
േകരളസാഹിത്യചരിത്രം III
ഉള്ളൂർ എസ്.പരേമശ്വര അയ്യർ

അദ്ധ്യായം 40. കിളിപ്പാട്ടുകളും ആട്ടക്കഥകളും



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

First published in print media 1953.

The electronic versions have been released under the
provisions of Creative Commons Attribution By Share Alike
license for free download and usage.

The electronic versions were generated from sources marked
up in LATEX in a computer running gnu/linux operating
system. pdf was typeset using XƎTEX from TEXLive 2020. The
base font used was traditional script of Rachana, contributed
by KH Hussain, et al. and maintained by Rachana Institute of
Typography. The font used for Latin script was Linux
Libertine developed by Philipp H. Poll.

The production infrastructure of River Valley Technologies
has been made use of in the production of these digital
editions.

Cover: Shakuntala, (she looks back at her lover, pretending to
remove a thorn from her foot), an oil painting by Raja Ravi
Varma. The image is taken from Wikimedia Commons and is
gratefully acknowledged.

Sayahna Foundation
jwRa 34, Jagathy, Trivandrum, India 695014
uRl: www.sayahna.org

https://creativecommons.org
https://www.latex-project.org
https://tug.org/xetex/index.html
https://tug.org/texlive/index.html
http://rachana.org.in
http://rachana.org.in
http://www.linuxlibertine.org/index.php?id=91&L=1
http://www.linuxlibertine.org/index.php?id=91&L=1
http://river-valley.com
https://en.wikipedia.org/wiki/Modern_Indian_painting#/media/File:Raja_Ravi_Varma_-_Mahabharata_-_Shakuntala.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/en:Raja_Ravi_Varma
https://en.wikipedia.org/wiki/en:Raja_Ravi_Varma
https://commons.wikimedia.org
http://www.sayahna.org
http://www.sayahna.org


ഉള്ളടക്കം

40 കിളിപ്പാട്ടുകളും ആട്ടക്കഥകളും . . . . . . . . . . . . . 1
1 കേല്ലക്കുളങ്ങര രാഘവപ്പിഷാരടി . . . 2
2 കുടിയംകുളത്തു ശുപ്പുേമേനാൻ . . . . 3
3 ശുപ്പുേമേനാനും ധർമ്മരാജാവും . . . . 4
4 െനടുമ്പയിൽ െകാച്ചുകൃഷ്ണനാശാൻ . . 5
5 മച്ചാട്ടു നാരായണനിളയതു് . . . . . . 6
6 ഭാഷാഗാനങ്ങൾ – തിരുവാതിരക്കളി . 7
7 ഇളയതിെന്റ കൃതികൾ . . . . . . . . 8
8 എക്കണത്തു ശങ്കുണ്ണിൈക്കയ്മൾ . . . 9
9 പണ്ടാരത്തു നാരായണപിള്ള . . . . 10
10 കല്ലൂർ നമ്പൂരിപ്പാടു് . . . . . . . . . . 11
11 മറ്റു ചില നൃത്യപ്രബന്ധകാരന്മാർ . . . 12
12 ആട്ടക്കഥകൾ . . . . . . . . . . . . 13
13 മണ്ടവപ്പള്ളി ഇട്ടിരാരിച്ചേമേനാൻ . . 14
14 വടക്കൻ രുൿമാംഗദചരിതം . . . . . 15
15 ബാലകവി രാമശാസ്ത്രികൾ . . . . . . 16
16 പാലക്കാട്ടു് അമൃതശാസ്ത്രികൾ . . . . 17
17 െപാല്പാക്കര നമ്പൂരിപ്പാടു് . . . . . . . 18
18 മേന്ത്രടത്തു് നമ്പൂരിപ്പാടു് . . . . . . . 19
19 കുന്നത്തു സുബ്രഹ്മണ്യൻേപാറ്റി . . . . 20
20 സുന്ദരീസ്വയംവരം ആട്ടക്കഥ . . . . . 21
21 മറ്റു ചില ആട്ടക്കഥകൾ . . . . . . . . 22
22 കുേചലകഥ . . . . . . . . . . . . . 23
23 സ്വർേല്ലാകമാലിക . . . . . . . . . . 24
24 കൃഷ്ണാർജ്ജുനസംവാദം . . . . . . . . 25
25 വൃഷപുരമാഹാത്മ്യം കിളിപ്പാട്ടു് . . . . 26
26 ബൃഹസ്പതിവാക്യം കിളിപ്പാട്ടു് . . . . . 27
27 പ്രഹ്ലാദചരിതം കിളിപ്പാട്ടു് . . . . . . 28
28 സഹേദവവാക്യം കിളിപ്പാട്ടു് . . . . . 29
29 അവിേരാധം കിളിപ്പാട്ടു് . . . . . . . . 30
30 ൈവശാഖമാഹാത്മ്യം കിളിപ്പാട്ടു് . . . 31
31 ഗുരുദക്ഷിണപ്പാന . . . . . . . . . . 32
32 മുറജപപ്പാന . . . . . . . . . . . . . 33
33 സുഭദ്രാഹരണം പാന . . . . . . . . 34
34 നളചരിതം പാന . . . . . . . . . . 35
35 ദൂതവാക്യം പാന . . . . . . . . . . . 36
36 മുകാമിമാഹാത്മ്യം കിളിപ്പാട്ടു് . . . . . 37
37 പ്രേബാധചേന്ദ്രാദയം പാട്ടു് . . . . . . 38
38 കൂരിയാറ്റപ്പാട്ടു്—ഇതിവൃത്തം . . . . . 39
39 രാേമശ്വരയാത്ര ഓട്ടംതുള്ളൽ . . . . 40
40 അപ്പക്കഥ . . . . . . . . . . . . . . 41

iii



40
കിളിപ്പാട്ടുകളുംആട്ടക്കഥകളും

(ക്രി.പി. പതിെനട്ടാം ശതകം, ഉത്തരാർദ്ധം തുടർച്ച)

1



1 കേല്ലക്കുളങ്ങര രാഘവപ്പിഷാരടി
(900-970)

ജീവചരിത്രം
പാലക്കാട്ടുതാലൂക്കിൽ അകേത്തത്തറ അംശത്തിൽ
ഒലവേക്കാട്ടു തീവണ്ടിേസ്റ്റഷനിൽനിന്നു് അര ൈമൽ
വടക്കുകിഴക്കായി കേല്ലക്കുളങ്ങര എന്നു പ്രസിദ്ധമായ
ഒരു ഭഗവതീേക്ഷത്രവും അതിനു സ്വല്പം െതക്കു മാറി
ഒരു ശിവേക്ഷത്രവുമുണ്ടു്. കേല്ലക്കുളങ്ങര ഭഗവതിെയ
ഏമൂർ (എരുമയൂർ) ഭഗവതി എന്നും പറയുന്നു. ശിവേക്ഷ�
ത്രത്തിെന്റ വടേക്ക നടയിൽ മതിലിെന െതാട്ടുള്ളതാ�
ണു് രാഘവപ്പിഷാരടി ജനിച്ച പിഷാരം. അേദ്ദഹത്തി�
െന്റ ജീവിതകാലം 900-ആമാണ്ടിനും 970-ആമാണ്ടിനും
ഇടയ്ക്കാെണന്നു് ഊഹിക്കുവാൻ ന്യായമുണ്ടു്. പിഷാരടി�
െയ സംസ്കൃതം അഭ്യസിപ്പിച്ചതു േസതുമാഹാത്മ്യത്തിൽ
“കൃഷ്ണനാമഗ്രജെന്റ കാരുണ്യമുണ്ടാകണം” എന്നും, േവ�
താളചരിത്രത്തിൽ “വിഷ്ണുപാദാനുഷക്തൻ കൃഷ്ണനാം
ഗുരുവിെന്റ ധൃഷ്ണുവാം കൃപെയ്ക്കന്നിൽത്തൃഷ്ണ െചറ്റുണ്ടാക�
ണം” എന്നും അേദ്ദഹം വന്ദിച്ചിട്ടുള്ള തെന്റ േജ്യഷ്ഠൻ
കൃഷ്ണപ്പിഷാരടി തെന്നയായിരിക്കണം. ആ ഭാഷയിൽ
വ്യാകരണാന്തം പരിനിഷ്ഠിതമായ പാണ്ഡിത്യം സമ്പാ�
ദിച്ചദിനു പുറേമ കവി േജ്യാതിഷത്തിലും നിപുണനാ�
യിത്തീർന്നു. തദനന്തരം ഒരു വിദ്യാലയം സ്വന്തമായി
ഏർെപ്പടുത്തി അതിൽ ശിഷ്യന്മാെര സംസ്കൃതം പഠി�
പ്പിച്ചു താമസിക്കുകനിമിത്തം അക്കാലത്തു് അേദ്ദഹം
മണലൂെരഴുത്തച്ഛൻ എന്ന േപരിൽ അറിയെപ്പട്ടുവന്നു.
പിഷാരടിയുെട പ്രധാനശിഷ്യൻ കടിയംകുളത്തു ശുപ്പു�
േമേനാനാണു്. േമേനാൻ കാേവരീമാഹാത്മ്യത്തിൽ
“േഗാവൃന്ദാരകന്മാരും രാഘവാചാേര്യന്ദ്രനും േഗാവിന്ദാ�
ചാര്യൻതാനും തുണപ്പാൻ വന്ദിക്കുേന്നൻ” എന്നും “ധീ�
മന്മാനസഹംസമണലൂരാചാേര്യന്ദ്രശ്രീമൽപാരമ്പര്യ
ക്ഷീരാബ്ധിശീകരഭൂതൻ” എന്നും േതനാരിമാഹാത്മ്യ�
ത്തിൽ “രാഘവനായ ഗുരുനാഥെന്റ കൃപാബലം ലാഘ�
വെമന്നിേയ സംപൂർണ്ണമായുണ്ടാകണം” എന്നുമുള്ള പം�
ക്തികളിൽ സ്മരിച്ചിട്ടുള്ള രാഘവനും മണലൂരാചാര്യനും
അേദ്ദഹമാകുന്നു. പാരമ്പര്യശബ്ദത്തിനു ഗുരുശിഷ്യബ�
ന്ധെമന്നു് അർത്ഥം കല്പിച്ചാൽ മതി എന്നു േതാന്നുന്നു.
മണലൂരാണു് പിഷാരടിയുെട മൂലകുടുംബം എന്നറിയാം.
പിഷാരടിക്കുമുൻപു് ആ കുടുംബത്തിൽ പണ്ഡിതനായ
മെറ്റാരു സംസ്കൃതാധ്യാപകൻ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നും
അേദ്ദഹെത്തയാണു് ശുപ്പുേമേനാൻ പരാമർശിക്കുന്ന�
െതന്നും വരാനും പാടില്ലായ്കയില്ല. എന്നാൽ അതിനു
െതളിെവാന്നും കിട്ടീട്ടില്ല.

അതിൽപ്പിന്നീടു പിഷാരടി അന്നെത്ത പാലക്കാട്ടു രാ�
ജാവായ ഇട്ടിേക്കാമ്പി അച്ചെന്റ സദസ്യനായിത്തീർന്നു.
േവതാളചരിത്രവും പഞ്ചതന്ത്രവും ആ രാജാവിെന്റ നി�
േയാഗമനുസരിച്ചാണു് അേദ്ദഹം നിർമ്മിച്ചതു്.
“അതിപാമരനഹം മതിേപാലിട്ടിേക്കാമ്പി–
ക്ഷിതിപാജ്ഞയാ പുനരിതു ഭാഷയാക്കുവൻ:
തരണിനിേയാഗത്താലരുണൻേപാലും തേമാ–
ഹരണം െചയ്യുന്നീേല കിരണമില്ലായ്കിലും?”

എന്നു് ആദ്യെത്ത ഗ്രന്ഥത്തിെന്റ ആരംഭത്തിലും
“ഹരിചരണസരസിജമധൂളിമധുവ്രതൻ
ഹാരിദ്രവർണ്ണപ്രഭഞ്ജനാങ്ഗപ്രഭൻ
വിമതവനദവദഹനബാഹുപ്രതാപവാൻ
വീര്യാഭിരാമനിട്ടിേക്കാമ്പിമന്നവൻ
പലരുമറിവതിനു ശുഭകഥകളിതി ഭാഷയായ്–
പ്പാടീടുമാറാക്കുവാൻ നിേയാഗിക്കയാൽ
മതിമഹിമ മയി െചറുതുമിെല്ലന്നിരിക്കിലും
മാനം നടിച്ചിവണ്ണം ചമച്ചീടിേനൻ”

എന്നു് അവസാനത്തിലും മാത്രമല്ല, ഓേരാ കഥയുേടയും
ഉപസംഹാരത്തിലും കവി തെന്റ പുരസ്കർത്താവിെന കൃ�
തജ്ഞതാപൂർവ്വം സ്മരിക്കുന്നു.

പഞ്ചതന്ത്രത്തിലും
“കൂടലർകാലനിട്ടിേക്കാമ്പിമന്നവൻ
ഗൂഢമാം പഞ്ചതന്ത്രം ഭാഷയാക്കുവാൻ
മൂഢനാെമേന്നാടു ശാസനം െചയ്കയാൽ–
േത്തടുന്നു ഞാനിതിന്നാഗ്രഹം മാനേസ”

എെന്നാരു പ്രസ്താവന കാണുന്നുണ്ടു്.

പാലക്കാട്ടുേദശം ൈഹദർ 932-ആമാണ്ടിടയ്ക്കു കീഴടക്കി�
യേപ്പാൾ അച്ചൻ അേദ്ദഹത്തിെന്റ സുഹൃത്തായിത്തീർ�
ന്നു. ആ േജതാവിനു പാലക്കാട്ടുേകാട്ടയ്ക്കു കല്ലിടുവാൻ മു�
ഹൂർത്തം നിശ്ചയിച്ചതു പിഷാരടിയായിരുന്നു എന്നു പഴ�
മക്കാർ പറയുന്നു. ൈഹദർ കാലാന്തരത്തിൽ അച്ചെന
ബന്ധനസ്ഥനാക്കി ശ്രീരങ്ഗപട്ടണേത്തക്കു െകാണ്ടു�
േപായേപ്പാൾ ഇട്ടിപ്പങ്ങി അച്ചൻ വലിയ രാജാവായി.
അേദ്ദഹം നമ്മുെട കവിെയ പല പ്രകാരത്തിൽ ഉപ�
ദ്രവിക്കുകയും അനന്യശരണനായ അേദ്ദഹം തെന്റ
മേനാേവദന കുലേദവതയായ കേല്ലക്കുളങ്ങര ഭഗവ�
തിേയാടു തെന്ന നിേവദനം െചയ്കയും െചയ്തു. ആ അവ�
സരത്തിൽ അേദ്ദഹം പാടിയ ‘അറ’മാണു് “ധരാധരരാ�
ജകേന്യ” എന്നു് ആരംഭിക്കുന്ന ഗാനം,
“ധരാധരരാജകേന്യ! പാഹി മാം
കലിേദാഷേമാചേന!
െകാടുമേതടിന പാപപടലം
െപാടിെപടുമാറരുളണം;
മമ കൂടലരും മുടിയണം; കാത്തിേടണം (ധരാധര)

മന്നവെനങ്കിലുെമന്നിൽപ്പകപ്പവൻ
പിെന്നയിെല്ലന്നു വേരണം;
അതിനിന്നു നീ വരം തേരണം (ധരാധര)”

എന്നിങ്ങെന പ്രസ്തുതഗാനം തുടർന്നുേപാകുന്നു. ആ
ഇട്ടിപ്പങ്ങി അച്ചൻ 967 കന്നിമാസത്തിൽ െവടിെവച്ചു്
ആത്മഹത്യെചയ്തു. അതു കഴിഞ്ഞു പിഷാരടി തൃപ്പൂണി�
ത്തുറയ്ക്കു േപായി വീരേകരള വർമ്മത്തമ്പുരാെന ആശ്ര�
യിച്ചു കുേറക്കാലം താമസിച്ചു എന്നു ചിലർ പറയുന്നതി�
നു െതളിെവാന്നുമില്ല. കവി മരിച്ചതു സ്വേദശത്തുവച്ചുത�
െന്നയായിരുന്നിരിക്കണം. 990 വെര അേദ്ദഹം ജീവിച്ചി�
രുന്നുേവാ എന്നുള്ളതും സംശയാസ്പദമാണു്. േവതാള
ചരിത്രത്തിെന്റ ഒരു പ്രതീകം 991 മിഥുനമാസത്തിൽ
എഴുതിയതു െകാടുങ്ങല്ലൂരിനു സമീപമുള്ള ഒരു ഭവന�
ത്തിൽ നിന്നു കിട്ടീട്ടുണ്ടു്.

കൃതികൾ
രാഘവപ്പിഷാരടിയുെട കൃതികളായി (1) േസതുമാഹാ�
ത്മ്യം (2) േവതാളചരിത്രം (3) പഞ്ചതന്ത്രം ഈ മൂന്നു കി�
ളിപ്പാട്ടുകളും രാവേണാത്ഭവം ആട്ടക്കഥയുേമ നമുക്കു
ലഭിച്ചിട്ടുള്ളൂ. നളചരിതം അഞ്ചു ദിവസെത്ത ആട്ടക്ക�
ഥയായി രചിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥം തൃപ്പൂണിത്തുറ ഈടു�
െവപ്പിലുണ്ടു്. അതു പിഷാരടിയുെട വാങ്മയമെല്ലന്നും
പ്രത്യുത മധ്വമതാവലംബിയായ വീരേകരളവർമ്മത്ത�
മ്പുരാൻ തെന്നയാണു് അതിെന്റ പ്രേണതാെവന്നും ഉറ�
പ്പിച്ചുതെന്ന പറയാം. ആ നൃത്യപ്രബന്ധത്തിെല ആദ്യ�
െത്ത േശ്ലാകമാണു് അടിയിൽ േചർക്കുന്നതു്.
“േദവാേഭാ ഹയേമധമുഖ്യമുഖകൃച്ഛ് റീമധ്വശാസ്ത്രാശ്രിേതാ
േദവദ്രുസ്സുജനാർത്ഥിനാം പുരഹേരന്ദ്രാനംഗേദേവാപമഃ
ഓജഃപ്രാഭവരൂപരൂപസുഗുേണഷ്വാസീൽ സുനീതിസ്സുധീ–
ർേഗ്ഗാവിന്ദാംഘ്രിരതസ്സദാ നിഷധഭൂപഞ്ചക്രവർത്തീ നളഃ”

നളമഹാരാജാവിെന മധ്വശാസ്ത്രാശ്രിതനാെണന്നു വർ�
ണ്ണിക്കുന്നതു തമ്പുരാെന്റ കവനപരിപാടിേക്ക േയാജി�
ക്കുന്നുള്ളു. അവിടുെത്ത ആട്ടക്കഥകളുെട കൂട്ടത്തിൽ
ഞാൻ നളചരിതം ഉൽെപ്പടുത്തീട്ടുമുണ്ടു്. അങ്ങെന േനാ�
ക്കുേമ്പാൾ രാവേണാത്ഭവം തൃപ്പൂണിത്തുറെവച്ചാണു്
കവി നിർമ്മിച്ചെതന്നുള്ള ചിലരുെട അഭ്യൂഹവും അനാ�
സ്പദമാെണന്നു വന്നുകൂടുന്നു.

ചാണക്യസൂത്രം പിഷാരടിയുെട കൃതിയാെണന്നു വാ�
ദിക്കുന്നതും യുക്തിസഹമല്ല. 921-ആമാണ്ടു പകർത്തി�
െയഴുതിയ ആ കിളിപ്പാട്ടിെന്റ ഒരു പ്രതീകം കണ്ടുകിട്ടീട്ടു�
െണ്ടന്നു് ഞാൻ ഇതിനുമുൻപു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ.

േസതുമാഹാത്മ്യം കിളിപ്പാട്ടു്
േസതുമാഹാത്മ്യവും േവതാളചരിത്രവും പിഷാരടിയുെട
രണ്ടു ബൃഹൽകാവ്യങ്ങളാണു്; േസതുമാഹാത്മ്യം (1)
ചക്രകാണ്ഡം (2) േവതാളകാണ്ഡം (3) ശ്രീരാമാകാണ്ഡം
(4) സാധ്യകാണ്ഡം (5) കല്യാണകാണ്ഡം (6) രാമനാഥ�
കാണ്ഡം എന്നിങ്ങെന ആറു കാണ്ഡങ്ങളായി വിഭജിക്ക�
െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. കിളിെയെക്കാണ്ടല്ല തെന്റ ഒരു ഗാനകൃ�
തിയിലും കഥ പറയിക്കുന്നതു്. ൈനമിശാരണ്യത്തിൽ
ഒരു കാലത്തു ശൗനകപ്രഭൃതികളായ ഇരുപത്താറാ�
യിരം മഹർഷിമാർ തപസ്സുെചയ്തുെകാണ്ടിരുന്ന അവ�
സരത്തിൽ അവർക്കു മുഖ്യമായ ൈകവല്യസാധനം
എെന്തന്നുള്ളതിെനപ്പറ്റി സംശയമുണ്ടായി. അേപ്പാൾ
വ്യാസശിഷ്യനായ സൂതൻ അവിെട യദൃച്ഛയാ െചന്നു�
േചരുകയും അേദ്ദഹേത്താടു് അവർ തങ്ങളുെട ആ സം�
ശയത്തിനു പരിഹാരം നിർേദ്ദശിക്കണെമന്നു് അേപ�
ക്ഷിക്കുകയും െചയ്തു. സൂതൻ ഉടെന “ഉെണ്ടേടാ രാേമ�
ശ്വരെമെന്നാരു േദവാലയം കണ്ടവർെക്കന്നല്ല േകട്ടവർ�
ക്കുമുണ്ടാം േമാക്ഷം” എന്നു രാേമശ്വരത്തിെന്റ മാഹാ�
ത്മ്യെത്ത വർണ്ണിക്കുവാൻ ആരംഭിക്കുന്നു. അവിെടയുള്ള�
നാല്പത്തിമൂേന്നാളം തീർത്ഥങ്ങേളയും അവ സംബന്ധി�
ച്ചുള്ള ഐതിഹ്യങ്ങേളയും കവി സരസമായി പ്രതിപാദി�
ക്കുന്നുണ്ടു്. ഭാഷ പ്രാേയണ സമാകർഷകമാെണങ്കിലും
സംസ്കൃതജടിലമാണു്. േകക, കാകളി, കളകാഞ്ചി ഈ
മൂന്നു വൃത്തങ്ങളിലാണു് ഈ കാവ്യവും േവതാളചരിത്ര�
വും നിബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നതു്.
“ശങ്കര ശിവ ശിവ! ശങ്കര ശിവ ശിവ!
ശങ്കര ശിവ ശിവ! ശങ്കര ശിവ ശിവ!
തിങ്കൾതൻകലയിനാലങ്കിതമൗേല! മണി–
ടങ്കേശാഭിതപാണിപങ്കജ! മഹാേദവ!
അങ്കിേലാചന! മലമങ്കെകാങ്കയിലണി–
കുങ്കമാങ്കിതതരപങ്കിലകേളബര!
സങ്കടാപഹ! വിേഭാ! നിൻകഴലിണ പര–
െമൻകരളിങ്കൽ സദാകാലവും വസിക്കണം”

എന്നിങ്ങെന ഗ്രന്ഥാരംഭത്തിലുള്ള ഈരടികൾ വാ�
യിക്കുേമ്പാൾത്തെന്ന നാം കവിതെയ അഭിനന്ദിക്കു�
വാൻ സന്നദ്ധരാകുന്നു. ചില വരികൾ രാമനാഥകാണ്ഡ�
ത്തിൽനിന്നു് ഉദ്ധരിക്കാം.
“നമേസ്ത രാമായ സീതാഭിരാമായ തുഭ്യം
നമേസ്ത േലാകരക്ഷാദീക്ഷിതാനുഭാവായ
അഹല്യാേമാക്ഷപ്രദപാദപാംസേവ നേമാ
മഹത്വംബുേധ! നിശാചരസംഹർേത്ത്ര നമ:
താടകാശരീരസമ്പാടനായ േത നേമാ
ഹാടകാഞ്ചിതഭൂഷാധാരിേണ നേമാ നമ:
കൗശികാധ്വരപ്രത്യുഹാപഹാരിേണ നമഃ
കൗശികാരാതിപ്രാണഹാരിേണ നമഃ
മാരീചസുബാഹുമുഖ്യാശരപ്രണാശിേന
േഘാരശാംഭവേകാദണ്ഡച്ഛിേദ നേമാ നമഃ
സീതാവല്ലഭായ േത േലാകേഹതേവ നമഃ
പൂതചാരിത്രായ േത സന്തതം നേമാ നമഃ
േരണുകാത്മജപ്രശാന്തിപ്രദായിേന നേമാ
ബാണേകാദണ്ഡാഞ്ചിതപാണേയ നേമാ നമഃ”

േവതാളചരിത്രം കിളിപ്പാട്ടു്
പിഷാരടിയുെട കൃതികളിൽ എല്ലാംെകാണ്ടും പ്രഥമ�
സ്ഥാനെത്ത അലങ്കരിക്കുന്നതു േവതാളചരിത്രംതെന്ന.
അതിനു േവതാളപഞ്ചവിംശതി കഥെയന്നും േപർ കാ�
ണുന്നു. േസാമേദവെന്റ കഥാസരിത്സാഗരത്തിൽ ദ്വാ�
ദശവിഭാഗമായ ശശാങ്കവതീലംബകത്തിലും േക്ഷേമ�
ന്ദ്രെന്റ ബൃഹൽകഥാമഞ്ജരിയിൽ നവമവിഭാഗമായ
ശശാങ്കവതീലംബകത്തിലും അന്തർഭവിച്ചിരിക്കുന്ന
േവതാള പഞ്ചവിംശതികഥതെന്നയാണു് േവതാളച�
രിത്രത്തിെലയും ഇതിവൃത്തം. പിഷാരടിയുെട ഗാനം
േക്ഷേമന്ദ്രകൃതിയുെട ഒരു സ്വതന്ത്രമായ വിവർത്തനമാ�
െണന്നു പറയാം. കവി തെന്റ സകല മേനാധർമ്മങ്ങ�
ളും ഈ കൃതിയിൽ സമർത്ഥമായി പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
ശബ്ദവിഷയത്തിൽ ഗിരിജാകല്യാണകർത്താവിേന�
യും അർത്ഥവിഷയത്തിൽ കൃഷ്ണഗാഥാകാരേനയുമാണു്
അേദ്ദഹം അനുകരിച്ചിരിക്കുന്നതു്. ഭാഷയിെല ഒന്നാം�
കിടയിലുള്ള ഒരു കിളിപ്പാട്ടായി േവതാളചരിത്രെത്ത
പരിഗണിേക്കണ്ടതാണു്. ഉപക്രമത്തിലുള്ളതും താെഴ�
ക്കാണുന്നതുമായ ഈരടികൾ ഗിരിജാകല്യാണത്തിെല
ആ ഘട്ടത്തിലുള്ള ഈരടികളുമായി ഭാവുകന്മാർ തട്ടിച്ചു�
േനാക്കുന്നതു രസകരമായിരിക്കും.
“ഗണനാതീതഗുണൻ ഗണനായകൻ മമ
ഭണനം െചയ് വാനായിത്തുണെചേയ്യണം സദാ.
കനകനിറം പൂേണ്ടാരനഘ മഹാലക്ഷ് മി
ഘനകാരുണ്യശീല വിനകൾ തീർത്തിേടണം.
കമലാസനമുഖകമലാലേയ ! േദവി!
വിമലതേനാ! മമ ശമലം നീക്കീേടണം.
നന്ദനന്ദനെനയും വന്ദനം െചയ്തീടുേന്നൻ;
മന്ദനാെമനിക്കിന്നാനന്ദെത്ത നല് കീേടണം.
ഇന്ദിരയ്ക്കുനാരതം മന്ദിരഭൂതൻ ജഗൽ–
സുന്ദരൻ ജനാർദ്ദനൻ മന്ദരാചലധരൻ.”

പ്രതിഷ്ഠാനനഗരിയുെട വർണ്ണനംെകാണ്ടാണു് കഥ
ആരംഭിക്കുന്നതു്. “പ്രതിഷ്ഠാനാഭിധാേനാസ്തി േദേശ
േഗാദാവരീതേട” എന്നു േസാമേദവനും, “ശ്രീത്രിവിക്ര�
മേസേനാഭൂൽ പ്രതിഷ്ഠാന പുേര നൃപഃ” എന്നു േക്ഷേമ�
ന്ദ്രനും മിതഭാഷികളയി നിലെകാള്ളുേമ്പാൾ, വാവദൂക�
നായ പിഷാരടി “ഭൂവനാലങ്കാരമായവനീതേല ലക്ഷ്മീഭ�
വനം പ്രതിഷ്ഠാനനഗരം മേനാഹരം” എന്നും മറ്റും അതി�
െന്റ മാഹാത്മ്യെത്ത മൂപ്പത്തിമൂന്നു് ഈരടികളിൽ പ്രപ�
ഞ്ചനം െചയ്യുന്നു. എന്നാൽ
“യദ്യേശാദർപ്പണതേല താരഹാരവിഭൂഷിൈത:
ബിംബിേതവ വിഭാതി ദ്യൗരിന്ദുമാർത്താണ്ഡകുണ്ഡലാ”

എന്ന േക്ഷേമന്ദ്രെന്റ പദ്യം പിഷാരടി
“യദ്യേശാദർപ്പണത്തിൽ സദ്യേശ്ശാഭിക്കും പുന–
രുദ്യത്താരങ്ങളാകും ഹൃദ്യഹാരങ്ങേളാടും
ഇന്ദുമാർത്താണ്ഡന്മാരാം സുന്ദരകുണ്ഡലം പൂ–
ണ്ടിന്ദുകാന്തിയാൽ േദ്യാവും മന്ദഹാസിനീ തദാ”

എന്നു ഒരു േകവലവിവർത്തകെന്റ മട്ടിലും ഭാഷെപ്പടു�
ത്തുന്നു. പ്രസ്തുത കൃതിയിൽനിന്നു് ഒരു ഭാഗം മാത്രം ഉദ്ധ�
രിക്കാം.
“ധനവതിെയാെടാരു ദിവസമഴെകാടു രമിക്കുവാൻ
ധാത്രീസുരൻ ധനം വാങ്ങുകകാരണം
അവനിപനു ജനകനവനെല്ലന്നു നിർണ്ണയ–
മാത്മവാനേല്ലാ ഭവാൻ വിചാരിെക്കേടാ.
സുമവിശിഖസമനറിക സംപ്രാപ്തകാഞ്ചനൻ
സൂര്യപ്രഭനുമവെന്റ പിതാവല്ല.
വിധിവിഹിതനൃപതികുലസംസ്കാരകർമ്മണാം
വിസ്മയം മൂലമായ് വന്നുകൂടീ ധനം.
നൃപതികരപരികലിതസംസ്കാരഭാഗിക്കു
നിർവ്വികല്പം ലഭിക്കായ് വരും രാജ്യവും.
പരമഗതി വരുവതിനു തനയജനിമൂലമായ്–
പ്പാരിച്ച വിത്തം െകാടുത്തങ്ങു തസ്കരൻ
അവനുടയ ജനനിയുെട പരിണയനവും പുന–
രാചരിച്ചാനതുമൂലം പിതാവവൻ.
പിതുരുദയമകതളിരിേലാർത്തു ചന്ദ്രപ്രഭൻ
പിണ്ഡമവന്നു നൽേകണെമെന്നൻ മതം.”

(പെത്താൻപതാം കഥ)

പഞ്ചതന്ത്രം
ഈ ഗ്രന്ഥം സമഗ്രമായി കണ്ടുകിട്ടീട്ടില്ല. ഇതിെന ഇട്ടി�
േക്കാമ്പിമന്നവെന്റ പഞ്ചതന്ത്രം എന്നു പറയുന്നതു് അബ�
ദ്ധമാണു്. ഇട്ടിേക്കാമ്പിയച്ചെന്റ ആജ്ഞയനുസരിച്ചു
പിഷാരടി രചിച്ചതാെണന്നു മുൻപു കാണിച്ചുകഴിഞ്ഞു.
മംഗലാപുരത്തുനിന്നു ഡാക്ടർ ഗുണ്ഡർട്ടു പ്രസിദ്ധെപ്പടു�
ത്തിയ പാഠമാലയിൽ ഇതിെല ചില വരികൾ ഉദ്ധരിച്ചി�
ട്ടുണ്ടു്. ഭാഷ വളെര ലളിതമാക്കുവാൻ പിഷാരടി ശ്രമിച്ചി�
ട്ടുെണ്ടങ്കിലും കുഞ്ചൻനമ്പിയാരുെട പഞ്ചതന്ത്രത്തിെന്റ
നിലയിെലത്തുവാൻ അതിനു സാധിച്ചിട്ടില്ല. നമ്പിയാരു�
െട കൃതി പിഷാരടി കണ്ടിട്ടിെല്ലന്നും ഊഹിേക്കണ്ടിയിരി�
ക്കുന്നു. ചില വരികൾ പകർത്തിക്കാണിക്കാം.
“ചത്ത ശരീരെമടുെത്തണ്ണയും േതച്ചു
നിത്യം കുളിപ്പിച്ചു ചന്ദനം േതപ്പതും
കാട്ടിൻനടുവിലിരുന്നു കരവതും
തട്ടിൻപുറത്തു കമലം നടുവതും
ദൃഷ്ടികൂടാെത കണ്ണാടി േനാക്കുന്നതും
െപാട്ടേനാേടറ്റമടക്കം പറവതും
മൂഢനാം മന്നവൻതെന്നബ് ഭജിപ്പതും
ബാഢമാറും തുല്യെമന്നറിഞ്ഞീടണം.”
“അടവി മഴുെകാണ്ടു െവട്ടിയാലകച്ചീടും
കഠിനവാചാ െവട്ടിമുറിച്ചാലകച്ചീടാ.
കാട്ടുതീ പിടിെപട്ടു ദഹിച്ചീടിലും വനം
വാട്ടെമന്നിേയ ചിരാൽ തളിർക്കുമസംശയം;
ദുഷ്ടവാക്കിനാൽ ദഗ് ദ്ധമായതു തളിർക്കയി–
െല്ലാേട്ടെറക്കാലം കഴിഞ്ഞാലുെമന്നറിേയണം.”

രാവേണാത്ഭവം ആട്ടക്കഥ
രാവേണാത്ഭവം ആട്ടക്കഥ പിഷാരടിയുെട കൃതിയാ�
െണന്നുള്ളതിെനപ്പറ്റി സംശയിേക്കണ്ടതില്ല. ആ കഥ
അഭിനയിക്കുന്നവർ
“കല്ലായക്കുളമധ്യവാസിനി! ശിേവ! വല്ലായ്മ ഞാൻ വല്ലതും
വല്ലാേത ചില െചയ്കിലാർദ്രകൃപയാെലല്ലാം

െപാറുെത്തെന്ന നീ
എല്ലാ േലാകവുമല്ലൽതീർത്തു പരിപാലിക്കുന്ന നിൻ

ചില്ലിെകാ–
െണ്ടല്ലാ നാളുെമനിക്കു നല്ലതു വരാൻ െമെല്ലന്നു

േനാേക്കണേമ”

എന്ന േശ്ലാകം ഒടുവിൽ െചാല്ലാറുണ്ടു്, അതു പിഷാരടി�
യുെട ഒരു മുക്തകമാണു്. പ്രത്യുത “വില്ലിന്നുല്ലാസെമാ�
െക്കക്കളയുെമാരു ഭവച്ചില്ലി വല്ലീയുഗത്താൽ” എന്ന
വന്ദനേശ്ലാകം അേദ്ദഹത്തിേന്റതല്ല. അതു പതിെനാ�
ന്നാം ശതകത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന പാലക്കാട്ടു വിദ്വാൻ
േകാമ്പിഅച്ചേന്റതാണു്.

രാവേണാത്ഭവത്തിനു് ഇന്നും കഥകളിക്കാരുെട ഇട�
യിൽ പ്രശംസനീയമായ പ്രചാരം കാണ്മാനുണ്ടു്. രാ�
വണെന കൗമാരാവസ്ഥയിൽ ‘കുട്ടിരാവണ’നായും
വരലാഭം കഴിഞ്ഞു ‘വലിയ രാവണ’നായും രംഗപ്ര�
േവശനം െചയ്യിക്കുന്നതു േപ്രക്ഷകൻമാർക്കു കൗതു�
കം ജനിപ്പിക്കുന്നു. വിദ്യുജ്ജിഹ്വൻ ശൂർപ്പണഖെയ വി�
വാഹം െചയ്യുന്നതാണേല്ലാ കഥയിെല ഒടുവിലെത്ത
രംഗം. അതിൽ കവി ആ രാക്ഷസെന “അദ്യാതി വീ�
രന്മാർകളിലഗ്രഗണ്യൻ” എന്നും, “വീരരണിയുന്ന മൗ�
ലി” എന്നുമാണു് വർണ്ണിക്കുന്നെതങ്കിലും, അഭിനയി�
ക്കുേമ്പാൾ ആ പാത്രെത്ത ആദ്യന്തം ഒരു ഭീരുവും ബീ�
ഭത്സനും േകാമാളിയുമാക്കിയാണു് സാധാരണമായി
രംഗത്തിൽ പ്രേവശിപ്പിക്കാറുള്ളതു്. ആ വ്യതിയാന�
ത്തിനു കാരണെമെന്തന്നു മനസ്സിലാകുന്നില്ല. മറ്റു വി�
ഷയങ്ങൾെക്കന്നേപാെല അതിനും ഒൈരതിഹ്യമുണ്ട്.
പ്രസ്തുതകഥ ആദ്യമായി അഭിനയിച്ച അവസരത്തിൽ
വിദ്യുജ്ജിഹ്വെന്റ േവഷം െകട്ടിയ നടൻ അണിയറയിലി�
രുന്നു് ഉറക്കംതൂങ്ങിേപ്പായി എന്നും മറ്റുള്ളവർ െപെട്ടന്നു്
ഉണർത്തിയേപ്പാൾ ഓർമ്മയില്ലാെത മുഖം ഒരു ഭാഗ�
ത്തുനിന്നു മെറ്റാരു ഭാഗേത്തക്കു തുടച്ചുകളഞ്ഞു് അല�
േങ്കാലത്തിലാണു് അരങ്ങത്തുെചന്നു കയറിയെതന്നും
ആ സംഭവെത്ത അനുസ്മരിപ്പിക്കത്തക്കവിധത്തിൽ
ഇന്നും ആ പാത്രത്തിെന്റ േവഷം അങ്ങെന തെന്ന െക�
ട്ടിവരുന്നു എന്നും ചിലർ പറയുന്നു. ഈ ഐതിഹ്യം
അേശഷം വിശ്വസനീയമായി േതാന്നുന്നില്ല. വിദ്യുജ്ജി�
ഹ്വെന അജ്ഞന്മാർ ആെരങ്കിലും പിൻകാലത്തു ‘വി�
ഡ് ഢി’ജ്ജിഹ്വനാക്കിയിരിക്കാെമേന്ന സങ്കല്പിേക്കണ്ട�
തുള്ളു. ഏതായാലും പാമരജനങ്ങൾക്കു വിേനാദിക്കു�
വാൻ ഇന്നെത്ത വിദ്യുജ്ജിഹ്വൻ ധാരാളം വകനൽകുന്നു�
ണ്ടു്.

കവിത െമച്ചമാെണന്നു പറവാനില്ല; പിഷാരടിയുെട പാ�
ണ്ഡിത്യം അതിൽ ഒരിടത്തും നിഴലിച്ചിട്ടുമില്ല. എങ്കിലും
“മമ തനയ മാ കുരുേരാദം ബാല,” “ബാലികാജനമണി�
യുന്ന മഞ്ജുളമണി” എന്നിങ്ങെനയുള്ള ചില പദങ്ങൾ�
ക്കു ചമൽക്കാരമുെണ്ടന്നു സമ്മതിക്കാവുന്നതാണു്.

മെറ്റാരു േവതാളചരിത്രം
െറഡ് ഡിയാർ അച്ചടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള മെറ്റാരു േവതാളചരി�
ത്രം കിളിപ്പാട്ടു കാണ്മാനുണ്ടു്. അതിെനപ്പറ്റിക്കൂടി ഒന്നുര�
ണ്ടു വാക്കുകൾ ഇവിെട പറേഞ്ഞക്കാം.
“ഇന്ദിരാരമണനുമിന്ദിരാേദവിതാനും
ചന്ദ്രെനദ്ധരിച്ചീടും േദവനും ഗൗരിതാനും
വാണീശൻതാനും പിെന്ന വാണിയും വാല്മീകിയും
വീണെയദ്ധരിച്ചീടും മുനിപുംഗവൻതാനും
മറ്റുമീവണ്ണം ദിവ്യജനങ്ങെളല്ലാേപരും
മുറ്റുമെങ്ങന്നിൽ കൃപയരുളീേടണം നിത്യം”

എന്നിങ്ങെനയാണു് ആ കൃതി ആരംഭിക്കുന്നതു്. പ്രേണ�
താവാെരന്നു് അറിയുന്നില്ല. പതിെനാന്നാം ശതകത്തി�
ലായിരിക്കണം അതിെന്റ പ്രാദുർഭാവം. കവിതയ്ക്കു ഗു�
ണം വിരളമാെണന്നു പറേയണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഒരു ഭാഗം
ഉദ്ധരിക്കാം.
“മിണ്ടാത്തെതന്തിവെനന്നുെട താമസം–
െകാണ്ടസാരം േദ്വഷ്യമുെണ്ടന്നുറച്ചവൾ
അന്ധകാരം നിറഞ്ഞുെള്ളാരു രാത്രിയി–
ലന്ധയായാലിംഗനം െചയ്തു വിപ്രെന.
‘േപാരും പരിഭവം; േപാരും പരിഭവം;
വീര! തരിക തവാധരം സാദരം’
എന്നു പറഞ്ഞവൾ ചുംബനം നൽകിനാൾ;
തന്നുെട മൂക്കവൻ പേല്ലാടടുത്തിതു.
െതാട്ടേനരം വാ പിളർന്നു കടിച്ചിതു
െപെട്ടന്നു പ്രാണനും േപായിതു വിപ്രനും.
മുെക്കാരു ഖണ്ഡം മുറിഞ്ഞവൻവായിലായ്;
ൈമക്കണ്ണിയാളുമതീവ വിഷണ്ണയായ്.
ലജ്ജയും ഭീതിയും േവദനയും പൂണ്ടു
സജ്വരമാനസയായ് വന്നു െമല്ലേവ.
എന്തിതിനിേപ്പാളുപായെമേന്നാർത്തവൾ
കാന്തെന്റ ചാരത്തു െചന്നുനിന്നീടിനാൾ.
പിെന്നെയാരു വഴി കാണായ്കയാലവ–
െളന്നുെട ഭർത്താവു നാസാപുടം മമ
േകാപിച്ചു കാരണംകൂടാെത ഖണ്ഡിച്ചു
പാപേമെയന്നു നിലവിളിച്ചീടിനാൾ.”



2 കുടിയംകുളത്തുശുപ്പുേമേനാൻ
(935–1000)

ചരിത്രം
കുടിയംകുളത്തു ശുപ്പു (സുബ്രഹ്മണ്യ) േമേനാൻ പാലക്കാ�
ട്ടു താലൂക്കിൽ െപാല്പുള്ളി അംശത്തിൽ. കടിയംകുളത്തു
വീട്ടിൽ 935-ആമാണ്ടിടയ്ക്കു് ജനിച്ചു. െപാല്പുള്ളി െകാച്ചി
ചിറ്റൂർത്താലൂക്കിൽനിന്നു മൂന്നു ൈമൽ വടക്കുപടിഞ്ഞാറു
മാറി സ്ഥിതിെചയ്യുന്നു. പിതാവു ചിറ്റൂർ ചമ്പത്തുവീട്ടിെല
ഒരു മന്നാടിയാരായിരുന്നു.

ഗുരുക്കന്മാർ
ശുപ്പുേമേനാൻ അക്കാലെത്ത േപരുേകട്ട ഒരു ഭാഷാക�
വിയും േവദാന്തിയും േജ്യാത്സ്യനുമായിരുന്നു. തെന്റ ഗുരു�
ക്കന്മാെരപ്പറ്റി അേദ്ദഹം കാേവരിമാഹാത്മ്യം കിളിപ്പാ�
ട്ടിൽ
“േഗാവൃന്ദാരകന്മാരും രാഘവാചാേര്യന്ദ്രനും
േഗാവിന്ദാചാര്യൻതാനും തുണപ്പാൻ വന്ദിക്കുേന്നൻ.”

എന്നു് ആരംഭത്തിലും,
“മുനിേദവാദിേസവ്യൻ കുലിയാമിക്കാലത്തിൽ
ജനതാരക്ഷണത്തിന്നാെയ്ക്കാണ്ടു കൃപയാേല
ജനിതാദരം െപരുംകുറിശ്ശിതന്നിൽ വാഴും
വനിതാർദ്ധാംഗമീനാക്ഷീശ്വരപാദഭക്തൻ
േഹമാംബുജന്മാലയാവാക്പ്രസാദാധായി ശ്രീ–
േഹമാംബാപാദാംബുജാലംബേലാലംബസ്വാന്തൻ
ധീമന്മാനസഹംസമണലൂരാചാേര്യന്ദ്ര–
ശ്രീമൽപാരമ്പര്യക്ഷീരാബ് ധിശീകാരഭൂതൻ
മനസാ വാചാ തന്വാ ഗുരുേസവയാ തീർണ്ണ–
ജനിസാഗരനായ സുബ്രഹ്മേണ്യാഽഹം മുദാ
ഘനസാരാർത്ഥയാമിക്കതെയസ്സാധുസംവി–
ദനുസാേരണ െചാേന്നേനവർക്കുമറിവാനായ്.
േപരായിരത്തിേലറ്റം േപരാളും തിരുനാമം
േപരായ ധീേരാദാത്തൻ സർവദാ ജയിേക്കണം”

എന്നു് അവസാനത്തിലുള്ള പംക്തിയികളിൽ പ്രസ്താവി�
ക്കുന്നു. താെഴക്കാണുന്ന ഈരടികൾ േതനാരിമാഹാ�
ത്മ്യം കിളിപ്പാട്ടിൽ കാണുന്നു.

“രാഘവനായ ഗുരുനാഥെന്റ കൃപാബലം
ലാഘവെമന്നിേയ സംപൂർണ്ണമായുണ്ടാേകണം.
േഗാവിന്ദാചാര്യപാദാംേഭാരുഹരജസ്സുക–
ളാേവാളം മമ മേനാമുകേര വിളേങ്ങണം.
ചന്ദ്രേശഖരാചാര്യനന്യേദശികന്മാരും
സാന്ദ്രകാരുണ്യെമന്നിൽ പ്രീതിപൂണ്ടരുേളണം.
സമ്പദാലയഭൂതൻ ശംഭുേസവകന്മാരിൽ
മുൻപനാെമൻപിതാവൻേപാടനുഗ്രഹിേയ്ക്കണം.
കരുണാമൃതപൂർണ്ണവരുണാലയമായ
കരുണാകരാചാര്യചരണാംബുജം കൂപ്പി.
സൂര്യജ്ഞാനാന്ധകാരസൂര്യനായീടും ശ്രീമൽ–
സൂര്യനാരായണാചാര്യാേന്തവാസീന്ദ്രന്മാരിൽ
േപരായിരത്തിേലറ്റം േപരുയർന്നീടും ശ്രീമൽ–
േപരുെവന്നുലകിങ്കൽേപ്പരിയന്നരുളീടും
സച്ചിദാനന്ദാത്മകനദ്വയനനാമയൻ
നിശ്ചലൻ നിരാകുലെനന്നുെട ഗുരുനാഥൻ
ശ്രീരാമാദികളായ മുഖ്യശിഷ്യന്മാേരാടും
ൈസ്വരെമന്നകക്കാമ്പിൽ വാണീടേവണം സദാ.”

ഇത്രയുംെകാണ്ടു ശുപ്പുേമേനാനു (1) രാഘവൻ (2) േഗാ�
വിന്ദൻ (3) ചന്ദ്രേശഖരൻ എന്നീ മൂന്നു ഗുരുക്കന്മാരുണ്ടാ�
യിരുന്നതായി െവളിെപ്പടുന്നു. രാഘവൻ കേല്ലക്കുളങ്ങര
രാഘവപ്പിഷാരടി തെന്ന എന്നു മുൻപു നിർേദ്ദശിച്ചിട്ടു�
ണ്ടു്. മറ്റു രണ്ടു ഗുരുക്കന്മാരും ആെരന്നറിയുന്നില്ല. കരു�
ണാകരാചാര്യൻ, സൂര്യനാരായണാചാര്യൻ ഇവർ തു�
ഞ്ചത്തു ഗുരുപാദരുെട ശിഷ്യന്മാരായിരുന്ന കരുണാക�
രെനഴുത്തച്ഛനും സൂര്യനാരായണെനഴുത്തച്ഛനുമാെണ�
ന്നു് ഊഹിക്കണം. ‘േപരു’ എെന്നാരു ഗുരുവിെനപ്പറ്റി�
യും കവി പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ടേല്ലാ. അേദ്ദഹം സൂര്യനാരാ�
യണെന്റ ശിഷ്യപരമ്പരയിൽെപ്പട്ട ഒരാളാെണന്നു സങ്ക�
ല്പിക്കുവാേന നിർവാഹമുള്ളൂ; ‘േപരു’ േപരുെവഴുത്തച്ഛൻ
എെന്നാരു ദിവ്യനാെണന്നും അേദ്ദഹം ശുപ്പുേമേനാെന്റ
അൈദ്വതവിദ്യാഗുരുവായിരുന്നു എന്നും ചിലർ പറയു�
ന്നു. േപരുവിനു ‘രാമൻ’ മുതലായി േവേറയും ചില ശി�
ഷ്യന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നതായി കാണുന്നുണ്ടേല്ലാ. “സമ്പ�
ദാലയഭൂതൻ” അതായതു ചമ്പത്തു തറവാട്ടിൽ ജനിച്ച
തെന്റ പിതാവിെനയും ശുപ്പുേമേനാൻ സ്വഗുരുക്കന്മാരു�
െട കൂട്ടത്തിൽ ഉൾെപ്പടുത്തീട്ടുണ്ടു്. െപരുംകുറിശ്ശി ശിവൻ
കുടിയംകുളത്തുവീട്ടുകാരുെട പരേദവതയാകുന്നു.



3 ശുപ്പുേമേനാനും ധർമ്മരാജാവും

ടിപ്പുവിെന്റ ആക്രമണകാലത്തു ശുപ്പുേമേനാനും തിരു�
വനന്തപുരത്തു് അഭയാർത്ഥിയായി െചന്നു കാർത്തി�
കതിരുനാൾ മഹാരാജാവിനു ചില േശ്ലാകങ്ങൾ അടി�
യറവച്ചു. േജ്യാതിഷത്തിൽ അതിനുമുമ്പുതെന്ന പ്രസി�
ദ്ധി േനടിക്കഴിഞ്ഞിരുന്ന അേദ്ദഹെത്തെക്കാണ്ടു മഹാ�
രാജാവു തെന്റ ജാതകം ഗണിപ്പിക്കുകയും അതു സൂ�
ക്ഷ് മമായിക്കണ്ടതിനാൽ സേന്താഷിച്ചു് അേദ്ദഹത്തിനു
ശംഖുമുദ്രയുള്ള ഒരു െവള്ളിത്തടിയും മറ്റു ചില സമ്മാ�
നങ്ങളും നല്കുകയും െചയ്തു. ആ െവള്ളിത്തടി ഇന്നും േമ�
േനാെന്റ കുടുംബക്കാർ സൂക്ഷിക്കുന്നുെണ്ടന്നറിയുന്നു.
1000-ആമാണ്ടിടയ്ക്കു് അേദ്ദഹം പരഗതിെയ പ്രാപിച്ച�
തായി ഐതിഹ്യമുണ്ടു്. ചിറ്റൂർ കുറ്റിക്കാട്ടു വലിയ എഴു�
ത്തച്ഛൻ എന്നയാൾ അേദ്ദഹത്തിെന്റ ശിഷ്യനായിരു�
ന്നു. എന്നും, ആ എഴുത്തച്ഛെന്റ ശിഷ്യനായിരുന്നു ചിറ്റൂർ
േകാതാത്തു് അപ്പുേമേനാൻ എന്നും പുരാവിത്തുകൾ പറ�
യുന്നു.

കൃതികൾ
ശുപ്പുേമേനാെന്റ പ്രധാനകൃതി (1) കാേവരീ മാഹാത്മ്യ�
മാണു്. അതുകൂടാെത (2) േതനാരിമാഹാത്മ്യെമന്നും (3)
േകദാരമാഹാത്മ്യെമന്നും രണ്ടു കൃതികൾകൂടി അേദ്ദഹ�
ത്തിേന്റതാെണന്നറിയാം. (4) ൈകവല്യനവനീതം കിളി�
പ്പാട്ടും അേദ്ദഹത്തിെന്റ വാങ്മയങ്ങളിൽ ഒന്നാെണന്നു�
ള്ള ഐതിഹ്യം അവിശ്വാസ്യമല്ല. ൈകവല്യനവനീതം
തുഞ്ചെത്തഴുത്തച്ഛെന്റ കൃതിയെല്ലന്നു മുമ്പു സ്ഥാപിച്ചിട്ടു�
ണ്ടു്. േതനാരിമാഹാത്മ്യം ചമ്പത്തുവീട്ടുകാരുേടയും േക�
ദാരമാഹാത്മ്യം സ്വമാതാവിേന്റയും നിർേദശമനുസരിച്ചു
നിർമ്മിച്ചതാണു്.

േതനാരിമാഹാത്മ്യം
ഹ്രസ്വെമങ്കിലും ഹൃദയംഗമമായ ഒരു കൃതിയാണു് േത�
നാരിമാഹാത്മ്യം. േതനാരി എന്നതു െപാൽപ്പുള്ളിയിൽ�
നിന്നു രണ്ടു ൈമൽ കിഴക്കുള്ള ഒരു െചറിയ േദശമാകു�
ന്നു. അവിെട മധ്യാരണ്യം എന്ന േപരിൽ ഒരു ശിവേക്ഷ�
ത്രവും ശരഗംഗ എന്ന നാമേധയത്തിൽ ഒരു തീർത്ഥവു�
മുണ്ടു്; അവ രണ്ടും പ്രസിദ്ധങ്ങളാണു്. േവെറയും അവി�
െട അേനകം േക്ഷത്രതീർത്ഥങ്ങൾ കാണാം. അവയുെട�
െയല്ലാം ഉടമസ്ഥത എക്കണത്തു് എന്ന നായർതറവാ�
ട്ടിേലയ്ക്കു് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. േതനാരിമാഹാത്മ്യം േവ�
െറയും പല േക്ഷത്ര മാഹാത്മ്യങ്ങെളേപ്പാെല, ബ്രഹ്മാ�
ണ്ഡപുരാണാന്തർഗ്ഗതെമന്നാണു് െവച്ചിട്ടുള്ളതു്; അത്ത�
രത്തിലുള്ള അനൃേതാക്തിയിൽ പാപമുെണ്ടന്നു പൂർവ്വ�
ന്മാർ കരുതിയിരുന്നില്ല. “ബ്രഹ്മാണ്ഡപുരാേണ ധർമ്മ�
സംഹിതായാം ഉമാമേഹശ്വരസംവാേദ േകരളഭൂഭാേഗ
മധ്യാരണ്യേക്ഷത്രമഹിമാനുവർണ്ണനം” എന്നു ശുപ്പുേമ�
േനാൻ അതിെല ഇതിവൃത്തെത്ത വിേശഷിപ്പിക്കുകയും
ആ മൂലഗ്രന്ഥത്തിെല 67 മുതൽ 69 വെരയുള്ള മൂന്നധ്യാ�
യങ്ങളാണു് താൻ തർജ്ജമ െചയ്യുന്നെതന്നു പറയുക�
യും െചയ്യുന്നു.

ആദ്യെത്ത അധ്യായം േകകയിലും രണ്ടാമേത്തതു കാ�
കളിയിലും മൂന്നാമേത്തതു കളകാഞ്ചിയിലുമാണു് വിവർ�
ത്തനം െചയ്തിട്ടുള്ളതു്. ചില ഈരടികൾ പകർത്തിക്കാ�
ണിക്കാം.

േചദിരാജാവായ സുദർശനെന്റ ധർമ്മം:
ഉദകെമാരുെപാഴുതുെമാരുവർക്കു നല്കാെത മ–
റ്റുള്ള ദാനങ്ങെളല്ലാം െചയ്തു മന്നവൻ.
സലിലമിഹ സകലദിശി സുലഭമിതി ചിന്തിച്ചു
സജ്ജനാേഗ്രസരൻ നല്കാഞ്ഞു േകവലം.
കമലഭവതനയനഥ ശാകല്യമാമുനി
കാശ്യപീനാഥേനാടന്നു േബാധിപ്പിച്ചു.

സലിലവിതരണമറിക സകലജനസമ്മതം
സന്താപനാശനം സദ്യസ്സുഖപ്രദം.
ജഗതി ജലമറികയി ചരാചരജാതിയാം
ജീവജന്തുക്കൾക്കു ജീവനം നിർണ്ണയം,
ഫലമതുലമതിനു സമമില്ല മെറ്റാന്നുേമ
പാനീയശാലകൾ തീർക്ക മാർഗ്ഗങ്ങളിൽ.
ഇതിപലവുമരുളി മുനിവരനുെമഴുന്നള്ളിനാ–
േനതുേമ േബാധിച്ചതില്ല നൃേപന്ദ്രനും.
കുഴികൾ കിണറുകൾ പുഴകുളംബുതടാകങ്ങൾ
കുല്യകേളരികെളന്നിവെയങ്ങുേമ
നിഖിലദിശി നിരവധി നിറഞ്ഞുനിന്നീടുന്ന
നീരാർക്കു കിട്ടാത്തെതേന്നാർക്കകാരണം
നിജമനസി പലതരമുറപ്പിച്ചു മന്നവൻ
നിശ്ചയിച്ചീടിനാനിങ്ങെന നിശ്ചലം.”

കാേവരീമാഹാത്മ്യം
“പൃഥുലപ്രഭാവമാമാേഗ്നയ പുരാണത്തിൽ പ്രഥിതമായ
തുലാകാേവരീമാഹാത്മ്യത്തിൽ” എന്നു ശുപ്പുേമേനാൻ
തെന്റ വിവർത്തനത്തിനു മൂലഭൂതമായ സംസ്കൃതകൃതി�
േയെതന്നു നിർേദ്ദശിക്കുന്നു. എന്നാൽ അതും വാസ്തവ�
ത്തിൽ ഒരു പുരാണത്തിലും ഉൾെപ്പട്ടതല്ല. ആെക 30
അധ്യായങ്ങൾ അടങ്ങിയതാണു് പ്രസ്തുതഗ്രന്ഥം. പതി�
നഞ്ചാമധ്യായവും പതിനാറാമദ്ധ്യായത്തിൽ ഏതാനും
ഭാഗവും അടങ്ങിയ 100 ൽ ചില്വാനം േശ്ലാകങ്ങൾ അേദ്ദ�
ഹത്തിെന്റ തർജ്ജമയിൽ കാണാത്തതിനാൽ പാല�
ക്കാട്ടു സ്വരൂപത്തിെല വിദ്വാൻ േകാമ്പി അച്ചൻ ആ ഭാ�
ഗങ്ങൾ സ്വയം വിവർത്തനം െചയ്തു് അതിൽ ഘടിപ്പിച്ചാ�
ണു് 1063-ൽ ആ കൃതി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്. അേദ്ദഹത്തി�
െന്റ മേനാഹരമായ കാവ്യരചനയ്ക്കു് ഉദാഹരണമായി
ചില ഈരടികൾ പ്രദർശിപ്പിക്കാം.

കാലദൂതന്മാർ:
“െവെട്ടന്നും െകെട്ടന്നും െമയ് െപാട്ടിക്ക െഞരിെക്കന്നും
െപെട്ടന്നു ഘുഷ്ടകേഷ്ടാൽകൃഷ്ടനിഷ്ഠുരവാദം
മുൽഗരശൂലഗദാഖൾഗാദി ധരിച്ചതി–
മുഷ്കരന്മാരായുേള്ളാരന്തകദൂതന്മാരും
േലാഹപാശങ്ങളാേല േദഹബന്ധനം െചയ്തു
സാഹസാലിഴച്ചിഴച്ചാഹന്ത! തലകീഴായ്
അടിച്ചും െമെയ്യല്ലുകെളാടിച്ചും സാരേമയം
കുടിച്ചും കല്ലുെകാണ്ടു െപാടിച്ചും ക്രകചത്താൽ
മുറിച്ചും വാളാൽ െവട്ടിെത്തറിച്ചും കനലിേന്മൽ
മറിച്ചും തിരിച്ചുമിെട്ടരിച്ചും െപാരിച്ചിട്ടും
കല്ലിലിട്ടിഴച്ചിട്ടും തല്ലിയും പഴിച്ചിട്ടും
മുള്ളിലും ചുട്ട മണലിങ്കലുമുഴച്ചിട്ടും
കരഞ്ഞും കണ്ണീർമഴ െചാരിഞ്ഞും ൈപദാഹത്താൽ–
െപ്പാരിഞ്ഞും മനതളിെരരിഞ്ഞും ശിവശിവ!
േഘാരമായീടും മഹാരൗരവെമന്നു േപരാം
നാരേക െകാണ്ടുെചന്നു പാരാെത തള്ളീടിനാർ.”

േകദാരമാഹാത്മ്യം
ഇതു േകദാരവ്രതത്തിെന്റ മാഹാത്മ്യെത്ത പ്രപഞ്ചനം
െചയ്യുന്ന ഒരു കൃതിയാണു്.

കഥ
ഒരവസരത്തിൽ ൈകലാസത്തിൽവച്ചു പാർവ്വതീ പര�
േമശ്വരന്മാരുെട പ്രീതിക്കായി നാരദാദിഗായകന്മാർ
പാടുകയും ഉർവശി തുടങ്ങിയ അപ് സരസ്ത്രീകൾ ആടു�
കയും െചയ്തു െകാണ്ടിരിക്കേവ പരേമശ്വരൻ രംഭയുെട
ആട്ടത്തിൽ വിേശഷിച്ചു െകൗതുകം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു.
അേപ്പാൾ ഭൃംഗിരടി ആ നർത്തകികളുെട സമീപത്തിൽ
െചന്നു വികടലാസ്യം തുടങ്ങുകയും പരേമശ്വരൻ ആ
ഗണാധ്യക്ഷെന്റ നർത്തനത്തിൽ സേന്താഷിച്ചു് അേദ്ദ�
ഹെത്ത അനുഗ്രഹിക്കുകയും െചയ്യുന്നു. ഉടൻ ഭൃംഗിരടി
വീണ്ടും
“അംബികതെന്നെയാഴിഞ്ഞംബുജശരാരിയാ–
മമ്മേഹശെന മന്ദം മന്ദമായ് വലംെവച്ചു
വണങ്ങി വണങ്ങിെക്കാണ്ടാടിയാടിനാനേപ്പാ–
ളിണങ്ങും കളി കണ്ടു െതളിഞ്ഞാെരല്ലാവരും.”

ആ സമയത്തിൽ “കുണുങ്ങി നാണംെകാണ്ടു വണങ്ങി
മേഹശ്വരി ഞണുങ്ങി മൃത്യുഞ്ജയൻതേന്നാടു്” ‘ഇവൻ
എെന്ന ഒഴിച്ചു് അങ്ങെയമാത്രം വലംവയ്ക്കാൻ കാരണ�
െമന്തു്? ‘എന്നു േചാദിച്ചതിനു ഭർത്താവു ശിവശക്ത്യാ�
ത്മകമായുള്ളെതല്ലാം മിഥ്യയാെണന്നറിയുന്ന ആത്മ�
ജ്ഞാനികൾ ശിവെനമാത്രേമ ഭജിക്കൂ എന്നും ശക്തി�
െയ ഉപാസിക്കുകയിെല്ലന്നും ധരിപ്പിക്കുന്നു. അതു േക�
ട്ടു പാർവ്വതി കുപിതയായി ഭൃംഗിരടിയുെട ശരീരശക്തി
മുഴുവൻ തന്നിേലയ്ക്കു് ആകർഷിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു; എങ്കി�
ലും ഭഗവൽപ്രസാദത്താൽ ആ ഗണാധിപനു തന്നി�
മിത്തം യാെതാരു ക്ഷതിയും സംഭവിച്ചില്ല. എന്നാൽ
ഇനി ഭർത്തൃശരീരാർദ്ധം ലഭിേച്ച അടങ്ങൂ എന്നു ദൃഢ�
നിശ്ചയേത്താടുകൂടി പാർവ്വതി ഗൗതമമഹർഷിയുെട
ആശ്രമത്തിൽ െചന്നുേചരുന്നു. അേപ്പാൾ കാട്ടിേല�
യ്ക്കു േപായിരുന്ന മഹർഷി തിരിെയ വന്നേപ്പാൾ കണ്ട
ആശ്ചര്യെത്ത കവി ഇങ്ങെന വർണ്ണിക്കുന്നു.

“കുഴിഞ്ഞ പുഴകളിെലാഴിഞ്ഞുതാഴും ജലം
ചുഴിഞ്ഞുെപാങ്ങി മിട്ടാൽ വഴിഞ്ഞു കാണായ് വന്നു.

െകാഴിെഞ്ഞാരിലകളും തഴഞ്ഞു പൂേന്തന്മഴ
െപാഴിഞ്ഞു ഫലിെച്ചാെക്കക്കുഴഞ്ഞു വൃക്ഷങ്ങളും,
കഴിഞ്ഞു ൈവരം തമ്മിലഴിഞ്ഞ മനേസ്സാടു–
മിഴഞ്ഞ ജന്തുക്കളും കുഴഞ്ഞു കളിക്കുന്നു.
പുലിയും േഗാവും പാമ്പുെമലിയും തരക്ഷവും
കലയും സിംഹമാനത്തലവന്മാരുേമവ.”

േദവിയുെട ആഗ്രഹമറിഞ്ഞേപ്പാൾ ഗൗതമൻ േകദാര�
വ്രതമനുഷ്ഠിക്കുവാൻ ഉപേദശിക്കുന്നു. അതിെന്റ ഫലമാ�
യി ശ്രീപരേമശ്വരൻ േദവിയുെട മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷീഭവിച്ചു
ശരീരാർദ്ധം ദാനം െചയ്യുകയും െചയ്യുന്നു.

പിന്നീടു കവി പ്രസ്തുതവ്രതമനുഷ്ഠിച്ചു നന്ദിേകശ്വരൻ “ഭവ�
സദനദ്വാരാധിപത്യ” വും േദവലൻ ബ്രഹ്മഹത്യാശാപ
വിേമാചനവും മറ്റും സമ്പാദിച്ച കഥകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്.
നന്ദിേകശ്വരേനാടു് ആ വ്രതനിയമങ്ങൾ യഥാവിധി ഗ്ര�
ഹിച്ചു ചിത്രാംഗദൻ എന്ന ഗന്ധർവ്വേശ്രഷ്ഠൻ ഭരതഖ�
ണ്ഡത്തിൽ സഞ്ചരിച്ചു് അതു വജ്രദന്തൻ എന്ന രാജാവി�
നു് ഉപേദശിച്ചു എന്നും ആ രാജാവു് അതിെന്റ അനുഷ്ഠാ�
നംെകാണ്ടു് വജ്രപാണിക്കു സമപ്രാഭവനായിത്തീർന്നു
എന്നും ഉപന്യസിക്കുന്നു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ രാജ്യത്തിൽ
പുണ്യവതി എന്നും ഭാഗ്യവതി എന്നും സേഹാദരിമാ�
രായ രണ്ടു േവശകന്യകമാർ ആ വ്രതാനുഷ്ഠാനം െകാ�
ണ്ടു രാജമഹിഷികളായി ഭവിക്കുന്നു. അവരിൽ ഭാഗ്യ�
വതി ഐശ്വര്യമദം വർദ്ധിച്ചതുമൂലം ആ അനുഷ്ഠാനം
മുടക്കുകയും അതിെന്റ ഫലമായി ഭർത്തൃപരിത്യാഗദുഃഖ�
ത്തിൽ അകെപ്പടുകയും െചയ്യുന്നു. അേപ്പാൾ േജ്യഷ്ഠത്തി�
യായ പുണ്യവതി കാര്യം മനസ്സിലാക്കി അനുജത്തിയു�
െട മകെനെക്കാണ്ടു് ആ വ്രതം േനാല്പിച്ചു ഭാഗ്യവതിെയ
വീണ്ടും ഭാഗ്യവതിയാക്കുന്നു.

കവിതാരീതി
താെഴ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഈരടികൾ ഗൗതമ മഹർഷി പാർ�
വതീേദവിെയ കാണുന്ന ഘട്ടത്തിലുള്ളവയാണു്.
“ഇരുളും തമാലവും വിരളും പരിചു നീ–
ണ്ടരുളും നിറംപൂണ്ടു ചുരുളും േകശപാശം,
തരളാളികൾ മണ്ടിമുരളുംവണ്ണം െചറു–
ത്തരുളുമളകങ്ങൾ കുരുളും സുഷമയും,
കുടിലം ചന്ദ്രഖണ്ഡമടലിെലാളിച്ചിടും
ചടുലഭംഗിേതടും നിടിലതിലകവും,
മല്ലികാഭല്ലവിെല്ലത്തല്ലി െവല്ലുന്ന ചില്ലീ–
വല്ലികാമതല്ലികാകേല്ലാലവിലാസവും,
ചരണസേരാരുഹശരണാഗതജന–
ഭരണേലാലായതകരുണാകടാക്ഷവും,
പത്മങ്ങളുെട നവകർണ്ണികാകാന്തിെക്കാരു
സത്മമായ് വിളങ്ങീടും മഞ്ജുളനാസികയും,
മദനരസസാരസദനമായീടുന്ന
രദനച്ഛദങ്ങളിൻമൃദുലപ്രകാശവും. . .
ഉദരലഘിമയുമുദധിനിറംേകാലും
മൃദുലേരാമാളിയും മധുരം നാഭിേദശം
പൂേഞ്ചലമീേത മണിലാഞ്ഛിതമായി മിന്നും
കാഞ്ചനവിരചിതകാഞ്ചിയും ജഘനവും,
തുടിയും െചറുത്ത െപാൽെക്കാടിയുമടികൂപ്പു–
മിടയും, കദളിേയാടിടയും തുടകളും,
പിണങ്ങി മണിെച്ചപ്പു ഞണുങ്ങി ലഘുതരം
വണങ്ങും മുഴങ്ങഴലിണങ്ങും കണങ്കാലും,
ശിഞ്ജാരഞ്ജിതമണിമഞ്ജീരമണിഞ്ഞതും
കഞ്ജമഞ്ജലിെചയ്യും മഞ്ജുളശ്രീപാദവും–
േകശാദിപാദേമവം േകശവവിരിഞ്ചനാ–
േകശാദിധ്യായമാനം േക്ലശാദിവിനാശനം.”

നല്ല കിളിപ്പാട്ടുകളിൽ ഒന്നാണു് േകദാരമാഹാത്മ്യം
എന്നു് ഇനി വിേശഷിച്ചു പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ. േകകാ�
വൃത്തംമാത്രേമ കവി പ്രേയാഗിച്ചിട്ടുള്ളു.

ൈകവല്യനവനീതം
ൈകവല്യനവനീതത്തിെന്റ മൂലം ഒരു തമിഴ് കൃതിയാെണന്നു
മുൻപുതെന്ന ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ. അതിൽ കവി
തെന്റ ഗുരുനാഥന്മാരിൽ ആെരയും നാമനിർേദ്ദശം െച�
യ്തു സ്മരിച്ചിട്ടില്ല.

“ശ്രീഗുരുപാദാംബുജം മനസ്സിൽസ്സദാകാലം
ശിരസ്സിലാേദശവും ധരിച്ചു വാഴും നെമ്മ
ഗുരുശ്രീകടാക്ഷെമാന്നുണ്മയാം േശ്രയസ്സനു–
സരിെക്കന്നേത േവണ്ടൂ; ഗുരേവ നേമാ നമഃ”

എേന്ന ആ പ്രകൃതത്തിൽ പറയുന്നുള്ളൂ. നവനീതത്തിൽ
പൂർവ്വതത്വേബാധകെമന്നും സേന്ദഹനിവർത്തകെമ�
ന്നും രണ്ടു പടലങ്ങൾ ഉൾെക്കാള്ളുന്നു. അൈദ്വതേവ�
ദാന്തമാണു് പ്രതിപാദ്യം. മാതൃക കാണിക്കുവാൻ ചില
ഈരടികൾ ചുവേട േചർക്കുന്നു.

“എന്തിനു വിചാരെമന്നാകിേലാ സദൃഷ്ടാന്തം
ഹന്ത! െചാല്ലുവൻ; േവഷം മാറിയ ജനങ്ങെള
അന്തരാ അറിേകണ്ടിൽഗ് ഗുഢമാം സ്വഭാവത്തി–
ന്നാന്തരം ശീലം ചിഹ്നമാരാഞ്ഞങ്ങറിയാെത
ഓടിയും കരണങ്ങൾ മറിഞ്ഞുമിടയിെട–
ച്ചാടിയും മീൻതുള്ളിയുമുയർന്നു കമ്പത്തിേന്മൽ
േപടികൂടാെതേയറിച്ചാടിയും ചക്രംതിരി–
ഞ്ഞീെടഴും കർമ്മത്തിനാലവെരയറിയാേമാ?
എന്നതുേപാെല വിചാരത്തിനാെലാന്നാെലന്നി–
യന്നദാനാദിജപം തപസ്സും യാഗാദിയും
ധന്യശാസ്ത്രാമ്നായപാഠാദികർമ്മങ്ങെളാന്നാൽ–
ത്തെന്നത്താനറിെകന്നെതന്നുേമ വന്നുകൂടാ.”



4 െനടുമ്പയിൽ െകാച്ചുകൃഷ്ണനാശാൻ
(931–987)

ജനനം
െനടുമ്പയിൽ െകാച്ചുകൃഷ്ണനാശാൻ 931-ആമാണ്ടു് അഷ്ട�
മിേരാഹിണിനാളിൽ തിരുവല്ലാത്താലൂക്കിൽ അയിരൂർ
പകുതിയിൽ െചറുകാൽകരയിൽ കിഴേക്ക മംഗലേശ്ശ�
രി വീട്ടിൽ ജനിച്ചു. ആ തറവാട്ടിനു് െനടുമ്പയിൽ എന്നും
േപരുണ്ടു്. അേദ്ദഹത്തിെന്റ അച്ഛൻ പ്രസിദ്ധൈദവജ്ഞ�
നായ മാേവലിക്കര െചറിയനാട്ടു പുലിമുഖത്തു േപാറ്റിയു�
െട ശിഷ്യനും ഒരു നല്ല േജ്യാത്സ്യനുമായ െചറുേകാൽ
െചറുേവലിത്തുണ്ടിയിൽ രാമനാശാനായിരുന്നു. പുലിമു�
ഖത്തു േപാറ്റി മരിച്ചതും കൃഷ്ണനാശാൻ ജനിച്ചതും ഒേര
െകാല്ലത്തിലാണു്.

വിദ്യാഭ്യാസം
ആശാെന്റ ആദ്യെത്ത ഗുരു പിതാവുതെന്നയായിരുന്നു.
പിന്നീടു േകാഴിേക്കാട്ടു ശൂലപാണിവാരിയേരാടും അേദ്ദ�
ഹം േജ്യാതിശ്ശാസ്ത്രം അഭ്യസിച്ചതായിക്കാണുന്നു. ആറ�
ന്മുളവിലാസം ഹംസപ്പാട്ടിൽ
“രാമെനെന്നല്ലാടവും വിശ്രുതനായിട്ടഭി–
രാമനാമാശാസിതാെവന്നുള്ള കീർത്തിേയാടും
ഗുരുൈദവജ്ഞന്മാർക്കും ഗുരുഭൂതനാെമെന്റ
ഗുരുവാം പിതാവിെന്റ ചരണാംബുജം വേന്ദ.
ഗുരുവിൻഗുരു വ്യാഘ്രമുഖമന്ദിരവാസി
ഗുരുകാരുണ്യശാലിതെന്നയും വണങ്ങുേന്നൻ”

എന്നും ഭാഷാജാതകപദ്ധതിയുെട ആരംഭത്തിൽ
“ഗുരൂണാം പാദപത്മങ്ങൾ നിരൂപിച്ചുള്ളിലാദരാൽ
ഭക്തിൈകെക്കാണ്ടു െചാല്ലീടുന്നുണ്ടു ജാതകപദ്ധതിം.
ഗണിച്ചായു: പ്രമാണെത്ത ഗ്രഹിപ്പാനല്പേചതസാം
ശിഷ്യാണാം മമ കൃഷ്ണസ്യ ഗുേരാ: പാദാംബുജം ബലം”

എന്നും, അവസാനത്തിൽ
“ശ്രീമൽഷഡങ്കുേരശസ്യ കൃഷ്ണസ്യാർജ്ജുനസാരേഥഃ
ഭേക്തന രാമശിേഷ്യണ കൃഷ്ണദാേസന ധീമതാ
ശൂലപാേണശ്ച ശിഷ്യസ്യ കുക്കുടേക്രാഡവാസിനഃ
ഭാരത്യാതിപ്രസേന്നന ഭാഷാജാതകപദ്ധതിഃ
വിനിർമ്മിതാ മയാ ൈസഷാ വിേശേഷണ വിരാജതാം
ഭൂഷാഭൂതാ സ്വശിഷ്യാണാം േശഷാസനകൃപാബലാൽ”

എന്നുമുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ ആ ഗുരുക്കന്മാെര സ്മരിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
‘കൃഷ്ണദാേസന’ എന്ന പദം ‘മയാ’ എന്നതിെന്റ വിേശ�
ഷണമാണു്. അതു കൃഷ്ണെനന്ന മെറ്റാരു ഗുരുവിെന്റ േപ�
രല്ല.

“ധന്വന്തരിം നമസ്കൃത്യ വിേഘ്നശം വാണിമാതരം
ശൂലപാണിഗുരും നത്വാ വേക്ഷ്യ മർമ്മാണി ഭാഷയായ്”

എന്ന മർമ്മചികിത്സയുെട പ്രഥമപദ്യത്തിലും ശൂലപാ�
ണിവാരിയെര സ്മരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അേദ്ദഹം േജ്യാതിഷത്തി�
െലന്നേപാെല ൈവദ്യത്തിലും ആശാെന്റ ഗുരുനാഥനാ�
യിരുന്നു എന്നു വിചാരിേക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

തൃക്കണ്ടിയൂർ അച്യുതപ്പിഷാരടിയുെട ശിഷ്യനായിരുന്നു
േകാലത്തുനാട്ടു തൃപ്പാണിക്കരപ്പുതുവാെളന്നും, െപാതു�
വാളിെന്റ ശിഷ്യനായിരുന്ന പുലിമുഖത്തു േപാറ്റിയുെട ഗു�
രുവായ നാവായിക്കുളത്തു് ആഴാതിെയന്നുംകൂടി അേദ്ദ�
ഹം ആറന്മുളവിലാസത്തിൽ േരഖെപ്പടുത്തീട്ടുള്ള വിവരം
ഞാൻ മെറ്റാരിടത്തു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ. വടക്കൻഗ�
ണനസമ്പ്രദായത്തിലും പരിശീലിക്കുന്നതിനുേവണ്ടിയാ�
യിരിക്കണം ആശാൻ ശൂലപാണിവാരിയരുെട ഛാത്ര�
ത്വം സ്വീകരിച്ചതു്.

അനന്തരജീവിതം
ആശാൻ അേനകം സ്ഥലങ്ങളിൽ സഞ്ചരിച്ചു പല േജ്യാ�
ത്സ്യന്മാരിൽനിന്നു പല വിധത്തിലുള്ള അറിവുകൾ േനടി
സ്വേദശേത്തക്കു േപാന്നു് ആ ശാസ്ത്രത്തിൽ നിരന്തരമാ�
യി പ്രവർത്തിക്കുകയും അതു ശിഷ്യന്മാെര അഭ്യസിപ്പി�
ക്കുകയും െചയ്തുെകാണ്ടും അടുത്തുള്ള ആറന്മുള േക്ഷത്ര�
ത്തിെല ശ്രീകൃഷ്ണെന ഉപാസിച്ചുെകാണ്ടും ആയുേശ്ശഷം
നയിച്ചു. അേദ്ദഹത്തിനു േജ്യാതിഷത്തിനുപുറേമ തച്ചുശാ�
സ്ത്രത്തിലും അവഗാഹമുണ്ടായിരുന്നു. സംസ്കൃതത്തിലും
ഭാഷയിലും ഒന്നുേപാെല കവനം െചയ്യുവാൻ കഴിവു�
ണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും സാഹിത്യമാർഗ്ഗത്തിൽ അധി�
കം സഞ്ചരിച്ചില്ല. ഭക്തിസംവർദ്ധകങ്ങളായ അപൂർ�
വ്വം ചില വാങ്മയങ്ങൾ രചിക്കുന്നതിേന വാസനയും
പാണ്ഡിത്യവും അേദ്ദഹം ഉപേയാഗിച്ചുള്ളു. ബാല്യംമുത�
ല് ക്കുതെന്ന ആശാൻ കാസേരാഗത്തിനും ഉദരേരാഗ�
ത്തിനും വിേധയനായിരുന്നു. ഉദരേരാഗത്തിെന്റ പരി�
ഹാരത്തിനു മൂക്കിെന്റ ഉള്ളിലുള്ള പാലം തുളച്ചു് അതിൽ
ഒരു െചറിയ സ്വർണ്ണത്തുടൽ േകാർത്തിട്ടിരുന്നു എന്നും
േവദനയുണ്ടാകുേമ്പാൾ തുടൽ പതുെക്കപ്പിടിെച്ചാന്നു
വലിച്ചു് അതു തൽക്കാലേത്തക്കു ശമിപ്പിച്ചിരുന്നു എന്നും
പഴമക്കാർ പറയുന്നു.

ആറന്മുളേത്തവെര ഭജിച്ചാണു് വായുമുട്ടൽ വാശിയാക്കി�
യെതന്നു് അേദ്ദഹം തെന്ന ആറന്മുള വിലാസത്തിൽ
പാടീട്ടുണ്ടു്.
“എന്നുെട സ്വാമി ഷഡ്വംശാധിപൻ നാരായണ-
െനന്നുെട േരാഗം തീർത്തെതത്രയുമത്യാശ്ചര്യം
പണ്ടു ഞാൻ െചയ്ത പാപംെകാണ്ടേഹാ കാസശ്വാസം-
െകാെണ്ടനിക്കുണ്ടായയുേള്ളാരിണ്ടെലന്തുരെചയ് വൂ!
ഊണുമില്ലേഹാ! കഷ്ടമുറക്കമതുമില്ല;
കാണുന്ന ജനങ്ങളും േകണുേപാെമേന്നയുള്ളു.
ചുമയ്ക്കുേന്നരം കണ്ടങ്ങിരിക്കുന്നവെരല്ലാം
ഗമിക്കും പ്രാണെനന്നുമുറയ്ക്കും മനതാരിൽ,
നമുക്കു സാധ്യമെല്ലന്നുറച്ചു ൈവദ്യന്മാരും
തിരിക്കുമതു കണ്ടിട്ടിരിക്കും ഞാനുമേപ്പാൾ.
കുടിക്കും വിദ്യാര്യാദികഷായെമന്നകിലു-
െമനിക്കു ദു: ഖെമാട്ടും സഹിച്ചുകൂടാതാനും.
ആർത്തിനാശനനാേയാെരന്നുെട കൃഷ്ണസ്വാമി
കീർത്തിേയറീടും ഷഡ്വംശാലേയ വിളങ്ങുേന്നാൻ
തന്നുെട പാദാംേഭാജം സ്മരിച്ചുെകാണ്ടു നിത്യ-
െമന്നുെട ഗൃഹത്തിങ്കലങ്ങെന വസിക്കുേമ്പാൾ
രാത്രിയിൽ സ്വപ് നംകാണിച്ചന്തിേക വേരണെമ-
ന്നത്രയുമല്ല ഭജിേക്കണ്ടുന്ന പ്രകാരവും.
േകാളംബം െതാള്ളായിരെത്തഴുപത്തയ്യാമാണ്ടിൽ
േകാമളമായ േമടമാസെമട്ടാം തീയതി
ഭഗവാൻ സ്വപ് നംകാണിച്ചതിെന്റയാറാം ദിനം
ഭജനത്തിനു ഞാനും ഷഡ്വംശാലയം പുേക്കൻ;
മംഗലപ്പള്ളിൽ വടേക്കപ്പുരയതിൽപ്പാർത്തു;
മംഗലമുണ്ടായ് വന്നു; േരാഗശാന്തിയും വന്നു.”

975-ആമാണ്ടു േമടമാസം 8-നു ആണു് ആശാൻ ഭജന�
മാരംഭിച്ചെതന്നു് ഈ പംക്തികളിൽ നിന്നു കാണാവു�
ന്നതാണേല്ലാ. ഒരിക്കൽ ശില്പശാസ്ത്രജ്ഞനായ ഒരാ�
ശാരി ‘മൂരിക്കാള’ എന്നു മൂക്കിെല തുടൽ കണ്ടു് അേദ്ദഹ�
െത്ത പരിഹസിക്കുകയും, അേപ്പാൾത്തെന്ന അസ്തപ്ര�
ജ്ഞനായി താെഴ വീഴുകയും, തദനന്തരം അേദ്ദഹത്തി�
െന്റ അേന്തവാസിയായി ആ ശാസ്ത്രത്തിൽ ഉപരിപഠനം
െചയ്യുകയും െച യ്തുവേത്ര.

987-ആമാണ്ടു ചിങ്ങമാസത്തിൽ അഷ്ടമിേരാഹിണി നാ�
ളിലായിരുന്നു ആശാെന്റ നിര്യാണം. ആ ദിവസം മുൻ�
കൂട്ടി ഗണിച്ചു ക്ലപ്തെപ്പടുത്തി, അന്നു തെന്റ ശിഷ്യന്മാെര�
െയല്ലാം വരുത്തി അവരുെട മധ്യത്തിലാണു് അേദ്ദഹം
േദഹവിേയാഗം െചയ്തതു്.

മരണേഹതുകമായ േരാഗം അതിസാരമായിരുന്നു.
ആശാൻ യാവജ്ജീവം ബ്രഹ്മചാരിയായിത്തെന്ന കാ�
ലയാപനം െചയ്തു. തിരുവാറന്മുളയപ്പെന്റ ഒരു വിഗ്രഹം
അേദ്ദഹം സ്വഗൃഹത്തിൽ െവച്ചു് ആരാധിച്ചുവന്നിരുന്നു
എന്നും അതു് ഇേപ്പാൾ െചറുകാലിനു കിഴക്കു മുണ്ടപ്പുഴ
എന്ന സ്ഥലത്തു തുറവിക്കാട്ടില്ലെത്ത നമ്പ്യാതിരിമാർ
െവച്ചു പൂജിക്കുന്നു എന്നും അറിയുന്നു.

ശിഷ്യസമ്പത്തു്
ആശാനു േജ്യാതിശ്ശാസ്ത്രവിഷയത്തിൽ ഒരു വലിയ ശി�
ഷ്യസമ്പത്തുണ്ടായിരുന്നു. ആ ശിഷ്യന്മാരിൽ പ്രാഥമ്യം
ആറന്മുള മങ്ഗലപ്പള്ളി ഇല്ലത്തിെല ദക്ഷിണാമൂർത്തി
മൂത്തതിനാണു് നല് േകണ്ടതു്. ഓമല്ലൂർ കരുവിേക്കായി�
ക്കൽ േഗാവിന്ദനാശാനും ൈതേത്താട്ടത്തിൽ നാരാ�
യണനാശാനും പുളിേവലി േഗാവിന്ദപ്പണിക്കരും ൈവ�
ക്കം നീലകണ് ഠനാശാരിയും മറ്റു നാലു പ്രധാനശിഷ്യ�
ന്മാരായിരുന്നു. ദക്ഷിണാമൂർത്തി മൂത്തതിെന്റ പ്രധാന
ശിഷ്യനായിരുന്നു. മാന്നാറ്റു നാേലകാട്ടിൽ ബാലരാമൻ�
പിള്ള സംപ്രതിപ്പിള്ള. ൈതേത്താട്ടത്തിൽ നാരയണ�
നാശാെന്റ ശിഷ്യന്മാരിൽ അഗ്രഗണ്യനായിരുന്ന അേദ്ദ�
ഹത്തിെന്റ ഭാഗിേനയൻ െകാച്ചുശങ്കരനാശാനും പ്ര�
സിദ്ധനായിരുന്നു. 1070-ആ മാണ്ടു് ഇടവം 14-ആം നു-
ആറന്മുളേക്ഷത്രത്തിൽ സ്വർണ്ണധ്വജം പ്രതിഷ്ഠിച്ചേപ്പാൾ
െകാച്ചുശങ്കരനാശാൻ ഉണ്ടാക്കിെച്ചാല്ലിയതാണു്,
“മൂർത്ത്യാ സ്വസംകുചിതയാ കനകാദ്രിരുൈച്ചഃ
കാർത്തസ്വരധ്വജമിേഷണ വിേഭാഃ പുരസ്താൽ
ഭക്ത്യാ ഷഡങ്കുരപേതരവിശൽ ക്ഷേണഽസ്മിൻ
രുദ്ധാംബുദസ്സുരനദീവിലസൽ പതാകഃ”

എന്ന േശ്ലാകം. അങ്ങെന ആശാെന്റ ശിഷ്യപരമ്പര 11-
ആം ശതകത്തിെന്റ അവസാനംവെര ൈദവജ്ഞതയ്ക്കു
േകൾവിെപ്പട്ടിരുന്നു.

കൃതികൾ
െനടുമ്പിലാശാൻ േജ്യാതിഷത്തിൽ (1) ഭാഷാജാതക�
പദ്ധതി (2) ഭാഷാപഞ്ചേബാധഗണിതം എന്നിങ്ങെന
രണ്ടു ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അവകൂടാെത ജ്യൗതി�
ഷഗന് ധിയായ (3) കണക്കുശാസ്ത്രം എെന്നാരു കൃതിയും
അേദ്ദഹത്തിെന്റ വകയായി കിട്ടീട്ടുണ്ടു്. പദ്ധതിയിെല
“ഗ്രന്ഥബാഹുല്യഭീത്യാ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലവേയാർക്കണം;
അവെയാെക്കപ്പറഞ്ഞീടാം േമലിെലേഗ്ഗാളയുക്തിയിൽ”

എന്ന േശ്ലാകം ഭാഷാേഗാളയുക്തി എെന്നാരു ഗ്രന്ഥവും
അേദ്ദഹം രചിച്ചിട്ടുേണ്ടാ എന്നു സംശയിക്കുന്നതിനു പഴു�
തു നല് കുന്നു. അതു കണ്ടുകിട്ടീട്ടില്ല. അവയ്ക്കുപുറേമ (4)
മർമ്മചികിത്സ (5) ആറന്മുളവിലാസം ഹംസപ്പാട്ടു് (6) വി�
ഷ്ണുേകശാദിപാദ – പാദാദിേകശേസ്താത്രം (സംസ്കൃതം)
എന്നീ വാങ്മയങ്ങളും ഷഡങ്കുരനാഥകീർത്തനവും ചില
ഒറ്റേശ്ലാകങ്ങളുംകൂടി അേദ്ദഹം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതായി കാ�
ണുന്നു.

ഭാഷാജാതകപദ്ധതി
ഗഹനമായ ശാസ്ത്രമാണു് പദ്ധതിയിെല വിഷയെമങ്കി�
ലും ആശാൻ നിവൃത്തിയുള്ള ഘട്ടങ്ങളിെലല്ലാം ൈശലി
സരളമാക്കീട്ടുണ്ടു്.
“േദഹികൾക്കു ജനിക്കുേമ്പാൽ േദേഹ നൂെറ്റാന്നു മൃത്യവഃ
നില് ക്കുന്നവസരം േനാക്കിേദ്ദഹനാശനേഹതവഃ.

അപമൃത്യുക്കളാം നൂറുെമാന്നേല്ലാ കാലമൃത്യുവും
വിഷമങ്ങളറിഞ്ഞിട്ടു നടക്കാെമന്നിരിക്കിേലാ

ആയവന്നപമൃത്യുക്കൾ നൂറിേനയും ജയിച്ചിടാം,
കാലമൃത്യു വരുേന്നരം തടുക്കാവെല്ലാരുത്തനും.

എന്നിെട്ടല്ലായ് െപാഴുംതെന്ന വിഷമങ്ങളറിഞ്ഞുടൻ
നടന്നീടുന്നവെനന്നുമപമൃത്യു വരാ ദൃഢം.”

ഇത്യാദി പംക്തികൾ േനാക്കുക. പദ്ധതിയുെട ൈവ�
ശിഷ്ട്യം ആയുർദ്ദായഗണത്തിലാണു് പരിസ്ഫുരിക്കുന്നതു്.
എല്ലാ സമ്പ്രദായങ്ങെളയും വിവരിച്ചു് ആശാൻ പരമതഖണ്ഡനപുര�
സ്സരം സ്വമതസ്ഥാപനം യുക്തിയുക്തമായി നിർവ്വഹി�
ക്കുന്നു. പല ഗൂഢാശയങ്ങളും പ്രസ്തുത കൃതിയിൽ അേദ്ദ�
ഹം െവളിെപ്പടുത്തീട്ടുണ്ടു്. അതുെകാണ്ടാണു് താെഴക്കാ�
ണുന്ന ഉപേദശം അേദ്ദഹം അനുവാചകർക്കു നല് കുന്നതു്.
“ഗുരൂപേദശം െചാല്ലുന്നൂ ശിഷ്യാണാമറിവാനഹം
സാരം പത്രത്തിലാെക്കാല്ലാെയന്നു സജ്ജനസമ്മതം.

അസകൃദ്വാരമുപേദശിക്കിലും ഗ്രഹിയായ്കയാൽ
അല്പബുദ്ധികളാമേന്തവാസികൾക്കറിവാനിഹ

പത്രത്തിലാക്കുെകന്നേല്ലാ വരൂ വാത്സല്യേഹതുനാ;
ആകയാൽ പുസ്തകമിദം േഗാപ്യമായിട്ടിരിക്കണം.

തങ്ങൾക്കുമിതുേപാൽ സ്നിഗ്ദ്ധമുെണ്ടന്നിരിക്കിേലാ
കാണിക്കാെമന്നു സിദ്ധാന്തമനുഗൃഹ്ണന്തു േദശികാഃ”

പഞ്ചേബാധഗണിതം ഭാഷ
പഞ്ചേബാധം എന്ന േജ്യാതിഷഗ്രന്ഥത്തിെന്റ ഭാഷാനു�
വാദമാണിതു്. മൂലത്തിെല എട്ടു ഖണ്ഡങ്ങളിൽ പ്രഥമഖ�
ണ്ഡം തർജ്ജമെചയ്തിട്ടില്ല. വാക്യം, ധ്രുവം, ഹാരകം, ഗ്ര�
ഹസ്ഫുടങ്ങൾ, കലിദിനാനയനം, വിഷുവധ്രുവം, വ്യതീപാ�
തം എന്നീ വിഷയങ്ങെളപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ടു്.
“ചന്ദ്രധൂളിയതിൽക്കൂട്ടു ഇഷ്ടെകാല്ലവയസ്സിെന
േഗാത്രനായകെനെക്കാണ്ടു െപരുക്കീട്ടതിെനപ്പുനഃ
കലംെകാണ്ടു ഹരിക്കുേമ്പാൾ വരും കലിദിനം തഥാ.
മാസവാക്യമതും കൂട്ടിെച്ചന്ന തീയതിയും തഥാ
കൂട്ടിയാഴ്ചയുെമാപ്പിച്ചു ഗണിപ്പൂ സൂര്യനാദിെയ.”

ഈ വരികൾ പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥത്തിലുള്ളതാണു്.

കണക്കുശാസ്ത്രം
പണ്ടെത്തക്കാലത്തു ചില േജ്യാത്സ്യന്മാർ കുടിപ്പള്ളിക്കൂ�
ടത്തിലും മറ്റും പഠിക്കുന്ന ബാലന്മാർക്കുേവണ്ടി അക്കാ�
ലെത്ത രീതിയനുസരിച്ചു കണക്കുശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങൾ
നിർമ്മിച്ചിട്ടുെണ്ടന്നു മുമ്പു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അവയിൽ
ഒന്നായി ആശാെന്റ കണക്കു ശാസ്ത്രെത്തയും പരിഗണി�
ച്ചാൽ മതി.

സ്ഥാനെപ്പരുക്കേശ്ലാകങ്ങൾ:

“മുൻേപകസ്ഥാനമായീടും ദശസ്ഥാനമതഃ പരം
മൂന്നാമതു ശതസ്ഥാനം നാലാമതു സഹസ്രമാം

അഞ്ചാമതയുതസ്ഥാനമാറാമേത്തതുലക്ഷവും
പ്രയുതസ്ഥാനേമഴാമെതട്ടാമേത്തതുേകാടിയും

അർബുദം നവമസ്ഥാനം വൃന്ദം ദശമമായതു്
ഖർവേമകാദശം േപ്രാക്തം വിഖർവം ദ്വാദശസ്ഥിതം

ത്രേയാദശം മഹാപത്മം ശംഖം പിെന്നച്ചതുർദ്ദശം
പതിനഞ്ചാമതായീടും സ്ഥാനം ജലധിയായതു്

അന്ത്യം േഷാഡശമാകുന്നു മധ്യം സപ്തദശം മതം
അഷ്ടാദശം പരാർദ്ധം പിന്നറ്റമില്ലിതു െചാല്ലുവാൻ.

പിെന്നബ് ഭാഷാവിേശഷങ്ങളുണ്ടു െചാല്ലാമവെറ്റയും
േകാടിക്കുേകാടിശംഖാകും ശംഖിേന്റ േകാടി പുഷ്പവും

പുഷ്പത്തിൻേകാടി കല്പംേപാൽ കല്പത്തിൻേകാടി ലക്കമാം
ലക്കത്തിൻേകാടി ദണ്ഡാകും ദണ്ഡിേന്റ േകാടി ധൂളിയും

ധൂളിക്കുേകാടി െവള്ളംേപാൽ സ്ഥാനെമാൻപതുേമഴുേമ
പിെന്ന േമേല്പാട്ടു വന്നീടും മഹാെകാട്യാദിയിക്രമാൽ.”

വിഷ്ണുേകശാദിപാദ—പാദാദിേകശേസ്താത്രം
ഇതു തിരുവാറന്മുളയപ്പെനപ്പറ്റി ആശാൻ രചിച്ചിട്ടുള്ള
ഒരു സംസ്കൃതേസ്താത്രെമന്നാണു് ഐതിഹ്യം. കവിത വി�
ശിഷ്ടമാണു്. ചില േശ്ലാകങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കാം.
“സ്മര മാനസ! മൗകുന്ദം മകുടം മണിമണ്ഡിതം
േകശംശ്ച സകലാംേഭാദനീലകുഞ്ചിതേകാമളാൻ

കുലിശായുധവന്ദ്യാേഘ്രഃ കടിലാളകസഞ്ചയം
ലലാടം പങ്കജാക്ഷസ്യ പഞ്ചമീചന്ദ്രസന്നിഭം

കുസുമായുധേകാദണ്ഡമണ്ഡലാേഭ ഭൂ വൗ വിേഭാഃ
നളിനാന്തദ്ദർളനിേഭ നയേന നരകദ്വിഷഃ

വീണാം വാദയമാേന തു നാരേദഽപാംഗദായിനം
ആഹ്ലാദയന്തം പ്രഹ്ലാദം സ്മിതചന്ദ്രികയാ സ്വയാ.

നിശാേന്ത യഃ സമാസ്ഥായ സ്മേരേദവം ജനാർദ്ദനം
ഇഹാഭിലാഷിതാൻ പ്രാപ്യ േസാഽേന്ത വ്രജതി മാധവം.”

ഷഡങ്കുരനാഥകീർത്തനം:
“പങ്കജഭവേനാതിന മറ മുഖപങ്കജമതിൽനിന്നു കവർന്നതി-
പങ്കമിയെന്നാരു സുരൈവരിയശങ്കം

നടെകാെണ്ടാരുേശഷം
സങ്കടമതു േപാക്കി വിശങ്കടമത്സ്യാകൃതിപൂണ്ട ഭവാൻ േമ
സങ്കടമുടനഖിലം കള ഷഡങ്കുരനാഥ! െതാഴുേന്നൻ.”

മർമ്മചികിത്സ
ശരീരത്തിെല മർമ്മങ്ങളുേടയും അവയ്ക്കു ക്ഷതം തട്ടി�
യാൽ െചേയ്യണ്ട ചികിത്സകളുേടയും വിവരണമാണു്
പ്രസ്തുതഗ്രന്ഥത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതു്. ഇതിെല
പദ്യങ്ങൾ ആദ്യന്തം അനുഷ്ടുബ് വൃത്തത്തിൽ നിബന്ധി�
ച്ചിരിക്കുന്നു.

“േദഹത്തിലുണ്ടു നൂേറ്റഴു മർമ്മങ്ങളവ െചാല്ലുവൻ
കാൽേമേലകാദശം പിെന്നൈക്കകൾക്കും

തൽപ്രകാരമാം
വയേറൽ മൂന്നു മാറത്തെങ്ങാൻപതും മുതുകത്തപി”

എന്നിങ്ങെന മർമ്മചികിത്സ ആരംഭിക്കുന്നു. ഒടുവിൽ
“ഗുരുവിൻ ഗുരുകാരുണ്യാേലവം മർമ്മചികിത്സെയ
പേരാപകാരർത്ഥമായിപ്പറേഞ്ഞനറിവുള്ളേപാൽ.

ഇനിയും പല മർമ്മങ്ങളുണ്ടാകാമവെയാെക്കയും
അറിഞ്ഞതാരുലകിെലന്നറിയുന്നറിവുള്ളവർ”

എന്ന പദ്യങ്ങേളാടുകൂടി അവസാനിക്കുകയും െചയ്യു�
ന്നു.

ആറന്മുളവിലാസം
ഈ ഹംസപ്പാട്ടു് ഏറ്റവും സ്വാരസ്യമുള്ള ഒരു കൃതിയാ�
ണു്. ആറന്മുളേക്ഷത്രത്തിെല പല ഐതിഹ്യങ്ങേളയും,
അവിെട പത്താം ശതകത്തിൽ നടന്ന പല സംഭവവ�
ങ്ങേളയും ഇതിൽ േരഖെപ്പടുത്തീട്ടുണ്ടു്. “ചന്ദ്രധീവർണ്ണ�
സംഖ്യെകാല്ലത്തിൽ വഞ്ചീശ്വരചന്ദ്രകല്പവന്നിദ്ദിക്കിെല�
ന്നറിഞ്ഞാലും” എന്നു് 926-ആ മാണ്ടു് ആറന്മുളയുൾെപ്പ�
ട്ട േദശങ്ങൾ തിരുവിതാംകൂറിേലയ്ക്കു അടങ്ങിയതിെനപ്പ�
റ്റി പ്രസ്താവിക്കുന്നു. 956 കുംഭം 29-ആംനു േക്ഷത്രത്തിൽ
അഗ്നിബാധയുണ്ടായതും 959 മീനം 15-ആംനു നവീക�
രണ പ്രതിഷ്ഠ കഴിഞ്ഞതായും േരഖെപ്പടുത്തുന്നു. 975 േമ�
ടം 8-ആംനു – കവി തുടങ്ങിയ ഭജനം കുേറക്കാലേത്ത�
യ്ക്കു നീണ്ടു നിന്നു. 978-ൽ തിരുവനന്തപുരത്തുകാരനായ
മഹാേദവൻ എെന്നാരാൾകൂടി അവിെട ഭജിച്ചുതുടങ്ങി�
യേത്ര. വടക്കു നിന്നു് ഏേതാ ഒരു ‘തുലുക്കൻപട’ വന്ന�
തായും തിരുവാറന്മുളയപ്പെന്റ കാരുണ്യംെകാണ്ടു് അതു
പരാജയെപ്പട്ടതായും പറയുന്നു.

“കടേകലിടക്കുഴീം കാഞ്ഞിരക്കുറ്റീമുള്ള
കാലത്തുമാറന്മുളബ് ഭഗവാനുള്ളേപ്പാഴും
പടയ്ക്കു വരികയിെല്ലെന്നാരു സത്യം െചയ്തു
വടക്കു തെന്റ ദിക്കിൽത്തുലൂക്കൻ േപായാനേല്ലാ”

എന്നാണു് ആ സംഭവെത്ത കവി വർണ്ണിക്കുന്നതു്. ഇവി�
െട തുലുക്കൻ പട എന്നു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു ചില മഹമ്മദീ�
യരുെട ഭണ്ഡാരേമാഷണം മാത്രമാണു്. ആശാെന്റ പ്ര�
കൃതിവർണ്ണനത്തിനു് ഒരു ഉദാഹരണം താെഴ േചർക്കു�
ന്നു.

പമ്പാനദി:
“ഉത്തുങ്ഗഭങ്ഗിയായ സലിലപ്രവാഹേത്താ
ടുത്തരേഗാപുരത്തിൻ േസാപാനങ്ങളിൽത്തട്ടി
ശാശ്വതെമാഴുകീടുന്നുച്ഛറിതകീർത്തിേയാടും
പശ്ചിമദിക്കിലുേള്ളാർക്കാനന്ദം വരുത്തുവാൻ.

കല്പാന്തകാലത്തിങ്കൽ േമരുവിലിരിക്കുേന്നാ-
െരേപ്പരും കണ്ടുകണ്ടു രസിക്കുന്നതുേപാെല
ഉത്തങ്ഗെവള്ളം െപാങ്ങിവരുന്ന കാലത്തിങ്ക-
ലുത്തരേഗാപുരത്തിലിരുന്നു കണ്ടീടുന്നു.
വള്ളങ്ങൾ തമ്മിൽപ്പാടിക്കളിക്കുന്നതും കാണാം
െവള്ളത്തിൽച്ചാടി നീന്തിക്കുളിക്കുന്നതും കാണാം.

വൃക്ഷങ്ങൾ മുങ്ങുേന്നരമതിേന്മലിരിക്കുേന്നാ-
രൃക്ഷങ്ങളാദിയായ ജന്തുക്കേളാേരാവിധം
സന്തതം മുങ്ങിച്ചാടി ഭ്രമിച്ചു മുങ്ങാതുള്ള
വൃക്ഷങ്ങൾേതാറും േകറീട്ടിരിക്കുന്നതും കാണാം
അക്ഷതങ്ങളായുള്ള ശാഖകേളാടുംകൂടി
വൃക്ഷങ്ങൾ സമൂലമാെയാഴുകുന്നതും കാണാം.
ഭഗവൽേക്ഷത്രാധീനപംക്തികൾ വസിക്കുന്ന
ഭവനം മുങ്ങുേന്നരം ശരണം മതിലകം.

ശരൽകാലത്തു െവള്ളെമത്രയും സ്വച്ഛം; നല്ല
ചരലും െവളുേത്താേരാ കുന്നുേപാലുയർന്നീടും.
മുത്തുകൾേപാെല നല്ല മണലും ക്വിചിൽ ക്വിചിൽ
മുത്തുകളുണ്ടാമുടൻ കാണുന്ന ജനങ്ങൾക്കും.

വാലുകകളിൽത്തുമ്പുകല്ലു ചാടിയും വീണും
ബാലകന്മാരും േമാദാൽക്കളിക്കും ദിനംേതാറും.
കുളിയും കഴിഞ്ഞിട്ടു വീണുരുണ്ടാലും േദേഹ
െചളിയും കിഞ്ചിൽപ്പിരണ്ടീടുവാനില്ലാേല്ലാതാൻ
ഉള്ളത്തിൽ പ്രീതിേയാെട ബാലന്മാരായുള്ളവർ
െവള്ളത്തിൽച്ചാടും, നീന്തും, നീർക്കുഴിയിടും േകചിൽ.

കല്ലിട്ടാൻകുഴിേയെതന്നുള്ള സല്ലാപേത്താടും
കല്ലിട്ടു മുങ്ങിെയടുത്തുംെകാണ്ടുവരും േകചിൽ.
കരങ്ങൾ െകട്ടിെക്കാണ്ടു കവിണ്ണു നീന്തും ചിലർ
കരങ്ങൾ മാർവിൽവച്ചു മലർന്നുനീന്തും േകചിൽ.
നരബാലന്മാർക്കു കളിപ്പാനിതുേപാെല
നദികൾ കാണ്മാനില്ല; നക്രഭീതിയുമില്ല.”

ഈ വർണ്ണനം ആറന്മുളയാറ്റിൽ േവന ല്ക്കാലത്തു കുളിച്ചു
താമസിക്കുന്നവർക്കു് ഇന്നും അത്യന്തം അനുഭവേവദ്യ�
മാെണന്നു പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ.



5 മച്ചാട്ടു നാരായണനിളയതു്
(940–1017)

ജീവ ചരിത്രം
െകാച്ചിരാജ്യത്തു തലപ്പിള്ളിത്താലൂക്കിൽ വടക്കാേഞ്ച�
രി തീവണ്ടിേസ്റ്റഷനിൽനിന്നു മൂന്നു നാഴിക കിഴക്കായി
മച്ചാട്ടു് എെന്നാരു പ്രേദശമുണ്ടു്. അവിെട കുളപ്പുരമംങ്ഗ�
ലം എന്ന ശിവേക്ഷത്രത്തിെന്റ െതാട്ടു കിഴക്കായി ചാ�
ന്തമ്പിള്ളി എെന്നാരു ഇല്ലമുണ്ടായിരുന്നു. ആ ഇല്ലത്തി�
ലാണു് നാരാണനിളയതു ജനിച്ചതു്. പുരുഷപ്രാപ്തി വന്ന�
തിന്നുേശഷം ചാന്തമ്പിള്ളിക്കു സ്വല്പം വടക്കു കരുമത്ര�
യിൽ ഒരില്ലം അേദ്ദഹം പുത്തനായി പണികഴിപ്പിച്ചു താ�
മസം അേങ്ങാേട്ടയ്ക്കു മാറ്റി. ഇളയതു സുമാർ 80 വയേസ്സാ�
ളം ജീവിച്ചിരുന്നു്, 1017-ആമാണ്ടു് മീനമാസം േരാഹിണി�
നക്ഷത്രത്തിൽ പരഗതിെയ പ്രാപിച്ചതായി വിശ്വസി�
ക്കെപ്പടുന്നു. അേദ്ദഹം 940-ആമാണ്ടാണു് ജനിച്ചെതന്നു
ചിലർ പറയുന്നു. അതു ശരിയാെണങ്കിൽ അേദ്ദഹം 20–

വയസ്സിേലാ അതിനുമുൻപുതെന്നേയാ അേദ്ദഹ�
ത്തിെന്റ അത്യഭുതമായ േജ്യാതിശ്ശാ ത്രൈവദഗ്ദ്ധ്യം പ്രദർ�
ശിപ്പിച്ചുതുടങ്ങിയിരിക്കണം.

ജ്യൗതിഷികത്വം
പ്രശ്നമാഗ്ഗകാരനായ ഇടയ്ക്കാടിെന്റ പ്രശിഷ്യനാണു് ഇള�
യെതന്നു് അന്യത്ര പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ ഗുരുമുഖത്തിൽ
നിന്നു ശാസ്ത്രം പഠിച്ചതിനുേമൽ അതു പ്രേയാഗിക്കുന്ന�
തിനുമുൻപു തെന്റ ആയുർദ്ദായംതെന്ന നിപുണമായി
ഒന്നു പരീക്ഷിച്ചുേനാക്കണെമന്നു് അേദ്ദഹം നിശ്ചയി�
ച്ചു തൃപ്പൂണിത്തുറേക്കാവിലകേത്തയ്ക്കു േപായി. അന്നു
ശക്തൻ തമ്പുരാൻ സിംഹാസനാരൂഢനായിക്കഴിഞ്ഞി�
രുന്നിെല്ലങ്കിലും അേദഹംതെന്നയാണു് ഭരണസാരഥ്യം
വഹിച്ചിരുന്നതു്. അവിെട ഈടുെവപ്പിൽ കടന്നു് ഒരു
സ്വർണ്ണക്കുടം േമാഷ്ടിച്ചുേകാണ്ടു് ഇളയതു െവളിയിേലയ്ക്കു
േപാരികയും കാവല്ക്കാർ തസ്കരെന തിരുമുമ്പിൽ െകാ�
ണ്ടുെചല്ലുകയും െചയ്തു. ശക്തൻ തമ്പുരാൻ േമാഷ്ടാവിെന
വധശിക്ഷയ്ക്കു വിധിച്ചു. പേക്ഷ െകാലനിലത്തുെവച്ചു ചില
നമ്പൂരിമാർ നമ്മുെട ൈദവജ്ഞെന ആ നിലയിൽ കാ�
ണുകയും അവർമുേഖന വിവരമറിഞ്ഞു തമ്പുരാൻ അേദ്ദ�
ഹെത്ത േമാചിപ്പിക്കുകയും െചയ്തു. ഇളയതിേനാടു് തി�
രുേമനി ആ സാഹസെത്തപ്പറ്റി േചാദിച്ചതിൽ തനിക്കു
ജാതകമനുസരിച്ചു ദീർഘായുേര്യാഗമുള്ളതായിക്കണ്ടു
എന്നും അതു ശരിയാേണാ അേതാ ശാസ്ത്രം പിഴയ്ക്കുേമാ
എന്നു തീർച്ചെപ്പടുത്തുന്നതിനുേവണ്ടി അങ്ങെന െച�
യ്തതാെണന്നും അേദ്ദഹം ഉത്തരം പറഞ്ഞുവേത്ര. ആ
വിധത്തിെലാന്നും ആത്മഹത്യെക്കാരുെമ്പട്ടു നവഗ്രഹ�
ങ്ങെള പരീക്ഷിക്കരുെതന്നു മാത്രം തമ്പുരാൻ ഉപേദശി�
ച്ചയച്ചു. 964–ൽ ടിപ്പുസുൽത്താേനാടുേപാലും ഇളയതു
സമ്മാനം വാങ്ങിച്ചതായി ഒരു ഐതിഹ്യമുണ്ടു്. തൃശ്ശി�
വേപരൂർെവച്ചു് ഒരിക്കൽ സുൽത്താൻ ഒരു തത്തെയ
കളിപ്പിച്ചു െകാണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അതിെന്റ കാ�
ലിൽ െകട്ടിയിരുന്ന തങ്കച്ചങ്ങല അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഇട�
േത്തൈക്കത്തണ്ടയിൽ ബന്ധിച്ചിരുന്നു. ഇളയതു് ആ
സമയത്താണു് അവിെട െചന്നു േചർന്നതു്. അേദ്ദഹ�
െത്ത കണ്ട അവസരത്തിൽ സുൽത്താൻ ആ തത്ത
എേപ്പാൾ മരിക്കുെമന്നു േചാദിക്കുകയും കുേറക്കാലം കൂ�
ടി ജീവിച്ചിരിക്കാൻ അതിനു േയാഗം കാണുന്നതായി
അേദ്ദഹം മറുപടി പറയുകയും െചയ്തു. ടിപ്പു ഉടൻ വാെള�
ടുത്തു് ആ തത്തെയ െവട്ടാൻ ഉദ്യമിച്ചു എങ്കിലും െവട്ടു
െകാണ്ടതു ചങ്ങലയിലായിരുന്നു. അതിെന്റ ഫലമായി
ചങ്ങല മുറിയുകയും കിളി പറന്നുേപാവുകയും െചയ്തു. ടി�
പ്പുവും തിരുവിതാംകൂറുമായുള്ള യുദ്ധത്തിൽ ടിപ്പു ജയിക്കു�
കയിെല്ലന്നു് ഇളയതു മുൻകൂട്ടി പ്രവചിച്ചേപ്പാൾ അേദ്ദഹ�
െത്ത തെന്റ പടയാളികേളാടുകൂടി യുദ്ധാവസാനംവെര
താമസിക്കുവാൻ ആ ഉഗ്രശാസനൻ ആജ്ഞാപിച്ചു.
ഒടുവിൽ ഇളയതിെന്റ പ്രശ്നം ഫലിച്ചതായി കണ്ടു് അേദ്ദ�
ഹത്തിനു സമ്മാനമായി ഒരു പറ പണം അളന്നുെകാടു�
പ്പിക്കുകയും െചയ്തു. പിെന്നയും ആഴ് വാേഞ്ചരി മനയ്ക്കൽ
ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഇളയതു െചന്നേപ്പാൾ അവിെട
തമ്പ്രാക്കൾ തെന്റ ക്ഷുരകെന വരുത്തി ക്ഷൗരത്തി�
നു തയാറാവുകയായിരുന്നു. താൻ എേപ്പാൽ ക്ഷൗരം
െചയ്യിക്കുെമന്നു് അേദ്ദഹം േചാദിച്ചതിനു് അതു് ഏെഴട്ടു
മാസേത്തക്കു് ഉണ്ടാവിെല്ലന്നായിരുന്നു ഇളയതിെന്റ മറു�
പടി. “അതാ ക്ഷുരകൻ എെന്നക്കാത്തുനില് ക്കയാണു്”
എന്നു തമ്പ്രാക്കൾ വീണ്ടും പറഞ്ഞേപ്പാൾ “അകായി�
ലുള്ളവേരാടു് ഒന്നു േചാദിച്ചിട്ടായാൽ േവണ്ടില്ല” എന്നു്
ഇളയതു് ഉപേദശിച്ചു. െചന്നു േചാദിച്ചേപ്പാഴാണു് തെന്റ
ധർമ്മപത്നിക്കു് ഋതുമതിയാേകണ്ട ദിവസം െതറ്റിയി�
രിക്കുന്നതായി അേദ്ദഹത്തിനു മനസ്സിലായതു്. തമ്പ്രാ�
ക്കൾക്കു് ഒരു പുരുഷപ്രജ ജനിക്കുെമന്നും ആ സംഭവം
ഇന്നേപ്പാളായിരിക്കുെമന്നും മറ്റും കാണിച്ചു് ഇളയതു്
ഒരു കുറിമാനവും എഴുതിെക്കാടുത്തു. ശക്തൻതമ്പുരാ�
െന ഇളയതു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ ദീർഘദർശനംെകാണ്ടു
പല അവസരങ്ങളിലും വിസ്മയിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. “ശക്തൻ�
തമ്പുരാനും ഏത്തവാഴപ്പഴവും” , “ശക്തൻതമ്പുരാനും
സർപ്പേകാപവും” മുതലായ ഐതിഹ്യങ്ങൾ പ്രകൃത�
ത്തിൽ വിസ്തരിക്കുവാൻ സ്ഥലദൗർലഭ്യം അനുവദിക്കു�
ന്നില്ല. േകരളത്തിെല േകളിേകട്ട േജ്യാത്സ്യന്മാരിൽ
പ്രശ്നഭാഗെത്തസ്സംബന്ധിേച്ചടേത്താളം അേദ്ദഹെത്ത�
ക്കാൾ വിശ്രുതനായ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആ ശതവർഷ�
ത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ടിെല്ലന്നുതെന്ന പറയാം.

കൃതികൾ
ഇളയതിെന്റ വാങ്മയങ്ങെള (1) േജ്യാതിഷകൃതികൾ
(2) സംസ്കൃതകൃതികൾ (3) ഭാഷാകൃതികൾ എന്നീ മൂന്നി�
നങ്ങളായി വിഭജിക്കാം.

േജ്യാതിഷകൃതികൾ: — (1) ജാതകേദശരത്നെമന്നും (2)
മച്ചാട്ടു ഭാഷെയന്നും രണ്ടു ഗ്രന്ഥങ്ങൾമാത്രേമ ഈ വകു�
പ്പിൽ കിട്ടീട്ടുള്ളു. ജാതകാേദശരത്നം പുതുമനേച്ചാമാതി�
രിയുെട ജാതകാേദശെത്ത അനുകരിക്കുന്നു. മച്ചാട്ടുഭാ�
ഷയ്ക്കു േജ്യാതിഷഭാഷാവലി എന്നും േപരുണ്ടു്. ഇതിെല
ഉപക്രമത്തിലുള്ളതാണു്.
“വിഹിതകുളപ്പുരമങ്ഗലവാസം വിധുേശഖരം നമസ്കൃത്യ
ബാലന്മാർക്കു പഠിപ്പാൻ േജ്യാതിഭാഷാവലിം കരിഷ്യാമി.”

എന്ന േശ്ലാകം.

സംസ്കൃതകൃതികൾ: — (3) രാമായണം യമകകാവ്യം (4)
ധാന്യമുഖാലേയശപഞ്ചാശിക എന്നിങ്ങെന രണ്ടു സം�
സ്കൃതകൃതികൾ ഇളയതു രചിച്ചിട്ടുള്ളതായി അറിയാം.
‘ധാന്യമുഖാലയം’ എന്നാൽ ‘െനല്ലുവാ’ എന്നർത്ഥം.
ഇളയതു െനല്ലുവായിെല ധന്വന്തരമൂർത്തിയായ മഹാവി�
ഷ്ണുവിെന്റ പരമാരാധകനായിരുന്നു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഭാ�
ഷാഗാനങ്ങളിെലല്ലാം ആ േദവെന്റ വന്ദനം പ്രാേയണ
കാണ് മാനുണ്ടു്. രാമായണത്തിൽ അറുപെത്താന്നും
പഞ്ചാശയത്തിൽ അൻപെത്താന്നും േശ്ലാകങ്ങൾ ഉൾ�
െക്കാള്ളുന്നു. ആദ്യെത്ത കൃതി അനുഷ്ടുപ്പിലും രണ്ടാമ�
േത്തതു ശാർദൂലവിക്രീഡിതത്തിലുമാണു് നിർമ്മിച്ചിരിക്കു�
ന്നതു്. രാമായണം ഒരു യമകകാവ്യമാണു്. പഞ്ചാശിക
അത്തരത്തിലുള്ളതെല്ലങ്കിലും അതിലും കവി യമകം
ധാരാളമായി ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. യമകപ്രേയാഗത്തിൽ
ഇളയതിനു് അസാമാന്യമായ പാടവമുണ്ടായിരുന്നു. ആ
കൃതിയിൽ വിഷ്ണുവിെന്റ േകശാദിപാദവർണ്ണനമാണു് പ്ര�
തിപാദ്യം. രണ്ടു കാവ്യങ്ങളിൽനിന്നും ചില േശ്ലാകങ്ങൾ
ചുവേട േചർക്കാം.

രാമായണം യമകകാവ്യം:
“സച്ചിദാനന്ദരൂേപാപി സ്വഭക്താനുഗ്രഹായ യഃ
ധേത്ത സാവയവം േദഹം വേന്ദഹം തം മേഹശ്വരം.

ചിത്രം ശ്രീരാമചരിതം വേക്ഷ്യ സംക്ഷിപ്യ സാദരം
സന്തു സന്ത: പ്രസന്നാ േമ സന്നാേമയമേനാമലാഃ.
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
തതശ്ശൂർപ്പണഖാ പ്രാപ്താ രാമം കാമമയാചത
സ സസർജ്ജ ച േസാേദേര്യ േസാദേര്യതാം നിശാചരീം.
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
ബധ്വാ േസതും ഗതാ ലങ്കാം കപേയാഽദ്രിദ്രുമായുധാഃ
ജഘ് നുസ്സമീേക തരസാ തരസാശനസഞ്ചയാൻ.
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
ദശാസ്യശക്തിമുക്താസും ലക്ഷണം പവനാത്മജഃ
ഔഷധാചലമാനീയ മാനീ യത്നാദജീവയൽ.”

ധാന്യമുഖാലേയശപഞ്ചാശിക:
“േദഹം േദവ! ദധാസി മാധവ! ചതുർേദ്ദാഷം

ത്രിേദാഷാപഹം
ഭേക്ത പഞ്ചജേന തേനാഷി പുരുഷാർത്ഥാനാം ചതുഷ്കം

മുദാ
പഞ്ചത്വം നയസി ത്വമന്തരഗതം ചാരാതിഷ്ടകം നൃണാം
കർമ്മാേനകമേഹാ! വിഭാതി ഭവതസ്തത്ത്വാം ഭേജ

സന്തതം.

ഭക്തിസ്സജ്ജനസങ്ഗമാത്രസുലഭാ തത്വാർത്ഥേബാധപ്രദാ
സർേവഷാം ഗുണവൃദ്ധികൃദ്വിജയേത ൈനവം വിഭക്തിഃ

പ്രേഭാ
ലഭ്യാ ശാസ്ത്രപരിശ്രമാദ്വിതനുേത സാ ചാർത്ഥേഭദാൻ

ബഹൂൻ
വൃദ്ധിം ചാപി ഗുണം ച കുത്രചിദതസ്ത്വഭക്തിേമവാദ്രിേയ,
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
ചക്ഷുർദ്ദക്ഷിണമീശ വാമമഹിേത ഭേക്ത ജേന ദക്ഷിണം
വാമം തദ്ദ്വിതയം രിപൗ തദധികാരുണ്യം ച ഭാതി ദ്വേയാഃ

സൗമ്യം വാമമിഹാപരം വഹതി മിത്രത്വം തഥാ േചാഭയം
സൗമ്യം സാധുജനസ്യ മിത്രമവതാച്ചിത്രം തദക്ഷിദ്വയം.
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
ത്വന്മാഹാത്മ്യമജാനതാ യദിഹ േത േകശാദിപാദാന്തിമാ-
ന്യങ്ഗാനീതി മയാ സ്തുതാനി തദിദം ഭൂയാദു് ഭവൽപ്രീതേയ
ഭക്ത്യാ യഃ പഠതി പ്രേഭാ! പരമേയമാം

േസ്താത്രപഞ്ചാശികാം
തസ്യാന്തഃ കരണാകേര സുരുചിരം ത്വദ്രൂ പരത്നം ജേയൽ.”

ധന്വന്തര്യഷ്ടകം എെന്നാരു കൃതിയും അേദഹം നിർമ്മി�
ച്ചിട്ടുണ്ടേത്ര.
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ഇളയതിെന്റ ഭാഷാഗാനങ്ങെളല്ലാം സ്ത്രീകൾക്കു ൈക�
െകാട്ടിക്കളിക്കുന്നതിനുേവണ്ടി രചിച്ചിട്ടുള്ളതാണു്. ൈക�
െകാട്ടിക്കളിപ്പാട്ടുകൾ എന്നും തിരുവാതിരപ്പാട്ടുകൾ
എന്നും പറയുന്ന ഗാനങ്ങെള ഭാഷാസാഹിത്യത്തിെന്റ
ഒരു പ്രേത്യകവിഭാഗമായി പരിഗണിേക്കണ്ടതാകുന്നു.
തിരുവാതിരക്കളി ‘ലാസ്യം’ എന്ന അഭിനയശാഖയിൽ
ഉൾെപ്പടുന്നു. തീവ്രമായ തേപാനിയമം അനുഷ്ഠിച്ചുെകാ�
ണ്ടിരുന്ന പാർവതീേദവിക്കു് ആ തപസ്സിെന്റ ഫലമായി
ശ്രീപരേമശ്വരൻ പ്രത്യക്ഷീഭവിച്ചു തെന്റ പത്നിയാക്കി�
െക്കാള്ളാെമന്നു വരദാനം െചയ്തതു ധനുമാസത്തിെല
തിരുവാതിരനാളിലാണു്. ആ ദിവസെത്ത അവിവാഹി�
തകളായ കന്യകമാർ ഭക്തിപൂർവ്വം ആേഘാഷിക്കുന്ന�
തിെന്റ ഒരു ചടങ്ങാണു് തിരുവാതിരക്കളി. ധനുമാസ�
ത്തിെല തിരുവാതിരയ്ക്കു ഏഴു ദിവസത്തിെനങ്കിലും മുൻ�
പു് അവർ പാർവ്വതീേദവിെയ പാട്ടുകൾ പാടി ആരാധി�
ച്ചു നൃത്തം െവയ്ക്കുകയും തിരുവാതിരനാളിൽ േനാൽമ്പു
േനാറ്റു രാത്രി മുഴുവൻ അത്തരത്തിലുള്ള ഉപാസനാപ�
രിപാടി അനുഷ്ഠിക്കുകയും െചയ്യുന്നു. നൃത്തരൂപമാണു്
പ്രസ്തുതലാസ്യം. അതുെകാണ്ടു് ആ അവസരത്തിൽ ഉപ�
േയാഗിക്കുന്ന പാട്ടുകളും താളപ്രധാനങ്ങളാണു്. തിരു�
വാതിരനാൾ അർദ്ധരാത്രിേയാടുകൂടി കന്യകമാർ ശുഭ്ര�
വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ചു പാതിരാപ്പൂചൂടി, ‘പുലവൃത്തം’ പാടിക്ക�
ളിക്കുകയും മറ്റും െചയ്യുന്ന പതിവു പണ്ടെത്തക്കാലത്തു
സർവസാധാരാണമായിരുന്നു. നവീനപരിഷ്കാരത്തി�
െന്റ കൂലങ്കഷമായ പ്രവാഹത്തിൽ ആ പതിവു് ഓണം�
േകറാമൂലകളിൽേപ്പാലും നാമാവേശഷമായിട്ടുണ്ടു്. ആ
വ്രതത്തിെന്റ ഫലം അനുരൂപമായ ദാമ്പത്യമാെണന്നു്
ഇന്നു് ആർ വിശ്വസിക്കും? പണ്ടു് എത്ര കുലീനതയും
കുേബരതയും തികഞ്ഞ കുടുംബങ്ങളിൽേപ്പാലും അനു�
ഷ്ഠിച്ചുവന്നിരുന്ന ആ ൈദവാരാധനാപദ്ധതിക്കു് ഇന്നു
ചില പൺപള്ളിക്കൂടങ്ങൾമാത്രം വല്ലേപ്പാഴുെമാരിക്കൽ
അഭയസ്ഥാനങ്ങളാെയങ്കിലായി എേന്ന ഉള്ളൂ. ഇതു പു�
നരുജ്ജീവിപ്പിേക്കണ്ട ഒരു േകരളീയകലയാെണന്നും
ഇതിനു് ആത്മീയമായും മാനസികമായുെമന്നതുേപാെല
ശാരീരികമായും പ്രേയാജനമുെണ്ടന്നും ചിന്താശീലന്മാർ�
ക്കു നിരീക്ഷിക്കുവാൻ പ്രസാസമില്ല. വളെരക്കാലം മുമ്പു�
മുതല്ക്കുതെന്ന ൈകെകാട്ടിക്കളിപ്പാട്ടുകൾ ഓേരാരുത്തർ
നിർമ്മിച്ചിരിക്കണെമങ്കിലും കുഞ്ചൻ നമ്പിയാരുെട രു�
ൿമിണീസ്വയംവരത്തിനുമുൻപുള്ള പാട്ടുകെളാന്നും കണ്ടു�
കിട്ടീട്ടില്ല. അവെയ മച്ചാട്ടിളയതിെന്റ ആ സാഹിത്യസ�
രണിയിലുള്ള കൃതിരത്നങ്ങൾ അന്തർദ്ധാനം െചയ്യിച്ചു
എന്നു അനുമാനിക്കവുന്നതാണു്.
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ശക്തൻതമ്പുരാെന്റ ദ്വിതീയപത്നിയായ കരിമ്പറ്റ ചിമ്മു�
ക്കുട്ടി വലിയേനത്യാരമ്മ ൈകെകാട്ടിക്കളിയിൽ അന�
ന്യസാധാരണമായ പാണ്ഡിത്യം സമ്പാദിച്ചിരുന്നു. ആ
മഹിളാരത്നത്തിെന്റ ആവശ്യമനുസരിച്ചാണു് ഇളയതു
ശാകുന്തളം നിർമ്മിച്ചതു് എന്നു പുരാവിത്തുകൾ പറയു�
ന്നു. മറ്റു ചില പാട്ടുകൾക്കും അവരുെട േപ്രരണ കാര�
ണമായിരുന്നിരിക്കാം. ചിമ്മുക്കുട്ടിയമ്മെയ തിരുമനസ്സു
െകാണ്ടു പരിഗ്രഹിച്ചതു് 975 -ലാണു്. അവിടുന്നു 981-ൽ
തീെപ്പട്ടു. േനത്യാരമ്മ 1030-ആമാണ്ടുവെര ജീവിച്ചിരു�
ന്നു. ആയുരന്തംവെര ആ മഹതി ൈകെകാട്ടിക്കളിയുെട
പ്രചരണത്തിനായി പലപ്രകാരത്തിൽ പരിശ്രമിയ്ക്കുകയു�
ണ്ടായിട്ടുണ്ടു്.

അത്തരത്തിലുള്ള ഒട്ടുവളെര പാട്ടുകൾ ഇളയതു നിർമ്മി�
ച്ചിട്ടുെണ്ടന്നുള്ളതിനു സംശയമില്ല. (1) പാർവ്വതീസ്വയം�
വരം പന്ത്രണ്ടുവൃത്തം (വലുതു്), (2) പാർവ്വതീസ്വയംവരം
നാലുവൃത്തം (െചറുതു്), (3) അംബരീഷചരിതം അഥവാ
ഏകാദശീമാഹാത്മ്യം പന്ത്രണ്ടുവൃത്തം, (4) ശാകുന്തളം
എട്ടുവൃത്തം, (5) ഗേജന്ദ്രേമാക്ഷം നാലുവൃത്തം, (6) ലക്ഷ�
ണാസ്വയംവരം എട്ടുവൃത്തം, (7) സീതാസ്വയംവരം നാ�
ലുവൃത്തം, (8) വൃകാസുരവധം രണ്ടു വൃത്തം, (9) കല്യാ�
ണസൗഗന്ധികം രണ്ടുവൃത്തം, (10) വസ്ത്രാപഹരണം
രണ്ടുവൃത്തം, (11) അമൃതമഥനം എന്നീ ൈകെകാട്ടിക്ക�
ളിപ്പാട്ടുകൾ അേദ്ദഹത്തിേന്റതാെണന്നു സങ്കല്പിയ്ക്കാം.
ഇവ കൂടാെത (1) വ്യാേസാൽപത്തി കുറത്തിപ്പാട്ടു് (2)
പാത്രചരിതം കുറത്തിപ്പാട്ടു് (3) കൃഷ്ണലീല പാന (4) വ്യാ�
േസാൽപത്തി പാന (5) സന്താനേഗാപാലം പാന (6)
നളചരിതം പാന (7) ഗണപതിസുബ്രഹ്മണ്യകലഹം
പാട്ടു് (8) െനല്ലുവായപ്പെന്റ േകശാദിപാദം പാട്ടു് ഇവയും
അേദ്ദഹത്തിെന്റ വാങ്മയങ്ങളാെണന്നു പറയുന്നു. ഇള�
യതിെന്റ ഭാഷാൈശലി അത്യന്തം സരളമധുരമാണു്. കു�
ഞ്ചൻനമ്പിയാരുെട രീതിയാണു് പദഘടനയിൽ അേദ്ദ�
ഹം നിരന്തരമായി അനുകരിച്ചിരിയ്ക്കുന്നതു്; രചനാസൗ�
ഷ്ഠവം അത്രമാത്രം തികഞ്ഞ ഭാഷാകൃതികൾ അക്കാ�
ലത്തു വളെര വളെര വിരളങ്ങളായിരുന്നു. ൈകെകാ�
ട്ടിക്കളിക്കു പാടുന്നതിനു് അതുേപാെല മേനാഹരങ്ങ�
ളായ ഗാനങ്ങൾ ഭാഷയിൽ േവെറ അധികമിെല്ലന്നും
തീർത്തുപറയാവുന്നതാണു്. േകരളത്തിൽ പഴയ മട്ടി�
ലുള്ള കുടിപ്പള്ളിക്കൂടങ്ങൾക്കു പ്രാധാന്യമുണ്ടായിരുന്ന
കാലത്തു ശാകുന്തളം തുടങ്ങിയ ചില പാട്ടുകൾ െപൺ�
കുട്ടികെള ആശാന്മാർ നിഷ്കർഷിച്ചു പഠിപ്പിച്ചുവന്നിരുന്നു.
ഇന്നും സ്ത്രീകൾക്കു് ഇളയതിെന്റ പാട്ടുകളിലുള്ള ആദരം
സീമാതീതമാണു്. ഉപരി നിർദ്ദിഷ്ടങ്ങളായ കൃതികെള�
ല്ലാം വായിയ്ക്കുവാൻ എനിയ്ക്കു സാധിച്ചിട്ടില്ല; മിക്കവാറും
വായിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുള്ളവയിൽ സർേവ്വാൽ�
ക്കൃഷ്ടമായി എനിയ്ക്കു േതാന്നീട്ടുള്ളതു ശാകുന്തളംതെന്ന.
ശാകുന്തളത്തിെല “ഓടുംമൃഗങ്ങെള” “കല്യാണി കള�
വാണി” മുതലായ ഭാഗങ്ങൾ സുപ്രസിദ്ധങ്ങളാെണന്നു
പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ. ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പി�
ക്കാം:

ഓടും മൃഗങ്ങെളേത്തടി നരപതി
കാടകംപുെക്കാരു േനരത്തിങ്കൽ
േപടിെച്ചാരു മൃഗം ചാടിക്കുതിേച്ചാടി
കൂെട നൃപതിയും കൂടി പിൻേപ.
മണ്ടുന്ന മാനിെനക്കണ്ടുകണ്ടന്തിേക
കുണ്ഠിത ൈകവിട്ടടുത്തു മന്നൻ
േതരതിേവഗത്തിൽപ്പാരാെതേയാടിച്ചു
ദൂരെത്താരു ദിക്കിൽെച്ചന്നുചാടി.
േസനയും കൂടാെത താേന ഹിമവാെന്റ
സാനുപ്രേദശം പ്രേവശിച്ചേപ്പാൾ
ദാഹം മുഴുക്കയാൽത്തണ്ണീർ തിരഞ്ഞേപ്പാൾ
േമാഹനമാമ്മാറു മുന്നിൽക്കണ്ടു
കണ്വമുനിയുെട പുണ്യാശ്രമസ്ഥലം
കണ്ണിന്നു കൗതുകമുണ്ടാം കണ്ടാൽ.” (ശാകുന്തളം

ദ്വിതീയവൃത്തം)
“കല്യാണി! കളവാണി! െചാല്ലു നീയാെരന്നതും
കേല്യ! നീയാരുടയ പുത്രിെയന്നും.
നിന്മൂലെമനിക്കുള്ളിൽ മന്മഥവിവശത
േമേന്മൽ വന്നുദിക്കുന്നു നിർമ്മലാംഗി!
കന്യകയതു േകട്ടു മന്ദമങ്ങുരെചയ്തു
കണ്വമാമുനിയുെട സുതയേല്ലാ ഞാൻ.
മന്നവ! ശകുന്തളെയന്നു േപെരനിെക്കേടാ
എന്നിലാഗ്രഹം തവ നന്നേല്ലതും.
താപസതരുണിെയബ് ഭൂപനു ൈകെക്കാള്ളാേമാ?
പാപമുണ്ടതിെനന്നതറിയുന്നീേല?” (ശാകുന്തളം

ചതുർത്ഥവൃത്തം)
“അരികിൽ വരികാേരാമൽൈപ്പങ്കിളി, നീ-
യരനിമിഷം കാലം കളഞ്ഞീടാെത.
അരുമെയാേട സീതാസ്വയംവരെത്ത-
യരുണമുഖി! െചാെെല്കന്നു േകട്ടേനരം
അഖിലപതി െനൽവായിൽ മാധവെന-
യകതളിരിേലാർത്തു പറഞ്ഞാളേല്ലാ.
അരികൾകലകാലൻ ദശരഥനാ-
മരചമണി വാണാനേയാധ്യതന്നിൽ.
അവനു സുതനായിപ്പണ്ടംബുജാക്ഷ-
നവതരണം െചയ്തിതു രാമനായി.
അവരജരും മൂവരുളവായ് വന്നു
അവേരാെടാരുമിച്ചു വളരുംകാലം
അവിെടെയാരുനാൾവന്നു വിശ്വാമിത്ര-
നവനിപതിവീരെനക്കണ്ടു െച്ചാല്ലി.” (സീതാസ്വയംവരം

പ്രഥമവൃത്തം)

“കാലാരിസംഭവനായ മുനീന്ദ്രൻ
കാളിന്ദിയിൽെച്ചന്നിറങ്ങി പതുെക്ക
കാലു കഴുകിയും കണ്ണു തുടച്ചും
കാഷായവസ്ത്രം നനച്ചു പിഴിഞ്ഞും
കാറ്റുെമാേട്ടറ്റു കടവിലിരുന്നും
കാളമാം േതായത്തിൽ മുങ്ങിക്കിടന്നും
കാലം വളെരക്കഴിെഞ്ഞാരുേശഷം
കാണാഞ്ഞു ഭൂപനു ചിന്ത തുടങ്ങി.” (അംബരീഷചരിതം

ഷഷ്ഠവൃത്തം)

“തുമ്പിക്കരംെകാണ്ടു താമരെയല്ലാ-
മൻേപാടറുത്തവനർച്ചനെചയ്തു
കമ്പം കളഞ്ഞു താൻ പണ്ടു ഭജിച്ച
തമ്പുരാൻതെന്ന സ്തുതിച്ചുതുടങ്ങി.
ഈേരഴു പാരിനും കാരണമായി
േനേര വിളങ്ങുന്ന നിശ്ചലരൂപ,
പാരം പരവശനാകിെയാെരെന്ന-
പ്പാരാേത വന്നു കേരറ്റുക േവഗം.
നിഷ്കള! നിർഗ്ഗുണ! നിർമ്മലമൂർേത്ത!
ദുഃഖവിനാശന! പാഹി കൃപാേലാ!
നക്രം വലിെച്ചെന്ന നീരിലിദാനീം
മുക്കുന്നതിൻമുൻപു മുക്തി തേരണം
മൂർത്തിവിേശഷെമാഴിച്ചവേനവം
കീർത്തനം െചയ്തതു േകെട്ടാരുേനരം
ഇസ്തുതി നെമ്മയെല്ലന്നു നിനച്ചു
മൃത്യുഞ്ജയാദികൾ വന്നതുമില്ല.” (ഗേജന്ദ്രേമാക്ഷം

തൃതീയവൃത്തം)
“കരിമുഖിൽവർണ്ണാ! നീ കരുതേല്ല ചാപലം
കരുണാംബുേധ! കൃഷ്ണ! കൂറ താേയാ!
അരേയാളം നീരിൽനിന്നരയാലിലേപാെല-
യരവിന്ദനാഭ! നീ തുള്ളിെക്കാേല്ല!
അരുമേയാടേന്നരമരുൾെചയ്തു മാധവ-
നരുണാധരിമാേരാടാത്തേമാദം.
കരയറ്റ നീറ്റീന്നു കരേയറിവന്നിങ്ങു
കരമാശു നീട്ടുകിൽക്കൂറ നൽകാം.
തരുമൂേല വാരാേത തരുമിതു ഞാെനന്നു
തരുണിമാെര! നിങ്ങൾ േമാഹിേക്കണ്ട.
കരേയണ്ട രാേധ! നീ കരേഭാരു! വന്നാലും
കരയുള്ളതല്ലേയാ നിെന്റ വസ്ത്രം?
കളവാണി! കാലെത്തക്കളയാേത വന്നാകിൽ
കളവല്ല നീേള! നിൻ േചല നൽകാം.
കമനീയരൂപിണീ! കമലാക്ഷി! നീന്തി നീ
കമനീ! വലേയണ്ട മിത്രവിേന്ദ!” (വസ്ത്രാപഹരണം)

“കർണ്ണാദികൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടങ്ങിരിക്കേവ
െപണ്ണിെന േമാഷ്ടിച്ചു െകാണ്ടുേപാവാൻ
ദണ്ഡമിെല്ലന്നു നീെയണ്ണിയതത്ഭുതം
ദണ്ഡധരാലയം പൂവതിേന്നാ?
കുണ്ഡിനത്തിേങ്കന്നു രുൿമിണിെയപ്പണ്ടു
കണ്ണൻ തവ താതൻ െകാണ്ടുേപാന്നു;
അക്കണേക്ക നീയുമിക്കാര്യം ഭാവിച്ചാ-
ലിക്കരുവീരന്മാേരാടു കൂടാ.” (ലക്ഷണാസ്വയംവരം)

“കളെമാഴി! േകശവെന്റ കളികെളെച്ചാല്ലു ബാേല!
കളികളിലണിമൗേല! കളെയാേല്ല വൃഥാ കാലം.
മധുരതരമമൃതമഥനമാം കഥ േകട്ടാൽ
മതിയാകുകയിെല്ലന്നു േകട്ടിതു െചാന്നാൾ ശാരികയും.
ഗണപതിഭഗവാനും ഗുണവതി ഭാരതിയും
തുണെചയ്തീേടണെമെന്റ ഗുരുഭൂതന്മാരും നിത്യം.
വിരേവാേട െനല്ലുവായിൽ മരുവീടും വാസുേദവൻ
പരിതാപെമല്ലാം തീർത്തു പരിേചാേട പാലിേക്കണം.
സുരനാരീജനം മുനിവരനാകും ദുർവാസാവി-
െന്നാരു മാല നല് കിയതു പുരുഹൂതന്നാെയ്ക്കാടുത്തു.”

(അമൃതമഥനം)

ഇളയതിെന്റ ഫലിതത്തിനു താെഴേച്ചർക്കുന്ന ഉദാഹര�
ണം പരിപൂർണ്ണമായ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു.

“ബാലൻ ഗേണശനും ബാഹുേലയൻതാനും
ലീലകളാടി വസിക്കുംകാലം
കുംഭിവദനൻ കരയുന്നതുേകട്ടു
ശംഭുപ്രണയിനിയായ േദവി
എന്തു ഗേണശ! കരയുന്നു നീെയന്നു
ദന്തിമുഖേനാടു േചാദിച്ചേപ്പാൾ
േസാദരെനെന്റ െചവി പിടിച്ചാടുന്നു
േവദനയുെണ്ടനിേക്കറ്റമേമ്മ!
എന്നു ഗണപതി െചാന്നതു േകട്ടേപ്പാൾ
സ്കന്ദേനാടാശു പറഞ്ഞു േദവി.
കഷ്ടം കുമാര! നിൻേചഷ്ടിതമിങ്ങെന
േജ്യഷ്ഠേനാെടേന്ത കലഹിക്കുന്നു?
മുന്നെമൻ േനത്രങ്ങെളണ്ണി വിനായക-
െനന്നതു മാതാവറിഞ്ഞീലല്ലീ?
താരകൈവരിതാേനവം പറഞ്ഞേപ്പാൾ
ഗൗരി ഗണനാഥേനാടു െചാന്നാൾ.
ഉണ്ണി! നീെയന്തിന്നു കാർത്തിേകയൻതെന്റ
കണ്ണുകെളണ്ണുവാൻ േപായി മുന്നം?
നന്നല്ല നിെന്റ െതാഴിലും ഗജാനന!
പിെന്നപ്പറഞ്ഞാൽ ഫലമുണ്ടാേമാ?
േകൾക്കണമേമ്മ! മുഴേക്കാെലടുെത്തെന്റ
മൂക്കളന്നു മുന്നം സുബ്രഹ്മണ്യൻ.
പുത്രന്മാർ െചാന്നവാക്കിത്തരം േകട്ടേപ്പാൾ
സത്വരം പുഞ്ചിരിപൂണ്ടു േവഗാൽ
നിങ്ങളിരുവരും തങ്ങളിേലെറപ്പി-
ണങ്ങരുെതന്നു പറഞ്ഞു േദവി,
നന്ദനന്മാെര മടിയിൽ വച്ചാദരാൽ
നന്നായ് പ്പുണർന്നു സുഖിച്ചിരുന്നു.” (ഗണപതി

സുബ്രഹ്മണ്യകലഹം)

പാർവതീസ്വയംവരം കിളിപ്പാട്ടു്
എഴുത്തച്ഛെന്റ ശിഷ്യന്മാെരപ്പറ്റി പ്രസ്താവിച്ച അവസ�
രത്തിൽ പാർവതീസ്വയംവരം പത്താം ശതകത്തി�
െല ഒരു കൃതിയാെണന്നു മുൻപു സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ.
പാർവതീസ്വയംവരം പ്രസന്നസരസമായ ഒരു കിളിപ്പാ�
ട്ടാണു്. ഗുണപൗഷ്കല്യംെകാണ്ടു് അതു പുറയന്നൂരിെന്റ
ശുകഗാനങ്ങെള ജയിക്കുന്നു. സർേവാപരി കാളിദാസ�
െന്റ കുമാരസംഭവേത്തയും അങ്ങിങ്ങു് ഉണ്ണായിയുെട
ഗിരിജാകല്യാണേത്തയും കവി ഉപജീവിക്കുന്നു.

കർത്തൃത്വം
പാർവതീസ്വയംവരത്തിെന്റ കർത്താവു മച്ചാട്ടിളയതാ�
െണന്നു കൂേനഴത്തു പരേമശ്വരേമേനാൻ െകാച്ചി ഭാഷാ�
പരിഷ്കരണക്കമ്മിറ്റിയുെട ആഭിമുഖ്യത്തിൽ താൻ പ്രസി�
ദ്ധെപ്പടുത്തിയ ആ ഗ്രന്ഥത്തിെന്റ ഒരു പതിപ്പിൽ അനു�
മാനിക്കുന്നു. അതിനുള്ള ന്യായങ്ങൾക്കു ബലം േപാരാ�
െതയിരിക്കുന്നു. മച്ചാട്ടിെന്റ ഇഷ്ടേദവതകളാെരല്ലാെമ�
ന്നു് അേദ്ദഹം വ്യാേസാൽപ്പത്തി പാരയിൽ നിർേദ്ദശി�
ച്ചിട്ടുണ്ടു്.
“മങ്ങിടാെത വിളങ്ങും കുളപ്പുര-
മങ്ഗലത്തിൽ നിറമങ്ഗലത്തിലും
ഭങ്ഗിേയാേട വസിക്കും മേഹശ്വരൻ
മങ്ഗലങ്ങൾ നമുക്കരുേളണേമ!
വാസുേദവപുരംതന്നിൽ േമവുന്ന
വാസുേദവൻ വസുധാ (രമാ) വരൻ,
വാസവിസഖിതൻ പദം േസവിപ്പാൻ
വാസന മമ സംഭവിേക്കണേമ.”

ഈ മൂന്നു േക്ഷത്രങ്ങളും തലപ്പിള്ളിത്താലൂക്കിൽെപ്പട്ടവ�
യാണു്. ഈ േദവന്മാർക്കു പുറെമ െനല്ലുവായിെല ധന്വ�
ന്തരിമൂർത്തിേയയും അേദ്ദഹം ഭക്തിപുരസ്സരം േസവിച്ചി�
രുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞുവേല്ലാ. ഇവരിൽ ആെര�
യും പാർവതീപരിണയത്തിൽ സ്മരിച്ചുകാണുന്നില്ല; പ്ര�
ത്യുത തൃശ്ശൂർ പാർവതീേദവിേയയും വടക്കുന്നാഥേനയും
യഥാക്രമം മൂന്നും നാലും പാദങ്ങളിൽ
“െചാേല്ലറും തൃശ്ശിവേപരൂെരഴും ശിവ-
വല്ലേഭ! നിൻപദം ൈകെതാഴുേന്നൻ”
“പദകമലനതഭരണ! വൃഷഗിരിനിവാസ! മൽ-
പാപങ്ങെളാെക്കയും തീർത്തുെകാേള്ളണേമ”

എന്നീ വരികളിൽ യഥാക്രമം സ്മരിക്കുന്നുണ്ടു്. പ്രഥമപാ�
ദത്തിൽ
“ആഭരണേശ്രഷ്ഠന്മാരും േദശികവരന്മാരും
പാരാെതയനുഗ്രഹം നല് േകണെമനിയ്ക്കിേപ്പാൾ”

എന്നു കവി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിൽനിന്നു് അേദ്ദഹം ജന്മ�
നാ ബ്രാഹ്മണനെല്ലന്നും കരുതാവുന്നതാണു്. “എന്നതി�
നാെയ്ക്കാണ്ടു വന്നിതു ഞങ്ങളുമിന്നു” , “ദശേയാഗമുണ്ടതു�
മുത്തമം” എന്ന ദ്വിതീയപാദത്തിെല ഒരു സൂചനെയ മാ�
ത്രം ആധാരമാക്കി കവി േജ്യാതിശ്ശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്നു�
െവന്നു നിർണ്ണയിക്കുവാൻ പ്രയാസമുണ്ടു്. ആെണങ്കിൽ�
ത്തെന്നയും അതു് ഇളയതായിരിക്കണെമന്നില്ല. തൽ�
ക്കാലം ഗ്രന്ഥകാരെന്റ േപർ അറിവിെല്ലന്നു െവയ്ക്കുകയാ�
ണു് നല്ലെതന്നുേതാന്നുന്നു. കാലം പത്താം ശതകത്തി�
െന്റ പശ്ചാർദ്ധംതെന്ന.

കവിതാരീതി
പാർവതീസ്വയംവരം കവി നാലു പാദങ്ങളായി നിബ�
ന്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒന്നും രണ്ടും പാദങ്ങൾ ദീർഘങ്ങളാ�
ണു്. ഒന്നാംപാദത്തിൽ കുമാരസംഭവം രണ്ടു മുതൽ
നാലു വെരയുള്ള സർഗ്ഗങ്ങളിെല കഥയും രണ്ടാം പാ�
ദത്തിൽ അഞ്ചു മുതൽ ഏഴുവെരയുള്ള സർഗ്ഗങ്ങളിെല
കഥയുമാണു് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതു്. മൂന്നാം പാദം േദ�
വസ്ത്രീകൾ പാടുന്ന ഗൗരീസ്വയംവരം പാട്ടാണു്. നാ�
ലാംപാദത്തിൽ പാർവ്വതീപരേമശ്വരന്മാരുെട ൈക�
ലാസയാത്രയാണു് വിഷയം. സുബ്രഹ്മേണ്യാല്പത്തിയും
താരകാസുരവധവുംകൂടി അത്യന്തം സംക്ഷിപ്തമായി ഒടു�
വിൽ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. േകക, കാകളി, മഞ്ജരി, കളകാ�
ഞ്ചി ഇവയാണു് ഗ്രന്ഥകാരൻ പ്രേയാഗിച്ചിട്ടുള്ള വൃത്ത�
ങ്ങൾ.

കവിതാരീതിെയെന്തന്നു മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഒന്നു രണ്ടു
ഭാഗങ്ങൾ ഉദ്ധരിയ്ക്കാം.

കാമേദവൻ തെന്ന േമനിേകറ്റുന്ന േദവന്മാേരാടു്:
“ഇത്തരമുള്ള േദവവാക്യങ്ങൾ േകട്ടേനര-
മുത്തരം മദനനും ക്രുദ്ധനായുരെചയ്താൻ,
നന്നു നന്നിതു നിങ്ങൾ െചാന്നതുമർത്ത്യേര
മന്ദത നിങ്ങേളാളമില്ലാർക്കുമറിഞ്ഞാലും.
പണ്ടു ഞാൻ ദക്ഷൻതെന്റ യാഗഭൂമിയിൽനിന്നു
കണ്ടിതു നിങ്ങളുെട വീര്യവും ശൗര്യങ്ങളും.
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
േദാഷങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്കുണ്ടാക്കിച്ചമപ്പതു
ഭൂഷണമെല്ലന്നറിഞ്ഞീടുവിൻ ജളന്മാേര!
ഏതാനുമനർത്ഥങ്ങളിെന്നനിയ്ക്കുണ്ടായ് വന്നാൽ
േചതവും നിങ്ങൾക്കില്ല; കാര്യവും സാധിച്ചീടും.
പാന്ഥെനെക്കാണ്ടു മഹാസർപ്പെത്തപ്പിടിപ്പിച്ചാൽ
പാന്ഥനു വരും േദാഷം; തങ്ങൾക്കു സുഖമാകും.
എന്നതുേപാെല നിങ്ങളിന്നിതു നിനച്ചിതു
നന്നു നെന്നേന്ന പറഞ്ഞീടാവു നിരൂപിച്ചാൽ.
സ്വാർത്ഥതൽപരന്മാരാം നിങ്ങളുെമെന്നപ്പര-
മാസ്ഥയാ ചിന്തിച്ചേപ്പാെളാെക്കയുമറിേഞ്ഞൻ ഞാൻ.
എങ്കിലും പേരാപകാരാർത്ഥമായിതു െചയ്  വാൻ
ശങ്കയിെല്ലനിേയ്ക്കതും; സങ്കടമതുമില്ല.
ജീവെനെക്കാതിച്ചു ഞാൻ നിങ്ങെളേപ്പാെലതെന്ന
േകവലം ഷണ്ഡനായി വാഴുകില്ലറിഞ്ഞാലും.
ശങ്കരേനത്രാഗ്നിയിൽേദ്ദഹെത്ത നശിപ്പിപ്പാൻ
ശങ്കയിെല്ലനിേയ്ക്കതും; കണ്ടുെകാള്ളുവിൻ നിങ്ങൾ.”

ശ്രീപരേമശ്വരനും ഹിമവാനും:
“സകലഗുണഗണനിലയ! ഗിരിവര! മഹാമേത!
സേന്താഷേമറ്റവും വന്നു നമുെക്കേടാ!
കനിവിെനാടു ഗമനമതിനനുമതി തേരണേമ
കാമിച്ചെതല്ലാം ഭവി യ്ക്കും ഭവാെനേടാ!
ഹരനുടയ വചനമതിസരസമിതി േകൾക്കയാൽ
ഹർേഷണ വന്ദിച്ചു െചാല്ലീ ഗിരീന്ദ്രനും.
കമലശരമഥന! ഹര! ജയ ജയ ജഗൽപേത
കാരുണ്യമുണ്ടായ് വേരണെമന്നിൽ പ്രേഭാ!
മമ സുതയിലതികരുണ തവ മനസി േവണേമ!
മെറ്റാരു കാമം നമുക്കില്ല ൈദവേമ!
തനയയുെട വിരഹമതു മനസി സഹിയായ്കയാൽ
താപം വളരുന്നെതന്തു െചാല്ലാവതും?
അതിനുെമാരു വഴി കിമപി കൃപേയാടരുളീടണ-
മർത്ഥിച്ചെതല്ലാം െകാടുക്കുമേല്ലാ ഭവാൻ.”



8 എക്കണത്തുശങ്കുണ്ണിൈക്കയ്മൾ
(946-1016)

ജീവചരിത്രം
കടിയങ്കുളത്തുശങ്കുേമേനാെന്റ േതനാരിമാഹാത്മ്യെത്ത�
പ്പറ്റിയുള്ള പ്രസ്താവനയിൽ പ്രാസംഗികമായി എക്കണ�
ത്തു തറവാട്ടിെന സ്മരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. പാലക്കാട്ടു് എലപ്പുള്ളി
േദശത്തുള്ള സുപ്രസിദ്ധമായ ഒരു നായർ പ്രഭുകുടുംബമാ�
ണു് എക്കണത്തു്. യക്കണത്തു് എന്നും പറയുന്നു. ആ കു�
ടുംബത്തിൽ ശങ്കുണ്ണി എന്ന കവി 946-ആമാണ്ടു ജനിച്ചു.
ഭാഷാകവനത്തിനു നല്ല വാസനയുണ്ടായിരുന്നു. അൻ�
പതാമെത്ത വയസ്സിനുേമൽ രണ്ടുമൂന്നു െകാല്ലം െകാച്ചി�
ശ്ശീമയിേലാ മലബാറിേലാ മൺേറാ സായിപ്പിെന്റ േകാ�
ടതിപ്പരിഷ്ക്കാരത്തിനുേമൽ മുൻസിപ്പുപണി േനാക്കുക�
യുണ്ടായിട്ടുണ്ടു്. 1016-ൽ അേദ്ദഹം മരിച്ചു. ഈ കാലഗ�
ണന ശരിയാേണാ എന്നു സംശയമുണ്ടു്. എെന്തന്നാൽ
1010–1048 ഈ െകാല്ലങ്ങൾക്കിടയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന
എഴുവത്തു നാണുക്കുട്ടിേമേനാൻ (മഹാഭാഗവതസാര�
സംേക്ഷപം കിളിപ്പാട്ടിെന്റ പ്രേണതാവു്) അേദ്ദഹത്തി�
െന്റ ശിഷ്യനായിരുന്നു. തറവാട്ടുമൂപ്പനുമാത്രേമ വലിയ
ൈകയ്മൾ സ്ഥാനമുള്ളൂ. ശങ്കുണ്ണി വലിയ ൈകയ്മളായതി�
നു േമലല്ല മരിച്ചെതന്നും ചിലർ പറയുന്നു.

കൃതികൾ
ശങ്കുണ്ണിൈക്കയ്മൾ (1) സുന്ദരീസ്വയംവരം കിളിപ്പാട്ടു് (2)
േഗാഗ്രഹണം ഓട്ടൻതുള്ളൽ (3) ബാണയുദ്ധം ൈക�
െകാട്ടിക്കളിപ്പാട്ടു് (4) ശിവകർണ്ണാമൃതം (5) രാമകർ�
ണ്ണാമൃതം (6) ദാസീവൃത്തം എന്നീ കൃതികൾക്കുപുറേമ
ഭക്തിസംവർദ്ധകങ്ങളായ അേനകം കീർത്തനങ്ങളും
രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അേദ്ദഹത്തിെന്റ കവിതകളിെലല്ലാം വരു�
ണനാൽ പ്രതിഷ്ഠിതെനന്നു സങ്കല്പിക്കെപ്പടുന്ന എല�
പ്പുള്ളി ശിവെന വന്ദിച്ചു കാണാം. ലിംഗരൂപിയായ ആ
ശിവൻ വരുേണശൻ എന്ന േപരിനാൽ സുവിദിതനും
എക്കണത്തു തറവാട്ടിെല പരേദവതയുമാകുന്നു. കർ�
ണ്ണാമൃതങ്ങൾ രണ്ടും േശ്ലാകരൂപത്തിലാണു് നിബന്ധിച്ചി�
രിക്കുന്നതു്.

സുന്ദരീസ്വയംവരം കിളിപ്പാട്ടു്:

“െവണ്മതിബിംബംേപാെല െവളുത്ത േമനിതന്നിൽ
െവണ്ണീറാമംഗരാഗമണിഞ്ഞ േശാഭയാെല
കൗമുദി പരിെചാടു പരന്നുനിന്നീടുന്ന
ൈകലാസശിേലാച്ചയെമന്നതുേപാേല സദാ
േമവിനിന്നീടും വരുേണശനാമീശൻതെന്റ
േചവടിത്താരിണ ഞാൻ കുമ്പിട്ടുകൂപ്പീടുേന്നൻ.”

േഗാഗ്രഹണം തുള്ളൽ:

“േഗാഗ്രഹണം കഥ േകൾപ്പാനിേപ്പാ-
ളാഗ്രഹമുെണ്ടന്നാലുരെചയ്യാം.
വാക്കിനു ഭംഗി കുറഞ്ഞീടുകിലും
േകൾക്ക കഥാരസമുണ്ടേല്ലാ താൻ.”

ബാണയുദ്ധം ൈകെകാട്ടിക്കളിപ്പാട്ടു്:

“അമ്പിളി ചൂടും നല്ല തമ്പുരാൻ വരുേണശൻ
തൻപദയുഗമകമതിൽ നിനച്ചു
ഏണീേലാചനകൾക്കു താണുകളിപ്പതിന്നായ്
ബാണയുദ്ധമാം കഥ വദിച്ചീടുേന്നൻ.
പണ്ടു ബലിസുതനായുണ്ടായിതവനിയി-
ലണ്ടർേകാനരികളിെലാരു ദരുജൻ;
ബാണെനന്നവന്നു േപർ; പാണികൾ നാലുണ്ടവ-
േന്നണാങ്കചൂഡൻതെന്റ നടനംതന്നിൽ
മദ്ദളമടിയ്ക്കയാെലത്രയും പ്രസന്നനായ്
മൃത്യുഭഞ്ജനൻതാനുമരുളിെച്ചയ്തു.
ആയിരം കരം നിനക്കായിരിക്കെട്ടെയന്നു
േതായദഗളൻ വരം െകാടുത്തു പിെന്ന.”

ശിവകർണ്ണാമൃതം
ഇതിൽ മുപ്പത്തിരണ്ടു പദ്യങ്ങളുണ്ടു്. വരുേണശനാണു്
വർണ്ണ്യവിഷയം. നാലു േശ്ലാകങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കു�
ന്നു.

“അർേണ്ണാജമന്ദിരനുേമാർക്കിലസാധ്യമേല്ലാ
വർണ്ണിപ്പതിന്നു വരുേണശവിേഭാ! പുരാേര!
കർണ്ണാമൃതം തവ ചരിത്രമതിന്നു ഭാഷാ-
വർേണ്ണന െചാല് വതു തവ പ്രിയമായ് വേരണം.

വിേരാചനവിേലാചനം വിനതപാപസേമ്മാചനം
വിേലശയവിഭൂഷണം വിബുധവിദ്വിഷാം ദൂഷണം
സുരാലയശരാസനം സുകൃതിഭിഃ കൃേതാപാസനം
ഭുജാമി യമശാസനം മനസി ശക്വേരന്ദ്രാസനം.

നാരീജനത്തിലനുരാഗമകന്നകന്നു
നാനാസുേഖഷു ച വിരാഗത വന്നുവന്നു്
കാലാരിപാദകമലം ഹൃദി നിന്നുനിന്നു
കർമ്മങ്ങൾ െചയ്കിലുമേഹാ ബഹു നന്നുനന്നു്.

ഭിക്ഷാടനം തവ വിേഭാ മമ സമ്പേദ സ്യാ-
ദുക്ഷാധിേരാഹണവിധിശ് ശുഭവാഹനാൈപ്ത്യ
രക്ഷാനുേലപനമിഹാഖിലേരാഗശാൈന്ത്യ
രക്ഷാകൃേത പിതൃവേന നടനം ത്വദീയം.”

രാമകർണ്ണാമൃതം

“ദിെക്കട്ടും െഞട്ടുമാറങ്ങതികഠിനമതാ-
യട്ടഹാസങ്ങൾ െചയ്തി-

െട്ടാേട്ടെറപ്പുഷ്ടി േചരും വയറുമഥ കട-
ന്നങ്ങരെക്കട്ടിൽ വീണു്

െമാട്ടിൽത്തട്ടിത്തിരക്കും മുലയിണ പരിേചാ-
െടാപ്പമായ് ചട്ടമിട്ട-

ക്കട്ടത്തീേപാെല ദൃഷ്ടിദ്വയെമാടവെളാരു-
െമ്പട്ടു ചാരത്തു വന്നാൾ.”

ഒരു കുമ്മി

“നല്ല വരുേണശപാദയുഗം
നന്മവരുവാൻ നിനച്ചുെകാണ്ടു
െചാല്ലിെക്കാണ്ടിെന്നാരു കുമ്മിപ്പാട്ടു
െചാേവ്വാേട നിന്നാടിക്കുമ്മിയടി.
അജ്ഞാനമായതു മായെയന്നും
അധിഷ്ഠാനമായതു ബ്രഹ്മെമന്നും
കാണി വിനാഴികേപാലും മറക്കാെത
കല്യാണം േചരുവാൻ കുമ്മിയടി.
തിങ്കൾക്കലയും തിരുെനറ്റിയും
തീക്കനൽ തൂകുന്ന േലാചനവും
പത്മജമിത്രസുധാംശുേനത്രങ്ങളും
പാരാെത ചിന്തിച്ചു കുമ്മിയടി.
എള്ളിൻക്കുസുമത്തിനുള്ളിൽത്താപ-
േമകുന്ന നല്ല തിരുനാസിക
ഉള്ളത്തിലാക്കീട്ടുണർന്നു വഴിേപാെല-
യുള്ളമാം നർത്തകി! കുമ്മിയടി.”

ഇതു ഭക്തിമാർഗ്ഗം പാട്ടുകളുെട കൂട്ടത്തിൽെപ്പടുന്നു. ഇവ
കൂടാെത സുഭാഷിതപ്പാട്ടുകൾ എന്ന േപരിലും ചില ഗാ�
നങ്ങൾ അേദ്ദഹം നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
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ചരിത്രം
പണ്ടാരത്തു നാരയണപിള്ളെയ പണ്ടാരത്താശാൻ
എന്നുപറയുന്നു. അേദ്ദഹം ചിറയിൻകീഴു താലൂക്കിൽ
മണമ്പൂർപകുതിയിൽ പണ്ടാരത്തുവീട്ടിൽ 940-ആമാണ്ടു
ചിങ്ങമാസം 19-ആംനു ജനിച്ചു. ആദ്യകാലത്തു് ഒരു
പട്ടാളശിപായിയായിരുന്നു അേദ്ദഹം. 35-ആമെത്ത
വയസ്സിൽ െചമ്പകമംഗലത്തു സന്യാസി എന്ന ഒരു
സിദ്ധെന്റ അേന്തവാസിയായിത്തീർന്നു. ബാല്യത്തിൽ�
ത്തെന്ന േജ്യാത്സ്യം, മന്ത്രവാദം, ൈവദ്യം മുതലായ വി�
ഷയങ്ങൾ മാതുലനായ അയ്യപ്പൻപിള്ളയാശാനിൽ�
നിന്നു് അഭ്യസിച്ചിരുന്നു. സംസ്കൃതഭാഷയിൽ സാമാന്യ�
മായ പാണ്ഡിത്യവും അൈദ്വതേവദാന്തത്തിൽ അമി�
തമായ ജ്ഞാനവും സമ്പാദിച്ചതു സന്യാസിയുമായുള്ള
സമ്പർക്കത്തിനുേമലാണു്. പണ്ടാരത്താശാൻ (1) ഗുണ�
േദാഷവാക്യം (2) പ്രപഞ്ചസാരസംേക്ഷപം (3) ൈവദ്യ�
സംഗ്രഹം (4) ധാരകല്പം എന്നിങ്ങെന നാലു കൃതികൾ
രചിച്ചിട്ടുള്ളതായി അറിയുന്നു. അവയിൽ ഗുണേദാഷവാ�
ക്യവും ൈവദ്യസംഗ്രഹവും മാത്രേമ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ.
അവ രണ്ടിലും പ്രസ്തുത സന്യാസിെയ അേദ്ദഹം വന്ദിച്ചി�
ട്ടുണ്ടു്.

ശ്രീഗുരും വാണീം ഗണപതിം വന്ദിച്ചു
ഷണ്മുഖപാദാരവിന്ദദ്വയെത്തയും
നിത്യം യമനിയമാസനാദ്യങ്ങളാ-
മഷ്ടാംഗേയാഗമനുഷ്ഠിച്ചു സർവദാ
െചമ്പകമംഗലത്താശ്രേമ വാഴുന്ന
ശ്രീഗുരുപാദം െതാഴുതടിയൻ മുദാ
സൽബ്രാഹ്മണേരയും ഭക്ത്യാ വഴങ്ങീട്ടു
െചാല്ലാം ഗുണേദാഷവാക്യങ്ങളിന്നു ഞാൻ.”

(ഗുണേദാഷവാക്യം)

“െചമ്പകമ്മംഗലത്തിങ്കൽപ്പർണ്ണശാലയിൽ നിത്യവും
മഹാമായെയ നന്നായിപ്പൂജിച്ചിട്ടതിഭക്തനായ്
കർമ്മപാശെത്ത ലംഘിച്ചു നിത്യമഷ്ടാംഗേയാഗിയായ്
പരമധ്യാനവുംെചയ്തു ബ്രഹ്മാനേന്ദന വാണിടും
ശ്രീമൽഗുരുപാദാംേഭാജം വന്ദിേച്ചനടിയൻ മുദാ.”

(ൈവദ്യസംഗ്രഹം)

പണ്ടാരത്താശാൻ 68-ആമെത്ത വയസ്സിൽ 1007-ആമാണ്ടു
തുലാമാസം 11-ആംനു ചരമഗതിെയ പ്രാപിച്ചു. അേദ്ദ�
ഹത്തിനു കുമാരപിള്ളെയന്നും മാർത്താണ്ഡപിള്ളെയ�
ന്നും രണ്ടു് അനുജന്മാരുണ്ടായിരുന്നു എന്നും അവരും
േലാകവ്യുൽപ്പത്തി ഉള്ളവരായിരുന്നു എന്നും േകട്ടിട്ടു�
ണ്ടു്.

ഗുണേദാഷവാക്യം
ഇതു സാമാന്യം പ്രചാരമുള്ള ഒരു ഭാഷാഗാനമാണു്.
ശ്രീപരേമശ്വരൻ പാർവ്വതീേദവിയ്ക്കു നല്കിയ ഉപേദശമാ�
ണു് അതിെന്റ മൂലെമന്നു കവി പറയുന്നതു തെന്റ കാവ്യ�
ത്തിെന്റ പ്രശസ്തിയ്ക്കുേവണ്ടിമാത്രമാണു്. ബാലന്മാർക്കു
വിശിഷ്ടമായ രീതിയിൽ സന്മാർേഗ്ഗാപേദശം െചയ്യു�
ന്നു എന്നുള്ളതാണു് ഗുണേദാഷവാക്യത്തിെന്റ െമച്ചം.
ഓേരാ ഈരടിയും രാമനാമേത്താടുകൂടി അവസാനിയ്കു�
ന്നു.

“മൽഗുരുകല്പനെകാണ്ടിതു ബാലന്മാർക്കായിട്ടു െചാല്ലുന്നു
രാമ!

േവണ്ടും ഗുണേദാഷെമല്ലാജ്ജനത്തിനും െചാല്ലാെനളുതല്ല
രാമ!

ഞാനറിഞ്ഞുള്ളതു ശിഷ്യന്മാർക്കായിട്ടു
െചാല്ലുെന്നേന്നയുള്ളൂ രാമ!

മൽഗുരുവിെന്റകൃപെകാണ്ടിെതാെക്കയും സത്യമായീടണം
രാമ!”

എന്നിങ്ങെനയാണു് പ്രസ്തുതകൃതിയുെട ആരംഭം. അന�
വധി വിഷയങ്ങൾ ആശാൻ ഇതിൽ ഉൾെക്കാള്ളിച്ചിട്ടു�
ണ്ടു്. നരകവർണ്ണനവും മറ്റും നന്നായിരിയ്ക്കുന്നു. ഒടുവിൽ�
നിന്നു് ഒരു ഭാഗം ഉദ്ധരിക്കാം.
“കണ്ണു കാണാത്തവെനങ്ങെന കണ്ണാടിേനാക്കിയറിയുന്നു

രാമ!
ഉള്ളിലവിേവകം വന്നാൽ വിേവകവും കൂെട വന്നീേടണം

രാമ!
അങ്ങെനയുള്ളവനുെണ്ടാരു കെണ്ണന്നു െചാല്ലുന്നു

സജ്ജനം രാമ!
സജ്ജനസംസർഗ്ഗെമേപ്പാഴുമുള്ളവനക്ഷികൾ രണ്ടുണ്ടു

രാമ!
ഇെച്ചാന്നെതാന്നുമില്ലാത്തവനന്ധെനന്നല്ലേയാ െചാല്ലുന്നു

രാമ!
കണ്ണുകാണാത്തവെനങ്ങെന രത്നത്തിൻവിലയറിഞ്ഞീടുന്നു

രാമ?
ഷണ്ഡനായുള്ളവെനങ്ങെന സ്ത്രീസുഖമുള്ളതറിയുന്നു രാമ?
കന്യകാസ്ത്രീകൾക്കു പൂരുഷസംഗമസൗഖ്യമറിയാേമാ

രാമാ?
വന്ധ്യയായുള്ളവെളങ്ങെന സൂതകേനാവറിഞ്ഞീടുന്നു രാമ?
ഹംസം പറക്കുന്ന േവഗങ്ങെളങ്ങെന കാകനറിയുന്നു രാമ?
അശ്വത്തിനുള്ള േവഗത്തിൻവിേശഷം കഴുതയ്ക്കറിയാേമാ

രാമ?
എത്രയും ദാരിദ്ര്യമുള്ളവെനങ്ങെന സൗഖ്യമറിയുന്നു രാമ?
സിംഹപരാക്രമെമങ്ങെനെയന്നതു ശ്വാവിനറിയാേമാ

രാമ?
േവദാന്തവിജ്ഞാനി സൽഗുരുക്കന്മാെര മൂഢനറിയുേമാ

രാമ?”

ൈവദ്യസംഗ്രഹം
ൈവദ്യസംഗ്രഹവും വിശിഷ്ടമായ ഒരു ഗ്രന്ഥമാണു്.
ൈവദ്യന്മാരുെട ഇടയിൽ അതിനു് ഇന്നും വളെര പ്ര�
ചാരമുണ്ടു്. േരാഗങ്ങൾക്കുള്ള ചികിത്സാക്രമങ്ങലെള
മാത്രമല്ല, അവ ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള പൂർവ്വജന്മകൃതങ്ങ�
ളായ പാപങ്ങേളയും അവയുെട പ്രതിവിധികേളയുംകൂടി
അതിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ടു്. ചില േശ്ലാകങ്ങൾ ഉദ്ധരി�
ക്കുന്നു.

“െതാണ്ണൂറ്റാറാംഗുലം തെന്റ വിരല് ക്കുണ്ടു ശരീരവും
അതിെന്റ മധ്യഭാഗത്തു മൂലാധാരമായതു്.
മൂലാധാരത്തിങ്കൽനിന്നു സുഷുമ്നാനാഡി േമല്പേട
കപാലപത്മേത്താളം േപായ് െച്ചന്നുമുട്ടിയിരുപ്പതു്.
അതിെന്റയുള്ളിലാകുന്നു ഷഡാധാരങ്ങെളാെക്കയും
മൂലാധാരം തുടങ്ങീട്ടു പന്ത്രണ്ടു നിലയുെണ്ടേടാ.
മൂലാധാരത്തിന്നു ചിറ്റുെമണ്മടങ്ങിട്ടു കുണ്ഡലി
ചുറ്റിെക്കട്ടിക്കിടക്കുന്നു േമാക്ഷദ്വാരാനുബന്ധിയായ്
അഗ്നിേപാെല ജ്വലിച്ചിട്ടു നിന്നീടുന്നവിെടശ്ശിവൻ.”
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കല്ലൂർമന
േകരളത്തിൽ മന്ത്രവാദം കുലവൃത്തിയായുള്ള ചില നമ്പൂ�
രികുടുംബങ്ങളുണ്ടു്. ആ കുടുംബങ്ങളിെലാന്നാണു് കല്ലൂർ�
മന. പ്രസ്തുത കുടുംബക്കാെര ശ്രീപരശുരാമൻതെന്ന ആ
വൃത്തിയിൽ ഏർെപ്പടുത്തി അവർക്കു ഗൂഢമന്ത്രങ്ങൾ
ഉപേദശിച്ചു തങ്ങളുെട കുലവിദ്യയിൽ വിദഗ്ദ്ധന്മാരാക്കി
എന്നു പഴമക്കാരായ ആസ്തികന്മാർ വിശ്വസിക്കുന്നു.
ഏതായാലും പൂർവ്വകാലം മുതല്ക്കുതെന്ന അവർ ആ വി�
ദ്യയിൽ അസാമാന്യമായ പ്രാഗല്ഭ്യം സമ്പാദിച്ചിരുന്നു
എന്നും േകരളെത്ത “േമാഹനസ്തംഭനാദീനാം വിദ്യാ�
നാമങ്കുരസ്ഥലം” എന്നും മറ്റും വിേദശീയപണ്ഡിതന്മാർ
ഭയഭക്തിപുരസ്സരം പ്രശംസിച്ചിട്ടുള്ളതു് അതിെന ആധാ�
രമാക്കിയാെണന്നുമുള്ളതിനു സേന്ദഹമില്ല. അങ്ങെന�
യുള്ള കുടുംബങ്ങളിൽ കല്ലൂർ, കാട്ടുമാടസ്സു്, േചന്നാസ്സു്
ഇവ മൂന്നും അഗ്രപൂജെയ അർഹിക്കുന്നു. കല്ലൂരിനു ചങ്ങ�
ണംകുന്നത്തു ഭഗവതിയും, കാട്ടുമാടസ്സിനു ചാത്തനും,
േചന്നാസ്സിനു േവട്ടെയ്ക്കാരുമകനുമാണു് ഉപസനാമൂർത്തി�
കൾ. പട്ടാമ്പി റയിൽേവേസ്റ്റഷനിൽനിന്നു രണ്ടുനാഴിക
കിഴക്കു വള്ളുവനാട്ടുതാലൂക്കിൽ ചങ്ങണംകുന്നു േദശ�
ത്തിൽ അേത േപരിലുള്ള ഭഗവതീേക്ഷത്രത്തിനു സമീപ�
മായിരുന്നു കല്ലൂർ നമ്പൂരിപ്പാടന്മാരുെട പുരാതനഗൃഹം.
സാമൂതിരിമാരും െകാച്ചി മഹാരാജാക്കന്മാരും തമ്മിലു�
ള്ള ശത്രുത വർദ്ധിച്ചേപ്പാൾ െകാച്ചിയുെട അധഃപതന�
െത്ത ലക്ഷ്യമാക്കി ദുർമന്ത്രവാദം െചയ്യണെമന്നു് ഒരു
സാമൂതിരി അന്നെത്ത കല്ലൂർ മനയ്ക്കെല അച്ഛൻനമ്പൂരി�
പ്പാടിേനാടു നിർബന്ധിച്ചു എന്നും അതിനു വഴിെപ്പടാ�
െത ആ മാന്ത്രികൻ െകാച്ചിരാജ്യെത്ത അഭയംപ്രാപിച്ചു
എന്നും ഒൈരതിഹ്യം േകട്ടിട്ടുണ്ടു്. ആ അവസരത്തിൽ
തൃപ്പുണിത്തുറയ്ക്കു സമീപമുള്ള മണിയമ്പള്ളി ഭട്ടതിരിയുെട
ഇല്ലത്തിൽ സന്തതിവിേച്ഛദം വരികയും മഹാരാജാവു
തെന്റ മാന്യാതിഥിെയ ആ ഇല്ലേത്തയ്ക്കു് അവകാശിയാ�
ക്കുകയും െചയ്തു. ആ ഇല്ലത്തിലാണു് കവിയായ കല്ലൂർ
നമ്പൂരിപ്പാടു ജനിച്ചു വളർന്നതു്. അങ്ങെനയിരിെക്ക തൃ�
ശ്ശൂരിനു സമീപം കാളിനാട്ടുമനയ്ക്കുള്ള അവകാശവും െകാ�
ച്ചി രാജകുടുംബത്തിെല കൃപെകാണ്ടു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ
അനന്തരഗാമിയ്ക്കു കിട്ടി; തന്നിമിത്തം ആ നമ്പൂരിപ്പാടു്
അവിണിേശ്ശരി അംശത്തിൽ താമസമുറപ്പിച്ചു. അതു്
1030-ആമാണ്ടായിരുന്നു. ഒല്ലൂർ റയിൽേവേസ്റ്റഷനിൽ�
നിന്നു് അര ൈമൽ ദൂെരയാണു് അവിെട ആ കുടുംബ�
ക്കാർ ഇേപ്പാൾ വസിക്കുന്ന ഗൃഹം.

കവിയുെട ചരിത്രം
1003-മാണ്ടു തീെപ്പട്ട വീരേകരളവർമ്മമഹാരാജാവി�
െന്റ സദസ്യനായിരുന്ന കല്ലൂർ നമ്പൂരിപ്പാടാണു കവി.
നീലകണ് ഠൻ എന്നായിരുന്നു അേദ്ദഹത്തിെന്റ േപർ.
ഉേദ്ദശം 951-ആമാണ്ടുമുതൽ 1010-ആമാണ്ടുവെര ജീവി�
ച്ചിരുന്നതായി സങ്കല്പിക്കാം. 59-ആമെത്ത വയസ്സിൽ
മരിച്ച ടിപ്പുവിെന സന്ദർശിക്കുവാൻ ശക്തൻതമ്പുരാൻ
ശ്രീരങ്ഗപട്ടണേത്തയ്ക്കു േപായേപ്പാൾ, അമങ്ഗലപ�
രിഹാരത്തിനു േവണ്ടി ഒരു കല്ലൂർ നമ്പൂരിപ്പാടു് അവിട�
െത്ത ഒരു തിലകം െതാടീച്ചു് അയച്ചതായി പഴമക്കാർ
പറയുന്നു. ആ സംഭവം നടന്നതു 963-ലായിരുന്നു. അതു
കവിയുെട പൂർവഗനായിരിക്കണം. നമ്പൂരിപ്പാടു സംസ്കൃ�
തം ആദ്യം േദശമംങ്ഗലത്തു് ഉഴുത്തിരവാരിയേരാടും
പിന്നീടു കുഞ്ഞിട്ടി രാഘവൻനമ്പിയാേരാടും അഭ്യസിച്ചു.
ആ വിവരങ്ങൾ ബാലിവിജയം ആട്ടക്കഥയിെല
“ശ്രീവാസുേദവപരേമശ്വരമാധവശ്രീ-
േഗാപാലഭട്ടഭവദാസയതീന്ദ്രമുഖ്യാഃ
ശ്രീരുദ്രരാഘവമുഖാശ്ച കൃപാർദ്രചിത്താ
നിത്യം ദിശത്തു ഗുരേവാ മമ മങ്ഗലാനി”

എന്ന േശ്ലാകത്തിൽ അേദ്ദഹം െവളിെപ്പടുത്തീട്ടുണ്ടു്. ശ്രീ�
വാസുേദവൻ എന്നു് അേദ്ദഹം സ്മരിക്കുന്നതു കൂടല്ലൂർ
വാസുേദവൻ നമ്പൂരിപ്പാടിെനപ്പറ്റിയായിരിക്കണം. പര�
േമശ്വരമാധവാദി ഗുരുക്കന്മാെരപ്പറ്റി യാെതാരറിവുമില്ല.
തനിക്കു വീരേകരളവർമ്മ തമ്പുരാനുമായുണ്ടായിരുന്ന
സന്തതസഹചാരിത്വം അേദ്ദഹം ബാലിവിജയത്തി�
ലും മധുൈകടഭവിജയത്തിലും പ്രഖ്യാപനം െചയ്യുന്നു�
ണ്ടു്. അേദ്ദഹം ആ മഹാരാജാവിെന പ്രശംസിച്ചിട്ടുള്ള
“യസ്യാന്തഃ സ്ഫുരണം” എന്ന ബാലിവിജയത്തിെല േശ്ലാ�
കം മുൻപു് ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ. അതുകഴിഞ്ഞു്
“തദന്തികേസ്ഥന സദാത്ര േകനചിദ്
ദ്വിജന്മനാ കൗശികേഗാത്രജന്മനാ
വിരച്യേത രാവണബന്ധനാഭിധാ
കഥാ വിേനാദായ തദീയസന്നിധൗ”

എന്ന േശ്ലാകം കാണുന്നു. ബാലിവിജയത്തിനു രാവണ�
ബന്ധനെമന്നാണു് പ്രേണതൃദത്തമായ സംജ്ഞ. മധു�
ൈകടഭവിജയത്തിലും
“തദുപാന്തനിവാസിനാ സദാ
സുമഹാമാന്ത്രികേഗാത്രജന്മനാ
മധുൈകടഭനിഗ്രഹാഭിധം
ക്രിയേത ഗീതനിബന്ധനം മയാ”

എെന്നാരു േശ്ലാകം അേദ്ദഹം ഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. രണ്ടു
കൃതികളിലും സദാ ശബ്ദത്തിെന്റ ആവർത്തനം അനുസ�
േന്ധയമാണു്. കല്ലൂർ നമ്പൂരിപ്പാട്ടിെല ധാരണാശക്തി�
േയയും മന്ത്രശാസ്ത്രപ്രവീണതേയയും പറ്റി പല ഐതീ�
ഹ്യങ്ങളുമുണ്ടു്. അവെയ ഇവിെട വിസ്തരിക്കുന്നില്ല. ഒരു
കഥ മാത്രം പറയാം. ഒരിക്കൽ ചിങ്ങണംകുന്നില്ലത്തു്
അേദ്ദഹത്തിനു് അച്ഛെന്റ മാസമടിയന്തിരം ഒരു മഴക്കാ�
ലത്താണു് നിർവ്വഹിേക്കണ്ടിയിരുന്നതു്. െനടുമ്പുരയി�
ടുവാൻ കാര്യസ്ഥന്മാർ വട്ടംകൂട്ടിയേപ്പാൾ നമ്പൂടിപ്പാടു
വിരിപന്തൽ മതിെയന്നു തീർച്ചെപ്പടുത്തി ചമ്രവട്ടത്തു്
അയ്യപ്പനു മഴെപയ്യിക്കാതിരിക്കുവാൻ ഒരു ഹർജ്ജി
പദ്യരൂപത്തിൽ ഓലയിൽ കുറിച്ചു മടക്കിെക്കട്ടി ഭാരത�
പ്പുഴയിൽ ഒഴുക്കി എന്നും, കാരണെമന്തായാലും മഴയു�
െട ശല്യമുണ്ടാകാെത അടിയന്തിരം ഭങ്ഗിയായി കഴി�
ഞ്ഞുകൂടിെയന്നും േകട്ടുേകൾവിയുണ്ടു്. ആ ഹർജ്ജിയി�
െല ചില േശ്ലാകങ്ങളാണു് ചുവേട േചർക്കുന്നതു്.
“കല്ലൂർവിപ്രെനഴുത്തു, പാർശ്വഗതരാം ഭൂതങ്ങൾ വായിച്ചുടൻ
െചാേല്ലറുെന്നാരു ചമ്രവട്ടപതിേയാടിേപ്പാൾ

ധരിപ്പിക്കുവാൻ:
വല്ലാേത മഴെപയ്തിടുന്നതഖിലം മാറ്റിത്തേരണം ഭവാൻ;
െവല്ലംെകാണ്ടു ചതുശ്ശതെത്ത

വിരേവാെടന്നാൽക്കഴിപ്പിക്കുവൻ

അയ്യപ്പ! നിന്തിരുവടിെക്കാരു േചർച്ച േനർന്നാൽ
െപയ്യിക്കയില്ല മഴെയെന്നാരു േലാകവാദം
െപായ്യായി വന്നിടുകിേലാ തവ കൂറ്റുകാരാ-
മിയ്യാളുകൾക്കു തല െപാക്കി നടന്നുകൂടാ.

തിയ്യാെട്ടാന്നു കഴിച്ചിടാ, മനുദിനം െചയ്യാം നമസ്കാരവും,
െനയ്യാടാം, കനകാദിെകാണ്ടു കൃതമാം െമയ്യാദിയും

നല് കീടാം
വയ്യാെയെന്നാരു ശാഠ്യമില്ല വഴിപാടയ്യായിരം

േനർന്നുഞാ-
നയ്യാ! നിൻകൃപായലേഹാ!

മഴയിനിെപ്പയ്യാെതയാക്കീടണം.
കയ്യിൽപ്പെണ്ടാരു കുെന്നടുത്തു വരിഷം

മാതാവുനിർത്തീലെയാ?
െമയ്യിൽപ്പാതിയുമയ്ക്കു നല്കിയ പിതാ ഗംഗാം ധെരച്ചീലേയാ?
വയ്യിേപ്പാൾ മഴ മാറ്റുവാൻ തനയെനന്നുേള്ളാരുദുഷ്ക്കീർത്തിെയാ-

ന്നയ്യപ്പാ മമ ചമ്രവട്ടമമരും നാഥാ! വരുത്തീെടാലാ.”

ഈ സംഭവെത്തപ്പറ്റി
“ധീരൻ കല്ലൂരു വിപ്രൻ നിജ ജനകമഹാ-

മാസസത്രം കഴിപ്പാ-
നാരംഭിച്ചൂ, തുടങ്ങീ മഴ, വിഷമമിെത-

ന്നൂർത്തുടൻ ഭക്തിശാലീ
ഓേരാ പദ്യങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചതു പുഴവഴിെയ-

ച്ചമ്രവട്ടത്തു വാഴു-
േന്നാരബ് ഭൂേതശേനകിെപ്പരിയ മഴെയാഴി-

െച്ചന്നു േലാകപ്രസിദ്ധം”

എെന്നാരു േശ്ലാകവും േകട്ടിട്ടുണ്ടു്.
“ഇരുപതു ദിവസത്തിന്നുെതാട്ടിന്നിേമലാ-
ലരുതു കരുണയാ േത വർഷെമന്നുള്ള ശബ്ദം”

എന്ന കല്ലൂരിെന്റ പ്രാർത്ഥന തികച്ചും ഫലിക്കുകതെന്ന
െചയ്തുവേത്ര. തൃശ്ശിവേപരൂർ കിഴേക്ക അച്ചംകുളങ്ങര കു�
ഞ്ചി എന്ന വാരസ്യാരായിരുന്നു അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഭാര്യ.
തദനുേരാേധന അേദ്ദഹം ചിലേപ്പാൾ തൃശ്ശൂരും താമസി�
ച്ചിരുന്നു. ബാലിവിജയത്തിെന്റ ആരംഭത്തിൽ അേദ്ദഹം
തൃപ്പുണിത്തുറ അപ്പേനയും, തൃശ്ശൂർ വടക്കുന്നാഥേനയും,
ചങ്ങണംകുന്നിൽ ദുർഗ്ഗേയയും തിരുമാന്ധാംകുന്നിൽ
ഭദ്രകാളിേയയും വന്ദിക്കുന്ന േശ്ലാകങ്ങൾ താെഴേച്ചർക്കു�
ന്നു. തിരുമാന്ധാംകുന്നിെല േദവിയും കല്ലൂർ നമ്പൂതിരി�
പ്പാടന്മാരുെട പരേദവതയാകുന്നു.

“പൂർണ്ണാനന്ദമയം പുരാരിപുരുഹൂതാൈദ്വശ്ച സംപൂജിതം
പൂർണ്ണാനങ്കുശശാങ്കബിംബധവേള േഭാഗീന്ദ്രേഭാേഗ

സ്ഥിതം
പൂർണ്ണം സർവ്വഗുൈണരങ്ഗജനനീതുങ്ഗസ്തനാലിങ്ഗിതം
പൂർണ്ണാമ്നായപുരാധിവാസി കലേയ പുൈണ്യകദൃശ്യം

മഹഃ.

മഹിതഗുണനദീശം മൗലിരാജൻകേലശം
രചിതരിപുവിനാശം രാജതാദ്രിപ്രകാശം
വൃഷഗിരിനിലേയശം വിഷ്ടപാനാമധീശം
നഗവരതനേയശം നൗമി നിത്യം മേഹശം.

ഖഡ് േഗനാദ്രിഷു കൃത്തൈദത്യകുലദുവർേഗ്ഗ! സതാം
സമ്മേത!

മാർേഗ്ഗ സഞ്ചരതാം കരാർപ്പിതചതുർവർേഗ്ഗ!
ജഗന്നായിേക!

സ്വർേഗ്ഗയാനുപമപ്രഭാവമഹിേത! ഭർേഗ്ഗഡിേത! മാമകം
ഹൃദ് േഗഹം വിശ ചങ്ങണാദ്രിനിലേയ! ദുർേഗ്ഗ! വിധാതും

ശുഭം.

മാതംേഗാജ്ജ്വലകുണ്ഡേല! മരകതശ്യാേമ!
മേഹന്ദ്രാർച്ചിേത!

മാേയ! മാരിതദാരുേക! മണിലസന്മഞ്ജീരശുംഭൽപേദ!
മാരാരാതിസുേത! മഹാസിമധുപാേത്രാദ്യൽകരാംേഭാരുേഹ!
മാതർമ്മാമവ മാനനീയചരിേത! മാന്ധാതൃൈശലാലേയ!”

കൃതികൾ
കല്ലൂർ സംസ്കൃതകൃതിെയാന്നും രചിച്ചിട്ടില്ല. ഭാഷയിൽ
(1) ബാലിവിജയം (2) മധുൈകടഭവധം (3) സ്വാഹാസു�
ധാകരം (4) സുമുഖീസ്വയംവരം എന്നീ നാലാട്ടക്കഥകൾ
രചിച്ചിട്ടുള്ളതായി ഭാഷാചരിത്രകാരൻ പറയുന്നുെണ്ടങ്കി�
ലും അവയിൽ ആദ്യെത്ത രണ്ടു കൃതികൾ മാത്രേമ കി�
ട്ടീട്ടുള്ളൂ. അവയ്ക്കുപുറെമ അജാമിളേമാക്ഷം എെന്നാരു
ൈകെകാട്ടിക്കളിപ്പാട്ടും ഉണ്ടാക്കീട്ടുണ്ടു്.

ബാലിവിജയം ആട്ടക്കഥ
ഇന്നും പ്രചുരപ്രചാരമായ ഒരാട്ടക്കഥയാണു് ബാലി�
വിജയം. സാഹിത്യദൃഷ്ട്യാ പരിേശാധിക്കുേമ്പാൾ ആ
കഥയ്ക്കു രണ്ടാംകിടയിൽ ഒരു സ്ഥാനമില്ലാെത ഒന്നാം
കിടയിൽ പ്രേവശത്തിനു് അവകാശമിെല്ലങ്കിലും രംഗപ്ര�
േയാഗത്തിനു സർവഥാ സമുചിതമായ ഒരു കൃതിയാണു്
അെതന്നുള്ളതിെനപ്പറ്റി പക്ഷാന്തരമില്ല. അതിൽ രാ�
വണൻ, ബാലി, നാരദൻ ഈ മൂന്നു പാത്രങ്ങളുേടയും
േവഷങ്ങൾ െകട്ടുന്ന നടന്മാർക്കു് അവരുെട സകലമ�
േനാധർമ്മങ്ങളും പ്രകടിപ്പിക്കുവാൻ ധാരാളം സൗകര്യ�
മുണ്ടു്. “ശ്രീനാരദഃ കപിവരായ നിേവദ്യ വൃത്തം” എന്ന
േശ്ലാകം തുടങ്ങി “പംക്തികണ്ഠ! നിങ്ങൾ തമ്മിൽ വിചാ�
രിച്ചാെലന്തുെകാെണ്ടാക്കുന്നു ധിക്കാരമല്ലേയാ?” എന്ന
വരികൾവെരയുള്ള ഭാഗം അഭിനയത്തിനു പ്രേത്യകം
പറ്റിയതാണു്. കല്ലൂരിെന ഒരു നാട്യകലാമർമ്മജ്ഞനും
ഫലിതപ്രേയാഗനിപുണനുമായി ബാലിവിജയം നമു�
ക്കു കാണിച്ചുതരുന്നു. േശ്ലാകങ്ങേളക്കാൾ പദങ്ങൾക്കു
സ്വാരസ്യം കൂടും.
“കുന്തളഭാരസുേശാഭേന! കുവലയചാരുവിേലാചേന?
കിം തവ േഹതു വിളംബേന? കൃശതനു വരിക വരാംഗേന!
അന്തികമതിലിഹ രന്തുമഖിലജനശന്തമൈകരവബാന്ധവവദേന.”
“ജയ ജയ രാവണ! ലങ്കാപേത! ജയ ജയ

നക്തഞ്ചരാധിപേത!
ജയ ജയ ൈകകസീനന്ദന സുന്ദര! ജയ ജയ

പൗലസ്ത്യപുത്രവിേഭാ!”

“പംക്തികണ്ഠ! രാക്ഷേസന്ദ്ര! പാകൈവരിതെന്ന-
ബ്ബന്ധിച്ച സമർത്ഥൻതെന്റ താതേനാ നീ?
ൈകലാസെമടുത്തു നിജപാണികളിൽപ്പല
ലീലാവിേനാദങ്ങൾ െചയ്ത വീരേനാ നീ?

എന്തിനിഹ നമ്മുടയ ലാംഗുലത്തിൽ വന്നു?
ഹന്ത! പറഞ്ഞീടുക നീ കാര്യെമല്ലാം.
കഷ്ടെമാരു കപിയുെട പൃഷ്ടഭാഗംതന്നി-
ലിഷ്ടമുേണ്ടാ വസിക്കുവാെനന്തിേതവം?”

ഇത്യാദി ഭാഗങ്ങൾ േചേതാഹരങ്ങൾ തെന്ന.

അജാമിളേമാക്ഷം
അജാമിളേമാക്ഷം ൈകെകാട്ടിക്കളിപ്പാട്ടു തൃപ്പുണിത്തു�
റേക്കാവിലകെത്ത തമ്പുരാട്ടിമാരുെട ആവശ്യമനുസ�
രിച്ചു കല്ലൂർ പത്തുവൃത്തത്തിൽ രചിച്ച ഒരു കൃതിയാണു്.
അരൂരടിതിരിപ്പാട്ടിെല സുഭദ്രാഹരണം ൈകെകാട്ടി
കണ്ടിട്ടാണു് കല്ലൂർ പ്രസ്തുതഗാനം നിർമ്മിച്ചെതന്നു സുഭ�
ദ്രാഹരണത്തിെല ഒരു വൃത്തം ആരംഭിക്കുന്ന “ഭദ്രകളാ�
മാളികളും” എന്ന വരി അജാമിളേമാക്ഷത്തിെല ഒരു വൃ�
ത്തത്തിനു മട്ടായി െകാടുത്തിട്ടുള്ളതിൽനിന്നു നിർണ്ണയി�
ക്കാവുന്നതാണു്. ചില വരികൾ ഉദ്ധരിക്കാം.
“കാമിനീമണിയാകുമവളുടയ-രൂപം
കണ്ടാലതിമേനാഹരെമേന്ന േവണ്ടൂ.

കാർേമഘേത്താടിടയുന്ന േക്ലശങ്ങളും-ഫാേല
കസ്തൂരീതിലകവും കുറുനിരയും
കഞ്ജദളങ്ങളുടയ ഗർവെമല്ലാം-േപാകും
കണ്ണിനുെട ഭംഗികളും െചാല്ലാവല്ല.”

ഈ കൃതി സുഭദ്രാഹരണെത്തക്കാൾ േഭദെമന്നു പറയാ�
െമേന്നയുള്ളൂ.



11 മറ്റു ചില നൃത്യപ്രബന്ധകാരന്മാർ —
പുതിയിക്കൽതമ്പാൻ

േചർത്തലത്താലൂക്കിൽ വയലാർപകുതിയിൽ പുതിയി�
ക്കൽ എന്ന േപരിൽ തമ്പാക്കന്മാരുെട ഒരു കുടുംബമു�
ണ്ടു്. പുതിയിക്കൽ എന്നതു ‘പുതിയറയ്ക്കൽ’ എന്ന ശബ്ദ�
ത്തിെന്റ സങ്കുചിതരൂപമാണു്. ആ കുടുംബത്തിെല ഒരം�
ഗമായിരുന്നു (1) കാർത്തവീര്യവിജയം (2) രാമാനുകര�
ണം എന്നീ രണ്ടാട്ടക്കഥകളുെട പ്രേണതാവായ പുതി�
യിക്കൽ തമ്പാൻ. അേദ്ദഹത്തിെന്റ േപെരെന്തന്നു് അറി�
യുന്നില്ല.

ജീവിതചരിത്രം
തമ്പാെന്റ ജീവിതചരിത്രെത്തപ്പറ്റിയും പറയത്തക്ക
അറിെവാന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല. സംസ്കൃതത്തിൽ അേദ്ദഹം
നിഷ്കൃഷ്ടമായി വ്യാകരണം അഭ്യസിച്ച ഒരു പണ്ഡിത�
നായിരുന്നു എന്നും അേദ്ദഹത്തിനു് ആ വിഷയത്തിൽ
ആചാര്യത്വം വഹിച്ചതു വിദൂഷിയായിരുന്ന സ്വമാതാവു�
തെന്നയായിരുന്നുെവന്നും േകട്ടിട്ടുണ്ടു്. ആ ഗഹനമായ
പാണ്ഡിത്യത്തിെന്റ പ്രതിഫലനം അേദ്ദഹത്തിെന്റ കഥ�
കളിൽ അങ്ങിങ്ങു കാണ്മാനുമുണ്ടു്. അക്കാലെത്ത പാ�
ഠകപ്രവക്താക്കളിൽ അദ്വിതീയനായിരുന്ന തമ്പാൻ
അനായാേസന കാർത്തികതിരുനാൾ മഹാരാജാവി�
െന്റ സദസ്യനായിത്തീരുകയും ശ്രീപത്മനാഭസ്വാമി
േക്ഷത്രത്തിെല അല്പശി ഉത്സവത്തിനും ൈപങ്കുനിയു�
ത്സവത്തിനും നിയേമന പാഠകം പറയുകയും െചയ്തുവ�
ന്നു. തിരുവനന്തപുരത്തുവച്ചു് അശ്വതിതിരുനാൾ െകാച്ചു�
തമ്പുരാെന്റ സൗഹാർദ്ദം സമ്പാദിക്കുന്നതിനും അേദ്ദ�
ഹത്തിനു സൗകര്യം ലഭിച്ചു. 942, 949, 960, 962 ഈ
ആണ്ടുകളിൽ തമ്പാെന്റ പാഠകം മതിലകത്തു നടന്നതി�
നു േരഖയുണ്ടു്. 960-ൽ പാഠകം പറയുന്ന പുതിയിക്കൽ
തമ്പാന്നു കാർത്തിക തിരുനാൾ മഹാരാജാവു് ആഭര�
ണം സമ്മാനിച്ചതിനും പ്രമാണം കാണുന്നു.

പുതിയിക്കൽ തമ്പാൻ ഒരു ശക്തിപൂജകനായിരുന്നുവ�
േത്ര. ആറന്മുള രാഘവൻപിള്ളയാശാൻ എന്ന ഒരു പ്ര�
സിദ്ധനായ ശാേക്തയൻ അക്കാലത്തു ജീവിച്ചിരുന്നു.
അേദ്ദഹം കൂെടക്കൂെട കാത്യായനീേദവിെയ ഉപാസിക്കു�
വാൻ േചർത്തലയ്ക്കു േപാകുകയും അവിെടവച്ചു തമ്പാൻ
ശാേക്തയമതത്തിൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ ശിഷ്യത്വം അം�
ഗീകരിക്കുകയും െചയ്തു. രാമൻപിള്ളയാശാൻ ആധാര�
ദീപിക എന്ന േപരിൽ േയാഗശാസ്ത്രെത്ത അധികരിച്ചു്
ഒരു െചറിയ ഭാഷാഗ്രന്ഥം രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അതിലുള്ളതാ�
ണു് അടിയിൽക്കാണുന്ന േശ്ലാകം.

മൂലാദ്യാധാരമാദ്യം പരിചിൽ വകയറി-
ഞ്ഞങ്ങവസ്ഥാത്രയെത്ത-
പ്പാരാേത കണ്ടു മിത്ഥ്യാ പരമിതി മനസാ
വിട്ടു പത്താമതാകും
തുര്യത്തിൽേച്ചർന്നു സത്തായ് വിലസിന പരമാ-
ത്മാവുതാനായിരുന്നാൾ
െചാേവ്വ ചിത്തായ മൂലപ്രകൃതിയിലുറയാ;
േചരുമാനന്ദസിന്ധൗ” .

രാമനാശാെന്റ കാലം മുതല്ക്കാണു് േചർത്തല േക്ഷത്ര�
ത്തിെല ഉത്സവത്തിൽ ദിവസം േതാറും ൈവകുേന്നരം
കൂടി ആറാട്ടു നടത്തിത്തുടങ്ങിയതും, അതു് ആ േക്ഷത്ര�
ത്തിനടുത്തുള്ള പള്ളിക്കുളത്തിലാക്കിയതും എന്നു ചിലർ
പറയുന്നതു പരമാർത്ഥമാേണാ എന്നറിഞ്ഞുകൂട.

പുതിയിക്കൽ കുടുംബത്തിെല ഒരു തമ്പാനു കലശലായ
വയറ്റുേവദനയുെട ഉപദ്രവമുണ്ടായിരുന്നു എന്നും േചർ�
ത്തല െതക്കുമുറിയിൽ േകളൻകുളം എന്ന കുളത്തിൽനി�
ന്നു് ഒരു വിഷ്ണു വിഗ്രഹം കെണ്ടടുത്തു് അതു െകാണ്ടുേപാ�
യി േകരളാതിച്ചപുരം എെന്നാരു േക്ഷത്രം പണിയിച്ചു്
അവിെട പ്രതിഷ്ഠാപനം െചയ്തതിനുേമലാണു് ആ േരാ�
ഗം ശമിച്ചതു് എന്നും പുരാവിത്തുകൾ പറയുന്നു. അതു
നമ്മുെട സാഹിത്യകാരനായിരുന്നുേവാ എന്നു നിശ്ചയ�
മില്ല.

തമ്പാൻ 68 വയേസ്സാളം ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നും 68-ആമെത്ത
വയസ്സിൽ അശ്വതി തിരുനാൾ ഇളയതമ്പുരാെന സന്ദർ�
ശിച്ചു മടങ്ങി സ്വഗൃഹത്തിേലക്കു േപാകുന്ന വഴിക്കു െകാ�
ല്ലത്തു വച്ചു പരഗതിെയ പ്രാപിച്ചു എന്നും അറിയുന്നു.
കൂെടയുണ്ടായിരുന്ന ശിഷ്യൻ ആ ദുഃഖസംഭവം അന്നു 88
വയസ്സു കഴിഞ്ഞിരുന്ന തമ്പാെന്റ മാതാവിെന അറിയി�
ച്ചേപ്പാൾ ആ മനസ്വിനി തെന്റ വയറ്റിൽനിന്നു ബഹിർ�
ഗമിച്ചിട്ടുള്ള അനവധി കൃമികളുെട കൂട്ടത്തിൽ അതുെമാ�
ന്നു് എേന്ന താൻ കരുതീട്ടുള്ളൂ എന്നും ഐഹികങ്ങ�
ളായ സംഭവങ്ങൾെക്കാന്നും തെന്റ ഹൃദയെത്ത തര�
ളീകരിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതെല്ലന്നും പറഞ്ഞുെകാണ്ടു
പതിവുേപാെല അന്നെത്ത ഏകാദശീവ്രതം അനുഷ്ഠിച്ച�
തായി പഴമക്കാർ പറയുന്നു. അശ്വതി തിരുനാൾ തമ്പു�
രാെന്റ നിര്യാണം 969-ലായിരുന്നതിനാൽ അതിനു മുൻ�
പായിരിക്കണം തമ്പാെന്റ മരണം. ആ വഴിക്കു േനാ�
ക്കുേമ്പാൾ തമ്പാെന്റ ജീവിതകാലം 900-നും 968-നും
ഇടയ്ക്കാെണന്നു് ഉേദ്ദശിക്കാം. 976-ൽ എഴുന്നള്ളേത്താടു�
കൂടിപ്പാർക്കുന്ന പുതിയിക്കൽ തമ്പാക്കന്മാർക്കു െകാട്ടാ�
രത്തിൽ നിന്നു ആഭരണം െകാടുത്തതിനു െതളിവുണ്ടു്;
അവർ ആ കവിയുെട അനന്തരഗാമികളായിരിക്കണെമ�
ന്നു േതാന്നുന്നു.
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പുതിയിക്കൽ തമ്പാൻ രണ്ടാട്ടക്കഥകൾ ഉണ്ടാക്കീട്ടു�
െണ്ടന്നു മുമ്പു പറഞ്ഞുവേല്ലാ. അവ രണ്ടിനും രണ്ടാംകിട�
യിൽ നില്ക്കാനുള്ള േയാഗ്യതയുണ്ടു്. കാർത്തവീര്യവിജയം
ഇന്നും പ്രചാരലുപ്തമായിട്ടില്ല; പ്രത്യുത രാമാനുകരണം
ആരുമാടിക്കണ്ടിട്ടുമില്ല. സാഹിത്യദൃഷ്ട്യാ പരിേശാധി�
ക്കുേമ്പാൾ രണ്ടും സമാനങ്ങൾ തെന്ന. പേക്ഷ രാമാനു�
കരണത്തിെല ഇതിവൃത്തത്തിനു കാർത്തവീര്യവിജയ�
ത്തിനുള്ള അഭിനയേയാഗ്യതയില്ല. പൗരാണിക കഥ�
കളായി കൃത്രിമകഥകൾ ഇടകലർത്തി ആഹാര്യഭംഗി
വരുത്തുന്ന വിഷയത്തിൽ കവി പരാങ്മുഖനായിരുന്നു.
സഭ്യത്വപരിധിെയ ഉല്ലംഘിക്കുന്ന ശൃംഗാരപദങ്ങൾ
ധാരാളമായി കാണുന്നു എന്നുള്ളതാണു് രണ്ടു കൃതികൾ�
ക്കുമുള്ള പ്രകടമായ േദാഷം.

കാർത്തവീര്യവിജയം
കാർത്തവീര്യവിജയം “സ്യാനന്ദൂരാലേയശ”നും “ഫണി�
പതിശയന” നുമായ ശ്രീപത്മനാഭേനയും രാമാനുകര�
ണം “ആജ്യസ്രവന്തീകൂലാലങ്കാരം” അതായതു െനയ്യാ�
റ്റിൻകര ശ്രീകൃഷ്ണേനയും വന്ദിച്ചുെകാണ്ടു് ആരംഭിക്കുന്നു.
മാർത്താണ്ഡവർമ്മ മഹാരാജാവു െനയ്യാറ്റിൻകര ശ്രീകൃ�
ഷ്ണസ്വാമി േക്ഷത്രം പണിയിച്ചതു് 932-മാണ്ടാണു്. തമ്പാ�
െന്റ കാർത്തവീര്യ വിജയം അശ്വതി തിരുനാൾ തമ്പുരാ�
െന്റ കാർത്തവീര്യവിജയം ചമ്പു കണ്ടതിനു േമൽ എഴു�
തിയതാേണാ എന്നു സംശയിക്കാം. അഭിനയത്തിനു്
അത്യന്തം സമുചിതെമന്നു സർവ്വസമ്മതമായ “കമല�
ദള” എന്ന പദം കാർത്തവീര്യവിജയത്തിലുള്ളതാണു്.
ആ പദം െകാണ്ടു പ്രകൃതത്തിൽ രാവണൻ കലഹാന്ത�
രിതയായ മേന്ദാദരിെയ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നു; ആ പദത്തി�
െല ഒരു ഭാഗമാണു് ചുവേട ഉദ്ധരിക്കുന്നതു്.
“കമലദളേലാചേന! മമ ജീവനായിേക!
കിമപി നഹി കാരണം കലഹമതിനധുനാ.
കരേഭാരു! നിന്നുടയ ചരണതളിരാണ ഞാൻ
കരളിലറിയുന്നതെല്ലാരു പിഴെയാരുന്നാൾ.
തരുണാംഗി! നീെയാഴിെഞ്ഞാരു തരുണിമാരിലും
പാരിേതാഷമില്ല മമ പരിഭവമിെതന്തേഹാ?”

വിന്ധ്യ പർവതത്തിേന്റയും നർമ്മദാ നദിയുേടയും വർ�
ണ്ണനം വിശിഷ്ടമായിട്ടുണ്ടു്.
“ചഞ്ചലിമിഴി മമ ദയിതാകചസഞ്ചയമഴിയുന്നേപാെല
അഞ്ചിതനടനം െചയ്യും േകകിപിഞ്ഛമിതേല്ലാ പരന്നു”
എന്നതു പർവതത്തിേന്റയും
“നർേമ്മാചിതമായിടുന്ന നർമ്മദയാം നദിതെന്റ
നന്മ കണ്ടീടുവിൻ നിങ്ങൾ നിർമ്മലാംഗിമാേര!
കൂലതരുശാഖതന്നിൽേക്കകിജാലമാടീടുന്നു;
േകാകിലഗാനമിഹ കൂടി േമളിക്കുന്നു.
സാരസങ്ങൾേതാറും െചന്നു ചാരുതരപരിമള-
സാരം സ്വീകരിച്ചു മന്ദമാരുതൻ വരുന്നു.

എന്നതു നദിയുേടയും വർണ്ണനത്തിെല ചില വരികളാകു�
ന്നു. പാഠകകാരനായ കവിക്കു ഫലിതപ്രേയാഗചാതുരി
സ്വാധീനമായിരുന്നു എന്നു പ്രേത്യകിച്ചു പറേയണ്ടതില്ല�
േല്ലാ. “ദാസിയാകുമുർവശിയിലാശ മമ േചരുവേതാ?”
എന്നും മറ്റുമുള്ള വരികളും, “സാധുതരം മനുജാധമച�
രിതം താപസകുലവരേര!” “ചിത്രമിതു പാർത്താൽ”
എന്നീ പദങ്ങളും വിദഗ്ദ്ധനായ ഒരു നടൻ ആടിയാൽ
േപ്രക്ഷകന്മാർ അപഹൃത ചിത്തവൃത്തികളായിത്തീ�
രാെത ഗത്യന്തരമില്ല. ബാലിവിജയം എഴുതിയ കല്ലൂർ
നമ്പൂരിപ്പാടു് ഈ ആട്ടക്കഥ വായിച്ചിരുന്നുെവന്നു േതാ�
ന്നുന്നുണ്ടു്. കാർത്തവീര്യ വിജയത്തിെല േശ്ലാകങ്ങൾക്കു
പദങ്ങേളാളം സ്വാരസ്യമിെല്ലന്നാണു് എെന്റ അനുഭ�
വം.

രാമാനുകരണം
കാർത്തവീര്യവിജയത്തിെന്റ കനിഷ്ഠസേഹാദരത്വം
വഹിക്കുന്ന ഈ ആട്ടക്കഥെയപ്പറ്റി വിേശഷിെച്ചാന്നും
പറേയണ്ടതില്ല. ഗരുഡൻ സത്യഭാമേയാടു് തെന്റ വമ്പു
പറഞ്ഞുേകൾപ്പിക്കുന്ന പദത്തിൽെപ്പട്ടതാണു് അേധാ�
ലിഖിതമായ ഭാഗം.
“സ്വർണ്ണസമാനനിറം കലരും മമ
പർണ്ണസമീരണേവഗം പാർത്താൽ
അർണ്ണവസലിലം കലുഷിതമായുട-
നണ്ഡകടാഹവുമിളകും നിയതം. (േദവി)

ശിക്ഷിതമുരനാം കരുണാകരനുെട
കുക്ഷിയിലഖിലചരാചരവാസം;
ദക്ഷതേയാടു വഹിക്കുന്നവെനയു-
മക്ഷതബലനിധി പക്ഷിവരൻ ഞാൻ. (േദവി)”

താെഴക്കാണുന്ന േശ്ലാകവും പ്രകൃതത്തിൽ ഉദ്ധരിേക്ക�
ണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

“നാേഥ! ൈവേദഹി! പാേഥാരുഹദളനയേന!
ഹന്ത ദൃഷ്ട്വാ ചിരം ത്വാം

േചേതാ ന പ്രീതിഭാരം വഹതി ച തദിദം
നാലമദ്യാപി േസാഢും

ജഗ്രാഹ ത്വാം പ്രയാന്തീമനുഗതമപി മാം
വഞ്ചയിത്വാ യദുർവീ

സാ േചന്ന ത്വൽസവിത്രീ മമ ഭുജവിധൃതാ
താദൃശീ കീദൃശീ സ്യാൽ?”
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ജീവിതം
കാർത്തിക തിരുനാൾ മഹാരാജാവിെന്റ മെറ്റാരു സദ�
സ്യനായിരുന്നു ഇട്ടിരാരിച്ചേമേനാൻ. അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ജനനം അമ്പലപ്പുഴ കാവാലം പകുതിയിൽ ആക്കാ�
െക്കാടുപ്പുന്ന മുറിയിൽ മണ്ടവപ്പള്ളി എന്ന വീട്ടിലായി�
രുന്നു. മൂലകുടുംബം തിരുവഞ്ചിക്കളത്തുനിന്നു് ഏേതാ
കാരണവശാൽ േമേനാെന്റ കാലേത്തക്കു മുേമ്പതെന്ന
കാവാലേത്തക്കു താമസം മാറ്റി. അമ്മാവെന്റ േപർ
രാമൻ എന്നായിരുന്നതിനാൽ ‘രാമൻ ഇട്ടിരാരിച്ചൻ’
എന്ന േപരാണു് അേദ്ദഹെത്തസ്സംബന്ധിക്കുന്ന പഴയ
പ്രമാണങ്ങളിൽ കാണുന്നതു്. േമേനാെന്റ ബാല്യത്തിൽ
ആ കുടുംബം ഏറ്റവും ദരിദ്രമായിരുന്നു. സ്വേദശത്തുത�
െന്നയാണു് അേദ്ദഹം സംസ്കൃതം അഭ്യസിച്ചതു്. അതിൽ
േലാകവ്യുൽപത്തിക്കു േമെലാന്നും സമ്പാദിച്ചതായി കൃ�
തികൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ല.

ജീവിതചരിത്രെത്തപ്പറ്റി അധികെമാന്നും അറിവാൻ
നിവൃത്തിയില്ലാെതയിരിക്കുന്നു. കാലം 920-നും 980-
നും ഇടയ്ക്കാെണന്നു പി. േഗാവിന്ദപ്പിള്ള പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു്
ഏകേദശം ശരിയായിരിക്കാെമന്നു േതാന്നുന്നു. 940-
ആേണ്ടാടടുപ്പിച്ചു തിരുവനന്തപുരത്തു േപായി മഹാരാ�
ജാവിെന കണ്ടു. “ദാരിദ്ര്യം ജനതാപകാരകമിദം േക�
നാപി ദഗ്ദ്ധം നഹി” എന്നവസാനിക്കുന്ന ഒരു സംസ്കൃത�
േശ്ലാകം അടിയറവച്ചതിനു പുറേമ, സന്താനേഗാപാലം,
രുൿമാങ്ഗദചരിതം എന്നീ രണ്ടാട്ടക്കഥകൾ ഉണ്ടാക്കി
സമർപ്പിക്കയും െചയ്തു. കവിബന്ധുവായ മഹാരാജാവു്
േമേനാെന്റ സാഹിത്യ വാസന കണ്ടു സേന്താഷിച്ചു് ഒരു
വീരശൃംഖല സമ്മാനിക്കുകയും അറുപതു പറ നിലം കര�
െമാഴിവായി പതിച്ചു െകാടുക്കുകയും െചയ്തു. േമേനാെന്റ
തറവാടു് അന്യം നിന്നുേപായി എന്നറിയുന്നു.

കൃതികൾ
സന്താനേഗാപാലവും രുൿമാങ്ഗദചരിതവും കൂടാെത
ബാണയുദ്ധം എെന്നാരാട്ടക്കഥകൂടി േമേനാൻ നിർമ്മി�
ച്ചിട്ടുള്ളതായി പി. േഗാവിന്ദപ്പിള്ള പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്; ആ
കഥ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. സന്താനേഗാപാലത്തിനു സാ�
മാന്യം പ്രചാരമുണ്ടു്. അതു് അശ്വതി തിരുനാൾ തമ്പു�
രാെന്റ സന്താനേഗാപാലം വായിച്ചതിനുേമൽ എഴുതി�
യതാെണന്നു സങ്കല്പിക്കാം. “നാഹം ശൗരിർന്ന ഖലു
മുസലീ” എന്ന ചമ്പു േശ്ലാകത്തിെന്റ പ്രതിധ്വനി “കൃഷ്ണ�
നല്ലഹം ബലഭദ്രനല്ലറിക നീ” എന്ന വരിയിൽ കാണു�
ന്നുണ്ടു്. പേക്ഷ ആ സാജാത്യം ആകസ്മികമാെണന്നും
വരാവുന്നതാണു്. രുൿമാംഗദ ചരിതം നടന്മാർ മറന്നതു
േപാെല േതാന്നുന്നു. പുതിയിക്കൽ തമ്പാെന്റ കഥകൾ
എത്രമാത്രം ഗ്രാമ്യശൃങ്ഗാരം െകാണ്ടു് അശുദ്ധങ്ങേളാ
അത്രമാത്രം അതിെന്റ അഭാവം െകാണ്ടു പവിത്രങ്ങളാ�
കുന്നു േമേനാെന്റ കൃതികൾ. സന്താനേഗാപാലത്തിൽ
ശൃങ്ഗാരരസത്തിെന്റ സ്പർശേമയില്ല. രുൿമാങ്ഗദ
ചരിതത്തിൽ ഗതാനുഗതികത്വത്തിനു വശംവദനായി
രുൿമാങ്ഗദേനയും പത്നിേയയും രങ്ഗത്തിൽ പ്രേവ�
ശിപ്പിച്ചു് അവെരെക്കാണ്ടു േപരിനു് ഒരു ശൃങ്ഗാരപ്പദം
അഭിനയിപ്പിക്കുന്നുെണ്ടങ്കിലും കവി ഉത്തരക്ഷണത്തിൽ�
ത്തെന്ന ആ സരണി സന്ത്യജിച്ചു്
“പ്രാണനാഥ കാണുപവനം ഘ്രാണേമാദകരേമാഹനം;
കാണുന്നില്ല കുസുമങ്ങെളാന്നുമിതിൽ കാരണം കിമിഹ

േകാമളമൂർേത്ത!

എന്നു നായികെയെക്കാണ്ടു് ഉച്ചരിപ്പിച്ചു പ്രകൃതമനുസ�
രിക്കുന്നു. രണ്ടു കഥകളിലും പുരാേണാപാഖ്യാനങ്ങളിൽ�
നിന്നു വ്യത്യാസെമാന്നും വരുത്തീട്ടില്ല. േമേനാെന ഒരു
തികഞ്ഞ വി ഷ്ണുഭക്തനായാണു് നാം അേദ്ദഹത്തിെന്റ കൃ�
തികളിൽ നിരീക്ഷിയ്ക്കുന്നതു്. രണ്ടു കഥകളിലും സംസ്കൃത
േശ്ലാകങ്ങൾ വളെര അപൂർവമായി മാത്രേമ ഘടിപ്പി�
ച്ചിട്ടുള്ളു; അവയ്ക്കു ഗുണവും കുറയും. പദങ്ങളിൽ ചിലതു
നന്നായിട്ടുണ്ടു്. സന്താനേഗാപാലത്തിെല “വധിമതം
നിരസിച്ചീടാേമാ?” “ജീവിതനായക വേന്ദ!” “ഇരുെളല്ലാ�
മകന്നു ദൂേര” എന്നീ പദങ്ങൾ മേനാജ്ഞങ്ങളാെണന്നു
േപാലും പറയാം. േലാകാേലാകപർവതത്തിനപ്പുറമുള്ള
അന്ധകാരം നശിപ്പിക്കുവാൻ സുദർശനം ആവിർഭവിച്ചു
ശ്രീകൃഷ്ണേനാടു നിേവദനം െചയ്യുന്നതാണു് മൂന്നാമതായി
ഞാൻ പരിഗണിച്ച പദം.
“ഇരുെളല്ലാമകന്നു ദൂേര—ഈശ കംസാേര!
എഴുെന്നള്ളാമിനി േനേര.
തിരുവുള്ളെപ്പരുെവള്ളത്തിരതള്ളും വിരുതുള്ള
നരനുള്ളിലലമല്ലെലഴുമല്ലിങ്ങിനിയില്ല.

ഫുല്ലസരസിജതുല്യമിഴിമുന െതല്ലലംകുരു കല്യമയി തവ
മല്ലരുചിഭരകല്യ! ജിതമല്ല! മഞ്ജുതരമല്ല!”

ൈവകുണ്ഠവർണ്ണനവും ഒരുമാതിരി നന്നായിട്ടുണ്ടു്.
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ഈ േപരിൽ ഒരാട്ടക്കഥ അൻപത്തിനാലു ദിവസെത്ത
ആട്ടക്കഥയുെട കൂട്ടത്തിൽ കാണുന്നു. കവി ആെരേന്നാ
അേദ്ദഹത്തിെന്റ കാലം ഏെതേന്നാ അറിയുന്നില്ല.
കവിതയ്ക്കു േമേനാെന്റ രുൿമാങ്ഗദചരിതെത്തക്കാൾ
ഗുണം കൂടുെമങ്കിലും അതിെന്റ ആവിർഭാവത്തിനു േമലാ�
ണു് പ്രസ്തുത കൃതിയുെട രചനെയന്നു് അനുമാനിക്കാവു�
ന്നതാണു്. െതക്കൻ കഥയിൽ േമാഹിനിയുെട വർണ്ണ�
നം േമേനാൻ ഒരു സാരി െകാണ്ടാണു് നിർവ്വഹിക്കുന്ന�
തു്. ആ ഘട്ടത്തിെല
“പഞ്ചബാണനഞ്ചിടുന്ന പുഞ്ചിരിയും ചാരു-
ചഞ്ചലാപാങ്ഗവും കിളികിഞ്ചിതവും
നീണ്ടുരുണ്ടുചുരുേണ്ടാരു കുന്തളവും കാമൻ
വീണ്ടുമാശ പൂണ്ടിടുന്ന െകാങ്ക രണ്ടും
മിന്നൽേപാെല മിന്നിടുന്ന രൂപേത്തയും കണ്ടു
മന്നവനുമാശ പൂണ്ടു നിന്നു േനേര”

എന്ന വരികൾ വടക്കൻ കഥയിൽ അേത രൂപത്തിൽ
പകർത്തിയിരിക്കുന്നു. െതക്കനിൽ ആ ഗാനം അപരി�
ത്യാജ്യവും വടക്കനിൽ വൃഥാസ്ഥൂലവുമാെണന്നു പ്രകൃതം
െകാണ്ടു മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണു്. അതുേപാെല ബ്ര�
ഹാമാവു് അന്തകെന ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന “രവിതനയ
മഹാത്മൻ മാ കൃഥാസ്ത്വം വിഷാദം” എന്ന ഇന്ദളേശ്ലാ�
കം അേത വൃത്തത്തിലും അേത ആശയം ഉൾെക്കാ�
ള്ളിച്ചും “തപനതനയ േഖദം മാകൃഥാ മാനേസ ത്വം”
എന്ന േശ്ലാകത്തിൽ പരാവർത്തനം െചയ്തുകാണുന്നു,
സന്ധ്യാവലിയുെട പുത്രലാഭം മുതല്ക്കുള്ള കഥ വർണ്ണി�
ച്ചു, രുൿമാങ്ഗദെന്റ പുേഷ്പാദ്യാനം സംരക്ഷിക്കുവാൻ
വജ്രദംഷ്ട്രെയന്ന ഒരു രാക്ഷസിേയയും സൃഷ്ടിച്ചു കവി
ഇതിവൃത്തം വിലക്ഷണമാക്കീട്ടുണ്ടു്. “അത്ഭുതാങ്ഗി�
യാമവൾക്കു ഗർഭവും വിധിയായ്” എന്നും, “ജയ ജയ
മാധവ േകശവ ശൗേര” എന്നുമുള്ള പദങ്ങൾ നന്നായി�
ട്ടുണ്ടു്



15 ബാലകവി രാമശാസ്ത്രികൾ

ജീവിതം
ബാലകവി രാമശാസ്ത്രികൾ പത്താം ശതകം ഉത്തരാർ�
ദ്ധത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നു. സ്വേദശം പാലക്കാടാണു്;
ഗ്രാമം ഏെതന്നറിയുന്നില്ല. ‘ബാലകവി’ എന്ന ബിരു�
ദം സാമൂതിരിപ്പാടു സമ്മാനിച്ചതാെണന്നും േകട്ടിട്ടുണ്ടു്.
അേദ്ദഹത്തിെന്റ താമസം അധികവും ആലപ്പുഴയായി�
രുന്നുെവന്നും അവിെട കള്ളർേകാട്ടു് ഒരു ഭവനത്തിൽ
അേദ്ദഹത്തിന്നു സംബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു െവന്നും േക�
ട്ടിട്ടുണ്ടു്. 976-ൽ ‘പാലക്കാട്ടുകവി രാമശാസ്ത്രിക്കു ‘ആഭര�
ണം’ സമ്മാനിച്ചതിനു വലിയ െകാട്ടാരത്തിൽ േരഖകാ�
ണുന്നു.

ബാണയുദ്ധം
േകാട്ടയം, അശ്വതി തുടങ്ങിയ ഒന്നാം കിടയിലുള്ള നൃത്യ�
സാഹിത്യകാരന്മാരുെട കൂട്ടത്തിൽ രാമ ശാസ്ത്രികൾക്കും
ഒരു സ്ഥാനത്തിന്നവകാശമുണ്ടു്. അത്രയ്ക്കു് ആപാദചൂ�
ഡം അമൃതമയമാണു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ ബാണയുദ്ധം
ആട്ടക്കഥ. ഇന്നും ആ കഥയ്ക്കു േകരളെമങ്ങും പ്രശംസനീ�
യമായ പ്രചാരമുണ്ടു്. കവിയുെട പ്രതിഭയും പാണ്ഡിത്യ�
വും അതിൽ ൈകേകാർത്തു കളിയാടുന്നു. േശ്ലാകങ്ങളും
പദങ്ങളും അഹമഹമികയാ സഹൃദയ ഹൃദയങ്ങെള
ആവർജ്ജനംെചയ്യുന്നു.

“േജ്യാതീംഷി പ്രതിബിംബിതാനി
ശശഭൃൽകാേന്താപലപ്രാങ്കേണ

ചക്രുര്യത്ര തമസ്വിനീഷു മഹതീം പുേഷ്പാപഹാരശ്രിയം”

എന്ന േശ്ലാകത്തിനു് അശ്വതി തിരുനാളുെട പൗണ്ഡ്രക�
വധത്തിെല
“പുഷ്യൽസൗരഭപാരിജാതകുസുമദ്വാേസ്താരണസ്രഗ്വിണീം
ദ്യാേമവ പ്രതിബിംബിതാം ജലനിധൗയാമാശശേങ്കജനഃ”

എന്ന പ്രഥമ േശ്ലാകത്തിെന്റ സാജാത്യമുണ്ടു്. “നെല്ലാരു
മാധവകാലം”, “ചിത്രപടമിതു കാൺ ക”, “കാേമാപമരൂ�
പൻ” , “മുഗ്ദ്ധമൃഗേലാചേന” , “മാരസന്നിഭാകാര മാരകു�
മാര” ഇത്യാദി പദങ്ങളുെട സ്വാരസ്യം അന്യാദൃശമാണു്.
മാതൃക കാണിക്കാൻ ചില ഭാഗങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കാം.
“വികസ്വരപികസ്വേര വികചമാലതീഭാസ്വേര
മദാന്ധകുസുമന്ധേയ മധുദിേന പ്രവൃേദ്ധാദേയ
വിഹാരവിപിനാന്തേര വകുളമഞ്ജരീദന്തുേര
ജഗാദ രതിലാലസഃ പ്രണയിനീർമ്മുകേന്ദാ മുദാ,”

“ധാവൽപാദാതപാദാഹതതുരഗഖുേരാ-
ദ്ദാമകദ്ദാലജാല-

ക്ഷുർണ്ണേക്ഷാണീവിനിര്യന്നിബിഡതരരേജാ-
രാജിേഘാരാന്ധകാരം

താവൽ സംേപ്രക്ഷ്യ േകാലാഹലബധിരിതനി-
േശ്ലഷേലാകം ബലൗഘം

ൈശലാദിൈശ്ശലകൂേടാപമവികടതനു-
സ്വാന്തേരവം വ്യചിന്തീൽ.”

പദങ്ങൾ — പത്നിമാർ ശ്രീകൃഷ്ണേനാടു്:
“നെല്ലാരു മാധവകാലം വന്നു മല്ലമഥന! മുതിരുന്നു;
മല്ലികാകലികയിൽനിന്നു മധുകേല്ലാലിനിെയാഴുകുന്നു;
കാണുക വിലസീടുന്നു പരേമണതിലകനുമുയർന്നു
സൂനായുധശരജാലങ്ങളുെട ശാേണാപലമതുേപാെല.

കുരവനിരകൾേതാറും െചന്നു കുസുമമണമിതാ കവർന്നു
പരിെചാടു പവനൻ വരുന്നു ഹൃദി സ്മരദഹനൻ വളരുന്നു.
തരിക തവാധരബിംബം കാന്ത! അരുതരുതതിനുവിളംബം
വിരചയ ദൃഢപരിരംഭം മമ കുരു സഫലം കുചകുംഭം.”

ചിത്രേലഖ ഉഷേയാടു്:
“ചിത്രപടമിതു ബാേല കാൺക ചിത്രകവിലസിതസുഫാേല
സുരപരിവൃഢരിഹ ചാേര കാണ്ക സുരുചിരതരകചഭാേര
സുമുഖി! ദനുജരിതാ സർേവ രൂപശമിതസുരയുവതിഗർേവ
േസാമാന്വയഭൂപന്മാരിവർ കാേമാപമരൂപന്മാർ
വാസുേദവനുമിതാ കാൺക ചാേല ഭാസിതാപാംഗി

സുശീേല
സുദതി വിലസതി മുകുന്ദൻ കാൺക സൂദിതസുരരിപുവൃന്ദൻ
തൽസുതനിവനതിധന്യൻ കാൺക മത്സഖി!

ജനബഹുമാന്യൻ
അവനുെട സുതനനിരുദ്ധൻ കാൺക

ഭുവനവിേമാഹനമുഗ്ദ്ധൻ
മതിമുഖി! കരുെതന്നുമിന്നു മമ മതിേമാഹനനിവെനന്നു
േയാഗബലംെകാണ്ടവെനെക്കാണ്ടു േവഗെമാടുവരുവൻ

ഭവേന”
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ലവണാസുരവധം എന്ന ആട്ടക്കഥയുെട പ്രേണതാ�
വായ അമൃതശാസ്ത്രികൾ പാലക്കാട്ടു െകാടുവായൂർ ഗ്രാ�
മക്കാരനായ ഒരു കവിയാണു്. കാലം, പത്താം ശത�
കത്തിെന്റ ഒടുവിേലാ പതിെനാന്നാം ശതകത്തിെന്റ
ആദ്യത്തിേലാ ആയിരുന്നു. അമൃതഘേടശ്വരൻ എന്നാ�
യിരുന്നു പിതൃദത്തമായ നാമേധയം. പാലക്കാട്ടു രാജാ�
വിെന ആശ്രയിച്ചു ജീവിച്ചിരുന്നതായി േകൾവിയുണ്ടു്.
ലവണാസുരവധം സാഹിത്യെമന്ന നിലയിൽ നിർഗ്ഗുണ�
മാെണങ്കിലും അതിെല ചില രംഗങ്ങൾ ഇന്നും ആടിവ�
രുന്നുണ്ടു്. അവയിൽ അതിപ്രധാനമായിട്ടുള്ളതു രജക�
നും രജകിയും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണമാണു്.
“ആെരടീ നീെയെന്റ മുൻപിൽ വന്നുനിന്നവൾ?
അതിേഘാരാകാരജാേര! ദൂെരേപ്പാക നില്ക്കാെത;
മാരശരപരിതാപം െചറ്റുമില്ല േമ തവ
മാരകനായ് ഭവിച്ചീടും പാരാെത േപാക”

എന്നും മറ്റുമുള്ള രജകെന്റ വാക്യം ആടി ഫലിപ്പിക്കു�
വാൻ െകാള്ളാവുന്നതു തെന്ന. കഥയ്ക്കു ലവണാസുരവ�
ധം എന്നാണു് േപെരങ്കിലും, ഉത്തരരാമായണത്തിൽ
അതിനപ്പുറമുള്ള കുശലേവാപാഖ്യാനവും കൂടി കവി മാം�
സളതയ്ക്കുേവണ്ടി അതിൽ അന്തർഭവിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. സീതാ�
പരിത്യാഗാനന്തരം ഗംഗാതടത്തിൽ െവച്ചു ലവണെന്റ
വയസ്യനായ ഗഭീരാക്ഷൻ എെന്നാരു കാട്ടാളെന പ്ര�
േവശിപ്പിക്കുന്നതു് അരങ്ങു െകാഴുപ്പിക്കുന്നതിനു േവണ്ടി
മാത്രമാെണന്നു പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ.
“വാരിജനിഭവദന! ബാല!
മാ കുരു േശാകം മമ സൂേനാ!
അനുപമഗുണനാകും മനുകുലദീപൻ
കനിെവാടു ജനിച്ചിഹ വളരുന്നു നിങ്ങൾ”

എന്നീപ്പദങ്ങൾ െകാള്ളാം; എന്നാൽ അവിെടയും രാവ�
േണാത്ഭവത്തിെന്റ പ്രതിധ്വനി േകൾക്കാവുന്നതാണു്.
“ജനകൻ േമ താതെനന്നു ജനങ്ങളുരെചയ്യുന്നു
കനിെവാെടൻ പ്രാണേനയും ജനിപ്പിച്ച ജനകൻ നീ”

എന്നു സീതാേദവി ഹനൂമാേനാടു പറയുന്ന വാക്യത്തി�
നു് ആകർഷകതയുണ്ടു്. പുറയന്നൂർ നമ്പൂരിപ്പാട്ടിെല കു�
ശലേവാപാഖ്യാനെത്തയാണു് ശാസ്ത്രികൾ ഇതിവൃത്ത
വിഷയത്തിൽ പ്രധാനമായി ഉപജീവിച്ചിരിക്കുന്നതു്.
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േവ്യാമാസുരവധം ആട്ടക്കഥയുെട കർത്താവാണു് െപാ�
ല്പാക്കര നമ്പൂരിപ്പാടു്. േപെരെന്തന്നു് അറിയുന്നില്ല. െപാ�
ല്പാക്കരമന സ്ഥിതിെചയ്യുന്നതു െപാന്നാനിക്കു സമീപമു�
ള്ള ഇടപ്പാഴൂർ േദശത്തിലാകുന്നു. അതു ശുകപുരം ഗ്രാ�
മത്തിൽെപ്പട്ട ഒരു ആഢ്യകുടുംബമാണു്. നമ്പൂരിപ്പാടു
പത്താം ശതകത്തിെന്റ അവസാനത്തിേലാ പതിെനാ�
ന്നാം ശതകത്തിെന്റ ആരംഭത്തിേലാ ജീവിച്ചിരുന്നിരി�
ക്കണം. േവ്യാമാസുരവധെത്ത സാഹിത്യേകാടിയിൽ
ഗണിക്കുന്നതു സാഹസമായിരിക്കും; അത്രമാത്രം െപാ�
ട്ടയാണു് അതിെല േശ്ലാകങ്ങളും പദങ്ങളും. അപശബ്ദ�
പ്രേയാഗം ധാരാളമായുണ്ടു്. അൻപത്തിനാലു ദിവസ�
െത്ത ആട്ടക്കഥകളുെട കൂട്ടത്തിൽ ആ കഥയും പ്രസിദ്ധീ�
കൃതമായിരുന്നിെല്ലങ്കിൽ അതിെന അനന്തരകാലങ്ങ�
ളിൽ ആരും തെന്ന സ്മരിക്കുമായിരുന്നില്ല.
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വടക്കൻ സുഭദ്രാഹരണം എന്നു പറയുന്ന ആട്ടക്കഥയു�
െട കർത്താവു മേന്ത്രടത്തു നമ്പൂരിപ്പാടാെണന്നും ആ
കഥ കാർത്തികതിരുനാൾ മഹാരാജാവിെന്റ െതക്കൻ
സുഭദ്രാഹരണത്തിൽ നിന്നു ഭിന്നമാെണന്നും മുൻപു പ്ര�
സ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ. മേന്ത്രടത്തുമന സ്ഥിതിെചയ്യുന്നതു
കിള്ളിക്കുറിശ്ശിമങ്ഗലത്താണു്. നമ്പൂരിപ്പാട്ടിെല നാമ�
േധയം അവിജ്ഞാതമായിരിക്കുന്നു. മഹാരാജാവിെന്റ
കഥക്കു സാഹിത്യഭംഗി കൂടുെമങ്കിലും കഥകളിക്കാരു�
െട ഇടയിൽ പ്രചാരം മേന്ത്രടത്തിെന്റ കൃതിക്കാണു്.
വടക്കൻ സുഭദ്രാഹരണത്തിെല േശ്ലാകങ്ങൾക്കു തീെര
ഗുണമില്ല; അവയിൽ പലതും ഭാഷാേശ്ലാകങ്ങളുമാണു്.
പദങ്ങളിൽ “പൂേന്തെന്മാഴി വരിക സന്താപിെക്കാല്ല”,
“കഞ്ജദളേലാചേന! മഞ്ജുതരഭാഷിണീ” ഇവ രണ്ടും
സാമാന്യം നന്നായിട്ടുണ്ടു്. “മാനിനിമാരടികൂപ്പും ഭാമിനി�
മാർ”, “േകട്ടാലും വചനം സേഖ”, “കുത്ര വദ കുത്ര വദ
വൃത്രാരിപുത്രനാം” ഇങ്ങെന േവേറയും ചില പദങ്ങളും,
കാവ്യഗുണമില്ലാത്തവെയങ്കിലും, ആടിക്കാണ്മാൻ െകാ�
ള്ളാവുന്നവ തെന്ന. േവഷസമൃദ്ധിക്കു േവണ്ടി വിവിദേന�
യും ഘേടാൽകചേനയും കവി രങ്ഗപ്രേവശം െചയ്യി�
ക്കുന്നു. അപൂർവ്വം ചില നമ്പൂരിഫലിതങ്ങളും അങ്ങിങ്ങു
കാണാം.
“നാരിമാർതന്നിലനുരാഗമുള്ളവർ േവേഗന സന്യസിപ്പിൻ

ഉടേന;
േവളികഴിയുമതിെന്റ ഫലംെകാണ്ടു കാലം തുേലാം

പകർന്നതു കാൺക”

എന്നതു അവയിെലാന്നാണു്. “പൂേന്തെന്മാഴി വരിക”
എന്ന പദത്തിൽ നിന്നു ചില വരികൾ മാത്രം ചുവേട
പകർത്തി മാതൃക പ്രദർശിപ്പിക്കാെമന്നുേദ്ദശിക്കുന്നു.

“കൂരിരുളിേനാടിടയും ചാരുചികുരം മൃദു
േവർെപടുത്തമരസുമദാമമണിേയണം;
ചിത്രതരമാകിെയാരു ചിത്രകം നിന്നുെട
പുത്രി! വിലസീടണം ബാേലന്ദുഫാേല.
ഭൂഷാവിേശഷമിഹ േദാഷലവഹിനം
ഭൂഷയാമ്യദ്യ തവ േവഷമലസാക്ഷി.”
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കുന്നത്തു സുബ്രഹ്മണ്യൻ േപാറ്റിയുെട മൂലകുടുംബം മല�
ബാറിലാണു്. 950-ആണ്ടിടയ്ക്കു ജനിച്ച േപാറ്റി ബാല്യ�
ത്തിൽത്തെന്ന ടിപ്പു സുൽത്താൻ മലബാർ ആക്രമിച്ച
കാലഘട്ടത്തിൽ തിരുവിതാംകൂറിേലയ്ക്കു് ഓടിേപ്പാന്നു മാ�
േവലിക്കര താലൂക്കിൽ െചന്നിത്തല എന്ന സ്ഥലത്തു
കുന്നം എന്ന ഭവനം പണിയിച്ചു് അവിെട താമസിച്ചു.
രസവാദത്തിലും മൃദംഗ വാദനത്തിലും നാട്യപ്രേയാഗ�
ത്തിലും വിദഗ്ദ്ധനായിരുന്നു. ഉേദ്ദശം 1020-ആണ്ടുവെര
ജീവിച്ചിരിക്കുകയും സ്വാതി തിരുനാൾ മഹാരാജാവിെന്റ
തിരുവുള്ളത്തിനു പാത്രീഭവിക്കുകയും െചയ്തു. കന്യാകു�
മാരിയിെല ഭഗവതിയായിരുന്നു ഇഷ്ടേദവത. അേദ്ദഹ�
ത്തിെന്റ രണ്ടു പുത്രന്മാരിൽ ഒരാളായ വിഷ്ണുേപ്പാറ്റിയുെട
മകനാണു് പതിെനാന്നാം ശതകം ഉത്തരാർദ്ധത്തിൽ
ജീവിച്ചിരുന്ന േബാധചന്ദ്രപ്രകാശകാരനായ സുബ്രഹ്മ�
ണ്യൻ േപാറ്റി.
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സുന്ദരീസ്വയംവരം ആട്ടക്കഥ അേദ്ദഹത്തിെന്റ കൃതിയാ�
ണു്. ശ്രീകൃഷ്ണനു സത്യഭാമയിൽ ജനിച്ച സുന്ദരി എന്ന
കുമാരിെയ ബലരാമൻ ദുേര്യാധനപുത്രനായ ലക്ഷണ�
െനെക്കാണ്ടു വിവാഹം െചയ്യിക്കണെമന്നു തീർച്ചെപ്പടു�
ത്തി അതിനു േവണ്ട ഏർപ്പാടുകൾ െചയ്യുന്നുെവങ്കിലും
ശ്രീകൃഷ്ണൻ ആ പാണിഗ്രഹണം സുഭദ്രാർജ്ജുനന്മാരു�
െട പുത്രനായ അഭിമന്യുവിെനെക്കാണ്ടാണു് നടത്തിക്കു�
ന്നതു്. േകായിപ്പുറത്തു പണിക്കരുെട സുന്ദരീസ്വയംവരം
തുള്ളലിെല പ്രതിപാദ്യവും ഈ കഥ തെന്നയാകുന്നു.
അരങ്ങു െകാഴിപ്പിക്കുന്നതിനും വിവിധരസഭാവങ്ങൾ
പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനും േവണ്ട സാമഗ്രികൾ കഥയിൽ�
ത്തെന്നയുണ്ടു്. ഘാേടാൽകചൻ, ഇരാവാൻ, ഘേടാൽ�
കചെന്റ ഭൃത്യനായ വജ്രദംഷ്ട്രൻ, ഹിഡിംബ എന്നീ പാ�
ത്രങ്ങളിൽ ഹിഡിംബെയ മാത്രേമ കവിക്കു കൂടുതലായി
പ്രേവശിപ്പിേയ്ക്കണ്ടി വരുന്നുള്ളു. അൻപത്തിനാലു ദിവ�
സെത്ത ആട്ടക്കഥകളുെട കൂട്ടത്തിൽ പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തീ�
ട്ടിെല്ലങ്കിലും സുന്ദരീസ്വയംവരം സാമാന്യം പ്രചാരമുള്ള
ഒരു കഥകളിയാണു്. ആടാൻ െകാള്ളാവുന്ന ഒരു പ്ര�
ബന്ധെമന്നാണു് െപാതുെവ അതിെനപ്പറ്റിയുള്ള അഭി�
ജ്ഞമതവും. കവിതയ്ക്കു വലിയ െമച്ചമുെണ്ടന്നു പറയാൻ
തരമില്ല. “താവദുൽ ബണശരാസ ഗുണരാണദ്വിഗുണിത
സിംഹനാദവിത്രസ്ത സമസ്തദിശാഹസ്തീന്ദ്ര മസ്തകകമ്പ�
നാേന്ദാളിത വിശ്വവിശ്വംഭരാഭാരപ രി ഭു ഗ്ന നിേശ്ശഷ�
േശഷ ഫണാമണ്ഡേല” എന്നിങ്ങെന തുടങ്ങുന്ന ചൂർണ്ണി�
കയിൽ നിന്നു കവി അവ്യുൽപന്നനെല്ലന്നു സിദ്ധിക്കു�
ന്നു; എങ്കിലും ആ പാണ്ഡിത്യെമാന്നും പ്രബന്ധത്തിൽ
പ്രകടമായി സംക്രമിച്ചുകാണുന്നില്ല.

“നീരദാഭാഞ്ചിതചാരുമൂർേത്ത; സ്വാമിൻ!
നാരദസന്നുതഗൗരകീർേത്ത!
സാരസേനത്ര! — മേനാഹര-
താരുണ്യഗാത്ര! — സുരനുത-
കാരുണ്യപാത്ര! ജനാർദ്ദന!
സൂരായുതഭൂരിപ്രഭ! ചാരുസ്മിത! വീരാഗമ-
സാര! ദനുജതേമാംബുജാേര! േമരു-
ധീര! ചരാചേരശ! മുരാേര!”

എന്നതു ശ്രീകൃഷ്ണെന്റ പത്നിമാർ പാടിക്കളിക്കുന്ന കുമ്മി�
യിെല ഒരു ചരണമാണു്.
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േവെറയും അേനകം ആട്ടക്കഥകൾ െകാല്ലം പത്താം
ശതകത്തിെന്റ ചതുർത്ഥ പാദത്തിൽ വിരചിതങ്ങളാ�
യിട്ടുണ്ടു്. അവെയ്ക്കാന്നും അൻപത്തിനാലു ദിവസെത്ത
ആട്ടക്കഥകളുെട പംക്തിയിൽ പ്രേവശനത്തിനു് അവ�
സരം ലഭിയ്ക്കാത്തതിനാൽ പ്രസിദ്ധിക്കു് ഇടവന്നിട്ടില്ല.
ആ കൂട്ടത്തിൽ ഏതാനും ചില കഥകെളപ്പറ്റി മാത്രം
ഇവിെട ഒന്നുരണ്ടു വാക്കുകൾ പറയാം.

ധ്രുവചരിതം
ഈ ആട്ടക്കഥ കാർത്തികതിരുനാൾ മഹാരാജാവിെന്റ
ആശ്രിതനായ ഏേതാ ഒരു കവി നിർമ്മിച്ചതാെണന്നു
മാത്രം അറിയാം. അേദ്ദഹം േതാടയത്തിൽ മൂകാംബി�
കെയ വന്ദിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ “ജയ രാമവർമ്മജ�
യദാത്രി” എന്നും, “ബാലരാമവർമ്മ നൃപം പാലയാശു
േലാകമാേയ! ശൂലിനി” എന്നും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. “ശ്രീരാ�
മവർമ്മ നൃപേതസ്തു കൃപാതിേരകാൽ” എന്നു മെറ്റാരു
ഘട്ടത്തിലും അതിൽ ഒരു പ്രസ്താവനയുണ്ടു്. ശങ്കരൻ
എെന്നാരു പണ്ഡിതെന്റ ശിഷ്യനും മൂകാംബികയുെട
ഭക്തനുമായിരുന്നു അേദ്ദഹം എന്നതിനു െതളിവു ഗ്രന്ഥ�
ത്തിൽത്തെന്നയുണ്ടു്. സാമാന്യം നല്ല ഒരു കൃതിയാണു്
ധ്രുവചരിതം. ഉത്താനപാദെനപ്പറ്റിയുള്ള താെഴക്കാണു�
ന്ന േശ്ലാകം േനാക്കുക.

“ആസീദാസീനപാേദാഽഖിലനൃപപടലീ-
മൗലിഷൂത്താനപാേദാ

രാേജേന്ദ്രാ രാജരാജസ്വവിപുലയശസാ
രാജരാജാധികശ്രീഃ

രുച്യാ രുച്യാ സുരുച്യാ സമമസുസമയാ
നിത്യനീത്യാ സുനീത്യാ

േസായം സ്വായംഭുവസ്യ പ്രതിനിധിരശിഷദ്
ഭൂതധാത്രീമേശഷാം”

പാരിജാതഹരണം
ഈ ആട്ടക്കഥയുെട നിർമ്മാതാവിെന്റ നാമേധയവും
അജ്ഞാതമായിരിക്കുന്നു. പറവൂർ തമ്പുരാെന്റ ആശ്രി�
തന്മാരിൽ ഒരാളായിരുന്നു അേദ്ദഹം എന്നറിയാം.
“ഉമാപേതർഭൂമിപേതശ്ച നാം
േയാധാരയദു് ഭൂസുരവംശദീപഃ
വേന്ദ സദാ സത്യ പദാരവിന്ദം
സർവസ്യ കാമസ്യ ഫലപ്രദം തം”

എെന്നാരു വന്ദനേശ്ലാകം പ്രസ്തുതകൃതിയിലുണ്ടു്. ഉമാ�
പതി ശങ്കരനും ഭൂമിപതി ശ്രീരാമനുമാെണന്നു് ഓർമ്മി�
ക്കുേമ്പാൾ ശങ്കരരാമൻ എന്നു മാറാേപ്പരുള്ള ഒരു ബ്രാ�
ഹ്മണേശ്രഷ്ഠനാണു് കവിയുെട പുരസ്കർത്താവു് എന്നു
മനസ്സിലാകുന്നു. ആ ബിരുദത്തിൽ പറവൂർ രാജാക്ക�
ന്മാെര അവർ രാജ്യഭ്രഷ്ടരാകുന്നതു വെര കവികൾ പുക�
ഴ്ത്തിയിരുന്നു. “േയാ ധാരയൽ” എന്ന വർണ്ണനം െകാണ്ടു
കവി വിവക്ഷിക്കുന്നതു് ഒടുവിൽ ആ രാജ്യം പരിപാലിച്ചി�
രുന്ന രാജാവിെനയാെണന്നു ഞാൻ കരുതുന്നു. അതു
ശരയാെണങ്കിൽ പാരിജാതഹരണത്തിെന്റ നിർമ്മി�
തി പത്താം ശതകത്തിെന്റ ഉത്തരാർദ്ധത്തിലാെണന്നു
വന്നുകൂടുന്നു. മഹാവിഷ്ണു, ദക്ഷിണാമൂർത്തി, അംഗാരവ�
നാലയയായ ദുർഗ്ഗ, േവട്ടക്കരുമൻ എന്നീ േദവതകൾ�
ക്കു പുറേമ,
“വ്യാസം കവിം ശക്രഗുരും ചസൂര്യ-
മിന്ദ്രാദിേദവാനഖിലാൻ മുനീന്ദ്രാൻ
വാല്മീകിമാര്യം ച മേഹശ്വരഞ്ച
വേന്ദ സദാ സർവഫലാർത്ഥസിൈദ്ധ്യ”

എന്ന േശ്ലാകത്തിൽ വ്യാസവാല്മീകിമാർ, ഗുരുശുക്ര�
ന്മാർ, ആദിത്യൻ, ഇന്ദ്രാദിേദവന്മാർ, മേഹശ്വരൻ മുത�
ലായവേരയും കവി വന്ദിച്ചു കാണുന്നു. നരകാസുരവധ�
ത്തിനു േമലുള്ള കഥയാണു് പാരിജാതഹരണത്തിൽ
പ്രതിപാദിക്കുന്നതു്.
“ഭൗമം ഹത്വാ മഹാത്മാ തദനു മുസലിനാ

േചാദ്ധവാൈദ്യരമാൈത്യ-
സ്സാകം ൈഭഷ്മീസഹായസ്സകലരിപുജനാ-

നാഞ്ച ദാവാനേലാസൗ
സത്രാ സത്രാജിദാഹ്വാധരനൃപസുതയാ

ദ്വാരവത്യാം സ കൃേഷ്ണാ
േരേമ േലാകാഭിരാേമാ നിജപദനമിതാ-

നാം ച സർവാർത്ഥദായീ”

എന്നാണു് ആദ്യെത്ത േശ്ലാകം. കവിത വിശിഷ്ടെമന്നു
പറയുവാനില്ല.

വസുനൃപതിചരിതം
ഈ ആട്ടക്കഥയും ആരുണ്ടാക്കിയതാെണന്നറിവില്ല.
ഗ്രന്ഥാവസാനത്തിൽ െചങ്ങന്നൂർ പാർവതി േദവി�
േയയും ശ്രീപരേമശ്വരേനയും വന്ദിച്ചിരിക്കുന്നതു െകാ�
ണ്ടു കവി അവിടുത്തുകാരനാെണാ എന്നു സംശയി�
ക്കാം. ഒരിക്കൽ വിധൂമെനന്ന വസു ബ്രഹ്മേലാകത്തിൽ
േപായേപ്പാൾ അവിെട നർത്തനം െചയ്തുെകാണ്ടിരുന്ന
അലംബുസ എന്ന അസ്പരസ്ത്രീെയ കാമിക്കുകയും തന്നി�
മിത്തം ബ്രഹ്മാവിനാൽ ശപ്തനായി കൗശാംബിയിൽ
ശതാനീകൻ എന്ന രാജാവിെന്റ പുത്രത്വം അങ്ഗീകരി�
ച്ചു സഹസ്രാനീകൻ എന്ന രാജാവായി ജനിക്കുകയും
െചയ്യുന്നു. അലംബുസയും ശാപവിേധയയായി അേയാ�
ധ്യാധിപതിയായ ക്രതുവർമ്മാവിെന്റ പുത്രിയായ മൃഗാ�
വതിയായി ജനിക്കുന്നു. സഹസ്രാനീകെന യൗവനാ�
രംഭത്തിൽ മാതലി പൂർവവൃത്താന്തം ഗ്രഹിപ്പിക്കുകയും
അേദ്ദഹം പല പ്രതിബന്ധങ്ങൾ തരണം െചയ്തു മൃഗാവ�
തിെയ പാണിഗ്രഹണം െചയ്യുകയും െചയ്യുന്നു. ഇതാണു്
പ്രസ്തുതപ്രബന്ധത്തിെല ഇതിവൃത്തം. താെഴക്കാണുന്ന�
തു് അതിെല ഒടുവിലെത്ത േശ്ലാകമാണു്.
“ശക്ത്യാ തം സ നിഹത്യ രാക്ഷസവരം പ്രത്യാഗതസ്സ്വാം

പുരീം
ഭൃത്യാമാത്യസമസ്തൈസന്യസഹിേതാ വീരാഗ്രഗേണ്യാ

ഭൃശം
സത്യാസത്യവിേവകനിഘ്നഹൃദേയാ

ഗൗരീശഭേക്താത്തേമാ
നിത്യാനന്ദരേസന തത്ര നഗേര േരേമ തയാ ഭാര്യയാ.”

ഇതിെല കവിതയ്ക്കും ഗുണം ചുരുങ്ങും.

േസാമവാരമാഹാത്മ്യം
ഈ ആട്ടക്കഥ ബാലരാമൻ എെന്നാരു കവിയുെട കൃതി�
യാണു്.
“നവ്യകാന്താരവാസിനി! ആമയവിനാശിനി!
ൈഭരവി! ശർവാണി! വരവടധുനീ-
ബാലരാമഹൃദയാംേഭാജതരണി!”

എന്നു ഗ്രന്ഥാരംഭത്തിൽ കാണുന്ന സൂചനയിൽ നിന്നും
മറ്റും അേദ്ദഹത്തിെന്റ േദശം വരവടതടിനിയാെണന്നും
ഇഷ്ടേദവത നവ്യകാന്താരത്തിെല ദുർഗ്ഗയാെണന്നും
അറിയാം. നവ്യകാന്താരം പുതുക്കാടാേണാ എന്നു സം�
ശയിക്കാം. കാലെത്തപ്പറ്റി ഒരു വിവരവുമില്ല.

മെറ്റാരു ബാണയുദ്ധം

“അംേഭാജാസനശങ്കരാദിദിവിൈജസ്സംഭാവിതസ്സന്തതം
സാനന്ദം സബലസ്സൈമർന്നിജസുൈതഃ

പൗൈത്രസ്സ്വദാൈരരപി
ജംഭേഘ്നാപലനീലേമഘരുചിരശ് ശ്രീേദവകീനന്ദനഃ
ശ്രീമത്യാം ചിരമാസ്ത വിശ്വവിഭവസ്സ ദ്വാരവത്യാം സുഖം”

എന്നാരംഭിക്കുന്ന ഈ ആട്ടക്കഥയ്ക്കു തീെര പ്രചാരമില്ല.
രാമശാസ്ത്രികളുെട കൃതി കണ്ടു രചിച്ചതായിരിക്കാെമന്നു
േതാന്നുന്നു. കാലേത്തേയാ കർത്തൃത്വേത്തേയാ പറ്റി
ഒരറിവും ലഭിക്കുന്നില്ല. എടവട്ടിക്കാട്ടിെന്റ ബാണയുദ്ധ�
മല്ല ഇെതന്നു ഉറപ്പിച്ചുതെന്ന പറയാം. കവിത അത്ര�
േമൽ നിർഗ്ഗുണമാണു്.
“ശുണ്ഡാദേണ്ഡന കണ്ഡൂതിഷു രസികതരം

ചണ്ഡികാനാഥവാഹം
മന്ദംമന്ദം ക്രമാേന്ദാളിതശിരസമമ-

ന്ദായിതാനന്ദസാന്ദ്രം
ഗേണ്ഡ ചണ്ഡാരിസന്ദണ്ഡനനിപുണകേര-

ണാമൃശന്തം ലസന്തം
വേന്ദ വന്ദാരുവൃന്ദാരകജനവിനുതം

വിഘ്നരാജം വിരാജം”

എന്ന ആദ്യെത്ത വന്ദനേശ്ലാകത്തിനു വലിയ തരേക്കടി�
ല്ല.

ഭസ്മേയാഗിമാഹാത്മ്യം, പത്മാകരചരിതം
ഇവ രണ്ടും ഏറ്റുമാനൂർക്കാരനായ ഏേതാ ഒരു കവിയു�
െട കൃതികളാണു്.
“ഭജാമേഹ ഭക്തപരായണം പരം
ഭയാപഹം ഭൂരിമൃഗാലേയശ്വരം”

എന്നിങ്ങെന ആരംഭിക്കുന്ന ഒരു േശ്ലാകം ഭസ്മേയാഗി
മാഹാത്മ്യത്തിലുണ്ടു്. അതിനുപുറേമ
“ഭക്തജനപ്രിയ! പരമകൃപാേലാ!
ഭർഗ്ഗ! സുധാകര േശഖരമൗേല!
മുക്തിവിധായക! മുനിജനനായക!
സക്തമൃഗാലയ! പാലയ ശംേഭാ!”

എെന്നാരു കീർത്തനം രണ്ടു കഥകളുേടയും അവസാന�
ത്തിൽ കാണുന്നു. ഭസ്മേയാഗി മാഹാത്മ്യം ശങ്കരസം�
ഹിതയിൽ അന്തർഭവിക്കുന്നു. പത്മാകരൻ എന്ന ൈവ�
ശ്യരാജാവു് തപശ്ശക്തി െകാണ്ടു് ഒരു മൃതനായ ബാലക�
െന പുനർജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നതാണു് പത്മാകരചരിതത്തി�
െല ഇതിവൃത്തം.

ഇധിയും നിർജ്ജീവമായ മെറ്റാരു “നരകാസുരവധം”,
പാച്ചുമൂത്തതിേന്റതിൽ നിന്നു ഭിന്നമായ ഒരു “മുചുകുന്ദ�
േമാക്ഷം” എന്നിങ്ങെന അേനകം ആട്ടക്കഥകളുണ്ടു്.
മുചുകുന്ദ േമാക്ഷത്തിെന്റ കർത്താവു “ഭാവേയഹം ബി�
ഭ്രന്മൂർദ്ധാഞ്ജലിസ്സാദരമപി ച ഗുരൂൻ പശ്ചിമാബ്ധീശമു�
ഖ്യാൻ” എന്നു പറയുന്നതിൽ നിന്നു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ
പ്രധാനഗുരു ഒരു െകാടുങ്ങല്ലൂർത്തമ്പുരാനാെണന്നു സി�
ദ്ധിക്കുന്നു.

താരകാസുരവധം ആട്ടക്കഥ
ഈ ആട്ടക്കഥയുെട കർത്താവു് ആെരന്നറിയുന്നില്ല,
കവിത സാമാന്യം നന്നായിട്ടുണ്ടു്.

ആരംഭത്തിൽ കാണുന്ന
“വിേശ്വാദഗ്രപ്രതാേപാദ്ഭടഭടപടലീ-

ദുർജ്ജയാൻ നിർജ്ജരാരീൻ
ഹത്വാ യശ്ചാരുവാപീതടകൃതവസതി-

േസ്സവ്യമാനസ്സുരൗൈഘഃ
സാന്ദ്രാനന്ദസ്വരൂേപാ നിരൂപമമഹിമാ

മാനേസ മാമകീേന
നിത്യം സംപൂർണ്ണേമാദം വിഹരതു വിലസൽ-

കീർത്തേയ കാർത്തിേകയഃ”

എന്ന േശ്ലാകത്തിൽ കവി കുളങ്ങര സുബ്രഹ്മണ്യെന
വന്ദിക്കുന്നു. താെഴ ഉദ്ധരിക്കുന്നതു് ഒടുവിലെത്ത േശ്ലാക�
മാണു്.
“ഇത്ഥം ബാഹാഭുജംഗാധിപകലിതമഹാ-

ശക്തിമന്ഥാചേലന്ദ്ര-
പ്രക്ഷുഭ്യത്തദ്വിപക്ഷാംബുധിമഥനഭവാം

വിശ്രുതാം വീരലക്ഷ്മീം
ലബ്ധ്വാേഥാ േദവേസനാം പുനരപി ലവലീം

ഭൂതസംൈഘസ്സേമത-
സ്സുബ്രഹ്മണ്യഃ പുരീം താമഖിലസുഖവിധാ-

ബദ്ധധീരധ്യുവാസ.”

ഇടയ്ക്കു നിന്നു് ഒരു േശ്ലാകം കൂടി പ്രദർശിപ്പിക്കാം.
“നാരേദാദിതസുധാരസം സരസമാപിബൻ

സുരവേരാപ്യസൗ
നീരജാസനമുഖാമരൗഘമുനിവീരവാരപരിവാരിതഃ
കാളകൂടഗരളാശനം ശമലേമാചനം ജ്വലനേലാചനം
കാലകാലമവേലാകിതും രജതൈശലരാജമഗമത്തദാ.”

അക്കാലത്തു് ആവിർഭവിച്ച മറ്റുള്ള നൃത്യപ്രബന്ധങ്ങെള�
പ്പറ്റി ഒന്നും പറയണെമന്നു് ഉേദ്ദശിക്കുന്നില്ല.

അഴിേക്കാട്ടു കമ്മാരൻനായർ
കമ്മാരൻ നായെര ശ്രീകുമാരൻ എന്നും പറയുന്നു. അേദ്ദ�
ഹത്തിെന്റ ജന്മഭൂമി േകാലത്തുനാട്ടു ചിറയ്ക്കൽ േകാവില�
കത്തു നിന്നു രണ്ടു നാഴിക പടിഞ്ഞാറു മാറിക്കിടക്കുന്ന
അഴിേക്കാടു േദശമാണു്. സ്വകൃതികളിൽ തെന്നപ്പറ്റി
‘അംഘ്രിജന്മാവു്’ എന്നും ‘ചരേണാത്ഭവൻ’ എന്നുമുള്ള
പദങ്ങൾ പ്രേയാഗിച്ചിരിക്കുന്നതു െകാണ്ടു ജാതിയിൽ
നായരാെണന്നു െവളിെപ്പടുന്നു. കവി തെന്റ ഗ്രാമേദവ�
തയായ അക്കിളിയത്തമ്പലത്തിെല ശിവേനയും അവി�
െട നിന്നു് ഏഴു നാഴിക വടക്കുള്ള സുപ്രസിദ്ധമായ െചറു�
കുന്നത്തു േക്ഷത്രത്തിെല അന്നപൂർേണ്ണശ്വരിേയയും െച�
റുകുന്നിൽ നിന്നു് എട്ടുപത്തു നാഴിക വടക്കുള്ള കുഞ്ഞിമം�
ഗലം േദശത്തിെല ഗ്രാമേദവതയായ ചാമുണ്ഡിേയയും
സ്വർേല്ലാകമാലിക എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ സ്മരിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
കുഞ്ഞിമംഗലത്തു തറവാട്ടിെല ഒരു ശാഖ അഴിേക്കാട്ടു
താമസിച്ചിരുന്നു; ആ ശാഖയിൽ കവി ജനിക്കുകയാൽ
മൂലകുടുംബത്തിെല ഇഷ്ടേദവതെയ വന്ദിച്ചതാെണന്നു്
അഭിജ്ഞന്മാർ ഊഹിക്കുന്നു.

“പാരാെതന്നുെട ശിശുമംഗലമമർന്നീടും
വീരചാമുണ്ഡീശ്വരി സന്തതം പാലിേക്കണം.
കാടുെണ്ടങ്കിലുമിതിൽപ്പാടവമുള്ള ജനം
േകടു തീർേക്കണമതിെന്നേപ്പാഴും വന്ദിക്കുേന്നൻ.
അക്കളിേയശൻതെന്റ െചാെല്പാങ്ങും കൃപയാേല-
യിക്കഥ േലാകത്തിങ്കെലല്ലാർക്കും രസിേക്കണം.
േകാലഭൂപാലകുലപാലനംെചയ്തു നിത്യം
ബാലൈശലത്തിൽ വാഴുമന്നപൂർേണ്ണശ്വരിയും
ചാലേവ തുണേയ്ക്കണമതിനാെയല്ലാേയ്പാഴും
കാലിണക്കമലെത്ത േമേന്മേല വണങ്ങുേന്നൻ.”

എന്നീ ഈരടികൾ േനാക്കുക.

കാലവും കൃതികളും
കുമാരകവി കുേചലകഥെയന്നും സ്വർേല്ലാകമാലികെയ�
ന്നും രണ്ടു കിളിപ്പാട്ടുകൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഇവ 998 കർക്കി�
ടകം 22-നു “ശ്രീകുമാരശിഷ്യനായിരിേപ്പാരു ഉതയന�
േയാഗിഗുരുക്കൾ” പകർത്തിെയഴുതിയതായി േരഖ കാ�
ണുന്നു. രണ്ടു കൃതികളിലും കവി തെന്റ ഗുരുനാഥനായ
പള്ളിയില്ലത്തു മാധവൻ നമ്പൂരിെയ സ്മരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. പള്ളി�
യില്ലം എന്ന ഗൃഹം അഴിേക്കാട്ടു േമേളാളം എന്ന സ്ഥല�
ത്തുള്ളതാണു്. മാധവൻ നമ്പൂരി 1026-ൽ തീെപ്പട്ട ചിറ�
യ്ക്കൽ രവിവർമ്മ േകാലത്തിരിയുേടയും ഗുരുനാഥനായി�
രുന്നു. അേദ്ദഹെത്ത കവി താെഴക്കാണുന്ന വിധത്തിൽ
വന്ദിക്കുന്നു.

“ബുദ്ധിമത്തുക്കളിൽവച്ചുത്തമൻ വിഹാരാഖ്യ-
പത്തനനിവാസിയാം മാധവാചാര്യൻതെന്റ
ചരണസേരാരുഹെമേപ്പാഴും വന്ദിച്ചീടും
ചരേണാത്ഭവനാകും ശ്രീകുമാരാഖ്യൻതന്നാൽ”

(കുേചലകഥ)

“ബ്രഹ്മജ്ഞരായുള്ളവരിൽവച്ചുത്തമൻ
ബ്രഹ്മകുേലാത്ഭവൻ േവദശാസ്ത്രാത്മകൻ
നിർമ്മലശീലൻ വിഹാരാഖ്യമന്ദിരൻ
ധർമ്മപരായണൻ ശ്രീമാധവാഖ്യനാം
സൽഗുരുനാഥെന്റ പാദാംബുജദ്വയ-
മുൾക്കുരുന്നിങ്കൽവച്ചാസ്ഥയാ നിത്യവും
ശ്രീകുമാരാംഘ്രിയിൽ ഭക്തനായ് േമവുന്ന
ശ്രീകുമാരാഖ്യനാമംഘ്രിജന്മാവിനാൽ”

(സ്വർേല്ലാകമാലിക)

ഇതിൽനിെന്നല്ലാം കുമാരകവി പത്താം ശതകത്തിെന്റ
ഉത്തരാർദ്ധത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നു നിർണ്ണയിക്കു�
വാൻ കഴിയും.

കുേചലകഥ നാലു പാദങ്ങളിലും, സ്വർേല്ലാകമാലിക നാ�
ലു മാലികകളിലുമായി ഗ്രഥിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. “ശാന്താ�
ത്മാവായീടുന്ന ധർമ്മനന്ദനേനാടു ശന്തനുജാതൻ െചാ�
ല്ലീടുന്നതു” േകട്ടു് അതു കവിേയാടു “ശാരികൈപ്പതൽ”
നിേവദനം െചയ്യുന്നതായി സ്വർേല്ലാകമാലികയുെട
ആരംഭത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചു കാണുന്നു. യമപുരവർണ്ണനം,
സുകൃതദുഷ്കൃതവർണ്ണനം, ചിത്രഗുപ്തവർണ്ണനം പുണ്യകർ�
മ്മകഥനം എന്നിങ്ങെനയാണു് നാലു മാലികകൾക്കും
യഥാക്രമം നല്കിയിരിക്കുന്ന സംജ്ഞകൾ. കവിത ഒരു�
വിധം െകാള്ളാം,
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“കചവിതതിവിലസിതസ്സുപിഞ്ഛികാഭംഗിയും
കാർത്തസ്വരമയമാകും കിരീടവും
അളികുലവുമിരുൾനിരയുമിടയുെമാരു േശാഭ പൂ-
ണ്ടാേലാലമായ കുറുനിരഭംഗിയും
ഫണിയുടയ തിഥിയിെലഴുമുഡുപതിെയ െവല്ലുന്ന
ഫാലേദേശ വിളങ്ങീടും തിലകവും
മലർവിശിഖധനുരധികരുചിനികരഡംഭിെന
മാറ്റുമാറുെള്ളാരു ചില്ലീവിലാസവും. . .
നതവരദ! പരപുരുഷ! കലികലുഷനാശന!
നാരായണ! നമേസ്ത നമേസ്ത സദാ.
രുചിരുചിരമിദമധികനയനജനേമാഹനം
രൂപം തവാനിശം ഭാതു േമ മാനേസ.”

ഏറ്റവും വിസ്തരിച്ചാണു് കുേചാേലാപാഖ്യാനം ഈ കിളി�
പ്പാട്ടിൽ കവി പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നതു്.
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ഇതു കുേചലകഥേയാളം ദീർഘമല്ല.

“ദുഷ്കൃതങ്ങൾക്കുേള്ളാരു കണക്കിൻവർഗ്ഗംേപാെല
സൽകരിച്ചീടും ദണ്ഡനാദികൾെകാണ്ടു നന്നായ്.
അത്യന്തം ഭയങ്കരന്മാരാകും യമരാജ-
പുത്രന്മാരുണ്ടങ്ങതിലസംഖ്യം വർത്തിക്കുന്നു.
ഇത്തരം വിളങ്ങുന്ന ധർമ്മരാജാവുതെന്റ
പത്തനംതന്നിൽ വടക്കുള്ള േഗാപുരത്തിങ്കൽ
വിഷ്ണുദൂതന്മാരേല്ലാ വസിച്ചീടുന്നൂ നിത്യം,
ജിഷ്ണുമന്ദിരംേപാെല വിളങ്ങും നഗരത്തിൽ.
അഴേകറീടും കിഴക്കുള്ള േഗാപുരത്തിങ്കൽ-
പ്പിഴകൂടാെത ശിവദൂതന്മാർ വസിക്കുന്നു.
ദക്ഷിണദിശി വിളങ്ങുന്ന േഗാപുരത്തിങ്കൽ-
ദ്ദക്ഷന്മാരാകും ബ്രഹ്മദൂതന്മാർ വസിക്കുന്നു.
വടിേവറീടും പടിഞ്ഞാറുേഗാപുരംതന്നിൽ-
ക്കടുതായീടും യമദൂതന്മാർ വസിക്കുന്നു.
ഹരിശങ്കരബ്രഹ്മദൂതന്മാെരാരുമിച്ചു
വിരവിൽ നടന്നീടും; തീണ്ടുമാറില്ലേന്യാന്യം.
േഗാപുരവാതിൽ കടന്നന്തർഭാഗത്തു േനാക്കി-
ലാകേവ ൈവവസ്വതമാം പുരം കാണായ്  വരും.”
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ഈ കിളിപ്പാട്ടു പത്താം ശതകത്തിൽ ആവിർഭവിച്ച�
താണു്. കവിയുെട േപർ അറിവിെല്ലങ്കിലും ഗ്രന്ഥാരം�
ഭത്തിൽ “അകതളിരിലഴകിെനാടു േമവുകസന്തതം
േതാലിയാധീശനാമീശനും” എെന്നാരു പ്രാർത്ഥന
കാണുന്നതിൽനിന്നു് അേദ്ദഹം തിരുവല്ലാ തുകലേശ്ശ�
രിക്കാരനാെണന്നു് ഊഹിക്കാം. “കർമ്മികളായ ഭൂേദ�
വപ്രവരരും” തുണയ്ക്കണെമന്നുകൂടി പറയുന്നുണ്ടു്. രണ്ടു
ഖണ്ഡമായി വിഭജിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്ന പ്രസ്തുതകൃതിയിൽ
പ്രഥമഖണ്ഡം കളകാഞ്ചിയിലും ദ്വിതീയഖണ്ഡം കാകളി�
യിലുമാണു് രചിച്ചിട്ടുള്ളതു്. കൃഷ്ണാർജ്ജുനവിജയം തുള്ള�
ലിെല ഇതിവ   ൃ ത്തം പ്രസിദ്ധമാണേല്ലാ. അതുതെന്ന�
യാണു് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിേലയും പ്രതിപാദ്യം. പ്രേണതാ�
വിനു ഗണനീയമായ സംസ്കൃതപാണ്ഡിത്യം കാണുന്നില്ല.
“സരഭസെമാടു” തുടങ്ങിയ അേനകം അപശബ്ദങ്ങൾ
പ്രേയാഗിച്ചിട്ടുണ്ടു്. പല സ്ഥലങ്ങളിലും രചനയ്ക്കു നിഷ്കർ�
ഷയും േപാരാെതയിരിക്കുന്നു. മാതൃക കാണിക്കുവാൻ
ചില വരികൾ ഉദ്ധരിക്കാം.
“ജയ പരമപുരുഷ! ജയ സകലജഗദാനന്ദ!
ജങ്ഗമാജങ്ഗമരുപ! ജഗൽപേത!
ജനിമരണഭയഹരണനിപുണചരണാംബുജ!
ജന്തുക്കളുള്ളിൽ വാഴുന്ന ജീവാത്മക!
ജയ ഭുജഗശയന! ജയ പതഗപതിവാഹന!
ജാഹ്നവീകാന്തപ്രേസവ്യാംഘ്രേയ നമഃ.
സകലതനുഭവന! ജയ നിഗമമയസാധന!
സച്ചിദാനന്ദമൂർേത്ത! നാഥ േഗാപേത!
നിരതിശയ! നിരുപമ! നിരഞ്ജന! നിരാധാര!
നിർഗ്ഗുണ! നിശ്ചല! നിർമ്മമ! നിർമ്മല!
വിധുകുലജ! മധുമഥന! നരകമുരമഥന! ജയ
വിൈശ്വകസാക്ഷിേണ േവദേവദാന്തഗ!
കമലഭവമുഖവിബുധനമിതചരണാംബുജ!
കാരുണ്യപൂർണ്ണാമൃതാേബ്ധ! നേമാ നമഃ.”

കവിത ആകപ്പാെട തരേക്കടിെല്ലന്നു പറയാെമേന്നയു�
ള്ളു. ബ്രഹ്മാണ്ഡപുരാണാന്തർഗ്ഗതമാണു് ആ കഥെയന്നു
കവി മാമൂലനുസരിച്ചു പറയുന്നതു് അപ്രമാണമാണു്.



25 വൃഷപുരമാഹാത്മ്യം കിളിപ്പാട്ടു്

ഈ കിളിപ്പാട്ടിൽ രണ്ടു ഖണ്ഡങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.
പൂർവഖണ്ഡം കാകളിയിലും ഉത്തരഖണ്ഡം കളകാഞ്ചി�
യിലുമാണു് രചിച്ചിരിക്കുന്നതു്. പത്താംശതകത്തിെല
ഒരു കൃതിയായി ഇതിെന പരിഗണിക്കാെമന്നു േതാന്നു�
ന്നു; നിശ്ചയമില്ല. പ്രേണതാവു് ആരായാലും അേദ്ദഹം
ഭാഷാകവികളിൽ അേഗ്രസരനാെണന്നു പറേയണ്ടി�
യിരിക്കുന്നു. കിളിേയാടു് “അഞ്ജലികൂപ്പി ദ്വിജന്മാെരയും
െതാഴുതഞ്ജസാ േമാദം ലഭിക്ക നീ ശാരിേക” എന്നുള്ള
ഉപേദശം േനാക്കിയാൽ അേദ്ദഹം ബ്രാഹ്മണനെല്ലന്നു
സങ്കല്പിക്കാവുന്നതാണു്. വില്വാദ്രിയിൽ തെന്റ പൂർണ്ണ�
സാന്നിദ്ധ്യമുണ്ടാകുെമന്നു പരശുരാമൻ ബ്രാഹ്മണേരാ�
ടു പറയുന്നതു േനാക്കിയാൽ “വില്വാദ്രിനാഥാ ശ്രീരാമച�
ന്ദ്ര” എന്നു ശീലാവതിയിൽ പാടീട്ടുള്ള നമ്പിയാർതെന്ന�
േയാ എന്നും സംശയിക്കാം. പദഘടനാപാടവവും ഫലി�
തപ്രേയാഗചാതുര്യവും പരിേശാധിച്ചാൽ പ്രസ്തുതകൃതി
അേദ്ദഹത്തിേന്റതാെണേന്ന േതാന്നുകയുള്ളു.

ശ്രീപരശുരാമൻ ബ്രാഹ്മണർക്കുേവണ്ടി േകരളം സമു�
ദ്രത്തിൽ നിന്നു് ഉദ്ധരിക്കുന്നതും അതിെന്റ മധ്യസ്ഥല�
മായ തൃശ്ശിവേപരൂരിൽ ശ്രീപരേമശ്വരെന കുടിയിരുത്തു�
ന്നതും േകരളൻ എന്ന രാജാവു് അവിെട േക്ഷത്രനിർ�
മ്മാണം െചയ്യുന്നതും മറ്റുമാണു് പ്രതിപാദ്യം. െതൈങ്ക�
ലനാേഥാദയം ഭാഷാചമ്പുവിെല ഇതിവൃത്തവും ഇതുത�
െന്നയാണേല്ലാ.
“വിശ്വത്തിെലങ്ങും വൃഷപുരിെക്കാെത്താരു
വിേശ്വശ്വരാവാസമിെല്ലന്നറിക നീ;
അങ്ങെനയുേള്ളാരു പുണ്യസ്ഥലീമൂല-
െമങ്ങെനയുൽഭൂതെമന്നു കഥിക്ക നീ”

എന്നു കവി കിളിേയാടു് അേപക്ഷിക്കുകയും ആ അേപ�
ക്ഷയനുസരിച്ചു കിളി ഭരദ്വാജമഹർഷിേയാടു സൂതൻ
പറഞ്ഞുേകൾപ്പിച്ച തൃശ്ശിവേപരൂർ േക്ഷത്രമാഹാത്മ്യം
വർണ്ണിക്കുകയും െചയ്യുന്നു. പരശുരാമൻ “മൂേവഴുവട്ടം
മുടിക്ഷത്രിയന്മാെര” വധിച്ചു സ്വായത്തമാക്കിയ ഭൂമി മു�
ഴുവൻ കാശ്യപനു ദാനംെചയ്തു ഹിമവൽപർവതത്തിനു
സമീപം തപസ്സുെചയ്യുേമ്പാൾ
“ദാരിദ്ര്യമാകും സമുദ്രം കടക്കുവാ-
നാരുവാനുള്ളു നമുെക്കാരു നാവികൻ
മെറ്റാരുത്തെന്റ മഹീതേല നമ്മെള-
െപറ്റുവളർത്ത മാതാേവ നേമാസ്തു േത”

“െകാറ്റിന്നുമാത്രം ധനം കയ്യിലില്ലാഞ്ഞു
മുറ്റും മഹാദുഃഖമായ്  വന്നു സാംപ്രതം.
രാജവംശം നശിപ്പിേച്ചാരു ഭാർഗ്ഗവൻ
യാചകന്മാർക്കു ഭൂദാനം തുടങ്ങിേപാൽ.
യാചനം െചയ്യുന്നവർക്കു മുനിവരൻ
േരാചനീയം ധനം നല്കുന്നുേപാലവൻ.
ഉത്തമന്മാേരാടു യാചനം െചയ്യുന്ന
വസ്തു സിദ്ധിക്കായ്കിലിങ്ങില്ല ലാഘവം.
സജ്ജനേത്താടേപക്ഷിച്ചാലതുെകാണ്ടു
ലജ്ജയിേല്ലതും നമുെക്കന്നു നിർണ്ണയം.
ദുർജ്ജനേത്താടേപക്ഷിച്ചു ലഭിച്ചാലു-
മിജ്ജനത്തിന്നു ലഘുത്വമുണ്ടായ്  വരും.
‘േദഹി’െയന്നിങ്ങിെന രണ്ടക്ഷരം മഹാ-
േമാഹികൾക്കശ്രീനിമിത്തെമന്നാകിലും
േദഹാർത്ഥെമാക്കേവ േവണ്ടിവന്നൂ നമു-
ക്കാഹാരമാത്രം ത്യജിക്കാവതല്ലേഹാ”

എന്നും മറ്റുമുള്ള ചിന്തകളാൽ േപ്രരിതന്മാരായി ചില
ബ്രാഹ്മണർ അേദ്ദഹേത്താടു തങ്ങൾക്കു താമസത്തിനു
ഭൂമിേവണെമന്നു യാചിക്കുന്നു.

“േശ്രാത്രിയന്മാർ ഞങ്ങളാറു ശാസ്ത്രങ്ങളും
ശ്രൗതധമ്മർങ്ങളും നാലുേവദങ്ങളും
മന്ത്രവും തന്ത്രവും മന്ത്രവാദങ്ങളും
മന്ത്രദീേക്ഷാപേദശപ്രകാരങ്ങളും
ഇത്യാദിസർവം പരിശ്രമിച്ചീടുന്ന
സത്യസന്ധന്മാർ പലരുണ്ടു ഞങ്ങളിൽ.
ൈവദികന്മാരുണ്ടു ൈവദ്യശാസ്ത്രജ്ഞരും
േവദിയന്മാരും പലരുണ്ടു ഭാർഗ്ഗവ!
േജ്യാതിഷക്കാരുണ്ടു ശില്പശാസ്ത്രങ്ങളിൽ-
ച്ചാതുര്യേമറും ജനങ്ങളുമുെണ്ടേടാ.
നാടകം കാവ്യം പുരാണമിത്യാദിയിൽ-
പ്പാടവം പാർത്താൽ പലർക്കുമുണ്ടായ്  വരും.
േകടകന്നീടുന്ന സംഗീതവിദ്യയിൽ-
േക്കവലം േക്ലശിച്ച വിപ്രരുമുെണ്ടേടാ.
പാണിനിസൂത്രവും ൈജമിനിസൂത്രവും
വാണിേദവീകൃതവ്യാകരണങ്ങളും [1]
ചാന്ദ്രബാർഹസ്പത്യശാസ്ത്രേഭദങ്ങളും
സാന്ദ്രമാംവണ്ണം ഗ്രഹിച്ചവരുണ്ടിതിൽ”

എന്നിങ്ങെനയാണു് അവരുെട നിേവദനത്തിെന്റ ഗതി.
“പുൽ കുത്തുവാൻ മാത്രെമന്നാകിലുമിെന്നനിക്കുള്ള
ഭൂഭാഗെമങ്ങുമില്ലാ ദൃഢം” എങ്കിലും “ഇല്ലമുണ്ടാക്കുവാ�
നിച്ഛിച്ചവിപ്രേരാടിെല്ലന്നു െചാല്ലുന്നെതത്രയും നിന്ദി�
തം” എന്നുള്ളതിനാൽ സമുദ്രേത്താടു കുേറ ഭൂമി വാങ്ങി
അവർക്കു ദാനം െചയ്യാെമന്നു മഹർഷി നിശ്ചയിക്കുന്നു.
സമുദ്രത്തിെന്റ അവസ്ഥെയ അേദ്ദഹം വർണ്ണിക്കുന്നതു്
ഇങ്ങെനയാണു്.
“െവള്ളം കുടിപ്പാനുമാകാ നിരൂപിക്കി-
ലുള്ളതുമില്ലാത്തതും സമം േകവലം.
വള്ളങ്ങേളാടങ്ങൾ വഞ്ചിയും കപ്പലും
കള്ളപ്പടവുകൾ വർക്കാസ്സുേതാണികൾ
ഇത്തരേമാടിച്ചു വാണിഭം െചയ്യുന്ന
ബൗദ്ധർക്കനുകൂലമേയ്യാ! മഹാർണ്ണവം.

വരുണേദവൻ േഗാകർണ്ണത്തുെവച്ചു പ്രത്യക്ഷീഭവിച്ച�
േപ്പാൾ,

“അപ്പേത! നിന്നുെട വിസ്മിതിെയന്തിന്നു
കല്പേത കല്പാന്തകാേല ഭവാനേഹാ;
കാലാനലജ്വാലമാലാവലീേഘാര-
േകാലാഹലം വന്നടുക്കും ദശാന്തേര,
ഭസ്മാവേശഷമാെമന്നു േബാധിേക്കണ-
മസ്മാകമാഗ്രഹം വ്യർത്ഥമാക്കീെടാലാ”

എന്നും മറ്റും മഹർഷി പറയുന്നു. പ്രഥമഖണ്ഡത്തിെല
കാവ്യ ൈശലി ഇതിൽനിന്നു് അനുവാചകന്മാർക്കു
അവധാരണീയമാണേല്ലാ. അതിെനക്കാൾ മേനാഹര�
മാണു് ദ്വിതീയഖണ്ഡം. േകരളൻ തൃശ്ശിവേപരൂർ േക്ഷത്ര�
പ്രതിഷ്ഠയും നഗരസ്ഥാപനവും നിർവഹിച്ചതിനു േശഷം
അവിടെത്ത ലക്ഷ്മീവിലാസം കവി വർണ്ണിക്കുന്നതിൽനി�
ന്നു് ഏതാനും വരികളാണു് താെഴേച്ചർക്കുന്നതു്.
“തരുണികളിലധികതരപരവശത പൂണ്ടുള്ള
താരുണ്യവാന്മാരേനകം വിധങ്ങളിൽ
കുസുമശരശരനികരകരുമന സഹിക്കാഞ്ഞു
കുണ്ഠിതം പൂണ്ടു നടക്കുന്നിതു ചിലർ.
കളെമാഴികളുെട കപടകുടിലിതകടാക്ഷങ്ങൾ
കണ്ടുകണ്ടുേങ്ങാട്ടുഴയ്ക്കുന്നിതു ചിലർ.
കലഹരസമകലുവതിനതിവിവശഭാേവന
കാഞ്ചനം വച്ചു വണങ്ങുന്നിതു ചിലർ.
രസികനഹമിതി കരുതി രജനികളിെലാക്കേവ
രാഗങ്ങൾ പാടി നടക്കുന്നിതു ചിലർ.
വരുമിവിെട വിരവിെനാടു വരതരുണിമാെരന്നു
വാഞ്ഛിച്ചു ഗുഢമായ് നില്ക്കുന്നിതു ചിലർ.
മതിമുഖികളുെട വരവു വിരെവാടിഹ കാണുവാൻ
മാർഗ്ഗങ്ങളിൽെച്ചന്നു പാർക്കുന്നിതു ചിലർ.
പൃഥുലകുചതടമുടയ മടവർമണിമാരുെട
പിന്നാെലകൂടിഗ്ഗമിക്കുന്നിതു ചിലർ.
കമനികളിലതികുതുകമതികളവേരാടുടൻ
കർണ്ണാന്തിേക െചന്നുരയ്ക്കുന്നിതു ചിലർ.
പരുഷതരമവരുടയ പരിഭവനിറം കണ്ടു
പാരം വിഷാദിച്ചു േപാരുന്നിതു ചിലർ.
ഒളിമിഴിയിെലാരു െതളിവു െവളിവിലിഹകാൺകയാ
െലാത്തവണ്ണം വരുെമന്നുറച്ചാർ ചിലർ.
വടിവിയലുമുടുപുടകൾ നടനമപി കണ്ടുടൻ
വാെലടുപ്പാനായ് നടക്കുന്നിതു ചിലർ.”

ഇതു വിഷയികളുെട വ്യാപാരമാണു്. ഇതിനു പുറേമ
“കവികളുെട കവിതകളുമവികലമേനാഹരം
കാവ്യനാട്യാദിപ്രബന്ധപ്രേയാഗവും” ,
“ശതമഖനുമഥ ശശിയുമിവർ പലർ ചമെച്ചാരു
ശബ്ദശാസ്ത്രംെകാണ്ടേനകവാദങ്ങളും”

മറ്റും അവിെട നടക്കുന്നു. അവസാനത്തിൽ കവി
“കലുഷഹരസുരതടിനിയുെട തടനിവാസിയാം
കാശിഗിരീശനിെത്തൈങ്കലശങ്കരൻ
രഘുതിലകകരകമലപരികലിതമൂർത്തിയാം
രാേമശ്വേരശനിെത്തൈങ്കലശങ്കരൻ”

എന്നു തുടങ്ങി േഗാകർേണ്ണശൻ, ചിദംബേരശൻ, കാ�
ളഹസ്തീശൻ, “വിരവിെലാരു ധരണിസുരജഠരപരിപൂര�
കൻ വ്യാഘ്രാലേയശൻ” “ചിരരുചിരധനവിഭവമനവധി
െകാടുക്കുന്ന െചല്ലൂരുേമശൻ” “തിരുമനസി കനിവിെനാ�
ടു യമഭയെമാഴിക്കുന്ന തൃപ്പറേങ്ങാടൻ” , “മഹിമെയാ�
ടു ജനജഠരരുജമപഹരിക്കുന്ന മർത്ത്യാങ്ഗരാജൻ” ,
“സ്ഥലമഹിമ െപരുകുെമാരു ശുചികരശുചീന്ദ്രഗസ്ഥാ�
ണുനാഥസ്വാമി” ഈ മൂർത്തികെളല്ലാം ൈതൈങ്കലശ�
ങ്കരൻ തെന്നയാെണന്നും

അവനിതലമതിലഖിലപരമശിവസാന്നിധ്യ-
മാകേവ തൃശ്ശിവേപരൂർമേഹശ്വേര”

എന്നും സ്ഥാപിക്കുന്നു.

1. സാരസ്വതവ്യാകരണം.
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അഹല്യാസങ്ഗമം നിമിത്തം കുപിതനായ ഗൗതമ
മഹർഷിയാൽ ശപിക്കെപ്പട്ട േദേവന്ദ്രെന്റ ദയനീയമായ
അവസ്ഥാന്തരം അപ്സര സ്ത്രീകളിൽനിന്നു ഗ്രഹിച്ചു സുരഗു�
രുവായ ബൃഹസ്പതി അേദ്ദഹെത്ത സമാശ്വസിപ്പിക്കുന്ന�
താണു് വിഷയം. പത്താം ശതകത്തിൽ രചിച്ചെതന്നു
കരുതാവുന്ന പ്രസ്തുത കൃതിയുെട പ്രേണതൃത്വെത്തപ്പറ്റി
യാെതാരറിവുമില്ല. ബൃഹസ്പതി അനവദ്യമായ സദാചാ�
രപദ്ധതി ഇന്ദ്രന്നുപേദശിക്കുന്നു.

“എന്നതുെകാണ്ടുമിേപ്പാളിക്രിയ േവണ്ടീലാഞ്ഞു;
എന്നുണ്ണീ! നിെന്റ ശീലെമാട്ടുമാകാെതയായീ.
അറിവില്ലാത്തേപാെല തുടങ്ങുന്നതു കഷ്ടം;
അറിവിന്നടുത്തേത ഗ്രഹിക്കാവറിഞ്ഞാലും.
വൻമദാചാരത്തിന്നു വശമായിരിക്കേല്ല;
മറിേവറീടും മങ്കമാെര വിശ്വസിക്കേല്ല.
അറിേവാർ പറയുന്ന വചനം കടക്കേല്ല;
അഭിമാനെത്തക്കളഞ്ഞർത്ഥെത്ത േമാഹിക്കേല്ല.
േചാറു തന്നവർകെളച്ചതിപ്പാൻ തുടങ്ങേല്ല
േചാരന്മാേരാടുകൂടിേച്ചാരത െചയ്തീടേല്ല.
അധമന്മാെരേസ്സവിച്ചിടേല്ലെയാരിക്കലും;
അൻപിനാൽ വരാത്തതു വൻപിനാൽ വരുത്തേല്ല.”

ഇങ്ങെന ആ കൃതി േപാകുന്നു. കവി പണ്ഡിതനെല്ലങ്കി�
ലും പല തത്വങ്ങളും കണ്ടറിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു േലാകജ്ഞ�
നാണു്. ചില നീതിവാക്യങ്ങൾ വിദുേരാപേദശത്തിൽ
നിന്നു പകർത്തീട്ടുമുണ്ടു്.
“ഇത്തരം ബഹുവിധം ബൃഹസ്പതിവാക്യങ്ങൾ
വിസ്തരിച്ചുരെചയ് വാൻ കാലേമ േപാരയേല്ലാ”

എന്നു് അേദ്ദഹം ആ ഭാഗം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. ആചാ�
ര്യെന്റ ഉപേദശമനുസരിച്ചു് അപ്സരസ്ത്രീകൾ ഗൗതമെന�
ക്കണ്ടു ശാപേമാക്ഷത്തിനുള്ള അനുഗ്രഹം വാങ്ങി തിരി�
െയ വരുന്നു. തദനന്തരം
“പുസ്തകം ദണ്ഡും തെന്റ ഛത്രവുെമടുത്തുടൻ
േവഗമെങ്ങഴുന്നള്ളിബ്ഭവനം പുക്കു മുനി.
ഭാര്യമാേരാടു േചർന്നു വസിച്ചാൻ ശക്രൻതാനും”

എന്ന വരികേളാടു കൂടി കവി സ്വകൃത്യത്തിൽനിന്നു വി�
രമിക്കുന്നു. കഥ ഈ ഘട്ടത്തിൽ അവസാനിക്കുന്നതു
െകാണ്ടു് ഈ കൃതിക്കു േദേവന്ദ്രേമാക്ഷം എന്നും ഒരു
സംജ്ഞ ചില പ്രതീകങ്ങളിൽ കാണുന്നു.
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പ്രഹ്ലാദചരിതം കിളിപ്പാട്ടു വടേക്ക മലയാളത്തിെല
ഏേതാ ഒരു കവി രചിച്ചതാെണന്നു് ഊഹിക്കാെമന്ന�
ല്ലാെത അേദ്ദഹം ആെരേന്നാ ഏതു കാലത്തു ജീവിച്ചിരു�
ന്നുെവേന്നാ നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനു യാെതാരു മാർഗ്ഗവും
കാണുന്നില്ല.

“മുക്കണ്ണിൽ േമവുന്ന തമ്പുരാെനന്നുെട
മുക്കണ്ണരും തുണെയ്ക്കന്നുള്ളിെലെപ്പാഴും”

എന്ന ഈരടിയിൽനിന്നു് അേദ്ദഹം മുക്കണ്ണു് എന്ന ഒരു
സ്ഥലവുമായി ബന്ധെപ്പട്ടിരുന്നു എന്നു സങ്കല്പിക്കാം.
ആ മുക്കണ്ണു് ഏതാെണന്നും വിശദമാകുന്നില്ല.

പ്രഹ്ലാേദാപാഖ്യാനം ആദ്യന്തം കാകളീ വൃത്തത്തിൽ
നിർമ്മിതമായ ഈ കൃതിയിൽ വളെര വിസ്തരിച്ചു പ്രതി�
പാദിച്ചിരിക്കുന്നു. കവിത സാമാന്യം െകാള്ളാം.

ഹിരണ്യകശിപു:

“െചമ്പരുത്തിപ്പൂവുേപാെല ചുവന്നുള്ള
വമ്പിച്ച കണ്മിഴി കാൺകിൽ ഭയങ്കരം.
അമ്പിളിെത്തല്ലുേപാേല വളഞ്ഞുേള്ളാരു
വമ്പിച്ച ദംഷ്ട്രകളുമതിഭീഷണം.
വൃത്തെമാത്തുള്ള കഴുത്തിൽ വിളങ്ങുന്നു
മുത്തുരത്നങ്ങെളെക്കാണ്ടുള്ള മാലകൾ.
ഉന്നതമാകിയ േതാളിനു തുല്യമായ്-
ക്കുന്നുേപാലും പുനരിെല്ലന്നു നിർണ്ണയം.”
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ഇതു കലിയുഗത്തിൽ പൂർവാചാരങ്ങൾക്കു സംഭവിക്കാ�
വുന്ന േഭദങ്ങെള ഉപാലംഭ രൂപത്തിൽ വിവരിക്കുന്ന
ഒരു െചറിയ ഗാനമാകുന്നു.

“മുല്ലശരാരി മുനികുലേസവിതൻ
െചല്ലൂരമർെന്നാെരൻ തമ്പുരാെനന്നുേമ
അല്ലൽ കളഞ്ഞു രക്ഷിക്കണം സന്തതം.”

എന്നു കവി െപരുെഞ്ചല്ലൂർ ശിവെന വന്ദിക്കുന്നു. െപരു�
െഞ്ചല്ലൂർക്കാരനായ ഒരു നമ്പൂരിയാണു് ഈ ഗാനത്തി�
െന്റ കർത്താെവന്നു് ഐതിഹ്യമുണ്ടു്. “ആചാര്യനാഥന�
നന്തൻ” എന്നു് അനന്തസംജ്ഞനായ ഒരു ഗുരുവിെന
അേദ്ദഹം സ്മരിക്കുന്നു. “േജ്യാതിഷവിദ്യയുമില്ലാെതയാ�
യ് വരും” എന്നു ഭയെപ്പടുന്നതുെകാണ്ടു് അേദ്ദഹത്തിനു
േജ്യാതിശാസ്ത്രേത്താടു പഥ്യമായിരുന്നു എന്നൂഹിക്കാം.
കാലം പത്താം ശതകത്തിെന്റ ഉത്തരാർദ്ധം തെന്നെയ�
ന്നു േതാന്നുന്നു. “സഹേദവബാലകൻ െചാെല്ലഴും ധർ�
മ്മസുതേനാടു സാദരം” നിേവദനം െചയ്യുന്നതാണു് കാ�
വ്യത്തിെല പ്രതിപാദ്യം.
“പൃഥ്വീപരിപാലനംെചയ്തു വാഴുവാൻ
ശക്തിയില്ലാെതയാം ഭൂപാലകന്മാർക്കും.
അർത്ഥാഭിലാഷയാ മത്തമതികളായ്
നിത്യം പ്രജകേളാടർത്ഥം പറിക്കയും
ക്രുദ്ധത പാരം പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കുേമ്പാൾ
മർേത്ത്യന്ദ്രനാപത്തുെമത്തും ദിനംപ്രതി.
ഭക്തിയും വിശ്വാസവും െവടിഞ്ഞഞ്ജസാ
ശത്രുവായ് വന്നുകൂടും പ്രജാവൃന്ദവും.
െകാല്ലും ബലാലപരാധവുെമന്നിേയ
നല്ല പ്രജകെളെയല്ലാം നരപതി.
ഇല്ലാ െപാറുതിെയന്നാകയാലങ്ങവർ
വല്ലകണക്കിലും െകാല്ലും നൃപെനയും.
ചാരുത േചരുന്ന വാണിഭങ്ങൾക്കുമ-
േങ്ങാേരാതരം കപടം വരും ഭൂപേത!
നാഴിയും േകാലും തുലാപ്പടിക്കല്ലുക-
ളീഷലീഷൽെച്ചറുതാക്കും ദിനംപ്രതി.
കിഞ്ചന തഞ്ചുകയില്ല േനരാരിലും
വഞ്ചനമല്ലാെതെയാന്നുമുണ്ടായ് വരാ.
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
േമ്ലച്ഛജനങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചുവരുമിനി
നിർദ്ദയം െകാല്ലുമവർകൾ പശുക്കെള.
േക്ഷത്രം വിഹാരമാക്കീടുേമാേരാന്നവർ
കീർത്തി നടക്കുമവർക്കവനീതേല.
വിക്രമേമെറയുണ്ടാകയാലങ്ങവ-
െരാെക്കയും ജാതിെയാന്നാകുവാേനാർത്തിടും.
േവദശാസ്ത്രങ്ങൾ മറഞ്ഞുേപാകുേന്നരം
ജാതിനീതിക്കുമിളപ്പം വരും നൃണാം.
േഭദമില്ലാെതേപാം വംശങ്ങെളാെക്കയും
േജ്യാതിഷവിദ്യയുമില്ലാെതയായ് വരും.
ഇങ്ങെനയുള്ള കലിയുേഗ ഭൂമിയി-
െലങ്ങെന സൗേഖ്യന വാഴുന്നു മന്നവ?
ഭൂേലാകപാലകൻ ധർമ്മിഷ്ഠെനങ്കിേലാ
നാലു യുഗത്തിലും നല്ലൂ കലിയുഗം.”



29 അവിേരാധം കിളിപ്പാട്ടു്

അവിേരാധം സാമാന്യം നന്നായിട്ടുണ്ടു്. ജ്ഞാനപീയൂഷ�
െമന്നും ഇതിനു േപർ കാണുന്നു. ധർമ്മാർത്ഥകാമങ്ങ�
ളും കർമ്മമാർഗ്ഗവും ഭക്തിമാർഗ്ഗവും േമാക്ഷസിദ്ധിക്കുള്ള
ഉപായങ്ങെളന്നു െതളിയിക്കുവാനാണു് കവിയുെട ശ്ര�
മം.
“ദുർവാസനകളായുള്ള േമഘങ്ങെള
ച്ഛിന്നാമാക്കും ചണ്ഡമാരുതനാമിതു്,
സൽബുദ്ധിേചരും വിേവകികൾമാനസ-
സത്മത്തിനർക്കെനേന്ന പറഞ്ഞീടാവൂ.
ഇങ്ങെന െചാേന്നാരവിേരാധമാകുമി-
ജ്ഞാനചൂഡാമണിയാേയാരിതു മുദാ,
േകൾക്കിലും െചാല്കിലുമുള്ളിൽ സ്മരിക്കിലു-
മാക്കമുേള്ളാരു വിേവകമുണ്ടായ് വരും.
കാട്ടുമിതു മഹാസൽഗുരുനാഥെന-
ക്കാട്ടും ഗുരുവും പരമസ്വരൂപെത്ത.”
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ൈവശാഖമാഹാത്മ്യം കിളിപ്പാട്ടിെന്റ പ്രേണതാവു, രാമ�
നാമേധയനായ ഒരു ൈവഷ്ണവഗുരുവിെന്റ കഥാപ്രവച�
നത്തിൽ നിന്നാണു് ആ കഥ മനസ്സിലാക്കിയതു് എന്നു
പറയുന്നു. അേദ്ദഹം ഗ്രന്ഥാവസാനത്തിൽ തെന്നപ്പ�
റ്റി
“ഹരിനിലയമതിരഭസമണവതിനു സൽകഥ
ഹന്ത! ബിംബാലേയ ജാതനായീടിേനൻ.
ശ്രീരമണചരണയുഗമകെമ കുടിെവച്ചവൻ
ശ്രീരാമനാമാ കവീശ്വരൻ ൈവഷ്ണവൻ
അമലമതികരുണെയാടു സതതമരുൾെചയ്തുെച-
യ്താശു േബാധിപ്പിക്കകാരണമിക്കഥ
അറിവകെമ കുറയുെമാരു വിമലനരബാലർക്കി-
തേമ്പാടറിവാൻ ചമച്ചിതു ഭാഷയായ്”

എന്നു പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. തനിക്കു് ഒന്നിലധികം ഗുരു�
നാഥന്മാരുണ്ടായിരുന്നതായി ആരംഭത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചി�
ട്ടുണ്ടു്.
“സൂരിയാമാദിഗുരുഭൂതനാെമൻമാതുലൻ
കാരുണ്യേമാടുമനുഗ്രഹിപ്പാൻ വന്ദിക്കുേന്നൻ.
െചാെല്ക്കാള്ളും ബാലിപ്രതിേഷ്ഠശ്വരാലേയ േമവും
വിഖ്യാതൻ നാരായണനാമപണ്ഡിതേശ്രഷ്ഠൻ
മൽഗുരുവരൻപദം േദവപാദേപാപമ-
മുൾക്കുരുന്നിങ്കൽ വിലസീടുവാൻ വന്ദിക്കുേന്നൻ.”

ആദ്യെത്ത ഗുരു അേദ്ദഹത്തിെന്റ അമ്മാവനായിരുന്നു;
പിന്നീടാണു് നാരായണപണ്ഡിതെന്റ അേന്തവാസിയാ�
യതു്. ബ്രാഹ്മണരുെട േനർക്കു കവിക്കു് അപാരമായ
ഭക്തിയുണ്ടായിരുന്നു.

“േസ്നഹവർത്തികേളറ്റമുണ്ടായാെലത്രേശാഭ
േമാഹനദീപങ്ങൾക്കു വർദ്ധിക്കുമതുേപാെല
തപസ്സു െചയ്കമൂലം താപസരാകുമിവർ
ശപിപ്പാനുണ്ടു ശക്തി വരവും െകാടുത്തീടും.
അത്ര മാഹാത്മ്യമുള്ള േമദിനീസുരവംശം
നിത്യവുമനുഗ്രഹിച്ചീടുവാൻ വന്ദിക്കുേന്നൻ.
അതിബാലകനുെട വചനം േകട്ടാലുള്ളിൽ-
ക്കുതുകമുണ്ടായ് വരും ജനകാദികൾെക്കല്ലാം.
അതിമൂഢതേനടുെമെന്മാഴി േകട്ടാേലവം
മതിമാന്മാർക്കു കുതുഹലമായ് വേരണേമ,
കർദ്ദമംതന്നിൽക്കിടന്നീടുള്ള രത്നാദികൾ
വിദ്രുതം ശുദ്ധീകരിെച്ചടുക്കുമതുേപാെല.”

ൈവശാഖമാഹാത്മ്യം മൂലം മുപ്പതു് അധ്യായങ്ങളിൽ
അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. സ്കാന്ദപുരാണാന്തർഗ്ഗതമാണു് ആ
പ്രേമയം. പ്രസ്തുതകൃതി അതിെന്റ വിവർത്തനം തെന്ന.
കവി േകകയും കാകളിയും കളകാഞ്ചിയും പ്രേയാഗിച്ചി�
രിക്കുന്നു.
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ഗുരുദക്ഷിണപ്പാന പത്താം ശതകത്തിെല ഒരു കൃതി�
യാണു്. കവിയുെട
“കല്പകാരണ്യവാേസ മഹാമാേയ
സുപ്രസേന്ന മേഹശ്വരി നീെയെന്റ
ഉൾപ്പൂവിൽ വിളേങ്ങണം പിരിയാെത-
െയേപ്പാഴുമതിന്നായ് വണങ്ങീടുേന്നൻ”

എന്നുള്ള മങ്ഗളാചരണത്തിൽ നിന്നു കല്പകാരണ്യ�
ത്തിെല േദവിയുെട ഭക്തനാണു് അേദ്ദഹം എന്നല്ലാെത
ഈ കാവ്യത്തിെന്റ പ്രേണതൃത്വെത്തപ്പറ്റി മെറ്റാരറിവും
ലഭിക്കുന്നില്ല. കല്പകാരണ്യം ഏെതന്നും കണ്ടുപിടിേക്ക�
ണ്ടതായിരിക്കുന്നു. കഥ ഭഗവാൻ യമേലാകത്തു േപായി
സാന്ദീപനിക്കു ശംഖൻ (ശംഖചൂഡൻ) എന്ന അസുരൻ
ജലത്തിനുള്ളിൽ െവച്ചു െകാന്ന പുത്രെന െകാണ്ടുവന്നു
ഗുരുദക്ഷിണാരൂപത്തിൽ ദാനം െചയ്യുന്ന ഭാഗവതാ�
ന്തർഗ്ഗതമായ ഇതിവൃത്തം തെന്നയാണു്. ഗുരുദക്ഷി�
ണപ്പാട്ടുകാരെനേപ്പാെല പാനക്കാരൻ മൂലകഥയിൽ
വ്യത്യാസെമാന്നും വരുത്തീട്ടില്ല. നരക വർണ്ണനം സവി�
േശഷം മേനാഹരമായിരിക്കുന്നു. ആ ഘട്ടത്തിൽനിന്നു
ചില ഈരടികൾ താെഴ േചർക്കാം.
“മുൾത്തടിെകാണ്ടിടിക്കുന്നിതു ചിലർ;
കുത്തിക്കുത്തി വലിക്കുന്നിതു ചിലർ;
തൂവ വച്ചങ്ങു തല്ലുന്നിതു ചിലർ;
െചാവ്വെല്ലന്നു പറയുന്നിതു ചിലർ;
ആരു കയ്യിൽത്തറയ്ക്കുന്നിതു ചിലർ;
കൂരിരുട്ടിൽത്തറയ്ക്കുന്നിതു ചിലർ;
മണൽ കണ്ണിൽ നിറയ്ക്കുന്നിതു ചിലർ;
തുണി ചുറ്റിെക്കാളുത്തുന്നിതു ചിലർ;
കണ്ണിൽസ്സൂചി തറയ്ക്കുന്നിതു ചിലർ;
മണ്ണു വായിൽ നിറയ്ക്കുന്നിതു ചിലർ;
സർപ്പംെകാണ്ടു കടിപ്പിക്കുന്നു ചിലർ;
വീർപ്പടക്കിപ്പിടിക്കുന്നിതു ചിലർ;
മാറിലാണിയടിക്കുന്നിതു ചിലർ;
നൂറു കണ്ണിെലഴുതുന്നിതു ചിലർ;
ഉടൽ െവട്ടിപ്പിളർക്കുന്നിതു ചിലർ;
െകാടിൽ ചുട്ടു പിടിക്കുന്നിതു ചിലർ;
ശൂലത്തിേന്മൽത്തറയ്ക്കുന്നിതു ചിലർ;
കാലു െവട്ടിനുറുക്കുന്നിതു ചിലർ;
െകട്ടി മുള്ളിലിഴയ്ക്കുന്നിതു ചിലർ;
െകട്ടിത്തൂക്കിപ്പുകയ്ക്കുന്നിതു ചിലർ;
ഡുണ്ഡുഭം െമയ്യിൽച്ചാറ്റിക്കുന്നു ചിലർ;
കണ്ണു ചൂഴ് ന്നെങ്ങടുക്കുന്നിതു ചിലർ;
െചമ്പിലിട്ടു വറുക്കുന്നിതു ചിലർ;
കമ്പുെകാണ്ടങ്ങിളക്കുന്നിതു ചിലർ;
േചാട്ടിൽത്തീയിെട്ടരിക്കുന്നിതു ചിലർ;
ചാട്ട െകട്ടി മറിക്കുന്നിതു ചിലർ;
ഈർച്ചവാളുെകാണ്ടീരുന്നിതു ചിലർ;
മൂർച്ച േപാരാഞ്ഞു രാകുന്നിതു ചിലർ;
തീക്കിണറ്റിലിറക്കുന്നിതു ചിലർ;
ചക്കിലിട്ടു തിരിക്കുന്നിതു ചിലർ;
വലുതായുള്ള ദണ്ഡങ്ങേളാേരാേന്നാ
പലതുണ്ടിനിെച്ചയ്യുന്നതും പിെന്ന.”

ഈ പാനയിൽ തരംഗിണീവൃത്തത്തിെന്റ ഘടന കാണു�
ന്നില്ല.
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െകാല്ലം 979-ൽ തിരുവിതാംകൂർ ബാലരാമവർമ്മ മഹാ�
രാജാവിെന്റ വാഴ്ചക്കാലത്തു േവലുത്തമ്പി ദളവയുെട
േമൽേനാട്ടത്തിൽ നടന്ന മുറജപെത്തപ്പറ്റി അജ്ഞാത�
നാമാവായ ഒരു കവി രചിച്ചിട്ടുള്ളതാണു് മുറജപപ്പാന.
“േകാളംബം നവനൂെറാെടഴുപതിെലാൻപതു േചർന്ന
കാർത്തികതിങ്ങളി” ലാണു് പ്രസ്തുതമഹത്തിെന്റ ആരം�
ഭം എന്നു കവി തെന്ന പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. സദ്യവർണ്ണന�
ത്തിനു പാനവൃത്തം പറ്റിയതാെണന്നു അത്താഴപ്പാന
െതളിയിച്ചിട്ടുള്ളതുെകാണ്ടു് ആ വൃത്തത്തിൽ അശനപ്ര�
ധാനമായ മുറജപം കവി വർണ്ണിക്കുവാൻ ഒരുെമ്പട്ടു
എന്നുേദ്ദശിക്കാം. മുറജപെത്തപ്പറ്റി ഇദംപ്രഥമമായി
ആവിർഭവിച്ച കൃതി ഈ പാനയാെണന്നു േതാന്നുന്നു.
“പുഷ്ടിേയറുന്ന െവട്ടിക്കവേലശൻ” , “മണ്ണടിക്കാവിൽ
വാഴും മേഹശ്വരി” , “മണികേണ്ഠശ്വരം (െകാട്ടാരക്കര)
തന്നിൽ വാണിടും ഗണനാഥൻ” “തിരുവാരിയം കാ�
വിൽ മരുവുന്ന ഹരിഹരതനയൻ” എന്നീ േദവതകെള
കവി വന്ദിക്കുന്നുണ്ടു്. െകാട്ടാരക്കര െവട്ടിക്കവലയിൽ
ഒരു േപാറ്റിയില്ലേത്തക്കാണു് ആരിയങ്കാവിെല തന്ത്രം.
അതുെകാണ്ടു് ആ കുടുംബത്തിെല അംഗങ്ങളിൽ ആെര�
ങ്കിലുമായിരിക്കാം പ്രസ്തുത കൃതിയുെട പ്രേണതാെവന്നൂ�
ഹിക്കാം. ഒടുവിൽ
“വഞ്ചിഭൂപാലഭാഗ്യാംബുരാശിയി-
ലഞ്ചിതനായ മന്ത്രിപ്രവരനായ്
െവണ്മതിസമനായ ദളവായും
ധർമ്മരാജ്യെത്തപ്പാലിക്കയാൽ സദാ
അംബുജാക്ഷൻ പ്രസാദിച്ചനന്തരം
നന്മ േമേന്മൽ വളർത്തുന്നു നിത്യവും
ചാരുശീലൻ സുധാഗീരുെകാണ്ടുടൻ
പരിേതാഷം വളർത്തി നരന്മാർക്കു
അമ്പിേനാടു വസിക്ക ചിരകാലം
തമ്പി േവലായുധാഖ്യ! ഭവാൻ മുദാ.”

എന്നു േവലുത്തമ്പിേയയും കവി പ്രശംസിച്ചിരിക്കുന്നു.

“കനകപ്രഭയ്ക്കാർത്തി വളർത്തുന്ന
പനസച്ചുള മർദ്ദനം െചയ്തുടൻ
കനിേവാടങ്ങു വച്ച പ്രഥമനും
ദിനംേതാറും വിളമ്പുന്നനവധി.
തക്രംെകാണ്ടു കുറുക്കുപുളിേശ്ശരി
വക്രെമന്നിേയ െകാണ്ടുവിളമ്പുന്നു.
േമാരു കാച്ചിക്കുറുക്കിയതിൽ നല്ല
ജീരകം െപാടിച്ചിട്ടു മേനാഹരം
ആരണൻ െകാണ്ടുവന്നിഹ പന്തിയിൽ
പാരാേത വിളമ്പീടുന്നു നിത്യവും.”

എന്നിവ അത്താഴവർണ്ണനയിൽെപ്പടുന്ന ചില വരികളാ�
ണു്. കവിതയ്ക്കു പറയത്തക്ക പ്രൗഢിെയാന്നുമിെല്ലങ്കിലും
പ്രതിപാദ്യെത്ത കവി യഥാതഥരൂപത്തിൽ വർണ്ണിച്ചരി�
ക്കുന്നു എെന്നാരു െമച്ചമില്ലായ്കയില്ല.
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കുഞ്ചൻ നമ്പിയാരുെട പാർവതീ സ്വയംവരേത്താടു കി�
ടനില്ക്കുന്ന ഒരു ഉൽകൃഷ്ട കൃതിയാണു് സുഭദ്രാഹരണം
പാന. പാർവ്വതീസ്വയംവരെത്ത കവി ഫലിത വിഷ�
യത്തിലും മറ്റും ധാരാളമായി അനുകരിച്ചിട്ടുണ്ടു് ആെക�
യുള്ള നാലു പാദങ്ങളിൽ ചതുർത്ഥപാദം തരങ്ഗിണീ
വൃത്തത്തിൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു. ഗ്രന്ഥാരംഭത്തിൽ
കവി

ഭൂസുേരാത്തമെനെന്റ ഗുരുനാഥൻ
ഭാസുരപ്രീതിഭാരം തേരണേമ”

എന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നമ്പിയാരുെട കൃതികളിെലന്ന
േപാെല ഇതിലും നായന്മാെര സൗകര്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങ�
ളിെലാെക്കയും കവി പ്രേവശിപ്പിക്കുന്നുണ്ടു്.
“നായന്മാരും വൃഷളീജനങ്ങളും
തായം േനാക്കിപ്പുറെപ്പട്ടുകൂടിനാർ.
കുട്ടിെയക്കൂെട െകാണ്ടുപുറെപ്പട്ടാൽ
ഇട്ടിെപ്പേണ്ണ! തരംെകട്ടു നാെമേടാ.
ശീലെയാന്നും തരം േപാരാെഞ്ഞന്നുെട
നീലിയമ്മയ്ക്കു േപാരാൻ മനസ്സില്ല.
രണ്ടര മുഴം വീതിയതുെള്ളാരു
മുണ്ടു െകാണ്ടുവരുന്നുെണ്ടന്നു െചാല്ലി
േപായ നായെരക്കണ്ടീല ഞാെനേടാ
ഞായവും േനരുമില്ലാത്ത കശ്മലൻ.
കാച്ചമുണ്ടും െവളുേത്തടത്താെയെന്റ
താച്ചൻനായേര! താൻ െചന്നു േചാദിക്കൂ”

എന്നും,
“ആെരടാ പുരം പുക്കു തരുണിെയ-
േച്ചാരണംെചയ്തുേപാകുന്ന തസ്കര?
നായന്മാേര! െകാടുപ്പിൻ െകാടുപ്പിനി-
േപ്പായ കള്ളെന്റ പള്ളയ്ക്കു െവട്ടുവിൻ.
കുന്തത്തിെന്റ ചരത്തിലിരുത്തിെക്കാ-
െണ്ടന്തു േവെണ്ടന്നു െചന്നങ്ങു േചാദിപ്പിൻ.”

എന്നുമുള്ള വരികൾ േനാക്കുക. ആദ്യേത്തതു ൈരവത�
കത്തിെല ഉത്സവവർണ്ണനവും രണ്ടാമേത്തതു ദ്വാരകയി�
െല ഭടന്മാേരാടു് വിപൃഥുവിെന്റ ആജ്ഞയുമാണു്. അർ�
ജ്ജുനെന്റ അനുരാഗപാരവശ്യം പ്രപഞ്ചനംെചയ്യുന്ന
ഘട്ടത്തിൽനിന്നു ചില വരികൾകൂടി പ്രദർശിപ്പിക്കാം.
“ഇന്ദ്രനന്ദനനദ്ദിക്കിെലാക്കേവ
മന്ദമന്ദം നടന്നുതുടങ്ങിനാൻ.
ഉൽപലാക്ഷി പദം വയ്ക്കകാരണാ-
ലപ്രേദശമവെനത്ര േമാഹനം!
േകശപുഷ്പമുതിർന്നു കിടക്കുന്ന
േദശം േനാക്കി നമസ്കരിച്ചീടിനാൻ.
പാദപത്മം പതിഞ്ഞ പരാഗെത്ത-
സ്സാദരം ശിരസ്സിങ്കൽദ്ധരിക്കയും
സിന്ദൂരെപ്പാടി വീണ മണിസ്ഥേല
സാന്ദ്രേമാദം പ്രദക്ഷിണംവയ്ക്കയും
ഏണേലാചന വാെണാരു ഭൂതേല
വീണുരുണ്ടു പിരണ്ടു സുഖിക്കയും.”

ഈ വർണ്ണനത്തിെന്റ മാധുര്യം അനുഭവേവദ്യമാണ�
േല്ലാ.
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നളൻ സ്വയംവരത്തിനു േപാകുന്നതു മുതൽ ദമയന്തി�
െയ പാണിഗ്രഹണം െചയ്യുന്നതുവെരയുള്ള കഥയാണു്
ഈ പാനയിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നതു്. പ്രസ്തുത കൃ�
തിയും നന്നായിട്ടുണ്ടു്. രണ്ടു പാദങ്ങേളയുള്ളു. അതിൽ
രണ്ടാമെത്ത പാദം തരങ്ഗിണിയിൽ രചിച്ചിരിക്കുന്നു.
ഇതു മച്ചാട്ടിളയതിെന്റ കൃതിയാെണന്നു േതാന്നുന്നില്ല.

“എന്തു സംശയെമെന്നവരിച്ചീടും
പെന്താക്കുംമുലയാളാം ദയമന്തി.
അംഗഭംഗി നിനച്ചാെലനിക്കേത്ര
സങ്ഗതിെയെന്നാരുത്തെന്റ കല്പിതം.
വീര്യംെകാണ്ടു നിരൂപിച്ചാെലന്നുെട
ഭാര്യയായ് വരുെമന്നുെണ്ടാരു നൃപൻ,
കീർത്തിയുേള്ളാരു നെമ്മ വരിക്കുവാൻ
പാർത്തിരിക്കുമിവെളെന്നാരു നൃപൻ.
െതാപ്പിമദ്ദളക്കാരരിലാഗ്രഹം
സ്വല്പേമറീടുെമന്നെങ്ങാരു നൃപൻ.
വീണക്കാരെന കണ്ടാലടങ്ങുേമാ
മാനിനീമണിെയന്നെങ്ങാരു നൃപൻ.
േജ്യാതിഷക്കാരന്മാരിൽ പ്രധാനി ഞാൻ
കാതരാക്ഷി വരിക്കുെമന്നന്യനും.
വിദ്യ പാർത്താെലനിെക്കന്നു നിശ്ചയം
സന്ത്യജിക്കുേമാ നെമ്മ വിദർഭജ?
സങ്ഗീതാദിവിേനാദം നിരൂപിച്ചാ-
ലങ്ഗനാമണി നെമ്മ വരിച്ചീടും.”
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ഇതു േമല്പുത്തൂർ ഭട്ടതിരിയുെട ദൂതവാക്യപ്രബന്ധെത്ത
ഉപജീവിച്ചു രചിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പാനയാണു്. ശ്രീകൃഷ്ണൻ
പാഞ്ചാലിെയ സമാശ്വസിപ്പിച്ചു ഹസ്തിനപുരേത്തക്കു
േപാകുന്ന ഭാഗം മുതല്ക്കുള്ള കഥ സംേക്ഷപിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഗ്ര�
ന്ഥാരംഭത്തിൽ കവി
“ഗുരുനാഥനും വാണിയും നമ്മുെട
ഗുരുമന്ദിേര േമവുന്ന കൃഷ്ണനും
പുരുകാനനംതന്നിലമരുന്ന
പുരൈവരിയുെമൻഗണനാഥനും
ഗൗരവേത്താേട േചർപ്പിൽ വിളങ്ങുന്ന
ഗൗരീേദവിയും ദക്ഷിണാമൂർത്തിയും
ഭാരതംെകാണ്ടു പാനയായ് െച്ചാല്ലുവാൻ
പാരമിന്നു തുണച്ചരുേളണേമ”

എന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചുകാണുന്നതിൽനിന്നു് അേദ്ദഹം െപരു�
വനത്തിനടുത്തുള്ള േചർപ്പിൽ താമസിച്ചിരുന്ന ശുകപു�
രഗ്രാമക്കാരനായ ഒരു നമ്പൂരിയാെണന്നു് ഊഹിക്കാം.
താെഴക്കാണുന്ന വരികളിൽ നിന്നു രചനാരീതി മനസ്സി�
ലാക്കാവുന്നതാണു്.
“േഘാഷയാത്രയിൽഗ്ഗന്ധർവരാജാവും
േരാഷേത്താേട ഭവാെനപ്പിടിച്ചങ്ങു
േപഷണം െചയ്തു ബന്ധിച്ചുെകാണ്ടവർ
േഘാഷേത്താെട പുറെപ്പട്ടേനരത്തു്
ഏഷണി പറഞ്ഞീടുന്ന കർണ്ണനും
േതാഷെമന്നിേയ മണ്ടിത്തിരിച്ചേപ്പാൾ
ഭീഷണനായ പാർത്ഥെന്റ വിക്രമം
േഭാഷനായ ഭവാനും മറന്നിേതാ?”
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ഇതു് ആരുെട കൃതിെയന്നറിയുന്നില്ല. പത്താം ശതക�
ത്തിെന്റ ഉത്തരാർദ്ധത്തിേലാ പതിെനാന്നാം ശതക�
ത്തിെന്റ പൂർവാർദ്ധത്തിേലാ ഉത്ഭവിച്ച ഒരു കാവ്യമാ�
െണന്നു േതാന്നുന്നു. പ്രഥമപാദം മാത്രേമ കിട്ടീട്ടുള്ളു.
മൂകാംബി േക്ഷത്രമാഹാത്മ്യമാെണന്നു് കവി പറയുന്നു.
ഒരിക്കൽ ശ്രീപരേമശ്വരൻ നാരദമഹർഷിക്കു പാർവതീ
േദവിയുെട പൂജാകല്പം സരഹസ്യം ഉപേദശിക്കുകയും
ആ ഉപേദശം മറ്റുള്ളവർക്കു െകാടുക്കരുെതന്നു പ്രേത്യ�
കം ആജ്ഞാപിക്കുകയും െചയ്തു. നാരദൻ ആ ആജ്ഞ
വിസ്മരിച്ചു േദവന്മാർക്കു് ആ മന്ത്രം ഉപേദശിക്കുകയും
മധുപൻ എെന്നാരു േദവൻ തദനുേരാേധന പാർവതി�
യുെട പരമ ഭക്തനായിത്തീരുകയും െചയ്തു. ഭഗവാൻ
തെന്റ സമീപത്തു േദവിയുെട സാന്നിധ്യം കുറഞ്ഞു കാ�
ണുകയും അതിെന്റ കാരണം ദിവ്യദൃഷ്ടി െകാണ്ടു നിരീ�
ക്ഷിക്കുകയും െചയ്തു. അേപ്പാൾ േദവി മധുപെന ഏെത�
ങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ ശാസ്ത്രവാദത്തിൽ ജയിക്കുന്നതു
വെരയും ആ േദവെന്റ പൂജയിൽ സന്നിഹിതയായിരുന്നു
െകാള്ളാെമന്നു വാഗ്ദാനം െചയ്തിരിക്കുന്നതായി കണ്ടു.
തന്നിമിത്തം ശ്രീപരേമശ്വരനു മനുഷ്യാവതാരം ൈക�
െക്കാണ്ടു സ്വർഗ്ഗത്തിൽേപായി മധുപെന ജയിേക്കണ്ട
ആവശ്യം േനരിട്ടു.
“ഭൂേലാകത്തിങ്കൽെച്ചന്നു ഞാൻതെന്ന മനുഷ്യനായ്-
ക്കാലം ൈവകാെത പിറന്നവെനജ്ജയിേക്കണം.
പരശുരാമേക്ഷത്രമാകിയ ഭൂമിതന്നിൽ
െപരിെക ൈവകീടാെത പിറക്കേവണമിേപ്പാൾ”

എന്നു് അവിടുന്നു നിശ്ചയിച്ചു തെന്ന ഭജിച്ചു െകാണ്ടി�
രുന്ന ഒരു ബ്രാഹ്മണ വിധവയുെട പുത്രനായി ജനിച്ചു
എന്നാണു് കവി പറയുന്നതു്. ഇതു് അൈദ്വതമതേദ്വഷി�
കളായ ചില വീരമാധ്വന്മാർ ശങ്കരഭഗവൽപാദെരപ്പറ്റി
പിൻകാലത്തു െകട്ടിച്ചമച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അസത്യകഥയാ�
െണന്നു പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ. ജാതനായ ശിശുവിെന്റ
രൂപം കണ്ടേപ്പാൾ ആ ദിവ്യമങ്ഗള വിഗ്രഹത്തിെന്റ
അഭൗമമായ േതജസ്സിനാൽ ആകൃഷ്ടരായി അയൽവാ�
സികൾ ജാതകർമ്മാദി സംസ്കാരങ്ങളിൽ പങ്കുെകാണ്ടു.
ബാലൻ ക്രേമണ വളർന്നു സകലശാസ്ത്രപാരങ്ഗതനാ�
യി.
“അക്ഷരവിദ്യ േവണെമന്നു ചിന്തിച്ചു മാതാ
ശിക്ഷയിൽപ്പഠിപ്പിപ്പാനയച്ചു കുമാരെന.
േവദവിദ്യയും േവദാങ്ഗാദിവിദ്യയും േവദാ-
ന്താദിവിദ്യയും പാഠമായിതു കുമാരനും.
ഇതിഹാസവും കാവ്യശാസ്ത്രാദി പുരാണങ്ങൾ
മതിയിലുറച്ചതിദിവ്യനായിതു ബാലൻ
നാനാവർണ്ണത്തിലുള്ള വിദ്യകൾ ബഹുവിധം.
താേന സംഭവിച്ചിതു നാളുകൾ െചല്ലുേന്താറും.
ഈേരഴു േലാകങ്ങളിലുള്ള വിദ്യകൾെക്കല്ലാം
സാരനായിരിേപ്പാരു ഗുരുവായ് ച്ചമഞ്ഞിതു.
വിദ്യയാ വിദ്വാന്മാെരജ്ജയിപ്പാനാെയ്ക്കാണ്ടുട-
നുേദ്യാഗേത്താടു പുറെപ്പട്ടിതു ശങ്കരനും.
മലയാളത്തിലുള്ള വിദ്വാന്മാർ തനിക്കാരും
നിലയിെല്ലന്നു കണ്ടിട്ടുടേന പുറെപ്പട്ടു.
പരേദശവും നീെള നടന്നു ജയിച്ചിതു;
പരമാനന്ദം ചിദംബരംതന്നിലും െചന്നു
പരേമശ്വരൻതെന്നക്കണ്ടു വന്ദിച്ചുകൂപ്പീ.
പരിേചാടവിടുന്നു വിദ്വാന്മാർ പലർകൂടി
ശങ്കരാചാര്യെനന്നു നാമവും വിളിച്ചിതു.”

എന്നു് ആ ഘട്ടം കവി വർണ്ണിക്കുന്നു. പിന്നീടു ശ്രീ പര�
ശുരാമെന്റ സഹായേത്താടു കൂടി സ്വർഗ്ഗത്തിൽെച്ചന്നു
വാദത്തിൽ മധുപെന ജയിച്ചു തിരെയ ഭൂമിയിേലക്കു
വന്നു. അേപ്പാൾ ശിവെന്റ അരുളപ്പാടിനാൽ പാർവതീ�
േദവി കൂടി അവെര പിൻതുടരുകയും മൂകവനത്തിങ്കൽ
േദവി തെന്ന മൂകാസുരെനെക്കാന്നു് അവിടം തെന്റ വാ�
സസ്ഥാനമാക്കുകയും െചയ്തു.

“ശങ്കരാചാര്യൻ പിെന്ന രാമൻ േപാേയാരുേശഷം
പന്നഗവിഭൂഷണനുപേദശിച്ചേപാെല
നന്നായിപ്പിഴയാെത തുടങ്ങീ േദവീപൂജ
ഇന്നുമവ്വണ്ണംതെന്ന െചയ്തുേപാരുന്നുവേല്ലാ”

എന്നു കവി പറയുന്നു.

“മൂകാമിതന്നിൽെച്ചന്നു േദവിെയപ്പൂജിേപ്പാർക്കു
നാകേലാകാദികളിൽസ്സുഖമായ് വസിച്ചീടാം.”

എന്നും മറ്റുമുള്ള ഫലശ്രുതിേയാടുകൂടി പ്രഥമപാദം അവ�
സാനിക്കുന്നു.
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പ്രേബാധചേന്ദ്രാദയം നാലു വൃത്തമായി രചിച്ചിട്ടുള്ള
ഒരു പാട്ടാണു്. പ്രഥമവൃത്തം മഞ്ജരിയിലും ദ്വിതീയവൃ�
ത്തം “ഗുണേമറും ഭർത്താേവ” എന്ന മട്ടിലും മൂന്നാമ�
െത്ത വൃത്തം പാനമട്ടിലും നാലാമേത്തതു് “ഓമനത്തി�
ങ്കൾക്കിടാേവാ” എന്ന പാട്ടും മറ്റും േപാെല താരാട്ടു മട്ടി�
ലും രചിച്ചിരിക്കുന്നു മൂന്നും നാലും വൃത്തങ്ങൾ അത്യന്തം
ഹ്രസ്വങ്ങളാണു്, കവിത േമാശെമന്നുേവണം പറയു�
വാൻ.

“ശ്രീശുകൈപ്പതേല സൽഗുണവാരിേധ!
ശ്രീമൽപരമാർത്ഥേബാധരൂേപ!
സ്വപ്രേബാധാനന്ദപാനെത്തെച്ചയ്യും നീ
ഇപ്രേബാധചേന്ദ്രാദയമാകും
മാനസരാജൻ ചരിത്രങ്ങെളാക്കേവ
ആദരേവാടു പറഞ്ഞിേടണം”

എന്നു കാവ്യം ആരംഭിക്കുന്നു. ചിദംബേരശ്വരനായ നട�
രാജൻ. മീനാക്ഷിേദവി, “േകരളനായികയായ് വിളങ്ങീട്ടുള്ള
േരണുകാേദവി” , പഴനിയിെല ദണ്ഡായുധപാണി (സു�
ബ്രഹ്മണ്യൻ) , മൂകാംബിേദവി, ശ്രീപത്മനാഭൻ, ശങ്കരാ�
ചാര്യർ, “സച്ചിദാനന്ദൻ സദാശിേവന്ദ്രബഹ്മം” , “ജ്ഞാ�
നശിവാചാര്യൻ” , േവദാന്തേദശികൻ ഇവെരയും മറ്റും
കവി വന്ദിക്കുന്നു. സദാശിവബ്രേഹ്മന്ദ്രസരസ്വതി ജീവി�
ച്ചിരുന്നതു െകാല്ലം പത്താം ശതകത്തിെന്റ പൂർവാർദ്ധ�
ത്തിലാകയാൽ പ്രസ്തുത കൃതിയുെട ഉത്ഭവം ആ ശത�
കത്തിെന്റ ഉത്തരാർദ്ധത്തിനുമുൻപാകുവാൻ നിവൃത്തി�
യില്ല. പേക്ഷ, പതിെനാന്നാം ശതകത്തിെന്റ പൂർവാർ�
ദ്ധത്തിലാെണന്നും വരാവുന്നതാണു്. േകാട്ടയം േകരള
വർമ്മത്തമ്പുരാെന്റ േമാക്ഷദായകത്തിെല ഇതിവൃത്ത�
മാണു് കവി സംഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നതു്.
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പെണ്ടാരിക്കൽ രണ്ടു കൂരിയാറ്റപ്പക്ഷികൾ “േചവലും പി�
ടയുമായ്” സമുദ്രതീരത്തു താമസിച്ചുവരേവ, പിടക്കൂരി
രണ്ടു മുട്ടയിടുകയും അലേകറി ആ മുട്ടകൾ െവള്ളത്തിൽ
താണുേപാകുകയും െചയ്തു. ഉടൻ ആ പക്ഷികൾ വരു�
ണെന്റ “മുറിപ്പൗരുഷം” ശമിപ്പിക്കുവാൻ തീർച്ചെപ്പടുത്തി
അവയാൽ കഴിവുള്ളിടേത്താളം മണൽ ശരീരത്തിൽ പു�
രട്ടിെക്കാണ്ടു പലകുറി കുളിച്ചു കടൽ കരയാക്കുവാൻ തു�
ടങ്ങി. ക്രേമണ മറ്റു കൂരിയാറ്റകൾ മാത്രമല്ല,

“ഊമന്മാർ കാകന്മാരും കാടകളറെവള്ളൻ
േകമന്മാരായ കുത്തിച്ചുടന്മാർ പരുന്തുകൾ”

തുടങ്ങി സകലപക്ഷികളും സമുദ്രത്തിൽ മണൽ വർ�
ഷിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചു. അതുെകാെണ്ടല്ലാം വരുണൻ
കുലുങ്ങുേമാ? ഇല്ലേല്ലാ. അനന്തരം തെന്റ വാഹനമായ
മയിൽമുേഖന ആ യുദ്ധവാർത്ത ധരിച്ചു സുബ്രഹ്മണ്യനും
പിന്നാെല പാർവതീസേമതനായ ശ്രീപരേമശ്വരനും
വിേഘ്നശ്വരനും ഭൂതഗണങ്ങളും ആ സ്ഥെത്തത്തി; ഹം�
സാരൂഢനായി ബ്രഹ്മാവും അവിെട െചന്നു േചർന്നു.
ഒടുവിൽ വന്നതു ഗരുഡവാഹനനായ ശ്രീനാരായണ�
നായിരുന്നു. ഗരുഡൻ വരുണനുമായി ഒരു േഘാരസമ�
രം തെന്ന നടത്തി. പർവതങ്ങൾ പലതും സമുദ്രത്തിൽ
വീണു തുടങ്ങി. “ശങ്കയില്ലിതുകാലം തൂർന്നുേപാമംേഭാ�
നിധി” എന്ന പതനത്തിൽ എത്തിയേപ്പാൾ വരുണൻ
ശ്രീനാരായണെന അഭയം പ്രാപിക്കുകയും സാധുക്ക�
ളായ ആ രണ്ടു കൂരിയാറ്റകൾക്കും അവയുെട സന്താന�
ങ്ങെള തിരിെയ െകാടുക്കുകയും െചയ്തു. “ഐകമത്യം
മഹാബലം” എന്ന തത്വമാണു് ഈ െചറിയ കിളിപ്പാട്ടു
പഠിപ്പിക്കുന്നതു്.

കവിത
കവിതയ്ക്കു േദാഷമില്ല. ഗരുഡെന്റ വിക്രമം കവി വർണ്ണി�
ക്കുന്ന ഭാഗം േനാക്കുക.

“പക്ഷങ്ങെളടുത്തുടനിളക്കും േനരത്തിങ്കൽ-
ത്തൽക്ഷണം കുലുങ്ങിബ്ഭൂചക്രവും വിറയ്ക്കുന്നു.
വളർന്ന മഹാമല കിളർന്ന േവേരാെടയ-
ങ്ങടർന്നു പറിഞ്ഞുടനുയർന്നു വായുമാർേഗ്ഗ
തിരിഞ്ഞു തിരിഞ്ഞുടൻ പറന്നു സമുദ്രത്തിൽ
മറിഞ്ഞു; ൈശേലന്ദ്രരാൽ നിറഞ്ഞു രത്നാകരം.
വളർന്നു െപാടിധൂള, മമർന്ന ഭൂമണ്ഡലം
കിളർന്നു േമൽഭാഗേത്താട്ടുരുമ്മീടുന്നേനരം
കലങ്ങീടുന്നു സിന്ധു; കുഴങ്ങീടുന്നു േലാകം;
നടുങ്ങീടുന്നു ജനം; മുടങ്ങി േലാേകാത്സവം;
മുഴങ്ങീ സാധുവാദം; പുഴങ്ങീ േലാകെമല്ലാം;
കുഴങ്ങിജ്ജലധിയിലമർന്നു ജന്തുക്കളും.”
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ഇതിവ ൃ ത്തം: രാേമശ്വരയാത്ര ധർമ്മരാജാവു 959-
ആണ്ടു നിർവഹിച്ച േസതുസ്നാനെത്ത വിവരിക്കുന്ന ഒരു
ഓട്ടൻതുള്ളലാണു്. തിരുവിതാംകൂറിൽനിന്നു് ഇദംപ്രഥ�
മമായി രാേമശ്വരേത്തക്കു് എഴുന്നള്ളിയ മഹാരാജാവു്
786 കന്നി 6-ആംനു മൂേപ്പറ്റു് 838 ചിങ്ങം 10-ആംനു തീ�
െപ്പട്ട വീരരവിവർമ്മകുലേശഖരെപ്പരുമാളാകുന്നു. പി�
ന്നീടു് അതിനുള്ള ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ചതു രാമവർമ്മമഹാരാ�
ജാവിനാണു്. തിരുമനസ്സിെല മാതാവായ കാർത്തിക�
തിരുനാൾ പാർവതീറാണി 957 ഇടവം 30-ആംനു നാ�
ടുനീങ്ങി. തത്സംബന്ധമായുള്ള തിരുമാസം 958 ഇടവം
23-ആംനു ആേഘാഷിക്കെപ്പട്ടു. അതിെന്റ ഒരു അപരാ�
ങ്ഗമായിട്ടാണു് മഹാരാജാവു േസതവിൽ സ്നാനംെചയ്ത�
തു്. 959 തുലാം 23-ആംനു യാത്രപുറെപ്പട്ടു. കൂെട മഹാ�
കവി അശ്വതിതിരുനാൾ െകാച്ചുതമ്പുരാനും ഉണ്ടായിരു�
ന്നു. തുള്ളലിൽ കവി “മന്നവർകുലമണിയുെട മരുമക�
നും, കന്ദർപ്പസമാനനും, വന്ദിേപ്പാർക്കമരതരുവും, സർ�
വവിദ്യാംബുധിയും, ഭുവനമേനാഹരശീലനു” മാെണന്നു
വർണ്ണിക്കുന്നു. തിരുവനന്തപുരം മുതൽ രാേമശ്വരംവെര�
യുള്ള എഴുന്നള്ളത്തും തിരിെച്ചഴുന്നള്ളത്തും സംബന്ധി�
ച്ചുള്ള ആഡംബരപൂർവമായ സജ്ജീകരണങ്ങളും സമ�
ഗ്രമായി വിവരിച്ചു കാണുന്നു. ആർക്കാട്ടു നവാബായ
മഹമ്മദാലിയുേടയും ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റിൻഡ്യാക്കമ്പനിയു�
േടയും സാഹായ്യ്യേത്താടുകൂടിയാണു് മഹാരാജാവു് ആ
യാത്ര നിർവ്വഹിച്ചതു്.

കവി
രാേമശ്വരയാത്രയുെട പ്രേണതാവു് ഏറ്റുമാനൂർക്കാരനും
നയനവികലനും മഹാരാജാവിെന്റ ആശ്രിതനുമായ
ഒരു മാരാരായിരുന്നു. േപെരെന്തന്നു് അറിയുന്നില്ല.
“നേല്ലാർമണിയാേയാരു കല്യെനൻ താതൻ ഗുരുവു�
ല്ലാസേമാടു മറ്റങ്ങുള്ള േദശികന്മാരും” അനുഗ്രഹിക്കണ�
െമന്നു് അേദ്ദഹം കാവ്യാരംഭത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു.
“തിരുേവറ്റുമാനൂരമരുേപാറ്റിതൻപദതാരും മുറ്റും ഞാൻ
വന്ദിക്കുേന്നൻ” എന്ന വരികളിൽ ഇഷ്ടേദവതേയയും
നമസ്കരിക്കുന്നു.

“താമരനാഭൻതിരുവടിതന്നുെട
താമരമലരടി സതതം മാനസ-
താരതിൽ നിധിയായ്ക്കരുതീടും ശ്രീ-
രാമമഹാനൃപകുലേശഖരനിഹ
ഭൂമിസുരർക്കമൃതായ് മരുവീടിന
സാമദയാംബുധിയായമഹീപതി
രാേമശ്വരമാകും പരരാജ്യത്തിനു
രാേജശ്വരെനഴുനള്ളിന വാർത്തകൾ
ശിഷ്ടന്മാർ ധരണീസുരർ െചാല്ലി-
േക്കട്ടപ്രകാരം പറയുന്നൂ ഞാൻ”

എന്ന പീഠികേയാടുകൂടി കഥ ആരംഭിക്കുന്നു. അേദ്ദഹം
സ്മരിക്കുന്ന രാജേസവകന്മാരിൽ ഒരാൾ ദാേമാദരൻന�
മ്പിയാരാണു്; അേദ്ദഹമായിരിക്കും അപ്പക്കഥയുെട പ്ര�
േണതാവു്.

കവിതാരീതി
രാേമശ്വരയാത്ര വിഭക്ത്യുജ്ജ്വലമെല്ലങ്കിലും ഭക്തിസുര�
ഭിലമായ ഒരു കൃതിയാണു്. അക്കാലെത്ത തിരുവിതാം�
കൂർചരിത്രെത്തപ്പറ്റി അമൂല്യങ്ങളായ പല അറിവുകളും
നമുക്കു് അതിൽനിന്നു ലഭിക്കുന്നു. ചില ശീലുകൾ ഉദ്ധരി�
ക്കാം.

ഭടന്മാരുെട വിേനാദങ്ങൾ
എഴുന്നള്ളേത്താടുകൂടി േപായ തിരുവിതാംകൂർ ഭടന്മാരു�
െട ചില വിേനാദങ്ങെളപ്പറ്റി അറിവാൻ വായനക്കാർ�
ക്കു കൗതുകമുണ്ടായിരിക്കും.
“അേപ്പാഴങ്ങു പടജ്ജനെമല്ലാം
ശില്പേത്താടു സുഖിച്ചിട്ടങ്ങവർ
തപ്പടി തേമ്പറടികൾ മുഴക്കി-
െക്കാെമ്പാടു കാളംവിളിേഘാഷെത്താടു-
ടുെക്കാടു നന്തുണി ചന്തിരവളയ-
മിടയ്ക്കിെട നെല്ലാരു വിരേലറുകളും
െകാട്ടിന വില്ലും പലതരമങ്ങെന
വട്ടമതായ്ക്കയ്യിലെയാടു താളം-
കൂട്ടിയടിച്ചു െചറിച്ചവർ േമേന്മൽ
കൂട്ടംകൂടി മിടുക്കിെനാടങ്ങെന
മുത്തമിഴിൽേച്ചർത്തഴെകാടു െകട്ടിയ
മുഗ്ദ്ധതരം രാമായണപാട്ടുകൾ
ഭാരതകഥെയാടു സങ്കീർത്തനവും
പാനകളും മാരൻപാട്ടുകളും
പറയൻകഥ ചീതങ്കനുേമാട്ടനും
പരിെചാടു ചില വഞ്ചിപ്പാട്ടുകളും
ഉലകുെടെപരുമാൾപാട്ടുകൾ മറ്റും
കുലേശഖരവരകീർത്തനപാട്ടും
മത്സരേമാടവർ െചാല്ലിപ്പാടീ-
ട്ടുത്സാഹെത്താടു പിെന്നപ്പലപല
ഗാഥകൾ തായം ചതുരംഗാദികൾ
പകട പറഞ്ഞും െപാരുതു രസിച്ചും”

കവിക്കു കല്പനാശക്തിയും ഇെല്ലന്നു പറയുവാൻ പാ�
ടില്ല. അേധാലിഖിതങ്ങളായ ശീലുകൾ പരിേശാധി�
ക്കുക.

“മുന്നം രഘുപതി ദശവദനാദിക-
ളുന്നതരാക്ഷസപാളിെയെയല്ലാം
ധന്യൻ തിരുവടി ശരനികരത്താൽ
െവന്നു മഹാലക്ഷ്മിെയയും മീണ്ടു
െപാങ്ങും ഹരിൈസന്യെത്താടുകൂടി-
പ്പുഷ്പകമായ വിമാേന േകറി.
അക്കാലത്താ ത്രിഭുവനൈദവമ-
േയാധ്യയ്ക്കാെയഴുനള്ളിയേപാെല,
തിരുവഞ്ചീശ്വരനിേപ്പാളിങ്ങെന
ദുരിതമതാെയാരു രാക്ഷസപാളിെയ
ഉരുതരതീർത്ഥസ്നാനശരത്താൽ
വിരെവാടു സംഹാരെത്ത വരുത്തി
മുക്തിയതാകും ശ്രീമഹാലക്ഷ്മിെയ
മുഗ്ദ്ധതരത്തിൽ വരിച്ചുംെകാണ്ടു
നിർമ്മലകീർത്തിയതാം ൈസന്യെത്താടു
ധർമ്മമതായ വിമാേന േകറി
ഇക്കാലത്തിന്നരകുലൈദവത-
മിതെമാടുതിരുേവണാട്ടുകരയ്ക്കായ്
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
െപരിെയാരു ചതുരംഗപ്പടനടുേവ
പരിെചാെടഴുന്നള്ളത്തു തുടങ്ങീ,”

ഈ വിഷയെത്തപ്പറ്റി നാഞ്ചനാട്ടുതമിഴിൽ സാമാന്യം
വിസ്തൃതമായ ഒരു വില്ലടിച്ചാൻപാട്ടും കിട്ടീട്ടുണ്ടു്.
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സ്രഗ്ദ്ധരാവൃത്തത്തിൽ ഇരുപെത്താന്നു േശ്ലാകങ്ങെള�
െക്കാണ്ടു നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള അപ്പക്കഥ എന്ന െചറിയ
മണിപ്രവാളകൃതിയുെട പ്രേണതാവു് ഒരു ദാേമാദരൻ�
നമ്പിയാരാെണന്നതിനു് അതിൽത്തെന്ന േരഖയുണ്ടു്.
അേദ്ദഹം കലക്കത്തു കുടുംബത്തിെല ഒരങ്ഗമായിരി�
ക്കാം. ധർമ്മരാജാേവാടു കൂടി രാേമശ്വേത്തക്കു േപായ�
തു് അേദ്ദഹമായിരിക്കാൻ ഇടയുെണ്ടന്നും ഞാൻ സൂചി�
പ്പിച്ചുകഴിഞ്ഞു.

ഇതിവൃത്തം
പണ്ടു് ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ തെന്റ പുത്രേനാടുകൂടി ഒരു സ്ഥ�
ലത്തു താമസിക്കുേമ്പാൾ അച്ഛൻ ശ്രാദ്ധമൂണു കഴിഞ്ഞു
െകാണ്ടുവന്ന അപ്പം മകൻ മുറ്റത്തു നട്ടു. അടുത്ത ദിവ�
സം അതു മുളച്ചിെല്ലങ്കിൽ താൻ അച്ഛെന്റ “െകാങ്ങണം
കത്തിെകാണ്ടു് അതിെന അറുത്തുകളയു” െമന്നു ഭയ�
െപ്പടുത്തുകയാൽ അതു മുളയ്ക്കുകയും ക്രേമണ ഒരു വൃക്ഷ�
മായി വളരുകയും െചയ്തു. അതിൽ കായ്ക്കുന്ന അപ്പങ്ങൾ
ഉണ്ണിയും തിന്നുെകാണ്ടിരുന്നു. അങ്ങെനയിരിെക്ക ഒരു
രാക്ഷസി ആ സ്ഥലത്തുെചന്നു് ഉണ്ണിെയ ഭക്ഷിക്കണ�
െമന്നു കരുതി അയാെള ചതിച്ചു തെന്റ ഗൃഹത്തിേലക്കു
െകാണ്ടുേപാകുകയും ഉണ്ണി ബുദ്ധിസാമർത്ഥ്യം െകാണ്ടു്
അവിെടനിന്നു് രക്ഷെപ്പടുകയും െചയ്തു. വീണ്ടും രാക്ഷസി
അയാെള പിടിച്ചുെകാണ്ടുേപായി. ആ അവസരത്തിൽ
ഉണ്ണി അവളുെട മകളായ കുട്ടിെപ്പണ്ണിെനെക്കാല്ലുകയും
തള്ളെയ കിണറ്റിൽ ചാടിച്ചു് അതു കല്ലിട്ടടയ്ക്കുകയും െച�
യ്തു. തിരിെയ അപ്പമരത്തിൽ േകറി അപ്പവും ഭക്ഷിച്ചു
സുഖമായിരുന്നു. അതാണു് അപ്പക്കഥയിെല പ്രതിപാ�
ദ്യം. ഇതു് “േകൾക്കിലും െചാല്കിലും താൻ േക്ലശം തീ�
രും ജനാനാം നിശി പുനരുടേന നിദ്രയും വന്നുേചരും”
എന്നു കവി പറയുന്നു. ഈ കൃതിയിൽനിന്നു രണ്ടു േശ്ലാ�
കങ്ങൾ താെഴേച്ചർക്കുന്നു.

“ഒന്നും േകട്ടീലതിന്നുത്തരമധികരുഷാ
പാകശാലാമകംപു-

െക്കാന്നും മിണ്ടാെത മാറാപ്പവളുടെനയഴി-
െച്ചാന്നു നന്നായ്ക്കുടഞ്ഞു;

അേന്നരം ചണ്ടിയേത്ര സലിലെമാടു പതി-
ക്കുന്നു; കിണ്ടം പിണഞ്ഞൂ

കള്ളൻ നെമ്മച്ചതിച്ചു; ശിവശിവെയളുത-
ല്ലിക്കുമാരൻ സമർത്ഥൻ.

ഇക്കള്ളൻ തെന്റ കണ്ഠം െനാടിയിടയിലറു-
ത്താശു രക്തം കുടിക്കാ-

തിക്കാളിെപ്പണ്ണടങ്ങാ ദൃഢമിതിയലറി-
െക്കാണ്ടു പല്ലും കടിച്ചു്

രേക്ഷാനാരീ വിരൂപാ ഖരഭഗിനി പുരാ
രാമേനാെടന്നേപാെല

ശ്ശീഘ്രം ഗത്വാ കുമാരൻ മരുവിന തരുവിൻ-
കീഴിരുന്നാളിരന്നാൾ”

െവടിക്കമ്പവിധി
െവടിക്കമ്പവിധി എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ മാതങ്ഗലീലാദി�
ഗ്രന്ഥങ്ങളിെലന്നേപാെല “ശ്രീ മങ് ലാസ്പദസദാശ്രയനീലകണ്ഠം”
എന്ന വന്ദനേശ്ലാകം കാണുന്നുണ്ടു്; എങ്കിലും അതു തി�
രുമംഗലത്തു നീലകണ്ഠൻ മൂത്തതിെന്റ കൃതിയാെണന്നു്
എനിക്കു േബാധ്യമാകുന്നില്ല. െവടിക്കമ്പവിധി എഴുതിയ
പണ്ഡിതൻ അതു സ്വകൃതിയുേടയും വന്ദനേശ്ലാകമാ�
ക്കി എേന്ന കരുേതണ്ടതുള്ളു. കവനൈശലികൾക്കു
തമ്മിൽ അത്ര വളെര വ്യത്യാസം കാണുന്നു എന്നുള്ള�
തു് ആ ഊഹത്തിനുള്ള പല കാരണങ്ങളിൽ ഒന്നാണു്.
പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥം ആമൂലാഗ്രം സംസ്കൃതവൃത്തങ്ങളിലുള്ള
േശ്ലാകങ്ങെളെക്കാണ്ടു നിബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നു.

“െവൺചാമരെച്ചറിയ പൂവിനു ഗന്ധകത്താ-
െലാേന്നഴുെകാൾക ലവണം കരിയുപ്പിലർദ്ധം
നാലാം മണൽത്തരിെയാെടാക്കുമുരുക്കു ചൂർണ്ണം
േചർപ്പൂ മുളംകുഴലിനുള്ളിൽ നിലാവുേപാെല.

േകാഴിമുട്ടയിെലഴുന്ന പൂവിന-
ങ്ങുപ്പു പത്തു കരി മൂന്നുേപാൽപ്പലം
മൂന്നു ഗന്ധകമുരുക്കുചൂർണ്ണവും
മൂന്നുെകാണ്ടതിലമർത്തു േയാജേയൽ.”

വ്യവഹാരമാല പദ്യം
മഴമങ്ഗലത്തിെന്റ വ്യവഹാരമാലെയ അനുകരിച്ചു ഭാ�
ഷയിൽ േകരളത്തിെല വസ്ത്വനുഭവക്രമെത്തപ്പറ്റിയും
മറ്റും ആേരാ രചിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കൃതിയാണിതു്. ഈ ഭാ�
ഷാവ്യവഹാരമാല മെറ്റാരാൾ തമിഴിലും തർജ്ജമെച�
യ്തിരിക്കുന്നു. തമിഴ് വ്യാഖ്യാനം 985-ൽ എഴുതിയതിനു
േരഖയുണ്ടു്. അതിനു മുമ്പായിരിക്കണമേല്ലാ മൂലത്തിെന്റ
ആവിർഭാവം. അതിെല ഭാഷയ്ക്കു പത്താം ശതകേത്താ�
ളേമ പഴക്കം േതാന്നുന്നുള്ളു. പല വൃത്തങ്ങളിൽ പദ്യ�
ങ്ങൾ എഴുതിേച്ചർത്തിട്ടുെണ്ടങ്കിലും അനുഷ്ടുെപ്പാഴിെയ
മറ്റു വൃത്തങ്ങൾ െകാണ്ടു ൈകകാര്യം െചയ്യുവാൻ ഗ്രന്ഥ�
കാരൻ അപ്രഗല്ഭനാെണന്നു വ്യക്തമാകുന്നു. ഗ്രന്ഥം
ഇങ്ങിെന ആരംഭിക്കുന്നു.

“ഗണനാഥെന വന്ദിച്ചു വാണിമാതാവുതെന്നയും
വ്യവഹാരം സമുദ്ദിശ്യ ഭാഷാരൂേപണ കഥ്യേത.

ഋണദാനം തുടങ്ങീട്ടു പതിെനട്ടുവിധം പുരാ
വ്യവഹാരപദം േപ്രാക്തം നാരദാദിമുനീശ്വൈരഃ,

ധർമ്മാധർമ്മങ്ങളും കാലം േദശവും ജാതികർമ്മവും
രാജബ്രാഹ്മണവാക്യത്താൽ ഗ്രഹിേക്കണം വിേശഷതഃ.
ബ്രാഹ്മണപ്രവരന്മാരാം സഭാസത്തിെലാരുത്തമൻ
വിവാേദന വിളിേച്ചവം േചാദിേക്കണം നൃപാജ്ഞയാ.

ചിന്തിച്ച കാര്യെമെന്തന്നുെമന്തുെതാട്ടു വിവാദവും
അന്തർഗ്ഗതങ്ങെളല്ലാേമ ഹന്ത! സേത്യന െചാല്ലുവിൻ.

വൃത്താന്തമറിയിക്കുേമ്പാൾ വാക്കിെന്റ സ്ഥിതിേഭദവം
സ്ഥിതിയും ഭാവവും തദ്വൽ ദൃഷ്ടിേചഷ്ടയുേമാർക്കണം.

സത്യമായ വചെസ്സങ്കിൽ യുക്തിേചർന്നു യഥാക്രമം
മുഖപ്രസാദവും കാണാം പ്രകൃതിസ്ഥിതിയും തഥാ.

സത്യം ൈകവിട്ട വാെക്കന്നു ചിേത്ത
േബാധിച്ചുെകാള്ളുവാൻ

ശിരസ്സിൽെച്ചാറിയും പിെന്ന സ്വരത്തിൽേഭദമായ്  വരും;

നിടിലത്തിൽ വിയർത്തീടും െനടുവീർപ്പുളവായ്  വരും;
കായമാത്രം വിറച്ചീടും വായിൽ തീരു വറണ്ടുേപാം;

സ്ഥിതിക്കിളക്കം മാറീടാ വാടീടും മുഖേശാഭയും;
അധരെത്തബ്ഭുജിച്ചീടുമേധാദൃഷ്ടികളായ്  വരും;

ഇടെനഞ്ഞു വിറച്ചിട്ടങ്ങിടറീടുന്ന വാക്യവും;
സ്വല്പേനരം പറഞ്ഞിട്ടു നിർജ്ജേന െചന്നുനില്ക്കയും,

പൃച്ഛകന്മാർ വിളിക്കുേമ്പാൾ ക്രുദ്ധഭാവം നടിക്കയും,
മേധ്യ മേധ്യ വരും പിെന്നസ്സത്വരം നീങ്ങിനില്ക്കയും,

ഇത്ഥം പ്രകൃതി ൈകവിട്ടങ്ങേപ്പാൾ വികൃതിയും തഥാ.”

സംസ്കൃതത്തിലുള്ള വിവാദനിയമങ്ങൾ സംഗ്രഹിച്ചു ഭാ�
ഷയിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നതായി ഗ്രന്ഥത്തിൽ പ്രസ്താവി�
ച്ചിരിക്കുന്നു.

“ഗീർവാണഭാഷയിൽശ്ശാസ്ത്രം സംഗ്രഹിച്ചു പറഞ്ഞവ
ചുരുക്കിബ്ഭാഷയാക്കീട്ടു െചാല്ലുേന്നൻ േഭദമില്ല േകൾ.

ശബ്ദാർത്ഥതത്വവിജ്ഞാനമില്ലാത്ത ജനെമാക്കേവ
ഭാഷയാമിതിെനത്തെന്ന വിശ്വസിച്ചു നടക്കണം.”

മഴമങ്ഗലത്തിെന്റ വ്യവഹാരമാലയിൽ േകരളത്തിെല
വസ്ത്വനുഭവക്രമങ്ങെള സ്പർശിച്ചിട്ടില്ല.

വ്യവഹാരമാല ഗദ്യെത്തപ്പറ്റി അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ
പ്രസ്താവിക്കും.



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

http://ax.sayahna.org/ulloor/chp-ulloor-ksc3-33.pdf
http://ax.sayahna.org/ulloor/chp-ulloor-ksc3-34.pdf
http://ax.sayahna.org/ulloor/chp-ulloor-ksc3-35.pdf
http://ax.sayahna.org/ulloor/chp-ulloor-ksc3-36.pdf
http://ax.sayahna.org/ulloor/chp-ulloor-ksc3-37.pdf
http://ax.sayahna.org/ulloor/chp-ulloor-ksc3-38.pdf
http://ax.sayahna.org/ulloor/chp-ulloor-ksc3-39.pdf
http://ax.sayahna.org/ulloor/chp-ulloor-ksc3-40.pdf
http://ax.sayahna.org/ulloor/chp-ulloor-ksc3-41.pdf
http://ax.sayahna.org/ulloor/ulloor-ksc-1.pdf
http://ax.sayahna.org/ulloor/ulloor-ksc-2.pdf
http://ax.sayahna.org/ulloor/ulloor-ksc-3.pdf
http://ax.sayahna.org/ulloor/ulloor-ksc-4.pdf
http://ax.sayahna.org/ulloor/ulloor-ksc-5.pdf

	കിളിപ്പാട്ടുകളും ആട്ടക്കഥകളും
	കല്ലേക്കുളങ്ങര രാഘവപ്പിഷാരടി
	കുടിയംകുളത്തു ശുപ്പുമേനോൻ 
	ശുപ്പുമേനോനും ധർമ്മരാജാവും
	നെടുമ്പയിൽ കൊച്ചുകൃഷ്ണനാശാൻ 
	മച്ചാട്ടു നാരായണനിളയതു്
	ഭാഷാഗാനങ്ങൾ – തിരുവാതിരക്കളി
	ഇളയതിന്റെ കൃതികൾ
	എക്കണത്തു ശങ്കുണ്ണിക്കൈയ്മൾ 
	പണ്ടാരത്തു നാരായണപിള്ള
	കല്ലൂർ നമ്പൂരിപ്പാടു്
	മറ്റു ചില നൃത്യപ്രബന്ധകാരന്മാർ
	ആട്ടക്കഥകൾ
	മണ്ടവപ്പള്ളി ഇട്ടിരാരിച്ചമേനോൻ
	വടക്കൻ രുക്മാംഗദചരിതം
	ബാലകവി രാമശാസ്ത്രികൾ
	പാലക്കാട്ടു് അമൃതശാസ്ത്രികൾ
	പൊല്പാക്കര നമ്പൂരിപ്പാടു്
	മന്ത്രേടത്തു് നമ്പൂരിപ്പാടു്
	കുന്നത്തു സുബ്രഹ്മണ്യൻപോറ്റി
	സുന്ദരീസ്വയംവരം ആട്ടക്കഥ
	മറ്റു ചില ആട്ടക്കഥകൾ
	കുചേലകഥ
	സ്വർല്ലോകമാലിക
	കൃഷ്ണാർജ്ജുനസംവാദം
	വൃഷപുരമാഹാത്മ്യം കിളിപ്പാട്ടു്
	ബൃഹസ്പതിവാക്യം കിളിപ്പാട്ടു്
	പ്രഹ്ലാദചരിതം കിളിപ്പാട്ടു്
	സഹദേവവാക്യം കിളിപ്പാട്ടു്
	അവിരോധം കിളിപ്പാട്ടു്
	വൈശാഖമാഹാത്മ്യം കിളിപ്പാട്ടു്
	ഗുരുദക്ഷിണപ്പാന
	മുറജപപ്പാന
	സുഭദ്രാഹരണം പാന
	നളചരിതം പാന
	ദൂതവാക്യം പാന
	മുകാമിമാഹാത്മ്യം കിളിപ്പാട്ടു്
	പ്രബോധചന്ദ്രോദയം പാട്ടു്
	കൂരിയാറ്റപ്പാട്ടു്—ഇതിവൃത്തം
	രാമേശ്വരയാത്ര ഓട്ടംതുള്ളൽ
	അപ്പക്കഥ


