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പലവകപ്പാട്ടുകളും

ഗദ്യകൃതികളും

(ക്രി. പി. പതിെനട്ടാം ശതകം, ഉത്തരാർദ്ധം തുടർച്ച)
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1 വാേനാർനദീനിലയകീർത്തനം

ഹരിനാമകീർത്തനത്തിെന്റ രീതി പിടിച്ചു പില്ക്കാലങ്ങ�
ളിൽ ചിലർ ചില പാട്ടുകൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അവയിൽ രണ്ടു
പാട്ടുകെളപ്പറ്റി മാത്രം ഇവിെട പ്രസ്താവിക്കാം. ഒന്നു്
അമ്പലപ്പുഴ ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമിെയപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു േസ്താത്ര�
മാണു്. ആെക അൻപത്തി മൂന്നു ശീലുകളുണ്ടു്. എല്ലാം
“ജയ” എന്ന പദത്തിൽ അവസാനിക്കുന്നു. ചില ശീലു�
കൾ എടുത്തു കാണിക്കാം.

“ശ്രീവാസുേദവ യദുവംശാവതംസ സുര-
വിേദ്വഷിഗർവഹര നന്ദാത് മജാത ജയ;
േദേവശ ശർവനത വാേനാർനദീനിലയ
കല്യാണരംഗനട കാരുണ്യഗാത്ര ജയ.

വൻേപറുമിജ്ജനനേദഹാത്യയാംബുനിധി-
സന്താപവൻതിരകൾ േവർമായുമാറുലകിൽ
നിൻപാദപത്മയുഗെമേപ്പാഴുെമൻമനസി
കാണായ് വേരണമരവിന്ദാക്ഷ കൃഷ്ണ ജയ.

വാർേതടുമിബ് ഭുവനേമാർേത്താളെമത്രയുമ-
സാരം വിനശ്വരമനന്താതുലാർത്തികരം
േചേതാഹരം വിമലമൻേപാടു േമനി തവ
കാണാകണം വരദ നിത്യം രേമശ ജയ.
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
േഹമപ്രസ്തനശിഖിപിഞ്ഛങ്ങളും ശിരസി
ഫാേല നിറം കലരുമക്കുങ്കുമദ്യുതിയും
ആേമാഹമൻപിെനാടു േലാേകഷു േചർത്തകുനു-
ചില്ലീസുസൂചിതപരാനുഗ്രേഹാദയവും

ആേലാലേശാണതരേനത്രദ്വേയ വിപുല-
കാരുണ്യവാരിധിമഹാവീചിമാലകളും
ആലാപഭംഗികളുമല്പസ്മിതം ഗളത-
ലാകല്പമംഗദഘടാകങ്കണാദികളും

ഓമൽക്കരാംഗുലികളും േമാതിരങ്ങൾ മണി-
കാഞ്ചീകലാപമണിെപാന്നിൻചിലമ്പുകളും
സീമാവിഹീനപദതാർ േമാതിരങ്ങൾ നഖ-
ജാലങ്ങളും വിതര കാണ്മാൻ ഹൃേദഡ്യ മമ.”

ഈ കവിതയ്ക്കു വലിയ ഗുണെമാന്നുമില്ല. “ആപീനദീർ�
ഘഭുജ പേത്മ നിറന്ന” എന്ന വരിയിൽ ‘നിറന്ന’ എന്ന
പദവും മറ്റും കാണുന്നതുെകാണ്ടു പത്താം ശതകത്തി�
നു പിന്നീടല്ല ഇതിെന്റ നിർമ്മിതി എന്നു് അനുമാനി�
ക്കാം.



2 ഗുരുനാമകീർത്തനം

അടുത്തതായി പറയാൻേപാകുന്ന ഗുരുനാമകീർത്തന�
ത്തിെന്റ സാരസ്യം ഇതിലും പരുങ്ങലിലാണു്. “മാതൃ�
പിതൃവാരും” എന്നും മറ്റും അതിൽ തട്ടിമൂളിച്ചു കാണുന്നു.
അതിെന്റ പ്രേണതാവു് ഒരു നമ്പൂരിയാെണന്നു് ഋഗ്യജ്ജു�
സ്സാമാദികെളപ്പറ്റിയുള്ള പ്രസ്താവനയിൽനിന്നു െവളിവാ�
കുന്നു. ഹരിെയേപ്പാെലതെന്ന ഗുരുവിെന വന്ദിക്കുവാൻ
കവി ആവശ്യെപ്പടുന്നു. ‘ഹരിഃ’ മുതൽ ‘ക്ഷ’ വെരയുള്ള
അക്ഷരങ്ങളിൽ അനുക്രമമായി ശീലുകൾ ആരംഭിച്ചിട്ടു�
ണ്ടു്. ഓേരാന്നും “േഗാവിന്ദ രാമ ജയ” എന്നവസാനിക്കു�
ന്നു. ഹരിനാമകീർത്തനം കണ്ടാണു് അേദ്ദഹം ഗുരുനാമ�
കീർത്തനം രചിച്ചെതന്നുള്ളതിനു ഗ്രന്ഥത്തിൽത്തെന്ന
െതളിവുണ്ടു്.

“ണന്തം കലർന്ന ഹരിനാമത്തിെനാക്കുമിഹ
ചന്തം വളർന്ന ഗുരുനാമം ജപിക്കിലിഹ”

എന്നും
“ഹരിനാമകീർത്തനവും ഗുരുനാമകീർത്തനവു-
െമാരുേപാെല ഭക്തിപദമനിശം സ്തുതിപ്പവനു
കരുതുന്നെതന്തു ഫലമനുഭൂതദത്തമിഹ
കരുണാകരായ നമ േഗാവിന്ദ രാമ ജയ”

എന്നുമുള്ള ഭാഗങ്ങൾ േനാക്കുക.

ചില പാട്ടുകൾ ചുവേട പകർത്തുന്നു.

“ഹരിെയെന്നാരക്ഷരമതരിേക വിളിച്ചു ബത
പരിേചാടു ശിക്ഷയിലിതരുളീടുെമൻഗുരുെവ
ഹരിെയന്നുറച്ചു പുനരനിശം നമിപ്പതിനു
കരളിങ്കലാക മമ േഗാവിന്ദ രാമ ജയ”

“ഈശൻ െവറുക്കിലതുേമലെങ്ങാഴിക്കുമിഹ
കൂശാെത േദശികനതാചാരമിന്നു ഭുവി
നാശങ്ങളാശു ഗുരു േകാപിക്കിൽ വന്നടിയു-
മീശൻ തടാ സപദി േഗാവിന്ദ രാമ ജയ”

അങ്കം െപാരുന്ന ജനവും കാലനും ഗുരുവ-
രൻകാരണം പരവശം തൽകൃതാന്തഭട-
സംഘങ്ങൾ ശങ്കരെനാെടേന്താന്നു െചയ് വരവർ
ശങ്കിച്ചു വാങ്ങുമിഹ േഗാവിന്ദ രാമ ജയ” .

ഈ കീർത്തനവും പത്താം ശതകത്തിൽ ഉത്ഭവിച്ചതാ�
െണന്നു േതാന്നുന്നു.



3 ദശമം സങ്കീർത്തനം (എട്ടുവൃത്തം)

പാണ്ഡവശങ്കരം മുതലായ ചില സങ്കീർത്തനങ്ങെളപ്പ�
റ്റി 31-ആമധ്യായത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ. രാമാ�
യണം ഇരുപത്തിനാലുവൃത്തം, ഭാഗവതം ഇരുപത്തി�
നാലുവൃത്തം ഇവയുെട സ്വരൂപവുംമറ്റും വായനക്കാർ
ധരിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ആ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ രചിച്ചിട്ടുള്ള മെറ്റാ�
രു സങ്കീർത്തനമാണു് ദശമം എട്ടുവൃത്തം. ഓേരാ വൃ�
ത്തത്തിലും ധാരാളം പാട്ടുകളുണ്ടു്. ദശമസ്കന്ധത്തിെല
ഇതിവൃത്തം മുഴുവൻ അജ്ഞാതനാമാവായ ഒരു കവി
സംേക്ഷപിച്ചിരിക്കുന്നു. കാലേമെതന്നു നിർണ്ണയിക്കാൻ
പ്രയാസമുണ്ടു്. 10-ആംശതകമാെണന്നു ഊഹിക്കാം.
രണ്ടു മൂന്നു ഭാഗങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചുെകാള്ളെട്ട.

“അവനിയിൽ വസുേദവാത്മജനായ്  വ-
ന്നവതാരംെചയ്തരുളിന ഭഗവാൻ
അവയവ ലീലകൾ തടവിയെതല്ലാ
മിത പുകഴുേന്നൻ നാരായണജയ.

അവനീമാെതാരു പശുവായംബുജ-
ഭവെനക്കണ്ടു കരഞ്ഞു പറഞ്ഞാൾ
അവശത തങ്കലിയന്നവെയല്ലാ-
മവനതവദനാ നാരായണജയ.” (പ്രഥമവൃത്തം)

“ജനകനും േഗാപജനങ്ങളും വന്ന-
ങ്ങണഞ്ഞുനിന്നവർ കരയുേമ്പാൾ
പിണക്കം കാണായു് മുകുന്ദനും കൃഷ്ണ-
ഫണധരൻതാനും ഹരി നേമാ.

… … …
തലകളായിരം ചതഞ്ഞു കാളിയൻ
വളെരേച്ചാരകാർന്നവശനായ്
തളർന്നുവീണേപ്പാൾ സ്തുതിച്ചു പത്നികൾ
നളിനനാഭെന ഹരി നേമാ.” (തൃതീയവൃത്തം)

“പരൻപൂരുേഷാേക്തന േയാേഗനപാർത്ഥൻ
പരിത്യജ്യ േദഹം വിശുദ്ധാന്തരാത്മാ
പരബ്രഹ്മരൂപസ്യ വിേഷ്ണാസ്സ്വരൂപം
പരം പ്രാപ േവഗാന്മുകുന്ദാ! മുരാേര!
സേരാജാസനപ്രാർത്ഥനാം േകട്ടു സാക്ഷാൽ
പരൻ പൂരുഷൻ േഗാപികാപത്യഭാവാൽ
ധരാഭാരവും തീർത്തു പാലാഴിമേധ്യ
പുരം സംപ്രേപേദ മുകുന്ദാ! മുരാേര!” (അഷ്ടമവൃത്തം)



4 േകാട്ടൂർ നമ്പിയാർ

ഉത്തരേകരളത്തിൽ ചിറയ്ക്കൽത്താലൂക്കിൽ കരിവള്ളൂർ
േദശത്തു േകാട്ടൂർ എെന്നാരു ഭഗവതി േക്ഷത്രമുണ്ടു്. ചി�
റക്കൽ േകാവിലകം വക േകാട്ടൂർമഠത്തിനടുത്താണു്
‘പള്ളിയറ’ എന്നു പറയുന്ന ആ േക്ഷത്രം. കരിെവള്ളൂർ
േക്ഷത്രത്തിെല ശ്രീപരേമശ്വരെന്റ പത്നിയായ പാർവ�
തീേദവിെയ അവിെട പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണു്
സങ്കല്പം. അവിെട േകാട്ടൂർ നമ്പിയാർ എന്ന ഒരു വി�
ശിഷ്ടകവി പത്താംശതകത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നു. േപെര�
െന്തന്നറിവില്ല. അേദ്ദഹത്തിെന്റ കൃതികളിൽ ഒന്നാണു്
സുപ്രസിദ്ധമായ കുേചലകഥ പത്തുവൃത്തം. ആ കൃതിയു�
െട ഒരു പ്രതീകത്തിൽ” േകാട്ടൂർ നമ്പിയാരുെട പാട്ടു്”
എന്നും േകാഷട്യപുരനിവാസിൈന്യ അംബികാൈയ
നമഃ” എന്നുമുള്ള കുറിപ്പുകൾ കാണ്മാനുണ്ടു്. െകാല്ലം
622-ൽ ഉദയവർമ്മേകാലത്തിരി ആ രാജ കുടുംബത്തി�
െന്റ കുലേദവതയായ കളരിവാതില്ക്കൽ ഭഗവതിയുെട
അടിയന്തരക്കാരിൽ ഒരു െതയ്യംപാടിക്കു േകാട്ടൂരധി�
കാരിെയന്ന സ്ഥാനം നല്കിയതായി കാണുന്നു. ആ കു�
ടുംബത്തിൽ ജനിച്ച ഒരു കവിയാണു് കുേചലകഥയുെട
കർത്താവു്. അേദ്ദഹം കുേചലകഥ ൈകെകാട്ടിക്കളിപ്പാ�
ട്ടിനു പുറേമ (1) സുഭദ്രാഹരണം ൈകെകാട്ടിപ്പാട്ടു് (2)
നളചരിതം േകാല്ക്കളിപ്പാട്ടു് എന്നിങ്ങെന രണ്ടു ഭാഷാഗാ�
നങ്ങൾകൂടി നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതായി അറിയുന്നു.



5 കുേചലകഥ

കുേചലകഥ സ്വല്പം സംസ്കൃതപ്രധാനമാെണങ്കിലും ൈക�
െകാട്ടിക്കളിപ്പാട്ടുകളുെട കൂട്ടത്തിൽ അതു് അഭ്യർഹിത�
മായ ഒരു സ്ഥാനെത്ത അലങ്കരിക്കുന്നു. ഒടുവിൽ താെഴ�
ക്കാണുന്ന ഫലശ്രുതിേശ്ലാകം ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

“ലീലാമാനുഷേദഹനായ കമലാഭർത്തുഃ കഥാസ്തവ്യഥാ
ബാലസ്ത്രീജനേകളേയ വിരചിതാ ഭാഷാമയീയം മയാ
പാേലാലും െമാഴിമാരമൂമനുദിനം പാടിക്കളിച്ചീടുകിൽ-
ത്താേലാലിപ്പതിനാശു പുത്രരുളവാമർത്ഥാദിമങ്ഗല്യവും.”

തൃതീയവൃത്തത്തിൽനിന്നു് ഒരു ഭാഗമുദ്ധരിച്ചു കവിതാരീ�
തി കാണിക്കാം. ദ്വാരകാപുരിയുെട വർണ്ണനമാണു് പ്ര�
േമയം.

“പാേലാലുംെമാഴിമാരാമാേലാലനയനമാർ
ചാലേവ പലർകൂടിെയാത്തു െചേമ്മ
കുന്തളമഴിഞ്ഞുലഞ്ഞന്തരാന്തരാ സുമ-
സഞ്ചയമതിേങ്കന്നു ചിന്തിച്ചിന്തി,
സഞ്ചിതരസഭരചഞ്ചലതരനയ
നാഞ്ചലമേങ്ങാടിേങ്ങാേടാടിേയാടി,
െനഞ്ചകമലിയുന്ന െകാഞ്ചേലാടിണങ്ങുമ-
പ്പുഞ്ചിരിപ്പുതുമലർ തൂകിത്തൂകി,
േകടറ്റ മണിേശാഭ കൂടിക്കലർന്ന തങ്ക-
ത്താടങ്കയുഗളങ്ങളാടിയാടി,
തിങ്കേളാടനുദിനമങ്കം തുടരും മുഖ-
പങ്കജത്തിങ്കൽ വിയർേപ്പറിേയറി,
ലാളിത്യമാണ്ട ഗളനാളത്തിൽത്താലിമാല
േമളത്തിലിടയിെട മിന്നിമിന്നി,
തങ്ങളിലിടതിങ്ങിബ് ഭംഗിയിലിളകുന്ന
തുംഗസ്തനങ്ങൾ കാന്തി െപാങ്ങിെപ്പാങ്ങി,
കിഞ്ചന ശിഥിലിതകാഞ്ചനകാഞ്ചീബദ്ധ-
പ്പൂേഞ്ചാലെയാരു കയ്യാൽത്താങ്ങിത്താങ്ങി,
മഞ്ജൂരണിതമണിമഞ്ജീരേശാഭിപാദ-
കഞ്ജതലങ്ങേളറ്റം വാടിവാടി,
ചന്തത്തിലിത്ഥം നിന്നു പന്തുകളടിക്കയും
സേന്താഷവാരിധിയിൽ നീന്തുകയും
ഇങ്ങെന പലവിധം മംഗലലീലേകാലു-
മംഗനാജനങ്ങൾക്കു സംഖ്യയില്ല.”

ഇതിൽ സ്വഭാേവാക്തിെക്കാപ്പംതെന്ന,

“പങ്കജകുമുദേയാസ്സേങ്കാചവികാസങ്ങ-
ളങ്കങ്ങളറിവതിനുെണ്ടങ്കിലും
കിന്തു സംപൂർണ്ണചന്ദ്രൻ സന്തതമുദിക്കയാ-
െലന്തുേപാൽത്തിഥിേഭദം കണ്ടറിവാൻ?”

“തെന്നയും മറന്നവൻ പിെന്നയങ്ങവിടുന്നു
മന്നിടത്തിങ്കൽച്ചാടി േപടിയാെത
വത്സെത്തക്കണ്ടു ഹൃദി വാത്സല്യംപൂണ്ടു േഗാക്കൾ
തത്സമീപത്തിൽ േവഗാൽെച്ചല്ലുംേപാെല”

എന്നും മറ്റുമുള്ള ഈരടികളിൽ ഇതരാലങ്കാരങ്ങളും
കവി േമാഹനമായ രീതിയിൽ പ്രേയാഗിച്ചിരിക്കുന്നു.



6 നളചരിതം

ഈ കൃതിയിൽെപ്പട്ട
“േകാലഭൂപൻതെന്റ കാലിണ വന്ദിച്ചു
േകാല്ക്കളിപ്പാട്ടായു് കൃതിച്ച നളകഥ
േകാലത്തുനാട്ടിെന്റ േകളി പരത്തണം
േകാലരൂപംപൂണ്ട േകാലവംേശശ്വരി”

എന്നീ വരികൾമാത്രേമ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. സുഭദ്രാഹരണം കി�
ട്ടീട്ടില്ല.



7 രുക്മിണീസ്വയംവരം പാട്ടു് –
ഇതിവൃത്തം

കാർത്തികതിരുനാൾ രാമവർമ്മമഹാരാജാവിെന്റ േപ്ര�
യസിയായ ഒരു യുവതി ഒരവസരത്തിൽ ഒരു തത്തേയ�
ക്കണ്ടു് ഇങ്ങെന േചാദിക്കുന്നു.

“അത്യന്തകൗതുകംപൂണ്ടു പറേന്നാേരാ
ദിക്കുകൾ േതാറും നടന്നു മന്ദം
വൃത്താന്തെമാെക്കയറിഞ്ഞു വഴിേപാെല
ചിത്താനുേമാദം വരുന്ന തേത്ത!
തത്രം [1] നിനക്കില്ല േപാവതിെനങ്കിേലാ
തത്ര കുറെഞ്ഞാന്നു വാണിേടണം.
ശ്രീരാമവർമ്മകുലേശഖേരന്ദ്രനി-
ന്നീേരഴുലകിലും കീർത്തിേയാേട
വൃത്രാരിതേന്നാടു തുല്യനായു് വാഴുെമൻ
ഭർത്താവിെനയുേണ്ടാ കണ്ടു െചാൽക.
കണ്ടാലറിഞ്ഞിടാമിെല്ലാരു സേന്ദഹം
തണ്ടാർശരനിലും നേല്ലാനേല്ലാ.
ബാലപ്പനിമതിക്കാലസ്യം നല്കുന്ന
ഫാലപ്രേദശത്തിലുേണ്ടാ കണ്ടു
മാേലയപങ്കംെകാണ്ടുള്ള െതാടുകുറി-
െത്തല്ലിെന്റ േശാഭ വിളങ്ങുന്നതും?
പത്മനാഭൻതെന്നേസ്സവിച്ചു നിന്നാെണ
സത്മത്തിലാശു വരുന്നു നിെന്റ”

എന്നു വാഗ്ദാനം െചയ്തു തിരുവനന്തപുരേത്തയ്ക്കു േപായ
ഭർത്താവിെന തിരിെയ വന്നുകാണാത്തതുെകാണ്ടാ�
ണു് നായിക പരിഭ്രമിക്കുന്നതു്. അതുേകട്ടു തത്ത ആ
തിരുേമനിെയ സ്യാനന്ദൂരം േക്ഷത്രത്തിൽവച്ചു കണ്ടതാ�
യും, കൂെട സേഹാദരനും (രവിവർമ്മ ഇളയതമ്പുരാൻ)
ഉണ്ടായിരുന്നതായും പറഞ്ഞുേകൾപ്പിക്കുന്നു. ആ േക്ഷ�
ത്രത്തിെല ശീേവലിയും “നാടകശാലയിൽ നാരിമാർ
േചർന്നിട്ടു േമാടികൾ” കാട്ടുന്ന രീതിയും മറ്റും വർണ്ണി�
ച്ചതിനു േമൽ “വഞ്ചിമഹീപതിതെന്റ ജനനി” േയയും
അവിെട കണ്ടതായി അറിയിക്കുന്നു. അവിടെത്ത ശ്രീ�
കൃഷ്ണേക്ഷത്രത്തിൽ (ആമ്പാടിയിൽ) തത്ത ഒരു ബ്രാഹ്മ�
ണൻ” മല്ലാരിതാെനാരു കല്യാണംെചയ്ത” കഥ പ്രവച�
നം െചയ്യുന്നതു േകട്ടു് അതു നായികേയാടു നിേവദനം
െചയ്യുന്നതായാണു് കവിയുെട സങ്കല്പം. മഹാരാജാവി�
െന്റ മാതാവു പരഗതിെയ പ്രാപിച്ചതു 957-ലാകെകാണ്ടു
934- 957 ഈ വർഷങ്ങൾക്കിടയ്ക്കാണു് പ്രസ്തുതകൃതിയു�
െട ഉത്ഭവം എന്നു തീർച്ചെപ്പടുത്താം. കവിതയ്ക്കു ഗുണം
േപാരാ.

1. തത്രം ബദ്ധപ്പാടു്.



8 ചന്ദ്രസംഗമം പാട്ടു്

ഈ പാട്ടും പത്താം ശതകത്തിെല കൃതിെയന്നാണു്
േതാന്നുന്നതു്. കവിെയപ്പറ്റി ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂട.

“ബുദ്ധിമാന്മാേരാടു േവണം – നല്ല വൃത്താന്തവും
വിചാരിപ്പാൻ.

അല്ലായ്കിേലാ കാര്യെമല്ലാ – മങ്ങു വല്ലാെതതെന്ന വരുേമ.
ആറു കർണ്ണങ്ങളിൽേക്കട്ട – മന്ത്രമാരുള്ളു

രക്ഷിച്ചുെകാൾവാൻ?
കാമിനിമാെരെക്കാതിച്ചാൽ – പിെന്നക്കാമെന്റ

കിങ്കരരാകും.
പ്രാണഭയവുമില്ലാെത – െയാരു നാണവുമില്ലാെതയാകും.
ബന്ധുെവന്നുള്ളതുമില്ലാ – െതയാം

കന്ദർപ്പബാണങ്ങേളറ്റാൽ.
േയാഷമാക്കിങ്ങെനയുള്ളൂ – ചിേത്ത

േദാഷംവിചാരിക്കയില്ല.
പണ്ഡിതന്മാരായവർക്കും – പേണ്ടയുേണ്ടാ

വിചാരമുണ്ടാവൂ?
േമാഹത്താൽ വല്ലതും െചയ്താൽ – പിെന്നയാപത്തു

വന്നുഭവിക്കും.”
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ഇതു മഞ്ജരീവൃത്തത്തിലും മറ്റുമായി “ശാരികൈപ്പത�
ലി”െനെക്കാണ്ടു “മങ്കമാർക്കു േവണ്ടി” കവി പാടിക്കുന്ന
ഒരു െചറിയ പാട്ടാണു്. വിഷ്ണുമായെയന്നും ഈ പാട്ടിനു
േപരുണ്ടു്. “ഹരി മുന്നം നാരീ േവഷം പൂണ്ട വാർത്തെയ�
ല്ലാം” കിളി പറഞ്ഞുേകൾപ്പിക്കുന്നു. “ശൃംഗാരബാല”
നായ ശാസ്താവു ജനിച്ചേപ്പാൾ ഗംഗാേദവി സ്കന്യപാനം
െചയ്യിച്ചുവേത്ര.

“ പുത്രനുേട ജാതകകർമ്മാദികൾ
െചയ്താരേപ്പാൾ;

താതമാതാക്കൾ മുനികളും കൂടേവ ഭൂതനാഥെനന്നു
േപരുമിട്ടു”

എന്നു് ഒടുവിൽ പറയുന്നു. ചില വരികൾ പകർത്തുന്നു.

“കാമിനിേയാടു രമിച്ചു നന്നായു് കാമമാെലാട്ടു
കളഞ്ഞിടുവാൻ

േസാമെനച്ചൂടന്ന േദവൻ െതരുെന്നെനേക്കാമളെയെച്ചന്നടുക്കുേന്നരം
േപാരാളിവീരനാമിക്ഷുവില്ലൻനാരിതന്നുള്ളിൽ മറഞ്ഞു

െമെല്ല.
േനേരെയാളിയമ്പു േകാരിെച്ചാരിയുന്നു

കാരണമുണ്ടതിേനാർത്തുകണ്ടാൽ.”

കവിതയ്ക്കു ൈവശിഷ്ട്യെമാന്നുമില്ല.
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സീതാദുഃഖംേപാെല അജ്ഞാതനാമാവായ ഏേതാ
ഒരു ഗ്രാമീണകവി നിർമ്മിച്ച ഒരു െചറിയ പാട്ടാണു് ഭീ�
മൻകഥ. ഹിഡിംബവധവും ബകവധവും ഈ പാട്ടിൽ
അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടു്. അതിനു മുൻപു “ചാതൃപ്പുഴ” എെന്നാ�
രു പുഴ അരക്കില്ലത്തിൽനിന്നു് ഓടിേപ്പായ കുന്തിക്കും
മക്കൾക്കും കടേക്കണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു. അതു കടത്തിവി�
ടണെമന്നു കടത്തുകാരേനാടു കുന്തി താണുേകണേപ�
ക്ഷിച്ചിട്ടും കൂലി തരാെത േതാണിയിൽ േകറ്റുകയിെല്ല�
ന്നു അയാൾ ശഠിച്ചു. കൂലിക്കു കാശിെല്ലങ്കിൽ മക്കളിൽ
ഒരാെളെയങ്കിലും തേന്ന കഴിയൂ എന്നു കടത്തുകാരൻ
നിർബ്ബന്ധിച്ചേപ്പാൾ താൻ അവേനാടുകൂടി െപാെയ്ക്കാ�
ള്ളാെമന്നു് ഭീമൻ പറഞ്ഞു. മനസ്സില്ലാമനേസ്സാെട അമ്മ
അതിനു് അനുവാദം നൽകി. ആ ദുഷ്ടെന ഭീമൻ ഒരു
പാഠം പഠിപ്പിക്കുന്ന ഉപാഖ്യാനം കവിയുെട സ്വന്തമാ�
ണു്. അതു സരസമായി പ്രതിപാദിക്കുകയും െചയ്തിരിക്കു�
ന്നു. കടത്തുകാരൻ തെന്റ വീട്ടിൽ ഭീമെന െകാണ്ടുെച�
ന്നു ഭാര്യെയ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ നിേയാഗിച്ചു. അേപ്പാൾ ഭീ�
മൻ എന്തു െചയ്തു എന്നു കവിയുെട മുഖത്തുനിന്നുതെന്ന
നമുക്കു േകൾക്കാം.

“നിത്യം കുളിപ്പതിനുള്ള – െവള്ളം കാേച്ചണെമന്നു പറഞ്ഞു.
ഊറ്റമായുേള്ളാരു െചമ്പു – ഭീമേസനെന്റ

പറ്റിൽെക്കാടുത്തു.
ബാലകൻ െചമ്പെങ്ങടുത്തു – മടപ്പള്ളിമഠമതിൽപ്പുക്കു.
െചപ്പുക്കുടം രെണ്ടടുത്തു – െവള്ളം േകാരിെച്ചാരിഞ്ഞു

നിറച്ചു.
അഗ്നിയും കത്തിച്ചുനന്നായു് – െവള്ളം

കാഞ്ഞുതിളച്ചുതുടങ്ങി.
‘േപാരിക േവഗം കുളിപ്പാൻ – വിനനാഴിക [2]

െതറ്റരുെതാട്ടും.
േപാരാൻ മടിയുെണ്ടന്നാകിൽ-പ്രാണനാേഥ!

വിരവിെലടുപ്പൻ’
എന്നു പറഞ്ഞുടൻ ഭീമൻ – േവഗം കാൽകരം കൂട്ടിപ്പിടിച്ചു
െമെല്ലയവിടുെന്നടുത്തു – തിളെവള്ളത്തിലിട്ടു മറിച്ചു.
കാർകൂന്തൽ ചുറ്റിപ്പിടിച്ചു – തിളെവള്ളത്തിലിെട്ടാന്നുലച്ചു.
അസ്ഥിയുെമാെക്ക മുറിഞ്ഞു അവൾ മൃത്യുവശഗതയായി.
ചെത്തന്നു കേണ്ടാരുേനരം – ഭീമൻ മെറ്റാരു

െചമ്പെങ്ങടുത്തു
ചിത്രത്തിൽവച്ചങ്ങു മൂടി – േയാടിെച്ചന്നു കടവിലേന്നരം.”

തെന്റ ഭാര്യയ്ക്കു സൗഖ്യംതെന്നേയാ എന്നു യജമാനൻ
േചാദിച്ചതിനു് “ഒരുനാളും ലയമില്ലവർക്കു്” എന്നു ഭീമൻ
മറുപടി പറഞ്ഞേപ്പാൾ അയാൾ സേന്താഷിച്ചു. തനിക്കു�
േവണ്ടി ഭീമൻ അന്നു് ഓടം കടത്തണെമന്നു് ആജ്ഞാ�
പിച്ചു. പുഴയുെട നടുവിൽ െകാണ്ടുെചന്നു് അതിലിരുന്ന
കടത്തുകാരേനാടുകൂടി ഓടം മുക്കി അയാെള “കാൽക�
രം കൂട്ടിപ്പിടിച്ചു – ഭീമനക്കരയ്ക്കേങ്ങാെട്ടറിഞ്ഞു” േപാലും.
ഈ പാട്ടു് ഏേതാ ഒരുതരം കളിക്കു പാടുന്നതിനു് എഴു�
തീട്ടുള്ളതാെണന്നു് “ഇങ്ങെന െചാല്ലിക്കളിക്കു – േന്നാർ�
ക്കുമങ്ഗലം വർദ്ധിച്ചുകൂടും” എന്നഫലശ്രുതിയിൽ നിന്നു്
അനുമാനിക്കാം.

2. വിനനാഴിക എന്ന ശബ്ദം വിനാഴികയ്ക്കു പകരം പ്രാകൃതരീതി�
യിൽ പ്രേയാഗിച്ചിരിക്കുന്നു.
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അജ്ഞാതനാമാവായ കവി ഈ പാട്ടു് ഒേര വൃത്ത�
ത്തിൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു. ൈകെകാട്ടിക്കളിക്കുേവണ്ടി�
യാേണാ എന്നു സംശയമുണ്ടു്. കവിക്കു പാണ്ഡിത്യം
േപാെരങ്കിലും േജ്യാതിശ്ശാസ്ത്രത്തിൽ ജ്ഞാനമുണ്ടായിരു�
ന്നു എന്നു കാണുന്നു.

“ഉറ്റവർ മറ്റുള്ള മങ്കമാരും ഗർഭമുെണ്ടന്നുമിെല്ലന്നും തമ്മിൽ.
ഒട്ടു കറുത്തു മുലക്കണ്ണുകൾ ഗർഭമുെണ്ടന്നുള്ളതു

നിർണ്ണയിക്കാം.
അന്നം െവടിയും; നടന്നുകൂടാ; കണ്ണിൽ മിഴികളിരട്ടിച്ചിട്ടു്;
മന്ദതേയറും; കരം തളരും; എന്നതിേലതാനുമുേണ്ടാ

െചാല് വിൻ?
മന്ദിരംതന്നിൽനിന്നന്തിേനരെമങ്ങുംപുറേത്തക്കിറങ്ങിെടാല്ലാ.
വേല്ലാരും വല്ലതും േചാദിെച്ചന്നാലിെല്ലന്നുമാത്രം

പറഞ്ഞീെടാല്ലാ.
ദുഷ്ടെരന്നു നിങ്ങളാെരെക്കാണ്ടുെമാട്ടുേമെചാല്ലിച്ചു

െകാള്ളരുതു്…
പാരാെത കൗസല്യെപറ്റു മുേമ്പ പാരം

വിചിത്രമിെതന്തുെചാല്ലാം.
പക്കം നവമി പുണർതത്തിൻകാൽ കർക്കടകക്കൂറു

േമടമാസം
കർക്കടം രാശി പിറന്നു ബാലനർക്കനും േമടത്തിലുച്ചമുണ്ടു്;
അർക്കജൻതാനും തുലാത്തിലുണ്ടു്;

ഉച്ചനായ്ഭൂമിസുതനുമുണ്ടു്.
ഉച്ചസ്ഥനായിട്ടു വ്യാഴമുണ്ടു്;

മകരത്തിൽേക്കസരിയാദിയായ
നല്ല േയാഗങ്ങൾ പലതുമുണ്ടു്; നാടു പിഴുകിപ്പുറത്തുേപായി-
ക്കാടു പുക്കീടുവാനുണ്ടു േയാഗം, ദൃഷ്ടിയിൽ ഭൂമിജൻ

നില്ക്കെകാണ്ടു്
ഉണ്ടാകും നാശങ്ങൾ പത്നിയാേല.”
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ഇതു മഞ്ജരീവൃത്തത്തിൽ രചിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഷാഗാന�
മാണു്. പത്താം ശതകത്തിെന്റ ഉത്തരാർദ്ധത്തിലായി�
രിക്കണം ഈ കാവ്യത്തിെന്റ നിർമ്മിതികാലം. കവി
ആെരന്നറിയുന്നില്ല. കവിത നന്നായിട്ടുണ്ടു്.

“ദാരിദ്ര്യസങ്കടം തീരും വഴിേപാെല
നാരിമാരിക്കഥ പാടിെക്കാണ്ടാൽ
നാരായണൻതെന്റ കാരുണ്യമുണ്ടാകും
നാരിമാെരല്ലാം ഗ്രഹിച്ചിേടണം.”

എന്നു് കവി ഒടുവിൽ ഉപേദശിക്കുന്നതിൽനിന്നു സ്ത്രീകൾ�
ക്കു പാടുന്നതിനായി എഴുതിയ ഒരു കൃതിയാണിെതന്നു
െതളിയുന്നു. ആരംഭത്തിൽ

“തൃക്കൺമുനെകാണ്ടു തൃക്കൺപാർത്തിേടണം
തൃശ്ശിവേപരൂർ വടക്കുന്നാഥ!”

എന്നു കാണുന്ന വന്ദനത്തിൽനിന്നു കവി ആ േദശക്കാ�
രനാെണന്നും ഊഹിക്കാവുന്നതാണു്. ഈ പാട്ടിനു േക�
രളത്തിൽ പ്രചുരമായ പ്രചാരമുണ്ടു്.

“അന്നന്നു കാണായ്കിലാസ്ഥ കുറഞ്ഞുേപാം
മന്നവന്മാർക്കും തരുണിമാർക്കും”

എന്നും മറ്റുമുള്ള സുപ്രസിദ്ധങ്ങളായ വരികൾ ഇതിലുള്ള�
വയാണു്. കവി ശ്രീകൃ ഷ്ണചരിതം മണിപ്രവാളെത്ത ഉപ�
ജീവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഒരു ഭാഗം ഉദ്ധരിക്കാം.

“അേയ്യാ ശുേഭ മമ ഭാേര്യ മേനാഹേര!
കാര്യെമേന്നാടു പറഞ്ഞെതല്ലാം.
പാരിൽജ്ജനങ്ങൾക്കു ദാരിദ്ര്യെമന്നതു
പാരിച്ച സങ്കടെമങ്കിലും േകൾ.
അർത്ഥം മുഴുത്താലനർത്ഥങ്ങളുണ്ടാകും
വ്യർത്ഥം ധനെമെന്നനിക്കു പക്ഷം.
ദ്രവ്യത്തിലാഗ്രഹമാകാ നമുെക്കന്നു
ഭവ്യന്മാർ െചാല്ലി ഗ്രഹിച്ചു പേണ്ട.
പത്തു പണം കയ്യിലുള്ള പുരുഷന്നു
ശത്രുക്കളായു് പലരുണ്ടാമേല്ലാ.
ഞാെനന്നഹംഭാവമുണ്ടാമതുേനരം
മാനം വളർന്നു െഞളിഞ്ഞുകൂടും.
അേന്നരമാപത്തേനകം ജനിച്ചീടു-
മേന്നരം രാജാവും േകാഴ വാങ്ങും
തക്കത്തിൽ വന്നിങ്ങു തസ്കരിച്ചീടുവാൻ
തസ്കരന്മാരും തുനിഞ്ഞുകൂടും.
കാണം മുതലാണ്മെകാണ്ടു പറയുേമ്പാൾ
പ്രാണൻ നശിപ്പെനളുപ്പം ബാേല!
ഇല്ലം നിറച്ചു തലയ്ക്കൽ വച്ചാൽ
അേപ്പാെഴാരു കുറ്റമുണ്ടാക്കി മന്നവ-
െനേപ്പരും കുത്തിക്കവർന്നുെകാള്ളും.
െകട്ടിയടിച്ചുപിടിച്ചു പിഴിഞ്ഞീടും
െപെട്ടന്നു നമ്മുെട നാടുവാഴി
േവണ്ടാ ധനെമെന്നനിക്കിന്നു േതാന്നുന്നു
േവണ്ടുംപ്രകാരമിരിക്കാം താനും.
രാഗാദിേദാഷങ്ങൾ േവഗം വളർന്നീടും
േരാഗാദിേദാഷങ്ങെളന്നുേവണ്ടാ.
ൈവരം മുഴുത്തീടും േനരും കുറഞ്ഞീടും
േചരുന്ന കൃത്യങ്ങളസ്തമിക്കും.
ഇത്യാദിേദാഷങ്ങളുണ്ടാം ധനികന്നു
സത്യം ദരിദ്രന്നു േദാഷമില്ല.”
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“മാമലമങ്കയും പൂമാതും തങ്ങളിൽ േപ്രമമില്ലാത്തവെര�
ന്നേപാെല” അേന്യാന്യം വിഷ്ണുവിനും ശിവനുമുള്ള കുറ്റ�
ങ്ങെള” െചാല്ലി രസിേച്ചാരു സല്ലാപലീലക” െളപ്പറ്റി
ഒരു ൈപങ്കിളി മങ്കമാേരാടു അവരുെട അേപക്ഷയനു�
സരിച്ചു പറഞ്ഞുേകൾപ്പിക്കുന്നതാണു് ഈ െചറിയ പാ�
ട്ടിെല വിഷയം. കവിതയ്ക്കു പത്താം ശതകത്തിനുേമൽ
പഴക്കമില്ല. ഒരിക്കൽ ശിവനും പാർവതിയും മറ്റു േദവ�
ന്മാരുംകൂടി മഹാവിഷ്ണുവിേനാടു ഭ്രഭാരശമനത്തിനു േവ�
ണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ പാലാഴിയിൽെചന്നുേചർന്നു.
അേപ്പാൾ ലക്ഷ്മി പാർവതിേയാടു് ഇങ്ങെന നർമ്മസം�
ഭാഷണം ആരംഭിച്ചു.

“ദക്ഷാരിതന്നുെട ഭക്ഷണമിക്കാലം
ഭിക്ഷയിരന്നിേട്ടാ െചാൽക ബാേല!”

അതിനു പാർവതി
“മുന്നം മഹാബലിതന്നുെട യാഗത്തിൽ
െച്ചന്നിരന്നുണ്ടേതയുണ്ടതുള്ളു.”

എന്നു മറുപടിപറഞ്ഞു. ആ ൈശലിയിൽ അവർ തമ്മിൽ
വാഗ്വാദം ഇങ്ങെന തുടർന്നു.

“ഉത്തേമ! നിന്നുെട ഭർത്താവുതന്നുെട
നൃത്തങ്ങൾ കാണ്മാൻ കഴിവരുേമാ?’

‘വൃന്ദാവനംതന്നിൽെച്ചന്നു കൂത്താടുേമ്പാ-
െളന്നുേമ കാണാേമ സുന്ദരാങ്ഗി.’

‘തിണ്ണം തലമുടിെക്കണ്ണയില്ലാഞ്ഞിേട്ടാ
െവണ്ണീറു േതയ്ക്കുന്നു നിൻകണവൻ?’

‘നീലപ്പുരികുഴൽ നീളം േപാരാഞ്ഞിേട്ടാ
പീലികൾ ചാർത്തുന്നു നിൻകണവൻ?’
. . . . . . . . . . . . . . .

‘പെണ്ടെന്റ കാന്തെന്റ സുന്ദരീേവഷെത്ത-
ക്കണ്ടു ഭ്രമിച്ചിേല്ല നിൻകണവൻ?’

‘എണ്ണുരണ്ടായിരം െപണ്ണുങ്ങൾതന്നുെട
പിന്നാേല േപായിേല്ല നിൻകണവൻ?’

‘ആനെയെക്കാന്നതു േതാലുെപാളിപ്പാേനാ
മാനിനി! നിന്നുെട പ്രാണനാഥൻ?’

‘വൻപനായുേള്ളാരു കുംഭിെയെക്കാന്നതു
െകാമ്പു പറിപ്പാനാെണന്നു േകട്ടു.’

‘ഉത്തേമ! നിന്നുെട കൂറ്റൻ മുതുകാള
ചത്തുേപാേയാ ഇേപ്പാളുേണ്ടാ ബാേല?’

‘കാലികൾ േമയ്ക്കുന്നവേനാടു േചാദിേച്ച
െചാല്ലാവൂ നിർണ്ണയം സുന്ദരാംഗി!’

‘പ്രാണനാഥെന്നാരു മാനുള്ളെതങ്ങു േപാ–
േയണവിേലാചേന! ചത്തുേപാേയാ?’

‘ബാണവും വില്ലുമായു് മാനിെന്റ പിൻേപ േപായ്
മാനിങ്ങു േപാരാഞ്ഞിെട്ടയ്തുെകാന്നു.’

‘േചലയില്ലാഞ്ഞിേട്ടാ ബാേല! നിൻവല്ലഭൻ
േതാലുമുടുത്തു നടന്നീടുന്നു?’

‘േചലയിെല്ലങ്കിലും െപണ്ണുങ്ങൾതന്നുെട
േചല കവർന്നതിെല്ലൻകണവൻ.’
. . . . . . . . . . . . . . . . . .

‘കണ്ഠം കറുത്തതുെകാണ്ടു സുഭഗത-
യുെണ്ടേന്നാ ഭാവം നിൻകാന്തന്നിേപ്പാൾ?’

‘കണ്ഠം കറുത്തതുെകാണ്ടുള്ളതു മതി
കണ്ടാലുെമാെക്കക്കറുത്ത േമനി.”

ഒടുവിൽ
“ഭർത്താക്കന്മാെരെക്കാണ്ടീവണ്ണം നാം തമ്മിൽ
വിസ്തരിക്കുന്നതു കഷ്ടേമാർത്താൽ.”

എന്നുപറഞ്ഞു രണ്ടു ഭഗവതിമാരും അടങ്ങിയതായി
കവി ഉപന്യസിച്ചു തെന്റ പാട്ടു സമാപിപ്പിക്കുന്നു.



14 ഭാമാകൃഷ്ണസംവാദം
വാതിൽതുറപ്പാട്ടു്

പണ്ടു െകട്ടുകല്യാണം ആേഘാഷിക്കുന്ന അവസരങ്ങ�
ളിൽ വാതിൽ തുറപ്പാട്ടു പാടുക എന്നുള്ളതു് ഒഴിച്ചികൂടാ�
ത്ത ഒരു ചടങ്ങായിരുന്നു. ഭർത്താവു രാത്രിയിൽ േനരം
താമസിച്ചു ഭാര്യയുെട ഗൃഹത്തിൽ െചല്ലുകയും ഭാര്യ ഭർ�
ത്താവിനു തെന്റ േനർക്കുള്ള പ്രണയത്തിൽ ശങ്കിച്ചു
കലേഹാത്സുകയായി ഭർത്താവിേനാടു് ആ താമസത്തി�
െന്റ കാരണം േചാദിക്കുകയും െചയ്യുന്നതാകുന്നു ഈ
ഇനത്തിലുള്ള പാട്ടുകളിെല വിഷയം. അനവധി പാട്ടു�
കൾ ഇത്തരത്തിലുണ്ടു്. പത്തുമുപ്പതു െകാല്ലം മുൻപുവെര
ചില ഇടത്തരക്കാരായ കവിതക്കാർ ഇവ നിർമ്മിച്ചിരു�
ന്നു. ഇന്നു െകട്ടു കല്യാണവും േപായി; വാതിൽതുറപ്പാ�
ട്ടും േപായി. ഒരു പാട്ടിൽ നിന്നു മാത്രം ചില വരികൾ
ഉദ്ധരിക്കാം.

“കാമിനിമാർകുലമൗലിമേണ സത്യ-
ഭാേമയുറങ്ങിടുേന്നാ നാേഥ?
യാമിനി പാരം പകർന്നതു കണ്ടീേല?
താമസെമന്തു െചാല്ക.
കാമകലാവിധിേഭദങ്ങൾ െചയ് വതി-
ന്നാേമാദേമാടു വന്നു.
സാമജഗാമിനി ഭാമിനി വാതിൽ തു-
റക്ക നീ ൈവകിടാെത.”

“കാമേകാമളാകാര, കാന്ത, കമലനാഭ!
താമസിച്ചതിൻകാരണം
കാമപാലാനുജ, നീ േനരു പറഞ്ഞല്ലാെത
വാതിൽ തുറക്കുന്നില്ല ഞാൻ.”

“ധൂർത്തരിൽമുൻപനാം ധാർത്തരാഷ്ട്രേനാടു
പാർത്ഥാദികൾക്കായിട്ടു പാതി-
രാജ്യം പകത്തുെകാടുപ്പാൻ പറഞ്ഞേത്ര
പാർത്തതറിഞ്ഞുെകാൾക.”
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

“പാർത് ഥാദികൾക്കു പാതിരാജ്യം പകുപ്പാനർദ്ധ-
രാത്രിയിൽ േവണെമന്നുേണ്ടാ?
പാർത്ഥസാരേഥ പരമാർത്ഥം പറഞ്ഞല്ലാെത
വാതിൽതുറക്കുന്നില്ല ഞാൻ.”



15 അഞ്ചടികൾ

സന്മാർഗ്ഗപ്രതിപാദകങ്ങളായ ചില െചറിയ പാട്ടുകൾ�
ക്കു് ‘അഞ്ചടികൾ’ എന്നു േപരുള്ളതായി േഡാക്ടർ ഗു�
ണ്ഡർട്ടു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ നിഘണ്ടുവിൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നു.
ആ േപരിലുള്ള ഗാനങ്ങളുെട ഉൽപത്തി മലബാറിലാ�
ണു്. അഞ്ചടി എന്ന ശബ്ദത്തിെന്റ ആഗമെത്തപ്പറ്റി നി�
ഷ്കൃഷ്ടമായി ഒന്നും പറവാൻ േതാന്നുന്നില്ല. തമിഴിൽ കു�
റൾ, ചിന്തു്, അളവു്, െനടിൽ, കുഴിെനടിൽ എന്നിങ്ങെന
അഞ്ചു മാതിരി അടികളുണ്ടു്. ആ അടികളിൽ ഏെതങ്കി�
ലും ഒന്നനുസരിച്ചു പാെട്ടഴുതിയാൽ അതിനു് അഞ്ചടി
എന്നു പറഞ്ഞു വന്നു എന്നൂഹിക്കാം. “െചല്ലൂരമെന്ന�
ഴും തമ്പുരാേന” എന്നും “കാഞ്ഞിരക്കാട്ടമ്പും ശങ്കര�
േര” എന്നുമുള്ള വരികൾ അഞ്ചടികളിൽ െപട്ടിട്ടുള്ളവ�
യാെണന്നും, “ഇരെതണ്ടിത്തെന്ന പകലും കഴിഞ്ഞു”
എന്ന വരി തിരൂർ അഞ്ചടിയിൽനിന്നു് എടുത്തതാെണ�
ന്നും പറഞ്ഞു ഗുണ്ഡർട്ടു് അവ നിഘണ്ടുവിൽ ഉദ്ധരിക്കു�
ന്നു. കണ്ണിപ്പറമ്പത്തു് അഞ്ചടി എന്ന പാട്ടിൽനിന്നു് ആ
പണ്ഡിതൻ ഏതാനും വരികൾ അേദ്ദഹത്തിെന്റ പാഠ�
മാലയിൽ എടുത്തു േചർത്തിട്ടുണ്ടു്. കണ്ണിപ്പറമ്പു േകാഴി�
േക്കാട്ടിന്നടുത്താണു്.

“പലേരാടും നിനയാെതെയാരു കാര്യം തുടെങ്ങാല്ല,
പണം േമാഹിേച്ചാരുത്തെനച്ചതിച്ചീെടാല്ല.
അറിവുള്ള ജനങ്ങേളാെടതിർപ്പാനും നിനയ് െക്കാല്ല.
അരചെനെക്കടുെത്താന്നും പറഞ്ഞീെടാല്ല.
ഗുരുനാഥനരുൾെചയ് താെലതിർവാക്കു പറെകാല്ല.
മരണമുെണ്ടനിെക്കന്നെതാരിക്കലും മറെക്കാല്ല.
ധനം കണ്ടാലഹംഭാവം നടിച്ചീെടാല്ല.
വ്യസനെമന്നതിെന മെറ്റാരുത്തർക്കും വരുെത്താല്ല.
ബഹുലീലാവചനെത്തപ്പറഞ്ഞീെടാല്ല.
അതിർനീക്കി വിളയിപ്പാെനാരുനാളും നിനയ് െക്കാല്ല.
അഴകെങ്ങെപ്പാഴും െമയ്യിൽ ധരിച്ചീെടാല്ല,
ആരാെന്റ മുതല്ക്കാശ െപരുത്തീെടാല്ല.
ആദിത്യനുദിക്കുേമ്പാളുറങ്ങീെടാല്ല.
ആനെയബ് ഭരിപ്പെതാരഴെകന്നു നിനെയ്ക്കാല്ല.
ആചാരെമാേരടത്തും കുറച്ചീെടാല്ല.
മാന്യങ്ങൾ കുറഞ്ഞുള്ള ധനലാഭം െകാതിെക്കാല്ല.
മാതാവിൻമനംേനാകപ്പറഞ്ഞീെടാല്ല.”

ഇതിെല ഈരടികളിൽ ആദ്യെത്ത വരിയിൽ ഇരുപ�
ത്താറും രണ്ടാമെത്ത വരിയിൽ ഇരുപത്തിരണ്ടും മാത്ര�
കൾ വീതമാണു് കാേണണ്ടെതങ്കിലും ഉദ്ധരിച്ച ഭാഗ�
ത്തിൽ രണ്ടു വരികൾ അടുത്തടുത്തു് ഇരുപത്താറു മാത്ര�
കളിലും, േവെറ രണ്ടു വരികൾ ഇരുപത്തിരണ്ടു മാത്രക�
ളിലും ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതു േലഖകപ്രമാദേമാ കർത്തൃ�
സ്വാതന്ത്ര്യേമാ എന്നു പരിേച്ഛദിച്ചു പറവാൻ സാധിക്കു�
ന്നതല്ല. ഈ അഞ്ചടിക്കു് പത്താം ശതകേത്താളേമ
പഴക്കമുള്ളു.

േവേറയും ഒരഞ്ചടിയിൽനിന്നു ചില വരികൾ ഗുണ്ഡർട്ടു്
ആ പാഠമാലയിൽത്തെന്ന ഉദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഊക്കരല്ലാത്തവർ തങ്ങെളെയാട്ടുേമ
മൂർഖത്വംെകാണ്ടു നശിപ്പിെക്കാല്ല.
േയാഗ്യമല്ലാത്തതവർകൾ െചയ്യുന്നതും
സൂക്ഷിച്ചടേക്കണം മാനുഷേര!
ഏതുമറിയാെത പാപികേളാേരാേന്ന
െചയ്തീടും കർമ്മങ്ങെളന്നുേവണ്ടാ
േബാധവാന്മാരതു കണ്ടിട്ടടക്കായ്കിൽ-
പ്പാപമുണ്ടായ് വരും മാനുഷേര!

േകാഴിേക്കാട്ടു കല്ലിങ്കൽ എന്ന തീയകുടുംബത്തിെല കു�
ഞ്ഞിേക്കാരുമൂപ്പൻ എന്ന ഒരു കീർത്തിമാെന്റ അപദാ�
നങ്ങെള വാഴ്ത്തുന്ന ഒരഞ്ചടി 1079-െല ഭാഷാേപാഷിണി
മാസികയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ടു്. തമിഴിെല സു�
പ്രസിദ്ധമായ ആചിരിയവിരുത്തത്തിലാണു് ആ അഞ്ച�
ടി രചിച്ചിരിക്കുന്നതു്. പ്രസ്തുത വൃത്തം ഒരു കാലത്തു ഭാ�
ഷയിൽ പ്രചുരപ്രചാരമായിരുന്നു എന്നു വായനക്കാർ
ധരിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ. മൂപ്പെന്റ സമാധിസ്ഥലെത്ത വണ്ണാ�
ന്മാർ ആ പാട്ടു േതാറ്റത്തിെന്റ രീതിയിൽ പാടിവന്നിരു�
ന്നുവേത്ര.

“കറുത്തകണ്ഠെന്റ പൂർവനന്ദനൻ കരിതൂണ്ഡൻതാൻ
വിരുദ്ധനായു് നിന്നീടാെത വിഘ്നങ്ങൾ നീക്കീേടണം.
സരസ്വതി നാവിൽ വാഴ്വാൻ ഗുരുവരൻ തുണെചേയ്യണം
പരെക്കയുെള്ളാരു സൂരിമാർകളും തുണെചേയ്യണം.
ഉരെത്തഴും കുഞ്ഞിേക്കാരുമൂപ്പനാം പുലിേയ വാഴ്ത്തു-
െന്നാരുത്തനിേന്നഴുപാദമായിട്ടു കണ്ടവണ്ണം
െപാരുത്തേമറീടുേന്നാരു കല്ലിങ്കൽക്കുടിെകാള്ളുന്ന
കരുത്തനാം കുഞ്ഞിേക്കാരുപ്പുലി തുണച്ചരുൾകെയന്നും.”

പുലിെയന്നതു കവിേയാ മറ്റാെരങ്കിലുേമാ കുഞ്ഞിേക്കാ�
രു മൂപ്പെന്റ ശൗര്യെത്ത, ആസ്പദമാക്കി നല്കിട്ടുള്ള ബിരുദ�
മായിരിക്കണം.
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െകാല്ലം പത്താംശതകത്തിെന്റ ഉത്തരാർദ്ധത്തിൽ
ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ൈകെകാട്ടിക്കളിപ്പാട്ടുകൾക്കു സംഖ്യയി�
ല്ല. മച്ചാട്ടിളയതും േകാട്ടൂർ നമ്പിയാരും ആ രീതിയിൽ
രചിച്ചിട്ടുള്ള പാട്ടുകെളപ്പറ്റി പ്രസ്താവിച്ചുകഴിഞ്ഞു. പറയ�
ത്തക്ക വ്യുൽപത്തി ദാർഢ്യേമാ വാസനാസമ്പേത്താ
ഇല്ലാത്തവർക്കും ലളിതമായ ഭാഷയിൽ എഴുതാവുന്ന
െചറിയ െചറിയ ഗാനങ്ങളാണേല്ലാ ഇവ; അതുെകാ�
ണ്ടു മറ്റു യാെതാരു കൃതിയും രചിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത
പലരും ഈ സുഗമമായ മാർഗ്ഗത്തിൽ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
പ്രേണതാക്കന്മാരുെട സിദ്ധികളനുസരിച്ചു് ഇവയിൽ
ഉച്ചനീചത്വങ്ങൾ ഭാവുകന്മാർക്കു് കാണാവുന്നതാണു്.
“കാലം േപാരാ സകലം പറവാൻ.” എങ്കിലും അവയിൽ
ചില ൈകെകാട്ടിപ്പാട്ടുകെളക്കുറിച്ചു് ഒന്നുരണ്ടു വാക്കു�
കൾ പറയാം.



17 മാർക്കേണ്ഡയപുരാണം
(നാലുവൃത്തം)

മാർക്കേണ്ഡയപുരാണം നാലുവൃത്തെത്ത ൈകെകാട്ടി�
പ്പാെട്ടേന്നാ പാന എേന്നാ വ്യവഹരിേക്കണ്ടെതന്നു നി�
ശ്ചയമില്ല. ഒന്നും മൂന്നും ഭാഗങ്ങൾ പാനമട്ടിലും രണ്ടും
നാലും ഭാഗങ്ങൾ ഓട്ടൻതുള്ളൽ മട്ടിലും രചിച്ചിരിക്കുന്നു.
കവിത നന്നായിട്ടുണ്ടു്.

“അക്കാലത്തതിേഘാരനാമന്തക-
നൈക്ക രണ്ടിലും ദണ്ഡും കയറുമായു്
ഉൾേക്കാപേത്താടവിെട വെന്നത്തിനാൻ
ധിക്കരിച്ചു മുനിസുതെനപ്പാര-
മർക്കനന്ദനനായ കൃതാന്തനു-
മുൽക്കമ്പം വരുമാെറാന്നു േചാദിച്ചു. . . . . .
ഈശൻതെന്നെക്കാെണ്ടെന്ന വിേരാധിപ്പാ-
നാശയുള്ളിലുറച്ച നിെന്റ കണ്ഠം
പാശംെകാണ്ടു മുറുക്കിയിഴപ്പൻ ഞാൻ
ആശു െകാണ്ടുവാ ബന്ധുവിെനെച്ചന്നു്.
മണ്ണുെകാണ്ടു പിടിച്ച ശിവലിംഗം
തന്നിലർച്ചനെചയ്തിരിക്കുേന്നരം
വണ്ണംേകാലും കൃതാന്തെനക്കണ്ടിട്ടു
കണ്ണുമന്ദിച്ചുേപായിതു ബാലനു്.
അട്ടഹാസം െപാടുെപാെടേക്കൾക്കയാൽ
െപാട്ടി രണ്ടു െചവിയും കഷണംെകാണ്ടു്
കഷ്ടവാക്കു പലതരം േകൾക്കയാൽ
തട്ടി പാരം ഭയം മുനിപുത്രനു്. . . . . .
ഭക്തന്മാരുെട സങ്കടം േകൾക്കുേമ്പാൾ
ചിേത്ത പാരെമരിയുന്നു തമ്പുരാൻ.
ഭക്തനായ മൃകണ്ഡുസുതൻതെന്റ-
യത്തൽ പാർെത്തഴുന്നള്ളിനാൻ േവേഗന.
സാരനായ മുനിസുതൻ തേന്നാടു
ദൂരത്തൂന്നു വിളിച്ചരുളിെച്ചയ്തു.
േഘാരേവദന േപാക്കുക ബാലക!
ചാരത്തുണ്ടു ഞാൻ ബന്ധുവായിെട്ടേടാ.
ആെരയും േപടിേവണ്ടാ നിനക്കിന്നു
േനേര പാലിപ്പാൻ ഞാനുണ്ടു്, ഞാനുണ്ടു്.
എന്നിവണ്ണമരുൾെചയ്തേനരത്തു
െചന്നു കാലൻ പിടിപ്പാനടുത്തിതു്.”



18 ൈവശാഖമാഹാത്മ്യം
(പതിെനാന്നുവൃത്തം)

നൃഗമഹാരാജാവിെന്റ പുത്രനായ കീർത്തിമാൻ ൈവ�
ശാഖവ്രതം അനുഷ്ഠിച്ചു എന്നും തന്നിമിത്തം കാലെന
ജയിച്ചു എന്നും മറ്റുമുള്ള പ്രസിദ്ധമായ പുരാണകഥയാ�
ണു് ഈ ൈകെകാട്ടിപ്പാട്ടിൽ പ്രതിപാദിക്കെപ്പട്ടിരിക്കു�
ന്നതു്.

“അമരപതിവന്ദിതനാകുെമെന്റ
െപരിയനദീവാസനാം ഭൂതനാഥൻ
ദുരിതമകറ്റീടുവാൻ പാദപേത്മ
പരിചിെനാടു ഞാനിതാ ൈകെതാഴുേന്നൻ”

എന്ന വന്ദനത്തിൽനിന്നു കവിയുെട ഇഷ്ടേദവത േപരി�
യാറ്റിെന്റ തീരത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിതനായ ശാസ്താവാെണ�
ന്നു െതളിയുന്നു. ആ േക്ഷത്രം എവിെടയാെണന്നു് അറി�
വില്ല.

[കാക്കാത്തി (കുറത്തി)പ്പാട്ടു േപാെല]
“മാധവ േഗാവിന്ദ പാഹി വാസുേദവ ശൗേര
ഭീതിനാശന മുകുന്ദ ൈകവണങ്ങീടുേന്നൻ.
കാലനാകുെമെന്നപ്പരിപാലനം െചേയ്യണം
നീലേനത്ര നീെയാഴിെഞ്ഞാരാശ്രയം മറ്റില്ല.
മർത്ത്യനായ കീർത്തിമാേനാേടറ്റു ഞാനുമിേപ്പാൾ
കീർത്തിഹീനനായിവന്നു കഷ്ടെമന്തു െചയ് വൂ?
സൃഷ്ടിരക്ഷാസംഹാരത്തിന്നാദിമൂലമാകും
ഇഷ്ടനാം വിരാൾപുരുഷനല്ലേയാ നീ നാഥാ?
കാലനറിയാെത വന്നു ബാലമൃതിേപാലും
കാലകാലനും നിനച്ചാലാവതെല്ലന്നായി.
നിൻതിരുവുള്ളത്തിെലേന്താന്നിപ്രകാരം േതാന്നി-
ച്ചന്തേമറും ചക്രം ഭൂമിപാലനു െകാടുത്തു?”



19 ദക്ഷയാഗം (പതിെനട്ടുവൃത്തം)

“സാരസേലാചനമാേര! വരിൻ പാരാെത േപാക നാം
േതാഴിമാേര!

ആരാമസീമനി െചന്നു നമുേക്കാരാെത
പൂക്കളിറുത്തിേടണം.

എന്തിനുപൂക്കളിറുത്തിടുന്നു? െചന്താമരാക്ഷി
അണിഞ്ഞിടുവാൻ.

എന്തിനുനാമിന്നണിഞ്ഞിടുന്നു? ബന്ധുരരൂപിണി
േപായിടുവാൻ.

എങ്ങു നാം േപാകുന്നു േതാഴിമാേരാ? ചങ്ങാതി ദക്ഷെന്റ
മന്ദിരത്തിൽ

അങ്ങു വിേശഷങ്ങെളന്തു േതാഴി? മംഗലമാെയാരു
യാഗമുണ്ടു്.

എന്നൽ നമുക്കു ഗമിക്കേവണം കന്ദബാണാരിയാം
േദവൻതെന്ന

സുന്ദരിയാകും സതിയുമായി ഒന്നിച്ചു കണ്ടു രസിച്ചുേപാരാം!
അന്തകൈവരി വരികയില്ല. എന്തുെകാെണ്ടന്നു പറക

സഖി!
അന്ധനാം ദക്ഷൻ ക്ഷണിക്കായ്കയാൽ.”



20 പാർവ്വതീസ്വയംവരം (എട്ടുവൃത്തം)

രണ്ടും മൂന്നും അക്കങ്ങളായി ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ള പാട്ടുകൾക്കു�
ള്ള ഗുണംേപാലും ഈ കൃതിയ്ക്കില്ല.

“ഗീർവാണസുന്ദരിമാരും വിധിേയാെട പാർവതിെയ
നീരാടിച്ചു

കാർകൂന്തൽ ചീകിത്തിരുകിയതിൽ നല്ല പുതുമലർ പൂക്കളും
ചാർത്തി

കസ്തൂരിെകാണ്ടു തിലകം ധരിപ്പിച്ചിട്ടഞ്ജനം കണ്ണിെലഴുതി
േശാഭേയറീടുേന്നാരാഭരണങ്ങളും ഭംഗിേയാേടയണിയിച്ചു
മേട്ടാലുംവാണിെയെപ്പെട്ടന്നു

േകാമളപ്പട്ടുെഞാറിഞ്ഞുടുപ്പിച്ചു.
അന്തണന്മാർേക്കറ്റം ദാനങ്ങളും െചയ്തു സേന്താഷം

പൂണ്ടചേലശൻ
വാരസ്ത്രീകളുെട വായ്ക്കരവേയാടും വാദ്യേഘാഷേത്താടുംകൂെട
അക്ഷതപാത്രം ധരിച്ചവരുമംബുജാക്ഷിെയയുെമതിേരറ്റു
മാധവേനാടും വിരിഞ്ചേനാടുംകൂെട മാരാരിതാെനഴുന്നള്ളി
അംഗജൈവരിതാൻ െചന്നങ്ങു നീരാടിബ് ഭംഗിേയാേട

തുകിൽ ചാർത്തി
കാലാരിതൻ പാദക്ഷാളനവുംെചയ്തു ൈശേലശ്വരൻ

േമാദേത്താേട
േവദിയിൽ വന്നിറങ്ങീടുന്നു; േവദിയിലാദിേദവെനഴുന്നള്ളി.
പാലാഴിമങ്കതാൻ ൈശേലന്ദ്രപുത്രിെയേച്ചല

െഞറിഞ്ഞുടുപ്പിച്ചു.”

ഓേരാ വൃത്തവും അവസാനിയ്ക്കുേമ്പാൾ കവി “െപാന്മ�
യമാെയാരു േദവിതൻ പാദങ്ങൾ ഭക്തിേയാെട ൈക�
െതാഴുേന്നൻ” എന്നും മറ്റും ശ്രീപാർവതിെയ വന്ദിയ്ക്കുന്നു�
ണ്ടു്.



21 സുബ്രഹ്മേണ്യാൽപത്തി

കാമദഹനം, പാർവതീ സ്വയംവരം, സുബ്രഹ്മേണ്യാൽ�
പത്തി എന്നീ കഥകൾ ഈ ൈകെകാട്ടിപ്പാട്ടിൽ അട�
ങ്ങിയിരിയ്ക്കുന്നു. ആെക പതിെനാന്നു വൃത്തങ്ങളുണ്ടു്.
“കവിത മുഴുവനില്ല” എെന്നാരു കുറിപ്പു ഗ്രന്ഥത്തിൽ
കാണുന്നതുെകാണ്ടു് ഉപരികഥകളിൽ ചിലതും കവി
സ്പർശിച്ചിരിയ്ക്കണെമന്നു വിചാരിയ്ക്കാം.

“ചാരുതേര ഹരിഗീതനിേകതേന
സാരത പൂണ്ടു മരുവും നാഥൻ
കാർത്തിേകയൻ കരുണാനിധിെയന്നുെട-
യാർത്തി കളഞ്ഞു പാലിച്ചിേടണം”

എെന്നാരു വന്ദനം പ്രഥമവൃത്തത്തിൽ കാണുന്നതിൽ�
നിന്നു കവി അരിപ്പാട്ടുകാരനും പെക്ഷ അവിടുെത്ത വാ�
രിയന്മാരിൽ ഒരാളുമാെണന്നു സങ്കല്പിക്കാം. കവിതയ്ക്കു
ഗുണം േപാരാ. ആവശ്യമില്ലാെത പല സംസ്കൃത പദങ്ങ�
ളും പ്രേയാഗിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു;

“പ്രാേലയൈശലകുമാരി – തത്ര ബാേലന്ദുചൂഡെനക്കണ്ടു
ശ്രീമഹാേദവെന്റ വാചാ – ഗൗരിക്കാമയെമല്ലാമകന്നു.
ഇംഗിതവുമങ്ങറിഞ്ഞു – ജവാൽ മംഗലഗാത്രി പറഞ്ഞു.
ഇച്ഛാലാഭാർത്ഥമിദാനീ – െമല്ലാമച്ഛെനേബ്ബാധിപ്പിയ് േക്കണം.
എന്നതു േകട്ടു ഗിരീശ – നങ്ങുനിന്നു പിരിഞ്ഞു കഥഞ്ചിൽ.
സപ്തർഷിമാെര സ്മരിച്ചു – േദവനേപ്പാൾ വരുത്തിയവെര.
കല്യാണകാര്യം ഹിമാദ്രൗ – തദാ െചാല്ലുവാൻ

കല്പിച്ചയച്ചു” .



22 കാളീചരിതം (എട്ടുവൃത്തം)

കാളീചരിതവും പത്താം ശതകത്തിൽ ആവിർഭവിച്ച
ഒരു ഗാനമായിരിയ്ക്കാം. കവിയ്ക്കു പറയത്തക്ക വ്യുൽപ�
ത്തിേയാ കവിതയ്ക്കു ഗണ്യമായ ആസ്വാദ്യതേയാ ഇല്ല.
ഭേദ്രാൽപത്തിയും ദാരുകവധവുമാണു് പ്രതിപാദ്യം.
അതു സാമാന്യം വിസ്തരിച്ചു വർണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ടു്. “ആളീജ�
നങ്ങൾക്കു പാടിക്കളിപ്പാനായ്ക്കാളീചരിതെത്തെച്ചാല്ലി�
േടണം.” എന്നാണു് കവി തത്തേയാടു് അേപക്ഷിയ്ക്കുന്ന�
തു്.

“േഘാരമായുള്ള തപം കണ്ടേനരത്തു
േലാേകശൻ തെന്റ മനം െതളിഞ്ഞു;
േലാകങ്ങെളാെക്കദ്ദഹിക്കുന്നതിൻമുൻേപ
കാേല വരെത്തെക്കാടുപ്പതിന്നായ്
രൂക്ഷതേയാേട തപസ്സിെനെച്ചയ്യുന്ന
രാക്ഷസിമാരുെട മുന്നിൽെച്ചന്നു്
േവണ്ടും വരെത്തത്തരുന്നുണ്ടു ഞാനിന്നു
േവണ്ടാ തപെമന്നരുളിെച്ചയ്തു.
അക്ഷണത്തിങ്കൽനിന്നക്ഷി തുറന്നവ-
രീക്ഷണം െചെയ്താരു േനരത്തിങ്കൽ
സാക്ഷാജ്ജഗന്നാഥനായ വിരിഞ്ചെന
പ്രത്യക്ഷഭൂതനായ് ക്കണ്ടേനരം
േമാദം കലർന്നവർ താണുെതാഴുതുെകാ-
േണ്ടവമുണർത്തിച്ചു ഭക്തിേയാേട.” .



23 അജാമിളേമാക്ഷം (നാലുവൃത്തം)

അജാമിളേമാക്ഷം ഒരു നല്ല തിരുവാതിരപ്പാട്ടാണു്. നാ�
ലു വൃത്തങ്ങേള അടങ്ങീട്ടുള്ളു.

“വാർദ്ധക്യവും വന്നകംപുക്കു വിപ്രന-
ങ്ങാസ്ഥ കുറഞ്ഞു സകലത്തിന്നും,
േദഹം െമലിഞ്ഞു ജരാനരയും പൂണ്ടു
േമാഹം വളർന്നു കുരയുമായി,
താേനെയഴുേന്നറ്റിരിപ്പാനരുതാഞ്ഞു
സ്നാനാശനങ്ങളുമില്ലാതായി,
നന്ദനന്മാരും കരഞ്ഞുതുടങ്ങിനാ-
െരന്നല്ല പത്നിയുമവ്വണേമ:
ശ്വാസത്തിേനറ്റം പകർച്ച തുടങ്ങീതു
നാസിക തപ്പിത്തുടങ്ങി വിപ്രൻ.”

ഇതു ആസന്നമൃത്യുവായ അജാമിളെന്റ വർണ്ണനമാണു്.
വിഷ്ണുദൂതന്മാർ നാരായണമാഹാത്മ്യെത്തപ്പറ്റി യമെന
ഇങ്ങെന ഉൽേബാധിപ്പിക്കുന്നു.

“ഇമ്മഹീതലെമാെക്കദ്ദഹിപ്പതി-
െന്നണ്മണിപ്രായം േപാരേയാ പാവകൻ?
ദണ്ഡപാേണ! ധരിയ്ക്ക നീയിന്നിയും
ദണ്ഡംപുക്കു വലഞ്ഞുകിടക്കുന്ന
വ്യാധിതാെനാരു കുന്നിക്കുരുേവാളം
േപാരുെമൗഷധം തിന്നാലകന്നുേപാം.
എന്നതുേപാെല തൻതിരുനാമങ്ങൾ;
നിേന്നാേടെറപ്പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ.”



24 അമൃതമഥനം (പതിന്നാലുവൃത്തം)

ഇതു് ഇേതേപരിലുള്ള മച്ചാട്ടിളയതിെന്റ ൈകെകാട്ടി�
ക്കളിപ്പാട്ടിൽനിന്നു ഭിന്നമാകുന്നു. ഈ ൈകെകാട്ടി�
ക്കളിപ്പാട്ടു് പത്താം ശതകം ഒടുവിൽ രചിക്കെപ്പട്ടതാ�
ണു്. “ഓടും മൃഗങ്ങേള,” “കല്യാണീ കളവാണീ” മുത�
ലായ മട്ടുകൾ അനുകരിക്കണെമന്നു കവി നിർേദ്ദശി�
ച്ചിട്ടുള്ളതിൽനിന്നു മച്ചാട്ടിളയതിെന്റ കാലത്തിനു പിന്നീ�
ടാണു് ഇതിെന്റ നിർമ്മിതി എന്നു വ്യക്തമാകുന്നു. കവി
“ആരണവൃന്ദെത്ത” വന്ദിക്കുന്നുണ്ടു്. (ഓടും
മൃഗങ്ങൾേപാെല)

“വാരിധികന്യകാവല്ലഭനും പിെന്ന
നാരിയുെട േവഷം ൈകെവടിഞ്ഞു്
പാരം െതളിഞ്ഞുള്ള േദവകളും സുധാ-
പാരണെചയ് വാൻ തുടങ്ങുേന്നരം
സ്വർഭാനുവായുള്ള ദാനവവീരനും
നിർഭയം േദവസഭാന്തേര േപായ്
അത്ഭുതമായെകാണ്ടാരുമറിയാെത
വിഭ്രമേത്താടമൃതാസ്വദിച്ചു.
തന്നുെട കൺെകാണ്ടു കണ്ടതു പിെന്നയും
മന്നവന്മാർ െചന്നു െചാല്ലുേമ്പാെല
ചന്ദ്രദിവാകരന്മാരതു കണ്ടുടൻ
ചന്ദ്രാർക്കേലാചനേനാടു െചാല്ലി.
ഇന്ദ്രാറിൈകതവം കണ്ടു മുകുന്ദനും
സാന്ദ്രേമാദേത്താടയച്ചു ചക്രം.
അർദ്ധഗളഗതമാേയാരമൃതത്താൽ
നിർദ്ധൂതജീവനായില്ലസുരൻ.”

പതിന്നാലാംവൃത്തംെകാണ്ടു കഥയുെട ഉത്തരഭാഗമായ
വിഷ്ണുമായാവിഭ്രമം അവസാനിക്കുന്നതായി കാണുന്നി�
ല്ല,

“പെന്താക്കും െകാങ്കകൾ തുള്ളുേന്നരം െചന്താർശരൻ
കൂെടത്തുള്ളിടുന്നു.

മഞ്ജരീപുഞ്ചിരി തൂകിെക്കാണ്ടു മഞ്ജുലതാനവസുന്ദരിമാർ
വണ്ടുകൾ നാദമാം പാട്ടുകളും െകാണ്ടാടിെക്കാണ്ടവർ

പാടിെക്കാണ്ടു
മന്ദസമീരണൻ െചാല്കയാേല വന്നവർ കൂടിക്കളിച്ചിടുന്നു.”

എന്ന വരികളിൽ അവസാനിക്കുന്ന ഒരു മാതൃകേയ
എനിക്കു കാണ്മാനിടവന്നിട്ടുള്ളു.



25 അമൃതമഥനം (മെറ്റാന്നു്)

ഈ ൈകെകാട്ടിപ്പാട്ടിെല ആദ്യെത്ത പതിമ്മൂന്നുവൃത്ത�
ങ്ങൾ മാത്രേമ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളൂ. രാഹുവാെരന്നു് ആദിത്യചന്ദ്ര�
ന്മാർ സ്ത്രീരൂപിണിയായി അമൃതം വിളമ്പുന്ന മഹാവിഷ്ണു�
വിെന അറിയിക്കുന്നതുവെരയുള്ള ഇതിവൃത്താംശമാണു്
ഈ ഭാഗത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതു്.

“അേന്നരമൻേപാടുകാണായി പാല്ക്കടൽ
തന്നുള്ളിൽനിന്നുേവഗാൽമലർ-

മങ്കമഹാലക്ഷ്മി പങ്കജപ്പൂവതി-ലങ്കിതേശാഭേയാേട.
രണ്ടു ഭാഗത്തും കരിവരരൻേപാടു തുമ്പിക്കരങ്ങൾെകാണ്ടു-

നല്ല
തങ്കക്കലശങ്ങൾെകാണ്ടഭിേഷകവും മങ്കയ്ക്കു െചയ്തു

േമാദാൽ.
അഷ്ടമംഗല്യം കരാേഗ്ര ധരിച്ചുടൻ മേട്ടാലുംവാണിമാരും-

ഭയാൽ
പക്ഷീന്ദ്രവാഹനൻതെന്റ ഗളമതിൽ ലക്ഷ്മിയും

മാലയിട്ടാൾ.
ശ്രീമഹാേദവനും ബ്രഹ്മനും ശുക്രനും

ശ്രീനാരദാദികളു-മേപ്പാൾ
ശ്രീപതിതെന്ന വണങ്ങി സ്തുതിെചയ്തു

ശ്രീപാദഭക്തിേയാേട.”



26 ലക്ഷ്മീസ്വയംവരം (മൂന്നുവൃത്തം)

ഇതു് അമൃതമഥനേത്തയും ലക്ഷ്മീസ്വയംവരേത്തയുംപ�
റ്റി സംക്ഷിപ്തമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഒരു ൈകെകാട്ടി�
പ്പാട്ടാണു്. പത്താംശതകത്തിെന്റ ഉത്തരാർദ്ധത്തിൽ
ആവിർഭവിച്ചിരിക്കാം.

“ലക്ഷ്മീഭഗവതിതാനും – തത്ര ലളിതവിലാസങ്ങേളാേട-
തൽക്ഷണം കാണുമാറായി – നല്ല കളെമാഴിമാരുമേനകം.
കല്പകമാലയുംകയ്യിൽ – െമെല്ല

കനിേവാെടടുത്തുെകാണ്ടേപ്പാൾ
വല്ലഭനായി വരിപ്പാ – നിന്നു വരഗുണമുള്ള പൂമാെന
കണ്ടറിഞ്ഞീടുക ബാേല – െയന്നു കനിേവാടു േതാഴിമാർ

െചാല്ലി.
അണ്ടർകുലത്തിന്നധീശ – നിവനരിേക േമവുന്നു മേഹന്ദ്രൻ.
ഇന്ദ്രെനെച്ചന്നുവരിച്ചീ – ടുക ഇവനതിസുന്ദരനേല്ലാ.
അേഗ്ര മഹാബലി വീര – നിവനസുരകുലത്തിന്നധീശൻ.
വ്യഗ്രം െവടിഞ്ഞുവരിച്ചീ – ടുക വിരെവാടു പാലാഴിമാേത.
നാലു മുഖെമഴും ബ്രഹ്മാ – വിവൻ നലെമാടു വാണരുളുന്നു.
കാലംകളയാെത േവണു – േന്നാെരക്കളെമാഴി!

മാലയിട്ടാലും.
ചന്ദ്രക്കലാധരനീശൻ – നല്ല ചതുരൻ മേനാജ്ഞശരീരൻ.
ഇന്നിവരിൽെക്കാതിയുെണ്ട-

ന്നാകിെലാരുവെനെച്ചന്നുവരിയ്ക്ക.
പന്നഗതേല്പ വസിയ്ക്കു – െന്നാരു പരമപൂമാനിവനേല്ലാ.
വാർമുകിൽേവണി! മേനാേജ്ഞ! – െചന്നു

വരണംെചയ്തീടുകബാേല.
ആയതു േകെട്ടാരു േനരം –

ലക്ഷ്മിയനുരാഗകൗതുകേത്താേട
പാണിയിൽ മാലയുേമന്തി! – െച്ചന്നു പരമപുമാനുെട

മുമ്പിൽ
വിൈശ്വകനാഥെന്റ കണ്ഠം – തന്നിൽ

വിരെവാടുമാലയുമിട്ടു.”



27 രഘുസംഭവം (പന്ത്രണ്ടുവൃത്തം)

ഈ തിരുവാതിരപ്പാട്ടിെന്റ കർത്താവു് ആെരന്നറിയു�
ന്നില്ല. ദാേമാദരൻ എെന്നാരു ഗുരുവിേനയും, “ശ്രീര�
ത്നമൃത്തിക” യിൽ അതായതു തൃക്കൽമണ്ണിൽ വസിയ്ക്കു�
ന്ന മെറ്റാരു ഗുരുവിേനയും, പൂവരിണയിൽ ശിവേനയും
അമ്പാറ ശാസ്താവിേനയും, േവങ്ങയല്ലിത്തിൽ േദവിേയ�
യും വന്ദിയ്ക്കുന്നു. ദിലീപെന്റ നന്ദിനീപരിചര്യയും, രഘുവി�
െന്റ ജനനവുമാണു് ഇതിവൃത്തം.



28 അഹല്യാേമാക്ഷം (ഏഴുവൃത്തം)

മേനാഹരമായ ഒരു കൃതിയാണു് ഈ ൈകെകാട്ടിപ്പാ�
ട്ടു്. ചില ഭാഗങ്ങൾ സഭ്യതാസീമെയ ഉല്ലംഘിയ്ക്കുന്നു. േദ�
േവന്ദ്രൻ അഹല്യാസമാഗമം കഴിഞ്ഞു തിരിെയ സ്വർ�
േല്ലാകേത്തയ് ക്കു േപാകുന്നതുവെരയുള്ള കഥമാത്രേമ
ഇതിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളൂ.

“മഞ്ജുളഭാഷിണിതന്നുെട വാക്കുകളിങ്ങെന േകട്ടേനര ം         –
ഹൃദി

െപാങ്ങിന േവദനപൂണ്ടു മേഹന്ദ്രനും (മങ്ങി)
മുഖാബ് ജമേപ്പാൾ. . .

നെന്മാഴിമാർകുലമാലിേക
ബാലിേകെയെന്മാഴിേകട്ടുെകാൾക –
ഹൃദി

മന്മഥപീഡ സഹിയാഞ്ഞു നിെന്നാടു
െചാെന്നാരുകാര്യമിേപ്പാൾ

സമ്മതമായിവേരണമതിെന്നാരു കല്മഷശങ്ക േവണ്ടാ –
ഭുവി

കർമ്മഫലത്തിന്നധിപതി ഞാെനന്നു
നന്മയിേലാർത്തുെകാൾക. .

സേന്ദഹെമാട്ടും മനസ്സിലിനി േവണ്ട വന്നാലുെമന്നരികി –
ലിഹ

മേന്ദഹനാക്കിയയക്കരുെതെന്ന നീ മഞ്ജുളഗാത്രി ബാേല!
. . .

കാലവിളംബമിനിയരുെതാട്ടുേമ കാലിണ
ൈകെതാഴുേന്നൻ – പരി-

പാലനംെചയ്യണെമെന്ന മടിയാെത നീലസേരാജേനേത്ര!
. . .

എല്ലാജ്ജനങ്ങൾക്കും നല്ലതു നല്കുന്ന വില്ലാളിവീരൻഭവാ –
നിന്നു

െചാല്ലുന്ന വാക്കുകൾ േകൾക്കാത്തവർക്കുേണ്ടാ നല്ലതു
വന്നീടുന്നു?

എന്നതുെകാണ്ടിനി ൈവകാെത വാഞ്ഛിതം
നന്നായിസ്സാധിച്ചാലുംനമു-

െക്കാന്നിന്നുമില്ല വിേരാധം ഭവാനായിത്തന്നു
ഞാെനെന്റേദഹം.

എന്നു പറഞ്ഞുടൻ കൺമുനെകാണ്ടവൾ തന്നുെട
ചാരുമുഖം – പാരം

പിെന്നയും പിെന്നയും േനാക്കിക്കടാക്ഷിച്ചു
നിേന്നാരുേനരത്തിങ്കൾ

ഉല്ലാസേമാടങ്ങടുത്തു പുരന്ദരൻ നല്ലാരിൽമൗലിതെന്റ –
കര-

പല്ലവം െമെല്ലപ്പിടിച്ചു തേലാടിനാൻ െതല്ലും മടിച്ചിടാെത.”



29 ഖരവധം (പതിെനാന്നുവൃത്തം)

“എങ്കിേലാ പണ്ടു രഘുപതി തന്നുെട
തമ്പിയും സീതയും താനുമായി
പഞ്ചവടിയിെലാരാശ്രമം തീർത്തതി-
ലഞ്ചാെത വാഴുന്ന കാലത്തിങ്കൽ
രൂക്ഷതേയറുന്ന രാക്ഷസനാരിയാം
ശൂർപ്പണഖെയന്നു േപരവൾക്കു്.
ഊക്കു സഹിയാഞ്ഞു പാഞ്ഞവൾ ദിക്കുക-
ളാക്രമം െചയ്തു നടക്കും കാലം.
പഞ്ചവടിയിൽക്കടന്നു വിരേവാേട
സഞ്ചരിേക്കണെമേന്നാർെത്താരുനാൾ.”

എന്നിങ്ങെന തുടരുന്ന ഈ കവിത േമാശംതെന്നെയ�
ങ്കിലും ശൂർപ്പണഖയുെട വിലാപം സാമാന്യം ഭംഗിയാ�
യി വർണ്ണിയ്ക്കെപ്പട്ടു കാണുന്നു.

“എട്ടുദിെക്കാെക്കയും െപാട്ടിയലറുമാറട്ടഹാസംതുടങ്ങി –
െച്ചന്നു

െപെട്ടന്നു ഭൂമിയിെലാെക്ക നടക്കുേമ്പാൾ
െകട്ടിപ്പിടഞ്ഞുവീണും

മുഷ്ടികൾെകാണ്ടു തൻമാറത്തിടിച്ചിട്ടുെമാെട്ടാട്ടു
വീണുരുണ്ടുംപിെന്ന-

ദ്ദംഷ്ട്ര കടിച്ചിട്ടുമട്ടാത [3] മിട്ടിട്ടുെമാെട്ടാെട്ടഴുേന്നറ്റിട്ടും
ദൃഷ്ടികലങ്ങിതുറിച്ചുമിഴിച്ചിട്ടും െപെട്ടന്നു

േബാധംെകട്ടുംേമലിൽ
േചാരയുണങ്ങിത്തടിേച്ചാരു

െപാറ്റങ്ങേളാേരാന്നുനുള്ളിത്തിന്നും”

3. അട്ടാതം = അട്ടഹാസം.



30 ധ്രുവചരിതം (എട്ടുവൃത്തം)

“േകരളഭൂമിയ് െക്കാരാഭരണമായ
േകരളാദിത്യപുരാധിപനാം
നാളീകനാഭെന്റ േകളിവിേശഷങ്ങ-
ളാളിമാേര നിങ്ങൾ േകട്ടുെകാൾവിൻ.”

എന്ന പീഠികേയാടുകൂടി കവി തെന്റ ഗാനം ആരംഭിക്കു�
ന്നു.

“എത്രയും സുഭഗൻ ഞാെനന്നുള്ള ഭാവം – കണ്ടാൽ
ചിത്രംചിത്രെമന്നല്ലാെത െചാല്ലിടാേമാ!
തെന്നത്താനറിഞ്ഞിടാത്ത തന്വംഗിമാ – േരാടു-
െമാന്നിച്ചു വാഴുന്നെതങ്ങെന വല്ലഭന്മാർ?
പിട്ടല്ലിതിൽക്കാളുമലംകരിച്ചു – കണ്ടാ-
െലാട്ടകത്തിെനാട്ടു ഭംഗിയുണ്ടാമേല്ലാ.
ശീലേമവമില്ലാ നാരിമാരിലാർക്കു – െമാരു
ബാലകനുള്ളതുമതുേപാെലതെന്ന.”



31 പൂതനാേമാക്ഷം (എട്ടുവൃത്തം)

ഈ ൈകെകാട്ടിപ്പാട്ടിൽ “ധരണീഭാരെത്തെക്കാണ്ടു
സഹിയാഞ്ഞു ഭൂമിതാനും വിരിഞ്ചനും ശിവൻതാനും
മുനിമാരും േദവകളും” പാലാഴിയിൽെച്ചന്നു മഹാവിഷ്ണു�
വിെനക്കണ്ടു് ആവലാതി പറയുന്നതു മുതല്ക്കുള്ള ദശമസ്ക്ക�
ന്ധകഥയാണു് പ്രതിപാദ്യം. കവിത തരേക്കടില്ല. “പൂർ�
ണ്ണത്രയീശ, പുരന്ദരപൂജിത, പൂർണ്ണചന്ദ്രാനന, പാലയ
മാം” എന്ന ഭാഗത്തിൽനിന്നു കവി തൃപ്പൂണിത്തുറയിേലാ
അതിനു സമീപേത്താ താമസിച്ചിരുന്ന ഒരാളാെണന്നു്
അനുമാനിയ് ക്കാം.

“അമ്പാടിതന്നിലവരൻേപാേട വാഴുംകാലം
വൻപനാം കംസൻതെന്റ വചനത്താേല
രൂക്ഷത െപരുെത്താരു രാക്ഷസിയാം പൂതന
സാക്ഷാൽ ജഗന്നാഥെന ഹനിപ്പാനായി
േകാമളേവഷം പൂണ്ടു േപാർമുലയുഗളത്തിൽ-
ക്കാളകൂടെത്തേത്തച്ചു കനിവിേനാേട [4]
ഓേരാേരാ ദിക്കിൽെച്ചന്നു ബാലെരെക്കാന്നുെകാന്നു
പാരാേത നടക്കുന്ന കാലത്തിങ്കൽ
നന്ദേഗാപെന്റ പുരം പുക്കവൾ യദൃച്ഛയാ
നന്ദകുമാരൻതെന്റയരുകിൽെച്ചന്നു.
േഗാപികമാരായുള്ള നാരിമാെരല്ലാവരും
േഗാപാലൻതെന്നക്കണ്ടു വസിക്കുംേനരം
ഇന്ദിരാേദവി തെന്റ കാന്തെനക്കാണ്മതിന്നായ്
വന്നിേതാ എന്നു േതാന്നും ജനങ്ങൾെക്കല്ലാം.
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
െകാല്ലുവാൻ വന്നവൾക്കു ൈകവല്യം നല്കീടുന്ന
കാർമുകിൽവർണ്ണെന ഞാൻ ൈകെതാഴുേന്നൻ.
പൂതനാശരീരെത്തേഗ്ഗാപന്മാെരാെക്കക്കൂടി-
ൿഖണ്ഡിച്ചു െകാണ്ടുേപായിദ്ദഹനം െചയ്തു.
മല്ലാക്ഷിമാേര നിങ്ങളുല്ലാസേത്താെട നല്ല
മല്ലരികഥ പാടിക്കളിച്ചുെകാൾവിൻ.
േമാഹങ്ങൾ സാധിപ്പാനും പാപങ്ങൾ നശിപ്പാനു-
മിത്ര നന്നായിെട്ടാരുകഥകളില്ല
ഇന്നിനി േനരം േപാരാ സൽക്കഥയുരെചയ് വാൻ
നാെള ഞാൻ വന്നീടുവൻ െപാളിയേല്ലതും.
ഇത്തരമുരെചയ്തു തത്തയും േപായേശഷം
മത്തകാശിനിമാരും സുഖിച്ചുവാണു.”

4. കനിവു് = ഭംഗി.



32 കാളിയമർദ്ദനം
(ഇരുപത്തിമൂന്നുവൃത്തം)

കാളിയമർദ്ദനം ൈകെകാട്ടിപ്പാട്ടു സാമാന്യം നല്ല ഒരു
കൃതിയാണു്. കവി ശ്രീകൃഷ്ണവിലാസെത്ത ഉപജീവിക്കു�
കയും കഥ വളെര വിസ്തരിച്ചു പ്രതിപാദിക്കുകയും െചയ്തി�
രിക്കുന്നു. കൃഷ്ണവിലാസെത്ത അനുകരിച്ചു, കാളിന്ദീനദി
ഒരു സുന്ദരിയുെട രൂപത്തിൽ ഒരു ദിവസം രാത്രി ശ്രീകൃ�
ഷ്ണേനാടു് ആവലാതി പറയുന്ന ഘട്ടവും മറ്റുമുണ്ടു്.

“കണ്ണനുണ്ണി കുളി കഴിഞ്ഞണ്ണേനാടുംകൂടി-
യുണ്ണുവാനായ് െച്ചന്നേനരമമ്മതാനും േവഗം
അണ്ണനും തമ്പിക്കും രണ്ടു കിണ്ണമതിൽേപ്പാലും
െവണ്ണെനയ്യുംകൂെടയിട്ടു െകാണ്ടുവന്നുനല്കി.
ഉണ്ണികൾക്കു രണ്ടുേപർക്കും േരാഹിണിയേന്നരം
കിണ്ണമതു രണ്ടിലവർേക്കാദനങ്ങൾ നല്കി.
ഇഞ്ചിനാരങ്ങക്കറികൾ പഞ്ചസാര േതനും
ചഞ്ചലാക്ഷി േരാഹിണിതാൻ പുഞ്ചിരിേയാേടകി.
ഉണ്ണിരാമാ, കൃഷ്ണാ, നിങ്ങൾെക്കന്തുേവണംെചാൽവിൻ.
ഉണ്ണണെമന്നാകിൽപ്പഴംകൂെട േവണമേമ്മ!
കണ്ണേനവം പറഞ്ഞേപ്പാളമ്മതാനും േവഗ-
െമണ്ണമില്ലാേതാളം പഴം െകാണ്ടുവന്നു നല്കി.
കണ്ണനും കദളിയുമക്കണ്ണനു വിളമ്പി,
പിെന്നയങ്ങുറതയിരുമന്നവും വിളമ്പി-
െയാെന്നാഴിയാെതയങ്ങവെരാെക്കയും ഭുജിച്ചു.
ഇന്നിനി മാതാേവ! ഞങ്ങൾക്കുണ്ണണെമന്നില്ല
നന്ന നിറെഞ്ഞന്നു പറഞ്ഞുണ്ണികളുേമറ്റം
അെപ്പാേഴ െചന്നവരുെട ൈക കഴുകിച്ചമ്മ.
െകല് െപഴുന്ന മണിമഞ്ചം േകറിയങ്ങുറങ്ങി.”



33 േഗാപികാവസ്ത്രാപഹരണം
(ഏകവൃത്തം)

ഇതു് ഒരു വൃത്തത്തിൽമാത്രം രചിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു െചറിയ
ൈകെകാട്ടിപ്പാട്ടാണു്.

“മാരബാണപീഡിതരാം േഗാപികമാർ പണ്ടു
മാരൈവരികാന്തയാകും ഗൗരിതെന്റ രൂപം
സൂരപുത്രീതീേര നല്ല മണ്ണുെകാണ്ടുണ്ടാക്കി
ചാരുേനത്രൻ വാസുേദവൻ കാന്തനായ് വന്നീടാൻ
ഭൂരിഭക്തിേയാെടല്ലാരും കിഞ്ചന ഭജിച്ചു.
നാരിമാരും ശൗരി ഹരനാരദാദിേസവ്യൻ
സാരസാക്ഷിമാരുടയ വാഞ്ഛിതം സാധിപ്പാൻ
ൈകരവബാന്ധവകാന്തികാന്തമന്ദഹാസൻ
നീരജബാന്ധവസുതാേരാധസി ഗമിച്ചു
നാരിമാനസമദനതാപകാരിതെന്ന.”

എന്നിങ്ങെന ആ പാട്ടു പുേരാഗമിക്കുന്നു.



34 രാസക്രീഡ (ആറുവൃത്തം)

ഇതു സാമാന്യം നല്ല ഒരു ൈകെകാട്ടിപ്പാട്ടാണു്. കവി
“ശൂകപുരി വാണരുളും ഭഗവാെന” വന്ദിക്കുന്നുണ്ടു്.

േവണുഗാനം േകട്ടു േഗാപികമാെരേപ്പാ-
ളാകുലേമാടുടെനല്ലാേപരും
അത്താഴമുണ്മാനിരുേന്നാരു നാരിമാ-
രത്തൽെപ്പേട്ടാടീ ചിലരവിെട.
ബാലകന്മാർക്കു മുലയും െകാടുത്തങ്ങു
താേലാലം പാടിയുറക്കുേന്നരം
ഓടക്കുഴൽവിളി േകട്ടു തരുണിമാർ
േബാധം മറന്നു നടന്നാർ ചിലർ;
ഭർത്താവിേനാടു കലഹവും ഭാവിച്ചു
െമത്തേമൽനിന്നങ്ങിറങ്ങി േവഗാൽ
മേറ്റ മുറിയിൽശ്ശയിക്കുന്നവളുടൻ
െതെറ്റന്നു േപായിതു മെറ്റാരുത്തി.
കാെതാന്നലങ്കരിച്ചാേമാദാൽ മേറ്റതി
േലതുേമ കൂടാെതാരു തരുണി;
ഒറ്റക്കണ്ണഞ്ജനം െകാണ്ടെങ്ങഴുതീട്ടു
മേറ്റതുഴുതാെത മെറ്റാരുത്തി;
ഹാരാവലിയുമരയിലുടഞാണു-
േമാരാെത മാർവിലലങ്കരിച്ചാൾ.
നൂപുരം ൈകകളിലിട്ടു തരിവള
പാേദ ധരിപ്പാൻ തുടങ്ങുേന്നരം
ആണികൂടാെതാരു നൂപുരെമന്നിട്ടു
േകാണിെലറിഞ്ഞു കുപിതയായി
അത്തൽ പൂേണ്ടാടുേമ്പാളുത്തരീയം വീണ-
െതാട്ടുമറിഞ്ഞിെല്ലാരു തരുണി.
ഇങ്ങെന േഗാപിമാെരല്ലാവരും കൂടി
നന്ദതനൂജെന്റ സന്നിധിയിൽ
ഒെട്ടാട്ടഴിഞ്ഞ തലയിെലാരു കയ്യും
മേറ്റതു നീവിയഴിഞ്ഞിടത്തും
മട്ടലർബാണെന്റയാജ്ഞെകാെണ്ടല്ലാരും
വട്ടത്തിൽനിന്നങ്ങുഴലുേന്നരം
പുഞ്ചിരിതൂകീട്ടു വഞ്ചനമാനുഷൻ
ചഞ്ചലാക്ഷിമാേരാേടവം െചാന്നാൻ.”

രാസക്രീഡാസംേക്ഷപം എന്നു നാലുവൃത്തത്തിൽ മെറ്റാ�
രു തിരുവാതിരപ്പാട്ടും കാണ്മാനുണ്ടു്. അതിലും “ശുകപു�
േര വാണരുളും ഭഗവാേന” സ്മരിച്ചിരിക്കുന്നു.



35 ശംബരകഥ (ഏകവൃത്തം)

ഇതും ഒരു െചറിയ കൃതിയാണു്. മുഴുവൻ കിട്ടീട്ടില്ല.

“ഗർഭം തികഞ്ഞാശു രുൿമിണീേദവിയു-
മർഭകൻതെന്നയും െപറ്റാളേപ്പാൾ
ചമ്മരെനെന്നാരു ദാനവനേന്നരം
വന്നു പതുക്കേവ മായയാേല
േചാരക്കിടാവിെന വാരിപ്പിടിച്ചങ്ങു
വാരിധിതന്നിെലറിഞ്ഞു മൂഢൻ.
ആരുമറിഞ്ഞില്ല ബാലൻ പിറന്നതും
േചാരണംെചയ്തതുെമേന്ന േവണ്ടൂ.
വത്സൻ സമുദ്രത്തിൽെചന്നങ്ങു വീണേപ്പാൾ
മത്സ്യം വിഴുങ്ങി നടന്നു േവഗാൽ.
മുേക്കാർ വലവീശി നില്ക്കുന്നേനരത്തു
ചിെക്കന്നു മത്സ്യം വലയിൽപ്പുക്കു
മുേക്കാരതുേനരം മത്സ്യത്തടിയെന
തൃക്കാഴ്ചയായ് െവച്ചു ചമ്മരനു്.
മത്സ്യെത്ത െമല്ലേവ കീറുന്നേനരത്തു
വത്സെനക്കണ്ടവൻ വിസ്മയിച്ചു.

തേന്നാടു ശൃങ്ഗാരപ്രകടനം െചയ്യുന്ന തെന്റ വളർത്ത�
മ്മയായ മായാവതിേയാടു പ്രദ്യുമ്നൻ

“ഇന്നു നിനെക്കന്തു സേമ്മാഹനമായ
ദുർമ്മാർഗ്ഗേമാേരാേന്ന േതാന്നീടുന്നു?
മറ്റുള്ള മാതാക്കൾ െപറ്റുള്ള മക്കളിൽ
മുറ്റുമിേഗ്ഗാഷ്ടികൾ കാട്ടുന്നുേണ്ടാ?
വാരാങ്ഗേന, നിെന്റ ചാരത്തിരിക്കാെത
ദൂരത്തു േപാകുന്നു ഞാനുമിേപ്പാൾ”

എന്നു പറയുന്ന വാക്യംവെര മാത്രേമ ഈ പാട്ടു കാ�
ണ്മാനുള്ളു.



36 കുേചലവൃത്തം (എട്ടുവൃത്തം)

ഈ ൈകെകാട്ടിപ്പാട്ടു് സമഗ്രമായി കിട്ടീട്ടില്ല. “ഇങ്ങി�
െന വന്നതിൻ കാരണെമല്ലാെമങ്ങിെനെയന്നതു െചാ�
ല്ലുക കാേന്ത?” എന്നു കുേചലൻ ലക്ഷ്മീേദവിെയേപ്പാെല
തെന്റ സമീപത്തു െചന്നുേചർന്ന പത്നിേയാടു പറയു�
ന്ന ഭാഗംവെരേയ കണ്ടിട്ടുള്ളു. കവി ശ്രീകൃഷ്ണചരിതം
മണിപ്രവാളം പന്ത്രണ്ടാം സർഗ്ഗെത്ത അനുകരിച്ചിരിക്കു�
ന്നു.

“അേയ്യാെയൻവല്ലഭെനന്നുെട സങ്കടം
െമേയ്യാെട േകട്ടാലുെമൻകണവാ!
ഊണുകഴിയ്ക്കാെതയാറു ദിനമായി
പ്രാണൻ ഗമിപ്പാനടുത്തുവേല്ലാ.
ബാലകന്മാെരാെക്ക ലീലകൾ ൈകവിട്ടു
ചാേല തളർന്നു കിടന്നിടുന്നു.
ഇല്ലങ്ങളിൽ ബ് ഭിക്ഷ െതണ്ടിനടന്നാലു-
മിെല്ലന്നു െചാല്ലും ജനങ്ങേളറും
വല്ലാെതന്നാകിലും െചന്നാെലാരു പിടി
െനല്ലുമാത്രംേപാലും കിട്ടാതായി.
വിറ്റു ഭുജിച്ചിടാെമന്നു നിരൂപിച്ചാൽ
ച്ചുറ്റുകൾ താലികൾ പേണ്ടയില്ല.
മാനസംതന്നിൽസ്സുഖമിെല്ലാരിക്കലും
ഞാെനന്തു െചേയ്യണ്ടൂ ജീവനാഥ!
കണ്ണുമടച്ചു ജപിച്ചങ്ങിരുന്നാകി-
ലുണ്ണികെളങ്ങിെനയുണ്ണുന്നതും?
ശിഗ്രുവിൻപല്ലവം വച്ചുചമച്ചതു
ഭദ്രമായു് ഭക്ഷണം െചയ്യുന്നതും
എത്രനാളിങ്ങെന േവണെമന്നുള്ളതു
കൃത്യമതുേണ്ടാ എൻ പൃഥ്വീേദവ?”



37 സന്താനേഗാപാലം
(പതിമ്മൂന്നുവൃത്തം)

ഈ ൈകെകാട്ടിപ്പാട്ടു സാമാന്യം നന്നായിട്ടുണ്ടു്. കവി
പൂന്താനെത്തയാണു് ശരണീകരിച്ചിരിക്കുന്നതു്.

“എന്നരുളിെച്ചയ്തു കൃഷ്ണൻ പാർത്ഥേനാടു-കൂടി
മേന്ദതരം സ്യന്ദനത്തിേലറിേപ്പായി.
വായുേവഗം ജയിേച്ചാരു േതരുമേപ്പാൾ-േവഗം
വായുമാർേഗ്ഗ പശ്ചിമാശ പറയുേന്നരം
സിന്ധുരാജന്മാെരെയല്ലാം ഹന്ത! കണ്ടു – കണ്ടു
ബന്ധുരാങ്ഗൻ കടന്നിതു േലാകാേലാകം.
അർക്കചന്ദ്രന്മാരില്ലാത്ത ദിക്കിലായി – അേപ്പാ-
െളാെക്കയുമിരുട്ടായിട്ടു വന്നുകൂടി.
േതർക്കുതിരകൾക്കുേമറ്റമാകുലമായു് – (മന്ദം)
െതരുെതെരേപ്പാകാതായ േനരം പാർത്ഥൻ
അന്ധകരെമന്തിേതവം വാസുേദവ! – നമ്മ-
േളതു ദിക്കിലകെപ്പട്ടു േദവേദവ?
േലാകനാഥനരുൾെചയ്തു നമ്മളിേപ്പാൾ – (. . . )
േലാകാേലാകം കടെന്നാരു ഭാഗത്തായി.
കൂരിരുളു കളഞ്ഞിടാം ഭീതി േവണ്ടാ-പാരം
സൂരനുദിച്ചതുേപാെല കണ്ടുെകാൾക.
തൃച്ചക്രെത്ത സ്മരിച്ചിതു വാസുേദവ – നേപ്പാ-
ളുച്ചയ്ക്കേല രവിേപാെല വന്നുദിച്ചു.
ചക്രേശാഭ കണ്ടു പാർത്ഥൻ ഭീതി പൂണ്ടു – നിന്നു
ചക്രപാണിതെന്ന േനാക്കിനില്ക്കുേന്നരം
ചന്ദ്രേകാടിപ്രഭേപാെല ദൂെരേയറ്റം – പാരം
സാന്ദ്രമായ േതജസ്സങ്ങു കാണ്മാറായീ.
സ്യന്ദനത്തിൽനിന്നിറങ്ങി കൃഷ്ണന്മാരു – മേപ്പാൾ
നന്ദസൂനുവരുൾെചയ്തു പാർത്ഥേനാടായു്.
വിശ്വസാക്ഷിയായ സത്യം താനിരിക്കു – െന്നാരു
നിത്യമായ േലാകമിതു കണ്ടുെകാൾക”.



38 ഭാമാസാന്ത്വനം (രണ്ടുവൃത്തം)

ശ്രീകൃഷ്ണനും രുൿ മിണിയുംകൂടി ഒരു ദിവസം ചൂതു കളിച്ചു�
െകാണ്ടിരിക്കേവ നാരദമഹർഷി അവിെടെച്ചന്നു് ഒരു
പാരിജാതപുഷ്പം ശ്രീകൃഷ്ണനു കാഴ്ചെവയ്ക്കുകയും ആ പൂവു
ഭഗവാൻ തെന്ന രുൿമിണിയുെട േകശപാശത്തിൽ ചൂ�
ടിക്കുകയും െചയ്തു. ആ വാർത്ത തെന്റ ഒരു ദാസി മുഖാ�
ന്തിരം സത്യഭാമ അറിഞ്ഞു വ്യസനിക്കുകയും േകാപി�
ക്കുകയും െചയ്തു. അേപ്പാൾ ശ്രീകൃഷ്ണൻ െചന്നു ഭാമെയ
സമാധാനെപ്പടുത്തി. ഇതാണു് കഥ.

“ഇത്ഥമവൾ െചാന്ന വാക്കുകൾ േകട്ടേപ്പാൾ
ക്രുദ്ധിെച്ചഴുേന്നറ്റു സത്യഭാമ.
നിർണ്ണയേമാ സഖി നീ െചാന്ന വാക്കുകൾ?
നിർണ്ണയം; കണ്ടു ഞാൻ ധന്യശീേല!
മല്ലാരിതാൻ തെന്റ വല്ലഭതന്നുെട
നല്ല മുടിയിലണിഞ്ഞിേതാ െചാൽ?
െതല്ലുെമ സംശയമില്ല ഞാൻ െചാന്നതു;
നല്ല വചനങ്ങൾ വിശ്വസിക്ക.
േകശവനീവണ്ണെമന്നതു േകട്ടേപ്പാൾ
േക്ലശവും േരാഷവുമുത്ഭവിച്ചു
ഭൂഷണജാലങ്ങൾ െപാട്ടിെച്ചറിഞ്ഞിതു
േരാഷാൽ ചുവന്നു നയനങ്ങളും.
നെല്ലാരു പീതദുകൂലം മുലക്കച്ച-
െയല്ലാം ത്യജിച്ചു പരവശയായ്
പല്ലും കടിച്ചങ്ങു നേല്ലാരു െമയു് വിറ-
ച്ചല്ലലും പൂണ്ടു നിലത്തു വീണു.
േരാദനം െചയ്കയും െപെട്ടന്നുരുൾകയും
േവദനയാമ്മാറു കണ്ടേനരം
േപടിപൂേണ്ടാേരാേരാ ദാസീസമൂഹങ്ങ-
േളാടിത്തുടങ്ങിനാരങ്ങുമിങ്ങും.



39 രാമാനുചരിതം

ഈ ൈകെകാട്ടിപ്പാട്ടിെല ആദ്യെത്ത എട്ടുവൃത്തങ്ങേള
കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. “അതു േകട്ടൻെപാടു ഗരുഡൻ താൻ െചന്നു
കുതുകേമാടങ്ങു െചാല്ലിനാൻ” എന്ന വരിയാണു് ഗ്രന്ഥ�
ത്തിെന്റ ഒടുവിൽ കാണുന്നതു്.

“ആരു നീെയന്നുെട േനെര വേന്നാേരാേരാ
പൗരുഷവാക്കുകൾ (െചാല്ലി) േപാരും
നിെന്നയും നിന്നുെട നാഥേനയുമിന്നു
മാനേസ ഞാനുമറിയുന്നില്ല.
േലാേകശ്വരൻ കൃഷ്ണൻതെന്നയറിയാെത
േലാകത്തിലാരുള്ളു നിെന്നേപ്പാെല?
മൂഢത്വം െചാല്ലിയതാരുേമ േകൾക്കണ്ട;
രൂഢി ഞാനാേരാടും െചാല്ലുന്നില്ല.
െപണ്ണുങ്ങൾ തന്നുെട കൂറകളും വാരി
െവണ്ണകൾ കട്ടുണ്ടു േമവിടുന്ന
കണ്ണൻനിേയാഗത്താൽ വന്ന നിെന്നക്കണ്ടു
നാണം വളരുന്നു പാരമിേപ്പാൾ.
േപാരുന്നതില്ലഞാൻ വീര്യവാെനങ്കിേലാ
പാരാെത നീെയെന്നെക്കാണ്ടുേപാകു.
െകാണ്ടുേപാവാനായ് ത്തുനിേഞ്ഞാരു േനരത്തു
െകാെണ്ടാരു തല്ലിനാലല്ലൽ പൂണ്ടു
പാരം വിഷണ്ണനായ് െച്ചന്നു മുകുന്ദെന്റ
ചാരത്തുനിെന്നാരു വാക്കുണ്ടായി” .

കവിതയ്ക്കു ഗുണമില്ല.



40 തുളസീമാഹാത്മ്യം (ആറുവൃത്തം)

ഒരിക്കൽ സത്യഭാമയുെട ഗൃഹത്തിൽ നാരദമഹർഷി
െചന്നു വീണ വായിക്കുവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണെന തേന്നാടുകൂടി
അയച്ചുതരണെമന്നു് അേപക്ഷിച്ചു. തനിക്കു ഭർത്താവി�
െന പിരിഞ്ഞിരിക്കുവാൻ നിവൃത്തിയിെല്ലന്നും ഭർത്താ�
വിെന്റ ശരീരേത്താളം തൂങ്ങുന്ന സ്വർണ്ണം ദാനം െചയ്യാ�
െമന്നും ഭാമ പറഞ്ഞു. ശ്രീകൃഷ്ണനും നാരദനും അങ്ങിെന
െചയ്യുവാൻ അനുവദിച്ചു. രുൿമിണീേദവിെയാഴിെകയുള്ള
ഭഗവാെന്റ പതിനാറായിരേത്തഴു പത്നിമാരും അവരു�
െട സകല ഭൂഷണങ്ങളും ത്രാസിെന്റ ഒരു തട്ടിലിട്ടുമേറ്റ�
ത്തട്ടിൽ ഭഗവാെന തൂക്കിേനാക്കി. ഭഗവാെന്റ േദഹം
അധികം തൂങ്ങുന്നതായി കണ്ടു വ്യസനിച്ചു ഭാമയും മറ്റും
രുൿമിണിെയ വിവരമറിയിച്ചു. രുൿമിണി ആ ആഭര�
ണങ്ങെളല്ലാം നീക്കിയിട്ടു് ഒരു തുളസീദളംമാത്രം അവ�
യിരുന്ന തട്ടിൽ വയ് ക്കുകയും അേപ്പാൾ ഭഗവാനും തു�
ളസീദളവും ഒന്നുേപാെല തൂങ്ങുകയും െചയ്തു. മഹർഷി
തുളസീദളം സ്വീകരിച്ചു തൃപ്തനായി അവിടം വിട്ടുേപായി.
ഈ കഥയാണു് പ്രസ്തുത കൃതിയിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കു�
ന്നതു്.

“എന്നരുൾെചയ്തേനരം തുലാഭാര-
മന്നു കാർമുഖിൽവർണ്ണനുണ്ടായിേപാൽ.
ഏഴുരണ്ടു ഭുവനംനിറഞ്ഞീടു-
മാഴിവർണ്ണെനത്തൂക്കുവാനാരുള്ളു?
ഊഴിതന്നിലഴകുള്ള ഭാമയും
പാഴിെലന്തു നിനച്ചു വൃഥാ ഫലം?
െകാണ്ടൽവർണ്ണെനത്തൂക്കിയ തട്ടത്തിൽ
െകാണ്ടു ഭാരമധികമധികമായു്.
െകാണ്ടൽേവണിമാരാഭരണങ്ങെള-
െക്കാണ്ടുവന്നുനിറച്ചിതു മേറ്റതിൽ.
െകാണ്ടൽേവണിമാർ േകാപ്പുകളിട്ടിട്ടും
െകാണ്ടൽവർണ്ണനധികമായ് ത്തൂങ്ങുന്നു.”



41 രാജസൂയം (പത്തുവൃത്തം)

ഈ ൈകെകാട്ടിപ്പാട്ടിനു കവിതാഗുണം േപാരാ. ജരാ�
സന്ധവധവും പാണ്ഡവദ്വിഗ്വിജയവുംമറ്റും വർണ്ണിക്കുന്നു�
െണ്ടങ്കിലും കവി ശിശുപാലവധെത്ത സ്പർശിച്ചു കാണു�
ന്നില്ല. പ്രാസദീക്ഷ പ്രാേയണ ഇെല്ലന്നുതെന്ന പറയാം.
“കിളിമക” െളെക്കാണ്ടാകുന്നു കഥ പറയിക്കുന്നതു്.

“ദ്വാരകാമന്ദിരത്തിൽ ഭാര്യമാേരാടുംകൂടി
ൈസ്വരമായു് വസിക്കുന്ന വാസുേദവൻ
താതനും ജനനികൾ േജ്യഷ്ഠനും കാന്തമാരും
േസനയും േസനാപതിവീരന്മാരും
േസവകപ്രവരനാം സാത്യകിേയാടുംകൂടി-
സ്സത്വരം പുറെപ്പട്ടാനംബുജാക്ഷൻ.
ഏറിയ ജനേത്താടുേമറിയ േഘാഷേത്താടു-
മച്യുതൻ തിരിച്ചിതു േവ്യാമമാർേഗ്ഗ.
പാണ്ഡവഗൃഹമാകും ഖാണ്ഡവപ്രസ്ഥത്തിങ്കൽ-
പ്പാരാെതെയഴുന്നള്ളി േലാകനാഥൻ.
കൃഷ്ണൻതന്നരുളാേല നിർമ്മലൻ ധർമ്മാത്മജൻ
യാഗവുമനുഷ്ഠിച്ചു ശാലപുക്കു.”



42 സുഭദ്രാഹരണം (പതിന്നാലുവൃത്തം)

ഇതു് ഇരയിമ്മൻ തമ്പിയുെട “പാതിവ്രത്യമിയലും പാർ�
വ്വതിേദവിതെന്ന” എന്നാരംഭിക്കുന്ന സുപ്രസിദ്ധമായ
സുഭദ്രാഹരണം ൈകെകാട്ടിപ്പാട്ടിൽനിന്നു ഭിന്നമാകു�
ന്നു. കവിത അതുേപാെല രമണീയമെല്ലങ്കിലും ആെക�
ക്കൂടി തരേക്കടില്ല. കവി േമല്പത്തൂർ ഭട്ടതിരിയുെട സുഭ�
ദ്രാഹരണം പ്രബന്ധെത്ത ഉപജീവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. സുഭദ്രയു�
െട പാണിഗ്രഹണംവെരയുള്ള കഥേയ പ്രതിപാദ്യമായി�
ക്കാണുന്നുള്ളു. തദനന്തരമുള്ള യുദ്ധവും മറ്റും വിട്ടിരിക്കു�
ന്നു.

“അംഗനമാർമണിതെന്റ – ഗുണമിങ്ങെന േകേട്ടാരുേനരം
അംഗജസായകേമറ്റു – തെന്റയംഗം മറന്നവൻ നിന്നു.
കൃഷ്ണയിലുെള്ളാരു രാഗം – േപാന്നു

വൃഷ്ണീശേസാദരിതന്നിൽ.
പാേലാലും വാണിെയത്തെന്ന – മനതാരിലുറപ്പിച്ചു

പാർത്ഥൻ
ഭദ്രയാകുന്ന സുഭദ്രാ – ലാഭമുദ്രെയത്തെന്നക്കരുതി.
യാചിക്കെയന്നതുചിത – മല്ല ശീതാംശുവംശജന്മാർക്കു്.
േചാദിക്കിലല്ലാെത കിട്ടാ – െയന്നു

േലാകപ്രസിദ്ധമുണ്ടേല്ലാ.
രാക്ഷേസാദ്വാഹമസാധ്യം – നൂനം സാക്ഷാൽ

ജഗന്നാഥേനാേട.
മട്ടലർസായകേമറ്റു പാരം ചുെട്ടരിയുന്നന്തരംഗം.
േവദനേപാവാനുപായം – ജഗന്നാഥെനേസ്സവിച്ചാലുണ്ടാം.
ഇങ്ങിെന ചിന്തിച്ചുറച്ചു – ഭിക്ഷുേവഷം ധരിച്ചു വിജയൻ.
ഭദ്രയിലുെള്ളാരു രാഗ – മുള്ളിൽനിന്നു പുറെപ്പട്ടേപാെല
വസ്ത്രങ്ങൾ കാവിയിൽ മുക്കി – രക്തമാക്കിദ്ധരിച്ചു ശരീേര.
മാരി െചാരിയും നിശയിൽ – പാരമാകുലമാനസനായി
േകാടേയറ്റങ്ങു വിജയൻ – വടേകാടരം തന്നിലിരുന്നു;
ൈകടഭനാശനചിന്ത – െചയ്തു ൈകവരുവാനഭിപ്രായം.”

“ൈമേത്രയമുഹൂർത്തത്തിങ്കൽ വൃത്രാരിസുതെനെക്കാണ്ടു
ചിത്രഭാനുേദവൻതെന്നസ്സാക്ഷിയായ് വച്ചു
അംേഭാജസംഭവസുതൻജംഭാരിസഹജൻതെന്റ
േസാദരിതൻ പാണിഗ്രഹമാചരിപ്പിച്ചു.”

എന്ന വരികേളാടുകൂടി ഈ ൈകെകാട്ടിപ്പാട്ടു് അവസാ�
നിയ്ക്കുന്നു.



43 അക്ഷയപാത്രം (രണ്ടുവൃത്തം)

“തിരുമാനാംകുന്നിൽത്തിരുനീലകണ്ഠസുേത തിരുവുള്ള�
മുണ്ടാേകണം രുചിരതേനാ” എന്നിങ്ങെന ഈ കൃതി
ആരംഭിയ്ക്കുന്നു. തിരുമാനാംകുന്നു് എന്നതു് തിരുമാന്ധാം�
കുന്നുതെന്ന.



44 കിരാതം (എട്ടുവൃത്തം)

ഇതു സാമാന്യം ദീർഘവും രചനാമധുരവുമായ ഒരു പാ�
ട്ടാണു്. പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഈ കൃതിയ്ക്കു പ്രചാരമുള്ളതാ�
യറിവുണ്ടു്. ശിവൻ പർവ്വതിേയാടുകൂടി അർജ്ജുനെന്റ
തേപാവനത്തിേലയ്ക്കു പുറെപ്പടുന്ന ഭാഗമാണു് ചുവെട
വർണ്ണിച്ചിരിയ്ക്കുന്നതു്.

“േവടനാരിയുെട േവഷം കൂടേവ നീ ധരിേയ്ക്കണം
കാടുതന്നിൽക്കളിയാടി നടക്കാെമന്നാൽ.
കുന്നു െവല്ലും മുലതന്നിൽക്കുന്നിമാലയണിഞ്ഞാലും
കുന്നിൽമാേത! നിനേക്കതും കൂസലും േവണ്ടാ
നീലവർണ്ണം കലരുന്ന േചലെകാണ്ടങ്ങുടുത്താലും
നീലിെയന്നുള്ള േപർ പേണ്ട നിനക്കുണ്ടേല്ലാ.
െകാട്ടയും നെല്ലാരു േകാലും െകാണ്ടു പിൻേപ നടന്നാലും
േവട്ടയാടുന്നതു കണ്ടു വിേനാദിച്ചാലും.
ഇത്ഥേമാേരാന്നരുൾെചയ്തു മൃത്യുൈവരി വിരേവാേട
മത്തനാകും കിരാതെന്റ ശരീരം പൂണ്ടു.
താടിയും േമാടിയും മീശെക്കാമ്പുമമ്പുെമാരു വില്ലും
േപടിയാകും കിരാതെന്റ വിഗ്രഹം കണ്ടാൽ.
നീലവസ്ത്രം കടീഭാേഗ, പീലിമാല മുടിഭാേഗ,
നാലു ഭാേഗ നിറഞ്ഞുള്ള കിരാതന്മാരും
ഗളത്തിൽച്ചങ്ങല െകട്ടിെവളുത്ത നായ്ക്കളുമായി-
ക്കളിച്ചു പർവേതനിന്നങ്ങിറങ്ങി നാഥൻ”



45 കല്യാണസൗഗന്ധികം
(ഏകവൃത്തം)

കല്യാണസൗഗന്ധികം ഏകവൃത്തത്തിൽ വിരചിതമാ�
യിരിയ്ക്കുന്നു.

“കല്യാണി വാവാ! കിളിമകേള!
കല്യാണസൗഗന്ധികെത്തെച്ചാല്ലാൻ.

നെല്ലാരു സമ്പത്തു സംഭവിപ്പാനുേള്ളാരു സാധനമേല്ലാ
ബാേല!

എങ്കിേലാേകട്ടാലും മങ്കമാേര! എങ്കൽനിന്നാശു
കഥാമൃതെത്ത.”



46 കീചകവധം (രണ്ടുവൃത്തം)

ഇതിെല കവിതയ്ക്കു പറയത്തക്ക ഗുണവും േദാഷവുമില്ല.
“വാണീവിനായക േദശികന്മാർ വാണിേടണെമെന്റ മാ�
നസത്തിൽ” എന്നു പ്രഥമവൃത്തം ആരംഭിയ്ക്കുന്നു. ദ്വിതീയ�
വൃത്തം മഞ്ജരിയിലാണു് രചിച്ചിരിയ്ക്കുന്നതു്.

“മാരുതനന്ദനനാരുമറിയാെത
വാരിജേലാചനേയാടുംകൂെട
നൃത്തഗൃഹത്തിങ്കൽെച്ചന്നിതു മുന്നേമ
ചിേത്ത നിറേഞ്ഞാരു േകാപേത്താേട.
തത്ര ബൃഹന്നളതന്നുെട െമത്തേമൽ
വൃത്രാരിജാഗ്രജൻതാൻ കിടന്നു.
കുഞ്ജരേപാതെത്തച്ചാടിപ്പിടിപ്പാനായ്
കുേണ്ഠ പതിക്കുന്ന സിംഹിേപാെല.
ഏണമിഴിയായ കൃഷ്ണയുമേന്നരം
പ്രാണനാഥെന്റ നിേയാഗത്താേല
കാണണം കള്ളെനെക്കാല്ലുന്നെതേന്നാർത്തു
തൂണും മറഞ്ഞങ്ങരികിൽ നിന്നു. . . . . . . . .
െചന്തീക്കനൽേപാെല കണ്ണും ചുവപ്പിച്ചു
കുന്തളം ചുറ്റിപ്പിടിച്ചാൻ പിെന്ന.
ഏറ്റം വലിച്ചേപ്പാെളന്തിെതേന്നാർത്തവൻ
െചറ്റു വിവാദിച്ചാൻ മാനസത്തിൽ.
പല്ലവേകാമളമല്ലേയാ പാർക്കുേമ്പാൾ
മല്ലാക്ഷിമാരുെട േദഹമേയ്യാ?
കല്ലിെനക്കാളും കഠിനതരമിതു-
െമല്ലാം വിധിബലെമന്നു നൂനം.
കാമിനീേകശം തേലാടുന്ന േനരത്തു
കാമാഗ്നി വർദ്ധിയ്ക്കുമേത്ര പാർത്താൽ.
ചാെമന്നു േതാന്നുന്നു േകശം പിടിച്ചേപ്പാൾ
േരാമങ്ങൾ െകാള്ളുന്നു മുള്ളുേപാെല.
െപായു് പറെഞ്ഞെന്നച്ചതിച്ചാളിവളേയ്യാ
മയ്യൽമിഴിയല്ലിതാരു പാർത്താൽ?”



47 ശിവകഥ (നാലുവൃത്തം)

ഇതിെല കഥ വിചിത്രമാണു്. ശിവേക്ഷത്രങ്ങളിൽ ശാ�
ന്തിക്കാരനായിരുന്ന ഒരു ബ്രഹ്മണൻ പല പുണ്യകർ�
മ്മങ്ങളും െചയ്തുെവങ്കിലും അേതാടുകൂടി തെന്റ വൃത്തി�
യിൽ ആർജ്ജിച്ച പാപംനിമിത്തം അടുത്ത ജന്മത്തിൽ
പകൽ മുഴുവൻ പല്ലിയായും രാത്രിമുഴുവൻ രാജാവായും
ജീവിേക്കണ്ടിവന്നു.

“ശാന്തിെകാണ്ടുണ്ടായ പാതകത്താൽ ജീവിച്ചിതുനൃപൻ
ഗൗളിയായി;

രാത്രിയിലീശ്വരചിന്തെകാണ്ടു ധാത്രിയ്ക്കു നാഥനായ്
രാത്രിേതാറും.

അർക്കനുദിക്കുന്ന േനരത്തിങ്കലക്ഷിതിനാഥനും
ഗൗളിയായി.

െചന്നു ദിേനശൻ മറഞ്ഞാൽപ്പിെന്ന വന്നിടും
രാജത്വെമേന്ന േവണ്ടു.

അത്ഭുതംേതാന്നുമീ വാർത്തേകട്ടാൽ
ചിൽപുമാൻതെന്റവിലാസെമല്ലാം.”

എന്നു കവി ഈ ഘട്ടം വർണ്ണിക്കുന്നു. ഒരു രാത്രിയിൽ
ആ രാജാവു് ഒരു സന്യാസിെയ കണ്ടുമുട്ടുകയും തനി�
ക്കു കാശിക്കു േപായാൽ െകാള്ളാെമന്നുള്ള ആഗ്രഹം
അേദ്ദഹെത്ത അറിയിക്കുകയും െചയ്തു. സന്യാസി ആ
ഭാരം കേയ്യറ്റു തെന്റ ഭസ്മപാത്രത്തിൽ ഉഷഃകാലത്തു
പല്ലിെയ അടയ്ക്കുകയും സന്ധ്യയാകുേമ്പാൾ രാജാവിെന
തുറന്നുവിടുകയും െചയ്തുവന്നു. അങ്ങെന നാലഞ്ചുമാസം�
െകാണ്ടു് അവർ കാശിയിെലത്തി.

“പുണ്യപ്രേദാഷസമയത്തു േമാേദന
പുണ്യവാൻ െചന്നിതു ഗംഗാതേട.
മന്ദമിറങ്ങിക്കുളിച്ചു വിശുദ്ധനായ്
നന്നായു് വിഭൂതി ധരിപ്പതിന്നായ്
ഭസ്മക്കുടുക്ക തുറേന്നാരുേനരത്തു
വിസ്മയം ഗൗളി പുറത്തുചാടി.
െചന്നു പിടിപ്പാെനടുത്തേപ്പാൾപ്പല്ലിയു-
െമാന്നുകുതിച്ചു ജലത്തിൽച്ചാടി.
െകാത്തിബ് ഭുജിച്ചുേപാൽ മത്സ്യമാദിയേപ്പാൾ
മൃത്യുഞ്ജയൻതെന്റ ൈവഭവത്താൽ.
അേന്നരമത്രനിന്നുണ്ടായ േതജസ്സു
ചാേല ലയിച്ചിതു കാശിതന്നിൽ”

ഈ പാട്ടു വാസ്തവത്തിൽ യുവതികൾ ൈകെകാട്ടിക്കളി�
ക്കു് ഉപേയാഗിച്ചിരുന്നിരിക്കുവാൻ ഇടയില്ല. ശിവേക്ഷ�
ത്രങ്ങളിൽ ശാന്തി കളിക്കുന്നതു് പാപമാെണന്നു കവി
പ്രസ്തുതകഥമൂലം കാണിക്കുന്നു എേന്ന കരുേതണ്ടതു�
ള്ളു.



48 പൂച്ചചരിതം (മൂന്നുവൃത്തം)

തിരുവാതിരപ്പാട്ടുകൾ ധാരാളമായി ഉത്ഭവിക്കുകയും
യുവതികൾ അവ പാടിക്കളിക്കുകയും െചയ്തേപ്പാൾ
ഏേതാ ഒരു സരസൻ അവെര അവേഹളനം െചയ്യുന്ന�
തിെനന്നേപാെല ഈ െചറിയ കൃതി രചിച്ചു. േകാരിക്കു�
ടിക്കുവാൻ പിലാവില െകാണ്ടുവരണെമന്നു ഈച്ച പൂച്ച�
േയാടേപക്ഷിക്കുകയും അതിേലക്കായി പൂച്ച െവളിയിൽ
േപാവുകയും െചയ്തു. ഈച്ച ഉടെന ക്ഷുത്തു സഹിക്കവ�
ഹിയാെത കഞ്ഞിപ്പാത്രത്തിൽ ചാടി കാലനൂരിേലക്കു
യാത്രയായി. പൂച്ച വന്നു േനാക്കിയേപ്പാൾ ഈച്ച പാ�
ത്രത്തിൽ ചത്തു കിടക്കുന്നതായി കാണുകയും കഞ്ഞി
മുഴുവൻ കുടിക്കുകയും െചയ്തു. ഇതാണു് കഥ. “ഒരു ചരി�
തം െചാല് വാൻ തുടങ്ങുന്നു ഞാൻ തരുണിജനം പാടി�
ക്കളിച്ചീടുവാൻ” എന്നു ആദ്യവും “അംഗനമാരിതു നല്ല
ഭംഗിേയാെട െചാല്ലീേടണം മംഗലം വരുവാെനാരു സം�
ഗതിയായു് ഭവിച്ചീടും” എന്നു് ഒടുവിലും കവി പറയുന്നു.

“ഒരു ദിവസമീച്ചയിലഗ്രജനും
െപരിയ ബലമുെള്ളാരു പൂച്ചയുമായ്
വിരവിെനാേട കഞ്ഞി ചമച്ചീടുവാൻ
കരളിലുറച്ചാശു ജലവും േകാരി
അരിയുെമടുത്താശു കഴുകിെവച്ചു
ഉരുളിയതിൽ െവള്ളമടുപ്പത്താക്കി
വിറകുനിറച്ചഗ്നിയും കത്തിച്ചുട-
നരിയുെമടുത്തിട്ടു തിളച്ചേശഷം
കറികൾ ചമച്ചീടുവാൻ േവണ്ടുംവണ്ണം
മുതിര വറുത്താശു തിരഞ്ഞുവച്ചു.
െചറിെയാരിടിച്ചക്കയരിഞ്ഞുേചർത്തു
ഇരുവരുമങ്ങാേമാദേത്താടു െചാന്നാർ.”



49 േകാക്രിത്തത്തയുെട കഥ

േകാക്രിത്തത്തയുെട കഥയും വായിക്കാൻ രസമുണ്ടു്. കു�
േറ വരികേള ഉള്ളൂ. പീഠിക കഴിഞ്ഞുള്ള ഭാഗം താെഴ
പകർത്തുന്നു. അബദ്ധത്തിൽ തള്ളക്കിളി തെന്റ മകെള
െകാല്ലുന്നതാണു് വിഷയം.

“എങ്കിേലാ പെണ്ടാരുനാൾ േകാക്രിത്തേത്തെട തള്ള
ഊേക്കാെട പറെന്നാരു ദിക്കിൽെച്ചന്നു്
േനേരാേട പതിെനട്ടു മണിയുള്ള പയർെകാത്തി
യാരുേമ കാണാെതതാൻ പറന്നുേപാന്നു;
നെല്ലാരു പയർമണിെയാന്നവൾ തിന്നുേനാക്കി
നല്ലേതാെയന്നറിവാനേന്നരത്തു്!
തിന്നതു മറന്നുേപായ്പ്പയർമണിെയണ്ണുേന്നര
െമാന്നു കുറവായ് ക്കണ്ടു ചിന്തിച്ചേപ്പാൾ,
തിന്നതു മകെളന്നേങ്ങാർത്തവൾ േകാപേത്താെട
യേന്നരം തൻമകെളശ്ശണ്ഠയിട്ടു.
മൂേധവി! മുടിവിേത്ത! മൂശിനിയത്തി! േയെറ
ബ്ബന്ധെമന്തിതു മുമ്പിൽത്തിന്നീടുവാൻ?
എെന്നല്ലാമുരെചയ്തു തൻമകൾതെന്നെക്കാന്നു;
അേന്നരം തിന്നേതാർത്തു കരഞ്ഞാളേല്ലാ.
ഒത്തിതു േകാക്രിത്തേത്ത! കരുെവന്നങ്ങവളേപ്പാ
ളാർത്തയായ് ക്കരയുേമ്പാൾ കഥയും േപായി.”

ഇത്രമാത്രമുള്ള വിവരണംെകാണ്ടു് ഇത്തരത്തിലുള്ള കൃ�
തികളുെട ഗുണവും േദാഷവും അനുവാചകന്മാർക്കു് അറി�
യുവാൻ കഴിയുന്നതാണേല്ലാ. സ് ത്രീകൾക്കുേവണ്ടി രചി�
ച്ച ഗാനങ്ങളാകയാൽ അവയിൽ ഭാഷാലാളിത്യം പ്രാ�
േയണ കാണാവുന്നതാണു്. അപൂർവം ചില കൃതികൾ�
ക്കു മാത്രേമ കാവ്യത്വമുള്ളു.



50 േജാസഫ്െഫൻ (960-1010) –
ചരിത്രം

ഹിന്ദുമതത്തിൽനിന്നു ക്രിസ്തുമതത്തിേലക്കു പരിവർ�
ത്തനം െചയ്ത ഒരു കവിയാണു് െചറുേശ്ശരി ചാത്തുനാ�
യർ. അേദ്ദഹം 960-ആമാണ്ടിടയ്ക്കു വടേക്ക മലയാള�
ത്തിൽ ജനിച്ചു. മലയാളവും കുേറ സംസ്കൃതവും ഗുരുമു�
േഖന അഭ്യസിക്കുകയും ഇംഗ്ലീഷ് സ്വപ്രയത്നം െകാണ്ടു
വശമാക്കുകയും െചയ്തതിനു േമൽ സ്വേദശം വിട്ടു തി�
രുവനന്തപുരേത്തക്കു േപാന്നു് അവിെട ഒരു െചറിയ
സർക്കാരുേദ്യാഗത്തിൽ പ്രേവശിച്ചു. കുേറക്കാലം കഴി�
ഞ്ഞേപ്പാൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ കൃത്യനിഷ്ഠാദിഗുണങ്ങൾ
കണ്ടു സന്തുഷ്ടരായ അധികാരികൾ അേദ്ദഹെത്ത േകാ�
ട്ടയത്തു കാര്യക്കാരായി നിയമിച്ചു. അങ്ങെന അവി�
െട താമസിക്കുന്ന കാലത്തു േജാൺ െബയിലി 1816
ലും േജാസഫ് െഫൻ 1818 ലും ചർച്ചുമിഷൺസഭയി�
െല പാതിരിമാരായി തിരുവിതാംകൂറിൽ വന്നുേചർന്നു.
െബയിലി പീലിേപ്പാസിെന്റ േവദപുസ്തക തർജ്ജമ പരി�
ഷ് ക്കരിക്കുന്നതിലും പഴയ നിയമംകൂടി ഭാഷാന്തരീകരി�
ക്കുന്നതിലും വ്യാപൃതനായി. ആ പ്രയത്നത്തിൽ തെന്ന
സഹായിക്കുന്നതിനു മറ്റു ചില ൈഹന്ദവപണ്ഡിതന്മാർ�
ക്കു പുറേമ ചാത്തുനായേരാടും അേപക്ഷിച്ചു. ചാത്തുനാ�
യർക്കു ക്രിസ്തുമതത്തിെന്റേനർക്കു് അസാമാന്യമായ
പ്രതിപത്തിയുണ്ടായിരുെന്നന്നുമാത്രമല്ല. അേദ്ദഹം േജാ�
സഫ്െഫന്നിെന തെന്റ ഒരാചാര്യെനേപ്പാെല ആരാധി�
ക്കുകയും െചയ്തുവന്നു. തൽഫലമായി കാര്യക്കാരുേദ്യാ�
ഗം രാജിെവച്ചു േകാഴിേക്കാട്ടു േപാവുകയും അവിെടെച്ച�
ന്നു ജ്ഞാനസ്നാനേമറ്റു തെന്റ ആചാര്യെന്റ േപർതെന്ന
സ്വീകരിച്ചു േജാസഫ് െഫന്നായിത്തീരുകയും െചയ്തു.
ബ്രിട്ടീഷിന്ത്യയിൽ അേദ്ദഹം ഒരു മുൻസിഫായി ഉയർ�
ന്നു് 1010-ആമാണ്ടിടയ്ക്കു െകാച്ചിേക്കാട്ടയിൽ ആ പണി�
യിൽ ഇരിക്കേവ മരിച്ചു.



51 അജ്ഞാനകുഠാരം

അജ്ഞാനകുഠാരം എന്ന ഭാഷാഗാനം മാത്രേമ േജാ�
സഫ് െഫന്നിെന്റ കൃതിയായി കണ്ടിട്ടുള്ളു. ഒന്നിലധി�
കം വൃത്തങ്ങൾ ഉപേയാഗിച്ചു രചിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഗാ�
നം സാമാന്യം ദീർഘമാകുന്നു. ഹിന്ദുമതത്തിെല പല
ആചാരങ്ങേളയും അനുഷ്ഠാനങ്ങേളയും കർക്കശമായ
രീതിയിൽ വിമർശിക്കുക എന്നുള്ളതാണു് കവിയുെട
ഉേദ്ദശം. ബാലന്മാർക്കുേപാലും തെന്റ കവിത സുഗ്രഹ�
മാകണെമന്നു് അേദ്ദഹത്തിന്നാഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു.

“ബാലകർേപാലും േകട്ടറിവതിനായ്
കാലവിളംബനെമന്നിെയാരല്പം-
േപാലും കഠിനപദങ്ങൾ വരാേത

േചെലാടു െവള്ളയിലുരെചയ്യുേന്നൻ.”

എന്നു് അേദ്ദഹം പറയുന്നു. കവി ശ്രീകൃഷ്ണെന അധിേക്ഷ�
പിയ്ക്കുന്നതു താെഴക്കാണുന്ന വിധത്തിലും മറ്റുമാണു്.

“വൃഷ്ണികുലമതിൽ കൃഷ്ണൻ ജനിച്ചു;
തൃഷ്ണേയാെട മുലയുണ്ണുന്നേനരം
പൂതനെയെന്നാരു നരിെയെക്കാന്നു;
പാതകം കംസനാം മാതുലം െകാന്നു;
കട്ടുകവർന്നുണ്ടു പാൽെവണ്ണെയല്ലാം
കട്ടുതുങ്ങിനാനാടകൾ പിെന്ന.”

അയിത്തെത്ത അവേഹളനം െചയ്യുന്ന ചില വരികൾ
േനാക്കുക.

“മൂശാരി വാർത്ത തിടമ്പമ്പലംതന്നിൽ
േഘാഷിച്ചുെവച്ചു പൂജിക്കുന്നതുേനരം
േദാഷമുണ്ടാം വിപ്രെനന്നിേയ െതാട്ടീടിൽ
േദാഷമില്ലായതുടഞ്ഞിെതന്നാകിേലാ
മൂശാരിെതാട്ടു കുറകൾ തീർത്തീടുന്നു;
മൂശയ്ക്കകത്തിട്ടു വാർപ്പതവനേല്ലാ.”

െകട്ടുകല്യാണത്തിെന്റ അർത്ഥശൂന്യതെയ ചുവേട േചർ�
ക്കുന്ന ഈരടികളിൽ ഉപാലംഭനം െചയ്തിരിയ്ക്കുന്നു.

“െപണ്െകട്ടുകല്യാണമുണ്ടു േകാലാഹലം;
െപണ്െകാടിമാർക്കുപകാരം വരുന്നീല.
താലി െകട്ടുേന്നാരു കാന്തനഞ്ചാം ദിനം
കൂലി വാങ്ങിെക്കാണ്ടുേപക്ഷിച്ചുേപാകുന്നു.”

നാസ്തികന്മാരായ ക്രിസ്ത്യാനികെളപ്പറ്റിയും അേദ്ദഹത്തി�
നു് അവജ്ഞയുണ്ടു്.

“ക്രിസ്ത്യാനിെയന്നുള്ള നാമേധയം പൂണ്ടു
ക്രിസ്തുവാെരന്നുെമെന്തന്നുമറിയാെത
സത്യേവദെത്തയുേമാതിപ്പഠിക്കാെത
നിത്യജീവാപ്തിക്കു മാനസം െചല്ലാെത
ചിത്തത്തിെനാത്തവണ്ണം നടന്നങ്ങിെന
സാത്താെന്റ ഭക്തരായാലനർത്ഥം ഫലം.”

അങ്ങിങ്ങു തേത്വാപേദശവും ഇല്ലാതില്ല.

“മർത്ത്യനു ബുദ്ധിെയന്നുെള്ളാരു സാധനം
തത്വം ഗ്രഹിപ്പതിനല്ലേയാ തന്നതും?
േനേരതു േനരുേകേടെതന്നു േതറുവാൻ
േനേര വിചാരെമന്നുള്ളിെലാന്നില്ലേയാ?
ചിത്തേമകാഗ്രമായു് നിന്നിെതന്നാകിേലാ
സത്വരം ജ്ഞാനാഗ്നിതന്നിൽദ്ദുരിതങ്ങൾ
കത്തിെയരിഞ്ഞുേപാം ൈകത്തിരിെകാെണ്ടാരു
പത്തനെമല്ലാം ദഹിക്കുന്നതുേപാെല.”

െഫന്നിെന്റ കവിതയ്ക്കു ഒഴുക്കും ഫലിതവുമുണ്ടു്. പത്താം�
ശതകത്തിെന്റ അവസാനേത്താടുകൂടിയായിരിയ്ക്കണം
പ്രസ്തുത കൃതിയുെട നിർമ്മിതി.
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പത്തനംതിട്ടത്താലൂക്കിൽ ഇലന്തൂർപകുതിയിൽ േച�
േകാട്ടുകുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച ഒരു കവിയായിരുന്നു േച�
േകാട്ടു് ആശാൻ. ആശാൻ എന്ന സ്ഥാനം പലേരയും
സംസ്കൃതവും േജ്യാതിഷവും പഠിപ്പിച്ചതുെകാണ്ടു കിട്ടിയ�
താണു്. 948-ൽ ജനിച്ചു; 1035-ൽ മരിച്ചു. സ്വാതിതിരു�
നാൾ മഹാരാജാവു ചില സമ്മാനങ്ങൾ െകാടുത്തതാ�
യി അറിവുണ്ടു്. ആശാൻ മുപ്പത്തിനാലുവൃത്തം എന്നു
രാമായണം ഇരുപത്തിനാലുവൃത്തെത്ത അനുകരിച്ചു്
ഒരു കൃതിയും, ഇസ്രാേയൽ ഉത്ഭവം അഥവാ േയാേസ�
പ്പു് ചരിതം എന്ന തുള്ളൽക്കഥയും രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ചില
ഉദാഹരണങ്ങൾ ഉദ്ധരിയ്ക്കാം.

“േവദചരിതം സമുദിതം പറവതിന്നും
ആദിതിരുനായകവിലാസമറിവാനും
േമാദമിയലുെന്നാരടിയെന്റ ഹൃദയത്തിൽ
ആദിവചൻ കരുണെചയ്ക ഗുരുനാഥാ.”

(മുപ്പത്തിനാലുവൃത്തം)
“െവള്ളപ്പുഴകേട തീരത്തുെണ്ടന്നവ-
നുള്ളിൽ പ്രസാേദന െചന്നുേനാക്കുംവിധൗ
തുള്ളിക്കളിക്കുന്ന മത്സ്യകൂർമ്മാദിക-
ളല്ലാെത െവള്ളത്തിലാെരയും കണ്ടില്ല.
വള്ളിക്കുടിലുകൾതള്ളിേനാക്കുെമ്പാഴ-
പ്പുള്ളിപ്പുലികൾ കരിമ്പുലിക്കൂട്ടങ്ങൾ
വള്ളിെക്കട്ടിൻമീതിലാടുന്ന മാൻകുട്ടി-
യല്ലാെത മെറ്റാന്നുമായവൻ കണ്ടില്ല.
പുറ്റിന്നരികത്തടുത്തുേനാക്കും വിധൗ
ഈറ്റുസർപ്പമതിൽക്കുട്ടികേളാടുമായ്
ചുറ്റിക്കളിച്ചിട്ടു ചീറ്റുന്നതല്ലാെത
മെറ്റാന്നിെനയുമവിടവൻ കണ്ടില്ല.” (േയാേസപ്പുചരിതം)
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മലങ്കര ക്രിസ്ത്യാനികളുെട ഇടയിൽ നല്ല പ്രചാരമുള്ള
ചില ഗാനങ്ങളുെട പ്രേണതാവാണു് ചാേക്കാമാപ്പിള.
ജനനമരണകാലങ്ങൾ അറിവില്ല. അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ജന്മഭൂമി േകാതമംഗലമാെണന്നു് ഊഹിക്കെപ്പടുന്നു. (1)
മാർ അേല്ലശുപാന (2) അേല്ലശുനാടകം (3) നിഷിദ്ധ�
പർവ്വം എന്നീ മൂന്നു കൃതികളും ചാേക്കാമാപ്പിള തെന്ന�
യാണു് രചിച്ചതു്. അവ കൂടാെത (4) മാർവർഗ്ഗീസു് പാന
(5) ശുശരാജാക്കളുെട പാട്ടു് (6) െചറിയ േതാബിയാസി�
െന്റ പാട്ടു് എന്നീ കൃതികളും അേദ്ദഹത്തിെന്റ വാങ്മ�
യങ്ങളാെണന്നു് അഭിജ്ഞന്മാർ സങ്കല്പിക്കുന്നു. എഴു�
ത്തച്ഛെന അനുകരിച്ചു കവിപ്രാവിെനെക്കാണ്ടും അരയ�
ന്നെത്തെക്കാണ്ടും മറ്റുമാണു് കഥ പറയിക്കുന്നതു്. മാർ
അേല്ലശുപാനയിെല നാലു പാദങ്ങളും നാലു ഭിന്നവൃ�
ത്തങ്ങളിൽ രചിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിെന്റ പ്രാരംഭത്തിൽ
വന്ദനവും മറ്റും ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. രണ്ടുദാഹരണങ്ങൾ പ്ര�
ദർശിപ്പിക്കാം.

“ധനപതിതന്നുെട പുത്രൻതെന്റ
കല്യാണെത്തക്കേണണ്ടാേയാ?
ആനകൾ കുതിരകൾ പല്ലക്കുകളും
ചന്തം ചിന്തിന തണ്ടുകെളന്നിവ
പദവികേളറിന പൗരജനങ്ങൾ
മിത്രന്മാരും സഖികളുമായി

“പുരുഷശിഖാമണിയേല്ലശിെനയും
നളിനവിേലാചന കന്യകേയയും
േകവലമങ്ങിത ചമയിക്കുന്നു,
അഞ്ചിതകാന്തികലർെന്നരിയുെന്നാരു
കഞ്ചുകമന്നിരുവർക്കുമണിഞ്ഞു.
ഭാസ്കരബിംബസമാഭരണങ്ങൾ
പരിചിെനാടങ്ങിരുവർക്കുമണിഞ്ഞു.”

“പച്ചമരതകം വച്ചുപതിച്ചുള്ള
മാലയും മാർവിലണിഞ്ഞുവരുെന്നാരു
െമച്ചേമറുമരയന്നേമ വന്നിരി
ഇച്ഛയായുള്ളതു െചാൽ കഥാേശഷവും.
െകാച്ചുകിടാങ്ങൾ െകാഞ്ഞച്ചു െചാല്ലുന്ന വാ-
ക്കിച്ഛേയറുമറിവുള്ളവർ േകൾക്കുേമ്പാൾ
എന്നേപാേല കരുതീടണെമെന്നയു-
െമന്നാൽപ്പറയാം കഥയിതിൻേശഷവും.”
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പൗലീേനാസു് പാതിരി (923-981)   –ജീവിതം
പൗലീേനാസു് യൂേറാപ്പിൽ ഓസ്ത്രിയരാജ്യത്തു പിേനാ�
നിയാ (Pinonia) എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ 1748 ഏപ്രിൽ
23-ആനു (െകാ.വ. 923) ജനിച്ചു. േജാൺ ഫിലിപ്പു് െവ�
സ് ഡിൻ (Wesdin) എന്നായിരുന്നു അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ആദ്യെത്ത േപർ. കർമ്മലീത്താ (കർേമ്മൈലൻ) സഭ�
യിെല അംഗമായതിനു േമലാണു് പൗലീേനാ ഡി സൻ
ബർേത്താേലാമിേയാ (Paulino De San Bartolomeo)
എന്ന നാമേധയം സ്വീകരിച്ചതു്. ആ േപർ ചുരുക്കി
പൗലീേനാസു് എന്നും പൗലി (Pauli; Paoli) എന്നും
അേദ്ദഹെത്ത പറയാറുണ്ടു്. പൗലീേനാസു് പ്രാഗിേല�
യും (Prague) േറാമ്മയിേലയും വിശ്വവിദ്യാലയങ്ങളിൽ
പഠിച്ചു. 1777-ൽ വരാപ്പുെഴ വന്നു് അവിടെത്ത കർമ്മലീ�
ത്താപ്പള്ളിയിൽ താമസം ആരംഭിച്ചു.

(1) െലത്തീൻ, (2) ഇത്താലിയൻ, (3) ജർമ്മൻ, (4) ഫ്ര�
ഞ്ചു്, (5) ഇംഗ്ലീഷ്, (6) സുറിയാനി, (7) സംസ്കൃതം, (8) മല�
യാളം, (9) തമിഴു് എന്നീ ഭാഷകളിലും വിേശഷിച്ചു ഹി�
ന്ദുമതഗ്രന്ഥങ്ങളിലും പ്രശംസനീയമായ പാണ്ഡിത്യം
സമ്പാദിച്ച അേദ്ദഹം പതിമ്മൂന്നു െകാല്ലം വരാപ്പുഴയിൽ
കഴിച്ചു കൂട്ടി.

1758–ൽ സിംഹാസനാരൂഢനായ തിരുവിതാംകൂർ രാ�
മവർമ്മ മഹാരാജാവിനു ൈവദുഷ്യനിധിയായ അേദ്ദഹ�
ത്തിെന്റ േപരിൽ അസാധാരണമായ കാരുണ്യമുണ്ടാ�
യിരുന്നു. 1774–ൽ അന്നു മാർപ്പാപ്പയായിരുന്ന െക്ലമന്റു്
പതിന്നാലാമൻ ക്രിസ്ത്യാനികളുെട േനർക്കു് ആ മഹാരാ�
ജാവിനുണ്ടായിരുന്ന വാത്സല്യത്തിനു കൃതജ്ഞത പ്രദർ�
ശിപ്പിച്ചുെകാണ്ടു് അയച്ച സേന്ദശം 1780–ൽ പൗലീേനാ�
സാണു് പത്മനാഭപുരത്തുെകാണ്ടു െചന്നു സമർപ്പിച്ചതു്.
962-ൽ നമ്മുെട പാതിരിക്കു് ഒരു വീരശൃംഖല മഹാരാ�
ജാവു സമ്മാനിച്ചു. ഇംഗ്ലീഷുഭാഷയിെല ശബ്ദവിഭാഗ�
ങ്ങൾ അേദ്ദഹത്തിൽനിന്നു ഗ്രഹിച്ചേപ്പാൾ അേദ്ദഹ�
െത്ത തെന്റ ഒരു ഗുരുവായിേപ്പാലും അംഗീകരിച്ചു. മഹാ�
രാജാവിെന്റ ആജ്ഞയനുസരിച്ചു പാതിരി ഒരു മലയാ�
ളം – ഇംഗ്ലീഷ് – േപാർത്തുഗീസു് നിഘണ്ടു നിർമ്മിക്കുക�
യുണ്ടായി. േകരളേത്തയും പ്രേത്യകിച്ചു തിരുവിതാംകൂ�
റിേനയും പരാമർശിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങൾ അേദ്ദഹം
ഇൻഡ്യാ യാത്ര (A Voyage to the East Indies) എന്നും
പൗരസ്ത്യരായ ഇൻഡ്യയിെല ക്രിസ്ത്യാനികൾ (India
Orientalis Christiana) എന്നുമുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ േര�
ഖെപ്പടുത്തീട്ടുണ്ടു്. അവയിൽ ആദ്യെത്ത ഗ്രന്ഥം ഇംഗ്ലീ�
ഷിൽ വിവർത്തനംെചയ്തിട്ടുള്ളതും സുപ്രസിദ്ധവുമാണു്.
അതിൽ മലയാളഭാഷാസാഹിത്യെത്തപ്പറ്റി ഒരു രസക�
രമായ അധ്യായമുണ്ടു്. ആ അധ്യായത്തിൽ അധ്യാത്മ�
രാമായണം കിളിപ്പാട്ടു്, രാമായണം ഇരുപത്തിനാലുവൃ�
ത്തം, ശിവപുരാണം കിളിപ്പാട്ടു് എന്നീ കൃതികളിൽനിന്നു്
ഓേരാ ഭാഗം ഉദ്ധരിച്ചു േചർത്തിരിക്കുന്നു.

1789-ൽ പാതിരി തിരിെയ യൂേറാപ്പിേലയ്ക്കു മടങ്ങി. േറാ�
മ്മയിൽ വിേദശമിഷ്യനറിമാരുെട മതപരിശീലനത്തി�
നുള്ള കലാലയത്തിൽ പൗരസ്ത്യഭാഷകളുെട െപ്രാഫ�
സർ എന്ന സ്ഥാനത്തിൽ ആരൂഢനായി. ആ കലാ�
ലയത്തിെന്റ കാര്യദർശിയായും അേദ്ദഹെത്തത്തെന്ന
അധികാരികൾ നിയമിച്ചു. േറാമ്മയിെല “േവാൾസിയൻ
അക്കാഡമി” എന്ന പണ്ഡിതപരിഷത്തിെല െഫേല്ലാ�
സ്ഥാനവും പാരീസ്സിേലയും േനപ്പിൾസിേലയും ‘അക്കാ�
ഡമി ഓഫ് സയൻസു്’ എന്ന വിദ്വൽ സമിതിയിെല
െമമ്പർസ്ഥാനവും അവെയ്ക്കല്ലാം മകുടം ചാർത്തുമാറു
മാർപ്പാപ്പയിൽനിന്നു വികാരി അേപ്പാേസ്താലികു് എന്ന
ബഹുമതിയും അേദ്ദഹത്തിനു സിദ്ധിച്ചു. പൗലീേനാസു്
1806-ആമാണ്ടു ഫിബ്രവരി 7-ആംനു- (െകാ.വ. 981) പര�
ഗതിെയ പ്രാപിച്ചു.
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സതേതാത്ഥായായിരുന്ന ഈ പാതിരിക്കു പല ഭാഷ�
കളിലും അവയിെല സാഹിത്യങ്ങളിലുമുണ്ടായിരുന്ന
അന്യാദൃശമായ പാണ്ഡിത്യം ആെരയും വിസ്മയിപ്പിച്ചി�
രുന്നു. േകരളത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള പാശ്ചാത്യന്മാരായ മി�
ഷ്യനറിമാരിൽ അേദ്ദഹെത്തക്കാൾ ൈവദുഷ്യം സമ്പാ�
ദിച്ചവർ ആരുംതെന്നയുണ്ടായിട്ടിെല്ലന്നു ൈധര്യമായി
പറയാം. അേദ്ദഹം ആെക ഇരുപത്തിനാലു കൃതികൾ
രചിച്ചിട്ടുള്ളതായി പറയുന്നു. അവയിൽ പതിെനാന്നു ഗ്ര�
ന്ഥങ്ങൾ േറാമ്മയിൽ അച്ചടിപ്പിച്ചു. ആ ഗ്രന്ഥങ്ങളുെട
േപരുകൾ താെഴേച്ചർക്കുന്നു. പ്രാേയണ ലത്തീൻഭാഷ�
യിലാണു് പൗലീേനാസു് തെന്റ കൃതികൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള�
െതങ്കിലും അവയിൽ സന്ദർഭവശാൽ പല മലയാളവാ�
ക്കുകളും ഇടകലർത്തീട്ടുണ്ടു്. മലയാളം ചതുരവടിവിലാ�
ണു് ആ വാക്കുകളുെട അച്ചടി.

(1) അമരേകാശം (1798) (2) സിദ്ധരൂപം (1790) (3)
ബ്രാഹ്മണമതവിവരണം (Systema Brahmanicum –
1791) (ഇതിൽ ആഴ്വാേഞ്ചരി തമ്പ്രാക്കളുെട ഒരു പടം
േചർത്തിട്ടുണ്ടു്) (4) േപ്രാപ്പഗാന്ത എന്ന േവദപ്രചാര�
ണാലയത്തിെല ഭാരതീയ ഹസ്തലിഖിതഗ്രന്ഥങ്ങളു�
െട വിവരണം (A Treatise on the Indian MSS to the
Library of the congregation de Propaganda fide –
1792) (5) കർദ്ദിനാൾ േബാർജ്ജിയയുെട മ്യൂസിയത്തി�
ലുള്ള മലയാളം, ഹിന്ദുസ്ഥാനി മുതലായ ഭാഷകളിെല
ഹസ്തലിഖിതഗ്രന്ഥങ്ങളുെട വിവരണം (A Treatise on
the MSS in the Penang, Siamaese, Malayalam and
Hindustani Languages – 1793) (6) പൗരസ്ത്യരായ ഇൻ�
ഡ്യൻക്രിസ്ത്യാനികൾ (India Orientalis Christiana –
1794) (7) പ്രാചീനഭാരതം (A Treatise on Ancient
India – 1795) (8) ഇൻഡ്യായാത്ര (A voyage to the
East Indies – 1796) (9) അർേണ്ണാസു് പാതിരിയുെട
വകയായുള്ള ഹസ്തലിഖിതഗ്രന്ഥങ്ങളുെട വിവരണം (De
Codicibus Indicio Manuscript R. P. Jonnis Hanxlden
– 1799) (10) േപർഷ്യൻ, സംസ്കൃതം, ജർമ്മൻ ഈ ഭാ�
ഷകൾക്കുള്ള പഴക്കവും പരസ്പരബന്ധവും (A Treatise
on the Antiquity and Affinity of Persian, Sanskrit
and Geramn Languages – 1799) (11) മലയാളത്തിെല
പഴെഞ്ചാല്ലുകൾ (Adagia Malabarica – 1790) ഇവയാ�
ണു് അച്ചടിച്ച പുസ്തകങ്ങൾ. ഇവ കൂടാെത (12) Viaggio
Alle India Orientali—1796 (13) Monumenti Indici del
nunsio namano—1799 (14) De Latin Sermonis (15)
Bibliotheca Indica (16) Opus Moraleet Manuscripta
(17) Commentarium Super quinque Praccipua attributa
Dei Contra Politheismum ഇങ്ങെന േവെറയും അേന�
കം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അേദ്ദഹത്തിെന്റ വകയായി ഉെണ്ടന്നു്
അഭിജ്ഞന്മാർ പറയുന്നു. ആധുനികരീതിയിലുള്ള ഭാ�
ഷാശാസ് ത്രപഠനരീതിയുെട ഉപജ്ഞാതാക്കന്മാരിൽ
പ്രഥമഗണനീയനായി പൗലീേനാസിെന പരിഗണി�
േക്കണ്ടതാണു്.
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ഭാഷയിൽ പാതിരി (1) േത്രസിയാചരിതം (2) േദവഷ�
ഡ്ഗുണം എന്നീ രണ്ടു പദ്യകൃതികളും (3) കൂദാശപ്പുസ്ത�
കം (4) എട്ടുദിവസെത്ത ധ്യാനം (5) ദിവ്യജ്ഞാനലബ്ധി�
ക്കുള്ള സരണി എന്നീ ഗദ്യകൃതികളും (6) മലയാളവ്യാക�
രണം (7) അക്ഷരമാലാവിസ്താരം എന്നീ വ്യാകരണഗ്ര�
ന്ഥങ്ങളും രചിച്ചിട്ടുള്ളതായി പറയുന്നു. ഇവയിൽ ഒടുവി�
ലെത്ത രണ്ടു ഗ്രന്ഥങ്ങളും കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടില്ല. ഗദ്യഗ്രന്ഥ�
ങ്ങൾ സംസ്കൃതപ്രധാനങ്ങളാകയാൽ ആരും ഉപേയാ�
ഗിയ്ക്കാറുമില്ല. േദവഷഡ്ഗുണം ൈദവത്തിെന്റ ആറു ഗുണ�
ങ്ങെള വിഷയീകരിച്ചു രചിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഗാനമാണു്. േത്ര�
സിയാചരിതം അതിെനക്കാൾ ഒന്നുകൂടി നന്നായിട്ടുണ്ടു്.
അതിൽനിന്നു ചില വരികൾ ചുവേട േചർക്കുന്നു.

“അഖിലശാസ്ത്രചിത്രം പരമജ്ഞാനമിത്രം
മഖണ്ഡഗുണമാത്രം കരുണാപൂർണ്ണപാത്രം
സർവകാരണം നിത്യം സർവവ്യാപകം ഭവ്യം
സർേവശമേധാമുഖം സാദരം നമാമ്യഹം.
േത്രസിയാ മമ മാതാപുണ്യചരിത്രം ചിത്രം
വക്തും േമ ജ്ഞാനം േദഹി സകലജ്ഞാനമിത്ര!”

ഈ വരികൾ കൃതിയുെട ആരംഭത്തിലുള്ളതാകുന്നു.
അവസാനത്തിെല ചില ഈരടികൾകൂടി പകർത്താം.

“വിപ്രാദിനീചേരാളം സമസ്ത േകരളന്മാർ
വിവിധഭാഗത്തിങ്കൽെചയ്യുന്നു ദിനംേതാറും.
എത്രയും ശുേഭ ബാേല കരുണാകരീ കേന്യ
േത്രസിേയ പങ്കം നീക്കിഗ്ഗുണം നല്കുക നാേഥ!
േവദാർത്ഥവിനാശനം വരുത്തും രിപുക്കെള
േവദഗുരുനിതംേബയമർത്തിെക്കാേള്ളണേമ.
സാധുത്വം ദാനശീലം സുജ്ഞാനം ൈദവഭീതി
ചാരുസ്വഭാവം േമാേക്ഷ സുഖിച്ചീടുവാൻ യത്നം.”
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മലയാളത്തിെല പഴെഞ്ചാല്ലുകെളപ്പറ്റി ഒരു ഗ്രന്ഥം പാ�
തിരി രചിച്ചിട്ടുെണ്ടന്നു ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുവേല്ലാ. അതിൽ
നൂറ്റിൽപ്പരം പഴെഞ്ചാല്ലുകൾ ലത്തീൻപ്പരിഭാഷേയാടുകൂ�
ടി സമാഹരിച്ചുേചർത്തിട്ടുണ്ടു്. “പഴെഞ്ചാല്ലിൽ െപാളി�
യുെണ്ടങ്കിൽ പാലും ൈകയ്ക്കും” എന്നു് ആദ്യമായി പറയു�
ന്നു. അതിെല പദ്യമായ ഒരു ഭാഗംകൂടി ഉദ്ധരിക്കാം.

“മക്കളില്ലാഞ്ഞാൽ മനവുമതിരുേള
മക്കളുമിരുേള െപാരുളില്ലാഞ്ഞാൽ
വിദ്യയില്ലാഞ്ഞാൽ മനവുമതിരുേള
വിദ്യയുമിരുേള െപാരുളില്ലാഞ്ഞാൽ
നാരിയില്ലാഞ്ഞാൽ വീടുമതിരുേള
നാരിയുമിരുേള വാ കടുതായാൽ.”

“ഉമാ കാത്യായനീ ഗൗരീ കാളീ ൈഹമവതീശ്വരീ. . . .
. . . . . ചണ്ഡികാംബികാ” എന്ന അമരസിംഹവചനം
ബ്രാഹ്മണമതവിവരണത്തിൽ േചർത്തിട്ടുണ്ടു്. ചേന്ദ്രാദ�
യം സ്നാനപർവം മുതലായി ചില ഭാഷാഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ�
നിന്നു് അേദ്ദഹം ഉദാഹരണങ്ങൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

“െചമ്പകപ്പൂേഞ്ചാല തന്നിലങ്ങു
െചേമ്മ സുഖിച്ചു തൻകാന്തേനാടും
ഒന്നിച്ചുതെന്ന മരുവിടുന്നാൾ
സുന്ദരി ൈപങ്കിളിെപ്പണ്കിടാേവ”

എന്നീ വരികൾ സ്നാനപർവത്തിലുള്ളതാണേത്ര. ഈ
ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇക്കാലത്തു് അലഭ്യങ്ങളായിരിക്കുന്നു.

ആെകക്കൂടി േനാക്കുേമ്പാൾ ഭാഷയുെട പരേമാപകർ�
ത്താക്കളിൽ ഒരാളായി പൗലീേനാസു് പാതിരി പരില�
സിക്കുന്നു. നൂറ്റൻപതു െകാല്ലങ്ങൾക്കുമുമ്പു് മലയാളം
എെന്നാരു ഭാഷയും അതിനു മേനാജ്ഞമായ ഒരു സാ�
ഹിത്യവുമുെണ്ടന്നു യൂേറാപ്യന്മാെര മനസ്സിലാക്കിച്ചതു്
അേദ്ദഹമാണേല്ലാ.



58 കരിയാട്ടി യൗേസപ്പു െമത്രാൻ
(917-962) – ചരിത്രം

ആലങ്ങാട്ടുപകുതിയിൽ ആലങ്ങാട്ടു അങ്ങാടിയിൽ കരി�
യാട്ടിവീട്ടിൽ ൈപലി, മറിയം എന്നീ ദമ്പതിമാരുെട ദ്വി�
തീയസന്താനമായി 1742 െമയു് 5 – ആംനു – ജനിച്ച
ഒരു പുരുഷേകസരിയാണു് യൗേസപ്പു്. ബാല്യത്തിൽ�
ത്തെന്ന ആലങ്ങാട്ടു െസമ്മിനാരിയിൽ സുറിയാനി,
ലത്തീൻ, േപാർത്തുഗീസു് തുടങ്ങിയ ഭാഷകൾ അഭ്യസി�
ച്ചു. തദനന്തരം ഉപരിവിദ്യാഭ്യാസത്തിന്നായി 1755-ൽ
േറാമ്മയിേലക്കു േപായി. അവിെട പതിെനാന്നു വർഷ�
കാലേത്താളം പഠിച്ചു പല ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ അഗാധമായ
വിജ്ഞാനം സമ്പാദിച്ചു് 1766 ഏപ്രിൽ 2-ആംനു- േപ്രാ�
പ്പഗന്താ സർവകലാശാലയിൽനിന്നു ഡി.ഡി. എന്ന
ഉൽകൃഷ്ടബിരുദം േനടി സ്വേദശേത്തക്കു തിരിെയേപ്പാ�
രികയും ആലങ്ങാട്ടു െസമ്മിനാരിയിെല പ്രധാനാധ്യാ�
പകനായി നിയമിക്കെപ്പടുകയുംെചയ്തു. മലങ്കരനസ്രാ�
ണിസഭയിൽ പലകാരണങ്ങെളെക്കാണ്ടും േവർതിരി�
ഞ്ഞുേപായ പഴയ കൂറ്റുകാേരയും (Catholic Syrians)
പുത്തൻകൂറ്റുകാേരയും (Jacobite Syrians) തമ്മിൽ േയാ�
ജിപ്പിക്കുന്നതിനുേവണ്ടി ജീവിതാർപ്പണം െചയ്യുവാൻ
ആ പണ്ഡിതവര്യൻ നിശ്ചയിച്ചു. സഭയിലുള്ള അന്തച്ഛി�
ദ്രത്തിനു മാർപ്പാപ്പ മുഖാന്തരവും േപാർത്തുഗൽ രാജാ�
വുമുഖാന്തരവും ശമനം വരുത്തിക്കാണുവാനുള്ള അത്യാ�
ശയാൽ 1777-ആമാണ്ടു് ഒടുവിൽ വീണ്ടും േറാമ്മയിേല�
ക്കു പുറെപ്പടുകയും 1778 ഒേക്ടാബർ 14-ആംനു – മദിരാ�
ശിയിൽനിന്നു കപ്പൽകയറി 1780 ജനുവരി 3-ആംനു-
േറാമ്മയിൽ എത്തുകയും െചയ്തു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ സഭാ�
പ്രവർത്തനങ്ങെളപ്പറ്റി ഇവിെട പ്രപഞ്ചനം െചേയ്യണ്ട
ആവശ്യമില്ല. ലിസ്ബണിൽെവച്ചു് 1782 ജൂലായു് 16-
ആംനു- അേദ്ദഹം െകാടുങ്ങല്ലൂർ രൂപതയുെട െമത്രാനാ�
യി നിയമിക്കെപ്പട്ടു. 1786-േമയു് 1-ആംനു- േഗാവയിൽ
തിരിെച്ചത്തി. അവിെടെവച്ചു് ആ െകാല്ലം െസപ്തംബർ
8-ആംനു- (െകാ.വ. 962) 45-ആമെത്ത വയസ്സിൽ യശ�
ശ്ശരീരനായി. അേദ്ദഹത്തിനു (1) മലയാളം (2) തമിഴു് (3)
കർണ്ണാടകം (4) സംസ്കൃതം (5) സുറിയാനി (6) ലത്തീൻ
(7) േപാർത്തുഗീസു് (8) ഇത്താലിയൻ (9) ഫ്രഞ്ചു് എന്നീ
ഭാഷകൾ സ്വാധീനമായിരുന്നുെവന്നും മലയാളത്തിനുപു�
റേമ സുറിയാനിയിലും ലത്തീനിലും േപാർത്തുഗീസിലും
ഉണ്ടായിരുന്ന പാണ്ഡിത്യപ്രകർഷം അേദ്ദഹം രചിച്ചിട്ടു�
ള്ള ചില പ്രബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നു അനുമാനിക്കത്തക്ക�
താെണന്നും അറിവുള്ളവർ പറയുന്നു.



59 േവദതർക്കം

കരിയാട്ടി െമത്രാൻ മലയാളത്തിൽ േവദ തർക്കം എന്ന
േപരിൽ ഒരു ഗദ്യഗ്രന്ഥം നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അതിെല വി�
ഷയം കൃസ്തീയസഭയിൽ പല അധികാരികൾ ഒരു കാ�
ലത്തും ഉണ്ടായിട്ടിെല്ലന്നും ഏകാധികാരി പേത്രാസും
പേത്രാസിെന്റ അനുഗാമിയായ മാർപ്പാപ്പയും മാത്രമാ�
െണന്നുമാകുന്നു. ആ ഗ്രന്ഥം അേദ്ദഹം 1768-ൽ ആല�
ങ്ങാട്ടുവെച്ചഴുതി. അതിൽനിന്നു് ഒരു ഭാഗം താെഴ ഉദ്ധ�
രിക്കുന്നു.

“ആദിെതാട്ടു മിശിഹാ വരുേവാളം പല തലവന്മാരാ�
യിവാണു എങ്കിലും ഒരു കാലത്തിൽ ഒരു കൂട്ടത്തിനു
രണ്ടു തലവന്മാരു് ഒരുനാളും വാണിട്ടിെല്ലന്നു വിശ്വാസ�
മായിട്ടു് എഴുത്തു െപട്ടിരിക്കുന്നു. ഓേരാേരാ കാലങ്ങ�
ളിൽ ഓേരാേരാ തലവന്മാരേത്ര ആകുന്നു. ഇെതേന്ത?
ഒരു നാട്ടിനു രണ്ടു രാജാവായാൽ തമ്മിൽ പിണങ്ങി
രാജിതം ക്ഷയിച്ചുേപാകും. എന്നേപാെല ഒരു വീടിനു
രണ്ടശ്ചന്മാരായാൽ തങ്ങളിൽ പിണങ്ങി വീടു ക്ഷയി�
ച്ചുേപാകും. അതുെകാണ്ടു് ഒരു നാട്ടിനു രണ്ടു രാജാവും
ഒരു വീട്ടിനു രണ്ടശ്ചനും ഒരു ശരീരത്തിനും രണ്ടു തലയും
ന്യായമാകുന്നില്ല; എന്നേപാെല സകലമാനുഷേരയും
രക്ഷിപ്പാനായിട്ടു സകലനാഥൻ മാനുഷനായി പിറന്നാ�
േല തെന്റ മാർഗ്ഗന്യായം താൻതെന്ന പഠിപ്പിച്ചു സർവ്വ�
േനർവ്വഴി സമ്മതിച്ചു കൂടിയ സർവ്വവിശ്വാസക്കാരാകുന്ന
നസ്രാണികളുെട സഭക്കൂട്ടമാകുന്ന ശുദ്ധമാന കാേതാ�
ലിക്കാപള്ളിയുെട മുമ്പിലേത്തത്തലവനും ഇടയനും
വികാരിയും അടിസ്ഥാനവും മിശിഹാതമ്പുരാൻതെന്ന�
യായിരുന്നു.”



60 പാേറമ്മാക്കിൽ േതാമ്മാക്കത്തനാർ
(912-974) ചരിത്രം

മീനച്ചൽത്താലൂക്കിൽ രാമപുരം പകുതിയിൽ കടനാട്ടു�
കരയിൽ പാേറമ്മാക്കിൽവീട്ടിൽ 1736 കന്നി 10-ആനു
(െകാ.വ. 912) കുരുവിള, അന്ന ഈ ദമ്പതിമാരുെട നാ�
ലാമെത്ത സന്താനമായി ജനിച്ച മെറ്റാരു ൈകരളീേസ�
വകനാണു് േതാമ്മാ. മീനച്ചൽ ശങ്കരൻകർത്താവിേനാ�
ടു മൂന്നുവർഷം സംസ്കൃതവും കാനാട്ടു് അയ്പുകത്താനാേരാ�
ടും വീണ്ടും മൂന്നുവർഷം സുറിയാനിയും അഭ്യസിച്ചു. പി�
ന്നീടു യഥാവിധി ആലങ്ങാട്ടു സിമ്മനാരിയിൽ ലത്തീനും
േപാർത്തുഗീസും പഠിച്ചു. 1761-ൽ കത്തനാരായും 1768-
ൽ കടനാട്ടു പള്ളിയിെല വികാരിയായും പണി േനാക്കി.
അക്കാലത്താണു് കരിയാട്ടി യൗേസപ്പുമല്പാൻ േറാമ്മ�
യിൽനിന്നു സ്വേദശെത്തത്തിയതു്. 1778 മുതൽ 1786
വെര അവർ ഒരുമിച്ചു വിേദശപര്യടനം നടത്തി. യൗ�
േസപ്പുെമത്രാൻ മരിക്കുന്നതിനു മുൻപുതെന്ന നമ്മുെട
കത്തനാെര െകാടുങ്ങല്ലൂർ രൂപതയുെട ഗവർണ്ണരാക്കി.
അന്നു് ആ രൂപതയുെട വിസ്തീർണ്ണത തിരുവനന്തപുരം�
മുതൽ കണ്ണൂർവെര വ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഗവർണ്ണർ അങ്കമാ�
ലിയിൽ താമസിച്ചു ഭരണം നടത്തിവരേവ ടിപ്പുസുൽ�
ത്താെന്റ ആക്രമണംനിമിത്തം 1790-ൽ അവിെടന്നിന്നു
തലസ്ഥാനം വടയാറ്റുപള്ളിയിേലക്കു മാറ്റി. 1798-ൽ
വാതേരാഗം ആരംഭിക്കുകയാൽ സ്വേദശമായ രാമപുര�
േത്തക്കുതെന്ന േപാരികയും അവിെടവച്ചു് 1799 മാർച്ചു്
20 – ആംനു – (െകാ.വ. 974) പരഗതിെയ പ്രാപിക്കുക�
യും െചയ്തു.
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േതാമ്മാക്കത്തനാർ (1) വർത്തമാനപ്പുസ്തകം (2) ക്രി�
സ്താനുകരണം എന്നിങ്ങെന രണ്ടു ഗദ്യഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഭാ�
ഷയിൽ രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. വർത്തമാനപ്പുസ്തകത്തിനു േറാ�
മ്മായാത്രെയന്നും േപർ പറയുന്നു. ഇതിൽ രണ്ടു ഭാഗ�
ങ്ങൾ അടങ്ങീട്ടുണ്ടു്. ഒന്നാംഭാഗം 1780 കന്നി 1-ആംനു-
യാണു് കുറ തീർത്തതു് എന്നു ഗ്രന്ഥകാരൻ അതിെല�
ഴുതിേച്ചർത്തിട്ടുള്ള മുഖവുരയിൽനിന്നു ഗ്രഹിക്കാവുന്ന�
താണു്. “1773-ആംകാലം മാർെപ്ലാെരൻസിേയാസു്
അരയെപ്പാല്ലീസു് എന്ന െമത്രാൻ മരിച്ചേപ്പാൾ മലങ്കര
ഇടവകയിലുണ്ടായിരുന്ന കാര്യം െതാട്ടു നമ്മുെട വിേശ�
ഷം തുടങ്ങുകയും െചയ്യുന്നു” എന്നു് അേദ്ദഹം ആ മുഖവുര�
യിൽ വിഷയസൂചന നൽകീട്ടുണ്ടു്. 1785 വെരയുള്ള ചരി�
ത്രം മാത്രമല്ല 1786-ൽ െമത്രാനും ഗ്രന്ഥകാരനും േഗാ�
വയിൽ എത്തുന്നതുവെരയുള്ള ചരിത്രവുംകൂടി അതിൽ
ഉൾെക്കാള്ളിച്ചുകാണുന്നു. അതിൽപ്പിന്നീടുള്ള വൃത്താ�
ന്തങ്ങളാണു് രണ്ടാം ഭാഗത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളതു്.
രണ്ടാംഭാഗം 1100-മാണ്ടു േപാലും കണ്ടിട്ടുള്ളവരുണ്ടു്;
ഇേപ്പാൾ എവിെടയാെണന്നു നിശ്ചയമില്ലാെതയിരിക്കു�
ന്നു. ഒന്നാംഭാഗത്തിൽ എഴുപത്തിനാലദ്ധ്യായങ്ങേള
കണ്ടുകിട്ടീട്ടുള്ളു. ഇടയ്ക്കു ചില െപാടിവുകളുള്ളതുെകാണ്ടു്
എൺപതു അധ്യായങ്ങേളാളം കേണ്ടക്കാെമന്നു ചി�
ലർ ഊഹിക്കുന്നു. അധ്യായത്തിനുപകരം ‘പദം’ എന്ന
സ ം ജ്ഞയാണു് ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഉപേയാഗിച്ചിരിക്കുന്ന�
തു്.

വർത്തമാനപ്പുസ്തകത്തിെന്റ സ്വരൂപം
േതാമ്മാക്കത്തനാരുെട പ്രസ്തുത കൃതി ഏതു നിലയ്ക്കു
േനാക്കിയാലും ൈകരളിയ്ക്കു ഒരു കനകാഭരണെമന്നു�
തെന്ന പറേയണ്ടതാണു്. ഗ്രന്ഥകാരെന്റ നിരീക്ഷണ�
പാടവം, ത്യാജ്യഗ്രാഹ്യവിേവചനാസാമർത്ഥ്യം, വിവ�
രണൈവദഗ്ദ്ധ്യം മുതലായ സിദ്ധികൾക്കു എവിെടയും
ഉദാഹരണങ്ങൾ കാണാം. സംസ്കൃതപ്രധാനമായ ഒരു
ൈശലിയല്ല അേദ്ദഹത്തിന്നുള്ളതു്; പ്രത്യുത അന്നെത്ത
സർക്കാെരഴുത്തുകുത്തുകളിലും മറ്റും പ്രചുരപ്രചാരമാ�
യിരുന്ന ഒരുതരം ഭാഷാരീതിയാണു്. യാത്രാവിവരണ�
ത്തിനു് ഏറ്റവും േയാജിച്ച ഒരു രീതിതെന്നയാണു് അതു്
എന്നുള്ളതിനു് സംശയമില്ല. ക്രിസ്ത്യാനികളുെട ആവശ്യ�
െത്ത പ്രാേയണ മുൻനിറുത്തി രചിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥ�
ത്തിൽ അവരുെടയിടയിൽ മാത്രം നടപ്പുള്ള വാക്കുകൾ
അങ്ങിങ്ങു കാണാെമങ്കിലും അവയ്ക്കും സന്നിേവശവിേശ�
ഷംെകാണ്ടു് ഒരുവക സൗഭാഗ്യമാണു് ലഭിച്ചിരിക്കന്നതു്.
ആെകക്കൂടി ഭാഷയിെല ആകർഷകമായ ഒരു ഗദ്യഗ്ര�
ന്ഥം എന്നതിനുപുറെമ, അക്കാലെത്ത േദശചരിത്രം,
സമുദായചരിത്രം തുടങ്ങിയ വിവിധ വിഷയങ്ങെളപ്പറ്റി
അന്യത്ര അസുലഭമായ വിജ്ഞാനത്തിെന്റ ഭണ്ഡാഗാ�
രം എന്ന നിലയിലും വർത്തമാനപ്പുസ്തകം നമ്മുെട സമ�
ഗ്രമായ ശ്ലാഘെയ അർഹിക്കുന്നു. ഒന്നുരണ്ടു ഭാഗങ്ങൾ
ഉദ്ധരിച്ചു് എെന്റ ആശയം വിശദീകരിക്കാം.

േവണാട്ടിെല വലിയ കപ്പിത്താൻ
“തൃപ്പാപ്പൂസ്വരൂപെമന്ന മഹാരജാവു് ഉേടതമ്പുരാൻ
തനിക്കു് അനുവദിച്ച മുഷ്കരത്വത്താലയും വലിമയാലയും
മലങ്കെര ഒെക്കയും പിടിച്ചതിെന്റ േശഷം തെന്റ മുഷ്കര�
ത്വത്തിൽ കീൾ ആക്കുന്ന നാടുകളിൽ തെന്റ പടപ്പുരു�
ഷാരെമാെക്കയ്ക്കും ആകമാനമായ വലിയ യജമാനനും
ഭരിക്കുന്നവനുമായി എവുസ്താക്കിേയാ െബനദിേക്കാസ്ല�
ണുേവ എന്ന േപരുേകട്ട ഒരു പ്രാൻസുകാരൻ ആയിരു�
ന്നു. എന്നാൽ ഈ പ്രാൻസുകാരൻ പടത്തായം നല്ല�
വണ്ണം അറിഞ്ഞിരുന്നു. പടയ്ക്കു വളെര പരിജ്ഞാനം
ഉണ്ടായിരിക്കുകയും െചയ്തതുെകാണ്ടു രാജവിെന്റ പടപ്പു�
രുഷാരെത്ത നല്ലക്രമത്തുംവഴി ഭരിച്ചു മറ്റു മലങ്കെരയുള്ള
രാജാക്കളിൽ പലരുേടയും നാടു പിടിച്ചടക്കി രാജാവി�
െന്റ നാടു വളർമ്മിച്ചതിെന [5] െക്കാണ്ടു തെന്റ പ്രയ�
ത്നവും വിശ്വാസവും രാജാവു കണ്ടു സമ്മതിച്ചു തെന്റ
നാെടാെക്കയും േമലും മുഷ്കരത്വവും യജമാനസ്ഥാനവും
തെന്റ രാജിത [6] ത്വത്തിെന്റ നാമത്തിൽ േവണാട്ടുക�
പ്പിത്താെനന്നുള്ള േപരും തനിക്കു െകാടുത്തതുമല്ലാെത
തനിക്കും തേന്നാടുകൂെട രാജാവിനും ചിറ്റാഴ്മ [7] െചയ്യു�
ന്ന ഏേറാപ്പാക്കാറരു ചിലർക്കും ഇരിപ്പടമായിട്ടു തെന്റ
രാജിതത്തിെന്റ െതെക്ക അറുതികളിലുള്ള ഉദയഗിരി
എന്ന േകാട്ട ഒഴിഞ്ഞുെകാടുക്കുകയും െചയ്തു.”

കത്തനാരുെട േദശാഭിമാനം
“ജാതിമഹത്വം എെന്നാരു വസ്തു എത്ര വലിയ കാര്യമാ�
കുന്നു എന്നു് ഈ ഉണ്ടായതു വിചാരിച്ചാൽ അറികയു�
മാം. അെതെന്തന്നാൽ ഞങ്ങൾ പലർ ഉണ്ടാകെകാ�
ണ്ടും േശഷം പാതിരിമാരു് ആ ദിക്കുകളിൽ നടപ്പാൻ
മര്യാദയാകുന്ന സന്നാഹം ഒന്നു കൂടാെതയും പാവെപ്പ�
ട്ട ജനങ്ങെളേപ്പാെല െചന്നിട്ടും അവിെടയുള്ള പാതിരി
ബഹുമാനിക്കാഞ്ഞതിേന്മൽ ആ ഇടത്തിലുള്ള വിശ്വാ�
സക്കാർക്കു പാരം സങ്കടം േതാന്നുകയും െചയ്തു.

ഇതു എന്തുെകാണ്ടു്? പേക്ഷ മുൻപിൽ ഞങ്ങളുമായിട്ടു്
അവർക്കുള്ള കണ്ടറിവുെകാേണ്ടാ ഞങ്ങൾ ഏതാനും
മനഗുണം അവർക്കു െചയ്തതുെകാേണ്ടാ? ആയതു ഒന്നു�
െകാണ്ടുമല്ല. പിെന്നേയാ നാെമല്ലാവരും ഒരു ജാതി
അതായതു് ഇന്ദിയാകാറരു് ആകെകാണ്ടു വർഗ്ഗത്തിന്ന�
ടുത്ത ഈ േസ്നഹം അവരുെട ഹൃദയങ്ങെള ഇളക്കിയ�
തിെനെക്കാണ്ടേത്ര.”

“തമ്പുരാെനയുള്ള േപടികൂടാെത ചുക്കാനില്ലാത്ത കപ്പൽ
തനിക്കുള്ള വഴിയറിയാെത കാറ്റൂതുന്ന പുറേത്തക്കു േപാ�
കുമാറാകുന്നതുേപാെല”, “ആടുമാടുകൾ തങ്ങളുെട നല്ല
േമച്ചിൽസ്ഥലമാകുന്ന പട്ടാങ്ങെയ ഉേപക്ഷിച്ചു് ഇടത്തൂ�
ടാകുന്ന കാട്ടുമലയിൽ പിണങ്ങിേപ്പായി വ്യാഘ്രത്തി�
നു് ഇരയാകാെതയിരിപ്പാൻ”, “അർദ്ധരാത്രിയിൽ ഒരു
കള്ളെനെക്കാണ്ടുേപാകുേമ്പാെല േശാഭേകേടാെട”,
“കാലം ൈകക്കീഴമരാത്തവണ്ണം െചന്നു കലാശമായി�
രിക്കുന്ന” എന്നിങ്ങെനയുള്ള ശക്തിമത്തുകളായ വാക്യ�
ങ്ങൾ പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥത്തിൽ ധാരാളമുണ്ടു്. ദിഷ്ടതി (ഭയം)
േവസ്ത (വ്യവസ്ഥ) ഏറക്കുറെയ, മനസ്സല്ലാമനേസാെട,
മുന്നൽ നന്ദി മുതലായ പദങ്ങളുെട നിഷ്പത്തി ശബ്ദാഗമ�
ജ്ഞന്മാരുെട നിഷ് കൃഷ്ടമായ ചിന്തനെത്ത അർഹിക്കു�
ന്നു.

5. വളർമ്മിക്കുക – വളർത്തുക
6. രാജിതം – രാജ്യം
7. ചിറ്റാഴ്മ – േസവനം
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േതാമസു് അെക്കമ്പീസു് (Thomas Akempis) എന്ന
പണ്ഡിതൻ ലത്തീൻ ഭാഷയിൽ രചിച്ചിട്ടുള്ള (Imitation
of christ) എന്ന സുപ്രസിദ്ധമായ ഗ്രന്ഥത്തിെന്റ ഭാഷാ�
നുവാദമാണു് ഇതു്. ഒന്നുരണ്ടു വാക്യങ്ങൾ ചുവേട േചർ�
ക്കുന്നു. “ധനശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിച്ചാലും ഗ്രഹിച്ചാലും ഒരു
ഫലവുമുേണ്ടാ? പട്ടാങ്ങയ്ക്കു ഒരു വസ്തുവുമറിയാെത അന്ന�
ന്നു ദണ്ഡിച്ചുകഴിയുന്ന ഒരു മൂഢൻ നല്ലൂ, തന്നിടം സൂക്ഷി�
ക്കാെത കണ്ടു് ആദിത്യെന്റ ഓട്ടം സൂക്ഷിച്ചു ഗ്രഹശാസ്ത്രം
പഠിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഫീലസുഫ്യക്കാരെനക്കാൾ എന്നു
േബാധിച്ചിരിക്കെട്ട.”

കത്തനാർ ക്രിസ്തുമതസംബന്ധമായി േവെറയും ചില
ഗദ്യപ്രബന്ധങ്ങൾ എഴുതീട്ടുെണ്ടൻറിയുന്നു.
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സ്റ്റീഫൻ പാതിരി
ഇത്താലിയക്കാരനായ സ്റ്റീഫൻ 1700-നും 1769-നും
ഇടക്കു ജീവിച്ചിരുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ വന്നതിനുേമൽ ഹിന്ദു�
സ്ഥാനി, െതലുങ്ക, മലയാളം എന്നീ ഭാഷകളിൽ ഗ്രന്ഥ�
ങ്ങൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. മലയാളത്തിൽ അേദ്ദഹം നിർമ്മിച്ച�
തു് ഒരു നിഘണ്ടുവായിരുന്നു.

െക്ലമന്റു് പാതിരി
െക്ലമന്റു് പിയാനിയസു് (Clement Peanius) എന്നാണു്
പീഡ് െമാണ്ടുകാരനായ പ്രസ്തുത ൈവദികെന്റ പൂർണ്ണ�
മായ നാമേധയം. 1714-ൽ അേദ്ദഹം ജനിച്ചു. സ്റ്റീഫെന�
േപ്പാെല വരാപ്പുഴയിൽ ഉേദ്യാഗമായി താമസിച്ച അേദ്ദ�
ഹവും മലയാളത്തിൽ ഒരു നിഘണ്ടു നിർമ്മിച്ചു. അതി�
നുപുറെമ മലയാളം, സംസ്കൃതം എന്നീ ഭാഷകളിെല
അക്ഷരമാലെയപ്പറ്റി ലത്തീനിൽ ഒരു പുസ്തകവും രചി�
ച്ചിട്ടുണ്ടു്. എന്നാൽ പാതിരിയുെട സർവപ്രധാനമായ
കൃതി സംേക്ഷപേവദാർത്ഥമാണു്. അതിനു ലത്തീൻ�
ഭാഷയിൽ Compendiosa Legis Explicatio Omnidus
Christianis Scitu Neccessaria എെന്നാരു ദീർഘമായ
നാമേധയം നല്കിയിരിക്കുന്നു. അതിെല ആദ്യെത്ത വാ�
ക്കു് രൂപാന്തരെപ്പടുത്തി പ്രസ്തുതപുസ്തകത്തിനു ‘കുേമ്പ�
ന്തി’ എന്നും േപർ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ടു്. ഈ പുസ്തകങ്ങ�
െളല്ലാം പാതിരി േറാമ്മയിൽ സർവമുദ്രാലയത്തിൽ
(Polyglot Press) മലയാളമച്ചുകൾ ഉണ്ടാക്കി അവിെട
1772 (െകാ.വ. 947 ) -ൽ അച്ചടിപ്പിച്ചു. െക്ലമന്റും രാമവർ�
മ്മമഹാരാജാവിെന്റ സുഹൃത്തുക്കളിൽ ഒരാളായിരുന്നു.
ആ പാതിരി 1782 നവംബർ 9-ആംനു- (958) വരാപ്പുഴ
െവച്ചു മരിച്ചു. മലയാളലിപിയിൽ ആദ്യമായി അച്ചടിച്ച
പുസ്തകം സംേക്ഷപേവദാർത്ഥമാണു്. 270-ൽച്ചില്വാനം
പുറങ്ങളുള്ള ആ പുസ്തകം േചാേദ്യാത്തര (ഗുരുശിഷ്യസം�
വാദ) രൂപത്തിൽ രചിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. അതു് അേന�
കം പാഠങ്ങളായും കാണ്ഡങ്ങളായും വിഭജിച്ചുകാണു�
ന്നു. ഒടുവിൽ “തമ്പുരാനടുത്ത ഗുണങ്ങളുെട പ്രകാരങ്ങ”
ളും, “രായിലയും സന്ധിക്കും വ്യാപരിേക്കണ്ടും നിഷ് ട
(പ്രാർത്ഥന) പ്രകാരങ്ങ” ളും അടങ്ങീട്ടുണ്ടു്. ചതുരവടി�
വിൽ ഭങ്ഗിയായി േറാമ്മയിൽ അച്ചടിച്ചുള്ള ആ പുസ്ത�
കത്തിെന്റ പ്രതികൾ ഇേപ്പാൾ വളെര അപൂർവ്വമാേയ
കണ്ടുകിട്ടുന്നുള്ളു. ഈ ലിപികളുെട മാതൃക കണ്ടാണു്
െബയിലിസായിപ്പു് പിെന്നയും അരശതാബ്ദേത്താളം
കാലം കഴിഞ്ഞു േകാട്ടയം സി.എം.എസു്. മുദ്രാലയത്തി�
േലക്കു് അച്ചുകൾ വാർത്തുണ്ടാക്കിയതു്. െബയിലിയുെട
േമൽേനാട്ടത്തിൽ പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തിയ പുതിയ നിയമ�
ത്തിെല ഭാഷെയ അേപക്ഷിച്ചു സംേക്ഷപേവദാർത്ഥ�
ത്തിെല ഭാഷെയ നന്നായിട്ടുണ്ടു്. അക്കാലത്തു സർക്കാ�
െരഴുത്തുകൾേപാലും നാേടാടിഭാഷയിലായിരുന്നു എന്നു്
ഓർമ്മിക്കുേമ്പാൾ സംേക്ഷപേവദാർത്ഥത്തിെല ഭാ�
ഷാരീതി ശ്ലാഘാവഹമാെണന്നു പറേയണ്ടതുണ്ടു്. ഒരു
ഭാഗം പകർത്തുന്നു.

“ഗുരു: — കർത്താവിെന കുരിശിേന്മൽ തറച്ചുെകാൾവാൻ
കല്പിച്ചതാരു്?

ശിഷ്യൻ: — യൂദരാജ്യത്തിെല അധികാരം ആയ പന്തി�
േയാസപീലാേത്താെസന്ന ഒരു േദഹം മിശിഹാകർ�
ത്താവിന്ന ഒരു കുറ്റമിെല്ലന്നു േബാധിച്ചറിഞ്ഞുെവങ്കിലും
തെന്ന പിടിച്ച കുരിശിേന്മൽ തൂക്കിെക്കാള്ളണെമന്ന
വിധി കല്പിയ്ക്കുകയും ൈചതു.

ഗുരു: — യൂദന്മാരുെട ൈകയിൽനിന്നും പീലാേത്താസി�
െന്റ വശത്തിൽനിന്നും തെന്ന രക്ഷിപ്പാൻ ഈേശാമിശി�
ഹായ്ക്കു നിർവാഹമില്ലാഞ്ഞേതാ?

ശിഷ്യൻ: — തെന്ന രക്ഷിപ്പാൻവശമുണ്ടായിരുന്നുെവങ്കി�
ലും നമ്മുെട രക്ഷെയ പ്രതി താൻ പാടുപ്പട്ട മരിയ്ക്കണെമ�
ന്ന അനാതി ആയ തെന്റ ബാവാെട തിരുമനസ്സാകുന്നു�
െയന്നറിഞ്ഞിട്ട താൻ മനസ്സാല താൻതെന്ന വഴങ്ങി
പാടുെപ്പട്ടു മരിച്ചു; എന്നത്തെന്നയല്ല, പിെന്നേയാ എഴു�
േന്നറ്റു തെന്റ ശത്രുക്കൾക്ക എതൃത്ത തെന്ന പിടിപ്പാനും
െകട്ടുവാനും വന്നവർക്ക നല്ല മനസ്സാെല അനുവാദം
െകാടുക്കുകയും ൈചതു.”

ഫാേറാസു് പാതിരി
അേദ്ദഹം അമ്പഴക്കാട്ടു സന്യാസിമന്ദിരത്തിെല െറ�
ക്ടറായിരുന്നു. ടിപ്പുസുൽത്താെന്റ ആക്രമണകാലത്തു
അവിടംവിട്ടു ചാക്യാത്തുപള്ളിയിേലയ്ക്കു താമസം മാറ്റി.
അേദ്ദഹവും ഒരു െചറിയ മലയാളവ്യാകരണവും നിഘ�
ണ്ടുവും നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടു്. 1715 – 1789 ഈ വർഷങ്ങൾ�
ക്കിടയിലായിരുന്നു ഫാേറാസിെന്റ ജീവിതകാലം.

ബീെഷാപ്പു് ഇൽദെഫാൻസ്
അേദ്ദഹം (1) ഹിന്ദുേവദാചാരങ്ങൾ, (2) മലയാളം –
ലത്തീൻ – േപാർത്തുഗീസു് നിഘണ്ടു എന്നിങ്ങെന രണ്ടു
ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. രണ്ടാമേത്തതു് അപൂർണ്ണമാ�
ണു്.

ബീെഷാപ്പു് പിമന്റൽ
അേദ്ദഹമാണു് അർേണ്ണാസു പാതിരിയുെട നിഘണ്ടു
പൂർണ്ണമാക്കിയതു്.

ഇങ്ങെന പല യൂേറാപ്യൻൈവദികന്മാർ ഭാഷയിൽ നി�
ഘണ്ടുക്കൾ നിർമ്മിച്ചു. ഇവെയ െമാത്തത്തിൽ വരാപ്പു�
ഴനിഘണ്ഡുക്കൾ എന്നു പറയുന്നു. ഇവയിൽ ചിലെത�
ല്ലാം േഡാക്ടർ ഗുണ്ഡർട്ടിെന്റ മഹനീയമായ നിഘണ്ഡു�
നിർമ്മിതിയ്ക്കു അത്യന്തം പ്രേയാജകീഭവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഈ വി�
േദശീയന്മാർ മലയാള ഭാഷയ്ക്കു് അകാരാദികളും വ്യാകര�
ണങ്ങളും ഇതരഗ്രന്ഥങ്ങളും സമ്മാനിയ്ക്കുന്നതിനു എത്ര�
മാത്രം േക്ലശങ്ങൾ സഹിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു എന്നതു് ഏെറക്കു�
െറ ഊഹ്യമാണേല്ലാ. ഇവർ ൈകരളിയ്ക്കു എന്നും പ്രാതഃ�
സ്മരണീയരായ മഹാപുരുഷന്മാർതെന്ന. ഭാരതീയഭാഷ�
കളിൽ മലയാളം തമിഴു് ഇവെയപ്പറ്റി യൂേറാപ്യന്മാർക്കു
പല ഇതര ഭാഷകേളക്കാൾ മുമ്പുതെന്ന അറിവാൻ ഇട
വന്നതു് ഇവരുെട നിസ്തന്ദ്രമായ പരിശ്രമത്തിെന്റ ഫല�
മാകുന്നു.

േറാബർട്ടു് ഡ്രമ്മൺഡ്
േറാബർട്ടു് ഡ്രമ്മൺഡ് (Robert Drummond) എന്ന ഒരു
ഇംഗ്ലീഷ്കാരൻ മലയാളഭാഷയുെട വ്യാകരണം എെന്നാ�
രു കൃതി രചിച്ചു 974-ൽ അതു േബാംെബയിെല കൂറിയർ
അച്ചുക്കൂടത്തിൽ അച്ചടിപ്പിച്ചു. അതാണു് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ്കാ�
രൻ മലയാളഭാഷെയപ്പറ്റി ഇദംപ്രഥമമായി പ്രസിദ്ധീക�
രിച്ച ഗ്രന്ഥം. അന്നു് ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ് ററിൻഡ്യാക്കമ്പനിക്കു
േകരളത്തിലുണ്ടായിരുന്ന പ്രേദശങ്ങെളല്ലാം േബാം�
െബ പ്രസിഡൻസിയിൽ ഉൾെപ്പട്ടിരുന്നു. കമ്പനിയി�
െല േജാലിക്കാരായ പാശ്ചാത്യരുെട ആവശ്യെത്ത
പുരസ്കരിച്ചാണു് ഡ്രമ്മൺഡ് പ്രസ്തുത പുസ്തകം നിർമ്മി�
ച്ചതു്. അതിെല ഭാഷ ഇംഗ്ലീഷാെണങ്കിലും ഉദാഹരണ�
ങ്ങൾ മലയാളത്തിലുള്ള കൃതികളിൽനിന്നുതെന്ന ഉദ്ധ�
രിച്ചു േചർത്തിരിയ്ക്കുന്നു. അവ പ്രാേയണ ക്ലമന്റിെന്റ സം�
േക്ഷപേവദാർത്ഥത്തിലുള്ള വാക്യങ്ങളാണു്. മറ്റു വരാ�
പ്പുഴപ്പാതിരിമാരുെട വ്യാകരണം തുടങ്ങിയ ഭാഷാശാ�
സ് ത്രസംബന്ധികളായ ഗ്രന്ഥങ്ങേളാടും അേദ്ദഹത്തിനു
കടപ്പാടുണ്ടായിരുന്നു.

പടപ്പുസ്തകം
“േനെരേമ്പാക്കായിട്ടു പടവിദ്യയഭ്യസിപ്പാെനാള്ള െപാ�
സ്തകം” എന്നാണു് ഈ പുസ്തകത്തിെന്റ പൂർണ്ണമായ നാ�
മേധയം. പാശ്ചാത്യരീതിയിലുള്ള യുദ്ധസമ്പ്രദായം മന�
സ്സിലാക്കിയ ഏേതാ ഒരു ഭടനാണു് ഇതു് എഴുതീട്ടുള്ളതു്.
കൃസ്ത്യാനിയായിരിയ്ക്കുെമന്നു് എനിയ്ക്കു േതാന്നുന്നു. പലവി�
ധത്തിലുള്ള പടങ്ങളും അവിടവിെട സന്ദർേഭാചിതമായി
േചർത്തിട്ടുണ്ടു്. ദീർഘമായ ആ ഗ്രന്ഥം ഇങ്ങെന ആരം�
ഭിയ്ക്കുന്നു.

“പടനടത്തിപ്പാൻ അഭ്യസിേക്കണ്ടുന്ന വിദ്യകൾ ഇെപ്പാ�
സ്തകം നാലുവീതമായി തിരിെച്ചഴുതുകെകാണ്ടു വായി�
ക്കുന്നവർക്കു് എെറ പ്രിയവും ഉപകാരങ്ങളും ഒണ്ടാം.
േശ്രഷ്ഠതയുള്ള ഒരു ൈപതലാൽ പടയാളികൾക്കു േവ�
ണ്ടുന്ന വിദ്യകൾ ചിക്ഷയായി അഭ്യസിച്ചു രാജാവിനും
രാജ്യത്തിനും ഉപകാരമുള്ളവനായി വരണെമന്നു മന�
സ്സിൽ െവയ്ക്കെകാണ്ടു് അവെന്റ കാരണവരുെട അനു�
വാദേത്താെട ഗുണേദാഷങ്ങൾ പറഞ്ഞു് അവെന സൂ�
ക്ഷിച്ചു കൂട്ടിെക്കാണ്ടുേപാവാൻ ഒരു വിചാരിപ്പുകാരുെട
കൂട്ടത്തിൽ ഒരു േകാട്ടയും ഒരു പാളയവും ഒരു േകാട്ട�
പിടിപ്പാൻ ഉണ്ടായിരിയ്ക്കുന്ന പാളയത്തിെന്റ പ്രകാരവും
േകാട്ട അമർത്തുവാൻ െചയ്തുവരുന്ന േവലകളും അതി�
െന്റ കണക്കുകളും കാണ്മാനായി പുറെപ്പടുന്നു.

പടയാളികൾ അറിേഞ്ഞ മതിയാവുെയന്നുള്ള പലകൂട്ടം
കാര്യങ്ങളും സംസാരത്തുംവഴി ഇെപ്പാസ്തകത്തിെലഴുതീ�
ട്ടുണ്ടു്.

വിദ്യകൾ അറിയണെമന്നു മനുഷ്യർക്കു് ഒെക്കയും പി�
റവിയിെല ഒരു ആശയുണ്ടു്. എന്നതുെകാണ്ടു ബഹുമാ�
നവും കീർത്തിയും ഉണ്ടാകണെമന്നു് ആഗ്രഹെമാള്ള
പുരുഷന്മാർ അവരുെട െതാഴിൽ നടത്തിപ്പാൻ കൂടിേയ
മതിയാവു എന്നുള്ള വിദ്യകൾ ഒെക്കയും അഭ്യസിപ്പാൻ
ഉേദ്യാഗേത്താെട േക്ലശിക്കണം. പ്രേത്യകം പടയാളി�
കൾക്കു പടനടത്തിപ്പാൻ േവണ്ടുന്ന വിദ്യകൾ അഭ്യ�
സിപ്പാൻ ഏറിെയാരുേദ്യാഗം േവണം. അവരെട വിദ്യ
അഭ്യാസങ്ങെട കരേയറ്റത്തിനു തക്കവണ്ണം രാജ്യവും
രാജാംഗവും വർദ്ധിയ് ക്കുകയും െചയ്യുന്നു; അെല്ലങ്കിൽ
കുറഞ്ഞുേപാകുന്നു.

പടയാളികെള അഭ്യസിപ്പിപ്പാൻ ഒള്ള കളരികളും മറ്റു
പല വിദ്യകൾ അഭ്യസിപ്പിപ്പാൻ ഒണ്ടാകുന്ന കളരികളും
ഈ രണ്ടു വക കളരിെകാണ്ടു് ഒരുേപാെല രാജാവിനു
ഉപകാരങ്ങൾ ഒണ്ടാം. എന്നാൽ പടസംബന്ധിച്ചുള്ള
വിദ്യ അഭ്യസിപ്പാൻ കല്പിെച്ചാണ്ടാക്കിയ കളരികൾ പ്ര�
േത്യകം രക്ഷിച്ചു നടത്തിപ്പാൻ സംഗതിെയാണ്ടു്. ഇക്ക�
ളരികൾ േഹതുവായിട്ടു രാജ്യത്തിെന്റ സൗഖ്യവും വർദ്ധ�
നയും ഒണ്ടാകുന്നു. ഇക്കളരികൾ േചർന്നു് അഭ്യസിപ്പാൻ
എല്ലാ പടയാളികൾക്കും സമയം ഒണ്ടാകയില്ലേല്ലാ.
എന്നാൽ മനുഷ്യെരെക്കടുക്കുന്ന മടി കളഞ്ഞു കളരിക�
ളിൽെച്ചന്നു അഭ്യസിപ്പാൻ സമയം ഇല്ലാത്ത പടയാളി�
കൾ അവരെട ഭവനങ്ങളിൽവച്ചു് ഇെപ്പാസ്തകങ്ങൾ വാ�
യിച്ചാൽ പടയ്ക്കു േവണ്ടുന്ന വിദ്യ പഠിയ്ക്കുകയും ആം. ഇതും
വണ്ണം േക്ലശിച്ചു് വായിച്ചു് എഴുതി തെന്റ ഗൃഹത്തിനു പുറ�
ത്തു് എറങ്ങാെത മതിയാകത്തക്ക പടവയ് മ്പന്മാരായി
േപായതു പലരു് ഒണ്ടായിെട്ടാണ്ടു്.”

കായംകുളത്തു പിലിേപ്പാസു് റമ്പാൻ
േലാർഡ് െവല്ലസ് ലി ഇൻഡ്യയിൽ ഗവർണ്ണർ ജനറ�
ലായിരുന്ന കാലത്തു് 981-ൽ (1806) േഡാക്ടർ േക്ലാഡി�
യസു് ബുക്കാനൻ എന്ന പാതിരിെയ േകരളത്തിെല
സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനികളുെട ചരിത്രവും തൽക്കാലാവ�
സ്ഥയും ഗ്രഹിക്കുന്നതിനായി നിേയാഗിക്കുകയും അേദ്ദ�
ഹം തിരുവിതാംകൂറിലും െകാച്ചിയിലും സുദീർഘമായ
ഒരു പര്യടനം നടത്തി േവണ്ട വിവരങ്ങൾ സംഗ്രഹിച്ചു
ക്രിസ്തീയഗേവഷണം (Christian Researches) എന്ന
േപരിൽ ഒരു പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും െചയ്തു. ക്രി�
സ്ത്യാനികളുെട േവദപുസ്തകത്തിനു് ഒരു ഭാഷാനുവാദം
ഇല്ലാത്തതു സുറിയാനികളുെടയും മറ്റു ക്രിസ്ത്യാനികളുെട�
യും ഉൽകർഷത്തിനു് ഒരു മുഖ്യമായ പ്രതിബന്ധമാെണ�
ന്നു് അേദ്ദഹത്തിനു േബാധ്യമായി. അന്നു തിരുവിതാം�
കൂറിലും െകാച്ചിയിലും (1800-1810) റസിഡണ്ടായിരുന്ന
ജനറൽേകാളിൻ മക്കാെള അേദ്ദഹത്തിെന്റ േസ്നഹിത�
നായിരുന്നു. റസിഡണ്ടിെന്റ ഒത്താശേയാടുകൂടി പുതിയ
നിയമം മലയാളത്തിൽ തർജ്ജമ െചയ്യുവാൻ അേദ്ദഹം
േവണ്ട ഏർപ്പാടുെചയ്തു. ആ േജാലി കേയ്യറ്റതു കായംകു�
ളത്തു പിലിേപ്പാസു് മല്പാനായിരുന്നു. പിന്നീടാണു് അേദ്ദ�
ഹം റമ്പാനായതു്. 1811-ൽ ആ പുസ്തകം േഡാക്ടർ ബു�
ക്കാനൻതെന്ന േബാംെബയിെല കൂറിയർപ്രസ്സിൽ നി�
ന്നു് അച്ചടിപ്പിച്ചു് അതിെന്റ ഏതാനും പ്രതികൾ അന്നു
റസിഡണ്ടായിരുന്ന േജാൺ മൺേറായ്ക്കു് അയച്ചുെകാ�
ടുത്തു. പ്രസ്തുതഗ്രന്ഥത്തിെന്റ വിവർത്തനം സുറിയാനി
ഭാഷയിൽ നിന്നാണു്. അതിനു ഭാഷാശുദ്ധി േപാരായ്ക�
യാൽ പതിെനാന്നാം ശതകത്തിെന്റ ആരംഭത്തിൽ െറ�
വറണ്ടു് േജാൺ െബയിലി അതു പരിഷ്കരിച്ചു് പ്രസിദ്ധീ�
കരിച്ചു. ആ പരിഷ്കാരെത്തപ്പാറ്റി അന്യത്ര പ്രസ്താവിയ്ക്കും.
നാലു സുവിേശഷങ്ങളും അടങ്ങീട്ടുള്ളതാണു് റമ്പാെന്റ
തർജ്ജമ. ഒന്നു രണ്ടു വാക്യങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കാം.

ലൂേക്കാസു് പന്ത്രണ്ടാമധ്യായം
“13 എന്നാൽ ആ കൂട്ടത്തിൽനിന്നു് ഒരുത്തൻ തേന്നാട�
വൻ ഉണർത്തിച്ചു. മല്പാേന അനന്തരസുഖം എെന്റകൂെട
പവുപ്പാൻ എെന്റ കൂടപ്രപ്പിേനാട നീ അരുളിെച്ചയ്കാ. 14
എന്നാൽ യീേശാതമ്പുരാൻ അവേനാടു താൻ അരുളി�
െച്ചയ്തു. പുരുഷാ, ഞായകാരനും പവുക്കുന്നവനും ആയി
നിങ്ങളുെടേമൽ എെന്നക്കല്പിച്ചത ആരാകുന്നൂ” .

പരസഹായംകൂടാെത ആ വിവർത്തനം, അതിനു് ആധു�
നികദൃഷ്ട്യാ എെന്തല്ലാം ൈവകല്യങ്ങളുെണ്ടങ്കിലും, നിർ�
വഹിച്ച റമ്പാെന്റ സദുദ്യമം ശ്ലാഘനീയമാണു്. അേദ്ദഹ�
ത്തിെന്റ ജീവിതചരിത്രെത്തപ്പറ്റി യാെതാന്നും അറിയു�
ന്നില്ല. മണങ്ങനഴിയത്തു് എന്ന കുടുംബത്തിെല ഒരങ്ഗ�
മായിരുന്നു എന്നു മാത്രം െവളിെപ്പടുന്നു.

വ്യവഹാരമാല ഗദ്യം
ഈ ഗ്രന്ഥം മഴമങ്ഗലത്തിെന്റ വ്യവഹാരമാലയുെട
ഭാഷാനുവാദമാകുന്നു. “മനുമുഖ്യസരിൽസമുദ് ഭൈവഃ”
എന്ന പ്രഥമേശ്ലാകത്തിെന്റ തർജ്ജമ താെഴേച്ചർക്കു�
ന്നു.

“ഈ ഗ്രന്ഥത്തിനു പ്രസിദ്ധി വരുത്തുവാനായിട്ടു ഗ്രന്ഥ�
ത്തിെന്റ േപരും പ്രകാരവുംവച്ചു പ്രതിജ്ഞെചയ്യുന്നു.
വ്യവഹാരമാല എന്നു ഗ്രന്ഥത്തിനു േപരു്. ഈ മാല�
യുണ്ടാക്കിയതു് എന്തുെകാണ്ടു് എന്നാൽ മനു യാജ്ഞവ�
ല്ക്യൻ മുതലായ ഋഷീശ്വരന്മാരാകുന്ന തടാകങ്ങളിൽനി�
ന്നും ഉൽഭൂതങ്ങളായും സ്വർഗ്ഗാദിപുണ്യേലാകപ്രാപ്തിയാ�
കുന്ന ഫലേത്താടുകൂടിയവയായും ഇരിക്കുന്ന, മന്വാദി
ഋഷീശ്വരന്മാരുെട വചനങ്ങളാകുന്ന കുസുമങ്ങെളെക്കാ�
ണ്ടു് ആകുന്നു. ഈ മാല രാജാവിനു േയാഗ്യമായിട്ടുള്ള�
തു്.”

മെറ്റാരു േശ്ലാകത്തിെന്റ വിവർത്തനംകൂടി കാണിക്കാം.

മൂലം: “അജാേതേഷ്വവ സേസ്യഷു കുര്യാദാവരൻ മഹൽ.;
ദുഃേഖന ഹി നിവാര്യേന്ത ലബ്ധസ്വാദുരസാ മൃഗാഃ.”

ഭാഷ: “േമെലഴുതിയ നിലങ്ങളിൽ ൈപരുകൾ കുരുക്കു�
ന്നതിനു മുൻപിൽത്തെന്ന നിലങ്ങളിൽ പശുക്കൾ ചാടി
അഴിക്കാെത േവലി െകട്ടിെക്കാള്ളണം. വിതകൾ കുരു�
ത്തു മൃഗങ്ങൾ വന്നു ഭക്ഷിച്ചു രസമറിഞ്ഞുേപായാൽ പി�
െന്നത്തതിൽ മൃഗങ്ങെള ഓടിപ്പാൻ എത്രയും പ്രയത്നം
േവണ്ടിവരുന്നതാകെക്കാണ്ടു മുമ്പിൽത്തെന്ന േവലി െക�
ട്ടിെക്കാള്ളണം.”

ഗ്രന്ഥകാരെനപ്പറ്റിയുള്ള ഗേവഷണത്തിൽ, ഒരു പ്രതീ�
കത്തിൽ താെഴക്കാണുന്ന പ ങ് ക്തികൾ ഉപേയാഗെപ്പ�
ടുന്നു.

“മന്വാദിഋഷീശ്വരന്മാരാൽ സംവാദേത്താടുകൂടി നിർമ്മി�
തമായ പുസ്തകമിദമൃഷികല്പിതം ഗ്രന്ഥം. ഈ എഴുതിയി�
രിക്കുന്ന ഋഷികൾ എല്ലാവരുംകൂടിയിരുന്നു കല്പിച്ചുണ്ടാ�
ക്കിയ േശ്ലാകങ്ങൾ അർത്ഥം കഠിനമാകെക്കാണ്ടു് 84-
ആമാണ്ടു് ഒരു ശാസ്ത്രി പട്ടരുെട പക്കൽ പുസ്തകം െകാ�
ടുത്തു ഭാഷയായിട്ടു് അർത്ഥെമഴുതിച്ചു തിരുവനന്തപുര�
ത്തുവച്ചു ശാസ്ത്രികെള ബഹുമാനിച്ചു വളെര സമ്മാനവും
െകാടുത്തു് അവിെടത്തെന്ന പാർപ്പിക്കയും െചയ്തു.” ഈ
84-ആമാണ്ടു് 884-ആമാണ്ടല്ല, 984-ആമാണ്ടാെണന്നു്
ഇേപ്പാൾ െതളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 989-ആമാണ്ടു വ്യവഹാ�
രമാല ഒന്നുകൂടി വിസ്തരിച്ചു തർജ്ജമെചയ് വാൻ പന്ത�
ളം സുബ്രഹ്മണ്യശാസ്ത്രികെളയും േചാളേദശം അനന്ത�
രാമശാസ്ത്രികെളയും റാണി െഗൗരി ലക്ഷ്മീബായി നിയമി�
ച്ചതായി പഴയ റിക്കാർഡുകളിൽ കാണുന്നുെണ്ടങ്കിലും
റാണിയും സുബ്രഹ്മണ്യശാസ്ത്രികളും 990-ൽ പരഗതിെയ
പ്രാപിക്കയാൽ അത്തരത്തിൽ ഒരു പുതിയ ഗദ്യഗ്രന്ഥം
ഭാഷയിൽ ആവിർഭവിച്ചിട്ടില്ല.



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
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2. ഉള്ളൂർ: േകരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 2

3. ഉള്ളൂർ: േകരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 3
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