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20
സംസ്കൃതസാഹിത്യം

ക്രി. പി. പതിനഞ്ചാം ശതകം

�കാലത്തിരിമാരും സാഹിത്യവും

ഉത്തര�കരളത്തി�ന്റ ആധിപത്യം വഹിച്ചിരുന്ന �കാലത്തുനാട്ടുരാജാക്കന്മാ�രപ്പ

റ്റി ഇതിനുമുമ്പുത�ന്നഞാൻപലതും ഉപന്യസിച്ചിട്ടുണ്ടു്. �കാല്ലം ഏഴാം ശതകത്തി

�ന്റ ആരംഭത്തിൽ അവർ സംസ്കൃതസാഹിത്യ�ത്തയും ഭാഷാസാഹിത്യ�ത്തയും

അനന്യ സാധാരണമായ രീതിയിൽ �പാഷിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അവരിൽ �കാല്ലം

398 മുതൽ 621 വ�ര രാജ്യഭാരം �ചയ്ത പള്ളി�ക്കാവിലകത്തു �കരളവർമ്മ തമ്പുരാ

�നയും അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ഭാഗി�നയൻ രാമവർമ്മ യുവരാജാവി�നയും കുറിച്ചാണു്

ഈ അധ്യായത്തിൽ പ്രസ്താവിക്കുവാനുള്ളതു്. രാമവർമ്മ യുവരാജാവു ഭാരതസം

ഗ്രഹം എന്ന മഹാകാവ്യത്തിൽ ത�ന്റ വംശ�ത്തയും മാതുല�നയും പറ്റി ഇങ്ങ�ന

പറയുന്നു:

“�യഷാം നഗ�ര്യളിഗിരാവുദാരാ വിഭാതി �മരാവമരാവതീവ;

�തഷാം നൃപാണാം ഭവതി സ്മ വം�ശ മഹാപ്രഭാ ശ്രീരിവ ദുഗ്ദ്ധസിന്ധൌ.

സംപ്രാപ്തരാജ്യം രവിവർമ്മസംജ്ഞം ദാതാരമസ്യാസ്തനയം സ�മത്യ

ഉദാരകല്യാണധരാലയസ്ഥാഃ പ്രജാവിപക്ഷാർത്ഥിഗണാ നനന്ദുഃ.

ദധാതി �ശഷശ്ശിരസാ ധരിത്രീമസൌ ഭു�ജ�നതി ജഗത്ത്ര�യണ

സമ്മാന്യമാ�നാ വിനിധായ ഭൂമിം നിജാനു�ജ സത്രിദിവം പ്ര�പ�ദ.

ഗുണാകരഃ �കരളവർമ്മനാമാ സ �തന ദത്തം പ്രതിപദ്യ രാജ്യം

ശശ്വൽപ്രജാരഞ്ജനജാഗരൂ�കാ നിർമ്മൂലയാമാസ മദം രിപൂണാം.

ചതുർവിധാ�ന്നന ജനാൻപ്ര�താഷ്യ ധർമ്മാൻ മഹാദാനമുഖാൻസകൃ

ത്വാ

പ്രാദർശയദ്ധാമ്നി ശി�വശ്വരാ�ഖ്യ കാമപ്രദം ജീവിതമംബികായാഃ.

ജഗന്നിവാസം ഹൃദ�യ ദധാ�നാ മുദാ കദാചിന്നിജ ഭാഗി�നയം

സ രാമവർമ്മാണമുവാച കാവ്യം വിധീയതാം ഭാരതസംഗ്രഹാഖ്യം.

ഗുരുപ്രസാദപ്ലവമാശ്രി�തന �ത�നാദ്ധൃതാ ഭാരത വാരിരാ�ശഃ

സ�ന്താർഥമുക്താഃ കൃതസൂത്രബദ്ധാശ്ശബ്ദഗ്രഹാലങ്കരണീ കുരുദ്ധ്വം.”
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2 അദ്ധ്യായം 20. സംസ്കൃതസാഹിത്യം

�കാലത്തിരിമാരു�ട ഒരു പുരാതന രാജധാനി ഏഴിമല�ക്കാട്ടയായിരുന്നു

എന്നു നാം മൂഷികവംശത്തിൽനിന്നു ധരിച്ചുവ�ല്ലാ. അതിനും മുൻപു തളിപ്പറമ്പു

�ക്ഷത്രത്തിനു നാലഞ്ചു നാഴിക �തക്കുള്ള കരിപ്പത്തു് എന്ന സ്ഥലത്തായിരുന്നു

അവർ താമസിച്ചിരുന്നതു്. ഏഴിമല�ക്കാട്ടയ്ക്കു പുറ�മ ചിറയ്ക്കലിനു സമീപമായിസ്ഥി

തി�ചയ്യുന്ന വളർപട്ടണത്തിലും അവർ�ക്കാരു രാജധാനിയുണ്ടായിരുന്നു. മഹാ

പ്രഭ എന്ന രാജ്ഞി രവിവർമ്മത്തമ്പുരാ�ന പ്രസവിച്ചതു് ഏഴിമല�ക്കാട്ടയിൽവ

ച്ചാണു്. 590-നു �ശഷം വളർപട്ടണം ആ രാജകുടുംബത്തി�ന്റ വാസസ്ഥാനമായി.

രവിവർമ്മാവി�ന്റ മരണാനന്തരം അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ അനുജൻ �കരളവർമ്മത്തമ്പു

രാൻ രാജ്യഭാരം ക�യ്യറ്റു. അ�ദ്ദഹം ശി�വശ്വര�ക്ഷത്രത്തി�ല ശ്രീപര�മശ്വര�ന

സാക്ഷാൽകരിച്ച ഒരു ഭക്തശി�രാമണിയായിരുന്നു. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ആജ്ഞനി

മിത്തമാണു് രാമവർമ്മ യുവരാജാവു ഭാരതസംഗ്രഹം രചിച്ചതു്. �കരളവർമ്മ �കാ

ലത്തിരി�യ യുധിഷ്ഠിരവിജയത്തിനു പദാർത്ഥചിന്തനം എന്ന വ്യാഖ്യാനം രചിച്ച

രാഘവവാരിയരും ശ്രീകൃഷ്ണവിജയം എന്ന കാവ്യത്തി�ന്റ പ്ര�ണതാവായ ശങ്കര

വാരിയരും രാമവർമ്മാവി�ന�പ്പാ�ലത�ന്നപ്രശംസിച്ചിട്ടുണ്ടു്:

“ശ്രീ�കരളവർമ്മനൃപഃ പരിഭൂതാരാതിഭൂതിഭൂരിമദഃ

ആസ്ഥാനമലങ്കുർവന്നാസ്ഥാ�യാഗാൽ കദാചിദശിഷന്മാം.

രചയ യുധിഷ്ഠിരവിജയവ്യാഖ്യാം പ്രഖ്യാപി�താരുതാൽപര്യാം

പര്യാ�ലാചനചതുരാം രാഘവ! ലാഘവവിവർജ്ജിതാത്മജിതാം.”

എന്നാണു് രാഘവ�ന്റ പ്രസ്താവന

“ചകാസ്തി രാജാ ചതുരന്തവീരചൂഡാതടീചുംബിതപാദപീഠഃ

കാലാഗ്നികൂലങ്കഷബാഹു�തജാഃ �കാലാധിപഃ �കരളവർമ്മ നാമാ.

ശി�വശ്വരാ�ഖ്യ ഭവ�നാത്ത�മ യഃ ശ്രുത്യന്തരത്യന്തനിഗുഢരൂപം

പ്രാകാശയൽപ്രൌഢതപഃപടിമ്നാ പ�ഞ്ചഷുലീലാ പരിപന്ഥി �തജഃ

പ്രചണ്ഡിമാ ശിക്ഷയ�ത യദീയ�ദാർദ്ദണ്ഡജന്മാ, രിപു സുന്ദരീണാം

പത്രാംശുകാനാം പരിധാനരീതിം കന്ദാശനം കാനന ചങ് ക്രമം ച.

ഉർവീഭരം ബിഭ്രതി യത്ര നൃണാം ഗുർവീം മുദം തന്വതി ചാന്നദാ�നഃ

ദർവീക�രന്ദ്രശ്ചകരാരവി�ന്ദ ദർവീ ച വിശ്രാമ്യതി �ശലജായാഃ.”

എന്നുശങ്കരനും അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ മഹിമാതിശയ�ത്ത ഉപ�ശ്ലാകനം �ചയ്യുന്നു.

�കരളവർമ്മത്തമ്പുരാൻ, മുമ്പു പ്രസ്താവിച്ചതു�പാ�ല, �കാല്ലം 598-ൽ �കാല

ത്തിരിയായി; 621-ൽ 64-ആമ�ത്ത വയസ്സിൽ പരഗതി�യ പ്രാപിച്ചു. അ�ദ്ദഹത്തി

�ന്റ അനന്തരവനും കവിയുമായ രാമവർമ്മ യുവരാജാവു് 618-ൽത്ത�ന്ന യശശ്ശരീ

രനായി. രാഘവനും ശങ്കരകവിയും �കരളവർമ്മാവി�ന്റ ആസ്ഥാനപണ്ഡിതന്മാ

രായിരുന്നു. �കരളവർമ്മാവി�ന്റ പിൻ വാഴ്ചക്കാരനായ ഉദയവർമ്മതമ്പുരാൻ 621

മുതൽ 650 വ�ര രാജ്യഭാരം �ചയ്തു. ത�ന്റ പൂർവ്വഗാമി സംസ്കൃതകാവ്യത്തിനു് എങ്ങ

�ന�യാ അങ്ങ�ന ഉദയവർമ്മതമ്പുരാൻ ഭാഷാസാഹിത്യത്തിനു പുരസ്കർത്താവാ

യിത്തീർന്നു. കൃഷ്ണഗാഥാകാരൻ അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ സദസ്സി�നയാണു് അലങ്കരിച്ചിരു

ന്നതു്.
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�കരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 2 3

ശ്രീകണ്ഠവാരിയർ

രാഘവവാരിയരു�ട ഗുരുവായി ശ്രീകണ്ഠവാരിയർ എ�ന്നാരു കവിപുങ്ഗവൻ

ക്രി. പി. 6-ആം ശതകത്തി�ന്റ ഉത്തരാർദ്ധത്തിൽ �കാലത്തുനാട്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്നു.

അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ഗൃഹം �കാഴി�ക്കാട്ടുസാമൂതിരി�ക്കാവിലകത്തിനുസമീപമായിരു

ന്നുഎന്നറിയുന്നു. അ�ദ്ദഹംസംസ്കൃതത്തിൽരഘൂദയ�മന്നു്എട്ടാശ്വാസത്തിൽഒരു

യമകകാവ്യവും പ്രാകൃതത്തിൽ ശൌരിചരിത�മന്നു നാലാശ്വാസത്തിൽ ഭാഗവതം

ദശമസ്കന്ധകഥ�യ വിഷയീകരിച്ചു മ�റ്റാരു യമകകാവ്യവും നിർമ്മിച്ചു. രഘൂദയ

ത്തിനുശ്രീകണ്ഠീയ�മന്നും �പരുണ്ടു്. രഘൂദയത്തി�ലഅ�ധാലിഖിതങ്ങളായ �ശ്ലാ

കങ്ങളിൽ നിന്നു ശ്രീകണ്ഠൻ ആയുർ�വ്വദവിശാരദനായ ഒരു ശങ്കരവാരിയരു�ട

ഭാഗി�നയനും ശിഷ്യനുമായിരുന്നുഎന്നു �വളി�പ്പടുന്നു. ഗൃഹനാമം എ�ന്തന്നറിയു

ന്നില്ല.

“�സാജനിനാസന്നായാദ്യുതിമത്യബ്ധീശപത്തനാസന്നായാം

ശിവദിശിനാസന്നായാന്യായാദപിയത്രബുധജനാസന്നായാം.

പാരശവാന്വയമാനഃഖ്യാ�താ�സാഷ്ടാങ്ഗഹൃദയവാന്വയമാനഃ

ഗുണവിഭവാന്വയമാനസ് പൃശച്ഛ്റിയഃ ശങ്ക�രാപിവാന്വയമാനഃ

�ഭഷജവസ്വസുരസ്യ ശ്രീകണ്ഠശ്ശിഷ്യ ഉദ്ഭവസ്സ്വസുരസ്യ

രസപർവസ്വസുരസ്യസ്ഥിരമതിരലമസ്മിനതസവസ്വസുരസ്യ.”

ന�ളാദയത്തി�ലന്ന�പാ�ല രഘൂദയത്തിലും നാലു പാദങ്ങളിലും യമകമുണ്ടു്. തനി

ക്കു് ആ വിഷയത്തിൽ മാർഗ്ഗദർശിയായ ന�ളാദയകാര�ന അ�ദ്ദഹം ‘ന�മാസ്തു

രവി�ദവായ’ എന്നു വന്ദിക്കുന്നതായി ഞാൻ അന്യത്ര നിർ�ദ്ദശിച്ചിട്ടുണ്ട�ല്ലാ. രഘൂ

ദയത്തിന്നുശ്രീകണ്ഠ�ന്റശിഷ്യനായ രുദ്രമിശ്രൻഎ�ന്നാരുപണ്ഡിതൻപദാർത്ഥ

ദീപികഎന്നവ്യാഖ്യാനം രചിച്ചിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു. കവിമുഖത്തിൽനിന്നുത�ന്ന

അർത്ഥം ഗ്രഹിച്ചാണു് അ�ദ്ദഹംആ വ്യാഖ്യാനം നിർമ്മിച്ചതു്.

“ശ്രീകണ്ഠരചിതസ്യാഹം കാവ്യസ്യ യമകാത്മനഃ

പദാർത്ഥമാ�ത്രാപകാരി വ്യാഖ്യാനം കർത്തുമാര�ഭ.

ശ്രുതം കവിമുഖാ�ദവ യദർത്ഥംബ്രൂ മ�ഹ വയം

പ്രയാ�സായമ�താസ്മാകം �കവലം ശബ്ദഗുംഫ�ന,

മന്ദാനാം ദുർഗ്ഗമതയാ ചിത്രകാവ്യം ന ദുഷ്യതി

യദുത്സവസ്തൽസുധിയാം ഭാമഹസ്യ വ�ചാ യഥാ.”

എന്നു്ആവ്യാഖ്യാതാവുപ്രസ്താവിക്കുന്നു. രുദ്രമിശ്ര�നപ്പറ്റി മ�റ്റാരറിവും ലഭിക്കുന്നി

ല്ല.

ശൌരിചരിതം ഒരു പ്രാകൃതയമകകാവ്യമാ�ണന്നു പറഞ്ഞുവ�ല്ലാ. അതി�ല

ആദ്യ�ത്തപദ്യം താ�ഴ�ച്ചർത്തു് അതി�ന്റഛായയും കുറിക്കാം.

“ണമഹ ഗആണയപാഅം

ജ�ത്താബിമുഹാ ജണാ ഗആണണപാഅം

ജണ്ണഇരത്താ�ലഹാ

സളാഹണി�ണ്ണാഅ ജപ്ഥ രപ്താ�ലഹാ.”

“നമത ഗജാനനപാദം യസ്മാദ്വിമുഖാ ജനാ ഗതാ ന ന പാതം

യന്നതിരക്താ �ലഖാഃ ശ്ലാഘനീയാശ്ച യത്ര രക്താ �ലഖാഃ”
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ഈരണ്ടുപാദങ്ങളിൽ മാത്ര�മഈകാവ്യത്തിൽയമകംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളു. ഇതിനും

ഒരു വ്യാഖ്യാനമുണ്ടു്. അതു് ആരു�ടതാ�ണന്നറിയുന്നില്ല.

“ശ്രീകണ്ഠരചിതം കാവ്യം തച്ഛൌരിചരിതാഹ്വയം

വ്യാഖ്യാ�സ്യഹം സയമകം പ്രൌഢപ്രാകൃതഭാഷ�യാഃ.”

എന്നു് ആ വ്യാഖ്യാതാവു പ്രതിജ്ഞ�ചയ്യുന്നു.

രാഘവവാരിയർ

യുധിഷ്ഠിരവിജയത്തിനു പദാർത്ഥചിന്തനം എന്ന വിസ്തൃതവും വി�ശ്വാത്തരവുമായ

വ്യാഖ്യാനം രചിച്ച രാഘവവാരിയർ ശ്രീകണ്ഠ�ന്റ ശിഷ്യനും ഒരു പ്രശസ്ത പണ്ഡി

തനുമായിരുന്നു. ചിറയ്ക്കൽ താലൂക്കിൽ�പ്പട്ട പള്ളിക്കുന്നായിരുന്നുഅ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ

ജന്മഭൂമി. പദാർത്ഥചിന്തനത്തി�ന്റ പ്രാരംഭത്തിൽ രാഘവൻ ത�ന്നഈ വസ്തുത

പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്:

“വിഹാരക്ഷിതിഭൃൽ�ക്ഷ�ത്ര വസന്തീം വിശ്വരക്ഷിണീം

പദ്മാക്ഷ�സാദരീമീ�ഡ ദാക്ഷ്യായാനുക്ഷണം ഗിരാം.

***

ശ്രീവിഹാരധരാവാസാ വാസവാനുജ�സാദരീ

സാദരാ ഭക്തവർ�ഗ്ഗഷുസാദരാന്മമ രക്ഷികാ.

ശ്രീകണ്ഠാഖ്യാസമാഖ്യാതാഃ ശ്രീകണ്ഠാകുണ്ഠധീഗുണാഃ

സുശ്രുതാ വിശ്രുതാ �ലാ�ക ഗുര�വാ മമ രക്ഷകാഃ.”

ഈ�ശ്ലാകങ്ങളിൽനിന്നുരാഘവ�ന്റഇഷ്ട�ദവതപള്ളിക്കുന്നത്തുപാർവ്വതീ�ദവിയായി

രുന്നുഎന്നുംഅ�ദ്ദഹത്തി�ന്റഗുരുവി�ന്റസംജ്ഞശ്രീകണ്ഠ�നന്നായിരുന്നുഎന്നും

വിശദമാകുന്നു. �കരളവർമ്മ �കാലത്തിരിയു�ട ആജ്ഞാനുസാരമാണു് അ�ദ്ദ

ഹം യുധിഷ്ഠിരവിജയം വ്യാഖ്യാനിച്ച�തന്നു മുമ്പു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ‘ശ്രീകണ്ഠ

ദാസൻ’ എന്ന മുദ്രയാണു് വ്യാഖ്യാതാവു് അനുസ്യൂതമായി സ്വീകരിച്ചുകാണുന്നതു്.

ഗുരുവിൽനിന്നുത�ന്നയായിരിക്കണം അ�ദ്ദഹത്തിനു യമകകാവ്യങ്ങ�ളാടു വി�ശ

ഷപ്രതിപത്തിയും അവയു�ട അർത്ഥപ്രതിപാദനത്തിൽ വിചക്ഷണതയും സിദ്ധി

ച്ചതു്. ച�ന്ദ്രാത്സവ�മന്നസുപ്രസിദ്ധമായ മണിപ്രവാളകാവ്യത്തിൽ ‘മധുരകവിഭിര

�ന്യരന്വിതാ രാഘവാ�ദ്യഃ’ എന്നും

“സുമുഖി! സുരഭയന്തീ �സ്വരമാശാകദംബം

മധുരകവിതയാ�ല രാഘവാ�ന്ത വസന്തഃ

നിരുപമരുചിഭാജാം �ദവി! നിർമ്മത്സരാണാം

നിലയമിനിയ പള്ളിക്കുന്നു �യഷാം നിവാസം.”

എന്നും ഉപന്യസിച്ചു കാണുന്നതിൽ നിന്നു രാഘവൻ ഒരുസരസകവികൂടിയായിരു

ന്നുഎന്നുംഅ�ദ്ദഹത്തിനു വള�ര ശിഷ്യസമ്പത്തുണ്ടായിരുന്നുഎന്നും ഗ്രഹിക്കാവു

ന്നതാണു്. എന്നാൽഅ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ വകയായി പദാർത്ഥചിന്തനമല്ലാ�ത മ�റ്റാ

രു ഗ്രന്ഥ�ത്ത�യാ ശങ്കരകവിയല്ലാ�ത മ�റ്റാരു ശിഷ്യ�ന�യാ പറ്റി നമുക്കു് ഇതു

വ�രയും അറിവു കിട്ടീട്ടില്ല. ശങ്കരൻ ശ്രീകൃഷ്ണവിജയത്തിൽഅ�ദ്ദഹ�ത്ത ഇങ്ങ�ന

പ്രശംസിക്കുന്നു:
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“പാത്രം ശ്രിയസ്തസ്യ ചകാസ്തി രാ�ജ്യ �ക്ഷത്രം വിഹാരാചല നാമ�ധ

യം;

ജഗത്സവിത്രീ ഖലു യൽ പവിത്രീക�രാതി നീഹാര ഗിരീന്ദ്രപുത്രീ.

വിഭാതി തസ്മിൻ ഗിരിജാകടാക്ഷപാത്രീഭവൻ കശ്ചനസൂരിവര്യഃ

ശ്രീ�കാലഭൂപാലകഹർഷസിന്ധുരാകാശശീ രാഘവനാമ�ധയഃ.

സദാ മനീഷാമയതാമ്രപർണ്ണീസമ്പർക്കി�ണാ വാങ്മയ മൌക്തികാനി

ഭാ�ഗ്യകസി�ന്ധാസ്സമവാപ്യ യസ്യ സുധീജനഃ കർണ്ണമലങ്ക�രാതി.

അ�ന്തവസൻ കശ്ചന തസ്യ ചാസീൽ കവിത്വമാർ�ഗ്ഗ കലിതപ്രചാരഃ

ആചാര്യകാരുണ്യജലപ്രരൂഢപ്രജ്ഞാങ്കുരശ്ശങ്കരനാമ�ധയഃ”

രാമവർമ്മയുവരാജാവു്

രാമവർമ്മ യുവരാജാവു് ഭാരതസംങ്ഗ്രഹം എന്ന മഹാകാവ്യത്തി�ന്റയും ചന്ദ്രികാ

കലാപീഡം എന്ന നാടകത്തി�ന്റയും നിർമ്മാതാവാണു്. ഭാരതസങ്ഗ്രഹ�ത്തപ്പ

റ്റി മുൻപു സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായ�ല്ലാ. അതിൽ ആദ്യ�ത്ത 24 സർഗ്ഗങ്ങളും 25-ാം

സർഗ്ഗത്തി�ല ഏതാനും �ശ്ലാകങ്ങളും മാത്ര�മ കിട്ടീട്ടുള്ളൂ. പ�ക്ഷ ഗ്രന്ഥം സമാപ്ത

മാകുന്നതിനുമുമ്പു കവി അന്തരിച്ചു�പായി എന്നും വരാവുന്നതാണു്. ധൃതരാഷ്ടരും

ഗാന്ധാരിയുംകുന്തിയും മരിച്ചു്അവരു�ടഅപരക്രിയപാണ്ഡവന്മാർഅനുഷ്ഠിക്കുന്ന

തുവ�ര—അതായതു് ആശ്രമവാസ�ത്താളം — ഉള്ളകഥ ലബ്ധമായ ഭാഗത്തിൽ

പ്രതിപാദിതമായി കാണുന്നു. കവിഅഗസ്ത്യഭട്ട�ന്റബാലഭാരത�ത്തധാരാളമായി

ഉപജീവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ക്രി. പി. പതിന്നാലാം ശതകത്തി�ന്റ പൂർവ്വാർദ്ധത്തിൽ കാകതീ

യമഹാരാജാവായ പ്രതാപരുദ്ര�ന്റ ആസ്ഥാനപണ്ഡിതനായി ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു

മഹാകവിയാണു് അഗസ്ത്യഭട്ടൻ. പ്രതാപരുദ്രീയത്തി�ന്റ നിർമ്മാതാവു് അ�ദ്ദഹമാ

�ണന്നും വിദ്യാനാഥസംജ്ഞ അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ബിരുദമാ�ണന്നും ഊഹിക്കാൻ

ചില ന്യായങ്ങളുണ്ടു്. പതിനഞ്ചാം ശതകത്തി�ന്റ പൂർവ്വാർദ്ധത്തിൽ ബാലഭാരത

ത്തിനു �കരളത്തിൽ സിദ്ധിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്ന പ്രചാരം ഈ ഘട്ടത്തിൽ പ്ര�ത്യകം

സ്മർത്തവ്യമാകുന്നു. രാമവർമ്മാവി�ന്റ കവിതയ്ക്കു ലാളിത്യമു�ണ്ടങ്കിലും ശബ്ദസുഖം

�പാരാത്ത പദ്യങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ടു്. സൂക്ഷ്മമായ പര്യാ�ലാചനയിൽ അ�ദ്ദഹ�ത്ത

ഒന്നാംകിടയിലുള്ള ഒരു കവിയായി ഗണിക്കുവാൻ തരമി�ല്ലങ്കിലും രണ്ടാംകിടക്കാ

രിൽ അ�ദ്ദഹം ഉയർന്നുനിൽക്കുന്നതായിസ്ഥാപിക്കാം. മൂന്നു �ശ്ലാകങ്ങൾ ഉദ്ധരി

ക്കാം. ശന്തനുവും ഗങ്ഗാ�ദവിയും തമ്മിലുള്ളസംഭാഷണമാണു വിഷയം.

“ശ�നശ്ശ�നരന്തികമീയൂഷീം താം

ശുചിസ്മിതശ്ശന്തനുരാബഭാ�ഷ

അന്യസ്യ ഭാര്യാ ന യദീന്ദുവക്�ത്ര

മൽ�പ്രയസീനാം പ്രവരാ ഭ�വതി.

ശു�ഭഽശു�ഭ വാ ഭുവ�നകവീര

യാവദ്ഭവാൻ കർമ്മണി മാം പ്രവൃത്താം

നി�രാത്സ്യ�ത താവകധാമ്നി താവ-

ദ്വ�സയമി�ത്യനമ�വാച�ദഷാ.

താം രാജഹംസപ്രതിമാനയാനാം

ത�ഥതി രാജന്യവ�രാ ഗദിത്വാ

�രാമാഞ്ചരാജീപരിരാജിതാങ്ഗ-
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സ്തയാസഹാഗാന്നിജരാജധാനീം.”

�വദവ്യാസ�ന്റ �പരിൽ കവിക്കു് അസാമാന്യമായ ഭക്തിയുണ്ടു്. അതിൽആശ്ചര്യ

ത്തിന്നു് അവകാശവുമില്ല. താ�ഴ കാണുന്ന �ശ്ലാകം �നാക്കുക:

“സദാഖിലാഭിസ്സഹിതഃ കലാഭിർ-

�ദ്വപായ�നന്ദുഃ കൃതിരശ്മിജാ�ലഃ

ഹരൻ ജഗ�ന്മാഹമഹാന്ധകാര-

മാനന്ദമസ്പൃഷ്ടതമം ദി�ശന്നഃ.”

ചന്ദ്രികാകലാപീഡം നാടകം

രാമവർമ്മതമ്പുരാൻ അഞ്ചങ്കത്തിൽ രചിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു നാടകമാണു് ചന്ദ്രികാകലാ

പീഡം. പ്രസ്താവനയിൽ നിന്നു താ�ഴ ഉദ്ധരിക്കുന്ന പങ് ക്തികളിൽ നിന്നു് ഈ

വസ്തുത �വളി�പ്പടുന്നു:

“സൂത്ര: - ആ�ര്യ! സുന്ദരി�ക! ആദി�ഷ്ടാസ്മി സമസ്ത സുരാസുരചക്രവർത്തി

ചക്രവിശങ്കട മകുടതടഘടിതനാനാവിധാനർഘരത്നനിര്യത്നനിര്യൽകരനികര �ക

സരിതചരണസ�രാരുഹസ്യ,ചതുർദ്ദശഭുവനഭവനസ്തംഭായമാനഭുജദണ്ഡമണ്ഡല

സ്യ, ഗാന്ധർവ�വദമർ മ്മായമാ�ണശ്ചാരീകരണാങ്ഗഹാരപാദകുട്ടനഭ്രമരഭ്ര

മരിതാദിരസഭാവസ്ഥായിസഞ്ചാരികാദൃഷ്ടിവി�ശ�ഷശ്ച പതാകാദിഭിരസംയു

തഹ �സ്തരഞ്ജലിപ്രമു�ഖസ്സംയുതഹ�സ്തശ്ചതുരശ്രമു�ഖ്യർനൃത്തഹ�സ്ത

ശ്ചാങ്ഗപ്രത്യങ്ഗാപാങ്ഗ ക്രിയാങ്ഗരാഗാങ്ഗഭാഷാങ്ഗാഭിന�യർമാർഗ്ഗ�ദ

ശിതാ�ള ശ്ച, ഗ്രാമജാതി�ദശിനാനാവിധരാഗസം�യാജിതഗീതഗീതി കാഭിശ്ച,

ബഹുവിധപാടാക്ഷരലക്ഷിതപടുപടഹമൃദംഗപ്രമുഖ ചതുർവിധവാ�ദ്യശ്ച മണ്ഡി

�തഷ്വാനന്ദാദിദ്രുതതാണ്ഡ�വഷു പണ്ഡിതസ്യ, സകലവിദ്യാപാരീണാനാം വിബു

ധാധ്വധുരന്ധരാണാം ബന്ധുരശീലാനാം ജിതാരിഷ്ടകാനാം ബ്രഹ്മകല്പാനാം ഭൂമീ

സുരസമാജാനാം �യാഗ�ക്ഷമമഹാവ്രതനിരതസ്യ, പ്രണതപുരുഷാർത്ഥവിതര

ണജാഗരൂകസ്യ, മകര�കതന�കളി�ശലായമാന�ശലരാജതനയാകുചവില

സിത കാശ്മീരമകരികാപത്രാങ്കുര ലീലസ്യ, മാന്ധാതൃപ്രമുഖരാജർഷിതപഃപ്രകാ

ണ്ഡവിവർത്തസ്യ, �ചല്ലൂരപുരവാസി�നാ നിഗമവനനീലകണ്ഠസ്യ നീലകണ്ഠസ്യ

�ചത്രയാ�ത്രാത്സവസമാഗ�തഃ . . . രാര്യമി�ശ്രഃ.”

“ആ�ര്യ! പുരാണകവിനിബദ്ധാനി ബഹുവിധാനി രൂപകാണി പ്ര�യാഗ�താ

ദർശിതാനി, ഇദാനീമഭിനവം രൂപകം നി�വദയാമി. (വിമൃശ്യ, �സാല്ലാസം) ആഃ!

ജ്ഞാതം സമസ്തസാമന്തചൂഡാമണി സമുദഞ്ചദരുണമണികിരണഗണനീരാജിത

പാദപീഠാന്തഭൂതലസ്യ, �ഷാഡശമഹാദാനക്ഷരിതവാരിധാരാകുലിതചതുരർണ്ണ

വസ്യ, ഷഡ്ര�സാ�പതചതുർവിധാന്നദാനപരി�താഷിതസകല�ലാകസ്യ, വീര

ലക്ഷ്മീവല്ലഭസ്യ, ഹരിശ്ചന്ദ്രരന്തി�ദവപ്രമുഖരാജർഷിനി�ഷവിതാധ്വപരിചംക്രമണ

ധുരന്ധരസ്യ, മഹാരാജസ്യ, ശ്രീരവിവർമ്മണഃ കനീയ�സാ, മൂർത്ത�സ്യവ �കാല

ഭൂഭാഗ�ധയസ്യ ശ്രീ�കരളവർമ്മണഃ സ�ഹാദരീസഞ്ജാ�തന, ജഗന്നിവാസപാ

ദാംബുജമധുവ്ര�തന, സരസ്വതീരമാകൃപാകടാക്ഷപാത്രീഭ്ര�തന, രാമവർമ്മാഭി�ധ

�യന കവിരാ�ജന വിരചിതം ശൃങ്ഗാരരസഭൂയിഷ്ഠം ചന്ദ്രികാ കലാപീഡം നാമ

നാടകം സപ്ര�യാഗമഭിനീയാര്യമിശ്രാനുപാസ്മ�ഹ.”
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ഭാരതസംങ്ഗ്രഹത്തിൽ കവി ഒരു രവിവർമ്മ രാജാവി�നയും അ�ദ്ദഹത്തി

�ന്റഅനുജനും ശങ്കരാദികവികളു�ട പുരസ്കർത്താവുമായ �കരളവർമ്മരാജാവി�ന

യും പറ്റി പറയുകയും അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ഭാഗി�നയനാണു് താ�നന്നു പ്രസ്താവിക്കുക

യും �ചയ്തിട്ടുണ്ട�ല്ലാ. ആ മഹാകാവ്യത്തി�ന്റയും ചന്ദ്രികാകലാ പീഡത്തി�ന്റയും

കർത്താവു് ഒ�ര കവി ത�ന്നയാ�ണന്നുള്ളതു് നിസ്സംശയമാണു്. ‘ജഗന്നിവാസം

ഹൃദ�യ ദധാനം’ എന്നു മഹാകാവ്യത്തിലും അ�ദ്ദഹം ത�ന്റ ഭഗവൽഭക്തി�യ

പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. ഈ നാടകത്തി�ന്റ പ്രസ്താവനയിൽ നിന്നു് അ�ദ്ദഹത്തിനു

സങ്ഗീതശാസ്ത്രത്തിലും നൃത്തകലയിലും അഗാധമായ �വദുഷ്യമുണ്ടായിരുന്നു

എന്നുസ്പഷ്ടമാകുന്നു.

ചന്ദ്രികാകലാപീഡം കവി �പരു�ഞ്ചല്ലൂർ �ക്ഷത്രത്തി�ല �ച�ത്രാത്സവ

ത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്നതിനായി രചിച്ച ഒരു നാടകമാ�ണന്നു പ്രസ്താവനയിൽ

നിന്നു നാം ധരിച്ചുവ�ല്ലാ. ചന്ദ്രിക�യന്ന കലിങ്ഗരാജപുത്രി�യ കന്ദർപ്പ�ശഖരൻ

എന്ന കാശിരാജാവു വിവാഹം �ചയ്യുന്നതാണു് വിഷയം. ഇതിവൃത്തസംവിധാ

നത്തിൽ കവി മാളവികാഗ്നിമിത്ര�ത്ത ധാരാളമായി ഉപജീവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. എങ്കിലും

നാടകം ആ�കക്കൂടി ഹൃദയങ്ഗമമാ�ണന്നു�വണം പറയുവാൻ. പല �ശ്ലാകങ്ങ

ളുംആര്യാവൃത്തത്തിൽ നിബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നു.

“കുസു�മാൽകരപരിപൂർണ്ണഃ കുരവകതരു�രഷ ഭാതി ഹർഷകരഃ,

�രാമാഞ്ചസഞ്ചിത ഇവസ്തനയുഗസമ്മർദ്ദനാൽസ�രാജാക്ഷ്യാഃ”

“�ദവീ ഹർഷപരീതാ മാ�മഷാ യാതി കാന്തയാ സാകം

വീരശ്രീരിവ മൂർത്താ കലിങ്ഗരാജ്യാദുദാര കീർത്തിയുതാ.”

ഇത്യാദി പദ്യങ്ങൾ �നാക്കുക. മ�റ്റാരു �ശ്ലാകം കൂടി ഉദ്ധരിക്കാം.

“ശ്രീവീ�താ ഹരിവദ്ഗുഹാഹിതരസശ്ശൂലീവ പ�ത്രാത്സു�കാ

വാമാസ്യാംബുജവന്ന�ളകശയ�നാ ഭീമാത്മജാചിത്തവൽ

ദൂരാപാസ്തശി�വാദ�രാ യജനവദ്ദക്ഷസ്യ, കാശീപ�ത!

ത്വ�ത്സനാവിജിതഃ കലിങ്ഗനൃപതിർന്നവ്യാം ദശാമാശ്രിതഃ”

താ�ഴക്കാണുന്നതു ഭരതവാക്യമാകുന്നു:

“�ദവി, പ്രസന്നഹൃദയാ സതതം മയി സ്യാഃ

സ്വാചാരമഗ്നമനസസ്സകലാഃ പ്രജാഃ സ്യുഃ:

ബ്രഹ്മാവ�ലാകരസികാ മുന�യാ ഭവന്തു;

രാ�ജ്യ വ�സൽസ്ഥിരതരാനുപമാ ച ലക്ഷ്മീഃ”

ശങ്കരകവി, ജീവിതചരിത്രം:

അക്കാലത്തു് ഉത്തര�കരളത്തി�ല പ്രഥമഗണനീയനായ സംസ്കൃതകവി രാഘവ

വാരിയരു�ട അ�ന്തവാസി എന്നു ഞാൻ മുമ്പു നിർ�ദ്ദശിച്ച ശങ്കരവാരിയരായിരു

ന്നു.

“�കാലാ�നലാവനസുരഭിലാൻ യാഹി, യത്രപ്രഥ�ന്ത

�വലാതീതപ്രഥിതയശസശ്ശങ്കരാദ്യാഃ കവീന്ദ്രാഃ”
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8 അദ്ധ്യായം 20. സംസ്കൃതസാഹിത്യം

എന്നു് ഉദ്ദണ്ഡശാസ്ത്രി �കാകിലസ�ന്ദശത്തിൽ സമുചിതമായി പ്രശംസിച്ചിട്ടുള്ളതു്

ആ കവിസാർവഭൌമ�നയാണു്. പള്ളിക്കുന്നു �ക്ഷത്രത്തിനു സമീപം വടക്കുകിഴ

ക്കായി ശങ്കരൻകണ്ടി എ�ന്നാരു പറമ്പു് ഇ�പ്പാഴും ഉണ്ടു്. ആ പറമ്പിൽ പണ്ടു പ്ര

സ്തുത �ക്ഷത്രത്തി�ല കഴകക്കാരായ വാരിയന്മാരു�ട ഒരു ഗൃഹമുണ്ടായിരുന്നു. ആ

കുടുംബത്തി�ല ഒരങ്ഗമാണു് ശങ്കരൻ. പറമ്പിനു് ആ സംജ്ഞസിദ്ധിച്ചതും അ�ദ്ദ

ഹത്തി�ന്റ സ്മാരകമായാണു്. കുടുംബം അന്യംനിന്നു�പായി. ശങ്കരകവി വള�ര

ക്കാലം അവി�ട കഴകപ്രവൃത്തി �ചയ്തു�കാണ്ടും �ദവി�യ ഭജിച്ചു�കാണ്ടും അവി

�ടനിന്നു് ഒന്നരനാഴിക വടക്കുള്ള വളർപട്ടണം �കാട്ടയിൽ �കരളവർമ്മ തമ്പുരാ

�ന്റ സദസ്സി�ന അലങ്കരിച്ചു�കാണ്ടും താമസിച്ചതിനു�മൽ തീർത്ഥസ്നാനത്തിനാ

യി പര�ദശങ്ങളിൽ പര്യടനം �ചയ്യുകയും അവി�ട�വച്ചു് അന്തരിക്കുകയും �ചയ്തു

എന്നു പുരാവിത്തുകൾ പറയുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണവിജയത്തിൽ ‘അ�ന്തവസൻ കശ്ചന’

എന്നപദ്യത്തിനു�മൽ താ�ഴ�ചർക്കുന്നപദ്യങ്ങൾ കാണുന്നു:

“അർദ്ധം ശരീരസ്യ ച ശീതഭാ�നാഃ

കളത്രയന്തീ ച വതംസയന്തീ

കാചിൽ കൃപാ കണ്വപു�രകഭൂഷാ

കാമപ്രസൂര്യൽകുല�ദവമാ�സ്ത.

നിത്യം വിഹാരാദ്രിജു�ഷാ ഭവാന്യാഃ

�സ്താത്രാംബുഭിഃ സന്നതി�ദാഹ�ളശ്ച

അകാരി യസ്യാങ്കുരി�താ മഹീയാൻ

നവത്വമാശ്രിത്യ കവിത്വശാഖീ.”

ഈ പദ്യങ്ങളിൽ നിന്നു (തൃക്കണ്ണപുരം) കണ്വപുരത്തി�ല ശിവൻ അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ

കുല�ദവമാ�ണന്നും എന്നാൽ അ�ദ്ദഹം സദാ ആരാധിച്ചുവന്നതു പള്ളിക്കുന്ന

ത്തു ഭഗവതി�യയാ�ണന്നും സിദ്ധിക്കുന്നു. തനിക്കു കവിതാവിഷയത്തിലുണ്ടായ

പ്രാഗല്ഭ്യത്തിന്നുകാരണംആ �ദവീഭജനമാ�ണന്നുംകവി പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ശ്രീകൃ

ഷ്ണവിജയം താൻ നിബന്ധിച്ചതു �കരളവർമ്മതമ്പുരാ�ന്റ ആജ്ഞനിമിത്തമാ�ണ

ന്നു് അ�ദ്ദഹം തുടർന്നുപറയുന്നു:

“�കാ�ലശ്വരസ്തം മുദിതഃ കദാചിദാസ്ഥാനവർത്തീ നൃപചക്രവർത്തീ

നിഷ്ണാതധീഃ കൃഷ്ണകഥാനുബന്ധം കാവ്യം കുരുശ്രാവ്യമിതി ന്യഗാദീൽ.

കൃശാപി �കാ�ലശവചസ്സമീരസം�പ്രരണാ�ദ്ദശിക ദൃഷ്ടിനാവാ

ഭക്തിദ്വിതീയാഥ തദീയവാണീ പാരം ഗതാ കൃഷ്ണകഥാ പ�യാ�ധഃ.

***

വാചാം ചമൽകാരകരീ ന മാധ്വീഝരീപരീപാക ധുരീണതാസ്മിൻ;

തഥാപി മൌകന്ദകഥാസുധാസു പിപാസവഃ കിന്ന ഭവന്തി സന്തഃ?”

ഒടുവിൽ,

“ശ്രീരാഘവാഖ്യ�ദശികകാരുണ്യകടാക്ഷവീക്ഷണവിലാസഃ

മമ കൃഷ്ണചരിതജലധൌ മരകതമണി�സതുചാതുരീമക�രാൽ.”

എ�ന്നാരു മുക്തകവും കാൺമാനുണ്ടു്. ഇവയിൽനിന്നു കവിയു�ട പ്രകൃഷ്ടമായ വി

നയവും ശ്രീകൃഷ്ണവിഷയകമായ രതിഭാവവും ഗുരുഭക്തിയും പ്രത്യക്ഷീഭവിക്കുന്നു.
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സമകാലികന്മാരായ കവികളിൽ ഉദ്ദണ്ഡൻ മാത്രമല്ല ശങ്കര�ന പുകഴ്ത്തിയിരി

ക്കുന്നതു്. ച�ന്ദ്രാത്സവത്തിൽ താ�ഴ ഉദ്ധരിക്കുന്ന �ശ്ലാകങ്ങൾ കാണാം:

“ഉചിതരസവിചാ�ര ചാരുവാ�ഗ്ദവതാശ്രീ-

കരകിസലയസമ്മൃഷ്ടശ്രമ�സ്വദജാലം

അഹമഹമികയാ വന്നർത്ഥശബ്ദപ്രവാഹം

ഭവതു വദനബിംബം ശാങ്കരം പ്രീത�യ �മ.”

“ശ്രീശങ്ക�രണ വിദുഷാ കവിസാർവഭൌ�മ-

ണാനന്ദമന്ദഗതിനാ പുര�താ ഗ�തന

ശ്രീമന്മുകുന്ദമുരളീ മധുരസ്വ�രണ

പ�ദ്യരവദ്യരവി�തരനുവർണ്ണ്യമാനാ.”

ചുവ�ട �ചർക്കുന്നഅവിജ്ഞാതകർത്തൃകമായ �ശ്ലാകവും അ�ദ്ദഹ�ത്തപ്പറ്റിയുള്ള

താണു്:

ന വിനാ ശങ്കരകവിനാ മമ ധിഷണാ സൌഖ്യഭൂഷണാ ഭവതി;

വിധുനാ പ്രസാദനിധിനാ കുമുദ്വതീ കിന്നു മുദ്വതീ ഭവതി?

ശ്രീകൃഷ്ണവിജയം

ശങ്കരകവിയു�ട കൃതിയായി പന്ത്രണ്ടു സർഗ്ഗത്തിൽ നിബദ്ധമായ ശ്രീകൃഷ്ണവിജയം

മഹാകാവ്യമല്ലാ�ത മ�റ്റാരുസംസ്കൃതഗ്രന്ഥവും നമുക്കു ലഭിച്ചിട്ടില്ല. അ�ദ്ദഹത്തിനു

ജീവിതകാലത്തിൽത്ത�ന്ന സിദ്ധിച്ച അന്യദുർല്ലഭമായ പ്രശസ്തിക്കു് അവലംബം

ആ കാവ്യം ത�ന്നയാണു്. ശ്രീകൃഷ്ണവിജയ�ത്തക്കാൾ ശബ്ദസുന്ദരവും ശ്രവണമ

ധുരവുമായ ഒരു കാവ്യം സംസ്കൃതസാഹിത്യത്തിലു�ണ്ടന്നു �താന്നുന്നില്ല. മൂകപ

ഞ്ചശതിയും മറ്റും �ദവതാ�സ്താത്രങ്ങൾ മാത്രമാണ�ല്ലാ. അത്തരത്തിലുള്ള ലളി

ത�കാമളകാന്തപദാവലി വില്വമങ്ഗലത്തിനു മാത്ര�മ സ്വാധീനമായിരുന്നിട്ടുള്ളു;

പ�ക്ഷ അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ കർണ്ണാമൃതവും മറ്റും ഒരു ഇതിവൃത്ത�ത്തആസ്പദീകരിച്ചു

വിരചിതങ്ങളായ കൃതികളല്ലാത്തതിനാൽ ശങ്കര�ന്റ കവനകലയിൽ സഹൃദയ

ന്മാർക്കു് ആദരാതിശയം �താന്നുന്നതു് അസ്വാഭാവികമല്ല. ശ്രീകൃഷ്ണവിജയത്തി�ല

പ്രതിപാദ്യം ഭാഗവതത്തി�ല ദശമസ്കന്ധകഥയാണു്; കവിക്കു് ഉപജീവ്യൻ ശ്രീകൃ

ഷ്ണവിലാസകാരനായസുകുമാരനുമാണു്. വിലാസകാര�ന�പ്പാ�ല വിജയകാരനും

ത�ന്റ കാവ്യം മഹാ�മരുവി�ന്റ വർണ്ണനം�കാണ്ടു് ആരംഭിക്കുന്നു. വിജയം സന്താ

ന�ഗാപാലകഥ�യാടുകൂടിയാണു് പര്യവസാനിക്കുന്നതു്. രസഭാവസമ്പത്തിലും

വ്യങ്ഗ്യ�വഭവത്തിലും വിജയം വിലാസ�ത്ത സമീപിക്കുന്നു എന്നു പറവാനു നി

വൃത്തിയി�ല്ലങ്കിലും ശബ്ദ�ധാരണി പരി�ശാധിക്കു�മ്പാൾഅങ്ങിങ്ങു് അതി�ന്റ ഉപ

രിതലത്തിൽ സ്ഥിതി�ചയ്യുന്നു എന്നു�പാലും സ്ഥാപിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതാണു്.

ചില �ശ്ലാകങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചു് ആ വിഷയത്തിൽ ശങ്കരനുള്ള കൃതഹസ്തത പ്രത്യക്ഷ

മാക്കി�ക്കാള്ള�ട്ട.

പൂതനയു�ട പതനം

“പ്രചലൽകുചഗണ്ഡ�ശല�ലാലാ

ചലി�താർവീരുഹചണ്ഡബാഹുദണ്ഡാ

ന്യപതദ്ഭുവി സാ യുഗാന്തമൂർച്ഛൽ-
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പവ�നാന്മൂലിതപർവ്വ�താപമാനാ.” (1)

കാളിയമർദ്ദനം

“പീതാംബരാഞ്ചിതകടീരതടീമ�നാജ്ഞ-

സ്തിഷ്ഠൻ ഭുജങ്ഗപതിമൂർദ്ധനി പങ്കജാക്ഷഃ

സമ്പ്രാപ നീലഗിരിതുങ്ഗശിലാനിഷണ്ണ–

ബാലാതപച്ഛുരിതബാലതമാലലീലാം.” (2)

ശരദ്വർണ്ണനം

“ദിശി ദിശി കളഹംസീ നാദസങ്ഗീതഭങ്ഗീ-

ശിഥിലിതമദിരാക്ഷീ മൌനമുദ്രാ വി�ചരുഃ

നവനളിനവനാളീ ധൂത നാളീക �കളീ-

പരിമിളിതമധൂളീ ബിന്ദ�വാ മന്ദവാതാഃ.” (3)

രാസക്രീഡ

“നീലം നിസർഗ്ഗതരളം നിതരാം വിശാലം

സ്വച്ഛാന്തരം സുകൃതിഭിസ്സുലഭാവ�ലാകം

പര്യാകുലം പയ ഇവാശു കളിന്ദജായാഃ

കാലുഷ്യമാപ നയനം കമ�ലക്ഷണാനാം.” (4)

“വിസ്രംസമാനചികുരാ വിഗളദ്ദുകൂലാ

വല് ഗദ്ഘനസ്തനഭരാ വലമാനപാർശ്വാഃ

പ്രാപുസ്സ�രാജനയനാഃ പ്രണയപ്രണുന്നാഃ

പുണ്യാതി�രകസുഭഗം പുരുഷം പുരാണം.” (5)

“താനപ്രദാനലയതാളവിമിശ്രമഞ്ജൂ-

ഗാനപ്ര�യാഗതരളീകൃതവിശ്വ�ലാകാഃ

പീനസ്തനദ്വയനതാ നനൃതുർമ്മൃഗാ�ക്ഷ്യാ

മീനധ്വജപ്രഹരണക്ഷണഭിന്ന�ധര്യാഃ.” (6)

ഹൃദ്യമായ അർത്ഥചമൽകാരവും അലങ്കാരഭങ്ഗിയുമുള്ള �ശ്ലാകങ്ങളും ധാരാളമു

ണ്ടു്. മന്ദവായുവി�ന വർണ്ണിക്കുന്നഅ�ധാലിഖിതമായ �ശ്ലാകം �നാക്കുക:

“ഉപവനഭവനാ�ന്ത രിങ്ഖണം വ്യാദധാനാഃ

പരിപതിതപരാ�ഗർദ്ധൂസരാഃ �കസരാണാം

ക്വണിതമധുകരാളീ കിങ്കിണീകാ വി�ചരുർ-

വിഗളിതമധുലാലാപാഥ�സാ വാത�പാതാഃ.”

അചുംബിതമായ ഒരു ഉ�ല്ലഖമാണു് ഇവി�ട ന�മ്മആവർജ്ജിക്കുന്നതു്. താൻ ഒരു

നല്ല�വയാകരണനാ�ണന്നുംകവിഅവിടവി�ടന�മ്മധരിപ്പിക്കുന്നു. ആ�കക്കൂ

ടിശങ്കരവാരിയ�ര �കരളത്തി�ലഒന്നാംകിടയിൽനില്ക്കുന്നസംസ്കൃതകവികളു�ടകൂ

ട്ടത്തിൽ ഭാവുകന്മാർഐകമ�ത്യന പരിഗണിക്കുകത�ന്ന �ചയ്യും. ‘മുകുന്ദമുരളീമധു

രസ്വരൻ’എന്നുച�ന്ദ്രാത്സവകാരൻഅ�ദ്ദഹത്തിനുനല്കീട്ടുള്ളവി�ശഷണംഏറ്റവും

ഉചിതമായിരിക്കുന്നു. ഒരുസംസ്കൃതമുക്തകംഅ�ദ്ദഹത്തി�ന്റതാ�ണന്നു �കട്ടിട്ടുള്ള

തുകൂടി ഇവി�ട ഉദ്ധരിക്കാം:

“ആന്ധ്യം �മ വർദ്ധയ ത്വൽപദയുഗവിമു�ഖ-
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ഷ്വംബ, �ലാ�കഷു; ജിഹ്വാ-

കുണ്ഠത്വം �ദഹി ഭൂയസ്സ്വപരനുതിപരീ-

വാദ�യാ�ശ്ശലക�ന്യ!

ഖഞ്ജത്വം �പാഷ�യഥാഃ ഖലഗൃഹഗമ�ന

�ദവി! ബാധിര്യമുദ്രാം

ത്വന്നാമാന്യപ്രലാ�പ വിതര കരുണയാ

ശ്രീവിഹാരാദ്രിനാ�ഥ.”

പള്ളിക്കുന്നുഭഗവതി�യപ്പറ്റിശബ്ദാലങ്കാരസുഭഗമായഒരസംസ്കൃതഗദ്യമുണ്ടു്. അതും

പ�ക്ഷ വാരിയരു�ട കൃതിയായിരിക്കാം. അതിൽ ചില പംക്തികളാണു് അടിയിൽ

കാണുന്നതു്.

“ജയ ജയ സകലജനനി സകല�ലാകപാലിനി, കരകലിതശൂലകപാലിനി,

ഗിരിശഹൃദയരഞ്ജിനി, ദുരിതനിവഹഭഞ്ജിനി, നിഖിലദിതിസുതഖണ്ഡിനി, നിഗമവി

പിനശിഖണ്ഡിനി, വിന്ധ്യ�ശലലീലാകാരിണി, ബന്ധു�രന്ദ്രനീലാകാരിണി, കമ

ലമൃദുലവിഗ്ര�ഹ, കഠിനഹൃദയദുർഗ്ര�ഹ, നിരവഗ്ര�ഹ, നിർവിക്രി�യ, നിഷ് ക്രി�യ,

നിരുദ്ഭ�വ, നിരുപ�മ, നിരുപര�മ, പര�മശ്വരി . . . . . . . . . . . . പദസരസിജ
നഖരുചിപരമ്പരാനീരാജിതസ്വർവാപി�ക, വിബുധവ്യസന നിർവാപി�ക, നിഖി

ലവിശ്വവ്യാപി�ക, നിസ്സീമ�മാഹതി മിരദീപി�ക, വിവിധവിലാസവിവശിതഗിരിശ

�ചത�ന, നിരസ്തസ്വഭക്തയാത�ന, മൃഗരാജ�കത�ന, വിഹാരഗിരിനി �കത�ന,

ഭഗവതി! നമ�സ്ത നമ�സ്ത.”

കൃഷ്ണാഭ്യുദയം

ശങ്കരകവിയു�ട ശിഷ്യമാരിൽ ഒരാളു�ട കൃതിയാണു് കൃഷ്ണാഭ്യുദയം. ശ്രീകൃഷ്ണവിജ

യ�ത്ത കവി പലപ്രകാരത്തിലും ഉപജീവിച്ചിട്ടു�ണ്ടന്നുമാത്രമല്ല ത�ന്റ കൃതി ആ

മഹാകാവ്യത്തി�ന്റ സം�ക്ഷപമായിരിക്കണ�മന്നു സങ്കല്പിച്ചിരിക്കുന്നതു�പാ�ല

യും �താന്നുന്നു. ഗ്രന്ഥം സമഗ്രമായി ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. അഞ്ചാംസർഗ്ഗത്തി�ന്റ

മധ്യഭാഗംവ�ര വായിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അവിടം�കാണ്ടു വിപ്രപത്ന്യനുഗ്രഹലീലാവർണ്ണനം

അവസാനിച്ചിട്ടില്ല. കവിതയ്ക്കു ശ്രീകൃഷ്ണവിജയ�ത്താളംത�ന്ന ഹൃദ്യതയി�ല്ലങ്കിലും

പ്രശംസനീയമായ ശബ്ദസൌകുമാര്യവും ശയ്യാസുഖവുമുണ്ടു്. താ�ഴ�ച്ചർക്കുന്ന �ശ്ലാ

കങ്ങൾഅഭ്യൂദയത്തിലുള്ളവയാണു്.

“മദദ്രവക്ഷാളിതഗണ്ഡ�ദശാ രദദ്യുതി�ദ്യാതിതമൌലിചന്ദ്രാഃ

ഉദിത്വരാ രുദ്രമുദാം വിവർത്താഃ പ്രദദ്യുരു�ദ്വലതയാ മുദം നഃ.

ഗിരാം മഹത്വാനി പുരാതനീനാം ജയന്തി പുണ്യാനി ഗീരീന്ദ്രജായാഃ

ധയന്തി കാ�കാളമയന്തി �ശാണാചലം ശരാസീകൃതസാനുമന്തി

കുമുദ്വതീപുണ്യവിപാക�ലഖാസമുല്ലസൽ�കശിക മായതാക്ഷം

നമസ്ക�രാമ്യഞ്ചിതമങ്ഗജാങ്ഗപ്രമർദ്ദനാനന്ദന�മക�മാജഃ

കളിന്ദജാകൂലചരായ �ഗാപീകദംബവ�ക്ഷാരുഹപുണ്യഭൂ�മ്ന

വൃന്ദാവനാംഗീകൃത�ഗാപ�ധനുവൃന്ദാവനായാസ്തു ന�മാ മഹി�മ്ന.

അ�ശഷമജ്ഞാനതമഃകദംബം ഗ്രസൻ കൃപാ�ലാകമയൂഖ ജാ�ലഃ

മ�നാമയം �മ വിദധാതു ഫുല്ലം കു�ശശയം �ദശിക വാസ�രന്ദ്രഃ

�കാ�ലശ്വരാജ്ഞാമവലംബ്യ �യന കാവ്യം കൃതം കൃഷ്ണജയാഭിധാനം

തദീയസാരസ്വതമാർഗ്ഗഗാമീ ചരാമ്യഹം പങ്ഗുരിവ പ്രയാസാൽ.
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12 അദ്ധ്യായം 20. സംസ്കൃതസാഹിത്യം

സ്വയം വിനിര്യന്നവപദ്യബന്ധശ്രമാംബു യസ്യാനന പദ്മലഗ്നം

മമാർജ്ജവാണീ കരപല്ല�വനസ ശങ്കരാ�ഖ്യാ മമ ശംക�രാതു.

നിസർഗ്ഗദുർ�ബാധകവിത്വമാർ�ഗ്ഗ ചരൻ ന ദൂ�യ ധൃതഭക്തിദണ്ഡഃ

ഗുരൂപ�ദ�ശാജ്ജ്വലദീപശാലീസരസ്വതീദത്തകരാവലംബഃ

മദീയവാണീ ചപലാ വിമുക്തപ്രസാദ�ലശാപി ര�സാജ്ഝിതാപി

ദാ�മാദ�രാദാരകഥാമധൂളീരസാദൃതാ ഗൃഹ്യതഏവസദ്ഭിഃ.”

�ശാണാചല�ക്ഷത്രംവട�ക്കമലയാളത്തിൽഎവി�ടയുള്ളതാ�ണന്നു്അറിയുന്നി

ല്ല. വാല്മീകി, വ്യാസൻ, കാളിദാസൻ, ഭട്ടബാണൻ, ഭാരവി എന്നീ കവികുലകൂടസ്ഥ

ന്മാ�രക്കൂടി ശങ്കരവാരിയർക്കു മുൻപായി കവി സ്മരിക്കുന്നു. വ്യാസ�നയും ബാണ

�നയും വന്ദിക്കുന്നപദ്യങ്ങളാണു് ചുവ�ട �ചർക്കുന്നതു്:

“പരാശരാദ്യം സമലബ്ധപുത്രം ശരീരജാജ്ഞാപരതന്ത്രചിത്താൽ

തരീഗതാ സത്യവതീ; സ നിത്യം ക�രാതു �മ സൽ കവിതാവിലാസം.”

“സത്യം സരസ്വത്യവതാരി�തയം വാ�ണന വാണീതി ബഭാജ സം

ജ്ഞാം;

ഭഗീര�ഥ�നവസുരസ്രവന്തീ ഭാഗീരഥീതി പ്രഥിമാനമാപ.”

പൂർണ്ണസരസ്വതി, ഇല്ലം

�കരളത്തി�ന്റ ജനയിതാ�വന്നു് ഐതിഹ്യം നിർ�ദ്ദശിക്കുന്ന ശ്രീ പരശുരാമൻ

ത�ന്ന സാങ്�ഗാപാങ്ഗമായും സരഹസ്യമായും മന്ത്രശാ�സ്ത്രാപ�ദശം �ചയ്തു്

അനുഗ്രഹിച്ച ഒരു മഹനീയമായ ബ്രാഹ്മണകുടുംബമാണു് കാട്ടുമാടസ്സു് (കാട്ടുമാട

ത്തു്) മന. ആ കുടുംബം ആദികാലത്തു �കാലത്തുനാട്ടിലാണു് സ്ഥിതി�ചയ്തിരുന്ന

തു്. ഇ�പ്പാൾ ഇതി�ന്റസ്ഥാനം �ത�ക്കമലയാളത്തിൽ �പാന്നാനിത്താലൂക്കിൽ

വലിയകുന്നം �ദശത്തു പള്ളിപ്പുറത്തു തപാലാപ്പീസ്സിനു സമീപമാകുന്നു. തന്ത്രത്തി

നും മന്ത്രവാദത്തിനും പ്രസ്തുത കുടുംബം പ�ണ്ടന്ന�പാ�ല ഇന്നും �കൾവി�പ്പട്ടിരി

ക്കുന്നു. ആ മന�യ ത�ന്റ അവതാരത്താൽ ധന്യമാക്കിയ ഒരു മഹാത്മാവാണു്

�കരളത്തി�ല സംസ്കൃതഗ്രന്ഥവ്യാഖ്യാതാക്കന്മാരിൽ പ്രഥമഗണനീയനായ പൂർണ്ണ

സരസ്വതി. പൂർണ്ണസരസ്വതി എന്നതു് ഒരു ബിരുദമാണു്. പിതൃദത്തമായ നാമ�ധ

യം എ�ന്തന്നു് അറിയുന്നില്ല.

പൂർണ്ണസരസ്വതിയു�ട കാല�മ�തന്നു സാമാന്യമായി തീർച്ച�പ്പടുത്തുവാൻ

ചില മാർഗ്ഗങ്ങളുണ്ടു്. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ഭക്തിമന്ദാകിനി എന്ന വിഷ്ണുപാദാദി�കശ

�സ്താത്രവ്യാഖ്യയിൽ ശാരദാതനയ�ന്റ ഭാവപ്രകാശനത്തിൽനിന്നു ചില പങ് ക്തി

കൾ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ശാരദാതനയ�ന്റ കാലം 1175-നും 1250-നും ഇടയ്ക്കാണു്. രസ

മഞ്ജരി എന്ന മാലതീമാധവവ്യാഖ്യയിൽ ആനന്ദ�ബാധ�ന്റ ന്യായദീപാവലിയും

ചിൽസുഖ�ന്റ തത്ത്വദീപികയും ഉദ്ധൃതമായിരിയ്ക്കുന്നു. ചിൽസുഖ�ന്റ ജീവിതം പതി

ന്നാലാം ശതകത്തി�ന്റ പ്രാരംഭത്തിലായിരുന്നു. സുമ�നാരമണിയു�ട പ്ര�ണ

താവായ പ്രഥമപര�മശ്വരൻ പൂർണ്ണ സരസ്വതിയു�ട വിദ്യുല്ലത�യ വിമർശിക്കുന്നു

�ണ്ടന്നു നാം കണ്ടുവ�ല്ലാ. പതിന്നാലാം ശതകത്തി�ന്റ അന്ത്യത്തിലായിരുന്നു

അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ജീവിതകാലം. അതു�കാണ്ടു് പതിന്നാലാംശതകത്തി�ന്റ മധ്യ

ത്തിലായിരിക്കണം പൂർണ്ണസരസ്വതി ജീവിച്ചിരുന്നതു് എന്നുവന്നുകൂടുന്നു. വിദ്യുല്ലത

യിൽ അ�ദ്ദഹം മല്ലിനാഥ�ന്റ �മഘസ�ന്ദശവ്യാഖ്യയി�ല ചില അഭിപ്രായങ്ങ�ള
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ഖണ്ഡിക്കുവാൻ ഉദ്യമിച്ചിട്ടു�ണ്ടന്നു ചിലർ പറയുന്നു. അതിനു �തളിവില്ലാ�തയാ

ണിരിക്കുന്നതു്. ‘കാന്താവിരഹഗുരുണാ’ എന്നപദം വ്യാഖ്യാനിക്കു�മ്പാൾ “കാന്താ

വിര�ഹണ ഗുരുണാ, ദുർഭ�ര�ണതി �കചിൽ” എന്നു പൂർണ്ണസരസ്വതി ഉപന്യ

സിക്കുന്നതു മല്ലിനാഥ�ന്റ പങ് ക്തി�യ ഉദ്ധരിച്ചു�കാണ്ടായിരിക്കുവാൻ ഇടയില്ല.

എ�ന്തന്നാൽഅ�ദ്ദഹം 1420-ൽ അന്തരിച്ച കാടയ�വമ�ന്റ സാഹിത്യചിന്താമണി

യിൽ നിന്നു് ഒരു പങ് ക്തി ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ടു്. �വ�റ ഒരവസരത്തിലും അ�ദ്ദഹം

മല്ലിനാഥ�നസ്മരിക്കുന്നുഎന്നുസംശയിക്കുന്നതിനു �പാലും പഴുതു കാണുന്നുമില്ല.

ഗുരു

പൂർണ്ണ�ജ്യാതി�സ്സന്ന ഒരു സന്യാസിയായിരുന്നു പൂർണ്ണസരസ്വതിയു�ട ഗുരു.

കമലനീരാജഹംസത്തിൽ “ഭഗവ�താ വൃഷപുരവി�ഭാർഭവാനീപ�തർഭുവനമഹീ

യസാ . . . വിശദശ്രുതവിനയമാധുര്യധു�ര്യണ പര�മശ്വരഭക്തിസാരസീ വിഹാര

കാസാ�രണ, പദവാക്യപ്രമാണ�നത്രത്രയനിരീക്ഷണാ പരപര�മശ്വര പൂർണ്ണ

�ജ്യാതിർമ്മുനിവര നിഹിതനിസ്സൃതകരുണാമൃതപൂർണ്ണച�ന്ദ്രണ. പൂർണ്ണസരസ്വ

തീനാമ�ധ�യന, കവിനാ, നിബദ്ധമിദ്ധരസമദ്ഭുതാർഥം കമലിനീരാജഹംസം

നാമനാടകം” എന്നു പ്രസ്താവനയുണ്ടു്. പൂർണ്ണ�ജ്യാതിസ്സു സാക്ഷാൽ തൃപ്പൂണി

ത്തുറയപ്പൻ ത�ന്നയാ�ണന്നുചിലർ ഉ�ദ്ദശിക്കുന്നതു നിരാസ്പദമാ�ണന്നു് ഇതിൽ

നിന്നു�തളിയുന്നു. പൂർണ്ണ�ജ്യാതിസ്സുതൃശ്ശൂരി�ലഏ�താ ഒരു മഠത്തി�ന്റഅധിപതി

യായ സ്വാമിയാരായിരുന്നു. അ�ദ്ദഹ�ത്ത പൂർണ്ണസരസ്വതി ഓ�രാ ഗ്രന്ഥത്തിലും

വന്ദിക്കുന്നുണ്ടു്. താ�ഴക്കാണുന്ന �ശ്ലാകം മാലതീമാധവവ്യാഖ്യയായ രസമഞ്ജരി

യിലുള്ളതാണു്. അതു ശ്രീകൃഷ്ണ�നയും കവിയു�ട ഗുരുനാഥ�നയും യൌഗപ�ദ്യന

പരാമർശിക്കുന്നു.

“യദ്ഗീതാർഥശ്രവണരസ�താ ധ്വസ്ത�മാഹാന്ധകാരഃ

കൃഷ്ണാനന്ദീ ത്രിജഗതി ന�രാ ജിഷ്ണുഭൂയം ജിഹീ�ത

സ്വസ്മി�ന്നവപ്രകടിതമഹാവിശ്വരൂപം ത�ദകം

പൂർണ്ണ�ജ്യാതിഃ സ്ഫുരതുഹൃദി �മ പുണ്ഡരീകായതാക്ഷഃ.”

‘പൂർണ്ണ�ജ്യാതിഃ പദയുഗജുഷഃ പൂർണ്ണസാരസ്വതസ്യ’ എന്നു ഹംസസ�ന്ദശത്തി

ലും, ‘പൂർണ്ണ�ജ്യാതിശ്ചരണകരുണാ ജാഹ്നവീപൂത�ചതാഃ’ എന്നും ‘പൂർണ്ണസര

സ്വത്യാഖ്യഃ പൂർണ്ണ �ജ്യാതിഃ പദാബ്ജ്പരമാണുഃ’ എന്നും വിദ്യുല്ലതയിലും, ‘പ്രണമ്യ

സച്ചിദാനന്ദം പൂർണ്ണ�ജ്യാതിർന്നിരഞ്ജനം,അനർഘരാഘവം നാമ നാടകം വ്യാക

�രാമ്യഹം’ എന്നു് അനർഘരാഘവടീകയിലും, ‘പൂർണ്ണ�ജ്യാതിഃപ്രസാ�ദന ച�ക്ര

പൂർണ്ണസരസ്വതീ’ എന്നു വീണ്ടും രസമഞ്ജരിയിലും കാണുന്ന പ്രസ്താവനകൾ കൂടി

�നാക്കുക.

കൃതികൾ

കവി, പണ്ഡിതൻ, സഹൃദയൻ, വിമർശകൻ, വ്യാഖ്യാതാവു് എന്നിങ്ങ�ന പലനി

ലകളിൽ പൂർണ്ണസരസ്വതി �കരളീയർക്കു് ആരാധ്യനാണു്. (1) �മഘസ�ന്ദശത്തി

നു വിദ്യുല്ലത, (2) ശങ്കരഭഗവൽപാദരു�ട വിഷ്ണുപാദാദി�കശസ്തവത്തിനു ഭക്തിമന്ദാ

കിനി, (3) മാലതീമാധവത്തിനു രസമഞ്ജരി എന്നീ സുവിസ്തൃതങ്ങളായ വ്യാഖ്യാന

ങ്ങളും (4) ശാകുന്തളം (5) ഉത്തരരാമചരിതം (6) അനർഘരാഘവം എന്നീ നാടക

ങ്ങൾക്കു ടീകകളും (7) മാലതീമാധവത്തി�ല ഇതിവൃത്ത�ത്ത അധികരിച്ചു് ഋജുല
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ഘ്വീ എന്ന കാവ്യവും (8) കമലിനീരാജഹംസം എന്ന നാടകവും (9) രന്തി�ദവ�ന്റ

ചരിത്ര�ത്തപ്രതിപാദിക്കുന്നചർമ്മണ്വതീചരിതംഎന്നലഘുകാവ്യവും (10) ഹംസ

സ�ന്ദശം എന്ന സ�ന്ദശകാവ്യവും അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ കൃതികളായി നമുക്കു ലഭിച്ചിട്ടു

ണ്ടു്. അവകൂടാ�ത (11) നിപാതവൃത്തിഎന്നവ്യാകരണഗ്രന്ഥവും (12)അഭിനവഗുപ്ത

�ന്റനാട്യ�വദവിവൃതിക്കു് ഒരുസങ്ഗ്രഹവുംഅ�ദ്ദഹംരചിച്ചിട്ടുള്ളതായിപഴമക്കാർ

പറയുന്നു. ആ വാങ്മയങ്ങൾ കണ്ടുകിട്ടീട്ടില്ല. വിദ്യുല്ലതയു�ട മധ്യത്തിൽ ‘രന്തി�ദ

വസ്യ കീർത്തിം’ എന്നവസാനിക്കുന്ന �മഘസ�ന്ദശ�ശ്ലാകം വ്യാഖ്യാനിക്കു�മ്പാൾ

അവസ�രാചിതമായി ഉപനിബന്ധിച്ചിട്ടുള്ളതാണു് ചർമ്മണ്വതീചരിതം.

വിദ്യുല്ലത

വിദ്യുല്ലതപ്രകാശനം �ചയ്തഅവസരത്തിൽഅതിനു ഭൂമിക�യഴുതിയ മഹാമ�ഹാ

പാധ്യായൻആർ.വി. കൃഷ്ണമാചാര്യർപ്രസ്താവിക്കുന്നതു് ‘മാ�ഘ �മ�ഘഗതം വയഃ’

എന്നുസാഭിമാനംആത്മപ്രശംസ �ചയ്ത മല്ലിനാഥ�ന്റ വ്യാഖ്യയ്ക്കു�പാലും അതി�ന

സമീപിയ്ക്കുവാൻ �യാഗ്യതയി�ല്ലന്നും,അതിൽപദാർത്ഥവും വാക്യാർത്ഥവും വിവരി

ച്ചിട്ടുള്ളതിനു പുറ�മ, ശങ്കാസമാധാനങ്ങൾസയുക്തി പ്രമാണം പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കു

ന്നുഎന്നും, രസഗമനിക രമ്യതരമായി വിചാരണ �ചയ്തിരിക്കുന്നുഎന്നും, അലങ്കാ

രം, വ്യങ്ഗ്യാർഥം, സമീചീനതരമായപാഠം ഇവനിർ�ദ്ദശിച്ചിരിക്കുന്നുഎന്നും,സർ

�വാപരിപ്രസ്തുതകാവ്യത്തി�ന്റപഠനം�കാണ്ടുള്ളപ്ര�യാജനംവിശദീകരിച്ചിരിക്കു

ന്നു എന്നും, ഏതു പാശ്ചാത്യ വിമർശക�ന്റ ദൃഷ്ടി�കാണ്ടു �നാക്കിയാലും തൽകർ

ത്താവു ഒരു പ്രശസ്യനായ നിരൂപകനായിത്ത�ന്ന പ്ര�ശാഭിക്കു�മന്നുമാണു്. ഈ

അഭിപ്രായത്തിൽ അതിശ�യാക്തിയു�ട സ്പർശ�മയില്ല. വിദ്യുല്ലതയിൽനിന്നു നാ

ലഞ്ചു �ശ്ലാകങ്ങൾ താ�ഴ ഉദ്ധരിക്കുന്നു;

“വിസ്താരഭാജി ഘനപത്രലതാസനാ�ഥ

മുക്താവലീവിമലനിർഝരധാമ്നി തുങ്�ഗ

�ഗാവർദ്ധ�ന കുചത�ടഽപി ച �ഗാപികാനാ-

മാപദ്ധനം സുമനസാം രമമാണമീ�ഡ.”

“നിധൌ രസാനാം നില�യ ഗുണാനാമലങ്കൃതീനാ മുദധാവ�ദാ�ഷ

കാ�വ്യ കവീന്ദ്രസ്യ നവാർഥതീർ�ഥ യാ വ്യാചികീർഷാ മമ താം ന�താ

ഽസ്മി.”

“ആസീൽ പുരാ നരപതിഃ കില രന്തി�ദവഃ

കീർത്തിപ്രസൂനസുരഭീകൃതദിങ്മുഖശ്രീഃ

�യാ വർണ്ണസങ്കരവതീമപി രത്നപു�ഞ്ജഃ

�ക്ഷാണീമപാലയദസങ്കരവർണ്ണഹൃദ്യാം.” (ചർമ്മണ്വതീചരിതം)

“സുകവിവചസി പാഠാനന്യഥാകൃത്യ �മാഹാ-

ദ്രസഗതിമവധൂയപ്രൌഢമർഥം വിഹായ

വിബുധവരസമാ�ജ വ്യാക്രിയാകാമുകാനാം

ഗുരുകുലവിമുഖാനാം ധൃഷ്ടതാ�യ ന�മാഽസ്തു.”

“ആവിഃ�സ്നഹമുപാസിതാ സഹബു�ധ-
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ര�ന്ത വസന്ത്യാ ഗിരാ

ചാന്ദ്രീ ചന്ദ്രിക�യവ മൂർത്തിരമലാ

താരാഗ�ണശ്ശാരദീ

മൂ�ല ധാമ്നി നി�ഷദുഷീ വടത�രാർ-

മു�ഗ്ദ്ധന്ദുനാ മുദ്രിതാ

മുദ്രാ �വദഗിരാം പരാ വിജയ�ത

വിജ്ഞാനമുദ്രാവതീ.”

ചില ഇതരകൃതികൾ

ഭക്തിമന്ദാകിനിയും ഒരു പ്രൌഢമായ വ്യാഖ്യാനമാണു്. മാലതീമാധവത്തിനു രസമ

ഞ്ജരി�യ�പ്പാ�ല നിഷ്കൃഷ്ടവും സർവങ്കഷവുമായ ഒരു വ്യാഖ്യാനം മറ്റാരും രചിച്ചിട്ടി

ല്ല. ഋജുലഘ്വീ, അതി�ല ഇതിവൃത്ത�ത്ത ഉപജീവിച്ചു നിമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാവ്യമാ

�ണന്നുപറഞ്ഞുവ�ല്ലാ.

“മഹൽപ്രകരണം �യന �സ്വാൽപാദ്യചരിതം കൃതം;

ചിരന്തനായ കവ�യ ന�മാ�സ്മ ഭവഭൂത�യ.”

എന്നുപ്രാരംഭപദ്യത്തിൽ കവി മൂലകാര�ന വന്ദിക്കുന്നു.

“അസ്തി ശ്രി�യാന്തഃപുരമഗ്രഹാരം

പൃഥ്വ്യങ്ഗനായാഃ പ്രഥി�താഽഗ്രഹാരഃ

പദം മഹൽ പത്മപുരീതി നാമ്നാ

ധർമ്മസ്ഥിരാണാം ധരണീസുരാണാം.

തത്രാന്വവായശ്രുതവിത്തവിത്തൌ

മാന്യദ്വിജൌ മാധവ�കശവാഖ്യൌ

ബഭൂവതുർബദ്ധജഗൽപ്ര�മാദൌ

ഭുവി സ്ഫുരന്താവിവ പുഷ്പവന്തൌ.”

എന്നിത്യാദി പ്രസാദാദി ഗുണങ്ങൾക്കു മകു�ടാദാഹരണങ്ങളായി ഇരുനൂറ്ററുപ

ത്താറു പദ്യങ്ങൾആകൃതിയിൽ ഉണ്ടു്.

“പ്രകടിതമിതി പ�ദ്യരഞ്ജസാബാലിശാനാം

സുകുടിലമിതിവൃത്തം മാലതീമാധവസ്യ

ദിശതുസഹൃദ�യ�ഭ്യാ ദീർഘമാനന്ദമുദ്രാം

കൃതിരിയമൃജുലഘ്വീ പൂർണ്ണസാരസ്വതസ്യ.”

എന്ന പദ്യ�ത്താടുകൂടിയാണു് ഗ്രന്ഥം അവസാനിക്കുന്നതു്. ഇ�താരു ദ്രുതകവിത

യാ�ണന്നു �താന്നുന്നു. ശാകുന്തളം, ഉത്തരരാമചരിതം, അനർഘരാഘവം ഇവയു

�ട വ്യാഖ്യകൾ ലഘുടിപ്പണികളാണു്.

അനർഘരാഘവത്തിനു ‘പഞ്ചിക’ എന്ന ശീർഷകത്തിൽ മ�റ്റാരു വ്യാഖ്യാന

മുണ്ടു്. അതി�ന്റ പ്ര�ണതാവു മുക്തിനാഥ�ന്റ പുത്രനായ വിഷ്ണുവാണു്.

“അനർഘരാഘവാഖ്യസ്യ നാടകസ്യ യഥാമതി

ക�രാതി പഞ്ചികാം വിഷ്ണുർമ്മുക്തിനാഥസ്യ നന്ദനഃ”
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എന്നു വ്യാഖ്യാനത്തി�ന്റആരംഭത്തിൽ അ�ദ്ദഹം പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ വിഷ്ണു

�കരളീയനാ�ണാ എന്നു് അറിവില്ല.

കമലിനീരാജഹംസം

ഇതു് അഞ്ചങ്കത്തിലുള്ള ഒരു നാടകമാകുന്നു. അ�ദ്വത�വദാന്തമാണു് പ്രതിപാദ്യ

വിഷയം. താ�ഴക്കാണുന്നവയിൽ ആദ്യ�ത്ത �ശ്ലാകം നാന്ദിയും, ഒടുവില�ത്തതു

രണ്ടും ഭരതവാക്യവുമാണു്.

“ജടാവാടീ�കാടീചടുലതടിനീവീചിപടലീ-

വി�ലാലദ്വ്യാ�ളന്ദുക്ഷരദമൃതധാരാകണയുതഃ

ദധാ�നാ മുക്താളീമിവ ഗളഗ�രാഷ്മപ്രശമനീം

പുനാതുശ്രീമാൻ �വാ വൃഷപുരവിഹാരീ പുരഹരഃ.”

“രസയതുസുമ�നാഗണഃ പ്രകാമം

പിശുനശുനാം വദ�നരദൂഷിതാനി

കവിഭിരുപഹൃതാനി ദീപ്തജി�ഹ്വ-

രതിസരസാനി ഹവീംഷി വാങ്മയാനി.”

“മ�ദ്ധ്യ�ഹമസഭം മനസ്സു മഹതാം മൌലൌ സ്വഭാസാം ഗിരാം

മാ�ന്യ �കരളഭൂലലാമ്നി വൃഷഭഗ്രാ�മ ച നൃത്യന്മുദാ,

ആലിങ്ഗൻ വദനശ്രിയാ കമലിനീമാ�മാദിനീമദ്രിജാം

ന�വ്യാ ഭാതു മമ വ്യഥാഃ ശിഥിലയൻ ഭാവായ ഹം�സാ മഹാൻ.”

തൃശ്ശിവ�പരൂരി�ലവസന്തമ�ഹാത്സവത്തിൽഅഭിനയിക്കുന്നതിനു�വണ്ടിഎഴുതി

യതാണു്കമലിനീരാജഹംസ�മന്നുപ്രസ്താവനയിൽനിന്നു�വളിവാകുന്നു. ആഘട്ട

ത്തിൽ വടക്കുന്നാഥ�നക്കുറിച്ചുംആ മ�ഹാത്സവ�ത്തക്കുറിച്ചുംഅത്യന്തംസമുജ്ജ്വ

ലങ്ങളായ വിവരണങ്ങളുണ്ടു്. പ്രസ്താവനയിൽ�പ്പട്ടവയാണു് അടിയിൽ കാണുന്ന

പദ്യങ്ങൾ:

“സൂത്ര-

ബഹുവിഷയവിചരണചണശ്ചരണസ്സമ്പ്രതി ചിരായ �മ ഫലവാൻ

യസ്മാദഹമുപയാതഃ �കരളമണ്ഡലമഖണ്ഡസൌഭാഗ്യം.

തഥാഹി-

ചതുഷ്ഷഷ്ട്യാ ശിഷ്ടദ്വിജപരിചി�തർഗ്രാമനിവ�ഹ-

രലങ്കാരം സാരം വഹതി മഹിതാ �കരളമഹീ

ഉമാനാ�ഥ യസ്യാം വൃഷപുരവിഹാ�രകരസി�ക

വിലാസാൻ�കലാ�സാ വിബുധമഹനീയഃ ശ്ലഥയതി.

അപിച-

വി�ശ്വശ്വരസ്യ ഭുവി കാശിപുരീവയസ്യാ

വിഖ്യായ�ത വൃഷപുരീതി പുരീ പരാർദ്ധ്യാ

അ�ദ്വത�ബാധപണബന്ധനമന്തരാപി

യസ്യാം വിമുക്തിഗണികാ ഭജ�ത മുമുക്ഷൂൻ.”
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വടക്കുന്നാഥ�നപ്പറ്റി

“അനാദിരൂ�പാ ഭഗവാനനാദിഃ

ശിവസ്ത്രിധാമാ മിളിതൌ ച തൌസൻ

വ്യനക്തി രൂപം നിജമപ്ര�മയം

സിതഞ്ച നീലഞ്ചസിതാസിതഞ്ച.”

എന്നും മറ്റും പല �ശ്ലാകങ്ങളും കാണുന്നു. ത�ന്റ കവിതയ്ക്കു ഗുണമി�ല്ലങ്കിലും വിദ്വാ

ന്മാർ ശ്ലാഘിക്കു�മങ്കിൽ അതു സഗുണമായി�ക്കാള്ളു�മന്നാണു് അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ

പക്ഷം.

“വാണീ മമാസ്തു വരണീയഗുണൌഘവന്ധ്യാ

ശ്ലാഘ്യാ തഥാപി വിദുഷാം ശിവമാശ്രയന്തീ;

ദാസീ നൃപസ്യ യദി ദാരപ�ദ നിവിഷ്ടാ

�ദവീതി സാപി നനു മാനപദം ജനാനാം.”

നിപാതവൃത്തി നിപാതങ്ങ�ളസംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു �ചറിയ കൃതിയാ�ണന്നു �കട്ടി

ട്ടുണ്ടു്. അതുംനാട്യ�വദവിവൃതിസങ്ഗ്രഹവുംഎനിക്കുവായിക്കുവാൻഇടവന്നിട്ടില്ല.

ഹംസസ�ന്ദശം

ഹംസ സ�ന്ദശത്തിൽ 102 പദ്യങ്ങളുണ്ടു്. പൂർ�വാത്തരവിഭാഗങ്ങളില്ല. കാഞ്ചീപുര

ത്തുകാരിയായ ഒരു യുവതി ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ അനുരക്തയായി ഒരു ഹംസ�ത്താടു വൃ

ന്ദാവന�ത്താളം ദൌത്യം വഹിച്ചു �ചന്നുത�ന്റ വിരഹതാപംആ �ദവ�നാടു നി�വ

ദനം �ചയ്യുവാൻഅ�പക്ഷിക്കുന്നതാണു് വിഷയം. ദൂതൻ �പാ�കണ്ട മാർഗ്ഗം �ചാ

ളം, പാണ്ഡ്യം, �കരളം എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽകൂടിയാകുന്നു. �ചാളരാജ്യം, കാ�വരി,

ശ്രീരങ്ഗം, പാണ്ഡ്യരാജ്യം, താമ്രപർണ്ണി, �കരളരാജ്യം,അനന്തശയനം, രക്തദ്രുമം

(തൃ�ച്ചമ്മരം) കാളിന്ദി, വൃന്ദാവനം, �ഘാഷം (വ്രജം) ഇവ�യ കവി പ്രസ്തുത സ�ന്ദ

ശത്തിൽസ്മരിക്കുന്നു. �കരളത്തി�ന്റ വർണ്ണനം താ�ഴക്കാണുന്നതാണു്.

“ധർമ്മസ്സാക്ഷാൽ കൃതയുഗസ�ഖാ �യഷുസാനന്ദമാ�സ്ത

മാലിന്യാഢ്യം കലിവിലസിതം മന്യമാനസ്തൃണായ

�കളീസ്ഥാനം കമലദുഹിതുഃ �കരളാംസ്താനു�പയാഃ

ശീ�താത്സംഗാന്മരിചലതികാലിംഗിതാം �ഗർല്ലവം�ഗഃ,

“�വലാ�മലാവനസുരഭിലാം വീക്ഷമാണഃ പ�യാ�ധ-

സ്താലീകാലീകൃതപരിസരാം താഡ്യമാനാം തരങ്�ഗഃ

�ദശാനാശാവിതതയശ�സാ�ദവ�ലാ�കാപ�മയാൻ

�കശാ�കശിക്ഷതകലിമലാൻ �കരളാംസ്താൻ ക്ര�മഥാഃ.”

�നാക്കുക: കമലിനീരാജഹംസത്തിലുംഹംസസ�ന്ദശത്തിലുംവ്യഞ്ജിക്കുന്നപൂർണ്ണസര

സ്വതിയു�ട ദീപ്രമായ �ദശാഭിമാനം. തിരുവനന്തപുര�ത്ത കവി ഇങ്ങ�ന പുകഴ്ത്തു

ന്നു:

“�തഷാം ഭൂഷാമണിമനുപമം �സവിതം �യാഗിമു�ഖ്യഃ

പ്രാപ്യാനന്തം പുരമഹിശയം �ജ്യാതിരാനമ്യ ഭക്ത്യാ

അന്വി�ഷ്യസ്തം ജനമകരുണം മന്മന�ശ്ചാരമാരാ-
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�ദ്ദ�ശ തസ്മിൻസ ഖലു രമ�ത �ദവകീപുണ്യരാശിഃ.

തത്രത്യാനാം തരുണവയസാം സുന്ദരീണാം വിലാ�സർ-

മാ ഭൂൽ �ക്ഷാഭസ്തവ മതിമ�താ ബന്ധുകാ�ര്യാദ്യതസ്യ;

�കശസ്സാ�ന്ദ്രരസിതകുടി�ലഃ �കകിപി�ഞ്ഛാ പ�മ�യഃ

�കഷാം ന സ്യുർധൃതിവിഹൃത�യ �കരളീനാം മുഖാനി?”

�കരളത്തിൽശ്രീകൃഷ്ണ�ന തിര�യണ്ടതായി നായിക നിർ�ദ്ദശിക്കുന്ന �ക്ഷത്രങ്ങൾ

തിരുവനന്തപുരവും തൃ�ച്ചമ്മരവും മാത്ര�മയുള്ളു.

സാമൂതിരിരാജവംശവും സാഹിത്യവും

പട്ടത്താനം

ക്രി.പി. പതിമൂന്നാം ശതകം തുടങ്ങിയസാമൂതിര�ക്കാവിലകത്തിനുസിദ്ധിച്ച ഉത്ത

�രാത്തരമായ �ശ്രയസ്സി�നക്കുറിച്ചു മുമ്പു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട�ല്ലാ. ഈബൻ ബറ്റ്യൂട്ടാ

(1342–47), മാഹ്യുവാൻ (1403), അബ്ദുർറസാക്ക് (1442) തുടങ്ങിയ �ദശസഞ്ചാരികൾ

അവരു�ട സന്ദർശനകാലങ്ങളിൽ �കാഴി�ക്കാട്ടു നഗരത്തിനുണ്ടായിരുന്ന �പ്രൌ

ഢി�യയും പ്രശസ്തി�യയും പറ്റി പുളകപ്രദമായ രീതിയിൽ പ്രപഞ്ചനം �ചയ്തിട്ടുണ്ടു്.

രാഘവാനന്ദ�ന്റ സമകാലികനാ�ണന്നു ഞാൻ മുമ്പു നിർ�ദ്ദശിച്ചിട്ടുള്ള തളിപ്പറ

മ്പി�ല ഒരു സിദ്ധനായ �കാക്കുന്നത്തു ശിവാങ്ങളു�ട കാലം മുതല്ക്കു സാമൂതിരിപ്പാ

ടന്മാർ പല സൽകർമ്മങ്ങളും �ചയ്തുവന്നതിൽ സാഹിത്യദൃഷ്ട്യാ പരി�ശാധിക്കു

�മ്പാൾ സർവപ്രധാനമായി പരിഗണി�ക്കണ്ടതു തളിയിൽ �ക്ഷത്രത്തിൽ അവർ

ഏർ�പ്പടുത്തിയ പട്ടത്താനമാകുന്നു. ആ പട്ടത്താനത്തി�ന്റ ആഗമ�ത്തപ്പറ്റി ഒരു

പുരാവൃത്തം �കട്ടിട്ടുണ്ടു്. ഒരിക്കൽ സാമൂതിരി�ക്കാവിലകത്തു പുരുഷന്മാരില്ലാ�ത

രണ്ടുയുവതികളായസ്ത്രീകൾ മാത്രംഅവ�ശഷിക്കുകയുംഅവരിൽഇളയതമ്പുരാട്ടി

കിരീടാവകാശിയായ ഒരു പുത്ര�നആദ്യമായി പ്രസവിക്കുകയാൽഇച്ഛാഭംഗം �ന

രിട്ട മൂത്തതമ്പുരാട്ടി ആ ശിശുവി�ന വിഷം �കാടുത്തു �കാല്ലുകയും �ചയ്തു. അടുത്ത

പുരുഷപ്രജ മൂത്ത രാജ്ഞിയു�ടതുത�ന്നയായിരുന്നതിനാൽ ആ ശിശുവിനു പ്രായ

പൂർത്തി വന്ന�പ്പാൾ രാജ്യാഭി�ഷകം സിദ്ധിച്ചു. മാതാവു രാജ്യകാര്യങ്ങളിൽ ഇട

�പടുന്നതു രാജാവു തടുത്ത�പ്പാൾതാൻ �ചയ്തശിശുമാരണത്തി�ന്റഫലമായാണു്

അ�ദ്ദഹം സിംഹാസനാരുഢനായതു് എന്നു പുത്ര�നാടു് ആ രാജ്ഞി പറയുകയും

അ�പ്പാൾ മാത്രം പുത്രൻ ആ വസ്തുത ഗ്രഹിക്കുകയും �ചയ്തു. അ�ദ്ദഹം ഉടനടി തി

രുനാവായ�യാഗ�ത്താടു ത�ന്റ മാതാവു �ചയ്ത പാപത്തിനു പരിഹാര�മ�ന്തന്നു

�ചാദിക്കുകയും ആ �യാഗത്തി�ന്റ ഉപ�ദശം അനുസരിച്ചു സാമൂതിരിപ്പാടന്മാരു

�ട പര�ദവതാവാസമായ �കാഴി�ക്കാടു തളിയിൽ �ക്ഷത്രത്തിൽ പട്ടത്താനം

ഏർ�പ്പടുത്തുകയും �ചയ്തുവ�ത്ര. ‘പട്ടത്താനം’ ഭട്ടദാനം എന്ന സംസ്കൃതശബ്ദത്തി

�ന്റ തത്ഭവമാണു്. പന്ത്രണ്ടു �കാല്ലം തുടർച്ചയായി പ്രാഭാകരമീമാംസ, ഭാട്ടമീ

മാംസ, �വദാന്തം, വ്യാകരണം എന്നീ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ ഏ�തങ്കിലും ഒന്നഭ്യസിച്ചു

പരീക്ഷയിൽ ഉത്തീർണ്ണന്മാരായബ്രാഹ്മണർക്കാണു് പണ്ടു ‘ഭട്ടൻ’ (ഭട്ടതിരി) എന്ന

സ്ഥാനം നല്കിവന്നതു്. കാലാന്തരത്തിൽ ആ കുടുംബങ്ങളിൽ ജനിച്ച അവരു�ട

സന്താനങ്ങ�ളയും ഭട്ടതിരിമാർ എന്നു ബഹുമാനസൂചകമായി വിളിച്ചുതുടങ്ങി. തളി

യിൽ�ക്ഷത്രത്തി�ലതാനം തുലാമാസത്തിൽ �രവതിനാളിൽആരംഭിക്കുകയുംതി

രുവാതിരനാളിൽ കാലംകൂടുകയും �ചയ്യും. തന്നിമിത്തം അതിനു പ്രാരംഭദിന�ത്ത

പുരസ്കരിച്ചു �രവതിപട്ടത്താനം എന്ന �പർ പ്രസിദ്ധമായി. പൂർവകാലങ്ങളിൽ
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�കരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 2 19

�കാല്ലം�താറും വിദ്വത്സദസ്സു കൂടി വാക്യാർഥപ്രവചനത്തിൽ പരീക്ഷ നടത്തി വി

ജയികളായവർക്കു പാരി�താഷികമായി പണക്കിഴികൾ സമ്മാനിച്ചു വന്നിരുന്നു.

ഓ�രാ കിഴിയിലും 51 പുത്തൻപണം (പതിന്നാലുറുപ്പിക ഒൻപതണ) ഉണ്ടായിരി

ക്കും. പ്രാഭാകരമീമാംസയ്ക്കും ഭാട്ടമീമാംസയ്ക്കും 12 വീതവും വ്യാകരണത്തിനു് 9-ഉം

�വദാന്തത്തിനു് 13-ഉം അങ്ങ�ന 46 ആണു് കിഴികളു�ട സംഖ്യ. �കാല്ലം 854-ൽ

43 കിഴികൾ സമ്മാനിച്ചതിനു �രഖയുണ്ടു്. തളിയിലമ്പലത്തി�ന്റ �ത�ക്ക വാതിൽ

മാടത്തി�ന്റ �ത�ക്ക അറ്റത്തു പ്രാഭാകരമീമാംസയിലും, വട�ക്ക വാതിൽമാടത്തി

�ന്റ �ത�ക്ക അറ്റത്തു വ്യാകരണത്തിലും പരീക്ഷകൾ നടന്നിരുന്നു. ടിപ്പുവി�ന്റ

ആക്രമണ�ത്താടുകൂടി നാമാവ�ശഷമായി�പ്പായ ഈ ഏർപ്പാടു �കാല്ലം 1031-ൽ

തീ�പ്പട്ട കുട്ടുണ്ണിത്തമ്പുരാ�ന്റ വാഴ്ചക്കാലത്തു പുനരുദ്ധൃതമായി. അ�ദ്ദഹം വിദുഷി

യായ മ�നാരമത്തമ്പുരാട്ടിയു�ട പുത്രനായിരുന്നു. അന്നു�താട്ടു് 1109-ാ  മാണ്ടുവ�ര

പട്ടത്താനം ഒരടിയന്തിര�മന്നനിലയിൽഅനുഷ്ഠിച്ചുവന്നിരുന്നു. എങ്കിലും പന്ത്രണ്ടു

�കാല്ലത്തി�ലാരിക്കൽ മാത്ര�മ വിദ്വൽപരീക്ഷനടത്തിയിരുന്നുള്ളു. പണ്ടുപ്രസ്തുത

പണ്ഡിതസദസ്സിൽ പരമ്പരയാ ആധ്യക്ഷ്യം വഹിച്ചുവന്നതു പയ്യൂർ പ�ട്ടരിമാരായി

രുന്നു. �കാല്ലം പതി�നാന്നാം ശതകത്തി�ല പരിഷ്കാരത്തിൽആ മാന്യസ്ഥാനം

നാ�റരി (കൂടല്ലൂർ) മനയ്ക്കു സിദ്ധിച്ചു. 1109-നു �മൽ പട്ടത്താനം നടക്കുന്നി�ല്ലന്നാണു്

അറിയുന്നതു്.

മാനവിക്രമമഹാരാജാവു്

�കാല്ലം ഏഴാംശതകത്തി�ന്റ മധ്യത്തിൽ മാനവിക്രമ�നന്ന �പരിൽ ഒരു മഹാരാ

ജാവു് �നടുവിരിപ്പു സ്വരൂപം (�കാഴി�ക്കാടു) ഭരിച്ചിരുന്നു. ഒരു മഹാവീരനായിരുന്ന

അ�ദ്ദഹ�ത്ത ശക്തൻ എന്ന ബിരുദം കൂടി�ച്ചർത്തു പശ്ചാൽകാലികന്മാർ സ്മരി

ച്ചുവരുന്നു. പുണ്യ�ശ്ലാകനായ അ�ദ്ദഹം ഒരു വിദ്വന്മൂർദ്ധന്യനും പണ്ഡിതന്മാ�രയും

കവിക�ളയുംആദരിക്കുന്നതിൽ വിശിഷ്യ ജാഗരൂകനുമായിരുന്നു.

അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റവാഴ്ചകാലം �കാല്ലം 642 മുതൽ 650 വ�രയാ�ണന്നുശ്രീമാൻ

�ക.വി. കൃഷ്ണയ്യർ അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ സാമൂതിരിരാജവംശചരിത്രത്തിൽ പ്രസ്താവിക്കു

ന്നു�ണ്ടങ്കിലും അത്രഹ്രസ്വമായിരുന്നു�വാ ആ കാലഘട്ടം എന്നു ഞാൻ സംശയി

ക്കുന്നു. കാക്ക�ശ്ശരി ഭട്ടതിരി വസുമതീമാനവിക്രമം നാടകത്തിൽ “സാരസ്വതനിധി

നാ സാക്ഷാദദ്രിസമുദ്രനായ�ക�നവാ�നന ബാല്യാ�ദവാരഭ്യ �വപശ്ചിതീം വൃ

ത്തിമധികൃത്യപരാം കാഷ്ഠാമാ�രാപിതഃ” എന്നു് ഉപന്യസിച്ചിട്ടുള്ളസ്ഥിതിക്കു് എട്ടു

വർഷ�ത്തക്കു മാത്രമായിരുന്നിരിക്കുകയില്ല അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ രാജ്യഭാര�മന്നും,

അഥവാ അതു ശരിയാ�ണങ്കിൽ അ�ദ്ദഹം യുവരാജാവായിരുന്ന�പ്പാൾത്ത�ന്ന

കാക്ക�ശ്ശരിയു�ട പുരസ്കർത്താവായിത്തീർന്നു എന്നും വരാവുന്നതാണു്. അ�തങ്ങ

�നയായാലും ശക്തൻ സാമൂതിരിപ്പാട്ടി�ല പരി�പാഷണം �കരളത്തിൽ ശാസ്ത്ര

ത്തിനും സാഹിത്യത്തിനും അത്യന്തം �പ്രരകവും ഉ�ത്തജകവുമായി പരിണമിച്ചു

എന്നുള്ളതിൽ പക്ഷാന്തരത്തിനു് അവകാശമില്ല.

വിക്രമീയം

ഉദാരചരിതനായ ആ മഹാരാജാവു വിവിധഗ്രന്ഥങ്ങളു�ട കർത്താവും കാരയിതാ

വുമായിരുന്നിരിക്കണം. ഭട്ടമുരാരിയു�ടപ്രൌഢഗംഭീരമായഅനർഘരാഘവനാടക
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20 അദ്ധ്യായം 20. സംസ്കൃതസാഹിത്യം

ത്തിനുവിക്രമീയംഎ�ന്നാരുവ്യാഖ്യയുണ്ടു്. അതു്അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റകൃതിയാണു്. വ്യാ

ഖ്യാനത്തി�ന്റആരംഭത്തിൽ താ�ഴ�ച്ചർക്കുന്ന �ശ്ലാകങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടു്.

“കക്കുട�ക്രാഡഗാ ലക്ഷ്മീ രക്ഷ്യ�ത ഹ്യക്ഷയാ യയാ

വലയാരണ്യവാസി�ന്യ ത�സ്യ �ദ�വ്യ ന�മാ നമഃ

പദവാക്യപ്രമാ�ണഷുപ്രവീ�ണർബ്രാഹ്മ�ണാത്ത�മഃ

പ്രത്യബ്ദം �സവ്യമാനം തംസ്ഥലീശ്വരമുപാസ്മ�ഹ.

�ദദിവീതു മ�മാപാ�ന്ത �ദവദാനവപൂജിതം

അന്തരായവിഘാതായ ദന്താവളമുഖം മഹഃ

വസ്തു �മ ഹൃദ�യ നിത്യം വർത്തതാം നിസ്തു�ഷാദയം

പുസ്തകാദിമഹാമുദ്രാം ഹസ്തസീമ്നി വഹൽസദാ.

കി�ശാരം ജലദശ്യാമം യ�ശാദാസ്തനപായിനം

ദന്തശൂന്യമുഖാം �ഭാജം ചിന്ത�യസർവസമ്പ�ദ.

കരുണാകരസംജ്ഞാംസ്താൻ പങ്കജാക്ഷാഖ്യയാന്വിതാൻ

രാമാഭിധാംശ്ച വ�ന്ദഽഹം ഗുരൂ�നതാൻ മഹാമതീൻ.”

ഒന്നാമ�ത്ത പദ്യത്തിൽ വ്യാഖ്യാതാവു കുല�ദവതയായ തിരുവളനാട്ടു (തിരുവളയ

നാട്ടു) ഭഗവതി�യ നമസ്കരിക്കുകയും രണ്ടാമ�ത്തതിൽ താൻത�ന്ന �പാഷിപ്പിച്ച

തളിയിൽ �ക്ഷത്രത്തി�ല താന�ത്തസ്മരിക്കുകയും �ചയ്യുന്നു. ഒടുവില�ത്ത �ശ്ലാക

ത്തിൽ കരുണാകരൻ, പങ്കജാക്ഷൻ, രാമൻ എന്നു തനിക്കു മൂന്നു ഗുരുക്കന്മാരുള്ള

തായി പറയുന്നു. ഇവരിൽ കവിചിന്താമണികാരനായ കരുണാകരപ്പിഷാരടി�യ

പ്പറ്റി പിന്നീടു പ്രസ്താവിക്കും. കരുണാകര�ന്റഅച്ഛനായകമ�ലക്ഷണനല്ലഇവി�ട

സ്മൃതനായ പങ്കജാക്ഷൻ. അ�ദ്ദഹം കരുണാകര�ന്റ ഭാഗി�നയനും വാസുഭട്ടതി

രിയു�ട ത്രിപുരദഹന�മന്നയമകകാവ്യത്തിനു ഹൃദയഗ്രാഹിണി എന്ന ടീക രചിച്ച

പണ്ഡിതനുമാണു്. രാമൻആ�രന്നു മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ഒടുവിൽ

“അനർഘരാഘവവ്യാഖ്യാ വിക്ര�മണ വിനിർമ്മിതാ

അനർഘാ വിക്രമീയാഖ്യാ ദിക്ഷു ദിക്ഷുപ്രകാശതാം.”

എ�ന്നാരുആശംസാ�ശ്ലാകവും കാൺമാനുണ്ടു്. വ്യാകരണശാസ്ത്രത്തിൽആകണ്ഠ

മഗ്നനായ ഒരു മഹാപണ്ഡിതനല്ലാ�ത വ്യാഖ്യാനിക്കുവാൻസാധ്യമല്ലാത്തനാടക

ങ്ങളിൽ പ്രഥമഗണനീയമാണ�ല്ലാ അനർഘരാഘവം. തദനു�രാ�ധനത�ന്ന കാ

ക്ക�ശ്ശരി അ�ദ്ദഹ�ത്ത ‘സാരസ്വതനിധി’ എന്ന പദം�കാണ്ടു വി�ശഷിപ്പിച്ചിരിക്കു

ന്നതു് എത്രയും പരമാർത്ഥമാ�ണന്നു് സിദ്ധിക്കുന്നു.

പതി�നട്ടരക്കവികൾ

മാനവിക്രമ മഹാരാജാവി�ന്റ വിദ്വത്സദസ്സിൽസ്വ�ദശികളും വി�ദശികളുമായ പല

പണ്ഡിതന്മാരും അഹമഹമികയാ സ�മ്മളിച്ചിരുന്നു. ആ സദസ്സി�ല അംഗങ്ങളാ

യിരുന്നു �കളി�കട്ട പതി�നട്ടരക്കവികൾ. കവി എന്നശബ്ദത്തിനു് ഇവി�ട പണ്ഡി

തൻ എന്നു് അർഥ�യാജന �ചയ്യുന്നതാണു് സമീചീനം. അവ�ര�ക്കാണ്ടു �കാഴി

�ക്കാടു് അനന്തരകാലത്തിൽ കൃഷ്ണ�ദവരായരു�ടഅഷ്ടദിഗ്ഗജങ്ങ�ള�ക്കാണ്ടുവിജ

യനഗര�മന്നതു�പാ�ല, �ശാഭിച്ചു. പയ്യൂർ പ�ട്ടരിമാർ അച്ഛനും അപ്ഫന്മാരും മഹ

നുമുൾ�പ്പ�ട ഒമ്പതു�പർ. തിരു�വഗപ്പുറ (തിരുപ്പറ) ക്കാരായ നമ്പൂരിമാർ അഞ്ചു
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�പർ, മുല്ലപ്പള്ളി ഭട്ടതിരി, �ചന്നാസ്സുനമ്പൂരി, ഉദ്ദണ്ഡശാസ്ത്രികൾ, കാക്ക�ശ്ശരി ഭട്ടതി

രി ഇങ്ങ�ന പതി�നട്ടു �പരും, സംസ്കൃതത്തിലല്ലാ�ത ഭാഷയിൽ കവനം �ചയ്യുക

നിമിത്തംഅരക്കവിയായി മാത്രം ഗണിയ്ക്ക�പ്പട്ട പുനം നമ്പൂരിയുമാണു്ആപതി�ന

ട്ടരക്കവികൾ എന്നുപുരാവൃത്തജ്ഞന്മാർ പറയുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ പതി�നട്ടു സം

സ്കൃതപണ്ഡിതന്മാർആ രാജസദസ്സി�നഅലങ്കരിച്ചിരുന്നു�വാ എന്നുനിശ്ചയമില്ല.

പതി�നട്ടര എന്നസംഖ്യ �വ�റയും കലാസംബന്ധമായ ചില പരിഗണനകൾക്കു

പ്രാചീനന്മാർ ഉപ�യാഗിച്ചിരുന്നതായി കാണുന്നു. �കരളത്തിൽപണ്ടുപതി�നട്ടര

ത്തളികൾ ഉണ്ടായിരുന്നുഎന്നും അവയിൽ �കാടുങ്ങല്ലൂർ മാത്രം അരത്തളിയായി

കണക്കാക്ക�പ്പട്ടിരുന്നുഎന്നുംഐതിഹ്യമുണ്ടു്. സംഘക്കളി�യാഗങ്ങളു�ടസംഖ്യ

യും പടു�താളുൾ�പ്പ�ട പതി�നട്ടരയാണ�ല്ലാ.

മണിപ്രവാളകവിയായ പുന�ത്തപ്പറ്റി മ�റ്റാരധ്യായത്തിൽ പ്രസ്താവിക്കും. മാ

നവിക്രമ�ന്റ ഇതര സദസ്യന്മാ�രപ്പറ്റി അറിവുള്ളതു് ഇവി�ട സം�ക്ഷപിക്കാം.

പയ്യൂർ പ�ട്ടരിമാർ

ശങ്കരാചാര്യരു�ട കാലത്തിനു മുമ്പും പിമ്പും പൂർവമീമാംസയ്ക്കു മലയാളബ്രാഹ്മണരു

�ട ഇടയിൽ വള�ര വിപുലമായ പ്രചാരമുണ്ടായിരുന്നുഎന്നു മുമ്പുസൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട

�ല്ലാ. �കാച്ചിരാജ്യത്തിൽ�പ്പട്ട കുന്നംകുളം താലൂക്കിൽ ഗുരുവായൂരിനു സമീപമാ

യി �പാർക്കളംഎ�ന്നാരുസ്ഥലമുണ്ടു്. അവി�ടയാണു് സുപ്രസിദ്ധമായ പയ്യൂരില്ലം

സ്ഥിതി�ചയ്യുന്നതു്. ആ ഇല്ലത്തിനടുത്തായി �വദാരണ്യം (�വളക്കാടു് ) എ�ന്നാരു

�ക്ഷത്രമുണ്ടു്. ആ �ക്ഷത്രത്തി�ല �ഗാപാലിക എന്ന �പരിൽ അറിയ�പ്പടുന്ന ശ്രീ

കൃഷ്ണ�സാദരിയായ കാത്യായനീ�ദവിയാണു് പയ്യൂർപ�ട്ടരിമാരു�ട പര�ദവത. പ്ര

സ്തുത കുടുംബം വള�രക്കാല�ത്തയ്ക്കു ശാസ്ത്രനിഷ്ണാതന്മാരും സഹൃദയശി�രാമണിക

ളും കവിവ�രണ്യന്മാരുമായ പുണ്യപുരുഷന്മാ�ര�ക്കാണ്ടു പ്ര�ശാഭിച്ചിരുന്നു. അവ

രു�ട കീർത്തി അതി�ന്റ പരമകാഷ്ഠ�യ പ്രാപിച്ചതു ക്രി. പി. പതിനഞ്ചാം ശതക

ത്തിലാകുന്നു. താ�ഴ വിവരിക്കുന്ന പയ്യൂർപ�ട്ടരിമാ�രപ്പറ്റി മാത്ര�മ നമുക്കു് അറിവു

കിട്ടീട്ടുള്ളു.

ഒന്നാമ�ത്ത ഋഷിയും പര�മശ്വരനും

ഋഷി എന്ന �പരിൽ ഒരു മഹാൻ പയ്യൂരില്ലത്തു ക്രി.പി. പതിന്നാലാം ശതകത്തി

�ന്റ ഉത്തരാർദ്ധത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നു. അ�ദ്ദഹത്തിനു ഗൌരി എന്ന ധർമ്മപത്നി

യിൽ ജനിച്ച പുത്രനാണു് പ്രഥമപര�മശ്വരൻ. ഈപര�മശ്വരൻ സർവതന്ത്രസ്വത

ന്ത്രനായ വാചസ്പതി മിശ്ര�ന്റ മഹനീയമായ ന്യായകണികഎന്നപൂർവമീമാംസാ

ഗ്രന്ഥത്തിനു ജുഷധ്വംകരണി എന്നുംസ്വദിതംകരണി എന്നും രണ്ടു വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ

നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ന്യായകണിക ത�ന്ന മണ്ഡനമിശ്ര�ന്റ വിധിവി�വകത്തിനു വാച

സ്പതിമിശ്രൻ രചിച്ച ഒരു ടീകയാണ�ല്ലാ. സ്വദിതംകരണിയ്ക്കു മുൻപാണു് പര�മശ്വ

രൻ ജുഷധ്വംകരണി നിബന്ധിച്ചതു്.

“ജുഷധ്വംകരണീ വ്യാഖ്യാ രചിതാസ്മാഭിരാദിതഃ

സ്വദിതംകരണീ വ്യാഖ്യാ സമ്പ്രതീയം വിതന്യ�ത.”

എന്നപ്രസ്താവനയിൽ നിന്നു്ഈവസ്തുത �വളി�പ്പടുന്നു. പര�മശ്വരൻ ശങ്കരപൂജ്യ

പാദ�ന്റ ശിഷ്യനായിരുന്നു. അ�ദ്ദഹത്തിനു �വദാന്തവിചക്ഷണനായി ഭവദാസൻ

എ�ന്നാരു പിതൃവ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നതായും അറിയാം. “ഇതി ശ്രീമദൃഷി ഗൌരീ
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നന്ദനശ്രീഭവദാസ പിതൃവ്യ ശ്രീമച്ഛങ്കര പൂജ്യപാദ ശിഷ്യ പര�മശ്വരകൃതൌ” എന്നു

സ്വദിതംകരണിയിൽ ഒരു കുറിപ്പു കാണുന്നു.

ശങ്കരപൂജ്യപാദൻ ഒരുസ്വാമിയാരായിരിക്കാം.

ഈശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങൾക്കുപുറ�മ ‘സുമ�നാരമണി’എന്ന�പരിൽ �മഘസ�ന്ദ

ശത്തിനു് ഒരു വ്യാഖ്യാനവും പ്രഥമപര�മശ്വര�ന്റ കൃതികളിൽ ഉൾ�പ്പടുന്നു. താ�ഴ

കാണുന്നപദ്യങ്ങൾ �നാക്കുക.

“അനുദിനമഭിനവരൂപാ സുമ�നാരമണീവ ജഗതി ജയതിതരാം

ഹരിചരിതകാവ്യസഹഭൂർവ്യാഖ്യാസൌ �മഘദൂതസ്യ

മന്ത്രബ്രാഹ്മണസൂത്രവിൽ കൃതമതിശ്ശാ�സ്ത്ര ച കൌമാരി�ല

കർത്താ ന്യായസമുച്ചയസ്യ കണികാവ്യാഖ്യാപ്ര�ണതാ കവിഃ

ഉൽപത്തിന്ത്വഘമർഷണപ്രവരജാദു് ഗൌര്യാമൃ�ഷരാപ്തവാൻ

കർത്താസ്യാഃ പര�മശ്വ�രാ നതശിരാഃ പൂ�ജ്യ ഗുരൌ ശങ്ക�ര.

ലബ്ധഭവദാസഭാ�വാ ഭഗവതി ഭക്ത്യാ ച ഭവദാസഃ

വാദീ �വദാന്തര�താ യസ്യ പിതൃവ്യസ്സഏവ കർത്താസ്യാഃ”

ഏറ്റവും സരസമായ ഒരു വ്യാഖ്യാനമാണു് സുമ�നാരമണി. ഈഗ്രന്ഥം വിസ്തൃതമാ

യും സംക്ഷിപ്തമായും രണ്ടു പ്രകാരത്തിൽ കാണുന്നു. ഒന്നു മ�റ്റാന്നി�ന്റ സംഗ്രഹ

മായിരിക്കാം. കാളിദാസകൃതിയി�ല അശ്രുതപൂർവങ്ങളായ പല ഗുഢാർത്ഥങ്ങളും

അതിൽ വ്യാഖ്യാതാവു് ഉൽഘാടനം �ചയ്തിട്ടുണ്ടു്. പൂർണ്ണസരസ്വതിയു�ട വിദ്യുല്ലതാ

വ്യാഖ്യാന�ത്ത അ�നകഘട്ടങ്ങളിൽ ഉദ്ധരിച്ചു ഖണ്ഡിക്കുവാനും ഉദ്യമിച്ചിരിക്കുന്നു.

ന്യായ സമുച്ചയ�മന്നു് ഒരു ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥവും ഹരിചരിതം എ�ന്നാരു കാവ്യവും കൂടി

പര�മശ്വരൻ രചിച്ചതായി �മലുദ്ധരിച്ച �ശ്ലാകങ്ങളിൽനിന്നു് അറിയുന്നു. അവ ഇനി

യും കണ്ടുകിട്ടീട്ടില്ല. ദ്വിതീയപര�മശ്വരൻ തത്വവിഭാവനയിൽ “ഇതിസ്ഥിതം നാന

വയവ�മകം വാക്യം വാക്യാർഥസ്യ �ബാധകമിതി” എന്നതത്വബിന്ദുപങ് ക്തി വ്യാ

ഖ്യാനിക്കു�മ്പാൾ “ഏതൽപ്രസങ്ഗസ്തുന്യായസമുച്ച�യ ദ്രഷ്ടവ്യം”എന്നുപ്രസ്താവി

ച്ചിരിക്കുന്നു.

രണ്ടാമ�ത്ത ഋഷിയും പര�മശ്വരനും

പ്രഥമപര�മശ്വര�ന്റപുത്രന്മാരിൽഅഞ്ചു�പ�രപ്പറ്റി �കട്ടിട്ടുണ്ടു്. രണ്ടാമ�ത്തഋഷി,

ഭവദാസൻ, വാസു�ദവൻ, സുബ്രഹ്മണ്യൻ, ശങ്കരൻഎന്നിങ്ങ�നയാണു് അവരു�ട

സംജ്ഞകൾ. രണ്ടാമ�ത്ത ഋഷിയു�ടയും �ഗാപാലികയു�ടയും പുത്രനാണു് രണ്ടാ

മ�ത്ത പര�മശ്വരൻ. �ഗാപാലിക അഥവാ കൃഷ്ണസ�ഹാദരിയായ കാത്യായനീ�ദ

വി പയ്യൂർ ഭട്ടതിരിമാരു�ട കുടുംബപര�ദവതയു�ടയും �പരാണു്. ഈ പര�മശ്വരൻ

മണ്ഡനമിശ്ര�ന്റ വിഭ്രമവി�വകം, �സ്ഫാടസിദ്ധി ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങൾക്കും വാചസ്പതിമി

ശ്ര�ന്റതത്വബിന്ദുവിനുംചിദാനന്ദപണ്ഡിത�ന്റനീതിതത്വാവിർഭാവത്തിനുംപ്രൌഢ

ങ്ങളായ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ആദ്യമായി വിഭ്രമവി�വകത്തിനും പിന്നീടു ക്ര

�മണ തത്വബിന്ദു, നീതിതത്വാവിർഭാവം, �സ്ഫാടസിദ്ധി ഇവയ്ക്കുമാണു് അ�ദ്ദഹം വ്യാ

ഖ്യകൾനിർമ്മിച്ചതു്. �സ്ഫാടസിദ്ധിവ്യാഖ്യയ്ക്കുകുടുംബപര�ദവതയായ�ഗാപാലികയു

�ട നാമ�ധയം ത�ന്ന നല്കിയിരിക്കുന്നു. തത്വബിന്ദുവി�ന്റ വ്യാഖ്യയ്ക്കു തത്വവിഭാവന

എന്നാണു് സംജ്ഞ. �ഗാപാലികയിൽ

“മണ്ഡനാചാര്യകൃത�യാ �യഷ്വതിഷ്ഠന്ത കൃത്സ്നശഃ

തദ്വം�ശ്യന മയാ�പ്യഷാ രചിതാരാധ്യ �ദവതാം.”
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എന്നു് ഒരു �ശ്ലാകം ഒടുവിലുണ്ടു്. അതി�ന്റ അർത്ഥം ചിലർ സങ്കല്പിക്കുന്നതു�പാ

�ല മണ്ഡനമിശ്ര�ന്റ വംശജനാണു് പര�മശ്വരൻ എന്ന�ല്ലന്നും മണ്ഡനമിശ്ര�ന്റ

ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽനിഷ്ണാതന്മാരായപലപൂർവസൂരികളും ജീവിച്ചിരുന്നഒരുകുടുംബത്തി

ലാണു് പര�മശ്വര�ന്റ ജനന�മന്നു മാത്ര�മയുള്ളു എന്നും നാം മനസ്സിലാ�ക്കണ്ട

തുണ്ടു്. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ഗുരുക്കന്മാർ പിതൃവ്യന്മാരായ ഭവദാസനും വാസു�ദവനു

മായിരുന്നു. നീതിതത്വാവിർഭാവത്തി�ല കാര്യവാദം മ�റ്റാരു പിതൃവ്യനായ സുബ്ര

ഹ്മണ്യ�ന്റ നി�ദശമനുസരിച്ചും സ്വതഃപ്രമാണവാദം മുമ്പു പറഞ്ഞ വാസു�ദവ�ന്റ

ഉപ�ദശപ്രകാരവുമാണു് രചിച്ചതു്. അന്യഥാഖ്യാതിവാദം ശങ്കര�ന വന്ദിച്ചു�കാണ്ടു്

ആരംഭിയ്ക്കുന്നു. ഭവദാസനും വാസു�ദവനും ഭാട്ടമീമാംസയിലും സുബ്രഹ്മണ്യൻ പ്രാ

ഭാകരമീമാംസയിലും നിഷ്ണാതന്മാരായിരുന്നു. മണ്ഡനമിശ്രൻ വിഭ്രമവി�വകത്തിൽ

പഞ്ചഖ്യാതിക�ള വിവരിക്കുന്നു. �സ്ഫാടസിദ്ധിയിൽ ഭർത്തൃഹരിയു�ട പക്ഷ�ത്ത

അനുസരിക്കുകയും �സ്ഫാടതത്വസ്ഥാപനത്തിനു �വണ്ടി കുമാരിലഭട്ട�ന്റ �ശ്ലാക

വാർത്തികത്തിൽ പ്രപഞ്ചനം �ചയ്തിട്ടുള്ള വർണ്ണവാദങ്ങ�ള ഖണ്ഡിക്കുവാൻ ഉദ്യ

മിക്കുകയും �ചയ്യുന്നു. ശാബ്ദ�ബാധത്തി�ന്റ നിമിത്ത�ത്തപ്പറ്റിയാകുന്നു വാചസ്പതി

മിശ്രൻ തത്വബിന്ദുവിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നതു്. ക്രി.പി. പതിമൂന്നാം ശതകത്തിൽ ജീ

വിച്ചിരുന്ന ചിദാനന്ദപണ്ഡിതൻ ഒരു �കരളീയനായിരുന്നു എന്നാണു്ഐതിഹ്യം.

ആ മീമാംസകമൂർദ്ധന്യ�ന്റ ചരിത്ര�ത്തപ്പറ്റി യാ�താന്നും അറിയുന്നില്ല. അധ്യയ

നവാദം തുടങ്ങി �വദാപൌരു�ഷയത്വവാദം വ�ര നാല്പത്തിനാലു വാദങ്ങ�ളപ്പറ്റി

അ�ദ്ദഹം നീതിതത്വാവിർഭാവവാദത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നു. ദ്വിതീയപര�മശ്വരൻ

വ്യാഖ്യാനത്തിനു തിര�ഞ്ഞടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രകരണഗ്രന്ഥങ്ങളു�ട പ്രാമാണികത

എത്രകണ്ടു�ണ്ടന്നു മനസ്സിലാകുന്നതിനു�വണ്ടിയാണു് അവ�യപ്പറ്റി ഇത്രയും ഉപ

ന്യസിച്ചതു്. പര�മശ്വരൻ നീതിതത്വാവിർഭാവവ്യാഖ്യയിൽ നയതത്വസംഗ്രഹകാ

രനായ ഭട്ടവിഷ്ണുവി�നയും വി�വകതത്വകാരനായ രവി�ദവ�നയും സ്മരിക്കുന്നുണ്ടു്.

ഭട്ടവിഷ്ണു ത�ന്റസംഗ്രഹവ്യാഖ്യ രചിച്ചതു ഭവനാഥ�ന്റ നയവി�വകത്തിനാ�ണന്നു്

“ഭവനാഥവിവിക്തസ്യ നയതത്വസ്യ സംഗ്രഹഃ

യഥാമതി യഥാഭ്യാസം വർണ്ണ്യ�ത ഭട്ടവിഷ്ണുനാ”

എന്ന �ശ്ലാകത്തിൽനിന്നു വിശദമാകുന്നു. അ�ദ്ദഹം ചിദാനന്ദ�ന അ�പക്ഷിച്ചു്

അർവ്വാചീനനാണു്. വിഷ്ണുവി�ന്റ പുത്രനായ നാരായണൻ മണ്ഡനമിശ്ര�ന്റ ഭാവ

നാവി�വകത്തിനു ‘വിഷമഗ്രന്ഥി�ഭദിക’ എ�ന്നാരു വ്യാഖ്യാനം നിർമ്മിച്ചു. രവി�ദ

വൻ നയവി�വകത്തിനു രചിച്ച വ്യാഖ്യയാണു് വി�വകതത്വം. ഇവ�യല്ലാം പ്രാഭാ

കരമതപ്രതിപാദകങ്ങളായ മീമാംസഗ്രന്ഥങ്ങളാകുന്നു. ചിദാനന്ദൻ, വിഷ്ണു, നാരാ

യണൻ എന്നീ മൂന്നു ഗ്രന്ഥകാരന്മാരും �കരളീയരാണു്. ഇവരു�ട ജീവിതകാലം

ക്രി. പി. പതിനഞ്ചാം ശതകത്തി�ന്റ ആരംഭവുമാണു്. ഭവനാഥൻ പതി�നാന്നാം

ശതകത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നതായിഊഹിയ്ക്കാം. �ദശ�മ�തന്നറിയുന്നില്ല.

“ഇതി �ഗാപാലികാസൂനുരൃ�ഷഃ പിതുരനുഗ്രഹാൽ

അ�ന്തവാസീ പിതൃവ്യസ്യ ഭവദാസസ്യ ധീമതഃ”

എന്നും

“�യാ ന്യായകണികാവ്യാഖ്യാമക�രാൽ പര�മശ്വരഃ

തസ്യ പൌ�ത്രണതൽസൂ�നാ�രവാ�ന്തവാസിനാ മയാ”

എന്നും നീതിതത്വാവിർഭാവവ്യാഖ്യയിലും
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“നന്ദ�ഗാപസുതാ �ദവീ �വദാരണ്യനിവാസിനീ

മാത്രാ �ഗാപാലികാനാമ്നാ �സവിതാസ്മദ�പക്ഷയാ;

തൽപ്രസാദാദിയം വ്യാഖ്യാ മയാ വിരചിതാ കില

ഇതി �ഗാപാലികാസംജ്ഞാമസ്യാ വ്യാചക്ഷ�തബുധാഃ”

എന്നു �സ്ഫാടസിദ്ധിവ്യാഖ്യയിലും ദ്വിതീയപര�മശ്വരൻ ത�ന്നപ്പറ്റി ഉപന്യസി

ക്കുന്നു. അ�ദ്ദഹവും അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ പിതാവായ ഋഷിയുമാണു് മാനവിക്രമസാമൂ

തിരിയു�ട സദസ്യന്മാർ എന്നു ഞാൻ കരുതുന്നു. ഋഷി�യ ഒരു ഗ്രന്ഥകാര�നന്ന

നിലയിൽ നാം അറിയുന്നി�ല്ലങ്കിലും അക്കാലത്തു മലയാളക്കരയിൽ ജീവിച്ചിരു

ന്ന പണ്ഡിതന്മാരിൽ അ�ദ്ദഹം അ�ഗ്രസരനായിരുന്നു എന്നുള്ളതു നിർവിവാദമാ

ണു്. അ�ദ്ദഹ�ത്ത ‘മഹർഷി’ എന്ന ബിരുദനാമം നല്കിയാണു് സമകാലികന്മാർ

ബഹുമാനിച്ചുവന്നതു്. ‘മഹർഷി�ഗാപാലീനന്ദനകൃതിഃ’ എന്നു കൌമാരിലയുക്തി

മാലയിൽ അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ പുത്രനായ വാസു�ദവൻ പ്രസ്താവിക്കുന്നതു �നാക്കുക.

ഉദ്ദണ്ഡശാസ്ത്രികൾ  

“കിഞ്ചിൽപൂർവം രണഖളഭൂമി ശ്രീമദധ്യക്ഷ�യഥാ-

സ്തന്മീമാംസാദ്വയകലഗു�രാസ്സദ്മ പുണ്യം മഹർ�ഷഃ

വിദ്വദ്വൃ�ന്ദ വിവദിതുമനസ്യാഗ�ത യത്ര ശശ്വ-

ദ്വാഖ്യാശാലാവളഭിനിലയസ്തിഷ്ഠ�ത കീരസംഘഃ

ശാസ്ത്രവ്യാഖ്യാ ഹരിഹരകഥാ സൽകഥാഭ്യാഗതാനാ-

മാലാ�പാ വാ യദി സഹബു�ധരാക്ഷി�പദസ്യ �ചതഃ

തദ്വിസ്രബ്ധം ദ്വിജപരിവൃ�ത നിഷ്കുടാദ്രൌ നിഷണ്ണഃ

�കാകൂ�യഥാഃ; സ ഖലു മധുരാം സൂക്തിമാകർണ്ണ്യ തു�ഷ്യൽ.

ശ്ലാഘ്യച്ഛന്ദസ്ഥിതിമിതി മയാ �ശാഭ�നർ�ഥ നിയുക്തം

ശ്രാവ്യം ശ�ബ്ദസ്സരസസുമ�നാഭാജമഭ്രാന്തവൃത്തിം

ദൂരപ്രാപ്യം പ്രശിഥിലമിവ ത്വാം സ�ഖ, കാവ്യകല്പം

ധീമാൻ പ�ശ്യൽസ യദി നനു �ത ശുദ്ധഏവപ്രചാരഃ.”

എന്നു �കാകിലസ�ന്ദശത്തിലും, “�ത്രവി�ദ്യ�ശാ മഹർഷിർന്നിരുപമമഹിമാ

യദ്ധി�ത ജാഗരൂകഃ” എന്നു മല്ലികാമാരുതത്തിലും

“പയ്യൂരാഢ്യ, മഹർ�ഷ, കവിതാമാർ�ഗ്ഗ ച കാളിദാസം ത്വാം

ദാ�ന ച കല്പവൃക്ഷംസർവജ്ഞ�ത്വ ച ചന്ദ്രഖണ്ഡധരം”

എന്നു് ഒരു മുക്തകത്തിലും നല്കീട്ടുള്ള അനന്യസാധാരണമായ പ്രശസ്തിക്കു് ആ

മഹാനുഭാവൻ വിഷയീഭവിക്കണ�മങ്കിൽ അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ഭാട്ടപ്രാഭാകരമീമാം

സകളിലുള്ള പാണ്ഡിത്യം, ഇതരദർശനങ്ങളിലുള്ള അവഗാഹം, കാവ്യനിർമ്മാണ

കൌശലം, വിമർശനകലാ�വദഗ്ദ്ധ്യം, വിദ്വജ്ജന പക്ഷപാതം, ദാനശൌണ്ഡത,

ഷട്കർമ്മനിരതത്വം മുതലായ അപദാനങ്ങൾ എത്രമാത്രം അതിമാനുഷങ്ങളാ

യിരുന്നിരിക്കണം എന്നു നമുക്കു് ഏ�റക്കു�റ സങ്കല്പദൃഷ്ടി�കാണ്ടു സമീക്ഷണം

�ചയ്യാവുന്നതാണു്. കാക്ക�ശ്ശരിയും വസുമതീവിക്രമം നാടകത്തിൽഅ�ദ്ദഹ�ത്ത

“യസ്മിൻ പ്രീണാതി വാണീകരതലവിലസ-

ദ്വല്ലകീ�തൌല്യഭാജാം

�സാതാ വാതാശനാധീശ്വരവിശദശിരഃ

കമ്പസംഭാവിതാനാം
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വാചാം �മാചാമധൂളീപരിമളസുഹൃദാം

സർവദാ �നഗമാധ്വ-

ശ്രദ്ധാലുഃ �കരളക്ഷ്മാതലതിലകമൃഷി-

സ്സാഹിതീപാരദൃശ്വാ”

എന്നു മുക്തകണ്ഠമായി പുകഴ്ത്തിയിരിക്കുന്നു. ശാസ്ത്രികൾ വീണ്ടും മല്ലികാമാരുത

ത്തിൽ“കഥിതമ�പ്യതന്മീമാംസകചക്രവർത്തിനാ മഹർഷിപു�ത്രണപര�മശ്വ�രണ-

�വ�ദ സാദരബുദ്ധിരുദ്ധതത�ര തർ�ക്ക പരം കർക്കശഃ

ശാ�സ്ത്ര ശാതമതിഃ കലാസു കുശലഃ കാ�വ്യഷു ഭ�വ്യാദയഃ

ശ്ലാഘ്യസ്സൽകവിതാസുഷട്സ്വപി പടുർഭാഷാസു, സത്വം ക്ഷിതൌ

സർ�വാദ്ദണ്ഡകവിപ്രകാണ്ഡ, ദദ�സ ക�സ്മന വി�സ്മരതാം?”

എന്നു മഹൻ പര�മശ്വരഭട്ടതിരി തനിക്കു നല്കിയ പ്രശംസാപത്രം ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

അങ്ങ�നരണ്ടാമ�ത്തഋഷിയുംഅ�ദ്ദഹത്തി�ന്റഅഞ്ചുപുത്രന്മാരുമുൾ�പ്പ�ടആറു

�പ�ര നമുക്കുകിട്ടി. �വ�റയുംആഋഷിക്കു രണ്ടുപുത്രന്മാരുണ്ടായിരുന്നു�വാഎന്ന

റിയുന്നില്ല.

മൂന്നാമ�ത്ത ഋഷീയും പര�മശ്വരനും

ദ്വിതീയപര�മശ്വര�ന്റ പുത്രൻ തൃതീയർഷിയും തൃതീയർഷിയു�ട പുത്രൻ തൃതീയപ

ര�മശ്വരനുമാകുന്നു. തൃതീയപര�മശ്വര�ന്റ കൃതികളായി മീമാംസാസൂത്രാർഥ സം

ഗ്രഹം എന്ന ഗ്രന്ഥവും സുചരിതമിശ്ര�ന്റ കാശികയ്ക്കു് ഒരു ടീകയും നമുക്കു ലഭിച്ചിട്ടു

ണ്ടു്. �ജമിനീയസൂത്രങ്ങൾക്കു ശാബരഭാഷ്യം�പാ�ല വിസ്തൃതമായ ഒരു വ്യാഖ്യാ

നമാണു്സൂത്രർഥസംഗ്രഹം. സുചരിതമിശ്രൻക്രി. പി. പതി�നാന്നാംശതകത്തിൽ

ജീവിച്ചിരുന്നു. അ�ദ്ദഹം കുമാരിലഭട്ട�ന്റ �ശ്ലാകവാർത്തികത്തിനു രചിച്ചിട്ടുള്ള വ്യാ

ഖ്യാനമാണു് കാശിക. സൂത്രാർഥസങ്ഗ്രഹത്തി�ന്റആരംഭത്തിൽ പര�മശ്വരൻ

“ഇഷ്ടാനിഷ്ടപ്രാപ്തിഹാ�ന്യാർജ്ജാഗരൂകാ ഭവന്തു നഃ

ഋഷയഃ പിതാ�രാ �ദവാസ്സർവദാര്യാശ്ച മാതരഃ”

എന്ന �ശ്ലാകത്തിൽ ത�ന്റ മാതാപിതാക്കന്മാ�ര വന്ദിക്കുന്നു. ആര്യ�യന്നായിരു

ന്നുഅ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ മാതാവി�ന്റ നാമ�ധയം.

“�ജമിനിശബരകുമാരിലസുചരിതപരി�താഷ പാർഥസാരഥയഃ

ഉം�വകവിജയകാരൌ മണ്ഡനവാചസ്പതീ ച വിജയന്താം”

എന്ന വന്ദന�ശ്ലാകത്തിൽ അ�ദ്ദഹം പൂർവന്മാരായ പല മീമാംസാഗ്രന്ഥകാരന്മാ

�രയും സ്മരിക്കുന്നു. വിജയകാരൻ, പരി�താഷമിശ്ര�ന്റ അജിത എന്ന തന്ത്രവാർ

ത്തികവ്യാഖ്യയ്ക്കു ‘വിജയം’ എന്നവ്യാഖ്യാനം രചിച്ചഅനന്തനാരായണമിശ്രനാണു്.

‘പ്രണമാമ്യാചാര്യാൻ വാസു�ദവനാമാര്യാൻ’ എന്നു സൂത്രാർഥസങ്ഗ്രഹത്തിൽ

കാണുന്ന പ്രസ്താവനയിൽ നിന്നു വാസു�ദവനായിരുന്നു പ്രസ്തുത പര�മശ്വര�ന്റ

ഗുരു എന്നു ഗ്രഹിക്കാം. “യഥാ ച തത്രഭവന്തഃ ഷഡ്ദർശനീപാരദൃശ്വ�ത്വ സത്യ

പി�ശഷതഃ കൌമാരിലതന്ത്രസ്വാതന്ത്ര്യവത്തയാ വിവൃതതത്വാ വിർഭാവതത്വബിന്ദു

�സ്ഫാടസിദ്ധയഃ അസ്മൽപിതാമഹപാദാവിഭ്രമവി�വകവ്യാഖ്യായാം” എന്ന വാക്യ
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ത്തിൽ അ�ത ഗ്രന്ഥത്തിൽത്ത�ന്ന അ�ദ്ദഹം ദ്വിതീയപര�മശ്വര�ന്റ സർവതന്ത്ര

സ്വതന്ത്രത�യയും സ്മരിക്കുന്നു.

വാസു�ദവയമകകവി

ദ്വിതീയപര�മശ്വര�ന്റ സ�ഹാദരനായി വാസു�ദവൻ എ�ന്നാരു പണ്ഡിതനുണ്ടാ

യിരുന്നുഎന്നുപ്രസ്താവിച്ചുവ�ല്ലാ. അ�ദ്ദഹം ഒരുശാസ്ത്രജ്ഞനുംയമകകവിയുമായി

രുന്നു. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റകൃതികളായി (1) കൌമാരിലയുക്തിമാലഎ�ന്നാരുശാസ്ത്രഗ്ര

ന്ഥവും (2) ച�കാര സ�ന്ദശം എന്നസ�ന്ദശകാവ്യവും (3) �ദവീചരിതം(4) സത്യത

പഃകഥ (5) ശി�വാദയം (6) അച്യുതലീലഎന്നീ നാലു യമകകാവ്യങ്ങളും (7) വാക്യാ

വലി എന്ന മ�റ്റാരു കാവ്യവും നമുക്കു ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ‘മഹർഷി �ഗാപാലീനന്ദനകൃ

തിഃ’എന്നുകൌമാരിലയുക്തിമാലയു�ടഅവസാനത്തിൽഒരുകുറിപ്പുകാണുന്നുണ്ടു്.

അതി�ല ഓ�രാ �ശ്ലാകവും വരരുചിയു�ട ഓ�രാ വാക്യം�കാണ്ടു് ആരംഭിക്കുന്നു.

“ഗീർണ്ണ�ശ്രയസ്കരീതി ശ്രുതിരിഹ പഠനീ�യതി പിത്രാദിവാചാ” എന്നു് ആദ്യ�ത്ത

�ശ്ലാകം തുടങ്ങുന്നു. വാക്യാവലിയിൽ ശ്രീകൃഷ്ണചരിതമാണു് ഇതിവൃത്തം. അതു നാ

ലുസർഗ്ഗത്തിലുള്ള ഒരുകാവ്യമാകുന്നു. അതി�ല �ശ്ലാകങ്ങളും വരരുചിവാക്യങ്ങൾ

�കാണ്ടുത�ന്നആരംഭിക്കുന്നു. ഒരു �ശ്ലാകം ഉദ്ധരിക്കാം:

“ഭ�വാ ഹി യാജ്യസ്സുത�നാ ഭവാന്യപി

സ്വയം ഭവ�ത്യതി മുനീന്ദ്രഭാഷിതം

ക്ഷണാദൃതം കർത്തുമിവാത്മനാഹരി-

സ്സു�ഖന ചാസൂയത �ഭാജകന്യയാ.”

ച�കാരസ�ന്ദശം

‘ച�കാരസ�ന്ദശം’ എന്ന കാവ്യവും വാസു�ദവയമകകവിയു�ട കൃതിയാ�ണന്നു്

ഊഹി�ക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഗ്രന്ഥാന്തത്തിൽ വാസു�ദവകൃത�മന്നു മുദ്രയും ‘�ഗാപാ

ല്യപിജയതു സാ’ എന്നു് ഇഷ്ട�ദവതയു�ട സ്മരണവുമുണ്ടു്. പ�ക്ഷ �വദാരണ്യജ

ന്മാവായ മ�റ്റാരു വാസു�ദവ�നന്നും വരാവുന്നതാണു്. സാധാരണ സ�ന്ദശങ്ങ

ളിൽനിന്നു് സർവഥാഭിന്നമായ ഒരു രീതിയാണു് കവി ഈ വാങ്മയത്തിൽ സ്വീക

രിച്ചിരിക്കുന്നതു്. ഒരു നായിക ഭർത്തൃസഹിതയായി (ശാർദ്ദൂലപുരം) ചിദംബരത്തു

താമസിക്കുന്ന കാലത്തു തീർഥാടനം �ചയ്തു�കാണ്ടിരുന്ന ചില ബ്രാഹ്മണർ അവി

�ട �പാവുകയും അവ�രാടുകൂടി നായകൻ ഒരു സൂര്യഗ്രഹണം സംബന്ധിച്ചു �കര

ള�ദശത്തിലുള്ള �വദാരണ്യ�ക്ഷത്രത്തിൽ �ദവീദർശനത്തിനായി പുറ�പ്പടുകയും

�ചയ്തു. നായക�ന്റ പ്രത്യാഗമനത്തിനു കാലതാമസം �നരിടുകയാൽ വിര�ഹാൽ

ക്കണ്ഠിതയായ നായക ഒരു ച�കാരപക്ഷി�യക്കണ്ടു് അതി�നാടു ത�ന്റ ഭർത്താ

വി�ന അവി�ട�യാ മാർഗ്ഗസ്ഥിതമായ മ�റ്റ�തങ്കിലും �ക്ഷത്രത്തി�ലാ �പായി

തിരഞ്ഞുപിടിച്ചു ത�ന്റ സ�ന്ദശം അറിയിയ്ക്കുവാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഇതിൽനിന്നു്

ഇതിവൃത്തം സാങ്കല്പികമാ�ണന്നു വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട�ല്ലാ. കാവ്യം ആരംഭിയ്ക്കുന്നതു

താ�ഴക്കാണുന്നവിധത്തിലാണു്.

“കാചിന്നാരീ കിമപി ച ഗ�ത കാന്തമുദ്ദിശ്യ ദൂരം

കാലം കാ�ന്തബഹുതരമനായാതി കാര്യാന്ത�രണ

കാമാർത്ത്യാ നിശ്യഹനി ച സമാ നാഡികാ മന്യമാനാ
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ക്ലാന്താ പശ്യൽ കമചി ച കദാപ്യന്തി�ക തം ച�കാരം.”

ഭർത്താവി�ന്റ യാ�ത്രാ�ദ്ദശ്യ�ത്തപ്പറ്റി നായിക ഇങ്ങ�ന പറയുന്നു:

“യാതഃ കാ�ന്താ മമ ഖഗപ�ത! �കരളാൻ പുണ്യ�ദശാൻ

കീർത്തിസ്തംഭാനിവ ഭഗവ�താ �രണു�കയസ്യ രമ്യാൻ

�വദാരണ്യാഹ്വയപുരവ�ര �വദഗമ്യാം വസന്തീം

ദുർഗ്ഗാം ദുർഗ്ഗാർത്ത്യപനയകരീം �ലാകിതും �ലാകനാഥാം.”

‘ശ്രുതിവനമിതി ഖ്യാതിമൽസ്ഥാനം’ എന്നും മറ്റും ആ �ക്ഷത്ര�ത്തപ്പറ്റി പി�ന്നയും

നിർ�ദ്ദശിക്കുന്നുണ്ടു്. നായക�ന്റ അവസ്ഥ�യപ്പറ്റി നായിക ശങ്കിക്കുന്നതു് അടി

യിൽ കാണുന്നവിധത്തിലാണു്:

“ഭക്ത്യാ തസ്മാന്ന കിമു നിഗമാരണ്യ�താ നിർഗ്ഗ�താസൌ?

യദ്വാന്യത്ര ക്വചന ഗതവാൻ �കനചിൽ കാര�ണന?

ദൃശ്യം പശ്യൻ ബഹുവിധമപി ത്വഷ്ടുരാശ്ചര്യഭ്ര�ത

ത�ത്രവാ�സ്ത കിമുത? ഗതവാൻ മയ്യസൌ വിസ്മൃതിം വാ?

കിം വാ ഗച്ഛൻ പഥി സ വിപി�ന വ്യാഘ്രവക് ത്രം പ്ര�പ�ദ?

ദസ്യുഗ്രസ്തഃ കിമു ബത? നദീലംഘ�ന മഗ്നതുർവാ”

ചിദംബരത്തുനിന്നു പുറ�പ്പട്ടു ശ്രീരങ്ഗം, കുംഭ�കാണം, �വദാരണ്യം (�ചാള�ദശ

ത്തി�ല ഒരു ശിവ�ക്ഷത്രം), രാ�മശ്വരം മുതലായ സ്ഥലങ്ങളിൽ സഞ്ചരിച്ചു താമ്ര

പർണ്ണി നദി കടന്നു കന്യാകുമാരിയിൽഎത്തിയാൽഅവി�ടനിന്നു വട�ക്കാട്ടു �ക

രളമാ�ണന്നു കവി ഉൽ�ബാധിപ്പിക്കുന്നു. താ�ഴക്കാണുന്നതു �കരളത്തി�ന്റ വർ

ണ്ണനമാണു്.

“�ലാകിഷ്യ�ന്ത മഹിതസഹ�വശാല്യശാലിപ്ര�രാ�ഹഃ

�കദാരൌ�ഘഃ പതഗ! രുചി�രഃ �കരളാശ്ശ്യാമളാ�സ്ത

യ�ത്ര�ക്ഷ്യരൻ ദ്വിജവര! ,മഹായജഞശാലാ വിശാലാ

�ദവ�ക്ഷ�ത്രഷ്വപിച മരുതാ കമ്പ്യമാനാഃ പതാകാഃ

“�വദാഭ്യാ�സ . . . ഭിരമതാമാത്മധർ�മ്മസ്ഥിതാനാം

വി�പ്രന്ദ്രാണാം വസതി വിതതീഃ �കരളാ�സ്ത ദധാനാഃ

�ത�സ്തർദ്ധ�ന്യർഭൃശമുപഗതാഃ കസ്യ ന പ്രീത�യസ്യുർ-

ധർ�മ്മ്യ വർത്മന്യഭിരതിയു�ത രാജഭിഃ പാല്യമാനാഃ.”

ശുചീന്ദ്രംശിലീന്ധ്രാഹ്വയഗ്രാമം, തിരുവനന്തപുരം, �കാല്ലം, �ചങ്ങന്നൂർ (രക്തഗുഞ്ജാഭി

ധാനഗ്രാമം—�ചങ്കുന്നിയൂർ), തിരുവല്ലാ (ശ്രീബില്വാഖ്യപുരം), കുമാരനല്ലൂർ, �ചങ്ങ

ന്നൂർ (സ്കന്ദശാലിഗ്രാമം), �വക്കം, തൃപ്പൂണിത്തുറ (പൂർണ്ണ�വദം), തൃക്കാരിയൂർ

(കാര്യാഭിധഗ്രാമം) ഇടപ്പള്ളി (അന്തരാഖ്യം വിഹാരം), �ചന്നമങ്ഗലം (മങ്ഗലം

ശക്രജാഖ്യാം ബിഭ്രൽ), ഇരിങ്ങാലക്കുട (സങ്ഗമഗ്രാമം), �പരുമനം (ബൃഹന്മാന

സഗ്രാമം), തിരുവഞ്ചിക്കുളം, തിരുവാലൂർ (ബാലധിഗ്രാമം), �ഗാവിന്ദപുരം, കൃഷ്ണപു

രം, കഴുകമ്പലം (ഗൃ�ധ്രാപപദ�ക്ഷത്രം), തൃക്കണാമതിലകം, തൃശ്ശൂർ, അരിയന്നൂർ

(ആര്യകന്യാഗ്രാമം), ഗുരുവായൂർ, ശങ്കരപുരം, ശക്തിഗ്രാമം, ധീഗ്രാമം, തിരുനാ

വാ, ചമ്രവട്ടം എന്നിങ്ങ�ന അ�നകം വിശിഷ്ടസ്ഥലങ്ങ�ളയും ചില നദിക�ളയും

മറ്റും കവി സ്മരിക്കുന്നു�ണ്ടങ്കിലും ചരിത്രസംബന്ധമായുള്ള സൂചനകൾഈ കാവ്യ

ത്തിൽ വിരളമാണു്. ചില സ്ഥലങ്ങൾക്കു �പരുകൾ പുതുതായി സൃഷ്ടിച്ചും (�ചങ്ങ
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ന്നൂർ തിരുവല്ലാ �പരുമനം മുതലായവ �നാക്കുക) ചിലതുകൾ ആനുപൂർവി�തറ്റി

ച്ചും കാണുന്നു. പയ്യൂർ ഭട്ടതിരിമാരു�ട ഇഷ്ട�ദവതാ�ക്ഷത്രം തൃശ്ശൂരിൽനിന്നു 16 നാ

ഴിക വടക്കുപടിഞ്ഞാറായിസ്ഥിതി�ചയ്യ�വ, കവി തിരുനാവാ�ക്ഷത്ര�ത്തസ്മരിച്ച

തിനു �മൽ അതി�ന വർണ്ണിക്കുന്നതു�കാണ്ടു പ്രസ്തുത സ�ന്ദശം രചിച്ച കാലത്തു

പയ്യൂർ ഭട്ടതിരിമാർ �പാർക്കളത്തല്ല താമസിച്ചിരുന്ന�തന്നു് ഊഹിക്കാൻ ന്യായമു

�ണ്ടന്നു ചിലർ പറയുന്നു. ഇതു �ക്ഷാദക്ഷമമല്ല. സ്ഥലങ്ങളു�ട സംഖ്യാനത്തിൽ

കവി �വ�റയും പൌർവാപര്യം �തറ്റിച്ചിട്ടുള്ളതായി കാണാം. തൃശ്ശൂരി�നപ്പറ്റിയുള്ള

വർണ്ണനത്തിൽനിന്നു് ഒരു �ശ്ലാകം ഉദ്ധരിക്കാം:

“ഐശ്വ�ര്യ തം പരമരുചിരം സർവതശ്ശാതകൌംഭം

യൽ�കലാസം വി ദുരിഹ ജനാ ദക്ഷിണം പൂർണ്ണ�വദം

പ്രാപ്യം പ്രാജ്യം ശിവപദമിദം വന്ദിതം; കിഞ്ച ദൃശ്യം

വസ്ത്വപ്യസ്തീഹസുബഹുതരം സർവ�ലാ�കശ്ച �സ�വ്യ.”

പൂർ�വാത്തരസ�ന്ദശങ്ങളു�ട വ്യവ�ച്ഛദം ഞാൻ വായിച്ച മാതൃകയിൽ കാൺമാ

നില്ല. ആ�കയുള്ള നൂറ്റി�ത്താണ്ണൂ�റാളം പദ്യങ്ങളിൽ നൂറ്റൻപത്തിര�ണ്ടാളം പദ്യ

ങ്ങൾ, പൂർവസ�ന്ദശ�മ�ന്നാന്നു കവി സങ്കല്പിച്ചിട്ടു�ണ്ടങ്കിൽ അതിൽ ഉൾ�പ്പടുന്ന

തായി പരിഗണിക്കാവുന്നതാണു്. ഉത്തരസ�ന്ദശം മിക്കവാറും �വദാരണ്യ�ക്ഷത്ര

ത്തി�ന്റവർണ്ണനമാകുന്നു. നായകസന്ദർശനവുംസ�ന്ദശവാചകവുംനാലഞ്ചുപദ്യ

ങ്ങൾ�കാണ്ടു കവി സങ്ഗ്രഹിക്കുന്നു.

“കൃഷ്ണ�ദ്വപായനമുനികൃതാ ഭാരതാഖ്യാ കഥാ സാ

�ദവീമാഹാത്മ്യമപി മഹിതം തൽപുരാണാന്തരം ച

ശ്രീമദ്രാമായണവരകഥാ സാപി വാല്മീകിഗീതാ

ശ്രൂ�യരം�സ്തശ്രവണസുഭഗാ ഹ്യാഗമാശ്ചാപി സർ�വ.

ഗാനം ശൃണ്വന്നധികമധുരം ബ്രഹ്മബന്ധ്വങ്ഗനാനാം

താനം ഷട്ജാദിഭിരഭിയുതം �ശ്രാതചിത്താഭിരാമം

വാദ്യാനാം ച സ്വനിതമമിതം ചാരുനാനാവിധാനാം

ഭൂ�യാ �വദാംശ്ചതുര ഋഷിഭിർമ്മാനു�ഷ�ശ്ചര്യമാണാൻ.

മന്വാ�ദർഗാം ശൃണു ച പദവാക്യാത്മഭാഷ്യാണി ടീകാ-

സൂത്രവ്രാതാന്യപി മുനികൃതാന്യുല്ലസദ്വാർത്തികാനി

കാവ്യം ശ്രാവ്യം ശൃണു ച മധുരം നാടകം ചാപി നാനാ-

ഭൂതം ഭൂതം രമയദഖിലം കാളിദാസാദിഭൂതം.”

എന്നും മറ്റും ആ �ക്ഷത്രത്തി�ന്റ സംസ്കാരാധിഷ്ഠിതമായ മാഹാത്മ്യ�ത്ത കവി ഉദീ

രണം �ചയ്യുന്നു. നായിക ത�ന്റ ഭർത്താവി�ന്റ �ദഹ�ത്ത വർണ്ണിച്ചു �കൾപ്പിക്കു

ന്നതു താ�ഴക്കാണുന്നവിധത്തിലാണു്:

“നായം നീ�ലാ ന ചസിതതനുഃ സ്വർണ്ണവർ�ണ്ണാ യുവാ തു

ഹ്ര�സ്വാ ദീർ�ഘാപി ച ന നിതരാം രൂപവാംശ്ചാരുവർഷഃ”

കവിതയ്ക്കു ശബ്ദമാധുര്യം വള�രക്കുറവാണു്. അസഹ്യമായ യതിഭങ്ഗ�ദാഷവും

അതിൽ അങ്ങിങ്ങു ധാരാളമായി മുഴച്ചു നില്ക്കുന്നു. എങ്കിലും പ്രസ്തുത കാവ്യത്തി�ന്റ

പഠനത്തിൽനിന്നു നമുക്കു പലവിധത്തിലുള്ള അറിവുകളും ലഭിക്കുന്നു�ണ്ടന്നുള്ള

പരമാർത്ഥം വിസ്മരിക്കാവുന്നതല്ല.
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യമകകാവ്യങ്ങൾ

�ദവീചരിതത്തിൽ കവി �വദാരണ്യത്തി�ല �ഗാപാലി ശ്രീകൃഷ്ണ�ന്റ സ�ഹാദരി

യായ കാത്യായനീ�ദവിയാ�ണന്നുസമർത്ഥിക്കുന്നു. ആ�കആറാശ്വാസങ്ങളുണ്ടു്.

“ഇതിശ്രീമൽകാത്യായനീ പദാംബുജമധുവ്ര�തനശ്രീമദ്�ഗാപാലീസു�തനശ്രീവാ

സു�ദ�വന വിരചി�ത” എ�ന്നാരു കുറിപ്പു് ഈ കാവ്യത്തി�ന്റ അവസാനത്തിൽ

കാണ്മാനുണ്ടു്.

ചില �ശ്ലാകങ്ങൾ ചുവ�ട �ചർക്കുന്നു:

“ഭക്ത്യാ �ദവീതമദശ്ചരിതമിദം യച്ഛിവാമു�ദ വീതമദഃ

കാവ്യം പരമമരചയം പഠന്നിദം �മാദയതി ഹി പര മമരചയം.

സസുധാശാനാം ഭൂതാരാധ്യാ ജഗതാം ചതുർദ്ദശാനാം ഭൂതാ

മാതാ �വദവനമിതാധിജനാര്യാ വിജയതാം �വദവനമിതാ

സദാശിവാശിവാപരാ പരാജയത്വനുത്തമാ

നി�കത�വദകാനനാ പരാ ജയത്വനുത്തമാ.”

സത്യതപഃകഥയിൽ കവി ത�ന്റ പൂർവനും സത്യതപ�സ്സന്ന അപരാഭിധാന

ത്താൽ വിദിതനുമായ ഒരു ഋഷി �വദാരണ്യത്തിലും ഭാരതപ്പുഴയു�ട തീരത്തിലും

അനുഷ്ഠിച്ച തപസ്സി�നപ്പറ്റി വർണ്ണിക്കുന്നു. അതിൽ നിന്നു ചില �ശ്ലാകങ്ങൾതാ�ഴ

ഉദ്ധരിക്കുന്നു:

“സ്വസ്തി ഭ�വദമിതാ�യ �വദവനം ശ്രൂയമാണ �വദമിതാ�യ

�ദ�വ്യ നാമാഗസ്യസ്ഥിതം തടകം ച നാമാഗസ്യ.”

***

ഗദിതം പരമാഖ്യാനം നാശിതവന്തൌ മ�യഹ പരമാഖ്യാനം

ഭ�ക്തനാമ്നായമിതം ഭൂതമൃ�ഷൌസത്യതപസി നാമ്നാ യമിതം.

സത്യതപാനാമാസ (വ്യഘ) ഋഷിര�ഗ്ര്യാ ദ്വിജാധി പാനാമാസ

സപുനർ�വദമഹാർത്ഥം നാകസദാം ഭൂസദാഞ്ച �വദ മഹാർത്ഥം.”

ആദ്യ�ത്ത ഋഷിയു�ട തപസ്സി�ന കുറിച്ചായിരിക്കാം പ്രസ്തുത കാവ്യത്തിൽ പ്രതി

പാദിച്ചിരിക്കുന്നതു്. ആ�ക മൂന്നാശ്വാസങ്ങളാണുള്ളതു്. കവിയു�ട എട്ടു സ�ഹാ

ദരന്മാ�രപ്പറ്റി ഇതിൽ പ്രസ്താവനയുള്ളതായി ചിലർ പറയുന്നതു നിർമ്മൂലമാകുന്നു.

ശി�വാദയത്തി�ലആദ്യ�ത്ത രണ്ടാശ്വാസങ്ങൾകിട്ടിയിട്ടുണ്ടു്. അതിലും കവിയു�ട

സ�ഹാദരന്മാ�രപ്പറ്റി ഒരു പ്രസ്താവനയും കാണുന്നില്ല. നാലു പാദത്തിലും യമകമു

�ണ്ടന്നുള്ളതാണു് പ്രസ്തുത കാവ്യത്തി�ന്റ വി�ശഷം. അതി�ല രണ്ടു �ശ്ലാകങ്ങൾ

താ�ഴ �ചർക്കുന്നു:

“സ്വസ്തിഭ�വദവനാ�യവാര്യാ�യ �ഗാരവാപ്ത�വദ വനാ�യ

(സസമീ) �ദ്വദവനാ�യകാത്താശ്രമഗർഷിജപഗ�വദ വനാ�യ.

�വദാരണ്യന്നാമസ്തർഷിയദിതമഖില�താഹിരണ്യന്നാമ

ശൂചിസദരണ്യന്നാമ �ഹ്യതി യ�ശാ യന്നതശ്ശരണ്യന്നാമ.”

അച്യുതലീലയി�ല ഇതിവൃത്തം ബാലകൃഷ്ണ�ന്റ ചരിതമാണു്. നാലാശ്വാസങ്ങൾ

ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ആ ഗ്രന്ഥത്തി�ല രണ്ടു �ശ്ലാകങ്ങൾഅടിയിൽ �ചർക്കുന്നു:
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“ജയതീ ശ്രുതികാന്താരം ശ്രി�താ ഗു�ണാല്ലാസി �വദരുതികാന്താരം

�ദവീനാനാപർണ്ണാശ്രിതവൃഷമുനിമജ്ജഗൽ പുനാനാപർണ്ണാ.

യാസഭുവി വിധാത്രാദ്യാ ത്രിദശാന്നത്വാച്യുതസ്യ വിവിധാത്രാദ്യാഃ

ലീലാസദ്യമ�കന ഗ്ര�ന്ഥന മ�യാച്യ�ത ലസദ്യമ�കന.”

അച്യുതലീലയിൽ കവി ത�ന്റ �ജ്യഷ്ഠനായ ഭവദാസ�ന വന്ദിക്കുന്നുണ്ടു്:

“പ്രണ�താസ്മി ഗതം ഭവസാഗരനാവികസദ്ധൃദയം ഭവദാസമഹം

ഭവഭക്തതയാനുഭവന്തമിതം വികസദ്ധൃദയം ദവദാസമഹം.”

എന്ന പദ്യം �നാക്കുക. വാസു�ദവ�ന്റ യമകകവിത പട്ടത്തു പ�ട്ടരിയു�ടതുമായി

താരതമ്യ�പ്പടുത്തു�മ്പാൾഅവരമാ�ണങ്കിലും അതിനുംആസ്വാദ്യതയി�ല്ലന്നുപറ

യാവുന്നതല്ല. വാസു�ദവൻ ദ്വിതീയപര�മശ്വര�ന്റസ�ഹാദരനാ�ണന്നുകാണുന്ന

സ്ഥിതിക്കു് അ�ദ്ദഹവും പതി�നട്ടരക്കവികളിൽ ഒരാളായിരുന്നിരിക്കുവാൻ ഇടയു

ണ്ടു്. പട്ടത്തു വാസു�ദവഭട്ടതിരി�യപ്പറ്റി പ്രസ്താവിക്കു�മ്പാൾഞാൻ പ്രാസംഗികമാ

യി സ്മരിച്ച ഗ�ജന്ദ്ര�മാക്ഷംഈ യമകകവിയു�ട കൃതിയല്ല. അതി�ന്റ പ്ര�ണതാ

വി�നക്കുറിച്ചു യാ�താരറിവും എനിക്കു കിട്ടീട്ടി�ല്ലന്നു വീണ്ടും പറഞ്ഞു�കാള്ള�ട്ട.

പര്യായപദാവലി

�കരളത്തിൽ വ്യാകരണം അധ്യയനം �ചയ്യുന്നവർക്കു് അത്യന്തം ഉപകാരമായി

പര്യായപദാവലി എ�ന്നാരു ഗ്രന്ഥമുണ്ടു്. വ്യാകരണപദാവലി എന്നും അതിന്നു

�പരു കാണുന്നു. പ്രസ്തുതകൃതിയു�ട നിർമ്മാതാവു വാസു�ദവസംജ്ഞനായ ഒരു

പണ്ഡിതനാകുന്നു. അ�ദ്ദഹം പയ്യൂർ ഭട്ടതിരിമാരിൽ ആ�രങ്കിലുമാ�ണാ എന്നു

നിശ്ചയമില്ല. ഗ്രന്ഥത്തി�ന്റസ്വരൂപ�മ�ന്തന്നുതാ�ഴ ഉദ്ധരിക്കുന്ന �ശ്ലാകങ്ങളിൽ

നിന്നു വിശദമാകുന്നതാണു്:

“നമശ്ശിവായ കന്ദർപ്പദർപ്പഹാരീദൃഗഗ്ന�യ

ഗിരീന്ദ്രതനയാസക്തമാനസാ�യന്ദുമൌല�യ.

�ഗാവിന്ദം �ഗാപ�ഗാപീനാം നന്ദനം നന്ദനന്ദനം

വൃന്ദാരകമുനിവ്രാ�തർവന്ദ്യം വന്ദാമ�ഹ വയം.

പൂജിതം വിഘ്നഭീ�തന ശി�വനാപി പുരദ്വിഷാ

സർവസമ്പൽകരം �ദവം നമാമി ഗണനായകം.

പ്രണമ്യ വിദുഷസ്സർവാൻ പദാനാം ധാതുജന്മനാം

ഉച്യ�ത വാസു�ദ�വന പര്യാ�യണപദാവലിഃ

പ്രസിദ്ധാനപ്രസിദ്ധാംശ്ച�വദികാൻ ലൌകികാൻബ്രു�വ

ലട്പ്രത്യയാന്താൻ പര്യായാൻ �കവലാം�ശ്ചാപസർഗ്ഗജാൻ

പ്രത്യാഹാരാംശ്ചസൂത്രാണി പ്രക്രിയാം ബഹുവിസ്താരാം

മുക്ത്വാ പ്രയസ്യ�തഽസ്മാഭിഃ പര്യായപദസങ്ഗ്ര�ഹ.”

അ�ദ്ദഹം പ്രസിദ്ധങ്ങളും അപ്രസിദ്ധങ്ങളും �വദികങ്ങളും ലൌകികങ്ങളും �കവല

ങ്ങളും ഉപസർഗ്ഗജങ്ങളുമായ ലട്പ്രത്യയാന്തപദങ്ങ�ള സംഗ്രഹിക്കുന്നു; എന്നാൽ

പ്രത്യാഹാരങ്ങൾ, പാണിനിസൂത്രങ്ങൾ, ബഹുവിസ്തരമായ പ്രക്രിയ ഇവ�യ വിട്ടുക

ളയുകയും �ചയ്യുന്നു. കാവ്യത്തി�ന്റ രീതി താ�ഴ കാണുന്ന കാരകാവതാര�ശ്ലാക

ങ്ങളിൽനിന്നു വ്യക്തമാകും:
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“ക്രിയാ�ഹതുഷുസർ�വഷു യസ്സ്വത�ന്ത്രാ വിവക്ഷിതഃ

�ജ്ഞയസ്സകർത്താ കർമ്മാദികാരകാണാമധീശ്വരഃ

സ്വത�ന്ത്രാ �യാജ�കാ �ഹതുരിതി കർത്താ ഭ�വത്ത്രിധാ

സ്വത�ന്ത്ര കർത്തരി �പ്രാ�ക്തപ്രഥമാ സ്യാൽ ക്രിയാ പ�ദഃ

ബാല�ശ്ശ�ത ശശീ ഭാതി വൃക്ഷസ്തിഷ്ഠതി തദ്യഥാ.

യാജയന്തി ദ്വിജാ ഭൂപമിത്യാദി സ്യാൽ പ്ര�യാജ�ക.

ആഹ്ലാദയതി ശീതാംശുർജ്ജടീ ഭീഷയ�ത ശിശൂൻ

വിനീ�താ ലഭ�ത ധർമ്മമിതി വാ �ഹതുകർത്തരി.”

കർമ്മാദികാരകങ്ങൾക്കു് അധീശ്വരനായ കർത്താവി�നപ്പറ്റി ബാലന്മാർക്കു് ഇതി

ലധികം എന്താണു് അറിവാനുള്ളതു്? വിശിഷ്ടങ്ങളായ ഉദാഹരണങ്ങൾപ്രസ്തുതഗ്ര

ന്ഥ�ത്തആമൂലാഗ്രം അലങ്കരിക്കുന്നു.

സുബ്രഹ്മണ്യൻ

പൂർവമീമാംസയി�ല പ്രഥമസൂത്രത്തിനു സുബ്രഹ്മണ്യൻ എ�ന്നാരു �കരളീയപ

ണ്ഡിതൻ ‘ശാ�സ്ത്രാപന്യാസമാലിക’ എന്ന �പരിൽ ഒരു വ്യാഖ്യാനം രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

അതിൽ താൻ സുബ്രഹ്മണ്യ�ന്റ ശിഷ്യനാ�ണന്നും തത്വാവിർഭാവത്തിലും അതി

�ന്റ വ്യാഖ്യാനത്തിലും മറ്റും ഉൽഘാടനം �ചയ്തിട്ടുള്ള യുക്തിക�ളയാണു് അനുസരി

ക്കുന്ന�തന്നുംഅ�ദ്ദഹം പ്രസ്താവിക്കുന്നു. തത്വാവിർഭാവത്തി�ന്റ വ്യാഖ്യ ദ്വിതീയപ

ര�മശ്വര�ന്റതായിരിക്കണം. ഭവനാഥനയവി�വകം, ഭട്ടവിഷ്ണുവി�ന്റ നയതത്വസം

ഗ്രഹം, പാർത്ഥ സാരഥിമിശ്ര�ന്റ ന്യായരത്നമാല എന്നീ ഗ്രന്ഥങ്ങ�ള സ്മരിക്കുക

യും ഭട്ടവിഷ്ണുവി�ന്റ മതങ്ങ�ള വിമർശിക്കുകയും �ചയ്തിരിക്കുന്നു. അ�ധാലിഖിതങ്ങ

ളായ പദ്യങ്ങൾശ്ര�ദ്ധയങ്ങളാണു്:

“തത്വാവിർഭാവതദ്വ്യാഖ്യാദ്യുക്തയുക്ത്യനുസാരിണീം

ആദ്യസൂ�ത്ര വിധാസ്യാമഃ ശാ�സ്ത്രാപന്യാസമാലികാം.

സതി വിഭ�വ ദാന്തസ്യ സ്ഫുടതരഹൃദയാവഭാസി �വദാന്തസ്യ

ഏതാം സുബ്രഹ്മണ്യസ്യാ�ന്തവാസീ ക�രാതി സുബ്രഹ്മണ്യഃ”

രണ്ടാമ�ത്ത പദ്യത്തി�ല യമകപ്ര�യാഗം �നാക്കു�മ്പാൾ വാസു�ദവകവിയു�ട

സ�ഹാദരനായ സുബ്രഹ്മണ്യനായിരിക്കാം ശാ�സ്ത്രാപന്യാസമാലികയു�ട പ്ര�ണ

താവു് എന്നു �താന്നി�പ്പാകും. ആ സുബ്രഹ്മണ്യനും പ്രാഭാകരനിഷ്ണാതനായിരുന്നു

വ�ല്ലാ.

സർവപ്രത്യയമാല

ശങ്കരാര്യ�ന്റ അനുജനായ ശങ്കരാര്യൻ രചിച്ചതായി ‘സർവപ്രത്യയമാലാ’ എന്ന

സംജ്ഞയിൽ ഒരുവ്യാകരണഗ്രന്ഥമുണ്ടു്. അതും പര്യായപദാവലി�പാ�ല വിദ്യാർ

ത്ഥികൾക്കു വള�ര പ്ര�യാജനകരമാകുന്നു. ആ ഗ്രന്ഥത്തി�ന്റആരംഭത്തിലുള്ളവ

യാണു് അടിയിൽ പകർത്തുന്ന �ശ്ലാകങ്ങൾ:

“അഭംഗുരകലാദാനസ്ഥൂലലക്ഷത്വമീയു�ഷ

തുംഗായ മഹ�സ ത�സ്മതുരംഗായ മു�ഖ നമഃ

ശിവാത്മജമവിഘ്നായസുരാസുരസുപൂജിതം
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32 അദ്ധ്യായം 20. സംസ്കൃതസാഹിത്യം

സർവക്രിയാദൌ സർവാര്യം വ�ന്ദ ഗണപതിം പ്രഭും.

�ഗാവിന്ദം �ഗാപ�ഗാപീനാം നന്ദനം നന്ദനന്ദനം

വ�ന്ദ വൃന്ദാര�കർവന്ദ്യമിന്ദിരാനന്ദകാരിണം.

പ്രത്യയഗ്രഥി�തശ്ശ�ബ്ദഃ പര്യാ�യസ്സർവധാതു�ജഃ

ശങ്കരാര്യാനു�ജാ മാലാം ശങ്കരാര്യഃ ക�രാമ്യഹം.

ക്രിയാക്ര�മാക്തശബ്ദാനാം പര്യായപദവിസ്തൃതാ

സർവപ്രത്യയമാ�ലയം ബാലശിക്ഷാർത്ഥമുദ്ധൃതാ.”

ഈ �ശ്ലാകങ്ങളിൽ “�ഗാവിന്ദം �ഗാപ�ഗാപീനാം” എന്നതിനു പര്യായപദാവലി

യി�ല “�ഗാവിന്ദം �ഗാപ�ഗാപീനാം”എന്ന�ശ്ലാകവുമായി കാണുന്നസാദൃശ്യം വി

സ്മയാവഹമായിരിക്കുന്നു. വാസു�ദവനും ശങ്കരനുമായി എ�ന്താ ഒരു ബന്ധമു�ണ്ട

ന്നു്ഈസാദൃശ്യത്തിൽ വ്യഞ്ജിക്കുന്നു. സർവപ്രത്യയമാല, എല്ലാ വ്യാകരണപ്രത്യ

യങ്ങ�ളയും പരാമർശിക്കുകയുംഅവ�യ ഉദാഹരണങ്ങൾ�കാണ്ടുവ്യക്തമാക്കുക

യും �ചയ്യുന്നു. താ�ഴ കാണുന്ന �ശ്ലാകങ്ങൾ തദ്ധിതമാലയിൽ ഉള്ളതാണു്:

“ഏതൽപ്രമാണമ�സ്യതി ത്വർ�ത്ഥ ദ്വയസജാദയഃ

ഊരുമാത്രം ജലം നദ്യാം കണ്ഠമാത്രം ക്വചിജ്ജലം.

ജാനുപ്രമാണമസ്ത്യത്ര ജാനുദ്വയസമിത്യപി

ജാനുദഘ്നം �ചതി തഥാ പ്ര�യാ�ഗഷൂഹ്യതാം പുനഃ.”

ലൺമാലയിൽനിന്നു് ഒരു ഭാഗംകൂടി �ചർക്കാം:

“അനുശാസ്തി പിതാ പുത്രം ബാല്യാൽ പ്രഭൃതി ശിക്ഷ�ത;

പിതാനുശാസയ�ത്യനം ണിചി ശിക്ഷയതിദ്രുതം.

പിത്രാ കർമ്മണി ബാ�ലാസൌ ശിക്ഷ്യ�ത ചാനുശാസ്യ�ത;

അധീ�ത ചാമന�ത്യവം �വദം പഠതി സർവദാ.

പാഠയത്യധ്യാപയതി �വദമാമ്നാപയത്യപി;

ആമ്നായ�ത പഠ്യ�ത ച �വദഃ കർമ്മണ്യധീയ�ത.”

പ്രസ്തുത�വയാകരണ�ന�മൽപ്പുത്തൂർഭട്ടതിരി ഒന്നിലധികംതവണപ്രക്രിയാസർവ

സ്വത്തിൽ സ്മരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. “നിഘൃഷ്ട ഇത്യർത്ഥമാഹ ശങ്കരഃ” എന്നു കൃൽഖണ്ഡത്തി

ലും” നിഗുഹ്യമാനസ്യാഭാ�വാത്രജ്ഞാപ്യതഇതി ശങ്കരഃ” എന്നുസുബർത്ഥഖണ്ഡ

ത്തിലും കാണുന്നവചനങ്ങൾ �നാക്കുക.

�വദാന്തസാരം

ഈശങ്കരൻസർവസിദ്ധാന്തസംഗ്രഹ�മന്നുകൂടി �പരുള്ള�വദാന്തസാര�മന്നഗ്ര

ന്ഥത്തി�ന്റയും പ്ര�ണതാവാണു്. അതിലും ശ്രീകൃഷ്ണ�ന വന്ദിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

“അം�ഗാപാം�ഗാപ�വ�ദഷുസർവസിദ്ധാന്തസംഗ്രഹഃ

ക്രിയ�ത ശങ്കരാ�ര്യണ ശങ്കരാര്യകനീയസാ”

എന്നു്ആഗ്രന്ഥത്തി�ന്റആരംഭത്തിൽ ഒരു �ശ്ലാകം കാണുന്നുണ്ടു്. വാസു�ദവൻന

മ്പൂരിയും ശങ്കരൻനമ്പൂരിയും �കാല്ലം ഏഴാം ശതകത്തിലാണു ജീവിച്ചിരുന്ന�തന്നു്

ഊഹിക്കാം. മഴമംഗലത്തുശങ്കരൻനമ്പൂരി വാസു�ദവ�ന്റപര്യായപദാവലി�യരൂ

പാനയനപദ്ധതിയിൽ ഉപജീവിക്കുന്നു.
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സകലദർശനങ്ങളു�ടയും തത്വരത്നങ്ങൾ പതി�നാന്നധ്യായങ്ങളിൽ സമഞ്ജ

സമായി സം�ക്ഷപിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഉത്തമഗ്രന്ഥമാണു് ഇതു്. പത്താമധ്യായത്തിൽ

മഹാഭാരത (ഗീതാ) പക്ഷവും പതി�നാന്നാമധ്യായത്തിൽ �വദാന്തപക്ഷവും സം

ഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു. ബൃഹസ്പതി (ചാർവാക) പക്ഷം�കാണ്ടാണു് ഗ്രന്ഥം ആരംഭിക്കു

ന്നതു്.

“അക്ഷപാദഃ കണാദശ്ച കപി�ലാ �ജമിനിസ്തഥാ

വ്യാസഃ പതഞ്ജലി�ശ്ചതി �വദികാശ്ശാസ്ത്രകാരകാഃ

ബൃഹസ്പത്യാർഹതൌബു�ദ്ധാ �വദമാർഗ്ഗവി�രാധിനഃ”

എന്നു്അ�ദ്ദഹംആറു�വദികദർശനങ്ങ�ളയും മൂന്നു്അ�വദികദർശനങ്ങ�ളയും

പരാമർശിക്കുന്നു. താ�ഴ കാണുന്ന �ശ്ലാകങ്ങളിൽനിന്നു ശങ്കര�ന്റ സരളമായ പ്ര

തിപാദന�ശലി അവധാരണം �ചയ്യാവുന്നതാണു്.

“അം�ഗാപാം�ഗാപ�വദാസ്യുർ�വ്വദസ്യാ�ത്രാപകാരകാഃ

ധർമ്മാർത്ഥകാമ�മാക്ഷാണാമാശ്രയസ്യ ചതുർദ്ദശ,

�വദാംഗാനി ഷ�ഡതാനി ശിക്ഷാ വ്യാകരണം തഥാ

നിരുക്തം �ജ്യാതിഷം കല്പം ഛ�ന്ദാവിചിതിരിത്യപി

മീമാംസാ ന്യായശാസ്ത്രഞ്ചപുരാണം സ്മൃതിരിത്യപി

ചത്വാ�ര്യതാന്യുപാംഗാനി ബഹിരംഗാനി താനി �വ.

ആയുർ�വ്വ�ദാർത്ഥ�വദശ്ച ധനുർ�വ്വദസ്ത�ഥവ ച

ഗാന്ധർവ്വ�വദ ഇ�ത്യവമുപ�വദാശ്ചതുർവ്വിധാഃ.”

അനന്തരം ആചാര്യൻഈഅം�ഗാപാം�ഗാപ�വദങ്ങളു�ട ലക്ഷണങ്ങൾ വിവരി

ക്കുന്നു:

“ശിക്ഷാ ശിക്ഷയതി വ്യക്തം �വ�ദാച്ചാരണലക്ഷണം;

വ്യക്തി വ്യാകരണം തസ്യ സംഹിതാപദലക്ഷണം;

വക്തി തസ്യ നിരുക്തഞ്ചപദനിർവ്വചനം സ്ഫുടം;

�ജ്യാതിശ്ശാസ്ത്രം വദത്യസ്യ കാലം �വദികകർമ്മണാം;

ക്രമം കർമ്മപ്ര�യാഗാണാം കല്പസൂത്രം വദത്യപി;

മന്ത്രാക്ഷരാണാം സം�ഖ്യാക്താഛ�ന്ദാ വിചിതിഭിസ്തഥാ.”

എന്നിങ്ങ�ന ആ വിവരണം തുടരുന്നു. പ്രഭാകരൻ കുമാരില�ന്റ ശിഷ്യ�നന്നുത

�ന്നയാണു് �കരളത്തി�ല രൂഢമൂലമായ ഐതിഹ്യം എന്നു മുൻപു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടു

ണ്ടു്. അതി�ന ശങ്കരനും.

“മീമാംസാവാർത്തികം ഭാട്ടം ഭട്ടാചാര്യകൃതം ഹി തൽ;

തച്ഛി�ഷ്യാ ഹ്യല്പ�ഭ�ദന ശബരസ്യ മതാന്തരം

പ്രഭാകരഗുരുശ്ച�ക്ര തദ്ധി പ്രാഭാകരം മതം”

എന്നീ വചനങ്ങളിൽ ഉദീരണം �ചയ്യുന്നു.

ശാങ്കരസ്മൃതി

ശാങ്കരസ്മൃതിഅഥവാ ലഘുധർമ്മപ്രകാശികഎന്നഗ്രന്ഥം ഭഗവൽപാദരു�ടകൃതി

യാകുവാൻന്യായമി�ല്ലന്നു്എട്ടാമധ്യായത്തിൽ ഉപപാദിച്ചിട്ടുണ്ടു്. പ്രഥമപര�മശ്വര

�ന്റ ഗുരുവായി ഒരു ശങ്കരപൂജ്യപാദൻ ഉണ്ടായിരുന്നുവ�ല്ലാ. അ�ദ്ദഹമായിരിക്കാം
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ശാങ്കരസ്മൃതികാരൻ; പരി�ച്ഛദിച്ചു് ഒന്നുംപറയുവാൻനിർവ്വാഹമില്ല. ആസ്മൃതിഇങ്ങ

�നആരംഭിക്കുന്നു:

“നത്വാ ധർമ്മവി�ദാ �ദവാനൃഷീംശ്ച പരമം മഹഃ

സാംബം ശിവമനുസ്മൃത്യ ശങ്ക�രണ യതാത്മനാ

ആ�ലാക്യ ഭാർഗ്ഗവാൽ പ്രാപ്തം ധർമ്മശാസ്ത്രമിതസ്തതഃ

വിസ്ത�രണ വിഷീദത്സുകൃപയാ മന്ദബുദ്ധിഷു

പ്രായസ്ത�ദവ സംക്ഷിപ്യ ക്രിയ�ത മൃദുഭിഃ പ�ദഃ

അല്പാക്ഷ�രരനല്പാർ�ത്ഥഃ പൃഥ�ഗതന്നിബന്ധനം

വർണ്ണാനാമാശ്രമാണാഞ്ച ധർ�മ്മ ദീപ ഇവാപരഃ

അനവദ്യം സതാം നാമ്നാ ലഘുധർമ്മപ്രകാശികാ.”

ശാങ്കരസ്മൃതി�യയാക�ട്ട അതി�ന്റ മൂലഗ്രന്ഥമാകുന്ന ഭാർഗ്ഗവസ്മൃതി�യയാക�ട്ട

ഇതരഗ്രന്ഥകാരന്മാർ ആരും സ്മരിച്ചിട്ടില്ല. ഭാർഗ്ഗവസ്മൃതി കണ്ടുകിട്ടീട്ടു�പാലുമി

ല്ല. ശാങ്കരസ്മൃതി മുപ്പത്താറധ്യായങ്ങളുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥമാ�ണന്നു പറഞ്ഞുവരുന്നു.

എന്നാൽ അവയിൽ ആദ്യ�ത്ത പന്ത്രണ്ടധ്യായങ്ങൾ മാത്ര�മ ഇ�ത വ�ര നമുക്കു

ലഭിച്ചിട്ടുള്ളു. ഓ�രാ അധ്യായത്തിലും നന്നാലുപാദങ്ങളുണ്ടു്.

“ഔർദ്ധ്വ�ദഹികകർമ്മാണി ശാവാശൌചഞ്ചസൂതകം

പ്രാകീർണ്ണസംഗ്രഹം ചാതആഖ്യാ�സ്യ ഭാഗ ഉത്ത�ര”

എന്നു പറഞ്ഞു പ്രസ്തുത നിബന്ധകാരൻ പന്ത്രണ്ടാമധ്യായം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു.

പ്ര�ണതൃത്വ�ത്തപ്പറ്റിപക്ഷാന്തരമു�ണ്ടങ്കിലുംശാങ്കരസ്മൃതിനിരുപ�യാഗമായഒരു

ഗ്രന്ഥമാ�ണന്നു പറവാൻ നിവൃത്തിയില്ല. സ്നാതകന്മാരു�ടസ്ഥിതി, മരുമക്കത്താ

യികളു�ട ദത്തു്, സ്മാർത്തവിചാരം, അറുപത്തിനാലു് അനാചാരങ്ങൾ മുതലായി

�കരളത്തിനു പ്ര�ത്യകമായുള്ള ആചാരങ്ങ�ളക്കുറിച്ചു് അതിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള

തു് എല്ലാ �പരും അറിഞ്ഞിരി�ക്കണ്ടതാകുന്നു. സ്നാതകന്മാരു�ട സ്ഥിതി�യപ്പറ്റി

വിവരിക്കു�മ്പാൾ ‘സ�ഹാദരാണാം വിവാ�ഹാനുമ�താ മു�നഃ” ‘അ�താ വിവാഹ

സ്സർ�വ്വഷാമിഷ്ടക�ല്പായമുത്തമഃ’ എന്നുള്ള മതത്തിനു പരശുരാമ�ന്റ അനുമതിയു

ള്ളതായി ഗ്രന്ഥകാരൻ ഉപന്യസിക്കുന്നു. അങ്ങ�നയാ�ണങ്കിൽ ‘�ജ്യാഷ്ഠഭ്രാതാവു

ഗൃഹീ ഭ�വൽ’എന്നഅനാചാരത്തിനു �ജ്യഷ്ഠഭ്രാതാവു മാത്ര�മ വിവാഹം �ചയ്യാവൂ

എന്നുള്ള സങ്കുചിതാർത്ഥമി�ല്ലന്നു സങ്കല്പിക്കാം. ഇങ്ങ�ന പലതും വിമർശനീയ

മായുണ്ടു്. സദാചാരപ്രകരണത്തിൽ നിന്നു ചില �ശ്ലാകങ്ങൾ ചുവ�ട �ചർക്കുന്നു:

“അവമാനം ന കർവീത കസ്യചിൽ �ക്ഷമകൌതുകീ

ഹീനാംഗാനധികാംഗാൻ വാ വികൃതാംഗാനഥാപി വാ

ന ഹീനാംശ്ച ന മൂർഖാംശ്ചപ്രഹ�സദ്വ്യാധിതാനപി

ന ഹീന�സവനം കുര്യാന്നസ്വാധ്യായം ദ്വിജസ്ത്യ�ജൽ;

വർണ്ണസ്യ ചാശ്രമസ്യാപി വയ�സാഭിജനസ്യ വാ

ശ്രുതസ്യ ച ധനസ്യാപി �ദശസ്യ സമയസ്യ ച

അനുരൂ�പണ �വ�ഷണ വർത്ത�ത ന ച ഗർഹിതഃ

നിത്യം ശാസ്ത്രാർത്ഥവീക്ഷീ സ്യാജ്ജീർണ്ണവാ�സാ ന ധാര�യൽ

മലിനഞ്ചതഥാ തദ്വൽ സച്ഛിദ്രം വിഭ�വ സതി.

ന നാസ്തീത്യഭിഭാ�ഷത �മ്ലച്ഛഭാഷാം നചാഭ്യ�സൽ
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***

നാത്മാനമവമ�ന്യത പരമർമ്മാണി ന സ്പൃ�ശൽ

***

ന കുര്യാ�ല്ലാകവിദ്വിഷ്ടം ധർമ്മമപ്യുദിതം ക്വചിൽ.”

ഉദ്ദണ്ഡശാസ്ത്രികൾ, ജീവചരിത്രം

ഉദ്ദണ്ഡശാസ്ത്രികളു�ട ജന്മഭൂമി പണ്ടു �താണ്ടമണ്ഡലം എന്നു പറഞ്ഞു വന്നിരുന്ന

�ചങ്കൽ�പ്പട്ട (ചിങ്കൽ�പട്ട)ഡിസ്ത്രിക്ടിൽകാഞ്ചീപുരത്തിനുസമീപം പാലാർഎന്ന

പുഴയു�ടവക്കത്തുള്ളലാടപുരംഗ്രാമമാകുന്നു. ഈവസ്തുതയും മറ്റുംഅ�ദ്ദഹംത�ന്ന

മല്ലികാമാരുതത്തിൽ വിശദമായി �രഖ�പ്പടുത്തീട്ടുണ്ടു്.

“അസ്തി ദക്ഷിണാപ�ഥ ദയമാനകാമാക്ഷീകടാക്ഷതാണ്ഡവിതകവിശിഖണ്ഡി

മണ്ഡ�ലഷു തുണ്ഡീ�രഷുക്ഷീരനദീത രംഗി�താപശ�ല്യാ ലാടപു�രാ നാമ മഹാന

ഗ്രഹാരഃ; തത്ര ച

തപശ്ചരണചുഞ്ചവസ്സകലശാസ്ത്രമുഷ്ടിന്ധയാഃ

സ്വനുഷ്ഠിതമഹാധ്വരാഃ ശ്രുതിപരായണാഃ �ശ്രാത്രിയാഃ

മഹാഭിജനശാലി�നാ വദനവർത്തിവാ�ഗ്ദവതാ

വസന്ത്യതിഥിസൽകൃതിക്ഷപിതവാസരാ ഭൂസുരാഃ.

തത്ര ചാമുഷ്യായണസ്യ,ആപസ്തംബശാഖാധ്യായി�നാ വാധൂലകുലതരുപല്ലവസ്യ,

കവിതാവല്ലഭസ്യ, വിപഞ്ചീപഞ്ച�മാദഞ്ചിതകീർ�ത്ത, രുപാധ്യായ�ഗാകുലനാഥ

പൌത്രസ്യ, ശ്രീകൃഷ്ണ സൂ�നാർഭട്ടരംഗനാഥസ്യ പ്രിയനന്ദന ഇരുഗുപനാഥാപരപ

ര്യായ ഉദ്ദണ്ഡകവിർനാമ . . . സ കില വിധിവദുപാസിതാൽ തീർത്ഥാ ദധിഗത

സകലവി�ദ്യാ, ദിദൃക്ഷുർദ്ദിഗന്തരാണി, ആന്ധ്രകർണ്ണാടകകലിംഗ�ചാള�കരളാന

വതീർണ്ണ:, മജ്ജൻ മഹാനദീഷു, പശ്യൻ �ദവതാസ്ഥാനാനി, �സവമാനസ്സജ്ജ

നാൻ, അഭിനന്ദന്നന്തർവാണീൻ, ഇദ�മവ താമ്രചൂഡ�ക്രാഡനഗരമാഢൌകത.”

ഈ പ്രസ്താവനയിൽനിന്നു ലാടപുരം ഗ്രാമത്തിൽ �ഗാകുലനാഥ�ന്റ പൌത്ര

നായി, ശ്രീകൃഷ്ണ�ന്റ പുത്രനായി, മഹാകവിയായി ആപസ്തംബസൂത്രത്തിലും വാധൂ

ല�ഗാത്രത്തിലും �പട്ട രംഗനാഥൻ എ�ന്നാരു മഹാബ്രാഹ്മണൻ ജീവിച്ചിരുന്നു

എന്നും, അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ പുത്രനാണു് ഇരുഗുപനാഥൻഎന്നുകൂടി �പരുള്ള ഉദ്ദണ്ഡ

�നന്നും, ഇരുഗുപനാഥൻ എന്ന സംജ്ഞ�കാണ്ടു് അ�ദ്ദഹം ഒരു ആന്ധ്രനായിരി

ക്കണ�മന്നും ഉ�ദ്ദശിക്കാം. അ�ദ്ദഹം ഗുരുമുഖത്തിൽനിന്നു ബാല്യത്തിൽ സകല

വിദ്യകളും അഭ്യസിച്ചു്, ആന്ധ്രം, കലിംഗം, �ചാളം, �കരളം എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ ചു

റ്റിസ്സഞ്ചരിച്ചു് ഒടുവിൽ �കാഴി�ക്കാട്ടു �ചന്നു�ചർന്നു എന്നും കാണാവുന്നതാണു്.

മല്ലികാമാരുതത്തി�ല

“ഉദ്ദണ്ഡം രംഗനാഥസ്സുതമലഭത യം രംഗ�ദവീ തഥാബാ”

ഇത്യാദി പദ്യത്തിൽനിന്നു ശാസ്ത്രികളു�ട മാതാവു രംഗ�ദവിയായിരുന്നു�വന്നു �വ

ളി�പ്പടുന്നു. ലാടപുരം എന്ന �പരിൽ കാഞ്ചീപുരത്തി�ന്റ പരിസരത്തിൽ ഇക്കാ

ലത്തു് ഒരു അഗ്രഹാരമുള്ളതായി അറിയുന്നില്ല. കാലാന്തരത്തിൽ അതി�ന്റ സം

ജ്ഞയ്ക്കു വ്യത്യാസം വന്നിരിയ്ക്കാം. രാമഭദ്രദീക്ഷിതരു�ട ശിഷ്യനായി ക്രി. പി. പതി

�നട്ടാംശതകത്തി�ന്റ പൂർവാർദ്ധത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഭൂമിനാഥകവി (നല്ലാദീക്ഷി
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തർ) രംഗനാഥനും ഉദ്ദണ്ഡനും ഒരു കാലത്തു തഞ്ചാവൂർ ഡിസ്ത്രിക്ടിൽ�പട്ട കണ്ഡര

മാണിക്യം ഗ്രാമത്തിൽ താമസിച്ചിരുന്നു�വന്നും രംഗനാഥൻക്രതു�വഗുണ്യപ്രായ

ശ്ചിത്തം മുതലായ ഗ്രന്ഥങ്ങളു�ട കർത്താവായിരുന്നു എന്നും സുഭദ്രാഹരണ നാട

കത്തിൽപ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നുഎന്നു   �ഡാക്ടർ കൃഷ്ണമാചാര്യർഅ�ദ്ദഹത്തി�ന്റസം

സ്കൃതസാഹിത്യചരിത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു നിർമ്മൂലമാണു്. “ഉദ്ദണ്ഡപണ്ഡിതാ

ധ്യുഷിതം” എന്നു മാത്ര�മആ നാടകത്തിൽപ്രസ്താവിച്ചുകാണുന്നുള്ളൂ.

“ജയതി കില �ചാളമണ്ഡലമണ്ഡനമുദ്ദണ്ഡപണ്ഡിതാധ്യുഷിതം

കണ്ഡരമാണിക്യമിതി ഖ്യാതം മഹദഗ്രഹാരമാണിക്യം”

എന്നു്അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റശൃംഗാരസർവസ്വഭാണത്തിലും പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഉദ്ധൃതഭാ

ഗങ്ങളിൽ കാണുന്ന ‘ഉദ്ദണ്ഡ’ പദം ശാസ്ത്രിക�ള പരാമർശിക്കുന്നി�ല്ലന്നുള്ളതുനിർ

വിവാദമാണു്; ഉദ്ദണ്ഡന്മാരായപണ്ഡിതന്മാർതാമസിക്കുന്നഗ്രാമംഎ�ന്ന ‘ഉദ്ദണ്ഡ

പണ്ഡിതാധ്യുഷിതം’ എന്ന വി�ശഷണത്തിനു് അർത്ഥമുള്ളു. കർണ്ണാടക രാജാവി

�ന (വിജയനഗര മഹാരാജാവു് ) ശാസ്ത്രികൾ കു�റക്കാലം ആശ്രയിക്കുകയും അറു

പിശുക്കനായഅ�ദ്ദഹ�ത്തവിട്ടുപിരിയുന്നഅവസരത്തിൽ

“മാ ഗാഃ പ്രത്യുപകാരകാതരതയാ�വവർണ്ണ്യമാകർണ്ണയ

ശ്രീകർണ്ണാടവസുന്ധരാധിപ, സുധാസിക്താനി സൂക്താനി നഃ;

വർണ്ണ്യ�ന്ത കവിഭിഃ പ�യാനിധിസരിൽസന്ധ്യാഭ്ര വിന്ധ്യാടവീ-

ഝംഝാമാരുതനിർഝരപ്രഭൃതയ�സ്തഭ്യഃ കിമാപ്തം ഫലം?”

എന്ന �ശ്ലാകം സമ്മാനിക്കുകയും �ചയ്തുഎന്നുള്ളഐതിഹ്യം അവിശ്വസനീയമല്ല.

അങ്ങ�നപല �ദശങ്ങളിൽപര്യടനം �ചയ്തതിനു �മൽഒടുവിലാണു്ആകവിപ്ര�വ

കൻ �കാഴി�ക്കാടു നഗരത്തിൽ എത്തി�ച്ചർന്നതു്. മാനവിക്രമമഹാരാജാവി�ന്റ

വാഴ്ചക്കാലമായിരുന്നു അതു്. അ�ദ്ദഹവും ശാസ്ത്രികളുമായുള്ള പ്രഥമസമാഗമത്തി

�ന്റ ഉജ്ജ്വലമായ ഒരു ചരിത്രം മല്ലികാമാരുതത്തിൽ ദൃശ്യമാകുന്നുണ്ടു്. അതു താ�ഴ

പകർത്തുന്നു:

‘ആസ്ഥാനമധ്യഗതമുദ്ധതസൌവിദല്ല-

ഭ്രൂ�ക്ഷപ�ചാദിതനമച്ചതുരന്തവീരം

ശ്രീവിക്രമം ചതുരവാരവധൂകരാബ്ജ-

വ്യാധൂതചാമരമ�ലാകത �ലാകനാഥം.’

അ�സ്താഷ്ട ച–

പ്രത്യർത്ഥിഭൂമിപാലപ്രതാപഘർ�മ്മാത്ഥപുഷ്കലാവർത്ത,

വിശ്വംഭരാകുടുംബിൻ, വിക്രമ, വി�ശ്വകവീര വിജയസ്വ!

�ദ�വാപി പരിസരവർത്തി�കാവിദകവിവദനാകൃ�ഷ്ടനവി ഘടമാനകമലദളശീത

�ളന കടാ�ക്ഷണസംഭാവയൻസാദര�മവമാദിക്ഷൽ-

ശ്രീമന്നുദ്ദണ്ഡ, വിദ്വൻ, നിശമയ വചനം

മാമകം; കാമ�ദാഗ്ധ്രീ

വാണീ നാണീയസീ �ത നനു വരകവിതാ-

ഭൂഷിതാ വാഗ്വിലാ�സഃ;

തസ്മാദഹ്നായസമ്യകു് പ്രകരണമധുനാ

മല്ലികാമാരുതാഖ്യം
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കിഞ്ചിദ്വ്യഞ്ജദ്രസാർദ്രം വിരചയ വിധിനാ

സൽക�വ, സൽക്രിയാം �മ.

മഹാരാജാവി�ന്റ നി�യാഗമനുസരിച്ചാണു് കവി മല്ലികാമാരുതം രചിച്ച�തന്നു്

ഇതിൽ നിന്നു വിശദമാകുന്നുണ്ട�ല്ലാ. അവിട�ത്ത ഒരു സദസ്യനായ �ചന്നാസ്സു

നമ്പൂതിരിപ്പാടു ശാസ്ത്രിക�ള തമ്പുരാനുമായി പരിചയ�പ്പടുത്തു�മ്പാൾ �ചാല്ലിയ

�ശ്ലാകം ചുവ�ട ഉദ്ധരിക്കുന്നു:

“പ്രക്രീഡൽകാർത്തവീരാർജ്ജുനഭുജവിധൃ�താ-

ന്മുക്ത�സാ�മാദ്ഭവാംഭ-

സ്സംഭാരാ�ഭാഗഡംഭപ്രശമനപടുവാ-

ഗ് ഗുംഭഗംഭീരിമശ്രീഃ

തുണ്ഡീര�ക്ഷാണി�ദശാൽ തവ ഖലു വിഷ�യഽ

ഹിണ്ഡ�താദ്ദണ്ഡസൂരി-

�സ്സായം �ത വിക്രമക്ഷ്മാവര, നി കിമു ഗതഃ

�ശ്രാത്രിയഃ �ശ്രാത്ര�ദശം?”

ഈ �ശ്ലാകത്തിലും ശാസ്ത്രികളു�ട�ശലീമുദ്ര പതിഞ്ഞിരിക്കുന്നതു�പാ�ല �താന്നു

ന്നു. ശാസ്ത്രികൾ തമ്പുരാനു് ആദ്യമായി അടിയറ �വച്ച �ശ്ലാകമാണു് താ�ഴക്കാണു

ന്നതു്.

“ഉദ്ദണ്ഡഃ പരദണ്ഡ�ഭരവ, ഭവദ്യാത്രാസു�ജത്രശ്രി�യാ

�ഹതുഃ �കതുരതീസ്യ സൂര്യസരണിം ഗച്ഛൻ നിവാര്യസ്ത്വയാ,

�നാ �ചൽ തൽപടസമ്പു�ടാദരലസച്ഛാർദ്ദൂലമുദ്രാദ്രവൽ-

സാരംഗം ശശിബിംബ�മഷ്യതി തുലാം ത്വൽ �പ്രയസീനാം മു�ഖഃ”

ര�സാത്തരമായ ആ �ശ്ലാകം�കട്ടു് ആഹ്ലാദഭരിതനായ മഹാരാജാവു് കവിക്കു്

‘ഉദ്ദണ്ഡൻ’ എന്ന ബിരുദനാമം സമ്മാനിച്ചുവ�ത്ര. �ചന്നാസ്സുനമ്പൂരിപ്പാട്ടി�ല പദ്യ

ത്തിൽ കാണുന്ന ഉദ്ദണ്ഡപദത്തിനുപ്രതിവാദികൾക്കു ഭയങ്കരൻഎന്നുമാത്രംഅർ

ത്ഥംകല്പിച്ചാൽ മതി. ശാസ്ത്രിക�ള �കാഴി�ക്കാ�ട്ട വിദ്വത്സദസ്സി�ല ഒരംഗമായി

സാമൂതിരിപ്പാടു സസ�ന്താഷം സ്വീകരിച്ചു. ഏതു പണ്ഡിതകുഞ്ജരന്മാ�രയും �കാ

മ്പുകുത്തിക്കുവാൻ �വണ്ട ശാസ്ത്രപാണ്ഡിത്യം അ�ദ്ദഹം സമ്പാദിച്ചിരുന്നു. ‘�വ�ദ

സാദരബുദ്ധിഃ’ എന്നു ഞാൻ മുമ്പുദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ള പദ്യത്തിൽനിന്നു ഇതു �വളിവാകും.

ഒരിക്കൽ ശാസ്ത്രികളുമായുള്ള വാദപ്രതിവാദത്തിൽ മഹർഷിക്കു�പാലും സ്ഖലനം

പറ്റുകയും അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ �പരിൽ അമിതമായ ബഹുമാനമുണ്ടായിരുന്ന ശാസ്ത്രി

കൾ�തറ്റിയ ഭാഗം ഒന്നുകൂടി നിർവ്വഹിയ്ക്കുവാൻഅ�പക്ഷിച്ച�പ്പാൾആദ്യം ഒരുവിധ

ത്തിലുംപിന്നീടു മ�റ്റാരുവിധത്തിലും താൻ ഒരിക്കലുംനിർവചിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ

അതു കഴിയുകയി�ല്ലന്നു പറഞ്ഞു്, ആ മഹാപുരുഷൻ ഒഴിഞ്ഞുമാറുകയും �ചയ്തുവ

�ത്ര. മ�റ്റാരവസരത്തിൽ ശാസ്ത്രികൾ നാ�റരി (കൂടല്ലൂർ) മനയ്ക്കൽ �ചന്ന�പ്പാൾ

പദമഞ്ജരി എന്ന കാശികാവ്യാഖ്യ പഠിച്ചിട്ടു�ണ്ടാ എന്നു �വയാകരണമൂർദ്ധന്യ

നായ അവിടു�ത്ത അച്ഛൻനമ്പൂതിരിപ്പാടു �ചാദിക്കുകയും ആ�രങ്കിലും ഓലയും

നാരായവും �കാണ്ടുവന്നാൽ പറഞ്ഞു�കാടുക്കാ�മന്നു വാഗ്ദാനം �ചയ്തു് ആ പരീ

ക്ഷയിൽ വിജയം �നടി നമ്പൂതിരിപ്പാട്ടി�ല�ക്കാണ്ടുക്ഷമായാചനം �ചയ്യിക്കുകയും

�ചയ്തു എന്നും ഐതിഹ്യമുണ്ടു്. പട്ടത്താനത്തിൽ കു�റക്കാല�ത്തയ്ക്ക കിഴികൾ മു

ഴുവൻ ശാസ്ത്രികൾ ത�ന്ന വാങ്ങി എന്നു പറയുന്നതു് അതിശ�യാക്തിയാ�ണന്നു
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�താന്നുന്നു. അ�ദ്ദഹത്തിനു് ആ വിദ്ദ്വത്സദസ്സിൽ അഭ്യർഹിതമായ ഒരു സ്ഥാനമു

ണ്ടായിരുന്നുഎ�ന്നആപുരാവൃത്തത്തിനു് അർത്ഥമുള്ളു.

ഉദ്ദണ്ഡനു �ചന്നമംഗലത്തു മാരക്കര എന്ന വീട്ടിൽ ഒരു നായർ സ്ത്രീ പ്രണയി

നിയായീരുന്നുഎന്നുനാം �കാകിലസ�ന്ദശത്തിൽനിന്നറിയുന്നു.

“മാഹാഭാഗ്യം രതിപതിഭുജാഡംബരം പൌനരുക്ത്യാൽ-

ക്കല്യാണൌഘഃ സ്ഫുരതി രസികാനന്തതാപ്യത്രഹീതി

ഏഷാമാദ്യക്ഷരഗണമുപാദായ ബ�ദ്ധന നാമ്നാ

മാന്യം മാരക്കരനിലയനം യൽ കവീന്ദ്രാ ഗൃണന്തി.”

എന്ന �കാകിലസ�ന്ദശപദ്യം �നാക്കുക. അപ്രകാശിതമായ മയൂരസ�ന്ദശ�മന്ന

കാവ്യത്തിൽ �ചന്നമംഗലത്തി�ന്റ പ്രസംഗം വരുന്നഘട്ടത്തിൽആസ�ന്ദശത്തി

�ന്റ പ്ര�ണതാവായ ഉദയൻ ശാസ്ത്രിക�ളപ്പറ്റി

ഉദ്ദണ്ഡാഖ്യാസ്സുരഭികവിതാസാഗ�രന്ദുഃ കവീന്ദ്ര-

സ്തുണ്ഡീരക്ഷ്മാവലയതിലകസ്തത്ര�ചൽസന്നിധ�ത്ത

ശ്രാവ്യാമുഷ്യ ത്രിദശതടിനീ�വഗ�വലക്ഷ്യ�ദാഗധ്റീ

വാഗ് ഗ്ദ്ധാടീ സാ വിജിതദരസംഫുല്ലമല്ലീമധൂളീ.”

എന്നുപ്രശംസിച്ചിരിക്കുന്നതുംഈസംബന്ധത്തിനു മ�റ്റാരു �തളിവാണു്. ഉദ്ദണ്ഡ

നുവിദ്വാനായഒരനുജൻസഹചാരിയായി ഉണ്ടായിരുന്നുഎന്നും �ജ്യഷ്ഠ�ന്റമരണാ

നന്തരം പലഅപൂർവ്വഗ്രന്ഥങ്ങളുംഅനുജൻപയ്യൂർ ഭട്ടതിരിക്കുസമ്മാനിച്ചുഎന്നും

അവയിൽ ചില ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇ�പ്പാഴും ചില പഴയ ഗ്രന്ഥപ്പുരകളിലു�ണ്ടന്നും അറി

യുന്നു.

കൃതികൾ:

ഉദ്ദണ്ഡശാസ്ത്രികളു�ടകൃതികളായി മല്ലികാമാരുതവും �കാകിലസ�ന്ദശവും മാത്ര�മ

നമുക്കു് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളു. നടാങ്കുശം എന്ന ഒരു അഭിനയനിരൂപണഗ്രന്ഥവും അ�ദ്ദഹ

ത്തി�ന്റ�തന്നാണു് വയ്പു്. ഈകൃതിക�ളപ്പറ്റി സ്വല്പം ഉപന്യസിക്കാം.

മല്ലികാമാരുതം

മല്ലികാമാരുതം ഭവഭൂതിയു�ട മാലതീമാധവം�പാ�ല പത്തങ്കത്തിലുള്ള ഒരു പ്ര

കരണമാകുന്നു. കാമ�ദവ�ന്റ മന്ത്രിയായ മലയ യുവാവി�ന്റയും നാഗരാജാവി�ന്റ

മന്ത്രി മണിധര�ന്റ പുത്രിയായ മഞ്ജുളയു�ടയും സന്താനമായി മാരുതൻ എന്ന

ഒരു കുമാരൻ അവതരിച്ചു. ആ കുമാര�ന മലയപർവ്വതത്തിൽ അഗസ്ത്യമഹർഷി

യും അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ധർമ്മപത്നി �ലാപാമുദ്രയുംകൂടി വളർത്തി കാലാന്തരത്തിൽ

മാരുതൻ വിദ്യാധരരാജമന്ത്രിയായ വിശ്വാവസുവി�ന്റ പുത്രി മല്ലികയിൽ അനു

രക്തനായി ചമഞ്ഞു; അവർതമ്മിൽ സമാഗമവുമുണ്ടായി. ആ അവസരത്തിൽ

മാരുത�ന്റ �കയിൽ ഇരുന്ന ചിത്രഫലകം സുലഭമന്യു എന്ന മഹർഷിയു�ട ശി

രസ്സിൽ പതിക്കുകയും �ക്രാധാവിഷ്ടനായ മഹർഷി അവ�ര ശപിക്കുകയും �ചയ്തു.

ആ ശാപത്തി�ന്റ ഫലമായി രണ്ടു�പർക്കും മനുഷ്യജന്മം സ്വീകരി�ക്കണ്ടിവന്നു.

മാരുതൻ കുന്ത�ളശ്വര മന്ത്രിയായ ബ്രഹ്മദത്ത�ന്റ പുത്രനായും മല്ലിക കുസുമപുര

വാസ്തവ്യനായ വിശ്വാവസുവി�ന്റ പുത്രിയായും ജനിച്ചു. അവ�ര കുസുമപുരത്തിനു
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സമീപമുള്ള ഒരാശ്രമത്തിൽതാമസിക്കുന്ന മന്ദാകിനി എന്ന �യാഗിനി പുനസ്സംഘ

ടിപ്പിക്കുന്നതാണു് ശാസ്ത്രികളു�ട പ്രകരണത്തി�ല ഇതിവൃത്തം. കവി, ശാകുന്തളം

മുതലായപലനാടകങ്ങ�ളാടുംപ്ര�ത്യകിച്ചു മാലതീമാധവ�ത്താടുംകട�പ്പട്ടിട്ടു�ണ്ട

ങ്കിലുംഅ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ വ്യക്തിമുദ്രപ്രസ്തുതകൃതിയിൽഎവി�ടയുംഅനുസ്യൂതമായി

പ്രകാശിക്കുന്നുണ്ടു്. മല്ലികാമാരുതത്തി�ല പദ്യങ്ങളും ഒന്നു�പാ�ല മ�നാ�മാഹന

ങ്ങളാണു്. രചനാവിഷയത്തിൽ ശാസ്ത്രികൾക്കുസിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളഹസ്തലാഘവം ഏതു

സഹൃദയ�നയും ഹർഷപര്യാകുലനാക്കുകത�ന്ന �ചയ്യും. ശൃംഗാരരസത്തി�ന്റ

എല്ലാ മുഖങ്ങ�ളയുംഅ�ദ്ദഹത്തി�ന്റകൂലങ്കഷമായ മ�നാധർമ്മംസവി�ശഷമായി

സ്പർശിക്കുന്നു. പ്രകൃതിവർണ്ണനത്തിൽഅ�ദ്ദഹത്തിന്നുള്ള പാടവവും പ്രശംസാസീ

മ�യ അതിലംഘിച്ചു പരിസ്ഫുരിക്കുന്നു. മാതൃക കാണിക്കുവാൻ ചില �ശ്ലാകങ്ങൾ

ഉദ്ധരിക്കാം.

(1) നൂപുരങ്ങളു�ട ശിഞ്ജിതം

“തസ്മിൻക്ഷ�ണകമപി മാന്മഥകാർമ്മുകജ്യാ-

�ക്രങ്കാരതാരമഭിനന്ദനമിന്ദ്രിയാണാം

കാഞ്ചീകലാപകുലഝങ്കരണാനുകീർണ്ണ-

മാകർണ്ണയം ഫണഫണം മണിനൂപുരാണാം.”

(2) ഉപവനം

“ആരക്താഃ പടമണ്ഡപാഃ കിസല�യരു�ല്ലാചിതാഃ പാദപാ,

ദൃംഗാളീ കരവാളികാ, പരികരാ�സ്സനാഭടാ വായവഃ

താരാഃ കാഹളനിസ്വനാഃ പികരവാ, സ്തന്മന്മ�ഹഡാമരം

സ്കന്ധാവാരപദം വി�ഭാരുപവനം നാമ സ്മ�രാർവീഭുജഃ.”

(3) പുഷ്പാപചയം

“ഉത്താനീകൃതവക് ത്രബിംബ, മുപരി�ച്യാതൽപരാ�ഗാൽകര-

ത്രസ്താകൂണിത�ലാചനം, സ്തനഭ�രാദായത്തമധ്യാങ്കുരം,

ഈഷദ്ദർശിതനാഭി, തുംഗജഘനക്ലാ�ന്താരുപാദാംഗുലി-

വ്യാസക്തസ്ഥിതി ലീലയാപചിനു�ത പുഷ്പന്നുചിത്തന്നു �മ?”

(4) കാമ�ദവൻ

“വക്ഷസ്ഥലീവദനവാമശരീരഭാ�ഗഃ

പുഷ്യന്തി യസ്യ വിഭുതാം പുരുഷാസ്ത്ര�യാപി,

�സായം ജഗത്ത്രിതയജിത്വരചാപധാരീ

മാരഃ പരാൻ പ്രഹരതീതി ന വിസ്മയായ.”

(5) നായക�ന്റ വാക്യം

“�വലാലംഘിവിലാസ�യാർവികസ�താർവ്യാജിഹ്മ�യാർമ്മന്ദ�യാഃ

�സ്മരാ�കകരതാര�യാസ്തരള�യാസ്സാകൂത�യാസ്സാശ്രു�ണാഃ

സഭ്രൂതാണ്ഡവ�യാസ്സബാഷ്പലവ�യാസ്സമ്മുഗ്ദ്ധ�യാഃ സ്നിഗ്ദ്ധ�യാ-

�സ്സായം ഭാജനതാമഗാച്ചിരതരം ദ്രാഘീയ�സാർ�ന്നത്ര�യാഃ”

(6) സുഹൃത്തി�നപ്പറ്റി നായക�ന്റ വിലാപം
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“കിമാലംബം �ധര്യം ഭവതു, നനു ശൂന്യാ സുജനതാ,

നിരാധാരാ നീതിഃ, പ്രിയവചന�മകാന്തവിരതം.

വിന�ഷ്ടാ വിസ്രംഭഃ, ശമിതമഖിലം ബാന്ധവതപഃ,

കഥാമാത്രാ സത്താ മമ ഹി കളകണ്ഠ, ത്വയി ഗ�ത.”

(7) നായക�ന്റഅനുരാഗഗതി

“ലഗ്നം പാദത�ല, ന�ഖഷു വിലുഠൽ, സംസക്തമൂർ�വാര്യു�ഗ,

വിശ്രാന്തം ജഘനസ്ഥ�ല, നിപതിതം നാഭീസ�രാമണ്ഡ�ല,

ശൂന്യം മദ്ധ്യമ�വക്ഷ്യ �രാമലതികാമാലംബമാനം, ക്രമാ-

ദാരുഢം സ്തന�യാഃ, പ്ലുതം നയന�യാർ, ലീനം മനഃ �കശി�ക.”

(8) നായികയു�ട ദൃഷ്ടിപാതം

“പ്രണയചപലാഃ �പ്രമസ്ഫാരാഃ പ്രസൂതമ�നാഭുവഃ

ക്ഷപിതധൃതയ�ശ്ചത�ശ്ചാരാശ്ച ലാചലതാരകാഃ

ശിവശിവ മയി �പ്രംഖന്ത്യസ്യാസ്ത രംഗിതഘൂർണ്ണിത-

സ്തിമിതമധുരസ്നിഗ്ദ്ധാ മുഗ്ദ്ധാ വി�ലാചനവിഭ്രമാഃ.”

(9) �ദ�വന്ദ്രൻ

“�ത്ര�ലാക്യം ഭ്രൂവി�ധയം ബലിജിദവരജഃ �സവിതാ�രാ നിലിമ്പാ-

സ്സന്തൃ�പ്ത്യ സപ്തതന്തുഃ സ്തുതിരകൃതകവാഗ്ഗീഷ്പതി സ്സ്വസ്തിവാദഃ

സ്വർണ്ണാദ്രിസ്സത്മ വാപീ ഗഗനസരിദ�ഹാ നിഷ്കടഃ കല്പവാടഃ

പൌ�ലാമീ�നത്ര�പയം വപുരിഹ കിമിവ ശ്ലാഘ്യതാ �നാ മ�ഘാനഃ?”

(10) മഹിഷമർദ്ദനം

“�കളീരാ�വാ വ്യരംസീന്ന കില വിജയയാ സാർദ്ധമാ ബധ്യമാ�നാ;

നാകൃഷ്ടാ ദൃഷ്ടിപാതാഃ കില നടനജുഷശ്ചന്ദ്രചൂഡസ്യ വക് ത്രാൽ;

ഉൽക്ഷി�പ്ത പാദപദ്�മ കില മണികട�കാ �നാച്ച�കർവാ ശിശി�ഞ്ജ;

മാത�ശ്ശ�ലന്ദ്രക�ന്യ, മഹിഷവിമഥനം നാമ �കായം വിലാസഃ?”

(11) വർഷകാലം

“അമീഭിരാഖണ്ഡലചാപമണ്ഡി�ത-

സ്തടിന്നടീതാണ്ഡവരംഗ മണ്ഡ�പഃ

നി�ചാളിതം �വ്യാമസമീര�ണരി�ത-

സ്തമാലമാലാമലി�നർവലാഹ�കഃ.”

“അമീ കിമപി വാസരാഃ പ്രസുവ�ത മുദം �ദഹിനാം

വിജൃംഭിനവകന്ദളീദളനിലീന പുഷ്പന്ധയാഃ

പ�യാദമലിനീഭവദ്ഗഗന ദർശന�പ്രാച്ചലൽ-

കൃഷീവലവിലാസിനീനയന കാന്തിതാപിഞ്ഛിതാഃ.”

(12) മലയപർവ്വതം

“മന്ദാനിലപ്രസവ�ഗഹഗുഹാവിഹാരി-

നാഗാംഗനാമണിവിഭൂഷണകാന്തിചിത്രഃ

കും�ഭാദ്ഭവപ്രണയിനീകരവർദ്ധ്യമാന-
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പാടീരവല്ലിവല�യാ മല�യാ ഗിരീന്ദ്രഃ.

പ്രതീയന്താം വി�ശ്വ പരമഗരിമാണഃക്ഷിതിഭൃ�താ;

മഹീയാൻ �കാപ്യനഃ ഖലു മലയ�ശലസ്യ മഹിമാ;

ഗുണസ്നിഗ്ദ്ധാസ്തത്തൽകുലഗിരിയ�ശാഹാരിണി കു�ച

വിശുദ്ധാം യൽകീർത്തിം ദധതി വനിതാശ്ചന്ദനമിഷാൽ.”

ഇങ്ങ�നയുള്ള പദ്യങ്ങൾ എത്ര �വണ�മങ്കിലും മല്ലികാമാരുതത്തിലുണ്ടു്. അഥവാ

“നഹി ഗുളഗുളികായാഃ ക്വാപി മാധുര്യ�ഭദഃ” എന്ന�ല്ല ആപ്തവാക്യം? ഈ പ്രകര

ണംആദ്യമായി അഭിനയിച്ചതു തളിയിൽ�ക്ഷത്രത്തിൽ�വച്ചുത�ന്നയാണു്. താ�ഴ

ക്കാണുന്നഗദ്യഖണ്ഡിക �നാക്കുക:

“അഹമസ്മി സകലഹരിദന്തരനഗരസംസദാരാധനജ്ഞാ തസാരപ്ര�യാ

ഗപാട�വാ വിഷ്ടപത്രിതയപ്രഖ്യാതം കുക്കുട�ക്രാഡനഗരമുപസൃത്യ കുതൂഹലാദ

ഭ്യാഗ�താ രംഗച�ന്ദ്രാനാമ �ശലൂഷകി�ശാരഃ അദ്യ ഖലു പ്രാ�യണ സർവതഃ

കലികാലവിധുന്തുദകബളിതവി�വകചന്ദ്രമസ്സു സുമനസ്സു, പൌ�രാഭാഗ്യപൌരു�ഷ

ഷു പരിഷദന്ത�രഷു, ലവണാപ�ണഷ്വിവ ഘനസാരമകിഞ്ചിൽകരമഭിനയസാ

രം അഖിലഭുവനഘസ്മര കരാളകാളകൂടകബളനപ്രഭാവപ്രകടിത കാരുണ്യാവഷ്ടം

ഭസ്യ പുരത്രയനിതംബിനീക�പാലപത്രാങ്കുരകൃന്തനലവിത്രസ്യ കങ്കണക്വണിത

സ്ഥിരീകൃതശബ്ദബ്രഹ്മവ്യവസ്ഥസ്യ ഭഗവതഃ ശ്രീസ്ഥലീശ്വരസ്യ സന്നിധാനാദുദ്ഭൂ

തതത്താദൃശനിർമ്മല ധിഷണായാം അ�ശഷകലാകമലിനീവികസനബാലാർക്ക

പ്രഭായാം സഭായാം പ്രയുജ്യ സഫലയിതുമഭിലഷാമ�ഹ.”

ശാസ്ത്രികൾക്കു് ഇതര�ദശപണ്ഡിതന്മാ�രപ്പറ്റിയുണ്ടായിരുന്ന അവജ്ഞയും

�കരളീയ വിദ്വാന്മാ�രപ്പറ്റിയുണ്ടായിരുന്ന ബഹുമാനവും ഈ ഉദ്ധാരത്തിൽനിന്നു

കാണാവുന്നതാണു്. പ്രസ്താവനയിലുള്ള “വസ്തുനി ചിരാഭിലഷി�ത കഥമപി�ദ

വാൽ പ്രസക്തസംഘട�ന പ്രാക്പ്രാപ്താന്യപി ബഹു�ശാദുഃഖാനി പരം സുഖാനി

ജായ�ന്ത” എന്ന പദ്യത്തിലും കവി തനിക്കു �കാഴി�ക്കാട്ടു വന്നു�ചർന്നതിലുള്ള

ചാരിതാർത്ഥ്യം വ്യഞ്ജിപ്പിക്കുന്നു. മല്ലികാമാരുതത്തിനു് ആന്ധ്രഭാഷയിൽ ഒരു തർ

ജ്ജമയുണ്ടു്.

�കാകിലസ�ന്ദശം

ശുകസ�ന്ദശത്തിനു് അടുത്ത പടിയിൽ നില്ക്കുന്നതും ദക്ഷിണാത്യങ്ങളായ ഇതര

സ�ന്ദശങ്ങ�ള�യല്ലാം ജയിക്കുന്നതുമായ ഒരു കാവ്യമാകുന്നു �കാകിലസ�ന്ദശം.

അതി�ല നായകൻ ശാസ്ത്രികളും നായിക ഞാൻ മുമ്പുസൂചിപ്പിച്ചതു�പാ�ല �ചന്ന

മങ്ഗലത്തു മാരക്കരവീട്ടി�ല ഒരു നായർയുവതിയുമാണു്. പൂർവഭാഗത്തിൽ 92-ഉം

ഉത്തരഭാഗത്തിൽ 69-ഉം അങ്ങ�ന 161 �ശ്ലാകങ്ങൾഈ സ�ന്ദശത്തിലുണ്ടു്. നാ

യകനും പ്രിയതമയുമായി സുഷുപ്തിസുഖം അനുഭവിക്കു�മ്പാൾ ഒരു രാത്രിയിൽ വരു

ണപുരത്തുനിന്നു കാഞ്ചീപുരത്തു കാമാക്ഷീ�ദവി�യ വന്ദിയ്ക്കുവാൻ �പാകുന്ന ചില

സ്ത്രീകൾ നായക�നക്കൂടി അ�ങ്ങാട്ടു �കാണ്ടു�പാകുകയും �ദവിയു�ട കിങ്കരനാൽ

ആജ്ഞപ്തരായി അയാ�ള അവി�ട വിട്ടിട്ടു മടങ്ങുകയും �ചയ്യുന്നു. അഞ്ചുമാസം

നായകൻഅവി�ട കാമാക്ഷി�യ ഭജിക്കണ�മന്നു് അശരീരിവാക്കുണ്ടായി. രണ്ടുമൂ

ന്നു മാസം കഴിഞ്ഞ�പ്പാൾ വിരഹതാപം സഹിക്കുവാൻ അശക്തനായിത്തീർന്ന

അയാൾ ത�ന്റ �പ്രമഭാജനത്തിനു് ഒരു കുയിൽമു�ഖനസ�ന്ദശമയയ്ക്കുന്നു.

“ഗന്തവ്യ�സ്തത്രിദിവവിജയീ മങ്ഗലാ�ഗ്രണ �ദശഃ
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പ്രാപ്തഃ ഖ്യാതിം വിഹിതതപസഃ പ്രാഗ് ജയന്തസ്യ നാമ്നാ,

പാ�ര ചൂർണ്ണ്യാഃ പരിസരസമാസീന�ഗാവിന്ദവ�ക്ഷാ-

ലക്ഷ്മീവീക്ഷാവിവലനസുധാശീതളഃ �കര�ളഷു”

എന്നുപ്രാപ്യസ്ഥാനം വർണ്ണിതമായിരിക്കുന്നു. കാഞ്ചീപുരം, പാലാറു്, അതിനു�ത

ക്കുള്ളഅഗ്രഹാരങ്ങൾ, വില്വ�ക്ഷത്രം, കാ�വരി, ശ്രീരംഗനാഥ�ക്ഷത്രം, ലക്ഷ്മീനാ

രായണപുരം ഇവ കടന്നിട്ടു �വണം സഹ്യപർവ്വതത്തി�ലത്തുവാൻ. കവി ഇവി�ട

സൂചിപ്പിയ്ക്കുന്നഅഗ്രഹാരങ്ങളി�ലാന്നായിരിക്കണംഅ�ദ്ദഹത്തി�ന്റജന്മഭൂമിയായ

ലാടപുരം.

“സാ �വദഗ്ദ്ധീ ശ്രുതിഷുസ പുനസ്സർവശാസ്ത്രാവഗാഹ-

സ്തച്ചാമ്ലാനപ്രസരസരസം നിഷ്കളങ്കം കവിത്വം

തത്രത്യാനാം കിമിഹബഹുനാ സർവ�മതൽ പഠന്തഃ

ശൃം�ഗ ശൃം�ഗ ഗൃഹവിടപിനാം സ്പഷ്ടയിഷ്യന്തി കീരാഃ”

എന്ന പദ്യത്തിൽ അ�ദ്ദഹം അവി�ടയുള്ള ബ്രാഹ്മണരു�ട വിശ്വ�താമുഖമായ മാ

ഹാത്മ്യ�ത്ത സ്പഷ്ടമായി ഉദ്�ഘാഷിക്കുന്നു. �കരളത്തിൽ സഹ്യപർവതം, തിരു

�നല്ലി വിഷ്ണു�ക്ഷത്രം, �ചറുമന്നത്തു ശിവ�ക്ഷത്രം, വടക്കൻ�കാട്ടയം ഇവ�യയാ

ണു് ശാസ്ത്രികൾ ആദ്യമായി സ്മരിക്കുന്നതു്. �കാട്ടയ�ത്ത “ഉ�ച്ചസ്സൌ�ധരുഡുഗ

ണഗതീരൂർദ്ധ്വമുത്സാരയന്തീം ഫുല്ലാരാമാം പ്രവിശ പുരളീക്ഷ്മാഭൃതാം രാജധാനീം”

എന്നും, അവിട�ത്ത രാജഭക്തന്മാ�ര

“�യഷാം വം�ശ സമജനി ഹരിശ്ചന്ദ്രനാമാ ന�രന്ദ്രഃ

പ്രത്യാപത്തിഃ പതഗ, യദുപജ്ഞം ച കൌമാരിളാനാം

യു�ദ്ധ �യഷാമഹിതഹത�യ ചണ്ഡികാ സന്നിധ�ത്ത

�തഷാ�മഷാം സ്തുതിഷു ന ഭ�വൽ കസ്യ വക് ത്രം പവിത്രം”

എന്നുംആരാജകുടുംബത്തി�ലസ്വാതിഎന്നവിദുഷിയുംസുന്ദരിയുമായകുമാരി�യ

“�കളീയാനക്വണിതരശനാ �കാമളാഭ്യാം പദാഭ്യാ-

മാളീഹസ്താർപ്പിതകരതലാ തത്ര �ചദാഗതാ സ്യാൽ

സ്വാതീ നാമക്ഷിതിപതിസുതാ �സവിതും �ദവ മസ്യാ-

�സ്സ്വരാലാ�പസ്തവ പിക, ഗിരാം കാപി ശിക്ഷാഭവിത്രീ.

താമായാന്തീം സ്തനഭരപരിത്രസ്തഭുഗ്നാവലഗ്നാം

�സ്വദ�ച്ഛദച്ഛുരിതവദനാം �ശ്രാണിഭാ�രണ ഖിന്നാം

കിഞ്ചിച്ചഞ്ചൂകലിതകലികാശീഥുഭാ�രണസി�ഞ്ച-

ശ്ചഞ്ചച്ചില്ലീചലനസുഭഗാൻലപ്സ്യ�സഽസ്യാഃ കടാക്ഷാൻ.”

എന്നും പ്രശംസിയ്ക്കുന്നു. ഈ സ്വാതീകുമാരി�യപ്പറ്റി ഞാൻ വീണ്ടും പ്രസ്താവിക്കും.

പിന്നീടു കുയിൽ �പരു�ഞ്ചല്ലൂർ �ക്ഷത്രത്തിൽ�ചന്നുശിവ�ന �താഴണ�മന്നാണു്

കവി ഉപ�ദശിയ്ക്കുന്നതു്. കാളിദാസനു് ഉജ്ജയിനി എങ്ങ�ന�യാ അങ്ങ�നയാണു്

ശാസ്ത്രികൾക്കു�പരു�ഞ്ചല്ലൂർ. “സമ്പദ്ഗ്രാമം യദിന ഭജ�സജന്മനാകിം ഭൃ�തന?”

എന്നു്അ�ദ്ദഹം �ചാദിക്കുന്നു. ആ �ക്ഷത്രത്തിൽ ‘പരിചിതനമസ്കാരജാതശ്രമ’ന്മാ

രായ നമ്പൂതിരിമാരു�ണ്ടന്ന ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു�കാണ്ടു് അവിട�ത്ത �ദവ�ന താ�ഴ

ഉദ്ധരിക്കുന്ന �ശ്ലാകം �ചാല്ലി വന്ദിക്കണ�മന്നു പറയുന്നു:
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“ദി�വ്യശ്വര്യം ദിശസി ഭജതാം, വർത്ത�സ ഭിക്ഷമാ�ണാ:

ഗൌരീമ�ങ്ക വഹസി, ഭസിതം പഞ്ചബാണം ചകർത്ഥ;

കൃത്സ്നം വ്യാപ്യസ്ഫുരസി ഭുവനം, മൃഗ്യ�സ ചാഗമാ�ന്തഃ;

ക�സ്ത തത്വം പ്രഭവതി പരി�ച്ഛത്തുമാശ്ചര്യസി�ന്ധാ!”

അനന്തരം തൃച്ചമ്മരം, ശങ്കരാദ്യന്മാരായ കവീന്ദ്രന്മാർ വസിക്കുന്ന �കാലത്തുനാടു്

ഇവകടന്നുകുയിൽ �കാഴി�ക്കാ�ട്ടക്കു�പാകണം. ആനഗര�ത്തപ്പറ്റിയുള്ളശാസ്ത്രി

കളു�ട വർണ്ണനംഅത്യുജ്ജ്വലമായിത്തീരുന്നതു്ആശ്ചര്യമല്ല�ല്ലാ. �നാക്കുകഅ�ദ്ദ

ഹത്തി�ന്റഅപ്രതിമമായ വാക്പ്രസരം:

“കുര്യാൽ പ്രീതിം തവ നയന�യാഃ കുക്കുട�ക്രാഡനാമ

പ്രസാദാ�ഗ്രാല്ലിഖിതഗഗനം പത്തനം തൽപ്രതീതം;

യ�ദ്ദാർവീര്യദ്രഢിമകരദീഭൂത രാജന്യവീരാ-

ശ്ശുരാഗ്രണ്യശ്ശിഖരിജലധിസ്വാമിനഃ പാലയന്തി.

�ഗ�ഹ �ഗ�ഹ നവനവസുധാക്ഷാളിതം യത്രസൌധം;

സൌ�ധ സൌ�ധസുരഭികുസു�മഃ കല്പിതം �കളിതല്പം;

ത�ല്പ ത�ല്പ രസപരവശം കാമിനീകാന്തയുഗ്മം;

യു�ഗ്മ യു�ഗ്മസ ഖലു വിഹരൻ വിശ്വവീ�രാ മ�നാഭ്രഃ

വ്യർത്ഥം കർ�ണ്ണ നവകുവലയം വിദ്യമാ�ന കടാ�ക്ഷ;

ഭാ�രാ ഹാരഃ സ്തനകലശ�യാർഭാസു�ര മന്ദഹാ�സ;

യത്രസ്നി�ഗ്ദ്ധഷ്വപി കചഭ�ര�ഷ്വണ ശാ�ബക്ഷണാനാം

മാദ്യൽഭൃങ്�ഗ സതി പരിമ�ള മങ്ഗളായ പ്രസൂനം.

യത്രജ്ഞാത്വാ കൃതനിലയനാമിന്ദിരാമാത്മകന്യാം

മ�ന്യ �സ്നഹാകുലിതഹൃദ�യാ വാഹിനീനാം വി�വാഢാ

തത്തദ്ദ്വീപാന്തരശതസമാനീതര�ത്നൌഘപൂർണ്ണം

നൌകാജാലം മുഹുരുസ്പഹരൻ വീചിഭിഃ ശ്ലിഷ്യതീവ.

തത്സൌധാ�ഗ്രഷ്വരുണദൃഷദാം സാന്ദ്രസിന്ദൂരകല്പം

�തജഃപുഞ്ജം കിസലയധിയാ ചർവിതും മാര�ഭഥാഃ

ദൃഷ്ട്വാവാതായനവിനിഹി�തർ�ല്ലാചനാ�ബ്ജസ്തരു�ണ്യാ

വല്ഗദ്വ�ക്ഷാരുഹമുപചി�തർ ഹസ്തതാ�ളർഹ�സയുഃ.”

അതിനു�മൽതൃപ്ര�ങ്ങാട്ടു �ക്ഷത്രം, ഭാരതപ്പുഴ, തിരുനാവാ�ക്ഷത്രം, മാമാങ്കം, ചമ്ര

വട്ടത്തു �ക്ഷത്രം ഇവ�യ അനുസ്മരിപ്പിച്ചു�കാണ്ടു കവി കുയിലി�ന �വട്ടത്തുനാട്ടി

�ലക്കുനയിക്കുന്നു. ആഘട്ടത്തിൽഅ�ദ്ദഹം നമ്പൂതിരിമാ�ര സ്തുതിയ്ക്കുന്ന ഒരു �ശ്ലാ

കമുള്ളതുസർവഥാ ഉദ്ധർത്തവ്യമാണു്:

“സർ�വ്വാൽകൃഷ്ടാ ജഗതി വിദിതാഃ �കര�ളഷു ദ്വി�ജന്ദ്രാ;

വല്ലീകൌ�ണ്യാസ്തദപി മഹിമാ കാപി മധ്യശ്രിതാനാം;

തത്രാപ്യസ്യാസ്സലിലപവനാ യത്ര യത്രപ്രഥ�ന്ത

�തഷാ�ന്തഷാമതിശയജുഷശ്ശീല വിദ്യാനുഭാവാഃ.”
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“ഈ�ഷ്ട �തഷാം സ്തുതിഷു ന ഗുരുഃ കാ കഥാല്പീയസാം നഃ” എന്നു പറഞ്ഞു�കാ

ണ്ടാണു്അ�ദ്ദഹംആപ്രസങ്ഗം ഉപസംഹരിക്കുന്നതു്. പി�ന്നആഴ് വാ�ഞ്ചരിമന,

മൂ�ക്കാല, �പാർക്കളം, തൃശ്ശൂർ, �പരുവനം,ഊരകം, ഇരിങ്ങാലക്കുട, �കാടുങ്ങല്ലൂർ,

തിരുവഞ്ചിക്കുളം, �പരിയാർ ഇവ�യ കവി വർണ്ണിക്കുന്നു. �പരിയാറ്റിനു �തക്കാ

ണു് �കാകിലം പറന്നു�ചന്നു പ�റ്റണ്ട �ചന്നമംഗലം. ഇത്രയും പ്രസ്താവിച്ചതിൽ

നിന്നു സാഹിത്യസംബന്ധമായി മാത്രമല്ല, ചരിത്രസംബന്ധമായി �നാക്കു�മ്പാഴും

�കാകിലസ�ന്ദശം ഒരുഅമൂല്യമായ കൃതിയാ�ണന്നു �തളിയുന്നുണ്ട�ല്ലാ.

നടാങ്കുശം

ചാക്കിയാന്മാരു�ട കൂടിയാട്ടത്തിൽ കാണുന്ന അനൌചിത്യാദി�ദാഷങ്ങ�ള ശക്തി

യുക്തമായ ഭാഷയിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന ഒരു പ്രൌഢമായ ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥമാകുന്നു

നടാങ്കുശം. ആനിബന്ധത്തി�ന്റനാമ�ധയത്തിൽനിന്നുത�ന്നഅതുനടന്മാ�ര നി

യന്ത്രിക്കുന്നതിനു�വണ്ടി രചിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കൃതിയാ�ണന്നു വിശദമാകുന്നുണ്ട�ല്ലാ.

അതി�ന്റപ്ര�ണതാവു് ഉദ്ദണ്ഡനാ�ണന്നു്ഐതിഹ്യമുണ്ടു്. ആഗ്രന്ഥത്തിൽഅതി

�ന്റ പ്ര�ണതാവു ത�ന്റ അലങ്കാരനിഷ്ണാതത, അഭിനയകലാജ്ഞാനം, ന്യായശാ

സ്ത്രപാണ്ഡിത്യം, ഫലിതപ്ര�യാഗചാതുരി മുതലായസിദ്ധിക�ളനിസർഗ്ഗമ�നാഹര

മായരീതിയിൽപ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. ഭരത�ന്റനാട്യശാസ്ത്രം, ധനഞ്ജയ�ന്റദശരൂപകം

ഇവ�യ ആശ്രയിച്ചാണു് അ�ദ്ദഹം വാദിക്കുന്നതു്. കൂടിയാട്ടത്തിനു് ഉപ�യാഗിക്കു

ന്ന രൂപകങ്ങളിൽ ശാകുന്തളം, ചൂഡാമണി, നാഗാനന്ദം, സംവരണം, ധനഞ്ജയം,

പ്രതിജ്ഞായൌഗന്ധരായണം, കല്യാണസൌഗന്ധികം ഇവ�യ സ്മരിക്കുന്നുണ്ടു്.

ചാക്കിയാന്മാർ തങ്ങളു�ട അഭിനയത്തിൽ �വകല്യങ്ങളു�ണ്ടന്നു് അന്യന്മാർ പറ

യു�മ്പാൾ “നാസ്മൽ പ്ര�യാഗം ജാനന്തി മുഗ്ദ്ധാ ഏ�ത ജനാഃ” എന്നു് അവ�ര

പുച്ഛിക്കുന്നുഎന്നുംഅതു�കാണ്ടു് അംഗുലീയാങ്കപ്ര�യാഗത്തി�ല സംശയങ്ങ�ളപ്പ

റ്റിത്ത�ന്നആദ്യമായി �ചാദിക്കാ�മന്നുംപ്രസ്തുതവിമർശകൻ ഉപന്യസിച്ചു�കാണ്ടു

മൂലത്തിൽ കാണാത്ത മംഗലാചരണം അവർ �ചയ്യുന്നതു് അനുപപന്നമാ�ണന്നു

�തളിയിക്കുവാൻ ഉദ്യമിക്കുന്നു. ചൂഡാമണിയിൽആദ്യ�ത്തഅങ്കത്തിൽ മംഗലാച

രണമുണ്ട�ല്ലാ എന്നാണു് സമാധാന�മങ്കിൽ

“പൂർവമുൽപന്നന�ഷ്ടന മുക്താഹാ�രണസമ്പ്രതി

കഥങ്കാരം കുരംഗാക്ഷ്യാഃ സ്തനഗ്രീവം വിഭൂഷ്യ�ത?”

എന്നു് അ�ദ്ദഹം മന്ദസ്മിതപൂർവം �ചാദിക്കുന്നു. വാചികാദ്യഭിനയചതുഷ്ടയാത്മക

മാണു് നാട്യ�മന്നു്ആചാര്യന്മാർ വ്യവസ്ഥാപനം �ചയ്തിരിക്കുന്നസ്ഥിതിക്കുചാക്കി

യാന്മാർ ‘ക്രിയ’ എന്നു പറയുന്ന നൃത്തത്തി�ന്റആവശ്യ�മാ ഔചിത്യ�മാ അ�ദ്ദഹ

ത്തിനു മനസ്സിലാകുന്നില്ല.

“ക്രി�യയം �ദവതാപ്രീതിവിധ�യ ജായ�ത യദി

നാട്യാൽ പ്രാ�ഗവ നാന്ദീ തു പ്ര�യാക്തവ്യാ ഭ�വദ്ദ്ധ്രുവം.”

എന്നാണു് അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ അഭിപ്രായം. അ�താരാചാരമാ�ണന്നു പറയുന്നതാ

യാൽഅതു�കാണ്ടുസഹൃദയന്മാർ തൃപ്തരാകുകയില്ല.

“ആചാര�സ്യാപല�ബ്ധ്യവ നസാധുത്വം വ്യവസ്ഥിതം;

കിഞ്ചാഗ�മന യുക്ത്യാ വാ �ലാ�കച്ഛാലബ്ധജന്മനാ;

ന ത്വാചാ�രണ തന്മൂലസ്മൃതിസംഭാവനാ ഭ�വൽ.”
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അതല്ല, പ്രമാണവാക്യമു�ണ്ടന്നും എന്നാൽ അതു തങ്ങൾക്കു അറിഞ്ഞുകൂ�ടന്നും

പറയുന്നതിലും അർത്ഥമില്ല.

“അസ്ത്യത്ര വചനം മൂലം തത്തുനാധിഗതം മയാ

ഇതി �ചന്നാട്യസാധു�ത്വ വാദസ്തവ ന �ശാഭ�ത.”

പ്രമാണവും യുക്തിയും �വണം.

“യുക്ത്യാ വിരഹിതം വാക്യം ന കിഞ്ചിദപി �ശാഭ�ത;

അഗ്നിനാ സിഞ്ചതീ�ത്യതൽ കഥം ഭവതി? ചിന്ത്യതാം.”

ഗ്രന്ഥത്തിനും ‘ക്രിയ’യ്ക്കും തമ്മിലുള്ളഘടന ഹാരത്തിനും യതിയു�ട വക്ഷസ്സിനു�മ

ന്ന�പാ�ല �യാജിപ്പില്ലാത്തതാ�ണന്നും

“അഗാഹമാനാ സംബന്ധം പൂർ�വണ ച പ�രണ ച

ഇയം സാധ്വീ ക്രിയാ മ�ധ്യ ത്രിശങ്കുരിവ വർത്ത�ത”

എന്നും

“ഹനൂമാനിതി കൃ�ത്വവം പ്ര�വ�ശ വിഹി�ത പുനഃ

കഥാ ഹി യുക്താ; കിം യുക്തം ഗാത്രവി�ക്ഷപസാഹസം?

തത്തന്നാമഗൃഹീതാനി പാത്രാണി പരിപശ്യതാം

�പ്രക്ഷകാണാം കഥാം മുക്ത്വാ നാന്യത്ര രമ�ത മനഃ”

എന്നുംഅ�ദ്ദഹം സ്വപക്ഷസാധനം തുടരുന്നു.

പൂർവകഥകൾ വിസ്തരിച്ചു നടൻ അഭിനയിക്കുന്നതിൽ ഗ്രന്ഥകാരനു വള�ര

�വരസ്യം �താന്നീട്ടുണ്ടു്. ഹനൂമാ�ന്റ ലങ്കാപ്രാപ്തിക്കു മുമ്പുള്ള കഥ സിദ്ധമാ�ണ

ന്നും അത്തരത്തിലാണു് ശക്തിഭദ്ര�ന്റ രചനാപ്രകാര�മന്നും കവിയു�ട അഭിമ

തമാണു് നടൻ അനുസരി�ക്കണ്ട�തന്നും, “ന താവൽ കവിഭിർന്നാടകാദൌ നാ

യകാനാം ചരിതമുൽപ�ത്ത�രവ പ്രഭൃതിവിലയപര്യന്തമുപനിബധ്യ�ത” എന്നും

“ഏവഞ്ച കവിനാ യൽ സിദ്ധവൽ കൃത്വാ സമു�പക്ഷിതം സുഗ്രീവസംഗമാദിഹനൂ

മൽ സമുദ്രസന്തരണപര്യന്തം തദുപാദായ വിസ്താരയിതും അയമുപക്രമസ്സുതരാം

ന യുക്തം; ലങ്കാവ�ലാകനരഭസവി�ശഷിതഹരി വി�ശഷസമു�ന്മഷദർശ�ന �പ്ര

ക്ഷകാണാം ന കിഞ്ചിദപി പൂർവവൃത്താ�ന്ത മ�നാ വല�ത” എന്നും അ�ദ്ദഹം ചൂ

ണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. അഭിനയകലയു�ട തത്വ�മ�ന്തന്നു് ആ നിരൂപകൻഅടിയിൽ

കാണുന്ന �ശ്ലാകത്തിൽ വ്യവ�ച്ഛദിക്കുന്നു:

“വ�യാനുരൂപഃ പ്രഥമസ്തു �വ�ഷാ; �വഷാനുരൂപശ്ചഗതിപ്രചാരഃ;

ഗതിപ്രകാരാനുഗതഞ്ചപാഠ്യം; പാഠ്യാനുരൂ�പാഽഭിനയശ്ചകാര്യഃ.”

മന്ത്രാങ്കത്തിൽ വസന്തകൻ മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നതു ത�ന്ന ശരിയ�ല്ല

ന്നാണു് അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ പക്ഷം. അഭിനയത്തിൽ കണ്ടുമുട്ടുന്നഅ�നൌചിത്യങ്ങൾ

ക്കു് അ�ദ്ദഹം �വ�റയും ചില ഉദാഹരണങ്ങൾഎടുത്തുകാണിക്കുന്നു:

“സന്തി പ്രാവൃഷി പദ്മാനി കശ്മീ�രഷ്വിവ നാട�ക

പ്രയുക്താത്രാംബു�ജാദ്ഭൂതിർന്ന ഭ�വദ്വിദുഷാം മു�ദ.

സിംഹളദ്വീപവൃത്താന്തമാത്രമാ�ലാകയൻസുധീഃ

സഹകാരാങ്കു�ര�രവഘനകാലം പ്രശംസതി.”
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ഇത്യാദി �ശ്ലാകങ്ങൾ �നാക്കുക. ചുരുക്കത്തിൽ അനാവശ്യകമായ വർണ്ണനം

അത്യന്തം രസഭംഗ�ഹതുക�മന്നാണു് അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ മതം.

“ഇത്ഥമംഗാന്യഭൂതസ്യ വസ്തു�നാഽതിപ്രപഞ്ചനം

പ്രകൃതാർത്ഥലതാമൂ�ല കുഠാരപതനം സ്ഫുടം.”

ഒടുവിൽതങ്ങളു�ടഅഭിനയത്തി�ന്റസാധുത്വംയുക്തി�കാണ്ടുസമർത്ഥിക്കാവുന്നത�ല്ല

ന്നും പ്ര�യാഗമാത്രശരണന്മാരാണു് തങ്ങ�ളന്നും ചാക്കിയാന്മാർക്കു സമ്മതി�ക്ക

ണ്ടിവരു�മന്നു് അ�ദ്ദഹം വാദിക്കുന്നു. അങ്ങി�നയാ�ണങ്കിൽ

“കിന്നിമിത്തമിദം നാട്യം, കിംപ്രകാരം, കിമാശ്രയം,

ഇതി കിഞ്ചിന്ന ജാനന്തി പ്ര�യാക്താ�രാപ്യമീ ജനാഃ.

ഉക്തമാത്രം ഗൃഹീത്വാ തൽപ്ര�യാ�ഗ ഗൌരവം യദി

ബഹുമാ�നായമസ്മാഭിശ്ശു�കഷു വിനി�വശ്യ�ത.”

എന്നു് അ�ദ്ദഹം അവ�ര പുച്ഛിക്കുന്നു.

�മൽക്കാണുന്ന വിവരണത്തിൽനിന്നു നാടാങ്കുശം ഒരു വാദഗ്രന്ഥമാ�ണങ്കി

ലും അതിൽ നിന്നു് അഭിനയ�ത്തസ്സംബന്ധിച്ചു പല സൂക്ഷ്മങ്ങളായ രഹസ്യങ്ങളും

അനുവാചകന്മാർക്കു ഗ്രഹിക്കാവുന്നതാ�ണന്നും കൂടിയാട്ടച്ചടങ്ങു കാ�ലാചിതമാ

യി പരിഷ്കരിക്കണ�മന്നു് അതി�ന്റ പ്ര�ണതാവിനു് അഭിസന്ധിയുണ്ടായിരുന്നു

എന്നും സ്പഷ്ടമാകുന്നു. “ഒട്ടുകു�റ ദിവസമാ�ടണ്ടുകിൽ അതിനു തക്കവണ്ണം കാല

�ദശാവസ്ഥകൾക്കു പിടിക്കുമാറു ചുരുക്കി ആടി�ക്കാള്ളൂ” എ�ന്നാരു വിധി ചില

നാടകങ്ങളു�ട ആട്ടപ്രകാരങ്ങളിൽ കാണുന്നുണ്ടു്; അങ്ങ�ന�യാരു പരിഷ്കാരത്തി

നു പഴുതുണ്ടാക്കിയതു പ്രസ്തുത നിബന്ധത്തി�ല നിശിത വിമർശനമായിരിക്കു�മാ

എന്നുഞാൻ ശങ്കിക്കുന്നു.

ഉദ്ദണ്ഡ�ന്റ മുക്തകങ്ങൾ

ഉദ്ദണ്ഡശാസ്ത്രികളും �ചന്നാസ്സുനമ്പൂരിയുംതമ്മിലുള്ള�മത്രി�യപ്പറ്റി മുൻപുസൂചിപ്പി

ച്ചുവ�ല്ലാ. നമ്പൂരിയു�ട തന്ത്രസമുച്ചയത്തിൽ ശാസ്ത്രികളു�ട ഒരു �ശ്ലാകവും മ�റ്റാരു

�ശ്ലാകത്തി�ന്റ പകുതിയും കടന്നുകൂടീട്ടുണ്ടു്. ആദ്യ�ത്തതു പത്താം പടലത്തിൽ �ദ

വ�ന ആറാട്ടി�ന്നഴുന്നള്ളിക്കു�മ്പാൾ സ്ത്രീകൾ വിള�ക്കടുത്തു് അനുഗമനം �ച�യ്യ

ണ്ടകാര്യം വർണ്ണിക്കുന്നതാണു്:

“ശംഖ�പ്രംഖച്ചടുലപട�ഹാത്താളതാ�ളാരു�ഭരീ-

രംഗച്ഛൃം�ഗാഡ്ഡമരഡമരൂദ്ദീപ്രവീണാപ്രവീണാഃ

ഢക്കാഡുക്കാവിരളമുരളീകർമ്മഠാശ്ചാഭിയാന്തു

സ്ഫായദ്ദീപാസ്തമിഹ മഹി�താദ്ദാമ�ഹളാ മ�ഹളാഃ.”

“ക്വഥിതകഥിതവൃക്ഷത്വക്കരീഷം സുഗന്ധം” എന്ന ഭാഗമാണു് രണ്ടാമ�ത്തതു്.

“സ്വസ്മിൻ �വശ്മനി പൂർണ്ണവിശ്വവിഭ�വ പൂജ്യാൻ സമാരാധയൻ

�പ്രയസ്യാ ഗുണപൂർണ്ണയാ ഗുണവതാ പു�ത്രണ മി�ത്രണ ച

സാർദ്ധം പ്രാവൃഷി �കര�ളഷു നിവസൻ ഭക്ത്യാ സമാകർണ്ണയൻ

ലീലാം രാഘവകൃഷ്ണ�യാഃ ക്ഷപയ�ത കാലം സ ധ�ന്യാ ജനഃ.”

എന്ന �ശ്ലാകം അ�ദ്ദഹം നമ്പൂരിമാരു�ട ജീവിതരീതി�യ പ്രശംസിച്ചു കൂടല്ലൂർ മന

യ്ക്കൽ�വച്ചു �ചാല്ലിയതാണു്. അവി�ട കുട്ടിക�ള പഠിപ്പിച്ചു താമസിക്കാ�മാ എന്നു
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വലിയ നമ്പൂരിപ്പാടു �ചാദിച്ചതിനു് ഉദ്ദണ്ഡ�ന്റ മറുപടി താ�ഴക്കാണുന്നതായിരുന്നു:

“വാചാ വാക്യപദപ്രമാണപദവീസഞ്ചാരസമ്പൂതയാ

സന്നദ്ധപ്രതിമല്ലഗല്ലമകുടീകുട്ടാകധാടീജുഷാ

സാ�ടാപം വിഹരൻ കഥം നു രമ�ത സാഹിത്യമുദ്രാര�സ?

പ്രൌഢസ്ത്രീരസികായബാലവനിതാസംഗഃകഥം �രാച�ത?”

കാക്ക�ശ്ശരിയു�ട രംഗപ്ര�വശംവ�ര ശാസ്ത്രികൾ �കരളത്തി�ല സകല പണ്ഡിത

ന്മാ�രാടും വാദത്തി�ലർ�പ്പട്ടു് അവ�ര പരാജയ�പ്പടുത്തി�ക്കാണ്ടിരുന്നു. തൃക്ക

ണ്ടിയൂർ സുപ്രസിദ്ധനായ അച്യുതപ്പിഷാരടിയു�ട പൂർവ്വനായി നാണപ്പപ്പിഷാരടി

എ�ന്നാരു വൃദ്ധപണ്ഡിതൻഅക്കാലത്തുജീവിച്ചിരുന്നു. അ�ദ്ദഹ�ത്തപ്പറ്റി �ചാല്ലി

യതാണു് ചുവ�ട ഉദ്ധരിക്കുന്നപദ്യം:

“ധ്വന്യധ്വന്യധ്വനീനാഃ ഫണിപതിഭണിതാം-

�ഭാധികുംഭീകുമാരാഃ

പ്രൌഢാഃ �കചിൽ പ്രഥ�ന്ത പരഗുണകണികാ-

ശ്ലാഘിനസ്താൻ നമാമഃ;

പ്രത്യാഹാരഗ്ര�ഹപി ഭ്രമിതമതിരസൌ

�കാപി സാഹിത്യവിദ്യാ-

കാ�ണാ നാണപ്പനാമാ പ്രലപതു ജരാ-

സ്താവതാ �മ ന ഹാനിഃ.”

മ�റ്റാരു വിദ്വാൻ വാദത്തിനു വന്ന�പ്പാൾ ശാസ്ത്രികൾഅ�ദ്ദഹ�ത്തപ്പറ്റി

“ഉദാത്തമദപിത്തളദ്വിരദരാജഗണ്ഡസ്ഥലീ-

വിദാരണവി�നാദനക്ഷപിതവാസരഃ �കസരീ

കഥം നു കലഹക്രമം വിതനു�ത പ�രതാടവീ-

പുരാണകുണപാശനപ്രകടിതാര�വ �ഫര�വ?”

എന്ന പദ്യം �ചാല്ലുകയുണ്ടായി. താ�ഴ�ച്ചർക്കുന്ന പദ്യം ഊരകത്തു �ദവി�യപ്പറ്റി

യുള്ളതാണു്:

“കാന്തഃ കപാലീ കഠിനഃ പിതാ �ത;

�മ�നതി മാതുസ്തവ നാമ�ധയം;

കഥം നു ഭ�ദ്ര, വലയാലയ�സ്ഥ,

വദാന്യതാ മാദൃശി �ബാഭവീതു?”

ഒരിക്കൽ �കാഴി�ക്കാട്ടു തളിയിൽ �ക്ഷത്രത്തിൽ �താഴാൻ �ചന്ന�പ്പാൾ നടയ

ടച്ചിരുന്നതിനാൽ മാരാർ �കാട്ടി�ക്കാണ്ടിരുന്ന ഇടയ്ക്കയു�ട താളത്തി�നാപ്പിച്ചു്

അവി�ടവച്ചു ശാസ്ത്രികൾ �പ�ട്ടന്നുണ്ടാക്കി�ച്ചാല്ലിയതാണു് താ�ഴക്കാണുന്ന ഗാ

നഗന്ധിയായ പദ്യം:

“നൃത്യദ്ധൂർജ്ജടികരഗതഡമരുക-

ഡുമുഡുമുപടുരവപരിപന്ഥിന്യഃ,

കല്പക്ഷ്മാരുഹവികസിതകുസുമജ-

മധുരസമധുരിമസഹചാരിണ്യഃ,

മന്ഥക്ഷ്മാധരവിമഥിതജലനിധി-
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ഘുമുഘുമുഘനരവമദമന്ഥിന്യഃ,

�ശലാബ്ധീശ്വരനൃപവര, വിദധതു

ബുധസുഖമയി തവ വചസാം �ശ്രണ്യഃ.”

ഓണം, കഞ്ഞി, �പങ്ങഇവ�യപ്പറ്റി യഥാക്രമം അ�ദ്ദഹം രചിച്ചിട്ടുള്ള മൂന്നു �ശ്ലാ

കങ്ങൾ ചുവ�ട �ചർക്കുന്നു:

“�ചാകൂയ�ന്ത പൃഥുകതതയശ്ചാപതാഡിന്യ ഉ�ച്ച, –

സ്സർവാ നാര്യഃ പതിഭിരനിശം ലംഭയന്ത്യർത്ഥകാമാൻ,

ബംഭ്രമ്യ�ന്തസകലപുരു�ഷർവല്ലഭാഭ്യഃ പ്രദാതും

ചിത്രം വസ്ത്രം; ശ്രവണകുതുകം വർത്ത�ത �കര�ളഷു.”

“ശുണ്ഠീകുണ്ഠീകൃതാം�ഭാഗതഗരിമഭരാം

�പഠരീം ജാഠരാ�ഗ്ന–

സ്താപം നിർവാപയന്തീം ശ്രമശമനകരീം

മായുജായൂഭവന്തീം

മൌദ്�ഗ്ഗശ്ശ�ല്ക്കഃ പരീതാം ഘൃതലവസുരഭിം

മണ്ഡിതാം �കരഖ�ണ്ഡർ–

നൃണാം ശ്രാണാം സുരാണാം പുനരകൃതസുധാം

യസ്സ �വധാസ്സു�മധാഃ.”

“തൃഷ്ണാകൃന്തി ബൃഹന്തി ചാമൃതരസസ്രുതി ശ്ര�മാൽകൃന്തി ച

സ്ഫായൽസ്ഫിഞ്ജി തമാലപത്രമസൃണത്വഞ്ജി പ്രഭായുഞ്ജ്യപി

ഈഷദ്ദന്തനിപീഡനപ്രവിഗളദ്ബഹ്വംബുപൂഗീഫലാ-

ന്യന്യഃ �കാ നു ല�ഭൽ പ്രയാഗപതന�പ്രാദ്ഭിദ്യ ദസ്�ഥ്നാ നരാൽ.”

“അനാരാധ്യ കാളീമനാസ്വാദ്യ വീടീം” എന്ന പദ്യം ശാസ്ത്രികളു�ടത�ല്ലന്നും �താ

ണ്ടമണ്ഡലം �ഗാപാലകവിയു�ട ‘ശാകിനീസഹകാരം’ എന്നചമ്പുവിലുള്ളതാ�ണ

ന്നും ഇ�പ്പാൾ �വളി�പ്പട്ടിട്ടുണ്ടു്. സാമൂതിരിപ്പാട്ടി�ല സ്യാല�നപ്പറ്റി ഒരിക്കൽ കുപി

തനായി അ�ദ്ദഹം നിർമ്മിച്ചതാണു്,

“ചതുരം തുരഗം പരിവർത്തയ�സ;

പഥി പൌരജനാൻ പരിമർദ്ദയ�സ;

ന ഹി �ത ഭുജഭാഗ്യഭ�വാ വിഭ�വാ,

ഭഗിനീഭഗഭാഗ്യഭ�വാ വിഭവഃ.”

എന്ന ഭർത്സനപദ്യം. ആ കഥയറിഞ്ഞിട്ടും അ�ദ്ദഹ�ത്താടു യാ�താരപ്രിയവും

�താന്നാത്ത ആ മഹാരാജാവി�ന്റ വിദ്വൽ പക്ഷപാത�ത്ത എത്ര പുകഴ്ത്തിയാലാ

ണു് മതിയാകുക; ഒരവസരത്തിൽ ശാസ്ത്രികൾ മൂ�ക്കാല�ക്ഷത്രത്തിൽ �താഴാൻ

�ചന്നഅവസരത്തിൽ

“സംഭരിതഭൂരികൃപമംബ, ശുഭമംഗം

ശുംഭതു ചിരന്തനമിദം തവ മദന്തഃ

എ�ന്നാരു വന്ദന�ശ്ശാകത്തി�ന്റ പൂർവ്വാർദ്ധം �ചാല്ലുകയും അടുത്തുനിന്നിരുന്ന

കവിചിന്താമണികാരനായ കരുണാകരപ്പിഷാരടി
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“ജംഭരിപുകുംഭിവരകുംഭയുഗഡംഭ-

സ്തംഭികുചകുംഭപരിരംഭപരശംഭു.”

എന്നു് അതു നിഷ് പ്രയാസം ഒന്നുകൂടി ഉജ്ജ്വലമായ �ശലിയിൽ പൂരിപ്പിക്കുന്നതു

�കട്ടു “�കായം കവിമല്ലഃ” എന്നു് അത്ഭുതപരവശനായി �ചാദിക്കുകയും “അയം �ദ

വ്യാഃ കരുണാകരഃ” എന്നുപിഷാരടി മറുപടി പറയുകയും �ചയ്തതായി ഒ�രതിഹ്യ

മുണ്ടു്. മ�റ്റാരവസരത്തിൽ ഉദ്ദണ്ഡൻ തളിയിൽ �ക്ഷത്രത്തിൽ �താഴാൻ �ചന്ന

�പ്പാൾ ഒരു പദ്യത്തി�ന്റ താ�ഴ ഉദ്ധരിക്കുന്ന മൂന്നുപാദം ഉണ്ടാക്കി�ച്ചാല്ലി:

“വീണാലസന്മണിഖലായ ന�മാസ്തു ത�സ്മ

വീണാഘൃണാജിനവ�ത തൃണി�ന തൃണായ

അർ�ദ്ധായമീശ്വരനമസ്കൃത�യ കഥം സ്യാൽ?”

എന്നു മുഖമണ്ഡപത്തിൽ ജപിച്ചു�കാണ്ടിരുന്ന നമ്പൂരിമാ�രാടു് ഒരു �ചാദ്യമായിരു

ന്നു അതു്. അന്നുവ�ര അരക്കവിയായി മാത്രം സാമൂതിരിപ്പാട്ടി�ല സദസ്യകുഞ്ജര

ന്മാർ കരുതിയിരുന്ന പുനം ഉട�ന

“അ�സ്യാത്ത�രാക്തിമവിദന്നപി കീദൃശസ്സ്യാൽ?”

എന്നുപ്രസ്തുതപദ്യംപൂരിപ്പിച്ചു്ആ�ചാദ്യത്തിനുപ്രത്യുത്തരംനല്കി. ‘വിഷണ്ണഃ’എന്ന

ശബ്ദമാണു് അ�ദ്ദഹം ധ്വനിപ്പിച്ചതു്. ആറു ണകാരമില്ലാത്തതു് എന്നുകൂടി ആ ശബ്ദ

ത്തിനു് അർത്ഥമുണ്ട�ല്ലാ. “വ്യാലസ�ന്മഖലായ, വ്യാഘ്രാജിനവ�ത, ത്രി�നത്രായ

ത�സ്മന�മാസ്തു” എന്നർത്ഥം.

ശാസ്ത്രികൾ ഗർവിഷ്ഠനായിരുന്നുഎന്നുചിലർ ഉപരിപ്ലവമായി അഭിപ്രായ�പ്പ

ടാറുണ്ടു്. അ�ദ്ദഹത്തിനു ത�ന്റ സർവ�താമുഖമായ പാണ്ഡിത്യപ്രകർഷ�ത്തപ്പറ്റി

വലിയ മതിപ്പുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതിനു സംശയമില്ല. �വയാകരണഖസൂചി

ക�ളയും മീമാംസകദുർദുരൂഢന്മാ�രയും മറ്റും പറ്റി അളവറ്റ പുച്ഛവുമുണ്ടായിരുന്നു.

എന്നാൽ ബഹുമതി അ�തവി�ട അർഹിക്കുന്നു�വാ അവി�ട മുക്തഹസ്തമായി

സമർപ്പിക്കുവാൻആ വിശാലഹൃദയൻ എ�പ്പാഴും സന്നദ്ധനായിരുന്നു. “അഭിനന്ദ

ന്നന്തർവാണീൻ” എന്നു് അ�ദ്ദഹം ത�ന്നക്കുറിച്ചു മല്ലികാമാരുതത്തിൽ പ്രസ്താവി

ച്ചിട്ടുള്ളതു് ഏറ്റവും പരമാർത്ഥമാകുന്നു.

സ്വാതീചാടു

വടക്കൻ �കാട്ടയത്തു രാജകുടുംബത്തി�ലസ്വാതി എന്ന രാജകുമാരി�യ ഉദ്ദണ്ഡൻ

�കാകിലസ�ന്ദശത്തിൽ പ്രശംസിച്ചിട്ടു�ണ്ടന്നു മുമ്പു പറഞ്ഞുവ�ല്ലാ. ആ മഹതിയു

�ടഅപദാനങ്ങ�ളപ്രപഞ്ചനം �ചയ്യുന്നകു�റ മ�നാഹരങ്ങളായസംസ്കൃത�ശ്ലാക

ങ്ങൾഞാൻ സാഹിത്യപരിഷ�ത്ത്രമാസികത്തി�ന്റ സപ്തമസഞ്ചികയിൽ ഉദ്ധരി

ച്ചിട്ടുണ്ടു്. ആ�ശ്ലാകങ്ങളു�ടനിർമ്മാതാവു്ആ�രന്നറിയുന്നില്ല. കവിതയു�ട�ശലി

കണ്ടാൽ ഉദ്ദണ്ഡ�ന്റതാ�ണന്നു �താന്നും. പ്രസ്തുത മുക്തകങ്ങളിൽനിന്നു നാലഞ്ചു

�ശ്ലാകങ്ങൾ താ�ഴ �ചർക്കുന്നു:

“പ്രഖ്യാതാ പുരളീശവംശകലശാം�ഭാ�ധസ്സമുന്മീലിതാ

സ്വാതീകല്പലതാ വിഭാതി സുമന�സ്താമപ്രിയംഭാവുകാ,

രാ�ഗഃ പല്ലവിതാ, സ്മി�തഃ കുസുമിതാ, �ക�ശശ്ച �ലാലംബിതാ,

കാന്ത്യാ �കാരകിതാ, ര�തന ഫലിതാ, കാ�മന �ചാപഘ്നിതാ.”
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“�കചി�ത്തകഥയന്തി മന്ദഹസിതം കീർത്ത്യങ്കുരം മാന്മഥം;

സ്വാതി, സ്ഫീതമ�നാഗധർമ്മലതി�കാദ്ഗച്ഛദ്ഗുളുച്ഛം പ�ര;

ഏ�ത �കപി വയന്തു മഞ്ജുരസനാരംഗസ്ഥലീചന്ദ്രമ-

�സ്സ്വ�രാജ്ജാഗരശാരദാതനുമഹസ്സ്യന്ദം ബഹിഃസ്പന്ദിതം.”

“ദൃഗഞ്ചലമിദം ചലം കിമിതി രഞ്ജിതം; കിഞ്ച �ത

നികുഞ്ചിതത�ര ഭ്രുവൌ; നിബിഡകമ്പി ബിംബാധരം;

അഹന്തുന പരാംഗനാഹ്വയമവാദിഷം സ്വാതി, ത-

ന്ന മന്തുരിഹ വിദ്യ�ത; നനു കലാവതീ ത്വം പ്രി�യ?”

“ശൃംഗാരജീവനക�ലസംഗീതപര�ദവ�ത

സാഹിത്യരസമർമ്മ�ജ്ഞജീവ സ്വാതി! ശതം സമാഃ.”

“ഹം�ഹാ! ഭാഗ്യമനർഗ്ഗളം മമ; യതസ്സ്വാതീ! സുധാഭാഷിണീ

ശ്രുത്വാ മദ്ഭണിതിം സുഗന്ധിഘുസൃണപ്രാരബ്ധപത്രാങ്കുരാൽ

വ�ക്ഷാജാദവകൃഷ്ടബാലതരണി�പ്രാദ്യന്മഹഃകന്ദളീ-

കുട്ടാകദ്യുതി�കാമളാംശുകയുതം പട്ടാംശുകം പ്രാദിത.”

ശ്രീ�ദവീപ്രശസ്തി

ആയിടയ്ക്കുത�ന്ന �ചന്നമംഗലത്തുശ്രീ�ദവിഎ�ന്നാരുനായിക�യപ്പറ്റിയുംഏ�താ

ഒരു കവി ചില പ്രശസ്തിപദ്യങ്ങൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അവയിൽ ര�ണ്ടണ്ണം ചുവ�ട �ചർ

ക്കുന്നു:

നീരന്ധ്രാസു ജയന്തമംഗലമഹാ�ദ�ശകഭൂഷാമ�ണഃ

ശ്രീ�ദവ്യാശ്ചികുരാടവീഷു സുചിരം സഞ്ചാര്യ പഞ്ചാശുഗഃ

ആനീയ സ്നനഭൂധരദ്വയമധശ്ശൂ�ന്യ പ്ര�ദ�ശ ബലാ-

�ച്ചത�ശ്ചാരിതവാനതീവ രുചിരം �നതും നിജം മന്ദിരം.”

“ശ്രീ�ദവീം സ്തനഭാരമന്ഥരഗതിം സന്ധ്യാസു �സവാഗതാം

ദൃഷ്ട്വാ ചമ്പകദാമ�കാമളതരാം ജാതാനുരാ�ഗാദയഃ

വ്യാമൂർച്ഛൽപുളകാഞ്ചിതാംഗലതി�കാ വിസ്രസ്തപീതാംബ�രാ

നാ�മക്യവ്യപ�ദശവാനനുനയത്യം�ഭാധികന്യാം ഹരിഃ.”

ഇതു�പാ�ല �വട്ടത്തുനാട്ടി�ല �ദവി എ�ന്നാരു നായിക�യ

“പ്രകാശപൃഥ്വീപഥികാ ഭവന്തഃ

പശ്യന്തു �മ വക്ഷസി കാമബാണാൻ.”

എന്നപദ്യത്തിൽ വിലാപരൂ�പണ ഒരു കവി വാഴ്ത്തുന്നു.

അക്കാലത്തുകവികൾവിദുഷികളായനായികമാ�രപ്പറ്റി വിശിഷ്ടങ്ങളായശൃം

ഗാര�ശ്ലാകങ്ങൾ വിരചിച്ചുസമർപ്പിച്ചിരുന്നു. അതു �കവലം പാശ്ചാത്യർ ‘Platonic
love’ എന്നു പറയുന്ന, ആത്മാവിനു് ആത്മാവി�നാടുള്ള അ�ലംഗികമായ പ്രണ

യത്തി�ന്റ ഫലമായിരുന്നു. അത്തരത്തിലുള്ള �ശ്ലാകങ്ങൾ ആ സ്ത്രീരത്നങ്ങൾ സ്വീ

കരിച്ചു്, പ്രസ്തുത കവിക�ള സമുചിതങ്ങളായസമ്മാനങ്ങൾ നല്കി അനുഗ്രഹിച്ചുമിരു
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ന്നു. സ്വാതി പ്രശസ്തികാരനു് ഒരു പട്ടാംബരം ആ രാജകുമാരിയിൽനിന്നു ലഭിച്ചതാ

യിഅ�ദ്ദഹംത�ന്നപ്രസ്താവിക്കുന്നതു�നാക്കുക. ഏതാദൃശമായപദ്യങ്ങളിൽനിന്നു്

അന്ന�ത്ത ജനസമുദായത്തി�ന്റ ചാരിത്രപരിപാലന�ത്തപ്പറ്റി അനുവാചകന്മാർ

ക്കു യാ�താരു തരത്തിലുള്ള ദുശ്ശങ്കയുംഅങ്കുരി�ക്കണ്ടതില്ല.

കാക്ക�ശ്ശരി ഭട്ടതിരി, ജനനം

ഉദ്ദണ്ഡശാസ്ത്രികൾക്കുസർവഥാസമസ്കന്ധനായ ഒരുപ്രതിദ്വന്ദിയായിരുന്നുകാക്ക

�ശ്ശരി ഭട്ടതിരി. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ജനന�ത്തപ്പറ്റി ഒ�രതിഹ്യമുണ്ടു്. �കരളത്തിൽ

വന്നു തളിയിൽ താനത്തിൽ മാനവിക്രമമഹാരാജാവു നല്കിവന്നിരുന്ന കിഴികൾ മു

ഴുവൻ ശാസ്ത്രികൾ കരസ്ഥമാക്കുവാൻ തുടങ്ങിയ�പ്പാൾ നമ്പൂതിരിമാർക്കു ആ വി

�ദശീയ�ന്റ വിജയം അസഹ്യമായ അവമാനമായി�ത്താന്നി. താനത്തിനു വിദ്വാ

ന്മാ�ര ചാർത്തുന്നതു പന്തീരാണ്ടി�ലാരിക്കലാകയാൽ അടുത്ത ഊഴത്തിനുമാത്ര

�മ ശാസ്ത്രികൾ കിഴികൾക്കു് അവകാശ�പ്പടാവൂ എന്നു് അവർ അ�ദ്ദഹ�ത്ത�ക്കാ

ണ്ടുസമ്മതിപ്പിച്ചു. പിന്നീടു കാക്ക�ശ്ശരിയില്ലത്തു് ഒരന്തർജ്ജനം ഗർഭം ധരിച്ചിരിക്കു

ന്നതായി അറിഞ്ഞു മന്ത്രജ്ഞന്മാരായ ചില നമ്പൂരിമാർ അവി�ട�ച്ചന്നു ഗർഭസ്ഥ

നായ ശിശു അമാനുഷപ്രതിഭ�യാടുകൂടി ജനിക്കത്തക്കവണ്ണം പല സൽകർമ്മങ്ങ

ളും നടത്തി. അങ്ങ�ന ജനിച്ച ഉണ്ണിയാണ�ത്ര ഭട്ടതിരി. ഈഐതിഹ്യം മുഴുവൻ

വിശ്വസനീയമല്ല. �പർ ദാ�മാദരൻ എന്നായിരുന്നുഎന്നു് അ�ദ്ദഹംത�ന്ന വസുമ

തീമാനവിക്രമം എന്ന നാടകത്തിൽപ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

�ദശവും ഗുരുനാഥനും

�പാന്നാനി താലൂക്കിൽ ബ്രഹ്മകുളം അംശത്തിൽ കാക്ക�ശ്ശരി എ�ന്നാരു �ദശമു

ണ്ടു്. അവി�ട പണ്ടു് അ�ത �പരിൽ ഒരു നമ്പൂതിരിയില്ലമുണ്ടായിരുന്നു. ഇ�പ്പാൾ

ആ ഇല്ലം അന്യംനിന്നു, സ്വത്തുക്കൾ മംഗലത്തു ഭട്ടതിരിയു�ട ഇല്ല�ത്തയ്ക്കു് ഒതുങ്ങി

യിരിയ്ക്കുന്നു. �ശശവത്തിൽത്ത�ന്നഅച്ഛൻ മരിച്ചു�പായി. ബലിപിണ്ഡം �കാത്തി

ത്തിന്നുവാൻ വരുന്ന കാക്കക�ള �വർതിരിച്ചറിയുവാൻ സാധിച്ചതു �കാണ്ടാണു്

ഉണ്ണിക്കു കാക്ക�ശ്ശരി എന്നു �പർ വന്നതു് എന്നും മറ്റും പഴമക്കാർ പറയുന്ന �കട്ടു

കഥ ത്യാജ്യ�കാടിയിൽ ത�ള്ളണ്ടതാകുന്നു. അ�ദ്ദഹം വസുമതീമാനവിക്രമത്തിൽ

ത�ന്നപ്പറ്റി ഇങ്ങ�ന പറയുന്നുണ്ടു്: “അസ്തി ദക്ഷിണാപ�ദ ഭൃഗുസംഭവ ചണ്ഡ�ദാർ

ദ്ദണ്ഡപാണ്ഡിത്യസാ�രഷ്വിവ മൂർത്തിമ�ത്ത്വഷു �കര�ളഷു, സതതതന്തന്യമാന

സപ്തതന്തുധൂമധൂസരിതസത്യ�ലാ �കഃ കലികാലകാലുഷ്യകന്ദളദളനദർശിത

മഹിമഭിർമ്മഹീസു�രരധ്യാസി�ത, മുഗ്ദ്ധകീരകുലതുണ്ഡഖണ്ഡിതമാതുളുംഗഫല

ശകലകിസലയിതമഹീത�ല, മദമന്ഥരബന്ധുരാക്ഷീ കുടിലഭ്രൂലതാവശംവദയുവക

ദംബക�സവ്യമാ�നാപവ�ന, മന്ദമാരുതാധൂതപൂഗപാളീസിന്ദൂരിതാശാമൂ�ലനിളാ

സഹചരീകൂ�ല �ദാഷാകരഖണ്ഡമണ്ഡിതശിഖണ്ഡശ്ചണ്ഡിമശാലിനിശിതനിജ ശൂ

ലനിർഭിണ്ണദന്താവളാസുരചർമ്മപരികർമ്മിതകടീതടഃ, �ശലാധിരാജതനയാദൃ

ഢക�ഠാര കുചകുഡ് മളീപീഡി�താരഃസ്ഥലഃ, പ്രളയസമയമുദിതഹുതവഹബഹ

ളകീലമാലാ�ലാഹിതജടാഭാരഭരിതസുരതരംഗിണീവാത�പാത�പാഷിതഭൂഷാംഭു

ജംഗഃ പത്രരഥപരിവൃഢപരികല്പിതസപര്യാവി�ശഷഃസാക്ഷാദ�ശാകപു�രശ്വ�രാ

നാമ ജഗദവനജാഗരൂ�കാ ഭഗവാൻ പിനാകപാണിഃ.

അസ്ത്യദ്രികന്യാപതിപാദപീഠ-

വി�ചഷ്ടമാനാശയപുണ്ഡരീകഃ
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നാരായണാചാര്യ ഇതി പ്രരൂഢിം

പ്രാപ്തഃ പരാം പ്രാജ്ഞധിയാം പു�രാഗഃ.

തസ്യ ചരണാരവിന്ദയുഗളീ ഗളിത�രണുപരമാണുപാതപൂത�ചതനാസാരഃസാര

സ്വതനിധിനാ സാക്ഷാദദ്രിസമുദ്രനായ�ക�നവാ�നനബാല്യാ�ദവാരഭ്യ �വപ

ശ്ചിതീം വൃത്തിമധികൃത്യപരാം കാഷ്ഠാമാ�രാപിതഃ സതതസാഹിതീപരിചിതിവർ

ദ്ധമാനവാണീവിലാസ സുരഭിലവദ�നന്ദു�ശഖരകുടുംബിനീകരുണാകടാക്ഷപാത

വിജൃംഭമാണ�വഭ�വായം കവിരസാധാരണമഹി�മവ.”

ഇതിൽനിന്നുഭട്ടതിരിയു�ടഗുരുവായനാരായണാചാര്യ�ന്റജന്മ�ദശം (അ�ശാ

കപുരം) തിരു�വഗപ്പുറയായിരുന്നുഎന്നുംഞാൻ മു�മ്പാരിക്കൽപ്രസ്താവിച്ചതു�പാ

�ല മാനവിക്രമമഹാരാജാവുത�ന്നയാണു് അ�ദ്ദഹ�ത്തബാല്യംമുത�ല്ക്ക പണ്ഡിത

പദവിയിൽകയറ്റുന്നതിനു് ഉറ്റുശ്രമിച്ച�തന്നുംആശ്രമംഫലവത്തായി പരിണമിച്ചു

എന്നും കാണാവുന്നതാണു്.

സഭാപ്ര�വശവും ഉദ്ദണ്ഡനുമായുള്ള വാഗ്വാദവും

പന്ത്രണ്ടാമ�ത്ത വയസ്സിൽ എന്നുള്ളഐതിഹ്യാംശം അല്പം അവിശ്വാസ്യമാ�ണ

ങ്കിലും വള�ര �ചറുപ്പത്തിൽത്ത�ന്ന ഭട്ടതിരി തളിയിൽ�ക്ഷത്രത്തിൽ പ്ര�വശിച്ചു്

ഉദ്ദണ്ഡശാസ്ത്രികളുമായി വാദത്തി�ലർ�പ്പട്ടു എന്നുസമ്മതിക്കാവുന്നതാണു്.

“ന ച്ഛത്രം ന തുരംഗ�മാ ന വദതാം വൃന്ദാനി �നാ വന്ദിനാം

ന ശ്മശ്രൂണി ന പട്ടബന്ധവസനം നഹ്യംബരാഡംബരം

അസ്ത്യസ്മാകമമന്ദമന്ദരഗിരി�പ്രാദ്ധൂ തദു�ഗ്ദാദധി-

�പ്രംഖദ്വീചിപരമ്പരാപരിണതാ വാണീ തു നാണീയസീ.”

എന്ന �ശ്ലാകമാണു് ഭട്ടതിരി ആദ്യമായി �ചാല്ലിയതു്. അതു �കട്ടു ശാസ്ത്രികൾ

“ഉക്തിപ്രത്യുക്തിമാർഗ്ഗക്രമപരിചയവാനസ്തി കശ്ചിദ്വിപശ്ചി-

ദ്യദ്യസ്മിൻ സ്വസ്തി ത�സ്മബുധവരസമിതൌ ബിഭ്യദഭ്യാഗ�താഭൂൽ

ഭാങ്കുർവൽ�ഭകകക്ഷിംഭരിഷു ഭയഭ�രാദ്ഭ്രാന്ത�ഭാഗീന്ദ്രസുഭ്രൂ-

ഭ്രൂണഭ്രംശീ കിമംഭഃഫണിഷു പതഗരാഡ്സംഭ്രമീ ബംഭ്രമീതി?”

എന്നു ഗർജ്ജിച്ചു. ഭട്ടതിരി വീണ്ടും

“�വദം ബഹ്വൃചമധ്യഗീഷി, കവിതാമപ്യാദൃഷി, വ്യാപൃഷി

ന്യാ�യ, വ്യാകരണം വ്യ�ജഷി, വിഷ�മ �വ�ശഷി�ക �ക്ലശിഷി,

മീമാംസാമപി പര്യ�വഷമുഭയീം, വ്യാഖ്യാഞ്ചസാംഖ്യം, സ്മൃതീ-

രഭ്യാസ്ഥംശ്രദധാം പുരാണപദവീം, �യാ�ഗ ച പര്യശ്രമം.”

എന്നും

“ശബ്ദവ്യാകൃതിനർമ്മകർമ്മണി പടീയസ്താ തവസ്യാദ്യദി

ത്വം കസ്യാപി പദസ്യ ഭദ്രയ ദൃഢാം ദ്രാക്പ്രക്രി�യാപക്രിയാം;

മീമാംസാരസമാംസളാ യദി ഗി�രാ ന്യാ�യാപി�കാദീര്യതാം;

തർ�ക്ക വാ യദി കർക്ക�ശാസ്യനുമിതിം കാമപ്യനല്പീകുരു.”

എന്നും
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“കുർ�വ ഗർ�വാദ്ധതസ്യ പ്രതിവദിതുരഹം

ഭാരതീമപ്യസാധ്വീം

സാധ്വീം സാധ്വീമസാധ്വീം ബുധവരസമിതൌ

ലക്ഷ�ണനക്ഷ�ണന

മാനാഭാസം പ്രമാണം പ്രകൃതിഗതിവശാ-

ദപ്രമാണം പ്രമാണം

സച്ചാസത്തത്തഥാസന്നിശമയഥബുധാ

മച്ചരിത്രം വിചിത്രം”

എന്നും മറ്റും ഓ�രാ തരത്തിൽ വീരവാദം �ചയ്തു. ഇങ്ങ�ന അവർ തമ്മിൽ അ�ന

കം ഉക്തി പ്രത്യുക്തികൾ നടന്നു. ‘ആകാ�രാ ഹ്രസ്വഃ’ എന്നു ശാസ്ത്രികൾ ആ�ക്ഷ

പിച്ച�പ്പാൾ ‘ന ഹി ന ഹി അകാ�രാ ഹ്രസ്വഃ; ആകാ�രാ ദീർഗ്ഘഃ’ എന്നു കാക്ക

�ശ്ശരി സമാധാനം പറഞ്ഞതായി �കട്ടിട്ടുണ്ടു്. പ�ക്ഷ ഈ കഥ �വദാന്ത�ദശിക

രു�ട ചരിത്ര�ത്താടും ഘടിപ്പിച്ചു കാണുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ ശാസ്ത്രിക�ളക്കാൾ ഭട്ട

തിരി പ്രതിഭാവാനായിരുന്നു എങ്കിലും, ചതുശ്ശാസ്ത്രപണ്ഡിതനും പരിണതപ്രജ്ഞനു

മായ അ�ദ്ദഹ�ത്താടു ശാസ്ത്രവാദങ്ങളിൽ ഏർ�പ്പടുന്നതു സൂക്ഷിച്ചു �വണ�മന്നറി

വുണ്ടായിരുന്ന അ�ദ്ദഹം പ്രാ�യണ ദുര്യുക്തികൾ �കാണ്ടു വിജയം �നടുവാനാണു്

ഉദ്യമിച്ചതു്. ഒടുവിൽസദസ്സിൽസന്നിഹിതനായിരുന്ന മഹാരാജാവു രഘുവംശത്തി

�ല ആദ്യ�ത്ത �ശ്ലാകത്തിനു രണ്ടു �പ�രാടും അർത്ഥം പറയുവാൻ ആവശ്യ�പ്പടു

കയും ശാസ്ത്രികൾ നാലു വിധത്തിലും ഭട്ടതിരി പത്തു വിധത്തിലും അർത്ഥം പറയു

കയും �ചയ്തു. ശാസ്ത്രികൾ ഭട്ടതിരിയു�ട കുശാഗ്രബുദ്ധി കണ്ടു് ആശ്ചര്യ�പ്പട്ടു, ‘തവ

മാതാ പതിവ്രതാ’ എന്നു പറയുകയും അവി�ടയും ഭട്ടതിരി ‘നഹി നഹി’ എന്നു തർ

ക്കുത്തരം ആവർത്തിക്കുകയും �ചയ്തു. അ�തങ്ങ�ന�യന്നു നമ്പൂരിമാർ �ചാദിച്ച

�പ്പാൾ അല്പം ആ�ലാചിച്ചു “�സാമഃ പ്രഥ�മാ വിവി�ദ, ഗന്ധർ�വാ വിവിദ ഉത്ത

രഃ, തൃതീ�യാ അഗ്നി�ഷ്ട പതി, സ്തുരീയ�സ്ത മനുഷ്യജന്മാ” എന്ന ഋ�ഗ്വദം എട്ടാമഷ്ട

കത്തിൽ മൂന്നാമധ്യായം ഇരുപ�ത്തഴാം വർഗ്ഗത്തി�ല അഞ്ചാമ�ത്ത ഋക്കു പ്രമാ

ണമായി ഉദ്ധരിച്ചു കാണിച്ചുവ�ത്ര. ഏതായാലും ഭട്ടതിരി അന്ന�ത്ത വാദത്തിൽ

വിജയം �നടി. ‘സാദ്ധ്വീമസാദ്ധ്വീം’ എന്ന �ശ്ലാകത്തിൽ തനിയ്ക്കു�ണ്ടന്നു �ഘാഷിച്ച

ശക്തിയാണു് ഭട്ടതിരി പ്രകൃതത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചതു്. മ�റ്റാരവസരത്തിൽ ശാസ്ത്രി

കൾ തനിയ്ക്കു സാഹിത്യത്തിലും സംഗീതത്തിലും ഒന്നു�പാ�ല �നപുണ്യമു�ണ്ടന്നു

പ്രസ്താവിച്ച�പ്പാൾ ഭട്ടതിരി �ചാല്ലിയതാണു്.

“ഇന്ദ്രനീ�ല ന രാ�ഗാസ്തി; പദ്മരാ�ഗ ന നീലിമാ;

ഉഭയം മയി ഭാതീതി ഹന്ത! ഗുഞ്ജാ വിജൃംഭ�ത.”

എന്ന �ശ്ലാകം. ഇങ്ങ�ന പല വാദങ്ങളും ആ പണ്ഡിതമല്ലന്മാർ തമ്മിൽ നടത്തി

�യങ്കിലും രണ്ടു�പർക്കും അ�ന്യാന്യം അളവറ്റ ബഹുമാനമാണു് ഉണ്ടായിരുന്നതു്.

രണ്ടു �പരു�ടയും പുരസ്കർത്താവു പയ്യൂർ മഹർഷിയായിരുന്നുഎന്നു മുമ്പുത�ന്നപ്ര

സ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട�ല്ലാ.

അനന്തരചരിത്രം

ഭട്ടതിരി ദ്വിതീയാശ്രമം സ്വീകരിയ്ക്കുകയുണ്ടായില്ല. ക്ര�മണ അ�ദ്ദഹം അ�ദ്വത�വ

ദാന്തിയായി, അതിവർണ്ണാശ്രമിയായി, അനാസക്തി�യാഗം അനുഷ്ഠിച്ചു�കാണ്ടു

പല സ്ഥലങ്ങളിലും സഞ്ചരിച്ചു. ശുദ്ധാശുദ്ധങ്ങളിലും ഭക്ഷ്യാഭക്ഷ്യങ്ങളിലും അ�ദ്ദ
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ഹത്തിനു യാ�താരു നിഷ്കർഷയുമില്ലാതായിത്തീർന്നു. തന്നിമിത്തം പൂർവ്വാചാര

പരിപാലകന്മാരായ നമ്പൂരിമാർക്കു് അ�ദ്ദഹ�ത്ത സമുദായത്തിൽനിന്നു ബഹിഷ്ക

രിയ്ക്കണ�മന്നു് ആഗ്രഹമുണ്ടായി എങ്കിലും ആ ജീവന്മുക്ത�ന്റ തപഃപ്രഭാവത്തിൽ

ഭയമുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ അവർ അതിനു് ഒരുങ്ങിയില്ല. അക്കാലത്തു് ഒരിക്കൽ

�നരം �വകീട്ടും നിത്യകർമ്മമായ സന്ധ്യാവന്ദനം �ചയ്യാതിരിയ്ക്കുന്നതു കണ്ടു ചില

നമ്പൂരിമാർ അ�ദ്ദഹ�ത്ത കളിയാക്കുകയും അ�പ്പാൾ അ�ദ്ദഹം ഉപനിഷദന്തർഗ്ഗ

തമായ

“ഹൃദാകാ�ശ ചിദാദിത്യസ്സദാ ഭാതി നിരന്തരം;

ഉദയാസ്തമയൌ നസ്തഃ; കഥം സന്ധ്യാമുപാസ്മ�ഹ?”

എന്ന �ശ്ലാകം �ചാല്ലി അവ�ര മടുപ്പിക്കുകയും �ചയ്തു. മ�റ്റാരിക്കൽ പിതൃശ്രാദ്ധം

�പാലും �ചയ്യാത്തഅ�ദ്ദഹ�ത്ത മറ്റു ചില നമ്പൂരിമാർ അധി�ക്ഷപിച്ച�പ്പാൾ

“മൃതാ �മാഹമയീ മാതാ; ജാ�താജ്ഞാനമയസ്സുതഃ;

ശാവസൂതകസംബന്ധാദനർഹസ്സർവകർമ്മസു.”

എന്നു �വ�റാരു ഉപനിഷ�ച്ഛ�ശ്ലാകം �ചാല്ലി അവ�രയും ലജ്ജിപ്പിച്ചു. തൃപ്പൂണിത്തു

റയ്ക്കുസമീപമുള്ളസുപ്രസിദ്ധമായ �ചാറ്റാനിക്കര �ദവീ�ക്ഷത്രത്തിനടുത്തായി ഭട്ടതി

രിക്കു് ഒരു ഗൃഹമുണ്ടായിരുന്നു എന്നും ആ �ക്ഷത്രത്തിൽ താൻ പ്ര�വശിച്ച�പ്പാൾ

ചില നമ്പൂരിമാർക്കു് അതിൽ �വരസ്യം �താന്നുകയാൽ അ�ദ്ദഹം നാടുവിട്ടു പര

�ദശ�ത്തയ്ക്കു�പായിഎന്നുംപഴമക്കാർപറയുന്നു. അവി�ട�വച്ചാണു് “ആപദി കിം

കരണീയം?” എ�ന്നാരു നമ്പൂരി അ�ദ്ദഹ�ത്താടു �ചാദിക്കുകയും “സ്മരണീയം ചര

ണയുഗളമംബായാഃ”എന്നു്അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ഉത്തരം �കട്ടിട്ടു “തൽസ്മരണംകിം കു

രു�ത” എന്നു വീണ്ടും �ചാദിക്കുകയും അതിനു് അ�ദ്ദഹം “ബ്രഹ്മാദീനപി ച കിങ്കരീ

കുരു�ത”എന്നുവീണ്ടും മറുപടിപറയുകയും �ചയ്തതു്. മരണംപര�ദശത്തുവച്ചായിരു

ന്നു. �ചാറ്റാനിക്കരയ്ക്കുസമീപമുള്ളകീഴ്പ്പുറത്തു ഭട്ടതിരിയും പള്ളിപ്പുറത്തു ഭട്ടതിരിയും

കാക്ക�ശ്ശരിയു�ട ശിഷ്യഗണത്തിൽ �പട്ടവരായിരുന്നു. പള്ളിപ്പുറത്തു ഭട്ടതിരിയു�ട

ഒരു മുക്തകമാണു് ചുവ�ട �ചർക്കുന്നതു്:

“�ദ്വ�ത ലക്ഷദ്വയാധീതീ ഹ്യ�ദ്വ�ത ലക്ഷപാരഗഃ;

അദ്യാപി വിദ്യാലാഭായ ജാഗർ�മ്മ്യവ ജരന്നപി.”

“ശാലികാനാഥവന്മൂഢഃ” എന്നഅ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ മ�റ്റാരു �ശ്ലാകംഞാൻപ്രഭാകര

�നപ്പറ്റിയുള്ള വിമർശനത്തിൽ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

വസുമതീമാനവിക്രമം

കാക്ക�ശ്ശരിയു�ട കൃതിയായി ‘വസുമതീമാനവിക്രമം’ എന്ന ഏഴങ്കത്തിലുള്ള ഒരു

നാടകമല്ലാ�ത മ�റ്റാന്നും കണ്ടുകിട്ടീട്ടില്ല. എങ്കിലും ആ ഒരു കൃതി�കാണ്ടുത�ന്ന

അ�ദ്ദഹം സഹൃദയന്മാരു�ട സശിരഃകമ്പമായ ശ്ലാഘയ്ക്കു പാത്രീഭവിയ്ക്കുന്നുണ്ടു്. മാന

വിക്രമമഹാരാജാവു് മങ്ങാട്ടച്ചൻ എന്ന മന്ത്രിയു�ട പുത്രിയായ വസുമതി�യ വിവാ

ഹം �ചയ്യുന്നതാണു് കഥാവസ്തു. ഇതരനാടകങ്ങളി�ലന്ന�പാ�ല ഇതിലും നായി

കയ്ക്കും നായകനും പല ദുർഘടങ്ങളും തരണം �ച�യ്യണ്ടിവരുന്നു. പ്രസ്താവനയിൽ

ത്ത�ന്ന മഹാരാജാവി�നപ്പറ്റി പ്രൌ�ഢാദാത്തമായ ഒരു വർണ്ണനമുണ്ടു്. അതാണു്

താ�ഴ�ച്ചർക്കുന്നതു്:
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“അദ്യ ഖല്വഹമാദി�ഷ്ടാസ്മി നിഖിലനരപതിനികരവി കടമകുടതടഘടിതമാണിക്യ

മണികിരണപല്ലവിതപദപാരിജാതസ്യ വിജയലക്ഷ്മീവിഹാരരംഗായമാണവക്ഷഃ

സ്ഥലസ്യ വിമതനരപതിവനിതാനിബിഡതരകുചകുംഭസംഭൃതകസ്തൂരികാ പത്രപ

ടലികാപരി�ക്ഷപപാരീണ�ദാഃകാണ്ഡസ്യ ഖണ്ഡപരശുനിടിലതടഘടിതദഹനവി

സൃമരജ്വാലാമാലാ�കാലാഹലാസ ഹിഷ്ണുപ്രതാപാനലാർച്ചിസ്സന്തതിനിരന്തരനീ

രാജിതബ്രഹ്മാണ്ഡമണ്ഡലസ്യ പ്രചണ്ഡതരമന്ദരഗിരിഭ്രമണഘൂർണ്ണമാനദുഗ്ദ്ധാം �ഭാ

നിധിതരംഗരിംഗണകലാനുഷംഗശൃംഗാരിയശഃപടീനി�ചാളിതദിഗ്വധൂസഞ്ചയസ്യ

സരസിരുഹാസനവാമ�ലാചനാനീരന്ധ്രബന്ധുരധമ്മില്ലമല്ലികാബഹളപരിമളഝരീ

പരീവാഹസാഹായ്യകദായികവിതാചാതുരീസ�മ്മാഹിതാഖിലവിദ്വജ്ജനസ്യസജ്ജ

നസംസ്തൂയമാനഗുണഗണവിസ്മൃതപൂർവനരപതികഥാ സന്താനസ്യ കമലാവി�ലാ

ലനയനാഞ്ചലസഞ്ചാര�ഹലാസ�ങ്കതമന്ദിരായമാണവദനസ്യ സന്താനചിന്താമ

ണിസുരഭി�വ കർത്തനമുഖവദാന്യനിവഹമഹിമനിഗമപഠനാനധ്യായ പർവ്വണഃ

ശർവ്വരീസാർവ്വഭൌമരുചിഗർവ്വസർവ്വങ്കഷസർവ്വ�താ മുഖസ്മിതചന്ദ്രികാ നിഷ്യന്ദാ

നന്ദപരിഷദഃ പരപരാക്രമപ്രക്രമ�ഘാരാശനികല്പാന്തവലാഹകസ്യ വിശിഷ്ടതമ

ധർമ്മമന്ദരധാരണകലാകൂടസ്ഥകമഠസ്യ നിരുപമസൌന്ദര്യലക്ഷ്മീകലാപിനീവിലാ

സ�കതുയ�ഷ്ടഃ അഷ്ടാദശദ്വീപസമാഗതസകലരത്നപരമ്പരാപരിപൂരിതനിജ നഗര

ബാഹ്യാളിന്ദനിഗളിതലക്ഷ്മീക�രണുകസ്യ �രണുകാതനയചരിത സാധർമ്മ്യശാലി

സഹ�സാപക്രമനിർജ്ജിതപരിപന്ഥി സഞ്ചയബാഷ്പപൂരാജ്യാഹുതിജാജ്വല്യമാന

�തജഃപാവകസ്യ പർവ്വതപാരാവാരപാകശാസനസ്യശ്രീവിക്രമക്ഷമാനായകസ്യ

ആസ്ഥാനീകൃത പരിഹിണ്ഡി�തന പണ്ഡിതമണ്ഡ�ലന

ബാണാസാരപ്രസർപ്പത്തുരഗഖരഖു�രാ-

ദ്ധൂതധൂളീപ�യാദ-

വ്യാരുദ്ധാദിത്യ�രാചിഃപ്രചയപരിണമ

ദ്ദുർദ്ദിനാ�ഭാഗഭീമാം

�ഖ �ഖലത്തുംഗശൃംഗധ്വജപടപടലീ-

സദ്വലാകാവലീകാം

സംഗ്രാമപ്രാവൃഷം യസ്സൃജതി നിജയശ-

സ്സസ്യ സമ്പത്സമൃ�ദ്ധ്യ.

തസ്യ ചന്ദ്രചൂഡചരണസരസിജരുചിരരുചിമധുരമധുകബളന�ലാലുപ�ലാലംബാ

യമാനമാനസസ്യ, സംഗ്രാമാംഗണരിം ഖണവശംവദതുരഗഖരതരഖുരപുടവിപാട

നദലിതധരണീത�ലാച്ചലിതവർദ്ധിഷ്ണുധൂളീപാളീകലുഷിതവിയത്സിന്ധുസലിലസ്യ,

അസ്മത്സ്വാമിനഃശ്രീമാനവിക്രമസ്യ,ചരിതാനുബന്ധിദാ�മാദരകവിനിബദ്ധം കിമപി

രൂപ�കാത്തമം.”

ഈ ഗദ്യത്തിൽ നിന്നു ത�ന്ന “അസ്ത്യസ് രാകമമന്ദമന്ദരഗിരി” ഇത്യാദി പ്ര

ശംസ അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ സൂക്തിക്കു �യാജിച്ചതാ�ണന്നു ഭാവുകന്മാർക്കു ഗ്രഹിയ്ക്കാ

വുന്നതാണു്. പ്രസ്താവനയിൽത്ത�ന്നയുള്ള രണ്ടുപദ്യങ്ങൾകൂടി പ്രകൃ�താപ�യാഗി

കളാകയാൽ ഉദ്ധരി�ക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു:

“�ഭാ�ഭാസ്സൽകവയഃ ഖലാദ്രിപവയഃ ശൃണ്വന്തുസർ�വ്വ വ�ചാ

മൽകം, യൽ കവിതാപ�ഥ മിതവചാ�സ്സായം പ്രവൃ�ത്താ ജനഃ;

തൽസർവം കവിതാകുതൂഹലവശാന്ന ത്വാർഭടീ�വഭവാ-
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ദി�ത്യവം മനസാ വിചിന്ത്യ കരുണാമദ്ധാ കുരുധ്വം മയി.”

“�നതാ സർവ്വഗു�ണാത്തരഃ പുനരസൌ�ശലാംബുരാശീശ്വരഃ;

പ്രൌ�ഢായഞ്ചകവിഃ പ്രശസ്തവചന�സ്ഥമാ സ ദാ�മാദരഃ;

ചിത്രം �ചവ കഥാ സുധാലഹരികാസബ്രഹ്മചാരിണ്യ�ഹാ;

ര�മ്യഷാ ച സഭാ സ്വഭാവമധുരാ തത്തദ്രസജ്ഞായിനീ.”

ഭട്ടതിരിയു�ട കവിതാരീതി മനസ്സിലാക്കുവാൻ മറ്റു ചില �ശ്ലാകങ്ങൾ കൂടി ചുവ�ട

പകർത്താം.

(1) കാമികളു�ട സങ്കല്പം:

“ഭ്രൂ വല്ലീ ചലി�തതി, പക്ഷ്മയുഗളീ സ്ത�ബ്ധതി, �നത്രാഞ്ചലം

പ്രാപ്താ ഹന്തകനീനി�കതി കിമപി സ്വിന്നൌ ക�പാലാവിതി

അന്തഃകമ്പവിജൃംഭിതം കുചയുഗം �ചതിക്ഷ�ണകാമിനാം

ജായ�ന്ത ഖലു �കപി �കപ്യഭിനവാസ്സങ്കല്പകല്പദ്രുമാഃ.”

(2) സായംസന്ധ്യ:

“പാദാനാന്നവ പാരിഭദ്രസുഷമാപാടച്ചരാണാം ഗണം

കർഷ�ന്നഷ പ�യാനിധൌ പിപതിഷത്യഹ്നാമധീശസ്സ്വയം

കി�ഞ്ചഷാ ധൃതമാലഭാരിമഹിളാചില്ലീലതാചാതുരീം

ബിഭ്രാണാ വലതി ക്രമാദിതരദിങ്മൂ�ല ത�മാ�ലഖികാ.”

(3) നക്ഷത്രങ്ങൾ:

“സ്ഫുരന്തി ഗഗനാംഗ�ണ നടനചണ്ഡചണ്ഡീപതി-

ഭ്രമഭൂമിതജാഹ്നവീസലിലബിന്ദുസ�ന്ദഹദാഃ

സ്മ�രാത്സവവശംവദത്രിദശവാരവാ�മക്ഷണാ–

കുചത്രുടിതമൌക്തിഭ്രമദവിഭ്രമാസ്താരകാഃ.”

(4) വിരഹിയായ നായകൻ മന്മഥ�നാടു്:

“ബാണാം�സ്ത പുര�ഭദി�നാപിചതനു�ദ്വധീകൃതിപ്രക്രിയാ-

ധൌ�രയാന്മയി മാ പ്രയുങ് ക്ഷ്വ ജഗതീനിർദ്വന്ദ്വ�കളീഗു�രാ,

ലജ്ജ�ന്ത ന കഥന്ന്വമീ മയി പുനർമുക്ത്വാ പതന്തസ്ത്വായാ

ഫുല്ലന്മല്ലിഗുളുച്ഛ�കാമളതമസ്വാ�ന്ത നിതാന്താകു�ല?”

(5) മന്ദവായു:

“ഏ�ത കുംഭസമുദ്ഭവപ്രണയിനീചൂളീഭരാ�ന്ദാളനാഃ

ക്രീഡാഖിന്നഭുജംഗ�ലാകഗൃഹിണീഘർമ്മഛിദാകർമ്മഠാഃ

ഈഷച്ചൂഷിതവാരിരാശിലഹരീമാലാചലദ്വിപ്രുഷഃ

കന്ദർപ്പദ്വിപദർപ്പദാനനിപുണാഃ �ഖലന്തി ബാലാനിലാഃ”

(6) അഭിസാരികകൾ:

“നീലക്ഷൌമമയീ വിഗുണ്ഠനപടീ, കസ്തൂരികാശ്യാമളൌ

വ�ക്ഷാജൌ, ശ്രവസീ വിനിദ്രവലഭിന്നീലാശ്മതാടങ്കിനീ

പാണീ ഗാരുഡരത്നകങ്കണധരൌ; സ്ത്രീണാം തഥാപി സ്ഫുടം

ജ്ഞായ�ന്ത മുഖസൌര�ഭണ മഹതാ കാന്താഭിസാരക്രമാഃ.”
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(7) ച�ന്ദ്രാദയം:

“യൽപ്രാഗഞ്ജനപങ്കരഞ്ജിതമിവ, പ്രാവൃട്പ�യാദാവലീ-

ഗാഢാശ്ലിഷ്ടമിവ, സ്മരാന്തകഗളച്ഛാ�യരിവാപൂരിതം,

�ലാലം�ബരിവ ചുംബിതം സമജനി ധ്വാന്താനുബന്ധാദ�ഹാ

തൽ പശ്യാദ്യ വിപാണ്ഡരം വലഭിദസ്സഞ്ജായ�ത ദിങ്മുഖം.”

‘കാളിദാസഹർഷരാജ�ശഖര’മുഖന്മാരായ മഹാകവിക�ളയാണു് ഭട്ടതിരി പ്രസ്താ

വനയിൽ സ്മരിച്ചിരിക്കുന്ന�തങ്കിലും അ�ദ്ദഹത്തിനു് അത്യധികം പഥ്യം മുരാരി�യാ

ടും രാജ�ശഖര�നാടുമാ�ണന്നു് ഉദ്ധൃതങ്ങളായ �ശ്ലാകങ്ങളിൽനിന്നു ധരിക്കാവുന്ന

താണു്. ഉദ്ദണ്ഡ�ന്റ കവിതയ്ക്കുള്ള മാധുര്യം ഭട്ടതിരിയു�ടതിനില്ല. അതിൽ ഓജസ്സാ

ണു് സർ�വാപരി പരിസ്ഫുരിക്കുന്നതു്. ആശയങ്ങളു�ട അചുംബിതത്വം, വിശിഷ്ടശ

ബ്ദങ്ങളു�ട സമ്യക് പ്രയുക്തത മുതലായഅംശങ്ങളിൽ ഭട്ടതിരിയു�ട നാടകത്തിനു

ഗണനീയമായഔൽകൃഷ്ട്യമുണ്ടു്. എന്നാൽആ�കക്കൂടി �നാക്കു�മ്പാൾ മല്ലികാമാ

രുതത്തിനുത�ന്നയാണു് അഭ്യർഹിതത്വം എന്നുള്ളതിനും സ�ന്ദഹമില്ല.

കാക്ക�ശ്ശരിയു�ട ഒരുഭാഷാശ്�ളാകം

അതിബാല്യത്തിൽ ഭട്ടതിരി�യ ഒരിക്കൽ മൂ�ക്കാലയ്ക്കൽ �ദവീ�ക്ഷത്രത്തിൽ �താ

ഴിയിയ്ക്കുവാൻ �കാണ്ടു�പായി. അ�പ്പാൾ അ�ദ്ദഹം �ചാല്ലിയതാണു് പ്രസിദ്ധവും

അ�ധാലിഖിതവുമായ ഭാഷാ�ശ്ലാകം:

“�യാഗിമാർ സതതം �പാത്തും തുമ്പ�ത്തത്തള്ളയാര�ഹാ

നാഴിയിൽപ്പാതിയാടീല പലാകാ�ശന വാ ന വാ”

�യാഗിമാർ �പാത്തുന്നതു മൂക്കു്; മൂക്കി�ന്റ തുമ്പു മൂക്കുതല (മൂ�ക്കാല) ; അവിട�ത്ത

�ദവി ഉരിയാടാത്തതു (പലാകാശം) ബഹുമാനം അഥവാ ഗർവ്വം�കാണ്ടാ�ണാ

എന്നുശങ്ക. ഇതാണു് ആ �ശ്ലാകത്തി�ന്റഅർത്ഥം. വികടപ്ര�യാഗങ്ങളിൽഅ�ദ്ദ

ഹത്തിനു �ശശവത്തിൽത്ത�ന്ന പ്രാഗല്ഭ്യമുണ്ടായിരുന്നു എന്നു് ഈ �ശ്ലാകം

�തളിയിക്കുന്നു.

ഇന്ദുമതീരാഘവം

ഇന്ദുമതീരാഘവം എ�ന്നാരുനാടകത്തി�ന്റഏതാനും ഭാഗം കണ്ടുകിട്ടീട്ടുണ്ടു്. അതു

കാക്ക�ശ്ശരിയു�ട കൃതികളിൽ ഒന്നാ�ണന്നു �ഡാക്ടർ കൃഷ്ണമാചാര്യർ അ�ദ്ദഹത്തി

�ന്റ സംസ്കൃതസാഹിത്യചരിത്രത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതിനു് അടിസ്ഥാന�മാന്നുമി

ല്ല. ഇന്ദുമതീരാഘവം ഒരു �കരളീയ�ന്റകൃതിത�ന്ന. പ്രസ്താവനയിൽ “അസ്തി കില

�കര�ളഷു സമസ്തദുശ്ചരിതവിധ്വംസിനീ, നിരസ്തമലവിപ്രകുല പരിക്രാന്തതടപ്ര�ദ

ശാ, പ്രാചീനാമ�ധയാ സരിൽപ്രവരാ.

“തസ്യാസ്തീ�ര വിലസതിതരാം താരകാധീശമൌ�ലഃ

�ക്ഷത്രം; തത്രപ്രഥിതയശസാമസ്തി വസ്ത്യം പവിത്രം

�കലാസാനാ; മജനി രവിവർമ്മാഭി�ധയസ്തദീ�യ

വം�ശ വിദ്യാവിഹൃതിനിലയഃ പഥ്യ�ബാ�ധാ നരാണാം.”
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എന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഈ പ്രാചീനദി ഏ�തന്നും അതി�ന്റ തീരത്തിൽ വസി

ച്ചിരുന്ന രവിവർമ്മാവു് ആ�രന്നുംഅറിയുന്നില്ല. രവിവർമ്മാവു�കലാസൻ (വാരി

യർ) ആകുന്നതു് എങ്ങ�ന�യന്നു ചിന്ത്യമായിരിക്കുന്നു. അ�ദ്ദഹ�ത്ത “നി�ശ്ശഷശ

ബ്ദാംബുധിചുളുകയിതാ കുംഭസംഭൂതിരന്യഃ” എന്നുകവിവാഴ്ത്തുകയും

“�ദശികസ്യാസ്യ കരുണാമവലംബ്യ പരം ബലം

അക�രാദ്രൂ പകമിദം �കാപി ഭൂസുരബാലകഃ”

എന്നു തുടർന്നുപന്യസിക്കുകയും �ചയ്യുന്നു. പറയത്തക്ക യാ�താരു ഗുണവുമി

ല്ലാത്ത പ്രസ്തുത �ശ്ലാകങ്ങളു�ട കർത്താവു കാക്ക�ശ്ശരിയ�ല്ലന്നു സഹൃദയന്മാ�ര

പറഞ്ഞു�കൾപ്പി�ക്കണ്ടതില്ല. കാക്ക�ശ്ശരിയു�ട ഗുരുനാഥനായി ഒരു രവിവർമ്മാ

വി�നപ്പറ്റി ആരും �കട്ടിട്ടുമില്ല.

�ചന്നാസ്സു നാരായണൻനമ്പൂരിപ്പാടു്, തന്ത്രസമുച്ചയം

�ചന്നാസ്സു നാരായണൻനമ്പൂതിരിപ്പാട്ടി�ല ജനനം �കാല്ലം 603 �മടമാസത്തിലാ

യിരുന്നു എന്നുള്ളതിനു് അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ കൃതിയായ തന്ത്രസമുച്ചയത്തി�ന്റ പന്ത്ര

ണ്ടാം പടലത്തിൽ ലക്ഷ്യമുണ്ടു്;

“കല്യ�ബ്ദഷ്വതിയത്സുനന്ദനയ�നഷ്വം�ഭാധിസം�ഖ്യഷു യ-

സ്സംഭൂ�താ ഭൃഗുവീതഹവ്യമുനിയുങ്മൂ�ല സ�വ�ദാന്വ�യ

പ്രാഹുര്യസ്യ ജയന്തമംഗലപ�ദദ്ധം ധാമ നാരായണ-

�സ്സായം തന്ത്രമിദം വ്യധാദ്ബഹുവിധാദുദ്ധൃത്യ തന്ത്രാർണ്ണവാൽ.

***

ഇതി തന്ത്രസമുച്ച�യശ്രുതാർച്ചക്രമഗു�പ്ത്യ രവിജന്മസമ്പണീ�ത

പടലഃ പരിശിഷ്ടകർമ്മവാദീ ദശ�മാഭൂദ് ദ്വിപുരസ്സരസ്സമാപ്തഃ.”

ഈ �ശ്ലാകങ്ങളിൽ നിന്നു നമ്പൂരിപ്പാടു ജനിച്ചതു കലി 4529-ആം വർഷത്തിലാ

�ണന്നും, അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റയും പിതാവി�ന്റയും നാമ�ധയങ്ങൾ യഥാക്രമം നാ

രായണ�നന്നും രവി�യന്നും ആയിരുന്നു എന്നും ഭൃഗുസംജ്ഞമാണു് (ഭാർഗ്ഗവം)

അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ �ഗാത്ര�മന്നും വിശദീഭവിക്കുന്നു. നമ്പൂരിപ്പാട്ടി�ല ഇല്ലം �പാന്നാ

നിത്താലൂക്കിൽ വ�ന്നരി�ദശത്തിലായിരുന്നു. ആ ഇല്ലം ഇ�പ്പാൾ ഗുരുവായൂരി�ല

തന്ത്രിയു�ട കുടുംബത്തിൽ ലയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരു ശാഖ �കാച്ചി രാജ്യത്തു �ചാവ്വര

യും താമസിയ്ക്കുന്നു. �വ�റയും �ചന്നാസ്സു് എന്ന �പരിൽ ഒന്നു രണ്ടില്ലങ്ങൾ വ�ന്ന

രിയിലുണ്ട�ത്ര. തന്ത്രസമുച്ചയം രചിച്ചതു് 603-ൽ ആ�ണന്നു ‘കല്യ�ബ്ദഷു’ എന്ന

�ശ്ലാകത്തിൽനിന്നു സിദ്ധിക്കുന്നില്ല. “അതിയത്സു വൃ�ത്തഷു സ�വ�ദാന്വ�യ സം

ഭൂതഃ”എന്നുതന്ത്രസമുച്ചയവ്യാഖ്യാതാവായ വിവരണകാരനും “നാലായിരത്തഞ്ഞൂ

റ്റിരുപതു കലിയുഗസംവത്സരം കഴിഞ്ഞിരിക്കു�മ്പാൾ �കാല്ലവർഷം 603-ആണ്ടു്

യാ�താരു ഗ്രന്ഥകാരൻ ഉണ്ടായി” എന്നു് അ�ത ഗ്രന്ഥത്തിനു ഭാഷാവ്യാഖ്യാനം

രചിച്ച കുഴിക്കാട്ടു മ�ഹശ്വരൻഭട്ടതിരിയും പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. �കാല്ലം 603-ൽ ആണു്

സമുച്ചയനിർമ്മിതി എങ്കിൽ ആ ഗ്രന്ഥകാരനു മാനവിക്രമമഹാരാജാവി�ന്റ സദ

സ്യനാകുവാൻ മാർഗ്ഗവുമില്ല. സമുച്ചയകാര�ന്റ ഗുരു ദിവാകരൻ എ�ന്നാരു പണ്ഡി

തനായിരുന്നു എന്നുള്ളതു് ‘ഗുരുദിവാകരഭദ്രകടാക്ഷരുക്’ ഇത്യാദി �ശ്ലാകത്തിൽ

അ�ദ്ദഹം ത�ന്ന സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതായി അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ശിഷ്യനായ വിവരണകാ

രൻപറയുന്നു. മുല്ലപ്പള്ളിബ് ഭട്ടതിരിയും �ചന്നാസ്സുനമ്പൂരിപ്പാടും രാജാവി�ന ദുഷിച്ചു
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ചില �ശ്ലാകങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയാൽ മുല്ലപ്പള്ളി ത�ന്നക്കാൾ പല �യാഗ്യന്മാരുമി

രി�ക്ക മുമ്പിൽ കടന്നു കിഴി വാങ്ങണ�മന്നും �ചന്നാസ്സു തന്ത്രവിഷയകമായി ഒരു

ഗ്രന്ഥം രചിക്കണ�മന്നുമായിരുന്നു മാനവിക്രമ�ന്റ ശിക്ഷ�യന്നാണ�ല്ലാ ഐതി

ഹ്യം. അതു ശരിയാ�ണങ്കിൽ മഹാരാജാവു മലയാളക്കരയി�ല �ക്ഷത്രങ്ങൾക്കും

�ക്ഷത്രാചാരങ്ങൾക്കും ഒരു മഹാനുഗ്രഹമാണു് തന്മൂലം �ചയ്തതു്. എ�ന്തന്നാൽ

ആ ആജ്ഞയു�ട �വഭവത്താൽ തന്ത്രശാസ്ത്രത്തിൽ പ്രകൃഷ്ടമായ പ്രാവീണ്യം

സമ്പാദിച്ചിരുന്നനമ്പൂരിപ്പാടുബഹുവിധമായതന്ത്രാർണ്ണവം മഥിച്ചുസമുച്ചയംഎന്ന

അമൃതകുംഭം �ലാകത്തിനു നല്കുവാനിടവന്നു. സുമതിയു�ട വിഷ്ണുസംഹിത, ഈശാ

നഗുരു�ദവപദ്ധതി, പ്രപഞ്ചസാരം, പ്ര�യാഗമഞ്ജരി, മയമതം, ക്രിയാസാരം മു

തലായി അന്നുവ�ര �കരളത്തിൽ ഏതദ്വിഷയത്തിൽ പ്രമാണീഭൂതങ്ങളായ പല

ഗ്രന്ഥങ്ങ�ളയുംഅതു് ഉപജീവിക്കുകയും കബളീകരിക്കുകയും �ചയ്തു. “അർച്ചാസ്ഥാ

നവിശുദ്ധീഃ കാശ്ചന ഗുരുശിക്ഷിതാസ്ത്വ�വാചാമ” എന്ന വാക്യത്തിൽനിന്നു ത�ന്റ

ഗുരുനാഥ�ന്റ മുഖത്തുനിന്നു ഗ്രഹിക്കുവാനിടവന്ന ചില രഹസ്യങ്ങളും പ്രസ്തുത ഗ്ര

ന്ഥത്തിൽ അന്തർഭവിച്ചിട്ടു�ണ്ടന്നു കാണാം. പറ�യണ്ടതു സംശയ�ച്ഛദകമായ

രീതിയിൽ സം�ക്ഷപിച്ചു പറവാൻ നമ്പൂരിപ്പാട്ടി�ലക്കുള്ള സാമർത്ഥ്യം പ്ര�ത്യകി

ച്ചും പ്രശംസാവഹമാണു്. സമുച്ചയത്തി�ല പന്ത്രണ്ടു പടലങ്ങളിലുമായി അ�ദ്ദഹം

ഉൾ�ക്കാള്ളിച്ചിട്ടുള്ള 2896 പദ്യങ്ങളിൽ �ദവാലയനിർമ്മാണ പരിപാടികളും.

“ശ്രീ�ശശ�സശഹരിസുംഭജിദാംബി�കയ-

വി�ഘ്നശഭൂതപതിനാമവിഭിന്നഭൂമ്നഃ

വ�ക്ഷ്യ പരസ്യ പുരുഷസ്യ സമാനരൂപ-

മർച്ചാവിധിം സഹ പൃഥക് ച വി�ശഷയുക്തം.”

എന്ന ത�ന്റ പ്രതിജ്ഞഅനുസരിച്ചു വിഷ്ണു, ശിവൻ, ശങ്കരനാരായണൻ, ദുർഗ്ഗ, സ്ക

ന്ദൻ, ഗണപതി, ശാസ്താവു് എന്നീ ഏഴു �ദവതകളു�ട അർച്ചാവിധിയും അ�ദ്ദഹം

പ്രതിപാദിക്കുന്നു.

മാനവവാസ്തുലക്ഷണം

തന്ത്രസമുച്ചയത്തിനുപുറ�മ മാനവവാസ്തുലക്ഷണം എ�ന്നാരു ഗ്രന്ഥംകൂടി �ചന്നാ

സ്സുനമ്പൂരിപ്പാടു രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഇതിനു മനുഷ്യാലയചന്ദ്രിക എന്നും �പരുണ്ടു്. പ്രസ്തുത

ഗ്രന്ഥത്തി�ന്റ വ്യാഖ്യാതാവു്, “അയം കവിഃ, മയാ തന്ത്രസമുച്ച�യ �ദവാലയലക്ഷ

ണമുക്തം; മനുഷ്യാലയലക്ഷണംകുത്രാപി �നാക്തഞ്ച;തസ്മാദിദാനീം തന്ത്രസമുച്ച

യാൽകതിപയപദ്യാനി യഥാവകാശമുദ്ധൃത്യ�തസ്സഹചതുശ്ചത്വാരിംശദ്ഭിഃ �ശ്ലാ

�കർമ്മനുഷ്യാലയ ലക്ഷണം വക്ഷ്യാമീതി നിശ്ചിത്യ തത്രാദൌപ്രഥ�മന �ശ്ലാ�ക

�നഷ്ട�ദവതാനമസ്കാരം ചികീർഷിത പ്രതിജ്ഞാഞ്ചാഹ” എന്നു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ള

തിൽനിന്നാണു്ഈവസ്തുത �വളി�പ്പടുന്നതു്. �ശ്ലാകം അടിയിൽ �ചർക്കുന്നു:

“പ്രണമ്യ വിശ്വസ്ഥപതിം പിതാമഹം

നിസർഗ്ഗസിദ്ധാമലശില്പ�നപുണം

മയാ വിവിച്യാഗമസാരമീര്യ�ത

സമാസ�താ മാനവവാസ്തുലക്ഷണം.”

വ്യാഖ്യാതാവു് ആ�രന്നറിയുന്നില്ല. പ്രസ്തുതഗ്രന്ഥത്തിൽ നൂതനമായി നാല്പത്തിനാ

ലു് �ശ്ലാകങ്ങ�ളയുള്ളു. പിന്നീടുശില്പരത്നത്തിൽനിന്നുചില �ശ്ലാകങ്ങൾകൂടിഎടുത്തു
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�ചർത്തുഷട്പഞ്ചാശികഎന്ന �പരിൽഅതു് ഏ�താ ഒരു പണ്ഡിതൻ വികസിപ്പി

ച്ചിട്ടുള്ളതായും കാണുന്നു.

മനുഷ്യാലയനിർമ്മാണത്തിനു �യാഗ്യമായ പ്ര�ദശ�മ�തന്നു താ�ഴ കാണു

ന്ന �ശ്ലാകത്തിൽ നിർണ്ണയിച്ചിരിക്കുന്നു:

“�ഗാമർ�ത്ത്യഃ ഫലപുഷ്പദുഗ്ദ്ധതരുഭിശ്ചാഢ്യാ സമാ പ്രാക്പ്ലവാ

സ്നിഗ്ദ്ധാ ധീരരവാ പ്രദക്ഷിണജ�ലാ�പതാശുബീ�ജാദ്ഗമാ

സം�പ്രാക്താബഹുപാംസുരക്ഷയജലാ തുല്യാ ച ശീ�താഷ്ണ�യാഃ

�ശ്രഷ്ഠാ ഭൂരധമാ സമുക്തവിപരീതാ മിശ്രിതാ മധ്യമാ.”

മാനവവാസ്തുലക്ഷണത്തിനു് ഒരു പഴയ ഭാഷാവ്യാഖ്യാനമുണ്ടു്; അതു്ആരു�ട കൃതി

�യന്നറിയുന്നില്ല.

തന്ത്രസമുച്ചയവ്യാഖ്യകളും �ശഷസമുച്ചയവും

തന്ത്രസമുച്ചയത്തിനു വിമർശിനി�യന്നും വിവരണ�മന്നും രണ്ടു പ്രസിദ്ധങ്ങളായ

വ്യാഖ്യകളുണ്ടു്. ആദ്യ�ത്തതു ഗ്രന്ഥകാര�ന്റ പുത്രനായ ശങ്കരൻനമ്പൂതിരിപ്പാട്ടി

�ലയും. രണ്ടാമ�ത്തതു ശിഷ്യനും കൃഷ്ണശർമ്മാവുമായ മ�റ്റാരു ബ്രാഹ്മണ�ന്റയും

കൃതികളാണു്.

“യസ്യ ഹി തന്ത്രസമുച്ചയരചനാ�ല്ലാ�ക സമുത്ഥിതാ കീർത്തിഃ

തൽപു�ത്രണകൃ�തയം ശങ്കരനാമ്നാ വിമർശിനീ വ്യാഖ്യാ”

എന്നു വിമർശിനിയിലും

“ഗുരൂൻ ഗണാധിരാജഞ്ച നത്വാ ഗുരുനി�ദശതഃ

തൽകൃതം വിവരിഷ്യാമഃ സ്ഫുടം തന്ത്രസമുച്ചയം”

എന്നുവിവരണത്തിലുംപ്രസ്താവനയുണ്ടു്. തന്ത്രസമുച്ചയത്തി�ന്റപൂരണമായ �ശഷ

സമുച്ചയവും വിവരണകാരൻ രചിച്ചതാണു്.

“�യായം തന്ത്രസമുച്ച�യാ ഗുരുകൃ�താ യത്തത്രസാരഗ്രഹാൽ

തച്ഛിഷ്യാഗമസാരസംഗ്രഹത�യഹാരഭ്യമാ�ണ തതഃ

ഗ്രാഹ്യം �ശഷസമുച്ച�യസുകുശ�ലസ്സാമാന്യകർമ്മാഖിലം

�യാഽജാ�ദ്യഷു വി�ശഷഏഷ നിഖിലസ്സു വ്യക്തമ�ത്രാച്യ�ത.”

എന്നു ഗ്രന്ഥകാരൻ പ്രാരംഭത്തിൽ ത�ന്റ ഉ�ദ്ദശ്യ�ത്ത വിശദീകരിക്കുന്നു. എങ്ങ

�നത�ന്റഗുരുവിഷ്ണ്വാദികളായഏഴു �ദവതകളു�ടഅർച്ചനാപ്രകാരങ്ങൾവിവിധ

ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വിപ്രകീർണ്ണങ്ങളായി കിടന്നിരുന്നതു സമുച്ചയിച്ചു�വാ അതു�പാ�ല

താനും തദവശിഷ്ടന്മാരായ ബ്രഹ്മാദി�ദവതക�ള സംബന്ധിച്ചുള്ള തന്ത്രവിധികൾ

ഒരിടത്തു് ഒന്നിച്ചു പ്രദർശിപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നാണു് അ�ദ്ദഹം ന�മ്മ

ധരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതു്.

“ബ്രഹ്മാർക്ക�വശ്രവണകൃഷ്ണസരസ്വതിശ്രീ-

�ഗൌര്യഗ്രജാ ദദതു കാള ്യപി മാത�രാ �മ,

�ക്ഷത്രാധി�പാ ഗുരുരുജിദു് ഗിരിശാദിരൂപാ

ഇന്ദ്രാദ�യാപി നമ�തഽഭിമതം പ്രസന്നാഃ”
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എന്നപദ്യത്തിൽഅ�ദ്ദഹംതാൻതന്ത്രപ്രതിപാദനത്തിനായിസ്വീകരിക്കുന്ന �ദവ

തകളു�ട നാമ�ധയങ്ങൾസംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മാവു്,ആദിത്യൻ, കു�ബരൻ,

ശ്രീകൃഷ്ണൻ, സരസ്വതി, ലക്ഷ്മി, �ഗൌരി, �ജ്യഷ്ഠ, ഭദ്രകാളി, മാതൃക്കൾ, �ക്ഷത്രപാ

ലൻ,ബൃഹസ്പതി, രുജിത്തു്, ഇന്ദ്രാദി ദിക്പാലന്മാർ,എന്നിവരാണു്ആ �ദവതകൾ.

കൃഷ്ണശർമ്മാവു ഗുരുവായൂർക്കു സമീപമുള്ള �കനിക്കരക്കടലാടി എന്ന ഇല്ലത്തി

�ല ഒരംഗമായിരുന്നു എന്നു ചില തന്ത്രിമാരു�ട ഇടയിൽ ഒ�രതിഹ്യമുള്ളതായി

�കൾവിയുണ്ടു്; ഇതി�ന്റ സൂക്ഷ്മതത്വം അറിയുവാൻ �രഖ�യാന്നുമില്ല.

കൂടല്ലൂർ നാരായണൻ നമ്പൂതിരിപ്പാടു്

പതി�നട്ടരക്കവികളു�ട കൂട്ടത്തിൽ �പട്ട തിരു�വഗപ്പുറക്കാരായ അഞ്ചു നമ്പൂരി

മാർ ആ�രന്നറിയുന്നില്ല. കാക്ക�ശ്ശരിയു�ട ഗുരുനാഥനായ നാരായണൻ അവ

രിൽ ഒരാളായിരിക്കാം. അവരും മുല്ല�ശ്ശരി ഭട്ടതിരിയും രചിച്ചിട്ടുള്ള കൃതിക�ളാന്നും

കണ്ടുകിട്ടീട്ടില്ല. കാക്ക�ശ്ശരിയു�ട ഗുരുവായ നാരായണനാണു് സുഭദ്രാഹരണകാ

രൻ എന്നു �വളി�പ്പടുന്നപക്ഷം അ�ദ്ദഹവും, അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ഗുരുനാഥന്മാരായ

ജാത�വദസ്സും അഷ്ടമൂർത്തിയും പിതൃവ്യന്മാരായ രാമനും ഉദയനുമാണു് തിരു�വ

ഗപ്പുറക്കാരായ അഞ്ചു സദസ്യന്മാർ എന്നു സങ്കല്പിക്കാം. പ�ക്ഷ അതി�നാന്നും

�തളിവില്ല. സുഭദ്രാഹരണം രചിച്ച നാരായണൻ ആ�രന്നാണു് പ്രകൃതത്തിൽ

പ്രശ്നം.

ഏതു നാരായണൻ?

കാക്ക�ശ്ശരിയു�ട ഗുരുനാഥനായ നാരായണൻനമ്പൂരിയാണു് സുഭദ്രാഹരണകാ

രൻഎന്നുചിലർ ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞുതുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അ�ധാലിഖിതങ്ങളായ പദ്യ

ങ്ങളിൽ ആദ്യ�ത്തതു് ആരംഭത്തിലും രണ്ടാമ�ത്തതു് അവസാനത്തിലുമുള്ളതാണു്:

“നി�ളാപകണ്ഠാഭരണാദ്വിനീതാ-

�ദ്യാ ബ്രഹ്മദത്താദജനി ദ്വി�ജന്ദ്രാൽ

രാ�മാദയാചാര്യപിതൃവ്യചുഞ്ചുർ-

ന്നാരായ�ണാ�സൌ കവിരസ്യ കർത്താ.”

“വിശ്വാമിത്രസ്യ �ഗാ�ത്ര ദ്വിജമണിരഭവദ്

ബ്രഹ്മദത്താഭിധാനഃ

ശ്രാദ്ധസ്വാധ്യായപൂതസ്സകലഗുണനിധി-

ശ്ശാസ്ത്രവിൽ കാവ്യ�ശൌണ്ഡഃ

അ�ന്തവാസീ വിപശ്ചിദ്വിപഹരിണഭൃ�താർ-

ജ്ജാത�വ�ദാഷ്ടമൂർ�ത്ത്യാ-

സ്തൽസൂനുഃ കാവ്യ�മതദ്വ്യധിത ബുധമു�ദ

ഖ്യാതനാരായണാഖ്യഃ.”

ഈ പദ്യങ്ങൾ കവി വിശ്വാമിത്ര�ഗാത്രജനും ശാസ്ത്രജ്ഞനും കവിയുമായ ബ്രഹ്മ

ദത്തൻ നമ്പൂരിയു�ട പുത്രനായിരുന്നു എന്നും അ�ദ്ദഹത്തിനു ജാത�വദ�സ്സന്നും

അഷ്ടമൂർത്തി�യന്നും രണ്ടു ഗുരുക്കന്മാരും, രാമ�നന്നും ഉദയ�നന്നും രണ്ടു പി

തൃവ്യന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നും ആ പിതൃവ്യന്മാർ മൂലമാണു് (അവരു�ടയും
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അ�ന്തവാസിത്വംമൂലമായിരിക്കണം) താൻ വിഖ്യാതനായതു് എന്നും ഭാരതപ്പുഴ

യു�ട സമീപത്തായിരുന്നു അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ഇല്ല�മന്നും ഖ്യാപനം�ചയ്യുന്നു. ‘നി

�ളാപകണ്ഠ’ത്തിലല്ലാ, ‘നിളാസഹചരീ’ തീരത്തിലായിരുന്നു കാക്ക�ശ്ശരിയു�ട ഗു

രുനാഥനായ നാരായണ�ന്റ ഗൃഹ�മന്നു നാം കണ്ടുവ�ല്ലാ. അതു�പാക�ട്ട. ഒരു

മഹാ�വയാകരണനായിരുന്ന അ�ദ്ദഹ�ത്തആ ശാസ്ത്രത്തിലും പാരംഗതനായി

രുന്ന കാക്ക�ശ്ശരി ഒരു പാർവ്വതീഭക്ത�നന്നും പ്രാ�ജ്ഞാത്തമൻ എന്നും മാത്രം

വർണ്ണിച്ചാൽ മതിയാകു�മാ? �പാരാ. തിരു�വഗപ്പുറയിൽ കിഴവപ്പുറം എ�ന്നാരി

ല്ലമു�ണ്ടന്നും ‘വിനീതാൽ’ എന്ന ശബ്ദം�കാണ്ടു് ആ ഇല്ല�ത്ത ഗ്രഹിക്കണ�മന്നു

മാണു് എതിർകക്ഷികളു�ട വാദം. അതുസുഭദ്രാഹരണകാര�ന്റ മതത്തിനു വിപരീ

തമാകുന്നു. “വിനീതാൽ=ശാസ്ത്രാനുഗതാൽ” എന്നാണു് ആ ശബ്ദത്തിനു് അ�ദ്ദഹ

ത്തി�ന്റ വ്യാഖ്യാനം. കൂടല്ലൂരില്ലത്തിൽ അന്നു ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരില്ലായിരുന്നു എന്നും

പിൽക്കാലത്തു മാത്രമാണു് അതി�ല അംഗങ്ങൾ വ്യാകരണത്തിൽ പ്രവീണന്മാ

രായിത്തീർന്നതു് എന്നുമാണു മ�റ്റാരു വാദം. ഉദ്ദണ്ഡശാസ്ത്രിക�ള അന്ന�ത്ത കൂട

ല്ലൂർ അച്ഛൻനമ്പൂതിരിപ്പാടു പദമഞ്ജരിയിൽ പരീക്ഷിക്കുവാൻ ഒരു�മ്പട്ടു എന്നുള്ള

ഐതിഹ്യത്തിനു് ആ വാദം കടകവിരുദ്ധമായി നില�കാള്ളുന്നു. കൂടല്ലൂരിൽ പതി

ന്നാലു തലമുറക്കാല�ത്തക്കു മാത്ര�മ വ്യാകരണപാണ്ഡിത്യം അനുസ്യൂതമായി

നിലനില്ക്കുകയുള്ളു എന്നു ഒരു സങ്കല്പമുണ്ടായിരുന്നതായും, ആ സങ്കല്പമനുസരിച്ചു്

1060-ആമാണ്ടിടയ്ക്കു ജീവിച്ചിരുന്ന ഉണ്ണി നമ്പൂരിപ്പാ�ടാടുകൂടി ആ പാണ്ഡിത്യം അസ്ത

മിച്ചുഎന്നും ഒ�രതിഹ്യംഞാൻ �കട്ടിട്ടുണ്ടു്. ആഐതിഹ്യം യഥാർത്ഥമാ�ണന്നു

വന്നാൽക്കൂടിയും, ഒരു തലമുറയ്ക്കു മുപ്പതു �കാല്ലം കണക്കാക്കുന്നതായാൽ എ�ന്റ

അനുമാനത്തിനുക്ഷതിയില്ല. അതിനുമുൻപു�വയാകരണന്മാ�രആഗൃഹത്തിൽ

ജനിച്ചിട്ടില്ല എന്നു സമർത്ഥിക്കുന്നതിനും ആ ഐതിഹ്യം ഉപ�യാഗ�പ്പടുന്നില്ല.

കൂടല്ലൂർമനക്കാർ വിശ്വാമിത്ര�ഗാത്രക്കാരാണു്; അവരിൽ ഒരാൾ നിർമ്മിച്ച കാവ്യ

മാണു് സുഭദ്രാഹരണം എന്നു് എനിക്കു �കട്ടു�കൾവിയുള്ളഐതിഹ്യ�ത്തഞാൻ

അവിശ്വസിക്കണ�മങ്കിൽ അതിനു കൂടുതൽ �തളിവു �വണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കാക്ക

�ശ്ശരിയു�ട ഗുരുനാഥനും ആ �ഗാത്രത്തിൽ ജനിച്ച ആളാ�ണന്നുള്ളതു സുഭദ്രാഹ

രണ�ത്തത്ത�ന്ന അവലംബിച്ചുള്ള ഒരു സങ്കല്പമാകയാൽ അതിനു യാ�താരു

വിലയുമില്ല. പിന്നീ�ടാരു വാദം കൂടല്ലൂർക്കാർക്കു നി�ളാപകണ്ഠവുമായി യാ�താരു

ബന്ധവുമില്ലായിരുന്നുഎന്നാണു്. ആ വാദം നിരാസ്പദ�മന്നു കാണിക്കാൻ കൂടല്ലൂർ

നീലകണ്ഠൻ നമ്പൂരിപ്പാട്ടി�ല സഹസ്രനാമഭാഷ്യത്തിൽനിന്നു താ�ഴ ഉദ്ധരിക്കുന്ന

�ശ്ലാകം പ്ര�യാജകീഭവിയ്ക്കു�മന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു:

“ജ�ജ്ഞയ�ജ്ഞശ്വരഃ പ്രാഗുപനിളമധി�പാ

യജ്വനാമാഹിതാഗ്നി-

സ്തദ്വം�ശാദ്ഭൂതനാരായണബുധവരജാദു്

�ഗാത്രജാദു് ഗാധിസൂ�നാഃ

നാഗ�ശ്രണ്യാഖ്യ�ദ�ശാദ്ഭവജനനജൂ�ഷാ

ബ്രഹ്മദത്തദ്വി�ജന്ദ്രാ–

ജ്ജാ�താ നാമ്നാം സഹസ്രം വ്യവൃണുത ഗുരുകാ-

രുണ്യ�താ നീലകണ്ഠഃ.”

യ�ജ്ഞശ്വരൻ �മഴ�ത്താളഗ്നി�ഹാത്രിയാ�ണന്നുംഅ�ദ്ദഹത്തി�ന്റവംശജന്മാരാ

ണു് കൂടല്ലൂർ (നാഗ�ശ്രണി = നാ�റരി) ഇല്ലക്കാർ എന്നും പ്ര�ത്യകിച്ചു പറ�യണ്ട
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തില്ല�ല്ലാ. നി�ളാപ കണ്ഠത്തിലാണു് �മഴ�ത്താൾ നിവസിച്ചിരുന്ന�തങ്കിൽ അ�ദ്ദ

ഹ�ത്തത്തുടർന്നു കൂടല്ലൂർകാർ അവി�ട വള�രക്കാലം താമസിച്ചിരുന്നിരിക്കാ�മ

ന്നും ഊഹിക്കുന്നതിൽ യാ�താരപാകത്തിനും മാർഗ്ഗമില്ല�ല്ലാ. കൂടല്ലൂരിൽ ആരാ

ണു് �വയാകരണ�നന്നും അകവൂരിൽ എന്നാണു് തിരു�വാണ�മന്നും തിരിച്ചറി

യുവാൻ നിവൃത്തിയി�ല്ലന്നു് ഒരു പഴ�ഞ്ചാല്ലുണ്ടു്. ആശ്ചര്യകരമായആ പാരമ്പര്യം

കൂടല്ലൂർ മനക്കാർഅടുത്തകാലംവ�രഅനുസ്യൂതമായി പരിപാലിച്ചു�പാന്നിരുന്നു.

“കൌമുദീപിപഠിഷാ യദി �ത സ്യാൽ

പഞ്ചവത്സരമനന്യവിചാരഃ

സംഗമാലയമഹീസുരവര്യ-

സ്യാല�യ വസ കൃപാനിലയസ്യ.”

എ�ന്നാരുമുക്തകമുണ്ടു്. അഞ്ചുസംവത്സരംത�ദകതാനന്മാരായികൂടല്ലൂർ മനയ്ക്കൽ

�ചന്നു സിദ്ധാന്തകൌമുദി വായിക്കാ�മങ്കിൽ ആർക്കും നല്ല �വയാകരണന്മാരാ

കാ�മന്നാണു്ഈ�ശ്ലാകത്തി�ന്റഅർത്ഥം. നാരായണൻനമ്പൂതിരിപ്പാടു് ജീവിച്ചി

രുന്നതു മാനവിക്രമമഹാരാജാവി�ന്റ കാലത്തുത�ന്നയായിരിക്കണം. അ�ദ്ദഹവും

പതി�നട്ടരക്കവികളു�ട കൂട്ടത്തിൽ �പട്ടിരുന്നുഎന്നു �താന്നുന്നു. ഏതായാലും �മ

ല്പുത്തൂർ ഭട്ടതിരി “ഭുക്താഃ പീനാ അതിഥയ ഇത്യാദൌ തു കർമ്മാവിവക്ഷയാഅകർ

മ്മകത്വാൽ കർത്തരിക്തഇതി സുഭദ്രാഹര�ണ” എന്നുപ്രക്രിയാസർവസ്വത്തിൽ

പറഞ്ഞുകാണുന്നതു�കാണ്ടു �കാല്ലം 7-ആം ശതകമായിരുന്നുഅ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ജീ

വിതകാല�മന്നുള്ളതിനുസ�ന്ദഹമില്ല.

സുഭദ്രാഹരണം

20 സർഗ്ഗങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഒരു വിശിഷ്ടമായ മഹാകാവ്യമാകുന്നു സുഭദ്രാഹരണം.

ഭട്ടികാവ്യം�പാ�ല വ്യാകരണപ്രക്രിയക�ള ഉദാഹരിക്കുന്നതിനു �വണ്ടിയാണു്

കവി പ്രസ്തുത കൃതി രചിച്ചതു്.

“മുനിത്രയീപാദഭുവഃ പരാഗാ

മൃജന്തു �ച�താമുകുരം മ�മമം

വാഗർത്ഥരൂപാ ശിവ�യാസ്തനുസ്സാ

യ�ഥാഭയീഹ പ്രതിബിംബിതാ സ്യാൽ.

സുദുസ്തരം വ്യാകരണാംബുരാശിം

മനസ്തരി�ത്രണ വിഗാഹ്യ ല�ബ്ധഃ

സുശബ്ദര�ത്ന രചയാമി ഹാരം

കാവ്യം സുഭദ്രാഹരണാഭിധാനം.”

എന്നീ പദ്യങ്ങൾ �നാക്കുക. അർജ്ജുനരാവണീയകാര�ന�പ്പാ�ല അഷ്ടാധ്യാ

യിയി�ല ഓ�രാ സൂത്രത്തിനും ആനുപൂർവ്വികമായി ഉദാഹരണം പ്രദർശിപ്പിക്കു

ന്നി�ല്ലങ്കിലും അതി�ല പ്രധാനസൂത്രങ്ങ�ളാന്നും കവി സ്പർശിക്കാ�ത വിടുന്നില്ല.

പ്രകീർണ്ണകാണ്ഡം, സാർവകാലികകൃദധികാരം, കാലവി�ശഷാശ്രയകൃദധികാരം,

അവ്യയകൃതി, പ്രാഗ്ദീവ്യതീയവിലസിതം, സ്വാർത്ഥികതദ്ധിതവിലസിതം, സമാസ

കാണ്ഡം, പ്രക്രിയാകാണ്ഡം, പ്രസന്നകാണ്ഡം ഇങ്ങ�നയാകുന്നു ചില സർഗ്ഗങ്ങളു

�ട സംജ്ഞകൾ. ഗ്രന്ഥകാരൻത�ന്ന ത�ന്റ കൃതിക്കു വിവരണ�മന്ന�പരിൽ ഒരു
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ടീകയും നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഗണപതി, സരസ്വതി, പാർവ്വതീപര�മശ്വരന്മാർ, വാല്മീകി,

�വദവ്യാസൻ എന്നിവ�ര വന്ദിച്ചതിനു�മൽ ഗ്രന്ഥകാരൻ ഇങ്ങ�ന ഉപന്യസിക്കു

ന്നു.

“ജയന്തി �ത സൽകവികുഞ്ജരാ �യ

ലിഖന്തി ജിഹ്വാമയതൂലികാഭിഃ

പൃഥഗ്വിധപ്രാതിഭരാഗിണീഭി-

ശ്ചിത്രം ജഗദ്ഭിത്തിത�ലഷു കാവ്യം.

ക�ഠാര�മ�ക സുകുമാരമ�ന്യ

മാർഗ്ഗം കവീന്ദ്രാ വചസഃ പ്രപന്നാഃ;

�മഘസ്വ�നഷൂന്മന�സാ മയൂരാ

ഹംസാഃ പുനർനൂപുരശിഞ്ജി�തഷു.”

ഭട്ടികാവ്യ�ത്തക്കാൾപ്രസന്നവുംആസ്വാദ്യവുമാണു് സുഭദ്രാഹരണം.

“ദീപതുല്യഃ പ്രബ�ന്ധായം ശബ്ദലക്ഷണചക്ഷുഷാം

ഹസ്താമർഷ ഇവാന്ധാനാം ഭ�വദ്വ്യാകരണാദൃ�ത.

വ്യാഖ്യാഗമ്യമിദം കാവ്യമുത്സവസ്സുധിയാമലം

ഹതാ ദുർ�മ്മധസശ്ചാസ്മിൻ വിദ്വൽപ്രിയതയാ മയാ.”

എന്നു ഭട്ടി�യ�പ്പാ�ല ഏതു ശാസ്ത്രകാവ്യകാരനും ഒരു സമാധാനം പറ�യണ്ടതു

�ണ്ടങ്കിലും സുഭദ്രാഹരണത്തിൽ അതി�ന്റആവശ്യകത അത്രത�ന്നയില്ല. ഗ്രന്ഥ

ത്തിൽഭൂരിഭാഗവും രചിക്കുവാൻഅനുഷ്ടുപ്പുവൃത്തംസ്വീകരിക്കുകനിമിത്തം കവിക്കു

വാങ്മാധുര്യവിഷയത്തിൽതാരത�മ്യനസ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ചില ഉദാഹരണ

ങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചു നമ്പൂരിപ്പാട്ടി�ല കവിതാരീതി വ്യക്തമാക്കാം.

(1) ദ്രൌപദി

“ആഢ്യംഭവിഷ്ണുസ്സുഭഗംഭവിഷ്ണുഃ

സ്ഥൂലംഭവിഷ്ണുഃ സ്തനചക്രവാളഃ

യദ്ദാസ്യമാപ്ത്വാ യുവ�ലാചനാനാം

പ്രിയംഭവിഷ്ണുർവനിതാജ�നാഽഭൂൽ

അന്ധംഭവിഷ്ണൂൻ പലിതംഭവിഷ്ണൂൻ

നഗ്നംഭവിഷ്ണൂംശ്ച ജനാനനാഥൻ

നിസ്സ്വാനരക്ഷദ്ദയയാശ്രിതാൻ യാ

പ�രാപകാ�രകരസാർദ്രചിത്താ.”

(2) ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം

“യ�ത്രാത്താനശ�യർഡിം�ഭരഹൃഷ്യന്നംങ്ഗ�മജ�യഃ

മുഷ്ടിന്ധ�യരദന്താ�സ്യഃ കുടുംബിന്യഃ സ്തനന്ധ�യഃ;

സരസ്സു പീതപാനീ�യർബഭൌ യൽകൂലമുദ്വ�ഹഃ;

അഭ്രംലിഹമഹാശൃം�ഗഃ കകുദ്മദ്ഭിർവഹംലി�ഹഃ;

പാ�ത്രഃ പ്രസ്ഥംപ�ചർ�ദ്രാണംപ�ചര്യത്രാലയാ ബഭുഃ

ഖാരിംപ�ചശ്ചവിമ�ല�രക�ദശനി�വശി�തഃ”
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(3) ഗംഗാനദി

“സ്വാദീ�യാരസസമ്പൂർണ്ണാം ഗഗനദ്രുമമഞ്ജരീം

വീചീസ്ഫടിക�സാപാനപദവീം �ദവതാപുരഃ

പൃതനാം ധർമ്മരാജസ്യ ബലം പാപസ്യ മഥ്നതീം

ശിതികണ്ഠശി�രാമാലാം ഹിമാ�ദ്രർഹാരവല്ലരീം

കാഞ്ചീം മുക്താമയീമുർവ്യാസ്സാഗരസ്യാഭിസാരികാം

ഗിരിരാജഹി�മാൽപീഡസമ്പർക്കാദിവ ശീതളാം:

മധുരാം മൃഡമൌലീന്ദുസുധാസങ്കലനാദിവ

കഠിനാദ്രിശിലാപൃഷ്ഠലുഠനാദിവ നിർമ്മലാം.”

വിവരണം

പ്രസ്തുതശാസ്ത്രകാവ്യത്തിനു വിവരണം എന്ന �പരിൽ കവിത�ന്ന ഒരു വ്യാഖ്യാനം

നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

“സുഭദ്രാഹരണം കൃത്വാ കാവ്യം വ്യാഖ്യാതുമാര�ഭ

കാവ്യാ�ദൌ വന്ദിതാ ഏവ താ നമസ്കൃത്യ �ദവതാഃ

പദാനാമപ്രസിദ്ധാനാം ലക്ഷിതാനാം സ്വലക്ഷ�ണഃ

വ്യുൽപാദനാഭിര�സ്യദം വ്യാഖ്യാനം സപ്ര�യാജനം

എന്നിങ്ങ�നആനിബന്ധം ഉപക്രമിക്കുന്നു.

“സർവ�ജ്ഞാപ്യല�മകാകീ ന കർത്തുമമലാം കൃതിം;

സൂത്രം സവാക്യഭാഷ്യം ഹി പാണിനീയമപിസ്ഥിതം.

ഇദം വിമൃശ്യ നി�ശ്ശഷം മമ കാവ്യം മനീഷിണഃ

ഗ്രാഹ്യം ഗൃഹ്ണന്തു വാ ഹൃഷ്ടാ രുഷ്ടാഃ �ക്ഷപ്യംക്ഷിപന്തു വാ.”

എന്നിവആഘട്ടത്തി�ല മറ്റു രണ്ടു �ശ്ലാകങ്ങളാണു്.

ആനായത്തുകരുണാകരപ്പിഷാരടി

‘സംഭരിത ഭൂരികൃപം’ എന്നുതുടങ്ങുന്ന ഒരു �ശ്ലാകത്തി�ന്റ പൂർവാർദ്ധം ഉദ്ദണ്ഡശാ

സ്ത്രികൾ�ചാല്ല�വഅതു“ജംഭരിപുകുംഭിവര”എന്നുതുടങ്ങുന്നഉത്തരാർദ്ധം �ചാല്ലി

പൂരിപ്പിച്ചആനായത്തുകരുണാകരപ്പിഷാരടി�യപ്പറ്റി മുമ്പുസൂചിപ്പിച്ചുവ�ല്ലാ. അ�ദ്ദ

ഹംഅക്കാല�ത്തപ്രധാനപണ്ഡിതന്മാരിൽഅന്യതമനായിരുന്നു. പിഷാരടിയു�ട

തായി ‘കവിചിന്താമണി’ എ�ന്നാരു കൃതിമാത്ര�മ നമുക്കു ലഭിച്ചിട്ടുള്ളു. അതുസുപ്ര

സിദ്ധമായ വൃത്തരത്നാകരം എന്നഛന്ദശ്ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥത്തി�ന്റ ടീകയാകുന്നു. ഗ്രന്ഥാ

രംഭത്തിൽ താ�ഴ ഉദ്ധരിക്കുന്നപ്രസ്താവന കാണുന്നുണ്ടു്:

“കൃതാർത്ഥയദ്ഭ്യ�സ്ത്രവിദ്യം നിർമ്മ�ലർന്നിജ കർമ്മഭിഃ

ഭൂസു�രഭ്യസ്ത�പാലക്ഷ്മീഭാസു�ര�ഭ്യാഽയമഞ്ജലിഃ

ത�സ്മന�മാസ്തു ശാസ്ത്രായഛ�ന്ദാവിചയനാത്മ�ന

യദാഹുരാഗമാദ്യായാ വിദ്യായാ ഗതിസാധനം.
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അസ്തി ശ്രീരാജരാജാഖ്യഃ �കര�ളഷു മഹീപതിഃ

യൽപ്രതാപബൃഹദ്ഭാ�നാർവിഷ്ഫുലിംഗായ�ത രവിഃ.

യൽകീർത്തികലാശീസിന്ധൌസന്ധ്യാനൃ�ത്താദ്ധുരഭ്രമീ

മഥ�നാദ്ധൂ തമന്ഥാദ്രിമുദ്രാം ധ�ത്ത മഹാനടഃ

വദാന്യം വാസവാചാര്യം വാഗ്മിനം ച സുരദ്രുമം

യന്നിർമ്മിതവതാ ധാത്രാ ലംഭിതാ ഭാതി കുംഭിനീ.

ധരാധ�രരഗംഭീ�രരുദന്വദ്ഭിരനുന്ന�തഃ

ന ലഭ്യ�ത കവയതാം വാചി യസ്യ വയസ്യതാ.

വിദ്യാസ്ഥാനാനി ഭുവനാന്യപി യസ്യ ചതുർദ്ദശ

പ്രൌഢാ പ്രജ്ഞാസമജ്ഞാ ചസമഭിവ്യാപ്യ വർത്ത�ത.

പരസ്പ�രാപഘാ�തന പാർത്ഥി�വഷു കദർത്ഥിതഃ

ത്രിവർ�ഗാ രമ�ത യത്രസമഗ്രസ്സംയതാത്മനി.

അഭൂൽ കശ്ചന നി�ശ്ശഷഗുരുസാൽകൃതസമ്പദഃ

സർവവിദ്യാനി�ധസ്തസ്യ സാഹിത്യദിശി �ദശികഃ

ശ്രീ�വഷ്ണവകു�ലാദ്ഭൂത�ശ്ശവധിഃ കവിസമ്പദാം

കരുണാകരദാസാഖ്യഃ കമ�ലക്ഷണനന്ദനഃ,

കുലപാലികയാ മാത്രാ കുശാഗ്രീയമനീഷയാ

സംശിക്ഷിതാക്ഷരതയാ സാക്ഷ�രരഭിരാധിതഃ

സഹസ്ര�ധ�നാരുദ്ധൃത്യ സദ്വൃ�ത്തഃ �ശ്ലാകതർണ്ണ�കഃ

വിദ്വദ്�ഗാഷ്ഠ്യാം വിഹരതാ വ്യാഹൃതസ്സ മഹീഭൃതാ.

‘ബ�ഹ്വാഽവ�ലാകിതാ വ്യാഖ്യാ വൃത്തരത്നാകരസ്യ താഃ;

അ�താ വ്യാഖ്യാ നിബദ്ധവ്യാ ശ്ലാഘ്യാ �പ്രക്ഷാവതാംത്വയാ

ദയാലവഃ പരാർ�ത്ഥഹി യത�ന്തഹൃദയാലവഃ,

യല്ലക്ഷണാത്മകതയാ ലക്ഷ്യസ്യാത്ര വിജിഹ്മതാ

തദുദാഹരണഞ്ചാന്യൽ പ്രതിലക്ഷ്മപ്രകാശ്യതാം.

യദ്യസ്ത്യുപനിഷച്ചിന്താദ്യത്യന്തമുപയുജ്യ�ത

പ്രകൃ�ത തുപ്രസംഗാനുപ്രസംഗാദപി തന്യതാം.

തതഃ കവയതാം പ്രാ�യാ വ്യാ�ഖ്യയമുപകാരിണീ;

LINKS TO
CHAPTERS TOC 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32



�കരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 2 67

കവിചിന്താമണിരിതി ഖ്യാതിരസ്യ ഭവിഷ്യതി. ‘

ഇതി �ശലാർണ്ണ�വന്ദ്രസ്യ വചനാമൃത�സചനാൽ

വ്യാചിഖ്യാസാ പ്രരൂഢാന്ത�രവമ�സ്യാദജൃംഭത.”

�മൽകാണിച്ച പദ്യങ്ങളിൽ കരുണാകരൻ താൻ ഒരു (�വഷ്ണവൻ) പിഷാരടിയാ

യിരുന്നുഎന്നും, കുലപാലികയും കമ�ലക്ഷണനുമായിരുന്നുത�ന്റ മാതാപിതാക്ക

ന്മാർഎന്നും, (പിതാവുബാല്യത്തിൽ മരിച്ചു�പാകുക�കാ�ണ്ടാ മ�റ്റാ) മാതാവാണു്

ത�ന്ന �വണ്ടവിധത്തിൽ വിദ്യ അഭ്യസിപ്പിച്ച�തന്നും, രാജരാജ�നന്ന ബിരുദനാ

മം ധരിച്ചിരുന്ന സാമൂതിരിപ്പാട്ടി�ല സാഹിത്യ�ദശികത തനിക്കു സിദ്ധിച്ചു എന്നും,

അവിട�ത്ത നി�ദശത്തിനു വി�ധയനായാണു് താൻ വൃത്തരത്നാകരത്തിനു ടീക

രചിച്ച�തന്നും, അതിനു കവിചിന്താമണി�യന്നു �പർ നല്കിയതുത�ന്നആ വിദ്വൽ

പ്രണയിയായിരുന്നു എന്നും ഉപന്യസിക്കുന്നു. പ്രസ്തുത പണ്ഡിതൻ ഉദ്ദണ്ഡ�ന്റ

സമകാലികനാ�ണന്നുള്ളഐതിഹ്യം അവിശ്വസനീയമ�ല്ലങ്കിൽ അ�ദ്ദഹമാണു്

പതി�നട്ടരക്കവികളു�ട പുരസ്കർത്താവായ മാനവിക്രമമഹാരാജാവി�ന്റ സാഹി

ത്യഗുരുഎന്നുവന്നുകൂടുന്നു. ‘കരുണാകരസംജ്ഞാംസ്താൻ’എന്നവിക്രമീയത്തി�ല

�ശ്ലാകം �നാക്കുക. ആനായത്തു പിഷാരടിമാർക്കു �കാഴി�ക്കാട്ടു രാജകുടുംബ

ത്തി�ല ഗുരുസ്ഥാനം പരമ്പരാഗതമാണു്. അതിനാൽ കവിചിന്താമണികാരൻ

ആനായത്തു തറവാട്ടി�ല ഒരംഗമായിരുന്നിരിക്കുവാൻ ഇടയുണ്ടു്. കവി ചിന്താ

മണി �കരളത്തിൽ ഛന്ദശ്ശാസ്ത്ര�ത്തസ്സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു പ്രമാണഗ്രന്ഥമാണു്.

മാന�വദചമ്പുവി�ന്റ കൃഷ്ണീയ�മന്ന വ്യാഖ്യാനത്തിൽ പ്രസ്തുതഗ്രന്ഥത്തി�ല ചില

പംക്തികൾ ഉദ്ധരിച്ചുകാണുന്നു.

ആനായത്തുപങ്കജാക്ഷപ്പിഷാരടി

വാസു�ദവഭട്ടതിരിയു�ടത്രിപുരദഹനംഎന്നയമകകാവ്യത്തിനു മൂ�ക്കാലക്കൽനീ

ലകണ്ഠൻനമ്പൂതിരി ക്രി. പി. എട്ടാംശതകത്തിൽ രചിച്ച അർത്ഥപ്രകാശിക എന്ന

വ്യാഖ്യാനത്തിനാണു്പ്രസിദ്ധിഎങ്കിലുംഅതി�നക്കാൾവള�രഅധികംപ്രശംസ

നീയമായ ഒരു വ്യാഖ്യാനമാണു് പങ്കജാക്ഷപ്പിഷാരടിയു�ട ഹൃദയഗ്രാഹിണി. ഈ

വ്യാഖ്യാനത്തിൽഓ�രാആശ്വാസത്തി�ന്റയും ഒടുവിൽ “ഇതി�വഷ്ണവകുലാലംകൃ

�തഃകവി (സ)ഹൃദയസാർവമസ്യകരുണാകരനാ�മ്നാവിദ്വൽപ്ര�വകസ്യ ഭാഗി�ന

�യന പങ്കജാക്ഷനാമ്നാ വിരചിതായാം ത്രിപുരദഹനവ്യാഖ്യായാം” എ�ന്നാരു സൂ

ചികാ വാചകം കാണ്മാനുണ്ടു്. കരുണാകര�ന്റ ഭാഗി�നയനായിരുന്നു ഇ�ദ്ദഹം.

ഈ പങ്കജാക്ഷ�നയും മാനവിക്രമൻ അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ഗുരുക്കന്മാരു�ട കൂട്ടത്തിൽ

സ്മരിക്കുന്നു എന്നു നാം ധരിച്ചുവ�ല്ലാ. പങ്കജാക്ഷപ്പിഷാരടിക്കു വ്യാകരണാദി ശാ

സ്ത്രങ്ങളിലുള്ള പരിനിഷ്ഠിതമായജ്ഞാനവും വിവിധ�കാശഗ്രന്ഥങ്ങളിലുള്ള പരിച

യവും സർ�വാപരി ശ്ലാഘനീയമായ സഹൃദയത്വവും അതിവിസ്തൃതമായ ഈ വ്യാ

ഖ്യാനത്തിൽഅനുസ്യൂതമായി പരിസ്ഫുരിക്കുന്നു.

മൂ�ക്കാലയ്ക്കൽ വാസു�ദവൻ നമ്പൂരി

രാജ�ശഖരമഹാകവിയു�ട വിദ്ധസാലഭഞ്ജിക എന്ന നാടികയ്ക്കു മാർഗ്ഗദർശിനി

എന്ന �പരിൽ ഒരു �കരളീയമായ വ്യാഖ്യാനമുണ്ടു്. അതി�ന്റ പ്ര�ണതാവായ വാ

സു�ദവൻനമ്പൂരി കരുണാകരപ്പിഷാരടിയു�ട ശിഷ്യനായിരുന്നു. വിദ്ധസാലഭഞ്ജി
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കയി�ല ഇതിവൃത്തംത�ന്ന �കരളരാജാവായ വിദ്യാധരമല്ലനും ലാടപുരത്തി�ല

രാജാവായ ചന്ദ്രവർമ്മാവി�ന്റ പുത്രി മൃഗാങ്കാവലിയും തമ്മിലുള്ള വിവാഹമാക

യാൽ �കരളീയർക്കു് അതി�നാടു പ്ര�ത്യകമായ ആഭിമുഖ്യത്തിനു കാരണമുണ്ടു്.

പാഠാന്തരമനുസരിച്ചു വിദ്യാധരമല്ലൻ �ത്രലിംഗനായ കലിംഗരാജാവാ�ണന്നും

ഒരു പക്ഷമില്ലാതില്ല. ഏതായാലും അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ പത്നികളു�ട കൂട്ടത്തിൽ �കര

ളരാജപുത്രിയായ പത്രവല്ലിയും ഉൾ�പ്പട്ടിരുന്നു എന്നു നാലാമങ്കത്തിൽനിന്നു നാം

ഗ്രഹിക്കുന്നു. മാർഗ്ഗദർശിനി നാതിവിസ്തരമാ�ണങ്കിലും മർമ്മസ്പൃക്കായ ഒരു വ്യാ

ഖ്യാനമാണു്. താ�ഴ �ചർക്കുന്ന �ശ്ലാകങ്ങൾആവ്യാഖ്യാനത്തിൽ കാണുന്നു:

“മുക്തിപ്രദാ പദജുഷാം മഹി�ഷാത്തമാംഗ-

വ്യക്തസ്ഥിതിർന്നിഖിലകാംക്ഷിതകല്പവല്ലീ

ഭക്തസ്യ �മ മനസി �ഖലതുസർവകാലം

മുക്തിസ്ഥലീനിലയിനീ പര�ദവതാ നഃ.

പ്രത്യക്ഷീകൃതനി�ശ്ശഷവിശ്വവിന്യാസമാശ്ര�യ

അ�ശഷവിബുധാധീശം ഗിരീശം രാജ�ശഖരം.

ചി�ത്ത നിധായ കരുണാകരനാമ�ധയാ-

നസ്മദ്ഗുരൂൻ ഗുരുകൃപാഭരപൂരിതാക്ഷാൻ

ശ്രീരാജ�ശഖരകവീന്ദ്രകൃ�തരമുഷ്യാഃ

കിഞ്ചിദ്യ�ത പദപദാർത്ഥവി�വകസി�ദ്ധ്യ.

അവിചാരകൃതാന്യത്രക്ഷമതാം സകലാന്യപി

ബാലസ്യ ദുർവിനീതാനി മമ മാ�തവ ഭാരതീ.”

രാമൻഎ�ന്നാരു �ലഖകൻപ്രസ്തുതവ്യാഖ്യാനം പകർത്തു�മ്പാൾ

“സാഹിത്യമല്ലകവിനാ നിപുണം നിബദ്ധാ

സൌഹിത്യ�ഹതുരധികം വിബു�ധാത്തമാനാം

വ്യാഖ്യാ മ�നാജ്ഞരസഭാവവിചാരചുഞ്ചു-

വ്യാ�ലഖി �കനചിദിയം ഖലു രാമനാമ്നാ.”

എ�ന്നാരു �ശ്ലാകം ഗ്രന്ഥാന്തത്തിൽ എഴുതി�ച്ചർത്തിട്ടുണ്ടു്. മാർഗ്ഗദർശിനീകാരനു

സാഹിത്യമല്ല�ന�ന്നാരുബിരുദമുണ്ടായിരുന്നുഎന്നു്ഇതിൽനിന്നുകാണാം. �പാ

�രങ്കിൽ “ശ്രീകരുണാകരശി�ഷ്യണ, സാഹിത്യമല്ലാപരാ�ഖ്യന, വാസു�ദവ കവി

നാ വിരചിതായാം” എന്നു് അങ്കാവസാനങ്ങളിൽ കുറിപ്പുമുണ്ടു്.

രാജ�ശഖര�ന്റ കർപ്പൂരമഞ്ജരീസട്ടകത്തിനു പ്രകാശം എന്ന വ്യാഖ്യാനം നിർ

മ്മിച്ച പ്രഭാകരഭട്ടപുത്രനായ വാസു�ദവൻ കരുണാകരശിഷ്യനായ വാസു�ദവനാ

�ണന്നു �താന്നുന്നില്ല. അ�ദ്ദഹം ത�ന്നപ്പറ്റി സാഹിത്യമല്ല�ന�ന്നാ കരുണാകര

ശിഷ്യ�ന�ന്നാ പ്രസ്തുതടീകയിൽ ഒരു സ്ഥലത്തും പറയുന്നില്ല. മൂ�ക്കാലഭഗവതി

�യ ആരംഭത്തിൽ വന്ദിക്കുന്നുമില്ല; എന്നുമാത്രമല്ല ത�ന്റ കു�ലാപാസ്യൻ ശ്രീരാ

മനാ�ണന്നു പ്ര�ത്യകം പ്രസ്താവിക്കുന്നുമുണ്ടു്, പ്രഭാകരഭട്ട�ന്റയും �ഗാമതിയു�ടയും

പുത്രനായഈവ്യാഖ്യാതാവു �കരളീയനായിരിക്കാം.

ഓ�രാ ജവനികാന്തരത്തി�ന്റ അവസാനത്തിലും “ഇതിശ്രീമദ്വിദ്വദ്വൃന്ദവന്ദി

താരവിന്ദസുന്ദരപദദ്വന്ദ്വകുന്ദപ്രതിമയശഃ പ്രകരപ്രഖരക�ഠാരകിരണകരപ്രഭപ്രതി
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ഭപ്രഭാകരഭട്ടാത്മജവാസു�ദവവിരചിതകർപ്പൂരമഞ്ജരീപ്രകാ�ശ” എ�ന്നാരു സൂചി

�രഖ കാണുന്നു. ഈആത്മപ്രശംസ മാർഗ്ഗദർശനീകാരൻ �ചയ്തിരിക്കാവുന്നതല്ല.

സട്ടകവ്യാഖ്യാകാര�ന്റ കാല�ദശങ്ങൾഅവിജ്ഞാതങ്ങളായിരിക്കുന്നു.

ഉദയൻ, കൌമുദി

ആനന്ദവർദ്ധന�ന്റ വി�ശ്വാത്തരമായ ധ്വന്യാ�ലാക�മന്ന അലങ്കാരഗ്രന്ഥത്തിനു്

അഭിനവഗുപ്ത�ന്റസുപ്രസിദ്ധമായ �ലാചനംഎന്ന �പരിലുള്ളവ്യാഖ്യാന�ത്തപ്പറ്റി

�കട്ടിട്ടില്ലാത്തസഹൃദയന്മാർ ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല�ല്ലാ. �ലാചനത്തിനു് ഇതുവ�ര

യായി നമുക്കു കൌമുദി എന്നും അഞ്ജന�മന്നും രണ്ടു വ്യാഖ്യകൾ മാത്ര�മ പ്രാചീന

ങ്ങളായി ലഭിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അവ രണ്ടും �കരളീയങ്ങളുമാണു്. അഞ്ജന�ത്തപ്പറ്റി യഥാവ

സരംഅന്യത്രപ്രസ്താവിക്കും. കൌമുദിയു�ടപ്ര�ണതാവാണു് ഉദയൻ. �ലാചനത്തി

�ന്റപ്രഥ�മാ�ദ്യാതത്തിനുള്ളകൌമുദീവ്യാഖ്യാന�മഇതുവ�രകണ്ടുകിട്ടീട്ടുള്ളു. അതി

�ന്റ കർത്താവു് ആ ഉ�ദ്യാതത്തി�ന്റആരംഭത്തിൽ ത�ന്നപ്പറ്റി

“ആശംസിതാ രസിക�ലാകച�കാരവൃ�ന്ദ-

രാവിർഭാവന്ത്യുദയ�താഽമൃത�ഗാരുദാരാ

ആചന്ദ്രതാരകമിദം നവകൌമുദീവ

പ്രീതിം ദധാതു ജഗതാം വിവൃതിർമ്മദീയാ”

എന്നുംഅവസാനത്തിൽ

“ഇത്ഥം �മാഹത�മാനിമീലിതദൃശാം ധ്വന്യധ്വമാർ�ഗ്ഗ യതാം

വ്യാഖ്യാഭാസമ�ഹാഷ്മളജ്വരജുഷാം �പ്രക്ഷാവതാം പ്രീത�യ

ഉത്തുംഗാദുദയാൽക്ഷമാഭൃത ഉ�ദയുഷ്യാമമുഷ്യാമയം

കൌമുദ്യാമിഹ �ലാചനസ്യ വിവൃതാവു�ദ്യാതആർ�ദ്യാ ഗതഃ”

എന്നുംപ്രസ്താവിച്ചുകാണുന്നു. “ക്ഷമാഭൃതഃ”എന്നപദംഇവി�ട �ശ്ലഷഭംഗിയിൽപ്ര

യുക്തമാ�ണന്നു കരു�തണ്ടിയിരിക്കുന്നതിനാൽ ഉദയൻ ഏ�താ രാജകുടുംബത്തി

�ല ഒരംഗമാ�ണന്നുവന്നുകൂടുന്നു. ‘ഉത്തുംഗാൽ’ എന്നപദം കണ്ടു�കാണ്ടു വ്യാഖ്യാ

താവി�ന്റ നാമ�ധയം ഉത്തും�ഗാദയനാ�ണന്നു സങ്കല്പിക്കാവുന്നതല്ല. അതു ക്ഷ

മാഭൃൽപദവുമായി രണ്ടർത്ഥത്തിൽഘടിപ്പി�ക്കണ്ടഒരുവി�ശഷണമാണു്. കൌമുദി

�ലാചനത്തിനു സർവഗ്രാഹിയായ ഒരു വിവരണമാകുന്നു. അതി�ന്റ പ്ര�ണതാവു

ചതുശ്ശാസ്ത്രപണ്ഡിതനായിരുന്നുഎന്നും ഭാവുകന്മാർ സമ്മതിക്കുന്നതാണു്. ഈ ഉദ

യൻ കൃഷ്ണഗാഥാകാര�ന്റ �പാഷകനായ �കാലത്തുനാട്ടി�ല ഉദയവർമ്മരാജാവാ

�ണന്നുചിലർസങ്കല്പിക്കുന്നതുയുക്തിസഹമാ�ണന്നു�താന്നുന്നില്ല. അത്രവലിയ

സംസ്കൃതപണ്ഡിതനായിരുന്നുഅ�ദ്ദഹം എന്നുവരികിൽ കൃഷ്ണഗാഥയിൽ ‘പ്രാജ്ഞ

സ്യ’എന്നവി�ശഷണം �കാണ്ടുമാത്രംഅ�ദ്ദഹ�ത്തവർണ്ണിച്ചുതൃപ്തി�പ്പടുന്നതല്ലാ

യിരുന്നു. എന്നുത�ന്നയുമല്ല, ഉദയൻ കൌമുദിയിൽആദിദീപകാലങ്കാരത്തിനു് ഉദാ

ഹരണമായി “യഥാ മ�മവ മയൂരദൂ�ത കാ�വ്യ” എന്നപീഠിക�യാടുകൂടി

“സാ ജാഗർത്തി സ്വപിതിച മുധാ മൂകതാ�മത്യ ബദ്ധം

ബ്രൂ�ത �രാദിത്യധികമതുലം �ധര്യമാലംബ�ത ച

മൂർച്ഛാം പ്രാ�പ്നാത്യപി ച ഭജ�ത �ചതനാമിത്യശ�ക്താ

വക്തും �വധാ അപി വിരഹജവ്യാപൃതീരംഗനാനാം.”
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എ�ന്നാരു �ശ്ലാകം ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ടു്. ഈ �ശ്ലാകം നമുക്കു കിട്ടീട്ടുള്ള ‘മയൂരസ

�ന്ദശ’ത്തിൽ നിസ്സാരങ്ങളായ ചില �ഭദഗതിക�ളാടുകൂടി കാണുന്നതു�കാണ്ടു കൌ

മുദീകാരനും മയൂരദൂതകാരനും ഒരാളാ�ണന്നു വ്യക്തമാകുന്നു. മയൂരദൂതത്തി�ല

നായിക ‘ശ്രീക�ണ്ഠാർവീപതി’യാൽ ബഹുമതയായ മാര�ചമന്തികയും ആ സു

ന്ദരിയു�ട താമസസ്ഥലം �കാച്ചിരാജ്യത്തിൽ�പ്പട്ട �ശ്വതച്ഛദതടവും (അന്നകര)

ആണു്. ‘ശ്രീക�ണ്ഠാർവീപതി’ മനക്കുളത്തു രാജാവാ�ണന്നു പറ�യണ്ടതില്ല�ല്ലാ.

ആ സ്ഥിതിക്കു് ഉദയൻ അന്ന�ത്ത മനക്കുളത്തു രാജാവുത�ന്ന ആയിരുന്നിരിക്കു

വാൻ ഇടയുണ്ടു്. മയൂരസ�ന്ദശ�ത്തപ്പറ്റി പറയു�മ്പാൾ ഈ വസ്തുത കു�റക്കൂടി

വിസ്തരിക്കാം. കൌമുദിയു�ട ഒരു മാതൃകാഗ്രന്ഥത്തിൽഅതി�ന്റ നിർമ്മാതാവു പര

�മശ്വരാചാര്യനാ�ണന്നു പ്രസ്താവിച്ചുകാണുന്നു. ഈ പര�മശ്വരൻ പ�ക്ഷ �മഘ

സ�ന്ദശത്തിനു ‘സുമ�നാരമണി’ എന്ന ടിപ്പണി രചിച്ച പയ്യൂരില്ല�ത്തപ്രഥമപര�മ

ശ്വരനാ�ണന്നു സങ്കല്പിക്കാ�മങ്കിലും “ഉത്തുംഗാദുദയാൽ ക്ഷമാഭൃത ഉ�ദയുഷ്യാം”

എന്ന കൌമുദീകാര�ന്റ ഉൽ�ഘാഷണ�ത്തഈ കറിപ്പി�ന ആസ്പദമാക്കിമാത്രം

തിരസ്കരിക്കാവുന്നതല്ല�ല്ലാ. കൌമുദിയിൽ ഉദയകൃതമായി

“കുചസീമനി കുടിലദൃശാം ഘുസൃണരസാശ്ശാരദീഷു രജനീഷു

ചന്ദ്രരുചസ്സുന്ദരതാം ദധതി വ്യം�ഗ്യഷു�ചവസുകവിഗിരഃ”

“അരുണമണിസ�ഹാദരാധ�രാഷ്ഠം

ഹസദസി�താൽപലപത്രദീർഗ് ഘ�നത്രം

മദയതി മധുരം മൃദുസ്മിതം �ത

വദനമിദം മദിരാക്ഷി മാനസം �മ.”

“സത്യംസംഹതിശാലിശീതളപലാശാളീകരാളീകൃതഃ

സ്നി�ഗ്ദ്ധാദാരഫലാവനമ്രിതമഹാശാ�ഖാപശാഖാഞ്ചിതഃ

ചൂത�ദ്രാ! ന ന ഭാസി, ഭാസി ന പുന�ശ്ചതശ്ചമൽകാരിണീ

രീതി�സ്ത ഗിരിദുർഗ്ഗസങ്കടദുരാ�രാഹസ്ഥലീതസ്ഥുഷഃ”

“മുഖമിദമലസാക്ഷ്യാ മുക്തല�ക്ഷ്മാപ�രാധ-

വ്യതികരമിവ ബിംബം ഭാതി പീയൂഷഭാ�നാഃ;

ഇദമപി വിധുബിംബം കമ്രഘർമ്മാംബു�ലശ-

സ്ഫുരിതമിവ രതാ�ന്ത വക് ത്രബിംബം പ്രിയായാഃ.”

എന്നിങ്ങ�ന �വ�റയും ചില �ശ്ലാകങ്ങൾ എടുത്തു �ചർത്തിട്ടു�ണ്ടങ്കിലും അവ

ഏതുകൃതികളിൽനിന്നാ�ണന്നു് അറിയുവാൻ നിവൃത്തിയില്ല. ഏതായാലും ഉദയൻ

ഒരുപ്രശസ്യനായശാസ്ത്രജ്ഞൻഎന്നതിനുപുറ�മപ്രകൃഷ്ടനായകവിയുമായിരുന്നു

എന്നു്ഈ �ശ്ലാകങ്ങൾ �തളിയിക്കുന്നു. മൂന്നുനാലു �ശ്ലാകങ്ങൾ കൂടി കൌമുദിയു�ട

ഉപക്രമത്തിൽനിന്നുത�ന്ന പകർത്താം:

“നവരസമയമന്യദ്വിശ്വമന്യവ്യ�പക്ഷാ-

വിരഹിതമപ�രാക്ഷം ശശ്വദുന്മീലയന്തീ

കവിസഹൃദയസംസന്മാനസാം�ഭാജഹംസീ

വിഹരതുഹൃദി നിത്യം വാങ്മയീ �ദവതാ വഃ.”

“യൽപ്രജ്ഞാശില്പിയന്ത്രസ്ഫുടഘടിതവി�വകാത്മ�സാപാന പംക്തിം
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പ്രാ�പ്താർ�ദ്ധ്വാർദ്ധ്വാധി�രാഹസ്ഥിതമുപരി ബുധാ വിന്ദ�ത വസ്തൂതത്വം;

വാ�ഗ്ദവീലാസ്യശിക്ഷാക്രമപരികലനാപൂർവരംഗായമാണാ-

നാദ്യാനാചാര്യവര്യാനനുദിനമിഹ താൻ ഭാമഹാദ്യാൻ പ്രപ�ദ്യ.”

“ധ്വനിസമയരഹസ്യവസ്തുതത്വ-

പ്രഥനപടിഷ്ഠഗരിഷ്ഠവാക്പ്രപഞ്ചാൻ

അഭിമതസുരപാദപാൻ ഗുരൂംസ്താ-

നഭിനവഗുപ്തപദാഭിധാനുപാ�സ.”

“ഖ്യാതിം �നഹപ്രതിഷ്ഠാം ജഗതി ഗമയിതും ന പ്രകൃഷ്ടാം വിദുഷ്ടാ-

മാവിഷ്കർത്തും നിജാം വാ വിവൃതിവിരചനാ പ്രസ്തുതാവസ്തു�താ നഃ;

തിർ�ത്ഥനാ�നനകാവ്യാമൃതസരസി മനാങ്മങ് ക് തുകാ�മാസ്മി; തസ്മാ-

ന്മന്തും മാ മന്തുമന്തം നനു ദധത മ�നാ ഹന്ത! മാ മാ മഹാന്തഃ.”

മയൂരസ�ന്ദശം: ഉദയനാൽ വിരചിതമായ മയൂരസ�ന്ദശം എ�ന്നാരു കാവ്യത്തപ്പ

റ്റി പൂർവഖണ്ഡികയിൽസൂചിപ്പിച്ചുവ�ല്ലാ. ആകാവ്യത്തിൽആദ്യ�ത്തമന്ദാക്രാന്താ

പദ്യമാണു് അടിയിൽ കാണുന്നതു്:

“ശ്രീക�ണ്ഠാർവീപതിബഹുമതം മാര�ചമന്തികാഖ്യം

മാരസ്യാസ്ത്രം മഹിതമധികൃത്യാധുനാ സാധുബദ്ധം

ഹൃഷ്യന്മല്ലീമധുരമധുനിഷ്യന്ദ്രി സ�ന്ദശകാവ്യം

നിവ്യം വിദ്വാൽകവിപരിഷദാമസ്തു കർണ്ണാതി�ഥയം.”

ച�ന്ദ്രാത്സവംഎന്ന മണിപ്രവാളകാവ്യത്തിൽ നാം ശ്രീകണ്ഠ�നന്നു മാറാ�പ്പരുള്ള

മനക്കുളത്തു രാജാവു് ബഹുമാനിച്ചിരുന്ന ഈ മാര�ചമന്തിക�യ സമീക്ഷിക്കുന്നു

ണ്ടു്. അതിൽ നിന്നു് ഈ കൃതിയു�ട കാലം �കാല്ലം ഏഴാം ശതകത്തി�ന്റ ഉത്ത

രാർദ്ധമാ�ണന്നു് അനുമാനിക്കാവുന്നതാണ�ല്ലാ.

“സ്വർഗ്ഗാരാമദ്രുമനവലതാസൂനസൌരഭ്യലാഭ-

ഗ്രാ�മ പുഷ്പന്ധയകുലകളധ്വാനവാചാലിതാ�ശ

സൌ�ധസാധീയസി പരിലസച്ചന്ദ്രപാദാഭിരാ�മ

�ര�മ �വ്യാമസ്പൃശി ദയിതയാ ലാളിതഃ �കാപി കാമീ.”

അഭ്രംലിഹമായ ഒരു സൌധത്തിൽ ഒരു കാമുകൻ ത�ന്റ �പ്രയസിയുമായി രമിച്ചു

�കാണ്ടിരുന്നു. ആകാശചാരികൾ ആ ദമ്പതിക�ള കണ്ടു്, (“കുർവന്നിച്ഛാവിഹൃതി

മുമയാസംഗതഃ സ് ഫടികാദ്രാവാ�സ്ത . . . ശ്രീക�ണ്ഠായംസ്വയമിതി”) ഉമാ�ദവിയു
മായി�സ്വരസംക്രീഡനം �ചയ്യുന്നസാക്ഷാൽശ്രീകണ്ഠൻ (ശിവൻ)ത�ന്നയാണു്

ആ രജതഗിരിയിൽസന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നതു് എന്നുസങ്കല്പിച്ചു് അവ�ര വന്ദിച്ചു.

ആ ഭ്രാന്തി കാണ�വ കാമുകൻ അവ�ര പരിഹസിക്കുകയും അവർ തന്നിമിത്തം

ക്രുദ്ധരായി അ�ദ്ദഹം ത�ന്റ പ്രാണനാഥ�യ വിട്ടുപിരിഞ്ഞു് ഒരു മാസം അന്യസ്ഥ

ലത്തു താമസിക്കണ�മന്നു ശപിക്കുകയും �ചയ്തു. (“മഹദവമതിഃ കസ്യനാർത്തിം

പ്രസൂ�ത?”) മഹാന്മാ�രഅവമാനിച്ചാൽആർക്കാണു്ആർത്തി ഉണ്ടാകാത്തതു്?

“�തനാവാ�സാ മമ മധുജിതസ്സന്നിധൌ ക്വാപി പു�ണ്യ

�ക്ഷത്രസ്യാദിത്യഥ സവിനയം പ്രാർത്ഥ്യമാനസ്ത�ഥതി

പ്രാപ്യ പ്രായാദയമപി സ�മക്ഷിഷ്ടസദ്യസ്സുദൂ�ര
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സ്യാനന്ദൂ�ര വിഗതദയിതാദീനമാത്മാന�മവ.

�ദത്യാരാതിം ദലിതശതമന്യൂപ�ലാദാര�ശാഭം

പശ്യ�ന്നനം ഭുജഗശയ�ന കല്പിതസ്വാപസൌഖ്യം

താ�പാ�ദ്രകം ദധദപി മുഹുഃ �പ്രയസീവിപ്ര�യാഗാ-

ദുച്ഛശ്വാസക്ഷണമിവ ശ�ന�രഷസഞ്ജാതസംജ്ഞഃ.”

ആ വിരഹകാലം മുഴുവൻ തനിക്കു് ഒരു വിഷ്ണു�ക്ഷത്രത്തിൽ കഴിച്ചുകൂട്ടുവാൻ ഇടവര

ണ�മന്നു കാമുകൻ അവ�രാടു പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അവർ അതു് അനുവദിക്കുകയും

�ചയ്തു. അങ്ങ�ന അ�ദ്ദഹം ദൂരസ്ഥിതമായ തിരുവനന്തപുരത്തു �ചന്നു �ചർന്നു.

അവി�ട�വച്ചു നായകൻ ലബ്ധസംജ്ഞനായി “വിദ്യുദ്വല്ലീകവചിതനവാം�ഭാദനീ

രന്ധ്രിതാശ” മായ ഒരു മയൂര�ത്ത കണ്ടുമുട്ടുകയും ആ പക്ഷി�യ ത�ന്റ സ�ന്ദശ

ഹരനാക്കി ശ്രീപാർവതിയു�ട നിത്യസാന്നിധ്യത്താൽ പവിത്രവും ‘�ശ്വതച്ഛദതടം’

എന്ന സംജ്ഞയാൽ വിദിതവുമായ ത�ന്റ നായികയു�ട �ദശ�ത്തക്കു് അയയ്ക്കുക

യും �ചയ്യുന്നു. �ശ്വതച്ഛദതട�മന്നും സിതഗരുത്തീര�മന്നും കവി വ്യപ�ദശിക്കുന്ന

ആസ്ഥലം കുന്നങ്കുളത്തുനിന്നു് അഞ്ചാറു നാഴിക �തക്കുകിഴക്കും ചിറ്റിലപ്പള്ളിക്കു്

അടുത്തുമുള്ളഅന്നകരയാ�ണന്നു് ഇറിയുന്നു. ഉമാ, ശ്രീകണ്ഠൻഈരണ്ടുപദങ്ങളും

‘കുർവന്നിച്ഛാവിഹൃതിം’ എന്ന പദ്യത്തിൽ കവി പ്രകടമായി പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന

സ്ഥിതിക്കു് ഉമയു�ട കാമുകനായ ശ്രീകണ്ഠൻത�ന്നയാണു് സ�ന്ദശത്തി�ന്റ പ്ര

�ണതാ�വന്നും, അ�ദ്ദഹം ഇന്നും ‘ആര്യശ്രീകണ്ഠൻ’എന്നബിരുദ�പ്പരുള്ള മനക്കു

ളത്തു വലിയ രാജാക്കന്മാരിൽ ഒരാളായിരുന്നു എന്നും സാമാന്യം ഉറപ്പിച്ചുത�ന്ന

പറയാം.

വർക്കല, �കാല്ലം മുതലായസ്ഥലങ്ങൾ കടന്നു �കാടുങ്ങല്ലൂരിൽക്കൂടി മയൂരം

ഇരിങ്ങാലക്കുടയിൽ �ചല്ലണ�മന്നു കവി ഉപ�ദശിക്കുന്നു:

“കർണ്ണശ്ലാ�ഘ്യഃ ശ്രുതിജലനി�ധഃ കർണ്ണധാ�രർദ്ദ്വി�ജ�ന്ദ്രർ-

ഗ്രാമഃ �കാപി ദ്വിജവര! പുരസ്സംഗമാ�ഖ്യാ വിഭാതി”

എന്നു്ആഗ്രാമ�ത്തയും,

“പ�ശ്യർവിശ്വത്രിതയവിദിതം �ശ്വത�ഖയാഖ്യമഗ്ര്യം

ഗ്രാമം; ശ്രീമദ്ധരിഹരമയം യത്ര ജാഗർത്തി �തജഃ”

എന്നു് അതിനു വടക്കുള്ള �വൺകിടങ്ങി�നയും,

“�കലാസാ�ദ്രരപി ഭഗവതഃ �പ്രമപാത്രം പവിത്രം

ബ്രഹ്മ�ക്ഷത്രം ഭുവനവിദിതം �ക്ഷത്രമർ�ദ്ധന്ദുമൌ�ലഃ”

എന്നു് അതിനും വടക്കുള്ളബ്രഹ്മക്കുള�ത്തയുംഅ�ദ്ദഹം വർണ്ണിക്കുന്നു.

അനന്തരം

“ഇത്ഥം നത്വാ ഹരമഥ ജവാദ്ധാവ�താ വാമത�സ്ത

ഗ്രാമഃ ശ്രീമാനഭിനവലതാനാമ�ധയഃ പ്ര�ഥത

വിശ്വവ്യാപ്തിം പ്രഥയിതുമിവ സ്വാം നൃണാം വിശ്വവന്ദ്യാ

ഗൌരീ യത്രസ്ഫുരതി വപുഷാനുക്ഷണം വർദ്ധമാനാ”

എ�ന്നാരു ഗ്രാമ�ത്ത കവി പ്രശംസിക്കുന്നുണ്ടു്. ‘അഭിനവലത’ എന്നതു പ�ക്ഷ

ഇളവള്ളിയായിരിക്കാം. പിന്നീടാണു് അന്നകര�യപ്പറ്റിയുള്ള വർണ്ണന:
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“യസ്യാം ബിംബീഫലരുചിവിഡംബീനി ബിംബാധരാണി

സ്ത്രീണാം ദൃഷ്ട്വാ വിഘടിതമദാഡംബരാ വിദ്രുമാള ്യഃ

�മാക്തും പ്രാണാനിവ കിസലയച്ഛത്മനാ വല്ലിപാശാ-

നാലംബ�ന്ത നിജഗളതടീബന്ധമുദ്ബന്ധുകാമാഃ

യസ്യാം മാന്ദ്യം ഗതിഹസിത�യാ�രവ; മാലിന്യമുദ്രാ

�ക�ശ�ഷ്വവ സ്ഫുരതി കുടിലത്വഞ്ച; കാർശ്യപ്രസംഗഃ

മ�ധ്യ�ഷ്വവ; സ്തനകലശ�യാ�രവ സംഘർഷ�യാ�ഗാ;

�ന�ത്ര�ഷ്വവ ശ്രുതിപഥസമുല്ലംഘിതാ മഞ്ജുവാചാം.”

നായികയു�ട ഗൃഹനാമം തച്ചപ്പിള്ളി എന്നും നാമ�ധയം ഉമ�യന്നുമായിരുന്നു

എന്നുതാ�ഴക്കാണുന്ന �ശ്ലാകത്തിൽനിന്നു �വളി�പ്പടുന്നു:

“തച്ചക്ഷുഷ്മൽസുചരിതലതാഫുല്ലമിത്യത്ര മുഖ്യാ-

വ�ന്ത്യൌ ച �ദ്വൌ സുമതിഭിരുപാദായ വർണ്ണൌ നിബദ്ധം

ഭാഷാമി�ശ്രാത്തരപദമവ�ദ്യാതിതാർത്ഥം കവീനാം

തച്ചപ്പിള്ളീത്യഖിലവിദിതം നാമ�ധയം യദീയം.”

“ല�ബ്ധാമായാ ഇയമിതി ചിരാദർച്ചിതായാഃ പ്രസാദാ-

ദത്യാ�മാദീ ഗുരുജന ഉ�മ�ത്യവ യാമുദ്ഗൃണീ�ത;

മാരസ്യാസ്ത്രം മനസിജമ�നാജിത്വരം പൌഷ്പമന്യൽ

പഞ്ച�ഭ്യാഽസാവിതി കവിഗ�ണാ മാര�ചമന്തി�കതി.”

തച്ചപ്പിള്ളി എന്ന �പരിൽ തൃശ്ശൂർ �ചമ്പൂർക്കാവിൽ ഒരു ഭവനമു�ണ്ടങ്കിലും അതല്ല

ഈതച്ചപ്പിള്ളി. പ്രസ്തുതകാവ്യം ഒരു മംഗല�ശ്ലാകം�കാണ്ടാണു് ആരംഭിക്കുന്നതു്;

അതു് അടിയിൽ പകർത്തുന്നു:

“അവിരതമദധാരാ�ധാരണീ (�ലഖ�നാദ്യ-)

ന്മദമധുകരമാലാകൂജി�താദ്�ഘാഷിതാശം

മമ മനസി സമിന്ധാം സിന്ധു�രന്ദ്രാനനം തൽ

കിമപി കനക�ശലപ്രസ്ഥസച്ഛായ�മാജഃ.”

പിന്നീടാണു് “ശ്രീക�ണ്ഠാർവീപതി” എന്നുള്ള �ശ്ലാകം.

തിരുവനന്തപുര�ത്തപ്രശംസിക്കുന്ന ചില �ശ്ലാകങ്ങൾ കൂടി ഉദ്ധരിക്കാം:

“കാ�ല തസ്മിൻബലിമഹനി�ഷവാർത്ഥമാ�ഢൌകമാനാൻ

നാനാദിഗ്�ഭ്യാ മനുജനിവഹാൻ ഭ്രാതരധ്യക്ഷ�യഥാഃ

തത്ര ച്ഛത്രവ്യജനസിചയഛദ്മനാ പദ്മനാഭം

പ്രാപ്താനാ�സവിതുമിവ മഹാ�മരു�ശലാദ്വിശാലാൽ.

�വണീഭാ�രസ്തിമിരിതദി�ശാ വക് ത്രപദ്�മർദ്ദദാനാ-

ശ്ചന്ദ്രാ�ദ്വതം മൃദുഹസരുചാ �ജ്യാത്സ് നികാമാദധാനാഃ

�വ്യാ�മ്നാ ഭൂമ്നഃ കുചഭരന�തഃ കുഞ്ചി�തർമ്മധ്യ�ദ�ശ-

രാതന്വാനാഃ പുരമൃഗദൃ�ശാ �നത്ര�യാഃ പാത്ര�യഥാഃ.

വ�ക്ത്രരച്ഛശ്രമജലക�ണ രാഗിഭിശ്ചാധ�രാ�ഷ്ഠ-

ർ�ന്ന�ത്രർന്നീലാംബുജദലനി�ഭഃ സ്ഫീതബി�ബർന്നിതം�ബഃ
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ഗാ�ത്രഃ പീനസ്തനവിനമി�തശ്ചാരുതാംബൂലഗർ�ഭ-

ർഗ്ഗണ്ഡാ�ഭാ�ഗസ്തരളിതദൃശസ്തത്ര ദൃശ്യാസ്തരുണ്യഃ”

ഉപസംഹാര�ശ്ലാകമാണു് ചുവ�ട �ചർക്കുന്നതു്:

“വി�ശ്ലഷാർത്താം മമ സഹചരീമിത്ഥമാശ്വാസ്യ യുക്ത്യാ

പശ്ചാദച്ഛാശയ പരിപത ഭ്രാതരാശാമഭീഷ്ടാം;

സ്മർത്ത�വ്യാഽഹം പ്രിയസഖ പുനസ്തത്രതത്രാന്ത�ര �ത;

മാ ഭൂൽ കാന്താവിരഹഘടനാ കിഞ്ച ജന്മാന്ത�രഽപി.”

പൂർവ്വഭാഗത്തിൽ 107-ഉം ഉത്തരഭാഗത്തിൽ 87-ഉം അങ്ങ�ന ആ�ക 194 �ശ്ലാക

ങ്ങൾപ്രസ്തുതസ�ന്ദശത്തിൽഅന്തർഭവിക്കുന്നു.

പന്നിയൂർ കൃഷ്ണൻനമ്പൂരി, ശ്രീകൃഷ്ണപുരാണം

മഹാഭാരതം, രാമായണം എന്നിവ�പാ�ല ഇതിഹാസച്ഛായയിൽ വിരചിതമായ

ഒരു ഗ്രന്ഥമാണു് ശ്രീകൃഷ്ണപുരാണം. ഭാരതകഥയാണു് അതിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കു

ന്നതു്. കവി ത�ന്നപ്പറ്റി ചില�തല്ലാം ഉപക്രമത്തിൽപ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

“�കരളീ�യാ നിളാതീ�ര ഗ്രാ�മ ഭൂദാരസംജ്ഞി�ത

കൃ�ഷ്ണാ നാമാഭവദ്വി�പ്രാ ഭൃഗുണാം മഹി�തഽന്വ�യ.

ബാല്യ ഏവസ ധർമ്മാത്മാ പുരാണാഭ്യാസ�കാവിദഃ

വാസു�ദവാൽ പരം നാന്യദിതി നിശ്ചയ�മയിവാൻ.

ഇതിഹാസപുരാണാഭ്യാം സമ്യഗ്ജ്ഞാതപരാവരഃ

�ദ്വപായനം മുനിവരം സ �മ�ന ഗുരുമാത്മനഃ.

ത�സ്യവം വർത്തമാനസ്യ കൃഷ്ണ�സ്യാദാര�ചതസഃ

പുരാണസംഹിതാം കർത്തുമുൽക്കണ്ഠാസമജായത.

ആത്മഭക്തസ്യ കൃഷ്ണസ്യജ്ഞാത്വാ വ്യാ�സാ മനീഷിതം

ത�സ്മ വിജ്ഞാനബഹുലാം പ്രദദൌ വിപുലാം മതിം.

ലബ്ധപ്രസാദഃ കൃ�ഷ്ണാഥ പുരാണമക�രാന്മുദാ

�ദവ�ദവപ്രസാദാച്ച ശാസനാച്ച ദ്വിജന്മനാം.

കൃഷ്ണപ്രസാദാൽ കൃ�ഷ്ണന കൃഷ്ണഭ�ക്തന ധീമതാ

കൃതം കൃഷ്ണപുരാണം തദ്വിഖ്യാതമഭവദു് ഭുവി.

കൃത്വാ പുരാണം കൃഷ്ണാഖ്യം കൃഷ്ണഃ കൃഷ്ണകൃപാബലാൽ

ദ്വി�ജന്ദ്രാൻ ഗ്രാഹയാമാസ ഭക്തിപൂർവ്വമുപാഗതാൻ.

നിളായാ ദക്ഷി�ണ തീ�ര തം നിഷണ്ണം കദാചന

ദ്രഷ്ടുമഭ്യായയുർവിപ്രാ �വദ�വദാംഗപാരഗാഃ

ഉപാഗതാൻ ദ്വിജാൻ ദൃഷ്ട്വാ പ്രത്യുത്ഥാനാസനാദിഭിഃ

പൂജയാമാസ താൻസർവാൻ കൃ�ഷ്ണാ സ്വിഷ്ണുധിയാ സ്വയം.

സു�ഖാപവിഷ്ടാൻ വിശ്രാന്താൻ താനുവാചാഥ ഭാർഗ്ഗവഃ.”

ഈ�ശ്ലാകങ്ങളിൽനിന്നുകൃഷ്ണപുരാണകർത്താവി�ന്റ �പർകൃഷ്ണൻഎന്നായിരുന്നു

എന്നും,അ�ദ്ദഹം ഭാരതപ്പുഴയു�ട �ത�ക്കക്കരയിലുള്ളപന്നിയൂർഗ്രാമത്തി�ല ഭാർ

ഗ്ഗവവംശജനായ ഒരു നമ്പൂരിയായിരുന്നു എന്നും, പുരാണനിർമ്മിതി കഴിഞ്ഞു് ആ
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നിബന്ധം ആഗതരായ ബ്രാഹ്മണ�ര �ചാല്ലി�ക്കൾപ്പിച്ചു എന്നും കാണാവുന്നതാ

ണു്. ഭീഷ്മസ്വർഗ്ഗതി കഴിഞ്ഞുയുധിഷ്ഠിരൻ രാജ്യഭരണം �ചയ്യുന്നകാലത്തു് ഒരിക്കൽ

അർജ്ജുനൻ ശ്രീകൃഷ്ണ�നാടു് “വിശ്വസ്യാസ്യ ഗതിം കൃത്സ്നം �വത്തുമിച്ഛാമി �കശവ”

എന്നു് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും ശ്രീകൃഷ്ണൻ അ�ദ്ദഹത്തിനു് ആ വിഷയത്തിൽ �വണ്ട

ജ്ഞാനം ലഭിക്കുന്നതിനായി പ്രസ്തുതകഥ പറഞ്ഞു �കൾപ്പിക്കുകയും �ചയ്യുന്നു

എന്നാണു് പൂർവപീഠിക. ആകഥപിന്നീടു് ശതാനീകൻ യുധിഷ്ഠിര�നാടു നി�വദനം

�ചയ്യുന്നു. അങ്ങ�ന �ദ്വധാ കൃഷ്ണപുരാണസംജ്ഞയ്ക്കു് അർഹമായ ഈ വാങ്മയ

ത്തിൽ വനപർവ്വത്തി�ല മാർക്ക�ണ്ഡയ�പ്രാക്തമായ രാമായ�ണാപാഖ്യാനത്തി

�ന്റ അവസാനംവ�രയുള്ള ഭാഗ�ത്താള�മ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളു. പുരാണരൂപത്തിലാണു്

ത�ന്റ കൃതി രചിച്ചിരിക്കുന്ന�തങ്കിലും താൻ ഒരു നല്ല കവികൂടിയാ�ണന്നു കൃഷ്ണൻ

നമ്പൂരി അങ്ങിങ്ങു സ്ഫുടമായി �തളിയിച്ചിട്ടുണ്ടു്. താ�ഴക്കാണുന്ന ശർമ്മിഷ്ഠാവർണ്ണ

നത്തി�ല ചില �ശ്ലാകങ്ങൾ പരി�ശാധിക്കുക:

“ശൃംഗാരരസസർവസ്വ�ദവതാമാഗതാമിവ,

നി�ശ്ശഷ�ദഹിലാവണ്യഗുണസാരപ്രഭാമിവ,

വിശ്വമാധുര്യസമ്പത്തി�യാഗസംഘടിതാമിവ,

സൌന്ദര്യസമുദായശ്രീവിശിഷ്ടപദവീമിവ,

വി�ധർവിശിഷ്ടനിർമ്മാണ�നപുണ്യഘടിതാമിവ,

പുഷ്പബാണജഗ�ജ്ജത്രസിദ്ധിം മൂർത്തിമതീമിവ,

കാമ�ദ�വാപനിഷദാം �ദവതാമുജ്ജ്വലാമിവ,

യുവചിത്തഗജാകർഷവരാങ്കുശശിഖാമിവ,

സൌഭാഗ്യകല്പലതികാപടലീമഞ്ജരീമിവ.”

ഈ പുരാണത്തിനു കു�റ അധികം പഴക്കമുണ്ടു്. കാല�മ�തന്നു ഖണ്ഡിച്ചു പറയു

വാൻ നിർവ്വാഹമില്ല. �കാല്ലം ഏഴാം ശതകമായിരിക്കാ�മന്നു �താന്നുന്നു.

ഉദയവർമ്മചരിതം

ഉദയവർമ്മചരിതം പതി�നാന്നധ്യായങ്ങളിൽ �കാല്ലം എട്ടാം ശതകത്തിൽ ജീ

വിച്ചിരുന്ന ഉദയവർമ്മ �കാലത്തിരിയു�ട അപദാനങ്ങ�ള വർണ്ണിച്ചു പുരാണരീതി

യിൽ രചിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കൃതിയാണു്.

“പുനാതു ഭാനുരിത്യു�ക്തകലിസംവത്സ�ര പുനഃ

�ഹ വി�ഷ്ണാ നിഹിതം കൃത്സ്നമിത്യു�ക്തഽസ്മിന്നഹർഗ്ഗ�ണ

പ്രാ�ഗവ ഭിക്ഷുണാ �പ്രാക്തം ചരിതം �കാലഭൂപ�തഃ

ചകാര �ശ്ലാകരൂ�പണ രവിവർമ്മമഹീപതിഃ”

എന്നുള്ള പ്രസ്താവനയിൽനിന്നു രവിവർമ്മരാജാവു പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥം നിർമ്മിച്ചതു

�കാല്ലം 676-ൽ ആ�ണന്നു കാണാവുന്നതാണു്. “�ഹ വി�ഷ്ണാ” ഇത്യാദികലിദിന

സംഖ്യത�ന്ന �കളല്ലൂർ �ചാമാതിരിയു�ട തന്ത്രസംഗ്രഹത്തിലും കാണുന്നുഈരവി

വർമ്മാ �കാല്ലം 667 മുതൽ 681 വ�ര �കാലത്തുനാടു പരിപാലിച്ചതായി ചിറയ്ക്കൽ

�കാവിലകത്തു �രഖയുണ്ടു്. ഉത്തര�ദശത്തിൽ, ശിവപുരം എന്നസ്ഥലത്തുശൃംഖല

�ക്രാഡൻ എന്നബ്രാഹ്മണ�നാടു വില്വമംഗലത്തു സ്വാമിയാർ ഉദയവർമ്മാ എന്ന

പ്രതാപശാലിയായ �കാലത്തിരി രാജാവി�ന്റ ചരിത്രം പറഞ്ഞു�കൾപ്പിക്കുന്നതാ
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യി കവി ഉപക്രമത്തിൽ ഉപന്യസിക്കുന്നു. �സാമവംശത്തിൽ ജനിച്ചു മൂന്നു ക്ഷ

ത്രിയസ്ത്രീകൾ �ഗാകർണ്ണത്തു�പായി ശ്രീപര�മശ്വര�ന ഭജിച്ചു�കാണ്ടിരുന്ന�പ്പാൾ

�കരളരാജാവായ �ചരമാൻ�പരുമാൾ അവി�ട �ചല്ലുകയും അവ�ര മൂന്നു �പ�ര

യും വിവാഹം �ചയ്കയും �ചയ്തു. ദ്വിതീയപത്നിയിൽ അ�ദ്ദഹത്തിനു് അംബാലിക

എ�ന്നാരു പുത്രി ജനിച്ചു; ആ കുമാരിക്കു രവിവർമ്മ എന്ന രാജാവു് ഭർത്താവായി.

�പരുമാൾക്കുപിന്നീടു രാജ്യഭാരം �ചയ്തതു്അംബാലികയാണു്. ക്രി. പി. 724-ൽആ

�ദവിക്കു “ശക്രസദൃശനും പിതൃമാതൃഭയാപഹനു” മായി �കരളവർമ്മാ എ�ന്നാരു

പുത്രൻ ഉണ്ടായി. ആ �കരളവർമ്മാവാണു് �കാലവംശം സ്ഥാപിച്ച�തന്നു ഗ്രന്ഥ

കാരൻ പറയുന്നു; ഇതു മൂഷികവംശത്തി�ല പ്രസ്താവനയ്ക്കു വിരുദ്ധമാണു്. ക്രി. പി.

746-ൽ �കരളവർമ്മാവി�ന്റ ഭാഗി�നയി ഉദയവർമ്മാ എ�ന്നാരു കുമാര�ന പ്രസ

വിച്ചു. �കരളവർമ്മാവിന്നു പിന്നീടു ഉദയവർമ്മതമ്പുരാൻ രാജ്യഭാരം �ക�യറ്റു.

അ�ദ്ദഹ�ത്ത �പരു�ഞ്ചല്ലൂർ ഗ്രാമക്കാരായ നമ്പൂരിമാർ ഒരവസരത്തിൽ അധി

�ക്ഷപിക്കുകയുണ്ടായി. തന്നിമിത്തംഅ�ദ്ദഹം കുപിതനായി �ഗാകർണ്ണത്തു�ചന്നു

ഗുണവന്തം, ദീപപത്തനം (വിളക്കൂർ) ഇഡുകുഞ്ജം (ഇഡുകുഞ്ചി)എന്നീഗ്രാമങ്ങളിൽ

താമസിച്ചിരുന്ന �വദ�വദാംഗപാരഗന്മാരായ ചില തൌളവബ്രാഹ്മണ�ര �കാല

ത്തുനാട്ടി�ലക്കു നയിക്കുവാൻ നിശ്ചയിച്ചു. ആ ക്ഷത്രിയവീര�ന്റ പ്രഭാവം ശരിക്കു്

അറിയാത്തഅവർ

“ശ്രീമൽ�കാലമഹീപാല �ഗാകർ�ണ്ണഽസ്മിൻ ശിവാല�യ

�കാടിതീർത്ഥമിതി ഖ്യാതം പുണ്യം മുനിനി�ഷവിതം

�ദവഖാതമഭൂൽ പൂർവമിദാനീം ജീർണ്ണതാം ഗതം:

ത്വയാ ദൃഷ്ടമിദം രാജൻ ദുസ്തീർണ്ണം സാഗ�രാപമം.

ത്രിരാ�ത്രണാസ്യ തീർത്ഥസ്യ സുനവീകരണക്രിയാ

ത്വയാ കൃതം �ചദ്രാ�ജന്ദ്ര ഗമിഷ്യാമസ്ത്വയാ സഹ.”

അതായതു വിശാലമായ �ഗാകർണ്ണത്തി�ല �കാടിതീർത്ഥം രാജാവു് മൂന്നു ദിവസം

�കാണ്ടു നവീകരിക്കുകയാ�ണങ്കിൽ തങ്ങൾ അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ നാട്ടി�ലക്കു �പാ

കാ�മന്നു സമ്മതിച്ചു. രാജഭക്തന്മാരായ അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ പ്രജകൾ അതറിഞ്ഞു്

ഓ�രാരുത്തരും ഓ�രാ �വട്ടുകല്ലുമായി അവി�ട�ച്ചന്നു മൂന്നു മുഹൂർത്തങ്ങൾ�കാ

ണ്ടു് ആ തീർത്ഥം ജീർ�ണ്ണാദ്ധാരണം �ചയ്തു. അതു കണ്ടു് ആശ്ചര്യപരതന്ത്രന്മാരാ

യി രാജാവി�ന്റ അ�പക്ഷ അനുസരിച്ചു് ആ ബ്രാഹ്മണരും തങ്ങളു�ട തപശ്ശക്തി

�കാണ്ടുകണങ്കാൽവ�ര മാത്രമുണ്ടായിരുന്നജലംസരസ്സു മുഴുവൻ �പരുക്കി. ഈ

സംഭവം നടന്നതു ‘വൃദ്ധിദാംബ’എന്നകലിവർഷത്തിൽഅതായതുക്രി. പി. 793-ൽ

ആയിരുന്നു. അത്തരത്തിൽ സമാഗതരായ തുളു�പ്പാറ്റിമാ�ര ഉദയവർമ്മ രാജാവു്

ആചാരപരിഷ്കാരം �ചയ്തു മലയാളബ്രാഹ്മണരാക്കി. അവരാണു് �കരളത്തി�ല

എമ്പ്രാന്തിരിമാരു�ട പൂർവ്വന്മാർ. ഉദയവർമ്മ ചരിതത്തി�ല പ്രതിപാദ്യസം�ക്ഷ

പം ഇത്രമാത്രമാകുന്നു.

ബ്രഹ്മപ്രതിഷ്ഠ

ഇതു രവിവർമ്മ�കാലത്തിരിയു�ട കാലത്തിനു പിന്നീടുണ്ടായ ഒരു കൃതിയാണു്.

ഇതിലും ഉദയവർമ്മരാജാവി�ന്റ ബ്രാഹ്മണാനയനം ത�ന്നയാണു് വിഷയ�മങ്കി

ലും രണ്ടു കൃതികൾക്കും തമ്മിൽ കഥ�യസ്സംബന്ധിച്ചു പല വ്യത്യാസങ്ങളും കാ

ണുന്നു. ഒരു എമ്പ്രാന്തിരിയാണു് ഇതി�ന്റ പ്ര�ണതാവു്. നാരദമഹർഷി സുപ്രഭൻ

LINKS TO
CHAPTERS TOC 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32



�കരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 2 77

എന്ന ഗന്ധർവ�നാടു പ്രസ്താവിച്ച ഇതിഹാസ�ത്തസൂതൻബ്രാഹ്മണ�ര പറഞ്ഞു

�കൾപ്പിക്കുന്നതാണു് ബ്രഹ്മപ്രതിഷ്ഠയി�ല വിഷയം. പ്രതിഷ്ഠ �കാല്ലം 264-മാണ്ടു

നടന്നതായാണു് ഇതിൽ �രഖ�പ്പടുത്തുന്നതു്. ആ കാലഗണന ശരിയാ�ണന്നു

�താന്നുന്നില്ല. ഉദയവർമ്മാവു തിരുവല്ലായിൽനിന്നു �ദശികളായ 237 (‘സാഗര’)

ഗൃഹക്കാ�ര �കാലത്തുനാട്ടി�ലക്കു കൂട്ടി�ക്കാണ്ടു �പായതായും അവർക്കു തൃത്താ

ഴത്തു�ക്ഷത്രത്തി�ന്റയും അറത്തിൽ�ക്ഷത്രത്തി�ന്റയും ആധിപത്യം നല്കിയതായും

മറ്റും പ്രസ്തുതകൃതി �ഘാഷിക്കുന്നു. “ഇതി �കരളമാഹാ�ത്മ്യ �കാലരാഷ്ട്രവർണ്ണ�ന

ഉദയവർമ്മചരി�ത ബ്രഹ്മപ്രതിഷ്ഠാ നാമപ്രകരണം സമ്പൂർണ്ണം” എ�ന്നാരു വിഷ

യസൂചീവാചകവും ഒടുവിൽ കാണുന്നുണ്ടു്. ഗ്രന്ഥാരംഭത്തിൽ കവി �ചറുതാഴത്തു

ശ്രീരാമ�ന വന്ദിക്കുന്നു. അ�ദ്ദഹം തൃത്താഴത്തുകാരനായ ഒരു എമ്പ്രാന്തിരിയായി

രിക്കാം.

“ശ്രീരാഘവം പ്രണമ്യാഹം കൃശാധഃ�ക്ഷത്രവാസിനം

�കാലഭൂ�പാദ�യാദന്തംബ്രാഹ്മണസ്ഥാപനംബ്രു�വ”

എന്നാണു് അതി�ല മംഗല�ശ്ലാകം. രണ്ടു കാവ്യങ്ങൾക്കും സാഹിത്യദൃഷ്ട്യാ യാ

�താരു�വശിഷ്ട്യവുമി�ല്ലങ്കിലും പുരാവൃത്തകഥനംഎന്നനിലയിൽഅവയും നമ്മു

�ട ശ്രദ്ധയ്ക്കു വിഷയീഭവി�ക്കണ്ടതാണ�ല്ലാ.

�ദശ്യഷ്ടകം

ഇതു സ്രഗ്ദ്ധരാവൃത്തത്തിൽ വിരചിതമായ ഒരഷ്ടകമാകുന്നു. ഉദയവർമ്മചരിതംത

�ന്നയാണു് ഇതി�ലയും കഥാവസ്തു. ഒടുവിൽ അഷ്ടകകാരൻ രവിവർമ്മ�കാലത്തി

രിയു�ട ഉദയവർമ്മചരിത�ത്തസ്മരിക്കുകയും താൻ ഒരുബ്രാഹ്മണനാ�ണന്നുപറ

യുകയും �ചയ്യുന്നു. അ�ദ്ദഹവും ഒരു �ദശി (എമ്പ്രാന്തിരി) ത�ന്നയാ�ണന്നു �താന്നു

ന്നു.

“ശ്രീമൽ�കാലക്ഷിതീ�ശാദയനൃപചരിതം

�ദശികാനീതിരൂപം

തദ്വം�ശ്യനാത്ര �കനാപ്യഭിഹിതമതിവി-

സ്തീർണ്ണമധ്യായയുക്തം

�ദവബ്രഹ്മപ്രതിഷ്ഠാർത്ഥകമിദമുദിതം

സമ്യഗാ�ലാച്യ �കനാ-

പ്യുർവീ�ദ�വനസം�ക്ഷപത ഇഹബുധ�മാ-

ദായ പദ്യാഷ്ടകം സ്യാൽ.”

കൃഷ്ണകവി, ഭരതചരിതം

ഭരതചരിതം എന്ന മ�നാഹരമായ മഹാകാവ്യത്തി�ന്റ പ്ര�ണതാവാണു് കൃഷ്ണ

കവി. ചില ഗ്രന്ഥമാതൃകകളിൽ അ�ദ്ദഹ�ത്ത കൃഷ്ണാചാര്യ�നന്നും വ്യപ�ദശിച്ചു

കാണുന്നു. ശങ്കരകവിയു�ട ശ്രീകൃഷ്ണവിജയത്തി�ലന്ന�പാ�ല ഭരണചരിതത്തിലും

പന്ത്രണ്ടു സർഗ്ഗങ്ങളുണ്ടു്. ച�ന്ദ്രാത്സവത്തിൽ ഭരതചരിതത്തി�ന്റ അനുകരണം

പല ഘട്ടങ്ങളിലും ദൃശ്യമാകുന്നതു�കാണ്ടു് ആ ഗ്രന്ഥത്തി�ന്റ രചനയ്ക്കു് അല്പ�മങ്കി

ലും മുൻപാണു് പ്രസ്തുത കൃതിയു�ട ആവിർഭാവ�മന്നു അനുമാനിക്കാം. �കാല്ലം
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ഏഴാംശതകത്തി�ന്റ ആരംഭമായിരിക്കാം കവിയു�ട കാലഘട്ടം. പ്രസ്തുതകൃതി

ക്കു ശബ്ദസൌഭാഗ്യമു�ണ്ടങ്കിലും അർത്ഥചമൽക്കാരത്തിലാണു് അതി�ന്റ വിജയം

ഐദമ്പ�ര്യണഅധിഷ്ഠിതമായിരിക്കുന്നതു്. �ശ്ലഷപ്ര�യാഗങ്ങൾ ധാരാളമു�ണ്ടങ്കി

ലും അവയിൽ ക്ലിഷ്ടതയു�ട ലാഞ്ഛനം ഒരിടത്തുമില്ല. ഭരതചരിതം എന്നാണു് ഗ്ര

ന്ഥത്തി�ന്റ �പ�രങ്കിലും അതി�ന്റആദ്യ�ത്തഎട്ടുസർഗ്ഗങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരി

ക്കുന്ന കഥ ശാകുന്തളംത�ന്നയാണു്. പ�ക്ഷ കൃഷ്ണകവി കാളിദാസ�ന്റ ഇതിവൃത്ത

ത്തിൽ നിന്നു പല വ്യതിയാനങ്ങളും വരുത്തീട്ടുണ്ടു്. ദുർവാസസ്സി�ന്റ ശാപമാക�ട്ട,

ദുഷ്ഷന്ത�ന്റ ഗാന്ധർവ്വവിവാഹവിസ്മൃതിയാക�ട്ട ഭരതചരിതത്തിൽ പരാമൃഷ്ടമാ

കുന്നില്ല. ആദ്യ�ത്തസർഗ്ഗത്തിൽ ‘ജഗദ്ദർശനം’ എന്ന �പരിൽ ഒരു ദർപ്പണരത്നം

രാജാവിനു ലഭിക്കുന്നു. തന്നിമിത്തംആചക്രവർത്തിക്കു ദുരസ്ഥിത�മാ പ്രച്ഛന്ന�മാ

ആയഏതുവസ്തുവി�നയും ദർശിക്കുന്നതിനുംഅതി�ന�ക്കാണ്ടു്അ�തവിധത്തിൽ

ത�ന്നദർശിപ്പിക്കുന്നതിനും ഉള്ളശക്തിസിദ്ധിക്കുന്നു. തദ്വാരാഅ�ദ്ദഹംശകുന്തള

�യ കാണുകയും ശകുന്തളയ്ക്കു ത�ന്ന കാണുവാൻസംഗതി വരുത്തുകയും �ചയ്യുന്നു.

ആവിധത്തിലാണു് അവർക്കു് അ�ന്യാന്യം അനുരാഗം ഉദിക്കുന്നതു്. ഭരത�ന്റ ജന

നം 8-ആം സർഗ്ഗത്തിൽ വർണ്ണിക്കുന്നു. ഒൻപതാം സർഗ്ഗത്തിൽ പുത്ര�നാടുകൂടി

ശകുന്തള ഭർത്തൃഗ്രഹത്തി�ലയ്ക്കു �പാകുകയും അവി�ട ദുഷ്ഷന്തൻ ജനാപവാദ

ത്തിൽ ചകിതനായി ആ സാധ്വി�യയും കുമാര�നയും സ്വീകരിക്കുവാൻ �വമന

സ്യം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും �ചയ്യുന്നു. അതിൽനിന്നു് അ�ദ്ദഹ�ത്ത ധർമ്മപഥത്തിൽ

ഭരത�ന്റ രാജ്യാഭി�ഷകവും ദിഗ്വിജയപ്രസ്ഥാനവും, പതി�നാന്നാം സർഗ്ഗത്തിൽ

ദിഗ്വിജയവും, പന്ത്രണ്ടാംസർഗ്ഗത്തിൽ �ദ�വന്ദ്ര�ന്റ പ്രാർത്ഥനയനുസരിച്ചു് അസുര

ന്മാരുമായുള്ളയുദ്ധവും പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു.

കാവ്യ�ശലി

ആപാദചൂഡംഹൃദയഹാരിയായിപ്ര�ശാഭിക്കുന്നഈകാവ്യതല്ലജത്തിൽനിന്നുപ്ര

�ണതാവി�ന്റ വിവിധസിദ്ധികൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുവാൻ ഏതു ഭാഗമാണു് ഉദ്ധരി�ക്ക

ണ്ട�തന്നുരൂപമില്ല. കാവ്യാരംഭത്തിൽകൃഷ്ണകവി, വാല്മീകി, �വദവ്യാസൻ,കാളിദാ

സൻ,പ്രവര�സനൻ (�സതുബന്ധകാരൻ), ഭാരവി, ഗുണാഢ്യൻ,സുബന്ധു, ഭട്ടബാ

ണൻഎന്നീ പൂർവ്വസൂരിക�ള പ്രശംസിക്കുന്നു. തത്സംബന്ധികളായ പദ്യങ്ങളാണു്

താ�ഴ�ച്ചർക്കുന്നതു്:

“ആ�ദശികൌ പദ്യപ�ഥാദ്യതാനാം

രത്നാകരൌ സൂക്തിമഹാമണീനാം

സന്മാർഗ്ഗസന്ദർശനപുഷ്പവന്തൌ

വ�ന്ദ കവീനാം പ്രഥമൌ മുനീന്ദ്രൌ.

അസ് പൃഷ്ട�ദാഷാ നളിനീവ ഹൃഷ്ടാ

ഹാരാവലീവ ഗ്രഥിതാ ഗുണൌ�ഘഃ

പ്രിയാങ്കപാളീവ വിമർദ്ദഹൃദ്യാ

ന കാളിദാസാദപരസ്യ വാണീ.

ജലാശയസ്യാന്തരഗാഢമാർഗ്ഗ-

മലബ്ധബന്ധം ഗിരിചൌര്യവൃത്ത്യാ
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�ലാ�കഷ്വലം കാന്തമപൂർവ�സതും

ബബന്ധകീർത്ത്യാ സഹ കുന്ത�ളശഃ

പ്ര�ദശവൃത്ത്യാപി മഹാന്തമർത്ഥം

പ്രദർശയന്തീ രസമാദദാനാ

സാ ഭാര�വഃ സൽപഥദീപി�കവ

രമ്യാ കൃതിഃ �കരിവ �നാപജീവ്യാ?

ബൃഹൽകഥാകാരസുബന്ധുബാണാഃ

�കഷാമിവാശ്ചര്യപദം ന �തസ്യുഃ

യതഃ പ്രസി�ദ്ധരവി ഗദ്യബ�ന്ധഃ

�ശ്ലാകാന�നകാൻ ഭൂവി �ത വി�തനുഃ.”

ഭാരവി�യയും ബാണ�നയും കവി പല പ്രകാരത്തിൽ ഉപജീവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. സൽകാ

വ്യത്തി�ന്റ ഉൽകർഷ�ത്തപ്പറ്റി പലഅവസരങ്ങളിലും പ്രശംസിക്കുന്നതിൽഅ�ദ്ദ

ഹം പ്ര�ത്യകം ദത്താവധാനനാണു്.

“സന്നായ�കാൽകൃഷ്ടഗുണാ മഹാർത്ഥാ

�ലാ�കാത്തമാലങ്കൃതിരസ്ത�ദാഷാ

വിശുദ്ധവർണ്ണാശ്രമഗുംഭിതാ യാ.”

ഹാരാവലീ കാവ്യകലാഭിരാമാ.” (പ്രതിഷ്ഠാനപുരീവർണ്ണനം)

“�യാഗ്യാർത്ഥസംഘടനകൌതുകിനീ രസാർദ്രാ

�കനാപി ഭാഗ്യവിഭ�വന വിഭാവ്യമാനാ

ചിന്താപരം തദനു ഭൂപതിമാസസാദ

മാധ്വീ നിസർഗ്ഗമധുരാ കവി�തവസാധ്വീ.”

ഇത്യാദി പദ്യങ്ങൾ പരി�ശാധിക്കുക. മാധ്വി എന്ന �ദവ�ലാകപരിചാരികയു�ട

ആഗമനമാണു് ഒടുവില�ത്ത �ശ്ലാകത്തി�ല വിഷയം. ദിഗ്വിജയഘട്ടത്തിൽനിന്നു

ചില പദ്യങ്ങൾകൂടി ഉദ്ധരിക്കാം:

“ഹൃദി ലുഠന്നവമൌക്തികമണ്ഡനാം

ശഫര�ലാലദൃശം കുമുദസ്മിതാം

ബലഭ�രണ മമർദ്ദ മഹീപതിഃ

പ്രിയതമാമിവ രത്നസുവം നദീം.” (താമ്രപർണ്ണീപ്രസ്താവം)

“അഥ ഗി�രരിവ പക്ഷപരമ്പരാം

ജലനി�ധരുപരി പ്രവിസാരിതാം

പരശുരാമമഹാസ്ത്രവിനിർമ്മിതാ-

മവതതാര മഹീം സ മഹാരഥഃ.

കലിതനീതിരസൌ കില �കരള-

ക്ഷിതിപതിഃ പുനരാത്മസമർപ്പണാൽ

അനുവി�വശ ശശീവ ദിവാകരം

രുചിരയാ കലയാ ഭരതം വിഭും.” (�കരളപ്രസ്താവം)
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കൃഷ്ണകവിയു�ട “സന്മാർഗ്ഗസന്ദർശനപുഷ്പവന്തൌ” എന്ന പദ്യപാദത്തി�ന്റ അനുര

ണനം “ഹൃദയതിമിരമാലാസൂര്യചന്ദ്രൌ” എന്ന വരിയിലും “മുക്താശ്രിയം ജലനി�ധ

രിവതാമ്രപർണ്ണീ”എന്നതി�ന്റപ്രതിനാദം “മുക്തമയാൻജലകണാനിവതാമ്രപർ

ണ്ണീ” എന്ന വരിയിലും ച�ന്ദ്രാത്സവത്തിൽ നമുക്കുശ്രവണ�ഗാചരമാകുന്നുണ്ട�ല്ലാ.

�ദശിങ്ങനാട്ടു് ആദിത്യവർമ്മമഹാരാജാവു്

�ദശിങ്ങനാട്ടു് (�കാല്ലം)ആദിത്യവർമ്മമഹാരാജാവി�നപ്പറ്റി പ്രസ്താവനയുള്ളരണ്ടു

സംസ്കൃതകാവ്യങ്ങൾ നമുക്കു ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഒന്നു യദുനാഥചരിതം എന്ന പദ്യകാവ്യ

വും മ�റ്റാന്നു രാമകഥ എന്ന ഗദ്യകാവ്യവുമാണു്. ആദിത്യവർമ്മാ എന്ന �പരിൽ

പല �ദശിങ്ങനാട്ടുരാജാക്കന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നുഎങ്കിലും അവരിൽഅഖിലകലാവ

ല്ലഭൻ എന്ന ബിരുദം �കാല്ലം 644 മുതൽ 660 വ�ര രാജ്യഭാരം �ചയ്ത ഒരു രാജാ

വിനുമാത്ര�മ കാണുന്നുള്ളൂ. അ�ദ്ദഹം വട�ശ്ശരി ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമി�ക്ഷത്രം നവീകരി

ക്കുകയും ഇന്നു തിരുനൽ�വലിജില്ലയിൽ ഉൾ�പ്പടുന്നതും എന്നാൽ അക്കാലത്തു

�ദശിങ്ങനാട്ടി�ന്റ ഒരംശമായിരുന്നതുമായ തിരുക്കുറുങ്കുടിയി�ല മഹാവിഷ്ണു�ക്ഷത്ര

ത്തിൽ ഒരു വലിയ മണി നടയ്ക്കുവയ്ക്കുകയും �ചയ്തു. ആ മണി ഇന്നുംആ �ക്ഷത്രത്തി

നു് ഒരലങ്കാരമായി പരിലസിക്കുന്നു. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ജന്മനക്ഷത്രം വിശാഖമായി

രുന്നു. പ്രസ്തുതഘണ്ടയിൽ താ�ഴക്കാണുന്ന �ശ്ലാകം �കാത്തീട്ടുണ്ടു്:

“ശ്രീമൽ�കാളംബവർ�ഷ ഭവതി ഗുണമണി-

�ശ്രണിരാദിത്യവർമ്മാ

വഞ്ചീപാ�ലാ വിശാഖഃ പ്രഭുരഖിലകലാ-

വല്ലഭഃ പര്യബധ്നാൽ

ദ്വാരാലങ്കാരഘണ്ടാം തിലകിതജയസിം-

ഹാന്വയഃ ശ്രീകുരംഗ-

�പ്രാദ്യദ്ധാ�മ്നാ മുരാ�രരധിഗതചിറവായ്-

മണ്ഡ�ല�ന്ദ്രാ ന�രന്ദ്രഃ.”

അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ കാലത്തായിരിക്കും മുൻപറഞ്ഞരണ്ടുഗ്രന്ഥങ്ങളു�ടയും നിർമ്മിതി

എന്നുഞാൻഊഹിക്കുന്നു.

യദുനാഥചരിതം

യദുനാഥചരിതം പത്തുസർഗ്ഗത്തിലുള്ള ഒരു കാവ്യമാകുന്നു. അതിനു ഭാഗവതസം

ഗ്രഹ�മന്നും �പരുണ്ടു്. ദശമസ്കന്ധകഥയാണു് വിഷയം. താ�ഴപ്പകർത്തുന്ന �ശ്ലാ

കങ്ങൾ അതി�ന്റ ആരംഭത്തിൽ കാണുന്നു. ഗ്രന്ഥകാര�ന്റ നാമ�ധയം അജ്ഞാ

തമാണു്.

“വന്ദാരുജനസ�ന്ദാഹചിന്താസന്താനപാദപം

സന്താനമിന്ദുചൂഡസ്യ വ�ന്ദ ദന്താവളാനനം.

വാണീഗുണതൃണീഭൂതവീണാ�മണാങ്ക�രാചിഷം

വാണീമാരാധ�യ പീന�ശ്രാണീ�മണീവി�ലാചനാം.

വംശീസംഗീലനപരം �ധനുവൃന്ദാവ�ന രതം
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വൃന്ദാവനചരം �ഗാപീകാമരൂപമുപാസ്മ�ഹ.

വതംസിനീച�കാരാളീസാമ്രാ�ജ്യനാസ്തമന്യഥാ (?)

കാപി �മ കരുണാ ഭൂയാദരുണാചലഗാ മു�ദ.

അസ്തി കൂപകഭൂപാലവംശമംഗല�ദവതാ

നിലയസ്സദ്ഗുണാളീനാം രാജ്ഞീ പ്രാ�ജ്ഞകസമ്മതാ.

ധന്യാമന്നപ്രദാ�നന തന്വതീം ജനസമ്മദം

അന്നപൂർ�ണ്ണശ്വരീമന്യാം മന്യ�ന്ത യാം മഹാജനാഃ.

ലാവണ്യസി�ന്ധാർമ്മഥിതാദാവിർ�മ്മാദം മ�നാഭുവാ

ഉദിതാം മന്വ�ത �ലാകാ മുദിതാം യാം നവാം രമാം.

യൽകീർത്തിനർത്തകീ ദിക്ഷു വിദിക്ഷു ച ക്രതക്രമാ

സ്വർഗ്ഗിണാമാലയം പ്രാപ്യ നിഷ്കളങ്കാദ്യ നൃത്യതി.

സാഹിത്യസാരസർവസ്വപാരീണതളി�മശയാ

ശ്യാമളാ നാടിതസ്വാപാ ഭാതി യൽകുല�ദവതാ.

കാമാഗമാർത്ഥസർവ്വസ്വം വാമാം�ഗനസമുദ്വഹൻ

ശ്യാമാജീവാതുനാ മൌലിസീമാനമപി ഭൂഷയൻ

യദ്രാജധാന്യാമനിശം കദ്രൂ സുതവിഭൂഷണഃ

സർവത്ര കുശലം കുർവൻ വർവർത്തി പര�മശ്വരഃ.

ഭ്രാതാപി യസ്യ ഭൂ�ലാകത്രാതാ നീതൌസ്ഥിതസ്സതാം

നിർമ്മാതി നിത്യമാദിത്യവർമ്മാ ശർമ്മാണി മർമ്മവിൽ.

ഈദൃശ്യപി ഗു�ണസ്സർ�വർ�വദുഷ്യം ദധതീ മഹൽ

രാജ�ത�ജാമയീ �ലാ�ക രാജ�ത യൽകനീയസീ.

ശ്രാവം ശ്രാവം കഥാ വി�ഷ്ണാർ�മ്മാദം �മാദം മഹീയസീ

ആജ്ഞാവി�ധയസാമന്താ രാജ്ഞീ യാ വർത്ത�തസദാ.

തസ്യാഃ കലാധരാസ്യായാഃ പ്രീ�ത്യ മാധ്വീഗിരാ മയാ

സംക്ഷിപ്താ സാക്ഷരപ്രാസാ ക്രിയ�ത ഭഗവൽകഥാ.

യദി സന്തിഗുണാഃ �കചിദസ്യാം ഗൃഹ്ണന്തുതാൻബുധാഃ;

ന സന്തി �ചദ്ധരികഥാസ്സന്തുതൽകർണ്ണപാരണാഃ.

ന വിദ്യാവിഭ�വ�നദം ന കവി�ത്വന ഭൂയസാ

LINKS TO
CHAPTERS TOC 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32



82 അദ്ധ്യായം 20. സംസ്കൃതസാഹിത്യം

രചിതം; �വഷ്ണവീ ഭക്തിർമുഖരീകുരു�തഥ മാം.

�ദശികസ്യ കടാ�ക്ഷണ രാജ്ഞീവാഗങ്കു�ശന ച

ഭക്ത്യാ ച കൃ�ഷ്ണപ്രാരബ്ധം ബഹുഭിസ്സാധ�നർമ്മയാ.

അവിഘ്നം വിഘ്നരാ�ജാ �മ വാണീ ശബ്ദാർത്ഥകൌശലം

പ്രാരബ്ധാന്തഗതിം കൃ�ഷ്ണ വിദധ്യാന്മുദിതാസ്രുയഃ.

അഭൂദഭൂതസാമ്രാജ്യ മധുരാ മധുരാ ഗു�ണഃ

അവരീകൃതപാകാരിനഗരീ നഗരീ ഭുവി.”

കവി �ദശിങ്ങനാടു പരിപാലിച്ചിരുന്ന ആദിത്യവർമ്മമഹാരാജാവി�ന്റ കനിഷ്ഠസ

�ഹാദരിയായ കൂപകരാജ്ഞിയു�ട ആശ്രിതനായിരുന്നു. ആ രാജ്ഞിയു�ട സൌ

ന്ദര്യം, �വദുഷ്യം, അന്നദാനശ്രദ്ധ മുതലായ വി�ശഷസിദ്ധിക�ളയും മറ്റും അ�ദ്ദ

ഹം ഭക്തിപൂർവ്വം പ്രശംസിക്കുന്നു. കവി ത�ന്റ സ്വാമിനിയു�ട നി�ദശത്താലാണു്

യദുനാഥചരിതം രചിക്കുന്നതു്. അരുണാചലനാഥനായ ശിവ�ന പ്ര�ത്യകമായി

വന്ദിക്കുന്നതിൽനിന്നു് അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ജന്മഭൂമി �ചങ്ങന്നൂരാ�ണന്നു് അനുമാനി

ക്കുവാൻ �താന്നുന്നു. സാക്ഷരപ്രാസമായ പ്രസ്തുത കാവ്യത്തി�ന്റ രീതി എ�ന്തന്നു്

“അഭൂദഭൂതസാമ്രാജ്യ”എന്നപദ്യത്തിൽനിന്നുകാണാവുന്നതാണു്. ചുവ�ട �ചർക്കു

ന്ന രണ്ടു �ശ്ലാകങ്ങ�ളാടുകൂടി കാവ്യം അവസാനിക്കുന്നു:

“‘സുത്രാമവി�ത്തശപുരീവിഭൂതിം

വിദ്രാവയന്ത്യം നിജയാ സമൃദ്ധ്യാ

സ ദ്വാരകായം പുരി ശാർങ്ഗധന്വാ

പു�ത്രശ്ചപൌ�ത്രർമുമു�ദ സ�മതഃ.

സ്ഥിരീകുർവൻ ധർമ്മം ഭുവി നിരുപമം ധർമ്മജമു�ഖർ-

ഭു�വാ ഭാരം ഭീമാർജ്ജുനതപനജാ�ദ്യഃ പ്രശമയൻ

കലിം തുച്ഛീകുർവന്നതിമഹിതയാത്മീയകഥയാ

രമാനാഥഃ പുര്യാമവസദവസന്നാരിരനിശം.”

വാസു�ദവൻ, രാമകഥ

രാമകഥാഗദ്യത്തി�ന്റ ആരംഭത്തിൽ അടിയിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്ന �ശ്ലാകങ്ങൾ കാണു

ന്നു:

“സതാം പരിത്രാണപരസ്സു�മധാ

ജിതാരിഷഡ്വർഗ്ഗതയാ മഹീയാൻ

വിഭ്രാജ�ത വിശ്രുതവിക്രമശ്രീ-

രാദിത്യവർമ്മാ നര�ലാകവീരഃ.

ചിരായ ര�ക്ഷാപഗ�മന കുർവൻ

ഗുർവീം മുദം യസ്സുമ�നാജനാനാം

മഹീജ�യാദഞ്ചിതപുണ്യകീർത്തി-

രാ�മാദ�ത രാമ ഇവ പ്രകാമം.
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തസ്യാജ്ഞയാസർവജനീനവൃ�ത്ത-

രവിസ്തരാ രാമകഥാ പവിത്രാ

നിബധ്യ�ത ഗദ്യമായീ മ�യയം

സ�ന്താഽനുഗൃഹ്ണന്തുനിതാന്തമസ്യാം.”

ഒടുവിൽ

“യം വാസു�ദവമനുരൂപമവാപ പുത്രം

നാരായ�ണാ വിമലബുദ്ധിരുമാ തഥാംബാ,

പ്രാണായി �തന മനുവംശപ�തശ്ചരിത്ര-

മാദിത്യവർമ്മനൃപ�തഃ കൃതി�നാ നി�ദശാൽ.”

എന്നും ഒരു �ശ്ലാകമുണ്ടു്. കവിയു�ട �പർ വാസു�ദവനാ�ണന്നും അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ

അച്ഛൻനാരായണനുംഅമ്മഉമയുമായിരുന്നുഎന്നുംആദിത്യവർമ്മമഹാരാജാവി

�ന്റആജ്ഞഅനുസരിച്ചാണു് അ�ദ്ദഹം രാമകഥ നിർമ്മിച്ച�തന്നും ഇത്രയും �കാ

ണ്ടുസ്പഷ്ടമാകുന്നു. ഈആദിത്യവർമ്മാവും അഖിലകലാവല്ലഭനും ഒരാൾത�ന്നയാ

യിരിക്കാം. കവി ഒരു നമ്പൂരിയായിരിക്കുവാൻ ഇടയുണ്ടു്.

രാമകഥയി�ല ഗദ്യമാതൃക:             പ്രസ്തുതകൃതിയിൽനിന്നും ചില പങ് ക്തികൾ ചുവ

�ട �ചർക്കുന്നു:

“മ�ധ്യമഹാടവി �ഘാരതരരാമചാപവിഷ്ഫാരശ്രവണസ്ഫായമാന�രാഷഭരദു

�ഷ്പ്രക്ഷാകൃതിഃ അഭ്രംലിഹശരീരാ രഭസചർവ്യമാണതാപസജനരുധിരദ്രവാർദ്രീകൃ

തസൃക്വഭാഗാ മഹാമായസ്യമാരീചസ്യ ജനനീ താടകാ നാമ നിശാചരീ �തഷാ

മധ്വാന മുൽകടധ്വാനമരൌത്സീൽ. തൽക്ഷ�ണന ച വിശ്വജനീന�ത ജ�സാ വി

ശ്വാമിത്രസ്യ വചസാ രഘുരാജസൂനുരുഗ്രധാ�രണ ശ�രണ കബളീകൃതബാണയാ

തയാ സർവശർവരീചാരി വിനാശക്രിയാകാണ്ഡപുണ്യാഹമംഗലം വിദ�ധ. നിഗൃ

ഹീത താടകായ ത�സ്മ പ്രഥമഗൃഹീതബലാതിബലാഖ്യ വിദ്യാവി�ദ്യാതിതായ

മുനിര�സ്താകതപഃപ്രസാദം അസ്ത്രപാരായണ മുപാദിശൽ.”

പൂർണ്ണവിദ്യൻ

ഭട്ടബാണ�ന്റ ചണ്ഡികാസപ്തതിക്കും പുഷ്പദന്ത�ന്റ മഹിമ്നഃ�സ്താത്രത്തിനും പൂർണ്ണ

വിദ്യൻ എ�ന്നാരു മുനിയു�ട വകയായി ഓ�രാ വ്യഖ്യാനമുണ്ടു്.

മുദ്രിതമായിരിക്കുന്നചണ്ഡീശതകത്തിൽആദ്യ�ത്തഎഴുപതുപദ്യങ്ങൾമാത്ര

�മ ബാണൻ രചിച്ചുള്ളൂഎന്നാണു് �കരളത്തി�ലഐതിഹ്യം.

“വ്യാഖ്യാനം ക്രിയ�ത തസ്യാഃ പൂർണ്ണവി�ദ്യര്യതീശ്വ�രഃ

�വദപൂർണ്ണപദാം�ഭാജഭൃംഗഭൂ�തസ്സമാസതഃ”

എന്നു്ആദ്യ�ത്തയും

“മഹിമ്നഃ പാരമിത്യാജി�സ്താത്രരത്നാർത്ഥ�ബാധിനീ

പൂർണ്ണവിദ്യാഖ്യമുനിനാ വ്യാ�ഖ്യയം ക്രിയ�തഽഞ്ജസാ”

എന്നു രണ്ടാമ�ത്തയും ഗ്രന്ഥത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. രണ്ടിലും സത്യ�ശലൻ

എ�ന്നാരു ഗുരുവി�നയാണു് കവി വന്ദിയ്ക്കുന്നതു്; അല്ലാ�ത പൂർണ്ണ�ജ്യാതിസ്സി

�നയല്ല. ചണ്ഡീസപ്തതിവ്യാഖ്യയിൽ �വദപൂർണ്ണൻ എ�ന്നാരു ഗുരുവി�നക്കൂടി

LINKS TO
CHAPTERS TOC 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32



84 അദ്ധ്യായം 20. സംസ്കൃതസാഹിത്യം

വന്ദിച്ചിട്ടുള്ളതായും സങ്കല്പിക്കാം. പൂർണ്ണ�ജ്യാതിസ്സി�ന സ്മരിക്കാത്തപ്രസ്തുത വ്യാ

ഖ്യാതാവി�ന്റ നാമ�ധയം പൂർണ്ണവിദ്യൻ എന്നാ�ണങ്കിലും അ�ദ്ദഹം പൂർണ്ണസര

സ്വതിയിൽനിന്നു ഭിന്നനാ�ണന്നുവിചാരി�ക്കണ്ടിയിരിയ്ക്കുന്നു.

കാശിയില്ലത്തുനമ്പൂരി

വടക്കൻ തിരുവിതാംകൂറിൽ മൂവാറ്റുപുഴ താലൂക്കിൽ രാമമംഗലത്തു പാ�ങ്കാട്ടു �ദശ

ത്തു രാമനല്ലൂർ എ�ന്നാരു �ക്ഷത്രവും അതിനുസമീപമായി ‘കാശി’ എന്ന �പരിൽ

ഒരു നമ്പൂരിയില്ലവുമുണ്ടു്. അവി�ട പണ്ടു മഹാ�വയാകരണനായ ഒരു നമ്പൂരിയു

ണ്ടായിരുന്നു. നാമ�ധയം എ�ന്തന്നറിയുന്നില്ല. ധാതുവൃത്തികാരനായ മാധവാചാ

ര്യർക്കുപിന്നീടും സർവസ്വകാരനായ �മല്പുത്തൂർ ഭട്ടതിരിക്കുമുമ്പുമാണു്അ�ദ്ദഹത്തി

�ന്റ കാല�മന്നു ക്ണുപ്തമായി പറയാം. നമ്പൂരിയു�ട കൃതികളായി മൂന്നു വ്യാകരണ

ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നമുക്കു ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അവ വൃത്തിരത്നവും (പാണിനീയസൂത്രബൃഹദ്വിവൃ

തി) ലഘുവൃത്തിയും (പാണിനീയസൂത്രലഘുവിവൃതി), ധാതുകാരികയുമാണു്. കാശി

കാവൃത്തിയു�ട വ്യാഖ്യാനമാകുന്നു വൃത്തിരത്നം; ലഘുവൃത്തി അതി�ന്റ സം�ക്ഷപ

മാണു്. വൃത്തിരത്നത്തിൽ 11111-ഉം, ലഘുവൃത്തിയിൽ 2720-ഉം പദ്യങ്ങൾ അടങ്ങിയി

രിക്കുന്നു. ബാലമിത്ര�മന്നുകൂടി �പരുള്ള ധാതുകാരിക മാധവാചാര്യരു�ട ധാതു

വൃത്തി�യ അവലംബിച്ചു വിരചിതമായ ഒരു കൃതിയാകുന്നു. മൂന്നു നിബന്ധങ്ങളും

ആപാദചൂഡം പദ്യമയങ്ങളാണു് എന്നുള്ളതു് അവയു�ട �വശിഷ്ട്യ�ത്ത ദ്വിഗുണീ

കരിക്കുന്നു. ഗഹനമായ വ്യാകരണശാസ്ത്ര�ത്ത കാവ്യമാക്കുവാൻ ഒരുങ്ങിയ നമ്പൂ

രിയു�ട സാഹസം സർവഥാ വിജയത്തിൽ കലാശിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

“പാണിനിവരരുചിഫണി�നാ ഹരിഹരദത്തൌഹ�രാ ജയാദിത്യഃ

വാമന�കയട�ഭാജാശ്ശാസ്ത്രകൃ�താഽമീ പ്രസീദന്തു.”

എന്ന ലഘുവൃത്തിയി�ല പദ്യത്തിലും മറ്റും ആചാര്യൻ പൂർവാചാര്യന്മാ�ര വന്ദിക്കു

ന്നു. അ�ദ്ദഹം ശ്രീരാമഭക്തനായിരുന്നുഎന്നു്

“നിശാചരത�മാലീനജഗദു�ന്മഷ�ഹത�വ

ജാനകീജാന�യ ത�സ്മ �തജസാം നിധ�യ നമഃ”

എന്ന ലഘുവൃത്തിപദ്യത്തിൽനിന്നും മറ്റും സ്ഫുരിക്കുന്നു. താ�ഴക്കാണുന്ന പദ്യങ്ങൾ

ലഘുവൃത്തിയിലുള്ളവയാണു്.

“�കയടാദീൻ ഗുരൂൻ തത്വാ തൽപ്രസാദാന്മയാധുനാ

സൂത്രാണാം പാണിനീയാനാം വിവൃതിഃ ക്രിയ�ത മനാക്.

വൃത്തിരത്നമിദം �യന കാശികാ�ബ്ധസ്സമുദ്ധൃതം

�ത�നവ ക്രിയ�ത ഭൂ�യാ വൃത്തി�രഷാ ലഘീയസീ.

ലഘീയ�സ്ത്വന സുധരം കരശ്രുതിമനസ്സ്വിദം

ശബ്ദാനുശാസനം ബാ�ലരിത്യാ�ലാച്യ യതാമ�ഹ.”

“ഉജ്ജ�ഹ്രപാണിനീയസ്മൃതിവിശയമിദം കാശികാഗാധസി�ന്ധാഃ

സാധീ�യാ വൃത്തിരത്നം ലഘുധിഷണമ�നാഹാരി സദ്വൃത്തരമ്യം

�യാഽസൌഭൂ�യാപി രാമസ്മൃതിദലിതസമസ്താശു�ഭാ രാമശാലി-
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�ക്ഷത്രാവാസീഹ കശ്ചിദ്വ്യധിത ലഘുതരാം വൃത്തി�മനാം ദ്വിജന്മാ.

“ഭാഷ്യാദൌ വിപ്രകീർണ്ണം ബഹുവിധമഖിലം തന്ത്ര�മത ദ്വിപശ്ചിൽ

സംഗൃ�ഹ്യകത്രഹസ്താമലകമിവ പു�രാഽദർശയൽ കാശിധാമാ

തത്താദൃക്പദ്യവൃ�ന്ദഃ പ്രഥമമഥ ലഘൂകൃത്യ തദ്രാമശാലി-

�ക്ഷത്രാവാസീഹ പശ്ചാൽസമരചയദസൌ �കര�ളഷു ദ്വിജന്മാ.

ധാതുകാരികയിൽനിന്നുകൂടി ചില പദ്യങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കാം:

“വൃത്തിദ്വയം പരിമിതം ഖലു പാണിനീയ-

ശബ്ദസ്മൃ�തർല്ലഘുബൃഹദ്ഭിദയാ വിധായ

അസ്മാഭിരദ്യ പുനരാദൃതപദ്യബ�ന്ധർ-

ദ്ധാത്വർത്ഥരൂപവിഷയഃ ക്രിയ�ത പ്രയാസഃ.

ധാ�താസ്സ്വരൂപമഭി�ധയമഥാനുബന്ധ-

കാര്യാന്വിതാനി ഹി പദാനി ലഡാദിരൂപം

ഇട്സംഭവഞ്ചബഹുനാ കിമിഹാവ�സയം

വ്യുൽപത്ത�യ ലഘുധിയാമുപപാദയാമഃ.”

“ധാതൂനാം വൃത്തി�മനാം സപദി ലഘുതരാം

കാര്യരൂപാഭി�ധയ-

പ്രാകാശ്യാദർശരൂപാം കഥിതബഹുമതാം

മാധവീയാവലംബാം.

തത്തദ്രൂ പാവതാരസ്ഫുടിതരുചിരതാ-

ശാലിനീം രാമശാലി-

�ക്ഷത്രാവാസീഹ കശ്ചിൽസമരചയദസൌ

ബാലമിത്രം ദ്വിജന്മാ.”

ഈ �ശ്ലാകങ്ങളിൽനിന്നു് ആദ്യം ബൃഹദ്വിവൃതിയും തദനന്തരം ലഘുവിവൃതിയും ഒടു

വിൽ ബാലമിത്രവുമാണു് ആചാര്യൻ രചിച്ച�തന്നു കാണാവുന്നതാണു്. ഈ മൂന്നു

ഗ്രന്ഥങ്ങളും പ്രചരപ്രചാരത്തിനുസർവഥാ അർഹങ്ങളാകുന്നു.
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�ജ്യാതിഷത്തി�ന്റഅഭിവൃദ്ധി

ക്രി.പി. പതിനഞ്ചാം ശതകം

ഉപക്രമം

ഒൻപതാമധ്യായത്തിൽ തലക്കുളത്തു ഭട്ടതിരി�യപ്പറ്റി പ്രതിപാദിച്ച�പ്പാൾ �കര

ളത്തി�ല �ജ്യാതിസ്തന്ത്ര�ത്തക്കുറിച്ചു കുറ�ഞ്ഞാന്നു് ഉപന്യസിക്കുകയുണ്ടായ�ല്ലാ.

ക്രി. പി. ഏഴാം ശതകത്തിൽ ആ ശാസ്ത്രം �കരളത്തിൽ അത്യധികം അഭിവൃദ്ധി

�യ പ്രാപിച്ചു. അതു�കാണ്ടു സ്വല്പം കൂടി ആ പ്രകരണം ഈ അവസരത്തിൽ

വിസ്തരി�ക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ശിക്ഷ, വ്യാകരണം, നിരുക്തം, �ജ്യാതിഷം, കല്പം,

ഛ�ന്ദാവിചിതി എന്നിവ �വദത്തി�ന്റ ഷഡംഗങ്ങളാണു്. “�ജ്യാതിശ്ശാസ്ത്രം വദത്യ

ത്ര കാലം �വദികകർമ്മണാം” എന്ന പ്രമാണമനുസരിച്ചു �വദികകർമ്മങ്ങൾ

അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിനുള്ള കാല�ത്ത നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനാണു് �ജ്യാതിഷം ആദികാ

ലങ്ങളിൽ പ്ര�യാജകീഭവിച്ചിരുന്നതു്. �ജ്യാതിശ്ശാസ്ത്രത്തിനു ഗണിതം, സംഹിത,

�ഹാര എന്നിങ്ങ�ന മൂന്നു സ്കന്ധങ്ങളു�ണ്ടന്നു മുമ്പു പറഞ്ഞുവ�ല്ലാ. അതി�ന്റ പുറ

�മആശാസ്ത്രത്തിനു്

“ജാതക�ഗാളനിമിത്തപ്രശ്നമുഹൂർത്താഖ്യഗണിതനാമാനി

അഭിദധതീഹ ഷഡംഗാന്യാചാര്യാ �ജ്യാതി�ഷ മഹാശാ�സ്ത്ര.”

എന്നവാക്യത്തിൽനിന്നുജാതകം, �ഗാളം, നിമിത്തം, പ്രശ്നം, മുഹൂർത്തം, ഗണിതം

എന്നിങ്ങ�ന ആറംഗങ്ങളു�ണ്ടന്നും സിദ്ധിക്കുന്നു. ഈ ഷഡംഗങ്ങളിൽ �ഗാളം,

ഗണിതം ഇവ ഗണിതസ്കന്ധത്തിലും, ജാതകം, പ്രശ്നം, മുഹൂർത്തം ഇവ �ഹാരാസ്ക

ന്ധത്തിലും നിമിത്തം സംഹിതാസ്കന്ധത്തിലും അന്തർഭവിക്കുന്നു. നിമിത്ത�ത്തപ്പ

റ്റി �ഹാരാസ്കന്ധത്തിലും പ്രസ്താവനയി�ല്ലന്നില്ല. എന്നാൽ

“ജനപുഷ്ടിക്ഷയവൃദ്ധിദ്വിരദതുരംഗാദി സർവ്വജന്തൂനാം

�കതൂല്ക്കാദീനാം വാ ലക്ഷണമുദിതം ഹി സംഹിതാസ്ക�ന്ധ.”

എന്നപ്രമാണപ്രകാരം, നിമിത്തംസംഹിതയിൽവള�ര വിസ്തരിച്ചാണു് പ്രതിപാദി

ക്ക�പ്പടുന്നതു്. �ജ്യാതിശ്ശാസ്ത്ര�ത്ത പ്രമാണഭാഗ�മന്നും ഫലഭാഗ�മന്നും രണ്ടായി

�വർതിരിച്ചു ഗണിതസ്കന്ധം പ്രമാണഭാഗ�ത്തയും മറ്റു രണ്ടു സ്കന്ധങ്ങളും ഫലഭാഗ

�ത്തയും പരാമർശിക്കുന്നതായി പരിഗണിക്കുന്നവരുമുണ്ടു്. സൂര്യചന്ദ്രന്മാരു�ട ഗ്ര
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ഹണം, ഗ്രഹങ്ങളു�ട മൌഢ്യം, ചന്ദ്രശൃം�ഗാന്നതി, ഗ്രഹങ്ങളു�ട ഗതി�ഭദങ്ങൾ മുത

ലായവ�യ മുൻകൂട്ടി ഗണിച്ചറിയുന്നതും ഭൂ�ഗാളഖ�ഗാളങ്ങ�ളവിവരിക്കുന്നതും മറ്റും

പ്രമാണഭാഗത്തിൽ �പടുന്നു. ജാതകം, പ്രശ്നം, ഭൂതശകുനാദിലക്ഷണങ്ങൾ, മുഹൂർ

ത്തങ്ങൾതുടങ്ങിയവിഷയങ്ങൾഫലഭാഗത്തിലാണു് ഉൾ�ക്കാള്ളുന്നതു്. ഇവയിൽ

ജാതകവും പ്രശ്നവും അതിപ്രധാനങ്ങളാകുന്നു. ഒരു മനുഷ്യ�ന്റ ജനനസമയം ക്നുപ്ത

മായി ഗണിച്ച്ച് ആ സമയത്തി�ല ഗ്രഹസ്ഥിതി മുതലായവ പരി�ശാധിച്ചു് ആയു

ഷ്കാലത്തിലുണ്ടാകാവുന്ന ശുഭാശുഭഫലങ്ങ�ള വിവരിക്കുന്നതാകുന്നു ജാതകശാഖ.

�ദവജ്ഞൻ ചില പ്ര�ത്യകപരീക്ഷകൾ �ചയ്യുന്ന അവസരത്തി�ല ഗ്രഹസ്ഥിതി

�ഭദങ്ങ�ളയും മറ്റും ആസ്പദമാക്കി പ്രഷ്ടാവി�ന്റ ശുഭാശുഭഫലങ്ങ�ള നിർണ്ണയിക്കു

ന്നതാണു് പ്രശ്നശാഖ.

പ്രാചീനാചാര്യന്മാർ

ഭാരതീയ �ജ്യാതിശ്ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരു�ട കൂടസ്ഥാനായ ആര്യഭടാചാര്യൻ ക്രി. പി.

അഞ്ചാംശതകത്തി�ന്റഉത്തരാർദ്ധത്തിൽപാടലീപുത്രത്തിൽജീവിച്ചിരുന്നു. അ�ദ്ദ

ഹം ക്രി. പി. 499-ൽ രചിച്ച ആര്യഭടീയ�മന്ന ഗണിതഗ്രന്ഥം ഗീതികാപാദം, ഗണി

തപാദം, കാലക്രിയാപാദം, �ഗാളപാദം എന്നിങ്ങ�ന നാലു പാദങ്ങളായി വി

ഭജിക്ക�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു. രണ്ടുമുതൽ നാലുവ�രയുള്ള പാദങ്ങളിൽ സവിസ്തരം പ്ര

തിപാദിതങ്ങളായ ശാസ്ത്രസിദ്ധാന്തങ്ങളു�ട സാരാംശങ്ങൾ ഗീതികാപാദത്തിൽ

സംഗ്രഹിക്കുകയാണു് ആചാര്യൻ �ചയ്തിട്ടുള്ളതു്. ആര്യഭടീയത്തിൽ ആ�ക 121

ആര്യാപദ്യങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. വരാഹമിഹിരാചാര്യനാണു് ആര്യഭടനു�ശ

ഷം അവതരിച്ച പ്രധാന�ദവജ്ഞൻ. ബുഹജ്ജാതകം, ലഘുജാതകം, പഞ്ച

സിദ്ധാന്തം, ബൃഹദ്യാത്ര, ബൃഹദ്വിവാഹപടലം, ബൃഹത്സംഹിത ഇങ്ങ�ന പല

ഉൽകൃഷ്ടഗ്രന്ഥങ്ങൾ അ�ദ്ദഹം രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ക്രി. പി. 505-ആമാണ്ടിടയ്ക്കു ജീവിച്ചി

രുന്ന അ�ദ്ദഹ�ത്ത ആദിത്യ�ന്റ അവതാരമാ�ണന്നു് ആസ്തികന്മാർ വിഭാവനം

�ചയ്യുന്നു. ബൃഹജ്ജാതകത്തി�ലആദ്യ�ത്ത പത്തധ്യായങ്ങൾക്കുള്ള ഭാഷ്യമാണു്

തലക്കുളത്തു ഭട്ടതിരിയു�ട ദശാധ്യായി എന്നു നാം കണ്ടുവ�ല്ലാ. മഹാഭാസ്കരീ

യം, ലഘുഭാസ്കരീയം മുതലായ കൃതികളു�ട കർത്താവായ പ്രഥമഭാസ്കരാചാര്യൻ

ക്രി. പി. 522-ആമാണ്ടിടയ്ക്കു ജീവിച്ചിരുന്നതായും അ�ദ്ദഹം �കരളീയനാ�ണന്നു ചി

ലർ അഭ്യൂഹിക്കുന്നതായും അന്യത്ര പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ബീജഗണിതം, കരണകുതൂ

ഹലം, സിദ്ധാന്തശി�രാമണി, ലീലാവതി മുതലായ ഗ്രന്ഥങ്ങളു�ട നിർമ്മാതാവായ

ദ്വിതീയഭാസ്കരാചാര്യൻ ക്രി. പി. 1114-ൽ ജനിച്ചു. ശിഷ്യധീവൃദ്ധിദകാരനായ ലല്ല�ന്റ

ജീവിതകാലം ക്രി. പി. 598-ആമാണ്ടിടയ്ക്കും ലഘുമാനസകാരനായ മുഞ്ജാലക�ന്റതു

922-ആമാണ്ടിടയ്ക്കുമാണു്. ശ്രീപതി എന്ന �ജ്യൌതിഷികമൂർദ്ധന്യ�നയും ഇവി�ട

പ്ര�ത്യകമായി സ്മരി�ക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അ�ദ്ദഹം സിദ്ധാന്ത�ശഖരം (ആര്യഭടീയ

വ്യാഖ്യ) , ഗണിതതിലകം, ജാതകകർമ്മപദ്ധതി, �ജ്യാതിഷരത്നമാല മുതലായി

പല വിശിഷ്ടഗ്രന്ഥങ്ങൾനിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

“നിജഗുരുപദദ്വന്ദം കൃത്വാ മനസ്യതിഭക്തി�താ

ഗണകതിലകഃ ശ്രീപൂർ�വ്വായം പതിർദ്ദ്വിജപുംഗവഃ

സ്ഫുടമവിഷമം മന്ദപ്രജ്ഞപ്ര�ബാധവിവൃദ്ധ�യ

ലളിതവച�നസ്സിദ്ധാന്താനാം ക�രാമി ഹി �ശഖരം.”
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88 അദ്ധ്യായം 21. �ജ്യാതിഷത്തി�ന്റഅഭിവൃദ്ധി

എന്നും മറ്റുമുള്ളപ്രസ്താവനകളിൽനിന്നുശ്രീപതി ഒരുബ്രാഹ്മണനാ�ണന്നറിയുന്നു

�വന്നല്ലാ�ത അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ജന്മഭൂമി ഏ�തന്നു വിശദമാകുന്നില്ല. പ്രസ്തുത �ദ

വജ്ഞ�ന്റ ജീവിതകാലം ക്രി. പി. 1039-ആമാണ്ടിടയ്ക്കാണു്. ശ്രീപതിയു�ട പദ്ധതി

ക്കു�കരളത്തിൽഅന്യാദൃശമായപ്രചാരമുണ്ടു്. താരത�മ്യനഅർവാചീന�നങ്കിലും

വാസിഷ്ഠ�ഗാത്രജനായ വിദ്യാമാധവ�നപ്പറ്റിക്കൂടി പ്രസ്താവിക്കാം. വിദ്യാമാധവൻ

ഒരു �ജ്യാതിശ്ശാസ്ത്രജ്ഞ�നന്നതിനുപുറ�മ കവിയും കാവ്യവ്യാഖ്യാതാവും കൂടിയായി

രുന്നു. മുഹൂർത്തദർശനമാണു് അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ മുഖ്യമായ �ജ്യാതിഷകൃതി. കിരാ

താർജ്ജുനീയ മഹാകാവ്യവും അ�ദ്ദഹം സമഞ്ജസമായി വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

“ശ്രീമന്നീലഗൃഹാല�യ ഗുണവതിഗ്രാ�മ പ്രഭൂ�ത പ�ര

ഖ്യാ�താ രത്നഗിരിർമ്മഹാമുനിരഭൂൽ തൽഭ്രാതൃപുത്രാത്മജഃ

�യാ നാരായണസൂരിരസ്യ തന�യാ വ്യാഖ്യാതുമദ്യാര�ഭ

വിദ്യാമാധവസംജ്ഞിതഃ കവിരഹം കാവ്യം മഹദ്ഭാര�വഃ”

എന്ന �ശ്ലാകത്തിൽനിന്നു് അ�ദ്ദഹം ഗുണവതിഗ്രാമത്തിൽ നീലമന എന്ന ഗൃഹ

ത്തിൽനാരായണ�ന്റപുത്രനായി ജനിച്ചുഎന്നു�വളിവാകുന്നു. ഗുണവതി �ഗാകർ

ണ്ണത്തിനുസമീപമുള്ളഒരുഗ്രാമവും വിദ്യാമാധവൻ ഒരുതൌളവബ്രാഹ്മണനുമാണു്.

മല്ലപ്പൻ എ�ന്നാരു രാജാവി�ന്റ ആസ്ഥാനപണ്ഡിതനായിരുന്നു നാരായണൻ.

“ശ്രീമന്മല്ലപ്പഭൂപസ്സ ജയതി ജഗതീഭൂഷണീഭൂതധാമാ” എന്നും “വീരശ്രീധരബുക്കഭൂ

പതി മഹാസാമ്രാജ്യലക്ഷ്മീകരാലംബാ” എന്നുംമറ്റുമുള്ള പദ്യങ്ങൾ വിദ്യാമാധവൻ

രചിച്ച മുഹൂർത്തദർശനത്തി�ന്റ അവസാനത്തിൽ കാണുന്നതു�കാണ്ടു നാരായ

ണ�ന്റ പുരസ്കർത്താവു വിജയനഗര മഹാരാജാവായ പ്രഥമബുക്ക�ന്റ പുത്രനായ

മല്ലപ്പനാ�ണന്നു വിശദീഭവിക്കുന്നു. മല്ലപ്പൻ അഥവാ മല്ലീനാഥൻ �കാല്ലം ആറാം

ശതകത്തി�ന്റ പൂർവ്വാർദ്ധത്തിലാണു് ജീവിച്ചിരുന്നതു്. ഈ മല്ലപ്പൻ ക്രി. പി. പന്ത്ര

ണ്ടാംശകത്തി�ന്റ പൂർവ്വാർദ്ധത്തിൽ പശ്ചിമചാലൂക്യരാജാവായിരുന്ന ചതുർത്ഥ

�സാ�മശ്വരനാ�ണന്നു ചിലർ സങ്കല്പിക്കുന്നതു യുക്തിസഹമല്ല. �സാ�മശ്വര�ന്റ

പിതാവിനു ബുക്കൻ എന്നു �പരുണ്ടായിരുന്നതായി അറിവില്ല. മുഹൂർത്തദർശനം

പതിനഞ്ചദ്ധ്യായത്തിലുള്ളഒരുഗ്രന്ഥമാണു്. അതിനു �കരളത്തിൽ വള�രപ്രചാര

മുണ്ടു്. വിദ്യാമാധവീയ�മന്നും മുഹൂർത്തമാധവീയ�മന്നും പല �പരുകളിൽഅതിനു

പ്രസിദ്ധി കാണുന്നു. പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥത്തിനു് അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ശിഷ്യ�നന്നു കരു

താവുന്ന വിഷ്ണു ആദർശ�മന്നും മുഹൂർത്തദീപിക�യന്നും �പരുള്ള ഒരു വ്യാഖ്യാനം

നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അതി�ല പതി�നാന്നാമധ്യായം വ്യാഖ്യാനിച്ചതു് വിദ്യാമാധവ�ന്റ

പുത്രൻത�ന്നയാണു്.

“മുഹൂർത്തദർശനാദർശവ്യാഖ്യാ�ന വിഷ്ണുനാ കൃ�ത

വ്യാച�ഷ്ടകാദശാധ്യായം വിദ്യാമാധവനന്ദനഃ”

എന്നപദ്യം �നാക്കുക. ഈവിഷ്ണു �കരളീയനാ�ണാ എന്നുനിശ്ചയമില്ല. ഭാരതഭൂ

മിയിൽ �ജ്യാതിശ്ശാസ്ത്രത്തിനു ത്രിസ്കന്ധങ്ങളിലും അഭിവൃദ്ധി വരുത്തുവാൻ �കരളീയ

�ര�പ്പാ�ല ഇതര�ദശക്കാർആരും പ്രയത്നിച്ചിട്ടി�ല്ലന്നുള്ളതു് നമ്മു�ട ജന്മഭൂമിക്കു

ലഭിച്ചിട്ടുള്ള വലിയ �മച്ചങ്ങളിൽ ഒന്നായി കരുതാവുന്നതാണു്. 12-ആം ശതകത്തി

നു �മൽ പ്രസ്തുത ശാസ്ത്രത്തിനു പ്രശസ്യമായ അഭിവൃദ്ധി �കരളത്തി�ല ഉണ്ടായിട്ടു

ള്ളു.
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ചില �കരളീയ �ജ്യാതിർവിത്തുകൾ, �ഗാവിന്ദസ്വാമി

മഹാഭാസ്കരീയത്തിനു സമഗ്രമായ ഒരു ഭാഷ്യവും മുഹൂർത്തരത്നം എന്ന മ�റ്റാരു

�ജ്യാതിഷഗ്രന്ഥവും നിർമ്മിച്ച �ഗാവിന്ദസ്വാമി ദൃഗ്ഗണിതകാരനായ പര�മശ്വര�ന

ക്കാൾ പ്രാക്തന�നന്നാണു്ഊഹി�ക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നതു്.

“ആചാര്യാര്യഭടഃ പിതാമഹമതം തന്ത്രഃ സുസംക്ഷിപ്തവാൻ

വൃത്തിം വിസ്തര�താഽസ്യ മന്ദമത�യ �തനാക�രാദു് ഭാസ്കരഃ

തസ്യാ അപ്യതിദൂര�മത്യ സുധിയാമർത്ഥസ്ത്വിദാനീമിതി

വ്യാ�ഖ്യയംകലിതാശ്രുതാഗുരുമുഖാദ്�ഗാവിന്ദനാമ്നാ മയാ”

എ�ന്നാരു �ശ്ലാകംആഗ്രന്ഥത്തിൽ കാണുന്നുണ്ടു്.

“�ഗാവി�ന്ദന കൃതാ ടീകാ �ഗാവിന്ദസ്വാമിനാമികാ

സമാപ്താ ഭാസ്കരീയസ്യ ഗുരുവ്യാഖ്യാനിബന്ധനാ”

എന്ന പദ്യത്തിൽനിന്നു ഗ്രന്ഥത്തിനു �ഗാവിന്ദസ്വാമി എന്നാണു് സംജ്ഞ�യന്നു

വന്നുകൂടുന്നു. ഗ്രന്ഥകാര�നയും �ഗാവിന്ദസ്വാമി എന്നു പറയാറുണ്ടു്. �കളല്ലൂർ �ചാ

മാതിരി ആര്യഭടീയഭാഷ്യത്തിൽഅ�ദ്ദഹ�ത്തസ്മരിക്കുന്നു. പര�മശ്വര വിരചിതമാ

യി ആചാരസംഗ്രഹം എ�ന്നാരു �ജ്യാതിഷഗ്രന്ഥമുണ്ടു്. അതിൽ

“പിതുഃ പിതുർ�മ്മ ഗുരുരഗ്രജന്മാ

�ഗാവിന്ദനാമാ ഭുവി യഃ പ്രസിദ്ധഃ

�ത�നാദി�താ �യാ ഗുരുഭക്തി�താ മാം

പ്രാപ്തസ്സആചാര ഇഹപ്രദിഷ്ടഃ.

ശിഷ്യാണാം മന്ദബുദ്ധീനാം പ്ര�ബാധായ യഥാ (മതി)

പര�മശ്വരനാമ ്�നഷ കൃതആചാരസംഗ്രഹഃ”

എന്നു് അതിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. ആചാരസംഗ്രഹ�ത്ത ഒരു പ്രമാണഗ്രന്ഥമാ

യാണു് മഴമംഗലത്തു ശങ്കരൻനമ്പൂരി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നതു്. അതി�ന്റ നിർമ്മാതാ

വായ പര�മശ്വരൻനമ്പൂരി സാക്ഷാൽ ദൃഗ്ഗണിതകാരനാകുന്നു.

മുഹൂർത്തരത്നം ഒരു �ഗാവിന്ദ�ന്റ കൃതിയാ�ണന്നുള്ളതിനു് ആ ഗ്രന്ഥത്തി�ന്റ

ഒടുവിലുള്ളതും താ�ഴ ഉദ്ധരിക്കുന്നതുമായ �ശ്ലാകംജ്ഞാപകമാണു്:

“രവിചന്ദ്രാദിതിമിംഗില�ലാല-

�ജ്യാതിഷദുഗ്ദ്ധമഹാംബുധിമധ്യാൽ

�ഗാവി�ന്ദന മുഹൂർത്തമഹാമണി-

രുദ്ധൃതഏഷഹി �ലാകഹിതായ.”

ഈ മുഹൂർത്തരത്നവും ദൃഗ്ഗണിതകാരൻ വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ആ വ്യാഖ്യയിൽ

“�ഗാവിന്ദപൂജ്യപാ�ദന കൃപാസംസിക്ത�ചതസാ

മുഹൂർത്താഗമദുഗ്ദ്ധാ�ബ്ധർമുഹൂർത്തമണിരുദ്ധൃതഃ;

തസ്മിംസ്തച്ഛിഷ്യപൌ�ത്രണകിയാംശ്ചിൽ പരമാദിനാ

ഭാ�വാ വിവ്രിയ�തസ്വല്പമീശ്വ�രണ യഥാശ്രുതം.”
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എന്നിങ്ങ�ന പ്രാരംഭത്തിൽ കാണുന്ന പദ്യങ്ങളിൽനിന്നു് ഈ വസ്തുത �വളി�പ്പടു

ന്നു. തലക്കുളത്തു ഭട്ടതിരിയിൽനിന്നു ഭിന്നനായ �ഗാവിന്ദസ്വാമി�യ പര�മശ്വരൻ

നമ്പൂരി ‘പൂജ്യപാദ’ പദം�കാണ്ടുവ്യപ�ദശിക്കുന്നതിനാൽഅ�ദ്ദഹം ഒരുസ്വാമിയാ

രായിരുന്നുഎന്നു്ഊഹിക്കാവുന്നതാണു്. പര�മശ്വര�ന്റപിതാമഹനു്അ�ദ്ദഹം ഗു

രുവായിരുന്നുഎന്നുകാണുന്നസ്ഥിതിക്കു് അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ജീവിതകാലം �കാല്ലം

ആറാം ശതകത്തി�ന്റ പൂർവാർദ്ധമായിരിക്കണ�മന്നും സിദ്ധിക്കുന്നു.

സൂര്യ�ദവൻ

സൂര്യ�ദവയജ്വാ�വന്നാണു് പ്രസ്തുത�ദവജ്ഞ�ന സാധാരണമായി പറയാറുള്ള

തു്. ഒരു നമ്പൂരിയും �സാമയാജിയുമായിരുന്നു അ�ദ്ദഹ�മന്നുള്ളതു നിസ്സംശയമാ

ണു്. ‘നിധ്രൂ വ’ �ഗാത്രത്തിലായിരുന്നുഅ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ജനന�മന്നുശ്രീപതിയു�ട

ജാതകകർമ്മപദ്ധതിക്കു് അ�ദ്ദഹം രചിച്ചിട്ടുള്ള ജാതകാലങ്കാരത്തി�ല

“ഇത്ഥം നിധ്രൂ വ�ഗാ�ത്രണസൂര്യ�ദ�വന യജ്വനാ

കൃതം ജാതകപദ്ധത്യാമായുർദ്ദായാർത്ഥവർണ്ണനം”

എന്ന �ശ്ലാകത്തിൽനിന്നു �വളി�പ്പടുന്നു. ശ്രീപതിയു�ട ജാതകകർമ്മപദ്ധതിക്കു

സൂര്യ�ദവൻ രചിച്ചിട്ടുള്ള ടീകയാണു് ജാതകാലങ്കാരം. അതിനു �കരളത്തിൽ വള

�ര പ്രചാരമുണ്ടു്.

“ആചാര്യശ്രീപതികൃതാജാത�ക കർമ്മപദ്ധതിഃ

വ്യാഖ്യായ�ത മയാ സ്പ്ഷ്ടം സൂര്യ�ദ�വന യജ്വനാ.

പശ്യന്തു തമിമം ഗ്രന്ഥം ശാസ്ത്രന്യാ�യാപബൃംഹിതം

പൂർണ്ണം ജാതകശാസ്ത്രാണാമലങ്കാരം വിപശ്ചിതഃ”

എന്നു് അ�ദ്ദഹം ഗ്രന്ഥാരംഭത്തിൽ പറയുന്നു. “ജാതകാലങ്കാ�ര സൂര്യ�ദവ�സാമ

സുദ്വിരചി�ത” എന്നു ഗ്രന്ഥാവസാനത്തിൽ ഒരു വാചകവും കാണുന്നു. അതു കൂടാ

�ത (2)ആര്യഭടീയത്തിനു ഭടപ്രകാശ�മന്നലഘുവ്യാഖ്യാനം, (3) വരാഹമിഹിര�ന്റ

ബൃഹദ്യാത്രയ്ക്കു വ്യാഖ്യ, (4) മുഞ്ജാലക�ന്റ ലഘുമാനസകരണത്തിനു വ്യാഖ്യ എന്നീ

ഗ്രന്ഥങ്ങളുംആആചാര്യ�ന്റ കൃതികളാണു്.

“നമാമി പരമാത്മാനം സ്വതസ്സർവാർത്ഥ�വദിനം

വിദ്യാനാമാദിവക്താരം നിമിത്തം ജഗതാമപി.

നമസ്സകലകാല്യാണഗുണസംവാസഭൂമ�യ

നിരവദ്യായ നിത്യായ നമ�സ്തഽസ്തു മഹീയ�സ.

ത്രിസ്കന്ധാർത്ഥവിദാ സമ്യക് സൂര്യ�ദ�വന യജ്വനാ

സംക്ഷിപ്യാര്യഭടീ�യാക്തസൂത്രാർ�ത്ഥാത്രപ്രകാശ്യ�ത”

എന്നു് ആര്യഭടീയവ്യാഖ്യയിൽ പ്രസ്താവനയുണ്ടു്. അതിൽ “ശ്രീസൂര്യ�ദവനാ�മ്നാ മാ

തുർഭ്രാതുഃ പ്രസാ�ദന” എന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൽനിന്നു് അ�ദ്ദഹത്തിനു സൂര്യ�ദ

വൻഎന്ന �പരിൽ ഒരു മാതുലനുണ്ടായിരുന്നതായി �വളി�പ്പടുന്നു.

ലഘുമാനസകരണത്തിനു സൂര്യ�ദവ�ന്റതു കൂടാ�ത പര�മശ്വരനാമ�ധയ

നായ മ�റ്റാരു പണ്ഡിത�ന്റയും വ്യാഖ്യാനമുണ്ടു്. പാര�മശ്വര�മന്നാണു് അതിനു

�പർ പറയുന്നതു്. അ�ദ്ദഹം വട�ശ്ശരി പര�മശ്വരൻനമ്പൂരിയാ�ണന്നുള്ളതിനു

ലക്ഷ്യ�മാന്നുമില്ല.
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“വ്യാഖ്യാനം മാനസ�സ്യതൽസുചിരം തിഷ്ഠതുക്ഷിതൌ

ഹരിപാദാബ്ജയുഗ�ള സതതം മാനസഞ്ച �മ”

എ�ന്നാരു �ശ്ലാകം ആ ഗ്രന്ഥത്തി�ന്റ ഒടുവിൽ കാണുന്നു. �കളല്ലൂർ �ചാമാതിരി

സൂര്യ�ദവ�നസ്മരിക്കുന്നുണ്ടു്.

ഇരിഞ്ഞാടപ്പള്ളി മാധവൻനമ്പൂരി

വിദ്യാമാധവനിൽനിന്നു ഭിന്നനായഈആചാര്യ�ന ‘സംഗമഗ്രാമമാധവൻ’എന്ന

�പരിൽ ആപ്തന്മാർ വ്യവഹരിക്കുന്നു. ഇരിഞ്ഞാലക്കുട �ത�ക്കടത്തു വാരിയന്മാ

രിൽ ഒരാളായിരുന്നുഈ�ദവജ്ഞൻഎന്നുചിലർഅഭ്യൂഹിക്കുന്നതുനിരാസ്പദമാ

ണു്. സംഗമഗ്രാമ�മന്നു് ഇരിഞ്ഞാലക്കുട ഗ്രാമത്തിന്നും �പരുണ്ടു്. ഇരിഞ്ഞാലക്കുട

തീവണ്ടിയാപ്പീസിനുസമീപമുള്ള ഇരിഞ്ഞാടപ്പള്ളി ഇല്ലത്തി�ല ഒരംഗമായിരുന്നു

സംഗമഗ്രാമമാധവൻ എന്നു് ഒ�രതിഹ്യമുള്ളതു വിശ്വസനീയമായി �താന്നുന്നു.

വട�ശ്ശരി പര�മശ്വരൻനമ്പൂരി താൻ കണ്ടുപിടിച്ച ദൃഗ്ഗണിത പദ്ധതി അ�ദ്ദഹ�ത്ത

കാണിച്ച�പ്പാൾ ഗണിതസ്കന്ധത്തിൽ മാത്രം അതിനു പ്ര�വശം നല്കിയാൽ മതി

എന്നു് ആ പരിണതപ്രജ്ഞൻ അഭിപ്രായ�പ്പട്ടുവ�ത്ര. അതു ശരിയാ�ണങ്കിൽ

വട�ശ്ശരിക്കും മാനനീയനായ ഒരു �ജ്യാതിർവിത്തായിരുന്നുഅ�ദ്ദഹം എന്നു വന്നു

കൂടുന്നു. വട�ശ്ശരി�യ അ�പക്ഷിച്ചു ജ്യായാനായിരുന്നിരിക്കണം അ�ദ്ദഹം. �വ

ണ്വാ�രാഹാദിഗ്രന്ഥങ്ങളു�ട പ്ര�ണതാവു് എന്ന നിലയിൽ സ്ഫുടനിർണ്ണയകാരൻ

അ�ദ്ദഹ�ത്ത സാദരം സ്മരിക്കുന്നുണ്ടു്. �കളല്ലൂർ �ചാമാതിരി ആര്യഭടീയ ഭാഷ്യ

ത്തിൽ ത�ന്നപ്പറ്റി ‘സമുദാഹൃതമാധവാദിഗണിതജ്ഞാ ചാര്യകൃതയുക്തിസമുദാ

�യ’എന്നുനിർ�ദ്ദശിച്ചു്അതിനു് ഉ�പാൽബലകമായി “തദനന്തരംപുനസ്തദ്വിഷയം

വസന്തതിലകം സംഗമഗ്രാമജമാധവനിർമ്മിതം ച ശ്രുതം. യഥാ

ജീ�വ പരസ്പരനി�ജതരമൌർവ്വികാഭ്യാ-

മന്യസ്യ വിസ്തൃതിഗു�ണന വിഭജ്യമാ�ന

അ�ന്യാന്യ�യാഗവിരഹാനുഗു�ണ ഭ�വതാം

യദ്വാ സ്വലംബകൃത�ഭദപദീകൃ�ത �ദ്വ”

എന്നുംമറ്റുമുള്ളവചനങ്ങൾഉദ്ധരിക്കുന്നു. ‘ജീ�വപരസ്പര’ന്യായത്തി�ന്റമൂലകർത്താ

വായിട്ടാണു് മാധവനു �കരളത്തിൽ ഇന്നും പ്രസിദ്ധി എന്നും, പരിധിവ്യത്യാസം

ഗ്രഹിക്കുവാൻ ഉതകുന്ന �ശ്രണിയു�ട ഉത്ഭവം �കരളത്തിലായിരുന്നു എന്നും പരി

ധിമാന�ത്ത �കരളീയർ അത്യന്തം സൂക്ഷ്മമായി നിർണ്ണയിച്ചിട്ടു�ണ്ടന്നും അഭിജ്ഞ

ന്മാർ പറയുന്നു.

�വണ്വാ�രാഹം

അൻപ�ത്താൻപതു �ശ്ലാകങ്ങൾ �കാണ്ടു ക്രിയാക്രമം വിവരിക്കുന്ന ഒരു കൃതിയാ

ണു് �വണ്വാ�രാഹം. അതിനുതൃക്കണ്ടിയൂർഅച്യുതപ്പിഷാരടിആഴ്വാ�ഞ്ചരിത്തമ്പ്രാ

ക്കളു�ട നി�ദശമനുസരിച്ചു ഗദ്യത്തിൽ ഒരു ഭാഷാവ്യാഖ്യാനവും രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. താ�ഴ

ക്കാണുന്ന �ശ്ലാകങ്ങൾഗ്രന്ഥാരംഭത്തിൽ ഉള്ളവയാണു്:

“ശ്രി�യ ഭവതു �മ �ദവശ്ശിവശ്ശീതാംശു�ശഖരഃ

ത�ഥവ തത്സു�താപ്യസ്തു വി�ഘ്നാ വി�ഘ്നാപശാന്ത�യ.
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അവിചാരകൃതം വാചാമചാതുര്യമ�പാഹതു

ജാഗ്രതീ രസനാ�ഗ്ര �മ ഗിരാമപ്യധി�ദവതാ.

പ്രഭാകരാദയസ്സർ�വ്വ പ്രണതാന്തഃപ്രഭാകരാഃ

ദിവി ഗ്രാഹാഃ പ്രസീദന്തുത്രി�ലാകാനന്ദിവിഗ്രഹാഃ.

വക്തും സംഖ്യാവി�ശഷാംസ്തു വർ�ഗ്ഗസ്തന്മാത്രസൂച�കഃ

പദ്യാനി രച�യ ഭൂയാംസ്യദ്യ ജി�ഹ്രമി �നാ ഇഹ.

ബകളാധിഷ്ഠിത�ത്വന വിഹാ�രാ �യാ വിശിഷ്യ�ത;

ഗൃഹനാമനി �സായം സ്യാന്നിജനാമനി മാധവഃ.”

ഇവയിൽ ഒടുവില�ത്ത �ശ്ലാകം പിഷാരടി വ്യാഖ്യാനിച്ചിരിക്കുന്നതു് ഇങ്ങ�നയാ

ണു്: “യാ�താരു ഗൃഹം ബകുളാധിഷ്ഠിതത്വം�കാണ്ടു വി�ശഷിക്ക�പ്പടുന്നതു് . . .
ബകുളം = ഇരഞ്ഞി; വിഹാരം = പള്ളി. ഇരഞ്ഞി നിന്ന പള്ളി എന്നു് ഇല്ല�പ്പർ.

ത�ന്റ നാമത്തിങ്കൽ മാധവൻ.” ഇരഞ്ഞി നിന്ന പള്ളി അനന്തരകാലങ്ങളിൽ

ഇരിഞ്ഞാടപ്പള്ളിയായി രൂപാന്തര�പ്പട്ടിരിക്കാം. ഒടുവില�ത്ത �ശ്ലാകത്തിൽ ഗ്ര

ന്ഥത്തി�ല �ശ്ലാകസംഖ്യ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

“�ശ്ലാ�ക�ര�കാനഷ�ഷ്ട്യത്ഥമഭിധായ ക്രിയാക്രമം

ക്രമശസ്താനി സൂക്ഷ്മാണി വക്തും വാക്യാന്യുപക്ര�മ.”

വ്യാഖ്യാതാവി�ന്റ �ശ്ലാകമാണു് അടിയിൽ �ചർക്കുന്നതു്:

“മാധവൻതാൻ ചമച്ചുള്ള �വണ്വാ�രാഹത്തിനച്യുതൻ

ഭാഷാവ്യാഖ്യാനമുണ്ടാക്കീ �നത്രനാരായണാജ്ഞയാ.”

�കളല്ലൂർ �ചാമാതിരി ഉദ്ധരിയ്ക്കുന്ന വസന്തതിലകപദ്യം അടങ്ങിയ കൃതി മാധവ�ന്റ

മ�റ്റാരു വാങ്മയമായിരിക്കണ�മന്നു �താന്നുന്നു.

വട�ശ്ശരി പര�മശ്വരൻ നമ്പൂരി, �ദശകാലങ്ങൾ

�കരളീയരായ ജ്യൌതിഷികന്മാരിൽ ആലത്തൂർ ഗ്രാമത്തിൽ�പ്പട്ട വട�ശ്ശരി ഇല്ല

�ത്ത പര�മശ്വരൻ നമ്പൂരി�യക്കാൾ ധിഷണാശാലിയായ ഒരു പണ്ഡിതൻ ഒരു

കാലത്തും ജീവിച്ചിരുന്നിട്ടില്ല. “നിളായാസ്സൌമ്യതീ�രഽ�ബ്ധഃ കൂലസ്ഥഃ പര�മശ്വരഃ”

എന്നും “നിളാ�ബ്ധ്യാസ്സംഗമാൽ സൌ�മ്യസ്ഥി�തന” എന്നും അ�ദ്ദഹം ത�ന്നപ്പറ്റി

പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിൽ നിന്നു് അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ഇല്ലം ഭാരതപ്പുഴ സമുദ്രത്തിൽ പതി

ക്കുന്നസ്ഥലത്തിനു സമീപം ആ പുഴയു�ട വട�ക്കക്കരയിലായിരുന്നു എന്നു നാം

ധരിക്കുന്നു. പരഹിതഗണിതം ക്രി. പി. ഏഴാം ശതകത്തിൽ തിരുനാവായിൽ ഒരു

മാമാങ്കമ�ഹാത്സവത്തിലാണു് വ്യവസ്ഥാപനം �ചയ്തതു് എന്നു മുമ്പു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട

�ല്ലാ. ആ ഗണിതം കാലക്ര�മണ അസ്ഫുടമായി കണ്ടുതുടങ്ങിയ�പ്പാൾ ദൃഗ്ഗണിതം

ആവിർഭവിച്ചു. മുഞ്ജാലകൻ, ശ്രീപതി മുതലായവർ ഗ്രഹ�യാഗം, ഗ്രഹനക്ഷത്ര

�യാഗം, ഗ്രഹണം മുതലായ പ്രത്യക്ഷാനുഭവങ്ങ�ള ഗണിച്ചറിയുന്നതിനു ചില പു

തിയ സംസ്കാരങ്ങൾ ഏർ�പ്പടുത്തി. പര�മശ്വരൻ നമ്പൂരി അവരു�ട മാർഗ്ഗത്തിൽ

അകു�താഭയനായി സഞ്ചരിച്ചു കുജാദിഗ്രഹങ്ങൾ�ക്കല്ലാം ആ രീതി അനുസരിച്ചു
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ഗണിതം ക്രമീകരിച്ചു പര�ലാകഹിതം പരഹിതവും ഇഹ�ലാകഹിതം ദൃഗ്ഗണിതവു

മാക്കി വ്യവസ്ഥ �ചയ്തു. തന്നിമിത്തം തിഥി, നക്ഷത്രം, മുഹൂർത്തം മുതലായവയു�ട

കാര്യത്തിൽ പരഹിതരീതിയും, ജാതകം ഗ്രഹമൌഢ്യം ഗ്രഹണം മുതലായവയു�ട

കാര്യത്തിൽ ദൃഗ്രീതിയും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ദൃഗ്ഗണിതത്തിലും സൂര്യ�നാഴിച്ചു മറ്റുള്ള

ഗ്രഹങ്ങളു�ട വിഷയത്തിൽമാത്ര�മ മൂലതത്വങ്ങൾ പരിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ളു. “�കരളത്തി

�ല കാലഗണന�പാ�ല ശാസ്ത്രാനുസൃതമായ ഒരു സമ്പ്രദായം ഭൂ�ലാകത്തിൽ

മ�റ്റാരിടത്തും ത�ന്നയി�ല്ലന്നു പറയാം” എന്നു �ജ്യാതിർവ്വിത്തുകൂടിയായിരുന്ന

�പ്രാഫസർ രാജരാജവർമ്മ�കായിത്തമ്പുരാൻ ഒരവസരത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

‘ഏവം ദൃഗ്ഗണി�ത ശാ�ക ത്രിഷു വിശ്വമി�ത കൃതം’ എന്നു ദൃഗ്ഗണിതത്തിൽ �രഖയു

ള്ളതു�കാണ്ടുപര�മശ്വരാചാര്യ�ന്റ ദൃഗ്ഗണിതഗ്രന്ഥം�കാല്ലം 606-ൽവിരചിതമായി

എന്നു നാമറിയുന്നു. തന്നിമിത്തം �കാല്ലം 550-നും 625-നും ഇടയ്ക്കാണു് അ�ദ്ദഹം ജീ

വിച്ചിരുന്ന�തന്നു് ഒരുവിധം തീർച്ച�പ്പടുത്തിപ്പറയാവുന്നതാണു്.

കൃതികൾ

�ജ്യാതിശ്ശാസ്ത്രസംബന്ധമായി അനവധി ഗ്രന്ഥങ്ങൾഈആചാര്യൻ നിർമ്മിച്ചിട്ടു

ണ്ടു്. അവയിൽ (1) സിദ്ധാന്ത ദീപിക (2) �ഗാളദീപിക (3) കർമ്മദീപിക (4) ദൃഗ്ഗണി

തം (5) മുഹൂർത്തരത്നവ്യാഖ്യ (6) ലീലാവതീവ്യാഖ്യ (7) ലഘുഭാസ്കരീയവ്യഖ്യാ (8) ജാ

തകകർമ്മപദ്ധതി (9) ജാതകപദ്ധതി (10) പ്രശ്നഷൾപഞ്ചാശികാവൃത്തി (11) സൂര്യ

സിദ്ധാന്തവിവരണം (12) ആചാരസംഗ്രഹം എന്നീ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നമുക്കു ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

ആചാരസംഗ്രഹ�ത്തപ്പറ്റി മുമ്പു സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട�ല്ലാ. ഇവ കൂടാ�ത (1) ഗ്രഹണമ

ണ്ഡനം (2) ഗ്രഹണാഷ്ടകം (3) വ്യതീപാതാഷ്ടകവൃത്തിഎന്നീ മൂന്നുഗ്രന്ഥങ്ങൾകൂടി

അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ കൃതികളാകുവാൻ ന്യായമുണ്ടു്.

സിദ്ധാന്തദീപിക

ഇതു�ഗാവിന്ദസ്വാമിയു�ട മഹാ ഭാസ്കരീയഭാഷ്യത്തി�ന്റവ്യാഖ്യാനമാണു്. ഒടുവിൽ,

താ�ഴ ഉദ്ധരിക്കുന്ന �ശ്ലാകങ്ങൾ ചില�ക�യഴുത്തുപ്രതികളിൽ കാണുന്നുണ്ടു്.

“ആചാര്യാര്യഭ�ടാഽക�രാദ്വിധിമതം തന്ത്രം പുനർഭാസ്ക�രാ

വൃത്തിം തസ്യ ച വിസ്തരാൽ പുനര�ഥാ ഭാഷ്യഞ്ച തസ്യാസ്തഥാ;

�ഗാവി�ന്ദാഽസ്യ ച ദൂര�മത്യ സുധിയാമർത്ഥസ്ത്വിദാനീമഥ

വ്യാഖ്യാ തസ്യ മയാ കൃതാ ലഘുതരാ രുദ്രപ്രസാദാദിതി.

നിളാ�ബ്ധ്യാസ്സംഗമാൽസൌ�മ്യ ഭാ�ഗ �യാജനസംസ്ഥി�ത

ഗ്രാമമ�ധ്യ പ്രസാര�ണ്യ വസൻ വിഷ്ണുഃ പ്രസീദതു.

പര�മശ്വരരചിതായാം വ്യാഖ്യായാം ഭാസ്കരീയഭാഷ്യസ്യ

സിദ്ധാന്തദീപികായാമാസീൽ പൂർ�ണ്ണാഽഷ്ട�മാഽധ്യായഃ”

ഇതിനു മഹാഭാസ്കരീയഭാഷ്യ�മന്നും �പരുണ്ടു്. �കളല്ലൂർ �ചാമാതിരി അ�ദ്ദഹത്തി

�ന്റ ആര്യഭടീയഭാഷ്യത്തിൽ സ്മരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഒന്നാകുന്നു സിദ്ധാന്തദീ

പിക. “അശ്വത്ഥ ഗ്രാമ (ആലത്തൂർ) �ജാ ഭാർഗ്ഗവഃ പര�മശ്വരഃ സിദ്ധാന്തദീപികാ

യാം . . . പ്രാഹ” എന്നു് അ�ദ്ദഹംഈ മഹാചാര്യ�ന നാമനിർ�ദ്ദശം �ചയ്യുന്നു.
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�ഗാളദീപിക

302 ആര്യാപദ്യങ്ങളിൽ നക്ഷത്ര�ഗാള�ത്തയും ഭൂമിയു�ട മാനം മുതലായ വിഷയ

ങ്ങ�ളയും പറ്റി അത്യന്തം ലളിതമായ ഭാഷയിൽപ്രതിപാദിക്കുന്ന ഒരുഗ്രന്ഥമാണു്

�ഗാളദീപിക. സിദ്ധാന്തദീപികയു�ട നിർമ്മിതിക്കു�മലാണു്പ്രസ്തുതഗ്രന്ഥത്തി�ന്റ

രചന�യന്നു്ആചാര്യൻ ത�ന്നപ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

“പരമാദി�നാക്ത�മവം സം�ക്ഷപാദീശ്വ�രണ �ഗാളസ്യ

സംസ്ഥാനം ലഘുമത�യ വക്തവ്യം ചാന്യദസ്തി �ഗാളഗതം.

യുക്തിഃ പ്രദർശിതാ പ്രാങ്മയാ മഹാഭാസ്കരീയഭാഷ്യസ്യ

സിദ്ധാന്തദീപികായാം വിവൃതൌ വ�ക്ഷ്യ തഥാപി ശങ്ക്വാ�ദഃ”

എന്ന പദ്യങ്ങൾ �നാക്കുക. പരമാദിയായ ഈശ്വരൻ എന്നാൽ പര�മശ്വരൻ

എന്നർത്ഥം.

കർമ്മദീപിക

“വ്യാഖ്യാ�ന ഭാസ്കരീയസ്യ ഭാഷ്യസ്യ പ്രാക് പ്രദർശിതാ

ഗുരുകർ�മ്മാപപത്തിസ്തുസ�ഗാളാ വിസ്തരാന്മയാ;

ക്രിയാമാത്രപ്രസിദ്ധ്യർത്ഥമധുനാ മന്ദ�ചതസാം

വ്യാഖ്യാല്പാ തസ്യ മൂലസ്യ ക്രിയ�ത കർമ്മദീപികാ”

എന്നീ പദ്യങ്ങളിൽനിന്നു പ്രസ്തുത കൃതി ആര്യഭടീയത്തി�ന്റ ഒരു ലഘുവ്യാഖ്യയാ

�ണന്നുകാണുന്നു. ഇതിനു ഭടദീപിക�യന്നും �പരുണ്ടു്.

“തന്ത്രസ്യാര്യഭടീയസ്യ വ്യാഖ്യാല്പാ ക്രിയ�ത മയാ

പരമാദീശ്വരാ�ഖ്യന നാമ്നാ തു ഭടദീപികാ”

എന്നപദ്യം ഇതിനു �തളിവാകുന്നു.

ദൃഗ്ഗണിതം

ദൃഗ്ഗണിത�ത്തപ്പറ്റി മുമ്പു പ്രസ്താവിച്ചുവ�ല്ലാ. ആചാര്യ�ന്റ നാമ�ധയം അന്യാദൃശ

മായ മാഹാത്മ്യ�ത്താടുകൂടി പരിസ്ഫുരിക്കുന്നതു് ഈ ഗ്രന്ഥത്തി�ന്റ നിർമ്മിതിനി

മിത്തമാകുന്നു. ഇതു കണ്ടുകിട്ടീട്ടില്ല. പ്രാണകലാന്തര സംസ്കാരമാണു് അ�ദ്ദഹം

ഗണിതപദ്ധതിയിൽ വരുത്തീട്ടുള്ള പ്രധാനപരിഷ്കാരം. “പര�മശ്വരസ്തു രുദ്രപര�മ

ശ്വരാത്മജനാരായണമാധവാദി�ഭ്യാ �ഗാളവിദ്�ഭ്യാ ഗണിത�ഗാളയുക്തീ രപി ബാ

ല്യഏവസമ്യഗ് ഗൃഹീത്വാ ദൃഗ്ഗണിതം കരണം ചകാര”എന്നു �കളല്ലൂർ �ചാമാതിരി

ആര്യഭടീയഭാഷ്യത്തിൽ പറയുന്നതിൽനിന്നു ദൃഗ്ഗണിതകാരനു രുദ്രൻ എന്ന പ്രധാ

നാചാര്യനു പുറ�മ പര�മശ്വരപുത്രനായ നാരായണൻ, മാധവൻ (സംഗമഗ്രാമമാ

ധവൻ) മുതലായി �ജ്യാതിശ്ശാസ്ത്രവിഷയത്തിൽ �വ�റയും ഗുരുക്കന്മാരുണ്ടായിരുന്നു

എന്നു വിശദമാകുന്നു. രുദ്രൻ ഒരു വാരിയരായിരിക്കണം. വരാഹ�ഹാരയ്ക്കു വിവര

ണ�മന്ന വ്യാഖ്യാനം രചിച്ച രുദ്രനും പര�മശ്വര�ന്റ ആചാര്യനും ഭിന്നന്മാരാകുന്നു.

വിവരണകാരൻ �കളല്ലൂർ �ചാമാതിരിയു�ട സമകാലികനാണു്. പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥ

ത്തി�ന്റ നിർമ്മിതിയ്ക്കു�വണ്ടി പര�മശ്വരൻനമ്പൂരി അൻപത്തഞ്ചു വർഷം �ക്ലശിച്ചു

എ�ന്നാരു ഐതിഹ്യമുള്ളതു് അതിശ�യാക്തിപരമാ�ണന്നു പറ�യണ്ടിയിരിക്കു

ന്നു.
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മുഹൂർത്തരത്നവ്യാഖ്യ

ഇതു �ഗാവിന്ദസ്വാമിയു�ട മുഹൂർത്തരത്നത്തി�ന്റ വ്യാഖ്യാനമാ�ണന്നു മുൻപു പ്ര

സ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

ലീലാവതീവ്യാഖ്യ

ഇതു ഭാസ്കരാചാര്യരു�ട ലീലാവതിക്കുള്ള ഒരു വ്യാഖ്യാനമാണു്.

“നിളായാസ്സാഗരസ്യാപി തീരസ്ഥഃ പര�മശ്വരഃ

വ്യാഖ്യാനമ�സ്മബാലായ ലീലാവത്യാഃ ക�രാമ്യഹം.”

എ�ന്നാരു പദ്യം ആ ഗ്രന്ഥത്തി�ന്റ ഉപക്രമത്തിലുണ്ടു്. ഈ പദ്യത്തി�ന്റ പൂർവ്വാർ

ദ്ധത്തിനു് “പ്രണമ്യ പാർവ്വതീപുത്രം ശ്രീരുദ്രഞ്ച കൃപാനിധിം” എ�ന്നാരു പാഠാന്ത

രവും കാണുന്നു. ഒടുവിൽ

“ശ്രീമദ്രുദ്രസ്യ ശി�ഷ്യണ ലീലാവത്യാഃ കൃതം മയാ

പര�മശ്വരനാ�മ്നവം വ്യാഖ്യാനം ഹര�യ നമഃ”

എന്നും ഒരു പദ്യമുണ്ടു്.

ലഘുഭാസ്കരീയവ്യാഖ്യ

ഇതു പ്രഥമഭാസ്കരാചാര്യരു�ട ലഘുഭാസ്കരീയത്തിനുള്ള ഒരു വ്യാഖ്യാനമാ�ണന്നു

�പരു �കാണ്ടുത�ന്ന മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ�ല്ലാ.

“അർ�ത്ഥാ �യാ ഭാസ്കരീയസ്യ ശ്രു�താ ഗുരുമുഖാന്മയാ

അ�സ്മസ മന്ദമത�യസം�ക്ഷ�പ�ണാപദിശ്യ�ത.”

എന്നും

“പര�മശ്വ�രണ രചിതം വ്യാഖ്യാനം ഭാസ്ക�രാക്തശാസ്ത്രസ്യ

ഏതച്ചിരായ വിലസതു കരൌഘമിവ ഭൂത�ല ദിനകരസ്യ.”

എന്നും രണ്ടുപദ്യങ്ങൾഈഗ്രന്ഥത്തിൽകാണ്മാനുണ്ടു്. ശങ്കരനാരായണീയ�മന്ന

പൂർവ്വവ്യാഖ്യാനം അ�ദ്ദഹം സ്മരിയ്ക്കാത്തതു് അത്ഭുതമായിരിക്കുന്നു.

ജാതകകർമ്മപദ്ധതിവ്യാഖ്യ

ജാതകകർമ്മപദ്ധതിശ്രീപതിഎട്ടധ്യായങ്ങളിൽ രചിച്ചിട്ടുള്ളഒരു �ജ്യാതിഷഗ്രന്ഥ

മാകുന്നു. അതി�ന്റ വ്യാഖ്യാനമാണു് പര�മശ്വര�ന്റ കൃതി.

“പര�മശ്വരനാ�മ്നവം കൃതം ജാതകപദ്ധ�തഃ

വ്യാഖ്യാനം ശിഷ്യ�ബാധാർത്ഥം ഭാർഗ്ഗ�വണസമാസതഃ.”

ഇതു സൂര്യ�ദവയജ്വാവും വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥമാ�ണന്നു നാം ധരിച്ചുകഴി

ഞ്ഞുവ�ല്ലാ.
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ജാതകപദ്ധതി

നാല്പ�ത്താന്നു �ശ്ലാകങ്ങളിൽ ആചാര്യൻ രചിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്വതന്ത്രഗ്രന്ഥമാകുന്നു

ജാതകപദ്ധതി.

“ശ്രീവട�ശ്രണിഭൂ�ദ�വഃ കൃതാ ജാതകപദ്ധതിഃ

ദിവ്യാം ഭാഷാം സമാശ്രിത്യ ലിഖ്യ�ത �ദശഭാഷയാ.”

എന്നു് അതി�ന്റ ഭാഷാവ്യാഖ്യാനത്തിൽ ഒരു ഉപക്രമപദ്യം കാണുന്നുണ്ടു്.

പ്രശ്നനഷ്ടപഞ്ചാശികാവൃത്തി

ഇതും പര�മശ്വര�ന്റ ഒരുകൃതിത�ന്ന. പാര�മശ്വരി എന്നാണു് ഇതിനു �പർ പറയു

ന്നതു്. മൂലഗ്രന്ഥം രചിച്ചതു വരാഹമിഹിര�ന്റ പുത്രനായ പൃഥുയശസ്സാകുന്നു.

സൂര്യസിദ്ധാന്തവിവരണം

“വ്യാഖ്യാതം ഭാസ്കരീയം ലഘു, തദനു മഹാ-

ഭാസ്കരീയം ച ഭാഷ്യം

പശ്ചാല്ലീലാവതീ ച ഗ്രഹഗതിവിഷയം

കിഞ്ചിദന്യച്ച �യനാ

�സാഽയം ശ്രീരുദ്രശി�ഷ്യാ വദനജ ശിശ�വ

സൂര്യസിദ്ധാന്തസംസ്ഥം

വക്ഷ്യത്യസ്പഷ്ടമർത്ഥം ഗണിതവിഷയഗം

കർമ്മ ത�ത്രവഹി സ്യാൽ”

എന്നും

“നിളാ�ബ്ധ്യാസ്സംഗമാൽസൌ�മ്യസ്ഥി�തന പരമാദിനാ

സിദ്ധാന്തം വിവൃതം സൌമ്യമീശ്വ�ര�ണദമല്പശഃ”

എന്നും ഉള്ള �ശ്ലാകങ്ങൾഈഗ്രന്ഥത്തിൽ കാണുന്നു.

ഗ്രഹണമണ്ഡനം, ഗ്രഹണാഷ്ടകം

“വിജ്ഞായ ലഘും തന്ത്രം ദുഷ്ട്വാ �ഗാളസ്യ സംസ്ഥിതിം ബഹുശഃ

ഗണകാനാം സ�ന്താഷപ്രദം മയാ ഗ്രഹണമണ്ഡനം ക്രിയ�ത”

എന്നു് ഇവയിൽആദ്യ�ത്തകൃതിയിലും

“കാ�ര്യാ ഗ്ര�ഹഷുഗ്രഹണമണ്ഡ�നാ�ക്തഷ്വതഃ പരം

സംസ്കാരസ്തം ച വക്ഷ്യാമി തത്ര �നാക്തം യ�താ മയാ”

എന്നു രണ്ടാമ�ത്തതിലും പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. രണ്ടു കൃതികളു�ടയും പ്ര�ണതാവു്

ഒരാളാ�ണന്നു് ഇതിൽനിന്നു വ്യക്തമാകുന്നു. അതു് ഒരു പര�മശ്വരനും ത�ന്ന. വട

�ശ്ശരി നമ്പൂരിയായിരിയ്ക്കണം.

“ജയതി ജഗ�താ ദി�നശഃ പ്ര�ബാധകൃദ്യസ്യ ഭാനു സമ്പർക്കാൽ

ശശിഭൃഗുജതാരകാദ്യാ �ജ്യാതിർദ്ദീപ്താഃ പ്രദൃശ്യ�ന്ത”
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എന്ന �ശ്ലാകം�കാണ്ടാണു് ഗ്രഹണമണ്ഡനംആരംഭിക്കുന്നതു്.

“പര�മശ്വ�രണ രചിതം നവാധികാശീതിസമ്മിതാര്യാഭിഃ” എന്നുകവി ത�ന്റ

നാമ�ധയം ഒടുവിൽ ഘടിപ്പിക്കുന്നു. ആ�ക ആര്യാവൃത്തത്തിൽ എണ്പ�ത്താൻ

പതു �ശ്ലാകങ്ങളുണ്ടു്.

വ്യതീപാതാഷ്ടകവൃത്തി

ഈഗ്രന്ഥത്തിൽആ�കഅൻപതു �ശ്ലാകങ്ങളുണ്ടു്. അവ�യല്ലാംഅനുഷ്ടുപ്പുവൃത്ത

ത്തിലാണു് രചിച്ചിരിക്കുന്നതു്.

“പ്രണമ്യ ഭാസ്കരം �ദവം ക�രാതി പര�മശ്വരഃ

വ്യതീപാതാഷ്ടകസ്യാല്പാം വൃത്തിം ബാലപ്ര�ബാധിനീം”

എന്ന �ശ്ലാകം പ്രസ്തുത കൃതിയു�ടആരംഭത്തിൽ കാണുന്നു.

ഇത്രയും വിവരിച്ചതിൽനിന്നു വട�ശ്ശരി പര�മശ്വരൻ നമ്പൂരി ജ്യൌതിഷതന്ത്ര

ത്തിൽ എത്രമാത്രം ബഹുമുഖമായും വിദഗ്ദ്ധമായും പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു എന്നു് അനു

വാചകന്മാർക്കു് ഗ്രഹിക്കാവുന്നതാകുന്നു. അ�ദ്ദഹ�ത്തപ്പറ്റി �കാല്ലം എട്ടാം ശത

കത്തി�ന്റ ആരംഭത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന മഴമംഗലം ശങ്കരൻ നമ്പൂരിയു�ട ബാലശ

ങ്കരത്തിൽനിന്നു് ഒരു വിവരംകൂടി കിട്ടുന്നുണ്ടു്. “പണ്ടു ദൃഗ്ഗണിതം ചമച്ച പര�മശ്വര

വട�ശ്ശരിക്കു പതിനാറു വയസ്സിൽ ത�ന്റ അച്ഛൻ ന�ട �വട്ട അമ്മ മരിച്ചു ദീക്ഷയു

ണ്ടായി. ആ ദീക്ഷ ഇടയിൽ വിടുവാൻ മടിച്ചു പതി�നട്ടില�ത്ര �ഗാദാനം �ചയ്തു.

പര�മശ്വരൻ ആശ്വലായനൻ താനും” എന്നാണു് അ�ദ്ദഹം �രഖ�പ്പടുത്തീട്ടുള്ളതു്.

ആമഹാത്മാവി�നപ്പറ്റിഅനന്തരകാലികന്മാർക്കു്എത്രമാത്രം മതിപ്പുണ്ടായിരുന്നു

എന്നുള്ളതിനുരണ്ടുദാഹരണങ്ങൾപ്രദർശിപ്പിച്ചു�കാണ്ടുപു�രാഗമനം �ചയ്യാം. വി

വരണകാരനായ ഉഴുത്തിരവാരിയർ.

“സത്യജ്ഞാനപ്രദാ�യഷ്ട�ദശകാലാവ�ബാധി�ന

നമഃ ശ്രീഗുര�വ സാക്ഷാൽ പര�മശ്വരമൂർത്ത�യ”

എന്നു് അ�ദ്ദഹ�ത്തവന്ദിക്കുന്നു. സിദ്ധാന്തദർപ്പണകാരനായ �കളല്ലൂർ �ചാമാതി

രി “തത്രാസ്മൽപരമഗുരുഃ പര�മശ്വരാചാ�ര്യാ ഭാർഗ്ഗ�വാഽശ്വത്ഥഗ്രാമ�ജാ മുന്യം

ശസപ്തമാം�ശാ വാപഞ്ചമാം�ശാ �വതി സംശയ്യ്യ ബഹൂപരാഗദർശ�നന പഞ്ചാം

�ശാനത്വം നിർണ്ണീയ സിദ്ധാന്തദീപികായാം �ഗാവിന്ദഭാഷ്യ വ്യാഖ്യായാമവദൽ”

എന്നുപറയുന്നു.

മുഹൂർത്താഭരണം

മുഹൂർത്താഭരണത്തി�ന്റ കർത്താവു ദാ�മാദരൻ നമ്പൂരിയാണു്.

“�യാഗ�ക്ഷമം നിഖിലജഗതാം കർത്തുമു�ച്ചർമ്മ�ഹശഃ

പൂർ�ണ്ണശ്വ�ര്യാ വിലസതി യതസ്സ്വാനുഭാവം പ്രകാശ്യ

�ചല്ലൂരാ�ഖ്യാ ജയതി സ പരം ഗ്രാമവര്യഃ പ്രസി�ദ്ധാ

വി�പ്രന്ദ്രാണാം പ്രഥിതയശസാമാശ്രയഃ ശ്രീനി�കതഃ.

വി�ഷ്ണാഃസ്ഥാനം ജയതി ഹി ത�താ ദക്ഷിണസ്യാംദിശായാം

�ശ്വതാരണ്യാഹ്വയമിതി സദാ സർവ�ലാ�കാപകാരി
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യച്ചപ്രാഹുഃ കൃതദശമുഖധ്വാന്തവിധ്വംസനാമ്ന-

�സ്ര�ലാക്യാം �ഭാരുഹരുചികൃ�താ ഭാസ്കര�സ്യാദയാദ്രിം.

തസ്മാൽപ്രാച്യാംദിശി പരിമി�ത �യാജ�നഽസ്തിദ്വിജാനാം

ഗ്രാ�മാ യസ്മിൻ വസതി വിമലജ്ഞാനദായീ ര�മശഃ

വിദ്യാം രക്ഷത്യപി മുനിവ�രാ വാക്പതിസ്സന്നിധാനാൽ

�ദവീം വാചം പ്രഥയിതുമനാ യത്ര വി�പ്രാത്തമാനാം.

തസ്മിൻ ഗുരുപ്രശ�സ്ത കതിപയ�ഗാ�ത്രാദ്ഭ�വഷു വാ�ഗ്ദവീ

സാനുഗ്രഹാ ഭഗവതീ വശംവദാ ച പ്രവർത്ത�ത നിത്യം.

�തഷാം വിദുഷാം മ�ധ്യ ഭാരദ്വാജാഖ്യ�ഗാത്രജാതാ �യ,

അസ്തി ഹി �തഷാംസ്ഥാനം �ജ്യാതിർമ്മീമാംസ�കഷു മുഖ്യാനാം.

�ദവജ്ഞാനാമുത്തമസ്തത്ര ജാ�താ

യജ്ഞാ�ഖ്യാഽഭൂദ്വിപ്രവ�ര്യാ മഹാത്മാ

ശ്രീമാൻ പു�ത്രാഽഭൂച്ച “ദാ�മാദരാ�ഖ്യാ”

�ലാ�ക യസ്മാല്ലബ്ധവിദ്യാഃ പ്രസിദ്ധാഃ.

തദ്ഭ്രാതൃപു�ത്രാ ജഗതി പ്രസി�ദ്ധാ

ഗു�ണസ്സ്വകീയസ്യ പിതുസ്സമാനഃ

ജയത്യസൌ �കശവനാമ�ധയഃ

ശ്രുതിസ്മൃതിവ്യാകര�ണഷ്വഭിജ്ഞഃ.

***

ആചാര്യാര്യഭടീയസൂത്രിതമഹാഗു�ഢാക്തിമുക്താവലീ-

മാലാലങ്കൃത�യാ ജയന്തി വിമലാ വാ�ചാ യദീയാശ്ശുഭാഃ

സൂക്ഷ്മാ യൽപ്രതിഭാ ച ഗുഢഗണിതം നി�ശ്ശഷകാലക്രിയം

ഭൂ�ഗാളം ഗ്രഹചക്രവാസ്തവമിദം വിശ്വം സ്ഫുടം പശ്യതി.

തസ്യാനുജശ്ശിഷ്യവരഃ പ്രസാദ-

മാശ്രിത്യ ദാ�മാദരനാമ�ധയഃ

മുഹൂർത്തശാസ്രാഭരണം ഗുണാഢ്യം

വിചിത്രവൃത്തം രുചിരം ചകാര.

***

ഇത്യുക്തവിധിവിധാ�നരധ്യാ�യർന്നവഭിരിവ മഹാര�ത്നഃ

സുമുഹൂർത്താഭരണമിദം സുദൃശാം ക�ണ്ഠഷു ഭൂഷണം ഭൂയാൽ.”

ഈ �ശ്ലാകങ്ങളിൽനിന്നു ഗ്രന്ഥകാര�ന്റ പൂർവ്വപുരുഷനായി യജ്ഞൻഎ�ന്നാരു

നമ്പൂരിയുണ്ടായിരുന്നു എന്നും, അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ സ�ഹാദരപുത്രനായി �കശവൻ

എ�ന്നാരു മഹാപണ്ഡിതൻ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നും, അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ അനുജനാ

ണു് ഗ്രന്ഥകർത്താ�വന്നും �വളി�പ്പടുന്നു. �കശവൻ �കരളത്തിൽ പ്രചരിക്കുന്ന

അ�നകം ജാതകപദ്ധതികളിൽ ഒന്നി�ന്റ പ്ര�ണതാവാകുന്നു. അതിൽ നാല്പതു
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�ശ്ലാകങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അതിനു ദിവാകരൻ എ�ന്നാരു �ദവജ്ഞൻ

പ്രൌഢമ�നാരമ എന്ന �പരിൽ ഒരു വ്യാഖ്യാനം എഴുതീട്ടുള്ളതായും അറിവുണ്ടു്.

തൃപ്ര�ങ്ങാടിനു സമീപമുള്ള ഒരു ഗ്രാമത്തിലാണു് ആ കുടുംബംസ്ഥിതി �ചയ്തി

രുന്നതു് എങ്കിലും അതു തളിപ്പറമ്പു ഗ്രാമത്തിൽ �പട്ടതായിരുന്നു എന്നും �വളിവാ

ക്കുന്നു. മുഹൂർത്താഭരണവും മുഹൂർത്തരത്നാദി�പാ�ല മഴമംഗലം പ്രമാണമായി

സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടു്. �കശവ�ദവജ്ഞൻ �കരളത്തിൽ പ്രചരിക്കുന്ന പല ജാതക

പദ്ധതികളിൽ ഒന്നി�ന്റ പ്ര�ണതാവാണു്. അ�ദ്ദഹവും ദാ�മാദര�ന്റ �ജ്യഷ്ഠനും

ഒരാൾത�ന്നയായിരിക്കുവാൻ ന്യായമുണ്ടു്. മുഹൂർത്താഭരണം വട�ശ്ശരി പര�മശ്വ

രൻ നമ്പൂരിയു�ട പുത്രനായ ദാ�മാദരൻനമ്പൂരിയു�ട കൃതിയല്ല. ആ ഗ്രന്ഥത്തി�ന്റ

നിർമ്മാതാവു ഭരദ്വാജ�ഗാത്രജനും വട�ശ്ശരി ഭാർഗ്ഗവ�ഗാത്രജനുമാണു്. എന്നാൽ

പര�മശ്വര�ന്റ പുത്രനും ഒരു �ജ്യാതിർവിത്തായിരുന്നു എന്നുള്ളതിനു സ്ഫുടനിർണ്ണ

യതന്ത്രവിവൃതിയി�ല “പര�മശ്വരം സതനയം” എന്ന പംക്തിജ്ഞാപകമാകുന്നു.

അ�ദ്ദഹമാണു് �കളല്ലൂർ �ചാമാതിരിയു�ട �ജ്യാതിശ്ശാസ്ത്രാചാര്യൻ. ഏതു ഗ്രന്ഥമാ

ണു് അ�ദ്ദഹം നിർമ്മിച്ച�തന്നറിയുന്നില്ല.

നാരായാണൻനമ്പൂരി

മുഹൂർത്തദീപകം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തി�ന്റ പ്ര�ണതാവാണു് നാരായണൻനമ്പൂരി. ആ

ഗ്രന്ഥത്തിൽ താ�ഴ ഉദ്ധരിക്കുന്നപദ്യങ്ങൾ കാണുന്നു:

“ഗജാസ്യ�ഗാശിവഗുരൂൻ നത്വാ മൂർദ്ധ്നാ ക�രാമ്യഹം

മുഹൂർത്തദീപകം സ്വല്പം സ്വല്പബുദ്ധിഹിതായ�വ.

***

“കശ്ചിദ്ദ്വി�ജാ ഗുണഖ്യാത�കശവാഖ്യദ്വിജാത്മജഃ

കാണ്വവസ്ത്വാഹ്വയഗ്രാമജന്മാ നാരായണാഹ്വയഃ

ഇത്ഥം മുഹൂർത്തദീപാഖ്യം മുഹൂർത്താഗമസാരജം

മുഹൂർത്തദർശനം പുണ്യം സജ്ജ�നഃ കൃതവാൻശ്രുതം.”

‘കാണ്വവസ്തു’ എന്നതു ശങ്കരകവി സ്മരിക്കുന്ന തൃക്കണ്ണപുരമായിരിക്കാം. വട�ശ്ശരി

പര�മശ്വരൻനമ്പൂരിയു�ട ഗുരുക്കന്മാരിൽ അന്യതമ�നന്നു �കളല്ലൂർ �ചാമാതിരി

പറയുന്നനാരായണൻപ�ക്ഷഇ�ദ്ദഹമായിരിക്കുവാൻ ഇടയുണ്ടു്. മുഹൂർത്തദീപക

വും മഴമംഗലം സ്മരിക്കുന്നഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഒന്നാകുന്നു.

പുതുമന�ച്ചാമാതിരി

�കാല്ലം ഏഴാംശതകത്തി�ന്റ ആരംഭത്തിൽ വട�ശ്ശരി നമ്പൂരിയു�ട സമകാലിക

നായി ജീവിച്ചിരുന്ന മ�റ്റാരു �ദവജ്ഞനാണു് പുതുമന�ച്ചാമാതിരി. അ�ദ്ദഹത്തി

�ന്റ കൃതികളായി കരണപദ്ധതി, ജാതകാ�ദശമാർഗ്ഗം, ന്യായരത്നം, സ്മാർത്തപ്രാ

യശ്ചിത്തംഎന്നിങ്ങ�നനാലുഗ്രന്ഥങ്ങൾകിട്ടീട്ടുണ്ടു്. കരണപദ്ധതിയു�ടഅവസാ

നത്തിൽ താ�ഴ ഉദ്ധരിക്കുന്ന �ശ്ലാകം കാണുന്നു:

“ഇതി ശിവപുരനാമഗ്രാമജഃ �കാപി യജ്വാ

കിമപി കരണപദ്ധത്യാഹ്വയം തന്ത്രരൂപം

വ്യധിത ഗണിത�മതൽ; സമ്യഗാ�ലാക്യ സന്തഃ

കഥിതമിഹ വിദന്തഃ സന്തുസ�ന്താഷവന്തഃ.”
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കരണപദ്ധതിക്കു് അജ്ഞാതനാമാവായ ഒരു പണ്ഡിതൻ ഒരു ഭാഷാവ്യാഖ്യാനം

രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അതിൽ

“നൂതനഗൃഹ�സാമസുതാ രചിതായാഃ കരണപദ്ധ�തർവിദുഷാ

ഭാഷാം വിലിഖതി കശ്ചിദു് ബാലാനാം �ബാധനാർത്ഥമല്പധിയാം”

എ�ന്നാരു പ്രതിജ്ഞാപദ്യം കാണുന്നു. ഇവയിൽനിന്നു പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥത്തി�ന്റ പ്ര

�ണതാവുപുതുമന�ച്ചാമാതിരിയാ�ണന്നുംഅ�ദ്ദഹം ശിവപുരം ഗ്രാമക്കാരനാ�ണ

ന്നും വിശദമാകുന്നു.

“നവീനവിപി�ന മഹീമഖഭുജാം മണി�സ്സാമയാ-

ജ്യുദാരഗണ�കാഽത്ര യസ്സമഭവച്ച; �തനാമുനാ

വ്യ�ലഖി സുദൃഗുത്തമാ കരണപദ്ധതിസ്സംസ്കൃതാ

ത്രിപഞ്ചശിഖിഭൂമിതപ്രഥിതശാകസംവത്സ�ര”

എന്നു�ഗാവിന്ദഭട്ട�ന്റഗണിതസൂചികയിലുള്ളഒരുപദ്യംവടക്കുംകൂർരാജരാജവർമ്മ

രാജാവു് അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ �കരളീയ സംസ്കൃതസാഹിത്യചരിത്രത്തിൽ ഉദ്ധരിച്ചിരി

ക്കുന്നു. �ഗാവിന്ദഭട്ട�ന്റ കാലഗണന ശരിയായിരിക്കണം. അങ്ങ�നയാ�ണങ്കിൽ

കരണപദ്ധതിയു�ട നിർമ്മിതി ശകാബ്ദം 1353-നു സമമായ �കാല്ലവർഷം 606-ൽ

ആ�ണന്നു വന്നുകൂടുന്നു. ആ �കാല്ലത്തിൽത്ത�ന്നയാണു് വട�ശ്ശരി നമ്പൂരി ദൃഗ്ഗ

ണിതവും കണ്ടുപിടിച്ച�തന്നു നാം ധരിച്ചുവ�ല്ലാ. ‘ഗണിത�മതൽ സമ്യക്’ എന്ന

വാക്യത്തിൽ കലിദിനസൂചനയില്ല. ‘നൂതനഗൃഹം’ പുതുമനയും ‘നവീനവിപിനം’ പു

തുവനവുമാണു്. പുതുമനപുതുവനമായി വിപരിണമിച്ചിരിയ്ക്കണം. അങ്ങ�നആരണ്ടു

സംജ്ഞകളും ഒ�ര ഇല്ല�ത്തക്കുസിദ്ധിച്ചു. ഇന്നു �സാമയാഗാധികാരികളായനമ്പൂ

രിമാർ തൃശ്ശിവ�പരൂർ ഗ്രാമത്തിലി�ല്ലന്നു ചിലർ പറയുന്നതു് ശരിത�ന്ന; എന്നാൽ

ശിവപുര�മന്നു �ചാവ്വരം ഗ്രാമത്തിന്നും �പരു�ണ്ടന്നും �ചാമാതിരി �ചാവ്വരം ഗ്രാ

മക്കാരനായിരിക്കാ�മന്നും നാം അതിന്നു പരിഹാരമായി കരുതിയാൽമതി. കര

ണപദ്ധതി പത്തദ്ധ്യായങ്ങളിൽ രചിക്ക�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു. പ്രസ്തുതഗ്രന്ഥത്തിൽ ഗണി

തപരിഷ്കാരത്തിനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങ�ളപ്പറ്റി പറയുന്നു�ണ്ടങ്കിലും ദൃക്കരണങ്ങ�ളക്കുറിച്ചു

ള്ളസൂചന കാണുന്നില്ല.

“ഗണിതമിദമ�ശഷം യുക്തിയുക്തം പഠ�ന്താ

ഭുവി ഗണകജനാനാമഗ്രഗണ്യാ ഭ�വയുഃ;

അപി ച ഗതിവി�ശഷാൽ കാലതുല്യസ്യ വി�ഷ്ണാ-

സ്സുദൃശമനുഭവ�ന്താ യാന്തി തദ്ധാമ ശുദ്ധം.”

എ�ന്നാരു ഫലശ്രുതി�ശ്ലാകവും �ചർത്തിരിക്കുന്നു. കരണപദ്ധതിയും ജാതകാ�ദ

ശമാർഗ്ഗവും

“മദീയഹൃദയാകാ�ശ ചിദാനന്ദമ�യാ ഗുരുഃ

ഉ�ദതു സതതം സമ്യഗജ്ഞാനതിമിരാരുണഃ”

എന്ന വന്ദന�ശ്ലാകം�കാണ്ടാണു്ആരംഭിക്കുന്നതു്.

ഗ�ണശാദീൻ നമസ്കൃത്യ മയാ ഗുരുമുഖാച്ഛ്റുതഃ

ജാതകാ�ദശമാർ�ഗ്ഗാഽയമവിസ്മർത്തും വിലിഖ്യ�ത”
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എന്നു രണ്ടാമ�ത്ത ഗ്രന്ഥത്തിൽ വിനയ�ദ്യാതകമായ ഒരു വിജ്ഞാപനവുമുണ്ടു്.

അവസാനത്തിൽ

“നവാലയവനാ�ഖ്യാന ധീമതാ �സാമയാജിനാ

കൃതം പ്രകരണം �ഹ്യത�ദ്ദവജ്ഞജനതുഷ്ട�യ”

എന്നു് ഒരു കുറിപ്പു കാണ്മാനുണ്ടു്. ‘പുതുമന’ എന്ന ഇല്ല�പ്പരു ശരിത�ന്ന�യന്നും മു

റയ്ക്കു് അതി�ന ‘പുതുമനക്കാടു് ’ എന്നാണു് പറ�യണ്ട�തന്നുംഈപദ്യത്തിൽനിന്നു

വ്യഞ്ജിക്കുന്നു.

ന്യായരത്നം

ന്യായരത്നവും ഒരു ഗണിതഗ്രന്ഥമാണു്. ‘മദീയഹൃദയാകാ�ശ’ എന്ന വന്ദന�ശ്ലാ

കം�കാണ്ടാണു് ഇതുംആരംഭിക്കുന്നതു്.

“നമസ്കൃത്യ ഗുരൂൻ ഭക്ത്യാ ഗ�ണശാദീൻ ഗ്രഹാനപി

ന്യായരത്നാഹ്വയം കിഞ്ചിൽ ഗണിതം ക്രിയ�ത മയാ”

എന്നു്ആഗ്രന്ഥത്തിൽആചാര്യൻചികീർഷിതപ്രതിജ്ഞ�ചയ്തിരിക്കുന്നു. അതിൽ

എട്ടധ്യായങ്ങൾഅടങ്ങീട്ടുണ്ടു്. ഗ്രന്ഥം �ചറുതാണു്.

ഈ മൂന്നു ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽനിന്നു പുതുമന�ച്ചാമാതിരിക്കു ഗണിതഭാഗത്തിലും

ഫലഭാഗത്തിലും ഒന്നു�പാ�ല �വദുഷ്യമുണ്ടായിരുന്നു എന്നു �തളിയുന്നുണ്ട�ല്ലാ.

കരണപദ്ധതി �കരളത്തി�ല ഒരു പ്രമാണീഭൂതവും പ്രചുരപ്രചാരവുമായ �ജ്യാതി

ഷഗ്രന്ഥമാകുന്നു. സ്മാർത്തപ്രായശ്ചിത്തത്തിനു ‘പുതുമന�ച്ചാമാതിരിയു�ട പ്രായ

ശ്ചിത്തം’ എന്നുത�ന്നയാണു് �പർ നല്കിക്കാണുന്നതു്. അതിൽ വിവിധവൃത്തങ്ങളി

ലായി 173 സംസ്കൃതപദ്യങ്ങൾഅടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അതിലും ‘മദീയ ഹൃദയാകാ�ശ’

എന്ന വന്ദന�ശ്ശാകമുണ്ടു്.

“അഥാശ്വലായനം നത്വാ മുനിം കൌഷീതകം തഥാ

യൽകിഞ്ചിൽബഹ്വൃചസ്മാർത്തപ്രായശ്ചിത്തം വിലിഖ്യ�ത”

എന്നപദ്യത്തിൽനിന്നു്അ�ദ്ദഹംഋ�ഗ്വദിക�ളപരാമർശിക്കുന്നസ്മാർത്തപ്രായശ്ചിത്ത

�ത്തപ്പറ്റി മാത്ര�മ പ്രതിപാദിക്കുന്നുള്ളൂഎന്നുകാണാം.

“ആ�ലപാദ്യനലാഹുതിശ്ചഹവി�ഷാ

നിർവാപആജ്യസ്യ വാ-

ഥാന്വാ�ധരപി �ദവ�താക്തിരിതി താ-

ന്യുൽപത്തികർമ്മാണ്യപി

കാര്യം സ്വിഷ്ടകൃതഃ പുരാഗ്നിമുഖത-

�ശ്ചാർദ്ധ്വം പ്രധാനം മുഹൂ-

ർ�ത്താക്തം ചാവിധിനാ കൃതാനി സകലാ-

�ന്യതാനി ചാവർത്ത�യൽ.”

എന്നപദ്യത്തിൽ വിഷയംആരംഭിക്കുന്നു.
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മാത്തൂർ നമ്പൂരിപ്പാട്

�കരളീയരായ �ജ്യാതിശ്ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ മുഹൂർത്തപദവി എന്ന �പരിൽ നാ�ലാളം

ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അവയിൽ ര�ണ്ടണ്ണം �കാല്ലം എട്ടാം ശതകത്തി�ന്റ

പൂർവ്വാർദ്ധത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന മഴമംഗലം ശങ്കരൻ നമ്പൂരിക്കു മുമ്പും �ശഷം രണ്ടു

പിന്നീടും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളവയാണു്. മഴമംഗലം ബാലശങ്കര�മന്ന �പരിൽ പ്രസിദ്ധ

മായ കാലദീപവ്യാഖ്യയിൽ, ത�ന്റ കാലത്തിനു മുമ്പു പ്രചരിച്ചിരുന്ന മുഹൂർത്തപ

ദവിക�ള ന�ട�ത്ത മുഹൂർത്തപദവി�യന്നും രണ്ടാംമുഹൂർത്തപദവി�യന്നും വ്യവ

ഹരിക്കുന്നു. രണ്ടാംമുഹൂർത്തപദവി�യ മുഹൂർത്ത പദവി�യന്ന �പരിൽത്ത�ന്ന

പല�പ്പാഴും സ്മരിക്കാറുമുണ്ടു്. ആദ്യ�ത്ത മുഹൂർത്തപദവി തലക്കുളത്തു ഭട്ടതിരിയു

�ട�തന്നാണു് പറഞ്ഞുവരുന്നതു്. അതു ശരിയാ�ണാ എന്നു നിശ്ചയമില്ല. രണ്ടാം

മുഹൂർത്തപദവിയു�ട പ്ര�ണതാവാണു് മാത്തൂർ നമ്പൂരിപ്പാടു്. നാമ�ധയ�മ�ന്ത

ന്നറിയുന്നില്ല. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ജനനസ്ഥലം �കാച്ചിയിൽ �ചലക്കരയ്ക്കു സമീപം

പാഞ്ഞാൾഎന്ന �ദശമാ�ണന്നുംആകുടുംബപരമ്പര ഇ�പ്പാഴുമു�ണ്ടന്നുംഅറിയു

ന്നു. സംസ്കൃതത്തിൽ പാഞ്ഞാൾ പാഞ്ചാലഗ്രാമവും മാത്തൂർ മഹാവാസ്തുപുരവുമായി

രൂപം മാറുന്നു. ആ മുഹൂർത്തപദവിത�ന്ന രണ്ടുപാഠങ്ങളിലായി കണ്ടിട്ടുണ്ടു്. ഒന്നു്

“പ്രത്യൂഹപ്രണിഹന്താരം പ്രണിപത്യ ഗണാധിപം

മുഹൂർത്താവഗ�മ മാർഗ്ഗമൃജും കർത്തും യതാമ�ഹ”

എന്ന �ശ്ലാക�ത്താടുകൂടി ആരംഭിക്കുന്നു; അതാണു് മഴമംഗലത്തു ശങ്കരൻനമ്പൂരി

വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുള്ളതും. അതിൽ മംഗലാചരണമുൾ�പ്പ�ട മുപ്പത്താറു �ശ്ലാകങ്ങൾ

അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. മ�റ്റതി�ല പ്രഥമ�ശ്ലാകം

“പ്രത്യൂഹപ്രണിഹന്തൃകിഞ്ചന മഹസ്സഞ്ചിന്ത്യ ഭാസാംനിധിം

ഭാനുഞ്ചക്രിയ�ത മുഹൂർത്തപദവീ സംക്ഷിപ്തശാസ്ത്രാന്തരാ

വർജ്ജ്യാവർജ്ജ്യവി�വകിനീ കൃതസദാചാരാനുസാരാ മയാ

സന്തുഷ്യന്തുതരാം ചിരായ സുധി�യാ �ദവാഃ പ്രസീദന്തു നഃ”

എന്നതാണു്. ഇവയിൽ ആദ്യ�ത്ത പാഠമനുസരിച്ചാണു് മഴമംഗലത്തു ശങ്കരൻന

മ്പൂരിയു�ട വ്യാഖ്യാനം; രണ്ടാമ�ത്ത പാഠത്തി�ന്റ വ്യാഖ്യാതാവു് അർവാചീനനാ

ണു്. അതിൽ നാല്പത്തിമൂന്നു �ശ്ലാകങ്ങൾ ഉൾ�ക്കാള്ളുന്നു.

“ത്രിചത്വാരിംശതാ പ�ദ്യർമ്മുഹൂർത്തപദവീമിമാം

പാഞ്ചാലഗ്രാമവാസ്ത�വ്യാ ദ്വിജഃ കശ്ചിദരീരചൽ.”

എന്നു്അതിൽ ഒടുവിൽ ഒരു �ശ്ലാകംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഇതാ�ണാ മൂന്നാം മുഹൂർത്ത

പദവി എന്നു നിശ്ചയമില്ല. ഇവ കൂടാ�ത മുപ്പത്തിരണ്ടു �ശ്ലാകങ്ങൾ മാത്രമടങ്ങിയ

മ�റ്റാരു മുഹൂർത്തപദവിയുമുണ്ടു്. അതി�ന നാലാം മുഹൂർത്തപദവി എന്നു പറയു

ന്നു.

മഴമംഗലം പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥം വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുള്ളതു�കാണ്ടു �കാല്ലം ഏഴാം ശത

കത്തി�ന്റ മധ്യത്തിലാണു് മാത്തൂരി�ന്റ ജീവിതകാലം എന്നു്ഊഹിക്കാം. പഴയ മു

ഹൂർത്തപദവി�യഅ�ദ്ദഹംസം�ക്ഷപിച്ചു മുപ്പത്തഞ്ചു�ശ്ലാകങ്ങളിൽആശയങ്ങൾ

മുഴുവൻഅടക്കീട്ടുള്ളതു് ഏറ്റവുംആശ്ചര്യകരമായിരിക്കുന്നു.

ഈ മുഹൂർത്തപദവിയിൽ മൂന്നു പരി�ച്ഛദങ്ങളുണ്ടു്. പ്രഥമ പരി�ച്ഛദത്തിൽ

നിത്യ�ദാഷങ്ങ�ളയും ഷഡ്�ദാഷങ്ങ�ളയും കർത്തൃ�ദാഷങ്ങ�ളയും കർമ്മങ്ങളു�ട
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കാലനിർണ്ണയ�ത്തയും പ്രതിപാദിക്കുന്നു. ദ്വിതീയപരി�ച്ഛദത്തിൽ �ഷാഡശക്രി

യകളു�ട മുഹൂർത്തങ്ങൾ നിർണ്ണയിക്കുകയും, തൃതീയ പരി�ച്ഛദത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠ,

ഗൃഹനിർമ്മിതി, ഔഷധ�സവ, യാത്ര, കൃഷി ഇവയ്ക്കുള്ള മുഹൂർത്തങ്ങൾ വിവരിക്കു

കയും �ചയ്യുന്നു. പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥത്തിനു മുമ്പു സൂചിപ്പിച്ച മഴമംഗലത്തി�ന്റ ബാലശ

ങ്കര�മന്ന വിശിഷ്ടമായ ഭാഷാവ്യാഖ്യാനത്തിനു പുറ�മ അജ്ഞാതനാമാവായ ഒരു

പണ്ഡിത�ന്റ മുഹൂർത്തസരണീദീപം എ�ന്നാരു �ചറിയ സംസ്കൃതടീകയും, �പാറ

യന്നൂർ പര�മശ്വരൻ നമ്പൂരിപ്പാട്ടി�ല വരദീപികഎന്നവിസ്തൃതമായ ഒരുസംസ്കൃത

വ്യാഖ്യാനവും, ആഴ്വാ�ഞ്ചരി തമ്പ്രാക്കളു�ട മുഹൂർത്തഭാഷ�യന്ന ഭാഷാവ്യാഖ്യാന

വുമുണ്ടു്.

‘പ്രത്യൂഹപ്രണിഹന്താരം’ എന്ന �ശ്ലാകം വരദീപികാകാരൻ വ്യാഖ്യാനിക്കു

�മ്പാൾ “പഞ്ചസിദ്ധാന്ത—ഷട്സൂത്ര—മുഹൂർത്തരത്ന—മുഹൂർത്തദീപിക—വിധി

രത്നസാരസമുച്ചയ—സർവ്വസിദ്ധി—പഞ്ചാശികാ—കാലപ്രകാശികാ—ചാരദീപികാ—ചാര

സംഗ്രഹ—മാധവീയ—മുഹൂർത്തപദവ്യാദിഷു മുഹൂർത്തശാ�സ്ത്രഷു” എന്ന പംക്തി

യിൽ മുഹൂർത്തശാസ്ത്രപ്രതിപാദകങ്ങളായ പല പൂർവ്വ ഗ്രന്ഥങ്ങ�ളയും സ്മരിച്ചു

“ബഹുവിസ്തരത്വാച്ച അർത്ഥദുർഗ്ഗമത്വാച്ച ഉത്സർഗ്ഗാപവാദബഹുളത്വാച്ച തത്തച്ഛാ

�സ്ത്രഷു തത്തദ്വിധവചനദർശനാച്ച അനനുസൃതസജ്ജനാചാരവചനദർശനാച്ച

ഗ്രന്ഥ വിസ്തരഭീരൂണാമൂഹാ�പാഹാപടൂനാം മന്ദമതീനാം താനിശാ സ്ത്രാണ്യാ�ലാ

ച്യ സുമൂഹൂർത്തകാലജ്ഞാനസ്യ സുദുഷ്കരത്വാൽ” അവ�യ�ക്കാണ്ടു �പാരാത്ത

തിനാലാണു് ആചാര്യൻ നാതിസം �ക്ഷപവിസ്തരവും നാതിസംവൃതാർത്ഥവും നാ

തിഗഹനശബ്ദ ബഹുലവുമായ പുതിയ മുഹൂർത്തപദവി നിർമ്മിച്ച�തന്നുപറയുന്നു.

വരദീപികയു�ട രചന �കാല്ലം 990-ൽആണു്. മുഹൂർത്തസരണീദീപത്തിൽ

“മുഹൂർത്തസരണീദീപം സർവ്വസംശയനാശനം

വ്യാഖ്യാനം ലിഖിതും യത്നം ക�രാമി ജനരഞ്ജനം”

എ�ന്നാരു �ശ്ലാകം കാണുന്നു.

സങ്ഗ്രാമവിജ�യാദയം

ഇതു് ആര്യാവൃത്തത്തിൽ ഇരുപത്തിനാലധ്യായങ്ങളിൽ രചിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥമാ

ണു്.

കവി �കരളീയനായിരിക്കുവാൻ ന്യായമുണ്ടു്. കാല�ദശങ്ങ�ള�യാ നാമ�ധയ

�ത്ത�യാ പറ്റി യാ�താരറിവും ലഭിക്കുന്നില്ല. ആദ്യ�ത്ത പതിനാറദ്ധ്യായങ്ങളിൽ

യുദ്ധവിജയകാംക്ഷിയായ രാജാവിനു നക്ഷത്രം, തിഥി, വാരം, �യാഗം, ലഗ്നം, ഗ്ര

ഹചാരം മുതലായവയു�ടസ്ഥിതിയിൽനിന്നു വരാവുന്നശുഭാശുഭഫലങ്ങ�ള നിരൂ

പണം �ചയ്യുന്നു. 17 മുതൽ 21 വ�രയുള്ളഅധ്യായങ്ങളിൽ മന്ത്രം, യന്ത്രം, ഔഷധം

മുതലായവ�കാണ്ടുശത്രു�സന്യത്തി�ന്റ വ്യാ�മാഹനം, സ്തംഭീകരണം, പ്രത്യുച്ചാട

നം തുടങ്ങിയ വിജയപ്രകാരങ്ങൾഎങ്ങ�നസാധിക്കാ�മന്നുനിർ�ദ്ദശിക്കുന്നു. ഒടു

വില�ത്ത മൂന്നധ്യായങ്ങളിൽ ധാരാലിപ്തകം തുടങ്ങിയ ശസ്ത്രങ്ങളു�ട നിർമ്മിതിയും

മറ്റുമാണു് പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നതു്. പ്രഥമാധ്യായത്തിൽ ആചാര്യൻ ഇങ്ങ�ന പ്ര

സ്താവിക്കുന്നു:

“ജഗ�ദക�ഹതുരീ�ശാ ജഗാദ ജഗ�താ ഹിതായസർവ്വജ്ഞഃ

ശാസ്ത്രമതിവിസ്തരാർത്ഥം യുദ്ധസ്യ ജയാർണ്ണവം നാമ.
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104 അദ്ധ്യായം 21. �ജ്യാതിഷത്തി�ന്റഅഭിവൃദ്ധി

വിഷ്ണുപിതാമഹഗിരിജാനന്ദീന്ദ്രകുമാരചന്ദ്രസൂര്യാ�ദ്യഃ

ഗരു�ഡാര�ഗന്ദ്രമുനിഭിഃ ശ്രുതം ച തച്ഛാസ്ത്രമീശാനാൽ.

യുദ്ധജയാർണ്ണവശാസ്ത്രാദുദ്ധൃത്യ മനാക് ത�താ മയാര്യാഭിഃ

ക്രിയ�ത ശാസ്ത്രം സാരം സംഗ്രാമജ�യാദയം നാമ.”

ശ്രീപര�മശ്വരൻ യുദ്ധജയാർണ്ണവം എ�ന്നാരു ഗ്രന്ഥം നിർമ്മിച്ചു എന്നും, ആ ഗ്ര

ന്ഥം വിഷ്ണു, ബ്രഹ്മാവു, പാർവ്വതീ�ദവി, നന്ദി�കശ്വരൻ, �ദ�വന്ദ്രൻ, സുബ്രഹ്മണ്യൻ,

ചന്ദ്രൻ, സൂര്യൻ, ഗരുഡൻ, അനന്തൻ, മഹർഷിമാർ മുതലായവർ �കട്ടു പഠിച്ചു

എന്നും അതി�ന്റ സാരം ഉദ്ധരിച്ചാണു സംഗ്രാമവിജ�യാദയം താൻ രചിക്കുന്ന

�തന്നും അ�ദ്ദഹം പ്രസ്താവിക്കുന്നു. സംഗ്രാമ ശബ്ദം �കട്ടു ഭ്രമിച്ചു പ്രസ്തുത കൃതി

സംഗ്രാമധീരരവിവർമ്മചക്രവർത്തിയു�ട കാലത്തു നിർമ്മിച്ചതാ�ണന്നു പറയുന്ന

തുപ്രമാദമാകുന്നു. വരാഹ�ഹാരയ്ക്കുവിവരണംഎന്നടീക രചിച്ച ഉഴുത്തിരവാരിയർ

സംഗ്രാമവിജ�യാദയത്തിൽനിന്നു “സാ�മ്നാഭൃഗ്വംഗിരസൌ ദണ്ഡാധീശൌ ദിവാക

�രാർവീജൌ” ഇത്യാദി �ശ്ലാകം ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ടു്. വാരിയർ �കാല്ലം എട്ടാം ശതക

ത്തി�ന്റആരംഭത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നു.

രണദീപിക, കുമാരഗണകൻ

യുദ്ധസംബന്ധമായ പല ഉപ�ദശങ്ങളും നല്കുന്ന മ�റ്റാരു പ്രമാണഗ്രന്ഥമാകുന്നു

രണദീപിക. ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ (1) നയവി�വകം (2) യാത്രാവി�വകം (3) ജയാജ

യവി�വകം (4) കാലവി�വകം (5) ശൂലചക്രാദിവി�വകം (6) പഞ്ചസ്വരവി�വകം

(7) മൃഗവീര്യവി�വകം (8) ഭൂബലവി�വകം എന്നീ �പരുകളിൽ എട്ടു് അധ്യായങ്ങൾ

അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ആദ്യന്തം ആനുഷ്ടുഭവൃത്തത്തിലാണു് പ്രസ്തുത നിബന്ധം രചി

ച്ചിരിക്കുന്നതു്. ഗ്രന്ഥകാര�ന്റ �പർ കുമാര�നന്നാ�ണന്നു്,

“കുമാരനാമ�ധ�യന ഗണ�കന മയാധുനാ

പ്ര�ബാധനാർത്ഥം ബാലാനാം ക്രിയ�ത രണദീപികാ”

എന്നു്ആദ്യത്തിലും

“രാജൽ�കരളരാജരാജമകുടീരാജീവദങ്ഘ്രിദ്വയ-

ശ്രീ�ഗാവിന്ദമഹീസു�രന്ദ്രസഹജശ്രീ�ദവ ശർമ്മാജ്ഞയാ

കൃത്വാസൌ രണദീപികാരചനയാ രാജ്ഞാം ത�മാധ്വംസനം

(ബ്രധ്നീ) യത്യധുനാ കുമാരഗണകഃ; സന്തഃ പ്രസീദന്ത്വതഃ”

എന്നു് അവസാനത്തിലുമുള്ള പദ്യങ്ങളിൽനിന്നു �വളിവാകുന്നു. രണ്ടാമ�ത്ത പദ്യ

ത്തിൽ നിന്നു ഗ്രന്ഥകാരൻ രണദീപിക നിർമ്മിച്ചതു �ഗാവിന്ദൻ എന്ന ബ്രാഹ്മ

ണ�ന്റ അനുജനായ �ദവശർമ്മാവി�ന്റ ആജ്ഞയനുസരിച്ചാ�ണന്നും ഗ്രഹിക്കാ

വുന്നതാണു്. ആ പദ്യത്തി�ല പ്രഥമപാദത്തിൽ കവി സ്മരിക്കുന്ന �കരളരാജരാ

ജൻ ഏ�താ ഒരു �കാച്ചി മഹാരാജാവാ�ണന്നു് എനിക്കു �താന്നുന്നു. �ഗാവിന്ദൻ

പ�ക്ഷഅന്ന�ത്തഇടപ്പള്ളി വലിയതമ്പുരാനായിരിക്കാം. രണദീപിക മൂന്നാമധ്യാ

യത്തിൽ ഗ്രന്ഥകാരൻ �ജ്യാതിർവിത്തായ ഒരു മാധവ�നപ്പറ്റി പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ടു്.

അതു വിദ്യാമാധവനാ�ണന്നു സങ്കല്പിച്ചാലും കുമാരൻ പതിന്നാലാംശതകത്തി

�ന്റ ഒടുവി�ലാ പതിനഞ്ചാം ശതകത്തി�ലാ ജീവിച്ചിരുന്നിരിക്കുവാ�ന മാർഗ്ഗമുള്ളൂ.

അതു �കാണ്ടു മുൻപു നിർ�ദ്ദശിച്ച രാജരാജൻ ഒരു �ചരമാൻ �പരുമാള�ല്ലന്നു
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തീർച്ച�പ്പടുത്താവുന്നതാണു്. ‘ഗണകൻ’ എന്ന ബിരുദം�കാണ്ടു കവി ജാത്യാ

ഒരു ഗണകനായിരുന്നിരിക്കണ�മന്നില്ല. ‘ഉദാരഗണകഃ’ എന്നു പുതുമന�ച്ചാമാ

തിരി�യപ്പറ്റിത്ത�ന്ന വർണ്ണിച്ചുകാണുന്നുണ്ട�ല്ലാ. ഏതു �ജാതിശ്ശാസ്ത്രജ്ഞനും ആ

ബിരുദം സ്വനാമ�ധയ�ത്താടുകൂടി ഘടിപ്പിക്കാവുന്നതാണു്. കുമാരഗണകൻ ഒരു

വലിയ �ദവജ്ഞനായിരുന്നതിനുപുറ�മ അർത്ഥശാസ്ത്രം, സ്വരാഗമം, പക്ഷിവി

ദ്യ മുതലായ പല ശാസ്ത്രങ്ങളിലും നിഷ്ണാതനായിരുന്നു എന്നു ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്നു

വിശദമാകുന്നു. അ�ദ്ദഹം സ്വതന്ത്രചിന്തകനായിരുന്നു എന്നുള്ളതിനും അതിൽ

�തളിവുണ്ടു്:

“വദന്തുബഹുധാ കാമം മുനീന്ദ്രാശ്ശുദ്ധമാനസാഃ;

അഹം സത്യം പ്രവക്ഷ്യാമി യുക്ത്യാ പരമസാരയാ.

ഗ്രാ�മ നിവാസിനാം യദ്വച്ഛൂദ്രാദീനാമനന്തരം

ഭാഗി�നയാൻ പരിത്യജ്യ പു�ത്രാ �ഭാക്താ ഭവിഷ്യതി,

തദ്വൽ സംസർഗ്ഗമാ�ത്രണഹീ�നാപ്യുത്തമതാം വ്ര�ജൽ;

രജതം സ്വർണ്ണസമ്പർക്കാദ്വ്രജ�ത്യവ സുവർണ്ണതാം.

ജാതിവർണ്ണകലാദീനാംക്ഷയവൃദ്ധീ ഭവിഷ്യതഃ;

�മരുമാശ്രിത്യ സൌവർണ്ണാ ഭവന്തി കില വായസാഃ.

തസ്മാദസ്മിൻ �കരളാ�ഖ്യ മഹീ�ദവമഹീത�ല

ശുദ്രാദിഭിരപി �ജ്ഞയം ജന്മദസ്യ ബലാബലം.”

എന്നീപദ്യങ്ങൾപരി�ശാധിക്കുക. �കാല്ലം 825-ൽഇടയ്ക്കാട്ടുനമ്പൂരിയു�ടപ്രശ്നമാർഗ്ഗ

ത്തിൽ രണദീപിക�യ ഒരു പ്രമാണഗ്രന്ഥമായി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നുഎന്നുള്ളതു

“തൽകാലം സൂര്യശീതാംശുശ്രിത രാശിവശാദപി

ജയഭംഗാദികം വാച്യം തഥാ ച രണദീപികാ.”

എന്നപദ്യത്തിൽനിന്നു �വളി�പ്പടുന്നു.

രവിനമ്പൂരി

�കളല്ലൂർ �ചാമാതിരിയു�ട ഗുരുക്കന്മാരിൽ അന്യതമനാണു് രവിനമ്പൂരി. അ�ദ്ദ

ഹം �ജ്യാതിശ്ശാസ്ത്രത്തിലും �വദാന്തത്തിലും പണ്ഡിതനായിരുന്നു. അ�ദ്ദഹ�ത്താടു

�ചാമാതിരി രണ്ടുശാസ്ത്രങ്ങളുംഅഭ്യസിക്കുകയുണ്ടായി. “രവിതആത്ത�വദാന്തശാ

�സ്ത്രണ”എന്നു്ആര്യഭടീയഭാഷ്യത്തിലും

“ശ്രീമദ്ദാ�മാദരം നത്വാ ഭഗവന്തം രവിം തഥാ

തൽപ്രസാദാന്മയാ ലബ്ധം �ജ്യാതിശ്ചരിതമുച്യ�ത.”

എന്നുസിദ്ധാന്തദർപ്പണത്തിലുംഅ�ദ്ദഹംഈആചാര്യ�നസബഹുമാനംസ്മരിയ്ക്കു

ന്നു. �ജ്യാതിഷത്തിൽ രവി ആചാരദീപിക എ�ന്നാരു ഗ്രന്ഥം രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ആചാ

രദീപിക മുഹൂർത്താഷ്ടകത്തി�ന്റ വൃത്തിയാകുന്നു.

“�ജ്യാതിർമ്മയം ശിവം നത്വാ വൃത്തിരാചാരദീപികാ

പ�ദ്യർമുഹൂർത്താഷ്ടകസ്യ ക്രിയ�തഽല്പീയസീ മയാ”
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എന്നപദ്യം �നാക്കുക.

�ദശമംഗലത്തു് ഉഴുത്തിരവാരിയർ

വരാഹമിഹിര�ന്റ �ഹാര ഇരുപത്താറധ്യായങ്ങൾക്കുംസവിസ്തരമായുള്ളഒരുവ്യാ

ഖ്യാനമാണു് ഉഴുത്തിരവാരിയരു�ട വിവരണം. ‘രുദ്രൻ’ എന്ന പദത്തി�ന്റ തത്ഭ

വമാണു് ഉഴുത്തിരൻ. വ്യാഖ്യാനത്തി�ന്റ ആരംഭത്തിൽ വാരിയർ ഗണപതി�യയും

ശ്രീപര�മശ്വര�നയുംബ്രാഹ്മണ�രയും താ�ഴക്കാണുന്നപദ്യങ്ങളിൽ വന്ദിക്കുന്നു:

“ജയതി ഭഗവാൻ ഗജാ�സ്യാ യൽകർണ്ണവ്യജനമാരുതാ ഭജതാം

യാ�ന്താ വ്യസനാനി ഹരന്ത്യായാന്തശ്ചാർപ്പയന്ത്യഭീഷ്ടാനി.”

“സത്യജ്ഞാനപ്രദാ�യഷ്ട �ദശകാലപ്ര�ബാധി�ന

നമഃ ശ്രീഗുര�വ സാക്ഷാൽ പര�മശ്വരമൂർത്ത�യ.”

“�യഷാമാത്മനി ഗർഭസംസ്കൃതിമു�ഖർമ്മൌഞ്ജീ നിബന്ധാന്തി�മഃ

പൂ�തഃ കർമ്മഭിരത്ര ഭാതി വിധിവദ്ബ്രഹ്മപ്രതിഷ്ഠാപിതം,

ശ്രൌതസ്മാർത്തസമസ്തകർമ്മസതതാനുഷ്ഠാനനിഷ്ഠാത്മന-

സ്താ�നതാൻ പ്രണമാമി ഭൂമിവിബുധാനിഷ്ടാർത്ഥകല്പദ്രുമാൻ.”

രണ്ടാമ�ത്ത �ശ്ലാകത്തിൽ ദൃഗ്ഗണിതക്കാര�നക്കൂടി ഗ്രന്ഥകാരൻ അഭിവാദനം

�ചയ്യുന്നതായി വിചാരിക്കാ�മന്നു മുമ്പുസൂചിപ്പിച്ചുവ�ല്ലാ. ‘ശ്രീഗുര�വ’ എന്ന വി�ശ

ഷണം ആചാര്യൻ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടു�ണ്ടങ്കിലും ദൃഗ്ഗണിതകാര�ന്റ അ�ന്തവാസിയായി

രുന്നു അ�ദ്ദഹ�മന്നു �താന്നുന്നില്ല. അ�ത�ന്തന്നാൽ ഗ്രന്ഥത്തി�ന്റ അവസാന

ത്തിൽ

“ഭദ്രാഗീർന്നിധൃതാദ്യഹ്നി മക�രഽർക്കബു�ധാദ�യ

ഇദം �ഹാരാവിവരണം രു�ദ്രണസുസമാപിതം.”

എ�ന്നാരു പദ്യം കാണുന്നു. കലിദിനസൂചകമായ പ്രസ്തുത പദ്യത്തി�ന്റ പ്രഥമപാ

ദത്തിൽനിന്നു �കാല്ലം 702-ആമാണ്ടിടയ്ക്കാണു് ഗ്രന്ഥരചന സമാപ്തമായതു് എന്നു്

അറിയുവാൻ ഇടവരുന്നു.

ഈ രുദ്രൻ �ദശമംഗലത്തു വാരിയന്മാരിൽ ഒരാളായിരുന്നു എന്നും കൂടല്ലൂർ

മനയ്ക്കൽ �ചന്നു വ്യാകരണം പഠിച്ചു വിവിധ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിഷ്ണാതനായിത്തീർന്നു

എന്നുംഐതിഹ്യമുണ്ടു്. ആ മനയ്ക്ക�ല മഹൻമൂസ്സതും വാരിയരും സതീർത്ഥ്യന്മാരാ

യിരുന്നുഎന്നും,

“കൃത്വാ രുക്മിസ�ഹാദരീകമിതരി പ്രാവണ്യപൂതം മന-

സ്തദ്വിഭ്രമ്യ ഗിരാ വരാഹമിഹി�രാ�ക്തരർത്ഥനാമിശ്രയാ

സത്സ്വീകൃത്യനുവിദ്ധമാഗമികതാപ്രാണം സുധീന്ദ്രപ്രിയാ-

യാർത്ഥം വ്യാകൃഷി വാസ്തവജ്ഞസദ�ന നന്വല്പയാഹംധിയാ.”

എന്ന വ്യാഖ്യാനാന്തത്തി�ല �ശ്ലാകം അതിനു �തളിവാ�ണന്നും ചില പണ്ഡിത

ന്മാർ പറയുന്നു. സുധീന്ദ്രപ്രിയനായആ നമ്പൂരിപ്പാട്ടി�ല അഭ്യർത്ഥനഅനുസരിച്ചു

വാസ്തവജ്ഞസദനത്തിൽവച്ചു വാരിയർ വിവരണം രചിച്ചു എന്നു് ഈ �ശ്ലാകത്തി

നു് ഒരുവിധംഅർത്ഥകല്പന�ചയ്യാം. വാസ്തവജ്ഞസദനം �നരറിയുന്നവരു�ട മന,
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അതായതു് നാ�റരി ഇല്ലമാ�ണന്നുകൂടി പറയാ�മാ? അതുപ്രയാസംത�ന്ന. മാഘ

�ന്റശിശുപാലവധത്തിനുബാല�ബാധികഎന്നവ്യാഖ്യാനം രചിച്ച �ദശമംഗലത്തു

ശ്രീകണ്ഠവാരിയർത�ന്റകുടുംബത്തിൽതനിക്കുമുമ്പു് ഒരുരുദ്രനും മൂന്നുശ്രീകണ്ഠന്മാ

രുമുണ്ടായിരുന്നതായി പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ആ ഭാഗം ഇവി�ട ഉദ്ധരിക്കാം:

“പാ�രദക്ഷിണഗംഗമസ്തി മഹിതസ്സ്വസ്തിപ്ര�ദാ �ദഹിനാം

�ദശഃ �കാപി ശശാങ്കചൂഡരമണീ സാന്നിധ്യനി�ത്യാത്സവഃ

�വതാനാഗ്നിവി�ലാലധൂമപടലീ സൌഗന്ധ്യ�നരന്തരീ-

മംഗ�ല്യാ ജയസിംഹമംഗല ഇതി �ക്ഷാണീസു�രരർച്ചിതഃ.

വിദ്യ�ത തത്രസാഹിത്യവിദ്യാഭ്യാസഖളൂരികാ

വിശ്വപാരശ�വന്ദ്രസ്യ വിശ്രുതം ഭവ�നാത്തമം.

പാരമ്പ�ര്യണ ജായ�ന്ത �യ തത്രസുകൃ�താദയാൽ

ആചാര്യാ ഏവ �തസർ�വ്വ �കരളക്ഷ്മാഭുജാം നൃണാം.

രുദ്രാഭിധാനാ തത്രാസീദു് ഭാരത്യാഃ പുരുഷാകൃതിഃ

പര�ക്രാഡസ്ഥലാക്രീഡരുദ്ര താദാത്മ്യമുദ്രിതാ.

ആപഞ്ചാശൽസമാ�സ്സായം ശ്രീപഞ്ചാക്ഷരജീവനം

ചകാരാ�സവ്യ സാഹിത്യവിദ്യാം സ്വകുലവർത്തിനീം.

പരസ്പ�രാപമൌ ശാന്തൌ തദ്വം�ശ സാർവ്വലൌകികൌ

ശ്രീകണ്ഠാഖ്യാവുഭൌ ജാതൌ സാഹി�ത്യകപരായണൌ.

അഥാത്മനാ സൂസംവൃദ്ധം �ദവശ്ചന്ദ്രാർദ്ധ�ശഖരഃ

ശ്രീപര�ക്രാഡവാസ്തവ്യസ്തൽകുലം വീക്ഷ്യ ഹൃഷ്ടവാൻ.

സ തത്ര ജന്മലാഭായ കതുകീ പര�മശ്വരഃ

ശ്രീകണ്ഠാൽ പിതൃതുല്യാം�ഗാ ദ്വിതീയാദുദഭൂൽസ്വയം.

സബാല്യാൽ പ്രഭൃതി ശ്രീമാൻ സാഹിത്യസുരപാദപഃ

അതിഗംഭീരവാഗ്ഗുംഭസുഭഗംഭാവു�കാ ബഭൌ.

ശ്രീകണ്ഠാഖ്യ ഇതി സ്പഷ്ടനിജാവിർഭാവകൌതുകഃ

അസൂത ജഗതാം ഭൂ�ത്യ ശിഷ്യകല്പദ്രുമാനസൌ.

ജ്ഞാ�നന വാചാ വയസാ പ്രവൃദ്ധത്വമു�പയിവാൻ

�സാഽഭജൽ പലിതാ�ഭാഗം പുണ്യാങ്കുരമി�വാദിതം.

യഥാ യഥാ വ�യാ ജാതം തസ്യജ്ഞാനഗരീയസഃ

തഥാ തഥാ സമായാതാ സ്വച്ഛതാ മനസസ്ത�നാഃ.

ശീതളീകൃതചിത്തസ്യ ശ്രീ�കാലൂരഗിരീന്ദ്രജാ
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108 അദ്ധ്യായം 21. �ജ്യാതിഷത്തി�ന്റഅഭിവൃദ്ധി

പ്രവി�വശാന്തരാത്മാനം ശിവ�സ്യവാസ്യ നിർവൃതാ.

ജയസിംഹാദിമംഗല്യവാസ്തവ്യഃ ശ്രീമ�ഹശ്വരഃ

അ�നനസൌഹൃദമധാൽ പര�ക്രാ�ഡശ്വ�രച്ഛയാ.

സദാശിവപദാം�ഭാജഭക്തിഭാരരസായനം

മൂർദ്ധ്നാ വഹന്നസാവു�ച്ചരാന�താ . . . . . .

അംഗസ്യാംഗസ്യ തസ്യാസ്യ സ്മാരംസ്മാരം കുതൂഹലീ

കിന്നു വ�ക്ഷ്യ ത�താ ജാതഃ തന്നാമാഹം സതാം മതഃ.

ഗു�രാരനന്തരം �സാഽഹം കാരു�ണ്യനാസ്യ ഭൂയസാ

ബാല�കാപി പ്രയ�ത്നന കുലവിദ്യാമുദൂഢവാൻ.

മനുസ്കാരാംബുജസ്ഥാസ്നുഗുരുഭൂതനി�യാഗതഃ-

അഹം പുനര്യാജ്യശിക്ഷാദ�ക്ഷാ �ദശികതാമഗാം.

ഗു�രാർന്നി�യാഗാദ്യാജ്യാനാം ശശ്വൽ പ്രാർത്ഥനയാപി ച

ചതുഷ്ടയാദിഗ്രന്ഥാനാം വ്യാഖ്യാ ബഹ്വ്യഃ കൃതാ മയാ.

�സാഹം മാഘക�വഃ കാവ്യപാരാവാരം തിതീർഷയാ വിത�നാമി സുവി

സ്തീർണ്ണാം വ്യാഖ്യാനൌകാം വിചക്ഷണഃ.”

ഒടുവിൽ “ഇതി ശ്രീകണ്ഠാചാര്യശി�ഷ്യണശ്രീക�ണ്ഠന വിരചി�ത” എ�ന്നാരു കുറി

പ്പും കാണുന്നുണ്ടു്. �ദശ (ജയസിംഹ) മംഗലത്തു വാര്യന്മാർ സാമൂതിരി�ക്കാവിലക

�ത്തആചാര്യന്മാരാ�ണന്നും മാഘവ്യാഖ്യാകാര�ന്റ മൂന്നു പൂർവന്മാരും ശ്രീകണ്ഠാ

ഭിധന്മാരായിരുന്നു എന്നും ആ വാരിയത്തിൽ ആദ്യ�ത്ത പണ്ഡിത�ശ്രഷ്ഠൻ ഒരു

ഉഴുത്തിരവാരിയരായിരുന്നുഎന്നും അ�ദ്ദഹം അൻപതു വയസ്സുവ�ര ജീവിച്ചിരുന്നു

എന്നും അവ�രല്ലാവരും സാഹിത്യത്തിൽ വിചക്ഷണന്മാരായിരുന്നു എന്നും തൃപ്പ

റ�ങ്ങാട്ടു ശിവൻ അവരു�ട കുല�ദവതയായിരുന്നു എന്നും മാഘവ്യാഖ്യാകാര�ന്റ

പിതാവു വാർദ്ധക്യത്തിലാണു് മരിച്ചതു് എന്നും മറ്റും നാംഈ �ശ്ലാകങ്ങളിൽനിന്നു

ധരിയ്ക്കുന്നു. വിവരണകാര�നയല്ല ശ്രീകണ്ഠൻ ഇവി�ട സ്മരിക്കുന്നതു്. ആ�ണങ്കിൽ

അ�ദ്ദഹം ഒരു �ജ്യാതിർവി�ത്തന്നുപറയാ�തയിരിക്കുകയില്ല�ല്ലാ.

വിവരണകാരനു വ്യാകരണം, മീമാംസ, �യാഗം, മുതലായി പല ശാസ്ത്രങ്ങളി

ലും പ്രശംസനീയമായ പാണ്ഡിത്യമുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതിനു് ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽ

ത്ത�ന്ന ധാരാളം ലക്ഷ്യമുണ്ടു്. കല്യാണവർമ്മാവി�ന്റ സാരാവലി, കൃഷ്ണീയം,

സ്വല്പജാതകം, പരാശര�ഹാര, മഹായാത്ര മുതലായി പല �ജ്യാതിഷഗ്രന്ഥങ്ങ

ളിൽനിന്നും, ഗാർഗ്ഗി, ഭ�ട്ടാൽപലൻ, ശ്രീപതി, ബാദരായണൻ, യവ�നശ്വരൻ,

ജീവശർമ്മാ, വിദ്യാമാധവൻ, മണിമന്ഥൻ, സത്യൻ തുടങ്ങിയ പൂർവസൂരികളു�ട

കൃതികളിൽനിന്നും അ�ദ്ദഹം പ്രമാണങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കുന്നു. കൃഷ്ണീയ�ത്തപ്പറ്റി മുമ്പു

പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
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അഷ്ടമംഗലപ്രശ്നം

ഈ ഗ്രന്ഥവും ഉഴുത്തീരവാരിയരു�ട കൃതിയാ�ണന്നു വിചാരി�ക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

എ�ന്തന്നാൽ ‘ജയതി ഭഗവാൻ ഗജാ�സ്യാ’ ‘സത്യജ്ഞാനപ്രദാ�യഷ്ട’ ‘�യഷാമാ

ത്മനി’ ഇത്യാദി �ശ്ലാകങ്ങൾഅതി�ന്റആരംഭത്തിലും കാൺമാനുണ്ടു്.

“വിധാത്രാ ലിഖിതാ യാസൌ ലലാ�ടഽക്ഷരമാലികാ

�ദവജ്ഞസ്താം പ�ഠദ്വ്യക്തം �ഹാരാനിർമ്മലചക്ഷുഷാ.

ആ�ദശവിധാനമിദം പാരമ്പര്യക്രമാഗതംജ്ഞാനം

അപ്യഷ്ടമംഗലാഖ്യം വിലിഖ്യ�ത ഗുരുകൃപാവലം�ബന.”

എന്നപദ്യങ്ങളുംഈകൃതിയിലുള്ളവത�ന്ന.

�കളല്ലൂർ നീലകണ്ഠ�സാമയാജി

വട�ശ്ശരി പര�മശ്വരൻ നമ്പൂരിക്കു സമശീർഷനായി �കരളീയർ സാമാ�ന്യന കരു

തി�പ്പാരുന്നസർവതന്ത്രസ്വതന്ത്രനായഒരു �ജ്യാതിശ്ശാസ്ത്രജ്ഞനാണു് �കളല്ലൂർനീ

ലകണ്ഠ�സാമയാജി. അ�ദ്ദഹം �കളല്ലൂർ �ചാമാതിരി എന്ന �പരിലാണു് സാധാര

ണമായി അറിയ�പ്പടുന്നതു്. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ കൃതികളായി അഞ്ചു ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നമു

ക്കു ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അവ (1) ആര്യഭടീയഭാഷ്യം (2) തന്ത്രസംഗ്രഹം (3) സിദ്ധാന്തദർപ്പ

ണം (4) �ഗാളസാരം (5) ചന്ദ്രച്ഛായാഗണിതം. ഗ്രഹനിർണ്ണയം എ�ന്നാരു ഗ്രന്ഥം

കൂടി ഉള്ളതായി ചിലർ പറയുന്നു. അതുഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല.

ചരിത്രം

നീലകണ്ഠ�സാമയാജി ത�ന്നപ്പറ്റി ആര്യഭടീയഭാഷ്യത്തി�ല ഗണിതപാദാന്ത

ത്തിൽ ഇങ്ങ�നപ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു:

“ഇതിശ്രീകുണ്ഡജഗ്രാമ�ജനഗാർഗ്ഗ്യ�ഗാ�ത്രണാശ്വലായ�നനഭാ�ട്ടന �കരളസൽഗ്രാമ

ഗൃഹ�സ്ഥന ശ്രീ �ശ്വതാരണ്യനാഥ പര�മശ്വരകരുണാധികരണഭൂതവിഗ്ര�ഹണ

ജാത�വദഃ– പു�ത്രണ ശങ്കരാഗ്ര�ജന ജാത�വ�ദാമാതു�ലന ദൃഗ്ഗണിതനിർമ്മാ

പക പര�മശ്വരപുത്രശ്രീദാ�മാദരാത്ത�ജ്യാതിഷാമയ�നനരവിതആത്ത�വദാന്ത

ശാ�സ്ത്രണ സുബ്രഹ്മണ്യസഹൃദ�യന നീലക�ണ്ഠന �സാമസുതാ വിരചിതവിവിധ

ഗണിതഗ്ര�ന്ഥനദൃഷ്ടബഹൂപപത്തിനാസ്ഥാപിതപരമാർ�ത്ഥനകാ�ലനശങ്കരാ

ര്യനിർമ്മി�തശ്രീമദാര്യഭടാചാര്യവിരചിതസിദ്ധാന്തവ്യാഖ്യാ�ന മഹാഭാ�ഷ്യ ഉത്ത

രഭാ�ഗ യുക്തിപ്രതിപാദനപ�രത്യക്താന്യഥാപ്രതിപത്തൌ നിരസ്തദുർവ്യാഖ്യാപ്ര

പ�ഞ്ച സമുദ്ഘാടിതഗൂഢാർ�ത്ഥ സകലജനപദജാതമനുജഹി�ത നിദർശിതഗീ

തിപാദാർ�ത്ഥ സർവ�ജ്യാതിഷാമയനരഹസ്യാർത്ഥ നിദർശ�ക സമുദാഹൃതമാ

ധവാദിഗണിതജ്ഞാചാര്യകൃതയുക്തി സമുദാ�യ നിരസ്താഖിലവിപ്രതിപത്തിപ്രപ

ഞ്ചസമുപജനിത സർവ�ജ്യാതിഷാമയനവിദമലഹൃദയസരസിജവികാ�സ നിർ

മ്മ�ല ഗംഭീ�ര അന്യൂനാനതിരി�ക്ത ഗണിതപാദഗതാര്യാത്ര യസ്ത്രിംശദ്വ്യാഖ്യാനം

സമാപ്തം.”

ഈ വാക്യത്തിൽ നിന്നു് അ�ദ്ദഹം �ത�ക്കമലയാളത്തിൽ സുപ്രസിദ്ധമായ

തൃക്കണ്ടിയൂർ ഗ്രാമത്തിൽ ജനിച്ചു എന്നും അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ഇഷ്ട�ദവത (�ശ്വതാര

ണ്യം) തൃപ്ര�ങ്ങാട്ടു ശ്രീപര�മശ്വരനായിരുന്നു എന്നും അച്ഛനു ജാത�വദ�സ്സന്നും

അനുജനു ശങ്കര�നന്നും ഭാഗി�നയനു ജാത�വദ�സ്സന്നുമായിരുന്നു നാമ�ധയങ്ങ

�ളന്നും ദൃഗ്ഗണിതകാരനായ പര�മശ്വരൻനമ്പൂരിയു�ട പുത്രൻ ദാ�മാദരൻ �ജ്യാ
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110 അദ്ധ്യായം 21. �ജ്യാതിഷത്തി�ന്റഅഭിവൃദ്ധി

തിശ്ശാസ്ത്രത്തിലും രവിനമ്പൂരി �വദാന്തത്തിലും ഗുരുക്കന്മാരായിരുന്നു എന്നും സുബ്ര

ഹ്മണ്യ�ന�ന്നാരു വയസ്യനും അ�ദ്ദഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു എന്നും സ്പഷ്ടമാകുന്നു.

ദാ�മാദരൻ, രവി എന്നീ ഗുരുക്കന്മാ�രപ്പറ്റി മുമ്പുസൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

കാലം

തന്ത്രസംഗ്രഹംഎട്ടധ്യായങ്ങളിൽനാന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ടു�ശ്ലാകങ്ങ�ള �കാണ്ടുനി

ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥമാകുന്നു. അതി�ന്റ ഉപക്രമത്തിൽ

“�ഹ വി�ഷ്ണാ നിഹിതം കൃത്സ്നം ജഗത്ത്വ�യ്യവ കാര�ണ

�ജ്യാതിഷാം �ജ്യാതി�ഷ ത�സ്മന�മാ നാരായണായ �ത”

എന്നും ഉപസംഹാരത്തിൽ

“�ഗാളഃ കാലക്രിയാ ചാപി �ദ്യാത്യ�തഽത്ര മയാ സ്ഫുടം

ലക്ഷ്മീശനിഹിതധ്യാ�നരിഷ്ടം സർവം ഹി ലഭ്യ�ത”

എന്നും �ശ്ലാകങ്ങളുണ്ടു്. ഈ �ശ്ലാകങ്ങളിൽനിന്നു ഗ്രന്ഥരചനയു�ട ആരംഭത്തി

�ന്റയും പരിസമാപ്തിയു�ടയും കാലങ്ങൾ കലിദിനസംഖ്യകൾ�കാണ്ടു സൂചിപ്പിക്കു

ന്നു എന്നു ചിലർ പറയുന്നു. അതു ശരിയാ�ണങ്കിൽ തന്ത്രസംഗ്രഹം ആരംഭിച്ചതു

�കാല്ലം 676-ആമാണ്ടു മീനമാസം 26-ആംതിയ്യതിയും അവസാനിച്ചതു �മടമാസം

1-ആംനുയുമാ�ണന്നു നാം ധരിക്കുന്നു. എന്നാൽ അ�ഞ്ചാ ആ�റാ ദിവസം�കാ

ണ്ടു് എഴുതിത്തീർത്ത ഒരു ഗ്രന്ഥമാണു് അതു് എന്നുസങ്കല്പിക്കുവാൻ നിവൃത്തിയില്ല.

718-ൽ ഈഞ്ചക്കഴ്വാ മാധവൻനമ്പൂരി പ്രശ്നസാരം രചിക്കുന്ന കാലത്തു് അ�ദ്ദഹം

ജീവിച്ചിരുന്നു. അന്നു് അ�ദ്ദഹം വ�യാധികനായിരുന്നിരിക്കണം. ആ�കക്കൂടി

�നാക്കു�മ്പാൾ �കാല്ലം 640-നും 720-നും ഇടയ്ക്കാണു് അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ജീവിതകാലം

എന്നു വന്നുകൂടുന്നു.

ഗ്രന്ഥങ്ങളു�ട പൌർവാപര്യം

ആര്യഭടീയഭാഷ്യത്തിൽ നീലകണ്ഠൻ ‘ഏതൽ സർവമസ്മാഭിർ�ഗ്ഗാളസാ�ര പ്രദർ

ശിതം’ എന്നും ‘അത ഏ�വാക്തം മയാ തന്ത്രസംഗ്ര�ഹ’ എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു

�കാണ്ടു് അവ രണ്ടും ഭാഷ്യത്തിനുമുമ്പു രചിച്ചതാ�ണന്നു സിദ്ധിക്കുന്നു. താ�ഴക്കാ

ണുന്ന �ശ്ലാകം �ഗാളസാരത്തിലുള്ളതാണു്:

“�ഗാളാകാരാ പൃഥ്വീ സർവാധാരാ സ്വയം നിരാധാരാ

�ജ്യാതിർ�ഗ്ഗാളഃ പരി�താ യാ�മവ സദാ ഭ്രമയതി സാ ജയതി.”

സിദ്ധാന്തദർപ്പണത്തി�ന്റ നിർമ്മിതി എ�പ്പാളാ�ണന്നു് അറിയുന്നില്ല. അതിൽ

ആ�ക മുപ്പതു് അനുഷ്ടുപ്�ശ്ലാകങ്ങ�ളയുള്ളൂ.

“ഗാർഗ്ഗ്യ�കരളസദ്ഗ്രാമനീലക�ണ്ഠന നിർമ്മിതം

സിദ്ധാന്തദർപ്പണം ശാസ്ത്രമലിഖച്ഛങ്കരാഭിധഃ”

എ�ന്നാരു �ശ്ലാകം ഒരു പ്രതീകഗ്രന്ഥത്തിൽ കാണുന്നുണ്ടു്.

“വിംശത്യനുഷ്ടുഭാ സ്പഷ്ടം കൃതം ശാസ്ത്രമിഹാഖിലം

ദശഭിർന്യായഭാ�ഗശ്ചസം�ക്ഷപാ�ദവ ദർശിതഃ”

എന്നു ഗ്രന്ഥത്തി�ന്റ അവസാനത്തിൽ ആചാര്യൻ ആ വിവരം വിശദമാക്കിയിരി

ക്കുന്നു.
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�കരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 2 111

ആര്യഭടീയഭാഷ്യം

ആര്യഭടീയഭാഷ്യമാണു് �കളല്ലൂർ �ചാമാതിരിയു�ട അതിപ്രധാനമായ കൃതി. പാ

ണിനിക്കു പതഞ്ജലി എന്ന�പാ�ലയാണു് ആര്യഭടനു �ചാമാതിരി എന്നു ചുരുക്ക

ത്തിൽ പറയാം. അത്ര സർവങ്കഷവും മർ�മ്മാൽഘാടകവുമായ ഒരു മഹാഭാഷ്യം

ത�ന്നയാണു്അ�ദ്ദഹംആര്യഭടീയത്തിനു നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നതു്. അതി�ന്റ�വശി

ഷ്ട്യ�ത്തപ്പറ്റി ഗ്രന്ഥകാരൻ, മുമ്പുഞാൻ ഉദ്ധരിച്ച വാക്യത്തിൽ �ചയ്തിട്ടുള്ളപ്രശംസ

അ�ശഷംഅതിസ്തുതിയല്ല. ആഴ്വാ�ഞ്ചരി നാരായണൻതമ്പ്രാക്കളു�ടആജ്ഞയനു

സരിച്ചു്ഏതാനുംസൂത്രങ്ങൾക്കുതാൻബ്രഹ്മചാരിയായിരുന്നകാലത്തു് ഒരു ഭാഷ്യം

നിർമ്മിച്ചു എന്നും ആ മനയ്ക്കൽ ഉണ്ണിക�ള പഠിപ്പിച്ചു താമസിച്ചിരുന്ന ത�ന്റ അനു

ജൻ ശങ്കരൻ ചില സൂത്രങ്ങളു�ട യുക്തികൾ അ�ദ്ദഹത്തിനു മനസ്സിലാക്കി�ക്കാടു

ത്തുഎന്നുംആതമ്പ്രാക്കളു�ട മരണാനന്തരം വാർദ്ധക്യത്തിലാണു് താൻ പ്രസ്തുത

ഭാഷ്യം രചിക്കുവാൻആരംഭിച്ച�തന്നുംഅതിൽ ഭാസ്കരാദി മഹാചാര്യന്മാരു�ട മത

ങ്ങ�ളപ്പറ്റി�പ്പാലും വിമർശനം �ചയ്യുവാൻ താൻ മുതിർന്നിട്ടു�ണ്ടന്നും ആര്യഭടീയ

ത്തി�ല ഗീതികാപാദം വിട്ടു ബാക്കിയുള്ള ത്രിപാദി മാത്ര�മ താൻ വ്യാഖ്യാനിക്കു

ന്നുള്ളൂഎന്നും �ചാമാതിരി പ്രസ്താവിക്കുന്നു. താ�ഴക്കാണുന്ന വാക്യങ്ങളിൽനിന്നു്

ഈവസ്തുതകൾ �വളിവാകുന്നതാണു്:

“യന്മയാത്ര �കഷാഞ്ചിൽ സൂത്രാണാം തദ്യുക്തീഃ പ്രതിപാദ്യ കൌഷീതകി

നാ�ഢ്യന നാരായണാ�ഖ്യന വ്യാഖ്യാനം കാരിതം അതസ്ത�ദവാത്ര ലിഖ്യ�ത.”

“ഇതീദം പ്രഥ�മ വയ�സ്യവ വർത്തമാ�നന മയാ ദ്വിതീയവയസി സ്ഥി�തന

കൌഷീതകിനാ�ഢ്യന കാരിതം. അത്ര �കഷാഞ്ചിദ്യുക്തയഃ പുനരസ്മദനു�ജന

ശങ്കരാ�ഖ്യന തത്സമീ�പഽധ്യാപയതാ വർത്തമാ�നന ത�സ്മ പ്രതിപാദിതാഃ.

തസ്യാഢ്യത്വാൽ സ്വാതന്ത്ര്യാച്ച തത്ര വ്യാപാരശ്ച നിർവൃത്തഃ. തസ്മിൻ സ്വർഗ്ഗ�ത

പുനരത ഏവ മയാദ്യ പ്രവയസാ ജ്ഞാതാ യുക്തീഃപ്രതിപാദയിതും ഭാസ്കരാദിഭി

രന്യഥാ വ്യാഖ്യാതാനാം കർമ്മാണ്യപി പ്രതിപാദയിതും യഥാ കഥഞ്ചി�ദവ വ്യാ

ഖ്യാനമാരബ്ധം.” “ത�ത്രയം ത്രിപാദ്യസ്മാഭിർവ്യാചിഖ്യാസിതാ, യതസ്തദ്വ്യാ�ഖ്യയ

രൂപത്വാദു് ഗീതികാപാദ�സ്യതദ്വ്യാഖ്യാ�ന�നവാർത്ഥഃ പ്രകാ�ശത.”

“ഇതി കൌഷീതകീ ശ്രുത്വാ �നത്രനാരായണഃ പ്രഭുഃ

മഹ്യം ന്യ�വദയസ്ത�സ്മത�ദവം പ്രത്യപാദയം.”

എന്നപദ്യത്തിൽനിന്നും മറ്റും �ചാമാതിരിആഴ്വാ�ഞ്ചരി തമ്പ്രാക്കളു�ടആശ്രിതനാ

യിരുന്നുഎന്നുസിദ്ധിക്കുന്നു. �ചാമാതിരിക്കു �ജ്യാതിഷം, �വദാന്തം എന്നീ ശാസ്ത്ര

ങ്ങൾക്കുപുറ�മ മീമാംസ, വ്യാകരണം, ന്യായം എന്നീ ശാസ്ത്രങ്ങളിലും പാണ്ഡിത്യം

ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നു് അനുമാനിക്കുന്നതിനു് ആര്യഭടീയഭാഷ്യം വഴിനല്കുന്നു. പാർ

ത്ഥസാരഥിമിശ്ര�ന്റ വ്യാപ്തി നിർണ്ണയത്തിൽനിന്നു് ഒരു �ശ്ലാകം അ�ദ്ദഹം ഭാഷ്യ

ത്തിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ടു്.

ചന്ദ്രച്ഛായാഗണിതാ

ചന്ദ്രച്ഛായാഗണിതവും അതി�നാരു വ്യാഖ്യയും �ചാമാതിരി രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. വ്യാഖ്യയി

�ല ഒരു �ശ്ലാകം ചുവ�ട �ചർക്കുന്നു:

“ജന്മസ്ഥിതിഹൃതയസ്സ്യുർജഗ�താ യസ്മാൽപ്രണമ്യ തദ്ബ്രഹ്മ

ചന്ദ്രച്ഛായാഗണിതം കർത്ത്രാ വ്യാഖ്യായ�തഽസ്യ ഗാർ�ഗ്ഗ്യണ”
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തന്ത്രസംഗ്രഹവ്യാഖ്യകൾ

തന്ത്രസംഗ്രഹത്തിനു രണ്ടു സംസ്കൃതവ്യാഖ്യകൾ കിട്ടീട്ടുണ്ടു്. അവയിൽ ഒന്നു തൃപ്ര

�ങ്ങാട്ടുകാരനായ ഒരു നമ്പൂരിയു�ടതാ�ണന്നുമാത്രമറിയാം;

“ഇ�ത്യഷ പര�ക്രാഡാവാസദ്വിജവര സമീരി�താ�യാഽർത്ഥഃ

സ തു തന്ത്രസംഗ്രഹസ്യ �പ്രാ�ക്താധ്യാ�യ ചതുർ�ത്ഥഭൂൽ”

എ�ന്നാരു �ശ്ലാകം അതിൽ കാണുന്നുണ്ടു്. മ�റ്റ വ്യാഖ്യാനം സുപ്രസിദ്ധമായ ലഘു

വിവൃതിയാണു്. �കാല്ലം 731-ആമാണ്ടിടയ്ക്കാണു് അതി�ന്റ ആവിർഭാവം. ആ ഗ്രന്ഥ

ത്തി�ന്റ ഒടുവിൽ “ഈ വ്യാഖ്യാനം തൃക്കുട�വലിച്ചങ്കരവാരിയർ ഒടുക്കത്തു ചമച്ചതു്.

ആഴാ�ഞ്ചരിക്കു�വണ്ടീട്ടു സുഖ�മ ശിക്ഷിച്ചു ചമച്ചു എന്നു പാ�ങ്ങാടു പറഞ്ഞു�കട്ടു”

എന്നു �രഖ�പ്പടുത്തീട്ടുണ്ടു്.

“പ്രത്യൂഹവ്യൂഹവിഹൃതികാരണം പരമം മഹഃ

അന്തഃകരണശുദ്ധിം �മ വിദധാതു സനാതനം.

നാരായണം ജഗദനുഗ്രഹജാഗരൂകം

ശ്രീനീലകണ്ഠമപി സർവവിദം പ്രണമ്യ

യത്തന്ത്രസംഗ്രഹഗതം ഗ്രഹതന്ത്രജാതം

തസ്യാപരാഞ്ച വിവൃതിം വിലിഖാമി ലഘ്വീം.”

എന്നീ �ശ്ലാകങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനത്തി�ലആരംഭത്തിലും

“ഇതിതന്ത്രസംഗ്രഹസ്യ ക്രിയാകലാപം ക്ര�മണസംഗൃഹ്യ

രചി�ത തദ്വ്യാഖ്യാ�ന പൂർ�ണ്ണാഽഭൂദഷ്ട�മാഽധ്യായഃ”

എന്ന �ശ്ലാകം അവസാനത്തിലും കാണുന്നു.

ശങ്കരവാരിയർ �സാമയാജി�യ �നരിട്ടു കണ്ടിരിക്കുവാനും പ�ക്ഷ അ�ദ്ദഹ

ത്തി�ന്റ അ�ന്തവാസി ആയിരുന്നിരിക്കുവാനും ഇടയുണ്ടു്. ലഘുവിവൃതി അ�ദ്ദഹ

ത്തി�ന്റ ഒടുവില�ത്ത ഗ്രന്ഥമാണ�ല്ലാ. “നാരായണം ജഗദനുഗ്രഹ” എന്ന �ശ്ലാ

കത്തിൽ വാരിയർ �ശ്ലഷമര്യാദയാആഴ്വാ�ഞ്ചരി നാരായണൻതമ്പ്രാക്ക�ളയും നീ

ലകണ്ഠ�സാമയാജി�യയും വന്ദിക്കുന്നുഎന്നുള്ളതിനുസംശയമില്ല.

നാരായണൻനമ്പൂരി, കർമ്മപ്രദീപിക

നാരായണനാമ�ധയനായ ഒരു �ദവജ്ഞൻ ഭാസ്കരാചാര്യരു�ട ലീലാവതിക്കു

കർമ്മപ്രദീപിക അഥവാ കർമ്മപ്രദീപകം എന്ന �പരിൽ ഒരു വ്യാഖ്യാനം നിർമ്മി

ച്ചിട്ടുണ്ടു്. ‘ക്രിയാക്രമകരി’ എ�ന്നാരു സംജ്ഞാന്തരവും ആ ഗ്രന്ഥത്തിനു് ഉള്ളതാ

യി കാണുന്നു. പ്രസ്തുതവ്യാഖ്യാനം നാതിസം�ക്ഷപവിസ്തരവും മർമ്മസ്പൃക്കുമാണു്.

അതി�ന്റആരംഭത്തിൽ

“പ്രണമ്യ ഭാസ്കരം �ദവമാചാര്യാര്യഭടം തഥാ

വ്യാഖ്യാ വിലിഖ്യ�ത ലീലാവത്യാഃ കർമ്മപ്രദീപികാ.

നാരായണം ജഗദനുഗ്രഹജാഗരൂകം

ശ്രീനീലകണ്ഠമപി സർവവിദം പ്രണമ്യ

വ്യാഖ്യാം ക്രിയാക്രമകരീം രചയാമി ലീലാ-

LINKS TO
CHAPTERS TOC 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32



�കരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 2 113

വത്യാഃ കഥഞ്ചിദഹമല്പധിയാം ഹിതായ”

എന്നുംഅവസാനത്തിൽ

“ഏതന്നാരായണാ�ഖ്യന രചിതം കർമ്മദീപകം

സന്തിഷ്ഠതു ചിരം �ലാ�ക; നമാമ്യാര്യഭടം സദാ”

എന്നുമുള്ള �ശ്ലാകങ്ങളുണ്ടു്. ശങ്കരവാരിയ�ര�പ്പാ�ല നാരായണൻനമ്പൂതിരിയും

നാരായണൻ തമ്പ്രാക്കളു�ട ആശ്രിതനും �സാമയാജിയു�ട ശിഷ്യനുമായിരുന്നിരി

ക്കാം. കർമ്മപ്രദീപികയു�ട �വശിഷ്ട്യ�ത്തപ്പറ്റി വ്യാഖ്യാതാവിനു വലിയ മതിപ്പു

ണ്ടായിരുന്നു.

“വിഫലിത സൂര്യാ�ടാ�പ ഭാസ്കരപാടീഗഭീരഗഗനത�ല

കർമ്മപ്രദീപ�താഽന്യൽ കഥമിവ വസ്തുപ്രകാശ�യന്നിത്യം”

എന്ന �ശ്ലാകം �നാക്കുക.

കരണസാരം

ദൃക്സമ്പ്രദായത്തിൽഗ്രഹസ്ഫുടാനയനം മുതലായവിഷയങ്ങ�ളപ്പറ്റിപ്രതിപാദിക്കു

ന്നതാണു് കരണസാരം എന്നഗ്രന്ഥം. അതിൽആ�ക നാലദ്ധ്യായങ്ങൾഅടങ്ങി

യിരിക്കുന്നു. താ�ഴക്കാണുന്ന �ശ്ലാകങ്ങൾആരംഭത്തിലുള്ളവയാണു്:

“ആഭാത്യദ്വയദന്താഢ്യം ദന്താവളമുഖം മഹഃ

നിരന്തരാന്തരായാന്തഃകര�ണാന്നിദ്രശക്തിമൽ . . .
ശ്രീനീലകണ്ഠമാചാര്യം ശ്രീമദ്ദാ�മാദരം ഗുരും

പ്രണമ്യ ലിഖ്യ�ത കിഞ്ചിദു് ഗണിതം സുലഭക്രിയം.”

രണ്ടാമ�ത്ത�ശ്ലാകത്തിൽആചാര്യൻവന്ദിക്കുന്നനീലകണ്ഠൻ�കളല്ലൂർ �ചാമാതി

രിയാണു്. ദാ�മാദരൻ ആ�രന്നു തിട്ടമില്ല. ഏതായാലും കരണസാരം എട്ടാംശത

കത്തി�ന്റആരംഭത്തിൽ രചിച്ച ഒരു കൃതിയാ�ണന്നുസങ്കല്പിക്കാം. ഒടുവിൽ

“ബാലപ്ര�ബാധനാ�യത്ഥം ദിങ്മാ�ത്ര�ണാദിതം മയാ

വ്യാ�ഖ്യയ�മതത്തത്ത്വ�ജ്ഞർ�ഗ്ഗാള�ജ്ഞരനസൂയുഭിഃ

അമൃതമിവ സു�ര�ന്ദ്ര�ണാദ്ധൃതംക്ഷീരസി�ന്ധാഃ

പ്രണവ ഇവ വിധാത്രാ �വദരാ�ശസ്തുസാരഃ

യദുകുലതിലകസ്യ ശ്രീഗുരൂണാം പ്രസാദാൽ

സകലഗണിതശാസ്ത്രാത്താവ�ദവമ്മയാപി.”

എന്നു കവി താൻ നിഷ്കർഷിച്ചു നിർമ്മിച്ച പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥ�ത്തപ്പറ്റി പ്രകൃഷ്ടമായി പ്ര

ശംസിക്കുന്നുണ്ടു്.

ഭാഷായുക്തിഭാഷ

ആദ്യന്തം ഭാഷാഗദ്യരൂപത്തിൽ ഒരു യുക്തിഭാഷ കാണ്മാനുണ്ടു്. അതു് എട്ടാം

ശതകത്തി�ലാ ഒൻപതാംശതകത്തി�ലാ രചിച്ചതാ�ണന്നു �താന്നുന്നു. കർത്താ

വി�ന്റ �പർഅജ്ഞാതമാണു്. അതു ഗണിതയുക്തികാരനായ �കളല്ലൂർ �ചാമാതി

രിയു�ട കൃതിയല്ല. ചില പംക്തികൾ ചുവ�ട പകർത്താം: -
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“അനന്തരം ഏതു പുറത്തുഗ്രഹണം തുടങ്ങുന്നുഎങ്ങ�ന ഇഷ്ടകാലത്തിങ്കൽസംസ്ഥാന

�മന്നതി�നയും അറിയും പ്രകാരം. അവി�ട സൂര്യഗ്രഹണം തുടങ്ങും�നരത്തു ചന്ദ്രൻ പടി

ഞ്ഞാ�റപ്പുറത്തീന്നു് കിഴ�ക്കാട്ടു നീങ്ങീട്ടു് ആദിത്യബിംബത്തി�ന്റ പടിഞ്ഞാ�റപ്പുറത്തു �ന

മിയിങ്കൽ ഒരിടം മറയും. അതു് എവിടം എന്നു നിരൂപിക്കുന്നതു്, അവി�ട ചന്ദ്രനുവി�ക്ഷ

പമില്ല എന്നിരിക്കു�മ്പാൾ ചന്ദ്രബിംബം ഘനമധ്യത്തിങ്കലും ആദിത്യബിംബം ഘനമധ്യ

ത്തിങ്കലുംകൂടി സ്പർശിച്ചിരു�ന്നാന്നു് അപക്രമമണ്ഡലം. അവി�ട ആദിത്യബിംബഘനമ

ധ്യത്തി�ങ്കന്നു ത�ന്റ പടിഞ്ഞാറുപാർശ്വത്തിങ്കൽ യാ�താരിടത്തു് അപക്രമമണ്ഡലം പുറ

�പ്പടുന്നുഅവി�ട വി�ക്ഷപമില്ലാത്തചന്ദ്ര�ന്റബിംബം�കാണ്ടുന�ട മറയുന്നതു്. അവി�ട

ആദിത്യ�ന്റ തല്ക്കാലസ്വാ�ഹാരാത്ര വൃത്തവുംബിംബഘനമധ്യത്തിങ്കൽസ്പർശിച്ചിരി�പ്പാ

ന്നു്. അതു നിരക്ഷ�ദശത്തിങ്കൽ �ന�ര കിഴക്കുപടിഞ്ഞാറായിട്ടിരു�ന്നാന്നു് ആകയാൽ

അവി�ട �ന�ര പടിഞ്ഞാറു സ്വാ�ഹാരാത്രവൃത്തത്തി�ന്റ പുറപ്പാടു്.”
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ക്രി.പി. പതിനഞ്ചാം ശതകം

കൃഷ്ണഗാഥ

ഉപക്രമം

മലയാളഭാഷയി�ല മഹനീയങ്ങളായ കാവ്യങ്ങളിൽഅഗ്രിമസ്ഥാന�ത്തഅർഹി

ക്കുന്നതു് ഏതാ�ണന്നുള്ള �ചാദ്യത്തിനു സഹൃദയന്മാർ ഏകകണ്ഠമായി നല്കുന്ന

ഉത്തരം ‘കൃഷ്ണഗാഥ’�യന്നായിരിക്കും. അതി�ന്റ സമാനകക്ഷ്യ�യ അധി�രാ

ഹണം �ചയ്യുവാൻ അന്യകാവ്യങ്ങൾ�ക്കാന്നിനും അധികാരിഭാവമില്ല. നമ്മു�ട

സാഹിത്യ ന�ഭാവീഥിയിൽ നമുക്കു് ഭാസുരങ്ങളായ പല �ജ്യാതിർ�ഗ്ഗാളങ്ങ�ളയും

സമീക്ഷിക്കാവുന്നതാണു്; എന്നാൽ പരിപൂർണ്ണമായ ശരച്ചന്ദ്രബിംബം ‘ഏക�മ

വാദ്വിതീയ’മായി മാത്ര�മ അവി�ട പ്രകാശിക്കുന്നുള്ളു. അതു കൃഷ്ണഗാഥയല്ലാ�ത

മ�റ്റാന്നുമല്ലഎന്നു്ഏതുസഹൃദയനുംസ�ധര്യം സമർത്ഥിക്കുവാൻസാധിക്കുന്ന

താണു്.

കൃഷ്ണഗാഥയു�ട നാമാന്തരങ്ങൾ

കൃഷ്ണഗാഥയ്ക്കു കൃഷ്ണപ്പാ�ട്ടന്നും �ചറു�ശ്ശരി�യന്നും നാമാന്തരങ്ങൾ കാണുന്നു. ‘�ഗ

ഗാ�ന’ എന്നു സംസ്കൃതത്തിൽ ഒരു ധാതുവുണ്ടു്. അതിൽനിന്നു നിഷ്പന്നമായ ഒരു

പദമാണു് ‘ഗാഥാ’. പ്രാകൃതഭാഷയി�ല കാവ്യങ്ങൾക്കു ഗാഥകൾ എന്നു �പരുണ്ടു്.

�ചന്തമിഴിൽ അതു് ‘കാ�ത’ എന്ന രൂപം �ക�ക്കാണ്ടു ‘പാട്ടു് ’ എന്ന അർത്ഥ

ത്തിൽ പ്രയുക്തമായിത്തീർന്നു. ചിലപ്പതികാരത്തിലും മണി�മഖലയിലും ദ്രാവിഡ

മഹാകാവ്യത്തി�ന്റ സർഗ്ഗവിഭാഗം എന്നഅർത്ഥത്തിൽആപദം ഉപ�യാഗിച്ചിട്ടു

�ണ്ടന്നു് നാം കണ്ടുവ�ല്ലാ.

“�ബാധമില്ലാ�തഞാ�നതു�മ വല്ലാ�ത

ഗാഥയായ്�ച്ചാല്ലുന്നു ഭാഷയായി”

“ഗാഥ�യ�ക്കാണ്ടിവൻ പാതകം പൂ�ണ്ടാ�ര-

പൂതന്മാരാക്കിനാൻ നീതിയാ�ല”
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എന്നും മറ്റും കൃഷ്ണഗാഥയിൽ അവിടവി�ടയായിക്കാണുന്ന ഗാഥാശബ്ദത്തിനു

ദ്രാവിഡഭാഷാഗാനം (പാട്ടു് ) എ�ന്ന അർത്ഥമുള്ളൂ. തന്നിമിത്തം കൃഷ്ണഗാഥയും കൃ

ഷ്ണപ്പാട്ടും പര്യായപദങ്ങൾത�ന്നയാണു്. എന്നാൽ കൃഷ്ണപ്പാട്ടിൽ കവി സ്വീകരിച്ച

വൃത്തത്തിൽ വിരചിതങ്ങളായ പാട്ടുകൾക്കു മാത്ര�മ ‘ഗാഥ’ എന്ന സംജ്ഞഅന

ന്തരകാലികന്മാർ നല്കിക്കാണുന്നുള്ളൂഎന്നും നാം അറിഞ്ഞിരി�ക്കണ്ടതുണ്ടു്.

കവിയു�ട �ദശം

“പാലാഴിമാതുതാൻ പാലിച്ചു�പാരുന്ന

�കാലാധിനാഥനുദയവർമ്മൻ,

ആജ്ഞ�യ�ച്ചയ്കയാലജ്ഞനായുള്ളഞാൻ

പ്രാജ്ഞ�നന്നിങ്ങ�ന ഭാവിച്ചി�പ്പാൾ”

എന്നുഗ്രന്ഥത്തി�ന്റആരംഭത്തിലും,

“ആജ്ഞയാ �കാലഭൂപസ്യ പ്രാജ്ഞ�സ്യാദയവർമ്മണഃ

കൃതായാം കൃഷ്ണഗാഥായാം കൃഷ്ണസ്വർഗ്ഗതിരീരിതാ”

എന്നു് അവസാനത്തിലും അ�തമാതിരിയിൽ പല കഥകളു�ടയും അവസാന

ത്തിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കും കാണുന്ന വ്യക്തങ്ങളായ പ്രസ്താവനകളിൽനിന്നു കൃഷ്ണഗാഥാ

കാരൻ �കാലത്തുനാട്ടു് ഉദയവർമ്മരാജാവി�ന്റ സദസ്യനായിരുന്നു എന്നും അ�ദ്ദ

ഹത്തി�ന്റ നി�ദശമനുസരിച്ചാണു് പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥം രചിച്ച�തന്നും �വളിവാകുന്നു.

കവിയും �കാലത്തുനാട്ടുകാരനായിരിക്കുവാൻ ഇടയുണ്ടു്; ഈ മത�ത്തപ്പറ്റി ആർ

ക്കും വിപ്രതിപത്തിയുമില്ല.

�പരും കാലവും

ചില പഴയഅഭിപ്രായങ്ങൾ

�ചറു�ശ്ശരിഎന്നുകൂടി കൃഷ്ണഗാഥയ്ക്കു �പരു�ണ്ടന്നുമുൻപുപ്രസ്താവിച്ചുവ�ല്ലാ. വടക്കർ

പ്രാ�യണ കൃഷ്ണഗാഥ�യന്നും കൃഷ്ണപ്പാ�ട്ടന്നും പറയുന്നഈ കാവ്യ�ത്ത �തക്കർ

‘�ചറു�ശ്ശരി’ എന്ന �പരിലാണു് വ്യവഹരിച്ചുവരുന്ന�തന്നും അതു കവിയു�ട ഇല്ല

�പ്പരാ�ണന്നും അ�ദ്ദഹം �കാല്ലം 650-നും 750-നും ഇടയ്ക്കു ജീവിച്ചിരുന്നിരിക്കണ�മ

ന്നുംഅ�ദ്ദഹത്തി�ന്റവംശജനായഒരുനമ്പൂരി വടക്കു�ചറുകുന്നത്തു�ക്ഷത്രത്തിൽ

ശാന്തിക്കാരനായിരിക്കുന്നു�ണ്ടന്നും �ഗാവിന്ദപ്പിള്ളസർവാധികാര്യക്കാർഅ�ദ്ദഹ

ത്തി�ന്റ ഭാഷാചരിത്രത്തിൽ ഇദംപ്രഥമമായി ഉപന്യസിച്ചു. ആ മതം ശരിയ�ല്ല

ന്നും �ചറുകുന്നത്തു �ക്ഷത്രംസ്ഥിതി�ചയ്യുന്നകുറുമ്പ്രനാട്ടുതാലൂക്കിൽ വടകരഎന്ന

സ്ഥലത്തു�ചറു�ശ്ശരിഎന്ന�പരിൽഒരില്ലമി�ല്ലന്നുംഅതിനാൽആകുടുംബത്തിൽ

ജനിച്ച ഒരു നമ്പൂരി പ്രസ്തുത�ക്ഷത്രത്തിൽ ശാന്തിക്കാരനാ�ണന്നു പറയുന്നതു് നി

രാസ്പദമാ�ണന്നും കൃഷ്ണഗാഥയു�ട കർത്താവു പുനംനമ്പൂരിയാ�ണന്ന�ത്ര വട�ക്ക

മലയാളത്തിൽപ്രചരിക്കുന്നഐതിഹ്യ�മന്നും കടത്തനാട്ടു് ഉദയവർമ്മതമ്പുരാൻ

വിമർശിച്ചു. കൃഷ്ണഗാഥാകാരൻ പുനംനമ്പൂരിയാ�ണന്നുള്ളതു് ഉത്തര�കരളത്തി�ല

ഒരു പഴയഐതിഹ്യമാ�ണന്നു് ഇരുവനാട്ടു �ക.സി. നാരായണൻനമ്പിയാരു�ട

മുഖത്തുനിന്നു് എനിക്കും �കൾക്കുവാൻ ഇടവന്നിട്ടുണ്ടു്. കടത്തനാട്ടു തമ്പുരാ�ന്റആ

പ്രസ്താവനയ്ക്കു�ശഷം ഗ�വഷകന്മാർ �ചറു�ശ്ശരി�യാ പുന�മാ കൃഷ്ണഗാഥയു�ട കർ

ത്താവു് എന്ന വിഷയ�ത്തപ്പറ്റി പല വാദപ്രതിവാദങ്ങളും നടത്തീട്ടുണ്ടു്. അവയു�ട
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ചരിത്രംഇവി�ട വിസ്തരി�ക്കണ്ടആവശ്യമില്ല. എന്നാൽമംഗളമാലയിൽഅപ്പൻത

മ്പുരാൻ തിരുമനസ്സു�കാണ്ടു് “ഉത്തര�കരളത്തിൽ �ചറു�ശ്ശരി�യന്നും പുന�മന്നും

രണ്ടു തറവാടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നതിൽ ഒന്നു മ�റ്റാന്നി�ലക്കു് ഒതുങ്ങി�യന്നു �കട്ടിട്ടു

ണ്ടു്”എന്നുവള�രക്കാലം മുൻപു �രഖ�പ്പടുത്തീട്ടുള്ളവസ്തുതപ്രകൃതത്തിൽസ്മരണീ

യമാണു്.

പുതിയ ഗ�വഷണഫലങ്ങൾ

ഉദയവർമ്മ �കാലത്തിരി�യയും അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ആസ്ഥാനപണ്ഡിതനായ കൃഷ്ണ

ഗാഥാകാര�നയും പറ്റി സൂക്ഷ്മമായി എ�ന്തങ്കിലും വിവരങ്ങൾ അറിയണ�മങ്കിൽ

അതിനുള്ള പ്രധാനമാർഗ്ഗം ചിറയ്ക്കൽ�കാവിലക�ത്ത ഗ്രന്ഥങ്ങളു�ട പരി�ശാധന

യാണ�ല്ലാ. 1087-ൽ ഭാരതഗാഥ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച�പ്പാൾ ഇ�പ്പാഴ�ത്ത ചിറയ്ക്കൽ

വലിയതമ്പുരാൻ 250 സംവത്സരങ്ങൾക്കു മുൻപു് ആ �കാവിലകത്തു് ഉദയവർമ്മൻ

എന്ന �പ�രാടുകൂടി ഒരു രാജാവുണ്ടായിരുന്നു�വന്നും അവിടു�ത്ത പ്രധാന�സ

വകൻ വിദ്വാനായ ഒരു നമ്പൂരി കവിയായിരുന്നു�വന്നും കൃഷ്ണഗാഥ, ഭാരതഗാഥ

എന്നീ രണ്ടു കൃതികളു�ടയും കർത്താവു് അ�ദ്ദഹമാ�ണന്നും പ്രസ്താവിക്കുകയുണ്ടാ

യി. കൃഷ്ണഗാഥാകാരൻ ജീവിച്ചിരുന്നതു �കാല്ലം ഒൻപതാം ശതകത്തിനു വള�ര

മുൻപായിരിക്കണം എന്നു ഭാഷയു�ട പഴക്കം�കാണ്ടു വ്യക്തമാകയാൽ ആ പ്ര

സ്താവന�യ അന്യഗ�വഷകന്മാർ ആരുംത�ന്ന അംഗീകരിച്ചില്ല. അതിൽപ്പിന്നീടു്

ഏ�ഴട്ടു �കാല്ലങ്ങൾക്കു മുൻപു് അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ പുത്രൻ ടി. ബാലകൃഷ്ണൻനായർ

ചിറയ്ക്കൽ�കാവിലക�ത്ത ഗ്രന്ഥപ്പുര നിപുണമായി പരി�ശാധിക്കുകയും പ്രകൃ�താ

പ�യാഗികളായ പല വിവരങ്ങളും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും �ചയ്തു. അവ�യ താ

�ഴക്കാണുന്ന വിധത്തിൽ സംഗ്രഹിക്കാം: ഉത്തര�കരളത്തിൽ�പ്പട്ട �കാട്ടയം

താലൂക്കിൽ ‘കാവിൽപുനം’ എ�ന്നാരു നമ്പൂരിയില്ലം ഇന്നും നിലനിന്നു �പാരുന്നു.

നൂറ്റൻപതു വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപു് ആ ഗൃഹം ചിറയ്ക്കൽ താലൂക്കിൽ പള്ളിക്കുന്നു്

(ശങ്കരകവിയു�ട ‘വിഹാരാചലം’) എന്ന �ദശത്തിൽ �പട്ടതായിരുന്നു. പ്രസ്തുത

ഗൃഹമുൾ�പ്പട്ട ഗ്രാമത്തിനു കാനത്തൂർ ഗ്രാമ�മന്നാണു �പർ. അക്കാലത്തു �കാല

ത്തുനാട്ടി�ന്റ തലസ്ഥാനം വള (വളർ) പട്ടണം �കാട്ടയായിരുന്നു. അതിനുപുറ�മ

�കാലത്തിരിക്കു �വ�റയും പതി�നാന്നു �കാട്ടകൾകൂടി ഉണ്ടായിരുന്നതായും അവ

പന്ത്രണ്ടുംപന്ത്രണ്ടു�ചരിക്കലുകളു�ട (�ചരിക്കല്ലുകളു�ട) തലസ്ഥാനങ്ങളായിരുന്ന

തായും കാണുന്നു. ആ �ചരിക്കല്ലുകളിൽ ഒന്നാണു് �ചറു�ശ്ശരി; �ചറു�ശ്ശരിയി�ല

ഏകഗ്രാമമാണു് കാനത്തൂർ. �കാല്ലം 547-ൽ �മല്പടി ഗ്രാമത്തിൽ �ചറു�ശ്ശരി�യ

ന്നും �പാന�മന്നും രണ്ടില്ലമുണ്ടായിരുന്നതായി �രഖയുണ്ടു്. അന്നു നിലവിലിരുന്ന

പതി�നാന്നില്ലങ്ങളിൽ �ചറു�ശ്ശരിയുൾ�പ്പ�ട രണ്ടില്ലങ്ങൾ 790-നു മുൻപു്അന്യംനി

ന്നു�പായി എന്നുള്ളതിനും �രഖ കാണുന്നു. �ചറു�ശ്ശരി ഇല്ലത്തിനു �ചറു�ശ്ശരി�ച്ച

രിക്കലി�ന്റ �പർസിദ്ധിച്ചതു് അതു കാനത്തൂർഗ്രാമത്തി�ല ഒരുപ്രധാനഗൃഹമാക

യാലായിരിക്കാം. �കാലസ്വരൂപത്തി�ല കുല�ദവതയായ തിരുവർകാട്ടുകാവിൽ

ഭഗവതിയു�ട �തവാരിസ്ഥാനവും മറ്റും �പാനത്തില്ല�ത്തക്കായിരുന്നതിനാൽആ

ഇല്ലത്തിനും പ്രാധാന്യമുണ്ടായിരുന്നു. ഇത്രയും ഗ്രന്ഥവരി�യ ആസ്പദീകരിച്ചുള്ള

വിവരങ്ങളാകയാൽ അപ്രതി�ഷധ്യങ്ങളാണു്. ഇവ�യാടു് അനുബന്ധിച്ചു �ചറു�ശ്ശ

രിഇല്ലത്തു് ഒരിക്കൽ ഒരു ഉണ്ണിനമ്പൂരിമാത്രം അവ�ശഷിക്കുകയും അ�ദ്ദഹ�ത്ത

�പാനത്തില്ല�ത്തക്കു ദ�ത്തടുക്കുകയും �ചയ്തുഎന്നു് ഒ�രതിഹ്യശകലവും ഉണ്ടു്.
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ഉദയവർമ്മ �കാലത്തിരി

ശങ്കരകവിയു�ട പരി�പാഷകനായ �കാലത്തുനാട്ടു �കരളവർമ്മരാജാവു് �കാല്ലം

621-ൽ തീ�പ്പടുകയുംഅ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ഭാഗി�നയനും യുവരാജാവുമായ രാമവർമ്മാ

618-ൽത്ത�ന്നഅന്തരിക്കുകയും �കരളവർമ്മാവി�ന തുടർന്നു 621 മുതൽ 650 വ�ര

ഉദയവർമ്മരാജാവു് നാടു വാഴുകയും �ചയ്തതായി മുൻപു് പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട�ല്ലാ. ആ

തമ്പുരാ�ന്റ കാലത്തു്, 625-ൽ, നാട്ടിൽ പുഷ്ടിയുണ്ടായിരുന്നതായി ചിറയ്ക്കൽ ഗ്രന്ഥ

വരിയിൽനിന്നു് ഒരു �രഖ ബാലകൃഷ്ണൻ നായർ ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ടു്. 627-ൽ അ�ദ്ദഹം

ധർമ്മടത്തുവച്ചുസാമൂതിരിപ്പാടുമായിസഖ്യം �ചയ്യുകയും 629 മകരം 16-ആംനു ‘�പാ

നത്തിൽ ചങ്കരൻനമ്പിടിക്കു’ ചില സ്ഥാനമാനങ്ങളും വീരചങ്ങലയും സമ്മാനിക്കു

കയും പി�റ്റന്നാൾ �പാനത്തിൽകുഞ്ഞുനമ്പിടി�യസാമൂതിരി�ക്കാവിലക�ത്തക്കു്

അയയ്ക്കുകയും �ചയ്തു എന്നുള്ളതിനും അ�ദ്ദഹം �രഖകൾ കാണിക്കുന്നു. നമ്പൂരിമാ

�ര ഉത്തര�കരളത്തിൽ നമ്പിടിമാ�രന്നു പറയുന്നതുസാധാരണമാണു്.

ചിറയ്ക്കൽ �കാവിലക�ത്തചില താളി�യാലഗ്രന്ഥങ്ങൾ

ചിറയ്ക്കൽ �കാവിലക�ത്ത ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിൽ ‘�കാല്ലം 702-ൽ തലൂലു് മാധവവാരരു്

എഴുതിത്തീർത്ത കൃഷ്ണപ്പാട്ടി�ന വാലു�ശ്ശരി�ക്കാട്ടയിൽ രാഘവൻ കരലിഖിതം . . .
�പാനത്തിൽ ശങ്കരൻനമ്പിടി രചിച്ച കൃഷ്ണപ്പാട്ടു സമാപ്തം” എ�ന്നാരു കുറിപ്പു കാ

ണുന്നു. അതു പകർത്തി�യഴുതിയതു 995-ൽആണു്. 780-�ല മ�റ്റാരു ഗ്രന്ഥത്തിൽ

‘�പാനം നമ്പിടിയു�ട കൃഷ്ണപ്പാട്ടു് ’ എന്നും എഴുതീട്ടുണ്ടു്. ഈ കുറിപ്പുകൾ പകർത്തി

�യഴുതിയആളി�ന്റ�കപ്പടയാ�ണന്നുപരി�ശാധനയിൽഎനിക്കു �താന്നീട്ടില്ല.

എങ്കിലും ഇവ സമീപകാലത്തു് എഴുതി�ച്ചർത്തിട്ടുള്ളവയ�ല്ലന്നും സമ്മതിയ്ക്കാവുന്ന

താണു്.

എ�ന്റഅഭിപ്രായം

ഈ വിഷയത്തിൽ ലഭിച്ചിട�ത്താളമുള്ള �രഖക�ളപ്പറ്റി കൂലങ്കഷമായി വി�വച

നം �ചയ്തതിൽ എനിക്കു താ�ഴ സം�ക്ഷപിക്കുന്നഅഭിപ്രായമാണു് �താന്നുന്നതു്.

കൃഷ്ണഗാഥാകാരൻ ആ ഗ്രന്ഥം രചിച്ചതു് 621 മുതൽ 650 വ�ര രാജ്യഭാരം �ചയ്ത

ഉദയവർമ്മ �കാലത്തിരിയു�ട കാലത്തുത�ന്നയാണു്. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ഇല്ലത്തി

�ന്റ �പർ �ചറു�ശ്ശരി എന്നായിരുന്നു. ദത്തുണ്ടായി എന്നഐതിഹ്യവും ചിറയ്ക്കൽ

�കാവിലക�ത്തആദർശഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണുന്നപുറ�ത്താലകളി�ല കുറിപ്പുകളും

ശരിയാ�ണാ എന്നു തീർച്ചപറയാൻ നിവൃത്തിയില്ല. അവ വസ്തുസ്ഥിതി�യയാണു്

നിർ�ദ്ദശിക്കുന്ന�തങ്കിൽ കവിയു�ട നാമ�ധയം ശങ്കരനാ�ണന്നു്അനുമാനിക്കാം.

ഉദയവർമ്മ�കാലത്തിരിയു�ട വാഴ്ചക്കാലത്തി�ന്റ പ്രാരംഭത്തിൽ അ�ദ്ദഹം കൃഷ്ണ

ഗാഥ രചിച്ചിരിക്കാം. പിന്നീടാണു് �ചറു�ശ്ശരിയില്ലം �പാനത്തിൽ ലയിച്ചതു്. അതു്

629-ആമാണ്ടിനു മുൻപായിരിക്കാം. ആ ലയനത്തിനു പറയുന്ന കാരണം യുക്തിസ

ഹമായിരിക്കുന്നില്ല. �ചറു�ശ്ശരി ഇല്ലത്തിൽ ഒരു ഉണ്ണിനമ്പൂരിമാത്രം �ശഷിച്ചാൽ

�പാനത്തിൽനിന്നു് ആ ഇല്ല�ത്തക്ക�ല്ല ദത്തു�കാ�ള്ളണ്ടതു്? എന്നുത�ന്നയുമല്ല

ദത്തു് ഉദയവർമ്മാവി�ന്റ കാലത്താ�ണങ്കിൽ �ചറു�ശ്ശരി ഒരു ഉണ്ണിനമ്പൂരിയാ

യിരിക്കുവാൻ തരവുമില്ല. 628-ൽ അ�ദ്ദഹ�ത്ത വലിയ നമ്പിടി എന്നാണ�ല്ലാ

�രഖ�പ്പടുത്തിക്കാണുന്നതു്. അതു�കാണ്ടു രണ്ടില്ലങ്ങളും ഏകീഭവിച്ചതിനു �വ�റ

എ�ന്തങ്കിലും കാരണമുണ്ടായിരുന്നിരിക്കണം. �ചറു�ശ്ശരിയില്ലം ഒരു കാലത്തു

കാനത്തൂർ ഗ്രാമത്തിൽ പ്രധാനമായിരുന്നു എങ്കിലും പ്രസ്തുത ഘട്ടത്തിൽ അതു
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ക്ഷീണദശ�യ പ്രാപിച്ചിരുന്നു എന്നും ഉദയവർമ്മ�കാലത്തിരിക്കു് അതി�ന്റ നില

ഉയർത്തണ�മന്നു്ആഗ്രഹം ജനിച്ചു�വന്നും �പാനത്തില്ലത്തിൽആളില്ലാ�ത വരി

കയാൽ �ചറു�ശ്ശരി ഇല്ല�ത്ത അംഗങ്ങ�ള അതിനു് അവകാശികളാക്കി�യന്നും

അതിനു�വണ്ട ചാർച്ച ആ രണ്ടില്ലങ്ങൾക്കും തമ്മിൽ മുൻപിനാ�ല ഉണ്ടായിരുന്നു

എന്നും സങ്കല്പിക്കുന്നതിൽ വലിയ അപാകമു�ണ്ടന്നു �താന്നുന്നില്ല. അങ്ങ�ന

�ചറു�ശ്ശരി ശങ്കരൻ എന്ന വലിയ നമ്പിടിയും ആ ഇല്ല�ത്ത കുഞ്ഞുനമ്പിടിയും

യഥാക്രമം �പാനത്തി�ല വലിയ നമ്പിടിയും കുഞ്ഞുനമ്പിടിയുമായി. ആ കുടുംബര

ഹസ്യങ്ങൾഅറിവുള്ള ഉത്തര�കരളീയർക്കുപിൻകാലങ്ങളിൽ കൃഷ്ണഗാഥ �പാനം

നമ്പൂതിരിയു�ട കൃഷ്ണപ്പാട്ടായി; അവഅറിയാത്തഇതര�ദശീയർക്കു് അതു �ചറു�ശ്ശ

രിയു�ട കൃഷ്ണഗാഥയായിത്ത�ന്ന നിലനിന്നു�പാരികയും �ചയ്തു; ഭാരതഗാഥയു�ട

പ്ര�ണതാവു കൃഷ്ണഗാഥാകാരന�ല്ലന്നു �മൽ ഉപപാദിക്കും.

മറ്റു ചില മതങ്ങളു�ട അസാധുത്വം

‘കൃതായാം കൃഷ്ണഗാഥായാം’ എന്ന ഗ്രന്ഥാവസാനപദ്യത്തി�ന്റ തൃതീയപാദത്തിൽ

കലിദിനത്തി�ന്റസൂചനയു�ണ്ടന്നുകരുതുന്നതുനിർമ്മൂലമാകുന്നു. അതുഗ്രന്ഥകാര

�ന്റ പദ്യംത�ന്നയാ�ണന്നുള്ളതിനുസംശയമില്ല. അതിൽ കലിദിനസൂചനയു�ണ്ട

ന്നുവാദിച്ചാൽകൃഷ്ണഗാഥയു�ടനിർമ്മിതി �കാല്ലം 825-ആമാണ്ടിടയ്ക്കാ�ണന്നുസമ്മ

തി�ക്കണ്ടിവരും. അതു തീ�ര അനുപപന്നമാ�ണന്നു പറ�യണ്ടതില്ല�ല്ലാ. ‘താ

യാംകൃഷ്ണഗാഥായാം’എന്നമാതിരിയിൽഒരുപദ്യ�ത്തഅവമൂർദ്ധക�ളബരമാക്കി

അത്യന്തം നിരർത്ഥകമായ ഒരു കലിവാക്യം ആരും സൃഷ്ടിച്ചു കണ്ടിട്ടുമില്ല. �ചറു

�ശ്ശരി എന്നപദം ‘�ചറു�ച്ചരി’ എന്നതി�ന്റരൂപാന്തരമാ�ണന്നും, ഓണക്കാലത്തു

കയ്യാങ്കളിക്കു് രണ്ടു ഭാഗമായി ആളുകൾ നില്ക്കുന്നതിനു രണ്ടു �ചരി എന്നു പറയാറു

�ണ്ടന്നുംഅതു�കാണ്ടു വടക്കൻപാട്ടിനു് �ചരിപ്പാ�ട്ടന്ന �പർ �യാജിക്കു�മന്നും കൃ

ഷ്ണഗാഥയു�ട രീതി വടക്കൻ പാട്ടി�നാടു വള�ര അടുപ്പമുള്ളതാ�ണന്നും,

“ത�ച്ചാളിപ്പാലാ�ട്ട�ക്കാമപ്പുണ്ണി

ത�ച്ചാളിപ്പാലാ�ട്ട�ക്കാമപ്പുണ്ണി”

എന്ന വടക്കൻപാട്ടി�ന്റആദ്യ�ത്ത ഭാഗത്തി�ന്റ ഒടുവിലുള്ള നാലക്ഷരം �വ

ട്ടി�ച്ചറുതാക്കി ബാക്കിയുള്ളഅംശം രണ്ടു പ്രാവശ്യം ആവർത്തിച്ചു പിന്നീടു് ദ്വിതീയ

ഭാഗം യാ�താരു �ഭദഗതിയും കൂടാ�ത �ചാല്ലു�മ്പാൾഅതു

“ത�ച്ചാളിപ്പാലാ�ട്ട-ത�ച്ചാളിപ്പാലാ�ട്ട-

ത�ച്ചാളിപ്പാലാ�ട്ട�ക്കാമപ്പുണ്ണി”

എന്നുരൂപം�ക�ക്കാണ്ടു �ചറു�ച്ചരിപ്പാട്ടായി പരിണമിക്കും എന്നും കുണ്ടൂർ

നാരായണ�മ�നാൻ 1092 കർക്കടകത്തി�ല�കരളിയിൽ ഉപന്യസിക്കുകയുണ്ടാ

യി. �ചറിയ രണ്ടു �ചരിയായി �സന്യം നിരത്തി പട�വട്ടുന്ന ജാതിയിലുള്ള ചതു

രംഗാ�യാധനത്തിനും പ്രസ്തുതകൃതിക്കും തമ്മിലുള്ള ബന്ധ�ത്തപ്പറ്റി ഐതിഹ്യം

സൂചിപ്പിക്കുന്നതിനാൽആ വഴിക്കും �ചറു�ച്ചരി എന്ന പദം ഉത്ഭവിച്ചിരിക്കാ�മന്നു്

അ�ദ്ദഹം അഭിപ്രായ�പ്പടുന്നു. ഇവി�ട നാം വടക്കൻപാട്ടുകൾക്കു �ചരിപ്പാട്ടുകൾ

എ�ന്നാരു �പ�ര ഇ�ല്ലന്നു് ഓർമ്മി�ക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതു�കാണ്ടു കുണ്ടൂരി�ന്റ

ഏതദ്വിഷയകമായ അഭിപ്രായം അംഗീകാര്യമല്ല. ആ അഭിപ്രായത്തി�ന്റ ഒരു രൂ

പാന്തരമാണു് ‘�ചറു�ശ്ശരി’ എന്നതു ‘�ചറുചീരു് ’ എന്നതിൽനിന്നുനിഷ്പന്നമായ ഒരു
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120 അദ്ധ്യായം 22. ഭാഷാസാഹിത്യം

പദമാ�ണന്നുള്ളചിലരു�ടവാദം. ചീരു്എന്നപദത്തിനുഗണ�മന്നല്ലാ�തശീ�ല

ന്നു് അർത്ഥമില്ല എന്നുള്ള വസ്തുത ഇവി�ട സ്മരണീയമാണു്. �പാരാത്തതിനു വട

ക്കൻപാട്ടി�ലആദ്യ�ത്ത ഭാഗം (നാലക്ഷരം കുറച്ചിട്ടാ�ണങ്കിലും) ഇരട്ടിക്കു�മ്പാൾ

അതു് എങ്ങ�ന �ചറുചീരാകു�മന്നുള്ള �ചാദ്യവും പ്രകൃതത്തിൽ ന്യായമായി ഉത്ഭ

വിക്കുന്നു. അതു�പാ�ല കൃഷ്ണഗാഥയു�ട പ്ര�ണതാവു �മൽപ്പുത്തൂർ ഭട്ടതിരിയു�ട

സമകാലികനായ പൂന്താനം നമ്പൂരിയാ�ണന്നു വാദിക്കുന്നതും �ക്ഷാദക്ഷമമല്ല.

ഭാഷാരീതി�കാണ്ടു കൃഷ്ണഗാഥ �കാല്ലം 7-ആം ശതകത്തി�ല കൃതിയാ�ണന്നു നി

സ്സംശയമായി സ്ഥാപിക്കാവുന്നതാണു്. ഈ അഭിപ്രായങ്ങൾ�ക്കാന്നിനുംത�ന്ന

ബാലകൃഷ്ണൻനായരു�ട ഗ�വഷണഫലങ്ങ�ള പശ്ചാൽകരിക്കുന്നതിനു തക്കപ്രാ

മാണികതയി�ല്ലന്നു പറ�യണ്ടതില്ല�ല്ലാ.

ഗ്ര�ന്ഥാൽപത്തി�യപ്പറ്റിയുള്ളഐതിഹ്യം

അത്യന്തംപരിണതപ്രജ്ഞനായഒരുപണ്ഡിതപ്ര�വകനും മഹാകവിയുമായിരുന്നു

�ചറു�ശ്ശരി നമ്പൂരി. കൃഷ്ണഗാഥയു�ട ഉൽപത്തിക്കുള്ള കാരണ�ത്ത സംബന്ധിച്ചു

നിലവിലിരിക്കുന്ന ഒ�രതിഹ്യമുള്ളതു് ഇവി�ട സം�ക്ഷപിക്കാം. രാജാവും നമ്പൂരി

യുംകൂടി ചതുരംഗം വച്ചു�കാണ്ടിരിക്കു�മ്പാൾഅടുത്തു�താട്ടിലിൽകുട്ടി�യക്കിടത്തി

ആട്ടി�ക്കാണ്ടിരുന്ന രാജാവി�ന്റ പത്നി ഒരു നിലകൂടി �തറ്റിയാൽ രാജാവിനു് അടി

യറവായി എന്നു ധരിച്ചിട്ടു് “ഉന്തുന്തൂ ഉന്തുന്തൂ ഉന്തുന്തൂ ഉന്തുന്തൂ, ഉന്തുന്തൂ ഉന്തുന്തൂആ�ള

ഉന്തൂ” എന്നു കുട്ടി�യ ഉറക്കുന്നഭാവത്തിൽ പാടി ഭർത്താവിനു നില്ക്കക്കള്ളി കാണി

ച്ചു�കാടുക്കുകയുംഅതി�ന്റസാരം ഗ്രഹിച്ച രാജാവു്ആളി�ന ഉന്തി കളിയിൽ ജയി

ക്കുകയും �ചയ്തു. പത്നി പാടിയ മട്ടിൽ ദശമം പാട്ടാക്കണ�മന്നു സന്തുഷ്ടനായ രാ

ജാവു നമ്പൂരി�യാടു് ആജ്ഞാപിക്കുകയും നമ്പൂരി ആആജ്ഞയ്ക്കു വി�ധയനായി കൃ

ഷ്ണഗാഥ നിർമ്മിക്കുകയും �ചയ്തു. ഈഐതിഹ്യത്തിൽ അസ്വാഭാവികമാ�ണന്നു

പറയത്തക്ക�വകല്യ�മാന്നും കാണുന്നില്ല. മഞ്ജരീവൃത്തത്തിൽ ചില പാട്ടുകൾ

കീർത്തനരൂപത്തിലും മറ്റും അതിനു മുൻപും ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം. അതു് ഒരു ഭാ

ഷാകാവ്യനിർമ്മിതിക്കു് ഉപ�യാഗിക്കുവാൻ �ധര്യ�പ്പട്ടതു നമ്പൂരി ഒരു വശ്യവച

സ്സായിരുന്നതു�കാണ്ടാണു്. കൃഷ്ണഗാഥയിൽഐദമ്പ�ര്യണനമ്മു�ടആശ്ചര്യ�ത്ത

ആർജ്ജിക്കുന്നതു് അതി�ല പദലാളിത്യമാണ�ല്ലാ. ഒരു സ്ത്രീ നിമിത്തമായി തനി

ക്കു ഗ്രന്ഥനിർമ്മാണത്തിനു് അവസരം �നരിട്ട�പ്പാൾ ആ ഗ്രന്ഥം �പാതു�വ സ്ത്രീ

കൾക്കു് അർത്ഥഗ്രഹണം �ചയ്തു പാടി ആനന്ദിക്കത്തക്ക നിലയിൽ രചിക്കുന്നതു്

അഭിലഷണീയമാ�ണന്നുകവിക്കു�താന്നിയിരിക്കാം. കൃഷ്ണഗാഥയി�ലസംസ്കൃതപ

ദ�വരള്യവും ബന്ധപാരുഷ്യരാഹിത്യവും ത�ന്നയായിരിക്കണംഏ�താ ഒരു പല്ല

വഗ്രാഹിയായപണ്ഡിത�ന�ക്കാണ്ടു് “എരി�ശ്ശരിക്കുകഷണമില്ല”എന്നുപറയിക്കു

കയും ചിന്താശീലനായ മ�റ്റാരു പണ്ഡിത�ന�ക്കാണ്ടു് “ഇളക്കി�നാക്കിയാൽ കാ

ണാം” എന്നു് അതിനു പ്രത്യുത്തരം നല്കിക്കുകയും �ചയ്തതു്.

കവിയു�ട പാണ്ഡിത്യം

കൃഷ്ണഗാഥയു�ട ഓ�രാ ശീലിലും കവി ത�ന്റ ആലങ്കാരികമൂർദ്ധന്യത�യ അതിസ്പ

ഷ്ടമായി പ്രകടീകരിക്കുന്നു. പല പ്രാവശ്യം ഭാഗവതം ദശമസ്കന്ധം വായിച്ചു് ആ

പുരാണതല്ലജവുമായി സാത്മ്യം പ്രാപിച്ച ഒരു ഭക്തശി�രാമണിയായും നാം അ�ദ്ദ

ഹ�ത്ത പ്രസ്തുതകൃതിയിൽ സന്ദർശിക്കുന്നു. കൃഷ്ണഗാഥയി�ല വൃത്തം പ്രാ�യണ

ആദ്യന്തം മഞ്ജരിയാകയാൽ അതിൽ സംസ്കൃതപദപ്ര�യാഗത്തിനു് അവസരമില്ല.
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എന്നാൽ സ്വർഗ്ഗാ�രാഹണകഥയിൽ അ�ദ്ദഹം �വ�റ ഏഴു വൃത്തങ്ങ�ള�ക്കാണ്ടു

കൂടി അല്പാല്പമായി �കകാര്യം �ചയ്തിട്ടുണ്ടു്.

“ഉരുവായ �മാഴി�കാണ്ടു ഗുരുവായ പരൻത�ന്ന-

പ്പരി�ചാടു പുകണ്ണവൻ തളർന്ന�നരം,

�പരി�യാരു പുരുഹൂതനരി�ക �ചന്നുണർത്തിനാ-

നരി�യാരു ഹരി�യാടു വിര�വാട�പ്പാൾ.” (1)

“പുതിയ �ചാ�ല്ക്കാണ്ട പുരുഷൻത�ന്നയ-

പ്പുരുഹൂതൻ നിന്നുപുകണ്ണ�പ്പാൾ

മുദിതരായുള്ള മുനിക�ളല്ലാമ-

മ്മുകിൽവർണ്ണൻത�ന്നപ്പുകണ്ണാ�ര.” (2)

“രുദ്രരും വരനാഗഭൂഷണമുദ്രിതാംഗകരായുടൻ

ഭസ്മധൂളിധരിച്ചുവന്നങ്ങുപത്മ�നത്ര�ന വാഴ്ത്തിനാർ” (3)

“ഉത്തമകാന്തി�മത്തിയിരുന്ന നിത്യ�ന നീതി�യാ�ട

ഭക്തി�പാഴിഞ്ഞുചിത്തമഴിഞ്ഞുരുദ്രർ പുകണ്ണ�നരം;” (4)

“ഉത്തമരായുള്ളശ്വിക�ളറ്റം

ഭക്തി �പാഴിഞ്ഞുപുകണ്ണു �തളിഞ്ഞു

അച്യുതപാദസ�രാരുഹയുഗ്മം

നിശ്ചലരായി വണങ്ങിന �നരം.” (5)

“നി�മഷം �വടി�ഞ്ഞാർ നിരന്നീടി�നാര-

ന്നി�ജ മന്ദി�ര നിർമ്മ�ല സംവസന്തം

ഗുണാതീതരൂപം രമാധീശ�മവം

ദിനാധീശ്വരന്മാർ പുക�ണ്ണാരു�നരം.” (6)

“കമലാകരപരിലാളിതകഴൽതന്നിണ കനി�വാ-

ടമരാവലി വിര�വാടഥ �താഴുതീടിന സമ�യ

വിവിധാഗമവചസാമപി �പാരുളാകിന ഭഗവാൻ

വിധു�ശഖരനുപഗമ്യ ച മധുസൂദനസവി�ധ.” (7)

എന്നീ മട്ടുകളിലുള്ളവയാണു് ആ വൃത്തങ്ങൾ. അവയ്ക്കു മഹാകാവ്യങ്ങളി�ല

സർഗ്ഗാന്ത�ശ്ലാകങ്ങളു�ട സാദൃശ്യമുണ്ടു്. നാലാമ�ത്ത വൃത്തംത�ന്നയാണു് ഗ്രന്ഥ

ത്തി�ന്റഅവസാനത്തിലുള്ള

“മറ�പാരുളായി മറഞ്ഞവ�നഹരി;

മലർമകൾ�കാങ്ക പുണർന്നവ�നഹരി;

മതുമത�വണ്ണനുകർന്നവ�നഹരി;

മരുതുമരങ്ങൾ �ഞരിച്ചവ�ന ഹരി.”
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ഇത്യാദി ഹരിസ്തുതിയിലും കാണുന്നതു്. ആ രീതികളിൽ കവനം �ചയ്യു�മ്പാൾ

മഹാകവിയു�ട സംസ്കൃത�പ്രമം അണ�പാട്ടിയ പുഴ�പാ�ല അസ�ങ്കാചമായി പ്ര

വഹിക്കുന്നു.

“ചലൽകുന്തളം ചഞ്ചലാപാംഗരമ്യം

മിളൽകുണ്ഡ�ലാല്ലാസിഗണ്ഡാഭിരാമം

മൃദു�സ്മര�മവം മുഖാം�ഭാരുഹം �ത

സ്മരിക്കായ ് വ�രണം മരിക്കുന്ന�നരം.”

“മുരശാസന, നരകാന്തക, മുഖരീകൃതമുരളീ-

വിവശീകൃതജനമാനസസരസീരുഹവിത�ത,

ചരിതാമൃതവിവശീകൃതഭുവനാഖിലവസ�ത,

നിരുപാധിക, നിയതം തവ തിരു�മയ് പരികല�യ”

തുടങ്ങിയ വരികൾ ആ ഘട്ടത്തിലുള്ളവയാണു്. അ�ദ്ദഹം ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞ

ന�ല്ലങ്കിലും അനവധി സംസ്കൃതകാവ്യനാടകങ്ങൾ വായിച്ചു് അനന്യസാധാരണ

മായ സംസ്കാരം സിദ്ധിച്ച ഒരു ഹൃദയമായിരുന്നു അ�ദ്ദഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നതു്.

പള്ളിക്കുന്നത്തു �ക്ഷത്രത്തി�ല കദളിപ്പഴം ശങ്കരകവി�യയും അതി�ന്റ �താലി

ശാന്തിക്കാരനായ കൃഷ്ണഗാഥാകാര�നയും തീറ്റിക്കുന്നതായി ഒ�രതിഹ്യമുള്ളതു

തീ�ര അസംബന്ധവും അതു് അതി�ന്റ ഉപജ്ഞാതാക്കന്മാർക്കു ലളിത�കാമള

മായ ഭാഷാ കവിതയു�ട �നർക്കുള്ളഅവജ്ഞയു�ട പ്രത്യക്ഷലക്ഷ്യവുമാ�ണ�ന്ന

ഇക്കാല�ത്തസഹൃദയന്മാർ കരു�തണ്ടതുള്ളൂ.

കവിതയു�ട �മച്ചം

കൃഷ്ണഗാഥയിൽഏതു ഭാഗം വായിച്ചാലും അതി�ന്റ പ്ര�ണതാവുസരസ്വതീ�ദവിയു

�ട സവി�ശഷമായ അനുഗ്രഹത്തിനു പാത്രീഭവിച്ച ഒരു പുണ്യപുരുഷനാ�ണന്നു

ഭാവുകന്മാർക്കു നിരീക്ഷിക്കാവുന്നതാകുന്നു. ഏതു വിഷയ�ത്തപ്പറ്റിയുള്ള പ്രതിപാ

ദനത്തിനും അ�ദ്ദഹത്തിനു് അന്യാദൃശമായ �നപുണ്യമുണ്ടു്. അർത്ഥാലങ്കാരപ്ര

�യാഗത്തിൽ അ�ദ്ദഹ�ത്ത ജയിക്കുവാൻ �കരളീയകവികളിൽ ആർക്കുംത�ന്ന

സാധിച്ചിട്ടില്ല. പ്ര�ത്യകിച്ചു് ഉൽ�പ്രക്ഷാകല്പനയിൽ അ�ദ്ദഹത്തിനുള്ള സ്ഥാനം

അദ്വിതീയമാകുന്നു. അതു�കാണ്ടു് ത�ന്നയാണു് ‘ഉപമാ കാളിദാസസ്യ’ എന്ന �പാ

�ല ‘ഉൽ�പ്രക്ഷാ കൃഷ്ണഗാഥായാം’ എ�ന്നാരുആഭാണകമുള്ളതും. പ്രകൃതിവർണ്ണ

നമായാലും, �ലാകസ്വഭാവനിരൂപണമായാലും അ�ദ്ദഹത്തിനു് ഏതു സന്ദർഭവും

ഒന്നു�പാ�ല ഉദാത്തമായ കവികർമ്മത്തിനു പ്ര�യാജകീഭവിക്കുന്നു. ശൃംഗാരവും

ഹാസ്യവുമാണു് അ�ദ്ദഹത്തിനു് ഏറ്റവും അഭിമതങ്ങളായ രസങ്ങൾ. എങ്കിലും

രൌദ്രം, ഭയാനകം മുതലായ മറ്റുചില രസങ്ങളു�ട പ്രതിപാദനത്തിലും അ�ദ്ദഹം

അഭൌമമായ പ്രാഗല്ഭ്യം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നുണ്ടു്. ധ്വനിയു�ട കാര്യത്തിലും നമ്മു�ട

മഹാകവി ഒട്ടും പി�ന്നാക്കമല്ല. കൃഷ്ണഗാഥയിൽ കൃ�ഷ്ണാല്പത്തി മുതൽ സ്വർഗ്ഗാ�രാ

ഹണംവ�ര നാല്പ�ത്തഴു കഥകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അവയിൽ കംസസൽഗ

തിവ�രയുള്ള ഭാഗങ്ങൾക്കു് അല്പം മാറ്റു കൂടു�മങ്കിലും അതിനപ്പുറമുള്ള രുക്മിണീ

സ്വയംവരം, സൌഭദ്രികകഥ മുതലായ പല ഭാഗങ്ങൾക്കും അവ�യ�പ്പാ�ലത�ന്ന

ആസ്വാദ്യതയുണ്ടു്. ഭാഗവതകാര�ന�പ്പാ�ല �ചറു�ശ്ശരിയും ത�ന്റ ഗ്രന്ഥത്തി�ന്റ

പൂർവ്വാർദ്ധം മുഴുവൻ വിനി�യാഗിക്കുന്നതു ശ്രീകൃഷ്ണ�ന്റ ബാല്യക്രീഡാവർണ്ണനത്തി

നാകുന്നു.
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ചില ചിത്രങ്ങൾ

കൃഷ്ണഗാഥാകാര�ന്റ വാക്ചിത്ര ചാതുരിയാണു് എ�ന്ന അത്യന്തം ആശ്ചര്യവിവശ

നുംആനന്ദതുന്ദിലനുമാക്കീട്ടുള്ളതു്. ഒരിക്ക�ലങ്കിലും വായിച്ചിട്ടു�ണ്ടങ്കിൽ ഒരുകാല

ത്തുംഹൃദയഭിത്തിയിൽനിന്നു മങ്ങി�യാ മാ�ഞ്ഞാ �പാകാ�ത പരിലസിക്കത്തക്ക

വണ്ണം അത്ര സജീവങ്ങളും സർവ്വാംഗസുന്ദരങ്ങളുമാണു് ആ ചിത്രങ്ങൾ. ഏതാനും

ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ�കാണ്ടു്ഈഅഭിപ്രായത്തി�ന്റസാധുത്വംസ്ഥാപിക്കുവാൻ

ശ്രമിക്കാം.

(1) കൃഷ്ണ�ന്റബാലസ്വഭാവവർണ്ണനം: -

“അച്ഛ�ന�പ്പാ�ലയുടുക്കു�ന്ന�നന്നിട്ടു

നൽ�ച്ചല�കാണ്ടങ്ങുടുക്കും നന്നായ്;

മാനിച്ചുനിന്നച്ഛൻ കുമ്പിടും �നരത്ത-

ങ്ങാനകളിക്കും മുതുകി�ലറി;

�തവാരി�ക്കണമിന്നച്ഛാ�യനിക്കു നീ

പൂ�വല്ലാം �കാ�ണ്ടത്താ�യന്നു �ചാല്ലും;

അച്ഛനും താനുമായിച്ഛയിലങ്ങ ന

നിച്ചലും നിന്നു പടകളിക്കും;

‘എൻ കണി കാണണം നിങ്ങളി�ന്നല്ലരും’

എന്നങ്ങു �ചാല്ലീട്ടു വീടു�താറും

�കാഴികൾ കൂകു�മ്പാൾ �കാഴകൾ കൂടാ�ത

�ഗാവിന്ദൻ പാടി�ക്കാണ്ടങ്ങു �ചല്ലും.

മാരി �ചാരിയുന്ന �നരത്തു �കാടിയിൽ

�ന�ര �പായ് നീ�രല്ലാ�മല്ക്കും �മയ്യിൽ;

ക�യ്യപ്പിടിപ്പാനായാ�രലും �ചല്ലു�മ്പാൾ

‘അ�യ്യാ!’ എന്നിങ്ങ�ന കൂട്ടും തിണ്ണം.

അത്ഭുതമായുള്ളപാവകളു�ണ്ടാ�രാ

ശില്പികൾ �കാ�ണ്ട�ക്കാടു�ത്ത�പ്പാഴും;

വാഴപ്പഴങ്ങൾ താൻ തിന്നുന്ന �നരത്തു

വായിൽ�ക്കാടുക്കുമപ്പാവകൾക്കും.

‘അമ്മിഞ്ഞനല്ക�മ്മ’�യന്നങ്ങു �ചാല്ലി�ക്കാ-

ണ്ട�മ്മ�ട കയ്യിൽ�ക്കാടുക്കും പി�ന്ന;

ചാലക്കിടന്നങ്ങുറങ്ങുന്ന �നരത്തു

ചാരത്തുത�ന്നകിടത്തി�ക്കാള്ളും,

നന്മണി�കാണ്ടു പടുത്തനിലംതന്നിൽ

ബിംബിതനായിട്ടു ത�ന്നക്കണ്ടാൽ

അഞ്ചിതമാകിയ പുഞ്ചിരി തൂകീട്ടു

�ചഞ്ച�മ്മ പായും പിടിച്ചു�കാൾവാൻ.”
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എന്നും മറ്റും അമ്പാടിയി�ല കൃഷ്ണലീല കവിക്കു് എങ്ങ�ന�യല്ലാം വിസ്തരിച്ചാ

ലും അലംഭാവമുണ്ടാകുന്നില്ല. ആ പ്ര�മയ�ത്തത്ത�ന്ന പുരസ്കരിച്ചു കംസവധാന

ന്തരം ശ്രീകൃഷ്ണ�ന�ക്കാണ്ടു നന്ദ�നാടു് ആ വശ്യവചസ്സു് ഇങ്ങി�ന പറയിക്കുന്നു:

“അച്ഛനായുള്ളതു നീ�യാഴിച്ചി�ല്ലനി-

ക്കച്യുതൻ തന്നു�ട പാദത്താ�ണ;

�പറ്റുവളർ�ത്താരു തായയായ് നിന്നതും

മുറ്റു�മനിക്കു മറ്റാരുമ�ല്ല;

ആറ്റിലും തീയിലും വീഴാ�തക�ണ്ട�ന്ന-

�പ്പാറ്റിവളർത്തതു നിങ്ങള�ല്ലാ.

ഇങ്ങ�നയുള്ളഞാ�ന�ന്ന മറക്കിലും

നിങ്ങ�ള�യതും മറക്കയില്ല.

* * * *

എന്നമ്മത�ന്നാടു �ചാ�ല്ലണം പി�ന്ന നീ

�യ�ന്ന മറ�ക്കാല്ലാ�യന്നിങ്ങ�ന;

പാൽ�വണ്ണയുണ്ണാഞ്ഞു �വദനയുണ്ടുള്ളിൽ-

പ്പാര�മനി�ക്കന്നു �ചാല്ക പി�ന്ന;

�വണ്ണയും പാലുമിങ്ങാരാനും �പാരു�ന്നാ-

രു�ണ്ടങ്കിൽ �മ�ല്ല വരു�ത്തണ�മ,

വാഴപ്പഴങ്ങളും വണ്ണം തിരണ്ടവ;

�കഴുവനല്ലായ്കി�ലന്നു �ചാല്ലു.

* * * *

പിള്ള�ര നുള്ളിനാ�നന്നങ്ങു �ചാല്ലീട്ടു

പീലി�കാ�ണ്ട�ന്നയടിച്ചാളമ്മ;

�കണു�കാണ്ടന്നുവഴക്കായി�പ്പായി�ക്കാ-

ണ്ടൂണിന്നു വാരാ�ത നിന്ന�നരം

�തണ്ടമാ�യന്നതിന്നന്നുനല്കീടിന

കണ്ടിക്ക�ഞ്ചല മറ�ക്കാല്ലാ�ത;

�പാങ്ങി�നാരാശ പുലമ്പിനിന്നീടുന്ന

കിങ്ങിണി�യങ്ങാനും വീ�ഴാല്ലാ�ത;

പാവക�ളന്നു�മ പാഴായി�പ്പാകാ�ത

പാലിച്ചു�കാ�ള്ളണം പാരാ�ത നീ.

�ചണുറ്റുനിന്നു�ള്ളാ�രാണവി�ല്ലാന്നു�മ

ഞാണറ്റു�പാ�കാല്ലഞാൻ വരു�മ്പാൾ.”

വള�രക്കാലം കഴിഞ്ഞു് ഒരിക്കൽ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ആസന്നവാർദ്ധകനായതിനു

�ശഷം യ�ശാദയും നന്ദനും ഭാർഗ്ഗവതീർത്ഥത്തിൽ സൂര്യഗ്രഹണമുഹൂർത്തത്തിൽ

സ്നാനത്തിന്നായി �പാകുകയും അവി�ടവച്ചു് അവിടു�ത്ത കാണുകയും �ചയ്യുന്നു.

ആഅവസരത്തിൽഅവർഎന്താണു് �ചയ്ത�തന്നുകവിത�ന്ന പറയ�ട്ട;

“പാരിച്ചുനിന്നുള്ളപാഴായ്മ �ചയ്കയാൽ

പാശ�ത്ത�ക്കാണ്ടുപിടിച്ചു�കട്ടി

തിണ്ണം വലിച്ചുമുറുക്കി ഞാൻ നില്ക്കയാ-
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ലുണ്ണിപ്പൂ�മനിയിൽപ്പുണ്ണില്ലല്ലീ?

എന്നങ്ങു �ചാല്ലിത്ത�ലാടിത്തുടങ്ങിനാൾ

നന്ദജൻതന്നു�ട �മനിത�ന്ന.”

ഇങ്ങ�ന ബാല്യത്തി�ല പല പല ലീലകൾആ ഭാഗ്യവതി വർണ്ണിച്ചു ഭഗവാ

�ന ചുംബിക്കുന്നഅവസരത്തിൽ നന്ദൻ

“നിത്യവും കണ്ടകിനാവുക�ളല്ലാ�മ

സത്യ�മന്നിങ്ങ�ന �ചാല്ലാമി�പ്പാൾ;

മുന്ന�മ�പ്പാ�ല വന്നിന്നുഞാ�നന്നു�ട

�പാന്നാര�പ്പത�ലപ്പൂ�ണ്ടന�ല്ലാ.

എന്മുതു�കറിനിന്നാനകളിപ്പതി-

ന്നിന്നിനിയാ�മാ �ചാല്ലുണ്ണിക്കണ്ണാ!

തിങ്ക�ള�ച്ചന്നു പിടിപ്പതിന്നായിട്ടി-

�ന്നൻകഴു�ത്തറുക �വണ്ട�യാ �ചാൽ?

ഓടിവ�ന്നന്നു�ട നന്മടിതന്നിലായ്-

ത്താടി പിടിച്ചു വലി�ക്കണ്ടാ�യാ?”

എന്നിങ്ങ�നവാത്സല്യനിഘ്നനായിഓ�രാന്നുപറഞ്ഞു്ആനന്ദിക്കുന്നു. പിതാക്കന്മാർ

�ക്കറ്റ പുത്രൻ; പുത്രനു �യാജിച്ച പിതാക്കന്മാർ. അർത്ഥത്തി�നാത്ത ശബ്ദം;

ശബ്ദത്തി�നാത്ത അർത്ഥം. എല്ലാം നിസർഗ്ഗ�കാമളം; നിരാഭരണസുന്ദരം, നിര

തിശയരമണീയം:

�ഗാവർദ്ധ�നാദ്ധാരകനായ ശ്രീകൃഷ്ണ�ന നാരദാദിമഹർഷിമാർ സ്തുതിക്കു

ന്നതു താ�ഴക്കാണുന്ന വിധത്തിലാണു്; അതു് അലങ്കാരത്തി�ന്റ സമഞ്ജസമായ

സ�മ്മളനം�കാണ്ടുകൂടി �ശാഭിക്കുന്നു:

“മാരി വരു�ന്നരം നല്ക്കുട ചൂടുവാ-

നാരു�മാരുത്തരും താരാഞ്ഞാ�രാ?

കുന്നു ചുമന്നിട്ടു �വണ്ണ ചുമന്നു�ള്ളാ-

രുണ്ണി�ക്ക �നാകുന്നുതില്ല�യാ �ചാൽ?

കുന്നു ചുമ�ക്കണ�മന്നങ്ങുചിന്തി�ച്ചാ

�വണ്ണ ചുമന്നിട്ടു ശീലിച്ചു നീ?

�വണ്ണ�യ�ന്നാർത്തിട്ടു കുന്നി�നത്ത�ന്നയും

�മല്ല�വ വായിലങ്ങാ�ക്കാല്ലാ�ത.”

(2) �വണുഗാനം:- ഭഗവാ�ന്റ �വണുഗാനത്തി�ന്റ മാധുര്യം കവിയു�ട മുഖത്തു

നിന്നുത�ന്ന �കൾ�ക്കണ്ടതാണു്:

“ഷൾപദമാലകളത്ഭുതമാ�യാരു

പുഷ്പരസ�ത്ത �വടിഞ്ഞുട�ന

ഗാനമായ് �മവിന �ത�നക്കുടിപ്പാനാ-

യാനനം തന്നി�ല �ചന്നുപുക്കു.

�കാകിലജാലങ്ങൾ �കാലക്കുഴൽ �കട്ടു

മൂകങ്ങളായങ്ങുനിന്നു�പായി,

�ചണുറ്റ �വണുതൻ �തനുറ്റ ഗാന�ത്ത-

ത്താനുറ്റ നാദത്തിൻ മീ�ത �കട്ടു്
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�വല�പ്പടാ�തതാൻ മാനിച്ചുനിന്നിട്ടു

ചാലപ്പഠിപ്പാനാ�യന്ന�പാ�ല.

* * * *

മാൺ�പഴു�ന്നാ ചില മാൻ�പടക�ളല്ലാം

ചാമ്പിമയങ്ങിന കൺമിഴിയും,

ഒ�ട്ടാട്ടു ചിമ്മി�ക്കാണ്ടിഷ്ടത്തിലൻ�പാടു

വട്ടത്തിൽ �മവീ�ത �പ�ട്ടന്ന�പ്പാൾ.

മന്ഥരമാ�യാരു കന്ധരംത�ന്നയും

മന്ദം നുറുങ്ങു തിരിച്ചുയർത്തി,

ചില്ലികളാ�ലാന്നു �മ�ല്ലന്നുയർത്തീട്ടു

വല്ലവീവല്ലഭൻ ത�ന്ന �നാക്കി

കർണ്ണങ്ങളാ�ലാന്നു തിണ്ണം കലമ്പിച്ചു

കണ്ണൻകഴല്ക്കു �കാടുത്തു �ച�മ്മ,

വാ�യ്ക്കാണ്ട പു�ല്ലല്ലാം പാതി ചവച്ചങ്ങു

വായ്ക്കുന്ന �മയ്യി�ലാഴുക്കിനിന്നു.”

മ�റ്റാരവസരത്തിൽ ആ ഗാന�ത്തത്ത�ന്ന പ്രശംസിച്ചു യ�ശാദ കൃഷ്ണ�നാടു

പറയുകയാണു്:

“കന്നുകിടാക്കൾ കുടിപ്പതിനായി�ക്കാ-

�ണ്ടാന്നു�മ �ചല്ലുന്നതില്ല കണ്ണാ!

�ചന്നവ�യാന്നും കുടിയ്ക്കുന്നൂതില്ല, കാൺ;

മന്ദമായ് �നാക്കുന്നൂതിങ്ങുത�ന്ന,

നല്ക്കുഴൽ �കട്ടു തന്മക്ക�ള�യാന്നു�മ

നക്കുന്നൂതില്ല കാൺ �ധനുക്കളും.

രാവായി�പ്പായാലിക്കാലി കറപ്പതി-

ന്നാവത�ല്ലന്നതു �തറണം നീ;

കാലി കറന്നങ്ങു �പായിട്ടു �വണം നിൻ

�കാലക്കുഴൽവിളി�യന്മക�ന!”

ശൃംഗാരരസവർണ്ണനം

ഇനി ചില രസങ്ങ�ള കവി ഏതുതരത്തിൽ വികസിപ്പിക്കുന്നു എന്നു പരി�ശാധി

ക്കാം. സം�ഭാഗശൃംഗാര�ത്തക്കാൾ വിപ്രലംഭശൃംഗാരമാണു് കവിക്കു വർണ്ണിക്കു

വാൻ ഒന്നുകൂടി പ്ര�ചാദനം നല്കുന്നതു്. അസ്തമയവർണ്ണനഘട്ടത്തിൽചക്രവാകങ്ങ

ളു�ട അവസ്ഥഅ�ദ്ദഹം പ്രപഞ്ചനം �ചയ്യുന്നപരിപാടി �നാക്കുക:

“�കാകങ്ങ�ളല്ലാ�മ �ഗാപതിമണ്ഡലം

�കാപിച്ചു �നാക്കിയിരുന്നുട�ന

തൂമ തിര�ണ്ടാരു �പടമുഖംത�ന്ന

�പ്രമമിയന്നങ്ങു �നാക്കും �ച�മ്മ.

താമരനൂലങ്ങു �കാത്തിവലിച്ചു തൻ

കാമിനിക്കായി�ക്കാടുക്കും �മ�ല്ല.

നീലിമ �കാലിന �വല�യക്കണ്ടിട്ടു
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നീ�ള �നടുതായി വീർക്കും പി�ന്ന,

വാപികതൻ മറുതീര�ത്ത �നാക്കീട്ടു

മാഴ്കിത്തളർ�ന്നാന്നു കൂകും �മ�ല്ല.

പക്ഷതി�കാണ്ടു തൻപക്ഷിണിത�ന്നയു-

മക്ഷമനായിത്തഴുകിനിന്നു്

�നഞ്ചകംതന്നി�ല പഞ്ചശരം നട്ടു

ചഞ്ചുപുടംത�ന്ന വാ�യ്ക്കാണ്ടുടൻ

�പാകു�ന്ന�നങ്കിൽഞാ�നന്നങ്ങു �ചാല്ലീട്ടു

തൂകിത്തുടങ്ങീതു കണ്ണുനീരും.”

തിര്യക്കുകളു�ട ശൃംഗാരം ശൃംഗാരാഭാസമാ�ണന്നു ശപഥം �ചയ്യുന്നസാഹി

ത്യാചാര്യന്മാർഈവർണ്ണനംഒന്നുവായി�ക്കണ്ടതാണു്. �കാകവിരഹ�ത്തപ്പറ്റിയു

ള്ള വിവരണം ഇത്ര ഹൃദയംഗമമാകാ�മങ്കിൽ �കാകസ്തനികളായ വ്രജസുന്ദരിമാ

രു�ട വിരഹ�ത്തപ്പറ്റിയുള്ള ചിത്രണം എത്ര നിർവൃതിപ്രദമായിരി�ക്കണ്ട! താ�ഴ

ഉദ്ധരിക്കുന്നതു് ച�ന്ദ്രാപാലംഭത്തി�ല ഒരു ഭാഗമാണു്:

“മാപാപിയാകിന തിങ്കളി�ന്നങ്ങ�ള-

�ക്കാപിച്ചു �കാല്ലു�ന്നാ�നന്നു വന്നു.

�നരിട്ടു നിന്നവൻ വന്മദം �പാക്കുവാൻ

പാരിടംതന്നിലിന്നാരുമി�ല്ല.

രാഹുവിൻ കണ്ഠ�മാ നാരായണൻ പ�ണ്ട

�ന�ര തറിച്ചുകളഞ്ഞാന�ല്ലാ.

വാരിധി പണ്ടു കട�ഞ്ഞാരു �നരത്തു

ബാഡവപാവകൻതങ്കൽനിന്നു്

സാരമായു�ള്ളാരു പിണ്ഡ�മഴുന്നിവൻ

വാരുറ്റ മണ്ഡലമായിപ്പി�ന്ന,

മ�റ്റങ്ങുമാർക്കും �പാറുക്കരുതാഞ്ഞിട്ടു

കറ്റച്ചടയൻതാനന്നുട�ന

�മള�മഴുന്ന കഴുത്തിലും ഗംഗത-

�ന്നാളംതാൻ താവിന മൌലിയിലും

�ചണു�റ്റഴു�ന്നാരു ഭൂഷണമായിട്ടു

�ച�പ്പാടു നിന്നു ധരിച്ചു�കാണ്ടു.

ദീധിതിമാലയാം ജ്വാലക�ള�റ്ററ്റു

�ലാകങ്ങ�ളല്ലാ�മ �വന്ത�നരം

�ശ്വതിമ പൂ�ണ്ടാരു ഭൂതി�പാ�യങ്ങു�മ

മീ�ത പരന്നുചമഞ്ഞത�ല്ലാ

�വൺമ തിരണ്ട നിലാവായി വന്നിട്ടു

�ച�മ്മ നിറ�ഞ്ഞങ്ങും കണ്ടതി�പ്പാൾ.

നീലമായ് നിന്നവ�ന്മനിയിൽക്കണ്ട�താ

ചാലക്കളങ്കമ�ല്ലന്നു�ചാല്ലാം.

�ക്ഷ്വളമിയ�ന്നാരു കാളഭുജംഗ�ത്ത

ലാളിച്ചുവച്ചതിക്കാണായി�ത;

തൻകരം�കാണ്ടുട�നന്നതു�കാണ്ട�ല്ലാ
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എങ്കൽ വിഷംത�ന്ന തൂകുന്നി�പ്പാൾ.

തീ�പ്പാരിത�ന്ന വിഴുങ്ങിച്ച�കാരങ്ങൾ

സാധിച്ചു നിന്നു�ത പണ്ടുപ�ണ്ട;

തീക്ഷ്ണത പൂണ്ടനിലാവി�നയല്ലായ്കിൽ

വാ�യ്ക്കാണ്ടു നില്ക്കുമാ�റങ്ങ�നതാൻ?

മാപാപിത്തിങ്കൾ മറയു�ന്നാന�ല്ലന്നു, -

മീ പാപ�മന്തിനി�ച്ചയ് വത�യ്യാ?”

എന്നിങ്ങി�ന പരി�ദവനം �ചയ്തിട്ടു �ഗാപിമാർ “അല്ല�യാ തിങ്ക�ള! നി�ന്ന

രാഹു വിഴുങ്ങുവാൻവന്നു കഴിഞ്ഞു; ഓടി�ക്കാ. ശിവ�ന്റ ശിരസ്സിലിരിക്കുന്ന നി

�ന്റ ഉണ്ണി�യ ഒരു പാമ്പു വിഴുങ്ങി�യന്നു �കട്ടു, ശൃംഗാരലീലാ�ലാലനായ ശിവൻ

അക്കഥ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. കഴിയു�മങ്കിൽ �വഗം �പായി പാമ്പി�ന്റ വായിൽനിന്നു

ഉണ്ണി�യ രക്ഷിക്കൂ” എന്നും മറ്റും ഓ�രാ �ഭാഷ്ക പറയുന്നു; കാളിന്ദിയിൽ പ്രതി

ഫലിക്കുന്ന ചന്ദ്രബിംബത്തിൽ പാറ�കാ�ണ്ടറിയുന്നു; കണ്ണാടിയിൽ കാണുന്ന

ചന്ദ്രബിംബം കുത്തി�പ്പാടിക്കുന്നു. ഹാ ഹാ! എ�ന്താരു വാചാമ�ഗാചരമായ

ഉ�ല്ലഖ�വഭവം!

രാസക്രീഡനടക്കുന്നരാത്രി പ്രഭാതപ്രായമായതുകണ്ട�പ്പാൾ �ഗാപസ്ത്രീകൾ

ക്കുള്ള�കാപതാപങ്ങൾകവിചുവ�ട ഉദ്ധരിക്കുന്നപ്രകാരത്തിൽചിത്രീകരിക്കുന്നു:

“�കാഴിക�ളന്ത�യ്യാ കാലം വരും മുൻ�പ

കൂകിത്തുടങ്ങീ�തൻ �താഴിമാ�ര?

കാട്ടി�ല�ക്കാഴിക്കുഞായമി�ല്ലതു�മ;

വീട്ടി�ല�ക്കാഴി�ക്കഞായമുള്ളൂ.

എ�ന്താരുഞായമിപ്പാതിര�നരത്തു

സന്തതമിങ്ങ�ന കൂകി നില്പാൻ?

തീക്കനൽ �കാണ്ടന്നുചഞ്ചൂപുടംതന്നി-

ലാക്കു�ന്നാരാരുമങ്ങില്ല�യാതാൻ?

* * * *

വണ്ടുക�ള! എന്തു താമര�പ്പായ്കയിൽ

മണ്ടിത്തുടങ്ങുന്നതി�പ്പാ�ഴ �ചാൽ?

താമരപ്പൂവു വിരിഞ്ഞുതുടങ്ങുന്ന

കാലമി�ങ്ങതുമണഞ്ഞൂതി�ല്ല.

ആദിത്യ�ദവാ! നിനക്കു �താഴു�ന്നങ്ങൾ

വാദിച്ച �ദശ�മ �പാ�യ്ക്കാള്ളണം.

വൃന്ദാവനംതന്നിലി�ന്നഴുന്നള്ളായ്കിൽ

നന്നായിരുന്നതു�മങ്ങൾക്കി�പ്പാൾ.

ആനായർ�കാൻത�ന്റ പൂ�മനി ദൂ�രവ-

ച്ചാകുന്നൂതി�ല്ലതും �പാവാന�യ്യാ!

സൂര്യനു സൂതനാം വീര�ന! നി�ന്നാടു

�വ�റയു�ണ്ടാ�ന്നങ്ങൾ �ചാല്ലുന്നി�പ്പാൾ,

മാർത്താണ്ഡ�ദവ�ന വൃന്ദാവനംതന്നി-

�ലാർത്തിട്ടു �വണ�മഴുന്നള്ളിപ്പാൻ.

�ഗാകുലനാഥനു ലീല കഴിഞ്ഞീല;
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�കാപമുണ്ടാകിലാ�മന്തറിവൂ?

ഞങ്ങളറിഞ്ഞതു �ചാ�ല്ലണമ�ല്ലാതാ-

�നന്നിട്ടു നി�ന്നാടു �ചാല്ലീതി�പ്പാൾ.”

�നാക്കുക. കവിയു�ട സർവ്വങ്കഷമായ ഭാവനാപ്രാഭവം! �നാക്കി �നാക്കി

�കാൾമയിർ�ക്കാള്ളുക.

രൌദ്രരസവർണ്ണനം

പൌണ്ഡ്രകപുത്രനായ സുദക്ഷിണൻ യാദവനിഗ്രഹത്തിന്നായി ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന മാ

രണ�ദവത�യ കവി താ�ഴക്കാണുന്ന രീതിയിൽ വർണ്ണിക്കുന്നു:

“കുണ്ഡത്തിൽനിന്ന�ങ്ങഴുന്നതു കാണായി

ചണ്ഡി�യക്കാളതിഭീഷണനായ്

മാരണ�ദവതയായിച്ചമഞ്ഞിട്ടു

�ഘാരനായു�ള്ളാരു വഹ്നിത�ന്ന.

�ചമ്പിച്ചുനി�ന്നാരു �കശവും മീശയും

വൻപിച്ചുനിന്നു വള�ഞ്ഞകിറും

തീ�പ്പാരി തൂകി മിഴിച്ചു ചുവന്നിട്ടു

�കാട്ടിയായു�ള്ളാരു വൻമുഖവും

ആണ്ടുനിന്നീടിനാനാരണൻതന്മുമ്പി-

ലാനയും കാതിലണിഞ്ഞു �ന�ര.

കണ്ടു�ള്ളാ�രല്ലാരും കാതരന്മാരായി

മിണ്ടാ�ത �നാക്കി നടുങ്ങു�ന്നരം

പൂ�വടി�പാ�ല�യഴുന്നതു കാണായി

ഭൂതങ്ങ�ളാ�രാന്നു പി�ന്നപ്പി�ന്ന.

പാരം �പാരിഞ്ഞുള്ള �കാള്ളിയുമായിട്ടു

�ഘാരമായു�ള്ളാരു �നാക്കുമായി

ദ്വാരക �നാക്കി നടന്നതു കാണായി

മാരണ�ദവത�യാടുംകൂടി.

ദ്വാരകതന്നു�ട ചാരത്തു �ച�ന്നാരു

മാരണ�ദവത പാരമ�പ്പാൾ

എട്ടു ദി�ക്കങ്ങു�മ �ഞട്ടിനടുങ്ങുമാ-

റട്ടഹാസങ്ങ�ളയാചരിച്ചു.

* * * *

ചാല വളർ�ന്നാരു �മനിയിൽ നി�ന്നഴും

ജ്വാലകൾ �മന്മല�ങ്ങല്ക്കയാ�ല

കൃത്യതൻ ചാര�ത്തദ്ദാരുക്ക�ളല്ലാ�മ

കത്തി�യഴുന്നതു കാണായ�പ്പാൾ.

പാരിച്ചുനിന്നുള്ളപാദങ്ങ�ളല്ക്കയാൽ

പാടിച്ചൂതായിതഭൂതലവും.

രമ്യമായ് നിന്നു�ള്ളാരംബരംതന്നിലു-

ള്ളംബുദജാലകമാല ചാ�ല

തങ്ങിവലിച്ചു വരുന്നതു കാണായി
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�പാങ്ങി�യഴുന്നുള്ള �കശങ്ങളിൽ

മാനുഷന്മാ�ര കടിച്ചങ്ങു തിൻകയാൽ

മാറി�ല ചാടുന്ന �ചാര തന്നിൽ

നീന്തി�യഴുന്നു വരുന്നതു കാണായി

നീണ്ടുവളർന്നുള്ള മുണ്ഡമാല,

�വ്യാമത്തി�ന്മലുള്ളയാനങ്ങ�ളല്ലാ�മ

ശൂലത്തി�ന്മലായിക്കാണായ�പ്പാൾ.

* * * *

അന്തകന്നുള്ളവും കാണുന്നതാകി�ലാ

�വന്തുനീറീടുമ�പ്പടിതന്നാൽ.”

ഭയാനകരസവർണ്ണനം

കംസൻ വാളു�മാങ്ങി�ക്കാണ്ടുസംഹരിക്കുവാൻ പാഞ്ഞടുക്കുന്ന �ദവകിയു�ട ഭയ

മാണു് താ�ഴക്കാണുന്നവരികളിൽ കവി വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നതു്.

“�കസരിവീരൻതന്നാനനംതന്നിലായ്-

�ക്കവലം �കഴു�ന്നാ�രണം�പാ�ല

�മവിനിന്നീടുന്ന �ദവകീ�ദവിതാൻ

�ദവ�മ�യന്നങ്ങു �ചാല്ലി�ച്ചാല്ലി

�ഘാരനായു�ള്ളാരു കംസ�ന �നാക്കീട്ടു

പാരം വിറച്ചുനടുങ്ങുമ�പ്പാൾ;

ചൂഴും നിന്നീടുന്ന �ലാക�ര �നാക്കീട്ടു

�കാഴപൂ�ണ്ടറ്റവും �കഴും പി�ന്ന;

ചങ്ങാതിമാരു�ട നന്മുഖം �നാക്കി നി-

ന്നിങ്ങി�ന�യൻകർമ്മ�മന്നും പി�ന്ന:

അച്ഛ�നത്ത�ന്നയും �മച്ച�മ �നാക്കിനി-

ന്നുച്ചത്തി�ല�റ വിളിച്ചു�കഴും;

* * * *

ആങ്ങ�ളത്ത�ന്ന വിളിച്ചുനിന്നീടുവാ-

�നാങ്ങിനിന്നങ്ങുനടുങ്ങും പി�ന്ന;

ആനകദുന്ദുഭിതന്നു�ടയാനനം

ദീനയായ് �മല്ല�വ �നാക്കി വീർക്കും.”

താൻ ആരു�ട ശിരസ്സു �താടുന്നു�വാ ആയാൾ തൽക്ഷണം മരിക്കണം

എ�ന്നാരു വരം വൃകാസുരൻ ശ്രീപര�മശ്വര�നാടു വാങ്ങകയും, അതി�ന്റ കാര്യ

സാധകത്വം പരി�ശാധിക്കുന്നതിനു�വണ്ടി ഉടൻത�ന്ന വരദാതാവി�ന പിടികൂടു

വാൻ മു�ന്നാട്ടു കുതിക്കുകയും �ചയ്യുന്നു. ആ അവസരത്തിൽ ഭക്തവത്സലനായ

ഭഗവാ�ന്റ പലായനം കവി ഇങ്ങ�ന വിസ്തരിക്കുന്നു:

“ചാർത്തിനിന്നീടുന്ന ശാർദൂലചർമ്മവും

�ദാസ്ഥലം�കാണ്ടങ്ങുതാങ്ങിത്താങ്ങി,

�വഗ�ത്തപ്പൂണ്ടുവിറച്ചുനിന്നീടുന്ന

LINKS TO
CHAPTERS TOC 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32



�കരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 2 131

നാഗങ്ങ�ളാ�രാ�ന്ന വീ�ഴവീ�ഴ,

മുത്താരമായിട്ടു ബദ്ധങ്ങളായു�ള്ളാ-

രത്തികൾ തന്മാറിൽച്ചാ�ടച്ചാ�ട,

ഉന്മിഷൽകാന്തിയാം �വണ്മഴുതന്നു�ട

�വണ്മതാ�നങ്ങു�മ �പാ�ങ്ങ�പ്പാ�ങ്ങ,

�ചണുറ്റു�മവുപ്പാണിയിൽ�ച്ചർന്നു�ള്ളാ-

�രണത്തിൻ�പാതവും തു�ള്ളത്തു�ള്ള,

കുണ്ഡലനാഗങ്ങൾശൂൽകൃതി�യല്ക്കയാൽ-

ക്കണ്ണി�ല�ച്ചങ്കനൽ ക�ത്തക്ക�ത്ത,

സ്വർ�ല്ലാകസിന്ധുതൻ ക�ല്ലാലം �പാങ്ങീട്ടു

�വള്ളങ്ങ�ളങ്ങു�മ തൂ�കത്തൂ�ക,

ഭൂതലത്തിങ്കൽ പതിച്ചുനിന്നീടുമാ-

ന്നൂതനത്തിങ്ക�ള വാരിവാരി,

�പടിച്ചു �കഴുന്ന വാമ�ത്താടൻ�പാടു

�പടിക്ക �വണ്ട�യ�ന്നാതി�യാതി,

വാനിലു�മങ്ങു�മ പാഞ്ഞുനിന്നീടിനാൻ

ദാനവൻ പിന്നാ�ല �ചല്കയാ�ല.”

ഹാസ്യരസവർണ്ണനം

ഹാസ്യരസപ്രകടനത്തിൽ �കരളീയർക്കു �പാതു�വയും അവരിൽ നമ്പൂരിമാർക്കു

പ്ര�ത്യകമായും �നസർഗ്ഗിക�മന്നുത�ന്ന പറ�യണ്ട ഒരു വാസനാതിശയമു�ണ്ട

ന്നു മുൻപുസൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട�ല്ലാ. അതു കൃഷ്ണഗാഥയിൽഅതി�ന്റഅത്യുച്ചമായ �കാ

ടി�യ പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഉപക്രമത്തിൽത്ത�ന്ന

സംസാര�മാക്ഷത്തിൻ കാരണമായതു

�വരാഗ്യ�മന്ന�ല്ലാ �ചാല്ലി�ക്കൾപ്പൂ;

എന്നതുത�ന്ന വരുത്തിനിന്നീടുവാ-

നിന്നിതുത�ന്നഞാൻ നിർമ്മിക്കുന്നു.”

എന്നു് ഉപന്യസിച്ചിട്ടു തൃപ്തനാകാ�ത

“നിർഗ്ഗുണനായു�ള്ളാരീശ�ന�ക്കാണ്ട�ല്ലാ;

നിർഗ്ഗുണമായതു �ചരുമി�പ്പാൾ.”

എന്നുകൂടിപ്പറഞ്ഞു ത�ന്റ ശാലീനത�യ ഫലിതമസൃണമായ രീതിയിൽ കവി

ആവിഷ്കരിക്കുന്നു. സ്വശിശുവി�ന നന്ദഗൃഹത്തിൽ കിടത്തി അവി�ടനിന്നും നന്ദന

ന്ദിനി�യ മഥുരയി�ലയ്ക്കു �കാണ്ടു�പാരുന്ന സംഭവ�ത്ത “ബാലകന്മാ�ര�ക്കാണ്ടാ

നകദുന്ദുഭി വാണിഭം �ചയ്യു�ന്നാ�നന്ന�പാ�ല” എന്നു വർണ്ണിക്കുന്നു. തൃണാവർ

ത്തൻ ചുഴലിക്കാറ്റായി �ചന്നു ശ്രീകൃഷ്ണ�ന ആകാശത്തി�ലയ്ക്കു �കാണ്ടു�പാകുന്ന

തു് “അംബരംപൂണാതബാല�ന�ക്കാണ്ടു�പായംബരംപൂകിച്ചാൻ ദാനവൻതാൻ”

എന്ന കല്പനയ്ക്കു പഴുതു നല്കുന്നു. “തള്ളിച്ചുഴ�ന്നാരു കാറ്റുമടങ്ങീതായുള്ളി�ലക്കാറ്റുമ

ങ്ങവ്വണ്ണ�മ” എന്നാണു് ആ അസുര�ന്റ മരണ�ത്തപ്പറ്റിയുള്ള ചിത്രീകരണം. പ്ര

സ്തുത സംഭവം കണ്ടു പരിഭ്രാന്തരായിത്തീർന്ന �ഗാപസ്ത്രീകളു�ട വട്ടത്തിലുള്ള പാ

ച്ചിൽ “ഏറ്റം ചുഴന്നുള്ള കാറ്റായി വ�ന്നാരു മാറ്റാ�നാ�ടറ്റം പഠിച്ച” തി�ന്റ ഫലമാ

�ണന്നു് ഉ�ല്ലഖനം �ചയ്യുന്നു.
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“ഒറ്റ�ക്കതന്നിൽ നീ �വണ്ണ വച്ചീടിനാൽ

മ�റ്റ�ക്കകണ്ടിട്ടു �കഴുമ�ല്ലാ;

മൂത്തവൻകയ്യിൽ നീ �വണ്ണ വച്ചീടു�മ്പാ-

ളാർത്തനായ് നിന്നുഞാൻ �കഴു�മ്പാ�ല”

എന്ന യുക്തി�കാണ്ടാണു് ബാലകൃഷ്ണൻ യ�ശാദ�യാടു രണ്ടു�കയ്ക്കും �വണ്ണ

വാങ്ങുന്നതു്. �ഹമന്തവർണ്ണനത്തിൽനിന്നുതാ�ഴ ഉദ്ധരിക്കുന്നചില വരികൾഈ

ഘട്ടത്തിൽ വിശിഷ്യ അനുസ�ന്ധയങ്ങളാകുന്നു:

“ശീത�ത്തത്തൂകുന്ന �ഹമന്തകാലമാം

ഭൂതത്തിൻ �കാമര�മന്ന�പാ�ല

ഭൂ�ലാകംതന്നി�ല മാ�ലാക�രല്ലാരും

ചാ�ല വിറച്ചുതുടങ്ങീത�പ്പാൾ

ദന്തങ്ങ�ള�ക്കാണ്ടുതാളംപിടിച്ചിട്ടു

സന്ധ്യ�യ വന്ദിച്ചാരന്തണരും.

* * * *

തീക്കും തന്നുള്ളി�ല �താന്നിത്തുടങ്ങീ�ത

തീക്കായ�വണ�മനിക്കു�മന്നു്.”

ശ്രീകൃഷ്ണൻ അക്രൂര�നാടുകൂടി മഥുരയി�ലയ്ക്കു പുറ�പ്പട്ട�പ്പാൾ �ഗാപികൾ “ഭാ

വനതന്നാ�ല കാർവർണ്ണൻ �മയ് �ചർത്തിട്ടാ�വാളം പുല്കിനാരായവണ്ണം” എന്നു

കവിവർണ്ണിച്ചു സ്വയം സമാശ്വസിക്കുന്നു. കംസ�ന്റ രജകൻ രാജാക്കന്മാർക്കുള്ള

പട്ടാംബരങ്ങൾ ധരിക്കുവാൻ ഇടയർക്കു �യാഗ്യതയി�ല്ലന്നു പറയു�മ്പാൾ ശ്രീ

കൃഷ്ണൻ “നിങ്ങൾക്കു രാജാവു കഞ്ച�നന്നാകി�ലാ ഞങ്ങൾക്കു രാജാവു ഞങ്ങൾ

തങ്ങൾ.” എന്നു് അയാ�ള പരിഹസിക്കുന്നു. ഭഗവാ�ന്റ കരസ്പർശത്താൽ അംഗ

�വരൂപ്യം നീങ്ങിയ കുബ്ജയു�ട കാമപാരവശ്യം “മാനിനി തന്നു�ട �മനി നിവർ

ന്ന�പ്പാൾ മാരന്നു വില്ലു വളഞ്ഞു �ച�മ്മ” എന്ന അർത്ഥഗർഭമായ വാക്യത്തിൽ

കവിപ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. ഇങ്ങ�നഎവി�ട �നാക്കിയാലും നിരർഗ്ഗളവും നിരങ്കുശവും

അന്യകവികൾക്കു് അലഭ്യവുമായ വി�നാദ�ധാരണി!

�ചറു�ശ്ശരിയു�ട ഫലിതപ്ര�യാഗത്തിനു മൂർദ്ധാഭിഷി�ക്താദാഹരണമായി

രുക്മിണീസ്വയംവരത്തിൽ ഒരുഘട്ടമുണ്ടു്. �താഴിമാർ രുക്മിണി�യാടു �ദവിയിൽ

തങ്ങൾ മാരാമയത്തി�ന്റചിഹ്നങ്ങൾകാണുന്നുഎന്നുംആരിലാണു് �ദവിക്കു്അഭി

നി�വശമുണ്ടായിരിക്കുന്നതു് എന്നും �ചാദിക്കുന്നു. അതിന്നു രുക്മിണി �ധര്യം

നടിച്ചു്

“ഈശ്വരൻത�ന്ന�യാഴിഞ്ഞു മറ്റാ�രയു-

മാശ്രയിച്ചില്ല മന്മാനസംതാൻ;

രാപ്പകലു�ള്ളാരു പാഴ് പനി�കാണ്ടുഞാൻ

വായ്പു കുറഞ്ഞു �മലിഞ്ഞൂതി�പ്പാൾ,

എന്നതു�കാണ്ടല്ലീ മന്മഥമാ�ലന്നു

നിങ്ങൾ നിനയ്ക്കുന്നു �താഴിമാ�ര?”

എന്നു ത�ന്റഅന്തർഗ്ഗതം സത്യത്തിൽനിന്നു വ്യതിചലിക്കാ�ത ഗുഹനം �ച

യ്യുവാൻശ്രമിക്കുന്നു. അ�പ്പാൾസമീപത്തുകൂട്ടിലിരുന്ന ശാരിക
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“�ദവ�മ! നിൻകഴൽ�ക�താഴുതീടു�ന്നൻ

�ക�വടിഞ്ഞീ�ടാല്ലാ�യ�ന്ന�യന്നും;

�ദവകീനന്ദനൻതന്നു�ട �മ�യ്യാടു

�കവലം �ചർ�ക്കണ�മ�ന്നയും നീ.”

എന്നുത�ന്റസ്വാമിനിപല�പ്പാഴുംഎകാന്തമായിപാടാറുള്ളപാട്ടു്ആവർത്തി

ക്കുന്നു. അ�പ്പാൾ �താഴിമാർ ചിരിച്ചു�കാണ്ടു്

“�കളാത�തല്ലാ�മ �ചാല്ലത്തുടങ്ങീ�ത

�മളത്തിൽ നമ്മു�ട ശാരികതാൻ;

ശാരിക�പ്പതല്ക്കു കാർവർണ്ണൻതന്നി�ല

മാരമാലുണ്ടായി�ത�ന്ന �വണ്ടൂ.”

എന്നു പറയുകയും രുക്മിണി കിളി�യ �കാപ�ത്താടു കൂടി �നാക്കുകയും �ച

യ്യുന്നു. അതു�കാ�ണ്ടാന്നും കിളി കുലുങ്ങാ�ത പി�ന്നയും �ദവിയു�ട ഏകാന്തഗാ

നം തുടരുകയാണു്:

“കാണു�ന്നാർകണ്ണിന്നു പീയൂഷമായുള്ള

കാർവണ്ണൻതന്നു�ട �മനിത�ന്ന

കൺ�കാണ്ടു കണ്ടുഞാ�നന്നു�പാ�ലന്നു�ട

സങ്കടം �പാക്കുന്നുതമ്പുരാ�ന?”

അ�പ്പാൾ �താഴികൾ ശാരിക�യാടു്

“എങ്ങാനും �പാകുന്ന കാർവർണ്ണൻത�ന്ന�ക്കാ-

ണ്ടിങ്ങ�ന �ചാല്ലുവാ�നന്തുഞായം?

ഇല്ലാതതിങ്ങ�ന �ചാല്ലിത്തുടങ്ങിനാ-

ലുള്ള�തന്നിങ്ങ�ന �താന്നുമ�ല്ലാ.”

എന്നു ഫലിതം �പാട്ടിച്ചു് അതി�ന്റ മുഖം മുദ്രണം �ചയ്യുന്നു. എന്നാൽ അതു

�കാണ്ടു �ദവിക്കു് അഭിമതപ്രാപ്തി സിദ്ധിക്കുന്നില്ല:

“കാർവർണ്ണൻതന്നു�ട നാമ�ത്ത�ക്കട്ട�പ്പാൾ

�വ�റാന്നായ്ക്കാണായി ഭാവ�മല്ലാം.

കാമിനിതന്നു�ട �കാമള�മനിയിൽ-

�ക്കാൾമയിർ�ക്കാണ്ടുതുടങ്ങി �ച�മ്മ.”

അ�പ്പാൾ �താഴിമാർ വീണ്ടും രുക്മിണി�യ ഇങ്ങ�ന കളിയാക്കുന്നു:

“പാഴ് പനി�കാണ്ടല്ലീ �കാൾമയിർ�ക്കാള്ളുന്നു

വാ�യ്പഴുന്നീടുമീ �മയ്യിലി�പ്പാൾ

�രാമങ്ങൾ ത�ന്നാടു �കാപിക്ക�വണ്ടാ�താ

ശാരിക�പ്പത�ലാ�ടന്ന�പാ�ല?”

അതു �കട്ടു �ദവി പുഞ്ചിരി തുകുന്നു! അവർക്കുസകല രഹസ്യവും മനസ്സിലാകു

കയും �ചയ്യുന്നു. എ�ന്താരു മൃദുലവും, എന്നാൽഅ�തസമയത്തിൽത്ത�ന്ന നിശി

തവുമായ ഫലിതമാണു്ഈഘട്ടത്തിൽ നാം നിരീക്ഷിക്കുന്നതു്. ഇതു�പാ�ല ഒരു

സൂക്തിസുധസഹൃദയന്മാർക്കു് ഏതു �ദവ�ലാകത്തിൽ �ചന്നാൽആസ്വദിക്കാം!
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ഇനി മ�റ്റാരു രംഗത്തി�ലയ്ക്കു പ്ര�വശിക്കാം. സുഭദ്രയും കപടസന്യാസിയായ

അർജ്ജുനനും അത്യുൽക്കടമായ അ�ന്യാന്യ�പ്രമത്താൽ മതിമറന്നിരിക്കുന്നു. സു

ഭദ്ര സന്യാസിക്കു ഭിക്ഷ വിളമ്പി�ക്കാടുക്കുന്നു. കവി ആ ചിത്രം നമുക്കു് എങ്ങ�ന

കാണിച്ചുതരുന്നുഎന്നു �നാക്കുക:

“ഓദനംത�ന്ന വിളമ്പിനിന്നീടിനാൾ

�വദന പൂണ്ടു�ള്ളാരുള്ളവുമായ്.

മുന്നിലിരു�ന്നാരു ഭിക്ഷുകൻതാനുമ-

ക്കന്യകതന്മുഖം കാൺകയാ�ല

ഓദനംത�ന്ന വിലക്കുവാൻ വല്ലാ�ത-

�യാർച്ചയും പൂണ്ടങ്ങു �മവുകയാൽ,

പാത്രത്തിൽനിന്നു�ള്ളാ�രാദന�മല്ലാ�മ

പത്രത്തിലാമ്മാറു വീണുകൂടി.

അക്ഷണം പി�ന്നയക്കന്യകമുന്നി�ല

ഭിക്ഷുകൻതന്മുഖം �നാക്കി�നാക്കി

ഉത്തമമാ�യാരു നൽഘൃതം �ച�ഞ്ച�മ്മ

പത്രത്തിലാമ്മാറു വീഴ്ത്തിനിന്നാൾ.

ചാല�ത്താലിച്ചുള്ള വാഴപ്പഴങ്ങളും

ചാടിക്കളഞ്ഞിതു ചാപല്യത്താൽ.

അ�ത്താലിത�ന്ന വിളമ്പിനിന്നീടിനാൾ

ചിത്തം മയങ്ങിനാ�ലന്നുഞായം.

പത്രത്തിലായു�ള്ളാര�ത്താലിത�ന്നത്തൻ

ചിത്തമഴിഞ്ഞവനാസ്വദിച്ചാൻ.

കമ്പവുംപൂണ്ടുകരുത്തുമകന്നങ്ങു

സംഭ്രമിച്ചീടുന്ന കന്യകതാൻ

മുമ്പി�ല �വണ്ടതു പി�ന്ന വിളമ്പിനാൾ

പിമ്പി�ല �വണ്ടതു മുന്നിൽത്ത�ന്ന.

ഇങ്ങ�ന വന്നവ�യാന്നുമറിഞ്ഞില്ല

കന്യകമുന്നിലിരുന്നവൻതാൻ.”

പഴമാ�ണന്നു കരുതി സുഭദ്ര �താലി വിളമ്പുന്നു; പഴമാ�ണന്നു കരുതിത്ത

�ന്നഅർജ്ജുനൻആ �താലി തിന്നുകയും �ചയ്യുന്നു. എ�ന്താരുഹൃദ്യതമമായ ഹൃ

ദയവിനിമയം!

അലങ്കാരപ്ര�യാഗം

�ചറു�ശ്ശരിയു�ട ഉൽ�പ്രക്ഷ, ഉപമ, രൂപകം, ദൃഷ്ടാന്തം, അർത്ഥാന്തരന്യാസം മു

തലായ അർത്ഥാലങ്കാരങ്ങളു�ട പ്ര�യാഗ�വചിത്ര്യ�ത്തപ്പറ്റി അധിക�മാന്നും

പറവാൻസ്ഥലമനുവദിക്കുന്നില്ല. പൂതന കൃഷ്ണ�ന സ്തന്യപാനം �ചയ്യിക്കുന്ന ഘട്ട

ത്തിൽനിന്നു താ�ഴ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ചില വരികൾഅ�ദ്ദഹത്തിനു്ഈ വിഷയത്തിലു

ള്ളപ്രാഗല്ഭ്യ�ത്തപടഹമടിച്ചു പരസ്യ�പ്പടുത്തുന്നു:

ദൂരത്തുനിന്നങ്ങുക�ണ്ടാരു �നരത്തു

ചാരത്തു �ചന്നു ചതിച്ചുപുക്കാൾ,

അണ്ഡജനായകൻതന്നു�ട ചാരത്തു
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കുണ്ഡലിതാൻ �ചന്നുപൂകും �പാ�ല.

ഓമനത്തൂമുഖംതന്നി�ല �നാക്കി�ക്കാ-

�ണ്ടാർത്തുനിന്നീടിനാ�ളാട്ടു �നരം,

ചീർ�ത്താരു �കാപംപൂണ്ടന്തകൻ വാരാഞ്ഞു,

പാർത്തുനിന്നീടു�ന്നാ�ളന്ന�പാ�ല.

�മല്ല�വ �ചന്നങ്ങു �താട്ടുനിന്നീടിനാൾ

പല്ലവം �വല്ലുമപ്പൂവൽ�മനി,

രത്ന�മന്നിങ്ങി�ന തന്നി�ല നണ്ണിനി-

ന്നഗ്നി�യ�ച്ചന്നു�താടുന്ന�പാ�ല.

പാരാ�ത പി�ന്ന�യടുത്തുനിന്നീടിനാ-

ളാ�രാമൽപ്പൂങ്കനി�പ്പതൽത�ന്ന,

പാശ�മന്നിങ്ങ�ന നിർണ്ണയം പൂണ്ടിട്ടു

പാമ്പി�ന�ച്ചന്ന�ങ്ങടുക്കും�പാ�ല.

ഓമനപ്പൂവൽ�മയ് �മനിയിൽ�ക്കാണ്ട�പ്പാൾ

�കാൾമയിർ തിണ്ണ�മഴുന്നു �മയ്യിൽ

ഉമ്പർ�കാൻനാട്ടിലപ്പൂതനത�ന്നക്കാൾ

മുൻപി�ല �പാവാനാ�യന്ന�പാ�ല” ഇത്യാദി.

കാത്യായനീവർണ്ണനം, രുക്മിണീവർണ്ണനം, ഋതുവർണ്ണനം മുതലായഘട്ടങ്ങ

ളിൽ കവി വാരി�ക്കാരിവിളമ്പീട്ടുള്ളഅലങ്കാരങ്ങൾക്കുകയ്യുംകണക്കുമില്ല.

“ആനനംത�ന്നാടു �ന�രാത്തു�പാരുവാൻ

മാനിച്ചു തിങ്കളും പങ്കജവും

ഒക്ക�വ �ചന്നുപിണങ്ങിന�നരം ക-

ണ്ടക്ഷണമാനനലക്ഷ്മി �ന�ര

തിങ്ക�ള! നീയിതിൻ മീത�ല നിന്നു�കാൾ

പങ്കജ�മ, യിതിൻ താ�ഴ നീയും!

എന്നങ്ങു �ചാ�ന്നാരുസീമയിട്ടീടിനാ-

ളിന്നതു ചില്ലിയായ്ക്കണ്ടതി�പ്പാൾ.”

എന്നും മറ്റുമുള്ള വർണ്ണനങ്ങളിൽ കവി പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന അചുംബിതമായ

ചമൽക്കാരചാതുരി ആ�രയാണു് ആനന്ദസാഗരത്തിൽആറാടിക്കാത്തതു് !

രചനാമാധുര്യം

ഈഅത്ഭുതവിദ്യ മുഴുവൻ കവി കാണിച്ചിരിക്കുന്നതു �വറും നാ�ടാടിബ് ഭാഷാപദ

ങ്ങൾ പ്ര�യാഗിച്ചാ�ണന്നുള്ള വസ്തുതയാണു് അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ �നർക്കു നമുക്കുള്ള

ബഹുമാന�ത്ത ദ്വിഗുണീഭവിപ്പിക്കുന്നതു്. ആ മഹാകവി മൂർദ്ധന്യ�ന്റ അക്ലിഷ്ടമ

ധുരമായ രചനാ�വഭവത്തിനു പ്ര�ത്യകമായി ഉദാഹരണങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പി�ക്ക

ണ്ടആവശ്യമില്ല. ഇതുവ�ര എടുത്തു�ചർത്ത മഞ്ജരിയിലുള്ളഈരടികൾ എല്ലാം

ത�ന്നഅതിനു നിദർശനങ്ങളാണു്.
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“കാർമുകിൽമാലകൾ കാൽ പിടിച്ചീടുന്ന കാന്തി�യപ്പൂ�ണ്ടാരു �മയ്യുമായി.”

“പാലാഴിമാതുതൻവാർമുലതന്നി�ല മാ�ലയച്ചാറൂറും മാറു�ള്ളാ�ന” “അല്ലി�ന �വ

ല്ലുവാൻവല്ലുന്നപൂങ്കുഴൽ, വില്ലി�ന �വല്ലുവാൻവല്ലും ചില്ലി” മുതലായലാളിത്യം വഴി

�ഞ്ഞാഴുകുന്നഈരടികൾകൃഷ്ണഗാഥയിലല്ലാ�ത ഭാഷാസാഹിത്യത്തിൽ മ�റ്റാരിട

ത്തും കാണുന്നതല്ല. അതിനു മുൻ�പന്ന�പാ�ല ആക്കൃതിയിലും പ്രയുക്തങ്ങളായ

പഴയ ഭാഷാപദങ്ങളിൽ പലതും രണ്ടു ശതകംകൂടിക്കഴിഞ്ഞ�പ്പാൾ സംസ്കൃതത്തി

�ന്റ അനുസ്യൂതമായ മർദ്ദനത്തി�ന്റ ശക്തിയാൽ മിക്കവാറും പുറംതള്ള�പ്പട്ടു�പാ

യി. (1) അങ്കി (അഗ്നി); (2) അലയ്ക്കുക (അടിയ്ക്കുക); (3)അല്ലിടം (ജഘനം); (4) ഇട�ങ്ങ

റു് (തടസ്സം); (5) ഉവക്കുക (�സ്നഹിക്കുക); (6) ഓലക്കം (പ്രകാശം); (7) കൺ�പാ

ലിയുക (ഉറങ്ങുക); (8) കമ്മൻ (ദുഷ്ടൻ); (9) കുഴ (കാതു് ); (10) കൂത്തി (�തവിടിശ്ശി);

(11) കലമ്പിക്കുക (കൂർപ്പിക്കുക); (12) തൺ�പടുക (താഴുക); (13) തളർത്തുക (കുറ

യ്ക്കുക); (14) താവടം (കഴുത്തിലണിയുന്ന മാല); (15) തികക്കുക (�വവുക); (16) �ത

മ്പാ�ത (കുറയാ�ത); (17) �തായുക (വർദ്ധിക്കുക); (18) നാണുക (നാണിക്കുക); (19)

�നയ്തൽ (ആമ്പൽ); (20) പച്ച�പടുക (വർദ്ധിക്കുക); (21) പരുകുക (ആസ്വദിക്കുക);

(22) പാടകം (കാൽച്ചിലമ്പു്); (23) �പണ്ണുക (�ചയ്യുക); (24) മരിക്കം (ഇണക്കം);

(25) മല്ലം (മ�നാഹരം); (26) മാച്ചു (അഴുക്കു്); (27) �മതു് (ഭൂമി); (28) വല്ലുക (കഴി

യുക); (29) വിച്ച (വിദ്യ, ആശ്ചര്യം); (30) �വല�പ്പൺ (ലക്ഷ്മീ�ദവി); (31) വിണ്ടലർ

(�ദവർ) എന്നീ പദങ്ങൾ ആക്കൂട്ടത്തിൽ�പ്പട്ടവയാണു്. അവ�യ�ക്കാണ്ടു പി�ന്ന

യുംകു�റക്കാല�ത്തക്കു�കകാര്യം �ചയ്തുവന്നതു ഭാഷാശത്രുക്കളുംസംസ്കൃതപക്ഷ

പാതികളുമാ�ണന്നു് അന്യഥാ ഗണിക്കാവുന്ന ചമ്പൂകാരന്മാരാകുന്നു. പാട്ടുകാർക്കു്

അവ പഥ്യമായിരുന്നുഎന്നുള്ളതിനു �തളി�വാന്നുമില്ല.

രാമചരിതം, കണ്ണശ്ശരാമായണം മുതലായ പാട്ടുകളും കൃഷ്ണഗാഥയും തമ്മിൽ

തട്ടിച്ചു�നാക്കുന്നവർക്കു ഭാഷാസംബന്ധമായുള്ള ചില വസ്തുതകൾ �ബാധ്യമാകാ

�തയിരിക്കുകയില്ല. പഴയ പാട്ടുകളിൽ ഓ�രാന്നിനും നാലു വരികളും ഓ�രാ വരി

ക്കും ഈരണ്ടു വിഭാഗങ്ങളും �വണ്ടിയിരുന്നതായി നാം ധരിച്ചിട്ടുണ്ട�ല്ലാ. കൃഷ്ണഗാ

ഥയി�ല ഓ�രാ ഈരടിയും രചനാവിഷയത്തിൽ അ�താടുകൂടിത്ത�ന്ന പരിപൂർ

ണ്ണമാകുന്നു�ണ്ടന്നു പറയാം. ഈരടികളിൽ �മാനയ്ക്കു് ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രാധാന്യം

എതുക കവർന്നിരിക്കുന്നു.

ഇന്ദിരതന്നു�ട പുഞ്ചിരിയാ�യാരു

ചന്ദ്രിക �മയ്യിൽപ്പരക്കയാ�ല,

പാലാഴി�വള്ളത്തിൽ�പ്പാങ്ങിനിന്നീടുന്ന

നീലാഭമായുള്ള�ശലം�പാ�ല,

�മവിനിന്നീടുന്ന�ദവതംത�ന്നഞാൻ

�കവണങ്ങീടു�ന്നൻ കാത്തു�കാൾവാൻ.”

എന്നീ മൂന്നുഈരടികളിൽഎതുകമാത്ര�മ കവി ദീക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളൂഎന്നുള്ളതുസ്പ

ഷ്ടമാണ�ല്ലാ. പ്രാ�യണ നമ്മു�ട മഹാകവി ദ്വിതീയാക്ഷരപ്രാസത്തിൽ ദത്തദൃഷ്ടി

യാ�ണങ്കിലും അ�ദ്ദഹത്തിനു് അക്കാര്യത്തിൽ നിർബ്ബന്ധബുദ്ധിയില്ല. “പാപനാ

യു�ള്ളാരു കംസ�ന്റ മാനസം പാറ�യ�പ്പാ�ലയങ്ങാകയാ�ല,” “പാദങ്ങൾ നാ

ലും നനഞ്ഞുനിന്നീടാ�തപാഴ് പറ�മ്പറി നടക്കും�പാ�ല” മുതലായഈരടികളിൽ

അ�ദ്ദഹംഎതുകയ്ക്കുപകരം �മാന�യ�ക്കാണ്ടുതൃപ്തി�പ്പടുന്നു. “ബാലകൻ �വണമീ

മാ�റാടു �ചരുവാൻ,ഞാനിനി നീങ്ങണ�മന്ന�പാ�ല,” “യാചിപ്പാൻ �പാവാ�നാ
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�ചലയും �ചമ്മല്ല, �ഗഹത്തിൽ �മവുവാൻ പയ്യുമു�ണ്ട” തുടങ്ങിയ ഈരടികളിൽ

എതുകയും �മാനയും ഉ�പക്ഷിക്കുന്നതിനും അ�ദ്ദഹം മടിക്കുന്നില്ല. ശബ്ദഗുംഫന

�ത്തസംബന്ധിച്ചിട�ത്താളംഅന്യഥാഅനവദ്യമായപ്രസ്തുതകൃതിയിൽ ഒരുഅന

വധാനത കടന്നുകൂടിയിട്ടുള്ളതു പ്രസ്താവ�യാഗ്യമാകുന്നു. അതു ‘നിന്നീടുക,’ ‘ഊറ്റീ

ടുക,’ ‘താൻ,’ ‘�ച�ഞ്ച�മ്മ,’ ‘�മ�ല്ല �മ�ല്ല.’ മുതലായ പദങ്ങ�ള പല�പ്പാഴും നി

രർത്ഥകമായി പാദപൂരണത്തിനു �വണ്ടിമാത്രം കവി പ്ര�യാഗിക്കുന്നുഎന്നുള്ളതാ

ണു്. “കഞ്ചൻതൻ �നഞ്ചി�നാ�ടാത്ത കരിങ്കല്ലുമഞ്ചിതമാ�യാരുപാട്ടു�കട്ടു്”; തുട

ങ്ങിയ ഈരടികൾ സംവൃ�താകാരത്തിൽ അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതും ശ്രവ�ണാ�ദ്വ

ഗജനകമാണു്. പ�ക്ഷ തങ്ങ�ളത്ത�ന്ന മറന്നു�കാണ്ടു് ആ പാലാഴിയിൽ വിഹ

രിക്കുന്ന അനുവാചകന്മാർക്കു് അത്തരത്തിലുള്ള �ദാഷപരമാണുക്കൾ അ�ശഷം

അനുഭവ�ഗാചരങ്ങളാകുന്നില്ലത�ന്ന.

ഗ്ര�ന്ഥാ�ദ്ദശ്യം

�ചറു�ശ്ശരിക്കു പ്രസ്തുത കൃതി�കാണ്ടു സാമാന്യജനങ്ങളിൽ അവതാരപുരുഷന്മാ

രിൽ�വച്ചു് അഗ്രഗണ്യനായശ്രീകൃഷ്ണഭഗവാ�നപ്പറ്റിയുള്ള ഭക്തി പ്രവൃദ്ധമാക്കുകയും

ആനുഷംഗികമായി ത�ന്റ യശസ്സു �ലാകത്തിൽ നിലനിറുത്തുകയും �ചയ്യണ�മ

ന്നായിരുന്നു അഭിസന്ധി. ആ ഉ�ദ്ദശം രണ്ടും അ�ദ്ദഹം സമഗ്രമായി സാധിച്ചിട്ടു

മുണ്ടു്. സംസ്കൃതപണ്ഡിതന്മാരായിരുന്നു അക്കാല�ത്ത സഹൃദയശി�രാമണികൾ.

അവരു�ട മുമ്പിൽ സംസ്കൃതത്തി�ന്റ ആധിപത്യത്തിനു �ലശം�പാലും കീഴടങ്ങാ

�ത ആബാല�ഗാപാലം ആർക്കും ആസ്വദിക്കത്തക്ക ലളിത�കാമളകാന്തപദാവ

ലി�കാണ്ടു താൻ നിർമ്മിച്ച ഗാഥ സമർപ്പിക്കുന്നതിനു് ആ കവിപ്ര�വകനു�പാലും

അല്പം അ�ധര്യമില്ലായിരുന്നു എന്നു നമുക്കു ശപഥം �ചയ്യാവുന്നതല്ല. സജ്ജ

നങ്ങൾ പ്രശംസിക്കു�മന്നു കരുതിയല്ല താൻ അതു നിർമ്മിച്ച�തന്നും വന്ദ്യന്മാ

രായുള്ളവർ നിന്ദ്യ�ത്തയല്ലാ�ത നിന്ദിക്കുകയി�ല്ലന്നുതനിക്കുനിർണ്ണയമു�ണ്ടന്നും

ദുർജ്ജനങ്ങൾനിന്ദിച്ചാൽസജ്ജനങ്ങൾഅവ�രതടുത്തു�കാള്ളു�മന്നുംഅ�ദ്ദഹം

സമാധാന�പ്പടുന്നു. ത�ന്റ കൃതി�യപ്പറ്റി

“കാർവർണ്ണൻതന്നു�ട കാരുണ്യം�കാണ്ടിതി-

പ്പാരിട�മങ്ങും നടക്കണ�മ”

എന്നും താൻ യഥാകാലം �ദവ�ലാകത്തിൽ �ചല്ലു�മ്പാൾ

“മാനിച്ചുവന്നുള്ള മാനിനിമാ�രല്ലാം

ഗാന�ത്ത�ച്ചയ്തിട്ടും �കൾക്കാ�കണം”

എന്നും അ�ദ്ദഹം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഒടുവിൽ �വഷ്ണവദൂതന്മാർ ത�ന്ന�വ

കുണ്ഠത്തി�ലക്കു നയിക്കു�മന്നും, അവി�ട�ച്ചന്നു ഭഗവാ�നാട്

“ഗാഥ�യ�ക്കാണ്ടിവൻ പാതകം പൂ�ണ്ടാ�ര-

പ്പൂതന്മാരാക്കിനാൻ നീതിയാ�ല;

നിർഗ്ഗതിപൂണ്ടുള്ളവൃക്ഷങ്ങൾ�ക്കല്ലാ�മ

സൽഗതി നല്കിനാൻ ധാര�കാ�ണ്ട;

ഭക്തന്മാരായു�ള്ളാരുത്തമന്മാരു�ട

ചിത്തവും ചാലക്കുളിർപ്പിച്ചുടൻ

മുക്തി�യത്ത�ന്നയും നല്കിനിന്നീടിനാ-

നുത്തമമായുള്ള ഗാഥ�കാ�ണ്ട.”
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എന്നു് അവർ തിരുമനസ്സറിയിക്കു�മന്നുംആപരമഭാഗവതൻ ദീർഘദർശനം

�ചയ്യുന്നു. പിന്നീടു സംഭവിക്കുവാൻ�പാകുന്ന�ത�ന്തന്നു് അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ രസനാ

ഗ്രത്തിൽനിന്നു ത�ന്ന നമുക്കു �കൾക്കാം.

“ദാസ�നന്നുള്ള�താ വന്നൂതായ�ല്ലാ നിൻ

ഗാഥ�യ നിർമ്മിക്ക�കാണ്ടുത�ന്ന;

ഏ�താരു �വലയിലാക്കിനിന്നീടുന്നു

നീതിയാലിന്നിവൻത�ന്നയി�പ്പാൾ?

ദൂതന്മാരിങ്ങ�ന �ചാദിച്ച�നരത്ത-

പ്പാതക�വരിയായുള്ളവൻതാൻ

�മല്ല�വ�യൻമുഖം �നാക്കിനിന്ന�ന്നരം

ചില്ലിതൻ �തല്ലാ�ല �ചാല്ലുകയാൽ

പ്രാഞ്ജലിയായഞാൻ പാഞ്ഞു�ചന്ന�ന്നരം

�താഞ്ഞുനിന്നീടുന്ന �മാദത്താ�ല

പാതകം �വരറ്റ പാണി�യ�ക്കാണ്ടവൻ-

പാദങ്ങൾ �മ�ല്ല�ന്നടുത്തുപി�ന്ന

�നാറ്റുനിന്നീടു�മൻ മാറത്തു �ചർത്തുനി-

�ന്നറ്റം �തളിഞ്ഞുപുണർന്നു �മ�ന്മൽ

വാരിജസംഭവൻ വാമനൻപാദ�ത്ത

വാരി�യ�ക്കാണ്ടുപ�ണ്ടന്ന�പാ�ല

ആനന്ദ�ലാചനവാരിതൻപൂരം�കാ-

ണ്ടാദര�വാടു കുളിർപ്പിച്ച�പ്പാൾ

ദുസ്സംഗം �വറിട്ടു സത്സംഗിയാകു�മ-

ന്നുത്സംഗം തന്നി�ല �ചർത്തുപി�ന്ന

എൻമനംതന്നിൽപ്പണ്ടു�ന്മഷിച്ചുള്ളവ-

യുൺമ�യാ�യന്നതു നിർണ്ണയിപ്പാൻ

ഗാഥയിൽ�ച്ചാന്നുള്ള �രഖക�ളാ�രാ�രാ

ബാധ�യ�ക്കവിട്ടു �നാക്കി�നാക്കി

�മ�ല്ല�മ�ല്ലന്നു ത�ലാടി നിന്ന�ന്നരം

പല്ലവം�വല്ലുമപ്പാദങ്ങ�ള

പാണികൾക്കീടു�ന്നാരാനന്ദം പൂരിച്ചു

വാണീട�വണ�മ�ദവ�മ! ഞാൻ.”

ഉപസംഹാരം

കൃഷ്ണഗാഥ�യപ്പറ്റി കവിക്കുവലിയ മതിപ്പാണു് ഉണ്ടായിരുന്ന�തന്നു് ഒടുവിൽ ഉദ്ധരി

ച്ച ഭാഗങ്ങളിൽനിന്നുവിശദമാകുന്നു. അതു്അയുക്തമാ�ണന്നു്ആരും പറയു�മന്നു

�താന്നുന്നില്ല. ഈ ഒരു കൃതി�കാണ്ടു മാത്രം �കരളിക്കു് ഏതു് ഇതര ഭാഷയു�ട

മുന്നിലും നിസ്സ�ങ്കാചം തലയുയർത്തി നില്ക്കാം; ആത്മവീര്യ�ത്ത സ�ധര്യം പ്രദർ

ശിപ്പിക്കാം. അത്തരത്തിലുള്ളഒരുഅനുഗൃഹീതനായ മഹാപുരുഷനാണു് �ചറു�ശ്ശ

രി. കാളിദാസൻതുടങ്ങിയ ഭാരതത്തി�ലപ്രഥമഗണനീയന്മാരായകവിസാർവഭൌ

മന്മാരു�ടപംക്തിയിൽഅ�ദ്ദഹത്തിനുംആദരണീയമായഒരുസ്ഥാനത്തിനു്അവ

കാശമു�ണ്ടന്നാണു് എ�ന്റഅടിയുറച്ചഅഭിപ്രായം.
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ഭാരതഗാഥ

ഗ്രന്ഥകാര�ന്റ കാലം

ഭാരതഗാഥയ്ക്കു് ഭാരതംപാ�ട്ടന്നും �ചറു�ശ്ശരിഭാരതം പാ�ട്ടന്നും കൂടി �പരുകളുണ്ടു്.

ചിറയ്ക്കൽ �കാവിലക�ത്ത ഒരു ആദർശഗ്രന്ഥത്തിൽ അതു് 704 തുലാം 5-ആംനു

തലൂലു് മാധവവാരിയർ എഴുതിയ ഗ്രന്ഥത്തി�ന്റ പകർപ്പാ�ണന്നു പറഞ്ഞിരിക്കു

ന്നു. എന്നാൽ ആ കുറിപ്പും “ആജ്ഞയാ �കാലഭൂപസ്യ” ഇത്യാദി ഗ്രന്ഥാന്ത�ശ്ലാ

കവും �വ�റ �കപ്പടയിലാണു് കാണുന്നതു്. മ�റ്റാരു മാതൃകയിൽ “�പാനത്തിൽ

വലിയനമ്പിടി ഉണ്ടാക്കിയ ഭാരതംപാട്ടു് ”എന്നും മൂന്നാമ�താന്നിൽ “�പാനത്തിൽ

ശങ്കരസൂരിണാ വിരചിതാ ശ്രീഭാരതഗാഥാ” എന്നും �രഖ�പ്പടുത്തീട്ടുണ്ടു്. എങ്കിലും

ആ �രഖകളും പുറ�ത്തഴുത്തുകൾമാത്രമാണു്. അതു�കാണ്ടു് അവ�യമാത്രംആസ്പ

ദമാക്കി യാ�താന്നും നിർണ്ണയിക്കുവാൻനിവൃത്തി കാണുന്നില്ല. പ�ക്ഷഒരുകാര്യം

നിശ്ചയമാണു്. ഭാരതഗാഥാകാരനും കൃഷ്ണഗാഥാകാരനും ഒ�ര കാലത്തു് ഉദയവർ

മ്മ രാജാവി�ന്റ �പാഷണത്തിൽ അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ സദസ്സി�ന അലങ്കരിച്ചിരുന്നു

എന്നുള്ളതിനു ഭാരതഗാഥയി�ല ഭാഷ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നുണ്ടു്. കൃഷ്ണഗാഥയിൽ

കാണുന്ന പല പഴയ പദങ്ങളും �ശലികളും വ്യാകരണപ്ര�യാഗങ്ങളും (‘പാത

കമാർജ്ജിച്ചു �കാ�ള്ളാല്ലാ�ത’ ‘എന്നു�ട ജീവനം നിന്നു�ട കയ്യിലൂ’ മുതലായവ)

ഭാരതഗാഥയിലുമുണ്ടു്. ഉദയവർമ്മാവി�ന്റ �പർ ഗ്രന്ഥാന്ത�ശ്ലാകത്തി�ല കാണു

ന്നുള്ളൂ എങ്കിലും പ്രാജ്ഞനായ ഒരു �കാലത്തിരിയു�ട ആജ്ഞ അനുസരിച്ചാണു്

അതു വിരചിതമായതു് എന്നു �തളിയത്തക്കവണ്ണം,

“പ്രാജ്ഞനായു�ള്ളാരു �കാലാധിനാഥൻത-

ന്നാജ്ഞ�യ�ക്കാണ്ട�ല്ലായിന്നീവണ്ണം

സംഭവമാദിയായ് സംഹാര�ത്താളവും

സം�ക്ഷപമായിട്ടു �ചാല്ലു�ന്നന്നാൽ

പാതകം �പാക്കുന്ന ഭാരതഗാഥതാൻ

�ചതയിലൻ�പാടറിഞ്ഞവണ്ണം

തീർത്തുനിന്നീടുവാ�നാർത്തുനിന്നീടു�മ-

ന്നാർത്തി തീർത്തീ�ടണം തമ്പുരാ�ന.”

എന്നു ഗ്രന്ഥത്തിൽത്ത�ന്ന പ്രസ്താവനയുണ്ട�ല്ലാ. ഒടുവില�ത്ത �ശ്ലാകം പ്ര

ക്ഷിപ്തമാ�ണന്നു വന്നാൽ�പ്പാലും 7-ആം ശതകത്തി�ന്റ പൂർവാർദ്ധത്തിൽ വിരചി

തമായ ഒരു കൃതിയായിട്ടാണു് പ്രസ്തുത ഗാഥ�യ പരിഗണി�ക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നതു്.

രണ്ടു കൃതികളു�ടയും പ്ര�ണതാവു് ഒരു കവിയല്ല

ഏക�ദശം ഇതു�പാ�ലത�ന്ന തീർച്ച�പ്പടുത്തി പറയാവുന്ന ഒരു വസ്തുതയാണു്

രണ്ടു ഗാഥകളു�ടയും നിർമ്മാതാവു് ഒരാള�ല്ലന്നുള്ളതും. ദിവാകരബിംബത്തിനും

ദിവാദീപത്തിനും തമ്മിലുള്ള പ്രകാശാന്തരം ഈ രണ്ടു കൃതികൾക്കു തമ്മിലുണ്ടു്.

ഈഅഭിപ്രായത്തിനു് ഉ�പാൽബലകമായി ചില വിഷയങ്ങൾ ഉപപാദിക്കാം.

ഭാരതഗാഥാകാര�ന്റഅപാണ്ഡിത്യം

ഭാരതഗാഥാകാര�ന്റ സംസ്കൃതജ്ഞാനം ഏറ്റവും പരിമിതമാകുന്നു. പുംസൻ (പു

മാൻ), തൃഷ്ണൻ (സതൃഷ്ണൻ), അപ്സരി (അപ്സരസ്ത്രീ), �കാങ്കയുഗളങ്ങൾ (യുഗം) സം

സാരിയാ�യാരു നാരി (സംസാരിണി) മർഷം (അമർഷം) ആപാദമസ്തക�ത്താ
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ളം (ആപാദമസ്തകം) മുതലായി അസമാ�ധയങ്ങളായ പല സ്ഖലിതങ്ങളും �ദയ്ത

(ദയിത), അർവതു (അറുപതു), സൌവ (സൌബല), സ്നാനിക്കുക (സ്നാനം �ചയ്യുക) മു

തലായി വിലക്ഷണങ്ങളായഅ�നകം പദസ�ങ്കാചങ്ങളുംഈഗ്രന്ഥത്തിൽ ഉണ്ടു്.

ഭടർ എന്നതിനു പകരം �ലാക�രന്നും, ഫലിക്കുന്നതു് എന്നതിനു പകരം ദൃഷ്ട�മ

ന്നും, ദുർവ്വാസസ്സിനു പകരം ‘മത്തനായു�ള്ളാരു മാമുനി’, എന്നും �കാവിലകത്തിനു

പകരം നിയ�മന ‘�കാട്ട’ എന്നും വ്യവഹരിച്ചു ഗ്രന്ഥകാരൻസംതൃപ്തനാകുന്നു. ഉപ്പു

�വള്ളത്തിന്നു പര്യായമായി ‘പാനീയ’ പദം പ്ര�യാഗിക്കുന്നു. ‘പാരിടപാലനം’

തുടങ്ങിയ ഉ�ദ്വഗജനകങ്ങളായ സമസ്തപദങ്ങളും കാൺമാനുണ്ടു്. ഭാഷാ പദങ്ങ

�ള അ�പക്ഷിച്ചു് സംസ്കൃതപദങ്ങളു�ട പ്ര�യാഗവും ഭാരതഗാഥയിൽ താരത�മ്യന

വള�ര അധികമാണു്. കൃഷ്ണഗാഥാകാര�ന്റ ഭാഷാശബ്ദ�കാശം അ�ദ്ദഹം കണിക

ണ്ടിട്ടി�ല്ലന്നു �പാലും പറ�യണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

രചനാ�വകല്യം

പാടി ഒപ്പിച്ചു മു�ന്നാട്ടു നീങ്ങുവാൻ പഴുതു കാണാത്തവിധത്തിൽ പല വരികളും

കണ്ടകങ്ങൾ�പാ�ല ഭാരതഗാഥയിൽ കവി വാരിവിതറിയിരിക്കുന്നു. ‘രക്തബീ

ജ�നന്ന രാക്ഷസൻതൻ’, ‘ഉത്തരായനം വ�ന്നത്തുവാനായ് ’, ‘ധൃഷ്ട�കതുവും യു

ധാമന്യുവും’, ‘അർദ്ധരഥസൂതജൻ തനിക്കു് ’, ‘സൂച്യാകാരമായി�ട്ടത്രയു�മത്രയും’

തുടങ്ങിയ വരികൾ �നാക്കുക. ‘വാരിജ�നത്ര�ന്റ �സാദരനാം’ ‘ഭൂപതിതന്നു�ട

യഗ്രജൻതൻ’ ‘സങ് ക്രമിച്ചങ്ങവൻ തങ്കലുള്ള’ എന്നിങ്ങ�നയും മറ്റും ഈരടികൾ

അവസാനിപ്പിക്കുന്നതു് ഒരഭംഗിയായിട്ടു ഗ്രന്ഥകാരന്നു �താന്നീട്ടില്ല. ഈ അഭം

ഗിക്കു മഷിയിട്ടു �നാക്കിയാൽ ഒ�ന്നാ ര�ണ്ടാ ഉദാഹരണങ്ങൾ കൃഷ്ണഗാഥയിലും

ക�ണ്ടക്കുമായിരിക്കും; പ�ക്ഷ ആ കാവ്യത്തിൽ പ്രസ്തുതരചനാഗഡു തു�ലാം നി

സ്സാരമാണു്. “�യാഗിയായു�ള്ളാരുശ്രീശുകൻത�ന്നാടു” “ശക്തരായുള്ളത്രിഗർത്ത

ന്മാർ വന്നിട്ടു” എന്നീ വരികളിൽ യഥാക്രമം, ശ്രീ, ത്രി, ഈ അക്ഷരങ്ങ�ള സംയു

ക്തങ്ങളാക്കാ�തഉച്ചരി�ക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഈ�ദാഷത്തിനു �വ�റയുംഅനവധി

ഉദാഹരണങ്ങൾ എടുത്തു കാണിക്കാവുന്നതാണു്. ഒരിക്കൽ കുറിച്ച വരികൾ ഉട

നടി ആവർത്തിക്കുന്നതിനും കവിക്കു കൂസലില്ല. ‘കല്യാണകാരുണ്യക�ല്ലാല�മ’

എന്നും ‘കല്യാണകാരുണ്യ�കവല്യ�മ’ എന്നും ഉള്ള വരികളും ‘ഭൂമിക്കു ന�ല്ലാരു

ഭൂഷണമായുള്ള’ എന്നും ‘ഭൂമിക്കു ന�ല്ലാരു ഭൂഷണമായിട്ടു’ എന്നും ഉള്ള വരികളും

�നാക്കുക. ‘രുഷ്ടരായ് നിന്നങ്ങു ബാലിസുഗ്രീവന്മാർ വട്ടത്തിൽനിന്നു �പാരുന്ന

�പാ�ല’ എന്നഈരടിയും ഒന്നിലധികം തവണപ്ര�യാഗിച്ചു കാണുന്നു.

ഔചിത്യഹീനത

കവിക്കു പല�പ്പാഴും പദപ്ര�യാഗത്തിലും അലങ്കാരപ്ര�യാഗത്തിലും അനൌചിത്യ

�ദാഷം പറ്റി�പ്പായിട്ടുണ്ടു്. “പാൽക്കടൽവർണ്ണൻ” എന്ന പദം പലഅവസരങ്ങളി

ലും അ�ദ്ദഹം ശ്രീകൃഷ്ണനു വി�ശഷമായി ഘടിപ്പിക്കുന്നു. പാൽക്കടലി�ന്റ നിറം കറു

പ്പ�ല്ലന്നു് അ�ദ്ദഹം ധരിച്ചിട്ടില്ലാത്തതു�പാ�ല �താന്നി�പ്പാകും. ഗ്രന്ഥാരംഭത്തിൽ

ത്ത�ന്നലക്ഷ്മീഭഗവതിയു�ട പുഞ്ചിരി�യ പാലാഴി�വള്ള�ത്താടും മഹാവിഷ്ണുവി�ന

നീലാഭമായ �ശല�ത്താടും ഉപമിക്കുന്ന കൃഷ്ണഗാഥാകാരനു് അത്തരത്തിൽ ഒരു

പ്രമാദം ഒരിക്കലും പറ്റീട്ടില്ല, പറ്റുവാൻ ഇടയുമില്ല. സുഭദ്രയു�ടസൌന്ദര്യം വർണ്ണിക്കു

�മ്പാൾ ‘അംഗങ്ങൾതന്നു�ട ഭംഗികൾ കാണു�മ്പാൾ ഗംഗ�യന്നിങ്ങി�ന �ചാല്ലാ

മ�ല്ലാ’എന്നും ‘ഏണാക്ഷിതന്നു�ടനന്മിഴി കാണു�മ്പാൾഏണംതൻ �നത്രങ്ങ�ള

ന്നു �ചാല്ലാം’ എന്നും പറഞ്ഞു താവതാ കൃതകൃത്യമ്മന്യനാകുന്ന ഒരാ�ള കവി�യ
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ന്നു് എങ്ങി�ന പറയാം? “എണ്ണം കലർന്നുള്ളബാണങ്ങ�ളല്ക്കയാ�ലണ്ണമില്ലാ�താ

ളം ദീനനായാൻ”എന്നുവർണ്ണിക്കുന്നതും ഒരലങ്കാരമാ�ണന്നായിരിക്കാംഅ�ദ്ദഹ

ത്തി�ന്റ സങ്കല്പം. “ഹുങ്കാരം �ചയ ് വതു �ക�ട്ടാരു �നരത്തു കങ്കനായ്പ്പണ്ടു ചമ

ഞ്ഞവൻതാൻ”എന്നവരികളിൽയുധിഷ്ഠിര�നന്നുപറയുന്നതിനുപകരം ഒരു ‘ങ്ക’യ്ക്കു

�വണ്ടി മാത്രം ഇതരപ്ര�യാജനംകൂടാ�ത കങ്ക�ന വലിച്ചിഴച്ചു �കാണ്ടുവന്നിരിക്കു

ന്നു. ആനയും സിംഹവും, സിംഹവും മാനും, രാമായണത്തി�ല കഥകളും നീക്കി

�വച്ചാൽഅ�ദ്ദഹത്തിനു് ഉപമാനദ്രവ്യങ്ങൾഅത്യന്തംവിരളങ്ങളാകുന്നു. ഇങ്ങ�ന

പലതുംഈവിഷയത്തിൽ ഇനിയും പ്രസ്താവി�ക്കണ്ടതായിട്ടുണ്ടു്.

കൃഷ്ണഗാഥ�യാടുള്ള കടപ്പാട്

കൃഷ്ണഗാഥ പലകുറി പാരായണം �ചയ്തു് അതിൽനിന്നു സിദ്ധിച്ച സംസ്കാരമല്ലാ�ത

ഭാരതഗാഥാകാരനു്അതിനപ്പുറംഅധിക�മാന്നും�കമുതലുള്ളതായി �താന്നുന്നി

ല്ല. “ഇന്ദിരാവല്ലഭൻതന്നു�ട ചാരത്തങ്ങിന്ദ്രാദി�ദവകൾ �ചന്നുനിന്നാർ” എന്നു ഗ്ര

ന്ഥത്തി�ന്റ ആരംഭത്തിൽ ഒരീരടി അ�ദ്ദഹം രചിച്ചു �ചർത്തിരിക്കുന്നതു് ‘ഇന്ദിരാ’

എന്നപദം�കാണ്ടുതാനുംത�ന്റകാവ്യംആരംഭിച്ചുഎന്നുവരുത്താനല്ലാ�തമ�റ്റാ

ന്നിന്നും ഉതകുന്നില്ല. രാജസൂയം, സുഭദ്രാഹരണം, ഖാണ്ഡവദാഹം, ശ്രീകൃഷ്ണസ്വർ

ഗ്ഗാ�രാഹണം ഇങ്ങി�ന ചില കഥകൾ രണ്ടു ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും പ്രതിപാദിക്ക�പ്പട്ടിട്ടു

ണ്ടു്. അവ തമ്മിൽ തട്ടിച്ചു �നാക്കിയാൽ കൃഷ്ണഗാഥ�യാടു ഭാരതഗാഥയ്ക്കുള്ള അതി

രുകടന്നആധമർണ്ണ്യവും അതി�ന അ�പക്ഷിച്ചുള്ളആത്യന്തികമായ അവരതയും

പ്രത്യക്ഷീഭവിക്കുന്നതാണു്. കൃഷ്ണഗാഥയിലുള്ള പല വരികളും അതു�പാ�ല ത�ന്ന

ഭാരതഗാഥയിൽകവി പകർത്തീട്ടുണ്ടു്; അലങ്കാരങ്ങൾഅപഹരിച്ചിട്ടുണ്ടു്;ആഅപ

ഹാരങ്ങളിൽഅപ്രഗത്ഭതപ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുമുണ്ടു്.

“കാർത്തികമാതുതൻ ഗാത്രവികാരമാം

ദീപ്തികൾ �മയ്യിൽപ്പരക്കയാ�ല

കാളിന്ദീ�വള്ളത്തിൽ മുങ്ങിനിന്നീടുന്ന

�കലാസ�ശലംതാ�നന്ന�പാ�ല”

എന്നുശിവവർണ്ണനത്തിൽ ഒരു ഭാഗമുണ്ടു്. ശരിയായ പാഠം �നത്രവികാര�മ

ന്നായിരിക്കാം. പ�ക്ഷ അതിനു കടാക്ഷ�മന്നു് അർത്ഥം കല്പിക്കുകയും �വണം;

കാർത്തിക എന്നു പാർവ്വതിക്കു �പരു�ണ്ടാ എന്നുള്ളതും മൃഗ്യമാണു്. ഏതായാലും

ഇവി�ടനാം �കൾക്കുന്നതുകൃഷ്ണഗാഥയി�ല “ഇന്ദിരതന്നു�ടപുഞ്ചിരിയാ�യാരു . . .
നീലാഭമാ�യാരു�ശലം�പാ�ല” എന്ന വരികളു�ട അനുനാദമാകുന്നു.

“ആനകദുന്ദുഭി മാനിക്കും�കാങ്കകൾ-

ക്കാനനം �മ�ല്ലക്കറുത്തിത�പ്പാൾ,

നന്ദനനുണ്ടായാ�ലങ്ങ�ള �സ്നഹമി-

�ല്ലന്നതു ചിന്തിച്ചി�ട്ടന്ന�പാ�ല”

എന്നകൃഷ്ണഗാഥയി�ല സാരസ്യം തുളുമ്പുന്ന വരികൾ ഭാരതഗാഥയിൽ

സൂര്യനുദിക്കു�മ്പാൾ �വറിട്ടൂ�തന്നിട്ടു

പാരം വഴക്കുപൂ�ണ്ടന്ന�പാ�ല

ബാലിക തന്നു�ട �കാങ്കകൾ തന്മുഖം

ചാ�ല കറുത്തുചമഞ്ഞുത�പ്പാൾ”
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എന്നുവികൃതമായ രീതിയിൽ രൂപാന്തര�പ്പടുന്നു.

ദർപ്പംകലർന്നുള്ളസർപ്പങ്ങ�ളല്ലാ�മ

മസ്തകം ചാ�ലപ്പരത്തി നിന്നു,

�വവുറ്റു�മവുമക്കാനനം �ക�കാണ്ടു

പാവകൻത�ന്ന വിലക്കും�പാ�ല.”

എന്നുകൃഷ്ണഗാഥാകാരനും,

“സന്താപംപൂണ്ടുള്ളപാവക�ദവന്നു

ചന്തത്തിൽഛത്രം പിടിച്ച�പാ�ല

ദീനതപൂണ്ടുള്ളനാഗങ്ങ�ളല്ലാ�മ

ആനനം ചാലപ്പരത്തിനിന്നു.”

എന്നു ഭാരതഗാഥാകാരനും ഖാണ്ഡവവനത്തി�ല സർപ്പങ്ങളു�ട അവസ്ഥ

വർണ്ണിക്കുന്നു. രണ്ടുവർണ്ണനകൾക്കുംതമ്മിലുള്ളഅന്തരംസഹൃദയന്മാർക്കു് കരത

ലാമലകം�പാ�ല ദൃശ്യമാകുന്നതാണു്. ത�ന്റഅന്തകനായഅഗ്നി�യവിലങ്ങ�ന

പട�മടുത്താടുന്ന സർപ്പകദംബമാകുന്ന �ക�കാണ്ടു ഖാണ്ഡവവനം വിലക്കുക

�യാ സർപ്പങ്ങൾആ ശത്രുവിനു കുടകൾ പിടിക്കുക�യാ ഏതാണു് സംഭവ്യമായിട്ടു

ള്ളതു്? സ്വയം സന്തപ്തനായ അഗ്നിക്കു ഛത്രം�കാണ്ടു വല്ല പ്ര�യാജനവുമു�ണ്ടാ?

ഇത്തരത്തിൽ �വ�റയും പല ഉദാഹരണങ്ങൾ വായനക്കാർക്കുത�ന്ന കണ്ടുപിടി

ക്കാവുന്നതാകുന്നു.

ചില നല്ല ഭാഗങ്ങൾ

ഇത്രയും പ്രസ്താവിച്ചതിൽനിന്നു ഭാരതഗാഥ ആദ്യന്തം �ദാ�ഷാത്തരമാ�ണന്നു്

എനിക്കു അഭിപ്രായമുള്ളതായി അനുവാചകന്മാർ �തറ്റിദ്ധരിക്കരുതു്. അപൂർവം

ചില ഭാഗങ്ങൾ ചമൽകാരജനകങ്ങളായും ഇ�ല്ലന്നില്ല. രണ്ടുമൂന്നു് ഉദാഹരണ

ങ്ങൾ�കാണ്ടു്ഈവസ്തുത �തളിയിക്കാം. പ�ത്താൻപതാംഅദ്ധ്യായത്തിൽകവി

പാഞ്ചാലിയു�ട സൌന്ദര്യം ഒരു വിധത്തി�ലല്ലാം വർണ്ണിച്ചു് ഒപ്പിച്ചു മാറുവാൻ ശ്രമി

ച്ചിട്ടുണ്ടു്.

“വാരുറ്റ പൂമലർ പൂണ്ടുനിന്നീടുമ-

ക്കാർകുഴൽ തന്നു�ട കാന്തികണ്ടാൽ,

താരങ്ങൾതന്നു�ടയങ്കുരം പൂണ്ടുള്ള

കാർ�മഘജാലങ്ങ�ളന്നു �താന്നും.

കാർകുഴൽതന്നിലലങ്കരിച്ചീടിന

താർമധുവുണ്ടു മദിച്ചു�മ�ന്മൽ

സന്തതം �മവുന്ന വണ്ടിണ്ട�യന്ന�ത്ര

കുന്തളകാന്തി�യ �ചാല്ലിക്കൂടൂ.

ആനനംത�ന്നാടു �നരായി�പ്പാരുവാൻ

ഞാനിന്നു�പാരാ�യന്നുള്ളിൽ നണ്ണി

ശങ്കിച്ചു പാതി മറഞ്ഞുനിന്നീടിന

തിങ്കൾതാന�ത്രയത്തൂനിടിലം.” ഇത്യാദി.

പ�ക്ഷഈആശയങ്ങ�ളല്ലാം കൃഷ്ണഗാഥയിൽനിന്നു് ഏറക്കു�റ പകർത്തീട്ടു

ള്ളതാണു്.
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ചായലായു�ള്ളാരു നായികതാൻ �പറ്റ

ചാപലംപൂണ്ടുള്ളബാലകന്മാർ

�നറ്റിയായു�ള്ളാരു മുറ്റത്തിലാമ്മാറു

മുറ്റത്തമിണ്ണുള്ളലീലയ�ല്ലാ

ചിന്തിന കാന്തി കലർന്നു നിന്നീടുമ-

ക്കുന്തളമായിട്ടു കണ്ടതി�പ്പാൾ”

എന്നു വർണ്ണിക്കുന്ന കൃഷ്ണഗാഥാകാര�ന്റ കുന്തള�മവി�ട? ഈ കുന്തള�മവി

�ട?

കീചക�ന്റ കാമഭ്രാന്തു കവി സമഞ്ജസമായി വർണ്ണിച്ചു ഫലിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്;

“ചാ�ല മുതിർന്നങ്ങു �നാക്കുന്ന �നരത്തു

കാലം പക�ല്ക്കാരു പാതിയായി

ക�ണ്ടാരു �നരത്തു മന്നവ�നത്രയു-

മിണ്ടലും പൂണ്ടുതളർന്നു �ചാന്നാൻ.

മുപ്പതു നാഴിക നല്പകലായതി-

ലി�പ്പാളിരട്ടിയായ് വന്നി�താതാൻ?

ഖിന്നതപൂണ്ടുള്ളക്രൌഞ്ചങ്ങൾ�ക്കല്ലാ�മ

നന്നായി വന്നിതിക്കാല�മാർത്താൽ;

അംഗജൻതന്നു�ട പാങ്ങായിനിന്നതീ

നിങ്ങൾക്കുനന്ന�ല്ലാ�യന്നും �ചാല്ലി,

�മാട്ടുകൾ പൂണ്ടുള്ള മാലതീജാല�ത്ത-

�പ്പ�ട്ടന്നു �ചന്നു �പാരി�ച്ചറിഞ്ഞാൻ.

സന്ധ്യ�യ വന്ദിപ്പാൻ വന്നുതി�ല്ലന്നിട്ട-

ങ്ങന്തണ�രാടു വഴക്കു പൂണ്ടാൻ.

വായസംതന്നു�ട നാദ�ത്ത�ക്കട്ട�പ്പാൾ

പായിച്ചുകൂട്ടിനാൻ പാറയുമായ്.

കൂമ്പിനിന്നീടായ് വിൻ നിങ്ങ�ളന്നിങ്ങ�ന-

യാമ്പൽതൻ ചാരത്തു �ചന്നു �ചാന്നാൻ.

ചാല വിരിഞ്ഞുള്ളപങ്കജജാല�ത്ത

മൂല�മക്കൂട�പ്പാരി�ച്ചറിഞ്ഞാൻ.”

‘�പാരി�ച്ചറിഞ്ഞാൻ’ എന്നതിനു് ഒരു പര്യായം കിട്ടാ�ത വിഷമിക്കുന്ന കവി

യു�ട ശബ്ദദാരിദ്യം അനുകമ്പനീയമാ�ണന്നുകൂടി പറഞ്ഞു�കാണ്ടു പു�രാഗമനം

�ച�യ്യണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

കീചകവധവും ഭംഗിയായി പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു:

“ആരു�മ കാണാ�ത ദീപവും കൂടാ�ത

മാരനും കാലനും ചങ്ങാതമായ്

വാരുറ്റു�മവുന്ന നാടകശാലയിൽ-

പ്പാരാ�ത പൂകിനാൻ കീചകനും.

�കാമളയാ�യാരു�സരന്ധ്രി�യന്നിട്ടു

ഭീമ�ന�ച്ചന്നങ്ങണഞ്ഞു�ന�ര

എന്നു�ട ജീവനം നിന്നു�ട കയ്യിലൂ-

�വന്നങ്ങു �ചാല്ലിപ്പുണർന്നു �ന�ര.
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�കാങ്കകൾ കാണാഞ്ഞി�ട്ടതി�തന്നിങ്ങ�ന

ശങ്കിച്ചുനിന്നുതാ�നാങ്ങും �നരം

ചീർത്തു നിന്നീടുന്ന �ദാസ്ഥലം �കാണ്ടങ്ങു

�ചർത്തു �ഞരി�ച്ചാരു പിണ്ഡമാക്കി

വാദ്യവും താളവും കൂടാ�ത ന�ല്ലാരു

കൂത്തുകഴിച്ചൂതപ്പാചകൻതാൻ.”

അങ്ങുമിങ്ങും ചിലഅലങ്കാരപ്ര�യാഗങ്ങളുംആസ്വാദ്യങ്ങളായിക്കാണുന്നുണ്ടു്:

“താ�ന�യഴു�ന്നാരുസൂകരവീരന്നു

�ചണുറ്റു തീർത്ത വിലംകണ�ക്ക

മാരുതപുത്ര�ന്റ പക്ഷത്തിലൻ�പാടു

വാരിജ�ലാചനൻ താനുണ്ട�ല്ലാ,” (1)

“�ച�ഞ്ചാര കാമിച്ചുവ�ന്നാരുഞാനി�പ്പാൾ

പഞ്ചശരാർത്തി മുഴുക്കയാ�ല

�ചണുറ്റു മിന്നുന്ന നിന്നു�ട വാമലർ-

�ത്തനുമുണ്ടീടുവാനിച്ഛിക്കു�ന്നൻ.” (2)

“വൻപനായു�ള്ളാരു ഗന്ധർവൻബന്ധിച്ചും

പിൻപുറത്താക്കിന�കകൾ കണ്ടാൽ,

ക്ഷീണരായ�ല്ലാ നാമിന്നിവ�രാ�ടന്നു

നാണ�ത്തപ്പൂണ്ടുനടുങ്ങിയ�ത്ര

അം�ഭാജകാന്തജസൂനു�വ വന്ദിപ്പാൻ

മുൻപിൽ വന്നീടാഞ്ഞൂ�തന്നു �താന്നും” (3)

“അംഗജൻ തന്നു�ട ബാണങ്ങ�ളല്ക്കയാ-

�ലങ്ങു�മനിന്നു �പാറായ്കയാ�ല

നിൻചരണങ്ങളി�ലാടിവന്നൻ�പാടു

തഞ്ചിനിന്നീടു�ന്നാ�ര�ന്നയി�പ്പാൾ

�കാല്ലുന്നതാകിലും നീത�ന്നതാക�ട്ട;

�വല്ലുവാൻ വ�ന്നാരു മാരൻ �വണ്ട.” (4)

എന്നീ വരികൾ പരി�ശാധിക്കുക. ഇത്രമാത്രമുള്ള കവിത്വ പ്രകടനത്തിനു കൃ

ഷ്ണഗാഥയു�ട പാരായണത്തിനുമീ�ത അധിക�മാന്നും ആവശ്യമു�ണ്ടന്നും �താന്നു

ന്നില്ല.

ചില പുതിയ കഥകൾ

മൂലത്തിൽ കാണാത്ത പല കഥകളും കവി ഭാരതഗാഥയിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

അവയ്ക്കു അ�ദ്ദഹത്തിനുള്ള ആസ്പദ�മ�ന്തന്നു് അറിയുന്നില്ല. ചില�തല്ലാം അ�ദ്ദ

ഹത്തി�ന്റ ഉച്ഛൃംഖലമായ മ�നാധർമ്മത്തി�ന്റ വിജൃംഭണഫലമാ�ണന്നു �താ

ന്നി�പ്പാകും. (1) ശകുന്ത�ളാപാഖ്യാനത്തിൽ കവി പിൻതുടർന്നിരിക്കുന്നതു് അഭി

ജ്ഞാനശാകുന്തളത്തി�ല ഇതിവൃത്തമാണു്. അംഗുലീയദാനവും ദുർവാസശ്ശാപവും
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അ�ദ്ദഹം സ്മരിക്കുന്നുണ്ടു്. എന്നാൽ ശാർങ്ഗരവാദിമഹർഷിമാരു�ട തുണകൂടാ

�തയാണു് ആ നായിക ദുഷ്ഷന്ത�ന രാജധാനിയിൽ �ചന്നു കാണുന്നതു്. “അം

ഗജതാപം മുഴുത്തവൾതാൻ, �ക്ഷാണിപൻ തന്നു�ട ചാരത്തു�ചന്നിട്ടു് ” എന്നുള്ള

പ്രസ്താവന �വരസ്യജനകമായി പരിണമിക്കുന്നു എന്നു പറ�യണ്ടതില്ല�ല്ലാ, (2)

ഗംഗാ�ദവി ശന്തനുവി�ന വിട്ടുപിരിയു�മ്പാൾ ശിശുവായ �ദവവ്രത�നക്കൂടി �കാ

ണ്ടു�പാകുന്നതായി വ്യാസഭഗവാൻ പറയുന്നു. ആ കുഞ്ഞി�ന ശന്തനു വളർത്തുന്ന

തായാണു് ഗാഥയിൽ കാണുന്നതു്. ദിവ്യാസ്ത്രപ്ര�യാഗസാമർത്ഥ്യം ശന്തനു വളർ

ത്തിയ ബാലനു് സിദ്ധിക്കുവാൻ പ്രയാസമുണ്ടു്. (3) ശന്തനു ഒരിക്കൽ വനത്തിൽ

�ചന്ന�പ്പാൾ സത്യവതിയു�ട �യാജനഗന്ധത്താൽ ആകൃഷ്ടനായതായി മഹാഭാ

രതത്തിലും അ�ദ്ദഹ�ത്ത പുണ്ഡരീകാർബുദം എ�ന്നാരു വ്യാധി ബാധിച്ചു എന്നും

അതി�ന്റ ശാന്തിക്കു �വദ്യന്മാർ കസ്തൂരി ആവശ്യ�പ്പട്ടു എന്നും “മുഗ്ദ്ധികതന്നു�ട

�മയ്യി�ലങ്ങും, നിത്യമായ് നിന്നു വിളഞ്ഞു നിന്നീടുന്ന കസ്തൂരി �കാണ്ടു�ചന്നാണു്

അവർ ആ �രാഗം �ഭദമാക്കിയ�തന്നും ആ വഴിയ്ക്കു് ശന്തനുവിനു �യാജനഗന്ധി

യിൽ �പ്രമമുണ്ടാ�യന്നും ഗാഥയിലും കാണുന്നു. ഭാരതചക്രവർത്തിക്കു �വറി�ട്ടാ

രിടത്തുനിന്നും കസ്തൂരി ലഭിച്ചില്ല എന്നു സൂചിപ്പിക്കുന്നതു് അസംബന്ധമായിരിക്കു

ന്നു. (4) കുന്തിയും പുത്രന്മാരും പാണ്ഡുവി�ന്റ മരണാനന്തരം ഹസ്തിനപുരത്തിൽ

�ചന്നു�ചർന്ന അവസരത്തിൽ അവി�ട ശ്രീകൃഷ്ണൻ അക്രൂര�ന അയയ്ക്കുന്നതായി

ഗാഥാകാരൻ പ്രസ്താവിക്കുന്നു; അങ്ങ�ന ഒരു സംഭവം ആ ഘട്ടത്തിൽ മൂലത്തിലി

ല്ല. അതുമാത്രമല്ല, മുതല�യ�ക്കാന്നു് ആന�യ രക്ഷിച്ച ലക്ഷ്മീകാന്തൻ ത�ന്നയും

രക്ഷിക്കു�മന്നു കരുതുന്നുഎന്നു കുന്തി അക്രൂര�നാടു പറയുകയും അതു �കട്ടു് അക്രൂ

രൻ “നൽക്കരിതന്നു�ട ദുഃഖ�ത്ത�പ്പാക്കിയ സൽക്കഥ �ചാല്ലുക�യന്നിങ്ങ�ന”

കുന്തി�യാടഭ്യർത്ഥിക്കുകയും �ചയ്യുന്നതായി ഗാഥയിൽ വർണ്ണിക്കുന്നതു് അത്യന്തം

അസ്വാഭാവികമായിരിക്കുന്നു. ഗ�ജന്ദ്ര�മാ�ക്ഷാപാഖ്യാനം അതുവ�ര �കട്ടിട്ടില്ലാ

ത്ത ഒരു പാമരനാ�ണാ ശ്രീകൃഷ്ണഭക്തന്മാരിൽ അ�ഗ്രസരനായ ഗാന്ദി�നയൻ?

(5) കൌരവന്മാർ �വള്ളത്തിൽ �കട്ടിത്താഴ്ത്തിയ ഭീമ�സനൻ പാതാളത്തിൽ �ചന്ന

�പ്പാൾ അവി�ട ഒൻപതു രസകുണ്ഡങ്ങളിൽനിന്നു് അത്യന്തം ബലവർദ്ധകമായ

രസം പാനം �ചയ്യുന്നതായി മാത്ര�മ ഭാരതത്തിൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നുള്ളു. ഗാഥാകാ

രനാക�ട്ട വാസുകി

“ചാരുവായു�ള്ളാരു കന്യകാരത്ന�ത്ത

വീരനായു�ള്ളാരു മാരുതിതൻ

പത്നിക്കായൻ�പാടു നല്കി നിന്നീടിനാൻ

രത്നങ്ങളും പി�ന്നയവ്വണ്ണ�മ.

�വട്ടുനിന്നീടിന മാരുതനന്ദനൻ

വാട്ടമകന്നു വിളങ്ങും കാലം

സുഭ്രുവായു�ള്ളാരു പന്നഗനാരിയിൽ

ബഭ്രുബാഹു�വന്നപുത്രനുണ്ടായ്.”

എ�ന്നാരു വിചിത്രമായ കഥ നിർമ്മിക്കുന്നു. ഈബഭ്രുബാഹുവി�നപ്പറ്റി നാം

അന്യത്ര �കട്ടി�ട്ടയില്ല. അർജ്ജുനനുതീർത്ഥയാത്രയിൽപാണ്ഡ്യരാജകുമാരിയായ

ചിത്രാംഗദയിൽബഭ്രുവാഹനൻഎ�ന്നാരുപുത്രൻജനിച്ചതായി �കട്ടിട്ടുമുണ്ടു്. കവി

ക്കു് ഇവി�ടഎ�ന്താ ഒരുപ്രമാദം പറ്റിയതു�പാ�ല �താന്നുന്നു. അതിബാല്യത്തിൽ

ത്ത�ന്ന ഭീമ�സനൻ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയായി എന്നു പറയുന്നതു യുക്തിയുക്തവുമല്ല.

(6) മൂകാസുരൻ,
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“പൂച്ചയായ്�ച്ചന്നുടനാശ്രമം�താറും നൽ-

ക്കാച്ച പാൽ�വണ്ണകവർന്നമൂലം

നന്മുനിമാരു�ട ശാപത്തിൻകാരണം

വന്മദംപൂണ്ടുള്ളപന്നിയായി.”

എന്നുള്ള ഗാഥയി�ല പ്രസ്താവന മൂലത്തിലുള്ളതല്ല. (7) അർജ്ജുനനും സു

�യാധനനുംകൂടി ദ്വാരകയിൽ �ചന്നു ശ്രീകൃഷ്ണ�ന്റ സാഹായത്തിന്നായി പ്രാർത്ഥി

ച്ച�പ്പാൾ ഗാഥാകാരൻ മൂലത്തി�ല കഥയ്ക്കു വിപരീതമായി ശ്രീകൃഷ്ണ�ന�ക്കാണ്ടു

“വൃദ്ധത �കാ�ണ്ടനി�ക്കതു�മ സാധിയാ, യുദ്ധ�മന്നുള്ളതു �തറിനാലും” എന്നു

പറയിക്കുന്നതു് അനുചിതമാണു്. (8) ബലരാമ�ന്റ തീർത്ഥയാത്രയ്ക്കും പുതിയ ഒരു

കഥ ഗാഥാകാരൻ �കട്ടിച്ചമച്ചിരിക്കുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഒരു പശുവി�ന്റ �വഷത്തിൽ

ബലരാമ�ന്റ മുൻപിൽ പ്രത്യക്ഷീഭവിക്കുകയും അതി�ന ബലരാമൻ പാണി�കാ

ണ്ടുസ്പർശിച്ച�പ്പാൾ അതു മരിച്ചതു�പാ�ല കിടക്കുകയാൽ താൻ �ഗാവധം �ചയ്തു

എന്നു നിർണ്ണയിച്ചു് ആ പാപത്തി�ന്റ ശാന്തിക്കായി തീർത്ഥയാത്ര പുറ�പ്പടുകയും

�ചയ്തു എന്ന ആഖ്യാനം ഭാരതത്തി�ലാ ശ്രീമൽഭാഗവതത്തി�ലാ ഉള്ളതല്ല. (9)

ഉ�ദ്യാഗപർവത്തിൽ കുന്തീ�ദവി കർണ്ണ�നക്കാണുകയും പാണ്ഡവന്മാർക്കു ചില

ആനുകൂല്യങ്ങൾആ മഹാത്യാഗിയിൽനിന്നുസമ്പാദിക്കുകയും �ചയ്യുന്ന ഒരുഘട്ടമു

ണ്ടു്, ഗാഥാകാരൻഅവി�ട

“പാരാ�ത �പാ�യാരു പാണ്ഡവമാതാവു

സൂര്യതനൂജ�നക്കണ്ട�നരം

നന്മുല രണ്ടും ചുരന്നതുകാരണ-

�മന്മകൻതാനിവ�നന്നറിഞ്ഞാൾ

നിർമ്മലയാമവൾ തൻമുല നല്കുവാൻ

�ച�മ്മ മുതിർന്നങ്ങു �ചല്ലു�ന്നരം

കുന്തിതൻ നൻമുലയുണ്ടവർക്കാർക്കു�മ-

യന്തകഭീതിയില്ലൂഴിയിങ്കൽ

എന്നതുകാരണമംബുജ�ലാചനൻ

മന്നവന്മാർക്കു ജയിപ്പതിന്നായ്

പുള്ളായി�ച്ചന്നവൾ �കാങ്കയിലുള്ള പാ-

�ലല്ലാ�മ പി�ന്ന വറട്ടിനിന്നാൻ.”

എ�ന്നാരു സംഭവം തട്ടിവിട്ടിരിക്കുന്നു. മക്ക�ളക്കാണു�മ്പാൾ അമ്മമാരു�ട

മുല ചുരക്കു�മന്നു കവികൾ വർണ്ണിക്കാറുണ്ടു്. എന്നാൽ വൃദ്ധപ്രായന്മാരായ മക്ക

�ള അവർ സ്തന്യപാനം �ചയ്യിക്കു�മന്നു പറയുന്നതു് അത്യുക്തിസീമ�യ അതിലം

ഘിക്കുന്നു. കുന്തിയു�ട മുലപ്പാൽ നുകർന്നവർക്കു് മരണമി�ല്ലങ്കിൽ ഭീമ�സനനും

അർജ്ജുനനുംഎങ്ങ�നയാണു് മഹാപ്രസ്ഥാനത്തിൽമരിക്കുന്നതു്? ഇങ്ങ�നഈ

പ്രകരണത്തിൽ ഇനിയും അ�നകം അബദ്ധപ്രസ്താവനകൾ എടുത്തുകാണിക്കാവു

ന്നതാണു്. അവയിൽ ഒ�രണ്ണംകൂടി ആവിഷ്കരിക്കാ�ത നിർവ്വാഹമില്ല.

ഭാരതഗാഥയും �കരളവും

യുധിഷ്ഠിര�ന്റ രാജസൂയത്തിനു മുൻപു ദക്ഷിണദിക്കു ജയിക്കുവാൻ സഹ�ദവനാ

ണ�ല്ലാ പുറ�പ്പട്ടതു്. അ�ദ്ദഹം �കരളത്തിൽ വന്ന�പ്പാൾ അവി�ട ത്രിഗർത്തനാ

യിരുന്നുവ�ത്ര രാജാവു്. സു�യാധന�ന്റ ഉറ്റ ചങ്ങാതിയായ ത്രിഗർത്ത�ന്റ �ദശം
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പഞ്ചാബ് പ്രവിശ്യയിൽ�പ്പട്ട ‘ജലന്ധർ’ ആണു്. അതു �പാക�ട്ട, ത്രിഗർത്ത�ന

അഗ്നി സഹായിക്കുകയാൽ സഹ�ദവനു �കരളരാജാവി�ന ജയിക്കുവാൻ സാ

ധിക്കുന്നില്ല; ഒടുവിൽ അർജ്ജുന�ന്റ �നർക്കു ഖാണ്ഡവദാഹദ്വാരാ കൃതജ്ഞനായ

ആ �ദവ�ന സഹ�ദവൻ വന്ദിക്കുകയും അഗ്നിയു�ട മാധ്യസ്ഥ്യം അംഗീകരിച്ചു

ത്രിഗർത്തൻആ വിജിഗീഷുവിനു �വണ്ട യാഗദ്രവ്യം സംഭാവന �ചയ്യുകയും �ചയ്യു

ന്നു. അഗ്നി ത്രിഗർത്തനുബന്ധുവായ�തങ്ങ�ന�യന്നുസഹ�ദവൻ �ചാദിച്ചതിനു്

ഉത്തരമായി ത്രിഗർത്ത�ന്റ പുത്രിയിൽ അഗ്നി ജാരധർമ്മം അനുഷ്ഠിച്ചു എന്നും

തന്നിമിത്തം ത്രിഗർത്തനും അഗ്നിയും തമ്മിൽ ശണ്ഠയുണ്ടായി എന്നും അതിൽ

അശരണനായിത്തീർന്ന ത്രിഗർത്തൻ അഗ്നി�യാടു് അഭയം പ്രാർത്ഥിച്ച�പ്പാൾ

അവിടുന്നു �കരളത്തിൽ “ആരണനാരിമാ�രന്നി�യയാരു�മ ചാരിത്രം ചിന്തിച്ചു

നി�ല്ക്കണ്ട” എന്നും “�കരളഭൂമിയിൽ ക്ഷത്രിയനാരികൾക്കാരണരാക�ട്ട കാന്തർ”

എന്നും അരുളി�ച്ചയ്തു എന്നും നിസ്സ�ങ്കാചം ഒരു കള്ളക്കഥ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നു.

മഹാഭാരതത്തിൽ ആ ഘട്ടത്തിൽ ഇങ്ങ�ന ഒ�രതിഹ്യ�ത്തപ്പറ്റി പ്രസ്താവനയു

ണ്ടു്. പ�ക്ഷഅതു മാഹിഷ്മതീനഗരം പരിപാലിച്ചിരുന്ന നീലൻ എന്ന രാജാവി�ന്റ

പുത്രിയായസുദർശന�യഅഗ്നിഭഗവാൻ കാമിക്കുകയും പാണിഗ്രഹണം �ചയ്യുക

യും �ചയ്യുന്നതായാകുന്നു.

ഭാരതഗാഥയും �ജ്യാതിഷവും

ഭാരതഗാഥ നിർമ്മിച്ച കവി ഒരു നമ്പൂരിയും �പരു�ഞ്ചല്ലൂർശ്രീപര�മശ്വര�ന “�ചാ

ല്ലാർന്ന �ചല്ലൂർ വിളങ്ങിനിന്നീടുന്ന കല്യാണകാരുണ്യ �കവല്യ�മ” എന്നു വന്ദി

ച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ ആ ഗ്രാമത്തിൽ ജനിച്ചുവളർന്ന ഒരാളുമാ�ണന്നു് അനുമാനി

ക്കാം. �പരു�ഞ്ചല്ലൂർ �കാലത്തുനാട്ടി�ല പ്രഥമഗണനീയമായ �ക്ഷത്രമാകയാൽ

അതി�ന്റ സ്മരണത്തിൽനിന്നുമാത്രം കവിയു�ട ഇല്ലം �പാനമ�ല്ലന്നു് അനുമാനി

ക്കാവുന്നതല്ല. എന്നാൽ കൃഷ്ണഗാഥാകാര�ന�പ്പാ�ലയുള്ള ഒരു മഹാകവി എത്ര

ബാല്യത്തിൽ�പ്പാലും ഭാരതഗാഥ�പാ�ല ക്ഷുദ്രമായ ഒരു കൃതി രചിക്കുകയി�ല്ല

ന്നും ഭാരതഗാഥ�യഴുതിയ ഒരു കവിക്കു് അ�ത ജന്മത്തിൽഏ�തല്ലാം സിദ്ധികൾ

�കവന്നാലും കൃഷ്ണഗാഥ�പാ�ല ഒരു മഹാകാവ്യ�മഴുതുവാൻ സാധിയ്ക്കുന്നത�ല്ല

ന്നും സഹൃദയന്മാർക്കു തീർച്ചയായി പറയാം. ഭാരതഗാഥാകാരനു �ജ്യാതിശ്ശാസ്ത്ര

ത്തിൽ പ്രതിപത്തിയുണ്ടായിരുന്നുഎന്നുള്ളതിന്നു �തളിവുണ്ടു്. �ദ്രാണർ പാഞ്ചാല

�ദശ�ത്തക്കു �പാകണ�മന്നു�ദ്ദശിച്ചു�കാണ്ടിരുന്ന�പ്പാൾ ഒരു വലിയ ദ്വാദശവർ

ഷക്ഷാമമുണ്ടായി എന്നും, �ജ്യാതിഷത്തിൽ വിദഗ്ദ്ധനായ ഒരു കാശ്മീരബ്രാഹ്മണൻ

മാത്രം

“വാരങ്ങൾതന്നു�ട നാഥന്മാർ �മവുന്ന

താരവും രാശിയുമംശകവും

ശീഘ്രവും മന്ദവുമുച്ചവും നീചവും

വക്രവും പാടും പിറപ്പു�മല്ലാം”

മനസ്സിലാക്കി മുൻകൂട്ടി ധാരാളം വരകരി �ശഖരിച്ചു �വണ്ടവിധത്തിൽപ�രാപ

കാരം �ചയ്തുസുഖമായിരുന്നുഎന്നും,അ�ദ്ദഹംതങ്ങ�ളഎങ്ങ�ന �താല്പിച്ചുഎന്ന

റിയുവാൻ നവഗ്രഹങ്ങൾഅ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ഗൃഹത്തിൽ �പായി അത്താഴമുണ്ടു കാ

ര്യം ഗ്രഹിച്ചു് അവി�ട രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങു�മ്പാൾആബ്രാഹ്മണൻവട്ടത്തിൽകിടന്ന

അവ�ര �ന�ര�യടുത്തു കിടത്തി�യന്നും ഉട�ന മഴ�പയ്തു ഭൂമി വീണ്ടും സുഭിക്ഷമാ

�യന്നുംഅതു കണ്ടു രാശീശന്മാർ �കാപിച്ചു്
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“മാനുഷനായ നീയിങ്ങ�ന�യങ്ങ�ള

നാണം�കടുത്തതുകാരണത്താൽ

ഉത്തമരായുള്ള �ജ്യാതിഷകാരികൾ

നിർദ്ധനരാക�ട്ട�യന്നിങ്ങ�ന”

ശപിച്ചു എന്നും ഒരു കഥ കൂട്ടി�ച്ചർക്കുന്നു. ഇതു വ്യാസഭാരതത്തിലുള്ളതല്ല.

ഇതു�പാ�ല വാരണാവതത്തിൽ താമസിച്ചു�കാണ്ടു പാണ്ഡവന്മാർ അർദ്ധരാജ്യ

പരിപാലനം �ചയ്തു�കാണ്ടിരുന്ന അവസരത്തിൽ വിദുരർ ഒരിക്കൽ ധൃതരാഷ്ട്ര�ര

ക്കണ്ടു്

“നന്ദനന്മാർക്കു വിരുദ്ധമായ്�ച്ച�ഞ്ച�മ്മ

നിന്നു�ടയഞ്ചാമടത്തുണ്ട�ല്ലാ

നില്ക്കുന്നു ഭൌമനും രാഹുവുമാകയാൽ

മക്കൾക്കു ദൂഷണമുണ്ടു �മലിൽ.

ഈശനു�പാലും പിഴയ്ക്കയി�ല്ലതു�മ

രാശീശന്മാരു�ട കല്പിതങ്ങൾ.

അർക്കൻ തുടങ്ങിന �ജ്യാതിർഗ്ഗണങ്ങളാൽ

മുക്കണ്ണർക്കുണ്ടായ ദീനം �ചാല്ലാം.”

എന്ന ഉപക്രമ�ത്താടുകൂടി ശിവനു ബ്രഹ്മാവി�ന്റ ശിരഃ�ഛദം നിമിത്തം സംഭ

വിച്ച ഭിക്ഷാടനദുഃഖം വർണ്ണിയ്ക്കുന്നു. ഇതിൽ കൂടുതലായി ഒന്നും ഗ്രന്ഥകാര�നപ്പറ്റി

അറിവാൻ മാർഗ്ഗമില്ല. കൃഷ്ണഗാഥ ആവിർഭവിച്ചു സ്വല്പകാലം കഴിഞ്ഞ�പ്പാൾ ഉദ

യവർമ്മ�കാലത്തിരി ത�ന്റ �സവകനായ മ�റ്റാരു നമ്പൂരി�യാടു വാത്സല്ല്യപാരവ

ശ്യം നിമിത്തം അതു�പാ�ല മ�റ്റാരു കാവ്യം മഹാഭാരത�ത്തആസ്പദമാക്കി രചി

യ്ക്കുവാൻആജ്ഞാപിക്കുകയുംആനമ്പൂരി ത�ന്റ വാസനയു�ടയും�വദുഷ്യത്തി�ന്റ

യും പരിമിതമായപരിധിക്കുള്ളിൽനിന്നു�കാണ്ടു്അത്തരത്തിൽ ഒരുകൃതി നിർമ്മി

ച്ചു് അടിയറ വയ്ക്കുകയും �ചയ്തുഎന്നു്ഊഹിക്കുന്നതായിരിക്കും യുക്തി യുക്തമായിട്ടു

ള്ളതു്. ‘ശങ്കരസൂരിണാ’ എന്നും മറ്റുമുള്ള പുറ�ത്തഴുത്തുകൾ പിൻകാലത്തുണ്ടായവ

യാ�ണന്നുഞാൻ മുമ്പുത�ന്നപ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട�ല്ലാ.

ഭാഗവതം പാട്ടു്

കണ്ണശ്ശഭാഗവത�ത്തയും മറ്റും �പാ�ല എതുക�മാനകളും അന്താദിപ്രാസവും നിര

ന്തരമായി പരിപാലിച്ചു�കാണ്ടു് ഏ�താ ഒരു കവി രചിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പഴയ പാട്ടാണു്

ഭാഗവതം. കംസവധംവ�രയുള്ള ഭാഗങ്ങ�ള കണ്ടുകിട്ടീട്ടുള്ളു. രാമചരിതത്തിൽ കാ

ണുന്നചില വൃത്തങ്ങൾക്കുപ്രസ്തുതകൃതിയിൽപ്ര�വശമനുവദിച്ചിട്ടു�ണ്ടങ്കിലും തത്സ

മങ്ങളായസംസ്കൃതപദങ്ങൾധാരാളം പ്ര�യാഗിക്കുന്നതിൽകവിക്കു�വമുഖ്യമില്ല.

�വ�റ ദ്രാവിഡവൃത്തങ്ങളും എടുത്തു �പരുമാറീട്ടുണ്ടു്. ഭാഷ നിരണം കവികളു�ടതി

�നഅ�പക്ഷിച്ചു്അർവാചീനമാണു്. താ�ഴക്കാണുന്നപാട്ടുകൾഈകാവ്യത്തിൽ

ഉൾ�പ്പടുന്നു:

“ശ്രീമധുരാപുരിതന്നിലു�ണ്ടറിയ

ശ്രീകരമാ�യാരു രാജധാനി പരം;

�കാമളമാർ�ന്നഴുമപ്പുരംതന്നി�ല-

�ക്കാലാഹലം പറയാവല്ലനന്തനും;
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ഭൂമിയിൽ മ�റ്റാരിടത്തുമില്ലിങ്ങ�ന

ഭൂപാലമന്ദിരവും സജ്ജനങ്ങളും;

നാമ�മറും യദുക്കൾക്കുപ�ണ്ടയുള്ള

നാടതി�ന്നാപ്പ�മാവ്വാ �ദവ�ലാകവും.” (1)

“വാണിതു മംഗലം �പാങ്ങീടുമമ്പാടിതന്നിൽ

വാരിജ�നത്ര�നയും രാമ�നയും സുഖത്താൽ

�പണിവളർത്തീടുന്ന മാതാപിതാക്കന്മാരും

പി�ന്ന �മ�ല്ല വളർന്നാ�രാമനവാലകന്മാർ;

കാണുന്ന �പർകൾ�ക്കല്ലാം കണ്ണിനാനന്ദമുണ്ടാം

കണ്ണ�നന്നല്ലാതില്ലിമ്മന്നിലു�ള്ളാർക്കു �തല്ലും;

�ചണാർന്ന പല്ലു �മ�ല്ല �മല്ല�വയങ്കുരിച്ചു

ചിത്രമായുള്ള വല്ലിമുല്ല�മാട്ടതു�പാ�ല.” (2)

“കഞ്ചിനിങ്ങ�ന �കട്ടുട�നറിയ ചഞ്ചലമാർന്ന മനസ്സി�നാടും

കടിയ ലക്ഷണ�ക്കടും മരണലാഞ്ഛനം ത�ന്റ

നിഴലി�ലാക്കയും തുള തുളച്ചവണ്ണം;

വഞ്ചകനാകിയ കഞ്ചനു�ട തുട തുള്ളുകയും �താളാടുകയും

വലി�യാരു നദികൾ വൻകടലുകൾ വറണ്ടു�കാ-

ണ്ടവി�ട നിന്നിളകിന �പാടി�കാ�ണ്ടല്ലാം

തഞ്ചിന ദർപ്പണമങ്ങുതുറന്നതിലഞ്ചിതമാക�വ

�നാക്കുന്ന�പ്പാൾ

തല�യാടങ്ങുടലു �വർ�പടുന്നതു പിന്ന�ച്ചവി-

യടയ്ക്കുകയും കടലിരയ്ക്കും വണ്ണം

കാഞ്ചന�മന്നതു �താന്നുമ�ശഷധരിത്രിയിൽ

വല്ലികുലം പിന്നതും

കണിയിലങ്ങ�ന പി�ന്ന നിശയതിലുറങ്ങു�മ്പാൾ

പല വികൃതികൾസ്വപ്നമതിലും കണ്ടു.” (3)

“കണ്ടുട�നറിയ ഭീതി വളർന്നുട�നന്നു�ട മൃത്യുവടുക്കയി�താ?

കഞ്ചനുമിതു മനതളിരതിൽ നിരുപിച്ചു

നിശയതി�ലാരു �പാഴുതുറങ്ങിയില്ല.

�കാണ്ടൽ കഴിഞ്ഞുപുലർന്നുട�ന ചില മഞ്ചമതും

കുറതീർത്തവി�ട

�കാടിയവന്ന മുരശുതിടുമനടികുമറ

ഉലകിടമിളകിന �പാടിക�ളല്ലാം

എണ്ടിശ�യാക്ക നടുങ്ങുവതിന്നിഹഎ�ന്താരു

ശബ്ദമി�തന്നറിവാൻ

എദുകുലപതി നിജസഖികളു�മാരുമിച്ചു

വിര�വാടങ്ങവർ �ചന്നു നടയരി�ക;

കണ്ടവിടത്തി�ലാരാന �ചറുത്തുനിറുത്തിയത�പ്പാഴു�ത

കനി�വാടമ്മതകരി മുതുകിലങ്ങിരുന്നവ-
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�നാടു പറഞ്ഞിതു മധുരിപു വിരവാൽ. (4)

ദാരുകവധം പാട്ടു്

ദാരുകവധം പാട്ടി�ന്റ കർത്തൃത്വ�ത്തപ്പറ്റിയും യാ�താരറിവുമില്ല. ഇതും ഏഴാം

ശതകത്തിൽ പ്രണീതമായ ഒരു കൃതി�യന്നാണു് �താന്നുന്നതു്. ചില വരികൾ

ചുവ�ട �ചർക്കുന്നു:

“അമ്പിളിയും പുതുമലരും കുളുർ�കാന്നയണിന്തവർത�ന്റ

അങ്കിയിൽനി�ന്റരികനൽ ചിന്തിന കണ്ണതിൽ വന്തുപുറ�ന്താൾ

വമ്പമരും തപ�വലപും മികവുള്ളസുരാധിപ�നാ�ട

മനസിയുറച്ചരിശ�മാടാർത്തു മദിച്ചു കടുത്തുപറഞ്ഞാൾ.

പിമ്പസുരപ്പടയും �സനാപതിയും നാടും നിലയും

�പർത്തു മുടിപ്പൻഞാ�നന്നവി�ട�ച്ചറുഞാ�ണാലി �കാണ്ടാൾ.

കുമ്പി�യ മുൻപിലുരിച്ചാടയുടുത്തഖിലജഗൽപതി�യ-

ക്കൂറു �പറാത്തതിനാ�ല നി�ന്നക്കുല�ചയ്തു മുടിപ്പൻ. (1)

�കാണ്ട�ലാലി�ക്കതിർഞാ�ണാലിയും ഭൂതാദിക�ളാലിയും

�കാണ്ടു നടുങ്ങുന്നള�വ�ന്താരു കാരണ�മന്നു നിനച്ചാൻ

അണ്ടർപതി�ക്കതിരാം ദാരുകനും തൻദൂതന്മാ�രാ-

ടരുളി�ച്ചയ്താൻ �പാരുവാൻ വന്നവരാ�രന്നറിവിൻ �പായ്.

കണ്ടറിവിപ്പാനവർ �ഗാപുരവാതലകം പുക്ക�പ്പാൾ

കണ്ടാർ �ഘാരവിശാല വിഭൂഷണഭൂഷിതമാം �ദഹം;

പ�ണ്ടാരുവർക്കു ജയം�കാള്ളരുതാതാസുരകർത്താ�വ

പാടു�പടുത്തു�ന്നാരു �പൺപാ�ലന്നു മനസ്സു മദിച്ചു. (2)

ആർത്തു മദിച്ചു വിളിക്കുന്ന ജഗത്ത്രയമാതാവിനു�ട

ആശ്ചരിയം കണ്ടു ഭയം�കാണ്ടഖിലപ്രാണികളഞ്ചി

ചീർത്തിടമിന്നുന്നികറും വളർദന്തവുമുന്നതമുഖവും

തീക്കനൽ ചിന്തിന കണ്ണും മണിമുടിയും ചന്ദ്രക്കലയും

�പർത്തിളകീടിന നാഗങ്ങളുമന്നവരത്നപ്രഭയും

പിൻപിലുലഞ്ഞുകവിഞ്ഞീടിന വാർകുഴലും തിരുജടയും

�കാർത്തണിമാർവിലിടും പൂമണിമാലകളും താവടയും

കുങ്കുമവന്നിനിറം തങ്കിന �കാങ്കകളും �പാൻപണിയും” (3)

ഈ കവിതയിലും എതുക�മാനകളിൽ ശ്രദ്ധ പതിഞ്ഞു കാണുന്നു. എന്നാൽ

അന്താദിപ്രാസമില്ല.

ഭാഗവതവും ദാരുകവധവും രാമചരിതപ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റ സായംസന്ധ്യ�യ

യും ഗുരുദക്ഷിണപ്പാട്ടും �സതുബന്ധനം പാട്ടും ശുകഗാനപ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റ അരു

�ണാദയ�ത്തയുമാകുന്നു അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നതു്. ആ പുതിയ പ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റ

ഉപജ്ഞാതാവ�ല്ലങ്കിലും അതിനു സ്ഥിരപ്രതിഷ്ഠ നല്കിയ മഹാത്മാവാണു് തുഞ്ച

�ത്തഴുത്തച്ഛൻ.
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ഗുരുദക്ഷിണപ്പാട്ടു്

തിരുവിതാംകൂർശ്രീമൂലം മലയാളഭാഷാഗ്രന്ഥാവലിയിൽപ്രഥമാങ്കമായിപ്രസിദ്ധീ

കരിച്ചിട്ടുള്ള ഗുരുദക്ഷിണപ്പാട്ടി�ന്റ പ്ര�ണതാവു് ആ�രന്നറിയുന്നില്ല. ശ്രീകൃഷ്ണനും

ബലഭദ്രനും സാന്ദിപനിമഹർഷി�യാടു വിദ്യാഭ്യാസം �ചയ്യുന്നതും ഗുരുവി�ന്റ അഭീ

ഷ്ടമറിഞ്ഞശ്രീകൃഷ്ണൻ യമ�ലാകത്തു �പായി മൃതനായ ഗുരുപുത്ര�ന �കാണ്ടുവന്നു്

അ�ദ്ദഹത്തിനു ദക്ഷിണീകരിക്കുന്നതുമാണു് ഇതിവൃത്തം. കാവ്യം നാലു പാദങ്ങളാ

യി വിഭജിക്ക�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു.

കാലം

കവി മംഗലാചരണഘട്ടത്തിൽ ഗണപതി, സരസ്വതി, ശ്രീകൃഷ്ണൻ, ബ്രഹ്മാവു, ശി

വൻ ഇവർക്കുപുറ�മ ഇന്ദ്ര�നയും

“കാലകാലൻമകനാറുമുഖ�നയും

കാളിമാ�താടു മലമകൾ �ദവകൾ

സൂരിയനങ്കിയും �സാമൻ ധ�നശനും

ചൂതത്താരമ്പനും വായു വരുണനും

വീരിയമുള്ള മുനികൾ പാദ�ത്തയും

വിശ്വത്തിലുള്ള ഗുരുഭൂതന്മാ�രയും”

വന്ദിക്കുന്നു. ഗ്രന്ഥാരംഭത്തിൽ ദിക്പാല�സ്താത്രം പ്രാചീന ഭാഷാകവികളു

�ട പരിപാടികളിൽ ഒന്നാണു്: അതു രാമചരിതകാരനും മറ്റും അംഗീകരിച്ചിട്ടുമുണ്ടു്.

ഒന്നും മൂന്നും പാദങ്ങളിൽ കാകളിയും രണ്ടും നാലും പാദങ്ങളിൽ �കകയുമാണു്

വൃത്തങ്ങ�ളങ്കിലും അവയ്ക്കു ഭാഷയിൽ നില ഉറച്ചുകിട്ടുന്നതിനു മുൻപു നിർമ്മിച്ച ഒരു

കൃതിയാണു് ഗുരുദക്ഷിണപ്പാട്ടു് എന്നുള്ളതിനു സംശയമില്ല. പ്രഥമപാദം ആരംഭി

ക്കുന്ന

“വാനവർ�താഴും പരമൻ വാരണവടിവിനാ�ല

മാമലമക�ളാടും �പായ്ക്കാന�ന കളിച്ച കാലം”

എന്ന വരികൾ രാമചരിതത്തി�ല “�വന്റർ �കാന്റയനാകി വിണ്ണവർക്കമുതാ

യുള്ളിൽ” ഇത്യാദി പാട്ടുകളിൽക്കാണുന്ന കഴിൽ�നടിലടി ആചിരിയവിരുത്തത്തി

ലാണു് രചിക്ക�പ്പട്ടിരിക്കുന്നതു്. ‘പരമൻ’ എന്ന പദത്തിൽ �രഫ�ത്ത ‘രാ’ എന്നു

നീട്ടി ഉച്ചരി�ക്കണ്ടതുണ്ടു്. ആ പാദത്തി�ന്റ അവസാനത്തിലുള്ള “അന്തണൻത

�ന്നാടനുജ്ഞ �ചയ്തങ്ങ�ന ആരണരാശി �ചാല്ലിയാശ്രമം പുകുന്താര�ന്ന” എന്ന

ഈരടിയിൽപൂർവഖണ്ഡംകാകളിയിലും ഉത്തരഖണ്ഡംആചിരിയവിരുത്തത്തിലും

നിബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. തൃതീയപാദം ആരംഭിക്കുന്ന “കൃഷ്ണനാം മധു�വരി �ക�ല്പാടു

യമപുരത്തിൽപ്പുക്കതു�നരമവി�ടപ്പുണ്യപാപങ്ങൾ കണ്ടാൻ” എന്നഈരടിയിലും

ആ വൃത്തംത�ന്നയാണു് കാണുന്നതു്. ‘മധു’ എന്നതു ‘മാധു’ എന്നും ‘പുക്കതു�ന

രമവി�ട’ എന്നതു് ‘പുക്കതൂ �നർമ്മവീ�ട’ എന്നും പാടി�യാപ്പിച്ചാ�ല വൃത്തഭംഗ

ത്തിൽനി�ന്നാഴിയുവാൻ കഴികയുള്ളൂ. ‘�ഗാപുരം നാലിൽ കിഴക്കും വട�ക്കതും

ഗുണമുടയ ജന്തുക്കൾ പൂവാൻ ചമച്ചതും’ എന്നഅടുത്തഈരടിയിൽ ഒന്നാമ�ത്ത

അടി കാകളിയിലും രണ്ടാമ�ത്തതു മണികാഞ്ചിയിലും രചിച്ചിരിക്കുന്നു. പി�ന്നയും

ആ പാദത്തി�ല ‘കണ്ടാലഴ�കറും കാ�റാളി�മനിയൻ കരുണ�യാടു കരതളിരിൽ

വിലസിന ശരങ്ങളും’ എന്നഈരടിയിൽ രണ്ടാമ�ത്തഅടി കളകാഞ്ചിയായി കാ

ണുന്നു. സാധാരണമായി കവി ഈരടികളിൽ എതുകയു�ട�യാ �മാനയു�ട�യാ
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മാത്രം ആവർത്തനം�കാണ്ടു ചരിതാർത്ഥനാകുന്നതിനു പുറ�മ “ദാനവും ദക്ഷിണ

തൽപ്രധാനങ്ങളിൽ സാരമായുള്ളതു �ചാല്ലുകടിയനു്” തുടങ്ങിയ ചില വരികളിൽ

പ്രാസദീക്ഷ കൂടാ�തത�ന്ന കവനം �ചയ്യുവാൻ ഒരു�മ്പടുന്നുമുണ്ടു്. നിരണത്തു

പണിക്കന്മാരു�ട കാലത്തു നടപ്പുണ്ടായിരുന്ന ‘�വന്റി’, ‘ഉരത്തു’, ‘ഒൺമറ�യാൻ’,

‘പുകുന്തു’, ‘വല്ലു് ’ (ബലം) ‘ഒന്നി’ (�യാജിച്ചു് ) ‘മാൽ’ (വിഷ്ണു) ‘�വല’ (സമുദ്രം) ‘ആവി’

(ഹൃദയം) ‘ഉറയുക’ (താമസിക്കുക) മുതലായപദങ്ങളും, ‘നീലനിറമുട മൂർത്തി,’ ‘ഏറു

ണ്ടു് ’ (ഏ�റയുണ്ടു്), ‘�മഘനിറത്തവൻ,’ ‘ഒക്കളന്നിടും’ (ഒ�ക്കയളന്നിടും) ‘കൂർമ്മമാ

നവ’ (കൂർമ്മമായവ�ന) തുടങ്ങിയ പ്ര�യാഗവി�ശഷങ്ങളുംഈ പാട്ടിൽ കാണാം.

ഇതിൽനി�ന്നല്ലാം പ്രസ്തുതകൃതി എഴുത്തച്ഛ�ന്റ കാലത്തിനു മുൻപു �കാല്ലം ഏഴാം

ശതകത്തി�ന്റ പൂർവ്വാർദ്ധത്തിൽ ആവിർഭവിച്ചതാ�ണന്നു് അനുമാനി�ക്കണ്ടിയി

രിക്കുന്നു.

കവിതാരീതി

കവിതയ്ക്കു വലിയആസ്വാദ്യത�യാ കവിക്കു പറയത്തക്കപാണ്ഡിത്യ�മാ ഉ�ണ്ടന്നു

പറവാൻ പാടി�ല്ലങ്കിലും കിളിപ്പാട്ടുരീതിയിലുള്ള ഗാനങ്ങളിൽ കാലപ്പഴക്കം�കാ

ണ്ടുപ്രഥമഗണനീയമാ�ണന്നുള്ള ഒരു �മച്ചം ഗുരുദക്ഷിണപ്പാട്ടിനുണ്ടു്. കഥാഗുംഫ

നം രസകരമാണു്. മക്കൾക്കു�വണ്ടി ഗുരുദക്ഷിണ നല്കുവാൻ �ചന്ന വസു�ദവ�നാ

ടു ത�ന്റ മൃതനായ പുത്ര�ന വരുത്തി�ക്കാടുപ്പിക്കണ�മന്നുസാന്ദീപനി അ�പക്ഷി

ക്കുകയും അതു സാധ്യമ�ല്ലന്നു് അ�ദ്ദഹം പറഞ്ഞ�പ്പാൾ “പാപി! നീ തരു�ന്നാരു

ദക്ഷിണ �വണ്ടുന്നില്ല. �വഗത്തിൽ�പ്പാവൻ ഞാനു�മന്നു�ട ഭവനത്തിൽ, വ്യഗ്രവു

മിളച്ചിരി നീയും നിൻപുത്രരുമായ്” എന്നു മഹർഷി �കാള്ളിവാക്കു പറയുകയും �ച

യ്യുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണൻയമ�നസമീപിച്ചു ഗുരുപുത്ര�നതരണ�മന്നു്അ�പക്ഷിച്ച�പ്പാൾ

ആ �ദവൻ തനിക്കു മൃത്യു, അപമൃത്യു, കാലൻ, ഉദുംബരൻ എന്നിങ്ങ�ന നാലു്

അമാത്യന്മാരു�ണ്ടന്നും അവ�ര�ച്ചന്നു കണ്ടാൽ പ�രത�നപ്പറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങൾ

അറിയാ�മന്നും പറയുന്നു. അവ�ര യഥാക്രമം ഭഗവാൻ സന്ദർശിച്ച�പ്പാൾ ത�ന്റ

കൃത്യം മൃതന്മാ�ര �കാണ്ടുവരുന്നതിനു ദൂതന്മാ�ര അയയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാ�ണന്നു

മൃത്യുവും, പാശബന്ധനമാ�ണന്നു് അപമൃത്യുവും ദണ്ഡു�കാണ്ടുള്ള താഡനമാ�ണ

ന്നു കാലനും നരകത്തിൽ വരുന്നവർക്കു �വണ്ട ശിക്ഷകൾ നല്കുന്നതാ�ണന്നു്

ഉദുംബരനും, അങ്ങ�ന ‘ആചാരം നാലർക്കും നാലു പ്രവൃത്തികൾ’ എന്നും പറഞ്ഞു

നാലു മന്ത്രിമാരും ഒഴിയുന്നു. അ�പ്പാൾശ്രീകൃഷ്ണൻ “നിങ്ങളു�ട കർത്താവാം യമരാ

ജൻത�ന്നയും �കാല്ലുന്നുണ്ടു്” എന്നു ക്രുദ്ധനായി അരുളി�ച്ചയ്യുകയും അവിടു�ത്ത

�നറ്റിയിൽനിന്നു് ഒരു �തജസ്സു് ഉത്ഭവിച്ചു്ആദിത്യമണ്ഡല�ത്താളം ഉയരുകയും �ച

യ്യുന്നു. തൽക്ഷണംയമനും ചിത്രഗുപ്തനും മന്ത്രിമാരും മറ്റും �പടിച്ചരണ്ടു്അവിടു�ത്ത

സ്തുതിച്ചുതുടങ്ങി:

“�വദന �പരുകീടും �മദിനീഭാരം തീർപ്പാൻ

�വധാവിന്നരുളാ�ലയി�പ്പാഴുതവനിയിൽ

�രാഹിണീസുതനായും �ദവകീസുതനായും

രണ്ടായിപ്പിറന്നീടുമീശ�ന, ജയ! ജയ!

ആരണവടിവാ�യാരാദി�യ ജയ! ജയ!

ആരു�മയറിയാത �ലാകനാഥ�ന ജയ!

ഭക്തപാല�ന ജയ; മുക്തിഭാവ�ന ജയ,

പക്ഷിവാഹനാ ജയ, പാപനാശനാ ജയ!”
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ഇത്യാദിപ്രണാമവാക്യങ്ങൾഉച്ചരിച്ചുഗുരുപുത്ര�നഅവർ ഭഗവാനുനല്കുകയും

ഭഗവാൻആപുത്ര�നസാന്ദീപനിക്കുസമർപ്പിക്കുകയും �ചയ്യുന്നു. ഗുരുദക്ഷിണപ്പാ

ട്ടു പഠിച്ചു �കൾപ്പിക്കുന്നവരും �കൾക്കുന്നവരും

“സപ്തജന്മാന്തരത്തിൽ�ച്ചയ്ത പാപവും �കട്ടു

ചിൽപുരുഷനാം വിഷ്ണുപാദങ്ങൾ �ചരു�വാ�ര”

എന്നഫലശ്രുതി�യാടുകൂടി ഗ്രന്ഥംഅവസാനിക്കുന്നു.

�സതുബന്ധനം പാട്ടു്

‘�സതുബന്ധനം’ എന്ന പാട്ടു് �കാല്ലം ഏഴാം ശതകത്തി�ന്റ ഉത്തരാർദ്ധത്തിൽ

വിരചിതമായ ഒരു കൃതിയാ�ണന്നു �താന്നുന്നു. പാദവിഭാഗമില്ല. പ്ര�ണതാവി�ന

പ്പറ്റി യാ�താന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ. ‘പകഴി’, ‘പരവ’, ‘പകയർ’, ‘�ചങ്ങിന’, ‘കുറുകി’

(വിനീതനായ) ഇത്യാദി പഴയ പദങ്ങളും ‘മിന്നൽ�ചരിടി’ മുതലായപ്ര�യാഗങ്ങളും

കാണ്മാനുണ്ടു്. ഓ�രാഈരടിയു�ടയുംഅവസാനത്തിൽവിരാമം �വണ�മന്നുനിർ

ബ്ബന്ധമില്ല. പ്രാസം സംബന്ധിച്ചു കവിയു�ട നില ഗുരുദക്ഷിണാകാര�ന്റതുത�ന്ന.

കവിതയു�ട മാതിരി കാണിക്കുവാൻ ചില വരികൾ താ�ഴ ഉദ്ധരിക്കുന്നു:

“കഴിഞ്ഞു മൂന്നു ദിനം താമരനയനനും

താർചര�വരിത�ന്റ �ചങ്കനൽമിഴി�പാ�ല

�ചങ്ങിന മിഴിക�ളാ�ടഴു�ന്നറ്റരുൾ�ചയ്തു

മംഗലജയമലർമാനിനീമണിരംഗം.

മന്മഥാരാതി പണ്ടു മുപ്പുര�മരി�ചയ് വാ-

�നന്ന�പാ�ലാരു �കാപം പൂണ്ടുതന്നനുജ�നാ-

�ടങ്ങു�വൻ വില്ലുമമ്പും �കാണ്ടുവാ വിരവി�നാ-

�ടന്നുടനര തിരുമുടിയും മുറുക്കീട്ടു,

മന്നിടമുലയുംമാറിട്ട ഞാ�ണാലി�യാടും

മിന്നൽ�ചരിടിക്കിടർ �ചരിന മിഴി�കാണ്ടും

�പാങ്ങിന തിരമാല �ചരും വാരിധീനാഥ-

�ന�ന്ന�യ�ള്ളാളം ബഹുമാനിയാഞ്ഞതിനിന്നു

�പാഴിഞ്ഞു �ചങ്കണകൾ കുറുക്കീടുവൻ �വള്ളം,

�പാലിമ �ചരും ചളിയാക്കുവനിന്നുത�ന്ന;

�പാരിഞ്ഞുചത്തുനീ�ളക്കിടക്കും ജലജന്തു

പറവജാതിക�ള�ക്കാണ്ടുടൻ �പറുക്കിപ്പൻ,

�പാല്ലാത മരുഭൂമിയാക്കുവനിന്നുത�ന്ന;

�പാടി �പാങ്ങിന �പരുമുറ്റമാക്കുവൻ പി�ന്ന;

�പാങ്ങിന കപിക�ളക്കാൽനട നടത്തിപ്പൻ:

�പാങ്ങിപ്പൻ �പാടിയാകാശ�ത്താളമതിൽനിന്നു്.

പുത്തനായ്ച്ചമച്ചുള്ളൂഎന്നു�ട മുത്തച്ഛന്മാർ;

പുത്തിയില്ലാതവ�നയിന്നുഞാ�നാടുക്കുവൻ.

പറഞ്ഞീവണ്ണം മന്നൻ പകഴിരത്ന�മടു-

ത്തഭിമന്ത്രിച്ചു �മ�ല്ല�യടുത്തു വലിച്ച�പ്പാൾ

അനലജ്വാലാജാലം �ചാരിഞ്ഞുകടലില-

ങ്ങഴിച്ചൂ തിരമാല; കുറുകീ ജല�മറ്റം.”
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പലവക �സ്താത്രങ്ങൾ

(1) �ച�താഭവ�സ്താത്രം

അ�നകം ഭാഷാ�സ്താത്രങ്ങളുംഈശതകത്തിൽ ഉത്ഭവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അവയിൽ ഒന്നാ

ണു് �ച�താഭവ�സ്താത്രം. �പരു�കാണ്ടുത�ന്ന മന്മഥ�നപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു സ്തുതിയാ

ണു് ഇ�തന്നു വായനക്കാർക്കു മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ�ല്ലാ. കവിതയ്ക്കു നല്ല പഴ

ക്കം കാണുന്നു. �പ�ട്ടന (�പ�ട്ടന്നു്) കണ്ടർ (നീലകണ്ഠൻ) �ചയ്യു മകരധ്വജം (�ച

യ്യും മകരധ്വജം) ഇടം �പശ (സ്ഥലം നല്കത്തക്കവണ്ണം) മുതലായ പഴയ പ്ര�യാഗ

ങ്ങൾ ഇതിൽസ്ഥലം പിടിച്ചിട്ടുണ്ടു്. കാമ�ദവ�സ്താത്രങ്ങൾ ഭാഷയിൽ വള�ര വിര

ളങ്ങളാണു്.

“പത്മവിദ്വിൺമുഖം പത്മ�ചന്താർശരം

പത്മസംസ്ഥം മഹാപത്മരാഗപ്രഭം

പത്മതിരുമകളി�ലാരു പിറവികലരും കൃപാ-

സത്മമജരാമരം നൌമി �ച�താഭവം.

പാശബാ�ണക്ഷുചാപാങ്കുശാനാമിടം

�പശ �മവീടുവാനുള്ളതൃ�ക്കകളും

�പശലത കലരുമണിതിരുവുരു�മങ്കലൻ-

�പശുകസദാ സ്മരം നൌമി . . .

പിച്ച�ക�ക്കാണ്ടകണ്ടർക്കുപുത്രം ജനി-

പ്പിച്ചു�കാൾവാനുമാ�ദവിയിൽ�ക്കവലം

വജ്രധര�മാഴി കരുതി വിരുതു പറയും ജഗ-

ദ്വശ്യമയ�ദവതം നൌമി . . .

പീതവാ�സാപമാനം പുതുപ്പൂവൽ�മയ്

ഭാതി �ച�താഹരം സുപ്രസന്നാനനം.

ഭൂതി മികുമണിമുകുടമുടുപുടവയും ചുവ-

ന്നീദൃശമനന്യജം നൌമി . . . ”

വൃത്തം�കാണ്ടുമാത്ര�മ ഇതി�ന ഭാഷ�യന്നുപറയുവാൻതരമുള്ളു; പദഘടന

�നാക്കിയാൽ മണിപ്രവാളംത�ന്ന.

(2) അരിയിൽപ്പറമ്പു ശിവ�സ്താത്രം

�ച�താഭവ�സ്താത്ര�ത്താടുവൃത്തത്തിലും ഭാഷയിലുംഏക�ദശംസാദൃശ്യമുള്ളവയാ

ണു് താ�ഴക്കാണുന്ന മൂന്നു �സ്താത്രങ്ങൾ.

“ഐന്താർചരക്കളികളുൾ�ച്ചർന്ന മങ്കയരി-

ലും ദിവ്യവായ്പുതകുമദ്രീന്ദ്രപുത്രിവര-

പന്തിടയുമണികുചയുഗന്തടവുമരിയ തിരു-

�നഞ്ചിടയുമിഹ �താഴുവനരശങ്കരായ നമഃ”

“അരിയിൽപ്പറമ്പമരുമര നിൻപദാംബുരുഹമഴകിൽ�ത്താഴാം വരദം” എന്നു

കവി വന്ദിക്കുന്നു. ഈസ്ഥലംഏ�തന്നു് അറിയുന്നില്ല.
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(3) മ�റ്റാന്നു്

അരിയിൽപ്പറമ്പു ശിവൻത�ന്നയാണു് ഈ �സ്താത്രത്തിന്നും വിഷയീഭവിക്കുന്നതു്.

രണ്ടും ഒരു കവിയു�ട കൃതികളാ�ണന്നു �താന്നുന്നു.

“പയ്യ വന്നയ്യിരണ്ടാനനൻ�കലാസം

�കബലം�കാ�ണ്ടടുത്തങ്ങുലയ്ക്കുംവി�ധൌ

കയ്യഖില�മാടിയ�യാരു വിരൽമുനയതൂന്നിയ-

�പ്പാ�യ്കടയമർത്തതും നൌമി കാമാന്തകം.”

(4) കാമാരിജാ�സ്താത്രം

വടക്കൻ�കാട്ടയത്തു �പാർക്കലിഭദ്രകാളി�യപ്പറ്റിയുള്ളതാണു്ഈ �സ്താത്രം.

“�പാരി�ലാ�രാ ജഗ�ദ്ദ്വഷിണാ�മാഘ�മ-

�പ്പരു�മ �കാന്നു�കാന്നന്വയം �വരറ-

�ച്ചാരിവരസമരഭുവി നദി�യാ�ടതി�രാഴുകുമള-

വാരതിവളർ�ത്തഴും നൌമി കാമാരിജാം.

ഇപ്രകാരം നലം�ചരുദന്തം ചുരു-

ക്കിപ്ര�മാ�ദന വാഴ്ത്തുന്നവന്നാദരാൽ

അപ്പരമസുഖമനയഹരമഴ�കാടരുളുമവി-

കല്പമതി�ശാഭിനീം നൌമി കാമാരിജാം.

�പാർക്കലി�ച്ചരുമ�മ്മ, മഹാ�ദവി, നി-

ന്നീക്ഷണ�ക്കാണു �മ�ന്മലുഴിഞ്ഞീടു നീ;

�മാക്ഷമിനി വിരവി�നാടു വരുമതിനു സുരനമിത-

കാല്ക്കലിഹ വീണഹം നൌമി കാമാരിജാം.”

(5) ശങ്കരനാരായണ�സ്താത്രം

ഹൃദയദ്രവീകരണചണമായ ഒരു �സ്താത്രമാണു് ഇതു്.

“ആഡംബര�മഴുമലർചരസമരം �തടും മടവ�ര നിനയാ�ത

നീടമ്പിന വനമാലിമ�ഹ�ശൌബാഢം വടി�വാടു നിന മന�മ! . . .
എടയും തടമുല �താറ്റുമുവന്നും മടു�മാഴികളിലഴിവിയലാ�ത

�പാടി�പടുവാനത്തനയുമ�ശഷം മൃഡശകടഹരൌ നിന മന�മ.”

(6) �ചാറ്റാനിക്കര �ദവീ�സ്താത്രം

‘�ചാറ്റാനിക്കര മരുവും ത്രിഭുവനനാഥ’�യപ്പറ്റിയാണു്ഈ �സ്താത്രം.

“മാന്താർബാണമണിച്ചിലത�ന്മ�ലന്തുംഞാണിൻ

തരികുരുൾനിരയും

കാന്തി�പറും പിരികങ്ങളുമളികതടാന്തവുമധുനാ

�താഴു�തൻ ജയ ജയ!

മിഴി തവ രണ്ടും മഴറി�യാരിളമാൻമിഴി�യ

�വടിഞ്ഞിടനീണ്ടിരുപാടും
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കുഴകാ�താടണയുന്നതു മണികവിളഴകുമതീവ ച

�താഴു�തൻ ജയ ജയ!”

(7) ഏറ്റുമാനൂർ ശിവ�സ്താത്രം

‘മൃഗഗ്രാമനാഥ’നായ ഭർഗ്ഗ�ന ഇതിൽസ്തുതിക്കുന്നു.

“അർ�ണ്ണാജതാർവിശിഖജന്യായ കാമിനിക-

�ളാ�ന്നാമലിച്ചു പുണരു�ന്നരമുള്ളസുഖ-

�മണ്ണി മുതൽ കളയുമടവിന്നരുതു ഗിരിജ പുണ-

രുന്ന പരപുരുഷ�മാരു കുന്നി നിന മന�മ.”

“ഊണും മറന്നു ഗണികാനാ�മാ�രാ �തരുവിൽ

നാണം �വടിഞ്ഞുനട �പണുന്നതാകിലിനി

വീണരിയ നരകദിശി വാണു മുറയിടുമരുത-

താനയുരിവസനമുട�യാ�ന നിന മന�മ.”

(8) വയ്ക്കം ശിവ�സ്താത്രം

‘വയ്ക്കമമ്പും വിഭു’വി�നഈ �സ്താത്രത്തിൽ വാഴ്ത്തുന്നു.

“അന്നദാനപ്രവീണാ ഭവൽപാതിയും,

പി�ന്ന മിത്രം ധനസ്വാമി, �ഹമാചലം

ജന്യചില, സിതശിഖരി ഭവനമഴകിതു �പരി�ക

നിന്നരിയ പൌരുഷം; പാർവതീശം ഭ�ജ.

ആദി�തയാദിനാനാവിമാനാഗത-

ന്മാർ �താഴും ചാരു നിൻ പാദപാ�ഥാരുഹം

�ഖദമകൽവതിനു പകലിരവരുൾകഹൃദി മയി; പു-

രാതനശരീരിണം പാർവതീശം ഭ�ജ.”

(9) സുബ്രഹ്മണ്യ�സ്താത്രം

“അനുചിതകർമ്മണി �മാഹം �ക�ക്കാണ്ടനുദിനമവനി

യിലുഴലാ�ത

ജനിമരണവ്യഥക�ള ബത കളവാനണിശരഭവമിനി നിന

മന�മ.”

“ഉതകാ�താ ചില മതു�മാഴിമാർതൻ നിധുവനരസ�മാർ

ത്തുഴലാ�ത

നിതരാമുര തകുമുഡുപതി�ശഖരപദകമലം നീ നിനമന�മ.”

(10) ധന്വന്തരി�സ്താത്രം

“അത്യുദാ�ര സു�ര�ശ മുനിപ്രൌഢശാ-

പത്തിനാ�ലത്തുമാപത്തറുത്തീടുവാൻ

ദുഗ്ദ്ധജലനിധിമഥനവിധിയിലുടനൻ�പാടുൽ-

പത്തി�ചരുംപരം നൌമി ധന്വന്തരിം.”
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(11) സരസ്വതീ�സ്താത്രം

“മഞ്ജുളശ്രീ തിമർക്കും നറുംപല്ലവ-

ത്തിൻചുവപ്പിന്നു ചിന്തം കുറച്ചീ�ടഴും

നിൻചരണതലവുമണിവിരൽനിരയുമരുൾക മയി;

ചഞ്ചലവി�ലാചനാം നൌമി ധാതുഃ പ്രിയാം.

മാനഹീനം മ�ഹന്ദ്രാദിചൂഡാമണി-

�ശ്രണി മുൻപിട്ട തൃക്കാൽനഖപ്രൌഢിയും

�ച�ണാടണിപുറവടിയുമരുൾക മയി മഹിതനരി-

യാണിയുഗവും തഥാ; നൌമി ധാതുഃ പ്രിയാം.”

(12) മ�റ്റാരു സരസ്വതീ�സ്താത്രം

“പങ്ക�ജ�ഷാ�രടുക്കും തഴ�യ്ക്കത്രയും

ഭംഗമായും നിറം �തായുമച്ചായലും

ഭൃംഗജാ�ലന �താലാതബാലക്കരുൾ-

ഭംഗിയും ചിന്ത�യ ഭാരതീ പാഹി മാം.”

(13) തളിയിൽ ഗണപതി�സ്ത്രാത്രം

“�വൺപലാധീശരാജ്യ” ത്തി�ല “സർപ്പധരനന്ദന” �നപ്പറ്റിയുള്ളതാണു് ഈ

�സ്താത്രം.

“പണ്ടു കാലാരി ദന്താവളാധീശനായ്-

�ക്കാണ്ടനാളദ്രികന്യാ പിടി�ക്കാലമായ്-

�കാണ്ടു കളി തടവുകയിലുടനടവിഭുവി പിറവി

തണ്ടിന വിനായകം നൌമി ലം�ബാദരം.”

“പിൻതുടർന്നന്തകാ�രരുടൻ �ചന്ന �ന-

രം തരും നൽവിരുന്നുണ്ടലം ഭാവഹീ-

നം ധനദ�നാരു കുറവു �ചറുതരുളുമരിയ വര-

ദം ത്രിഭുവനാധിപം നൌമി ലം�ബാദരം.”

(14) ഗംഗാധര�സ്താത്രം

“പന്നഗവ്രാതവും വാസവാദ്യുമ്പർ �പ-

യ്യുന്ന പൂമാലയും ബാലശീതാംശുവും

സ്വർന്നദിയുമുര�പരിയ ജടയിലണിയും ഗിരീ-

ശം നഗസുതാവരം നൌമി ഗംഗാധരം.”

“�പാട്ടിവീഴും �പാരി�പ്പട്ട �ചന്തീക്കനൽ-

ക്കട്ട ചിന്തും നിടി�ലക്ഷ�ണകാൽക്ഷണം

ദുഷ്ടമദരഹിത�മാരു മക�ളയുളവാക്കു�വാ-

രിഷ്ടജനലാളകം നൌമി ഗംഗാധരം.”
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(15) തിരുനാവാ മുകുന്ദ�സ്താത്രം

“നല്ക്കാള�മഘരുചി �ക�ക്കാണ്ടിരുണ്ടു മണ-

മി�ക്ഷാണി�മലിയലുമ�ക്കശികാവലിയു-

മർക്കായുധപ്രഭ�യാ�ടാക്കും കിരീടവുമു-

ദി�ക്കന്നിൽ �മലിലിനി നാവാമുകുന്ദ! ജയ.

ന�ല്ലാരു മഞ്ഞൾനിറമു�ള്ളാരു പൂന്തുകിലു-

മു�ല്ലാലചാരുതരകല്യാണകാഞ്ചികളു-

�മല്ലാമണിഞ്ഞു�നറി�വല്ലുന്ന നിൻജഘന-

മു�ള്ളാന്നു �ചർന്നരുൾക നാവാമുകുന്ദ ജയ.”

(16) തിരുവങ്ങാട്ടു ശ്രീരാമ�സ്താത്രം

“ഭംഗ്യാ നിറൻറ തിരുവങ്ങാടുലാവി�നാരു

തുംഗാനുഭാവ ജയശ്രീരാമ രാമ ജയ.

അക്ഷീരവാരിധിയിലക്കാന്ത പൂമക�ളാ-

ടക്ഷീണമാർന്നു കുടി�കാ�ണ്ടാരു രാമ ജയ.

ആ�ടാപശാലിദശകണ്ഠം വധിപ്പതിനു

ചൂടാർന്ന �ദവകൃതസന്നാഹ രാമ ജയ . . .
ഐക്യം കലർന്നനുജ�നാടും മുനീന്ദ്ര�നാടു-

മാക്കം തിരണ്ടു നട�കാ�ണ്ടാരു രാമ ജയ.”

(17) �ചങ്ങന്നൂർ ശിവ�സ്താത്രം

“ആലമമൃതമിവ പരുകീടിന കാലമദനപുരസൂദന! ഭവ! തവ

ഫാലാനലനയനവുമണിചില�പാ�ല വിലസിന കുനുചില്ലിയു-

മാ�ലാലവി�ലാചനയുഗളവുമാലസതു മദീ�യ ഹൃദി ശശി-

മൌ�ല! ശിവ! �ചങ്ങന്നൂർ മികുമഗതനയാരമണ �താഴു�ന്നൻ.”

“ഈശാന! നിശാകരകമലനികാശാനനമനുദിനമശുഭവി-

നാശായ വിളങ്ങുക മമ ഹൃദി കിംശുകമലരടി �താഴുമധരവു-

മാശാംബര! ഗിരിതനയാസരസാചുംബന�കാതി �പടുമാറതി-

�പശലമതു �ചങ്ങന്നൂർ മികുമഗതനയാരമണ �താഴു�ന്നൻ.”

(18) തൃപ്പൂണിത്തുറ വിഷ്ണു�സ്താത്രം

“പത്മാസനപുരഹരസുരവര�പാൽപ്പൂമുടിമണിഗണസുഷമക-

�ള�പ്പരുമണിഞ്ഞവ നതജനകല്പദ്രുമമാം തവ പദയുഗ-

മുൾപ്പൂവിൽ വിളങ്ങീടുക ദുരിതപ്രൌഢികളമയ് വതിനനവധി

പത്മാധവ തൃപ്പൂണിത്തുറ മലർവനിതാരമണ �താഴു�ന്നൻ.”
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(19) തിരുവനന്തപുരം വിഷ്ണു�സ്താത്രം

“�പടി�പടുത്തുലകിട�മാ�ക്ക�പ്പാടി�പടുമാറലറിനടക്കി-

ക്കാടു തകർത്തലറിയടുക്കും താടക�യത്താഡിപ്പതിനും

ചാടു തകർപ്പതിനും പുരഹരചാപ�മാടിച്ചിടുവതിനും ഞാൻ

�വണമനന്താഖ്യപുരാധിപ! ഭൂജഗാധിപശയന! �താഴു�ന്നൻ.

�പ�ന്തൻ�മാഴി മായ ചമഞ്ഞപ്പുഞ്ചിരിയും തൂകി�ക്കാഞ്ചി-

പ്പന്തിയലും �കാങ്ക കുലുങ്ങപ്പൂന്തുകിലും ചായലുമഴിയ-

പ്പന്തമടിച്ചങ്ങ�നഞാൻ �ചന്നംഗജരിപുചിത്തം വഞ്ചി-

ച്ചരു�ളണമനന്തപുരാധിപ! ഭുജഗാധിപശയന! �താഴു�ന്നൻ.”

(20) തിരുമണി�വങ്കടപുരം വിഷ്ണു�സ്താത്രം

“അടിമൂവടി മഹി മാബലി�യാടു നീരഴ�കാടു �കാ-

ണ്ടട�വ പുനരുലകീരടിയരയായളവുതകും

വടിവാർന്നന വടുവാകിയ വരദം തനു�നറി�യ-

ന്നുളി1ലമ്പനുദിനമമ്പുക മണി�വങ്കടവര�ന.”

“അരചൻ ജനകതനൂജ�യ വിപിനാലതിവിരയും

വിര�ഹ ഖഗവചസാ പുനരറിയുന്നളവലയിൽ

ചിറ �നർകടന്നസുരം �പാരു�താരു രാഘവവടി�വ-

ന്നുളിലമ്പനുദിനമമ്പുക മണി�വങ്കടവര�ന.”

(21) മാധവസ്തുതി

ഇതിൽനിന്നു് ഒരു പാട്ടു പകർത്തിക്കാണിക്കാം:

“വത്സരൂപം കറ്റു �മ�ല്ല വന്ന�ദത്യം �കാന്റു നീ�യൻ

ചിത്ത�മാദം നല് കു�ക�ന്റ മാതവാ!

സകല�ലാകധ്വംസശീലം പി�ന്ന വ�ന്നാരാദികായം

ബക�ന �മ�ല്ല�ക്കാന്റ വീരാ മാതവാ!”

ഏറ്റവും വിസ്തൃതമായഈസാഹിത്യവിഭാഗത്തി�ന്റ സ്വരൂപ�മ�ന്തന്നു് ഇത്ര

യും�കാണ്ടു ഗ്രഹിക്കാവുന്നതാണ�ല്ലാ. അകാരാദിക്രമത്തിലാണു് ഈ �സ്താത്ര

ങ്ങൾപ്രാ�യണ രചിച്ചിരിക്കുന്നതു്. അതു ഭക്തന്മാരു�ടസ്മൃതിസൌകര്യ�ത്തലക്ഷീ

കരിച്ചുമാണു്. അതു�കാണ്ടു് ഓ�രാ �സ്താത്രത്തിലും പതിന്നാലു ഘടകങ്ങൾ (ഋ-ഋ,

നു, നൂ ഇവ വിട്ടു് ) അടങ്ങിയിരിക്കും ‘അ-ആ’ ‘ക-കാ’ ‘ത-താ’ ‘ന-നാ’ ‘പ-പാ’ ‘മ-

മാ’ എന്നീ ആറു വർണ്ണസംഘങ്ങ�ളയുമാണു് �സ്താത്രകാരന്മാർ ആശ്രയിക്കുന്നതു്.

മുൻപു മാത്രക പ്രദർശിപ്പിച്ച പാട്ടുകളിൽ ചിലതു് എട്ടാംശതകത്തിലും മറ്റു ചിലതു്

ഒൻപതാം ശതകത്തിലും വിരചിതങ്ങളാ�ണന്നു വരാവുന്നതാണു്; അതിനിപ്പുറ

മ�ല്ലന്നു തീർച്ചയായി പറയാം. ഭാഷാ സാഹിത്യത്തി�ന്റ വികാസത്തിനു് ഈ

എളിയ പ്രസ്ഥാനവും ഏ�റക്കു�റ പ്ര�യാജകീഭവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. സംസ്കൃതത്തിൽ ഇക്കാ

ലത്തു നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള കീർത്തനങ്ങളിലും അകാരാദിക്രമം അനുസരിച്ചു കാണുന്നു.

1 ഉളിൽ=ഉള്ളിൽ
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പഴയ ചമ്പുക്കളി�ല ഗദ്യങ്ങളു�ട രൂപത്തിൽ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ചില �സ്താത്രങ്ങൾ

കൂടി പ്രദർശിപ്പിക്കാം. അ�ധാലിഖിതങ്ങളായ മൂന്നു സ്തുതികളും ഒ�ര കവിയു�ട

കൃതികളാണു്.

(22) നാരായണ�സ്താത്രം

തൃപ്പൂണിത്തുറയപ്പ�നപ്പറ്റിയുള്ള ഈ �സ്താത്രം ഏറ്റവും ഹൃദയഹാരിയാണു്. ചില

വരികൾ ഉദ്ധരിക്കാം:

“അമൃ�താത്ഭവമുടനണയും �നരം ഗജതുരഗാദിക�ളാ�രാ രത്ന-

�ശ്രണികളുടനുടനുണ്ടാം�നരം ചാരുപ�യാധൌ �പാന്നുപിറന്ന-

മ്മലർമാനിനിതാനത്ഭുത�വഷവിലാസം �ക�ക്കാണ്ടുണ്ടായ് വന്നിതു

സ്തനഭാരം�കാണ്ടാനതമധ്യാ മന്ദസ്മിതരുചിരാനന�ശാഭാ

ഭാസിതകുണ്ഡലലളിതാ�ഭാഗാ മലർനിര താവി മ�നാഹര�വഷാ

ലീലാപാംഗവിനർത്തിതമദനാ നാനാരത്നവിഭൂഷണയുക്താ

മന്ദംമന്ദമപാംഗവിലാ�സരാരാധിച്ചാളനുപമമാരാൽ.

* * * *

അംഗവുമിന്നീയംഗിയുമിന്നീ ദൃശ്യവുമിന്നിയദൃശ്യവുമിന്നീ;

�വത്താവും നീ �വദ്യവുമിന്നീ �വദവുമിന്നീ ശാസ്ത്രവുമിന്നീ;

ഗാതാവും നീ ഗാനവുമിന്നീ �ഹാതാവും നീ ഹവ്യവുമിന്നീ;

മന്ത്രവുമിന്നീ തന്ത്രവുമിന്നീ �ഭാക്താവും നീ �ഭാജ്യവുമിന്നീ.

* * * *

തിറ�മാടു തൃപ്പൂണിത്തുറയൻപാർന്നമരുമ�ശഷജഗന്മംഗല ജയ

ലക്ഷ്മീവല്ലഭ പുഷ്കര�ലാചന വരദ �താഴു�ന്നൻ വരദ �താഴു�ന്നൻ.”

(23) ശിവ�സ്താത്രം

നാരായണ�സ്താത്ര�ത്തക്കാൾ വിശിഷ്ടമാണു് ശിവ�സ്താത്രം. ചില പങ് ക്തികൾ

�നാക്കുക:

“ചന്തം ചിന്തും നന്ദി വിതന്ദ്രം തുംഗമൃദംഗം താക്കു�ന്നരം

മനസി �തളിഞ്ഞമ്മലമകളയ്യാ മധുരത �പാഴി�യപ്പാടു�ന്നരം

കാളും നയനശിഖിജ്വാലാമുട�ന�റ്ററ്റിളമതി വാടു�ന്നരം

ഭൂഷാമണികൾ പിണഞ്ഞുപിണഞ്ഞിട്ട�ങ്ങാടി�ങ്ങാടാടു�ന്നരം

ജലനിധിനിവഹം �ചറുതു കല�ങ്ങക്കുലഗിരിവൃന്ദംഝടുതികുലു�ങ്ങ

ത്രിദശഗണങ്ങൾ �തളിഞ്ഞുതുട�ങ്ങക്കിന്നരകിംപുരു�ഷാരഗചാരണ-

ഭൂത�പ്രതപിശാചനിശാചരസിദ്ധമുനീശ്വരവിദ്യാധരകുല-

മംഗലനുതികളണഞ്ഞുവണ�ങ്ങപ്പുളക�ശ്രണികൾ �മയ്യിലിണ�ങ്ങ-

പ്പതിയ ചിലമ്പുകളാശു കിലു�ങ്ങക്കരതലചഞ്ചലഹരിണീ�ലാചന-

വിഭ്രമസരണികൾ �ചറുതു പതു�ങ്ങത്തിരുവദ�ന നവസുഷമാസദ�ന

ഘർമ്മകണങ്ങളണിഞ്ഞുവിള�ങ്ങഗ്ഗംഗാ തരളതരംഗാവലികൾ പു-

ളയ്ക്കുന്നളവിലിളക്കം കരുതി മികയ്ക്കും ഘുമഘുമനിനദഗഭീരിമ

�പരി�ക മുഴ�ങ്ങപ്പവനികളിൽ�ച്ചർന്നംബരസീമ്നി വിതാനം�പാ�ല

വലിയ ജടാളി പരന്നിടതി�ങ്ങബ്രഹ്മകപാല�ശ്രണികളും ചില
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രുദ്രാക്ഷങ്ങളു�മാ�ക്ക�പ്പാട്ടിച്ചിതറിച്ചിതറിച്ചാരുകടുന്തുടി-

ത�ന്മൽ �മത്തിനഡുമുഡുമുനിനദം �പരി�കമുഴ�ങ്ങസ്സന്ധ്യാകാ�ല

സ�ന്താഷംപൂണ്ടഴകി�നാടിന്നീ കരുതും നിരുപമതാണ്ഡവലീലാ-

�കാലാഹലമിഹ കൺ�കാണ്ടനിശംകണ്ടാവൂഞാൻ.”

‘�ഭാക്താവും നീ �ഭാജ്യവുമിന്നീ’ മുതലായ വരികൾ ഇതിലും കാണുന്നു.

(24) കാളീ�സ്താത്രം

ഇതു�പാ�ലത�ന്ന ഹൃദയ�മാഹനമായ ഒരു കൃതിയാണു് കാളീ�സ്താത്രവും. ചില

വരികൾഅടിയിൽ �ചർക്കുന്നു:

“ജയ ജയ നാ�ഥ ജലധരനാ�ദ ഭഗവതിതും�ഗ ഭവഭയഭം�ഗ!

ജനനി ശര�ണ്യ ജഗദുരുപു�ണ്യ സനകസനന്ദാദിഭിരഭിവ�ന്ദ്യ!

* * * *

പാരിൽ നിറഞ്ഞസുരപ്പട ചൂഴ നിറ�ത്താ�ടതിർത്തു

തിമിർത്തു തിമിർത്തു

കളിച്ചുകളിച്ചു ചിരിച്ചുചിരിച്ചു ദുഷിച്ചുദുഷിച്ചു

പറഞ്ഞണയത്തമർ

കിട്ടിന ദാരുക�നപ്പിടി�പട്ടു ചവിട്ടിയടിച്ചു മലർത്തി

മുതിർത്തണി-

മാർവിടയിൽ ത്രിശിഖാഗ്രമിറക്കി വലിച്ചു വളർന്ന

വ്രണങ്ങളിൽനിന്നരു-

വിപ്പുന�ലാത്തുപുറ�പ്പടുമക്കുരുതിക്കളി വട്ടക മുട്ട നിറച്ചു പ-

കർന്നു കുടിച്ചുകുടിച്ചു പുളച്ചുപുളച്ചു രസിച്ചുരസിച്ചുദരം പരി-

പൂർത്തിവരുത്തിവരുത്തി�യടുത്തു �താടുത്തപടർക്കുടൽമാലകൾ �കാ

ണ്ടുമു–

ടിക്കു യ�ഥഷ്ടമണിഞ്ഞുകളഞ്ഞുകളഞ്ഞവ�ശഷമറഞ്ഞുതനിക്കു ചു-

ഴന്നു വണങ്ങിന ഭൂതപിശാചഗണത്തിനു �ഭാഗ�മറിഞ്ഞുനിറഞ്ഞരു-

ഷാ തല�വട്ടി നിവർ�ന്നഴ നിന്ന നിലത്തിലുറച്ച പദാംബുരുഹങ്ങ-

ളടക്കിന നൃത്തപടുപ്രിയ”

* * * *

“മിഹിരനു ദീധിതിയായതു നീ�യ പവനനു �വഗവുമായതുനീ�യ

മലമകൾ നീ�യ മലർമകൾ നീ�യ കവിമകൾ നീ�യ വസുമതി നീ�യ”

ഇനിയും ഇത്തരത്തിൽ �വ�റയും ചില �സ്താത്രങ്ങളു�ണ്ടങ്കിലും വിസ്തരഭയംനി

മിത്തംഅവ�യപ്പറ്റിയുള്ള പരാമർശനത്തിൽനിന്നു വിരമി�ക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

(25) ദണ്ഡക�സ്താത്രങ്ങൾ

ഭാഷാദണ്ഡകങ്ങളു�ട രീതിയിൽശൃംഖലകൾ �ചർത്തുരചിച്ചിട്ടുള്ളഅ�നകം �സ്താ

ത്രങ്ങൾഅക്കാലത്തുംഅതിൽ പിന്നീടും ഓ�രാ കവികളു�ട വാങ്മയങ്ങളായുണ്ടു്.

രണ്ടു ദണ്ഡകങ്ങളിൽനിന്നു ചില ഭാഗങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കാം:
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ശിവ�സ്താത്രം

“ക�ണ്ടാരു പാമ്പു �മയി (യ്യി) ലുണ്ടായവാറു ചിലർ

കണ്ടാലി�തന്തു ചിരിയാ�രാ?

കലപില�നയലറു�മാരു പുലിയുരിയുമരയിലിതു

ചിലചില ചിലമ്പു �ചല�നന്നും. (1)

തീയുണ്ടു �ചഞ്ചിടയിൽ നീറുന്ന�തന്തിനിതു

കാർ�കാണ്ടിരുണ്ട മഴ�പാ�ല

തിടുതിടി�ന�യാഴുകുമതു ചിറയിടുമതറിയരുതു

മുറുമുറ മുറിഞ്ഞുവരു�മാതാൻ?”

ശ്രീകൃഷ്ണ�സ്താത്രം

ഉ�ല്ലാലപീലിമല�രല്ലാമണിഞ്ഞിരു�ള

�വല്ലുന്ന പൂങ്കുഴ�ലാതുങ്ങീ;

ഉലയു�മാരു കർണ്ണാ–ഭരണനിഴൽ മിന്നും

കവിളിണയുമുരുകരുണ �പാഴിയു�മാരു മിഴിമുനയു-

മതിമൃദുലമുറുവലുമിയങ്ങീ. (1)

കല്യാണകാന്തിഭരക�ല്യന്ദുസുന്ദരമി-

�തല്ലായിലും നിജജനാനാം,

കലയ നയനാനാം–ഫലമിതമിതാനാം,

തിരുമുഖവുമതിലളിതഗളലുളിതതുളസികുല-

കലിതമപി കുവളമലർദാമം. (2)
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(ക്രി. പി. പതിനഞ്ചാം ശതകം)

പുനംനമ്പൂരി, കാലം

�കാഴി�ക്കാട്ടു മാനവിക്രമമഹാരാജവി�ന്റ വിദ്വത്സദസ്സി�ല ഒരംഗമായിരുന്നപുനം

നമ്പൂരി�യപ്പറ്റി പിന്നീടു് ഉപന്യസിക്കാ�മന്നു് ഇരുപതാമധ്യായത്തിൽ വിജ്ഞാ

പനം �ചയ്തിട്ടുണ്ട�ല്ലാ. സംസ്കൃതത്തിലല്ലാ�ത മണിപ്രവാളത്തിൽമാത്രം കവനം

�ചയ്തിരുന്നതു�കാണ്ടു് അ�ദ്ദഹ�ത്ത ‘അരക്കവി’ എന്ന നിലയി�ല അക്കാല�ത്ത

വിദ്വാന്മാർ പരിഗണിച്ചിരുന്നുള്ളൂഎങ്കിലും വാസ്തവത്തിൽഅ�ദ്ദഹം ഒരു ‘ഒന്നരക്ക

വി’യായിരുന്നു. സാമൂതിരിയും �കാലത്തിരിയും തമ്മിൽ �കാല്ലം 627-ആമാണ്ടു �ച

യ്തസഖ്യ�ത്തപിൻതുടർന്നു �കാലത്തിരി പുനത്തിൽകുഞ്ഞിനമ്പിടി�യസാമൂതിരി

�ക്കാവിലക�ത്തക്കു് അയച്ചു�കാടുത്തതിനു �രഖയു�ണ്ടന്നു് ഇരുപത്തിരണ്ടാമധ്യാ

യത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അന്നു പണ്ഡിതപ്രിയനായ മാനവിക്രമമഹാരാജാവു്

ഒന്നുകിൽ നാടുവാണിരിക്കുക�യാ അ�ല്ലങ്കിൽ യുവരാജാവായിരുന്നിരിക്കുക�യാ

�ചയ്യാം. ഏതായാലും പുനംനമ്പൂരി �കാലത്തു നാട്ടുകാരനും �കാലത്തിരിയു�ട

ആശ്രിതനുമായിരുന്നുഎന്നും അവി�ടനിന്നു �കാഴി�ക്കാ�ട്ടക്കു �പായി മാനവിക്ര

മ�ന്റസദസ്യനായിത്തീർന്നുഎന്നും ന്യായമായി ഊഹിക്കാവുന്നതാകുന്നു.

ചരിത്രം

പുനം സാമൂതിരിപ്പാട്ടി�ലക്കു് ആദ്യമായി സമർപ്പിച്ച

“താരിത്തന്വീകടാക്ഷാഞ്ചലമധുപകുലാ-

രാമ, രാമാജനാനാം

നീരിത്താർബാണ, �വരാകരനികരത�മാ-

മണ്ഡലീചണ്ഡഭാ�നാ,

�ന�രത്താ�താരു നീയാം �താടുകുറി കളയാ-

�യ്കന്നു�മഷാ കളിക്കു-

�ന്നരത്തിന്നിപ്പുറം വിക്രമനൃവര, ധരാ

ഹന്ത! കല്പാന്ത�താ�യ.”
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എന്ന മ�നാ�മാഹനമായ പദ്യം �കട്ടു് അവി�ട സന്നിഹിതനായിരുന്ന ഉദ്ദണ്ഡ

ശാസ്ത്രികൾ “അന്തഹന്തയ്ക്കിന്തപ്പട്ടു്” എന്നുഹർ�ഷാൽ�ഘാഷണം �ചയ്തു�കാണ്ടു്

ത�ന്റ ഉത്തരീയപ്പട്ടു സമ്മാനിച്ചതായി ഐതിഹ്യമുണ്ടു്. വാസ്തവത്തിൽ പ്രസ്തുത

പദ്യത്തി�ല ‘ഹന്ത’ ആ വിദ്വൽപാരി�താഷിക�ത്ത പ്രകർ�ഷണ അർഹിക്കുന്നു.

ശാസ്ത്രികൾക്കു ഭാഷാകവിക�ളപ്പറ്റി �പാതു�വ വലിയ ബഹുമാനമുണ്ടായിരുന്നില്ല.

പ�ക്ഷ

“ഭാഷാകവിനിവ�ഹാഽയം �ദാഷാകരവദ്വിഭാതി ഭുവനത�ല

പ്രാ�യണ വൃത്തഹീനസ്സൂര്യാ�ലാ�ക നിരസ്ത�ഗാപ്രസരഃ”

എന്നു് അവ�ര അവ�ഹളനം �ചയ്ത അ�ദ്ദഹം പട്ടാംബരദാനത്തിനു പുറ�മ പുന

�ത്ത

“അധി�കരളമഗ്ര്യഗിരഃ കവയഃ

കവയന്തു വയന്തുന താൻ പ്രണുമഃ;

പുള�കാദ്ഗമകാരിവചഃപ്രസരം

പുന�മവ പുനഃപുനരാനുമ�ഹ”

എന്ന പ്രശംസാപത്രം�കാണ്ടുംകൂടി ധന്യനാക്കുകയാണു് �ചയ്തതു്. ‘വീണാലസന്മ

ണിഖലായ’ ഇത്യാദി �ശ്ലാകം പുനം എങ്ങ�ന പൂരിപ്പിച്ചു ശാസ്ത്രികളു�ട ബഹുമാന

�ത്തആവർജ്ജിച്ചുഎന്ന് ഇരുപതാമധ്യായത്തിൽ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. മാനവിക്രമ�ന്റ

അനന്തരഗാമിയാ�ണന്നു് അനുമാനിക്കാവുന്ന മാന�വദമഹാരാജാവി�നപ്പറ്റി പു

നം രചിച്ചതാണു്

“ജംഭപ്ര�ദ്വഷിമുൻപിൽസുരവരസദസി

ത്വൽഗു�ണൌഘങ്ങൾ വീണാ-

ശുംഭൽപാ�ണൌ മു�നൌ ഗായതി സുരസുദൃശാം

വിഭ്രമം �ചാല്ലവ�ല്ലൻ;

കുമ്പിട്ടാളുർവശി�പ്പണ്ണകകമലമലി-

ഞ്ഞൂ, മടിക്കുത്തഴിഞ്ഞൂ,

രംഭയ്ക്കഞ്ചാറു വട്ടം കബരി തിരുകിനാൾ

�മനകാ മാന�വദ.”

എന്ന �ശ്ലാകം. മാനവിക്രമ�ന്റ നിര്യാണത്തിനു�ശഷം �കാഴി�ക്കാ�ട്ട ആസ്ഥാന

സദസ്സിൽസൽകവികൾക്കു �വണ്ട �പ്രാത്സാഹനം സിദ്ധിച്ചിരുന്നില്ലഎന്നുപുനം

താ�ഴക്കാണുന്ന �ശ്ലാകത്തിൽ വിലപിക്കുന്നു:

�ചാ�ല്ലറും വിക്രമക്ഷ്മാപതി, ഗിരിജലധി-

സ്വാമി, സാഹിത്യലക്ഷ്മീ-

മുഖ്യസ്ഥാനം, കവിത്വാമൃതനിധി പര�ലാ-

�ക മുദാ വാന്റ1മൂലം

ഇ�ക്ഷാണീമണ്ഡ�ലസംസ്കൃതകവിത പല-

ർക്കുണ്ടു; ക�ണ്ടച്ചി�ലല്ലാം

നക്കും നായ്ക്കും �താടുക്കിന്റിതു ശിവ ശിവ ഭാ-

ഷാകവിത്വാഭിമാനം.”

1 വാന്റ= (വാണ്ണ) വാണ.

LINKS TO
CHAPTERS TOC 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32



�കരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 2 165

പുനത്തി�ന്റ കവിത�യപ്പറ്റി സമകാലികന്മാർക്കുള്ള മതിപ്പു് എത്ര വലുതായിരുന്നു

എന്നുള്ളതിനു താ�ഴ ഉദ്ധരിക്കുന്ന മുക്തകവും സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു:

“പുനം ചമയ്ക്കുന്ന ചി�ലാക�മല്ലാ-

മനന്തു �ചാല്ലീട്ടിഹ �കൾപ്പ�നാഞാൻ

കനം തിരണ്ടീ�ടഴുമിക്ഷുകാണ്ഡാൽ

കിനിഞ്ഞുപൂ�ന്ത�നാഴുകുന്ന�പാ�ല.”

പുനവും ശങ്കരകവിയും

ശ്രീകൃഷ്ണവിജയകാരനായ ശങ്കരകവി�യക്കുറിച്ചു് ഇരുപതാമധ്യായത്തിൽ ഉപന്യ

സിച്ചിട്ടുണ്ട�ല്ലാ. ഉപരി വിചിന്തനം �ചയ്യുവാൻ �പാകുന്ന ച�ന്ദ്രാത്സവം എന്ന

മണിപ്രവാളകാവ്യത്തിൽ ഈ രണ്ടു കവിക�ളയും പറ്റി യഥാക്രമം ഓ�രാ പദ്യം

കാണുന്നുണ്ടു്. ‘ഉചിതരസവിചാ�ര’ എന്നു തുടങ്ങിയുള്ള ശങ്കരപ്രശസ്തിപരമായ

പദ്യം മുൻപു് എടുത്തു�ചർത്തിട്ടുണ്ടു്. പുന�ത്തപ്പറ്റിയുള്ള പദ്യം താ�ഴക്കാണുന്നതാ

ണു്:

“മദനസമരസമ്മർദ്ദാന്ത�രാത്ഭൂതകാന്താ-

മണിതമധുരമാധു�ര്യകവംശപ്രസൂ�തഃ

മതുമത മണ�മാലും പദ്യബ�ന്ധര�ന�ക-

ർമ്മദയതി പുനമിന്നും ഭൂരിഭൂചക്രവാളം.”

‘പദ്യബ�ന്ധഃ’ എന്നതിനു ‘പദ്യ�ഭ�ദഃ’ എന്നും ‘പദ്യഗ�ദ്യഃ’ എന്നും പാഠ�ഭദ

ങ്ങളുണ്ടു്. പുനത്തിനു മാര�ലഖ�യന്നും ശങ്കരനു മാനവീ�മനക�യന്നും ഉള്ള ഗുഢ

നാമങ്ങളിൽ ഓ�രാ യുവതിമാർ �പ്രമഭാജനങ്ങളായിരുന്നു. അവ�രപ്പറ്റി പ്രസ്തുത

കാവ്യത്തിൽ

“മധു�മാഴി പുന�മന്നാ നൽക്കവീ�ന്ദ്രണസാര-

സ്വതപരിമള�മാലും പദ്യ�ഭ�ദര�ന�കഃ

പകലിരവു വളർത്തി സ്തൂയമാനാപദാനാ

മധുരകവിഭിര�ന്യരന്വിതാ രാഘവാ�ദ്യഃ;

ഉലകഖിലമിളക്കി�ക്കാണ്ടു തണ്ടാരിൽമാതിൻ

നയനസുകൃതമാലാ മാര�ലഖാ തദാനീം

യുവതിഭിരഭിവീതാ പൂർണ്ണച�ന്ദ്രാത്സവത്തി-

ന്നഴകി�നാ�ടഴുനള്ളീ �മദിനീചന്ദ്രികായാഃ.”

എന്നും;

“ശ്രീശങ്ക�രണ വിദുഷാ . . . വർണ്യമാനാ2”
“പുകഴുലകിൽ വിതയ്ക്കും �മദിനീ�വണ്ണിലാവി-

ന്നഭിമതസഖി, �വള്ളിപ്പള്ളിയമ്പംഗ�യാ�നഃ

പരഭൃത�മാഴി മമ്മാ! മാനവീ�മനകപ്പൂ-

മകളഴ�കാടു വന്നാൾ പൂർണ്ണച�ന്ദ്രാത്സവായ.”

2 ഈ�ശ്ലാകം ഇരുപതാമധ്യായത്തിൽ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
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എന്നുമുള്ള പദ്യങ്ങളിൽ വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു. മാര�ലഖ�യപ്പറ്റി പരാതി�പ്പട്ടു പുനം

ശങ്കരകവിക്കു് അയച്ച ഒരു �ശ്ലാകമാണു് ചുവ�ട കുറിക്കുന്നതു്:

“മൽപ്രാണങ്ങളിനുണ്ടു നി�ന്നാടരി�യാരന്യായമി�പ്പാ�ള�ടാ

പത്മാമംഗലരംഗ, ശങ്കരക�വ, നി�ന്നാമലന്യാദൃശീ;

മൽപ്രാ�ണശ്വരി, മാര�ലഖ, മഹിളാരത്നം തരിന്റീ�ല�ടാ

�ച�പ്പലും മുല�മാ�ട്ടനിക്കു നളിനത്താർബാണപീഡാനി�ധഃ”

അതു കണ്ടിട്ടു ശങ്കരകവി മാര�ലഖയ്ക്കു് അ�ധാലിഖിതമായ പദ്യം അയച്ചു�കാടുക്കു

കയുണ്ടായി:

“ധ�ന്യ സൽപാത്രദാനംപ്രതി തവ മടി�യ-

�ന്തന്തു മു�ന്ന �കാടാഞ്ഞൂ

കു�ന്റലും �കാങ്ക, പ�ങ്കരുഹമുഖി, പുനമാം

നൽക്കവീന്ദ്രന്നതന്ദ്രം?

അന്യായം �ചാല്ലുമാറാക്കിനതമലഗു�ണ,

യുക്ത�മാ? ചിത്തമ�യ്യാ!

ഖിന്നം കാ�ണതദീയം മദനശരശിഖാ-

ദാരുണം മാര�ല�ഖ.”

ഇതിൽനി�ന്നല്ലാം പുനത്തി�ന്റ ജീവിതകാലം 600-നും 630-നും ഇടയ്ക്കാ�ണന്നു് ഉറ

പ്പിച്ചു പറയാവുന്നതാണു്.

രാമായണം ചമ്പു

പുനമാണു് രാമായണചമ്പുവി�ന്റനിർമ്മാതാവു്എന്നുസ്ഥാപിക്കുന്നതിനുപ്രത്യക്ഷ

ലക്ഷങ്ങൾഒന്നുമില്ല. ഏ�തങ്കിലും ഒരുബൃഹത്തായ മണിപ്രവാളകാവ്യത്തി�ന്റപ്ര

�ണതൃത്വംകൂടാ�തഅ�ദ്ദഹത്തിനുത�ന്റജീവിതകാലത്തിൽത്ത�ന്ന�മൽസ്മരിച്ച

�ശ്ലാകങ്ങളിൽനിന്നു വ്യഞ്ജിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള മഹത്തായ യശസ്സു സിദ്ധിച്ചിരി

ക്കുവാൻ മാർഗ്ഗമില്ല�ല്ലാ. ഭാഷാരീതിയു�ട പഴക്കം �നാക്കിയാൽ രാമായണചമ്പു

പുനത്തി�ന്റ കാലത്തു വിരചിതമായ ഒരു കൃതിയാ�ണന്നു �വളി�പ്പടുന്നു. ‘അസ്ത്ര

ങ്ങളിന്നു മുള’ ‘ധരിച്ചാ�ളന്മാറിലൂ’ ‘വന്നാറ് ’ എന്നിത്യാദി പ്ര�യാഗവി�ശഷങ്ങളും,

�മന്തർ (തരുണൻ), അങ്കി (അഗ്നി), നവരം (�ശ്രഷ്ഠം), ചുവയാ (രസിക്കുകയില്ല),

വിരൺ (�കാതി) മുതലായ പഴയ പദങ്ങളും ആ മതത്തിനു് ഏ�റക്കു�റ അവലം

ബം നല്കുന്നു. പ്രത്യക്ഷമായി കർത്തൃനാമം �രഖ�പ്പടുത്തീട്ടില്ലാത്ത �കരളീയ ചമ്പു

ക്കളു�ട നിർമ്മാതൃത്വം നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനു് പല �വഷമ്യങ്ങളുണ്ടു്. അവയിൽ

അതിപ്രധാനമായി പറ�യണ്ടതു് ആ ഗ്രന്ഥങ്ങളു�ട കർത്താക്കന്മാർ പൂർവ്വകവി

കളു�ട പദ്യങ്ങ�ള ചില�പ്പാൾ അ�ത നിലയിലും, മറ്റു ചില�പ്പാൾ അല്പാല്പം രൂപ

�ഭദം വരുത്തിയും, �വ�റ ചില�പ്പാൾ തർജ്ജമ�ചയ്തും സ്വകീയമാക്കുന്നു എന്നു

ള്ളതാണു്. അവരു�ട കാലത്തിനു�ശഷം ആ ചമ്പുക്കൾ�കാണ്ടു �കകാര്യം �ച

യ്തിരുന്ന മറ്റുചിലരും അന്യകൃതികളിൽനിന്നു സംസ്കൃതത്തിലും ഭാഷയിലുമുള്ള ഗദ്യ

പദ്യങ്ങൾ അവസ�രാചിതമായി എടുത്തു �ചർത്തു് അവ�യ പുഷ്ടി�പ്പടുത്തീട്ടുണ്ടു്.

രാമായണചമ്പുവിൽത്ത�ന്ന രഘുവംശം, മാഘം, �നഷധീയചരിതം, �ഭാജചമ്പു,

ഉത്തരരാമചരിതം, ബാലരാമായണം, മഹാനാടകം, അനർഘരാഘവം, പ്രസ

ന്ന രാഘവം, രഘുവീരചരിതം (നാടകം) മുതലായ അനവധി ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽനിന്നു
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പദ്യഗദ്യങ്ങളും വാസവദത്ത, �ഭാജചമ്പു ഇവയിൽനിന്നും മറ്റും ഗദ്യങ്ങളും ഉദ്ധൃത

ങ്ങളായിക്കാണുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അതിനിബിഡമായ അന്ധകാരത്തിൽ

നാം ഭാഷയിൽനിന്നു ലഭിക്കുന്നലഘുവായപ്രകാശ�ത്തതിരസ്കരിക്കുന്നതായാൽ

ആശ്രയാന്തരമില്ലാ�ത ഉഴന്നു�പാകും. ഉദ്ദണ്ഡ�ന്റ ‘സ്വസ്മിൻ �വശ്മനി’ ഇത്യാദി

പദ്യം രാമായണ ചമ്പുവി�ന്റ ചില ആദർശഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ രാമാവതാരം പ്രബന്ധ

ത്തി�ന്റ ആരംഭത്തിൽ �ചർത്തുകാണുന്നു. ഉദ്ദണ്ഡനും പുനവും തമ്മിലുള്ള �മ

ത്രീബന്ധം സ്മരിക്കു�മ്പാൾ രാമായണ ചമ്പു പുനത്തി�ന്റ കൃതിയാ�ണന്നുള്ളതിനു്

അതു് ഒരു �തളിവായി സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണു്; എന്നാൽ എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും

ആ പദ്യം കാണുന്നി�ല്ലന്നുള്ളതു് ആ �തളിവി�ന ദുർബ്ബല�പ്പടുത്തുന്നി�ല്ലന്നുമി

ല്ല. ഏതായാലും കിട്ടിയിട�ത്താളമുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങ�ള ആസ്പദമാക്കി പ്രസ്തുതചമ്പു

പുനത്തി�ന്റ പ്രധാന കൃതിയാ�ണന്നു പറയുന്നതിൽ അപാകമി�ല്ലന്നു �താന്നു

ന്നു. രാമായണചമ്പുവി�ല പല ഗദ്യപദ്യങ്ങളിലും പാഠ�ഭദങ്ങൾ കടന്നുകൂടീട്ടുണ്ടു്.

�കാച്ചി ഭാഷാപരിഷ്കരണക്കമ്മിറ്റിയിൽ നിന്നു പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളി�ല

പാഠം തിരുവിതാംകൂർ ശ്രീമൂലം മലയാളഭാഷാഗ്രന്ഥാവലിയിൽ �ചർത്തുപ്രകാശി

തമായ പുസ്തകത്തിലുള്ളഅ�ത ഭാഗങ്ങളി�ല പാഠത്തിൽനിന്നു ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ

വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്നു.

പുനം ചമ്പൂരചനയിൽ വരുത്തിയ പരിഷ്കാരങ്ങൾ

ഉണ്ണിയച്ചിചരിതം, ഉണ്ണിച്ചിരു�തവിചരിതം, ഉണ്ണിയാടിചരിതം മുതലായ പതിന്നാ

ലാം ശതകത്തി�ല ഭാഷാചമ്പുക്കൾഇതിവൃത്തവിഷയത്തിൽഇതിഹാസപുരാണ

ങ്ങ�ള ഉപജീവിച്ചിരുന്നില്ല; തന്നിമിത്തംഅവ�യ ചാക്കിയാന്മാരും പാഠകക്കാരും

രംഗത്തിൽ പ്രവചനത്തിനു് ഉപ�യാഗിച്ചിരുന്നുമില്ല. അക്കാര്യത്തിൽ ഇദംപ്രഥമ

മായി ഒരു പരിഷ്കാരം വരുത്തിയതു പുനമാകുന്നു. �ഗൌരവമുള്ള വിഷയങ്ങ�ളപ്പറ്റി

പ്രതിപാദിക്കുന്നതിൽ ഭാഷാചമ്പുക്കൾ പ്ര�യാജകീഭവിക്കു�മന്നു് അ�ദ്ദഹം രാ

മായണചമ്പുമൂലം �തളിയിച്ചു. ആ ചമ്പുവും മറ്റും കൂത്തിനും പാഠകത്തിനും പണ്ടു്

ഉപ�യാഗിച്ചുവന്നിരുന്നുഎന്നുള്ള മത�ത്ത ചിലർ നിർമ്മൂലമായി കരുതുന്നു. �ക്ഷ

ത്രങ്ങളിൽ ആഢ്യബ്രാഹ്മണരു�ട സദസ്സിൽ�വച്ചു നടത്തുന്ന ഭഗവൽകഥാപ്രസം

ഗങ്ങൾക്കു ഭാഷാപ്രബന്ധങ്ങൾ ഉപ�യാഗിക്കുക എന്നുള്ളതു് അസംഭാവ്യമാ�ണ

ന്നുംഅതിനാൽപുനം മഴമംഗലം മുതലായ മഹാകവികൾസംസ്കൃതത്തി�ല �ഭാജ

ചമ്പു മുതലായ ഗ്രന്ഥങ്ങ�ള�പ്പാ�ല സഹൃദയന്മാർക്കു വായിച്ചു രസിക്കുവാൻ മാ

ത്രം ഉണ്ടാക്കീട്ടുള്ളതാണു് ഭാഷാപ്രബന്ധങ്ങൾ എന്നുമാണു് അവരു�ട വാദം. ചാ

ക്കിയാന്മാ�ര�പ്പാ�ല നമ്പിയാന്മാരും ഒരു കാലത്തു കൂത്തു നടത്തിവന്നിരുന്നു

എന്നും അതിനു തമി�ഴന്നു പറയുന്ന ചില ഭാഷാപ്രബന്ധങ്ങളാണു് അവർ ഉപ

�യാഗിച്ചിരുന്ന�തന്നും നാം ലീലാതിലകത്തിൽ നിന്നു ഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട�ല്ലാ. പുന

വും മറ്റുംസരസങ്ങളായ മണിപ്രവാളപ്രബന്ധങ്ങൾനിർമ്മിച്ച�പ്പാൾനമ്പിയാന്മാർ

പഴയപ്രബന്ധങ്ങ�ളപരിത്യജിച്ചു് അവ�യ രംഗത്തിൽപ്ര�യാഗിച്ചുതുടങ്ങി�യന്നു്

അനുമാനിക്കുന്നതിൽ അസാംഗത്യമില്ല. അ�ല്ലങ്കിൽ അവയു�ട ആരംഭത്തിൽ

�ഭാജചമ്പുവി�ലയും മറ്റും രീതിക്കു വിപരീതമായി ഒരു കഥാസൂചക �ശ്ലാകം �ചർ

ക്കുന്നതിനും

“ശാസ്ത്രാമ്നാ�യതിഹാസശ്രുതിഷു വിവിധകാ-

�വ്യാൽക�ര നാട�കഷു
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ശ്ലാ�ഘ്യ സാരസ്വ�ത വാക്പരിചിതിഷു പരാം

�കാടിമാടീകമാ�ന,

ഗംഭീ�രസ്മിൻ സമാ�ജ സുമഹതി നവസ-

ന്ദർഭമാ�ല്യാപഹാര-

പ്രക്രാന്തസ്യാസ്യ �മ ദാസ്യതി വൃഷപുരനാ-

ഥാനുകമ്പാവലംബം.”

എന്നു �ത�ങ്കലനാ�ഥാദയകാരനും മറ്റും ഉപന്യസിക്കുന്നതിനും അർത്ഥമില്ല;

ഈ അഭിപ്രായ�ത്ത ദൃഢീകരിക്കുന്നതിനു് ഒരു �തളിവുംകൂടി കാണിക്കാം. പാ

ഠകകഥാമാലിക എ�ന്നാരു പഴയ അമുദ്രിതഗ്രന്ഥം ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ടു്. വിവ

ക്ഷിതമായ കഥ വിഷ്ണുപരമാ�ണങ്കിൽ “പത്മനാഭം ഭ�ജഥാഃ” എന്നും ശിവപരമാ

�ണങ്കിൽ “ചന്ദ്രചൂഡം ഭ�ജഥാഃ” എന്നുംഅവസാനിയ്ക്കുന്നഓ�രാ �ശ്ലാകം�കാണ്ടു്

ആരംഭിക്കണ�മന്നു് ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിയമനം �ചയ്തുകാണുന്നു. ആ മാതിരി

�ശ്ലാകങ്ങ�ളല്ലാം മണിപ്രവാളത്തിൽ രചിച്ചിട്ടുള്ളവയുമാണു്. അവ�യ ചാക്കിയാ

ന്മാരും പാഠകക്കാരും പണ്ടു മന്ത്രം�പാ�ല രംഗത്തിൽ പ്ര�വശിക്കു�മ്പാൾ �ചാ

ല്ലാറുണ്ടായിരുന്നുഎന്നാണു �കട്ടറിവു്. ഇന്നു്ആ ചടങ്ങു് �വർമാഞ്ഞു�പായി. അവ

കൂടാ�തഅണിയറയിൽ�വച്ചു �ചാ�ല്ലണ്ട ചില വന്ദന �ശ്ലാകങ്ങളുമുണ്ടു്. അവ�യ

�നപഥ്യ�ശ്ലാകങ്ങ�ളന്നു പറയുന്നു. കഥാസൂചകങ്ങളായ �ശ്ലാകങ്ങൾക്കു ബന്ധ

�ശ്ലാകങ്ങൾഎന്നാണു് �പർ. പദ്യഗദ്യങ്ങളു�ട പ്രവചനത്തിനു �വണ്ടവാക്യങ്ങളും

പാഠകകഥാമാലികയിൽ എഴുതി�ച്ചർത്തിട്ടുണ്ടു്. അതിൽ സംസ്കൃത�ശ്ലാകങ്ങളു�ട

കൂട്ടത്തിൽ ഭാഷാ �ശ്ലാകങ്ങളും ഉൾ�പ്പടുന്നു. ചുരുക്കത്തിൽ, ചാക്കിയാന്മാർ മണി

പ്രവാള പദ്യങ്ങൾ രംഗത്തിൽ പ്ര�യാഗിച്ചിരുന്നു�വാ എന്നു ഖണ്ഡിച്ചു പറവാൻ

നിവൃത്തിയി�ല്ലങ്കിലും പാഠകക്കാർ അങ്ങ�ന �ചയ്തിരുന്നു എന്നുള്ളതിനു പര്യാ

പ്തമായ സാക്ഷ്യമുണ്ടു്. �മല്പുത്തൂർ നാരായണഭട്ടതിരിയു�ട വിശ്വാതിശായികളായ

സംസ്കൃതചമ്പുക്കളു�ടആവിർഭാവ�ത്താടുകൂടിയാണു്ആപരിപാടി അ�സ്താന്മുഖമാ

യതു്.

സംസ്കൃതചമ്പുക്കൾക്കും പുനത്തി�ന്റ കാലംമുതല്ക്കുള്ള ഭാഷാചമ്പുക്കൾക്കും

തമ്മിൽപ്രകടമായി രണ്ടു വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടു്. ആശി�സ്സാ നമസ്ക്രിയ�യാ�കാണ്ടുതു

ടങ്ങുന്നതുംഅല്ലാത്തതുമായ ചമ്പുക്കൾസംസ്കൃതത്തിലും ഭാഷയിലുമുണ്ടു്. എന്നാൽ

കഥാസൂചന കൂടാ�ത ഭാഷാചമ്പുക്കൾ പ്രാ�യണ ആരംഭിക്കുന്നില്ല. അതു പല

പ്രകാരത്തിൽ ആകാം. ഒരു �താഴ�ന കണ്ടിട്ടു കവി തന്നിമിത്തം തനിക്കുണ്ടാകു

ന്ന സ�ന്താഷ�ത്ത താൻ പറഞ്ഞുതുടങ്ങുന്ന കഥയിൽ ഏതു പാത്രത്തി�നങ്കിലും

ഉണ്ടാവാൻ �പാകുന്ന സ�ന്താഷ�ത്താടു് ഉപമിക്കുന്നതു് അതിൽ ഒരു രീതിയാകു

ന്നു. ഒരു സാമാന്യതത്ത്വ�ത്ത നിർ�ദ്ദശിച്ചു് അതിനു വക്ഷ്യമാണമായ കഥയു�ട

അവസാനഘട്ട�ത്തഉപമാനമാക്കുകഎന്നുള്ളതാണു് മ�റ്റാരു രീതി. �വറി�ട്ടാന്നു

�താഴ�ന കഥ �കൾക്കുവാൻ ഉപ�ദശിക്കുന്നതാകുന്നു. ഇനിയു�മാന്നു് ആശീർവ്വാ

ദ�ശ്ലാകത്തി�ലാ നമസ്കാര�ശ്ലാകത്തി�ലാ ത�ന്ന കഥാംശ�ത്ത ഉപമാന രൂപ

ത്തിൽ ഘടിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണു്. വിവക്ഷിതമായ കഥയിൽക്കൂടി കവി താൻ

നിരീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു സാമാന്യ തത്ത്വ�ത്തഅർത്ഥാന്തരന്യായസരീതിയിൽ പ്രതി

പാദിക്കുക എന്നുള്ളതു് അഞ്ചാമ�ത്ത സമ്പ്രദായമായി ഗണിക്കാം. ഇവ�യ്ക്കല്ലാം

ഉദാഹരണങ്ങൾ രാമായണചമ്പുവിൽത്ത�ന്ന ഉണ്ടു്. ഇത്തരത്തി�ലാരു പരിപാ

ടി സംസ്കൃതചമ്പുക്കളിൽ ഇല്ല�ല്ലാ. സംസ്കൃതചമ്പുക്കൾക്കും ഭാഷാചമ്പുക്കൾക്കും

തമ്മിലുള്ള രണ്ടാമ�ത്ത വ്യത്യാസം അവയി�ല ഗദ്യരീതി�യ സംബന്ധിച്ചുള്ളതാ
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ണു്. ഭാഷാചമ്പുക്കളിൽ സംസ്കൃതഗദ്യങ്ങൾ സ്വകീയങ്ങളായും പരകീയങ്ങളായുമു

ണ്ടു്. സ്വകീയ ഗദ്യങ്ങളു�ട രീതി പ്രാ�യണ കാദംബരി�യ അനുകരിക്കുന്നു. ഭാ

ഷാഗദ്യങ്ങ�ളല്ലാം ദ്രാവിഡങ്ങ�ളാ ദ്രാവിഡകല്പങ്ങ�ളാ ആയ വൃത്തങ്ങളിലാണു്

ഗ്രഥിക്ക�പ്പട്ടിട്ടുള്ളതു്. അവ�യ വൃത്തവി�ശഷങ്ങൾ എന്നു പറയുന്നു. മുമ്പു ദാ�മാ

ദരച്ചാക്കിയാർ ഏതദ്വിഷയകമായി പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്ന ദുസ്സ്വാതന്ത്ര്യ�ത്ത പുനം

നിയന്ത്രിച്ചു. ചമ്പൂഗദ്യം വൃത്തവി�ശഷനിബദ്ധമായിരിക്കണ�മന്നു വിധിക്കുകയും

ആ വിധി �കാല്ലം 10-ആം ശതകത്തി�ന്റ അവസാനംവ�ര ജീവിച്ചിരുന്ന ചമ്പുകാ

രന്മാ�രല്ലാം അനുസ്യൂതമായി അനുസരിക്കുകയും �ചയ്തു. സംസ്കൃതരീതിയിലുള്ള

ചണ്ഡവൃഷ്ടിപ്രയാതാദികളും ഭാഷാരീതിയിലുള്ളഇക്ഷുദണ്ഡികാദികളുമായ ദണ്ഡക

ങ്ങളുംപുനം ധാരാളമായിപ്ര�യാഗിച്ചുകാണിച്ചു�കാടുത്തു. ഉണ്ണിയാടിചരിതത്തിൽ

�പ്പാലും നാം കാണുന്ന ഭാഷാദണ്ഡകപ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റ ഉപജ്ഞാതാവു് ആ�രന്ന

റിയുന്നില്ല; ഏതായാലും അതു മലയാളത്തി�ന്റ ഒരു പ്രാചീനവും പ്രശസ്യവുമായ

പ്ര�ത്യക സ്വത്താ�ണന്നുള്ളതു നിർവ്വിവാദമാകുന്നു. പദ്യങ്ങ�ളല്ലാം സംസ്കൃതവൃ

ത്തങ്ങളിൽത്ത�ന്നയാണു് നിബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നതു്. ആ വൃത്തങ്ങളിൽ അത്യന്തം

മുഖ്യമായിട്ടുള്ളതുസ്രഗ്ദ്ധരത�ന്ന. സ്രഗ്ദ്ധരയിലാണു് ചമ്പൂകാരന്മാർ പ്രാ�യണ കഥ

പറഞ്ഞു�കാണ്ടു �പാകുന്നതു്. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കു �വചിത്ര്യത്തിനു�വണ്ടി കുസുമമഞ്ജരി,

ശാർദ്ദൂലവിക്രീഡിതം, ശിഖരിണി, മാലിനി, വസന്തതിലകം, പുഷ്പിതാഗ്ര, വസന്ത

മാലിക, ഉപജാതി, ആര്യ, അനുഷ്ടുപ്പു് മുതലായ വൃത്തങ്ങ�ള�ക്കാണ്ടും�കകാര്യം

�ചയ്യാറുണ്ടു്.

രാമായണചമ്പുവി�ന്റസ്വരൂപം

ഭാഷാചമ്പുക്കളിൽ വിപുലത�കാണ്ടും വിവിധരൂപമായ ആകർഷകത്വം�കാണ്ടും

വി�ശാത്തരമായി പരിലസിക്കുന്നതു രാമായണചമ്പുവാകുന്നു. അതിൽ രാവ�ണാ

ത്ഭവം, രാമാവതാരം, താടകാവധം, അഹല്യാ�മാക്ഷം, സീതാസ്വയംവരം, പരശു

രാമ വിജയം, വിച്ഛിന്നാഭി�ഷകം, ഖരവധം, സുഗ്രീവസഖ്യം, ബാലിവധം, ഉദ്യാന

പ്ര�വശം, അംഗുലീയാങ്കം, ലങ്കാപ്ര�വശം, രാവണവധം, അഗ്നിപ്ര�വശം, അ�യാ

ധ്യാപ്ര�വശം, പട്ടാഭി�ഷകം, സീതാപരിത്യാഗം, അശ്വ�മധം, സ്വർഗ്ഗാ�രാഹണം

എന്നിങ്ങ�ന ഇരുപതു വിഭാഗങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഈ വിഭാഗങ്ങ�ള പ്ര

ബന്ധങ്ങ�ളന്നു സൌകര്യത്തിനു�വണ്ടി നമുക്കു വ്യവഹരിക്കാം. വാല്മീകിരാമായ

ണ�ത്തത്ത�ന്നയാണു് കവി ഇതിവൃത്തവിഷയത്തിൽആമൂലാഗ്രം അവലംബിക്കു

ന്ന�തങ്കിലും കഥ സ�ങ്കാചിപ്പി�ക്കണ്ട ഘട്ടങ്ങളിൽ സ�ങ്കാചിപ്പിച്ചു്, വികസിപ്പി

�ക്കണ്ടസ്ഥലങ്ങളിൽ വികസിപ്പിച്ചു്. �പൌർവ്വാപര്യവിഷയത്തിൽ അവസ�രാചി

തമായി �ഭദഗതി�ചയ്തു്, ഉത്തരരാമചരിതം, ആശ്ചര്യചൂഡാമണി മുതലായ ഇതര

ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽനിന്നുകൂടി ഇതിവൃത്താംശങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു് മിനുസ�പ്പടുത്തിയാണു്

ത�ന്റ വാങ്മയ�ത്ത ആവിഷ്കരിക്കുന്നതു്. ദശരഥനുണ്ടായ മുനിശാപം വാല്മീകി

വർണ്ണിക്കുന്നതു് അ�യാധ്യാകാണ്ഡത്തിലാണ�ല്ലാ. എന്നാൽ ചമ്പൂകാരൻ അതു്

ഔചിത്യപൂർവ്വം രാമാവതാരഖണ്ഡത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നു. പി�ന്നയും ആദികാ

വ്യത്തിൽ ശ്രീരാമ�ന്റ യാഗാശ്വ�ത്തസംരക്ഷിക്കുന്നതു് ലക്ഷ്മണനാണു്; എന്നാൽ

ചമ്പുവിൽ ലക്ഷ്മണപുത്രനായ ചന്ദ്ര�കതു അശ്വ�ചാരണം �ചയ്യുകയും ലവ�നാടു

പട�പാരുതുകയും �ചയ്യുന്നു. അവി�ട കവി ഉത്തരരാമചരിതനാടക�ത്തയാണു്

ഉപജീവിക്കുന്നതു്.
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രാമായണചമ്പുവി�ല ചില പദ്യഗദ്യങ്ങൾ

ഭാഷയ്ക്കും രസത്തിനും ഒന്നു�പാ�ലപ്രാധാന്യം നല്കി രചി�ക്കണ്ടഉത്തമമണിപ്രവാ

ളകവിതയു�ട ലക്ഷണങ്ങ�ളപ്പറ്റി പുനത്തിനു �നസർഗ്ഗികമായ �ബാധമുണ്ടായി

രുന്നു. രാമായണ ചമ്പുവി�ല പദ്യങ്ങളു�ട രീതി, വൃത്തി, ശയ്യ, പാകം ഇവയും ഓജ

സ്സു്, കാന്തി തുടങ്ങിയ ഗുണങ്ങളും സർ�വ്വാപരി രസപുഷ്ടിയും പ്ര�ത്യകം പ്ര�ത്യക

മായി നമ്മു�ട ഉദാത്തമായ പ്രശംസ�യഅർഹിക്കുന്നു. സംസ്കൃതപദങ്ങ�ളയും ഭാ

ഷാപദങ്ങ�ളയും തമ്മിലിണക്കി ത�ന്റ കവിത�യ മധുരീകരിക്കുന്നതിനു് അ�ദ്ദഹ

ത്തിനുണ്ടായിരുന്ന�വഭവം ന�മ്മആശ്ചര്യ ഭരിതരുംആനന്ദമഗ്നരുമാക്കിത്തീർ

ക്കുന്നു. ഏതാനും ചില �ശ്ലാകങ്ങൾ�കാണ്ടു്ഈവസ്തുത ഉദാഹരിക്കാം.

�ദവന്മാ�രആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന മഹാവിഷ്ണു:

“�മളംതാവുന്ന തൂ�വൺമുറുവൽ തുണയുമായ്

ബാല�വൺചാമരാളീ-

�മാലക്കംപൂണ്ടു വീയിച്ചുഴ�ല നിറ�മഴും

വിഷ്ണു�ലാകാംഗനാനാം

�കാല�പ്പാല്ക്കങ്കണാനാം നിനദമണികരാ-

�ഗ്രണ ഭംഗ്യാ വിലക്കി

�ത്ര�ലാക്യാധീശനുദ്യൽസ്മിതമധുരമു�ഖാ

ധാതൃമുഖ്യാൻ ബഭാ�ഷ.” (1)

ദശരഥ�ന്റ മാഹാത്മ്യം:

“കീർത്തിക്ഷീ�രാദ�ഫനാ നിയതമുഡുഗണാ-

സ്തത്ര, ഭൂ�പാത്തമാംഗം

പൂത്തൂകും പാദപീഠം, ജലനിധി പരിഖാ,

�മരു ഭണ്ഡാരസാരം,

വാഴ്ത്തീടും വന്ദിവർഗ്ഗം വലരിപുനഗരീ-

നാരിമാ�രന്നു�വണ്ടാ

ധാത്രീചക്രം കളി�ക്ക, ട്ടിനിയ ദശരഥ-

�ന്ന�ന്താരാ�ഭാഗ�മാർത്താൽ.” (2)

സീതാസ�മതനായി മിഥിലയിൽനിന്നു മടങ്ങി�ച്ചല്ലുന്ന ശ്രീരാമ�ന സരയൂനദി

എതി�രല്ക്കുന്നതു്:

“അ�ന്നരം താമരപ്പൂന്തളികകളിൽ മണി-

�ച്ചപ്പു നൽക്കർണ്ണികാഖ്യം

വിന്യസ്യാ�ലാല�ഫനസ്മിതമധുരമുഖീ,

ഭൃംഗ�നത്രാഭിരാമാ,

ധന്യാ, �ശവാലമാലാഘനചികുരഭരാ,

ചക്രവാകസ്തനാഢ്യാ,

വന്നാൾ �മ�ല്ല�ന്നതിർപ്പാൻ പരി�ചാടു സരയൂ-

നിർമ്മലാംഗീ തദ�ഗ്ര.” (3)

ശ്രീരാമ�ന്റ വിരഹതാപം:

“നൽ�ക്കാണ്ടൽച്ചാർത്തുകാണാമുപരി, പരിലസൽ-
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കന്ദളാ ഭൂതധാത്രീ,

ദി�ക്കങ്ങും പാടിയാടും മയിൽനിരകൾ, തണു-

�ത്താരു�ത�ത്തന്നൽതാനും;

ഉൽക്കണ്ഠാ�വഗശാലീ വിരഹവിപദി ഞാ-

�നതു ദിക്കിങ്കല�യ്യാ!

വ�യ്ക്കണ്ടൂഹന്ത! മൽക്കണ്ണുകൾ! ജനകസു�ത,

�ദവി ഹാഹാ! ഹ�താഹം.” (4)

സമുദ്ര�ത്താടു �കാപിക്കുന്നശ്രീരാമൻ:

“കുശശയനത�ലാത്ഥിതസ്തദാനീം

ഭൃശമുട�ലങ്ങുമണിഞ്ഞുഘർമ്മബിന്ദൂൻ

വചനമിദമുവാച രൂക്ഷ�കാപ-

പ്രചുരഭരാരുണദാരുണാന�നന്ദുഃ.” (5)

അന്തർവ്വത്നിയായസീത:

“വ�ക്ഷാജാഗ്രം കറുത്തും, വടി�വാടു നടുചീർ

ത്തും, വശം�കട്ടു വീർത്തും,

പ്രക്ഷാമാംഗം വിയർത്തും വ്രതവിധികളയർ-

ത്തും, വിളർത്തും ക�പാലം

ഭക്ഷ്യദ്രവ്യം മറുത്തും, കളഭതതി �ചറു-

ത്തും, വി�നാദം �വറുത്തും,

മുഖ്യം �ദവ�ത്ത�യാർത്തും, ജനകനൃപസുതാ-

ഗർഭ�മറ്റം ബഭാ�സ.” (6)

ലവൻ ചന്ദ്ര�കതുവി�ന്റ�സന്യ�ത്താടു്:

“ഒക്കക്കയച്ചു വര�വന്തി�താരാശ്രമാ�ന്ത?

തിക്കാരമി�ത്താഴി�ലടുത്തതടക്കുവൻഞാൻ;

ഇക്കണ്ടതിൽ ചില കഴുത്തുകൾ തുണ്ടമാക്കി-

�ച്ചക്കൻ കളിക്കു, മതിർ�കട്ടണയായ്ക നല്ലൂ.” (7)

ചന്ദ്ര�കതു ലവ�നാടു്:

“എ�ന്ന ധാർഷ്ട്യക്കുരു�ന്ന, ഭുവനവിജയി�നാ

രാവണാരാതിത�ന്നാ-

ടിന്നീ�യാ �പാരിനാളായതു? ചപലവ�ടാ

ന�ന്ന�ടാ �വഭവം �കൾ;

ഒന്നി�ന്നാന്നായ് ത്തിമിർത്തിത്തരമടവു തുടർ-

ന്നീടി�ലന്നാര്യപാദം

തന്നാണാ �ചറ്റടങ്ങാ ഖലദമനമ�ഹാ-

ത്സാഹി മത്സായ�കായം.” (8)

ഒടുവിൽ ഒരുഅഭൌമവുംഅദൃഷ്ടചരവുമായസാഹിത്യ പരിമളമഴ�പയ്തു�കാണ്ടാണു്

കവി ന�മ്മ വിട്ടുപിരിയുന്നതു്. സ്വർഗ്ഗാ�രാഹണഘട്ടത്തിൽശ്രീരാമൻ സീതാ�ദവി

�യ നിരീക്ഷിക്കുന്നസന്ദർഭം നമുക്കു കാണിച്ചുതരുന്ന വാങ്മയചിത്രം ഭാഷാകവി

LINKS TO
CHAPTERS TOC 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32



172 അദ്ധ്യായം 23. മണിപ്രവാള സാഹിത്യം: ഭാഷാചമ്പുക്കൾ

തയു�ടപര�മാച്ചമായശൃംഗത്തിൽപാറിക്കളിക്കുന്നവിജയപതാകയാകുന്നു. �നാ

ക്കുക, അവിട�ത്ത �കശാദി പാദവർണ്ണനം:

“പരിമളമഴ �പയ്തിരുണ്ടു ഭംഗ്യാ

തിരുകിന കുന്തളഭാര�ലാഭനീയാം,

സ്മരനിഗമരഹസ്യ�മാതു�മാമൽ-

ത്തിരുമിഴി�മൽ നിഴലിച്ച രാഗ�ലൌല്യാം,

മടുമലർചര�മന്മ �ചർത്തു �താൺ�മ-

ലുടനണിയും മണികുണ്ഡലാഭിരാമാം,

തുടുതു�ട വിലസുന്ന �ചാരിവാ�യ്മ-

ലുടമയിൽ വന്നിള�കാള്ളുമല്പഹാസാം,

കനകകലശകാന്തി �വന്ന പീന-

സ്തനഭര�ലാളിതരത്നഹാരമാലാം,

മണിമയകടകാംഗദാദിഭൂഷാ-

ഗുണരുചിരഞ്ജിതമഞ്ജൂബാഹുവല്ലീം,

മരതകലതികാഭിരാമ്യമുൾ�ക്കാ-

ണ്ടരുളിന �കാമള�രാമവല്ലരീകാം,

പരിഹിതമൃദുലാംശുകത്തിനുള്ളിൽ

സ്ഫുരിതനിതംബമ�നാഹ�രാരുകാണ്ഡാം,

പ്രണിഹിതമണിനൂപുരാങ്ഘ്രിപത്മാ-

മനുപമകാന്തിഝരീപരീതഗാത്രീം

ജനനയനസുധാം, ത്രപാനുരാഗ-

ക്ഷണനതമുഗ്ദ്ധമുഖീം, ദദർശസീതാം.”

ഇവയിൽഒടുവില�ത്ത�ശ്ലാകംസംസ്കൃതമാ�ണങ്കിലുംപ്രസിദ്ധപദങ്ങളു�ടപ്ര�യാ

ഗം�കാണ്ടും,അവയു�ടപരസ്പരാ�ശ്ലഷത്തിൽകവിപ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നഅസുല

ഭമായ പാടവം �കാണ്ടുംഅനുവാചകർആ വസ്തുതഅറിയുന്ന�തയില്ല.

ഗദ്യരചനയു�ട �മന്മയും പദ്യരചനയു�ടതിൽനിന്നു് ഒട്ടുംതാ�ഴയല്ല. “വട്ടം

�പരുകിന �പാട്ടക്കിണ�റാടു �പ�ട്ട�ന്നാരു പട�വട്ടിപ്പടുപരിവട്ടം �കട്ടിന �ന

ത്രദ്വയമതിനുള്ളു ചുവന്നുമറിഞ്ഞതിൽ മ�ധ്യ കൺമണി രണ്ടു പിരണ്ടു ഭയങ്കരമായ

നിരീക്ഷണമ�യ്യാ പാവം! കാലമഹാനലകടുകനൽ �പാ�ല. കാ�കാളദ്രവവിഭ

വം�പാ�ല, യമഭട�നറിയും ഘനശില�പാ�ല, കല്പാന്താർക്കനുദിക്കും�പാ�ല”

എന്നും മറ്റും �ഘാരരാക്ഷസിയായ താടക�യ വർണ്ണിക്കുന്ന കവിയാണു് “വിശ്വംഭ

രയിൽ വിഹാരത്തി�ന്നാരു വിദ്യുന്മാല വരുന്നകണ�ക്ക, വിഭ്രമ�മന്നും കല്പകശാ

ഖിനി �മത്തിന പുത്തൻമഞ്ജരി�പാ�ല, വിനയ�പ്പരാമം�ഭാജന്മനി വിളയും പരിമ

ളലഹരിക�പാ�ല, മാനമതംഗജകുംഭാ�ഭാ�ഗ മരുവിന മദജല�ധാരണി�പാ�ല,

പുതുമലർബാണൻ കരഭുവി മിന്നും ഭുവനഭ്രാമണ പിഞ്ഛികു�പാ�ല, ലാവണ്യത്തി

നു പര�ദവതയായ്, മാധുര്യത്തിനു മഞ്ജൂഷികയായ്, നിധുവനലക്ഷ്മ്യാ മണിദീപി

കയായ്, �നർമ്മല്യത്തിനു �കളീഗൃഹമായ്” എന്നും മറ്റും ലളിതാരൂപിണിയായ

ശൂർപ്പണഖ�യ ഉ�ല്ലഖനം �ചയ്യുന്നതു്. പുനത്തി�ന്റ തൂലിക അവസരാനുഗുണമാ
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യി വീണ വായിക്കുകയും നാഗസ്വരമൂതുകയും ശംഖു മുഴക്കുകയും പടഹമടിക്കുകയും

�ചയ്തു ന�മ്മ�നരന്ത�ര്യണ അപഹൃതചിത്തവൃത്തികളാക്കിത്തീർക്കുന്നു. അതും

ഒരു ‘ഭുവനഭ്രാമണപിഞ്ഛിക’ത�ന്നയാണു്. പ്രസ്തുതചമ്പുവിൽനിന്നു പല പദ്യഗദ്യ

ങ്ങളും പില്ക്കാലത്തുള്ളചമ്പുക്കളിൽസ്വീകൃതങ്ങളായിട്ടുണ്ടു്.

ഫലിതപ്ര�യാഗം

പുനത്തി�ന്റ ഫലിതപ്ര�യാഗചാതുര്യവും അനുപ�മയമാണു്. ഫലിതത്തിൽ �കര

ളീയരും, �കരളീയരിൽ നമ്പൂരിമാരും, നമ്പൂരിമാരിൽ �മല്പുത്തൂർ തുടങ്ങിയ സംസ്കൃ

തകവികളും പുനം മുതലായ ഭാഷാകവികളും സമാർജ്ജിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥാനം സാമാ

ന്യകവികൾക്കു് ഏതു കാലത്തും ഏതവസ്ഥയിലും അപ്രാപ്യമാ�ണന്നുള്ള വസ്തുത

ആവർത്തിച്ചാവർത്തിച്ചു പറ�യണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ശൂർപ്പണഖ, രാവണൻ മുതലായ

പാത്രങ്ങൾമു�ഖനയാണു് പുനം ത�ന്റ ഹാസ്യരസപ്രകടനസാമർത്ഥ്യം പ്രാധാ

�ന്യന പ്രകടീകരിക്കുന്നതു്. �കാള്ളിവാക്കുകൾ പറയിക്കുന്നതിനും അ�ദ്ദഹത്തിനു

പര്യാപ്തമായ �വഭവമുണ്ടു്. മൂക്കും മുലയും നഷ്ട�പ്പട്ട ശൂർപ്പണഖ രാവണ�ന്റ

സന്നിധി�യ പ്രാപിച്ചു് ആ ഘാതക�ന്റ �ക്രാധാഗ്നി�യ എങ്ങ�ന പടിപ്പടിയായി

ഉദ്ദീപിപ്പിക്കുന്നുഎന്നുതാ�ഴ ഉദ്ധരിക്കുന്ന മൂന്നു �ശ്ലാകങ്ങളിൽ നിന്നു കാണാം:

“നിർമ്മര്യാദങ്ങളിമ്മാണികളിരുവരുമായ്-

�ച്ചയ്ത�തല്ലാം �പാറുക്കാം;

കർമ്മം �പാന്നീടി�ലാ �ചറ്റതിനു പകരവും

വീണ്ടു�കാള്ളാ�മാരുന്നാൾ;

ധമ്മില്ലം�കാണ്ടു �മ�ല്ലപ്പിഹിതവദനമ-

�യ്യാ! തദാനീം ചിരിച്ചാ-

ളമ്മല്ലാർ�വണി; �ചാല്ലാമതു മനസി �പാറാ-

യുന്നി�തല്ലായിലും �മ.

കയ്യൂക്കിൻവായ്പു�കാണ്ടാകുലിതഗിരിവ�രാ

രാവ�ണാ നാമ ധീമാൻ

�പായ്യ�ല്ലങ്ങൾക്കിതിന്നുണ്ടുര�പറുമുട�യാ-

�നന്നുഞാൻ �ചാന്ന�നരം

കയ്യൻതാൻ വ�ന്നതിർക്കിൽ�ച്ചറുമ�ന വിരവിൽ-

പ്പൂഴികപ്പിപ്പ�നന്ന-

ക്കയ്യും �കാട്ടിച്ചിരിച്ചാളതു മനസി �പാറാ-

യുന്നി�തല്ലായിലും �മ.

�കൾ�ക്കണ്ടാ�താ വി�നാദാന്തര, �മാരു മനു�ജാ

രാവണൻതൻ ഭഗിന്യാ

മൂക്കും �പാർ�കാങ്കയും ചൂഴ് ന്നിതു; നിശിചരി വ-

ന്നിട്ടു നീ�ളക്കരഞ്ഞാൾ;

ഊ�ക്കല്ലാം നില്ക്ക; ന�മ്മാടുട�നളിയവ�രാ

�ടങ്കിലാ�മന്നു �മാദം

വായ്ക്കും നാട്ടാർ ചിരക്കുന്നതുസപദി �പാറാ-

യുന്നി�തല്ലായിലും �മ.”
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രാവണൻസീത�യാടു രാമനല്ല താനാണു്ആ �ദവിക്കു് അനുരൂപനായ ഭർത്താവു്

എന്നു് ഉപപാദിക്കുന്നതിനിടയ്ക്കു് ഇങ്ങ�ന കൂടിപ്പറയുന്നു:

“മുണ്ടീ �നട്ടന്നു, �നട്ടീ പുനരഴകിയലും

മുണ്ടന�യ്യാ! തടിച്ചി-

ക്കുണ്ടാമ�ല്ലാ തദാനീം �മലിയ, നിഹ �മലി-

ച്ചി�ക്കാ�രാ �പാണ്ണരുണ്ടാം;

കണ്ടാലാകാതവന്ന�ങ്ങാരു തരുണി മഹാ-

സുന്ദരി, സുന്ദരന്ന-

ക്കണ്ടാലാകാത നാരീ; പരിചി�നാടു വ�യാ-

വർണ്ണമീവണ്ണമ�ല്ലാ.

പും�സാ നൂറു വയസ്സവൾക്കുപതിനാ�റങ്കിൽ�പ്പാരുന്നാ; ന�ട

തസ്യാ നൂറു വയസ്സവന്നുപതിനാ�റങ്കിൽ പ്രമാദം തു�ലാം;

രാത്രൌ �ചന്നു രമിപ്പതിന്നു ജരഠാമുത്ഥാപ്യ �പായമ്മി�മൽ-

ത്താംബൂല�ത്തയരച്ചു മുക്കുടി കുടിപ്പിക്കും ന�ര�ഭ്യാ നമഃ.”

സീതാസ്വയംവരഘട്ടത്തിലും മറ്റും നമ്പൂരിമാരു�ട സംഭാഷണം, മന്ത്രവാദികളു�ട

ആനബ്  �ഭാഷ്കു്, മുറി�വദ്യന്മാരു�ട തട്ടിപ്പു്, ഭടജനങ്ങളു�ട ഉക്തിപ്രത്യുക്തികൾ,

�ജ്യാത്സ്യന്മാരു�ട �ഞളിച്ചിൽഇത്തരത്തിലുള്ളവിഷയങ്ങ�ളകവി വി�നാദസിത

വിതറി വള�ര തന്മയത്വ�ത്താടുകൂടി വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു. ത�ന്റ കഥാരംഗമായ

�കാസലം പല�പ്പാഴും ഫലിതപ്ര�യാഗത്തിനു�വണ്ടി പുനം �കരളമാക്കി രൂപാ

ന്തര�പ്പടുത്തുന്നു. നമ്പൂരിമാരു�ട ഇത്തരത്തിലുള്ള ചമ്പുക്കൾ വായിച്ചും ചാക്കി

യാന്മാരു�ടയും മറ്റും കഥാപ്രസംഗങ്ങൾ �കട്ടും സിദ്ധിച്ച കൌ�ബരമായ ഹാസ

സംസ്കാരസമ്പത്തി�ന്റ വിജൃംഭണമാണു് നാം കുഞ്ചൻനമ്പിയാരു�ട തുള്ളലുകളിൽ

പ്രധാനമായി നിരീക്ഷിക്കുന്നതു്.

പുനത്തി�ന്റ ഭാഷ

പുനവും അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ അനുയായികളായ ഇതരചമ്പുകാരന്മാരും സംസ്കൃതപ

ക്ഷപാതികളായിരുന്നു എങ്കിലും ഭാഷയും മണിപ്രവാളത്തി�ന്റ ഘടകദ്വയത്തിൽ

ഒന്നാ�ണന്നു് അവർ നല്ല�പാ�ല ധരിച്ചിരുന്നു. അതു�കാണ്ടു ഞാൻ മുൻപു് എടു

ത്തുകാണിച്ചപഴയപദങ്ങൾക്കുംപ്ര�യാഗ�വചിത്ര്യങ്ങൾക്കുംപുറ�മ, പണ്ടുപ്രച

രിച്ചിരുന്ന ഭാഷാ�ശലികളും പഴ�ഞ്ചാല്ലുകളുംഅവർ തങ്ങളു�ട കൃതികളിൽ �ലാ

ഭംകൂടാ�ത കടത്തിവിട്ടിട്ടുണ്ടു്. രാമായണചമ്പുവിൽ കാണുന്ന (1) കൂക്കൂറ്റിരപ്പിക്കുക,

(2) �നറ്റിക്കു�ന�രത്തി �വട്ടിജ്ജയിക്കുക, (3) തായമാട്ടുക, (4) കൂട്ടം�കട്ടിത്തിരി

ക്കുക, (5) മുതലറുക, (6) മിട്ടാൽ �പാട്ടുക, (7) �മൽ�ക്ക �പാകുക, (8) താളി പിഴി

യുക, (9) മുന്നൂറുവട്ടി�ക്കാടുന്തീ വീഴുക, (10) �പമുഖം വയ്ക്കുക, (11) �വട്ടിച്ചിരിക്കുക, (12)

പകരി തിരിയുക, (13) �ചര കടിച്ചു ചാകുക, (14) ക�ണ്ടാർ �ചാല്ലിന കുണ്ടനാടുക,

(15) കാൽവിരൽക്കീ�ഴ്ക്കഴിക്കുക, (16) പൂശ്രാളക്കാരനാക്കുക, (17) കതിർ�പാരുക,

(18) �കകുത്തി�പ്പാകുക, (19) എതിർകട വരിക, (20) �ചറുവിരല്ക്കു �പാരുക മുത

ലായ �ശലികളും �ലാ�കാക്തികളും ആ ഇനത്തിൽ �പട്ടവയാണു്. അവയിൽ

പലതും ഇക്കാലത്തുനഷ്ട�പ്പട്ടു�പായിരിക്കുന്നു.
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ഭാഷാസാഹിത്യത്തിൽ രാമായണചമ്പുവി�ന്റസ്ഥാനം

ഏതുതരത്തിലുള്ള �ശ്രാതാക്കന്മാ�രയും ആഹ്ലാദിപ്പിക്കുന്നതിനു കൃഷ്ണഗാഥയ്ക്കു കഴി

യും; എന്നാൽ പണ്ഡിതന്മാർക്കു ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ രാമായണചമ്പുവാണു് ആസ്വാ

ദ്യതരമായി�ത്താന്നുന്ന�തങ്കിൽ അതിനു് അവ�ര കുറ്റ�പ്പടുത്തുവാൻ പാടുള്ളതല്ല.

അത്രയ്ക്കുണ്ടു് സമസ്തഗുണസമ്പന്നമായ അതി�ന്റ ആത്മവീര്യം. എന്നാൽ അന്യഥാ

അനർഘങ്ങളായ മണിപ്രവാളചമ്പൂരത്നങ്ങളിൽ രണ്ടുതരത്തിലുള്ളകീടാനുവിദ്ധത

കടന്നുകൂടീട്ടുള്ളതു �ഗാപനം�ചയ്യണ�മന്നു ഞാൻ ഉ�ദ്ദശിക്കുന്നില്ല. അവയിൽ

ഒന്നു് ഇതിനുമുൻപു നിർദ്ദിഷ്ടമായ അതിരുകടന്ന പരസ്വാപഹാരമാണു്. അതി�ന

ചമ്പൂകാരന്മാർ അപകർഷകമായി കരുതിയിരുന്നു�വാ എന്നു�പാലും സംശയി

�ക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അനന്താംശസംഭവനായ �മല്പുത്തൂർ ഭട്ടതിരിയു�ട സംസ്കൃത

ചമ്പുക്കളിൽത്ത�ന്നഈ �ദാഷം പ്രകടമായി കാണുന്നസ്ഥിതിക്കു് ആ പരിപാ

ടിയു�ട അംഗീകാരത്തിനു മറ്റു വല്ല കാരണവും ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കും എന്നു് ഊഹി

ക്കുന്നതാണു് ഉപപന്നമായിട്ടുള്ളതു്. അതു ഞാൻ മുൻപു പ്രസ്താവിച്ചതു�പാ�ല

കഥാപ്രസംഗത്തിനു�വണ്ടി എഴുതിയ പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കവികൾ അവയു�ട

ര�സാത്തരത�യ മാത്ര�മ ദീക്ഷിച്ചുള്ളൂഎന്നുംആ ലാഭം അന്യകൃതികളിൽ നിന്നു്

അവസ�രാചിതമായുള്ള ഉദ്ധാരണം�കാണ്ടു സിദ്ധിക്കു�മങ്കിൽ അവർ താവതാ

ചരിതാർത്ഥന്മാരായി പു�രാഗമനം �ചയ്യുവാൻ സന്നദ്ധന്മാരായിരുന്നു എന്നുമുള്ള

താണു്. രണ്ടാമ�ത്ത �ദാഷം ശ്രവണാരുന്തുദമായ യതിഭംഗമാകുന്നു. ഇതിനു്

ഉദാഹരണങ്ങൾ മുൻപു് ഉദ്ധരിച്ച �ശ്ലാകങ്ങളിൽത്ത�ന്നയുണ്ടു്. ‘കുളിർ�വണ്ണിലാ-

വും �ചാരിഞ്ഞു’, ‘നവവി�യാഗചാ-രിത്രമുദ്ര’ എന്നും മറ്റും കുസുമമഞ്ജരിയിലും, ‘വാ

�ണൻ ഞാനിന്നു വിശ്രാ-ന്തിസുഖം’ ‘നാ-ഭൌ നറുമ്പൂവു കണ്ടാൻ’ ‘�മളം �പരുകിന

മഖരാ-�ജ’ എന്നും മറ്റും സ്രഗ്ദ്ധരയിലും പ്ര�യാഗിക്കുന്നതു് ആർക്കും �വരസ്യജന

കമാകാ�തയിരിക്കുവാൻ നിർവാഹമില്ലാത്തഉച്ഛൃംഖലതയു�ട ദുർവിലസിതമാണു്.

പതിന്നാലാം ശതകത്തിൽ ഈ വിഷയത്തിൽ കവികൾ അത്രത�ന്ന അപരാ

ധികളായിരുന്നില്ല. ലീലാതിലകകാരൻ യതിഭംഗ�ത്തഅപരാധികളായരുന്നില്ല.

ലീലാതിലകകാരൻ യതിഭംഗ�ത്ത കാവ്യ�ദാഷങ്ങളിൽ ഒന്നായി പരിഗണിച്ചു്

“പുല്കക്ക�ണ്ടൻ പുനരതു നനാ-�വാ കനാ�വാ ന ജാ�ന” എന്നും “�സ്വരാലാ

പവ്യതികര വി�നാ-ദാന്ത�ര �കാൾവർ മുന്നം” എന്നുമുള്ള മന്ദാക്രാന്താപാദങ്ങ

ളിൽനിയതസ്ഥാനപദ�ച്ഛദഭംഗംഅ�ധാ�രഖാങ്കിതങ്ങളായ ഭാഗങ്ങളിൽ ഉള്ളതി

നാൽപ്രസ്തുത �ദാഷത്തിനു്അവി�ടപ്രസക്തിയു�ണ്ടന്നുസ്ഥാപിക്കുന്നു. ‘നനാവു് ’

എന്നാൽ ജാഗ്രദവസ്ഥഎന്നർത്ഥം. ‘വി�നാദാന്ത�ര’ എന്നതിൽ യതിഭംഗമി�ല്ല

ന്നും ‘നനാ�വാ’ എന്നതിൽ ഉ�ണ്ടങ്കിലും നിസ്സാരമാ�ണന്നും സാധിക്കാവുന്നതാ

ണു്. എന്നാൽ രാമായണചമ്പുവിൽനിന്നു് ഉദ്ധരിച്ച വരികളി�ലയതിഭംഗംഅത്തര

ത്തിലുള്ളതല്ല�ല്ലാ. അതു�കാണ്ടു്ഏതദ്വിഷയത്തിൽപുനം ഒരു�തറ്റുകാരന�ല്ലന്നു

പറവാൻ നിവൃത്തിയി�ല്ലങ്കിലുംആ �ദാഷം�പാലുംഅ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ കാവ്യത്തി�ല

അന്യഗുണസന്നിപാതത്തിൽ നിമഗ്നമായി�പ്പാകുന്നുഎന്നുസമാധാന�പ്പടുവാൻ

പാടില്ലായ്കയില്ല.

ഭാരതചമ്പു

രാമായണചമ്പു�വാളം ദീർഘമ�ല്ലങ്കിലും ഒരു വലിയ കാവ്യംത�ന്നയാണു് ഭാരത

ചമ്പുവും. അതിൽഏ�തല്ലാം വിഭാഗങ്ങൾഅടങ്ങീട്ടു�ണ്ടന്നുള്ളതു �കാച്ചി തൃപ്പൂണി
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ത്തുറ�ക്കാവിലകം വകഈടുവയ്പിലുള്ളകിരാതം പ്രബന്ധത്തി�ന്റ ഒടുവിൽ കാണു

ന്നഅ�ധാലിഖിതങ്ങളായ പദ്യങ്ങളിൽനിന്നു �വളിവാകുന്നതാണു്:

“ചതുർദ്ദശകഥാബന്ധം കൃഷ്ണവീര്യാവതംസകം

വക്ഷ്യാമി ഭാരതം സാരം ഗുരുപാദപ്രസാദതഃ.

�ദത്യം ഹത്വാ ബകാഖ്യം, ദ്രുപദദുഹിതൃകാ-

ന്താ, സ്സുഭദ്രാസ�മതാ,

ഹുത്വാഗ്നൌ ഖാണ്ഡവം, വിശ്രുതയജനകൃ�താ,

�ദ്വതകാന്താരവാസാഃ,

ലബ്ധാസ്ത്രാശ്ശങ്കരാൽ, കീചകനിധനകൃതഃ,

�സാദ്യമാഃ, കൃഷ്ണദൂതാഃ,

പിഷ്ട്വാ�ജൌ സിന്ധുരാജം, ക്ഷപിതകരുബലാ, -

സ്സാശ്വ�മധാ, വിമുക്താഃ.”

(1) ബകവധം, (2) ദ്രൌപദീസ്വയംവരം, (3) സുഭദ്രാഹരണം, (4) ഖാണ്ഡവദാഹം, (5)

രാജസൂയം, (6) വനവാസം, (7) കിരാതം, (8) കീചകവധം, (9) ഉ�ദ്യാഗം, (10) ദൂത

വാക്യം, (11) ജയദ്രഥവധം, (12) സു�യാധനവധം, (13) അശ്വ�മധം, (14) സ്വർഗ്ഗാ�രാ

ഹണം എന്നിവയാണു് ആ പതിന്നാലു വിഭാഗങ്ങൾ. കവ�നാദയത്തിൽ പ്രസിദ്ധ

�പ്പടുത്തിയ സംക്ഷിപ്തമായ ഭാരതചമ്പു (1) പാഞ്ചാലീസ്വയംവരം, (2) ഖാണ്ഡവദാ

ഹം, (3) കിരാതം, (4) കീചകവധം, (5) �ഗാഗ്രഹണം, (6) ഉ�ദ്യാഗം, (7) ദൂതവാക്യം,

(8) ജയദ്രഥവധം, (9) ഭാരതയുദു് (10) അശ്വ�മധം എന്നിങ്ങ�ന പത്തു വിഭാഗങ്ങ

ളായി �വർതിരിക്ക�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു. �കാച്ചിഈടു�വയ്പുഗ്രന്ഥത്തി�ല കിരാതത്തിൽ

(1) �കലാസയാത്ര�യന്നും (2) കിരാതാർജ്ജുനീയ�മന്നും രണ്ടു്അവാന്തരവിഭാഗ

ങ്ങൾ ഉൾ�ക്കാള്ളുന്നുണ്ടു്.

“�കലാസയാത്രാ പ്രഥമാ കിരാതാ-

ർജ്ജൂനീയമന്യാ വിവിധാഭി�ധതി

ഭൂഷായതാം സൂരിഹൃദീന്ദ്രസൂ�നാ-

�രഷാ ചരിത്രസ്തുതിരത്നമാലാ”

എന്ന പദ്യം �കലാസയാത്രയു�ട ഒടുവിലുള്ളതാണു്. കീചകവധ�ത്ത മാത്ര�മ

ചതുർദ്ദശകഥകളിൽ സ്മരിക്കുന്നുള്ളു എങ്കിലും (1) കീചകവധം, (2) �ഗാഗ്രഹണം

എന്നിങ്ങ�ന രണ്ടു പ്രബന്ധങ്ങൾ വിരാടപർവാന്തർഗ്ഗങ്ങളായി സംക്ഷിപ്തഭാരത

ചമ്പുവിൽ കാണുന്നു. സുഭദ്രാഹരണവും, വനവാസവും, രാജസൂയവും ഇതുവ�ര

കണ്ടുകിട്ടീട്ടില്ല; എങ്കിലും രാജസൂയത്തിനും വനവാസത്തിനും ഇടയ്ക്കുള്ള കഥ�യ

പരാമർശിക്കുന്ന �കശഗ്രഹണം എ�ന്നാരു പ്രബന്ധം ഈടുവയ്പുഗ്രന്ഥത്തിൽ

അടങ്ങീട്ടുണ്ടു്. (1) ബകവധം, (2) ദ്രൌപദീസ്വയംവരം, (3) ഖാണ്ഡവദാഹം, (4) കീച

കവധം, (5) സ്വർഗ്ഗാ�രാഹണം എന്നീ അഞ്ചു പ്രബന്ധങ്ങളാണു് �കശഗ്രഹണം,

�കലാസയാത്ര, കിരാതംഎന്നീ മൂന്നിനുപുറ�മആഗ്രന്ഥത്തിൽ ഉള്ളതു്. ബകവ

ധാദികളായ പ്രബന്ധങ്ങൾ പൌർവാപര്യ ക്രമ�ത്താടുകൂടിയും ആനുപൂർവീസൂചക

ങ്ങളായ പദ്യങ്ങ�ള�ക്കാണ്ടു് അനുസ്യൂതങ്ങളായും കാണുന്നതിനാൽ �മൽനിർ�ദ്ദ

ശിച്ച പതിന്നാലു പ്രബന്ധങ്ങളും അവയു�ട അവാന്തരാംശങ്ങളും ഒ�ര കവിയു�ട

വാങ്മയങ്ങളാ�ണന്നു് അനുമാനിക്കാം. ഭാഷാ�ശലി ആഅനുമാന�ത്ത പ്രബ

ലമായി അനുകൂലിക്കുന്നുമുണ്ടു്.
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പുനവും ഭാരതചമ്പുവും

ഭാരതചമ്പുവി�ന്റപ്ര�ണതാവു് ആ�രന്നുനിർണ്ണയിക്കുന്നതിനും പ്രകടമായ ലക്ഷ്യ

�മാന്നുമില്ല. ഭാരതചമ്പൂകാരൻ ക്രി. പി. പതിന്നാലാം ശതകത്തി�ന്റ പ്രഥമപാദ

ത്തിൽ കാകതീയരാജാവായ പ്രതാപരുദ്ര�ന്റ ആസ്ഥാനപണ്ഡിതനായി ജീവിച്ചി

രുന്ന ബാല ഭാരതകർത്താവായ അഗസ്ത്യഭട്ട�ന ആദ്യന്തം ഉപജീവിക്കുന്നു. �മല്പൂ

ത്തൂർ ഭട്ടതിരി അഗസ്ത്യഭട്ടനു പുറ�മ ക്രി. പി. പതിനാറാം ശതകത്തി�ന്റ പൂർവാർ

ദ്ധത്തിൽജീവിച്ചിരുന്നസംസ്കൃതഭാരതചമ്പൂകാരനായഅനന്തഭട്ട�നധാരാളമായി

ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ടു്. ഭാഷാഭാരതചമ്പൂകാരൻആ മഹാകവി�യ ഒരിടത്തുംഅവലം

ബിക്കാത്തതിനാൽ അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ജീവിതകാലം അനന്തഭട്ടനു മുൻപാ�ണന്നു്

അധ്യാഹരിക്കാവുന്നതാണു്. (1) മുകുൾ (മുകുളം), (2) പിരിഞ്ഞീടവല്ലാർ, (3) നമ്മളാർ

(നമ്മൾ), (4) താച്ചി (പ്രഹരിച്ചു് ), (5) കമ്പി (കർണ്ണാഭരണം), (6) കാണാ�യാ പതി

നാലുലകം (കാണാ�യാരു) ഇത്തരത്തിലുള്ളഅ�നകം പഴയ പദങ്ങളും പ്ര�യാഗ

ങ്ങളും ഭാരതചമ്പുവിലുമുണ്ടു്. ആ�കക്കൂടി �നാക്കു�മ്പാൾ രാമായണചമ്പൂകാരൻത

�ന്നയാണു് ഭാരതചമ്പൂകാരൻ എന്നു് അഭ്യൂഹിക്കുന്നതിൽ അനുപപത്തിയില്ല. രാ

മായണചമ്പുവുമായി താരതമ്യ�പ്പടുത്തു�മ്പാൾ ഭാരതചമ്പുവി�ന്റസ്ഥാനം രണ്ടാം

കിടയിലാ�ണന്നുപറ�യണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഭാരതചമ്പുവിൽ കവി കൂടുതൽസംസ്കൃത

പക്ഷപാതം പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അനവധി പദ്യങ്ങളും ചില ഗദ്യങ്ങൾ�പാലും സം

സ്കൃതത്തിലാണു് രചിച്ചിരിക്കുന്നുതു്. യതിഭംഗവും രാമായണചമ്പുവി�ന അ�പക്ഷി

ച്ചു് അധികമാണു്. രാമായണചമ്പുവി�ല വൃത്തങ്ങൾക്കു പുറ�മ കവിപൃഥ്വി, മന്ദാ

ക്രാന്ത ഈ വൃത്തങ്ങളും ധാരാളമായി സ്വീകരിച്ചു കാണുന്നു. ദ്രൌപദീസ്വയംവരം,

കിരാതം എന്നിവ പ്രസ്തുത ചമ്പുവി�ല അത്യന്തം മ�നാഹരങ്ങളായ ഭാഗങ്ങളാകു

ന്നു. ഏറ്റവും വിപുലമായ ഭാരതകഥപ്രതിപാദിച്ചു�കാണ്ടു�പാകു�മ്പാൾ നില്ക്കുന്നതി

�നാ തിരിയുന്നതി�നാ തരമില്ലാത്തതായിരിക്കാം ഭാരതചമ്പുവിൽ രാമായണചമ്പു

വി�ന്റഗുണപൌഷ്കല്യം ദൃശ്യമാകാത്തതിനുള്ളഒരുകാരണം; പ�ക്ഷഭാരതചമ്പുവാ

ണു് കവിയു�ട പൂർവകൃതി എന്നും വരാവുന്നതാണു്.

കവിതാരീതി

ഭാരതചമ്പുവി�ല കവിതാരീതി കാണിക്കുവാൻ ചില പദ്യഗദ്യങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കാം:

പദ്യങ്ങൾ

പാർത്ഥസാരഥി:

“ഭംഗ്യാ ചഞ്ചൽപ്ര�താദാഞ്ചിതകരകമലം

ചാരുകർണ്ണാർജ്ജുനീ�യ

സംഗ്രാ�മ �കട്ടഴിഞ്ഞിട്ടഴകി�നാടു വിരി-

ഞ്ഞീടുമാ�ലാല�കശം

നിൻ�കാലം കാലനീ�ലാല്പലനവകലികാ-

ശ്യാമളം �കാമളം �മ

മംഗല്യം �കവളർത്തീടുക മഹിതകൃപാ-

സത്മ�മ, പത്മനാഭ.” (1)

ദ്രൌപദീസ്വയംവരത്തിൽ ഭഗ്നാശയന്മാരായ രാജാക്കന്മാരു�ട �കാപം:

“ശ്രുത്വാ വാണീമസഹ്യാം കടുമ�യാടു ധനു-
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ർജ്ജ്യാലതാ�മാന്നിരപ്പി-

�ച്ചത്തീ യുദ്ധായ �നരിട്ടഹമഹമികയാ

രാജവീരാസ്തദാനീം;

ഉൾത്തിങ്ങും �കാപഭാരാൽ പ്രളയഘനഘടാ

ഘർഗ്ഘരാസാരസാര-

പ്രസ്താ�രശ്ശസ്ത്രവർ�ഷർശ്ശതമുഖപതി�തർ-

മ്മൂടിനാരിന്ദ്രസൂനും.” (2)

ഖാണ്ഡവദാഹത്തിൽഅർജ്ജുനൻ:

“ധാരാനാരാചപാ�തരതിമഹതി കൃശാ-

�നൌ പരിശ്രാന്തഭാ�നൌ

വീരാണാം മൌലിരത്നംക്ഷണമിവ സമനു-

ധ്യായ ബദ്ധാഭിമാനം

�ഘാരാ�ടാപം തടുത്തൂ വിയതി വിരചിതാ-

ശ്ചര്യബ�ദ്ധന്ദ്രവൃഷ്ടിം

�ന�ര പുംഖാനുപുംഖപ്രണിഹിതശരജാ-

�ലന ഗാണ്ഡീവധന്വാ.” (3)

ഭീഷ്മയുദ്ധം:

“ചിത്രം �കൾക്കസ�ഖ, മരിച്ചുമറിയും നാ�ഗന്ദ്രനക്രാകുലാ,

�മത്തീടുന്ന കബന്ധ�ഘാരമകരാ, �കശാളി�ശവാലിനീ,

ഉദ്യൽസ്യന്ദനകങ്കപാതതരളാ, നീന്തും ഭുജാപന്നഗാ,

പുത്തൻവാഹിനി തത്ര �ശാണിതമയീ കാണായ്ച്ചമഞ്ഞൂതദാ.” (4)

അഭിമന്യുവി�ന്റ മരണത്തിൽഅർജ്ജുന�ന്റപ്രലാപം:

“ആലംബ്യ നി�ന്ന മടിയിൽസ്സിതയാ സ�മതം

പാലൻപി�നാടു വദ�ന തവ നല്കി�നൻഞാൻ;

കാലം ദുരന്ത, മയി �ത സതിലം നിവാപം;

നാലം പ്രദാതുമധുനാ; വിധിനാ ഹ�താഽഹം.” (5)

അശ്വ�മധയാഗത്തിൽമഹർഷിമാർ “സ�മ്മാദംപൂണ്ടു�മ�ന്മലതികുതുക

�മാ�രാ

ദിക്കിൽനിന്നും പുറ�പ്പ-

ട്ടു�ന്മഷാൽ�ച്ചന്നകംപുക്കുപകരണകദം-

�ബാജ്ജ്വലാം യാഗശാലാം

മുൻ�പ രത്നാസന�ശ്രണിഷു �തളി�വാടിരു-

ന്നീടിനാർ നിത്യശുദ്ധ-

ബ്രഹ്മാനന്ദാമൃതാസ്വാദനപരമസു�ഖാ-

ന്മത്തചിത്താ മുനീന്ദ്രാഃ.” (6)

ഗദ്യങ്ങൾ

1. �കലാസപർവ്വതവർണ്ണനത്തിൽ നിന്നു്: “ഹിമകരമഹസാം പിണ്ഡം�പാ

�ല, കർപ്പൂരത്തിൻ കൂട്ടം �പാ�ല, പുരഹര�ശാഭാനിലയം�പാ�ല, വിസത

ന്തൂനാം ജാലം�പാ�ല, മുക്താഫലതതി �മത്തും�പാ�ല, കലശാം ബുധിതൻ

LINKS TO
CHAPTERS TOC 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32



�കരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 2 179

കഠിനത�പാ�ല; പ്രളയഹുതാശനഭസ്മം�പാ�ല ഗംഗാസലിലം �പാങ്ങും

�പാ�ല . . . ശങ്കരവാഹനവൃഷവര�കളീഹുങ്കൃ തിസകലമരുഭാഗം; മംഗല

വീണാ�വണു നിനാദം തങ്ങി വി�നാദമിത�ങ്ങാരുഭാഗം, ഹരിണീകരിണീ

ഖുര�രണുഗ�ണരരുണീകൃതശിലമ�ങ്ങാരു ഭാഗം; ഇലകളി�ലല്ലാം കലുപി

�ല മണ്ടും കലകളുമുണ്ട�ങ്ങാരു ഭാഗാ�ന്ത; മത്തഗജാൻ കണ്ടുദ്ധൃതി�കാലും

ദൃപ്തമൃഗാധിപന�ങ്ങാരുഭാ�ഗ; സിംഹശിശൂൻ കണ്ടാഹിത�മാദം ബൃംഹിത

സിംഹികള�ങ്ങാരു ഭാ�ഗ.”

2. ശ്രീകൃഷ്ണ�ന്റവിശ്വരൂപദർശനത്തിൽ മഹർഷിമാരു�ടസ്തുതി: “ജയ ജയ �ദവ

സ�ദവ ദയാപര, വിശ്വപ്രസൃമരസച്ചിൽപ്രാഭവ, ലക്ഷ്മീവല്ലഭ, ദുർജ്ജനദുർ

ല്ലഭ, നിന്തിരുവടിതൻ തിരു�മയ്പാർത്താൽ മുഴുമതിതന്നിൽച്ചന്ദ്രിക �പാ�ല,

പൂവിൽപ്പരിമളവിഭവം�പാ�ല, �തളി�തൻ ധാരയിൽ മധുരിമ�പാ�ല, പാ

ലിൽക്കലരും �വണ്ണകണ�ക്ക, പാവക�ദവനിലൂഷ്മകണ�ക്ക, കാണാ�യാ

പതിനാലുലകിങ്കലു�മാന്നായ് നീ�ളയിരി�പ്പാന്ന�ത്ര. വസ്തുജ്ഞാ�ന മുപ്പാ�ര

ന്നും മംഗലരം�ഗ സാക്ഷീ നീതാൻ ചാരുവി�നാദക്കളി തടവീടും പാഞ്ചാലീ

പരയന്ത്രമി�തന്നും, നീയാകു�ന്നാരു വഹ്നിയിൽ നീ�ളച്ചിതറും തീ�പ്പാരിവൃ

ന്ദമി�തന്നും, മഹിത ഭവന്മയഭാസ്കരസംഭൃതനിർമ്മലകിരണ�സ്താമമി�തന്നും,

വിശ്വം കഥയതി ശാശ്വതവാണീ.”

ഭാഷാചമ്പുക്കളു�ട �മന്മ

ഇത്ര പരിണതപ്രജ്ഞനും വശ്യവചസ്സുമായ ഒരു മഹാകവി തനിക്കു സംസ്കൃതത്തി

ലും മധുരമായി കവനം�ചയ്യുന്നതിനു �വണ്ട ശക്തിയുണ്ടായിരുന്നിട്ടും അതു മണി

പ്രവാളത്തിൽ വ്യാപരിപ്പിക്കാ�മന്നു നിശ്ചയിച്ചതു ഭാഷാസാഹിത്യത്തി�ന്റ ഭാഗ്യ

പരിപാകമാകുന്നു. മണിപ്രവാളപ്രസ്ഥാനമാകുന്ന മന്ദാരവൃക്ഷത്തി�ന്റ മധുനിഷ്യ

ന്ദികളായ മ�നാജ്ഞഫലങ്ങളാണു് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചമ്പുക്കൾ. സഹൃയന്മാരു�ട

മനസ്സിനു് ഏതുതരത്തിലുള്ള ആനന്ദ�ത്തയും പ്രദാനം�ചയ്യുന്നതിനുള്ള ശക്തിവി

�ശഷംഈകാവ്യങ്ങൾക്കുസമഗ്രമായുണ്ടു്. ഓ�രാ ചമ്പുവും വായിച്ചുതുടങ്ങു�മ്പാൾ

അവർഏ�താ അ�ഭൌമവും അവ്യാജസുന്ദരവുമായ ഒരു �ലാകത്തിൽപ്ര�വശിച്ചാ

�ലന്ന�പാ�ല ചമൽകൃത മതികളായി ചമയുന്നു. ചമ്പൂകാരന്മാർക്കു സർ�വ്വാപരി

പ്രിയമായിക്കാണുന്നതു വീരരസവും അതിൽത്ത�ന്ന യുദ്ധവീരവുമാണു്. അവരു�ട

രീതി പ്രാ�യണ �ഗൌഡിയും വൃത്തി ആരഭടിയുമാകുന്നു. വീരം കഴിഞ്ഞാൽ അവർ

ക്കു് അഭിമതമായുള്ള രസം ശൃംഗാരംത�ന്ന. ഹാസ്യം തരമുള്ള സ്ഥല�ത്തല്ലാം

ഇടതടവില്ലാ�ത കടന്നുകൂടുകയു�ചയ്യും. പ്രസ്തുത കവികൾക്കു സംസ്കൃതസാഹിത്യ

ത്തിൽഅത്ഭുതാവഹമായഅവഗാഹമുണ്ടായിരുന്നുഎന്നു്അവർത�ന്നആഭാഷ

യിലും പദ്യഗദ്യങ്ങൾ തങ്ങളു�ട ചമ്പുക്കളിൽഅങ്ങിങ്ങു് എഴുതി�ച്ചർത്തു് ഉച്ചത്തിൽ

ഉൽ�ഘാഷിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒട്ടുവള�ര സംസ്കൃതം അവർ തങ്ങളു�ട കാവ്യങ്ങളിൽ

ലീലാതിലകദൃഷ്ട്യാ ‘രസപ്രാധാ�ന്യ ഭാഷാന്യൂന�ത്വ ച’ എന്ന സൂത്രമനുസരിച്ചു്

അവ�യ മദ്ധ്യമകല്പങ്ങളായി തീർക്കത്തക്കവിധത്തിൽ�പ്പാലും തള്ളിക്കയറ്റീട്ടുണ്ടു്.

അക്കാല�ത്ത മണിപ്രവാള�ശലി അങ്ങ�ന മാറി�പ്പായിരുന്നു എന്നും ഉദ്ദിഷ്ട

മായ കഥാപ്രസംഗത്തിനു് ആ രീതിയാണു് ആശാസ്യം എന്നു ചമ്പൂകാരന്മാർ കരു

തിയിരുന്നുഎന്നുംവീരരസപ്രധാനങ്ങളായകാവ്യങ്ങളിൽസംസ്കൃതത്തി�ന്റതൂക്കം

അധികമാകുന്നതു സ്വാഭാവികമാ�ണന്നും ശൃംഗാരവും ഹാസ്യവും പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന
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ഭാഗങ്ങളിൽ സംസ്കൃതപദങ്ങൾക്കു താരത�മ്യന കുറവു�ണ്ടന്നും എതിർകക്ഷികൾ

ക്കു് ഈ �ദാഷ�ത്ത ലഘൂകരിക്കുന്നതിനു ചില സമാധാനങ്ങൾ പറവാൻ പാടി

ല്ലായ്കയി�ല്ലന്നുമില്ല. ഭാഷാചമ്പുക്കൾ�കരളീ�ദവിയു�ട കണ്ഠാലങ്കാരമായ വാടാ

മലർമാലയി�ല ചമ്പകപ്പൂക്കളാകുന്നു. സംസ്കൃതജ്ഞന്മാരല്ലാത്തവർക്കു് അവയു�ട

പരിമളം ആഘ്രാണിക്കുവാൻ ശക്തി കാണുകയില്ല; എന്നാൽ പണ്ഡിതന്മാരായ

ഹൃദയാലുക്കൾക്കു് അവഅത്യന്തം �ചതസ്സമാകർഷകങ്ങളായിത്ത�ന്ന പരിലസി

ക്കുന്നതുമാണു്. സാർവ്വജനീനമായസമാരാധന�ത്തതാദൃശങ്ങളായകൃതികൾക്കു്

ആശിക്കുവാൻ ന്യായമില്ല; അവയു�ട പക്ഷപാതികൾഅതുപ്രതീക്ഷിക്കുന്നുമില്ല.

രാവണവിജയം ചമ്പു

�കാല്ലം ഏഴാംശതകത്തി�ന്റ അവസാനത്തിൽ വിരചിതമായ ഒരു �ചറിയ ചമ്പു

വാണു് രാവണവിജയം. �വദവതി�യാടുള്ള രാവണ�ന്റബലാത്സംഗം, യമനുമായു

ള്ള യുദ്ധം എന്നീ രണ്ടു വിഷയങ്ങൾ മാത്ര�മ പ്രസ്തുത ചമ്പുവിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളൂ.

കവി പുനമാ�ണാ എന്നു ഖണ്ഡിച്ചു പറവാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല. രചനയിൽ ഗ്രന്ഥ

കാരൻ രാമായണചമ്പുവി�നക്കാൾകൂടുതൽനിഷ്കർഷപ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരു

�ശ്ലാകംമാത്രം പകർത്താം.

നാരദൻ:

“ആനന്ദബ്രഹ്മസാരം ജലനിധിതനയാ-

കാമുകം ശ്യാമരൂപം

ധ്യാനം�ചയ്തും പ്ര�മാദാലിടയി�ട നയ�ന

മിശ്രയന്നശ്രുധാരാം

വീണാനാ�ദന നാനാജനഹൃദി ജനയൻ

സമ്മദം നിർമ്മലാത്മാ

കാണ�പ്പട്ടൂ തദാനീമപഹസിതശര-

ന്നീര�ദാ നാര�ദാ�ഗ്ര.”

രുകമിണീസ്വയംവരം ചമ്പു

രുക്മിണീസ്വയംവരം ഒരു ദീർഗ്ഘവും പ്രാചീനവുമായ ചമ്പുവാകുന്നു. പതിനഞ്ചാം

ശതകത്തിൽ ത�ന്നയായിരിക്കണം ഇതി�ന്റ ആവിർഭാവ�മന്നുള്ളതിനു സംശ

യമില്ല. കവി അജ്ഞാതനാമാവാണു്. അ�ദ്ദഹത്തിനു നിഷ്കൃഷ്ടമായ സംസ്കൃതവ്യു

ത്പത്തി ഉണ്ടായിരുന്നി�ല്ലന്നു വിചാരി�ക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പ്രസ്തുത ചമ്പുവിൽ

സംസ്കൃതഗദ്യം �പായിട്ടു് ഒ�രാറ്റസ്സംസ്കൃതപദ്യം �പാലും കാണുന്നില്ല. അന്യകവി

കളു�ട ഗദപദ്യങ്ങൾ സ്വകീയങ്ങളാക്കീട്ടി�ല്ലന്നുള്ളതു് ഈ പ്രബന്ധത്തി�ന്റ ഒരു

ഗുണമായി കണക്കുകൂട്ടാം. പല�പ്പാഴും ഛന്ദശ്ശാസ്ത്രനിയമങ്ങൾക്കു വിപരീതമായി

ഗുരുക്ക�ള ലഘുക്കളാക്കി ഉച്ചരി�ക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നുഎന്നുള്ളതാണു് ഇതി�ല ഉൽ

കടമായ �ദാഷം. ‘സ്വച്ഛജ്ഞാനം കലർന്നീടിന ശ്രുതിനിവഹം’ ‘ആത്മതുല്യമിവ

പ്രത്യയപ്രകൃതി’ എന്നും മറ്റും പ്ര�യാഗിക്കുവാൻ കവിക്കു് ഒരു കൂസലുമില്ല. ‘വർത്തി

ച്ചുതാനാൽ’, ‘വരായിന്റിതിന്റും’ ഇത്യാദി പ്ര�യാഗങ്ങൾ കവിതയു�ട പഴക്ക�ത്ത

വ്യഞ്ജിപ്പിക്കുന്നു. സ�ന്ദശകാവ്യങ്ങളു�ട രീതിപിടിച്ചാണു് രുക്മിണി ബ്രാഹ്മണ�ന
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ദ്വാരകയ്ക്കയയ്ക്കുന്ന ഘട്ടം രചിച്ചിട്ടുള്ളതു്. പാണ്ഡിത്യം �പാ�രങ്കിലും കവിയ്ക്കു പ്രകൃഷ്ട

മായ വാസനാ �വഭവമുണ്ടായിരുന്നു. നാലു �ശ്ലാകങ്ങൾ ചുവ�ട ഉദ്ധരിക്കുന്നു.

ഭീഷ്മക�ന്റ വാക്കു്:

“ദീനം തട്ടാത ലീലാസരണിയിലഴിയും

�ലാക�ച�താവികാരാ-

മാനം�ഗാ�ന്മഷ�മളം തടവിനനയനാം

മന്ദഹാസാഭിരാമാം

നാനാ�ലാകർക്കു് �ചരും വിമലഗുണഗണം-

�കാണ്ടു ധന്യാം തനൂജാ-

�മനാം രഞ്ജിപ്പതിന്നി�ന്നാരു നൃപതിസുതാം

കണ്ടതി�ല്ലങ്ങു�മഞാൻ.” (1)

രുക്മിയു�ട �കാപം:

“അച്ഛൻ താ�ന പറഞ്ഞീടിന വചനമിദം

�കട്ടു �കാപം മുഴുത്തി-

ട്ടു�ച്ചരക്കണ്ണുരണ്ടും നൃപസദസി ചുവ-

പ്പിച്ചു മഞ്ചാടി�പാ�ല,

സ്വച്ഛം തന്നാനനത്തിൽശ്രമജലകണികാ-

വൃന്ദവും �ചർത്തു �മ�ന്മ-

ലുൾ�ച്ചരും സർവ്വഗർവ്വം തടവിന വചനം

�ഘാഷയാമാസ രുക്മീ.” (2)

രുക്മിണിയു�ട സ�ന്ദശം:

മറ്റാരുമില്ല ശരണം മമ ദീനബ�ന്ധാ,

വറ്റാ�തഴിന്റ കരുണാമയ�തായസി�ന്ധാ,

ചുറ്റത്തിൽവന്നു ദയിതാം തവ �കാണ്ടു�പാ മാം

പറ്റും രമാം ഭഗവതീം ഹരി�യന്റ�പാ�ല.” (3)

രുക്മിണി ശ്രീകൃഷ്ണ�ന കാണുന്നതു്:

“ബദ്ധാ�മാദം ചമൂനാമരികിലരികിൽ നി-

ന്റഗ്രജം സീരപാണിം

മ�ദ്ധ്യ ലാളിച്ചുലാളിച്ചുപചിതരസമ-

�ന്യാന്യമാഭാഷമാണം

ഗുപ്താകാ�രണ പാണിഗ്രഹണമഴകുതായ്-

�ച്ചയ്  വതിന്നാഗതം സാ

മുഗ്ദ്ധാക്ഷീ തത്ര കണ്ടാളഹിതജനവനാ-

ളീദവം യാദവം തം.” (4)

കാമദഹനം ചമ്പു

സർവ്വാംഗസുന്ദരമായകാമദഹനംചമ്പുവും �കാല്ലംഏഴാംശതകത്തി�ലകൃതിയാ

യിരിക്കുവാൻന്യായമുണ്ടു്. (1) പ�പ്പറു് (അവതാളം), (2) കനാവത്തു് (കിനാവിൽ), (3)
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എങ്ങളാർ (ഞങ്ങൾ), (4) ഉവക്കുക (�സ്നഹിക്കുക.) തുടങ്ങിയ പഴയ പദങ്ങൾഈ

ഗ്രന്ഥത്തിൽ കാണുന്നു.

ശബ്ദാർത്ഥങ്ങളു�ട മാധുര്യം�കാണ്ടും മ�നാധർമ്മങ്ങളു�ട സ്വാരസ്യം�കാ

ണ്ടും ഫലിതങ്ങളു�ട ബാഹുല്യം�കാണ്ടും രസഭാവങ്ങളു�ട സൌരഭ്യം�കാണ്ടും പ്ര

സ്തുതപ്രബന്ധംരാമായണചമ്പു�വാടുകിടനില്ക്കുന്നു. എന്നാൽപുനംത�ന്നയാ�ണാ

കാമദഹനത്തി�ന്റ നിർമ്മാതാവു് എന്നു തീർച്ചപറവാൻ നിർവ്വാഹമില്ല. കാളിദാ

സൻ കുമാരസംഭവത്തിൽ �ദ�വന്ദ്ര�ന്റ അഭ്യർത്ഥന നിമിത്തമാണു് കാമ�ദവൻ

ശ്രീപര�മശ്വര�ന്റ ത�പാഭംഗത്തിനു് ഉദ്യമിച്ചതു് എന്നു് ഉപന്യസിക്കുന്നു; എന്നാൽ

കാമദഹനകാരൻ കലഹപ്രിയനായ നാരദ�ന കാമ�ന്റ സന്നിധിയി�ലക്കു നയി

ച്ചു് അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ പരാക്രമം അപ്രതിഹതമാ�ണങ്കിലും അതു ത�പാനിഷ്ഠനായ

ശിവ�നാടു പറ്റുന്നത�ല്ലന്നു് ഇന്ദ്രൻ ആ�ക്ഷപിച്ചതായി ആ മഹർഷി�യ�ക്കാണ്ടു്

ഉപാലംഭനം �ചയ്യിക്കുകയും തദ്ദ്വാരാ ആ മ�ദാന്മത്ത�ന ശിവവിജയത്തിന്നായി

പ്രസ്ഥിതനാക്കുകയും �ചയ്യുന്നു. കവി ആദ്യമായി കാമ�ദവ�ന്റ രാജധാനി�യ

വർണ്ണിക്കുന്നു. ആ ഘട്ടത്തിൽ അ�ദ്ദഹം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന കല്പനാശക്തിയു�ട

�വഭവം ഏതുസഹൃദയ�നയുംആനന്ദതരളിതനാക്കുവാൻ പര്യാപ്തമാണു്:

“കർപ്പൂരക്കളിമുറ്റ, മുൽപലദലാസ്താരം, നിലാമുറ്റ, മ-

�പ്പാൽപ്പൂമണ്ഡപ, മഞ്ജനക്കളിനിലം, സൌഭാഗ്യദീക്ഷാഗൃഹം,

ശില്പം �ചർന്ന വിശാലശാല, കലഹ�പ്പാന്മാട�മന്നിങ്ങ�ന

കല്പി�ച്ചത്ര മ�നാഹരം ഭവനവിന്യാസം മ�നാജാല�യ.” (1)

“വാത്സ്യായനക്കളരി, �കാകിലഗീതിശാലാ,

വാർത്താർചരങ്ങൾ പണി�ചയ്ത രഹസ്യരംഗം,

�പർത്തും മധുവ്രതകുലം മുരളും മണി�ക്ക, -

ട്ടാസ്ഥാനമണ്ഡപമ�ഹാ! നയനാഭിരാമം.” (2)

ഇത്യാദിപദ്യങ്ങളും,

“കർപ്പൂരം�കാ�ണ്ട�പ്പരും നൽക്കല്പണി തീർത്തത്താമരവളയൽ കടച്ചിൽത്തൂണാ,

യിളയ കരിമ്പുകളുത്തരമാക്കി, �ക്കതപ്പൂവു കഴു�ക്കാലാക്കി, ത്താമരനൂൽ�കാ�ണ്ടാ

ക്ക വരിഞ്ഞമ്മുകളിൽക്കർണ്ണിക മകുടംവച്ചി, ട്ടല്ലികൾ�കാ�ണ്ട പട്ടിക തട്ടി, ച്ചമ്പകദ

ലമാം �പാൻപലകപ്പണി പരിചിലുറപ്പി, ച്ചഭിനവകുസുമപരാഗം പരിചിൽപ്പനിനീർ വീ

ത്തിയുലച്ചുചമച്ചു നിറ�ത്താടുഭിത്തിക�ളാക്കത്തീർത്തു, മതൃ�ത്താരു �പമ്പാൽക്കളി

�കാ�ണ്ടങ്ങും �വങ്കളിയി�ട്ടാ, രു �ഗാ�രാചന�കാണ്ടുരുവു കുറിച്ചു, മണിച്ചാ�ന്തന്നും

മഷിയും കൂട്ടിക്കുങ്കുമമായ ചുവപ്പും �മളി�ച്ചങ്ങും വിശ്വവി�നാദനസാരം വാത്സ്യായനനിജ

ചരിതം ബഹുധാ മുഴുവൻ ചരതി�ച്ചഴുതിത്തീരും മണിമയഭവ�ന”

ഇത്യാദി ഗദ്യവും �നാക്കുക. നാരദ�ന്റഅവ�ഹളനം �കട്ട�പ്പാൾ മന്മഥൻ,

“�കൾ�ക്കണം വീരവാദം മുനിപരിവൃഢ, നീ

മാമകം; മങ്കമാ�ര-

ക്കാ�ക്കണം ചന്ദ്രചൂഡൻ പകലിരവു �പാരു-

ന്നാകിലിന്നാളി�ലറ്റം;

നീക്കം വന്നീടുമാകിൽപ്പുനരതിനു �ഞരി-

ച്ചമ്പു�മൻ �പാറ്റി, വില്ലും

തൂക്കുന്നു�ണ്ടന്നു�മഞാൻ �പരുവഴിയിലിര-

ന്നൂണുപി�ന്നട�മല്ലാം.” (3)
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എന്നുശപഥം �ചയ്യുന്നു. പിന്നീടു സമരത്തിന്നുള്ളസന്നാഹമായി.

“കിളി മയിലരയന്നം ചക്രവാകം കുയിൽ�പ്പ-

ണ്ണളിപടലി ച�കാരം പ്രാവു പൂ�ങ്കാഴിതാനും,

�തളിവി�നാടു ജയിപ്പാനിന്ദുചൂഡം തദാനീം

വിലുളിതനിജ�സന്യം മന്ദമന്ദം നടന്നു.” (4)

“കുറ്റംതീരും മുഴുമതി�യന്നും�കാറ്റക്കുടയുംചാരുപിടിപ്പി, �ച്ചാറ്റച്ചിന്നം മുൻപിൽവി

ളിപ്പി, ച്ചച്ഛിന്നശ്രീപൂ�മ്പാടി�കാണ്ടുദിഗന്തംമൂടി,ത്തരുണീജഘനമണി�ത്തർതന്നിൽ�ത്ത

ളി�വാടു �രാമാവലിയാം �കാടിമര�മാക്കത്തക്കനിവർത്തി�ക്കാണ്ട,ക്കള്ളക്കൺ

മുന കലഹപ്പുഞ്ചിരികളിയിൽ�ക്കാപം കർ�ണ്ണമന്ത്രം മധുരാലിംഗനമധരാചുംബന

മക�മ പുളകം പരുഷവി�ലാകന�മന്നുതുടങ്ങി രഹസ്യപ്രഹരണ�മാക്ക�ത്തരിൽ

നിറച്ചും�കാണ്ടു നട�ന്നാരു�നരം പനിമതിമുഖിമാർ പലരും പലതരമൻ�പാടു

മുന്നിലകമ്പടികൂടി” ഇത്യാദി ഗദ്യപദ്യങ്ങൾ ഗുണസമൃദ്ധങ്ങളാകുന്നു. ശ്രീപര�മശ്വ

ര�ന്റ സന്നിധാനത്തിൽ എത്തിയ�പ്പാൾ കാമൻ ത�ന്റ �സനാധ്യക്ഷന്മാ�രാടു്

ഇങ്ങ�നആജ്ഞാപിക്കുന്നു:

“�സനാനായക, ബാലമാരുത, വി�ഭാ, ചക്രാഹ്വ�യ, �കാകിലാ-

പ്രാണാധീശ്വര, ഭൃംഗരാജദയി�ത, ചക്രാംഗ�പാതങ്ങ�ള,

ഞാനാകുന്നതു നിങ്ങൾ, നിങ്ങളഖിലം ഞാ�നന്നറിഞ്ഞാസ്ഥയാ

�വണം ചന്ദ്രകി�ശാരഭൂഷവിപി�ന �ചയ്യുന്നവസ്ഥാന്തരം” (5)

കാമ�ന്റ ശരീരദാഹ�ത്ത കവി പദ്യം�കാണ്ടും ഗദ്യം�കാണ്ടും വർണ്ണിക്കുന്നുണ്ടു്.

ഗദ്യം വള�ര വിസ്തൃതമാണു്. പദ്യം താ�ഴ�ച്ചർക്കുന്നു:

“അ�പ്പാൾ മിന്നുന്ന �നറ്റിത്തിരുമിഴിനടു�വ

പൂ�വടിപ്രായമയ്യാ!

കല്പാ�ന്താദ്ദീപ്ത�വശ്വാനരസദൃശമുതിർ-

ന്നൂ കനൽച്ചാർത്തകാ�ണ്ഡ;

തൽപ്രാചു�ര്യണ �ലാകം കടുകനൽമയമായ്,

ഭസ്മ�ശഷഃ സ്മ�രാഭൂൽ

�ചാ�ല്പാങ്ങും പുഷ്പധന്വാ; ശിവശിവ! പറവാ-

നാവ�താ �ദവ�യാഗം?” (6)

കാമ�ദവ�ന്റ നിര്യാണാനന്തരം �ലാകത്തിനു വന്നു�ചർന്ന പ്രണയശൂന്യമായ

അവസ്ഥ കവി പല അന്യാദൃശങ്ങളും ഫലിതകിർമ്മീരിതങ്ങളുമായ കല്പനകൾ

പ്ര�യാഗിച്ചു വർണ്ണിക്കുന്നതാണു് ഈ ചമ്പുവിൽ വിശ്വവിസ്മാപകമായി വി�ദ്യാതി

ക്കുന്നതു്. അമ്മായി�ശ്ലാകങ്ങ�ളഴുതി�ക്കാണ്ടിരുന്ന �പാട്ടക്കവികളു�ട കാര്യം

പരുങ്ങലിലായി.

“വിശ്വത്തിലമ്മന്തിരവാദികൾക്കും

വശ്യപ്രണാശാൽ വയറും കുറഞ്ഞു;

നി�ശ്ശഷഭൂ�ദവനി�കത�മല്ലാ-

മ�ച്ചാ! സമൃദ്ധം ധനധാന്യപൂർണ്ണം.” (7)

“സാരസ്യത്തിനു �ച�ന്നാരുത്തനുമിരിപ്പീലാരുമ�മ്മനകാ-
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ഗാ�ര നാലു മണിപ്രവാളമുയ�ര�ച്ചാല്ലൂതുമില്ലാരു�മ,

പാരിൽക്കീർത്തി മികുത്ത മന്നവർ മരിച്ചാഹന്ത! �ചല്ലുംവി�ധൌജ്

നാരീണാം കഥ�പാലുമില്ല പര�ലാകാധീശശൃംഗാട�ക.” (8)

ഇങ്ങ�നആശൃംഗാരാധി�ക്ഷപം തുടർന്നു�പാകുന്നു. ഒടുവിൽ �ദവസ്ത്രീകൾഎല്ലാ

വരുംകൂടി പാർവ്വതീ�ദവി�യക്കണ്ടുവന്ദിച്ചു “ജാതിക്കുവ�ന്നാരസുഖം കള�യണ�മ

നീ” എന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുകയും �ദവി “അലമിഹ ബഹുവാ�ക്യ�രതദർത്ഥം യതി

�ഷ്യ ഫലസമുദയ�മാർത്താലീശ്വരാധീനമ�ല്ലാ” എന്നു് അവ�ര സമാശ്വസിപ്പിക്കു

കയും �ചയ്യുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ ഒരു സരസമായ കാവ്യം മലയാളത്തിലല്ലാ�ത

ഇതരഭാഷകളിലു�ണ്ടന്നു �താന്നുന്നില്ല; ഉണ്ടാകുന്നതു് അത്രഎളുപ്പവുമല്ല.

ഉമാതപസ്സു്

ഈചമ്പു മുഴുവൻ കിട്ടീട്ടില്ല. കവിയു�ട കാലം ഏക�ദശം കാമദഹനത്തി�ന്റതാ

യിരിക്കണം; പ�ക്ഷഎട്ടാംശതകത്തി�ന്റപൂർവ്വാർദ്ധമാ�ണന്നുംവരാവുന്നതാണു്.

കുമാരസംഭവം അഞ്ചാം സർഗ്ഗ�ത്ത പല ഭാഗങ്ങളിലും അനന്യശരണ�നന്ന�പാ

�ല ഉപജീവിച്ചുകാണുന്ന

കവിപുനമാ�ണന്നുപറയുവാൻപ്രയാസമുണ്ടു്. രണ്ടു�ശ്ലാകങ്ങൾമാത്രം �ചർ

ക്കുന്നു.

ഹിമവാൻ:

“ഏഴാഴിച്ചുറ്റിലുറ്റുള്ളവനി�യ മുഴുവൻ

നീരിൽവീണ്ണങ്ങഗാ�ധ

താഴാ�തകണ്ടുറപ്പി�ച്ചാരു�പാഴുതിളകാ-

�താരു പാദാഗ്രസീമാ

�താഴാ, �വരിഞ്ച�ലാകം പുതുമ�യാടു മുക-

ക്കും മുകൾക്കല്ലു മുട്ട-

ച്ചൂഴും മാണിക്യധാമാ, കുലഗിരി ഹിമവാൻ

നാമ ഭൂമൌ സമി�ന്ധ.”

വടുരൂപിയായ പര�മശ്വരൻ പാർവ്വതി�യാടു്:

“എ�ന്ന കഷ്ടം! കുലാദ്രിപ്രവരസുകൃതസാ-

ഫല്യ�വപുല്യലീലാ-

വിന്യാ�സാല്ലാസ�മ! നിൻ�താഴിലിതു തരമ-

�ല്ലാർത്തുകാണുംദശായാം;

അന്യാസാം വീടു�താറും ഗിരിശനു വശമാ-

യീടിനാൽപ്പിച്ചപൂവാൻ

പിന്നാ�ല പായുമാ�റാ നിനവു തവ പരീ-

ഹാസപാത്രീകൃതാംഗ്യാഃ?”

പാർവ്വതീസ്വയംവരം ചമ്പു:

കുമാരസംഭവം മൂന്നും അഞ്ചും സർഗ്ഗങ്ങളി�ല കഥ യഥാക്രമം കാമദഹനത്തിലും

ഉമാതപസ്സിലു�മന്ന�പാ�ല ആറു�മഴും സർഗ്ഗങ്ങളി�ല കഥ പാർവ്വതീസ്വയംവര
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ത്തിൽ പ്രതിപാദിതമായിരിക്കുന്നു. പാർവ്വതീസ്വയംവരവും പ്രാക്തനവും പ്രസന്ന

സരസവുമായ ഒരുചമ്പുവാകുന്നു. ഇതി�ന്റപ്ര�ണതാവും പുനമായിരിക്കുവാൻന്യാ

യമുണ്ടു്. താ�ഴക്കാണുന്നതു വിരഹാർത്തനായ ശിവ�ന വണ്ണിക്കുന്ന �ശ്ലാകങ്ങ

ളിൽ ഒന്നാണു്:

“�പ്രമം വായ്ക്കിന്റ ദാക്ഷായണിയു�ട വിരഹാ-

ന്മുന്ന�മ പാ��ടും തൻ

വാമാ�ങ്ക �നാക്കി�നാക്കിച്ചുടുചുട മരുവും

ദീർഘനിശ്വാസ�ലാലം,

മാമാ! തൃ�ക്കത്തലം�കാണ്ടിടയിലിടയിലാ-

ഗാമിസാപത്ന്യചിന്താ-

വ്യാ�മാഹവ്യാകുലാം �ചഞ്ചിടനടുവിൽ ന�ഭാ-

വാഹിനീം ഗുഹയന്തം” (1)

വരണമണ്ഡപത്തിൽ പ്ര�വശിക്കുന്ന പാർവ്വതീ�ദവി�യ കവി അ�നകം മ�നാഹ

രങ്ങളായ പദ്യങ്ങൾ�കാണ്ടും ഒരു ഗദ്യം �കാണ്ടും വർണ്ണിക്കുന്നു. അവയിൽനിന്നു

ചില ഭാഗങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കാം:

“ശൃംഗാരാ�ഖ്യ പ�യാധൌ ചിതറി നിറ�മഴും

ബാലക�ല്ലാലമാലാ-

ശങ്കാം നല്കുന്ന വാ�നാർമടവർനടുവിലു-

�ദ്യാതമാനാംഗവല്ലീ

മംഗല്യാനാമസാധാരണമണിഭവനം

കണ്ടുകിട്ടീ ജനാനാ-

മ�ങ്ക �ലാകത്രയീദീപിക സമനുഗതാ

ഭാരതീഭാർഗ്ഗവീഭ്യാം, (2)

ദൃഷ്ടി�ത്തല്ലിങ്കൽ മാ�നാഭവനിഗമരഹ-

സ്യ�ത്തയും വച്ചുപൂട്ടി-

�ക്കട്ടിത്താ�ക്കാ�ലാളിക്കും വിനയചതുരമ-

ന്ദാക്ഷദീക്ഷാം ഭജന്തീം

ഒ�ട്ടാ�ട്ട സങ്ക്വണൽകങ്കണമിനിയ ശചീ-

�ദവിതാൻ നിന്നു വീയി-

പ്പുഷ്ടശ്രീ �ചർന്ന �വൺചാമരമരുദവധൂ-

താളകാ�ലാകനീയാം, (3)

ഉന്നിദ്രാണാനുരാഗാം ദയിതമുടനുടൻ

കണ്ടുകണ്ടാസ്വദിപ്പാൻ

ത�ന്നക്കട്ടും നടന്നീടിന തരളതരാ-

�ലാകതാപിഞ്ഛിതാശാം,

ക�ണ്ണത്താ�താരു കാന്തിക്കടൽനടുവിൽ മുദാ

മുങ്ങുമംഗാംഗ�താ വ-

�ന്നാന്നി�ച്ചങ്ങും ദിഗ�ന്ത ചിതറി മണ�മഴും

മാരബാണപ്രപഞ്ചാം, (4)
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മതു തഞ്ചിന പഞ്ചതാര കിഞ്ചിൽ-

ച്ചിതറുംവണ്ണമുദഞ്ചിതസ്മിതാർദ്രാം,

മൃദുലാതപകന്ദളീമ�നാജ്ഞ-

ദ്യുതി �കാലുന്ന ദുകൂലമാവസാനാം, (5)

സ്തനകന്ദളി �ചറ്റു�ചറ്റുയർത്തും

കനകത്താലിവി�ലാലഹാരമാലാം,

മണികങ്കണകാഞ്ചനാംഗദശ്രീ

പിണയും �കാമള�ദാര്യുഗീസനാഥാം, (6)

അരയാലില�യാടിണങ്ങുദാ�രാ-

ദരരാജന്നവ�രാമരാജിരമ്യാം,

സ്മരവീരവിഹാരവാപി�പാ�ല

മരുവും നാഭിഗഭീരിമാഭിരാമാം, (7)

ഇനി നൽവര�വന്നറിഞ്ഞു �കാഞ്ചീ-

ടിന കാഞ്ചീവിലസന്നിതംബബിംബാം,

മദ�മന്തി മണം തുളുമ്പി മാഴ്കീ-

ടിന മാതംഗമ�ഹന്ദ്രമന്ദയാനാം.” (8)

മുതലായ പദ്യങ്ങളിൽപ്രവഹിക്കുന്ന രസംഅമൃ�താപമംത�ന്ന. താ�ഴക്കാണുന്ന

തു്ആഘട്ടത്തിലുള്ളഗദ്യത്തി�ലചില വരികളാണു്: “ഭുവനമ�ശഷം �പാലിമ�യാ

�ടാ�ക്ക�പ്പാന്നിൻനീർ�കാണ്ടൂട്ടിയ�പാ�ല; വിസ്തൃതിപൂണ്ട നഭഃ സ്ഥലമഖിലം വി

ദ്രുമമയമായ്ത്തീർക്കും�പാ�ല; കുങ്കുമവല്ലികൾ മുഹുരപി ദിശി ദിശി കുളുർമ തളിർത്തു

കുരുക്കും�പാ�ല; പുകൾ�പട �മവും ത്രിജഗതി പുത്തൻ പൂന്തുകിൽ�കാണ്ടു പുത

യ്ക്കും�പാ�ല; സ്വച്ഛത�രാദയമാശാമങ്കയർ �തച്ചിമലർക്കുല ചാർത്തും�പാ�ല; നാ

ഭീനളിനനറു�മ്പാടി നാനാനാടുകൾ �താറും തൂകും�പാ�ല; �ശാണനദത്തിൻ തും

ഗതരംഗ�ശ്രണികൾ വിയതി പരക്കും�പാ�ല; ഉലകുക�ളല്ലാമിള�വയി�ലന്നുന്നു

ദധിയിൽ വീണ്ണാറാടും�പാ�ല; സമുദിതഡംബരമംബരസീമനി സന്ധ്യാഘനതതി

യുന്തും�പാ�ല; പുനരപിവവൃ�ധ പനിമലമാതിൻ തിരുനിറ�മങ്ങും മധുരിമരംഗം.”

പാരിജാതഹരണം ചമ്പു

കവിയും കാലവും

�താണ്ണൂറ്റാറുപദ്യങ്ങളുംസംസ്കൃതത്തിലും ഭാഷയിലുംഓ�രാ ഗദ്യവും ഒരു ദണ്ഡകവും

മാത്രമുള്ള ചമ്പുവാണു് പാരിജാതഹരണ�മങ്കിലും ഗു�ണാൽകർഷം�കാണ്ടു് അതു

രാമായണചമ്പുവിനു സമശീർഷമായി പരിലസിക്കുന്നു. നരകാസുരവധവും പാരി

ജാതഹരണവും പ്രസ്തുത ചമ്പുവിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ടു്. പ്ര�ണതാവു സാമൂതിരിപ്പാ

ട്ടി�ല �സനാനായകനായിരുന്ന തറയ്ക്കൽ വാരിയരാ�ണന്നു് ആ ചമ്പുവി�ന്റ ഒരാ

ദർശഗ്രന്ഥത്തിൽ കാണുന്ന അ�ധാലിഖിതമായ പദ്യത്തിൽ നിന്നു സ്പഷ്ടമാകുന്നു:

“ആദിഷ്ടഃ പര�സന്യവാരണഘടാഗണ്ഡസ്ഥലാസ്ഫാല�ന-

രായാ�താഗ്രഗഡുപ്രകീർണ്ണകരസം�ശ്ലഷപ്ര�മാദിശ്രിയാ
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�ശലാബ്ധീശ്വര�സന്യനായകവരഃ ശ്രീപാർശ്വ�ജാഹം കൃതീ

നിർമ്മിച്ചൂ പരി�ചാടിമാം കൃതിസുധാം നല്പാരിജാതാഹൃതിം.”

�കാഴി�ക്കാട്ടുനിന്നു നിലമ്പൂ�രക്കുള്ള തീവണ്ടിപ്പാതയിൽ വല്ലപ്പുഴ�സ്റ്റഷനു സമീപ

മാണു് തറയ്ക്കൽ വാരിയ�മന്നും അതി�ല കാരണവന്മാർ പണ്ടു പരമ്പരയാ സാമൂ

തിരി�ക്കാവിലക�ത്ത �സനാനികളായിരുന്നു എന്നും അറിയുന്നു. ഗ്രന്ഥകാര�ന്റ

നാമ�ധയ�മ�ന്തന്നുള്ളതിനു് ഒരു സൂചനയുമില്ല. അ�ദ്ദഹം അടിയുറച്ച ഒരുസംസ്കൃ

തപണ്ഡിതനും അതിപ്രതിഭാശാലിയായ ഒരു മഹാകവിയുമായിരുന്നു. കാല�ത്ത

പ്പറ്റിപരിച്ഛിന്നമായി ഒന്നുംപ്രസ്താവിക്കുവാൻതരമില്ലാ�തയിരിക്കുന്നുഎങ്കിലും ‘നാ

ണി�ന്റ’, ‘തണ്ടീടും’, ‘വിരൺ’, ‘നാടി�ക്കാള്ളുക’ മുതലായപഴയപദങ്ങളിൽനിന്നും

മറ്റുംപ്രസ്തുതകവി �കാല്ലംഏഴാം ശതകത്തിൽജീവിച്ചിരുന്നതായി കണക്കാക്കാം.

ചില പദ്യങ്ങൾ ചുവ�ട �ചർക്കുന്നു.

ശ്രീകൃഷ്ണ�ന്റ ശാർങ്ഗം:

ശ്രീശാർങ്ഗം പള്ളിവിൽ �പാന്നതിരഭസ�മഴു-

ന്നള്ളുമ�ന്നരമാശാ-

മാശാപാലാവലീനാം �ചറുതു ഫലവതീം

കല്പയന്നത്ഭുതാത്മാ

�ര�ജ രാജീവനാഭൻ നഭസി മഹിതമാ-

�ഹന്ദ്ര �കാദണ്ഡവല്ലീം

�ത�ജാരൂപാമുപാ�ന്ത തടവി വടിവു�ക-

�ക്കാണ്ട ന�ല്ക്കാണ്ടൽ�പാ�ല.” (1)

�വ്യാമയാനം�ചയ്യുന്നശ്രീകൃഷ്ണൻ:

ശ്രീവത്സം�കാണ്ടു�മ�റ�പ്പരിക മണ�മഴും

കൌസ്തുഭം�കാണ്ടുമയ്യാ!

താവിത്തഞ്ചുന്നകാഞ്ചീമകുടകടകമ-

ഞ്ജീരഹാരാദി�കാണ്ടും

വ്യാവല്ഗ�ദ്വജയന്തീബഹളപരിമള-

ഭ്രാന്തപുഷ്പന്ധയാളീ-

�വവശ്യം�കാണ്ടുമാഭാസത നഭസി തദാ

സത്യഭാമാസഹായൻ.” (2)

ഇന്ദ്രാണിയു�ട സസംഭ്രമമായ പ്രയാണം:

“ഒടു�ന്നരത്തുതസ്യാ നിടിലതടമുടൻ

കമ്രഘർമ്മാംബുപൂരം

�തടുന്നൂ; ചായൽ ചായുന്നിതു; പുനരഴിയു-

ന്നൂബലാൽ നീവിബന്ധം;

പാ�ട പാ�ട ക�പാലങ്ങളിലുലയുമണി-

ക്കണ്ഡലദ്വന്ദ്വമു�ച്ച-

രാടുന്നൂ; കാഞ്ചി പാടുന്നിതു; പഥി �പാഴിയു-

ന്നൂ ശിഖാമാല്യജാലം.” (3)

സത്യഭാമ�യാടു വാഗ്വാദത്തിൽ �താറ്റ ഇന്ദ്രാണി ഭർത്താവി�ന �നാക്കുന്നതു്:
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“സാ പു�ലാമസുത �നാക്കിനാൾ തദാ

വാ പറഞ്ഞതു �പാറാഞ്ഞുവാസവം

�കാപചാപലകലാവിജൃംഭിത-

ഭ്രൂ ഭയങ്കരവി�ലാചനാഞ്ചലാ.” (4)

ശ്രീകൃഷ്ണനും �ദ�വന്ദ്രനും തമ്മിലുള്ളയുദ്ധം:

“ഉൾ�ക്കാപം പൂണ്ടു ലക്ഷ്മീദയിതനുമമരാ-

ധീശനും തമ്മി�ലയ്യും

നൽക്കൂരമ്പിൻകദം�ബരിടയിലുടനുടൻ

തമ്മി�ലറ്റുജ്ജ്വലാം�ഗഃ

ഉ�ഗ്രര�ങ്ങാക്ക മൂടീ ഭയവിവശസുര-

വ്രാതമന്യൂനപീഡാ-

വ്യ�ഗ്രശ്ശൂൽക്കാര�ഘാഷപ്രശമിതഭുജഗാ-

ഡംബ�രരംബരാന്തം.” (5)

ശചീ�ദവിക്കം സത്യഭാമയ്ക്കും തമ്മിലുണ്ടായ വാക്കലഹം കവി നിരതിശയമായ

മ�നാധർമ്മവിലാസ�ത്താടുകൂടി വർണ്ണിക്കുന്നു: “പാരിജാതവൃക്ഷം �മാഷ്ടിക്കുവാൻ

വന്നതുമരിക്കുവാൻ മ�റ്റാരു മാർഗ്ഗം കാണാഞ്ഞിട്ടാ�ണാ”എന്നു് ഇന്ദ്രാണി �ചാദി

ച്ചതിനു് അതി�ന്റഹരണത്തിനു് ഒരുങ്ങുന്നതു് ഇന്ദ്രമാതാവി�ന്റകണ്ഡലം �മാഷ്ടിച്ച

നരകാസുര�ന �കാന്ന ത�ന്റ പ്രാണനാഥനാ�ണന്നും “ആയിരം കണ്ണുലാവും

ഭംഗിക്കാരന്നിതിന്നു�ണ്ടാരു പരിഭവ�മന്നാകിൽ വന്നാലുമ�ങ്ക” എന്നും ഭാമ മറു

പടി പറയുന്നു. അങ്ങി�ന ആ സ്ത്രീകളു�ട ഉക്തിപ്രത്യുക്തികൾ ഒന്നി�നാന്നു മൂത്തു്

ഒടുവിൽ ഇന്ദ്രാണി

“�കളി�പ്പാൾ തവ �യാഗ്യമായതു മുരിക്കിൻപൂവസ�ത്ത! പരം

ചാള�ച്ചാറ്റിനു പാമുറത്തില തു�ലാ�മന്നുള്ള �ചാല്ലില്ല�യാ?”

എന്നു ഗർജ്ജിക്കുകയും അതിനു ഭാമ “താഡിപ്പാൻ �താന്നുമ�ത്ര �ചകിടു �പാളി

�യനിൻ വാക്കു �കൾക്കും ദശായാം”എന്നും മറ്റും വീണ്ടും കൂസൽകൂടാ�ത ഉത്തരം

പറയുകയും �ചയ്യുന്നു. ഈവാക്കലഹമാണു് ഇന്ദ്രനുംകൃഷ്ണനുംതമ്മിലുള്ളയുദ്ധത്തി

നു കാരണ�മന്നു് കവി ഉപപാദിക്കുന്നു.

മറ്റു ചമ്പുക്കൾ

പഴയ രീതിയിൽ പുനത്തി�ന്റ കൃതിക�ള അനുകരിച്ചുള്ള ചമ്പുക്കൾ ഭൂരിപക്ഷവും

�കാല്ലംഏഴുംഎട്ടും ശതകങ്ങളിലാണു്ആവിർഭവിച്ചിട്ടുള്ളതു്. അപൂർവ്വം ചില ചമ്പു

ക്കൾ ഒമ്പതാം ശതകത്തി�ന്റ പൂർവ്വാർദ്ധത്തിലും വിരചിതങ്ങളായി കാണുന്നു.

അവയു�ട�യല്ലാം കാലം ഖണ്ഡിച്ചു പറവാൻ വള�ര പ്രയാസമുണ്ടു്. അതു�കാണ്ടു്

ഇതര ചമ്പുക്ക�ളപ്പറ്റി എട്ടാം ശതകത്തി�ല കൃതികളു�ട കൂട്ടത്തിൽ പ്രസ്താവി

ക്കാം. പൂർവ്വകവികളാൽഅക്ഷുണ്ണമ�ല്ലങ്കിലും പുനം വിസ്തൃതികൂട്ടി മിനുസ�പ്പടുത്തി

രാജരഥ്യയാക്കിയ ചമ്പൂപ്രസ്ഥാനം ഭാഷാസാഹിത്യത്തിനു് ഒരു അനർഘാലങ്കാര

മായി പരിണമിച്ചു എന്നു് അനുവാചകന്മാ�ര വീണ്ടും അനുസ്മരിപ്പിച്ചു�കാണ്ടു് ഈ

അദ്ധ്യായം ഇവി�ട സമാപിപ്പിക്കാം.
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(ക്രി. പി. പതിനഞ്ചാം ശതകം)

ച�ന്ദ്രാത്സവം മുതലായ കൃതികൾ

മണിപ്രവാളസാഹിത്യമാലയു�ട നടുനായകമായി �ശാഭിക്കുന്ന ഒരു മ�നാ�മാഹ

നമായ കാവ്യമാകുന്നു ച�ന്ദ്രാത്സവം. ഇതിനു ചന്ദ്രികാ മ�ഹാത്സവ�മന്നും �മദി

നീചന്ദ്രി�കാത്സവം എന്നുംകൂടി �പരുകൾ കാണ്മാനുണ്ടു്. ഗ്രന്ഥം അഞ്ചു ഖണ്ഡങ്ങ

ളായി വിഭജിക്ക�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു. അഞ്ചിലുംകൂടി അഞ്ഞൂ�റ്റഴുപ�താളം �ശ്ലാകങ്ങൾ

അടങ്ങീട്ടുണ്ടു്. ഒന്നാമ�ത്തയും അഞ്ചാമ�ത്തയും ഖണ്ഡങ്ങൾ മാലിനിയിലും രണ്ടാ

മ�ത്തഖണ്ഡംവസന്തതിലകത്തിലും മൂന്നാമ�ത്തതു് ഉപജാതിയിലും നാലാമ�ത്ത

തു് ദ്രുതവിളംബിതം തുടങ്ങി പല വൃത്തങ്ങളിലുമാണു് നിബന്ധിക്ക�പ്പട്ടിരിക്കുന്നതു്.

രചനാസൌഷ്ഠവംഇത്രമാത്രംതികഞ്ഞിട്ടുള്ളമ�റ്റാരുകൃതി ഭാഷാസാഹിത്യത്തിൽ

ഇല്ലത�ന്ന. അചുംബിതങ്ങളായഅനവധിആശയരത്നങ്ങൾക്കുംപ്രസ്തുതകൃതിപ്ര

കൃഷ്ടമായ ആകരമാണു്. ഭരതചരിത�മന്ന സംസ്കൃതകാവ്യത്തി�ന്റ അനുരണനം

അപൂർവ്വം ചില പദ്യങ്ങളിൽ �കൾക്കാ�മങ്കിലുംഅതുസാരമാ�ക്കണ്ടതില്ല. ശൃംഗാ

രരസപ്രധാനമായഈവാങ്മയത്തിൽ കവി ആദ്യന്തം ലളിതമധുരങ്ങളായ ശബ്ദ

ങ്ങൾ�കാണ്ടു മാത്ര�മ വ്യാപരിക്കുന്നുള്ളൂ.

“മന്ദാരകുന്ദമകരന്ദസിതാരവിന്ദ-

മന്ദസ്മിതാദിപദ�മ �ചവിയിൽ�പ്പാരുന്നൂ;

എന്നും നടുങ്ങുമബലാ പരുഷപ്ര�യാ�ഗ

വാതാവധൂതനവകുങ്കുമവല്ലരീവ”

എന്നു കവി നായികയു�ട മാതാവി�നപ്പറ്റി �ഘാഷിക്കുന്ന പ്രശസ്തി അ�ദ്ദഹത്തി

�ന്റ കവിതയ്ക്കും �യാജിപ്പിക്കാവുന്നതാണു്.

കവിയു�ട കാല�ദശങ്ങൾ

ച�ന്ദ്രാത്സവകാര�ന്റ �പ�ര�ന്തന്നറിവാൻ ഒരു മാർഗവുമില്ല. ‘മദനസമരസമ്മർ

ദ്ദ’, ‘ഉചിതരസവിചാ�ര’, ‘മധു�മാഴി പുന�മന്നാ നൽക്കവീ�ന്ദ്രണ’, ‘ശ്രീശങ്ക�രണ

വിദുഷാ കവിസാർവഭൌ�മണ’ ഇത്യാദി പദ്യങ്ങളിൽനിന്നു് അ�ദ്ദഹവും പുനവും
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ശങ്കരകവിയും സമകാലികന്മാരാ�ണന്നു സ്പഷ്ടമാകുന്നു. തന്മൂലം അ�ദ്ദഹം �കാ

ല്ലം ഏഴാം ശതകത്തി�ന്റ ഉത്തരാർദ്ധത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നതായും സിദ്ധിക്കുന്നു.

കവി ത�ന്റആചാര്യ�ന ഗ്രന്ഥാരംഭത്തിൽ,

“�പരുമ തകു�മാ�രാ�രാ �വദശാഖാവിശാലം

ബുധമധുകരമാലാലീഢശാസ്ത്രപ്രസൂനം” എന്നും

“�തളിവിളകിന ലക്ഷ്മീവല്ലഭാവാസഭൂ�മ-

രനുപമപരമാർത്ഥജ്ഞാനപൂർ�ണ്ണന്ദുധാമ്നഃ”

എന്നും മറ്റും സ്തുതിക്കുന്നു�ണ്ടങ്കിലും ആ ഗുരുവി�ന്റ ജന്മഭൂമിയായ ‘ലക്ഷ്മീവല്ലഭ’ഗ്രാ

മം ഏ�തന്നു നിർണ്ണയിക്കുവാൻ പാടില്ലാ�തയാണിരിക്കുന്നതു്. തിരുവല്ലായല്ല;

�പരു�ഞ്ചല്ലൂരാ�ണാ എന്നു സംശയമുണ്ടു്. ഗ്രന്ഥകാരൻ ഗുരുവായൂരിനു മൂന്നുനാ

ഴിക കിഴക്കു മാറി സ്ഥിതി�ചയ്യുന്ന അരിയന്നൂർ (അരിയനൂർ; ഹരികന്യാപുരം)

ക്കാവി�ല ഭഗവതിയു�ട ഭക്തനായിരുന്നുഎന്നുള്ളതിനു

“നിഗമവിടപിശാഖാലംബിനീ സൽഫലാപ്ത്യാ

സുകൃതിക�ള വിദൂരസ്ഥാനപി പ്രീണയന്തീ

അനവധിതരമൂലാകാംക്ഷിതം കല്പവല്ലീ

ദിശതു ഹരികുമാരീമന്ദിരാവാസിനീ നഃ”

എന്ന മംഗലാചരണപദ്യം സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു. അ�ദ്ദഹംഅരിയന്നൂർക്കാവിലും

തൃശ്ശൂരിലും വന്നു�ചർന്നതു �കാലത്തുനാട്ടു നിന്നാ�ണാഎന്നുശങ്കിക്കത്തക്കവണ്ണം

ഒരു സൂചന കാവ്യത്തി�ന്റ നാലാംഖണ്ഡത്തിൽ കാണ്മാനുണ്ടു്. പുനത്തിനും ശങ്കര

കവിക്കും യഥാക്രമം �പ്രമഭാജനങ്ങളായിരുന്ന മാര�ലഖ�യയും മാനവീ�മനക�യ

യും പറ്റി ഇരുപത്തിമൂന്നാമധ്യായത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട�ല്ലാ. ച�ന്ദ്രാത്സവത്തി

നു വന്നു�ചരുന്ന സുന്ദരിമാരിൽ നമ്മു�ട കാവ്യകാരൻ അഭ്യർഹിതത്വം നല്കുന്നതു്

അവർക്കുരണ്ടു�പർക്കുമാണു്. ഇതുസ്വ�ദശാഭിമാനത്താൽ�പ്രരിതമല്ല�യാഎന്നു

ഞാൻ ശങ്കിക്കുന്നു. ഏതായാലും അ�ദ്ദഹം ഒരു നമ്പൂരിയായിരുന്നുഎന്നും �ചങ്ങ

ന്നൂർ മുതൽ തളിപ്പറമ്പുവ�രയുള്ള സകല മലയാളബ്രാഹ്മണഗ്രാമങ്ങ�ളയും പറ്റി

അ�ദ്ദഹത്തിനു നല്ലഅറിവുണ്ടായിരുന്നുഎന്നും നിസ്സംശയമായി പറയാം.

ഇതിവൃത്തം

മരതകപർവ്വതത്തി�ന്റ ശൃംഗത്തിൽ ഒരു കിന്നരസുന്ദരി ത�ന്റ പ്രിയതമനായ

ഒരു ഗന്ധർവ�നാടുകൂടി മലയവായുവിനാൽ സംഭാവിതയായി സുഖിക്കുന്ന കാല

ത്തു് ഒരു പരിമളം അവി�ട പരക്ക�വ ആ ഗന്ധം ഏ�താ ഒരു പുഷ്പത്തിൽ നി

ന്നായിരിക്കണ�മന്നു സങ്കല്പിച്ചു് ആ പുഷ്പം �കാണ്ടുവരണ�മന്നു് അ�ദ്ദഹ�ത്താടു്

അ�പക്ഷിച്ചു. ആ സൌരഭ്യത്തി�ന്റ ഉൽപത്തി കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ പര്യടനം �ചയ്തു്

ഗന്ധർവൻ �കാച്ചിയിൽ തൃശ്ശിവ�പരൂരിനടുത്തുള്ളചിറ്റിലപ്പള്ളിനാട്ടിൽ വന്നു. ആ

സ്ഥലത്തു �മദിനീ�വണ്ണിലാവു് എന്ന �വശ്യ ച�ന്ദ്രാത്സവം ആ�ഘാഷിക്കുവാൻ

ഉദ്യമിക്കുകയാ�ണന്നും തത്സംബന്ധമായുള്ള ദീപവർത്തികയിൽ നിന്നു് ഉയരുന്ന

താണു് തനിക്കും ത�ന്റ �പ്രയസിക്കും ആനന്ദം നല്കിയ പരിമളം എന്നും അറിഞ്ഞു്

ആ �വ്യാമചാരി അവി�ട ആറു ദിവസം താമസിച്ചു് ആ ആ�ഘാഷങ്ങൾ കണ്ടു

തിരി�യ�പ്പായി വൃത്താന്ത�മല്ലാം കിന്നരി�യ വർണ്ണിച്ചു�കൾപ്പിച്ചു. ഇതാണു് ഇതി

വൃത്തത്തി�ന്റ ഉ�പാൽഘാതം.
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പിന്നീടു കഥആരംഭിക്കുന്നു. അതു �കരളത്തി�ന്റ ഉജ്ജ്വലമായ ഒരു പ്രശസ്തി

�യാടുകൂടിയാകയാൽ ആഘട്ടത്തിലുള്ള പദ്യങ്ങൾ ഇവി�ട ഉദ്ധരിക്കുന്നതു് ഉചിത

മായിരിക്കു�മന്നുഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു:

“പരഭൃത�മാഴി, ചുറ്റും മറ്റു ഖണ്ഡങ്ങ�ളട്ടു-

ണ്ടതിലുമധികഹൃദ്യം ദക്ഷിണം ഭാരതാഖ്യം,

വിളനിലമലർമാതിന്നംഗജന്നും ത്രി�ലാകീ-

�ചറു�താടുകുറി�പാ�ല �ചരമാൻനാടു യസ്മിൻ; (1)

ദുരിതഭരമകറ്റിപ്പാപിനാമാത്മശു�ദ്ധ്യ

മരുവുമഖില പുണ്യ�ക്ഷത്രതീർത്ഥാഭിരാമം1

അമരമുനിമുനീ�ന്ദ്രർവന്ദിതം വിശ്വവന്ദ്യം

ശിവശിവ! ശിവ�പരൂർ�ക്ഷത്രമാഭാതി യസ്മിൻ; (2)

വിബുധപുരപുരന്ധ്രീപാണിപത്മാർപ്പിതാം�ഭാ-

രുഹമധുരമരന്ദക്ലിന്നപര്യന്തഭാഗം

സുകൃതസുലഭ�മാ�രാ സുന്ദരീമന്ദഹാസ-

ദ്യുതിശിശിരമനന്ത�ക്ഷത്രമാഭാതി യസ്മിൻ; (3)

ഹരിമുരളിനിനാദം �കാമളം �കട്ടജസ്രം

മലിയുമഖിലപാഷാണാംബുജംബാളിതാന്തം

ഉചിതമമൃതമക്ഷ്ണാം �ഗാകുലാനന്ദഹുംഭാ-

രവമുഖരിതഹർമ്മ്യം �ചമ്മരം ഭാതി യസ്മിൻ; (4)

ശിഖരിജലധിനാഥശ്രീനടീരംഗമംഗീ-

കൃതവിവിധവിചിത്രാശ്ചര്യമാ�ഘാത്സവാഢ്യം

മതിൽമുതുകിലടങ്ങീടും പ�യാവാഹമംഹ-

ശ്ശമനമിനിയ നാവാ�ക്ഷത്രമാഭാതി യസ്മിൻ; (5)

സകലഫലസമൃ�ദ്ധ്യ �കരളാനാം, പ്രതാപം

�പരിയ പരശുരാമസ്യാജ്ഞയാ യത്ര നിത്യം

കനി�വാടു മഴ കാലം പാർത്തുപാർത്തർഭകാണാം

ജനനി മുല �കാടുപ്പാ�നന്ന�പാ�ല വരുന്നു.” (6)

ഈ �ശ്ലാകങ്ങളിൽ തൃശ്ശൂർ, തിരുവനന്തപുരം, തൃ�ച്ചമ്മരം, തിരുനാവാ എന്നീ �ക്ഷ

ത്രങ്ങൾസ്മൃതങ്ങളായിരിക്കുന്നു. അവി�ട ‘അവനിനളിന�പാന്നിൻകർണ്ണികാഭ’മാ

യി ചിറ്റിലപ്പള്ളിഎ�ന്നാരുനാടു�ണ്ടന്നുംഅതി�ന്റ ഒരു ഭാഗമാണു്അവുങ്ങുന്നുനാ

�ടന്നും,ആനാട്ടിൽപുത്തൂ�ര�ന്നാരു ഉദ്യാനംസമുല്ലസിക്കുന്നുഎന്നുംകവി ഉപക്ര

മരൂപത്തിൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. അവുങ്ങുന്നും പൂങ്കുന്നും ഒന്നല്ല. പൂങ്കുന്നു് അ�ല്ലങ്കിൽ

�പാങ്ങണം എന്നസ്ഥലം തൃശ്ശൂരിനു് ഒന്നുകൂടി സമീപമാ�ണങ്കിലും അതി�നയല്ല

ഗ്രന്ഥകാരൻ പരാമർശിയ്ക്കുന്നതു്. ‘അവുങ്ങുന്നു്’ എന്നുത�ന്നയാണു് പഴയ പ്രതീക

ങ്ങളിൽ കാണുന്നസംജ്ഞയും. ചിറ്റിലപ്പള്ളി തൃശ്ശൂരിനു വടക്കുപടിഞ്ഞാറു നാലഞ്ചു

1 അഭിപൂർണ്ണം എന്നുപാഠാന്തരം
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നാഴികഅക�ലയായി കിടക്കുന്ന ഒരുപ്ര�ദശമാണു്. നാലുനാഴിക കിഴക്കായി പു

ത്തൂ�ര�ന്നാരു �ദശവുമുണ്ടു്. അതു തൃശ്ശൂർ വടക്കുന്നാഥ�ക്ഷത്രത്തിൽനിന്നു വിദൂരമ

ല്ലായിരുന്നുഎന്നു്

“തസ്മിൻക്ഷ�ണകിന്നു ഭവിഷ്യതീതി

വിഷാദമാസീദസിതായതാക്ഷ്യാഃ;

�ത�ങ്കലനാഥപ്രതി�ബാധ�ഹതു-

ശ്ശംഖധ്വനിസ്തം പുനരുന്മമാർജ്ജ”

എന്ന �ശ്ലാകത്തിൽനിന്നു �വളി�പ്പടുന്നു. അക്കാലത്തു ചിറ്റിലപ്പള്ളിനാടു പരിപാ

ലിച്ചിരുന്നതു തലപ്പള്ളി രാജവംശത്തി�ല മനക്കുളത്തു ശാഖയിൽ�പ്പട്ട ‘കണ്ടൻ

�കാത’ എന്ന രാജാവായിരുന്നു. ‘അതിന്നു ശാസ്താ പുനരിന്നു കണ്ടൻ�കാത ക്ഷ

മാപാലനുദാര�ചതാഃ’ എന്നും ‘മണിഗൃഹമഥ കണ്ടൻ�കാത �പാന്നാവിരാസീൽ’

എന്നുമുള്ള വാക്യങ്ങൾ �നാക്കുക. ‘ശ്രീരാമവർമ്മനൃപതിർമതിമാൻ യദാര്യശ്രീക

ണ്ഠവംശകലശാം ബുധിപൂർണ്ണചന്ദ്രഃ’ എന്നു �കാല്ലം പത്താംശതകത്തിൽ രാമപാ

ണിവാദനും ത�ന്റ പുരസ്കർത്താവായ അന്ന�ത്ത മനക്കുളത്തു രാജാവി�ന മുകുന്ദ

ശതകത്തിൽ വർണ്ണിക്കുന്നു. ‘മനക്കുളം’ രാജകുടുംബത്തി�ന്റ സ്ഥാനം ഇ�പ്പാൾ

കുന്നങ്കുളത്താ�ണങ്കിലും ച�ന്ദ്രാത്സവകഥ നടന്ന പ്ര�ദശം പണ്ടു് ആ കുടുംബത്തി

�ന്റ അധീനതയിലായിരുന്നു എന്നു് ഊഹിക്കത്തക്കവിധത്തിൽ അതിനു് ഇന്നും

ആപ്ര�ദശത്തിനുസമീപമായി മടപ്പാടുകളുണ്ടു്.

പുത്തൂരിൽ ‘മതി’ എന്നു കാലാന്തരത്തിൽ �പർ സിദ്ധിച്ച ഒരു �വശ്യാംഗന

ജനിച്ചു.

“കാന്തിപ്രഭാപടലകർബുരിതാംഗവല്ലീം

വത്സാം വി�ലാക്യ ജനനീ വടി�വാട�വാചൽ

എല്ലാമി�ത മതി നമുക്കിനി�യന്നു; �തന

രൂഢാ തതഃപ്രഭൃതി സാ മതി�യന്നു �ലാ�ക.”

നായികതനിക്കുപുത്രിയായി ജനിച്ച�പ്പാൾ ‘എനിയ്ക്കു് ഇനിഎല്ലാം ഇതു മതി’എന്നു

മാതാവു പറകയാലാണ�ത്ര മകൾക്കു മതി�യന്നു �പർ വന്നതു്. സന്താനാഭാവ

ത്താൽആസുന്ദരി വള�ര �ഖദിച്ചു പല വ്രതങ്ങളും �നാറ്റു കാലയാപനം �ചയ്യുന്ന

അവസരത്തിൽ ഒരിക്കൽ മന്മഥ�ന പൂജിക്ക�വ, ആ �ദവൻ “സരസിജമുഖി, �സ

വിച്ചീടു മാം പഞ്ചതാരവ്രതവിധിഭിഃ” എന്നു് ഉപ�ദശിക്കുന്നു. നായിക ഒരു �വളുത്ത

വാവിൻനാൾ രാത്രിയിൽ ആ വ്രതം അനുഷ്ഠിച്ചു തദനന്തരം ഉറങ്ങു�മ്പാൾ കാമ�ദ

വൻ, വസന്തൻ ചന്ദ്രൻ ഇവ�രാടുകൂടി, അവളു�ട മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷീഭവിച്ചു പൂർവവൃ

ത്താന്തം പറഞ്ഞു�കൾപ്പിക്കുന്നു. ഒരു കാലത്തുശചീ�ദവി ച�ന്ദ്രാത്സവംആ�ഘാ

ഷിക്കു�മ്പാൾ �മനകഅവി�ട �ചന്നഘട്ടത്തിൽരംഗസ്ഥിതനായപൂർണ്ണചന്ദ്ര�ന

കാണുകയും അവർ രണ്ടു�പരും അ�ന്യാന്യം വശീകൃതരാകുകയും �ചയ്തു. പാരിജാ

തത്തണലിൽ പി�റ്റ ദിവസം ഒന്നിച്ചു കൂടാ�മന്നു് അവർ ‘മിഴിമുന�യന്നും തൂലികാ

�ഗ്രണ’ കുറിച്ചസ�ങ്കതം ചന്ദ്ര�ന്റ മടിയിലിരുന്നചന്ദ്രിക മനസ്സിലാക്കുകയും നിർദ്ദി

ഷ്ടമായസ്ഥലത്തുംസമയത്തും�മനകയാണു്താൻഎന്നുചന്ദ്ര�നഭ്രമിപ്പിച്ചു്ആ�ദ

വനുമായി രമിക്കുകയും�ചയ്തു. അ�പ്പാൾ�മനകത�ന്നഅവി�ട �ചല്ലുകയുംചന്ദ്രൻ

സത്യസ്ഥിതി മനസ്സിലാക്കി ചന്ദ്രിക�യ

“കുലയുവതിപതാ�ക, വാര�യാ�ഷവ ന�മ്മ-
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ക്കമനി, വിഗതശങ്കം നീ ചതി�ച്ചാരുമൂലം

അവനിയി�ലാരു നൂറ്റാ�ണ്ടതു �പായ് വാര�യാഷാ-

നുഭവമനുഭവിച്ചീടാശു മച്ഛാപ�വഗാൽ”

എന്നു ശപിക്കുകയും �ചയ്തു. ചന്ദ്രിക താപാർത്തയായി ഉടൻ ശാപ�മാക്ഷം യാചി

ച്ചു. അതിനു ചന്ദ്രൻ

“കലവിജയപതാ�ക, ഭൂത�ല �പായ്പ്പിറന്നാ-

ലിനി വിര�വാടു �ചയ്  വൂ പൂർണ്ണച�ന്ദ്രാത്സവം നീ;

അതു നിരുപമമസ്മൽപ്രീണനം; ഞാൻ വരുന്നു-

ണ്ടവി�ട നിയതം”

എന്നരുളി�ച്ചയ്തു. ചന്ദ്രികയ്ക്കു മതിയിൽ ഭൂജാതയാകുവാനുള്ളആഗ്രഹം കാമ�ദവൻ

ധരിപ്പിക്കുകയുംഅതിൽ മതി വള�ര സ�ന്താഷിച്ചു പി�ന്നയും കു�റക്കാലം ഓ�രാ

പുണ്യകർമ്മങ്ങൾഅനുഷ്ഠിക്കുകയും �ചയ്യുന്നു. അങ്ങ�നയിരി�ക്കഅവൾ

“�വൺമാടത്തിന്നു �മ�ലനിലയി�ലാരു ദിനം

മാരസംഗ്രാമരം�ഗ

സമ്മാനിച്ചാസ്വദിച്ചൻ�പാടു മലയമരുൽ-

കന്ദളാൻ മന്ദ�വഗാൻ

കമ്രാംഗീ കണ്ണട�ച്ചാരളവഖിലകലാ-

സുന്ദരീമിന്ദുലക്ഷ്മീ-

മമ്ലാനാം വന്നകംപുക്കതു പുനരുദ�ര

കണ്ടു �മ�ല്ലന്നുണർന്നാൾ”

എന്നുകവി പ്രസ്താവിക്കുന്നു. അതാണു് പ്രഥമഭാഗത്തി�ന്റഅവസാന�ശ്ലാകം.

ദ്വിതീയഭാഗം മതിയു�ട ഗർഭവർണ്ണനം�കാണ്ടു് ആരംഭിക്കുന്നു. അനന്തരം

“ഇത്ഥം ഗ�തഷു ദിവ�സഷു �തളിഞ്ഞലക്ഷ്മ്യാ

സാകം തദീയജഠരാമൃതവാരിരാ�ശഃ

ആവിർബഭൂവസുഭഗാ സുകൃ�തക�ഭാഗ്യാ

കന്യാമയീ കമനി, കാചന കല്പവല്ലീ.”

അവളു�ട ഉദരത്തിൽനിന്നു് അതി സൌന്ദര്യവതിയായ ഒരു കുമാരി ജനിക്കുകയും,

അ�പ്പാൾ

“നൂറ്റാണ്ടു വാഴ്ക നുര�പാങ്ങിന ദുഗ്ദ്ധപാ�ഥാ-

നാ�ഥാപ�മന യശസാ പരിപൂര്യ �ലാകം”

എന്നു് അശരീരിവാക്കുണ്ടാകുകയും �ചയ്യുന്നു. ആ കുമാരിയാണു് കാവ്യത്തി�ല നാ

യിക എന്നു പറ�യണ്ടതില്ല�ല്ലാ. അവൾക്കു ‘�മദിനീ�വണ്ണിലാവു് ’ എന്നു �പരിടു

വാനുള്ളകാരണ�ത്തപ്പറ്റി കവി ഇങ്ങ�ന വ്യപ�ദശിക്കുന്നു:

“കീർത്ത്യാ പിറന്നളവു �മദിനി �വണ്ണിലാ�വ-

�ക്കാ�ണ്ടന്റവണ്ണമഴ�കാടു കുളുർത്ത�താർത്തും

വിദ്വജ്ജനംഝടിതി �മദിനി�വണ്ണിലാ�വ-

ന്റൻ�പാടു നാമകരണം ച തതാന തസ്യാഃ.”

LINKS TO
CHAPTERS TOC 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32



194 അദ്ധ്യായം 24. മണിപ്രവാളസാഹിത്യം (തുടർച്ച)

പിന്നീടു കുമാരിയു�ട ബാലക്രീഡാവർണ്ണനമാണു് സന്ദർഭം. പന്താട്ടം, ചിന്തുപാ

ടൽ, ചൂതു്, ചതുരംഗം, പമ്പരംകറക്കൽ, ഓണക്കളി മുതലായ വി�നാദങ്ങളിൽ

അവൾആർജ്ജിച്ച�വദഗ്ദ്ധ്യ�ത്തപരാമർശിക്കുന്നകൂട്ടത്തിൽ

“ഭാഷാവി�ശഷ�മാടു പത്തടവും പഠിച്ചാ-

ളയ്യാണ്ടി�ല കുസുമസായക�കതുമാലാ”

എന്നുകൂടി കവി പറയുന്നു. പിന്നീടു നായികയു�ട യൌവനവും തദനുരൂപമായ സൌ

ന്ദര്യവുമാണു് വർണ്ണനാവിഷയം. അ�താടുകൂടി രണ്ടാംഭാഗം കഴിയുന്നു.

മൂന്നാംഭാഗത്തിൽ �മദിനീ�വണ്ണിലാവു സഖിക�ള വിളിച്ചുവരുത്തി അവ�രാടു്

“ച�ന്ദ്രാത്സവം പണ്ടിഹഞാൻ പിറപ്പാൻ

�നർന്നൂ മദീയാ ജനനീ കി�ലഷാ;

അതിന്നു കാലം പുന�രക�ദശ-

മി�തന്നുമു�ണ്ടന്നതു�നവ ജാ�ന”

എന്നു പറയുകയും അതു നട�ത്തണ്ട�തങ്ങ�ന�യന്നു് അവരുമായി പര്യാ�ലാചി

ക്കുകയും �ചയ്യുന്നു. ശ്രീമംഗലം എന്ന �പരിൽ നായിക പുത്തനായി പണിയിച്ച

“�ത്ര�ലാക്യ ലക്ഷ്മീമണിമണ്ഡപാഭ” മായ ഭവനത്തി�ല മന്ത്രശാലയിൽ�വച്ചാ

ണു് ആ�ലാചന നടക്കുന്നതു്. സദസ്സിൽ (1) മാനവീ �മനക, (2) മാര�ചമന്തിക,

(3) കനകാവലി, (4) പാറയ്ക്കാട്ടിട്ടി, (5) വള്ള്യനാട്ടു് ഉണ്ണുനീലി, (6) �പാറ്റയ്ക്കാട്ടു കണ്ടി

ക്കുഴലി, (7) �തന്മാതവി, (8) പുഷ്പ�ലഖ മുതലായ സഖിമാർ എത്തി�ച്ചർന്നിട്ടുണ്ടു്.

ഓ�രാരുത്തരും അവരവരു�ട ആശയം �സാപപത്തികമായി ആവിഷ്കരിക്കുന്നു.

ച�ന്ദ്രാത്സവമഹ�ത്തപ്പറ്റി ചില വിവരങ്ങൾ അവരു�ട പ്രസംഗങ്ങളിൽ നിന്നു

നമുക്കു ധരിക്കുവാൻ ഇടവരുന്നു:

“ച�ന്ദ്രാത്സവം�ചയ്ക വിലാസിനീനാ-

മി�ന്ദ്രാത്സവം �ചയ്ക മഹീപതീനാം

ഉ�ള്ളാന്നു പ�ണ്ട; ഫല�മത�യാർഹി

�ലാ�കാത്തരത്വം വിഹിതം വിധാത്രാ.

സംസാരവും �വശികവും വളർന്ന

ഭാ�ഗ്യാപ�ഭ്യാഗ്യങ്ങളുദാരവാചാം;

കാല്ക്കീഴമർക്കാമിവ രണ്ടു�കാണ്ടും

ചന്ദ്രാർക്കവ�ക്ഷാജവതീം ത്രി�ലാകീം.

സംസാര�ഭാഗം വസുധാധിപാനാം;

വധൂജനാനാമപരം പ്രധാനം;

മനുപ്രണീതം പ്രഥമം; ദ്വിതീയം

മുനിപ്രണീതം; ധന�ഹതു രണ്ടും.”

പ്ര�യാഗസാരം തുടങ്ങിയ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ �മല്പറഞ്ഞ ചന്ദ്രപൂജയു�ട വിധി�യപ്പറ്റി

പ്രസ്താവനയു�ണ്ടന്നും, പാർവ്വതീ �ദവിയും ശചി, �മനക, ഘൃതാചി, ഉർവശി, തി

�ലാത്തമഎന്നീ അപ്സരസ്ത്രീകളും പാഞ്ചാലിയുംആ പൂജയനുഷ്ഠിച്ചു യശസ്വിനികളാ

യിത്തീർന്നവരാ�ണന്നും മറ്റും സഖികൾ പറയുന്നു.
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‘�വശാംഗനാവൃത്തിരിയം വിശീർണ്ണാ

വിരാജ�ത സംപ്രതി �കര�ളഷു’ എന്നും,

“ച�ന്ദ്രാത്സവം�ചയ്കബലാജനാനാം

ന�ന്നന്ന�തങ്ങും ഭുവി സുപ്രസിദ്ധം;

തഥാപി �ചയ്തീ�ലാരിട�ത്താരുത്ത-

�രന്നിട്ടതത്യന്തവിചാരണീയം” എന്നും,

“ച�ന്ദ്രാത്സവം മാരമ�ഹാത്സവം വാ-

�രഴും വസ�ന്താത്സവ�മന്നു മൂന്നും

�ചാല്ലാർന്ന നല്ലാർക്കു വിധിച്ച കാര്യം

കില്ലില്ലതി�ന്നങ്കിലു�മാർക്ക�വണം.”

എന്നുംകൂടി അവിടവി�ട പ്രസ്താവനയുണ്ടു്. എല്ലാവരും കൂടി എത്രമാത്രം �ക്ലശമു

�ണ്ടങ്കിലും ച�ന്ദ്രാത്സവം ആ�ഘാഷിക്കുകത�ന്ന �വണ�മന്നു നിശ്ചയിക്കുകയും

�താഴിമാർസകലസഹായങ്ങളും �ചയ്തു�കാള്ളാ�മന്നു്ഏല്ക്കുകയും നായികഅതി

നു ‘വരകപ്പള്ളി’ നമ്പൂരി�യ ആചാര്യനായി വരിക്കുകയും �ചയ്യുന്നു. അ�ദ്ദഹം ആ

പൂജയ്ക്കു�വണ്ട ഒരുക്കങ്ങൾഎ�ന്തല്ലാമാ�ണന്നു വിജ്ഞാപനം �ചയ്യുന്ന�താടുകൂടി

മൂന്നാം സർഗ്ഗം സമാപിക്കുന്നു. ശരൽകാലത്തു ശുക്ലപ�ക്ഷകാദശി മുതൽ പൌർ

ണ്ണമാസിവ�രയാണു് ഉത്സവത്തിനുള്ള കാല�മന്നും, കാമ�ദവ�ന്റ അരവിന്ദം തു

ടങ്ങിയുള്ള അഞ്ചു ശരങ്ങ�ള�ക്കാണ്ടാണു് പൂർണ്ണചന്ദ്ര�ന അർച്ചി�ക്കണ്ട�തന്നും,

ഉത്സവദിവസങ്ങൾക്കു്ആശരങ്ങളു�ട �പരുകൾത�ന്നയാണു്യഥാക്രമംഇ�ടണ്ട

�തന്നും,അഞ്ചുനിലക�ളാടുകൂടിയ ഒരു�വൺമാടത്തിലാണു് ഉത്സവംആ�ഘാഷി

�ക്കണ്ട�തന്നും, അതി�ലഓ�രാ കക്ഷ്യയിലിരുന്നു് ഓ�രാ ദിവസം ചന്ദ്ര�നആരാ

ധിച്ചു് ഒടുവില�ത്ത ദിവസംഅഞ്ചാമ�ത്തകക്ഷ്യയിലിരുന്നുപൂജഅവസാനിപ്പിക്ക

ണ�മന്നും, ച�ന്ദ്രാദയത്തിനു�മൽ ഓ�രാ രാത്രിയിലും അഞ്ചു തവണവീതം പുഷ്പാ

ഞ്ജലി �ചയ്യണ�മന്നും, മറ്റുംആചാര്യ�ന്റ ഉപ�ദശത്തിൽനിന്നുനാം മനസ്സിലാക്കു

ന്നു. ച�ന്ദ്രാത്സവത്തിൽപഞ്ചസംഖ്യയ്ക്കുപലതു�കാണ്ടുംപ്രാധാന്യമുള്ളതിനാൽകാ

വ്യവും അഞ്ചു ഭാഗങ്ങളായി രചിക്കുന്നതുസമീചീനംത�ന്ന.

ച�ന്ദ്രാത്സവം എ�ന്നാരു പൂജാക്രമം വാസ്തവത്തിൽ പ്രചലിതമായിരുന്നു

�വാ എന്നും അതു �കവലം കവിസങ്കല്പമല്ല�യാ എന്നും ചിലർ സംശയിക്കുന്നു.

ഇ�ന്ദ്രാത്സവം എന്ന �പരിൽ ഒരുത്സവം ഉണ്ടായിരുന്നതായി നാം ചിലപ്പതികാ

രത്തിൽനിന്നു ധരിക്കുന്നു. കാ�മാത്സവ�ത്തയും വസ�ന്താത്സവ�ത്തയും പറ്റിയും

�കട്ടിട്ടുണ്ടു്. കാ�മാത്സവം ഫാല്ഗുന മാസത്തിലും വസ�ന്താത്സവം �ചത്രമാസ

ത്തിലും ആ�ഘാഷിക്ക�പ്പടുന്നു. ച�ന്ദ്രാത്സവം എന്നതു ശരദൃതുവിൽ കാർത്തി

കമാസത്തിൽ ആ�ഘാഷി�ക്കണ്ടതായ�ത്ര കാണുന്നതു്. അതു ത�ന്നയാണു്

മുദ്രാരാക്ഷസത്തിൽനിർദ്ദിഷ്ടമായ കൌമുദീമ�ഹാത്സവം. ആനാടകത്തി�ന്റ മൂന്നാ

മങ്കത്തിൽ പ്രസ്തുത മ�ഹാത്സവം നടത്തുവാൻ ചന്ദ്രഗുപ്തൻ ആജ്ഞാപിക്കുകയും

ചാണക്യൻ അതു മുടക്കുകയും �ചയ്യുന്ന ഒരു ഘട്ടമുണ്ടു്. “അ�ഹാ! ശരത്സമയ

സംഭൃത�ശാഭാനാം ദിശാമതിരമണീയതാ” എന്ന പംക്തിയിൽനിന്നും മറ്റും ആ

ഉത്സവം നടക്കുന്നതു ശരല്ക്കാലത്തിലാ�ണന്നു �വളിവാകുന്നു. “സാകം സ്ത്രീഭിർഭജ

�ന്ത വിധിമഭിലഷിതം പാർവ്വണം പൌരമുഖ്യാഃ” എന്ന ഭാഗം വ്യാഖ്യാനിക്കു�മ്പാൾ

പാർവ്വണപദ�ത്ത “പർവ്വണി കാർത്തിക്യാം പൌർണ്ണമാസ്യാം ഭവം ക്രീഡാവി
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196 അദ്ധ്യായം 24. മണിപ്രവാളസാഹിത്യം (തുടർച്ച)

ധിം” എന്നു ഢുൺഢിരാജൻ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു. “കൌമുദീ കാർത്തി�കാത്സവഃ സ

തുകാർത്തികീപൂർണ്ണിമായാം കർത്തവ്യഃ”എന്നുത്രികാണ്ഡ�ശഷവ്യാഖ്യയിലും കാ

ണ്മാനുണ്ടു്. അ�താരു ദീ�പാത്സവമാ�ണന്നു രഘുവംശവ്യാഖ്യയിൽ മല്ലിനാഥൻ

പറയുന്നു. നമ്മു�ട കാവ്യത്തിലും ച�ന്ദ്രാത്സവം ശരത്തിൽ ആ�ഘാഷിച്ചതായാ

ണു് വർണ്ണിച്ചിട്ടുള്ളതു്. അതു�കാണ്ടു് അങ്ങ�ന�യാരു ഉത്സവം �കവലം കവിയു�ട

ഭാവനാഫലമാ�ണ�ന്നാ പ്ര�യാഗസാരം എ�ന്നാരു ആഗമഗ്രന്ഥം ഇ�ല്ല�ന്നാ

ആർക്കും വാദിക്കാവുന്നതല്ല. ‘പ്ര�യാഗസാരം’ എ�ന്നാരു ഗ്രന്ഥം ഞാൻ വായി

ച്ചിട്ടുണ്ടു്. പ�ക്ഷ, അതിൽ ച�ന്ദ്രാത്സവ�ത്തപ്പറ്റിയുള്ള പ്രസ്താവന�യാന്നും കാണു

ന്നില്ല. ആദ്യകാലത്തു കൌമുദീമ�ഹാത്സവം നടത്തിവന്നിരുന്നതു സ്ത്രീകൾ മാത്രമാ

യിരുന്നി�ല്ലന്നും പിൽകാലത്തു് ആ ആചാരം നമ്മു�ട കാവ്യത്തിൽ വർണ്ണിക്കുന്ന

രീതിയിൽ വിപരിണമിച്ചിരിക്കാം എന്നും കരുതാവുന്നതാണു്.

നാലാംസർഗ്ഗം ശരദ്വർണ്ണനം�കാണ്ടു് ഉപക്രമിക്കുന്നു.

“അഥ നിലാവുമണിഞ്ഞമലാംബരാ

നളിന�മന്നുമുപായനധാരിണീ

ശരദ�സവത �മദിനി�വണ്ണിലാ-

വി�ന മ�നാഭവ�മാഹനപിഞ്ഛികാ”

എന്നതാണു് അതി�ല ആദ്യ�ത്ത �ശ്ലാകം. ശരദ്വർണ്ണനാനന്തരം കണ്ട�ങ്കാതരാ

ജാവും അതിൽപ്പിന്നീടു സംഘക്കളിക്കാരും (ചാത്തിരന്മാർ) അനവധി വാരസുന്ദ

രിമാരും ച�ന്ദ്രാത്സവാ�ഘാഷത്തിൽ ഭാഗഭാക്കുകളാകുവാൻ വന്നു�ചരുന്നു. പതി

�നട്ടു സംഘങ്ങളു�ടയും �പരുകൾ എളുപ്പത്തിൽ ഓർമ്മിക്കുന്നതിനു “പുല്ലു, കണ്ട,

പുളി, തത്ത, �വഴ, പുറ, ആറ്റു, ചുണ്ട, നാട്ടി, �ന�ന്മനി, താമര, �ചാവ്വര, �വള്ള,

തിട്ട, ചാഴി, പാല, പാക്യ, മിഴി” എന്നു പ്രസിദ്ധമായ ഒരു സംഗ്രഹവാചകമുണ്ടു്.

അവയു�ടപരിപൂർണ്ണനാമ�ധയങ്ങൾച�ന്ദ്രാത്സവത്തിൽകുറിച്ചുകാണുന്നു. സംഘ

ങ്ങളിൽആ�റണ്ണം �വയാകരണന്മാരു�ടയും �വറിട്ടു് ആറു പ്രാഭാകരന്മാരു�ടയും

ബാക്കിയുള്ള ആറു ഭാട്ടന്മാരു�ടയും ആണു്. (1) കണ്ടരാമൻ (കൺട്രാൻ), (2) പുളി

ക്കീഴു്, (3) �വഴപ്പറമ്പു്, (4) പുറക്കടിഞ്ഞകം, (5) തത്തമംഗലം, (6) പുല്ലിപുലംഇവയാ

ണു്�വയാകരണസംഘങ്ങൾ. (7) കീഴ് വീതീ (കിഴിന്യാരു് ), (8) �വള്ളാങ്ങലൂർ, (9)

തിട്ടപ്പള്ളി, (10) ചാഴിക്കാടു്, (11) പാലക്കാടു്, (12) ഭാസ്കരം (പാക്യം) ഇവ പ്രാഭാകര

സംഘങ്ങളും, (13) നാട്ടിയമംഗലം (നാട്യമംഗലം), (14) ചുണ്ടയ്ക്കമണ്ണു്, (15) �ചാതിരം

(�ചാവ്വരം), (16) ആറ്റുപുറം, (17) താമര�ച്ചരി, (18) �ന�ന്മനി ഇവ ഭാട്ടസംഘങ്ങളുമാ

കുന്നു.

ഓടനാടു് (കായംകുളം), അതി�ന്റ തലസ്ഥാനമായ കണ്ടിയൂർ, മതിലകം, പാ

ലയൂർ, �കാഴി�ക്കാടു് മുതലായസ്ഥലങ്ങളിൽനിന്നാണു് യുവതികൾ വരുന്നതു്. മൂ

ന്നാം സർഗ്ഗത്തിൽസദസ്യകളായിരുന്നവരും വന്നു�ചരുന്നുണ്ടു്. അവ�രക്കൂടാ�ത

(1) നന്തിപ്പുലത്തു് ഇട്ടി, (2) �കാടുങ്ങല്ലൂർ ആനന്ദനീവി, (3) വീണാവതി, (4) കുറ്റിപ്പുറ

ത്തു് ഉണിച്ചിരു�തവി, (5) �ചരിക്കുളത്തു് ഉണിച്ചിരുത, (6) ചന്ത്രത്തിൽഉണ്ണിയച്ചി, (7)

കണ്ടച്ചാത്തു് ഇട്ടിമാതവി തുടങ്ങിയ മറ്റു ചില സുന്ദരിമാ�ര കവി അവി�ടആഗമനം

�ചയ്തവരു�ട കൂട്ടത്തിൽ സ്മരിക്കുന്നു. (1) �പരുവനം, (2) ഇരിങ്ങാലക്കുട, (3) �ചാ

തിരം, (4) ആലത്തൂർ, (5) അരിയന്നൂർ, (6) ഈശാനം, (7) തൃശ്ശിവ�പരൂർ, (8) �ച

ങ്ങന്നൂർ, (9) തിരുവല്ലാ, (10) ഐരാണിക്കുളം, (11) മൂഴിക്കുളം, (12) പന്നിയൂർ ഇവിട

ങ്ങളിലുള്ളനമ്പൂരിമാരുംആഗതരായിരുന്നുഎന്നു്അഞ്ചാംസർഗ്ഗത്തിൽനിന്നുനാം
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ധരിക്കുന്നു. ചില സുന്ദരിക�ളാ�ടാപ്പം കവികളും വരുന്നുണ്ടു്. പുനം, ശങ്കരകവി, രാ

ഘവകവി ഇവ�രല്ലാം ആ കൂട്ടത്തിൽ�പ്പട്ടവരാണു്. ഇവർക്കുപുറ�മ ഗ്രന്ഥകാരൻ

നാമനിർ�ദ്ദശം �ചയ്യാ�ത

“�കനാപി �കരളവധൂഹൃദയാരവിന്ദ-

ബാലാത�പന കവിനാ കലിതാപദാനാ,”

“മധുരമധുരഭാഷാപദ്യ�കാലാഹലം�കാ-

ണ്ടുലകഖിലമലിക്കും നല്കവീന്ദ്രാനുയാതാ”

എന്നും മറ്റുമുള്ളവരികളിൽ �വ�റ ചില കവികളു�ടആഗമന�ത്തപ്പറ്റിയുംസൂചിപ്പി

ക്കുന്നു.

“മധുരകവിക�ളല്ലാം �ചന്നു പൂജാവസാ�ന

മണമിളകിന ഭാഷാപദ്യബ�ന്ധര�ന�കഃ

അമൃതകിരണമ�സ്താഷുഃ”

എന്നും

“കവിഷുസകലഭാഷാസാർവഭൌ�മഷു ചന്ദ്ര-

സ്തുതിമുഖരമു�ഖഷുപ്രൌഢ�രാ�മാൽഗ�മഷു”

എന്നുംകൂടി പ്രസ്താവനകൾ കാണുന്നുണ്ടു്. ആ കവികൾ പ്രാ�യണ മണിപ്രവാള

ത്തിലായിരിക്കണം ഗദ്യപദ്യങ്ങൾ രചിച്ചിരുന്നതു്. അവആസ്വദിക്കുന്നതിനു�വണ്ട

പാണ്ഡിത്യവും സഹൃദയത്വവും ആ സ്ത്രീകളും സമ്പാദിച്ചിരുന്നിരിക്കണം. മതി�യപ്പ

റ്റി വർണ്ണിക്കു�മ്പാൾ കവി

“ശാകുന്തളം തദനു മാളവികാഗ്നിമിത്രം

കാദംബരീചരിതമത്ഭുതബന്ധഹൃദ്യം

മുറ്റും മരന്ദ�മാഴി �വകിനകൂടുദാരാ

ശുശ്രാവ ഭാവമധുരഞ്ച മണിപ്രവാളം”

എന്നു പറയുന്നു. നായികയു�ട ‘മാലാവാഹിനി’യായ �ചടി�പാലും ഈദൃശങ്ങ

ളായ ‘ഭാഷാകലവികളിൽ’ വിദഗ്ദ്ധയായിരുന്നുവ�ത്ര. സ്ത്രീകൾക്കുസാഹിത്യപരിശീ

ലനത്തിനുള്ളസമയം സായാഹ്നമായിരുന്നു; ആ പരിപാടിയിൽ മണിപ്രവാളസാ

ഹിത്യത്തിനു ഗണനീയമായ ഒരുസ്ഥാനവും അവർ നല്കിയിരുന്നു. അതുംകൂടി ആ

പ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റഅഭ്യുന്നതിക്കു് ഒരു കാരണമായിത്തീർന്നിരിക്കണം.

അഞ്ചാംഭാഗത്തിൽ ഉത്സവം അവസാനിച്ച�പ്പാൾ പൂർണ്ണചന്ദ്രൻ നായികയു

�ട മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷീഭവിച്ചു്

“മദനമണിവിളക്കായ് നീ വിളങ്ങീടുകസ്മൽ-

പ്രണയിനി, പുനരാശാപാന്തമസ്മിൻ പ്രപ�ഞ്ച;

കലിതകുതുകമി�ന്ന വാരസീമന്തിനീനാ-

മഴകുടയ മണിപ്പൂൺപാക നിൻപാദപത്മം.”

എന്നും മറ്റും അവ�ള അനുഗ്രഹിക്കുകയും ആ �ദവ�ന്റ പ്രാണപ്രിയയായ �രാഹി

ണി ഒരു മുക്താഹാരം അവളു�ട കഴുത്തിൽസമർപ്പിക്കുകയും �ചയ്യുന്നു.

ഗ്രന്ഥാന്തത്തിൽ ശിവസ്തുതിപരമായി ഒരു �ശ്ലാകമുള്ളതാണു് അടിയിൽ ഉദ്ധ

രിക്കുന്നതു്.
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“ഉലകഖിലമലിക്കും �മദിനീ�വണ്ണിലാവിൻ

മധുരചതുരരൂ�പർവാക്യപു�ഷ്പാപഹാ�രഃ

സുരഭിതകകുബ�ന്തരാദധാതു പ്രസാദം

നിഖിലഭുവനസാക്ഷീ ബാലശീതാംശുമൌലിഃ”

ഒരു മാതൃകാഗ്രന്ഥത്തിൽ ഇതിനു�മൽ മ�റ്റാരു �ശ്ലാകവും കുറിച്ചു കാണുന്നുണ്ടു്.

അതുകൂടി അടിയിൽ �ചർക്കാം:

“�കാൽ�ത്തൻ�നർവാണി, വീണാ�മാഴിമണികളണി-

ച്ചാർത്തുകാൽത്താരിൽ നിത്യം

ചാർത്തീടൂതാക ച�ന്ദ്രാത്സവമധുരകഥാ-

സൌര�ഭാ�ന്മഷ�യാഗാൽ;

ആത്താ�ഭാഗം വിളങ്ങും ഗുണഗണലഹരീ-

ഭാരി മൂർത്തിത്രയീ നിൻ

കീർത്തിക്ഷീരാംബുരാശൌ വിഹരതു

സകലം �മദിനീ�വണ്ണിലാ�വ!.”

ച�ന്ദ്രാത്സവകാര�ന്റവി�ശ്വാത്തരമായകവനകലാമാർമ്മികതയ്ക്കുചിലമൂർദ്ധാഭിഷി�ക്താ

ദാഹരണങ്ങൾ ഇവി�ട ഉദ്ധരി�ക്കണ്ടതുണ്ടു്. അ�ദ്ദഹം ഗ്രന്ഥത്തി�ന്റ ഉപക്രമ

ത്തിൽ കഥാസൂചനത്തിനു�വണ്ടി ചന്ദ്ര�രഖ�യയും, പിന്നീടു ശ്രീപര�മശ്വര�നയും

പാർവതീ�ദവി�യയും ഗുരുവി�നയും രസം ശൃംഗാരമാകയാൽ കാമ�ദവ�നയും

വന്ദിക്കുന്നു. തദനന്തരം വാല്മീകി, വ്യാസൻ, കാളിദാസൻ, ഭാരവി, മുരാരി, ഭട്ടബാ

ണൻ എന്നീ പൂർവകവിക�ള പ്രശംസിച്ചു്, അവ�രാ�ടാപ്പം ത�ന്റ സമകാലിക

ന്മാരായ പുനം ശങ്കരകവി ഇവ�രയും പുകഴ്ത്തി, ദുർജ്ജനങ്ങ�ള ഉപാലംഭനം �ചയ്തു,

ത�ന്റ ശാലീനത�യ വിശദീകരിച്ചു�കാണ്ടു കഥയി�ലക്കു കടക്കുന്നു.

“അമൃതകിരണ�രഖാം നൃത്യതശ്ശൂലപാ�ണ-

രഴകുടയ ജടാജുടാന്തരസ്ഥാമുപാ�സ,

പവനിയിലിട�വറിട്ടന്തി�ക വീണ്ണ ഗംഗാ-

�ചറുതിരനുര�പാ�ല �ലാഭനീയാനുഭാവാം.”

എന്ന പ്രഥമപദ്യം വായിക്കു�മ്പാൾത്ത�ന്ന കവി സാമാന്യന�ല്ലന്നു ഭാവുകൻ

തീർച്ച�പ്പടുത്തുന്നു. ആ മത�ത്തഊന്നിയൂന്നിയുറപ്പിക്കുകയാണു് അതിനപ്പുറമുള്ള

ഓ�രാ പദ്യവും �ചയ്യുന്നതു്. താ�ഴക്കാണുന്നപദ്യങ്ങൾ പരി�ശാധിയ്ക്കുക:

ന�വാഢയായ പാർവതീ�ദവി:

“പരമശിവമുഖാം�ഭാജാവ�ലാ�ക നവീ�ന

മിഴികളിലവനമ്രം വിസ്മയശ്രീ കപർ�ദ

കുതുകി ശശികലായാമുൽപ്രകമ്പം ഭുജം�ഗ

ജയതി തിരുമിഴി�ത്തല്ലദ്രിരാജാത്മജായാഃ.”

കാമ�ദവൻ:

“അണികുലചില ജിഹ്വാനന്ദി, കർണ്ണാമൃതം ഞാ,

ണഥ നയനമ�നാജ്ഞം നാസികാഹ്ലാദി ബാണം,

�താടുമളവിലുറക്കും �തരു, യസ്യാംഗനാനാം

വക പടക, ളനംഗം �ദവതം �വല്ലുമാക.”
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കാളിദാസ�ന്റ കവിത:

“ധ്വനിഭിരമൃതവിന്ദുസ്യന്ദിഭിഃ പ്രീണയന്തീ

സഹൃദയമഭിരാ�മരന്വിതാ ഭാവ�ഭ�ദഃ

സരസമുചിതശയ്യാമാശ്രിതാ വിശ്വ�ലാകം

സുഖയതി സുകുമാരാ കാളിദാസസ്യ വാണീ.”

ഈ �ശ്ലാകം വാസ്തവത്തിൽ സംസ്കൃതമാ�ണങ്കിലും പ്രയുക്തങ്ങളായ പദങ്ങളു�ട

സൌകുമാര്യം�കാണ്ടു മണിപ്രവാളമാ�ണന്നു �താന്നി�പ്പാകുന്നു. ഇതു�പാ�ല �വ

�റയും പല �ശ്ലാകങ്ങൾഈകൃതിയിലുണ്ടു്. ത�ന്റ ‘ഭാഷാരൂപിണി’യായ ‘ഭാരതി’

സഹൃദയന്മാർക്കു രസിക്കു�മാ എന്നു കവി അല്പ�മാന്നു സംശയിയ്ക്കുകയും, മധുരക

വിത്വമില്ലാത്തവർ മൂകന്മാരായിരുന്നു�കാള്ളണ�മന്നുവിധിയി�ല്ലന്നുംകുയിലുകൾ

പാടു�മ്പാൾകാക്കകളുംകരയാറു�ണ്ടന്നുംഅതിനുസമാധാനംകാണുകയും �ചയ്യു

ന്നു. ഒടുവിൽ താൻആത്മവിശ്വാസമില്ലാത്ത ഒരു കവിയ�ല്ലന്നും അ�ദ്ദഹം പ്രഖ്യാ

പനം �ചയ്യുവാൻ മടിക്കുന്നില്ല.

“ചരിതമമൃതഹൃദ്യം �മദിനീചന്ദ്രികായാ

ഭുവി നിരുപമമസ്മൽപ്രാതിഭം നിർവിവാദം

അഴ�കഴുമിതിവൃത്തം പൂർണ്ണച�ന്ദ്രാത്സവം ന-

�ന്നാരുമ സുകൃതപാകം നിർണ്ണയം കർണ്ണഭാജാം.”

“മധുരമധുരഭാഷാസംസ്കൃതാ�ന്യാന്യസ�മ്മ-

ളനസുരഭിലയാസ്മൽകാവ്യവാണീവിഭൂത്യാ

�തളിയുക പരമിന്നും �മദിനീചന്ദ്രികാ �തൻ

�പാഴിയു�മാരു കലമ്പൻമാല�കാ�ണ്ടന്ന�പാ�ല.”

എന്നീ പദ്യങ്ങൾപ്രകൃതത്തിൽജ്ഞാപകങ്ങളാകുന്നു.

താ�ഴകാണുന്ന �ശ്ലാകങ്ങൾ മതിയു�ട സൌന്ദര്യവർണ്ണനഘട്ടത്തിൽ ഉള്ളവ

യാണു്:

“സജലജലദമാലാ�പശലം �കശപാശം;

കുരുൾനിര തിമിരശ്രീവല്ലരീപല്ലവാഭം;

അളികതലമുലാവും �കതകാന്തർദ്ദലാഭം;

പുരികമുലകു �വല് വാൻ വില്ലു ശൃംഗാര�യാ�നഃ.”

കള�മാഴിഗളനാളം കുംബുബിം�ബാകഡംഭ-

പ്രശമനമതിമുഗ്ദ്ധം�കത്തലം ബദ്ധലീലം;

മുല കനകമലയ്ക്കും ചിത്തകാ�മ്പാന്നുലയ്ക്കും;

പട തുടി�യാടു തല്ലും �ചാ�ല്ലഴും മദ്ധ്യവല്ലീ.”

ചുവ�ട �ചർക്കുന്ന �ശ്ലാകങ്ങൾ ഗർഭവർണ്ണനത്തിൽനിന്നാകുന്നു:

“ആനീലമംബുജദൃശഃ സ്തനചൂചുകാഗ്ര-

മാപാണ്ഡുമൂലമബലാകുലമൌലി, �ര�ജ,

തൂ�വണ്ണിലാ�വാടു മറുത്തുപുറത്തു �പാവാൻ

നൂഴുന്ന കൂരിരുളുതൻ തല�യന്ന�പാ�ല.”
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മന്ദം �താടു�മ്പാഴുതിലും പഴു�ത നറുമ്പാൽ

ചിന്നും �പാടുക്ക�ന മുലക്കലശം തദീയം,

�മലിൽപ്പിറന്നു വളരും തരളായതാക്ഷ്യാ

മുന്നിൽപ്പുകൾ�പ്പാലിമ മുന്തിവരുന്ന�പാ�ല.”

രണ്ടാം ഭാഗത്തിലുള്ള മറ്റു ചില �ശ്ലാകങ്ങൾകൂടി പകർത്തിക്കാണി�ക്കണ്ടിയിരിയ്ക്കു

ന്നു:

“നീഹാരവാരി നിയ�മന കുളിച്ചു ബാലാ

�ശഫാലികാ കുസുമസൌരഭവാസിതാംഗീ

പൂ�ന്തൻകുഴമ്പു പരുകിത്തരസാ സി�ഷ�വ

മന്ദാഗമാൻ മധുരവാണി മരുൽകുമാരാൻ.”

“ആർത്തൂവസന്ത, മലർമാതിനു കൺകുളുർത്തൂ;

ചീർത്തൂ വിരിഞ്ചരമണീകുളുർ�കാങ്ക രണ്ടും;

വാഴ്ത്തീ ഗിരാ മധുരയാ ദിവി �ദവസംഘം

ധാത്രീത�ല തരുണി �പാന്നു പിറന്ന�നരം.”

“�ലാകത്രയീവിജയദീക്ഷിതമാരവീര-

സാമ്രാജ്യമംഗലമണിധ്വജ�വജയന്തീ

വത്സാ രു�രാദ വിദുരാംഗലതാ ചി�രണ

ശ്രീമന്മുകുന്ദമുരളീമധുരസ്വ�രണ.”

മൂന്നാംഭാഗത്തിൽ ശ്രീമംഗലത്തുഭവന�ത്ത വർണ്ണിയ്ക്കുന്ന �ശ്ലാകങ്ങൾ എല്ലാംത

�ന്ന മ�നാഹരങ്ങളാണു്. അവയിൽ നാ�ലണ്ണംഅടിയിൽ �ചർക്കുന്നു:

“യത്രാംഗനാനാം നയ�നഷുപാതാ-

ന്നിഹന്യമാനാ നിയതം യുവാനഃ

ശൃംഗാരസർവസ്വരസായ�നന

ജീവന്തി താസാമധരാമൃ�തന;”

“പൂങ്കാവു�താറും പികസുന്ദരീണാ-

മാൺ�കാകിലാളീപരിലാളിതാനാം

�കൾക്ക�പ്പടുന്നൂ രതിനാഥചാപ-

�ക്രങ്കാരഹാരീണി രുതാനി യസ്മിൻ.”

“യസ്മിന്നനംഗ�ക്കാടിയാട കാ�റ്റ-

റ്റാകാശവീഥീമവഗാഹ്യ ഗത്വാ

�താങ്കൽക്കരം�കാണ്ടമരാവതീം �ന-

രങ്കത്തിനായാഹ്വയതീവ ഭാതി.”

“തുഷാരധാമാ നിശി നിർമ്മലാനി

മരന്ദവാചാം വദനാനി പശ്യൻ

മണിസ്ഥലീഷു പ്രതിമാഛ�ലന

പാദപ്രണാമം വിത�നാതി യസ്മിൻ.”
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മന്ത്രാ�ലാചനാഘട്ടത്തിലുള്ളഅ�നകം പദ്യങ്ങൾ മാഘം രണ്ടാംസർഗ്ഗത്തി�ലയും

കിരാതാർജ്ജുനീയം രണ്ടാംസർഗ്ഗത്തി�ലയും പദ്യങ്ങൾ �പാ�ലആ�ലാചനാമൃത

ങ്ങളാണു്. �നാക്കുക:

“ഭാഗ്യാങ്കുരക്കൂമ്പുമുയർത്തി �മാഹ-

പ്പാ �ചർ�ത്താരുത്സാഹസമീര�യാ�ഗ

വി�വക�മന്നും വളർകപ്പ�ലറി-

ക്കാര്യാംബുരാശൌ �പരുമാറ�വണം.”

“ഉത്സാഹമൂലം നയസാരപുഷ്പം

കാര്യദ്രുമം കാമഫലാവനമ്രം

വി�വകശക്ത്യാ നനയാത്തനാളിൽ

വരണ്ടു�പാം �വ�രാടുകൂട നൂനം.”

ത�ന്റ അഭിപ്രായം പറവാൻ �പാകുന്ന മാനവീ�മനകയു�ട ചിത്രമാണു് ചുവ�ട

പകർത്തുന്നതു്:

“അ�ഥാപധാ�ന പുനരങ്കസം�സ്ഥ

വിചിത്രവർ�ണ്ണ വിനി�വശി�തന

ക�രണ നാനാഭര�ണാജ്ജ്വ�ലന

മറച്ചു ദന്താംബരമംബുജാക്ഷീ,

താംബൂലവീടീം ശശികല്പകർപ്പൂ-

രാ�മാദിനീം ദാതുമനുപ്രവൃത്താം

ആപ്താം വധൂടീമരി�ക നിഷണ്ണാം

നിവാര്യ �ക�കാണ്ടല�സന ഗുഢം,

മ�നാഭിരാ�മണ മൃദുസ്മി�തന

ക്ഷീരാംബുരാശിം പുനരുക്തയന്തീ

അമ്മാനവീ�മനക മാനനീയ-

മുപാദ�ദ വാക്യമനർഘശീലാ.”

അവളു�ട വാക്യത്തി�ന്റ ഉപക്രമപദ്യമാണു് അടിയിൽ കുറിക്കുന്നതു്:

“മ�നാജ്ഞവർണ്ണാസുവിചിത്രബന്ധാ

നിരസ്ത�ദാഷാ സഗുണാർത്ഥപുഷ്ടാ

ഇമ്മാര�ചമന്തിക �ചാന്ന വാണീ

മഹാക�വർവാഗിവ സുപ്രസന്നാ.”

അഞ്ചാം ഭാഗത്തിൽ സൂര്യാസ്തമയവും ച�ന്ദ്രാദയവും വർണ്ണിക്കുന്നതിലാണു് കവി

ത�ന്റ അനന്യസുലഭമായ മ�നാധർമ്മപ്രകർഷം മുഴുവൻ പ്രകടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതു്.

ആഘട്ടത്തിൽനിന്നുകൂടി ചില �ശ്ലാകങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കാം:

“അപരജലധിമീ�ത ഹന്ത! �ചന്തീകണ�ക്ക

ദിവസകരകരാളീ പാടലാഭൂന്മ�നാ�ജ്ഞ!

കടൽനടുവിൽ വിളങ്ങും വിദ്രുമശ്രീമയൂഖാ-

വലി വിയതി വില�ങ്ങ�പ്പാങ്ങിനില്ക്കുന്ന�പാ�ല.”
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“ചരമശിഖരിപീ�ഠ പാടലം നാളി�കരം

ദ്യുമണിവലയരൂപം വച്ചവിച്ഛിന്നധാരം

ജഗതി കരുതി തർപ്പിച്ചീടിനാൻ ചൂ�ടാഴിപ്പാ-

നഖിലഭുവനഭാജാമന്തിയാം മന്ത്രവാദി.”

“അരുണജലദമാലാവാസസാലങ്കൃതാംഗീ

തിമിരചികുരരാജത്താരപുഷ്പാഭിരാമാ

നളിനമുകുള�മന്നും �പാരിള�ങ്കാങ്കയും�കാ-

ണ്ടലമകുരുതസന്ധ്യാ ശീതഭാ�നാസ്സപര്യാം.”

“വിഗളദമൃതമി�ന്ദാർമ്മണ്ഡലം �പാന്നുയർന്നൂ

നിജകരപരിവീതം ബദ്ധനക്ഷത്രമാല്യം

മദനകരഗൃഹീതം പൂർണ്ണസൌഭാഗ്യദീക്ഷാ-

കലശമിവ നവീനം �മദിനീചന്ദ്രികായാഃ.”

സ്വഭാ�വാക്ത്യലങ്കാരം�കാ�ണ്ടന്ന�പാ�ല രചനാഭംഗി�കാണ്ടും വിശ്വവിജയം

�ചയ്യുന്ന ഒരു �ശ്ലാകമാണു് താ�ഴക്കാണുന്നതു്:

“പുരികുഴലിലിറങ്ങിത്തങ്ങളിൽത്തിങ്ങിവിങ്ങും

കുളുർമുലയിൽ വിരുന്നു�ണ്ടണശാ�ബക്ഷണാനാം

ദിശി ദിശി �പരുമാറീ �മദിനീ�വണ്ണിലാവിൻ

മുഖപരിമളവാഹീ സന്തതം ഗന്ധവാഹഃ”

ചില പദങ്ങളും പ്ര�യാഗങ്ങളും

ഇങ്ങ�ന ഉദ്ധരിച്ചു �കാണ്ടു�പായാൽ ച�ന്ദ്രാദയത്തി�ല �ശ്ലാകങ്ങൾ നൂറിനു നൂ

റും ത�ന്ന പകർ�ത്തണ്ടിവരുന്നതാണു്. ചമൽകാരജനകമല്ലാത്ത ഒരു �ശ്ലാകവും

പ്രസ്തുത കാവ്യത്തിലില്ല. മധുരങ്ങളായ പ്രാചീനഭാഷാപദങ്ങൾ കവി ധാരാളമായി

പ്ര�യാഗിച്ചിട്ടുണ്ടു്. (1) പവനി (�ഘാഷയാത്ര), (2) �പാഴിൽ (�ചാല), (3) പാൽ

(ഐശ്വര്യം) മുതലായപദങ്ങൾ �നാക്കുക. ലീലാതിലകത്തിൽഅനുശാസിച്ചിട്ടുള്ള

പ്രകാരം (1) നർപ്പാൽ, (2) മുകൺ�മൽ, (3) വാൺമുനതുടങ്ങിയപദങ്ങളിൽസന്ധി

വി�ശഷങ്ങളും കാണ്മാനുണ്ടു്. (1) �പാടിഭിഃ, (2) �വൺമാളികാസു, (3) വിളക്കുമാട

സ്യ, (4) �പാല്പാലികാനാം ഇത്യാദി പ്ര�യാഗങ്ങൾ “സന്ദർ�ഭ സംസ്കൃതീകൃതാ ച”

എന്ന ലീലാതിലകസൂത്രത്തിനു് ഉദാഹരണങ്ങളാകുന്നു. എതുകയിൽ കവിക്കു നി

ഷ്കർഷയി�ല്ലങ്കിലും അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ മൃദുല�കാമളമായ ശബ്ദപ്രവാഹത്തിൽ അതി

�ന്റഅഭാവംത�ന്നയാണു്ആസ്വാദ്യതരമായി അനുഭവ�പ്പടുന്നതു്.

ചില �ദാഷങ്ങൾ

ച�ന്ദ്രാത്സവത്തിൽനിന്നു �ലാകതന്ത്രപരമായി നമുക്കു പലതും പഠിക്കാ�മങ്കിലും

അതു പ�രാക്ഷമായി�പ്പാലും സന്മാർ�ഗ്ഗാപ�ദശം �ചയ്യുന്ന ഒരു കാവ്യമ�ല്ലന്നു

ള്ളതു് അതി�ന്റ �ദാഷങ്ങളിൽ പ്രഥമഗണനീയമാ�ണന്നു ചിലർക്കു പക്ഷമുണ്ടു്.

“കാന്താസമ്മിതത�യാപ�ദശം” പ്രസ്തുതകാവ്യം നല്കുന്നി�ല്ലന്നുള്ളതുപരമാർത്ഥം

ത�ന്ന. എന്നാൽ തന്നിമിത്തം അതു ദൂരതഃപരിവർജ്ജനീയമാ�ണന്നു പറയുന്നതു

ശരിയല്ല. താൻ ഒരു �വശ്യയു�ട ചരിതമാണു് പ്രസ്താവിക്കുവാൻ �പാകുന്ന�തന്നു
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വായനക്കാ�ര മുൻകൂട്ടി അറിയിച്ചു �കാണ്ടു കവി ആ കൃത്യം നിർവ്വഹിക്കുന്നു. മതി

യും �മദിനീ ചന്ദ്രികയും അവളു�ട വയസ്യകളും “ധീരാ കലാപ്രഗല്ഭാസ്യാ�ദ്വശ്യാ

സാമാന്യനായികാ” എന്ന ശാസ്ത്രലക്ഷണമനുസരിച്ചു് കാവ്യരംഗത്തിൽ പ്ര�വശി

പ്പിക്ക�പ്പടുന്ന കാമിനീലലാമങ്ങളാണു്. ഒരു �വശ്യയ്ക്കു് അ�നകം ഭർത്താക്കന്മാർ

ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നു ചില �ശ്ലാകങ്ങളിൽ പറയുന്നതു വസ്തുസ്ഥിതി കഥനം മാ

ത്രമാണ�ല്ലാ. സം�ഭാഗശൃംഗാരവർണ്ണനം �വണ്ടതിലധികം നഗ്നമായിട്ടു�ണ്ടന്നു

സമ്മതിക്കാം.

രണ്ടാംഭാഗത്തിൽ നായികയു�ട ശിശുക്രീഡ വർണ്ണിക്കു�മ്പാൾ കവി ‘ധാത്രീ

കരാംബുജധൃതാ’ എന്നും ‘സൌവർണ്ണകിങ്കിണി’ എന്നും ആരംഭിക്കുന്ന രണ്ടു് അശ്ലീ

ല�ശ്ലാകങ്ങൾ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണു് മ�റ്റാരാ�ക്ഷപം. ആ �ശ്ലാക

ങ്ങൾ അശ്ലീലദുഷ്ടങ്ങൾത�ന്ന�യങ്കിലും �വശ്യയു�ട �ശശവം വർണ്ണിക്കുന്നവ

യാകയാൽ അസംഗതങ്ങൾ എന്നു പറവാൻ പാടുള്ളതല്ല. ത�ന്റ പ്രിയതമ�ന

അപഥസഞ്ചാരത്തിൽനിന്നു വിനിവർത്തിപ്പിക്കുവാൻ ചന്ദ്രിക �ചയ്ത ശ്രമം തനി

ക്കു് അശു�ഭാദർക്കമായിത്തീർന്നുഎന്നുകവി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുസ്ഥൂലദൃഷ്ടിയിൽ

അനാശാസ്യമായി നമുക്കു �താന്നാ�മങ്കിലും ഭർത്താവിനു് എന്തും പ്രവർത്തിക്കാം

എന്നു ജനങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുകയും ശീലാവതി�യ സ്ത്രീകൾക്കു മാതൃകയായി പരി

ഗണിക്കുകയും �ചയ്തിരുന്ന ഒരു കാലത്തു് ആ ഇതിവൃത്താംശത്തിനു് അനൌചിത്യം

കല്പിക്കുന്നതു യുക്തിസഹമ�ല്ലന്നാണു് എ�ന്റ അഭിപ്രായം. ച�ന്ദ്രാത്സവത്തി�ല

വർണ്ണനം അന്ന�ത്ത സമുദായാചാരത്തി�ന്റ യഥാർത്ഥമായ പ്രതിഫലനമ�ല്ല

ന്നും കവി ത�ന്റ കല്പനാശക്തി�കാണ്ടു് ഒരു നവ്യ�ലാകം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നുഎന്നും

�വണം വിചാരിക്കുവാൻ. നായിക ഒരു �വശ്യയാ�ണങ്കിലും കഥ മുഴുവൻ �വശ്യാ

വൃത്തമല്ല; ച�ന്ദ്രാത്സവാ�ഘാഷമാണു് അതി�ല പ്രതിപാദ്യം. ആ ആത്മാവിനു്

ഒരു ശരീര�മന്ന വിധത്തിൽ മാത്ര�മ മതിയു�ടയും നായികയു�ടയും ചരിതം നി

ല്ക്കുന്നുള്ളു. പ്രധാനഭാഗത്തി�ലങ്ങും അശ്ലീലത്വത്തി�ന്റ പ്രസക്തിയില്ല. ആ�ക

ക്കൂടി ആധുനികന്മാരായ അനുവാചകന്മാർക്കു് ഇതിവൃത്തത്തിലും മറ്റും അങ്ങിങ്ങു്

അല്പാല്പം അ�രാചകങ്ങളായ അംശങ്ങൾ കാ�ണണ്ടതായിവരു�മങ്കിലും �ദശകാ

ലങ്ങ�ള പുരസ്കരിച്ചു�വണം ഏതു കവിത�യയും നിരൂപണം �ചയ്യുവാൻ എന്നുള്ള

ആലങ്കാരികമതം അനുസരിച്ചു് അവർ ച�ന്ദ്രാത്സവ�ത്ത ആദരിക്കു�മന്നും ആദ

രിക്കണ�മന്നുംത�ന്നയാണു് എ�ന്റ പ്രതീക്ഷ. ‘ധാത്രീകരാംബുജ’ എന്ന �ശ്ലാ

കമു�ണ്ടന്നു�വച്ചു ‘ചരമശിഖരിപീ�ഠ’ ‘പുരികുഴലിലിറങ്ങി’ ഇത്യാദി �ശ്ലാകങ്ങൾ

വായി�ക്ക�ണ്ടന്നു യാ�താരു സഹൃദയനും �താന്നുവാൻ ന്യായമില്ല�ല്ലാ. ശയ്യാ

ഗുണം ഇത്രമാത്രം തികഞ്ഞ ഒരു കാവ്യത്തിലും യതിഭംഗത്തിനു് അപൂർവ്വം ചില

ഉദാഹരണങ്ങൾ കടന്നുകൂടിയിരിക്കുന്നതു കഷ്ടംത�ന്ന. (1) പരമശിവജടാഭാ-രം

(2) കമലവിശിഖസാമ്രാ-ജ്യം (3) മധുരമധുരമ�സ്തൌ-ഷുഃ (മാലിനീവൃത്തത്തിൽ) (4)

ചിറ്റിലപ്പ-ള്ളിനാടു (ഉപജാതിവൃത്തത്തിൽ) മുതലായ ഭാഗങ്ങൾ അത്യന്തം കർ

ണ്ണാരുന്തുദങ്ങളായിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഈ �ദാഷവും കാവ്യ�ത്ത സാരമായി

സ്പർശിക്കുന്നില്ല. അക്ഷരലക്ഷം അവകാശ�പ്പടാവുന്ന �ശ്ലാകങ്ങൾഅത്രയധികം

അതിലുണ്ടു്. �കരളീ�ദവിക്കു ച�ന്ദ്രാത്സവം വില�വറില്ലാത്ത ഒരു വിശിഷ്ടാഭരണ

മായി ഏതു കാലത്തും പ്ര�ശാഭിക്കുന്നതാണു്.
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ചില �സ്താത്രകൃതികൾ

ചിറയ്ക്കൽ �കാവിലകത്തുനിന്നു ‘പഞ്ചരത്ന�സ്താത്രം’ എന്നു പടിയിൽ കുറിച്ചിട്ടുള്ള

ഒരു താളി�യാലഗ്രന്ഥം കണ്ടുകിട്ടീട്ടുണ്ടു്. അതിൽ (1) തൃ�ച്ചമ്മ�രശസ്തുതി (ഗദ്യം)

(2) �ചല്ലൂർപ്പിരാൻസ്തുതി (3) �ചറുകുന്നത്തമ്മസ്തുതി (4) കാമാക്ഷീസ്തുതി (5) ലക്ഷ്മീസ്തു

തി എന്നിങ്ങ�ന അഞ്ചു �സ്താത്രങ്ങൾ അടങ്ങീട്ടുള്ളതു�കാണ്ടായിരിക്കാം അതിനു

പഞ്ചരത്ന�സ്താത്രം എന്നു �പർ നല്കീട്ടുള്ളതു്. �ചറുകുന്നത്തമ്മസ്തുതിയും ലക്ഷ്മീസ്തു

തിയും ഒന്നിലധികം രൂപത്തിൽ കാണുന്നു. അതു കൂടാ�ത തളിപ്പറമ്പത്തു ശിവ

�നപ്പറ്റിയും രണ്ടു �ശ്ലാകങ്ങളുണ്ടു്. പ്രസ്തുത �സ്താത്രങ്ങളു�ട പ്ര�ണതാവു ശങ്കരക

വിയാ�ണന്നു ചിലർ ഊഹിക്കുന്നു�ണ്ടങ്കിലും �ചല്ലൂർപ്പിരാൻ സ്തുതിയും �ചറുകുന്ന

ത്തമ്മസ്തുതിയും ഒഴിച്ചാൽ ബാക്കിയുള്ളവയ്ക്കു് ആ മഹാകവിയു�ട കൃതികളാകുവാൻ

�വണ്ടസ്വരൂപ�യാഗ്യതയില്ല. എന്നാൽഎല്ലാ �സ്താത്രങ്ങളും �കാല്ലംഏഴാം ശത

കത്തിൽ നിബന്ധിച്ചവയാ�ണന്നുത�ന്ന �താന്നുന്നുമുണ്ടു്. ‘മഹാലക്ഷ്മീ വികല്പം

വിനാ’ എന്നവസാനിക്കുന്ന ലക്ഷ്മീസ്തുതി�യപ്പറ്റി മാത്ര�മ സംശയമുള്ളു. അതു പൂ

ന്താനം നമ്പൂരിയു�ട കൃതി�യന്നാണു് �കട്ടിട്ടുള്ളതു്. ഓ�രാ കൃതി�യയുംപറ്റി അല്പം

ഉപന്യസിക്കാം.

തൃ�ച്ചമ്മ�രശസ്തുതി

താ�ഴ കാണുന്നപങ് ക്തികൾഈഗദ്യത്തിലുള്ളവയാണു്:

“ജയജയജഗൽകന്ദ�മ,സുന്ദരാനന്ദ�മ, നന്ദ�ഗാപാദി �ഗാപാല�നപുണ്യ

�മ, ഭക്തനൽപുണ്യ�മ, ചിത്തകാരുണ്യ�മ, യുക്തിതാരുണ്യ�മ, ചാരുലാവണ്യ�മ,

�ഗാപികാ കാമിനീ�ഗാകുലത്തിൻ കുലത്തി�ന്നാരാനന്ദപൂരം മരന്ദം �ചാരിഞ്ഞീടു

മാരാമ�മ, പരി�ചാടഭിരാമ�മ.” ഇതു സംസ്കൃതദണ്ഡകങ്ങളു�ട രീതിയിൽ രചിക്ക

�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു.

�ചല്ലൂർപ്പിരാൻ സ്തുതി

ഇതു �പരു�ഞ്ചല്ലൂർശിവ�നപ്പറ്റിയാ�ണന്നുപറ�യണ്ടതില്ല�ല്ലാ. ആദ്യന്തംസ്രഗ്ദ്ധ

രാവൃത്തത്തിൽ നിർമ്മിതമായഈകൃതിഅർത്ഥപുഷ്ടി�കാണ്ടു് അത്യന്തം മധുരമാ

യിരിക്കുന്നു. �കശാദിപാദവർണ്ണനരൂപമായ ഇതി�ലഎല്ലാ �ശ്ലാകങ്ങളും ‘�ചല്ലൂർ

പ്പിരാ�ന’ എന്നസം�ബാധനയിൽഅവസാനിക്കുന്നു. മാതൃക കാണിക്കാൻ ചില

�ശ്ലാകങ്ങൾ ചുവ�ട �ചർക്കാം:

“നന്ന�ത്ര നീ തപം�ചയ്തതു വരദ! വധൂ-

കാർമ്മണംഞാനറി�ഞ്ഞൻ;

കുന്നിൽ�പ്പണ്ണിന്നു മാരജ്വരമധികമതിൽ-

പ്പി�ന്നയ�ല്ലാ പിണഞ്ഞൂ;

അന്നുൾത്തിങ്ങും ജടാമണ്ഡലവിരചനയാ

ദിവ്യഗംഗയ്ക്കിരിപ്പാൻ

പി�ന്നത്തീർത്താ നയം�കാ�ണ്ടാളിയറ; ജയ ക-

ല്യാണ �ചല്ലൂർപ്പിരാ�ന.” (1)

“�സാമാർദ്ധത്തിന്നുദിപ്പാനുദയഗിരിതടം,

ചിത്രകൂടം ഭുജംഗ-

�സ്താമാനാം, �വധസീനാമരിയ പിണമിടും

LINKS TO
CHAPTERS TOC 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32



�കരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 2 205

കാടു മൂർദ്ധാവലീനാം,

വാർ�മവീടും നറുംകാഞ്ചനമണികലശം

ദിവ്യഗംഗാജലാനാം,

കാമാ�ര! നിൻകപർദ്ദം ജയതി ഘനകൃപാ-

കല്യ, �ചല്ലൂർപ്പിരാ�ന.” (2)

“�താന്നും മറ്റാർക്കു �പാറ്റീ, �കാടിയ ദഹന�ന-

�ന്നന്തു �ചരും? വി�വ�ക

സാന്ദ്രായാം ചന്ദ്രികായാം വിരഹി�യാഴി�യ നീ-

റീടുമാറില്ലതാനും;

ഉന്നും ത്വൽഭാവനാപാവനനു ചുടുകയി-

�ല്ലതുമയ്യാ! �താടാം നിൻ

മൂന്നാം തൃക്കണ്ണു �ചമ്പല്ലവലവമൃദുലം

നാഥ �ചല്ലൂർപ്പിരാ�ന.” (3)

“ചഞ്ചന്നിശ്വാസഭീമാം ഭുജഗതതി�യ നി-

ന്നന്നങ്ഗ�ക കണ്ടരണ്ട-

ങ്ങഞ്ചും�നരത്തുമയ്യാ! കിമപി വിജയ�ത

�വഴ്ച വിശ്വാതിശായീ;

കിഞ്ചിന്മഞ്ജുസ്മിതം �ചർന്നധരകിസല�യ

�ത വിരൺപൂണ്ട �കാഞ്ചി-

ത്തഞ്ചുന്നൂകുന്നിൽമാതിൻ മിഴിമുന ഭയമു-

ല്ലൂയ �ചല്ലൂർപ്പിരാ�ന.” (4)

“മംഗല്യത്തിൻകരു�ന്നന്നമരകൾമുന�യാ

മന്വ�ത, ജന്മ�രാഗം

തുംഗം മാറ്റും മരു�ന്നന്നണിമൃദുഹസിതം

താവകം കണ്ടുദാരം;

തൻകണ്ണിന്നും മനക്കാമ്പിനുമരിയ വിരു-

�ന്നന്നുത�ന്ന മതം വാർ-

തിങ്ങും ഗൌരിക്കു, ദുഃഖക്ഷപർണഭരിതകൌ-

ശല്യ, �ചല്ലൂർപ്പിരാ�ന.” (5)

“മാ�ലയ�ത്തന്നൽ�പാ�ല സതതസുരഭിലം,

മഞ്ജുവാചാം നിവാസം-

�പാ�ല ഹാരീ ഭുജം�ഗ, രഴകിലളക�പാ-

�ല സദാ ഭൂതിശാലീ,

കാലാ�ര! വാഴ്ത്ത് വ�ല്ലൻ ജയതി ഭവദു�രാ-

ഭാഗമാർ�ക്ക കിടയ്ക്കും

�ത്ര�ലാ�ക്യ മറ്റു ഗൌരീകുചതടവിലുഠ-

ല്ലീല, �ചല്ലൂർപ്പിരാ�ന.” (6)
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“ഗൌരീകൺ�കാൺകളിപ്പാൻ വിഹരണമണിരം-

ഗായ, ഭസ്മാംഗരാഗ-

�സ്മ�രാല്ലാസായ, �രാമാവലി തടവുമുപ-

ഘ്നായ, മംഗല്യഭാ�ജ,

ഹാരാകാ�രണ തൂങ്ങും ഫണിമണിമഹസാ

ഭദ്രദീപപ്രതിഷ്ഠാം

�ചരും മധ്യായ, ബ�ദ്ധാഞ്ജലിരയമയി �ത

നാഥ, �ചല്ലൂർപ്പിരാ�ന.” (7)

“ഇന്നിൻനാഭീതല�ത്തച്ചിലർ തരുണിമവാ-

രാകരാവർത്ത�മ�ന്ന

മന്യ�ന്ത, �കപി �രാമാവലിലതിക മുള-

ച്ചീടുമാവാല�മന്നും.

മ�ന്യ ഗൌരീമനക്കാമ്പിനു കിമപി കളി-

ച്ചും തുടിച്ചും കുളിപ്പാൻ-

ത�ന്ന തീർ�ത്താരു വാപീവലയമിതി മഹാ-

�ദവ, �ചല്ലൂർപ്പിരാ�ന.” (8)

“എല്ലാ�യ്പാഴും പുലമ്പിന്റിതു രജതഗി�ര-

രുത്തമാം�ഗ നവീന-

സ്വർ�ല്ലാകാ�നാകഹത്തിൻതറമുകളിലുമാ-

ശ്ലിഷ്ടനായ് നിൻനിവാസം

�ചാല്ലാർന്നീടും മ�ഹന്ദ്രാദ്യമരവരശിഖാ-

രത്ന�രാചിർമ്മതല്ലീ-

ക�ല്ലാലൌഘം പുലമ്പിപ്പുറവടി�യാടു ക-

ല്യാണ �ചല്ലൂർപ്പിരാ�ന.” (9)

ഫലശ്രുതിരൂപമായ ഒരു �ശ്ലാകവും ഒടുവിലുണ്ടു്:

“മാത്രാതീതാനുഭാവം ജയതി തവ വി�ഭാ,

�വല്ക �കശാദിപാദ-

�സ്താത്രം: നിത്യം (സമസ്തം) ജനമിഹ നിയതം

വർത്തതാം ബദ്ധ�മാദം

പ്രീത്യാ �ദഹാവസാ�ന പരമശിവ! പദാം-

�ഭാരു�ഹ താവ�ക �ച-

ന്നാസ്ഥാം �ക�ക്കാണ്ടു �മവീടുക, ജയ ജയ ക-

ല്യാണ �ചല്ലൂർപ്പിരാ�ന.”

�ചറുകുന്നത്തമ്മസ്തുതി

�ചറുകുന്നു�ക്ഷത്രം (ബാല�ശലം) ചിറയ്ക്കൽ താലൂക്കി�ല തൃക്കണ്ണപുരം �ദശത്തി

നടുത്തുള്ളഅന്നപൂർ�ണ്ണശ്വരീ�ക്ഷത്രമാകുന്നു. “�ചറുകുന്നഗ്രശാലയിൽ വാഴുമ�മ്മ

തമ്പുരാട്ടി, �പാൻ�കാരികയിൽ �ചാറുമായി വിളമ്പുക�മ്മ തമ്പുരാട്ടി” എന്നും മറ്റും

പഴയ പാട്ടുകളിൽആ �ദവി�യ വർണ്ണിച്ചുകാണുന്നു. എല്ലാവർക്കും മൃഷ്ടാന്നദാനം
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�ചയ്യുന്ന �ദവിയാണു് �ചറുകുന്നത്തമ്മ. പ്രസ്തുത �സ്താത്രത്തിൽനിന്നു ചില �ശ്ലാക

ങ്ങൾഅടിയിൽ പകർത്തുന്നു:

പാ�ട �പ�ട്ടന്നുറ�ക്കത്തിരുകിന കബരീ-

സഞ്ചയം �ച�ഞ്ച�ലാ�ര-

ന്നീടും കല്യാണകാഞ്ചീലളിതമതിദൃഢാ-

ബദ്ധനീവീനിബന്ധം

ഊ�ട �താന്നീടുകസ്മന്മനസി പഥികപ-

ന്തിക്കു മൃഷ്ടാന്നദാന-

ക്രീ�ഡാപക്രാന്തമിന്നിൻതിരുവുടൽ �ചറുകു-

ന്നമ്പു�മൻതമ്പുരാട്ടീ.” (1)

“നാനാരൂ�പാപദംശാനവരവർവദനം

പാർത്തു �വണുന്ന�തല്ലാം

താ�ന, �വണ്ടും ജനാനാമിടയിടയിലറി-

ഞ്ഞാസ്ഥപൂണ്ടാജ്യപൂർണ്ണം

മാനാതീതം വിളമ്പും ഭവതി�യ വിരണൽ-

ഭൂഷണാം പന്തിമ�ധ്യ

കാണാ�മാ മാദൃശാമി�ങ്ങാരുകുറി �ചറുക-

ന്നമ്പു�മൻതമ്പുരാട്ടി.” (2)

“ആദ്യാം താമന്നപൂർണ്ണാം പ്രതി വിരചിതമിപ്പഞ്ചകം �നഞ്ചിലുൾ�ച്ചർത്താസ്ഥാം

�ക�ക്കാണ്ടുഷയ്ക്കും�പാഴുതു്” എന്നു് ഒടുവിൽ ഒരു �ശ്ലാകം കാണുന്നതിൽനിന്നു്

ഈ �സ്താത്രം ഒരു പഞ്ചകമാ�ണന്നു �വളിവാകുന്നു. അതുകൂടാ�ത �വ�റയും �ച

റുകുന്നത്തമ്മ�യപ്പറ്റിയുള്ള പദ്യങ്ങൾ മുൻപു നിർ�ദ്ദശിച്ച ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഉണ്ടു്. അവ

യിൽ ര�ണ്ടണ്ണംകൂടി താ�ഴ �ചർക്കാം:

“വാടുമാറു മണികുണ്ഡ�ലാല്ലസിതഗണ്ഡ, മവ്വള കുലുങ്ങുമാ, -

റാടുമാറുരസി ഹാരമാല, രുചി�തടുമാറു വദനാംബുജം,

നീ�ടഴുന്നഖിലപാന്ഥപന്തികളിൽ നീ വിളമ്പുവതിവണ്ണ�മ-

ൻറൂഢ�മാദ�മാരുകുന്റു നന്റു �ചറുകുന്റമർന്ന ഗിരികന്യ�ക.”

“മാര�വരിമനമായ ചൂതമലരിൽ�ത്തളി�ഞ്ഞാരനുരാഗമാം

ചാരു�തനധികമാസ്വദി�പ്പാരു വിദഗ്ദ്ധ�കാകിലവിലാസിനീം

ഏറി�നാരു കരുണാംബുധൌഝടിതി ചാടുമീക്ഷണകലാമ്മനം

�ചരു�വാരു �ചറുകുന്റമർന്ന ഗിരികന്യകാമഹമുപാശ്ര�യ.”

കാമാക്ഷീസ്തുതി

കാമാക്ഷി ശങ്കരവാര്യരു�ട പര�ദവതയായ പള്ളിക്കുന്നി�ല മൂർത്തിയാണു്. ഈ

�സ്താത്രം ദ്രാവിഡഗന്ധിയായ വൃത്തത്തിൽ അകാരാദി ക്രമമനുസരിച്ചു രചിച്ചിരിയ്ക്കു

ന്നു. ചില പദ്യങ്ങൾ ചുവ�ട �ചർക്കുന്നു:

“അം�ഭാജസംഭൂതജംഭാരിസംഭാവ്യ-

മം�ഭാജനാഭൻ മുദാ ശംഭുവും കൂപ്പു-

മൻപാർന്ന നിൻപാദപാ�ഥാജ�മന്നുള്ളി-
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ലൻ�പണ�മൻ�പാറ്റി കാമാക്ഷിയ�മ്മ!”

“ഉൽകണ്ഠയുൾ�ക്കാണ്ടുതൃക്കാൽപ്രവാളങ്ങ-

ളുൾക്കാമ്പിൽ വയ്ക്കിന്റ വിഖ്യാത�ലാകർക്കു

തിക്കിന്റ ദുഃഖങ്ങ�ളാക്ക�ക്കടുക്കിന്റ

ചിൽക്കാതലാ�യാരു കാമാക്ഷിയ�മ്മ!”

ഇതു�പാ�ല പ, പാ, പി, പീ എന്നിങ്ങ�നയുള്ള അക്ഷരങ്ങളിൽ ആരംഭിക്കുന്ന

മ�റ്റാരു കാമാക്ഷീ�സ്താത്രവുമുണ്ടു്. ഈ രണ്ടു �സ്താത്രങ്ങൾക്കും ഗുണം വള�ര

കുറയും. ഇവ�യ മുറയ്ക്കു കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ ഉൾ�പ്പടു�ത്തണ്ടതായിരുന്നു.

സൌകര്യത്തിന്നു�വണ്ടി ഇവി�ട പരാമർശിക്കുന്നുഎ�ന്നയുള്ളു.

ലക്ഷ്മീസ്തുതി

ഈ�സ്താത്രത്തി�ല �ശ്ലാകങ്ങൾഎല്ലാം വസന്തതിലകവൃത്തത്തിൽ നിബന്ധിച്ചി

രിക്കുന്നു. “തന്റരുളു നീ കരുണാകടാക്ഷം” എന്നു ചില �ശ്ലാകങ്ങളും “പുലമ്പുകയി

പൂമക�ള നികാമം” എന്നു് അവയ്ക്കപ്പുറമുള്ള �വ�റ ചില �ശ്ലാകങ്ങളും അവസാനി

ക്കുന്നു. ഒരു �ശ്ലാകം താ�ഴ പ്രദർശിപ്പിക്കാം:

“കാളാംബുദാളി�യാ�ടതിർ�ത്താരു കൂരിരു�ട്ട-

ക്കാളും തിരണ്ടതിചുരുണ്ടലർചായലും �ത

നീലാളിപാളി �താഴു�വാരളകങ്ങളും �മ

�മ�ല പുലമ്പുകയി പൂമക�ള, നികാമം.”

മ�റ്റാരു ലക്ഷ്മീസ്തുതി

“കൽമാഷം തുടരാത ചാരുകരുണാക�ല്ലാല�മ, �ക�താഴാ-

മ�മ്മ പാല്ക്കടലിൽപ്പിറന്ന കമലക്ക�ന്യ! നിന�ക്കഷഞാൻ;

സ�മ്മാദാൽ മുകിൽവർണ്ണ�ര പ്രതിദിനം �നാക്കും കടാക്ഷങ്ങൾ�കാ-

�ണ്ട�ന്മ�ലാന്നുഴി�യണമൻ�പാടു മഹാലക്ഷ്മീ വികല്പം വിനാ.”

എന്നുതുടങ്ങുന്നതാണു്. ഇതി�നപ്പറ്റി മുൻപുസൂചിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു.

�ചല്ലൂരീശവിലാസം

�പരു�ഞ്ചല്ലൂർശിവ�ന്റആഹ്നിക�ത്തവിവരിക്കുന്നതുംഅറുപതു�ശ്ലാകങ്ങൾഅട

ങ്ങിയതുമായഒരുലഘുകാവ്യമാകുന്നു�ചല്ലൂരീശവിലാസം. അതിൽശാർദൂലവിക്രീഡിതത്തിലു

ള്ളഒരു �ശ്ലാകം ഒഴിച്ചുബാക്കി�യല്ലാംസ്രഗ്ദ്ധരാവൃത്തത്തിൽനിബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നു.

‘സ്രഗ്ദ്ധരാബദ്ധരാഗ’ന്മാരാണ�ല്ലാ പഴയ മണിപ്രവാളകവികൾ. കവിത ഏറ്റവും

ഹൃദ്യമാണു്; പ്ര�ണതാവു് ആ�രന്നറിവില്ല. ചില �ശ്ലാകങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചുകാണിക്കാം:

“പ്രത്യൂ�ഷഞാനുപാ�സ മൃദുശയനത�ല

�ശലകന്യാകു�ചാദ്യൽ-

കസ്തൂരീ സൌരഭാപൂരിതമണിഭവ�ന,

രത്നദീപാഭിരാ�മ,

നിദ്രാ�ന്ത വന്ദിവൃന്ദസ്തുതി സുഖശയന-

പ്രശ്നവാക്യം �ചവി�ക്കാ-
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ണ്ടുത്ഥാനം �ചയ്തിരിക്കും വടിവു തവ മഹാ-

രാജ �ചല്ലൂർപ്പിരാ�ന!” (1)

“അന്തർന്നാഡീം നിയമ്യ സ്ഫുടിതമപി പര-

ബ്രഹ്മവിദ്യാം കുറി�ക്കാ-

�ണ്ട�ന്താന്നിക്കണ്ട�തല്ലാമതു നിജമഹസാ

ഭാവിതം ഭാവയന്തം

മന്ദം മന്ദം തുറന്നീടിന നയനപുടം

�ദവ, സന്ധ്യാമുപാസി-

ച്ചിന്ധാനം ത്വാം �താഴു�ന്നൻ പുലരിയിലഖിലാ-

ധീശ �ചല്ലൂർപ്പിരാ�ന.” (2)

“വാരാളും നന്ദി�കശപ്രമുഖപരിചര-

ന്മാ�ര വാരങ്ങൾ�താറും

�വ�റ �വ�റ നി�യാഗിച്ചഖിലതനുഭൃതാം

തൃപ്തി�മത്തുംപ്രകാരം

ഓ�രാ കാര്യാന്തരാണാം തിരിവുകൾ തിരുവു-

ള്ളത്തി�ലറക്കുറി�ക്കാ-

�ണ്ടാ�രാന്നവ്വണ്ണമാ�കന്നരുളിന �മാഴി �ത

നൌമി �ചല്ലൂർപ്പിരാ�ന.” (3)

“പൂങ്കാവിൽ�ച്ച�ന്നാ�രാ�രാ വിടവുകളിൽ വിരി-

ഞ്ഞീടുവാനാഞ്ഞപൂവിൽ-

ത്താൻകൂടപ്പുക്കു�കാണ്ടപ്പുതുമധുമണമാ-

ദായ �ച�താഭിരാമം

�ചൺ�കാലും �പായ്ക�താറും �ചറുതിരകളിൽ വീ

ണ്ണൂയലാടിപ്പതു�ക്ക-

പ്പാങ്ങായ് വീയും, മരു�ന്മളനമിഹ ഭവ�താ

നൌമി �ചല്ലൂർപ്പിരാ�ന.” (4)

“വൃത്തം�കാലും തടാകത്തളികയിൽ നിറ�യ-

പ്പൂ�മ്പാടിത്തണ്ഡുലം �ച-

ർത്തത്യ�ന്താല്ലാസി �ചന്താമരമുകുളമണി-

�ച്ചപ്പുമുൽഭാവയന്തീ

വസ്ത്രം �ഫ�നന ശുക്ത്യാ മുകുരവുമിഹ �ച-

ർത്താഗതം ത്വാ�മതിർപ്പാ-

നുദ്യാനശ്രീ മുതിർ�ന്നാരളവു �ചലവു 2�ത

നൌമി �ചല്ലൂർപ്പിരാ�ന” (5)

“ആന�ത്താൽ�കാണ്ടുടുത്തത്തിരുവുടൽ മുഴുവൻ

ഭസ്മവും �തച്ചുമമ്മാ!

�ചന്നുറ്റീടുന്ന കറ്റച്ചിടവടിവിൽ മുറു-

2 (i) �ചലവു്=�ചല്ലു് (യാത്ര)
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ക്കിച്ചലച്ചന്ദ്ര�ലഖം

�മനിപ്പൂണാരമാക്കിപ്ഫണിഗണവുമണി-

ഞ്ഞഞ്ജസാ നിൻ പ്ര�ദാ�ഷ

ശ്രീ നൃത്തത്തിന്നു�മത്തും ചമയമനുപമം

നൌമി �ചല്ലൂർപ്പിരാ�ന.” (6)

“ഉള്ളംകൂടിക്കുളുർ�പ്പാളവുമിളമലയ-

�ത്തന്നൽചാ�ലയ 3വാതിൽ-

ക്കുള്ളൂ�ട വന്നു �മയ്യിൽത്തടവി മണിവിള-

ക്കിന്നിളക്കം വരാ�ത,

വി�ള്ളന്ന�ഗ്ര വിളങ്ങുന്നഹികൾ വയർനിറ-

യ്ക്കുന്ന �നരത്തകാ�ണ്ഡ

�കാള്ളും പള്ളിക്കുറുപ്പിൻവടിവു തവ വി�ഭാ

നൌമി �ചല്ലൂർപ്പിരാ�ന!” (7)

ഈകൃതികളും ഇനിപ്രദർശിപ്പിയ്ക്കുവാൻ �പാകുന്നമൂന്നുഗദ്യങ്ങളും ഉത്തര�കരളീയ

ങ്ങളാണു്.

തൃ�ച്ചമ്മ�രശസ്തുതി�യ�പ്പാ�ലത�ന്ന സംസ്കൃതദണ്ഡകച്ഛായയിൽ �കാല്ലം

ഏഴാംശതകത്തി�ലാ എട്ടാംശതകത്തി�ലാ �വ�റയും �സ്താത്രങ്ങൾ ആവിർഭവി

ച്ചിട്ടുണ്ടു്. അവപ്രാ�യണ അത്യന്തം ആസ്വാദ്യങ്ങളായി കാണുന്നു. അത്തരത്തിലു

ള്ള മൂന്നു ഗദ്യങ്ങളിൽ നിന്നു ചില പങ് ക്തികൾ ഉദ്ധരിച്ചു കാണിക്കാം.

രാമൻതളിഗദ്യം

“ജയ ജയ ജഗദീശ! ഗൌരീശ! ലക്ഷ്മീശ! സംസാരചക്രഭ്രമം �തടി നീടാർന്ന �ലാക

ത്രയം കാത്തുമൻ�പാടഴിച്ചും കളിക്കിന്ന മായാമഹാനാടകാനന്ദമൂർ�ത്ത; പുരാ�ര!

മുരാ�ര! ജടാവാടികായാമലച്ചീടുമം�ഭാജസംഭൂതി മുണ്ഡങ്ങൾതന്നിൽക്കലമ്പിന്ന

ഗംഗാതരംഗങ്ങളിൽ�പ്പാങ്ങിയും മുങ്ങിയും തൂമ�കാലിന്ന ബാ�ലന്ദുചൂഡാല! മാ

ണിക്യമി�ന്ദ്രാപലം പുഷ്യരാഗം മഹാവജ്ര�മന്നിത്തരം കാന്തി�മത്തിന്ന രത്നപ്ര

ഭാപങ് ക്തി�കാണ്ടിന്ദ്ര �കാദണ്ഡദണ്ഡങ്ങളാകാശ�ദ�ശ വിളങ്ങീടുമാറീടുലാവും

കിരീടാന്ത! �നറ്റിത്തടം തന്നിലുദ്ദണ്ഡ ചണ്ഡാഗ്നി�കാണ്ടും നിറം തങ്കുമക്കുങ്കുമം

�കാണ്ടുമാകല്പമത്യന്ത ചിത്രീഭവച്ചിത്ര�കാല്ലാസ! . . . മനക്കാമ്പിനും വാക്കിനും
�കല്പു �പാരാ നിനയ്പാനുമ�ച്ചാ! പുകണ്ണീടുവാനും മഹാ�വദവാക്യങ്ങളും നിൻപ്രകാ

ശ�ത്തവർണ്ണിച്ചുകണ്ടിച്ചുടൻപാർത്തുകണ്ടാലി�തതും തിരിക്കാവത�ല്ലന്നുകല്പിച്ചു

�മ�ന്മലടങ്ങിപ്പരം തങ്ങ�ളച്ചിത്ത�മാഹം വിരഞ്ഞത്യുദാരം ജപിച്ചഷ്ടവർണ്ണങ്ങളും

പഞ്ചവർണ്ണങ്ങളും �നഞ്ചിൽ നിൻ�ചവടിത്താരുറപ്പിച്ചു�കാൾവാൻ വണങ്ങീടു

�മൻ നാഥ! രാമൻതളി�ച്ചർന്ന വി�ശ്വകമൂർ�ത്ത! നമ�സ്ത നമ�സ്ത വി�ഭാ!” .

പയ്യന്നൂർ ഗദ്യം

“ജയ ജയ ജഗ�ദകബ�ന്ധാ! കൃപാ പൂരസി�ന്ധാ! പരാനന്ദമൂർ�ത്ത! ദിനാധീശ

ദീ�പ്ത! നിറം �ചരുമമ്മാമല�പ്പണ്ണിനും ബാലചന്ദ്രാവതംസന്നുമന്യൂനസ�ന്താഷഭാ

രം വളർക്കിന്ന �ക�ശാരമാധുര്യചാതുര്യ! വാരാർ�ന്നഴും വാരിരാശൌ തഴയ്ക്കിന്ന

3 (ii) ചാ�ലയം=ജാലകം
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ക�ല്ലാലജാലങ്ങൾ�പാ�ല പരാശക്തി . . . �പാന്നുദിക്കിന്ന �നരത്തുടൻ തങ്ക�ല

�പാന്നുവാങ്ങിന്ന നാനാജഗന്മണ്ഡലം�കാണ്ടു ലീലാരസം �തടുമാശ്ചര്യമുദ്രാനി

�ധ! . . . നാലുരൂപങ്ങളുണ്ടിന്നിണ�ക്കാർക്കി�ല�ന്തന്റു�മ�തന്റുമാർക്കുംതിരിക്കാ
വത�ല്ലന്റത�ത്ര �തളിഞ്ഞുൺമയാകിന്റ�തൻതമ്പിരാ�ന! നിണ�ക്കഷ ഞാൻ

ദാസനാ�യൻ കനി�ഞ്ഞ�ന്ന �നാ�ക്കണ�മൻപയ്യനൂർവാണ ചിന്മാത്രമൂർ�ത്ത!

നമ�സ്ത നമ�സ്ത വി�ഭാ.”

�കാടിക്കുന്നിൽ ഗദ്യം

ഹര ഹര ശിവ! ദാരുകാ�ഖ്യാ മഹാദാനവൻ പണ്ടഖണ്ഡം വരം�കാണ്ടഖർ�വണ

ഗർ�വണ ശൌ�ര്യാഷ്മ �ക�ക്കാണ്ടു മുല്പാടു �ക�ല്പാടു കല്പാന്തരുദ്രപ്രവാഹങ്ങൾ

�പാ�ല നട�റാരു നാനാമഹാ�ദത്യ�സനാസ�മ�താ വളർത്തീടു�മാ�രാ ജഗ

ദു്�ദ്രാഹ�വഷം പുകഴ്ത്താവത�ല്ലതുമവ്യാകുലം; നാക�ലാ�ക ക�രറി പ്രചണ്ഡാപ

ദാനാഢ്യമാഖണ്ഡലം നീള മണ്ടിച്ചു മണ്ടിച്ചു ജംഭാരികുംഭീന്ദ്രകുംഭസ്ഥ�ലപാഞ്ഞു

പഞ്ചാസ്യരീത്യാ ച�പടാർപ്പണം�ചയ്ത �നരത്തു �പാട്ടി�ത്തറിക്കിന്റ മുക്താമണി

�സ്താമമൂർത്തൂത്തമർത്ത്യാംഗനാനാമലർച്ചായൽ ചുറ്റിപ്പിടിച്ചങ്ങുമിങ്ങും നിലത്തിട്ടിഴ

ച്ചങ്ങ�യാഗ്യങ്ങ�ള�ച്ചയ്തു �ചയ്തും . . . . . . മന്മാലടക്കം �കാടിക്കുന്നിൽ വാണംബി
�ക.”

ദശമ�സ്താത്രം

ഏക�ദശം ആ കാലത്തു വിരചിതമാ�ണന്നു് ഊഹിക്കാവുന്ന ഒരു ദശമ�സ്താത്രം

കണ്ടുകിട്ടീട്ടുണ്ടു്. അതിൽനിന്നു രണ്ടു �ശ്ലാകങ്ങൾ മാത്രം ഉദ്ധരിക്കാം:

“എല്ലു �കാ�ല്ലന �ഞരിച്ചു മുഷ്ടിയാൽ

മല്ലവീര കുല �ചയ്ത�ദവതം

�ചാ�ല്ലഴിന്റ ഗുണവീര്യസമ്പദാ-

മില്ല�മന്മനസി വാഴ്ക സന്തതം.

വീഴ് ത്തി രംഗഭുവി കംസ�നപ്പിടി-

ച്ചീഴ് ത്തു ജീവ�ന മഥി�ച്ചടുത്തവൻ

ഗാത്രപല്ലവനിരന്തരശ്രിയാ

ദീപ്ത�നന്മസി വാഴ് ക സന്തതം.”

നാട്യസങ്ഗ്രഹം

ഇതു ചാക്കിയാർക്കൂത്തി�ന്റ ലക്ഷണ�ത്തപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്നതും മുപ്പത്തിരണ്ടു

�ശ്ലാകങ്ങൾഅടങ്ങിയതുമായ ഒരുലഘുകൃതിയാകുന്നു. ‘ഇവും’ (ഇവയും) ‘എന്റി�വ

ട്ടും’ (ഇവ�യട്ടും) മുതലായ പ്ര�യാഗങ്ങൾ പ്രസ്തുത പ്രബന്ധത്തി�ന്റ പഴക്കം സ്പഷ്ട

മാക്കുന്നു. ചില �ശ്ലാകങ്ങൾ ചുവ�ട �ചർക്കാം:

“ശൃംഗാരാദിരസങ്ങ�ള, ട്ടഭിനയം നാ, �ലാ�ന്റാഴി�ഞ്ഞാൻപ�ത

ഭാവാ, വൃത്തികളും പ്രവൃത്തിയുമിവും നന്നാലു, സപ്തസ്വരാഃ,

ര�ണ്ട ധർമ്മി, യിരണ്ടുസിദ്ധികൾ, തഥാ ഗാനങ്ങൾ പ�ഞ്ചവ, നാ-

ലാ�താദ്യങ്ങ, ളരങ്ങു മൂ, ന്റിതി�ന നാം കൂ�ത്തന്റു�ക�ക്കാണ്ടിതു. (1)

ശൃംഗാരവീരഹാസ്യാ ബീഭത്സം രൌദ്രമത്ഭുതം കരുണം

നാ�ട്യ ഭയാനകവുമീ രസങ്ങ�ള�ട്ട, ന ശാന്തമവികാരി. (2)

LINKS TO
CHAPTERS TOC 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32



212 അദ്ധ്യായം 24. മണിപ്രവാളസാഹിത്യം (തുടർച്ച)

ശൃംഗാരരസം വീരം രൌദ്രം ബീഭത്സ�മന്റുമിവ ജനകാഃ;

ഹാസ്യവുമുത്ഭുതരസവും കരുണഭയാനകമിരണ്ടുമിവ ജന്യാഃ” (3)

“കൂ�ത്ത�ന്തന്റ റിവാനാ�യവർക്കുമദൃഷ്ടനാട്യശാസ്ത്രാണാം

സമ്പ്രതി മയാ വിരചിതം ലക്ഷണമിതു നാട്യസംഗ്രഹം നാമ.” (32)

�ജ്യാതിഷദീപമാല

ഈ ശതകത്തിൽ മണിപ്രവാള �ശലിയിൽ വിരചിതമായ ഒരു പ്രധാന �ജ്യാ

തിശ്ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥമാകുന്നു �ജ്യാതിഷദീപമാല. അതിൽ ആ�ക നാലധ്യായങ്ങളുണ്ടു്.

കവിതയ്ക്കുതീ�ര മാധുര്യമി�ല്ലങ്കിലും കാര്യം പലതുംസംഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളതിനാൽഅതി

നു സംസ്കൃതാനഭിജ്ഞന്മാരായ �ദവജ്ഞന്മാരു�ട ഇടയിൽ സാമാന്യം പ്രചാരമു

ണ്ടു്. താ�ഴക്കാണുന്ന രണ്ടു �ശ്ലാകങ്ങൾആരംഭത്തിലുള്ളവയാണു്.

“ഗണപതിഗുരുവാണീമർക്കചന്ദ്രാര സൌമ്യം

സുരഗുരുസിതമന്ദം രാഹ�കതും വണങ്ങി

ഗണിതമപി മുഹൂർത്തം ജാതകം പ്രശ്നഭാഗം

ലഘുതരമിഹ �ചാല്ലാം മന്ദധീധാരണായ.”

“രാശിഗ്രഹസ്ഥാനവിഭാഗസംജ്ഞാം

ഷഡ്വർഗ്ഗവും കാരക�മന്നി�തല്ലാം

സംജ്ഞാനുരൂ�പണ മണിപ്രവാ�ള-

രുക്താ മയാ �ജ്യാതിഷദീപമാലാ.”

“�വണ്ണീരും വിറ�കണ്ണയും കഴുതയും” “മദ്യം പച്ചയിറച്ചി” തുടങ്ങിയുള്ളപ്രസിദ്ധങ്ങ

ളായ ശകുന�ശ്ലാകങ്ങൾ ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ�പട്ടവയാണു്. ഇനിയും ചില �ശ്ലാക

ങ്ങൾ �നാക്കുക:

“രാഹൂ�ന�ക്കാല്ലുമാദിത്യൻ; വ്യാഴ�ത്ത വിധി �കാല്ലു�മ;

ബുധ�ന�ക്കാല്ലു�മ �ചാവ്വാ; ബുധൻ മന്ദ�നയും തഥാ;

വ്യാഴമാദിത്യ�ന�ക്കാല്ലും; ശുക്രൻ �ചാവ്വ�യയും തഥാ;

ശനി ശുക്ര�നയും �കാല്ലും; രാഹു ചന്ദ്ര�നയും തഥാ

സൂര്യ�ന�ക്കതുവും �കാല്ലുമിങ്ങ�നയിവ�യാർക്കണം.”

അളവുകൾ, പലിശ മുതലായവ�യപ്പറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങളും ഇതിൽ പ്രതിപാദിച്ചുകാ

ണുന്നു:

“മാറ്റും വില പണത്തൂക്കം പത്തി�ലറ്റീട്ട നൂറ്റിനാൽ

കിഴിച്ചാലുള്ള �ശഷത്തിന്നാ�റകാൽ�ക്കാരു വീശമാം,

പന്തിരണ്ടിൽ ഗുണിച്ചുള്ള മുതൽ പത്തിൽക്ക�രറ്റിനാൽ

മുതലങ്ങവി�ടക്കൂട്ടീ�ട്ടവം �ചയ്ക പുനഃ പുനഃ.”
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ചില മുക്തകങ്ങൾ

�കാല്ലം ഏഴു്, എട്ടു് ഈ ശതകങ്ങളിൽ അനവധി മണിപ്രവാളമുക്തകങ്ങൾ വിര

ചിതങ്ങളായിട്ടുണ്ടു്: അവ പ്രാ�യണ നായികാവർണ്ണനപരങ്ങളും ശൃംഗാര രസപ്ര

ധാനങ്ങളുമാകുന്നു. ഒ�ര നായിക�യപ്പറ്റിത്ത�ന്ന പതി�നഴാമധ്യായത്തിൽ പ്രതി

പാദിച്ച �ചറിയച്ചീവർണ്ണനത്തി�ലന്ന�പാ�ല പത്തിരുപതു �ശ്ലാകങ്ങളും കാണ്മാ

നുണ്ടു്. �കരളത്തി�ന്റ ഒരറ്റംമുതൽ മ�റ്റയറ്റംവ�രയുള്ള �ദവന്മാ�രയും രാജാക്ക

ന്മാ�രയും പരാമർശിച്ചും പല �ശ്ലാകങ്ങൾ അക്കാല�ത്ത കവികൾ നിർമ്മിച്ചിരു

ന്നു. ഈ മൂന്നു പദ്ധതികളിൽ�പ്പട്ട �ശ്ലാകങ്ങൾക്കുപുറ�മ അപൂർവ്വമായി വിവിധ

വിഷയങ്ങ�ളക്കുറിച്ചും പല �ശ്ലാകങ്ങൾ നിർമ്മിതങ്ങളായിട്ടുണ്ടു്. ഏതാനും ദണ്ഡ

കങ്ങളുമി�ല്ലന്നില്ല. പ്രസ്തുത �ശ്ലാകങ്ങളിൽ പലതും സഭ്യതാസീമ�യ അതിലംഘി

ക്കുന്നതിനാൽഅവ�യ കഴിയുന്നതും ഒഴിച്ചുനിർ�ത്തണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ബാക്കിയുള്ള

വ�യപ്പറ്റി സ്ഥൂലമായ ഒരുജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരി�ക്കണ്ടതു് അക്കാല�ത്ത സാഹി

ത്യചരിത്രഗ്രഹണത്തിനു് അത്യന്താ�പക്ഷിതമാണുതാനും. ഓ�രാ �ശ്ലാകവും നിർ

മ്മിച്ചതായ ശതകം സപ്തമ�മാ അഷ്ടമ�മാ എന്നു ഖണ്ഡിച്ചു പറവാൻ നിവൃത്തിയി

ല്ലാത്തതിനാൽഎല്ലാംകൂടിഈഅധ്യായത്തിൽആവിർഭവിപ്പിക്കുന്നതാണു്. ഉദ്ധ

രിക്കുന്നവയിൽ അപൂർവ്വം ചില �ശ്ലാകങ്ങൾ ആറാം ശതകത്തിലും ചിലതു് ഒൻപ

താം ശതകത്തിലും �പട്ടതായും വരാൻ പാടില്ലായ്കയില്ല. �ചറിയച്ചീവർണ്ണനത്തി

�ലചില �ശ്ലാകങ്ങൾലീലാതിലകത്തിൽപകർത്തീട്ടുള്ളതിനാൽഅതി�ന്റകാലം

മാത്രം സൂക്ഷ്മമായി കണ്ടുപിടിക്കുവാൻസാധിച്ചു.

ശൃംഗാരപദ്ധതി

ഒട്ടുവള�ര നായികമാരു�ട നാമ�ധയങ്ങളുമായി നാം അക്കാല�ത്തശൃംഗാര�ശ്ലാ

കങ്ങളിൽ പരിചയ�പ്പടുന്നു. ആ നായികമാരിൽ ച�ന്ദ്രാത്സവദ്വാരാ നാം അറിയു

ന്ന (1) �മദിനീ�വണ്ണിലാവു് (2) മാര�ലഖ, (3) മാനവീ�മനക, (4) മാര�ചമന്തിക

എന്നിവ�രപ്പറ്റി ചില �ശ്ലാകങ്ങൾ �കട്ടിട്ടുണ്ടു്.(1) ചിറയ്ക്കൽ ഇട്ടി�പ്പണ്ണു്, (2) �മദിനീ

ബാലിക, (3) ചന്ദ്രിക, (4) മാരമന്ദാകിനി, (5) ലക്ഷ്മി, (6) കർപ്പൂരവല്ലി, (7) �ദവരശി,

(8) മാരവിരുതു്, (9) ഇട്ടിമാണി, (10) കൌ�ണാത്തര, (11) പുതിയവീട്ടിൽ ഇട്ടി, (12)
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വള്ളനാട്ടു് ഇട്ടി, (13) ഇട്ടിനങ്ങിണി, (14)ആനന്ദ�കളി, (15) രാമാനിലാവു്, (16) കടന്ന

യിൽ �ചറു�പണ്ണു്, (17) മടത്തിൽ ഇട്ടി, (18) �കളി�രഖ, (19) പുതുപറമ്പത്തു് ഇട്ടിയ

ച്ചി, (20) �ചമന്തി�ലഖ, (21) പൂവാണ�രഖ, (22) കീഴറ ഇട്ടിമാതവി, (23) കനകാവലി,

(24) നീവീമണി, (25) പിരളീനായിക, (26) പനയപ്പള്ളി മാണിക്യം, (27) മരതകമാല,

(28) �കളീമണി, (29) മല്ലീനിലാവു്, (30) കലാ�കരളി, (31) തച്ചപ്പള്ളി ഇട്ടിമായ, (32)

നീലമ്മ, (33) �താട്ടങ്കരച്ചീതമ്മ, (34) ആനന്ദചിന്താമണി, (35) കീർത്തി�ലഖ, (36)

�ത�ന്മനക, (37) മാര�കളി, (38) കുന്നത്തു ചീതമ്മ, (39) കീർത്തിചന്ദ്രിക, (40) തളി

ക്കുന്നിൽഇട്ടി�തവി, (41) പാല�ക്കാട്ടു �ചറുചിരു�തവി, (42) �കരളീ�വൺനിലാവു്,

(43) �വള്ളത്തു �ചരിക്കൽ ഇട്ടിച്ചിരു�തവി, (44) വീണാവതി, (45) രാജ�ലഖ, (46)

ബാലനീവി, (47) �മദിനീ�മനക, (48) രാജചിന്താമണി, (49) കരുമത്തിൽ ഉണ്ണുനീ

ലി, (50) മാക്കം, (51) തയ്യിത്തലത്തു് ഇളയച്ചി, (52) മാതു, (53) നാകല�തവി മുതലാ

യി �വ�റയും പലസുന്ദരിമാ�രപ്പറ്റി �ശ്ലാകങ്ങൾ കാണ്മാനുണ്ടു്.

ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്ത്രീവർണ്ണനത്തി�ന്റ ആഗമ�മ�ന്തന്നു ഞാൻ ഇരുപതാമ

ദ്ധ്യായത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ചില�പ്പാൾ അന്യന്മാരു�ട അ�പക്ഷയനുസരിച്ചാ

ണു് തങ്ങൾ ആ സ്ത്രീക�ള വാഴ്ത്തുന്ന�തന്നു കവികൾത�ന്ന കണ്ഠതഃ പ്രസ്താവിച്ചിരി

ക്കുന്നു. “�ചാ�ല്ലറും �വണ്പലക്ഷ്മാരമണഗുരുനി�യാ�ഗന �വഗാതി�രകാൽ . . .
കൌ�ണാത്തരാഢ്യാം കല്യാണീമാര�ഭഞാൻ കനി�വാടു ഭവതീം വാഴ്ത്തുവാനുത്രമാ

�ത” എന്നു് ഒരു കവി പറയുന്നു. “തയ്യിത്തല�മഴുമിളയച്ചീ, തവാംഗം ഗുണശ്രീസ

ന്ത�ത്യ �ദവനാരായണഗുരുകൃപയാ വാഴ്ത്തുവാനാര�ഭ ഞാൻ” എന്നുംആ �ശ്ലാക

ത്തി�ന്റ പ്ര�ണതാവുത�ന്ന�യാ അപര�നാ ഉദീരണം�ചയ്യുന്നു. ഈനിർ�ദ്ദശങ്ങ

ളിൽനിന്നു �തക്കുംകൂർ രാജാവും അമ്പലപ്പുഴ രാജാവുമാണു് യഥാക്രമം കൌ�ണാ

ത്തര�യയും തയ്യിത്തലത്തു് ഇളയച്ചി�യയും പ്രശംസിപ്പിച്ചതു് എന്നു് ഊഹിക്കാം.

‘കൌണക്ഷമാരമണവംശ മണിപ്രദീപം’ എന്നു് ആദ്യ�ത്ത നായിക�യ കവി വർ

ണ്ണിക്കുന്നതിൽനിന്നു് ആ സുന്ദരി ഒരു ക്ഷത്രിയയാ�ണന്നു സങ്കല്പിക്കാം. കായം

കുളം രാജവംശത്തി�ല ‘ഉത്തരാചന്ദ്രിക’ എന്ന കുമാരിയു�ട ഭർത്താവായ ഉണ്ണിരാ

മൻത�ന്നയാണു്ആനായിക�യപരാമർശിക്കുന്നപ്രശസ്തപദ്യങ്ങളു�ടയുംപ്ര�ണ

താവു് എന്നുള്ളതു്

“ഉണ്ണീരാമൻ വരും �പാന്നയി തവ തിരു�മയ്

വാഴ്ത്തുവാനാസ്ഥ�ക�ക്കാ-

ണ്ടന്യുനം താൻ മറന്നീ�ലാരു�പാഴുതു�മ�ടാ

താവകം പൂവലംഗം;

എ�ന്നല്ലാമുത്തരാചന്ദ്രികമലർമക�ളാ-

ടംഗനാമൌലിത�ന്നാ-

ടി�ന്നവം �ചാല്ലു �താഴാ, കനിവു മയി കലർ-

ന്നീടുവാനൂഢ�മാദം”

എന്ന പദ്യം �നാക്കുക. “ഞാനിങ്ങമിതരസമിടപ്പള്ളിനിന്നൂഢ�മാദം” എന്നു പറ

ഞ്ഞിട്ടുള്ളതിൽനിന്നു് അ�ദ്ദഹം അന്നു് ഇടപ്പള്ളിയിൽ താമസിച്ചിരുന്നിരിക്കാ�മ

ന്നും അനുമാനിക്കാം. സാധാരണമായി ധനം മാത്രമായിരുന്നു തങ്ങളു�ട സാഹി

തീവ്യവസായത്തിനു കവികൾ നായികമാരിൽനിന്നു പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന സമ്മാനം.

അതു ലഭിക്കാ�തവരു�മ്പാൾ അവർ �നരാശ്യഭരിതരായിത്തീർന്നതിനും ദുഷ്കവി

ക�ളഅധി�ക്ഷപിച്ചതിനും ചില ഉദാഹരണങ്ങളാണു് താ�ഴപ്പകർത്തുന്നതു്:
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“കിടപ്പവി�റ്റക്കിടവാതവി�റ്റാ-

ടിണച്ചതിക്ലിഷ്ടമനന്വിതാനി

പദാനി കാൺ മൂരിക�ളക്കണ�ക്ക-

ക്കവിക്കരിങ്കയ്യർ പിണയ്ക്കുമാറു്.” (1)

“ഒ�ട്ടടം പ്രതിഭാവിലാസ, �മാരിടം �കട്ടിട്ടു കാവ്യാശ്രയം,

കട്ടി�ട്ടാ�ട്ടാരു ഭാഗ, �മാ�ട്ടാരനുരാ�ഗാത്സാഹമാ�നാത്ഭവം,

മുട്ടു�മ്പാൾ വിധി�യന്നു കുറ്റ�മാരിട�ത്തതാദൃശം പത്തുനാൾ

മുട്ടിച്ചാ�ലാരു പദ്യമായ്ത്തിരിയു�മന്റാശാ പരം മാദൃശാം.”

“നാട്ടാർകാവ്യമകം മുറിച്ചു പുല�രക്ക�ട്ടാട്ടു താ�നാർത്തതും

കൂട്ടി�ക്കാണ്ടു ചമച്ചചാരു പിടി�പട്ടന്നന്നവ�ദ്യാൽകരാൻ

പാ�ട്ടാ മറ്റു ചി�ലാക�മാ പുനരി�ത�ന്റാരാ�ത നാട്ടച്ചിമാർ-

വീട്ടിൽപ്പുക്കുപണം �കാതിച്ചു കവി �കട്ടീടും കവി�ഭ്യാ നമഃ”

“�പ�ന്ത�നാലും ചി�ലാകം പരിചി�നാടു നിര-

ത്തിത്തിരുത്തിച്ചമച്ചി-

�ട്ട�ന്ത �ചതം �മന�ക്ക�ട്ടാരു തടിയനിരു-

ന്നങ്ങു �ചാല്ലുന്നതാകിൽ?

എ�ന്റ മുറ്റും നിനച്ചാൽ നിനവു തരുണിമാ-

ർ�ക്കന്റു കൂറിട്ടു കണ്ടി-

ട്ടിന്റീ പദ്യപ്രബ�ന്ധചുവ �പരിക വരി-

ന്റീ�ല�ടാ മാദൃശാനാം.” (4)

“ഓ�രാ�രാ കൂര�താറും പുലരുമളവി�ല

പുക്കു ചൂതും പറഞ്ഞി-

പ്പാരിൽ�പ്പാരി�ന്റ കള്ള�ച്ചറുമിക�ള വിളി-

�ച്ചാരു �പരിട്ടു�കാണ്ടു്

�വരാഗ്യം �കവരുത്തുംപരിചു ചില ചി�ലാ-

കങ്ങള�ച്ചാ! ചമയ്ക്കും

വീരന്മാ�ര�ത്താഴി�ന്റൻ പകലിരവനിശം

നിന്റു കുമ്പിട്ടു ഞാ�നാ.” (5)

സ്ത്രീകൾക്കുകള്ള�പ്പരിടുന്നതി�നപ്പറ്റി ലീലാതിലകകാരൻ വിവൃതമായി അവ�ഹള

നം�ചയ്തു�വങ്കിലും അതു വന�രാദനമായാണു് പരിണമിച്ചതു്. “മു�ഗ്ദ്ധ �കളുത്തരാ

ചന്ദ്രികമയമയി �ത നല്കി�നൻ നാമ�ധയം” എന്നു് ഉണ്ണിരാമൻ പറയുന്നതു �നാ

ക്കുക. �വ�റയും ഞാൻ മുൻപു കുറിച്ച പട്ടികയി�ല പല �പരുകളും അയഥാർത്ഥ

ങ്ങളാ�ണന്നുവായനക്കാർക്കു കാണുവാൻ പ്രയാസമില്ല�ല്ലാ.

അമൃതനിഷ്യന്ദികളായ ചില ഒറ്റ�ശ്ലാകങ്ങൾ അടിയിൽ �ചർക്കുന്നു. മണിപ്ര

വാളകവിതയ്ക്കു്അക്കാലത്തുണ്ടായിരുന്നഅസുലഭമായഅഭ്യർഹിതത്വത്തിനു്അവ

�യല്ലാം ഒന്നു�പാ�ലസ്മാരകസ്തംഭങ്ങളാണു്. പുനം, ശങ്കരകവി മുതലായസുഗൃഹീ

തനാമാക്കളു�ട വാങ്മയങ്ങളുംആകൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരിക്കണം.
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സൌന്ദര്യവർണ്ണനം

“വക്ത്രാം�ഭാജന്മ�കലാസവദലമളകാ-

ലങ്കൃതം, �കാങ്കയുഗ്മം

വൃത്രാരാ�തരുദാരം കുലിശമിവ പരി-

ച്ഛിന്നസാരം ഗിരീണാം.

മധ്യം മ�ത്തഭവൽ �ത പിടിയിലമിഴു�വാ-

�ന്റത്രയും ചിത്രമ�ത്ര

മു�ഗ്ദ്ധ, �കളുത്രമാ�ത, വപുരുദധിരിവാ-

ഭാതി ലാവണ്യപൂർണ്ണം.” (1)

“കാളാം�ഭാധരപാളി താളി പിഴിയും കറ്റക്കരിപ്പൂങ്കുഴ, -

ല്ക്കാലംബായ മുഖാവ�ലാകസമ�യ �നയ് വയ്ക്കുമിച്ചന്ദ്രമാഃ,

�കാലത്താർചരഭൂമിപാലകനകക്കുംഭം �താഴും �പാർമുല,-

�യ്ക്കാലക്ക�ത്താടു നി�ന്ന വാഴ്ത്തുവതിനിന്റാമല്ല കൌ�ണാത്ത�ര.” (2)

“ശൌ�രരാദ്യാവതാരം തരളമിഴിയുഗം;

വാക്കു ഗീർവാണമുഖ്യാ-

ഹാരം; വ�ക്ഷാജഭാരം ത്രിപുരഹരക�രാ-

ല്ലാസിനീ ചാപവല്ലീ;

മാരൻപൂ�മനിയ�ല്ലാ �കാടിനടുവു; മഹാ-

മന്ദരാദ്രിം വി�രാധം

വാരാ�ത താങ്ങു�വാന്റിപ്പുറവടി പിരളീ-

നായി�ക, താവകീനം.” (3)

“കാർ�മഘം�ക�താ�ഴണം മലരണിപുരിചാ-

യല്ക്കു; ചില്ലിക്കുമമ്മാ!

കാമ�ക്കാൽവിൽ �താ�ഴണം; മഴലമിഴിയുഗ-

ത്തിന്നു �പൺമാൻ �താ�ഴണം;

�പാർമാതംഗം �താ�ഴണം തവ ഗമനമതി; -

ന്നിന്റിളം �പാർമുല�യ്ക്കാ

ഹാ! മു�ഗ്ദ്ധ! മാര�ചമന്തികമലർവനി�ത!

�ഹമകുംഭം �താ�ഴണം.” (4)

“എ�ന്ന�ക്കാ�ണ്ടന്നുനില്ക്കുന്നിതു മുലമുകുളം;

മന്ദഹാസത്തി�നാ നിൻ-

മുന്നിൽ�പ്പാ�രണമ�ല്ലാ; ചികുരമതരിശ-

�പ്പട്ടു പിന്നിൽക്കിടന്നു;

കന്നല്ക്കൺ�കാൺ മയറ്റുന്നിതു സുമുഖി! ന�ട-

ത�ന്ന വാഴ് �ത്തണ�മന്മാ; -

നുന്നിച്ചാ�ലാന്നു വ�ല്ലൻ തിരുവുരു പുകഴ് വാൻ

�മദിനീ�മന�ക! ഞാൻ.” (5)
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“നീ�ടത്തും �നത്രയുഗ്മം കയൽ മറുകയ�ല-

�ന്നാർത്തു �കാത്തീടുമ�യ്യാ;

�പടിക്കും ചക്രവാകം പുരികുഴൽനികരം

കണ്ടിരു�ട്ടന്നുദാരം;

ഓടി�പ്പാം ഖിന്നമന്നപ്പിട തവ നട ക-

�ണ്ടറ്റ; �മന്നാലിദാനീം

ക്രീഡി�ക്കാല്ലാ സുശീ�ല! പുനരപി വിമ�ല

നീ ജ�ല രാജ�ല�ഖ!” (6)

“മാധുര്യം പാർക്കി�ലാ�ന്ന തവ കള�മാഴിയും

വീണയും; പ്രാണമിത്രം

പാ�ഥാജത്തിന്നു വക്ത്രം; പുരികുഴൽ കിരിയം

�മദുരം നീരദാനാം;

ചൂതി�ന്മ�ല്ക്കാവിൽ പൂവൽപ്പുണർമുല; മണിവാ-

തമ്പിരാൻ �ചമ്പരുത്തി; -

�ക്ക�തനും ചാർച്ച �താന്നും കുവലയദലവും

�നത്രവും കീർത്തി�ല�ഖ!” (7)

“നിർമ്മാതുർന്നിരവദ്യരത്നരചനാസീമയ്ക്കു, നന്മന്മഥ-

ബ്രഹ്മാനന്ദസുധാതരംഗിണിതനി, ക്കമ്ലാനലീലാനി�ധഃ,

കല്മാഷം തുടരാത �വൺമതികല, �യ്ക്കഴാഴിനീർ ചൂടുമീ

മൺ�മൽമാതർമണിക്കു, മാരവിരുതിന്നു�ള്ളാന്നു മന്മാനസം.” (8)

പ്രത്യംഗവർണ്ണനം

(i) മുഖം:

“മന്ദാത്മാ പുനരന്തിപാടു �പരുമാറി�പ്പാ�മാരുക്കാ, �ലാളി-

ച്ച�ന്ന �പാന്നു നിശീഥിനിക്കു ചിലനാൾ, കാണാം നിശാർദ്ധാന്ത�ര.

എൻ�താഴാ! മുഴുവൻ നടക്കു�മാരുനാ, �ളാട്ടും വരാ�നകദാ

ച�ന്ദ്രായം മമ ചന്ദ്രികാമുഖരുചിം കപ്പാനനല്പാശയാ.” (9)

“കലാമുരുക്കൂട്ടി നടക്കു�മാ�ട്ട;

കലാമഴിക്കും വികളങ്കനാവാൻ

കലാമണി�പ്പൺമുഖസാമ്യ�മാപ്പാൻ

ക�ലശനാ�ലത്ര പണി�പ്പടിന്റൂ.” (10)

(ii) കടാക്ഷം:

“ഊനം തട്ടാത കാന്തിപ്രസരനവസുധാ-

പൂരി�ത വാരിരാശൌ

സാനന്ദം മന്ദമാ�ന്ദാളിതതരളലസ-

ച്ചില്ലിവല്ലീതരം�ഗ

നൂനം താഴിന്റ �ലാലാളകവലയിലക-

�പ്പട്ടുഴന്റിട്ടിയച്ചീ,
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മീനദ്വന്ദ്വം കളിക്കിന്റിതു തവ നയന-

ച്ഛത്മനാ പത്മ�ന�ത്ര.” (11)

“കാ�ന്ത! കർണ്ണങ്ങ�ളാ�ടറ്റളവു വഴി �കാടാ-

ഞ്ഞുള്ള �കാ�പന താമ്രാം

കാന്തിം �ക�ക്കാണ്ടി�ത�ന്റ പറവർ ചിലർ നിസർ-

ഗ്ഗാരു�ണാപാന്തകാന്തം;

ഞാൻ �ത�റനിട്ടിയച്ചീ, പുനരിതു കഥ�യ

സന്തതം�മന്തർചിത്തം

ചീന്തീടും�നര�മന്തീടിന രുധിരകണാ-

ലങ്കൃതം നിൻകടാക്ഷം.” (12)

“കിഞ്ചില്ലജ്ജാവനമ്രാൻ പ്രണയനവലതാ-

പല്ലവാൻ, �മല്ല�വ കീ-

ഴഞ്ചും തൂമന്ദഹാസദ്യുതിശകലവലാ-

കാവലീബാല�മഘാൻ

അഞ്ചമ്പന്നസ്ത്രഭൂതാനവിരതതരളാൻ

�പർത്തുമി�ന്നത്രലക്ഷ്മീ-

സഞ്ചാരാനിട്ടിയച്ചീ, പുളകനറുമലർ-

�ത്താപ്പണി�ഞ്ഞല്പ�നാഞാൻ?” (13)

“ആ�മാദാൽക്കാൺമ�നാഞാനവികലമിളകീ-

ടിന്റ ലജ്ജാഭിരാമാ-

നാമുഗ്ദ്ധസ്യന്ദിഹാസാങ്കുരമിട�പരുകീ-

ടിന്റ കമ്രാനുപാതാൻ

ആമന്ദം മാരുതാ�ന്ദാളിതകമലപലാ-

ശാവലീ�ലാല�ലാലാൻ

�പ്രമാർദ്രാനിട്ടിയച്ചീ, നവലളിതകലാ

കങ്കടാൻ നിൻകടാക്ഷാൻ.” (14)

നായക�ന്റ ചാടൂക്തി

“ചരണതളിർ ത�ലാടും; കൂട�വ പുഷ്പമാലാം

പരിചി�നാടു ഭരിക്കും; പിൻനടക്കും പ്രയാ�ണ;

ഒരു�പാഴുതിലുമ�ച്ചാ! �വർവിടാ വക്രഭാവം;

പരിജനമിവ ഭ�ദ്ര! �വണി കൌ�ണാത്ത�ര, �ത.” (15)

“�ചാ�ല്ലറും കാമുകീകാമുകകലഹകലാ-

പാടനാശ്ചര്യവിദ്യാ-

കല്യം, �ത്ര�ലാക്യലക്ഷ്മീമണിമുകുര, മന-

ങ്ഗാഗമാ�ദ്വതസാരം,

സ്വർ�ല്ലാകപ്രാതരാശം, ത്രിപുരഹരജടാ-

രത്ന, മാഖണ്ഡലാശാ-
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കല്യാണം, കാൺക കൌ�ണാത്തരമലർവനി�ത,

സുന്ദരം ചന്ദ്രബിംബം.” (16)

“വാരാർന്നീടിന്റ താരാനികരമദജലം

വാർത്തു നൽ�ക്കതകീനാം

താ�രന്നും �കാമ്പുമാ വൻ�പാടു പുകരുമണി-

�ഞ്ഞഷഖ�ദ്യാതജാ�ലഃ,

നീരാളും �മഘനാ�ദരുടനലറി മഴ-

ക്കാലമാം വാര�ണന്ദ്രൻ

�പാരിന്നായാതനായാൻ കുരു�ളാടു പിരളീ-

നായി�ക! താവകീനം.” (17)

“�വർപാകിച്ചു തഴച്ച �വഴ്ച മുഴുവൻഞാ�നന്നി�ല നാലു നാ-

ളാപാദിച്ചു മറച്ചു�വച്ചു പുലരാനു�ച്ചരുഴറ്റീടി�നൻ;

രൂപാ�ലാകസുഖാഗ�മ നിലകുല�ച്ച�ന്മൽ നിരച്ചീടുമി-

മ്മാപാപിപ്പുളകങ്ങൾ മാരവിരു�ത! �ചാല്ലിന്റി�തല്ലാ�രാടും.” (18)

“പീ�നാത്തുംഗം ചുമപ്പാൻ പണി പരമണിമൽ-

�ക്കാങ്ക�മാ�ട്ടങ്കിലും നീ

പാലഞ്ചും വാണി! നാലഞ്ചടി വടിവിൽ നട-

ന്നീടു വാടാത�ശാഭം;

�ലാലംബാ�ലാലലീലാകുലമഴകിലഴി-

ഞ്ഞാശു �ച�മ്മ നിലം �മ

നീല�മ്മ! നീലമ�മ്മ! ചികുരഭരമടി-

ക്കിന്റതൻ�പാടു കാൺമാൻ.” (19)

“ഭംഗ്യാ �മ�ല്പാട്ടു �കട്ടീടിന ചികുരഭരം,

കാമുകാ�ലാലലീലാ-

രം�ഗ നീലാംശുകത്തിന്നിടയിൽ നിഴ�ലടു-

ക്കിന്റ കാഞ്ചീനി�കതം,

തിങ്ങും താംബൂലഗർഭം കവിളിൽ മതി �തളി-

�ഞ്ഞണ്ണയും �തച്ചു നില്ക്കും

നിൻ�കാലം കാൺകില�പ്പാളുട�നരി�പാരിയാം

മാരനും മാര�ല�ഖ!” (20)

“�പാല്ക്കമ്പം �വന്ന �കാലത്തുടവടിവു, മിണ-

ക്കം വരത്തമ്മിൽ വിങ്ങി-

ത്തിക്കും�ത�ക്കാങ്ക�മാട്ടും കുവലയരുചി �ക-

�ക്കാണ്ട�മക്കണ്ണുരണ്ടും,

അക്കൂന്തൽപ്പൂന്തഴക്കാന്തിയുമണിമുറുവൽ-

പ്പുന്മയും താവകം ക-

ണ്ടുൽകം മൽകം മനക്കാമ്പിതു പുനരറിയാ
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പൂയ�മ! ഞായ�മതും.” (21)

“�സ്രാതസ്വിന്യാം കുളിക്കുന്നളവു മമ തളി-

ക്കുന്നമർ�ന്നാമ�ലറ്റം

�മാദത്തിൽപ്പാർത്തുഞാൻ നിന്നളവു ഗളതല-

�ത്താളവും മഗ്നഗാത്രീ;

ഏതിട്ടി�ത്തവിവക്ത്രം, വികചകമല�മ-

�തതു കാർവണ്ടു, കൺമു-

�ക്ക�തന്നിത്ഥം വല�ഞ്ഞാരളവു, വരിക നീ-

�യന്നിതമ്മന്ദഹാസം.” (22)

“ആരാ�മ കാൺ വസ�ന്താത്സവമയി ദയി�ത,

ചാരുപീയുഷധാരീ

താ�രശൻ തന്ത്രി തൂകന്നിതു വിമലനിലാ-

വായ ഹവ്യം ദിഗ�ന്ത;

മാരായൻ മാമരാളീ നിജമധുരരവം

വാദ്യ�ഘാഷം തുടങ്ങീ;

�ന�ര നാം �പാക കാൺമാ, നലർചരനിഹ �കാ-

യിമ്മ �തന്മാനവല്ലീ!” (23)

“മുക്കാലും വഴി മുഗ്ദ്ധഭാഷിണി! മുലക്കുന്റും ചുമന്നംഗജ-

പ്ര�ക്ഷാ�ഭണ നടന്ന നിൻ നട നിനയ്ക്കു�മ്പാൾ നടുക്കം വരും;

മൽ�ക്ക�കാണ്ടിടയിൽ�ത്താടും �പാഴുതിലും മാഴ്കിത്തളർന്നീടുമി-

ത്തൃക്കാൽ�ച്ചങ്കമലങ്ങൾ മാരവിരു�ത! ക�ല്ലറ്റുലഞ്ഞീല�യാ?” (24)

“വൻ�കാ�പ മമ രാജചന്ദ്രിക വഴങ്ങീലങ്കപാളീ�മനി, -

�ക്കൻക്രൂരത്വമി�താർ�ക്ക�ടാ തദനു ഞാൻ �പാവാൻ തുനിഞ്ഞീടി

�നൻ;

കൺ�കാൺ�കാ�ണ്ടാരനംഗചങ്ങല പിണ�ച്ചൻകാല്ക്കു �ചർത്തീടി

നാൾ

തൻ�കാങ്ക�യ്ക്കാരപൂർവഹാരലതയും ബാ�ഷ്പണ മൽ�പ്രയസീ.” (25)

“മുല്ലചാരുതരമല്ലികാമുകുളകന്ദളന്മധുരസം നുകർ-

ന്നുല്ലളല്ലളിതഭൃംഗഝങ്കൃതി കലർന്നു മന്ദമദമന്ഥരം

നല്ല നല്ലസരസീഷു മുങ്ങി, നളി�നഷു തങ്ങി, വദ�ന ചല-

ച്ചില്ലിവല്ലിവല�യ വലന്തമഭിനന്ദ തന്വി! മലയാനിലം.” (26)

“കാണാഞ്ഞാൽ മനസാ മറന്നുകളയും കാരുണ്യമു�ള്ളാ�ര�യ-

�ന്നണാങ്കപ്രതിമാന�ന! ജളർ പറഞ്ഞീടുന്ന�താർത്തീ�ടാലാ;

വീണാലാപിനിമാർകുലാഭരണ�മ! �ക�ളാമ�ല! നമ്മിലി-

ക്കാണാ�യാരനുരാഗവല്ലരി കരിഞ്ഞീടാ പിരിഞ്ഞീടിലും.” (27)
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“വാരമ്പും മാലതീനായിക മധു�മാഴി �ക

കൂപ്പി നി�ന്നാരു �നര-

ത്താരാൽ�ത്തൻ�കലനാഥ�ന്നാരു ജളത വി�ശ-

ഷിച്ചുമ�പ്പാൾപ്പിണഞ്ഞൂ;

താരാർമാ�തന്നു കല്പിച്ചുപചിതകുതുകം

വിഷ്ണുതാ�നന്തു കൂ�ട-

�പ്പാരായ് വാ�നന്നു �ചാദിച്ചളവതിനു ചിരി-

ച്ചീടിനാളദ്രികന്യാ.” (28)

വിരഹാവസ്ഥാവർണ്ണനം

“ആമാകിൽപ്പര�ദവ�ത, വിരഹിണാം നി�ദ്ര! നിന�ക്കങ്കിൽ നീ

കാർ�മഘക്കുഴലാൾ കിടക്കുമറയിൽ�ക്കാ�ണ്ടക്കിടത്തീടു മാം;

ശ്യാമായാമതിമാത്ര�ലാഹിതപദാമീ പാവമ�യ്യാ! നട-

ത്താ�മാ നാകല�തവിയാം നതമുഖീം മാർ�ഗ്ഗ മഹാസങ്ക�ട?”

“തൂമുത്താരം വിളങ്ങിന്റണിമുല പുണർവാൻ

�ദവ�യാഗം വരുന്നാ-

ളാമ�ത്ര, സംഭ്രമിച്ചാലരുതു പുനരറി-

ഞ്ഞില്ല താപാതി�രകാൽ;

കാമത്തീ�കാണ്ടു �വകിന്റകതളിലിരു

ന്നംഗനാരത്ന�മ! നി-

�ന്നാമൽപ്പൂ�മനി �വ�മന്റിതു മനസി ഭയം

�മദിനീ �വണ്ണിലാ�വ.” (30)

“നിൻ�നത്ര�ത്താടു �ന�രനിക്കു രജനീ; �വവശ്യ�മാമന്മുല-

ക്കു�ന്നാ�ടാക്കു, മുറക്കമൂണുസുഖ�മന്റിത്യാദി മ�ധ്യാപമം;

ധ�ന്യ, മാരതുരാൽ നിതംബസദൃശം; നി�ന്നപ്പിരിഞ്ഞീടിനാൽ

നി�ന്നക്കാൺമതിനുണ്ടുപായമിവ�യാ�രാ�ന്റാർത്തുകൌ�ണാത്ത�ര.”(31)

“മൂർത്ത�ശലമുന മുല്ലമാല; പനിനീർ ക�ഠാരഗരളദ്രവം;

പൂത്ത�ശാകമര�മാർത്തുകാൺകി�ലാരുമൂർത്തി ഭക്ഷിതുമനുക്ഷണം;

വാസ്തവം പറകിലിന്ദുമണ്ഡല�മനിക്കു കാലകരവാളി, കൌ-

�ണാത്ത�ര, ഗുണഗ�ണാത്ത�ര, തവ വിശങ്ക�ട വിരഹസങ്ക�ട.” (32)

“കലുഷത�യാടടുത്തും, �പ�പ്പടും, �കാ�പ്പടുത്തും,

പലവഴി ശര�മയ്തും, കണ്ണുനീർ �പയ്തു�പയ്തും,

മലർചരനു�മനിക്കും നിദ്ര �ചറ്റില്ല തയ്യി-

ത്തല�മഴുമിളയച്ചീ, ഹന്ത! �ചറ്റന്തിയായാൽ.” (33)

“നിൻകാല്ക്കൽ�ച്ചരുവൻ വന്നനുദിവസമഴി-

ഞ്ഞമ്മലർച്ചായൽ�പാ�ല;

�കാങ്കാർ�മൽ�ക്കാങ്കമൂലം �മലിവനണിനടു-
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പ്രായമാ�രാമ�ല! ഞാൻ;

കൺ�കാൺ�പാ�ല വളർ�പ്പൻ ചപലത നിതരാം;

മാറി�ലത്താലി�പാ�ല

ഭംഗ്യാ വാണീ�ലാരിക്കാലതു പുനരിഹ മാൽ

മാര�ചമന്തി�ക! �മ.” (34)

“മാനം�മവിന നീ കനംകനൽ �ചാരിഞ്ഞി�ന്റ വരു�ത്തണ�മൻ

പ്രാണാപായമ�ഹാത്സവം തവകരുത്തു�ണ്ടങ്കിൽ �വൺതിങ്ക�ള!

നാനാ�ലാകർ ചിരിക്കുമാ�റരി�പാരി�ക്കാണ്ടി ങ്ങിരി�ക്കണ�മാ

നാണം�കട്ടിനി മാര�കളിതിരു�മയ് പൂണാത മാപാപി ഞാൻ?” (35)

“�കാലം �നർപാതിയായീ ബത; കുസുമശരൻ

�വരി; �വൺതിങ്കൾ ചൂടാ-

മാ�ലപം ചാല �വണ്ണീ; റശനമപി വിഷ-

പ്രായ�മാർക്കും ദശായാം;

ലീലാരാമം ചിതാകാനന; മനലമയം

ചിത്രകം; ചിത്ര�മവം

ബാ�ല! �മ വന്നുകൂടീ ഗിരിശത പിരിളീ-

നായി�ക! നിൻവി�യാ�ഗ.” (36)

“നിർമ്മായം പക്ഷപാതം തവ തരുണി, മ�നാ-

മാലിമി�ക്കങ്കൽ മ�ന്യ;

രമ്യാകാ�രണ കാണായിതു ബത! മുറുവൽ-

പ്പാമരം വാമ�ന�ത്ര!

മന്മാറാകുന്ന ധന്യത്തുറനടുവിലടു-

ക്കിന്റതുണ്ടിന്നുനാ�ള-

�ച്ച�മ്മ നിൻ�കാങ്ക�മാട്ടാം കനവിയ കനക-

ക്കപ്പൽ കർപ്പൂരവല്ലീ!” (37)

“�തമ്പാത രാഗരുചി കുമ്മിണിയിട്ടി�യന്നും

കാമ്യാംഗി! നിൻവദന�മാന്നു മുകപ്പ�നാഞാൻ,

�തൻ �പയ്തു�പയ്തു മണമാർന്നു നിറന്ന പുത്തൻ-

മാമ്പൂനറുന്തളിരിളങ്കുയി�ലന്ന�പാ�ല?” (38)

“മന്ദം തൂകുന്ന മന്ദസ്മിതവിമലനിലാ-

�വാദയം കണ്ടുപാർ�മ-

ലന്തർ�മ്മാദം കളിക്കും തിമിരനിചയ�മാ-

ന്നിച്ചു കാൺ നിൻപദാ�ന്ത

ചിന്തും താ�പന വീഴുന്നതു പുരികുഴലാം

�പരു�ക�ക്കാണ്ടഴി�ഞ്ഞൻ

കാ�ന്ത, ഞാ�നന്ന�പാ�ല ശിവശിവ �ചറുമാ-

ക്കൽത്തകും ജീവനാ�ഥ!” (39)
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“ത്വരിതം �നടുമാക്കൽ �മവുമിട്ടി-

ച്ചിരു�തവീ! കുളുർ�കാങ്ക നീ തരാഞ്ഞാൽ,

അരുളീടു�മനിക്കു �ദവനല്ലാർ-

�പ്പരുമാളുർവശി നൂനമിന്നുത�ന്ന.” (40)

“ഇപ്പാപം�കാണ്ടവാ�റ പറവിതു പക�ല

പാതിരാ�യന്നു �താറ്റം

നിഷ്പാദിക്കുന്ന നീലാംബുദനിചയമയം

ജാതമാശാവകാശം;

ഉപ്പാട്ടിക്കുൽപലാന്തർദ്ദലവിപുലവി�ലാ-

ലാക്ഷിമാർതമ്പിരാട്ടി-

�ക്ക�പ്പാഴും �താഴ! ന�മ്മപ്രതി ഗതകരുണം

മാനസം മാനസന്നം.” (41)

“ഓർ�ത്തൻ �മഘനിനാദമന്തകമഹാഹുങ്കാര�മന്നാർത്തനായ്;

വീർ�ത്തൻ �മചകഭൃംഗരാക്ഷസകുലാ�ലാ�ക വി�യാ�ഗനഞാൻ;

താർ�ത്തൻ�മലിഴുകുന്ന �തന്ന�ലറിവാ�ള�റ്റത്രയും കണ്ണുനീർ

വാർ�ത്ത�ന്മദുരചന്ദ്രികാഗ്നിയിൽ വളർ�ത്ത�ന്മനി �ത�ന്മന�ക!” (42)

രാജപ്രശസ്തിപദ്ധതി

(1) അമ്പലപ്പുഴ �ചമ്പക�ശ്ശരി രാജാവു്

“ദാതൃത്വത്തിന്നിരിപ്പാനഴകിന നില�മ!

സാദരം ഭൂരമണ്യാ

മാറിൽ�ച്ചരിന്റ ചാരുപ്രസരകിരണമാ-

ണിക്യ�മ! മാനസി�ന്ധാ!

പാ�ര�പ്പരും ചിരം പാലയ ഭവദഹിതാൻ

പൂണ്ട വാ�നാർ വധൂനാ-

മാര�പ്പാർ�കാങ്ക �തടീടിന സുചരിത�മ!

�ദവനാരായണാ! നീ.” (43)

“ഗാത്രം കന്ദർപ്പദർപ്പം വിര�വാടു കളയും;

വാക്കു പീയൂഷ�വണീ;

വൃത്രാരാതിക്കുമ�ച്ചാ! മനസി ബത ഭയം

വായ്ക്കു�വാന്റിപ്രതാപം;

ചിത്തം സൌജന്യപാത്രം; നയമപി ധിഷണം

തിക്കരി�പ്പാന്റു; പാർത്താ-

ലത്യന്തം ചിത്രമ�ല്ലാ ഗുണമിതു സകലം

�ദവനാരായണാ! �ത.” (44)

(2) കായങ്കുളത്തു രാമവർമ്മരാജാവു്
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“കല്യാണാകര! രാമവർമ്മനൃപ�ത! നിൻകീർത്തി ച�ന്ദ്രാജ്ജ്വലാ

�ചാ�ല്ലറും ഭുവ�ന പരന്നസമ�യ ജാതം തു�ലാം വിസ്മയം;

വല്ലാ�ത കുമുദം വിരിഞ്ഞുപക�ല; കൂമ്പീ പ�യാജം തു�ലാ; -

മ�ല്ല ചാരുച�കാരികാകുലമുടൻ ചാടീ കുടിച്ചീടുവാൻ.” (45)

“പാർ�മ�ലല്ലാം നടന്നാളുടനുദധി കട-

ന്നാളതിൽക്കാൾ വിചിത്രം

(വാർ�മവും) നാക�ലാ�ക �തളി�വാടു വിളയാ-

ടീടിനാളൂഢ�ശാഭം;

ആ�മാദാൽ�പ്പായ്ക്കളിച്ചാളഹിപതിഭവ�ന

നന്റു നിൻകീർത്തിമാതി, -

ന്നാ�മാ നാരീജനാനാമിതു നിഖിലഗുണാ-

ഗാര�മ! രാമവർമ്മാ.” (46)

(3) �തക്കുംകൂർ �ഗാദവർമ്മരാജാവു്

“ചാഞ്ഞീലബാലഗതി �കവല�മങ്കിലും �പായ്-

�ത്തഞ്ഞൂതു�ലാമഖില�വരിനൃപാലജാലം,

മാഞ്ഞീടുമന്ധതമസം ദിവി ബാലസൂര്യൻ

ചാഞ്ചാടുമവ്വളവിലും ബത! �കാതവർമ്മാ.” (47)

(4) �കാച്ചി വീര�കരളവർമ്മ മഹാരാജാവു്

“വാരിരാശി ചുഴലിന്ന ഭൂമിയിൽ നിറഞ്ഞുതിങ്ങിന യ�ശാനിലാ-

വാശു തൂകി�നാരു താര�കശ! പലനാൾ വിളങ്ങുക മഹാമ�ത!

�ഘാരരാമരിയ�വരിവാരണമു�ഖഷു �മവിന മൃ�ഗന്ദ്ര, നീ

ധീരവീരവര! മാടഭൂതിലക! വീര�കരളമഹീപ�ത!” (48)

(5) �കാച്ചി രാമവർമ്മ മഹാരാജാവു്

“വീരശ്രീതൻ വി�ലാ�ലക്ഷണമധുപസ�രാ-

ജന്മ�മ! നിർമ്മലത്വം

പൂരിക്കും നിൻപുകഴ് ചന്ദ്രിക ഭുവനതലം

മൂടി�മവും ദശായാം,

പാരിൽപ്പാലാഴിനീ�രതപരസലില�മ-

�തന്നസൌ നിന്നു �മ�ന്മൽ-

�ക്കാരി�ക്കാണ്ടാസ്വദിക്കുന്നിതുബത കമലാ-

കാമു�കാ രാമവർമ്മാ.” (49)

“പാലം�ഭാരാശി�മളം തടവുമണിപുകഴു്-

�ച്ചല�കാണ്ടംഘ്രിപത്മ-

�ത്താളം മൂടി പ്രതാ�പാദയഘുസൃണപരാ-

ഗാംഗരാഗാഭിരാമാ,

ചാ�ല �ചർന്നാശു നീയാം പ്രിയതമ�നാടസൌ

�മദുരശ്രീവിലാസം
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�മളിച്ചീടുന്നു മാടക്ഷിതിരമണി, രമാ-

രംഗ�മ! രാമവർമ്മാ.” (50)

വീര�കരളവർമ്മാവും രാമവർമ്മാവും �കാല്ലംഎട്ടാംശതകത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന രാ

ജാക്കന്മാരാ�ണന്നു് അന്യത്ര ഉപപാദിക്കും.

(6) �കാടുങ്ങല്ലൂർ രാജാവു്

“ദി�ക്കല്ലാം �മന്മ �പയ്യും നയവിനയനി�ധ!

കീർത്തി�നപുണ്യസാരം

�തടും ഭൂപാലമൌ�ല! മരുവുക �പരി�ക-

ക്കാലമിക്ഷ്മാത�ല നീ,

താരിൽ�പ്പണ്ണിൻകടാക്ഷാൽ വിരവി�നാടു ധരി-

ച്ചും ഭരിച്ചും നിതാന്തം

ധാത്രീമം�ഭാധിസീമാമഖിലഗുണവി�ഭാ,

പശ്ചിമക്ഷ്മാപ�ത! നീ.” (51)

(7) സാമൂതിരിപ്പാടു്

“വാരാളും കുന്റല�ക്കാൻവരവിതു, �വടി �കൾ-

ക്കായി, താവിന്റ �കാട്ടും,

മാരാരാതിക്കു നൃത്തത്തിനു നിവി�ര മിഴാ-

വി�ന്മ�ലാത്തിന്റ�പാ�ല;

ആരും �നരിട്ടു നില്ലാരരിയ �നടുവിരി-

�പ്പാ�ട�ടാ! വാൺ�മല�ല്ലാ

നീ�രകീ പ�ണ്ടാടുക്കത്തഖിലഗുണനി�ധ!

�ചരമാൻ, രാമവർമ്മാ!” (52)

“വീരാണാം വീര! �പാരും �പാരുതതു! പുരുഹൂ-

താല�യ �പായ് നിറഞ്ഞു-

�ള്ളാ�രാ �വരാകരാണാം �പരുമയിലുരുഭാ-

�രണ ശൌര്യാംബുരാ�ശ,

�ന�ര �വരറ്റു �മരുത്തടിയനുമടിവാ-

രം �പാളിഞ്ഞിങ്ങുത�ന്ന

�പാരും മൂന്നാളകം ശക്രനുമമരകളും

വിക്രമ�ക്ഷാണിബ�ന്ധാ!” (53)

�ദവതാസ്തുതിപദ്ധതി

(1) ഗണപതി

മുക്കണ്ണ�രറു�മരുതിൻ തല�മൽ വിളങ്ങു-

ന്ന�ക്കാമ്പു രണ്ടുകതളിപ്പഴ�മന്നു �ചാല്ലി

തൃക്കണ്ണിൽ നീർ �പാഴിയ നിന്നര�നാടിരക്കു-

ന്ന�പ്പതലാനമുകവന്നു ന�മാ ന�മാസ്തു.” (54)
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(2) മഹാവിഷ്ണു

“ധാത്രീമംഗല്യചൂഡാഭരണമയമഹാ-

നീല�മ! നീല�മഘ-

ച്ചാർത്തി�ന്മൽ മിന്നൽ�പാ�ല തിരുവുരസി രമാം

�ചർത്തസൌഭാഗ്യരാ�ശ!

ചീർത്തീടും �മാഹവാരാകരതരണതരീ-

യന്ത്ര�മ! കാന്തിസി�ന്ധാ!

പാർത്തീ�ടാന്നാർത്തബ�ന്ധാ! ജയ ജയ ജഗതീ-

സത്മ�മ! പത്മനാഭാ!” (55)

“ശ്രീമൽക്കാർ�മഘമാലാസുലളിതസുഷമം

ചാരുകാരുണ്യലക്ഷ്മീ-

സാമഗ്ര്യപ്രൌഢി�മൽ മണ്ടിന തരളതരാ-

�ലാകലീലാനുഭാവം

�ക്ഷമവ്യാപാര�ലാലം മഹുരപി �താഴു�തൻ

നമ്രഗീർവാണചൂഡാ-

ദാമവ്യാ�ലാലഭൃംഗീരവമുഖരിതപാ-

ദാരവിന്ദം മുകുന്ദം.” (56)

പുണ്യാ�ഭാഗം �താഴു�ന്നൻ പുതുമലർമകൾതൻ

�പാരിള�ക്കാങ്കത�ന്മൽ

മിന്നീടും കുങ്കുമാലങ്കൃതസുരഭില�ദാ-

രന്തരാളാഭിരാമം

വി�ണ്ണാർപാളീകിരീടാഞ്ചിതപദകമലം

ഭക്ത�ലാകാഭികാംക്ഷാ-

മന്യൂനം പൂരയന്തം ഭുവനകൃതികലാ-

ശില്പിനം പത്മനാഭം.” (57)

“�ലാല�ലാചനവിലാസിനീലളിത�കളിജാതകലിതാശയാ

ചാല നാലു ദിശി �ചന്നുഴന്നു വലയായ്ക നല്ലതയി �ചത�ന!

നീലനീരദനിറം കലർന്നു വിലസീടുമംബുജവി�ലാചനം

കാലപാശഭയഭഞ്ജനം ഭുവനപാലകം കരുതു �കശവം.” (58)

(3) തിരുനാവാ വിഷ്ണു

“ഒന്റി�ന്മലൂന്റിനാല�ത്താഴി�ലാരുവനു മാ-

റ്റീടുവാൻ �വല; �വല-

�പ്പണ്ണിൻ പുണ്യൌഘ�മ! മന്മനമഗതി വധൂ-

മണ്ഡ�ല മഗ്നമ�ല്ലാ;

എന്റാ�ലാന്റുണ്ടുയാ�ച (തിരുവടി�യാടു ഞാൻ)

ഉത്തമാം മുക്തിനാരീ-

മി�ന്റ പൂണായ ് വ�രണം മമ (തവ) കൃപയാ

�ദവ! നാവാമുരാ�ര!” (59)
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(4) തൃ�ച്ചമ്മരത്തുകൃഷ്ണൻ

“ഭക്ത്യാ �സവിച്ച�താറും പരി�ചാടു സുചിരം

ഭാവിതം വസ്തുതാനാ-

മിത്ഥം കാണായ പൌരാണികഭണിതി കണ-

ക്കല്ല, കല്യാണമൂർ�ത്ത,

നിത്യം നി�ന്മനി നീ�ലാല്പലനവകലികാ-

കാന്തി ചിന്തിച്ച�താറും

ചിത്തം �മ�ന്മൽ �വളുക്കിന്റിതു മമ നിതരാം

നിർമ്മലം �ചമ്മ�രശാ!” (60)

“കണ്ണിപ്പിലാവില കളിക്കലമാക്കിവച്ചു

മണ്ണും നിറച്ചരിയി�തന്റുദിതാനുരാഗം

ഉണ്ണാനിട�ച്ചറിയവി�റ്റ വിളിക്കു�മാമൽ-

ക്കണ്ണന്നുചാ�ലാരു കളിപ്പുരയാവ�നാ ഞാൻ!” (61)

(5) തിരുവാർപ്പിൽ കൃഷ്ണൻ

“ക്ഷീരസാഗരകുമാരികാഹൃദയ വാരിജന്മകളഹംസ�മ!

വാരുലാവിന നവാംബു�ദാദരനിറം കലർന്ന രുചിരാകൃ�ത!

നാരദാദിമുനിവൃന്ദവന്ദ്യ! നളിനായ�തക്ഷണ! ന�മാസ്തു �ത!

പാരി�ലങ്ങുമുര�പാങ്ങി�നാരു തിരുവാർപ്പമർന്ന കരുണാനി�ധ!” (62)

(6) തിരുവല്ലാ വിഷ്ണു

“നല്ല നല്ല മടവാരിലുള്ളഴിക നല്ലതല്ല മന�മ! നിന-

ക്കില്ല�ധര്യ, �മാരു �ചാല്ലു �കളുപരി നല്ലതിങ്ങിനി വ�രണ്ടുകിൽ,

�ചല്ലു �ചല്ലു തിരുവല്ലവാ മരുവുമല്ലിമാമലരിൽമങ്കതൻ

വല്ലഭൻചരണപല്ലവം കരുതു വല്ലവണ്ണമധുനാ ദൃഢം.” (63)

(7) കൂടൽമാണിക്കം

വാണൂ �ചന്നങ്ങുമിങ്ങും ഭുവനതലവനാ-

�ന്ത, കൃതാന്തപ്പുളിന്ദൻ

കാണാ�ത കാണി�നരം മരുവുവതി�നാ�ര-

ടത്തുമില്ലത്രസൌഖ്യം;

നീണാളുൾപ്പുക്കിരിപ്പാനയി മമ ധിഷണ-

�പ്പങ്കിളി�പ്പണ്ണിനി�പ്പാൾ

�വണുന്നൂകൂ, ടടിപ്പങ്കജയുഗളമയം

കൂടൽമാണിക്ക�മ! �ത.” (64)

“മലരടി തവ മാന്യം മാന�യ മാനസം�കാ-

ണ്ടലരിൽവനിതതന്നാൽ മന്ദമാ�ന്ദാളിതാന്തം,

നലമുടയ നഖാളീകാന്തിജാ�ലന മൂടും

കുലിശധരകിരീടം, കൂടൽമാണിക്ക�മ! ഞാൻ.” (65)
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(8) തൃപ്പൂണിത്തുറ വിഷ്ണു

“സാമാന്യം �മരു�ശ�ലാപരി �ഞളിവതിന, -

ല്ലല്ല മറ്റത്യുദാര-

ശ്രീ �മവും മുക്തിമാതിന്നധരമലർ നുകർ-

പ്പാനുമഭ്യർത്ഥനം �മ;

ആമാകിൽബ് ഭക്തബ�ന്ധാ! പരമപുരുഷ! �കൾ

ദുഗ്ദ്ധസി�ന്ധാരസൌഞാൻ

ജാമാതാവാക �വണുന്നതു വിമഥിതഭൂ-

പുത്ര! പൂണിത്രനാഥാ!” (66)

(9) ശ്രീപര�മശ്വരൻ

പട്ടാ�ങ്ങഞാൻ പറഞ്ഞാലതിനു തല കുലു-

�ക്കണ, �മണാക്ഷിമാ�ര-

�ത്താ�ട്ട�ന്റാന്റുള്ള�താതിന്റതിനതിവിഷമം

പ്രാണഭാജാം ജനാനാം;

മ�ട്ടാലും വാണി, രമ്യം തിരുമുഖ, മധരം

ദിവ്യ�മന്റുള്ള�തല്ലാ-

മി�ട്ടറ�ത്ര കവീനാം; നിന മമ മന�മ!

ബാലചന്ദ്രാവതംസം.” (67)

“ആം നാ�ളശ് ശുഭകർമ്മ�മന്റു പറവാനായുഃസ്ഥിതിം കണ്ടതാ, -

രാംനാളാവതു �ചയ്തു�കാൾകിലതു നന്റല്ലാതതി�ല്ലതു�മ;

ചാം�നരത്തു വരിന്റ ഭീതി കളവാൻ �സവിക്ക നീ നിത്യമാ-

മാമ് നായത്തിനു മൂലമായ പരമം �ദവം സദാ ചിത്ത�മ!” (68)

“പുഞ്ചിരിപ്പുതുമ തഞ്ചുമഞ്ചിതവിലാസസഞ്ചയരസം തകും,

ചഞ്ചലാക്ഷികളണഞ്ഞു�കാഞ്ചുവതു കണ്ടുകിഞ്ചന മയ�ങ്ങാലാ;

കഞ്ച1�വരികല �ചർന്ന �ചഞ്ചിടയിലാത്തമുണ്ഡശകലം ശിവം

പഞ്ചബാണമദ�ശാഷണം ദുരിത�മാഷണം കരുതു �ചത�ന!” (69)

“�ലാഭിച്ചുണ്ണരുതാഞ്ഞുതൻ�വറുവയറ്റി�ന്മൽപ്പിടിച്ചുച്ച�കഃ

ശ്രീപഞ്ചാമൃതവും ജപിച്ചു പളകായ്�പ്പാരിന്റലു�ബ്ധശ്വരാൻ

നീ �പായ്പ്പുക്കുപുകണ്ണുപാർത്തിരി പണം �കട്ടീടുവാൻ ചിത്ത�മ!

പാപീ, മന്മഥ�വരി�ചവടി നിനച്ചീടിൽപ്പഴിച്ചീടു�മാ?” (70)

(10) തിരുവഞ്ചിക്കുളത്തുശിവൻ

“ഒരു പഞ്ചശരം �പാരിച്ച നീതാൻ

തിരു�നഞ്ചിൽത്തരുണീമണച്ച�താർത്താൽ

ഹര! കിഞ്ചന പുഞ്ചിരിക്കു �യാഗ്യം

തിരുവഞ്ചിക്കുളമാളുമിന്ദുമൌ�ല!” (71)

1 കഞ്ചം = കഞ്ജം
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(11) �ചറുമന്നത്തുശിവൻ

“പിറവിക്കിനി�യാ�ക്കനിക്കു �പാറ്റീ,

പിറയും ചൂടി നടക്കണം ചിതായാം;

മറയും നിജഭക്തചിത്തതാരും

�ചറുമൻമുട്ടവുമാകണം നി�കതം.” (72)

ആമ് നായാ�ഖ്യ മണി�ക്കാട്ടയിലുപനിഷദാം

പാളിയാം മാളികായാ-

മാമ്മാ�റാങ്കാരത�ല്പാപരി തഴുവണയും

ചാരി നാദസ്വരൂപം,

കാമ്യം മായാവിലാസം മുഴുവനിതുസമാ-

�ലാക്യ �മവും ഭവന്തം

കാൺമാനാനന്ദമൂർ�ത്ത! വരമരുൾ �ചറുമ-

ന്നമ്പു�മൻതമ്പുരാ�ന!” (73)

(12) വടക്കുന്നാഥൻ

“വിത്തസ്ത്രീജനകാനനാന്തരഗതം മത്തംവിളി�ച്ചഷഞാൻ

ഭക്തിച്ചങ്ങലയും �താടുത്തു വളരും �ക�ക്കാണ്ടു �സവാമയം

വൃത്തിക്കക്ഷരപഞ്ചകപ്പന കനം വാരിച്ചു �ത�ങ്കല�മ-

ലുദ്യൽസ്ഥാണുപ�ദ �തളിച്ചിത തള�ച്ച�നൻ മ�നാവാരണം.” (74)

“നല്ക്കൺ�കാ�ണന �ലാകം മുഴുവനടി�പടു-

ക്കിന്ന�മക്കണ്ണിമാർതൻ

�ത�ക്കാങ്കത്തൃത്തടത്തിൽക്കലിതരുചി കളി-

�ച്ച കഴിഞ്ഞൂതു�ലാം നാൾ;

ഇക്കാലത്താകില�ച്ചാ! പരമശിവ! ഭവൽ

ഭക്തി മൂത്തിട്ട�ശഷം

�കക്കിന്നൂകാമിനീനാം തടമുട�യാരു�ത-

�ക്കാങ്ക �ത�ങ്കലനാഥാ!” (75)

“ചൂടില്ലാ�ത്താരുഫാലം, ചുടലയിൽ നടമാ-

ടാത്ത ചീലം, മതി�ത്തൽ

ചൂടീടാ�താരു ചൂഡം, പര�മാരു പുഴകൂ-

ടാത �കാടീരഭാരം,

ഓടും മാൻ�പട �തടാ�താരു കരകമലം,

ചാരു�ത�ങ്കലയിൽ�പ്പായ്

നീടാർന്നീടാത നാഥം, തരുണി�യാടയുതം,

�ദവതം �നവ ജാ�ന.” (76)

“�തക്കിൻ�കലാസ�ശലാലയമുടയ ജഗ-

ന്നാഥ! ബാ�ലന്ദുമൌ�ല!

�തക്കിൻനാഥാ! മുരാ�ര! നടുവിൽ വടി�വഴും
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ബാണതാർബാണബ�ന്ധാ!

�ചാ�ല്ക്കാണ്ടീടുന്ന ഭക്ത്യാ കഴലിണ പണിയു-

�ന്ന�ന്ന മുന്നിൽക്കുറി�ക്കാ-

ണ്ടുൽകം പാലിച്ചു�കാള്ളുന്നതു വിപദി ഭവാ-

�നാ, ഭവാ�നാ, ഭവാ�നാ?” (77)

“അംഗാരാക്ഷായസാക്ഷാലിനിയ നിയമിനാം

ചിത്തതാരിൽക്കളിക്കും

ഭൃംഗായാദ്രീന്ദ്രകന്യാഹൃദയകുമുദിനീ-

ശീതധാ�മ്ന നിതാന്തം

തും�ഗ �കാടീരഭാ�ര വിലസിന വിധിമു-

ണ്ഡായ നിത്യം നമ�സ്ത

ഗംഗാക�ല്ലാലസംക്ഷാളിതലളിതശശാ-

ങ്കായ �ത�ങ്കലനാഥ!” (78)

(13) �പരു�ഞ്ചല്ലൂർ ശിവൻ

“�വണ്ണീറും �വ�ള്ളലിമ്പും വിഷധരവിലസൽ-

പ്പാമ്പുമാപാദചൂഡം

തണ്ണീ�ര�പ്പാഴു�മാലും തലയി�ലരികനൽ-

ക്കട്ട �പാട്ടിൻറ കണ്ണും

എ�ണ്ണറും ഭൂതയൂഥങ്ങ�ളാ�ടാരു കളിയും

കണ്ടു നി�ന്നാടിണങ്ങും

�പ�ണ്ണാളം �ധര്യമു�ള്ളാരുലകി�ലാരുവർ മ-

റ്റില്ല �ചല്ലൂർപ്പിരാ�ന!” (79)

“ഏറി�ക്കാള്ളായിരുന്നൂപുരഹര, സുഖ�മ

�താൽ �പാളിപ്പാൻ കന�ത്താ-

രൂഷത്തം നീ�യാരാനത്തലവ�ന �വറു�ത

�കാന്റ�തന്തിന്ദുമൌ�ല?

ഏ�റ �പ്ര�മാദയം പൂണ്ടഴകിയ തിരു�മ-

യ്യംബികയ്ക്കാ�യ്ക്കാടുപ്പാ-

നാര�പ്പാ! �ചാന്നതാലം പരുകിന ശിവ�ന!

�പാറ്റി �ചല്ലൂർപ്പിരാ�ന!” (80)

“�ചണാർന്നീടുന്ന കല്പദ്രുമതണലിലിള-

ങ്കാറ്റു�മറ്റാത്തലീലം

വാണീടും മന്നവാനാം നില പിടി�പടുവാ-

നല്ല, മ�റ്റാന്നിനല്ല;

പാണി�ച്ചമ്പല്ലവം�കാണ്ടചലമകൾ ത�ലാ-

ടുന്ന തൃക്കാൽപ്രഭാവം

കാണ�ട്ടന്മാൻ �താഴു�ന്നൻ പുരഹര ശിവ�ന!

�പാറ്റി �ചല്ലൂർപ്പിരാ�ന!” (81)
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(14) �വക്കത്തപ്പൻ

“മാരൻപൂ�മയ് കരിക്കാ; മരിയ പുര�മരി-

ക്കാ; �മരിക്കും ധരിക്കാം;

പാരീ�രഴും ഭരിക്കാം; പരിചി�നാടു മുടി-

ക്കാം; നടിക്കാം ചിതായാം;

ഗൌരിക്കംഗം പകുക്കാം;ഝടിതി കുടുകു�ട-

ക്കാളകൂടം കുടിക്കാ-

�മാ�രാ�ന്ന വിസ്മയം നിൻതിരുവുരു തിരു�വ

ക്ക�ത്തഴും തിങ്കൾമൌ�ല!” (82)

(15) കുമാരനല്ലൂർ ഭഗവതി

“പാ�ഥാരാശിപ്രമാ�ഥ മുരരിപുവചസാ

കാളകൂടം കുടിച്ച-

�ന്നതും �ഖദം വരാ�ത പതിയുയിർ പരിപാ-

ലിച്ച മംഗല്യശീ�ല!

ആധാരം നിന്നടിത്താരിണ�യാഴി�ക ജഗ-

ത്തിങ്കലില്ലാർത്തിഭാജാം;

നാ�ഥ! �രാഗാതുരൻഞാൻ; തുണ�പടുക കുമാ-

രാലയം �കാലുമ�മ്മ!” (83)

(16) �കാടിക്കുന്നിൽ ഭഗവതി

“�കകൂപ്പു�ന്നൻ മതി�ത്തല്ലിനുമണിനയന-

ങ്ങൾക്കു�മറ്റം മുഖത്തിൻ

പ്രാകാശ്യത്തിന്നുമൻ�പാടചലമദമുല-

യ്ക്കും മുലക്കുന്നിനും ഞാൻ

വാർ�കാലും �മല്ലിടയ്ക്കും കദളി�യാടു സദാ

�പാരുടക്കും തുടയ്ക്കും

കാർകൂന്തൽച്ചാർത്തടിക്കും മഹിതപുറവടി-

ക്കും �കാടിക്കുന്നില�മ്മ!” (84)

ഈ �ശ്ലാകങ്ങൾ വായിക്കുന്ന ഏതു സഹൃദയനാണു് പുളകിതഗാത്രനായും ആന

ന്ദബാഷ്പാഭിഷിക്തനായും തീരാത്തതു് ! ഇത്തരത്തിൽ അനവധി പദ്യഗദ്യങ്ങൾ

അക്കാല�ത്തവശ്യവചസ്സുകളും പരിണതപ്രജ്ഞന്മാരുമായ മണിപ്രവാളകവികൾ

രചിച്ചിരുന്നു. അവർ നമുക്കു നല്കീട്ടുള്ളതു് അപരി�മയപ്രഭാവമായ ഒരു സാഹിത്യ

സാമ്രാജ്യമാ�ണന്നുള്ളപരമാർത്ഥംആധുനികന്മാർ ഒരിക്കലും വിസ്മരിക്കരുതു്.
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26
ഭാഷ–ഗദ്യഗ്രന്ഥങ്ങൾ

(ക്രി. പി. പതിനഞ്ചാം ശതകം)

�കാല്ലം ഏഴാംശതകത്തിൽ പദ്യസാഹിത്യത്തി�നന്ന�പാ�ല ഗദ്യത്തിനു

ഭാഷയിൽ ഗണനീയമായ പു�രാഗമനം സിദ്ധിച്ചതായി കാണുന്നില്ല. അന്ന�ത്ത

ഗദ്യകാരന്മാരു�ട വ്യവസായം പുരാണങ്ങളു�ട തർജ്ജമയിലും, �വദാന്തം തുട

ങ്ങിയ ദർശനങ്ങളു�ട സാരസംഗ്രഹണത്തിലും, ചില സംസ്കൃത �സ്താത്രങ്ങളു�ടയും

മറ്റും വ്യാഖ്യാനത്തിലുമാണു് പ്രധാനമായി വ്യാപരിച്ചിരുന്നതു്. താ�ഴ പരാമർശിക്കു

ന്നവയിൽ ചില ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഏഴാംശതകത്തിലും മറ്റു ചിലവ എട്ടാംശതകത്തിലും

വിരചിതങ്ങളായിരിക്കണം. ഓ�രാന്നും ഏതു ശതകത്തിലാ�ണന്നു് ക്ണുപ്ത�പ്പടുത്തി

പ്പറവാൻ പ്രയാസമുണ്ടു്. ഭാഗവതം ദശമമാണു് അവയിൽ അതിപ്രധാനമായുള്ള

തു്.

ഭാഗവതം ഗദ്യം, കാലം

ഭാഗവതം ആദ്യ�ത്തഅഞ്ചുസ്കന്ധങ്ങൾക്കും, ദശമസ്കന്ധത്തിനും ഏകാദശസ്കന്ധ

ത്തിനും ഭാഷാനുവാദം കണ്ടുകിട്ടീട്ടുണ്ടു്. ആദ്യ�ത്തഅഞ്ചുസ്കന്ധങ്ങൾക്കുകിട്ടിട്ടുള്ള

തു് സംഗ്രഹമാണു്. ദശമത്തിനും ഏകാദശത്തിനുമുള്ള പരിഭാഷ വിസ്തൃതം ത�ന്ന.

അവ�യല്ലാം ഒ�രഗ്രന്ഥകാര�ന്റ വാങ്മയമാ�ണന്നു �താന്നുന്നില്ല. ഏകാദശമാ

ണു്അവയിൽഅത്യന്തംപ്രാക്തനമായിട്ടുള്ളതു്. മറ്റുള്ളവഎട്ടാംശതകത്തിൽനിർ

മ്മിക്ക�പ്പട്ടതായി ഗണിയ്ക്കാം: പ്ര�ണതാക്കൾ ആ�രന്നു് അറിയുന്നില്ല. ഭാഗവത

ത്തി�ന്റ�ശലി—പ്ര�ത്യകിച്ചു് ദശമത്തി�ലതു്—ഏറ്റവുംഹൃദയാവർജ്ജകമായിരി

ക്കുന്നു.

ഏകാദശസ്കന്ധം

താ�ഴ ഉദ്ധരിക്കുന്ന വാക്യങ്ങൾഏകാദശസ്കന്ധത്തിൽ ഉള്ളവയാണു്:

“ബ്രാഹ്മണ�ശ്രഷ്ഠന്മാ�ര, ഗർഭിണിയായിരിക്കിൻറൂളവൾ, നിങ്ങ�ളാടു വിചാരിക്കിൻ�റാം.

നിങ്ങ�ളാടു വിചാരിപ്പാൻ ലജ്ജ�യാടുംകൂടിയിരു�ന്നാൾ. പുത്രകാമയായി പ്രസവമടുത്തി

രിക്കിൻറയിവ�ളന്തു �പറിൻറു�തൻറു �ചാ�ല്ലണ�മ. നിഷ്ഫലമായിട്ടു വ�രാല്ലാ നിങ്ങളി

�ട ദർശനം. വഞ്ചിതന്മാരായിരിക്കിൻറ മുനികൾ �ചാല്ലിയാർ. ബാലന്മാ�ര, ഇവൾ കുല

നാശനമായിരി�പ്പാരു മുസല�ത്തജനിപ്പിക്കു�മൻറിങ്ങ�ന �ചാല്ലിയാർ മുനികൾ. കുപി
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തന്മാരായിട്ടു മുനികൾ �ചാല്ലിയതു �കട്ടു് അതിസംഭ്രാന്തന്മാരായി വിരയ സാംബ�ന്റ ഉദ

ര�ത്ത പിളർന്നു. അവ�ന്റ ഉദരത്തി�ലാരിരിപ്പുലക്കകണ്ടാർ ബാലന്മാർ. എന്തിതി�ലാ

നാ�മാരു ദുഷ്കൃതം �ചയ്തതു്? എന്തു �ചാല്ലും ന�മ്മ �ലാകരി�പ്പാൾ? ഇങ്ങ�ന തങ്ങളി

ല�ന്യാന്യം പറഞ്ഞിട്ടു് ഇരുപ്പുലക്കയു�മടുത്തു�കാണ്ടു തങ്ങളു�ട ഗൃഹത്തിന്നു �പായാർ

ബാലന്മാർ. അബ്ബാലന്മാർ യാദവരി�ട സഭയിങ്കലിരുപ്പുലക്ക �കാണ്ടു�ചൻറിട്ടു രാജാ

വായിരിക്കിൻറ ഉഗ്ര�സനന്നായി�ക്കാണ്ടറിയിച്ചാർ. വാടിയിരിക്കിൻറ മുഖശ്രീ�യാടുംകൂ

ടിയിരു�ന്നാർ. രാജാ�വ �കൾക്കണ�മ! വിപ്രന്മാരി�ട ശാപമവ്വണ്ണ�മ വരുമ�ത്ര�യൻറൂ

�കട്ടിട്ടും ഇരിപ്പുലക്കകണ്ടിട്ടും വിസ്മയിച്ചാർ, ഭയ�പ്പടൂതും �ചയ്താർ ദ്വാരകാനിവാസികളാ

യിരിക്കിൻറ യാദവന്മാർ.”

ആദിമസ്കന്ധങ്ങൾ

പഞ്ചമസ്കന്ധത്തിൽനിന്നു് ഏതാനും പങ് ക്തികൾഅടിയിൽ �ചർക്കുന്നു:

“ഹതപുത്രനായ ത്വഷ്ടാവു് ഇന്ദ്രനു ശത്രുവുണ്ടാവാൻ �ഹാമം �ചയ്യുന്നകാലം അഗ്നിയിൽ

നിന്നു ഭയങ്കരനായിരി�പ്പാരു പുത്രനുളനായാൻ. അ�പ്പാഴുതു വൃത്ര�ന കണ്ട സകല ഭൂ

തങ്ങളും �പരി�ച്ചാടുന്നതുകണ്ടു �ദവക�ളാ�ക്ക�ച്ചന്നുനാനാജാതിയായുള്ളായുധങ്ങ�ള

�ക്കാണ്ടു വർത്തിക്കുന്ന കാലത്തു് അവ�റ്റ�യാക്കത്തി�ന്നാടുക്കിയാൻ വൃത്രൻ. അനന്ത

രമതുകണ്ടുവിസ്മിതരായിരുന്ന �ദവകൾനാനാജാതിയായുള്ളസ്തുതിക�ള�ക്കാണ്ടുവിഷ്ണു

ഭഗവാ�ന്റപ്രസാദം വരുത്തി, പ്രസന്നനായ ഭഗവാ�ന്റനി�യാഗത്താൽ ദധീചിയാകുന്ന

മഹാമുനിയു�ടഅസ്ഥിക�ള ഇരന്നു�കാണ്ടു്അവ�റ്റ�ക്കാണ്ടുവജ്രായുധമുണ്ടാക്കി; വജ്ര

പാണിയായി ഇന്ദ്രൻ, സകല �ദവക�ളാടും കൂടി വൃത്ര�നഎതിർത്തു. �ചല്ലുന്ന ഇന്ദ്ര�ന

വൃത്രൻഅസുരക�ളാടുകൂടി എതിർത്തു. പ്രവൃത്തമായ �ദവാസുരയുദ്ധത്തിങ്കൽഅസുരക

ളു�ട ആയുധങ്ങ�ള �ദവകൾ ഖണ്ഡിച്ചുകളഞ്ഞാർ. അങ്ങ�ന ക്ഷീണായുധരായ അസു

രകൾ ശിലാവൃക്ഷാദിക�ള�ക്കാണ്ടു യുദ്ധം�ചയ്തു പരാക്രമിച്ചു. അവി�ടയും �പാറാഞ്ഞു

�താ�റ്റാടുന്നഅസുരക�ളക്കണ്ടുവൃത്രാസുരൻധർമ്മയുക്തങ്ങളായവചനങ്ങ�ള�ക്കാണ്ടു

പലതും പറഞ്ഞാൻ. “എ�ടാ �ദവക�ള! നിങ്ങ�ളക്കണ്ടു �പടി�ച്ചാടുന്ന അസുരക�ള

�ക്കാ�ണ്ടന്തു �വണ്ടിയതു്? യുദ്ധത്തിന്നു് അ�പക്ഷ�യങ്കിൽ എ�ന്നാ�ടതിർത്തു യുദ്ധം

�ചയ്  വിൻ.” എന്നിങ്ങ�ന �ചാല്ലി �ദവക�ളാടു യുദ്ധം �ചയ്യുന്ന വൃത്രനും കുപിതനായി

�ചല്ലുന്നഇന്ദ്രനും തങ്ങളിൽ പരുഷവചനങ്ങ�ള�ക്കാണ്ടുപീഡിച്ചുനിന്നുബഹുവിധമായി

പരാക്രമിച്ചാർ. അവി�ട വൃത്രനാൽ പ്രയുക്തമായ ശൂല�ത്ത ഇന്ദ്രൻ ത�ന്റ ശൂല�ത്ത

പ്ര�യാഗിച്ചു തടുത്താൻ. കയ്യുംകൂ�ട വജ്രം�കാണ്ടു ഖണ്ഡിച്ചനന്തരം മ�റ്റ�ക്ക�കാണ്ടി

രി�പ്പഴുകു പ്ര�യാഗിച്ചാൻ.”

ദശമസ്കന്ധം

ദശമസ്കന്ധത്തി�ല വാക്യങ്ങൾപ്രാ�യണഹ്രസ്വങ്ങളാകുന്നു; അകൃത്രിമമധുരമായ

കി�ശാരാകൃതി�കാണ്ടു് അവ അന്യാദൃശമായി പരിലസിക്കുന്നു. താ�ഴക്കാണുന്ന

പങ്  ക്തികൾ പരി�ശാധിക്കുക.

1. കംസ�നാടു് അസുരന്മാരു�ട നി�വദനം:– “അ�ഹാ! ഇങ്ങ�ന�യാ ഇരിക്കു

ന്നു? ഒരിടത്തുള�നാ? എങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഉപായമുണ്ടാക്കുന്നുണ്ടു്. ഇ�പ്പാൾ

പുറന്നവയും പത്തു ദിവസം കഴിഞ്ഞവയു�മാ�ക്ക�ക്കാല്ലുന്നുണ്ടു്. അ�പ്പാൾ

അതി�ലാന്നായിട്ടുവരും. �ദവകൾക്ക�ല്ലാ ന�മ്മാടാവൂ. അവ�രാ സമരഭീരു

ക്കൾ. മ�റ്റാരുത്ത�ര �പടി�ക്കണ്ടാ. ഈ ഭൂമിയിൽ �ദ�വന്ദ്രൻ നി�ന്റ �ചറു

ഞാ�ണാലി �കട്ടാൽ ഭയ�പ്പ�ട്ടാടും; �ദവകൾ യുദ്ധത്തിനു വരുകിൽ നി�ന്റ
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ശര�മറ്റു മണ്ടി�പ്പാ�വാർ, ജീവിക്കയിലിച്ഛയു�ള്ളാർ. അല്ലാത്തവർ ചത്തു�പാ

�വാർ. ചിലർ ഭയ�പ്പട്ടു തലമുടിയഴിച്ചിടു�വാർ. നമസ്കരി�പ്പാർ ചിലരായുധവും

വച്ചു്. ഇങ്ങനത്തവ�ര �കാല്കയില്ലനിന്തിരുവടി. അസ്ത്രശസ്ത്രങ്ങ�ള �താന്നാത

വ�രയും �തരഴിഞ്ഞവ�രയും മ�റ്റാരുത്ത�നാടു യുദ്ധം�ചയ്യുന്നവ�രയും ചതി

ച്ചു �കാല്ലുകയില്ല നിന്തിരുവടി. വില്ലു മുറിഞ്ഞാലുംആയുധ�മറ്റു വീണാലും �കാ

ല്ലുകയില്ല നിന്തിരുവടി. ആഹവശൂരന്മാരായിരിക്കുന്ന ന�മ്മാ�ടതുമരുതു്.”

2. യ�ശാദ�യാടു �ഗാപസ്ത്രീകളു�ടആവലാതി:– “ഒരുത്തി�ചാല്ലിയാൾ: ‘എ�ന്റ

പശുക്കിടാങ്ങ�ള അഴിച്ചുവിട്ടാൻ. പി�ന്ന അകത്തു പുക്കു �വണ്ണ�യടുത്തു

�കാണ്ടു�പായാൻ; മർക്കടങ്ങൾക്കു �കാടുത്താൻ. താൻ ഭക്ഷിക്കയല്ല �ച

യ്യുന്നതു്. �നയ്യും തയിരും കുടിച്ചു കലവുമുട�ച്ചച്ചു �പാരും.’ പി�ന്ന ഒരുത്തി:

‘പി�ന്ന�യാ�രടത്തു കപ്പാൻ �ചന്ന�പ്പാൾ അവൻ കണ്ടു�വങ്കിൽ അവി�ട

കിടക്കുന്നകിടാക്ക�ളനുള്ളിക്കരയിക്കും. ഉറിയുയ�രത്തൂക്കിക്കിടക്കുകിൽ ഉര

ലുമിട്ടു�കാള്ളും. അതു �പാരായ്കിൽ ചിരവയുമിട്ടു�കാള്ളും. പി�ന്ന ഉറിയിൽ

പലവക കലമു�ണ്ടങ്കിൽ ഇന്ന കലത്തിൽ �വണ്ണ�യന്നറിഞ്ഞിട്ടു കലം തുള

ച്ചു �വണ്ണയു�മടുത്തു �മാരും തൂത്തുകളയും . . . പി�ന്നച്ചി�ലടത്തു �ചന്നാൽ

അ�നകമിരുട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അവി�ട ത�ന്റ �മ�യ്മ�ല രത്നങ്ങ�ള�ക്കാണ്ടു

കാണാം. പി�ന്ന മറ്റുമു�ണ്ടാരു വി�നാദം. ഞങ്ങളടിച്ചു തളിച്ചു കിടക്കു�ന്ന

ടത്തു് അപ്പിയി�ട്ടച്ചു�പാകും. കപ്പാൻ തരമില്ലാഞ്ഞിട്ടു്. ഇവ�ന �നാക്കിനി

ന്നാൽ എത്രയും സാധു�വന്ന�പാ�ല, ഏതുമറിയുന്നീ�ലന്ന ഭാവം.’ ഈവ

ണ്ണം �ഗാപസ്ത്രീകൾ പറയുന്ന വാർത്ത �കട്ടാ�റ യ�ശാദ അ�ച്ചറിയവ�ന

�യാന്നു ശാസിപ്പാൻ�പാലും ഇച്ഛിച്ചീല.”

ഭാഷാപ്രധാനമായഈ�ശലി ഗ്രന്ഥം പു�രാഗമനം�ചയ്യു�മ്പാൾ അല്പംകൂ

ടി സംസ്കൃതപ്രധാനമായിത്തീരുകയുംഅ�പ്പാൾ വാക്യങ്ങൾക്കു�ദർഘ്യം കൂ

ടുകയും �ചയ്യുന്നു. ഈ വിപരിണാമത്തിനു് ഒരുദാഹരണമാണു് താ�ഴ പ്രദർ

ശിപ്പിക്കുന്നതു്:

3. ബാണയുദ്ധം:– “ദ്വാരാവതിയിങ്ക�ലല്ലാവരും നാലുമാസക്കാലമായിട്ടു് അനി

രുദ്ധ�നക്കാണാഞ്ഞു ദുഃഖിച്ചിരിക്കു�മ്പാൾ ശ്രീനാരദൻ പറഞ്ഞു് ആ വർത്ത

മാനം �കട്ടു് അതിക്രുദ്ധന്മാരായിരിക്കുന്ന യദുക്ക�ളാടുംകൂ�ട ഭഗവാൻ ശ്രീബ

ലഭദ്ര�രാടു�മാന്നിച്ചു പുറ�പ്പട്ടു് ആ ബാണാസുര�ന്റ രാജധാനി �ശാണിത

പുര�ത്ത വളവൂതും�ചയ്തിട്ടു ശ്രീകൃഷ്ണൻ ത�ന്റ പാഞ്ചജന്യമാകുന്ന ശംഖി�ന

വിളിച്ചു. അ�പ്പാൾ ആ പാഞ്ചജന്യധ്വനി�കട്ടിട്ടു് അവി�ട ബാണാസുര�ന്റ

�ഗാപുരം കാത്തുവസിക്കുന്ന ഭഗവാൻശ്രീപര�മശ്വരൻ ഭൂതഗണങ്ങ�ളാടുംകൂ

�ട യാദവന്മാരു�ട കൂട്ട�ത്തശങ്കകൂടാ�തകണ്ടുതടുത്തു.”

�ഗാപികാഗീത, ഭ്രമരഗീത, ശ്രുതിഗീത മുതലായ വിശിഷ്ടഭാഗങ്ങൾ മൂല�ശ്ലാക

ങ്ങൾകൂടി ഉദ്ധരിച്ചു വിശദമായി തർജ്ജമ �ചയ്തിരിക്കുന്നു. ആ വസ്തുതയും ഒരു

ഉദാഹരണം�കാണ്ടു �തളിയിക്കാം.

മൂലം: “ജയതി �തധികം ജന്മനാ വ്രജഃ

ശ്രയത ഇന്ദിരാ ശശ്വദത്രഹി;

ദയിത ദൃശ്യതാം ദിക്ഷു താവകാ-

സ്ത്വയി ധൃതാസവസ്ത്വാം വിചിന്വ�ത!”
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തർജ്ജമ: “നിന്തിരുവടി ഈ അമ്പാടിയിൽ ജനിക്കയാൽ ഈ വ്രജം ഉല്ക്കർഷ

�ത്താടുകൂ�ട വർദ്ധിക്കുന്നു. നീയിവി�ടപ്പുറക്കയാൽ ശ്രീഭഗവതി എല്ലാ�യ്പാഴുമി

വി�ട വസിക്കു�ന്നാൾ. എന്നാൽ നി�ന്റ ജനമാകുന്ന ഞങ്ങൾ നി�ന്ന ഇന്നും

കാണാ�മന്നിട്ട�ത്ര ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു. അങ്ങ�നയിരിക്കുന്നഞങ്ങൾ നി�ന്നയ�ന്വ

ഷിക്കു�ന്നാർ, കാണായിട്ടുവ�രണ�മ.”

(1) �കാല്ലല്ലാ�ത (�കാ�ല്ലാല്ലാ), (2) �ചറുക്കൻ (ബാലൻ), (3) വളുസം (കള

വു് ), (4) ഇഴുകുക (പൂശുക), (5) തികക്കുക (തിളയ്ക്കുക), (6) എവിട�ത്താൻ (എവി�ടയു

ള്ളവൻ), (7) �ചല്ലത്തുടങ്ങുക, (8) ഇയയ്ക്കുക (എയ്ക്കുക), (9) �മാഹമുണ്ടായി ഞായം,

(10) പടവാർത്ത (കുഞ്ഞുങ്ങളു�ട വാക്കു്), (11) രുചിയു�ണ്ടങ്കിൽ �പാവൂ, (12) വാ മു

റുക്കുക (വായടയ്ക്കുക), (13) കണ്ട�താ �പാരാ�താ?, (14) അഴകുതു്, (15) പാമ്പന്മാർ

(പാമ്പുകൾ), (16) വണ്ടന്മാർ മുതലായ പഴയ പദങ്ങളും പ്ര�യാഗങ്ങളും പ്രസ്തുത ഗ്ര

ന്ഥത്തിൽ കാൺമാനുണ്ടു്.

ഭാഗവതസങ്ഗ്രഹം ഭാഷ (ഗദ്യം)

ശ്രീമദ്ഭാഗവതപുരാണത്തി�ന്റ സാരസംഗ്രഹരൂപമായഈ ഗദ്യകൃതിക്കു് ഏഴാം

ശതക�ത്താളം പഴക്കം കല്പി�ക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഗ്രന്ഥകാരൻ ആ�രന്നു് അറിയു

ന്നില്ല. പാഞ്ചരാത്രമതത്തി�ന്റ ചില രഹസ്യങ്ങൾ അവസ�രാചിതമായി സൂചിപ്പി

ച്ചുകാണുന്നു. ചില പങ്  ക്തികൾ ഉദ്ധരിച്ചു് അതി�ല ഗദ്യരീതി പ്രദർശിപ്പിക്കാം:

“ശ്രീ�വദവ്യാസൻ ശ്രീനാരദ�ന്റ നി�യാഗത്താൽ ശ്രീ ഭാഗവത�മ�ന്റാരു പു

രാണരത്ന�ത്തനിർമ്മിച്ചു. ഇതുപന്ത്രണ്ടുസ്കന്ധം; പതി�നണ്ണായിരം ഗ്രന്ഥം. ഹയ

ഗ്രീവബ്രഹ്മവിദ്യ, വൃത്രവധ�മൻറിവ�റ്റ�യല്ലാം ഏകാദശത്തിങ്കൽപ്രതിപാദിക്കയു

മുണ്ടു്; ഗായത്ര്യർത്ഥപ്രതിപാദകമായിരി�പ്പാൻറാദിഗ്രന്ഥവും. ഇങ്ങ�ന�യല്ലാമിരി

ക്ക�കാണ്ടു ഭാഗവതമാകുന്നൂതും. അ�താ അതിനുതക്കവാറു ലക്ഷണങ്ങ�ള പഠി

ക്കുന്നു:

ഗ്ര�ന്ഥാഷ്ടദശസാഹ�സ്രാ ദ്വാദശസ്കന്ധസമ്മിതഃ

ഹയഗ്രീവബ്രഹ്മവിദ്യാ യത്ര വൃത്രവധസ്തഥാ

ഗായത്ര്യാശ്ചസമാരംഭ ഏതദു് ഭാഗവതം വിദുഃ.

പ്രബന്ധമാഹാത്മ്യാതിശയ�ത്ത �താന്നിപ്പാനായി�ക്കാണ്ടു ശ്രീശബ്ദപ്ര�യാഗം.

ഇങ്ങ�ന ശ്രീഭാഗവതമായി. മുപ്പത്തിരണ്ടുപ്രകരണം; മുന്നൂറ്റിമുപ്പ�ത്താന്നധ്യായം.

�ശഷ�ശഷി�ത്വന സർഗ്ഗാദികളും പരമാർത്ഥസ്വരൂപവും പ്രതിപാദ്യമാകിൻറതു്.

അതു തന്നി�ല �ചാല്ലുന്നു:

അത്രസർ�ഗ്ഗാ വിസർഗ്ഗശ്ചസ്ഥാനം �പാഷണമൂതയഃ

മന്വന്ത�രശാനുകഥാ നി�രാ�ധാ മുക്തിരാശയഃ

എൻറ്. അശരീരനായിരുന്ന വിഷ്ണുവി�ന്റ പുരുഷശരീരസ്വീകാരം സർഗ്ഗമാകിൻറതു്.

പുരുഷസ്വരൂപത്തിങ്കൽനിൻറു ബ്രഹ്മാദികളു�ട സൃഷ്ടി വിസർഗ്ഗമാകിൻറതു്. സൃഷ്ട

രായിരുന്നബ്രഹ്മാദികൾക്കു്ആഹാരമായിരുന്ന�ലാകപത്മത്തി�ന്റവ്യവസ്ഥാനം

സ്ഥാനമാകിൻറതു്. ഓ�രാ �ലാകങ്ങളിൽ സ്ഥിതരായിരിക്കുന്നവരു�ട അന്നപാ

നാദിക�ള�ക്കാണ്ടുള്ള പരിപുഷ്ടി �പാഷണമാകിൻറതു്. പരിപുഷ്ടരായിരിക്കിൻറ

വരു�ട ആചാരം ഊതിയാകിൻറതു്. അവി�ട വി�ശഷിച്ചു സദാചാരം മന്വന്തര

മാകിൻറതു്. അതിൽ വി�ശഷിച്ചു വിഷ്ണുഭക്തിഈശാനുകഥനമാകിൻറതു്. വിഷ്ണുഭ
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ക്തന്മാരു�ട പ്രപഞ്ചഭാവം നിരുദ്ധമാകിൻറതു്; നിഷ്പ്രപഞ്ചന്മാരു�ട സ്വരൂപഭാവം

മുക്തിയാകിൻറതു്. മുക്തന്മാരു�ടബ്രഹ്മഭാ�വനയുള്ളഅവസ്ഥാനംആശ്രയമാകി

ന്റതു്. ഇവ�റ്റ പ്രതിപാദിക്കുന്നു.”

പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥം സ്വതന്ത്രമാണു്. ത�ന്റ മതത്തിനു് ഉ�പാൽബലകമായി പ്ര

�ണതാവു ചില സംസ്കൃത�ശ്ലാകങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കുന്നുഎ�ന്നയുള്ളൂ.

ചില ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങൾ, തത്ത്വമസി വ്യാഖ്യാനം

തിരുവിതാംകൂർ ശ്രീമൂലം മലയാളഭാഷാഗ്രന്ഥാവലിയി�ല ഇരുപത്തിരണ്ടാമങ്കമാ

യി തത്ത്വമസി വ്യാഖ്യാനവും തത്ത്വമസി മഹാവാക്യക്കട്ടിളയും ഇരുപത്തിമൂന്നാമ

ങ്കമായി ബ്രഹ്മാനന്ദ വി�വകസമുദ്രവും പ്രസിദ്ധ�പ്പടുത്തീട്ടുണ്ടു്. ഇവയിൽ തത്ത്വമ

സിവ്യാഖ്യാന�മാഴി�കയുള്ള മറ്റു രണ്ടുഗ്രന്ഥങ്ങളി�ലയും ഭാഷ തമിഴാണു്. തത്ത്വമ

സി വ്യാഖ്യാനത്തി�ല ഭാഷ മലയാളംത�ന്ന. ഛാ�ന്ദാ�ഗ്യാപനിഷത്തി�ല ‘തത്ത്വ

മസി’ എന്ന മഹാവാക്യത്തി�ന്റ അർത്ഥമാണു് ഇവി�ട പ്രതിപാദ്യ�മന്നു പറ�യ

ണ്ടതില്ല�ല്ലാ. ഈ വ്യാഖ്യാനത്തി�ന്റ മൂലഗ്രന്ഥം തമിഴാ�ണന്നുള്ളതിനു ചില സൂ

ചനകൾ കാൺമാനുണ്ടു്. അനുവാദം പദാനുപദമാ�ണാ എന്നു നിശ്ചയമില്ല. ഒരു

ഭാഗം ഉദ്ധരിക്കുന്നു:

“ഇരവും പകലുമില്ലാത്ത കാലത്തു കാൺ രാജാ�വ, സത്യമായി, ജ്ഞാനമായി, സകല

പരിപൂർണ്ണമായി, സകലനിഷ്കളമായി നിറഞ്ഞുനിന്ന പരമാത്മാ�വ കാൺ രാജാ�വ,

എള്ളിൽ എണ്ണകണ�ക്കയും, എലുമ്പിൽ മജ്ജകണ�ക്കയും, ഉള്ളിൽ ജീവൻകണ

�ക്കയും, ഒളിവിൽ ആകാശംകണ�ക്കയും, �വദാന്തത്തുക്കു ഉൾ�പ്പാരുൾ കണ�ക്ക

യും, ഉരഗത്തിൽ വിഷം കണ�ക്കയും കള്ളിതൻ പാൽ കണ�ക്കയും, കരിമ്പിൻരസം

കണ�ക്കയും, തപസ്സുള്ളവർഅകംകണ�ക്കയും, പാലി�ല �നയ്കണ�ക്കയും, മുളകി�ല

എരികണ�ക്കയും, തത്ത്വനില ജഗത്തിങ്കൽ നിറഞ്ഞിതു കാൺ രാജാ�വ.”

സിദ്ധദീപിക

സിദ്ധദീപിക എന്ന അ�ദ്വത�വദാന്തപ്രതിപാദകമായ തത്ത്വഗ്രന്ഥം ശ്രീപര�മ

ശ്വരൻത�ന്ന ലീലാവിഗ്രഹ�ത്ത പരിഗ്രഹിച്ചു്, ചാർവാകൻ, ആർഹതൻ, ബൌ

ദ്ധൻ, താർക്കികൻ, സാംഖ്യൻ, മീമാംസകൻ എന്നീ ദർശനവാദികൾ തന്തിരുവ

ടി�യ പലപ്രകാരത്തിൽ നിരൂപണം�ചയ്തു �മാ�ക്ഷച്ഛുക്കളായ ജനങ്ങ�ള സംശ

യാലുക്കളാക്കുകയാൽ അവരു�ട സംശയനിവൃത്തിക്കായി രചിച്ചതാ�ണന്നു ഗ്ര

ന്ഥകാരൻ ഉപക്രമഘട്ടത്തിൽ ഉൽ�ഘാഷിയ്ക്കുന്നു. പ്ര�ണതാവി�നപ്പറ്റി ഒരറിവും

ലഭിയ്ക്കുന്നില്ല. ഗുരുശിഷ്യസംവാദരൂപമാണു് ഗ്രന്ഥം. ഏതാനും പംക്തികൾ ചുവ�ട

പകർത്തുന്നു:

“ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കു കർമ്മങ്ങ�ള വിഷയീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഭ്രമം ജാഗ്രത്താകുന്നതു്. അന്തഃകര

ണം താ�ന അറിയ�പ്പടുന്നതായും അറിവായും ചമഞ്ഞുനിന്നിട്ടുള്ള ഭ്രമം സ്വപ്നമാകുന്നതു്.

ഇവ രണ്ടി�ലയും വാസന സുഷുപ്തിയാകുന്നതു്. ഇവ മൂന്നിലും കൂടി നില്ക്കുന്ന അറിവു തുരീ

യമാകുന്നതു്. നമ്മു�ട സിദ്ധാന്തത്തിങ്കൽ ദൃക്കു് ഒ�ന്നസത്യമായുള്ളു. വ്യവഹാരത്തിങ്കൽ

ദൃക്കും ദൃശ്യവുമുണ്ടു്. അദൃശ്യരൂപം ഒ�ട്ടാഴിയാ�ത മിഥ്യാമയമായിരു�ന്നാന്നു്. അമ്മിഥ്യാ

മയമായിരിക്കുന്ന ദൃശ്യത്തിങ്കൽ അന്തർഭൂതങ്ങളായിരു�ന്നാ ചിലവ ഇതിഹാസപുരാണ

ങ്ങളും �വദശാസ്ത്രങ്ങളും ധർമ്മാധർമ്മങ്ങളും സുഖദുഃഖങ്ങളും സ്വർഗ്ഗനരകങ്ങളും ജനനമര
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ണങ്ങളുംവർണ്ണാശ്രമങ്ങളും,എന്തിനു �പരി�കപറയുന്നു? സമസ്തപദാർത്ഥങ്ങളും മിഥ്യാ

മയമാ�യ ഇരു�ന്നാ ചിലവഎന്നഭിപ്രായം.”

“ഇവ്വണ്ണം ഗുരുവരുളി�ച്ചയ്തിരിയ്ക്കുന്ന വിഷയത്തിങ്കൽ ശിഷ്യൻ വിചാരിക്കു�ന്നാൻ: നിന്തി

രുവടിയാൽ മിഥ്യ�യന്നിങ്ങ�ന അരുളി�ച്ചയ്യ�പ്പട്ടതു യാ�താന്നു സ്വാമി, അതു സത്താ

�യാ, അസത്താ�യാ, സദസത്താ�യാ ഇരിക്കുന്നു? സത്താകു�മ്പാൾ ആത്മാവിന്നു മി

ഥ്യാത്വവും വന്നു മുടിയും; അസത്താകു�മ്പാൾ ശശവിഷാണത്തിൻ �താറ്റവും വന്നുമുടിയും.

സദസത്താകു�മ്പാൾ ഇ�ച്ചാല്ലിയ �ദാഷങ്ങൾ രണ്ടുമുണ്ടായി വന്നുമുടിയും. എന്നാൽ മി

ഥ്യ�യ�ന്നാരു വസ്തുഎന്താണു് സ്വാമി? എന്നീവണ്ണം ശിഷ്യനാൽ �ചാദിയ്ക്ക�പ്പട്ടിരിയ്ക്കുന്ന

ഗുരുവരുളി�ച്ചയ്യു�ന്നാൻ.”

ഈസിദ്ധാന്തദീപിക�യസം�ക്ഷപിച്ചു�കാല്ലംപത്താംശതകത്തി�ലാ മ�റ്റാസി

ദ്ധദീപികാസംഗ്രഹം എന്ന �പരിൽ ഒരു കിളിപ്പാട്ടും ഉത്ഭവിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

“ എങ്കി�ലാ �കട്ടു�കാൾക പാർവ്വതീ! ഭക്തപ്രി�യ!

സങ്കടവിനാശനം സിദ്ധദീപികാർത്ഥ�ത്ത;

വിസ്തരിച്ചുര�ചയ്  വാ�നത്രയും പണിയുണ്ടു;

വിസ്തരം ചുരുക്കിഞാൻ നി�ന്നയുമറിയിക്കാം.

പൃഥ്വിയി�ലാ�രാ തരമുള്ള ജന്തുക്കൾ�ക്കല്ലാം

ചിത്തവും നാനാപ്രകാ�രണ�യന്നറിഞ്ഞാലും.”

ഈ വരികൾഅതിലുള്ളതാകുന്നു. കവിതയ്ക്കു ഗുണം വിരളമാണു്.

ജനകാഗസ്ത്യസംവാദം

ഇതും �വദാന്തവിഷയകമായഒരുപഴയഗദ്യഗ്രന്ഥമാകുന്നു, ഒരുഭാഗം ഉദ്ധരിക്കാം:

“ജനകരാജാവു് അഗസ്ത്യമഹർഷി�യ നമസ്കരിച്ചു് ഉണർത്തിനാൻ. അടിയൻ പരബ്രബ

ഹ്മവും അതിങ്കൽനിന്നു �താന്നിയ അനാദിവടിവും അതിനാൽ �താന്നിയ സർവജന്തു

ക്കൾവടിവും അറിയ�വണ്ടു�മന്നു നമസ്കരിച്ചുണർത്തിനാൻ രാജാവു്. ആ രാജാവി�ന

�നാക്കി പ്രീതി�പ്പട്ടു് ഇവനുപ�ദശത്തിനു �യാഗ്യ�നന്നുകല്പിച്ചരുളി�ച്ചയ്താൻ മഹാഋഷി,

�കൾ�പ്പായാക രാജാ�വ! പരബ്രഹ്മമാകുന്ന സ്വരൂപ�ത്ത ആർക്കു�മ മ�നാ�ഗാചര

ത്താൽഅറിയാ�വാന്നല്ല, എങ്കിലുംആശ്രയമി�ല്ലന്നും �ചാല്ലരുതു്.”

യന്ത്രരാജൻ

യന്ത്രരാജൻ എന്നതു് ഒരു �ചറിയ മന്ത്രശാസ്ത്രഗ്രന്ഥമാകുന്നു. അതിൽനിന്നു ചില

വരികൾ പകർത്തിക്കാണിക്കാം:

“ശ്രീപാർവതി �കട്ടരുളിനാൾശ്രീപര�മശ്വര�നാടു്. അവൾ �കട്ടപരിചാവതുഎല്ലാ ഇയ

ന്ത്രങ്ങ�ളയും നിന്തിരുവടിയാൽ �കൾക്ക�പ്പടുന്നത�ല്ലാ. ഇനി അടിയത്തിന്നു് അപകട

�മന്നുള്ള ഇയന്ത്ര�ത്ത അരുളി�ച്ചയ്ക�വണ�മന്നു ഭഗവതി അരുളി�ച്ചയ്യ�ക്കട്ടു് അരുളി

�ച്ചയ്താൻ ശ്രീപര�മശ്വരൻതിരുവടി. �കൾ�പ്പായാക. സർവ ഇയന്ത്രങ്ങളിലും ഇതു �ശ്ര

ഷ്ഠം. സക�ലഷ്ടഫലങ്ങ�ള �കാടുക്കും. എന്നാൽ ത്രിപുരദഹനത്തി�ല പുരു�ഷാത്ത

മൻപക്കൽനിന്നു �കൾക്ക�പ്പട്ടിതു. അതിനാൽഅഷ്ടകർമ്മങ്ങൾക്കും സത്യകർമ്മങ്ങൾ

ക്കും പുരു�ഷാത്തമനരുളി�ച്ചയ്കയിനാൽ ഞാനും പുരു�ഷാത്തമ�ന നമസ്കരിച്ചു �ചാല്ലു

�ന്നൻ.”
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വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ, സൌന്ദര്യലഹരീവ്യാഖ്യ

ഇതു ശങ്കരഭഗവൽപാദകൃതമായ സൌന്ദര്യലഹരീ�സ്താത്രത്തി�ന്റ വ്യാഖ്യാനമാ

�ണന്നു പറ�യണ്ടതില്ല�ല്ലാ. വിശദമായ അർത്ഥഗ്രഹണത്തിനു പ്ര�യാജകീഭവി

ക്കുന്ന ഒരു വ്യാഖ്യാനംത�ന്നയാണു് പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥം. രണ്ടു �ശ്ലാകങ്ങളു�ട വിവര

ണം ചുവ�ട പകർത്താം:

“ തനീയാംസം പാംസും തവ ചരണപ�ങ്കരുഹഭവം

വിരിഞ്ചസ്സഞ്ചിന്വൻ വിരചയതി �ലാകാനവികലം

വഹ�ത്യനം ശൌരിഃ കഥമപി സഹ�സ്രണശിരസാം

ഹരസ്സംക്ഷു�ദ്യനം ഭജതി ഭസി�താദ്ധൂളനവിധിം.”

“�ഹ ശര�ണ്യ-ശരണം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നജനങ്ങൾക്കു്അനുഗ്രഹിക്കശീലമായിരി

�പ്പാ�യ! വിരിഞ്ചഃ തവ ചരണപ�ങ്കരുഹഭവം തനീയാംസം പാംസും സഞ്ചിന്വൻ

�ലാകാൻ അവികലം വിരചയതി-വിരിഞ്ചൻ നിന്തിരുവടിയു�ട ചരണപ�ങ്കരുഹ

ത്തിങ്കൽ ഭവി�ച്ചാന്നായി, ഏറ്റവും �ചറി�യാന്നായിരിക്കുന്ന �പാടി�യഈട്ടംകൂട്ടി

ഇയങ്ങു�ന്നാരുത്തനായിട്ടു �ലാകങ്ങ�ള പരിപൂർണ്ണമാകുംവണ്ണം ചമയ്ക്കു�ന്നാൻ.

ശൌരിഃ ഏനം ശിരസാം സഹ�സ്രണ കഥമപി വഹതി – ശൌരി ഇതി�ന ശിര

സ്സുകളു�ട സഹസ്രം�കാണ്ടു് എത്രയും പണി�പ്പട്ടു വഹിക്കു�ന്നാൻ. ഹരഃ ഏനം

സംക്ഷുദ്യ ഭസി�താദ്ധൂളനവിധിം ഭജതി – ഹരൻ ഇതി�ന ചൂർണ്ണമാക്കീട്ടു ഭസിതം

�കാണ്ടു�ള്ളാരു ഉദ്ധൂളനവിധി�യ ഭജിക്കു�ന്നാൻ. ഇങ്ങ�നയിരിക്കുന്ന നിന്തിരുവ

ടി�യ പ്രണാമം �ചയ് വാനായി�ക്കാണ്ടും സ്തുതിപ്പാനായി�ക്കാണ്ടും അകൃതപുണ്യ

നായിരിക്കുന്നവൻഎങ്ങ�നപ്രഭവിപ്പൂ എന്നർത്ഥം.”

“ സവിത്രീഭിർവാചാം ശശിമണിശിലാഭംഗശൂചിഭിർ-

വശിന്യാദ്യാഭിസ്ത്വാം സഹ ജനനി! സഞ്ചിന്തയതി യഃ

സ കർത്താ കാവ്യാനാം ഭവതി മഹതാം ഭംഗിസുഭ�ഗർ-

വ�ചാഭിർവാ�ഗ്ദവീവദനകമലാ�മാദമധു�രഃ.”

“�ഹ ജനനി! വാചാം സവിത്രീഭിഃ ശശിമണിശിലാഖണ്ഡശുചിഭിഃ വശിന്യാദ്യാഭിഃ

സഹ യഃ ത്വാം സഞ്ചിന്തയതി സഃ ഭംഗിസുഭ�ഗഃ വാ�ഗ്ദവീവദനകമലാ�മാദമധു

�രഃ വ�ചാഭിഃ മഹതാം കാവ്യാനാം കർത്താ ഭവതി – എ�ടാ ജനനിയായു�ള്ളാ

�വ! വാക്കുക�ള പ്രസവിക്കു�ന്നാ ചിലരായി, ചന്ദ്രകാന്തക്കല്ലു മുറിച്ചകണ�ക്ക

അതിശ�യന �വളുത്തു �ശാഭിക്കു�ന്നാ ചിലരായിരിക്കുന്ന വശിനിയാദിയായുള്ള

മൂർത്തിക�ളാടു കൂടീട്ടു യാവ�നാരുത്തൻ നിന്തിരുവടി�യ ചിന്തിക്കുന്നതു്, അവൻ

ഭംഗിസുഭഗകളായിരിക്കുന്ന വാക്കുക�ള�ക്കാണ്ടു് എത്രയും സൌഭാഗ്യ�ത്താടുകൂടി

�യാ ചിലവായി, വാ�ഗ്ദവീവദനകമലാ�മാദ മധുരങ്ങളായിരിക്കുന്ന, സരസ്വതിയു

�ട മുഖകമലത്തി�ന്റ സൌരഭ്യം�പാ�ല മധുരങ്ങളായിരിക്കുന്ന വാക്കുക�ള�ക്കാ

ണ്ടു മഹത്തുക്കളായി, പ്രധാനങ്ങളായിരിക്കുന്ന കാവ്യങ്ങൾക്കു കർത്താവായി ഭവി

ക്കു�ന്നാൻ.”

മുകുന്ദമാലാവ്യാഖ്യാനം

കുല�ശഖരആഴ്വാരു�ട മുകുന്ദമാലാ�സ്താത്രത്തിനു് ഒരുപഴയഭാഷാവ്യാഖ്യാനംകാ

ണുന്നുഎന്നു മുമ്പുസൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട�ല്ലാ. അതിൽനിന്നു് ഒരുഭാഗം ഉദ്ധരിക്കുന്നു:
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“ തത്ത്വം ബ്രുവാണാനി പരം പരസ്താ-

ന്മധുക്ഷരന്തീനി മുദാം പദാനി

പ്രാവർത്തയ, പ്രാജ്ഞലിരസ്മി ജി�ഹ്വ!

നാമാനി നാരായണ�ഗാചരാണി.”

“�ഹ ജി�ഹ്വ, പ്രാഞ്ജലിരസ്മി — എ�ടാ രസ�ന, ഞാൻ നിനക്കു പ്രാഞ്ജലിയാ

യി ഭവിക്കു�ന്നൻ. നാരായണ�ഗാചരാണി നാമാനി ആവർത്തയ — നാരായ

ണ�ഗാചരങ്ങളായിരിക്കുന്ന നാമങ്ങ�ള ആവർത്തീച്ചീടുക. എങ്ങ�നയിരു�ന്നാ

ന്നു നാമങ്ങൾ? മുദാം പദാനി — സ�ന്താഷ�ത്ത ഉണ്ടാക്കു�ന്നാ ചിലവ, മധു

ക്ഷരന്തീനി-മധു�വ ദ്രവിപ്പിക്കു�ന്നാ ചിലവ, പരസ്താൽ പരം തത്ത്വം ബ്രുവാണാനി

—പരത്തിങ്കൽനിന്നുപരമായിരിക്കുന്നതത്ത്വ�ത്ത�ചാല്ലിയിയങ്ങു�ന്നാ ചിലവ.”

പ്രസ്തുത വ്യാഖ്യ കു�റക്കൂടി വിസ്തൃതമായി മ�റ്റാരു രൂപത്തിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടു്.

യുധിഷ്ഠിരവിജയവ്യാഖ്യാനം

വാസു�ദവ ഭട്ടതിരിയു�ട യുധിഷ്ഠിരവിജയം യമകകാവ്യം പണ്ടു �കരളത്തിൽ പര

�ക്ക ബാലശിക്ഷയ്ക്കു് ഉപ�യാഗിച്ചുവന്നിരുന്നു. തന്നിമിത്തം അതിനു നല്ല ഒരു ഭാ

ഷാവിവരണം രചി�യ്ക്കണ്ടതി�ന്റ ആവശ്യം �നരിടുകയും അതു് ഏ�താ ഒരു പണ്ഡി

തപ്ര�വകൻ നിർവ്വഹിയ്ക്കുകയും �ചയ്തു. “പദ�ച്ഛദഃ പദാർ�ത്ഥാക്തിർവിഗ്ര�ഹാ വാ

ക്യ�യാജനംആ�ക്ഷപസ്യ സമാധാനം വ്യാഖ്യാനം പഞ്ചലക്ഷണം” എന്നനിർവ

ചനം പ്രസ്തുത വ്യാഖ്യാനത്തിനു നല്ല�പാ�ല �യാജിക്കുന്നുണ്ടു്. ഒരു �ശ്ലാകത്തി�ന്റ

വ്യാഖ്യാനംമാത്രം ചുവ�ട പകർത്താം:

“യുധിഷ്ഠിരവിജയമാകുന്നഗ്രന്ഥ�ത്തചമപ്പാൻ തുടങ്ങുന്നആചാര്യൻഅതി�ന്റഅവിഘ്ന

പരിസമാപ്ത്യാദിപ്ര�യാജന സിദ്ധ്യർത്ഥമായിട്ടു ന�ട ആശിസ്സി�ന �ചയ്യുന്നു, ‘പ്രദിശതു’

എന്ന �ശ്ലാകം�കാണ്ടു്.

പ്രദിശതു ഗിരിശഃ സ്തിമിതാംജ്ഞാനദൃശം വഃ ശ്രിയം ച ഗിരിശസ്തിം ഇതാം പ്രശമിതപര

മദമായം സന്തഃ സഞ്ചിന്ത യന്തി പരമദമാഃ യം ഇതി പദ�ച്ഛദഃ

ഗിരിശഃ വഃ ജ്ഞാനദൃശം പ്രദിശതു ഗിരി ശ്രിയം ച — ഗിരിശൻ നിങ്ങൾക്കായി�ക്കാ

ണ്ടു ജ്ഞാനദൃക്കി�ന പ്രദാനം �ചയ് �വാനാക. ഗീർവിഷയമായിരിക്കുന്ന ശ്രീ�യയും.

ഗിരിശൻ ശ്രീമഹാ�ദവൻ. ‘ഗിരീ�ശാ ഗിരി�ശാ മൃഡഃ’ എന്നു സിംഹൻ. ജ്ഞാനദൃക്

ജ്ഞാനമാകുന്ന ദൃക്കു്. ജ്ഞാനംഅറിവു്. ദൃക്കു് കണ്ണു്, ‘�ലാചനം നയനം �നത്രമീക്ഷണം

ചക്ഷുരക്ഷിണീ ദൃഗ്ദൃഷ്ടിശ്ച’ എന്നു സിംഹൻ. ഗീരു് വാക്കു്. ‘വാഗ്വാണീ ഭാരതീ ഭാഷാ

�ഗൌർഗ്ഗീർബ്രാഹ്മീ സരസ്വതീ’ എന്നു �വജയന്തി. ശ്രീയ് �ശാഭ. ‘ശ്രീരിന്ദിരായാം

�ശാഭായാം സ്യാൽ സമ്പത്തിലവംഗ�യാഃ’ എന്നു �കശവൻ. സ്തിമിതാം, അങ്ങ�നയി

രി�ക്കണംജ്ഞാനദൃക്കു്. സ്തിമിതയായിരി�ക്കണം. ‘സ്തിമിതം നിശ്ച�ല ക്ലി�ന്ന’ എന്നു

�കശവൻ. ശസ്തിം ഇതാം, അങ്ങ�നയിരി�ക്കണം ശ്രീയ്. ശസ്തി�യ ഇതയായിരി�ക്ക

ണം. ശസ്തി പ്രശസ്തി. ഇത പ്രാപ്ത. യം സന്തഃ സഞ്ചിന്തയന്തി-യാ�താരു ഗിരിശ�ന

സത്തുക്കൾ സഞ്ചിന്തനം �ചയ്യുന്നു. സത്തുക്കൾ വിദ്വാന്മാർ. ‘വിദ്വാൻ വിപശ്ചി�ദ്ദാഷ

ജ്ഞഃ സൻ സുധീഃ �കാവി�ദാ ബുധഃ’ എന്നുസിംഹൻ. സഞ്ചിന്തനം �ചയ്ക ഉപാസിക്ക.

പ്രശമിതപരമദമായം, അങ്ങ�നയിരുന്നു ഗിരിശൻ. പ്രശമിതപരമദമായനായിരുന്നു.

പ്രശമിതകളായിരിക്കുന്ന പരമദമായക�ളാടുകൂടിയിരുന്നു. പ്രശമിതകൾ പ്രകർ�ഷണ

ശമിതകൾ. ശമിതകൾ നാശിതകൾ. പരമദമായകൾ പരന്മാരു�ട മദമായകൾ. പര

ന്മാർ ശത്രുക്കൾ. ‘അഭിഘാതിപരാരാതി പ്രത്യർത്ഥിപരിപന്ഥിനഃ’ എന്നു സിംഹൻ.

മദമായകൾ മദവും മായയും. മദം സഹങ്കാരം. മായ വ്യാജം. പരമദമാഃ, അങ്ങ�നയി

LINKS TO
CHAPTERS TOC 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32



240 അദ്ധ്യായം 26. ഭാഷ–ഗദ്യഗ്രന്ഥങ്ങൾ

രുന്നു സത്തുക്കൾ, പരമമായിരിക്കുന്ന ദമ�ത്താടുകൂടിയിരുന്നു. പരമം ഉൽകൃഷ്ടം. ദമം

അടക്കം.”

പിന്നീടു വ്യാഖ്യാതാവു ‘പ്രദിശതു-ദിശ അതിസർജ്ജ�നഎന്ന ധാതുവിൽ പര

�സ്മപദ�ലാട്ടിൽ പ്രഥമപുരു�ഷകവചനം’ എന്നിങ്ങ�ന ഓ�രാ പദത്തി�ന്റയും

വിഭക്തി�യയും “ജ്ഞാന�മവ ദൃക്, ജ്ഞാനദൃക് ഇതി കർമ്മധാരയഃ. ജ്ഞാനം

ത�ന്ന ദൃക്,ജ്ഞാനദൃക് താം, അതി�നജ്ഞാനദൃക്കി�ന” എന്നിങ്ങ�ന വിഗ്രഹ

�ത്തയും പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്നു. എത്ര സമ്പൂർണ്ണമായ ഒരു വിവരണമാണു് ഇതു്

എന്നു വായനക്കാർക്കു കാൺമാൻ പ്രയാസമില്ല�ല്ലാ. വ്യാഖ്യാതാവു സ്മരിക്കുന്ന

�കശവൻ ക്രി. പി. 1660 ഇടയ്ക്കു ജീവിച്ചിരുന്ന കല്പദ്രു�കാശകാരന�ല്ലന്നും, പ്രത്യുത

ക്രി. പി. പന്ത്രണ്ടാം ശതകത്തി�ലാ പതിമ്മൂന്നാം ശതകത്തി�ലാ ജീവിച്ചിരുന്ന നാ

നാർത്ഥാർണ്ണവസം�ക്ഷപകാരനായ �കശവസ്വാമിയാ�ണന്നുംഞാൻ പരി�ശാ

ധിച്ചു തീർച്ച�പ്പടുത്തീട്ടുണ്ടു്. പ്രസ്തുത ഭാഷാവ്യാഖ്യ �കാല്ലം എട്ടാം ശതകത്തിനപ്പുറ

മല്ലആവിർഭവിച്ചതു് എന്നുസൂക്ഷ്മമായി പറയാം. യുധിഷ്ഠിരവിജയവ്യാഖ്യയ്ക്കു വിഭിന്ന

പാഠങ്ങളുള്ളആദർശഗ്രന്ഥങ്ങളും കാൺമാനുണ്ടു്.

വിഷ്ണു�കശാദിപാദവ്യാഖ്യാനം

ശങ്കരഭഗവൽപാദകൃതമായവിഷ്ണു�കശാദിപാദസ്തവത്തിനും ഒരുപഴയവ്യാഖ്യാനം

ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അതി�ലാരു ഭാഗം ഉദ്ധരിക്കാം:

“ലക്ഷ്മീഭർത്തുഃ ഇത്യാദി. ആദിയിങ്കൽ മംഗലാർത്ഥമായിട്ടു കവി ലക്ഷ്മീശബ്ദ�ത്ത �ചാല്ലി

യതു്. അങ്ങ�ന�യല്ലാമിരുന്നകംബുരാജൻന�മ്മ രക്ഷിപ്പൂതാക. എങ്ങ�നയിരു�ന്നന്നു

വി�ശഷിയ്ക്കുന്നു പി�ന്ന. ലക്ഷ്മീഭർത്താവി�ന്റ ഭുജാഗ്രത്തിങ്കൽ കൃതവസതിയായിരു�ന്നാ

ന്നു്. നീലപർവതത്തി�ന്റശൃംഗത്തി�ന്മൽചന്ദ്രബിംബംസ്ഥിതി�ചയ്യുന്ന�താഎന്നു�താ

ന്നും കണ്ടാൽ” ഇത്യാദി.

രൂപാവതാരവ്യാഖ്യാനം

യുധിഷ്ഠിര വിജയം �പാ�ല�യാ അതിലധിക�മാ �കരളത്തിൽ പുരാതനകാലത്തു

പ്രചുരപ്രചാരമായിരുന്ന ഒരുഗ്രന്ഥമാണു് ധർമ്മകീർത്തിയു�ട രൂപാവതാരം; വ്യാ

കരണശാസ്ത്രത്തിൽ ഭ�ട്ടാജിദീക്ഷിതരു�ട സിദ്ധാന്തകൌമുദി ആവിർഭവിക്കുന്നതി

നു മുൻപു്ഈനാട്ടിൽഅ�ദ്ധ്യതാക്ക�ളഅഭിസിപ്പിച്ചുവന്നതു്ആഗ്രന്ഥമായിരുന്നു.

അതിനും വിശിഷ്ടമായ ഒരുപഴയവ്യാഖ്യാനം കണ്ടുകിട്ടീട്ടുണ്ടു്; പ�ക്ഷപ്രതിപാദനം

സരളമല്ല. വ്യാഖ്യാതാവി�നപ്പറ്റി ഒരറിവുമില്ല. താ�ഴക്കാണുന്നതു് അതി�ല ഒരു

ഭാഗമാണു്:

“യഥാസംഖ്യമനു�ദശസ്സമാനാം. സംഖ്യാശ�ബ്ദന ക്ര�മാലക്ഷ്യ�ത. സംഖ്യാശബ്ദം�കാ

ണ്ടു ക്രമം ലക്ഷിക്ക�പ്പടിൻറു. യഥാവൽ ക്രമത്താ�ല എൻറു �പാരുൾ. സമാനാം സമ

സംഖ്യാനാംസമപരിപഠിതാനാമു�ദ്ദശിനാമനു�ദ്ദശിനാഞ്ചയഥാക്രമമു�ദ്ദശിഭിരനു�ദ്ദശിഭി

സ്സഹ സംബധ്യ�ന്ത – സമാന�മൻറു സമസംഖ്യങ്ങളായി സമപരിപഠിതങ്ങളായിരിക്കി

ന്റ ഉ�ദ്ദശികളിലുമനു�ദ്ദശികളിലുംവച്ചുക്രമത്താ�ല ഉ�ദ്ദശിക�ളാടു് അനു�ദ്ദശിക�ളസഹ

സംബന്ധിക്ക�പ്പടിൻറു. ഉ�ദ്ദശിക�ളൻറു മുന്നമുളവായിരിക്കിൻറവ; അനു�ദ്ദശിക�ളൻറു

പി�ന്ന വൻറവ. തകാരത്തിന്നുചകാരമാവൂഎൻറാൽ �ദവച് ഛത്രംഎൻറിരിക്കു�മ്പാഴു്

ശ്ലി�ഷ്ടാച്ചാരണം കർത്തവ്യം. �ശ്ലഷ വരുത്തി�ച്ചാല്ലുക. �ദവച്ഛത്രം.”
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സംഗീതരത്നാകരവ്യാഖ്യാനം

ക്രി.പി. പതിന്നാലാംശതകത്തി�ന്റ പൂർവാർദ്ധത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന �ദവഗിരിയി

�ല ധർമ്മപാലൻ എന്ന രാജാവു സംഗീതസുധാകരം എ�ന്നാരു ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥം

നിർമ്മിച്ചു. അതി�ന്റ ഒരു പഴയ വ്യാഖ്യാനമാണു് നമുക്കു കിട്ടീട്ടുള്ളതു്. മൂല�ശ്ലാക

ങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചു് അവയ്ക്കു ഗദ്യത്തിൽ വിവരണം വ്യാഖ്യാതാവു് എഴുതി�ച്ചർത്തിരിക്കു

ന്നു. �നാക്കുക:

“ വാണീ ന �കവലമഹാരി തയാ വിജിത്യ

പ്രീതിപ്രദാ പികകുലാൽസമവർണ്ണ�ഭ�ദഃ

�ദ�വന്ദ്ര�ശഖരിതപാദസ�രാജ�രണും

താം പഞ്ചമസ്വരമയീമനിശം നമാമി.”

“പികകുല�മൻറ കയിൽക്കൂട്ടത്തിങ്കൽനിൻറു ജയിച്ചിട്ടു് ആ വാണി�യ മാത്രമല്ല ഹരിച്ചു,

ആ വർണ്ണ�ഭദ�ത്തയും ഹരിപ്പൂതും �ചയ്തു �ദ�വന്ദ്രനാൽ �ശഖരിതമായിരിക്കിൻറ �ദവി

�യഎ�പ്പാഴും നമസ്കരിക്കി�ന്റൻ.”

“ യസ്യാ വപുർന്നവസുധാരസനിർവി�ശഷം

പീതം തദപ്യതിതരാം നയ�നർമ്മ�ഹശഃ

ആപീയമാനമഭി�താ വിദധാതി �ദവ-

സ്താം �ധവതീമനുഗൃണന്നനിശം നമാമി.”

“മ�ഹശനായിരിക്കിൻറ �ദവൻയാവ�ളാരുത്തിയി�ടനവസുധാരസനിർവ്വി�ശഷമായിരി

ക്കിൻറ വപുസ്സി�ന അത്യർത്ഥം നയനങ്ങ�ള�ക്കാണ്ടു ചുറ്റുവട്ടവും പാനം�ചയ്താ

�നൻറിട്ടിരിക്കിൻറൂതാകിലും ആപീയമാനമായിട്ടു ഭവിക്കിൻറിതു, അ�ദ്ധവതിയാ

യിരിക്കിൻറ �ദവി�യ സ്തുവന്നായിട്ടു് എ�പ്പാഴും നമസ്കരിക്കി�ന്റൻ.”

സനൽസുജാതീയവ്യാഖ്യാനം

മഹാഭാരതം ഉ�ദ്യാഗപർവത്തിൽ വിദു�രാപ�ദശാനന്തരം സനൽസുജാതമഹർ

ഷി ധൃതരാഷ്ട്രചക്രവർത്തിക്കു് അപവർഗ്ഗവിഷയകമായിജ്ഞാ�നാപ�ദശം �ചയ്യു

ന്ന ഒരു ഘട്ടമുണ്ടു്. സനൽസുജാതീയ�മന്നാണു് ആ ഉപ�ദശത്തി�ന്റ സംജ്ഞ.

അതു മഹാഭാരതത്തി�ല ഭഗവൽഗീതാദികളായ പഞ്ചരത്നങ്ങളിൽ ഒന്നും സാ

ക്ഷാൽശങ്കരഭഗവൽപാദർ ത�ന്ന വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുള്ളതുമാകയാൽഅസാധാരണ

മായ മാഹാത്മ്യ�ത്താടുകൂടിയ ഒരു പ്രകരണമാകുന്നു. അതി�ന്റ ഭാഷാവ്യാഖ്യാന

ത്തിൽ ഒരു ഭാഗമാണു് അടിയിൽ �ചർക്കുന്നതു്:

“ ത�താ രാജാ ധൃതരാ�ഷ്ട്രാ മനീഷീ

സമ്പൂജ്യ വാക്യം വിദു�രരിതം തൽ

സനൽസുജാതം രഹി�ത മഹാത്മാ

പപ്രച്ഛബുദ്ധിം പരമാം ബുഭൂഷൻ.”

പാണ്ഡവാഭിപ്രായ�ത്ത അറിയായ്ക �ഹതുവായിട്ടു പ്രജാഗരാഭിഭൂതനായുള്ള ധൃത

രാഷ്ട്രർ വിദുരർമുഖത്തിങ്കൽനിന്നു ത്രിവർഗ്ഗ വിഷയമായുള്ളഅർത്ഥജാത�ത്ത �ക

ട്ടു. തദനന്തരം വിദുരരാൽ സൂചിതമായി അപവർഗ്ഗവിഷയമായുള്ള അർത്ഥജാത

�ത്ത �കൾപ്പാനായി�ക്കാണ്ടു �ചാദിക്കുന്നു.
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242 അദ്ധ്യായം 26. ഭാഷ–ഗദ്യഗ്രന്ഥങ്ങൾ

തതഃധൃതരാഷ്ട്രഃസനൽസുജാതംപപ്രച്ഛ-ത്രിവർഗ്ഗ�ത്ത�ക്കട്ടനന്തരംധൃതരാഷ്ട്രർസനൽ

സുജാത�നാടു �ചാദിച്ചു. സനൽസുജാതം എ�ന്റടത്തു സനച്ഛബ്ദം സദാവചനമായിരി

�പ്പാൻറ്; സുജാതശബ്ദം�കാണ്ടു യുവാവി�ന�ച്ചാല്ലി: സദായുവാവായിരി�പ്പാരുത്തൻ;

അ�തൻറി എല്ലാ നാളും യൌവന യുക്തനായിരി�പ്പാരുത്തനവൻ. അ�തൻറി�യ സുജാ

തശബ്ദം കുമാരവാചകമായിരി�പ്പാൻറ്; നിത്യകുമാരൻ എൻറാകിലുമാം. അ�തൻറി�യ

സന�ത്തൻറു ശാന്തയായുള്ളബുദ്ധി. ബുദ്ധ്യാദികരണങ്ങൾഅത്യന്തം പ്രസന്നങ്ങളായി

രിക്കും വിഷയത്തിങ്കൽ ബ്രഹ്മ�ന്റ മാനസത്തിങ്കൽനിൻറുളനാക�കാണ്ടു സനൽസുജാ

ത�നൻറാകിലുമാം. അവ്വണ്ണമുണ്ടു �ചാല്ലുന്നൂതും:

“ ബുദ്ധ്യാദികര�ണസ്സർ�വശ്ശാ�ന്താബ്രഹ്മാ ജഗൽപതിഃ

യദാഭവത്തദാ ജാതസ്സനൽസുതഇതീരിതഃ”

എൻറിങ്ങ�ന. അ�തൻറി�യ സന�ത്തൻറു സനാതനമായി ഹിരണ്യഗർഭാഖ്യ

മായുള്ള ആ ബ്രഹ്മ�ത്ത�ച്ചാല്ലി. സനാതനമായുള്ള ബ്രഹ്മത്തിങ്കൽനിൻറു ജ്ഞാ

ന�വരാഗ്യാദി ഗുണങ്ങ�ളാടുകൂടീട്ടുളനായി എന്റിട്ടാകിലുമാം സനൽസുജാതൻ.

അങ്ങനത്തസനൽസുജാത�നാടു �ചാദിച്ചു. വിദു�രരിതം തൽവാക്യം സമ്പൂജ്യ –

വിദു�രരിതമായുള്ളആവാക്യ�ത്തസമ്പൂജനം �ചയ്തിട്ടു്. വിദുരരാൽ �ചാല്ല�പ്പട്ടിരി

ക്കിൻറ ആ വാക്യമുണ്ടു്; ത്രിവർഗ്ഗവിഷയമായുള്ള വാക്യം. അതി�ന അഴകുതായി

പൂജിച്ചിട്ടു്. എത്രയുമഴകുതു വിദുരർ ത്രിവർഗ്ഗ�ത്ത കഥിച്ചവാറു് എൻറ് അതി�ന

�പ്പരിക പ്രശംസിപ്പൂതും �ചയ്തു. എങ്കിൽ തനിക്കറി�യണ്ടീട്ടുത�ന്ന�യാ �ചാദിച്ചു്

അനുഷ്ഠിക്കയി�ല ശ്രദ്ധ�കാണ്ട�ത്ര അനുഷ്ഠാ�നച്ഛ�കാണ്ടല്ല എൻറു �ചാല്ലുൻറു.

പരമാം ബുദ്ധിം ബുഭൂഷൻ – പരമയായുള്ള ബുദ്ധി�യ ബുഭൂഷന്നായിട്ടു്; സച്ചിദാ

ന�ന്ദകരസമായുള്ള ബുദ്ധി എന്റ ബ്രഹ്മജ്ഞാനം. അതി�ന ബുഭൂഷന്നായിട്ടു്;

ബ്രഹ്മസ്വരൂപ�ത്ത അറികയി�ല ശ്രദ്ധ�കാണ്ടു്; അപവർഗ്ഗവിഷയമായുള്ള അർ

ത്ഥജാത�ത്ത അറികയി�ല ശ്രദ്ധ�കാണ്ട�ത്ര �ചാദിച്ചു; അനുഷ്ഠിക്കയി�ല ശ്ര

ദ്ധ�കാണ്ടല്ല. എന്തു �ഹതുവായിട്ടനുഷ്ഠിക്കയിൽ ശ്രദ്ധയില്ലാഞ്ഞു എൻറ്. അതു്

അനുഷ്ഠാനത്തിങ്കൽ തനിക്കധികാരമില്ലായ്കയാൽ എൻറു �ചാല്ലുൻറു പി�ന്ന രാ

ജാ. രാജാവ�ല്ലാ താൻ, ഐശ്വര്യരാഗമു�ള്ളാരുത്തൻ, സാധനചതുഷ്ടയസമ്പ

ന്നനായുള്ളവന�ല്ലാ അനുഷ്ഠാനത്തിങ്കൽ അധികാരമുള്ളൂ. എങ്കിൽ ജിജ്ഞാസ

യിങ്കൽ അധികാരമു�ണ്ടാ എൻറ്. അതു�ണ്ടൻറു �ചാല്ലുൻറു. മനീഷീ, അ�ത

ധൃതരാഷ്ട്രർ മനീഷിയായിരി�പ്പാരുത്തൻ. മഹാത്മാവായിട്ടു, ത�പാവിദ്യക�ളാടും

കൂടിയിരു�പ്പാരുത്തൻ. അങ്ങനത്ത ധൃതരാഷ്ട്രൻ സനൽസുജാത�ന്നാടു �ചാദിച്ചു.

അതും രഹി�ത, വിവിക്തത്തിങ്കൽ. വിദുരാദികൾ �പായിട്ടിരിക്കിൻറ�പ്പാൾ. ഉപ

നിഷദർത്ഥ�ത്ത �കൾപ്പാൻ അധികാരമില്ല�ല്ലാ വിദുരാദികൾക്കു്. അതു�കാണ്ടു്

അവർ �പായിട്ടിരിക്കിൻറ�പ്പാൾ �ചാദിച്ചു.”

ഇതു ശാങ്കരവ്യാഖ്യാന�ത്തക്കാൾ വള�ര വള�ര വിപുലമാ�ണന്നു പ്രഥമ

�ശ്ലാകത്തി�ന്റഅർത്ഥവിവരണത്തിൽനിന്നുത�ന്ന മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാകുന്നു.

ഇത്തരത്തിൽ സർവങ്കഷങ്ങളും സകലസംശയ�ച്ഛദികളുമായ അ�നകം ഭാഷാ

വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ �കാല്ലം ഏഴു മുതൽ ഒൻപതുവ�ര ശതകങ്ങിളിൽ വിവിധശാസ്ത്ര

ജ്ഞന്മാരായ �കരളീയപണ്ഡിതന്മാർ വിരചിച്ചു �ലാക�ത്ത അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

ഭാഷാഗദ്യത്തി�ന്റ അനുക്രമമായ വികാസത്തിനു് ഈ വ്യാഖ്യാനങ്ങളു�ട സാഹാ

യ്യ് വും നിസ്സാരമായിരുന്നില്ല.
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�കരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 2 243

ശ്രൌതപ്ര�യാഗം ഭാഷ

യാഗാദി�വദികകർമ്മങ്ങളിൽ അനുഷ്ഠി�ക്കണ്ട പ്ര�യാഗരീതിക�ളപ്പറ്റി സവിസ്ത

രമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥമാണു് ഇതു്. ഗ്രന്ഥകാരൻ ആ�രന്നറിയുന്നി

ല്ല. ആ വിഷയത്തിൽ അത്യന്തം അഭിജ്ഞനായ ഒരു നമ്പൂരിയാ�ണന്നു മാത്ര�മ

ഊഹിക്കുവാൻ നിർവ്വാഹമുള്ളു. ഭാഷയ്ക്കു വള�ര പഴക്കമുണ്ടു്. ഏഴാം ശതകത്തി

ലായിരിക്കാം ഗ്രന്ഥത്തി�ന്റ ആവിർഭാവം. ഒരു ഭാഗം ഉദ്ധരിക്കാം: “അഗ്നി�ഷ്ടാ

മാർത്ഥമായി �കപിടിച്ചാൽ ബ്രഹ്മനും �ഹാതനും �തത്തിരീയ�രാടുകൂട�പ്പായി

�ബാധായനസ്നാനവും �ചയ്തു�പാരൂ. ബ്രഹ്മൻകാലുംകഴുകിആചമിച്ചു . . . �ചയ്യിൻ
റതിനു �ത�ക്ക നില്പൂ. �തത്തരീയ�രാടുകൂട വരണാന്തമായി�ച്ചയ്തഗ്നി�ഹാത്രശാ

ലയിൽ�ച്ചന്റു തീ കാച്ചു�ന്നടത്തു് അവി�ടയവി�ട�ത്തക്കിരിപ്പൂ. ശാലയിൽ �പാ

കു�മ്പാൾ കൂട�പ്പായി കാലും കഴുകി ആചമിച്ചു �ദവയജനാദ്യവസ . . . ത്തി�ങ്കന്നു

�തക്കു നില്പൂ. ഇരിക്കിലിരിപ്പൂ. അധ്വര്യു ഇഡ ജപിച്ചാൽ ബ്രഹ്മൻ �വദ്യുൽകരമകം

പുക്കു �പായി ആയതനു പരിഗ്രഹത്തിന്നവി�ടയവി�ട�ത്തക്കിരിപ്പൂ. മഥിക്കു�ന്റട

ത്തി�ങ്കൻറു തീ�പ്പട്ടാൽ കിഴക്കു �പായി ഇരിപ്പൂ.”

ഭാവാധ്യായം ഭാഷ

�ഹാരയി�ല ഭാവാധ്യായത്തിനു് ഒരു പഴയ ഭാഷാവ്യാഖ്യാനം കണ്ടുകിട്ടീട്ടുണ്ടു്. വ്യാ

ഖ്യാതാവു് ആ�രന്നറിയുന്നില്ല. മാതൃക കാണിക്കുവാൻ രണ്ടു �ശ്ലാകങ്ങളു�ട തർ

ജ്ജമ ചുവ�ട കുറിക്കുന്നു:

മൂ: “മൂർത്ത്യാദയഃ പദാർത്ഥാ ജായ�ന്ത �യന വിവിധജന്തൂനാം

തസ്മാദധുനാ വ�ക്ഷ്യ ഭാവാധ്യായം വി�ശ�ഷണ.”

ത: “യാ�താരു ശാസ്ത്രത്തിങ്കൽനിൻറു യാ�താരു ഗ്രഹ�ത്ത�ക്കാണ്ടു മൂർത്ത്യാദികളായി

രിക്കിൻറ പദാർത്ഥങ്ങൾ ജനിക്ക�പ്പടിൻറൂ വിവിധങ്ങളായിരിക്കിൻറ ജന്തുക്കളു�ട;

ആ ശാസ്ത്രത്തിങ്കൽനിൻറു ഭാവാധ്യായ�ത്തഞാൻ ഇ�പ്പാഴു വി�ശ�ഷണ വചിക്കിൻ

റുണ്ടു്.”

മൂ: “അല്പായുഃ കുനഖീ പരാക്രമഗുണീ ഹൃച്ഛൂ ന്യനഷ്ടാത്മജഃ

സ്ഥാനഭ്രംശക�രാ വിശീർണ്ണമദ�നാ ദുർമ്മാർഗ്ഗമൃത്യുസ്തഥാ

ധർമ്മാദി പ്രതികൂലതാഹിമരുചിർവി�ത്തശ്വ�രാ �ദാഷവാ-

നി�ത്യ�ത ക്രമ�ശാ വിലഗ്നഭവനാൽ �ക�താഃ ഫലം ചിന്ത്യതാം.”

ത: അല്പായുസ്സായിരി�പ്പാരുത്തൻ, അശ്ശിരിയായിരിക്കിൻറ നഖങ്ങ�ളാടുകൂടിയിരി�പ്പാരു

ത്തൻ,പരാക്രമമാകിൻറഗുണ�ത്താടുകൂടിയിരി�പ്പാരുത്തൻ,ഹൃദയത്തിങ്കൽസൽഗുണ

�മൻറു�ള്ളാരു നിരൂപണ�മാരിക്കലുമില്ലാ�തയിരി�പ്പാരുത്തൻ, പുത്ര�രാടു �വറു�പ

ട്ടിരി�പ്പാരുത്തൻ, സ്ഥാനനാശ�ത്ത�ച്ചയ്ക ശീലനായിരി�പ്പാരുത്തൻ, സ്ത്രീക�ളാടുകൂടി

യു�ള്ളാരുക്രീഡയിങ്കൽസ്ത്രീകൾഇവ�ന�പ്പരികനി�ഷധിച്ചിരിക്കുമാറുള്ളിതു, ദുർമ്മാർ

ഗ്ഗം വിഷയമായു�ള്ളാരു മൃത്യുവി�നാടുകൂടിയിരി�പ്പാരുത്തൻ, ധർമ്മാർത്ഥകാമ�മാക്ഷ

ങ്ങളിൽഒരിക്കലുംബുദ്ധി�ചല്ലാ�തയിരി�പ്പാരുത്തൻ,ഹിമ�മൻറ�പാ�ലയിരി�പ്പാരു

�ശാഭ�യാടുകൂടിയിരി�പ്പാരുത്തൻ ധനപതിയായിരി�പ്പാരുത്തൻ, �ദാഷ�ത്താടുകൂടി

യിരി�പ്പാരുത്തൻ” ഇത്യാദി.
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ക്രി.പി. പതിനാറാം ശതകം

�ദശചരിത്രം

പുരാതനകാലംമുതല്ക്കു ബാബി�ലാണിയന്മാർ, ഈജിപ്തുകാർ യവനന്മാർ, �റാമ

കർ,അറബികൾമുതലായിപലപാശ്ചാത്യ�ദശക്കാരുമായി �കരളീയർക്കുസമ്പർ

ക്കമുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും അതു �കവലം വാണിജ്യപരമായിരുന്നു. �കരളവുമാ

യി രാഷ്ട്രീയബന്ധത്തിൽ ഇദംപ്രഥമമായി ഏർ�പ്പട്ടതു �പാർത്തുഗൽരാജ്യമാണു്.

ക്രി. പി. 1497-ാമാണ്ടു മാർച്ചുമാസം 27-ാം നു വാ�സ്കാഡിഗാമ �പാർത്തുഗലിൽനി
ന്നു പുറ�പ്പട്ടു് 1498 ആഗസ്തു് 26-ാം നു, അതായതു �കാല്ലവർഷം 673 ചിങ്ങമാസ
ത്തിൽ, ഇന്നു മലബാർ ജില്ലയിൽ�പ്പട്ട പന്തലായിനി�ക്കാല്ല�മന്ന തുറമുഖത്തു്

എത്തി. ക്രി. പി. 1500-ാമാണ്ടു് ആഗസ്തു് 30-ാം നു �പാർത്തുഗൽ രാജാവിനാൽ നി
യുക്തനായ പ�ഡ്രാആൽവാഴ്സ് കബ്രാൾ �കാഴി�ക്കാട്ടു നഗരത്തിൽ വന്നു�ചർന്നു

സാമൂതിരിപ്പാടുമായി സഖ്യം �ചയ്തു. മാപ്പിള (മഹമ്മദീയർ) മാരു�ട പ്രാതികൂല്യം

നിമിത്തം �കാഴി�ക്കാട്ടുനിന്നു �പാർത്തുഗീസുകാർക്കു പറയത്തക്കആനുകൂല്യ�മാ

ന്നും ലഭിച്ചില്ല. അതിനാൽ അവർ സാമൂതിരിയുമായി അക്കാലത്തു ശത്രുതയിൽ

വർത്തിച്ചിരുന്ന�കാച്ചി മഹാരാജാവി�നതങ്ങളു�ടബന്ധുവായിസ്വീകരിക്കുകയും

തദ്ദ്വാരാ അവി�ട പല ഭരണാവകാശങ്ങളും കരസ്ഥമാക്കുകയും �ചയ്തു. അമ്പല

പ്പുഴ, �കാല്ലം മുതലായ ഇതര�ദശങ്ങളി�ല രാജാക്കന്മാരുമായും അവർ ഓ�രാ

ഉടമ്പടികളിൽ ഏർ�പ്പട്ടു. �കാല്ലം 928-ൽ ആധുനികവഞ്ചിരാജ്യത്തി�ന്റ പ്രതി

ഷ്ഠാപകനായ വീരമാർത്താണ്ഡവർമ്മ മഹാരാജാവു സാമൂതിരി രാജാക്കന്മാരു�ട

ശക്തി നാമാവ�ശഷമാക്കുന്നതുവ�ര �കാച്ചിയും �കാഴി�ക്കാടും തമ്മിലുള്ള കൂറു

മത്സരവും കുടിപ്പകയും അനുസ്യൂതമായി നിലനിന്നു�പാന്നു എന്നു സ്പഷ്ടമായി പറ

യാം. �പാർത്തുഗീസുകാർക്കു വാണിജ്യ�വയഗ്ര്യ�ത്തയും രാജ്യതൃഷ്ണ�യയുംകാൾ

അധികമായി മതപ്രചരണൌത്സുക്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. തന്നിമിത്തം �കരളത്തി�ല

സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനികളും അവരും തമ്മിൽ പ്രചണ്ഡമായ സംഘട്ടനം ഉണ്ടായി.

ആവകസംഭവങ്ങ�ളപ്പറ്റിസാഹിത്യചരിത്രത്തിൽപ്രതിപാദി�ക്കണ്ടആവശ്യമില്ല.

അത്തരത്തിലുള്ള കലാപങ്ങ�ളാന്നും ഭാഷ�യ�യാ സാഹിത്യ�ത്ത�യാ സാരമാ

യി സ്പർശിച്ചില്ല എന്നുള്ള വസ്തുത പ്രസ്താവനീയമാകുന്നു. �പാർത്തുഗീസുഭാഷയിൽ
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നിന്നു ചില പദങ്ങൾ ഭാഷയിൽ സംക്രമിക്കുക മാത്രമുണ്ടായി. അതു ഭാഷാശാസ്ത്ര

ന്യായങ്ങൾക്കു് അനുസൃതവും സ്വാഭാവികവുമാണുതാനും.

മുദ്രാലയങ്ങൾ

�പാർത്തുഗീസുകാ�ര സാഹിത്യസംബന്ധമായി നാം കൃതജ്ഞത�യാടുകൂടി സ്മരി

�ക്കണ്ടതു് അവർ �കാച്ചിയിലും �വപ്പി�ക്കാട്ടയിലും സ്ഥാപിച്ച മുദ്രണാലയങ്ങൾ

ക്കു�വണ്ടിയാകുന്നു. �സന്റ്ഫ്രാൻസിസ് �സവിയർക്രി. പി. 1542-ൽ ദക്ഷിണാപഥ

ത്തിൽ വന്നു തമിഴുഭാഷ പഠിച്ചു് അതിൽ പ്രസംഗിക്കുവാനുള്ള പാടവം സമ്പാദിച്ചു.

അ�ദ്ദഹം രചിച്ച �വ�ദാപ�ദശം എന്ന പുസ്തകം �പാർത്തുഗീസുകാർ �ഗാവയിൽ

ഇദംപ്രഥമമായിസ്ഥാപിച്ച മുദ്രാലയത്തിൽ 1557-ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതായിക്കാണു
ന്നു. അതു ഭാരതീയഭാഷകളി�ലാന്നിലും നിർമ്മിച്ചതായിരുന്നില്ല എന്നു ന്യായമാ

യി അനുമാനിക്കാം. �കരളത്തിൽ ഒന്നാമതായി മുദ്രിതമായ പുസ്തകം (Doctrina
Christiana) ‘ക്രിസ്തീയ �വ�ദാപ�ദശം’ആണു്. �സ്പയിൻകാരനും �ജസ് വിറ്റ്സഭയി
�ല ഒരംഗവുമായ �ജാൺ�ഗാൺസാൽവസ്യൂ എന്ന വിദഗ്ദ്ധനാണു് അതിനു�വണ്ട

അച്ചുക�ളല്ലാം സജ്ജീകരിച്ചതു്. അതു് അച്ചടിച്ചതു �കാച്ചി�ക്കാട്ടയിൽസ്ഥാപിച്ച

മുദ്രാലയത്തിലുമാണു്. �ഗാൺസാൽവസ് ഉണ്ടാക്കി എന്നു പറയുന്ന ലിപികൾ

തമിഴിലായിരുന്നു. മലയാംതമി�ഴന്നാണു് അതിനു �പർ നല്കിക്കാണുന്നതു്. തമിഴു

ലിപികൾക്കു് അന്നും �കരളത്തിൽ നല്ല പ്രചാരമുണ്ടായിരുന്നു. ക്രിസ്തീയ�വ�ദാപ

�ദശ�ത്തത്തുടർന്നു ക്രിസ്തീയമതതത്വ�മന്നും ക്രിസ്തീയവണക്കം എന്നും �പരുള്ള

രണ്ടുപുസ്തകങ്ങൾആ മുദ്രാലയത്തിൽനിന്നു് 1579-ൽ പ്രസിദ്ധീകൃതങ്ങളായി. അവ
യു�ട കർത്താവു് (Enriquez) എന്റി�ക്കസ് എന്ന ഒരു നാട്ടുകാരനും പ്രസാധകൻ

മാർ�ക്കാസ് �ജാർജ്ജ് എന്ന പാതിരിയുമായിരുന്നു. �ഗാൺസാൽവസ് ആ വർ

ഷത്തിൽ നിര്യാതനായി. രണ്ടാമ�ത്ത മുദ്രാലയം ഫാദർ ആൽബർട്ട് �ലർഷ്യസ്

1602-ൽ �ചന്നമംഗലത്തിനുസമീപമുള്ള�വപ്പി�ക്കാട്ടയിൽസ്ഥാപിച്ചു. ആ മുദ്രാ

ലയംഎട്ടാം �ക്ല�മന്റ് മാർപ്പാപ്പസമ്മാനിച്ചതാണു്. അവി�ടആദ്യമായിഅച്ചടിച്ച

ഗ്രന്ഥം �റാമൻആരാധനാക്രമത്തി�ന്റയും തക്സായി�ല ചില പ്രാർത്ഥനകളു�ടയും

ആശീർവാദങ്ങളു�ടയും അനുപദാനുവാദമാകുന്നു. പി�ന്നയും ചില പുസ്തകങ്ങൾ

അവി�ട മുദ്രിതങ്ങളായി. ആ ഗ്രന്ഥങ്ങൾനിർമ്മിച്ചതു കല്ദായസുറിയാനി ഭാഷയി

ലും അച്ചടിച്ചതു് ആ ഭാഷയി�ല ലിപിയിലുമായിരുന്നു. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കു ചില കുറിപ്പുകളും

മറ്റും മലയാളത്തിലുമുണ്ടായിരുന്നി�ല്ലന്നില്ല. �ചന്നമംഗലത്തു�വച്ചു് (Bernardino
Ferav) ബർണ്ണാർദീ�നാ �ഫറാവ് എന്ന പാതിരിയാണു് മലയാളത്തിൽ ആദ്യ

മായി ഒരു ക്രിസ്തീയമതഗ്രന്ഥം എഴുതിയ�തന്നു ചില അഭിജ്ഞന്മാർ പറയുന്നു.

(Jorge Castro) �ജാർജ്ജ് കാ��ാ എ�ന്നാരു ഭാഷാപണ്ഡിതനും അന്നു് അവി�ട

ഉണ്ടായിരുന്നു. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ഉത്സാഹത്താൽ അ�നകം ക്രിസ്തുമതഗ്രന്ഥങ്ങൾ

ലത്തീൻഭാഷയിൽ നിന്നു മലയാളത്തി�ലയ്ക്കു തർജ്ജമ �ചയ്യ�പ്പട്ടു. �വപ്പി�ക്കാ

ട്ടയി�ല മുദ്രാലയം 1605-ൽ �കാടുങ്ങല്ലൂരി�ലയ്ക്കു മാറ്റി. 1663-ൽ ലന്തക്കാർ �കാച്ചി
�ക്കാട്ട പിടിച്ചടക്കിയ�പ്പാൾ ആ സ്ഥലത്തു �ഗാൺസാൽവസ് സ്ഥാപിച്ച അച്ചു

ക്കൂടം നാമാവ�ശഷമാക്കിയതു് ഏതു നിലയിൽ �നാക്കിയാലും അവരു�ട �പരിൽ

അക്ഷന്തവ്യമായ ഒരപരാധമായി അവ�ശഷിക്കുന്നു.
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അമ്പഴക്കാ�ട്ട മുദ്രാലയം

�കാല്ലം ഒമ്പതാം ശതകത്തിൽസ്ഥാപിച്ചതാണു്അമ്പഴക്കാ�ട്ട മുദ്രാലയ�മങ്കിലും

അതി�നപ്പറ്റിക്കൂടി ഇവി�ട പ്രസ്താവിക്കുന്നതു് അനുചിതമായിരിക്കയി�ല്ലന്നു വിശ്വ

സിയ്ക്കുന്നു. അമ്പഴക്കാട്ടു് ഇ�ന്നാരു കുഗ്രാമമാ�ണങ്കിലും അതു പണ്ടു വള�ര പ്രശ

സ്തമായ ഒരുസ്ഥലമായിരുന്നു. ലന്തക്കാർ പറങ്കിക�ള ഓടിച്ച�പ്പാൾഅവർസാമൂ

തിരിരാജാവി�ന്റ�കവശത്തിലിരുന്നആസ്ഥല�ത്തഅഭയംപ്രാപിച്ചു. 1679-ൽ
മലയാളത്തുകാരനായഇഞ്ഞാസിഅയിച്ചാമണി മുമ്പു് �ഗാൺസാൽവസ് �ചയ്തതു

�പാ�ല മരത്തിൽ തമിഴക്ഷരങ്ങൾ �കാത്തിയുണ്ടാക്കി. അതാണു് �കരളത്തി�ല

തൃതീയമുദ്രാലയം. അവി�ട ഫാദർഅ�ന്താണിഡി പ്രിൻസാ (Pronca) രചിച്ച തമി
ഴു് നിഘണ്ടുവുംഫാദർ ദാ �കാസ്റ്റാ (De Costa) രചിച്ച തമിഴു വ്യാകരണവുംആദ്യമാ
യി പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്ക�പ്പട്ടു. തമിഴുഭാഷയിൽ ക�ത്താലിക്കർക്കു �വണ്ടിവന്നഅച്ചടി

�യല്ലാംഅക്കാലത്തു്അവി�ടയാണു് നിർവ്വഹിച്ചുവന്നതു്. �റാബർട്ട് �ദ �നാബിലി

യു�ട (Robert De Nobili)�ദവശാസ്ത്രംഎന്നപുസ്തകം മുദ്രണം �ചയ്തതുംഅവി�ട
ത്ത�ന്നയാണു്. ക്രി. പി. പതി�നട്ടാം ശതകത്തി�ല മുദ്രാപണപരിശ്രമങ്ങ�ളപ്പറ്റി

യഥാവസരം പിന്നീടു് ഉപന്യസിച്ചു�കാള്ളാം.

മഴമംഗലത്തുശങ്കരൻനമ്പൂരി

മഴമംഗലത്തില്ലം തൃശ്ശിവ�പരൂരിൽ ഇ�പ്പാൾആസ്പത്രിസ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നസ്ഥല

ത്താണു പണ്ടുസ്ഥിതി �ചയ്തിരുന്നതു്. ആ ഇല്ലം അന്യം നിന്ന�പ്പാൾ അതി�ല

വസ്തുവകകൾതരണനല്ലൂർഇല്ല�ത്തക്കു് ഒതുങ്ങി. രണ്ടില്ല�ത്തക്കുംപര�ദവതഊര

കത്തമ്മതിരുവടി എന്നു പറയുന്ന തിരുവളങ്ങാട്ടു പാർവ്വതീ�ദവി (വലയാധീശ്വരി)

ആണു്. വലയാധീശ്വരി�യ കാമാക്ഷീ പദം�കാണ്ടു വ്യപ�ദശിയ്ക്കുന്നതു കാഞ്ചീപുര

�ത്തകാമാക്ഷീ�ദവി�യ ഭജിച്ചുപ്രത്യക്ഷമാക്കിവലയത്തുഭട്ടതിരിഊരകത്തു�കാ

ണ്ടുവന്നു പ്രതിഷ്ഠിക്കുക നിമിത്തമാ�ണന്നു പഴമക്കാർ പറയുന്നു. ആ ഇല്ലവും പറ

മ്പും ശങ്കരൻനമ്പൂരിയു�ട മകൻ നാരായണൻനമ്പൂരിയു�ട കാലത്തു മാത്ര�മ കുടും

ബത്തി�ലക്കുകിട്ടിയുള്ളു�വന്നുംഅറിവുണ്ടു്.

ജീവചരിത്രം

മഴമംഗലത്തില്ലത്തിൽജനിച്ചമൂന്നുനമ്പൂരിമാ�രപ്പറ്റിനമുക്കു്അറിവുണ്ടു്. ശങ്കരൻനമ്പൂരി

�യന്നും പര�മശ്വരൻനമ്പൂരി�യന്നും നാരായണൻനമ്പൂരി�യന്നും ആണു് അവരു

�ട �പരുകൾ. ശങ്കരൻനമ്പൂരിയാണു് �ചങ്ങന്നൂർ വാഴമാ�വലി�പ്പാറ്റിയു�ട ശിഷ്യ

നായ പ്രസിദ്ധ ജൌതിഷികൻ. ശങ്കരൻനമ്പൂരിയു�ട �ജ്യാതിഷഗ്രന്ഥങ്ങളി�ലല്ലാം

പ്രാ�യണ ‘എ�ന്റ വാഴമാ�വലിക്കു നമസ്കാരം’ എ�ന്നാരു കുറിപ്പും,

“തുമ്പതിങ്ക�ളാടു �കങ്കത�ന്നയും ചൂടുമപ്പനു�ട�യാമലുണ്ണികൾ

ബാലകായ . . . ഭാഷയായ്�ച്ചാല്ലുവാനിഹ തുണയ്പുതാക�മ.”

എ�ന്നാരു മംഗലാചരണപദ്യവും കാണ്മാനുണ്ടു്. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ‘രൂപാനയനപ

ദ്ധതി’ എന്ന വ്യാകരണഗ്രന്ഥത്തിൽ

“ഗ്രാ�മ പുരുവ�ന വല്ലീഗ്രാ�മ മഹിഷമംഗ�ല

ജാ�തായം ഹംസതു�ല്യഹ്നി ജാ�താ യശ്ശങ്കരാഹ്വയഃ,

ഗണി�ത യതമാ�നന �തന വ്യാകരണാധ്വനി
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പദപ്രചാരഹീ�നനാ�പ്യഷബാലകൃ�ത കൃതാ

സ�ദാഷാ സ്യാൽ പദ്ധതി�ശ്ചദ്ഗമനം നഹി �ശാഭനം;

തസ്മാദ്വി�ശാധനീ�യയം വിദ്വദ്ഭിർവീതമത്സ�രഃ”

എന്നീ �ശ്ലാകങ്ങളുണ്ടു്. ആദ്യ�ത്ത �ശ്ലാകത്തിൽ “ഹംസതു�ല്യഹ്നി ജാ�താ യഃ”

എന്ന ഭാഗം കവിയു�ട ജന്മദിന�ത്തസൂചിപ്പിയ്ക്കുന്നതായി പരിഗണിയ്ക്കാം. അതിൽ

നിന്നു് അ�ദ്ദഹം ജനിച്ചതു �കാല്ലം 669-ൽ ആണു് എന്നു സിദ്ധിക്കുന്നു. വല്ലീഗ്രാമ

മാണു് ഇന്ന�ത്ത വള്ളിക്കുന്നു്. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ മുഹൂർത്തശാസ്ത്രപ്രതിപാദകമായ

ഭാഷാസംഗ്രഹം എന്ന ഗ്രന്ഥം 715-ആമാണ്ടു മീനമാസം 8-ആനു എഴുതിത്തീർന്നു

എന്നു് ഒരുതാളി�യാലഗ്രന്ഥത്തി�ലകുറിപ്പിൽനിന്നുനമുക്കു്അനുമാനിക്കാൻകഴി

യും. ആ ഗ്രന്ഥം ഇങ്ങി�നആരംഭിക്കുന്നു:

“തുമ്പയും തിങ്കളും ചൂടിന്റപ്പ�ന്റ മുൻപി�ല മകൻ

മമാനമുഖമുള്ളപ്പനക�ല�പ്പാക്കുകാപദഃ,

വ�ക്ഷ്യ നമസ്കരിച്ചിട്ടു വിജ്ഞാതം ഭൂതനാഥ�ന

ബാലാനാം �പാഴുതും മാത്രം ഭാഷാസംഗ്രഹമിത്യഹം.”

ശങ്കരൻഅ�ദ്ദഹത്തി�ന്റപ്രധാന �ജ്യാതിഷകൃതികളായകാലദീപകഭാഷാവ്യാഖ്യ

യ്ക്കും മുഹൂർത്തപദവീഭാഷാവ്യാഖ്യയ്ക്കും ലഘുഭാസ്കരീയത്തിനും ബാലശങ്കരം എ�ന്നാ

രു �പാതു�പ്പർ നല്കിക്കാണുന്നു. കാലദീപകം ബാലശങ്കരത്തി�ന്റ ഒടുവിൽ

“അസ്തി �ശാണാചലഗ്രാമവാസ്ത�വ്യാ ദ്വിജപുംഗവഃ

ദയാലുസ്സർവഭൂ�തഷു �ദവാരാധനതൽപരഃ

�ദവജ്ഞസ്തൽപദാം�ഭാജമകരന്ദനി�ഷവണാൽ

ഭ്രാന്തചി�ത്തന �കനാപി രചിതം തദ് ദ്വിജന്മനാ

ദീപകം വിലസ�ത്വതച്ചിരായ ധരണീത�ല

നിർമ്മത്സ�രഭ്യസ്സാധു�ഭ്യാ ഭൂ�യാ ഭൂ�യാ ന�മാ നമഃ”

എന്ന ഭാഗത്തിൽ ഭക്തിപൂർവ്വം സ്മരിക്കുന്നു. മുഹൂർത്തപദവീ ബാലശങ്കരത്തി�ന്റ

ആരംഭത്തിലും

“വാണിമാതി�ന വന്ദിച്ചു ഗുരുഞ്ചപര�മശ്വരം

മുഹൂർത്തപദവീമിന്നു ഭാഷയായു് വ്യാക�രാമ്യഹം”

എ�ന്നാരുപ്രസ്താവനകാണുന്നു. രണ്ടുഗ്രന്ഥങ്ങളു�ടഅവസാനത്തിലും ‘ഇതി പര

�മശ്വരപ്രിയശി�ഷ്യണ ശങ്ക�രണ വിരചി�ത’ എ�ന്നാരു സൂചിവാചകമുണ്ടു്. വാ

ഴമാ�വലി�യ ഒരു ഗ്രന്ഥകാര�ന്റ നിലയിൽ നാമറിയുന്നില്ല. കാലദീപക വ്യാഖ്യ

എഴുതിയതു �കാല്ലം 715-ആമാണ്ടിടയ്ക്കാ�ണന്നുള്ളതിനു് ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽത�ന്ന

�തളിവുണ്ടു്:

“ഝടിത്യഭൂദ് ദാരജനസ്യ ഭൂതിഭാക്

പ്രഭാവനാസ്തീകജനാരിസംയുതഃ

വിലിപ്തികാ�ദ്യായമിനസ്യ മധ്യ�മാ

യദ്രാശിഗസ്തത്ര ഗ�താധിമാസികഃ.

നാലായിരത്തറുനൂറ്റിനാല്പ�ത്താന്നു കല്യബ്ദം തികഞ്ഞിട്ടു പി�ന്ന �മടഞായർ തുട

ങ്ങിഎട്ടുതിങ്കളും കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളധനുഞായറ്റിൽഅന്ന�ത്തഅധിമാസ�മന്നുകല്പി
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ക്കണം” എന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കലിവർഷം 4641-നു തുല്യമായ �കാല്ലവർഷം
715ആണ�ല്ലാ. അതു�പാ�ല മുഹൂർത്തപദവീവ്യാഖ്യയിൽ

“�ദ�വാ പിനദ്ധഃ കപടീ ഹ�രാസൌ

പ്രഭാവനാസ്തിക്യജനാരിയുക്തഃ

�കാളംബകാലാദ്വിഗണയ്യസിംഹാ-

ന്മധ്യാധിമാസഃ പുന�രവ�മവ.”

�കാല്ലവർഷം 729-ആണ്ടു കർക്കടകമാസത്തിൽ മധ്യാധിമാസം ‘�ദ�വാ പിന

ദ്ധഃ കപടീ ഹ�രാസൌ’ എന്നിവ�റ്റ�ക്കാണ്ടു �ചാല്ലിയതു്. ‘�ദവാ പിനദ്ധഃ കപടീ’

എന്നു വിലയാദിയായി ആദിത്യമധ്യമം. എഴുനൂറ്റിരുപ�ത്താൻപതാമാണ്ടു ചിങ്ങ

ഞായറ്റിൽ തുടങ്ങീട്ടു പതി�നാന്നു മാസം കഴിഞ്ഞ�തന്നു �ചാല്ലിയ പതി�നാ

ന്നു രാശി കഴിഞ്ഞ �ശഷം�കാണ്ടു കർക്കടകമാസത്തിലധിമാസ�മന്നറിഞ്ഞു

�കാൾക” എന്നു പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നതിൽനിന്നു് ആ ഗ്രന്ഥത്തിൻ�റ നിർമ്മിതി

729-ആണ്ടിടയ്ക്കാ�ണന്നു് ഉ�ദ്ദശിക്കാം.
വാഴമാ�വലി�യാടു �ജ്യാതിഷംഅഭ്യസിച്ചു്അതിൽപ്രസിദ്ധിസമ്പാദിച്ചതിനു

�ശഷവുംശങ്കരൻഅധികമായി �ചങ്ങന്നൂരിൽത്ത�ന്നയാണു് താമസിച്ചിരുന്ന�ത

ന്നുള്ളതി�നപ്പറ്റി പക്ഷാന്തരമില്ല. അ�ദ്ദഹം പാർവ്വതീ�ദവിയു�ട ഒരു മൂർത്തി�ഭദ

മായ ‘ത്വരിത’യു�ട (കിരാതരുദ്ര�ന്റ പത്നി) ഉപാസകനായിരുന്നു എന്നും പുരാവി

ത്തുകൾ പറയുന്നു. ത�ന്റ ജന്മഭൂമിയായ �പരുമന�ത്തയും വാസസ്ഥലമായ �ച

ങ്ങന്നൂരി�നയും പറ്റി പല സൂചനകളും അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ �ജ്യാതിഷ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ

കാണുന്നുണ്ടു്. “പ്രജ ജീവ�നാടുകൂടിപ്പിറ�ന്ന ഗർഭത്തിനു പൂർണ്ണത വരൂ. എന്നി

ട്ടു പ്രജ ജീവ�നാടുകൂടിപ്പിറന്ന�പ്പാ�ളക്കു് എല്ലാ ഗർഭങ്ങൾക്കും സീമന്തം �ചയ്യുമാറ

�ത്ര �പരുവനത്തു്ആചാരം.” “ഇങ്ങ�നയ�ത്ര �പരുവനത്തും മറ്റുപ�ലടത്തുമാചാ

രം കാണുന്നു. ഇരിങ്ങാലക്കു�ട കടിഞ്ഞൂൽപിറന്നപ്രജ ജീവ�നാടു കൂടാ�തയ�ത്ര

പിറന്നൂഎങ്കിൽകടിഞ്ഞൂല്ക്കുത�ന്നസീമന്തം �ചയ്യുമാറുള്ളു” “മൂവാണ്ടു്ഊണും മു�മ്പ

കാതു കുത്തുമാറില്ല �പരുവനത്തു്” “�ചങ്ങന്നൂർ ദിക്കിൽ �ചാവ്വാഴ്ച കഷ്ടപക്ഷമാ

യിട്ടു �കാണ്ടുകാൺമുണ്ടു്; എന്നാൽ �പരുവനത്തു �ചാവ്വാഴ്ച ഒഴിച്ചുള്ള ആറാഴ്ചക

ളും (ചാമർത്തത്തിന്നു) �കാള്ളാം” ഇത്യാദി കാലദീപകവ്യാഖ്യയി�ല പങ് ക്തികൾ

�നാക്കുക. �കാല്ലം 750-ആ�ണ്ടാടുകൂടി പ്രസ്തുത �ദവജ്ഞൻ പരഗതി�യ പ്രാപി

ച്ചിരിക്കണം.

കൃതികൾ

ശങ്കരൻനമ്പൂരിയു�ട കൃതികൾ ഒട്ടുവള�രയുണ്ടു്. അവ പ്രാ�യണ �ജ്യാതിശ്ശാസ്ത്ര പ്ര

തിപാദകങ്ങളും ഭാഷയിൽപദ്യത്തിലും ഗദ്യത്തിലുമായി രചിക്ക�പ്പട്ടിട്ടുള്ളവയുമാകു

ന്നു. അവയിൽ (1) കാലദീപകം ബാലശങ്കരം (2) കാലദീപകം ഭാഷാപദ്യങ്ങൾ (3)

മുഹൂർത്തപദവീ ബാലശങ്കരം (4) ലഘുഭാസ്കരീയം ബാലശങ്കരം (5) ഗണിതസാരം

(6) ചന്ദ്രഗണിതക്രമം ( 7) പഞ്ച�ബാധം (8) പഞ്ച�ബാധാർത്ഥ ദർപ്പണം (9) അയ

നചലനാദിഗണിതം (10) ഭാഷാസംഗ്രഹം (11) പ്രശ്നസാരം (12) ജാതകക്രമം (13) ജാ

തകസാരം (14) കരണസാരംഈ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടുണ്ടു്. �വ�റയും �ജ്യാ

തിശ്ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങൾ അ�ദ്ദഹം രചിച്ചിരിക്കണം. 1000 �കാല്ല�ത്തക്കുള്ള സകല

മുഹൂർത്തങ്ങളുംഅ�ദ്ദഹം ഗണിച്ചു �രഖ�പ്പടുത്തീട്ടു�ണ്ടന്നുചില പണ്ഡിതന്മാർ പറ

യുന്നു. പ്രസ്തുതഗ്രന്ഥങ്ങ�ളപ്പറ്റി അന്യത്ര പ്രസ്താവിക്കും.
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സംസ്കൃതത്തിൽ അ�ദ്ദഹം മുൻപു സൂചിപ്പിച്ച രൂപാനയന പദ്ധതി എന്ന വ്യാ

കരണകൃതി മാത്ര�മ രചിച്ചിട്ടുള്ളതായി അറിവുള്ളൂ. അതി�നപ്പറ്റി ഇവി�ട സ്വല്പം

ഉപന്യസിക്കാം. ഗ്രന്ഥാവസാനത്തിൽ ഗണിതശാസ്ത്രത്തിൽ പ്രയത്നിക്കുന്ന താൻ

വ്യാകരണശാസ്ത്രത്തിൽ പദപ്രചാരഹീനനാ�ണന്നും എങ്കിലും ബാലന്മാർക്കു�വ

ണ്ടി അതു രചിക്കുന്നതാ�ണന്നും അ�ദ്ദഹം വിജ്ഞാപനം �ചയ്യുന്ന �ശ്ലാകം മുൻ

പു് ഉദ്ധരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഗ്രന്ഥകാരൻ രൂപാവതാര�ത്തത്ത�ന്നയാണു് പ്രാ�യണ

അനുഗമിക്കുന്നതു്. കാരികകളും ഉദാഹരണ�ശ്ലാകങ്ങളും വാസു�ദവ�ന്റ പര്യായ

പദാവലിയിൽനിന്നുദ്ധരിക്കുന്നു എന്നു് ഇരുപതാമധ്യായത്തിൽ ഞാൻ പ്രസ്താവി

ച്ചിട്ടുണ്ടു്. “�ക പുനഃ സ്ത്രീപ്രത്യയാഃ? ടാപു്, ആപു്, ചാപു്, ങീപു്, ങീഷ്, ങീൻ, ഊങ്,

തി ഇത്യാഷ്ടൌ സ്ത്രീപ്രത്യയാഃ” എന്നിങ്ങ�ന വള�ര വിശദവും ലളിതവുമായ ഒരു

രീതിയിലാണു് അ�ദ്ദഹം വാക്യങ്ങൾ രചിക്കുന്നതു്.

“സൃഷ്ടിസ്ഥിത്യാദികർത്താരം ശ്രീരുദ്രഞ്ചാംബികാമപി

നത്വാ ഗണാധിപം വ�ക്ഷ്യ രൂപാനയനപദ്ധതിം”

എന്നപ്രതിജ്ഞാപദ്യ�ത്താടുകൂടി ഗ്രന്ഥംആരംഭിക്കുന്നു.

ചിത്രഭാനുനമ്പൂതിരി

കവികുലമൂർദ്ധന്യനായ ഭാരവിയു�ട കിരാതാർജ്ജുനീയമഹാകാവ്യത്തി�ന്റ ആദ്യ

�ത്ത മൂന്നു സർഗ്ഗങ്ങൾക്കു ചിത്രഭാനുനാമാവായ ഒരു നമ്പൂതിരി ‘ശബ്ദാർത്ഥ ദീ

പിക’ എന്ന �പരിൽ ഒരു വ്യാഖ്യാനം രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അർത്ഥഗൌരവത്തിനു സുപ്ര

സിദ്ധമായ പ്രസ്തുത കാവ്യത്തി�ന്റ ‘ത്രിസർഗ്ഗി’ എന്ന �പരിൽ അറിയ�പ്പടുന്നആ

മൂന്നുസർഗ്ഗങ്ങൾപണ്ടു �കരളത്തിൽപ്രഭുകുടുംബാംഗങ്ങ�ള നിഷ്കർഷിച്ചു പഠിപ്പിച്ചി

രുന്നു. രാജനീതിയു�ടപല മർമ്മങ്ങ�ളയുംത്രിസർഗ്ഗിയിൽപ്രകാശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട�ല്ലാ.

അവരു�ട ആവശ്യ�ത്ത പുരസ്കരിച്ചായിരിക്കാം ചിത്രഭാനു ആ ഭാഗം മാത്രം വ്യാ

ഖ്യാനിച്ചതു്. അതിനാൽഅതിനു�ത്രസർഗ്ഗികവ്യാഖ്യ�യന്നും ഒരുസംജ്ഞയുണ്ടു്.

എല്ലാ സർഗ്ഗങ്ങളും താൻ വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടി�ല്ലന്നു് അ�ദ്ദഹംത�ന്നആരംഭത്തിൽ

“പ്രവൃത്തിശ�ക്ത്യാരവസാദ�താഽന്തരാ

ഭ�വദനിർവ്യൂഢമിദം തു യദ്യപി

തഥാപി ശബ്ദാർത്ഥനവാധ്വ�ബാധകം

ക�രാതി കാമം സുധിയാം നിബന്ധനം.”

എന്ന പദ്യത്തിൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. വ്യാഖ്യാനം സർവ�താ മുഖവും വ്യാഖ്യാതാവിനു

�വയാകരണ�ന്റയും സഹൃദയ�ന്റയും നിലയിലുള്ളസ്ഥാന�ത്ത വിശിഷ്യ വിശ

ദീകരിക്കുന്നതുമാകുന്നു. ആവിഷയത്തിൽപൂർണ്ണസരസ്വതിയു�ടസമസ്കന്ധനായി

അ�ദ്ദഹ�ത്ത ഗണിക്കാം. ത�ന്റ വിവരണം ചർച്ച �ചയ്യുന്നതിനു് അധികാരികൾ

ആ�രന്നു് അ�ദ്ദഹം താ�ഴക്കാണുന്നപദ്യങ്ങളിൽ നിർ�ദ്ദശിക്കുന്നു:

“ന വാ ന�വ കർത്തരി സാവധീരണാഃ

സമത്സരാഃ �കപി വിദഗ്ദ്ധമാനിനഃ

നിബന്ധ�നസ്മിൻ ജനയന്ത്യു�പക്ഷണം

ത്യജന്തി �ത രത്നവരം കരാർപ്പിതം.

രസാന്തരജ്ഞാഃ പദവാക്യചാതുരീ-
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വി�വചകാ മാനവി�ദാ വിപശ്ചിതഃ

പരാകൃ�തർഷ്യാഃ പരിതഃ പരീക്ഷകാഃ

പൃഥക് പരീക്ഷാം കൃതി�നാത്ര കുർവതാം.

പരീക്ഷി�തത്രാവഹി�തഃ പരീക്ഷ�കഃ

ക്ര�മണ �ദാഷാശ്ച ഗുണാശ്ച ഭാന്തി �ചൽ

വിവിച്യ വാഗർത്ഥഗ�തർവിഭാവനാദ്

ഭ�വദ്ധ്രുവം നസ്സഫലഃ പരിശ്രമഃ.”

കാലം

ചിത്രഭാനുകൃതമായി കരണാമൃതം എന്ന �പരിൽ ഒരു �ജ്യാതിഷഗ്രന്ഥമുണ്ടു്. ആ

ചിത്രഭാനു പ്രസ്തുത വ്യാഖ്യാകാരനാ�ണന്നു ഞാൻ അനുമാനിക്കുന്നു. കരണാമൃത

ത്തിൽ താ�ഴ ഉദ്ധരിക്കുന്ന �ശ്ലാകങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടു്:

“പ്രണമ്യ ഭാസ്വദ്വി�ഘ്നശവാഗ്വിഷ്ണു പര�മശ്വരാൻ

ഗ്രഹാൻ ഗുരൂംശ്ച ഗാർഗ്ഗ്യാദീൻ കരി�ഷ്യ കരണാമൃതം.”

“ബു�ദ്ധ്യാന്മ�ഥ്യാദ്ധൃതം യത്നാൽ തന്ത്രാ�ബ്ധശ്ചിത്രഭാനുനാ

ത�ദതൽ കാലതത്ത്വജ്ഞാ ഗൃഹ്ണന്തുകരണാമൃതം.”

‘ബു�ദ്ധ്യാന്മ�ഥ്യാദ്ധൃതംയത്നാൽ’എന്നതുകലിവാക്യമാണു്. അതിൽനിന്നുകരണാ

മൃതത്തി�ന്റ നിർമ്മിതി �കാല്ലം 706-ൽ ആ�ണന്നു സിദ്ധിക്കുന്നു. ‘ഗാർഗ്ഗ്യ’ എന്ന

പദത്താൽഗ്രന്ഥകാരൻസ്മരിക്കുന്നതു �കളല്ലൂർ �ചാമാതിരി�യയാണു്. �ചാമാതി

രി ചിത്രഭാനുവി�ന്റ ഗുരുക്കന്മാരിൽ പ്രഥമഗണനീയനായിരുന്നു. ‘വിഷ്ണുപര�മശ്വര’

പദം�കാണ്ടുകരണാമൃതനിർമ്മാതാവുശങ്കരനാരായണമൂർത്തി�യവന്ദിക്കുന്നതാ

യി ഊഹിക്കാം. പ്രസ്തുതകരണത്തിനു വിശിഷ്ടമായ ഒരുസംസ്കൃത വ്യാഖ്യാനം ലഭി

ച്ചിട്ടുണ്ടു്, ‘ചിത്രഭാനുനാമ്നാ ദ്വിജവ�ര്യണ’എന്നു്ആഗ്രന്ഥത്തിൽപ്രസ്താവനകാണു

ന്നു. ചുവ�ട പകർത്തുന്ന �ശ്ലാകങ്ങൾഅതിലുള്ളവയാണു്:

“വാഗീശ്വരീം പ്രണമ്യാഹം ഗുരൂംശ്ചാർക്കാദികാൻ ഗ്രഹാൻ

പ്രാര�ഭ ചിത്രഭാനൂക്തം വ്യാഖ്യാതും കരണാമൃതം.”

“ആചന്ദ്രതാരകം �സ്ഥയാൽ തദിദം ചിത്രഭാനുവൽ

കാലതത്ത്വജ്ഞവിജ്ഞാനപ്രീത�യ കരണാമൃതം.”

‘ബു�ദ്ധ്യാന്മഥ്യ’ എന്ന �ശ്ലാകത്തിനു് അർത്ഥവിവരണം �ചയ്യു�മ്പാൾ വ്യാഖ്യാതാ

വു “ചിത്രഭാനു�നത്യ�നന നാമകീർത്ത�നന യ�സ്യദൃശീഷ്വതിഗഹനാസു ഗണിത

�ഗാളയുക്തിഷ്വ പ്രതിഹതപ്രസരാ ബുദ്ധിർദ്ദരീദൃശ്യ�ത, �ത�നാദ്ധൃതമിത്യ �നനാ

ദരണീയ�മതദിതി ദർശിതം” എന്നു പറയുന്നു. ഈ പംക്തികളിൽനിന്നു ചിത്രഭാ

നുവിനു �ജ്യാതിശ്ശാസ്ത്രത്തിലുള്ളപാണ്ഡിത്യപ്രകർഷം വ്യഞ്ജിക്കുന്നു. ദൃഗ്ഗണിതകാര

�ന്റപദ്ധതിയനുസരിച്ചു നാലുപരി�ച്ഛദങ്ങളിലാണു് കരണാമൃതം രചിച്ചിരിക്കുന്നതു്.

�ദവകൃതമായി മ�റ്റാരു കരണാമൃതംകൂടി കാണ്മാനുണ്ടു്. ആആചാര്യൻ �കര

ളീയനാ�ണാ എന്നു നിശ്ചയമില്ല. പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥം ആര്യഭടീയത്തി�ന്റ സം�ക്ഷപ

വും അതി�ല �ശ്ലാകങ്ങൾആര്യാവൃത്തത്തിൽ ഗ്രഥിതങ്ങളുമാണു്.
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�ദശം

ചിത്രഭാനു �ചാവ്വരം ഗ്രാമക്കാരനാ�ണന്നുള്ളതിനു �തളിവു കാണിക്കാം. യദുവീ

�രാദയം എ�ന്നാരു വിശിഷ്ടനാടകം അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ വംശജനായ ശങ്കരൻനമ്പൂ

തിരി നിബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അതി�ന്റപ്രസ്താവനയിൽതാ�ഴ ഉദ്ധരിക്കുന്നപംക്തികൾ

കാണുന്നു:

“അസ്തി താവദനവദ്യ�വദികധർമ്മവിധാനതല്പര�ശ്രാ ത്രിയസമുദായനിവാ

സഭൂമി, സ്സമസ്തവിദ്യാസമ്പ്രദായ പ്രവർത്തക ഗുരുഭൂതസ്യ സർവദാ സർവഭൂതാ

നുഗ്ര�ഹകരസസ്യ �ദവസ്യ ദക്ഷിണാമൂർ�ത്തരധി . . . ശാലീ ശിവക�രാ നാമ
ഗ്രാമഃ യത്ര പവിത്രചരിത്രസ്യ ഗൃഹ�മധി�നാ മഹീ�ദവസ്യ സമുദ്ഭൂത സകലക

ലാനിധി . . . ശാസ്ത്രാഭിജ്ഞഃ പുത്രശ്ചിത്രഭാനുരിതി ജഗതി പ്രതീ�താ മഹാകവിഃ,

അതിഗംഭീരഭാരവികാവ്യമഹാർണ്ണവകർണ്ണധാരഃ, പര്യാപ്തപരമപുരുഷാർത്ഥത

യാ പരിഗളിത ശരീരബ�ന്ധാപി . . . യ�ശാമയമതിവിശദം വിപുലതരമാദധാ
നസ്ത്രിഭൂവനമദ്യാപ്യധ്യാ�സ്ത. തദന്വയപ്രസൂതസ്യ കസ്യചിദ്വിജന്മനഃ പര�മശ്വര

ശർമ്മണഃ സദ്ധർമ്മനിഷ്ഠസ്യ ഗരിഷ്ഠസ്യ സ്വാധ്യായാധ്യയനനിരതസ്യ നിരന്തര

ഹരിചരണസ�രാജസ്മരണദൂരീകൃതദുരിതരാ�ശരാത്മ�ജന ശങ്കരനാമ്നാ വിരചിതം

യദുവീ�രാദയം നാമ നാടകം.”

ഇതിൽനിന്നു കിരാതാർജൂനീയവ്യാഖ്യാകാരനായ ചിത്രഭാനുവി�ന്റ കുല

ത്തിൽ ജാതനായ പര�മശ്വര�ന്റ പുത്രനാണു് നാടകകർത്താവു് എന്നും ആ കു

ടുംബം ശിവപുരം ഗ്രാമത്തിൽഅന്തർഭവിച്ചതാ�ണന്നും വിശദമാകുന്നുണ്ട�ല്ലാ. ആ

നാടകത്തിൽത്ത�ന്നഅ�ദ്ദഹം ഗൌതമ�ഗാത്രജനാ�ണന്നും പറയുന്നു.

ഭാവചിന്താവലി

ഇതു മൂന്നദ്ധ്യായത്തിൽ രചിക്ക�പ്പട്ടിട്ടുള്ള ഒരു �ജ്യാതിഷഗ്രന്ഥമാണു്. അതിൽ

“നത്വാ ഗ�ണശ്വരം വാണീം ചിത്രഭാനും ഗുരൂൻ ഗ്രഹാൻ

ഭക്ത്യാ വിലിഖ്യ�ത കിഞ്ചിൽ ഭാവചിന്താവലീ മയാ.”

എ�ന്നാരു വന്ദന�ശ്ലാകം കാണുന്നുണ്ടു്. ആ �ശ്ലാകത്തി�ല ചിത്രഭാനുപദം �കവ

ലം സൂര്യവാചിയാ�ണന്നു �താന്നുന്നില്ല. എ�ന്റഊഹം ശരിയാ�ണങ്കിൽ ചിന്താ

വലീകാരൻ ചിത്രഭാനുവി�ന്റ ശിഷ്യനാ�ണന്നു വിചാരി�ക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പ്രസ്തു

തഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്നു് ഒരു �ശ്ലാകം കൂടി ഉദ്ധരിക്കാം:

“അശു�ഭശ്ശു�ഭശ്ച ദൃ�ഷ്ട ഭാവർ�ക്ഷ ഭാവ�പഥവാ ബലിനി

ഭാവാ ഭവന്തി ചപലാ ഹീനാ വാ നിഷ്ഫലാശ്ചാപി.”

തിരുമംഗലത്തുനീലകണ്ഠൻ

മനുഷ്യാലയ ചന്ദ്രിക, മാതംഗലീല, കാ�വ്യാല്ലാസംഎന്നീ മൂന്നു് ഉൽകൃഷ്ടകൃതികൾ

തിരുമംഗലത്തുനീലകണ്ഠൻനമ്പീശൻ രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

�ദശം

താ�ഴ കാണുന്നപദ്യങ്ങൾപ്രകൃതത്തിൽ ഉദ്ധരണാർഹങ്ങളാണു്:

“നൃസിംഹയാദവാകാര�ത�ജാദ്വിതയമദ്വയം

രാജ�ത നിതരാം രാജരാജമംഗലധാമനി.
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തത്രത്യഃ ശ്രീമ�ദതച്ചരണസരസി�ജകാശ്ര�യാ നീലക�ണ്ഠാ

നിത്യം ശ്രീമംഗലാവാസ്യമലഗുരുജനാദാത്തശാസ്ത്രാവ�ബാധഃ

ബ്രഹ്മാനന്ദാഭിധാനപ്രഥിതയതികൃപാപ്രാപ്ത തത്ത്വാവ�ബാധഃ

സ്വാധീത�സ്ഥര്യകാംക്ഷീ പരഹിതനിര�താരത്നമു�ച്ച രതാനീൽ.

ശ്രീമൽകുണ്ഡപു�ര വിരാജതി പര�ക്രാ�ഡ ച �തജഃ പരം

നാവാനാമ് നി ച ധാമ് നി യച്ച നിതരാം മല്ലീവിഹാരാല�യ

അശ്വത്ഥാഖ്യനി�കത�നപി ച പു�ര ശ്രീ�കരളാധീശ്വ�ര

സംഭൂ�യതദുരുപ്രകാശവിഷ�യ ചി�ത്ത മ�മാജ്ജൃംഭതാം.

ശ്രീമംഗലാസ്പദസദാശ്രയനീലകണ്ഠ-

�പ്രമപ്രകർഷനിലയസ്സകലാഭിവന്ദ്യഃ

ശ്രീമദ്ഗിരീന്ദ്രതനയാതന�യാഽങ്ഘ്രിഭാജാം

കാമപ്ര�ദാ ജയതി മത്തമതംഗജാസ്യഃ.

ത�ദ്ദവപാദകമ�ലകസമാശ്രയഃ �കാ-

പ്യു�ദ്യാതമാനഗുരുവര്യകൃപാഭി�യാഗാൽ

വിദ്യാപരിശ്രമപ�രാ ബഹുധാത്മശുദ്ധാ-

വു�ദ്യാഗവാൻ ഭവതി ബാലവി�ബാധ�ന ച.

�യഷാം ശ്രുതിപ്രണയിനീ ധിഷണാ, യദീയ-

സ്സങ്കല്പകല്പിതതനുഃ പര�മശ്വ�രാപി

�തഷാം മഹീസുമനസാം മഹനീയഭാസാ-

മുത്തംസ�യ പരമുദാരപദാരവിന്ദം.

നിസർഗ്ഗസംസിദ്ധസമസ്തശില്പ-

പ്രാവീണ്യമാദ്യം ദ്രുഹിണം പ്രണമ്യ

മയാ മനുഷ്യാലയചന്ദ്രി�കഷാ

വിലിഖ്യ�ത മന്ദധിയാം ഹിതായ.

മയമതയുഗളം പ്ര�യാഗമഞ്ജ-

ര്യപി ച നിബന്ധനഭാസ്കരീയയുഗ്മം

മനുമതഗുരു�ദവപദ്ധതിശ്രീ-

ഹരിയജനാദിമഹാഗമാ ജയന്തി.

മാർക്ക�ണ്ഡയനിബന്ധനം മയമതം രത്നാവലിം ഭാസ്കര-

�പ്രാക്തം കാശ്യപവിശ്വകർമ്മഗുരു�ദ�വാക്തഞ്ചപഞ്ചാശികാം

സവ്യാഖ്യാം ഹരിസംഹിതാം വിവരണാദ്യം വാസ്തുവിദ്യാദികം

ദൃഷ്ട്വാ തന്ത്രസമുച്ച�യാക്തമനുസൃ�ത്യവാത്രസംക്ഷിപ്യ�ത.” (മനുഷ്യാ

ലയചന്ദ്രിക)

“നൃസിംഹയാദ�വൌ�ദത്യസമൂ�ഹാഗ്രാടവീദ�വൌ

രാജമാനൌ ഭ�ജ രാജരാജമംഗലവാസിനൌ.” (മാതംഗലീല)

(1) ‘നൃസിംഹയാദവാകാര’ (2) ‘ശ്രീമൽകുണ്ഡപു�ര’ (3) ‘ശ്രീമംഗലാസ്പദ’ (4) ‘ത�ദ്ദ

വപാദ’ എന്നീ നാലു പദ്യങ്ങൾ കാ�വ്യാല്ലാസത്തി�ന്റ ഉപക്രമത്തിലും കാൺമാനു

ണ്ടു്. പിന്നീടു്,

“കാവ്യപ്രകാശദശരൂപയുഗപ്രതാപ-
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രുദ്രീയപാവനരസാർണ്ണവതന്ത്ര�ഭദാഃ

ഏകാവലീപ്രഭൃതി�ഭാജവ�ചാവി�ശഷാഃ

കാവ്യാർത്ഥ�ഭദഗതി�ബാധകരാ ജയന്തി.”

എ�ന്നാരു പദ്യം കവി ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ പദ്യങ്ങളിൽനിന്നു നീലകണ്ഠ�ന

ന്നാണു് ഗ്രന്ഥകാര�ന്റ �പ�രന്നും, അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ഗൃഹനാമം തിരുമംഗല�മന്നാ

�ണന്നും, അതിനടുത്തുള്ളരാജരാജമംഗലം (രായിരമംഗലം) എന്ന �ക്ഷത്രത്തി�ല

നരസിംഹമൂർത്തിയും ശ്രീകൃഷ്ണമൂർത്തിയും അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ഇഷ്ട�ദവതകളായിരു

ന്നു എന്നും കാണാവുന്നതാണു്. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ �വദാന്തഗുരു ബ്രഹ്മാനന്ദ�നന്ന

ഒരുസന്യാസിയായിരുന്നു. ബ്രഹ്മാനന്ദൻ ഗൌഡപാദകൃതമായ ഉത്തരഗീതയ്ക്കു് ഒരു

വ്യാഖ്യാനം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതിനു പുറ�മ ഭാഗവ�തകാദശസാരം എന്ന മ�റ്റാരു

ഗ്രന്ഥവും രചിച്ചിട്ടുള്ളതായി അറിയുന്നു. അ�ദ്ദഹം തൃശ്ശൂരി�ല സ്വാമിയാരന്മാരിൽ

ആ�രങ്കിലുമായിരുന്നിരിക്കാം. പിന്നീടു നീലകണ്ഠൻ (പ്രകാശവിഷയം) �വട്ടത്തു

നാട്ടി�ല ചില �ദവന്മാ�ര വന്ദിക്കുന്നു. തൃക്കണ്ടിയൂർ, തൃപ്ര�ങ്ങാടു്, തിരുനാവാ,

മുല്ലപ്പള്ളി, ആലത്തൂർ, �കരളാധീശ്വരം ഈആറു �ക്ഷത്രങ്ങ�ളയുമാണു് അ�ദ്ദഹം

സ്മരിക്കുന്നതു്. “നിത്യം രാജകരാജമംഗലപു�ര ചാരാദു് ഗ�ണശാല�യ നാവാനാ

മ്നി ച ധാമ് നി രാജതിതരാം മല്ലീവിഹാരാല�യ” എന്ന പാഠമനുസരിച്ചാ�ണങ്കിൽ

മുൻപറഞ്ഞവയിൽ ആദ്യ�ത്ത നാലു �ക്ഷത്രങ്ങൾക്കുപുറ�മ അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ വി

വക്ഷ രാജരാജ മംഗലവും ഗ�ണശാലയവുമാ�ണന്നു വരണം. പ�ക്ഷ രാജാരാജ

മംഗല�ത്തപ്പറ്റിയുള്ള പ്രസ്താവനആദ്യ�ത്ത �ശ്ലാകത്തിൽത്ത�ന്ന കഴിഞ്ഞിരിക്കു

ന്നതിനാൽ പ്രസ്തുത പാഠം അശുദ്ധ�കാടിയിൽ ത�ള്ളണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഏതായാ

ലും നമ്മു�ട കവി ഗ�ണശമൂർത്തിയു�ട പരമാരാധകനായിരുന്നു എന്നുള്ളതിനു

പക്ഷാന്തരമില്ല. ഏതു വഴിക്കു �നാക്കിയാലും അ�ദ്ദഹം �വട്ടത്തുനാട്ടുകാരനാ�ണ

ന്നുള്ളതുനിസ്സംശയമാണു്. തൃപ്ര�ങ്ങാട്ടു �ക്ഷത്രത്തിനുസമീപം തിരുമംഗലംഎന്ന

�പരിൽ ഒരു മൂത്തതി�ന്റ ഗൃഹം ഇന്നും ഉള്ളതായി അറിയുന്നു. പ�ക്ഷ ‘�യഷാം

ശ്രുതിപ്രണയിനീ’ എന്ന �ശ്ലാകം�കാണ്ടു മനുഷ്യാലയചന്ദ്രികയു�ട കർത്താവു് ഒരു

നമ്പൂതിരി�യാ ശിവദ്വിജ�നാ അ�ല്ലന്നും “ത�ദ്ദവപാദകമല” എന്ന �ശ്ലാകം�കാ

ണ്ടു് ഒരമ്പലവാസിയാകണ�മന്നുമാണ�ല്ലാ അനുമാനി�ക്കണ്ടതു്.

കാലം

നീലകണ്ഠൻ നമ്പീശ�ന്റ കാല�ത്തപ്പറ്റി ക്ണുപ്തമായി ഒന്നും പറവാൻ തരമില്ല. എ

ന്നാൽ മനുഷ്യാലയചന്ദ്രികയിൽ �ചന്നാസ്സുനമ്പൂതിരിയു�ട തന്ത്രസമുച്ചയ�ത്തയും

അതി�ന്റ വിവരണാദി വ്യാഖ്യാനങ്ങ�ളയും സ്മരിക്കുന്നതു�കാണ്ടു, �കാല്ലം 650-
ആണ്ടിനുമുമ്പല്ലഅ�ദ്ദഹംജീവിച്ചിരുന്ന�തന്നുനിർണ്ണയിക്കാം. വാസ്തുവിദ്യ�യപ്പറ്റി

യും അ�ദ്ദഹം പ്രസ്താവിക്കുന്നു�ണ്ടങ്കിലും അതി�ന്റ കാലം അനിർണ്ണീതമാകയാൽ

തദനു�രാ�ധന ഒരനുമാനത്തിനും മാർഗ്ഗം കാണുന്നില്ല; അ�ദ്ദഹം �കളല്ലൂർ�ച്ചാമാ

തിരിയു�ട ശിഷ്യനാ�ണന്നു ചില പഴമക്കാർ പറഞ്ഞു�കട്ടിട്ടുണ്ടു്. ഏവഞ്ച ഇതരല

ക്ഷ്യങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതുവ�ര അ�ദ്ദഹം �കാല്ലം എട്ടാം ശതകത്തി�ന്റ പൂർവാർദ്ധ

ത്തിൽജീവിച്ചിരുന്നതായിസങ്കല്പിക്കുന്നതിൽഅനൌചിത്യമു�ണ്ടന്നു�താന്നുന്നില്ല.

കാ�വ്യാല്ലാസത്തിൽ,ഏകാവലി, പ്രതാപരുദ്രീയം, രസാർണ്ണവസുധാകരം,എന്നീ

അലങ്കാരഗ്രന്ഥങ്ങ�ള സ്മരിക്കുന്ന അ�ദ്ദഹം ക്രി. പി. എട്ടാം ശതകത്തി�ന്റ ഉത്ത

രാർദ്ധത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന അപ്പയ്യദീക്ഷിത�രയും ജഗന്നാഥപണ്ഡിത�രയും പറ്റി
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ഒന്നും പ്രസ്താവിക്കുന്നി�ല്ലന്നുള്ളതു് ഈഅനുമാനത്തിനു് ഏ�റക്കു�റ ഉ�പാൽബ

ലകമാണു്.

മനുഷ്യാലയ ചന്ദ്രിക

നീലകണ്ഠ�ന്റ മൂന്നുഗ്രന്ഥങ്ങളുംഅ�ദ്ദഹത്തി�ന്റവിവിധശാസ്ത്രപാണ്ഡിത്യ�ത്തയും

കവിതാ�വദഗ്ദ്ധ്യ�ത്തയും പ്രസ്പഷ്ടമാക്കുവാൻ പര്യാപ്തങ്ങളായി പരി�ശാഭിയ്ക്കുന്നു.

രണ്ടുമയമതങ്ങൾ,പ്ര�യാഗമഞ്ജരി, രണ്ടു ഭാസ്കരീയനിബന്ധനങ്ങൾ, മാർക്ക�ണ്ഡ

യമതം, പരാശരമതം, രത്നാവലി, കാശ്യപീയം വിശ്വകർമ്മീയം,ഈശാനഗുരു�ദവ

പദ്ധതി, ഹരിസംഹിത, പഞ്ചാശിക (സവ്യാഖ്യ), വാസ്തുവിദ്യ എന്നിങ്ങ�ന പല പ്ര

മാണഗ്രന്ഥങ്ങൾ പരി�ശാധിച്ചാണു് അ�ദ്ദഹം ശില്പവിഷയത്തിൽ �കരളത്തി�ല

ഒരു പ്രമാണഗ്രന്ഥമായ മനുഷ്യാലയചന്ദ്രിക രചിച്ചിട്ടുള്ളതു്. തന്ത്രസമുച്ചയ�ത്താ

ടു് അ�ദ്ദഹത്തിനുള്ള കടപ്പാടി�നപ്പറ്റി പ്ര�ത്യകമായി പ്രഖ്യാപനം �ചയ്യുന്നുമുണ്ടു്.

‘ചന്ദ്രിക’യിൽ ഏഴദ്ധ്യായങ്ങളും അവ ഓ�രാന്നിലും ഭിന്നവൃത്തങ്ങളിൽ ഇരുപതി

നു�മൽ അൻപതിനകം പദ്യങ്ങളും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ശില്പലക്ഷണം, ദിങ്നിർ

ണ്ണയം, പരിതഃപ്ര�ദശചിന്ത, മാനസാധനനിർണ്ണയം, പര�ദവതാസ്ഥിതിനിയമം,

�യാന്യാദിനിർണ്ണയം, ദീർഘവിസ്താരാദികല്പനാക്രമം, ഉപപീഠവിധി, പാദപീ�ഠാ

ത്തരലുബാദിവിധി, �വദികാവിധി, അങ്കണവിധി, ശാലാവിധി, �ഗാശാലാസ്ഥാ

നവിധി, കൂപസ്ഥാനവിധി, വാസ്തുപൂജാദിവിധി, ഭവനപരിഗ്രഹവിധി എന്നിങ്ങ�ന

ഗൃ�ഹാപഗൃഹാദിനിർമ്മാണ�ത്ത പരാമർശിക്കുന്ന സകലവിഷയങ്ങ�ളക്കുറിച്ചും

പ്രസ്തുതഗ്രന്ഥത്തിൽ നിഷ് കൃ ഷ്ടമായി പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ആ വിഷയത്തിൽ ഇത്ര

മാത്രം പ്രചാരമുള്ള ഒരു �കരളീയനിബന്ധം �വ�റ ഇ�ല്ലന്നുത�ന്ന പറയാം.

നീലകണ്ഠൻ തനിക്കു മാർഗ്ഗദർശങ്ങളായി നാമനിർ�ദ്ദശം �ചയ്യുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങ

ളിൽ പലതും �കരളീയങ്ങളല്ല. പ്ര�യാഗമഞ്ജരി, പദ്ധതി, സമുച്ചയം, ഇവ �കരളീ

യങ്ങളാ�ണന്നു മുമ്പു �തളിയിച്ചിട്ടുണ്ട�ല്ലാ. വാസ്തുവിദ്യയും �കരളീയംത�ന്ന. മയമ

തത്തിനു �കരളത്തിൽഅത്യധികംപ്രചാരമുണ്ടു്. അതും വിശ്വകർമ്മീയവും കൂടി �ക

ര�ളാൽപന്നങ്ങളാ�ണന്നു ഗണിക്കാവുന്നതാണു്. മയമത�ത്താടു സമുച്ചയകാരനു

വലിയ കടപ്പാടുണ്ടു്. രണ്ടു മയമതങ്ങ�ള നീലകണ്ഠൻ സ്മരിക്കുന്നു�ണ്ടങ്കിലും ഒ�ന്ന

നമുക്കുകിട്ടീട്ടുള്ളു.

മയമതം

അസുരശില്പിയായ മയനാണു്ഈ നിബന്ധം നിർമ്മിച്ച�തന്നു ഗ്രന്ഥത്തിൽഅതി

�ന്റ പ്രശസ്തിക്കു �വണ്ടി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

“പിതാമഹാ�ദ്യരമ�രർമ്മുനീശ്വ�ര-

ര്യഥാ യ�ഥാക്തംസകലം മ�യന തൽ

തഥാ ത�ഥാക്തംസുധിയാം ദിവ്യൌകസാം

നൃണാം ച യുക്ത്യാഖിലവാസ്തുലക്ഷണം”

എന്നപദ്യം �നാക്കുക. മുദ്രിതമായമയമതത്തിൽആ�കമുപ്പത്തിനാലധ്യായങ്ങൾ

അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അതിനു�മൽ നാലധ്യായങ്ങൾകൂടി കാണണ�മന്നാണു് അഭി

ജ്ഞന്മാരു�ട പക്ഷം. പീഠലക്ഷണത്തി�ന്റ വർണ്ണന�ത്താടുകൂടിയാണു് മുദ്രിതഭാ

ഗം അവസാനിക്കുന്നതു്.
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വാസ്തുവിദ്യ

വാസ്തുവിദ്യയു�ട കാല�ത്ത�യാകർത്താവി�ന�യാ പറ്റി യാ�താരറിവുമില്ല. അതും

മയമതം �പാ�ല പ്രാ�യണ അനുഷ്ടുപ്ഛന്ദസ്സിൽ ഉപനിബദ്ധമായിക്കാണുന്നു.

ആ�ക പതിനാറധ്യായങ്ങളുണ്ടു്. സാധനകഥനം, വസുധാലക്ഷണം, വാസ്തു�ദവ

താകഥനം, പുരുഷസംസ്ഥാനം ഇങ്ങ�നയാണു് അധ്യായങ്ങൾക്കു സംജ്ഞകൾ

ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതു്.

“ദാരുസ്വീകരണം പശ്ചാന്നിധി�ഗഹസ്യ ലക്ഷണം

വ�ക്ഷ്യ, �നവാത്ര വക്ഷ്യാമിഗ്രന്ഥബാഹുല്യ�താ ഭയാൽ”

എന്നു്ആചാര്യൻ 13-ആമധ്യായത്തിൽപ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതിൽ നിന്നു വാസ്തുവിദ്യക്ക

പ്പുറം നിധി�ഗഹം എന്നും ഒരു ഗ്രന്ഥം അ�ദ്ദഹം രചിച്ചിട്ടുള്ളതായി �വളി�പ്പടുന്നു.

അതു കണ്ടുകിട്ടീട്ടില്ല.

വിശ്വകർമ്മീയം

നീലകണ്ഠൻസ്മരിച്ചിരിക്കുന്നവിശ്വകർമ്മീയവും ഒരു �കരളീയശില്പഗ്രന്ഥമാ�ണന്നു

�താന്നുന്നു.

“ഭഗവന്തം �ദവ�ദവം നത്വാ വ്യാപിനമിഷ്ടദം

നരാണാം �ശ്രയ�സ�ചവപ്രാർത്ഥിതാനാം ഹി�തച്ഛയാ

ഗൃഹാണാം �ശാഭനംസ്ഥാനം �ദവതാനാം ഗവാം നൃണാം

ജലസ്ഥാനം ശിലാസ്ഥാനമാരാമസ്ഥാന�മവ ച

�ക്ഷത്രമ�ക്ഷത്രമ�ശ്രഷ്ഠം മധ്യമന്തം തഥാപരം

സം�ക്ഷ�പണപ്രവക്ഷ്യാമി യഥാഹ ഭഗവാനജഃ”

ഇവ അതി�ല �ശ്ലാകങ്ങളാണു്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങൾ�ക്കല്ലാം പ്രാ

�യണ മണിപ്രവാളാനുവാദങ്ങളും ഭാഷാ വ്യാഖ്യാനങ്ങളും ചില �കരളീയപണ്ഡിത

ന്മാർ നിർമ്മിച്ചു കാണുന്നു�ണ്ടന്നുഞാൻ മുമ്പുത�ന്നസൂചിപ്പിച്ചുകഴിഞ്ഞു.

മാതംഗലീല

ഗജശാസ്ത്ര�ത്തസ്സംബന്ധിച്ചിട�ത്താളം മാതംഗലീല�യക്കാൾ പ്രചുരപ്രചാരവും

പ്രമാണീഭൂതവുമായ ഒരു ഗ്രന്ഥം �കരളത്തിലില്ല. പ്രസ്തുതഗ്രന്ഥം പന്ത്രണ്ടു പട

ലങ്ങളായി വിഭജിക്ക�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യാലയചന്ദ്രിക�യ�പ്പാ�ല വിഭിന്നവൃ

ത്തങ്ങളിലാണു് മാതംഗലീലയും വിരചിതമായിരിക്കുന്നതു്. നാ�ഗാൽപത്യധികാ

രം, ശുഭലക്ഷണാധികാരം, അശുഭലക്ഷണാധികാരം, ആയുർല്ലക്ഷണാധികാരം,

വ�യാലക്ഷണാധികാരം, മാനനിർണ്ണയാധികാരം, മൂല്യവി�ശഷാധികാരം. സത്വ

ലക്ഷണാധികാരം, മത�ഭദാധികാരം, ഗജഗ്രഹാധികാരം, ഗജരക്ഷണദിനർത്തുച

ര്യാധികാരം,ആ�ധാരണഗുണാദ്യധികാരംഇവയാണു്പടലങ്ങളു�ടസംജ്ഞകൾ.

നാ�ഗാൽപത്തി

അംഗരാജ്യത്തിൽ �രാമപാദ�നന്നു പണ്ടു് ഒരു രാജാവുണ്ടായിരുന്നു. ദശരഥമഹാ

രാജാവി�ന്റ ബന്ധുവായ ഒരു �രാമപാദനുമായി നാം രാമായണത്തിൽ പരിചയ

�പ്പടുന്നുണ്ട�ല്ലാ. അ�ദ്ദഹം ത�ന്നയായിരിക്കണം ഈ �രാമപാദനും. ഒരിക്കൽ

അനവധി ആനകൾ ഒന്നിച്ചുകൂടി അംഗരാജ്യത്തി�ല വിളവുകൾ നശിപ്പിക്കുകയും
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�രാമപാദൻ കാട്ടിൽ �പായി അവ�യ പിടിച്ചു�കാണ്ടുവന്നു രാജധാനിയിൽ �ക

ട്ടിയിടുകയും �ചയ്തു. അവ പാലകാപ്യമഹർഷിയു�ട ആനകളായിരുന്നു. അ�ദ്ദഹം

ത�ന്റ ഗജങ്ങ�ള അ�ന്വഷിച്ചു് അംഗരാജ്യത്തിൽ �ചല്ലുകയും അവി�ട അവ�യ

കണ്ടു് അവയ്ക്കു വ്രണചികിത്സ �ചയ്യുകയും �ചയ്തു. അനന്തരം �രാമപാദൻ ആ

മഹർഷി�യ അർഘ്യപാദ്യാദികൾ സംഭാവന �ചയ്തു പ്രസാദിപ്പിച്ചു് അ�ദ്ദഹത്തി

നുംആഗജങ്ങൾക്കുംതമ്മിലുള്ളബന്ധ�ത്തപ്പറ്റി �ചാദിച്ചു. പാലകാപ്യൻഅതിന്നു

താ�ഴസം�ക്ഷപിക്കുന്നവിധത്തിൽ മറുപടി പറഞ്ഞു: “പണ്ടു്ആനകൾക്കുസ്വർഗ്ഗ

ത്തി�ലാ ഭൂമിയി�ലാ യ�ഥഷ്ടം സഞ്ചരിക്കുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നു. ഒരിക്കൽ ചില

ആനകൾഹിമവൽപർവ്വതത്തിൽനില്ക്കുന്നഒരുവലിയവടവൃക്ഷത്തി�ന്റശാഖകൾ

നശിപ്പിക്കുകയും അ�പ്പാൾ അവി�ട തപസ്സു�ചയ്തു �കാണ്ടിരുന്ന ദീർഘതപ�സ്സ

ന്നമഹർഷിഅതുകണ്ടു �കാപിച്ചു് ‘ഇനി നിങ്ങൾ മനുഷ്യർക്കുവാഹനങ്ങളായി തീ

രുവിൻ’എന്നു്അവ�യശപിക്കുകയും�ചയ്തു. അനന്തരംഅവപല�രാഗങ്ങൾക്കും

വശംവദങ്ങളായി. ബ്രഹ്മാവു കരുണ�യാടുകൂടി ആയുർ�വദപരായണനായ ഒരു മു

നി ഗജബന്ധുവായി കാലാന്തരത്തിൽ അവതരിക്കു�മന്നും അ�ദ്ദഹം ഗജങ്ങളു�ട

വ്യാധിക�ള ശമിപ്പിക്കു�മന്നും അരുളി�ച്ചയ്തു. അങ്ങി�നയിരി�ക്ക ഒരവസരത്തിൽ

വസുപുത്രിയായ ഗുണവതി എന്ന യുവതി മാതംഗമുനിയു�ട ആശ്രമ�ത്ത പ്രാപി

ക്കുകയും �ദ�വന്ദ്രൻ ത�ന്റ ത�പാവിഘ്നത്തിന്നായി അയച്ച ഒരുസ്ത്രീയാണു് അവൾ

എന്നു ശങ്കിച്ചു് ആ മുനി അവ�ള പിടിയാനയാക�ട്ട എന്നു ശപിക്കുകയും �ചയ്തു.

അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ശാപ�മാചനവരം നിമിത്തം ആ പിടിയാന സാമഗായനമുനിയു

�ട �രതസ്സു പാനം�ചയ്കയും തൽഫലമായി പാലകാപ്യൻ എന്ന മുനികുമാര�ന

പ്രസവിക്കുകയും �ചയ്തു. ആ പാലകാപ്യൻ ത�ന്നയാണു് ഞാൻ” ഇങ്ങ�നയുള്ള

ആത്മകഥാകഥനത്തിനു�മൽ ഹസ്ത്യായുർ�വദ�ത്തസമഗ്രമായി അ�ദ്ദഹം അംഗ

രാജാവി�ന ഉപ�ദശിച്ചു. ഇതാണു് പുരാണപ്രസിദ്ധമായ ഗ�ജാൽപത്തികഥ.

ഔത്തരാഹനായ പാലകാപ്യനാണു് ഹസ്ത്യായുർ�വദത്തി�ന്റ ഉപജ്ഞാതാ

�വന്നു മാത്ര�മ ഊഹാ�പാഹകുശലന്മാർഈ കഥയിൽനിന്നു ധരി�ക്കണ്ടതായി

ട്ടുള്ളു. മാതംഗലീലയിൽ നിന്നു മൂന്നു �ശ്ലാകങ്ങൾ ചുവ�ട പകർത്തുന്നു:

“ധർമ്മാത്മികാ സൃഷ്ടിര�നകപാനാം,

ഹിതായ യജ്ഞസ്യ ച �ദവതാനാം,

വി�ശഷ�താ രാജഹിതായ, തസ്മാ-

ദ്യ�ത്നന നാഗാഃ ഖലു രക്ഷണീയാഃ”

“യുധ്യന്തി �കവലം �യാധാ വഹ�ന്ത്യവ ഹയാ രഥാൻ

വാരണാസ്തു ന�രന്ദ്രാർഹാ യുധ്യന്തി ച വഹന്തി ച”

“നാഗാധ്യ�ക്ഷാസ്തു ധീമാൻ നരപതിസദൃ�ശാ

ധാർമ്മികസ്സ്വാമിഭക്തഃ

ശുദ്ധസ്സത്യപ്രതി�ജ്ഞാ വ്യസനവിരഹിത-

സ്സംയതാ�ക്ഷാ വിനീതഃ

ഉത്സാഹീ ദൃഷ്ടകർമ്മാ പ്രിയവചനരത-

സ്സദ്ഗു�രാരാത്തശാ�സ്ത്രാ

ദ�ക്ഷാ ധീരശ്ശര�ണ്യാ ഗജഹരണച�ണാ

നിർഭയസ്സർവ�വത്താ.”
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ഒരുആനക്കാരനുണ്ടായിരി�ക്കണ്ടസിദ്ധികൾഎ�ന്തല്ലാ�മന്നു് ഒടുവില�ത്തപദ്യ

ത്തിൽ നിന്നു �വളി�പ്പടുന്നു. മാതംഗലീല പാലകാപ്യ�ന്റ മൂലഗ്രന്ഥം നിഷ്കർഷിച്ചു

പഠിച്ചു സംഗ്രഹിച്ചതാ�ണന്നു്

“മുനീ�ന്ദ്രാദിതമാതംഗശാസ്ത്രാഗാധാർണ്ണവാന്മയാ

അല്പാ മാതംഗലീ�ലതി ല�ബ്ധയം �ശാധ്യതാം ബു�ധഃ”

എന്ന പദ്യത്തിൽ നീലകണ്ഠൻ നി�വർദനം �ചയ്യുന്നു. മാതംഗലീലയു�ട ഭാഷാനു

വാദങ്ങ�ളപ്പറ്റി യഥാവസരം പ്രസ്താവിക്കാം.

കാ�വ്യാല്ലാസം

ഇതു് ഒരു അലങ്കാരഗ്രന്ഥമാകുന്നു. ‘നൃസിംഹയാദവാകാര’ മുതലായ �ശ്ലാകങ്ങൾ

ക്കു�ശഷംആചാര്യൻ ഇങ്ങ�നപ്രതിജ്ഞ�ചയ്യുന്നു:

“ശാസ്ത്രന്യായപ്രായകാവ്യപ്രകാശാ-

ദ്യർത്ഥാം�ഭാധൌ തദു്. . .

ഗാഹ�ന്ത �നാ ബാലകാസ്താവദസ്മാൽ

കാ�വ്യാല്ലാസഃ കഥ്യ�ത ഹൃദ്യരൂപഃ

അസ്മദു് ബു�ദ്ധർവിശു�ദ്ധ്യ മുഹുരപി ബഹുത-

ന്ത്രാവ�ലാകാന്മയാ യ-

ല്ലബ്ധം ബുദ്ധഞ്ചകിഞ്ചിത്തദപി ബുധജ�ന-

സ്സാധുസം�ശാധനീയം;

അ�ന്യ രുദ്ധന്ത്വിദാനീന്തനമിതി കിമു തൽ-

കാലജാ ദീപികാ ന

ധ്വാന്തം നിർമ്മൂല�യദക്ഷരവിനിമയതഃ

�കാത്ര �ദാ�ഷാർത്ഥസാ�മ്യ?

സ്വല്പഗ്രന്ഥതയാപ്യതീവ ഗഹനാ ന്യായഗ്രഹഗ്രന്ഥിലാ-

സ്തർ�ക്കശ്ചാപി പുരാത�നാദിതമഹാ തന്ത്രാന്തരസ്ഥാസ്തതഃ

ഹൃ�ദ്യരദ്യ തു കാവ്യലക്ഷണപരാ തൽകാരികാ കഥ്യ�ത

പ�ദ്യഃ പ്രാകൃതവർജ്ജി�തസ്തദനുരൂ�പാദാ ഹൃതി�ശ്ചാച്യ�ത.

ആദൌ കാവ്യസ്വരൂപാദ്യവയവവിഭവഃ

ശബ്ദ�ഭദാശ്ച വാച്യാ-

ദ്യർത്ഥാർത്ഥവ്യഞ്ജകത്വധ്വനിഗതിരസഭാ-

വാദി�ദാഷാ ഗുണാശ്ച,

കാവ്യാലങ്കാരനാ�ട്യാദിതവിധിഗത�യാ

രൂപകാങ്കപ്ര�ഭദാ

ഗീതാ�താദ്യാദിലക്ഷ്മപ്രഭൃതി ബഹുവിധാ-

സ്സന്തി സം�ക്ഷപ�താഽത്ര.”

പൂർവാചാര്യന്മാരു�ട കാവ്യപ്രകാശാദിഗ്രന്ഥങ്ങൾ തർക്കജഡിലങ്ങളാകയാൽ

അവയി�ല തത്ത്വങ്ങൾ കാരികകളാക്കി സംസ്കൃതഭാഷാപദ്യങ്ങളിൽ അനുരൂപ

ങ്ങളായ ഉദാഹരണങ്ങ�ളാടുകൂടി രചിക്കുന്നതായി പ്ര�ണതാവു പറയുന്നു. ഒടുവി

ല�ത്ത പദ്യത്തിൽനിന്നു ഗ്രന്ഥത്തി�ന്റ വ്യാപ്തി മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണു്. അതു്

LINKS TO
CHAPTERS TOC 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32



258 അദ്ധ്യായം 27. സംസ്കൃതസാഹിത്യം

പല ഉ�ന്മഷങ്ങളായി വിഭജിക്ക�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു. കാ�വ്യാല്ലാസത്തി�ന്റ സ്വരൂപം

എ�ന്തന്നറിവാൻ രണ്ടുദാഹരണങ്ങൾപ്രദർശിപ്പിക്കാം:

1.

“അർത്ഥാനാം വ്യഞ്ജകത്വം തു പദ�വശിഷ്ട്യ�താ യഥാ-

ഏകാഹം പൃഥുപൂർണ്ണകുംഭവഹനാൽ �സ്വദശ്രമക്ലാന്തിഭിഃ

ഖിന്നാസ്മിക്ഷണമത്ര �ഗഹനിക�ട വിശ്രമ്യ യാസ്യാമ്യഥ

ഇത്യുക്തൌ കവിവാക്ചമൽകൃതിഗ�തർ�വശിഷ്ട്യ�താ വ്യജ്യ�ത

ചൌ�ര്യാപാത്തരതിപ്ര�ഗാപനവിധിഃ കസ്യാശ്ചി �ദണീദൃശഃ”

2. “വ്യംഗ്യാർത്ഥ�ഭദ�വശിഷ്ട്യാദർത്ഥവ്യഞ്ജകതാ യഥാ-

ശബ്ദാർത്ഥം വാക്യസമ്പൽപ്രഥിമപരമതാൽ-

പര്യമപ്യപ്രധാനീ-

കൃത്യാന്യൽസമ്യഗർത്ഥാന്തരമഭിജന�യ-

ദ്വ്യഞ്ജ�നർവൃത്തി�ഭ�ദഃ

ശ�ബ്ദാസൌ വ്യഞ്ജകസ്സ്യാദപി ച തദുദിത-

വ്യംഗ്യ�ഭദാത്മകാർ�ത്ഥാ-

�പ്യവം കുത്രാപി ചാർത്ഥാന്തരമപി ജനയൻ

വ്യംഗ്യ�താ വ്യംഗ്യ�മതൽ.

യഥാ-

“സരസിരുഹദ�ല വിഭാതി നീ�ല

രമണസുനിർമ്മലനിശ്ചലാ വലാകാ

മരകതമണിഭാജ�ന നിലീനാ

ശശിവിശദാ നവശംഖശുക്തി�കവ”

�ശ്ലാകങ്ങൾക്കുപ്രാ�യണ രചനാഭംഗി കുറവാ�ണന്നുപറ�യണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

�വട്ടത്തുനാട്ടു രവിവർമ്മത്തമ്പുരാൻ

�കാല്ലം എട്ടാം ശതകത്തി�ന്റ മധ്യത്തിൽ രവിവർമ്മാ�വ�ന്നാരു രാജാവു �വട്ട

ത്തുനാടു ഭരിച്ചിരുന്നു. അ�ദ്ദഹം പണ്ഡിതന്മാ�രയും കവിക�ളയും �പ്രാത്സാഹിപ്പി

യ്ക്കുന്നതിൽ ജാഗരൂകനായിരുന്നു. അതിനുപുറ�മ അ�ദ്ദഹം ഇളയതമ്പുരാനായിരു

ന്ന�പ്പാൾ ഭാഗവതടീകാസമുച്ചയം എ�ന്നാരു ഗ്രന്ഥവും നിർമ്മിയ്ക്കുകയുണ്ടായി. ആ

ഗ്രന്ഥത്തി�ന്റആരംഭത്തിലുള്ള ചില �ശ്ലാകങ്ങളാണു് അടിയിൽ കാണുന്നതു്:

“നമഃ ശ്രീശങ്കരാചാര്യപാ�ദ�ഭ്യാ �യർദ്ദയാലുഭിഃ

അർത്ഥാപ�നന ശാസ്ത്രാണാം വർത്തനീ രക്ഷിതാ സതാം.

തുംഗഗംഭീരതാക്ഷാന്തമഹീധരമ�ഹാദധിഃ

ചകാസ്തിപൃഥിവീചക്രശ�ക്രാ വിക്രമഭൂപതിഃ

കമലസ്യാപി കാഠിന്യം കലിശസ്യാപി മാർദ്ദവം

വ്യഞ്ജയന്ത്യാ വിധ�ത്ത �യാ ബുദ്ധ്യാ സ്വായത്തസിദ്ധിതാം.

അമം�സ്തകതനൂഭുക്തമർത്ത്യാമർത്ത്യമ�ഹാദയഃ

നിജധൂർവഹ�ണശക്തം യൽകുലം കുല�ശഖരഃ,
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പ്രകൃത്യാ തസ്യ മിത്ര�ത്വ വർത്ത�തബദ്ധസൌഹൃദഃ

പ്രകാശഭൂപതിസ്തസ്യ മാഹാത്മ്യം ദൂര�താ ഗിരാം.

കൃത്സ്നം വിശ്വംഭരാഭാരം ലഘൂകൃത്യ സ്വഗൌരവാൽ

യദീയാ മുഹുരാശാ�സ്ത ധിഷണാ വിഷയാന്തരം.

ആ�മാദം ദധതി ഗ്രാമാ യസ്യ രാ�ജ്യ ദ്വിജന്മനാം

കി�ശാരമാരുതാനീതനിളാനീരജ�രണവഃ

സാധ�വാ �യന �മാഹാ�ന്ധരുൽഖാതാഃ പരതഃ പ�രഃ

സ്വാരാ�ജ്യ പ്രതി�രാപ്യ�ന്ത ദാനമാനാംബു�ദാഹ�ളഃ.

നവപ്രതാപനിർദ്ധൂത പ�രാത്ഥാനഫ�ലാദയഃ

�ലാ�കഷു കീർത്ത്യാ വിദ്യാസുബുദ്ധ്യാ വ്യാപ്തിമു�പയിവാൻ

വാസു�ദവപദാം�ഭാജമകരന്ദമധുവ്രതഃ

രവിവർമ്മാനുജസ്തസ്യ രാജരാജസ്യ രാജ�ത.

ആയുർവിദ്യാധനാനാം യസ്സാധനാനാമുദാരധീഃ

വിനി�യാഗം വിതനു�തസമീക്ഷ്യ ഫലമക്ഷയം.

ശ്രീഭാഗവതഭാവാർത്ഥാൻ യഥാശ്രുതമധീയതാ

യസ്യലീലാശു�കനാപി ശ്രീമതശ്ശ്രീശുകായിതം.

സമാനഹൃദ�യസ്സാർദ്ധം വിബു�ധസ്സന്നിധൌസ്ഥി�തഃ

ശ്രീഭാഗവതടീകാനാം വിധ�ത്തസസമുച്ചയം.”

അന്ന�ത്ത �വട്ടത്തുനാട്ടുരാജാവു സാമൂതിരിപ്പാട്ടി�ലയും �കാച്ചി മഹാരാജാവി

�ന്റയും ആപ്തമിത്രമായിരുന്നു എന്നു് ഈ �ശ്ലാകങ്ങളിൽനിന്നു നാം അറിയുന്നു.

രവിവർമ്മാവു് ഒരു കൃഷ്ണഭക്തനായിരുന്നതിനുപുറ�മ �വദ്യശാസ്ത്രവിചക്ഷണനും

കൂടി ആയിരുന്നു എന്നും ഊഹിക്കാവുന്നതാണു്. വാസു�ദവസംജ്ഞനായ ഒരു

കവി രവിവർമ്മാവി�ന്റ സദസ്സി�ന അലങ്കരിച്ചിരുന്നു. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ നാമ�ധ

യ�ത്താടു് അനുബദ്ധമായി മൂന്നുസർഗ്ഗത്തിൽസം�ക്ഷപരാമായണ�മന്നുംഅഞ്ചു

സർഗ്ഗത്തിൽ സം�ക്ഷപഭാരത�മന്നും പത്തു സർഗ്ഗത്തിൽ �ഗാവിന്ദചരിത�മന്നും

മൂന്നു കാവ്യങ്ങൾ നമുക്കു ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഇവ കൂടാ�ത ഏഴു സർഗ്ഗത്തിൽ വിരചി

തമായ കല്യാണ�നഷധം എന്ന കാവ്യവും അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റതാ�ണന്നു് ഒരു വി

ധം നിർണ്ണയിക്കുവാൻ കഴിയും. �ശ്വതാരണ്യസ്തുതി എ�ന്നാരു സംസ്കൃതഗദ്യവും

രവിവർമ്മാവി�ന്റ ആജ്ഞാനുസാരം നിർമ്മിതമായിട്ടുണ്ടു്. അതി�ന്റ പ്ര�ണതാവു

മ�റ്റാരു കവിയാ�ണന്നു �താന്നുന്നു. ആദ്യം നിർ�ദ്ദശിച്ച നാലു കാവ്യങ്ങളും ബാല

പാഠത്തിനായി അനുഷ്ടുപ്പുവൃത്തത്തിൽ രചിച്ചിട്ടുള്ളവയാണു്. രവിവർമ്മത്തമ്പുരാൻ

തൃക്കണ്ടിയൂർഅച്യുതപ്പിഷാരടിയു�ടയും പുരസ്കർത്താവായിരുന്നു. പിഷാരടി ത�ന്റ

പ്ര�വശകം എന്ന വ്യാകരണഗ്രന്ഥത്തി�ന്റ ഉപക്രമത്തിൽഅ�ദ്ദഹ�ത്ത

“ലക്ഷ്മ്യാ പ്രകാശവിഷയം രഞ്ജയൻ നിജയാ നിജം

നിത്യമുദ്യൻ വിജയ�തസുകൃതാലംബനം രവിഃ”

എന്ന �ശ്ലാകത്തിൽ രവിവർമ്മാവി�നയും ആദിത്യഭഗവാ�നയും �ശ്ലഷപ്ര�യാഗ

സാമർത്ഥ്യ�ത്തആശ്രയിച്ചു യൌഗപ�ദ്യന സ്തുതിച്ചിരിക്കുന്നു. വാസു�ദവ�ന്റ ചില

�ശ്ലാകങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കുന്നു:
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സം�ക്ഷപഭാരതം

“കരീന്ദ്രമുഖഭൂ�തശഗിരീന്ദ്രതനയാന്വിതാ

സ്മരാമിതമ�ദാന്മാഥി സ്മരാമി തദഹം മഹഃ.

കവി�ലാകമുഖാം�ഭാജസവിലാസനിവാസിനം

അവ�ലാകയിതാസ്മ്യാന്തരവ�ലപഭരം വി�ധഃ.

കുന്ദസൂനമ�നാഹാരി മന്ദഹാസവിരാജിതം

നന്ദ�ഗാപകു�ലാത്തംസമിന്ദിരാരമണം ഭ�ജ.

. . . . . . . . .
ജഗദാനന്ദയൻ �ഗാഭിസ്സതാം മാർഗ്ഗം സനാഥയൻ

    പ്രകാശശ്രീക�രാ രാജാ രവിവർമ്മാ വിരാജ�ത.

ഗിരാം �ദവീ രമാ �ചാ�ഭ യം സമഗ്രഗു�ണാജ്ജ്വലം

ആശ്രിത്യ സ്വപ്രിയൌ �ദവൌ സ്മര�താ ന കദാചന.

തസ്യാജ്ഞയാസുമനസഃ പാർത്ഥാനാം ചരിതം ശുഭം

ബ്രൂമസ്സംക്ഷിപ്യ സുതരാം പ്രസീദന്ത്വിഹ �ദശികാഃ

�സാമവം�ശഽഭവദ്രാജാ ശന്തനുർന്നാമ ധാർമ്മികഃ

സ വസൻഹസ്തിനപു�ര പാലയാമാസ �മദിനീം.

ഗംഗായാം തസ്യ ഭാര്യായാം ഭീഷ്മഃ പു�ത്രാഽഭവൽകൃതീ

ബ്രഹ്മചര്യവ്രതം യസ്മിന്നാജീവാന്തം പ്രതിഷ്ഠതം”

ഒടുവിൽ

“യ�ദതദ് വൃത്ത�മ�തഷാം പാണ്ഡവാനാം മഹാത്മനാം.

�സയ�മതാദൃശീ കാപി വാസു�ദവസ്യ നിർമ്മിതിഃ.”

എന്നുകർത്തൃനാമസൂചകമായ ഒരു �ശ്ലാകവും കാൺമാനുണ്ടു്.

�ഗാവിന്ദചരിതം

“അസ്തിശ്രീമൽപ്രകാ�ശന്ദ്രവംശമംഗല്യഭൂഷണം

രവിവർമ്മാമഹീപാലസ്സതാം സുകൃതമാധുരീ.

തം സർവഗുണസമ്പന്നംസമാശ്രിത്യ സരസ്വതീ

ശ്രീശ്ച നസ്മര�താ ജാതു പ്രിയാ�വകഗുണാശ്രയൌ.

തസ്യ ധർമ്മാത്മനഃ പ്രീ�ത്യ �ഗാവിന്ദചരിതം വയം

ബ്രൂമസ്സംക്ഷിപ്യ സുതരാം പ്രസീദന്ത്വിഹ �ദശികാഃ.

ശ്രീമതീ ശൂര�സ�നഷുബഭൂവാതീവ പാവനീ

മഥുരാ നാമ നഗരീ യുദൂനാം പുണ്യകർമ്മണാം.

ഉഗ്ര�സ�നാ നൃപസ്തസ്യാം വസൻ രാജ്യമപാലയൽ

അനു�ജനസഹശ്രീമാൻ �ദവ�കന മഹാത്മനാ.”

�ക്ഷത്രജസ്തസ്യ പു�ത്രാഽഭൂൽ കം�സാ നാമ ഖ�ലാ ബലീ
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�ദവകസ്യ ച കന്യാഭൂ�ദ്ദവകീ നാമ �ശാഭനാ.

ദശമസ്കന്ധാന്തർഗ്ഗതമായ കഥയാണു് �ഗാവിന്ദചരിതത്തി�ല വിഷയ�മന്നു് ഇനി

പ്ര�ത്യകം പറ�യണ്ടതില്ല�ല്ലാ. അവസാനത്തിൽ

“ഏവം സ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുരവതാര്യ ഭു�വാ ഭരം

സ്ഥാപയൻ പരമം ധർമ്മം രരക്ഷസകലം ജഗൽ.”

എന്ന �ശ്ലാകവും അതിൽപ്പിന്നീടു് ഒരു സർഗ്ഗാന്ത�ശ്ലാകവും കൂടിയുണ്ടു്.

കല്യാണ�നഷധം

“ലക്ഷ്മീമാബിഭ്ര�ത കാന്താം സാക്ഷാൽകല്യാണ�ഹത�വ

നമസ്സത്യായ ശാന്തായ പുണ്യ�ശ്ശാകായ ശാർങ്ഗി�ണ.

അസ്തി �ദവവരശ്ലാ�ഘ്യാ ഭീമഭൂപജയാദൃതഃ

പ്രകാശരാ�ജാധർമ്മാത്മാ രവിവർമ്മാന�ലാജ്ജ്വലഃ.

. . . . . . . . .

തൽപ്രീ�ത്യ കലി�ദാഷഘ്നം നളസ്യ ചരിതം മഹൽ

സഞ്ജിഘൃ�ക്ഷാഃ പ്രസീദന്തു വ്യാസാദ്യാ ഗുര�വാ മമ.”

സം�ക്ഷപരാമായണം

“ശ്രീമന്തം സീതയാ സാർദ്ധമാസീനം പരമാസ�ന

സാനുജം സർവ�ലാ�കശം രാമചന്ദ്രമുപാസ്മ�ഹ.

രാമസ്യ ചരിതം പുണ്യം സംക്ഷിപ്യ വദ�താ മമ

വാല്മീകിമുഖ്യാ ഗുരവഃ പ്രസീദന്തു ദയാലവഃ.

രാജാ ദശര�ഥാ നാമ സൂര്യവം�ശഽഭവൽ പുരാ

അ�യാധ്യായാം സ നിവസൻ പാലയാമാസ �മദിനീം.”

ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ രവിവർമ്മാവി�ന സ്മരിച്ചുകാണുന്നില്ല. പ�ക്ഷ ഒടുവിൽ വാസു

�ദവകൃത�മന്നു �ലഖക�ന്റ കുറിപ്പുണ്ടു്. ഈ കാവ്യങ്ങളി�ലല്ലാം സർഗ്ഗാന്ത�ശ്ലാക

ങ്ങൾ മാത്രം ഇതരവൃത്തങ്ങളിൽ നിബന്ധിക്ക�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള �ച

റിയ കൃതികളിൽ വലിയ മ�നാധർമ്മപ്രകടനത്തി�നാന്നും മാർഗ്ഗമില്ല�ല്ലാ.

�ശ്വതാരണ്യസ്തുതി

ഇതു തൃപ്ര�ങ്ങാട്ടു ശിവ�ന്റ �സവാക്രമ�ത്തവിവരിക്കുന്ന ഒരു ഗദ്യമാണു്.

“ശ്രീമാനാത്ഭുതസൽകവിത്വപദവീനിത്യാധ്വനീ�നാ വശീ

�യാ ജാഗർത്തി ജഗൽപ്രകാശമഹിമാ വീരഃപ്രകാ�ശശ്വരഃ

തസ്യശ്രീരവിവർമ്മ�ദവനൃപ�തർവാചാ കൃതാന്തദ്രുഹഃ

�ശ്വതാരണ്യനിവാസി�നാ ഭഗവത�സ്സവാക്ര�മാ വർണ്ണ്യ�ത”
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കവി തൃപ്ര�ങ്ങാട്ടപ്പ�ന്റ ഭക്തനാ�ണന്നു “നിശാതശൂലവിദാരിതകൃതാന്തഭുജാന്ത

രാളസ്യ ഭഗവതഃ പര�ക്രാഡപു�ര പരിക്രീഡമാണസ്യ ചരണസരസിജയുഗളമഗ

ളിതാദരമനുദിവസമുപാ�സ” എന്ന ഭാഗത്തിൽആ�വദനം �ചയ്യുന്നു.

�ദശിങ്ങനാട്ടു് രാമവർമ്മ മഹാരാജാവു്

�കാല്ലവർഷം എട്ടാംശതകത്തി�ന്റ പ്രഥമപാദത്തിൽ ജയസിംഹനാടു് (�ദശിങ്ങ

നാടു) എന്നുകൂടി �പരുള്ള �കാല്ലത്തു് ‘രാമവർമ്മ’ എന്നു പ്രസിദ്ധനായ ഒരു രാ

ജാവുണ്ടായിരുന്നു. അ�ദ്ദഹത്തിനും അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ �ജ്യഷ്ഠനായ ഉദയമാർത്താ

ണ്ഡവർമ്മ മഹാരാജാവിനും വിജയനഗരസാമ്രാജ്യത്തി�ല ചക്രവർത്തികളുമായി

യുദ്ധം �ച�യ്യണ്ടിവന്നു. രാമവർമ്മ മഹാരാജാവി�ന്റ ശാസനങ്ങൾ 683 മുതൽ
722 വ�രയുള്ള വർഷങ്ങളിൽ കാൺമാനുണ്ടു്. ക്രി. പി. 1399 മുതൽ 1645 വ�രയുള്ള
കാലത്തു �ദശിങ്ങനാട്ടു രാജാക്കന്മാരു�ട ശിലാ�രഖകൾ ഇന്നു തിരു�നൽ�വലി

ജില്ലയിൽ�പ്പടുന്ന പലസ്ഥലങ്ങളിലും വിപ്രകീർണ്ണങ്ങളായിക്കിടക്കുന്നു. അന്നുതി

രു�നൽ�വലിയു�ട ഭൂരിഭാഗവും അവർക്കു് അധീനമായിരുന്നു. രാമവർമ്മമഹാരാ

ജാവി�ന്റ ശാസനങ്ങൾഅമ്പാസമുദ്രം, ഏർവാടി, പള്ളക്കാൽകരിചൂഴ് ന്തമംഗലം,

�തങ്കാശി, �മ�ല�ച്ചവ്വൽ മുതലായ പ്ര�ദശങ്ങളിൽ കാണാവുന്നതാണു്. അ�ദ്ദഹം

ഒരു വിദ്വൽപ്രിയനും സാഹിത്യരസികനുമായിരുന്നു.

നാരായണൻനമ്പൂരി

സുഭഗസ�ന്ദശകാരനായ നാരായണൻനമ്പൂരി ഈ രാമവർമ്മമഹാരാജാവി�ന്റ

യും അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ഭാഗി�നയ�ന്റയും ആശ്രിതനായിരുന്നു. പ്രസ്തുത സ�ന്ദശ

ത്തിൽഅ�ദ്ദഹം മഹാരാജാവി�ന ഇങ്ങ�ന വാഴ്ത്തുന്നു:

“വീര�സ്സവ്യസ്തദനു ഭവതാ വിശ്രു�താ ദാനശക്ത്യാ

രാജാ രാമാജനമനസി�ജാ രാമവമ്മാഭിധാനഃ

�യനസ്ഫീതാം ജഗതി ജയസിംഹാന്വ�യാ യാതി കീർത്തിം

പാ�ഥാരാശിഃ പരമശുചിനാ പാർവ�ണ�നന്ദു�നവ.

മാ�നാ നീവി, മനസിജശരാഃ കിങ്കരാഃ പ്രാർത്ഥി�താർത്ഥീ,

ചാ�രാ �നത്രം, കവിരഭിമതഃ പ്രാണബന്ധുഃ കൃപാണീ,

നീതിർഭാര്യാ, നിഗമഭണിതിർ�ദ്ദശി�കാ യസ്യ�ലാ�ക,

താദൃങ്മൃ�ഗ്യാ ഭവതി സുകൃതീ രാജശബ്ദാഭി�ധയഃ.”

“ദൃഷ്ട്വാ തസ്യാ ദ്വിഗുണിതരസാം ഭക്തിമഭ്യാഗ�തഷു

പ്രജ്ഞാം �തജഃ ശ്രിയകഥ ദയാമന്നദാനാദരഞ്ച

പ്രക്രാ�ന്താപി പ്രകൃതവിഷ�യ ന പ്രഗല്ഭഃ ക്ഷണം ത്വം

സത്സമ്പർക്കസ്തിരയതി രതിം സർവകാര്യാന്ത�രഷു.”

പുർവസ�ന്ദശത്തി�ന്റഅവസാനത്തിലുളള

“യസ്യ സ്വാമീ യദുകുലപതിർന്നാമ�താ രാമവർമ്മാ

യസ്യശ്രീമാൻ ഭവതി പരമം �ദവതം ഭാഗി�നയഃ

ഉദ്യന്മാധ്വീരസപരിമ�ള തസ്യ സ�ന്ദശകാ�വ്യ

ഹൃ�ദ്യ നാരായണകവയിതുഃ പൂർവഭാഗസ്സമാപ്തഃ.”
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എന്ന പദ്യത്തിലും അ�ദ്ദഹം ത�ന്റ പുരസ്കർത്താവി�നയും അവിട�ത്ത അനന്തര

വ�നയുംസ്മരിക്കുന്നു. �കാല്ലംഎട്ടാംശതകത്തി�ന്റപ്രഥമപാദത്തിലായിരിക്കണം

സുഭഗസ�ന്ദശത്തി�ന്റനിർമ്മിതി. നാരായണ�ന്റജനനസ്ഥല�മ�തന്നു�വളിവാ

കുന്നില്ല. �പ്രയസിയു�ട ഗൃഹം തൃശ്ശൂരായിരുന്നു.

സുഭഗസ�ന്ദശം

“ക്രീഡാരാ�മ പുരവിജയിനഃ കൌതു�കനക്ഷപായാം

ക്രീഡൻക്ഷിപ്തഃ കുചകലശതഃ സന്നിഗൃഹ്യ പ്രിയായാഃ

മാസാൻ കാംശ്ചിന്മനസിജശ�രശ്ശിക്ഷി�താദക്ഷിണാ�ബ്ധഃ

കൂ�ല കൂജൽപരഭൃതകു�ല �കാപി കാമീ നിനായ”

എന്ന �ശ്ലാകം�കാണ്ടു സ�ന്ദശം ആരംഭിക്കുന്നു. ത�ന്റ �പ്രമഭാജനമായ മാനവീ

�മനക�യന്ന യുവതിയുമായി ഒരു യുവാവു തൃശ്ശിവ�പരൂരിൽ വിഹരിച്ചു�കാണ്ടിരി

ക്ക�വ ദുർവിധിയു�ട ശക്തിനിമിത്തം അ�ദ്ദഹം ദക്ഷിണസമുദ്രത്തി�ന്റ തീരത്തിലു

ള്ള കന്യാകുമാരിയിൽ ക്ഷിപ്തനാകുന്നു. അവി�ട നായകൻ �ദവി�യ വന്ദിച്ചു�കാ

ണ്ടിരുന്ന�പ്പാൾ ഒരു സ്നാതകബ്രാഹ്മണ�ന കാണുകയും അ�ദ്ദഹ�ത്താടു നായിക

�യ സമാശ്വസിപ്പിക്കുവാൻ തൃശ്ശിവ�പരൂ�രാളം �പാകണ�മന്ന�പക്ഷിക്കുകയും

�ചയ്യുന്നു. ആ ബ്രാഹ്മണൻ ലാട�ദശീയനാണു്. പര�ദശത്തുകൂടി ചിദംബരംവ�ര

യാത്ര�ചയ്തു തിരി�ക പാലക്കാട്ടുവഴി �കരളത്തിൽ കടന്നു തൃശ്ശൂ�രയ്ക്കു �ചല്ലുവാനാ

ണു് അ�ദ്ദഹം സ�ന്ദശഹര�നാടു് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നതു്. മാർഗ്ഗമധ്യത്തിലുള്ള ഇട

ലാക്കുടി (പ�ക്ഷ ആരുവാ�മാഴി), പണകുടി, തിരുക്കുറുകുടി (ശ്രീകുരംഗം) ആഴ്വാർ

തിരുനഗരി, �തങ്കാശി, ശ്രീവല്ലിപുത്തൂർ, തിരുപ്പറക്കുന്റം, തിരുമാലിരു�ഞ്ചാ�ല

(ഋഷഭഗിരി) ഇത്യാദി സ്ഥലങ്ങ�ള വർണ്ണിച്ചതിനു �മൽ കവി സ്നാതക�ന �ന�ര

ചിദംബര�ത്തയ്ക്കു �പാകുവാൻ ഉപ�ദശിയ്ക്കുന്നു. പിന്നീടു് അവി�ടനിന്നു �ത�ക്കാ�ട്ട

യ്ക്കു �പാന്നു കുംഭ�കാണം, ശ്രീരംഗം, ജംബു�കശ്വരം ഇവിടങ്ങളിലുള്ള �ദവന്മാ�ര

വന്ദിച്ചു �കാങ്ങനാടു (�കായമ്പത്തൂർ) കടന്നു �കരളത്തിൽ എത്തി സാമൂതിരിമ

ഹാരാജാക്കന്മാരു�ട കീർത്തി പ്രസരിക്കുന്ന �ദശങ്ങൾ അതിലംഘിച്ചു തൃശ്ശൂരിൽ

എത്തുവാൻ നിർ�ദ്ദശിക്കുന്നു. കവിതാരീതി മനസ്സിലാക്കുവാൻ ചില �ശ്ലാകങ്ങൾ

താ�ഴ�ച്ചർക്കുന്നു.

�ഗാപസ്ത്രീകൾ (ഇടച്ചികൾ)

ശംഖാകല്പം ശതമഖമണിശ്യാമളം �കാമളാംഗം

താളീപത്രശ്രവണയുഗളം തത്ര �ഗാപീകദംബം

ദൃഷ്ട്വാ ദൃ�ഷ്ട്യാസ്സുഖമനുഭവൻ മാസ്മ ഭൂരുത്സുകസ്ത്വം

കസ്യാശാസ്യം ന ഭവതി നവം യൌവനം കാമിനീനാം. (1)

തിരുക്കുറുംകൂടി (�ദശിങ്ങനാട്ടുരാജാക്കന്മാരു�ട പൂർവ�ദശരാജധാനി)

ഏലാവല്ലീകലിതകദളീ�പലവസ്പർശശീതാൻ

വാതാൻ കുംഭീസുതകുലവധൂകുന്തളീഗന്ധ�ചാരാൻ

ആലിംഗ്യാസ്മിൻ കമലഭവനാ�കളികല്യാണരംഗം

യായാ യായാവര! വസുമതീമംഗലം ശ്രീകുരംഗം. (2)

താമ്രവർണ്ണീനദി

താമുത്തീർണ്ണാം കലശജനുഷഃ കുണ്ഡകല്യാണലക്ഷ്മീം
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പാടീരാ�ദ്രർദ്ദു ഹിതരമിളാമണ്ഡലീഹാരമാലാം

ആഖ്യാം രത്നാകര ഇതി ഗു�ണരംബു�ധസ്സാധയന്തീ-

മധ്വശ്രാന്തിപ്രശമനകരീമർത്ഥസി�ദ്ധ്യ ത�രസ്ത്വം. (3)

�തങ്കാശി�ക്ഷത്രത്തി�ല ശിവൻ

മത്സ്യക്രീഡാമുഖരിതശിര�ശ്ശഖരസ്തത്ര വന്ദ്യ-

ശ്ശബ്ദവ്യാഖ്യാചതുരവലയഃ കശ്ചിദാശ്ചര്യ�യാഗീ

സ്വാഹാ�ദവീസുചരിതഫലം സ്വർഗ്ഗ്യമൃഷ്ടാഷ്ടിധുര്യം

കുർവൻ �ജ്യാതിർദ്ദൃശി കുചതടീകുന്തളാങ്കാർദ്ധഭാഗഃ. (4)

ചിദംബരത്തി�ല സഭാനാഥനൃത്തം

തസ്യാമ�ഗ്ര ഭുവനസുകൃതസ്ഥാപനാശംഖ�ഘാ�ഷാ

ഭൂ�യാ മായമയമൃഗകു�ലാച്ചാടനവ്യഗ്ര�ഘാഷഃ

ശ്രു�ത്യാഃ പ്രീ�ത്യ മുനിജനമനഃ�കകിജീമൂത�ഘാ�ഷാ

മ�ന്ദ്രാ�ന്മഷസ്തവ മണിസഭാനാഥമഞ്ജീര�ഘാഷഃ. (5)

തൃശ്ശിവ�പരൂർ

�തഷാം മ�ധ്യ ത്രിപുരജയി�നാർന്നിത്യസാന്നിധ്യ�യാഗാൽ

പ്രാപ്യാ പുണ്യാ തവ വൃഷപുരീ പ്രാണനാഥാസ്പദം �മ

യാമുത്സം�ഗ കുസുമരജസാ ധൂസരാംഗീ പ്ര�മാദാൽ

�കളീ�ലാലാമിവ ദുഹിതരം �കര�ളാർവീ ദധാതി. (6)

സന്ധ്യായ�ന്തസരസിജദൃശാം പക്വബിം�ബാഷ്ഠഭാസ-

സ്താരായ�ന്തസ്തനതടജു�ഷാ നിസ്തുഷാ മൌക്തികാള ്യഃ

ചന്ദ്രായ�ന്ത കമലസുഷമാകൃന്തി വക്ത്രാണി യസ്യാം

�ജ്യാത്സ്നായ�ന്തപ്രതിനവസുധാസ്യന്ദി�നാ മന്ദഹാസാഃ

എന്നും മറ്റും ആ നഗരത്തിൻ�റ മാഹാത്മ്യ�ത്ത കവി അ�നകം പ്രകാരത്തിൽ

അനുകീർത്തനം �ചയ്യുന്നു. അനന്തരം ത�ന്റ പ്രിയതമയു�ട ഭവന�ത്തപ്പറ്റിയുള്ള

പ്രശംസ ഇങ്ങ�നആരംഭിക്കുന്നു:

ത�ത്രാദഞ്ചന്മണിഗണമഹശ്ശാരപര്യന്തദീപ്രം

ദൂരാദ്ദ്വാ�രാല്ലിഖിതകമലാഹസ്തിരത്നാഭി�ഷകം

ആയുഷ്യം �ത നയനയുഗളീപുണ്യപുഞ്ജസ്യപുഷ്യാ-

ന്മൽ�പ്രയസ്യാ മണിനിലയനം മാനവീ�മനകായാഃ. (8)

നായികയു�ട സൌന്ദര്യവർണ്ണനവും മറ്റും ശ്ലാഘാസീമ�യ അതിലംഘിക്കുന്നവിധ

ത്തിൽ മ�നാഹരമായിട്ടുണ്ടു്.

നായികാപ്രശസ്തി

സാ വാ നീവീ സരസിജഭുവസ്സർഗ്ഗചാതുര്യസീമ്നാം?

സാ വാ വാപീ മനസിജകൃതാ മന്മ�നാമജ്ജനായ?

സാ വാ ഭൂമിസ്സകലജഗതാം �നത്രസാഫല്യസി�ദ്ധഃ?

സാ വാ �ദവീ ക്ഷിതിതലഗതാ മാനുഷീ �കത�വന? (9)

നായികയു�ട മന്ദഹാസം
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�ജ്യാത് സ്നാലക്ഷ്മ്യാഃപരിഭവപദം യൌവനം പാണ്ഡരിമ്�ണാ

മല്ലീമിത്രം മനസിജയ�ശാദിവ്യവല്യാഃപ്രസൂനം

മ�ന്യ വ്രീളാജനകമമൃതസ്യാശ്രയം മാധുരീണാം

മന്ദാരാണാം മദനിയമനം മന്ദഹാസം മൃഗാക്ഷ്യാഃ. (10)

ഉത്തരാർദ്ധം കവിതാമാധുര്യം�കാണ്ടു പൂർവ്വാർദ്ധ�ത്ത അതിശയിക്കുന്നു എന്നു

�വണം പറയുവാൻ. ശുകസ�ന്ദശത്തിലും ഉണ്ണുനീലിസ�ന്ദശത്തിലു�മന്ന�പാ�ല

‘യൽസത്യം തദ്ഭവതു’ എന്ന വാക്യം സുഭഗസ�ന്ദശത്തിലും

ഏവം പ്രാ�യർവിരഹിശിഖിനാലീഢമുഗ്ദ്ധാംഗയഷ്ടിർ-

ബാലാ വാ�ക്യർമ്മുഹുരുപവ�ന കിന്നു മൂർച്ഛാമു�പതി

യൽസത്യം തദ്ഭവതു ഭഗവന്നദ്യ യദ്യഭ്യു�പതി

പ്രാ�ണ�ശാ �മ പതനമന�യാഃ പ്രാങ്മുഖം പുഷ്പ�യാസ്സ്യാൽ. (11)

എന്ന പദ്യത്തിൽ കാണുന്നു.

നാരായണനു ത�ന്റ കവിത�യപ്പറ്റി വലിയ മതിപ്പാണുണ്ടായിരുന്ന�തന്നു്

ഉത്തരാർദ്ധത്തി�ന്റ ഒടുവിലുള്ള അ�ധാലിഖിതമായ പദ്യത്തിൽനിന്നു വിശദമാകു

ന്നു.

മുക്താരത്നം മലയമരുതം ചന്ദനം ച പ്രസൂയ

പ്രഖ്യാതാ ദിക് കവിമപി തഥാ�സാഷ്ട കീർ�ത്ത്യ കനിഷ്ഠം

വിദ്വൽപ്രീ�ത്യ ബഹുരസസുധാസ്യന്ദി സ�ന്ദശകാവ്യം

ബദ്ധം താവദ്വിരതമഭവ�ത്തന നാരായ�ണന.

മുത്തിനും മലയവായുവിനും ചന്ദനവൃക്ഷത്തിനും ജനയിത്രിയായ ദക്ഷിണദിക്കുകീർ

ത്തിയ്ക്കു �വണ്ടിഅവയ്ക്കുകനിഷ്ഠസ�ഹാദരനായിഅ�ദ്ദഹ�ത്തപ്രസവിച്ചുവ�ത്ര. ആ

ആത്മസ്തുതി �കവലം അനാസ്പദമാ�ണന്നു് അനുവാചകന്മാർ വിധിക്കു�മന്നു �താ

ന്നുന്നില്ല. നമ്പൂരി മറ്റു പല �കരളീയകവിക�ളയും �പാ�ല പാണ്ഡ്യ�ചാളരാജ്യങ്ങ

ളിൽ സഞ്ചരിച്ചു് അവി�ടയുള്ള പലസ്ഥലങ്ങ�ളയുംപറ്റി പ്രകൃഷ്ടമായ വിജ്ഞാനം

സമ്പാദിച്ചിരുന്നു.

കുശാഭ്യുദയം

കുശാഭ്യുദയം എ�ന്നാരു കാവ്യവും ഈ രാമവർമ്മമഹാരാജാവി�ന്റ നിർ�ദ്ദശമനു

സരിച്ചു നിർമ്മിതമായിട്ടുണ്ടു്. ഗ്രന്ഥകാര�ന്റ ഗുരു ‘മഹാകാവ്യപഥാധ്വനീന’നായ

മഹാ�ദവ�ന�ന്നാരു പണ്ഡിതനാണു്. അ�ദ്ദഹവും ശിഷ്യനും ഏതു �ദശക്കാരായി

രുന്നുഎന്നറിയുന്നില്ല. താ�ഴക്കാണുന്നപദ്യങ്ങൾആകാവ്യത്തിലുള്ളവയാണു്:

അസ്ത്യാർജ്ജിതശ്രീർജ്ജയസിംഹരാജ-

സന്താനരത്നാകരശീത�തജാഃ

സ�കര�ളന്ദ്രസ്സകലാരിനാരീ-

കണ്ഠസ്ഥലാലം കൃതിഹാനിദക്ഷഃ.

ന�യനസാക്ഷാദ്ധിഷ�ണന കീർത്ത്യാ

ന�ളന കർ�ണ്ണന ച ദാനശക്ത്യാ

കിരീടിനാ ജന്യജ�യന യസ്യ

സദൃക്ഷതാസീച്ച ജിതാഖിലാ�രഃ.
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ശ്രീരാമവർമ്മാജനി ഭാഗി�നയ-

സ്തസ്യാസുരാ�രരിവ കാർത്തി�കയഃ

പ്രത്യർത്ഥിനസ്സംയതി യസ്യ ശ�ക്തർ-

ഭംഗം സമാസാദ്യ ലയം പ്രയാന്തി.

വാങ്നർത്തകീ യദ്രസനാഗ്രരം�ഗ

നർന്നർത്തി നാനാരസഭാവഹൃദ്യാ

യൽപാണിരല്പീകൃതകല്പശാഖി-

ര്യന്മൂർത്തിരാവാസിതരാജലക്ഷ്മീഃ

രാ�ജ്യ യദീ�യ ജനതാതിഹൃഷ്ടാ

�ദ�ന്യന ദാരിദ്ര്യകൃ�തനഹീനാ

സദാ സദാചാരരതാ നിരാസ്ഥാ

ധ�നഽന്യദീ�യ ദയയാ സനാഥാ.

തസ്യാവനീമണ്ഡലശീതഭാ�നാ-

സ്സാഹിത്യവിദ്യാദിവിദഗ്ദ്ധബു�ദ്ധഃ

നി�യാഗ�താ നിർമ്മലകീർത്തിരാ�ശ-

ര്യദുപ്രവീരസ്യഗുണാലയസ്യ

മയാ മഹാകാവ്യപഥാധ്വവനീനം

ഗുരും മഹാ�ദവമപി പ്രണമ്യ

പ്രവക്ഷ്യ�ത പാപവിനാശ�ഹതു-

�ശ്ച�താഭിരാമം ചരിതം കുശസ്യ.

�കാല്ലത്തു (�കര�ളന്ദ്രഃ) �കരളവർമ്മനാമ�ധയനായി രാമവർമ്മാവു് എന്ന ഒരു

മഹാരാജാവും അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ഭാഗി�നയനായി ഒരു ഇളയ രാജാവുമുണ്ടായി

രുന്നു. ആ യുവരാജാവി�ന്റ ജിഹ്വാഗ്രത്തിൽ വാണീഭഗവതി നർത്തനം �ചയ്തി

രുന്നുഎന്നും സാഹിത്യത്തിൽഅ�ദ്ദഹത്തിനു പ്ര�ത്യകം �വദഗ്ദ്ധ്യമുണ്ടായിരുന്നു

എന്നുംഈ�ശ്ലാകങ്ങൾപ്രഖ്യാപനം �ചയ്യുന്നു. �കാല്ലത്തു�കരളവർമ്മാ�വ�ന്നാ

രു മഹാരാജാവു് 660 മുതൽ 675 വ�ര രാജ്യഭാരം �ചയ്തിരുന്നു. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ശി

ലാശാസനങ്ങൾ �കാല്ലത്തു ഗണപതിനടയിലും അഗസ്തീശ്വരത്തു് ഇടലാക്കുടിയി

ലും തിരു�നൽ�വലിയിൽ തിരുപ്പുവനത്തും കല്ലി�ടക്കുറിച്ചിയിലും കാൺമാനുണ്ടു്.

രാമവർമ്മമഹാരാജാവു് അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റഅനന്തരവനായിരുന്നിരിക്കുവാൻന്യായ

മുണ്ടു്. ഗണപതി, സരസ്വതി, ശിവൻ, പാർവ്വതി, വിഷ്ണു, ലക്ഷ്മി എന്നീ �ദവതമാ�ര

വന്ദിച്ചതിനു�മൽ കവി ബ്രാഹ്മണ�ര താ�ഴക്കാണുന്ന പദ്യത്തിൽ അഭിവാദനം

�ചയ്യുന്നു:

ധരാദി�തയാംഘ്രിരജസ്തരീ സ്യാ-

�ദനസ്സരിന്നായകലംഘ�ന നഃ

യദാശ്രിതാനാം ന കദാചിദാർത്തി-

സ്തീർത്ഥാന്യ�ശഷാണ്യപി യത്രസന്തി.

ഈ പദ്യത്തിൽനിന്നു് അ�ദ്ദഹം ഒരു അബ്രാഹ്മണനാ�ണന്നു് ഊഹിക്കാം. വ്യാ

സൻ, പാണിനി, ശങ്കരാചാര്യർ, കാളിദാസൻ, ശ്രീഹർഷൻഎന്നീ പ്രാക്തനസൂരി

ക�ളയും അ�ദ്ദഹം ബഹുമാനപൂർവ്വം സ്മരിക്കുന്നുണ്ടു്:
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കൃഷ്ണസ്സ ന�ശ്ചതസി നിത്യമാസ്യാ-

ദജീജനദ്യം കില ദാശകന്യാ;

ശാരീരകം �യന കൃതം ച ശാസ്ത്രം

സ�ഹതിഹാസാദി ഹ�രഃ കലാ യഃ.

ശി�ഷ്യണ �യനാജനി ശങ്കരസ്യ

യച്ഛാസ്ത്രനിഷ്ഠാസ്സതതം ച ശിഷ്ടാഃ

നാരാധനീയസ്സനകാദികീർത്തിർ-

ജനസ്യ ദാക്ഷീതനയസ്സകസ്യ?

ശ്രീശങ്കരാചാര്യകടാക്ഷധാരാ-

ധരസ്സദാ �സ്നഹജ�ലരരീണഃ

ആനന്ദയൻസിഞ്ചതി ശിഷ്യസംജ്ഞ-

സസ്യാന്യസത്തർക്കകരംബിതാനി.

സാ കാളിദാസസ്യ കൃതിശ്ചകാസ്തി

ഹൃദ്യാ തഥാ ഖണ്ഡനകാരകസ്യ

സതാം നികാ�യനസദർത്ഥതീർ�ത്ഥ

സിതാസിതാർണ്ണസ്സദൃ�ശത്രസ�സ്ന.

കാളിദാസ�ന്റയും ഖണ്ഡനഖണ്ഡഖാദ്യകാരനായ ശ്രീഹർഷ�ന്റയും (�നഷധകർ

ത്താവു് ) കാവ്യങ്ങൾ വായിച്ചാൽ ഗംഗയും യമുനയും സം�യാജിക്കുന്നപ്രയാഗതീർ

ത്ഥത്തിൽ സ്നാനം �ചയ്ത ഫലമുണ്ടാകു�മന്നാകുന്നു ഒടുവില�ത്ത �ശ്ലാകത്തി�ന്റ

അർത്ഥം. പ്രസന്നസരസമാണു് കാളിദാസസൂക്തി�യന്നും, വ�ക്രാക്തിസുന്ദരമാ

ണു് ശ്രീഹർഷഭണിതി�യന്നും താൽപര്യം. കുശാഭ്യുദയത്തി�ന്റ ആദ്യ�ത്ത നാലു

സർഗ്ഗങ്ങ�ള കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടുള്ളു. ഉത്തരരാമായണകഥയാണു് ഈ സർഗ്ഗങ്ങളിൽ

പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നതു്. ശ്രീരാമ�ന്റ �സന്യങ്ങളും കുശലവന്മാരും തമ്മിലുള്ള

യുദ്ധം വിസ്തരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. മൂന്നു പദ്യങ്ങൾകൂടി ഉദ്ധരിക്കാം:

സ്വാഭാവി�കനസഹിതാ സതതം മഹിമ്നാ

�ദവ്യാ തയാനുദിനമാശ്രമമണ്ഡലീ സാ

പുഷ്യദ്യതിസ്ഥിതിജുഷാഽജനി ഭൂരിപുണ്യാ

ത്രി�സ്രാതസാ മദന�വരിജടാവലീവ.

മാതാ വി�ദഹതന�യയമ�യാനിജാതാ

താതഃ പുരാണപുരുഷഃ ഖലു രാമനാമാ

സംസ്കാരകൃൽ കുലപതിശ്ച യ�യാഃ കവീന്ദ്ര-

സ്തദ്വർണ്ണ്യ�ത ജഗതി �കന ത�യാർമ്മഹത്വം?

അധ്യാപിപൽസ ഭഗവാനഥ�മഥി�ലയൌ

രാമായണം ശ്രുതിമ�നാഹരപദ്യജാതം

വാ�ഗ്ദവതാലയസ�രാജമധുപ്രകാണ്ഡ-

ധൌ�രയമാത്മചരിതം മഹിതം കവീന്ദ്രഃ.
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മഴമങ്ഗലത്തുനാരായണൻനമ്പൂരി

വാഴമാ�വലിയു�ട ശിഷ്യനായ ശങ്കരൻനമ്പൂരിക്കു പുറ�മ നമുക്കു മഴമംഗലത്തില്ല

ത്തിൽ �പട്ടവരായി രണ്ടു ഗ്രന്ഥകാരന്മാ�രപ്പറ്റിക്കൂടി അറിവു�ണ്ടന്നും അവരിൽ

ഒരാൾ അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ പുത്രനായ നാരായണൻനമ്പൂരിയും മ�റ്റാരാൾ പര�മശ്വ

രൻനമ്പൂരിയുമാ�ണന്നും മുൻപു പ്രസ്താവിച്ചുവ�ല്ലാ. നാരായണനും പര�മശ്വരനും

തമ്മിലുള്ള ചാർച്ചഏതു നിലയിലുള്ളതാ�ണന്നറിയുന്നില്ല.

ജീവചരിത്രം

ശങ്കരൻനമ്പൂരി�യക്കാൾ അധികം സംസ്കൃതവ്യുൽപത്തിയും കവിതാവാസനയും

നാരായണൻനമ്പൂരിക്കുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണു് ഐതിഹ്യം. രാസക്രീഡാകാവ്യ

ത്തി�ന്റ ഒരു മാതൃകാഗ്രന്ഥത്തിൽ ‘മഹിഷമംഗലനാരായണകൃതം’ എന്നു കാണു

ന്നതിൽനിന്നു കവിയായ മഹിഷമംഗലം ഈ വ്യക്തിത�ന്ന എന്നു നിർണ്ണയി

ക്കാം. അ�ദ്ദഹം ത�ന്റപ്രധാന ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥമായ ‘സ്മാർത്തപ്രായശ്ചിത്തവിമർശി

നി’യിൽ

വിശ്വാമിത്രജ�ദവരാതമുനിസംഭൂ�താദലസ്യാന്വ�യ

ഗ്രാ�മ തത്ര മഹാവ�ന മഹിഷപൂർ�വ്വ മംഗലാ�ഖ്യ ഗൃ�ഹ

ജാതശ്ശങ്കരനന്ദ�നാ ഗണിതവിന്നാരായണാ�ഖ്യാ ദ്വിജഃ

പ്രായശ്ചിത്തവിമർശിനീമരചയൽസ്മാർത്താപരാ�ധഷ്വിമാം.

എന്നു ത�ന്നപ്പറ്റി പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. �ദവരാതനും ഉദലനും പ്രവരർഷികളായ

വിശ്വാമിത്ര�ഗാത്രത്തിൽ ജനിച്ചവനും �പരുവനം ഗ്രാമത്തി�ല മഹിഷമംഗലത്തി

ല്ലത്തിൽ ശങ്കരൻനമ്പൂരിയു�ട പുത്രനും �ജ്യാതിശ്ശാസ്ത്രജ്ഞനുമായ നാരായണൻ

നമ്പൂരിയാണു് സ്മാർത്തപ്രായശ്ചിത്തവിമർശിനി രചിച്ചതു് എന്നു് ഈ പദ്യത്തിൽ

നിന്നു വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട�ല്ലാ. �ജ്യാതിഷത്തിൽ ഗുരു പിതാവുത�ന്നയായിരിക്കാം.

അ�ദ്ദഹം ഒ�രാത്തില്ലാത്ത നമ്പൂരിയായിരുന്നു എന്നും ഒരിക്കൽ ഒരു യാഗശാല

യിൽ യാഗം കാണുവാൻ കടന്നു�ചന്ന�പ്പാൾ അവി�ട സന്നിഹിതരായിരുന്ന

�വദികന്മാർ അ�ദ്ദഹ�ത്തബഹിഷ്കരിച്ചു�വന്നും ബാല്യത്തിൽ ധൂർത്തനായി നട

ന്നിരുന്നഅ�ദ്ദഹം അതിനു�ശഷം �ചാള�ദശത്തു�പായി മൂന്നു �വദങ്ങളിലും ആറു

ശാസ്ത്രങ്ങളിലും നിഷ്ണാതനായി തിരി�യ വന്നു എന്നും തദനന്തരം മ�റ്റാരു യാഗ

ശാലയിൽ �ചന്നു ത�ന്റ പൂർവ്വമീമാംസാപാണ്ഡിത്യം പ്രകാശിപ്പിച്ചു എന്നും അതി

നു�മൽ അ�ദ്ദഹ�ത്തക്കൂടാ�ത യാഗം കഴിക്കുവാൻ പാടി�ല്ലന്നു �കരളത്തി�ല

�വദികന്മാർ വിധിച്ചു എന്നും ഇക്കാലത്തും എവി�ട�യങ്കിലും യാഗ�മാ അഗ്ന്യാ

ധാന�മാ ഉ�ണ്ടങ്കിൽ മാന്യസ്ഥാനത്തു് ഒന്നാമതായി മഴമംഗലത്തി�നന്നു സങ്ക

ല്പിച്ചു് മഴമംഗലപീഠ�മന്നു പറയുന്ന ഒരു പലക വയ്ക്കാറു�ണ്ടന്നും പുരാവിത്തുകൾ

പറയുന്നു. ആഐതിഹ്യത്തിൽനിന്നു �വളി�പ്പടുന്ന ഒരു വസ്തുത അ�ദ്ദഹത്തിനു

ശ്രൌതസ്മാർത്തവിധികളിൽഅദ്വിതീയമായഅവഗാഹമുണ്ടായിരുന്നുഎന്നുള്ളതാ

ണു്. അതിനു പ്രായശ്ചിത്തവിമർശിനി പ്രത്യക്ഷലക്ഷ്യവും ത�ന്ന. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ

താമസം ആദ്യകാലത്തു �പരുവനത്തും പിന്നീടു തൃശ്ശിവ�പരൂരുമായിരുന്നു. പാറ

�മക്കാവിൽ ഒരു പുഷ്പകത്തായിരുന്നു അ�ദ്ദഹം സംബന്ധം �ചയ്തിരുന്നതു്. അന

ന്തരം ആ �ക്ഷത്രത്തി�ല ശാന്തിക്കാരനുമായി. ത�ന്റ പത്നിയായ ബ്രാഹ്മണിക്കു

�വണ്ടിയാണു് അ�ദ്ദഹം ബ്രാഹ്മണിപ്പാട്ടുകൾ നിർമ്മിച്ചതു്. നമ്പൂരി മരിക്കുന്നതിനു
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മുൻപു്ആശാന്തി �വണാട്ടുനമ്പൂരിക്കു �കാടുത്തു. അനന്തരംഊരകത്തു ഭഗവതിയു

�ട ഭക്തനായും രാജരാജൻഎന്നനാമ�ധയത്താൽവിദിതനായ �കാച്ചി മഹാരാ

ജാവി�ന്റആശ്രതനായും അ�ദ്ദഹം ജീവിതം നയിച്ചു. മഴമംഗലഭാണത്തിൽ നിന്നു

താ�ഴ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഭാഗം അതിനു �തളിവാണു്:

“അദ്യാഹമുദ്ദണ്ഡഭുജദണ്ഡവനഹിണ്ഡമാനമണ്ഡലാഗ്രസന്ദർശന സമയസ

ഞ്ജായമാനസന്ത്രാസഭരസന്നതവിപക്ഷരാ ജന്യമകുടതടഘടിതമണിനികരതാര

കാജാലപരിലസിതനഖചന്ദ്രബിംബസ്യ, സകലവിലാസിനീജനമ�നാമുകുരബിം

ബിതസുഭഗതര രൂപാമൃതസ്യ, നിഖിലനീതിശാസ്ത്രശാണദൃഷദു�ല്ലഖശാതതര മതി

സ്ഫുരിതകൃത്യാകൃത്യസ്യ, സുഭഗസാരസ്വതകുചകുംഭയുഗള സംഭൃതരസാസ്വാദമുദിത

ഹൃദയസ്യ,സുജാതവസുജാതസംപ്രദാനസംപ്രദാനീകൃതകവിജനകാമ�ധനുവദന

വിനിസ്സൃതവിസ്തൃതയ�ശാമയപയഃ പൂരപൂരിതഭുവനകടാഹസ്യ, മാടമഹാരാജാസ്യ

രാജരാജസ്യ നി�ദശാന്നിജചരണാരവിന്ദസന്തതസമാരാ ധനതല്പരജനകല്പല

തായമാനായാഃകല്പിതവലയാലയ വിഹാരായാ വലയാങ്കവാമാംഗമംഗലാലം

ക്രിയായാശ്ശിവകാമസുന്ദര്യാഃശ്രീകാമാക്ഷ്യാഃ കടാക്ഷനാളവിഗളദവിരളദയാമൃത

സദാ �സകപ്രഫുല് ലിതകവിത്വപാദ�പന �കനാപി നിബദ്ധം കമപി ഭാണം.”

ഗ്രന്ഥാവസാനത്തിൽ

“രാജൽകീർത്തിവിഭൂഷിതത്രിഭുവനഃ ശ്രീരാജരാജാഹ്വ�യാ

രാ�ജന്ദുഃക്ഷിതിമായുഗാന്തസമയം പായാദ�പതാപദം;

വാമാർദ്ധാർജ്ജിതപുണ്യപൂരലഹരീ �സാമാർദ്ധചൂഡാമ�ണഃ

കാമാക്ഷീ കുല�ദവതാ മമ ച സാ കാമപ്രസൂഃ കല്പതാം.”

എന്നും ഒരു പദ്യമുണ്ടു്. ഈ രാജരാജൻ 712 മുതൽ 740 വ�ര �കാച്ചിരാജ്യം പരി
പാലിച്ച വീര�കരളവർമ്മ മഹാരാജാവാ�ണന്നുഞാൻഊഹിക്കുന്നു. തദനന്തരം

പണ്ഡിതപാരിജാതവും കാശിക്കു്എഴുന്നള്ളിയതമ്പുരാൻഎന്ന�പരിൽസുവിദിത

നുമായ രാമവർമ്മമഹാരാജാവി�ന്റ അവലംബം നമ്മു�ട കവിക്കുസിദ്ധിച്ചു. അ�ദ്ദ

ഹത്തി�ന്റഅപദാനങ്ങ�ളഅനുകീർത്തനം �ചയ്യുന്നഒരുവിശിഷ്ടകാവ്യമാണു് രാ

ജരത്നാവലീയം ചമ്പു. രാമവർമ്മമഹാരാജാവു് 740 മുതൽ 776വ�ര രാജ്യഭാരം �ച
യ്തു. ഈ �തളിവുകൾ�കാണ്ടു നാരായണൻ നമ്പൂരിയു�ട കാലം ഉ�ദ്ദശം �കാല്ലം

700 മുതൽ 770 വ�രയാ�ണന്നുസാമാ�ന്യന നിർണ്ണയിക്കാവുന്നതാണു്.

കൃതികൾ

നാരായണൻനമ്പൂരിയു�ട കൃതികളായി സംസ്കൃതത്തിൽ (1) സ്മാർത്തപ്രായശ്ചിത്ത

വിമർശിനി, (2) മഹിഷമംഗലഭാണം, (3) രാസക്രീഡാകാവ്യം, (4) ഉത്തരരാമായണ

ചമ്പു, (5) വ്യവഹാരമാല ഇവയും, ഭാഷയിൽ (6) �നഷധചമ്പു, (7) രാജരത്നാവലീ

യം ചമ്പു, (8) �കാടിയവിരഹം ചമ്പു, (9) ബാണയുദ്ധം ചമ്പുഎന്നീ ചമ്പുക്കളും, (10)

രാസക്രീഡ, (11) വിഷ്ണുമായാചരിതം, (12) തിരുനൃത്തം, (13) ദാരുകവധം, (14) പാർ

വ്വതീസ്തുതി എന്നീ 5 ബ്രാഹ്മണിപ്പാട്ടുകളും നമുക്കു കിട്ടീട്ടുണ്ടു്. ഭാഷാഗ്രന്ഥങ്ങ�ളപ്പ

റ്റി മ�റ്റാരധ്യായത്തിൽപ്രസ്താവിക്കും. പ്രകൃതത്തിൽസംസ്കൃതകൃതിക�ളക്കുറിച്ചു മാ

ത്രം സ്വല്പം ഉപന്യസിക്കാം.

സ്മാർത്തപ്രായശ്ചിത്തവിമർശിനി

ഇതു യാഗാദി കർമ്മങ്ങളിൽ ആവശ്യ�പ്പടുന്ന പ്രായശ്ചിത്തവിധിക�ളപ്പറ്റി അഞ്ചു

പരി�ച്ഛദങ്ങളിൽ സവിസ്തരമായും �സാപപത്തികമായും പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഒരു
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മഹാനിബന്ധമാകുന്നു. പ്രസ്തുത വിഷയത്തിൽ ഇത്രമാത്രം പ്രാമാണ്യമുള്ള ഒരു

ഗ്രന്ഥം �കരളത്തിൽ �വ�റയില്ല. നാരായണൻ നമ്പൂരിക്കു �വ�ദശികങ്ങളും

�കരളീയങ്ങളുമായ സ്മൃതിഗ്രന്ഥങ്ങളിലുള്ള അത്ഭുതാവഹമായ അവഗാഹം വിമർ

ശിനിയിൽ സർവത്ര പരി�ശാഭിക്കുന്നു. പ്ര�യാഗസാരം, രജസ്വലാപഞ്ചദശകം

തുടങ്ങിയവയാണു് �കരളീയഗ്രന്ഥങ്ങൾ. പ്ര�യാഗസാരം മന്ത്രതന്ത്രങ്ങ�ളപരാമർ

ശിച്ചു് അജ്ഞാതനാമാവായ ഏ�താ ഒരു പ്രാചീനാചാര്യനാൽ രചിക്ക�പ്പട്ടിട്ടുള്ള

ഒരു വലിയ പ്രമാണഗ്രന്ഥമാകുന്നു. വിമർശിനിയിൽ

�ബാധായനം ച മന്വാദീനാശ്വലായന�മവ ച

പ്രണമ്യ ക്രിയ�തസ്മാർത്തപ്രായശ്ചിത്തവിമർശിനീ

എന്ന പ്രതിജ്ഞാപദ്യത്തിനു �മൽ ഗ്രന്ഥകാരൻ ഇങ്ങ�ന ഉപന്യസിച്ചു�കാണ്ടു

പു�രാഗമനം�ചയ്യുന്നു: “അത്രപ്രഥമമഗ്നിനാശകരാ �ദാഷാ ഉച്യ�ന്ത. തത്ര �ബാ

ധായ�നാ യജ്ഞപ്രായശ്ചിത്തമാഹ. അഥാ�താഽര�ണ്യാർവ്യാപത്തിം വ്യാഖ്യാ

സ്യാ�മാഽഷ്ടാഭിർന്നിമി�ത്തർവിനശ്യതി. അ�മധ്യശ്വപചചണ്ഡാ ലശൂദ്രവായസ

പതിതരാസഭരജസ്വലാഭിശ്ച സംസ്പർശ�നഽര�ണ്യാർവിനാശ ഇതി. അത്രാരണി

വിനാ�ശനാഗ്നിവിനാ�ശാപ്യുക്തഃ. ഉഭ�യാഃ കാര്യകാരണസംബന്ധസദ്ഭാവാൽ.

തദുക്തം പ്രായശ്ചിത്തസമുച്ച�യ, അരണിവിനാ�ശനാഗ്നി വിനാശ ഉക്തഇതി.”

“ചതുശ്ശബ്ദാർത്ഥ�സ്യാപസർജ്ജനമിതി പാണിനിവചനാദാഗതാഃ” എന്നും

മറ്റുമുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ ത�ന്റ ഗാഢമായ വ്യാകരണജ്ഞാന�ത്തയും അ�ദ്ദഹം പ്ര

ദർശിപ്പിക്കുന്നുണ്ടു്. വിമർശിനിക്കു മഹാമ�ഹാപാധ്യായൻ �കാടുങ്ങല്ലൂർ ഭട്ടൻ

�ഗാദവർമ്മത്തമ്പുരാ�ന്റ ഒരു വ്യാഖ്യാനമുണ്ടു്.

മഹിഷമങ്ഗലം ഭാണം

മറ്റു ഭാണങ്ങ�ള�പ്പാ�ല നാരായണൻനമ്പൂരിയു�ട ഭാണത്തിനും പ്ര�ത്യകമായ

ഒരു സംജ്ഞയില്ലാത്തതിനാൽ അതി�ന മഹിഷമംഗലഭാണം എന്നു പറഞ്ഞുവ

രുന്നു. അതു കവിയു�ട യൌവനാരംഭത്തി�ല ഒരു കൃതിയായിരിക്കണം. �കരള

ത്തി�ല ഭാണങ്ങളു�ട ചരിത്രത്തിൽ വിടനിദ്ര കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തസ്ഥാനമാണു്

അതിന്നുള്ളതു്. കവിതാഗുണം�കാണ്ടു് അതു കനിഷ്ഠികാധിഷ്ഠിതമായിത്ത�ന്ന നി

ല�കാള്ളുകയും �ചയ്യുന്നു. മാതൃക കാണിക്കുവാൻ ചില പദ്യങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കാം:

ഗദ്യമാതൃക മുൻപുത�ന്നപ്രദർശിപ്പിച്ചുകഴിഞ്ഞുവ�ല്ലാ.

ഒരു സുന്ദരി

“ഉപചിതമിവ ഭാഗ�ധയമ�ക്ഷ്ണാ-

രുരസിജഭാരമുദാരമുദ്വഹന്തീ

മദതരളമരാളരാജകാന്താ-

മധുരഗതാ മമ സമ്മദം വിധ�ത്ത.”

നായികയു�ട വിരഹാവസ്ഥ

“ആളിനാംവച�നസ്ഥിതിംനകുരു�ത; �കളീശുകം �നക്ഷ�ത;

വ്യാളീതി സ്തനമണ്ഡ�ല നസഹ�ത ദത്താം മൃണാളീലതാം;

വ്രീളാവിഹ്വലചിത്തവൃത്തി വിഗളദ്ബാഷ്പാംബു, സാ�കവലം

ബാലബാലശിരീഷ�കാമളതനുശ്ശയ്യാഗൃഹം �സവ�ത.”

ഒരു യുവതിയു�ട �കശപാശം
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“കുടിലമസിത�മഘച്ഛായമാ�ഭാഗഭാജം

ചികുരമധികദീർഘം ലംബമാനം വഹന്തീ

പരിലഘയതി പശ്ചാദ്ഭാഗകാന്ത്യാപി �ധര്യം

ന ഹി ഗുളഗുളികായാ: ക്വാപി മാധുര്യ�ഭദഃ.”

�തച്ചുകുളിക്കാൻ�പാകുന്ന ഒരു യുവതി

“അർദ്ധാലക്ഷ്യമ�നാഹ�രാരുയുഗളം നാത്യായതം ബിഭ്രതീ

വാസഃ �പ്രാഷിതഭൂഷ�ണരവയ�വഃ കാന്തിംകിരന്തീപരാം

�തലാഭ്യക്തതനുർന്നിബദ്ധചികുരാ താംബൂലഗർഭാനനാ

വാപീംസ്നാതുമി�താ നിജാന്നിലയാനാന്നിര്യാതി ശാ�താദരീ.”

ഒരു ഗർഭിണിയു�ട വിചാരം

“സന്താനലാഭം സഞ്ചിന്ത്യ പ്രസാദമയ�ത മനഃ

ദൂയ�ത ച പുനർന്നവ്യയൌവനാപായശങ്കയാ.”

‘രാജൽകീർത്തി’ ഇത്യാദി പദ്യത്തി�ല ‘ആയുഗാന്തസമയം’ എന്ന പദം കലിദിന

സൂചകമാ�ണന്നുചിലർ സങ്കല്പിക്കുന്നതുപ്രമാദംത�ന്ന. അതു പരമാർത്ഥമാ�ണ

ങ്കിൽ ഭാണത്തി�ന്റ നിർമ്മിതി �കാല്ലം 390-ആണ്ടിലാ�ണന്നുവ�രണ്ടതാണ�ല്ലാ.

രാസക്രീഡാകാവ്യം

രാസക്രീഡ അന്യാദൃശമായ ശബ്ദഭംഗി�കാണ്ടു് അനുവാചകന്മാ�ര �കാൾമയിർ

�ക്കാള്ളിക്കുന്ന ഒരു ഖണ്ഡകാവ്യമാകുന്നു. പ്രസ്തുത കാവ്യത്തി�ല പദ്യങ്ങ�ളല്ലാം

വസന്തതിലകവൃത്തത്തിലാണു് നിബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നതു്. അതിലും വലയാധീശ്വരി

യു�ട വന്ദനമുണ്ടു്. ചില പദ്യങ്ങൾ ചുവ�ട �ചർക്കുന്നു:

“ആതുംഗമസ്തകമനസ്തമിതാനുഭാവ-

മാതങ്കഭാരഹരമംഘ്രിസ�രാജഭാജാം

�മാദങ്ക�രാതു ശിവ�യാസ്സുകൃ�തകമത്യം

മാതംഗമാനുഷവപുർമ്മഹിതം മ�ഹാ നഃ.”

“പ്രാ�ലയശംഖകുസുമസ് ഫടികാവദാതാം

ബാ�ലന്ദുമണ്ഡിതമ�നാജ്ഞകിരീടഭാരാം

ആ�ലാകയാമി മനസാ വചസാം സവിത്രീം

നാളീക�യാനിവദനാംബുജ�കളിഹംസീം.”

“പാരപ്രയാണസുഹൃദസ്സകലാഗമാനാം

പാപാംബുരാശിപരി�ശാഷവിധൌ ധുരീണാഃ

പായാസുരാധിഹര�ണ ഭജതാം പ്രവീണാഃ

പാദാരവിന്ദതലപാംസുകണാ ഗുരൂണാം.”

“വന്ദാരു�ദവകുലമൌലിവിരാജമാന-

മന്ദാരമാല്യമധുവാസിതപാദപീഠം

വന്ദാമ�ഹ വലയമന്ദിരവാസ�ലാലം

ചന്ദ്രാവതംസവപുരർദ്ധത�പാവിലാസം.”

“ശബ്ദാഗ�മഷുസുല�ഭാ ന പരിശ്ര�മാസ്തി

വിദ്വൽപ്ര�മാദജന�കാ ന ഗിരാം വിലാസഃ
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ഉ�ദ്വലമന്തരുദിതാ സരസീരുഹാക്ഷ-

ഭക്തിഃ പരം ജനമിമം മുഖരീക�രാതി.”

“ഉ�ദ്യാഗവത്യുഡുഗണാധിപതാവു�ദതു-

മു�ദ്വലകൌതുകഭരാസ്തരസാ ച�കാരാഃ

ആ�തനി�ര ഗളഗുഹാഗളി�തരമ�ന്ദഃ

�കാലാഹ�ലഃ കമുദിനീമപനീതനിദ്രാം.”

“മ�ന്ദാന്മിഷൽകുസുമവിഭ്രമമഞ്ജുഹാസാ

ചന്ദ്രാതപപ്രസരചന്ദനചർച്ചിതാംഗീ

വൃന്ദാവനസ്യ സുഭഗാ വിതതാന ലക്ഷ്മീർ-

ന്നന്ദാത്മജസ്യ ഹൃദ�യ പരമം പ്ര�മാദം.”

ഉത്തരരാമായണചമ്പു

ഉത്തരരാമായണചമ്പുവി�ല ഒരുസ്തബക�മകണ്ടുകിട്ടീട്ടുള്ളു. ആകാവ്യത്തിനും രാ

സക്രീഡയ്ക്കും തമ്മിലുള്ള രചനാവിഷയകമായ ഏ�കാദരസ�ഹാദരത്വം വിശദമാ

ണു്. �പാ�രങ്കിൽ താ�ഴക്കാണുന്ന ചമ്പൂപദ്യങ്ങൾ ആ ബന്ധ�ത്തപ്രസ്പഷ്ടമായി

ഉൽ�ഘാഷിക്കുകയും �ചയ്യുന്നു:

“വന്ദാരു�ദവഗണമൌലിവിരാജമാന-

മന്ദാരസൂനസുരഭീകൃതപാദപീഠാം

സംഭാവയാമി ഹൃദ�യനസരസ്വതീം താ-

മം�ഭാജ�യാനിവദനാംബുജരാജഹംസീം.”

“ഹസ്താരവിന്ദധൃതപുഷ്പശ�രക്ഷുചാപ-

പാശാംകുശാനരുണഭൂഷണമാല്യ�ലപാൻ

വന്ദാമ�ഹ വലയമന്ദിരവാസ�ലാലാം

ശ്ചന്ദ്രാവതംസവപൂരർദ്ധത�പാവിലാസാൻ.”

ഈഗ്രന്ഥത്തിൽനിന്നു കവിക്കു ‘കൃഷ്ണൻ’ എ�ന്നാരു ഗുരുവുണ്ടായിരുന്നതായി �വ

ളി�പ്പടുന്നു:

“യ�ശാദയാമണ്ഡിതാത്മാ യ�ഥഷ്ടദുഘ�ഗാധനഃ

ജയത്യ�മയമഹിമാ കൃഷ്ണഃ കൃഷ്ണ ഇവാപരഃ,

ശ്രുതിര്യം ശ്രുതസമ്പന്നമാശ്രിത്യാശ്രിതവത്സലം

രമയത്യമ�ലരം�ഗരതിരമ്യപദക്രമാ.

തൽകൃപാവാരിസമ്പർക്ക�രാഹത്സാരസ്വതാംകുരഃ

ചരിതം രാമചന്ദ്രസ്യ രചയാമ്യഹമുത്തരം.”

�വദ�വദാംഗവിജ്ഞനായ ഈ ഗുരുവി�നപ്പറ്റി ഒരറിവും ലഭിക്കുന്നില്ല. പ്രസ്തുത

ചമ്പുവിൽനിന്നു് ഒരു ഗദ്യത്തി�ല ഏതാനും പംക്തികളും ചില പദ്യങ്ങളും ഉദ്ധരി

ക്കാം.
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ഗദ്യം

“ . . . സത്യ�ലാകമിവ വിരാജമാനപത്മാസനം, �വകുണ്ഠ�ലാകമിവ പ്രകടിതര
ഥാംഗവിലാസം,�കലാസമിവനൃത്യന്നീലകണ്ഠം, രാമായണമിവകുശല�വാപസ്കൃ

തം, മഹാഭാരതമിവ മഹിതാർജ്ജുനധാർത്തരാഷ്ട്രം, ശ്രീഭാഗവതമിവ ശുകവചന

മ�നാരമം, സംഖ്യാ�പതപത്രജാലസമന്വിതമപി സപ്തപത്രപരിഭാസുരം, പ്രഹ്ലാദ

ജനകമപി സുര�താപ�ശാഭിതം, സകലപ്രിയങ്കരമപി സകല വിപ്രിയങ്കരം, അഖി

�ലന്ദ്രിയസുകൃതാ�ഭാഗമാരാമഭൂഭാഗം . . . ”

പദ്യങ്ങൾ,ഔദ്ധത്യപരിഹാരം

“യദ്യസ്തി കശ്ചന കൃ�ശാപി ഗു�ണാ മദീ�യ

കാ�വ്യ കൃതസ്സഫലഏവ നനുപ്രയാസഃ

ജിഹ്വാം ന �ചദപി ബലാന്ന നിവാരയാമി

പാപക്ഷ�യാ ഭവതി യൽ പരിഹാസ�യാഗാൽ.”

ശ്രീരാമൻ ഹനൂമാ�നാടു്

“പ്രാണസ്സമസ്തജഗതഃ പവനഃ പിതാ �ത,

ചക്ഷുസ്ത�ഥഷ ഭഗവാൻ ഗുരുരംശുമാലീ

ഇത്ഥം വദന്തി ഭുവി �വദ്യവി�ദാ മഹാ�ന്താ

മ�ന്യ ദ്വയം പുനരിദം മമ തു ത്വ�മവ.”

വസന്താഗമം

“ഉദ്ധൂള്യ ദിക്ഷു നവപുഷ്പപരാഗചൂർണ്ണ-

മുച്ചാടനായ വനിതാജനമാനരാ�ശഃ

മന്ദം മധുവ്രതവിരാവമയം മഹാത്മാ

മന്ത്രം ജജാപ മലയാനിലമന്ത്രവാദീ.”

അരു�ണാദയം

“രക്താർദ്രപീനപരിലംബിപ�യാധരാഢ്യാ

ചി�ത്ത ഭയം വിദധതീ ജനകാത്മജായാഃ

�കളീവി�രാധമക�രാൽസഹസാസ�മത്യ

സന്ധ്യാ പു�രവ ഭഗിനീ ദശകന്ധരസ്യ.”

�കരളീയസംസ്കൃതകവികളു�ട മദ്ധ്യത്തിൽഎത്ര മഹനീയമായ ഒരുസ്ഥാനമാണു്

നാരായണൻനമ്പൂരിക്കുള്ള�തന്നു് ഇനി പ്ര�ത്യകമായി പറ�യണ്ടതില്ല�ല്ലാ.

വ്യവഹാരമാല

ദക്ഷിണഭാരതത്തിൽ വ്യവഹാരകാര്യങ്ങൾക്കു പ്രമാണഭൂതങ്ങളായി വിജ്ഞാ�ന

ശ്വര�ന്റ യാജ്ഞവല്ക്യസ്മൃതിവ്യാഖ്യയായ മിതാക്ഷരയ്ക്കുപുറ�മ പരാശരമാധവീയം

(മാധവാചാര്യരു�ട പരാശരസ്മൃതിവ്യാഖ്യ), വരദരാജ�ന്റ വ്യവഹാരനിർണ്ണയം, �ദ

വണ്ണഭട്ട�ന്റ സ്മൃതിചന്ദ്രിക, പ്രതാപരുദ്രഗജപതിയു�ട സരസ്വതീവിലാസം എന്നി

ങ്ങ�ന നാലു നിബന്ധങ്ങളുണ്ടു്. സരസ്വതീവിലാസം �കാല്ലം 695-ആണ്ടിടയ്ക്കാണു്
ആവിർഭവിച്ചതു്. അതിൽ വ്യവഹാരനിർണ്ണയ�ത്ത അനുസ്മരിയ്ക്കുന്നുണ്ടു്. പരാശ

രമാധവീയത്തി�ന്റ ആവിർഭാവം ക്രി. പി. പതിനാലാംശതകത്തിലാ�ണന്നുള്ളതു
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സുവിദിതമാണ�ല്ലാ. വ്യവഹാരമാല പരാശരമാധവീയ�ത്തയും വ്യവഹാരനിർണ്ണ

യ�ത്തയും ഉപജീവിക്കുന്നു. ഈ കൃതി മഴമംഗലത്തി�ന്റതാ�ണന്നു ചില പഴയ

പുസ്തകങ്ങളിൽ �രഖ�പ്പടുത്തിക്കാണുന്നു. നാരായണൻനമ്പൂരിയാണു് പ്ര�ണതാ

�വന്നു് എനിക്കു പ്രായശ്ചിത്തവിമർശിനി വായിച്ചതിനു�മൽ അനുമാനിക്കുവാൻ

�താന്നുന്നു. 671-ലാണു് അതി�ന്റ നിർമ്മിതി എന്നു ചിലർ പറയുന്നതു് നിർമ്മൂല

മാകുന്നു. സിവിലായും ക്രിമിനലായും ഉണ്ടാകുന്ന �കസ്സുകൾ തീരുമാനിക്കുവാൻ

�കരളത്തിൽ അതിനുമുമ്പു് അത്തരത്തിൽ �ക്രാഡീകൃതമായ ഒരു നിയമഗ്രന്ഥമി

ല്ലായിരുന്നതിനാൽ ആ ന്യൂനത പരിഹരിക്കുന്നതിനു�വണ്ടിയാണു് മഴമംഗലം പ്ര

സ്തുത നിബന്ധം രചിച്ചതു്. പ�ക്ഷ അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ പുരസ്കർത്താക്കന്മാരായ രണ്ടു

�കാച്ചിമഹാരാജാക്കന്മാരിൽ ഒരാളു�ട �പ്രരണഅതിനുണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം. വ്യ

വഹാരദർശനവിധി, പ്രാഡ്വിവാകധർമ്മം, സഭാസ�ഭ്യാപ�ദശം മുതലായി പല

ഉപക്രമവിഷയങ്ങ�ളയുംപറ്റി പ്രസ്താവിച്ചതിനാൽ ആചാര്യൻ (1) ഋണാദാനം, (2)

അസ്വാമിവിക്രയം, (3) സംഭൂയ സമുസ്ഥാനം, (4) ദത്താപ്രദാനികം, (5) അഭ്യു�പ

ത്യാശുശ്രുഷ, (6) �വതനാനപാകർമ്മം, (7) സ്വാമിപാലവിവാദം, (8) സമയാന

പാകർമ്മം, (9) വിക്രിയാസമ്പാദനം, (10) ക്രീത്വാനുശയം, (11) സീമാവിവാദം, (12)

വാക്പാരുഷ്യം, (13) ദണ്ഡപാരുഷ്യം, (14) �സ്തയം, (15) സാഹസം, (16) സ്ത്രീസംഗ്ര

ഹണം, (17) ദായവിഭാഗം, (18) ദ്യൂതസമാഹ്വയം, (19) പ്രകീർണ്ണകം എന്നിങ്ങ�ന

പ�ത്താൻപതു പ്രകരണങ്ങളിലായി സകല വ്യവഹാരങ്ങ�ളയും ഉൾ�പ്പടുത്തി

അവ�യസംക്ഷിപ്തമായും സമഞ്ജസമായും നിരൂപണം�ചയ്യുന്നു. കീർണ്ണകം (പല

വക) ഒഴിച്ചാൽ പതി�നട്ടു പ്രകാരത്തിലാണു് വ്യവഹാരങ്ങൾ ഉത്ഭവിക്കുന്ന�തന്നു

കാണാം. പ്രസ്തുത നിബന്ധത്തിൽ ആ�ക 1234 �ശ്ലാകങ്ങളുണ്ടു്. അവ പല സ്മൃ
തികാരന്മാരു�ടയും ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽനിന്നു് ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ളവയാണു്. പ്ര�ണതാവി�ന്റ

പ്രതിജ്ഞത�ന്ന

“മനുമുഖ്യസരസ്സമുദ്ഭ�വ-

സ്സുകുമാ�രഃ പ്രസ�വർവ�ചാമ�യഃ

ത്രിദിവാപ്തിഫ�ലർന്നൃ�പാചിതാം

രചയാമി വ്യവഹാരമാലികാം.”

എന്നാകുന്നു. മനു, വസിഷ്ഠൻ, വ്യാസൻ, നാരദൻ, യാജ്ഞവല്ക്യൻ, കാത്യായനൻ,

പിതാമഹൻ, യമൻ, വിഷ്ണു, ഉശനസ്സു്, ഗൌതമൻ, ആപസ്തംബൻ, �ബാധായനൻ,

വിശ്വാമിത്രൻ, ഭരദ്വാജൻ, �ദവലൻ, ശംഖൻ, ഹാരീതൻ, കാശ്യപൻ, ബൃഹസ്പതി,

സംവർത്തകൻഎന്നിങ്ങ�ന പല പൂർവ്വാചാര്യന്മാരു�ടയും ഗ്രന്ഥങ്ങ�ളഅ�ദ്ദഹം

ഉപജീവിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

വ്യവഹാരമാലയ്ക്കു ഭാഷയിൽ സംക്ഷിപ്തമായി ഒരു പദ്യവിവർത്തനവും ഗദ്യ

ത്തിൽ ഒരു തർജ്ജമയും കാണ്മാനുണ്ടു്. ഗദ്യം 984-ആണ്ടു് ഒരു ദ്രാവിഡബ്രാ

ഹ്മണൻ നിർമ്മിച്ചതാണു്. ഇവയു�ട സ്വരൂപ�ത്തപ്പറ്റി പിന്നീടു് പ്രതിപാദിക്കും.

ക്രി. പി. പ�ത്താൻപതാംശതകത്തി�ന്റആരംഭത്തിലാണ�ല്ലാആം��യസമ്പ്രദാ

യത്തിൽ വ്യവഹാരങ്ങൾക്കുവിധി കല്പിക്കുന്നതിന്നുള്ള �കാടതികൾ �കരളത്തിൽ

സ്ഥാപിയ്ക്ക�പ്പട്ടതു്. അതുവ�ര 250 വർഷക്കാല�ത്തക്കുപ്രാഡ്വിവാകന്മാർക്കു ശര

ണീകരണീയമായിരുന്ന നിയമഗ്രന്ഥം വ്യവഹാരമാല മാത്രമായിരുന്നു. ക്രി. പി.

പത്താംശതകത്തിൽഅതിനുപുറ�മ ചില ചട്ടവരി�യാലകളും മററുംകൂടി ഉപനിയ

മസ്ഥാനത്തിൽ ഉത്ഭവിക്കുകയുണ്ടായി.
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�വദാന്താചാര്യൻ, കാവ്യപ്രകാ�ശാ�ത്തജിനി

അലങ്കാരശാസ്ത്രത്തിൽ അത്യന്തം പ്രമാണഭൂതമായ ഒരു ഗ്രന്ഥമാകുന്നു കാവ്യപ്ര

കാശം. ആഗ്രന്ഥത്തി�ന്റപ്ര�ണതാവും കാശ്മീര�ദശീയനുമായ മമ്മടഭട്ടൻക്രി. പി.

പതി�നാന്നാംശതകത്തി�ന്റ മധ്യത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നു. പത്തുല്ലാസങ്ങളിൽ നാ

ടകപ്രകരണ�മാഴി�ക �ശഷം സാഹിത്യസംബന്ധമായുള്ള സകല വിഷയങ്ങ

�ളയുംപറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്ന പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥത്തിൽ ദശ�മാല്ലാസത്തി�ല പരികരാ

ലങ്കാരാവധിയുള്ള ഭാഗം മമ്മടനും അവശിഷ്ടമായ അല്പാംശം അല്ലടനും രചിച്ചു.

കാവ്യപ്രകാശത്തി�നന്നതു�പാ�ല അത്ര വള�ര ടീകകളും ടിപ്പണികളും �വ�റ

യാ�താരലങ്കാരഗ്രന്ഥത്തിന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ആദ്യ�ത്ത വ്യാഖ്യാനം �ജനനായ

മാണിക്യചന്ദ്ര�ന്റ “സ�ങ്കത” മാണു്. അ�ദ്ദഹം ക്രി. പി. പന്ത്രണ്ടാംശതകത്തി�ന്റ

മധ്യത്തിൽജീവിച്ചിരുന്നു. “കാവ്യപ്രകാശസ്യകൃതാഗൃ�ഹഗൃ�ഹടീകാസ്തഥാ�പ്യഷ

ത�ഥവ ദുർഗ്ഗമഃ” എന്നു് ആ ഗ്രന്ഥത്തിനു് ആദർശ�മന്ന വ്യാഖ്യാനം നിർമ്മിച്ച

മ�ഹശ്വരൻഅഭിപ്രായ�പ്പടുന്നു.

�വദാന്താചാര്യർ രവിവർമ്മസംജ്ഞനായ ഒരു �കാച്ചിമഹാരാജാവി�ന്റയും,

അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ അനന്തിരവനും അക്കാല�ത്ത യുവരാജാവുമായ വീര�കരളവർ

മ്മത്തമ്പുരാ�ന്റയുംആശ്രിതനായിതാമസിച്ചകാലത്തുകാവ്യപ്രകാശത്തിനുരചിച്ച

ഒരു വിപുലവും വിശദവുമായ വ്യാഖ്യയാണു് പ്രകാ�ശാ�ത്തജിനി. അർത്ഥാലങ്കാ

രങ്ങൾക്കുള്ള ഉദാഹരണ�ശ്ലാകങ്ങ�ളല്ലാം രവിവർമ്മപ്രശസ്തിപരങ്ങളാകയാൽ

അതി�ല ദശ�മാല്ലാസത്തിനു രവിരാജയ�ശാഭൂഷണംഎന്നും �പരുണ്ടു്. �വദാന്ത

�ദശികർ �താണ്ഡമണ്ഡലത്തി�ന്റ തലസ്ഥാനമായ കാഞ്ചീപുരത്തി�ല ഒരു�വ

ഷ്ണവബ്രാഹ്മണനായിരുന്നു. അ�ദ്ദഹം ത�ന്റ ചരിത്ര�ത്തയും താൻ ഉ�ത്തജിനി

നിർമ്മിക്കുന്നതിന്നുള്ള കാരണ�ത്തയും കുറിച്ചു താ�ഴ ഉദ്ധരിക്കുന്ന �ശ്ലാകങ്ങളിൽ

പ്രസ്താവിക്കുന്നു:

“രാ�മ�ണവ ഗുണാക�രണ മഹതാ വം�ശാ ര�വഃ ശ്രീമതാ

കൃ�ഷ്ണ�നവ യ�ദാര�ശഷജഗതാമാ ധാരതാമഞ്ചതാ

ശ്രീ�കാച്ചീശിതുരന്വ�യാഽവനിത�ല പു�ണ്യന �യനാധുനാ

ധ�ത്തസർവ്വകു�ലാത്തമത്വമമ�ലാ ഭാതീഹ �സായം രവിഃ

വിരാട്�ശ്വതച്ഛത്രപ്രസൃമരയശാ �ലഖരമണീ-

ജനാഭീഷ്ട�പ്ര�യാവിതരണഭുജാദണ്ഡമഹിമാ

മി�ഥാംകൂരക്ഷീരാർപ്പണഭരിതദാനവ്യസനിത-

സ്വരുർവീരുഡ്�ധനൂ രവിധരണിപാ�ലാ വിജയ�ത.

സംഗീതാഗമപാര�ഗാ വിതരണീ സാഹിത്യസൌഹിത്യഭൂ-

ശ്ശുരസ്സജ്ജനരക്ഷ�ണകനിപുണശ് ശ്രീമാൻ രവിക്ഷ്മാപതിഃ

യസ്തസ്യ സ്വസുരാത്മ�ജാഽഖിലസുധീജാഗദ്യമാനപ്രഥാ-

ശാലീ �യാ ഭുവി വീര�കരളധരാജാനിസ്സ �ജഗീയ�ത.

നൃപസ്സ വീര�കര�ളാരി�കളിപശ്യ�താഹര-

പ്രതാപ�ശാഭമാനമാന�വന്ദ്ര വൃന്ദ�ശഖരഃ

കദാചിദാഗ�താ മുകുന്ദവന്ദനായസംഗമ-

സ്ഥ�ല നിരങ്കചന്ദ്രബിംബസുന്ദരാനനസ്സുധീഃ.
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തുണ്ഡീരക്ഷിതിമണ്ഡലമണ്ഡനകാഞ്ചീപുരാദിഹായാതം

�വദാന്ത�ദശികം ബുധ�മക്ഷത ദിക്കൂലമുദ്രുജസമജ്ഞം.

മംഗലസംഗമരം�ഗ തം ഗുരുമവ�ലാക്യ വീര�കരളരാട്

സ്മിതരഞ്ജിതമുഖമണ്ഡലി വചനം രചനാമ�നാഹരം ന്യഗദതു്.

വിദ്വജ്ജനമകുടീമണിരഞ്ജിത ചരണാബ് ജനഖരഗംഭീര!

വാ�ഗ്ദവതാവതാര! ത്വം ശൃണു വചനം സമസ്ത�ലാകഹിതം.

തൌതാദിക�നയായിക�വയാകരണാ ദിവാദിസിദ്ധാ�ന്തഃ

ദുരധിഗമസ്യ വി�ധഹി വ്യാഖ്യാം കാവ്യപ്രകാശസ്യ.

ഇത്ഥം നി�ദശതസ്തസ്യ രാ�ജ്ഞാ �വദാന്ത�ദശികഃ

പ്രകാ�ശാ�ത്തജിനീം നാമ ടീകാമാധാതുമുദ്യതഃ.

വസുന്ധരാകലിതത�പാധനപുരന്ദ�രണസനന്ദനാ

വതാ�രണ�യായമസ് തൂയത-

യച്ഛാസ്ത്രം �യനസമ്യക് പഠിതമുരുദൃഢം

പാഠിതം വാഗ്വി�ധയം

ക്ണുപ്തം ത�ത്രവ തസ്യ പ്രതിഭടകരി�ണാ

ഗർവഭംഗം വിതന്വൻ

നാനാതന്ത്രസ്വതന്ത്രശ്ചരതി ബുധജനാ-

സ്വാദ്യഗംഭീരസൂക്തിർ-

�വദാന്താചാര്യസിം�ഹാ വിസൃമരസുയശഃ-

�കസരഃ �കര�ളാർവ്യാം.

ത�ഥവ മഹാകവിമന്ത്രവാദിശിഖാമണിനാ വാമന-

ഭൂസു�രണാപി പ്രാശംസി-

�വദാന്താചാര്യസൂ�ര്യാദയമനുസമഭൂൽ

സാധുചക്രപ്രഹർ�ഷാ

ദുർ�ല്ലാ�കാലൂകപൂഗഃ സമജനി വിഗതാ-

�ലാകഹൃ�ച്ഛാകമൂകഃ

വിദ്യാധ്വന്യധ്വനീനാ ഭുവി ഫലിതദൃശഃ

�സ്വരസഞ്ചാരദക്ഷാ

ദിക്ഷു ദ്രാക് ക്ഷുദ്രഭാസാമതിരയമധുനാ

പ്രാപ്യസത്താമസത്താ.

ഇതി സ താദൃശഃ

ഭാരദ്വാജാന്വയാം�ഭാനിധിജനനജൂഷഃ

ശ്രീനിവാസാധ്വരീ�ന്ദാ-

സ്സംജാതസ്സർവവിദ്യാജലധികലശജഃ

ശ്രീനൃസിംഹാനു�ജാ യഃ

ശ്രീ�കാച്ചീരാജസിംഹാസനനിലയസുധീ

ചക്രവർത്തീ ബു�ധാസൌ

�വദാന്തചാര്യനാമാ രചയതി വിവൃതിം

വ്യക്തകാവ്യപ്രകാശാം.
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കാവ്യപ്രകാ�ശലങ്കാരമീമാംസാന്യായമാംസ�ള

വ്യാചിഖ്യാ�സാജ്ജിഹീ�ത �മ തർ�ക്കാപക്രമകർക്ക�ശ.

കവിതാർക്കികസിംഹസ്യ പ്രതിവാദിഭയങ്കരസ്യ സർവഗു�രാഃ

കരുണാ പരാംകുശമു�നസ്സരണാ�വതസ്യ ശരണയതു.”

ഗ്രന്ഥാവസാനത്തിൽ ചുവ�ട �ചർക്കുന്നകുറിപ്പും കാണുന്നു:

“ഇതി ശ്രീഭാരദ്വാജകുലജലധികലാനിധി – �ഗാപപു�രാപകണ്ഠഹംസഗമനാംബികാ

നിവാസഗുരുശരഗ്രാമാധിരാജകൃത ഗംഗാസ്നാനാഗ്നി�ഷ്ടാമാദിനിത്യാന്നദാനസരസ്വതീ

സ�ഹാദര ശ്രീനിവാസാധ്വര്യുവരതനയ – സർവ്വജ്ഞനൃസിംഹ�ദശികസഹജവാ�ഗ്ദവ

താവരപ്രസാദാധിഗത ചതുർവ്വിധകവിത്വഷഡ്ഭാഷാസിംഹാസന – തർക്കവിദ്യാഭിനവ

ഗൌതമപ്രാഭാകരസരണി പ്രഭാകര – ശാബ്ദികശിഖാമണി – ധ്വനിമാർഗ്ഗാധ്വനീന-

ദുർവ്വാദിഗർവ്വതൂലവാതൂല – പഞ്ചമതീഭഞ്ജന – �വഷ്ണവരാദ്ധാന്തപ്രതിഷ്ഠാപക സർവ

തന്ത്രസ്വതന്ത്ര – ശ്രീ�വദാന്തവിരചിതായാം സർവടീകാവിഭഞ്ജിന്യാം പ്രകാ�ശാ�ത്ത

ജിന്യാം കാവ്യപ്രകാശടീകായാം . . . ”

ഈ ഉദ്ധാരങ്ങളിൽനിന്നു് അ�ധാനിർദ്ദിഷ്ടങ്ങളായ വസ്തുതകൾ �വളി�പ്പടു

ന്നു. �താണ്ഡമണ്ഡലത്തിൽ �ഗാപപുരം എന്ന സ്ഥലത്തിനു സമീപം ‘ഹംസഗ

മന’ എന്ന �ദവിയു�ട �കന്ദ്രസ്ഥാനമായി ഗുരുശരം എ�ന്നാരു ഗ്രാമമുണ്ടു്. ആ

ഗ്രാമത്തി�ല പ്രഭുവി�ന്റ ഔദാര്യത്താൽ ഗംഗാസ്നാനവും അഗ്നി�ഷ്ടാമാദിയാഗ

ങ്ങളും അനുഷ്ഠിക്കുകയും “നിത്യാന്നദാനസരസ്വതി” എന്ന ബിരുദം ലഭിക്കുകയും

�ചയ്ത ഒരു മഹാ�ന്റ സ�ഹാദരനും ഭാരദ്വാജ�ഗാത്രജനുമായ ശ്രീനിവാസമഖിയു

�ട പുത്രനാണു് �വദാന്താചാര്യർ. അ�ദ്ദഹത്തിനു നൃസിംഹസംജ്ഞനായ ഒരു

സ�ഹാദരനുണ്ടായിരുന്നു. നാലു പ്രകാരത്തിലുള്ള കവിത്വത്തിലും ആറു ഭാഷക

ളിലും പ്രാചീനവും നവീനവുമായ ന്യായം, പ്രഭാകരമീമാംസ, വ്യാകരണം എന്നീ

ശാസ്ത്രങ്ങളിലും നിഷ്ണാതനും, ധ്വനിമാർഗ്ഗാനുയായിയും �വഷ്ണവമതപ്രതിഷ്ഠാപക

നുമായ �വദാന്താചാര്യർ കാഞ്ചീപുരത്തുനിന്നു �കാച്ചിരാജ്യത്തു വന്നു് അവിട�ത്ത

രവിവർമ്മമഹാരാജാവി�ന്റ ആസ്ഥാനപണ്ഡിതന്മാരിൽ അഗ്രഗണ്യനായിത്തീർ

ന്നു. ഒരിക്കൽ രവിവർമ്മാവി�ന്റ ഭാഗി�നയനായ വീര�കരളവർമ്മത്തമ്പുരാൻ

ഇരിഞ്ഞാലക്കുട കൂടൽമാണിക്യം �ക്ഷത്രത്തിൽ �ദവാരാധനത്തിനായി എഴുന്ന

ള്ളിയ�പ്പാൾ ആചാര്യർ അവി�ടയുണ്ടായിരുന്നു. പണ്ഡിതനായ ആ തമ്പുരാൻ

കാവ്യപ്രകാശത്തിനു സംശയ�ച്ഛദിയും സുഗമവുമായ ഒരു വ്യാഖ്യാനം നിർമ്മിക്ക

ണ�മന്നു് അവി�ട�വച്ചു് ആജ്ഞാപിക്കുകയാൽഅ�ദ്ദഹംആകൃത്യത്തിൽ വ്യാപൃ

തനായി. �വദാന്ത�ദശികരു�ട �വദുഷ്യ�ത്തപ്പറ്റി സനന്ദന�ന്റ അവതാര�മന്നു

�താന്നത്തക്ക മാഹാത്മ്യമുള്ള തൃശ്ശൂർ �ത�ക്കമഠം സ്വാമിയാരും മന്ത്രവാദികളിൽ

അഗ്രഗണ്യനായ വാമനൻനമ്പൂരിപ്പാടും മുക്തകണ്ഠമായി പ്രശംസിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അ�ദ്ദ

ഹം യാദവാഭ്യുദയാദിവിവിധ ഗ്രന്ഥപ്ര�ണതാവായ സാക്ഷാൽ �വദാന്ത�ദശിക

�രയും പരാംകുശമുനി (നമ്മാഴ് വാർ) �യയും വ്യാഖ്യാനത്തി�ന്റ വിജയത്തിനായി

വന്ദിക്കുന്നു.

കാലം

�കാച്ചി രവിവർമ്മമഹാരാജാവി�ന്റയും വീര�കരളവർമ്മതമ്പുരാ�ന്റയും കാലം

നിർണ്ണയിച്ചാൽ �വദാന്താചാര്യരു�ട കാലവും �വളി�പ്പടുന്നതാണ�ല്ലാ. നീല

കണ്ഠകവിയു�ട �ത�ങ്കലനാ�ഥാദയം ചമ്പു ഗ�വഷകന്മാർക്കു് ഈ വിഷയ
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ത്തിൽ മാർഗ്ഗദർശകമായിരിക്കുന്നു. ചമ്പുവിൽ ഉള്ളവയാണു് താ�ഴക്കാണുന്ന

�ശ്ലാകങ്ങൾ:

“തദനു വിപുല�വദുഷീനിധാനം

മനുജവ�രാജനി തത്ര �ഗാദവർമ്മാ

അഗണിതഗുണ�ശവധിശ്ച മ�ധ്യ

രവിസദൃ�ശാ രവിവർമ്മനാമ�ധയഃ.

ആവിർബഭൂവ തദനന്തരമാവിഭുഗ്ന-

ഭ്രൂ വല്ലി വിഭ്രമവശംവദവിശ്വ�ലാകഃ

സാവിത്രവംശതിലകസ്ത്രിദി�വന്ദ്രധാമാ

ശ്രീവീര�കരള ഇതിക്ഷിതിപാലചന്ദ്രഃ.”

തദനന്തരം ആ വീര�കരളവർമ്മ മഹാരാജാവി�ന്റ വിവിധാപദാനങ്ങ�ള പ്രകീർ

ത്തനം �ചയ്യുന്നഒരുസംസ്കൃതഗദ്യവും കവിഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. കാശി�ക്കഴു�ന്നള്ളിയ

രാമവർമ്മ മഹാരാജാവു് അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ അനന്തരഗാമിയായിരുന്നു. �കാച്ചി രാ

ജപരമ്പരയിൽ ഒരു രവിവർമ്മാവി�നയും അ�ദ്ദഹ�ത്തത്തുടർന്നു് ഒരു വീര�കരള

വർമ്മാവി�നയും നാം സമീക്ഷിക്കുന്നതു്ഈഘട്ടത്തിൽ മാത്രമാണു്. 1537-ൽ ഒരു
രാമവർമ്മമഹാരാജാവുതീ�പ്പട്ടു. അ�ദ്ദഹത്തിനുപിന്നീടാണു് ഒരു �ഗാദവർമ്മാവും

രവിവർമ്മാവും രാജ്യഭാരം �ചയ്തതായി നീലകണ്ഠൻപ്രസ്താവിക്കുന്നതു്. രാമവർമ്മാ

വി�ന്റഅനുജനാണു് രവിവർമ്മാ�വന്നു �വദാന്താചാര്യരും ‘ശ്രീരാമക്ഷിതി’ ഇത്യാ

ദി �മലുദ്ധരിക്കുന്ന ഒരു �ശ്ലാകത്തിൽ പറയുന്നു. വീര�കരളവർമ്മ മഹാരാജാവു്

1561-ൽ വടക്കുംകൂർ രാജാവി�ന്റ അനുചരന്മാരാൽ വധിക്ക�പ്പട്ടു. ഈ വഴിയ്ക്കു ചു

ഴിഞ്ഞു�നാക്കു�മ്പാൾ �കാല്ലം 720-ആണ്ടിടയ്ക്കു് �വദാന്താചാര്യർപ്രകാ�ശാ�ത്തജി

നി നിർമ്മിച്ചു എന്നു സിദ്ധിക്കുന്നു. �മല്പുത്തൂർ ഭട്ടതിരി ത�ന്റ സമകാലികനായ വീ

ര�കരളവർമ്മാവി�നപ്പറ്റി പ്രശംസിക്കു�മ്പാൾ “വിശ്വാലങ്കാരഭൂതസ്സ്വയമഭിരമ�സ

നന്വലങ്കാരമാർ�ഗ്ഗനീതൌകാവ്യപ്രകാശഃ പുനരപി ഭജ�സചാരുകാവ്യപ്രകാശം”

എന്നുപറയുന്നു�ണ്ടങ്കിലുംആതമ്പുരാ�ന്റ മുൻവാഴ്ചക്കാരനായി രവിവർമ്മനാമ�ധ

യനായ ഒരു മഹാരാജാവില്ലാതിരുന്ന സ്ഥിതിക്കു് അ�ദ്ദഹമല്ല �ദശികരു�ട പുര

സ്കർത്താ�വന്നുനിർണ്ണയി�ക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഉ�ത്തജിനിയി�ലഅലങ്കാരപ്രകര

ണത്തിൽ ഉദാഹരണങ്ങൾ രവിവർമ്മാവി�നപ്പറ്റിയാ�ണങ്കിലുംആചാര്യൻപ്രധാ

നമായി ആശ്രയിച്ചുവന്നതു വീര�കരളവർമ്മാവി�നയാ�ണന്നു ഗ്രന്ഥത്തിൽനിന്നു

�തളിയുന്നു. അ�ദ്ദഹ�ത്തപ്പറ്റിയും അപൂർവ്വം ചില �ശ്ലാകങ്ങളുണ്ടു്. വിശിഷ്ടമായ

ഈ വ്യാഖ്യാനത്തി�ന്റ ചർച്ചയ്ക്കു് ഇവി�ട സൌകര്യമില്ല. രണ്ടു് ഉദാഹരണ�ശ്ലാക

ങ്ങൾ മാത്രം ഉദ്ധരിക്കാം:

“രവിക്ഷമാപാല സരാജ�കപി

ത്വ�മവ ഭൂമീവല�യ യശസ്വീ

സതാരജാ�ലപി ന�ഭാന്തരാ�ള

പ്രകാശശാലീ ഖലു ചന്ദ്രഏവ.”

“ലക്ഷ്മീവൻ യുവരാജ മംഗലഗുണ�ശ്രണീപ�യാ�ധ ബു�ധ

പ്രൌഢ�പ്രമഭരം ദദാസി ന ലഗച്ചി�ത്താസി മ�ന്ദാദ�യ

പാളീഭീ രവിമണ്ഡലാന്തരഭിദാമാതന്തനീഷി ദ്വിഷാം

കർണ്ണം ധിക്കുരു�ഷ ക�രണ രവിരപ്യാശ്ചര്യമുർവീത�ല.”
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ഒടുവിൽ താ�ഴക്കാണുന്ന �ശ്ലാകവും കാൺമാനുണ്ടു്.

“ശ്രീരാമക്ഷിതിപാനുജസ്ത്രിജഗതി പ്രൌഢാസിമല്ലാഭി�ധാ

�യാ �വ മാനവപാരിജാത ഇതി �യാ �ജാഘുഷ്യമാ�ണാജ�നഃ

വൃത്ത്യാ നൂതന�ദവരാത ഇതി �യാ ലീലാഹരിശ്ചന്ദ്ര ഇ-

ത്യാഖ്യാ�താ രവി�മദിനീപതിരയം ജീയാദിഹായുശ്ശതം.”

നീലകണ് ഠപൂജ്യപാദൻ

�കാല്ലം എട്ടാം ശതകത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന സംസ്കൃതപണ്ഡിതന്മാരിൽ പ്രശസ്യ

മായ ഒരു പദവി ഈശാന�ന്റ പുത്രനായ മു�ക്കാലയ്ക്കൽ നീലകണ്ഠൻ നമ്പൂരിക്കു

നല്കാവുന്നതാണു്. അ�ദ്ദഹം വാസുഭട്ടതിരിയു�ട ത്രിപുരദഹനം, ശൌരികഥ എന്നീ

രണ്ടു യമകകാവ്യങ്ങൾക്കു യഥാക്രമം അർത്ഥപ്രകാശിക എന്നും തത്ത്വപ്രകാ

ശിക എന്നും ഉള്ള �പരുകളിൽ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അർത്ഥപ്രകാശിക

രാജരാജൻ എന്ന ബിരുദനാമത്താൽ വിദിതനായ �കാച്ചി വീര�കരളവർമ്മമ

ഹാരാജാവു് രാമവർമ്മ യുവരാജാവി�ന്റ സഹായ�ത്താടുകൂടി രാജ്യഭാരം �ചയ്ത

കാലത്തും തത്ത്വ പ്രകാശിക രാമവർമ്മമഹാരാജാവു �ഗാദവർമ്മയുവരാജാവി

�നാടുകൂടി രാജ്യപരിപാലനം �ചയ്ത കാലത്തുമാണു് നിർമ്മിച്ചതു്. നീലകണ്ഠൻ

മു�ക്കാലയ്ക്കൽക്കാരനും അവിട�ത്ത ഭഗവതിയു�ട പരമഭക്തനുമായിരുന്നു. പു

രു�ഷാത്തമസരസ്വതി�യന്നായിരുന്നു അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ഗുരുവായ യതിവര്യ�ന്റ

നാമ�ധയം. താ�ഴക്കാണുന്നപദ്യങ്ങൾപ്രകൃതത്തിൽഅനുസ�ന്ധയങ്ങളാണു്:

അർത്ഥപ്രകാശിക

“ദുരിതഹരണദക്ഷംസൂര്യ�സാമാനലാക്ഷം

ക്ഷപിതസുരവിപക്ഷംക്ഷീണ�ദാഷാക്ഷലക്ഷ്യം

മഹിഷശിരസി രാജന്മുക്തിപൂർവസ്ഥ�ല വഃ

കൃതവസതി സരാഗം പാതു ദൌർഗ്ഗം മഹസ്തൽ.

വാദിവ്രാതദുരാസ�ദഭഹനനപ്രക്ഷുബ്ധസിം�ഹാപമം

സ്വാ�ന്തവാസിഹൃദംബുജസ്ഥതിമിരപ്രധ്വംസഭാന്വാകൃതിം

ത്രയ്യ�ന്താക്തിവിചാരചാരുധിഷണം കർമ്മന്ദിചൂഡാമണിം

വ�ന്ദ തം പുരു�ഷാത്തമാദികസരസ്വത്യാഖ്യ മസ്മദ്ഗുരും.

അർത്ഥപ്രകാശികാനാമ് നാ വ്യാഖ്യാ പൌരദഹന്യസൌ

ക്രിയ�ത നീലക�ണ്ഠന ഗൌരീശാസനസംഭവാ.

ജഗതി (വിമല) കീർത്തൌ രാജരാ�ജ ന�ര�ന്ദ്ര

ക്ഷിതിതലമിദമൃദ്ധം പാതി രാ�മണസാകം

രചയതി മിത�മതാം വൃത്തിമ�ല്പതരാർത്ഥാം

ഗളിതഗഹനഭാവാം നീലക�ണ്ഠാ ദ്വിജാഗ്ര്യഃ.”

തത്ത്വപ്രകാശിക

“മഹിഷ�പ്രാഥനിഹിതചരണം കരണം മഹഃ

മു�ക്തർമ്മുക്തിസ്ഥലാസ്ഥാനം ദൌർഗ്ഗം ദുർഗ്ഗം ഭ�ജ മുഹുഃ

യദനുഗ്രഹതഃ പുംസാം മതിർദ്ദർപ്പണനിർമ്മലാ
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യതീശം തം ഗുരും വ�ന്ദ ത്രയ്യ�ന്താദധിപാരഗം.

തത്ത്വപ്രകാശികാനാമ് നാ വ്യാഖ്യാ ശൌരികഥാശ്രയാ

ക്രിയ�ത നീലക�ണ്ഠനശ്രുതാർത്ഥപരിശുദ്ധ�യ.

രാമവർമ്മനൃപതൌ മഹീമിമാം

പാതി സാകമിഹ �ഗാദവർമ്മണാ

നീലകണ്ഠ . . . സാ കൃതാ
വൃത്തിരാന്ധ്യമതി�ദാഷഹന്ത്ര്യസൌ.

യൽകൃപാ�ലശ�താ�ജ്ഞാപി സുരാചാര്യസ�മാ ഭ�വൽ

കർമ്മന്ദിവൃന്ദവന്ദ്യം തം ഗുരും വ�ന്ദ യതീശ്വരം.

ശ്രുതമപി ഗുരുമുഖ്യാദ്വക്തുമർത്ഥം ന ദ�ക്ഷാ

ബഹുദിനമപി ചിന്താഹാനി�ദാ�ഷണയസ്യ

മനസി ജനിതതാപം തസ്യ ഹാതും കൃ�തയം

മഹതി യമകകാ�വ്യ വൃത്തി�രഷാ സ്ഫുടാർത്ഥാ.

മുക്തിസ്ഥ�ലാദവസി�താ ഗിരിരാജകന്യാ-

പാദാബ് ജധൂളിരനിശം നിഗമാന്ത�സവീ

�ഗാവിന്ദഭക്തിരസസംഭൃതിഭുഗ്നക�ണ്ഠാ

വ്യാഖ്യാമിമാം വ്യരചയൽ ഖലു നീലകണ്ഠഃ.”

‘നീലകണ്ഠപൂജ്യപാദവിരചിതായാം’ എന്ന കുറിപ്പു തത്ത്വപ്രകാശികയു�ട അവസാ

നത്തിൽ മാത്ര�മ കാണുന്നുള്ളു എന്നുള്ളതിനാൽ അർത്ഥപ്രകാശിക രചിച്ചതിനു

�മലാണു് നീലകണ്ഠൻസന്യാസാശ്രമം സ്വീകരിച്ച�തന്നു് അനുമാനിക്കാം.

മഴമംഗലത്തുപര�മശ്വരൻ നമ്പൂരി

പര�മശ്വരൻ നമ്പൂരിയു�ട കൃതിയാണു് ആശൌചദീപകം. ആശൌചദീപിക�യന്നും

അതിനു �പരുണ്ടു്. ഗ്രന്ഥത്തി�ന്റഅവസാനത്തിൽ കാണുന്ന

“ഇത്ഥം തൽ പര�മശ്വ�രണ നിഖിലം ഹ്യാശൌചദീപാഖ്യകം

ശ്രീമന്മദ്ഗുരുമാധവാദികഗുരൂൻ നത്വാ വിലിഖ്യാധുനാ

ജാലാം�ഗധന�സവ്യനുൽകലിദി�നഥാഭൂൽസമാപ്തം ക്രമാ-

ന്നാന്ദീതീരസമീപ�ഗന പുരുദാവഗ്രാമ�ജനാഞ്ജസാ.”

എന്ന പദ്യത്തിൽനിന്നു പര�മശ്വരൻത�ന്നയാണു് ആ ഗ്രന്ഥത്തി�ന്റ പ്ര�ണതാ

�വന്നും അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ഗ്രാമം (പുരുദാവം) �പരുവനമാ�ണന്നും ഗ്രന്ഥം സമാ

പ്തമായതു �കാല്ലം 754-ആണ്ടാ�ണന്നും വ്യക്തമാകുന്നു. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ പ്രധാന

ഗുരു ഒരു മാധവനായിരുന്നു�വന്നും ആ പദ്യത്തിൽനിന്നു നാം ധരിക്കുന്നു. നാന്ദി

�യന്നതു പുതുക്കാട്ടിനു സമീപത്തുകൂടി ഒഴുകുന്ന ഒരു പുഴയാണ�ത്ര. ‘താന്നീതീര’

എന്നതാണു് ശരിയായ പാഠ�മന്നും താന്നിപ്പുഴ എന്നു കാലടിയിൽ കടത്തുസ്ഥല

ത്തു �പരിയാറ്റിനു �പരു�ണ്ടന്നും ഒരു പക്ഷാന്തരമുണ്ടു്. ‘താന്നി’ എന്ന മലയാളശ

ബ്ദം സംസ്കൃതീകരിക്കാ�ത ഒരു സംസ്കൃതരൂപത്തിൽ പ്ര�യാഗിക്കുന്നതു് അസാധാ

രണമാ�ണന്നുഞാൻ കരുതുന്നു.
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ആശൌചദീപകത്തിനു ചന്ദ്രിക എന്ന ഒരു പഴയ വ്യാഖ്യാനമുള്ളതിനുപുറ�മ

സർവതന്ത്ര സ്വതന്ത്രനായ �കാടുങ്ങല്ലൂർ വിദ്വാൻ �ഗാദവർമ്മ ഇളയതമ്പുരാ�ന്റ

(�കാല്ലം 975-1026) വി�വചന�മന്ന മ�റ്റാരു വ്യാഖ്യാനവും കാൺമാനുണ്ടു്. ആദ്യ

�ത്തതു �പരുമനത്തുകാരനായ മ�റ്റാരു നമ്പൂരി രചിച്ചതാണു്.

പുരുവനസം�ജ്ഞഗ്രാ�മ ജാ�തനാശൌചദീപികാ രചിതാ

തദ്വൃത്തിസ്തത്ര�ത്യ�ന�വഷാശൌചചന്ദ്രികാ �പ്രാക്താ.”

എന്ന പദ്യം �നാക്കുക. വിദ്വാൻ ഇളയതമ്പുരാൻ പ്രസ്തുത കൃതി മഴമംഗലത്തു നമ്പൂ

രിയു�ടതാ�ണന്നുസ്പഷ്ടമായി പറയുന്നുണ്ടു്.

“പ്രീ�ത്യ സതാം മഹിഷമംഗലനാമ്നി �ഗ�ഹ

ജാ�തന ഭൂസുരവ�രണ പുരാ കൃതം യൽ

ആശൌചദീപകമമും വിവരീതുമദ്യ

ശ്രീ�കാടിലിംഗനില�യാ നൃപതിസ്സമീ�ഹ.”

എന്നപദ്യത്തിൽനിന്നു്ഈവസ്തുതഗ്രഹിക്കാവുന്നതാണു്. ‘മഴമംഗലംആശൌചം’

എന്ന �പരിലാണു് �പാതുജനങ്ങളു�ട ഇടയിൽഈഗ്രന്ഥത്തിനുപ്രശസ്തി എന്നും

ഇവി�ട പ്രസ്താവി�ക്കണ്ടതുണ്ടു്. ദീപകത്തിൽ ഭിന്നവൃത്തങ്ങളിലായി 167 പദ്യങ്ങൾ
മാത്ര�മയുള്ളു. ആ ഹ്രസ്വമായ പരിധിക്കുള്ളിൽ ആചാര്യൻ ആശൌച�ത്തസ്സംബ

ന്ധിച്ചു് അവധാരണീയങ്ങളായ സകലവിഷയങ്ങളും സമീചീനമായി പ്രതിപാദിക്കു

ന്നു. ആദ്യ�ത്തപദ്യമാണു് താ�ഴ�ച്ചർക്കുന്നതു്:

“യ�താ വാ ജന്മാസ്യ സ്ഫുരതി ച യ�താ വാ തദിതരദ്

ദ്വ�യാര�പ്യ�തന പ്രകടിതനിദാനാഘമഖിലം

വ്യതീയാ�സ്ത ശു�ദ്ധാ നിരഘ ഇവ തസ്യാവഗമനാ-

ദുപാ�സ തത്തത്ത്വം പ്രശമിതവികല്പം പദമിദം.”

പ്രസ്തുതവിഷയത്തിൽ �കരളത്തി�ല ഭിന്ന�ദശങ്ങളിലുള്ളആചാരവ്യത്യാസങ്ങ�ള

പ്പറ്റിയും അ�ദ്ദഹം അവസ�രാചിതമായി പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ടു്.

“ജന്മനആരഭ്യ മൃതൌ ബന്ധൂനാം �യാനിബീജജാതാനാം

ത്രിദിനമഘംഗൃഹ്ണീയുശ്ശിവപുരത�ശ്ചാത്തരാലയാഃപ്രായഃ”

എന്നും

“വി�പ്രന്ദ്രാ ദാക്ഷിണാത്യാഃ ഖലു ശിവപുരത-

സ് തൂപനീ�തർവിവാഹാൽ

പുന്നാര്യൌ പ്രാങ്മൃതൌ സ്നാന്ത്യഥ ഖലു മര�ണ

�യാനിബ�ന്ധാസ്ത്ര്യഹാഘം

ഗൃഹ്ണീയുർബ്ബീജബ�ന്ധാ ശശിദിനമപ�ര

പക്ഷിണീം സംഗിര�ന്ത

താ�മതാം പക്ഷിണീം �കചന ദിനയുഗളീം

വിപ്രവര്യാ വദന്തി.”

എന്നുമുള്ള പദ്യങ്ങൾ കാൺക. ഇവയിൽ തൃശ്ശിവ�പരൂർക്കു് വടക്കും �തക്കും താ

മസിക്കുന്ന നമ്പൂരിമാരു�ട ചില ആചാര�ഭദങ്ങൾ പ്രതിപാദിതങ്ങളായിരിക്കുന്നു.
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ഒടുവില�ത്ത പദ്യത്തിൽ ചതുർത്ഥപക്ഷമാ�ണന്നു സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതു് ഇരിഞ്ഞാ

ലക്കുടഗ്രാമക്കാരു�ട പക്ഷമാ�ണന്നു വ്യാഖ്യാനങ്ങളിൽനിന്നറിയുന്നു. ഒടുവിൽ

ആചാര്യൻ,

“ആശൌചദീപകമിദം രചിതം വിമൃശ്യ

തത്തൽസ് മൃതീരപി തഥാപി ച �ദശകാലൌ

ആ�ലാച്യ തത്സമയപണ്ഡിത�വദികാനാ-

മത്രാനുസൃത്യ ച മതം വിദധാതു സർവം.”

എന്നും

“ഗാസ്താഃ സ്മൃതാ മുനിവ�രർവിമലാർത്ഥദുഗ്ദ്ധം

ദുഗ്ദ്ധ്വാ വിമഥ്യ ഹൃദ�യനസമുദ്ധൃതം യൽ

ആശൌചദീപകമിദം നവനീതകല്പം

പ്രീ�ത്യ ഭ�വൽസുമനസാമഘനുത്ത�യ ച.”

എന്നുമുള്ള പദ്യങ്ങൾകൂടി ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. താൻ പല സ്മൃതികളും പരി�ശാധിച്ചാ

ണു് ദീപകം രചിച്ചിരിക്കുന്ന�തങ്കിലും �ദശകാലങ്ങ�ളപ്പറ്റി ആ�ലാചിച്ചും അതാതു

കാലത്തു പണ്ഡിതന്മാരായിരിക്കുന്ന �വദികന്മാരു�ട മതമനുസരിച്ചും മാത്ര�മ

ആശൌചക്രിയകൾഅനുഷ്ഠിക്കുവാൻ പാടുള്ളുഎന്നു്ആചാര്യൻ ഉപ�ദശിക്കുന്നു.

വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ

ചന്ദ്രികാകാരൻസ്മൃതികളിലുംവ്യാകരണത്തിലുംനിഷ് കൃഷ്ടമായപാണ്ഡിത്യംസമ്പാ

ദിച്ചിരുന്നു. ഇളയതമ്പുരാ�ന്റ �വദുഷ്യം സുപ്രസിദ്ധമാണ�ല്ലാ. അ�ദ്ദഹം ചില

ബ്രാഹ്മണർ അ�പക്ഷിയ്ക്കുകനിമിത്തം ആശൌചവിധിവ�രയുള്ള ഭാഗത്തിനു വ്യാ

ഖ്യാനം രചിച്ചതായി പറയുന്നു.

“ഏവം മയാ വിരചിതം ഭൂസുരാണാമ�പക്ഷയാ

ആശൌചദീപകഗ്രന്ഥ�സ്യക�ദശ വി�വചനം.”

“ആശൌചവിധിപര്യന്ത�മവ കാര്യം വി�വചനം

ഇ�ത്യവ ഭൂസുരാ�പക്ഷാ ത�ദതാവദ്വി�വചിതം.”

ഈ അടുത്ത കാലത്തു സി. �ക. വാസു�ദവശർമ്മാ പ്രകാശിക എ�ന്നാരു ഭാഷാ

ഗദ്യവ്യാഖ്യാനവും ദീപകത്തിനുരചിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

ആശൌചചിന്താമണി

�കരളീയനായഒരുപണ്ഡിതൻആശൌചചിന്താമണിഎ�ന്നാരുഗ്രന്ഥംനിർമ്മിച്ചി

ട്ടുണ്ടു്. അതു്എട്ടാംശതകത്തിൽആവിർഭവിച്ചഒരുകൃതിയാ�ണന്നു�താന്നുന്നു. പ്ര

�ണതാവി�ന്റ കാല�ദശങ്ങ�ളക്കുറിച്ചു യാ�താരുഅറിവുമില്ല. അതിൽനിന്നു രണ്ടു

�ശ്ലാകങ്ങൾ പകർത്താം:

“ഗ�ണശവാണീഗുരുദക്ഷി�ണശാൻ

വ�ന്ദ ദയാബ്ധീൻ വരദാനശീലാൻ;

ജന്മാദിമൂലാനി നിരസ്യ ചാഘാ-

ന്യമീ ദിശന്ത്വാശു മദാത്മശുദ്ധിം.

വിപ്രക്ഷത്രവിഡംഘ്രിജാസ്ത്വിഹ ദിശാരുദ്രാർക്കതിഥ്യുന്മിതാ-

ഹാശൌചാ രജസിസ്ത്രിയസ്ത്ര്യഹമലാസ്സ്യുർവിപ്രവൽസൂത്രിണാം
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വിഡ്വൽ പാരശവസ്യ �നാ സുഹൃദഘം ബാലാഹ�ഭദാശ്ച നാ-

പ്യന്തഃപാത്യതികാലജാദ്യഘഭിദാസ്ത്വ ബ്രാഹ്മണാനാംച �നാ.”

വചനമാല

യാജ്ഞവല്ക്യസ്മൃതിയു�ട പ്രാചീനവ്യാഖ്യാനങ്ങളിൽപ്രഥമഗണനീയമാണു് വിശ്വരൂ

പാചാര്യരു�ടബാലക്രീഡ. വിജ്ഞാ�നശ്വരൻ മിതാക്ഷരഎന്നത�ന്റസുപ്രസിദ്ധ

മായ യാജ്ഞവല്ക്യസ് മൃതിവ്യാഖ്യായിൽ ‘വിശ്വരൂപവിക�ടാക്തിവിസ് മൃതം’ എന്നു്

ആ വ്യാഖ്യാന�ത്ത ഭയഭക്തിപൂർവകമായി സ്മരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ബാലക്രീഢയു�ട ടീകക

ളിൽഒന്നാണു് വചനമാല. ആടീകയി�ലആചാരാധ്യായത്തിൽബ്രഹ്മചാരിപ്രകര

ണത്തി�ല ഒരു ഭാഗം മാത്ര�മ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളു. ആചാര്യൻ �കരളീയനാ�ണന്നുള്ളതി

നു സംശയമില്ല. അ�ദ്ദഹം ബാലക്രീഡയ്ക്കുത�ന്ന അമൃതസ്യന്ദിനി എ�ന്നാരു ടീക

ത�ന്റ പരമഗുരുവായ (പ്രാചാര്യൻ) ഒരു �ചാമാതിരി രചിച്ചിട്ടു�ണ്ടന്നും വള�രക്കാ

ലത്തിന്നു മുൻപു �വദാത്മാവു് എ�ന്നാരു യതി വിഭാവന�യന്നും, ടീക�യന്നും രണ്ടു

വ്യാഖ്യകൾ നിർമ്മിച്ചു എന്നുംആ വ്യാഖ്യകൾ ലഭിച്ചിട്ടി�ല്ലന്നും പറയുന്നു. അ�താടു

കൂടി ത�ന്റ �പ�ര�ന്തന്നുപറയുന്നി�ല്ലങ്കിലും താൻ ഗൌരീപാദാദി�കശസ്തവം, �സ

തു എന്നിങ്ങ�ന രണ്ടു കൃതികൾ രചിച്ചിട്ടുള്ളതിനുപുറ�മ �മഘസ�ന്ദശ�ശ്ലാകങ്ങളി

�ല അന്ത്യപാദങ്ങൾ ഘടിപ്പിച്ചു ബാലകാണ്ഡവും മയൂര�ന്റ സൂര്യശതക�ശ്ലാകങ്ങ

ളി�ല പ്രഥമപാദങ്ങൾ ഘടിപ്പിച്ചു് അ�യാധ്യാകാണ്ഡം മുതൽ യുദ്ധകാണ്ഡം വ�ര

യുള്ളഇതരകാണ്ഡങ്ങളുമായി സമസ്യാരാമവൃത്താന്തംഎന്നുംസൂര്യ ശതക�ശ്ലാക

ങ്ങളി�ല ദ്വിതീയപാദങ്ങൾഉൾ�ക്കാള്ളിച്ചുസമസ്യാ കൃഷ്ണലീല�യന്നും രണ്ടുകാവ്യ

ങ്ങൾകൂടി നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതായി പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ടു്. ഭവഭൂതിയും വിശ്വരൂപനുംഅഭി

ന്നന്മാരായിരുന്നുഎന്നുള്ളഐതിഹ്യം വചനമാലാകാരൻ വിശ്വസിച്ചിരുന്നതായി

“ഭവഭൂതിനിബന്ധ�നാദധൌ

തിമിഭീമപ്രതിവാദി�മദു�ര

സകലാക്ഷനിരീക്ഷണം വപുഃ

പതിതം മാമയമുദ്ധരിഷ്യതി”

എന്ന വചനത്തിൽ നിന്നു �തളിയുന്നു. അടിയിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്ന �ശ്ലാകങ്ങൾ

സ്മർത്തവ്യങ്ങളാണു്:

“യന്മായാവിവശാ വിദുർഭുവനമാത്മാ ഭിന്നമപ്യന്യഥാ

യദ്വിദ്യാകുശലാ വിദന്തി തദിദം ചാഭിന്ന�മവാത്മനാ

കർത്തും യൽകിമപീശ്വ�രാപി പരമഃ ശക്�നാതി �നാ യാമൃ�ത;

താം സംവിന്മയവിഗ്രഹാമവിരതം വ�ന്ദ മുകുന്ദാനുജാം.

ഗൌരീ�കശാദിപാദസ്തവമപി ശതക-

�ശ്ലാകപൂർവ്വാർദ്ധപാദാൻ

വൃത്തംശ്രീരാമശൌ�ര്യാരപി ച രചിതവാൻ

പൂരയൻ യസ്സമസ്യാഃ

�സതും �ചവാതിമാത്രം രൂചിരമഭിനവം

�മഘപദ്യാന്തപാദാൻ

വ്യാഖ്യാലങ്കാര�ഹ�താസ്സു വചനകുസു�മ-
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സ്സാധുബധ് നാമി മാലാം.

വിഭാവ�നതി വ്യാഖ്യാസ്യ കൃതാ പൂർവ്വം യതീശ്വ�രഃ

�വദാത്മനാമഭി�സ്സയമാമൂലാഗ്രവിഭാവനാ.

ഇത്യാശങ്ക്യ ഇതി വ്യാഖ്യാ ടീ�കത്യപി ച ദൃശ്യ�ത

�തസാക�ല്യന�നവാസ്താമു�ഭ ച ക്വചി�ദവ തു.

അധുനാ കൃഷ്ണകാരുണ്യാദ്രചിതാ �സാമയാജിനാ

അമൃതസ്യന്ദിനീ സ്വാർത്ഥമരന്ദാഹ്ലാദിനീ സതാം.

ആ�നഷ്ഠികവിചാരാന്താദാദൌ സാ വിദ്യ�ത തതഃ

കാ�ലാഗ്നിരിത്യുപക്രമ്യ ശാരീരാന്തരഗാമിനീ.

ശ്രീമ�ദ്ദശികപാദപങ്കജരജഃപുഞ്ജാവതം �സാത്തമഃ

ശർവാണീചരണാംബുജപ്രചരണക്രീഡാനി�കതാന്തരഃ

വിദ്വൽപാദപ�യാജപാവനപരാഗാവാപ്യ പു�ണ്യാത്സുകഃ

ശാസ്ത്രാർത്ഥാമൃതപാനസംഭൃതരസസ് തൂഷ്ണീംകഥം സ്യാമഹം?

ഏഷാ ഹി വചനമാലാ നിരന്തരാ വചനനിവഹകുസു�മന

യദി സാന്തരാ സുമതിഭിസ്സാധു നിരൂ�പ്യവ പരിപൂര്യാ.”

“ഇ�ത്യവമാദി�ശ്ലാകസംഗതിപ്രകാരസ്തദ്വ്യാഖ്യാനപ്രകാശശ്ചാസ്മൽപരമഗുരുവിര

ചിതായാ അമൃതസ്യന്ദിന്യാ ഏവാവഗന്തവ്യഃ” എന്ന പങ് ക്തിയിൽനിന്നാണു് �ചാ

മാതിരി ആചാര്യ�ന്റ പരമഗുരുവാ�ണന്നു മനസ്സിലാകുന്നതു്. ‘മുകുന്ദാനുജ’യായ

കാത്യായനിയു�ട വന്ദനം�കാണ്ടു് വചനമാല ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ ഗ്രന്ഥ

കാരൻ പയ്യൂർ പ�ട്ടരിമാരിൽ ഒരാളായിരിക്കു�മന്നു സങ്കല്പിക്കുവാൻ �താന്നുന്നു.

മർമ്മസ്പൃക്കായ ഒരു വ്യാഖ്യാനമാണു് വചനമാല.

സ്മാർത്തപ്രായശ്ചിത്തം

പുതുമന�ച്ചാമാതിരിയു�ട പ്രായശ്ചിത്തത്തിനും മഴമംഗലത്തി�ന്റ സ്മാർത്തപ്രായ

ശ്ചിത്തവിമർശിനിക്കും പുറ�മ സ്മാർത്തപ്രായശ്ചിത്തം എ�ന്നാരു വലിയ ഗ്രന്ഥം

ഉണ്ടു്. ആ ഗ്രന്ഥം ഇങ്ങ�നആരംഭിക്കുന്നു:

“ശ്രീമന്തം ദക്ഷിണാമൂർത്തിം വി�ഘ്നശം ഭാരതീം ഗുരൂൻ

നമാമി പുരുഷാർത്ഥാഃ സ്യൂര്യൽപ്രസാ�ദന �ദഹിനാം.

�ബാധായനം �ജമിനിഞ്ച കൌഷീതക്യാശ്വലായനൌ

വാധൂലകാപസ്തംബാദീൻ നൌമി ശാഖാപ്രവർത്തകാൻ.

തൽ�പ്രാക്തകല്പസൂത്രാദിവ്യാഖ്യാന കൃതമാനസാൻ

ആചാര്യാനപി സിദ്ധാന്തിഭവസ്വാമി മുഖാൻ ഭ�ജ.

പ്രായശ്ചിത്തം പുരാ �പ്രാക്തമൃഗ്യജുസ്സാമ�വദിനാം

സ്മാർത്തം ത�ദവ സംക്ഷിപ്യ ബഹ്വൃചാനാം വിഭജ്യ�ത.

വിനാശഃ പ്രായ ഇത്യുക്തശ്ചിത്തംസന്ധാനമുച്യ�ത

വിനഷ്ടസ്യ തുസന്ധാനം പ്രായശ്ചിത്തപ�ദരിതം.”
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ആ�ക പന്ത്രണ്ടധ്യായങ്ങൾ അടങ്ങീട്ടുള്ള ഈ ഗ്രന്ഥവും പ്രായശ്ചിത്തവിഷയ

ത്തിൽ പ്രമാണഭൂതമാണു്. മൂ�ക്കാല �ദവീ �ക്ഷത്രത്തിനു സമീപമുള്ള ഏർക്കര

ഇല്ലത്തു ബ്രഹ്മൻ എ�ന്നാരു സിദ്ധൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ നമ്പൂരിയാണു് പ്രസ്തുത

ഗ്രന്ഥത്തി�ന്റ പ്ര�ണതാവു്. അ�ദ്ദഹം വിമർശിനീകാരനായ മഴമംഗലത്തു നാരാ

യണൻനമ്പൂരിക്കു മുൻപാണു് ജീവിച്ചിരുന്നതു്. ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽ പല �കരളാചാര

ങ്ങ�ളയുംപറ്റി വിശദമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ടു്. ‘സിദ്ധാന്തിഭവസ്വാമി’ എന്നതിൽ

സിദ്ധാന്തി ആ�രന്നറിയുന്നില്ല. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ഗ്രന്ഥവും കണ്ടിട്ടില്ല. �കരളീയ

നായിരിക്കണം. താൻ ആദ്യം ഋ�ഗ്വദികളു�ടയും യജുർ�വദികളു�ടയും സാമ�വദി

കളു�ടയും പ്രായശ്ചിത്തകർമ്മങ്ങ�ള അധികരിച്ചു് ഒരു ഗ്രന്ഥം നിർമ്മിച്ചു എന്നും

സ്മാർത്തപ്രായശ്ചിത്തം അതു സം�ക്ഷപിച്ചു് ഋ�ഗ്വദികൾക്കു മാത്രം പ്ര�യാജകീഭ

വിക്കത്തക്കനിലയിൽ രചിച്ചതാ�ണന്നുംആചാര്യൻ പ്രസ്താവിക്കുന്നു.

�ജമിനീയഗൃഹ്യമന്ത്രവൃത്തി

�ജമിനീയഗൃഹ്യമന്ത്രങ്ങളു�ട വ്യാഖ്യാനമാണു്ഈഗ്രന്ഥം. പ്രാരംഭത്തിൽ

“സകലഭുവ�നകനാഥം ശ്രീകൃഷ്ണം നൌമി ഹരിമുമാഞ്ച ശിവം ഗുരുമ

പി സുബ്രഹ്മണ്യം ഗജാനനം ഭാരതീം ഭവത്രാതം.”

എ�ന്നാരു �ശ്ലാകം കാണുന്നുണ്ടു്. സുബ്രഹ്മണ്യൻ ഗ്രന്ഥകാര�ന്റ ഗുരുവാ�ണാ

എന്നുനിശ്ചയമില്ല. എന്നാൽ ഭവത്രാതൻനമ്പൂരിഅ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ഗുരുവാ�ണന്നു

സങ്കല്പിക്കുന്നതിൽഅനുപപത്തിയുമില്ല. ആശ്വലായനഗൃഹ്യസൂത്രഭാഷ്യത്തിൽ �ദ

വത്രാതൻനമ്പൂരിഈ ഭവത്രാത�ന സ്മരിക്കുന്നുണ്ടു്. വള�ര വിശിഷ്ടമാണു് പ്രസ്തുത

വൃത്തി.

�ബാധായനദർശപൂർണ്ണമാസാനുഷ്ഠാനം

കറുത്തവാവു്, �വളുത്ത വാവു് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ അനുഷ്ഠി�ക്കണ്ട �ഹാമാദികർ

മ്മങ്ങ�ള വിവരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥമാണിതു്. �വളുത്തവാവിൻനാൾ കർമ്മമധികമാ

യി �ച�യ്യണ്ടതു�കാണ്ടാണു് ദർശശബ്ദം ആദ്യമായി പ്ര�യാഗിച്ചിരിക്കുന്ന�തന്നു്

ആചാര്യൻ ന�മ്മ ധരിപ്പിക്കുന്നു. “അഥ ഗുരൂൻ പ്രണമ്യ �ബാധായനമ�തന ദർ

ശപൂർണ്ണമാസാനുഷ്ഠാനം വ�ക്ഷ്യ, ഹൌത്രം തു ആശ്വലായനമ�തന” എന്നാണു്

അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റപ്രതിജ്ഞ. ഗ്രന്ഥകാരൻആ�രന്നറിയുന്നില്ല. എങ്കിലും ഗ്രന്ഥത്തി

�ന്റഒടുവിൽ “ഏവം �കര�ളഷ്വാചാരഃ”എന്നുപ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതു�കാണ്ടു്അ�ദ്ദഹം

ഒരു �കരളീയനാ�ണന്നുനിർണ്ണയിക്കുവാൻ കഴിയും.

ആശ്വലായനഗൃഹ്യപ്ര�യാഗവൃത്തി, ദാ�മാദരൻ

ശൌനകമഹർഷിയു�ട ശിഷ്യനായ ആശ്വലായനൻ ഋ�ഗ്വദീയ കല്പസൂത്രകാരന്മാ

രിൽ പ്രഥമഗണനീയനാണു്. ഓ�രാ കല്പസൂത്രത്തിനും ശ്രൌതസൂത്രം, ഗൃഹ്യസൂത്രം,

ധർമ്മസൂത്രം എന്നീ �പരുകളിൽ മൂന്നു വിഭാഗങ്ങളുണ്ടു്. അവയിൽ അതിപ്രധാനം

ശ്രൌതസൂത്രമാകുന്നു. ശ്രൌതസൂത്രങ്ങളിൽഹവിസ്സംസ്ഥങ്ങളായിഏഴും, �സാമസം

സ്ഥങ്ങളായിഏഴുംഅങ്ങ�നപതിന്നാലുകർമ്മങ്ങ�ളപ്പറ്റിയാണു്പ്രതിപാദിക്കുന്ന

തു്. അഗ്ന്യാധാനം, അഗ്നി�ഹാത്രം, ദർശപൂർണ്ണമാസങ്ങൾ, ചാതുർമ്മാസ്യങ്ങൾ മു

തലായവയും ഹവിസ്സംസ്ഥകർമ്മങ്ങളാകുന്നു. ശ്രൌതകർമ്മങ്ങ�ളല്ലാം �വതാനാ

ഗ്നിയിൽഅനുഷ്ഠി�ക്കണ്ടവയാണു്. നാല്പതുസംസ്കാരങ്ങൾഗൃഹ്യകർമ്മങ്ങളായി വി
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ധിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അവ�യ പ്രതിപാദിക്കുന്നവയാകുന്നു ഗൃഹ്യസൂത്രങ്ങൾ. ഗർഭാധാനംമു

തൽ വിവാഹാന്തമുള്ള പതി�നട്ടു കർമ്മങ്ങൾ ശാരീരികങ്ങളും �ശഷമുള്ള ഇരുപ

ത്തിരണ്ടു കർമ്മങ്ങൾ യജ്ഞരൂപങ്ങളുമാകുന്നു. ശ്രൌതകർമ്മങ്ങളിൽ അഗ്നി�ഹാ

ത്രം�പാ�ല ഗൃഹ്യ കർമ്മങ്ങളിൽ അഞ്ചു മഹായജ്ഞങ്ങളും മൂന്നു പാകയജ്ഞങ്ങ

ളും നിത്യാനു�ഷ്ഠയങ്ങളാകുന്നു. എല്ലാ ഗൃഹ്യകർമ്മങ്ങൾക്കും ആവസഥ്യാഗ്നിയു�ട

�യാ �വവാഹികാഗ്നിയു�ട�യാ ആവശ്യമുണ്ടു്. ധർമ്മസൂത്രങ്ങൾ സുപ്രസിദ്ധങ്ങ

ളാണ�ല്ലാ.

ആശ്വലായന�ന്റ ഗൃഹ്യസൂത്രങ്ങൾക്കു പ്ര�യാഗവൃത്തി എ�ന്നാരു വിസ്തൃ്ത

മായ വ്യാഖ്യാനം വാസു�ദവൻനമ്പൂരിയു�ട പുത്രനായ ദാ�മാദരൻനമ്പൂരി രചിച്ചിട്ടു

ണ്ടു്. “ഭാർഗ്ഗവസ്യ �വതഹവ്യസ്യ സ�വദസഃ കു�ല ജാ�താ വാസു�ദവപു�ത്രാ

ദാ�മാദരഃ” എ�ന്നാരു കുറിപ്പു് ഗ്രന്ഥാവസാനത്തിൽ കാണുന്നതിൽനിന്നു് അ�ദ്ദ

ഹം ഭാർഗ്ഗവ�ഗാത്രീയനാ�ണന്നും വീതഹവ്യനും സ�വദസ്സും ആ �ഗാത്രത്തി�ല

പ്രവരർഷികളാ�ണന്നും �വളിവാകുന്നു. പ്രകരണമനുസരിച്ചു ത�ന്റ വൃത്തിയു�ട

ആരംഭത്തിൽ ദാ�മാദരൻആദിത്യ�ന

“യം സഞ്ചിന്ത്യ മുനീശ്വരാ അഹരഹസ്സന്ധ്യാസു ദിവ്യാം പരാം

സാവിത്രീം പ്രജപന്തി പാപനിചയധ്വാ�ന്തകഭാനുപ്രഭാം

സ്ത്രീ�ഗഹദ്രവിണാത്മജാംശ്ചസുഹൃദസ്സന്ത്യജ്യ സർവാത്മനാ

തം �ദവം പരമദ്വയം പ്രണവതഃ സൂര്യം സ�ദാപാസ്മ�ഹ” .

എന്ന പദ്യത്തിൽ വന്ദിക്കുന്നു. അനന്തരം കർമ്മഠനും ബഹുശിഷ്യാചാര്യനും ത�ന്റ

പിതാവുമായവാസു�ദവൻ, ഋ�ഗ്വദം പഠിപ്പിച്ച ഗുരു,ബ്രാഹ്മണംഅധ്യാപനം �ചയ്ത

സുബ്രഹ്മണ്യശർമ്മാ, ഗൃ�ഹ്യാക്തമായ ക്രിയാഭാഗമഭ്യസിപ്പിച്ച രാമശർമ്മാ, തന്ത്ര

ഭാഗം പഠിപ്പിച്ച വിശ്വാമിത്ര�ഗാത്രജനായ ശങ്കരൻ, ശബ്ദശാസ്ത്രം അഭ്യസിപ്പിച്ച രാ

മദാസൻ എന്നീ ഗുരുക്കന്മാ�രയും നാരായണപ്രഭൃതികളായ ഇതര ഗുരുക്കന്മാ�ര

യും നമസ്കരിക്കുന്നു. ആദ്യകാലത്തു തനിക്കു ക്രിയാഭാഗ�ത്തപ്പറ്റി അറിവില്ലായിരു

ന്നുഎന്നുംചിലബ്രാഹ്മണർത�ന്നആ�വകല്യം കണ്ടു്അധി�ക്ഷപിച്ച�പ്പാൾ ദുഃ

ഖിതനായി രാമശർമ്മാവി�ന്റഅ�ന്തവാസിയായിത്തീർന്നു്ആവിഷയത്തിലും പാ

ണ്ഡിത്യംസമ്പാദിച്ചുഎന്നും ദാ�മാദരൻപറയുന്നുണ്ടു്. ത�ന്റവൃത്തി ഗദ്യത്തിലാണു്

രചിക്കുന്ന�തന്നുംഅതു വിഷയ�ത്തവിസ്തരിക്കുന്നതിന്നു�വണ്ടിയാ�ണന്നും

“രൂപാവതാരകാരാദ്യാ ഭാഷ്യകാരാദയഃ പ�ര

ഊചുർഗ്ഗ�ദ്യന വിസ്തൃ�ത്യ കവിത്വാഭാവ�താ ന ഹി.

ഇമാം പ്ര�യാഗവൃത്ത്യാഖ്യാം പരിഗൃഹ്ണന്തുസജ്ജനാഃ

മുദാ നാസ്മൽകവിതയാ �ദവസ്യാനുഗ്രഹാദ്ര�വഃ.”

എന്നും അ�ദ്ദഹം പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ടു്. ആചാര്യ�ന്റ കാല�മ�തന്നറിയുന്നില്ല. പ്ര

�യാഗവൃത്തിയിൽ ആ�ക പതി�നാന്നധ്യായങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. വ്യാഖ്യാ

നം സ്പഷ്ടവും ലളിതവുമാണു്.

ആശ്വലായനഗൃഹ്യപ്ര�യാഗദർപ്പണം

ഈഗ്രന്ഥവുംപ്ര�യാഗവൃത്തിയി�ല വിഷയ�ത്തത്ത�ന്നപ്രതിപാദിക്കുന്നു. ആദ്യ

മായി പദ്യത്തിലും പിന്നീടു ഗദ്യത്തിലും ഗ്രന്ഥകാരൻ ആശ്വലായനഗൃഹ്യപ്ര�യാഗ

ങ്ങ�ള സംഗ്രഹിക്കുന്നു.
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“പ്ര�യാഗദർപ്പണം �ഹ്യതൽസം�ക്ഷപാൽസംസ്കൃ�തഃ കൃതം

ജാമദ�ഗ്ന്യന രാ�മണശ്രീഗുരുണാം പ്രസാദതഃ”

എന്ന വചനത്തിൽനിന്നു പ്ര�ണതാവു ഭാർഗ്ഗവ�ഗാത്രജനായ രാമൻനമ്പൂരിയാ

�ണന്നു കാണാവുന്നതാണു്. ഗ്രന്ഥത്തി�ന്റ ഉപക്രമത്തിലുള്ള ചില �ശ്ലാകങ്ങൾ

താ�ഴ ഉദ്ധരിക്കുന്നു:

“ഗുരൂൻ വിനായകം വാണീം ശൌനകം ചാശ്വലായനം

ബ്രഹ്മാണം പാർവതീനാഥം ലക്ഷ്മീനാരായണം തഥാ

പ്രണമ്യ �ഭദാൻ വക്ഷ്യാമി വിവാഹാദിഷു കർമ്മസു

പ്രസ�ന്നഃ സംസ്കൃ�തഃ പ�ദ്യഃ പ്ര�യാഗക്രമ�മവ ച

ആശ്വലായനഗൃ�ഹ്യാക്ത്യാമുക്തം മന്ദധിയാം നൃണാം

കർമ്മനിർണ്ണയസംസി�ദ്ധ്യ ശ്രീഗുരൂണാം പ്രസാദതഃ.

ആചാരകല്പസൂത്രാണാ�മക്യം സർവത്രനിർണ്ണ�യ

പ്രമാണം കർമ്മണാം നൃണാമിതി കർമ്മവി�ദാ വിദുഃ.

തസ്മാത്തദനുസാ�രണ വക്തവ്യാ കർമ്മപദ്ധതിഃ

ജാത�വദപ്രഭൃതിഭിരാചാ�ര്യശ്ശാസ്ത്രപാര�ഗഃ

കല്പസൂത്രാർത്ഥതത്ത്വ�ജ്ഞർവിശിഷ്ടാചാരതൽപ�രഃ

ഗുരുപ്രസാദസമ്പ�ന്നർമ്മാർ�ഗ്ഗാ �യാഗ്ങീകൃ�താ മയാ

മന്ദപ്ര�ജ്ഞാപകാരായ സം�ക്ഷപാദ്വക്ഷ്യ�തധുനാ.”

ഈഭാഗത്തിൽ രാമൻസ്മരിക്കുന്നജാത�വദൻനമ്പൂരിയും ഒരുശ്രൌതവ്യാഖ്യാകാര

നാ�ണന്നുസിദ്ധിക്കുന്നു. പ�ക്ഷദാ�മാദര�ന്റഗുരുവായ രാമശർമ്മാവായിരിക്കാം

ഈ രാമൻ. ജാത�വദ�നപ്പറ്റി മ�റ്റാന്നുമറിവില്ല.

വിഷ്ണുസംഹിത

�കരളത്തി�ല തന്ത്രവിധികൾക്കു പ്രമാണഭൂതങ്ങളായ പൂർവഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വിഷ്ണു

സംഹിതയ്ക്കു വള�ര പ്രാധാന്യമുണ്ടു്. �ചന്നാസ്സു നമ്പൂരിപ്പാടു് ആ ഗ്രന്ഥ�ത്ത ഉപജീ

വിച്ചുകാണുന്നു. ആ�ക മുപ്പതു പടലങ്ങൾ ഉൾ�ക്കാള്ളുന്ന പ്രസ്തുത സംഹിതയു�ട

പ്ര�ണതാവു് ഒരു �കരളീയൻ ത�ന്ന. ‘വിഷ്ണുനാ സ്വയമീരിതാ’ എന്നു ഗ്രന്ഥകാരൻ

അതിനു �മനി �കറ്റുന്നു. അതു�കാണ്ടാണു് അതിനു വിഷ്ണു സംഹിത എന്ന �പർ

സിദ്ധിച്ചതു്. പ�ക്ഷ ഇന്നു കാണുന്ന ആ �പരിലുള്ള സംഹിത നൂ�റ്റട്ടധ്യായങ്ങളു

ള്ള പൂർവസംഹിതയു�ട സംഗ്രഹണമാ�ണന്നും ആ സംഗ്രഹത്തി�ന്റ കർത്താവു്

ഇധ് മവാ�ന്റ പുത്രനായ സുമതി�യന്ന മഹർഷിയാ�ണന്നും ഗ്രന്ഥത്തിൽ പ്രസ്താ

വനയുണ്ടു്. ഒരു �കരളീയനായ തന്ത്രജ്ഞൻ അതി�ന്റ കർത്തൃത്വം സുമതിയിൽ

ആ�രാപിച്ചു എ�ന്ന അതിന്നർത്ഥമുള്ളു. ഇരുപതാംപടലത്തി�ല ഉത്സവവിധിക

ളും ഇരുപ�ത്താന്നാംപടലത്തി�ല തീർത്ഥയാത്രാ (ആറാട്ടു് ) വിധികളും മറ്റും �കര

ളാചാരമനുസരിച്ചാണു് വ്യവസ്ഥാപനം �ചയ്തിരിക്കുന്നതു്.
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വിഷ്ണുസംഹിതയു�ട വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ, ഹാരിണി

വിഷ്ണുസംഹിതയ്ക്കു ഹാരിണി�യന്നും തത്ത്വപ്രദീപിക�യന്നും രണ്ടു വ്യാഖ്യാനങ്ങ

ളുണ്ടു്. അവയിൽ ആദ്യ�ത്തതു് പുലിയന്നൂർ നാരായണൻനമ്പൂരി രചിച്ചതാണു്.

രണ്ടാമ�ത്തതി�ന്റ കർത്താവു നാഗസ്വാമി നമ്പൂരിയാണു്. നാഗസ്വാമിനമ്പൂരിയു�ട

�ദശ�മ�തന്നു് അറിയുന്നില്ല. താ�ഴക്കാണുന്ന �ശ്ലാകങ്ങൾ ഹാരിണിയിലുള്ളവ

യാണു്:

“നമസ്ത�സ്മസുമത�യ �യാ ദിവ്യാം വിഷ്ണുസംഹിതാം

ആവിശ്ച�ക്ര ഭുവശ്ച�ക്ര ഗംഗാമിവ ഭഗീരഥഃ.

സുമ�തസ്സംഹിതാർ�ത്ഥാ യഃ സൂര്യാർ�ക്കർന്നപ്രകാശിതഃ

മയായമുല് മു�ക�നവപ്രകാശ്യ ഇതി ഹാസ്യതാ.”

ചുവ�ട പകർത്തുന്നതു് ഒടുവിലുള്ള ഒരുസൂചികാപദ്യമാണു്

“യസ്യ വ്യാഘ്രപുരൌകസഃ കൃതവൃഷാദ്രീശപ്രസൂനാഞ്ജലി-

പ്രീ�തഃ പൂർണ്ണഗുണഃ പി�താദയ ഇതി ഖ്യാതസ്യ നാരായണഃ

യാം ഹാരിണ്യഭിധാം വ്യധാദിഹ വി�ഭാർവി�ഷ്ണാർമ്മഹാ സംഹിതാ-

വ്യാഖ്യായാമതിയാതഏഷപടലസ്ത്രിംശഃ ശ്രി�താർത്ഥശ്രിയാ.”

വ്യാഖ്യാതാവുപുലിയന്നൂർഗ്രാമക്കാരനായിരുന്നുഎന്നുംഅ�ദ്ദഹത്തി�ന്റഅച്ഛ�ന്റ

നാമ�ധയം ഉദയൻ എന്നായിരുന്നു എന്നും നാരായണൻനമ്പൂരി തൃശ്ശിവ�പരൂർ

വടക്കുന്നാഥ�ന്റ ആരാധകനായിരുന്നു എന്നും അ�ദ്ദഹമാണു് വിഷ്ണുസംഹിതയ്ക്കു്

ആദ്യമായി ഒരു വ്യാഖ്യാനം രചിച്ച�തന്നുമുള്ള വസ്തുതകൾക്കു് ഈ �ശ്ലാകങ്ങൾ

സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു. തന്ത്രസമുച്ചയവിമർശനീകാര�ന്റ ശിഷ്യനായിരുന്നു അ�ദ്ദ

ഹം എന്നുചിലർ പറയുന്നതി�ന്റഅടിസ്ഥാന�മ�ന്തന്നുവ്യക്തമാകുന്നില്ല. ആയി

രുന്നിരിക്കാം;ഈനാരായണൻത�ന്നയാണു് ക്രിയാസാരവ്യാഖ്യയു�ടയും നിർമ്മാ

താവു്. ക്രിയാശ്രയം എ�ന്നാരു തന്ത്രസംബന്ധമായ ഭാഷാപദ്യകൃതിയും അ�ദ്ദഹം

രചിച്ചിട്ടുള്ളതായി ചിലർ പറയുന്നു. ത്രിവർഗ്ഗഫലസി�ദ്ധ്യഎന്നു്അതിൽകലിവാ

ക്യമുണ്ട�ത്ര. തത്ത്വപ്രദീപികയിൽ നാഗസ്വാമി സുമതി�യ

“ഉദ്ധൃത്യയ പാഞ്ചരാ�ത്രഭ്യഃ സാരം �യ�നദമീരിതം

ഭുക്തിമുക്തിപ്രദം തന്ത്രം ത�സ്മസുമത�യ നമഃ”

എന്നുസ്തുതിച്ചിരിക്കുന്നു.

തത്ത്വപ്രദീപികയു�ട ആവിർഭാവം ഹാരിണിക്കു �മലായിരിക്കണം. പ്രസ്തുത

വ്യാഖ്യ വള�ര ലളിതമാണു്.

കുഴിക്കാട്ടു ശങ്കരൻഭട്ടതിരി

തിരുവിതാംകൂറിൽതിരുവല്ലാത്താലൂക്കി�ലസുപ്രസിദ്ധമായ ഒരുതാന്ത്രികഗൃഹമാ

ണു് കുഴിക്കാട്ടില്ലം. അവി�ടഎട്ടാം ശതകത്തി�ന്റപൂർവാർദ്ധത്തിൽശങ്കരൻഭട്ടതി

രിഎ�ന്നാരുപണ്ഡിതവര്യൻജീവിച്ചിരുന്നു. അ�ദ്ദഹംക്രിയാസംഗ്രഹംഎ�ന്നാരു

തന്ത്രഗ്രന്ഥവും പരാ�സ്താത്രം എ�ന്നാരു �ദവീ�സ്താത്രവും രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

ക്രിയാസാരം�പാ�ലത�ന്ന പ്രധാനമായ ഒരു നിബന്ധമാണു് ക്രിയാസംഗ്ര

ഹം. വിഷയം ആ ഗ്രന്ഥത്തി�ലതുത�ന്ന. ക്രിയാസാരം കണ്ടിട്ടാണു് ക്രിയാസംഗ്ര
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ഹം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതു്. അതും ഭാഗവും പടലവുമായി വിഭജിക്ക�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു. ഗ്ര

ന്ഥംആരംഭിക്കുന്നതു് ഇങ്ങി�നയാണു്:

“അഹമാശ്ര�യസകലസമ്പദാവഹം

പര�മശ്വരപ്രണയിനീപദദ്വയം

യദനുസ്മൃതിക്ഷപിതപാപസഞ്ചയാഃ

പരമാത്മഭാവമുപയാന്തി �യാഗിനഃ

പ്രണിപത്യ പരാം �ദവീം ദുർഗ്ഗാം ദുർഗ്ഗതിഹാരിണീം

തന്ത്രാഗ�മാദിതാ തസ്യാ ലിഖ്യ�തസ്ഥാപനക്രിയാ.”

പ�ത്താൻപതാം പടലത്തിൽ ത�ന്റ �പർഅ�ദ്ദഹം ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്:

“ആചാര്യവരണപൂർവം തീർത്ഥാപ്ലവനാന്തിമംക്രിയാകാണ്ഡം

വി�ഷ്ണാരഭിഹിത�മതദു് ഗർത്താരണ്യാഖ്യശങ്ക�ര�ണവം”

പരാ�സ്താത്രം

താന്ത്രികൻ എന്നതിനു പുറ�മ കവിയും കൂടിയായിരുന്ന അ�ദ്ദഹം ‘പരാ�സ്താത്രം’

എന്ന �പരിൽ നാല്പ�ത്താൻപതു �ശ്ലാകങ്ങളിൽ ഒരു ദുർഗ്ഗാ�സ്താത്രം രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

ദുർഗ്ഗയായിരുന്നു അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ഇഷ്ട�ദവത എന്നു (‘പരാം�ദവീം’ എന്ന വി�ശ

ഷണം �നാക്കുക) ക്രിയാസംഗ്രഹത്തി�ല മംഗല�ശ്ലാകങ്ങളിൽനിന്നു വിശദമാകു

ന്നുണ്ട�ല്ലാ. ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽആദ്യമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നതും ദുർഗ്ഗാപ്രതിഷ്ഠ�യപ്പ

റ്റിയാണു്. ദുർഗ്ഗയു�ട �കശാദിപാദവർണ്ണനമാണു് പരാ�സ്താത്രത്തി�ല വിഷയം.

താ�ഴക്കാണുന്ന �ശ്ലാകങ്ങൾആകൂടത്തിൽ ഉൾ�പ്പടുന്നു.

“ശിവാ വിനാ �നവ ശി�വന; നാനയാ

ശി�വാപി; തൌ ദ്വാവപി നിത്യസംഗതൌ;

ഇതി സ്മരന്ത്യാഗമപാരഗാ യത-

സ്തദാശ്ര�യ �കവലമംബ! �ത പ�ദ.”

“മഹീപ�യാവഹ്നിമരുദ്വിഹായസാം

മ�നായുജാമംബ! ഷഡധ്വനാമപി

യദൂർദ്ധ്വഭൂ�മൌ വിഹിതാസ്പദം സദാ

തദാശ്ര�യ �ത ചരണാംബുജദ്വ�യ.”

“കചപ്രകാണ്ഡപ്രകരാ ജയന്തി �ത

രൂചിപ്രകർഷാൽ കരദീകൃതാംബുദാഃ

സുരദ്രുമാസ്സ്വപ്രസ�വരലംക്രിയാം

വിധായ �യഷാം ചരിതാർത്ഥതാം യയുഃ.”

നീലകണ്ഠൻനമ്പൂരി, ക്രിയാ�ലശസ് മൃതി

നീലകണ്ഠനാമ�ധയനായ ഒരു നമ്പൂരി ക്രിയാ�ലശസ്മൃതി എന്ന �പരിൽ ഒരു തന്ത്ര

ഗ്രന്ഥം നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

“ലിഖിതാ നീലക�ണ്ഠനസർവാനുഗ്രഹബുദ്ധിനാ

ഗു�രാഃ പ്രസാദലാഭാച്ച �ദവതാനാം പ്രസാദതഃ”
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എന്ന �ശ്ലാകത്തിൽനിന്നാണു് അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ �പർ നീലകണ്ഠ�നന്നു് അറിയാൻ

ഇടവരുന്നതു്. മറ്റു വിവരങ്ങ�ളപ്പറ്റി ഒരറിവും ലഭിക്കുന്നില്ല. താ�ഴക്കാണുന്നതു ഗ്ര

ന്ഥാരംഭത്തിലുള്ളപദ്യങ്ങളാണു്:

“വിഷ്ണുദുർഗ്ഗാശിവസ്കന്ദവിഘ്നശാസ് തൃഹരാച്യുതാൻ

നത്വാ തൽപൂജനാദീനി ലിഖ്യ�ന്ത ചാത്ര �ലശതഃ.

മഹദ്ഗ്രന്ഥാർത്ഥവിസ്താരധാരണാക്ഷമ�ചതസാം

അജ്ഞാനാമുപകാരായജ്ഞാനിനാം ലാഘവായ ച

ജ്ഞാതാവിസ്മരണാർത്ഥം യൽസ്മര്യ�ന്ത �ലശതഃ ക്രിയാഃ

ക്രിയാ�ലശസ് മൃതിർന്നാമ സുസിദ്ധിർലിഖ്യ�ത കൃതിഃ”

ഇതിൽ ആ�ക പന്ത്രണ്ടു പടലങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അവ ഓ�രാന്നി�ലയും

വിഷയ�മ�ന്തന്നു് അ�ധാനിർദ്ദിഷ്ടങ്ങളായ �ശ്ലാകങ്ങളിൽനിന്നു വിശദമാകുന്നു:

“ബീജാംകുരാണി ശുദ്ധിശ്ച �വഗ്മനഃസ്ഥാനബിംബ�യാഃ

നിഷ് കൃതിഃ സ്നപനം പൂജാ ബലി�ശ്ചാത്സവഏവ ച

തീർത്ഥയാ�ത്രതി കർമ്മാണി ലിഖിതാനി സമാസതഃ

വിഷ്ണ്വാദീനാം തു സപ്താനാം തത്തച്ഛാ�സ്ത്രാദിതാനി �വ.”

 

സ്മാർത്ത�വതാനികപ്രായശ്ചീത്തം, മാന്ധാതാവു്

വിതാനാഗ്നിസംബന്ധമായുള്ളപ്രായശ്ചിത്തങ്ങ�ള വിവരിക്കുന്നഒരുഗ്രന്ഥമാണു്

സ്മാർത്ത�വതാനികപ്രായശ്ചിത്തം. ഈ ഗ്രന്ഥത്തി�ന്റ പ്ര�ണതാവു ‘ശിശുഘ്രാ

�ണദ്വി�ജന്ദ്രാല�യ’ അതായതു �ചറുമുക്കു�വദികഗൃഹത്തിൽ ജനിച്ച മാന്ധാതാ

�വന്ന നമ്പൂരിയാ�ണന്നു് അ�ദ്ദഹംത�ന്ന പ്രഖ്യാപനം �ചയ്യുന്നുണ്ടു്. കാല�മ�ത

ന്നു് അറിയുന്നില്ല. താ�ഴക്കാണുന്നപദ്യങ്ങൾപ്രകൃതത്തിൽസ്മരണീയങ്ങളാകുന്നു:

“വാ�ന്ദ ഗ�ജന്ദ്രവദനം ച സരസ്വതീം ച

വ്യാസം ഗുരും ശിവക�രശ്വരദക്ഷി�ണശൌ

രാമത്രിവിക്രമമ�ഹശ്വരവാസു�ദവ-

നാരായണാർക്കഗുഹപത്മജ�ദശി�കന്ദ്രാൻ.

കശ്ചിൽ കാശ്യപ�ഗാത്രസംഭവശിശുഘ്രാണദ്വി�ജന്ദ്രാല�യ

സംജാ�താ മതിമാംസ്ത്രിവിക്രമഗു�രാശ് ശുശ്രൂഷയാ ശിക്ഷിതം

ബാ�ലാ ബാലഹിതായ പദ്യനിക�രഃ സ്മാർത്തം ച�വതാനികം

പ്രായശ്ചിത്തമ�നകവൃത്തസുഗമം മാന്ധാതൃശർമ്മാക�രാൽ.

കൌഷീതകാചാര്യമ�ഥത�രയം

ബൌധായനാദീംശ്ച മുനീൻ പ്രണമ്യ

തൽ�പ്രാക്തഗൃ�ഹ്യാദിതകർമ്മനാശ-

സന്ധാനമദ്യ പ്രവദാമി പ�ദ്യഃ”

ഈപദ്യങ്ങളിൽനിന്നു് ആചാര്യനു രാമൻ, ത്രിവിക്രമൻ, മ�ഹശ്വരൻ, വാസു�ദവൻ

തുടങ്ങി പല ഗുരുക്കന്മാരുണ്ടായിരുന്നതായും അ�ദ്ദഹം ക്രിയാഭാഗം അഭ്യസിച്ചതു
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ത്രിവിക്രമനിൽനിന്നാ�ണന്നും ഈ ത്രിവിക്രമൻ പ്ര�യാഗമഞ്ജരിക്കു പ്ര�ദ്യാതം

എന്ന വ്യാഖ്യാനം രചിച്ച ആചാര്യനാ�ണന്നും �വളിവാകുന്നു. ആശ്വലായനഗൃഹ്യ

പ്ര�യാഗദർപ്പണകാരനായ രാമശർമ്മാവും ആശ്വലായനഗൃഹ്യപ്ര�യാഗവൃത്തി

രചിച്ച ദാ�മാദര�ന്റ പിതാവായ വാസു�ദവനുമാണു് ഇവി�ട സൂതന്മാരായിരി

ക്കുന്ന�തങ്കിൽ ദാ�മാദരനും ഈ �ചറുമുക്കു�വദികനും സമകാലികന്മാ�രന്നു

വന്നുകൂടുന്നു. ആരംഭത്തിലും അവസാനത്തിലും ദക്ഷിണാമൂർത്തിയു�ട വന്ദനമുണ്ടു്.

ദക്ഷിണാമൂർത്തി �ചാവ്വരഗ്രാമക്കാരു�ട പര�ദവതയാണു്.

സ്മാർത്തപ്രായശ്ചിത്തസങ്ഗ്രഹം

ഇതും ഒരു �കരളീയഗ്രന്ഥമാണു്. പ്ര�ണതാവാ�രന്നു നിശ്ചയമില്ല.

‘ഗുരുപാദാംബുജദ്വന്ദ്വം നമസ്കാര്യം കൃതം മയാ

നത്വാ വിലിഖ്യ�തഽസ്മാഭിഃ പ്രായശ്ചിത്തസ്യ സംഗ്രഹം’

എന്നാണു് പ്രതിജ്ഞാപദ്യം. സംഗ്രഹ�മന്നാണു് ഗ്രന്ഥസംജ്ഞഎങ്കിലും വിഷയം

വിസ്തരിച്ചു പ്രതിപാദിതമായിരിക്കുന്നു.

“യൌ�സാദരീ�സാദര�യാഃ സ്ത്രീപുംസൌതന�യൌ യ�യാഃ

ഉദ്വാ�ഹന മി�ഥാ �യാഗഃ �കരളാദിഷു ദൃശ്യ�ത.

വരകൂടസ്ഥ�യാര്യാദൃക്സംബന്ധസ്സത�ഥവ �ചൽ

കന്യാകൂടസ്ഥ�യാസ്സാ �നാദ്വാഹ്യ�ത �കര�ളഷ്വിയം.”

എന്നിങ്ങ�ന ഗ്രന്ഥകാരൻ ചില �കരളീയാചാരങ്ങ�ള സ്മരിക്കുന്നുണ്ടു്.

തൃക്കണ്ടിയൂർഅച്യുതപ്പിഷാരടി, ജീവചരിത്രം

അച്യുതപ്പിഷാരടി മലബാർ ജില്ലയിൽ തിരൂർ തീവണ്ടി�സ്റ്റഷനിൽനിന്നു �തക്കു

പടിഞ്ഞാറു രണ്ടു �മൽ അക�ലയുള്ള തൃക്കണ്ടിയൂർ പിഷാരത്തിൽ ജനിച്ചു. ആ

ഗൃഹം പല ശതകങ്ങളായി വിദ്വാന്മാർക്കു് കീർത്തി�പ്പട്ടിരുന്നു. ഉദ്ദണ്ഡശാസ്ത്രികളു

�ട സമകാലികനായ നാണപ്പ (നാരായണപ്പിഷാരടി) എന്ന �വയാകരണൻ

അച്യുതപ്പിഷാരടിയു�ട പൂർവന്മാരിൽ അന്യതമനായിരുന്നു എന്നു് ഇരുപതാം

അധ്യായത്തിൽ നിർ�ദ്ദശിച്ചിട്ടുണ്ട�ല്ലാ. അച്യുതപ്പിഷാരടിയു�ട ജനനം �കാല്ലം

720-ആമാണ്ടിടയ്ക്കായിരുന്നു. അ�ദ്ദഹം �ജ്യാതിഷത്തിലുംവ്യാകരണത്തിലുംഅന്യാ

ദൃശമായ �വദുഷ്യം സമ്പാദിക്കുകയും ആ ശാസ്ത്രങ്ങൾക്കു പുറ�മ �വദ്യത്തിലും

അലങ്കാരത്തിലുംകൂടി നിഷ്ണാതനാകുകയും �ചയ്തു. മഹാകവിമൂർദ്ധന്യനായ �മല്പു

ത്തൂർ നാരായണഭട്ടതിരിയു�ട ശബ്ദശാസ്ത്രഗുരുവായിത്തീരുവാനുള്ള ഭാഗ്യം അ�ദ്ദ

ഹത്തിനാണു് സിദ്ധിച്ചതു്.

“മീമാംസാദി സ്വതാതാന്നിഗമമവികലം

മാധവാചാര്യവര്യാ-

ത്തർക്കം ദാ�മാദരാര്യാദപി പദപദവീ-

മച്യുതാഖ്യാദ്ബു�ധന്ദ്രാൽ

�തഷാം കാരുണ്യ�യാഗാൽ കിമപി ച കവിതാ-

മാപ് നുവം, കർമ്മ �മ തദ്

ഭൂയാൽ കൃഷ്ണാർപ്പണം; �മ ഭവതു ചസതതം
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ധീരഘാ�രഃ കഥായാം.”

എന്നുപ്രക്രിയാസർവസ്വത്തിൽ ഭട്ടതിരിആവിവരംപ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ബു�ധന്ദ്രാൽ

എന്ന പദം�കാണ്ടു് അ�ദ്ദഹം വി�ശഷിപ്പിക്കുന്നതു പിഷാരടി�യ ആകുന്നു എന്നു

ള്ളതു നാം മറക്കരുതു്. �ജ്യാതിഷത്തിൽ പിഷാരടിയ്ക്കു സമകാലികന്മാർ നല്കിയിരു

ന്നസ്ഥാനം എന്താ�ണന്നു വാസു�ദവകൃതമായ ഭ്രമരസ�ന്ദശത്തി�ല അ�ധാലി

ഖിതമായ പദ്യത്തിൽനിന്നു വിശദമാകുന്നു:

“തസ്മാൽപ്രത്യകു് പ്രഹിതനയനഃ കുണ്ഡ�ഗഹാധിനാഥം

സർവജ്ഞം തം പ്രണമ ഗിരിശം ഭക്തിമാനച്യുതം ച;

ഏകസ്താവദ്വഹതി ശിരസി �ജ്യാതിഷാ�മകമിന്ദും,

�ജ്യാതിശ്ചക്രം നിഖിലമപ�രാ ധാരയത്യന്തരം�ഗ.”

ഈ പദ്യത്തിൽ കവി തൃക്കണ്ടിയൂരി�ല ശിവ�ന�പ്പാ�ല അച്യുതപ്പിഷാരടിയും

സർവജ്ഞനാ�ണന്നും ശിവൻ �ജ്യാതിസ്സുകളിൽ ഏകനായ ചന്ദ്ര�നമാത്രം ശിര

സ്സിൽ ധരിക്ക�വപിഷാരടി ത�ന്റ മനസ്സിൽ �ജ്യാതിശ്ചക്ര�ത്ത മുഴുവൻ ധരിക്കുന്നു

എന്നും അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ വിവിധശാസ്ത്രപാണ്ഡിത്യ�ത്തയും പ്ര�ത്യകിച്ചു �ജ്യാതിശ്ശാ

സ്ത്രപാരംഗത�യയും പരാമർശിച്ചു പ്രശംസിക്കുന്നു. പിഷാരടിയു�ട �ജ്യാതിർവി

ഷയകമായ ശിഷ്യസമ്പത്തു സുപ്രസിദ്ധമാണു്. �കാല്ലം പത്താം ശതകത്തി�ന്റ

ഉത്തരാർദ്ധത്തിൽജീവിച്ചിരുന്നപത്തനംതിട്ട �ചറു�കാൽ �നടുമ്പയിൽ �കാച്ചുകൃ

ഷ്ണനാശാൻഎന്ന�ദവജ്ഞൻആറന്മുളവിലാസംഹംസപ്പാട്ടു്എന്നഗ്രന്ഥത്തിൽ

ആശിഷ്യപ്രശിഷ്യപരമ്പര�യ താ�ഴക്കാണുന്നവിധത്തിൽ വിവരിക്കുന്നു:

‘രാമ�ന�ന്നല്ലാടവും വിശ്രുതനായിട്ടഭി-

രാമനാമാശാസിതാ�വന്നുള്ളകീർത്തി�യാടും

ഗുരു�ദവജ്ഞന്മാർക്കും ഗുരുഭൂതനാ�മ�ന്റ

ഗുരുവാം പിതാവി�ന്റ ചരണാംബുജം വ�ന്ദ.

ഗുരുവിൻഗുരുവ്യാഘ്രമുഖമന്ദിരവാസി

ഗുരുകാരുണ്യശാലിത�ന്നയും വണങ്ങു�ന്നൻ.

തൽഗുരുഭൂതനായി�ട്ടത്രയും മനീഷിയായ്

ഹൃൽഗതഭാവജ്ഞനായ്ഗണിതതത്ത്വജ്ഞനായ്

താഴാത കീർത്തി�യാടും നാവായിക്കുളത്തു�ള്ളാ

രാഴാതിപ്രവരനാം ഗുരു�വ വന്ദിക്കു�ന്നൻ.

ആയവൻത�ന്റ ഗുരുഭൂതനായുള്ള �ദഹ-

മായതമതികളാൽ പൂജിതനായുള്ളവൻ

�കാലത്തുനാട്ടു തൃപ്പാണിക്ക�ര�പ്പാതുവാള-

ക്കാല�ത്തഗ്ഗുരുവരന്മാരിൽ�വച്ച�ഗ്രസരൻ,

എന്നു�ട ഗുരുവി�ന്റ ഗുരുവിൻ ഗുരുഭൂതൻ

തന്നു�ട ഗുരുവാകും തൽപദം വണങ്ങു�ന്നൻ.

�പാതുവാളി�ന്റ ഗുരുവച്യുതപ്പിഷാരടി-

യതിമാനുഷനവൻസകലവിദ്യാത്മകൻ,

അൻപത്തിമൂന്നു വയസ്സിരട്ടിയിരുന്നുള്ള

�മല്പുത്തൂർപ�ട്ടരിക്കും ഗുരുവായിരുന്നവൻ

തന്നു�ട പാദപത്മയുഗളം വി�ശഷിച്ചു-
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�മന്നു�ട മനക്കാമ്പിൽസ്സന്തതം നിനയ്ക്കു�ന്നൻ.”

ഈവരികളിൽനിന്നു്അച്യുതപ്പിഷാരടിയു�ടശിഷ്യൻ �കാലത്തുനാട്ടുതൃപ്പാണിക്ക

�ര �പാതുവാളും അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ശിഷ്യൻ ചിറയിൻകീഴു് താലൂക്കിൽ നാവായിക്കു

ളത്തു്ആഴാതി(കുരുക്കൾ)യും,അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റശിഷ്യൻ മാ�വലിക്ക�ര �ചറിയനാ

ട്ടു പുലിമുഖത്തു �പാറ്റിയും ആയിരുന്നു എന്നു നാം അറിയുന്നു. പുലിമുഖത്തു �പാറ്റി

യു�ട കാലം 861 മുതൽ 933 വ�രയായിരുന്നുഎന്നു് അഭിജ്ഞന്മാർ പറഞ്ഞു�കട്ടി

ട്ടുണ്ടു്. �കാച്ചുകൃഷ്ണനാശാ�ന്റ പിതാവും ഗുരുവുമായ രാമനാശാൻ �പാറ്റിയു�ട ശി

ഷ്യനായിരുന്നു. �കാച്ചുകൃഷ്ണനാശാ�ന്റ ശിഷ്യൻ ആറന്മുള മംഗല�ശ്ശരി ദക്ഷിണാ

മൂർത്തി മൂത്തതു്, മൂത്തതി�ന്റ ശിഷ്യൻ മാന്നാർ നാ�ലക്കാട്ടിൽ ബാലരാമൻപിള്ള,

സംപ്രതിപ്പിള്ള, അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ശിഷ്യൻ കിളിമാനൂർ വിദ്വാൻ �ചറുണ്ണി �കായി

ത്തമ്പുരാൻ, എന്നിങ്ങ�ന ആ ഛാത്രപരബര പി�ന്നയും തുടർന്നു�പാകുന്നു. ഈ

വ്യതിയാനം നില്ക്ക�ട്ട.

�മല്പുത്തൂരിനു പിഷാരടിയു�ട �പരിൽ അനിർവചനീയമായ ഭക്തിപാരവശ്യം

ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രക്രിയാസർവസ്വത്തി�ന്റഅവസാനത്തിൽഅ�ദ്ദഹം ത�ന്റ വ്യാ

കരണാചാര്യ�ന

‘അയമച്യുതഗുരുകൃപയാ പാണിനികാത്യായനാദികാരുണ്യാൽ

യത്നഃ ഫലപ്രസഃ സ്യാൽ കൃതരാഗര�സാദ്യശബ്ദമാർഗ്ഗജുഷാം.

എന്നപദ്യത്തിൽസബഹുമാനം വീണ്ടും സ്മരിക്കുന്നു. അച്യുതപ്പിഷാരടിയു�ട വാത

�രാഗം തപശ്ശക്തി�കാണ്ടു സ�ദഹത്തിൽ സംക്രമിപ്പിച്ചു് അതി�ന്റ ശമനത്തിനാ

യാണു് ഭട്ടതിരി ഗുരുവായൂരിൽ �പായി നാരായണീയ�മന്ന �സ്താത്രരത്നം രചിച്ചു

ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമി�യ ഭജിച്ച�തന്നു് ഐതിഹ്യമുണ്ടു്. പിഷാരടി 796-ൽ മരിച്ചു. ഭട്ടതി
രി തത്സംബന്ധമായുണ്ടാക്കിയ ചരമ�ശ്ലാകമാണു് താ�ഴ�ച്ചർക്കുന്നതു്:

“�ഹ! ശബ്ദാഗമ! നിർദ്ദയം വിബുധതാലു�ബ്ധർന്നിപീഡിഷ്യ�സ;

ധാർ�ഷ്ട്യകപ്രവണാസി �വദ്യസര�ണ! ന�ഷ്ടാഹ്യലങ്കാര! �ഭാഃ;

ഹന്ത! �ജ്യാതിഷതന്ത്ര! പര്യവസിതാ തിഥ്യൃക്ഷ�യാ�സ്തകഥാ;

വിദ്യാത്മാ സ്വരസർപ്പദദ്യ ഭവതാമാധാരഭൂരച്യുത.”

‘വിദ്യാത്മാ സ്വരസർപ്പൽ’ എന്നതു കലിദിനവാക്യമാണു്.

കൃതികൾ

അച്യുതപ്പിഷാരടിയു�ട കൃതികളായി �ജ്യാതിഷത്തിൽ (1) �ഗാളദീപിക (2) ഉപരാ

ഗക്രിയാക്രമം (3) കര�ണാത്തമം (4) ജാതകാഭരണം (5) �ഹാരാസാ�രാച്ചയം (6)

�ഹാരാസാ�രാച്ചയത്തി�ന്റ പരിഭാഷ (7) �വണ്വാ�രാഹത്തി�ന്റ പരിഭാഷഎന്നീ

ഗ്രന്ഥങ്ങളും വ്യാകരണത്തിൽ പ്ര�വശകവും കണ്ടുകിട്ടീട്ടുണ്ടു്. ഇവകൂടാ�ത ദൃഗ്ഗണി

തസംബന്ധമായി സ്ഫുടനിർണ്ണയം എ�ന്നാരു പ്രമാണീഭൂതമായ ഗ്രന്ഥംകൂടിയുണ്ടു്.

അതിനു സ്ഫുടനിർണ്ണയവിവൃതി എ�ന്നാരു വ്യാഖ്യാനവും കണ്ടിട്ടുണ്ടു്. ചില ഗ്രന്ഥങ്ങ

�ളപ്പറ്റി മാത്രം ഇവി�ട ഉപന്യസിക്കാം. �ഹാരാസാ�രാച്ചയപരിഭാഷ�യക്കുറിച്ചു

മ�റ്റാരധ്യാത്തിൽ പ്രസ്താവിക്കും.

�ഗാളദീപിക

ഗീതിവൃത്തത്തിൽ മുന്നൂറു �ശ്ലാകങ്ങൾ�കാണ്ടു നിബന്ധിച്ചിരിക്കുന്ന �ഗാളദീപിക

ഗണിതവിഷയത്തിൽ പ്രമാണ�ത്വന അംഗീകരി�ക്കണ്ട ഒരു വിശിഷ്ടഗ്രന്ഥമാകു
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ന്നു. ഇതു �കളല്ലൂർ �ചാമാതിരിയു�ട �ഗാളദീപികയിൽ നിന്നു ഭിന്നമാ�ണന്നു

പറ�യണ്ടതില്ല�ല്ലാ.

“വി�ഘ്നശം വാ�ഗ്ദവീം ഗുരും ദി�നശാദികാൻ ഗ്രഹാൻ നത്വാ

വ�ക്ഷ്യ ഭ�ഗാളമ�സ്മ �ക്ഷാണീമാനാദികഞ്ച ലഘുമത�യ.

അധഊർദ്ധ്വയാമ്യസൌമ്യഗമിഹ വൃത്തം ദക്ഷി�ണാത്തരാഖ്യംസ്യാൽ;

അതഊർദ്ധ്വാഭ്യാം ഘാടികമക്ഷാ�ഗ്രസൌമ്യയാമ്യ�യാർലഗ്നം”

എന്നിങ്ങ�ന ഗ്രന്ഥംആരംഭിയ്ക്കുന്നു.

“ഇത്യുദിതാ സം�ക്ഷപാദസ്മാഭിർ�ഗ്ഗാളദീപികാ; യ ഇമാം

പുരുഷഃ പ�ഠൽസ �ലാ�ക �ഗാളവിദാം ഗണ്യ�ത നൃണാം മ�ധ്യ”

എന്നതാണു് ഒടുവില�ത്ത �ശ്ലാകം.

ഉപരാഗക്രിയാക്രമം

ഈഗ്രന്ഥ�ത്തക്രിയാക്രമം എന്നും പറയാറുണ്ടു്. ഇതിൽ ഗ്രഹസ്ഫുടഗണനവുംഛാ

യാദി ഗ്രഹണവും മറ്റുമാണു് പ്രതിപാദ്യം. നാലധ്യായങ്ങൾ�കാണ്ടുഗ്രന്ഥംസംപൂർ

ണ്ണമാകുന്നു. ചില �ശ്ലാകങ്ങൾ ചുവ�ട പകർത്തുന്നു.

“ഗുരൂണാം ചരണാം�ഭാജപരാഗപരമാണവഃ

മ�നാമുകുരമസ്മാകം പുനീയുരനുവാസരം.

മാർത്താണ്ഡാഖ്യം പരം �ജ്യാതിർന്നത്വാസ്മാഭിർവിലിഖ്യ�ത,

ഹിതായ മന്ദബുദ്ധിനാമുപരാഗക്രിയാക്രമഃ.”

“�പ്രാക്തഃ പ്രവയ�സാ ധ്യാനാ�ജ്ജ്യഷ്ഠ�ദവസ്യ സദ്ഗു�രാഃ

വിച്യുതാശയ�ദാ�ഷ�ണത്യച്യു�തന ക്രിയാക്രമഃ.”

എന്നതാണു് ഒടുവില�ത്ത�ശ്ലാകം. അതി�ലകലിദിനസൂചകമായപ്രഥമപാദത്തിൽ

നിന്നു പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥത്തി�ന്റ നിർമ്മിതി �കാല്ലം 768-ലാ�ണന്നു നിർണ്ണയിക്കാം.

പിഷാരടിയു�ട �ജ്യാതിശ്ശാസ്ത്രഗുരു �ജ്യഷ്ഠ�ദവൻഎ�ന്നാരാളായിരുന്നുഎന്നും ‘ക്രി

യാക്രമ’ത്തി�ന്റ ആവിർഭാവകാലത്തു് അ�ദ്ദഹം വ�യാധികനായിരുന്നു എന്നുംകൂ

ടിഈ �ശ്ലാകത്തിൽനിന്നു നാം ധരിക്കുന്നു.

കര�ണാത്തമം

ഇതു ദൃക്സമ്പ്രദായത്തിൽ പിഷാരടി രചിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഗണിതഗ്രന്ഥമാകുന്നു. അതു

�കാണ്ടു പഞ്ച�ബാധക്രിയാക്രമത്തിൽനിന്നു് ഇതി�ല പ്രതിപാദനരീതിഭിന്നമായി

രിക്കുന്നു. ‘ഗുരുണാം ചരണാം�ഭാജ’ ഇത്യാദി �ശ്ലാകം�കാണ്ടുത�ന്നയാണു് കര

�ണാത്തമവും ആരംഭിയ്ക്കുന്നതു്. അഞ്ചധ്യായങ്ങളിലായി നൂ�റ്റാൻപതു �ശ്ലാകങ്ങ

ളുണ്ടു്: ഗ്രന്ഥകാരൻ ഈ കൃതിയിൽ ത�ന്റ കവിതാപാടവ�ത്തയും വ്യാകരണപാ

ണ്ഡിത്യ�ത്തയുംപ്രകടീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. അ�ദ്ദഹം ത�ന്നപ്രസ്തുതഗ്രന്ഥത്തിനു് ഒരു

വിവരണവും നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടു്. മൂന്നു �ശ്ലാകങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കാം:

“പ്രണിപത്യ പരം �ജ്യാതിർഗണപത്യപരാഭിധം

ഗുരു�ണാക്തമവിസ്മർത്തും കര�ണാത്തമയാമ്യഹം.”

“ഹൃ�ദ്യര്യുക്തിവിദാമിത്ഥം പ�ദ്യരുപശ�തഃ കൃതം
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കര�ണാത്തമനാ�മതച്ചിരമാസ്താം മഹീത�ല.”

“�വഷ്ണ�വനാച്യുതാ�ഖ്യന പ്രണീതം വിവൃതം കൃതം

കര�ണാത്തമമാ�ലാക്യ പരിതുഷ്യന്തുസൂരയഃ.”

ഇതിനു് ഏ�താ ഒരു നമ്പൂരിയു�ട ഭാഷാവ്യാഖ്യാനവുമുണ്ടു്.

ജാതകാഭരണം

‘ഗുരൂണാം ചരണാം�ഭാജ’ ഇത്യാദി വന്ദന�ശ്ലാകംഈഗ്രന്ഥത്തിലും കാണുന്നതു

�കാണ്ടു് ഇതും പിഷാരടിയു�ട കൃതികളിൽ ഒന്നാ�ണന്നു് ഊഹി�ക്കണ്ടിയിരിക്കു

ന്നു. ആ�ക എട്ടധ്യായങ്ങളുണ്ടു്. വരാഹമിഹിര�ന്റ �ഹാര, വട�ശ്ശരിയു�ട ജാതക

പദ്ധതി മുതലായിപ്രമാണീഭൂതങ്ങളായപലപ്രശ്നശാസ്ത്രനിബന്ധങ്ങൾപരി�ശാധി

ച്ചാണു് പ്രസ്തുത കൃതി രചിച്ചിട്ടുള്ള�തന്നുഗ്രന്ഥകാരൻ പറയുന്നു.

“അർത്ഥാജ്ജ�നസഹായഃ പുരുഷാണാമാപദർണ്ണ�വ �പാതഃ

യാത്രാസമ�യ മന്ത്രീ ജാതകമപഹായ നാസ്ത്യപരഃ.”

എന്ന പദ്യം ജാതകാഭരണത്തിലുള്ളതാണു്.

�ഹാരാസാ�രാച്ചയം

�ഹാരാസാ�രാച്ചയം ശ്രീപതി പദ്ധതിയു�ട സം�ക്ഷപമാണു്. ആ�ക ഏഴധ്യായ

ങ്ങൾഅടങ്ങീട്ടുണ്ടു്.

“ഭക്ത്യാ ഗുരൂണാം ചരണാരവിന്ദം

നത്വാച്യു�താ �ദവവിദാം ഹിതായ

സാ�രാച്ചയം ശ്രീപതിനിർമ്മിതസ്യ

�ഹാരാർത്ഥതന്ത്രസ്യ വദാമ്യ�ശഷം”

എന്നപ്രഥമ�ശ്ലാകത്തിൽത്ത�ന്നആചാര്യൻ ത�ന്റ നാമ�ധയം ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

പ്ര�വശകം

വ്യാകരണശാസ്ത്രം പഠിക്കുവാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർക്കു് അത്യന്തം പ്ര�യാജകീഭവി

പ്പിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥമാണു് പ്ര�വശകം. സംക്ഷിപ്തമാ�ണങ്കിലും ആ ശാസ്ത്രത്തിൽ

അന്തർഭൂതങ്ങളായ സകല വിഷയങ്ങ�ളപ്പറ്റിയും അച്യുതപ്പിഷാരടി ഇതിൽ പ്ര

തിപാദിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഉദാഹരണങ്ങളായി ത�ന്റ സഹൃദയത്വത്തിനും കവിത്വത്തിനും

പ്രത്യക്ഷലക്ഷ്യങ്ങളായ പല �ശ്ലാകങ്ങളും �ചർത്തിട്ടുമുണ്ടു്. പിഷാരടിക്കു് ആശ്ര

യമായിക്കാണുന്നതു മഹാഭാഷ്യത്തിനും കാശികാവൃത്തിക്കും പുറ�മ രാമചന്ദ്ര�ന്റ

പ്രക്രിയാകൌമുദി ആകുന്നു. രൂപാവതാരത്തിനു് എന്ന�പാ�ല പിഷാരടിയു�ട കാ

ലത്തു പ്രക്രിയാകൌമുദിക്കും �കരളത്തിൽ ഗണനീയമായ പ്രചാരമുണ്ടായിരുന്നു.

ഗ്രന്ഥംആരംഭിക്കുന്നതുത�ന്ന,

“അ�ശഷാഗമതാൽപര്യ�കര�വാദ്�ബാധചന്ദ്രികാം

ഉപാസ്മ�ഹജ്ഞാനമുദ്രാം രാമചന്ദ്രക�രാദിതാം.”

എന്ന �ശ്ലാകം�കാണ്ടാണു്, ഇവി�ട ആചാര്യനു പ്രക്രിയാ കൌമുദീകാര�നപ്പറ്റിയും

വിവക്ഷയുണ്ടു്. രാമൻ എ�ന്നാരു ഗുരു പിഷാരടിക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല. പ്രക്രിയാകൌ

മുദീകാരനായ രാമചന്ദ്രൻ എന്ന ആന്ധ്ര�ദശപണ്ഡിതൻ ക്രി. പി. പതിന്നാലാംശ

തകത്തി�ന്റ ഉത്തരാർദ്ധത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നു. പിഷാരടി �വട്ടത്തുനാട്ടു രവിവർമ്മ
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ത്തമ്പുരാ�ന്റ ആശ്രിതനായിരുന്നു എന്നുള്ളതിനു ലക്ഷ്യമായ ‘ലക്ഷ്യാ പ്രകാശവി

ഷയം’ എന്ന പ്ര�വശകാന്തർഗ്ഗതമായ പദ്യം മുൻപു് ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട�ല്ലാ. പ്ര�വശ

കം �മല്പുത്തൂർ ഭട്ടതിരി�യപഠിപ്പിക്കുന്നതി�ലക്കു�വണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയതാ�ണന്നുള്ള

ഐതിഹ്യം അനാസ്പദമാകുന്നു. ഗ്രന്ഥനിർമ്മിതിയു�ട ഉ�ദ്ദശം എ�ന്തന്നു് ആചാ

ര്യൻത�ന്ന വ്യക്തമായി പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്:

“പ്ര�വശകസ്സംസ് ക്രിയ�ത ശബ്ദശാസ്ത്രപ്ര�വശകഃ

സുഗ�മായമൃജൂർമാർ�ഗ്ഗാ ബാലാനാം മന്ദ�ചതസാം.

പ്ര�വശ�കന ജാനന്തി ശബ്ദാൻ വ്യാകരണാക്ഷമാഃ

ഇക്ഷും ഖാദന്തി നാദന്താ രസം ശർക്കരയാ വിദുഃ

ദർപ്പ�ണ പണമാ�ത്രണ ദന്തീ പ്രതിഫ�ലദ്യഥാ

തഥാ�ല്പപി പ്രകര�ണ മഹദ്വ്യാകരണം സ്ഫു�രൽ.”

പല്ലില്ലാത്തവർക്കുകരിമ്പുകടിച്ചുചവയ്ക്കുവാൻനിർവ്വാഹമി�ല്ലങ്കിലുംഅവർശർക്കര

�കാണ്ടു്ഇക്ഷുരസ�ത്തഅറിയുന്നതു�പാ�ലപാണിനീയാധ്യയനത്തിനു്അശക്ത

ന്മാരായിട്ടുള്ളവർക്കുപ്ര�വശകം�കാണ്ടു് ശബ്ദങ്ങളു�ടജ്ഞാനമുണ്ടാകു�മന്നും �ച

റിയ ദർപ്പണത്തിൽആന�യന്ന�പാ�ലഈസംഗ്രഹ ഗ്രന്ഥത്തിലും മഹത്തായ

വ്യാകരണശാസ്ത്രം പ്രതിഫലിയ്ക്കു�മന്നുമാണു് അ�ദ്ദഹം പ്രതിപാദിയ്ക്കുന്നതു്. പ്ര�വശ

കം മുഴുവൻ 600 �ശ്ലാകങ്ങളിൽ വിരചിതമാകയാൽ അ�ധ്യതാക്കന്മാർക്കു് ഓർമ്മ

യിൽ �വയ്ക്കുവാൻ വള�ര സൌകര്യമുണ്ടു്. പിഷാരടിയു�ട കാവ്യ�ശലി പ്രദർശിപ്പി

ക്കുവാൻ ചില �ശ്ലാകങ്ങൾഅടിയിൽ പകർത്തുന്നു:

“ടിതു് പീഠവദധസ്തി�ഷ്ഠൽ കിന്മൂർദ്ധനി കിരീടവൽ

മിത് സ്യാ�ന്ത്യസ്വരാദൂർദ്ധ്വം ഫാ�ല പുണ്ഡ്രവദാഗമഃ

സ്ഥാ�ന ശത്രുവദാ�ദശശ്ഛത്രവൽപ്രത്യയാഃ പ�ര.”

“ആദ്യന്തൌ ടകിതൌ”എന്നുപറയുന്നതി�നക്കാൾ ടിതു്അടിയിൽപീഠം�പാ�ലയും

കിതു് മുകളിൽകിരീടം�പാ�ലയുംസ്ഥിതി�ചയ്യുന്നുഎന്നുംമറ്റുംപറയുന്നതുസ്വാരസി

കമാണ�ല്ലാ.

“ഭൃശായ�ത വായുരയം ശബ്ദായ�ന്ത വലാഹകാഃ

സുഖായ�ന്ത ഗൃ�ഹഷ്വാഢ്യാ ബാഷ്പായ�ന്ത വി�യാഗിനഃ” .

“ഊരീകൃത്യ ജവം വൃക്ഷാംസ്തൃ്ണീകൃത്യ സമീരണഃ

�മഘാൻ പടപടാകൃത്യ സാന്ദ്രീഭൂയ ച വാത്യയം:”

പ്ര�വശകത്തിനു് ഒരു പഴയ ഭാഷാവ്യാഖ്യാനം കണ്ടിട്ടുണ്ടു്. അതിനുപുറ�മ ആറ്റു

പുറത്തു ഇമ്പിച്ചൻഗുരുക്കൾ സുബന്തപ്രകരണാന്തംവ�ര സ്വയമായി ഒരു ഭാഷാ

വ്യാഖ്യാനം രചിച്ചു് അ�താടുകൂടി പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥം ഇദംപ്രഥമമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥത്തിനു ലഘുവിവൃതി എന്നു വിശദമായ ഒരു സംസ്കൃതവ്യാഖ്യാനം

പി.എസ്. അനന്തനാരായണശാസ്ത്രികൾ നിർമ്മിക്കുകയും മൂല�ത്താടു �ചർത്തു

�ഗാശ്രീസംസ്കൃത ഗ്രന്ഥാവലിയു�ട ദ്വിതീയാങ്കമായി മുദ്രണം �ചയ്യുകയും �ചയ്തിട്ടു

ണ്ടു്.

ഒ�രാറ്റ ശ്�ളാകം

അച്യുതപ്പിഷാരടി�യാടു് ഒരു വി�ദശീയനായ പണ്ഡിതൻ അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ജാതി

�യ�തന്നു �ചാദിച്ച�പ്പാൾ
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“�ദവബ്രാഹ്മണശുശ്രൂഷുസ്സാഹി�ത്യകപരായണാ

ഈദൃശീ വർത്ത�ത ജാതിഃ �കര�ളഷ്വിതരത്ര ന.”

എന്നു്ആ മഹാശയൻ മറുപടി പറഞ്ഞതായി �കട്ടിട്ടുണ്ടു്.

�കാച്ചി രാമവർമ്മ മഹാരാജാവു്

�കാല്ലം 740 കുംഭം മുതൽ 776 മീനംവ�ര �കാച്ചിരാജ്യം പരിപാലിച്ച �കശവരാമ
വർമ്മമഹാരാജാവു് പല പ്രകാരത്തിലും പ്രശംസാർഹനായ ഒരു പുണ്യപുരുഷനാ

യിരുന്നു. ആ മഹാരാജാവി�ന്റ മാതാവു് ഊരകത്തമ്മ�യ വള�രക്കാലം ഭജിച്ച

തി�ന്റഫലമായാണു്അവിട�ത്തഅവതാര�മന്നുബാലകവി രാമവർമ്മവിലാസം

നാടകത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. “തസ്യ താവന്മഹാരാജസ്യജനനീ, പ്രഥമാ വീ

രജനനീനാം, പുരാ ചിരമപത്യവാഞ്ഛയാ മലയപുരവാസിനീം ഭഗവതീം ഭവാനീമാ

രാധിതവതീ. ആരാധനപ്രസന്നാ ചസാ സ്വ�പ്ന താമിത്ഥമന്വഗ്രഹീൽ.

�ലാകപാ�ലശ്ചസക�ലർ�ല്ലാഭനീയക്രിയം സുതം

മൽപ്രസാദാന്മഹാഭാ�ഗ, ജനയസ്വ യശസ്വിനി”

എന്ന ഭാഗം �നാക്കുക.

അവിട�ത്ത സമരശൂരത, ഈശ്വരഭക്തി, തീർത്ഥാടനൌത്സുക്യം ഇവ�യ

അക്കാല�ത്ത കവികൾ അത്യുജ്ജ്വലമായ ഭാഷയിൽ വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ

തമ്പുരാ�ന്റ വകയായി 751 ധനു 12-ാം നുയി�ല ഒരു ദാനശാസനം ചിദംബരം
�ക്ഷത്രത്തിൽ ലിഖിതമായിട്ടുണ്ടു്. 776 കന്നി 27-ാം നു അവിടുന്ന തുലാപുരുഷദാ

നം നിർവ്വഹിച്ചു. കാശിവ�ര യാത്ര�ചയ്തു് അവി�ട�വച്ചു തീ�പ്പട്ടതിനാൽ കാശി

�ക്കഴുന്നള്ളിയ തമ്പുരാൻ എന്നു് അവിട�ത്ത വ്യവഹരിച്ചുവരുന്നു. മഴമംഗലത്തു

നാരായണൻനമ്പൂരിയു�ട രാജരത്നാവലീയം ചമ്പുവി�ല നായകൻഅവിടുന്നാണു്.

മഴമംഗലത്തിനുപുറ�മ ബാലകവി, മൂ�ക്കാലയ്ക്കൽ നീലകണ്ഠൻനമ്പൂരി എന്നിവരും

അവിട�ത്ത ആശ്രിതന്മാരായിരുന്നു. രാമവർമ്മമഹാരാജാവു് ‘രാസക്രീഡ’ എന്ന

മണിപ്രവാളകാവ്യത്തി�ന്റ പ്ര�ണതാവും തമിഴിൽ നിന്നു തിരുവള്ളുവരു�ട തിരു

ക്കുറൾ മലയാളത്തി�ലക്കു തർജ്ജമ�ചയ്യിച്ച ഭാഷാ�പാഷകനുമായിരുന്നു എന്നു

ഞാൻ അനുമാനിക്കുന്നു. ഈ തർജ്ജമയ്ക്കു —‘തിരു (വള്ളുവ) വുള്ളപ്പയൻ’ എന്നു

�പർ �കാടുത്തുകാണുന്നു. ഇതുസമാപ്തമായതു �കാല്ലം 770 വൃശ്ചികം 28-ാം നുയാ
ണു്. പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥത്തി�ന്റ ഒരു പ്രതി�യ കണ്ടുകിട്ടീട്ടുള്ളു. അതിൽ “വള്ളുവരിട്ട

നൂലുവഴികവിവ്യാഖ്യാനം മലയാൺമയിൽ സംസ്കൃത . . . എഴുതിച്ചതു രാമവർമ്മക
വിരാജൻ” എന്നു �രഖ�പ്പടുത്തിക്കാണുന്നു.

രാമവർമ്മാവി�നപ്പറ്റിയുള്ള ചില പ്രശസ്തികൾ

രാജരത്നാവലീയം ചമ്പുവിലുള്ളവയാണു് അ�ധാലിഖിതങ്ങളായ പദ്യങ്ങൾ:

“അക്കാലം �ദഹഭാജാം മിഴികളിലമൃത-

സ്യന്ദവും �കാരിയൂത്തൂ-

ത്ത�ഗ്ര നിർദ്ധൂയ�വരാകരതിമിരകുലം

പൂർണ്ണ�യാഗാഞ്ചിതാത്മാ

ദി�ക്ക�പ്പരും �വളുപ്പിച്ചഭിനവമഹസാ

മാടഭൂപാന്വയാ�ഖ്യ
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മു�ഖ്യ പൂർവാദ്രിമൌലൌ �തളിവി�ലാരു കുമാ-

�രന്ദു �പാന്നാവിരാസീൽ.

�ക്ഷാണീമംഗല്യഭൂഷാമണി തദനുസ�ഖ!

കൌതുകം പൂണ്ടു ദാന-

�ശ്രണീമാപൂര്യ വി�ശ്വാത്തരമഹിമ തകും

ജന്മ�മാർത്തും വി�ശഷാൽ

നാനാ�ലാകാഭിരാമം തിരുവുടൽ മധുരം

കണ്ടുമയ്യാ! തദാനീ-

മാനന്ദീ രാമ�നന്നദ്ഭുതഗുണമഹിതം

നാമ�ധയം വ്യതാനീൽ.

കാണുന്നവർക്കതുലബാലവിഹാര�ഭ�ദ-

രാനന്ദ�മഷ വിതരൻ നഗ�ര വളർന്നാൻ

�ചണാർന്ന ഭാസ്കരകു�ല, മുര�വരി വിശ്വ-

ത്രാണായ പണ്ടുടന�യാധ്യയി�ലന്ന�പാ�ല.

ഓ�രാ�രാ ശസ്ത്രശാസ്ത്രപ്രഥനവുമപദാ-

നങ്ങളും മാനവായ്പും

വീരശ്രീയും പ്രഭാവ�പ്പരുമയുമമിതാ-

നന്ദവും �ദഹഭാജാം

ആ�രാമൽക്കീർത്തിയും വിണ്ടലനരപതികൾ-

ക്കിണ്ടലും പാടുപാ�ട

വാരം വാരം തദാനീം പുതുമ�യാടു കുമാ-

�രണസാകം പുലർന്നൂ.

സാമർ�ത്ഥ്യാദയമാർന്ന നാളിലതി�വലം �വദശാസ്ത്രാന്തര-

ശ്രീമല്ലക്ഷണകാവ്യനാടകകുലാവിജ്ഞാനപാരീണധീഃ

ഓമൽപ്പൂമകൾതൻവി�ലാചനകലാമാലാമണിഞ്ഞൂഴിതൻ

�ക്ഷമത്തിന്നുദയപ്രഭാവമഹിമാ ശ്രീരാമവർമ്മാ ബഭൌ.

ശ്രീരാമം വീരലക്ഷ്മ്യാ ശിവശിവ വിജയം

വിക്രമം�കാണ്ടു പാരാ-

വാരം ഗാംഭീര്യവൃത്ത്യാ നവതനുസുഷമാ-

സമ്പദാ ശംബരാരിം

വാരാളും ദാനരീത്യാ വിബുധതരുവരം

പൂർണ്ണചന്ദ്രം പ്രസാദാൽ

മാരാരിം �വദുഷീവിഭ്രമസരണികൾ�കാ-

�ണ്ടഷ ധീമാന�ജഷീൽ.

അക്കാലം പരിപാല്യ സാധു വസുധാചക്രം തു�ലാം നാൾ മണം

തിക്കീടുംപടി വീര�കരളനൃപാ�ല നാകു�ലാകം ഗ�ത

അക്ഷീ�ണാദയമാനവിക്രമനി�ധഃ ശ്രീരാമവർമ്മന്നു �ത

വിഖ്യാതാസ്സചി�വാത്തമാ വിദധി�ര രാജ്യാഭി�ഷകം മുദാ.

കൃതാഭി�ഷകസ്സ തു രാമവർമ്മാ
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ക്ഷിതിം ചതുസ്സാഗരരത്നകാഞ്ചീം

യഥാവദാവിഷ്കൃതധർമ്മഭൂമാ

ത�താശിഷദ്വാസവതുല്യധാമാ.”

രാമവർമ്മമഹാരാജാവിനു വീര�കരളവർമ്മാ�വന്നും �ഗാദവർമ്മാ�വന്നുമുള്ള �പ

രുകളിൽ രണ്ടു് അനുജന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. വീര�കരളവർമ്മാവു് 776-ൽ രാമവർമ്മ
മഹാരാജാവി�ന്റ മരണാനന്തരംകിരീടധാരണം �ചയ്യുകയും 790-ൽയശശ്ശരീരനാ
വുകയും �ചയ്തു. അ�ദ്ദഹമാണു് �മല്പുത്തൂർ ഭട്ടതിരിയു�ട പ്രശസ്തിക്കു പാത്രീഭവിച്ചിട്ടു

ള്ളതു്. �ഗാദവർമ്മാവു രാമവർമ്മാവു മരിച്ചതിനു�മൽഏ�റത്താമസിയാ�ത രാ�മ

ശ്വരത്തു�വച്ചു് അന്തരിച്ചു. ഈ വസ്തുതകൾക്കു ലക്ഷ്യം നീലകണ്ഠകവിയു�ട �തൻ

�കലനാ�ഥാദയം ചമ്പുവിലുണ്ടു്. താ�ഴ ഉദ്ധരിക്കുന്ന തദന്തർഗ്ഗതങ്ങളായ പദ്യ

ങ്ങൾ �നാക്കുക:

“തൽകാ�ല ചതുരന്തഭൂമിവലയപ്രാകാശ്യ�ഹ�താർന്നൃണാ-

മുദ്രി�കതസ്സുകൃ�തസ്സ�രാരുഹഭുവാ സങ്കല്പിതസ്സാദരം

പ്രൌഢശ്രീരുദിയായ പുണ്യദിവ�സ കശ്ചിൽ കുമാരാത്മനാ

മാടക്ഷ്മാപതിവംശരമ്യശിഖ�ര മാണിക്യദീപാംകുരഃ

കാന്തിം കാഞ്ചന മൂർത്തിധാരിമദനപ്രഖ്യാം പ്രവീരശ്രിയം

�പ്രന്ധാനാമപി ചിത്തവൃത്തിമതിഗംഭീരപ്രിയംഭാവുകാം

ക്ഷാന്തിം നിസ്തുഷ�വദുഷീഞ്ച നിതരാം ബിഭ്രന്ന�രന്ദ്രാഭക-

സ്സാന്ദ്രാവിഷ്കൃതദിവ്യലക്ഷണപരീതാത്മാധ്യ വാത്സീദസൌ.

സാമ്രാജ്യാധികൃ�താ വയസ്യഭിന�വ ശ്രീരാമവർമ്മാഭി�ധാ

രാ�ജന്ദ്രസ്സഹ �ഗാദവർമ്മസഹ�ജനാക്രമ്യ വർഗ്ഗം ദ്വിഷാം

കൃത്വാ ദാനവരം തുലാദ്യപുരുഷം വാരാണസീസന്നിധൌ

സംപ്രാപ്തശ്ശിവ�ലാകമന്വഗനു�ജാപ്യാഗമ്യ രാ�മശ്വരാൽ.”

രാമവർമ്മമഹാരാജാവി�ന്റതീർത്ഥാടനാഭിനി�വശംസുപ്രസിദ്ധമായിരുന്നു. അതി

�നപ്പറ്റിയും രാജരത്നാവലീയത്തിൽ

“വാർ�മത്തും �ക്ഷത്രതീർത്ഥങ്ങളിലതിലതില-

ത്യന്തമു�ഖ്യഷു ഗത്വാ

�ന�രത്താ�താരു �സവാം കലിതരുചി വള-

ർ�ത്തഷനിഷ്കല് മഷാത്മാ

പൂരി�ച്ചല്ലാടവും കാഞ്ചനമയമഴ�പ-

യ്താശു ഭൂ�ലാകഭാജാം

ദാരിദ്ര്യച്ചൂ�ടാഴിച്ചാൻ നിഖിലമവനതും

പാർവ്വതീശപ്രസാദം.”

എന്ന പദ്യത്തിൽ സൂചന കാണുന്നു. “സ രാജാ തീർത്ഥാനുരാഗീതി പ്രസാദഭൂമിഃ”

എന്നും “ന ജാനാസി കിമസ്യ . . . �സതുചിദംബരപ്രഭൃതിതീർത്ഥയാത്രാവൃത്താ

ന്തം?” എന്നും രാമവർമ്മവിലാസത്തിലും പ്രസ്താവനയുണ്ടു്. അ�ദ്ദഹം അഞ്ചുവർ

ഷക്കാലം ഒരു ഭിക്ഷുവി�ന്റ �വഷത്തിൽ ഭാരതത്തി�ല പല പുണ്യ�ക്ഷത്രങ്ങളും

സന്ദർശിച്ചതായി �പാർത്തുഗീസുചരിത്രകാരന്മാരും പ്രസ്താവിക്കുന്നു.

LINKS TO
CHAPTERS TOC 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32



300 അദ്ധ്യായം 27. സംസ്കൃതസാഹിത്യം

ബാലകവി

രാമവർമ്മ മഹാരാജാവി�ന്റ സദസ്യന്മാരു�ട പംക്തിയിൽ �ചാള�ദശത്തി�ല

�താണ്ടമംഗലത്തിൽ�പ്പട്ട മൂലാണ്ഡം ഗ്രാമത്തി�ല ബാലകവിക്കു പ്രധാനമായ

ഒരു സ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്നു. ത�ന്റ പുരസ്കർത്താവി�ന്റ പ്ര�ത്യകമായ പ്രീതിക്കു

പാത്രീഭവിച്ചിരുന്നആ കവി രത്ന�കതൂദയ�മന്നും രാമവർമ്മവിലാസ�മന്നും രണ്ടു

നാടകങ്ങൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. രണ്ടും അഞ്ചങ്കത്തിലുള്ള നാടകങ്ങളും തൃശ്ശിവ�പരൂർ

ശിവ�ക്ഷത്രത്തി�ല ഉത്സവത്തിനു് അഭിനയിക്കുവാൻ നിർമ്മിച്ചവയുമാ�ണന്നുകാ

ണുന്നു. മൂലാണ്ഡത്തിൽ �സാമനാഥ�ന്റ പുത്രനായി യൌവനഭാരതി എ�ന്നാരു

കവി�ശ്രഷ്ഠനുണ്ടായിരുന്നു എന്നും അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ പുത്രനായ മല്ലികാർജ്ജുനൻ

ഛ�ന്ദാഗനും കവിയുമായിരുന്നുഎന്നും മല്ലികാർജ്ജുനസൂനുവായ കാളഹസ്തിയു�ട

പുത്രനാണു് താ�നന്നും കവി പ്രസ്താപിക്കുന്നു. രണ്ടു നാടകങ്ങളിലും കൃഷ്ണമനീ

ഷി�യന്ന ഒരു പണ്ഡിത�ന്റ ബഹുമതിക്കു താൻ പാത്രീഭവിച്ചതായും ഉപന്യസി

ക്കുന്നുണ്ടു്. “ഏനമുപ�ശ്ലാകിതവാൻ �കരളഗുരുർജ്ജിതാ�ശഷ�ശമുഷീവി�ശഷഃ

കൃഷ്ണമനീഷീ-

�യാഭൂദ്യൌവനഭാരതീകവിവിരാച്ഛ്റീ�സാമനാഥാത്മജാ-

ച്ഛ�ന്ദാഗ സ്സഹി മല്ലികാർജ്ജുനകവിർദ്ധന്യഃ പിതാ യൽപിതുഃ

�സായം ബാലകവിസ്സുധാർദ്രകവിതാഭാക്കാളഹസ്ത്യാത്മജഃ

പ്രഖ്യാ�താ ഭുവി കസ്യനശ്രുതിപഥം �ശ്ര�യാനിധിർഗ്ഗാഹ�ത?”

എന്നതാണു് രത്ന�കതൂദയത്തി�ല പദ്യം. ഈ കൃഷ്ണപണ്ഡിത�ന “ത�സ്യവ

മഹാരാജരാമവർമ്മ�ണാ ഗുരുണാ, ശുനാസീരഗുരുയ�ശാലുണ്ടാകപാണ്ഡിതീ

�കന പ്രതിവാദിമദഗ�ദാല്ലംഘനരാഘവ�വദുഷീപ്രകാശ ദർശി�താപ�ദശ കൌ

ശ�ലനസകലവിദ്യാനിഷ്ണാ�തന” എന്നു് ആ നാടകത്തിലും “പു�രവ ത�സ്യവ

ഗുരുണാ രാജ്ഞഃ, ശുനാസീര . . . പാണ്ഡിതീ�കന, പ്രതിവാദിമദഗ�ദാല്ലംഘനാ

ഗദങ്കാ�രണ �കരളമണ്ഡലാലങ്കാ�രണ കലാകലാപനദീ�ഷ്ണന കൃഷ്ണമനീഷിണാ

സുഗുണ�പാഷിണാ” എന്നു രാമവർമ്മവിലാസത്തിലും അ�ദ്ദഹം പ്രശംസിക്കുന്നു.

രാമവർമ്മമഹാരാജാവി�ന്റ ഗുരുവാണു് രാഘവപണ്ഡിത�ന്റ ശിഷ്യനായ കൃഷ്ണമ

നീഷി എന്നു് ഈ പംക്തികളിൽ നിന്നു വിശദമാകുന്നു. താ�ഴ ഉദ്ധരിക്കുന്നതും

രാമവർമ്മമഹാരാജാവി�ന്റ വിവിധസിദ്ധിക�ള പ്രഖ്യാപനം �ചയ്യുന്നതുമായ ഭാഗ

വുംആ നാടകത്തി�ന്റ പ്രസ്താവനയിൽ ഉള്ളതാകുന്നു:

“സൂത്രധാരഃ �കരള�ദശാധിപതിരുച്ചാവചപട്ടാംബ�രരുച്ചീകൃതാം �കാച്ചീപുരീമ

മരാവതീമിവ സൌഭാഗ്യവതീമാവാസയൻ ഭൂവാസ�വാ �വദുഷ്യനിധിർബുധ

ജനമാ�ന്യാതി വദാന്യഃ പാലിതനിഖിലധർമ്മാ രാമവർമ്മാ സ്വയ�മവ വസ്ത്വ

പി രത്ന�കതൂദയം നാമാപി പരികല്പ്യ �തന കവികു�ലാത്തം�സന നാടകമി

ദമാരചയ്യ തദ്ദിശി ദിശി പ്രഖ്യാതമാതതാന.”

പാരിപാർശ്വികഃ (സഹർഷവിസ്മയം) അപി കൃതം സ്വയ�മവ മഹാരാ�ജന വസ്ത്വ

പി രത്ന�കതൂദയനാമാപ്യഭിജാതം നാടകസ്യ?

സൂത്ര: അഥ കിം. പ്രാജ്ഞഃ ഖല്വസൌ.

പാരി: സ്വർണ്ണകുസുമ ഇവ സൌരഭ്യം അനം�ഗക്ഷുചാപ ഇവ ഫ�ലാൽപത്തിരാ

�ലഖ്യ മൂർത്താവിവ സത്വ�യാ�ഗാ മണിദാമ ്നീവ മാർദ്ദവമത്ഭുതം രാജ്ഞി

�വദുഷ്യം.

സൂത്ര: കിമിദമാശ്ചര്യം.
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“സരസിജനയ�ന ലക്ഷ്മ്യാസ്തസ്മിംശ്ചതുരാന�നസരസ്വത്യാഃ

സാമാനാധികരണ്യം സമുചിതമന്യത്ര�വയധികരണ്യം.”

ഈ ഭാഗത്തിൽനിന്നു ബാലകവിക്കു നാടകത്തി�ന്റ കഥാവസ്തു ഉപ�ദശിച്ചതും

അതിനു രത്ന�കതൂദയംഎന്നു �പർ കല്പിച്ചതും മഹാരാജാവാ�ണന്നുവന്നുകൂടുന്നു.

മാളവരാജാവായ വിജയ �കതുവി�ന്റ പുത്രൻ രത്ന�കതു മണിപുരരാജാവായ ജയ

�സന�ന്റ പുത്രി ലീലാവതി�യ വിവാഹം �ചയ്യുന്നതാണു് പ്രസ്തുത നാടകത്തി�ല

ഇതിവൃത്തം. പ്രഭാവതി എ�ന്നാരു പരിവ്രാജികയാണു് അവ�ര സംഘടിപ്പിക്കു

ന്നതു്. നാലാമങ്കത്തിൽ വാരാണസി, വിന്ധ്യപർവ്വതം, രാ�മശ്വരം, മധുര, ശ്രീരം

ഗം, തിരുവാനക്കാവു്, ചിദംബരം കാഞ്ചീപുരം, �വങ്കടഗിരി, കാളഹസ്തി തുടങ്ങിയ

�ക്ഷത്രങ്ങളു�ടയും നദികളു�ടയും പർവ്വതങ്ങളു�ടയും വർണ്ണനങ്ങളുണ്ടു്. കഥാവി

ഷയകമായി രത്ന�കതൂദയത്തിനും രാജരത്നാവലീയത്തിനും തമ്മിൽ കാണുന്ന

സാജാത്യം സഹൃദയന്മാരു�ട ശ്രദ്ധ�യആകർഷിക്കാ�തയിരിക്കയില്ല.

“പ്രാ�ഗവ പ്രസൃമരവിശദയശഃപൂരകർപ്പൂരപൂരിതബ്രഹ്മാണ്ഡകരണ്ഡകസ്യ പ്രചണ്ഡതര

ശൌണ്ഡീര്യമാർത്താണ്ഡമണ്ഡ�ലാ ദയപർവ്വതസ്യപ്രതിഭടസുഭടവർഗ്ഗസ്വർഗ്ഗാധി�രാഹണ

നി�ശ്രണികായിതകൃപാണികാവല്ലീകസ്യക്രിയാസമഭിഹാരക്രിയമാണമഹാഹവാവസാന

പ്രതിഷ്ഠാപിതജയസ്തംഭയൂപലാഞ്ഛിതനവദ്വയദ്വീപസ്യ . . .അനവദ്യവിദ്യാല�താദ്യാനസ്യ
സംഗീതസാഗരസാംയാത്രികസ്യസകലകലാകുശലസ്യ�കാച്ചീനഗരഹാരനായകമ�ണ

മാർത്താണ്ഡവംശമൌക്തികസ്യ മഹാരാജരാമവർമ്മണഃ” എന്നും മറ്റുമാണു് രത്ന�കതൂദ

യത്തിൽഅവിട�ത്തപ്പറ്റിയുള്ള വർണ്ണനം.

രത്ന�കതൂദയത്തിനു പിന്നീടു കവി നിർമ്മിച്ചതാണു് രാമവർമ്മവിലാസം.

അതിൽ നടി “കിന്നു പുരൂരവഃ പൂരുപ്രമുഖാനാം പുരാണരാജന്യാനാം ചരിതാ

ന്യതിക്രമ്യ വർത്തമാനസ്യ രാ�ജ്ഞാ രാമവർമ്മവിലാസമഭിലഷന്ത്യാര്യമിശ്രാഃ”

എന്ന �ചാദ്യത്തിന്നു സൂത്രധാരൻ “ശ്രൂയതാമസ്യാപി സൌശീല്യം” എന്നു പ്രക്ര

മിച്ചു�കാണ്ടു “ധർ�മ്മ സ്ഥിതിരതിതരാം തീർത്ഥ �സവാസു രാഗഃ . . . ക ഇഹ
ഭുവ�ന ഭൂപതിഃ പുണ്യശീലഃ” എന്നും മറ്റും മഹാരാജാവി�ന്റ ഗുണഗണങ്ങ�ള വാഴ്ത്തി

അ�ദ്ദഹം രാജർഷിയാ�ണന്നുസമർത്ഥിക്കുന്നു. പി�ന്നയും

“ദിനകരകുലജന്മാ നായ�കാ രാമവർമ്മാ

കവിരയമഭിജാതഃ കാവ്യ�മതച്ച ഭവ്യം

വയമഭിനയവിദ്യാ�വഭ�വ നിസ്സപത്നാഃ

പരിഷദപി . . . ത്വയം �കാപി �യാഗഃ” എന്നും

‘ഭാസ്വദ്വംശവതംസമൌക്തികമണിർവ്വീരസ്സ വാരാൻ ബഹൂ-

നാര�ബ്ധഷു മഹാഹ�വഷ്വരിപശൂനാലഭ്യ �ദാർല്ലീലയാ

ന�വ്യ�ശ്ശാണിതപങ്കകുംകുമര�സർന്നന്വന്വലിപ്തപ്രിയാ-

മുർവീ . . . മുപചിത�ക്രാ�ധാ യഥാ ഭാർഗ്ഗവഃ” എന്നും

രത്നാകരാനുപ്ര�വശാത്താമ്രപർണ്ണീപയഃകണഃ

ഹാരായ�ത നാട�കസ്മിൻ തഥാ സ്യാദ്വാഗ്വരാ മമ”

എന്നും മറ്റുമുള്ള പദ്യങ്ങളിൽ കവി തനിക്കു നായക�നാടുള്ള ഭക്തി�യ വീണ്ടും വീ

ണ്ടും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. രാമവർമ്മമഹാരാജാവി�ന്റ തീർത്ഥയാത്രയാണു് പ്രസ്തുത

നാടകത്തിൽപ്രാ�യണവർണ്ണനാവിഷയം. തലക്കാ�വരിയിൽ�വച്ചു ഗന്ധർവരാ
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302 അദ്ധ്യായം 27. സംസ്കൃതസാഹിത്യം

ജകന്യകയായ രസചന്ദ്രിക�യ അവിടുന്നു പരിഗ്രഹിച്ചു എന്നും മറ്റും കവി വർണ്ണി

ക്കുന്നതു രത്ന�കതൂദയത്തി�ല ലീലാവതീവിവാഹം�പാ�ല �കവലം സങ്കല്പസംഭ

വമാണു്. അപ്പയ്യദീക്ഷിതർ അമലാനന്ദ�ന്റ കല്പതരു എന്ന �വദാന്തഗ്രന്ഥത്തിനു

പരിമളം എന്ന വ്യാഖ്യാനം രചിച്ച അവസരത്തിൽഅതു വായിച്ചു�നാക്കി ബാലക

വി

“അപ്പദീക്ഷിത! കിമിത്യതിസ്തുതിം

വർണ്ണയാമി ഭവ�താ വദാന്യതാം

�സാപി കല്പതരുരർത്ഥലിപ്സയാ

ത്വദ്ഗിരാമവസരം പ്രതീക്ഷ�ത”

എന്നു് ആ ഗ്രന്ഥ�ത്ത പ്രശംസിച്ചതായി മഹാകവി നീലകണ്ഠദീക്ഷിതർ �ഘാഷി

ക്കുന്നു.

കവിതാരീതി അസാമാന്യമായ വാഗ്വിലാസത്താൽ അനുഗൃഹീതനായ ഒരു

കവിപുംഗവനായിരുന്നു ബാലകവി എന്നുള്ളതിനു സംശയമില്ല. ഏതാനും ചില

പദ്യങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചു് ആ വസ്തുത �തളിയിക്കാം.

1. വസന്തകാലം

“ഉന്മീലൽപികപഞ്ച�മരുപചിതദ്വന്ദ്വാനുരാ�ഗാദ�യ-

രുൽകൂലസ്മര�ദാർമ്മ�ദരുപഹൃതശ്രീഖണ്ഡഖണ്ഡാനി�ലഃ

ഉദ്യച്ചൂതദലാവതംസിതവ�നരുദ്ദാമചന്ദ്രാത�പ-

രുന്നിദ്രപ്രസ�വരുദഞ്ചിതമളി�ക്ഷമങ്ക�രർ വാസ�രഃ.”

2. കാമ�ദവൻ

“ഇക്ഷുസ് ത്രുട്യതി �നക്ഷവീ വലയിതാപ്യാലംബ്യ മ�ധ്യ ദൃഢം;

മാലാ വാ ന പലായ�ത മധുലിഹാമാസു് ഫാല്യമാനാ മുഹുഃ;

ന ക്ലാമ്യന്തി നിയന്ത്രിതാനി കുസുമാന്യാകർണ്ണമാകർഷ�ണ: -

ശ്ചിത്രം ചിത്രമമുഷ്യ ചിത്തഭവ! �ത വീരസ്യ വിക്രീഡിതം.”

3. സൂ�ര്യാദയം

“പ്രൌഢധ്വാന്തപ�യാധിമഗ്നജഗദുദ്ധാരായ താരാതിര-

സ്കാരായ പ്രതിപുഷ്പലിൺമധുഝരീഭാരാവതാരായ ച

ഉദ്ഭൂ�താ ഭഗവാൻ രഥാംഗമിഥുനസ്മാരാഹവാരാധനാ-

ചാരായ സ്ഫുടമഭ്രമണ്ഡപപരിഷ്കാരായ വാരാന്നി�ധഃ.”

ഒടുവില�ത്ത �ശ്ലാകം ജയ�ദവ�ന്റ പ്രസന്നരാഘവം നാടകത്തി�ല ‘ഏതത്തർ

ക്കയ ചക്രവാകനികരാശ്വാസായ താരാഗണഗ്രാസായ’ എന്ന �ശ്ലാക�ത്ത അനു

സ്മരിപ്പിക്കുന്നു.

4. �ചാള�ദശം

“ഏ�ത ഹി മരുദ്ബൃധാപൂരപൂരിതസാരണീസഹസ്രനീ രന്ധ്ര�കതകീവനാനി

�ലാദ്ധൂ തനൂതനപരാഗ �കതവാപഹസിതാന്യജനപദാഃ പ്രതിപദപ്രരൂഢപ്ര

ച്ഛായമഹാമഹീരുഹമാ ലഭാരി�ണാ മഹനീയഗുണഗ്രാമസമഗ്രാഗ്രഹാരപരമ്പരാ

പരിഷ്കൃതാസ്തിരസ്കൃതസ്വാരാജ്യസൌഭാഗ്യഗർവാഭിനി�വശാ�ശ്ചാള�ദശാഃ.

സ്ഥാ�നസ്ഥാ�ന ശിശിരമധുരം വാരി സഹ്യാത്മജായാഃ

കൂ�ല കൂ�ല മധുമദരണൽ�കാകിലാഃ പുഷ്പവാടാഃ
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മ�ധ്യ മ�ധ്യ ഭവഭയഹരം മന്ദിരം �ദവതാനാം

ദൂ�ര ദൂ�ര വസതി വചസാം �ചാളഭൂ�മഃ പ്രഭാവഃ.”

�നാക്കുക കവിയു�ട ഉൽകടമായ �ദശാഭിമാനം!

5. ചിദംബരം

“ന്യ�സ്താദസ്താംഘ്രിപദ്മം ക്വണിതമണിതുലാ-

�കാടി �കാടീര�കാടീ-

ത്വംഗദ്ഗംഗാതരംഗം കരഡമരുകഡും-

കാരിതൌങ്കാരതത്വം

വല് ഗദ്വ്യാഘ്രാജിനാഗ്രം വലിതവലിപദം

ലംബമാനാക്ഷമാലം

നിത്യം നൃത്യജ്ജഗത്യാമിഹ കിമപി മഹ-

സ്തിഷ്ഠ�ത ചിത്സഭായാം.”

6. ച�ന്ദ്രാദയം

“�ദ�വായം കുസുമാകരാൻ സുരഭയൻ, ദിക്ചക്രമുത്തംഭയൻ,

സിന്ധും തുന്ദിലയൻ, സുഖം സുലഭയൻ, ശൃംഗാരമുജ്ജൃംഭയൻ,

കാമം കാമിഷു ലംഭയൻ, കമലിനീ�കാശാനി വിഷ്കംഭയൻ,

സ്വം ബിംബം പ്ലവകുംഭയൻസുരപഥക്രീഡാസ�രാഗാഹ�ത” (എല്ലാം

രത്ന�കതൂദയത്തിൽനിന്നു്)

7. സഹൃദയന്മാ�രാടു്

“സ്വഭാവ�സ്സായം വഃ സദയഹൃദയാനാം ജഗതി യ-

ച്ഛിരഃ ശ്ലാഘാകംപ്രം പരഗുണക�ണനാപി ഭവതി;

പ�രഷാന്ത്വാചൂഡം ദൃഢഘടിതമാത്സര്യവിസര-

ച്ഛലാനാം കീലാനാം സകൃദപി ന മൌലിർവിചലതി.” (രാമവർമ്മവിലാ

സത്തിൽനിന്നു്)

�കരളമാഹാത്മ്യം

ഏ�താ ഒരു പണ്ഡിതൻ പുരാണച്ഛായകലർത്തി രചിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കൃതിയാണു്

�കരളമാഹാത്മ്യം. ആ�ക ആറധ്യായങ്ങളു൦ 2217 �ശ്ലാകങ്ങളുമുണ്ടു്. �ശ്ലാകങ്ങ
�ളല്ലാം ആനുഷ്ടുഭവൃത്തത്തിലാണു് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന�തങ്കിലും ചില അധ്യായ

ങ്ങളിൽ സർഗ്ഗാന്ത�ശ്ലാകങ്ങൾ ഇതരവൃത്തങ്ങളിൽ നിബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നതായും

കാണാം. �നമിശാരണ്യത്തിൽ ഒരു കാലത്തു് ഒരു ദീർഘസത്രം നടക്കുകയും

ആ അവസരത്തിൽ ശൌനകൻ തുടങ്ങിയ മഹർഷിമാർ അവി�ട സന്നിഹിതരാ

യിരിക്ക�വ സൂതൻ അവ�ര സന്ദർശിക്കുകയും �ചയ്യുന്നു. അ�പ്പാൾ ശൌനകൻ

ശ്രീപരശുരാമൻ �കരളത്തിൽ നിർമ്മിച്ച തീർത്ഥ�ക്ഷത്രങ്ങ�ളപ്പറ്റി സവിസ്തരം

പ്രതിപാദിക്കണ�മന്നു സൂത�നാടു് അ�പക്ഷിക്കുകയും, അതിനു സൂതൻ ആ വി

ഷയ�ത്തക്കുറിച്ചു യുധിഷ്ഠിരനും ഗർഗ്ഗമഹർഷിയുമായി സംവാദമുണ്ടായിട്ടു�ണ്ടന്നും

അതി�നത്ത�ന്ന താനും നി�വദനം�ചയ്യാ�മന്നും ശൌനക�നാടു പറയുകയും �ച

യ്യുന്നു. ഈപീഠിക�യആസ്പദമാക്കിയാണു് “ഇതി ബ്രഹ്മാണ്ഡപുരാ�ണ �കരളമാ

ഹാ�ത്മ്യ ഗർഗ്ഗയുധിഷ്ഠിരസംവാ�ദ” എ�ന്നാരു കുറിപ്പു് ഓ�രാഅധ്യായത്തി�ന്റയും
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ഒടുവിൽ ഗ്രന്ഥകാരൻ �ചർക്കുന്നതു്. �കരളത്തി�ന്റ പൂർവകാലചരിത്ര�ത്തപ്പറ്റി

പല വിവരങ്ങളും �രഖ�പ്പടുത്തുവാൻ അ�ദ്ദഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടു്. കാർത്തവീ

�ര്യാല്പത്തിമുതല്ക്കു കഥ ആരംഭിച്ചു ശ്രീപരശുരാമ�ന്റ ചരിത്രം ബ്രഹ്മാണ്ഡപുരാണ

ത്തിൽ കാണുന്നതു സംഗ്രഹിച്ചു പ്രതിപാദിക്കുന്നു. പി�ന്ന പരശുരാമ�ന്റ തപ

സ്സു്, �കര�ളാല്പത്തി മുതലായ വിഷയങ്ങ�ളപ്പറ്റിയാണു് പറയുന്നതു്. തദനന്തരം

�ചാള�ദശത്തിൽനിന്നു ബ്രാഹ്മണ�ര ആനയിച്ചു് അവർക്കു ഗ്രാമങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു

�വഷഭാഷാദികളിൽ മാറ്റംവരുത്തി �കരളീയരാക്കുന്നതും കാഞ്ചീപുരത്തുനിന്നുതര

ണനല്ലൂർ നമ്പൂരിപ്പാട്ടി�ലവരുത്തി അ�ദ്ദഹത്തിനു �ക്ഷത്രങ്ങളിൽ തന്ത്രാധികാരം

നല്കുന്നതും മറ്റും വർണ്ണിക്കുന്നു. പയ്യനൂർ (സുബ്രഹ്മണ്യപുരി), മൂകാംബി, തളിപ്പറമ്പു്

(ലക്ഷ്മീപുരം), തൃ�ച്ചമ്മരം (ശംബരവനം), �ചറുകുന്നു് (ബാല�ശലം), തിരു�നല്ലി

(സഹ്യാമലകം), പള്ളിക്കുന്നു് (വിഹാരാദ്രി), തിരുവങ്ങാടു് (�ശ്വതാരണ്യം), �കാട്ടി

യൂർ (ത്രിശിരാചലം), പിഷാരിക്കാവു് (മുദ്രാചലം), വടക്കൻ �കാട്ടയം (ദുർഗ്ഗാപുരി),

ഗുരുവായൂർ (വാതാലയം), �കാടുങ്ങല്ലൂർ (�കാടരപുരി), തൃപ്പൂണിത്തുറ (ത്രിപൂർണ്ണപു

രി), �വക്കം (വ്യാഘ്രപുരി), തിരുവിതാം�കാടു് (ശ്രീവർദ്ധനപുരി), തിരുവില്വാമല

(ഏകാദശ്യചലം), തിരുനാവാ (നവ�യാഗിപുരം), ശുചീന്ദ്രം, കന്യാകുമാരി മുതലായ

പല �ക്ഷത്രങ്ങളു�ട പ്രതിഷ്ഠ, �കരളത്തി�ല ജാത്യുൽപത്തിയും വി�ശഷാചാരങ്ങ

ളും, ദാരുകവധം, �കശിവധം, അം�ബാഹലവധം എന്നിങ്ങ�ന �വ�റയും പല

പ്ര�മയങ്ങൾ ഗ്രന്ഥകാര�ന്റ ശ്രദ്ധയ്ക്കു വിഷയീഭവിയ്ക്കുന്നുണ്ടു്. സംസ്കൃതീകൃതങ്ങളായ

ചിലസ്ഥലസംജ്ഞകൾഅശ്രുതപൂർവങ്ങളാണു്.

കാലം

ചരിത്രദൃഷ്ട്യാ പരി�ശാധിക്കു�മ്പാൾ �കരളമാഹാത്മ്യത്തിനു പറയത്തക്ക വില

�യാന്നും കല്പിക്കാവുന്നതല്ല. �കര�ളാൽപത്തിക്കു മുമ്പുണ്ടായ ഒരു ഗ്രന്ഥമാണു്

�കരളമാഹാത്മ്യം എന്നുസമ്മതിക്കാം. “ഭൂതരായർ എന്നു �പരു വരുവാൻ സംഗ

തി �കരളമാഹാത്മ്യത്തിൽ �മ�ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ആ പാണ്ഡ്യൻ മലയാള�ത്ത

ഭൂത�സന്യങ്ങ�ളാടുകൂടി വന്നാക്രമിച്ചു ഭൂതനാഥൻഎന്നഅമ്പല�ത്തയുംഅങ്ങാ

ടി�യയും നിർമ്മിച്ചുണ്ടാക്കു�മ്പാൾ പരശുരാമൻ അവ�നാടു ‘യുഷ്മാകഞ്ച തു മദ്ഭൂ

മാ�വവമാഗമനം വൃഥാ’ എന്നും ‘ആദിത്യായ മയാ ദത്താ’ ഞാൻആദിത്യവർമ്മൻ

എന്ന �ത�ക്കരാജാവിനു �കാടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നും �കാപിച്ചു പറഞ്ഞ �ശഷം”

എന്നീ പംക്തികൾ �കര�ളാൽപത്തിയിലുണ്ടു്. ഈപംക്തികളിൽ ഉദ്ധൃതങ്ങളായ

രണ്ടു �ശ്ലാകാംശങ്ങൾ �കരളമാഹാത്മ്യംഎൺപത്തഞ്ചാമധ്യായത്തിൽഈഷദ്വ്യ

ത്യാസ�ത്താടു കൂടി കാണുന്നു. �കരളമാഹാത്മ്യത്തി�ന്റ ഒരു മാതൃകയിൽ

�ചത്രമാ�സ നവമ്യാഞ്ചസിതായാം ഗുരുവാസ�ര

വസ്വഷ്ടാഷ്ടമി�ത ശാ�ക കൃ�തയം ഹി കൃതിർമ്മയാ.”

എ�ന്നാരു �ശ്ലാകം ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അതി�ല കാലഗണന�കാണ്ടു ഗ്രന്ഥ

നിർമ്മിതി കലിവർഷം 4067 കർക്കടകമാസത്തിലാ�ണന്നു വരുന്നു. അതു �വറും

കളവാ�ണന്നുള്ളതിനു പര്യാപ്തമായ ലക്ഷ്യം തൃപ്പൂണിത്തുറ�യ വർണ്ണിക്കുന്ന നാല്പ

ത്തി രണ്ടാമധ്യായത്തിലുണ്ടു്. �കാങ്കണവർത്തകന്മാ�ര ആസ്ഥല�ത്തക്കുപരശു

രാമൻആനയിച്ചു എന്നാണു് മാഹാത്മ്യകർത്താവു പറയുന്നതു്.

“നിമ്മാപയിത്വാ തൽപുര്യാം വാസയാമാസ ഭാർഗ്ഗവഃ

�കാങ്കണാൻ വർത്തകാംശ്ചാപി നി�വശ്യാപണഭൂമിഷു”
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എന്ന �ശ്ലാകം �നാക്കുക. �കാങ്കണസ്ഥർ �ഗാവായിൽനിന്നും മറ്റും �പാർത്തു

ഗീസുകാ�ര ഭയ�പ്പട്ടു വാണിജ്യത്തിനായി �കാച്ചിയിൽ കുടി�യറിപ്പാർത്തതു ശാ

ലിവാഹശകാബ്ദം 1476-ആമാണ്ടിനു സമമായ ക്രി. പി. 1554-ൽ മാത്രമാണ�ല്ലാ.

83-ആമധ്യായത്തിൽ പാഴൂർ കണിയാന്മാരു�ട ഉത്ഭവ�ത്തപ്പറ്റിയും സൂചനയുണ്ടു്.

ഗ്രന്ഥകാരൻ ചില ഐതിഹ്യങ്ങളും പല അനുമാനങ്ങളും തക്രതണ്ഡുലന്യാ�യന

ഇടകലർത്തി വാലും തുമ്പുമില്ലാ�ത ചിലസംഗതിക�ളല്ലാം വലിച്ചുവാരിഎഴുതിക്കൂ

ട്ടിയിരിക്കുന്നു�വ�ന്ന ചുരുക്കത്തിൽ പറയുവാനുള്ളു. അറിവുള്ള പലരും �കരളമാ

ഹാത്മ്യ�ത്ത അപ്രമാണീകരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു പണ്ഡിതവ�രണ്യനായ �വക്ക

ത്തുപാച്ചുമൂത്തതു �കരളവി�ശഷനിയമവിവരം എന്നപുസ്തകത്തിൽ ഉപപത്തിപുര

സ്സരംസ്ഥാപിച്ചിട്ടു�ണ്ടന്നുള്ളതും ഇവി�ട പ്രസ്താവനീയമാണു്.

കവിതാരീതി

കവിതആസ്വാദ്യമ�ല്ലങ്കിലും ഉ�ദ്വഗജനകമല്ല. ഒരു സർഗ്ഗാന്ത�ശ്ലാകംമാത്രം ഉദ്ധ

രിക്കാം:

“ഇത്യുക്ത്വാ ഗതവതി ഭാർഗ്ഗ�വ ന�രന്ദ്രഃ

സ്വാവാസം പുരമപി �ദവസന്നിധാ�ന

നിർമ്മായ പ്രതിദിവസം സ പത്മനാഭം

നിർമ്മായം സമനുഭജന്നുവാസ രാജാ.”

�കരള�ദശത്തി�ന്റ�വശിഷ്ട്യ�ത്തകവി താ�ഴക്കാണുന്നവിധത്തിൽപ്രകീർത്ത

നം �ചയ്യുന്നു:

“ കന്യാകുമാരീ�ഗാകർണ്ണപര്യന്താ �കരളാവനിഃ

. . . . . . . . .
നാനാ�ക്ഷത്രയുതാ യാ സാ ഭാർഗ്ഗ�വണ വിനിർമ്മിതാ.

താം ഗത്വാ ന ന�രാ യാതി നരകാൻ ഭൃശദാരുണാൻ

വി�ശഷാദ്ഭാർഗ്ഗവീഭൂമൌ ബൃഹന്നദ്യുത്ത�ര ത�ട.

നവ�യാഗിപുരം പുണ്യം തത്രശ്രീ മാധവാലയഃ

സ്മരണാദ്ദർശനാത്തസ്യ വിഷ്ണു�ലാ�ക മഹീയ�ത.

ഭാർഗ്ഗവക്ഷ്മാത�ല ക്വാപി പാദസ്പർശം ക�രാതി യഃ

സ നരഃ പുണ്യവാൻ ഭൂത്വാ ദിവ്യമാ�പ്നാത്യസംശയം.

�യാജനാനാം സഹ�സ്രഷുയത്രക്വചനസംസ്ഥിതഃ

ശ്രീ�കരളമിതിബ്രൂയാൽസയാതി പരമാം ഗതിം.”

മറ്റു മാഹാത്മ്യഗ്രന്ഥങ്ങൾ

സ്ഥലമാഹാത്മ്യ രൂപത്തിലും �ക്ഷത്രമാഹാത്മ്യ രൂപത്തിലും പ്രാ�യണ അനുഷ്ടു

പ്പുവൃത്തത്തിൽ �കരളീയ പണ്ഡിതന്മാർ ഓ�രാ കാലത്തു രചിച്ചതായി അനവധി

സംസ്കൃതഗ്രന്ഥങ്ങൾകാണാവുന്നതാണു്. കന്യാകുമാരീ�ക്ഷത്രമാഹാത്മ്യം, ശുചീന്ദ്ര

സ്ഥലമാഹാത്മ്യം, മയൂരാചല (മരുത്തൂർ) മാഹാത്മ്യം, അനന്തശയന�ക്ഷത്രമാഹാ

ത്മ്യം. വല്കല�ക്ഷത്രമാഹാത്മ്യം, വ്യാഘ്രപുരീ (�വക്കം) മാഹാത്മ്യം, വില്വാദ്രിമാ

ഹാത്മ്യം ഇങ്ങ�നയുള്ള മാഹാത്മ്യഗ്രന്ഥങ്ങ�ളല്ലാം ബ്രഹ്മാണ്ഡപുരാണം, സ്കാന്ദ
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പുരാണം, ഭാർഗ്ഗവപുരാണം, തുടങ്ങിയ പുരാണങ്ങളിൽ അന്തർഭൂതങ്ങളാ�ണന്നു്

അവയു�ട പ്ര�ണതാക്കന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു പ്രതിപാദ്യത്തിനു പ്രാചീനത്വവും

തദ്വാരാ അഭ്യർഹിതത്വവും വരുത്തുന്നതിനു�വണ്ടി �ചയ്തിട്ടുള്ള അനൃതകഥനമാകു

ന്നു. ഈ മാതിരി ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ചരിത്രാംശം അത്യന്തം വിരളമായിരിക്കും; ചില

ഐതിഹ്യശകലങ്ങൾ അതിശ�യാക്തിയിലും മറ്റു ആവരണം �ചയ്തു പ്രദർശിപ്പി

ക്കുന്നതിനു മാത്ര�മ ഗ്രന്ഥകാരന്മാർ ഉദ്യമിച്ചിട്ടുള്ളൂ. തന്നിമിത്തം ഇവ�യാന്നും

നമ്മു�ട സമാ�ലാചന�യ അർഹിക്കുന്നില്ല. കവിതയിലും �വശിഷ്ട്യമു�ണ്ടന്നു

പറയാവുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ചുരുങ്ങും. സമീപകാലത്തു �പാലും ചില മാഹാത്മ്യങ്ങൾ

ഉത്ഭവിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

അഭിരാമൻ

അഭിജ്ഞാനശാകുന്തളത്തിനു ദിങ്മാത്രദർശനം എന്ന സുപ്രസിദ്ധവും മർമ്മസ്പർ

ശിയുമായ വ്യാഖ്യാനം നിർമ്മിച്ച അഭിരാമ�ന്റ കാല�ത്ത�യാ �ദശ�ത്ത�യാ പറ്റി

വ്യക്തമായി ഒരറിവും ലഭിക്കുന്നില്ല. ആ വ്യാഖ്യാനത്തി�ന്റ ഉപക്രമത്തിൽ അടി

യിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്ന �ശ്ലാകങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടു്:

“�ഹരംബസ്യാംഘ്രികമലപരാഗപടലീ ഭൃശം

വിശദീകുരുതാമസ്മദന്തഃകരണദർപ്പണം.

ഉദ്വാന്തഭാഷ്യാമൃതവക്ത്രരന്ധ്ര-

കദ്രൂ ജവിസ്മാപനവാഗ്വിലാസാഃ

ഭദ്രാണി മഹ്യം മഹനീയശീലാ

രുദ്രാഭിധാനാ ഗുര�വാ ദിശന്തു.

വിദ്യാചതുർദ്ദശകശീലനജാഗരുകാൻ

സൽകർമ്മനിർമ്മലധി�യാ വിജിതാരിവർഗ്ഗാൻ

സ്വാ�ത്മക്യസമ്യഗവ�ബാധധുരീണചിത്താ-

നത്യാദ�രണ ധരണീവിബുധാൻ പ്രപ�ദ്യ.

യ�ദ്വ്യാമവായ്വഗ്നിജലക്ഷ�മന്ദു-

സൂര്യാത്മഭിർമ്മൂർത്തിഭിരൂഢവിശ്വം

തൽ കാമദം ശ്യാമളവാമഭാഗം

പ്രണൌമി �ശാണാപരഭാഗ�മാജഃ.”

“നാടകം യദഭിജ്ഞാനശാകുന്തളമിതി സ്മൃതം

തത്രാഭി�ധയദിങ്മാത്രമഭിരാ�മണ ലിഖ്യ�ത.”

ഈ �ശ്ലാകങ്ങൾ അഭിരാമൻ �വയാകരണശിഖാമണിയായ ഒരു രുദ്ര�ന്റ ശി

ഷ്യനായിരുന്നു എന്നും ബ്രാഹ്മണ�ര വന്ദിക്കുന്നതിൽനിന്നു ബ്രാഹ്മ�ണതരമായ

ഏ�താ ഒരു ജാതിയിലായിരുന്ന അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ജനന�മന്നും ശ്രീപര�മശ്വര

നായിരുന്നു അ�ദ്ദഹത്തിനു് ഇഷ്ട�ദവത�യന്നും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. രുദ്രൻ �ഹാരാവി

വരണകാരനിൽനിന്നു് ഭിന്നനാണു്. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ കൃതിക�ളാന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

�ദശമംഗല�ത്തഒരുഉഴുത്തിരവാരിയ�രയുംഅ�ദ്ദഹത്തി�ന്റവംശജന്മാരായമൂന്നു

ശ്രീകണ്ഠന്മാ�രയും പറ്റി ബാല�ബാധികാകാരനായ �ദശമംഗലത്തു ശ്രീകണ്ഠവാ

രിയർ സ്മരിക്കുന്നതായി ഞാൻ മുമ്പു് ഉപന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട�ല്ലാ. വട�ശ്ശരി പര�മശ്വ
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രൻനമ്പൂരിയു�ട സൂര്യസിദ്ധാന്തവിവരണത്തി�ന്റ അവസാനത്തിൽ അതി�നാടു

യാ�താരുബന്ധവുമില്ലാ�ത ഒരുഏട്ടിൽ

“യദ്�ഗാസഹസ്രം ഭുവ�ന ജനാനാ-

മജ്ഞാനരൂപം തിമിരം തൃ�ണഢി

പദ്യാഭിരാ�മാ ഭുവനപ്രദീപഃ

ശ്രീകണ്ഠനാമാ മിഹിരസ്സമി�ന്ധ”

എ�ന്നാരു �ശ്ലാകം കാണ്മാനുണ്ടു്. ഇ�തല്ലാംകൂടി വച്ചു ഘടിപ്പിച്ചു�നാക്കു�മ്പാൾ

ബാല�ബാധികാകാരൻ സ്മരിക്കുന്ന രുദ്രൻ ത�ന്നയാണു് അഭിരാമ�ന്റ ഗുരു�വ

ന്നും അഭിരാമ�ന്റ യഥാർത്ഥനാമ�ധയം ശ്രീകണ്ഠ�നന്നായിരിക്കണ�മന്നും അഭി

രാമൻ എന്നതു് അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ഒരു ബിരുദ�പ്പരാ�ണന്നും പദ്യാഭിരാമൻ എന്നു്

അജ്ഞാതനാമാവായ ഒരു കവി അ�ദ്ദഹ�ത്ത പ്രശംസിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നും സങ്ക

ല്പിക്കാവുന്നതാ�ണന്നു �താന്നുന്നു. അങ്ങ�നയാ�ണങ്കിൽ ആദ്യ�ത്ത ശ്രീകണ്ഠ

നാകണംഅഭിരാമൻ. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ഗുരുനാഥനായ ഉഴുത്തിരവാരിയർഅൻപ

തു വയസ്സുവ�ര ജീവിച്ചിരുന്നതായി ഒടുവില�ത്തശ്രീകണ്ഠൻബാല�ബാധികയിൽ

പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

എന്നാൽ ശ്രീകൃഷ്ണചരിതകാരനായ ചന്ദ്ര�ശഖരവാരിയരു�ടയും, ഗൌരീകല്യാ

ണാദിഗ്രന്ഥങ്ങളു�ട നിർമ്മാതാവായ �ഗാവിന്ദനാഥ�ന്റയും ഗുരുവായ കരിക്കാട്ടു

രാമവാരിയ�രയും ‘വിദുഷാമഭിരാമായ’ എന്നും മഹദഭിരാമം എന്നുമുള്ള വി�ശഷ

ണങ്ങൾ�കാണ്ടു് വി�ശഷിപ്പിച്ചുകാണുന്നു (28-ആമധ്യായം �നാക്കുക). പ�ക്ഷആ

രാമവാരിയർ �ദശമംഗലത്തു വാരിയന്മാ�ര�പ്പാ�ല ഒരു �ഹരം�ബാപാസകനാ

യിരുന്നു എന്നുള്ളതിനു ലക്ഷ്യമില്ലാത്തതു�കാണ്ടു ശ്രീകണ്ഠൻത�ന്നയായിരുന്നു

അഭിരാമൻ എന്നു മറ്റു�തളിവുകൾ കിട്ടുന്നതുവ�ര സങ്കല്പി�ക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു. രാ

മവാരിയരു�ട�തന്നു് നിസ്സംശയമായി പറയത്തക്ക യാ�താരു കൃതിയും ഇതുവ�ര

ലഭിച്ചിട്ടുമില്ല. �ന�രമറിച്ചു് ശ്രീകണ്ഠൻ മാളവികാഗ്നിമിത്രത്തിനു ‘ഗു�ണാത്തരാ’

എന്ന �പരിൽ ഒരുഹ്രസ്വമായ വ്യാഖ്യാനം രചിച്ചിട്ടുള്ളതായി നമുക്കറിവുണ്ടു്. അതി

�ന ശ്രീകണ്ഠീയ�മന്നും പറയുന്നു. അഭിരാമൻ എന്നബിരുദം ലഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പു്

മാളവികാഗ്നിമിത്രവുംഅതിൽപ്പിന്നീടു് ശാകുന്തളവുംശ്രീകണ്ഠൻവ്യാഖ്യാനിച്ചതായി

അഭ്യൂഹിക്കാം. “കി�ണാരുഢവ്രണസ്ഥ�ന” എന്നുംമറ്റുമുള്ള ഉദ്ധാരങ്ങൾ നാനാർ

ത്ഥാർണ്ണ വസം�ക്ഷപത്തിൽനിന്നാ�ണന്നു കാണുന്നതിനാൽ 835-ൽ വിരചിത

മായ കല്പദ്രു�കാശത്തിനു പിന്നീടു് അ�ദ്ദഹ�ത്ത അവതരിപ്പി�ക്കണ്ട ആവശ്യവു

മില്ല. രണ്ടു ഗ്രന്ഥകാരന്മാരു�ട നാമ�ധയവും �കശവ�നന്നാകയാലാണു് ചില

ഗ�വഷകന്മാർക്കു്ഈവിഷയത്തിൽപ്രമാദം പറ്റുന്നതു്.

അത്യന്തം മഹനീയനായ ഒരു വ്യാഖ്യാതാവാണു് അഭിരാമൻ. ദിങ്മാത്രദർ

ശനം എന്നതു് അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ അഭിജ്ഞാനശാകുന്തളവ്യാഖ്യയ്ക്കു യുക്തരൂപമായ

ഒരു സംജ്ഞയും ത�ന്ന. പണ്ഡിതന്മാരായ സഹൃദയന്മാർക്കു ബുദ്ധ്യു�ന്മഷത്തി

നു് ഉതകുന്ന വിഷയങ്ങ�ളയല്ലാ�ത അ�ദ്ദഹം പ്രാ�യണ പരാമർശിക്കുന്നില്ല.

‘പശ്യാമീവ പിനാകിനം’ എന്ന ഭാഗം വ്യാഖ്യാനിക്കു�മ്പാൾ അവി�ട ഉപമ�യ്ക്കാ

ഉൽ�പ്രക്ഷ�യ്ക്കാ പ്രസക്തിയി�ല്ലന്നും വി�ശഷമാണു് അലങ്കാര�മന്നുംആസാഹി

തീപാരദൃശ്വാവു സമഞ്ജസമായി സമർത്ഥിക്കുന്നു. ഇതിവൃത്തഘടകങ്ങ�ള വിവ

രിക്കുന്ന ആംഗ�ലയവ്യാഖ്യാതാക്കന്മാരു�ട രീതി ഇത്രമാത്രം സ്വാധീനമായിട്ടുള്ള

ഭാരതീയവ്യാഖ്യാതാക്കന്മാർ ഇ�ല്ലന്നാണു് �പ്രാഫസർ രാജരാജവർമ്മ �കായി

ത്തമ്പുരാ�ന്റഅഭിപ്രായം.
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ചില ടിപ്പണികൾ

ശ്രീകണ്ഠീയ�ത്തപ്പറ്റി സൂചിപ്പിച്ചുവ�ല്ലാ. ഭവഭൂതിയു�ട മഹാവീരചരിതത്തിനു് ഒരു

�ചറിയ ടിപ്പണവും അഭിരാമകൃത�മന്ന മുദ്ര�യാടുകൂടി കാണുന്നു. അത്തരത്തിൽ

ഒരു മുദ്രയി�ല്ലങ്കിലും കാളിദാസ�ന്റ വിക്ര�മാർവശീയം ഭവഭൂതിയു�ട ഉത്തരരാമച

രിതം, മാലതീമാധവം, രാജ�ശഖര�ന്റ ബാലരാമായണം എന്നീ രൂപകങ്ങൾക്കും

ടിപ്പണി�യ�ന്നാ ടീക�യ�ന്നാ �പരിൽ ചില �ചറിയ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നമുക്കു ലഭി

ച്ചിട്ടുണ്ടു്. അവയും അഭിരാമ�ന്റ കൃതികളായിരിക്കുവാൻ ന്യായമുണ്ടു്.

ഭ്രമരസ�ന്ദശം, കവിയും കാലവും

ഭ്രമരസ�ന്ദശത്തിനു ഭൃംഗസ�ന്ദശ�മന്നും �പരുണ്ടു്. ആ�ക 177 �ശ്ലാകങ്ങളുള്ള
ഒരു കാവ്യമാണു് അതു്. ആ സ�ന്ദശത്തി�ന്റ പ്ര�ണതാവു് �മല്പുത്തൂർ ഭട്ടതിരിയു

�ട സമകാലികനായ വാസു�ദവൻനമ്പൂതിരിയായിരുന്നു എന്നുള്ളതിനു ലക്ഷ്യം

അതിൽത്ത�ന്നയുണ്ടു്. താ�ഴക്കാണുന്നതുഗ്രന്ഥാവസാനത്തിലുള്ളപദ്യമാണു്:

“സ�ന്ദ�ശഽസ്മിൻ കഥമപി ഗുരുശ്രീപദാം�ഭാജയുഗ്മ-

ധ്യാ�നാദ്ധൂ തപ്രബലതമസാ വാസു�ദവനബ�ദ്ധ

പൂർ�ണ്ണ �ദാ�ഷരപി യദി ഗുണാനാം കണാസ്സംപ്ര�ഥര-

�ന്നതാൻ പ്രീതാ മനസി പരിഗൃഹ്ണന്തുസ�ന്താ മഹാന്തഃ.”

സ�ന്ദശത്തിൽ കവി അച്യുതപ്പിഷാരടി�യയും �മല്പുത്തൂർ ഭട്ടതിരി�യയും പ്രശംസി

ക്കുന്നുണ്ടു്. പിഷാരടി�യപ്പറ്റിയുള്ള “തസ്മാൽപ്രത്യക്പ്രഹിതനയനഃ”എന്നപദ്യം

മുമ്പു് ഉദ്ധരിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ഭട്ടതിരി�യപ്പറ്റിയുള്ള പദ്യങ്ങൾ ചുവ�ട �ചർക്കുന്നു:

“�ഹരം�ബണപ്രഥിതവിഭവാം മാതൃദത്തദ്വി�ജന്ദ്ര-

ശ്രീമച്ഛി�ഷ്യാൽകരമുഖരി�തരാസ്തൃ്താം ശാസ്ത്ര�ഘാ�ഷഃ

ആരാന്നാരായണകവിവചസ്സ്യന്ദമാധുര്യനന്ദ-

ദ്വാണീമന്ദസ്മിതസുരഭിലാം യാഹി പാടീരവാടീം.

സൂക്തം നാരായണകവിമുഖാം�ഭാജനിഷ്യന്ദമാനം

പീത്വാ വാപീകമലമധുഷുപ്രാപ്തനിർ�വ്വദഭാരഃ

ബിം�ബ ഭാ�നാരപരഗിരിശൃം�ഗണസഞ്ചുംബ്യമാ�ന

ലം�ബഥാസ്ത്വം ഭ്രമര, ധരണൌ വല്ലഭ�ക്ഷാണിബ�ന്ധാഃ.”

പ്രസ്തുത കാവ്യത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്തു ശ്രീപത്മനാഭ സ്വാമി�ക്ഷത്രം നവീകര

ണം�ചയ്ത രവിവർമ്മകുല�ശഖരമഹാരാജാവി�നപ്പറ്റിയും പ്രസ്താവനയുണ്ടു്. അ�ദ്ദ

ഹം 786 മുതൽ 838-ആണ്ടുവ�രരാജ്യഭാരം�ചയ്കയും 781-ൽത�ന്റപൂർവ്വഗാമിയായ
മ�റ്റാരുരവിവർമ്മകുല�ശഖരൻആരംഭിച്ചവാതിൽമാടം,ബലിക്കൽപ്പുര, മടപ്പള്ളി

മുതലായഎടുപ്പുകളു�ടഅഴിച്ചുപണി 795-ൽപൂർത്തിയാക്കുകയും �ചയ്തു. 786-ൽ രാ
ജ്യഭരണംആരംഭിച്ച രവിവർമ്മാവി�നപരാമർശിക്കുന്നതാണു്താ�ഴ ഉദ്ധരിക്കുന്ന

�ശ്ലാകം:

“രാജ്യം ദൃഷ്ട്യാ കലയ രവിവർമ്മാവനീന്ദ്രസ്യ സമ്പൽ-

പ്രാജ്യം വാജ്യന്തരിതവിശി�ഖാദഗ്രമ�ഗ്രസമസ്തം

ചി�ത്രാൽകീർണ്ണത്രിദശനിവഹസ്ഥൂലനീ�ലാപലൌ�ഘർ-

ദ്ധാമ ്നാഽതുല്യം ത്രിഭുവനപ�തർദ്ധാമ �യന പ്ര�ത�ന.”
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അച്യുതപ്പിഷാരടി ജീവിച്ചിരുന്നകാലത്താണു്സ�ന്ദശത്തി�ന്റരചന�യന്നു‘തസ്മാൽ

പ്രത്യക് പ്രഹിത’ എന്ന പദ്യത്തിൽനിന്നു വിശദീഭവിക്കുന്നതിനാൽ പരമാവധി

795-�ലാ 796-�ലാ ആയിരിക്കണംആ കാവ്യത്തി�ന്റആവിർഭാവം. വാസു�ദവൻ

ഏതു �ദശക്കാരനായിരുന്നുഎന്നറിയുന്നില്ല.

വാസു�ദവൻസ�ന്ദശമയയ്ക്കുന്നതു് വള്ളുവനാട്ടിൽ �ശ്വത ദുർഗ്ഗ�മന്നനഗരത്തി

ലുള്ളത�ന്റപ്രിയതമയായബാലനീലി (ഉണ്ണുനീലി) ക്കാണു്.

“ലക്ഷ്മീ �നത്രാഞ്ചലമധുക�രാദ്യാനമു�ദ്യാതമാനം

ത�ത്രാപാ�ന്ത ഭവതി ഭവനം ബാലയക്ഷാഭിധാനം

യസ്മിൻ വി�ശ്വാത്തരഗുണഗണംബാലനീലീതി സംജ്ഞാ-

മധ്യാരൂഢം മദഭിലഷിതം കാമിനീരത്നമാ�സ്ത”

എന്ന പദ്യം �നാക്കുക. നായികയു�ട വീട്ടു�പർ ‘ബാലയക്ഷം’ എന്നായിരുന്നുവ

�ത്ര. അതു് ഏതു ഭാഷാപദം സംസ്കൃതീകരിച്ചതാ�ണന്നു് ഉറപ്പിച്ചുപറവാൻ നിർവ്വാ

ഹമില്ല. �ശ്വതദുർഗ്ഗം �കാട്ടയ്ക്കൽ എന്ന നാമത്താൽ ഇന്നു് അറിയ�പ്പടുന്ന �വങ്കട

�ക്കാട്ടത�ന്ന. “തസ്യാം പുര്യാം ഭജ പശുപ�തസ്താണ്ഡവം”എന്നപദ്യത്തിൽകവി

അവിട�ത്തശിവ�ക്ഷത്ര�ത്തപ്പറ്റി പ്രസ്താവിക്കുന്നു.

“ഹർ�മ്മ്യ ര�മ്യ ബഹളവിഗളച്ചന്ദികായാം നിശായാം

മന്ദം നന്ദൽകുമുദസുരഭൌ ശീത�ള വാതി വാ�ത

�ലാലാപാംഗ്യാ മനസിജകലാ�ഖലനായാസിതാംഗ്യാ

സാകം നിദ്രാം സുകൃതിസുലഭാം �കാപി കാമീ നി�ഷ�വ.”

“തം നിദ്രാണം മദനവിവശാ കാചിദാലക്ഷ്യ യക്ഷീ

ഹ�സ്ത ധൃത്വാ മലയശിഖ�ര ഹന്ത! രന്തും പ്രയാന്തീ

സ്യാനന്ദൂ�ര നിജപതിമുപായാന്തമാ�ലാക്യ ഭീതാ

വിന്യ�സ്യനം ക്വചന, വിമനാ�സ്തനസാർദ്ധംപ്രയാതാ.”

നല്ലനിലാവുള്ളഒരുരാത്രിയിൽരമ്യമായഒരുഹർമ്മ്യത്തിൽതൃതീയപുരുഷാർത്ഥലാഭ

ത്താൽ ധന്യനായ കഥാനായകൻ അയാളു�ട പ്രണയിനി�യാടുകൂടി സുകൃതിസുല

ഭമായ നിദ്ര�യ �സവിക്കുന്നു. അ�പ്പാൾ ഒരു യക്ഷി നായക�ന എടുത്തു�കാണ്ടു

ക്രീഡിക്കുവാനായി മലയശിഖരത്തി�ലക്കു �പാകുകയും തിരുവനന്തപുരത്തു �വച്ചു

ത�ന്റ ഭർത്താവു വരുന്നതു കാണുകയാൽ �പടിച്ചു് അയാ�ള അവി�ടത്ത�ന്നയി

ട്ടും�വച്ചു കടന്നുകളയുകയും �ചയ്യുന്നു. നായകൻ എതാനും ദിവസങ്ങൾ തിരുവന

ന്തപുരത്തുകഴിച്ചുകൂട്ടിയ�പ്പാൾ ഒരുവണ്ടി�നക�ണ്ടത്തുകയുംഅതി�നാടു തനിക്കു്

ഒരു മാസം�കാണ്ടു മാത്രം �ചല്ലാവുന്നതുംഎന്നാൽഅതിനു രണ്ടു ദിവസം�കാണ്ടു

പറ�ന്നത്താവുന്നതുമായ �ശ്വതദുർഗ്ഗ�ത്താളം �പായി നായിക�യ സമാധാന�പ്പ

ടുത്തണ�മന്നു് അ�പക്ഷിക്കുകയും �ചയ്യുന്നതായി കവി ഉപന്യസിക്കുന്നു.

വർണ്ണിതങ്ങളായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളും മറ്റും തിരുവനന്തപുരം, �കാല്ലം, അഷ്ടമു

ടിക്കായൽ, തിരുവല്ലാ വിഷ്ണു�ക്ഷത്രം, ഉദയമാർത്താണ്ഡവർമ്മരാജാവു പരിപാലി

ച്ചിരുന്ന �തക്കുംകൂർ രാജ്യം, തിരുവാർപ്പിൽ കൃഷ്ണ�ക്ഷത്രം, �തക്കുംകൂർ രാജധാനി,

കുമാരനല്ലൂർ കാത്യായനീ�ക്ഷത്രവുംഅഗ്രഹാരവും, �ഗാദവവർമ്മരാജാവു ഭരിച്ചിരു

ന്ന വടക്കുംകൂർ രാജ്യം, �ചമ്പക�ശ്ശരി രാജാവി�ന്റ രാജധാനികളിൽ ഒന്നായ കുട

മാളൂർ, �വക്കത്തു ശിവ�ക്ഷത്രം, മുറിഞ്ഞപുഴ, തൃപ്പൂണിത്തുറ, �കാച്ചി, തിരുവഞ്ചി

ക്കുളത്തു ശിവ�ക്ഷത്രം, �കാടുങ്ങല്ലൂർ ഭദ്രകാളി�ക്ഷത്രം, തൃക്കണാമതിലകം, ഇരി

ഞ്ഞാലക്കുട വിഷ്ണു�ക്ഷത്രം, ഊരകത്തമ്മതിരുവടി�ക്ഷത്രം, തൃശ്ശൂർ ശിവ�ക്ഷത്രം,
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ഗുരുവായൂർ വിഷ്ണു�ക്ഷത്രം, ആഴ്വാ�ഞ്ചരിമന, മൂ�ക്കാലക്കൽ ഭവാനി�ക്ഷത്രം, ഭാര

തപ്പുഴ, തിരുനാവാ വിഷ്ണു�ക്ഷത്രം, അവിട�ത്ത മാമാങ്കത്തറ ഇങ്ങ�ന പല �ക്ഷ

ത്രങ്ങ�ളയും സ്ഥലങ്ങ�ളയും നദിക�ളയും പറ്റിയുള്ള വർണ്ണനം ഭൂമരസ�ന്ദശത്തി

ലുണ്ടു്. �കാല്ലത്തു് അന്നുണ്ടായിരുന്ന വാണിജ്യാഭിവൃദ്ധി താ�ഴക്കാണുന്ന �ശ്ലാക

ത്തിൽ കവി വർണ്ണിക്കുന്നു:

“പാ�ര പാ�ഥാനിധി കുലപുരീ കൂപകക്ഷ്മാപതീനാം

ലക്ഷ്യാ ലക്ഷ്മീവിതരണകലാസമ്പ�ദാ �ഹമകക്ഷ്യാ

�ഫനക്ഷൌമാംബരനിചുളിതാൻ യന്നിഷദ്യാസുഹൃദ്യാൻ

വീചീഹ�സ്തർവികിരതി മണീൻ നിത്യമം�ഭാധി�രവ”

ശുകസ�ന്ദശകാര�ന്റ കാല�ത്തന്ന�പാ�ല അന്നും തിരുവല്ലാ മുതൽ �കാട്ടയം

വ�രയുള്ള മാർഗ്ഗം വനാന്തരമായിരുന്നു. മീനച്ചലാറ്റി�ന്റ �ത�ക്കക്കരയിലാണു്

�തക്കുംകൂർ രാജാക്കന്മാരു�ട കുലപുരിസ്ഥിതി�ചയ്തിരുന്നതു്. കുമാര�നല്ലൂർ ഗ്രാമ

ത്തി�ല ബ്രാഹ്മണരു�ട പാണ്ഡിത്യമാണു് ചുവ�ട പകർത്തുന്ന പദ്യത്തിൽ വ്യഞ്ജി

ക്കുന്നതു്:

“ഗംഭീരാർത്ഥസ്തബകസുഭ�ഗ സൂക്തിദാമന്യനാസ്ഥാ

മാ ഭൂ�ദഷാം ഭ്രമര, ഭവ�താ മദ്വി�ധയത്വരാഭിഃ

സ�ത്വാ�ദ്രകസ്ഫുരിതപരമാനന്ദസംവിദ്വി�ശഷം

ദു�ഗ്ദ്ധ ചി�ത്ത രസമധുഝ�രാ യസ്യ സാമാജികാനാം.”

വടക്കുംകൂർ �ഗാദവർമ്മരാജാവു് ഒരു രണശൂരനായിരുന്നു. �വക്കത്തപ്പ�നക്കുറി

ച്ചുള്ള വർണ്ണനം മ�നാഹരമായിരിക്കുന്നു:

“വ്യാഘ്ര�ക്ഷത്രം ഭജ പശുപ�തർന്നൃത്തരംഗം ദിനാ�ന്ത

യ�സ്മനിത്യം രജതഗിരിരപ്യഭ്യസൂയത്യദഭ്രം

പ്രാദക്ഷിണ്യാച്ചലതി ഭസിതാലിപ്തഗാ�ത്ര ജനൌ�ഘ

യസ്മിന്നന്യഃ സ്ഫടികരചി�താ ജംഗ�മാ ഭാതി �ശലഃ.”

തൃപ്പൂണിത്തുറയിൽ അക്കാലത്തു് ഒരു മഹാകവി ജീവിച്ചിരുന്നു. “�ക്ഷ�ത്ര യത്രസ്ഫു

രതി മഹി�ത സൂക്തിഗംഗാതരംഗ�സ്താ�മരാ�ന്ദാളിതഹരജടാബാലചന്ദ്രഃ കവീ

ന്ദ്രഃ” എന്നാണു് അ�ദ്ദഹ�ത്തവാസു�ദവൻ വാഴ്ത്തുന്നതു്. ‘ബാല’പദം�കാണ്ടു് അ�ദ്ദ

ഹം രത്ന�കതൂദയകർത്താവായബാലകവിയു�ട �പരാ�ണാധ്വനിപ്പിക്കുന്ന�തന്നു

തീർച്ചപറയുവാൻ പാടില്ല. പല മണിപ്രവാളചമ്പുക്കളു�ടയും പ്ര�ണതാവായ നീ

ലകണ്ഠകവിയും അക്കാലത്തു തൃപ്പൂണിത്തുറയിൽ താമസിച്ചിരുന്നു. തിരുവഞ്ചിക്കു

ളത്തു് അന്നു �കാച്ചി, �കാഴി�ക്കാടു് ഈ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ �ഘാരയുദ്ധം നടക്കു

കയുംഅതിനു�വണ്ടി �കാച്ചിമഹാരാജാവുതൃക്കണാമതിലകത്തുതാമസിക്കുകയും

�ചയ്തിരുന്നു. ആഘട്ടത്തിലുള്ള ഒരു �ശ്ലാകം സഹൃദയന്മാരു�ടശ്രദ്ധ�യപ്ര�ത്യക

മായി ആവർജ്ജിക്കുന്നു:

“തസ്യാം �സ്ഫാടസ്ഫുടിതഗുളികാവർഷിദിങ്മണ്ഡലായാം

ത്വയ്യുൽകൂജത്ത്വരിതഗമ�ന നിഷ്പതത്യംബ�രണ

ത്വാമ�പ്യ�കഝടിതി ഗുളികാം ത്രാപുഷീമാപതന്തീം

മത്വാ ലീനാശ്ചകിതമവനൌ ഹാസ്യതാം ദർശ�യയുഃ”
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കാവ്യത്തി�ല നടുനായക�മന്നു പറ�യണ്ട മ�റ്റാരു �ശ്ലാകമാണു് അടിയിൽ കാ

ണുന്നതു്. അതു് ഗുരുവായൂരപ്പ�നപ്പറ്റിയുള്ള വർണ്ണനമാകുന്നു:

“വക്�ത്ര�ണ�ന്ദാരധരമഹസാ കൌസ്തുഭസ്യാമൃതസ്യ

സ്നി�ഗ്ദ്ധർഹാ�സരപി ച വിഭവം മുഷ്ണതീമംബുരാശിഃ

ദൃഷ്ട്വാ കന്യാം കില നിജകുല�ദ്വഷിണീം ചൌര്യശീലാം

തുഭ്യം കംസാന്തക, ദധിപയ�ശ്ചാര, ദത്വാ കൃതാർത്ഥഃ.”

ഗുരുവായൂർ �ക്ഷത്രത്തിൽ ഭജിക്കുന്നവർക്കു് വാത�രാഗം ശമിക്കുന്നുഎന്ന വസ്തുത

“യസ്മിൻ �ദവസ്സ്വയമപി മഹാപാവനഃ പാവനാനാമാതങ്കാനാമുപശമയിതാ ഭാസ

�ത വാസു�ദവഃ” എന്ന പദ്യാർദ്ധത്തിൽ കവി ന�മ്മ ധരിപ്പിക്കുന്നു. ആഴ്വാ�ഞ്ചരി

ത്തമ്പ്രാക്ക�ള “സാധുഗ്രാമപ്രഥിതവിഭവാംശുദ്ധവർണ്ണാനുഷക്താംധ�ത്തവൃത്തിം

ശ്രുതിപരിചിതാം ഗീതവിദ്യാമിവാസൌ” എന്നു പുകഴ്ത്തുന്നു. മൂ�ക്കാലയ്ക്കൽ അക്കാല

ത്തു് അനവധി വിദ്വാന്മാരുണ്ടായിരുന്നുഎന്നുള്ളതിനുജ്ഞാപകം താ�ഴപ്പകർത്തു

ന്ന �ശ്ലാകമാണു്:

“ ഭംഗ്യാ വ്യംഗ്യാധ്വനി പരിചിതാൻ ബാല്യനിഷ്പന്ദശബ്ദ-

ബ്ര�ഹ്മാല്ലാസാനുപചിതകഥാനൃത്തഗീതാദി�ബാധാൻ

നാനാസൂക്തിപ്രകരമുഖരാൻ ഭാരതീകല്പവല്ലീ-

ബാ�ലാപഘ്നാനിവ സുമനസസ്തത്രസംഭാവ�യഥാഃ.”

മാമാങ്കമ�ഹാത്സവം സംബന്ധിച്ചുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങൾ പരി�ശാധിക്കുവാൻ തൃ

ക്കണ്ടിയൂരിൽ സന്നിഹിതനായസാമൂതിരിപ്പാടി�ന ഇങ്ങ�ന വർണ്ണിക്കുന്നു:

“യസ്മിൻ വിസ്മാപിതഭുജബലപ്രക്ര�മാ വിക്രമക്ഷ്മാ-

ബന്ധുസ്സിന്ധുപ്രതിഭടചമൂചക്രവിക്രാന്ത�ലാകഃ

നാനാ�ദ�ശാച്ചലിതസുമ�നാവൃന്ദസാനന്ദദത്ത-

ശ്ലാ�ഘാ മാ�ഘാത്സവമുപവിശംസ്തിഷ്ഠ�ത ദുഷ്ടഹന്താ.”

�ശ്വതദുർഗ്ഗംഅക്കാലത്തുപരിപാലിച്ചിരുന്നതുകൃഷ്ണ�ഗാവിന്ദൻഎ�ന്നാരുപ്രഭുവാ

യിരുന്നു. അതു് ആ കുടുംബത്തി�ന്റ മാറാ�പ്പരാ�ണന്നും ഊഹിക്കാം. അ�ദ്ദഹ

�ത്തക്കുറിച്ചുള്ള �ശ്ലാകങ്ങളിൽ ഒന്നു ചുവ�ട കുറിക്കുന്നു:

“യസ്യാം നാരായണമുപഗതം കൃഷ്ണ�ഗാവിന്ദനാമ്നാ

ദൃഷ്ട്വാ സൌധാഭിധകലശസിന്ധൂർമ്മിഭി�സ്സവ്യമാനം

സാലവ്യാജാദ്വലയിതവപു�സ്സവ�ത �ഗാപുരാഖ്യാ-

വിഖ്യാ�താദ്യന്മണിധരഫണാമണ്ഡലഃ കുണ്ഡലീന്ദ്രഃ.”

എവഞ്ച മധുരവും ചരിത്രഗ�വഷകന്മാർക്കു് ഏറ്റവും ഫലപ്രദവുമായ ഒരു കാവ്യമാ

ണു് ഭ്രമരസ�ന്ദശ�മന്നു് ഏതന്മാത്രമായുള്ള പ്രസ്താവനയിൽനിന്നു വായനക്കാർ

ക്കു്, അനായാ�സന ഗ്രഹിക്കാവുന്നതാണ�ല്ലാ. കവി ആദ്യമായി ഭൃംഗ�ത്തഅഭി

സം�ബാധനം �ചയ്യുന്ന �ശ്ലാകവും കൂടി ഉദ്ധരിച്ചു�കാണ്ടു മു�ന്നാട്ടുനീങ്ങാം:

ബ്രൂമ: ശ്രീമൻ ഭ്രമര ഭവ�തസ്വാഗതം; �വജയന്ത്യാഃ

കിന്ത്വം വി�ഷ്ണാരുരസി വികസദ്വിഭ്രമായാസ്സമായാഃ?

ധമ്മില്ലാദ്വാ പരിമളസമാസക്തമത്താളിപാളീ-

�കളീ�ലാലദ്യുതരുകലികാമന്ദിരാദിന്ദിരായാഃ?”
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ദാശരഥിനമ്പൂരിആനന്ദവർദ്ധനാചാര്യരു�ട ധ്വന്യാ�ലാകംഎന്നസുപ്രസിദ്ധമായ

അലങ്കാരഗ്രന്ഥത്തിനു് അഭിനവഗുപ്ത�ന്റ �ലാചനം എന്ന വിശദവും വിസ് തൃതവു

മായവ്യാഖ്യാന�ത്തയുംഅതിനു് ഉദയൻഎന്നഅഭിധാനത്താൽവിദിതനായ മന

ക്കുളത്തുശ്രീകണ്ഠരാജാവുനിർമ്മിച്ചകൌമുദിഎന്നവിശിഷ്ടമായവ്യാഖ്യാന�ത്തയും

പറ്റി മുൻപു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട�ല്ലാ. �ലാചനം വ്യാഖ്യാനിക്കുവാൻ �കരളീയരല്ലാ�ത

ആരും സജ്ജന്മാരായിട്ടില്ല. അവരിൽ രണ്ടാമനാണു് അഞ്ജന�മന്ന �പരിൽ പ്ര

സിദ്ധമായ ടിപ്പണത്തി�ന്റ പ്ര�ണതാവായ ദാശരഥിനമ്പൂരി. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ �ദ

ശ�മ�തന്നു് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ആദ്യ�ത്ത �ശ്ലാകത്തി�ന്റ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ ഒരിടത്തു

ദാശരഥി പൂർണ്ണസരസ്വതിയു�ട മാലതീമാധവവ്യാഖ്യയിൽനിന്നു് ഏതാനും ഭാഗം

ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അതിൽ നിന്നു പൂർണ്ണസരസ്വതി�യ അ�പക്ഷിച്ചു് അർവാചീനനാ

ണു് ദാശരഥി എന്നു �വളി�പ്പടുന്നു. ജീവിതകാലം എട്ടാം ശതവർഷമായിരിക്കാം.

പ്രഥമ�ശ്ലാകത്തി�ന്റ വ്യാഖ്യാനംത�ന്നഅഞ്ഞൂറുഗ്രന്ഥങ്ങ�ളാളമുണ്ടു് (ഒരു ഗ്രന്ഥം

മുപ്പത്തിരണ്ടക്ഷരം). ചില പംക്തികൾ ഉദ്ധരിക്കാം.

ഉപക്രമം

“വ്യാഖ്യാനലീലയാ �യാ മുനിമുഖ്യാനാം മുഹുർമ്മുദം തനു�ത,

വടതലനിവാസിനം തം വരദം ശംഭും ദയാനിധിം വ�ന്ദ.”

“അഥ ശ്രീമാനഭിനവഗുപ്താചാര്യഃ കാവ്യാ�ലാകം വ്യാഖ്യാതുമാരഭമാണഃ സ്വപ്രവൃ

�ത്തർ വിഷയാദികം ഭ�ട്ടന്ദുരാ�ജത്യാദിനാ പ�ദ്യന പശ്ചാൽപ്രതിപാദയിഷ്യൻ

പ്രഥമം വ്യാചിഖ്യാസ്യമാനലക്ഷണഗ്രന്ഥലക്ഷ്യസ്യ തന്മു�ഖന തദ്യാഖ്യാനസ്യ ച

സ്വയംക്രിയമാണ�സ്യാപാ�ദയതാസിദ്ധി�ഹതുംപ്രകടയൻസമുചി�തഷ്ട�ദവതാ

ത്മനസ്ത�സ്യവനമസ്കാരാ�ക്ഷപകവിജ�യാക്തിമംഗലരൂപാം വിഘ്നവിഘാതഫ

ലാം ശിഷ്ടാചാരാനുസാ�രണാത്മനാ കൃതാം �ശ്രാതൃജനശിക്ഷാർത്ഥം ഗ്ര�ന്ഥനി

�വശയതി.”

ദ്വിതീയ�ശ്ലാകം “എവം കൃതസമുചി�തഷ്ട�ദവതാനു സ്മരണമംഗളഃആത്മന

ഔദ്ധത്യം പരിഹരൻ പരമഗുരുസമനസ്മരണചികീർഷിതം പ്രതിജാനീ�ത— ഭ�ട്ട

ന്ദുരാ�ജതി. അഭിനവഗുപ്തപദാഭി�ധാഽഹം യത്കിഞ്ചിദത്യല്പമനുരണന്നപി സ്വ

�ലാചനനി�യാജനയാ �ശ്രാതൃജനസ്യ കാവ്യാ�ലാകനാമാനം ഗ്രന്ഥം സ്ഫുടയാമി;

അതിഗഹനഗംഭീര�ത്വഽപി സ്ഫുടാർത്ഥം ക�രാമീതി സംബന്ധഃ. �നതദസ്മൽപ്ര

ഭാവാദിത്യാഹ — ഭ�ട്ടന്ദുരാ�ജതി; ഭ�ട്ടന്ദുരാജാഖ്യാനാം പരമഗുരൂണാം ചരുണാ

ബ്ജ�യാഃ തത്സന്നിധൌ കൃതനിവാസതയാ ഹൃദ്യം ഹൃദിസ്ഥിതം തച്ചരണാബ്ജാഭ്യാം

കൃ�തനാധിവാ�സന ഗന്ധവാ�സന, തൽപരിചയസംക്രാന്തഗു�ണ�നതി യാ

വൽ. അധിവാ�സാ ഹ്യന്യത്രാന്യധർമ്മസംക്രമണം. �തന ഹൃദ്യമാസ്വാദ്യഞ്ച

ശ്രുതാമൃതം യസ്യ സ തഥാ . . . ”

പണ്ഡിതമൂർദ്ധന്യന്മാർക്കു�പാലുംപരമദുരവഗാഹ്യമായ �ലാചനംവ്യാഖ്യാനി

ക്കുന്നതിനു �വണ്ട അലങ്കാരശാസ്ത്രനിഷ്ണാതത ഉദയനും ദാശരഥിക്കും ഉണ്ടായിരു

ന്നുഎന്നുകാണുന്നതു �കരളീയർക്കു് അത്യന്തംഅഭിമാന�ഹതുകമാകുന്നു. അഞ്ജ

നം ദാശരഥി ഏതുവ�ര രചിച്ചു എന്നറിയുന്നില്ല.

പാണ്ഡവചരിതം കാവ്യം പാണ്ഡവചരിതം 16സർഗ്ഗങ്ങളിൽഅനുഷ്ടുപ്പുവൃത്ത
ത്തിൽ രചിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ലളിത കാവ്യമാകുന്നു. ബാലന്മാർക്കു പഠിക്കുവാൻ �കാ

ള്ളാം. രാജരാജ�നന്ന ഒരു മഹാരാജാവി�ന്റ കാലത്താണു് ആ കാവ്യം നിർമ്മിച്ച

�തന്നുള്ളതിനു് അതിൽത്ത�ന്ന ലക്ഷ്യമുണ്ടു്:
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“രാജന്വതീ ധരാ �യന രാജ്ഞാസസക�ലർഗ്ഗു�ണഃ

രാജച�ന്ദ്രാഽസ്തി വിഖ്യാ�താ രാജരാജസമാഖ്യയാ.

�വരി�കരവസൂരസ്യ കാ�ല തസ്യ മഹീപ�തഃ

അഭൂൽ കാപി പൃഥാസൂനുചരിതാലങ്കൃതാ കൃതിഃ”

എന്നു കവി പറയുന്നു. ഈ രാജരാജൻ ഒരു �കാച്ചിമഹാരാജാവായിരിക്കണം.

�കാല്ലം എട്ടാംശതകത്തിൽ കാശി�ക്കഴുന്നള്ളിയ തമ്പുരാ�ന്റ പൂർവഗാമിയായ

വീര�കരളവർമ്മാവി�നയും രാമവർമ്മാവി�ന്റ അനന്തരഗാമിയായ മ�റ്റാരു �കര

ളവർമ്മ തമ്പുരാ�നയും പിന്നീടു �കാല്ലം 790 മുതൽ 800 വ�ര രാജ്യഭാരം �ചയ്ത
രവിവർമ്മതമ്പുരാ�നയും രാജരാജപദം�കാണ്ടുകവികൾ വ്യപ�ദശിച്ചിട്ടുണ്ടു്. “ദൂ�ര

ദൃശ്യാ നഭസി നഗരീ രാജരാജക്ഷിതീ�ന്ദാഃ” എന്ന പദ്യാംശത്താൽ ഭ്രമരസ�ന്ദശ

കാരൻ രവിവർമ്മമഹാരാജാവി�ന ലക്ഷീകരിക്കുന്നു. പാണ്ഡവചരിതകാര�ന്റ

പുരസ്കർത്താവു് ഇവരിൽ ഒരാളാ�ണാ എന്നുനിശ്ചയമില്ല. ചിലർ യമകകവിയായ

വാസുഭട്ടതിരി പഴം തിന്ന�പ്പാൾ അതി�ന്റ �താലി തിന്ന ഒരു വാരസ്യാരിൽ പ്ര

സ്തുത കൃതിയു�ട കർത്തൃത്വം ആ�രാപിക്കുന്നു. അതു് അനാസ്പദമാണു്.

“ത�സ്മന�മാഽസ്തു കവ�യ വാസു�ദവായ ധീമ�ത

�യന പാർത്ഥകഥാ രമ്യാ യമിതാ �ലാകപാവനീ”

എ�ന്നാരു �ശ്ലാകം അതിൽ കാണുന്നതു�കാണ്ടു മാത്രം വാസു�ദവ�ന്റ കാലത്താ

ണു് അതി�ന്റ നിർമ്മിതി എന്നു വരണ�മന്നില്ല�ല്ലാ.

ആമ്നായാർത്ഥപ്ര�ബാധാർത്ഥം സർ�വഷാം �യന ഭാരതം

സർവ�ജ്ഞനസമാഖ്യാതം തം നമാമി മുനീശ്വരം”

എന്നു് അതിനുമുമ്പിൽ ഒരു �ശ്ലാകമു�ണ്ടന്നും ‘ത�സ്മ ന�മാസ്തു’ എന്ന വാക്യം

�കാണ്ടുയുധിഷ്ഠിരവിജയവുംപാണ്ഡവചരിതവും ഒ�ര കാലത്തു് ഉണ്ടായതാ�ണന്നു്

ഊഹിക്കാ�മങ്കിൽ ‘തംനമാമി’ എന്നവാക്യം�കാണ്ടു മഹാഭാരതവുംഅക്കാലത്തു

ത�ന്ന ഉണ്ടായതായി സങ്കല്പി�ക്കണ്ടി വ�ന്നക്കു�മന്നും നാം ഇവി�ട ഓർമ്മി�ക്ക

ണ്ടതാണു്. കവിതയ്ക്കു് ഒഴുക്കു�ണ്ടന്നു സമ്മതിയ്ക്കാ�മന്നല്ലാ�ത മറ്റു ഗുണങ്ങ�ളാന്നു

മില്ല. ഉദാഹരണത്തിനായി ചില �ശ്ലാകങ്ങൾ ചുവ�ട പ്രദർശിപ്പിക്കാം.

കഥാരംഭം

“പുരാഥ ജാഹ്നവീതീ�ര കുരൂണാമഭവൽ പുരം

ഹസ്തിനാ നിർമ്മിതം രാജ്ഞാസുര�ലാകമ�നാഹരം.”

ഭീഷ്മസ്തുതി

“�ഹ കൃഷ്ണ ഭഗവന്നാദ്യ താവത്തിഷ്ഠ മമാഗ്രതഃ

തവ രൂപാമൃതം പശ്യൻ യാവത്ത്യക്ഷ്യാമ്യഹം തനും.

തഥാ മാം പ്രതി �ഗാവിന്ദ പ്രസീദ കരുണാനി�ധ

യഥാ ത്വം മാമ�ക ചി�ത്ത നിശ്ച�ലാ ഹി നിവത്സ്യസി.”

ഒടുവിൽ സ്രഗ്ദ്ധരാവൃത്തത്തിൽ പതിനാറു സർഗ്ഗസംഗ്രഹ�ശ്ലാകങ്ങളുമുണ്ടു്. അവ

താരത�മ്യനആസ്വാദ്യങ്ങളാണു്. �നാക്കുക:

“ജാതാഃ കാന്താര�ദ�ശ കരിനഗരമിതാശ്-

ഛത്മസത്മാവസ�ന്താ
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ദഗ്ദ്ധ്വാ തദ്�ഗഹമസ്മാദ്വിപിനമുപഗതാഃ

സംഹര�ന്താ ഹിഡിംബം

�വദവ്യാസസ്യ വാചാ വനഭുവി വസതിം

ശാലി�ഹാ�ത്ര ച കൃത്വാ

ഗത്വാ താ�മകചക്രാം ദ്വിജവരഭവ�ന

�തഽവസൻ പാണ്ഡുപുത്രാഃ.

ഹത്വാ തത്രാതിപുഷ്ടം ബകമധികബലം

യാജ്ഞ�സന്യാ വിവാഹം

ശ്രുത്വാ യാന്തസ്തത�സ്ത പഥി ഗഗനചരം

സംപ്രഹാ�ര ച ജിത്വാ

ഗത്വാ പാഞ്ചാല�ഗഹം നൃപസദസി ശ�രശ്-

ഛിന്നയന്ത്രാക്ഷിതീശാൻ

ജിത്വാ കൃഷ്ണാവിവാഹം തദനു മുനിഗിരാ

ചക്രി�ര �മാദമാനാഃ.”

ഈ �ശ്ലാകങ്ങളു�ട അവസാനത്തിൽ ഫലശ്രുതിരൂപമായും ഒരു പദ്യം കവി ഘടി

പ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അതാണു് താ�ഴക്കാണുന്നതു്:

“ഇത്ഥം സംക്ഷിപ്യ സർവം രചിതമഘഹരം

പാണ്ഡവാനാം ചരിത്രം

ചിത്രം നിത്യം പ്രഭാ�ത പഠതി ച ശൃണുയാ-

�ദ്യാ നരശ്ചിന്ത�യദ്വാ

നി�ശ്ശഷാഭീഷ്ടസിദ്ധിം സപദി സ ഗതവാൻ

�മാദവാനത്യുദാരാം

ഭക്തിഞ്ചാ�പ്നാതി കൃ�ഷ്ണ കൃതവതി സമ�ര

പാർത്ഥസാരഥ്യ�കളിം.”

കാമസ�ന്ദശം മാതൃദത്തൻ എന്ന ഒരു കവിയു�ട കൃതിയാണു് കാമസ�ന്ദശം.

പൂർവ്വഭാഗത്തിൽ അറുപ�ത്തഴും, ഉത്തരഭാഗത്തിൽ അറുപ�ത്താൻപതും അങ്ങ

�ന മന്ദാക്രാന്താവൃത്തത്തിൽ നൂറ്റിമുപ്പത്താറു പദ്യങ്ങൾ പ്രസ്തുത കൃതിയിൽ അട

ങ്ങിയിരിക്കുന്നു. കവി രാമവർമ്മാഭിധാനനായ ഒരു �കാച്ചി മഹാരാജാവി�ന്റയും

നീലകണ്ഠൻ എന്ന �ശ്രാത്രിയാഗ്രിമനായ ഒരു നമ്പൂരിയു�ടയും സമകാലികനായി

രുന്നു എന്നു ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്നു �വളി�പ്പടുന്നു. കാ�വരിയു�ട ഉത്തരശാഖയായ

�കാല്ലടത്തിൽവമ്പിച്ചകടത്തുകൂലിഈടാക്കിവന്നതി�നപ്പറ്റി പ്രസ്താവിക്കു�മ്പാൾ

�കാച്ചിയി�ല രാമവർമ്മമഹാരാജാവു് ത�ന്റ രാജ്യത്തുള്ള കടത്തുകൂലി മുഴുവൻ

നിറുത്തിയതായി താ�ഴക്കാണുന്നപദ്യത്തിൽഅ�ദ്ദഹം ന�മ്മഅറിയിക്കുന്നു:

“യാത്രാശുല്കം സകലജഗതാമസ്തി യത്രപ്രഭൂതം

തത്ര�സ്ഥ�സ്തർന്നൃപതിപശുഭിർഭുജ്യമാനം ബ�ലന

മാട�ക്ഷാണീവലഭിദഖിലത്രാണ�നപുണ്യചുഞ്ചു-

ർദ്ദുർവാരം യൽപ്രശമിതകഥം നിർമ്മ�മ രാമവർമ്മാ.”

ആതമ്പുരാൻതൃശ്ശൂരിൽപുത്തനായി പണിയിച്ച രാജധാനിഅവിടുന്നുതീ�പ്പട്ടു�പാ

�യങ്കിലും നാട്ടി�ന്റ�വധവ്യദുഃഖ�ത്തപരിഹരിക്കുന്നതായുംഅ�ദ്ദഹം പറയുന്നു:
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“കാചിൽ സൌമ്യാം ദിശി പുനരസൌ രാജധാനീ സമി�ന്ധ

സൃഷ്ടാ രാജ്ഞാപ്രഥിതയശസാ രാമവർമ്മാഭി�ധന;

രാ�മ സ്വർഗ്ഗം ഗതവതി ചിരാദാകുലാ സത്യ�യാധ്യാ

യദ്രൂ �പാത്ഥാ ശമയതി ശുചം �തന�വധവ്യജാതാം”

എന്നപദ്യം �നാക്കുക. നീലകണ്ഠൻനമ്പൂരി�യപ്പറ്റി കവി ഇങ്ങി�ന വർണ്ണിക്കുന്നു:

“യ�സ്യാദീച്യാം ദിശി നിവസതി ക്ഷ്മാസു�രാ നീലക�ണ്ഠാ

�ലാ�ക കാലക്ഷപിതയജ�ന ധർമ്മത�ത്വ പ്രലീ�ന

സൂത്വാ സാക്ഷാൽസ്വവിധിനിയമധ്വംസവിധ്വസ്ത�ധ�ര്യാ

ധർമ്മസ്ഥി�ത്യ പുനരജനി ബൌധായ�നാ യൽസ്വരൂപഃ.”

ഇതു �പ്രഷഭാഷ്യം മുതലായ ഗ്രന്ഥങ്ങളു�ട നിർമ്മാതാവായ �തക്കാട്ടു �വദി

കൻ നീലകണ്ഠ�യാഗിയായിരിക്കാ�മന്നു് എനിക്കു �താന്നുന്നു. ‘യസ്യ’ എന്ന പദം

ഇവി�ടഅംബാ�ശല�ത്തപരാമർശിക്കുന്നു. അംബാ�ശല�മന്നതു �കാടിക്കു

ന്നി�ന്റ സംസ്കൃതസംജ്ഞയാ�ണന്നു മുൻപു സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട�ല്ലാ. �കാടിക്കുന്നിനു

സമീപമാണ�ല്ലാ �തക്കാട്ടില്ലം. �യാഗിയാരു�ട കാലം �കാല്ലം എട്ടാം ശതക

ത്തി�ന്റ ഉത്തരാർദ്ധത്തിലായിരുന്നു എന്നു് അന്യത്ര പ്രസ്താവിക്കും. അങ്ങ�നയാ

�ണങ്കിൽ കവി നിർ�ദ്ദശിക്കുന്ന രാമവർമ്മാവു കാശി�ക്കഴു�ന്നള്ളിയ തമ്പുരാനാ

യി വരാവുന്നതാണു്. �കാല്ലം 746-ആമാണ്ടിടക്കു് ഈ രാമവർമ്മ മഹാരാജാവും

പറങ്കികളു�ട �വ�സ്രായിയും തമ്മിൽ ചുങ്കങ്ങ�ളപ്പറ്റി ചില വ്യവസ്ഥകൾ �ചയ്തു

എന്നുചരിത്രകാരന്മാർ പ്രസ്താവിക്കുന്നുമുണ്ടു്.

“സൌ�ധ കശ്ചിൽസഹ ദയിതയാ �സ്വരമഭ്രങ്കഷാ�ഗ്ര

ക്രീഡൻ നിദ്രാകലുഷഹൃദയസ്തൽക്ഷണം തത്സകാശാൽ-

ദി�ഷ്ട രു�ഷ്ട കിമിഹ ശരണം? —ഭദ്ര�ഗാഷ്ഠീം ദവിഷ്ഠാം

ര�ക്ഷാനീതസ്തദനു വിവശശ്ശംബരാരിം ദദർശ.”

എന്നതാണു് ഉപക്രമ�ശ്ലാകം. ഭദ്ര�ഗാഷ്ഠി�യന്നാൽ ചിത്സഭ അഥവാ ചിദംബരം

എന്നർത്ഥം. ചിദംബരത്തിൽനിന്നു കവികാമ�ദവ�ന ത�ന്റ ചന്ദ്രലക്ഷ്മി�യന്നപ്രി

യതമയു�ട വാസഭൂമിയായ തിരുനാവായ്ക്കു ദൂതനായി പറഞ്ഞയയ്ക്കുന്നു. ചിദംബരം,

അവിട�ത്ത �ക്ഷത്രതീർത്ഥമായ ശിവഗംഗ, കാ�വരി, അതിനു വടക്കും �തക്കുമു

ള്ള പ്ര�ദശങ്ങൾക്കു് അധിപന്മാരായിരുന്ന വീരനും അച്യുതനും, കണ്ഠരമാണിക്ക

�മന്ന വിദ്വദഗ്രഹാരം, മധ്യാർജ്ജുനം (തിരുവി�ടമരുത്തൂർ), കുംഭ�കാണം, ശ്രീരം

ഗം, �കാങ്കണം, (�സലം �കായമ്പത്തൂർജില്ലകൾ) �കായമ്പത്തൂരി�ല �പരൂർ�ക്ഷ

ത്രം,സഹ്യപർവതം, മംഗലംഎന്ന�ദശം, തൃശ്ശൂർ, ഇഷ്ട�ക്രാഡം (തിരുമിറ്റ�ക്കാടു് ),

കുരു�ക്ഷത്രം (ശുകപുരം), അംബാ�ശലം (�കാടിക്കുന്നു്) അമ്ല�ശലം (�വള്ളി

യാൻകല്ല്  ) ഭാരതപ്പുഴ, തിരുനാവാഎന്നിങ്ങ�നരാജകുലങ്ങൾ,സ്ഥലങ്ങൾ,പർവ

തങ്ങൾ, നദികൾ, �ക്ഷത്രങ്ങൾ, �ദവതകൾമുതലായി പലവിഷയങ്ങ�ളപ്പറ്റി കവി

ഉജ്ജ്വലമായ രീതിയിൽ ചിത്രണം �ചയ്തിട്ടുണ്ടു്. പതിനാറു പദ്യങ്ങൾ തിരുനാവാ

യു�ട വർണ്ണനത്തിനു വിനി�യാഗിച്ചിരിക്കുന്നു. മംഗലത്തിൽ മംഗലാഖ്യനായ ഒരു

ബ്രാഹ്മണകവി അക്കാലത്തുജീവിച്ചിരുന്നുഎന്നുംഅ�ദ്ദഹം കാളിദാസനുസമനാ

യിരുന്നുഎന്നും മാതൃദത്തൻപറയുന്നു.

“നത്വാ �ദവീം പടുഗതിരടൻ മംഗലം ഗച്ഛ �ദശം

തദ്ഭൂരത്നം ദ്വിജമപി തഥാ മംഗലം മംഗലാഖ്യം
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വാഗ്ഗുംഫസ്യ സ്മര! രചയിതും കാംക്ഷിത�സ്യാക്ത�ശഷം

നിർമ്മാതും യന്മിഷകൃതവപുഃ കാളിദാസഃ പുനർഭൂഃ.”

കിരാതാർജ്ജുനീയവ്യാഖ്യാതാവായ ഒരു മംഗല�നപ്പറ്റി �കട്ടിട്ടുണ്ടു്. അ�ദ്ദഹംസമ

സ്യാപൂരണനിപുണനായ ഒരു കവിയായിരുന്നു എന്നു ധരിച്ചിട്ടില്ല. മാതൃദത്തനു്

ആശയസൌലഭ്യം ഉണ്ടു്. എന്നാൽ അതിനനുഗുണമായ ശയ്യാസുഖം അ�ദ്ദഹത്തി

�ന്റ കവിതയ്ക്കില്ല. നാലഞ്ചു �ശ്ലാകങ്ങൾ ഉദാഹരണത്തിനു�വണ്ടി ഉദ്ധരിക്കാം.

ചിദംബരം

“�ക്ഷ�ത്ര യത്രസ്ഫടികഘടി�ത ക്വാപി തൽകാന്തിശുഭ്രാം

ദൃഷ്ട്വാ ഗൌരീം സ ച പശുപതിർജ്ജാതു ഗം�ഗാപലബ്ധ്യാ

കന്ദർപ്പാർ�ത്തകരു മയി കൃപാം ജാഹ്നവീത്യർദ്ധവാ�ക്യ

ലജ്ജാമൂകഃ കിമുന കുരു�തഹന്ത! �ദവ്യാം ഹസന്ത്യാം?” (1)

ശ്രീരംഗം

“ശ്രീരംഗാഖ്യം വ്രജ ശിശയിഷുഃ �സ്വരമാഗത്യ സി�ന്ധാ-

�ശ്ശ�ത യസ്മിൻ ഹരിരസഹന�സ്തായപാതാൻസുശീതാൻ

വിഷ്വഗ്വ്യാപീ ശിശിരപവ�നഃ �ക്ലശിത�സ്സാഽപി ഭൂയഃ

�കാവാ�വധീം ത്യജതി സുതരാം കല്പനാം പൌരു�ഷണ?” (2)

�കാങ്കണ�ദശം

“ഏ�കനാഹ്നാ വ്രജ പുനരിതഃ �കാങ്കണാൻ കണ്ടകാഢ്യാൻ

ധാത്രാ സൃഷ്ടാൻ നരകധരണീസൃഷ്ടിശി�ഷ്ടഃ പദാർ�ത്ഥഃ

യജ്ജാതാനാം ദുരിതഗണനാശക്തിതശ്ചിത്രഗുപ്ത-

സ്സ്വീ�യ കൃ�ത്യ ഭവതി വിമുഖഃ; കിന്നു ഭൂ�യാ വദാമി.” (3)

സഹ്യപർവതം

“ലംഘ്യസ്സഹ്യസ്തദനു ഭവതാ യത്ര ധാത്രീതരുണ്യാഃ

�കശീഭൂ�ത മൃഗതതിമയീ യൂകപംക്തിർന്നിലീനാ

ഭൂഭൃൽകാ�ന്തശ്ശരനഖമു�ഖശ്ചാലയിത്വാ സലീലം

ഭൂൽകാ�രാക്തിപ്രസരമുഖ�രരന്വഹം ഭജ്യ�ത ഹി.” (4)

തിരുനാവാ

“യത്രസ്ത്രീണാം കുചഭരയുഗം വീക്ഷ്യ �ഖദാദ്ഗിരീന്ദ്രാ

�മ�ഘ �മ�ഘപ്യുപലകഠി�ന ഘ്നന്തി മൂർദ്ധാനമു�ച്ചഃ

നൂനം �നാ �ചൽ കഥമിവ ഘനധ്വാനവ�ദ്രാദ�ഘാ�ഷാ

വർഷാം�ഭാവന്നയനസലിലം ധാതുവദ്രക്തധാരാ?” (5)
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ക്രി. പി. പതിനാറാം ശതകം

“�മാക്ഷാപ്തിസാരതരഭാഗവതാഖ്യമ�ഥ്നാ

നാരായണീയനവനീതമ�ഹാ ഗൃഹീത്വാ

മായാമയൌഘപരിതപ്തജനായ �യാഽദാ-

ന്നാരായണാവനിസുരായ ന�മാസ്തു ത�സ്മ”

�മൽപ്പുത്തൂർ നാരായണഭട്ടപാദർ

പീഠിക

പാവനമായ ഈ പരശുരാമഭൂമി പല മഹാനുഭാവന്മാരു�ടയും അവതാരം നിമി

ത്തംഅനന്യസുലഭമായശ്ലാഘയ്ക്കുപാത്രീഭവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അങ്ങ�നയുള്ളപുണ്യപുരുഷ

ന്മാരിൽ ശങ്കരഭഗവൽപാദ�ര കഴിച്ചാൽ പാണ്ഡിത്യം�കാണ്ടും കവിത്വം�കാണ്ടും

പ്രഥമഗണനീയ�നന്നു്അഭി�ജ്ഞാത്തമന്മാർഐകക�ണ്ഠ്യനസമ്മതിക്കുന്നഒരു

അതിമാനുഷനാണു് �മല്പുത്തൂർ നാരായണഭട്ടതിരി. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ സർവ�താമു

ഖമായ മഹിമാതിശയം അവാങ്മനസ�ഗാചരമാണു്; അ�ദ്ദഹ�ത്തഅനന്തരകാ

ലികന്മാർ അനന്താംശസംഭവ�നന്നു വാഴ്ത്തുന്നതു് അപലപനീയവുമല്ല.

�ദശവും കുലവും

നാരായാണഭട്ടതിരി �കാല്ലം 735-ാമാണ്ടു്, അക്കാലത്തു �വട്ടത്തുനാട്ടുരാജാവി�ന്റ

ഭരണത്തിൽഉൾ�പ്പട്ടിരുന്നതുംഇന്നുമലബാർജില്ലയിൽ�പാന്നാനിത്താലൂക്കിൽ

�ചർന്നതുമായ കുറുമ്പത്തൂരംശത്തിൽ ജനിച്ചു. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ജനനത്താൽ പ്ര

തിഷ്ഠ�യ പ്രാപിച്ച �മല്പുത്തൂരില്ലം സുപ്രസിദ്ധമായ തിരുനാവായമ്പലത്തിൽനിന്നു

രണ്ടു വിളിപ്പാടു വടക്കുള്ള ചന്ദനക്കാവു് എന്ന ഭഗവതി�ക്ഷത്രത്തിനു് ഒരു നാഴിക

കിഴക്കു മാറിസ്ഥിതി �ചയ്തിരുന്നു. ആഗൃഹം ഇടക്കാലത്തു് അന്യംനിന്നു മറവ�ഞ്ച

രി �ത�ക്കടത്തു്എന്നകുടുംബത്തിൽ ലയിച്ചു. പ്രക്രിയാസർവസ്വത്തി�ന്റഅവസാ

നത്തിൽ ഭട്ടതിരി ത�ന്റ ഇല്ല�ത്തപ്പറ്റി,
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“ഭൂഖ�ണ്ഡ �കരളാ�ഖ്യ സരിതമിഹ നിളാ-

മുത്ത�ര�ണവ നാവാ-

�ക്ഷ�ത്ര ഗവ്യൂതിമാ�ത്ര പുനരുപരിനവ-

ഗ്രാമനാമ്നി സ്വധാമ്നി

ധർമ്മിഷ്ഠാദു് ഭട്ടതന്ത്രാദ്യഖിലമതപ�ടാ-

ർമ്മാതൃദത്തദ്വി�ജന്ദ്രാ-

ജ്ജാ�താ നാരായണാ�ഖ്യാ നിരവഹദതുലാം

�ദവനാരായണാജ്ഞാം”

എന്ന പദ്യത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ‘ഉപരിനവഗ്രാമം’ എന്നാൽ �മല്പുത്തൂർ എന്നർ

ത്ഥം. ഭാട്ടതന്ത്രം മുതലായശാസ്ത്രങ്ങളിൽനിഷ്ണാതനായ മാതൃദത്തഭട്ടതിരിയായിരു

ന്നു അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ പിതാവു്. മാതൃദത്ത�ന്റ സീമന്തപുത്രനായിരുന്നു മഹാകവി.

നാരായണഭട്ടതിരിയു�ട മാതൃഗൃഹം സുപ്രസിദ്ധമായ പയ്യൂരില്ലമായിരുന്നു എന്നാ

ണു്ഐതിഹ്യം.

അനുജൻ

മഹാകവിക്കു മാതൃദത്തനാമാവായ ഒരനുജനുണ്ടായിരുന്നു. അ�ദ്ദഹമാണു് ഭക്തി

സംവർദ്ധനശതകത്തി�ന്റ പ്ര�ണതാവു്. �ജ്യഷ്ഠ�ന ഗുരുവായൂർ മുതലായ പ്ര�ദശ

ങ്ങളിൽ അ�ദ്ദഹം അനുഗമിക്കുകയും �ജ്യഷ്ഠൻ ഉണ്ടാക്കി�ച്ചാല്ലിയ നാരായണീയ

�ശ്ലാകങ്ങൾഅന്നന്നു �കട്ടു് എഴുതി�യടുക്കുകയും �ചയ്തു.

“ഇത്ഥം ഭാഗവതം �സ്താത്രം സ്വാഗ്ര�ജന വിനിർമ്മിതം

അലിഖന്മാതൃദത്താ�ഖ്യാ ഭഗവദ്ഭക്തി�ഹത�വ.”

എ�ന്നാരു �ശ്ലാകം നാരായണീയത്തി�ന്റ ചില മാതൃകാഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണുന്നു

ണ്ടു്. ‘തൃതീയഭ്രാതാ ച മാതൃദത്താഖ്യഃ’ എന്നും ചില ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കുറിപ്പുണ്ടു്. ഇത

രസ�ഹാദരന്മാർആ�രല്ലാ�മന്നറിയുന്നില്ല.

വിദ്യാഭ്യാസം

മഹാകവി ത�ന്റ ഗുരുനാഥന്മാർ ആരായിരുന്നു എന്നു പ്രക്രിയാസർവസ്വത്തി�ന്റ

അവസാനത്തിൽ

“മീമാംസാദി സ്വതാതാ,ന്നിഗമമവികലം മാധവാചാര്യവര്യാ-

ത്തർക്കം ദാ�മാദരാര്യാദപി പദപദവീമച്യുതാഖ്യാദ്ബു�ധന്ദ്രാൽ”

ഇത്യാദിപദ്യത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ടു്ഈ പദ്യം ഞാൻ മുമ്പു് ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ളതാ

ണു്. മീമാംസ മുതലായ ശാസ്ത്രങ്ങൾഅച്ഛ�നാടും �വദം സമഗ്രമായി മാധവാചാര്യ

�നാടും തർക്കം ദാ�മാദരാചാര്യ�നാടും വ്യാകരണംഅച്യുതപ്പിഷാരടി�യാടുമാണു്

അ�ദ്ദഹം അഭ്യസിച്ചതു്. പിഷാരടി�യ ആദ്യമായി കണ്ട�പ്പാൾ ഭട്ടതിരി അ�ദ്ദഹ

ത്തിനുസമർപ്പിച്ച �ശ്ലാകമാണു് ചുവ�ട �ചർക്കുന്നതു്:

“മഗ്നം മഹാ�മാഹമ�യ മഹാബ്ധൌ

മന്ദം മഹാത്മൻ! മമതാകു�ലന

കൃപാപ�യാ�ധ! മന�സാദ്ധരാമും

കൃ�ത്വാഡുപംജ്ഞാനമയം പ്രപന്നം.”
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�കരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 2 319

മാധവാചാര്യനും ദാ�മാദരാര്യനും അവിജ്ഞാതന്മാരായിരിക്കുന്നു. മാതൃദത്തഭട്ടതി

രിക്കു പൂർ�വാത്തരമീമാംസകളിൽ അത്ഭുതാവഹമായ അവഗാഹമുണ്ടായിരുന്ന

തായി �വളി�പ്പടുന്നു. അ�ദ്ദഹംഅനവധി ശിഷ്യന്മാ�ര ശാസ്ത്രാഭ്യാസം �ചയ്യിച്ചിരു

ന്നു എന്നുള്ളതിനു ഭ്രമരസ�ന്ദശത്തി�ല “മാതൃദത്ത ദ്വി�ജന്ദ്രശ്രീമച്ഛി�ഷ്യാൽകരമു

ഖരി�തരാസ്തൃതാം ശാസ്ത്ര പാ�ഠഃ” എന്ന വാചകം വിനിഗമകമാണു്. മഹാകവി

ക്കു ബാല്യത്തിൽ പറയത്തക്ക വിദ്യാഭ്യാസ�മാന്നും സിദ്ധിച്ചിരുന്നി�ല്ലന്നും അ�ദ്ദ

ഹം ഒരു വിടനും കന്നനുമായിട്ടാണു് വള�രക്കാലം കഴിച്ചുകൂട്ടിയ�തന്നും അച്യുത

പ്പിഷാരടിയു�ട ഗൃഹത്തിൽ സംബന്ധം തുടങ്ങിയതിനു�മലാണു് അ�ദ്ദഹത്തിനു

കാവ്യനാടകവ്യുൽപത്തി�പാലും ലഭിക്കുവാൻ ഇടവന്നതു് എന്നുമുള്ള ഐതിഹ്യം

�ലശം�പാലും വിശ്വസനീയമായി�ത്താന്നുന്നില്ല. അവി�ട ബാന്ധവമുണ്ടായിരുന്നു

എന്നുള്ളതിനും ലക്ഷ്യമില്ല. ‘ബാലകളത്രം സൌഖ്യം’ എന്നും ‘ലിംഗവ്യാധി രസഹ്യഃ’

എന്നും 1729133എന്നകലിദിനസംഖ്യയ്ക്കു പിഷാരത്തു�വച്ചു് അ�ദ്ദഹം �പരിട്ടിരുന്നു
എങ്കിൽ അതു് ഒരു ശാസ്ത്രവി�നാദമായി മാത്ര�മ പരിഗണി�ക്കണ്ടതുള്ളൂ. വ്യാക

രണം പിഷാരടി പഠിപ്പിച്ചു�വങ്കിലും �വദം അ�ദ്ദഹമാണു് അഭ്യസിപ്പിച്ചതു് എന്നും

തജ്ജന്യമായ പാപം നിമിത്തമാണു് വാത�രാഗം അ�ദ്ദഹത്തിനുണ്ടായ�തന്നുമു

ള്ള പുരാവൃത്തവും ത്യാജ്യ �കാടിയിൽ ത�ള്ളണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ബാല്യത്തിൽത്ത

�ന്ന മാധവാചാര്യനിൽനിന്നു �വദാധ്യയനം �ചയ്തു എന്നു് അനുമാനിക്കുന്നതാ

യിരിക്കും സമീചീനം. അക്കാലത്തു് അനധികൃത�മന്നു�വച്ചിരുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തി

ആചാരശ്ലക്ഷ്ണനായ പിഷാരടി �ചയ്തിരിക്കു�മന്നു സങ്കല്പിക്കുവാൻ ന്യായമില്ല�ല്ലാ.

അങ്ങ�നയാ�ണങ്കിൽ കടവല്ലൂർ �ക്ഷത്രത്തിൽ വാരമിരിക്കുവാൻ ഭട്ടതിരി അനു

ജ�നാടുകൂടി �ചല്ലുകയും അനുജ�ന മാത്രം സഭ്യന്മാർ മാനിക്കുകയും അവരു�ട

പരിഹാസം�കാണ്ടു വിഷ്ണണ്ണനായി പര�ദശത്തു പിഷാരടി�യാടുകൂടി �പായി നാ

ലു �വദങ്ങളും ഒരു �കാല്ലത്തിനകം അഭ്യസിച്ചു മടങ്ങിവന്നു വീണ്ടും വാരമിരിക്കു

കയും �ചയ്തു എന്ന കഥയും അസത്യമാ�ണന്നു പറ�യണ്ടിയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ

ഒരു കാര്യം നിശ്ചയമാണു്. പണ്ടു പൂരു സ്വപിതാവായ യയാതിചക്രവർത്തിയു�ട

ജര�പാ�ല ഭട്ടതിരി സ്വഗുരുവായ പിഷാരടിയു�ട വാത�രാഗം മന്ത്രപൂർവമായി

ആവാഹിച്ചുവാങ്ങി�യന്നും അതി�ന്റ ഉപശാന്തിക്കു ഗുരുവായൂർ�ക്ഷത്രത്തിൽ�വ

ച്ചു നാരായണീയം നിർമ്മിച്ചു മഹാവിഷ്ണുപ്രസാദം �നടി�യന്നും ആസ്തികന്മാർക്കു

വിശ്വസിക്കാവുന്നതുത�ന്ന. ഗുരുനാഥന്മാരിൽ�വച്ചു ത�ന്റ അത്യധികമായ ഭക്തി

�യആവർജ്ജിച്ചിരുന്നപിഷാരടി വാതാക്രാന്തനായഅവസരത്തിൽശിഷ്യനായ

ഭട്ടതിരി അ�ദ്ദഹ�ത്ത, വള�ര �ക്ലശിച്ചുശുശ്രൂഷിച്ചു�വന്നും തന്നിമിത്തംആ �രാഗം

ആചാര്യനിൽനിന്നുഛാത്രനിൽസംക്രമിച്ചു�വന്നുംഗുരുവായൂരമ്പലത്തി�ല ഭജനാ

ദിദിനചര്യയു�ടപ്രഭാവത്തിൽഅതു ഭട്ടതിരി�യ വിട്ടുമാറി�യന്നുംഏതു �ഹതുവാദി

ക്കും വിശ്വസിക്കാതിരിക്കുവാൻ നിർവ്വാഹവുമില്ല. ഏതായാലുംഅക്കാലത്തുത�ന്ന

ഭട്ടതിരി സർവതന്ത്രസ്വതന്ത്രനായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നുഎന്നു�ധര്യമായി പറയാം.

അനന്തരചരിത്രം

തൃക്കണ്ടിയൂരിൽനിന്നു വള�ര അവശസ്ഥിതിയിൽ ഗുരുവായൂരമ്പലത്തിൽ ഭജന

ത്തിനായി �പായ ഭട്ടതിരി വാതാമയത്തിൽനിന്നു നി�ശ്ശഷം വിമുക്തനായി. ആ

�ക്ഷത്രത്തിൽ മഹാകവി ഉപവിഷ്ടനായി നാരായണീയം രചിച്ച മണ്ഡപസ്ഥാനം

ഇന്നും സന്ദർശകന്മാർക്കു കാണാവുന്നതാണു്. ഓ�രാ ദിവസവും കാലത്തു് അവി

�ടയിരുന്നു് ഓ�രാ ദശകം വീതം ഉണ്ടാക്കി�ച്ചാല്ലുകയും ഞാൻ മുൻപു പറഞ്ഞ
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320 അദ്ധ്യായം 28. സംസ്കൃതസാഹിത്യം (തുടർച്ച)

�പാ�ല അനുജൻ മാതൃദത്തൻഭട്ടതിരി അതു കുറി�ച്ചടുക്കുകയും �ചയ്തു. അങ്ങ�ന

നൂറു ദിവസം�കാണ്ടു് ആ �സ്താത്രരത്നം പരിസമാപ്തമായി. “�കാല്ലം 762-ാമാണ്ടു്
വൃശ്ചികമാസം 28–ാം നു- ഞായറാഴ്ചയും �ചാതിയും കൃഷ്ണചതുർദ്ദശിയും കൂടിയ ദിവ
സമാണു് അതി�ന്റ നിർമ്മിതി അവസാനിച്ച�ത”ന്നു് ഒരു ഗ്രന്ഥവരിയിൽ കാണു

ന്നതിനാൽ ഭട്ടതിരി ഭജനത്തിനു് അവി�ട ആയാണ്ടു ചിങ്ങമാസത്തിൽ �പായിരി

ക്കണം. പിന്നീടു തിരി�യ നാട്ടി�ലയ്ക്കു മടങ്ങുകയും നല്ല ഒരു സഹൃദയനും കവിയും

എന്ന നിലയിൽ ത�ന്റ �സ്നഹബഹുമാനങ്ങൾക്കു പാത്രീഭവിച്ചിരുന്ന കുട്ട�ഞ്ചരി

ഇരവിച്ചാക്യാർക്കു കൂത്തു പറയുന്നതിനു�വണ്ടി അ�നകം പ്രബന്ധം നിർമ്മിക്കുക

യും �ചയ്തു. ‘നിരനുനാസികപ്രബന്ധം’ (ശൂർപ്പണഖാപ്രലാപം) അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ

പ്ര�ത്യകാവശ്യമനുസരിച്ചു രചിച്ചതാ�ണന്നുള്ളതിനുതാ�ഴക്കാണുന്ന�ശ്ലാകം �ത

ളിവാണു്:

“അനുനാസികരഹിതാനി വ്യത�നാ�ദതാനി ഗദ്യപദ്യാനി

നാരായണാഭിധാ�നാ ദ്വിജ�പാ�താ രവിന�ടശ്വരാ�ദശാൽ”

�കരളത്തി�ല പല രാജ്യങ്ങ�ളയും മഹാകവി ഓ�രാ അവസരങ്ങളിൽ സന്ദർ

ശിക്കുകയും അവിട�ത്ത നാടുവാഴികളു�ട അപദാനങ്ങ�ളപ്പറ്റി സരസഗംഭീരങ്ങ

ളായ പദ്യഗദ്യങ്ങൾ രചിക്കുകയും �ചയ്തുകാണുന്നു. �കാഴി�ക്കാടു്, �കാച്ചി, വട

ക്കുംകൂർ, അമ്പലപ്പുഴ ഈ രാജ്യങ്ങൾ അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ പര്യടനപരിധിയിൽ�പ്പട്ടി

രുന്നു. �കാച്ചി മഹാരാജാവായ വീര�കരളവർമ്മാവി�നപ്പറ്റി അ�ദ്ദഹത്തിനുള്ള

ആദരം അസാമാന്യമായിരുന്നുഎന്നുള്ളതു മാടരാജപ്രസ്തിയിലും �ഗാശ്രീനഗരവർ

ണ്ണനത്തിലും നിന്നു നാം ഗ്രഹിക്കുന്നു. സാമൂതിരിപ്പാട്ടി�ലപ്പറ്റിയും അ�ദ്ദഹം ഒരു

മ�നാഹരമായ ഗദ്യം രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

ഭട്ടതിരിയും �ചമ്പക�ശ്ശരി രാജാവും:-ഭട്ടതിരിയു�ട പ്രധാനമായ പുരസ്കർത്തൃ

ത്വത്തിനുള്ള ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ചതു ‘പൂരാടം പിറന്ന പുരുഷൻ’ എന്ന �പരിൽ പ്രസി

ദ്ധനായ അന്ന�ത്ത �ചമ്പക�ശ്ശരി രാജാവിനായിരുന്നു. ആ മഹാൻ, 741-ാമാണ്ടു്
�മടമാസത്തിൽ ജനിച്ചു. 798-ാമാണ്ടു് ധനുമാസം 2-ാംനു മരിച്ചു. അ�ദ്ദഹം �ചമ്പക
�ശ്ശരിരാജ്യം ഭരിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചതു് എന്നാ�ണന്നു നിശ്ചയമില്ല. എന്നാൽ സ്വ

യം ഗ്രന്ഥകാരനും കവികൾക്കുംപണ്ഡിതന്മാർക്കും കല്പവൃക്ഷവുമായിരുന്നതിനുംപു

റ�മ ശ്രീകൃഷ്ണഭഗവാ�ന്റ പരമഭക്തനും, ഭാരതം, ഭാഗവതം എന്നീ മഹാഗ്രന്ഥങ്ങ

ളിൽ അത്യധികം അഭിരുചിയും നിഷ്ണാതതയുമുള്ള ഒരു പുരുഷപുംഗവനുമായിരുന്നു

എന്നുള്ളതിനു പല �തളിവുകളുമുണ്ടു്. ഏ�താ ഒരു ദിവ്യനായസന്യാസിയിൽനിന്നു്

അ�ദ്ദഹത്തിനു ബാല്യത്തിൽത്ത�ന്ന ഒരു മ�ഹാപ�ദശവും സിദ്ധിച്ചിരുന്നു. ഈ

വസ്തുതകളിൽപലതും ഭട്ടതിരിയു�ടപ്രക്രിയാസർവസ്വത്തിൽആരംഭത്തിലുള്ളതാ

�ഴക്കാണുന്ന �ശ്ലാകങ്ങളിൽനിന്നു വ്യക്തീഭവിക്കുന്നു:

“തിഷ്ഠ�ത്യവാനി�ലാഽപി പ്രചലതി ഗിരിര-

പ്യാജ്ഞയാ യസ്യ രാ�ജ്യ;

ശ�ത്രാസ്സർവാഭിസാ�ര സതി രചയതി യ-

സ്തസ്യ സർവാപഹാരം;

�സാഽയം നി�ശ്ശഷശാസ്ത്രശ്രുതിനിവഹകലാ-

നാട�കഷ്വദ്വിതീ�യാ

ഭാതി ശ്രീ�ദവനാരായണധരണിപതി-

ർമ്മഗ്ന�ചതാ മുകു�ന്ദ.
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�യാ വൃന്ദാവനവാസി�നാ നിയമിനസ്സാക്ഷാൽകൃതാ�ധാക്ഷജാദ്

ദുഷ്പ്രാപം ഖലു നാരദാദു് ധ്രുവ ഇവ പ്രാ�പാപ�ദശം പരം,

യസ്യാപാസ്തസമസ്തവസ്തുകുതുകം കൃഷ്ണാവ�ലാ�കാത്സവ-

ക്രീഡാകൌതുകി മാനസം വിജയ�ത �സായം മഹാത്മാ നൃപഃ.”

�ദവനാരായണൻഎന്നതു �ചമ്പക�ശ്ശരി രാജാക്കന്മാരു�ട മാറാ�പ്പരാണു്. പൂരാ

ടംതിരുനാൾ ഒരു കഷണ്ടിക്കാരനായിരുന്നുഎന്നും, ഭട്ടതിരി�യആദ്യമായി കണ്ട

�പ്പാൾആളറിയാ�ത ‘കൂട്ടിവായിക്കാനറിയാ�മാ’ എന്നു �ചാദിച്ചതിനു് അറിയാ�മ

ന്നു ഭട്ടതിരി പറഞ്ഞുഎന്നും, അടുത്ത ദിവസം പതിവായി മഹാഭാരതം വായിച്ചുവ

ന്നനീലകണ്ഠദീക്ഷിതർക്കുപകരംആഇതിഹാസം വായിക്കുവാൻനിയുക്തനാ�യ

ന്നും, ആഅവസരത്തിൽസന്ദർഭാനുഗുണമായി കർണ്ണപർവ്വത്തിൽ

“ഭീമ�സനഭയത്രസ്താ ദു�ര്യാധനവരൂഥിനീ

ശിഖാ ഖർവാടക�സ്യവ കർണ്ണമൂലമുപാശ്രിതാ”

എ�ന്നാരു �ശ്ലാകം സ്വയം ഉണ്ടാക്കി�ച്ചാല്ലുകയും രാജാവു് അന്ധാളിച്ചു് അതു മൂല

ത്തിലുള്ളതാ�ണാ എന്നു �ചാദിച്ചതിനു ‘കൂട്ടിവായിച്ച’താ�ണന്നു സമാധാനം പറ

യുകയും �ചയ്തു എന്നും ആശ്ചര്യഭരിതനായ �ശ്രാതാവു് ‘അങ്ങാ�ണാ �മല്പുത്തൂർ’

എന്നു് ഉടൻ ത�ന്ന പ്രശ്നം �ചയ്തു�വന്നുമുള്ളഐതിഹ്യം വിശ്വാസ്യം ത�ന്ന. ഭട്ട

തിരി അ�പ്പാൾ നിർമ്മിച്ചു �ചാല്ലിയതാണു്

“അവ്യഞ്ജനസ്താർക്ഷ്യ�കതുര്യത്പദം ഘടയിഷ്യതി

ത�ത്ത ഭവതു കല്പാന്തം �ദവനാരായണ! പ്ര�ഭാ!”

എന്ന മംഗലാശംസാ�ശ്ലാകം. ‘താർക്ഷ്യ�കതുഃ’ എന്ന പദത്തിൽനിന്നു വ്യഞ്ജനാ

ക്ഷരങ്ങൾതള്ളിയാൽഅവ�ശഷിക്കുന്നതു്ആയുഃഎന്നപദമാ�ണന്നുപറ�യണ്ട

തില്ല�ല്ലാ. മഹാകവിഅ�ദ്ദഹ�ത്തപ്പറ്റി രചിച്ചിട്ടുള്ള �വ�റചിലപദ്യങ്ങൾകൂടി ഉദ്ധ

രിക്കുന്നു:

“ബ്രഹ്മ�ക്ഷത്രം കി�ലദം മഹിതജനപദം

വിപ്രസംരക്ഷ്യ�മവ

വ്യാ�ത�ന ജാമദഗ്ന്യസ്തദിദമൃഷിവര-

സ്യാനുസന്ധായ ഭാവം

യ�സ്സ്വ�ന�വദമുർവീവലയമവികലം

ത്രായ�ത, �സായമി�ന്ധ

ശൂരാണാം താപസാനാമപി പരമപ�ദ

�ദവനാരായ�ണാദ്യ.

�ഗാത്രാഭ്യുദ്ധര�ണാദ്ധ്യുരസ്യ മഹതാ ച�ക്രണകൃത്തദ്വി�ഷാ

ലക്ഷ്മീം ഭൂമിമപി പ്രിയാം കലയതഃസ്ഥാ�സ്നാർദ്വി�ജ�ന്ദ്രാപരി

ഭൂയശ്ശൂരകു�ലകഭൂഷണമ�ണർ�ദ്ദ�വന നാരായ�ണ-

�നക്യം നിശ്ചിത�മവ നിശ്ചലധൃ�ത! �ത �ദവനാരായണ.

ക�സ്യവം വിദിതം കലാവിലസിതം? �കാ�ന്യാബുധാനന്ദഭൂഃ?

�കാ വാ വിഷ്ണുപദം സ�ദവ ഭജ�ത താരാനുസാരീ സ്വയം?

തസ്മാദത്ര ഭവന്ത�മവ ഭുവ�ന രാജാനമീക്ഷാമ�ഹ;

സ ത്വം �കരവമാനനീയമഹിമാ �ഹ �ദവനാരായണ.
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സംരു�ദ്ധ �ദവനാരായണനൃപ, ഭവതാ

നാസ്തികാനാം പ്രചാ�ര

ത്വ�ത്സനാ ഹന്ത ചാർവാകവദയി പര�ലാ-

�കാദയം ഖണ്ഡയന്തി

കാന്താ�ര �വരിണ�സ്തക്ഷപണകജനവൽ

സപ്തഭംഗീം ഭജ�ന്ത

�തഷാം രാ�ജ്യ ച ഹീഹീ സുഗതമത ഇവ

ശ്രൂയ�ത ശൂന്യവാദഃ.

സംഗ്രാ�മ �ദവനാരായണധരണിപ�ത!

നാമമാത്രാദമിത്രാ

വിത്രസ്താ വിദ്രവന്തശ്ശിവശിവ വിപി�ന

ക്വാപി ഗുഢം നിലീനാഃ

തത്രാമീ �ദവ നാരായണ ജയ ഭഗവ-

ന്നിത്യുഷീണാമുദീർണ്ണാൻ

വർണ്ണാനാകർണ്ണയന്തശ്ചകിതമത ഇതഃ

�കവലം വ്യാവല�ന്ത.”

ആ തമ്പുരാ�ന്റ ഗുണങ്ങളാൽ ആകൃഷ്ടനാകുകനിമിത്തമാണു് താൻ അ�ദ്ദഹത്തി

�ന്റ സന്നിധിയിൽ �ചന്നു�ചർന്നതു് എന്നു ഭട്ടതിരി പ്രക്രിയാസർവസ്വത്തിൽ തുറ

ന്നുപറയുന്നുണ്ടു്. 791 മകരം 2-ാം നുയാണു് മഹാകവിസർവസ്വംആരംഭിച്ചതു്. അറു
പതു ദിവസം�കാണ്ടു് ആ മഹത്തായ ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥം പൂർത്തിയാക്കി മീനം 3-ാംനു-
സമർപ്പിച്ചു. അക്കാല�ത്ത ഭാരതീയ �വയാകരണന്മാരിൽ അഗ്രഗണ്യനായ

ഭ�ട്ടാജിദീക്ഷിതർഅതി�ല

“രാസവിലാസവി�ലാലം ഭജത മുരാ�രർമ്മ�നാരമം രൂപം,

പ്രകൃതിഷു യൽപ്രത്യയവൽപ്ര�ത്യകം �ഗാപികാസുസമ്മിളിതം”

എന്ന വന്ദന�ശ്ലാകത്തി�ന്റ പൂർവാർദ്ധം �കട്ട�പ്പാൾ “ഈ വിടൻ എങ്ങ�ന�വ

യാകരണനാകും?” എ�ന്നാർത്തു �നറ്റി ചുളിക്കുകയും ഉത്തരാർദ്ധം �കട്ട�പ്പാൾ

ത�ന്റ പ്രഥമാഭിപ്രായത്തിൽ ലജ്ജിച്ചു് അ�ദ്ദഹ�ത്തതല കുലുക്കി ശ്ലാഘിക്കുകയും

�ചയ്തതായി ഐതിഹ്യം �ഘാഷിക്കുന്നു. ഭട്ടതിരി അമ്പലപ്പുഴ�വച്ചാണു് ധാതു

കാവ്യവും നിർമ്മിച്ചതു്. പാഞ്ചാലീസ്വയംവരം മുതലായ ചില ചമ്പുക്കളും മാന�മ

�യാദയം എന്ന ന്യായഗ്രന്ഥത്തി�ല ‘മാന’ഭാഗവും നിർമ്മിച്ചതും അവി�ട�വച്ചു

ത�ന്നയാണു്. ഭട്ടതിരി അമ്പലപ്പുഴയിൽ താമസിക്കു�മ്പാൾ ഒരു വി�ദശപണ്ഡി

തൻ മഹാരാജാവി�ന സന്ദർശിക്കുവാൻ അവി�ട �ചല്ലുകയും ഇ�പ്പാൾ മുഖം കാ

ണിക്കാൻ സമയമാ�ണാ എന്നു ത�ന്നാടു �ചാദിച്ചതിനു മറുപടിയായി അ�ദ്ദഹം

“ശ്രൂയ�ത നീലക�ണ്ഠാക്തീ രാജഹംസശ്ച �മാദ�ത

കഃ കാല ഇതി �നാ ജാ�ന വാർഷികശ്ശാര�ദാപി വാ”

എ�ന്നാരു �ശ്ലാകം �പ�ട്ടന്നു നിർമ്മിച്ചു �ചാല്ലുകയും അതു �കട്ടു് ആ പണ്ഡിതൻ

“നീർതാനാ �മല്പുത്തൂർ” എന്നു �ചാദിക്കുകയും �ചയ്തതായി പുരാവിത്തുകൾ പറയു

ന്നു. 796-ൽത�ന്റഗുരുനാഥനായഅച്യുതപ്പിഷാരടിയു�ടഅന്ത്യകാലത്തിൽഭട്ടതി

രി തൃക്കണ്ടിയൂരിൽ �ചന്നു്അ�ദ്ദഹ�ത്തവീണ്ടുംശുശ്രൂഷിക്കുകയുംപിഷാരടിആസ
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ന്നമരണനായി ശിംഗഭൂപ�ന്റ രസാർണ്ണവസുധാകര�മന്ന അലങ്കാരഗ്രന്ഥത്തിലു

ള്ള

“കാ�യ സീദതി കണ്ഠ�രാധിനി ക�ഫ കു�ണ്ഠ ച വാണീപ�ഥ

ജിഹ്മായാം ദൃശി ജീവി�ത ജിഗമിഷൌ ശ്വാ�സ ശ�നശ്ശാമ്യതി

ആഗത്യ സ്വയ�മവ നഃ കരുണയാ കാത്യായനീകാമുകഃ

കർ�ണ്ണ വർണ്ണയതാദു് ഭവാർണ്ണവഭയാദുത്താരകം താരകം.”

എന്ന പദ്യത്തി�ല ഉത്താരകം എന്ന പദംവ�ര ഉച്ചരിക്കുകയും പിന്നീടു ശരീരസാ

ദം നിമിത്തംവിരമിക്ക�വ ഭട്ടതിരി ‘താരകം’എന്നപദം �ചാല്ലി തദ്ദ്വാരാസ്വഗുരുവി

നു പ്രാ�ണാൽക്രാന്തിഘട്ടത്തിൽ താര�കാപ�ദശം �ചയ്തു ചരിതാർത്ഥനാവുകയും

�ചയ്തു. ‘�ഹ ശബ്ദാഗമ’ എന്ന ചരമ�ശ്ലാകം ഞാൻഅന്യത്ര ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

സ്വർഗ്ഗാ�രാഹണം

ഇളയ �കാച്ചുകൃഷ്ണനാശാ�ന്റ കാലഗണന ശരിയാ�ണങ്കിൽ ഭട്ടതിരി നൂറ്റാറു വയ

സ്സുവ�ര ജീവിച്ചിരുന്നു, �കാല്ലം 841-ൽ ചരമഗതി�യ പ്രാപിച്ചതായി സങ്കല്പിക്ക

ണം. ‘അൻപത്തിമൂന്നു വയസ്സു്’ എന്നതിനു ‘നാല്പത്തിമൂന്നു വയസ്സു്’ എ�ന്നാരു പാ

ഠ�ഭദമുള്ളതായി �കട്ടിട്ടുണ്ടു്. അതുശരിയാ�ണങ്കിൽ 823-ാമാണ്ടായിരുന്നിരിക്കണം
അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ നിര്യാണം. 823-ാമാണ്ടു് മരിച്ചു എന്നു് ഊഹിക്കുകയാണു് യുക്തി

യുക്തമായിട്ടുള്ളതു്. അന്ത്യകാലത്തു ഭട്ടതിരി മൂ�ക്കാലയ്ക്കൽ ഭഗവതി�യ ഭജിച്ചു താ

മസിച്ചിരുന്നു എന്നും, അവി�ട�വച്ചു് ആ �ദവിയു�ട പാദാരവിന്ദങ്ങ�ള വർണ്ണിച്ചു

ശ്രീപാദസപ്തതി രചിച്ചു എന്നും, തദനന്തരം �മ�ലക്കാവിൽനിന്നു ഭജനത്തിനായി

പുറ�പ്പട്ടു കീ�ഴക്കാവി�ന്റ �തക്കുകിഴ�ക്ക മൂലവ�ര എത്തിയ�പ്പാൾ വിഷ്ണുസാ

യുജ്യം പ്രാപിച്ചു എന്നും അഭിജ്ഞന്മാർ പറയുന്നു. പ്രക്രിയാ സർവ്വസ്വം വായിച്ചു

പുളകിതഗാത്രനായ ഭ�ട്ടാജിദീക്ഷിതർ ഭട്ടതിരി�യ സന്ദർശിക്കുന്നതിനായി കാ

ശിയിൽനിന്നു �കരളത്തി�ലയ്ക്കു പുറ�പ്പടുകയും മാർഗ്ഗമധ്യത്തിൽ�വച്ചു് അ�ദ്ദഹം

നിര്യാതനായ വിവരം അറിഞ്ഞു് ഏറ്റവും ദുഃഖിതനായി മടങ്ങി�പ്പാവുകയും �ചയ്തുവ

�ത്ര.

ഭട്ടതിരിയു�ട കൃതികൾ

ഭട്ടതിരിയു�ട കൃതിക�ള (1) �സ്താത്രങ്ങൾ, (2) പ്രശസ്തികൾ, (3) ചമ്പുക്കളും മറ്റു കാ

വ്യങ്ങളും, (4) മുക്തകങ്ങൾ, (5) ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങൾ, (6) പലവക എന്നിങ്ങ�ന ആറു

വകുപ്പുകളായി വിഭജിക്കാവുന്നതാണു്. (1) നാരായണീയം, (2) ശ്രീപാദസപ്തതി, (3)

ഗുരുവായുപു�രശ�സ്താത്രം ഇവ ആദ്യ�ത്ത വകുപ്പിലും, (4) �ഗാശ്രീനഗരവർണ്ണന,

(5) മാടമഹീശപ്രശസ്തി, (6) �ശലാബ്ധീശ്വരപ്രശസ്തി ഇവ രണ്ടാമ�ത്ത വകുപ്പിലും,

(7) സൂക്ത�ശ്ലാകങ്ങൾ, (8) ആശ്വലായനക്രിയാക്രമം, (9) പ്രക്രിയാസർവസ്വം, (10)

ധാതുകാവ്യം, (11) അപാണിനീയപ്രാമാണ്യസാധനം, (12) മാന�മ�യാദയത്തി�ല

മാനപരി�ച്ഛദം, (13) തന്ത്രവാത്തികനിബന്ധനം ഇവ അഞ്ചാമ�ത്ത വകുപ്പിലും

ഉൾ�പ്പടുന്നു. നാലുംആറും വകുപ്പുകളിൽഅടങ്ങുന്നപദ്യങ്ങൾഅസംഖ്യങ്ങളാണു്.

മൂന്നാം വകുപ്പിൽ ഏ�തല്ലാം ചമ്പുക്ക�ളയാണു് പരിഗണി�ക്കണ്ട�തന്നു നിശ്ചയ

മില്ല. പ�ട്ടരിപ്രബന്ധങ്ങൾ പത്താ�ണന്നു് ഒരാഭാണകമുള്ളതു് അപ്രമാണമാണു്.

പ�ട്ടരിക്കും പത്തിനും തമ്മിൽ പ്രാസവിഷയകമായുള്ള സാദൃശ്യമല്ലാ�ത അതി

നു് അടിസ്ഥാന�മാന്നുമില്ല. മഹാഭാരതാനുബന്ധികളായി (14) രാജസൂയം, (15)
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ദൂതവാക്യം, (16) പഞ്ചാലീസ്വയംവരം, (17) നാളായനീചരിതം, (18) സു�ന്ദാപസു

�ന്ദാപാഖ്യാനം, (19) സുഭദ്രാഹരണം, (20) കൌ�ന്തയാഷ്ടകം, (21  ) കിരാതം, (22)

�കലാസവർണ്ണനം ഇവയും, ഭാഗവതാനുബന്ധികളായി (23) മത്സ്യാവതാരം,

(24) നൃഗ�മാക്ഷം ഇവയും, രാമായണാനുബന്ധികളായി (25) നിരനുനാസികംഅഥ

വാ ശൂർപ്പണഖാപ്രലാപം, (26) രാക്ഷ�സാൽപത്തി, (27) അഹല്യാ�മാക്ഷം, (28)

ബാലകാണ്ഡം കഥ ഇവയും, �ശവകഥാപ്രതിപാദകങ്ങളായി, (29) ദക്ഷയജ്ഞം,

(30) ത്രിപുരദഹനം ഇവയും, കൂടാ�ത (31) അഷ്ടമീചമ്പു, (32) സ്വാഹാസുധാകരം,

(33) �കാടിവിരഹം ഇവയും — ഇങ്ങ�ന ഇരുപതു പ്രബന്ധങ്ങൾ ഭട്ടതിരിയു�ട

കൃതികളാ�ണന്നു നിസ്സംശയം പറയാം. ഈ പ്രബന്ധങ്ങളിൽ �കലാസവർണ്ണ

നവും അഹല്യാ�മാക്ഷവും ബാലകാണ്ഡകഥയും ഗദ്യമയവും, കൌ�ന്തയാഷ്ടകവും

�കാടിവിരഹവും പദ്യമയവുമാകുന്നു. �കാടിവിരഹത്തിൽ (1) ‘തസ്മി�ന്നവ സമ�യ’

എന്നും (2) ‘ഇതി ബഹുവിധവികല്പ�ദാലാധിരൂ�ഢകാ�ന്ത സാ തു’ എന്നും ഇങ്ങ

�ന �പരിനുമാത്രം രണ്ടു ഗദ്യഖണ്ഡങ്ങ�ള കാണ്മാനുള്ളു. നിരനുനാസികത്തിൽ

കവിയു�ട നാമമുദ്രയുള്ള �ശ്ലാകം മുമ്പു് ഉദ്ധരിച്ചുവ�ല്ലാ.

“നാരായണാഭിധമഹീസുരവര്യവക്ത്ര-

�ജവാതൃകാമൃതഝരീനികരായമാണം.

ഹൃദ്യം പ്രബന്ധമിദമദ്യ സമാപ്തമുദ്യദ്-

ഗദ്യം സമസ്തമനവദ്യവിരാജിപദ്യം”

എന്നു ദൂതവാക്യത്തിലും

“�ഗാവിന്ദമാനന്ദര�സകസാന്ദ്ര-

മാവന്ദ്യ നാരായണഭൂസു�രന്ദ്രഃ

നിർമ്മാതി ധർമ്മാത്മജരാജസൂയ-

സമ്പന്മയം സംപ്രതി ചമ്പുകാവ്യം”

എന്നു രാജസൂയത്തിലും

“സ്വാഹാസുധാകരം നാമ പ്രബന്ധമതി�കാമളം

അക�രാദചി�ര�ണവ നാരായണമഹീസുരഃ”

എന്നു സ്വാഹാസുധാകരത്തിലും കവി താനാണു് ആ പ്രബന്ധങ്ങളു�ട പ്ര�ണതാ

�വന്നുസ്പഷ്ടമായി പറയുന്നു. ഇവയ്ക്കു പുറ�മ (1) ഗ�ജന്ദ്ര�മാക്ഷം, (2) രുക്മാംഗദചരി

തം, (3) വാമനാവതാരം, (4) അജാമിള�മാക്ഷം, (5) സ്യമന്തകം, (6) കു�ചലവൃത്തം,

(7) പാർവതീസ്വയംവരം എന്നീ പ്രബന്ധങ്ങളു�ടയും കർത്തൃത്വം അ�ദ്ദഹത്തിൽ

ആ�രാപിക്കുന്നവരുണ്ടു്. കാളിദാസ�ന്റ കുമാരസംഭവത്തിൽനിന്നു് അനവധി

ആശയങ്ങൾഅ�ത നിലയിൽ പകർത്തിയിരിക്കുന്ന പാർവതീ സ്വയംവരം അന്യ

ഥാ രമണീയമാ�ണങ്കിലും മഹാകവിയു�ട തൂലികയിൽനിന്നു വിനിർഗ്ഗമിച്ചതായി

സങ്കല്പിക്കുവാൻ �താന്നുന്നില്ല. മഹാഭാരതകഥ ആദ്യവസാനം സമഗ്രമായി പ്ര

തിപാദിക്കുന്ന ഒരു കൃതിയാണു് മഹാഭാരതചമ്പു. അതിൽ പാഞ്ചാലീസ്വയംവരം,

സുഭദ്രാഹരണം, ദൂതവാക്യം തുടങ്ങി ഭട്ടതിരിയു�ട�തന്നു സുപ്രസിദ്ധങ്ങളായ ഭാര

തകഥാപ്രബന്ധങ്ങ�ളല്ലാം പരിപൂർണ്ണമായി ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. �ശഷമുള്ള ഭാഗങ്ങൾ

പുത്തനായി എഴുതി�ച്ചർത്തുമിരിക്കുന്നു. പാഞ്ചാലീസ്വയംവരാദിപ്രബന്ധങ്ങൾക്കും

അവയ്ക്കും തമ്മിൽ സാഹിത്യദൃഷ്ട്യാ യാ�താരു തരതമഭാവവും സഹൃദയന്മാർക്കു

കാണാവുന്നതല്ല. പ്രസ്തുതചമ്പുവിൽ (1) ഭീ�ഷ്മാത്പത്തി, (2) വ്യാ�സാത്പത്തി,
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(3) സത്യവതീപരിണയം, (4) ചിത്രാംഗദവധം, (5) അം�ബാപാഖ്യാനം, (6) ധൃത

രാ�ഷ്ട്രാത്പത്തി, (7) പാണ്ഡ�വാത്പത്തി, (8) ഹിഡിംബവധം, (9) ബകവധം,

(10) പാഞ്ചാലീസ്വയംവരം, (11) നാളായനീചരിതം, (12) യുധിഷ്ഠിരാഭി�ഷകം, (13)

സു�ന്ദാപസു�ന്ദാപാഖ്യാനം, (14) സുഭദ്രാഹരണം, (15) ഖാണ്ഡവദാഹം, (16) ജരാ

സന്ധവധം, (17) ദിഗ്വിജയം, (18) രാജസൂയം, (19) ദ്യൂതം, (20) വനവാസം, (21) കി

രാതം, (22) കല്യാണസൌഗന്ധികം, (23) നിവാതകവചവധം, (24) �ഘാഷയാത്ര,

(25) കർണ്ണകുണ്ഡലാപഹരണം, (26) അജ്ഞാതവാസം, (27) ദൂതവാക്യം, (28) ഭീഷ്മ

പർവം, (29) �ദ്രാണപർവം, (30) കർണ്ണപർവം, (31) ശല്യപർവം, (32) ഗദാപർവം,

(33) സു�യാധനവധം, (34) സ്ത്രീപർവം, (35) അശ്വ�മധപർവം, (36) മൌസലപർവം,

(37) സ്വർഗ്ഗാ�രാഹണം എന്നിങ്ങ�ന ഒട്ടുവള�ര വിഭാഗങ്ങൽ ഉൾ�ക്കാള്ളുന്നുണ്ടു്.

“അ�ത്രരീക്ഷണശുക്തിമൌക്തികമ�ണഃ” എന്നുതുടങ്ങുന്നപ്രസ്തുതഗ്രന്ഥം

“സ്വർവന്ദിഗീതചരി�താ ധൃതദിവ്യ�ദ�ഹ-

സ്സർ�വസ്സ്വബന്ധുഭിരമാ സ മഹാന�രന്ദ്രഃ

അമ്ലാനകാന്തിരമരാലയമധ്യുവാസ

ധർമ്മാത്മ�ജാ ഭുവനമംഗലകീർത്തിലക്ഷ്മീഃ”

എന്ന �ശ്ലാക�ത്താടുകൂടി അവസാനിക്കുന്നു. ഇതി�നക്കാൾ വിപുലവും ഹൃദയ

ഹാരിയുമായ ഒരു ചമ്പു �കരളീയകൃതമായി ഇല്ല. ഇതും രാമായണചമ്പുവും ഭട്ട

തിരി വാർദ്ധക്യകാലത്തു് ആവശ്യമുള്ള ഭാഗങ്ങൾ കൂടുതലായി രചിച്ചു�ചർത്തു

പരിപൂർണ്ണമാക്കിയിരിക്കണ�മന്നു �താന്നുന്നു.

മഹാഭാരതചമ്പുവിൽ ബകവധം തുടങ്ങിയ ചില പ്രബന്ധങ്ങൾ ഒന്നിലധികം

പാഠങ്ങളിൽനമുക്കുലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. അവയിൽചിലപാഠങ്ങൾസങ്കുചിതങ്ങളും മറ്റു

ചിലവവിസ്തൃതങ്ങളുമാകുന്നു. �പരുവനത്തു രാമൻനമ്പിയാർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള

ബകവധത്തിൽ

“ദീർഘം ദ്വിജകുടുംബസ്യ ക്രന്ദിതം ദീർഘദർശിനീ

ക്രമപ്രവൃദ്ധമശ്രൌഷീൽ കുന്തി�ഭാജസ്യ നന്ദിനീ”

എന്നും ഒരു താളി�യാലഗ്രന്ഥത്തിൽ

“അഥ ജാതുസൂനുഷു ഗ�തഷു ഭിക്ഷിതും

സ്വയമാസ്ഥിതാ നിലയ�ന പൃഥാശൃ�ണാൽ

ദ്വിജപുംഗവസ്യ രുദിതം സഹപ്രിയാ-

തനയസ്യ തഞ്ചസമപൃച്ഛ�ദത്യ സാ.”

എന്നും ഒ�രസംഭവ�ത്തപരാമർശിച്ചു വിഭിന്നങ്ങളായ �ശ്ലാകങ്ങൾകാണുന്നു. ചാ

ക്യാന്മാരു�ടയും മറ്റും ദീർഘകാല�ത്ത �ക�പ്പരുമാറ്റം�കാണ്ടു പ്രസ്തുതകൃതികൾ

പല ആവാ�പാദ്വാപങ്ങൾക്കും പാത്രീഭവിച്ചിട്ടു�ണ്ടന്നുമാത്രം ഇവി�ട സൂചിപ്പിക്കു

വാ�ന സ്ഥലസൌകര്യമുള്ളു. രാമായണത്തിനു മഹാഭാരതചമ്പുവി�ന്റ മൂന്നി�ലാ

ന്നു�പാലും വലിപ്പമില്ല. എങ്കിലും അതി�ന്റ സ്ഥിതിക്കു് അതും ബൃഹത്തായ ഒരു

കൃതിത�ന്നയാണു്. അസാമാന്യമായ സ്വാരസ്യം ആ ചമ്പുവിനുണ്ടു്. യുദ്ധകാണ്ഡാ

വസാനംവ�രയുള്ള രാമായണകഥ അതിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭട്ടതിരിയു�ട

കൃതികളു�ട കൂട്ടത്തിൽ മ�നാഹരമായ അമരുകശതകത്തി�ല ‘പു�ഷ്പാദ്�ഭദമവാ

പ്യ’ എന്ന �ശ്ലാകത്തി�ന്റ വ്യാഖ്യാനവും ഭാഗവതം ഏകാദശസ്കന്ധത്തിൽ ‘യദ്യസ

ജ്ജന്മ’ തുടങ്ങിയുള്ള മൂന്നു �ശ്ലാകങ്ങളു�ട വ്യാഖ്യാനങ്ങളും ഋ�ഗ്വദത്തി�ല സൂക്ത
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ങ്ങളു�ടസംഖ്യ�യപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്നസൂക്ത�ശ്ലാകങ്ങളും ചതുരംഗ�ശ്ലാകങ്ങളും

(ചതുരംഗ�ത്തപ്പറ്റി) കൂടി ഉൾ�പ്പടു�ത്തണ്ടതായിട്ടുണ്ടു്. ആശ്വലായനം, കൌഷീതം

ഈ സൂത്രങ്ങളി�ല ചടങ്ങുകൾ സംഗ്രഹിച്ചു സ്രഗ്ദ്ധരാവൃത്തത്തിൽ ആയിരം �ശ്ലാ

കങ്ങൾ വീതം ഉൾ�ക്കാള്ളിച്ചു് അ�ദ്ദഹം രണ്ടു കൃതികളും ഭസ്മനി�ഷധം എ�ന്നാ

രു ഗ്രന്ഥവുംകൂടി നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതായി �കൾവിയുണ്ടു്. ഏതായാലും ആ മഹാപുരു

ഷൻഅൻപതിൽപ്പരം ഉത്തമഗ്രന്ഥങ്ങളു�ടയുംഅസംഖ്യം മുക്തകങ്ങളു�ടയും നിർ

മ്മാതാവാ�ണന്നു് അകു�താഭയമായി ഉൽ�ഘാഷിക്കാവുന്നതാണു്. ഗ്രന്ഥവിസ്തര

ത്തിൽ വള�ര�വമനസ്യമു�ണ്ടങ്കിലുംഈകൃതിക�ളപ്പറ്റിയുള്ള പരാമർശനം തീ

�ര വിട്ടുകളയണ�മന്നു് ആഗ്രഹമില്ലാത്തതിനാൽ അല്പം ചില�തല്ലാം ഉപന്യസി

ക്കാം.

ഭട്ടതിരിയു�ട കാവ്യ�ശലി

അചുംബിതമായ ആശയപരമ്പര, അവ�യ ആവിഷ്കരിക്കുന്നതിനു് അത്യ�ന്താപ

യുക്തമായ ശബ്ദ�കാശം എന്നിവ ഭട്ടതിരിക്കു് ഏതു സന്ദർഭത്തിലും സ്വാധീനമാ

ണു്. വ്യാകരണം മുതലായ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ തനിക്കുള്ള അഭൌമമായ പാണ്ഡിത്യ

�ത്ത പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനും തദ്വാരാ �ശ്ലഷാനുപ്രാണിതങ്ങളായ വർണ്ണനങ്ങൾ

�കാണ്ടുപ്രൌഢന്മാരായസഹൃദയന്മാരു�ട പരമാദര�ത്തആവർജ്ജിക്കുന്നതിനും

അ�ദ്ദഹത്തിനുള്ളസാമർത്ഥ്യം അന്യകവികളിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. അത്ര വലിയ

�താതിൽ സ്തുതിക്കുവാനും നിന്ദിക്കുവാനും അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ രസനയ്ക്കു് ഒന്നു�പാ�ല

പ്രാഗല്ഭ്യമുണ്ടു്. ശൃംഗാരം, വീരം, ഹാസ്യം ഈ രസങ്ങ�ള�ക്കാണ്ടും ഭക്തിഭാ

വ�ത്ത�ക്കാണ്ടും രസികജനങ്ങളു�ട ഹൃദയങ്ങ�ള തരളീകരിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ

അ�ദ്ദഹംഅദ്വിതീയനാണു്. വിഷയസംഗ്രഹണത്തിൽഅ�ദ്ദഹംഏതുകവി�യയും

ജയിക്കുന്നു. പല ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽനിന്നും ചുവ�ട ഉദ്ധരിക്കുന്ന പദ്യഗദ്യങ്ങളിൽനിന്നു്

ഈവസ്തുതകൾ കരതലാമലകം�പാ�ല സ്പഷ്ടീഭവിയ്ക്കു�മന്നു വിശ്വസിയ്ക്കുന്നു.

നാരായണീയം

ഭഗവൽ�സ്താത്രപരമായ ഗ്രന്ഥസമൂഹം സംസ്കൃതത്തിൽ എന്ന�പാ�ല അത്ര വി

പുലവും ശ്രുതിമതിമധുരവുമായി മ�റ്റാരു സാഹിത്യത്തിലുമില്ല. ആ �സ്താത്രങ്ങളിൽ

ശങ്കരഭഗവൽപാദരു�ട സൌന്ദര്യലഹരിയ്ക്കു് അഗ്രപൂജാവകാശമു�ണ്ടങ്കിലും അതു

ഹ്രസ്വമാകയാൽ നാരായണീയവുമായുള്ള തുലന�യ അർഹിയ്ക്കുന്നില്ല. �വദാന്ത

�ദശികരു�ട പാദുകാസഹസ്രം, �വങ്കടാദ്ധ്വരിയു�ട ലക്ഷ്മീസഹസ്രം മുതലായ കൃ

തികൾക്കു നാരായണീയത്തി�ന്റ ആകർഷകത്വമു�ണ്ടന്നു പറവാൻ ആരും സന്ന

ദ്ധരാകുന്നതല്ല. ശബ്ദസുന്ദരമായ മൂക�ന്റ പഞ്ചശതിയിൽ അർത്ഥം അത്യുൽകൃ

ഷ്ട�മ�ന്നാ പണ്ഡിതശ്ലാഘയ്ക്കു പര്യാപ്ത�മ�ന്നാ വാദിച്ചുനില്ക്കുവാൻ �വഷമ്യമുണ്ടു്.

എങ്ങ�ന �നാക്കിയാലുംഈശ്വരസ്തുതികളിൽ ‘�ദ്വധാ നാരായണീയം’ അതായതു്

നാരായണകഥാപ്രതിപാദകവും നാരായണകവിനിർമ്മിതവും എന്നു ഭട്ടതിരിത

�ന്ന പറയുന്നഈ �സ്താത്രരത്നം അതിപ്രധാനമായി പരി�ശാഭിയ്ക്കുന്നു. ഭഗവാ�ന

�നരിട്ടു് അഭിസം�ബാധനം�ചയ്തു�കാണ്ടു് കഥാകഥനം �ചയ്യുന്നതാണു കവിയ്ക്കു്

ഏതദ്വിഷയകമായി സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള മഹാവിജയത്തി�ന്റ ഒരു രഹസ്യം. ചില ദശക

ങ്ങളിൽ പത്തിലധികം �ശ്ലാകങ്ങളുള്ളതിനാൽ ആ�ക ആയിരത്തി മുപ്പത്തിയാറു

�ശ്ലാകങ്ങൾഈ കൃതിയിലുണ്ടു്. ഭാഗവതപുരാണത്തി�ലന്നതു�പാ�ല അതി�ന്റ

LINKS TO
CHAPTERS TOC 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32



�കരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 2 327

സാരസർവസ്വമായ ഈ ഗ്രന്ഥത്തിലും കലിയുഗത്തിൽ �മാക്ഷസാധന സാമഗ്രി

യിൽ വിഷ്ണുഭക്തിക്കുള്ളപാരമ്യ�ത്തയാണു് കവി പ്രതിഷ്ഠാപനം �ചയ്യുന്നതു്. ‘�സാ

യം കാ�ലയകാ�ലാ ജയതി മുരരി�പാ യത്രസങ്കീർത്തനാ�ദ്യർന്നിര്യ�ത്ന�രവ

മാർ�ഗ്ഗരഖിലദ! നചിരാൽ ത്വൽപ്രസാദം ഭജ�ന്ത’ എന്ന പദ്യത്തിൽ അ�ദ്ദഹം

സങ്കീർത്തനാദിമാർഗ്ഗങ്ങളിൽക്കൂടി വള�ര �വഗത്തിൽ ഭഗവൽപ്രസാദം �നടാവു

ന്ന കലികാല�ത്ത പ്രകടമായി പ്രശംസിക്കുന്നു. വിഷ്ണുഭക്തിഹീനന്മാരായ �ത്ര

വർണ്ണികന്മാ�രപ്പറ്റി അ�ദ്ദഹത്തിനുള്ളഅനാദരത്തിനു് അതിരില്ല.

“സ്ത്രീശൂദ്രാസ്ത്വൽകഥാദിശ്രവണവിരഹിതാ

ആസതാം �ത ദയാർഹാ-

സ്ത്വൽപാദാസന്നയാതാൻ ദ്വിജകുലജനു�ഷാ

ഹന്ത! �ശാചാമ്യശാന്താൻ

വൃത്ത്യർത്ഥം �ത യജ�ന്താ ബഹുകഥിതമപി

ത്വാമനാകർണ്ണയ�ന്താ

ദൃപ്താ വിദ്യാഭിജാ�ത്യഃ കിമു ന വിദധ�ത?

താദൃശം മാ കൃഥാ മാം.”

എന്ന പദ്യം �നാക്കുക. തരം കിട്ടു�മ്പാൾ മഹാവിഷ്ണുവി�ന്റ ഉൽകർഷസ്ഥാപന

ത്തിനു �വണ്ടിശ്രീപര�മശ്വര�ന ‘നഹിനിന്ദാ’ന്യാ�യനഅല്പംതരംതാഴ്ത്തുവാൻ�പാ

ലുംഅ�ദ്ദഹം മടിക്കുന്നില്ല. “സചദി�ദശഗിരീശമുപാസിതും, നതു ഭവന്തമബന്ധുമ

സാധുഷു” അതായതു് ‘നാരദമഹർഷി വൃകാസുര�നാടു ശിവ�നയല്ലാ�ത ദുഷ്ടന്മാർ

ക്കു ശത്രുവായഅങ്ങ�യ ഉപാസിക്കുവാൻ ഉപ�ദശിച്ചില്ല’ എന്ന വൃകവധഘട്ടത്തി

ലുള്ള വാക്യം ഇതി�നാരു �തളിവാണു്. �താണ്ണൂറാംദശകം മുഴുവൻത�ന്ന വിഷ്ണുഭ

ക്തി പ്ര�രാചനത്തിനു�വണ്ടി ഇതര �ദവന്മാർക്കുള്ളഅപകർഷ�ത്തപ്രദർശിപ്പി

ക്കുവാൻ മഹാകവി വിനി�യാഗിക്കുന്നു. ‘ശ്രീശങ്ക�രാപി ഭഗവൻ’ എന്നപദ്യത്തിൽ

ത�ന്റ വാദ�ത്ത ഉറപ്പിക്കുന്നതിനു�വണ്ടി ഭഗവൽപാദ�ര സാക്ഷിയാക്കുന്നു. കൃ

ഷ്ണാവതാരത്തി�ന്റ മഹിമാതിശയ�ത്ത എത്ര വർണ്ണിച്ചാലും അ�ദ്ദഹത്തിനു തൃപ്തി

വരുന്നില്ല. ‘ത്വ�ത്താധി�കാ വരദ! കൃഷ്ണതനുസ്ത്വ�മവ’ എന്നു നാരായണാവതാര

ത്തിൽ പറയുന്നു. ബാണയുദ്ധഘട്ടത്തിലുള്ള

“മുഹുസ്താവച്ഛക്രം വരുണമജ�യാ നന്ദഹര�ണ

യമം ബാലാനീതൌ ദവദഹനപാ�നഽനിലസഖം

വിധിം വത്സ�സ്ത�യ ഗിരിശമിഹബാണസ്യ സമ�ര

വി�ഭാ! വി�ശ്വാൽകർഷീ തദയമവതാ�രാ വിജയ�ത”

എന്ന പദ്യം ഭട്ടതിരിയു�ട ഈ മ�നാഭാവത്തിനു മൂർദ്ധാഭിഷി�ക്താദാഹരണമാ

ണു്. വിസ്തൃതങ്ങളായ കഥകൾ സം�ക്ഷപിക്കുന്നതിനുള്ള ശക്തിക്കു 34, 35 ഈ
രണ്ടു ദശകങ്ങളിലുള്ള രാമായ�ണാപാഖ്യാനവും 86-ാംദശകത്തി�ല ഭാര�താപാ

ഖ്യാനവും 92, 93, 94ഈ മൂന്നു ദശകങ്ങളി�ല ഉദ്ധ�വാപ�ദശവും ഉത്തമദൃഷ്ടാന്ത

ങ്ങളാണു്.

“ജി�ഷ്ണാസ്ത്വം കൃഷ്ണസൂതഃ ഖലുസമരമു�ഖ

ബന്ധുഘാ�ത ദയാലും

ഖിന്നം തം വീക്ഷ്യ വീരം കിമിദമയി സ�ഖ!

നിത്യ ഏ�കായമാത്മാ
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�കാ വധ്യഃ �കാത്രഹന്താ? തദിഹ വധഭയം

�പ്രാജ്ഝ്യ മയ്യർപ്പിതാത്മാ

ധർമ്മ്യം യുദ്ധം ച�രതി പ്രകൃതിമനയഥാ

ദർശയൻ വിശ്വരൂപം”

എന്ന ഒറ്റ�ശ്ലാകത്തിൽ ഗീതാരഹസ്യം മുഴുവൻ സമഞ്ജസമായി ഉൾ�ക്കാള്ളിച്ചിരി

ക്കുന്നു.

ഭട്ടതിരിക്കു സംസ്കൃതശബ്ദങ്ങളു�ട �മലുള്ളആധിപത്യം ഇത്രമാത്ര�മന്നു പരി

�ച്ഛദിക്കുവാൻപ്രയാസമുണ്ടു്. ആവിഷയത്തിൽസരസ്വതീ�ദവിയു�ടഅനന്യസുല

ഭമായഅനുഗ്രഹത്തിനു് അ�ദ്ദഹം പാത്രീഭവിച്ചിരുന്നു.

“�കശപാശധൃതപിഞ്ഛികാവിതതി സഞ്ചലന്മകരകുണ്ഡലം

ഹാരജാലവനമാലികാലളിതമംഗരാഗഘനസൌരഭം

പീത�ചലധൃതകാഞ്ചികാഞ്ചിതമുദഞ്ചദംശുമണിനൂപുരം

രാസ�കളിപരിഭൂഷിതം തവഹി രൂപമീശ! കലയാമ�ഹ”

എന്നു രാസക്രീഡാവണ്ണനത്തിനു് ഉപക്രമിക്കുന്നകവിത�ന്നയാണു്,

“ഉത്സർപ്പദ്വലിഭംഗഭീഷണഹനുഹ്രസ്വസ്ഥവീയസ്തര-

ഗ്രീവം പീവര�ദാശ്ശ�താദ്ഗതനഖക്രൂരാംശുദൂ�രാല്ബണം

�വ്യാ�മാല്ലംഘിഘനാഘ�നാപമഘനപ്രധ്വാന നിർദ്ധാവിത-

സ്പർദ്ധാലുപ്രകരം നമാമി ഭവതസ്തന്നാരസിംഹം വപുഃ”

എന്നു നരസിംഹരൂപിയായ മഹാവിഷ്ണുവി�ന വന്ദിക്കുന്നതു്. അതാതു രസത്തിനു്

അനുഗുണമായ പദ�ധാരണി ഭട്ടതിരി�യ�പ്പാ�ല മ�റ്റതു കവിക്കാണു് വശവർ

ത്തിനിയായിട്ടുള്ളതു്? സർപ്പാധിപനായ കാളിയ�ന്റ ഉപസർപ്പണം

“അഥ ദിക്ഷു വിദിക്ഷു പരിക്ഷുഭിത-

ഭ്രമി�താദരവാരിനിനാദഭ�രഃ

ഉദകാദുദഗാദുരഗാധിപതി-

സ്ത്വദുപാന്തമശാന്തരുഷാന്ധമനാഃ”

എന്നപദ്യത്തിൽ പ്രപഞ്ചനം �ചയ്യുന്നു.

“അധിരുഹ്യ തതഃ ഫണിരാജഫണാൻ

നനൃ�ത ഭവതാ മൃദുപാദരുചാ

കളശിഞ്ജിതനൂപുരമഞ്ജുമിളൽ-

കരകങ്കണസംകുലസംക്വണിതം”

എന്ന �ശ്ലാകത്തിൽ ആ ഫണിശിരസ്സുകളിൽ ഭഗവാൻ നർത്തനം �ചയ്യു�മ്പാളു

ണ്ടാകാവുന്ന ശബ്ദം നമുക്കുശ്രവണ�ഗാചരമായി �താന്നി�പ്പാകുന്നു.

“ഊർദ്ധ്വപ്രസാരിപരിധൂമ്രവിധൂത�രാമാ

�പ്രാൽക്ഷിപ്തബാലധിരവാങ്മുഖ�ഘാര�ഘാണഃ

തൂർണ്ണപ്രദീർണ്ണജലദഃ പരിഘൂർണ്ണദക്ഷ്ണാ

�സ്താതൃൻ മുനീൻ ശിശിരയന്നവ�തരിഥത്വം”

എന്നപദ്യത്തിൽകാണുന്നആദിവരാഹചിത്രംഅനുവാചകന്മാരായസഹൃദയന്മാ

രു�ട ഹൃദയഭിത്തികളിൽനിന്നു് ആയുരന്ത�ത്താളം മായുന്നതല്ല.
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“സായം സ �ഗാപഭവനാനി ഭവച്ചരിത്ര-

ഗീതാമൃതപ്രസൃതകർണ്ണരസായനാനി

പശ്യൻ പ്ര�മാദസരി�തവ കി�ലാഹ്യമാ�നാ

ഗച്ഛൻ ഭവദ്ഭവനസന്നിധിമന്വയാസീൽ.

താവദ്ദദർശ പശു�ദാഹവി�ലാക�ലാലം

ഭ�ക്താത്തമാഗതിമിവ പ്രതിപാലയന്തം

ഭൂമൻ! ഭവന്തമയമഗ്രജവന്തമന്തർ-

ബ്രഹ്മാൻഭൂതിരസസിന്ധുമി�വാദ്വമന്തം.”

എന്നുംമറ്റുമുള്ള അക്രൂരാഗമവർണ്ണനം ആ�രയാണു് �കാൾമയിർ�ക്കാള്ളിക്കാത്ത

തു്? ഭട്ടതിരിയു�ട അലങ്കാരപ്ര�യാഗങ്ങളും അത്യന്തം രമണീയങ്ങളാകുന്നു.

“ഗ്രാമപ്രപാതപരിവിഷ്ടഗരിഷ്ഠ�ദഹ-

ഭ്രഷ്ടാസുദുഷ്ടദനു�ജാപരി ധൃഷ്ടഹാസം

ആഘ്നാനമംബുജക�രണ ഭവന്ത�മത്യ

�ഗാപാ ദധുർഗ്ഗിരിവരാദിവ നീലരത്നം.”

ഇത്യാദി പദ്യങ്ങൾ പരി�ശാധിക്കുക. ഫലിതരസംഊറുന്ന �പാടി�ക്കകൾ പല

സ്ഥലങ്ങളിലും ദർശിയ്ക്കാവുന്നതാണു്.

‘ഗന്ധർവതാ�മഷ ഗ�താപി രൂ�ക്ഷർനാ�ദസ്സമു�ദ്വജിത

സർവ�ലാകഃ’ ‘ചിരാദഭക്താഃ ഖലു �ത മഹീസുരാഃ, കഥം

ഹി ഭക്തം ത്വയി �തസ്സമർപ്യ�ത?’ ‘�ഗാപീകുചകലശചിര

സ്പർദ്ധിനം കുംഭമസ്യ’ (കുവലയാപീഡത്തി�ന്റ)

“വിര�ഹഷ്വംഗാരമയഃ ശൃംഗാരമയശ്ചസംഗ�മ ഹി ത്വം

നിതരാമംഗാരമയസ്തത്രപുനസ്സംഗ�മപി ചിത്രമിദം”

ഇത്യാദി പ്ര�യാഗങ്ങൾ വായിച്ചാൽആരും ചിരിച്ചു�പാകും.

ഭട്ടതിരിക്കു ഗുരുവായൂരപ്പ�ന്റ സാക്ഷാൽക്കാരം സിദ്ധിച്ചു എന്നു ഭക്തന്മാർ

വിശ്വസിക്കുന്നു. “അ�ഗ്ര പശ്യാമി �ത�ജാ നിബിഡതരകളായാവലീ�ലാഭനീയം”

എന്നു തുടങ്ങുന്നനൂറാമ�ത്ത ദശകംആസാക്ഷാൽകാരം ലഭിച്ച അവസരത്തിൽ

ബഹിർഗ്ഗമിച്ച �സ്താത്രമാ�ണന്നാണു്ഐതിഹ്യം. രാജസൂയപ്രബന്ധം വ്യാഖ്യാനി

ക്കു�മ്പാൾവട്ടപ്പള്ളി പാച്ചുമൂത്തതു് “ഗുരുപവനപു�രന്വക്ഷ�മക്ഷിഷ്ടകൃഷ്ണം”എന്നു്

അ�ദ്ദഹ�ത്തപ്പറ്റി വർണ്ണിക്കുന്നു. അങ്ങ�നയുള്ള സർവ്വജ്ഞകല്പനായ മഹാകവി

മൂർദ്ധന്യൻ “യൽകിഞ്ചിദപ്യവിദുഷാപി വി�ഭാമ�യാക്തം” എന്നും ‘അജ്ഞാത്വാ

�ത മഹത്ത്വം യദിഹ നിഗദിതം വിശ്വനാഥ! ക്ഷ�മഥാഃ’ എന്നും ത�ന്റഅനഭിജ്ഞ

ത�യ ഉദീരണം �ചയ്യുന്നതു് അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ വിശിഷ്ടമായ വിനയസമ്പത്തി�ന്റ

നിദർശനമായി മാത്ര�മ അനുവാചകന്മാർ പരിഗണിക്കുകയുള്ളു.

നാരായണീയവ്യാഖ്യാ

നാരായണീയത്തിനു ഭക്തപ്രിയഎന്നവ്യാഖ്യാനം മാത്ര�മപ്രാചീനമായുള്ള. അതു

�ദശമംഗലത്തു് ഉഴുത്തിരവാരിയരു�ടതാ�ണന്നുചിലർ പറയുന്നു�ണ്ടങ്കിലുംആപ്ര

വാദം നിർമ്മൂല�മന്നാണു് �താന്നുന്നതു്. വാസു�ദവൻ എ�ന്നാരു പണ്ഡിതനാണു്

അതി�ന്റ രചയിതാ�വന്നു് ഒരു ഗ്രന്ഥമാതൃകയിൽ കാണുന്ന അ�ധാലിഖിതമായ

�ശ്ലാകത്തിൽനിന്നു നമുക്കു ധരിക്കുവാൻ കഴിയും.
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“സന്ദാനിതാൽസരസരീതിപദാവലീഭിർ

ന്നാരായണീയമണിസമ്പുട�താർത്ഥജാതം

ശ്രീവാസു�ദവവിവൃതിക്രമചിത്രയന്ത്ര-

�പ്രാദ്ഘാടിതാദുപഹരന്തു വിമുക്തിമൂല്യം.”

ഈവാസു�ദവ�ന്റകാല�ദശങ്ങ�ളപ്പറ്റിഅറിവില്ല. സകലവിഷയങ്ങളിലുംസംശ

യ�ച്ഛദിയായ ഒരു വ്യാഖ്യാനമല്ല ഭക്തപ്രിയ. ചില �ശ്ലാകങ്ങൾക്കു് അർത്ഥം തീ�ര

ചുരുങ്ങി�പ്പായിരിക്കുന്നു. വ്യാകരണപ്ര�യാഗങ്ങ�ളപ്പറ്റി വ്യാഖ്യാതാവിനു യാ�താ

ന്നും പറയുവാനില്ല. എങ്കിലും �വദാന്തഗന്ധികളായ ഭാഗങ്ങൾക്കുവിശദമായഅർ

ത്ഥവിവരണമുണ്ടു്. ഓ�രാ സ്കന്ധത്തി�ലയും കഥ ആരംഭിക്കു�മ്പാൾ ഓ�രാ അവ

തരണ�ശ്ലാകം �ചർത്തിട്ടുള്ളതുപ്രസ്താവനീയമാകുന്നു.

“വർണ്ണി�ത രാമചരി�ത കിമ�ന്യശ്ചരി�തരിതി

തൽപ്രധാ�നശാനുകഥാ ലക്ഷ്യ�ത നവ�മാദിതാ”

എന്നതു നവമസ്കന്ധ�ത്തഅവതരിപ്പിക്കുന്ന �ശ്ലാകമാണു്.

ശ്രീപാദസപ്തതി

ശാർദ്ദൂലവിക്രീഡിതവൃത്തത്തിൽ മൂ�ക്കാലക്കൽ പാർവ്വതീ�ദവി�യ അഭിസം�ബാ

ധന �ചയ്തു�കാണ്ടു്ആജഗന്മാതാവി�ന്റ പാദാരവിന്ദങ്ങ�ള വർണ്ണിക്കുന്ന �സ്താത്ര

മാകുന്നു ശ്രീപാദസപ്തതി. അർത്ഥചമൽക്കാരമാണു് ഈ �സ്താത്രത്തിൽ ഐദം

പ�ര്യണ പ്ര�ശാഭിക്കുന്നതു്. “�സഷാ മുക്തിപുരീഗിരീന്ദ്രതനയാഭ�ക്തന നാരാ

യ�ണനാ ബദ്ധാ ഖലു സപ്തതിർദ്ദിശതു വഃ കല്യാണഹ�ല്ലാഹലം” എന്ന ഒടുവില

�ത്ത �ശ്ലാകത്തി�ന്റ ഉത്തരാർദ്ധത്തിൽ കവി സ്വനാമ�ധയ�ത്തഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

മാതൃക കാണിയ്ക്കുവാൻ രണ്ടുപദ്യങ്ങൾ ചുവ�ട �ചർക്കാം:

“ത്വൽപാ�ദാജ്ജ്വലരൂപകല്പലതികാബാലപ്രവാളദ്വയം

�യ താവൽ കലയന്തി ജാതു ശിരസാ ന�മ്രണക�മ്രാജ്ജ്വലം

�തഷാ�മവ ഹി �ദവി! നന്ദനവനക്രീഡാസു ലഭ്യം പുന-

സ്വർവല്ലീതരുണപ്രവാളഭരണം; �സവാനുരൂപം ഫലം.”

“ആനമ്രസ്യ പുരദ്രുഹശ്ശിരസി �ത പാദാബ്ജപാതശ്ശി�വ!

ജീയാ�ദ്യന ബഭൂവ പങ്കജവതീ മൌലിസ്രവന്തീക്ഷണം

കി�ഞ്ചാദഞ്ചിതബാലപല്ലവവതീ ജാതാ ജടാവല്ലരീ

ലാക്ഷാപാതവ�ശനസാന്ധ്യസുഷമാ സാന്ദ്രാ ച ചാന്ദ്രീ കലാ.”

ഗുരുവായുപു�രശ�സ്താത്രം

ഈ�ചറിയ കൃതിയിൽ മ�നാഹരങ്ങളായ പന്ത്രണ്ടു �ശ്ലാകങ്ങൾഅടങ്ങിയിരിക്കു

ന്നു. അവയിൽ നാലു �ശ്ലാകങ്ങൾഅടിയിൽ പകർത്തുന്നു:

“ശ്രുത്വാ നിരസ്താഖില�ദാഷ�മനം

ത്രി�ദാഷശാ�ന്ത്യ വയമാഗതാഃ സ്മഃ

അപി ത്വിദാനീം ഗുരുവായുനാഥം

സ്ഫുരച്ചതുർ�ദ്ദാഷമമും പ്രതീമഃ”
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“ചിത്രം ബ�തദമനിലാലയനാഥ! യത്ത്വം

നിത്യം ഗദാനുകലി�താപി ഗദാൻ ജഹാസി

യദ്വാ ന ചിത്രമരിണാനുഗ�താപി യത്ത്വം

�ത�നവ താവദരിസംഘമപാക�രാഷി.”

“ഭക്തൌ�ഘഷു ധൃതാദരാം ധൃതദരാ�മകത്രഹസ്താംബു�ജ

പദ്മാധാരണപദ്മധാരണലസദ്വക്ഷഃകരാം�ഭാരുഹാം

ആ�ത്താദഗ്രസുദർശനാമപശ�മർദ്ദുർദ്ദശനാമദ്ഭുത-

ച്ഛായാം കാമപി വായുമന്ദിരഗതാം ധ്യായാമി മായാമയീം”

“നഷ്ടാംഗപ്രസരാഃ പദക്രമകഥാഹീനാ നിലീനാഃ ക്വചി-

�ദ്വദാ �രാഗദശാം ഗതാ ഇവ പുരാ മീനാത്മ�കന ത്വയാ

�ദത്യ�ച്ഛദചികിത്സ�യവ നിതരാമുല്ലാഘതാം പ്രാപിതാഃ

പൂർണ്ണാംഗാഃ പ്രസരന്തി ഹന്ത! ഭുവ�ന വാതാലയാധീശ്വര!”

�ഗാശ്രീനഗരവർണ്ണനം

അതിദീർഗ്ഘമായ ഒരു ഗദ്യമാണു് �ഗാശ്രീനഗരവർണ്ണനം. “ഇഹ ഖലു ചരമജല

ധിപര�മാത്തുംഗതരംഗസംഘസമാസ്ഫാലന�ഘാഷഭീഷണതര” എന്നിങ്ങ�നയാ

ണു് അതു് ആരംഭിക്കുന്നതു്. “ശ്യാമധവള�ശാണരുചിദീപ്രതരകൂർപ്പാ�സരാപ്രപ

ദീനനി ഗുഹിതഗാത്രതയാ പ്രാവൃഡം�ഭാ�ദശ്ശരദം�ഭാ�ദസ്സന്ധ്യാം�ഭാ�ദശ്ച

സംഭൂയകുംഭിനീത�ല സംഭ്രമദ്ഭിരിവ ദൃശ്യമാ�നർന്നിതംബബിംബലംബിതക

രാളകരവാളതയാ ദന്ദശൂകഭീമരൂപചന്ദനദ്രുമായ മാണതുംഗപാണ്ഡുവിഗ്ര�ഹഃ

കുഞ്ജഗർഭദൃശ്യമാനപക്വപൃഥുല ഡാഡിമീഫലായമാ�നഃ കഞ്ചുകാന്തകിഞ്ചിദ�വ

ക്ഷണീയ വിപാണ്ഡുരവദനബിം�ബഃ പാരസീക�ലാ�കഃ” എന്നു �കാച്ചിയി�ല

�പാർത്തുഗീസുഭടന്മാ�ര കവി വർണ്ണിക്കുന്നു. അവിട�ത്ത പണ്യവീഥിയു�ട അപ

ദാനങ്ങ�ള പ്രശംസിക്കു�മ്പാൾ ഭട്ടതിരിക്കു് അത്യന്തം അഭിമതമായ �ശ്ലഷപ്ര�യാ

ഗത്തിനും പഴുതു കിട്ടുന്നു. “ക്വചന ലീലാവതീവിഹാ�ര ഷ്വിവ വരാടകാകണീപ

ണാദി�യാഗവി�യാഗഗണനസമുദു് �ഘാഷി�തഷു, കുഹചന തർക്കമാർ�ഗ്ഗഷ്വിവ

ബഹുതരമാന വ്യവഹാരശാലിഷു, കുത്രചിൽ സമാസശാ�സ്ത്രഷ്വിവാവ്യയീ ഭാ�വാ

ദഞ്ചിതബഹുവ്രീഹിസഹിതതൽ പുരുഷാദ്യധിഷ്ഠി�തഷു” ഇത്യാദി പങ്  ക്തികൾ

�നാക്കുക. ചില ഭാഗങ്ങൾ പദ്യഗന്ധികളാണു്. “പര്യന്തധരണിതലനിര്യന്ത്രണ

പ്രചലദതുല ബലസുഭടകുലസംരചിതചാരുതര�കളിസമരാ �ലാക കൌതൂഹലാ

പതിതസകലജനസഹമിളിത യുവതികുലകുചകലശപരിമൃദിതപരമാംഗപരമപ്ര

�മാദവശയുവപരിഷദവിരതപു�രാഗത വി�ശ�ഷ” എന്നും മറ്റുമുള്ള പങ്  ക്തികൾ

അതിനു് ഉദാഹരണങ്ങളാകുന്നു.

ഈ ഗദ്യത്തിൽത്ത�ന്ന �കാല്ലം 776 മുതൽ 790 വ�ര �കാച്ചിരാജ്യം ഭരിച്ചി
രുന്ന വീര�കരളവർമ്മമഹാരാജാവി�ന്റ ഒരു പ്രശസ്തി ഉൾ�പ്പടുന്നുണ്ടു്. “ക്ഷീരാം

ബുരാശിരിവാനന്ത�ഭാഗസുഖിതപുരു�ഷാത്തമ�സവിതഃ, ലവണാംബുരാശിരിവ

നിരവധിലാവണ്യമയസ്വരൂപഃ, യദുവംശ ഇവ ശൌര്യാലം ബ�നാഗ്ര�സനാശ്രിതഃ,

�ഹഹയ ഇവ കൃതവീര്യസംഭവാർജ്ജുനയ�ശാവിഭ്രഷിത ജനാർദ്ദന ഇവ നയന

മിതം ദ്വാദശാത്മമണ്ഡലമുദ്വഹൻ . . . മാടക്ഷിതിവ�രാ വീര�കരളനാമാവിജയ
�ത” എന്നതു് ആ പ്രശസ്തിയു�ട ഒരു ഭാഗമാണു്. വീര�കരളവർമ്മമഹാരാജാവു
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�കാല്ലം 779-ൽ തിരുവനന്തപുരത്തു ശ്രീപത്മനാഭസ്വാമി�ക്ഷത്രത്തിൽ �താഴുതു

കാണിക്കയിട്ടിട്ടുണ്ടു്. പ്രസ്തുതഗദ്യം അവിടുന്നു സ�ന്താഷപുരസ്സരം സ്വീകരിച്ചതായി

മഹാകവിത�ന്ന

“രചനാലലനാമുദ്യൽപദവിന്യാസ�കാമളാം

ഉരരീകൃതവാൻ ഹന്ത! രന്തും പ്രതിദിനം വിഭുഃ”

എന്ന �ശ്ലാകത്തിൽ �രഖ�പ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

മാടരാജപ്രശസ്തി

ഭട്ടതിരി മ�റ്റാരവസരത്തിൽ വീര �കരളമഹാരാജാവിനു കു�റ പദ്യങ്ങളും ഒരു

ഗദ്യവും നിർമ്മിച്ചുസമർപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അന്നുസാമൂതിരിപ്പാടുമായുള്ളയുദ്ധംപ്ര

മാണിച്ചു മഹാരാജാവു തൃക്കണാമതിലകത്തു താമസിക്കുകയായിരുന്നു. പദ്യങ്ങൾ

പതി�ന�ട്ടാളമുള്ളതിൽ നാ�ലണ്ണംഅടിയിൽ പകർത്താം:

“വിശ്വാലങ്കാരഭൂതസ്സ്വയമഭിരമ�സ

നന്വലങ്കാരമാർ�ഗ്ഗ;

നീതൌ കാവ്യപ്രകാശഃ പുനരപി ഭജ�സ

ചാരുകാവ്യപ്രകാശം;

�ത�നവം പൌനരുക്ത്യം ഭജസി യദധുനാ

രാജരത്നാംകുര ത്വം

തന്മ�ന്യ സാധു താവന്ന വര യമകതാ

മാദധാസി പ്രജാനാം.”

“ആചന്ദ്രാർക്കം ധരിത്ര്യാമിഹ പരിരമതാം

രക്തപദ്മാക്ഷവക്ഷഃ-

സദ്മാവാസാന�പക്ഷഃ സ്വയമുപഗതപ-

ദ്മാലയാലാളിതാത്മാ,

�സായം വിഷ്ഫൂർജ്ജദൂർജ്ജസ്വലഭുജമഹിമാ

ദുഷ്പ്ര�വശപ്രതീപ-

ക്ഷ്മാപവ്യുഹാടവീപാടനരഭസമഹാ-

പാടവീ മാടവീരഃ.”

“�ശ്വതാ�ദ്വതക�രണ താവകയശഃപൂ�രണ മാടപ്ര�ഭാ!

വർണ്ണാളീ വിവിധാപി നാമ ഭുവ�നഷ്വഹ്നായനിഹ്നൂയ�ത;

നി�ശ്ശഷഞ്ചപദം ത്വയാ ഖലുഹൃതം സദ്യഃ പ�രഷാമ�ഹാ

തസ്മാദ്വർണ്ണപദപ്രസംഗവില�യ പദ്യം കഥം ഗദ്യ�ത?”

“�ശ്വതീകുർവതി സർവതസ്ത്രിജഗതീം

ത്വൽകീർത്തിപൂ�രധുനാ

മാടക്ഷ്മാവര! സത്യമാപണജൂഷാം

ഭൂയാൻ വിഷാ�ദാദയഃ;

രത്നാനി സ്ഫടികീകൃതാനി;

കന�കസ്സംപ്രാപ്യ�ത രൂപ്യതാ;

യാതാ ച പ്രചുരാ ദുകൂലപടലീ
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ധൌതാംബരാഡംബരം.”

ഗദ്യത്തിൽനിന്നും ചിലപംക്തികൾകൂടി ഉദ്ധരിക്കാം: “ജയ ജയ ജയ യശഃപരിമ

ളപരിമിളദ�നകാനീകശത�സവിതത�മ, വിതത�മരുശൃംഗതുംഗഗാം�ഗയ�ഗാ

പുരവിരാജി�ത . . . ശാരദാം ബുധരശർവപർവതസുപർവനദീപ്രകാശാം, ദീപ
പ്രകാശാഞ്ചല സമാനാം, സമാനാം�ഭാജ�വരിസാധർമ്മ്യസന്തതസമുന്മീലിത

�കരവപ്രപഞ്ച�കാരകാം, ച�കാരകാംഗനാകുലാഭംഗസമ്മദകരീം, മദകരീന്ദ്രദ

ന്തപ്ര�രാഹസിതാം, ഹസിതാംബികാപതി കായ�ശാഭാം, യ�ശാഭാം പ്രതന്വാന,

പ്രതന്വാനമിതഭ്രൂ വല്ലിമാത്രനിയമിതകുരുകുരൂരകുന്തി കുന്തളമാളവസൌവീര�കരള,

വീര�കരള . . . ” ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പദത്തി�ല അന്തിമാക്ഷരങ്ങൾഅടുത്ത പദ

ത്തി�ല ആദിമാക്ഷരങ്ങളാക്കി രചിക്കുന്ന ഗദ്യത്തിനു ശൃംഖലാഗദ്യ�മന്നു �പർ

പറയുന്നു.

�ശലാബ്ധീശ്വരപ്രശസ്തി

ഇത്രമാത്രം ദീർഗ്ഘമല്ലാ�ത്താരുശൃംഖലാഗദ്യം അന്ന�ത്തസാമൂതിരിരാജാവി�ന

പ്പറ്റിയുമുണ്ടു്. അതാണു് �ശലാബ്ധീശ്വരപ്രശസ്തി എന്ന �പരിൽ അറിയ�പ്പടുന്നതു്.

“ജയ ജയ ജയ ലക്ഷ്മീനിവാസവല�ഭ! വല�ഭദനപ്രമുഖനിഖിലവൃന്ദാരകവൃന്ദസം

ഭാവിതപരാക്രമ, പരാക്രമ�ണാർജ്ജിതസാരഭുജദണ്ഡ, ദണ്ഡനീയജനമർദ്ദന നിർ

ദ്ദയഹൃദയാംബുജ, ദയാംബുജഹിമശീതളഹൃദയ, സഹൃദയ ജനമനഃപുണ്ഡരീകഷ

ണ്ഡചണ്ഡകര” എന്നിങ്ങ�നയാണു് അതി�ന്റ ഗതി.

മുക്തകങ്ങൾ

ഭട്ടതിരിയു�ട ഒറ്റ�ശ്ലാകങ്ങൾഅസം�ഖ്യയങ്ങളാണു് എന്നുപറഞ്ഞുവ�ല്ലാ. മാതൃക

കാണിക്കുവാൻഅവയിൽ ചിലതു ചുവ�ട പകർത്തുന്നു.

1 അമ്പലപ്പുഴശ്രീകൃഷ്ണൻ

“നാലം ബാലമൃഗീദൃശാം കുചതടാ-

ദ്വ്യാവർത്തിതും കുത്രചി-

ന്നാലം വാ സര�സഷു കാവ്യസരസാ-

ലാ�പഷ്വനാ�ലാചിതും

�ലാലം �മ ഹൃദയം തഥാപി ഗഗന-

�സ്രാതസ്വിനീസംഗിനം

�ലാലംബദ്യുതി�ലാഭനീയവപുഷം

ബാലം ബതാലംബ�ത.”

2 �വക്കത്തപ്പൻ

“ധാമാനി വ്യാഘ്രപുര്യാം പ്രകടിതനിജഭൂ-

മാനി നിത്യം പ്രപുഷ്യദ്-

ഗംഗാസംഗത്വരാണി, ക്ഷിതിധരസുതയാ

സാധുസംഗത്വരാണി,

ഏതാനി സ്ഫീതഫാ�ലക്ഷണദഹനശിഖാ-

ഗാഢലീഢസ്മരാണി,

വ്യാമൂ�ഢരസ്മരാണി, പ്രണതജനത�മാ-
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ഘസ്മരാണി, സ്മരാണി.”

3 �ചറുമന്നത്തുശിവൻ

“സ്ഥാണുസ്സന്നപി നന്വ�ഹാ! ബഹുത�ര-

ശ്ശാഖാശ�തർല്ലക്ഷ്യ�സ;

ദക്ഷധ്വംസക�രാപി വിശ്വഭര�ണ

ത്വം ദക്ഷഏവസ്വയം;

സർവ�ജ്ഞാപി ച ബാലമന്ദനില�യ

ലീലായ�സ; കിന്ന്വിദം

�വഷമ്യം ചരി�തഷു വിസ്ഫുരതി �ത

ഭൂ�തശ! �ന�ത്രഷ്വിവ.”

4 കുമാരനല്ലൂർ ഭഗവതി

“ഭാഷ�ന്ത ഭസ്മ�ലപം തവസിതഹസിത-

ച്ഛായ�മവ സ്മരാ�രഃ;

ഫാലം �ത നാകനദ്യാം പ്രതിഫലിതമ�ഹാ!

ബാലചന്ദ്രം വദന്തി;

നീലം �ത ബാഹുവല്ലീരുചിഭരമനിശം

ഗാഢകണ്ഠഗ്ര�ഹഷു

വ്യാലീനം തം കുമാരീപുരഗിരിതന�യ!

ഹാലമിത്യാലപന്തി.”

5 വടക്കുംകൂർ �ഗാദവർമ്മരാജാവു്

“ത്വദ്ധാമ്നാ കാഞ്ചനാദ്രൌ ദ്രവതി സുരഗണാഃ

പ്രാപുരാർത്താ വിരിഞ്ചം;

�സായം പ്രാ�ഗവ ശംഭും ശരണമുപഗതഃ

പങ്കജമ്ലാനിഖിന്നഃ;

ശംഭുഃ പ്ര�ഗവ യാ�താ രജതഗിരിവിനാ-

ശാകുലഃ പദ്മനാഭം;

�സാപി ക്ഷീരാബ്ധി�ശാഷാദവശമതിരഗാ-

ത്ത്വന്മനീഷാം വിശാലാം.”

6 സ്ത്രീചാടു

“ആസ്താം പീയൂഷലാഭസ്സുമുഖി! ഗരജരാ-

മൃത്യുഹാരീ പ്രസിദ്ധ-

സ്തല്ലാ�ഭാപായചിന്താപി ച ഗരളജൂ�ഷാ

�ഹതുരുല്ലാഘതായാഃ;

�നാ �ചദാ�ലാലദൃഷ്ടിപ്രതിഭയഭുജഗീ

ദഷ്ടമർമ്മാ മുഹു�സ്ത

യാ�മവാലംബ്യ ജീ�വ കഥമധരസുധാ-

മാധുരീമപ്യജാനൻ?”

7 �ശ്ലഷസുന്ദരമായ ഒരു ശൃംഗാര�ശ്ലാകം
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“നാരായണീയാ കരുണാ മ�നാജ്ഞാ

�സവാർത്ഥനീയാ സുര�താത്സുകാനാം

പു�ണ്യന ലഭ്യാ യദി ലഭ്യ�തഽസാ-

വസുവ്യ�യാപ്യുത്സവഏവ നൃണാം.”

ഇതു് അമ്പലപ്പുഴവച്ചുണ്ടാക്കിയ ഒരു �ശ്ലാകമാ�ണന്നു �കട്ടിട്ടുണ്ടു്.

8 �രാഗങ്ങ�ളാടു്

“�ഹ �രാഗാ നനു യൂയ�മവ സുഹൃ�ദാ �യർന്നിസ് �ഹാഹം കൃതഃ

കാവ്യാലംകൃതിതർക്ക�കാവിദസഭാ�യാ�ഗഷു �ഭാ�ഗഷു ച

�നാ �ചൽ കൃഷ്ണപദാരവിന്ദഭജനം �വദാന്തചിന്താമപി

ത്യക്ത്വാ ശ്വ ശ്വ ഇതി ഭ്രമാദഹര�ഹാ യാ�മ്യവ യാമ്യാം പുരീം.”

9 പുന്നത്തൂർ �കാട്ടയിൽ കൂടിയാട്ടത്തിന്നു കൂട്ടുകാർ വിളിച്ച�പ്പാൾ

“യഃ കൃത്വാ വിശ്വരംഗം രജനിയവനികം

�പ്രാജ്ജ്വലദ്ഭാനുദീപം

ശശ്വത്സന്തുഷ്ടസം�പ്രക്ഷകമഖിലജഗദ്-

ഭ്രാന്തിനാട്യം വിതത്യ

കർമ്മൌ�ഘാച്ചണ്ഡമാർദ്ദംഗികലയവശഗാൻ

വാസനാഗാനസക്താൻ

ജീവച്ഛാത്രാൻ മുകുന്ദസ്സ്വയമഭിരമ�ത

ക്രീഡയൻ �സാഽസ്തു ഭൂ�ത്യ.”

10 786 മിഥുനത്തിൽ ഭാരതപ്പുഴ കവി�ഞ്ഞാഴുകിയതി�നപ്പറ്റി

“നദീപുഷ്ടിരസഹ്യാ നു നഹ്യസാരം പ�യാജനി;

നിജാൽ കുടീരാൽസായാ�ഹ്ന നഷ്ടാർത്ഥാഃ പ്രയയുർജ്ജനാഃ.”

ഇതിൽ ‘നദീപുഷ്ടിരസഹ്യാ’ എന്ന ഭാഗം കലിദിന സൂചകമാണു്.

ചമ്പൂപ്രബന്ധങ്ങൾ

�കരളത്തിൽചാക്യാന്മാരു�ടയുംപാഠകന്മാരു�ടയുംകഥാപ്രസംഗപരിപാടിഅന്യ

ത്ര അദൃശ്യവും അതു�കാണ്ടു �കരളീയർക്കു ലഭിച്ചിട്ടുള്ള സംസ്കാരസമ്പത്തു് അത്യ

ന്തം മഹനീയവുമാ�ണന്നു മുമ്പു സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട�ല്ലാ. പുനംനമ്പൂരിയും മറ്റും മണി

പ്രവാളചമ്പുക്കൾ നിർമ്മിച്ച�പ്പാൾ അവയും �ഭാജചമ്പു മുതലായ സംസ്കൃതപ്രബ

ന്ധങ്ങൾക്കു പുറ�മ, അവർ പ്രവചനത്തിനായി ഉപ�യാഗിച്ചുതുടങ്ങിയിരിക്കണം.

എന്നാൽ അവരു�ട പ്ര�ത്യകാവശ്യത്തിനു�വണ്ടി നിർമ്മിതങ്ങളല്ലാത്ത അത്തര

ത്തിലുള്ള സംസ്കൃതകൃതികൾ�കാണ്ടു് അവർ�ക്കാ, മണിപ്രവാളകൃതികൾ�കാണ്ടു്

അന്ന�ത്തപണ്ഡിതന്മാർ�ക്കാ, പരിപൂർണ്ണമായസംതൃപ്തിക്കു മാർഗ്ഗമില്ലായിരുന്നു.

ആ ദശാസന്ധിയിലാണു് കുട്ട�ഞ്ചരി ഇരവിച്ചാക്യാർ ത�ന്റ പ്രിയസുഹൃത്തായ ഭട്ട

തിരി�യാടു ചാക്യാന്മാർക്കു കഥാപ്രസംഗത്തിനായി ഏതാനും സംസ്കൃതചമ്പുക്കൾ

രചിക്കണ�മന്നു് അ�പക്ഷിക്കുകയും ആ അ�പക്ഷ�യ അത്തരത്തിലുള്ള കാവ്യ

നിർമ്മിതിക്കുസർവഥാഅധികാരിയായ ഭട്ടതിരിആദരപൂർവംഅംഗീകരിക്കുകയും

�ചയ്തതു്. പ്രബന്ധസാമ്രാജ്യത്തിൽ രസം�കാണ്ടു രാമായണചമ്പുവിൽ �ഭാജനും,

ഉ�ല്ലഖം�കാണ്ടു ഭാരതചമ്പുവിൽ അനന്തഭട്ടനും, �ശ്ലഷം�കാണ്ടു നളചമ്പുവിൽ
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ത്രിവിക്രമഭട്ടനും, ഫലിതം�കാണ്ടു നീലകണ്ഠവിജയത്തിൽ നീലകണ്ഠദീക്ഷിതരും,

ഓ�രാ പ്രകാരത്തിൽഅധിരാജപദത്തിനു് അവകാശികളാ�ണങ്കിലും സർവപഥീ

നമായ ഉപാധി�കാണ്ടു തുലനം�ചയ്യുകയാ�ണങ്കിൽ ഭട്ടതിരി ആ വശ്യവചസ്സുക

�ള�യല്ലാം അനായാ�സന ജയിച്ചു് ആ സാമ്രാജ്യത്തിൽ ഏകച്ഛത്രാധിപതിയാ

യി പരിലസിക്കുന്നതു ഭാവുകന്മാർക്കു �പ്രക്ഷിക്കാവുന്നതാകുന്നു. മഹാകവിയു�ട

പൂർവമീമാംസാപാണ്ഡിത്യത്തിനു രാജസൂയവും, കവനകലാപാടവത്തിനു സുഭദ്രാ

ഹരണവും, നിരീക്ഷണവിചക്ഷണതയ്ക്കു് അഷ്ടമീചമ്പുവും, ഔചിത്യ�ബാധത്തിനു

ദൂതവാക്യവും മൂർദ്ധാഭിഷി�ക്താദാഹരണങ്ങളാണു്. ബാലഭാരതം, ഭാരതചമ്പു

എന്നീ രണ്ടു ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽനിന്നു ധാരാളമായും ശിശുപാലവധം, �വണീ സംഹാരം

മുതലായ ഇതരകൃതികളിൽനിന്നു് അവസരം �പാ�ലയും പല പ്രബന്ധങ്ങളിൽ

പദ്യഗദ്യങ്ങൾ കവി ഉദ്ധരിച്ചു�ചർത്തിട്ടുണ്ടു്. ഈ വിഷയത്തിൽ ഭട്ടതിരി പുനത്തി

�ന്റ രീതി�യ അനുകരിക്കുകയാണു് �ചയ്തിട്ടുള്ളതു്. ആ �ദാഷം തീ�ര ഇല്ലാത്തതു

നിരനുനാസികത്തിലും സുഭദ്രാഹരണത്തിലും മാത്രമാകുന്നു. രാജസൂയത്തിൽ�പ്പാ

ലും അതി�ന്റ അത്യല്പമായ ലാഞ്ഛനയുണ്ടു്. അനന്തരകാലികന്മാരായ കഥാപ്രവ

ക്താക്കളു�ട ഹസ്തലാഘവമാണു് അവയിൽ ചില �ശ്ലാകങ്ങളു�ട ആവാപത്തിനു

കാരണ�മന്നു സമർത്ഥിക്കാവുന്നതാ�ണങ്കിലും അത്തരത്തിൽ ഒരു സമാധാനം

സർവഘട്ടങ്ങളിലും സംക്രമിപ്പിക്കാവുന്നതല്ല. എന്നാൽ താദൃശമായ ഋണാംശ�മ

ല്ലാം തട്ടിക്കഴിച്ചു�നാക്കിയാലും അവ�ശഷിക്കുന്നതു മഹാ�മരുപ്രമാണമായ ഒരു

വാങ്മയസമ്പത്താ�ണന്നുള്ള തത്വം നാം ഒരിക്കലും മറന്നു�പാകരുതു്. ഭട്ടതിരി

ആദ്യമായി രചിച്ച പ്രബന്ധം ശൂർപ്പണഖാപ്രലാപമായിരിക്കാം. സുഭദ്രാഹരണ

വും ഇരവിച്ചാക്ക്യാർക്കു�വണ്ടി രചിച്ചതായാണു് ഐതിഹ്യം. നിരനുനാസികപ്ര

ബന്ധത്തി�ന്റ അർത്ഥം അ�ദ്ദഹം നിരനുനാസികമായിത്ത�ന്നയാണു് സദസ്യ

ന്മാർക്കു �ചാല്ലി�ക്കൾപ്പിച്ച�തന്നും അനുനാസികാതിപ്രസരത്തിനു പ്രസിദ്ധമായ

മലയാളഭാഷയിൽ അങ്ങ�ന ഒരു അത്ഭുതവിദ്യ കാണിച്ച അ�ദ്ദഹ�ത്ത ഭട്ടതിരി

ഉള്ളഴിഞ്ഞു് അഭിനന്ദിച്ചു എന്നും അതി�ല ‘ഹാ! ഹാ! രാക്ഷസരാജ! ദുഷ്പരിഭ

വഗ്രസ്തസ്യ ധി�ക്ത ഭുജാഃ’ എന്ന �ശ്ലാകത്തിൽ ‘ഭുജാഃ’ എന്നു കവി പ്ര�യാഗിച്ച

തു നിരനുനാസികത്വം പരിപാലിക്കുന്നതിനു�വണ്ടിയാ�ണങ്കിലും ‘�ജ്യഷ്ഠ! ഈ

ഭുജകൾ—�പൌരുഷമില്ലാത്ത�കകൾ’ എന്നു് അ�ദ്ദഹം മ�റ്റാരിക്കൽഅർത്ഥം

പ്രപഞ്ചനം�ചയ്ത�പ്പാൾ ‘ചാക്ക്യാ�ര! ഈഅർത്ഥം ഞാൻ കരുതിയതല്ല’ എന്നു

ഭട്ടതിരി പറഞ്ഞു എന്നും �കട്ടു�കൾവിയുണ്ടു്. ‘ഭുജാഃ’ എന്നു സ്ത്രീലിംഗത്തിൽ ‘ഭു

ജാൻ’ എന്നു പുല്ലിംഗത്തി�ലന്ന�പാ�ല പ്ര�യാഗിക്കാമ�ല്ലാ. സുഭദ്രാഹരണം

എഴുതിയ ഏടു് ആ ചാക്ക്യാരു�ട പക്കൽനിന്നു് ഇരിങ്ങാലക്കുട അമ്പലത്തിൽവച്ചു്

ആ�രാ �മാഷ്ടിച്ചു�കാണ്ടു �പാകയാൽ തദനന്തരം അവി�ട കൂത്തും കഥാപ്രസം

ഗവും ഇല്ലാ�തയായി എന്നു പഴമക്കാർ പറഞ്ഞുവരുന്നു. അതി�ന്റ സൂക്ഷ്മസ്ഥിതി

അവിജ്ഞാതമാണു്.

ഭട്ടതിരിയു�ട പ്രബന്ധങ്ങളി�ല കാവ്യ�ശലി

ചില പദ്യഗദ്യങ്ങൾആദ്യമായി ഉദ്ധരിക്കാം.

1 യുധിഷ്ഠിരൻ ഏകചക്രയി�ലബ്രാഹ്മണ�നാടു്

“ധർമ്മാൽ ഖ്യാതത�മ ദ്വിജാധിപകു�ല ജാ�താഹ�മഷാ ച �മ

മാതാ, പാവനജന്മതാമഭിവഹൻ ന�ന്വഷ �മ �സാദരഃ,
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കിഞ്ചാഖണ്ഡലസൽപ്ര�മാദജന�കാ ഭ്രാതാ മമായം പ�രാ,

നാസ�ത്യാദിതമത്ര വിദ്ധി സഹജദ്വന്ദ്വം മ�മതാവപി.” (പാഞ്ചാലീസ്വ

യംവരം)

കവി �ശ്ലഷപ്ര�യാഗം�കാണ്ടു് ഈ �ശ്ലാകത്തിൽ ധർമ്മപുത്രരു�ട സത്യസന്ധത

എങ്ങ�ന പരിപാലിക്കുന്നു എന്നു �നാക്കുക. �ചമ്പക�ശ്ശരി രാജാവു് ഇതി�ല

‘നാസ�ത്യാദിത’പദത്തി�ന്റ സ്വാരസ്യം കണ്ടു് ആനന്ദപരവശനായി ഭട്ടതിരിക്കു

രണ്ടു�കക്കും വീരശൃംഖലസമ്മാനിച്ചുവ�ത്ര.

2 പാഞ്ചാലനഗരം

“സമ്മൃ�ഷ്ടാൽഫുല്ലപുഷ്പാവലിഖചിതമഹാ-

ചത്വരാം സത്വരാണാം

ഗച്ഛന്തീനാം വധൂനാം മുഖരിതകകുഭം

മഞ്ജുമഞ്ജീരനാ�ദഃ

സ്ഫായദ്�ഭരീനിനാദാം വിവിശുരഥ പുരീം

താമുദഞ്ചൽപതാകാ-

പൂരാമാരബ്ധനാനാനടവരപടലീ-

താണ്ഡവാം പാണ്ഡ�വയാഃ.” (പാഞ്ചാലീസ്വയംവരം)

3 ശ്രീകൃഷ്ണ�ന്റ �കാപം

“താവ�ദ്ദവസ്യ �ദഹാജ്ഝടിതി പടുതടിൽ-

�കാടിവൽ താഡിതാക്ഷഃ

സംഹാ�രാന്നിദ്രരുദ്രസ്ഫുടനിടിലശിഖി-

ജ്വാലജാലപ്രകാശഃ

കല്പാന്തക്രൂരസൂ�രാൽകരകിരണസമാ-

ഹാര�ഘാരസ്സമന്താ-

ദാരുന്ധാനസ്സഭാം താം നിരപതദതുലഃ

�കാപി �തജസ്സമൂഹഃ.” (ദൂതവാക്യം)

4 അർജ്ജുന�ന്റ വിരഹതാപം

“താവന്നീലനിരന്തരാ ജലധരാ ഹൃദ്യാശ്ച വിദ്യുല്ലതാ

ഹാസാ നൂതനമാലതീസുമനസാം �കകാരവാഃ �കാമളാഃ

ഏ�കകം സ്മരയന്തഏവ ദയിതാമിന്ദ്രാത്മജസ്യാഭവ-

ന്നാശ്വാസായനു, �ലാഭനായനു, പുനസ്താപായ �മാഹായ വാ?” (സുഭ

ദ്രാഹരണം)

5 കു�ചല�ന്റ പ്രത്യാഗമനം

“പ്രാംശുപ്രാസാദപാളീശിഖരപരിലസ-

ത്തുംഗരൂപീശിഖാഗ്ര-

പ്രത്യുപ്താനർഗ്ഘരത്നപ്രസരദുരുഘൃണി-

�ശ്രണി�ശാണീകൃതാശം

ആശ്ചര്യാ�ദ്വതമക്ഷ്ണാം കിമപരമപര-

ദ്വാരകാകാരമാരാ-

ദാത്മാഗാരം പ്രപശ്യൻ കിമിദമിതി പരാ-
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മാപ ചിന്താം ദ്വിജന്മാ.” (കു�ചലവൃത്തം)

6 �ദവസ്ത്രീകളു�ട ഗാനം

“ചതുർമ്മുഖനിതംബിനീകരത�ലാല്ലസദ്വല്ലകീ-

നിനാദമധുരാ സുധാരസഝരീധുരീണസ്വരാഃ

വി�രജുരതി�പശലം വികചമല്ലികാവല്ലരീ-

മരന്ദരസമാധുരീസരസരീത�യാ ഗീതയഃ” (അഷ്ടമീചമ്പു)

7 ത്രയീ�ദവിയു�ട അപഹരണം

“ഉദ്യത്താരാഭിരാമാം വിധിമയവദനാ-

ലക്ഷ്യകാമാനുബന്ധാം

�സായം പ്രൌഢാർത്ഥവാദപ്രചയകചഭരാം

ചാരുമന്ത്രാനുലാപാം

ഗുഢാ�ദ്വതപ്രകാശാത്മകഗുരുജഘനാ-

മുല്ലസൽപാദ�ശാഭാ-

മാപൂർണ്ണാംഗീം ത്രി�വദീസുദൃശമപഹരൻ

പൂർണ്ണകാ�മാ ബഭൂവ.” (മത്സ്യാവതാരം)

8 ജാബവാൻ

“കുപ്യന്നക്തഞ്ചരാധീശ്വരഭുജനിവ�ഹാ-

ത്സൃഷ്ടനാനാവിധാസ്ത്ര-

�ശ്രണീ�ഘാരപ്രഹാരവ്രണകിണകഠിനീ-

ഭൂതവിസ്തീർണ്ണവക്ഷാഃ

അദ്രീ�ന്ദ്രാദഗ്രവർഷ്മാ മുഖകുഹരപരി-

സ്പഷ്ടദംഷ്ട്രാകരാളഃ

പ്രാപൽ പന്ഥാനമ�ക്ഷ്ണാരസുരവിജയിന-

സ്തൽക്ഷണാദൃക്ഷരാജഃ.” (സ്യമന്തകം)

9 ശിവ�ന്റ ഭൂതഗണങ്ങൾ

ആ�രാപ്യാരൂഢ�ശാഭം വൃഷഭപരിവൃഢം

ഭൂഷിതാം ഭൂഷ�ണൌ�ഘർ-

ന്നിന്യുസ്താം മന്യുശാലാം ത്രിപുരഹരപരീ-

വാരസംഘാ വിശങ്കാഃ

ഹസ്തപ്രാന്താവസജ്ജഡ്ഡമരുഡുമുഡുമു-

ധ്വാനനിത്യാനുഷക്ത-

സ്പർദ്ധാനിസ്തന്ദ്രനിര്യദ്ഘനതരവദന-

ധ്വാനരുദ്ധാഖിലാശാഃ.” (ദക്ഷയജ്ഞം)

10 ദത്താപഹാരം

“മാ ഹരത മാ ഹരത �മാഹരതചിത്താ

ബ്രഹ്മധനമുന്മഥനമുന്നതഗതീനാം

വിപ്രജനവിപ്രകൃതിരപ്രതിമ�ദാഷാ

ക്ഷിപ്രമിഹ കല്പയതി വിപ്രിയസമൂഹാൻ.” (നൃഗ�മാക്ഷം)
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ഈ പ്രബന്ധങ്ങളി�ല ഗദ്യങ്ങളും പദ്യങ്ങൾ�പാ�ലത�ന്ന പ്രസന്നമധുരങ്ങ

ളും പ്രൌഢഗംഭീരങ്ങളുമാകുന്നു. രണ്ടുദാഹരണങ്ങൾമാത്രം ചുവ�ട �ചർക്കുന്നു:

മത്സ്യരൂപനായ വിഷ്ണുവി�ന്റ വളർച്ച

“തതശ്ചതൂലജാലനിപതിതബാലസ്ഫുലിംഗഇവ,തരുണീജനഹൃദയാംകുരിതദുർല്ലഭരാഗാംകുര

ഇവ, സുമതിജനഹൃദയനിഹി�താ പ�ദശ�ലശ ഇവ, താർക്കികയൂഥവിനിഹിതവിവാദ

ലവ ഇവ, സജ്ജനസമാചരിതദുശ്ചരിത�ലശ ഇവ, പിശുനമുഖനിഹിത നിഗുഢവൃത്ത

ഇവ, നി�മഷമാ�ത്രണനിരവധി പരിവർദ്ധമാ�ന” (മത്സ്യാവതാരം)

ഭദ്രകാളി

“യത്ര ച വൃത്രാരിമണിശകലവിശദവർണ്ണയാ, മണ്ഡലിതകുണ്ഡലിഗണവിരചിത

കുണ്ഡലമണ്ഡിതകർണ്ണയാ, അതിവികടമകുടതടവിലസദചണ്ഡഭാനുഖണ്ഡയാ,

മുണ്ഡമാലാഷണ്ഡകൃതമണ്ഡയാ, അതിധവളരുചിരവിലസദരാള കരാളദംഷ്ട്രായുഗ

ളഭീഷണവക്ത്രയാ, മധുമദാ�ഭാഗപരിഘൂർണ്ണമാനവർത്തുളാരക്ത�നത്രയാ, അതി

ബഹളരുധിരധാരാസിക്തഗാത്രയാ, അരാളകരാളകരവാളധാരാവിദാരിതദാരു

കാസുരഗളഗളിതബഹള�ശാണിതഭരിതപൃഥുലപിചണ്ഡചണ്ഡയാ, അതി�ഘാര

തരാട്ടഹാസത്രുടിതജഗദണ്ഡയാ, സകലഭയനിവാരിണ്യാ, ഭക്തജനചിത്തരംഗ

വിഹാരിണ്യാ, ഭവജലധിതാരിണ്യാ. നിഖിലദുരിതഹാരിണ്യാ, ത്രിശൂലധാരിണ്യാ,

സകലാസുരനാശകാരിണ്യാ, ചടുലകടാക്ഷവിഗളദമൃതപാതകാരുണ്യാമൃതധാരി

ണ്യാ. സതതപരിപാലിതത്രിജഗത്യാ, ഭഗവത്യാ, ഭദ്രകാള ്യാ” ഉക്തിപ്രത്യുക്തിക

ളും സ്തുതിവാക്യങ്ങ�ളന്ന�പാ�ല നിന്ദാവാക്യങ്ങളും രചിക്കുന്നതിനു ഭട്ടതിരിക്കുള്ള

പ്രാഗല്ഭ്യം അസാധാരണമാ�ണന്നുതാ�ഴ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ഉദാഹരണങ്ങളിൽ

നിന്നു സ്പഷ്ടമാകുന്നതാണു്. താൻ ഭീഷ്മ�രാടും സഹ�ദവ�നാടും ആ�ലാചിച്ചതിനു

�മലാണു് ശ്രീകൃഷ്ണ�ന അഗ്രപൂജയ്ക്കായി വരിച്ച�തന്നു ധർമ്മപുത്രൻ പറഞ്ഞതിനു

ക്രുദ്ധനായ ശിശുപാലൻ പറയുന്ന മറുപടി �നാക്കുക:

“ധിക് പാണ്ഡുപുത്രചരിതംസ്ഥവിരപ്രമാണം

ബാലപ്രമാണമപി കഷ്ടമ�ഹാ വിനഷ്ടം

�ഹ! ധർമ്മജ! ദ്രുപദജാമപി പൃച്ഛ കാര്യം

നാരീപ്രമാണമപി �തസ്ത്വിഹ രാജ്യതന്ത്രം”

ഭഗവാ�ന അതിരുകവിഞ്ഞു്, ആ പാപി അടിയിൽ കാണുന്ന വിധത്തിൽ അധി

�ക്ഷപിക്കുന്നു:

“പ്രാ�ഗവാസൌ വിസാരഃ ക്വചിദസുരവ�ധ

ഹീനസൌകര്യഖിന്നഃ

സ്തംഭം പ്രാപ്തഃ കഥഞ്ചിദ്വ്യദലയദപരം

സർവദം തു ന്യബധ്നാൽ

മുന്യാത്മാ വീരഹത്യാം വ്യധിത നിരവധിം

സ്വസ്യ ദാരാന�ദാഷാ-

നത്യാക്ഷീദ്രാഘവാത്മാ ഹരിചരിതമ�ഹാ

സർവ�മവാഭിരാമം!

സ്ത്രീ�ഘ്നാ �ഗാ�ഘ്നാ ഗുരുഘ്നഃ ഖഗഫണിഭിദധാ-
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ന്നാകുമാത്രം കിലാദ്രിം

പര്യാസ്ഥദ്ദാരുമാത്രം ശകടമരമയ്ദ്

�ഗാപികാ ഗവ്യ�മാഷീ

ബ്രഹ്മണ്യം മാഗധം തം മുഹുരപഹൃതവാം-

സ്തദ്ഭയാദ്ദാശ�ദശാ-

നാതിഷ്ഠ�ദ്ദഷ്ടി �ലാകാന്മണിമമുഷദ�ഹാ

സ്തൌഷി �ദാഷാന�ശഷാൻ.”

“ഷണ്ഡത്വാൽ ബ്രഹ്മചര്യച്ഛലഭൃൽ” എന്നും മറ്റുമാണു് സകല ജനസംപൂജ്യനായ ഭീ

ഷ്മ�രപ്പറ്റിയുള്ളഅവ�ഹളനം. കിരാതത്തിൽ �വഷച്ഛന്നനായ ശിവൻഅർജ്ജുന

�ന

“മ�ദ്ധ്യരാജസഭം ഹ�ഠന, ഭവതാമ�ഗ്ര നനു �പ്രയസീം

പത്നീം ഹന്ത! — നമശ്ശിവായ— രിപുഭിസ്താവത്തഥാ �ക്ലശിതാം

�നത്രാഭ്യാമവ�ലാകയൻ യദഭവസ്തൂഷ്ണീം ത�താജ്ഞായ�ത

വിക്രാന്തിസ്തവ താദൃ�ശാ യദി യശ�സ്ത്ര�ലാക്യമാക്രാമതി”

എന്നു പുച്ഛിക്കുന്നു. അതിനപ്പുറം താൻ ആരാധിക്കുന്ന ശ്രീപര�മശ്വര�ന “�ഛ

ത്താ ബ്രഹ്മശിരഃ ശ്മശാനവസതിർദ്ദക്ഷാധ്വരധ്വംസ�കാ ഭൂത�പ്രതപതിഃ” എന്നും

മറ്റും ഭർത്സിച്ച�പ്പാൾ �കാപം സഹിക്കുവാൻ പാടില്ലാ�തആക്ഷത്രിയവീരൻ

“�ര �ര മാംസികപാശ? യത്ത്വമധുനാ ചന്ദ്രസ്യ വന്ദ്യംകുലം സാക്ഷാന്നി

ന്ദസി, ഗർവ�സ യദപി നഃ. സർവന്ത�ദതൽ സ�ഹ; യ�ത്ത്വവം ത്രിപു

രദ്രു�ഹാ ഭഗവതഃ കുത്സാം വിധ�ത്സതരാം തച്ഛ്�റാതാരമ�ഹാ ധിഗദ്യ

ബത മാം ധിഗ്ഗാണ്ഡിവം ധിക്ശരാൻ.”

എന്നു മറുപടി പറയുന്നു.

യദുവംശവിനാശത്തിനു കാരണമായിത്തീർന്ന സാത്യകിയും കൃതവർമ്മാവും

തമ്മിലുള്ള ശണ്ഠ ഭട്ടതിരി എങ്ങ�ന വർണ്ണിക്കുന്നു എന്നു കാണിക്കാം. അ�ദ്ദഹ

ത്തി�ന്റ വാദപ്രതിവാദ പ്രപഞ്ചനത്തിനു് അ�താരു മകു�ടാദാഹരണമാകുന്നു.

കർണ്ണാർജുനയുദ്ധമാണു് പ്ര�മയം.

സാത്യകി

“അ�ന്യാ�ന്യാത്സൃഷ്ട�ഘാരപ്രഹരണശിഥിലീ-

ഭൂതയൌധാംഗനിര്യ-

ന്മാംസാസൃക്പങ്കമജ്ജദ്ദ്വിരദവരഘടാ-

മുക്തഭീൽകാരഭീമം

ഉദ്യന്നാനാസ്ത്ര�തജഃപ്രസരകപിശിത-

ക്ഷ്മാതലാശാവകാശം

ജന്യം കർണ്ണാർജ്ജുനീയം തവ മനസി പരി-

സ്പന്ദ�ത നന്വിദാനീം?”

കൃതവർമ്മാവു്

“ശക്ര�സ്യകസ്തനൂജസ്സകലസുരപ�ത-

�സ്തജസാം ഭർത്തുരന്യഃ

ശി�ഷ്യാ �ദ്രാണസ്യ കശ്ചിൽ പ്രസൃമരയശ�സാ
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ജാമദഗ്ന്യസ്യ ചാന്യഃ

ബിഭ്രദ്ഗാണ്ഡീവ�മ�കാ ധനുരധികദൃഢം

കാളപൃഷ്ഠം തഥാന്യ-

സ്തുല്യൌ താ�വവ വീ�രൌ ഭുവി കഥമന�യാ-

സ്സംഗരം വിസ്മരാമഃ?”

സാത്യകി

“ഏകസ്സൂനുഃ പൃഥായാസ്ത്രിഭുവനവിദിതഃ

കിന്ന രാധാസു�താന്യഃ

കൃഷ്ണ�സ്യ�കാ വയ�സ്യാ ബത പുനരപര-

സ്തസ്യ രാജ്ഞഃ കുരൂണാം;

ഏ�കാ �ലാ�ഭ പ്രസാദാൽസദസി നിജഗു�രാ-

രാശിഷം ശാപമന്യ; -

സ്തുല്യൌ തൌ പാർത്ഥകർണ്ണൌ യദി നിയതമുഭൌ

ഹംസകാകൌസമാനൌ.”

കൃതവർമ്മാവു്

“ജാനാമി പാർത്ഥം ഭവ�താ ഗുരും തം;

ജാനാമി തദ്ബാഹുബലഞ്ചകൃത്സ്നം;

കി�ന്തന കർമ്മപ്രഥിതം ജഗത്യാം

കു�ണ്ഡനഷ�ണ്ഡനകൃതം ജളാത്മൻ?”

സാത്യകി

“ആസ്താം പാഞ്ചാലപുത്രീപരിണയപടിമാ

ഖാണ്ഡവാരണ്യദാഹ-

ക്രീഡാ വാസ്താം പ്രശസ്തം തദപി പശുപ�ത-

രർച്ചനം ചാപ�കാട്യാ

ധിക്കൃത്യാ�ശഷവൃഷ്ണീനപി ച ഹലധരം

തത്സ്വസാ മാധവീ സാ

�ത�ന�കനാഹൃതാ പ്രാകു് പൃഥുലഭുജബലഃ

കുത്ര യാതസ്തദാ ത്വം?”

ഇങ്ങ�ന വഴക്കു് ഒന്നി�നാന്നു മൂക്കുന്നു. അർജ്ജുനൻ മാധവി�യ �മാഷ്ടിക്കുകയല്ല

�യാ �ചയ്ത�തന്നുകൃതവർമ്മാവു്;അല്ലല്ല, �മാഷ്ടിച്ചതുപശുക്ക�ളയാ�ണന്നുംഅതു

�ചയ്തതു വിരാടരാജ്യത്തിൽനിന്നു കർണ്ണനാ�ണന്നും സാത്യകി. അല്ലല്ല, അവി�ട

യുദ്ധഭൂമിയിൽ �ചന്നിരുന്ന കൌരവരാജസ്ത്രീകളു�ട ഉടുപുടവകളാണു് �മാഷ്ടിച്ച�ത

ന്നും അതു �ചയ്തത് ബൃഹന്നളയാ�ണന്നും കൃതവർമ്മാവു്. അങ്ങി�ന വാഗ്വാദം

�കാടുമ്പിരി�ക്കാണ്ടുകൃതവർമ്മാവു് ഉത്തരം മുട്ടിയ�പ്പാൾ

“തത്ത്വാ�ന്വ�ഷ വിമുഖമനസാം ത്വാദൃശാം വാക്പ്രപ�ഞ്ചർ-

വാചാലാനാമധിഗതജയാഃ �കവലം പാണ്ഡുപുത്രാഃ”

എന്നുസാത്യകിയു�ട മുഖമുദ്രണം�ചയ്യാൻശ്രമിക്കുകയുംഅ�താടുകൂടി അടിവീഴുക

യും �ചയ്യുന്നു.
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342 അദ്ധ്യായം 28. സംസ്കൃതസാഹിത്യം (തുടർച്ച)

വ്യാകരണശാസ്ത്ര�ത്ത അവലംബിച്ചു് അനവധി സ്വാരസികതമങ്ങളായ �ശ്ല

�ഷാക്തികൾ ഭട്ടതിരി പ്രസ്തുത പ്രബന്ധങ്ങളിൽ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അവയിൽ ചില

തു് അടിയിൽ പകർത്താം. ഏഴാമ�ത്ത �ശ്ലാകത്തിൽ മീമാംസാപാണ്ഡിത്യമാണു്

സ്ഫുരിക്കുന്നതു്.

1 അത്യദ്ഭുതമിദം മ�ന്യ യദസൌ മഗധാധിപഃ

സ്ത്രീ�ഹതും ചാപമാശ്രിത്യാപ്യദന്തത്വമു�പയിവാൻ. (പാഞ്ചാലീസ്വയംവ

രം)

2 ശ�ല്യാപി തച്ചാപലതാമു�പത്യ

�നാദ്ധർത്തുമ�പ്യഷ തദാ ശശാക;

തഥാപി ചിത്രം സമദർശി തസ്മിൻ

കാചിന്മഹാചാപലതാ ജനൌ�ഘഃ. (ടി)

3 �തനാകുലാംഗം പതതാ തദാനീം

പ്രദർശിതാ യദ്യപി ശൌര്യഹാനിഃ

തഥാപ്യ�ഹാ തസ്യ മനസ്വി�ലാക-

സ്തൽ കർമ്മ ശൌര്യാഹിത�മവ �മ�ന. (ടി)

4 കർ�ണ്ണന പാർത്ഥായ വികൃഷ്യ മുക്താ

അപാർത്ഥപാതാ വിശിഖാ ബഭൂവുഃ

പാർ�ത്ഥന ചാകർണ്ണവികൃഷ്ടമുക്താഃ

കർ�ണ്ണ നി�പതുസ്സുദൃഢം ശരൌഘാഃ. (പാഞ്ചാലീസ്വയംവരം)

5 �യഷാമയം ശാശ്വതി�കാ വി�രാധ-

�സ്തഷാമ�ഹാ! ദ്വന്ദ്വസമുത്സുകാനാം

ദ്രാ�ഗകവദ്ഭാവമസൌ വിധാസ്യ-

ന്ന�ന്ധാ നൃപശ്ശാബ്ദികവദ്ബഭാ�സ. (ടി)

6 ബലഭദ്രാവ�ലാ�കന കൃതാർത്ഥാ ഭിക്ഷുതാധുനാ

കിം വാസുഭദ്രാധിഗ�മാ ന ചിരാ�ന്മ ഭവിഷ്യതി? (സുഭദ്രാഹരണം)

7 ഇത്ഥമയമംഗവിസ്തൃതിമതി�ദശവ്യാപ്തിമഖിലബാധഞ്ച

പ്രഥയഞ്ഛഫരസ്വാമീ ശബരസ്വാമീവ ലക്ഷി�താ �ലാ�കഃ. (മത്സ്യാവ

താരം)

8ഝഷാശ്രിതാം വശായാതാം പ്രത്യാഹാരാവലീമിവ

നാവമാരുഹ്യ �ത �ചരുശ്ശബ്ദതന്ത്രഇവാംബുധൌ. (ടി)

9 ഗു�ണർഗ്ഗണാ�ഢ്യസ്സുഗുണാത്മ�കഃ കൃ�താഽ-

പ്യതീവ മു�ഖ്യാഽജനി �ഭാജ്യസഞ്ചയഃ

കൃ�താപി സവ്യഞ്ജനസന്ധി�കാവി�ദർ-

ബഭാര സാധുസ്വരസംഹി�താദയം. (രാജസൂയം)

“മാ�ദ്രയാമര�സന്ധവാവനിപതീൻകത്രീനിമാൻ ധിക്തമാ-

മത്രാഗ്രീയസമർഹണം ധകിദസൽപാ�ത്ര ച കാ�ത്രയകം

സൂരിമ്മന്യതമാൻ ഗതാനുഗതികാൻ ധിങ്നാരദാദീൻ മുനീൻ

�യഽമീ �മാമുദതീഹ വാരിധിനികാ�യ്യഽസ്മിൻ പ്രണാ�യ്യഽർച്ചി�ത”

തുടങ്ങിയ പദ്യങ്ങളിൽ അ�ദ്ദഹം പ്രകടീകരിച്ചിട്ടുള്ള വ്യാകരണാദി ശാസ്ത്രപാണ്ഡി

ത്യം ആ�രയും ആശ്ചര്യപരതന്ത്രരാക്കുവാൻ മതിയാകുന്നതാണു്. “ഏകശ്ശബ്ദസ്സ

മ്യഗ്ജ്ഞാതസ്സുഷ്ഠു പ്രയുക്തഃസ്വർ�ഗ്ഗ �ലാ�ക കാമധുഗ്ഭവതി” എന്ന മഹാഭാഷ്യ
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കാര�ന്റ മതംഅംഗീകാര്യമാ�ണങ്കിൽ പരസ്സഹസ്രം പദങ്ങൾഅത്തരത്തിൽപ്ര

�യാഗിച്ചിട്ടുള്ള ഭട്ടതിരിക്കു്എത്ര�മൽസ്വർഗ്ഗസുഖംആപദങ്ങൾനല്കിയിരിക്കയില്ല.

ഭട്ടതിരിയു�ട ഭൂമിശാസ്ത്രജ്ഞാനത്തിനു രാജസൂയത്തി�ല “പാണ്ഡ്യഃ പാടീരകൂടാൻ

മരിചപുരുചയാൻ �കരളഃ” എന്ന �ശ്ലാകം സാക്ഷി നില്ക്കുന്നു. ആ മഹാമഹത്തിന്നു

പാണ്ഡ്യരാജാവു ചന്ദനവും �കര�ളശ്വരൻ നല്ലമുളകുമാണ�ത്ര ഉപായനീകരിച്ചതു്.

പല�പ്പാഴും ഒ�രാറ്റവി�ശഷണം�കാണ്ടുമഹാകവിപ്രകൃതത്തിനു്അനിർവചനീയ

മായ ഔജ്ജ്വല്യം ഉളവാക്കുന്നു. ശിശുപാല�ന ‘രുക്മിണീകുചപദാങ്കി�ത മാധ�വാ

രസി ശരംകിരൻ’എന്നുവർണ്ണിക്കുന്നമഹാകവിയു�ട മർമ്മജ്ഞതയ്ക്കുആരുത�ന്ന

അഞ്ജലീബന്ധം �ചയ്യുകയില്ല? �കവലമായ മാധ�വാരസ്സി�നാടല്ല �ചദിരാജാവി

നു �ക്രാധം; പി�ന്ന�യാ? അതുതാൻ പാണിഗ്രഹണം �ചയ്യാൻആറ്റു �നാറ്റിരുന്ന

രുക്മിണിയു�ട കുചപദത്താൽഅങ്കിതമാകുകനിമിത്തമാണു്.

പ്രബന്ധങ്ങളി�ല കഥാവസ്തു

ഇതിഹാസാന്തർഗ്ഗതങ്ങ�ളാ പുരാണാന്തഃപാതിക�ളാ അല്ലാത്ത കഥകൾ ഭട്ടതി

രിവള�ര അപൂർവ്വമായി മാത്ര�മ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളു. ഒരു ദ്രുതകവിതയായ സ്വാഹാ

സുധാകരത്തി�ല പ്രതിപാദ്യം�പാലും സ്വക�പാലകല്പിതമല്ല. അഷ്ടമീചമ്പുവും

�കാടിവിരഹവും മാത്ര�മ ഈ സാധാരണനിയമത്തിനു വ്യത്യസ്തമായി കാണുന്നു

ള്ളു. �വക്കത്തു �പരുംതൃ�ക്കാവിൽ �ക്ഷത്രത്തിൽആ�ഘാഷിച്ചുവരുന്ന വൃശ്ചിക

മാസത്തി�ല അഷ്ടിമീമ�ഹാത്സവ�ത്ത അധികരിച്ചു രചിച്ചിട്ടുള്ള അതിമധുരമായ

ഒരു പ്രബന്ധമാണു് അഷ്ടമീചമ്പു. ശൃംഗാര�കതുവി�ന്റ പുത്രനായ സംഗീത�ദശി

ക�നന്ന വിദ്യാധരൻ �ദ�വന്ദ്ര�ന പ്രസ്തുത മ�ഹാത്സവം വർണ്ണിച്ചു�കൾപ്പിക്കുന്നു

എന്നാണു് മഹാകവിയു�ട ക�ഥാപക്രമം. “ഭസ്മനി�ഷധം” എന്നു �ശവമതദൂ

ഷകമായി ഒരു ഗ്രന്ഥം ഭട്ടതിരി നിർമ്മിച്ചു എന്നും തന്നിമിത്തം ഉദര�രാഗത്തിനു

വി�ധയനായി എന്നും അതി�ന്റ ഉപശാന്തിക്കു�വണ്ടിയാണു് പ്രസ്തുത കൃതി രചിച്ച

�തന്നുംചിലർപറയുന്നതുയുക്തിയുക്തമായി �താന്നുന്നില്ല. ഭസ്മനി�ഷധംകണ്ടുകി

ട്ടുന്നതുവ�ര അത്തരത്തിൽ ഒരുഐതിഹ്യം വിശ്വസിക്കുവാൻ മനസ്സു വരുന്നുമില്ല.

ഭട്ടതിരി അഷ്ടമീമ�ഹാത്സവം സന്ദർശിച്ച കാലത്തു് അവി�ട വാണിജ്യത്തിനായി

വന്നു�ചർന്നിരുന്ന �ചട്ടിക�ള ഇങ്ങ�ന വർണ്ണിക്കുന്നു:

“ . . .അതിസൂക്ഷ്മതരധവളതരാംബരനിർമ്മി�താഷ്ണീഷപ�ടഃ,അതിസുഭഗപടീരവി
രചി�താർദ്ധ്വപുണ്ഡ്രമണ്ഡിത ഫാലസ്ഥ�ലഃ, കർണ്ണാവലംബിതസുവർണ്ണകുണ്ഡല

രത്നഗണ �ശ്രണീകിരണച്ഛുരണാരുണക�പാലമൂ�ലഃ, പരിസരദംഗുലീയകരത്നമ

യൂഖതല്ല�ജാല്ലസിതകരപല്ല�വഃ, സർവാംഗീണപ്രസൃമരഘനസാരമൃഗമദാദിബ

ഹളാ�മാദവിഭവ വിശദവ്യാഖ്യാതനിരതിശയസൌഖ്യാനുഭൂതിഭിഃ, പ്രഥമം ദൃഷ്ടിതുല

�യവ�ക്രതാരംജനംതുലയിത്വാപശ്ചാത്തദീപ്സിതംദ്രവിണംതുലാമാ�രാപയദ്ഭിഃ,

‘അയി ഭദ്ര! ഇതസ്താവദാഗമ്യതാം; അസ്മാദൃശാമാപണസ്ഥലീ കിമപി സനാഥീക്രി

യതാം; കഥമനാസീ�നാ ഭവാനസ്മാനാകുലയതി; ഇഷ്ടാനി സർവാണ്യഭിധീയന്താം;

നഹ്യസ്മാദൃശാ യുഷ്മാദൃശാൻ ദൃഷ്ട്വാ ലാഭ�ച്ഛദാൻ ഗണയന്തി; സ്വ�പ്നപി ന വഞ്ചനാം

സഞ്ചിന്തയാ�മാ; മിഥ്യാവചനസ്യ കഥാമപി ന ജാനീമഃ; അയ�മവ ഖല്വസ്മാദൃശാം

പര�മാ ലാഭഃ യദ്ഭവാദൃ�ശസ്സഹ വാണിജ്യകർമ്മ ക്രി�യത, ന പുനർദ്രവിണ

ലാഭഃ’ ഇത്യാദിഭിരതിമധു�രർവച�നസ്സമസ്തജനചിത്താനി വി�ലാഭയദ്ഭിർവിവി

ധധനഭൂയി�ഷ്ഠഃ �ശ്രഷ്ഠിഭിരധിഷ്ഠി�തക�ദ�ശഷു”. എ�ന്താരു മർമ്മസ്പൃക്കായ

ഫലിത�ധാരണി!
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“അയി തന്തുധാരിൻ! ഇതസ്താവ�ദഹി; ബ്രൂഹി �വദവാക്യാനി; കഥയ ച സിദ്ധാന്ത

രഹസ്യം. കതി വാദാനി? ര�ക്താ വാ �ശ്വ�താ വാ ഭവതി �മാക്ഷഃ? ക്വ നു �ത

തച്ചക്ഷു�ര്യ ന പരംബ്രഹ്മപശ്യസി” എന്നിങ്ങ�ന നിന്ദാകന്ദളിതങ്ങളായ വാക്യങ്ങ

�ള�ക്കാണ്ടു �വദികജനങ്ങ�ള പരിഹസിക്കുന്ന പാതിരിമാ�രയും “വിവർത്തമിവ

പുഷ്കലാവർത്തകാനാം, പരിണാമമിവകുലഗിരീണാം, വിഭ്രമസർവസ്വമിവാഭ്രമുവല്ലഭ

സ്യ, ജന്മാന്തരമിവ ദിങ്മാതംഗാനാം, വ്യത്യാസമിവാഞ്ജന�ശലസ്യ”

എന്നും മറ്റും�വക്ക�ത്തചന്ദ്ര�ശഖരനാന�യയും മഹാകവിസമഞ്ജസമായി വർ

ണ്ണിക്കുന്നു.

�കാടിവിരഹം

മഴമംഗലത്തി�ന്റ �കാടിയവിരഹം എന്ന മണിപ്രവാളചമ്പുവി�ന അനുകരിച്ചു ഭട്ട

തിരിസംസ്കൃതത്തിൽരചിച്ചിട്ടുള്ളഒരുപ്രബന്ധമാണു് �കാടിവിരഹം. അതു മഴമംഗ

ലത്തു നാരായണൻനമ്പൂരിയു�ട കൃതിയാ�ണന്നു് ഒരു പക്ഷാന്തരമുണ്ടു്. അതി�നാ

ടു ഞാൻ �യാജിക്കുന്നില്ല. അതി�ല കഥാനായകൻ ശൃംഗാര�കതു എന്നബ്രാഹ്മ

ണനും നായിക ശൃംഗാരചന്ദ്രികയുമാകുന്നു. രണ്ടു�പർക്കും പരസ്പരം രൂപാമൃതത്തി

�ന്റ �ശ്രാത്രാഞ്ജലിപാനം�കാണ്ടുത�ന്നഅനുരാഗംഅങ്കുരിക്കുകയും കാത്യായനീ

�ക്ഷത്രത്തിൽ ഒരു ഉത്സവകാലത്തുഅ�ന്യാന്യമുള്ള സന്ദർശനത്തിനു�മൽ അതു

പ്രവൃദ്ധമാകുകയും �ചയ്യുന്നു. പിന്നീടു് അവർ ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാരായിത്തീർന്നു ദാ

മ്പത്യസുഖം അനുഭവിക്ക�വ, നായിക സ്വപ്നത്തിൽ നായക�ന്റ പരസ്ത്രീസം�ഭാഗം

കണ്ടു്അതുസത്യമാ�ണന്നുവിശ്വസിക്കുകയുംതൽഫലമായി നായക�നബഹിഷ്ക

രിക്കുകയും �ചയ്യുന്നു. അങ്ങ�നതമ്മിൽപിരിഞ്ഞദമ്പതികൾക്കുതദനന്തരം വന്നു

�ചരുന്ന �ഘാരമായ വിരഹതാപമാണു് പ്രധാനമായ പ്രതിപാദ്യാംശം. വർഷകാ

ല�ത്ത ഒരു രാത്രിയിൽ നായികാനായകന്മാർ ദുസ്സഹമായ വി�യാഗദുഃഖം അനു

ഭവിച്ചു�കാണ്ടു സഞ്ചരിക്കു�മ്പാൾ അവർക്കു് ആകസ്മികമായി പുനസ്സമാഗമമുണ്ടാ

കുന്നു. വിഭീതവിഹാര (താന്നിപ്പള്ളി)ത്തി�ലആഢ്യൻനമ്പൂരിയു�ട അ�പക്ഷയനു

സരിച്ചാണു് ഭട്ടതിരിപ്രസ്തുത കാവ്യം നിർമ്മിച്ചതു് എ�ന്നാരു മാതൃകാഗ്രന്ഥത്തിൽ

കാണുന്നു. ആ�കക്കൂടി ഭട്ടതിരി അഷ്ടമീചമ്പുവിൽആകാവ്യ�ത്തപ്പറ്റി

“സന്തസ്സന്തന്യമാനാമിഹസപദി മയാ

ഗദ്യപദ്യസ്വരൂപാ-

മാസ്വാദ്യാസ്വാദ്യ വാണീം ഗളദമൃതരസാം

സന്തുസന്തുഷ്ടചിത്താഃ

ഫുല്ലന്മല്ലീലതായാ ഇവ മൃദുപവന-

സ്യന്ദനാ�ന്ദാളിതായാ

മന്ദം മന്ദം സ്രവന്തീം മധുരസലഹരീം

പുഷ്പതഷ്ഷൾപദൌഘാഃ”

എന്നപദ്യത്തിൽ �ചയ്തിരിക്കുന്നപ്രശംസഅ�ദ്ദഹത്തി�ന്റസകലപ്രബന്ധങ്ങൾ

ക്കും ഒന്നു�പാ�ല വ്യാപിപ്പിക്കാവുന്നതാണു്.

ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങൾ, സൂക്ത�ശ്ലാകങ്ങൾ

സ്രഗ്ദ്ധരാവൃത്തത്തിൽ ഭട്ടതിരി ഋ�ഗ്വദത്തി�ല എട്ടു് അഷ്ടകങ്ങളിലുമുള്ള സൂക്തങ്ങ

ളു�ട വർഗ്ഗസംഖ്യ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കൃതിയാണു് ഇതു്. ആ�ക ഒൻപതു �ശ്ലാ
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കങ്ങ�ള ഉള്ളൂ. ഒന്നാമ�ത്ത �ശ്ലാകം സംഖ്യക�ള കാണിക്കുന്ന അക്ഷരങ്ങളു�ട

വിവരണമാണു്. ബാക്കിയുള്ളവ ക്ര�മണഎട്ടു് അഷ്ടകങ്ങ�ളയും പരാമർശിക്കുന്നു.

കടപയാദിക്രമം ത�ന്നയാണു് ഭട്ടതിരി ഇതിൽസ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന�തങ്കിലും ‘ന’ ശൂ

ന്യത്തിനു പകരം പത്തി�നയും ‘ക്ഷ’ ആറിനു പകരം പന്ത്രണ്ടി�നയും ‘ള’ ഒൻപതി

�നയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ‘പ്ര’ എന്ന അക്ഷരം�കാണ്ടു രണ്ടു വർഗ്ഗങ്ങളുള്ള സൂക്തദ്വ

യ�ത്ത നിർ�ദ്ദശിയ്ക്കുന്നു. ‘ത’ ഒരധ്യായത്തി�ന്റ അവസാന�ത്തപ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു.

ഋ�ഗ്വദത്തിൽ ആ�ക 1017 സൂക്ത�ശ്ലാകങ്ങളും പത്തു മണ്ഡലങ്ങളും എട്ടു് അഷ്ട

കങ്ങളും ഓ�രാ അഷ്ടകത്തിലും എട്ടു് അധ്യായങ്ങളും എല്ലാ അധ്യായങ്ങളിലുംകൂടി

2006 വർഗ്ഗങ്ങളുമാണ�ല്ലാ ഉള്ളതു്. ചില സൂക്തങ്ങൾക്കു് ഒന്നും മറ്റു ചിലതുകൾക്കു്

ഒന്നിലധികവും വർഗ്ഗങ്ങളുണ്ടു്. ആദ്യ�ത്ത രണ്ടു് �ശ്ലാകങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കാം:

“നത്വാ വി�ഘ്നശ്വരാദീൻ കഥമപി ച മയാ

കഥ്യ�ത വ്യഞ്ജ�നാക്ത്യാ

സൂക്താനാം വർഗ്ഗസംഖ്യാ സ്ഫുടമിഹ തു തകാ-

�രാക്തിരദ്ധ്യായപൂർത്തൌ

യുക്താദ്യം തുല്യസൂക്താന്യുപദിശതു ഭ�വ-

ദ്ദ്വാദ�ശാക്തൌക്ഷകാരഃ

�പ്രതി സ്യാദ്ദ്വിദ്വി�കാക്തൌ ഭവതു ച ദശസം-

ഖ്യാഭിധായീ നകാരഃ.

�പ്രാ�ദ്രകാദ്രീതരൂ�പവിമലവരഗിരാ

പൂർവഗീ�തഗുരൂ�രാ

ഭാർഗ്ഗശ്രീഗൌരിഗുപ്താഖിലപുരഗഗുരു

�പ്രര്യ�ഖര്യാഗതാഗാഃ

�ഖ�ലഷ്ടാഭ്രാഢ്യരാ�ഗാത്തരപടുഭിരുരു

വ്യാപ്ര�മവാഖിലാ�പ്തഃ

�പ്രഡ്യാവിപ്രപ്രവ�ര്യരുരുരയമതിഭീ

രൂപിണീ�മഗ്രഗാസ്താൽ”

ആദ്യ�ത്ത�താഴി�കയുള്ള എട്ടു �ശ്ലാകങ്ങൾക്കും �ദവീപരമായിക്കൂടി അർത്ഥക

ല്പന �ചയ്യാവുന്നതാ�ണന്നു പറയു�മ്പാളാണു് മഹാകവിയു�ട വിശ്യവചസ്ത്വത്തിനു

നാം അനന്ത�കാടി നമസ്കാരം �ച�യ്യണ്ടിവരുന്നതു്.

ആശ്വലായനക്രിയാക്രമം

ഭട്ടതിരിക്കുശ്രൌതവിഷയകമായുള്ളപാണ്ഡിത്യപ്രകർഷംപ്രസ്തുതഗ്രന്ഥത്തിൽപ്ര

ത്യക്ഷീഭവിക്കുന്നു.

“പ്രണമ്യ ശ്രീഗുരൂൻ ഭക്ത്യാ ശൌനകഞ്ചാശ്വലായനം

തൽ�പ്രാക്തഗൃഹ്യകർമ്മാണി �ശ്ലാ�കർവക്ഷ്യാമി കാനിചിൽ”

എന്ന�ശ്ലാകത്തിൽശൌനകനാലുംആശ്വലായനനാലും �പ്രാക്തങ്ങളായഗൃഹ്യവി

ധിക�ളഗ്രന്ഥത്തിൽസംഗ്രഹിക്കുന്നതായിഅ�ദ്ദഹം ന�മ്മഗ്രഹിപ്പിയ്ക്കുന്നു. ആരം

ഭത്തിൽ ചന്ദനക്കാവി�ല ഗണപതി, വിഷ്ണുഈ �ദവന്മാ�രയും തിരുനാവായി�ല

വിഷ്ണുവി�നയും വന്ദിക്കുന്നുണ്ടു്. ആ വന്ദന�ശ്ലാകങ്ങൾ ഉദ്ധരി�ക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

അവയിൽഅത്രയ്ക്കുമാത്രം മഹാകവിയു�ട വ്യക്തിമുദ്ര പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്.
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“ബധ്നീമശ്ചിത്തബന്ധം കളഭവരമുഖം

ധാമ പാടീരവാടീ-

�ക്ഷ�ത്ര വാസ്തവ്യ�മതത്ത്രിഭുവനജനന-

ത്രാണസംഹാരദക്ഷം

ശശ്വന്നി�ശ്രയസായസ്മൃതനിജചരണാം-

�ഭാജനി�ശ്ശഷ�ലാക-

�ശ്രയസ്യാകല്പവൃക്ഷപ്രകടിതകരുണാ-

കന്ദളശ്രീകടാക്ഷം.

ചതുർ�ദ്ദാ�ഷ്ണ �കാഷ്ണസ്തനഭരരമാലിംഗനസുഖ-

പ്രഹൃഷ്യ�ദ്രാമ്�ണഽ�സ്മത്രിഭുവനപരിത്രാണപട�വ

പടീരാരാ�മഽമും ജനമനുജിഘൃ�ക്ഷവ വസ�ത

നമസ്ത�സ്മധാ�മ്ന വിസൃമരഹഃകൌസ്തുഭയു�ജ.

ക�സ്മചിദ്വിശ്വസർഗ്ഗസ്ഥിതിവിലയപരി-

ക്രീഡ�നാദ്യന്മഹി�മ്ന

ശ്രീനാവാ�ക്ഷത്രധാ�മ്ന മഹിതനവയതീ-

ന്ദ്രാർച്ച്യാമാനായ ധാ�മ്ന

കുർ�വ �ഗാവിന്ദനാ�മ്ന ഗളഭൃതവനമാ-

ലാഖ്യദാ�മ്ന ന�മാഽ�സ്മ

ധ്വസ്തസ്മാർത്താധിഭൂ�മ്ന പ്രണതസുരശി�രാ-

രത്നദീപ്താംഘ്രിസീ�മ്ന.”

പ്രക്രിയാസർവ്വസ്വം

ഭട്ടതിരി പ്രക്രിയാസർവസ്വ�മന്ന മഹനീയമായ വ്യാകരണഗ്രന്ഥം നിർമ്മിച്ചതു പൂ

രാടം തിരുനാൾ �ചമ്പക�ശ്ശരി മഹാരാജാവി�ന്റആജ്ഞഅനുസരിച്ചു് അമ്പലപ്പു

ഴയിൽ �വച്ചാ�ണന്നു മുൻപു പ്രസ്താവിച്ചുവ�ല്ലാ. ആആജ്ഞതാ�ഴ കാണുന്ന വി

ധത്തിലായിരുന്നു:

“�സാഽഥ കദാചന രാജാ സ്വഗു�ണരാകൃഷ്യ സന്നിധിം നീതം

ശ്രീമാതൃദത്തസൂനും നാരായണസംജ്ഞമശിഷദവനിസുരം.

വൃത്തൌ ചാരു ന രൂപസിദ്ധികഥനം; രൂപാവതാ�ര പുനഃ

കൌമുദ്യാദിഷു ചാത്രസൂത്രമഖിലം നാ�സ്തവ്യ; തസ്മാത്ത്വയാ

രൂപാനീതിസമസ്തസൂത്രസഹിതം സ്പഷ്ടം മിതം പ്രക്രിയാ-

സർവസ്വാഭിഹിതം നിബന്ധനമിദം കാര്യം മദുക്താധ്വനാ.

ഇഹസംജ്ഞാ പരിഭാഷാ സന്ധിഃ കൃത്തദ്ധിതാസ്സമാസാശ്ച

സ്ത്രീപ്രത്യയാസ്സുബർത്ഥാഃ സുപാം വിധിശ്ചാത്മ�നപദവിഭാഗഃ

തിങപി ച ലാർത്ഥവി�ശഷാഃ സനന്തയങ് യങ് ലുകശ്ചസുബ്ധാതുഃ

ന്യാ�യാ ധാതുരുണാദിശ്ഛാന്ദസമിതി സന്തു വിംശതിഃ ഖണ്ഡാഃ

ഇതീരി�താ ഭൂപതിനാമുനാ പുനഃ

ക്ഷ�ണക്ഷ�ണശിക്ഷിതരീതികൌശലഃ
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അസാദ്ധ്യവസ്തുന്യപി സ പ്രവൃത്തവാൻ

മഹാർണ്ണ�വ �പാത ഇവാനിലാശ്രയാൽ.

അയമച്യുതഗുരുകൃപയാ പാണിനികാത്യായനാദികാരുണ്യാൽ

യത്നഃ ഫലപ്രസൂസ്സ്യാൽ കൃതരാഗര�സാഽദ്യ ശബ്ദമാർഗ്ഗജൂഷാം”

കാശികാവൃത്തിയിൽ രൂപസിദ്ധി ചാരുവായി കഥിക്ക�പ്പടാത്തതിനാലും രൂപാവ

താരത്തിലും പ്രക്രിയാകൌമുദിയിലും പാണിനിയു�ട എല്ലാ സൂത്രങ്ങളും പരാമർശി

ക്ക�പ്പടാത്തതിനാലും രൂപങ്ങ�ളആനയിക്കുന്നതും സകല പാണിനീസൂത്രങ്ങ�ള

യും സ്പർശിക്കുന്നതും സുസ്പഷ്ടവും മിതവുമായ ഒരു പുതിയ വ്യാകരണം താൻ ഉപ

�ദശിക്കുന്ന രീതിയിൽ നിർമ്മിക്കണ�മന്നാണു് രാജാവു അനുശാസിച്ചതു്. ഒടുവിൽ

ഉദ്ധൃതമായ പദ്യത്തി�ന്റ തൃതീയപാദത്തിൽ ഗ്രന്ഥം ആരംഭിച്ചതും ചതുർത്ഥപാദ

ത്തിൽ അവസാനിച്ചതുമായ ദിവസങ്ങളു�ട കലിദിന സൂചന ഉണ്ടു്. അവ നിർ�ദ്ദ

ശിക്കുന്ന കാല�മ�തന്നു മുൻപു പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞു. പൂർവസൂരികളു�ട അനവധി ഗ്ര

ന്ഥങ്ങൾസർവസ്വനിർമ്മിതിയിൽ ഭട്ടതിരിക്കുസഹായകമായിട്ടുണ്ടു്.

“വൃത്തിം തദ്ധരദത്തരാമവിവൃതീ ഭാഷ്യാദികം കൌമുദീം

തദ്വ്യാഖ്യാമപി ധാതുവൃത്തിയുഗളം �ദവഞ്ചകല്പദ്രുമം

�ഭാ�ജാക്തിദ്വയദണ്ഡനാഥവിവൃതീ ഭട്ട്യാദികാവ്യത്രയം

തിസ്രശ്ചാമര�കാശനാമവിവൃതീഃ സം�പ്രക്ഷ്യ സംക്ഷിപ്യ�ത.”

എന്നു കൃൽഖണ്ഡത്തി�ന്റ അവസാനത്തിൽ അ�ദ്ദഹം ഉപന്യസിക്കുന്നു. �കരളീ

യ�വയാകരണന്മാരിൽ അ�ദ്ദഹം വാസു�ദവവിജയകാരനായ പട്ടത്തു ഭട്ടതിരി

�യയുംസുഭദ്രാഹരണകാരനായനാരായണ�നയുംസർവപ്രത്യയമാലാകാരനായ

ശങ്കര�നയും സ്മരിക്കുന്നു. മുനിത്ര�യകശരണനായി അ�ദ്ദഹം വ്യാകരണ�ത്ത

പ്രപഞ്ചനം �ചയ്യുവാൻ ഒരുങ്ങിയില്ല. മറ്റു വിഷയങ്ങളി�ലന്ന�പാ�ല ആ ശാസ്ത്ര

ത്തിലും പല പൂർവമതങ്ങ�ളയും പ്രമാണ�ത്വന അംഗീകരിച്ചിരുന്ന സരസ്വതീക

ണ്ഠാഭരണകാരനായ �ഭാജരാജാവി�ന അ�ദ്ദഹം പല അവസരങ്ങളിലും അനുഗ

മിച്ചു. “ദ്വന്ദ്വഃ കലഹയുഗ്മസമാസാദിഷ്വിതി ച �ഭാജഃ” എന്നുംമറ്റും അ�ദ്ദഹ�ത്ത

നാമഗ്രഹണം �ചയ്തു് ആദരിക്കുന്ന അവസരങ്ങൾ അ�നകമുണ്ടു്. മഹാകവി പ്ര

�യാഗങ്ങ�ളയും അ�ദ്ദഹം ത്യാജ്യ�കാടിയിൽ തള്ളിയില്ല.

“വിശ്രാമസ്യാപശബ്ദത്വം വൃത്ത്യുക്തം നാദ്രിയാമ�ഹ,

മുരാരി ഭവഭൂത്യാദീനപ്രമാണീക�രാതി കഃ?

വിശ്രാമശാഖിനം വാചാം വിശ്രാ�മാ ഹൃദയസ്യ ച

വിശ്രാമ�ഹ�താരിത്യാദി മഹാന്ത�സ്തപ്രയുഞ്ജ�ത”

എന്നു്അ�ദ്ദഹം പറയുന്നു. മുരാരി�യാടു തനിക്കു �യാജിക്കുവാൻനിവൃത്തി കാണാ

ത്തഘട്ടത്തിൽ�പ്പാലും

“അനർഘരാഘവാദ്യാ�ങ്ക സ്വാഹാകാരമിതീരിതം

പഞ്ചികാപി ത�ഥവാഹ ന ജാ�ന മഹതാം മതിം.”

എന്നുതനിക്കുള്ളഅഭിപ്രായ�ത്തഅത്യന്തംസ�ങ്കാച�ത്താടു കൂടി�യആവിഷ്കരി

ക്കുന്നുള്ളു. ഭട്ടതിരിക്കു�നസർഗ്ഗികമായുള്ള വിനയാതിശയംഅ�ദ്ദഹം പ്രസ്തുതകൃ

തിയിലും അവിടവി�ട പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. കൃൽഖണ്ഡത്തി�ന്റആരംഭത്തിൽ

“ഗഹനതരഗ്രന്ഥാർത്ഥാനതിവിതതാൻ വീക്ഷ്യ മംക്ഷുസംക്ഷിപതാ

LINKS TO
CHAPTERS TOC 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32



348 അദ്ധ്യായം 28. സംസ്കൃതസാഹിത്യം (തുടർച്ച)

സ്ഖലിതമപി സംഭ�വന്നസ്തത്രതു വിബുധാ വിമത്സരാശ്ശരണം”

എന്നും സുബർത്ഥഖണ്ഡത്തി�ന്റഅവസാനത്തിൽ

“സ്വനിർമ്മിതത്വപ്രണയാവഗുണ്ഠിത-

സ്സ്വകാവ്യ�ദാഷം ന ബു�ധാപി പശ്യതി

അ�താത്രസൂരീൻ ഗുണ�ദാഷ�വദയാൻ

മദുക്തിസം�ശാധനകാര്യമർത്ഥ�യ”

എന്നും അ�ദ്ദഹം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. താൻ നവീനമായി ഒരു മതവും ആവിഷ്കരിക്കു

ന്നി�ല്ലന്നും പൂർവമതങ്ങ�ള ചർച്ച�ചയ്തു നല്ലതി�ന സ്വീകരിക്കു�ന്നയുള്ളൂ എന്നും

സ്ത്രീപ്രത്യയഖണ്ഡത്തി�ന്റഅവസാനത്തിൽ പറയുന്നു:

“ന കിഞ്ചിദത്രസ്വക�പാലകല്പിതം

ലിഖാമി ശാ�സ്ത്ര ക്വചിദീക്ഷിതം വിനാ

അ�നകഥാ യത്ര പുരാ വിദാം മതം

മ�നാഹരം തത്ര പരം ഗ്രഹിഷ്യ�ത.”

മിത�മന്നും സ്പഷ്ട�മന്നും രണ്ടു വാക്കുകൾ രാജാവു് ഉച്ചരിച്ചു എങ്കിലും അവയു�ട

അപ്രാ�യാഗികത�യആചാര്യൻ തദ്ധിതഖണ്ഡത്തി�ന്റ പരിസമാപ്തിയിൽ,

“സം�ക്ഷപാതിശ�യപി വാച്യബഹുതാ�ഹ�താരഭൂദ്വിസ്തരഃ

സ്പഷ്ട�ത്വപി കൃ�തസ്വഭാവഗഹനാ ഭാഗാ മനാഗസ്ഫുടാഃ

ഏവം വ്യക്തിമിയാൻ പദാർത്ഥഇയതാ ഗ്ര�ന്ഥന യാ�തായമി-

�ത്യവം �യാ വിമൃ�ശൽസഏവ കല�യദസ്മിൻ നിബ�ന്ധ ഗുണാൻ”

എന്നപദ്യത്തിൽ വിശദീകരിക്കുന്നു. താ�ഴക്കാണുന്നപദ്യങ്ങൾ യഥാക്രമം ന്യായ

ഖണ്ഡത്തി�ന്റ ഒടുവിൽഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു:

“ന സർവം സർവസ്യ പ്രിയമപി ഭ�വദപ്രിയമപി

ക്വചിൽ �കചിൽ കിഞ്ചിദ്ദധതി യദി, സാർത്ഥാ മമ കൃതിഃ

ന വാ ഗൃഹ്ണന്ത്യ�ന്യ തദപി പദപീയൂഷലഹരീ-

പരിക്രീഡാനന്ദഃ ഫലമിദമിദാനീം മമ ന കിം?”

ന്യായഖണ്ഡ�ത്താടുകൂടി പൂർവഭാഗമവസാനിക്കുന്നു.

വൃത്തൌ നാനാപ്രമാദാ വിവൃതിഷു കഥിതാ

മാധവാ�ദ്യശ്ചസർവം

വ്യാഖ്യായാഖ്യായി �ദാ�ഷാ ബഹുലമഘടിതം

പ്രക്രിയാകാവ്യവൃത്തൌ

നാമവ്യാഖ്യാസ്വനന്തം കില തദിഹ മഹാ-

�കാവി�ദരപ്യവർജ്ജ്യാ

വിഭ്രാന്തി�ശ്ചൽ കൃശാഭ്യാസിനി കൃശധിഷ�ണ

മാദൃ�ശ കിന്തു വാച്യം?”

ഭട്ടതിരിക്കുവിദ്വാന്മാരിൽനിന്നു �വണ്ടത്ര �പ്രാത്സാഹനം ലഭിച്ചില്ലഎന്നുസുബ്വിധി

ഖണ്ഡത്തി�ന്റഅവസാനത്തിലുള്ളതാ�ഴക്കാണുന്നപദ്യം വ്യഞ്ജിപ്പിക്കുന്നു:

“വിദ്വാം�സാ വിദിതം ഹി സർവമിതി ന ദ്രക്ഷ്യന്തി മന്ദാഃ പുനഃ

പ്രാരഭ്യാധികമാർഗദർശനപരിഭ്രാന്താ വിരമ്യന്തി ച
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അ�ന്യ മത്സരിണഃ കഥാമപി ച �നാ കുര്യുഃകി�മ�തഃക്ഷതം?

യന്മദ്ബുദ്ധിവിശുദ്ധ�യ നരപ�തർ�മ്മാദായ �ചദം കൃതം”

ത�ന്റബുദ്ധിവിശുദ്ധിക്കും രാജാവി�ന്റ പ്രീതിക്കുമായി താൻആഗ്രന്ഥം നിർമ്മിക്കു

ന്നുഎന്നുള്ളതാകുന്നുഅ�ദ്ദഹത്തി�ന്റസമാധാനം. ഭട്ടതിരികൃഷ്ണാർപ്പണമായാണു്

പൂർവഭാഗം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതു്. “കർമ്മ �മ തദ്ഭൂയാൽ കൃഷ്ണാർപ്പണം, �മ ഭവ

തു ചസതതം ധീരഘാ�രഃ കഥായാം” എന്നും

“ആസ്താമന്യദിഹാർത്ഥശബ്ദപടലീസഞ്ചിന്തനാദിക്രിയാ

ശബ്ദവ്യാകൃതിജന്മ പുണ്യനിവഹം പാപഞ്ച വാ�ഗ്ദാഷജം

സർവം തൽപ്രജൂ�ഹാമി നന്ദതന�യ മന്ദസ്മിതാർദ്രാന�ന

പൂർണ്ണബ്രഹ്മണി തൂർണ്ണ�മഷ കരുണാസിന്ധുർമ്മയി പ്രീയതാം”

എന്നും അ�ദ്ദഹം പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ‘ധീരഘാ�രഃ കഥായാം’ എന്ന വാചകത്തിൽ

കലിസൂചനയില്ല. ഉത്തരഭാഗം ആരംഭിക്കുന്നതു “�ദവനാരായണക്ഷ്മാപശാസന

സ്ഥായിനാ മയാധാത�വാത്രവിലിഖ്യ�ന്ത മാധ�വാ�ക്തനവർത്മനാ”എന്ന�ശ്ലാ

ക�ത്താടുകൂടിയാണു്.

പ്രക്രിയാസർവസ്വത്തി�ന്റ മഹിമ വാചാമ�ഗാചരമാകുന്നു. വിദ്യാർത്ഥികൾ

ക്കു് അനായാസമായ ഗ്രഹണത്തിനും സ്മരണത്തിനും പ്ര�യാജകീഭവിക്കുന്നഅന

വധി കാരികക�ള�ക്കാണ്ടു് ആ വാങ്മയംആമൂലാഗ്രം അലംകൃതമാണു്.

“ഭി�ദളിമാനി കാഷ്ഠാനി ശാല�യാമീ പ�ചളിമാഃ

ഛി�ദളിമാ ജീർണ്ണരജ്ജൂസ്തൃണജാലം ദ�ഹളിമം.”

‘സ്വയം ഭിദ്യ�ന്ത’ ഇത്യാദ്യർത്ഥങ്ങളിലുള്ളഭി�ദളിമാദി പദങ്ങളു�ടപ്ര�യാഗവിഷയ

ത്തിൽഈകാരികകൾഎത്രമാത്രം ഉപയുക്തങ്ങളാ�ണന്നുപറ�യണ്ടതില്ല�ല്ലാ.

“രല�യാ�രക്യമിച്ഛന്തി �കചിദിത്യാഹ വൃത്തികൃൽ

ഡല�യാർബവ�യാശ്ചാഹുര�ഭദം മാധവാദയഃ.

�രഖാ �ലഖാ ജലജഡൌബിന്ദുർവിന്ദുരിതി ക്രമാൽ

ഡല�യാരുക്തി�ഭദസ്തു ളകാ�രാ നാക്ഷരാന്തരം”

എന്ന കാരികകൾ അവയിൽ പറയുന്ന അക്ഷരങ്ങ�ള സംബന്ധിച്ചു് എത്രമാത്രം

വ്യുൽപാദകങ്ങളാ�ണന്നും അനുക്തസിദ്ധമാണു്. പ്രക്രിയാകൌമുദീകാര�ന ഭട്ടതി

രി പല ഘട്ടങ്ങളിലും ഖണ്ഡിക്കുന്നുണ്ടു്. ഭട്ടതിരിയു�ട വ്യാകരണ�ത്ത അഭിജ്ഞ

ന്മാർ കാവ്യ�മന്നു പറയുന്നതു് അത്യുക്തിയല്ല. ഒരു മഹാകവി �വയാകരണനാ

യാൽ സഞ്ജാതമാകാവുന്ന ഗുണ�വശിഷ്ട്യം മുഴുവൻ പ്രക്രിയാസർവസ്വത്തിനു

ലഭിച്ചിട്ടു�ണ്ടന്നുസമഷ്ടിയായി പറയാം.

“�ദവനാരായണീയം” എന്ന �പരിൽ ധാതുക്ക�ളപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഒരു

വ്യാകരണഗ്രന്ഥമു�ണ്ടന്നും അതു �ദവനാരായണ�ന്റ ആജ്ഞയനുസരിച്ചു രചിച്ച

താ�ണന്നുംഅതി�ന്റ ഉപക്രമപദ്യം

“�ദവനാരായണക്ഷ്മാപശാസനസ്ഥായിനാ മയാ” എന്നാരംഭിക്കുന്നു�വന്നും ചി

ലർസങ്കല്പിക്കുന്നതു്അബദ്ധമാണു്. അതുപ്രക്രിയാസർവസ്വത്തി�ലധാതുഖണ്ഡം

മാത്രമാകുന്നുഎന്നുപ്രസ്താവിച്ചുകഴിഞ്ഞു.

LINKS TO
CHAPTERS TOC 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32



350 അദ്ധ്യായം 28. സംസ്കൃതസാഹിത്യം (തുടർച്ച)

സർവസ്വവ്യാഖ്യകൾ

പ്രക്രിയാസർവസ്വത്തിനു രണ്ടു വ്യാഖ്യകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടു്. അവയിൽ ആദ്യ�ത്തതു

നീലകണ്ഠദീക്ഷിതരു�ടതാണു്. രണ്ടാമ�ത്തതു മ�നാരമത്തമ്പുരാട്ടിയു�ട ഗുരുനാ

ഥനായ �ദശമംഗലത്തു് ഉഴുത്തിരവാരിയരു�ടതാകുന്നു. നീലകണ്ഠദീക്ഷിതർ ഭട്ടതി

രിയു�ട സമകാലികനും �ചമ്പക�ശ്ശരി രാജാവി�ന ആശ്രയിച്ചു് അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ

മഹാഭാരതവാചകനായി അമ്പലപ്പു�ഴ താമസിച്ചിരുന്ന ഒരു പണ്ഡിതനുമാണു്.

അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ മുത്തച്ഛൻ രാമചന്ദ്രദീക്ഷിതരും അച്ഛൻ വര�ദശ്വരദീക്ഷിതരും

ഗുരുക്കന്മാർ ജ്ഞാ�നന്ദ്രനും �വങ്കി�ടശ്വരദീക്ഷിതരും �ജ്യഷ്ഠൻ മഹാഭാഷ്യപാര

ഗനായ സുന്ദ�രശ്വരദീക്ഷിതരും അമ്മ കാമാക്ഷിയുമാ�ണന്നു് ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽ

നിന്നറിയുന്നു. ‘ലളിതാംബാസ്വരൂപി’യായിരുന്നുവ�ത്ര �വങ്കി�ടശ്വരദീക്ഷിതർ.

സ്വ�ദശം ഏ�തന്നറിയുന്നില്ല.

പദവാക്യപ്രമാണാനാം പാരഗം വിബു�ധാത്തമം

രാമചന്ദ്രമഖീന്ദ്രാഖ്യപിതാമഹമഹം ഭ�ജ.

യദീയസ്മരണാ�ദവ വിന്ദ�തഽർത്ഥചതുഷ്ടയം

പിതരം തമഹം വ�ന്ദ വര�ദശ്വരദീക്ഷിതം.

യസ്യ സ്മരണമാ�ത്രണശാസ്ത്രാർത്ഥാനാം പുരഃസ്ഥിതിഃ

ജായ�ത തം ഗുരും വ�ന്ദജ്ഞാ�നന്ദ്രം ചിൽസ്വരൂപിണം.

സുന്ദ�രശ്വരയജ്വാനം �ശഷാ�ശഷാർത്ഥ�വദിനം

ഭ്രാതരം പ്രണമാമ്യസ്മൽകാമാക്ഷീം ജനനീമപി.

�വങ്ക�ടശ്വരയജ്വാനം ലളിതാംബാസ്വരൂപിണം

ഭാവ�യഹൃദ�യസമ്യങ്മദഭീഷ്ടാർത്ഥസിദ്ധ�യ.

�കരളക്ഷിതിപാ�ലഷു �ദവനാരായണപ്രഭുഃ

ദ്വിജരാജസ്സർവശാസ്ത്രധുരീ�ണാസ്തി ഹരിപ്രിയഃ.

�തഃ കാരിതം പ്രക്രിയായാസ്സർവ്വസ്വം സകലാർത്ഥദം

തദ്വ്യാഖ്യാനം നീലകണ്ഠദീക്ഷി�തന വിരച്യ�ത”

എന്നീ �ശ്ലാകങ്ങൾ �നാക്കുക. നീലകണ്ഠദീക്ഷിതർ പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥം വ്യാഖ്യാനിച്ച

തു പൂരാടം തിരുനാൾ മഹാരാജാവി�ന്റ ആജ്ഞഅനുസരിച്ചായിരിയ്ക്കാനിടയുണ്ടു്.

ഏതായാലും 792-നും 798-നും ഇടയ്ക്കായിരുന്നു ആ വ്യാഖ്യയു�ട ആവിർഭാവ�മന്നു

ള്ളതുനിസ്സംശയമാണു്. ഉഴുത്തിരവാരിയരു�ടവ്യാഖ്യയി�ലവന്ദന�ശ്ലാകങ്ങളാണു്

താ�ഴക്കാണുന്നതു്:

“ചാര�ണാദ്ഗീതചരണം ദാരണം വിഘ്നഭൂഭൃതാം

കാരണം ജഗതാ�മകം വാരണാസ്യമുപാസ്മ�ഹ.

പശ്യന്ത്യാദിസ്വരൂപാ പദകമലജൂഷാ-

മാന്തരധ്വാന്തഹന്ത്രീ

വീണാ�കാണാഭിരാമാ ദിവി ദിവിജകു�ലഃ

സ് തൂയമാനാപദാനാ

�ദവീ�ദവാസുരാളീമകുടതടമണീ-

രാജിനീരാജിതാംഘ്രിഃ
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കല്യാ കല്യാണദാ �മ സതതഗുരുകൃപാ

മാന�സ ലാലസീതു.

മുനിത്രയപദാം�ഭാജപരാഗപരമാണവഃ

വിമലീകുർവതാം �ചതാമുകുരം മുഹുരഞ്ജസാ.

നത്വാ ശ്രീഗുരുപാദാബ്ജം സ്മൃത്വാ സ്മൃത്വാ ച തദ്ഗിരഃ

പ്രക്രിയാപൂർവസർവസ്വവ്യാഖ്യാസ്മാഭിർവിലിഖ്യ�ത.”

“ശ്രീബ്രഹ്മദത്തഗുരുപാദകടാക്ഷവീക്ഷാ-

ദൂരീകൃതാത്മഹൃദയാഖിലകില് ബി�ഷണ

നാരായ�ണന ലിഖിതാ മതിമദ്ഭി�രഷാ

�ശാധ്യാസ്തു �ദാഷസഹിതാ യദി പത്രികാ സ്യാൽ”

എന്നു് ഒരു മാതൃകാഗ്രന്ഥത്തിൽ കാണുന്ന പദ്യത്തിൽനിന്നു ബ്രഹ്മദത്തൻനമ്പൂരി

യു�ട ശിഷ്യനായ നാരായണൻനമ്പൂരി ആ വ്യാഖ്യയു�ട �ലഖകനായിരുന്നു എന്നു

മാത്രംകരുതിയാൽ മതിയാകുന്നതാണു്. ഉഴുത്തിരവാരിയർ മുൻപറഞ്ഞനീലകണ്ഠ

ദീക്ഷിതരു�ടയും രാമഭദ്രദീക്ഷിതരു�ടയും �ശഖരകാരനായ നാ�ഗശഭട്ട�ന്റയും പം

ക്തികൾ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അ�ദ്ദഹ�ത്തപ്പറ്റി �മലും ഒരവസരത്തിൽ പ്രസ്താവിക്കുന്ന

താണു്. മഹാമ�ഹാപാദ്ധ്യായ കിള്ളിമംഗലത്തുനാരായണൻനമ്പൂരിയുംസർവസ്വ

ത്തിൽ ആദ്യം കു�റ ഭാഗം വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ടു്. മ�നാരമത്തമ്പുരാട്ടിയു�ട ശിഷ്യൻ

�ദശമംഗലത്തു കൃഷ്ണവാരിയർ സർവസ്വത്തി�ല കാരികകൾക്കു ടീക രചിച്ചിട്ടുള്ള

തായും അറിയാം.

ധാതുകാവ്യം

പട്ടത്തു വാസു�ദവഭട്ടതിരിയു�ട അഞ്ചു സർഗ്ഗങ്ങളടങ്ങിയ വാസു�ദവവിജയ�മന്ന

കാവ്യ�ത്തപ്പറ്റി ആ പൂർവാചാര്യൻ പ്രതിപാദിക്കാത്തതിനാൽ ഭട്ടതിരി അതി�ല

ഇതിവൃത്തംത�ന്നതുടർന്നു�കാണ്ടുമൂന്നുസർഗ്ഗങ്ങളിൽധാതുകാവ്യം നിർമ്മിച്ചു. മാ

ധവാചാര്യരു�ട ധാതുവൃത്തി�യയാണു് താൻ പ്രമാണീകരിയ്ക്കുന്നതു് എന്നു് “ഉദാഹൃ

തം പാണിനിസൂത്രമണ്ഡലം” എന്നപ്രഥമ�ശ്ലാകത്തിൽഅ�ദ്ദഹം �വളി�പ്പടുത്തി

യിട്ടുണ്ടു്. പ്രസ്തുത ശാസ്ത്രകാവ്യത്തിൽ അക്രൂര�ന്റ വ്രജപ്രയാണംമുതൽ കംസവധ

�ത്താളമുള്ള ഭാഗവതകഥയാണു് പ്രതിപാദ്യം. 248 പദ്യങ്ങളിൽ 1948 ധാതുക്കൾ
ക്കുംആനുപൂർവീക്രമത്തിനു മഹാകവി ഉദാഹരണങ്ങൾഘടിപ്പിക്കുന്നു.

“സ ഗാന്ദിനീഭൂരഥ �ഗാകു�ലധിതം

സ്പർദ്ധാലുധീഗാധിതകാര്യബാധിനം

ദ്രക്ഷ്യൻഹരിം നാഥിത�ലാകനാഥകം

�ദ�ധ മുദാ സ് കുന്ദിതമന്തരിന്ദ്രിയം”

എന്ന രണ്ടാമ�ത്ത �ശ്ലാകത്തിൽ ‘ഭൂ സത്തായാം’ എന്നതുമുതൽ ‘സ്കുന്ദി ആപ്രവ

�ണ’ എന്നതുവ�രയുള്ളആദ്യ�ത്ത ഒൻപതു ധാതുക്കൾക്കു് ഉദാഹരണങ്ങൾഅട

ങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ധാതുകാവ്യത്തിനു മൂ�ക്കാലക്കാരായ ചില പണ്ഡിതന്മാർ ‘ശ്രീകൃ

ഷ്ണാർപ്പണം’ എന്ന ഒരു വ്യാഖ്യാനം രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ആ വ്യാഖ്യാനം ഉപക്രമിക്കുന്നതു്

ഇങ്ങ�നയാണു്:

“സ്മരതഹ�രർമ്മധുരതരം മുരളീനിനദാമൃതം ഹി ശബ്ദമയം
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പദയുഗളഞ്ച ഭവാന്യാ മഹിഷാ�രർമ്മുക്തിനിലയവാസിന്യാഃ.

ഗുരുപാദാബ് ജസം �സവാനിതാന്തവിമലാശ�യഃ

സതീർ�ത്ഥരദ്യ ലിഖ്യ�ന്ത ധാതുകാവ്യാർത്ഥ�ലാചനാഃ”

‘ഗുരു’ എന്നു് അവർ ഇവി�ട വ്യപ�ദശിക്കുന്നതു ഭട്ടതിരി�യത്ത�ന്നയായിരിക്ക

ണം.

“കംസഹിംസാ പ്രബന്ധാർ�ത്ഥാ വീര്യഭക്ത്യാദ�യാ രസാഃ

ത്രിഭിർദ്ദി�നഃ കൃതം കർമ്മത്രിഭിസ്സർ�ഗ്ഗശ്ചകഥ്യ�ത.

അക്രൂര�യാ�ഗാ യാത്രാദി ചാപ�ച്ഛദാന്ത�ചഷ്ടിതം

മ�ല്ലാ�ദ്യാഗാദി കംസാന്തപര്യന്തം ച ത്ര്യ�ഹ കൃതം”

എന്നീ �ശ്ലാകങ്ങളിൽനിന്നു മഹാകവി ആ കാവ്യവും മൂന്നു ദിവസം�കാണ്ടു രചിച്ച

തായിഅറിയുന്നു. അക്കാലത്തുമൂ�ക്കാലഅ�നകം വിദ്വൽപ്ര�വകന്മാരു�ട വാസ

സ്ഥാനമായിരുന്നു എന്നുള്ളതിനു ഭ്രമരസ�ന്ദശത്തി�ല ‘ഭംഗ്യാ വ്യംഗ്യാധ്വനി പരി

ചിതാൻ’ ഇത്യാദി പദ്യം സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു. ധാതുകാവ്യത്തിനു രാമപാണിവാദ

കൃതമായും ഒരു വ്യാഖ്യാനമുണ്ടു്. ഭട്ടതിരിയു�ട സുപ്രസിദ്ധമായ

“ആരൂ�ഢാ ഗരുഡം ഭുജാന്തതരളശ്രീവന്യമാലാവലിഃ

ക്ഷ്മാമാ�ന്ദാളിതചാമരാന്തരഗതഃ �പ്രാദ്ഗീയമാ�നാഽമ�രഃ

ചഞ്ചന്മീനസുവർണ്ണകുണ്ഡലധ�രാ ധാരാധരശ്യാമളഃ

കാ�ല �മ ചര�മ മമാക്ഷിപദവീമായാതു നാരായണഃ.”

എന്നപദ്യം ധാതുകാവ്യത്തിലുള്ളതാണു്.

അപാണിനീയപ്രാമാണ്യസാധനം

വ്യാകരണവിഷയത്തിൽ പാണിനി കാത്യായനപതഞ്ജലികൾക്കു മാത്രമല്ല പ്രാ

മാണ്യം കല്പി�ക്കണ്ട�തന്നു പ്രക്രിയാസർവസ്വത്തിൽ ഭട്ടതിരി �വളി�പ്പടുത്തിയ

�പ്പാൾ അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ഉൽപതിഷ്ണുത്വം �ചാള�ദശത്തി�ല ചില �വയാകരണ

ന്മാർക്കു് അസഹ്യമായി�ത്താന്നി. അവരിൽ �വന�തയൻ എ�ന്നാരു പണ്ഡി

തൻ അ�ദ്ദഹ�ത്തഎതിർക്കുകയും സുദർശനൻ എന്ന മ�റ്റാരു പണ്ഡിതൻ �വ

ന�തയമത�ത്തഖണ്ഡിക്കുകയും�ചയ്തു. ഒടുവിൽ ഭട്ടതിരിഅന്നു�ചാള�ദശത്തി�ല

�വയാകരണാഗ്രണികളായിരുന്ന �സാ�മശ്വരദീക്ഷിത�രയും യജ്ഞനാരായണ

ദീക്ഷിത�രയും മാധ്യസ്ഥ്യത്തിനു ക്ഷണിച്ചു. ഗദ്യപദ്യാത്മകമായ അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ

ആ മ�നാഹരങ്ങളായ ചില പദ്യങ്ങൾ പ്രകൃതത്തിൽ ഉദ്ധർത്തവ്യങ്ങളാണു്. �സാ

�മശ്വരദീക്ഷിതർ കാമ�ദവൻ എ�ന്നാരു പണ്ഡിത�ന വാദത്തിൽ ജയിച്ചു. ആ

ദീക്ഷിതർ രാഘവയാദവീയം മുതലായ കൃതികൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടു്. യജ്ഞനാരായ

ണദീക്ഷിതർ ഹരിവംശസാരചരിതം മുതലായ കൃതികളു�ട പ്ര�ണതാവായ �ഗാ

വിന്ദദീക്ഷിതരു�ട സീമന്തപുത്രനും സാഹിത്യരത്നാകരം തുടങ്ങിയ ഗ്രന്ഥങ്ങളു�ട

രചയിതാവും �കാല്ലം 791 മുതൽ 825 വ�ര തഞ്ജാപുര (തഞ്ചാവൂർ) രാജധാനി
�യ അലങ്കരിച്ചു �ചാളരാജ്യം ഭരിച്ച സംഗീതസുധാകരാദിവിവിധഗ്രന്ഥനിർമ്മാതാ

വായ രഘുനാഥനായക�ന്റ പ്രധാനമന്ത്രിയുമായിരുന്നു. 800-ആണ്ടിനു �മലാണു്
അപാണിനീയപ്രാമാണ്യത്തി�ന്റ രചന�യന്നു് ഏക�ദശം അനുമാനിക്കാം. ഭട്ട

തിരിയു�ട ആശയ�മ�ന്തന്നു് അ�ദ്ദഹംത�ന്ന ഒരു �ചറിയ ഗദ്യത്തിൽ ഉപപാദി

ച്ചിട്ടുണ്ടു്. “ഇന്ദ്രൻ, ചന്ദ്രൻ, കാശകൃത്സ് നൻ, ആപിശലി, ശാകടായനൻ മുതലായ
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പൂർവാചാര്യന്മാരു�ട വ്യാകരണനിബന്ധങ്ങൾ അപ്രമാണങ്ങളാ�ണന്നും മുനിത്ര

�യാക്തിക്കുമാത്ര�മ പ്രാമാണ്യമുള്ളു എന്നും ചില പണ്ഡിതമ്മന്യന്മാർ കരുതുന്നതു

�ക്ഷാദക്ഷമമല്ല. ചന്ദ്രാദികൾ അനാപ്തന്മാരാ�ണന്നു് ആ�രങ്കിലും വാദിക്കുകയാ

�ണങ്കിൽഅതിനുള്ളപ്രമാണംഅവർത�ന്നപ്രദർശിപ്പി�ക്കണ്ടതാണു്” എന്നുംമ

റ്റുമാകുന്നു, മഹാകവിയു�ട വാദഗതി.

“ദൃഷ്ട്വാ ശാസ്ത്രഗണാൻ പ്ര�യാഗസഹിതാൻ പ്രാ�യണ ദാക്ഷീസുതഃ

�പ്രാ�ച; തസ്യ തു വിച്യുതാനി കതിചിൽ കാത്യായനഃ �പ്രാക്തവാൻ;

തദ്ഭ്രഷ്ടാന്യവദൽ പതഞ്ജലിമുനി; �സ്തനാപ്യനുക്തം ക്വചി-

�ല്ലാകാൽ പ്രാക്തനശാസ്ത്ര�താപി ജഗദുർവിജ്ഞായ �ഭാജാദയഃ.”

എന്നു് അ�ദ്ദഹം ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു. ശങ്കരഭഗവൽപാദർ, മുരാരി, വിദ്യാരണ്യൻ,

�നഷധവ്യാഖ്യാതാവായവി�ശ്വശ്വരൻ,ക്ഷീരസ്വാമി, വന്ദ്യഘടീയസർവാനന്ദൻമു

തലായി പലരും ത�ന്റ മത�ത്ത അനുകൂലിക്കുന്നതായും അ�ദ്ദഹം ചൂണ്ടിക്കാണി

ക്കുന്നു. പ്രസ്തുത�ക്രാഡപത്രത്തിനു പരപക്ഷഖണ്ഡന�മന്നും �പരുണ്ടു്.

“സുദർശനസമാലംബീ �സാഹം നാരായ�ണാധുനാ

�വന�തയ! ഭവൽപക്ഷമാക്രമ്യസ്ഥാതുമാര�ഭ.

പാണിന്യുക്തം പ്രമാണം ന തു പുനരപരം

ചന്ദ്ര�ഭാജാദിശാസ്ത്രം

�കപ്യാഹുസ്തല്ലഘിഷ്ഠം, ന ഖലുബഹുവിദാ-

മസ്തി നിർമ്മൂലവാക്യം,

ബഹ്വംഗീകാര�ഭ�ദാ ഭവതി ഗുണവശാൽ;

പാണി�നഃ പ്രാക് കഥം വാ

പൂർ�വാക്തം പാണിനിശ്ചാപ്യനുവദതി; വി�രാ-

�ധപി ക�ല്ല്യാ വികല്പഃ.”

. . . . . . . . .
“ത�താന്യഗ്രന്ഥസ�ന്ദാ�ഹർമ്മദുക്താ�ന്യവ സാധയൻ

�വന�ത�യാ മമാത്യന്തം ബന്ധു�ര�വതി �ശാഭനം.”

. . . . . . . . .
“�ഹശ്രീമ�ച്ചാള�ദശപ്രഥിതബുധവരാഃ

ശബ്ദശാസ്ത്രാന്തരാണാം

�കാപ്യപ്രാമാണ്യമൂ�ച; കിമിപി നിഗദിതം

തത്ര ചാസ്മാഭി�രവം;

കൌമുദ്യാം ധാതുവൃത്ത്യാദിഷു കഥിതതയാ

�വദികാംഗത്വസാമ്യാ-

ദ്യുഷ്മാകം സമ്മതം സ്യാദിതി ലിഖിതമിദം

�ശാധയധ്വം മഹാന്തഃ.

ശ്രീ�സാ�മശ്വരദീക്ഷിതാഭിധമഹാവിദ്വൽ കുലാ�ഗ്രസരാ

മീമാംസാദ്വയശബ്ദതർക്കകുശലാ യുഷ്മാനധൃ�ഷ്യാന്നതീൻ

തത്ത്വജ്ഞാൻ കരുണാനിധീൻ പ്രശമിനഃ ശ്രു�ത്വദമഭ്യർത്ഥ�യ

യൽകിഞ്ചില്ലിഖിതം മയാത്ര, തദിദം സ്വീകാര്യമാര്യാത്മഭിഃ

യുഷ്മാഭിഃഖലു കാമ�ദവവിജ�യ വ്യാ�ലഖി കക്ഷ്യാക്രമ-
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സ്തം ദ്രഷ്ടും ഭൃശമുത്സുകാ വയമതഃ സം�പ്രഷ്യതാം സാംപ്രതം

യുഷ്മാദൃക്ഷവിചക്ഷ�ണാക്തിപദവീസം�പ്രക്ഷ�ണനക്ഷണാ-

ദസ്മാകം ഖലുബുദ്ധിശുദ്ധിരുദ�യദി�ത്യഷ തത്രാശയഃ.

പ്രയുക്ത�ഹതൌ ഖലു കാമ�ദ�വ

കൃ�താസ്യ ഭംഗഃ പടുദർശ�നന;

�സാ�മശ്വരാഖ്യാഗ്രഹണസ്യ�ചതൽ

സർവജ്ഞഭാവസ്യ ച യുക്തരൂപം.

യുഷ്മ�ദ്വദുഷ്യധൂതം ഖലു കടകഭുവി

ത്രായ�ത �ഭാഗിരാജം

വാണീ �വണീവിധൂതാമപി സുരസരിതം

കങ്കടീ�കാ ജടായാം

ഇ�ത്യവം യജ്ഞനാരായണവിബുധമഹാ-

ദീക്ഷിതാശ്ശത്രുവർഗ്ഗ

ത്രാണാ�ദ്ദവസ്യ തസ്യാപ്യപഹരഥ ധിയാ

സാധുസാർവജ്ഞ്യഗർവം.

യുഷ്മാ�സ്വവക്ഷിതീ�ശാ വിപുലനയനിധി-

സ്തിഷ്ഠ�ത രാജ്യദൃഷ്ടൌ

തിഷ്ഠ�ധ്വ യൂയ�മവ പ്രഥിതബുധജ�ന

സന്ദിഹാ�ന സ�മ�ത

യുഷ്മഭ്യം തിഷ്ഠ�ത കസ്ത്രിദശഗുരുസമാ-

�നാപി യുഷ്മാദൃഗന്യഃ?

പ്രജ്ഞാ�ലാ! യജ്ഞനാരായണവിബുധമഹാ-

ദീക്ഷിതാൻ വീക്ഷ�ത കഃ?

അസ്വസ്ഥാഃ �കരളസ്ഥാസ്സ്വയമതിമൃദവ-

സ്തത്ര ചാഹം വി�ശഷാൽ

സർ�വ ദൂരപ്രചാ�ര ഖലു ശിഥിലധിയഃ

കിം പുനർ�ദ്ദശ�ഭ�ദ?

ഏവം ഭാ�വപി �ദവാൽ കുഹചനസമ�യ

കല്യതാ കല്യ�ത �ചൽ

പ്രജ്ഞാബ്ധീൻ യജ്ഞനാരായണവിബുധമഹാ-

ദീക്ഷിതാനീക്ഷിതാ�ഹ.”

മാന�മ�യാദയം

മാന�മ�യാദയംഎന്നപൂർവമീമാംസാഗ്രന്ഥത്തി�ല മാനപരി�ച്ഛദം ഭട്ടതിരിയു�ട

കൃതിയാണു്. ആ ഗ്രന്ഥം താ�ഴക്കാണുന്നവിധത്തിൽആരംഭിക്കുന്നു:

“ആചാര്യമതപാ�ഥാധൌ ബാലാനപി നിനീഷതാം

ധീമതാം �കാപി �ഗാപാല�പാതഃ �പാത ഇവാസ്തു നഃ.

മാന�മയവിഭാ�ഗന വസ്തൂനാം ദ്വിവിധാസ്ഥിതിഃ

അതസ്തദുഭയംബ്രൂമഃ ശ്രീമൽകൌമാരിലാധ്വനാ.”
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‘ഉഭയം ബ്രൂമഃ’ എന്നാണു് ആചാര്യൻ പ്രതിജ്ഞ�ചയ്യുന്ന�തങ്കിലും മാനപ്രകരണം

മാത്ര�മ അ�ദ്ദഹം രചിച്ചിട്ടുള്ളു. �മയപ്രകരണം �കാഴി�ക്കാട്ടു മാന�വദരാജാവി

�ന്റ ആശ്രിതനായിരുന്ന നാരായണപണ്ഡിത�ന്റ കൃതിയാണു്. ഭട്ടതിരി കൌമാരി

ലനാകയാൽ പ്രത്യക്ഷം, അനുമാനം, ശാബ്ദം, ഉപമാനം, അർത്ഥാപത്തി, അഭാ

വംഎന്നീആറുപ്രമാണങ്ങ�ളയുംഅംഗീകരിക്കുകയുംഅവ�യഉപപാദിയ്ക്കു�മ്പാൾ

പ്രഭാകരാദിമതങ്ങ�ള ഖണ്ഡിയ്ക്കുവാൻ വാല്മീകിരാമായണത്തി�ല “രാമ! ഷഡ്യുക്ത

�യാ �ലാ�കയാഭിസ്സർ�വാനുദൃശ്യ�ത”എന്നവാക്യ�ത്തക്കൂടി ഉദ്ധരിക്കുകയും �ച

യ്യുന്നു.

ഉപസംഹാരം

ഇതര കൃതിക�ളപ്പറ്റി വിസ്തരഭയത്താൽ ഒന്നും പറയണ�മന്നു് ഉ�ദ്ദശിയ്ക്കുന്നില്ല.

ഉത്തരരാമചരിതം അഞ്ചു സർഗ്ഗത്തിലുള്ള ഒരു കാവ്യമാണു്. അതിനു് ഉത്തരരാ

ഘവീയ�മന്നും �പരുണ്ടു്. അതി�ന്റ കർത്താവു ഭട്ടതിരിയ�ല്ലന്നും രാമപാണിവാ

ദനാ�ണന്നും അന്യത്ര ഉപപാദിക്കും. ഭട്ടതിരി ഭാഷയിൽ ഒരു ഗ്രന്ഥവും – ഒരു

മുക്തകം�പാലും – രചിച്ചിട്ടി�ല്ലന്നാണു് എനിക്കു �താന്നുന്നതു്. കൂട്ടപ്പാഠകം അ�ദ്ദ

ഹത്തി�ന്റ കൃതിയാ�ണന്നു ചിലർ പറയുന്നതിനു യാ�താരു അടിസ്ഥാനവുമില്ല.

ഭാരതവർഷത്തി�ല ഏതു ഗ്രന്ഥകാര�നാടും കിടനില്ക്കത്തക്ക വാസനയും �വദു

ഷ്യവും വ്യവസായവും ഭട്ടതിരിയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നു. മൂന്നു �പരാണു് �കരളസാഹിത്യത്തി

�ന്റ പര�മാച്ചത�യഅവരു�ട വാങ്മയ പരമ്പര�കാണ്ടുപ്രശസ്യമായ രീതിയിൽ

പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതു്. അവർ ശങ്കരഭഗവൽപാദരും വില്വമംഗലത്തുസ്വാമിയാരും

നാരായണഭട്ടപാദരുമാ�ണന്നു് ആരും ഉപപാദി�ക്കണ്ടതായിട്ടില്ല. ആ കുലാദ്രിക

ളുമായി താരതമ്യ�പ്പടുത്തു�മ്പാൾഅന്യസൂരികൾ കുന്നുകളിലും താണു�പാകുന്നു.

ഭട്ടപാദരു�ട ചില സമകാലികന്മാർ, കുട്ട�ഞ്ചരി ഇരവിച്ചാക്ക്യാർ

കുട്ട�ഞ്ചരി ഇരവിച്ചാക്ക്യാരും �മല്പുത്തൂർ നാരായണഭട്ടതിരിയും തമ്മിലുള്ള �സ്നഹ

ബന്ധ�ത്തപ്പറ്റി ഇതിനുമുമ്പു് പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട�ല്ലാ. അ�ദ്ദഹം പ്രശസ്തനായ നടനും

കഥാപ്രവക്താവുമാ�ണന്നുള്ളതിനുപുറ�മ വാസനാഭാസുരനായ ഒരുകവിയുമായി

രുന്നു. ചാക്ക്യാർ മുദ്രാരാക്ഷസകഥാസാരം എ�ന്നാരു സരസമായ ലഘുകാവ്യവും

നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അതി�ല

“സ്വഭാവമധു�രർ�വ�ഷഃ പുഷ്ണൻ വിബുധസമ്മദം

ശ്ലാഘി�താ ഗീർഭിരഗ്രാഭിഃ ശ്രീമാൻ നാരായ�ണാ ജ�യൽ”

എന്ന �ശ്ലാകത്തിൽ ശ്രീനാരായണ�നയും ത�ന്റ ഗുരുവായ ഏ�താ ഒരു നാരായ

ണച്ചാക്ക്യാ�രയും വന്ദിക്കുന്നു. ചില �ശ്ലാകങ്ങൾകൂടി മാതൃക കാണിക്കുവാൻ ഉദ്ധ

രിക്കാം:

“ചാണക്യസ്യ കഥാ �സയം വിദ്യ�ത ഗദ്യരൂപിണീ

അദ്യ താം പദ്യതാം �നതുമുദ്യ�താ രവിനർത്തകഃ

നവപ്ര�യാഗചാതുര്യസ്ഫുരദ്വീരാത്ഭുതാത്മനാ

അനയാ കഥയാ �കാ ന മതിമാനതിമാദ്യതി?”
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ഈ ഗദ്യരൂപിണിയായ ചാണക്യകഥ ശ്രീവത്സ�ഗാത്രജനായി മഹാ�ദവതീർ

ത്ഥൻ എന്ന ഒരു പണ്ഡിത�ന്റ മുദ്രാരാക്ഷസം നാടകകഥയാ�ണന്നു് ഈയിടയ്ക്കു

�വളി�പ്പട്ടിട്ടുണ്ടു്. ആ ഗ്രന്ഥത്തി�ന്റ ഒടുവിൽ

“ശ്രീമദ്വത്സകുലാംബുരാശിശശിഭിർജ്ജീ�വന തു�ല്യർദ്ധിയാ

കാവ്യാലംകൃതിതന്ത്രഷട്കചതു�രഃ ഖ്യാ�തഃക്ഷമാമണ്ഡ�ല

നീ�തർ�ബാധയിതാക്ഷമാസുരമഹാ�ദവാഖ്യതീർ�ത്ഥഃ കൃ�താ

മുദ്രാരാക്ഷസനാട�കാദിതകഥാഭാ�ഗാഽഗമൽ പൂരണം”

എ�ന്നാരു �ശ്ലാകം കാണുന്നു. മഹാ�ദവൻ �ചാള�ദശീയനും രവിനർത്തക�ന്റ

കാലത്തിനു് അല്പം മുൻപിൽമാത്രം ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു ഗദ്യകാരനുമായിരുന്നുഎന്നു്

ഊഹിക്കാം.

പാടലീപുത്രം

“ബഹുജാതിസമാകീർണ്ണമ�ശാ�കാദയ�ശാഭനം

ഭൂമൌ തിലകഭൂതം യദാഹുഃ പുഷ്പപുരം ജനാഃ.”

രാക്ഷസൻ

“�യാലം�കാപനിവാസശ്ച രാമാദിഷു നിരാദരഃ

നയ�ജ്ഞഷുപ്രസന്നാത്മാസത്യം രാക്ഷസഏവസഃ.”

“നവഭർത്തൃഷുസക്തിരത്യുദാരാ

സുദൃശാമിത്യപി സത്യ�മവ ജാതം

യദിയം പ്രണനന്ദ നന്ദഭൂമിർ-

ന്നവഭൂപാലസമാഗതാ തദാനീം.”

ഒടുവില�ത്തതിനു മുമ്പില�ത്ത �ശ്ലാകം

“പ്രതിജ്ഞാം നീ�ത്വവം വിപുലമതിരാബധ്യ ച ശിഖാം

നിരാ�ശാപി പ്രീത്യാ നരപതികൃതാ�ശഷവിഭവഃ

സ കൌടി�ല്യാ ധർമ്മാൻ വിധിവദക�രാദാത്മഭവ�ന

വദൻ കാ�ല കാ�ല ഹിതമഖിലമ�സ്മനരഭു�ജ.”

രാക്ഷസാമാത്യ�ന �ശ്ലഷാശ്രിതനായ കവി നരഭു�ക്കന്നു ഒരവസരത്തിൽ നിർ�ദ്ദ

ശിച്ചതുസമുചിതമായില്ല.

ചാണക്യസൂത്രം കിളിപ്പാട്ടു പ്രസ്തുതകൃതിയു�ട വിവൃതമായ ഒരു പരിഭാഷയാകു

ന്നു.

“�കാസൌ വടുരനാരൂഢശ്മശ്രുരഗ്രാസനം ഗതഃ?

നിരസ്യതാം മർക്ക�ടായമിതി ശ്രു�ത്വവ �സാബ്രവീൽ”

എന്ന �ശ്ലാകം കിളിപ്പാട്ടിൽ

“ഏതു വടുവിവനഗ്രാസനത്തിങ്ക-

�ലതു�മ ശങ്കകൂടാ�ത കര�യറി

ധൃഷ്ടത�യാടുമിരിയ്ക്കുന്നതാരിവൻ?

കഷ്ടമനാരൂഢശ്മശ്രുവാകുന്നതും?

കള്ളക്കുരങ്ങി�നത്തള്ളിയിഴച്ചുടൻ
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തള്ളിപ്പുറത്തുകളവതിന്നാരു�മ

ഇല്ല�യാ നമ്മു�ട �ചാറുതിന്നുന്നവർ?

എല്ലാ�മവി�ടക്കു �പായാരിതുകാലം?”

എന്നുപരാവൃത്തമായിരിക്കുന്നതു �നാക്കുക.

�മൽപ്പുത്തൂർ മാതൃദത്തഭട്ടതിരി

മഹാകവിയു�ടഅനുജനായ മാതൃദത്ത�നപ്പറ്റിയുംപ്രസംഗവശാൽ മുമ്പുപ്രസ്താവി

ച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഭക്തിസംവർദ്ധനശതകംഎന്നകൃതി അ�ദ്ദഹം വിരചിച്ചതാകുന്നുഎന്നും

സൂചിപ്പിച്ചുകഴിഞ്ഞു.

“ഭക്തിസംവർദ്ധനം നാമ �ശ്ലാകാനാം ശതകം മയാ

മാതൃദത്താഭിധാ�നന വിഷ്ണുപ്രീ�ത്യ വിനിർമ്മിതം”

എ�ന്നാരു �ശ്ലാകം ഗ്രന്ഥാവസാനത്തിൽ കാണുന്നുണ്ടു്. അതി�ല നൂറു പദ്യങ്ങളും

മന്ദാക്രാന്താവൃത്തത്തിലാണു് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നതു്. പൂർവാർദ്ധ�മന്നും ഉത്തരാർദ്ധ

�മന്നും രണ്ടു ഭാഗമായി ഗ്രന്ഥംപകുത്തിരിക്കുന്നു. കവിതയ്ക്കുനല്ല ഒഴുക്കും ലാളിത്യവു

മുണ്ടു്. പൂർവാർദ്ധത്തിൽനിന്നും ഉത്തരാർദ്ധത്തിൽ നിന്നും ഓ�രാ �ശ്ലാകം മാത്രം

ഉദ്ധരിച്ചു കാണിക്കാം:

“വാമാം വാമാം കുടിലഹൃദയാം കാമമാത്മന്യകാമാ-

മാഗൃഹ്ണാനഃ പ്രണയചപലഃ കാമതപ്താന്തരാത്മാ

തത്താദൃഗ്ഭിഃ കപടചരി�തർവഞ്ച്യമാനസ്തഥാഹം

�യാഷിൽക്രീഡാകപിരിതി വി�ഭാ! മാ പ്രഹ�സ്യയസദ്ഭിഃ.”

“ഭൂതാത്മാനം ഭുവനവിതതം ഭൂതിസർവസ്വഭാജം

ഭു�ക്തർമ്മു�ക്തരപി ച വിഷയം ഭൂതികാരുണ്യപൂർണ്ണം

ഭൂതഗ്രാമപ്രഭവവിഭവം ഭൂർഭുവസ്സ്വർന്നിദാനം

ഭൂ�യാ ഭൂ�യാ മനസി ഭഗവൻ! ഭാവ�യഹം ഭവന്തം.”

നാരായണീയമാകുന്നപീയൂഷസാഗരത്തി�ലനാലഞ്ചുബിന്ദുക്കൾഭക്തിസംവർദ്ധനത്തി

ലും സംക്രമിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

പൂരാടം തിരുനാൾ �ചമ്പക�ശ്ശരി രാജാവു്

പൂരാടം തിരുനാൾ �ചമ്പക�ശ്ശരി രാജാവി�നപ്പറ്റി മഹാകവിക്കും നീലകണ്ഠദീക്ഷി

തർ മുതലായ ഇതരപണ്ഡിതന്മാർക്കും ഉണ്ടായിരുന്ന ബഹുമാനം എത്രമാത്രമാ

യിരുന്നു എന്നു നാം കണ്ടുവ�ല്ലാ. �ദവനാരായണം അഥവാ �വദാന്തരത്നമാല

എ�ന്നാരു കൃതി അ�ദ്ദഹം നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ശ്രീമദ്ഭാഗവതത്തി�ല “ജന്മാദ്യസ്യ

യ�താന്വയാൽ” എന്ന പ്രഥമ�ശ്ലാകത്തിനു് അത്യന്തം വിസ്തൃതമായ ഒരു ഭാഷ്യമാ

ണു് ആ ഗ്രന്ഥം. പീഠികയിൽ നിന്നു ചില �ശ്ലാകങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കാം:

“നീലകണ്ഠാഭിധാംസ്തദ്വന്നാരായണസമാഹ്വയാൻ

അന്യാംശ്ച കൃഷ്ണകലയാ സംഭൂതാൻ നൌമി �ദശികാൻ.

യദ്�ഗാത്ര�ജാ യൽപ്രസാദാ�ദ്വദാന്താനാം പ്രകാശകം

കുർ�വ ശാസ്ത്രപ്ലവം ഭക്ത്യാ തം വ്യാസം നൌമി ചക്രിണം.
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�ദവനാരായണപ്രാപ്യം �ദവനാരായണാശ്രയം

�ദവനാരായണകൃതം �ദവനാരായണാഭിധം.

�വദാന്തരത്നാപരനാമ�ധയം

കാലാഹികാ�കാളവിനാശ�ഹതും

ശൃണ്വന്തു ജീവാ വിവശാ നിതാന്തം

സഞ്ചിന്ത്യ സഞ്ചിന്ത്യ ഭവാബ്ധി�ഖദം.

�വദാന്തരത്നമാ�ലതി ചാഖ്യാതം വിശ്വമുക്തിദം

�വദാന്തവാക്യരത്നൌ�ഘർന്നിർമ്മിതം കൃഷ്ണമുക്തിദം.

ജീവാഭയപ്രദാ�ന ദക്ഷം �ഹ്യതദ്വിമുക്തിദം ജഗതാം

സ്മരതാം ഗൃണതാം നിത്യം നിശമയതാം വല്ലവീസു�ത കരസം.”

രാജാവിനു് ഉപനിഷത്തുകളിലും വിവിധ�വദാന്തഗ്രന്ഥങ്ങളിലുമുണ്ടായിരുന്നഅഗാ

ധമായ ജ്ഞാനം പ്രസ്തുതനിബന്ധത്തിൽ പ്രതിവാക്യം സ്ഫുടീഭവിക്കുന്നു. അ�ദ്ദ

ഹം വന്ദിക്കുന്ന നീലകണ്ഠൻ ‘ശ്രൂയ�ത നീലക�ണ്ഠാക്തിഃ’ എന്ന �ശ്ലാകത്തിൽ

സ്മൃതനായ നീലകണ്ഠദീക്ഷിതരും നാരായണൻ സാക്ഷാൽ �മല്പുത്തൂർ ഭട്ടതിരിയും

ത�ന്ന.

ശ്രീകുമാരൻനമ്പൂരി

ശില്പശാസ്ത്രത്തിൽ �കരളീയർക്കു പ്രമാണീഭൂതമായ ഒരു ഗ്രന്ഥമാകുന്നു ശില്പരത്നം.

ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽ 46 അധ്യായങ്ങളുള്ള പൂർവഭാഗവും 35 അധ്യായങ്ങളുള്ള ഉത്ത

രഭാഗവും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. വള�ര വിപുലവും ശില്പസംബന്ധമായുള്ള സകല

വിഷയങ്ങ�ളപ്പറ്റിയും സമഗ്രമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നതുമായ പ്രസ്തുത കൃതിയു�ട പ്ര

�ണതാവു രാമൻനമ്പൂരിയു�ട പുത്രനും ഭാർഗ്ഗവ�ഗാത്രജനുമായ ശ്രീകുമാരൻനമ്പൂ

രിയാണു് എന്നുള്ളതു് അതി�ന്റ പൂർവ്വഭാഗാന്തത്തിൽ കാണുന്ന “ശ്രീരാമപു�ത്രണ

ഭാർഗ്ഗവ�ഗാത്രസംഭൂതഭൂ�ദ�വനശ്രീകുമാരനാമ�ധ�യനശ്രീ�ദവനാരായണരാജ

ചൂഡാമണിപാദ�സവ�കനലിഖിതമിദം” എന്നകുറിപ്പിൽനിന്നുഗ്രഹിക്കാവുന്നതാ

ണു്. അ�ദ്ദഹം �ചമ്പക�ശ്ശരി പൂരാടംതിരുനാൾ തമ്പുരാ�ന്റസദസ്യനും ശില്പരത്നം

നിർമ്മിച്ചതു്ആതമ്പുരാ�ന്റആജ്ഞയനുസരിച്ചുമായിരുന്നുഎന്നാണു്ഐതിഹ്യം.

ആ വസ്തുതകൾ �തളിയിക്കുന്നതിനു�വണ്ടി താ�ഴക്കാണുന്ന �ശ്ലാകങ്ങൾ ഉദ്ധരി

ക്കാം: -

“നാനാവിശാലഗണിതാഗമശില്പശാസ്ത്രാ-

ദ്യുൽപത്തിമുഖ്യഭുവമത്ഭുതവിക്രമാഢ്യാം

�സതൂർദ്ധ്വകാനനനിവാസകൃതാധിവാസാം

വ�ന്ദ ഷഡാനനവതീം പര�ദവതാം �മ.

�യ�ന്യ മതംഗഭൃഗുകാശ്യപകുംഭജാത-

മുഖ്യാ മുനീന്ദ്രപത�യാ മയി സുപ്രസന്നാഃ

ശില്പാഗമാംബുനിധിപാരഗതാ മദീയ-

ചിത്തപ്ര�ബാധനകരാ ഗുര�വാപ്യ�മയാഃ.

സമ്പൂജ്യ�ത സദസി ഭാർഗ്ഗവസൃഷ്ടഭൂഭാ-

�ഗസ്മിൻ ബു�ധസ്സകലശില്പകലാസു �യാസൌ
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തം �മ നമാമി പിതരം ഭൃഗുവംശജാതം

ശശ്വൽസ്വപുത്രഹിതപൂരണജാഗരൂകം.

ബ്രാഹ്മംക്ഷാത്രഞ്ച �ത�ജാപ്യഹമഹമികയാ

വർദ്ധ�ത യത്ര വീ�ര

തസ്യ ശ്രീ�ദവനാരായണധരണിപ�ത-

രാജ്ഞയാജ്ഞാക�രാഹം

മ�ന്ദാപ്യത്യന്ത�മാഹാദതിവിപുലത�ര-

�ഭ്യാഥ പൂർവാഗ�മഭ്യഃ

സംക്ഷിപ്തം ശില്പരത്നം പ്രലിഖിതുമധുനാ

പ്രക്ര�മ തൽക്ര�മണ.”

ഈ �ശ്ലാകങ്ങൾ, ആചാര്യൻ സമ്പ്രദായാനുസാ�രണ ബ്രഹ്മാവു്, വിശ്വകർമ്മാവു്,

മയൻഈപുരാണസ്ഥപതിക�ള വന്ദിച്ചതിനു �ശഷം പൂർവഭാഗത്തി�ന്റ ആരംഭ

ത്തിൽഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളവയാകുന്നു. ആ ഭാഗത്തി�ന്റഅവസാനത്തിൽ

“ഇത്ഥംശ്രീ�ദവനാരായണമതിവിവൃതം

ശില്പരത്നാദ്യഭാഗം

ഷട്ചത്വാരിംശദധ്യായകയുതമതിമ-

ന്ദാത്മ�ബാധപ്രദം യൽ

നാനാഗ്രാമാദി�ദവാലയനരഭവനാ-

ദ്യുക്തലക്ഷ്മപ്രകാശം

സംപൂർണ്ണം ജാത, മസ്മിൻ നിഖിലബുധജനാ-

സ്സന്തുസന്തുഷ്ടചിത്താഃ.”

ഉത്തരഭാഗം

“അനന്ത�കാടിബ്രഹ്മാ�ണ്ഡഷ്വഖി�ലഷ്വാതതഃക്രമാൽ

നി�ശ്ശഷവിശ്വകർത്താ യസ്സ ജീയാന്മധുസൂദനഃ”

എന്നു വിഷ്ണുപരമായ വർണ്ണന�ത്താടുകൂടി ആരംഭിക്കുന്നു. ഒടുവിൽ

“അധ്യാ�യരഥസപ്തപഞ്ചകയു�തഃശ്രീ�ദവനാരായണ-

പ്രജ്ഞാകല്പിതശില്പരത്നഗതപശ്ചാദ്ഭാഗ അന്തം ഗതഃ

നാനാലക്ഷണമന്ത്രലിംഗമനുബിംബാകാരഭൂഷായുധ-

ബ്രഹ്മാശ്മാസനതൽപ്രതിഷ്ഠിതഭവം ജീർ�ണ്ണാദ്ധരാദ്യന്വിതം.

കരുണാപൂരസമ്പന്നഗുരൂണാം സുപ്രസാദതഃ

അഹം സിദ്ധര�സാസ്മ്യജ്ഞസ്തൽപാ�ദ�ഭ്യാ ന�മാ നമഃ”

എന്നീ �ശ്ലാകങ്ങളുമുണ്ടു്. ‘ഇത്ഥം ശ്രീ’ എന്ന �ശ്ലാകത്തിൽ നിന്നു ശില്പരത്നത്തിനു

�ദവനാരായണ�മന്നും സംജ്ഞയുള്ളതായി �വളി�പ്പടുന്നു.

കുന്നംകുളത്തിനു സമീപം ചിറ�മല്ക്കാടു് എ�ന്നാരു സ്ഥലവും അവി�ട ഒരു

സുബ്രഹ്മണ്യ�ക്ഷത്രവുമുണ്ടു്. ചിറ�മല്ക്കാടു സംസ്കൃതീകരിച്ചതാണു് �സതൂർദ്ധ്വകാന

നം. ഷഡാനനവതിയായ പര�ദവതസുബ്രഹ്മണ്യനാ�ണന്നുപറ�യണ്ടതില്ല�ല്ലാ.

‘ഷഡാനനയതിം’ എ�ന്നാരു അപപാഠ�ത്തആധാരമാക്കി ചിലർ ശ്രീകുമാര�ന്റ

ഗുരുഷഡാനനയതിയായിരുന്നുഎന്നുപറയുന്നതു് അബദ്ധം ത�ന്ന. ആചാര്യ�ന്റ

LINKS TO
CHAPTERS TOC 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32



360 അദ്ധ്യായം 28. സംസ്കൃതസാഹിത്യം (തുടർച്ച)

ഗുരുക്കന്മാരിൽ ഒരാൾ സകലശില്പകലകളിലും �കരളീയരാൽ സംപൂജിതനാ�ണ

ന്നു് അ�ദ്ദഹം പ്രശംസിക്കുന്ന സ്വപിതാവു ത�ന്നയായിരിക്കണം. ശ്രീകുമാര�ന്റ

സ്വ�ദശം ചിറ�മല്ക്കാടായിരുന്നു എന്നും അവി�ടനിന്നു പൂരാടംതിരുനാളു�ട വിവി

ധശാസ്ത്രപാണ്ഡിത്യവും വിദ്വജ്ജന�പ്രാത്സാഹകത്വവും �കട്ടു് അ�ദ്ദഹം അമ്പലപ്പു

ഴയിൽ ആ തമ്പുരാ�ന്റ ആശ്രിതനായി താമസിച്ചു എന്നും അനുമാനിക്കുന്നതിനു

ന്യായമുണ്ടു്. തന്ത്രസമുച്ചയം, വാസ്തുവിദ്യ, മനുഷ്യാലയചന്ദ്രിക, ശില്പരത്നംഈ നാ

ലുമാണു് �കരളത്തി�ല ശില്പശാസ്ത്രങ്ങളിൽ അഗ്രസ്ഥാന�ത്ത അലങ്കരിക്കുന്നതു്.

ചിത്രലക്ഷണം, വാഹലക്ഷണം, ധനുർലക്ഷണം മുതലായ വിഷയങ്ങ�ളപ്പറ്റി പല

രഹസ്യങ്ങളും നാം ശില്പരത്നത്തിൽനിന്നു മനസ്സിലാക്കുന്നു. കർമ്മകാരന്മാരു�ട

�വതനക്രമം, ദാരുക്കളു�ട ഖണ്ഡിജ്ഞാനം (കണ്ടിക്കണക്കു്) തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങ

�ളക്കുറിച്ചു�പാലും ഗ്രന്ഥകാരൻ നമുക്കുപലഅറിവുകളും തരുന്നുണ്ടു്.

ശില്പരത്നം ഭാഷഎ�ന്നാരുഗ്രന്ഥമുണ്ടു്. അതിനു് ‘അടുക്കു് ’ എന്നും, ‘�തക്കാ

ട്ടുഭാഷ’എന്നുകൂടി �പരുകളുണ്ടു്. സുപ്രസിദ്ധശില്പിഗൃഹമായ�തക്കാട്ടില്ല�ത്തഒരു

നമ്പൂരിയാണു് ആ ഗ്രന്ഥത്തി�ന്റ പ്ര�ണതാ�വന്നു് ഊഹിക്കാം. 600-നു�മൽ മണി
പ്രവാള�ശ്ലാകങ്ങൾ അതിൽ ഉൾ�പ്പടുന്നു. ആശാരിമാരു�ട ഇടയിൽ അതിനു പ്ര

ചുരമായ പ്രചാരമുണ്ടു്. �കാല്ലം പത്താം ശതക�ത്താള�മ പഴക്കമുള്ളു. പ്രധാനമാ

യി �ദവാലയനിർമ്മിതി�യയും ആനുഷംഗികമായി മനുഷ്യാലയ നിർമ്മാണ�ത്ത

യുംഅതിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. ശില്പരത്നം ഭാഷ ഇങ്ങ�നആരംഭിക്കുന്നു:

“വന്ദിച്ചു�കാണ്ടു ഗുരുപാദസ�രാരുഹംഞാൻ

മ�ന്ദാപി മന്ദമതി�ബാധനമർത്ഥമായി

നന്നായ്ച്ചുരുക്കി വിബുധാലയമന്ത്രബിംബ-

വിന്യാസരീതി പറയുന്നതറിഞ്ഞവണ്ണം

ഏവ�നാരുത്തനു ഭക്ത്യാ പര�ദവതപൂജയിങ്കൽ മനമുള്ളൂ

ആയവനുട�ന �ചയ് വൂ ഗുരുവരണം ശില്പമാ�രാടുംകൂ�ട.

പി�ന്നത്താനും ഗുരുവും ശില്പിയുമായ�ന്വഷിച്ചു കല്പിപ്പൂ

�ദവപ്രതിഷ്ഠ�ചയ് വാനത്യന്തം നല്ല ഭൂമിയും ദിക്കും.”

ഒടുവിൽ

“ഭാഷാമിശ്രം ശില്പിരത്നാഖ്യ�മവം

ബാലാനാ�മാട്ടിഷ്ട�മ�ന്നാർത്തുതീർ�ത്തൻ

തച്ചാപല്യം �മ കൃപാസാന്ദ്രചി�ത്തഃ

ക്ഷന്തവ്യം വിദ്വത്ഭിരാനൌമി �തഭ്യഃ”

എ�ന്നാരു �ശ്ലാകവും കാണുന്നു. മറ്റു ചില സമകാലികന്മാ�രപ്പറ്റി ഇരുപത്താറാമ

ധ്യായത്തിൽപ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട�ല്ലാ.

മഠത്തിൽ നാരായണൻനമ്പൂരി

ശിവരാമൻ, പൂർണ്ണസരസ്വതി മുതലായ പണ്ഡിതമൂർദ്ധന്യന്മാർക്കു സദൃശനായ

ഒരു വ്യാഖ്യാതാവാകുന്നു, മഠത്തില്ലത്തിൽ നാരായണൻനമ്പൂരി. അ�ദ്ദഹത്തി

�ന്റ കൃതികളായി ഭവഭൂതിയു�ട ഉത്തരരാമചരിതത്തിനു ഭാവാർത്ഥദീപിക�യ

ന്നും �ബാധായന�ന്റ ഭഗവദജ്ജുകീയപ്രഹസനത്തിനു ദിങ്മാത്രദർശിനി�യന്നും
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രണ്ടു വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നമുക്കു ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അവയിൽ ഭാവാർത്ഥദീപിക പ്ര�ത്യ

കിച്ചും സർവങ്കഷമാകുന്നു. ധാതുകാവ്യവ്യാഖ്യയായ കൃഷ്ണാർപ്പണം അ�ദ്ദഹത്തി

�ന്റ കൃതിയാ�ണന്നു ചിലർ അഭിപ്രായ�പ്പടുന്നതു നിർമ്മൂലമാ�ണന്നു നാം കണ്ടു

വ�ല്ലാ. “ഇതി ശ്രീമൽ�കരളഭൂവലയമഹിതഭൂഷ�ണാപരിനവഗ്രാമധാമപ്രഥിത

പൂർ�വാത്തര മീമാംസാ പരമാചാര്യശ്രീനാരായണ കവിവരപ്രഥമാ�ന്തവാസിവി

രചിതായാം” എ�ന്നാരു കുറിപ്പുകാണുന്നതിൽനിന്നു �മല്പുത്തൂർ ഭട്ടതിരിയു�ട പ്രഥ

മശിഷ്യനാണു് മഠത്തിൽ ഭട്ടതിരി എന്നു സിദ്ധിക്കുന്നു. അ�ദ്ദഹം ഗണനീയമായ

കവിതാവാസനയാലും അനുഗൃഹീതനായിരുന്നു. ദീപികയു�ട ഉപക്രമത്തിൽനി

ന്നാണു് അടിയിൽ കാണുന്ന �ശ്ലാകങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കുന്നതു്:

“സർവവിദ്യാഗമാചാരപ്രവ�ക്ത്രശ്രുതിചക്ഷു�ഷ

ദിവ്യവാണീല�താപഘ്നതര�വ ഗുര�വ നമഃ.

പ്രഭൂതരസവാ�ഗ്ദാഗ്ധ്രീനിർവ്യൂഢനിജവൃത്ത�യ

നമശ്ശബ്ദാർത്ഥവിജ്ഞാനഭൂത�യ ഭവഭൂത�യ.

ന�മാസ്തു കവ�യ ത�സ്മവല്മീ�കാദരജന്മ�ന

രാമായണമഹാകാവ്യപീയൂഷക്ഷീരസിന്ധ�വ.”

“കർമ്മ�ഹ നിർഭരാകൂതശബ്ദസന്ദർഭവിസ്ത�ര

ഉത്ത�ര രാമചരി�ത താൽപര്യാർത്ഥനിരൂപണം.

സംപ്രദായസമു�ച്ഛദാൽ ഖിലീഭൂ�തത്ര നാട�ക

വ്യാക്രിയാ യത്നത�സ്ത്വതന്നിർവ�ഹമ സമീഹിതം.”

“കവിവ�ര്യാക്തിമാധുര്യമസൃണീകൃത�ചതസാം

സുലഭാനി ഭ�വയുർന്നഃ സ്ഖലിതാനി പ�ദ പ�ദ.

വാച്യാർത്ഥ�ബാധവിര�ഹ ദൂ�ര താൽപര്യനിർണ്ണയഃ

വചനപ്രൌഢിദുർ�ബാ�ധഷ്വാകൂ�തഷു തു കാ കഥാ?

ഏവമപ്യത്ര ശബ്ദാർത്ഥവ്യാക്രിയാരചനം ഹി നഃ

അ�ന്ധന നിക�ഷാന്മൃഷ്ടമുക്താശുദ്ധിപരീക്ഷണം.

ശക്തിവ്യുൽപത്തിശിക്ഷാഭിരു�ത്തജിതധിയാമപി

ദുസ്സാധാദ്വിരമ�ത്യഷാ മനീഷാ �നവ കാ ഗതിഃ?

അനാ�ലാചിതശാസ്ത്രാർത്ഥാനപ്രൌഢമതി�വഭവാൻ

അസ്മാനകസ്മാദാവിഷ്ടാ വ്യാചിഖ്യാസാ പിശാചികാ.”

“ദീപി�കവ യ�താ ഭാവാൻ ഗുഢാനപി വിഭാവ�യൽ

ഭാവാർത്ഥദീപി�കതീഹ വ്യാഖ്യാസ്മാഭിർവിരച്യ�ത.”

“�നാ വിദ്വദ്ഗണനാശയാ ന ച കവിഖ്യാത്യുദ്ഗമശ്രദ്ധയാ

�നവസ്വീയവിചാരകൌശലവിധാവിഖ്യാപ�നാൽകണ്ഠയാ

പീയൂഷദ്രവപിച്ഛി�ലാക്തിസുഭഗഗ്രന്ഥാവഗാ�ഹാത്സുക-

സ്വാ�ന്താല്ലാസകതീർത്ഥദുർല്ലഭതയാ വ്യാഖ്യാമിമാം കർമ്മ�ഹ.”

വ്യാഖ്യാനത്തി�ന്റ ഒടുവിലുള്ള ചില �ശ്ലാകങ്ങൾ കൂടി പകർത്താം
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“ദ്വിജവരശുഭവംശ�ശ്രഷ്ഠമുക്താഫലസ്യ

പ്രസൃതവിശദഭാ�സാ �നത്രനാരായണസ്യ

വിവൃതിരഖിലഹൃദ്യാ പ്രസ്തുതാ യാ നി�യാഗാൽ

പരിണതിമപി സാഗാൽ കാവ്യഭൂഷാനിഷദ്യാ.”

“സർവഥാപി ഹി മന്ദാനാ�മഷാ സ്യാദുപകാരിണീ

ഭവഭൂതിവചസ്സിന്ധുതിതീർഷുജനതാതരീ.

ബ്രഹ്മക്ഷത്രമഹീവതംസകനി�ഭ നാരായണാഖ്യഃ കവിർ-

ജ്ജാ�താ യസ്തു വളർക്ഷമംഗലയുതഗ്രാ�മ മഠാ�ഖ്യ ഗൃ�ഹ;

�ത�നയം ഭവഭൂതിഗുംഭിതവ�ചാഗാംഭീര്യകൃച്ഛ്റാദിമ-

ദ്വാച്യാദ്യർത്ഥപരീക്ഷണവ്യസനിനാ ടീകാ പുനർന്നിർമ്മിതാ.”

ഈ �ശ്ലാകങ്ങളിൽനിന്നു നാരായണൻനമ്പൂരി, ആരും ശരിക്കു് അർത്ഥമറിയാ�ത

കുഴങ്ങുന്നതും ആരും വ്യാഖ്യാനിക്കുവാൻ ഒരു�മ്പടാത്തതും അസ്തപ്രചാരദശ�യ

സമീപിച്ചതുമായ ഭവഭൂതി മഹാകവിയു�ട ഉത്തരരാമചരിതത്തിനു ഭാവാർത്ഥദീ

പിക എന്ന ടീക നിർമ്മിക്കുവാൻ, ആഴ് വാ�ഞ്ചരിത്തമ്പ്രാക്കളു�ട നി�യാഗംനിമി

ത്തം ഉദ്യുക്തനായി�യന്നു �വളി�പ്പടുന്നു. വളർക്ഷമംഗലം എന്നതു �വള്ളാങ്ങല്ലൂ

രി�ന്റ സംസ്കൃതരൂപമാകുന്നു. ആ ഗ്രാമത്തിലാണു് മഠ�മന്ന ഇല്ലം. ഉത്തരരാമച

രിതത്തിനു നമുക്കു് ഇതുവ�ര ലഭിച്ചിട്ടുള്ള �കരളീയവ്യാഖ്യാനങ്ങളിൽ അതിപ്രാചീ

നമായുള്ളതു ദീപിക ത�ന്നയാണു്. ദീപികയ്ക്കു പിന്നീടാണു് ദിങ്മാത്രദർശിനിയു�ട

പ്രാദുർഭാവം. ആ വ്യാഖ്യയു�ട ഉ�പാൽഘാതത്തിൽ

“�ബാധായനകവിരചി�ത വിഖ്യാ�ത ഭഗവദജ്ജുകാഭിഹി�ത

അഭി�ന�യഽതിഗഭീ�ര വിശദാനധുനാ ക�രാമി ഗുഢാർത്ഥാൻ”

എന്നും ഉപസംഹാരത്തിൽ

“ഇതി പ്രഹസനാഭി�ഖ്യാ പൂർണ്ണാ നാട്യനിബന്ധ�ന

ഹാസ്യഗുഹിതതത്വാർ�ത്ഥ ടീകാ ദിങ്മാത്രദർശിനീ.

ബുധജനമാന�സ ന കിയതീമപി �മ വിവൃതി-

ർമ്മുദമതിരിക്ത�മാഹരഭ�സാപചിതാ കുരു�ത

തദപി കൃശാശയാവശകുശീലവമാത്രഹിതാ

യദി തു ഭവിഷ്യതീയമിയതാ സഫ�ലവ കൃതിഃ

യശ്ചാസൌ ഭവഭൂതിസൂക്തിജല�ധരർത്ഥൌഘയാ�ദാഗണ-

പ്ര�ക്ഷാ�ഭാത്ഥിതഭീതഭഞ്ജനകരീം വ്യാഖ്യാതരീം നിർമ്മ�മ

�ത�നയം വിഷ�മതിവൃത്തഗഹ�നബൌധായനീ�യ പുനർ-

ന്നാ�ട്യ ഗർഭിതശാസ്ത്രജൃംഭിതവ�ചാഗംഭീരഗും�ഫ കൃതാ.”

ദർശിനി ഭഗവദജ് ജുകം അഭിനയിക്കുന്ന ചാക്ക്യാന്മാർക്കു പ്ര�യാജകീഭവിക്കണ

�മന്നുള്ള ഉ�ദ്ദശ്യം അതി�ന്റ പ്ര�ണതാവിനു പ്ര�ത്യകമായുണ്ടായിരുന്നു എന്നു

“ബുധജനമാന�സ” എന്ന �ശ്ലാകം �തളിയിക്കുന്നു.

രണ്ടു വ്യാഖ്യാനങ്ങളിലും മഠത്തിൽ നമ്പൂരി ഭട്ടതിരിയു�ട നാരായണീയത്തിൽ

നിന്നു �ശ്ലാകങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ടു്. ദീപികയിൽ ഉത്തരരാമചരിതം രണ്ടാമങ്ക

ത്തിൽ �ദവയാന�മ�ന്തന്നു് “അസ്മദ്ഗുരുഭിശ് ശ്രീമദ് ഗുരുവായുനാഥ�സ്താത്രര�ത്ന
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പ്രദർശിതം” എന്നു് ഉപന്യസിച്ചു�കാണ്ടു ചതുർത്ഥദശകത്തിലുള്ള “ഊർദ്ധ്വ�ലാ

കകുതുകീ തു മൂർദ്ധതഃ” ഇത്യാദി നാലു �ശ്ലാകങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കുന്നു. ദർശിനിയിൽ

“�മധ്യമരണ്യം” എന്ന പങ് ക്തി വ്യാഖ്യാനിക്കു�മ്പാൾ “യ�ഥാക്തമസ്മദ്ഗുരുഭിർ

ഗുരുമരുൽപുരാധീശസ്തുതൌ” എന്നു പ്രസ്താവിച്ചു�കാണ്ടു് 84-ആം ദശകത്തി�ല

“ആചാര്യാഖ്യാധരസ്ഥാരണി” എന്ന �ശ്ലാകം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. ഉത്തരരാമചരിത

ത്തി�ല പ്രഥമ പദ്യത്തിൽ ‘പ്രശാസ്മ�ഹ’ എ�ന്നാരു ക്രിയാപദമുണ്ട�ല്ലാ. അതി

�നപ്പറ്റി ദീപികയിൽ ചർച്ച�ചയ്യു�മ്പാൾ ‘അത്ര അനുശാസനാർത്ഥസ്യ ശാ�സഃ

പര�സ്മപദിത്വാദിച്ഛാർത്ഥസ്യത്വാങ്പൂർവ്വസ്യ ഏവാത്മ�നപദവിധാനാൽപ്രശാ

സ്മ�ഹ ഇതിപാഠശ്ചിന്ത്യ ഇതി സാഹിത്യമല്ലഃ’ ‘പ്രാ�യണാങ് പൂർവ ഇത്യു�ക്തഃ

പ്രശാസ്തഇത്യപി ഇതിപ്രക്രിയാസർവസ്വകഥനാൽസാധു’എ�ന്നാരുവിമർശനം

കാണുന്നതിൽ നിന്നു സർവസ്വത്തിനു പിന്നീടാണു് ദ്വീപികയു�ട നിർമ്മിതി എന്നു

പ്രത്യക്ഷ�പ്പടുന്നു. മഠത്തിൽ നമ്പൂരി ചതുശ്ശാസ്ത്രങ്ങളിലും ഒന്നു�പാ�ല നിഷ്ണാത

നായിരുന്നതിനു പുറ�മ ശ്രുതിസ്മൃതികൾ, ഭാഗവതാദിപുരാണങ്ങൾ, ഭഗവൽഗീത,

വിവിധകാവ്യനാടകങ്ങൾ, അലങ്കാരം എന്നിവയിലും പരിനിഷ്ഠിതമായ ജ്ഞാനം

സമ്പാദിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതിനു പൂർണ്ണമായ സാക്ഷ്യം അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ രണ്ടു വ്യാ

ഖ്യാനങ്ങളും വഹിക്കുന്നു. ഭട്ടതിരി�യാടു് അ�ദ്ദഹം പ്രധാനമായി അഭ്യസിച്ചതു

പൂർ�വ്വാത്തരമീമാംസകളായിരുന്നു.

തത്ത്വാർത്ഥദീപിക

ധർമ്മകീർത്തിയു�ട രൂപാവതാരത്തിനു �മൽ പ്രസ്താവിക്കുവാൻ �പാകുന്ന ശങ്കര

വാരിയരു�ട നീവി�യന്ന വ്യാഖ്യാനത്തിനുപുറ�മ നാരായണഭട്ടതിരിയു�ട ഏ�താ

ഒരു ശിഷ്യ�ന്റ ‘തത്ത്വാർത്ഥദീപിക’ എ�ന്നാരു വ്യാഖ്യാനവുമുണ്ടു്. തത്ത്വാർത്ഥദീ

പികയും സാമാന്യം നല്ല ഒരു ടീകത�ന്ന. അതി�ന്റആരംഭത്തിൽഅ�ധാലിഖിത

മായ �ശ്ലാകം കാണുന്നു:

“നത്വാ സർവസ്വകൃതം നാരായണമമലചരിതമാചാര്യം

രൂപാവതാരടീകാം ക�രാതി തത്ത്വാർത്ഥദീപികാം കശ്ചിൽ”

അവസാനത്തിൽ

“ശ്രീനാരായണകാരുണ്യാട്ടീകാ തത്ത്വാർത്ഥദീപികാ

സമാപ്താ; പരിഗൃഹ്ണന്തുസജ്ജനാ വീതമത്സരാഃ”

എന്നു് ഒരു �ശ്ലാകമുണ്ടു്. ഈ�ശ്ലാകങ്ങൾഭട്ടതിരിയു�ടശിഷ്യന്മാരിൽഅന്യതമനാ

ണു തത്ത്വാർത്ഥദീപികയു�ട പ്ര�ണതാ�വന്നു് �വളി�പ്പടുത്തുന്നു�ണ്ടങ്കിലും അതു

മഠത്തിൽ നമ്പൂരിത�ന്ന�യാ എന്നുക്ണുപ്തമായി പറവാൻ പ്രയാസമുണ്ടു്.

ധാതുരത്നാവലി

നാരായണശിഷ്യനായ ഒരുപണ്ഡിതൻധാതുരത്നാവലി എന്ന �പരിൽ ഒരു വ്യാക

രണഗ്രന്ഥം നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

“ശ്രീനാരായണമിശ്രശ്രീഗുരുചരണാരവിന്ദയുഗളമഹം

നി�ശ്ശഷവിബുധപടലീ�ശശ്രയിതം ശശ്വദാശ്ര�യ മനസാ.

വൃ�കാദരാ�ദ്യരുദി�തഷ്വ�നക-
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ദിഗാശ്രയാ �യ ഖലു ധാതുസംഘാഃ

ഗുരൂക്തിതസ്താനഖിലാനുദാഹൃ-

ത്യാ�രാപിതപ്രായമഥ ഗ്രഥാമഃ”

എന്നു്ആഗ്രന്ഥത്തി�ന്റആരംഭത്തിലും

“ഇതി ശ്രീമാതൃദത്താഖ്യകരുണാബലശാലിനാ

ബാ�ലന രചിതാ �സയം ധാതുരത്നാവലീ ജ�യൽ.

�ശാധനാക്ഷമത�മന �കനചിൽ

ബാല�കന കുതുകാന്നിഗുംഫിതാം

ധാതുരത്നമഹിതാവലീം ബുധാ-

�ശ്ശാധയന്തു മതിശാണശീല�നഃ.

ഹം�ഹാ സുധീനിവഹ! �ദശികവാങ്മഹാബ്ധി-

കല്പദ്രുമാദധിഗതാം ഗുരു�ദവതുഷ്ട്യാ

ഭൂയസ്സുവൃത്തലളിതാം മമ ധാതുരൂപ-

രത്നാവലീം കലയ കണ്ഠത�ട ലുഠന്തീം.”

എന്നു് അവസാനത്തിലും ചില �ശ്ലാകങ്ങൾ കാണുന്നു. ആദ്യ�ത്ത �ശ്ലാകത്തിൽ

പറയുന്ന ‘നാരായണമിശ്രൻ’ �മല്പുത്തൂർ ഭട്ടതിരിയല്ലാ�ത മ�റ്റാരാചാര്യനാകുവാൻ

മാർഗ്ഗമില്ല. അ�ദ്ദഹമാണു് രത്നാവലീകാര�ന ആ ഗ്രന്ഥരചനയ്ക്കു് ഉപ�ദശിച്ച�ത

ന്നും �വളി�പ്പടുന്നു. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റപുരസ്കർത്താവായ മാതൃദത്തൻആ�രന്നു�വ

ളി�പ്പടുന്നില്ല. അനുഷ്ടുപ്�ശ്ലാകങ്ങളിലാണു് ഗ്രന്ഥത്തി�ന്റ രചന.

“ഗമ�ന രംഗതീതി സ്യാച്ഛങ്കായാമരഗന്മിതഃ

ആസ്വാദ�ന രാഗയ�ത ചാവത്രാദ്യാവുഭാവപി”

എന്ന �ശ്ലാകം അതി�ല പ്രതിപാദനരീതിക്കു് ഉദാഹരണമായി ഗ്രഹിക്കാം.

പ്രക്രിയാസാരം

പ്രക്രിയാസാരം എ�ന്നാരു �ചറിയ വ്യാകരണഗ്രന്ഥംഅക്കാലത്തു നാരായണൻ

നമ്പൂരിഎ�ന്നാരുപണ്ഡിതൻരചിക്കുകയുണ്ടായി. “വ്യ�ലഖിപ്രക്രിയാസാ�രാനാ

രായണബു�ധാദിതഃ” എന്നു് ഒരു മാതൃകാഗ്രന്ഥത്തിൽ �കലാസനാഥൻ എന്ന

�ലഖകൻ �രഖ�പ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു. പ്രക്രിയാസർവസ്വം, പ്രക്രിയാകൌമുദി, രൂപാ

വതാരം എന്നീ മൂന്നു നിബന്ധങ്ങളും �നാക്കിയാണു് പ്രസ്തുത കൃതി രചിച്ചിരിക്കുന്ന

�തന്നു

“പ്രക്രിയായാശ്ചസർവസ്വം പ്രക്രിയാകൌമുദീം തഥാ

രൂപാവതാരഞ്ചാ�ലാക്യ പ്രക്രിയാസാരഈരിതഃ”

എന്നു് അതി�ന്റഅവസാനത്തിലുള്ള ഒരു �ശ്ലാകത്തിൽനിന്നും നാം ഗ്രഹിക്കുന്നു.

“വാച്യവാചകരൂപായ പ്രകൃതിപ്രത്യയാത്മ�ന

നമശ്ശബ്ദാർത്ഥനിധ�യ ഹര�യ പരമാത്മ�ന”

എന്നതാണു് വന്ദന�ശ്ലാകം.
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“ബാ�ലന �കനാപി ബു�ധാത്തമാനാം

പന്ഥാനമാ�ലാകിതുമുത്സു�കന

വ്യധായ്യയം വ്യാകരണാനുസാരീ

ഗ്രന്ഥസ്സുധീ�ന്ദ്രസ്സുവി�ശാധി�താസ്തു”

എ�ന്നാരു �ശ്ലാകവും അവസാനത്തിൽ കാണുന്നു. ഈ നാരായണ�ന്റ �ദശ�മ

�തന്നു് അറിയുന്നില്ല.

തന്ത്രപ്രായശ്ചിത്തം

മൂ�ക്കാലക്കാരനായ ഒരുനമ്പൂരി തന്ത്രപ്രായശ്ചിത്തംഎ�ന്നാരുഗ്രന്ഥംനിർമ്മിച്ചി

ട്ടുണ്ടു്. അതിൽ പതിന്നാലു പരി�ച്ഛദങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. തന്ത്രസംബന്ധമാ

യുള്ളപ്രായശ്ചിത്തപദ്ധതിയാണു് വിഷയം. താ�ഴക്കാണുന്ന �ശ്ലാകങ്ങൾപ്രകൃത

ത്തിൽ ഉദ്ധരി�ക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു:

“ഭക്തിപ്രപന്നചിത്താനാം ഭുക്തിമുക്തിപ്രദായിനീം

മുക്തി�ഗഹാസിനീമംബാം നക്തന്ദിവമുപാസ്മ�ഹ.

ശ്രീമാതൃദത്തതനയം സാക്ഷാന്നാരായണം പരം

മാതൃദത്താഭിധാനം ച ഗുരുകാരുണ്യഭാജനം

കൃഷ്ണാഖ്യം ചാജ്ഞതാ�ഹതുപാപപൂഗാദിവാരണം

നമാമി നമനീയാംഘ്രീൻ ഗുരൂ�നതാനഹർന്നിശം”

ഈ �ശ്ലാകങ്ങളിൽനിന്നു തന്ത്രപ്രായശ്ചിത്തകാരൻ �മല്പുത്തൂർ നാരായണഭട്ടതിരി

യു�ടയും മാതൃദത്ത�ന്റയും കൃഷ്ണ�ന്റയും ശിഷ്യനായിരുന്നുഎന്നറിയുന്നു. സാക്ഷാച്ഛ

ബ്ദം�കാണ്ടു് �മല്പുത്തൂരി�നയല്ലാ�ത വി�ശഷിപ്പിക്കുവാൻ ന്യായമില്ല. മാതൃദത്തൻ

അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ സന്തതസഹചാരിയായ അനുജനായിരിക്കണം. ആഗമശാസ്ത്രാ

ചാര്യനായിരുന്നിരിക്കാം കൃഷ്ണൻ. കല്പക�ഞ്ചരി തമ്പ്രാക്കളു�ട നി�ദശമനുസരിച്ചാ

ണു് കവി പ്രസ്തുതഗ്രന്ഥം രചിച്ചതു്.

അക്കിത്തത്തുനാരായണൻനമ്പൂരി

�വന്നനാട്ടു് അക്കിത്തത്തു നാരായണൻനമ്പൂരി ഒരു പ്രശസ്തനായ �വദജ്ഞനും

�വയാകരണനുമായിരുന്നു. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ കൃതികളായി (1) ശൌനക�ന്റ സർ

വാനുക്രമണി, (2) �പ്രഷം, (3) വാരരുചസംഗ്രഹം, (4) �കയട�ന്റ മഹാഭാഷ്യപ്ര

ദീപംഎന്നീ ഉൽകൃഷ്ടഗ്രന്ഥങ്ങൾക്കു‘ദീപപ്രഭ’എന്ന�പരിൽനാലുവ്യാഖ്യാനങ്ങൾ

നമുക്കുലഭിച്ചിട്ടുണ്ടു്. പ്രദീപവ്യാഖ്യായ്ക്കു കഠിനപ്രകാശികഎന്നുംനാമാന്തരം കാണു

ന്നു. യങ് ലുക്സംഗ്രഹവും അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ കൃതിയാ�ണന്നു് അനുമാനിക്കുവാൻ

ന്യായമുണ്ടു്. ചുവ�ട �ചർക്കുന്ന �ശ്ലാകം വാരരുചസംഗ്രഹവ്യാഖ്യയിലുള്ളതാണു്:

“ഏവം വരരുചി�പ്രാക്തഃ സംഗ്രഹശ്ചർച്ചി�താ മയാ

യഥാമതി ന കാർത്സ് �ന്യന ഭാസ�ന്ത താദൃശാഃ കില.”

“�വ�ദാ നാമ മഹൽപദം ജനപ�ദാ യത്ര ദ്വിജാനാം തതി-

സ്സാംഗം �വദമധീത്യ വാച്യമഖിലം മീമാംസ�തസുസ് ഫുടം

തത്ര ഗ്രാമവ�ര ക്വചിന്നിവസതാ നാമ് നാ ച നാരായ�ണ-
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�നഷാ വാരരുചാർത്ഥദീപനപരാ ദീപപ്രഭാ നിർമ്മിതാ.

“മാത്സര്യമുത്സാര്യ നവത്വ�ദാഷം

വിസ് മൃത്യ �നകട്യകൃതാമു�പക്ഷാം

ത്യക്ത്വാ ഗുണാനാം പരിഗൃഹ്യ �ലശം

�ഛകാ ഇദം �ശാധയിതും യതധ്വം”

�കയടവ്യാഖ്യായിൽസ്വചരിത്ര�ത്തപ്പറ്റിഅ�ദ്ദഹംകു�റക്കൂടി വിസ്തരിച്ചുപ്രസ്താവി

ക്കുന്നു:

“ബ്രഹ്മ�ക്ഷ�ത്രാ ജയതി വിപു�ലാ ഭൂപ്ര�ദ�ശാ; മഹാ�ന്താ

യത്രാചാര്യാഃ ശ്രുതിഷു നിരതാശ്ശങ്കരാദ്യാ ബഭൂവുഃ

അബ്ധൌ �ജ്യാതിഃപ്രസരസുഭ�ഗ നിർമ്മ�മ ജാമദ�ഗ്ന്യാ

യം ബ്രഹ്മാർത്ഥം. ഭുവനമഹിതം �കരളാവാസഹൃദ്യം.

യത്ര ദ്വിജാനാം തപസാ പൃഥിവീ �ദവമാതൃകാ

നദീമാതൃകയാ തുല്യാ സദാ സസ്യപ്രവർത്തിനീ.

തത്ര വല്ലീകവിണ�യാർന്ന�ദ്യാർമ്മ�ധ്യ ദ്വിജാതയഃ

പ്രശസ്തഗ്രാമവാസ്തവ്യാ അന്തർവാണയ ഉത്തമാഃ

ചൂർണ്ണീനിളാമഹാനദ്യൌ യത്രസ്തസ്തത്ര �യ ദ്വിജാഃ

വസന്തി �തഷാം മാഹാത്മ്യം �കാ വക്ത് തും ശക് നുയാദ്ഭുവി?

വർണ്ണാശ്രമാണാമാചാ�രാ നിത്യം യത്രപ്രവർത്ത�ത

അഗ്നി�ഷ്ടാമപ്രഭൃതയഃ ക്രത�വാ വിതതാസ്സദാ.

അനുഗ്ര�ഹ നിഗ്ര�ഹ ച �തഷാം സാമർത്ഥ്യമദ്ഭുതം.

അതഏവ നിരാതങ്കാ വർത്ത�ന്ത തത്രഹി പ്രജാഃ

�വ�ദാ നാമ . . . . . . . . .
. . . �കയടഭാഷ്യദീപനപരാ ദീപപ്രഭാ നിർമ്മിതാ.

ഗ്രാ�മാ മഹാവിഹാരാ�ഖ്യാ ഭൂസുരസ്വാമി�കാ മഹാൻ

യത്രസന്നിഹി�താ വിഷ്ണുർഭക്താനുഗ്രഹതൽപരഃ

ആഹിതാഗ്ന്യഭിധം യത്ര �ഗഹം ഗൌണം പ്രചക്ഷ�ത

ത�ത്രാദ്ഭൂ�തന രചിതാ ടീ�കഷാ സംസ്കൃതാത്മനാ.

ആര്യാഖ്യാ ജനനീ യസ്യ �ദവശർമ്മാഭിധഃ പിതാ

ആചാ�ര്യാ �ദശിക�ശ്ചവ �വദ�വദാംഗതത്ത്വവിൽ.

�തഭ്യസ്തച്ഛിഷ്യതഃ ശ്രുത്വാ മഹാഭാഷ്യസ്യ �കയടം

ശി�ഷ്യഭ്യശ്ചാസകൃദ്ദത്വാ വ്യാഖ്യാ കാപി വിനിർമ്മിതാ.

വിദ്യാന്ത�രഷു �മ യത്നഇ�ഹവാദർശവൽസ്ഫു�രൽ.

തന്നാത്ര വർണ്ണ്യഽ�തസ്മാഭിഃശ്ലാഘാ സദ്ഭിർവിഗർഹിതാ.

വാ�ചാ വ്യാകരണാച്ഛുദ്ധിഃ സ് ഫീതാ �മ മന�സാ ഭ�വൽ

ഇത്യാശ�യന വ്യാഖ്യായി ന തു വിദ്യാമദാദിനാ.
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മ�ത്താപി �യാ മന്ദമതിരധികാരീ മ�താത്ര �മ

അത്യന്തം വിദുഷാം ത്വത്ര പ്രതീ�തർല്ലാഘവം ഫലം.

തസ്മാൽസന്തുഷ്ടമന�സാ ഗുണഗൃഹ്യാ അമത്സരാഃ

സന്തഃ പരീക്ഷാം കുർവന്തു ശബ്ദശാ�സ്ത്ര കൃതശ്രമാഃ

സ്ഖലിതം മതിമാന്ദ്യാ�ദർമ്മയാ യദ്യത്രസംഭ�വൽ

തൽസമാധാതുമർഹന്തി സ�ന്താ മയി കൃപാലവഃ.

ന ഹി സദ്വർത്മനാ ഗച്ഛൻസ്ഖലി�തഷ്വപ്യ�പാദ്യ�ത;

ഇതി �ചാക്തം ഭട്ടപാ�ദസ്തൽസദ്ഭിഃ ക്ഷമ്യതാമിദം.

ഏതച്ച പ്രാർത്ഥ�യഹം വിലസതുഹൃദ�യ

സർവദാ സജ്ജനാനാം

വ്യാ�ഖ്യയം മാ കദാചിൽ ക്വചിദിയമസതാം

കർണ്ണരന്ധ്�റ പ്രപപ്തൽ

സ�ന്താ ഹി പ്രസ്ഖലന്തം പുരുഷമനുപദം

വീക്ഷ്യ ഹസ്താവലംബം

കുർവന്ത്യ�ന്യ മഹാന്തം മനുജമപി തൃണ-

ച്ഛന്നകൂ�പ നയ�ന്ത.

ന�മാ നമഃ പാണിന�യ നമഃ കാത്യായനായ ച

അഹീന്ദ്രായ നമ�സ്ത�ഭ്യാ മുനീ�ന്ദ്ര�ഭ്യാ ന�മാ നമഃ

പദക്രമാഭ്യാം സഹിതാം. സാംഗാം ബഹ്വൃചസംഹിതാം

ചത്വാരിംശം ബ്രാഹ്മണഞ്ച�ത്രശം ചസരഹസ്യകം

�യഽസ്മഭ്യം വിതരന്തി സ്മ ശബ്ദശാസ്ത്രം വി�ശഷതഃ

അന്യച്ച �തഭ്യസ്സർ�വ�ഭ്യാ �ദശി�ക�ഭ്യാ ന�മാ നമഃ.

മഹാവിഹാരപത�യ ഭജതാം കല്പശാഖി�ന

നരസിംഹാത്മ�ന ലക്ഷ്മീനാഥായ ഹര�യ നമഃ.”

തൃപ്പൂണിത്തുറയ്ക്കു �തക്കുകിഴക്കായി �പരുമ്പള്ളിഎ�ന്നാരുസ്ഥലവുംഅവി�ട ഒരു

നരസിംഹ�ക്ഷത്രവുമുണ്ടു്. ആ �പരുമ്പള്ളിത�ന്നയാണു് മഹാവിഹാരം. ആചാര്യ

�ന്റ മാതാവി�ന്റ �പർ ആര്യ�യന്നും പിതാവി�ന്റതു �ദവ�നന്നുമായിരുന്നു എന്നു്

അ�ദ്ദഹംത�ന്ന തുറന്നു പറയുന്നുണ്ടു്. ‘ആഹിതാഗ്നി’ എന്നായിരുന്നു ഇല്ല�പ്പർ.

അതിനു ശരിയായ ഭാഷാനാമം അക്കിത്ത�മന്നാണു്. ഇ�പ്പാഴും അക്കിത്ത�മന്ന

ഒരില്ലം കാണ്മാനു�ണ്ടങ്കിലും അതു �പരുമ്പള്ളിയിലല്ല. പ�ക്ഷ വല്ല കാരണവശാ

ലും കാലാന്തരത്തിൽ ആ കുടുംബം ഇ�പ്പാഴ�ത്തസ്ഥാനത്തു താമസം മാറ്റിയിരി

ക്കാം. ‘ന ഹി സദ്വർത്മനാ’ എന്ന പദ്യത്തിൽ സ് മൃതനായ ഭട്ടപാദർ �മല്പുത്തൂർ

ഭട്ടതിരിയായിരിക്കാം. “ഉക്തം ഹ്യസ്മദാചാ�ര്യഃ ‘വ്യാദായ സ്വപിതീതി സമ്മീല്യ

ഹസതീത്യുപ സംഖ്യാനമപൂർവകാലത്വാ’ദിത്യാദി” എന്നു വാരരുച സംഗ്രഹവ്യാ

ഖ്യയിൽ ഒരു പങ് ക്തി കാണുന്നു. ആ വാർത്തികം കാശികാവൃത്തിയിലല്ലാ�ത

സർവസ്വത്തിൽ കാണുന്നില്ല. അതു�കാണ്ടു് അസ്മദാചാ�ര്യഃ എന്ന പദം�കാ

ണ്ടു നിർ�ദ്ദശിച്ചിട്ടുള്ളതു വൃത്തികാര�ഭാജാദിക�ളയായിരിയ്ക്കണം. ‘ബ്രഹ്മ�ക്ഷ�ത്രാ’

ഇത്യാദി പദ്യങ്ങൾസർവാനുക്രമണീദീപ പ്രഭയിലും കാണ്മാനുണ്ടു്. അതിൽ
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“ഗ്രാ�മ മഹാവിഹാരാ�ഖ്യ ജാ�തനാംഗിരസാം കു�ല

ആര്യാസു�തന ടീ�കയം ലിഖിതാ �ദവശർമ്മണാ”

എന്നും ഒരു �ശ്ലാകമുണ്ടു്. ഗ്രന്ഥകർത്താവി�ന പിതാവി�ന്റ നാമമായ �ദവശർ

മ്മപദം �കാണ്ടും വ്യപ�ദശിച്ചിരുന്നു�വാ എന്നറിയുന്നില്ല. അങ്ങ�നയാ�ണങ്കിൽ

അ�ദ്ദഹംആംഗിര സ�ഗാത്രജനാ�ണന്നുവരുന്നു.

യങ് ലുക് സങ്ഗ്രഹം

എന്നഗ്രന്ഥത്തി�ന്റ (വ്യാകരണഗ്രന്ഥം) കർത്താവുംഈനാരായണൻത�ന്നയാ

�ണന്നു �താന്നുന്നു.

“ആഹിതാഗ്നിഗൃഹാ�ഖ്യന ശാബ്ദസിം�ഹന �യ കൃതാഃ

യങ് ലുകസ്സംഗ്രഹ�ശ്ലാകാസ്തദ്വ്യാ�ഖ്യഷാ മയാ കൃതാ”

എ�ന്നാരു �ശ്ലാകം അതി�ന്റ ഒരു വ്യാഖ്യാനത്തിൽ കാൺമാനുണ്ടു്. ആ വ്യാഖ്യാ

നം മ�റ്റാരു പണ്ഡിത�ന്റയായിരിക്കണം. ഗ്രന്ഥം ഇങ്ങ�നആരംഭിക്കുന്നു:

“പ്രണിപത്യ ജഗന്നാഥം രാമം രാജീവ�ലാചനം

പ്രക്രിയാ യങ് ലുകഃ �കശ്ചിൽ പ�ദ്യഃ കിമപി ഗദ്യ�ത.

ധാ�താർഹലാ�ദ�രകാ�ചാ യങ്പ്രത്യയ ഇഹസ് മൃതഃ

ക്രിയാസമഭിഹാരാർ�ത്ഥപ്രത്യ�യഭ്യസ്തഥാ പുനഃ

കൌടി�ല്യ ഭാവഗർഹായാം ലുപാ�ദശ്ച യങഃ പുനഃ

യ�ങാചി �ചതി തസ്യാസ്യ ലുഗപി പ്രത്യ�യ സ് മൃതഃ”

“തഥാ ച ഭാഷ്യകാ�രണഹുശ് നുഗ്രഹണ�മവ തൽ

ഭാഷായാം യങ് ലുഗസ്തീതി ലിംഗ�ത്വന സമർത്ഥിതം.

വൃത്തികാരാദ�യാപ്യത്ര ത�ദവ മതമാസ്ഥിതാഃ

അസ്മാഭിരപി തന്നിത്യം പ്രക്രിയാത്രപ്രദർശ്യ�ത.”

“�യാ �വദ യങ് ലുകം സമ്യക് സ�വയാകരണാഗ്രണീഃ

ഇ�ത്യതദ്ഭാഷ്യകാ�രണപ്രശംസാർത്ഥം പ്രദർശിതം.”

ലുങാദിരൂപങ്ങൾക്കും സംഗ്രഹ�ശ്ലാകങ്ങൾ ദീപപ്രഭാകാരൻ രചിച്ചിട്ടു

ള്ളതായി കാണുന്നു.

“�വയാകരണികയാ യഃ സ് പൃഹയതി സംശ്ലാഘനായ ജനഃ

തി�ഷ്ഠതസതാം സംസദി സ പ്രതിപദമാലഭാരിനിജകണ്ഠഃ”

എന്നതു് അതി�ല ഒരു �ശ്ലാകമാകുന്നു.

�പ്രഷാർത്ഥവിവൃതി

പ്രസ്തുതഗ്രന്ഥം ഇങ്ങ�നആരംഭിക്കുന്നു:

“വി�ഘ്നശ്വരം പ്രണമ്യാഹം വാ�ഗ്ദവീഞ്ച ഗുരുനപി

വക്ഷ്യാമി പദ്യബ�ന്ധന�പ്രഷാർത്ഥംബ്രഹ്മചാരിണഃ

ബ്രഹ്മചാര്യസി വാ�ക്യന കർമ്മണാ�നന മാണവ!
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ജന്മാന്തരം പ്രാപ്തവാംസ്ത്വം ബ്രഹ്മജന്മാഖ്യ�യാത്തമം.

ആചാ�ര്യാ ജന�കാ യത്രസാവിത്രീ ജനനീ മതാ

നാമാന്തരം ത്വയാ പ്രാപ്തമധുനാബ്രഹ്മചാര്യസി.

യ�ദ്വ �തനാശ്രമപ്രാപ്തിഃ കഥ്യ�ത പ്രാഗനാശ്രമീ

ബ്രഹ്മചര്യാശ്രമം പ്രാപ്തസ്തസ്മാത്ത്വം ബ്രഹ്മചാര്യസി.

ഇത്യർത്ഥഃ കഥ്യ�ത�ന്യാപി തസ്യർത്ഥഃ കീർത്ത്യ�ത മയാ

ബ്രഹ്മശ�ബ്ദാ �വദരാശൌ വർത്ത�ത ചരതിർഗ്ഗതൌ.

താച്ഛീ�ല്യ ചണിനിം വിദ്യാ�ദ്യാഗ്യതാ �തന ലക്ഷ്യ�ത

�വദാധിഗമ�യാഗ്യസ്ത്വം സംജാ�താഽ�നന കർമ്മണാ.

അസ്മാൽ പൂർവം �വദപാ�ഠ ന �യാഗ്യശ്ശുദ്രസാമ്യതഃ

ന ചാഭിവ്യാഹ�രദ്ബ്ര�ഹ്മ�ത്യവം ഹി മനുരബ്രവീൽ.”

�പ്രഷത്തിനു വള�ര വിസ്തൃതമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു പദ്യ വ്യാഖ്യാനമാണു് ഈ

ദീപപ്രഭഎന്നു �മലുദ്ധരിച്ച �ശ്ലാകങ്ങളിൽനിന്നു വിശദമാകുന്നുണ്ട�ല്ലാ. ഒടുവിൽ

“ഏവം �പ്രഷാർത്ഥവിവൃതിരർണ്ണ�വ മനുനാ സ് മൃ�ത

ആദ്യാശ്രമഗ�ത ധർ�മ്മസാരമാദായ നിർമ്മിതാ”

എന്നുംഅതു കഴിഞ്ഞു “�വ�ദാ നാമ മഹൽപദം ജനപദം . . . തത്രഗ്രാമവ�ര ക്വ
ചിന്നിവസതാ നാമ്നാ ച നാരായ�ണ�ന ഷാ �പ്രഷപരാർത്ഥദീപനപരാ ദീപ

പ്രഭാ നിർമ്മിതാ” എന്ന �ശ്ലാകവും കാൺമാനുണ്ടു്.

അഷ്ടമൂർത്തി ഭട്ടതിരി

ആ�മാദംഎന്ന �പരിൽ ഭട്ടബാണ�ന്റകാദംബരിക്കുപദ്യരൂപമായ ഒരു ടീക നിർ

മ്മിച്ച കവിയാണു് അഷ്ടമൂർത്തിനമ്പൂരി.

“പൂർ�വണ ഗുണകാമാസീൽ �കര�ളഷു ഭൃ�ഗാഃ കു�ല

വി�പ്രാ നാരായാണസ്തസ്മാദഷ്ടമൂർത്തിരജായത”

എന്നു ഗ്രന്ഥാരംഭത്തിൽ കാണുന്ന �ശ്ലാകത്തിൽനിന്നു തൃക്കണാമതിലകത്തിനു

കിഴക്കായിരുന്നുഅ�ദ്ദഹത്തി�ന്റഇല്ല�മന്നുംഅച്ഛ�ന്റ �പർനാരായണൻഎന്നാ

യിരുന്നുഎന്നും ഭാർഗ്ഗവ �ഗാത്രക്കാരായിരുന്നുആഇല്ലക്കാർഎന്നും നാംഅറിയു

ന്നു. ഭട്ടതിരിയു�ട കാല�മ�തന്നു കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ മാർഗ്ഗമില്ല. എട്ടാമ�ത്ത�യാ

ഒൻപതാമ�ത്ത�യാ ശതകമായിരിക്കാ�മന്നു �താന്നുന്നു.

വലിയഒരുഗ്രന്ഥമാണു് ‘ആ�മാദം’. അതി�ന്റആരംഭത്തിലുംഅവസാനത്തി

ലും നിന്നു ചില പദ്യങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കാം.

“ഉപാസ്മ�ഹ ജഗജ്ജന്മസ്ഥിതി സംഹാരകാരണം

അവിദ്യാധ്വാന്തവിധ്വംസി ജാനകീരമണം മഹഃ.”

“കാദംബരീകഥാമൃതതരംഗിണീഹ്രദജി ഗാഹിഷാ �യഷാം

�തഷാം കൃ�ത നിബന്ധനതീർത്ഥം �ത�നദമാരബ്ധം.

ന വിനാ വൃത്തബ�ന്ധന വസ്തുപ്രാ�യണസുഗ്രഹം

LINKS TO
CHAPTERS TOC 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32



370 അദ്ധ്യായം 28. സംസ്കൃതസാഹിത്യം (തുടർച്ച)

ഇതി പ്രവചസാ�മതദനുസൃത്യ സുഭാഷിതം.

ജാതിസമന്വയസംഭൃതപരഭാ�ഗഃ സാധയാമ്യഹം വിദുഷാം

വൃ�ത്തസ്സാധു നിബ�ദ്ധശ്ചമ്പകദാമഭിരിവാ�മാദം.

രസഭാവാലങ്കാരധ്വനിഗുണ�വചിത്ര്യവർണ്ണനാസു വയം

പ്രാ�യാ ദുരധിഗമത്വാദുദാസ്മ�ഹ ഗൌരവാദനന്തത്വാൽ.”

“പണ്യാജീവാ വണിജഃ പ്രാപണികാ �നഗമാശ്ച�വ�ദഹാഃ

ഏകാർത്ഥാഃ സ്മര്യ�ന്ത മഹിമാ ഭൂമാഥ �കാടിരുൽകർഷഃ”

“പരിനിഷ്ഠിതം നിബന്ധനമിതി ഭട്ടശ്രീമദഷ്ടമൂർത്തികൃതം

ഭൂയാൽ കാദംബര്യാമാ�മാദസ്സുമനസാമധുനാ.

ഇതി പദ്യസൂക്തിമൌക്തികമാലാഭിരലംകൃ�തവമസ്മാഭിഃ

കാദംബരീ ത�ദഷാ സരസാ ഹൃദ�യ നി�വശ്യതാം രസികാഃ.

നിർവ്യാജം പദ�യാർന്നിപത്യ വചസാ ദീ�നന �സാപഗ്രഹം

�ദാഷജ്ഞാനയമഷ്ടമൂർത്തിരിദമാബദ്ധാഞ്ജലിര്യാച�ത

�ദാ�ഷാ യദ്യപി �മ വചസ്സുസുലഭഃ; കിന്ത്വസ്തമാത്സര്യയാ

ബുദ്ധ്യാ തത്ത്വവിചാരചാരുതരയാ ദൃ�ഷ്ട്വവ വിഖ്യാ പ്യതാം.”

ഇടയ്ക്കു കർണ്ണീസുതൻ എന്ന �ചാരപ്രമാണിയു�ട കഥകൂടി കവി ഉൾ�ക്കാള്ളിച്ചിരി

യ്ക്കുന്നു. ആ ഭാഗത്തിൽനിന്നു ചില �ശ്ലാകങ്ങൾഅടിയിൽ �ചർക്കുന്നു:

“മണിമന്ത്രൌഷധശക്ത്യാ ഗത്വാ കർണ്ണീസുതസ്തദഭ്യാശം

പപ്രച്ഛ തം നിബന്ധം ശശസ്യ പാദാഃ കിയന്ത ഇതി.

തം പ്രത്യുവാച വിപുലഃ പു�രവ തസ്യ ത്രയഃ ശശ�സ്യതി

നിരഗമയത്തമുപാ�യഃ പ്രീതഃ കർണ്ണീസുതശ്ശിഷ്യം.

അഥസ വിപുലസ്യ ദയിതാം സമീഹിതം പര്യ�ബാധയദ്രഹസി

സാ തു ശയാനാ ദയിതസ്യാ�ങ്ക രാത്രൌ നിരീക്ഷ്യ പൂർ�ണ്ണന്ദും

പൃഷ്ടവതീ രമണമിദം ബിം�ബ ചന്ദ്രസ്യ ദൃശ്യ�ത കിമിതി

ശശ ഇതി തമുക്തവന്തം പുനരപി പപ്രച്ഛസാബാലാ.

ശശ ഇതി കിം ചരമചരം �വതി; ചതുഷ്പാദ്വി�ശഷഏവ ശശഃ

�കഷാഞ്ചിത്തുശശാനാം പാദാസ്ത്രയഏവ വിദ്യ�ന്ത.

ഇതി തദുപശ്രുത്യ വചസ്തസ്യാ വികൃതിം ഭ�യ ചഹർ�ഷ ച

തുഷ്ടശ്ശാസ്ത്രരഹസ്യം ത�സ്യ നി�ശ്ശഷമുപദി�ദശ ഗുരുഃ.”

ആ�മാദത്തി�ലപദ്യങ്ങൾഅത്യന്തം ലളിതങ്ങളാണു്എന്നു് ഇനി പ്ര�ത്യകിച്ചു പറ

�യണ്ടതില്ല�ല്ലാ.

നീവീകാരൻ ശങ്കരവാരിയർ

രൂപാവതാരത്തിനു ‘നീവി’ എന്ന �പരിൽ സമഗ്രമായ ഒരു വ്യാഖ്യാനമുണ്ടു്. അതി

�ന്റ പ്ര�ണതാവാണു് ശങ്കരവാരിയർ. അ�ദ്ദഹ�ത്ത ബഹുമാനസൂചകമായി ശങ്ക

രാര്യൻ എന്നു പറയുന്നു. താ�ഴക്കാണുന്ന �ശ്ലാകങ്ങൾ നീവിയു�ട ആരംഭത്തിലു

ള്ളതാണു്:

“അഭിത്രി�ലാകീനാളീകമാമ്നായതനവന്തി �യ
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�തഭ്യഃ കല്യാണ�ഹതു�ഭ്യാ ഭൂ�ദ�വ�ഭ്യാ ന�മാ നമഃ.

അധിഗതഷഡഭിജ്ഞപ്രക്രി�യാപി സ്വയം യഃ

പ്രഥമസമയസജ്ജദ്വാസനാവാസിതാത്മാ

അകലയദതിഹൃദ്യം ശബ്ദവിദ്യാനു�മാദം

സ ജയതി നവകീർത്തിസ്സന്മ�താ ധർമ്മകീർത്തിഃ.

അമുഷ്യ ഹൃദി വാരിധിപ്രതിനി�ധഃ കൃ�തർവ്യാകൃതൌ

കഥം ഭവതി �യാഗ്യതാ ലഘുരപീദൃശാം മാദൃശാം?

ചിരാന്മഹദനുഗ്രഹാദിഹ തു ലബ്ധവാണീലവാ-

ദനുസ്മരണ�ഹത�വ ലിഖിതവാനഹം �കവലം.

അത്രരൂപാവതാരസ്യ പാ�ഠഷു വിവി�ധഷ്വപി

ഏക�സ്യവ പ്രയ�ത്നായമനുവൃ�ത്ത്യ വിതന്യ�ത.”

“ഇതി പാരശവകുലതില�കനശങ്കരാ�ര്യണവിരചി�ത നീവീസംജ്ഞ�കരൂപാവ

താരവ്യാഖ്യ�നഅഷ്ടമഃ പരി�ച്ഛാദഃ” എ�ന്നാരു കുറിപ്പും

“നഖമുഖവിലിഖിതദിതിതന�യാരഃ-

പരിപതദസൃഗരുണീകൃതഗാത്രഃ

ഹിമധരഗിരിരിവ �ഗരികയു�ക്താ

നരഹരിരഹരഹരവതുസയുഷ്മാൻ.”

എന്ന നരസിംഹവന്ദനാത്മകമായ ഒരു പദ്യവും കാണുന്നു. ശുകസ�ന്ദശവ്യാഖ്യാ

താവായ �കാഴി�ക്കാട്ടു മാന�വദരാജാവി�ന്റവയസ്യനായ �ദശമംഗലത്തു�ശഖര

വാരിയരാണു് നീവിയു�ട കർത്താവു് എ�ന്നാരു വൃ�ദ്ധാക്തിയുള്ളതു് അപ്രമാണ�മ

ന്നു പറ�യണ്ടിയിരിക്കുന്നു. എ�ന്തന്നാൽ നീവി രചിച്ചതു ശങ്കരവാരിയരാ�ണന്നാ

ണ�ല്ലാ നാം ഇ�പ്പാൾ അറിയുന്നതു്. ശങ്കരവാരിയർ �ദശമംഗലത്തു് വാരിയത്തി

�ല ഒരംഗമാ�ണന്നുള്ളതിനു �തളിവില്ല. മാഘവ്യാഖ്യാതാവായ �ദശമംഗലത്തു

ശ്രീകണ്ഠവാരിയർ ത�ന്റ പൂർവ്വന്മാരായി ഒരു രുദ്ര�നയും രണ്ടു ശ്രീകണ്ഠ�നയുമ

ല്ലാ�ത ശങ്കര�ന സ്മരിക്കുന്നില്ല. മാഘവ്യാഖ്യാതാവി�ന്റ കാലത്തിനു�മലാണു്

നീവിയു�ട ആവിർഭാവം എന്നു വിചാരിക്കുവാൻ പ്രയാസമായുമിരിക്കുന്നു. നീവി,

�കാല്ലം എട്ടാം ശതകത്തി�ന്റ പൂർവാർദ്ധത്തി�ല ഒരു കൃതിയാ�ണന്നു്ഊഹിക്കു

വാനാണു് ന്യായം കാണുന്നതു്. �കരളത്തിൽ കു�റക്കാലം പ്രക്രിയാസർവ്വസ്വവും

അതിനു മുൻപു പ്രക്രിയാകൌമുദിയും പഠിപ്പിച്ചുവന്നിരുന്നു എങ്കിലും മുഖ്യപാഠഗ്രന്ഥ

മായി ആദികാലംമുതൽക്കുത�ന്നഅംഗീകരിച്ചിരുന്നതു രൂപാവതാരമാകുന്നു. ആ

പരിപാടിയ്ക്കു് ഒരു മാറ്റം വന്നതു ഭ�ട്ടാജിദീക്ഷിതരു�ട സിദ്ധാന്തകൌമുദിയു�ട പ്രചാ

ര�ത്താടുകൂടിയാണു്.

പര�മശ്വരമങ്ഗലത്തുചന്ദ്ര�ശഖരവാരിയർ

ശ്രീകൃഷ്ണചരിതം എ�ന്നാരു കാവ്യം �മല്പുത്തൂർ ഭട്ടതിരി�യ ഗുരു നിർവി�ശഷമായി

ആരാധിച്ചിരുന്ന ഒരു വാരിയർ നിർമ്മിച്ചതായി കാണുന്നു. ഭാഗവതം ദശമസ്കന്ധ

മാണു് പ്രതിപാദ്യം. കുമാരകാണ്ഡം, വിവാഹകാണ്ഡം, വിചിത്രകാണ്ഡം എന്നി

ങ്ങ�ന മൂന്നു കാണ്ഡങ്ങളായി ഗ്രന്ഥം വിഭക്തമായിരിക്കുന്നു. ആ�ക പന്ത്രണ്ടു

സർഗ്ഗങ്ങളാണുള്ളതു്. കവിത ഹൃദയാവർജ്ജകമാണു്. കവി ത�ന്റ ജനനസ്ഥലം
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�പരിയാറ്റി�ന്റ വട�ക്കക്കരയിലുള്ള പര�മശ്വരമംഗലത്താ�ണന്നും, അതു �കാ

ച്ചി രാജ്യത്തിൽ ഉൾ�പ്പട്ടതാ�ണന്നും, അവി�ട വിദ്വൽകവി�ശ്രഷ്ഠനായി ശ്രീക

ണ്ഠൻ എ�ന്നാരു വാരിയർ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നും, അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ഭാഗി�നയനും

ചന്ദ്ര�ശഖരനാമ�ധയനുമായ താൻഅന്ന�ത്ത�കാച്ചിമഹാരാജാവും ത�ന്റഅവ

ലംബവുമായ രാജരാജ�ന്റ ആജ്ഞയനുസരിച്ചു പ്രസ്തുതകാവ്യം നിർമ്മിച്ചു എന്നും,

അതിനു ത�ന്റ ഗുരുവും പ്രക്രിയാസർവസ്വകാരനുമായ നാരായണഭട്ടതിരിയു�ട

പ്രശംസാപത്രം ലഭിച്ചു എന്നും പ്രസ്താവിക്കുന്നു. താ�ഴ ഉദ്ധരിക്കുന്ന �ശ്ലാകങ്ങൾ

�നാക്കുക:

“വിദുഷാമഭിരാമായ രാമായ യശസാ ഭൃശം

ജനിതാന്ധ്യവിരാമായ രാമായ ഗുര�വ നമഃ.

ശ�സ്ത ഗജവനഗ്രാ�മ ഭൂസു�രാത്തമഭാസു�ര

ജ്ഞാനവിദ്യാദയാം�ഭാ�ധര്യസ്യ ജന്മനി�കതനം.

രാ�ജ്യ കരുമഹീന്ദ്രസ്യ ചൂർണ്ണീസരിദുദക്ത�ട

അന്തർഗ്രാ�മ ജനപ�ദ പര�മശ്വരമംഗ�ല

�ക്ഷ�ത്ര ജയതി �ഹരംബഃ സർവമാനുഷപൂജിതഃ

. . . കാമാ�രർവാമപാർശ്വമുപാശ്രിതഃ.

ആസന്നാം പശ്യതസ്സിന്ധും തസ്ഥു�ഷാ യസ്യ വാമതഃ

�ശാഭ�ത ദക്ഷിണാമൂർത്തിഃ സാക്ഷാദവയ�വര്യുതഃ.

പാദമൂലസ്ഥ�ല തസ്യ ശ്രീകണ്ഠഇതി വിശ്രുതഃ

ജ�ജ്ഞപാരശ�വാ വിദ്വൽകവീന്ദ്രനിവഹാഗ്രണീഃ.

തീർത്ത്വാ വിദ്യാംബുധിം ഗുർവ്യാ പ്രജ്ഞാതര്യാ ശ്ര�മണഹി

യ�ശാരത്നാർജ്ജനം കൃത്വാ സ്വ�സ്ഥാ യസ്തരസാഭവൽ.

കവീന്ദ്രതിലകസ്യാസ്യ ചന്ദ്ര�ശഖര ഇത്യഭൂൽ

ഭാഗി�ന�യാ പ്രകാശസ്സൻ ദിക്ഷു ദുർദ്ദിനഭാനുവൽ.

അസ്തി തൽപ്രീതിമാൻ കശ്ചിൽ �കര�ളഷു മഹീപതിഃ

രാജരാജ ഇതി ഖ്യാതഃ ശ്രീമാൻ ഭാഗവ�താത്തമഃ,

സാരസ്യാമൃതപാ�ഥാധിജാതപൂർണ്ണസുധാകരഃ

സർവവിദ്വജ്ജനസ്വാന്തപുണ്ഡരീകദിവാകരഃ,

സത്യവാദീ ദയാശീ�ലാ ബ്രഹ്മ�ണ്യാ നയസാഗരഃ

മാനകീർത്തിക്ഷ�മാ�പ�താ ധീമാനാശ്രിതവത്സലഃ.

തസ്യ രാ�ജ്ഞാ നി�യാ�ഗനശ്രീകണ്ഠഭഗിനീഭുവാ

സം�ക്ഷ�പണപുരാണാർത്ഥംസമാദായാല്പബുദ്ധിനാ

ആദികാവ്യമിവാ . . . ലസർഗ്ഗകാണ്ഡര�സാജ്വലം

ശ്രീകൃഷ്ണചരിതാഖ്യാനം കാവ്യം സർവഹിതം കൃതം.”

“ശാന്താത്മനാമതിതരാമുപലാളനീയം

സ്വാ�ന്താരുഭക്തിഭരഹൃദ്യകഥാനിബന്ധം
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കാന്തം ഹി കാവ്യമിദമുജ്ഝതി �ചൽസനൂനം

കാന്താരഭൂരുഹ ഇതി ദ്യുതരും വിജഹ്യാൽ.”

“ഇ�ത്യവം ബ്രുവതാ സുശിക്ഷിതമിദം �യ�നവ യഃ പ്രക്രിയാ-

സർവസ്വാഭിഹിതം നിബന്ധനമണിം വി�ശ്വാത്തരം ചാക�രാൽ

യാതശ് ശ്രീശുകനാരദാദിസമതാം ഭക്ത്യാ മുകു�ന്ദ ച യ-

സ്ത�സ്മ  സർവവി�ദ ന�മാസ്തു ഗുര�വ നാരായണായാനിശം.”

ഒടുവിൽ

“സകലജനഹിതാർത്ഥം നിർമ്മിതം കാവ്യ�മത-

ദ്ദിനമനു പഠതാം വാ ശൃണ്വതാം വാപ്യനാർഷം

ഹരതി ഹരികഥായാഃ കീർത്തനാൽ പാപരാശിം

സലിലമപി തപ�ത്യവാശ്രയാ�ശന �യാഗാൽ.”

എ�ന്നാരു ഫലശ്രതി�ശ്ലാകം കാണുന്നു. കവി ആദ്യ�ത്ത �ശ്ലാകത്തിൽ വന്ദിക്കു

ന്നതു ത�ന്റ ഗുരുനാഥനായ കരിക്കാട്ടു (ഗജവനം) രാമവാരിയ�രയാണു്. �ത�ക്ക

മലയാളത്തിൽ മ�ഞ്ചരിക്കടുത്തു കരിക്കാ�ടന്ന �പരിൽ ഒരു �ക്ഷത്രവും വാരിയ

വുമുണ്ടു്. ആ വാരിയത്തി�ല ഒരംഗമായിരുന്നിരിക്കണം ഈ രാമവാരിയർ എന്നു

ഞാൻഊഹിക്കുന്നു.

�ഗാവിന്ദനാഥൻ

�ഗാവിന്ദനാഥൻ ഗൌരീകല്യാണം എ�ന്നാരു യമകകാവ്യം മൂന്നാശ്വാസത്തിൽ

രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അ�ദ്ദഹമാണു് ശങ്കരാചാര്യചരിതത്തി�ന്റ പ്ര�ണതാ�വന്നു മുൻപു

സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട�ല്ലാ. ഗൌരീകല്യാണത്തിൽ കവി കുമാരസംഭവത്തയാണു് ഇതിവൃ

ത്തവിഷയത്തിൽ ഉപജീവിച്ചിരിക്കുന്നതു്. കരിക്കാട്ടു രാമവാരിയരായിരുന്നു ചന്ദ്ര

�ശഖരവാരിയരു�ട�യന്ന�പാ�ല അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റയും ഗുരു. താ�ഴക്കാണുന്ന

�ശ്ലാകങ്ങൾഅതിലുള്ളതാണു്:

“ശ്രുതിനിവഹാധാരായ സ്ഫുടതരവിലസൽകൃപാമഹാധാരായ

യതിതതികാമഹിതായ ത്ര്യക്ഷായ ന�മാ ജഗന്നികാമ ഹിതായ.”

“മമ ധീസ്സാലംകൃത്യാം ശിവ�യാശ്ചരി�തന ധൃതരസാലം കൃത്യാം

ആ�മാദാ�ദവ തയാ സ്വധിഷ്ഠിതാ സ്യാദ്ഗിരാം സദാ �ദവതയാ.”

“അസ്തുസദാ രാമായ ശ്രീഗുര�വ കാവ്യവീരുദാരാമായ

പ്രണതിരു�പതാ വിദ്യാ യൽകൃപയാ മാമഭൂദ�താവിദ്യാ.”

“യശസാ ഭുവി രാജന്തം വ�ന്ദഹം കാളിദാസകവിരാജം തം

�യാ ബുധ�മാദം തസ്യ പ്രഥയതി സൂക്ത്യാ ശി�വാത്ത�മാദന്തസ്യ.

ദർശിതധാതൃപദാർത്ഥാ കൃതിർമ്മമാസാവമുക്തധാതൃപദാർത്ഥാ

അപി ജാതാര്യാവൃത്തം യൽകൃതിപുത്രീവ വപുരിതാര്യാ വൃത്തം.”

അഥ ദിശി �വശ്രവണസ്യ

സ്വചരി�ത്രർഹാരകശ്ശി�വശ് ശ്രവണസ്യ

�ശ�ലാ ഹിമവാൻ നാമ

സ്ഫുരതി യഥാർത്ഥം ദധന്മഹിമവാൻ നാമ.”

ഒടുവിൽ
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“കൃഷ്ണഭക്തിസനാഥസ്യ ദാക്ഷിണ്യരസഭാജ�നഃ”

ശ്രാവ്യാ �ഗാവിന്ദനാഥസ്യ ക്രി�യഷാ സൽസഭാജ�നഃ”

എന്ന �ശ്ലാകം കാണുന്നു.

പ്രസ്തുതകാവ്യത്തിന്നു ‘പദാർത്ഥവാദിനി’ എ�ന്നാരു വ്യാഖ്യാനമുണ്ടു്. വ്യാഖ്യാ

താവുതാനാ�രന്നുപ്രകടമായിപ്രസ്താവിക്കുന്നി�ല്ലങ്കിലും നാരായണ�ന്റശിഷ്യനാ

�ണന്നു പറയുന്നുണ്ടു്. കാലവും അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റതുത�ന്നയായിരിക്കണം. താ�ഴ

കാണുന്നപദ്യങ്ങൾപ്രകൃതത്തിൽ ഉദ്ധർത്തവ്യങ്ങളാണു്:

“തസ്മാൽ ഭൂസുരവരതഃശിഷ്യസഭാ�യ വിതീർണ്ണഭാസുരവരതഃ

വിദ്യാപാരായണത�ശ്ച�താ മാ ഗാ ഗു�രാസ്തു നാരായണതഃ

ഗുരുഭൂതസമാ�ദശാദു് ഗൌരീകല്യാണനാമനി

കാ�വ്യ പദാർത്ഥാൻ . . . വിജ്ഞാതാൻ കഥയാമ്യഹം”

നാരായണാഭിധനായ ഗുരുവി�ന്റആജ്ഞാനുസരണമാണു് താൻ ഗൌരീകല്യാണം

വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന�തന്നു് അ�ദ്ദഹം പറയുന്നു. വ്യാഖ്യാതാവാണു് �ഗാവിന്ദനാഥ�ന്റ

ഗുരു കരിക്കാട്ടു രാമവാരിയ�രന്നു് “അഥ ഗജവനഗ്രാ�മ പാരശവാന്വയസംഭൂതം

സാഹിത്യവിദ്യാപരമ�ദശികം മഹദഭിരാമം രാമാഭിധാനം നിജഗുരുഭൂതം പ്രതി പ്ര

ണാമം കുരു�ത അസ്ത്വിത്യാദി” എന്നീ പങ് ക്തികളിൽ അറിയിക്കുന്നതു്. തദനു�രാ

�ധന ചന്ദ്ര�ശഖരവാരിയരും �ഗാവിന്ദനാഥനും സതീർത്ഥ്യന്മാ�രന്നു വന്നുകൂടുന്നു.

ശങ്കരാചാര്യചരിതം

ശങ്കരാചാര്യചരിത�ത്തക്കുറിച്ചു ചില വിവരങ്ങൾ മുൻപു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ശങ്കരഭ

ഗവൽപാദ�രപ്പറ്റി ചില �കരളീയങ്ങളായഐതിഹ്യങ്ങൾആഗ്രന്ഥത്തിൽ �രഖ

�പ്പടുത്തീട്ടു�ണ്ടന്നുള്ളതാണു്ഇതിവൃത്തവിഷയകമായിഅതിനുള്ള�മച്ചം. പുരാണ

രീതിയിൽഅനുഷ്ടുപ്പുവൃത്തത്തിൽഗ്രഥിതങ്ങളായ ഒൻപതു്അധ്യായങ്ങൾഅതിൽ

അടങ്ങീട്ടുണ്ടു്. ‘വ്യാസാചലൻ’ എന്ന വിശിഷ്ടകവിയിൽ നിന്നു പല രഹസ്യങ്ങളും

ഗ്രഹിച്ചാണു് താൻ പ്രസ്തുത കാവ്യം രചിക്കുന്ന�തന്നു �ഗാവിന്ദനാഥൻ പറയുന്നു.

അ�ദ്ദഹം ഒരു സ്വാമിയാരായിരിക്കുവാൻ ഇടയുണ്ടു്. ഒരു ശിഷ്യൻ “ആചാര്യചരി

തം കിഞ്ചിദ്വിസ്ത�രണസമന്വിതം; �ശ്രാതുമിച്ഛാമിപാപഘ്നം വക്തും പീഡാ ന �ചദു്

ഗു�രാ” എന്നു ഗുരുവി�നാടു നി�വദനം �ചയ്യുകയും, ഗുരു ആ ചരിതം ചുരുക്കി ഉപ

�ദശിക്കുകയും �ചയ്യുന്നു. ചുവ�ട �ചർക്കുന്നതു �കരളഭൂമിയു�ട പ്രശസ്തിയാണു്:

“പുണ്യതീർത്ഥസമാകീർണ്ണാ പുണ്യ�ദവാലയാന്വിതാ

�മദിനീ �കരളാഖ്യാസ്തി ഭൂസു�രാത്തമഭാസുരാ.

നാനാപദാനവിഖ്യാതാ രാജവീരവിരാജിതാ

നാനാവനനദീ�ശലനഗരാഗാര�ശാഭിതാ.”

“സംന്യാസമൂലസ്സച്ഛായഃ ശിഷ്യശാഖാമഹത്തമഃ

ജ്ഞാനപു�ഷ്പാഽമൃതഫ�ലാ �ര�ജ ശങ്കരപാദപഃ.”

എന്നും മറ്റും �വ�റയും ചില നല്ല �ശ്ലാകങ്ങൾഈകൃതിയിലുണ്ടു്.
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ശ്രീസ്വയംവരം

ശ്രീസ്വയംവരം എന്ന �പരിൽ നാലാശ്വാസങ്ങളുൾ�ക്കാള്ളുന്ന ഒരു യമകകാവ്യമു

ണ്ടു്. ഗ്രന്ഥകാര�ന്റ കാല�ദശങ്ങ�ളക്കുറിച്ചു് ഒരറിവും ലഭിക്കുന്നില്ല. �ഗാവിന്ദനാ

ഥ�ന്റ ഗൌരീകല്യാണ�ത്തപ്പറ്റിയുള്ള പരാമർശനത്തിനു�മൽ, സൌകര്യത്തിനു�വ

ണ്ടി ഈ അവസരത്തിൽ ആ കാവ്യ�ത്തയും സ്മരിക്കുന്നു എ�ന്നയുള്ളു. “തദ്വംശഃ

�കരളസ്യചിരമിവ രാജ്ഞഃ”എന്നുകവി പറയുന്നുണ്ടു്. അ�ദ്ദഹംഏ�താ ഒരു �കാ

ച്ചിമഹാരാജാവി�ന്റ ആശ്രിതനായിരുന്നിരിയ്ക്കാം. അമൃതമഥനവും ലക്ഷ്മീസ്വയംവര

വുമാണു് പ്രതിപാദ്യം. ഒരു പദ്യം ചുവ�ട �ചർക്കുന്നു.

“ഫണിപതിനാഥസമന്താദു്-

ബദ്ധം �പ്രാദ്ധൂയമാനപാഥസമന്താൽ

പയസി ഗിരം സമുദധിതഃ

ശ്രിയം സുരാസുരഗണസ്സഹർത്തുമുദധിതഃ.”

�ഗാപി�കാന്മാദം

മന്ദാക്രാന്താ വൃത്തത്തിൽ രാസക്രീഡ�യ അധികരിച്ചു രചിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മ�നാഹര

മായ ലഘുകാവ്യമാണു് �ഗാപി�കാന്മാദം. ആ�ക 122 �ശ്ലാകങ്ങളും ഒടുവിൽ ഒരു
ഫലശ്രുതി�ശ്ലാകവുമുണ്ടു്. പൂർ�വാന്മാദം എന്നും ഉത്ത�രാന്മാദം എന്നും രണ്ടു ഭാഗ

ങ്ങളായി പ്രസ്തുതകൃതി വിഭജിക്ക�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു. പൂർ�വാന്മാദത്തിൽ അറുപത്താറു

�ശ്ലാകങ്ങൾ ഉൾ�ക്കാള്ളുന്നു. കവിയു�ട കാല�ദശങ്ങ�ളപ്പറ്റി യാ�താരറിവുമില്ല.

കവിതയ്ക്കു് അസാമാന്യമായ സ്വാരസ്യമുണ്ടു്.

“വൃന്ദാര�ണ്യ വിലസതി ശരച്ചന്ദ്രികായാം നിശായാം

�ഗാപസ്ത്രീഭിഃ കളമുരളികാനാദസ�മ്മാഹിതാഭിഃ

രാസക്രീഡാമധികമധുരാമാദധാനം യുവാനം

വ�ന്ദ മൂർദ്ധ് നാ വലഭിദുപലശ്യാമളാംഗം മുകുന്ദം.”

എന്നാണു് പൂർ�വ്വാന്മാദത്തി�ല പ്രഥമ�ശ്ലാകം. മറ്റു രണ്ടു �ശ്ലാകങ്ങൾകൂടി ഉദ്ധരി

ക്കാം.

ഒരു �ഗാപിയു�ട മദനാവസ്ഥ

“സ്രസ്തൌബന്ധും വസനചികുരൌ നഹ്യശക്�നാന്നി�രാദ്ധും

�നവാവിന്ദദ്വലയരശനാഹാരമഞ്ജീര�മാക്ഷം

ആക്രഷ്ടും സാ നയനമനസീ നാലമസ്മിൻ നിമ�ഗ്ന

നാം�ഗപ്യാസീദഹമിതി മ�മ�ത്യവമസ്യാഃ പ്രതീതിഃ”

�ഗാപികാവിലാപം

“തത്താരുണ്യം തദപി തരളാൻ വീക്ഷിതാംസ്താൻ വിലാസാം-

സ്താൻസല്ലാപാംസ്തദപി ഹസിതം തദ്വപുസ്താഞ്ച �ഗാഷ്ഠീം

താൻ വാ ഭാവാംസ്തദപി ച ഗതം താഞ്ച ലാവണ്യവീചീം

�പ്രക്ഷി�ഷ്യഹം പുനരപി കദാ �ദവതാനാം പ്രസാദാൽ?”

താ�ഴക്കാണുന്നതാണു് ഫലശ്രുതി�ശ്ലാകം
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376 അദ്ധ്യായം 28. സംസ്കൃതസാഹിത്യം (തുടർച്ച)

“കാവ്യാകാരസ്തുതിരഭിനവാ കൃഷ്ണ�കളീപ്രസംഗാദു്-

ഭക്ത്യാ ക്ണുപ്താ സ്ഫുരദുപനിഷദ്വാക്യഗുഢാർത്ഥപൂർണ്ണാ

പാപ�ച്ഛത്ത്രീ ജഗതി പഠതാം ശൃണ്വതാം കർണ്ണഭൂഷാ-

മാദായാസ്താം മുരവിജയി�നാ �ഗാപി�കാന്മാദസംജ്ഞാ.”

മുക്തിസ്ഥല�ദവീ�സ്താത്രം

ഇതു മു�ക്കാലയ്ക്കൽ �ദവി�യപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു സംസ്കൃത�സ്താത്രമാണു്. ആ�ക വിവി

ധവൃത്തങ്ങളിലായി അൻപത്തിരണ്ടു �ശ്ലാകങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. കവിയാ�ര

�ന്നാ കാല�മ�ത�ന്നാ അറിയുന്നില്ല. �സ്താത്രം എട്ടാം ശതകത്തി�ന്റ ഒടുവി�ലാ

ഒൻപതാം ശതകത്തി�ലാ രചിച്ചതാ�ണന്നുസങ്കല്പിക്കാ�മ�ന്നയുള്ളൂ. കവിത�ന്ന

ബാധിച്ചിരുന്ന പ്ര�മഹ�രാഗത്തി�ന്റ ശാന്തിക്കാണു് ഈ കൃതി നിർമ്മിച്ച�തന്നു

�വളി�പ്പടുന്നു. “ഉരു�മഹ�രാഗപരി�മാഹിതശ്ശി�വ കര�വ കിമദ്യ പുര�വരിവ

ല്ല�ഭ” എന്നു് അ�ദ്ദഹം വിലപിക്കുന്നു. രണ്ടു �ശ്ലാകങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കാം.

“മ�നാജ്ഞനയനാഞ്ചലം മനസിജാഹി�ത ചഞ്ചലം

കുചദ്വയജിതാചലം ഘുസൃണരഞ്ജി�താരഃസ്ഥലം

മഹത്തമദയാകുലം മനസി �മ സദാ നിസ്തുലം

മഹഃ സ്ഫുരതു നിശ്ചലം മഹിതമുക്തി�ഗ�ഹാജ്ജ്വലം.”

“ദുർഗ്ഗാം ഹതരിപുവർഗ്ഗാം ദുർഗ്ഗായിതമുക്തിസദനസന്നിഹിതാം

ഭർഗ്ഗാദൃതാമുപാ�സസർഗ്ഗാവനഹരണകർത്തൃഭൂതാംബാം.”

ഏറ്റവും സുകുമാരമാണു് ഇതി�ല പദബന്ധം.

വി�വകസാരം

വി�വകസാരം അ�ദ്വത�വദാന്തപ്രതിപാദകമായ ഒരു സംസ്കൃതഗദ്യഗ്രന്ഥമാകു

ന്നു. �കരളത്തിൽ പ്രചുരപ്രചാരമായ ദ്വാദശവർണ്ണകം എന്ന തമിഴ്ഗ്രന്ഥത്തി�ന്റ

മൂലമാണു് അതു്. വാസു�ദവയതി, പുരു�ഷാത്തമൻ, മ�റ്റാരു വാസു�ദവൻ എന്നി

ങ്ങ�ന മൂന്നു ഗുരുക്കന്മാ�ര ഗ്രന്ഥകാരൻ വന്ദിക്കുന്നു:

“�ബാധാനന്ദഘനം നിരസ്തസകലം കാരുണ്യപൂർ�ണ്ണക്ഷണം

മൂഢാനാമുപ�ദശകം ച സതതം പാപാത്മനാം പാപഹം

�വരാഗ്യസ്യ ഹി രാഗിണാം സുഖകരം സമ്പാദയന്തം സദാ

ശ്രീമ�ദ്ദശികവാസു�ദവയതിനാം മൂഢാത്മ�കാഹം ഭ�ജ.

യസ്യാത്മഭൂതസ്യ ഗു�രാഃ പ്രസാദാ-

ദഹം വിമു�ക്താസ്മി ശരീരബന്ധാൽ

സർ�വ്വാപ�ദഷ്ടുഃ പുരു�ഷാത്തമസ്യ

തസ്യാംഘ്രിപത്മം പ്രണ�താസ്മി നിത്യം.

മൂഢാൻ വി�വകിനഃ കൃത്വാ �ലാ�ക സർ�വ്വാപ�ദശകഃ

യസ്തിഷ്ഠതി ച തം ശ്രീമദ്വാസു�ദവഗുരും ഭ�ജ”
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എന്നീ �ശ്ലാകങ്ങൾ �നാക്കുക. വി�വകസാരം �കരളീയമാ�ണന്നു് ഊഹിക്കാം.

ഹൃദ്യലളിതമായ�ശലിയിൽ ഗഹനങ്ങളായ �വദാന്തതത്ത്വങ്ങ�ളസ്ഫടികസ്ഫുടമാ

യി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നുഎന്നുള്ളതിലാണു്ഈകൃതിയു�ട�വശിഷ്ട്യംസ്ഥിതി�ചയ്യു

ന്നതു്. ചില പംക്തികൾ ഉദ്ധരിക്കാം:

“ആനന്ദദുഃഖ�യാർല്ലക്ഷണം കിമിതി, �ചൽ പ്രവക്ഷ്യാമഃ. നിരുപാധികനിത്യസുഖനിര

തിശയസ്വരൂപത്വമാനന്ദലക്ഷണം. താപത്രയാത്മകത്വം ദുഃഖലക്ഷണം. ഏത�യാർദൃ

ഷ്ടാ�ന്താസ്തി �വതി �ചദസ്തി. സ ദൃഷ്ടാന്തഃ. തസ്മിന്നമൃത ഏതദാനന്ദ ലക്ഷണം തിഷ്ഠതി

�വതി�ചൽ തിഷ്ഠ�ത്യവ. കഥമിതി �ചൽ തദമൃതം സുഖസ്വരൂപം. തൽ സ്വപാനകൃദ്ഭ്യഃ

നിരതിശയസുഖം പ്രദദാതി. അതസ്തസ്മിന്നമൃ�തആനന്ദലക്ഷണം വർത്ത�ത. കാളകൂട

വി�ഷ ദുഃഖലക്ഷണം വർത്ത�ത �വതി �ചൽ വർത്ത�ത. തൽ കഥമിതി �ചൽ കാളകൂ

ടവിഷം സ്വയം താപാത്മകം തൽസ്വസമീപഗതാനാം ജനാനാമത്യന്തദുഃഖരൂപപ്രാണ

ഹാനിം ക�രാതി. അതസ്തസ്മിൻ കാളകൂടവി�ഷ ദുഃഖലക്ഷണം വർത്ത�ത.”
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29
മണിപ്രവാള സാഹിത്യം

(ക്രി. പി. പതിനാറാം ശതകം (തുടർച്ച) )

മഴമംഗലത്തി�ന്റ മണിപ്രവാളചമ്പുക്കൾ

മഴമംഗലത്തുനാരായണൻനമ്പൂരിയു�ടജീവിതകാല�ത്തയും മറ്റുംപറ്റി ഇരുപത്താ

റാമധ്യായത്തിൽ ഉപന്യസിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ഭാഷാകൃതിക�ളപ്പറ്റി മാത്ര

�മ ഇനി പ്രസ്താവി�ക്കണ്ടതായുള്ളൂ. മഴമംഗലം (1) �നഷധം, (2) രാജരത്നാവലീ

യം, (3) �കാടിയവിരഹം, (4) ബാണയുദ്ധം എന്നീ നാലു മണിപ്രവാളചമ്പുക്കളു�ട

യും, (5) രാസക്രീഡ, (6) വിഷ്ണുമായാചരിതം, (7) തിരുനൃത്തം, (8) ദാരുകവധം, (9, 10)

പാർവതീസ്തുതി (പാദാദി�കശവും �കശാദിപാദവും), (11) സതീസ്വയംവരം എന്നീ

ഏഴുബ്രാഹ്മണിപ്പാട്ടുകളു�ടയും കർത്താവാ�ണന്നുമുൻപുസൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട�ല്ലാ. ആ

ഗ്രന്ഥങ്ങ�ളഅല്പ�മാന്നുസ്പർശിക്കാം.

�നഷധം മുതലായ നാലു ചമ്പുക്കളും മഴമംഗലത്തി�ന്റ കൃതികളാ�ണാ

എന്നു് ആദ്യമായി വിചിന്തനം �ചയ്യാനുണ്ടു്. ഒന്നാമതു, ‘പ്രത്യക്ഷസ്വർഗ്ഗസൌഖ്യം’

എ�ന്നാരു പ്ര�യാഗം �നഷധത്തിലും രാജരത്നാവലീയത്തിലും �കാടിയവിര

ഹത്തിലും കാണുന്നുണ്ടു്. ‘പ്രത്യക്ഷസ്വർഗ്ഗസൌഖ്യം ചിരമനുബുഭു�ജ �നഷ�ധാ

നീതിശാലീ’ എന്നു �നഷധത്തിലും, പ്രത്യക്ഷസ്വർഗ്ഗസൌഖ്യശ്രിയമനുബുഭു�ജ ഭൂ

ഷണം ഭൂപതീനാം’ എന്നു രാജാരത്നാവലീയത്തിലും, ‘പ്രത്യക്ഷസ്വർഗ്ഗസൌഖ്യശ്രി

യമനുബുഭു�ജ തത്ര സംഗീത�കതുഃ’ എന്നു �കാടിയവിരഹത്തിലുമുള്ള വാക്യങ്ങൾ

�നാക്കുക. ഈഐകരൂപ്യം ആകസ്മിക�മാ ഒരു കവിതയി�ല പദ്യപാദം മ�റ്റാ

രു കവി �മാഷ്ടിച്ചതി�ന്റ ഫല�മാ ആകാൻ തരമില്ല. രണ്ടാമതു് ഏതാനും ചില

പദ്യങ്ങൾ മാത്രം ഒന്നിലധികം ചമ്പുക്കളിൽ കാണുന്നു�ണ്ടന്നു�വച്ചു മാത്രം അവ

�യല്ലാം ഒരു കവിയു�ട വാങ്മയങ്ങളാ�ണന്നു തീർച്ച�പ്പടുത്തുന്നതു സാഹസമാ

യിരിക്കു�മങ്കിലും ഒട്ടുവള�ര പദ്യങ്ങൾ അത്തരത്തിലു�ണ്ടങ്കിൽ ആ കൃതികൾക്കു്

ഏകകർത്തൃകത്വം കല്പിക്കുന്നതു് അസംഗതമാ�ണന്നു വരുന്നതല്ല. രാജരത്നാവ

ലീയത്തിലും �കാടിയവിരഹത്തിലും ബാണയുദ്ധത്തിലും (1) ‘ഭ�ദ്ര നിൻ�കാപ്പി�ത

ന്തു് ’ (2) ‘ധ�ന്യ പുരാഗിരിസുതാ’ (3) ‘എല്ലാ നാളും വി�ശഷാൽ’ (4) ‘ബാലാംത്വാം

പ്രിയസഖി’ ഇത്യാദി എട്ടു പദ്യങ്ങൾ �പാതുവായി കാണുന്നതിനുപുറ�മ, രാജര

ത്നാവലീയത്തി�ല ഇരുപത്തഞ്ചുപദ്യങ്ങളും ബാണയുദ്ധത്തി�ല നാലു പദ്യങ്ങളും
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�കാടിയവിരഹത്തിലും, രാജരത്നാവലീയത്തി�ല പതിനഞ്ചു പദ്യങ്ങൾ ബാണയു

ദ്ധത്തിലും സംക്രമിച്ചിരിക്കുന്നതു കാകതാലീയ�മന്നു കരുതുവാൻ ന്യായമില്ലാ�ത

യിരിക്കുന്നു. മൂന്നാമതു �കാടിയ വിരഹത്തി�ല ‘മ�നാര�ഥര്യദഭ്യസ്താ ഹൃദ�യന

യദർത്ഥിതം’ എന്നപദ്യം രാജരത്നാവലീയത്തിൽ ‘കല്പിച്ചിട്ടുള്ളതും പണ്ടുര�പരിയ

വി�യാ�ഗ മ�നാരാജ്യ�ഭ�ദര�പ്പാൾത്ത�ന്ന മനക്കാമ്പിടയിലഗതി കാമിച്ചതും

�പ്രമ�ലാലം ഇതാദി പദ്യമായി പരിണമിക്കുന്നു. ബാണയുദ്ധത്തി�ല ‘നിഖിലയുവ

തി വംശമുക്താമണിക്കിത്രി�ലാകീമ�ഹളാലലാടാന്ത�ര കാന്തിചിന്തുന്ന പുത്തൻ

നറുംചിത്രകത്തിനു് ’ ഇത്യാദി ഉഷാവർണ്ണനരൂപമായ ദീർഘഗദ്യം �കാടിയവിരഹ

ത്തിൽ “നിഖിലയുവതി ജാലമുക്താമണിക്കു്” എന്നു് ഏകപദത്തിൽ സ�ങ്കാചിപ്പി

ച്ചു കാണുന്നു�വങ്കിലും ഗ്രന്ഥകാര�ന്റ ഉ�ദ്ദശം ആ ഗദ്യം മുഴുവൻ സന്ദർഭാനുസാരം

പാഠകക്കാരും മറ്റും പകർത്തി രംഗത്തിൽ പ്ര�യാഗിച്ചു�കാള്ളണ�മന്നായിരു

ന്നു എന്നുള്ളതു നിസ്തർക്കമാണു്. ‘പ്രാണാ �മ ശ്രവണാതിഥീകൃതഗുണാഃ’ എന്നു

�നഷധത്തിലും ‘മൽപ്രാണാഃ കുശലിനഃ കിം നു?’ എന്നു �കാടിയവിരഹത്തിലും

പ്ര�യാഗമുണ്ടു്. ഈ കാരണങ്ങ�ള ആസ്പദമാക്കിയാണു് പ്രസ്തുത ചമ്പുക്കൾ നാ

ലും ഒരു കവിയു�ട കൃതികളാ�ണന്നുഞാൻ അനുമാനിക്കുന്നതു്. പ്രഥമദൃഷ്ടിയിൽ

�നഷധത്തിനും മറ്റു മൂന്നുചമ്പുക്കൾക്കുംതമ്മിൽകാണുന്നഗണനീയമായഒരുവ്യ

ത്യാസം�നഷധത്തിൽഇതരചമ്പുക്ക�ളഅ�പക്ഷിച്ചുസംസ്കൃതാംശം കൂടു�മന്നും

അവ�യ�പ്പാ�ലഅത്രവള�രപഴയ ഭാഷാപദങ്ങളും ഭാഷാ�ശലികളുമി�ല്ലന്നുമു

ള്ളതാണു്. �നഷധം പ�ക്ഷനാരായണൻനമ്പൂരിയു�ട പ്രഥമകൃതിയായിരിക്കാം.

�നഷധം

�നഷധചമ്പു പൂർവഭാഗ�മന്നും ഉത്തരഭാഗ�മന്നും രണ്ടു ഖണ്ഡങ്ങളായി വിഭ

ജിക്ക�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു. മണിപ്രവാളചമ്പുക്ക�ളസ്സംബന്ധിച്ചു് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു

വിഭജനത്തിനു് ഇദംപ്രഥമമായി ഒരു�മ്പട്ടതു�നഷധകാരനാ�ണന്നു �താന്നുന്നു.

�കാടിയവിരഹത്തിലും ഇങ്ങ�ന ഒരു വിഭാഗമുണ്ടു്. �നഷധത്തി�ന്റ പൂർവാർദ്ധ

വും ഉത്തരാർദ്ധവുംഏറ്റവുംഹൃദയംഗമങ്ങൾത�ന്ന�യങ്കിലും പൂർവഭാഗം ഉത്തരഭാ

ഗ�ത്തഅതിശയിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനു സ�ന്ദഹമില്ല. ഉത്തരഭാഗത്തിൽ നള�ന

അ�ന്വഷണം �ചയ്യുന്ന ഘട്ടം സരസമായിട്ടു�ണ്ടന്നുള്ള വസ്തുത ഞാൻ വിസ്മരിക്കു

ന്നില്ല. എന്നാൽഗ്രന്ഥകാരൻ വിസ്തരഭീരുവായി ഇതിഹാസച്ഛായയിൽ കഥമാത്രം

പറഞ്ഞു�കാണ്ടു�പാകുന്ന ഭാഗങ്ങളും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കുണ്ടു്.

മഴമംഗലം ഒരുപ്രശസ്തനായസംസ്കൃതകവിയായിരുന്നുഎന്നുനാം മുമ്പുകണ്ടു

വ�ല്ലാ. തന്നിമിത്തമുള്ള �മന്മ �നഷധത്തിൽ പലസ്ഥലങ്ങളിലും പ്രത്യക്ഷ�പ്പ

ടുന്നുണ്ടു്. ഏതു കാവ്യരത്നമാല്യത്തിനും നടുനായകമായി �ശാഭിക്കുന്നതിനു് അർഹ

മാണു്

“സങ്കല്പസംഗമസുഖാനുഭവസ്യ നാഹം

ഭംഗം ക�രാമി സമ�യസമ�യസ�മത്യ

സഞ്ചിന്ത്യ നൂനമിതി തൌ സദയം വിഹായ

നിദ്രാ ജഗാമ നിപു�ണവസഖീ സകാശാൽ.”

എന്നപദ്യം. “അഥസാ ലളിതതനുകാന്തിസമ്പദാ” എന്നഗദ്യവും അന്യാദൃശമായ

സ്വാരസ്യത്തിനു് ആകരമാകുന്നു. �നഷധത്തിൽ മ�റ്റാരു �വശിഷ്ട്യം കാണുന്ന

തു് അതി�ന്റ പ്ര�ണതാവു നിവൃത്തിയുള്ളിട�ത്താളം പൂർവസൂരികളു�ട പദ്യങ്ങൾ
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പകർത്തുക�യാ പരാവർത്തനം �ചയ്ക�യാ അവയി�ല ആശയങ്ങൾ അപഹരി

ക്കുക�യാ �ചയ്തിട്ടി�ല്ലന്നുള്ളതാകുന്നു. കവിസാർവഭൌമനായ ശ്രീഹർഷ�ന്റ�ന

ഷധീയചരിതം മുൻവശത്തു പാരാവാരം�പാ�ല പരന്നുകിടക്കു�മ്പാൾ അതി�ന

ഒരു പ്രകാരത്തിലും ഉപജീവിക്കാ�ത പൂർവഭാഗം അത്യന്തം മ�നാ�മാഹനമായ

രീതിയിൽഎഴുതി ഫലിപ്പിച്ച കവിആ ഒരുകാരണത്താൽത്ത�ന്നനമ്മു�ട ഉള്ളഴി

ഞ്ഞുള്ള പ്രശംസ�യ ഉദാത്തമായി ആവർജ്ജിക്കുന്നു. യതിഭംഗത്തിൽ അ�ദ്ദഹം

ഭാരതചമ്പൂകാര�ന�പ്പാ�ലത�ന്നഅപരാധിയാ�ണന്നും പറ�യണ്ടതുണ്ടു്.

ചില പദ്യഗദ്യങ്ങൾ

കവിതാരീതി കാണിക്കുവാൻ മൂന്നു പദ്യങ്ങളും ഒരു ഗദ്യവും ഉദ്ധരിക്കാം:

1 വിഷ്ണുവന്ദനം:

“പാലം�ഭാരാശിമ�ദ്ധ്യ ശശധരധവ�ള

�ശഷ�ഭാ�ഗ ശയാനം

�മളം�കാലം കളായദ്യുതി�യാടു പടത-

ല്ലുന്ന കാന്തിപ്രവാഹം

നാ�ളാ�ന്നറിത്തുളുമ്പും നിരുപമകരുണാ-

ഭാരതിമ്യൽകടാക്ഷം

നാളീകത്താരിൽമാതിൻ കുളുർമുലയുഗളീ-

ഭാഗ�ധയം ഭ�ജഥാഃ.”

2 രാജാക്കന്മാരു�ട വരണമണ്ഡപപ്ര�വശം:

“തഞ്ചത്തിൽബ്ഭംഗി ഭാവിച്ചുദിതരുചി നട-

ക്കുന്ന �നരത്തിളക്കം

തഞ്ചീടും ചാരുകാഞ്ചീവലയഗണഝണൽ-

കാരവാചാലിതാശാഃ

അഞ്ചാ�ത �ചന്നമാ�ത്യസ്സഹ വടി�വാടല-

ഞ്ചക്രുരാത്താഭിമാനം

മഞ്ചാ�ഗ്ര വച്ച മത്തദ്വിരദരിപുമഹാ-

വിഷ്ടരാൻ പുഷ്ട�ശാഭാൻ.”

3 ച�ന്ദ്രാദയം:

“കാതര്യം �ചർത്തു �കാകങ്ങളിലഖിലച�കാ-

രാവലീപ്രാണരക്ഷാ-

ചാതുര്യം �കവളർത്തിസ്സകലകുമുദിനീ-

കാമിനീപുണ്യഭൂമാ

�വധുര്യാ�വഗദായീ വിരഹിഷുസുഷമാ-

പൂരപീയൂഷധാരാ-

മാധുര്യം �പാഷയൻ �ദഹിഷു പുനരുദിയാ-

�യഷ പീയൂഷധാമാ.”

ഗദ്യം, വനാന്തരത്തി�ല രാത്രിവർണ്ണനം:

“അസ്തഗിരീശ്വരമസ്തകസീമനി ഭാസ്കരഭഗവാൻ മറയു�ന്നരം, ഗതവതി സവിതരി ഗു

ഹകളിൽനിന്നിത്തിമിരകരീശ്വരരിളകു�ന്നരം, ദിക്ഷു വിദിക്ഷു ച മുഷ്കരരായ തരക്ഷു

LINKS TO
CHAPTERS TOC 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32



�കരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 2 381

ഗണങ്ങൾ തിമിർക്കു�ന്നരം, കാട്ടിൻനടുവിൽക്കാട്ടാളാവലി കൂട്ടംകൂടിപ്പാടു�ന്നരം,

മല്ലീവല്ലീഫുല്ലാവലിരിഹ �മ�ല്ല �മ�ല്ല വിരിയു�ന്നരം, പക്ഷികൾ വൃക്ഷാവലിയില

ടങ്ങിയിണങ്ങി മയങ്ങിയുറങ്ങു�ന്നരം, കാമുകപടലികൾ കാമിനിമാർതൻ �കാമള

മുലകളിലണയു�ന്നരം, �ക്രാഷ്ടൂനാം തതി കാട്ടിൻനടു�വ കൂട്ടം കൂടിക്കരയു�ന്നരം,

�മലുകൾ പീലികൾ ചാല വിരിച്ചന്നൃത്തവുമാടിയടങ്ങു�ന്നരം, �ഞടു�ഞടയുട

നുടനടവികൾ�താറും കരടികൾ കടുതരമലറു�ന്നരം, രൂക്ഷത�തടിന രാക്ഷസപ

ടലീ തീക്ഷ്ണനിനാദം കലരു�ന്നരം, �ശ്രാത്രാനന്ദം �ചർത്തീടാ�ത ദാത്യൂഹാവലി

കരയു�ന്നരം, പിശിതാശനശതബഹുളപിശാചികളശിവനിനാദം കലരു�ന്നരം,

കുന്നുകൾ�പാ�ല കുന്നിവരും ചില പന്നിക�ളാടിച്ചാടു�ന്നരം, കാനനനിക�ര വി

രഹിതവിവ�ര ദീനതപൂണ്ടു നടന്നുമുഴന്നും, സർപ്പാനുഗ്രാൻ ദർ�പ്പാദഗ്രാനഭ്യാ�ശ

കണ്ടാശു വിറച്ചും, ഗമനനിരാശാ കുഹചന �ദ�ശ നിഷസാ�ദഷാ മഹിതാ �യാ

ഷാ.” എ�ന്താരുസ�ചതനമായ വാക്ചിത്രം!

ഫലിതം

പുന�ത്ത�പ്പാ�ല മഴമംഗലവും ഫലിതപ്രിയനാണു്. സ്വയംവരസംബന്ധമായുള്ള

ബഹളങ്ങ�ള വർണ്ണിക്കു�മ്പാൾ അ�ദ്ദഹം നമ്പൂരിമാർ, �ജ്യാത്സ്യന്മാർ, മന്ത്രവാ

ദികൾ ഇവ�ര പ്ര�ത്യകിച്ചു കളിയാക്കീട്ടുണ്ടു്. “ചാത്തമൂട്ടുന്ന നാളുച്ച�നര�ത്താഴി

ഞ്ഞിട്ടിനാറാണ�നക്കാൺമതി�ല്ലങ്ങു�മ” എന്നു് ഒരച്ഛൻനമ്പൂരി മക�നക്കുറിച്ചു്

ആവലാതി�പ്പടുന്നു. ദമയന്തി മാലയിടാത്ത രാജാക്കന്മാർക്കും ഒരു വധുവി�ന

കിട്ടിയി�ല്ലന്നില്ല. “കന്യാം �ക�ക്കാണ്ടു ഗുഢാം നിജഹൃദയ വി�ധയാം ത്രപാനാ

മ�ധയാം” എന്നു് ആ ഭഗ്നാശയന്മാ�ര കവി ആരും ചിരിച്ചു മണ്ണുകപ്പി�പ്പാകുമാറു്

അവ�ഹളനം �ചയ്യുന്നു. വൻകാട്ടിൽ ആസാധ്വി�യ കാമിക്കുന്ന വൃദ്ധനായ ശബ

രൻ “ഹന്ത! താൻ ജാതനായീടുന്നാ�ള ജാത�രാ�മാൽഗമചികുരമുഖശ്മശ്രുല” നും,

“പിന്നാ�ല മാംസഗന്ധാഗതവിപുലമഹാമക്ഷികാക്രാന്തവക്ത്ര” നുമാണു്.

രാജരത്നാവലീയം ഇതിവൃത്തം

രാജരത്നാവലീയത്തിൽ ‘കാശി�ക്കഴു�ന്നള്ളിയ തമ്പുരാൻ, എന്നു ഞാൻ ഇരു

പത്താറാമധ്യായത്തിൽ നിർ�ദ്ദശിച്ചിട്ടുള്ള �കാച്ചി രാമവർമ്മ മഹാരാജാവി�ന്റ

ജനനവും, കിരീടധാരണവും, യു�ദ്ധാ�ദ്യാഗവും മറ്റും നിപുണമായി വർണ്ണിച്ചതിനു

�ശഷം അവിട�ത്തയ്ക്കു ‘മന്ദാരമാല’ എന്ന വിദ്യാധരസുന്ദരിയുമായുണ്ടായ സമാഗ

മ�ത്ത കവി ഉജ്ജ്വലമായ രീതിയിൽ പ്രപഞ്ചനം �ചയ്യുന്നു. ആ വിദ്യാധരിയു�ട

ഭർത്താവായ ചന്ദ്ര�സനൻ എന്ന വിദ്യാധരൻ ഒരവസരത്തിൽ ശ്രീപര�മശ്വര�ന

ഭജിക്കുവാൻ �കലാസപർവ്വതത്തിൽ സമയം�തറ്റി�ച്ചല്ലുകയാൽ അവിടുന്നു കു

പിതനായി ആ അപരാധിക്കു മനുഷ്യത്വവും മന്ദാരമാലയ്ക്കു ദിവ്യത്വ�ബാധനാശവും

സംഭവിക്ക�ട്ട എന്നു ശപിച്ചു. വിഷണ്ണനായ ചന്ദ്ര�സനൻ ശാപ�മാക്ഷത്തിനായി

പ്രാർത്ഥിച്ച�പ്പാൾ �കാച്ചിമഹാരാജവംശത്തിൽ ‘�ദവവിപ്രാർച്ചനനിയമപര’യും

‘വീരപുത്രാപ്തികാമ’യും പാർവ്വതീഭക്തയുമായ ഒരു രാജ്ഞി പരിലസിക്കുന്നു�ണ്ട

ന്നും ആ രാജ്ഞിയു�ട പുത്രനായി പ്രസ്തുത വിദ്യാധരൻ അവതരിച്ചു് വൃഷപുരിയിൽ

സാന്നിധ്യം�ചയ്യുന്നത�ന്ന ഭജിച്ചു്, സകല�ഭാഗങ്ങ�ളയും ഭുജിച്ചു്, പൂർണ്ണമായ പുരു

ഷായുസ്സി�ന്റഅവസാനത്തിൽവീണ്ടും പൂർവരൂപ�ത്തധരിക്കാ�മന്നുംഅവിടുന്നു്
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അരുളി�ച്ചയ്തു. പാർവതീ�ദവിയു�ട പ്രാർത്ഥനനിമിത്തം മന്ദാരമാലയ്ക്കു ചന്ദ്ര�സ

നൻ മനുഷ്യനായി ജീവിക്കു�മ്പാളും അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ സംഗമലാഭം സിദ്ധിക്കുമാറു

ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹിച്ചു. ആ വിദ്യാധരനാണു് �കാച്ചിമഹാരാജകുടുംബത്തിൽ വീ

ര�കരളവർമ്മാവി�ന്റ ഭാഗി�നയനായി ജനിച്ച രാമവർമ്മമഹാരാജാവു്. ആ ക്ഷ

ത്രിയവീരൻ ഒരിക്കൽ തൃശ്ശിവ�പരൂർ ശിവരാത്രിമ�ഹാത്സവം കാണുവാൻ എഴു

ന്നള്ളി. അവി�ട ഒരു ‘ഇള�ങ്കസരകനകമണീ�വദിക’യിൽനിന്നു്ആ�ഘാഷങ്ങൾ

തൃക്കൺപാർത്തു�കാണ്ടിരിക്ക�വ, പതിവു�പാ�ല ആ �ക്ഷത്രത്തിൽ ഭജനത്തി

നു �ചന്നു�ചർന്ന മന്ദാരമാല അ�ദ്ദഹത്തിൽ അനുരക്തയായി, അനംഗാർത്തി

പിടി�പട്ടു് ത�ന്റ സഖി മരതകവല്ലി�യാടുകൂടി അവിടം വിട്ടു�പാകുന്നു. പിന്നീടു്

ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ അ�ത �ക്ഷത്രത്തിൽ നർത്തനം�കാണ്ടു ശ്രീപര�മശ്വര�ന

ആരാധിക്കുവാൻ വന്ന മന്ദാരമാല�യക്കണ്ടു മഹാരാജാവും കാമാതുരനാകുന്നു.

നായികാനായകന്മാരു�ട അ�യാഗവിപ്രലംഭം കവി അനിതരസാ ധാരണമായ

ചാതുര്യ�ത്താടുകൂടി വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒടുവിൽ കരുണാകുലയായ ശ്രീപാർവതി

അവ�ര സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനു ത�ന്റ ഭക്തയായ �യാഗപ്രഭ എന്ന �യാഗിനി

�യ നി�യാഗിക്കുകയുംആതപസ്വിനി രണ്ടു�പ�രയും പൂർവ്വവൃത്താന്തം ഗ്രഹിപ്പിച്ചു

ദാമ്പത്യലാഭത്താൽ ചരിതാർത്ഥരാക്കുകയും �ചയ്യുന്നു.

കവിതാരീതി

രാജരത്നാവലീയത്തി�ല കവിതാരീതി അഞ്ചു പദ്യങ്ങളും ഒരു ഗദ്യവും ഉദ്ധരിച്ചു വ്യ

ക്തമാക്കാം. ഏതു രസവും വർണ്ണിക്കുന്നതിനു �വണ്ട പദഘടനാ�വഭവം കവി

ഒന്നു�പാ�ല പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു.

1 രാമവർമ്മാവി�ന്റ രണപ്രയാണം:

“മമ്മാ! കാണായിത�പ്പാ�ളാരു �പാടിപടലീ

ഭൂതലാൽ�പ്പാങ്ങി �മ�ല്പാ-

ട്ടമ്ലാനം �വ്യാമ്നി �പാങ്ങിക്കിരണനികരമാ

വൃണ്വതീ ചണ്ഡഭാ�നാഃ

നിർമ്മായം �വരി�സനാം ഗ്രസിതുമരിയ വാ-

യും പിളർന്നാത്ത�കാപം

വ�മ്പാ�ടത്തും കൃതാന്തശ്വസിതനിവഹധൂ-

മം പരക്കുന്ന�പാ�ല.”

2 പടക്കളത്തിൽ പരിലസിക്കുന്ന രാമവർമ്മാ:

“കാണായീ �നർക്കു�ന�ര കനമുപരി പിടി-

�ച്ചാരു രത്നാതപത്ര-

�ശ്രണീനാം മാനനീ�യ മണമുടയ തണൽ-

പ്പാട്ടിലു�ദ്യാതമാനം

�സനാമ�ധ്യ കരാഗ്രപ്രചലിതകരവാ-

�ളാജ്ജ്വലം, മാടധാത്രീ-

വാ�നാർനാഥം, പ്ര�കാപാരുണനയനകലാ-

ദാരുണം�വരഭാജാം.”

3 നായകൻ നായിക�യപ്പറ്റി:
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“�കത്താർ�കാണ്ടിന്ദുബിംബം പരിചി�നാടുപതു-

�ക്കപ്പിഴിഞ്ഞൻപിലുണ്ടാം

പുത്തൻപീയൂഷയൂ�ഷസ്സ്വയമലർശരനാൽ

നിർമ്മിതം കിം മ�നാജ്ഞം

തസ്യാ വക്ത്രം നി�ജ താമരമലരിൽ നിശാ-

സങ്കടാൽ പങ്കജ�പ്പൺ-

ഭദ്രാവാസായ തീർത്തീടിന സരസിജ�മാ

രാപ്പകൽപ്രൌഢ�ശാഭം?”

4 നായികയു�ട വിരഹതാപം:

“ക�യ്യറും പ്രണ�യന �ചല്ലു�മതിർ�കട്ടാഹന്ത വാങ്ങും; തു�ലാ-

മ�യ്യ! �ലാകർ ചിരിക്കു�മന്നിടയി�ട മൂടീടുമാത്മാമയം;

അയ്യ�യ്യാ! ശിവ! �ദവ�മന്നു, മലർബാണാർത്ത്യാ �പാറാഞ്ഞങ്ങ

�ന

മര്യാദാമതിലംഘ്യ മന്മനമിദം മാഴ്കുന്നി�ത�പ്പരു�മ!”

5 രാത്രിയി�ല മന്ദവായു:

“വിരിയുമിളയ മുല്ലപ്പൂവി�ലന്തും നറു�ന്തൻ-

പരിമളമിടതൂകിക്കാമഭൂപാലമന്ത്രീ

സരസമൃദുലഗാമീ രാത്രിവാർ�തന്ന�ലറ്റം

പരമസുഖ�മഴുമ്മാ�റഷ വീയിത്തുടങ്ങി.”

ഗദ്യം, നായികയു�ട വിരഹതാപം:

“ആലാലം മമ മദകളപരഭൃതനിലവിളി �ചവികളിലരുളീടുന്നൂ; മാ�ലകുന്നിതു മധുകരനി

നദവുമരുതരു�തരി�പാരി �പരുകീടുന്നൂ;ആ�ലപങ്ങളു�മാരുകുറി �താടുകിലിതുടൽ മമ

ശിവശിവ �പാളുകീടുന്നൂ;ആലാ�പരലമകമലർ പരവശമശരണമിതുബത മറുകീടുന്നൂ;

താങ്ങീട�യ്യാ പാപം, താപം തികതില പിടി�പ�ട മുഹുരിളകുന്നൂ; താന്താ ഞാനി�ന്ന

�ന്ത �ചയ് വൂ? �തരു�ത�ര വരുമഴൽ മറവി തരുന്നൂ; താ�നത�ന്ന കയ്യും കാലും തല

വിധി തടയരുതിട തളരുന്നൂ; താർബാണാ! നീ �കാല്ലാ�ത മാം തവ പുനരഹമിയമഗതി

�താഴുന്നൂ.”

ബാണയുദ്ധം

�നഷധത്തിനു�മൽ ഗ്രന്ഥകാരൻ ആദ്യമായി നിർമ്മിച്ച പ്രബന്ധം രാജരത്നാ

വലീയവും തദനന്തരം യഥാക്രമം ബാണയുദ്ധവും �കാടിയവിരഹവുമാ�ണന്നു്

ഊഹിക്കുവാൻ ന്യായമുണ്ടു്. ഒരു മഹാരാജാവി�നപ്പറ്റി നിർമ്മിക്കുന്നകാവ്യത്തിൽ

കവി സ്വകീയമായ മ�റ്റാരു പ്രബന്ധത്തിൽനിന്നു പദ്യങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കുന്നതു സ്വാ

ഭാവികമല്ല�ല്ലാ. ബാണയുദ്ധത്തി�ല ഉഷാവർണ്ണനം ഗദ്യം �കാടിയവിരഹത്തിൽ

പകർത്തുവാൻ നിർ�ദ്ദശിച്ചിരിക്കുന്നതായും മുൻപു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. രാജരത്നാവ

ലീയത്തി�ല �യാഗപ്രഭയു�ട സ്ഥാനം ബാണയുദ്ധത്തിൽ ഉഷയു�ട സഖിയായ

ചിത്ര�ലഖവഹിക്കുന്നു. ബാണയുദ്ധം ഒരു നല്ല പ്രബന്ധമാ�ണങ്കിലും അതിനു

രാജരത്നാവലീയത്തി�ന്റ�യാ �കാടിയവിരഹത്തി�ന്റ�യാ ഗുണമു�ണ്ടന്നു പറയു

വാൻ നിവൃത്തിയില്ല. രണ്ടു പദ്യങ്ങളും ഒരു ഗദ്യത്തിൽനിന്നു ചില വരികളും ചുവ�ട
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�ചർക്കാം. വി�ശ്വാത്തരമാധുര്യമായ ഉഷാവർണ്ണനഗദ്യം പകർത്തുവാൻ സ്ഥലം

അനുവദിക്കുന്നില്ല.

1 ഉഷയു�ട കന്ദുകക്രീഡ:

“മിന്നീടും ഘർമ്മ�ലശം, മുഹുരിളകിന വാർ-

കുണ്ഡലം, നീ�ള മങ്ങും

കന്നൽക്കൺ�കാൺ, കുലുങ്ങും കുചകലശ, മഴി

ഞ്ഞംസസംസക്ത�കശം,

മന്ദം �കാഞ്ചുന്ന �പാന്നിൻതരിവള ചില നാ-

�ളാമൽ പന്താടുമാറു-

ണ്ട�ന്നരം കാൺകി�ലന്താർചരനു�മരി�പാരി-

�ക്കാണ്ടു തണ്ടും പ്ര�മാഹം.”

2 ബാണനും ശ്രീകൃഷ്ണനുമായുള്ളയുദ്ധം:

“ബാണൻതൻ �ദാസ്സഹസ്രം പ്രകടിതമദ�മ-

യ്യുന്നബാണങ്ങൾകാണ-

ക്കാണ�ക്കാണ്ടങ്ങുമിങ്ങും വപുഷി, തലമുകൾ-

�ക്കാണ്ട �കാപാകുലാത്മാ,

മാനീ നാരായണൻ, തന്നുടലിൽ �ഞടു�ഞട-

�ക്കാള്ളുമാറസ്ത്രശ�സ്ത്ര-

�രനം �ത്ര�ലാക്യശത്രും പ്രഥനശിരസി വി-

വ്യാധ നിർവ്യാജധാമാ.”

ഗദ്യം, ശിവജ്വരത്തി�ന്റശ്രീകൃഷ്ണസ്തുതി:

“പാലാഴിയിലപ്പാമ്പണത�ന്മൽ നിദ്രാമുദ്രാം പൂണ്ടവ�നജയ; ധരണീഭാരം കളവാനാ

�യ്ക്കാണ്ടവനൌ �പാന്നു പിറന്നവ�ന ജയ; നിഖിലജഗത്തിനു വിത്തായു് �മവിന നിരു

പമ�വഭവഭൂ�മ ജയ ജയ; ധാതൃജനാദ്ദനശങ്കരമൂർത്ത്യാ ജഗതീസർഗ്ഗസ്ഥിതിസംഹാ

രക്രീഡനകലവി കലർന്നവ�ന ജയ; പരചിന്മയനായു് മുനിജനഹൃദ�യ പരിചിതനായ

പര�മ്പാരു�ള ജയ; സകലജഗത്ത്രയരക്ഷാദീക്ഷാം പകലിരവിയലിന ഭഗവാ�ന ജയ;

പങ്കജമാതിൻ �കാങ്കയിലിഴുകിന കുംകുമപങ്കാലം കൃത�ന ജയ; ശരണാഗതജനഭരണ

മിയറ്റും കരുണാവിഹരണ ഭൂ�മ ജയ ജയ” ഇത്യാദി.

�കാടിയവിരഹം

മലയാളഭാഷയി�ല ശൃംഗാരകാവ്യങ്ങളിൽ കനിഷ്ഠികാധിഷ്ഠിത�മന്നു പറ�യണ്ടതു

�കാടിയ വിരഹ�ത്തയാകുന്നു. സം�ഭാഗശൃംഗാരവും, സർ�വ്വാപരി അ�യാഗാവ

സ്ഥയിലും അതിലും വി�ശഷിച്ചു വിരഹാവസ്ഥയിലും വിപ്രലംഭശൃംഗാരവും ഇത്ര

ചമൽക്കാര�ത്താടുകൂടി പ്രപഞ്ചനം �ചയ്യുന്ന കൃതികൾ ഇതരഭാഷകളിൽ�പ്പാലും

അപൂർവ്വമാണു്. ശൃംഗാരത്തിനു ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ സഭ്യമല്ലാത്ത നിലയിലുള്ള

ഗ്രാമ്യത കടന്നുകൂടീട്ടു�ണ്ടന്നും ഗ്രന്ഥത്തി�ന്റ നാലി�ലാരംശം പരകീയസൂക്തിക

ളാൽ സങ്കീർണ്ണമാ�ണന്നും ഇങ്ങ�ന രണ്ടു �ദാഷങ്ങൾ മാത്ര�മ പ്രസ്തുത ചമ്പു

വി�നപ്പറ്റി പറ�യണ്ടതായുള്ളു. പ്രതിജ്ഞായൌഗന്ധരായണം മൂന്നാമങ്കത്തിൽ

(മന്ത്രാങ്കം) ഡിണ്ഡിക�വഷധാരിയായ വിദൂഷകൻ, ചാക്യാന്മാരു�ട കൂടിയാട്ട

ത്തിൽ
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“ദാ�ഹ തണ്ണീർ, �കാടിയ വിര�ഹ കാന്ത�യാടുള്ളസംഗം,

താ�പാ�ദ്ര�ക തണലപി, തമസ്സങ്ക�ട ച പ്രദീപഃ,

�പ�വള്ളത്തിൽപ്പതിതസമ�യ �താണി�യ�ന്റവമാദീ-

ന്യാപൽകാലത്തഭിമതസുഹൃൽപ്രാപ്തി�യാ�ടാന്നു�മാവ്വാ”

എ�ന്നാരു ഭാഷാപദ്യം വിസ്തരിച്ചു് അഭിനയി�ക്കണ്ടതായിട്ടുണ്ടു്. “�കാടിയ വിര�ഹ

കാന്ത�യാടുള്ളസംഗം” എന്ന ഭാഗംഅഭിനയിക്കുന്നതിനു് ഉതകത്തക്കവണ്ണം നാ

യികാനായകന്മാർ ഒരു കാത്യായനീ�ക്ഷത്രത്തിൽ�വച്ചു തമ്മിൽ കാണുന്നതും പ്ര

ണയബദ്ധരാകുന്നതുമായ ഒരു കഥയും അതി�ന്റ വിവരണത്തിനു �വണ്ട ഗദ്യപദ്യ

ങ്ങളുംആ�രാ പണ്ടുത�ന്നരചിച്ചുകാണുന്നു. ആകഥ�യസൂത്രമാക്കി�വച്ചു�കാണ്ടു്

അതിനു് ഒരു വിസ്തൃതമായ ഭാഷ്യം കാവ്യരൂ�പണ നിർമ്മിക്കുക എന്നുള്ളതാകുന്നു

�കാടിയവിരഹകാരൻ �ചയ്തിരിക്കുന്നതു്.

ഇതിവൃത്തം

“മംഗല്യരംഗഭൂമിർമ്മദനമഹാരാജ്യഭാഗ്യപരിപാടീ

ശൃംഗാരചന്ദ്രികാഖ്യാ കാചന കളഹംസഗാമിനീ ജാതാ”

എന്ന പദ്യം�കാണ്ടു �കാടിയവിരഹം ആരംഭിക്കുന്നു. നായിക ശൃംഗാരചന്ദ്രികയും

നായകൻ സംഗീത�കതു എന്ന ക്ഷത്രിയയുവാവുമാണു്. �കാടിയവിരഹത്തി�ല

ഇതിവൃത്തംഈഷൽ�ഭദങ്ങ�ളാടുകൂടി സ്വായത്തമാക്കി �മല്പുത്തൂർഭട്ടതിരി നിർമ്മി

ച്ച ഒരു സംസ്കൃതചമ്പുവാണു് �കാടിവിരഹം എന്നു് ഇരുപ�ത്തഴാമധ്യായത്തിൽ

പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട�ല്ലാ. നായികയ്ക്കും നായകനും തമ്മിൽ ശ്രവണമാത്രത്തിൽത്ത

�ന്നഅങ്കുരിതമായ അനുരാഗം തൃശ്ശിവ�പരൂർ പൂരമ�ഹാത്സവത്തിൽ ഉണ്ടായ മി

ഥസ്സന്ദർശനത്താൽ പ്രവൃദ്ധമാകുകയും, തദനന്തരം അവർ ദാമ്പത്യ�യാഗത്താൽ

അനുഗൃഹീതരാകുകയും �ചയ്യുന്നു. കാലാന്തരത്തിൽ ചില ഏഷണിക്കാരു�ട വാ

ക്കു �കട്ടു നായിക നായക�നബഹിഷ്കരിക്കുന്നു. അങ്ങ�ന തമ്മിൽ പിരി�യണ്ടിവ

ന്ന ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാർക്കുണ്ടാകുന്ന വിരഹതാപം മഴമംഗലം സർവസിദ്ധികളും

പ്ര�യാഗിച്ചു സമഞ്ജസമായി വർണ്ണിക്കുന്നു. ഒടുവിൽ ആത്യന്തികമായ �നരാ

ശ്യത്തിനു വശംവദരായി നായികയും നായകനും ഉൽബന്ധനത്തിനു് ഒരുങ്ങുന്നു.

ശൃംഗാര ചന്ദ്രികപ്രമദവനത്തിൽ �പായിആത്മഹത്യ�ചയ് വാൻ ഒരുപിച്ചകമാല

എടുത്തു കഴുത്തിൽ ചുറ്റിയ�പ്പാൾ അവി�ട അ�ത ഉ�ദ്ദശ്യ�ത്താടുകൂടി സംഗീത

�കതുവും �ചന്നു�ചരുന്നു. അ�പ്പാൾ നായകനു നായികയു�ട “അർത്ഥിക്കു�ന്നൻ

വിധാതാ�വാടു മുഹുരപി ഞാൻ ജന്മജന്മാന്ത�ര �മ ഭർത്താ സംഗീത�കതുർഭവതു

വിധിവശാൽ” എന്ന അന്ത്യാഭ്യർത്ഥന �കൾക്കുവാൻ ഇടവരികയും ഉട�ന ആ

വിരഹി ഓടി അടു�ത്തത്തി “മു�ഗ്ദ്ധ ഹാകഷ്ടം” എന്നു പറഞ്ഞു നായിക�യ പാ

ണിസ്പർശം�കാണ്ടു പ്രബുദ്ധയാക്കുകയും �ചയ്യുന്നു. ആ വിധത്തിലാണു് അവർക്കു

തമ്മിൽ പുനസ്സമാഗമം സിദ്ധിക്കുന്നതു്.

കവിതാരീതി

�കാടിയവിരഹത്തി�ല കവിതാ�ശലി ഗ്രഹിപ്പിക്കാൻ മൂന്നു പദ്യങ്ങളും ഒരു ഗദ്യ

ത്തിൽനിന്നു് ഏതാനും വരികളും ചുവ�ട പകർത്തുന്നു.

1 �പ്രമബദ്ധരായ ദമ്പതികൾ:

“അ�ന്നരം കാമതന്ത്രപ്രകരണനിപുണൌ
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�കാമളൌ�തല�സ�ക-

ര�ന്യാന്യം �മയ്കുളുർപ്പിച്ചിരുവരുമരി�ക

�ചർന്നുനില്ക്കും ദശായാം,

ത�ന്നത്ത�ന്ന നിഴൽ�ക്കാണ്ടതു തരുണതനൌ

നൂനമ�ന്യതി മത്വാ

കന്നക്കണ്ണാൾവശം �കട്ടഴ�കാടു കലഹി-

ച്ചീടുമാറുണ്ടകാ�ണ്ഡ.”

2 മഴക്കാലം

“ആകാ�ശ കാള�മഘദ്വിരദവരഘടാ-

ബന്ധു�ര ചന്ത�മറും

നാകാധീശായുധം�കാണ്ടിനിയ �കാടിമരം

നാട്ടി വർ�ഷാത്സവാർത്ഥീ

കൂകും �കകാമണി�ക്കാമ്പുകൾ നിവി�ര വിളി-

പ്പിച്ചു വിശ്വം മുഴക്കി-

ച്ചാകണ്ഠം തൂകിനാൻ വന്നുദകഹവിരസൌ

ഹന്ത! പർജ്ജന്യ�ദവൻ.”

3 വിരഹാർത്തയായ നായിക സഖിക�ളാടു്:

“ചിത്ത�ജ്ഞചിത്ര�ല�ഖ വിര�യ വരിക നീ

മല്ലി�ക വീയു �മ�ല്ല; –

ക്കസ്തൂരീമാലി�ക വാ! തളി തളി കളഭ-

ച്ചാറു ചാലിച്ചു �മ�ന്മൽ;

മു�ഗ്ദ്ധസിന്ദൂര�ല�ഖ തളി�രാടു തല�പാ-

ത്തീടു; പാടീരധാരാ-

മ�ത്ര �വണുന്നത�യ്യാ! കള കള കളഭം;

�ക ചു�ടാ�ല്ല മ�നാ�ജ്ഞ.”

ഗദ്യം, വിരഹാർത്തയായ നായിക സഖിക�ളാടു്:

“മഴ �പയ്യിപ്പിൻ മകരന്ദം�കാണ്ടിരുപുറവും നിന്നാവതു �ചയ്യിൻ; പനിനീർനദിയിൽ

പ്പാഞ്ഞുകുളിക്കിൻ പാതി ശമിക്കും പതിതാപം �മ; മലയ�ത്തന്നൽമഹാവിഷ�മന്നാൾ,

മധുകരവൃന്ദം മയിൽവാ�ളന്നാൾ; കുരവകകുസുമം കൂര�മ്പന്നാൾ, കുളിരും കളഭം കനൽ

നിര�യന്നാൾ; ചന്ദനപങ്കം �കാടുവിഷ�മന്നാൾ, ചന്ദ്രമയൂഖം �ചങ്കന�ലന്നാൾ; പനി

നീർത്തുള്ളി �പരുമ്പനി�യന്നാൾ, സംഗീതം �മ സങ്കട�മന്നാൾ; കർപ്പൂര�പ്പാടി കടുവാ

�യന്നാൾ, �ചമന്തിക�യ�ച്ചമ്പുലി�യന്നാൾ; കസ്തൂരിക്കളി കാലനി�തന്നാ, ളന്തിവരു

�മ്പാളന്തക�നന്നാൾ” ഇത്യാദി.

ദാ�മാദരച്ചാക്കിയാരു�ട കാലത്തിനു�മൽഅപൌരാണികമായകഥാവസ്തുവി

�നആശ്രയിച്ചു് ഇദംപ്രഥമമായി രചിച്ചിട്ടുള്ള രണ്ടു പ്രധാനഭാഷാചമ്പുക്കൾ രാജര

ത്നാവലീയവും �കാടിയവിരഹവുമാകയാൽ അവയു�ട പ്ര�ണതാവു നമ്മു�ട സവി

�ശഷമായ ആദര�ത്ത അ�ന്യാപാധികളു�ട അഭാവത്തിൽ�പ്പാലും സമഗ്രമായി

അർഹിക്കുന്നു.
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ബ്രാഹ്മണിപ്പാട്ടുകൾ

ബ്രഹ്മണിമാർ (പുഷ്പകസ്ത്രീകളിൽ ഒരു വർഗ്ഗക്കാർ) ഭഗവതീ �ക്ഷത്രങ്ങളിലും നായ

ന്മാരു�ട ഗൃഹങ്ങളിൽ ഭഗവതീ�സവ സംബന്ധിച്ചും, താലി�കട്ടുകല്യാണത്തി�ന്റ

ഒരു ചട�ങ്ങന്ന നിലയിലും പാടി വന്നിരുന്ന പാട്ടുകളാണു് ബ്രാഹ്മണിപ്പാട്ടുകൾ.

പണ്ടു് ആ ഇനത്തിൽ�പ്പട്ട പാട്ടുകൾക്കു് പ്രചുരമായ പ്രചാരമുണ്ടായിരുന്നു; ഇന്നും

അവ ആകമാനം അസ്തമിതങ്ങളായി എന്നു പറയാവുന്നതല്ല. ബ്രാഹ്മണിപ്പാട്ടുക

ളിൽ ചില ഭാഗങ്ങൾ തനിഗ്ഗദ്യങ്ങളായും മറ്റു ചിലവ പദ്യഗന്ധികളായും കാണ�പ്പ

ടുന്നു. �കവലഗദ്യങ്ങൾ താരത�മ്യന അർവാചീനങ്ങളാണു്. പദ്യഗന്ധികളായ

ഭാഗങ്ങൾ പ്രാ�യണ ചമ്പുക്കളി�ല “ഹര ഹര ശിവ ശിവ ചിത്രം ചിത്രം നിഷധനൃ

പാന്വയമകുടീരത്നം” എന്ന രീതിയിൽ തരംഗിണീവൃത്തത്തി�ന്റ മട്ടിൽ �ചാ�ല്ലണ്ട

വയാണു്. ബ്രാഹ്മണിമാർ �ചാല്ലു�മ്പാൾഅവയ്ക്കുപ്ര�ത്യകമായി ഒരുമാതിരി നീട്ടലും

ഈണവും ഉണ്ടാകും; അതിൽ �വ�ദാച്ചാരണത്തി�ന്റ ഛായയു�ണ്ടന്നാണു് വയ്പു്.

അങ്ങ�ന �വദാനുകാരിയായ സ്വരത്തിൽ അത്തരത്തിലുള്ള പാട്ടുകൾ പാടുവാൻ

അധികാരമുണ്ടായിരുന്നതു�കാണ്ടായിരിക്കാം ആ ഗായികകൾക്കുബ്രാഹ്മണിമാർ

എന്ന �പർ ജനസമുദായത്തിൽനിന്നു സിദ്ധിച്ചതു്. ബ്രാഹ്മണിപ്പാട്ടുകൾ മഴമംഗല

ത്തി�ന്റ കാലത്തിനു മുൻപും ഉണ്ടായിരുന്നുഎന്നുള്ളതിനു സംശയമില്ല. എന്നാൽ

ആആവശ്യത്തി�ലക്കു രസനിഷ്യന്ദികളായ ചില കൃതികൾ ആദ്യമായി നിർമ്മിച്ചു

സമ്മാനിച്ചതു് അ�ദ്ദഹമായിരുന്നു; അവയ്ക്കു തൃശ്ശൂരിലും സമീപപ്ര�ദശങ്ങളിലുമാണു്

അധികം പ്രചാരം. ചില ഭാഗങ്ങൾ താ�ഴ ഉദ്ധരിക്കുന്നു.

പീഠികകളാണു് സാധാരണയായി �കവലഗദ്യരൂപത്തിൽ കാണുന്നതു്. അടി

യിൽ �ചർക്കുന്നതു രാസക്രീഡയു�ട പീഠികയിലുള്ള ഒരു ഭാഗമാകുന്നു.

രാസക്രീഡ

“എങ്കി�ലാ പണ്ടു പങ്കജാക്ഷൻ പാലാഴിതന്നിൽ പന്ന�ഗന്ദ്രനായിരിക്കുന്ന പര്യങ്കത്തി

�ന്മൽ പങ്കജമാതി�നാടും �മദിനീ�ദവി�യാടുംകൂടിസ്സുഖിച്ചു പള്ളിക്കുറുപ്പു�കാണ്ടുവ�ല്ലാ.

അക്കാലത്തു പാർത്ഥിവന്മാരായിപ്പിറന്ന �ദത്യവീരന്മാ�രച്ചുമക്കരുതാഞ്ഞു ഖിന്നയായ

�ക്ഷാണീ�ദവി �ഗാരൂപ�ത്തഅവലംബിച്ചു പങ്കജജന്മാവി�നാടു �ചന്നു ത�ന്റ ദുഃഖങ്ങ

�ള�യല്ലാം അറിയിപ്പൂതും �ചയ്തുവ�ല്ലാ. അതു �ക�ട്ടാരു വിരിഞ്ചനും തിരുനീലകണ്ഠനും

നിലിമ്പജനങ്ങ�ളാടുംകൂടിക്ഷീരാംബുരാശിയു�ടതീരഭാഗ�ത്തപ്രാപിച്ചുപരൻപുരുഷ�ന

പുരുഷസൂക്തം �ചാല്ലി സ്തുതിപ്പൂതും �ചയ്തുവ�ല്ലാ.

ഇതു �കാല്ലം എട്ടാംശതകത്തി�ല ഭാഷയ�ല്ലന്നും ഇതി�ന്റ പ്ര�ണതാവു മഴമംഗ

ലമ�ല്ലന്നും തീർച്ചയായി പറയാം. എന്നാൽപദ്യഗന്ധിയായ ഭാഗത്തി�ന്റസ്ഥിതി

അതല്ല. �നാക്കുക:

“യദുകുലനാഥൻ മദനമ�നാഹരനരുണാധരിക�ളാടിട �ചർ�ന്നറ്റം ക്രീഡിപ്പാനായു് മുതി

രു�ന്നരം മലരി�ട മരുവിന മധുകരപടലികൾ മധുപാനം �ചയ്താനന്ദിച്ചും മ�ധ്യകാന്തനു

നല്കിയുമുട�ന ഗാനം�ചയ്തു തുടങ്ങിയിത�ല്ലാ. (1)

�തന്മാവി�ന്മലാമ്മാ�റാ�ക്കക്കൂടിയിരുന്ന�ക്കാകില �കാമളവാണികൾ നിര�വ പഞ്ചമ

രാഗം മഞ്ജുളഗീതം പാടിപ്പാടിപ്പഞ്ചായുധ�നാരു പടവിളി�പാ�ല നിഖിലദിഗ�ന്ത പുടപു

ഴങ്ങിത്തുടങ്ങിയ�ല്ലാ. (2)
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�ചമ്പകവിടപികൾ�കാമ്പുകൾ�താറും �മാട്ടുകൾകണ്ടാൽ വന�ദവതമാർ വനമാലിയു

�ട വരവും പാർത്തുനിബദ്ധാ�ഭാഗം തങ്ങൾനിരത്തിയ ദീപാവലി�യ�ന്ന �താന്നുമ�ല്ലാ.

(3)

കാ�റ്ററ്റിളകിന തളിർനിര കണ്ടാൽ പുതിയ ലതാമധുവാണികള�പ്പാൾ മാധവ�നക്കണ്ടി

വി�ട�യഴുന്ന�ള്ളണമിദാനീം ജന്മഫലം ന�ല്കണംഞങ്ങൾ�ക്കന്നുരു�മാദാൽ�കകാ

ട്ടി വിളിക്കുന്നി�താ�യ�ന്ന �താന്നുമ�ല്ലാ.” (4)

മറ്റു ബ്രാഹ്മണിപ്പാട്ടുകളു�ട മാതൃകകൂടി കാണിക്കാം.

വിഷ്ണുമായാചരിതം

“കാഞ്ചനകന്ദുകമിടയിലടിച്ചും വാഞ്ചര മ�ഹശ്വരമനസിവളർത്തും പഞ്ചശരവ്യഥ ചാരു

നടിച്ചും ചഞ്ചലമഞ്ജുളകുണ്ഡലയുഗളം ഗണ്ഡതലങ്ങളിൽ മന്ദമലച്ചും പൂഞ്ചായൽത്തിരു

കഴകിലഴിഞ്ഞും കിഞ്ചിലുദിക്കും പുഞ്ചിരി�യന്നും നവനവസുധയിൽപ്പരി�മളിച്ചും �കളീഗ

ണനമ�നാഹരമാ�യാരു വചനം �കാണ്ടും �ശാഭിപ്പിക്കും കപടമൃഗാക്ഷി�യയഭിനവല

ക്ഷ്മി�യയഴ�കാടു കണ്ടുസുഖിച്ചരുളീ പുരഹര�നാ” (1)

“കളവായു�ള്ളാരു കളവാണി മുദാ കളധൌതമയം പന്തുമടിച്ചുകളിച്ചീടുന്നളവളവില്ലാ�താ

രു കുളുർ�തന്നലു വന്നുടനുടനുടയിലിളക്കുന്നതു കണ്ടനവധി ശിഥിലം മൃദുലതരാം ശു

കമിഴിയുമി�തന്നതു �താന്നുംവണ്ണം മഹിളാകുലമണി നാണം�കാണ്ടത്തിരുമുഖകമലം

താഴ്ത്തിപ്പരി�ചാടു തരുമൂലങ്ങളിലഴകി�ലാളിച്ചു മുറപ്പിലുടുത്തും ചന്ദ്രാഭരണസമീപത്തിങ്കൽ

ത്തൃക്കൺപാർത്തും പലതരമിത്ഥം മുഗ്ദ്ധാക്ഷിയു�ട മുഗ്ദ്ധവിലാസമ�ഹാത്സവ�മാന്നിൽ

ത്ത�ന്നനിതാന്തം മഗ്നനതായിച്ചമഞ്ഞരുളീ പുരഹര�നാ” (2)

തിരുനൃത്തം

ഏറ്റവും മ�നാഹരമായ ഒരു ഗാനമാണു് പാർവതീ�ദവിയു�ട നൃത്ത�ത്തചിത്രണം

�ചയ്യുന്നഈകൃതി.

“ജയ ജയ ഭഗവതി, നീലക്കാർമുകിൽമാലയി�തന്നും, നിറ�മഴുമഞ്ജനപർവത�മന്നും,

നീലിമ�കാലിന�ശവല�മന്നും, വിലസിനപീലിപ്പുറകളി�തന്നും, വിഷമശര�ന്റപൂന്തഴ

�യന്നും, മണിവായ്മലരാമന്തിപ്രഭയും, തിരുമുഖമാകിനചന്ദ്രപ്രഭയും, മന്ദസ്മിതമാം പുതിയ

നിലാവും, മുന്നിൽക്കണ്ടു ഭയ�പ്പ�ട്ടാടിക്കൂട്ടം�കട്ടിപ്പിന്നി�ലാളിച്ചു പുരണ്ടു തിരണ്ടു ചുരുണ്ടു

കിടക്കും കൂരിരു�ള�ന്ന �താന്നിച്ചീടും പുരികുഴലഴിക, പ്പുതുമലർമാലകൾ ചിന്നിച്ചിതറ,

ത്തിരുനൃത്തമുട�യാ�വ�ദവി, നിന്തിരുവടി�യഞാൻസ്തുതിക്കു�ന്നൻ” (1)

“ജയജയ ഭഗവതി, പമ്പര�മന്നുംപ�ന്തന്നുംചിലർപൂ�മാ�ട്ടന്നും, പ�ട്ടന്നുംചിലർ �പാ

ന്മല�യന്നും, �പാൻചൂ�തന്നും, നറുമലർവിശിഖന്നഭി�ഷകത്തിനു നിർമ്മിച്ചീടിന രത്നമ

ണിക്കലശങ്ങളി�തന്നും ബഹുവിധമ�മ്പാടു �ചാല്ലി�ച്ചറ്റം മത്തഗ�ജന്ദ്ര�നാ�ടത്തി മറു

ത്തും മസ്തകഗിരി�യാടു �പാരി�നതിർത്തിട്ടങ്കം �വട്ടിപ്പരിവട്ടം �കാണ്ടഴ�കാടുതങ്ങളിൽ

വിങ്ങിത്തിങ്ങി�പ്പാങ്ങി വളർന്നുമുലക്കച്ചി�നയും �പാട്ടിച്ചനിശം പീനത�കാ�ണ്ടമാറിനു

�മലി�ലടുക്കരുതാ�ത വരുമിനി�യ�ന്നാരു ശങ്കവളർക്കും ചാന്താരിളമുല ചാരുകുലുങ്ങ

ത്തിരുനൃത്തമുട�യാ�വ �ദവീ, നിന്തിരുവടി�യഞാൻസ്തുതിക്കു�ന്നൻ” (2)

ദാരുകവധം

ഇതിൽ �കവല ഗദ്യാംശം ഒടുവിലാണു് കാണുന്നതു്. ആ അംശവും തര�ക്കടില്ല.

കവിതയ്ക്കു തിരുനൃത്തത്തി�ന്റയും മറ്റും ഗുണമില്ല.
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“ദാരുകനങ്ങു പിറന്നു ധരിത്രിയിൽ വീണ�പ്പാഴു�ത കാലുകുടഞ്ഞു കര�ഞ്ഞാരു �നരം

മലകൾ കുലുങ്ങീ, ജലധി കലങ്ങീ, സകല ജനങ്ങളു�മാന്നു നടുങ്ങീ, �ദവകൾസ്വർഗ്ഗത്തി

�ങ്ക�ന്നാടീ, ദിക്പാലന്മാ�രാടി�യാളിച്ചൂ, വലിയ �കാടുങ്കാറ്റിളകിമറിഞ്ഞൂ, വന്മരപംക്തി

കൾവീണുതകർന്നൂ,ചന്ദ്രാദിത്യന്മാർക്കും �പരി�യാരുപരി�വഷം �പാന്നുണ്ടാവൂതും �ച

യ്തുവ�ല്ലാ.” (1)

“സ്ത്രീകളു�ട കയ്യാൽ�ക്കാല�പടുവാ�നളി�യാരുത്തൻ ഞാന�ല്ലന്നറിഞ്ഞാലും സ്വാമീ

മാ. നാരിക�ളല്ലാ�മ�ന്നക്കണ്ടാൽ കാറ്റ�ത്താടിന കരിയില�പാ�ല �പടി�ച്ചാടി�യാ

ളിപ്പവര�ല്ലാ സ്വാമീമാ. �മന്മയിൽ മരുവിന �പൺമാന്മിഴിമാർ ത�ന്ന�ക്കാല്ലുവ�രന്ന

ഭയത്താൽ നാന്മുഖ�നാടു വരം �കാണ്ടാൻ�പാൽ ദാരുക�നന്നതു വിണ്ണവർ �കട്ടാ�ല

ല്ലാനാളും ന�മ്മ�ക്കാണ്ടു ചിരി�പ്പാ�ര�ല്ലാ സ്വാമീമാ. ഉമ്പർപിരാ�ന �കട്ടരു�ളണം

�പൺപട�യാന്നും പടയ�ല്ലന്നും പ�ണ്ടയുണ്ടു പഴ�ഞ്ചാ�ല്ലന്നാൽ നാണം�കട്ട വര

ങ്ങൾ വരിപ്പാനാണല്ലാത്ത ജനങ്ങ�ളാ�ടയരുളി�ച്ച�യ്യണ്ടൂ ഞാന�ല്ലയിതു മാനികളാ

മസുരന്മാർ ഞങ്ങളി�ലാരുവനുമി�ത്താഴിൽ �ക�ക്കാള്ളായിനി എന്നതറിഞ്ഞാലും

സ്വാമീമാ.” (2)

ഗദ്യം: “അ�പ്പാ�ഴാ എ�ന്റ ഭഗവതിയു�ട പാദ�ക്ഷാദം�കാണ്ടു ഭൂമി താഴുകയും ഉയരുക

യും തുടങ്ങിയ�ല്ലാ. ആയിരം തിരുമുഖങ്ങ�ളാടും മൂവായിരം തിരുനയനങ്ങ�ളാടും എണ്ണാ

യിരം തിരുബാഹുക്ക�ളാടുംകൂടി ഇരുന്നരുളിനാ�ള�ന്റ ഭഗവതി�യാ, �വളുത്തു വളഞ്ഞു

�വൺമതി�ത്തല്ലു�പാ�ലഅതിദർശനീയങ്ങളായിരിക്കുന്നദംഷ്ട്രക�ളാടുംകൂടിയിരുന്നരു

ളിനാ�ള�ന്റ ഭഗവതി�യാ . . . പാമ്പു�കാണ്ടും ചിലമ്പു�കാണ്ടും അലങ്കരിച്ചിരുന്നരുളി
നാ�ള�ന്റ ഭഗവതി�യാ . . . �പരിയഴകി�യാന്ന പള്ളിപ്പൂവാട�യടുത്താദര�വാടു �കാ

ടുത്തരുളീ പുര�വരിഭഗവാ�നാ. പള്ളിപ്പൂവാട പരി�ചാ�ട ചാർത്തിനാ�ള�ന്റ ഭഗവതി

�യാ. നി�ന്റമുഖങ്ങളും നയനങ്ങളും ബാഹുക്കളു�മാട്ടു ചുരുക്കിക്കളയണം മക�ളമാ . . .
തിരുനീലകണ്ഠരു �തളിഞ്ഞു തിരുമടിയിൽ വച്ചു ശ്രീഭദ്രകാളി�യന്ന തിരുനാമ�പ്പരും വി

ളിച്ചരുളീ പുര�വരി ഭഗവാ�നാ. കണ്ടൻകാളി�യന്നാ�രാമൽ�പ്പരും വിളിച്ചരുളീ പുര

�വരിഭഗവാ�നാ,”

പാർവതീസ്തുതി, പാദാദി�കശവും, �കശാദിപാദവും

ഇവ രണ്ടും ഒന്നാംതരം കൃതികളു�ട കൂട്ടത്തിൽ ഉൾ�പ്പടുത്തത്തക്കവയാണു്.

“വാരിജനവദലചാരുത കവരും തിരുവിരൽനിരതന്നരുണിമ �ച�മ്മ നിരവധി നീ�ള നി

റന്നതു ക�ണ്ടാരു മൃദുതര പദതലമഴ�കാടുവയ്പാൻ തളിർനിര നീ�ള നിരത്തിയ�പാ�ല

�ശാഭിച്ചീടിന ധരണീ�ദ�ശ കൃതരിപുനാ�ശ, ഭഗവതി ജയ ജയ” (1)

“വദനസ�രാരുഹസാമ്രാജ്യശ്രീമണിപീഠത്തിലിരുന്നരുളീടും നറുമലർബാണന്നുപരി പി

ടിപ്പാൻ നിരുപമനീലമണിത്തഴ�പാ�ല, ഫാലവി�ലാചന ധൂമസമൂഹം കിഞ്ചന�പാങ്ങി

വിളങ്ങും�പാ�ല, കാളിന്ദീജല�ധാരണി�പാ�ല, കാളവലാഹകപാളികൾ�പാ�ല, നീ

ലസ�രാരുഹമാലകൾ�പാ�ല, �മളം �ചർന്നിടതിങ്ങി മടങ്ങിപ്പിൻകാ�ലാളമിടഞ്ഞു സു

രദ്രുമനറുമലരിന്നും പരിമളവിഭവം �ചറുതു �കാടുപ്പാ�നന്ന കണ�ക്ക, പരിചിലണഞ്ഞ

മണങ്ങളിണങ്ങിനഘനകചഭാ�ര, ഹൃതഭൂഭാ�ര, ഭഗവതി ജയ ജയ” (2) (പാദാദി�കശം)

“തിരുമുഖമാ�യാരുസരസിരുഹത്തിൻപരിമളവിഭവം �പരുകി�പ്പരുകിപ്പരമരസംപൂണ്ട

രികിൽ വസിക്കു�മാരളിനിരയഴകിൽ വിളങ്ങും�പാ�ല, നിരുപമമാ�യാരു കുറുനിര തട

വും കുലഗിരിതന�യ ഗുണഗണനില�യ” (1)

“ഇളമതി�യറ്റം വിളിപണി നിത്യം �തളി�വാടു �ച�യ്തഴുമളികത�ല �ചർ�ന്നാളി�വാടു

വിലസിന നിഖില മ�നാഹരമൃഗമദതില�ക, മൃദുതനുലതി�ക” (2)
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“നറുമലർബാണൻകുലചില�യാടും നിരുപമവാപീ�ചറുതിര�യാടും �ചറുതു പിണങ്ങി

ത്തിറയും വാങ്ങി ത്രിഭൂവന ജനനപരിത്രാണാദികൾ പരി�ചാടു തടവും പുരികലതാ�ന്ത

പുരരിപുകാ�ന്ത” (3)  (�കശാദിപാദം)

സതീപരിണയം

ഇതും വിശിഷ്ടമായ ഒരു ഗാനം ത�ന്ന.

“അണിമണിയറയിലകംപുക്കഴകി�നാടണിമൃദുശയ്യാസവി�ധ �ചന്നുടനതുമിതു�മാ�രാ

സരസവി�ശഷാനരുവയർമണി�യാടരുളി�ച്ചയ്തഥ നിൽക്കു�ന്നരം മനസി മുഴു�ത്താരു

മന്മഥപീഡ പുറത്തുപുറ�പ്പട്ടഖിലാംഗങ്ങളിലംകൂരിക്കുന്നതു കണ്ട�പ്പാളഭിമതസഖിമാരതു

മിതു�മാ�രാ വ്യാജ�ത്താടുടനവരവർ �പാവതിനായു�ന്നരത്തവ�രാടുകൂടി�പ്പാവതിനും

പുനരഭിമതദയിത�നാടരി�ക �ചർന്നുടനനുഭവസരണികൾ �തടുവതിന്നും, രണ്ടിലുമാ

ഗ്രഹമുൾ�ക്കാണ്ടീടു�മാരാകുലഭാവമണിഞ്ഞരുളീടും ദയിതാവദനം പരിചിതമദനം പരി

�ചാടു കണ്ടുസുഖിച്ചരുളീ ഭഗവാ�നാ.”

നൃഗ�മാക്ഷം

“നൃഗ�മാക്ഷം” എ�ന്നാരു ബ്രാഹ്മണിപ്പാട്ടുകൂടി അച്ചടിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ടു്. ആ പാട്ടിനു

മഴമംഗലത്തി�ന്റതാവാനുള്ള �യാഗ്യത അ�ശഷമില്ല. അതു് അജ്ഞാതനാമാ

വായ ആരു�ട�യാ കൃതിയാണു്. “ഇരുവ�രയും ഞാനനുസരണം�ചയ്താവതിര

�ന്നൻ പകരമിതി�ന്നാരു പതിനായിര�മാരു �ഗാക്കളിൽ നല്ലവ നല്കീടാ�മ�ന്ന

വം �ചാല്ലിപ്പിന്നാ�ല �ചന്നടിയിണകൂപ്പിവണങ്ങും �നര�ത്തതുമതിന്നവർ കൂട്ടാ

ക്കാ�ത ചാടി�പ്പായാരാടൽ�പ്പ�ട്ടാരു വിപ്രവരന്മാർ ഭഗവാ�ന” എന്നീ വരികൾ

ആ കൃതിയു�ട സ്വരൂപ�മ�ന്തന്നു കാണിക്കുവാൻ മതിയാകുന്നതാണു്. മഴമം

ഗലത്തി�ന്റ കാലത്തിനു മുൻപുള്ള ബ്രാഹ്മണിപ്പാട്ടുക�ളാന്നും നമുക്കു കിട്ടീട്ടില്ല.

പിൻകാലത്തു ലക്ഷ്മീസ്വയംവരം, സുഭദ്രാഹരണം മുതലായി ആ ഇനത്തിൽഅ�ന

കം ഗാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടു്. ഒരു സഹൃദയ�ന്റ ശ്രദ്ധ�യ ആകർഷിക്കത്തക്ക

കാവ്യഗുണംഅവയ്ക്കില്ല;

അവയു�ട പ്ര�ണതാക്കന്മാ�രപ്പറ്റി യാ�താന്നുംഅറിവാനും മാർഗ്ഗമില്ല.

ഇത്രയുമുള്ള വിവരണത്തിൽനിന്നു മഴമംഗലം നാരായണൻനമ്പൂരി സംസ്കൃത

�ത്ത�യന്ന�പാ�ല ഭാഷ�യയും, �വദശാസ്ത്രങ്ങ�ള�യന്ന�പാ�ല കാവ്യകല�യ

യും ഉപാസിച്ചിരുന്നു എന്നു വിശദമാകുന്നു. ഭാഷാസാഹിത്യത്തി�ല ജാജ്വല്യമാന

മായ ഒരു �ജ്യാതിഷ് പ്രകാണ്ഡമാണു് ആ വശ്യവചസ്സു്.

�കാച്ചി രാമവർമ്മമഹാരാജാവു്

‘കാശി�ക്കഴുന്നള്ളിയതമ്പുരാൻ’ എന്ന പ്രശംസയ്ക്കു വിഷയീഭൂതനും രാജരത്നാവലീ

യം ചമ്പുവി�ല നായകനുമായ രാമവർമ്മമഹാരാജാവി�നപ്പറ്റി അനുവാചകന്മാർ

അറിഞ്ഞിരി�ക്കണ്ട ചില വിവരങ്ങൾ ഇതിനുമുൻപു് ഉപന്യസ്തങ്ങളായിട്ടുണ്ടു്. ആ

മഹാരാജാവി�ന്റ കൃതിയാണു് ‘രാസക്രീഡ’ എന്ന മണിപ്രവാളകാവ്യ�മന്നു് ഏ�റ

ക്കു�റഅനുമാനിക്കാവുന്നതാണു്. ആ കാവ്യത്തി�ന്റ ഒടുവിൽ

“മാടരാജവദനാംബുജത്തിലഴ�കാടു വന്നുദിതമാകുമീ

ഗൂഢമാനുഷകഥാമൃതം ബത! മണിപ്രവാളകൃതബന്ധനം
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ഈടണഞ്ഞദുരിതാധി തീർപ്പതിനുമഞ്ജസാഹരിപദാംബുജം

�തടുവാനുമിവ �കട്ടു�കാൾവിനിതു രാസ�കളിപരി�മളിതം”

എ�ന്നാരു �ശ്ലാകം കാണുന്നതിൽനിന്നു് അതി�ന്റ പ്ര�ണതാവു �കാച്ചി രാജാക്ക

ന്മാരിൽ അന്യതമനാ�ണന്നു വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട�ല്ലാ. ഭാഷാരീതി �നാക്കിയാൽ

�കാല്ലം എട്ടാം ശതകത്തി�ന്റ ഉത്തരാർദ്ധത്തിലാണു് പ്രസ്തുത കൃതിയു�ട പ്രാദുർ

ഭാവ�മന്നു സങ്കല്പിക്കുന്നതിൽ അപാകമില്ല. ഭട്ടതിരിയു�ട നാരായണീയത്തി�ല

രാസക്രീഡാവർണ്ണന�ത്ത അനുകരിച്ചു കവി തിര�ഞ്ഞടുത്തിരിക്കുന്ന വൃത്തം കു

സുമമഞ്ജരിയാ�ണന്നു മാത്രമല്ല ഭട്ടതിരിയു�ട ചില പദങ്ങളും ആശയങ്ങളും സ്വാ

ധീനമാക്കീട്ടുമുണ്ടു്. ആ വഴിക്കു �നാക്കിയാലും �കാല്ലം 762-ആമാണ്ടിനു�മലാണു്
രാസക്രീഡയു�ട രചന�യന്നു വന്നുകൂടുന്നു.

രാസക്രീഡ അക്ലിഷ്ടമധുരമായ ഒരു കാവ്യമാകുന്നു. അതി�ല ശബ്ദസൌന്ദര്യം

പ്രശംസാവഹമായിരിക്കുന്നു. ആ�ക 137 �ശ്ലാകങ്ങളുണ്ടു്. കുസുമമഞ്ജരി ദ്രാവിഡ
സാഹിത്യത്തിൽ നിന്നു സംസ്കൃതസാഹിത്യം സ്വീകരിച്ച അ�നകം വൃത്തങ്ങളിൽ

ഒന്നാണു്. സംസ്കൃതത്തിൽ സംക്രമിക്കു�മ്പാൾ ആ വൃത്തം ദ്രാവിഡത്തിനു സഹജ

മായ ശ്ലഥബന്ധത പരിത്യജിച്ചു ദൃഢബന്ധമായി പരിണമിക്കുന്നു എന്നു മാത്ര�മ

വി�ശഷമുള്ളു. തന്നിമിത്തം അതിനു ‘വൃത്ത�ഭദം’ എ�ന്നാരു �പർ ഭാഷാകവികൾ

നൽകിക്കാണുന്നു. രാസക്രീഡയിലും 136-ആമ�ത്ത �ശ്ലാകത്തിൽ “വൃത്ത�ഭദമിതു

ഭക്തിപൂണ്ടുഹൃദയത്തിലാക്കി”എ�ന്നാരുപ്ര�യാഗമുണ്ടു്. രണ്ടു �ശ്ലാകങ്ങൾചുവ�ട

പകർത്തുന്നു:

“ഉണ്ടിരുന്നവ�ളാരുത്തിയമ്മധുരഗീതമമ്പി�നാടു �കട്ടുടൻ

മണ്ടിനാളതു �വടിഞ്ഞു മാധവസമീപസീമ്നി മദനാതുരാ;

�കാണ്ടൽവർണ്ണമധുരസ്വരം �ചവിയി�ലറ്റ�നര�മാരു കാമിനീ

മണ്ടിനാളഥ തടാകമാർന്നു കുളിതങ്ങി�നാരളവു �മാഹിതാ.

ബാലകന്നു മുലനല്കുവാൻ മടിയിൽ വച്ചു�കാണ്ടു് തുടരുന്നനാൾ

ബാലികാ മധുരഗീതമാർന്നതു �വടിഞ്ഞുപാഞ്ഞിതു വനാന്ത�ര;

ചാല മ�റ്റാരുവളഞ്ജസാ നിജവിഭൂഷണങ്ങളണിവാൻ തുനി-

ഞ്ഞാലയത്തിൽ മരുവുംവിധൌ രഭസ�മാടിനാൾ മുരഹരാന്തികം.

സാമാന്യജനങ്ങൾക്കു രസിക്കുന്നതിനു�വണ്ടി രചിച്ചിട്ടുള്ള രാസക്രീഡയിൽ കവി

ക്കു പാണ്ഡിത്യപ്രകടനാഭിലാഷം അ�ശഷമി�ല്ലന്നു മാത്രമല്ല, ‘കുലവധൂനു് ’ (കു

ലവധുവിനു് ) എന്നും മറ്റുമുള്ള ചില വിലക്ഷണപ്ര�യാഗങ്ങൾ കടത്തിവിടുന്നതിനു

സ�ങ്കാചവുമില്ല.

നീലകണ്ഠൻനമ്പൂരി

ചമ്പൂകാരൻ, �ദശകാലങ്ങൾ

രാമവർമ്മമഹാരാജാവി�ന്റഅനന്തരഗാമിയായി �മല്പത്തൂർഭട്ടതിരിയു�ടപ്രശംസ

യ്ക്കു പാത്രീഭവിച്ചു് �കാല്ലം 776 മുതൽ 790 വ�ര �കാച്ചിരാജ്യം പരിപാലിച്ച വീര�ക
രളവർമ്മമഹാരാജാവി�ന്റ ആശ്രിതനും ആസ്ഥാനപണ്ഡിതനുമായി നീലകണ്ഠൻ

എന്ന �പരിൽ ഒരു നമ്പൂരി ജീവിച്ചിരുന്നു. മഴമംഗല�ത്ത�പ്പാ�ല അ�ദ്ദഹവും പ്രാ

മാണികനായ ഒരു ഭാഷാചമ്പൂകാരനാകുന്നു. നീലകണ്ഠകവി എന്ന നാമ�ധയത്തി

ലാണു് അ�ദ്ദഹ�ത്തസഹൃദയന്മാർ �കാണ്ടാടിവരുന്നതു്. നീലകണ്ഠൻ ത�ന്നയും
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ത�ന്റമഹാരാജാവി�നയുംപറ്റി ചില�തല്ലാം �ത�ങ്കലനാ�ഥാദയംചമ്പുവിൽപ്ര

സ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ആ �ശ്ലാകങ്ങൾ താ�ഴ ഉദ്ധരിക്കാം:

“അനന്തരമനന്തരായരമണീയനാനാഗുണ-

പ്രഭാവജിതരാഘ�വാ വിഹിതലാഘ�വാ �വരിണാം

ശശാസ വിധിവന്മഹീം ഗുണമഹീയസീം പൂരയൻ

യ�ശാ ജഗതി വീര�കരള ഇതി പ്രതീ�താ നൃപഃ.

നിത്യം ദ്വീപാന്ത�രഭ്യഃ പ്രഹരണപുരു�ഷ-

രാഹൃ�തസ്തർപ്പയ�ന്ന-

വാർ�ത്ഥരുത്സാര്യ ദൂരംക്ഷിതിസുരവരദൌർ-

ഗ്ഗത്യമുദ്രാപിശാചീം

�യാദ്ധും ന വ്യാധികാരാദരിഭിരധികനിർ-

വ്യൂഢസർവാഭിസാ�ര-

സ്സാർദ്ധം സർവത്ര യു�ദ്ധാത്സവമഹഹ ചിരാ-

ദന്വഭൂദുന്നതാത്മാ.

�സായം നി�ശ്ശഷവിദ്യാനിപുണമതിരുപാ-

ലിംഗി�താ വീരലക്ഷ്മ്യാ

മായംകൂടാ�ത മാനാംബുധി വിമതഭ�ട-

ര്യുദ്ധബദ്ധാഭി�യാ�ഗഃ

ആവിർ�വരം പടയ്ക്കായു് വൃഷപുരിയി�ലഴു-

ന്നള്ളുമക്കാലമു�ച്ച-

രാബദ്ധാഡംബരം �മന്മ�യാ�ടാരു ശിവരാ-

ത്ര്യുത്സവം പ്രാദുരാസീൽ

വീരാണാം മണിവീര�കരളനൃപൻ ദി�വ്യാത്സ�വ �ചന്നസൌ

�ന�ര ശൂരഭടാവലീകളകളവ്യാ�ലാളിതാശാന്തരം

ഗൌരീ�നത്രച�കാരപാർവണശരച്ചന്ദ്രം പ്രണമ്യ പ്രഭും

വാരാളും വൃഷഭാല�യസഹൃദ�യരുൾ�ച്ചർന്നിരുന്നീടിനാൻ.

വാർ�മത്തീടുന്ന വിദ്വജ്ജനനിഗദിത�ക-

ലാസനാഥപ്രഭാവ-

ശ്രീമാഹാത്മ്യങ്ങൾ �കട്ടും പ്രകടിതരുചിക-

ണ്ടും പ്രസന്നാന്തരാത്മാ

ധീമാനല്പസ്മിതം �ചയ്തഖിലസദസി �ച-

ല്ലൂരപൂർണ്ണത്രയീശ-

ശ്രീമൽകാരുണ്യപാത്രം കവിമഴകി�നാടാ-

ദിഷ്ടവാൻ �പ്രൌഢവാചാ.

വിദ്യാവല്ലഭ, നീലകണ്ഠ, സുക�വ, �ചല്ലൂരനാ�ഥാദയം

ചിത്രം പണ്ടുകൃതം, പുനശ്ച രചിതം നാരായണീയം ത്വയാ;

അ�ദ്യവാരഭതാം ഗിരാ മമ ഭവാൻ �ത�ങ്കലനാ�ഥാദയ-

പ്രത്യഗ്രാഖ്യ കലർന്നബന്ധുരഗുണംബന്ധും പ്രബ�ന്ധാത്തമം.

ഇത്ഥം നിയുക്തഃ കുരുഭൂമിഭർത്ത്രാ
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ഭദ്രാചല�ക്ഷത്രമഹത്വമാന്യം

ഹൃദ്യം ക�ളാദാരമണിപ്രവാ�ള-

ശ്ചിത്രസ്ഫുടാർത്ഥം വിദ�ധ പ്രബന്ധം”

ഈപദ്യങ്ങളിൽനിന്നുവീര�കരളവർമ്മമാഹാരാജാവു തൃശ്ശൂരിൽ ശിവരാത്രിമ�ഹാ

ത്സവത്തിനു് എഴുന്നള്ളിയഅവസരത്തിലാണു് നീലകണ്ഠൻനമ്പൂരി�യാടു �ത�ങ്ക

ലനാ�ഥാദയം ചമ്പു നിർമ്മിക്കുവാൻ ആജ്ഞാപിച്ച�തന്നും അതിനുമുൻപുത�ന്ന

ആദ്യമായി അ�ദ്ദഹം �ചല്ലൂരനാ�ഥാദയവും അതിൽപ്പിന്നീടു നാരായണീയവും

രചിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്നും സ്പഷ്ടമാകുന്നു. �ചല്ലൂരനാ�ഥാദയത്തിൽ �പരു�ഞ്ച

ല്ലൂരി�ല (തളിപ്പറമ്പു്, ലക്ഷ്മീഗ്രാമം) ശിവപ്രതിഷ്ഠയും നാരായണീയത്തിൽ തൃപ്പൂണി

ത്തുറയി�ല മഹാവിഷ്ണുപ്രതിഷ്ഠയുമാണു് വിഷയം. ഈ രണ്ടു ബിംബപ്രതിഷ്ഠക�ള

വർണ്ണിച്ചു കാവ്യങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുകയാലാണു് കവി ‘�ചല്ലൂരപൂർണ്ണത്രയീശശ്രീമൽ

കാരുണ്യപാത്രം’ ആയിത്തീർന്നതു്. പ�ക്ഷ അ�ദ്ദഹം �പരു�ഞ്ചല്ലൂർഗ്രാമക്കാര

നായുമിരുന്നിരിക്കാം. സ്വ�ദശത്തുവച്ചു �ചല്ലൂരനാ�ഥാദയവും പിന്നീടു കവി തൃപ്പൂ

ണിത്തുറയിൽ കവിപ്രിയനായ രാമവർമ്മാവി�ന ആശ്രയിച്ചു താമസിക്കു�മ്പാൾ

നാരായണീയവും രചിച്ചു എന്നു വരാവുന്നതാണ�ല്ലാ. പുനംത�ന്നയാണു് നീലക

ണ്ഠൻ എന്നു ചിലർ അഭ്യൂഹിക്കുന്നതും നിർമ്മൂലമാകുന്നു. അതിനു �മല്പുത്തൂർ വർ

ണ്ണിച്ച വീര�കരള�ന ഒരു ശതകാധികം വർഷം പുറ�കാട്ടു�കാണ്ടു�പാ�കണ്ടിവരു

�മന്നു മാത്രമല്ല, സാമൂതിരി�യാടു പടയ്ക്കു �പായ �കാച്ചിരാജാവി�നസാമൂതിരി�യ

ആശ്രയിച്ചിരുന്ന പുനംഅനുഗമിച്ചു എന്നുസ്ഥാപി�ക്കണ്ടിയും വരും.

മഴമംഗലവും നീലകണ്ഠനും സമകാലികന്മാരായിരുന്നു. മഴമംഗല�ത്തക്കാൾ

നീലകണ്ഠനും വയസ്സു കു�റ കുറഞ്ഞിരുന്നിരിക്കാം. മഴമംഗലഭാണത്തി�ല “�കളീ

�കാപകലാസു തന്വതി നതിം ചന്ദ്രാർദ്ധചൂഡാമണൌ” എന്നനാന്ദി�ശ്ലാകത്തി�ന്റ

അനുരണനം �ത�ങ്കലനാ�ഥാദയത്തിൽ “�ദവി, �ത്ര�ലാക്യരക്ഷാകലിതവൃ

ഷപുരാവാസലീലായി�ത” എന്ന �ശ്ലാകത്തിൽ �കൾക്കാവുന്നതാണു്. ഈ മൂന്നു

കൃതികളും കൂടാ�ത �വ�റയും ചില പ്രബന്ധങ്ങൾ നീലകണ്ഠൻ നിർമ്മിച്ചിരിക്കാം.

അവഏ�തന്നുനിർണ്ണയിക്കുവാൻ മാർഗ്ഗമില്ല. “പപ്ര�ഥ തൽപൃഥിവ്യാം” എ�ന്നാ

രു കവിമുദ്ര നാരായണീയത്തിലും �ത�ങ്കലനാ�ഥാദയത്തിലും കാണുന്നു. “തൽ

�ക്ഷത്രം . . . പപ്ര�ഥ” എന്നു് അതി�ന്റ ഒരു രൂപാന്തരം �ചല്ലൂരനാ�ഥാദയത്തി

ലുമുണ്ടു്. അതു കലിസംഖ്യാവാചിയല്ല. അങ്ങ�നയാ�ണങ്കിൽ നാരായണീയവും

�ത�ങ്കലനാ�ഥാദയവും കവി എഴുതിത്തീർത്തതു് ഒ�ര ദിവസം—അതായതു് 774
�മടം 7-ആംനു-യാ�ണന്നുവരണം; അതിനു് ഒരുവിധത്തിലും ഉപപത്തിയില്ല�ല്ലാ.

�ചല്ലൂരനാ�ഥാദയം, ഇതിവൃത്തം

ശ്രീപര�മശ്വരൻ �കലാസപർവ്വതത്തിൽ എഴുന്നള്ളിയിരിക്കു�മ്പാൾ ഒരവസര

ത്തിൽ �ദവന്മാർ അവിടു�ത്ത സന്നിധാന�ത്ത പ്രാപിച്ചു വിശ്വകർമ്മാവിനാൽ

ആദിത്യകലക�ള�ക്കാണ്ടു നിർമ്മിതങ്ങളായ മൂന്നു �ശവബിംബങ്ങൾ ഭൂമിയിലു

�ണ്ടന്നും അവയു�ട �തജസ്സു�കാണ്ടു �ലാകം ദഹിക്കുന്നുഎന്നും അവ�യഅവിടു

ന്നുത�ന്ന സ്വീകരിക്കണ�മന്നും അറിയിച്ചു. കരുണാശാലിയായ ഭഗവാൻ അവർ

ക്കു് അഭീഷ്ടം നല്കി ആ മൂന്നു ബിംബങ്ങ�ളയും പാർവതീ�ദവിക്കു നിത്യപൂജയ്ക്കായി

ദാനം�ചയ്തു. പിന്നീടു് അവയിൽ ഒന്നു മാന്ധാതാവിനും മ�റ്റാന്നു് അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ

പുത്രനായ മുചുകുന്ദനും �ദവിയു�ട സമ്മതംവാങ്ങി �കാടുക്കുകയുംഅവ�യഅവർ
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394 അദ്ധ്യായം 29. മണിപ്രവാള സാഹിത്യം

തളിപ്പറമ്പത്തു�വച്ചു് ആരാധിച്ചു�പാരികയും�ചയ്തു. കാലാന്തരത്തിൽ ആ ബിം

ബങ്ങൾ ഭൂഗർഭത്തിൽ അന്തർഹിതങ്ങളായി�പ്പായി. അങ്ങ�നയിരി�ക്ക ശിവൻ

ഒരിക്കൽ ത�ന്റ പാരിഷദമുഖ്യനായ കും�ഭാദര�ന ഭൂമിയി�ല സ്ഥിതിഗതികൾ

അറിഞ്ഞുവരുവാൻ നി�യാഗിക്കുകയും ആ ഭക്തൻ തിരി�യ�ച്ചന്നു �പരു�ഞ്ചല്ലൂർ

ഗ്രാമത്തി�ന്റ മാഹാത്മ്യം വർണ്ണിച്ചു �കൾപ്പിക്കുകയും �ചയ്തു. അ�പ്പാൾ ഭഗവാനു്

ആസ്ഥലം ത�ന്റ നിത്യസാന്നിദ്ധ്യത്താൽഅലംകൃതമാക്കണ�മന്നു �താന്നി. ആ

ഘട്ടത്തിൽ ശത�സാമൻ എന്ന �കരളരാജാവു് അഗസ്ത്യമഹർഷിയു�ട ഉപ�ദശമ

നുസരിച്ചു�കലാസത്തിൽ�ച്ചന്നു് കലികല്മഷം ഭൂമിയിൽനിന്നു നീങ്ങണ�മന്നുള്ള

അഭിസന്ധി�യാടുകൂടി ശ്രീപര�മശ്വര�ന ഭജിക്കുകയും ഭക്തവത്സലനായ ഭഗവാൻ

നീരാട്ടി�നഴുന്നള്ളിയിരുന്ന �ദവിയു�ട അനുമതികൂടാ�ത മൂന്നാമ�ത്ത�ശവബിം

ബം അ�ദ്ദഹത്തിനു സമ്മാനിക്കുകയും �ചയ്തു. തിരി�യ വന്ന�പ്പാൾ �ദവി അത്യ

ന്തം കുപിതയായി ഭർത്താവി�ന ശപിക്കുവാൻ ഒരുങ്ങി�യങ്കിലും ശത�സാമ�ന്റ

�സ്താത്രങ്ങൾ �കട്ടു ശാന്തയായി. തദനന്തരം �ദവിയു�ട അനുമതികൂടി �നടികൃ

തകൃത്യനായ രാജാവു �പരു�ഞ്ചല്ലൂരിൽ ആ ബിംബം പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയും അതിനു്

ഉചിതമായ ഒരു മഹാ�ക്ഷത്രം പണിയിക്കുകയും �ചയ്തു. അവി�ട സ്ത്രീകൾക്കു പ്ര

�വശമില്ലാത്തതിനാൽ കാഞ്ഞിരങ്ങാട്ടുകൂടി അ�ദ്ദഹം മ�റ്റാരു �ശവബിംബം

പ്രതിഷ്ഠാപനം�ചയ്തു. ശത�സാമൻ �കാലത്തുനാട്ടി�ല ഒരു രാജാവായിരുന്നു.

അ�ദ്ദഹം നിർമ്മിച്ച �പരു�ഞ്ചല്ലൂർ �ക്ഷത്രത്തിനു തദനു�രാ�ധന �സാ�മശ്വരം

എന്നുകൂടി �പർ പറഞ്ഞുവരുന്നു.

നാരായണീയം, ഇതിവൃത്തം

നാരായണീയത്തി�ല ഇതിവൃത്തത്തി�ന്റ ആദ്യഭാഗം ഭാഗവതാന്തർഗ്ഗതമായ

സന്താന �ഗാപാലം കഥയും അതിനു�ശഷമുള്ളതു തൃപ്പൂണിത്തുറ �ക്ഷത്ര മാഹാ

ത്മ്യവുമാകുന്നു. നരനാരായണന്മാരായ അർജ്ജുനനും ശ്രീകൃഷ്ണനും മഹാവിഷ്ണുവിൽ

നിന്നുബ്രാഹ്മണ�ന്റ പത്തുകുമാരന്മാ�രയും സ്വീകരിച്ചഅവസരത്തിൽ ത�ന്റ ഒരു

ബിംബം കലിബാധ തീരുന്നതിനു�വണ്ടി ഭൂമിയിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കണ�മന്നു ഭഗവാൻ

അവ�രാടു് അരുളി�ച്ചയ്തു. ദ്വാരകയിൽ തിരി�ച്ചത്തിയതിനു�ശഷം അതിനു �യാ

ഗ്യമായസ്ഥല�മ�തന്ന�ന്വഷിക്കുവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ത�ന്റ അനുചരനായ സുദക്ഷി

ണ�നാടു് ആജ്ഞാപിച്ചു. ആ ഭക്തൻഎങ്ങുംസഞ്ചരിച്ചു തൃപ്പൂണിത്തുറ (രവിഗ്രാമം)

ആണു്ആഅനുഗ്രഹത്തിനു് അർഹത്തമംഎന്നുവിജ്ഞാപനം �ചയ്തു. ശ്രീകൃഷ്ണൻ

ഉടൻ ത�ന്നഅവി�ട അനന്താസനവിഗ്രഹം പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നതിനു് അർജ്ജുന�നാ

ടു നിർ�ദ്ദശിക്കുകയും അർജ്ജുനൻ ആ നിർ�ദ്ദശമനുസരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുകയും

�ചയ്തു.

�ത�ങ്കലനാ�ഥാദയം, ഇതിവൃത്തം

ശ്രീപരശുരാമൻ താൻ ക്ഷത്രിയരാജാക്കന്മാരിൽനിന്നു �വട്ടിപ്പിടിച്ചടക്കിയ ഭൂമി

മുഴുവൻകാശ്യപമഹർഷിക്കായി ദാനം�ചയ്തതി�ന്റ �ശഷം മ�ഹന്ദ്രപർവതത്തിൽ

തപസ്സു �ചയ്യു�മ്പാൾ അവി�ട ചില ബ്രാഹ്മണർ �ചന്നു തങ്ങൾക്കു വിഹിതങ്ങ

ളായ കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിന്നു സമ്പത്സമൃദ്ധമായ ഒരു �ദശം ലഭിക്കണ

�മന്നു് അ�പക്ഷിച്ചു. അതു സാധിച്ചു�കാടുക്കുന്നതിനു�വണ്ടി ആ മഹാത്മാവു് വരു

ണ�നപ്രത്യക്ഷീകരിച്ചു ത�ന്റ യജ്ഞായുധമായ ശൂർപ്പം സമുദ്രത്തി�ല�ക്കറിഞ്ഞു.

അതു് എവി�ട�ച്ചന്നു വീണു�വാ അതുവ�രയുള്ളസ്ഥലം നാടാക്കി, അതിനു �കാ

ങ്കണ�മന്നു �പർ നൽകി. ആ നാടു് അവർക്കായി ദാനം �ചയ്കയും അതി�ന്റ പരി
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പാലനത്തിനു �കരളൻ എ�ന്നാരു രാജാവി�ന നിയമിക്കയും �ചയ്തു. തദനന്തരം

പരശുരാമൻ ശ്രീപര�മശ്വര�ന �സവിക്കുവാൻ �കലാസത്തി�ലയ്ക്കു �പാകുകയും

അവി�ട�വച്ചു താൻ പുത്തനായി വീ�ണ്ടടുത്ത ഭൂവിഭാഗത്തിൽ ഭഗവാൻ പാർവ

തീസ�മതനായി എഴുന്നള്ളി നിത്യ സന്നിധാനം �ചയ്യണ�മന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുക

യും �ചയ്തു. �ദവിയു�ട നിർബ്ബന്ധംമൂലം ആ പ്രാർത്ഥന സഫലീഭവിപ്പിക്കുവാൻ

ഭഗവാൻ സപരിവാരം പുറ�പ്പട്ടു. �കാങ്കണഭൂമിയിൽ ഒരു ഭാഗത്തു വന്ന�പ്പാൾ

നന്ദി�കശ്വരൻഅവി�ട “സംവാസകൌതൂഹലി”യായിനിന്നു. ആസ്ഥലത്തു് അഭൌ

മമായ ഒരു �തജസ്സും കാണാറായി. അ�പ്പാൾശ്രീപര�മശ്വരൻഅതുത�ന്റ വാസ

സ്ഥാനമാക്കുവാനുറച്ചു; മഹാവിഷ്ണുവി�ന്റ സാന്നിദ്ധ്യവും അവി�ട ഭഗവാ�ന്റ ആഗ്ര

ഹമനുസരിച്ചു് ഉണ്ടായി. �കരളരാജാവു്ആസ്ഥലത്തുശിവൻ, വിഷ്ണു, ശങ്കരനാരായ

ണൻ, ഗണപതി, പാർവതി എന്നീ പഞ്ച�ദവതകളു�ട അധിവാസത്തിനായി ഒരു

മഹാ�ക്ഷത്രം പണികഴിപ്പിച്ചു. അതാണു് തൃശ്ശൂർ വടക്കുന്നാഥ�ക്ഷത്രം. തൃശ്ശൂരിനു

വൃഷപുര�മന്നും, ഭദ്രാചല�മന്നും മറ്റും പലസംജ്ഞകൾസംസ്കൃതത്തിലുണ്ടു്.

നീലകണ്ഠ�ന്റ കവിത

നീലകണ്ഠകവിയു�ട വാങ്മയങ്ങൾക്കു പ്രശംസാവഹമായ ഓജസ്സും പ്രൌഢിയുമു

ണ്ടു്. അ�ദ്ദഹം ഒരു തികഞ്ഞ സംസ്കൃതപണ്ഡിതനായിരുന്നു. മൂന്നു ചമ്പുക്കളിലും

�വച്ചു് എനിയ്ക്കു പ്രഥമസ്ഥാനത്തിനു് അർഹമായി �താന്നിയിട്ടുള്ളതു നാരായണീയ

മാകുന്നു: മറ്റുള്ള രണ്ടും ഏക�ദശം തുല്യങ്ങളാണു്.

കവിതാരീതി

കവിതാരീതി കാണിക്കുവാൻ അഞ്ചു പദ്യങ്ങളും രണ്ടു ഗദ്യങ്ങളിൽനിന്നു ചില

പങ്തികളും ഉദ്ധരിക്കാം.

1 ശിവൻ:

“കാണ�പ്പട്ടൂ സമക്ഷം തദനു �തളി�വഴും

�തജസസ്തസ്യ മ�ധ്യ

�ച�ണത്തും കാള�ഭാഗീശ്വരകലിതജടാ-

നദ്ധമു�ഗ്ദ്ധന്ദു�രഖം

ദീനത്രാ�ണകദീക്ഷം മനസി കിമപി �കാ-

ള്ളാഞ്ഞുതള്ളിക്കടക്കൺ-

�കാണിൽപ്പാ�ട പകർന്നീടിന ഘനകരുണം

പാർവതീഭാഗ�ധയം.” (�ചല്ലൂരനാ�ഥാദയം)

2 ശിശുവി�നപ്പാലിക്കുവാനുള്ളഅർജ്ജുന�ന്റസജ്ജത:

ദുഷ്ട്വാ സമ്പൂർണ്ണഗർഭാം ദ്വിജവരഗൃഹിണീം

ഗാണ്ഡിവം ചാപമ�ഗ്ര

പുഷ്ടാ�ഭാഗം കുലച്ചപ്പരമശിവമനു-

സ്മൃത്യ മു�ഗ്ദ്ധന്ദുചൂഡം

തുഷ്ട്യാ ദിവ്യാസ്ത്രസം�യാജിതശരനിക�ര-

സ്സൂതികാപഞ്ജരം തീ-

ർ�ത്തട്ടാശാദത്തദൃഷ്ടിശ്ശിതവിശിഖധര-

സ്തത്ര തസ്ഥൌകിരീടീ.” (നാരായണീയം)

3 വിഷ്ണുവി�ന്റഅരുളപ്പാടു്:
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“ത്രിഭുവന�പരുമാൾതന്നാനനാം�ഭാജമധ്യാ-

ദുദിതരുചി പുറ�പ്പട്ടൂഢമാധുര്യസാരാ

അതു�പാഴുതരുളപ്പാ�ടന്നു �പരായ പുത്തൻ-

മധുഝരി �പരുമാറീ കൃഷ്ണ�യാഃ കർണ്ണര�ന്ധ്ര.” (നാരായണീയം)

4 ശ്രീകൃഷ്ണ�ന്റ രൂപം:

“ഈ�ടറും പീതപട്ടാംബരകലിതമണീ-

�മഖലം തൂമണം �പ-

യ്താടീടും �വജയന്തീലളിതവിപുല�ദാ-

രന്തരം ബന്ധുരാംഗം.

പാ�ട �താൺ�മലടിഞ്ഞീടിന മകരമഹാ-

കുണ്ഡലം, കൺകുളുർ�ക്ക

പ്രൌഢാ�ഭാഗം ജനൌഘാ ദദൃശൂരഭിനവം

കംസഹന്താരമാരാൽ.” (നാരായണീയം)

5 �കാച്ചി:

“കല്യാണശ്രീ തഴയ്ക്കും ഭുജബലദമിത-

പ്രൌഢ�വരാകരാണാ-

മു�ല്ലാലഭ്രൂ നടീനാടിതധരണിപരി-

ത്രാണനൃത്താന്തരാണാം,

�ചാ�ല്ലറും കീർത്തിപാളീകബളിതജഗതാം

�കാച്ചി�യന്നുണ്ടു ഭൂമൌ

�വല്ലുന്നൂകാപി �മളം �പരിയ കുലപുരീ

മാടധാത്രീശ്വരാണാം.” (�ത�ങ്കലനാ�ഥാദയം)

ഗദ്യം, ക്രുദ്ധയായ പാർവതീ�ദവി!

“സസംരംഭനിർവർത്തിതസ്നാന�വലാവിധൌ, നാലുമൂന്നിങ്ങു �ശഷിച്ചു പാ�ട കിടക്കും പു

രാണപ്രസൂനാഞ്ചിതംചാല�മത്തുന്ന�നസർഗ്ഗി�കാദഗ്രസൌരഭ്യലുഭ്യദ്ദ്വി�രഫാളിസാന്ദ്രം

തു�ലാമാ�ക�നാക്കീടിലാഹന്ത! പിൻകാലി�ലറ്റംകട�ന്നാരുനീളംകലർന്നന്തരാവാരി

ബിന്ദുക്കളിറ്റിറ്റുവീഴും മലർക്കൂന്തൽ �മ�ല്ലപ്പുറം�കത്ത�ല �ചർത്തു�കാണ്ടും, പയഃ�ശ്ര

ണികാസാന്ദ്ര�മ�പ്പരു�മാന്നിച്ചു ഫാലാന്ത�ര പറ്റിമിന്നുന്ന നീലാളകച്ചാർത്തു�കാണ്ടും,

വിലാ�സന മൂ�ന്നാന്നു�ശഷിച്ചു കാണ�പ്പടും മുഗ്ദ്ധകസ്തുരികാചിത്രകം�കാണ്ടുമത്യന്ത

�ച�താഹരാ, �ചറ്റു �കാടിക്കുല�ഞ്ഞാരു ചില്ലി�ക്കാടി�ത്തല്ലുമസ്യാഃ കലങ്ങിച്ചുവക്കും

കടക്കൺകലാഭംഗിയും, പാടുപാ�ട വിറയ്ക്കുന്ന ബിംബാധ�ര ഭാവമന്യാദൃശം പൂണ്ടു പാ

കീടുമപ്പുഞ്ചിരി�പ്പതലും, �ചർന്നു ബാലാതപശ്രീ നിഴൽ�ക്കാണ്ട �പാന്നിൻപ�യാജം

കണ�ക്ക�ക്കാടും�കാപരാ�ഗാദയപ്രൌഢി �മത്തുന്നവക്ത്രാര വിന്ദശ്രിയാ �ലാഭനീയാ

തു�ലാം” ഇത്യാദി. (�ചല്ലൂരനാ�ഥാദയം)

�ത�ങ്കലനാ�ഥാദയത്തിൽ അത്യന്തം ചമൽകാരപൂർണ്ണവും കവിയു�ട �ദശാഭിമാന

ത്തിനു പ്രത്യക്ഷനിർദർശനവുമായി �കരളവർണ്ണനാത്മകമായ ഒരു ഗദ്യമുണ്ടു്. അതിൽ

�പരാറു് (ഭാരതപ്പുഴ) ചൂർണ്ണി (�പരിയാറു)ഫുല്ല (മൂവാറ്റുപുഴയാറു് )എന്നീ മൂന്നുപുഴക�ളയും,

തിരുവില്വാമല, വർക്കല, തിരു�നല്ലി എന്നീ മൂന്നു മഹാ�ക്ഷത്രങ്ങ�ളയും പറ്റിയുള്ളപ്രശ

സ്തി കാണുന്നു. അടിയിൽ പകർത്തുന്നവരികൾആഗദ്യത്തി�ന്റ ഒടുവിലുള്ളവയാണു്.

“സമധീതാഗമശാസ്ത്രവിമർശക്രമപൂതാത്മഭിരഞ്ചിതപഞ്ചമഖാദി ക്രിയ�ചയ്തവിരതസഞ്ചി

തസുചരിതരാശിഭിരതുല ബ്രഹ്മമ�ഹാമഹനീ�യരവനിസു�ര�ന്ദ്രരഭിപൂരിതമായു്, ചാ

LINKS TO
CHAPTERS TOC 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32



�കരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 2 397

രുതപൂണ്ടചതുഷ്ഷഷ്ടിമഹാഗ്രാമവിഭൂതിസമഗ്രിമ�കാണ്ടും �പരിക�പ്പരികവിചിത്രാ�ഭാ

ഗം, ധർമ്മങ്ങൾ�ക്കാരു മൂലസ്ഥാനം പാവനതായാ ജീവനസാധനമാചാരാണാമഭ്യാസ

ഗൃഹം ഭവസാദത്തിന്നവസാനസ്ഥലി നിർമ്മലതായാ നർമ്മനി�കതം മര്യാദ�യ്ക്കാരു

വര്യാധാരം, കിം ബഹുവചസാ, ഭാഗ്യം �കാലിന തൽഗുണ�വഭവ�മാർക്കും�താറും

വാക്യവിദൂരം.”

ഇത്തരത്തിലാണു് നീലകണ്ഠകവിയു�ട ഹൃദ്യവും ക�ളാദാരവും ചിത്രസ്ഫുടാർ

ത്ഥവുമായ മണിപ്രവാളകവിതയു�ട �ശലി.

മറ്റു ഭാഷാചമ്പുക്കൾ

�കാല്ലം ഏഴു�മട്ടും ശതകങ്ങളിലാണു് വിശിഷ്ടങ്ങളായ മണിപ്രവാള ചമ്പുക്കളു�ട

�യല്ലാം ആവിർഭാവ�മന്നും അപൂർവ്വം ചില ചമ്പുക്കൾ ഒൻപതാം ശതകത്തി�ന്റ

പൂർവാർദ്ധത്തിലും വിരചിതങ്ങളാ�ണന്നു്ഊഹിക്കാവുന്നതാ�ണന്നുംഞാൻ മുൻ

പു സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട�ല്ലാ. അവയിൽ പല പ്രബന്ധങ്ങൾ നശിച്ചു�പായിട്ടുണ്ടു്. ബാ

ക്കിയുള്ളവയിൽഏതാനുംചിലതുസൂര്യപ്രകാശംകാണാ�തഇന്നുംഇരുട്ടറകളിൽ

ശ്വാസംമുട്ടി കണ്ഠഗതപ്രാണങ്ങളായി കിടക്കുന്നുണ്ടാവാം. ഇതുവ�രകണ്ടുകിട്ടീട്ടുള്ള

ആകാലഘട്ടത്തി�ലഇതരപ്രബന്ധങ്ങ�ളപ്പറ്റിയുള്ളപ്രസ്താവനയ്ക്കു്ഈഅധ്യായം

വിനി�യാഗിക്കുന്നതുസമുചിതമായിരിക്കു�മന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു.

അക്കാല�ത്ത മറ്റു ഭാഷാചമ്പുക്കൾ: (1) ഗ�ജന്ദ്ര�മാക്ഷം, (2) പ്രഹ്ലാദചരിതം,

(3) വിഷ്ണുമായാചരിതം, (4) കൃഷ്ണാവതാരം, (5) പൂതനാ�മാക്ഷം, (6) കാളിയമർദ്ദനം,

(7) രാസക്രീഡ, (8) കംസവധം, (9) സ്യമന്തകം, (10) കു�ചലവൃത്തം, (11) രാമാർജ്ജു

നീയം, (12) ശ്രീമതീസ്വയംവരം, (13) ശര്യാതിചരിതംഎന്നീ�വഷ്ണവകഥാപ്രതിപാ

ദകങ്ങളും, (14) ദക്ഷയാഗം, (15) ത്രിപുരദഹനം, (16) ഗൌരീചരിതം എന്നീ �ശവക

ഥാപ്രതിപാദകങ്ങളും, (17) സഭാപ്ര�വശം, (18) കല്യാണസൌഗന്ധികം എന്നീ ഭാ

രതാന്തർഗ്ഗതങ്ങളുമായ ചമ്പുക്കൾ നമുക്കു ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അവയിൽ കംസവധം, രാ

മാർജ്ജുനീയം, ദക്ഷയാഗം, ത്രിപുരദഹനം, ഗൌരീചരിതം, കല്യാണസൌഗന്ധികം

എന്നീആറുചമ്പുക്കൾമാത്ര�മനമ്മു�ടപ്ര�ത്യകശ്രദ്ധയ്ക്കുവിഷയീഭവി�ക്കണ്ടതുള്ളു.

കാളിയമർദ്ദനവും സ്യമന്തകവും അത്യന്തം ഹ്രസ്വങ്ങളാ�ണങ്കിലും അവയിലും കാ

വ്യഗുണം കളിയാടുന്നു. ഫലിത�ധാരണി�കാണ്ടു ശ്രീമതീസ്വയംവരത്തിനും ചമ്പു

ക്കളു�ട ഇടയിൽസാമാന്യം ഗണനീയമായ ഒരുസ്ഥാനമുണ്ടു്. പ്രസ്തുതകൃതികളു�ട

പ്ര�ണതാക്കന്മാ�രപ്പറ്റി യാ�താരറിവുമില്ല.

കംസവധം

ഒന്നാംകിടയിൽ ഉൾ�പ്പടു�ത്തണ്ട ഒരു ചമ്പുവാകുന്നു കംസവധം. കഥ അരിഷ്ടവ

ധംമുതൽക്കു് ആരംഭിക്കുകയും ഉഗ്ര�സന�ന്റ രാജ്യാഭി�ഷക�ത്താടുകൂടി അവസാ

നിക്കുകയും �ചയ്യുന്നു. കവിതആദ്യന്തം സരസവും ഫലിതമയവുമാണു്. കംസവധ

ത്തിൽനിന്നു നാരായണീയത്തിൽ ചില പദ്യങ്ങൾ പകർന്നിട്ടുള്ളതായി കാണുന്ന

തിനാൽ രണ്ടും നീലകണ്ഠകൃതമാ�ണന്നു സങ്കല്പിക്കുവാൻ �താന്നുന്നു. രണ്ടു പദ്യ

ങ്ങളും ഒരു ദണ്ഡകവും ഉദ്ധരിച്ചു കവിതാ�ശലി പ്രദർശിപ്പിക്കാം.

“വ്യാജാ�പതം തദാനീം മധുരിപുദലി�ത-

ഷ്വാസ�ഘാഷം നിനച്ചാ-

ലീശാ ശൌ�ര, ജയശ്രീനവനവവരണാ-
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രംഭപുണ്യാഹവാ�യ്പാ?

�പാർ�ചരും �വരിഭൂപാലകവിറയൽ വിറ-

യ്ക്കുന്ന നിർഘാത�മാ �കൾ?

�ഭാ�ജന്ദ്രസ്വർഗ്ഗയാത്രയ്ക്കുര�പരിയ പുറ-

പ്പാടു�കാ�ട്ടാ? ന ജാ�ന.”

കംസസൽഗതി:

“�സായം ധന്യാഗ്രയായീ കമലനയനരൂ-

പാമൃതം �ലാചനാഭ്യാം

പായം പായം തദാനീം നിരുപമപരമാ-

നന്ദശുദ്ധാന്തരാത്മാ

ജീവാപായം പ്രപന്നസ്ത്രിഭുവന�പരുമാൾ-

ത�ന്നാ�ടക്യം ഗ�താഭൂൽ

ഭൂയാ�നാഘസ്സ്രവന്ത്യാ നലമുടയ പ�യാ-

രാശി�യാ�ടന്ന�പാ�ല.”

ദണ്ഡകം, അക്രൂരൻബാലകൃഷ്ണ�ന കാണുന്നതു്:

“വാരാർന്ന �കശഭരനീരാജിപിഞ്ചരമണി-

�ഗാ�രാചനാതിലകകാന്തം

വനവിഹൃതിതാന്തം-ഖലജനകൃതാന്തം-

വലിതഖുരപശുനികരമണിനടുവിൽ വിലസു�മാരു

വലമഥനമണിമിവ മഹാന്തം; (1)

കാളാഞ്ജനാഞ്ചിതവിശാലാക്ഷിപക്ഷ്മഭുവി

നീളപ്പിരണ്ട �പാടിധൂളം

കലിതഘന�ഹളം-കവിളിണയിൽ �മളം-

കലരുമണികുഴലിണയുമഴകുടയ തിരുമുഖവു-

മുടൽവടിവുമസിതഘനകാളം; (2)

മംഗല്യ�താളിൽ മണിശൃംഗം കരാഗ്രഭുവി

�ച�ങ്കാലുമാർന്ന നവകാമം,

മഹിതവനദാമം-തിരുവുരസി കാമം-

മഹിമ�യാടു തടവി നവ�പാടിനിരയുമരുണതര-

�വയി�ലാളിയുമധികമഭിരാമം; (3)

താലാങ്ക�നാടുമനുകൂലാശ�യനസഹ

ബാ�ലർവ്രജാങ്കണവിഭാ�ഗ

ധരണിഹരി�ലാ�ക-കൃതവസതിമാ�ക-

പ്പുകഴ്വതിനു സുകൃതമിതു സകലപതിമതിലളിത-

പശുപതനുമവി�ട വിലു�ലാ�ക.” (4)

ഫലിതം

കംസ�ന്റ കു�ചഷ്ടിത�ത്തപ്പറ്റി അക്രൂരൻ ഭഗവാ�നാടു പറയുന്നതു “സംസാരീ കം

സനി�പ്പാൾമരുമകനുഭവാ�നത്രയുംപ്രീതിശാലീകംസാരി�പ്പർതരുമ്മാറകമലരിലുറച്ചീടിനാ
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�നന്നു നൂനം” എന്നാണു്. ശ്രീകൃഷ്ണനും ചാണൂരനും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണം

നർ�മ്മാക്തിമധുരമായിരിക്കുന്നു. അവി�ട ശ്രീമൽഭാഗവതത്തി�ന്റ അനുകരണം

അല്പമു�ണ്ടങ്കിലുംഅതു കവിയു�ട മ�നാധർമ്മലഹരിയിൽ നിമഗ്നമായി�പ്പാകുന്നു.

താൻ ബാലനാ�ണന്നു ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറയു�മ്പാൾ “നീയ�ല്ല കുവലയാപീഡ�ത്ത

�കാന്നതു്?” എന്നു ചാണൂരൻ �ചാദിക്കുന്നു. അതിനു ഭഗവാൻ

“എ�ന്ന�വഷമ്യ�മ, ഞാൻ ഭയതരളനണ-

ഞ്ഞല്ല, �താട്ട�ല്ല�ടാ, തൻ

ദുർന്ന്യായം�കാണ്ടുത�ന്ന ഗജപതി മൃതനായ്

വീണിതമ്മാവനാണാ;

എന്നാലീ ഞങ്ങ�ളാടീ�യളിയവ�രാടു മി-

ഥ്യാപരാധം ബലാൽ�ച്ച-

ർത്തിന്നീവണ്ണം തുടങ്ങുന്നടവിനു മതി�യ

�ദവ�മ സാക്ഷിയുള്ളു.”

എന്നു നിന്ദാഗർഭമായി മറുപടി നല്കുന്നു. അതു�കട്ടു ചാണൂരൻ പി�ന്നയും “രജക

�നയും �കാന്നുപള്ളിവില്ലും മുറിച്ചിട്ടു് ” “ഈ �ഭാഷാ, ഞങ്ങ�ളാ�ടന്തി�നാരനുനയ

വും സാന്ത്വവും ഭ്രാന്ത�നാ നീ?” എന്നു ഗർജ്ജിക്കുന്നു. അതിനു ഭഗവാൻ മുൻപില

�ത്ത�പ്പാ�ലത�ന്ന

“കഷ്ടം ബാലസ്വഭാ�വ �പരുകിന കുതുകം-

�കാണ്ടു �കാദണ്ഡദണ്ഡം

പട്ടാങ്ങ�ത്ര വലി�ച്ച, നതിനു കിമപി �ക-

ടും ബലാൽ വന്നു�പായി

ചട്ടറ്റീടുന്ന യുഷ്മാൻ പുനരവി�ട നിന-

ച്ചൂതുമില്ലൻപി�ലന്നാൽ-

�പ്പ�ട്ടന്നുണ്ടായ കാര്യത്തിനു പരുഷമുട-

ക്കാ, യ്കടക്കം പ്രധാനം.”

എന്നു പറയുന്നു. ഉട�ന “�ചറുതുമദമകക്കാമ്പിൽമൂടിപ്പറ�ഞ്ഞാരാഗുഢാ�ക്ഷപമി

ശ്രം വചനമിതധികം ന�ന്ന�ടാ നന്ദസൂ�നാ” എന്നു് ഉപക്രമിച്ചു�കാണ്ടു്ആ മല്ലപ്ര

മാണി “�വഗാലിന്നി�ന്ന മുഷ്ടിപ്രഹൃതിഭിരധുനാ �കാന്നു �വവസ്വതീ�യ �ഗ�ഹ

യാത്രാക്കി�യ വിക്രമമിളകിന ചാണൂര�നാ �ചറ്റടങ്ങൂ” എന്നു വീണ്ടും അട്ടഹസി

ക്കുന്നു. ഭഗവാനാക�ട്ട പി�ന്നയും ത�ന്റഫലിത�ശലി വിടാ�ത

“ഞാ�നാ സംപ്രതി കാലനങ്ങതിഥിയായു് നീ�യാ ഭവിക്കുന്ന�ത-

ന്നീ നമ്മിൽപ്പറ�യണ്ടതില്ലതറി�വാർ മാ�ലാകരാ�ലാക�ന

ചാണൂരാ, മദമാർന്നു �ലാകവിപദം �ചയ്യുന്നവർ�ക്കാ�ക്കയും

താ�ന �പാന്നുവരും വിനാശമചിരാ�ലന്നുള്ള�താർത്തീടു നീ”

എന്നു് ഉദീരണം�ചയ്തു് ആ �കാപിഷ്ഠ�ന്റ �ക്രാധാഗ്നി�യഊതിക്കത്തിക്കുന്നു.

രാമാർജ്ജുനീയം

വിവിധങ്ങളായ കാവ്യഗുണങ്ങളാൽ വിരാജിതവും സാമാന്യം ദീർഘവുമായ ഒരു

ചമ്പുവാണു് രാമാർജ്ജുനീയം. ബ്രഹ്മാണ്ഡപുരാണ�ത്തഅനുകരിച്ചുശ്രീ പരശുരാമ

�ന്റജനനംമുതൽക്കുള്ളസംഭവങ്ങ�ളകവിസ്പർശിച്ചിട്ടു�ണ്ടങ്കിലുംകാർത്തവീര്യാർ
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ജ്ജുനൻ നായാട്ടു കഴിഞ്ഞു് ഒരതിഥിയു�ട നിലയിൽ ജമദഗ്നിമഹർഷിയു�ട ആശ്ര

മത്തിൽപ്ര�വശിക്കുന്നതു മുതൽക്കുള്ളകഥയാണു്അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റപ്ര�ത്യകമായ

പ്രതിപാദനത്തിനു വിഷയീഭവിക്കുന്നതു്. ഭാർഗ്ഗവനും കാർത്തവീര്യനും തമ്മിലുള്ള

യുദ്ധം വള�ര വിസ്തരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഒടുവിൽ “വീരവധത്തിൻ പ്രായശ്ചി�ത്ത്യ സ്വയ

�മവാത്ഭുത ഹയ�മധം �ചയ്താചാര്യായ ധരിത്രി�യ മുഴുവൻ വാരിധിവസനാം കാ

ശ്യപമുന�യ ദക്ഷിണ നല്കിത്തസ്യ നി�യാഗാൽ മഹതിമ�ഹ�ന്ദ്ര പുക്കു ഗിരീ�ന്ദ്ര

വി�ശ്വാത്തീർണ്ണമഹാത്ഭുതചരി�താ നിഷ്കളവിമലബ്ര�ഹ്മാപാസന �ക�ക്കാണ്ട

നുദിനമഴകിലിരുന്നൂ” എന്നു് ഇതിവൃത്തം സമാപിക്കുന്നു. പ്രസ്തുത കൃതി എട്ടാം

ശതകത്തി�ന്റ ഉത്തരാർദ്ധത്തിൽ സംജാതമാ�യന്നു് ഊഹിക്കാം. പ�രാപജീവി

ത്വമി�ല്ല�ന്നാരു �മച്ചം അതിനുള്ളതു വിശിഷ്യ വ്യക്തമാകുന്നു. നാലു �ശ്ലാകങ്ങൾ

അടിയിൽ �ചർക്കാം.

സുരഭിയു�ട �വ്യാമയാനം:

�ക്രാധാദുൽകൃത്യ പാശാൻ മുഖരഖരഖു�രാ-

ത്തുംഗശൃംഗാഗ്രഘാ�ത-

�ര്യാധാൻ വിദ്രാവയന്തീഝടിതി പരിവൃതാൻ

�ഘാരഹുമ്പാനിനാദാ,

നാസാഗ്രന്യസ്തഹസ്താംഗുലിഷുസകല�ലാ-

�കഷു പശ്യത്സു വിശ്വ-

വ്രാത�ക്ഷാഭം വളർത്തുജ്ജ്വലവിപുലവപുർ-

�വ്വ്യാമവീഥീം പ്ര�പ�ദ.”

കാർത്തവീര്യാർജ്ജുന�ന്റ വിചാരം:

“ഉന്നി�ച്ചാളം മഹാവിസ്മയമിതു, സമ�ര

�കാ�ന്നാടുക്കീ�താരുത്തൻ-

ത�ന്നസൂതദ്വിതീ�യാ ബലഭരസഹിതാൻ

ക്ഷത്രസംഘാനസംഖ്യാൻ;

മ�ന്യ മന്നിങ്കല�ക്കവലമുനിസുതന-

�ല്ലഷ ദുർദ്ധർഷധാമാ

ധന്വീ; സാമാന്യരത്നത്തിനു കിമപി വരാ

കൌസ്തുഭത്തിൻ പ്രഭാവം.”

“മന്നിൽ�ച്ചാല്ലാർന്നുലാവും മുനിവരനിധനം-

�കാണ്ടു ദുഷ്കീർത്തി മുൻ�പ-

ത�ന്ന വാ�മന ധാത്രാ ജഗതി നിയതമാ-

കല്പമാകല്പിതാ �മ;

ഇന്നി�പ്പാൾ �ചന്നു�സ�ന്യസ്സഹ വിമതമമും

നിഗ്രഹിച്ചാലു�മന്നും

നന്നാവാൻ �വല; കിട്ടും വസതി �കാടിയ പാ-

�പ ചിരാദന്ധകൂ�പ.”

കാർത്തവീര്യ�ന്റ യുദ്ധാരംഭം:

“വില്ലിൻകൂട്ടം കുലച്ചാൻ, പവഴിനിര �താടു-

ത്താൻ, കൃപാണാ�നറിഞ്ഞാ-
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നുല്ലാസംപൂണ്ടു ചിത്രപ്പരിചകളുമിള-

ക്കീടിനാ�നന്നു �വണ്ടാ,

കല്യാ�ഭാഗം ക�രറിക്കനകമണിര�ഥ

സിംഹനാദാതിഭീ�മ-

രു�ല്ലാലജ്യാനിനാ�ദരഖിലമിടകുലു-

ക്കീടിനാൻ ദിഗ്വിഭാഗം.”

ദക്ഷയാഗം

ഒരു നല്ല ചമ്പുവായ ദക്ഷയാഗവും എട്ടാം ശതകത്തി�ന്റ ഉത്തരാർദ്ധത്തിൽ വി

രചിതമാ�ണന്നു ഭാഷാരീതി�കാണ്ടു നിർണ്ണയിക്കാവുന്നതാണു്. സതീ�ദവിയു�ട

അഗ്നിപ്ര�വശവും തദനന്തരം വീരഭദ്ര�ന്റ ദക്ഷനിധനവും കഴിഞ്ഞതിനു�മൽ �ദവ

ന്മാർശ്രീപര�മശ്വര�ന�കലാസപർവ്വതത്തിൽ�ച്ചന്നുകാണുന്നഘട്ടംകവി ഒരു

വിശിഷ്ടമായ സംസ്കൃത ഗദ്യം�കാണ്ടു് ഉപനിബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. കവിതയു�ട രീതി

മനസ്സിലാക്കുവാൻ നാലു �ശ്ലാകങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചുകാണിക്കാം,

ക�ഥാപക്രമം:

“ശ്രീ�കലാസാദ്രിശൃം�ഗ കനകമയമഹാ-

മന്ദി�ര തൂമരന്ദം

തൂകീടും കല്പവാടീബഹളപരിമളാ-

�മാദിതാശാന്തരാ�ള

നീൾകണ്ണാൾമൌലി ദക്ഷാത്മജ�യ മടിയിലാ-

മ്മാറു �ചർത്ത�ങ്ങാരുന്നാ-

�ളകാ�ന്ത വാണിരുന്നൂപുരരിപുഭഗവാൻ

പൂർണ്ണകാരുണ്യധാമാ.”

ദക്ഷ�ന്റ ശിവഭർത്സനം:

“ഇപ്പാർ�മൽ നിന്ദ്യകർമ്മാ വരസഭയിലിവൻ

ധിക്കരി�ച്ചാരു �കാപ്പി-

ന്നുൾപ്പൂവിൽ�ച്ചറ്റു �ഖദം ന ഖലു മമ ജഗൽ-

ഖ്യാതമാഹാത്മ്യരാ�ശഃ;

അപ്പാഴ്ക്ക�ല്ലന്നു കല്പദ്രുമനവമണി�യ-

ക്കണ്ണുകാണാത മൂഢൻ

ജല്പിച്ചാലില്ല �ചതം പുനരതിനമ�ര-

ന്ദ്രാവതം സത്തി�നതും.”

ക്രുദ്ധയായസതീ�ദവി ദക്ഷ�നാടു്:

“�ശാകവ്യാലീഢ�മന്നാലുടലിതു ഗിരിശ-

�ദ്വഷി�ണാ നിങ്കൽനിന്ന-

ങ്ങീ �കളുൽപന്നമി�ന്ന വിരവി�നാടു വിഹാ-

സ്യാമി ഹാസ്യം തവാ�ഗ്ര;

�മാഹം�കാണ്ടാഹിതസ്യ സ്വയമുദരപു�ട

കുത്സിതാന്നസ്യ പാർത്താ-

ലാ�കച്ഛർദ്ദി�ച്ചാഴിക്കുന്നതു ശിവശിവ! മു-
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ഖ്യപ്രതീകാരമ�ല്ലാ.”

സതിയു�ട �മാക്ഷപ്രാപ്തി:

“സ്ഥാനാദുത്ഥായ തസ്മാലധികമിടനിറ-

ഞ്ഞാശു �രാ�ദാന്തരാ�ള

കാണായീ �ചന്നു�ചരുന്നതു നഭസി മഹാ-

ശ്ചര്യ�തജഃപ്രവാഹം;

താ�ന ഹാഹാനിനാ�ദാ ദിവി ഭൂവി ച മഹാൻ

പശ്യതാമാവിരാസീ-

ദ്ദീനാനാം; പാപി ദക്ഷൻ കുടിലമതിര�ഹാ!

നിർവികാരസ്തദാനീം.”

ത്രിപുരദഹനം

ഒന്നാംകിടയിൽ നിൽക്കുന്നതായി ഭാവുകന്മാർക്കു് അനുഭവ�പ്പടുന്ന ഒരു ചമ്പുവാ

ണു് ത്രിപുരദഹനം. ഈ കാവ്യത്തിൽ നീലകണ്ഠകവിയു�ട ഓജസ്സും ഉജ്ജ്വലതയും

സമഗ്രമായി കാണുന്നു. താരകാസുര�ന്റ പുത്രനായി വിദ്യുന്മാലി, കമലാക്ഷൻ,

താരകാക്ഷൻ എന്നിവ�രയാണു് പുരാണങ്ങളിൽ ത്രിപുരന്മാർ എന്നു പറയുന്ന

തു്. ശിവഭക്തന്മാരായ അവരു�ട ഉപദ്രവം ദുസ്സഹമായിത്തീർന്ന�പ്പാൾ �ദവന്മാ

രു�ട പ്രാർത്ഥനയ്ക്കു വഴി�പ്പട്ടു മഹാവിഷ്ണു ബുദ്ധമുനിയു�ട �വഷംധരിച്ചു് അവ�ര

അത്ഭുതകർമ്മങ്ങൾ�കാണ്ടു വശീകരിച്ചു് ആനൂതന മതത്തി�ലക്കുപരിവർത്തനം

�ചയ്യിക്കുകയും, �ശവചിഹ്നങ്ങൾ പരിത്യജിച്ചു ബൌദ്ധമുദ്രകൾ സ്വീകരിച്ച അവ

രു�ട അവസ്ഥാന്തരം ശ്രീപര�മശ്വരൻ നാരദമഹർഷിയിൽനിന്നു ഗ്രഹിച്ചു മൂന്നാം

തൃക്കണ്ണു�കാണ്ടു് അവ�ര ദഹിപ്പിക്കുകയും �ചയ്യുന്നതാണു് പ്രസ്തുത ചമ്പുവി�ല

ഇതിവൃത്തം. നാലു �ശ്ലാകങ്ങളും ഒരു ഗദ്യത്തിൽനിന്നു ചില വരികളും ചുവ�ട

പകർത്തി�ക്കാള്ളുന്നു.

ത്രിപുരന്മാരു�ട തപസ്സു്:

“വാടീടായും പ്ര�ബാധപ്രസരമണിവിള-

ക്കിൻപ്രകാശം നിറച്ച-

ങ്ങൂ �ട മായാതമസ്സഞ്ചയമറുതി�പടു-

ത്താത്മദൃഷ്ട്യാ തദാനീം

ഗുഢം കണ്ടാർ നറുംകാഞ്ചന�നറി കവരും

കാന്തിഭൂമ്ന സുഷുമ്നാ-

നാഡീമധ്യത്തി�ല�ത പരമശിവമയം

കഞ്ചിദാശ്ചര്യപുഞ്ജം.”

�ദവന്മാർ കണ്ട മഹാവിഷ്ണു:

“മുന്നിൽക്കാണായിത�പ്പാളമരപരിഷദാം

തൃക്കടക്കൺവിലാസം-

ത�ന്ന�ക്കാ�ണ്ട ജഗദ്രക്ഷണകലവി വള-

ർക്കുന്ന മുഖ്യാനുഭാവം

സന്ന�ദ്ധ �ഭാഗിത�ല്പ �തളിവി�നാടു സമാ

സീനമാ�സവമാനാൻ
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മന്ദസ്മിത്യാ സനന്ദാദിക�ള നവസുധാ-

സ്യന്ദയാ നന്ദയന്തം, . . . . . . . . . . . . . . .

�സ്വച്ഛാശക്ത്യാ ചരസ്ഥാവരഭുവനതലം

�പർത്തുപാലി�ച്ചാടുക്കു-

ന്നാശ്ചര്യക്രീഡ�ക�ക്കാണ്ടരുളു�മാരു മഹാ-

�യാഗമായാനുഭാവം,

ആശ്വാസം മുക്തിഭാജാം, കനിവുകടലിൽ നീ-

ന്തിക്കുളിച്ചാർത്തരക്ഷാ-

താച്ഛീല്യം നിത്യ�മന്തും തിരുനയനകലാ-

ലംകൃതം പങ്കജാക്ഷം.”

ശിവ�ന്റ മൂന്നാം കണ്ണി�ല തീ:

“കല്പാ�ന്താദ്ദീപ്ത�വശ്വാനരതുലന കലർ-

ന്നാശു �രാ�ദാന്തരാളം

കത്തിക്കാളിച്ചു മൂ�ളന്നതിരഭസമിര-

ച്ചുച്ച�കരുജ്ജ്വലാത്മാ

�ക�ല്പറും മുപ്പുരം �ചന്നഴ�കാടു പിടി�പ-

�ട്ടാ�ക്ക ദഗ്ദ്ധ്വാ ത്രി�ലാകം

ഭസ്മീകർത്തും ജഗൽഘസ്മരമുഖരശിഖഃ

കൃഷ്ണവർത്മാ ദിദീ�പ.”

ഗദ്യം, ത്രിപുരസംഹാ�രാദ്യതനായ ശിവൻ:

“തദനു ജഗത്ത്രയഭീഷണ�വ�ഷാ ദൃഢതരകല്പിതപരികര ബന്ധസ്തുംഗശതാംഗമലംകുർ

വാണഃ സജ്ജശരാസനസംഹിതബാ�ണാ ബൃംഹിതരഭസവിശൃംഖലചംക്രമസംഭ്രമക

മ്പിതഭുവനകടാഹമിതുടനുടനുതിരും കടുകനൽ ചിതറിന രൂക്ഷത�രക്ഷണപാതവി�ലാ

ലദലാതകലാപജ്വലിതദിഗന്തസ്തൽക്ഷണസമുദിതകൌതുകഹർഷം കൌസുമവർഷം �ച

യ്തു പുകഴ്ത്തും ദിവ്യജനാനാം ഭവ്യത�രാക്തിഃ ശ്രാവംശ്രാവം, ത്രിപുരാസുരകൃതധിക്കൃതിമു

�ച്ചഃ സ്മാരംസ്മാരം, തൽഗതകരുണാം ഹാരംഹാരം, �കാപവികാരം കാരംകാരം, ത്രി

ഭുവനചക്രം മു�ട്ട വിറയ്ക്കും പരിചുവളർ�ന്നഴുമട്ടഹസധ്വനിദാരുണവദനശ്ചതുരം�ഗാദ്ധത

രസനാകളകളമുച്ഛ്റിത�കതനമുഗ്രനി�കതനമുഗ്രമഹാസുരപുരവരമ�ഗ്ര ലക്ഷീകുർവന്ന

ക്ഷീണാത്മാ നിന്നരുളീ ബത! സംഹൃതിരൂപീഝടിതി കപാലീ.”

ഗൌരീചരിതം

ത്രിപുരദഹനത്തിൽനിന്നു് ഒരുപടി കൂടി ഉയർന്നുനില്ക്കുന്നു എന്നു പറ�യണ്ട ഒരു

ചമ്പുവാകുന്നു ഗൌരീചരിതം. കവി ഒൻപതാം ശതകത്തി�ന്റ പൂർവ്വാർദ്ധത്തിൽ

രചിച്ചതായിരിക്കാം; ഭാഷയു�ട പഴക്കം �നാക്കിയാൽ അതിനു മുൻപാ�ണന്നു

സങ്കല്പിക്കുവാൻ നിർവാഹമില്ല. �ദവീമാഹാത്മ്യത്തി�ല സുംഭനിസുംഭവധമാണു്

പ്രധാനമായി പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നതു്. �ത�ങ്കലനാ�ഥാദയകാര�ന�പ്പാ�ല

ഗൌരീചരിതകാരനും ത�ന്റ പ്രബന്ധത്തി�ന്റ ഗുണ�ത്തപുകഴ്ത്തുന്നുണ്ടു്. “കർ�ണ്ണന

നവ്യാമൃതമാസ്വദിച്ചീ�ടൻ�താഴ! ഗൌരീചരിതാഭിധാനം” എന്നു്, അ�ദ്ദഹം വയസ്യ

�നാടു പറയുന്നു. പ്രസ്തുതചമ്പുവിനു ചിലർ പറയുന്നതു�പാ�ല ഗൌരീശങ്കരം എന്നു

�പരില്ല. മൂന്നു �ശ്ലാകങ്ങൾമാത്രം ഉദ്ധരിക്കാം.

�ദവിയും മഹിഷഭടന്മാരും:
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“ആ�ഭാഗംപൂണ്ടുസിം�ഹാപരി പരിലസിതാം

മൌലിരുദ്ധാന്തരിക്ഷാ-

മാപൂർണ്ണാശാന്തരാളാം പ്രബലഭുജസഹ-

�സ്രണനാനാസ്ത്രഭാജാ

�ദവീം മുല്പാടു കണ്ടുല്ബണരഭസഭരം

�ദത്യ�സനാഭടന്മാ-

രാവൃത്ത്യാ ശാസ്ത്രവ�ഷർശ്ശിവശിവ പരി�താ

വിവ്യധുർന്നിർവിശങ്കം.”

�ദവി സുംഭനു് അയയ്ക്കുന്നസ�ന്ദശം:

“കൂട്ടാക്കാ�ത മദാജ്ഞാവചനമിതു മദാ-

ജ്ഞാനരീത്യാ പടയ്ക്കായു്-

ക്കൂട്ടുന്നൂതാകിലി�ന്ന ഭുവനജനനിത-

ന്നാണ കില്ലില്ല �ചാല്ലാം;

വാട്ടം തട്ടാത ശാസ്ത്രപ്രകരനിഹതരാം

നിങ്ങ�ള�ക്കാണ്ടസംഖ്യാൻ

കൂട്ട�ത്താ�ട കുരയ്ക്കും കുറുനരിനിവഹാ-

�നാണമൂട്ടീടുവൻഞാൻ.”

�ദവന്മാരു�ട സ്തുതി:

എപ്രായം �തളി�തനിലമ്മധുരിമാ, പു�ഷ്പഷുസൌരഭ്യമ-

�ങ്ങപ്രായം, മൃഗലാഞ്ഛ�ന കുളിർനിലാ�വപ്രായമുത്ഭാസ�ത,

എപ്രായം ബത! പാലിൽ �നയ്യു, മഴ�കാടപ്രായമു�ള്ളാന്നു�പാ-

ലിപ്പാ�രങ്ങുമ�ഹാ! മ�ഹശ്വരി, ഭവത്തത്ത്വം ഭവധ്വംസനം.”

കല്യാണസൌഗന്ധികം

കല്യാണസൌഗന്ധികം ഭാരതാന്തഃപാതിയായ ഒരു ഇതിവൃത്ത�ത്ത അധികരിച്ചു

രചിച്ചിട്ടുള്ളതാ�ണങ്കിലും അതു ചതുർദ്ദശകഥാബദ്ധമായ ഭാരതചമ്പുവി�ല ഒരു

ഭാഗമാ�ണന്നു് എനിക്കു് �താന്നുന്നില്ല. ആ കൃതിയു�ട ആവിർഭാവം �കാല്ലം

എട്ടാം ശതകത്തി�ന്റ പൂർവ്വാർദ്ധത്തിലായിരിക്കണം. രണ്ടു പദ്യങ്ങൾമാത്രം ചുവ

�ട പകർത്തി�ക്കാണ്ടുപു�രാഗമനം �ചയ്യുന്നു.

ഹനുമാ�ന്റ വിശ്വരൂപം:

“വാ�നാർസിന്ധുതരംഗപാളിയി�ലഴും കാ�റ്ററ്റു ചിന്നീടുമ-

ന്നാനാ�കസരബാല�രാമപടലീനിർദ്ധൂയമാനാംബുദം

കാണായീ കപിസാർവഭൌമമുട�ന മധ്യാഹ്നകാല�ത്തയും

ഭാ�നാരൂഷ്മ �കടുത്തതീവ്രമഹസാസന്ദീപിതാശാന്തരം.”

സൌഗന്ധികവാപി രക്ഷിക്കുന്ന രാക്ഷസന്മാർ:

ഊ�ക്കറും ഭീമ�സനൻ പുനരതിൽ നടു�വ

ചാടിവീണ്ണാത്തനാദം

വായ്ക്കും സൌഗന്ധിക�ശ്രണികൾ വടി�വാടറു

�ത്താരു�നരം ഗദാവാൻ
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�കൾക്കായീ �ഘാര�ഘാരം നവജലദഘടാ-

നാദപുരം നടുക്കും

വാക്യാ�ടാപങ്ങൾ വാപീഭരണവിധി വളർ-

ത്തുന്ന ര�ക്ഷാഭടാനാം.”

കാളിയമർദ്ദനം

കാളിയമർദ്ദനം ചമ്പു മുഴുവൻ കീട്ടീട്ടില്ല. ഒരു പദ്യവും ഒരു ഗദ്യത്തി�ല ഏതാനും

പംക്തികളും മാത്രം പ്രദർശിപ്പിക്കാം.

കാളിയ�ന്റ വിഷ�വഗം:

“അ�ത്രയല്ലങ്ങു വാരാകരപരിവൃഢനും

�ചന്നു കാളിന്ദി�യന്നും

മുഗ്ദ്ധാമാലിംഗനത്തി�ന്നാരുകുറി തുനിയു-

�ന്നരമാരാദകാ�ണ്ഡ

�മത്തീടും താപമുൾ �ക്കാണ്ടവശതരത�ക-

�ക്കാണ്ടവസ്ഥാന്ത�ര തൽ-

പുത്രൻ പീയൂഷധാമാവിടയി�ട മുഴുകാ-

ഞ്ഞാകിലന്നില്ല ജീവൻ.”

ഗദ്യം, വൃന്ദാവനം:

“�കസരിപുംഗവബാലധികർഷകമാതംഗാർഭകമഹിതം കുഹചന;

രുരുമുഖനഖകൃതകണ്ഡൂഹർഷിതഹരിണീമണ്ഡലലളിതം കുഹചന;

തുരഗീപരിചിതവനമഹി�ഷാത്തരസതതവിഹാരവി�നാദം കുഹചന;

വ്യാളീനികരഫണാമുഖചുംബന�കളീസംകലനകുലം കുഹചന;

നാളീകാസവരസികമധുവ്രതപാളീഹുംകൃതിതുംഗം കുഹചന;

�ചമന്തീനവസുമ�നാനിസ് സൃത�ഹമജ�ലാക്ഷണശിശിരം കുഹചന;

�കസരഭാസുരകുസുമര�ജാഭരധൂസരഗഗനവിഭാഗം കുഹചന;

പാടലസൌരഭസംഗമസജ്ജിതപാടവനവപവമാനം കുഹചന;

�കാകിലമധുരനിനാദശ്രവണവ്യാകുലപഥികനിനാദം കുഹചന;

�കകികു�ലാദിതതാണ്ഡവമണ്ഡല�കകാരൂപവിരാവം കുഹചന;

സാരസഹംസച�കാരക�പാതകചാരുസമാഗമസുഭഗം കുഹചന;

കബരീകുചയുഗഭാരനിപീഡിതശബരീമന്ഥരഗമനം കുഹചന;

അമരീകചഭരവിഗളിതകുസുമഭ്രമരീഗീതനിനാദം കുഹചന;

�സവാസമയ ന�മാനമ ജയമുഖഗീർവാ�ണാദിതമുഖരം കുഹചന” ഇത്യാദി.

സ്യമന്തകം

സ്യമന്തകം സാമാന്യം നല്ല ഒരു ചമ്പുവാണു്. രുക്മിണീസ്വയംവരം, സ്യമന്തകം മുത

ലായ ചമ്പുക്ക�ളാടു് അതാതു വിഷയങ്ങ�ളപ്രതിപാദിക്കുന്നതുള്ളൽകഥകൾ രചി

ക്കു�മ്പാൾ കുഞ്ചൻനമ്പ്യാർക്കുള്ള കടപ്പാടു സ്പഷ്ടമായി കാൺമാനുണ്ടു്. രണ്ടു �ശ്ലാ

കങ്ങളും ഒരു ഗദ്യത്തിൽ നിന്നു് ഏതാനും വരികളും പകർത്തിക്കാണിക്കാം.

അപവാദം പരക്കുന്ന മാതിരി.

“നാസാ�ഗ്രവിരൽ വ�ച്ചാരാത്മഗൃഹിണീകർ�ണ്ണപകർന്നാനസൌ;

ദാസീകർണ്ണപു�ട ച സാ; പുനരസൌ ചുറ്റും പരത്തീടിനാൾ;
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കാസാ�രഷു ചതുഷ്പ�ഥഷു ച പുനഃ ശ്രീകൃഷ്ണദുഷ്കീർത്തി �ച-

ന്നാ�സ�താരധി�ലാകമാഹിമവ�താ നീ�ളപ്പരന്നൂതദാ.”

കിംവദന്തിയു�ട പ്രകാരം:

“കക്കുമ്മാറില്ല പാർത്താ�ലാടിയ, �രാടി പടി-

പ്പീല പാടച്ചരന്മാ-

രക്രൂരൻ �മാഹമാർന്നൂതടിനിയി�ലാടി�കാ-

ണ്ടല്ല�യാ �ചാല്ലു �ന�ര?

ഇക്കാലം �ദവ�മന്നിപ്പര�മാരു ശരണം

കണ്ടതില്ലാരു�മങ്ങും

തിക്കും ദുഷ്കിംവദന്തീ പുനരിതി സമഭൂൽ

പുഷ്കലാ ചക്രപാ�ണഃ”

ഗദ്യം, �ലാകാപവാദം:

“�വലി നട�ന്നാരു സസ്യം തിന്നും കാലം വിഷമമി�തന്നും �കചന; ചണ്ഡഹുതാശൻ ഭൂ

മി ദഹിക്കയുമുണ്ടിനി നിർണ്ണയ�മന്നും �കചന; മാപാപിക�ള മിണ്ടായ്ക്കാരുമി�തന്നും �ക

ചിൽ, നമുക്കിനി �മലിൽത്തല �പാം പറകിലി�തന്നും �കചന; ചതി�യാടിവൻ �പാ

യ്പ്പതിയുമിരുന്നിഹ �പാതിയും �വട്ടുമി�തന്നും �കചന: മംഗല്യസ്ത്രീമംഗലസൂത്രം തച്ചു

പറിയ്ക്കുമി�തന്നും �കചന; ദുർന്ന്യായങ്ങളിതിൽപ്പരമുണ്ടിഹസന്യാസിക�ളാടു�മന്നും �ക

ചന; കുഴലും �മാതിരവും പുന�രന്നും �കട്ടാ�യ്ക്കന്നു പറഞ്ഞുതുടങ്ങീ; കഷ്ടമിതിൽക്കാളു

ണ്ടിഹ പാർത്താൽ പത്തനപന്തിയിൽ വിത്തം �നടും �ചട്ടികൾ �ചാനകർ �കട്ടിപ്പൂട്ടി

പ്പക�ല പു�ക്കാരു തസ്കരഭീത്യാ മച്ചി�ലാളിച്ചുകിടന്നുതുടങ്ങീ. കൂഴ�ച്ചറുമികൾ കൂട്ടംകൂടി

�ക്കാഴ�പ്പട്ടു നടന്നു തുടങ്ങീ.”

ശ്രീമതീസ്വയംവരം

ശ്രീമതീസ്വയംവരത്തി�ല കഥ പുരാണാന്തർഗ്ഗതമാകുന്നു. വിഷ്ണുഭക്തനായ അംബ

രീഷമഹാരാജാവിനു ശ്രീമതി എ�ന്നാരു പുത്രിയുണ്ടായിരുന്നു. മഹർഷിമാ�രങ്കി

ലും ഗായകന്മാരായ നാരദനും പർവതനുംആയുവതിയിൽഅനുരക്തരായിത്തീരു

കയും ആ വിവരം അവർ അംബരീഷ�ന ധരിപ്പിക്കുകയും �ചയ്തു. കന്യകയ്ക്കു മഹാ

വിഷ്ണു ഭർത്താവാകണ�മന്നായിരുന്നുഅഭിലാഷം. അംബരീഷൻ ശാപഭയം നിമി

ത്തം വിഷമിച്ചു് താൻ ഒരുസ്വയംവരമാണുനിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന�തന്നുംആഅവസ

രത്തിൽ രണ്ടു മഹർഷിമാരും സന്നിഹിതരായിരിക്കുകയാ�ണങ്കിൽ കുമാരി തനി

ക്കു്അഭിമതനായ ഒരുപുരുഷ�നവരിച്ചു�കാള്ളു�മന്നുംഅവ�രഅറിയിച്ചു. മഹർ

ഷിമാർ മഹാവിഷ്ണുവി�നാടു് അ�ന്യാന്യം അവർക്കിരുവർക്കും കപിമുഖത്വമുണ്ടാകു

മാറു പ്രാർത്ഥിച്ചു. വരണമണ്ഡപത്തിൽ കുമാരി അവ�ര രണ്ടു �പ�രയും വാനരവ

ദനന്മാരായും അവർക്കിടയിൽ മഹാവിഷ്ണുവി�ന, �ത്ര�ലാക്യ�മാഹനമായ സൌ

ന്ദര്യത്തിനു നിധാനമായും കണ്ടു. കന്യക�യ ഭഗവാൻ പരിഗ്രഹിച്ചു. ക്രുദ്ധന്മാരായ

മഹർഷിമാർ ഉത്തരക്ഷണത്തിൽഅംബരീഷ�നഗ്രസിക്കുവാൻതമസ്സി�നസൃഷ്ടി

ക്കുകയും ഭഗവാൻ അതി�ന്റ ശമനത്തിന്നായി ചക്രായുധ�ത്ത നി�യാഗിക്കുകയും

�ചയ്തു. താടിക്കാർ രണ്ടു�പരും �പടിച്ചരണ്ടു മഹാവിഷ്ണുവി�നത്ത�ന്ന ശരണം പ്രാ

പിച്ചു. ഭഗവാൻ അംബരീഷ�ന രക്ഷിക്കുകയും അവ�ര അനുഗ്രഹിക്കുകയും �ചയ്ത
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തിനു�മൽ ആ മഹാരാജാവി�ന്റ കുലത്തിൽ, അതായതു സൂര്യവംശത്തിൽ, അവ

തരിച്ചു സീതാ�ദവിയായി ജനിക്കുന്ന ശ്രീമതി�യ വീണ്ടും പരിഗ്രഹിക്കാ�മന്നു വാ

ഗ്ദാനം �ചയ്കയുംഅ�താടുകൂടി കഥഅവസാനിക്കുകയും �ചയ്യുന്നു. സ്വയംവരം കാ

ണുവാൻ �പാകുന്ന പല കൂട്ട�രയും കവി തന്മയത്വ�ത്താടുകൂടി വർണ്ണിക്കുന്നു. അവ

രിൽ രാജാക്കന്മാർ, മുനിമാർ. മലയാളബ്രാഹ്മണർ, ബ്രഹ്മചാരികൾ, �ദവലന്മാർ,

വാര്യന്മാർ, പാതിരിമാർ, യുവതികൾ, പടയാളികൾ,�ക�ക്കാളർ (ഒരുവക�നയ്ത്തു

കാർ) , കൃഷീവലസ്ത്രീകൾ ഇങ്ങ�ന പലരും ഉൾ�പ്പടുന്നു. അന്യചമ്പുക്കളി�ലല്ലാം

ഓദനസ്ഥാനത്തിൽസ്രഗ്ദ്ധരയുംഉപദംശസ്ഥാനത്തിൽമറ്റുവൃത്തങ്ങളുമാണ�ല്ലാ ദൃ

ശ്യമായിരിക്കുന്നതു്; എന്നാൽശ്രീമതീസ്വയംവരത്തിൽ കവിസ്രഗ്ദ്ധരാവൃത്തത്തിൽ

ഒരു �ശ്ലാക ം�പാലും രചിച്ചു �ചർത്തിട്ടി�ല്ലന്നുള്ളതു വിചിത്രമായിരിക്കുന്നു. കവിത

യു�ട മാതിരി കാണിക്കുവാൻ ഏതാനും �ശ്ലാകങ്ങളും ഒരു ഗദ്യത്തിൽനിന്നു കു�റ

വരികളും ഉദ്ധരിക്കാം. അനുസ്യൂതമായഔൽകൃഷ്ട്യംഈകാവ്യത്തിനു�ണ്ടന്നുപറ

യുവാൻ പാടില്ല.

സ്വയംവരത്തിനു വന്ന ചിലർ:

“�രാമവിഹീനശിരസ്കാ മ�ഹാദരാഃ കൃശവി�ലാലവസ്ത്രധരാഃ

പരുഷതരവചനദക്ഷാആജഗ് മുഃ �ശ്രാത്രിയാസ്ത്തൂർണ്ണം.”

“അജിനം �മഖല ദണ്ഡും കൌപീനവു�മഭിരുജ്ജ്വലിതം

കുശുകുശ മന്ത്രി�ച്ചവം ശിശുനികരം �പാന്നുവന്നി�താരു തരമായു്.”

“വ�യ്ക്കാൽക്കളത്തിൽ വിലസീടിന നാരിമാരും

മുല്ക്കാല�മ തുണി മുറിച്ചു മറച്ചുടുത്ത്

അക്കയ്യ�രാടിടകലർന്നു ചമഞ്ഞുവന്നു

നില്ക്കുന്നതുണ്ടുപതിനായിര�മാന്നു�പാ�ല.”

ശ്രീമതി�യ കണ്ട�പ്പാൾ രാജാക്കന്മാർക്കുണ്ടായ ഭാവ�ഭദങ്ങൾ:

“ഒരുവൻ ക്രമു�കസ്സാർദ്ധം വിരൽകൂ�ട നുറിക്കിനാൻ;

�പാളിച്ചു സഹസാ തിന്നു കളിത്താമര കശ്ചന;

നൂറു തിന്നിട്ടു നാ�വാ�ക്ക നീറി�പ്പായിതു കസ്യചിൽ;

തമ്പലം കളവാൻ തൂർണ്ണം �നഞ്ചി�ല �വച്ചിതന്യഥാ;

മുണ്ടു വീണതറിഞ്ഞില്ല മണ്ടുന്നൂതത്ര �കചന;

കണ്ടുകന്യാം കനം�കട്ടു �കാണ്ടാടുന്നൂതദാ പ�ര;

കനത്തിൽ മുന്നിരു�ന്നനാം കട്ടു�നാക്കീടിനാർ ചിലർ;

മാരാതങ്കം മറച്ച�ന്യഃ �സ്വരം �കചിൽബഭാഷി�ര:

ഓശ ഭാവിച്ചു ചിക്കുന്നൂ മീശയും താടിയും ചിലർ;

ഭൂഷണാനി നിരത്തു�ന്നാർ�വഷമ്യം പൂണ്ടു �കചന;

�പണ്ണുകിട്ടാ നമു�ക്കന്നുകണ്ണുനീർ പാറ്റിനാർ ചിലർ;

ജാള ്യങ്ങൾ മറ്റുമിത്യാദി പലവും കാട്ടിനാർ തദാ.”

ഗദ്യം, മഹർഷിമാരു�ട �സ്താത്രം:

“കംബുസുദർശനകഞ്ജഗദാധര കല്മഷനാശന പാലയ മാം;

കനകനിഭാംബര കൌസ്തുഭകാഞ്ചീകങ്കണഭൂഷിത പാലയ മാം;

കാളഘനപ്രഭ കാമവരപ്രദ കാരുണ്യാലയ പാലയ മാം;

കമലാവല്ലഭ കമലവി�ലാചന കരുണാകര പരിപാലയ മാം;

നാഗവരാസന നാകിജനപ്രിയ നാഗാരിധ്വജ പാലയ മാം;

നന്ദിതമുനിജന ചന്ദ്രനിഭാനന മന്ദരഗിരിധര പാലയ മാം;
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നാരകനാശന നാഥ ദയാപര നാരായണപരിപാലയ മാം;

നരസുരപാലക നരകനിഷൂദന നളിനനിഭാനന പാലയ മാം;

ഇതര ചമ്പുക്കൾ

മുമ്പു് നാമനിർ�ദ്ദശം �ചയ്തഇതരചമ്പുക്കളിൽഗ�ജന്ദ്ര�മാക്ഷം,പ്രഹ്ലാദചരിതം, കൃ

ഷ്ണാവതാരം, പൂതനാ�മാക്ഷം, ശര്യാതിചരിതം, സഭാപ്ര�വശം എന്നിവ അത്യന്തം

ഹ്രസ്വങ്ങളാണു്. വിഷ്ണുമായാചരിതം, രാസക്രീഡ, കു�ചലവൃത്തം, �സാമവാരവ്രതം

ഇവയ്ക്കു തദ�പക്ഷയാ �ദർഘ്യം കൂടും. ഗണനീയമായ ചമൽകാരം അവ�യ്ക്കാന്നി

നുമില്ല. രാസക്രീഡയിൽ കലിസൂചനയു�ണ്ടന്നു ചിലർ പറയുന്നതു നിരാസ്പദമാകു

ന്നു. നാലഞ്ചു �ശ്ലാകങ്ങൾപ്രസ്തുത ചമ്പുക്കളിൽനിന്നുകൂടി എടുത്തുകാണിക്കാം:

ഗ�ജന്ദ്രനായ ഇന്ദ്രദ്യുമ്നൻ:

“വാലും കാലും തലപ്പാരവു�മാരു കനവും

നീളമയ്യാ നടക്കും

�ചലും �കാലും വഴക്കും പുക�രാടണികരം

കർണ്ണവും വർണ്ണനീയം

വാലും ദാനാംബു�കാണ്ടു�ള്ളാരുസുഭഗതയും

ക�ണ്ടാ�രരാവതം താൻ

മാലും �ക�ക്കാണ്ടു നിന്നാനുര�പരുകിന നാ-

ണം �പാറാഞ്ഞാകുലാത്മാ.” (ഗ�ജന്ദ്ര�മാക്ഷം)

മംഗലാചരണം:

“ലക്ഷ്മീവാർ�കാങ്കത�ന്മൽ മണമിളകി നിറ-

ന്നീടുമക്കുങ്കുമം�കാ-

ണ്ടക്ഷീണാ�ഭാഗവക്ഷസ്ഥലകലിതമ�നാ-

ഹാരിഹാരാഭിരാമം

�ചാൽ�ക്കാള്ളും കാള�മഘപ്രതിഭടസുഷമാ-

കന്ദളം �ക�താഴു�ന്ന-

നുൾക്കാമ്പിൽക്കണ്ടു�കാ�ണ്ട�പ്പാഴുമഖിലജഗ-

ദ്വന്ദനീയം മുകുന്ദം.” (വിഷ്ണുമായാചരിതം)

ബ്രഹ്മാവി�നാടു ഭൂമിയു�ടആവലാതി:

“വാണീമാതു പുണർന്നപുണ്യലഹരീസി�ന്ധാ! മദീയാമിമാം

വാണീം�കൾക്ക ഭവൽകൃപാബല�മാഴിഞ്ഞി�ല്ലതുമാലംബനം;

�ക്ഷാണീ ഞാനമരാരിവീരഭരതഃ ഖിന്നാ, ജഗന്നാഥ, �ത

വീണാനമ്യ പദാംബു�ജസകരുണംസന്താപമാ�വദ�യ.” (കൃഷ്ണാവതാ

രം)

വൃന്ദാവനത്തി�ല ലതകളും വൃക്ഷങ്ങളും:

ആ�രാമൽ�ക്കശവൻതൻ മധുരിമതിരളും

�വണുഗീതപ്രഭാവാൽ

വാരാർന്നാനന്ദമൂർച്ഛാം തടവു�മാരു ലതാ-

പാദപാനാം കദംബം
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വാരംവാരം പ്രസൂനാംകരപുളകമണി-

ഞ്ഞംഗ�മങ്ങും മധൂളീ-

ധാരാബാഷ്പങ്ങളും �പയ്തടവിയിൽ വിലസീ

നിശ്ചലാനമ്രശാഖം.” (രാസക്രീഡ)

ശ്രീകൃഷ്ണൻ കു�ചല�നാടു്:

ഇത്ഥം ധാത്രീസു�രന്ദ്രം ത്രിഭുവന�പരുമാൾ

തത്ര�കവല്യദാതാ

സിക്ത്വാ സല്ലാപസമ്പത്സമുദിതപരമാ-

നന്ദപീയൂഷയൂ�ഷഃ

ചി�ത്തതാനങ്ങറിഞ്ഞാദ്ധരണിസുരവരാ-

കാംക്ഷിതം പൂരയിഷ്യൻ

ബ�ദ്ധാല്ലാസം തദാനീം പുനരപി കരുണാ-

സിന്ധു�രവം ബഭാ�ഷ.” (കു�ചലവൃത്തം)

ചമ്പൂകാരന്മാരു�ട സിദ്ധികൾ

�കാല്ലം 650 മുതൽ 850വ�രയുള്ളശതകദ്വയമാണു് ഭാഷാചമ്പുക്കളു�ടസൌവർണ്ണ

കാലം എന്നു് ഇത്രമാത്രമുള്ള വിവരണത്തിൽനിന്നു വിശദമാകുന്നുണ്ട�ല്ലാ. പൂനം,

തറയ്ക്കൽ വാരിയർ, മഴമംഗലം, നീലകണ്ഠൻഈനാലു കവിപുംഗവന്മാരു�ട നാമ

ങ്ങൾ മാത്ര�മ നമുക്കു് ഏതത്സംബന്ധമായി അറിവാൻ ഇടവന്നിട്ടുള്ളു. �വ�റയും

ആ മാർഗ്ഗത്തിൽ പലരും സഞ്ചരിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതിനു് ഇതുവ�ര നമുക്കു കിട്ടീട്ടു

ള്ള ചമ്പുക്കൾത�ന്നസാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു.

ചമ്പൂകാരന്മാർക്കു സാമാ�ന്യന അ�നകം വിശിഷ്ടങ്ങളായ സിദ്ധികൾ സ്വാ

ധീനങ്ങളായിരുന്നുഎന്നു്ആർക്കുംസമ്മതിക്കാ�ത നിവൃത്തിയില്ല. വാസന, വ്യുൽ

പത്തി, അഭ്യാസം ഇവ മൂന്നും യൌഗപ�ദ്യന അവരിൽ സ�മ്മളിച്ചിരുന്നു. തന്നി

മിത്തം അവർക്കു് ഏതു ജരൽപിണ്ഡസദൃശമായ കഥാശരീരത്തിലും വർണ്ണനാ

�വചിത്ര്യത്താൽ ആകർഷകമായ ഒരു നീ�രാട്ടം വരുത്തുന്നതിനും ഇതിവൃത്ത

ത്തി�ന്റ ശുഷ്കാസ്ഥിക�ള വ�ചാവിലാസത്താൽ മാംസളമാക്കിത്തീർക്കുന്നതിനും

അനായാ�സന സാധിച്ചിരുന്നു. വാല്മീകിരാമായണത്തി�ല ശൂർപ്പണഖയല്ല രാമാ

യണചമ്പുവി�ല ശൂർപ്പണഖ; ഭാഗവതത്തി�ല ബാലകൃഷ്ണനല്ല കംസവധത്തി�ല

ബാലകൃഷ്ണൻ; �ദവീമാഹാത്മ്യത്തി�ല ദുർഗ്ഗയല്ല ഗൌരീചരിതത്തി�ല ദുർഗ്ഗ; കുമാര

സംഭവത്തി�ല മന്മഥനല്ലകാമദഹനത്തി�ല മന്മഥൻ. ചമ്പൂകാരന്മാരു�ട കഥാനാ

യകന്മാർക്കും ഇതരപാത്രങ്ങൾക്കും ഏറിയകൂറും ആ വശ്യവാക്കുകളു�ട മ�നാധർ

മ്മ�വഭവത്താൽത്ത�ന്നയാണു് പ്രാണപ്രതിഷ്ഠ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതു്. വർണ്ണനാചാതുരി,

ശബ്ദാർത്ഥഘടനാസാമർത്ഥ്യം, രസ�പാഷണപ്രഗല്ഭത തുടങ്ങിയ കവനകലാ

വിഭൂതികൾപലതുംഅവ�രസ്വയംഗ്രഹാ�ശ്ലഷം �ചയ്തിരുന്നു. തങ്ങൾക്കുസംസ്കൃത

ഭാഷയിൽ ഗദ്യപദ്യങ്ങൾ രചിക്കുന്നതിനുള്ള�വദഗ്ദ്ധ്യം അവരിൽ പ്രമുഖന്മാരായ

കവികൾ അവരു�ട പ്രബന്ധങ്ങളിൽ ആശ്ചര്യകരമാകുംവണ്ണം പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടു

ണ്ടു്. രാജരത്നാവലീയത്തിൽ മന്ദാരമാല�യയും, �നഷധത്തിൽ ദമന്തി�യയും,

�ചല്ലൂരനാ�ഥാദയത്തിൽ പാർവ്വതീപ്രതിഷ്ഠ�യയും, ഗൌരീചരിതത്തിൽ വീരഭദ്രാഗ

മന�ത്തയും, ഭാരതചമ്പുവിൽ �കലാസപർവ്വത�ത്തയും മറ്റും പറ്റിയുള്ള വർണ്ണ

നാത്മകങ്ങളായ ഗദ്യങ്ങൾ സംസ്കൃതത്തിൽ അത്തരത്തിലുള്ളഏതു ഗദ്യങ്ങ�ളാടും
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410 അദ്ധ്യായം 29. മണിപ്രവാള സാഹിത്യം

കിടനില്ക്കുവാൻ �യാഗ്യങ്ങളാണു്. ചുരുക്കത്തിൽ മലയാളഭാഷയ്ക്കു ലഭിച്ചിട്ടുള്ള മഹ

നീയങ്ങളായ നിധികളിൽ ഒന്നാകുന്നു ചമ്പൂസമുച്ചയം എന്നു് ആർക്കും സ�ധര്യം

സമുൽ�ഘാഷിക്കാം. യതിഭംഗം, പരസ്വാദാനം എന്നീ രണ്ടു പ്രധാന�ദാഷങ്ങ

ളും നിരർത്ഥകങ്ങളായ പദങ്ങളു�ട പ്ര�യാഗം അർത്ഥ�ഭദം വരുത്താ�ത ഒരു

പദ്യത്തിൽ ഒ�ര പദത്തി�ന്റആവർത്തനം, കാശകുശാവലംബന പ്രായത്തിലുള്ള

ദ്വിതീയാക്ഷരപ്രാസവിന്യാസം, അപലപനീയമായഅനുകരണഭ്രമം, സംസ്കൃതപദ

ങ്ങളു�ടയും ഭാഷാപദങ്ങളു�ടയും തീ�ര �പാരുത്തമില്ലാത്തതരത്തിലുള്ള സം�യാ

ജനം എന്നീ സാമാന്യ�വകല്യങ്ങളും ആ രത്നങ്ങളിൽ അങ്ങിങ്ങു കീടാനുവിദ്ധത

വരുത്തുന്നുണ്ടു്. ചമ്പൂകാരന്മാരു�ട മംഗല�ശ്ലാകങ്ങളിൽ�പ്പാലും ഗ്രാമ്യമായ ശൃംഗാ

രത്തി�ന്റ ലാഞ്ഛനം പ്രായികമായു�ണ്ടന്നുള്ള പരമാർത്ഥവും സമ്മതി�ക്കണ്ടിയി

രിക്കുന്നു. ഈവക കുറവുകളും കുറ്റങ്ങളും തള്ളി�നാക്കിയാലും അവ�ശഷിക്കുന്നതു്

അഭൌമമായ ഒരു കാവ്യസമ്പത്താണു്. ആധുനികന്മാരു�ട ദൃഷ്ടിയിൽ ആ പൂർവ്വ

സൂരികളു�ട അത്യധികമായ സംസ്കൃതപ്ര�യാഗം ഒരപരാധമായിരിക്കാം; പ�ക്ഷ

അവർഅക്കാല�ത്തസഹൃദയന്മാ�ര രസിപ്പിക്കുന്നതിനു�വണ്ടിയാണു് തങ്ങളു�ട

പ്രബന്ധങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച�തന്നുള്ള തത്ത്വം നാം വിസ്മരിക്കരുതു്. സംസ്കൃതത്തി�ന്റ

അനുക്ഷണമുള്ള മർദ്ദംനിമിത്തം ലീലാതിലകത്തി�ന്റ കാലത്തു�പാലും അ�നകം

പഴയ മലയാളപദങ്ങൾ ഭാഷാസാഹിത്യത്തിൽ നിന്നു് അന്തർദ്ധാനം �ചയ്തുകഴി

ഞ്ഞിരുന്നു. എങ്കിലും ചമ്പൂകാരന്മാർഅവരു�ട മുഴുത്തസംസ്കൃതപക്ഷപാതത്തിന്നി

ടയിൽ പ്രാചീനപദങ്ങ�ളയും ഗൌണപ്ര�യാഗങ്ങ�ളയും പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ചു നമുക്കു

സമ്മാനിച്ചിട്ടു�ണ്ടന്നു കാണുന്നതിൽ നമുക്കു് അവരു�ട �നർക്കു് കൃത�കതരമായ

കൃതജ്ഞത ഉണ്ടായിരി�ക്കണ്ടതാണു്.

ഭാഷാദണ്ഡകങ്ങൾ, ലക്ഷണം

ചമ്പൂകാരന്മാർ അവരു�ട കൃതികളിൽ ഗദ്യത്തി�ന്റ ഒരു അവാന്തരവിഭാഗ�മന്ന

നിലയിൽ ദണ്ഡകങ്ങൾകൂടി ഘടിപ്പിച്ചിട്ടു�ണ്ടന്നു നാം കണ്ടുവ�ല്ലാ. ആ ദണ്ഡ

കങ്ങൾ സംസ്കൃതദണ്ഡകങ്ങളിൽനിന്നു വിഭിന്നങ്ങളാണു്. ദണ്ഡം (വടി) �പാ�ല

നീണ്ടു�പാകുന്നതു�കാണ്ടാണു് അതിനു് ആ �പർ സിദ്ധിച്ച�തന്നു വൃത്തമഞ്ജരീ

കർത്താവു് ഊഹിക്കുന്നു. ഇക്ഷുദണ്ഡികയും വംശയഷ്ടികയുമാകുന്നു ചമ്പുക്കളിൽ

കാണുന്ന പ്രധാന ദണ്ഡകങ്ങൾ. ഓ�രാ ദണ്ഡകത്തിനും നന്നാലു പദങ്ങൾവീതം

�വണ�മന്നു് ആദ്യകാലത്തു നിയമമുണ്ടായിരുന്നു. ആ വസ്തുത പത്താം ശതകത്തി

�ന്റ ഒടുവിൽ ആട്ടക്കഥക�ളഴുതിയ ചില കവികൾ വിസ്മരിച്ചു ത്രിപാദിയായും മറ്റും

ദണ്ഡകങ്ങൾ രചിച്ചു തുടങ്ങി! അവയ്ക്കാണ് വൃത്തമഞ്ജരിയിൽ ത്രിഖണ്ഡിക എന്നു

നാമകരണം �ചയ്തിരിക്കുന്നതു്. അങ്ങ�നയുള്ള ദണ്ഡകങ്ങൾ നിയമച്യുതങ്ങളും

അസുന്ദരങ്ങളുമാകുന്നു. ചണ്ഡവൃഷ്ടിപ്രയാത�മന്ന ദണ്ഡകത്തി�ന്റ മാതൃക ചമ്പുക്ക

ളി�ലാആട്ടക്കഥകളി�ലാ കണ്ടിട്ടില്ല.

ചമ്പുക്കളി�ല ദണ്ഡകം

ഒരു ദണ്ഡക�മങ്കിലും ഇല്ലാത്ത ചമ്പുക്കൾ ചുരുക്കമാണു്. രാമായണത്തിൽ പുനം,

വരണമണ്ഡപപ്രവിഷ്ടയായസീതാ�ദവിയു�ട സൌന്ദര്യ�ത്ത വർണ്ണിക്കുന്ന

“അ�ല്ലാടിടഞ്ഞുപടതല്ലുന്നകുന്തളസ-

മുല്ലാസിഗണ്ഡമലർമാലം;
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�കരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 2 411

അല്ലൽ�പടു മതികല�യ �വല്ലു�മാരു നിടിലതട-

ഫുല്ലമൃഗമദതിലകബാലം;

അലർബാണവീര�നറി വിളയാടു�മാമൽമിഴി-

കല�കാണ്ടു കണ്ണിനനുകൂലം;

അലമമലകുഴയിണയിൽ വിലസുമണിമണിരുചിഭി-

�രാളിവിളയുമനുപമക�പാലം”

ഇത്യാദിയായഇക്ഷുദണ്ഡികാദണ്ഡകംസുപ്രസിദ്ധമാണ�ല്ലാ. ആ ദണ്ഡകത്തി�ല

പ്രഥമപാദം മാത്രമാണു് മുകളിൽ ഉദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നതു്. താ�ഴക്കാണുന്നവംശയഷ്ടി

കാദണ്ഡകം നീലകണ്ഠകവിയു�ട �ചല്ലൂരനാ�ഥാദയ�ത്തഅലങ്കരിക്കുന്നു:

“ഭൂമീസുരാ ദധതി സീമാതിവൃത്ത�മാരു

ഭൂമാനമാമധുരഭീമാഃ;

പുകൾ�പരിയ കൌമാ-രകവയസി മാമാ! -

മിക�വാ�ടാരു മതിമഹിമ തടവി മുഹുരതിവിമല-

മഖിലജനനയനപുട�സാമാഃ; (1)

സാവിത്രിയാ�മാരു സവിത്ര്യാം പിറന്നു പുന-

രാബദ്ധചാരുഗുരു�സവാഃ;

സവിതൃസമ�ശാഭാ-ശ്ശിവനിയതഭാവാ-

ദിവസമനു നിയമമയജലധികളിലനുകലിത-

പരമകിടിപരിവൃഢവിഭാവാഃ; (2)

സാഹിത്യതന്ത്രകൃതഗാഹക്രമാ മഹിത-

ഗാർഹസ്ഥ്യമാർന്നു ചരിതാർത്ഥാഃ;

സുകൃതഗുണ�ജത്രാ-സ്സുഖവിദിതശാസ്ത്രാഃ-

സുവിരചിതധരണിസുരവിബുധപിതൃപരിചരണ-

മുദിതതരശുഭതനയപൌത്രാഃ; (3)

പാലാഴിചാരുപുകൾമാലാമയം കലിത-

ലീലം പ്രപൂര്യ ജഗദ�ന്ത,

പല വചനബ�ന്ധ –ഫലവിഭവ�മ�ന്ത? -,

നലമുടയ ധരണിസുരകുലപതികളവരതുല-

ഗുണഗരിമ തടവി വിജയ�ന്ത.” (4)

മറ്റു ദണ്ഡകങ്ങൾ

ഏഴു മുതൽ ഒൻപതു വ�ര ശതകങ്ങളി�ല മണിപ്രവാളകവികൾ മുക്തകങ്ങൾ

എന്നനിലയിലും ദണ്ഡകങ്ങൾനിർമ്മിച്ചുവന്നിരുന്നു. അവപ്രാ�യണശൃംഗാരരസ

പ്രധാനങ്ങളും ഭക്തിഭാവപ്രധാനങ്ങളുമാണു്. രണ്ടുതരത്തിലുള്ള ദണ്ഡകങ്ങൾക്കും

ഓ�രാ ഉദാഹരണങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കാം. രണ്ടും ഏഴാം ശതകത്തി�ല�യാ എട്ടാം

ശതകത്തി�ല�യാ കൃതികളായിരിക്കുവാൻ ന്യായമുണ്ടു്.

1 നായികാനുനയം:

“�പ�ന്തനുതിർന്ന �മാഴി! സന്താപവൻകടലിൽ

�വന്തീടു�മ�ന്ന �വടിയാ�ത!

പന്തണിയുമണിമുലയിലും തുടകളതിലുമുട-

നിന്ദുമുഖി വിറയൽ കലരാ�ത!
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പടതല്ലി മുല്ലമലർചരവി�ല്ല �വല്ലു�മാരു

കുനുചില്ലിവല്ലി കുലയാ�ത!

പരുഷമുരുകലുഷതയിൽ മുഴുകുമണിമിഴിമുനയി-

�ലാരു വിഷമഗതികൾ തുടരാ�ത! (1)

വിശ്വാഭിരാമമുഖി! നിശ്വാസപാതമിത-

വിശ്രാന്ത�മന്തിനുതിരുന്നൂ?

വിശ്വസിഹി മയി പര, മവിശ്രമമിതണിമുലയി-

ലശ്രുബത! കിമിതി ചിതറുന്നൂ?

വിമലം ക�പാലഭുവി കമലം �താഴുന്ന മുഖി!

കിമു ഘർമ്മബിന്ദു കലരുന്നൂ?

വിവശത�യാടഗതിയിത! മയി സുദതി കലഹമിഹ

കളവതിനു പലതരമിരന്നൂ. (2)

�വൺതിങ്കളുണ്ടു �നറി ചിന്തും മ�ഹന്ദ്രദിശി

ചന്തം കലർന്നു നിവിരുന്നൂ;

�വന്തുരുകുമുടലിനുടനന്തകനുമലർചരനു-

മന്തിയുമി�താരുമ കലരുന്നൂ;

�വരുളും വി�യാഗിജനമിരുളുംപ്രകാര�മാരു

കുളിർ�വണ്ണിലാവിത വരുന്നൂ;

�വളിറു�മാരു കുമുദമലർമധു �പരുകി മദമിളകി

മധുരതരമളികൾ മുരളുന്നൂ. (3)

നിന്നാ�ണ �വള്ളയിലമർ�ന്നാമ�ല ബത! പു-

ണർന്നീലഞാനപരവാമാം;

നിന്നരികിലായി സുമുഖി! വന്നിനിയ കുളുർമുലയി-

�ലാന്നു മമ കിമപി പുണരാ�മാ?

നിതരാമണഞ്ഞുപുനരധരാമൃതം ഭുവന-

മധുരാംഗി! ഹന്ത! നുകരാ�മാ?”

. . . . . . . . . . . . . . . (4)

2 ഗുരുവായൂരപ്പൻ:

“നീരാൽ നനഞ്ഞുപരി ധാരാധരങ്ങ�ളാടു

�പാരാടി �വന്ന കചഭാരം;

നീരരുഹമുഴുമതികൾ �നരിടുകിലഴൽ �പരുകി

നീറുമണിവദനരുചിപൂരം;

നിറമാർന്ന ഭൃംഗനിര �നറി മാഞ്ഞു�ക�താഴുത

തരളാളകാകുലമുദാരം;

നിരതിശയകരുണതകുമിരുൾനയനയുഗവിഹിത-

ശശിമിഹിരഗുരുമഹിമസാരം. (1)

വാരാർന്ന രത്നചയസാരാഭകുണ്ഡലരു-

ചാരൂഢനിർമ്മലക�പാലം;

വാരിധരപടുനിനദധീരതരമധുരവച-

നാരചിതശിഖിനടനലീലം;

വിരളസ്മി�താല്ലസിതതരളാധരം മൃദുല-
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മുരളീനിനാദമതി�വലം;

വരദരവുമരിയു�മാരു സരസിജവുമുരുഗദയു-

മിയലു�മാരു കരതലവി�ലാലം.

. . . . . . . . . . . . . . . (2)

നാരായണാച്യുത കൃപാരാമ�മ കരുവ-

യൂരമ്പുമുമ്പർ�പരുമാ�ള!

നാരദനു മനസി നിജസാരതരസുഖവിഭവ-

പൂരമതുമരുളുവതിനാ�ള!

നരനായ് പ്പിറന്നു തവ ചരണാർച്ചനം തടവി

മരുവുന്ന�തൻമനസി �കാ�ള!

നരകഭയമരുതരുതുസുരപുരിയു�മാരു�പാഴുതു

ജനിമരണമറുക വഴി�പാ�ല.” (3)

ഓ�രാപാദത്തിലുമുള്ളനാലുഖണ്ഡങ്ങളിലുംഅന്ത്യപ്രാസംഘടിപ്പിക്കുന്നതു്അക്കാ

ല�ത്ത കവികൾ ആകർഷകതാധായക�മന്നു കരുതിയിരുന്നു എന്നു �മലുദ്ധരിച്ച

വരികൾജ്ഞാപകമാണു്. സംസ്കൃതത്തി�ലാ തമിഴി�ലാ ഇത്തരത്തിൽ ദണ്ഡകങ്ങ

ളില്ലാത്തതു�കാണ്ടു് ഇതി�ന ഭാഷാസാഹിത്യത്തി�ന്റ പ്രാചീനങ്ങളായ പ്ര�ത്യക

സ്വത്തുക്കളിൽ ഒന്നായി പരിഗണിക്കാവുന്നതാ�ണന്നു ഞാൻ മുമ്പുത�ന്ന നിർ�ദ്ദ

ശിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഉണ്ണിയാടിചരിതത്തിൽ�പ്പാലും ഇക്ഷുദണ്ഡികക്കു പ്ര�വശം നല്കിക്കാ

ണുന്നുണ്ട�ല്ലാ. ബഹുമൂല്യമായഒരുസ്വത്താണു്ഇ�തന്നുസാഹിത്യമർമ്മജ്ഞന്മാർ

അഭിമാനിക്കുന്നതുംഅയുക്തരൂപമല്ല.

ഭരതവാക്യം, ഇതിവൃത്തം

ഭരതവാക്യത്തിനു കൂട്ടപ്പാഠക�മന്നും �പർ പറയുന്നു. പ്രസ്തുതകൃതിയു�ട ഉത്ഭവ

�ത്തപ്പറ്റി ഒ�രതിഹ്യം �കട്ടിട്ടുണ്ടു്. ഒരുകവി ഒരിക്കൽഒരുനമ്പൂതിരിയു�ടഇല്ലത്തു

�ചന്നു. അന്നു് ഇല്ല�ത്ത കാര്യവിചാരക്കാരൻ ഒരു അപ് ഫനും അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ

പരിഗ്രഹം ഒരു നായർസ്ത്രീയുമായിരുന്നു. കാര്യസ്ഥനായിട്ടു് ഒരു ഇളയതും ഉണ്ണിക

�ള വായിപ്പിക്കുവാൻ ഒരു പിഷാരടിയുംകൂടി അവി�ട ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ് ഫ�ന്റ

ശുദ്ധഗതിയും പരിഗ്രഹത്തി�ന്റ ദുരയും കാര്യസ്ഥ�ന്റ ഭരണ�ദാഷവും കൂടി �യാജി

ച്ച�പ്പാൾ ഇല്ല�ത്ത സ്വത്തു മുഴുവൻ നശിച്ചു. അതുകണ്ടു പ്രസ്തുതകവി വ്യസനിച്ചു

ഭരതവാക്യം എന്ന നാടകം ഉണ്ടാക്കി അമ്പലവാസികൾക്കു് അഭിനയിക്കുവാൻ

സമ്മാനിച്ചു. ഈഐതിഹ്യം മുഴുവൻ വിശ്വസനീയമാ�ണന്നു �താന്നുന്നില്ല. ഹാ

സ്യരസപ്രധാനവും അഭിനയ�യാഗ്യവുമായ ഒരു കൃതി ആ�രാ രചിക്കുകയും അതു

മംഗലാവസരങ്ങളിൽ തങ്ങളു�ട ഗൃഹങ്ങളിൽ ഒരു വി�നാദ�മന്ന നിലയിൽ രം

ഗത്തിൽ പ്ര�യാഗിക്കുവാൻ �കരളത്തി�ല പ്രഭുക്കന്മാർ അമ്പലവാസികൾക്കു

അനുവാദം നൽകുകയും�ചയ്തുഎന്നു്ഊഹിക്കുന്നതായിരിക്കും യുക്തിക്കു് ഇണങ്ങു

ന്നതു്. പ്രഭുഗൃഹങ്ങളിൽ കല്യാണം, പന്ത്രണ്ടാമ്മാസം മുതലായ അടിയന്തരങ്ങൾ

ക്കു്അമ്പലവാസിക�ള�ക്കാണ്ടു്അതുസമീപകാലത്തു�പാലുംആടിച്ചിരുന്നതായി

�കൾവിയുണ്ടു്. ഇന്നും ഉൾനാടുകളിൽ ആ ചടങ്ങിനു് അങ്ങിങ്ങു പ്രചാരമുണ്ടായിരി

ക്കണം. സന്തതിക്കു വി�ശഷ�മന്നാണു് വയ്പു്.

നായ്ക്കരപ് ഫൻ (വങ്കാളനായ്ക്കർ) എന്ന പാത്രം അപ് ഫ�നയും ഇളയതു കാര്യ

സ്ഥ�നയും പിഷാരടി ഗുരുനാഥ�നയും ഇട്ടി�പ്പണ്ണു് അപ് ഫ�ന്റ പരിഗ്രഹ�ത്തയും
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വൃദ്ധ ഇട്ടി�പ്പണ്ണി�ന്റ മാതാവി�നയും പറ�ങ്ങാടൻ (പര�ക്രാഡൻ) ഇല്ല�ത്ത ദാ

സ�നയും മാപ്പ ദാസി�യയുമാണു് സൂചിപ്പിക്കുന്നതു്. ഭരതൻ, ന്യായപാദൻ ഇവർ

ആരാ�ണന്നു മനസ്സിലാകുന്നില്ല. തിരുവിതാംകൂർ ഗവർ�മ്മന്റിൽനിന്നു ഭരതവാ

ക്യം എന്ന �പരിലും ഭാഷാപ്രകാശത്തി�ന്റ പ്രകാശകന്മാർ ആ മാസികയിൽ കൂ

ട്ടപ്പാഠകം എന്ന �പരിലും അച്ചടിപ്പിച്ച ഗ്രന്ഥങ്ങൾക്കു തമ്മിൽ അനവധി പാഠ�ഭ

ദങ്ങൾ കാണ്മാനുണ്ടു്. ഇട്ടുണ്ണി, ഭട്ടൻ മുതലായ ചില പാത്രങ്ങൾകൂടി കൂട്ടപ്പാഠകപ്പ

തിപ്പിൽ കടന്നുകൂടിയിരിക്കുന്നു. ഇട്ടുണ്ണി ഇട്ടി�പ്പണ്ണി�ന്റ ജാരനാണു്. ഭരതവാക്യം

വിപുലീകരിച്ചതാണു് കൂട്ടപ്പാഠകം എന്നുചുരുക്കത്തിൽ പറയാം.

�മല്പുത്തൂർഭട്ടതിരിയാണു് പ്രസ്തുതകൃതിയു�ട പ്ര�ണതാവു് എന്നു പറയുന്നവർ

സൂക്ഷ്മദൃക്കുകളല്ല. ഭട്ടതിരി യാ�താരു ഭാഷാഗ്രന്ഥവും രചിച്ചിട്ടില്ല. ‘ഭാര്യാവി�യാ

ഗമരു�ത�ന്നാരു ഗ്രന്ഥമസ്തി. “തിക്കാരമല്ല തിരിയായ്ക ക്ഷമിച്ചു�കാൾക’ എന്നും

മറ്റുംഹതവൃത്തങ്ങളായപദ്യങ്ങൾആമഹാകവിയു�ട രസനയിൽനിന്നു് ഒരിക്കലും

നിർഗ്ഗമിക്കുന്നതല്ല�ല്ലാ. ഭരതവാക്യത്തിൽ ചില നല്ല �ശ്ലാകങ്ങളും അ�നകം �പാ

ട്ട�ശ്ലാകങ്ങളും കാണാം; �താല�ന്റയും മറ്റും പഴയ �ശ്ലാകങ്ങൾ പകർത്തീട്ടുമുണ്ടു്.

ത�ന്റ ഗുരുനാഥ�ന്റ വംശജനായ ഒരാ�ള ഭട്ടതിരി ‘ധൂർത്താ�ഗ്രസര�വഷ്ണവാധി

പനിവൻ’ എന്നു് ഒരിക്കലും ശകാരിക്കുവാൻ ഒരു�മ്പടുന്നത�ല്ലന്നുകൂടി പറ�യണ്ടി

യിരിക്കുന്നു. മാമാങ്ക�ത്തപ്പറ്റിയുള്ളസ്മരണംപ്രകടമായി കാണുന്നതു�കാണ്ടു് കവി

യു�ട ജന്മഭൂമി അതിനു സമീപമുള്ള വല്ല പ്ര�ദശവുമാ�ണന്നുസങ്കല്പിക്കാം. “പുതി

�യടത്തമ്പും രമാവല്ലഭ” �ന്റ സ്തുതിയായി ഒരു നാന്ദി�ശ്ലാകം ഭാഷാപ്രകാശത്തിൽ

മുദ്രിതമായ ഗ്രന്ഥത്തിൽ കാണുന്നുണ്ടു്. എന്നാൽ തിരുവിതാംകൂർ ഗവർ�മ്മന്റുവക

പുസ്തകത്തിൽ അതില്ല. പുതി�യടം ഏതുസ്ഥലമാ�ണന്നു് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഗ്രന്ഥ

ത്തി�ന്റ കാലം എട്ടാംശതകംത�ന്നയാ�ണന്നുള്ളതിനു സംശയമില്ല. ‘മതിയുണ്ടു് ’

തുടങ്ങിയ പഴയ പ്ര�യാഗങ്ങൾഅതിൽ ദുർല്ലഭങ്ങളല്ല.

ഭരതവാക്യത്തി�ന്റസ്വരൂപം

പ്രസ്തുതകൃതിക്കുപ്രഹസനത്തി�ന്റ ചില ലക്ഷണങ്ങളുണ്ടു്.

“വക്ത്രാം�ഭാജാൽ കദാചിന്നതു കമലഭുവാ മുച്യ�ത ഭാരതീസാ

. . . . . . . . . വിജയ�ത മാന്മ�ഥായം വിലാസഃ”

എ�ന്നാരു സംസ്കൃത�ശ്ലാകമുണ്ട�ല്ലാ; അതാണു് നാന്ദിയു�ടസ്ഥാനത്തു പ്ര�യാഗി

ച്ചിരിക്കുന്നതു്. പാത്രനിർ�ദ്ദശങ്ങളും ഗദ്യങ്ങളും സംസ്കൃതത്തിൽത്ത�ന്ന വിരചിത

ങ്ങളായിരിക്കുന്നു. ‘തതഃ പ്രവിശതി പിഷാരടിഃ—ദീർഗ് ഘം നിശ്വസ്യ—�ഹ പാ

ന്ഥ വിദ്വൻ, ക്ഷണമാത്രമത്രസ്ഥീയതാം; അത്രവടമൂലനിവാസിനഃ കസ്യചിൽ പു

രുഷവരസ്യ �ക്ലശാപ�നാദനാർത്ഥംകാചിൽകഥാ കഥ്യതാം’ ഇത്യാദി ഭാഗങ്ങൾ

�നാക്കുക. പദ്യങ്ങൾ പ്രാ�യണ മണിപ്രവാളരീതിയിൽ സംസ്കൃതവൃത്തങ്ങളിൽ നി

ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നുഎങ്കിലും “കഷ്ടംകഷ്ടമിതിഷ്ടം വരുവാനിട്ടി�പ്പണ്ണിൻചരിതം �ക

ട്ടാൽ മട്ടലർബാണനു�മാട്ടല്ലവളു�ട ചട്ടം കണ്ടാലതിദൂരത്തു്”എന്നുഒരുദ്രാവിഡവൃ

ത്തഗദ്യവും ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ചില �ശ്ലാകങ്ങൾ തീ�ര അശ്ലീലങ്ങൾത�ന്ന. പ�ക്ഷ

ഒടുവിൽ

“ഏതൽ പഠിച്ചഭിനയിക്കുമവർക്കു �മ�ന്മ-

ലാപത്തു �പാന്നനുഭവിക്കയിളയ്ക്കലാഞ്ഞു;

കൂ�ടക്കലർന്നു ചില സംഗതി�കാണ്ടു ശബ്ദഃ
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ശ്രീമന്മുകുന്ദപദപത്മകഥാനുബന്ധീ”

എന്നു സാക്ഷാൽ ഭരതവാക്യം കാണുന്നതു�കാണ്ടു കവിക്കു സന്മാർഗ്ഗപരമായ

ഉ�ദ്ദശ്യവും പ്രസ്തുതരൂപകത്തി�ന്റ രചനയിൽ നിഗൂഢമായി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നു്

ഉ�ദ്ദശി�ക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു. “ചിത്തം നാരായണങ്കൽസ്സതതമിദമുറപ്പിച്ചു �ച�യ്യണ

�മന്നാൽ തത്വജ്ഞാനം ലഭിച്ചൻ�പാടു ചരമവിധൌ മുക്തിയും വന്നുകൂടും” എന്നു്

അതിനു് ഉ�പാൽബലകമായി മ�റ്റാരു പ്രസ്താവനയും കാൺമാനുണ്ടു്. ഈ കൃതി

യി�ല ചില ശൃംഗാര�ശ്ലാകങ്ങൾ:

കനിഷ്ഠ: “ചിറകടിനിനദം�കാണ്ടംബരാന്തം മുഴക്കി-

പ്പരിചി�നാടരയന്നം വാഴ്കയാലിന്നളിന്യാം

സരസിജമധുവുണ്ണും ചഞ്ചളീകക്കിടാങ്ങൾ-

�ക്കാരുദിന�മാരു�നരം�ചന്നു�പാരാൻ പ്രയാസം.”

ഇട്ടി�പ്പണ്ണു്: “ജലനിധിയിലിറങ്ങി�ച്ചന്നു �പാരുന്നിത�ല്ലാ

പലരു, മതു വിചാ�ര �പടിയാ�വാന്നുനൂനം;

ചില തിരകൾ കളിച്ചും �ചന്നു�പാന്നും തിരഞ്ഞും

തിരകൾ തരമറിഞ്ഞാലില്ലതാനും പ്രയാസം.”

ചില ഹാസ്യ�ശ്ലാകങ്ങൾ:

പിഷാര: “കരിമ്പു വില്ലായതു മന്മഥന്നു;

വളം കരിമ്പിന്നു �വളുത്ത �വണ്ണീർ,

വില്ലിൻ ബ�ല�നവ ശരസ്യ �വഗം;

ശൃംഗാരിണാം ഭസ്മ തതഃ പ്രശസ്തം.”

പര�ക്രാഡ: “പ്രാ�രാടിയച്ചനിവ�ളാടു നിനയ്ക്ക�വണ്ടാ;

ഞാനുണ്ടിവൾക്കു മതുവും കിതുവും �കാടുപ്പാൻ;

എ�ന്നാ�ടാളിച്ചിവ�ള നിങ്ങൾ കളിച്ചു�വങ്കി-

�ലന്നാണഞാനനുമതിക്കു�മനിക്കു�വണ്ടി.”

മാപ്പ: “പ്രാ�രാടി വന്നു കവി �കട്ടിന �ശ്ലാക�മല്ലാ-

മ�ങ്ങപ്പുറത്തുകുമരച്ചനു �പാമി�ള�ത;

നമ്മാണ �കൾപ്പി�നതിരി�ക്കാരപിപ്പിരായം:

എ�ള്ളാളമില്ല ചുവ ചക്കരയും കരിമ്പും.”

“മീശയാ �ശാഭ�ത �മാന്താ”എന്നസുപ്രസിദ്ധമായ �ശ്ലാകം �താലകൃത�മന്നാണു്

�കട്ടിട്ടുള്ളതു്; അതിനും ഭരതവാക്യത്തിൽ പ്ര�വശനം നൽകിക്കാണുന്നു.

ഇദംപ്രഥമമായി മണിപ്രവാളപദ്യങ്ങൾ കൂട്ടിയിണക്കി ഭാഷയിൽ രൂപകച്ഛാ

യയിൽ നിർമ്മിച്ചപ്രസ്തുതകൃതിയു�ട പ്ര�ണതാവി�നഅ�ദ്ദഹംആരായാലും, കൃത

ജ്ഞതാപൂർവ്വം സ്മരി�ക്കണ്ടതുണ്ടു്.

പൂന്താനം നമ്പൂതിരി, ജീവചരിത്രം

�മൽപ്പുത്തൂർനാരായണഭട്ടതിരിയു�ട സമകാലികനായ ഒരു ഭാഷാകവിയാണു് പൂ

ന്താനത്തുനമ്പൂരി. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ഇല്ലം �ത�ക്കമലയാളത്തിൽ വള്ളുവനാട്ടു താ

ലൂക്കു �ന�ന്മനി അംശത്തിലായിരുന്നു. ഓത്തില്ലാത്ത ഒരു കുടുംബത്തി�ല അംഗ
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�മന്നാണു് �കട്ടിട്ടുള്ളതു്. �പ�ര�ന്തന്നു് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ‘ബ്രഹ്മദത്തൻ’ എന്നു ചി

ലർ പറയുന്നതിനു് ആസ്പദ�മാന്നും കാണുന്നില്ല. ഇല്ലത്തിൽ വള�ര സ്വത്തുണ്ടായി

രുന്നുവ�ത്ര. നീലകണ്ഠൻ എന്ന ഒരു നമ്പൂരിയായിരുന്നു അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ഗുരുനാ

ഥൻ. “ശ്രീനീലകണ്ഠപദപാംസുലവപ്രസാദാൽ ശ്രീകൃഷ്ണലീലകളിവണ്ണ�മാ�രാന്നു

�ചാ�ന്നൻ” എന്നു ശ്രീകൃഷ്ണകർണ്ണാമൃതത്തിൽ കവി ആ ഗുരുവി�ന സ്മരിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

കുമാരാഹരണം (സന്താന�ഗാപാലം) പാനയിലും “ശ്രീനീലകണ്ഠ�നൻ ഗുരുനാഥ

�ന്റശ്രീപാദങ്ങളും വാഴ്ക വി�ശഷിച്ചും” എന്നുപ്രസ്താവിച്ചു കാണുന്നു. സാമാന്യമായ

�ലാകവ്യുല്പത്തിയല്ലാ�ത വ്യാകരണാദിശാസ്ത്രജ്ഞാനംസമ്പാദിക്കുന്നതിനു പൂന്താ

നത്തിനുസാധിച്ചില്ല. എന്നാൽ വള�രക്കാലം ഗുരുവായൂരമ്പലത്തിൽശ്രീകൃഷ്ണ�ന

ഐകാഗ്ര്യ�ത്താടുകൂടി ഭജിക്കുന്നതിനും ഭാഗവത പാരായണം �കൾക്കുന്നതിനും

തദ്വാരാ അസുലഭമായ ഭഗവൽഭക്തി സിദ്ധിച്ചു ജീവന്മുക്തനായി �ലാകയാത്ര �ച

യ്യുന്നതിനും അ�ദ്ദഹത്തിനു ഭാഗ്യമുണ്ടായി. പൂന്താനം ഉ�ദ്ദശം �താണ്ണൂ�റാളം വയ

സ്സുവ�ര ജീവിച്ചിരുന്നതായി ഭാഷാകർണ്ണാമൃതത്തി�ല

“കണ്ണൻ കളിക്കും കളി�കാപ്പു കാണ്മാ-

�ന�ന്ന �കാതിക്കുന്നു ദയാംബുരാ�ശ!

ത്വന്നാമസങ്കീർത്തന�മണ്ണി�യണ്ണി-

�ത്താണ്ണൂറടുത്തൂ, പരിവത്സരം �മ”

എന്ന �ശ്ലാകത്തിൽനിന്നു സ്പഷ്ടമാകുന്നു. കർണ്ണാമൃതം അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ഒടുവില

�ത്ത കൃതിയായിരുന്നു എന്നു വരാവുന്നതാണു്; വള�രക്കാലം ഗുരുവായൂരപ്പ�ന

�സവിച്ചു് ഒടുവിൽ പ്രായാധിക്യം�കാണ്ടു ഗുരുവായൂർക്കു �പാകുവാൻ സാധിക്ക

യി�ല്ലന്നു യാത്ര പറഞ്ഞു പിരിയുകയും അ�പ്പാൾ “ഞാനവി�ട ഇടത്തുപുറത്തു

ണ്ടായിരിക്കും” എന്ന ഭഗവദ്വാകം സ്വപ്നത്തിൽ ശ്രവിക്കുകയാൽ തദനുസാ�രണ

തിരുമാന്ധാംകുന്നിനുസമീപം ഇടത്തുപുറത്തായിഅവിട�ത്തക്കാണുകയും ഉട�ന

അവി�ട ഒരു �ക്ഷത്രം നിർമ്മിച്ചു് അതിൽ ത�ന്റ ഇഷ്ട�ദവത�യ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു് ആ

ഭക്തശി�രാമണി നിത്യഭജനം തുടർന്നു�കാണ്ടു�പാവുകയും �ചയ്തതായി പുരാവൃ

ത്തം �ഘാഷിക്കുന്നു. അതാണു് പൂന്താനത്തി�ന്റ “വാമപുരം”.

ചിലഐതിഹ്യങ്ങൾ

പൂന്താനംസന്താന�ഗാപാലം പാന നിർമ്മിച്ചതു ഗുരുവായൂർവച്ചായിരുന്നു. അക്കാ

ലത്താണു് �മല്പുത്തൂരി�ന്റ നാരായണീയരചനയും. താൻ അന്നന്നു എഴുതുന്ന വരി

കൾ കു�ചലൻ ത�ന്റ ധാനാമുഷ്ടി എങ്ങി�ന ശ്രീകൃഷ്ണ�നാ അങ്ങ�ന ആ ഭാഗവ

�താത്തമൻ ഭട്ടതിരിക്കു സമർപ്പിക്കുകയും ഭട്ടതിരി അവ തിരുത്തുകയും �ചയ്തു�കാ

ണ്ടിരുന്നു. ഒരു ദിവസം നമ്പൂരിയു�ട ശല്യംഅസഹ്യമായിത്തീരുകയാൽ “ഭാഷാക

വിതയിൽ പിഴയില്ലാ�ത കാണു�മാ?” എന്നുതല്ക്കാലമുണ്ടായഹൃദയ�ക്ഷാഭത്തിനു

വശംവദനായി ഭട്ടതിരി പറഞ്ഞു�പായി. അന്നു രാത്രി ആ മഹാകവിയു�ട വാത

�രാഗം അധികമാവുകയും സ്വപ്നത്തിൽ ഭഗവാൻ “ഭട്ടതിരിയു�ട വിഭക്തി�യക്കാൾ

എനിക്കു പൂന്താനത്തി�ന്റ ഭക്തിയാണു് ഇഷ്ടം” എന്നു് അരുളി�ച്ചയ്കയും �ചയ്തു. ഭട്ട

തിരിയു�ട പാണ്ഡിത്യമദം അ�താടുകൂടി പമ്പകടന്നു; അന്നുപൂന്താനത്തിനും സ്വപ്ന

ത്തിൽ ഭഗവദ്ദർശനംസിദ്ദിക്കുകയുംഅ�പ്പാൾകണ്ടവിധത്തിൽഅ�ദ്ദഹംആപാ

നയിൽ �വകുണ്ഠ�ത്ത വർണ്ണിക്കുകയും �ചയ്തുവ�ത്ര. ഭട്ടതിരി തിരുത്തി�ക്കാണ്ടി

രുന്നതു കർണ്ണാമൃതമാ�ണന്നു ചിലർ പറയുന്നതു യുക്തിസഹമല്ല; എ�ന്തന്നാൽ

അന്നു് അ�ദ്ദഹം സാമാന്യം വർഷീയാ�ന്റ അവസ്ഥയിൽ എത്തിയിരുന്നു എന്നും
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സ്വഗൃഹം വിട്ടു പുറത്തിറങ്ങി സഞ്ചരിക്കാവുന്ന ഒരു കാലമല്ലായിരുന്നു അ�തന്നും

നാം കണ്ടുകഴിഞ്ഞുവ�ല്ലാ. ഇനി മ�റ്റാ�രതിഹ്യ�ത്തപ്പറ്റി പറയാം. ഒരിക്കൽ പൂ

ന്താനം ഗുരുവായൂർക്കു�താഴാൻ �പാകയായിരുന്നു. വഴിക്കുസന്ധ്യാസമയത്തുവീ

ടുംകുടിയുമില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥല�ത്തത്തിയ�പ്പാൾ തട്ടിപ്പറിക്കാരനായ ഒരു മാപ്പിള

അ�ദ്ദഹ�ത്തപിടികൂടി. നമ്പൂരി ഭയചകിതനായി

യാ ത്വരാ ദ്രൌപദീത്രാ�ണ യാ ത്വരാ കരിരക്ഷ�ണ

മയ്യാർ�ത്തകരുണാമൂർ�ത്തസാ ത്വരാ ക്വ ഗതാ ഹ�ര?”

എന്നു് അതികരുണമായി ആക്രന്ദനം �ചയ്തു. ആ സമയത്തു സാമൂതിരിപ്പാട്ടി�ല

മന്ത്രിയായ മങ്ങാട്ടച്ചൻ അശ്വാരൂഢനായി അവി�ട എത്തുകയും അ�ദ്ദഹ�ത്ത

ഘാതകനിൽനിന്നു രക്ഷിക്കുകയും �ചയ്തു. അങ്ങ�ന �ചയ്തതു സാമൂതിരിപ്പാട്ടി�ല

പടനായകനായകരുണാകര�മ�നാനാ�ണന്നും ചിലർ പറയുന്നു. കൃതജ്ഞനായ

പൂന്താനം അപരിചിതനായ അ�ദ്ദഹത്തിനു ത�ന്റ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന �മാതിരം

സമ്മാനിക്കുകയും അ�ദ്ദഹം അതു വാങ്ങി�പ്പാകുകയും �ചയ്തു. അടുത്ത ദിവസം

പൂന്താനം ഗുരുവായൂരിൽ�ചന്നു �താഴുത�പ്പാൾ അവിടു�ത്ത ശാന്തിക്കാരൻ “ഈ

�മാതിരം ഭഗവാ�ന്റ തൃക്കയ്യിൽ കണ്ടതാണു്. ഇതു് അ�ങ്ങയ്ക്കു തരുവാൻ എനി

ക്കു സ്വപ്നത്തിൽ ഭഗവാ�ന്റ അരുളപ്പാടുണ്ടായി” എന്നു പറഞ്ഞു് ആ �മാതിരം

അ�ദ്ദഹത്തിനു �കാടുക്കുകയും അതു താൻ ത�ലദിവസം സന്ധ്യയ്ക്കു ത�ന്റ പ്രാ

ണദാതാവിനു സമ്മാനിച്ചതാ�ണന്നു് ആ ഭക്ത�ശ്രഷ്ഠൻ മനസ്സിലാക്കി, മങ്ങാട്ട

ച്ച�ന്റ �വഷത്തിൽ ത�ന്ന രക്ഷിച്ചതു ഗുരുവായൂരപ്പൻ ത�ന്നയായിരുന്നു എന്നു

തീർച്ച�പ്പടുത്തുകയും �ചയ്തു. നമ്പൂരി അവി�ട എത്തു�മന്നും അ�പ്പാൾ കയ്യിൽ

�കാടുക്കണ�മന്നും പറഞ്ഞു മങ്ങാട്ടച്ചൻ �മാതിരം �മൽശാന്തി�യ ഏല്പിച്ചതായി

നാസ്തികന്മാർക്കുകൂടിയും വിശ്വസിക്കാവുന്നതാണു്. ഇനി മൂന്നാമ�താരുഐതിഹ്യ

മാക�ട്ട: പൂന്താനം ഒരിക്കൽ മസൂരിദീനം പിടി�പട്ടു കിടപ്പിലായി. അതു മാറുവാൻ

പ്രയാസമാ�ണന്നു് അടുത്തു നിന്നിരുന്നവർ പറഞ്ഞ�പ്പാൾ തിരുമാന്ധാംകുന്നി

ലമ്മ�യ ഭക്തിപൂർവ്വം ധ്യാനിച്ചു ‘ഘനസംഘം’ എന്ന സുപ്രസിദ്ധമായ �സ്താത്രം

നിർമ്മിക്കുകയും അ�താടുകൂടി ആ �രാഗത്തിൽനിന്നു വിമുക്തനാകുകയും �ചയ്തു.

പ്രസ്തുതഗാനം ഇന്നും ആ �ക്ഷത്രത്തിൽ കുറുപ്പന്മാർ പാടിവരുന്നു. നാലാമതാ

യി ഒരു ഐതിഹ്യ�ത്തയും നമുക്കു സ്മരിക്കാം. പൂന്താനത്തിനു് ഗുരുവായൂരപ്പ�ന്റ

പ്രസാദം �കാണ്ടു് ഒരു ഉണ്ണി ജനിച്ചു. ആ ഉണ്ണിക്കു �ചാറൂണു നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന

ദിവസം അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ പത്നി ശിശുവി�ന ഒരു ദാസിയു�ട പക്കൽ ഏല്പിച്ചുംവ

ച്ചു ഗൃഹകൃത്യങ്ങൾക്കായി �പാകുകയും ഉണ്ണി ശ്വാസമുട്ടി മരിക്കുകയും �ചയ്തു. തീ

�പാളളിയമൂലമാ�ണന്നും പ്രകാരാന്ത�രണ �കട്ടിട്ടുണ്ടു്. അത്യരുന്തുദമായആസം

ഭവം നിമിത്തം ഉണ്ടായ �വരാഗ്യത്താലാണു് പൂന്താനം ജ്ഞാനപ്പാന രചിച്ചതു്.

അതാകുന്നു അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ആദ്യ�ത്ത പ്രധാനകൃതി. അതിൽപ്പിന്നീടു് അ�ദ്ദ

ഹം അന്തഃപുരത്തിൽ കയറുകത�ന്ന ഉണ്ടായില്ല�ത്ര. ഇനിയും പൂന്താനത്തി�ന്റ

ഉൽകടമായ കൃഷ്ണഭക്തിക്കു മകു�ടാദാഹരണങ്ങളായി അനവധി കഥകൾ പ്രചരി

ക്കുന്നുണ്ടു്. അവ�യപ്പറ്റി�യാന്നും ഇവി�ട പ്രസ്താവിക്കുവാൻ ഉ�ദ്ദശിക്കുന്നില്ല.

കൃതികൾ

പൂന്താനത്തി�ന്റ കൃതികളായി മലയാളത്തിൽ (1) ഭാഷാകർണ്ണാമൃതം, (2) കുമാരാ

ഹരണം പാന, (3) ജ്ഞാനപ്പാന എന്നീ പ്രസിദ്ധകൃതികൾക്കു പുറ�മ അനവധി
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�സ്താത്രങ്ങളുമുണ്ടു്. (4) പാർത്ഥസാരഥിസ്തവം, (5)ഘനസംഘം, (6) നാരായണകീർ

ത്തനങ്ങൾ, (7) �ഗാവിന്ദകീർത്തനങ്ങൾ, (8) ആനന്ദനൃത്തം, (9) ദ്വാദശാക്ഷരനാമ

കീർത്തനം, (10)ശ്രീകൃഷ്ണകീർത്തനങ്ങൾ, (11)അഷ്ടാക്ഷരകീർത്തനം, (12)ബ്രഹ്മപര

�ഗാവിന്ദകീർത്തനം, (13) �ഗാപാലകൃഷ്ണകീർത്തനം, (14 ) ഗൌരീകീർത്തനം, (15) വാ

മപു�രശകീർത്തനങ്ങൾ, (16) പത്മനാഭകീർത്തനം, (17) വി�വ�കാദയകീർത്തനം,

(18) ജയകൃഷ്ണകീർത്തനം, (19) വിട�കാൾകീർത്തനം, (20) ശ്രീരാമകീർത്തനങ്ങൾ,

(21) മുകുന്ദകീർത്തനം, (22) ദശാവതാര�സ്താത്രം എന്നിവ ആ കൂട്ടത്തിൽ�പ്പടുന്നു.

അവയിൽ പ്രാ�യണ ‘വാമപു�രശ’മുദ്ര കാണ്മാനുണ്ടു്. തമിഴിലും ചില �വദാന്തപ്ര

തിപാദകങ്ങളായ ഗാനങ്ങൽഅ�ദ്ദഹം രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്; അവയുംആ മുദ്രയാൽഅലം

കൃതങ്ങളാണു്. ലാളിത്യം, പ്രസാദം, മാധുര്യം എന്നിവയാണു് പൂന്താനം കൃതികളു�ട

പ്രധാനഗുണങ്ങൾ. ‘അനലംകൃതീ പുനഃ ക്വാപി’ എന്ന മമ്മടഭട്ട�ന്റ കാവ്യനിർവച

നംഅവയ്ക്കുസവി�ശഷം �യാജിക്കും. രചനാഭംഗിഅത്രമാത്രംതികഞ്ഞിട്ടുള്ള�സ്താ

ത്രങ്ങൾ ഭാഷയിൽഅത്യന്തം വിരളങ്ങളാണു്. വിഷ്ണുഭക്തന്മാരു�ടയും �ക്ഷ�ത്രാപാ

സകന്മാരു�ടയും പ്ര�ത്യകിച്ചു സ്ത്രീകളു�ടയും ഇടയിൽഅവയ്ക്കുള്ളപ്രചാരവും അന്യാ

ദൃശമാണു്. അതു് അങ്ങ�നയല്ലാ�ത പരിണമിക്കുവാൻ ന്യായവുമില്ല�ല്ലാ. വാസ്തവ

ത്തിൽ അ�ദ്ദഹ�ത്ത ഭാഷാസാഹിത്യത്തി�ല വില്വമംഗലം എന്നു സംശയംകൂടാ

�ത പറയാം. വ്രജവിഹാരിയായ ഭഗവാ�ന്റ മുരളീനാദമാണു് നാം രണ്ടു�പരു�ടയും

�സ്താത്രങ്ങളിൽ�കൾക്കുന്നതു്. കർണ്ണാമൃത�ത്തയുംപാർത്ഥസാരഥിസ്തവ�ത്തയും

സംസ്കൃതകീർത്തനങ്ങ�ളയും പറ്റിമാത്രംഈഅധ്യായത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചു�കാണ്ടു്

ഇതരകൃതിക�ളപ്പറ്റിയുള്ള പരാമർശം മ�റ്റാരദ്ധ്യായത്തി�ലയ്ക്കു മാറ്റിവയ്ക്കാം.

ഭാഷാകർണ്ണാമൃതം

വില്വമംഗലത്തി�ന്റ സംസ്കൃതകർണ്ണാമൃതത്തിൽനിന്നു �വർതിരിക്കുന്നതിനു�വണ്ടി

യാണു് കവി ത�ന്റ കൃതിക്കു ഭാഷാകർണ്ണാമൃതം എന്ന �പർ നല്കിയിരിക്കുന്നതു്.

കവിയു�ട വാർദ്ധക്യകാല�ത്ത ഒരു കൃതിയാണു് കർണ്ണാമൃതം എന്നു മുൻപു സൂചി

പ്പിച്ചിട്ടുണ്ട�ല്ലാ. ശൂലപാണി വാരിയർ എന്ന ഒരുസുഹൃത്തി�ന്റഅ�പക്ഷഅനുസ

രിച്ചാണു് ആ കാവ്യം രചിച്ച�തന്നുള്ളതിനു്

“ക്രമത്തിലാക്കീടിന ശൂലപാണി-

ശ്രമത്തിനാലിത്ഥമതീവ ചിത്രം

ശ്രവിച്ചു ഭാഷാശ്രവണാമൃതം �മ

രമിച്ചു�കാൾകച്യുതപാദമൂ�ല”

എന്ന പദ്യം �തളിവാണു്. അനുവാചകന്മാരിൽ കൃഷ്ണഭക്തി വർദ്ധിപ്പിച്ചു തദ്ദ്വാരാ

അവർക്കു �മാക്ഷലാഭം വരുത്തുന്നതിനാണു് കവിയു�ട ഉദ്യമം. നാമസംകീർത്ത

നം ഒന്നു�കാണ്ടുമാത്രം കലിയുഗത്തിൽ മുക്തിസിദ്ധിയ്ക്കു�മന്നു് അ�ദ്ദഹം ദൃഢമായി

വിശ്വസിച്ചിരുന്നു.

“ഭൂഷാവർണ്ണാദിയാലിബ്ഭുവനമഖിലവും

ഹന്ത! �മാഹിച്ചു രാഗ-

�ദ്വഷാപൂർണ്ണം വിഘൂർണ്ണം ശിവശിവ പറയാ-

വല്ല മായാവിലാസം,

ഭാഷാകർണ്ണാമൃതം �മ സുകൃതമിതു സദാ

നാവു�കാണ്ടാസ്വദിച്ചാൽ
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നൂഴാ കർമ്മാവലീവല്ലികളിലുടനവൻ

പി�ന്ന മു�ന്നതു�പാ�ല”

എന്ന പദ്യം അ�ദ്ദഹം ഫലശ്രുതിരൂപത്തിൽ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. കർണ്ണാമൃതം ഭാഗ

വതം ദശമസ്കന്ധകഥയു�ട ഒരു സം�ക്ഷപമാകുന്നു. ഭാഗവതം, വില്വമംഗലത്തി

�ന്റ ശ്രീകൃഷ്ണ കർണ്ണാമൃതം, �മല്പുത്തൂരി�ന്റ നാരായണീയംഈ മൂന്നു ഗ്രന്ഥങ്ങ�ളാ

ടും കവിക്കു കടപ്പാടുണ്ടു്. ആ�കയുള്ളനൂറ്റൻപതു പദ്യങ്ങളിൽആദ്യ�ത്തഎൺപ

�ത്ത�ഴണ്ണം കംസവധംവ�രയുള്ള കഥയ്ക്കും പിന്നീടുള്ള മുപ്പ�ത്താൻപ�തണ്ണം �ശ

ഷമുള്ള ദശമസ്കന്ധകഥയ്ക്കും ബാക്കിയുള്ളവ തത്ത്വചിന്താവിഷയങ്ങൾക്കുമായി വി

നി�യാഗിച്ചിരിക്കുന്നു. കർണ്ണാമൃതത്തിൽ അങ്ങിങ്ങു ചില അഭംഗിയുള്ള പ്ര�യാഗ

ങ്ങളും യതിഭംഗാദി�വകല്യങ്ങളും കാണ്മാനു�ണ്ടങ്കിലും അവ�യല്ലാം കവിയു�ട

കൂലങ്കഷമായ ഭക്തി ഗംഗാപ്രവാഹത്തിൽ മറഞ്ഞു�പാകുന്നു. വാമപുരാധിവാസി

യായ ഗുരുവായൂരപ്പ�ന അഭിസം�ബാധനം �ചയ്തു�കാണ്ടാണു് പ്രഥമപദ്യം ആരം

ഭിക്കുന്നതു്:

“കർണ്ണാമൃതം വാമപുരാധിവാസിൻ!

നിന്നാൽ മതം കിഞ്ചന ഭാഷയായു് ഞാൻ

എന്നാൽ വരുംവണ്ണമുദാരകീർ�ത്ത!

�ചാന്നാലതും പ്രീണനമായ് വ�രണം.”

ഏതാനും ചില ഉത്തമ�ശ്ലാകങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കാം:

“അമ്പാടി�ക്കാരു ഭൂഷണം, രിപുസമൂഹത്തിന്ന�ഹാ! ഭീഷണം,

�പമ്പാൽ�വണ്ണതയിർക്കു �മാഷണ, മതിക്രൂരാത്മനാം �പഷണം,

വൻപാപത്തിനു �ശാഷണം, വനിതമാർക്കാനന്ദസ�മ്പാഷണം

നിൻപാദം മതിദൂഷണം ഹരതു �മ മഞ്ജീരസം�ഘാഷണം” (1)

“എ�ന്നാമലിങ്ങു വരി�കന്നുയ�ശാദ �മ�ല്ല-

�ച്ചന്നാൾ മുകർന്നു പുതു�വണ്ണ �കാടുപ്പതിന്നായു്;

അ�ന്നരമാർത്തി�യാ�ട�യാടി വിയർത്തു വീണ

കണ്ണ�ന്റ കാതരത കാൺമതു കൌതുകം �മ.” (2)

“പീലിക്കാർമുടി കാൽത്തളിർ�പ്പാടിയു�മ�റ്റാ�ട്ടാട്ടഴിഞ്ഞങ്ങ�ന

താളത്തിൽക്കുഴലും കു�ബരനടയും �ഗാപാലരും �ഗാക്കളും

ബാലസ്ത്രീകളുഴന്നു വന്നു വഴിയിൽപ്പാർക്കുന്നസൌഭാഗ്യവും

�മള�ത്താ�ടഴുനള്ളിടു�ന്നാരു ദിനം കണ്ടാവു കൺ�കാണ്ടുഞാൻ!” (3)

“തൂ�വണ്ണിലാവു വിരവിൽ�ത്തളിയുന്ന�നരം

പൂവിന്നുളാം പരിമളം �ചാരിയുന്ന�നരം

കാർവർണ്ണനക്കുഴ�ലടുത്തു വിളിച്ച �നരം

നീൾക്കണ്ണിമാരുഴറിവന്നതു കാൺമ�നാ ഞാൻ?” (4)

“കൂകീ �കാഴി വനാന്ത�ര വിറകുമായു് നി�ന്നാരു രാ�വ തഥാ

കൂകീ �കാകിലവാണിമാർകുചത�ട �മവീടുമാ രാവിലും;

കൂകും �കാഴികൾ തമ്മിലുള്ളസുകൃതം �ച�മ്മ പറഞ്ഞീടുവാ-

നാകുന്നീല; ചരാചരങ്ങളിലുമുണ്ടത്യന്തഗത്യന്തരം!” (5)
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“കന്നം കറുത്ത മല�പാ�ല യമ�ന്റ ദൂതൻ

കണ്ണും മിഴിച്ചലറി�യാടിവരുന്ന�നരം

കണ്ണൻ കളിച്ച കളികീർത്തന�മാന്നു �കട്ട-

�പ്പാണ്ണൻ മലച്ചു മറുകുന്നതു കാൺമ�നാ ഞാൻ?” (6)

“മന്നാശയാലും മദനാശയാലും

�പാന്നാശയാലും മറുകുന്നു �ലാകം:

നിന്നാശ കണ്ടീ�ലാരുവർക്കുമ�യ്യാ!

കണ്ണാ! ശമം നല്കുക മാന�സ �മ.” (7)

“സത്രം കാ�ണാരിടത്തു, ചത്തുകരയും �കാലാഹലം കുത്രചിൽ;

വിദ്വാന്മാ�രാരിടത്തു, മദ്യപകുലം തച്ചും കയച്ചും ക്വചിൽ;

മുഗ്ദ്ധസ്ത്രീ�യാരിടത്തു, മുത്തികളിരു�ന്നങ്ങിക്കുരച്ചന്യതഃ;

�ശ്രാത്രാദിക്കമൃ�താ തളിച്ച വിഷ�മാ വിശ്വം വിചിത്രം വി�ഭാ!” (8)

“നാ�വ, നിനക്കു വലി�യാരുപ�ദശമു�ണ്ട;

നാവാലുരയ്പതിനുഞാൻ തുനിയുന്നു �കൾ നീ;

നാരായണ�ന്റ തിരുനാമമുറ�ക്കയാ�മ്പാൾ

നാണിച്ചു�പാകരുത�ത തവ �വണ്ടതുള്ളൂ.” (9)

വിത്തം മറന്നു വിഷയങ്ങ�ളാ�രാന്നു �നാക്കി-

ച്ചത്തും പിറന്നുമുഴലായ്ക മനക്കുരു�ന്ന!

വിശ്വം നിറഞ്ഞുവിളയാടിന തമ്പുരാ�ന-

ച്ചി�ത്തകലർന്നനുഭവിപ്പതി�നാർത്തു�കാൾ നീ.” (10)

തണ്ണീർദാഹം മുഴുത്തും തടിയനരി�ക വ-

ന്നന്തകൻതാനുരത്തും

കണ്ണീർക്കാരായടുത്തുള്ളവർകൾ �താഴിമുറ-

യ്ക്കാ�ക�യാന്നിച്ചു പാർത്തും

ത�ന്നത്താ�ന മറന്നിട്ടതിവിവശതപൂ-

ണ്ടാർത്തനായു് വീർത്തുമി�ക്കാ-

�പ്പ�ന്ന�ക്കാണ്ടാക്കിവച്ചീ�ടാല വരദ! വി�ഭാ!

വാമ�ഗഹാധിവാസിൻ! (11)

“നാവില്ലാ�ത ജനിക്ക�യാ, നടന�ടയു�ള്ളാരിളക്കായ്ക�യാ,

നാമ�ത്തപ്പടിയായ്ക�യാനരക�മ�ന്നാർത്താൽക്കുളിർപ്പാക�യാ,

നാവിൽദ്ദുർഘടമാക�യാ, നരകുലത്തിൽജ്ജന്മമല്ലായ്ക�യാ,

നാ�മാച്ചാരണ�മന്തുബന്ധമറിവു�ള്ളാരും ത്യജിച്ചീടുവാൻ?” (12)

“�മഘശ്യാമളമംഗവും മകുടവും പൂവും �ചവി�ത്താടയും

രാകാചന്ദ്രനു നാണമാം വദനവും മാർമാലയും മുദ്രയും

ആകുംവണ്ണമ�നകഭൂഷണയുതം നി�ന്മയ് കുറി�ക്കാണ്ടുഞാൻ

�പാകു�ന്നൻ ഭഗവൻ! ജനാർദ്ദന! ഭവൽകാരുണ്യ പാ�ഥയവാൻ.” (13)

കർണ്ണാമൃതത്തിൽ അപൂർവ്വം ചില പദങ്ങളിൽ മാത്ര�മ മണിപ്രവാളത്തി�ന്റ നിഴ

ലാട്ടം കാണുന്നുള്ളു. അതി�ന ഒരു ഭാഷാ കാവ്യ�മന്നു വ്യവഹരിച്ചാലും അനൌചി
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ത്യമില്ല. കുഞ്ചൻനമ്പിയാരു�ടശ്രീകൃഷ്ണചരിതത്തിനു് അ�താരു മാതൃകയായിരിക്ക

ണം.

പാർത്ഥസാരഥിസ്തവം

കുസുമമഞ്ജരീവൃത്തത്തിലുള്ള പതി�നാന്നു പദ്യരത്നങ്ങൾ �കാർത്തിണക്കിയ ഒരു

അനർഘമാല്യമാണു് പാർത്ഥസാരഥിസ്തവം. ചില �ശ്ലാകങ്ങൾ പകർത്തിക്കാണി

ക്കാം:

“�കട്ടി വാർകുഴൽ വകഞ്ഞുപിന്നിലള�കഷു പീലികൾ �താടുത്തുപു-

മ്പട്ടു�കാണ്ടു വടി�വാടുടുത്തുരസി ഹാരമിട്ടു വനമാലയും

�പാട്ടണിഞ്ഞുനിടിലത്തടത്തിലുടൽ പാർത്തുപാർത്തു രഥ�മത്യ ച-

മ്മട്ടി മുഷ്ടിയിൽ മുറുക്കി നിന്നരുളുമിഷ്ട�ദവത- മുപാസ്മ�ഹ.” (1)

“�ചറ്റഴിഞ്ഞചികു�രാൽകരാം �ചറിയ താര�കശകല�താറ്റ തൂ-

�നറ്റിപാടു ചിതറും വിയർപ്പി�ലാളിവുറ്റു പറ്റിന ഘനാളകാം

എറ്റുവാനഭിമുഖീകൃതപ്രതിനവപ്ര�താദവലയാ�മാരൻ-

പുറ്റു കാമപി കൃപാം കിരീടിരഥരത്നദീപകലികാം ഭ�ജ.” (2)

“നൂത�നന്ദുരമണീയഫാലഭുവി പാകിടും ചില മ�നാഹര-

�സ്വദപാതമൃദിതാള�ക രഥപരാഗപൂരപരി�ശാഭി�ത

പാതി ചിമ്മിന വി�ലാച�ന വിഹര മന്ദഹാസമയചന്ദ്രികാ-

ശീത�ള തിരുമു�ഖ മ�നാവിജിതസാര�സ വിജയസാര�ഥഃ.” (3)

“അർദ്ധമീലിതവി�ലാചനം വരതുരംഗപൂരഖുര�മ�റ്റാ�രാ

യുദ്ധഭൂമിയിലുറും നറു�പാടി �പാഴിഞ്ഞഴിഞ്ഞകബരീഭരം

ഹസ്തപങ്കജലസൽപ്ര�താദമധിചിത്തമസ്തു മമ പാർത്ഥസാ-

രഥ്യ�കളിലളിതം മ�നാജ്ഞ�മാരു വസ്തു യാദവ കു�ലാത്ഭവം.” (4)

“മൂടുമാറു ഭുവനം തുരംഗരജസാ പതംഗജമ�നാബലം

വാടുമാറു ജയമീടുമാറു വിജയന്നു വിക്രമപ�യാനി�ധഃ

�പടിപൂണ്ട പട�താറ്റു മാറ്റലരതീവ നൂറ്റുവർകളമ്പു�മ-

�റ്റാടുമാറരിയ �തർകടാവിന പുരാണധാമ കലയാമ�ഹ.” (5)

“പീലി ചിന്നിവിരിയുന്ന �വണിയിൽ മറഞ്ഞ �കാമളമുഖാബ്ജമാ-

�ലാലഹാരനവ�ഹമസൂത്രവനമാലികാമകരകുണ്ഡലം

ഫാലബാലമതി�മലണിഞ്ഞകമനീയഘർമ്മകണികാങ്കുരം

�കാലമഞ്ചിതരഥം ഗതം ജയതി �ജഷ്ണവം കിമപി �വഷ്ണവം. (6)

സംസ്കൃത�സ്താത്രങ്ങൾ

ഇവ പ്രാ�യണഅകാരാദിക്രമത്തിലാണു് രചിച്ചിരിക്കുന്നതു്. ഒരു �സ്താത്രം ചുവ�ട

�ചർക്കാം:

“കഞ്ജവി�ലാചന കമനീയാനന കല്മഷനാശന ശൌ�ര!

കാളിയദമന കളായമ�നാഹര കലിമലനിരസന ശൌ�ര!

കിങ്കിണിനൂപുരകങ്കണഭൂഷണരിംഖണശീല മുരാ�ര!

കീർത്തിവിതാനവി�ശാധിതഭുവന വിരക്തിവിധായക ശൌ�ര!

കുവലയദളകള�കാമളതനുരുചി�മളിതഭുവന മുരാ�ര!
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കൂജിതകളമുരളീരവ�മാഹിതനഗമൃഗഖഗകുല ശൌ�ര!

കൃഷ്ണ കൃപാലയ കൃപണജനാശ്രയ ഖലജനദഹന മുരാ�ര!

ക്ണുപ്തവിലാസവി�ശഷവിനിർമ്മിതകൃത്രിമ�ഗാവൃഷശൌ�ര!

�കശിനിഷൂദന �കശവ മുരഹര �കളിവി�മാഹന ശൌ�ര!

�കതവഹൃതനവനീത ജനാർദ്ദന�കവല്യപ്രദ �ശൌ�ര!

�കാമളകുവലയനീലക�ളബര �കാകിലഭാഷണശൌ�ര!

�കൌതുകവിരചിത�ഗാപവിഡംബന�കതവശീല മുരാ�ര!

കംബുഗദാധര കാമഫലപ്രദ കമ്രമുഖാംബുജ ശൌ�ര!

കർക്കശഭയഹര ദുഷ്കൃതനാശന ഗർഗ്ഗപു�രാഹിത ശൌ�ര!

മാധവ മാധവ മദനമ�നാഹര വാമപു�രശ്വര ശൌ�ര!

ഇതു�പാ�ല

“പത്മനാഭ പരാപ�രശ്വര പങ്കജാക്ഷ ന�മാസ്തു �ത,

പശുപയുവതിഭിരമിതവിഹൃതിഭിരർച്ചിതായ ന�മാസ്തു �ത,

വാസു�ദവ ന�മാസ്തു �ത വാമനിലയപ�ത.”

എന്നും

“നാരായണ ജയ നാരായണ ജയ

നാരായണ ജയ നാരായണ ജയ

അമലകമലദല�ലാചന ജയ ജയ

ആനന്ദരൂപ മ�നാഹര ജയജയ

ഇന്ദിരാരമണ മുകുന്ദ ജയ ജയ

ഈശ്വര മുരഹര ശാശ്വത ജയ ജയ!”

എന്നും

“കല്മഷവനദഹന വാസു�ദവ-ജയ-ചിന്മയ ജഗന്മംഗലവാസു�ദവ!

കാളിന്ദീതടവിഹാര വാസു�ദവ-ജയ-കാളിയമദദമന വാസു�ദവ!”

എന്നും

“കൃഷ്ണ രാമ കൃഷ്ണ രാമ കൃഷ്ണ രാമ കൃഷ്ണ രാമ കൃഷ്ണ രാമ

കൃഷ്ണ രാമ കൃഷ്ണ രാമ കൃഷ്ണ പാഹിമാം

കൃഷ്ണ രാമ പരമപുരുഷ വൃഷ്ണിവംശതിലക വരദ

ജിഷ്ണുസൂത ദനുജശമന കൃഷ്ണ പാഹി മാം”

എന്നുംപലരീതികളിൽ �വ�റയുംചിലസംസ്കൃത�സ്താത്രങ്ങൾപൂന്താനത്തി�ന്റവാ

ങ്മയങ്ങളായുണ്ടു്.

മണിപ്രവാളവൃത്തശാസ്ത്രം

മണിപ്രവാളവൃത്തങ്ങ�ളപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥത്തി�ല ഒന്നുര

�ണ്ടാലകളു�ട നഷ്ടശിഷ്ടങ്ങൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടു്. ഗ്രന്ഥകാരൻ ആ�രന്നറിവില്ല.

ലക്ഷണം സംസ്കൃതത്തിലും ലക്ഷ്യ�ശ്ലാകങ്ങൾ മണിപ്രവാളത്തിലുമാണു് ഘടിപ്പി

ച്ചിട്ടുള്ളതു്. ലക്ഷണം ആദ്യന്തം വൃത്തരത്നാകരത്തിൽ നിന്നു് ഉദാഹരിച്ചിരിക്കുന്നു.
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ഉദാഹരണങ്ങൾ കരുമത്തിൽ ഉണിച്ചിരി�തവി എ�ന്നാരു നായിക�യ വർണ്ണിച്ചി

ട്ടുള്ളവയുമാണു്. അവ ആചാര്യൻത�ന്ന നിർമ്മിച്ചു �ചർത്തിരിക്കുന്നു. സ്ഥല�ത്ത

ശ്രീപര�മശ്വരനാണു് അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ഇഷ്ട�ദവത. ആസ്ഥലം ഏ�തന്നു മനസ്സി

ലാകുന്നില്ല. അവിടു�ത്ത �ദവൻ ശിവനാണു്. പ്രസ്തുതഗ്രന്ഥത്തി�ന്റ ആവിർഭാവം

എട്ടാം ശതകത്തിലായിരിക്കണം. മൂന്നു �ശ്ലാകങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കാം.

മംഗലാചരണം:

“സുരതടിനീതരംഗമലയും തല�യാടുമഹീന്ദ്രമാലയും

പുരിചിടയിൽക്കലർന്നു വിലസും തുഹിനാംശുകി�ശാര�ശഖരം

ദുരിതഭ�രാപശാന്തി വരുവാൻ ഭുവനാശ്രയമാശ്രയാമി ഞാൻ

പരി�ചാടു കൂടൽ�മവുമഗജാരമണം കരുണാമൃതാംബുധിം.”

പൃഥ്വീവൃത്തം:

“ജസൌ ജസലയാ വസുഗ്രഹയതിശ്ച പൃഥ്വീ ഗുരുഃ”

“കുലഞ്ഞവിന�യന ചാഞ്ഞലർ �ചാരിഞ്ഞ �വണീഭരം,

വിളഞ്ഞപുള�കന �താഞ്ഞുടൽ നിറഞ്ഞഘർ�മ്മാൽകരം,

അലിഞ്ഞ മനകാമ്പു നിൻമദനവിഭ്രമം കാൺമ�നാ,

�തളിഞ്ഞുകരുമത്തിൽ �മവിന വിശാലനീ�ലക്ഷ�ണ.”

ശിഖരിണീവൃത്തം:

“ര�സരു�ദ്രശ്ഛിന്നാ യമനസഭലാ ഗശ്ശിഖരിണീ”

“മതി�ക്ഷാഭം പാർ�മൽ നിഖിലതരുണാനാം വിളയുമാ-

റിതക്ഷീണശ്രീപൂണ്ടുദയതി കലാനായകനയം

മതു�ച്ചാല്ലാർമൌ�ല! സുമുഖി കരുമത്തിൽക്കമനി! കാൺ

കതിർ�ത്തന്താർവാണൻ വികിരതി ശരാ, �നന്തു ശരണം?”

ഈ ഉദാഹരണ�ശ്ലാകങ്ങൾ അത്യന്തം രസനിഷ്യന്ദികളാ�ണന്നു പറ�യണ്ടതില്ല

�ല്ലാ.

മഴമംഗലത്തുശങ്കരൻനമ്പൂരി, കാലദീപകം ബാലശങ്കരം

ശങ്കരൻനമ്പൂരിയു�ട പതിമ്മൂന്നു �ജ്യാതിഷകൃതിക�ളക്കുറിച്ചു് ഇരുപ�ത്തഴാമധ്യാ

യത്തിൽസൂചിപ്പിട്ടുണ്ടു്. അവയിൽപരമപ്രധാനമായഗ്രന്ഥംകാലദീപകംബാലശ

ങ്കരമാകുന്നു. സ്വകീയമായ കാലദീപകപദ്യാവലിയു�ട വിവൃതിയാണു് കാലദീപകം

ബാലശങ്കര�മന്നു ചിലർഊഹിക്കുന്നു.

“ധാത്രീ യൽകരസമ്പർക്കാൽസഗ്രഹർക്ഷാ വിരാജ�ത

ത�സ്മസർവാത്മ�നഽജായ ഭാസ്കരായ ന�മാ നമഃ”

എന്ന �ശ്ലാകംഈ രണ്ടു ഗ്രന്ഥങ്ങളിലുമുണ്ടു്. അതു�പാ�ലത�ന്നയാണു് ഗ്രന്ഥാവ

സാനത്തിൽ ‘അസ്തി �ശാണാചലഗ്രാമ’ ഇത്യാദി പദ്യങ്ങളും.

“നത്വാ വി�ഘ്നശ്വരം വാചം ഗുരൂംശ്ചാഥ ക�രാമ്യഹം

ശുഭകർമ്മസുബാലാനാം കാലജ്ഞാനായ ദീപകം.

ക്ഷമിപ്പര�ത്രസാധുക്കളിഹ വിദ്യാബ്ധിപാരഗാഃ

മറ്റുള്ളവർ ചിരിച്ചാലു�മന്തു �ചതം നമുക്കതിൽ?”
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“പന്നിക്കുഴി കുഴിപ്പാനും സംഗ്രഹക്രയവിക്ര�യ

നിറയ്പാൻ കുടി�വപ്പാനും നന്ന�ല്ലാ ഗുളി�കാദയം

�ചാല്ലാത മിക്കവറ്റിന്നുമൂൺനാളും �വലി�യറ്റവും

�കാള്ളുന്നൂ, തത്ര വർജ്ജ്യ�ന്ത പാപവാ�രാദയാദികാഃ

എന്നീ �ശ്ലാകങ്ങൾ പദ്യാവലിയിൽ കാണുന്നുമുണ്ടു്.

ശങ്കരൻനമ്പൂരിക്കു ബാലശങ്കരൻ എന്നു �പരുണ്ടായിരുന്നില്ല. ബാലപദം

അ�ദ്ദഹം ഔദ്ധത്യപരിഹാരത്തിന്നായും ബാലശി�ക്ഷാപയുക്ത�മന്നു വ്യജ്ഞിപ്പി

ക്കുന്നതിനായും ത�ന്റ ഗ്രന്ഥങ്ങളു�ട �പരുക�ളാടുകൂടി ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു

ള്ളതാണു് വസ്തുതത്വം. ‘തുമ്പതിങ്ക�ളാടു’ ഇത്യാദി വന്ദന �ശ്ലാകത്തിൽ ‘ബാലകായ

�മ’ എന്നു് അ�ദ്ദഹം ത�ന്നപ്പറ്റി പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നതു �നാക്കുക. ‘ബാലായാ

�സ്മവിധാസ്യാമി’ എന്നുപഞ്ച�ബാധാർത്ഥദർപ്പണത്തിൽ ഒരുകുറിപ്പുകാണുന്ന

തിൽനിന്നു് അതു് ഏ�താ ബാലനു�വണ്ടി രചിച്ചതാ�ണന്നു �വളി�പ്പടുന്നു. “തുമ്പ

തിങ്ക�ളാടു. . . ബാലകായ�പാഴു�താട്ടു ഭാഷയായു്” എന്നും “ധാത്രീ യൽക്കരസ

മ്പർക്കാൽ” എന്നുമുള്ളപദ്യങ്ങൾക്കു�മൽ

“വ�ന്ദ ഗിരീശം ഗിരിജാസ�മതം

�കലാസ�ശ�ലന്ദ്രഗുഹാഗൃഹസ്ഥം

അ�ങ്ക നിഷ�ണ്ണന വിനായ�കന

സ്ക�ന്ദന ചാത്യന്തസുഖായമാനം.”

“ക�രാമി വാചാം നത്വാഹം ഗുരുഞ്ചപര�മശ്വരം

ശുഭകർമ്മസുബാലാനാം കാലജ്ഞാനായ ദീപകം”

എന്നപദ്യങ്ങളും ഗ്രന്ഥാരംഭത്തിൽ കാണ്മാനുണ്ടു്.

ഇതിൽ സ്മരിക്കുന്ന പര�മശ്വരൻ വാഴമാ�വലി പര�മശ്വരൻ�പാറ്റിയാണു്.

ഭാരതത്തി�ല മഹർഷിവര്യന്മാരു�ടയും �കരളത്തി�ല പൂർവാചാര്യന്മാരു�ടയും

മതങ്ങ�ള ധാരാളമായി ഉദ്ധരിച്ചും ശാസ്ത്രസിദ്ധാന്തങ്ങ�ള കൂലങ്കഷമായി ചർച്ച�ച

യ്തും സ്വാഭിപ്രായം ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ �സാപപത്തികമായി സ്ഥാപിച്ചു

മാണു് ശങ്കരൻ കാലദീപകം രചിച്ചിരിക്കുന്നതു്. താൻത�ന്ന ഭാഷയിൽ �ചാല്ലീ

ട്ടുണ്ടു് എന്നു പറഞ്ഞു് അങ്ങുമിങ്ങും ചില ആനുഷ്ടുഭ�ശ്ലാകങ്ങളും �ചർത്തിരിക്കുന്നു.

പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥം മൂന്നു ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണു രചിച്ചിരിക്കുന്നതു്. ആദിമഭാഗത്തിൽ

മുഹൂർത്ത�ദാഷങ്ങ�ളപ്പറ്റിയും മധ്യമഭാഗത്തിൽ �ഷാഡശകർമ്മങ്ങളു�ട മുഹൂർത്ത

ങ്ങ�ളപ്പറ്റിയും അന്തിമ ഭാഗത്തിൽ �ദവപ്രതിഷ്ഠ, ഗൃഹനിർമ്മാണം; കൂപഖനനം,

ശസ്ത്രബന്ധം, അസ്ഥിസഞ്ചയനാദികർമ്മങ്ങൾ, വസനധാരണം, യാത്ര, ഔഷധ

�സവനം, വൃക്ഷയുഗനി�ക്ഷപണം, കൃഷി, ബീജാവാപം, വൃക്ഷാദിസംസ്ഥാപനം,

ധാന്യവൃദ്ധി എന്നിങ്ങ�ന വിവിധകാര്യങ്ങൾക്കുള്ള മുഹൂർത്തങ്ങ�ളപ്പറ്റിയും പ്രതി

പാദിക്കുന്നു. ആ�കഅൻപ�ത്താന്നു് അധ്യായങ്ങളുണ്ടു്. ചുരുക്കത്തിൽ, മുഹൂർത്ത

സംബന്ധമായി ഇതിൽആചാര്യൻ സ്പർശിച്ചിട്ടില്ലാത്ത വിഷയങ്ങൾ വിരളമാ�ണ

ന്നുത�ന്ന പറയാം. ശങ്കര�ന്റ ഗദ്യത്തിനു് ഒരു ശാസ്ത്രീയഭംഗി പ്ര�ത്യകമായുണ്ടു്.

ഏതാനും ചില പംക്തികൾ�കാണ്ടു് ഇതു വ്യക്തമാക്കാം:

“ഇനി സൌരം�കാണ്ടു പതിനാറു തികയു�ന്നടം നിശ്ചയിച്ചറിവാനുപായം.

പതിനാറു തികയുന്നആട്ടപ്പിറന്നാൾ വരുന്ന തിങ്ങളിൽ ഇവ�ന്റ ജന്മകാലത്തിങ്ക

�ലആദിത്യസ്ഫുടം�പാ�ലത�ന്നആദിത്യസ്ഫുടം വരുന്നുയാ�താരിക്കൽ,അ�പ്പാൾ
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സൌരം�കാണ്ടു പതിനാറു തികയുന്നു. ഇങ്ങ�ന. എന്നാൽആട്ടപ്പിറന്നാൾ കാണു

�മ്പാൾ പതി�നഴു തുടങ്ങി സൌരം�കാണ്ടു കാണു�മ്പാൾ പതിനാറു തികഞ്ഞതുമി

ല്ല എന്നുവരു�ന്നടവും സൌരം�കാണ്ടു പതി�നഴുതുടങ്ങി ആട്ടപ്പിറന്നാൾ �കാണ്ടു്

പതിനാറു തികഞ്ഞതുമില്ല എന്നുവരു�ന്നടവും, ഇവര�ണ്ടടത്തും, �ഗാദാനവും �കാ

ള്ളാ�മാ എന്നു �പരി�ക പല�രാടും �ചാദിക്കണം. അ�താ ഒരാണ്ടു തികയുന്ന

ആട്ടപ്പിറന്നാൾ നക്ഷത്ര�ഹാമം കാലംകൂടുക എന്നു�ണ്ടാരു പക്ഷം; പതിമൂന്നാം

പിറന്നാൾക്കുകാലം കൂടുകഎന്നുമു�ണ്ടാരു പക്ഷം.”

മുഹൂർത്തപദവീ ബാലശങ്കരം

ഇതു മാത്തൂർ നമ്പൂരിയു�ട മുപ്പത്താറു പദ്യങ്ങൾമാത്രമടങ്ങിയ മുഹൂർത്തപദവിക്കു

ശങ്കരൻനമ്പൂരി രചിച്ച ഗദ്യവ്യാഖ്യാനമാകുന്നു. ഈ വ്യാഖ്യാനം�കാണ്ടു മൂലഗ്രന്ഥ

ത്തിനുപ്രസിദ്ധിവർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടു്. പ്രസ്തുതഗ്രന്ഥവുംമൂന്നുപരി�ച്ഛദങ്ങളായി വിഭജിക്ക

�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു. ഒന്നാമ�ത്തതായ �ദാഷപ്രകരണത്തിൽ ഏഴും, രണ്ടാമ�ത്തതായ

�ഷാഡശക്രിയാമുഹൂർത്തപ്രകരണത്തിൽ പതി�നഴും മൂന്നാമ�ത്തതായ പ്രതിഷ്ഠാ

ദിമുഹൂർത്തപ്രകരണത്തിൽപതിന്നാലും പദ്യങ്ങൾഅന്തർഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. കാലദീ

പകത്തി�ലയും മുഹൂർത്തപദവിയി�ലയും വിഷയം ഒന്നുത�ന്നയാ�ണന്നു് ഇതിൽ

നിന്നു കാണാവുന്നതാണു്. മുഹൂർത്തപദവീബാലശങ്കരവും സാമാന്യം വിസ്തൃതമാ

ണു്.

ലഘുഭാസു് കരീയവ്യാഖ്യ ബാലശങ്കരം

‘എ�ന്റ വാഴമാ�വലിക്കുനമസ്കാരം’ എന്നും ‘തുമ്പതിങ്ക�ളാടു. . . ബാലകായ ഗണി

തങ്ങൾ ഭാഷയാ �ചാല്ലുവാനിഹ തുണയ്പുതാക�മ’ എന്നുള്ള �ശ്ലാകവും ഈ വ്യാ

ഖ്യാനത്തിലും കാണുന്നു. ഒടുവിൽ “ഇതി പര�മശ്വരപ്രിയശി�ഷ്യണ ശങ്ക�രണ വി

രചി�ത ലഘുഭാസ്കരീയവ്യാഖ്യാ�ന ബാലശങ്കരനാമ്നി” എന്നു് ഓ�രാ അധ്യായാവ

സാനത്തിലും കുറിപ്പുണ്ടു്. ‘തുമ്പതിങ്ക�ളാടു’ എന്ന പദ്യം കഴിഞ്ഞു്

“ബാലാനാം ഭാസ്കരീയാർത്ഥം �തളിയുമ്മാറു �ചാല്ലുവാൻ

വാണിമാ�തങ്ങൾനാവി�ന്മൽ വിളയാടുക സാംപ്രതം

ഭാസ്കരാദീൻ വണങ്ങീട്ടു ഗുരുഞ്ചപര�മശ്വരം

�ചറു�താ�ട്ടഴുതുന്നുണ്ടു ഭാസ്കരീയത്തി�ല�പ്പാരുൾ”

എന്നീ പദ്യങ്ങൾ �ചർത്തിരിക്കുന്നു. പി�ന്ന “അവി�ട ഗണിതത്തിന്നു ഭാസ്കരീയമാ

കുന്നതന്ത്ര�ത്തചമയ്പാൻതുടങ്ങുന്നആചാര്യൻഅവിഘ്നപരിസമാപ്ത്യാദിപ്ര�യാജ

നസിദ്ധ്യർത്ഥമായിട്ടു് ഇഷ്ട�ദവതാനമസ്കാര�ത്ത �ചയ്യുന്നു” എന്ന പീഠിക�യാടുകൂ

ടി ഗ്രന്ഥം പു�രാഗമനം �ചയ്യുന്നു.

പഞ്ച�ബാധം ബാലശങ്കരം

പഞ്ച�ബാധാർത്ഥദർപ്പണം, പഞ്ച�ബാധം, ഗണിതസാരം ഇവ മൂന്നുംപഞ്ച�ബാ

ധ�ത്ത അടിസ്ഥാന�പ്പടുത്തിയുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളാണു്. ഗണിത സാരത്തിനു പഞ്ച

�ബാധഗണിതസാരം എന്നും �പരുണ്ടു്. പഞ്ച�ബാധവും ‘തുമ്പതിങ്ക�ളാടു’ എന്ന

പദ്യത്തിൽആരംഭിക്കുന്നു.
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“ബാലാനാം പഞ്ച�ബാധാർത്ഥം �തളിയുമ്മാറു �ചാല്ലുവാൻ

വാണിമാ�തങ്ങൾനാവി�ന്മൽ വിളയാടുക സർവ്വദാ.

ഭാസ്കരാദീൻ വണങ്ങീട്ടു ഗുരുഞ്ചപര�മശ്വരം

�ചറു�താ�ട്ടഴുതുന്നുണ്ടുപഞ്ച�ബാധക്രിയാക്രമം.”

എന്നിങ്ങ�നയുള്ള സരസ്വതീവന്ദനവും പ്രതിജ്ഞാവാക്യവും പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥത്തി

ലുണ്ടു്. പഞ്ച�ബാധാർത്ഥദർപ്പണത്തിൽ ‘തുമ്പതിങ്ക�ളാടു’ എന്നും, ‘ബാലാനാം

പഞ്ച�ബാധാർത്ഥം’ എന്നും മറ്റുമുള്ള പദ്യങ്ങൾക്കു�മൽ

“ശ്രീസൂര്യാദീൻ നമസ്കൃത്യ ഗുരുഞ്ചപര�മശ്വരം

ബാലായാ�സ്മ വിധാസ്യാമി പഞ്ച�ബാധാർത്ഥദർപ്പണം.

സർ�വഷാം �ജ്യാതിഷാമാദ്യം നമസ്കൃത്യ ദിവാകരം

ലഘൂകൃത്യ വിധാസ്യാമി വ്യതീപാതാദി�ബാധനം”

എന്നുമുള്ള പദ്യങ്ങളും കാണാവുന്നതാണു്. അയനചലനാദി ഗണിതത്തിലും ‘തുമ്പ

തിങ്ക�ളാടു’ എന്ന പദ്യം കാണുന്നു.

“�മഷാദൌ പക�ലറുന്നു; രാവന്നത്ര കുറഞ്ഞു�പാം;

തുലാദൌ രാത്രി�യറുന്നു; പകലന്നുകുറഞ്ഞു�പാം.”

എന്നസുപ്രസിദ്ധമായ �ശ്ലാകം ഗണിതസാരത്തിലുള്ളതാണു്.

ചന്ദ്രഗണിതക്രമം

“ഗജാനനം തഥാ വാണീം ഗുരുഞ്ചപര�മശ്വരം

ഭക്ത്യാ സംവന്ദ്യ സൂര്യാദീൻ ചന്ദ്രസ്യ ഗണിതക്രമം

ഭാഷയായിട്ടു വക്ഷ്യാമി ബാലാനാമറിവാനഹം”

എന്നു്ഈഗ്രന്ഥത്തിൽആചാര്യൻ പ്രതിജ്ഞ�ചയ്യുന്നു.

ഭാഷാസംഗ്രഹം

“തുമ്പയും തിങ്കളും ചൂടിന്റപ്പ�ന്റ മുൻപി�ല മകൻ

മമാനമുഖമുള്ളപ്പനക�ല�പ്പാക്കുകാപദഃ

വ�ക്ഷ്യ നമസ്കരിച്ചിട്ടു വിഖ്യാതം ഭൂതനാഥ�ന

ബാലാനാം �പാഴുതുംമാത്രം ഭാഷാസംഗ്രഹമിത്യഹം”

എന്നിങ്ങ�നയാണു്ഈഗ്രന്ഥംആരംഭിക്കുന്നതു്.

പ്രശ്നസാരം

എ�ന്നാരു കൃതി കണ്ടിട്ടുണ്ടു്. അതിൽസംസ്കൃത�ശ്ലാകങ്ങളും ഭാഷാഗദ്യവും ഉൾ�പ്പ

ടുന്നു. ആ�ക നാലധ്യായങ്ങൾ മാത്ര�മ കിട്ടീട്ടുള്ളു. അവയിൽആയുസ്സു്, വിവാഹം,

സന്തതിലാഭങ്ങൾ ഇവ�യപ്പറ്റി യഥാക്രമം പ്രതിപാദിക്കുന്നു. സംസ്കൃത�ശ്ലാക

ങ്ങൾപ്രാ�യണഉദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നതു് ഉഴുത്തിര വാരിയരു�ട വിവരണത്തിൽനിന്നാ

ണു്. ‘ഇതി ശങ്കരവിരചി�ത പ്രശ്നസാ�ര’ എ�ന്നാരു കുറിപ്പു ഗ്രന്ഥാവസാനത്തിൽ

കാൺമാനുമുണ്ടു്.

LINKS TO
CHAPTERS TOC 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32



�കരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 2 427

ജാതകക്രമം

ജാതക�മഴു�തണ്ടരീതി വിവരിക്കുന്നഒരുഗ്രന്ഥമാണു് ജാതകക്രമം. അതിൽപദ്യ

വും ഗദ്യവും ഇടകലർത്തീട്ടുണ്ടു്. ജാതകക്രമത്തിൽആദിത്യവന്ദനത്തിനു�മൽ

“ഗ�ണശ്വര�ന വന്ദി�ച്ചൻ ഗുരുഞ്ചപര�മശ്വരം

വാണിമാതി�നയും നത്വാ �ചാല്ലു�ന്നൻ ജാതകക്രമം”

എ�ന്നാരു�ശ്ലാകമുള്ളതിൽനിന്നുമഴമംഗലത്തുശങ്കരൻനമ്പൂരിത�ന്നയാണു്അതി

�ന്റ പ്ര�ണതാവു് എന്നു നിർണ്ണയിക്കാം.

“�ശ്ലാകം മുൻ�താട്ടു നാൾ പി�ന്ന രാശിയും നാമ�ധയവും

ആദിത്യാദിസ്ഫുടം സർവം ഭാഷയിൽക്കലിനാൾ പുനഃ

ഭാഷാവ്യാഴം തഥാ �കാല്ലം മാസത്തിൽ�ച്ചന്ന തീയതി

ആഴ്ച നാൾ പക്കവും രാശി രാശിയിൽ�ച്ചന്ന ഭാഗകൾ

ഷഡ്വർഗ്ഗം നാളി�ല നാഡി ചന്ദ്ര�വല പുനഃ ക്രിയ

അവസ്ഥപക്കം കരണം മൃഗം വൃക്ഷഞ്ചപക്ഷിയും

ഭൂതം ഗണം തഥാ �യാനി �ദവതാ രവി നി�ന്നടം

തൽഫലം നിത്യ�യാഗഞ്ച�വനാശികനാവാംശകം

ഭാഷാഗ്രഹസ്ഥിതിം വ�ക്ഷ്യ �യാഗഞ്ചാഷ്ടകവർഗ്ഗവും”

എന്നു് ആചാര്യൻ പ്രതിജ്ഞ �ചയ്യുന്നു. വരാഹമിഹിര�ന്റ �ഹാര�യ ഉപജീവിച്ചാ

ണു് ഗ്രന്ഥം രചിച്ചിരിക്കുന്നതു്.

ജാതകസാരം

ജാതകസാരം എന്ന �പരിലും നാലധ്യായത്തിൽ ഒരു ഗ്രന്ഥമുണ്ടു്. “ഇതി ശങ്കര

വിരചി�ത ജാതകസാ�ര” എന്നു് അതിലും ഗ്രന്ഥകാരകസൂചകമായ ഒരു വാചകം

കാണുന്നു.

കരണസാരക്രിയാക്രമം

�കളല്ലൂർ �ചാമാതിരിയു�ട ശിഷ്യനായ ഒരു�ദവജ്ഞ�ന്റകരണസാരംഎന്നകൃ

തി�യപ്പറ്റി ഇരുപ�ത്താന്നാമധ്യായത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട�ല്ലാ. ആ ഗ്രന്ഥത്തി

�ന്റ ഒരു സം�ക്ഷപമാണു് കരണസാരക്രിയാ ക്രമം. അതിനു കരണസാരം ഭാഷ

�യന്നും �പരുണ്ടു്.

“ഭാസ്കരാദീൻ വണങ്ങീട്ടു ഗുരും സ്കന്ദം മ�ഹശ്വരം

ചുരുക്കീ�ട്ടഴുതു�ന്നൻ ക-രണസാരക്രിയാക്രമം”

എന്നതാണു് അതി�ല വന്ദന�ശ്ലാകം. ഒടുവിൽ

“വ്യാഖ്യാ�മതാം മന്ദ�ബാധാർത്ഥമസ്യാഃ

പൂർ�വരുക്താം �ഗാളവിദ്ഭിർവിദ�ഗ്ദ്ധഃ

ഏതാം �ഗാളാ�ലാക�ന ദർപ്പണാഭാം

സുവ്യക്താർത്ഥാമാലിഖം ശങ്ക�രാഹം”

എ�ന്നാരു പ്ര�ണതൃവ്യഞ്ജകമായ �ശ്ലാകവും കാൺമാനുണ്ടു്.
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ശങ്കരൻനമ്പൂരി�യ�പ്പാ�ല പ്രാമാണികനും പണ്ഡിതമൂർദ്ധന്യനുമായ ഒരു

�ദവജ്ഞൻത�ന്റ �ജ്യാതിഷകൃതിക�ളല്ലാം ഭാഷയി�ലഴുതാ�മന്നു�വച്ചതു തല

ക്കുളത്തു ഭട്ടതിരി, ആലത്തൂർ പര�മശ്വരൻനമ്പൂരി മുതലായ പൂർവസൂരികളു�ട ഗ്ര

ന്ഥങ്ങൾ സംസ്കൃതാനഭിജ്ഞന്മാരും �ജ്യാതിശ്ശാസ്ത്രജിജ്ഞാസുക്കളുമായ �കരള

ത്തി�ല സാമാന്യജനങ്ങൾക്കു് അനഭിഗമ്യങ്ങളാകയാൽ അക്കൂട്ടർക്കു പ്ര�യാജ

കീഭവിക്കണ�മന്നുള്ള സദു�ദ്ദശ�ത്ത പുരസ്കരിച്ചാ�ണന്നുള്ളതിനു സംശയമില്ല.

ആ ഉ�ദ്ദശ്യം പരിപൂർണ്ണമായി ഫലിച്ചിട്ടുമുണ്ടു്. മഴമംഗല�ത്താടു് അവർക്കുള്ള കട

പ്പാടു് അപരി�മയമാണു്. അ�ദ്ദഹം ഭാവി�യപ്പറ്റി ഗണിക്കുവാൻ അത്യന്തം വിദ

ഗ്ദ്ധനായിരുന്നുവ�ത്ര. ഒരിക്കൽ �ചങ്ങന്നൂർ ഇടമനപ്പണ്ടാരത്തി�ല ഇല്ലത്തിൽ

ഒരു �ചാറൂണടിയന്തിരമുണ്ടായിരുന്നു. മഴമംഗലം �പരുവനത്തുനിന്നു വാഴമാ�വ

ലി�യ കാണാൻ �ചന്ന�പ്പാൾ അ�ദ്ദഹം ഇടമനയില്ലത്തിൽ ആ അന്നപ്രാശനം

സംബന്ധിച്ചു ബദ്ധ�പ്പട്ടു�കാണ്ടിരിക്കയായിരുന്നു എന്നറിഞ്ഞു. ചില �പാറ്റിമാർ

അ�ങ്ങാട്ടുക്ഷണിച്ച�പ്പാൾഅന്നു് അന്നപ്രാശനമുണ്ടാവി�ല്ലന്നു മഴമംഗലം പ്രവച

നം�ചയ്കയും വാസ്തവത്തിൽ മുഹൂർത്തമടുത്ത�പ്പാൾ കുളിപ്പിച്ചു�കാണ്ടുവന്ന കുഞ്ഞു

�ക�തറ്റി നടുമുറ്റത്തുള്ളകൽത്തളത്തിൽ വീണുതൽക്ഷണംത�ന്നസിദ്ധിക്കൂടുക

യാൽ അടിയന്തിരം മുടങ്ങുകയും �ചയ്തു. അനന്തരം വാഴമാ�വലി മഴമംഗല�ത്ത

വിളിച്ചു് ഇടമനമഠത്തി�ലക്കു�കാണ്ടു�പാകുകയുംഅവി�ട വിലപിച്ചു�കാണ്ടിരുന്ന

പണ്ടാരത്തി�ലക്കു് അടുത്ത �കാല്ലത്തിൽ ഒരു ഉണ്ണി ഉണ്ടാകു�മന്നു പറഞ്ഞു് ആ

കാർത്താന്തികൻ അ�ദ്ദഹ�ത്ത സമാധാന�പ്പടുത്തുകയും �ചയ്തു. ആ ജാതകം

അ�പ്പാൾത്ത�ന്ന ഗണി�ച്ചഴുതി�ക്കാടുത്തു; ഭാവി അതനുസരിച്ചുത�ന്ന ദൃഷ്ടമാകു

കയും �ചയ്തു. ഇതുംഅ�ദ്ദഹ�ത്തപ്പറ്റി പ്രചുരപ്രചാരങ്ങളായുള്ളപലഐതിഹ്യങ്ങ

ളിൽ ഒന്നാണു്.

ഈഞ്ചക്കഴ്വാ മാധവൻനമ്പൂരി

‘പ്രശ്നസാരം’ എന്നു പ്രസിദ്ധമായ ഒരു �ജ്യാതിഷഗ്രന്ഥമുണ്ടു്. അതു പതിനാറധ്യാ

യങ്ങളിൽ ഭാഷാ�ശ്ലാകങ്ങ�ള�ക്കാണ്ടു നിബന്ധിക്ക�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു.

ഗ്രന്ഥകാരനും കാല�ദശങ്ങളും

താ�ഴ ഉദ്ധരിക്കുന്ന പദ്യങ്ങളിൽ നിന്നു പ്രശ്നസാരത്തി�ന്റ നിർമ്മാതാവു വടക്കൻ

തിരുവിതാംകൂറിൽ മൂവാറ്റുപുഴത്താലൂക്കിൽ�പ്പട്ട രാമമംഗലത്തു് ഈഞ്ചക്കഴ്വാ ഇല്ല

�ത്ത മാധവൻനമ്പൂരിയാ�ണന്നുവ്യക്തമാകുന്നു.

“മാധവീയമിതു ഭാഷഭൂഷണം

മാധ�വന രചിതം മ�നാഹരം

മന്നിലില്ലയിതു പദ്യഭാഷയായ്

മുന്നി�ലന്നതറി�യണ�മവരും.”

“പ്രശ്നം വയ്ക്കും �ജ്യാതിഷാണാം തമുക്കു-

�ത്താ�ക്കക്കണ്ടിട്ടായതിൽ�ച്ചാന്നവണ്ണം

ഈഞ്ചക്കഴ്വാ മാധവൻ പദ്യമാക്കി-

ബ്ഭാഷാപ്രശ്നം �ചാന്നതീവണ്ണമ�ല്ലാ.”

“തങ്ങൾതങ്ങളു�ട �ദശത്തിങ്കൽ മാനം വ�രണ്ടുകിൽ

വിഷുവച്ഛായ വച്ചിട്ടു വ്യംഗുലങ്ങളതാക്കണം.
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രാമമംഗല�ദശത്തുസു�നത്രം �പരതായതു്

ഇലിയും തീയതീം�പാ�ല മുടക്കീട്ടതു വയ്ക്കണം.”

രാമമംഗലത്തു�ക്ഷത്രത്തിൽഇന്നുംനിലനിന്നു�പാരുന്നവാരപ്പതിവുകളിൽഈഞ്ച

ക്കഴ്വാ ഇല്ലംവകയായും ചില പതിവുകൾ ഉ�ണ്ടന്നറിയുന്നു.

“എഴുനൂ�റ്റാരുപ�ത്തട്ടാമതു �കാല്ലമതായ നാൾ

വരുന്ന വിഷുവത്ഭാവതത്വം കല്യബ്ദമായതു്.”

എന്ന �ശ്ലാകം പ്രസ്തുതകൃതിയു�ട രചന �കാല്ലം 718-ആണ്ടിടയ്ക്കാ�ണന്നുള്ളതിനു

ഗമകമാകുന്നു.

ഗ്രന്ഥത്തി�ന്റസ്വരൂപം

ഇദംപ്രഥമമായി ഭാഷാപദ്യങ്ങളിൽ വിരചിതമായ �ജ്യാതിഷഗ്രന്ഥം പ്രശ്നസാരമാ

�ണന്നു കവി പറയുന്നതു ശരിയല്ല. താമരനല്ലൂർഭാഷയും മറ്റും ഇതിനു വള�ര മുമ്പു

ള്ളതാണ�ല്ലാ. അ�ദ്ദഹത്തിനുസംസ്കൃതത്തിൽവലിയപാണ്ഡിത്യ�മാകവിതയിൽ

പറയത്തക്ക വാസന�യാ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. (തമുക്കുത്തു്) തമിഴ്ക്കുത്തു്, അതായതു

തമിഴി�ല �ജ്യാതിഷഗ്രന്ഥങ്ങ�ളയാണു് താൻ ഉപജീവിക്കുന്ന�തന്നുഗ്രന്ഥകാരൻ

പറയുന്നു�ണ്ടങ്കിലും വരാഹ�ഹാരയിലും അ�ദ്ദഹം നിഷ്ണാതനായിരുന്നു എന്നുള്ള

തിനു പര്യാപ്തമായ ലക്ഷ്യമുണ്ടു്. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ഗുരുനാഥൻ �ഗാവിന്ദമംഗലത്തു

നമ്പിയായിരുന്നുഎന്നു്

“�ഹാരാർത്ഥമായതുപ�ദശ�മനിക്കു തന്നു

�ഗാവിന്ദമംഗലമതായതു നമ്പിത�ന്ന”

എന്നപദ്യത്തിൽപറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. �വ�റയുംത�ന്റസമകാലികന്മാരായ �ജ്യാതിർവി

ത്തുക�ളഅ�ദ്ദഹം സ്മരിക്കുന്നുണ്ടു്.

“സാരങ്ങളായതിതു സംഗ്രഹമായ്പറഞ്ഞാൽ

സ�ന്താഷ�മാ വരുവ�തന്നിഹസജ്ജനാനാം

എന്നുള്ളശങ്ക മമ �പാക്കിയിതാദരിപ്പാൻ

വ�ന്ദ വിദഗ്ദ്ധതരവിപ്രവരാന�ശഷാൻ,

“ആളായതാദരവിലാദിയിലത്തിമറ്റം

�ലാ�കാത്തരൻ പുനരതിന്നിഹ �കളനല്ലൂർ

ആഭാസരല്ലറിവതുള്ളവരാദരിപ്പാൻ

�പാരും പ്രസിദ്ധി�പരി�കാള്ളവരുണ്ട�നകം.

മാ�വലി വാക്കാടഥ പള്ളിമറ്റം

�മ�ച്ചരി �കായിക്കരയും വി�ശഷാൽ

അനുഗ്രഹിക്കങ്ങുതന്നപ്പുറം താൻ

വരപ്പുറം �വദവിദ�ങ്ങനിക്കു്”

എന്നീ പദ്യങ്ങൾ പരി�ശാധിക്കുക. ഈ കൂട്ടത്തിൽ ‘�കളനല്ലൂർ’ സാക്ഷാൽ �കള

നല്ലൂർ �ചാമാതിരിത�ന്ന, ‘മാ�വലി’ വാഴമാ�വലി പര�മശ്വരൻ�പാറ്റിയുമാ�ണന്നു

പറ�യണ്ടതില്ല�ല്ലാ. ‘അത്തിമറ്റം’ മുതൽ�പ�രപ്പറ്റി യാ�താരറിവുമില്ല. ലഗ്നായ

നം, ആയുഃപ്രശ്നം, ബാധാ�ദ്രാഹം, �രാഗ�യാഗം, ബാധയും �ദ്രാഹവും മൃത്യുവും,
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�വളിപ്രശ്നം, ഗർഭപ്രശ്നം, സന്തതിപ്രശ്നം, നഷ്ടജാതകം, നഷ്ടപ്രശ്നം, രാശിസ്വരൂപ

വും ഷഡ്വർഗ്ഗവും, ഗ്രഹസ്വരൂപവും വീര്യവും, സൂക്ഷ്മഗ്രാഹ്യാദ്യാനയനം ഇവയാണു്

ഗ്രന്ഥത്തി�ല വിഷയങ്ങൾ. ഗ്രന്ഥകാരനു ഫലഭാഗത്തിനുള്ള പരിനിഷ്ഠിതമായ

ജ്ഞാനം എവി�ടയും കാണുന്നു. ഗുരൂപ�ദശസിദ്ധങ്ങളായ അ�നകം ശാസ്ത്രീയ

രഹസ്യങ്ങ�ളയും അവിടവി�ട അന്തർഭവിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഒടുവിൽ

സത്യാസത്യം സമ്പ്രദാ�യഷു �ചാദി-

ച്ചൂനാധിക്യം �വരറുത്തിപ്രകാരം

നിത്യം �ചാല്ലീ�ടണ�മ ശിഷ്യ�ര! �ക-

�ള�ന്നക്കൂ�ടക്കാട്ടിലാക്കീ�ടാലാ�യ.”

എന്നഫലിതമയമായ പദ്യ�ത്താടുകൂടി പ്രശ്നസാരം സമാപ്തമാകുന്നു.

ദൃക്കരണം

ദൃക്കരണം എന്നതു ദൃക്സമ്പ്രദായമനുസരിച്ചുള്ള ഗണിതത്തി�ന്റ രീതിക�ള പ്രതി

പാദിക്കുന്ന ഒരു സ്വതന്ത്രഗ്രന്ഥാകുന്നു. പ്ര�ണതാവു് ആ�രന്നറിയുന്നി�ല്ലങ്കിലും

“�കാളം�ബ ബർഹിസൂനൌ” എ�ന്നാരു വാക്യം ഗ്രന്ഥാരംഭത്തിൽ കാണുന്നതു

�കാണ്ടു് അതി�ന്റ നിർമ്മിതി �കാല്ലം 783-ആണ്ടാ�ണന്നു നിർണ്ണയിക്കാവുന്നതാ

ണു്. ആ�ക പത്തു പരി�ച്ഛദങ്ങൾ ഉൾ�ക്കാള്ളുന്ന പ്രസ്തുത കൃതി ആദ്യന്തം പദ്യ

മയമാണു്. പദ്യരചനയിൽ അങ്ങിങ്ങു പല അഭംഗികളുമു�ണ്ടങ്കിലും ശാസ്ത്രദൃഷ്ട്യാ

ഗ്രന്ഥം വിശിഷ്ടമാകുന്നു. താ�ഴക്കാണുന്നതു് ആദ്യ�ത്ത രണ്ടു �ശ്ലാകങ്ങളാണു്:

“വ�ന്ദ സർവജനാശ്രയം ഗ്രഹപതിം �ത്ര�ലാക്യദീപം വിഭും

വി�ഘ്നശശ്ചസരസ്വതീം ഗുരുജനം വ്യാസഞ്ചനന്ദാത്മജം

ബാലാനാം ഗണിതപ്രകാരമറിവാൻ �ചാല്ലുന്നുഞാൻ ഭാഷയായ്

ദൃക്തുല്യം കരണം യുഗാദിവിധിനാ താൽപര്യമാത്രന്ന്വിദം.

�കാല്ലത്തിൽത്തരളാംഗനാഢ്യമതുതാൻ കല്യബ്ദമാകുന്നതും;

രാജ്യം�കാണ്ടു �പരുക്കിയാലതിലിടൂ �ചത്രാദി �പാംമാസവും;

�വ�റ വച്ചു യുഗാധിമാസമിതയാം �നത്രാംബു�ഗാളാംശ�കർ-

ഹത്വാജ്ഞാനനനാദിദർപ്പണമതാം സൌരസ്യ മാ�സർഹ�രൽ.

അവസാനത്തി�ല ചില �ശ്ലാകങ്ങൾകൂടി കുറിക്കുന്നു:

“ആരാലുമങ്ങു ഗണിതക്രമ�മാർത്തുകണ്ടാൽ

�ന�രാടു സൂക്ഷ്മമറിവാൻ വശമല്ല ഭൂമൌ

സൂര്യാബ്ജസംഭവരുമപ്പുലഹൻ വസിഷ്ഠൻ

�രാ�മശ�നന്നിവർകൾ തീർത്തതുമഞ്ചുമാർഗ്ഗം

സിദ്ധാന്തമഞ്ചുമുടനഞ്ചു മതം ഗണിപ്പാ-

ന�ഞ്ചടവും ദിവിചരന്നധിവാസമു�ണ്ടാ?

പഞ്ചക്രിയാവിധിക�ളാത്തുവരാ�ത കാൺകിൽ-

പ്പഞ്ചത്വമാർന്ന ഗണിതാഗമ�മന്ന�വഹി.

അന്നന്നുകണ്ടറികയങ്ങു ഖഗാൻ ഖമ�ധ്യ

�യാഗങ്ങൾ പാടുതുടരുന്നതുദിപ്പു�മണ്ണൂ

ഒത്തിട്ടുകാണുമുപരാഗവുമപ്രകാരം
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കല്പിച്ചു�കാണ്ടു ഭുവി സൂക്ഷ്മതരസ്ഫുടങ്ങൾ.”

കണക്കുസംബന്ധിച്ച മണിപ്രവാളകൃതികൾ, കണക്കതികാരം

�കരളത്തിൽ പണ്ടുപ�ണ്ട കണക്കതികാരം എ�ന്നാരു ദ്രാവിഡപദ്യകൃതി പ്രചരി

ച്ചിരുന്നു. ആധുനികസമ്പ്രദായത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസത്തി�ന്റ ആവിർഭാവത്തിനു

മുൻപു് തമിഴുവഴിയ്ക്കായിരുന്നു പ്രാ�യണ ജനങ്ങൾ കണക്കു പഠിച്ചുവന്നിരുന്നതു്.

തിരുവിതാംകൂറിലും �കാച്ചിയിലും സർക്കാർ കണക്കുവകുപ്പിൽ തമിഴ�ര അക്കാ

ലത്തു ധാരാളമായി നിയമിച്ചുവന്നിരുന്നു. �കാല്ലം 992-ആണ്ടു ഇടവം 19-ആംനു
തിരുവിതാംകൂറിൽഗൌരീപാർവതീബായി മഹാറാണി ‘എഴുത്തുംകണക്കും’ പഠിപ്പി

ക്കുവാൻ പള്ളിക്കൂടങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ച�പ്പാൾ “മലയാൺമ അക്ഷരവും വില്പത്തിയും

�ജ്യാതിഷവും വശം ഒള്ളതിൽ ഒരാളി�നയും” “തമിഴും കണക്കും വശമുള്ളതിൽ

ഒരാളി�നയും” ആണു് അവയിൽ വാധ്യാന്മാരായി നിയമിച്ചതു്. കണക്കതികാരം

താ�ഴക്കാണുന്നപാ�ട്ടാടുകൂടി ആരംഭിക്കുന്നു:

“പണക്കരിനാകമീടും പടർച�ടച്ചിവനു�പാലും

പിണക്കരുതാത �ചല്ലം �പരുമ �ചർ�ന്നാളി വിളങ്കും.

കണക്കതികാര�മന്നും കവി�ത കറ്റിയമ്പുവാനായ്

തു�ണക്കനൽക്കരിമുക�ത്താൻ തുയർ�കട�ത്തളിന്തുവ�ന്ത”

കണക്കുസാരം

കണക്കുസാരം കണക്കുശാസ്ത്ര�ത്തപ്പറ്റി സവിസ്തരമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഒരു

മണിപ്രവാള കൃതിയാകുന്നു. ഗ്രന്ഥകാരൻ അജ്ഞാതനാമാവാണു്. കാലം എട്ടാം

ശതക�മാ ഒൻപതാംശതക�മാ ആയി വരാം. ഗ്രന്ഥം ഇങ്ങ�ന ഉപക്രമിക്കുന്നു:

“ബാ�ലന്ദു�ശഖരസുതം ഗണനാഥ�മറ്റം

വന്ദിച്ചു വാണി�യ വണങ്ങി ഹരിം ഗുരും ച,

നാനാമുനീൻ �താഴുതു�കാണ്ടു കണക്കുസാരം

�ന�ര ചമയ്പതിനു സാംപ്രതമാര�ഭ ഞാൻ.

ലീലാവതീമപി കണക്കതികാരവും ക-

�ണ്ട�ന്നാടു മൽഗുരു പറഞ്ഞതു�മാർത്തു�കാണ്ടു

ബാലപ്ര�ബാധകരണായ മണിപ്രവാ�ള-

രുക്തം മയാല്പഹൃദ�യന കണക്കുസാരം.”

ലീലാവതിയും കണക്കതികാരവും �നാക്കിയാണു് കണക്കുസാരം രചിച്ച�തന്നു

രണ്ടാമ�ത്ത �ശ്ലാകത്തിൽനിന്നു വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട�ല്ലാ. താൻ സ്പർശിക്കുവാൻ

�പാകുന്നവിഷയങ്ങ�ള�തല്ലാ�മന്നുപ്ര�ണതാവുതാ�ഴക്കാണുന്ന�ശ്ലാകങ്ങളിൽ

പ്രസ്താവിക്കുന്നു:

“ഒന്നി�ന്റ കീഴു �മലുമിടങ്ങഴി കാതം കഴഞ്ചുകാലുമതഃ

�ത്രരാശികവും �പാന്നും മരവും �പാരി�നല്ലളക്കുകിളപടവും

സങ്കലനാദികളുഭയം മിച്ചാരം പി�ന്ന വട്ടവും വിട്ടം 1

1 വിട്ടം=വട്ടത്തി�ന്റ കുറുങ്ങളവു്.
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വില്ലും ഞാണും നിലവും വി�ലാമമങ്ങിഷ്ടകർമ്മമായവയും

കൂട്ടുക കളക ഗുണിക്കഹരിക്ക തഥാ വർഗ്ഗമങ്ങു മൂലിക്ക

ഘനിക്കഘനമൂലവുമി�ച്ചാന്നവ പരകർമ്മ�മാ�ട്ടാടുക്കത്തു്”

�ശ്ലാകങ്ങൾക്കു ഗദ്യത്തിൽ വ്യാഖ്യാനമുണ്ടു്. അതും ഗ്രന്ഥകാര�ന്റതുത�ന്ന. രണ്ടു

�ശ്ലാകങ്ങൾകൂടി �ചർക്കാം:

കാലപരിമാണം:

“മാസവുമാണ്ടീവണ്ണം �കാ�ണ്ടാരു നൂറ്റാണ്ടു �ചന്നകാലത്തു്

വിധിയനുമുണ്ടാം പ്രളയം പറയുന്നൂ മുനികളിങ്ങ�ന പലരും.”

�നൽക്കണക്കു്:

“�നല്ല�ങ്ങാട്ടരി�യ�റയുള്ളതു �കാടുത്താലക്കടം വീടുവാ-

നി�ങ്ങാട്ടങ്ങു തരുന്ന�താട്ടരി കുറഞ്ഞീടുന്ന�തന്നാകി�ലാ

ഏ�റത്തണ്ഡുലമുള്ള �നല്ലു ഗുണി; മ�റ്റത്തണ്ഡുലത്താൽ ന�ട-

മുന്നം തങ്ങളി�ലത്തിയാൽക്കിഴി; തഥാ മ�റ്റതു മു�ന്നതിനാൽ.”

ഇതിന്നു�പാരുൾ: –അരി�യ�റ�പ്പാരുന്ന�നല്ലാൽഒരുത്തൻ�കാണ്ടു�പായാൽ

അക്കടം വീടുവാൻ തരുന്ന �നല്ലു് അരി കുറ�യ�പ്പാരുന്നതാകിൽഅരി�യ�റ�പ്പാ

രുന്ന �നല്ലി�ന്റ സംഖ്യ�യപ്പറഞ്ഞസംഖ്യ�കാണ്ടു ഗുണിച്ചാൽ ഹാരകമാകുന്നതു്.

പി�ന്ന മ�റ്റ സംഖ്യകൾ മൂന്നും തങ്ങളിൽ �പരുക്കി ഹാരകം �കാണ്ടു കിഴിച്ചാൽ

ത�രണ്ടുന്ന �നല്ലി�ന്റ സംഖ്യ വരും.”

മ�റ്റാരു കണക്കുശാസ്ത്രം

മ�റ്റാരുകണക്കുശാസ്ത്രവും കാൺമാനുണ്ടു്. അതിൽനിന്നുചില �ശ്ലാകങ്ങൾതാ�ഴ

�ചർക്കുന്നു:

“ഒന്നിൽ നാ�ലാന്നു�പാൽ കാലു കാലില�ഞ്ചാന്നുമാവതാം;

മാവു �നർപാതിയരമാ അരമാർദ്ധന്തുകാണിയാം;

കാണ്യർദ്ധം�പാലരക്കാണി തദർദ്ധം മുന്ത്രികാ ഭ�വൽ;

മുന്ത്രികായാശ്ചതുർഭാഗം കീഴുകാ�ലന്നു �പരതു്;

കീഴരക്കാണി തൽപാതി തൽപാതീ കീഴുമുന്ത്രികാ;

കീഴുമുന്ത്രിക�യപ്പി�ന്നയിരുപ�ത്താന്നുകൂറിടൂ;

എന്നാൽ വരുന്നതാമിമ്മി, യിമ്മി�യ�ഴാന്നു�പാലണു.”

ഇതു് അളവുകണക്കാണു്. നീളത്തി�ന്റ കണക്കുതാ�ഴക്കുറിക്കുന്നു:

“എ�ള്ളട്ടി�ന്റ കന�മാരു �നല്ലിടയാം, �താര�യന്നു �പരതിനു്;

�താരയ�തട്ടിനു വിരലാം; വിരലതു മൂ�വട്ടിനാൽ മുഴ�ക്കാലാം;

മുഴ�കാൽ നാലതു ദണ്ഡാമതു രണ്ടായിരമളന്നു കൂവീടാം;

കൂവീടു നാലു �യാജന: �ചാല്ലീടാം കാത�മന്നുമതുത�ന്ന.”

കണക്കു�ചാദ്യം

കണക്കു സംബന്ധിച്ച ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ രസകരങ്ങളായ ചില �ചാദ്യങ്ങൾ അട

ങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഗ്രന്ഥംസമഗ്രമായി കണ്ടിട്ടില്ല. ഏഴാം ശതകത്തി�ലാഎട്ടാം ശത

കത്തി�ലാ രചിച്ചതു�പാ�ല �താന്നുന്നു. കണക്കു�ചാദ്യം വാസ്തവത്തിൽഒരുമണി
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പ്രവാളകൃതിയല്ല: ഭാഷാകൃതിയാണു്; എങ്കിലും സൌകര്യത്തിനു�വണ്ടി ഇതി�നയും

ഇവി�ട പരാമർശിക്കാ�മന്നു�ദ്ദശിക്കുന്നു. രണ്ടു പാട്ടുകൾ പകർത്തിക്കാണിക്കാം:

“പത്തുമാറുവയസ്സതു�ള്ളാരു മങ്കതന്നുടൽ പുൽകുവാൻ

പത്തു�മാൻപതു�മട്ടുമഞ്ചു പണം �കാടുക്കണ�മങ്കി�ലാ

പത്തുമഞ്ചു�മാരഞ്ചു�മവമതുള്ള മങ്ക�യ �വണ്ടുകിൽ

പത്തി�യാടു കണക്കി�നത്തിര കാണമുണ്ടുകണക്ക�ര?”

“മങ്കതൻ മാല �പാട്ടി മന്നിൽ മൂ�ന്നാൻറു വിണ്ണു

അംകുടൻ തല്പത്തി�ന്മൽ പി�ന്നയ�ഞ്ചാൻറു വിണ്ണു

കന്നിതൻ കയ്യിലാ�റാൻറ . . . . . . . . .
പ�ത്താൻറു ചര�ട്ടലാനാൽപ്പണി2യിതിൻ കണക്കു �ചാല്ക.”
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30
തുഞ്ച�ത്തഴുത്തച്ഛൻ

“സാനന്ദരൂപം സകലപ്ര�ബാധ-

മാനന്ദദാനാമൃതപാരിജാതം

മനുഷ്യപ�ത്മഷു രവിസ്വരൂപം

പ്രണൌമി തുഞ്ച�ത്തഴുമാര്യപാദം.”

തുഞ്ചൻപറമ്പു്

മലബാർജില്ലയിൽപണ്ട�ത്ത�വട്ടത്തുനാട്ടി�ന്റ മധ്യഭാഗമായ �പാന്നാനിത്താലൂ

ക്കു തൃക്കണ്ടിയൂരംശത്തിൽ കീർത്തി�പ്പട്ട തൃക്കണ്ടിയൂർ ശിവ�ക്ഷത്രത്തിനു് അല്പം

പടിഞ്ഞാറു മാറി തിരൂർ തീവണ്ടി�സ്റ്റഷനിൽനിന്നു് ഏക�ദശം ഒരു �മൽ �ത

ക്കുപടിഞ്ഞാറായി �പാന്നാനിപ്പുഴയു�ട തീരത്തിൽ ‘തുഞ്ചൻപറമ്പു് ’ എന്ന പാവ

നനാമത്താൽ സുവിദിതമായ ഒരുസ്ഥലം ഇന്നും കാൺമാനുണ്ടു്. ആ പറമ്പിലാ

ണു് ഭാഷാസാഹിത്യത്തി�ന്റ പലതരത്തിലുള്ള അഭ്യുദയങ്ങൾക്കു �ഹതുഭൂതനായ

തുഞ്ചത്തു ഗുരുനാഥൻ ജനിച്ചതു്. വള�രക്കാല�ത്തക്കു് അവി�ട ഒരു പുരത്തറ�യ

ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു. അതിൽ ക്ര�മണ ഒരു ഓലപ്പുര ഭക്തന്മാർ ഉണ്ടാക്കുകയും നവ

രാത്രികാലത്തും മറ്റും അവി�ട വിളക്കു�വച്ചു് ആരാധന നടത്തുകയും �ചയ്തുവന്നിരു

ന്നു. ഈയിടയ്ക്കു് അതു് ഒരു ഓടു�മഞ്ഞ �ചറിയ ഗുരുമഠമായി വികസിച്ചിട്ടുണ്ടു്. പറ

മ്പിനു കിഴക്കുപടിഞ്ഞാറു് പതിന്നാലു ദണ്ഡു�ദർഘ്യവും �തക്കുവടക്കു് ഏഴു ദണ്ഡു

വിസ്താരവും ഉണ്ടു്. ഗുരുമഠത്തിനു സമീപമായി ഒരു കുളവും കിണറുമുള്ളതിൽ കി

ണറ്റി�ല �വള്ളം ഒരിക്കലും വറ്റാറില്ല. കുളത്തിനു സമീപമായി നില്ക്കുന്ന കാഞ്ഞി

രത്തി�ന്റ ചുവട്ടിലിരുന്നു എഴുത്തച്ഛൻ നാമജപം �ചയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണു്

ഐതിഹ്യം. ഏതായാലുംആസ്ഥാനത്തുഇ�പ്പാൾ വിളക്കുവയ്ക്കാറുണ്ടു്. തുഞ്ചൻപറ

മ്പി�ല മണ്ണു്സ്വല്പം ചുവന്നനിറത്തിലുള്ളതാണു്. ഇന്നുംസമീപസ്ഥന്മാർ കുട്ടിക�ള

എഴത്തിനിരുത്തു�മ്പാൾആമണ്ണു�കാണ്ടു�പായിആദ്യമായി എഴുതിക്കുന്നപതിവു

ണ്ടു്. വിജയദശമിക്കു പരിസരവാസികൾ അവി�ട വന്നു വിദ്യാരംഭം നടത്താറുണ്ടു്.

ഇതിൽനി�ന്നല്ലാംആസ്ഥലത്തിനു് അഭംഗുരുമായഏ�താ ഒരു�വശിഷ്ട്യമു�ണ്ട

ന്നുസിദ്ധിക്കുന്നു. അതു മഹാത്മാവായ എഴുത്തച്ഛ�ന്റ അവതാരം ഒന്നു�കാണ്ടുമാ

ത്രം അതിനു സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളതാ�ണന്നുള്ളതി�നപ്പറ്റി സംശയി�ക്കണ്ടതില്ല. പറമ്പി

�ന്റ �പരുംആ വസ്തുതപ്രഖ്യാപനം �ചയ്യുന്നുണ്ട�ല്ലാ.
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ജാതി

എഴുത്തച്ഛൻ നായർസമുദായത്തിലാണു് ജനിച്ചതു്. അധ്യാത്മരാമായണത്തി�ന്റ

ആരംഭത്തിൽ “പാദ�സവകനായ ഭക്തനാം ദാസൻ ബ്രഹ്മപാദജനജ്ഞാനിനാ

മാദ്യനായു�ള്ളാരു ഞാൻ” എന്നു് അ�ദ്ദഹംത�ന്ന ആ പരമാർത്ഥം ത�ന്റ വി

നീതമായ �ശലിയിൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ടു്. ഗുരുനാഥൻ ചക്കാലനായർവർഗ്ഗ

ത്തിൽ�പ്പട്ട ഒരാളായിരുന്നു എന്നാണു് ഐതിഹ്യം. �ചമ്പക�ശ്ശരി രാജാവി�ന്റ

ആശ്രിതനായിഅമ്പലപ്പുഴയിൽതാമസിച്ചു് അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റപ്രീതിക്കുപാത്രമായി

എഴുത്തച്ഛൻആതമ്പുരാ�ന്റസാഹായ്യ�ത്താടുകൂടി �ചമ്പക�ശ്ശരി മുതൽ വട�ക്കാ

ട്ടുള്ള ചക്കുകൾ പറിപ്പിച്ചുകളഞ്ഞു എന്നു ചിലർ പറയുന്ന കഥ എനിക്കു് ഏറ്റവും

അവിശ്വസനീയമായി �താന്നുന്നു. അക്കാലത്തു ജാതികളു�ട ഉച്ചനീചത്വ�ത്തപ്പറ്റി

ആർക്കും പരിഗണനയുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നും ത�ന്റ ജാതിക്കാരു�ട �താഴിൽ

നശിപ്പിക്കുവാൻ അ�ദ്ദഹം ഒരു�മ്പട്ടു എന്നു് പറയുന്നതിൽ അനുപപത്തിയു�ണ്ട

ന്നുംനാം ഇവി�ടഓർ�ക്കണ്ടതാണു്. ‘തുഞ്ച�ന്റചക്കിൽഎ�ന്തല്ലാംആടും’ എന്നു

ചില നമ്പൂരിമാർ പരിഹാസ�ശലിയിൽ �ചാദിക്കുകയും നാലുമാറും (നാലു �വദ

ങ്ങളുംആറു ശാസ്ത്രങ്ങളും) ആടു�മന്നു് അ�ദ്ദഹം അ�ത�ശലിയിൽ മറുപടി പറയു

കയും �ചയ്തിരിക്കാ�മന്നുവന്നാൽ�പ്പാലും അതു ശാന്താത്മാവായ അ�ദ്ദഹത്തിൽ

ജാത്യപകർഷ�ബാധവും തന്നിമിത്തമുള്ള ഹൃദയ�ക്ഷാഭവും അങ്കുരിപ്പിക്കുന്നതിനു്

ഒരിക്കലും പര്യാപ്തമാകുന്നതല്ല. �ക്ഷത്രപ്ര�വശമുള്ള വട്ടയ്ക്കാട്ടുനായർവർഗ്ഗത്തിൽ

�പ്പട്ട ഒരാളായിരുന്നു അ�ദ്ദഹ�മന്നു് അനുമാനിക്കുന്നതിൽ അപാകമില്ല. എഴു

ത്തച്ഛൻ �ക്ഷത്രങ്ങളിൽ �ചന്നു �ദവാരാധനം നടത്തിയിരുന്നു. മൂന്നാമ�ത്ത�യാ

മ�റ്റാ വയസ്സിൽത്ത�ന്ന അമ്പലങ്ങളിൽ നമ്പൂരിമാർ �വദം പിഴച്ചു�ചാല്ലുന്നതു

�കട്ടു് അ�ദ്ദഹം ‘കാടു്, കാടു് ’ എന്നു് ആ പ്രമാദ�ത്ത അവ�ഹളനം�ചയ്തു എന്നു

ള്ളഐതിഹ്യാംശവും അസംബന്ധം ത�ന്ന. ‘എഴുത്തച്ഛൻ’ എന്നുള്ള പദത്തിൽ

അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ജാതി�യപ്പറ്റി യാ�താരു സൂചനയുമി�ല്ലന്നു പറ�യണ്ടതില്ല�ല്ലാ.

‘നാട്ടാശാൻ’ എ�ന്നഅതിനു് അർത്ഥമുള്ളൂ. അതി�ന ഒരുസ്ഥാന�പ്പരായി മാത്രം

കരുതിയാൽ മതിയാകുന്നതാണു്.

പിതാവു്

എഴുത്തച്ഛ�ന്റപിതാവു് ഒരു മലയാളബ്രാഹ്മണ�നാപര�ദശബ്രാഹ്മണ�നാആയി

രിക്കണ�മന്നു ചിലർ പറയുന്നതിലും പാരമാർത്ഥ്യമു�ണ്ടന്നു �താന്നുന്നില്ല. �കര

ളത്തിൽ ഉത്തമകവികളായി ആ�രങ്കിലും ജനിച്ചാൽ അവരു�ട പിതൃത്വം ബ്രാഹ്മ

ണരിൽ ആ�രാപിക്കുന്നതും അ�ല്ലങ്കിൽ അവരു�ട വശ്യവചസ്ത്വത്തിനു കാരണം

�ദവതാഭജനമാ�ണന്നുതീർച്ച�പ്പടുത്തുന്നതുംഅന്ധവിശ്വാസത്തി�ന്റ ലക്ഷണമാ

ണു്. എഴുത്തച്ഛ�ന്റ ജനന�ത്തപ്പറ്റി പല ഐതിഹ്യങ്ങളുമുണ്ടു്. വട�ക്കമലയാള

ത്തുകാരനായ ഒരു നമ്പൂരി തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്നു മുറജപം കഴിഞ്ഞു വഞ്ചിവഴി

മടങ്ങി�പ്പാകുന്ന അവസരത്തിൽ തൃക്കണ്ടിയൂ�രത്തി�യന്നും അ�പ്പാൾ യാത്രയ്ക്കു്

അസമയമാകയാൽ അവി�ടയുള്ള ഒരു ചക്കാലനായർവീട്ടിൽ കയറിക്കിടന്നു

എന്നും അന്നു രാത്രി ആ വീട്ടി�ല ഒരു യുവതി അ�ദ്ദഹത്തിൽനിന്നു ഗർഭം ധരി

ക്കുവാനിടയായി എന്നും അങ്ങ�നയാണു് എഴുത്തച്ഛ�ന്റ ജനന�മന്നും ഒരു കൂട്ടർ

പറയുന്നു. അന്നു മുറജപമില്ലായിരുന്നുഎന്നുമാത്രമല്ല വഞ്ചിവഴിക്കുതിരുവനന്തപു

രത്തുനിന്നു തൃക്കണ്ടിയൂ�രത്തുവാൻ മാർഗ്ഗവുമില്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളതു�കാണ്ടു് ആ

LINKS TO
CHAPTERS TOC 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32



436 അദ്ധ്യായം 30. തുഞ്ച�ത്തഴുത്തച്ഛൻ

ഐതിഹ്യം �മൽ പ്രതിപാദിച്ചവിധത്തിലാ�ണങ്കിൽ അസംഭാവ്യമാ�ണന്നുള്ളതു

സിദ്ധമാണു്. മുറജപ�ത്തയും വഞ്ചി�യയുംപറ്റിയുള്ള പ്രസ്താവന പരിത്യജിച്ചാലും

വി�ശഷ�മാന്നുമില്ല. തൃക്കണ്ടിയൂർ, ആലത്തൂർഗ്രാമത്തി�ല ബ്രാഹ്മണ�ര�ക്കാണ്ടു

നിബിഡമായിരുന്ന ഒരു കാലമാണതു്. ആഗന്തുകനായ ഒരു നമ്പൂരിക്കു് ആതിഥ്യം

നല്കുവാൻ അവരിൽ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നു പറഞ്ഞാൽ അതു യുക്തിക്കു

നിരക്കുന്നതല്ല. എഴുത്തച്ഛൻ തൃക്കണ്ടിയൂർ �ക്ഷത്രത്തിൽ �വച്ചു നമ്പൂരിമാരു�ട

�വ�ദാച്ചാരണം ‘കാടുകാ�ട’ന്നധി�ക്ഷപിച്ച�പ്പാൾ അവർ കുപിതരായി ആ ശിശു

വിനു മലരും പഴവും ജപിച്ചു�കാടുത്തു മൂകത്വവും ബുദ്ധിമാന്ദ്യവും വരുത്തുകയുംഅതു

�കട്ടു പിതാവായ നമ്പൂരി അവയു�ട പരിഹാരത്തിനായി മദ്യം �ഭഷജരൂപത്തിൽ

�സവിപ്പിക്കുകയും �ചയ്തതായി പറയുന്നതു് അതിലും വിചിത്രമായിരിക്കുന്നു. ത�ന്റ

പുത്ര�ന മദ്യപാനം �ചയ്യിക്കത്തക്കഹൃദയദൌഷ്ട്യം യാ�താരു പിതാവിനും ഉണ്ടാ

കുന്നതല്ല. വാസ്തവത്തിൽ എഴുത്തച്ഛൻ മദ്യപനല്ലായിരുന്നു. മദ്യപാന�ത്തപ്പറ്റി

ആസൽഗുരു പലഅവസരങ്ങളിലും ഉപാലംഭനം �ചയ്തിട്ടുണ്ടു്:

“ഗുരുതല്പഗൻ വൃഷതല്പഗനാകും ദ്വിജൻ

ശരണാഗതഹന്താ മദ്യപനിവ�രല്ലാം

കരുതീടണംബ്രഹ്മഹന്താവി�നാക്കുമ�ല്ലാ” എന്നും

“ . . . . . . . . . സുരാപാനം

�ചയ്തീടുന്നവൻബ്രഹ്മഹത്യയുള്ളതു�പാ�ല

ജാതിഭ്രഷ്ടനുമായിപ്പാപിയായ് വരി�കന്നാൻ”

എന്നും മറ്റുമുള്ള മഹാഭാരതത്തി�ല പ്രസ്താവനകൾ �നാക്കുക. മദ്യപനായ ഒരാൾ

ക്കു് അ�ദ്ദഹത്തിനു് അന്യഥാ എ�ന്തല്ലാം സിദ്ധികൾ ഉ�ണ്ടങ്കിലും, ത�ന്റ ജീവിത

ത്തിൽഅന്ന�ത്തകാലാവസ്ഥയ്ക്കു് എഴുത്തച്ഛനു ലഭിച്ചസർവ്വാരാധ്യമായസ്ഥാനം

കരഗതമാകുമായിരുന്നില്ല. ഭാരതം കർണ്ണപർവത്തി�ന്റ ആരംഭത്തിൽ അ�ദ്ദഹം

പ്ര�യാഗിച്ചിട്ടുള്ള ‘സുഖപാന�മാദലഹരി’ എന്ന പദത്തി�ന്റ അർത്ഥം ശരിക്കു

മനസ്സിലാക്കുവാൻ ശക്തിയില്ലാത്ത അനന്തരകാലികന്മാരായ ഏ�താ ചില പാ

മരന്മാരു�ട കുസൃഷ്ടിയാണു് ഈഐതിഹ്യശകലം എന്നു സ�ധര്യം സമർത്ഥി

ക്കാവുന്നതാണു്. അ�ദ്ദഹത്തിനു ലഹരിയുണ്ടായിരുന്നു; എന്നാൽ അതു മഹർഷി

മാർക്കു�പാലും അസുലഭമായ ഹരിഭക്തിലഹരിയല്ലാ�ത മ�റ്റാന്നുമായിരുന്നില്ല.

എഴുത്തച്ഛ�ന്റ ജനന�ത്തപ്പറ്റിയുള്ള മ�റ്റാരു ഐതിഹ്യം മുമ്പു സൂചിപ്പിച്ചതി�ന്റ

പ്രകാരാന്തരമാണു്. അതിനു �വട്ടത്തുനാട്ടിൽ സാമാന്യം പ്രസിദ്ധിയുള്ളതായി

1082-�ല ‘രാമാനുജൻ’ മാസികയിൽ �രഖ�പ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു! ആകസ്മികമായി

ഒരു സായാഹ്നത്തിൽ പാന്ഥനായ ഒരു നമ്പൂരി തൃക്കണ്ടിയൂരിൽ �ചന്നു�ചർന്നു

തട്ടാരമ്പറത്തു് എന്ന മൂസ്സതി�ന്റ ഭവനത്തിൽ കിടന്നു. നല്ല ഒരു ജ്യൌതിഷികനായ

ആ നമ്പൂരി ഒരു വിശിഷ്ടമായ സന്താ�നാൽപാദനമുഹൂർത്തം സന്നിഹിതമായതാ

യിക്കണ്ടു് ശയ്യയിൽനി�ന്നഴു�ന്നറ്റു കൂ�ടക്കൂ�ട �ജ്യാതിർ�ഗ്ഗാളങ്ങ�ള നിരീക്ഷിക്കു

കയും വീണ്ടും സ്വസ്ഥാന�ത്തയ്ക്കു തിരിച്ചു �പാരികയും �ചയ്യുന്നതു് ആ ഭവനത്തി�ല

ദാസിയായ തുഞ്ച�ത്ത ഒരു നായർയുവതി കണ്ടു് അതി�ന്റ കാരണം �ചാദിക്കുക

യും വസ്തുത ഗ്രഹിച്ച�പ്പാൾ സന്താനലാഭം�കാണ്ടു ത�ന്ന അനുഗ്രഹിക്കണ�മന്നു്

അ�പക്ഷിക്കുകയുംനമ്പൂരിഅതിനു്അനുവദിക്കുകയുംതൽഫലമായിഎഴുത്തച്ഛൻ

ജനിക്കുകയും �ചയ്തുവ�ത്ര. പ്രസ്തുത കഥയിലും യുക്തിഭംഗമുണ്ടു്. ആ നമ്പൂരി വാസ്ത

വത്തിൽ �ജ്യൌതിഷികനായിരുന്നു എങ്കിൽ ത�ന്റ ഇല്ലം വിട്ടു് അത്ര വിശിഷ്ടമായ
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ഒരു ശുഭമുഹൂർത്തം പാഴാകത്തക്കവണ്ണം സഞ്ചാരത്തിനു് ഒരുങ്ങുന്നതല്ലായിരുന്നു.

മൂസ്സതി�ന്റഅനുവാദം കൂടാ�തഅവിട�ത്ത ദാസി�യാടു് അതിഥിയായഅ�ദ്ദഹം

അത്തരത്തി�ലല്ലാം കാട്ടിക്കൂട്ടിയിരിക്കും എന്നു വിചാരിക്കുന്നതും �ക്ഷാദക്ഷമമല്ല.

അതു�കാണ്ടു് ആ പുരാവൃത്തവും പരിത്യാജ്യമാകുന്നു. എഴുത്തച്ഛ�ന്റ ജന്മദാതൃത്വ

�ത്ത ഒരു പര�ദശബ്രാഹ്മണനുമായി ഘടിപ്പിച്ചും ചില ഗ്രന്ഥങ്ങൾഞാൻ കണ്ടിട്ടു

ണ്ടു്. ആ കഥയും തിരസ്കരണ�ത്തയല്ലാ�തഅർഹിക്കുന്നില്ല.

വഴി�യ �പാകുന്നവ�രസന്താനാർത്ഥംവിളിച്ചുകയറ്റത്തക്കവണ്ണംഎഴുത്തച്ഛ

�ന്റ തറവാടു നികൃഷ്ടമല്ലായിരുന്നുഎന്നുള്ളതിനു പ്രകൃഷ്ടമായസാക്ഷ്യമുണ്ടു്:

“അഗ്രജൻ മമ സതാം വിദുഷാമ�ഗ്രസരൻ

മൽഗുരുനാഥന�നകാ�ന്തവാസിക�ളാടും

ഉൾക്കുരുന്നിങ്കൽ വാഴ്ക രാമനാമാചാര്യനും

മുഖ്യന്മാരായ ഗുരുഭൂതന്മാർ മറ്റു�ള്ളാരും.”

എന്നു് അധ്യാത്മരാമായണത്തിൽ ഗുരുനാഥൻത�ന്ന തനിക്കു രാമൻ എന്നു �പ

�രാടുകൂടി ഒരു �ജ്യഷ്ഠനുണ്ടായിരുന്നതായും അ�ദ്ദഹത്തിനു് അ�നകം ശിഷ്യന്മാരു

ണ്ടായിരുന്നതായുംപ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട�ല്ലാ. അത്തരത്തിൽ�വദുഷ്യത്തിനുകീർത്തി

�പ്പട്ടിരുന്ന ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഇങ്ങ�ന ഒരു സംഭവത്തിനു് അ�ശഷം പ്രസക്തി

കാണുന്നില്ല.

എഴുത്തച്ഛനും നീലകണ്ഠനും

നീലകണ്ഠനാമ�ധയനായഒരുനമ്പൂരിയായിരുന്നുഎഴുത്തച്ഛ�ന്റപിതാവു്. എ�ന്നാ

രു ഐതിഹ്യാങ്കുരം ഈയിടയ്ക്കു് ഉത്ഭിന്നമായിട്ടുണ്ടു്. “അൻ�പണ�മൻ മനസി

ശ്രീനീലകണ്ഠഗുരു” എ�ന്നാരു പ്രസ്താവനഹരിനാമകീർത്തനത്തിലുണ്ടു്. “ഹരിനാ

മകീർത്തനംഎഴുത്തച്ഛ�ന്റകൃതിയാണു്; ‘ഗുരു’എന്നപദത്തിനു്അച്ഛ�നന്നുംഅർ

ത്ഥം കല്പിക്കാം; തൃക്കണ്ടിയൂർ നീലകണ്ഠ�സാമയാജിയായിരുന്നു എഴുത്തച്ഛ�ന്റ

പിതാവു് എന്നു്ഈ�തളിവുകൾ വച്ചു�കാണ്ടു്അനുമാനിക്കരു�താ?” എന്നുചിലർ

�ചാദിക്കുന്നു. നീലകണ്ഠ�സാമയാജി �കാല്ലം ഏഴാം ശതകത്തി�ന്റ ഉത്തരാർദ്ധ

ത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നും അ�ദ്ദഹം ഒരു സുപ്രസിദ്ധനായ കാർത്താന്തികൻ

എന്നുള്ളതിനുപുറ�മ ചതുശ്ശാസ്ത്രപണ്ഡിതനും, കർമ്മഠനും, ആഴ് വാ�ഞ്ചരിത്തമ്പ്രാ

ക്കളു�ട ഗുരുഭൂതനുമായിരുന്നുഎന്നും നാം ധരിച്ചിട്ടുണ്ട�ല്ലാ. അ�ദ്ദഹം സ്വ�ദശത്തു്

ഒരു ചക്കാലനായർസ്ത്രീ�യ പരിഗ്രഹിക്കുക എന്നുള്ളതു് അത്യന്തം അസംഭാവ്യമാ

കുന്നു. എഴുത്തച്ഛൻ അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ സമകാലികനായിരുന്നു. എന്നാൽ അതു

�കാണ്ടുമാത്രംഅ�ദ്ദഹത്തിനു് എഴുത്തച്ഛ�ന്റജന്മദത്വം സിദ്ധിക്കുന്നതല്ല�ല്ലാ. 1011-

ൽ കരുണാകരൻ എഴുത്തച്ഛ�ന്റതു് എന്നു പറഞ്ഞു�കാണ്ടു ശിവരാത്രിമാഹാത്മ്യം

എ�ന്നാരു കിളിപ്പാട്ടു പ്രസിദ്ധ�പ്പടുത്തിയിട്ടുള്ളതിൽ,

“രാമാനന്ദാഗ്രഹാരവർത്തിയായ് മഹാശാസ്ത്ര-

ധാമാവായ്, ശ്രീനീലകണ്ഠാത്മജനായ് ശ്രീമാനായ്,

അ�ദ്വതാചാര്യനായിട്ടാത്മാരാമനായ് സർവ-

വിദ്യാപാരഗനായ രാമ�ദശികവര്യൻ”

എന്നീ വരികളു�ണ്ടന്നുള്ള വിവരം ഞാൻ വിസ്മരിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ ആ പുസ്തക

ത്തി�ന്റയുംസർവഥാകുപ്രസിദ്ധമായകല്യാണസുന്ദര�രഖയു�ടയും ഉത്ഭവസ്ഥാനം
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ഒന്നാകയാൽപ്രസ്തുതഗ്രന്ഥംഞാൻപരി�ശാധിക്കുന്നതുവ�രഎനിക്കു്ആപ്രസ്താ

വനയു�ട വസ്തുസ്ഥിതി�യപ്പറ്റി യാ�താന്നും ഉപന്യസിക്കുവാൻ �താന്നുന്നില്ല.

ചുരുക്കത്തിൽ എഴുത്തച്ഛൻ �വദുഷ്യധന്യമായ ഒരു വട്ടയ്ക്കാട്ടു നായർകുടുംബ

ത്തിൽ ജനിച്ചു എന്നു മാത്രമല്ലാ�ത ഒരുബ്രാഹ്മണ�ന്റ പുത്രനായിരുന്നുഅ�ദ്ദഹം

എന്നു പറയുന്നതിനു നിഷ്പക്ഷപാതിയായ ഒരു ഗ�വഷക�ന അധികാര�പ്പടുത്തു

ന്നതായി യാ�താരു ലക്ഷ്യവും ഇ�ല്ലന്നാണു് എ�ന്റഅഭിപ്രായം.

എഴുത്തച്ഛ�ന്റ ഗന്ധർവാംശസംഭൂതി

എഴുത്തച്ഛൻ ഒരു ഗന്ധർവ�ന്റ അവതാരമായിരുന്നു എന്നു വിശ്വസിക്കുന്നവരും

അങ്ങിങ്ങു് ഇല്ലാ�തയില്ല. അതിനു് അവർ ഉന്നയിക്കുന്നകാരണങ്ങൾ �കൾക്കാൻ

രസമുണ്ടു്. അധ്യാത്മരാമായണം രചിച്ച ഒരു സാധുബ്രാഹ്മണൻ അതിനു് പ്രചാരം

വർദ്ധിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗം ഉപ�ദശിക്കണ�മന്നു് ഒരു ഗന്ധർവ�നാട�പക്ഷിച്ചു.

അ�പ്പാൾ അവി�ട �വദവ്യാസമഹർഷി ബ്രാഹ്മണരൂപത്തിൽ �വഷച്ഛന്നനായി

സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അ�ദ്ദഹം വ്യാസഭഗവാനാ�ണന്നും അ�ദ്ദഹ�ത്താടു്

പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അഭീഷ്ടസിദ്ധിയുണ്ടാകു�മന്നും ഗന്ധർവൻ ഉപ�ദശിച്ചു. ത�ന്റ യാ

ഥാർത്ഥ്യം അന്യ�ന ധരിപ്പിച്ചതിൽ വച്ചു കുപിതനായ മഹർഷി ആ �വ്യാമചാരി

ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യനായി ജനിക്ക�ട്ട എന്നു ശപിക്കുകയും ആ ശാപത്തിനു വി�ധയ

നായി അ�ദ്ദഹം എഴുത്തച്ഛനായി അവതരിക്കുകയും �ചയ്തു. ഈ കാലില്ലാക്കഥയ്ക്കു്

�തളി�വ�ന്തന്നു �ചാദിച്ചാൽ അവർ ഉദ്ധരിച്ചു കാണിക്കുന്നതു മഹാഭാരതം �ദ്രാ

ണപർവത്തി�ല

“വാരണവീരൻ തലയറ്റു വില്ലറ്റു

വീരൻ ഭഗദത്തൻ ത�ന്റ തലയറ്റു

നാലാമതാനതൻ വാലുമരിഞ്ഞിട്ടു

�കാലാഹല�ത്താടു �പായിതു ബാണവും.”

എന്ന വരികളാണു്. പ്രസ്തുതഗന്ധർവ്വൻഅർജ്ജുനനും ഭഗദത്തനും തമ്മിൽ നടന്ന

യുദ്ധത്തിനു ദൃക്സാക്ഷിയായിരുന്നുഎന്നുംഅ�ല്ലങ്കിൽആ യുദ്ധം അത്തരത്തിൽ

എഴുത്തച്ഛനു വർണ്ണിച്ചു ഫലിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതല്ലായിരുന്നു എന്നുമാണു്

അവരു�ട വാദം. മഹാകവികൾ ക്രാന്തദർശികളാ�ണന്നും ഗന്ധർവന്മാർക്കു�പാ

ലും അദൃശ്യങ്ങളായ വസ്തുക്കൾഅവർക്കു കാണാൻ കഴിവുള്ളതാ�ണന്നും ഇവി�ട

പറ�യണ്ടതില്ല�ല്ലാ. താൻ ഗന്ധർവ�ന്റ അവതാരമാ�ണന്നു് എഴുത്തച്ഛൻത�ന്ന

പറഞ്ഞിട്ടു�ണ്ടന്നാണു് അവർ ഉന്നയിക്കുന്ന മ�റ്റാരു വാദമുഖം. അതിനു് അവർ

ഗന്ധർവ്വചരിതം എന്ന ഒരു പഴയ ഭാഷാചമ്പുവിലുള്ള

“ഗന്ധർവ്വൻ പണ്ടുവാ�നാർനഗരിയിലനിശം

പാടു�വാനിന്ദ്ര�ഗ�ഹ

ഗാന്ധർവത്തിന്നു മുമ്പുണ്ടുഴകിനുമധികം;

പി�ന്ന മറ്റുള്ള�താപ്പം;

സന്ധ്യാ�വലയ്ക്കു �ചല്ലാ�ഞ്ഞാരു�പാഴുതു വലാ-

രാതി�കാ�പന ശാപാ-

ലന്ധത്വം പൂണ്ടു ഭൂ�മൌ പരിചി�നാടു പിറ-

ന്നീടി�നൻ മാനു�ഷാഞാൻ”
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എന്ന �ശ്ലാകം പ്രമാണമായി പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. അതി�ല മ�റ്റാരു �ശ്ലാകം

“ഞാ�നാ �കളമരാവതീലമരു�വാൻ ഗന്ധർവ്വരാജൻസ�ഖ!

വാ�നാർനാഥന�ഹതു�കാപി �വറു�ത ന�മ്മശ്ശപിച്ചീടിനാൻ;

ദീ�നാഹം ധരണീത�ല പിറവി പൂണ്ടീവണ്ണമായിട്ടുമി-

�ത്ത�നാലും �മാഴിമാർക്കു മാരമരണാതങ്കം കുറച്ചീടി�നൻ.”

എന്നതാണു്. ഇതുഹാസ്യപ്രധാനമായഒരു�ചറിയചമ്പുവാകുന്നു. ഇതിൽഗന്ധർ

വ�നശപിക്കുന്നതുവ്യാസനല്ല, �ദ�വന്ദ്രനാണു്. ഈഗ്രന്ഥംകാണാത്തതു�കാണ്ടു

മാത്രമാണു് ചിലർആദ്യം ഉദ്ധരിച്ച �ശ്ലാകം ഗുരുനാഥകൃതമാ�ണന്നുസങ്കല്പിക്കുന്ന

തു്. അതി�ല തക്കിടിയും വിഡ്ഢിത്തവും എഴുത്തച്ഛ�ന്റ രസനയിൽനിന്നു് ഒരിക്കലും

പുറ�പ്പടാവുന്നതല്ല�ല്ലാ. ശ്രവണാനന്ദപ്രദമായ ശുകഗാനപ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റ പ്ര

തിഷ്ഠാപക�നന്നല്ലാ�തഎഴുത്തച്ഛൻ ഗന്ധർവ്വാംശസംഭവൻഎന്നുപറയു�മ്പാൾ

അതിനു മ�റ്റാരർത്ഥവുമില്ല; ഉണ്ടാകാ�നാട്ടു തരവുമില്ല; ഉണ്ടാ�കണ്ടആവശ്യവുമി

ല്ല.

�പർ

എഴുത്തച്ഛ�ന്റ �പർ (1) ശങ്കരൻ, (2) സൂര്യനാരായണൻ, (3) രാമാനുജൻ, (4) രാമൻ

എന്നിങ്ങ�ന നാലു രൂപങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ടു്. ഇവ�യപ്പറ്റി പ്രാപ്താവസരമാ

കയാൽ ഇവി�ട ചർച്ച�ചയ്യാം. ശങ്കരൻ എന്നായിരുന്നു �പ�രന്നുള്ളതിനു �ത

ളി�വാ യുക്തി�യാ യാ�താന്നുമില്ല. “ഭവതു വദനബിംബം ശാങ്കരം പ്രീത�യ വഃ”

എന്നു �കാലത്തുനാട്ടു ശങ്കരകവി�യ പരാമർശിക്കുന്ന ഒരു �ശ്ലാകം ച�ന്ദ്രാത്സവ

ത്തിലുണ്ട�ല്ലാ. എഴുത്തച്ഛ�നപ്പറ്റിഅന്യഥായാ�താരുസൂചനയുംആഗ്രന്ഥത്തിൽ

കാണാത്തതു�കാണ്ടു പ്രസ്തുതനായ ശങ്കരൻ എഴുത്തച്ഛനായിരിക്കണ�മന്നു �ക

രളത്തി�ല സാഹിത്യഗ�വഷണചരിത്രത്തി�ന്റ ആരംഭത്തിൽ ആ�രാ ഊഹിച്ചു

എ�ന്നയുള്ളു. അതു നിർമ്മൂലമാ�ണന്നു് ഇ�പ്പാൾ �തളിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

എഴുത്തച്ഛ�ന്റ കാലത്തിനു വള�ര മുൻപുത�ന്ന വിരചിതമായ ഒരു കൃതിയാണ

�ല്ലാ ച�ന്ദ്രാത്സവം. രാമാനുജൻ എന്ന സംജ്ഞയ്ക്കു കു�റ പ്രാചീനതയു�ണ്ടന്നു

സമ്മതിക്കാം. 1018-ാമാണ്ടു മംഗലാപുരത്തുനിന്നു �ബസൽമിഷൺഅച്ചുക്കൂടക്കാർ

കല്ലച്ചിൽ മുദ്രണം �ചയ്തുപ്രസിദ്ധീകരിച്ച �കര�ളാൽപത്തിയിൽ “ഇവ�യാ�ക്കയും

കലിയുഗത്തിൽ അല്പബുദ്ധികളായിരിക്കുന്ന മാനുഷർക്കു വഴി�പാ�ല ഗ്രഹിപ്പാൻ

തക്കവണ്ണം തുഞ്ചത്തുരാമാനുജൻ �ചാന്ന �കരളനാടകം ഉപ�ദശമായി സംഗ്രഹി

ച്ചു. സാരന്മാർ അറിഞ്ഞു�കാൾകയും �ചയ്ക” എന്നീ പങ് ക്തികൾ കാണുന്നതിൽ

നിന്നു പ്രസ്തുത നാമ�ധയത്തിനു് ഒരു ശതക�ത്താളം പഴക്കമു�ണ്ടന്നു വിശദമാകു

ന്നു. ആ �പർ എങ്ങ�ന വന്നു എന്നാണു് ഇനി പര്യാ�ലാചി�ക്കണ്ടതു്. രാമ�ന്റ

അനുജനാകയാൽ എഴുത്തച്ഛ�ന രാമാനുജൻ എന്നു വിളിച്ചുവന്നു എന്നു് ഒരു കൂട്ട

രും വിശിഷ്ടാ�ദ്വതമതസ്ഥാപകനായ രാമാനുജാചാര്യരു�ട ശിഷ്യനായി വി�ദശ

ങ്ങളിൽ താമസിച്ചകാലത്തു് അ�ദ്ദഹം സ്വഗുരുവി�ന്റ നാമ�ധയം സ്വീകരിച്ചു എന്നു

മ�റ്റാരു കൂട്ടരും പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ഈ രണ്ടു മതങ്ങൾക്കും ഉപപത്തിയില്ല. രാമ�ന്റ

അനുജൻ എന്നു വിളിക്കത്തക്കവണ്ണമുള്ള വ്യക്തിമാഹാത്മ്യമല്ല�ല്ലാ അ�ദ്ദഹത്തി

നുണ്ടായിരുന്നതു്. �ശശവത്തിൽ അ�ദ്ദഹത്തിനു കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഏ�തങ്കിലും

ഒരു �പർ നല്കിയിരിക്കണ�മന്നും, അതു രാമാനുജൻ എന്നായിരിക്കുവാൻ ഇടയി

�ല്ലന്നുമുള്ള വസ്തുത അല്പ�മാന്നാ�ലാചിച്ചാൽ ആർക്കും �ബാദ്ധ്യമാകുന്നതാണു്.
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440 അദ്ധ്യായം 30. തുഞ്ച�ത്തഴുത്തച്ഛൻ

‘രാമാനുജൻ’ എന്നു പണ്ടും ഇന്നും �കരളീയർക്കു �പരില്ല. എഴുത്തച്ഛൻ രാമാനു

ജാചാര്യരു�ട ശിഷ്യനായിരുന്നുഎന്നു പറയുന്നവർക്കുസാഹിത്യചരിത്ര�ത്തപ്പറ്റി

സ്ഥൂലമായജ്ഞാനം �പാലുമി�ല്ലന്നു പറ�യണ്ടിവരും. രാമാനുജാചാര്യരു�ട ജീ

വിതകാലം ക്രി. പി. പതി�നാന്നാം ശതകത്തിലാണു്. സ്വഗുരുവി�ന്റ നാമ�ധയം

ഉച്ചരിക്കുവാൻ�പാലുംപാടി�ല്ലന്നുസ്മൃതികൾവിധിച്ചിരിക്ക�വ,ആസ്തികനായഎഴു

ത്തച്ഛൻഅ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ �പർ സ്വായത്തമാക്കി എന്നു പറയുന്നതും അസംബന്ധ

മായിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇനി ഏ�താ ഒരു ശ്രീ�വഷ്ണവൻ ആചാര്യനാകുകനിമി

ത്തംഎഴുത്തച്ഛൻത�ന്റ �പർ രാമാനുജ�നന്നുമാറ്റിഎന്നുസങ്കല്പിക്കുന്നതായാൽ

അതിനും യുക്തി ഭംഗമുണ്ടു്. എഴുത്തച്ഛ�ന്റ മതം �വഷ്ണവമല്ല അ�ദ്വതമാണു്.

അ�ദ്ദഹത്തിനു വിഷ്ണുവി�ന്റ �നർക്കായിരുന്നു അധികം ഭക്തി എന്നു സമ്മതിക്കാ

�മങ്കിലും സാധാരണ �വഷ്ണവമതാനുയായിക�ള�പ്പാ�ല അ�ദ്ദഹം ശിവനിന്ദക

നായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതിനു ധാരാളം �തളിവു് അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നല്കു

ന്നുണ്ടു്. പി�ന്നഎങ്ങ�നയാണു് ആ �പർ കടന്നുകൂടിയ�തന്നാ�ണങ്കിൽഅതിനു്

ഒരു ഉപപത്തി പറയാം.

ചിറ്റൂർ ഗുരുമഠം

എഴുത്തച്ഛ�ന്റ മഹാസമാധി �കാച്ചിയിൽ ചിറ്റൂർ എന്ന സ്ഥലത്താ�ണന്നുള്ളതി

�നപ്പറ്റി വലിയ പക്ഷാന്തരങ്ങൾ�ക്കാന്നും വഴിയു�ണ്ടന്നു �താന്നുന്നില്ല. എഴുത്ത

ച്ഛൻ ത�ന്റ പ്രഥമശിഷ്യനായ കരുണാകര�നാടും മ�റ്റാരു ശിഷ്യനായ സൂര്യനാ

രായണ�നാടും കൂടി ഒരു സഞ്ചാരി എന്ന നിലയിൽ ഭാരതപ്പുഴയു�ട ഒരു �പാ

ഷകനദിയും �ശാകനാശിനി എന്നു �പരുള്ളതുമായ നദിയു�ട വട�ക്കക്കരയിൽ

സ്ഥിതി�ചയ്യുന്ന ചിറ്റൂർ�ദശം സന്ദർശിക്കുകയും ആ �ദശത്തിൽ പ്രകൃതിയു�ട പ്ര

ശാന്തരമണീയതയാൽ ആകൃഷ്ടനായി അവിടം ത�ന്റ വാസസ്ഥാനമാക്കുവാൻ

തീർച്ച�പ്പടുത്തുകയും അക്കാലത്തു �കവലം കാനനനിർവി�ശഷമായിരുന്ന ആ

സ്ഥലം നാലായിരം പണത്തിനു ചമ്പത്തിൽ മന്നാടിയാ�രാടു തീറുവാങ്ങി നദീതീര

ത്തു് ഒരുശ്രീരാമ�ക്ഷത്രവും ഒരുശിവ�ക്ഷത്രവും പണികഴിപ്പിക്കുകയുംശ്രീരാമ�ക്ഷ

ത്രത്തിനു മുൻവശത്തു രണ്ടു വരിയായി പന്ത്രണ്ടു ഗൃഹങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു്, ആ ഗൃഹങ്ങ

ളിൽ പന്ത്രണ്ടു തമിഴ്ബ്രാഹ്മണഗൃഹക്കാ�ര കുടിയിരുത്തുകയും �ചയ്തു. ആചാര്യൻ

പന്തീരായിരം പണം സാമൂതിരിപ്പാട്ടി�ല പക്കൽ നിലനിറുത്തിയിരുന്നു എന്നും

യുവാവും, ആധ്യാത്മികവിഷയങ്ങളി�ലന്ന�പാ�ല �ലൌകികകാര്യങ്ങളിലും വിദ

ഗ്ദ്ധനുമായിരുന്ന സൂര്യനാരായണ�ന അ�ങ്ങാട്ടയച്ചു് ആ പണം കൂടി വരുത്തി �ച

ലവു�ചയ്താണു്ഈപണിക�ളല്ലാം നടത്തിച്ച�തന്നും പഴമക്കാർ പറയുന്നു. പണി

തീരുന്നതുവ�രഎഴുവത്തു �ഗാപാല�മ�നാ�ന്റഅതിഥികളായാണു് എഴുത്തച്ഛനും

ശിഷ്യന്മാരും താമസിച്ചതു്. ആ �ഗാപാല�മ�നാൻ അനന്തരം �കാപ്പസ്വാമികൾ

എന്ന �പരിൽ എഴുത്തച്ഛ�ന്റ അ�ന്തവാസിയായിത്തീർന്നു. പിന്നീടു പതിമ്മൂന്നാ

മ�ത്ത ഗൃഹമായി �ത�ക്ക വരിയിൽ കിഴ�ക്ക അറ്റത്തു തനിക്കു് ഈശ്വരഭജനം,

�യാഗാഭ്യാസം മുതലായവ �ചയ്യുന്നതിനായി ഒരു മഠം പണിയിക്കുകയുംആഗ്രാമ

ത്തിനു രാമാനന്ദാഗ്രഹാരംഎന്നു �പർനല്കുകയുംആഅഗ്രഹാരവും, അതിൽ�പ്പട്ട

�ക്ഷത്രങ്ങളും ബ്രാഹ്മണാലയങ്ങളും ത�ന്റ മഠവുംകൂടി ഗ്രാമജനങ്ങൾക്കു ദാനം

�ചയ്യുകയും �ചയ്തു. �മലും കു�റക്കാലം അവി�ട താമസിച്ചു �ലാ�കാപകാരം�ച

യ്തു�കാണ്ടു വിജയിക്ക�വ ആ മഹാത്മാവു് ഒരു ധനുമാസം ഉത്രം നക്ഷത്രത്തിൽ

സമാധി�യ പ്രാപിച്ചു. എഴുത്തച്ഛൻ താമസിച്ചുവന്ന രാമാനന്ദാഗ്രഹാരത്തി�ലആ
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മഠ�ത്തയാണു് ചിറ്റൂർ മഠംഎന്നുപറയുന്നതു്. എഴുത്തച്ഛൻദാനം�ചയ്തഅഗ്രഹാരം

ഇന്നു് ആറ്റിൻകര ഗ്രാമ�മന്നും പുഴയ്ക്കൽ ഗ്രാമ�മന്നും ചിറ്റൂർ �ത�ക്ക ഗ്രാമ�മന്നുമു

ള്ള �പരുകളിൽ അറിയ�പ്പടുന്നു. എഴുത്തച്ഛനാൽ സുമുഹൂർത്തത്തിൽ ദത്തമായ

ആഗ്രാമം ഉത്ത�രാത്തരം �ശ്രയ�സ്സാടുകൂടി പരിലസിക്കുന്നു. ആദ്യ�ത്തപന്ത്രണ്ടു

മഠങ്ങൾഇ�പ്പാൾ മുന്നൂറ്റിൽപ്പരമായി വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടു്. �കാല്ലം 1094-ൽശ്രീരാമസ്വാ

മി �ക്ഷത്രത്തി�ലക്കു മൂവായിരപ്പറയ്ക്കു�മൽ �കാല്ലത്തിൽ ആദായമുള്ള വസ്തുക്കൾ

ഉണ്ടായിരുന്നു. എഴുത്തച്ഛൻ ജീവിച്ചിരിക്ക�വത�ന്ന അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ സൽപ്രവൃ

ത്തികൾകണ്ടുസന്തുഷ്ടനായചമ്പത്തിൽ മന്നാടിയാർ താൻ വാങ്ങിച്ച നാലായിരം

പണവും ശ്രീരാമസ്വാമിസന്നിധിയിൽ �കട്ടിവയ്ക്കുകയും എഴുത്തച്ഛൻ അതിൽ 1000

പണം വീതം ചമ്പത്തു്, വട�ശ്ശരി, എഴുവത്തു് ഈ മൂന്നു വീട്ടുകാരു�ടയും പക്കലും,

ബാക്കിയുള്ളആയിരം പണം �കാച്ചി സർക്കാരിലും ഓ�രാരുത്തരും �ക്ഷത്രത്തി

�ലക്കു �താണ്ണൂറു പറ �നല്ലു വീതം പലിശ �കാടുക്കണ�മന്നുള്ള വ്യവസ്ഥയിൽ

ഏല്പിക്കുകയും �ചയ്തു. എഴുവത്തുവീട്ടുകാർ തങ്ങൾ വാങ്ങിയ സംഖ്യ �ദവസ്വത്തിൽ

തിരി�യ ഏല്പിച്ചു; വട�ശ്ശരി മന്നാടിയാരു�ട കുടുംബത്തിൽനിന്നു് ഇന്നും �നല്ലള

ക്കുന്നുണ്ടു്. �കാച്ചിസർക്കാർ �കാല്ലം�താറും ഏതാനും ഉറുപ്പിക വിലത്തരമായി

�കാടുക്കുന്നുമുണ്ടു്. ശ്രീരാമസ്വാമി�ക്ഷത്രത്തിൽ �കാല്ലം�താറും മീനമാസത്തിൽ

ശ്രീരാമനവമിക്കു ര�ഥാത്സവവും കന്നിമാസത്തിൽ നവരാത്രി പ്രമാണിച്ചു് ഒൻപതു

ദിവസം വിളക്കും മറ്റു വി�ശഷാൽ അടിയന്തിരങ്ങളും ആ�ഘാഷിക്കാറുണ്ടു്. ആദ്യ

�ത്ത ദിവസ�ത്തവിളക്കിനു് ‘എഴുത്തച്ഛൻവിളക്കു് ’ എന്നാണു് �പർ പറയാറുള്ളതു്.

ആ വിളക്കടിയന്തിരം സ്ഥല�ത്ത നായന്മാ�രാടു വരിപിരിച്ചു ഗുരുമഠത്തിൽനിന്നു

മുടക്കംകൂടാ�ത നടത്തിവരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ക�ണ്ടഴുത്തുവ�രയും പ്രസ്തുതവസ്തുവി

�ന്റ പട്ടയം എഴുത്തച്ഛ�ന്റ �പരിലായിരുന്നു എന്നുമറിയുന്നു. അവി�ട പുഴയു�ട

മധ്യത്തിൽ ഉന്നതമായ ഒരു പാറ കാണുന്നുണ്ടു്. അതി�ന എഴുത്തച്ഛൻ പാറ

എന്നാണു് പറഞ്ഞുവരുന്നതു്.

ഗ്രാമപ്രതിഷ്ഠ�യ �തളിയിക്കുന്നശ്�ളാകങ്ങൾ

ഗ്രാമപ്രതിഷ്ഠയ്ക്കും മറ്റുംആസ്പദമായി നാലുസംസ്കൃത�ശ്ലാകങ്ങളുണ്ടു്. അവഎഴുത്തച്ഛ

�ന്റ ശിഷ്യപരമ്പരയിൽ�പ്പട്ട ഏ�താ ഒരു കവി നിർമ്മിച്ചതും ഗുരുമഠത്തി�ല �രഖ

കളിൽനിന്നു പകർത്തി ദ്രവിച്ച ഭാഗങ്ങൾ മ�റ്റാരു വിദ്വാൻ പൂരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണു്.

അവ ഇവി�ട ഉദ്ധരി�ക്കണ്ടആവശ്യമുണ്ടു്. ഭിത്തിവലയിതങ്ങളായ ഭാഗങ്ങൾ പി

ന്നീടു പൂരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളവയാണു്:

“ആചാര്യഃ പ്രഥമം നദീം വനമിദം ദൃഷ്ട്വാ(മുദം) പ്രാപ്തവാൻ

നദ്യാസ്തീര(വനപ്ര�ദശ)വസതിം നിശ്ചിത്യ ശി�ഷ്യസ്സമം

ലബ്ധ്വാ തദ്വനമത്ര �ദശപതിഭിശ്ചിത്വാ (സമസ്തം ഗുരൂ)

രാമാനന്ദപുരാഭിധം ദ്വിജഗൃ�ഹർഗ്രാമം ചകാരാല�യഃ.

പൂർ�വ ചിഞ്ചാഖ്യകുല്യാപ്യഥ വരുണദിശാ

പത്രചര്യാപഥാന്തം

യാ�മ്യ നദ്യുത്തരാദുത്തരദിശി നിധന-

�ക്രാഡ�കദാരകാന്തം

അസ്മിൻ �ദ�ശ മഹാത്മാ (വിബുധജ)ന(വര)-

സ്സൂര്യനാരായണാഖ്യ-
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സ്സമ്പ�ദ്വശ്മാധിനാഥാദുദകമ(ഥ)സ ജ-

(ഗ്രാഹ)കാരുണ്യസിന്ധുഃ.

രാമാനന്ദാഗ്രഹാ�ര പ്രഥമമിഹ ശിവം

സാംബമൂർത്തിം സവർഗ്ഗം

സാക്ഷാദ്വിഷ്ണുഞ്ച രാമം ദ്വിജകുലനിപു�ണഃ

(സ്ഥാപയാമാസ) സൂര്യഃ

(ദ)ധ് നാ(പ്യ)ന്നം സസർപ്പിസ്സധനഗൃഹഗണം

ഭൂസു�ര�ഭ്യാ ദ�ദൌ (�സാ)

നാകസ്യാനൂന�സൌഖ്യം ധ്രുവമിതി മനന-

സ്യാസ്പദം ഭൂരിദാനം.

സമ്പൽ(�ക്ഷത്ര)മ�ഹശസപ്തതിവട�ശ്ശര്യാഖ്യ�ഗ�ഹഷ്വസൌ

ദ�ത്വ�കകസഹസ്രകം പണധനം വൃദ്ധർത്ഥമഭ്യർച്ചിതും

രാമാനന്ദപുരാല�യ (ദിശി) നവ�ത്യ�കകധാന്യാഢകം

പ്രത്യബ്ദന്തു (പറാ)ഖ്യമിത്യനുമതിം �തഭ്യഃ പ്രതിജ്ഞാപിതഃ”

ഈ �ശ്ലാകങ്ങളു�ട കർത്താവി�ന്റയാക�ട്ട പൂരയിതാവി�ന്റയാക�ട്ട �വദുഷ്യ

�ത്ത പ്രശംസിക്കുവാൻ മാർഗ്ഗം കാണുന്നില്ല; പ�ക്ഷ അതിനു �വണ്ടിയല്ല�ല്ലാ

അവ�യ ഇവി�ട ഉദ്ധരിച്ചതു്. കിഴക്കു പുളി�ങ്കാൽ�താടും പടിഞ്ഞാറു പട്ടഞ്ചീരിപ്പാ

തയും �തക്കുപുഴയു�ട വട�ക്കക്കരയും വടക്കു �കാല്ല�ങ്കാട്ടു പാടവുമാണു് എഴുത്ത

ച്ഛൻ ചമ്പത്തിൽ കുടുംബത്തിൽനിന്നു വിലയ്ക്കുവാങ്ങിയ സ്ഥലത്തി�ന്റ അതിർത്തി

എന്നു രണ്ടാം�ശ്ലാകത്തിൽ നിന്നു കാണാവുന്നതാണു്.

എഴുത്തച്ഛ�ന്റ സമാധി ഒരു ശ്ലക്ഷ്ണശില�കാണ്ടു മൂടീട്ടുള്ളതും അ�ദ്ദഹം നിത്യ

മായി ഉപ�യാഗിച്ചിരുന്ന മുറിയിൽ വട�ക്ക അറ്റത്തു ദക്ഷിണമുഖമായി പ്രതിഷ്ഠി

ച്ചിട്ടുള്ളതുമാകുന്നു. എഴുത്തച്ഛ�ന്റ�തന്നു ജനങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന �യാഗദണ്ഡും

�മതിയടികളും സമാധിക്കു കിഴക്കുവശം ഒരു പീഠത്തിൽ നിവിഷ്ടമായിരിക്കുന്നു.

എല്ലാ ധനുമാസത്തിലും ഉത്രത്തിൻ നാൾ ഗുരുമഠത്തിൽ�വച്ചു് എഴുത്തച്ഛ�ന്റ ശ്രാ

ദ്ധം ആ�ഘാഷിക്കുകയും അതി�ന്റ ചടങ്ങായി ബ്രാഹ്മണസദ്യയും മറ്റും നടത്തുക

യും �ചയ്യാറുണ്ടു്. ഇതിനു “ഗുരുമഠത്തിൽ ആരാധന” എന്നു �പർ പറയുന്നു. ഇതു്

എഴുത്തച്ഛ�ന്റസമാധികാലം മുതൽഇന്നുവ�രയുംഅവിച്ഛിന്നമായി നടന്നുവരുന്നു

ണ്ടു്. 1043-ൽ ഗ്രാമത്തിൽ ഒരഗ്നിബാധയുണ്ടായി. ഏതാനും ഗൃഹങ്ങളും ഗുരുമഠവും

അ�നകം താളി�യാലഗ്രന്ഥങ്ങളും നശിച്ചു�പായി. എങ്കിലും �യാഗദണ്ഡിനും പാ

ദുകങ്ങൾക്കും ഹാനി പറ്റിയില്ല എന്നു് 1904-ൽ പ്രസിദ്ധീകൃതമായ ഗുരുമഠംവക

വിജ്ഞാപനത്തിൽ കാണുന്നു�ണ്ടങ്കിലും അതിൽ ഗ്രന്ഥങ്ങ�ളസ്സംബന്ധിച്ചുള്ള

പ്രസ്താവന അത്ര ശരിയാ�ണന്നു �താന്നുന്നില്ല. എ�ന്തന്നാൽ പ്രസിദ്ധ സംസ്കൃ

തപണ്ഡിതനായ �ഡാ. ഏ. സി. ബർണ്ണൽ 1041-ാമാണ്ടിടക്കു താൻ ഗുരുമഠം

സന്ദർശിച്ചുഎന്നുംഅ�പ്പാൾഅവി�ട പഴയതു് എന്നുപറയുവാൻ ഭാഗവതം കിളി

പ്പാട്ടി�ന്റ ഒരു മാതൃക മാത്ര�മ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂഎന്നും ബാക്കിയുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ

1011-ാമാണ്ടിടയ്ക്കുണ്ടായ ഒരുഅഗ്നിബാധയിൽ നശിച്ചു�പാ�യന്നുസ്ഥലവാസികൾ

ത�ന്ന ധരിപ്പിച്ചു എന്നും �രഖ�പ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു. 1043 മുതൽ 1068 വ�ര ഇരു

പത്തഞ്ചു�കാല്ലം മഠത്തി�ന്റ സ്ഥിതി അനാഥപ്രായമായിരുന്നു. 1068-ൽ ചിറ്റൂർ

ബീമത്തുഗുരുദാസൻ �കാപ്പു�മ�നാ�ന്റ ഉത്സാഹത്താൽഅതുജീർ�ണ്ണാദ്ധാരണം

�ചയ്യ�പ്പട്ടു. ഇതാണു് ഗുരുമഠത്തി�ന്റ പശ്ചാൽകാലചരിത്രം.
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രാമാനുജനും സൂര്യനാരായണനും

�മല്പടി �ശ്ലാകങ്ങൾ വായിച്ചാൽ തുഞ്ച�ന്റ ശിഷ്യനായസൂര്യനാരായണ�നഴുത്തച്ഛ

നാണു് ചിറ്റൂർ പുഴ കണ്ടു സന്തുഷ്ടമായി അവി�ട ഗുരുമഠവും മറ്റും പ്രതിഷ്ഠിച്ച�തന്നു

�താന്നുന്നതു സ്വാഭാവികമാണു്. ആചാര്യപദത്തിനു് എഴുത്തച്ഛ�നന്നു് അർത്ഥം

കല്പിച്ചാൽ മതിയാകുന്നതുംഅതു ഗുരുവിനും ശിഷ്യനും ഒന്നു�പാ�ല �യാജിപ്പിക്കാ

വുന്നതുമാകുന്നു. എന്നാൽ ഇവി�ട ഒന്നു് ആ�ലാചി�ക്കണ്ടതുണ്ടു്. തുഞ്ച�ന്റ ഭക്ത

നായഅ�ന്തവാസി എന്നുള്ളതിൽക്കവിഞ്ഞു് ഒരു�വശിഷ്ട്യം സൂര്യനാരായണനു്

ഉണ്ടായിരുന്നതായി അറിയുന്നില്ല. ‘ചൂരി’ എന്ന സംകുചിതാഭിധാനത്താൽ വിദി

തനായ അ�ദ്ദഹം ജാതിയിൽ തരകൻ(മക്കവഴി �വള്ളാളൻ) ആയിരുന്നു. അ�ദ്ദ

ഹത്തിനു�വണ്ടി ചിറ്റൂരി�ല നായന്മാർ ധനുമാസം ഉത്രത്തിൽ ശ്രാദ്ധം ആ�ഘാ

ഷിക്കത്തക്ക ഒരു മാഹാത്മ്യം അ�ദ്ദഹത്തിൽ ഐതിഹ്യം ആ�രാപിക്കുന്നില്ല.

പ്രത്യുത തുഞ്ച�ത്തഴുത്തച്ഛ�ന്റസമാധിസ്ഥലമാണതു് എന്ന�ത്ര ചിറ്റൂരി�ല സകല

ജനങ്ങളു�ടയും പരമ്പരാഗതമായ വിശ്വാസം; അങ്ങ�നയാ�ണങ്കിൽ മാത്ര�മ

അത്തരത്തിലുള്ള �ലാകാരാധനത്തിനു് ഉപപത്തിയുമുള്ളൂ. അതു�കാണ്ടു ഞാൻ

ഉ�ദ്ദശിക്കുന്നതു സാക്ഷാൽ എഴുത്തച്ഛൻത�ന്നയായിരുന്നു അവിട�ത്ത സ്ഥാപ

നങ്ങൾ�ക്കല്ലാം കാരണഭൂതൻ എന്നും താൻ വൃദ്ധനും സന്യാസിയുമായിരുന്നതി

നാൽ ആ സൽക്കർമ്മങ്ങ�ളല്ലാം ത�ന്റ ശിഷ്യനായ സൂര്യനാരായണ�നഴുത്തച്ഛ

�ന�ക്കാണ്ടു് അ�ദ്ദഹം നടത്തിച്ചു എന്നുമാണു്. സന്യാസാശ്രമത്തിൽ ഗുരുനാഥൻ

‘രാമാനന്ദൻ’ എന്ന നാമം സ്വീകരിച്ചിരുന്നിരിക്കണം. ആ നാമത്താൽ മുദ്രിതമാകു

കയാലാണ�ല്ലാഅ�ദ്ദഹംസ്ഥാപിച്ച ഗ്രാമത്തിനു രാമാനന്ദാഗ്രഹാരം എന്നു �പർ

സിദ്ധിച്ചതു്. കു�റക്കാലം ഗുരുമഠത്തിൽ താമസിച്ചു് ആ �യാഗിവര്യൻ അവി�ട�വ

ച്ചുത�ന്ന മഹാസമാധി�യ പ്രാപിച്ചുമിരിക്കണം. അ�ല്ലങ്കിൽ ആ പ്ര�ദശത്തിനു്

ഇന്നു നാം കാണുന്ന മാഹാത്മ്യം ഒരു പ്രകാരത്തിലും സിദ്ധിക്കുന്നതിനു ന്യായ

മില്ല. ബർണ്ണൽസായ്പി�ന്റ അ�ന്വഷണകാലത്തു സാക്ഷാൽ എഴുത്തച്ഛൻത�ന്ന

അവി�ട താമസിച്ചിരുന്നതായാണു് ചിറ്റൂർക്കാർ അ�ദ്ദഹ�ത്ത ധരിപ്പിച്ചതു്. സൂര്യ

നാരായണ�നന്നല്ല തുഞ്ച�ന്റ �പ�രന്നു് ഇത്രയുമുള്ള പ്രസ്താവനയിൽനിന്നു വ്യ

ക്തമാകുന്നുണ്ട�ല്ലാ. ഗുരുനാഥൻ തൃക്കണ്ടിയൂർ സ്വഗൃഹത്തിൽ�വച്ചുത�ന്നയാണു്

അന്തരിച്ച�തന്നും അതിനുമുമ്പ് പതിനാറു വയസ്സുള്ള ത�ന്റ ശിഷ്യനായ ഒരു �യാ

ഗി അവി�ട വരു�മന്നും അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ പക്കൽ ത�ന്റ ചൂരൽ�ക്കാലം ഭസ്മസ

ഞ്ചിയും �മതിയടികളും ഭാഗവതം മുതലായ ഗ്രന്ഥങ്ങളും �കാടുക്കണ�മന്നു് അ�ദ്ദ

ഹം ത�ന്റ മരുമക�ളാടു പറഞ്ഞിരുന്നു�വന്നും അതു�പാ�ല ആ യുവാവു് (അതാ

ണ�ത്ര സൂര്യനാരായണൻ) ആ സാധനങ്ങ�ളല്ലാം വാങ്ങി�ക്കാണ്ടു�പാ�യന്നും

അവ�യയാണു് ഗുരുമഠത്തിൽ പിന്നീടു പ്രതിഷ്ഠിച്ച�തന്നുമുള്ള ഐതിഹ്യത്തിൽ

അസംഭവ്യതാംശങ്ങൾ പലതും കാൺമാനുണ്ടു്. സൂര്യനാരായണൻ എഴുത്തച്ഛൻ

സാമൂതിരിപ്പാട്ടി�ലആചാര്യനായിരുന്നുഎന്നുപറയുന്നതിനുംഅപ്രതി�ഷധ്യമായ

ലക്ഷ്യം �വണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതു ശരിയാ�ണങ്കിൽ സാമൂതിരിപ്പാട്ടി�ല അധീനത

യിലും ഭാരതപ്പുഴയു�ട തീരത്തിലുമുള്ളഏ�തങ്കിലും മ�നാഹരമായ ഒരുസ്ഥലത്ത്

അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ഗുരുമഠം പണിയിക്കുകയും അതി�ന്റ നിലനില്പിനു പര്യാപ്തമായ

സ്വത്തു് ആ രാജാവി�ന�ക്കാണ്ടുത�ന്ന ദാനം �ചയ്യിക്കുകയും �ചയ്യാമായിരുന്നു.

എന്നാൽഅ�ദ്ദഹംആ മഠം പ്രതിഷ്ഠിച്ചതു �കാച്ചിയിലുംആയിരം പണം പലിശയ്ക്ക്

ഏല്പിച്ചതു �കാച്ചിസർക്കാരിലുമായിരുന്ന�ല്ലാ. ആദ്യം തുഞ്ച�നാടുകൂടിയും പിന്നീ

ടു തനിച്ചും സൂര്യനാരായണ�നഴുത്തച്ഛൻ ഗുരുമഠത്തിൽ താമസിച്ചിരുന്നിരിക്കും.
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444 അദ്ധ്യായം 30. തുഞ്ച�ത്തഴുത്തച്ഛൻ

ഞാൻ ഇത്രയും ഇവി�ട പ്രപഞ്ചനം �ചയ്തതു്. ‘രാമാനന്ദൻ’ എന്നതു് എഴുത്ത

ച്ഛൻസന്യാസാശ്രമംവരിച്ച�പ്പാൾസ്വീകരിച്ച �പരാ�ണന്നു�തളിയിക്കുവാനാണു്.

അഥവാസൂര്യനാരായണനാണു് ഗുരുമഠത്തിൽആദ്യമായി പാർപ്പുതുടങ്ങിയ�തന്നു

വന്നാൽ�പ്പാലും ത�ന്റ ഗുരുനാഥ�ന്റ നാമ�ധയമാണു് അ�ദ്ദഹംഅഗ്രഹാരത്തിനു

നല്കിയ�തന്നുള്ള ഊഹത്തിനു് അതു പ്രതിബന്ധമാകുന്നില്ല. രാമാനന്ദൻ എന്നാ

യിരുന്നു എഴുത്തച്ഛ�ന്റ അക്കാല�ത്ത �പ�രന്നു വരു�മ്പാൾ ‘രാമാനന്ദൻ’ എന്ന

പദം അനന്തരകാലങ്ങളിൽ ഉച്ചാരണ�വകല്യത്താൽ രൂപ�ഭദം പ്രാപിച്ചു ‘രാ

മാനുജൻ’ എന്നായി പരിണമിച്ചതിൽആശ്ചര്യ�പ്പടുവാനുമില്ല. പ്രസ്തുതസംജ്ഞയ്ക്ക്

അത്തരത്തിൽ സംഭവിച്ച ഒരു പരിണാമമാണു് ‘രാമാനുജൻ’ എന്ന ഞാൻ വിശ്വ

സിക്കുന്നു.

രാമൻ

ഇനി സന്യാസത്തിനു മുമ്പുള്ള �പ�ര�ന്തന്നു തിരഞ്ഞുപിടി�ക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

ഈ വിഷയത്തിൽ 949-ാമാണ്ടു മുതൽ 1006-ാമാണ്ടുവ�ര ജീവിച്ചിരുന്ന പുന്ന�ശ്ശരി

ശ്രീധരൻനമ്പിയു�ട ഭാഗവതം ഏകാദശം കിളിപ്പാട്ടിൽനിന്നു താ�ഴ ഉദ്ധരിക്കുന്ന

വരികൾ മാർഗ്ഗദർശനം നൽകുന്നതു�പാ�ല �താന്നുന്നു:

“ബാദരായണമുഖനിർഗ്ഗതം ഭാഗവതം

സ്കന്ധങ്ങളതി�ലഴുമഞ്ചുമുള്ളതിലിഹ

തുഞ്ചത്തു �മവും രാമദാസനാ�മഴുത്തച്ഛൻ

അച്യുതൻതങ്കൽ ഭക്തി മുഴുക്കനിമിത്തമായ്

നവമസ്കന്ധ�ത്താളമു�ള്ളാരു കഥ�യല്ലാം

ഭാഷയി�ലാരു ഗീതമായുര�ചയ്താൻ (മുന്നം)”

രാമദാസൻ എന്ന സമസ്തപദത്തിൽ വർണ്ണ�ദ്യാതകമായ ദാസഘടകം തള്ളി

യാൽ അവ�ശഷിക്കുന്നതു രാമശബ്ദമാണ�ല്ലാ. അ�പ്പാൾ ശ്രീധരൻനമ്പിയു�ട

കാലത്തു് എഴുത്തച്ഛ�ന്റ �പർ രാമനാ�ണന്നു പണ്ഡിതന്മാർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നതാ

യി സങ്കല്പിക്കാം. എഴുത്തച്ഛനു രാമ�നന്ന �പരിൽത�ന്ന ഒരു �ജ്യഷ്ഠനുണ്ടായിരു

ന്നു�വന്നതു ഈ സങ്കല്പത്തിനു ബാധകമല്ല. എഴുത്തച്ഛൻ അധ്യാത്മരാമായണം

രചിക്കുന്ന കാലത്തു് ആ �ജ്യഷ്ഠൻ വലിയ ശിഷ്യസമ്പത്തുള്ള ഒരു ആചാര്യനാ

യിരുന്നുവ�ല്ലാ. അവർ തമ്മിൽ പ്രായം�കാണ്ടു് അടുപ്പമുണ്ടായിരുന്നതായി ആ

പ്രസ്താവന �താന്നിക്കുന്നില്ല. അ�ദ്ദഹം എഴുത്തച്ഛ�ന്റഅമ്മയു�ട �ജ്യഷ്ഠത്തിയു�ട

പുത്രനായിരുന്നുഎന്നുംഎഴുത്തച്ഛ�ന്റ �യൌവ്വനത്തിൽഅ�ദ്ദഹത്തിനു വാർദ്ധക്യ

മായിരുന്നുഎന്നും വരാവുന്നതാണു്. രാമൻ സന്യാസാശ്രമത്തിൽ രാമാനന്ദനാകു

ന്നതു സ്വാഭാവികവുമാണ�ല്ലാ. അതു�കാണ്ടു് എഴുത്തച്ഛ�ന്റ ബാല്യകാലത്തി�ല

നാമ�ധയം രാമ�നന്നായിരുന്നു എന്നു് ഊഹിക്കുന്നതിൽ അ�നൌചിത്യമു�ണ്ടന്നു

�താന്നുന്നില്ല.

എഴുത്തച്ഛ�ന്റ കാലം

എഴുത്തച്ഛ�ന്റ ജീവിത�ത്ത �കാല്ലം 600-ാമാണ്ടുമുതൽ 800-ാമാണ്ടുവ�ര പല ഘട്ട

ങ്ങളി�ലക്കും ഗ�വഷകന്മാർ �കാണ്ടു�പാകാറുണ്ടു്. 600-ാമാണ്ടിടയ്ക്ക�ല്ലന്നു് ഉറപ്പിച്ചു

ത�ന്ന പറയാവുന്നതാണു്. അങ്ങ�നയാ�ണങ്കിൽ കൃഷ്ണഗാഥാകാര�നക്കാൾ പ്രാ
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ക്തനനാണു്എഴുത്തച്ഛൻഎന്നുവ�രണ്ടതും ഭാഷാരീതി �നാക്കിയാൽഅതിനുയാ

�താരു പഴുതുമില്ലാത്തതുമാകുന്നു. കണ്ണശ്ശനും എഴുത്തച്ഛനും സമകാലികന്മാരായി

രുന്നുഎന്നുപറയുന്നതുംഅസംബന്ധമാണു്. ആ രണ്ടു മഹാകവികളു�ടയുംസംഭാ

ഷണമാ�ണന്നുചിലർ കരുതാറുള്ള

“ചൂടായ്കിൽത്തുളസീദളം യമഭടത്തല്ലിങ്ങു ചൂടായ് വരും;

പാടായ്കിൽത്തിരുനാമമന്തകഭടന്മാരങ്ങു പാടായ് വരും;

കൂടായ്കിൽസ്സുകൃതങ്ങൾ �ചയ് വതിന�ഹാ പാപങ്ങൾ കൂടായ ് വരും:

വീടായ്കിൽക്കട�മവനും നരകമാം നാടങ്ങു വീടായ് വരും”

എന്ന �ശ്ലാകം �വൺമണി അച്ഛൻനമ്പൂരിപ്പാട്ടി�ല അപ്ഫൻ വിഷ്ണുനമ്പൂരിപ്പാട്ടി�ല

കൃതിയാ�ണന്നു് ഇ�പ്പാൾഅനി�ഷധ്യമായി �തളിഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്.

എഴുത്തച്ഛൻ ത�ന്റ കാലത്തു സാമാന്യജനങ്ങളു�ട ഇടയിൽ പ്രചരിച്ചിരുന്ന

മലയാളഭാഷയിലാണു് കാവ്യങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചതു്. എന്നാൽഅവയിലും ചില പഴയ

പദങ്ങളും പ്ര�യാഗങ്ങളും അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ജീവിതം എ�പ്പാ�ളന്നു നിർണ്ണയിക്കു

വാൻ അല്പാല്പം സഹായിക്കുന്നുണ്ടു്. (1) �ചൽക്കണ്ണി, (2) മയ്യൽ (�മാഹം), (3)

ഒക്കത്തക്ക, (4) വിര�യ, (5) അടയ (മുഴുവൻ), (6) മുനിവു (�കാപം), (7) ഇകലിൽ

(യുദ്ധത്തിൽ), (8) മറുകി (തിളച്ചു, (9) ഇടർ (ദുഃഖം), (10) തൂമ (സത്യം) മുതലായ

പദങ്ങളും (1) എവിടത്തു പാർത്ഥൻ, (2) ജീവിക്കയിൽ, (3) സത്യമായ് വന്നുതാ

വൂ, (4) ശുശ്രൂഷ �ചയ്തു ഞായം, (5) സാദരം നല് കൂ പിതൃക്കൾക്കും, (6) ഭക്തന്മാർ

വിഷയമായ്, (7) രാക്ഷസരാജാവായ രാവണഭഗിനി ഞാൻ, (8) കീകസാത്മജ

കുലനാശകാരിണിയാ�യ, (9) കാടിതു കണ്ടാ�യാ നീ തുടങ്ങിയ പ്ര�യാഗങ്ങളും

�നാക്കുക. ഉ�പാത്തമമായപ്ര�യാഗത്തിൽ കാണുന്ന ‘ഏ’ എന്നപാദപൂരകമായ

നിപാതം നിരണംകവികളു�ട കാലത്തു പ്രചുര പ്രചാരമായിരുന്നു; എഴുത്തച്ഛ�ന്റ

കാലത്തും അതിനു് അങ്ങിങ്ങു പ്ര�വശമുണ്ടായിരുന്നതായി കാണുന്നുണ്ടു്. ആ�ക

ക്കൂടി ഭാഷാഗതി �നാക്കിയാൽ എഴുത്തച്ഛൻ �കാല്ലം എട്ടാം ശതകത്തിലാണു്

ജീവിച്ചിരുന്ന�തന്നു സ്പഷ്ടമാകുന്നു. ആ ശതകത്തി�ന്റ പൂർവ്വാർദ്ധത്തി�ലാ ഉത്ത

രാർദ്ധത്തി�ലാ എന്നു മാത്ര�മ പരി�ശാധി�ക്കണ്ടതായുള്ളൂ.

എട്ടാം ശതകത്തി�ന്റ പൂർവ്വാർദ്ധം

മുൻപ് ഉദ്ധരിച്ച ഗുരുമഠ�ശ്ലാകങ്ങളിൽ ‘നാകസ്യാനൂനസൌഖ്യം’ എ�ന്നാരു പാദാം

ശം കാൺമാനുണ്ടു്. അതിനു് ഒരുകലിവാചകത്തി�ന്റസ്വരൂപമു�ണ്ടന്നുതീർച്ചായി

പറയാം. ധ്റുവ�മന്നു് അതിനപ്പുറമുള്ളപദവുംആ വിഷയത്തിൽജ്ഞാപകമാണു്.

അങ്ങ�നയാ�ണങ്കിൽ ഗ്രാമദാനം 723-ാമാണ്ടു തുലാമാസം 11-ാംനുയാ�ണന്നുസി

ദ്ധിക്കുന്നു. ‘(ദ)ധ് നാ(പ്യ)ന്നം സസർപ്പിഃ’ എന്ന വാചകത്തിനു് ആ ലക്ഷണമില്ല.

ഗ്രാമദാനം സംബന്ധിച്ചു് ഒരു ശാസനപത്രം ഗുരുമഠത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നും

1046 ഇടയ്ക്കു് അതു താൻ കണ്ടു എന്നും ബർണ്ണൽ പറയുന്നുണ്ടു്. പ�ക്ഷ അതിൽനി

ന്നു് അ�ദ്ദഹം അനുമാനിച്ചതു് എഴുത്തച്ഛൻ ക്രി. പി. പതി�നഴാം ശതകത്തി�ന്റ

അവസാനത്തിൽ, അതായതു �കാല്ലം 875-ാമാണ്ടിടയ്ക്കു, ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നാണു്.

എഴുത്തച്ഛ�ന്റ കൃതികളി�ല ഭാഷാരീതി ഈ അനുമാനത്തിനു കടകവിരുദ്ധമായി

നില�കാള്ളുന്നു. കാലഗണനയിൽ ഏതു കാരണവശാ�ലാ ആ പണ്ഡിതനു് ഒരു

കുഴപ്പം പറ്റി�പ്പായിട്ടു�ണ്ടന്നതു നിർവിവാദമാണു്.

‘നാകസ്യാനൂനസൌഖ്യം’ എന്ന വാചകത്തിൽ കലിദിന സൂചനയി�ല്ലന്നുപറ

യുന്നവർ എഴുത്തച്ഛനും �മല്പുത്തൂർ ഭട്ടതിരിയും സമകാലികന്മാരായിരുന്നു എന്നും
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446 അദ്ധ്യായം 30. തുഞ്ച�ത്തഴുത്തച്ഛൻ

ഭട്ടതിരി മുഖാന്തിരമാണു് എഴുത്തച്ഛൻ �ചമ്പക�ശ്ശരി രാജാവി�ന്റ ആശ്രിതനായ

�തന്നും, അവി�ട �വച്ചാണു് അധ്യാത്മരാമായണം രചിച്ച�തന്നും, ആ ഗ്രന്ഥത്തി

�ന്റ മൂലം ആദ്യമായി �കരളത്തിൽ �കാണ്ടുവന്നതു ‘പവിത്രകരസ്സൂര്യഃ’ എന്ന കലി

വാചകത്താൽ സൂചിതമായ �കാല്ലം 787-ാമാണ്ടു ചിങ്ങത്തിലായിരുന്നു എന്നും

വാദിക്കുന്നു. ‘പവിത്രം പരം �സൌഖ്യ’ എ�ന്നാരു ഭാഗം എഴുത്തച്ഛ�ന്റ അധ്യാ

ത്മരാമായണം യുദ്ധകാണ്ഡത്തി�ന്റ അവസാനത്തിൽ കാണുന്നു�ണ്ടന്നും അതു

കലിവാചകമാ�ണന്നും അതനുസരിച്ചു �നാക്കു�മ്പാൾ 787-ാമാണ്ടു ചിങ്ങമാസം

20-ാംനുയാണു് എഴുത്തച്ഛൻ ആ ഗ്രന്ഥരചന സമാപിച്ചതു് എന്നു സിദ്ധിക്കു�മന്നും

കൂടി അവർ പറയുന്നു. ഇവി�ട കലി�യസ്സംബന്ധിച്ചിട�ത്താളം രണ്ടു വാക്യങ്ങളും

ഒന്നുത�ന്നയാ�ണന്നും അധ്യാത്മരാമായണം മൂലം പര�ദശത്തിൽ നിന്നു വന്നു

�ചർന്നദിവസംത�ന്നഅതി�ന്റഭാഷാനുവാദവുംഅവസാനിച്ചുഎന്നുപറയുന്നതു്

അനുപപന്നമാകയാൽ ‘പവിത്രം പരം സൌഖ്യ’ ത�ന്നയാണു് പിന്നീടു ചരിത്രകാ

രന്മാരു�ട ദൃഷ്ടിയിൽ ‘പവിത്രകരസ്സുര്യഃ’ എന്നു് ആകൃതി�ഭദം �ക�ക്കാണ്ട�ത

ന്നും സങ്കല്പി�ക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു. തന്നിമിത്തം ആ�കക്കൂടി പ്രകൃതത്തിൽ ചർച്ച

�ചയ ് വാനുള്ളതു് എഴുത്തച്ഛൻ 729-ാമാണ്ടിട�യ്ക്കാ 787-ാമാണ്ടിട�യ്ക്കാ ജീവിച്ചിരുന്നതു്

എന്നു മാത്രമാകുന്നു. ഭട്ടതിരിയു�ട ബാല്യകാലത്തു് എഴുത്തച്ഛനു മധ്യവയസ്സായിരു

ന്നുഎന്നുപറയുന്നവരുമുണ്ടു്.

ഭട്ടതിരി�യയുംഎഴുത്തച്ഛ�നയുംസംഘടിപ്പിക്കുന്നഐതിഹ്യങ്ങൾക്കുവലിയ

വില�യാന്നും കല്പിക്കുവാൻ �താന്നുന്നില്ല. ഭട്ടതിരി�യ വാത�രാഗം ബാധിച്ച

�പ്പാൾ അതിനു പ്രതിവിധി�യ�ന്തന്നു് അ�ദ്ദഹം ഒരു ദൂതൻമുഖാന്തരം എഴുത്ത

ച്ഛ�നാടു �ചാദിച്ചു എന്നും മത്സ്യം �താട്ടുകൂട്ടണ�മന്നു് എഴുത്തച്ഛൻ പറഞ്ഞയച്ചു

എന്നും ഭട്ടതിരി ആ ഉപ�ദശത്തി�ന്റ സാരം മനസ്സിലാക്കി മത്സ്യാദ്യവതാരവർണ്ണ

നാത്മകമായ നാരായണീയം രചിച്ചു എന്നും ചിലർ പറയുന്നതു വിശ്വസിക്കുവാൻ

മാർഗ്ഗം കാണുന്നില്ല. ഭട്ടതിരിയു�ട നിലയിലുള്ള ഒരാ�ളാടു ബ്രാഹ്മണ�രപ്പറ്റി അള

വറ്റ ഭക്തിയും ബഹുമാനവും ഉണ്ടായിരുന്ന എഴുത്തച്ഛൻ ഒരിക്കലും ആ ഭാഷയിൽ

ഒരു ഉപ�ദശം നല്കിയിരിക്കാനിടയില്ല. രണ്ടാമതു നാരായണീയം ആരംഭിക്കുന്നതു

ത�ന്ന മത്സ്യാവതാരകഥ�കാണ്ടല്ല; മുപ്പത്തിരണ്ടാം ദശകത്തിൽ മാത്രമാണു് ശ്രീ

മൽഭാഗവത�ത്തഅനുവർത്തിച്ചു് അ�ദ്ദഹംആകഥപ്രതിപാദിക്കുന്നതു്. അതിനു

മുൻപുത�ന്നവരാഹം, നരസിംഹം, വാമനം, കൂർമ്മംഎന്നിങ്ങ�നനാലവതാരങ്ങ

�ളയും പറ്റിയുള്ള പ്രതിപാദനം കഴിയുന്നുണ്ടു്. 762-ൽ ആണ�ല്ലാ നാരായണീയര

ചന. അക്കാലത്തുഭട്ടതിരി എഴുത്തച്ഛ�നാടു് ഉപ�ദശം �ചാദിക്കണ�മങ്കിൽഅന്നു്

എഴുത്തച്ഛനു് അൻപതു വയ�സ്സാള�മങ്കിലും പ്രായമായിരിക്കണം. 787-ാമാണ്ടാണു്

അധ്യാത്മരാമായണം തർജ്ജമ �ചയ്ത�തങ്കിൽഅന്നു് 75 വയസ്സിനടുത്തു് എത്തിയു

മിരിക്കണം. അധ്യാത്മരാമായണത്തിനു�മലാണു് ഭാരതത്തി�ന്റ രചന എന്നുള്ള

തി�നപ്പറ്റി ആർക്കും വിപ്രതിപത്തിയുണ്ടായിരിക്കു�മന്നു �താന്നുന്നില്ല. അങ്ങ�ന

വരു�മ്പാൾ 75 വയസ്സിനു �മലാണു് എഴുത്തച്ഛൻ ഭാരതനിർമ്മിതിക്കു് ആരംഭിച്ച

�തന്നു സങ്കല്പി�ക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ആ സങ്കല്പം യുക്തിസഹമല്ല. അതു�കാണ്ടു

ഭട്ടതിരിയും എഴുത്തച്ഛനും തമ്മിൽ യാ�താരു സൌഹാർദ്ദബന്ധത്തിനും മാർഗ്ഗമി

ല്ലാത്ത നിലയിൽ �കാല്ലം എട്ടാംശതകത്തി�ന്റ പൂർവ്വാർദ്ധത്തിലായിരുന്നു എഴു

ത്തച്ഛ�ന്റ ജീവിതം എന്നു നിർണ്ണയി�ക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അങ്ങ�നയാ�ണങ്കിൽ

‘നാകസ്യാനൂനസൌഖ്യം’എന്നതുകലിവാചകമാ�ണന്നും 729-ാമാണ്ട്എഴുത്തച്ഛൻ

ജീവിച്ചിരുന്നുഎന്നുംഅനുമാനിക്കുന്നതിൽഅസാംഗത്യമില്ല. പി�ന്നയുംകു�റക്കാ
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ലംകൂടി അ�ദ്ദഹം ഗുരുമഠത്തിൽ താമസിച്ചു �ലാകാനുഗ്രഹം �ചയ്തു�കാണ്ടിരുന്നി

രിക്കാം. ഇടയ്ക്കു് ‘ഭാസ്വത്തുഞ്ചാഖ്യസന്മന്ദിര’ എന്നിങ്ങ�ന ഒരു സംസ്കൃത�ശ്ലാകം

പത്രപങ് ക്തികളിൽ പ്രത്യക്ഷ�പ്പടുകയുണ്ടായി. അതിൽ ‘ഹംസപ്രാപ്യം നു സൌ

മ്യം’ എന്നു് അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ സ്വർഗ്ഗാ�രാഹണകാല�ത്ത �ദ്യാതിപ്പിക്കുന്ന ഒരു

കലിവാക്യമു�ണ്ടന്നും കാണുമാറായി. അതു യഥാർത്ഥമായ ഒരു �രഖയാ�ണന്നു്

എനിക്കു വിശ്വാസം വന്നിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ആ വാക്യം സൂചിപ്പിക്കുന്നതു�പാ�ല

732 ധനു 24-ാംനുയാണു് എഴുത്തച്ഛ�ന്റ നിര്യാണം എന്നു ക്നുപ്ത�പ്പടുത്തുവാൻ നി

വൃത്തിയില്ല. ഏതായാലും 750-നു �മൽ എഴുത്തച്ഛൻ ജീവിച്ചിരുന്നിരിക്കാൻ മാർ

ഗ്ഗമില്ലാത്തതു�കാണ്ടും ത്രികരണപരിശുദ്ധമായ ജീവിതചര്യയിൽനിന്നു് അ�ദ്ദഹം

ദീർഘായുഷ്മാനായി 80 വയ�സ്സാളംഐഹികയാത്ര �ചയ്തിരിക്കാ�മന്നു്അനുമാനി

ക്കുന്നതിൽഅനുപപത്തിയില്ലാത്തതു�കാണ്ടുംആ മഹാത്മാവി�ന്റ ജീവിതകാലം

�കാല്ലം 671-നും 750-നും ഇടയ്ക്കായിരുന്നുഎന്നു് അനുമാനിക്കാവുന്നതാകുന്നു.

കടിയംകുളത്തുശുപ്പു�മ�നാ�ന്റ പ്രസ്താവന

കടിയംകുളം ശുപ്പു�മ�നാൻ �തനാറിമാഹാത്മ്യം എന്നകിളിപ്പാട്ടിൽ

“രാഘവനായ ഗുരുനാഥ�ന്റ കൃപാബലം

ലാഘവ�മന്നി�യ സംപൂർണ്ണമായുണ്ടാ�കണം.

�ഗാവിന്ദാചാര്യപാദാം�ഭാരുഹരജസ്സുക-

ളാ�വാളം മമ മ�നാമുകു�ര വിളങ്ങണം.

ചന്ദ്ര�ദശികാചാര്യനന്യ�ദശികന്മാരും

സാന്ദ്രകാരുണ്യ�മന്നിൽ പ്രീതിപൂണ്ടരു�ളണം.

. . . . . . . . .
കരുണാമൃതപൂരവരുണാലയമായ

കരുണാകരാചാര്യചരണാംബുജം കൂപ്പി

സൂര്യജ്ഞാനാന്ധകാരസൂര്യനായീടും ശ്രീമൽ-

സൂര്യനാരായണാചാര്യാ�ന്തവാസീന്ദ്രന്മാരിൽ

�പരായിരത്തി�ലറ്റം �പരിയന്നീടും ശ്രീമൽ-

�പ്പരു�വന്നുലകിങ്കൽ�പ്പരിയന്നരുളീടും

സച്ചിദാനന്ദാത്മകനദ്വയനനാമയൻ

നിശ്ചലൻ നിരാകുല�നന്നു�ട ഗുരുനാഥൻ

ശ്രീരാമാദികളായ മുഖ്യശിഷ്യന്മാ�രാടും

�സ്വര�മന്നകക്കാമ്പിൽ വാണീട�വണം സദാ.”

എന്നുപ്രസ്താവിയ്ക്കുന്നു�ണ്ടന്നുംഅതിൽനിന്നു്എഴുത്തച്ഛ�ന്റശിഷ്യനായസൂര്യനാരാ

യണ�ന്റ പ്രശിഷ്യനാണു് ശുപ്പു�മ�നാൻ എന്നുസിദ്ധിക്കുന്നുഎന്നുംഅതു�കാണ്ടു്

എഴുത്തച്ഛൻഎട്ടാംശതകത്തി�ന്റപൂർവ്വാർദ്ധത്തിൽജീവിച്ചിരുന്നുഎന്നുപറയുന്ന

തുശരിയ�ല്ലന്നും ചിലർ വാദിക്കുന്നു. ശുപ്പു�മ�നാൻ 940-ാമാണ്ടിടയ്ക്കു ജനിച്ചുഎന്നും

അ�ദ്ദഹം ‘രാഘവനായ ഗുരുനാഥൻ’ എന്നു �തനാറിമാഹാത്മ്യത്തിലും ‘�ഗാവൃ

ന്ദാരകന്മാരും രാഘവാചാ�ര്യന്ദ്രനും . . . . . . . . . തുണപ്പാൻവന്ദിക്കു

�ന്നൻ’ എന്നു കാ�വരിമാഹാത്മ്യം കിളിപ്പാട്ടിലും താൻ സ്മരിക്കുന്ന ക�ല്ലക്കുളങ്ങര

രാഘവപ്പിഷാരടിയു�ട ശിഷ്യനായിരുന്നു എന്നും സൂക്ഷ്മമായി പറയാം. പിഷാരടി

ടിപ്പുസുൽത്താ�ന്റ കാലത്തു ജീവിച്ചിരുന്നതായി �തളിയുന്നതിനാൽ അ�ദ്ദഹത്തി
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448 അദ്ധ്യായം 30. തുഞ്ച�ത്തഴുത്തച്ഛൻ

�ന്റജീവിതവും പത്താം ശതകത്തിലായിരുന്നുഎന്നുവന്നുകൂടുന്നു. ശുപ്പു�മ�നാ�ന്റ

മ�റ്റാരു ഗുരുവായ �പരുവും രാഘവനും സമവയസ്കന്മാരായിരുന്നിരിയ്ക്കുവാനാണു്

ന്യായമുള്ളതു്. അങ്ങി�ന വരു�മ്പാൾസൂര്യനാരായണൻ 850-ാമാണ്ടിനുമുൻപു ജനി

ച്ചതായി സങ്കല്പിക്കുവാൻ നിവൃത്തിയില്ല. തുഞ്ച�ത്തഴുത്തച്ഛൻ അന്തരിച്ച�പ്പാൾ

സൂര്യനാരായണനു 16 വയസ്സുമാത്ര�മ പ്രായമായിരുന്നുള്ളൂ എന്നു സമ്മതിച്ചാൽ

�പ്പാലുംആകൂടസ്ഥനായആചാര്യൻ 866 വ�ര ജീവിച്ചിരുന്നതായിഅംഗീകരി�ക്ക

ണ്ടിവരുന്നു. അങ്ങ�നയായാൽ 781-ൽ അ�ദ്ദഹം �ചമ്പക�ശ്ശരി രാജധാനിയിൽ

�പാകത്തക്ക വയസ്സിൽ എത്തിയിരിക്കുവാൻ ഇടയില്ല�ല്ലാ. അതു�കാണ്ടു് ഈ

വാദം എഴുത്തച്ഛ�നയും �മല്പുത്തൂരി�നയും �ചമ്പക�ശ്ശരി രാജാവി�നയും കൂട്ടി ഘടി

പ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർക്കു് ഒരുവിധത്തിലും സഹായകമാകുന്നില്ല. ഒൻപതാം

ശതകത്തിനു മുൻപുത�ന്ന ശുകഗാന പ്രസ്ഥാനം ഭാഷയിൽ പ്രതിഷ്ഠ�യ പ്രാപിച്ചു

കഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്നുള്ള പരമാർത്ഥ�ത്തആർക്കും അന്യഥാകരിക്കുവാൻ സാധി

ക്കുന്നതല്ല. അതിനാൽആശതകത്തി�ലക്കു് എഴുത്തച്ഛ�ന കടത്തി�ക്കാണ്ടു�പാ

കുന്നതു് അത്യന്തം യുക്തിഹീനമാകുന്നു. ശുപ്പു�മ�നാ�ന്റ ‘അ�ന്തവാസീന്ദ്രന്മാരിൽ’

എന്ന പദപ്ര�യാഗം സൂര്യനാരായണ�ന്റ ശിഷ്യപ്രശിഷ്യപരമ്പര�യ �പാതു�വ

പരാമർശിച്ചു മാത്രമാ�ണന്നും �പരുആപരമ്പരയിൽ�പ്പട്ട ഒരാളായിരുന്നുഎന്ന

ല്ലാ�ത സൂര്യനാരായണ�ന്റ �ന�രശിഷ്യനല്ലായിരുന്നു എന്നും അനുമാനിച്ചാ�ല

ആ പ്ര�യാഗം അർത്ഥവത്താകയുള്ളൂ; കരുണാകര�നഴുത്തച്ഛ�ന അ�ദ്ദഹം ഒരു

പ്രാക്കാലഗുരുവി�ന്റ നിലയിൽ വന്ദിക്കുന്നതായും കരു�തണ്ടതാണു്.

എഴുത്തച്ഛ�ന്റ ഗുരുക്കന്മാർ

‘അഗ്രജൻ മമസതാം’ എന്നു തുടങ്ങുന്ന അധ്യാത്മരാമായണത്തി�ല വരികളിൽ

നിന്നു് എഴുത്തച്ഛനു രാമനാമ�ധയനായ ഒരു ഗുരുവുണ്ടായിരുന്നു എന്നും അതു്

അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ �ജ്യഷ്ഠൻ ത�ന്നയാ�ണന്നും അ�ദ്ദഹത്തിനു ധാരാളം ശിഷ്യസ

മ്പത്തുണ്ടായിരുന്നു എന്നു വ്യക്തമാകുന്നതായി മുൻപു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട�ല്ലാ. അഗ്ര

ജ�നന്നും, വിദ്വച്ഛ്�റഷ്ഠനായ മ�റ്റാരു ഗുരു�വന്നും, രാമ�നന്ന മൂന്നാമ�താരു ഗു

രു�വന്നും ഇവി�ട അർത്ഥകല്പന �ചയ്യുന്നതു് അസമഞ്ജസമാകുന്നു. അഗ്രജപദം

ബ്രാഹ്മണപര്യായമായി പരിഗണിക്കണ�മന്നു ചിലർ പറയുന്നതു് അബദ്ധമ�ല്ല

ങ്കിലും പ്രകൃതത്തിൽ ആ അർത്ഥത്തിനു പ്രസക്തിയില്ല. രാമൻ എന്ന �ജ്യഷ്ഠൻ

ത�ന്നയായിരുന്നു എഴുത്തച്ഛ�ന്റ പ്രധാന ഗുരു. അ�ദ്ദഹവും നാ�ട്ടഴുത്താശാ�ന്റ

വൃത്തി സ്വീകരിച്ചിരുന്നതു�കാണ്ടായിരിക്കണം അ�ദ്ദഹത്തിനു് ‘അ�നകാ�ന്തവാ

സികൾ’ ഉണ്ടായതു്. ആഅ�ന്തവാസിക�ളാടുകൂടി ‘മമ ഉൾക്കുരുന്നിൽവാഴ്ക’എന്നു്

എഴുത്തച്ഛൻ പറയുന്നതിൽ നിന്നു് അധ്യാത്മരാമായണം നിർമ്മിച്ച കാലത്തു രാമ

�നഴുത്തച്ഛൻ അധ്യാപകവൃത്തിയിൽ നൂതനന�ല്ലന്നു് അനുമാനിക്കാവുന്നതാണു്.

‘മുഖ്യന്മാരായ ഗുരുഭൂതന്മാർ മറ്റു�ള്ളാരും’ എന്ന വരികളിൽ നിന്നു് എഴുത്തച്ഛനു �വ

�റയും ഗുരുക്കന്മാരുണ്ടായിരുന്നതായും �വളി�പ്പടുന്നു. പ�ക്ഷഅവരാ�രല്ലാ�മന്നു്

അ�ദ്ദഹം ന�മ്മ അറിയിക്കുന്നില്ല. �കളല്ലൂർ നീലകണ്ഠ�സാമയാജി അവരിൽ

അന്യതമനായിരുന്നു എന്നുള്ള അഭിപ്രായം എനിക്കു സമ്മതമായി �താന്നുന്നില്ല.

അതിനു �തളിവായി ഉദ്ധരിക്കുന്ന ‘അൻ�പണ�മൻ മനസി ശ്രീനീലകണ്ഠഗുരു’

എന്ന വരി കാണുന്ന ഹരിനാമകീർത്തനം എഴുത്തച്ഛ�ന്റ വരിയാ�ണങ്കിൽത്ത

�ന്നയും അതു �സാമയാജി ആ�ണന്നു സിദ്ധിക്കുന്നില്ല. �സാമയാജി എഴുത്ത

ച്ഛ�ന്റ �വദാന്തഗുരുവായിരുന്നു എങ്കിൽ അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ �പർ �വണ്ടിയിരുന്നു
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അദ്ധ്യാത്മരാമായണത്തിൽആദ്യമായി സ്മരിക്കുവാൻ. നിശ്ചയമായും നീലകണ്ഠൻ

രാമ�നഴുത്തച്ഛ�നക്കാൾ പതിന്മടങ്ങു �വദുഷ്യവാനായിരുന്നു. വി�ശഷിച്ചു രവി

യിൽനിന്നു് ആത്ത�വദാന്തശാസ്ത്രനുമായിരുന്നു. രാമഗീത, ലക്ഷ്മ�ണാപ�ദശം മുത

ലായ �വദാന്തഘട്ടങ്ങൾഅടങ്ങിയ ഒരു കൃതിയു�ട ആരംഭത്തിൽആ പുണ്യ�ശ്ലാ

ക�ന എഴുത്തച്ഛൻ വന്ദിക്കാത്തതു് അ�ദ്ദഹം ത�ന്റ ഗുരുവല്ലാതിരുന്നതു�കാണ്ടാ

�ണ�ന്ന എനിക്കു് ഊഹിക്കുവാൻ �താന്നുന്നുള്ളു. “രാമനാമാചാര്യനുമാ�വാളം

തുണയ്ക്കണം” എന്നു �ദവീമാഹാത്മ്യം കിളിപ്പാട്ടിലും എഴുത്തച്ഛൻ ത�ന്റ �ജ്യഷ്ഠ�ന

വന്ദിച്ചിരിക്കുന്നു. “രാമഭക്താഢ്യനായ രാമശിഷ്യൻ” എന്നു ബ്രഹ്മാണ്ഡപുരാണ

ത്തിലും കാൺമാനുണ്ടു്. അതു് എഴുത്തച്ഛ�ന്റ കൃതിയാ�ണാ എന്നു യഥാവസരം

പരി�ശാധിക്കാം. എഴുത്തച്ഛനു �വദാന്തത്തി�ലാഴി�ക മറ്റു ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ അവ

ഗാഹമുണ്ടായിരുന്നതായി �തളിയുന്നില്ല. എന്നാൽ ഭാഷാകവിതയ്ക്കു �വണ്ട സം

സ്കൃതവ്യുൽപത്തി അ�ദ്ദഹത്തിനു സിദ്ധിച്ചിരുന്നു എന്നു നിസ്സംശയമായി പറയാം.

അങ്ങിങ്ങുകവിയു�ടഅനവധാനത�കാ�ണ്ടാഅവ്യുൽപന്നത�കാ�ണ്ടാഅലംഭാ

വം�കാ�ണ്ടാ അപൂർവ്വം ചില അപശബ്ദങ്ങൾ കാൺമാനു�ണ്ടങ്കിൽഅവ�യപ്പറ്റി

അത്ര�യാന്നും അപലപി�ക്കണ്ടആവശ്യവും ഞാൻ കാണുന്നില്ല. ഭാഷാകൃതിയാ

കു�മ്പാൾ അത്ര�യാ�ക്ക മതി�യ�ന്ന അക്കാല�ത്ത പണ്ഡിതകവികൾ �പാലും

കരുതിയിരുന്നുള്ളു.

ജീവചരിത്രം

മുൻപു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതി�നക്കാൾ വള�ര അധിക�മാന്നും എഴുത്തച്ഛ�ന്റ ജീവ

ചരിത്ര�ത്തപ്പറ്റി വ്യക്തമായി അവ�ശഷിക്കുന്നില്ല. ബാല്യത്തിൽത്ത�ന്ന എഴു

ത്തച്ഛൻ ശമദമാദിഗുണങ്ങളാൽ അലംകൃതനും മുമുക്ഷുവുമായിത്തീർന്നിരിക്കണം.

അ�ദ്ദഹം വി�ദശങ്ങളിൽ സഞ്ചരിച്ചു തമിഴിൽ �വദാന്തഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിച്ചു മന

സ്സിലാക്കുന്നതിനു�വണ്ട പാണ്ഡിത്യം ആ ഭാഷയിൽ സമ്പാദിച്ചുമിരുന്നിരിക്കണം.

സംസ്കൃതഭാഷയി�ല �വദാന്തഗ്രന്ഥങ്ങളും അ�ദ്ദഹം പരിശീലിച്ചിരുന്നു. അ�ദ്ദഹ

ത്തിനു് ആന്ധ്രഭാഷ അറിയാമായിരുന്നു എന്നുള്ളതിനു �തളി�വാന്നുമില്ല. ഇദംപ്ര

ഥമമായി �കരളത്തിൽ വന്നു�ചർന്ന ആന്ധ്രലിപിലിഖിതമായിരുന്ന ഒരു അധ്യാ

ത്മരാമായണഗ്രന്ഥം അ�ദ്ദഹം �ചമ്പക�ശ്ശരി രാജാവിനു�വണ്ടി പകർത്തി�യന്നു

പറയുന്നതുശരിയല്ല. അതിനു വള�ര മുൻപുത�ന്നആഗ്രന്ഥം �കരളീയവിദ്വാന്മാർ

കാണത്തക്കനിലയിലുള്ളതായിരുന്നുഅവരുംആന്ധ്ര�ചാളാദി�ദശങ്ങളി�ലസം

സ്കൃതപണ്ഡിതന്മാരും തമ്മിലുള്ള �സൌഹാർദ്ദബന്ധം. എഴുത്തച്ഛൻ പ്രശസ്തനായ

തിനു�മലല്ലഅധ്യാത്മരാമായണം ഭാഷയിൽ രചിച്ച�തന്നും പ്രത്യുതഅധ്യാത്മരാ

മായണരചനയാണു് അ�ദ്ദഹ�ത്ത പ്രശസ്തനാക്കിയ�തന്നും ഊഹിക്കുവാനാണു്

ഔചിത്യം അധികമുള്ളതു്. വി�ദശസഞ്ചാരം കഴിഞ്ഞു യൌവനത്തിൽത്ത�ന്ന

അ�ദ്ദഹം തിരിച്ചു തൃക്കണ്ടിയൂരിലുള്ള സ്വഗൃഹത്തിൽ എത്തുകയും അവി�ട ഒരു

പാഠശാലസ്ഥാപിച്ചു് അധ്യാപകവൃത്തിയിൽ ഏർ�പ്പടുകയും �ചയ്തു. അവി�ടവച്ചു്

ആദ്യമായി അധ്യാത്മരാമായണവും പിന്നീടു ശ്രീമഹാഭാരതവും നിർമ്മിച്ചു. എഴുത്ത

ച്ഛൻ വിവാഹം�ചയ്തു�വാ എന്നും അതിൽ സന്തതിയുണ്ടായിരുന്നു�വാ എന്നുമുള്ള

�ചാദ്യങ്ങൾക്കു് ഉത്തരം പറയുന്നതു സുകരമല്ല. ബർണ്ണൽ, അ�ദ്ദഹത്തിനു് ഒരു

മകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നും ആ മകൾ പകർത്തിയ എഴുത്തച്ഛ�ന്റ കൃതികളാണു്

ഗുരുമഠത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന�തന്നും ത�ദ്ദശവാസികൾ പറഞ്ഞതായി �രഖ�പ്പ

ടുത്തിക്കാണുന്നു. കൂറ്റനാട്ടുള്ള ആമക്കാവു് എന്ന സ്ഥല�ത്ത ഒരു കുടുംബത്തിൽ
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നിന്നായിരുന്നു എഴുത്തച്ഛൻ ദാരസംഗ്രഹം�ചയ്തതു് എ�ന്നാരു ഐതിഹ്യമുണ്ടു്.

അതു വിശ്വസിക്കുവാൻ ന്യായമില്ല. ആ കുടുംബക്കാരും എഴുത്തച്ഛന്മാർ ത�ന്ന.

ത�ന്റപത്നിയു�ട മരണാനന്തരംഎഴുത്തച്ഛൻവീണ്ടും ഗാർഹസ്ഥ്യബദ്ധനാകാ�ത

സന്യാസാശ്രമം സ്വീകരിക്കുകയും, അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ഗുണകർമ്മവി�ശഷങ്ങളാൽ

ആകൃഷ്ടരായി ഭക്തന്മാരും വിരക്തന്മാരുമായ പലരും അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ അ�ന്ത

വാസിത്വം അംഗീകരിക്കുകയും അവ�രാ�ടാന്നിച്ചു് അ�ദ്ദഹം പല പുണ്യസ്ഥലങ്ങ

ളിലും പര്യടനം �ചയ്കയും യദൃച്ഛയാ കിഴക്കൻ ചിറ്റൂരിൽ �ചന്നു�ചർന്നു് അവി�ട

ശ്രീരാമ�ക്ഷത്രവും ഗുരുമഠവും സ്ഥാപിക്കുകയും അതിൽപ്പിന്നീടു് അവി�ടത്ത�ന്ന

ഭഗവദ്ധ്യാനാനുസന്ധാനങ്ങളിൽ തൽപരനായി ആയുരന്തംവ�ര കാലയാപനം

�ചയ്കയും �ചയ്തിരിക്കാം. കാലാന്തരത്തിൽ ഐതിഹ്യം അ�ദ്ദഹം അവിവാഹിത

നാ�ണന്ന വിചാരത്തിൽ മക�ള മരുമകളാക്കിയതായിരിക്കണം. എഴുത്തച്ഛ�ന്റ

വംശം അ�ദ്ദഹ�ത്താടുകൂടി അന്യം നിന്നു�പായതായാണു് �കൾവി.

എഴുത്തച്ഛ�ന്റ കൃതികൾ

(1) അധ്യാത്മരാമായണം, (2) ഉത്തരരാമായണം, (3) മഹാഭാരതം, (4) �ദവീമാ

ഹാത്മ്യം, എന്നിവ എഴുത്തച്ഛ�ന്റ കൃതികളാ�ണന്നുള്ളതു നിർവിവാദംത�ന്ന. (5)

ബ്രഹ്മാണ്ഡപുരാണം, (6) ശതമുഖരാമായണം, (7) ശ്രീമദ്ഭാഗവതം, (8) ഹരിനാ

മകീർത്തനം, (9) ചിന്താരത്നം, (10) �കവല്യനവനീതം, (11) രാമായണം ഇരുപ

ത്തിനാലുവൃത്തം, (12) �കരളനാടകം ഇവ�യപ്പറ്റി ചർച്ച�ചയ്തു തീരുമാനി�ക്കണ്ടി

യിരിക്കുന്നു. അഷ്ടാംഗഹൃദയത്തിനു് എഴുത്തച്ഛൻ ഒരു വ്യാഖ്യാനം രചിച്ചിട്ടു�ണ്ടന്നു

ചിലർ പറയുന്നതിനു ആസ്പദ�മാന്നുമില്ല. അ�ദ്ദഹം ശാ�ക്തയമതതത്വങ്ങ�ള

പരാമർശിച്ചു് ഒരു നിബന്ധം നിർമ്മിച്ചിട്ടു�ണ്ടന്നുള്ള ഊഹവും ഭ്രമമൂലകമാകുന്നു.

അ�ദ്ദഹംശാ�ക്തയനായിരുന്നില്ല;അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റഗുരു�വന്നുചിലർ വാദിക്കുന്ന

നീലകണ്ഠ�സാമയാജിയു�ട തന്ത്രസംഗ്രഹം താന്ത്രികമത�ത്തപ്പറ്റിയല്ല,�ജ്യാതി

ശ്ശാസ്ത്ര�ത്തപ്പറ്റിയാണു് പ്രതിപാദിക്കുന്ന�തന്നു് ഞാൻഅന്യത്രപ്രസ്താവിച്ചിട്ടുമുണ്ടു്.

ശിവപുരാണം കിളിപ്പാട്ടു കുഞ്ചൻനമ്പ്യാരു�ടതാ�ണന്നു് ഇ�പ്പാൾപരിപൂർണ്ണമായി

�തളിഞ്ഞിട്ടുള്ളതിനാൽ അതി�നപ്പറ്റി യാ�താരു വിമർശവും ആവശ്യകമല്ല. പാ

താളരാമായണം �കാട്ടയത്തു �കരളവർമ്മരാജാവി�ന്റ കൃതിയാ�ണന്നുള്ളതിനു്

അതിൽത്ത�ന്ന �തളിവുണ്ടു്.

കിളിപ്പാട്ട്, കിളിപ്പാട്ടി�ന്റ ഉൽപത്തി

മലയാളഭാഷയിൽ കിളി�യ�ക്കാണ്ടു് കഥ പറയിക്കുക എന്ന കവിതാ പ്രസ്ഥാ

നത്തി�ന്റ ഉപജ്ഞാതാവു് എഴുത്തച്ഛ�നന്നുത�ന്നയാണു് എനിക്കു �താന്നുന്നതു്.

അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ കാലത്തിനുമുമ്പു ഗുരുദക്ഷിണപ്പാട്ടു്, �സതുബന്ധനം പാട്ടു് എന്നി

ങ്ങ�ന ചില ഭാഷാഗാനങ്ങൾ ആവിർഭവിച്ചു�വങ്കിലും അവയിൽ കിളിക്കു പ്ര�വ

ശം കാണുന്നില്ല. ആ പ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റ ഉൽപത്തി�യപ്പറ്റി പല പണ്ഡിതന്മാർ

പലമാതിരി യുക്തികൾ ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ടു്. കവിക്കു് അറം തട്ടാ�തയിരിക്കുന്നതിനു

�വണ്ടിയാ�ണന്നു് ഒരു കൂട്ടരം, പുരാണങ്ങൾശുകബ്രഹ്മർഷിയു�ട മുഖത്തുനിന്നു പു

റ�പ്പട്ടതിനാൽആആഗമ�ത്തആസ്പദീകരിച്ചാ�ണന്നു മറ്റു ചിലരും, എഴുത്തച്ഛനു

ഭഗവാൻശുകരൂപത്തിൽജ്ഞാ�നാപ�ദശം �ചയ്തുഎന്നു�വ�റ ചിലരും, സരസ്വ

തീ�ദവിയു�ടതൃക്കയ്യിലുള്ളശുക�ത്ത�ക്കാണ്ടാണു് കഥപറയിക്കുന്ന�തന്നു്അന്യ
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രും, തമിഴി�ല�പങ്കിളിക്കണ്ണി, പരാപരക്കണ്ണിഎന്നീകൃതിക�ളഅനുകരിച്ചാണു്

എഴുത്തച്ഛൻ കിളിപ്പാട്ടുകൾ രചിച്ച�തന്നു് അഞ്ചാമ�താരു കൂട്ടരും പറയുന്നു. ഈ

ഊഹങ്ങൾ�ക്കാന്നിനും ഉപപത്തി കാണുന്നില്ല. ഭാഷാസാഹിത്യത്തി�ന്റആരംഭ

കാലംമുതൽയാ�താരുകവിയും ഭയ�പ്പടാത്തഅറത്തിൽഎഴുത്തച്ഛൻഭീതനായി

എന്നുവരാവുന്നതല്ല. അഷ്ടാദശപുരാണങ്ങളിൽശുകബ്രഹ്മർഷി ഉപ�ദശിച്ചതായി

കാണുന്നതു ശ്രീമൽ ഭാഗവതം മാത്രമാകുന്നു. എഴുത്തച്ഛ�ന്റ കിളി, �പണ്ണാണു്,

ആണല്ല, എന്നും ഇവി�ട ഓർമ്മി�ക്കണ്ടതുണ്ടു്. എഴുത്തച്ഛനു ഭഗവാൻ ശുകരൂപ

ത്തിൽജ്ഞാ�നാപ�ദശം �ചയ്തു എന്നുള്ളതു �കവലം കല്പനയാണു്. അവി�ടയും

ശുകിയു�ട പ്രസക്തി കാണുന്നില്ല�ല്ലാ. സരസ്വതീ�ദവിയു�ട കിളി�യ�ക്കാണ്ടാ

ണു് താൻ പാടിക്കുന്ന�തന്നു് എഴുത്തച്ഛൻ ഒരിടത്തും പ്രസ്താവിക്കുന്നില്ല; വാസ്തവം

അങ്ങ�നയായിരുന്നാൽ അതു് അ�ദ്ദഹം �തളിച്ചുത�ന്ന പറയുമായിരുന്നു. അതു

പ്രകൃത്യാ അസംഭവ്യവുമാണു്. �പങ്കിളിക്കണ്ണി�യന്നും പരാപരക്കണ്ണി�യന്നും

പറയുന്നതു തായ്മാനവസ്വാമികളു�ട രണ്ടു ഗാനങ്ങളാകുന്നു.

“അന്തമുടനാതിയളവാമ�ലൻറ്റിവിർ

ചുന്തരവാൻ �ചാതിതുലംകു�മാ �പങ്കിളി�യ?

അക�മവുമണ്ണലു�ക്കന്നല്ല�ലല്ലാം �ചാല്ലി-

ച്ചുകമാന നീ �പായ്ച്ചുകം �കാടുമാ �പങ്കിളി�യ”

എന്നു�പങ്കിളിക്കണ്ണിയും,

“ചീരാരു�ന്തയ് വത്തിരുവരുളാം പൂമി മുതർ

പാരാതിയാണ്ട പതി�യ പരാപര�മ;

ചിന്തിത്ത�തല്ലാ�മൻ ചി�ന്തയറി�ന്തയുതവ

വന്തകരു�ണമ�ഴ�യ പരാപര�മ”

എന്നു പരാപരക്കണ്ണിയും ആരംഭിക്കുന്നു. പരാപരക്കണ്ണി �പങ്കിളിക്കണ്ണി�യ

ക്കാൾ ദീർഘമാണു്. �കരളകൌമുദിയിൽ �കാവുണ്ണി�നടുങ്ങാടി, ‘അക�മവുണ്ണൽ’

എന്നും ‘ചീരാരു�ന്തയ ് വം’ എന്നുമുള്ളകണ്ണികൾ ഉദ്ധരിക്കുന്നു.

“�പങ്കിളിക്കണ്ണി�യ �നാക്കിത്തൻകിളിപ്പാട്ടു തുഞ്ചനും

തങ്കലാ�ണ്ടാരു ശീലിൽത്താൻ തംകുമീരടി പാടിനാൻ”

എന്നു് അ�ദ്ദഹം കാരിക�യഴുതി അതി�ന്റ വൃത്തിയിൽ �പങ്കിളിക്കണ്ണിയും പരാ

പരക്കണ്ണിയും �നാക്കിയാണു് തുഞ്ചത്തുഗുരുക്കൾ കിളിപ്പാട്ടുകൾ രചിച്ച�തന്നു പ്ര

സ്താവിച്ച�പ്പാൾ അ�ദ്ദഹത്തിന്നു നിശ്ചയമായും ഒരു വസ്തുത അറിവില്ലാതിരുന്നിരി

ക്കണം. അതു് എഴുത്തച്ഛ�ന്റ കാലം കഴിഞ്ഞു പി�ന്നയും ഒരു ശതകത്തിനു�മലാ

ണു് തായ്മാനവർ ജീവിച്ചിരുന്ന�തന്നും അ�ദ്ദഹം പാണ്ഡ്യരാജാവായ വിജയരംഗ

�ചാക്കനാഥ�ന്റ കീഴിൽ തൃശ്ശിനാപ്പള്ളിയിൽ ഒരു�ദ്യാഗസ്ഥനായിരുന്നു എന്നും

മരിച്ചതു് 917-ാമാണ്ടിടയ്ക്കാണു് എന്നുമാകുന്നു. �പങ്കിളിക്കണ്ണിയിലും മറ്റും കാണുന്ന

തല്ല കിളിപ്പാട്ടി�ല യാ�താരു വൃത്തവും എന്നും പറ�യണ്ടതില്ല�ല്ലാ. അതു �നടു

ങ്ങാടിത�ന്നസമ്മതിക്കുന്നുമുണ്ടു്. എഴുത്തച്ഛൻ ശാരിക�യ�ക്കാണ്ടു പാടിക്കുന്നതു

ത�ന്റ ഗാനം സംസ്കൃതകൃതി�പാ�ല പ്രൌഢമ�ല്ലങ്കിലും മധുര�കാമളമാ�ണന്നും

സാമാന്യജനങ്ങ�ള ആകർഷിക്കുന്നതിനു് അത്തരത്തിലുള്ള ഗാനത്തിനു പാടവ

മുണ്ടായിരിക്കു�മന്നും വ്യഞ്ജിപ്പിക്കുന്നതിനാ�ണന്നു �താന്നുന്നു. ആ വ്യംഗ്യത്തിൽ
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452 അദ്ധ്യായം 30. തുഞ്ച�ത്തഴുത്തച്ഛൻ

കവിയു�ട ഔദ്ധത്യരഹിതതയും ആത്മപ്രത്യയവും യൌഗപ�ദ്യന അന്തർഭവിക്കു

ന്നു.

തമിഴിൽകിളി�യ�ക്കാണ്ടുപാടിക്കുകഎ�ന്നാരുകവിസമ്പ്രദായംപൂർവകാലങ്ങളിൽ

ത്ത�ന്നപ്രചരിച്ചിരുന്നതായി കാണുന്നു. പ്രസിദ്ധ�ശവസമയാചാര്യനായ തിരു

ജ്ഞാന സംബന്ധമൂർത്തി നായനാർ �തവാരത്തിൽ ഈ സമ്പ്രദായ�ത്ത അനു

കരിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

“ചി�റയാരുമടക്കിളി�യയി�ങ്ക വാ; �ത�നാടു പാൽ

മു�റയാ�ല ഉണത്തരുവൻ; �മായ്പവള�ത്താടു തരളം

തു�റയാരുങ്കട�റ്റാണിപുരത്തീചന്റുളം കുമിളം

പി�റയാളൻതിരുനാമ�മന�ക്കാരു കാർ�പചാ�യ”

എന്ന കണ്ണി �നാക്കുക. സംബന്ധർ ജീവിച്ചിരുന്നതു ക്രി. പി. ഏഴാം ശതകത്തിലാ

യിരുന്നു. ക്രി. പി. ഒൻപതാംശതകത്തിൽജീവിച്ചിരുന്നമ�റ്റാരു�ശവസമയാചാ

ര്യനായ മാണിക്യവാചകരും തിരുവാചകത്തിൽ

“ഏരാരരുങ്കിളി�യ�യങ്കൾ�പരുന്തു�റ�ക്കാൻ

ചീരാർതിരുനാമം തീർത്തു�രയായ്”

എന്നു പാടുന്നു. സംബന്ധരു�ട സമകാലികനും അ�ദ്ദഹത്തിനു സമസ്കന്ധനായ

ഒരു�ശവസമയാചാര്യനുമായതിരുനാവുക്കരശുനായനാർ �തവാരത്തിൽകുയി

ലി�ന�ക്കാണ്ടുംപാടിക്കുന്നുണ്ടു്. ആദ്യ�ത്തരണ്ടുകവികളായിരിക്കാംഎഴുത്തച്ഛനു

പ്രസ്തുതവിഷയത്തിൽ മാർഗ്ഗദർശികൾ.

കിളിപ്പാട്ടുവൃത്തങ്ങൾ

(1) �കക, (2) കാകളി, (3) കളകാഞ്ചി, (4) അന്നനടഎന്നീ നാലുമാണു് കിളിപ്പാട്ടിനു്

ഉപ�യാഗിക്കുന്ന വൃത്തങ്ങളിൽ പ്രധാനമായുള്ളവ. മണികാഞ്ചി കളകാഞ്ചിയു�ട

ഇടയ്ക്കു് അങ്ങിങ്ങു കടന്നുകൂടുന്നു എന്നല്ലാ�ത അതിൽ മാത്രം എഴുത്തച്ഛൻ ഒരു

കഥാംശവും ആമൂലാഗ്രം രചിച്ചതായി കാണുന്നില്ല. അന്നനടആദ്യമായി പ്ര�വശി

ക്കുന്നതു മഹാഭാരതം കർണ്ണപർവത്തിലും മൌസലപർവത്തിലുമാണു്. �വചിത്ര്യ

ത്തിനു�വണ്ടി ചില പർവങ്ങളു�ടആരംഭത്തിൽ മണികാഞ്ചി,ഊനകാകളി എന്നീ

വൃത്തങ്ങളും സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ദ്രുതകാകളി�യ കിളിപ്പാട്ടു വൃത്തങ്ങളു�ട സ്ഥാന

ത്തിൽ കയറ്റിയവരിൽ പ്രഥമഗണനീയൻ വാല്മീകിരാമായണകർത്താവായ �കാ

ട്ടയത്തു �കരളവർമ്മത്തമ്പുരാനാകുന്നു. എഴുത്തച്ഛനുഹൃദ്യതമങ്ങ�ളന്നു �താന്നിയ

നാലു വൃത്തങ്ങളിൽ �കകയും കാകളിയും കളകാഞ്ചിയും ഭാഷാസാഹിത്യത്തിൽ

മുൻപുത�ന്ന പ്രയുക്തങ്ങളായിരുന്നു എന്നു ഗുരുദക്ഷിണപ്പാട്ടിൽനിന്നും മറ്റും നാം

അറിയുന്നു. മണികാഞ്ചിയിലുള്ള ഒരീരടി ലീലാതിലകത്തിൽത്ത�ന്ന ഉദ്ധൃതമായി

രിക്കുന്നു. ആ വൃത്തം�കാണ്ടു് രാമചരിതകാരനും മറ്റും �കകാര്യം �ചയ്തിട്ടുമുണ്ടു്.

എന്നാൽ അന്നനടയു�ട ഉപജ്ഞാതാവു് എഴുത്തച്ഛ�നന്നുത�ന്നയാണു് എനിക്കു

�താന്നുന്നതു്. കർണ്ണപർവത്തിനുമുൻപു് ആ വൃത്തം ഞാൻ ഭാഷയിൽ കണ്ടിട്ടില്ല.

തമിഴ് സാഹിത്യത്തിലും അതുള്ളതായി അറിയുന്നില്ല. പൂർവസൂരികൾ പ്ര�യാഗി

ച്ച വൃത്തങ്ങ�ള സമഞ്ജസമായ രീതിയിൽ വ്യവസ്ഥാപനം �ചയ്യുകയും അന്നനട

ഇദംപ്രഥമമായി കൂട്ടി�ച്ചർക്കുകയുമാണു് എഴുത്തച്ഛൻ ഭാഷാവൃത്തവിഷയത്തിൽ

വരുത്തിയ പരിഷ്കാര�മന്നുസമഷ്ടിയായി പറയാം.
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അദ്ധ്യാത്മരാമായണം

എഴുത്തച്ഛ�ന്റ വകയായി നമുക്കു് ഇ�പ്പാൾ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള പ്രധാനകൃതികളിൽ അ�ദ്ദ

ഹംആദ്യമായി രചിച്ചതു് അധ്യാത്മരാമായണമാ�ണന്നുനിശ്ചയിക്കാവുന്നതാണു്.

കവിക്കു ഭാരതനിർമ്മാണത്തി�ന്റ കാലത്തു സിദ്ധിച്ചിരുന്ന കൃതഹസ്തത രാമായ

ണംനിബന്ധിക്കു�മ്പാൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ആദ്യകാലത്തുസംസ്കൃതപ്രത്യയാന്തങ്ങ

ളുംഅല്ലാത്തവയുമായസംസ്കൃതപദങ്ങൾപ്ര�യാഗിക്കുന്നവിഷയത്തിൽഅ�ദ്ദഹം

പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്ന അതിരുകടന്ന ഔത്സുക്യം പിന്നീടാണു് അ�ദ്ദഹ�ത്ത വിട്ടുമാ

റിയതു്. “പപ്രച്ഛ നീയാരയച്ചുവന്നൂ ക�പ,” “അദ്യ വാ �ശ്വാ വാ വരുന്നതുമുണ്ടു

ഞാൻ,”

“ശ്രുത്വാ ഭരദ്വാജനിത്ഥം സമുത്ഥായ

ഹ�സ്തസമാദായ സാർഘ്യപാദ്യാദിയും

ഗത്വാ രഘൂത്തമസന്നിധൌ സത്വരം

ഭ�ക്ത്യവ പൂജയിത്വാ സഹ ലക്ഷ്മണം

ദൃഷ്ട്വാ രമാവരം രാമം ദയാപരം

തുഷ്ട്യാ പരമാനന്ദാബ്ധൌ മുഴുകിനാൻ”

എന്നിങ്ങ�നയുള്ള വരികൾ ഭാരതത്തിൽ ഉ�ണ്ടാ എന്നുസംശയമാണു്. ഔദ്ധത്യ

പരിഹാരത്തിന്നു�വണ്ടി രാമായണത്തിൽ കവി അ�നകം ഈരടികൾ പ്ര�യാഗി

ക്കുന്നു.

“കാരണഭൂതന്മാരാം ബ്രാഹ്മണരു�ട ചര-

ണാരുണാംബുജലീനപാംസുസഞ്ചയം മമ

�ച�താദർപ്പണത്തി�ന്റ മാലിന്യ�മല്ലാംതീർത്തു

�ശാധന�ചയ്തീടുവാനാ�വാളം വണങ്ങു�ന്നൻ.”

“പാദ�സവകനായ ഭക്തനാം ദാസൻബ്രഹ്മ-

പാദജനജ്ഞാനിനാമാദ്യനായു�ള്ളാരുഞാൻ

�വദസമ്മിതമായ് മുമ്പുള്ളശ്രീരാമായണം

�ബാധഹീനന്മാർക്കറിയാംവണ്ണം �ചാല്ലീടു�ന്നൻ.”

. . . . . . . . .
“രാമനാമ�ത്തജ്ജപി�ച്ചാരു കാട്ടാളൻ മുന്നം

മാമുനിപ്രവരനായ് വന്നതു കണ്ടുധാതാ

ഭൂമിയിലുള്ള ജന്തുക്കൾക്കു �മാക്ഷാർത്ഥമിനി

ശ്രീമഹാരാമായണം ചമ�യ്ക്കന്നരുൾ�ചയ്തു.

വീണാപാണിയുമുപ�ദശിച്ചു രാമായണം

വാണിയും വാല്മീകിതൻനാവി�ന്മൽ വാണീടിനാൾ.

വാണീടുകവ്വണ്ണ�മൻ നാവി�ന്മ�ലവം �ചാല്ലാൻ

നാണമാകുന്നുതാനുമതി�നന്താവതി�പ്പാൾ?

�വദശാസ്ത്രങ്ങൾക്കധികാരിയ�ല്ലന്ന�താർത്തു

�ചതസി സർവംക്ഷമിച്ചീടുവിൻ കൃപയാ�ല!”

എന്നും മറ്റുമുള്ള ശാലീനതാപ്രകടനവുംക്ഷമായാചനവുംആ ഗ്രന്ഥത്തിലാണ�ല്ലാ

കാണുന്നതു്.

LINKS TO
CHAPTERS TOC 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32



454 അദ്ധ്യായം 30. തുഞ്ച�ത്തഴുത്തച്ഛൻ

അധ്യാത്മരാമായണം മൂലം

അധ്യാത്മരാമായണം അഷ്ടാദശമഹാപുരാണങ്ങളിൽ ഒന്നായ ബ്രഹ്മാണ്ഡപുരാ

ണത്തിൽ ഉൾ�പ്പടുന്നു എന്നാണു് പറയുന്നതു്. ഉത്തരഭാഗം അറുപ�ത്താന്നാമ

ധ്യായം മുതലാണ�ത്രഅതു് ആരംഭിക്കുന്നതു്.

“ശൃണു വത്സപ്രവക്ഷ്യാമി ബ്രഹ്മാണ്ഡാഖ്യം പുരാതനം

യത്ര ദ്വാദശസാഹസ്രം ഭാവികല്പകഥായുതം.

പ്രക്രിയാ�ഖ്യാനുഷംഗാഖ്യ ഉ�പാദ്ഘാതസ്തൃതീയകഃ

ചതുർത്ഥ ഉപസംഹാരഃ പാദാശ്ചത്വാര ഏവഹി.

പൂർവപാദദ്വയം പൂർ�വാ ഭാ�ഗാഽത്രസമുദാഹൃതഃ

തൃതീ�യാ മധ്യ�മാ ഭാഗശ്ചതുർത്ഥസ്തൂത്ത�രാ മതഃ.”

എന്നു് ആ പുരാണത്തിൽത്ത�ന്ന കാണുന്ന വാക്യങ്ങളിൽനിന്നു പന്തീരായിരം

�ശ്ലാകങ്ങൾ ഉൾ�ക്കാള്ളുന്ന ബ്രഹ്മാണ്ഡപുരാണത്തിൽ പ്രക്രിയ, അനുഷംഗം,

ഉ�പാദ്ഘാതം, ഉപസംഹാരം എന്നിങ്ങ�ന നാലു പാദങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കു

ന്നു എന്നും ആദ്യ�ത്ത രണ്ടു പാദങ്ങൾക്കു പൂർവഭാഗം എന്നും മൂന്നാമ�ത്തതിനു

മധ്യമഭാഗ�മന്നും നാലാമ�ത്തതിനു ഉത്തരഭാഗ�മന്നും �പർ പറയുന്നു എന്നും

കാണാം. പൂർവഭാഗത്തിൽ മുപ്പ�ത്തട്ടും മധ്യമഭാഗത്തിൽ എഴുപത്തിനാലും ഉത്ത

രഭാഗത്തിൽ നാലും അധ്യായങ്ങൾ അന്തർഭവിക്കുന്നു. ഉത്തരഭാഗത്തി�ല നാ

ലധ്യായങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു് ഒരനുബന്ധം�പാ�ല ലളി�താപാഖ്യാനം നാല്പതധ്യായ

ങ്ങളിലായി ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുമുണ്ടു്. അതുകൂടി�ച്ചർന്നാലും ഉത്തരഭാഗത്തിൽ അറുപതു്

അധ്യായങ്ങൾ പൂർണ്ണമാകുന്നില്ല. അതു�കാണ്ടു ബ്രഹ്മാണ്ഡപുരാണത്തി�ന്റ ഒരു

ഭാഗമാണു് അധ്യാത്മരാമായണ�മന്നുള്ള �ബാധം അബദ്ധമാ�ണന്നു സിദ്ധിക്കു

ന്നു. �കരളത്തിൽബ്രഹ്മാണ്ഡപുരാണം എൺപത്തയ്യായിരം ഗ്രന്ഥം ഉൾ�ക്കാള്ളു

ന്നുഎ�ന്നാരുധാരണയുണ്ടായിരുന്നതായി കാണുന്നു. ഔത്തരാഹപാഠത്തിലുള്ള

മദ്ധ്യമഭാഗത്തി�ല എഴുപത്തിനാലധ്യായങ്ങൾ ഇവി�ട �താണ്ണൂ�റ്റാൻപതായി

വർദ്ധിക്കുന്നുമുണ്ടു്. അതി�നഅനുസരിച്ചാണു്.

“ബ്രഹ്മാണ്ഡ�മൺപത്തയ്യായിരം ഗ്രന്ഥത്തിലതി-

നിർമ്മലമായിട്ടുള്ള മധ്യമഭാഗമിതു

�ചാല്ലി�യൻ �താണ്ണൂ�റ്റാൻപതധ്യായമതു �കട്ടാൽ

കല്യാണം വരും �കവല്യ�ത്തയും സാധിച്ചീടാം.”

എന്നു ബ്രഹ്മാണ്ഡപുരാണം കിളിപ്പാട്ടി�ന്റ ഒടുവിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നതു്. ഏതാ

യാലും അ�താന്നും ഉത്തരഭാഗ�ത്ത സ്പർശിക്കുന്നതല്ല�ല്ലാ. അധ്യാത്മരാമായ

ണത്തിനു സർവ്വതന്ത്ര സ്വതന്ത്രനായ നാ�ഗശഭട്ട�ന്റ ശിഷ്യനും ശൃംഗി�വരപുരാ

ധീശനുമായ രാമവർമ്മരാജാവിനാൻ വിരചിതമായ ‘�സതു’ എ�ന്നാരു വ്യാഖ്യാ

നമുണ്ടു്. ആ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ വാല്മീകിമഹർഷി ശ്രീരാമാ�ന്റ മഹാവിഷ്ണുത്വ�ത്ത

അങ്ങിങ്ങു ഗുപ്തമായി മാത്ര�മ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്നും ആ തത്വ�ത്ത സ്പഷ്ടീക

രിക്കുന്നതിനു�വണ്ടി പരമദയാലുവായ �വദവ്യാസൻ വാല്മീകിയു�ട ഇതിവൃത്ത

�ത്തത്ത�ന്ന അധികരിച്ചു നാരദ ബ്രഹ്മസംവാദരൂപത്തിൽ ഒരു നവീനസംഹിത

നിർമ്മിച്ചു് അതു ബ്രഹ്മാണ്ഡപുരാണത്തിൽ ഉൾ�പ്പടുത്തി എന്നും ആ സംഹിത

�നമിശാരണ്യത്തിൽ�വച്ചു സൂതൻ മഹർഷിമാ�ര �ചാല്ലി�ക്കൾപ്പിച്ചു എന്നും പ്ര
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സ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. പണ്ടു പാർവതീ�ദവി�യ ശ്രീപര�മശ്വരൻ ശ്രവിപ്പിച്ച പുരാണ

മാണു് അ�തന്നു നാരദ�നാടു പറഞ്ഞു�കാണ്ടു് ഉമാമ�ഹശ്വരസംവാദരൂപത്തിൽ

ബ്രഹ്മാവു നാരദ�ന അതു ഗ്രഹിപ്പിച്ചതായും ആ ഘട്ടത്തിൽ ഉപന്യസിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

അ�തല്ലാം ഗ്രന്ഥത്തിനു മഹിമാധിക്യം വരുത്തുന്നതിനായി കവി പ്ര�യാഗിച്ചിട്ടുള്ള

വിദ്യയാണു്. അത്തരത്തിലുള്ള ഏതു നൂതനകൃതിക്കും ആർഷച്ഛായ �കാടുത്തുബ്ര

ഹ്മാണ്ഡപുരാണാന്തർഗ്ഗതമാ�ണന്നു പറയുന്നതു കവികളു�ട സമ്പ്രദായവുമാണു്.

അധ്യാത്മരാമായണത്തിൽമാഹാത്മ്യസർഗ്ഗംകൂടാ�തഅറുപത്തിനാലുസർഗ്ഗങ്ങ

ളും അവയിൽ നാലായിരത്തിരുനൂറു �ശ്ലാകങ്ങളും അടങ്ങുന്നു. കവിതയിൽ ജീവാ

ത്മപരമാത്മസ്വരൂപം മുതലായ തത്വചിന്തകൾക്കാണു് ഗ്രന്ഥകാരൻ പ്രാധാന്യം

നല്കീട്ടുള്ള�തങ്കിലും ഭാവനാസുന്ദരങ്ങളായ ഭാഗങ്ങളും ധാരാളമുണ്ടു്. വനവാസത്തി

നുത�ന്നാടുകൂടി പുറ�പ്പടുന്നസീതാ�ദവി�യാടു ‘മാ വിഘ്നംകുരുഭാമിനി’എന്നുംമറ്റും

ശ്രീരാമ�ന�ക്കാണ്ടുപറയിക്കു�മ്പാൾകവി ത�ന്റനായക�ന മനുഷ്യനിർവി�ശഷ

നായി മാത്ര�മ കരുതുന്നുള്ളൂ. എന്നാൽഅത്തരത്തിലുള്ള വിസ്മൃതി അ�ദ്ദഹത്തിനു

വള�ര വിരളമാ�യ പറ്റീട്ടുള്ളുഎന്നും പറ�യണ്ടതുണ്ടു്.

മൂലഗ്രന്ഥത്തി�ന്റഅർവാചീനത

വാസ്തവത്തിൽ പിന്നീടു് ഏ�താ ഒരു കവി അധ്യാത്മരാമായണത്തിനു പ്രാചീനത

വരുത്തുവാൻ�വണ്ടി അത്തരത്തിൽ ഒരു കൃത്രിമം �ചയ്തു എന്നുള്ളതിനു ധാരാളം

�തളിവുണ്ടു്. ക്രി. പി. 1548 മുതൽ 1598 വ�ര ജീവിച്ചിരുന്നഏകനാഥൻഎന്ന മഹാ

രാഷ്ട്രഭാഷാ കവിഅധ്യാത്മരാമായണംഅർവാചീനമാ�ണന്നുപറയുന്നു. യുദ്ധകാ

ണ്ഡം പതിമ്മൂന്നാംസർഗ്ഗത്തി�ല ബ്രഹ്മസ്തുതിയിൽ “വൃന്ദാര�ണ്യ വന്ദിതവൃന്ദാരക

വൃന്ദം വ�ന്ദ രാമം ഭവമുഖവന്ദ്യം സുഖകന്ദം” എന്നും “വ�ന്ദ രാമം മരതകവർണ്ണം

മധു�രശം” എന്നുമുള്ള �ശ്ലാകപാദങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടു്. ശ്രീരാമ�ന ശ്രീകൃഷ്ണരൂപ

ത്തിൽ വന്ദിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയതു് രാമഭക്തനും ഔത്തരാഹനുമായ രാമാനന്ദസ്വാ

മിയു�ടകാലം മുതല്ക്കാകുന്നു. രാമാനന്ദ�ന്റകാലം പതിന്നാലാം ശതകത്തിലുമാണു്.

ഇതിൽനിന്നു് അധ്യാത്മരാമായണം എത്ര വള�ര പഴകിയ�തന്നു നാം സങ്കുല്പി

ച്ചാലും ക്രി. പി. പതിന്നാലാംശതകത്തി�ലങ്കിലും നിർമ്മിതമായ ഒരു കൃതി�യന്നു

സമ്മതി�ക്കണ്ടിവരുന്നു. വരരുചിയാണു് അധ്യാത്മരാമായണത്തി�ന്റ കർത്താവു്

എന്നുള്ളതിനു് യാ�താരടിസ്ഥാനവുമില്ല.

വിവർത്തനരീതി

എഴുത്തച്ഛ�ന്റ അധ്യാത്മരാമായണം �കവലം ഭാഷാന്ത�രാന്നയനമാ�ണന്നുപറ

യുവാൻ ആ�രങ്കിലും ഒരു�മ്പടുന്നു എങ്കിൽ അവർ സഹൃദയന്മാ�രാ തത്വ�വദിക

�ളാ അല്ല. അനുപദവിവർത്തനത്തിനു വി�ധയങ്ങളായിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾത�ന്നയാ

ണു് അധികം; എന്നാൽ പലതും മൂല�ത്ത അതിശയിക്കുന്നവയാണു്. മൂലത്തി�ല

ഗു�ണാത്തരങ്ങളായ ഭാഗങ്ങൾ പ്രാ�യണ വിട്ടുകളയാ�തയും, ശുഷ്കങ്ങളായ അം

ശങ്ങൾ ഉ�പക്ഷിച്ചും സ�ങ്കാച�മാ വികാസ�മാ ആവശ്യ�മന്നു �താന്നുന്ന ഘട്ട

ങ്ങളിൽ ആ കൃത്യം യഥാ�യാഗ്യം അനുഷ്ഠിച്ചും, ചില�പ്പാൾ വാല്മീകിരാമായണം,

രഘുവംശം, �ഭാജചമ്പു, കണ്ണശ്ശരാമായണം മുതലായ പൂർവകവിനിബന്ധനങ്ങ�ള

ഉപജീവിച്ചും, ചില�പ്പാൾ സ്വമ�നാധർമ്മസാഗരത്തിൽനിന്നു ത�ന്ന കല്പനാരത്ന

ങ്ങൾ സമുദ്ധരിച്ചും, ഭക്തിസംവർദ്ധനത്തിനു് എവി�ടയും വ്യാഘാതരഹിതമായ

മാർഗ്ഗം ഉൽഘാടനം�ചയ്തും, വീരകരുണരസങ്ങളിൽ സന്ദർഭമനുസരിച്ചു നിപുണ

മായി ശ്രദ്ധിച്ചും, ശൃംഗാരഹാസ്യരസങ്ങൾ�കാണ്ടു ഗംഭീരനായ ഒരു ത�ത്ത്വാപ
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456 അദ്ധ്യായം 30. തുഞ്ച�ത്തഴുത്തച്ഛൻ

�ദശക�ന്റ പീഠത്തിൽ ഉപവിഷ്ടനായി വ്യംഗമര്യാദയിൽ മാത്രം വ്യാപാരം�ചയ്തും,

ഒരു സ്വതന്ത്രകാവ്യമാണു് ആ മഹാത്മാവു രചിച്ചിരിക്കുന്നതു്. രസാനുഗുണമായ

പദസാമഗ്രി അ�ദ്ദഹത്തിനു് ഏതവസരത്തിലും സ്വാധീനമാണു്; അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ

ഭാഷ യഥാവസരം ലളിത�കാമളയായും പ്രൌ�ഢാദാത്തയായും മാറിമാറി ഒരു

വിദഗ്ദ്ധനർത്തകി�യ�പ്പാ�ലസഹൃദയന്മാരു�ടശ്രവണഹൃദയങ്ങ�ള വശീകരിക്കു

ന്നു. അലങ്കാരപ്ര�യാഗത്തിൽ അ�ദ്ദഹം കൃഷ്ണഗാഥാകാര�ന അനുവർത്തിക്കുന്നി

ല്ല; വ്യാസഭഗവാൻ ത�ന്നയാണു് അ�ദ്ദഹത്തിനു് ആ വിഷയത്തിൽ മാർഗ്ഗദർശി.

തന്നിമിത്തംഅ�ദ്ദഹത്തി�ന്റസൂക്തികൾക്കു്ഔചിത്യവും പ്രസാദവും ദ്വിഗുണീഭവി

ക്കുന്നതായാണു് ഭാവുകന്മാരു�ടഅനുഭവം. ചുരുക്കത്തിൽഎഴുത്തച്ഛൻ�സ്വരസ

ഞ്ചാരം �ചയ്യുന്ന കാവ്യാധ്വാവു് അന്യകവികൾക്കു അനുഗമ്യമല്ല; അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ

�ശലി അ�ദ്ദഹത്തിനുമാത്രം �കവന്നിട്ടുള്ള ഒരു അപൂർവ്വസിദ്ധിയാണു്. ചില

ഉദാഹരണങ്ങൾ�കാണ്ടു്ഈതത്ത്വങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുവാൻ ഉദ്യമിക്കാം.

ബ്രഹ്മാവി�ന്റ വിഷ്ണുദർശനം

മൂലം:

“തതഃ സ്ഫുരൽസഹസ്രാംശുസഹസ്രസദൃശപ്രഭഃ

ആവിരാസീദ്ധരിഃ പ്രാച്യാം ദിശാം വ്യപനയംസ്തമഃ.

കഥഞ്ചിദ്ദൃഷ്ടവാൻബ്രഹ്മാ ദുർദ്ദർശമകൃതാത്മനാം

ഇന്ദ്രനീലപ്രതീകാശം സ്മിതാസ്യം പത്മ�ലാചനം

കിരീടഹാര�കയൂരകുണ്ഡ�ലഃ കടകാദിഭിഃ

വിഭ്രാജമാനം ശ്രീവത്സകൌസ്തുഭപ്രഭയാന്വിതം

സ്തുവദ്ഭിസ്സനകാ�ദ്യശ്ച പാർഷ�ദഃ പരി�വഷ്ടിതം

ശംഖചക്രഗദാപദ്മവനമാലാവിരാജിതം

സ്വർണ്ണയ�ജ്ഞാപവീ�തനസ്വർണ്ണവർണ്ണാംബ�രണ ച

ശ്രിയാ ഭൂമ്യാ ച സഹിതം ഗരു�ഡാപരി സംസ്ഥിതം

ഹർഷഗദ്ഗദയാ വാചാ �സ്താതും സമുപചക്ര�മ.”

പരിഭാഷ:

“അ�ന്നര�മാരു പതിനായിരമാദിത്യന്മാ-

�രാന്നിച്ചു കിഴക്കുദിച്ചുയരുന്നതു�പാ�ല

പത്മസംഭവൻ തനിക്ക�മ്പാടു കാണായ് വന്നു

പത്മ�ലാചനനായ പത്മനാഭ�ന �മാദാൽ;

മുക്തന്മാരായു�ള്ളാരുസിദ്ധ�യാഗികളാലും

ദുർദ്ദർശമായ ഭഗവദ്രൂപം മ�നാഹരം.

ചന്ദ്രികാമന്ദസ്മിതസുന്ദരാനനപൂർണ്ണ-

ചന്ദ്രമണ്ഡലമരവിന്ദ�ലാചനം �ദവം

ഇന്ദ്രനീലാഭം പരമിന്ദിരാമ�നാഹര-

മന്ദിരവക്ഷസ്ഥലം വന്ദ്യമാന�ന്ദാദയം.

വത്സലാഞ്ഛനവത്സം പാദപങ്കജഭക്ത-

വത്സലം സമസ്ത�ലാ�കാത്സവം സ�ത്സവിതം

�മരുസന്നിഭകിരീ�ടാദ്യൽകുണ്ഡലമുക്താ-

ഹാര�കയൂരാംഗദകടകകടിസൂത്ര-
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വലയാംഗുലീയകാദ്യഖിലവിഭൂഷണ-

കലിതക�ളബരം കമലാമ�നാഹരം

കരുണാകരം കണ്ടുപരമാനന്ദംപൂണ്ടു

സരസീരുഹഭവൻ മധുരസ്ഫുടാക്ഷരം

സരസപദങ്ങളാൽസ്തുതിച്ചുതുടങ്ങിനാൻ.”

ശ്രീരാമ�ന്റഅഭി�ഷകവാർത്ത �കട്ട പൌരന്മാരു�ടആഹ്ലാദം

മൂലം:

“സ്ത്രി�യാ ബാലാശ്ച വൃദ്ധാശ്ച രാത്രൌ നിദ്രാം ന �ലഭി�ര

കദാ ദ്രക്ഷ്യാമ�ഹ രാമം പീതകൌ�ശയവാസസം

സർവാഭരണസമ്പന്നം കിരീടകട�കാജ്ജ്വലം

കൌസ്തുഭാഭരണം ശ്യാമം കന്ദർപ്പശതസുന്ദരം

അഭിഷിക്തം സമായാതം ഗജാരൂഢം സ്മിതാനനം

�ശ്വതച്ഛത്രധരം തത്ര ലക്ഷ്മണം ലക്ഷണാന്വിതം

രാമം കദാ വാ ദ്രക്ഷ്യാമഃ പ്രഭാതം വാ കദാ ഭ�വൽ?

ഇത്യുത്സുകധിയസ്സർ�വ ബഭൂവുഃ പുരവാസിനഃ.”

പരിഭാഷ:

“സ്ത്രീബാലവൃദ്ധാവധി പുരവാസിക-

ളാബദ്ധകൌതൂഹലാബ്ധിനിമഗ്നരായ്

രാത്രിയിൽ നിദ്രയും �കവിട്ടു മാന�സ

ചീർത്തപരമാനന്ദ�ത്താടു �മവിനാർ.

നമ്മു�ട ജീവനാം രാമകുമാര�ന

നിർമ്മലരത്നകിരീടമണിഞ്ഞതി-

രമ്യമകരായിതമണികണ്ഡല-

സമ്മുഗ്ദ്ധ�ശാഭിതഗണ്ഡസ്ഥലങ്ങളും

പുണ്ഡരീകച്ഛദ�ലാചനഭംഗിയും

പുണ്ഡരീകാരാതിമണ്ഡലതുണ്ഡവും

ചന്ദ്രികാസുന്ദരമന്ദസ്മിതാഭയും

കുന്ദമുകുളസമാനദന്തങ്ങളും

ബന്ധൂകസൂനസമാനാധരാഭയും

കന്ധരരാജിതകൌസ്തുഭരത്നവും

ബന്ധുരാഭം തിരുമാറുമുദരവും

സന്ധ്യാഭൂസന്നിഭപീതാംബരാഭയും

. . . . . . . . .
�ക്ഷാണീപതിസുതനാകിയ രാമ�ന-

ക്കാണായ് വരും പ്രഭാ�ത ബത നിർണ്ണയം.

രാത്രിയാംരാക്ഷസി�പാകുന്നതി�ല്ലന്നു

ചീർത്ത വിഷാദ�മാടൌത്സുക്യമുൾ�ക്കാണ്ടു

മാർത്താണ്ഡ�ദവ�നക്കാണാഞ്ഞു �നാക്കിയും

പാർത്തുപാർത്താനന്ദപൂർണ്ണാമൃതാബ്ധിയിൽ
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വീണുമുഴുകിയും പി�ന്നയും �പാങ്ങിയും

വാണീടിനാർ പുരവാസികളാദരാൽ.”

വിരാധ�ന്റ വരവു്

മൂലം:

“ത�താ ദദൃശുരായാന്തം മഹാസത്ത്വം ഭയാനകം

കരാളദംഷ്ട്രവദനം ഭീഷയന്തം സ്വഗർജ്ജി�തഃ

വാമാം�സ ന്യസ്തശൂലാഗ്രഗ്രഥിതാ�നകമാനുഷം

ഭക്ഷയന്തം ഗജവ്യാഘ്രമഹിഷം വന�ഗാചരം.”

പരിഭാഷ:

“അ�ന്നരമാശു കാണായ് വന്നിതു വരുന്നത-

ത്യുന്നതമായ മഹാസത്ത്വമത്യുഗ്രാരവം

ഉദ്ധൂതവൃക്ഷം കരാ�ളാജ്ജ്വലദംഷ്ട്രാന്വിത-

വക് ത്രഗഹ്വരം �ഘാരാകാരമാരുണ്യ�നത്രം

വാമാംസസ്ഥലന്യസ്തശൂലാഗ്രത്തിങ്കലുണ്ടു

ഭീമശാർദൂലസിംഹമഹിഷവരാഹാദി-

വാരണമൃഗവന�ഗാചരജന്തുക്കളും

പൂരുഷന്മാരും കര�ഞ്ഞറ്റവും തുള്ളിത്തുള്ളി

പച്ചമാംസങ്ങ�ളല്ലാം ഭക്ഷിച്ചുഭക്ഷിച്ചു�കാ-

ണ്ടുച്ചത്തിലലറി വന്നീടിനാനതു�നരം.”

ജടായുവും രാവണനും

മൂലം:

“ശ്രുത്വാ തൽ ക്രന്ദിതം ദീനം സീതായാഃ പക്ഷിസത്തമഃ

ജടായുരുത്ഥിതശ്ശീഘ്രം നഖാഗ്രാത്തീക്ഷ്ണ്തുണ്ഡകഃ

തിഷ്ഠ, തി�ഷ്ഠതി തം പ്രാഹ �കാ ഗച്ഛതി മമാഗ്രതഃ

മുഷിത്വാ �ലാകനാഥസ്യ ഭാര്യാം ശൂന്യാദ്വനാലയാൽ

ശുന�കാ മന്ത്രപൂതം ത്വം പു�രാഡാശമിവാധ്വ�ര?

ഇത്യുക്ത്വാതീക്ഷ്ണ്തു�ണ്ഡന ചൂർണ്ണയാമാസ തദ്രഥം.”

പരിഭാഷ:

“ഇത്തരം സീതാവിലാപം �കട്ടു പക്ഷീന്ദ്രനും

സത്വരമുത്ഥാനം�ച�യ്തത്തിനാൻ ജടായുവും.

തിഷ്ഠ തിഷ്ഠാ�ഗ്ര മമ സ്വാമിതൻ പത്നി�യയും

കട്ടു�കാ�ണ്ടവി�ടയ്ക്കു �പാകുന്നു മൂഢാത്മാ�വ,

അധ്വരത്തിങ്കൽ�ച്ചന്നുശുനകൻ മന്ത്രം�കാണ്ടു

ശുദ്ധമാം പു�രാഡാശം �കാണ്ടു�പാകുന്ന�പാ�ല?

പദ്ധതിമ�ധ്യ പര�മാദ്ധതബുദ്ധി�യാടും

ഗൃധ്റരാജനു�മാരു പത്രവാനായു�ള്ളാരു

കുധ്റരാജ�ന�പ്പാ�ല ബദ്ധ�വര�ത്താടതി-
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ക്രുദ്ധനായ�ഗ്ര �ചന്നുയുദ്ധവും തുടങ്ങിനാൻ.

അബ്ധിയും പത്രാനിലക്ഷുബ്ധമായ്ച്ചമയുന്നി-

തദ്രികളിളകുന്നു വിദ്രുതമതു�നരം.

കാൽനഖങ്ങ�ള�ക്കാണ്ടു ചാപങ്ങൾ �പാടി�പടു-

ത്താനനങ്ങളും പാരം മുറിഞ്ഞുവശം�കട്ടു

തീക്ഷ്ണ്തുണ്ഡാഗ്രം�കാണ്ടു �തർത്തടം തകർത്തിതു.”

ലങ്കാദഹനം

മൂലം:

“ത�ഥതി ശണപ�ട്ടശ്ച വ�സ്ത്രര�ന്യര�നകശഃ

�തലാ�ക്തർ�വഷ്ടയാമാസുർലാങ്ഗുലം മാരു�തർദൃഢം,

പുച്ഛാ�ഗ്ര കിഞ്ചിദനലം ദീപയിത്വാഥ രാക്ഷസാഃ

രജ്ജുഭിസ്സുദൃഢം ബധ്വാ ധൃത്വാ തം ബലി�നാസുരാഃ

സമന്താദ്ഭ്രാമയാമാസു�ശ്ചാ�രായമിതി വാദിനഃ

തൂര്യ�ഘാ�ഷർ�ഘാഷയന്തസ്താഡയ�ന്താ മുഹുർമ്മുഹുഃ

ഹനൂമതാപി തൽസർവം �സാഢം കിഞ്ചിച്ചി കീർഷുണാ

ഗത്വാ തു പശ്ചിമദ്വാരസമീപം തത്ര മാരുതിഃ

. . . . . . . . .
ദദാഹ ലങ്കാമഖിലാം സാട്ടപ്രാസാദ�താരണാം.”

പരിഭാഷ:

“തിലരസഘൃതാദിസംസിക്തവസ്ത്രങ്ങളാൽ

തീവ്രം �തരു�ത�രച്ചുറ്റും ദശാന്ത�ര

അതുലബലനചലതരമവി�ട മരുവീടിനാ-

നത്യായതസ്ഥൂലമായിതു വാൽ തദാ.

വസനഗണമഖിലവു�മാടുങ്ങിച്ചമഞ്ഞിതു

വാലുമതീവ �ശഷിച്ചിതു പി�ന്നയും.

നിഖിലനിലയനനിഹിതപട്ടാംബരങ്ങളും

നീ�ളത്തിരഞ്ഞു�കാണ്ടന്നുചുറ്റീടിനാർ,

അതുമുട�നാടുങ്ങി വാൽ �ശഷിച്ചു കണ്ടള-

വങ്ങുമിങ്ങും �ചന്നു �കാണ്ടുവന്നീടിനാർ;

തിലജഘൃതസു�സ്നഹസംസിക്തവസ്ത്രങ്ങൾ

ദിവ്യപട്ടാംശുകജാലവും ചുറ്റിനാർ.

നികൃതി �പരുതിവനു വസനങ്ങളി�ല്ലാന്നിനി

�സ്നഹവു�മല്ലാ�മാടുങ്ങീത�ശഷവും,

അലമലമിതമലനിവ�നത്രയും ദിവ്യനി-

താർക്കു �താന്നീ വിനാശത്തി�നന്നാർ ചിലർ,

അനലമിഹ വസനമിതിനനലമിതി വാലധി-

ക്കാശു �കാളുത്തുവിൻ�വകരു�തതു�മ.
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പുനരവരുമതു�പാഴുതു തീ �കാളുത്തീടിനാർ

പുച്ഛാഗ്ര�ദ�ശ പുരന്ദരാരാതികൾ.

ബലസഹിതമബലമിവ രജ്ജുഖണ്ഡം�കാണ്ടു

ബധ്വാ ദൃഢതരം ധൃത്വാ കപിവരം

കിതവമതികളുമി�താരു കള്ള�നന്നിങ്ങ�ന

കൃത്വാ രവമരം ഗത്വാ പുരവരം

പറക�ളയുമുടനുടനറഞ്ഞറഞ്ഞങ്ങ�ന

പശ്ചിമദ്വാര�ദ�ശ �ചന്നനന്തരം

. . . . . . . . .
അനലശിഖകളുമനിലസുതഹൃദയവും �തളി-

ഞ്ഞാഹന്ത വിഷ്ണുപദം ഗമിച്ചു തദാ;

വിബുധപതി�യാടു നിശിചരാലയം �വ�ന്താരു

വൃത്താന്ത�മല്ലാമറിയിച്ചു�കാള്ളുവാൻ

അഹമഹമികാധിയാ പാവകജ്വാലക-

ളംബര�ത്താളമുയർന്നു�ചന്നൂ മുദാ.

ഭുവനതലഗതവിമലദിവ്യരത്നങ്ങളാൽ

ഭൂതിപരിപൂർണ്ണമായുള്ള ലങ്കയും

പുനരനിലസുതനിതി ദഹിപ്പിച്ചി�തങ്കിലും

ഭൂതിപരിപൂർണ്ണമായ് വന്നതത്ഭുതം.

ഉദ്ധരിച്ച ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നു് എഴുത്തച്ഛ�ന്റ പ്രപഞ്ചനം, പ്രകാശനം, വിശദീകര

ണം, വികാ�രാദ്ദീപനം മുതലായ വിവിധകവിധർമ്മങ്ങളിലുള്ള പാടവം പ്രത്യക്ഷീ

ഭവിക്കുന്നതാണു്. ശ്രീരാമനും പരശുരാമനും തമ്മിലുള്ള സംവാദം, ശ്രീരാമനും

ഖരദൂഷണാദികളുമായുള്ള യുദ്ധം തുടങ്ങിയ ഘട്ടങ്ങൾ അ�ദ്ദഹം വള�ര വിസ്തരിച്ചി

ട്ടുണ്ടു്. ശ്രീരാമ�ന സ്മരിക്കുന്ന ഏതവസരങ്ങളിലും ആ ഭ�ക്താത്തമൻ അല്പഭാഷി

യല്ല. ‘വാരിധിതന്നിൽത്തിരമാലക�ളന്ന�പാ�ല’യാണു് അവി�ട�യല്ലാം പദപ

രമ്പരകൾ തിങ്ങിവിങ്ങിത്തള്ളിത്തുള്ളി�പ്പാങ്ങുന്നതു്. ശ്രീരാമ�ന്റ കഥ വിസ്തരിച്ചു

�കൾപ്പിക്കണ�മ�ന്ന മൂലത്തിൽ പാർവതി പര�മശ്വര�നാടു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുള്ളു.

പരിഭാഷയിൽ ആ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കു് ഉ�പാൽബലകമായി “കിംക്ഷണാനാം കു�താ

വിദ്യാ” ഇത്യാദി സുപ്രസിദ്ധമായസംസ്കൃത�ശ്ലാകം “കിംക്ഷണന്മാർക്കുവിദ്യയുണ്ടാ

കയില്ലയ�ല്ലാ” എന്നും മറ്റും തർജ്ജമ�ചയ്തു ഘടിപ്പിക്കുന്നു. ദശരഥപത്നിമാരു�ട

ഗർഭവർണ്ണനയും, മൂല�ത്തആശ്രയിക്കാ�ത,

“ഗർഭചിഹ്നങ്ങ�ളല്ലാം വർദ്ധിച്ചുവരു�ന്താറു-

മുൾ�പ്രമം കൂ�ടക്കൂ�ട വർദ്ധിച്ചു നൃ�പന്ദ്രനും

തൽപ്രണയിനിമാർക്കുള്ളാഭരണങ്ങൾ�പാ�ല

വിപ്രാദിപ്രജകൾക്കും ഭൂമിക്കും �ദവകൾക്കും

അല്പമായ്ച്ചമഞ്ഞിതുസന്താപം ദിനം�താറും”

എന്നു് അലങ്കാരപ്ര�യാഗം�കാണ്ടു് ഭാസുരത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ശ്രീരാമജാതക

�ത്ത അന്യഗ്രന്ഥങ്ങളിൽനിന്നു് ആർജ്ജിച്ച ജ്ഞാനം�കാണ്ടു സമഗ്രരൂപത്തിൽ

ആവിഷ്കരിക്കുന്നു.

“അലങ്കാരങ്ങൾപൂണ്ടു �സാദരന്മാ�രാടു�മാ-
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രലങ്കാര�ത്ത�ച്ചർത്താൻ ഭൂമി�ദവിക്കു നാഥൻ.”

“ഭർത്താവിന്നധിവാസമുണ്ടാ�യാര�യാധ്യയിൽ-

�പ്പാൽത്താർമാനിനിതാനും കളിച്ചുവിളങ്ങിനാൾ.”

“വി�ല്ലടുക്കാ�മാ കുലച്ചീടാ�മാ വലിക്കാ�മാ

�ചാല്ലു�കന്നതു�കട്ടു �ചാല്ലിനാൻ വിശ്വാമിത്രൻ,

എല്ലാമാമാകുന്നതു �ചയ്താലും മടി�ക്കണ്ട

കല്യാണമിതുമൂലം വന്നുകൂടീടുമ�ല്ലാ.”

“ഇടി�വട്ടീടുംവണ്ണം വിൽ മുറി�ഞ്ഞാച്ച �കട്ടു

നടുങ്ങീ രാജാക്കന്മാരുരഗങ്ങ�ള�പ്പാ�ല;

�മഥിലി മയി�ല്പട�പാ�ല സ�ന്താഷംപൂണ്ടാൾ.”

“വന്നുടൻ �ന�ത്രാല്പലമാലയുമിട്ടാൾ മു�ന്ന

പിന്നാ�ല വരണാർത്ഥമാലയുമിട്ടീടിനാൾ.”

“ഉ�ണ്ടാ പുരുഷൻപ്രകൃതി�യ �വറിട്ടു?

രണ്ടു�മാന്ന�ത്ര വിചാരിച്ചുകാണുകിൽ.”

“അങ്ങു�ച�ന്നറ്റ�നരം രാമസായകങ്ങൾ�കാ-

ണ്ടിങ്ങിനി വരാതവണ്ണം �പായാർ �ത�ക്കാട്ടവർ.”

“ആരുമി�ല്ലനിക്കു നി�ന്ന�പ്പാ�ല മുട്ടു�ന്നരം.”

“�ചന്താർ ബാണനും �തരി�ലറിനാനതു�നരം.”

“ജനകനരപതിവരമകൾക്കും ദശാസ്യനും

�ച�മ്മ വിറച്ചിതു വാമഭാഗം തു�ലാം”

“അവർമനസി മരുവിന ത�പാമയപാവക-

നദ്യ രാ�ജ്യ പിടി�പട്ടിതു �കവലം.”

എന്നിങ്ങ�നയുള്ള രസനിഷ്യന്ദികളായ അ�നകം സൂക്തികൾ മൂലാന്തർഗ്ഗതങ്ങള

ല്ല. കൌസ�ല്യാപ�ദശത്തിൽവാല്മീകിയു�ടസുപ്രസിദ്ധമായ ‘രാമം ദശരഥം വിദ്ധി’

എന്ന �ശ്ലാകം കൂടി ഭാഷാന്തര�പ്പടുത്തി�ച്ചർക്കുന്നു. �ദ�വന്ദ്ര�ന്റഅഹല്യാ ധർഷ

ണഘട്ടത്തിലും മറ്റും മൂലത്തിൽനിന്നു കഥയ്ക്കു വ്യതിയാനം വരുത്തുന്നു. ശൂർപ്പണഖ

യു�ട കർണ്ണനാസികാ�ച്ഛദം �കാണ്ടുതൃപ്തി�പ്പടാ�ത “വാളുറയൂരി കാതും മുലയും മൂ

ക്കു�മല്ലാം” മുറിപ്പിക്കുന്നു. പുനം�പാലും രാമായണചമ്പുവിൽ ‘മുലയും മൂക്കു’ �മ�ന്ന

പറയുന്നുള്ളു. വാല്മീകിയിൽനിന്നു ‘കാതും മൂക്കും’ പുനത്തിൽനിന്നു ‘മുലയും’ ഇവി�ട

എഴുത്തച്ഛൻഎടുത്തിരിക്കുന്നു. ആരണ്യകാണ്ഡത്തി�ല

“അ�ഗ്ര യാസ്യാമ്യഹം പശ്ചാൽ ത്വമ�ന്വഹി ധനുർദ്ധരഃ

ആവ�യാർമ്മധ്യഗാ സീതാ മാ�യവാത്മപരാത്മ�നാഃ”

എന്നപ്രസിദ്ധമായ രാമവാക്യം എഴുത്തച്ഛൻ

“മുന്നിൽ നീ നടക്കണം വഴി�യ�വ�ദഹിയും

പിന്നാ�ലഞാനും നടന്നീടുവൻ ഗതഭയം.

ജീവാത്മപരമാത്മാക്കൾക്കു മധ്യസ്ഥയാകും
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�ദവിയാം മഹാമായാശക്തി�യന്നതു�പാ�ല”

എന്നാണു് തർജ്ജമ �ചയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിൽ എഴുത്തച്ഛനു �നാട്ടക്കുറവു പറ്റീ

ട്ടു�ണ്ടന്നു ചിലർ പറയുന്നതു �ക്ഷാദക്ഷമമല്ല. “ആത്മപരാത്മ�നാഃ” എന്ന പദ

ത്തിൽ മൂലകാരൻ പ്രക്രമം �തറ്റിച്ചിട്ടുണ്ടു്; അതനുസരിച്ചു മഹാകവി ജീവാത്മസ്ഥാ

നീയനായ ലക്ഷ്മണ�ന മുമ്പിൽ നടത്തുന്നു. “ആത്മപരാത്മ�നാർജ്ജീ�വശ�യാർ

മ്മധ്യഗാ, ആശ്രയത്വവിഷയാത്തു ആഭ്യാം സംബദ്ധാ മാ�യവ” എന്നു് ഒരു ഭാഗം

�സതുകാരൻ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു. ജീവാത്മാവി�ന്റ പ്രതിഭാസമാണു് ആദ്യം �ദഹി

കൾക്കുണ്ടാകുന്നതു് എന്നുള്ളതു�കാണ്ടു ഭാഷയിൽ സ്വീകൃതമായ ആനുപൂർവിയും

അനുപപന്നമല്ല. ചാക്യാന്മാരും മറ്റും പ്രവചനത്തിനു് ഉപ�യാഗിക്കുന്ന �കരളീയ

മായ രാമായണപ്രബന്ധത്തിൽ

“അഗ്ര�താ ഗച്ഛസൌമി�ത്രസീതാ ത്വാമനുയാസ്യതു

പൃഷ്ഠ�താഹം ഗമിഷ്യാമി സീതാം ത്വാമപി പാലയൻ”

എ�ന്നാരു �ശ്ലാകമുണ്ടു്. ആ �ശ്ലാകം എഴുത്തച്ഛൻ ധരിച്ചിരിക്കാവുന്നതും തന്നിമി

ത്തംഅ�ദ്ദഹത്തിനു പ്രകൃതത്തിൽ താദൃശമായ ഒരു വ്യത്യാസം വരുത്തുന്നതുസമു

ചിതമാ�ണന്നു �താന്നിയിരിക്കാവുന്നതുമാണു്. ബാലകാണ്ഡത്തിൽശ്രീരാമ�നാടു

ഗുഹൻ പറയുന്നു:

“ക്ഷാളയാമി തവ പാദപങ്കജം;

നാഥ! ദാരുദൃഷ�ദാഃ കിമന്തരം?

മാനുഷീകരണചൂർണ്ണമസ്തി �ത

പാദ�യാരിതി കഥാ പ്രഥീയസീ.

പാദാംബുജം �ത വിമലം ഹി കൃത്വാ

പശ്ചാൽ പരം തീരമഹം നയാമി;

�നാ �ചത്തരീ സദ്യുവതീ മ�ലന

സ്യാ�ച്ചദ്വി�ഭാ വിദ്ധി കുടുംബഹാനിഃ”

എന്നീ പദ്യങ്ങൾ എഴുത്തച്ഛൻ തർജ്ജമ�ചയ്യാ�ത വിട്ടതിന്നുള്ള കാരണം വ്യക്ത

മാകുന്നില്ല. ഗുഹ�ന്റ അഹല്യാ�മാക്ഷസൂചകമായ ആ നർമ്മാലാപം ഭക്തിരസ

ത്തിനു് അനനുകൂലമാ�ണന്നു് അ�ദ്ദഹം കരുതിയിരിക്കണം. ഇതു�പാ�ല ശ്രീരാ

മ�ന്റ ബാല്യലീലക�ള വർണ്ണിക്കുന്ന ‘അംഗ�ണ രിംഖമാണം തം’ ഇത്യാദി പദ്യ

ങ്ങളും ഭാർഗ്ഗവസ്തുതിയിൽ ഉൾ�പ്പടുന്ന ‘അവിദ്യാകൃത�ദഹാദി’ ഇത്യാദി പദ്യങ്ങളും

നിശാകരമഹർഷി സമ്പാതിക്കുപ�ദശിച്ച ‘ഗ്രീവാ ശിരശ്ച’ ഇത്യാദി പദ്യങ്ങളും രാ

ക്ഷസികൾ സീതാ�ദവി�യ ഭയ�പ്പടുത്തുന്ന ഘട്ടത്തിലുള്ള ‘രാക്ഷ�സ്യാ ജാനകീ

�മത്യ’ ഇത്യാദി പദ്യങ്ങളും വിഭീഷണൻ രാവണ�നാടുപ�ദശിക്കുന്ന ‘യാവന്ന രാമ

സ്യ ശിതാശ്ശിലീമുഖാഃ’ ഇത്യാദി പദ്യങ്ങളും രാമരാവണയുദ്ധത്തിന്നു മുമ്പു രാവണൻ

മ�ണ്ഡാദരി�യാടു പറയുന്ന ‘ജാനാമി രാഘവം വിഷ്ണും’ ഇത്യാദി പദ്യങ്ങളുംഎഴുത്ത

ച്ഛൻ തർജ്ജമയിൽ വിട്ടിരിക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ മനഃപൂർവമാ�യാ അനവധാനത

നിമിത്ത�മാ പരിത്യക്തങ്ങളായിട്ടുള്ള പ്രധാനമൂല�ശ്ലാകങ്ങൾ �വ�റയുമുണ്ടു്. യുദ്ധ

കാണ്ഡത്തിൽ അതിനുമുമ്പുള്ള അഞ്ചു കാണ്ഡങ്ങ�ളയുമ�പക്ഷിച്ചു വള�ര അധിക

മായി അ�ദ്ദഹം വാല്മീകി�യ ഉപജീവിക്കുന്നു. ചിലആശയങ്ങൾ�ക്കല്ലാംഅ�ദ്ദഹ

ത്തിനു പൂർവസൂരികളു�ട �നർക്കുള്ളകടപ്പാടും സുവ്യക്തമാണു്.
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സൂ�ക്ഷ്മക്ഷികയിൽഅപൂർവമായി അങ്ങിങ്ങുചിലഅഭംഗികൾ കാണുന്നി�ല്ല

ന്നു ശപഥം �ചയ്യുവാൻ �വഷമ്യമുണ്ടു്. ഭക്തയായ പാർവതി പര�മശ്വര�ന ‘ഗം

ഗാകാമുക’ എന്നു സം�ബാധന �ചയ്യുന്നതു പന്തിയായില്ല. ശ്രീരാമൻ നായാട്ടിൽ

ദുഷ്ടമൃഗങ്ങ�ള വധിച്ചു എ�ന്ന മൂലത്തിൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നുള്ളു. ഹരിണങ്ങ�ളക്കൂടി

വധിച്ചതായി തർജ്ജമയിൽ പറ�യണ്ടതില്ലായിരുന്നു. പരശുരാമ�നക്കണ്ട�പ്പാൾ

ഭയത്രസ്തനായ ദശരഥൻ “അർഗ്ഘ്യാദിപൂജാം വിസ്മൃ്ത്യത്രാഹിത്രാഹി”എന്നുപ്രാർ

ത്ഥിച്ചതായി മൂലത്തിൽ പറയുന്നു. ‘ബദ്ധസാധ്വസം വീണു നമസ്കാരവും �ചയ്താൻ’

എന്നു് ആ ഭാഗം തർജ്ജമയിൽ സ�ങ്കാചിപ്പിച്ചതു സമഞ്ജസമാ�യന്നു �താന്നുന്നി

ല്ല. പ�ക്ഷ അത്തരത്തിലുള്ള �ദാഷങ്ങ�ള സർഷപപരിമാണങ്ങളായിമാത്ര�മ

നമുക്കു് എഴുത്തച്ഛ�ന്റ രാമായണത്തിൽ ഏതു ഭൂതക്കണ്ണാടിവച്ചു �നാക്കിയാലും

സമീക്ഷിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളു. ആധ്യാത്മികങ്ങളായ ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ മൂല

ത്തിൽനിന്നു കവി ചില �ഭദഗതികൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ടു്. അവയിൽ ചിലതി�നല്ലാം

സമാധാനം പറയാ�മങ്കിലും മറ്റു ചില വ്യതിയാനങ്ങൾഅസമാധാനങ്ങളായിത്ത

�ന്നഅവ�ശഷിക്കുന്നുമുണ്ടു്.

ഉത്തരരാമായണം

പ്ര�ണതാവു്

ഉത്തരരാമായണം കിളിപ്പാട്ടു് കുഞ്ചൻനമ്പ്യാരു�ട കൃതി�യന്നു ചിലർ പറയുന്ന

തിൽ അ�ശഷം യുക്തിയില്ല. കുഞ്ച�ന്റ കാല�ത്ത ഭാഷയും കുഞ്ച�ന്റ ഗൌണ

പ്ര�യാഗ�ധാരണിയും അതിൽ ഒരിടത്തും കാണുന്നില്ല. �ന�രമറിച്ചു് എഴുത്ത

ച്ഛ�ന്റ വാങ്മയമാണു് അ�തന്നു പല ഭാഗങ്ങളും വിളിച്ചുപറയുകയും �ചയ്യുന്നു.

‘കാൺകയിൽ’, ‘തപസ്സു�ചയ്താൻ നിരാഹാരനാ�യ’, ‘�ശലൂഷനാകിയ ഗന്ധർ

വപുത്രിയാം’, ‘പണ്ടു �കട്ടിട്ടില്ലയാത വി�ശഷങ്ങൾ’, ‘കാൺമാനുമാമല്ല’, ‘ഒല്ലാത

കർമ്മങ്ങൾ’, ‘വിര�യ�പ്പായ’, ‘�കട്ടായ�ല്ലാ’, ‘യാഗം �ചയ്യിപ്പാനാ�യ’ ‘�കാഴ

(ദുഃഖം)പൂണ്ടു’ തുടങ്ങിയ പദങ്ങളും പ്ര�യാഗങ്ങളും പരി�ശാധിക്കുക. അധ്യാത്മരാ

മായണത്തി�ല ചില വരികൾ യാ�താരു രൂപ�ഭദവും കൂടാ�ത ഉത്തരരാമായണ

ത്തിൽ പകർന്നുകാൺമാനുണ്ടു്.

“നമ�സ്ത നാരായണ, മുകുന്ദ, ദയാനി�ധ!

നമ�സ്ത വാസു�ദവ, �ഗാവിന്ദ ജഗൽപ�ത!

നമ�സ്ത �ലാ�കശ്വര, നമ�സ്ത നരകാ�ര,

രമിച്ചീടണം ചിത്തം ഭവതി രമാപ�ത.”

“മ�റ്റാരു ശരണമില്ലിജ്ജനത്തിനു �പാറ്റി,

മുറ്റും നിന്തിരുവടി�യാഴിഞ്ഞു ദയാനി�ധ.”

“ഗത്വാ പിതാമഹം നത്വാ സസംഭ്രമം

വൃത്താന്ത�മല്ലാമുണർത്തിച്ചരുളിനാർ

ശ്രുത്വാ വിരിഞ്ചനുമുത്ഥായസത്വരം

കൃത്വാ ശുചാ മഹാപ്രസ്ഥാനമാദരാൽ”

എന്നിങ്ങ�നയുള്ളഈരടികളിൽ എഴുത്തച്ഛ�ന്റ വ്യക്തിമുദ്ര സ്പഷ്ടമായി പതിഞ്ഞി

ട്ടുണ്ടു്. ഉത്തരരാമായാണത്തി�ന്റഅവസാനത്തിൽ

“പാരിലുള്ളജ്ഞാനികൾക്കറിവാൻ തക്കവണ്ണം
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ശ്രീരാമചരിതം ഞാനിങ്ങ�ന �ചാല്ലീടി�നൻ”

എ�ന്നാരു കവിവാക്യം കാണുന്നു. ഉത്തരരാമായണകാരൻ അധ്യാത്മരാമായ

ണകാരനിൽനിന്നു ഭിന്നന�ല്ലങ്കിൽമാത്ര�മ ‘ശ്രീരാമചരിതം’ എന്ന പദത്തി�ന്റ

പ്ര�യാഗം സാധുവാകയുള്ളു എന്നും അതും ആ രണ്ടു കൃതികളു�ടയും ഏകകർത്തൃ

കത്വത്തിനു് ഒരു ലക്ഷ്യമായി പരിഗണിക്കാവുന്നതാ�ണന്നും, ഞാൻ കരുതുന്നു.

‘ഗത്വാ പിതാമഹം’ എന്നു തുടങ്ങിയ വരികളു�ട �ശലി പരി�ശാധിച്ചാൽ അധ്യാ

ത്മരാമായണം സമാപിപ്പിച്ചു് ഉടൻത�ന്ന കവി ഉത്തരരാമായണരചനയിൽ ഏർ

�പ്പട്ടു എന്നുംഊഹിക്കത്തക്കതാണു്.

ഉപജീവ്യത

എഴുത്തച്ഛൻ ഉത്തരരാമായണരചനയ്ക്കു തിര�ഞ്ഞടുത്തിരിക്കുന്ന മൂലഗ്രന്ഥംഅധ്യാ

ത്മരാമായണമ�ല്ലന്നുംവാല്മീകിരാമായണമാ�ണന്നുമുള്ളതിനുസംശയമില്ല. ആധ്യാ

ത്മി�കാക്തികളുള്ള ഭാഗങ്ങൾ അധ്യാത്മരാമായണത്തി�ന്റ ഉത്തരകാണ്ഡത്തിൽ

അത്യന്തം വിരളങ്ങളാ�ണന്നുള്ളതിനു പുറ�മഅതി�ന്റഅതിരുകടന്നസംകുചിത

തയും എഴുത്തച്ഛ�ന വാല്മീകി�യ ആശ്രയിക്കുവാൻ �പ്രരിപ്പിച്ചിരിക്കണം. ആരംഭ

ത്തിൽത്ത�ന്ന

“�ചാല്ലുവ�നങ്കിൽ�ക്കട്ടു�കാള്ളുവി�നല്ലാവരും

നല്ലസൽകഥയിതു കല്യാണപ്രദമ�ല്ലാ.

ഉത്തരരാമായണം വാല്മീകിമുനി�പ്രാക്ത-

മുത്ത�മാത്തമമിദം ഭക്തിസാധനം പരം”

എന്നു് ആ വസ്തുതഅ�ദ്ദഹംത�ന്ന പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ടു്. കാര്യങ്ങൾ വിടാ�ത കഥകൾ

സം�ക്ഷപിക്കുന്നതിൽ എഴുത്തച്ഛൻ അദ്വിതീയനാകുന്നു; തന്നിമിത്തം വാല്മീകിയു

�ട നൂറ്റിപ്പതി�നാന്നു സർഗ്ഗങ്ങളും അ�ദ്ദഹം അനതിദീർഗ് ഘങ്ങളായ മൂന്നധ്യായ

ങ്ങളിൽ അനായാ�സന അന്തർഭവിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഏ�തതു ദിക്കിൽനിന്നു് ഏ�ത

തു മഹർഷിമാർ അഭി�ഷകാനന്തരം ശ്രീരാമ�ന സന്ദർശിക്കുവാൻ വന്നു എന്നു്

അ�ദ്ദഹം പറയുന്നതുവാല്മീകി�യഅനുസരിച്ചാണു്. ആ വിവരങ്ങ�ളാന്നുംഅധ്യാ

ത്മരാമായണത്തിലില്ല. ഇങ്ങ�ന ഏതു ഭാഗം �നാക്കിയാലും വാല്മീകിയാണു് എഴു

ത്തച്ഛനു പ്രസ്തുത കൃതിയിൽ പ്രഥമാവലംബനം എന്നു കാണാം. കണ്ണശ്ശ�ന്റ ഉത്ത

രരാമായണവുംഅ�ദ്ദഹത്തിനുപ്രസ്തുതഗ്രന്ഥരചനയിൽഅതി�നാപ്പംത�ന്ന�യാ

അതിൽക്കവിഞ്ഞു�പാലു�മാ മാർഗ്ഗദർശകമായിരുന്നു. ആ കൃതി വാല്മീകിയു�ട

ഉത്തരരാമായണത്തി�ന്റ ഒരുസരസമായ വിവർത്തനമാണ�ല്ലാ.

കവിതാരീതി

കവിതാവിഷയത്തിൽഉത്തരരാമായണംഅധ്യാത്മരാമായണ�ത്തക്കാൾഅപകൃ

ഷ്ടമാ�ണന്നു പറവാൻ നിർവാഹമില്ല. ഹൃദയദ്രവീകരണചണങ്ങളായ ഭാഗങ്ങൾ

അതിലും ധാരാളമുണ്ടു്. �നാക്കുക, ലക്ഷ്മണനും സീതാ�ദവിയും തമ്മിലുള്ള സംവാ

ദത്തി�ല ചിലഈരടികൾ:

“വാവിട്ടു കരയുന്ന ലക്ഷ്മണൻത�ന്ന �നാക്കി-

�ദ്ദവിയുമുര�ചയ്താ�ളന്തിതു കുമാര �ചാൽ?

എന്തിനു കരയുന്നുസന്താപമുണ്ടായതു-

�മ�ന്തന്നുപരമാർത്ഥം �ചാല്ലു നീ മടിയാ�ത.
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അഗ്രജൻത�ന്നപ്പിരിഞ്ഞിരുന്നിട്ടില്ലതല്ലീ

വ്യഗ്രിച്ചുകരയുന്നു മുറ്റും ബാലകനാം നീ?

രണ്ടു വാസരം �പാറുപ്പാനില്ല ശക്തി�യാട്ടും;

പണ്ടു നീ പിരിഞ്ഞറിയുന്നതുമില്ലയ�ല്ലാ;

എ�ന്ന നീ നിരൂപിക്ക; മുന്നംഞാ�നാരാ�ണ്ടയ്ക്കു-

�മന്നു�ട ഭർത്താവി�നപ്പിരിഞ്ഞുവാ�ണന�ല്ലാ.

ഇന്നിനി മുനിപത്നിമാ�രയും കണ്ടു നാ�ള-

�ച്ചന്നു നിൻ പൂർവജ�നക്കാണാ�മന്നറിഞ്ഞാലും.

. . . . . . . . .
�ചാല്ലു�ചാ�ല്ലന്നുസീതാനിർബ്ബന്ധം �കട്ട�നരം

�ചാല്ലിനാൻ �സൌമിത്രിയും ഗദ്ഗദവർണ്ണങ്ങളാൽ.

�ചാല്ലിയാൽ�കൾപ്പാൻ രഘുനാഥനു പലരുണ്ടു

കല്യന്മാരായിട്ടവർ പലരുമിരിക്ക�വ

എ�ന്നാടായിതു നി�യാഗിച്ചിതു രാമചന്ദ്രൻ

മുന്നംഞാൻ �ചയ്ത ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾതൻഫലത്തിനാൽ.

എ�ന്നാളം പാപം �ചയ്തിട്ടാരുമി�ല്ലാ�രടത്തും

പുണ്യമില്ലാത പുരുഷാധമനാ�യന�ല്ലാ.

വഹ്നിയിൽച്ചാടീടണ�മന്നു �ചാല്ലുകി�ലതും

ദണ്ഡമി�ല്ലനിക്കതിൽപ്പരമിന്നിതു പാർത്താൽ.

കാളകൂട�ത്തക്കുടി�ക്കണ�മന്നരുൾ�ചയ്കിൽ-

ക്കാലം�വകാ�ത കുടിക്കാമതി�നളുത�ല്ലാ.

ആർക്കു�മാർ�ത്താളമരുതാത ദുഷ്കർമ്മം �ചയ് വാ-

നാഖ്യാനം �ചയ്താന�ല്ലാ രാഘവൻതിരുവടി.

പണ്ടുഞാൻ �ചയ്ത പാപ�മ�ന്ത�ന്റ ഭഗവാ�ന!

കണ്ടീ�ലൻ പ്രാണത്യാഗം �ചയ് വാനുമുപായങ്ങൾ.

ഇങ്ങ�ന പറകയും വീഴ്കയും കരകയും

തിങ്ങിന ദുഃഖം പൂണ്ട ലക്ഷ്മണൻത�ന്നക്കണ്ടു

�വ�ദഹി വിഷണ്ണയാ�യന്തി�തന്നറിയാഞ്ഞു

�ഖ�ദനബാഷ്പം വാർത്തു ലക്ഷ്മണ�നാടു �ചാന്നാൾ.”

വാല്മീകിരാമായണത്തിൽ

“ഹൃദ്ഗതം �മ മഹച്ഛല്യം യസ്മാദാ�ര്യണ ധീമതാ

അസ്മിൻ നിമി�ത്ത�വ�ദഹി �ലാകസ്യ വചനീകൃതഃ

�ശ്ര�യാ ഹി മരണം �മദ്യ മൃത്യുർവാ യൽ പരം ഭ�വൽ.

ന ചാസ്മിന്നീദൃ�ശ കാ�ര്യ നി�യാ�ജ്യാ �ലാകനിന്ദി�ത.

പ്രസീദ ച ന �മ പാപം കർത്തുമർഹസി �ശാഭ�ന”

എന്നിങ്ങ�നചിലനിർ�ദ്ദശശകലങ്ങൾമാത്ര�മഇതി�ന്റസ്ഥാനത്തിൽകാൺമാ
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നുള്ളു. അധ്യാത്മരാമായണകാരനാക�ട്ട �കവലം ഹൃദയശൂന്യനായ ഒരു സാധാ

രണ �ലഖക�ന്റ മട്ടിൽ

“വാല്മീ�കരാശ്രമസ്യാ�ന്ത ത്യക്ത്വാ സീതാമുവാച സഃ

�ലാകാപവാദഭീത്യാ ത്വാം ത്യക്തവാൻ രാഘ�വാനഘഃ

�ദാ�ഷാ ന കശ്ചി�ന്മ മാതർഗ്ഗച്ഛാശ്രമപദം മു�നഃ”

ഇങ്ങ�നഒന്നുരണ്ടുവചനങ്ങൾവഴിപാടായി ഉച്ചരിച്ചു്അതു�കാണ്ടുകൃതകൃത്യനായ

തു�പാ�ല മു�ന്നാട്ടു �പാകുന്നു. ഇവി�ട എഴുത്തച്ഛൻകണ്ണശ്ശ�ന്റകാലടിപ്പാടുക�ള

യാണു് പിൻതുടർന്നിരിക്കുന്ന�തങ്കിലും അ�ദ്ദഹത്തിനുകൂടി അസൂയ �താന്നത്തക്ക

നിലയിൽആഅനുകമ്പാജനകമായ സംഭവം വർണ്ണിച്ചു ഫലിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതു

�പാ�ല �വ�റയും വിശിഷ്ടങ്ങളായ പ്രപഞ്ചനങ്ങളുണ്ടു്.

മഹാഭാരതം

അധ്യാത്മരാമായണം നിർമ്മിച്ച കാലത്തു വികസ്വരാവസ്ഥയിലിരുന്ന എഴുത്ത

ച്ഛ�ന്റ എല്ലാ കവനകലാസിദ്ധികളും മഹാഭാരതരചനയ്ക്കു മുമ്പു പരിപൂർണ്ണമായ

വികാസ�ത്ത പ്രാപിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. തന്നിമിത്തം ഭാരതത്തിനു പല അംശങ്ങ

ളിലും—-പ്ര�ത്യകിച്ചു ശബ്ദവിഷയത്തിൽ—-രാമായണ�ത്തക്കാൾ പതിന്മടങ്ങു

�മച്ച�മറും. കൃഷ്ണഗാഥയു�ട വിശ്വാകർഷകതയു�ട ബീജങ്ങൾ ഭാരതത്തി�ന്റ ഹൃദ

യഹാരിതയു�ട കാരണങ്ങളിൽനിന്നു വിഭിന്നങ്ങളാണു്. എങ്കിലും രണ്ടു കൃതികളി

ലും ആമൂലാഗ്രം അഭൌമമായആനന്ദദാനസാമഗ്രി അനുസ്യൂതമായി വിഹരിക്കുന്നു.

ശൃംഗാരം, വീരം, അത്ഭുതം, കരുണം, ഭയാനകം, രൌദ്രം, ശാന്തം എന്നീ രസങ്ങ

�ള കവി അവയു�ട അത്യുച്ചമായ �കാടിയിൽ എത്തുന്നതുവ�ര പരി�പാഷിപ്പിച്ചു്

അന്യാദൃശമായ വിജയം �നടീട്ടുണ്ടു്. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ഇതിവൃത്തസം�ക്ഷപണത്തി

നുള്ള സാമർത്ഥ്യവും, ആവാ�പാദ്വാപവ്യാപാരത്തിലുള്ള ഔചിത്യദീക്ഷയും ഏതു

ഘട്ടത്തിലും അമന്ദപ്രഭമായി പ്രകാശിക്കുന്നു. പരമഭാഗവതനായആ മഹാത്മാവു്

അവസരം കിട്ടു�മ്പാ�ളല്ലാം—കിട്ടാത്ത�പ്പാൾ ഉണ്ടാക്കി�പ്പാലും—ശ്രീകൃഷ്ണ�ന

നാസ്തികന്മാർ�പാലും �രാമാഞ്ചഭൂഷിതന്മാരാകത്തക്കവണ്ണം സ്തുതിക്കുന്നു. അത്ത

രത്തിൽപരിപാവനവുംകൂലംകഷവുമായഒരുഭാഗീരഥീപ്രവാഹംആഹിമവൽപർ

വതത്തിൽനിന്നല്ലാ�ത ഭാഷാ സാഹിത്യഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഏതു വീക്ഷണ

�കാടിയിൽനിന്നു �നാക്കിയാലും, ഏതു മാനദണ്ഡം�കാണ്ടു മാപനം �ചയ്താലും,

ആ കൃതിയു�ട മാഹാത്മ്യം അനപലപനീയമായിത്ത�ന്ന പ്ര�ശാഭിക്കുന്നു. ആ

ഒ�രാറ്റ കൃതി�കാണ്ടു് എഴുത്തച്ഛൻ ഭാഷയ്ക്കു വരുത്തീട്ടുള്ള ഉൽഗതിയു�ട ഈദൃക്ത

യും ഇയത്തയും അവാങ്മനസ�ഗാചരമാ�ണന്നു പറയുന്നതു ഭൂതാർത്ഥ കഥനം

മാത്രമാകുന്നു.

രചനയു�ട രീതി

എഴുത്തച്ഛൻ അധ്യാത്മരാമായണത്തിൽ രാമഗീത വിട്ടതു�പാ�ല ഭാരതത്തിൽ

ഭഗവദ്ഗീത, സനൽസുജാതീയം, അനുഗീത മുതലായി ത്രയ്യന്തഗന്ധികളായുള്ള

പല ഭാഗങ്ങളും തർജ്ജമ �ചയ്യാ�ത വിട്ടിട്ടുണ്ടു്. ശാന്തി പർവ്വം വള�ര സംകുചിത

മാക്കിയിരിക്കുന്നു. ആനുശാസനിക പർവ്വം ഏതാനും ചില ഈരടികളിൽ �താട്ടു

�താട്ടില്ലഎന്നു മാത്രം കാണിച്ചു�കാണ്ടുകടന്നു�പായിരിക്കുന്നു. ഇതി�നല്ലാം ഒരു

കാരണമായി ചിലർ അ�ദ്ദഹത്തിനു നമ്പൂരിമാ�രപ്പറ്റി ഭയമുണ്ടായിരുന്നു എന്നു്
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ഉൽഭാവനം �ചയ്യുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ അങ്ങി�ന�യാരു ഭയത്തിനു �കരളത്തിൽ

ആസ്പദമുണ്ടായിരുന്നതായി എനിക്കു �താന്നുന്നില്ല. ബ്രാഹ്മണ�ര എഴുത്തച്ഛൻ

പലഅവസരങ്ങളിലും മുക്തകണ്ഠമായി പ്രശംസിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അവരിൽനിന്നുയാ�താ

രു പ്രാതികൂല്യവും അ�ദ്ദഹത്തിനുണ്ടായി എന്നു സങ്കല്പിക്കുവാൻ ചരിത്രം അനു

വദിക്കുന്നില്ല. നിരണത്തു മാധവപ്പണിക്കർക്കു ഭഗവൽഗീത ഭാഷാന്തരീകരിക്കു

ന്ന വിഷയത്തിൽ തിരുവല്ലായി�ല ബ്രാഹ്മണർ ശത്രുക്കളായിരുന്നില്ല�ല്ലാ. തൃക്ക

ണ്ടിയൂരി�ല ബ്രാഹ്മണരു�ട മ�നാഭാവം അവരു�ടതിൽനിന്നു വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു

എന്നു പറയണ�മങ്കിൽ അതിനു വിശ്വാസ�യാഗ്യമായ സാക്ഷ്യം �വണ്ടിയിരിക്കു

ന്നു. വാസ്തവത്തിൽ എഴുത്തച്ഛൻ ആദിപർവ്വം പരിഭാഷ�പ്പടുത്തിക്കഴിഞ്ഞ�പ്പാൾ

അ�ദ്ദഹത്തിനു ഗ്രന്ഥവിസ്തരശങ്ക സംഭവിച്ചിരിക്കണം; അതു�കാണ്ടാണു് ആ പർ

വ്വത്തി�ലന്നതു�പാ�ല അന്യപർവങ്ങളിൽ അ�ദ്ദഹം പ്രസ്താരകുതുകിയായി പ്ര

ത്യക്ഷ�പ്പടാത്തതു്. വനപർവത്തിൽത്ത�ന്ന എത്ര ഉപാഖ്യാനങ്ങൾ അ�ദ്ദഹം

സ�ങ്കാചിപ്പിക്കുക�യാ ഉ�പക്ഷിക്കുക�യാ �ചയ്തിരിക്കുന്നുഎന്നുപരി�ശാധിക്കുന്ന

തു രസാവഹമായിരിക്കും. തന്നിമിത്തം സംഭവപർവത്തിനുള്ള �മച്ചം അന്യപർവ

ങ്ങളിൽ അ�തനിലയിൽ കാൺമാൻ പ്രയാസമാ�ണന്നും പറ�യണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

ശാന്തിപർവത്തി�ലയും ആനുശാസനികപർവത്തി�ലയും പ്രധാനവിഷയമായ ഭീ

�ഷ്മാപ�ദശം കഥയു�ട പു�രാഗതിക്കു് ഒരുവിധത്തിൽ �നാക്കിയാൽ പ്രതിബന്ധ

കമാ�ണന്നും അ�ദ്ദഹത്തിന്നു �താന്നിയിരിക്കണം. സനൽസുജാതീയം, ഗീത

മുതലായ ഭാഗങ്ങൾ ഭാഷ�പ്പടുത്തുന്നതിൽ അക്കാല�ത്ത മതവിശ്വാസങ്ങളിൽ

നിന്നു് അണുമാത്രം�പാലും വ്യതിചലിക്കാ�ത ജീവിച്ചിരുന്നഅ�ദ്ദഹത്തിനു് അല്പം

സംശയാലുത്വവും അംകുരിച്ചിരിക്കുവാനിടയുണ്ടു്. ഏതായാലും ഉത്തരരാമായണ

ത്തി�ന്റ അവസാനത്തിൽ “സജ്ജനമാനന്ദിച്ചു നല്കിടുമനുഗ്രഹം, ദുർജ്ജനദുർഭാഷ

ണം ബഹുമാനിച്ചീ�ടണ്ട” എന്ന് ഉൽ�ഘാഷണം �ചയ്ത ആ �ദ്വധാധീരനു ത�ന്റ

അന്തഃകരണ�ത്തയല്ലാ�തമ�റ്റാന്നി�നപ്പറ്റിയും ഭയമില്ലായിരുന്നുഎന്നുനിസ്സ�ന്ദ

ഹം സ്ഥാപിക്കാവുന്നതാണു്. മൂലത്തി�ല ആദിപർവ�ത്ത പൌ�ലാമം ആസ്തികം

സംഭവം എന്നിങ്ങി�ന മൂന്നായും സൌപ്തികപർവ�ത്ത സൌപ്തിക�മന്നും ഐഷി

ക�മന്നും രണ്ടായും വിഭജിച്ചു് ഇരുപ�ത്താന്നു പർവങ്ങളാക്കിയാണു് എഴുത്തച്ഛൻ

മഹാഭാരതം ഭാഷയിൽ സംഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നതു്. ഈ �ഭദഗതിക്കുള്ള കാരണം

വ്യക്തമാകുന്നില്ല.

ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ

ശൃംഗാരരസത്തിനു് പാണ്ഡുവി�ന്റ വനവിഹാരം ഉത്തമമായ ഉദാഹരണമാകുന്നു.

“ദ്യുമണിത�ന്റ രശ്മി�പാലുമങ്ങണയാ�ത

ഹിമവാൻത�ന്റ �ത�ക്കപ്പുറ�ത്ത�പ്പരുങ്കാട്ടിൽ

�പരി�ക രസംപൂണ്ടുകളിച്ചു മരുവിനാൻ

ഗിരിശൃംഗങ്ങൾ�താറുമതികൌതുക�ത്താ�ട,

കരിണീയുഗമധ്യഗതനായ് മദി�ച്ചാരു

കരിവീര�ന�പ്പാ�ല മദനവിവശനായ്

കരിണീഗമനമാരാകിയ ഭാര്യമാരാം

തരുണീമണികളാം കുന്തിയും മാദ്രിതാനും

സരസീരുഹശരസമനാം കാന്തൻത�ന്ന-

ശ്ശരതൂണീരകരാ�ളാജ്ജ്വലൽകരവാള-
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ധരനായ്ശ്ശരാസനകരനായ് ക്കാണും�താറും

സരസീരുഹശരനികരപരവശ-

തരമാനസമാരായ് മരുവീടിന�നരം

. . . . . . . . .
കരടിക്കുലം തമ്മിൽക്കടിച്ചു കളിപ്പതും

കരിണിക�ളപ്പൂണ്ടുകരികൾ പുളയ്പതും

കിടികൾ പിടിക�ളപ്പിടിച്ചു പുല്കുന്നതും

പിടക�ളാടു �ചർന്നു പക്ഷികൾ കളിപ്പതും

കണ്ടുകൌതുകംപൂണ്ടുകണ്ടിവാർകുഴലികൾ

കണ്ഠാ�ശ്ലഷവും �ചയ്തു കാന്തനും തങ്ങളുമായ്

കണ്ട കാനനം�താറും രമിച്ചുവസിക്കയും

തണ്ടാർബാണനുമതു ക�ണ്ടറ്റം ഹസിക്കയും

മാകന്ദമകരന്ദബിന്ദുപാനവും �ചയ്തു

കൂകുന്നപികകുലപഞ്ചമം �കട്ടു�കട്ടും

വണ്ടുകൾ മധുപാനം�ചയ്തു മത്തതപൂണ്ടു

�കാണ്ടാടി മുരണ്ടുടൻ കണ്ടപുഷ്പങ്ങൾ�താറും

കുണ്ഠഭാവവും നീക്കിസ്സംഭ്രമിച്ചീടുന്നതും

ക�ണ്ടാരാനന്ദംപൂ�ണ്ടാരധരപാനം �ചയ്തും

മന്മഥലീല�കാണ്ടു കൺമുന ചാമ്പിച്ചാമ്പി-

സ്സ�മ്മാദം വളർന്നുള്ളിൽസ്സ�മ്മാഹം �പരുകിയും

വന്മലമുക�ളറി നിർമ്മലശിലാത�ല

നന്മലർ�മത്തത�ന്മലു�ന്മഷംപൂണ്ടു വാണും” ഇത്യാദി

കരുണത്തിനുസുപ്രസിദ്ധമായ ഗാന്ധാരീവിലാപം പരമനിദർശനമായി നില�കാ

ള്ളുന്നു. “കണ്ടീല�യാ നീ മുകുന്ദ! ധരണിയിലുണ്ടായ മന്നരിൽ മുഖ്യൻ ഭഗദത്തൻ”

എന്നുതുടങ്ങി.

“വീണിത�ല്ലാ കിടക്കുന്നുധരണിയിൽ-

�ശ്ശാണിതവുമണിഞ്ഞ�യ്യാ ശിവ ശിവ!

നല്ല മരതകക്കല്ലി�നാ�ടാ�ത്താരു

കല്യാണരൂപൻ കുമാരൻ മ�നാഹരൻ

�ചാ�ല്ലഴുമർജ്ജുനൻ ത�ന്റ തിരുമകൻ

വല്ലവീവല്ലഭ! നി�ന്റ മരുമകൻ

�കാല്ലാ�ത �കാള്ളാഞ്ഞ�തന്തവൻത�ന്ന നീ?

�കാല്ലിക്കയ�ത്ര നിനക്കു രസ�മ�ടാ” എന്നും,

“അ�യ്യാ! പുനരതിന�ങ്ങപ്പുറത്തതാ

�മയ്യഴുകുള്ള ദുശ്ശാസന�നൻമകൻ

മാരുതി കീറിപ്പിളർന്നു കുടി�ച്ചാരു

മാറിടം കണ്ടാൽ�പ്പാറുക്കു�മാ �പത�ല?

നീ�യന്തിവണ്ണ�മൻ മാധവ! കാട്ടുവാൻ

തീയിതാ കത്തുന്നി�തന്നുള്ളിലീശ്വരാ

മാറു�മാ കണ്ണുനീരി�ന്നനിക്കുണ്ടായ-

താറു�മാ �ശാക�മൻമാന�സ �ഗാപ�ത?”
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എന്നും മറ്റുമുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽഓ�രാ പടവുയർന്നുയർന്നു്,

“ഉണ്ണീ മക�ന ദുരി�യാധന! തവ

�പാന്നിൻകിരീടവും ഭൂഷണജാലവും

ഉമ്പർ�കാ�നാ�ത്താരു വൻപും പ്രതാപവും

ഗംഭീരമാ�യാരു ഭാവവും ഭംഗിയും

ഇട്ടും കളഞ്ഞുട�ന�ന്നയു�മത്രയു-

മിഷ്ടനായീടും പിതാവി�നത്ത�ന്നയും

�പ�ട്ടന്നു�പക്ഷിച്ചു �പാ�യ്ക്കാണ്ട�തന്തു നീ

�പാട്ടുന്നി�തന്മനം കണ്ടി�തല്ലാമ�ഹാ.

പട്ടുകിടക്ക�മ�ല കിടക്കുന്നനീ

പട്ടുകിടക്കുമാറായി�താ �ചാരയിൽ?

പുഷ്ട�കാപ�ത്താടു മാരുതി തച്ചുടൻ

�പാട്ടിച്ചു കാലു�മാടിച്ചു �കാന്നിങ്ങ�ന

കണ്ടുകൂടാ�യനി�ക്കന്നു ഗാന്ധാരിയും

മണ്ടിനാൾ വീണാളുരുണ്ടാൾ �തരു�ത�ര,

പി�ന്ന �മാഹിച്ചാളുണർന്നാൾ �പാടുക്ക�ന

ഖിന്നതപൂണ്ടുകരഞ്ഞവൾ �ചാല്ലിനാൾ”

എന്നവസാനിക്കുന്നആപരി�ദവനം ഹൃദയമുള്ളവർക്കുകണ്ണുനീർവാർക്കാ�തയും

�താണ്ടയിടറാ�തയും വായിക്കുവാൻസാധ്യമല്ല. ഖാണ്ഡവദാഹഘട്ടത്തിൽജരിത

�യന്നശാർങ് ഗപക്ഷിയുംഅതി�ന്റശിശുക്കളും തമ്മിലുള്ളസംവാദവുംഅത്യന്തം

കരുണമയമാണു്:

കരഞ്ഞുതുടങ്ങിനാൾ ജരിതതാനുമ�പ്പാൾ

നിർഘൃണനായ പിതാവിവ�റ്റയു�പക്ഷിച്ചാൻ,

ദുഃഖിക്കുമാറായി ഞാൻ�പതങ്ങളിവ�രാടും,

പറക്ക�പ്പാകായ്കയും വന്നിതു ബാലന്മാർക്കു,

നിര�ക്കപ്പിടി�പട്ടു വനത്തിലഗ്നിതാനും.

ഞാനിനിയിവ�റ്റ—എ�ന്താർത്ത�തൻ തമ്പുരാ�ന!

കാനനത്തിങ്കലഗ്നിപിടിച്ചു നാലുപാടും.

ഇങ്ങ�ന കരയു�മ്പാൾ�പതങ്ങളുര�ചയ്താ-

�രങ്ങാനും �പാ�യ്ക്കാൾക�മ്മ! നീകൂ�ട മരി�യ്ക്കണ്ട.

ഞങ്ങൾ ചാകി�ലാ പി�ന്ന�പ്പറ്റു സന്തതിയുണ്ടാ-

�മങ്ങ�നയുണ്ടാകുന്നുനീകൂ�ട മരിക്കി�ലാ?

ഞങ്ങ�ള �സ്നഹിച്ചു നീ സന്താനം മുടി�ക്കണ്ടാ

മംഗലം വന്നുകൂടും പി�ന്നയു�മ�ന്ന വരൂ.

അല്ലായ്കിൽത്താതൻ �ചയ്ത�താ�ക്ക നിഷ്ഫലമ�ല്ലാ.

നല്ല �ലാകങ്ങൾ കിട്ടാ താത�നന്നതും വരും.

എന്നതു �കട്ടു പറഞ്ഞീടിനാൾ ജരിതയു-
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�മന്നു�ട�പതങ്ങ�ള! നിങ്ങളു�മാന്നു �വണം.

ഇക്കണ്ട മരത്തിൻകീഴു�ണ്ടലിമടയതിൽ-

പ്പൂക്കു�കാള്ളുവിൻ നിങ്ങ�ളന്നാൽഞാ�നാന്നു�ചയ് വൻ

പൂഴി�കാണ്ടതിൻമൂഖം മൂടിവയ്ക്കയും �ചയ്യാ-

മൂഴിതൻതാ�ഴത്തീയും തട്ടുകയില്ലയ�ല്ലാ.

കീ�ഴ �പായ്ക്കിടന്നു�കാണ്ടീടുവിൻ, തീയാറിയാൽ

പൂഴിയും നീക്കി�ക്കാണ്ടു�പാന്നു�കാള്ളുവന�ല്ലാ.

�പതങ്ങളതു �കട്ടു മാതാ�വാടുര�ചയ്താർ;

�പദാഹ�ത്താടു �മവു�മലിയുണ്ടതില�മ്മ!

പറപ്പാൻ ചിറകില്ല നടപ്പാനില്ല കാലു-

മിറച്ചി കണ്ടാ�ലലി പിടിച്ചു തിന്നുമ�ല്ലാ.

ജന്തുക്കൾ ഭക്ഷിച്ചിട്ടു മരിക്കുന്നതി�നക്കാൾ

�വന്തുചാകുന്നത�ത്ര ഗതി�യന്നറിഞ്ഞാലും.

ഭർത്താവുത�ന്നപ്രാപിച്ചുത്തമന്മാരായുള്ള

പുത്രന്മാ�രയും ലഭിച്ചീടുക മാതാ�വ! നീ.

എന്നതു �കട്ട�നരം വ�ന്നാരു �ശാക�ത്താ�ട

തന്നു�ട�പതങ്ങ�ള �നാക്കിയും കരഞ്ഞിട്ടും

പി�ന്നത്താൻ പറക്കയും മറിഞ്ഞു �നാക്കുകയു-

�മന്നു�ട കർമ്മ�മന്നു കല്പിച്ചു �പായാളവൾ.”

എഴുത്തച്ഛനല്ലാ�ത മ�റ്റാരു കവിക്കു്ഈപ്രതിപാദനം സുകരമാ�ണന്നു �താന്നു

ന്നില്ല. പക്ഷികളു�ട സംഭാഷണം ത�ന്നയാ�ണന്നു് അനുവാചകന്മാർക്കു �താന്ന

ത്തക്കവിധത്തിൽ ഭാഷ ഇവി�ട കവി അത്രമാത്രം �കാമളമാക്കിയിരിക്കുന്നതു പ്ര

�ത്യകം ശ്ര�ദ്ധയമാണു്.

രൌദ്രരസത്തിനു ദുശ്ശാസനവധ�ത്തത്ത�ന്നപ്രഥ�മാദാഹരണമായിസ്വീകരി

ക്കാം:

“ചുവട്ടിൽ മാറിനിന്നടി രണ്ടും വാരി-

ച്ചുവട്ടിലാക്കി �മൽക്കര�യറിക്കര-

മമർത്തു നന്നായിച്ചവിട്ടിനിന്നു�കാ-

ണ്ടമർത്ത്യമർത്ത്യന്മാർ പലരും കാണ�വ

ചളിപ്പു�കവിട്ട�ങ്ങടുത്തു�കവാളാൽ-

�പ്പാളിച്ചു മാറിടം നഖങ്ങ�ള�ക്കാണ്ടു

�പാടു�പാ�ട�പ്പാടിച്ചുടനുടനുടൻ

ചുടുചു�ടത്തിളച്ചരുവിയാർ�പാ�ല

തുടുതുട വന്ന രുധിരപൂര�ത്ത-

ക്കുടുകു�ടകുഒടിച്ചലറിച്ചാടിയും

�പരു�വള്ളം�പാ�ല വരുന്ന �ശാണിത-

�മാരു തുള്ളി�പാലും പുറത്തു �പാകാ�ത
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കവിണ്ണു നന്നായിക്കിടന്നു�കാണ്ടുടൻ

കവിൾത്തടം നന്നായ് നിറച്ചിറക്കിയും”

എന്ന ഭീമ�സനചിത്രണം ഏറ്റവും ഭയങ്കരമായിട്ടുണ്ടു്. വർണ്ണനത്തിൽ എഴുത്തച്ഛ

�ന�പ്പാ�ല�വദഗ്ദ്ധ്യം മ�റ്റാരു കവിയും പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടി�ല്ലന്നുള്ളതുസർവസമ്മ

തമാണു്. വിസ്തരഭീതി നിമിത്തം ഇതരരസങ്ങൾക്കു് ഉദാഹരണങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കുന്നി

ല്ല. എങ്കിലും ആചാര്യ�ന്റ ഭക്തിപാരവശ്യ�ത്തപ്പറ്റി അല്പ�മാന്നു പറയാ�തഅപ്പു

റ�ത്തയ്ക്കു കടന്നാൽ അ�താരു മഹാപാപമായിത്തീരുന്നതാണു്. അധ്യാത്മരാമാ

യണത്തിൽ ശ്രീരാമൻ എങ്ങ�ന�യാ അതു�പാ�ല�യാ അതിലധിക�മാ ഭാരത

ത്തിൽശ്രീകൃഷ്ണൻഅ�ദ്ദഹത്തിനുപ്രാണനിലും പ്രാണനാണു്. പൌ�ലാമത്തിൽ ഭാ

രതകഥസംഗ്രഹിക്കുന്നഅവസരത്തിൽ�പ്പാലും,

“ഇന്ദു�ശഖരവന്ദ്യനിന്ദുബിംബാസ്യാംബുജ-

നിന്ദ്രാദിവൃന്ദാരകവൃന്ദവന്ദിതൻ പരൻ

ഇന്ദിരാവരൻ നന്ദനന്ദനൻ നാരായണൻ

ചന്ദ്രികാമന്ദസ്മിതസുന്ദരൻ ദാ�മാദരൻ”

എ�ന്നാരു ദീർഗ്ഘമായ ശ്രീകൃഷ്ണവർണ്ണനം അ�ദ്ദഹം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കു �ചർക്കുന്നുണ്ടു്.

കർണ്ണപർവത്തി�ല വിശ്വ�മാഹനമായ

“നിറന്ന പീലികൾ നിരക്ക�വ കുത്തി

നിറുകയിൽക്കൂട്ടിത്തിറ�മാടു �കട്ടി

കരിമുകി�ലാത്ത ചികുരഭാരവും

മണികൾ മിന്നിടും മണിക്കിരീടവും

കുനുകു�നച്ചിന്നും കുറുനിര ത�ന്മൽ

നനുന�ന�പ്പാടി�ഞ്ഞാരു �പാടി പറ്റി-

ത്തിലകവു�മാട്ടു വിയർപ്പിനാൽ നന-

ഞ്ഞുലകുസൃഷ്ടിച്ചു ഭരിച്ചു സംഹരി-

ച്ചിളകുന്ന ചില്ലീയുഗളഭംഗിയും

. . . . . . . . .
പദസ�രാരുഹയുഗവു�മന്നു�ട

ഹൃദയംതന്നിലങ്ങിരിക്കും�പാ�ലയ-

മ്മണിരഥംതന്നിലകം കുളുർക്ക�വ

മണിവർണ്ണൻത�ന്ന�ത്തളിഞ്ഞുകണ്ടുഞാൻ

വിളയാടീടണം വിജയനുമായി-

ട്ടിളകാ�ത നിന്നു കുറ�ഞ്ഞാരു �നരം.”

എന്ന പ്രാർത്ഥന ആ�രയാണു് �കാൾമയിർ�ക്കാള്ളിക്കാത്തതു്? ഏതു ഭഗവൽ

സ്തുതിയിലും അ�ദ്ദഹം പ്രാ�യണ ത�ന്നപ്പറ്റി പരാമർശിക്കുന്നതു പതിവാകുന്നു.

അധ്യാത്മരാമായണത്തിൽ മഹാവിഷ്ണുവി�ന സ്തുതിക്കു�മ്പാൾ

“മരണ�മാർത്തു മമ മനസി പരിതാപം

കരുണാമൃതസി�ന്ധാ! �പരി�ക വളരുന്നു;

മരണകാ�ല തവ തരുണാരുണസമ-

ചരണസരസിജസ്മരണമുണ്ടാവാനായ്

തരിക വരം നാഥ! കരുണാകര �പാറ്റീ!
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ശരണം �ദവ! രമാരമണ! ധരാപ�ത!”

എന്നുബ്രഹ്മാവി�ന�ക്കാണ്ടു �ചയ്യിക്കുന്നപ്രാർത്ഥന കവിയു�ടതു ത�ന്നയാ�ണ

ന്നുപറ�യണ്ടതില്ല�ല്ലാ.

�ദവീമാഹാത്മ്യം

“രാമാനാമാചാര്യനുമാ�വാളം തുണയ്ക്കണം” എന്ന ഗുരുവന്ദനയുള്ളഈകൃതി എഴു

ത്തച്ഛ�ന്റതാ�ണന്നുള്ളതി�നപ്പറ്റി സംശയിക്കുവാനില്ല. ഭാഷയും ആ കാല�ത്ത

തുത�ന്നയാ�ണന്നു സ്പഷ്ടമായിക്കാണാവുന്നതാണു്. ‘സംഹാരം �ചയ് വാനാ�യ’

‘വഴി�യ �ച�യ്തൻ’ ‘അല്ലൽ�പടുത്തങ്ങു്’ ‘അർദ്ധനിഷ്ക്രാന്തനാ�യ’ ‘സന്ധ്യകൾ �ത

ജസ്സിനാൽ’ (സന്ധ്യകളു�ട) മുതലായ പ്ര�യാഗങ്ങൾ �നാക്കുക. �ദവീമാഹാത്മ്യം

മാർക്കാ�ണ്ഡയപുരാണാന്തർഗ്ഗതമായ ഒരു ഉപാഖ്യാനമാണു്. അതിൽ ആ ഉപാ

ഖ്യാനം പ്രക്ഷിപ്തമാ�ണന്നു്അനുമാനിക്കുവാൻ ന്യായമുണ്ടു്. �ദവീമാഹാത്മ്യത്തിൽ

പതി�നട്ടധ്യായങ്ങളു�ണ്ടന്നാണു് വ�യ്പങ്കിലും ഒടുവില�ത്തഅഞ്ചധ്യായങ്ങൾ മുദ്രി

തങ്ങളായ പുസ്തകങ്ങൾ ഒന്നിലും കാണുന്നില്ല. അച്ചടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വംഗീയപാഠത്തി

ലും ദാക്ഷിണാത്യപാഠത്തിലും പതിമ്മൂന്നധ്യായങ്ങ�ളയുള്ളു. ‘ഏവം �ദവ്യാ വരം

ലബ്ധ്വാ സുരഥഃ ക്ഷത്രിയർഷഭഃ സൂര്യാജ്ജന്മസമാസാദ്യ സാവർണ്ണിർഭവിതാ മനുഃ’

എന്ന �ശ്ലാക�ത്താടു കൂടി പതിമ്മൂന്നാമധ്യായം അവസാനിക്കുന്നു. ആ പതിമ്മൂ

ന്നധ്യായങ്ങൾത�ന്നയാണു് എഴുത്തച്ഛനും ഭാഷാന്തരീകരിച്ചിരിക്കുന്നതു്. “ഇന്നു

മഞ്ചധ്യായമുള്ളതു �ചാല്ലുവാനില്ല�യന്നു �ചാന്നാൾ കിളി�പ്പതലും” എ�ന്നാരു

വാക്യം ഒടുവിൽ കാണുന്നു�ണ്ടങ്കിലും അതനുസരിച്ചു് ആ അധ്യായപഞ്ചകം അ�ദ്ദ

ഹം കിളി�യ�ക്കാണ്ടുപറയിച്ചിട്ടില്ല. അതി�ല വിഷയം പൂജാകല്പമാണു്.

�ദവീമാഹാത്മ്യത്തി�ന്റ പഴയ ഭാഷാഗദ്യവ്യാഖ്യയിലും പതിമ്മൂന്നധ്യായങ്ങ

�ള മാത്ര�മ സ്പർശിച്ചിട്ടുള്ളു. എന്നാൽഅവയ്ക്കപ്പുറമുള്ളഅഞ്ചധ്യായങ്ങൾക്കു മ�റ്റാ

രു പണ്ഡിതൻ ഭാഷാഗദ്യത്തിൽ ഒരു വിവർത്തനം നിർമ്മിച്ചു കാണുന്നുണ്ടു്. അതി

നും കു�റ�യല്ലാം പഴക്കമുണ്ടു്. പ്രക്ഷിപ്തത്തിൽപ്രക്ഷിപ്തമായആഭാഗത്തിൽനിന്നു

ചില പങ് ക്തികൾ ഉദ്ധരിക്കാം: “പതിമ്മൂന്നധ്യായവും �കട്ടുകഴിഞ്ഞതി�ന്റ �ശ

ഷം സുരഥനാകുന്ന രാജാവു �ചാദിക്കുന്നു. ഭഗവാനായു�ള്ളാ�വ! നിന്തിരുവടി

ചണ്ഡികാ�ദവിയു�ട അവതാരങ്ങ�ളല്ലാം അരുളി�ച്ചയ്തുവ�ല്ലാ. ഇനിയും അവതാ

രമൂർത്തികളു�ട പ്രകൃതി�യയും ഉള്ളവണ്ണം അരുളി�ച്ചയ്യണം. ഇങ്ങ�ന രാജാവി

�ന്റ �ചാദ്യ�ത്ത�ക്കട്ടു സു�മധസ്സാകുന്ന മഹർഷി അതിത്തരമരുളി�ച്ചയ്യുന്നു. ഇതു്

എത്രയും പരമരഹസ്യമായി എത്രയും ഉൽകൃഷ്ടമായിരി�പ്പാന്നു്, ഇതു് ആ�രാടും

പറ�യ�ണ്ടാരു വസ്തുവല്ല. നീ�യാ പി�ന്ന എത്രയും ഭക്തന�ല്ലാ; നി�ന്നാ�ടാ

ന്നും പറയരുതാ�തയില്ലയ�ല്ലാ; അതു�കാണ്ടു് നിനക്കുപ�ദശിക്കുന്നു. എങ്കിൽ

ഇവ�യല്ലാറ്റിനും ആദിഭൂതയായിരിക്കുന്ന മഹാലക്ഷ്മി ത്രിഗുണങ്ങ�ളാടും ലക്ഷ്യാല

ക്ഷ്യസ്വരൂപയായി സകലപ്രപഞ്ചത്തിലും വ്യാപ്തയായഅവസ്ഥിതി�യാടും കൂടിയി

രു�പ്പാരുത്തി.”

പ്രസക്താനുപ്രസക്തമായ ഈ പ്രസ്താവന നില്ക്ക�ട്ട. �ദവീമാഹാത്മ്യം കിളി

പ്പാട്ടിൽ �സ്താത്രങ്ങളു�ട ഭാഷാനുവാദം ശ്ലാഘ്യമാ�ണന്നു പറവാനി�ല്ലങ്കിലും മറ്റു

ഭാഗങ്ങൾഅനവദ്യങ്ങളാണു്. ആ�കക്കൂടി �നാക്കു�മ്പാൾഎഴുത്തച്ഛ�ന്റ ഒരുബാ

ലകൃതിയായിരിക്കാംഈവാങ്മയംഎന്നു�താന്നുന്നു. ആദ്യ�ത്തമൂന്നധ്യായങ്ങൾ
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�കകയിലും പിന്നീടുള്ള പത്തധ്യായങ്ങൾ കാകളിയിലും നിബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരു

ഭാഗം ഉദ്ധരിക്കാം:

“സർവജന്തുക്കൾക്കുമു�ണ്ടാർക്കു�മ്പാൾജ്ഞാനം പുന-

രവ്വണ്ണമുള്ളിൽജ്ഞാനം മാനുഷർക്കില്ല നൂനം.

�വ�വ്വ�റ ജന്തുക്കൾക്കുവിഷയങ്ങളുമുണ്ടു;

ദുർവാരമതു മഹാജ്ഞാനികളാലു�മാർത്താൽ.

�കചിൽ പ്രാണികൾ ദിവാന്ധങ്ങളായുള്ളൂ ഭുവി;

�കചിൽ പ്രാണിക�ളല്ലാം രാത്രിയിലന്ധങ്ങളാം;

തുല്യദൃഷ്ടികൾ മനുജന്മാ�രന്ന�ല്ലാ �ചാൽവൂ;

സത്യമല്ലതു നിരൂപിച്ചാൽ�ക്കവലംജ്ഞാനം

ചിത്തത്തിൽപ്പശുപക്ഷിമൃഗജാതികൾക്ക�ത്ര;

പക്ഷികൾ മുട്ടയിട്ടു പട്ടിണിയിട്ടു കിട-

�ന്നാക്ക�വ �കാത്തിപ്പിരിച്ചരി�ക�ച്ചർത്തു�കാണ്ടു

പക്ഷങ്ങൾ�താറും വച്ചു വളർത്തു ദിനം�താറും

ഭക്ഷിപ്പാൻ �കാക്കിൽ�ക്കാത്തി�ക്കാണ്ടന്നു �കാടുത്തുടൻ

നാൾ�താറും പറക്കയും പഠിച്ചു വളർത്തിയാ-

�ലതു�മ മമത്വമില്ലവറ്റി�ലാട്ടും പി�ന്ന,

മർത്ത്യന്മാർ പുത്രന്മാരിൽ പ്രത്യുപകാരം ചിന്തി-

�ച്ചത്രയും �മാഹിക്കു�ന്നാരജ്ഞാനം നിമിത്തമായ്.”

ബ്രഹ്മാണ്ഡപുരാണം കിളിപ്പാട്ടു്

കർത്തൃത്വം

ബ്രഹ്മാണ്ഡപുരാണം കിളിപ്പാട്ടു് തുഞ്ചത്താചാര്യ�ന്റ പ്രഥമ ശിഷ്യനായ കരുണാക

ര�നഴുത്തച്ഛ�ന്റ കൃതിയാ�ണന്നു ചിലർ പറയാറുണ്ടു്. അതി�നപ്പറ്റി ഗാഢമായി

ചിന്തി�ക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഗ്രന്ഥത്തി�ന്റഅവസാനത്തിൽ കവി

“ധാത്രീ�ദ�വന്ദ്ര�ശ്രഷ്ഠനാകിയ ത�പാനിധി

�നത്രനാരായണൻതന്നാജ്ഞയാ വിരചിതം

രാമഭക്താഢ്യനായ രാമശിഷ്യനാലിദം

�സാമനാം കുണ്ഡപുരാധീശൻതന്നനുഗ്രഹാൽ

ബ്രാഹ്മണശ്രീപാദപാംസുക്കൾക്കുനമസ്കാരം

ബ്രാഹ്മണഭക്തി മമ വർദ്ധിച്ചുവ�രണ�മ”

എന്ന വരികളിൽ അതി�ന്റ കാരയിതാവി�നപ്പറ്റി പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ട�ല്ലാ. ‘�ന

ത്രനാരായണൻ’ എന്നതു് ആഴ് വാ�ഞ്ചരി തമ്പ്രാക്കന്മാരു�ട മാറാ�പ്പരാകുന്നു.

‘�സാമനാം കുണ്ഡപുരാധീശൻ’ എന്നതു തൃക്കണ്ടിയൂർ�ക്ഷത്രത്തി�ല �ദവനായ

ശ്രീപര�മശ്വരനാ�ണന്നുള്ളതും നിസ്തർക്കമാണു്. ‘രാമഭക്താഢ്യനായ രാമശിഷ്യ

നാൽ’എന്നുള്ളതിനു രാമഭക്ത�ശ്രഷ്ഠനായ രാമ�ന്റശിഷ്യൻഎന്നും, രാമഭക്തനും

രാമ�ന്റ ശിഷ്യനുമായ ഗ്രന്ഥകാരൻ എന്നും അർത്ഥം ഗ്രഹിക്കാം. ആദ്യ�ത്തതാ

ണു് അർത്ഥ�മങ്കിൽ അധ്യാത്മരാമായണകർത്താവായ രാമനാണു് പ്ര�ണതാവി

�ന്റ ഗുരു�വന്നും തദനു�രാ�ധന പ്ര�ണതാവു കരുണാകര�നഴുത്തച്ഛനാ�ണന്നും
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ഊഹിക്കാം. പ്രത്യുത രണ്ടാമ�ത്ത അർത്ഥമാണു് സ്വീകാര്യ�മങ്കിൽ രാമ�ന്റ ശി

ഷ്യനും രാമഭക്താഢ്യനുമായ തുഞ്ച�ത്തഴുത്തച്ഛൻത�ന്നയാണു് ബ്രഹ്മാണ്ഡപുരാ

ണത്തി�ന്റയും രചയിതാ�വന്നുവന്നുകൂടുന്നു. ബ്രഹ്മാണ്ഡപുരാണത്തിനുശ്രീരാമക

ഥയുമായി യാ�താരുവിധത്തിലുള്ളബന്ധവുമില്ല; എന്നിട്ടും കവിആഗ്രന്ഥത്തി�ന്റ

ആരംഭത്തിൽ

“ശ്രീരാമ! രാമചന്ദ്ര! ശ്രീരാമ! രഘുപ�ത!

ശ്രീരാമ! രാമഭദ്ര! സീതാഭിരാമ! രാമ!

ശ്രീരാമ! രാമ! രാമ! �ലാകാഭിരാമ ജയ!”

എന്നു്ഇഷ്ട�ദവതാപ്രാർത്ഥന�ചയ്യുന്നു. ഇതിൽനിന്നുബ്രഹ്മാണ്ഡപുരാണകാരൻത�ന്ന

യാണു് രാമഭക്താഢ്യൻ എന്നു് അനുമാനിക്കുന്നതിൽ അപാകം കാണുന്നില്ല.

അങ്ങ�ന വരു�മ്പാൾ തുഞ്ച�ത്തഴുത്തച്ഛ�നത്ത�ന്നയാണു് പ്രസ്തുത കൃതിയു�ടയും

കർത്താവായി കല്പി�ക്കണ്ടതു്. വിമർശകാഗ്രണിയായ പി. �ക. നാരായണപിള്ള

യു�ട അഭിപ്രായവും അതുത�ന്നയാകുന്നു. “നിന്തിരുവടി തിരുവുള്ളത്തി�ലറാ�ത

ക�ണ്ട�ന്താരു വസ്തു �ലാകത്തിലുള്ളതു �പാറ്റി” മുതലായി ചില വരികൾ അദ്ധ്യാ

ത്മരാമായണത്തിലും ബ്രഹ്മാണ്ഡപുരാണത്തിലും ചില�പ്പാൾ ഏകരൂപമായും മറ്റു

ചില�പ്പാൾ ഈഷദ്വ്യത്യാസ�ത്താടുകൂടിയും കാണുന്നുണ്ടു്. ഭാഷ എഴുത്തച്ഛ�ന്റ

കാല�ത്തതുത�ന്നയാണു് എന്നുള്ളതിനു (1) �ചല്ക്കണ്ണാൾ, (2) മടിക്കുന്നി�ല്ലതുംഞാ

�നാ, (3) മന്നവരനുഷ്ഠാനം, (4) മൂർച്ഛിതനാ�യ, (5) ഗുരുഭൂതന്മാ�ര വന്ദിപ്പാനാ�യ,

(6) എവിടത്തു, (7) �ചാല്ലവ�ല്ലൻ, (8) കാണായതാരായ് വരൂ, (9) അതിൽക്കാളും,

(10) ദുർന്നിമിത്തങ്ങൾ പല, (11) ഊ�ടചിന്തിച്ചു, (12) ഞങ്ങളിരുന്നുഞായം മുന്നം തു

ടങ്ങിയ പ്ര�യാഗങ്ങൾസാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു. പ�ക്ഷഈ �തളിവു�കാണ്ടു മാത്രം

ഗുരുവി�ന വിട്ടു ശിഷ്യനി�ലാ മറി�ച്ചാ കർത്തൃത്വം ആ�രാപിക്കുവാൻ നിർവ്വാഹ

മില്ല. എന്നാൽ കവിതാരീതി �നാക്കിയാൽ ബ്രഹ്മാണ്ഡപുരാണത്തിനു തുഞ്ച�ന്റ

കൃതിയാകുവാൻതക്കസ്വരൂപ�യാഗ്യതയു�ണ്ടന്നുത�ന്നപ്രസ്താവി�ക്കണ്ടിയിരിക്കു

ന്നു. �താണ്ണൂ�റ്റാൻപതധ്യായങ്ങൾസംഗ്രഹി�ക്കണ്ടതു�കാണ്ടു വർണ്ണനത്തിനുള്ള

സൌകര്യം കവിക്കുവള�രവിരളമാണു്. എങ്കിലുംപലഘട്ടങ്ങളിലുംഅ�ദ്ദഹംതാൻ

ഒരുവശ്യവചസ്സാ�ണന്നുത�ന്റവിശിഷ്ടമായവാ�ഗ്ദ്ധാരണിയാൽപ്രഖ്യാപനം �ച

യ്യുന്നുണ്ടു്. “ജളത്വമുള്ള ജനം മഹത്ത്വമറികയില്ലളർക്കമറിയു�മാ നരസിംഹത്തിൻ

ബലം?” “കാല്ക്കൽ വീഴ്കയും കണ്ണിലശ്രുക്കൾ �പാഴികയും വീർക്കയും വിയർക്കയും

�കാൾമയിർ�കാള്ളുകയും” “ദുസ്ത്യജയ�ല്ലാനൂനം പ്രകൃതി വിദ്വാന്മാർക്കും” എന്നി

ങ്ങ�നയുള്ള വരികളിൽ മാത്രമല്ല അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ കവനകലാപാടവം പ്രത്യക്ഷീ

ഭവിക്കുന്നതു്. ദത്താ�ത്രയൻ കാർത്തവീര്യാർജ്ജുനനു നല്കുന്നജ്ഞാ�നാപ�ദശം,

ചന്ദ്രഗുപ്ത�ന്റ ജമദഗ്ന്യാശ്രമവർണ്ണനം മുതലായ ഘട്ടങ്ങളിൽ നാം �കൾക്കുന്നതു

സാക്ഷാൽ ഗുരുനാഥ�ന്റ ശബ്ദംത�ന്നയാണു്. ശ്രീപരശുരാമനും കാർത്തവീര്യ

�ന്റ �സനയും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം കവി പ്രപഞ്ചനം �ചയ്യുന്നതിൽനിന്നു് ഒരു ഭാഗം

ഇവി�ട പകർത്താം:

“ഭൂതലം �പാടിഞ്ഞു�പാങ്ങീടിന �പാടി�കാണ്ടു

�രാദസി മറഞ്ഞിതു കണ്ടുനിന്നവർകളും.

കല്പാന്തലയമകാലപ്രാപ്തമായി�തന്നു

കല്പിച്ചു നഭസ്ഥന്മാരുൽഭ്രാന്തന്മാരായ് വന്നു.

അഗ്നി�ലാചനൻ ജഗത്സംഹാരത്തിനു ജമ-
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ദഗ്നിനന്ദനനായ് വന്നീടിനാ�നന്നുനൂനം.

കുണ്ഡ�ലാഷ്ണീഷകിരീടാദിക�ളാടും നൃപ-

മുണ്ഡങ്ങൾനിശിതബാണങ്ങളാൽ �തരു�ത�ര

ഖണ്ഡിച്ചു വസുമതീമണ്ഡലത്തിനുബഹു-

മണ്ഡനവി�ശഷങ്ങൾ നല്കിനാൽ ഭൃഗു�ശ്രഷ്ഠൻ.

ഉത്ഥാ�യാത്ഥായ ദ്രുതം നൃത്തവുമാടീടുന്നു

മത്തങ്ങളാ�യ നിന്നു പൃഥ്വിയിൽക്കബന്ധങ്ങൾ.

കുണ്ഡലാംഗദച്ഛത്രചാമരഹാരസ്വർണ്ണ-

ദണ്ഡ�താരണപതാകാവ്യജനങ്ങൾ�കാണ്ടും

അങ്കുശകശാവലനാദികൾ�കാണ്ടും സമ-

രാങ്കണമലങ്കരിച്ചീടിനാൻ ഭൃഗുപതി.

ചർമ്മവർമ്മാദിഗദാചാപശസ്ത്രാദികളാൽ

നിർമ്മലാഭരണങ്ങൾ ധരിച്ചു രണാങ്കണം.

ക്ഷത്രവാഹിനി�യാ�ക്ക മുറിഞ്ഞുധരണിയും

രക്തവാഹിനികളാൽ നിറഞ്ഞുചിത്രം ചിത്രം.

ഹസ്ത്യശ്വമർത്ത്യഭവരക്തവാഹിനികളിൽ

ഹസ്തിഗ്രാഹങ്ങളുണ്ടു മാംസപങ്കവുമുണ്ടു,

ശസ്ത്രമീനങ്ങളുണ്ടുതുര�ഗാഡുപങ്ങളും

മർത്ത്യമസ്തകമായ പാഷാണങ്ങളുമുണ്ടു,

ഹസ്തിവൃ�ന്ദാത്തമാംഗകച്ഛപങ്ങളുമുണ്ടു,

മർത്ത്യ�കശങ്ങളായ�ശവാലപൂരമുണ്ടു,

�ശ്വതചാമരമായ �ഫനപിണ്ഡങ്ങളുണ്ടു,

നൂതനച്ഛത്രമയഹംസപംക്തിയുമുണ്ടു,

തുരംഗശവമയഗ്രാഹങ്ങളുണ്ടു, ധനു-

സ്തരംഗങ്ങളുമുണ്ടു രത്നവാലുകകളും.

രക്തപായികളായ മാംസ�ഭാജിക�ളല്ലാം

നൃത്തമാടീടുകയുമലറിക്കളിക്കയും

ബാണങ്ങ�ളറ്റു മരി�ച്ചാട്ടു �ശഷിച്ച�സന്യം

പ്രാണത്രാ�ണകപരായണന്മാരാ�യാടിയും

. . . . . . . . .
�പ്രതഗുഹ്യകപിശാചാദിരാക്ഷസഗണം

പീത�ശാണിതങ്ങളാം ഡാകിനീഗണങ്ങളും

കങ്കഗൃധ്രശ്വാപദ�ഗാമായു�ശ്യനവൃകാ-

ദ്യങ്കിതമായ സമരാങ്കണം ഭയപ്രദം.”

ഈ കവിതയ്ക്കു് അധ്യാത്മരാമായണത്തി�ന്റ �മച്ചമു�ണ്ടന്നു ഞാൻ പറയുന്നില്ല.

എന്നാൽആന്യൂനതയ്ക്കുള്ളഒരുകാരണം മുമ്പുസൂചിപ്പിച്ചതു�പാ�ലകവിക്കു്ഓ�രാ

അധ്യായവും പ്ര�ത്യകമായി സം�ക്ഷപിക്കുവാനുണ്ടായ ആഗ്രഹമാണു്: ആ പരി

പാടിക്കു് ഉത്തരവാദി പ�ക്ഷതമ്പ്രാക്കളാ�ണന്നും വരാൻ പാടില്ലായ്കയില്ല. �കരള
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ത്തി�ന്റ ജനയിതാവും �കരളബ്രാഹ്മണരു�ട കുല�ദവതവുമാണ�ല്ലാ ശ്രീപരശു

രാമൻ. ആ മഹാത്മാവി�ന്റ അപദാനങ്ങ�ള ഭാഷാഗാനരൂ�പണ പ്രകീർത്തനം

�ചയ്യിക്കുവാൻ പണ്ഡിതാ�ഗ്രസരനും നീലകണ്ഠ�സാമയാജിയു�ട സുഹൃത്തമനു

മായ അക്കാല�ത്തആഴ് വാ�ഞ്ചരിത്തമ്പ്രാക്കൾക്കു് ഔത്സുക്യം സ്വാഭാവികമായി

അങ്കുരിച്ചിരിക്കാവുന്നതും തന്നിമിത്തം അ�ദ്ദഹം അധ്യാത്മരാമായണത്തി�ന്റ ഭാ

ഷാനുവാദംമൂലം ഭാഷാ കവികളിൽ പ്രഥമഗണനീയ�നന്നു �പർ സമ്പാദിച്ചു തൃ

ക്കണ്ടിയൂരിൽഅധ്യാപകവൃത്തിയിൽ ഏർ�പ്പട്ടിരുന്ന തുഞ്ച�ത്തഴുത്തച്ഛ�നഅതി

�ലക്കു നി�യാഗിച്ചിരിക്കാവുന്നതുമാകുന്നു. ഉത്തരരാമായണത്തിന്നു പിൻപും മഹാ

ഭാരതത്തിനു മുൻപും എഴുത്തച്ഛൻ പ്രസ്തുതഗാനം നിർമ്മിച്ചതായി പരിഗണിക്കാവു

ന്നതാണു്. ഗ്രന്ഥാവസാനത്തിൽ എഴുത്തച്ഛൻ �കരളത്തി�ന്റ മഹാത്മ്യ�ത്തപ്പറ്റി

ചില സൂചനകൾ നല്കുന്നു�ണ്ടന്നുള്ളതുപ്രകൃതത്തിൽസ്മരണീയമാകുന്നു.

“ഭൂമി�ദവന്മാർ�ക്കല്ലാം ഭാർഗ്ഗവരാമൻ നിജ-

ഭൂമി�യദ്ദാനം�ചയ്താൻ പ്രായശ്ചിത്താർത്ഥമാ�യ.

ക്ഷത്രിയർക്കുള്ള രാജ്യമല്ലിതു നിങ്ങ�ളല്ലാ-

മധ്വരങ്ങളും �ചയ്തുസുഖിച്ചു വസിച്ചാലും.

ബ്രഹ്മസ്വമായ ഭൂ�മൌ ദുഷ്ടരാരാനും വന്നു

നിർമ്മര്യാദം �ചയ്കിലും �ദവസ്വാദിക�ളല്ലാം

ആക്രമിച്ചീടുന്നാകിൽ നിങ്ങ�ളല്ലാരുംകൂടി-

പ്പാർക്കണ�മ�ന്ന ധ്യാനിച്ചവി�ട വരുവൻഞാൻ.

ദുഷ്ട�ര�യല്ലാ�മാ�ക്ക നിഗ്രഹിച്ചാർത്തി തീർത്തു

ശിഷ്ട�ര�യല്ലാമത്ര വച്ചു രക്ഷിച്ചീടുവിൻ.

അബ്ധിതന്നന്തർഭാ�ഗ മഗ്നമായ്ക്കിട�ന്നാരു

സിദ്ധ�ക്ഷത്രങ്ങൾപുരഗ്രാമങ്ങൾ നഗരങ്ങൾ

തീർത്ഥങ്ങളിവ�യല്ലാം നീ�ളക്കാണായിത�പ്പാൾ

ധാത്രീ�ദവന്മാർ സ�ങ്കതം വച്ചു മു�ന്ന�പ്പാ�ല

യാഗാദികർമ്മം�കാണ്ടുമാശ്രമനിഷ്ഠ�കാണ്ടും

�യാഗ�വഭവം�കാണ്ടും ദാനാദിധർമ്മം�കാണ്ടും

ദുഃഖങ്ങളറിയാ�തസൽകർമ്മങ്ങളും �ചയ്തു

സൌഖ്യംപൂണ്ടിരുന്നിതു ഭൂ�ദവപ്രവരന്മാർ.

ആത്മാനുഭാവം�കാണ്ടു ഭാർഗ്ഗവൻത�ന്റ ഭൂ�മൌ

ഗ്രീഷ്മകാലത്തും മഴ �പയ്യുമാറാക്കിവച്ചാൻ.

ധനധാന്യാദികളാലധികം സമൃദ്ധിയു-

മനുവാസരം വളർത്തീടിനാൻ ഭൃഗുപതി.

ഈ വർണ്ണന�മാന്നും മൂലത്തിലില്ല. തൃക്കണ്ടിയൂരപ്പ�ന്റ അനുഗ്രഹ�ത്തപ്പറ്റി ഗ്ര

ന്ഥാവസാനത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചതു ശ്രീപര�മശ്വരൻ പരശുരാമ�ന്റ ഗുരുനാഥനാക

�കാണ്ടാ�ണന്നു �താന്നുന്നു. ഗ്രന്ഥത്തിൽത�ന്ന ഒന്നു രണ്ടു ശിവ�സ്താത്രങ്ങളും

കാൺമാനുണ്ട�ല്ലാ.
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ഭാഷാനുവാദരീതി

ബ്രഹ്മാണ്ഡപുരാണത്തിൽ ആദ്യ�ത്ത പതിനഞ്ചധ്യായങ്ങൾ �കകയിലും പിന്നീടു

ള്ള പതിനഞ്ചധ്യായങ്ങൾ കാകളിയിലും ബാക്കിയുള്ളഅധ്യായങ്ങ�ളല്ലാം വീണ്ടും

�കകയിലുമാണു് കവി തർജ്ജമ�ചയ്തിരിക്കുന്നതു്. ആ�കക്കൂടി �ദവീമാഹാത്മ്യത്തി

�ലന്ന�പാ�ല മൂന്നു വിഭാഗങ്ങ�ള കാണുന്നുള്ളു. അതിനാൽ അവ�യ പാദങ്ങൾ

എന്നുപറയുന്നതുയുക്തമാ�ണന്നു �താന്നുന്നില്ല. എഴുത്തച്ഛൻ ഭദ്രദീപപ്രതിഷ്ഠാവി

ധി ഭാഷീകരിക്കുന്നില്ല.

“മുപ്പത്തിമൂന്നധ്യായമാദിയായഞ്ചധ്യായം

മുപ്പ�ത്തഴധ്യായവും കഴിഞ്ഞുകൂടു�വാളം

ഭദ്രദീപാഖ്യപ്രതിഷ്ഠാവിധി സമസ്തവും

സുദ്യുമ്നൻത�ന്ന�ക്കൾപ്പിച്ചു . . . . . . . . . ”

എന്നു പറഞ്ഞു�കാണ്ടു് അപ്പുറ�ത്തയ്ക്കു കടക്കുന്നു. അതു�പാ�ല അസിതമഹർഷി

ജനകമഹാരാജാവിനു നല്കുന്ന മറ്റുപ�ദശങ്ങൾ തർജ്ജമ �ചയ്യുന്നു�ണ്ടങ്കിലും നാ

ല്പ�ത്താൻപതു മുതൽ അൻപത്തിമൂന്നുവ�രയുള്ള അഞ്ചധ്യായങ്ങളിൽ �ചയ്യുന്ന

അധ്യാത്മജ്ഞാ�നാപ�ദശം വിട്ടുകളയുന്നു. ‘ഇത്യാദ്യമഞ്ചധ്യായം �കാണ്ടുടൻജന

ക�നാടധ്യാത്മജ്ഞാനമുപ�ദശിച്ചാ ന സിതനും’ എന്നു് ആ ഘട്ട�ത്ത ദൂ�രനിന്നു

ഒന്നു കടാക്ഷിക്കുക മാത്ര�മ അ�ദ്ദഹം �ചയ്യുന്നുള്ളു. കാർത്തവീര്യ�ന്റ ജലക്രീഡ

�യപ്പറ്റിയുള്ളപ്രസ്താവം വരു�മ്പാൾ ഋഷികല്പനായആധർമ്മാത്മാവു് “അർജ്ജുന

ജലക്രീഡാധ്യായമൻപ�ത്തട്ടാമതിന്നിജ്ജനത്തിനു പറഞ്ഞീടുവാൻ പണിയ�ത്ര”

എന്നു് അതിൽനി�ന്നാഴിയുന്നു. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ആചാരപ്രവണതയും ഔചിത്യ

�ബാധവുമാണു്ഈവക കാര്യങ്ങളിൽ പ്രകടീഭവിക്കുന്നതു്.

സീതാവിജയം കിളിപ്പാട്ടു്

മൂലം

സീതാവിജയം കിളിപ്പാട്ടിനു ശതമുഖരാമായണ�മന്നും ശതമുഖരാവണവധ�മന്നും

കൂടി �പരുകളുണ്ടു്. കിളിപ്പാട്ടിൽസീതാവിജയംഎന്നസംജ്ഞത�ന്നയാണു്സ്വീക

രിച്ചിരിക്കുന്നതു്. “ഇങ്ങ�നസീതാവിജയാഖ്യമാം കഥാസാരം നിങ്ങ�ളാ�ടാട്ടു �ചാ

�ന്ന�നന്നാ�ള കിളിമകൾ” എന്നുള്ളഒടുവില�ത്തവരികൾ �നാക്കുക. “സന്തുഷ്ടാ

ത്മനാ സീതാവിജയം മ�നാഹരം” എന്നു് ആരംഭത്തിലും പ്രസ്താവനയുണ്ടു്. മൂലം

സ്കാന്ദപുരാണാന്തർഗ്ഗതമായവാസി�ഷ്ഠാത്തരരാമായണത്തിൽ�പട്ടതാണു്. ഏഴ

ധ്യായങ്ങൾ�കാണ്ടു പ്രസ്തു�താപാഖ്യാനം അതിൽ സംഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു. ദശമുഖ

രാവണ�നക്കാൾ ബലശാലിയായ ശതമുഖരാവണ�ന സീതാ�ദവി വധിച്ച കഥ

വസിഷ്ഠ മഹർഷി ശതാനന്ദ�ന പറഞ്ഞു�കൾപ്പിക്കുന്നു.

കിളിപ്പാട്ടി�ന്റ കർത്താവു്

സീതാവിജയത്തി�ന്റ കർത്താവു് തുഞ്ച�ത്തഴുത്തച്ഛനാ�ണന്നു് ഐതിഹ്യമുണ്ടു്.

ഭാഷാരീതി പരി�ശാധിച്ചാൽഅതു �കാല്ലംഎട്ടാം ശതകത്തി�ലകൃതിയാ�ണന്നു

നിർണ്ണയിക്കുവാൻകഴിയും. ‘�കൾക്കയിൽ,’ ‘ഇടർ,’ ‘�മന്മതകും,’ ‘വാക്കു�കാ�ണ്ട,’

‘വരിഷിക്കുക’ എന്നീ പദങ്ങളും പ്ര�യാഗങ്ങളും �നാക്കുക. ‘�പൌലസ്ത്യനവനു�ട

കാൽനഖത്തിനു �പാരാ’, ‘ദധിജലധി ശതവദനപതനസമ�യ �ചന്നു �ദവ�ലാക

ത്തു വൃത്താന്തമറിയിച്ചു’ തുടങ്ങിയ ഭാഗങ്ങളിൽ അധ്യാത്മരാമായണത്തി�ല ചില
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വരികളു�ട പ്രതിധ്വനി �കൾക്കുന്നു. നാലു പാദങ്ങളായി വിഭജിക്ക�പ്പട്ടിരിക്കുന്ന

ഈ കൃതിയിൽ ഒന്നും നാലും പാദങ്ങൾ �കകയിലും രണ്ടാം പാദം കാകളിയിലും

മൂന്നാം പാദം കളകാഞ്ചിയിലുമാണു് നിബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നതു്. കവിത ആപാദചൂ

ഡം മ�നാഹരമായിരിക്കുന്നു. അതി�ല—പ്ര�ത്യകിച്ചു മൂന്നാം പാദത്തി�ല—

പദഘടനാപാടവ�ത്ത എഴുത്തച്ഛനിലല്ലാ�ത മ�റ്റാരു കവിയിൽ വിനി�വശിപ്പി

ക്കുവാൻ മാർഗ്ഗം കാണുന്നില്ല. അതു�കാണ്ടു കർത്തൃത്വ�ത്തപ്പറ്റി ഗ്രന്ഥത്തിൽ

പ്രകടമായ സൂചന�യാന്നുമി�ല്ലങ്കിലും ‘ശ്രീരാമനാമം പാടിവന്ന �പങ്കിളി�പ്പ

�ണ്ണ, ശ്രീരാമചരിതം നീ �ചാല്ലീടു മടിയാ�ത’ എന്നു് അധ്യാത്മരാമായണത്തിൽ

നിയുക്തയായ ആ മധുരസ്വരയായ ശാരിക�യാടുത�ന്നയാണു് “ശ്രീരാമചരിതവും

പാടിസ്സഞ്ചരിക്കുന്ന ശാരിക�പ്പത�ല നീ �ചാ�ല്ലണ�മ�ന്നാടി�പ്പാൾ” എന്ന

വരികളിൽ സീതാവിജയകാരനും അ�പക്ഷിക്കുന്ന�തന്നു് എനിക്കു �താന്നുന്നു.

കവിതയു�ട മാതൃക കാണിക്കുവാൻ മൂന്നാം പാദത്തിൽനിന്നു് ഒരു ഭാഗം ഉദ്ധരി

ക്കാം:

“നിഖിലനിശിചരശമനകരനഖിലനായകൻ

നിന്നു പരിശ്രാന്തനായ് സമരാങ്ക�ണ

കമലദലനയനനഥ ജനകമകൾതന്നു�ട

�കയിൽ�ക്കാടുത്തിതു കാർമ്മുകവും തദാ.

മിഥിലനൃപസുതയുമഥ വാങ്ങിനാൾ ചാപവും

�മന്മതകും ബാണജാലവും തൂണിയും.

നിജരമണനികടഭുവി ജനകസുതയും തദാ

നിന്നൂ ജയലക്ഷ്മി�യന്ന�പാ�ല മുദാ.

രഘുപതിയുമതു�പാഴുതു മൃദുഹസിതപൂർവ്വകം

രമ്യാംഗിമാനസം കണ്ടരുളി�ച്ചയ്തു.

ദശവദനമതിചതുരമുരുഭയദസംഗ�ര

ദണ്ഡ�മാഴിഞ്ഞുഞാൻ �കാ�ന്നൻപ്രിയത�മ!

വിബുധപതിജിതമരിയ ദശമുഖതനൂജ�ന

വീരനാം സൌമിത്രി �കാന്നൂ ജിതശ്രമം.

മധുതനയമമിതബലമപി ലവണ�നത്തദാ

മാനിയാം ശത്രുഘ്നനും വധിച്ചീടിനാൻ.

ഗഗനചരപരിവൃഢ�രാടധിരണമനന്തരം

ഗന്ധർവവീര�ര�ക്കാന്നു ഭരതനും.

ശതവദനനിവനവരിലധികബലനാകയാൽ

ശാരദാം�ഭാജവ�ക്ത്ര! വധിച്ചീടു നീ.

നിഹതനിവനിഹസമരഭുവി ഭവതിയാലതു

നിശ്ചയം; യുദ്ധം തുടങ്ങു നീ വല്ല�ഭ!

. . . . . . . . .
പവനസമജവ�മാടുടനതുലവിശിഖം വന്നു

ഫാല�ദ�ശ �കാണ്ടു രക്താഭിഷിക്തയായ്
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ദശവദനരിപുമഹിഷി പുനരസഹ�രാ�ഷണ

�ചതസി ചിന്തിച്ചുറപ്പിച്ചിതാദരാൽ.

അയുതശതനവമിഹിരസമരുചി കലർ�ന്നഴു-

മാനന്ദവിഗ്രഹമത്ഭുതവിക്രമം

തരണികുലഭവമഭവമഭയദമനാമയം

താപത്രയാപഹം സച്ചിത്സ്വരൂപിണം

ദശവദനകുലവിപിനദഹനമഖി�ലശ്വരം

�ദവ�ദവം വിഭും കുംഭകർണ്ണാന്തകം

സലിലനിധിതരണകരചതുരമസുരാന്തകം

സായക�കാദണ്ഡ�ദാർദ്ദണ്ഡമണ്ഡിതം

ഖരശമനകരമമലമതുലബലമവ്യയം

കാരണപൂരുഷം കാമദാനപ്രിയം

മൃതിസമയഭയഹരണനിപുണചരണാംബുജം

മൃത്യുമൃത്യും പരം മർത്ത്യരൂപം ഭ�ജ.

തപനകുലശുചികരസുചരിതമതി�കാമളം

താരകബ്രഹ്മസംജ്ഞം രാമനാമകം

നിജഹൃദയകമലഭുവി നിരുപമമുറപ്പിച്ചു

നിർമ്മലം പഞ്ചവാരം ജപിച്ചീടിനാൾ.”

ശ്രീമൽഭാഗവതം കിളിപ്പാട്ടു്

കർത്തൃത്വം

സംസ്കൃതത്തിൽ വിഷ്ണുഭാഗവത�മന്നും �ദവീഭാഗവത�മന്നും രണ്ടു ഭാഗവതങ്ങളു

ണ്ടു്. അവയിൽ അഷ്ടാദശമഹാപുരാണങ്ങളു�ട കൂട്ടത്തിൽ ഉൾ�പ്പടു�ത്തണ്ടതു്

ഏതി�നയാ�ണന്നുള്ളവാദം പണ്ടുപ�ണ്ടയുള്ളതും ഇന്നുംഅവസാനിച്ചിട്ടില്ലാത്ത

തുമാണു്. അഷ്ടാദശപുരാണങ്ങളും ആവിർഭവിച്ചതിനു�മൽ അവയു�ട മകുടസ്ഥാ

നത്തിൽ വിഷ്ണുഭക്തിസംവർദ്ധകമായി ദാക്ഷിണാത്യനായഏ�താ സിദ്ധൻ രചിച്ചു്

ഉപ�ദശിച്ച ഒരു വിശിഷ്ടഗ്രന്ഥമാണു് ഭാഗവതം എന്നു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. പ്ര

ക്ഷിപ്തങ്ങൾ നുഴഞ്ഞു�കറാത്ത ഒരു പുരാണമാണു് ഭാഗവത�മന്നുള്ളതു് അതി�ന്റ

മഹി�മാപാധികളിൽ ഒന്നാ�ണന്നും നാം ഓർമ്മി�ക്കണ്ടതുണ്ടു്. �കാല്ലം എട്ടാം

ശതകത്തി�ല കൃതിയായ ഭാഷാവിഷ്ണുഭാഗവത�ത്തപ്പറ്റിയാണ�ല്ലാ നമുക്കു് ഇവി

�ടപര്യാ�ലാചിക്കുവാനുള്ളതു്. ആഗ്രന്ഥംതുഞ്ച�ത്തഴുത്തച്ഛ�ന്റകൃതിയാ�ണന്നും

അ�ല്ലന്നും പ്രബലമായ പക്ഷാന്തരമുണ്ടു്.

പൂർവ്വപക്ഷം

ചിറ്റൂർ ഗുരുമഠത്തിൽ ഭാഗവതം വച്ചുപൂജിച്ചിരുന്നതു് 1041-ൽ ബർണ്ണൽസായിപ്പു

കണ്ടതായി മുൻപുപ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട�ല്ലാ. ഭാഗവതംഎഴുത്തച്ഛ�ന്റകൃതിയാ�ണന്നു

രൂഢമൂലമായ ജനവിശ്വാസമുണ്ടു്. ഭാഗവതത്തി�ല ഭാഷ �കാല്ലം എട്ടാം ശത

കത്തി�ന്റ പൂർവാർദ്ധത്തി�ലതാണു് എന്നുള്ളതിനു സംശയമില്ല. ‘സർവ�ലാ�ക

ശനായ ഭഗവദ്യശ�സ്സാടു’, ‘ഭഗവദ്യ�ശായുതമല്ലായും പ്രബന്ധങ്ങൾ’, ‘ഉളനായ
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�ചല്ക്കണ്ണാൾ’, ‘�തൻ�പാരും’, ‘�പാകയിൽ’, �ചല്ലത്തുടങ്ങിനാൾ’, ‘�ചാരിവാ�വ

രി’, ‘മകളർ’ ഇങ്ങ�നഎത്രഉദാഹരണങ്ങൾ�വണ�മങ്കിലും ഉദ്ധരിച്ചു്ഈവസ്തുത

�തളിയിക്കാവുന്നതാണു്. മ�നാഹരങ്ങളായ പല ഭാഗങ്ങൾ ഭാഗവതം കിളിപ്പാ

ട്ടിലുമുണ്ടു്. ഇങ്ങ�ന ചില കാരണങ്ങ�ള ആസ്പദമാക്കി ഭാഗവതം എഴുത്തച്ഛ�ന്റ

കൃതിത�ന്ന�യന്നു സ്ഥാപിക്കുവാൻ ചില പണ്ഡിതന്മാർ ഉദ്യമിക്കുന്നു. അവരിൽ

ത്ത�ന്നയും ഏതു കാലത്താണു് എഴുത്തച്ഛൻ അതു രചിച്ച�തന്നുള്ളതി�നപ്പറ്റി

അഭിപ്രായവ്യത്യാസമുണ്ടു്. ചിലർ വാർദ്ധക്യാരംഭത്തിലാ�ണന്നും ചിലർ യൌവന

ത്തി�ലന്നും പറയുന്നു. വാർദ്ധക്യാരംഭത്തിലാ�ണന്നു പറയുന്നവർ എഴുത്തച്ഛൻ

ആ കവിത �ചാല്ലി�ക്കാടുത്തു മക�ള�ക്കാണ്ടു് എഴുതിച്ചതാ�ണന്നുംആ ഗ്രന്ഥമാ

ണു് ബർണ്ണൽസായിപ്പു് 1041-ൽ ഗുരുമഠത്തിൽ കണ്ട�തന്നും കൂടി പ്രസ്താവിക്കുന്നു.

ഭാഗവതം �കാല്ലം എട്ടാം ശതകത്തി�ല കൃതിയാ�ണന്നു് എനിക്കും ഉറപ്പിച്ചു പറ

യുവാൻ �താന്നുന്നു.

ഏകകർത്തൃകമാ�ണാ?—ഭാഗവതത്തി�ന്റ ആദ്യന്തമുള്ള പ്ര�ണതൃത്വം ഒരു

കവിയിൽആ�രാപിക്കുവാൻഅ�ശഷം നിർവാഹമില്ലാത്തവിധത്തിലാണു്അതി

�ലആദ്യ�ത്തയുംഅവസാന�ത്തയും ഭാഗങ്ങളു�ട രചനാരീതി നില�കാള്ളുന്നതു്.

ഭാഗവതം ആ�കക്കൂടിത്ത�ന്ന ആ വിഷയത്തിൽ ഭാരത�ത്തയും അധ്യാത്മരാമാ

യണ�ത്തയും അ�പക്ഷിച്ചു തു�ലാം അവരമായ ഒരു സ്ഥാനത്തി�ല സ്ഥിതി �ച

യ്യുന്നുള്ളു. അപശബ്ദപ്ര�യാഗവും മൂലത്തിൽ നിന്നു തർജ്ജമയിൽ കടന്നുകൂടീട്ടുള്ള

അർത്ഥവ്യത്യാസവും ആ ഗ്രന്ഥ�ത്തഅധഃപതിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള കാരണങ്ങളിൽ

ഒട്ടും അപ്രധാനങ്ങളല്ല. ചുരുക്കത്തിൽ ഭാഗവതത്തി�ന്റ ഗതി കൃഷ്ണപക്ഷത്തി�ല

ചന്ദ്രമണ്ഡലത്തി�ന്റതു�പാ�ലയാ�ണന്നു പറയാം. മു�ന്നാട്ടു �പാകു�ന്താറും കൂടി

ക്കൂടി വരുന്നഅനാസ്വാദ്യത ദശമസ്കന്ധത്തിൽ കാളിയമർദ്ദനാനന്തരം അതി�ന്റ

മൂർദ്ധന്യദശയിൽ എത്തുന്നു. അതിനു മുൻപുത�ന്ന ‘ഭഗവ�ത്സവാരതി�ചയ്തീടണം’

എന്നുദ്വിതീയസ്കന്ധത്തിലും ‘പൂർ�ഷാത്തമ�നസ്തുതിച്ചാരുടനുടൻ’എന്നും ‘ഭവാനാ

ല�ഹാഹനിച്ചീടിന’എന്നു ‘�മളമുഖാംബുജം’എന്നുംചതുർത്ഥസ്കന്ധത്തിലും ‘കാല

പാശം പരി�ച്ഛദിച്ചു’ എന്നുഷഷ്ഠസ്കന്ധത്തിലും ‘അംബുജൻ’ എന്നുനവമസ്കന്ധത്തി

ലും മറ്റുംപലഉ�ദ്വഗജനകങ്ങളായപ്ര�യാഗങ്ങൾകാണുന്നുണ്ടു്. ‘സർവ�ഭദങ്ങളാം

രാഗ�ദ്വഷാദിയാം’, ‘മന്ദരപർവത�ത്തപ്ര�വശിച്ചുതപസ്സുതുടങ്ങിനാൻ’എന്നും മറ്റു

മുള്ള �വരൂപ്യദുഷ്ടങ്ങളായ വരികളുമുണ്ടു്. ദശമസ്കന്ധത്തിൽ പ്ര�വശിക്കു�മ്പാൾ

അത്തരത്തിലുള്ളകീടാനുവിദ്ധതക്ര�മണപ്രവൃദ്ധമാകുന്നു. ‘മാധവസ്വഭൂഃ’ ‘ചത്വാരി

പാദസംയുക്തൻ’ ‘സഖന്മാരുമായ് ’ മുതലായ അ�നകം അസഹ്യങ്ങളായ സ് ഖലി

തങ്ങൾ അവി�ടയാണു് സ്വച്ഛന്ദമായി തല�പാക്കുന്നതു്. എങ്കിലും �ഗാവിന്ദദർശ

നം കണ്ടു’ ‘കുഴൽസ്വ�നർന്നിശ്ചലരായിതു’ ‘മന്നിടമായ �ത്ര�ലാക്യങ്ങൾ’ ‘ത്രാ

ണനം �ച�യ്കങ്ങൾപ്രാണനാഥാ കൃഷ്ണ’ ‘കയ്യതിൽ വസ്ത്രാഭരണമായും ചിലർ’ ‘മാർ

ഗ്ഗമാക്കീടും കൃതാന്തസമീപ�ത്തക്കു്’ ‘ആകയാൽ നാ�മാത്തു യുദ്ധം വഹിക്കി�ലാ

ആകാ�യന്നാരും പറയാ ധരിക്കനീ’ ‘യൌവനാത്മാക്കൾ’ ചന്ദ്രികാഹാസി�ത’ ‘പ്ര

ദ്യുമ്നാനിരുദ്ധസംയുതാഭ്യാം’ (പ്രദ്യുമ്നനനിരുദ്ധസംയുതാഭ്യംഎന്നു �വണ�മങ്കിൽവാ

യിച്ചു�കാള്ളാം) ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭീമങ്ങളായഅഭംഗികൾകാളിയമർദ്ദനഘട്ടത്തി

നു�മ�ല ദശമസ്കന്ധത്തിൽത്ത�ന്നയും കാണുന്നുള്ളു. ശ്രുതിഗീതയിലും ഏകാദശ

സ്കന്ധത്തിലും നിരവധി ഭാഷാനുവാദ�വകല്യങ്ങളുണ്ടു്. ദശമസ്കന്ധത്തിൽ ശാരി

ക�യ കവി അഭിസം�ബാധനം�ചയ്യുന്നതു ‘ബാ�ല കിളി�യ സുശീ�ല’ എന്നിങ്ങ

�നയാണു്. മ�റ്റാരുസ്ഥലത്തുംഎഴുത്തച്ഛൻ ‘കിളി�യ’ എന്നുപ്ര�യാഗിച്ചിട്ടില്ല.
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കാളിയമർദ്ദനംവ�രയുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ അങ്ങിങ്ങു് അപൂർവമാ�യങ്കിലും എഴു

ത്തച്ഛ�ന്റതായിരിക്കണ�മന്നു പറയാവുന്ന ഈരടികൾ ഉണ്ടു്. ചില ഉദാഹരണ

ങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കാം:

1.

“വിഷ്ണുഭഗവാൻ വിരിഞ്ചാദിവന്ദിത-

നു�ഷ്ണതരാംശുദിവാകര�ലാചനൻ

പത്മനാഭൻ പരമാത്മാ പരാപരൻ

പത്മജാവല്ലഭൻ പത്മായുധൻ പരൻ

വിശ്വംഭരൻ വൃഷവാഹനവന്ദിത-

നച്യുതനവ്യയനവ്യക്തനദ്വയൻ

നിഷ്കളൻ നിർഗ്ഗുണൻ നിഷ് ക്രിയൻ നിർമ്മമൻ

നിഷ്കളങ്കൻ നിരാതങ്കൻ നിരുപമൻ

നിഷ്കാരണൻ നിഗമാന്ത�വദ്യാത്മകൻ

നിഷ്കിഞ്ചനപ്രിയൻ നിത്യൻ നിരാമയൻ

നിർമ്മലൻ നിർവ്വികല്പൻ നിരുപാശ്രയൻ

സന്മയൻസർവസാക്ഷീശൻസനാതനൻ.” (ചതുർത്ഥസ്കന്ധം)

2.

“ഭക്ത്യാ ഭജിപ്പതത്യുത്തമ�മന്നു തൽ-

പുത്രൻ പറഞ്ഞതു �കട്ടസു�രശ്വരൻ

�പ�ട്ടന്നു വാളു�മടു�ത്തഴു�ന്നറ്റുല-

�കാ�ട്ടാഴിയാ�ത നിറഞ്ഞവൻ തൂണതിൽ

നില്പവൻ വന്നു രക്ഷിക്കണമിത്തരം

ദുർഭാഷണം�ചയ്തു നില്ക്കുന്ന നി�ന്നഞാൻ

�വട്ടിക്കളവ�ന�ന്നാടിയടുത്തുതൻ

മുഷ്ടി�കാ�ണ്ടാന്നു കുത്തീടിനാൻ തൂണി�ന്മൽ.

വട്ടംതിരിഞ്ഞുവിറച്ചിതസ്ഥൂണവും

�പാട്ടി ഞരിഞ്ഞമർന്നൂതൽപ്ര�ദശവും.

�വട്ടമിടിക്കുരൽ �ഞട്ടുമാറാശകൾ

�പാട്ടുമാറണ്ഡകടാഹം വിറച്ച�ഹാ

കഷ്ടം! നടുങ്ങുമാറട്ടഹാസ�ത്താടും

വട്ടത്തൂൺമധ്യം പിളർന്നു നൃസിംഹമായ്

പുഷ്ട്യാതിഭീഷണാത്യുഗ്രഭയങ്കരം

മധ്യാഹ്നമാർത്താണ്ഡനുൽപതിക്കുംവണ്ണം

ചാടിപ്പുറ�പ്പട്ടു ഭക്തനാം ബാല�നാ-

�ടാടിയടുത്തു�ചന്നീടുമസുര�ന

കൂ�ടത്തുടർന്നു �ചറുത്തുതടുത്തള-

വാട�ലാഴിഞ്ഞുതൻവാളും പരിചയും

�ക�ക്കാണ്ടു ദാനവനും �ചറുത്തീടിനാൻ.” (സപ്തമസ്കന്ധം)

3.

“ദുഗ്ദ്ധാബ്ധിചൂഴുന്നതിൻമ�ധ്യ മംഗലനാ�യാ-
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രദ്രീന്ദ്രൻത്രികൂട�മ�ന്നത്രയും പ്രസിദ്ധനായ്

വർത്തി�പ്പാന്നുയർന്നതിമുഖ്യനായനാരതം

രത്നകാഞ്ചനമയ�ശാഭിതം സുഭിക്ഷദം

യക്ഷകിന്നരഗന്ധർ�വാരഗനി�ഷവിതം

ലക്ഷണപ്രഭം നിഖിലാനന്ദദിവ്യസ്ഥലം

ക്ഷീരവാരിധൌനിന്നു �പാങ്ങീടും തിരകളാൽ

മാരുതാനന്ദം �ചർന്നു കുളുർത്തസാനുസ്ഥലം

. . . . . . . . .
സർവർത്തുഗുണഗണപൂർണ്ണമായനുദിനം

സർവ�മാഹനതരമാകിയ ദിവ്യസ്ഥലം

നന്ദനസമാനമാനന്ദദാനാഢ്യം ഹരി-

ചന്ദനാദ്യഖിലവൃക്ഷാന്വിതം ദി�നശമാ-

ധ്യന്ദിനകരഹരമംബുവാഹാഭം പരം

മന്ദമാരുതശീതസുഗന്ധപരിപൂർണ്ണം

ഭൃംഗാദിവിഹംഗനാനാവിധകളരവ-

മംഗലപ്രദം ഭുജംഗാദിഭിർന്നി�ഷവിതം

തുംഗമാതംഗസിംഹകുരംഗസാരംഗാദി

രംഗമായഭംഗുരഭംഗിഭംഗിതമായി.” (അഷ്ടമസ്കന്ധം)

മൂലം:

4.

“ത�താ വത്സാനദൃ�ഷ്ട്വത്യ പുളി�നപി ച വത്സപാൻ

ഉഭാവപി വ�ന കൃ�ഷ്ണാ വിചികായ സമന്തതഃ

ക്വാപ്യദൃഷ്ട്വാഽന്തർവിപി�ന വത്സാൻ പാലാംശ്ച വിശ്വവിൽ

സർവം വിധികൃതം കൃഷ്ണഃ സഹസാവജഗാമ ഹ.”

തർജ്ജമ:

“ഭുക്തി�വലയിൽത്തങ്ങൾ�ക്കാക്ക�വ കൂ�ടക്കൂ�ട-

�പ്പക്കുലങ്ങ�ളക്കാണ്മാനാകുന്നവണ്ണം ത�ന്ന

നിർത്തി�വച്ചുണ്ണു�ന്നരം കണ്ടുകണ്ടിരുന്നതു

തത്രതൽക്ഷ�ണകണ്ടീ�ലന്ത�തന്നറിയാഞ്ഞു

ചിത്തവിഭ്രമം കലർ�ന്നത്രയും ബദ്ധ�പ്പട്ടു

വിദ്രുത�മാ�ട്ടാട്ടുണ്ടുസത്വരം �നാക്കീടുവാൻ

തത്സഖകുലം പായു�ന്നരമങ്ങതു കണ്ടു

ഭക്തവത്സലൻ ചിരിച്ചവ�രാടരുൾ�ചയ്തു:

‘നിങ്ങ�ള�ന്തവം ഭ്രമിച്ചീടുവാ�നല്ലാവരു-

മിങ്ങ�ന തൂർണ്ണം പുല്ലു�ള്ളടം കണ്ട�ങ്ങങ്ങാനും

�ചന്നക�പ്പട്ടാർ പശുവൃന്ദങ്ങളൂണിന്നു നാ-

മന്നമു�ള്ളടം തിരഞ്ഞിങ്ങു വന്നതു�പാ�ല.

�ചന്നതു തിരഞ്ഞു�കാണ്ടിങ്ങുഞാൻ വന്നീടുവ-

നിന്നിലം തന്നിൽ നിങ്ങ�ളതു�മാന്നലസാ�ത

മു�ന്നതി�ലറ്റം സുഖമായുടനുണ്ടീടുവിൻ.’
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. . . . . . . . .
ഇച്ഛയാംവണ്ണം കൂട്ടി�ക്കാണ്ടുടനടവിയിൽ-

പ്പുക്കു �നാക്കീടും�പാഴു�തങ്ങു�മ കണ്ടീല�ല്ലാ

�പക്കുലങ്ങ�ളയടു�ത്താച്ചയും �കട്ടീ�ലങ്ങും

കഷ്ടമിങ്ങണയത്തുനിന്നു �മഞ്ഞിരുന്ന�പ-

ക്കുട്ടികളകന്നു�പാ�യ്പാവതി�ന�ന്ത�ന്താരു

കാരണ�മാന്നുള്ള�ത�ന്നാർത്തുടൻ വൃന്ദാവ�ന

കാരണപൂരുഷന�ന്വഷിച്ചു; പരി�ചഴും

�ഗാവർദ്ധനാഖ്യാചലത്തിൻമുകൾപ്പര�പ്പറി-

�ഗ്ഗാവൃന്ദം �മഞ്ഞുകഴിഞ്ഞിറങ്ങി�പ്പായീലല്ലീ

�ഘാരമാം �കാടുങ്കാട്ടി�ലന്ന�താർത്തവി�ടയും

പാരാ�ത നടന്ന�ന്വഷിച്ചുടൻ കാണാഞ്ഞിങ്ങു

ബാലന്മാരുണ്മാനിരു�ന്നടത്തും കണ്ടീലല്ലീ

കാലികൾത�മ്മപ്പുന�ര�ന്നാർത്തു വിര�വാ�ട

സാദരമവി�ട�പ്പായ്�ച്ചന്നു �നാക്കീടും �നര-

�മാദനാദിക�ളയും കണ്ടതി�ല്ലങ്ങും തത്ര.

കാനനം�താറും പശുവൃന്ദങ്ങള�ന്വഷിപ്പാ-

നാനായബാലന്മാർ �പായാ�രന്നു നിനച്ചുടൻ

താനവരു�ട നാമ�ധയങ്ങൾ നീ�ള�ച്ചാല്ലി-

സ്സാനന്ദം വിളിച്ചു�കാണ്ടീടിനാൻ പ�ലടത്തും.

�വദങ്ങ�ളാതിത്തിരഞ്ഞാദരാൽക്കാണാ�താരു

പാദപങ്കജങ്ങളിക്കല്ലിലും മലയിലും

പാരിച്ച പടലിലും മുള്ളിലും നടന്നിടർ

പൂരിച്ചു വശം�കട്ടു മാഴ് കി�പ്പാകയില്ലല്ലീ?

ബാല�ഗാജാലങ്ങ�ള �വർ�പട്ടു�പാ�ന്ന�നന്ന-

ങ്ങാല�യ �ചാന്നാലമ്മ �കാൽ�കാണ്ടു തല്ലീലല്ലീ?

പാൽ�വണ്ണ നിത്യം നുകർന്നാനന്ദിച്ചിടുമുണ്ണി-

ക്കാർവർണ്ണനിവയില്ലാഞ്ഞാതങ്കം വായ്ക്കയാ�ല

കായവും തപിച്ചുരുവ്യാധികൾ പിടി�പട്ടു

�പയായിച്ചമഞ്ഞു�പാകല്ലല്ലീ? വി�ശഷിച്ചു

�കാമളൻ തനിക്കുയിരാകിയ ചങ്ങാതികൾ

യാമിനികുളിലുറങ്ങു�മ്പാഴും പിരിയാ�ത

കൂടിനില്പവ�രാടു �വർപിരിഞ്ഞഴ�ല്പട്ടു

ചൂടുള്ളിൽ മുഴുത്തുയിർ �വർ�പട്ടു�പാകില്ലല്ലീ?

ധാതാ�വ! �ചറി�യാരുബാല�നാടിതു ഭവാൻ

നീതിയല്ല�ല്ലാ �ചയ് വ�ത�ന്നല്ലാമമരകൾ

മാനസങ്ങളും ഭ്രമിച്ചാ�വാളമ�പക്ഷിച്ചു

യാനങ്ങൾ�താറും പരിദീനരായ് നില്ക്കക്കണ്ടു.” (ദശമസ്കന്ധം)

എ�ന്താരുഹൃദയ�മാഹനമായ വത്സ�സ്തയകഥാവർണ്ണനമാണിതു്? ഈ ഭാഗം മൂ

ലകാരനാ�ലാ കവിക്കു പല�പ്പാഴും ഉപജീവ്യനായിക്കാണുന്ന കൃഷ്ണഗാഥാകാരനാ
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�ലാ അനുപ്രാണിതമല്ല. കണ്ണശ്ശഭാഗവതത്തിലും ഇതിൽ സ്വല്പ�മാരംശത്തി�ന്റ

�നരിയ ഛായ മാത്ര�മ കാണ്മാനുള്ളു. ഇവി�ട എഴുത്തച്ഛ�ന്റ മ�നാധർമ്മമല്ല പ്ര

തിഫലിച്ചിരിക്കുന്നതു് എന്നു്ആർക്കുവാദിക്കാം? ഭാരതത്തിലുള്ളഏതു ഭാഗ�ത്താ

ടും കിടനില്ക്കുവാൻ ഇതിനു സമഗ്രമായ �യാഗ്യതയുണ്ടു്.

ഇനി ദ്വാദശസ്കന്ധത്തിൽനിന്നുചിലവരികൾകൂടിഅനുവാചകന്മാരു�ടശ്രദ്ധ

യ്ക്കു വിഷയീഭവിപ്പി�ക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

“ബാഹുക്കൾ ദിക്പാലന്മാർ, മാനസം ചന്ദ്രൻ, ചില്ലി-

യാകുന്നു യമൻതാനും, ചന്ദ്രിക മന്ദസ്മിതം,

സ്മയമാകുന്നു ഭ്രമം �രാമാണി ഭൂരുഹങ്ങൾ

�മഘമാം മൂർദ്ധജങ്ങൾ തന്മായാ വനമാലാ

സകലഗുണ�ശാഭയാത്മ�ജ്യാതിസ്സുത�ന്ന

സകലാത്മകൻത�ന്റ കൌസ്തുഭമാകുന്നതും.

ആത്മവ്യാപിനിപ്രഭയാകുന്നൂശ്രീവത്സവും

ഛന്ദസ്സുപീതാംബരം ബ്രഹ്മസൂത്രമാം ത്രിവിൽ

സ്വരമാകുന്നു ചൂർണ്ണം സാംഖ്യ�യാഗങ്ങൾത�ന്ന

പരി�ചറുന്ന മീനകുണ്ഡല�മന്നും �ചാൽവൂ.”

മൂലത്തി�ല ‘ല�ജ്ജാത്ത�രാധ�രാ �ലാ�ഭാ’ എന്ന ഭാഗം വിട്ടു കളഞ്ഞിരിക്കുന്നതി

നുപുറ�മ “�രാമാണിഭൂരുഹാഃ”എന്നും ‘ബ്രഹ്മസൂത്രംത്രിവിൽസ്വരം’എന്നുമുള്ളവാ

ചകങ്ങൾഅ�തമാതിരിയിൽത്ത�ന്ന പകർത്തിയുമിരിക്കുന്ന ദ്വാദശസ്കന്ധകാരൻ

വത്സ�സ്തയകാരനല്ല എന്നു് ഏതു സഹൃദയനും നിശ്ശങ്കം പ്രഖ്യാപനം �ചയ്യാവുന്ന

താണു്. ചൂർണ്ണ�മന്നാൽഎ�ന്തന്നു് അനുവാദക�നഅറിഞ്ഞുകൂടു. പ്രകൃതത്തി�ല

മഹാപുരുഷവർണ്ണനം തുടർന്നു മൂലവുമായി തട്ടിച്ചു�നാക്കുന്നവർക്കു് ഇനിയും പല

അസ്വാരസ്യങ്ങളും സ്പഷ്ടീഭവിച്ചു�കാള്ളും.

സിദ്ധാന്തപക്ഷം

എ�ന്റ ഗാഢമായ പര്യാ�ലാചനയു�ട ഫലമായി താ�ഴക്കാണുന്നഅനുമാനത്തി

ലാണു് ഞാൻ എത്തി�ച്ചർന്നിരിക്കുന്നതു്. എഴുത്തച്ഛ�ന്റ യൌവനകാലത്തി�ല

കൃതിയാണു് വൂഭാഗവത�മന്നും അതിനു�ശഷമാണു് അ�ദ്ദഹം രാമായണവും ഭാര

തവും നിർമ്മിച്ച�തന്നും പറയുന്നതു് ഉപപന്നമല്ല. ദ്വാദശസ്കന്ധത്തിലും മറ്റും നിന്നു

�വളി�പ്പടുന്നിട�ത്താള�മ അ�ദ്ദഹത്തിനു് അക്കാലത്തു�പാലും കവിതാവാസന

ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു എന്നു് അനുമാനിക്കുവാൻ പ്രയാസമുണ്ടു്. അധ്യാത്മരാമായ

ണ�ത്തയും ഭാരത�ത്തയുംകാൾ ഭാഷാന്തരീകരണത്തിനു �ക്ലശാധിക്യമുള്ള ഭാ

ഗവതമാണു് അ�ദ്ദഹത്തിനു് ആദ്യമായി തർജ്ജമ�ചയ് വാൻ �താന്നിയ�തന്നും

ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല. പ്രത്യുത ഭാഗവതത്തി�ന്റ ഭാഷാനുവാദത്തിനു് അ�ദ്ദഹം

ആരംഭിച്ചതു വാർദ്ധക്യത്തിലായിരിക്കണം. ശരീരസാദംനിമിത്തം അതിൽ പല

ഭാഗങ്ങളും പറഞ്ഞു�കാടുത്തു മക�ള�ക്കാ�ണ്ടാ മ�റ്റാ എഴുതിച്ചിരിക്കണം. ഇടയ്ക്കി

ടയ്ക്കു ശിഷ്യന്മാരിൽ ചിലരും ആ കാവ്യനിർമ്മിതിയിൽ അ�ദ്ദഹ�ത്ത യഥാശക്തി

സഹായിച്ചിരിക്കണം. ആ ഭാഗങ്ങൾ നിപുണമായി പരി�ശാധിച്ചു �തറ്റു തിരു

ത്തുവാ�നാ രചനയ്ക്കു സാർവത്രികമായ സൌഷ്ഠവം വരുത്തുവാ�നാ അ�ദ്ദഹത്തിനു

സാധിക്കാ�തയും വന്നിരിക്കണം. ‘സത്യജ്ഞാനാനന്താനന്ദാദ്വയാമൃതപൂർണ്ണം
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സച്ചിൽബ്രഹ്മാഖ്യം പരമാത്മാനമുപാസി�ച്ചൻ’ എന്നു ബ്രഹ്മാണ്ഡപുരാണത്തിൽ

എന്ന�പാ�ലഈഷദ്വ്യത്യാസ�ത്താടുകൂടി ഉപക്രമത്തിലും

“മർമ്മങ്ങൾ�താറും കടിച്ചുതുടങ്ങിനാൻ

നിർമ്മലനാ�യാരു നന്ദതനയ�ന;

കല്മഷന്മാർക്കതു �താന്നുമ�ല്ലാ; �തളി-

�ഞ്ഞന്മനഃപങ്ക�ജ വാഴ്ക �പാകാ�യ്കങ്ങും”

എന്നു ഭാരതത്തി�ലന്ന�പാ�ല കാളിയമർദ്ദനഘട്ടത്തിലും ത�ന്റ �വദാന്താവഗാ

ഹ�ത്തയും ഭക്തിപാരവശ്യ�ത്തയും യഥാക്രമം പ്രകടീകരിക്കുന്ന കവി ഒരാൾത

�ന്നയാ�ണന്നും അതു സാക്ഷാൽ തുഞ്ചനല്ലാ�ത മറ്റാരുമ�ല്ലന്നും സങ്കല്പി�ക്ക

ണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഭാരതത്തി�ലന്ന�പാ�ല കാകളീവൃത്തം �കാണ്ടാണു് ഒരു ഭാഗം

ആരംഭി�ക്കണ്ട�തങ്കിൽ അതി�ന്റ പ്രാരംഭത്തിൽ ഏതാനും വരികൾ ഊനകാക

ളിയിൽ ഘടിപ്പിക്കുന്നതു് എഴുത്തച്ഛ�ന്റ �ശലിയാകുന്നു. ആ�ശലി ഷഷ്ഠസ്കന്ധ

ത്തി�ന്റ ഉപക്രമത്തിലും കാണാവുന്നതാണു്. “നാരായണ ജയ നാരായണ ജയ

വരദ ഹ�ര, നാരായണപരിപാലയ മാം ബഹു�ഘാരമഹാപാതകനിവഹാൽ” തു

ടങ്ങിയഈരടികൾ �നാക്കുക. എ�ന്റഊഹംശരിയാ�ണങ്കിൽ “രാമദാസനാ�മ

ഴുത്തച്ഛൻ നവമസ്കന്ധ�ത്താളമു�ള്ളാരു കഥ�യല്ലാം ഭാഷയി�ലാരു ഗീതമായുര

�ചയ്താൻ മുന്നം” എന്നുപുന്ന�ശ്ശരി ശ്രീധരൻനമ്പി ഉപന്യസിച്ചിട്ടുള്ളതു് അത്ര�ത്താ

ളം പരമാർത്ഥമാ�ണന്നും ദശമസ്കന്ധ�ത്തപ്പറ്റി അ�ദ്ദഹം ഒന്നും പറയാത്തതു്

അതു് അ�ദ്ദഹം മുഴുപ്പിക്കാത്തതു�കാണ്ടാ�ണന്നും വന്നുകൂടുന്നു. കാളിയമർദ്ദന

ത്തിനു�മൽ ഋതുവർണ്ണനം മുതല്ക്കുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ എഴുത്തച്ഛ�ന്റ �ക�പ്പരുമാറ്റം

കാണുന്നില്ല. ഋതുവർണ്ണനംആരംഭിക്കുന്നതുത�ന്ന ‘ഗ്രീഷ്മകാലവും വന്നു വർദ്ധിച്ചി

തങ്ങൂഷ്മങ്ങൾ �കാണ്ടു �പാറാഞ്ഞിതു �മദിനി’ എന്ന ഒരു അപശബ്ദഭൂഷിതമായ

ഈരടി�യാടുകൂടിയാണു്.

ഗ്രന്ഥം അത്ര�ത്താളം പു�രാഗമനം �ചയ്ത�പ്പാൾ എഴുത്തച്ഛൻ പരഗതി�യ

പ്രാപിച്ചിരിക്കണ�മന്നു �താന്നുന്നു. കണ്ണശ്ശരാമായണത്തിനും കണ്ണശ്ശഭാഗവത

ത്തിനും തമ്മിലുള്ളതിൽ അധികം വ്യത്യാസം ഭാരതത്തിനും കാളിയമർദ്ദനംവ�ര

യുള്ള ഭാഗവതത്തിനും ഉ�ണ്ടന്നു പറയാനില്ല. പ�ക്ഷആദ്യ�ത്ത രണ്ടു കൃതികളും

രാമപ്പണിക്കർ ത�ന്റതാ�ണന്നു പ്രഖ്യാപനം �ചയ്തിരിക്കുന്നതു�കാണ്ടു നമുക്കു്

അവയു�ട കർത്തൃത്വ�ത്തപ്പറ്റി സ�ന്ദഹമില്ല. പ്രത്യുത ഭാഗവതത്തി�ന്റ കർത്തൃ

ത്വം അനുമാന�ത്ത മാത്രം ആസ്പദമാക്കി നിർണ്ണയി�ക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു. എ�ന്റ

അനുമാനംഅബദ്ധമ�ല്ലങ്കിൽ ഗുരുമഠത്തിൽ ഭാഗവതത്തിനു വന്നു�ചർന്നഅഭ്യർ

ഹിതത്വം അസമാ�ധയമല്ല. എഴുത്തച്ഛ�ന്റ ശിഷ്യന്മാരിൽ അല്പമായ വാസനയും

വ്യുൽപത്തിയുമുള്ള ആ�രങ്കിലും കാളിയമർദ്ദനത്തിനു പിന്നീടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ തർ

ജ്ജമ �ചയ്തു് അതി�നാട് കൂട്ടി�ച്ചർത്തിരിക്കണം. രണ്ടു �പരു�ടയും വർണ്ണ�മ�ന്ത

ന്നു് അവർത�ന്നസൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

“�ചാല്ലുവാന�നകമു�ണ്ടാ�രാ�രാ മുനീന്ദ്രന്മാർ

�ചാല്ലിയ �വദാന്തസാരാദികൾബഹുവിധം;

�ചാല്ലരുതവ�യാന്നും നമുക്കു; പുരാണങ്ങൾ

�ചാല്ലു�കന്നതും �കൾ�ക്കന്നുള്ളതും �ചയ്യാമ�ല്ലാ”

എന്നുപ്രഥമസ്കന്ധത്തിലും
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“കരുണാത്മാക്കളായ മഹത്താം ജനത്തിനും

കരുണാത്മകനായ മൽഗുരുവരന്നായും

കരുണാവാരിരാശിയാകിയ ഭഗവാനും

ധരണീസുരന്മാർക്കും സർവർക്കും വണങ്ങു�ന്നൻ”

എന്നു ദ്വാദശസ്കന്ധത്തിലും പ്രസ്താവനയുണ്ടു്. ‘കരുണാത്മകനായ മൽഗുരുവരൻ’

തുഞ്ച�ത്തഴുത്തച്ഛൻ ത�ന്നയായിരിക്കണം. കരുണാകര�നഴുത്തച്ഛനായിരു�ന്ന

ങ്കിൽ ‘കരുണാകരാഖ്യനാം മൽഗുരുവരൻ’എന്നുകവിക്കു്ആവസ്തുത �തളിച്ചു പറ

യാമായിരുന്നു. ഭാഗവതം കിളിപ്പാട്ടിനു പല �വകല്യങ്ങളുമു�ണ്ടങ്കിലും അതിനും

ഭാഷാസാഹിത്യത്തിൽഅന്ത്യമല്ലാത്ത ഒരുസ്ഥാനത്തിനു് അവകാശമുണ്ടു്. ആ പു

രാണരത്നംആ രീതിയിൽ അന്യകവികളാരും മലയാളത്തിൽ വിവർത്തനം �ചയ്ക

യുണ്ടായില്ല�ല്ലാ.

ഹരിനാമകീർത്തനം, കീർത്തനപ്രസ്ഥാനം

നാമസംകീർത്തനം അ�ല്ലങ്കിൽ കീർത്തനം എ�ന്നാരു പദ്യസാഹിത്യപ്രസ്ഥാ

നം വള�രക്കാലം മുതൽക്കു ത�ന്ന ഭാഷയിൽ ആവിർഭവിച്ചിരുന്നിരിക്കാനിടയു

ണ്ടു്. കലിയുഗത്തിൽ നാമസങ്കീർത്തനത്തി�ന്റ മാഹാത്മ്യ�ത്തപ്പറ്റി അന്നും ഇന്നും

ആസ്തികന്മാർക്കു് അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസമു�ണ്ടന്നു മുൻപു സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട�ല്ലാ.

സംസ്കൃതവൃത്തങ്ങളിൽ രചിതങ്ങളായ കീർത്തനങ്ങൾ അർത്ഥാവ�ബാധ�ത്താടു

കൂടി ഉച്ചരിക്കുവാൻ ശക്തിയില്ലാത്ത സ്ത്രീജനങ്ങൾക്കും മറ്റും ഭാഷാകീർത്തനങ്ങ

ളു�ട ആവശ്യം �നരിടുകയും ഓ�രാ കാലത്തു ജീവിച്ചിരുന്ന കവികൾ അവരു�ട

ആ അഭീഷ്ടം സാധിക്കുന്നതിനു യാവച്ഛക്യം ഉദ്യമിക്കുകയും �ചയ്തു. അങ്ങ�നയാ

ണു് കീർത്തനപ്രസ്ഥാനം ഉണ്ടായതു്. ഭാഷാകീർത്തനങ്ങൾ ദ്രാവിഡവൃത്തങ്ങളിൽ

ഗ്രഥിതങ്ങളും ഏ�തങ്കിലും ഈശ്വരനാമ�ത്താടുകൂടി അവസാനിക്കുന്നവയുമാണു്.

അവയിൽ പലതും അകാരാദിക്രമത്തിൽ രചിച്ചിരിക്കുന്നതു് ഉച്ചാരകന്മാർക്കു �വ

ഗത്തിൽ ഓർമ്മിക്കുന്നതിനു�വണ്ടിയാകുന്നു. നാലുവിധത്തിലുള്ള കീർത്തനങ്ങൾ

ഭാഷയിൽ കാൺമാനുണ്ടു്. �കവലം ഭഗവന്നാമങ്ങൾ മാത്രമടങ്ങിയ �സ്താത്രങ്ങൾ,

ഏ�തങ്കിലും ഒരു ഭഗവൽകഥ�യ സംഗ്രഹിച്ചു് ഒ�ന്നാ അതിലധിക�മാ വൃത്തങ്ങ

ളിൽ നിർമ്മിതങ്ങളായ �സ്താത്രങ്ങൾ, ഭക്തിസംവർദ്ധകങ്ങളായ �സ്താത്രങ്ങൾ,

�വദാന്ത തത്വപ്രതിപാദകങ്ങളായ �സ്താത്രങ്ങൾ ഇങ്ങി�നയാണു് അവ�യ വിഭ

ജിക്കാവുന്നതു്. പല �ക്ഷത്രങ്ങളി�ല പ്രതിഷ്ഠാ മൂർത്തിക�ളപ്പറ്റി പ്ര�ത്യകമായി

രചിച്ചിട്ടുള്ള �സ്താത്രങ്ങൾ ഭക്തിസംവർദ്ധകഗണത്തിൽ ഉൾ�പ്പടുന്നു എന്നു പറ

�യണ്ടതില്ല�ല്ലാ. ഭഗവന്നാമങ്ങൾ മാത്രമടങ്ങിയ �സ്താത്രങ്ങൾ പ്രാ�യണ സംസ്കൃ

തമയങ്ങളായിരിക്കും.

“ഹരിനാരായണ �ഗാവിന്ദാ ജയനാരായണ �ഗാവിന്ദാ

ഹരിനാരായണ ജയ നാരായണഹരി�ഗാവിന്ദാ �ഗാവിന്ദാ

ഭക്തജനപ്രിയ �ഗാവിന്ദാ പങ്കജ�ലാചന �ഗാവിന്ദാ

ഭക്തജനപ്രിയ പങ്കജ�ലാചന പരമാനന്ദാ �ഗാവിന്ദാ (ഹരി)

മത്സ്യക�ളബര �ഗാവിന്ദാ വത്സകപാലക �ഗാവിന്ദാ

മത്സ്യക�ളബര വത്സകപാലകശ്രീവത്സാങ്കിത �ഗാവിന്ദാ”

എന്നും
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“ഹര ഹര ശം�ഭാ ഗൌരീശാ ശിവ ശിവ ശം�ഭാ ഗൌരീശാ

ഹര ഹര ശം�ഭാ ശിവ ശിവ ശം�ഭാ ജയ ജയ ശം�ഭാ ഗൌരീശാ

തുംഗജടാധര ഗൌരീശാ പുംഗവവാഹന ഗൌരീശാ

തുംഗജടാധര പുംഗവവാഹന ഗംഗാധര ഹര ഗൌരീശാ

ദക്ഷമദാപഹ ഗൌരീശാ ശിക്ഷിതമന്മഥ ഗൌരീശാ

ദക്ഷമദാപഹ ശിക്ഷിതമന്മഥ ഭിക്ഷാടനപര ഗൌരീശാ.” (ഹര)

എന്നും ആരംഭിക്കുന്ന കീർത്തനങ്ങൾ �നാക്കുക. ഭക്തിസംവർദ്ധകങ്ങളായ

ഭാഷാകീർത്തനങ്ങൾക്കു് ഒരു ഉദാഹരണം �ചർക്കാം:

“ഗൌരീപ�ത ജയ, ഗൌരീപ�ത ജയ

ഗൌരീപ�ത ജയ, ഗൌരീപ�ത,

നാലു ദിഗന്തം പുകഴ് ന്നരുളും തിരു-

വാലൂർമ�ഹശ വണങ്ങിടു�ന്നൻ. (ഗൌരീ)

അമ്പിളിതുമ്പയുമാകാശഗംഗയു-

മ�മ്പാടണിഞ്ഞപുരിചിടയും (ഗൌരീ)

കാലാന്തവഹ്നി�യസ്സംഹരിച്ചീടുന്ന

ഫാലാന്തരാളവി�ലാചനവും (ഗൌരീ)

ഇത്യാദി. രണ്ടാമ�ത്തത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കീർത്തനമാണു് രാമായണസംഗ്രഹം.

അതി�ന്റ രീതി താ�ഴ ഉദ്ധരിക്കുന്നശീലുകളിൽനിന്നു കാണാവുന്നതാണു്.

“രാമ ഹ�ര ജയ, രാമ ഹ�ര ജയ

രാമ ഹ�ര ജയ, രാമ ഹ�ര,

ശ്രീരാമ �ഗാവിന്ദ നാരായണാനന്ത

സീതാപ�ത ജയ രാമ ഹ�ര (രാമ)

സൂര്യകുലത്തിൽദ്ദശരഥൻതന്നു�ട

സൂനുവതാ�യാരു രാമ ഹ�ര,

ലക്ഷ്മണപൂർവജ ലക്ഷ്മീനി�കതന

പക്ഷീന്ദ്രവാഹന രാമ ഹ�ര. (രാമ)

താടക�യ�ക്കാല�ചയ്തു മഹാമുനി-

താപം കള�ഞ്ഞാരു രാമ ഹ�ര, (രാമ)” ഇത്യാദി

“പാരിൽ വസിപ്പാൻസുഖമരുളീടണം

പാരാ�ത പി�ന്നപ്പരഗതിയും.” (രാമ)

കാമിച്ച�തല്ലാം ലഭിപ്പാൻ വി�ശഷിച്ചു

കാമവിനാശന രാമ ഹ�ര. (രാമ)

നാരായണാനന്ത വി�ഷ്ണാ മ�ഹശ്വര

നാഥ ജനാർദ്ദന രാമ ഹ�ര (രാമ)

ഇക്കഥ �ചാല്ലി സ്തുതിക്കും ജനങ്ങൾക്കു

ഭുക്തിയും മുക്തിയുമാശുഫലം.” (രാമ)
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എന്നിങ്ങ�നയാണു് ആ കീർത്തനത്തി�ന്റ അവസാനം. കഥ വിസ്തരി�ക്കണ്ടിവരു

�മ്പാൾകവികൾഇടയ്ക്കിടയ്ക്കു വൃത്തങ്ങൾമാറ്റുന്നു. അതാണു് രാമായണംഇരുപത്തി

നാലു വൃത്തത്തി�ലയും മറ്റും രചനാരീതി. അതിനു ഞാൻ ചില പഴയ താളി�യാ

ലഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഇരുപത്തിനാലു കീർത്തനം എന്നു ത�ന്ന �പർ നൽകിക്കണ്ടിട്ടു

ണ്ടു്. ഇത്തരത്തിലുള്ളവയ്ക്കുസങ്കീർത്തനങ്ങൾഎന്നുംഹ്രസ്വങ്ങളായഇതര �സ്താത്ര

ങ്ങൾക്കുകീർത്തനങ്ങൾഎന്നുംനാമകരണം�ചയ്യുന്നതുസൌകര്യപ്രദമായിരിക്കും.

ചതുർത്ഥവിഭാഗത്തിൽ�പ്പട്ട കൃതികൾ അധികമില്ല. അവയിൽ ഒന്നാണു് ഹരിനാ

മകീർത്തനം.

ഹരിനാമകീർത്തനവൃത്തത്തിൽ അതിനുമുൻപും അത്തരത്തിലുള്ള കൃതികൾ

ഉണ്ടായിരുന്നു. അവയിൽ ഒരു കൃതിയിൽ ഒരു ശീലുദ്ധരിക്കാം:

“ഐന്താർചരാമയരസം �താഞ്ഞനാരികൾ നി-

റന്റുള്ള വീണകുഴൾ�നർതാളഗാന�മാടു

വൃന്ദാവ�ന ജനമ�നാ�മാഹനം കളികൾ

കാണിൻറ�തന്നിനിയ �ഗാവിന്ദ രാമ ജയ.”

കർത്തൃത്വം

ഹരിനാമകീർത്തനം എട്ടാം ശതകത്തി�ല ഒരു കൃതിയാ�ണന്നുള്ളതിനു സംശയ

മില്ല. ‘ഒരിക്കൽ’ ‘മറുകിച്ചാ’ തുടങ്ങിയ പദങ്ങളും പ്ര�യാഗങ്ങളും അതിൽ കാൺമാ

നുണ്ടു്. ‘ഹരിനാരായണനായ നമഃ’ എ�ന്നാ ‘നാരായണായനമഃ’ എ�ന്നാ അതി

�ല പാട്ടുകൾ അവസാനിക്കുന്നതു�കാണ്ടാണു് ഹരിനാമകീർത്തനം എന്നു് അതി

നു �പർ വന്നതു്. ശ്രീനീലകണ്ഠനാമാവായ ഒരു ഗുരുവി�ന കവി പ്രസ്തുതകീർത്തന

ത്തിൽസ്മരിക്കുന്നു�ണ്ടന്നുള്ളതു മുൻപുപ്രസ്താവിച്ചുവ�ല്ലാ.

അൻ�പണ�മന്മനസി ശ്രീനീലകണ്ഠഗുരു-

വം�ഭാരുഹാക്ഷമിതി വാഴ്ത്തുന്നുഞാനുമിഹ,

അൻപ�ത്താരക്ഷരവു�മാ�രാന്നി�ത�ന്മാഴിയി-

ലൻ�പാടു �ചർക്കഹരി നാരായണായ നമഃ.”

എന്ന പതിന്നാലാമ�ത്ത ശീലിലാണു് ആ �പർ കാണുന്നതു്. അതുമുതല്ക്കു് അകാ

രാദി ക്രമത്തിൽ �സ്താത്രം പു�രാഗമനം �ചയ്യുന്നു. ഉ�പാത്തമമായ ശീലിൽ “കരു

ണാപ�യാധി മമ ഗുരുനാഥനിസ്തുതി�യ വിര�വാടു പാർത്തു പിഴ വഴി�പാ�ല

തീർത്തരുൾക”എന്നുംപ്രാർത്ഥിച്ചുകാണുന്നു. ഈനീലകണ്ഠൻആരാ�ണന്നു�വ

ളി�പ്പടുന്നില്ല. പൂന്താനം ത�ന്റ ഗുരുനാഥനായ ഒരു നീലകണ്ഠ�ന സ്വകൃതികളിൽ

വന്ദിക്കുന്നു�ണ്ടന്നു നാം മുൻപു കണ്ടുവ�ല്ലാ. തന്നിമിത്തം ഹരിനാമകീർത്തന

വും പൂന്താനത്തി�ന്റ കൃതിയായിരിക്കാ�മന്നു പ്രഥമദൃഷ്ടിയിൽ �താന്നുന്നു�വങ്കിലും

പുനഃപര്യാ�ലാചനയിൽ അതു ശരിയ�ല്ലന്നു കാണുവാൻ പ്രയാസമില്ല. അതിൽ

ത്ത�ന്ന മ�റ്റാരു ശീലിൽ “ഹരിനാമകീർത്തനമിതുര�ചയ് വതിന്നു ഗുരുവരുളാ�ല

�ദവകളുമരുൾ�ചയ്ക ഭൂസുരരും” എ�ന്നാരു പ്രസ്താവനയുണ്ടു്. ബ്രാഹ്മണർ അരുൾ

(കരുണ) �ചയ്യണ�മന്നു പൂന്താനം പ്രാർത്ഥിച്ചിരിക്കുവാൻ ന്യായമില്ല�ല്ലാ. എന്നു

മാത്രമല്ല പൂന്താനം കൃതികളു�ട ലാളിത്യം ഹരിനാമകീർത്തനത്തിൽ കാണുന്നു

മില്ല. എന്നാൽ എഴുത്തച്ഛ�ന്റ കൃതിയാ�ണന്നു സമ്മതിക്കുന്നതിന്നും എനിക്കു്

അ�ധര്യം �താന്നുന്നുണ്ടു്. അവിടവി�ട ആശയ ഭംഗിയുള്ള ചില ശീലുകളി�ല്ലന്നു

ഞാൻ പറയുന്നി�ല്ലങ്കിലും, രചനാഗുണം ആദ്യന്തം വിരളമായ ഒരു കൃതിയാണു്
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ഹരിനാമകീർത്തനം എന്നു പ്രസ്താവിക്കാ�ത നിർവ്വാഹമില്ല. താ�ഴക്കാണുന്ന

ശീലുകൾഎ�ന്നആകർഷിച്ചിട്ടുമുണ്ടു്.

“ആനന്ദചിന്മയഹ�ര �ഗാപികാരമണ,

ഞാ�നന്ന ഭാവമതു �താന്നായ്ക�വണമിഹ

�താന്നുന്നതാകിലഖിലം ഞാനി�തന്നവഴി

�താ�ന്നണ�മ വരദ നാരായണായ നമഃ.

വദനം നമുക്കു ശശിവദനങ്ങൾസന്ധ്യകളു-

മുദരം നമുക്കുദധിയുല�കഴുരണ്ടുമിഹ

ഭുവനം നമുക്കു, ശിവ, �നത്രങ്ങൾ രാത്രിപക-

ലക�മ ഭവിപ്പതിനു നാരായണായ നമഃ.”

‘പക്ഷീഗണം ഗരുഡ�നക്കണ്ടു’ ‘ഇന്ദ്രാത്മജ�ന ഹരി’ ഇത്യാദിഭാഗങ്ങളിൽ കവി

ക്കു പദഘടനയിലുള്ളഅപാടവം പ്രകടമായി സ്ഫുരിക്കുന്നു.

“ഘർമ്മാതപം കുളിർനിലാ�വന്നു തമ്പി�യാടു

�ച�മ്മ പറഞ്ഞുനിജപത്നീം പിരിഞ്ഞളവു

ത�ന്നത്തിരഞ്ഞു മറുകിച്ചാ മൃഗാക്ഷിക�ള

വൃന്ദാവനത്തിലഥ നാരായണായ നമഃ.”

എന്നിത്തരത്തിലുള്ള അലങ്കാരപ്ര�യാഗങ്ങൾ എഴുത്തച്ഛ�ന്റത�ല്ലന്നു കല്പിക്കു

വാൻ �വഷമ്യമുണ്ടു്. �കരളത്തിൽ എവി�ടയും പ്രചുരപ്രചാരമായ ഒരു ഗ്രന്ഥ

മാണു് ഹരിനാമകീർത്തനം. അതി�ന്റപ്ര�ണതൃത്വം അവിജ്ഞാതമാ�ണന്നുകരു

തുന്നതാണു്ആശാസ്യമായിട്ടുള്ളതു്.

ഈകീർത്തനത്തി�ന്റഛായയിൽഅമ്പലപ്പുഴശ്രീകൃഷ്ണ�നപ്പറ്റി മ�റ്റാരുകീർ

ത്തനം ഏ�താ ഒരു കവി രചിച്ചുകാണുന്നു. ആ കൃതിയിൽനിന്നു രണ്ടു ശീലുകൾ

പകർത്താം.

“ശ്രീവാസു�ദവ! യദുവംശാവതംസ! സുര-

വി�ദ്വഷിഗർവഹര! നന്ദാത്മജാത! ജയ!

�ദ�വശ! ശർവനുത! വാ�നാർനദീനിലയ!

കല്യാണരംഗനട! കാരുണ്യഗാത്ര ജയ!

വൻ�പറുമിജ്ജനന�ദഹാത്യയാംബുനിധി-

സന്താപവൻതിരകൾ �വർമായുവാനരികിൽ

നിൻപാദപത്മയുഗ�മ�പ്പാഴു�മന്മനസി

കാണായ് വ�രണമരവിന്ദാക്ഷ! കൃഷ്ണ! ജയ!”

വലിയ പഴക്ക�മാന്നും പ്രസ്തുത കീർത്തനത്തിനു കല്പിക്കാവുന്നതല്ല.

ചിന്താരത്നം

ഗ്രന്ഥസ്വരൂപം

ചിന്താരത്നംആദ്യന്തം �കകാവൃത്തത്തിൽ വിരചിതമായ ഒരു ഭാഷാകൃതിയാകുന്നു.

അതു കിളിപ്പാട്ടല്ല. ഒരു ഗുരു ത�ന്റ ശിഷ്യയായ ഒരു സ്ത്രീക്കു നൽകുന്ന അ�ദ്വത

ജ്ഞാ�നാപ�ദശമാണു് അതി�ല പ്രതിപാദ്യം.
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“പരമാനന്ദപദം കാൺമതിന്നാശ�യാടു-

മരി�ക വന്നു വിനയാനതവക് ത്ര�ത്താടും

മരുവും സുമംഗ�ല! നിന്നു�ട മ�നാരഥ-

മറിഞ്ഞീടി�നനഹ�മന്നതുമല്ല �മ�ന്മൽ

വളർന്നീടുന്ന ഭക്തിവിശ്വാസം കണ്ടുമുള്ളിൽ

�ത്തളിഞ്ഞുനന്നാ�യനി�ക്കറ്റവും ധന്യശീ�ല!”

എന്നിങ്ങ�നയാണു് ഗ്രന്ഥത്തി�ന്റ ഉപക്രമം.

“സദ് വൃത്തിയുണ്ടാകണം സാധുക്ക�ളാടു സംഗ-

�മത്തണമ�പ്പാളുള്ളിലജ്ഞാനം നീങ്ങു�മന്നു

�വദാന്തസാരജ്ഞന്മാർ �ചാല്ലീടുന്നതു�കാണ്ടു

�വദാന്തവാക്യം സ്മൃതിഗീത�യന്നിവ�യാ�രാ

കഥകളതിലുള്ളസാ�രാപ�ദശങ്ങ�ള-

പ്പുതുതായ്പരിഭാഷയായിഹ �ലാകംതന്നിൽ

മൃദുമാനസന്മാരായ് മരുവും ജനങ്ങൾക്കും

മൃദുഭാഷിണിയായ നിനക്കും വഴി�പാ�ല

പരമാർത്ഥജ്ഞാനമുണ്ടാവതി�നളുപ്പമാം

ചരിതാമൃതം ചിന്താരത്നമാന�ന്ദാദയം”

എന്നു്ആഘട്ടത്തിലും

മങ്ഗലശീ�ല ബാ�ല നിനക്കു �ബാധിപ്പാനാ-

യിങ്ങ�ന �ചാ�ന്നൻ പരിഭാഷയായാത്മതത്വം.

എന്നു�ട ഗുരുവരൻതന്നു�ട കാരുണ്യത്താൽ

ന�ന്നന്നുസമസ്തരും �ബാധിച്ചു വഴി�പാ�ല

സമ്മതി�ക്കണമതിന്നായഹം ഗുരുവരം

പി�ന്നയും മുഹുർമ്മുഹുരഞ്ജലി �ചയ്തീടു�ന്നൻ.

ഭാഷ�യ�ന്നാർത്തുനിന്ദാഭാവ�ത്ത�ത്തടീ�ടാലാ

കാവ്യനാടകാദികൾ ധരിച്ച മഹാജനം.

�യാഷമാർക്കറിവാനാ�യ്ക്കാണ്ടുഞാൻ ചുരുക്കമായ്

ഭാഷയായുര�ച�യ്തൻക്ഷമിക്കസമസ്തരും.

ചിന്തിക്കും�താറും സാരമുണ്ടിതിലതുമൂലം

ചിന്താരത്ന�മന്നു �പരിടുന്നു ഭക്തി�യാടും.

സന്തതം പഠിച്ചീടുന്നവർക്കുബന്ധമറ്റു

സന്തതാനന്ദമായസായുജ്യമനുഭവം.”

എന്നു ഗ്രന്ഥാവസാനത്തിലും കവി പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ചിന്താരത്നം ഏ�തങ്കിലും

ഒരു പ്ര�ത്യകഗ്രന്ഥത്തി�ന്റ പരിഭാഷയ�ല്ലന്നും �വദാന്തവാക്യങ്ങൾ സ്മൃതികൾ

ഭഗവദ്ഗീത മുതലായ പല വാങ്മയങ്ങ�ളയും ആസ്പദമാക്കിയാണു് കവി അതു

നിബന്ധിച്ചിരിക്കുന്ന�തന്നും ആ ഉദ്യമത്തിന്നു ത�ന്ന �പ്രരിപ്പിച്ചതു സ്ത്രീകൾക്കും
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അവ�ര�പ്പാ�ല താരത�മ്യന അവ്യുൽപന്നന്മാരായ പുരുഷന്മാർക്കും അ�ദ്വത

തത്ത്വങ്ങൾ സുഗ്രഹങ്ങളാക്കുന്നതിനുള്ള ആഗ്രഹമാ�ണന്നും ഉദ്ധൃതഭാഗങ്ങളിൽ

നിന്നു �വളിവാകുന്നു. ഗ്രന്ഥകാരൻ വന്ദിക്കുന്ന ആചാര്യൻ ആ�രന്നു ഖണ്ഡിച്ചു

പറവാൻ പ്രയാസമുണ്ടു്. എങ്കിലുംആരംഭത്തിൽ

“പരമാചാര്യനായിപ്പരമഹംസനായി-

പ്പരമാനന്ദപ്രദനായ്പ്പരമാത്മാവായി

പരമഭക്തന്മാർക്കു ഗുരുവായ് സുരാലയ-

തരുവായ് ഗുണത്രയയുക്തയാം ശക്തി�യാടും

ഒരുമിച്ചഹർന്നിശമാനന്ദസ്വരൂപനായ്

മരുവീടുന്നശ്രീകൃഷ്ണാചാര്യസ്വാമിയു�ട

ചരണസ�രാരുഹയുഗളാന്തർഭാഗത്തിൽ

�പരുകീടുന്നസുധാം �പരി�കപ്പാനം�ചയ്തു

മരുവീടുക�കാണ്ടു പരമാനന്ദമായി-

ട്ടുര�ചയ്യു�ന്നൻ നന്നാ�യ്ത്തളിഞ്ഞു�കൾക്കബാ�ല.”

എന്ന വരികളിൽ ശ്രീകൃഷ്ണഭഗവാ�നാ�ടാപ്പം ത�ന്റ ഗുരുനാഥനായ ശ്രീകൃഷ്ണാചാ

ര്യൻ എ�ന്നാരുസന്യാസി�ശ്രഷ്ഠ�നക്കൂടി സ്മരിച്ചിട്ടു�ണ്ടന്നു �താന്നി�പ്പാകുന്നു. ചി

ന്താരത്നകാരനു് അ�ദ്വത�വദാന്തത്തിൽ അന്യാദൃശമായ അവഗാഹമുണ്ടായിരു

ന്നുഎന്നു് അതി�ന്റഏതു ഭാഗം വായിച്ചാലും സ്പഷ്ടമാകുന്നതാണു്.

കർത്തൃത്വം

ചിന്താരത്നം എഴുത്തച്ഛൻ ത�ന്റ മകൾ�ക്കാ മരുമകൾ�ക്കാ �വദാന്തതത്വങ്ങൾ

ഉപ�ദശിക്കുന്നതിനു�വണ്ടി രചിച്ചഒരുകൃതിയാ�ണന്നുചിലർപറയാറുണ്ടു്. ഞാൻ

ആ അഭിപ്രായ�ത്താടു �യാജിക്കുന്നില്ല. ഒന്നാമതു് അതി�ല ഭാഷ അദ്ധ്യാത്മരാ

മായണം, ഭാരതം ഇവ�യ അ�പക്ഷിച്ചു് അർവാചീനവും ആ ദൃഷ്ടി�യ ആശ്രയിച്ചു

�നാക്കുകയാ�ണങ്കിൽഅതി�ന്റആവിർഭാവം �കാല്ലം ഒൻപതാം ശതകത്തി�ന്റ

ഉത്തരാർദ്ധത്തിനു മുൻപാ�ണന്നു ഗണിക്കുവാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്തതുമാകുന്നു.

രണ്ടാമതു് എഴുത്തച്ഛ�ന്റ സുവിദിതമായ �ശലിക്കു വിപരീതമായി സദാശിവരൂ

പത്തിലുള്ള ധ്യാനത്തിനാണു് കവി പ്രസ്തുത കൃതിയിൽ പ്രാധാന്യം നല്കിക്കാണു

ന്നതു്. മൂന്നാമതു ‘മ�നാഹ�ര’, ‘വരാന�ന’, ‘ആയതവി�ലാച�ന’ എന്നിങ്ങ�ന

ചില സം�ബാധനകൾ കവി പ്ര�യാഗിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ അല്പം അനൌചിത്യപ്ര

സംഗമുള്ളതും എഴുത്തച്ഛ�ന അതു്—പ്ര�ത്യകിച്ചും മകളു�ട�യാ മരുമകളു�ട�യാ

വിഷയത്തിൽ—അ�ശഷം ബാധിക്കുവാൻ ഇടയില്ലാത്തതുമാകുന്നു. നാലാമതു

“കാശിയും രാ�മശ്വരം ശ്രീരംഗം, കുംഭ�കാണം, കാമാക്ഷി ഗയാ പുരു�ഷാത്തമം,

�ഗാകർണ്ണവും, കാളഹസ്തിയും കമലാലയം, ചിദംബരം, വ്യാ�ളന്ദ്രപുരം (തിരുവ

നന്തപുരം) ശിവ�പരൂർ, തൃക്കാരിയൂരും” എന്നിങ്ങ�ന ഭാരതഖണ്ഡത്തി�ല പു

ണ്യ�ക്ഷത്രങ്ങ�ള പരിഗണനം �ചയ്യുന്നതു് എഴുത്തച്ഛനാ�ണങ്കിൽ �കരളത്തിൽ

തിരുവനന്തപുരം, തൃശ്ശൂർ, തൃക്കാരിയൂർ എന്നീ സ്ഥലങ്ങ�ള സ്മരിക്ക�വ തൃക്കണ്ടി

യൂർ വിട്ടുകളയുവാൻ മാർഗ്ഗമില്ല. ഏതാദൃശങ്ങളായ കാരണങ്ങൾ�കാണ്ടു കൃഷ്ണശി

ഷ്യനായ ഏ�താ ഒരു കവിയാണു് ചിന്താരത്നത്തി�ന്റ പ്ര�ണതാ�വന്നും അതു്

എഴുത്തച്ഛന�ല്ലന്നും വന്നുകൂടുന്നു.

“പൃഥ്വീ�ദവന്മാരാ�ല �ചയ്യ�പ്പ�ട്ടാരു കർമ്മ-
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ശക്തി�കാ�ണ്ടനിക്കുസായുജ്യമായിരി�പ്പാരു

മുക്തി�യ ലഭിക്കണ�മന്നു ചിന്തിക്കും മൂഢ-

ചിത്തന്മാരജ്ഞാനികൾക്കധികാരികള�ല്ലാ.”

എന്നുംമറ്റുമുള്ളബ്രാഹ്മ�ണാപാലംഭം�കാണ്ടു തൃപ്തനാകാ�ത

“�വള്ളിമാമലതന്നിൽ വാഴുന്നൂപര�മശൻ,

�വ�ള്ളരു�തന്നു�ള്ളാരു വാഹനമതുമുണ്ടു്.

അദ്രിനന്ദിനിക്കനുരൂപനായനുദിനം

പുത്രന്മാ�രാടുംകൂടിസ്സുഖിച്ചു വസിക്കുന്നു.

പാലാഴിതന്നിൽഫണി�മത്ത�മൽ ശയിക്കുന്ന

നീലവർണ്ണനാം വിഷ്ണു ഭഗവാൻ നാരായണൻ

ശ്രീമഹാലക്ഷ്മി�യാടും ഭൂ�ദവി�യാടുംകൂടി-

സ്സാ�മാദം �യാഗനിദ്ര �ചയ്യുന്നൂജഗന്നാഥൻ.

ഇപ്രകാരങ്ങളറിഞ്ഞീടുമ�പ്പാഴുമുള്ളിൽ

സ്വപ്രകാശത്വം ഭവിക്കുന്നീല മായാബലാൽ

ഈശന്മാർ പലരു�ണ്ടന്നു�ള്ളാരു മതംപൂണ്ടു

�പശുന്നൂ, കലഹവും കൂടുന്നൂ മത�ഭദാൽ.”

ഇത്യാദി പ്രതീ�കാപാലംഭത്തിനു�പാലും മുതിരുന്ന ചിന്താരത്നകാര�ന, ആ ഉപാ

ലംഭ�മല്ലാം അത്യന്തം പ്രാപ്താവസരമാ�ണങ്കിലും, �ദവബ്രാഹ്മണഭക്തനായഎഴു

ത്തച്ഛനിൽനിന്നു ഭിന്നനായല്ലാ�ത കല്പിക്കുവാൻ മാർഗ്ഗമില്ല. “ന ബുദ്ധി�ഭദം ജന

�യദജ്ഞാനാം കർമ്മസംഗിനാം.” എന്ന ഗീതാവാക്യമനുസരിച്ചായിരുന്നുവ�ല്ലാ

എഴുത്തച്ഛ�ന്റ കാവ്യനിർമ്മിതി.

കവിതാരീതി

ചിന്താരത്നം ശാസ്ത്രനിഷ്ഠമാ�ണങ്കിലും സരസവും പ്രസന്നവുമായ ഒരു കാവ്യമാകു

ന്നു. കു�റ വരികൾ പകർത്തിക്കാണിക്കാം:

“ദണ്ഡങ്ങ�ളാ�രാന്നു വന്നണഞ്ഞിട്ടാത്മാവി�ന-

ദ്ദണ്ഡിപ്പിച്ചീടു�മന്നു �താന്നുന്നൂനിരൂപിച്ചാൽ.

എണ്ണുകിൽ വയസ്സു�മാ�രഴുപത്തഞ്ചാമി�പ്പാ-

ളിന്നി�മലിരി�പ്പത്രയു�ണ്ടന്നുമറിഞ്ഞീല.

എന്നു�ട കാലം കഴിഞ്ഞാലിവ�ര�ന്ന�പ്പാ�ല

ത�ന്നയിപ്പരാധീനം രക്ഷിച്ചു�പാറുക്കു�മാ?

തങ്ങളിൽ വാശിപിടിച്ചന്യായസ്ഥല�ത്തത്തി-

യിങ്ങുഞാൻ �നടിവച്ച ദ്രവ്യങ്ങൾ കളയു�മാ?

എങ്ങ�ന വരു�മന്നതറിഞ്ഞീ�ലന്നാകിലു-

മിങ്ങുഞാൻ �ച�യ്യണ്ടതു �ച�യ്യണ�മന്നാലി�പ്പാൾ.

എന്നു�ട ഗൃഹങ്ങളിൽഞാൻ പുലർ�ത്തണ്ടുന്നവ-

�രാ�ന്നാഴിയാ�ത പാർത്താ�ലൺപതു�പരുണ്ട�ല്ലാ.

എന്നതിൽ വി�ശഷമു�ണ്ടന്മകനിളയവ-

�ന�ന്നാടുകൂടിബ്ഭുജിച്ചല്ലാ�ത തൃപ്തിവരാ.

നന്ദനന്മാർക്കു �വണ്ടുന്നാഭരണങ്ങ�ളല്ലാം
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നന്നായിത്തീർപ്പിച്ചു നല്കീടി�നനിനിയതിൽ

മൂത്തവൻത�ന്റ മകൻതനിക്കാ�യാരു വള

തീർപ്പിച്ചു നല്കീടണമതിനുണ്ടുപായവും.

�സാദരൻ മഹാശുദ്ധാത്മാവതി�കാപശീല-

�നാദനം ഭുജിപ്പാനുംകൂ�ടസ്സാമർത്ഥ്യമില്ല.

. . . . . . . . .
നാലുനൂറാകും പത്തുകൂ�ട�ച്ചർക്കു�മ്പാളതു

കാലത്തിൽ വാണാലുണ്ടായ് വന്നീടും ധാന്യം�കാണ്ടു

നാലഞ്ചു ഗൃഹത്തിലായ് വസിക്കുന്നവർ�ക്കല്ലാ-

മാലസ്യ�മ�ന്യ ഭുജിച്ചാനന്ദിച്ചിരുന്നീടാം.

വി�ത്താരു പത്തുപറ വിതയ്പാനുള്ള നിലം

സത്വരം �കാണ്ടീടണമതിനുണ്ടുപായവും.

ഇത്തരം വിചാരിച്ചങ്ങിരിക്കും ദശാന്ത�ര

ചത്തു�പാകുന്നൂകർമ്മവാസന�പാ�ല തദാ.”

ഈ വരികളിൽ നാം പൂന്താനത്തി�ന്റജ്ഞാനപ്പാനയി�ല ചില വരികളു�ട അനു

നാദം വ്യക്തമായി �കൾക്കുന്നു. എഴുത്തച്ഛ�ന്റ മ�നാഗതി ഇത്തരത്തിലുള്ള വിചാ

രങ്ങളിലും അവയു�ട നഗ്നമായ വിശദീകരണത്തിലുംനിന്നു വിദൂരസ്ഥമാണു്.

�കവല്യനവനീതം

മൂലം

‘�കവല്യനവനീതം’ എന്ന അ�ദ്വത�വദാന്തപ്രതിപാദകമായ കൃതി തഞ്ചാ

വൂർ ജില്ലയിൽ നന്നിലം എന്ന സ്ഥലത്തു ജീവിച്ചിരുന്ന താണ്ഡവരായസ്വാമികൾ

(താണ്ഡവമൂർത്തി�യന്നുപറയും)എന്നബ്രാഹ്മണകവിതമിഴിൽ രചിച്ചതാണു്. ആ

�ദശവാസിയായ നാരായണാചാര്യൻ എന്ന സിദ്ധ�ന്റ ശിഷ്യനായിരുന്നു താണ്ഡ

വമൂർത്തി. ഈ വിവര�മല്ലാം മൂലത്തിൽ വിശദമായി പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ആ ഗ്രന്ഥം

തത്ത്വവിളക്ക�മന്നും സ�ന്ദഹ�ത്തളിത�ലന്നും രണ്ടു പടലങ്ങളായി വിഭജിക്ക�പ്പ

ട്ടിരിക്കുന്നു. മുദ്രിതപുസ്തകത്തിൽആദ്യ�ത്തപടലത്തിൽനൂ�റ്റട്ടും രണ്ടാമ�ത്തപട

ലത്തിൽനൂ�റ്റൺപത്തഞ്ചുംഅങ്ങ�നആ�കഇരുനൂറ്റി�ത്താണ്ണൂറ്റിമൂന്നുപാട്ടുകൾ

കാണുന്നു. താ�ഴക്കാണുന്നപാട്ടുകൾ വായനക്കാർഅറിഞ്ഞിരി�ക്കണ്ടതാണു്.

“�പാന്നിലമാതരാ�ച �പാരുന്തിനർ �പാരുന്താരുള്ളം

തന്നിലന്തരത്തിർ ചീവചാക്ഷിമാത്തിരമായ് നിർക്കും

എന്നിലങ്കളിനുമിക്ക�വഴുനിലമവറ്റിൻ�മലാം

നന്നില മരുവു�മകനായകൻപതങ്കൾ �പാറ്റി.” (പ:1-1)

“മുത്ത�ന�വങ്ക�ടചമുകുന്ത�ന�യ�നയാട്�കാണ്ട

കത്ത�ന വണങ്കി�ച്ചാല്ലു�ങ്കവല്യനവനീത�ത്ത-

ത്തത്തുവവിളക്ക�മന്റുഞ്ച�ന്തക�ത്തളിത�ലന്റും

�വത്തിരുപടലമാക വകത്തു�ര�ചയ്കി�ന്റ�ന.” (പ: 1-7)

“എന്ന പുണ്ണിയ�മാ �ച�യ്ത�നതു പാക്കിയ�മാ കാ�ണ-

നന്നിലംതനി�ലഴുന്ത നാരണൻകിരു�പയാ�ല

തന്നിയനാ�നനാനുത്തരീയ�ത്തവീശുകി�ന്റ-
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ന്റന്നിയനിന്നും നാ�ന താണ്ടവമാടുകി�ന്റൻ. (പ: 2-175)

തത്തുവഞാനം പന്ത ത�ന്താടവതിചയത്താ-

നിത്തമാടുവൻ കാ�ണന്റ നി�ല മുന്ന�മയറിന്ത

ചത്തിയമതിനാല�ന്റാ താണ്ടവാ�വന്റ�ഴത്ത-

രത്ത�ന മകി�മയു�ള്ളാര�ന്നയും പിതാവുംതാ�മ.” (2-176)

“ആരണ�പ്പാരുളാം വി�ത്തയാനന്തം വിളങ്ക�വതു-

ങ്കാരണർ കുറവിലാമർ �കവല്യനവനീത�ത്ത-

പ്പൂരണമാക�വണ്ടിപ്പൂർവമാനന്നിലത്തി-

നാരണകുരു നമുക്കു നവിൻറനർ കനവിൽ വ�ന്ത. (2-179)

അണ്ണറന്നരുളിനാ�ലയകം പുറമീന്റി�യാന്റാ-

�മണ്ണമിലലക്കിയാർത്തത്തിൻ �പാരുളതു താ�നന്ന

നണ്ണിന ചരീരമാതിനാതത്തിനു പാതി�യ�ന്റ

കണ്ണതായ�നത്തും കാണക്കാട്ടിനന്റാണ്ട�വശൻ” (2-180)

“എന്നുമാവാക്യനാർകുമി�ചക്കും വിത്തിയാനന്ത-

�ഞ്ചാന്ന നാരണൻ പാതം �താഴുതു തുനി�ത്താർകള�റ്റാ-

രിന്നമാണാക്കൻ കുരുവാർ ച�ന്തകം തീത്തിടു പത�ത്ത-

തുന്നിനി�റന്തു നി�ന്റാർകടൂയമുത്തരാകുംവ�ര.” (2-182)

ഉദ്ധരിച്ച പാട്ടുകളിൽനിന്നു് ഗ്രന്ഥകാര�ന്റ ജന്മഭൂമി, �പർ, �ദശികസംജ്ഞ ഇവ

അറിയാൻ സാധിക്കുന്നു. തിരുപ്പതിയി�ല �വങ്ക�ടശ്വരമൂർത്തി�യയും കവി വന്ദി

ക്കുന്നു. നാരായണഗുരു സ്വപ്നത്തിൽ തനിക്കു് ഉപ�ദശിച്ചവിധത്തിലാണു് താൻ

�കവല്ല്യനവനീതം രചിക്കുന്ന�തന്നും, തത്ത്വജ്ഞാന ലാഭംനിമിത്തമുണ്ടായ

സ�ന്താഷാതിശയത്താൽ താൻ നൃത്തമാടു�മന്നു മുൻകൂട്ടിയറിഞ്ഞു ത�ന്റ മാതാ

പിതാക്കന്മാർ തനിക്കു താണ്ഡവൻ എന്നു നാമകരണം �ചയ്തു�വന്നും കൂടി അ�ദ്ദ

ഹം പറയുന്നുണ്ടു്. വിദ്വന്മാണിക്യമായ നാരായണാചാര്യൻ �കവല്യനവനീതം

വിദ്യാനന്ദ�ത്താളം രചിച്ച അവസരത്തിൽ വി�ദഹമുക്തി�യ പ്രാപിച്ചു�വന്നും

അതിൽപ്പിന്നീടു് അ�ദ്ദഹം ‘നിദ്രയി�ലഴുന്നള്ളിയരുളി�ച്ചയ്കയാ�ല’ ‘ശ്രീമാർത്താ

ണ്ഡാചാര്യൻ’ ആ ഗ്രന്ഥം പൂരിപ്പിച്ചു�വന്നും പരിഭാഷകൻ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതിനു

മൂലത്തിലാക�ട്ട അതി�ന്റ തമിഴുരകളിലാക�ട്ട യാ�താരു സൂചനയുമില്ല. ആ

ഭാഗത്തി�ന്റ അർത്ഥം �ന�ര മനസ്സിലാകാ�ത താണ്ഡവാചാര്യ�ന അ�ദ്ദഹം

മാർത്താണ്ഡാചാര്യനാക്കി എന്നാണു് ഊഹി�ക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നതു്. പരിഭാഷകൻ

അതിനുമുമ്പു് ‘തത്തുവഞാനംവന്ത’ എന്നപാട്ടു്,

“ധന്യനായ് വ�ന്നനഹമുത്തരീയം വീയു�ന്നൻ

ധന്യധന്യൻഞാന�ഹാ താണ്ഡവം �ചയ്തീടു�ന്നൻ

തത്ത്വജ്ഞാ�നാദയാനന്ദാനുഭൂതിയാലിവൻ

നർത്തനം �ചയ്യു�മന്നതറിഞ്ഞു മു�മ്പത�ന്ന

സത്യമാകയാല�ല്ലാ താണ്ഡവം നാമമി�ട്ടാ-

രുത്തമപിതാക്കന്മാർ മാഹാത്മ്യമത്യത്ഭുതം.”

എന്നുതർജ്ജമ�ചയ്തുമിരിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽനാരായണാചാര്യൻതാണ്ഡവമൂർത്തി

യു�ട ഗുരുവായിരുന്നുഎന്നുംആഗുരുപരമപദം പ്രാപിച്ചതിനു�മൽ ശിഷ്യൻ�ക
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വല്യനവനീതം രചിച്ചു എന്നുമാണു് മൂലത്തിൽനിന്നു �വളി�പ്പടുന്നതു്. �കവല്യന

വീനതം സംസ്കൃതത്തിലുള്ളഏ�തങ്കിലും ഒരുപ്ര�ത്യകഗ്രന്ഥത്തി�ന്റ വിവർത്തനമ

ല്ല.

മൂലം:

“പടർന്ത �വതാന്ത�മന്നും പാർക്കടൽ�മാണ്ടു മുന്നൂർ

കുടങ്കളി നി�റത്തു�വത്താർ കുരവർക�ളല്ലാം കായ്ച്ചി-

ക്ക�ട�ന്തടുത്തളി�ത്തനിന്ത�ക്കവല്യനവനീത�ത്ത

അ�ടന്തവർ വിടയമണ്ടിന്റ�ലവ�രാപചിയിലാ�ര.”

ഭാഷാന്തരം:

“പരന്ന �വദാന്തമാം പാൽക്കടൽനിന്നു �കാരി

നിറച്ച ശാസ്ത്രങ്ങളാം കുടങ്ങൾ നിറ�ഞ്ഞങ്ങും

പരിചിൽപ്പാനം�ചയ്തു�കാള്ളുവാൻ വച്ചു മുന്നം

പരമകൃപാലുക്കളാകിയ ഗുരുക്കന്മാർ.

അതി�നക്കാച്ചിക്കട�ഞ്ഞടുത്തുതന്നീടുന്നു

മധുരതരമായ�കവല്യനവനീതം.

അതി ഭാഗ്യത്താലിതു ലഭിച്ചു പയ്യില്ലാ�ത്താ-

രധമവിഷയമാർന്നതിനാൽ വലഞ്ഞിടാ.”

എന്നു കവിത�ന്നആ വസ്തുത ഉൽ�ഘാഷിക്കുന്നുണ്ടു്. ഗുരുശിഷ്യസംവാദരൂപത്തി

ലാണുഗ്രന്ഥം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നതു്. സാധനചതുഷ്ടയസമ്പന്നനായ ഒരു പുരുഷൻ

താപത്രയാർത്തനായി തനിക്കു് അനുരൂപനായ ഒരു ഗുരുവി�നജ്ഞാനലബ്ധിക്കു

�വണ്ടി ഉപസർപ്പണം �ചയ്യുന്നു. ആ ഗുരു ഒന്നാം പടലത്തിൽ ത�ത്ത്വാപ�ദശം

�ചയ്കയും രണ്ടാം പടലത്തിൽ സ�ന്ദഹങ്ങൾക്കു നിവൃത്തി വരുത്തുകയും �ചയ്യു

ന്നു. തത്ത്വവിളക്കത്തിനു തത്ത്വ�ബാധക�മന്നുംസ�ന്ദഹ�ത്തളിതൽപ്പടലത്തിനു

സ�ന്ദഹനിവർത്തക�മന്നുമാണു് ഭാഷയിൽസംജ്ഞകൾകല്പിച്ചിരിക്കുന്നതു്.

കർത്തൃത്വം

�കവല്യനവനീതം �വദാന്തമയമായ ഒരു ഗ്രന്ഥമാകയാൽ അതി�ന്റ പ്ര�ണതൃ

ത്വം ചിലർഎഴുത്തച്ഛനിൽസംക്രമിപ്പിക്കുന്നുഎന്നല്ലാ�തഅതിനു മ�റ്റാരാധാരവു

മില്ല. താണ്ഡവമൂർത്തിഎഴുത്തച്ഛ�നഅ�പക്ഷിച്ചു്അർവാചീനനായിരിക്കണം. ഭാ

ഷാരീതി �നാക്കിയാൽ അതു �കാല്ലം എട്ടാം ശതകത്തി�ല കൃതിയാകുവാൻ ന്യാ

യവുമില്ല. കവിക്കു തമിഴിൽ സാമാന്യമായ പരിജ്ഞാനമുണ്ടായിരുന്നുഎന്നുള്ളതി

നുസംശയമില്ല.

“ഉര�ത്താരജ്ഞാനത്തിൻ �പരുത്തനാരായ�വ-

രറുത്തു �ബാധം നല്കും �കവല്യനവനീതം

സ്ഫുരിച്ച തമിഴ്�പ്പാരുളറിയാ ഞങ്ങൾക്കർത്ഥം

തിരിച്ചു �ചാ�ല്ലണം നീ �കരളഭാഷയാ�ല.’

എന്നാണ�ല്ലാ കിളി�യാടുള്ള പ്രാർത്ഥന. തർജ്ജമയിൽ പല സ് ഖലിതങ്ങളും

പറ്റി�പ്പായിട്ടുണ്ടു്. സർവാധികാര്യക്കാർ �ഗാവിന്ദപ്പിള്ള അതു കടിയംകുളം ശുപ്പു

�മ�നാ�ന്റ കൃതി�യന്നു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു വിശ്വസനീയമായി�ത്താന്നുന്നു. ഒടുവിൽ
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തുഞ്ച�ത്തഴുത്തച്ഛ�ന വന്ദിയ്ക്കുന്ന ‘സാനന്ദരൂപം’ എന്ന �ശ്ലാകം കാണുന്നതു കവി

കൃതമല്ല. അതവി�ട �ചർത്തിരിക്കുന്നതു ശുപ്പു�മ�നാൻ എഴുത്തച്ഛ�ന്റ ശിഷ്യപര

മ്പരയിൽ�പ്പട്ട ഒരാളാകയാലാ�ണന്നു വിചാരിക്കാം. �തവു (�ദവൻ) എഴുത്തച്ഛ

�നയും �കാപ്പു (�ഗാപാലൻ) എഴുത്തച്ഛ�നയും കടാക്ഷിക്കുന്നതായി കരുതാവുന്ന

�വ�റ രണ്ടു �ശ്ലാകങ്ങളുംകൂടി അച്ചടിച്ച പുസ്തകത്തിലുണ്ടു്. ആധ്യാത്മികതത്ത്വ

ങ്ങ�ള ആപാദചൂഡം ശുഷ്കമായ രൂപത്തിലാണു് മൂലഗ്രന്ഥം പ്രതിപാദിക്കുന്നതു്.

മൂല�ത്തഅനുസരിക്കാ�ത ഗത്യന്തരമില്ലായ്കയാൽ തർജ്ജമയും ഏ�റക്കു�റ രസ

ശൂന്യമായി പരിണമിച്ചിരിക്കുന്നു.

രാമായണം ഇരുപത്തിനാലുവൃത്തം

ഗ്രന്ഥസ്വരൂപം

രാമായണം ഇരുപത്തിനാലുവൃത്തം സങ്കീർത്തനം എന്ന ഇനത്തിൽ�പ്പടുന്ന ഒരു

കൃതിയാ�ണന്നു് ഇതിനുമുമ്പുത�ന്ന പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട�ല്ലാ. ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രബ

ന്ധങ്ങൾസ്ത്രീകൾ �ക�കാട്ടിക്കളിക്കു് ഉപ�യാഗിച്ചിരുന്നു എ�ന്നാരു ധാരണ ചി

ലക്കുണ്ടു്. അതു ശരിയല്ല. കുഞ്ചൻനമ്പ്യാരു�ട രുക്മിണീസ്വയംവരം പത്തുവൃത്തം

�ക�കാട്ടിക്കളിപ്പാട്ടാ�ണങ്കിലും ഭാഗവതംഇരുപത്തിനാലുവൃത്തംആതരത്തിലു

ള്ളതല്ല. രാമായണം ഇരുപത്തിനാലുവൃത്തം ഭാഗവതം ഇരുപത്തിനാലുവൃത്തവും

പത്തുവൃത്തം�പാ�ല സംഗീതാത്മകങ്ങളായ കൃതികള�ല്ലങ്കിലും അവ സംഗീതഗ

ന്ധികളാകയാൽ മുൻകാലത്തു കുടിപ്പള്ളിക്കൂടങ്ങളിൽ �പൺകുട്ടിക�ള പഠിപ്പിക്കു

വാൻ ഉപ�യാഗിച്ചുവന്നിരുന്നു. നാ�മാച്ചാരണജന്യമായ ഭഗവൽഭക്തി, ശബ്ദവ്യുൽ

പത്തി, ഗാനവാസനഎന്നിങ്ങ�നവിവിധഫലങ്ങൾഇത്തരത്തിലുള്ളകൃതികളു�ട

അധ്യയനത്തിൽനിന്നുണ്ടാകു�മന്നു ജനങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. രാമായണം ഇരു

പത്തിനാലുവൃത്തമാണു്ആപദ്ധതിയിലുള്ളആദ്യ�ത്തകൃതി�യന്നു്എനിക്കു്അഭി

പ്രായമില്ല. പാണ്ഡവശങ്കരം അതി�ന അ�പക്ഷിച്ചു പ്രാക്തനമാ�ണന്നു ഞാൻ

ഊഹിക്കുന്നു. എന്നാൽ രാമായണ�ത്ത�പ്പാ�ല പ്രചുരപ്രചാരമായ ഒരു കാവ്യം

ആ വകുപ്പിലി�ല്ലന്നുള്ളതു സർവസമ്മതമാകുന്നു. പൌലിനസ് ബർ�ത്താ�ലാമി

�യാ എന്ന പാതിരി�പാലും അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ സഞ്ചാരഗ്രന്ഥത്തിൽ ഭാഷാസാഹി

ത്യ�ത്തപ്പറ്റി പ്രസ്താവിക്കു�മ്പാൾ അതിൽ പ്രഥമവൃത്തത്തിലുള്ള “ഉത്തമപുരാണ,”

“രാക്ഷസകുലാധിപതി,” “മാധവ ജയിക്ക” എന്നീ മൂന്നു ശീലുകൾ ഉദ്ധരിക്കുന്നു

ണ്ടു്. ആ�ക ഇരുപത്തഞ്ചുവൃത്തം ഉ�ണ്ടങ്കിലും ഇരുപതാം വൃത്തം കഴിഞ്ഞുള്ളു

“പ്രാപ്തരാ�ജ്യ ഹരൌ ശാസ്തരീന്ദ്രദിഷാം” എന്ന വൃത്തം പ്രക്ഷിപ്ത�മന്നാണു് പല

മാതൃകാ ഗ്രന്ഥങ്ങളു�ടയും പരി�ശാധനയിൽനിന്നു �വളി�പ്പടുന്നതു്. ഈ ഇരുപ

ത്തിനാലുവൃത്തങ്ങളും ദ്രാവിഡവൃത്തങ്ങൾത�ന്ന. ആരൂപത്തിൽ ചില വൃത്തങ്ങൾ

സംസ്കൃതത്തിലും കാണുന്നു�ണ്ടന്നു�വച്ചു്ആരും ഭ്രമിച്ചു�പാകരുതു്. അവ ഒന്നുകിൽ

ദ്രാവിഡത്തിൽനിന്നു സംസ്കൃതം കടം വാങ്ങിയ�താ അ�ല്ലങ്കിൽ ആകസ്മികമായി

രണ്ടു ഭാഷകളിലും ഒന്നു�പാ�ല ഉത്ഭവിച്ച�താ ആണു്. സംസ്കൃത�ത്ത�പ്പാലുള്ള

ബന്ധദാർഢ്യംആവൃത്തങ്ങൾക്കുദ്രാവിഡത്തിലി�ല്ലന്നുംഓർമ്മി�ക്കണ്ടതാകുന്നു.

കവിതാരീതി

ഇരുപത്തിനാലുവൃത്തം എട്ടാംനൂറ്റാണ്ടി�ല ഒരു കൃതിത�ന്നയാ�ണന്നുള്ളതിൽ

പക്ഷാന്തരത്തിന്നു പഴുതില്ല. അരിപ്പം, പതുപ്പു്, വാരാ�ത, പകഴി, മതിയുണ്ടു്
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മമ്മാ, കതിർത്താർ, എ�ണ്ണറും, അൻപതുമറി, കുലചില, മണിപ്പൂൺപു് എന്നിങ്ങ

�ന അക്കാല�ത്ത ചമ്പൂകാരന്മാർ പ്ര�യാഗിച്ചുവന്ന പല പദങ്ങളും �ശലികളും

അതിൽകടന്നുകൂടീട്ടുണ്ടു്. പ്രസ്തുതകൃതിയു�ട രചയിതാവി�ന്റകല്പനാ�വഭവ�ത്ത

�യാ പദഘടനാചാതുര്യ�ത്ത�യാ വള�ര�യാന്നും ശ്ലാഘിക്കുവാൻ നിർവാഹമില്ല.

ആശയങ്ങൾ നൂറ്റിനു �താണ്ണൂറും അന്യകവികളിൽനിന്നു് അപഹരിച്ചവയാണു്.

പുനത്തി�ന്റ രാമായണചമ്പുവാണു് കവിയു�ട പ്രധാനാകരം. രഘുവംശം, �ഭാജ

ചമ്പു, ആശ്ചര്യചൂഡാമണി എന്നിങ്ങ�ന പല ഇതരഗ്രന്ഥങ്ങളും അ�ദ്ദഹത്തിനു

തരം�പാ�ലയുള്ള �മാഷണത്തിനു ധാരാളമായി വകനൽകീട്ടുണ്ടു്. പദഘടനയു

�ട കാര്യത്തിൽ കവിയു�ട അപരാധം അക്ഷന്തവ്യമാ�ണന്നുത�ന്ന പറയണം.

ഭാഷാസംസ്കൃതപദങ്ങ�ള അ�ദ്ദഹം പല�പ്പാഴും യാ�താരന്തവും ചന്തവുമില്ലാ�ത

കൂട്ടി�ച്ചർക്കുന്നു. ഗുരുലഘുക്കൾ കുറുക്കി�യാ നീട്ടി�യാ �ശ്രാതാക്കൾ ആവശ്യം

�പാ�ലഉച്ചരിച്ചു മാത്രശരി�പ്പടുത്തി�ക്കാള്ളണ�മന്നാണു്അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റവിധി.

യതിഭംഗദുഷ്ടങ്ങളായവരികൾഅവിടവി�ട മുഴച്ചുനിന്നുസഹൃദയന്മാ�രതുറിച്ചു�നാ

ക്കുന്നു. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ ചില ശീലുകൾ നന്നായിട്ടു�ണ്ടങ്കിലും പ്രാ�യണഅപ്ര

ഗല്ഭനായി, അനംകുശനായി, കവിതാ�ദവി�യ തള്ളുമുന്തും�കാണ്ടു് സന്തപ്തയാ

ക്കുന്ന ഒരു സാധാരണ�നയാണു് നാം ആ കാവ്യത്തിനു പുറകിൽ കണ്ടുമുട്ടുന്നതു്.

‘അയിരാവതഗജ�താ’, ‘സൂരിയനുദിച്ച,’ ‘സീ�ത�ട’, ‘ചക്രപാണീ�ട,’ ‘സവുഷ്ഠവം,’

“�ദ�ത,” ‘എമക്ഷയത്തിൽ,’ ‘സുവർണ്ണമാനു്,’ ‘ഉരസസ്തട്ടു്,’ ‘കടരുനിണം.’ ‘കല

രി�നാരു,’ ‘സൌന്ദരിയം,’ ‘ജനകജ�ത്താ�ടാല്ല,’ ‘പറുവതം,’ ‘കമ്പനുമകമ്പനും,’

‘പതത്രിയാൾ പതിച്ചുടൻ’ തുടങ്ങിയ പ്ര�യാഗങ്ങ�ള എങ്ങ�ന അഭിനന്ദിക്കാം?

സംസ്കൃതത്തിലും ചില ശീലുകൾഘടിപ്പിച്ചിട്ടു�ണ്ടങ്കിലും ‘വീക്ഷ’ധാതുആത്മ�നപദി

യാ�ണന്നറിയാ�ത ‘വീക്ഷൻ’ എന്നുതട്ടിവിട്ടിരിക്കുന്നു. ‘�പാന്മണിക്കുംഭം�പാ�ല

വിളങ്ങുന്ന നന്മുലയിണ ചാഞ്ഞു കൌസ�ല്യ�ട’ എന്ന വരികളിൽ ‘കൌസ�ല്യ�ട’

എന്ന പദം എത്രമാത്രം പുറംതള്ള�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു. ‘അക്ഷരിപു �ചന്നു തിര�ഞ്ഞൌ

ഷധിമത്താകും തൽക്ഷണ�മടുത്തു മല �കാണ്ടുവരു�ന്നരം’ എന്ന വരികളിൽ ദ്വി

തീയാക്ഷരപ്രാസത്തിൽ പ്രാ�യണ യാ�താരു നിഷ്കർഷയുമില്ലാത്ത കവി ഒരു

‘ക്ഷ’യ്ക്കു �വണ്ടി പ്രാണത്യാഗംത�ന്ന �ചയ്തിരിക്കുന്നു. “�ന�ര കുശലവസുതന്മാർക്കു

നല്കി നിജ�പരാർന്ന രാജ്യം” എന്ന വരികളിൽ ‘കുശലവ’ എന്ന പദം ‘കുശാലവ’

എന്നുച്ചരിച്ചാ�ല പാടി ഒപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളു. ഇനിയും ഈ അപഗ്രഥനം

തുടരണ�മന്നു വിചാരിക്കുന്നില്ല. ദ്വിതീയപാദത്തിൽ വിരാമമില്ലാത്ത ശീലുകൾ

രാമായണത്തിൽ ധാരാളമു�ണ്ടങ്കിലും അതിനു നാം ഗ്രന്ഥകാര�ന കുറ്റ�പ്പടുത്തരു

തു്. അതു് തമിഴ് രീതിയനുസരിച്ചുള്ള അന്ന�ത്ത ഭാഷാകാവ്യ�ശലിയാണു്. രണ്ടു

പാദങ്ങൾ �ചർന്നാൽ ഒരടിയും അങ്ങ�ന രണ്ടടികൾ �ചർന്നാൽ ഒരു പാട്ടുമാകു

�മന്നായിരുന്നു അന്ന�ത്ത നിയമം. ആ �ശലി സംസ്കൃതരീതിയനുസരിച്ച കവി

കൾ അനന്തരകാലങ്ങളിൽ പരിത്യജിച്ചു. തന്നിമിത്തം ‘ജനകനൃപ-ദുഹിതൃകര,’

‘നന്ദിഗ്രാ�മ’, ‘ചലിത-മല്ലീ-ലതകൾ’ - ‘കര�യറ്റീ-ടറിക രഘുനാഥാ’-‘ആമ്മാ�റടു-

ത്തടവിയിലുടൻ’ ഇത്യാദിപ്ര�യാഗങ്ങൾ അസാധുക്കളല്ല. അക്കാല�ത്ത താദൃശ

ങ്ങളായ കൃതികളി�ലല്ലാംആ രചനാരീതി കാണാവുന്നതുമാണു്.

കർത്തൃത്വം

പ്രസ്തുത കവിത എഴുത്തച്ഛ�ന്റതാവാൻ തരമില്ല എന്നുള്ളതിനു രണ്ടു �തളിവുകൾ

�മൽനിർ�ദ്ദശിച്ച അഭംഗികളു�ട ബാഹുല്യവും അതിർകടന്ന അന്യാശയാപഹര
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ണവുമാണു്. മൂന്നാമതായി അങ്ങിങ്ങു സ്ഫുരിക്കുന്ന ഗ്രാമ്യശൃംഗാര�ത്ത ഗണിക്കാം.

‘സരസമണി�കാങ്കയിൽ�ചർത്തനം�ഗാൽസ�വ തരികയധരാമൃതം’, ‘തഴുകി മു

ല�മാട്ടിൽ മാ�രാത്സവസ്യാവധാവുരസി മമ നിദ്ര�കാൾ’, ‘�മഴുത്ത മുഖപത്മം

കുളുർത്ത മുലകളും തടുത്ത തുടയിണ നിനച്ചുടൻ’ എന്നും മറ്റും എഴുത്തച്ഛൻ എത്ര

അപരിപക്വമായ യൌവനദശയിലും എഴുതിയിരിക്കുകയില്ല. നാലാമതായി അതു

�പാ�ല ത�ന്ന വികൃതമായ �പാരിനു വിളി�യയും കരുതാവുന്നതാണു്.

“�നരിട്ടണഞ്ഞിട്ടു �പാർ�ചയ്തുദാരം

ദാരങ്ങ�ള�ക്കാണ്ടു�പാ�യങ്കിൽ നി�ന്റ

വീര്യങ്ങൾ ശൌര്യങ്ങൾ �കാള്ളാർന്നു കള്ളാ!

ദൂരത്തു �പായ് നില്ലു ശ്രീരാമ രാമ!”

എന്നുരാവണ�നാടു പറയുന്നതുലക്ഷ്മണനാ�ണങ്കിലുംഎഴുത്തച്ഛൻഅ�ദ്ദഹ�ത്ത

�ക്കാണ്ടു�പാലുംആ ദുർഭാഷണം �ചയ്യിക്കുന്നതല്ലായിരുന്നു. അഞ്ചാമതായി ഇരു

പത്തിനാലു വൃത്തത്തി�ല ഹാസ്യരസപ്ര�യാഗ�ത്തപ്പറ്റിയാണു് പ്രസ്താവി�ക്കണ്ടി

യിരിക്കുന്നതു്. എഴുത്തച്ഛ�ന്റ ഫലിതം അന്തർഗുഢവും ഗൌരവയുക്തവുമാ�ണന്നു

നാം കണ്ടുവ�ല്ലാ. ആ�ശലിക്കു് അല്പം�പാലും അടുപ്പമില്ലാത്തഫലിത�ധാരണി

യാണു് ഇരുപത്തിനാലു വൃത്തത്തിൽ കാണുന്നതു്.

“മാനുഷ�രത്തിന്നു നിറയാത്തനമുക്കു�ണ്ടാ

വാനര�രത്തിന്നുദരപൂരണം വരുന്നു?

രാമ�നയും ലക്ഷ്മണ�നയും �കാറിച്ചു തണ്ണീ-

�രാട്ടു കുടിച്ചാർത്തികളയുന്നുഹരിരാമ.”

‘വി�ല്ലവി�ടയിട്ടുകളഞ്ഞുവലിയ �പാണ്ണാ!

കല്ലി�ന�യടുത്തു�കാൾഹിഡിംബഹരിരാമ,’

‘ആന�ക്കാമ്പന്മാ�ര രാക്ഷസ�ര നിങ്ങ-

ളാ�മങ്കിൽ വന്നാലു�മ�ന്നാടി�പ്പാൾ.’

‘നിച്ചിരിയക്കയ്യർ �പാകുവിൻ മുമ്പിൽ.’

‘മീശ�ക്കാമ്പാ�ക്കക്കരിച്ചവ�നത്രയും

നാശ�പ്പടുത്തിനാൻ നാരായണാ.’

‘തുള്ളിമുലച്ചികൾ പിള്ളക�ള�ച്ചന്നു

തുള്ളിത്തുള്ളിപ്പാ�ഞ്ഞടുക്കു�ന്നരം.”

എന്നിങ്ങ�നകുഞ്ചൻനമ്പ്യാ�രാടടുക്കുന്നഫലിതങ്ങൾഎഴുത്തച്ഛ�ന്റ മുഖത്തുനിന്നു്

ഒരിക്കലും പുറ�പ്പടുന്നതല്ല. ഏവഞ്ചശൃംഗാരം, വീരം, ഹാസ്യംഈ മൂന്നു രസങ്ങളു

�ട പ്രപഞ്ചനത്തിലുംഈ രണ്ടുകവികളും ഏറ്റവും വിഭിന്നന്മാരായി വർത്തിക്കുന്നു.

ഇരുപത്തിനാലു വൃത്തത്തി�ന്റകർത്താവുപുനം നമ്പൂരിയാ�ണന്നുമറ്റു ചിലർ

പറയുന്നു. പുനത്തി�ന്റ ഹസ്തലാഘവം പ്രസ്തുത കൃതിയിൽ കണികാണ്മാനി�ല്ലന്നു

ള്ളതു �പാക�ട്ട. ത�ന്റ കൃതിയി�ല ആശയങ്ങൾത�ന്ന പകർത്തി �വണ�മാ ആ

ഉ�ല്ലഖസമ്പന്നനു് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു കാവ്യം നിർമ്മിക്കുവാൻ? ആ ജാജ്ജ്വല്യമാ

നമായ �ജ്യാതിർ�ഗ്ഗാളം ആകാശമാർഗ്ഗം വിട്ടു് ഒരു �കത്തിരിയു�ട രൂപത്തിൽ

ഭൂമിയിലിറങ്ങിഎന്നുസങ്കല്പിക്കുവാൻഎ�ന്നമനസ്സനുവദിക്കുന്നില്ല. എനിക്കു്ഈ
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വിഷയത്തിൽ അവസാനമായി ഉപന്യസിക്കുവാനുള്ളതു് ഇത്രമാത്രമാണു്. ഇരുപ

ത്തിനാലുവൃത്തത്തി�ന്റ പ്ര�ണതാവിനു കാവ്യനാടകവ്യുൽപത്തിയുണ്ടായിരുന്നു

�വങ്കിലും വ്യാകരണ ജ്ഞാനമുണ്ടായിരുന്നില്ല. �ജ്യാതിഷത്തിൽ കു�റ അറിവു

സമ്പാദിച്ചിരുന്നു. അ�ദ്ദഹത്തിനു പുനത്തി�ന്റ രാമായണ ചമ്പു അത്യന്തം പ്രി

യമായിരുന്നു. പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥം നിർമ്മിക്കു�മ്പാൾ കവനകലയിൽ പറയത്തക്ക

പരിചയം സിദ്ധിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. അതു�കാണ്ടു ‘ശുഷ്കം ക്വചിൽ പര്യുഷിതം

ക്വചിച്ച �കാഷ്ണം ക്വചിൽ’ എന്ന നിലയിൽ അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ കൃതി ഉച്ചാവചമായി

പരിണമിച്ചു. ചാക്യാർകൂത്തും മറ്റും �കട്ടു് ആ വഴിക്കു പല അറിവുകളും സമ്പാദിച്ചി

രുന്ന അ�ദ്ദഹം ഒരു നമ്പൂരിയായിരുന്നിരിയ്ക്കാനാണു് അധികം ന്യായമുള്ളതു്. തൽ

ക്കാല�ത്തക്കു് അ�ദ്ദഹ�ത്ത അജ്ഞാതനാമാവായിത്ത�ന്ന കരു�തണ്ടതാണു്.

ഗ്രന്ഥത്തിനുള്ള അന്യാദൃശമായ പ്രചാര�ത്തപ്പറ്റി മുൻപു പറഞ്ഞുവ�ല്ലാ. അതി

നു മുഖ്യകാരണം സങ്കീർത്തനപ്രസ്ഥാനത്തിൽ അതിനുള്ള അഗ്രിമസ്ഥാനമാണു്.

ഓ�രാ വൃത്തത്തി�ന്റയും ഒടുവിൽ ഒ�ന്നാ ഒന്നിലധിക�മാ പാട്ടു ശ്രീരാമസ്തുതിപര

മായി ഘടിപ്പിക്ക�പ്പട്ടിട്ടുള്ളതു് ഉചിതമായിരിക്കുന്നുണ്ടു്. അന്യകാവ്യങ്ങളിൽ നിന്നു

പകർത്തിയവയാണു് അവയി�ല സമുജ്ജ്വലങ്ങളായആശയങ്ങൾഎന്നുസ്ത്രീകൾ

ക്കും മറ്റും സാമാ�ന്യനഅറിയാൻ സൌകര്യമില്ല�ല്ലാ.

വിവിധ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലുള്ള വിശിഷ്ടാശയങ്ങൾ ‘ഏകത്ര സൌന്ദര്യദിദൃക്ഷു’ക്ക

ളായ പണ്ഡിതന്മാ�ര അല്പാല്പം സംതൃപ്തരാക്കിയുമിരിക്കണം. വള�ര താഴ്ചവീഴ്ചക

�ളാടുകൂടിയാ�ണങ്കിലും ശ്രീരാമ�ന്റ പാവനമായ ചരിതം അത്തരത്തിൽ പ്രധാ

നാംശങ്ങൾ ഒന്നും വിടാ�ത സം�ക്ഷപിച്ചു്,

“മാലാറുമാറരിയ രാമായണം കഥ�യ

ബാലാദി �പാലുമുര�ചയ്കിൽ ത്രി�ലാക�പരു-

മാളാമവൻ പര�നാ�ടകീഭവിപ്പതിനു-

മാളായ് വരുന്നുഹരി നാരായണായ നമഃ”

എന്നഫലശ്രുതി�യാടുകൂടി �കരളിക്കു സമർപ്പിച്ച കവി�യ ജനങ്ങൾ �പാതു�വ

ആദരിച്ചതു് ആശ്ചര്യകരമല്ല.

ചില നല്ല ഭാഗങ്ങൾ

നല്ല ശീലുകളു�ട ചില മാതൃകകളാണു് അടിയിൽ �ചർക്കുന്നതു്.

പാരി�ച്ചാരു മഴു�വടുത്തു �ഘാരവരസമരങ്ങളിൽ

പാരിലുള്ള മുടിക്ഷത്രിയവീരരു�ട കഴുത്തറുത്തു

�ചാര�വള്ള�പ്പരുമ്പുഴയിൽ നീരാടിയ മുനി�പ്പരുമാൾ

�ന�ര വന്നു വഴി തടുത്തു രാമ രഘുനാഥ ജയ. (മൂന്നാം വൃത്തം)

സീതയാ�യാരു കല്പവല്ലി പടർന്ന രാമസുരദ്രുമ-

ച്ഛായതന്നിൽ വസിച്ചു മാമുനിപക്ഷിമണ്ഡലമാദരാൽ

രാവണാർക്കമഹാതപത്തി�നാരാതപത്രമുദാരവാങ്-

മധുരീഫലമാസ്വദിച്ചു മദിച്ചു രാമ ഹ�ര ഹ�ര (ആറാം വൃത്തം)

നിരന്തരം പ�ദ പ�ദ തിരഞ്ഞുകാന�ന ചിരം

ചിരന്ത�നാ നിജപ്രിയാം പരിശ്രമാകുലക്രിയൻ

രണക്ഷിതാവസിക്ഷതം യുദൃച്ഛയാ ദദർശ തം
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500 അദ്ധ്യായം 30. തുഞ്ച�ത്തഴുത്തച്ഛൻ

ഗതപ്രഭം ജടായുഷം മുകുന്ദ രാമ പാഹി മാം (ഏഴാം വൃത്തം)

ഇതി വദതി പർവ�ത യാത്ര �ചാല്ലി ക്ഷണം

ദശവദന�ഘാരകാന്താരതീവ്രാനലൻ

സപദി സുരസാംഗനാമങ്ങു കണ്ടീടിനാൻ

വിപുലതനുതസ്കരീം നൌമി നാരായണം. (പതി�നാന്നാം വൃത്തം)

�പ�ട്ടന്നിളക്കുന്ന വാൾ�കാണ്ടു പാരം

�ഞട്ടി�ത്തറിക്കുന്നു വി�ണ്ണാർവരന്മാർ

ചട്ടറ്റ പച്ചത്തഴപ്രൌഢിത�ന്മൽ

മുട്ടുന്നു �മഘങ്ങൾശ്രീരാമ രാമ. (പതിനാറാം വൃത്തം)

വാസിഷ്ഠനി�യാ�ഗന തുടങ്ങീ ഹയ�മധം

�നദിഷ്ഠതുരംഗാലഭ�നനാതിഗഭീരം

സ്വാദിഷ്ഠതരാന്നാശനപാനം മുനിപാളീ-

വൃന്ദിഷ്ഠസുരൌഘം ഹരി നാരായണ ന�മ്മാ. (ഇരുപത്തിമൂന്നാം വൃത്തം)

ന�മാ എന്നുകവി എഴുതി, ന�മ്മാ എന്നു് അതു ഗാനസൌകര്യത്തിനു�വണ്ടി ഉച്ചരി

ക്ക�പ്പട്ടു. അതി�ന ഒന്നു പരിഷ്കരിച്ചു പശ്ചാൽകാലത്തു ജീവിച്ചിരുന്ന പണ്ഡിതമാ

നികൾ ‘നം�ബാ’ എന്നു രൂപാന്തര�പ്പടുത്തുകയും �ചയ്തു. ‘ന�മ്മാഃ’ എന്ന പാഠ�ഭ

ദമുള്ള ചില താളി�യാലഗ്രന്ഥങ്ങൾ  ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടു്.

�കരളനാടകം

�കരളനാടകംഎന്നുപറയുന്നഗ്രന്ഥംഒരുദൃശ്യകാവ്യമ�ല്ലന്നുംഅതു�കര�ളാൽപത്തി

യു�ട ഒരു നാമാന്തരമാ�ണന്നും വായനക്കാർ ധരിച്ചിരിക്കുമ�ല്ലാ. ‘�കരള നാട

ക�ത്ത ഉപ�ദശമായി സംഗ്രഹിച്ചു് ’ എന്ന വാചകം നിരർത്ഥകമാ�ണന്നു �താ

ന്നുന്നു. അപൂർവം ചില വാസ്തവശകലങ്ങൾ അനവധി അനൃതരാശികളിൽ മൂടി

എല്ലാംകൂടി കൂട്ടിക്കുഴച്ചു്ആർക്കുംഎവി�ടയും ഒ�രത്തുംപിടിയും കിട്ടുവാൻ നിവൃത്തി

യില്ലാത്ത നിലയിൽ രചിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഷാഗദ്യഗ്രന്ഥമാണു് അതു്. “ആനകണ്ടി

കൃഷ്ണരായർ മലയാളമടക്കുവാൻസന്നാഹ�ത്താടുകൂടി പടയ്ക്കു വന്നിരിക്കുന്നു”എന്നു

�ചരമാൻ �പരുമാൾ മാനിച്ച�നന്നും വിക്രമ�നന്നും �പരുള്ള രണ്ടു് ഏറാടിമാ

�രാടും ഉണ്ണിക്കുമാരനമ്പിയാ�രാടും പറയുന്ന ഒരു വാക്യം ആ ഗ്രന്ഥത്തിലുണ്ടു്.

�പരുമാക്കന്മാരു�ട കാലം കഴിഞ്ഞു് ഏക�ദശം 500 സംവത്സരങ്ങൾക്കു�മലാ

ണു് (ആനഗുണ്ഡി) വിജയനഗരസമ്രാട്ടായ കൃഷ്ണ�ദവമഹാരായർ ജീവിച്ചിരുന്നതു്.

അ�ദ്ദഹവും എഴുത്തച്ഛനും സമകാലികന്മാരായിരുന്നു. എഴുത്തച്ഛൻ പര�ദശങ്ങ

ളിൽ സഞ്ചരിച്ച�പ്പാൾ ആ മഹാനുഭാവ�ന്റ അപദാനങ്ങ�ളപ്പറ്റി അറിഞ്ഞിരുന്നു

എന്നും നമുക്കു ന്യായമായി ഊഹിക്കാവുന്നതാണു്. അങ്ങ�നയുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥകാ

രനു് ഇത്തരത്തിൽ ഭീമമായ ഒരു അബദ്ധം ഒരിക്കലും പറ്റുവാൻ ഇടയില്ല. അതി

നാൽ �കര�ളാൽപത്തി എഴുത്തച്ഛ�ന്റ കൃതിയ�ല്ലന്നുംഅതി�നഅ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ

നാമ�ധയവുമായി ആ�രാ ഘടിപ്പിച്ചതു �വദവ്യാസൻ ശ്രീമഹാഭാഗവതം രചിച്ചു

എന്നുപറയുന്നതു�പാ�ലഅതിനു�വശിഷ്ട്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ �വണ്ടി മാത്രമാ

�ണന്നും നാം ഓർമ്മി�ക്കണ്ടതാണു്. �കര�ളാൽപത്തി�യപ്പറ്റി വീണ്ടും അന്യത്ര

ഉപന്യസിക്കും.
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�കരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 2 501

ഇത്രയും പ്രസ്താവിച്ചതിൽ നിന്നു് (1) അധ്യാത്മരാമായണം, (2) ഉത്തരരാമാ

യണം, (3) ഭാരതം, (4) �ദവീമാഹാത്മ്യം എന്നീ നാലും എഴുത്തച്ഛ�ന്റ കൃതികളാ

�ണന്നുള്ളതു നിസ്സംശയമാ�ണന്നും, (5) ബ്രഹ്മാണ്ഡപുരാണം, (6) ശതമുഖരാമാ

യണം, (7) ശ്രീമൽഭാഗവതത്തിൽ കാളിയമർദ്ദനം വ�രയുള്ള ഭാഗം ഇവ�യയും

അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ വാങ്മയങ്ങളായി കരുതാ�മന്നും (8) ഹരിനാമകീർത്തനം, (9)

ചിന്താരത്നം, (10) �കവല്യനവനീതം, (11) രാമായണം ഇരുപത്തിനാലുവൃത്തം,

(12) �കരളനാടകം അഥവാ �കര�ളാൽപത്തി എന്നീ ഗ്രന്ഥങ്ങളു�ട കർത്തൃത്വം

അ�ദ്ദഹത്തിൽ ആ�രാപിക്കാവുന്നത�ല്ലന്നും സിദ്ധിക്കുന്നു. ഇന്നു നാം ഉപ�യാ

ഗിക്കുന്ന മലയാളലിപിയു�ട ഉപജ്ഞാതാവു് എഴുത്തച്ഛനാ�ണന്നു പറയുന്നതു്

പ്രമാദമാണു്. �കാല്ലം അഞ്ചാം ശതകം മുതൽക്കു ത�ന്ന തീയതിക്കുറിപ്പുക�ളാടു

കൂടിയ ഭാഷാഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇക്കാലത്തു നമ്മു�ട ദൃഷ്ടിയിൽ�പ്പട്ടുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

നാലാം ശതകത്തിലുള്ള ഭാഷാശിലാ�രഖകളും നമുക്കു് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അതിനും

മുൻപു്—പ�ക്ഷ �കാല്ലവർഷാരംഭത്തിൽത്ത�ന്ന—പ്രസ്തുത ലിപികൾ അങ്ങിങ്ങു്

ഈഷദ്വ്യത്യാസ�ത്താടുകൂടി പ്രചരിച്ചിരുന്നിരിക്കണ�മന്നുള്ളതു നിർവിവാദമാകു

ന്നു. �താല�ന്റ മണിപ്രവാള�ശ്ലാകങ്ങൾ മ�റ്റാരു ലിപിയിൽ ലിഖിതമാ�യന്നു

പറയുവാൻ മാർഗ്ഗമില്ല�ല്ലാ.

ഉപസംഹാരം

തുഞ്ച�ത്തഴുത്തച്ഛ�ന ഭാഷാസാഹിത്യത്തി�ന്റ പിതാ�വന്നും �കരളീയരു�ട ഗു

രു�വന്നും പറയുന്നതു് ഏറ്റവും അർത്ഥവത്താകുന്നു. അ�ദ്ദഹം �കരളി�യ പല

പ്രകാരത്തിൽ സമർത്ഥമായി, സഫലമായി, പരി�പാഷിപ്പിക്കുകയും പരിഷ്കരിക്കു

കയും �ചയ്തു. അധ്യാപനമായിരുന്നു അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ യൌവനത്തി�ല ജീവിക;

അനന്തരം അ�ദ്ദഹം തുരീയാശ്രമത്തിൽ പ്ര�വശിക്കുകയും, അനുരൂപന്മാരായ

ശിഷ്യന്മാരാൽ പരിവൃതനായി അവർക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും അധ്യാത്മജ്ഞാനം ഉപ

�ദശിച്ചു�കാണ്ടു് ആയു�ശ്ശഷം നയിക്കുകയും �ചയ്തു. കർമ്മകുശലതയിലും വിജ്ഞാ

നസമ്പാദനത്തിലും സദാചാരനിഷ്ഠയിലും ഈശ്വരഭക്തിയിലും ആ മഹാശയൻ

അദ്വിതീയനായിരുന്നു. സാത്ത്വികമായ ചര്യാവി�ശഷത്താൽ അ�ദ്ദഹം സകല

ജനങ്ങൾക്കും സമാരാധ്യനായിത്തീർന്നു. ഭാഷാകവിത�യ സമുദ്ധരിച്ചു് അതി�ന

സംസ്കൃതകവിതയ്ക്കു സമസ്കന്ധമായസ്ഥാനത്തിൽ ഉപ�വശിപ്പിക്കുവാൻ അ�ദ്ദഹം

യാവജ്ജീവം നിസ്തന്ദ്രമായി പ്രയത്നിച്ചു. പുനത്തി�ന�പ്പാ�ല സംസ്കൃതപ്രധാന

വും �ചറു�ശ്ശരി�യ�പ്പാ�ല ഭാഷാപ്രധാനവുമായല്ല അ�ദ്ദഹം ത�ന്റ കാവ്യങ്ങൾ

നിർമ്മിച്ചതു്; രണ്ടു ഭാഷകളി�ല പ്രസിദ്ധപദങ്ങൾക്കും ആ ഔചിത്യ�വദി സമ

പ്രാധാന്യം നല്കി, ഭാഷാപണ്ഡിതന്മാ�രയും സാമാന്യജനങ്ങ�ളയും ഒന്നു�പാ�ല

അവയി�ലയ്ക്കു്ആകർഷിച്ചു. പ്രചാരലുപ്തങ്ങളായപദങ്ങൾഅ�ദ്ദഹംപ്രാ�യണവർ

ജ്ജിച്ചു. ആകവി ചക്രവർത്തിയു�ട പദഘടനാപാടവം ഭാരതത്തിലാണു്അതി�ന്റ

അത്യുച്ചപദവിയിൽ എത്തുന്നതു് എന്നു മുൻപുത�ന്ന സൂചിപ്പിച്ചുവ�ല്ലാ. മഹാകവി

കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാ�ന്റ

“നമു�ക്കഴുത്തച്ഛ�നടുത്ത ഭാഷാ-

ക്രമക്കണ�ക്കശരണം; ജനങ്ങൾ

സമസ്തരും സമ്മതിയാ�തകണ്ടി-

സ്സമർത്ഥ�നാതി�ല്ലാരു വാക്കു�പാലും”
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502 അദ്ധ്യായം 30. തുഞ്ച�ത്തഴുത്തച്ഛൻ

എന്നുപറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു തികച്ചും പരമാർത്ഥമാണു്. അന്നു് എഴുത്തച്ഛൻപ്ര�യാഗിച്ച

പദങ്ങ�ള�ക്കാണ്ടു ത�ന്നയാണു് നാനൂറു സംവത്സരങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇന്നും

ഭാഷാകവികൾ �കകാര്യം �ചയ്യുന്നതു്. ‘കിളിപ്പാട്ടു് ’ എന്ന ഗാനഗന്ധിയായ

കാവ്യപ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റ ഉപജ്ഞാതാവു് അ�ദ്ദഹമായിരുന്നു. തദ്ദ്വാരാ അ�ദ്ദ

ഹം രാമപ്പണിക്കരും �ചറു�ശ്ശരിയും സംസ്കൃതവൃത്തങ്ങ�ള�ക്കാ�ണ്ടന്ന�പാ�ല

ഭാഷാവൃത്തങ്ങ�ള�ക്കാണ്ടും ശ്രുതിമധുരങ്ങളായ മഹാകാവ്യങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാ�മ

ന്നു്അതിൻമുൻപുത�ന്ന�തളിയിച്ചിരുന്നവസ്തുത�യവീണ്ടുംപ്രസ്പഷ്ടമാക്കി. ഇന്നും

ആപ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റആകർഷകശക്തിഅംഭഗുരമായി നില�കാള്ളുന്നു. അ�ദ്ദഹ

ത്തി�ന്റ കാലം വ�ര സംസ്കൃതവൃത്തങ്ങളിൽ വിരചിതങ്ങളായ ഭാഷാകൃതികളിൽ

സദാചാര�പ്രരണ മിക്കവാറും വിരളമായിരുന്നു. ‘സദ്യഃ പരനിർവൃതി’ അവയിൽനി

ന്നു വിഷയാസക്തന്മാർക്കു് ലഭിച്ചിരുന്നു എങ്കിലും ‘കാന്താസമ്മിതത�യാപ�ദശ’

പ്രാപ്തിക്കു് അവ അനുകൂലങ്ങളായിരുന്നില്ല. എഴുത്തച്ഛൻ ആ ആപാതമാത്രമധു

രമായ പദ്ധതിയിൽനിന്നു് �ശ്രാതാക്ക�ള വ്യാവർത്തിപ്പിച്ചു് അവർക്കും ഐഹിക

മായ അഭ്യുദയവും ആമുഷ്മികമായ നിഃ�ശ്രയസവും സിദ്ധിക്കത്തക്ക വിധത്തിലുള്ള

വാങ്മയങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു. അവ ഏതു നിലയിൽ നിന്നു �നാക്കിയാലും അത്യുത്തമ

ങ്ങളായകാവ്യരത്നങ്ങളാകുന്നു. �വശികതന്ത്രത്തിൽനിന്നു്അദ്ധ്യാത്മരാമായണ

ത്തി�ലക്കും ച�ന്ദ്രാത്സവത്തിൽ നിന്നു് ഭാരതത്തി�ലയ്ക്കുമുള്ളപ്രയാണം രാത്രിയിൽ

നിന്നു പകലി�ല�ക്കന്ന�പാ�ല �കരളീയർക്കു് ഉണർച്ചയും ഉയർച്ചയും നല്കി. ആ

സിദ്ധൻ രസഭാവങ്ങ�ള അലങ്കാരങ്ങൾക്കു കീ��ടുത്തിയില്ല; ശബ്ദ�ശ്ലഷം�കാണ്ടു

ജാലവിദ്യ കാണിച്ചില്ല; വ്യാകരണപ്ര�യാഗങ്ങൾ�കാണ്ടുസാധാരണന്മാ�രഅമ്പ

രപ്പിച്ചില്ല; നഗ്നമായ ശൃംഗാര�മാ വിവൃതമായ ഫലിത�മാ�കാണ്ടു ഭാവുകന്മാർക്കു്

ഉ�ദ്വഗവും ജനിപ്പിച്ചില്ല; കഥാകഥനത്തിൽ തനിക്കുണ്ടായിരുന്ന അന്യാദൃശമായ

പ്രാഗല്ഭ്യം മുഴുവൻ അ�ദ്ദഹം അനുവാചകന്മാ�ര അന്തശ് ശുദ്ധന്മാരും ആത്മ

ജ്ഞാനികളുമാക്കിത്തീർക്കുവാൻ വിനി�യാഗിച്ചു. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ ശാന്തവും

സർവമ�നാരഞ്ജകവുമായ ഒരു വിപ്ലവംഅ�ദ്ദഹംസാഹിത്യസാമ്രാജ്യത്തിൽ വരു

ത്തി. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ആചാര്യ�ന്റ അവതാരം�കാണ്ടു �കരളി സർവഥാ

ധന്യയായി; സാധാരണന്മാരായ �കരളീയർ സാഹിത്യസമ്പന്നരുമായി. ഏതാ

ദൃശങ്ങളായ ഫലസിദ്ധിക�ള ആസ്പദമാക്കിയാണു് ആ മഹാപുരുഷൻ ഭാഷാക

വികളു�ട മധ്യത്തിൽ പ്രഥമഗണനീയനായി പരി�ശാഭിക്കുന്നതു്. മലയാളത്തിൽ

ഒന്നാമ�ത്ത കാവ്യം കൃഷ്ണഗാഥയാ�ണങ്കിൽഅങ്ങ�നയിരുന്നു �കാള്ള�ട്ട. ഒന്നാ

മ�ത്ത കവി എഴുത്തച്ഛൻ ത�ന്നയാ�ണന്നു സഹൃദയന്മാർ ആരും സശിരഃകമ്പം

സമ്മതിക്കുക ത�ന്ന �ചയ്യും.
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(�കാല്ലം എട്ടാം ശതകം)

തുഞ്ച�ത്തഴുത്തച്ഛ�ന്റ ശിഷ്യപരമ്പര

തുഞ്ച�ത്തഴുത്തച്ഛ�നയും അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ശിഷ്യപരമ്പരയിൽ�പ്പട്ട ചില�രയും

�ചർത്തുതാ�ഴക്കാണുന്ന ഒരു പഴയ വന്ദന�ശ്ലാകമുണ്ടു്:

“വ�ന്ദഹം ഗുരുസമ്പ്രദായമനിശം തുഞ്ച�ത്തഴും ശ്രീഗുരും

വ�ന്ദശ്രീകരുണാകരഞ്ചപരമം ശ്രീസൂര്യനാരായണം

വ�ന്ദ �ദവഗുരും പരാപരഗുരും �ഗാപാലശ്രീമദ്ഗുരും

വ�ന്ദ നിത്യമനന്തപൂർണ്ണമമലം വ�ന്ദ സമസ്താൻ ഗുരൂൻ.”

ഈ �ശ്ലാകത്തിൽ നാമനിർദ്ദിഷ്ടന്മാരായ ഗുരുക്കന്മാർ കരുണാകര�നഴുത്തച്ഛനും

�ദവ (�തവു) �നഴുത്തച്ഛനും �ഗാപാല(�കാപ്പ) �നഴുത്തച്ഛനുമാണു്. പരാപരഗുരു

എന്ന ബിരുദ�ത്താടുകൂടി ഇവരു�ട കൂട്ടത്തിൽ മ�റ്റാ�രഴുത്തച്ഛൻകൂടി ഉണ്ടായിരു

ന്നതായും സങ്കല്പിക്കാം. ഇവരിൽ കരുണാകരനും സൂര്യനാരായണനും തുഞ്ച�ന്റ

�ന�ര ശിഷ്യന്മാരായിരുന്നു. �ദവഗുരുശിഷ്യ�നന്നും പ്രശിഷ്യ�നന്നും രണ്ടു പക്ഷ

മുണ്ടു്. ചിറ്റൂർ എഴുവത്തുവീട്ടിൽ വലിയ �കാപ്പസ്വാമി�യന്നും �ചറിയ �കാപ്പസ്വാമി

�യന്നും രണ്ടു�പരുണ്ടായിരുന്നു�വന്നും അവരിൽ വലിയ �കാപ്പസ്വാമി തുഞ്ച�ന്റ

സമവയസ്കനും ശിഷ്യനുമായിരുന്നു എന്നും �ചറിയ �കാപ്പസ്വാമി മരിച്ചതു 985-

ലാ�ണന്നും ചിലർ പറയുന്നു. ആ�കക്കൂടി മി. പുതുക്കുളങ്ങര രാമചന്ദ്ര�മ�നാ�ന്റ

ഗ�വഷണമല്ലാ�തഈഘട്ടത്തിൽഅധിക�മാന്നും ശരണീകരണീയമല്ലാത്തതും

ആ ഗ�വഷണം കല്യാണസുന്ദര�രഖ തുടങ്ങി ചില അയഥാർത്ഥപ്രമാണങ്ങളു

�ട സമ്മിശ്രണം നിമിത്തം പ്രാ�യണ അവിശ്വസനീയവുമാകുന്നു. അതു�കാണ്ടു്

പ്രസ്തുത വിഷയ�ത്ത ഏറ്റവും ഭയചകിതനായാണു് ഞാൻ സ്പർശിക്കുവാൻ ആരം

ഭിക്കുന്നതു്.

വലിയ �കാപ്പ (�ഗാപാല) സ്വാമികൾ

എഴുത്തച്ഛനു് ആദ്യകാലത്തുചിറ്റൂരിൽആതി�ഥയനായിരുന്ന വലിയ �കാപ്പസ്വാമി

‘മന്നവൻകവി’ എന്ന �പരിൽ ഉത്തരരാമായണ�ത്ത ആസ്പദമാക്കി ഒരു ഗാനം
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രചിച്ചു�വന്നും ആ കൃതി�യ എഴുത്തച്ഛൻ പ്രശംസിച്ചു�വന്നും അതു�കാണ്ടാണു്

അ�ദ്ദഹം ഉത്തരരാമായണം കിളിപ്പാട്ടു നിർമ്മിച്ച�തന്നും മി. �മ�നാൻ പറയു

ന്നു�ണ്ടങ്കിലും അ�തല്ലാം വിശ്വസിക്കുവാൻ അനപലപനീയങ്ങളായ അന്യലക്ഷ്യ

ങ്ങൾ ആവശ്യകമായിരിക്കുന്നു. മന്നവൻകവിയിൽനിന്നു ചില വരികൾ താ�ഴ

�ചർക്കുന്നു:

“മന്നവനും�മഥിലി�യ �വടിഞ്ഞ�ശഷം

മാതാക്കൾ താനുമായിട്ടിരുന്ന കാലം

ജാനകിയുമൃഷിത�ന്റയാശ്രമത്തിൽ

ജന്മമതായിരിക്കുന്നാൾ ഭക്തി�യാ�ട

മന്നവ�ന �വറിട്ടു ജാനകിയും

മഹർഷിക്കു പൂപ്പറിച്ചങ്ങിരുന്ന കാലം

അന്നരസം പകർന്നുത�ല്ലാ സീതയ്ക്ക�പ്പാ-

ളവൾക്കു ഗർഭം തികഞ്ഞുപത്തു മാസമായി.”

. . . . . . . . .
“മന്നവ�ന! �പരുവഴിയിലക�പ്പ�ട്ടൻഞാൻ

മണിയറയിൽ നി�ന്നാടു �വറിട്ട�യ്യാ!

ജനകരാജപുരത്തിങ്കൽ വളർ�ന്നന�ല്ലാ,

ജനനി�യയുമറിയുന്നി�ല്ലാരുനാളും �കൾ;

നിന�വനിക്കു നി�ന്ന�യാഴിഞ്ഞാരുമി�ല്ല,

നിർമ്മല�ന മ�റ്റാന്നറിയുന്നി�ല്ല;

എനിക്കു വരും �വദനകൾ �പാറുക്കുന്നി�ല്ല;

എൻ പര�ന�യന്നു �നാന്തു വിളിക്കുന്നാ�ള.”

ഈകവിതാരീതിക്കുസാമാന്യം പഴക്കമി�ല്ലന്നില്ല.

കരുണാകര�നഴുത്തച്ഛൻ

കരുണാകരൻ ജാതിയിൽ നായരായിരുന്നു. അ�ദ്ദഹം തുഞ്ച�ന്റ പ്രഥമശിഷ്യനാ

യിരുന്നു�വന്നും അ�ദ്ദഹം എഴുത്തച്ഛ�ന തുടർന്നു തുഞ്ചൻ പറമ്പിൽ പാഠശാല

നടത്തി�യന്നും ഒടുവിൽ �നടുവിരിപ്പുസ്വരൂപത്തിൽ (സാമൂതിരി�ക്കാവിലകം) ഇള

യതമ്പുരാ�ന്റ ഗുരുനാഥനായി വള്ളുവനാട്ടുള്ളആ തമ്പുരാ�ന്റ �കാവിലകത്തു താ

മസിച്ചുഎന്നും ചിലർ പറയുന്നു. ഇതി�നല്ലാംഐതിഹ്യ�മആസ്പദമായുള്ളു.ഏതാ

യാലും അ�ദ്ദഹം തുഞ്ച�നാടുകൂടി ചിറ്റൂരിൽ ദീർഘകാലം താമസിച്ചതായി �താന്നു

ന്നില്ല. അവി�ട ആചാര്യ�ന്റ അനന്തരഗാമിയായിത്തീർന്നതുസൂര്യനാരായണ�ന

ഴുത്തച്ഛനായിരുന്നു. ബ്രഹ്മാണ്ഡപുരാണം കിളിപ്പാട്ടും �വതാളചരിതം കിളിപ്പാട്ടും

കരുണാകര�നഴുത്തച്ഛ�ന്റ കൃതികളാ�ണന്നു സർവ്വാധികാര്യക്കാർ �ഗാവിന്ദപ്പി

ള്ള പറയുന്നു�ണ്ടങ്കിലും �വതാളചരിത്രം ക�ല്ലക്കുളങ്ങര രാഘവപ്പിഷാരടിയു�ട

കൃതിയാ�ണന്നു് അതിൽപ്പിന്നീടു നിസ്സംശയമായി �തളിഞ്ഞിട്ടുള്ളതും ബ്രഹ്മാണ്ഡ

പുരാണം തുഞ്ച�ന്റ കൃതിയായി പരിഗണിക്കണ�മന്നുഞാൻ മുൻപുത�ന്ന പ്രസ്താ

വിച്ചിട്ടുള്ളതുമാകുന്നു. രാമചന്ദ്ര�മ�നാൻ ശിവരാത്രിമാഹാത്മ്യം എ�ന്നാരു കിളി

പ്പാട്ട് അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ�തന്നുള്ള പ്രസ്താവന�യാടുകൂടി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ആ

ഗ്രന്ഥത്തിൽ “രാമാനന്ദാഗ്രഹാരവർത്തിയായ് മഹാശാസ്ത്രധാമാവായ്” എന്നുതുട

ങ്ങി ഒരു ഭാഗമുള്ളതുഞാൻ മുമ്പു് ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട�ല്ലാ.ആ ഭാഗം പ്രക്ഷിപ്തംഎന്നാണു്
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എനിയ്ക്കു �താന്നുന്നതു്; എ�ന്തന്നാൽ അതി�ലയും തുഞ്ച�ന്റ കൃതികളി�ലയും ഭാ

ഷയ്ക്കുതമ്മിൽ പഴക്കംസംബന്ധിച്ചു ഗണനീയമായ വ്യത്യാസം കാണുന്നു. തല്ക്കാലം

അവിജ്ഞാതകർത്തൃകമാണു് ആ കിളിപ്പാട്ടു് എന്നുസങ്കല്പിക്കുകയാണു് നല്ലതു്.

ശിവരാത്രിമാഹാത്മ്യംസരസമായ ഒരുകൃതിയാണു്. ഗ്രന്ഥകാരൻഗണപതി,

സരസ്വതി, ശ്രീകൃഷ്ണൻ, ‘കുണ്ഡപുരനാഥ’നായ തൃക്കണ്ടിയൂർ ശിവൻ എന്നീ �ദവത

ക�ള വന്ദിക്കുകയും, ത�ന്റ ഗ്രന്ഥം ‘പൂന്തുറ�യന്ന മ�ന്നാർമന്നവൻപിണങ്ങു�വാർ

ക്കന്തകൻ കൃപാലയനാജ്ഞയാ വിരചിതം എന്നു പറയുകയും �ചയ്യുന്നു. കവിത

രണ്ടു ഭാഗമായി വിഭജിക്ക�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു. പാദവിഭാഗമുള്ള കിളിപ്പാട്ടുകളിൽ നാലു

ഖണ്ഡങ്ങൾ സാധാരണയായി കാണാറുണ്ടു്. പ്രസ്തുതഗ്രന്ഥത്തിൽ അതിൽനിന്നു

വ്യത്യസ്തമായ ഒരു രീതി എങ്ങ�ന വന്നു�ചർന്നു�വന്നു �വളിവാകുന്നില്ല.ആദ്യന്തം

പ്ര�യാഗിച്ചിരിക്കുന്ന വൃത്തം �കക ത�ന്നയാണു്.ഒരു ഭാഗം ഉദ്ധരിച്ചു കവിതയു�ട

സ്വരൂപം പ്രദർശിപ്പിക്കാ�മന്നു് ഉ�ദ്ദശിക്കുന്നു:

“പ്രാണത്രാണാർത്ഥമഥഹൂണ�ദശത്തിൽ വാഴും

�ക്ഷാണീ�ദവനും തത്ര കാണായീ ശുഭ�ദശം.

സുഖദാനം �ചയ്തീടും മന്ദമാരുത�നാടും

ശുക�കാകില�കകീമധുപനാദ�ത്താടും

അഖിലജനാനന്ദപ്രദമാമുദ്യാനവും

മകരന്ദവും തൂകി മണമാർന്നനുദിനം

ചമ്പകസൽകുസുമ�ശാഭിതപദങ്ങളും

. . . . . . . . .
സകലമൃഗകുലവിഹഗലീലകളും

നിഖില�ശാകം കളഞ്ഞവിടം കണ്ടുകണ്ട-

ങ്ങക�മ സ�ന്താഷം പൂണ്ടടുത്തു �ചല്ലു�ന്നരം

കുമുദകുവലയകമലകല്ഹാരവും

വിമലസലിലവും നിറഞ്ഞതടാകവും

. . . . . . . . .
അത്ഭുതം കണ്ട�നരമുൾപ്പൂവിലുണ്ടാകയാ-

ലി�പ്പാ�ഴ കുളിക്കണ�മന്നവ�നാരു�മ്പട്ടാൻ.

അ�പ്പാഴുതവി�ടയ്ക്കു വന്നിതു കുളിപ്പാനായ്

വിഭ്രമം കലർ�ന്നാരു ചണ്ഡാലത്തരുണിയും.

സുഭ്രുവാമവൾ തത്ര വിപ്ര�നക്കണ്ട�നര-

മഭ്ര�ത്തക്കണ്ടബ�കാട�പ്പടത�ന്ന�പ്പാ�ല

ഉൽഫുല്ലപുഷ്പം കണ്ടഷൾപ്പദ�പ്പട�പാ�ല

അഭ്രവാഹനതനയഭ്രാതാവി�നക്കണ്ട

കർബുരത്തരുണിയാം ഹിഡിംബിത�ന്ന�പ്പാ�ല

അഭ്രശ്യാമളരൂപനായ രാമ�നക്കണ്ട

ദർപ്പകാതുരയായ ശൂർപ്പണഖ�യ�പ്പാ�ല

അത്ഭുതം കലർന്നതിനറ്റമി�ല്ലന്നു �ചാല്ലാം.

ഉൽഫുല്ലാക്ഷിയുമാന�ന്ദന ത�ന്നത്താൻ മറ-

ന്നല്പ�നരം നിന്നിതു സാലഭഞ്ജിക�പാ�ല.”
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സൂര്യനാരായണ�നഴുത്തച്ഛൻ

സൂര്യനാരായണൻഅഥവാ സൂരി എഴുത്തച്ഛൻ തരകസമുദായത്തിൽ�പ്പട്ട ഒരാളാ

യിരുന്നുഎന്നുമുൻപുപ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട�ല്ലാ. തരകന്മാർ മക്കത്തായികളാണു്.അ�ദ്ദ

ഹത്തി�ന്റതറവാടായ �ചാഴിയത്തുകുടുംബം ഇന്നുമുണ്ടു്. അതു മംഗലംകുന്നു്എന്ന

സ്ഥലത്താണു്. സൂര്യനാരായണൻ ഒരു �യാഗിയും കർമ്മകുശലനും വള�രക്കാലം

ചിറ്റൂർ ഗുരുമഠത്തിൽ താമസിച്ചു ശിഷ്യന്മാർക്കു ജ്ഞാ�നാപ�ദശം�ചയ്ത ഗുരുനാ

ഥനുമായിരുന്നു എന്നുള്ളതി�നപ്പറ്റി പക്ഷാന്തരമുണ്ടാകുവാൻ തരമില്ല. എന്നാൽ

അ�ദ്ദഹ�ത്ത കവി�യന്നു പറയാ�മാ എന്നു സംശയമുണ്ടു്. സ്കാന്ദപുരാണം കി

ളിപ്പാട്ടു് അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ കൃതിയാ�ണന്നു ചിലർ അനുമാനിച്ചുവരുന്നതു പ്രമാദ

മാ�ണന്നു് ഇ�പ്പാൾ �തളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതു പാലക്കാട്ടു രാജവംശത്തി�ല

ഒരംഗമായിരുന്ന �ഗാദവർമ്മരാജാവി�ന്റ നിബന്ധമാണു്. ഒരു പഴയതാളി�യാ

ലദ്രന്ഥത്തി�ന്റഅവസാനത്തിൽ

“�ഗാദവർമ്മാ യ�ശാരാശിരശ്വാരികുലഭൂഷണം

ഗുഹസ്യ ചരിതം ധീമാനക�രാന്മഞ്ജൂഭാഷയാ”

എ�ന്നാരു �ശ്ലാകം കാണുന്നുണ്ടു്, ‘അശ്വാരി’ എന്നപദത്തിനു വാഹദ്വിഷത്തു്അഥ

വാ എരുമ എന്നർത്ഥം. (എരുമയൂർ) ഏമൂർ ഭഗവതി പാലക്കാട്ടു രാജാക്കന്മാരു�ട

പര�ദവതയാണു്. അതി�ന ആസ്പദമാക്കിയാകുന്നു �ഗാദവർമ്മരാജാവു ത�ന്നപ്പ

റ്റി അശ്വാരികുലഭൂഷണം എന്നു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു്.അ�ദ്ദഹവും എഴുത്തച്ഛ�ന്റ ശിഷ്യ

പരമ്പരയിൽ�പ്പട്ട ഒരു കവിയാ�ണന്നു പറയുന്നു. കാല�മ�തന്നറിവില്ല. ഒൻപ

താം ശതകമായിരിക്കുവാനിടയുണ്ടു്. അങ്ങ�ന സൂരി എഴുത്തച്ഛനും സ്കാന്ദപുരാണ

വും തമ്മിലുള്ളബന്ധം �വരറ്റു�പാകുന്നു. തത്ത്വജ്ഞാനാമൃതം എന്ന �പരിൽ ഫല

ശ്രുതി�യാടുകൂടി ശാർദ്ദൂലവിക്രീഡിതവൃത്തത്തിൽ വിരചിതങ്ങളായ പതി�നട്ടു പദ്യ

ങ്ങൾ സമസ്ത�കരളസാഹിത്യപരിഷ�ത്ത്രമാസികത്തിൽ രാമചന്ദ്ര�മ�നാൻ പ്ര

സിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അവയു�ട കർത്തൃത്വം അ�ദ്ദഹം സൂര്യനാരായണ�നഴുത്തച്ഛ

ന്നായി ഏല്പിക്കുന്നു�വങ്കിലും അതിനു യുക്തി കാണുന്നില്ല. പ്രസ്തുത പദ്യങ്ങൾ തു

�ലാം വിരസങ്ങളാകുന്നു. ര�ണ്ടണ്ണം താ�ഴ�ച്ചർക്കാം:

“ചിത്തായ് നിന്നുവിളങ്ങി �ലാകമഖിലം കാലത്രയാബാധ്യമായ്

സത്തായ് ഷൾഗുണസാക്ഷിയായനുദിനം സർവസ്യ ചാധാരമായ്

ചിത്താം�ഭാരുഹമായതിന്നു രവിയായാനന്ദമായ് �ബാധമായ്

നിത്യം �മവുമനന്തമൂർത്തിമമലം ശ്രീമൽഗുരും ഭാവ�യ.

അസ്തീ�യന്നു ഭവിച്ച കാലമുദ�ര �പ�ട്ടാരു ദുഃഖങ്ങ�ളാ

എത്താ �ചാല് വതിനിന്നുസന്തതമഹം ചിന്തിപ്പി�നല്ലാവരും

പത്താംമാസമതായ കാല�മാരുനാൾ കർ�മ്മണസംജായ�ത

ചി�ത്തസംഭവദുഃഖ�മാർത്തുസതതം കാമാരിപാദം ഭ�ജ.”

കർ�മ്മണ തുടങ്ങിയ സ് ഖലിതങ്ങളു�ട കഥയിരിക്ക�ട്ട, ‘സ്മരിക്കുന്നു’ എന്നതിനു

‘സ്മര്യ�ത’ എന്നും പ്രാപിക്കുന്നു എന്നതിനു് ‘പ്രാപ്യ�ത’ എന്നും മറ്റും പ്ര�യാഗിക്കു

ന്ന കവിക്കു സംസ്കൃതത്തിൽ കർത്തരി-കർമ്മണിപ്ര�യാഗങ്ങളു�ട �ഭദം�പാലും

അറിവി�ല്ലന്നു വിശദമാകുന്നു. ഭാഗ്യവശാൽ സൂരി എഴുത്തച്ഛ�ന്റ കൃതിയല്ല തത്ത്വ

ജ്ഞാനാമൃതം എന്നതിനു് അതിൽത്ത�ന്ന ലക്ഷ്യമുണ്ടു്.
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“ഏവം ശ്രുത്യനുഭൂതിയുക്തിയിവയാലാത്മാഹമിത്യാദരാൽ

ഭാവം �ബാധിതനായ മൽഗുരുവരം കാരുണ്യവാരാന്നിധിം

�ദവം പൂർണ്ണമനന്തചിൽഘനമജം �ഗാപാലകാഖ്യം ശിവം

�സവ്യാനാമഭികാമദം സുഖമയം �ബാധസ്വരൂപം ഭ�ജ”

എന്ന പദ്യത്തിൽനിന്നു കവിയു�ട ഗുരുവി�ന്റ �പർ �ഗാപാലൻ എന്നായിരുന്നു

എന്നും സങ്കല്പിക്കാം. ആ�കക്കൂടി �നാക്കു�മ്പാൾ സൂര്യനാരായണ�നഴുത്തച്ഛ�ന്റ

യാ�താരു കൃതിയും നമുക്കു് ഇതുവ�ര ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നുത�ന്ന പറ�യണ്ടിയിരി

ക്കുന്നു. ഭാഗവതത്തിൽ കാളിയമർദ്ദനത്തിനു�മലുള്ള ഭാഗം എഴുതി�ച്ചർത്തതു്

അ�ദ്ദഹമാ�ണന്നുപറവാൻആസ്പദ�മാന്നുമില്ല�ല്ലാ.

�ദവഗുരു

�ദവൻ (�തവു) എഴുത്തച്ഛനും ജാതിയിൽ തരകനായിരുന്നു. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ വക

യായി �വദാന്തസാര�മന്നും വിജ്ഞാനരത്ന�മന്നും രണ്ടു കിളിപ്പാട്ടുകളു�ണ്ടന്നു രാ

മചന്ദ്ര�മ�നാൻ പറയുന്നു. വിജ്ഞാനരത്നം അച്ചടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. സംസ്കൃതവൃത്തനി

ബദ്ധമായ അതിൽ “സ്വാമിൻ! �യാഗീന്ദ്ര! ഭൂമൻ! ഗുരുവര! ഭഗവൽഭക്ത! കാരു

ണ്യസി�ന്ധാ! ശ്രീമൽശ്രീസൂര്യനാരായണപരപരമാനന്ദസാന്ദ്രസ്വരൂപ!” എന്നു

കവിസൂരിഎഴുത്തച്ഛ�നഅഭിസം�ബാധനം �ചയ്തിരിക്കുന്നതായി കാണുന്നു. കവി

തയ്ക്കു വലിയആസ്വാദ്യതയി�ല്ലങ്കിലും പല �വദാന്തരഹസ്യങ്ങൾഅതിൽഅടങ്ങീ

ട്ടുണ്ടു്. ആ�കയുള്ള ഇരുപ�ത്താന്നു �ശ്ലാകങ്ങളിൽ മൂ�ന്നണ്ണം അടിയിൽ�ച്ചർക്കു

ന്നു:

“ഓ�രാ�രാ ജന്മജന്മാന്തരമതിലുളവായുള്ളപുണ്യാതി�രകാൽ

സാരം മാനുഷ്യജന്മം സകലസുഖകരം പ്രാപ്തമായ് വന്നുതി�പ്പാൾ

�ന�രാടാരാഞ്ഞ�താർത്താൽ ജനിമൃതിഭയസംസാരദുഷ് പൂരമാമി-

പ്പാരാവാരം കടപ്പാൻ തരണി ഗുരു കടത്തീടുവാൻ കർണ്ണധാരൻ?”

“മിഥ്യാഭൂതം പ്രപഞ്ചം ജഡമുടനനൃതം ദുഃഖഭാവം നിനച്ചാൽ

നിത്യം ബ്ര�ഹ്മവസത്യം നിഖിലസുഖമയം സച്ചിദാനന്ദസാന്ദ്രം

ശ്രുത്യന്താർത്ഥപ്രമൃഗ്യം സുലഭമസുലഭം ബാലിശാനാം പ�രാക്ഷം

പ്രത്യക്ഷം സർവഗത്വാൽ പ്രതിവിമലമലം ഭാതി�വദസ്വരൂപം.”

“അക്കാണായ ഗുഹാതലത്തി�ലാരുസന്യാസീ മഹാമന്ത്രവും

നീക്കത്തൂക്കുവരാ�ത �നാക്കിയിരുപ�ത്താരായിരം പി�ന്നയും

ആക്ക�ത്താടറുനൂറുമിങ്ങ�ന ജപിച്ചീടുന്ന മന്ത്രാർത്ഥമ-

�ങ്ങാർക്കു�ന്നാർ�ക്കാരു മന്ത്രതന്ത്രമപരം ചിന്തിപ്പ�തന്തിന്ന�ഹാ!”

എ�ന്നാരു �ശ്ലാകം ആ കൂട്ടത്തിലുണ്ടു്. അതു് എഴുത്തച്ഛ�ന പരാമർശിക്കുന്നതാ

�ണന്നു ചിലർ പറയുന്നു. അതിനു �തളി�വാന്നുമില്ല. “സുജ്ഞാനപ്രദമാകയാലി

തിനു �പർ വിജ്ഞാനരത്നം മുദാ” എന്നുകവി പറയുന്നു.

�വദാന്തസാരം കിളിപ്പാട്ടു് എ�ന്നാരു ഗ്രന്ഥംകൂടി �ദവഗുരുനിർമ്മിതമായി

ഉ�ണ്ടന്നു് ഉപന്യസിച്ചു�കാണ്ടു് അതിൽ നിന്നു താ�ഴക്കാണുന്ന വരികൾ രാമചന്ദ്ര

�മ�നാൻ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

“�ശാകനാശിനിത�ന്റ വട�ക്കത്തീരം നല്ല

�യാഗികൾക്കാവസിപ്പാ�നത്ര�യാ ശാന്തം �യാഗ്യം
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ചിൽപുരിനാഥ ത�ന്റ ദിവ്യ�ത�ജാ�വഭവാ-

ലത്ഭുതമാകു�മശ്വര്യങ്ങൾക്കാവാസസ്ഥാനം.

തത്രശ്രീരാമാനന്ദാഭിഖ്യമാമഗ്രഹാരം

വർത്തിപ്പൂ വി�ശ്വാത്തരം പരിപാവനം സാരം.

ആത്മാരാമനായ് രാമനാമാവാമസ്മൽഗുരു-

വാത്മ�ബാധം ദർശി�പ്പാർ�ക്കകുവാൻകരുണയാ

തത്രസ്ഥസ്വസ്ഥാപിതപർണ്ണശാലാന്തരത്തിൽ

നിത്യതൃപ്തനായ് സമാധിസ്ഥനായ് മരുവുന്നു.

തൻതിരുവടിത�ന്റ �ചവടിത്തളിർ രണ്ടു-

മന്തരംഗത്തി�ലാർത്തുകുമ്പിട്ടുകൂപ്പിടു�ന്നൻ.

തൽപാദദാസന്മാരാമാചാര്യദ്വയ�ത്തയു-

മല്പജ്ഞനിവൻ ഭക്ത്യാ �കവണങ്ങിയ�ശഷം

ആദിശ്രീഗുരുവരുളി�ചയ്ത ദിവ്യങ്ങളാം

�വദാന്തസാരങ്ങ�ളസ്സം�ക്ഷപി�ച്ചാതീടു�ന്നൻ.”

ഈകൃതികളു�ട പ്ര�ണതൃത്വത്തി�ന്റ സത്യാവസ്ഥ�യപ്പറ്റി തൽകാലം ഒന്നും പറ

വാൻ നിവൃത്തിയില്ല.

പരാപരഗുരു

പരാപരഗുരുവി�ന്റ കൃതിയാ�ണന്നുള്ള പ്രസ്താവന�യാടുകൂടി ‘ആത്മ�ബാധം’

എന്ന �പരിൽ കിളിപ്പാട്ടുരീതിയിലുള്ള ഒരു ഭാഷാഗാനം രാമചന്ദ്ര�മ�നാൻ പരി

ഷ�ത്ത്രമാസികം പതി�നാന്നാം പുസ്തകത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അതു ശങ്ക

രാചാര്യരു�ട ആത്മ�ബാധ�മന്ന �വദാന്തഗ്രന്ഥത്തി�ന്റ ഭാഷാനുവാദമാണു്. ആ

കൃതി�യ പരാപരഗുരുവിൽ ആ�രാപിക്കുന്നതിനു യാ�താരു �തളിവും അ�ദ്ദഹം

കാണിച്ചിട്ടില്ല. അതിൽനിന്നു മാതൃകയായി ചിലവരികൾ ഉദ്ധരിക്കാം:

“ഭുവനപ്രസിദ്ധമാമാത്മ�ബാധഗ്രന്ഥ�ത്ത

നവ�കരളഭാഷാഗാനമാക്കുവാനായി

ശിവ�ന, ഭവ�ന, ശങ്കര�ന, ഹര�ന, നീ-

യിവ�നക്കടാക്ഷിപ്പാൻ തൃക്കഴൽ കൂപ്പീടു�ന്നൻ.

വൻതപം �ചയ്തു�കാണ്ടു താപ�മാക്ക�വ നീക്കി-

ശ്ശാന്തരാ�യറ്റം രാഗ�ദ്വഷാദിരഹിതരായ്

സന്തതം �മാക്ഷകാമന്മാരാ�യാർക്കുള്ളതാണീ-

സ്സന്തതാനന്ദ�മകുമാത്മ�ബാധമാം ഗ്രന്ഥം.

അന്യസാധനങ്ങ�ളക്കാളും �മാക്ഷാർത്ഥികൾക്കു

ധന്യസാധനം �ബാധ�മന്ന�താന്ന�ത്രനൂനം.

വീതി�ഹാത്ര�നന്നി�യ പചിക്കാവത�ല്ലാന്നും

സാധിക്കയില്ലജ്ഞാനംകൂടാ�ത �മാക്ഷമാർക്കും.

കർമ്മകാണ്ഡ�പ്രാക്തങ്ങളായ് വിവിധങ്ങളായ
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കർമ്മങ്ങൾ വി�രാധിച്ചിട്ടുള്ളവയ�ല്ലന്നാലും

അവിദ്യാനിവർത്തനം കർമ്മകാ�ണ്ഡാക്തക്രിയാ-

പ്രവൃത്ത�ന്നാരിക്കലുമുണ്ടാകയില്ലാ ദൃഢം.”

�ഗാപാല�നഴുത്തച്ഛൻ

�ഗാപാല�നഴുത്തച്ഛ�നയാണു് വലിയ �കാപ്പസ്വാമിക�ളന്നു പറയുന്നതു് എന്നും

അ�ദ്ദഹംതുഞ്ച�ത്തഴുത്തച്ഛ�നക്കാൾവ�യാധികനായിരുന്നുഎന്നുംഅ�ദ്ദഹത്തി

നു മുൻപുത�ന്ന അന്തരിച്ചു എന്നും ചിലർ അഭിപ്രായ�പ്പടുന്നു. അതു ശരിയാ�ണ

ങ്കിൽ സൂര്യനാരായണ�നഴുത്തച്ഛ�ന്റ മരണാനന്തരം അ�ദ്ദഹം ഗുരുമഠത്തി�ന്റ

ആധിപത്യം സ്വീകരിച്ചു എന്നുള്ള ഐതിഹ്യത്തിനു് ഉപപത്തിയില്ലാ�തവരുന്നു.

പരമാർത്ഥംആർക്കും അറിവില്ല. �ചറിയ �കാപ്പസ്വാമികളു�ട വകയായ ചില ഗ്ര

ന്ഥങ്ങളിൽ രാമാനന്ദൻ, കരുണാകരൻ, സൂര്യനാരായണൻ, �ദവൻ എന്നീ നാലു

ഗുരുക്കന്മാ�രപ്പറ്റി�യ വന്ദിച്ചുകാണുന്നുള്ളുവ�ത്ര. ആ �കാപ്പസ്വാമി അന്തരിച്ചതു്

985-ലുമാണു്. അങ്ങ�നയാ�ണങ്കിൽ �ചറിയ �കാപ്പസ്വാമിത�ന്നയായിരിക്കു�മാ

�ഗാപാല�നഴുത്തച്ഛൻ? അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ കാലാനന്തരമായിരിക്കു�മാ ‘വ�ന്ദഹം

ഗുരുസമ്പ്രദായം’ എന്ന �ശ്ലാകത്തി�ന്റ ആവിർഭാവം? ആ �ശ്ലാകം എഴുവത്തു

രാമച്ചപ്പണ്ടാരം എ�ന്നാരാളു�ട കൃതിയാ�ണന്നും �ചറിയ �കാപ്പസ്വാമിയു�ട ശി

ഷ്യനായഅ�ദ്ദഹം 1007-ആണ്ടാണു് മരിച്ച�തന്നും രാമചന്ദ്ര�മ�നാൻപറയുന്നു. ആ

പ്രസ്താവന ശരിയാ�ണങ്കിൽ വലിയ �കാപ്പസ്വാമി�യ ‘വ�ന്ദഹം’ എന്ന �ശ്ലാക

ത്തിൽസ്മരിച്ചിട്ടി�ല്ലന്നും �ചറിയ �കാപ്പസ്വാമി�യയാണു് ‘�ഗാപാലശ്രീമൽഗുരും’

എന്ന പദം�കാണ്ടു രാമച്ചപ്പണ്ടാരം നിർ�ദ്ദശിച്ചിരിക്കുന്ന�തന്നും നിർണ്ണയിക്കാം.

അ�പ്പാൾ �ഗാപാല�നഴുത്തച്ഛ�ന്റ കാലം ക്രി. പി. പത്താം ശതകത്തിലാ�ണന്നു

സിദ്ധിക്കുന്നു. എന്നാൽ �ചറിയ �കാപ്പസ്വാമി എന്നു പറയുന്നതു പതി�നാന്നാം

ശതകത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഭീമത്തു �കാപ്പു�മ�നാ�നയാ�ണന്നും പത്താം ശതക

ത്തിൽ �കാപ്പസ്വാമി എന്ന �പരിൽ ഒരാൾ എഴുവത്തുവീട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നി�ല്ല

ന്നും പറയുന്നവരുണ്ടു്. ഭീമത്തു �കാപ്പു�മ�നാൻ 1040-ൽ ഗുരുമഠം നവീകരിക്കുകയും

1085-ൽ മരിക്കുകയും �ചയ്തു. അ�ദ്ദഹവും എഴുവത്തുകുടുംബത്തിൽ�പ്പട്ട ആൾത

�ന്ന. അതിനു മുൻപു ‘�ഗാപാലശ്രീമൽഗുരു’ എന്ന പദത്താൽ നിർദ്ദിഷ്ടനായ

ഒരു �കാപ്പസ്വാമി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നും അതു് എഴുത്തച്ഛ�ന്റ സമകാലികനായ

വലിയ �കാപ്പസ്വാമിയ�ല്ലന്നും സിദ്ധമാണു്. അതു�കാണ്ടു പത്താം ശതകത്തിൽ

�കാപ്പസ്വാമി�യന്ന �പരിൽ മ�റ്റാരാൾ ജീവിച്ചിരിക്കണ�മന്നു വന്നുകൂടുന്നു.

�ഗാപാല�നഴുത്തച്ഛ�ന്റ കൃതിയാണു് പാർവതീസ്വയംവരം കിളിപ്പാ�ട്ടന്നും

ചിലർ പറയുന്നു�ണ്ടങ്കിലും അതിനു �തളി�വാന്നുമില്ല. മച്ചാട്ടിളയതി�ന്റ കൃതിയാ

�ണന്നാണു് മറ്റു ചിലരു�ട പക്ഷം. മച്ചാട്ടിളയതു പത്താം ശതകത്തിൽ ജീവിച്ചി

രുന്നു. ആരു�ട കൃതിയായാലും പാർവതീസ്വയംവരം പത്താം ശതകത്തിൽ വിര

ചിതമാ�ണന്നു് ഭാഷാരീതി�കാണ്ടു �വളിവാകുന്നതിനാൽഅതി�നപ്പറ്റി അന്യത്ര

പ്രസ്താവിച്ചു�കാള്ളാം. �ഗാദവർമ്മരാജാവി�ന്റ സ്കാന്ദപുരാണ�ത്ത മാത്ര�മ ഇവി

�ട പരാമർശിക്കുന്നുള്ളൂ.
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സ്കാന്ദപുരാണം കിളിപ്പാട്ടു്

മൂലം

എൺപ�ത്താരായിരത്തിലധികം �ശ്ലാകങ്ങളുള്ള ഒരു മഹാപുരാണമാണു് സ്കാന്ദം.

ഇതരപുരാണങ്ങളിൽ ഒന്നിനും ഇത്രമാത്രം�ദർഘ്യമില്ല. കിളിപ്പാട്ടുകാരൻആശ്ര

യിച്ചിട്ടുള്ളതു് ആ ഗ്രന്ഥമല്ല: അതിൽ ശങ്കരസംഹിത�യന്ന പന്ത്രണ്ടു ഖണ്ഡങ്ങളു

ള്ള ഒരു പുരാണം പില്ക്കാലങ്ങളിൻ ആ�രാ കൂട്ടി�ച്ചർത്തിട്ടുണ്ടു്. അതി�ല പ്രഥമഖ

ണ്ഡത്തിനു ശിവരഹസ്യം എന്നു �പർ പറയുന്നു. അതിൽ ഉല്പത്തികാണ്ഡം, അസു

രകാണ്ഡം, മ�ഹന്ദ്രകാണ്ഡം, യുദ്ധകാണ്ഡം, �ദവകാണ്ഡം, ദക്ഷകാണ്ഡം, ഉപ�ദ

ശകാണ്ഡം എന്നിങ്ങ�ന ഏഴു കാണ്ഡങ്ങൾഅടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ആദ്യ�ത്തആറു

കാണ്ഡങ്ങൾകാഞ്ചീപുരം കച്ചിയപ്പ ശിവാചാര്യരും ഏഴാമ�ത്തകാണ്ഡംഅ�ദ്ദഹ

ത്തി�ന്റ ശിഷ്യൻ �കാ�നരിയപ്പമുതലിയാരും ക്രി. പി. 1500-ആണ്ടിടയ്ക്കു തമിഴിൽ വി

വർത്തനം�ചയ്തു. കച്ചിയപ്പശിവാചാര്യരു�ട കാവ്യത്തി�ന്റ �പർ (സ്കന്ദ) കന്തപുരാ

ണം എന്നാകുന്നു. കിളിപ്പാട്ടുകാരൻ ശങ്കരസംഹിതയ്ക്കു പുറ�മ കച്ചിയപ്പരു�ട കൃതി

�യയും ഉപജീവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അതുസംഭവകാണ്ഡം,ആസുരകാണ്ഡം, വീരമാ�ഹന്ദ്രകാ

ണ്ഡം, യുദ്ധകാണ്ഡം, �ദവകാണ്ഡംഎന്നിങ്ങ�നഅഞ്ചുകാണ്ഡങ്ങളായി വിഭജിക്ക

�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു. വീരമാ�ഹന്ദ്രകാണ്ഡത്തിനുതമിഴിൽ മാ�ഹന്ദ്രകാണ്ഡ�മന്നുത�ന്ന

യാണ് �പർ. ദക്ഷകാണ്ഡം രാമായണത്തിൽ ഉത്തരകാണ്ഡം�പാ�ല, പൂർവകഥാ

പ്രതിപാദകമായ ഒരു ഭാഗമാകയാലായിരിക്കണം അതു ഗ്രന്ഥകാരൻ വിട്ടിരിക്കു

ന്നതു്. ഒന്നും മൂന്നുംകാണ്ഡങ്ങൾ �കകയിലും രണ്ടും നാലും കാണ്ഡങ്ങൾകാകളിയി

ലുമാണു് നിബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നതു്. കവിത�ന്റവന്ദനത്തിനുവിഷയമാക്കീട്ടുള്ളവരു�ട

കൂട്ടത്തിൽ “�വദമുച്ചരിച്ചീടും ബ്രാഹ്മണ�ശ്രഷ്ഠന്മാരും �മദുരന്മാരായീടും മൽഗുരുനാ

ഥന്മാരും”കൂടി ഉൾ�പ്പടുന്നുണ്ടു്. ആ ഗുരുനാഥന്മാർആ�രന്നു് അറിയുന്നില്ല.

കവിതാരീതി

സ്കാന്ദപുരാണത്തി�ല കവിത അപകൃഷ്ടമാണു്. പ്രാചീനങ്ങളായ ശുകഗാനങ്ങ

ളിൽഅതി�നക്കാൾ വിരസവും സ് ഖലിതജടിലവുമായ ഒരു കൃതി ക�ണ്ടത്തുവാൻ

പ്രയാസമു�ണ്ടന്നു�പാലും പറയാം. മ�നാഹരമായ ശങ്കരസംഹിത അത്രമാത്രം

വികൃതമായി ഭാഷയിൽ സം�ക്ഷപിച്ച കവി അ�ശഷം അഭിനന്ദനീയനല്ല. പ്രസ്തുത

പുരാണകഥ മറ്റാരും കിളിപ്പാട്ടായി രചിച്ചിട്ടി�ല്ലന്നുള്ളതല്ലാ�ത അതി�ന്റ നിലനി

ല്പിന്നു �വ�റ യാ�താരു കാരണവും ഞാൻ കാണുന്നില്ല. ‘കല്ല്യാണരൂപിയായ

പാർവതി’, ‘കൃഷ്ണ�ദ്വപായ�നന്നു്’, ‘�വയ്യാകരണാദികൾ പാഠം �ചയ്തു’, ‘കൃത്തി

വാസൻ’, ‘രക്ഷിതാത്മൻ’ ഇങ്ങ�നയുള്ളഅപശബ്ദങ്ങൾ ഇതിൽനിന്നു് എത്ര �വ

ണ�മങ്കിലും പ്രദർശിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതാണു്. ‘വിരവി�നാടു’, ‘പരിചി�നാടു’

‘ഇഹ’ മുതലായ നിരർത്ഥകപദങ്ങൾഎവി�ടയും അനുവാചകന്മാർക്കു് ഉ�ദ്വാഗജ

നകങ്ങളായി നഗ്നനർത്തനം �ചയ്യുന്നു. താ�ഴക്കാണുന്നവ �ദവകാണ്ഡത്തി�ല

ചില വരികളാണു്:

“വിരവി�നാടുമരികിൽ മരുവിന നിജസ�ഹാദരൻ

വീരബാഹുവി�ന �നാക്കിയരുൾ�ചയ്തു.

അമരരിപു വിരവി�നാടു വിമലതരപട്ട�ണ-

യൻ�പാടു �ചന്നു നീ�യാന്നു �ചയ്തീടുക.

അമരപരിവൃഢസുത�ന വിര�വാടു വരുത്തുക
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അല്ലൽപൂണ്ടു�ള്ളാരു �ദവജന�ത്തയും.

ഇഹ വചനമിതി സപദി നിജശിരസി �ക�ക്കാണ്ടു

ഗാഢകുതുകം കടന്നു�ചന്നാദരാൽ

വിരവി�നാടു ദിതിജപുരി കനിവി�നാടു പുക്കുടൻ

വീരബാഹുജയന്താദിക�ളക്കണ്ടു.”

�പാ�ര? കവിയു�ട അക്ഷന്തവ്യമായ സാഹസത്തിനു് ഇതിൽ പരം എന്തു ലക്ഷ്യം

�വണം? �ഗാദവർമ്മാവി�ന്റ ‘യ�ശാരാശിത്വവും’ ‘ധീമത്ത്വവും’ കവിത�യ ആസ്പ

ദീകരിച്ച�ല്ലന്നുള്ളതുസിദ്ധമാണു്. അ�ദ്ദഹം സ്കാന്ദപുരാണം രചിച്ചിട്ടുള്ളതു മഞ് ജൂ

ഭാഷയിലുമല്ല. ഘുണാക്ഷരന്യാ�യന ഏതാനും ചില വരികൾഅങ്ങിങ്ങു് അസ്വാര

സ്യം ഇല്ലാത്തവയായും ഇ�ല്ലന്നില്ല. അവയു�ട ഒരു മാതൃകഅടിയിൽ �ചർക്കുന്നു.

സുബ്രഹ്മണ്യ�ന്റബാലക്രീഡയാണു് പ്ര�മയം.

“അങ്ങ�ന കുറ�ഞ്ഞാന്നു �ചല്ലുന്നകാലത്തിങ്കൽ

മംഗലശീലൻ ഗുഹൻ നടന്നു തുടങ്ങിനാൻ.

ഭംഗിയിൽ �സാദരന്മാരായുള്ള വീരരുമാ-

യംഗങ്ങൾതന്നിൽ നല്ല ഭൂഷണങ്ങളും പൂണ്ടു,

അ�ങ്ങാടി�ങ്ങാടു�മാടിക്കളിച്ചു തുടങ്ങിനാൻ

കിങ്ങിണി ശബ്ദിക്കയും സംഗീതം പാടുകയും,

മംഗലസ്ത്രീകളു�ട മടിയിൽ ശയിക്കയും,

കിങ്ങിണി കഴിച്ചുട�നറിഞ്ഞുകളിക്കയും,

അംഗനാമൌലി �ദവി തിരഞ്ഞുനടക്കയു-

മ�ങ്ങാരു �കാണിൽ�ച്ചന്ന�ങ്ങാളിഞ്ഞുവസിക്കയും,

ഗംഗാവല്ലഭൻത�ന്നസ്തുതിച്ചു നമിക്കയു-

മംഗജ�വരിയു�ട ഹൃദയം �തളികയും,

�ചന്നുടനൃഷഭത്തിൻമുകളിൽക്കര�യറി-

യുന്നതമായീടുന്ന കകുദം പിടിക്കയും,

�പാന്നുടൻ ദൃക്കു �പാത്തി�ത്താട്ടുടൻ ക്രീഡിക്കയും,

മന്ദിരങ്ങളിൽ�ച്ചന്ന�ങ്ങാളിച്ചു കളിക്കയും,

തരുക്കൾ തന്നി�ലറിപ് ഫലങ്ങൾ പറിക്കയും,

സരസശീലൻ ഗുഹൻസൂര്യ�ലാകത്തു �ചന്നു

പരമാ ബന്ധി�ച്ചാരു വാജികളഴിച്ചിട്ടു

പരിചിൽ നടക്ക�യന്നുരച്ചു രസിക്കയും,

വിര�യ�പ്പാന്നുവന്നു ചന്ദ്ര�ന്റ രഥ�മറി-

�ക്കരവസുഹൃത്തി�നപ്പിടിച്ചു പുറത്താക്കി-

പ്പര�മശ്വരസുതൻ താൻ �കാണ്ടുനടക്കയും.”

നാഗാനന്ദം കിളിപ്പാട്ട്

കാലം

നാഗാനന്ദം കിളിപ്പാട്ടു് എട്ടാം ശതകത്തി�ല ഒരു കൃതിയാ�ണന്നു് അതി�ല ഭാ

ഷാ�ശലിയിൽനിന്നു നിർണ്ണയിക്കാവുന്നതാണു്. എഴുത്തച്ഛ�ന്റ ഗാനങ്ങൾ �ക

രളത്തിൽ പ്രസരിച്ചുതുടങ്ങിയ കാലത്തായിരിക്കണം ആ കൃതിയു�ട നിർമ്മിതി.
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‘കാരുണ്യാലയനായ രാമനാമവും പാടി’, ‘ബാഷ്പപൂർണ്ണാക്ഷനാ�യ’, ‘മന്ദഹാസാ

നനം ക�ണ്ട’, ‘വിദ്യാധരൻ കീർത്തികൾ’, ‘ദരിശിച്ചു’ ഇത്യാദി പ്ര�യാഗങ്ങൾ എഴു

ത്തച്ഛ�ന്റ കൃതികളി�ലന്ന �പാ�ല അതിലും കാണുന്നു. ഉരസ്സു്, ശിരസ്സു്, വക്ഷസ്സു്

എന്നീ പദങ്ങൾക്കു പകരം ഉരം, ശിരം, വക്ഷം എന്നീ പദങ്ങൾ ഘടിപ്പിക്കുവാൻ

കവിക്കു �വമനസ്യമില്ല. വിദ്യാധര�ന പല�പ്പാഴും ‘വിദ്യാധ്റ’നാക്കിയിരിക്കു

ന്നു. ‘വിനതാസുത�ന’ വിനതസുതനായും ‘ഹുതവഹ�ന’ ഉതവഹനായും രൂപാ

ന്തര�പ്പടുത്തുന്നു. ‘സരഭസ�മാടു’, ‘�മഘച്ഛന്നംകൂടാ�ത’, ‘ജനകജനനി�യയും’,

‘ലതഗണം’ തുടങ്ങിയ പ്ര�യാഗങ്ങൾഅനവധാനതാ�ദ്യാതകങ്ങളായി അങ്ങിങ്ങു

മുഴച്ചുനില്ക്കുന്നു. നാഗാനന്ദകാര�ന്റ�പങ്കിളി�പ്പണ്ണുംഅദ്ധ്യാത്മരാമായണത്തി�ന്റ

ആരംഭത്തി�ലന്ന�പാ�ല

“ശ്രീരാമ ജഗദഭിരാമ മാധവ ഹ�ര,

ശ്രീരാമ നിശിചരനാശന നാരായണ,

ശ്രീരാമ സീതാമ�നാവല്ലഭ ജഗൽപ�ത,

ശ്രീരാമ മമ ഹൃദിവാസി�ന ന�മാസ്തു �ത”

എന്നും മറ്റും രാമനാമം ത�ന്നയാണു് പാടി�ക്കാണ്ടുവരുന്നതു്. “വീരരായ്പ�രാപകാ

രികളായുള്ള ജനമാ�രന്നാലവർകഥ �ചാല്ലണം മടിയാ�ത” എന്നു കവി അ�പ

ക്ഷിക്കുകയുംശാരികആഅ�പക്ഷ�യഅംഗീകരിച്ചുനാഗാനന്ദനാടകത്തിലും മറ്റും

പ്രസ്തുതനായ ജീമൂതവാഹന�ന്റ ചരിതം ഗാനം �ചയ്യുകയും �ചയ്യുന്നു.

കവിയും കവിതയും

നാഗാനന്ദം കിളിപ്പാട്ടി�ന്റ കർത്താവു് ആ�രന്നറിയുന്നില്ല. “�മദിനീനിവാസിക

ളായ ഭൂസുരഗണപാദപങ്കജം �താഴുതീടി�നൻ ദിവാനിശം” എന്ന വാക്യത്തിൽ

നിന്നു് അ�ദ്ദഹം ഒരു ബ്രാഹ്മണന�ല്ലന്നു് അനുമാനിക്കാം. കവി ഹർഷ�ദവ�ന്റ

നാഗാനന്ദം നാടക�ത്തത്ത�ന്നയാണു് പ്രധാനമായി അവലംബിക്കുന്ന�തങ്കി

ലും ദയാവീരരസം വികസിതാവസ്ഥ�യ പ്രാപിക്കുന്ന ആ നാടകത്തി�ല നാലും

അഞ്ചുംഅങ്കങ്ങളി�ലകഥാഭാഗ�ത്തയാണു്വിസ്തരിക്കുന്നതു്. ദൃശ്യകാവ്യ�ത്തശ്രാ

വ്യകാവ്യമായി വിവർത്തനം �ചയ്യു�മ്പാൾ �വണ്ടിവരുന്ന വ്യതിയാനങ്ങളും, ആവ

ശ്യവും ഔചിത്യവും അനുസരിച്ചു്, വരുത്തുവാൻ അ�ദ്ദഹം യത്നിച്ചിട്ടുണ്ടു്. കവിത

വള�ര ആകർഷകമ�ല്ലങ്കിലും അപലപനീയമാ�ണന്നു പറവാനില്ല. നാഗാനന്ദം

നാലു പാദങ്ങളായി വിഭക്തമായിരിക്കുന്നു. ഒന്നും നാലും പാദങ്ങൾ �കകയിലും

രണ്ടും മൂന്നും പാദങ്ങൽ യഥാക്രമം കാകളിയിലും കളകാഞ്ചിയിലുമാണു് നിബന്ധി

ച്ചിരിക്കുന്നതു്. ഒരു ഭാഗം ചുവ�ട �ചർക്കുന്നു. വധ്യശിലയിൽ ജീമൂതവാഹനൻ

കിടക്കുന്നതു കണ്ടഗരുഡ�ന്റ വിചാരമാണു് പ്രതിപാദ്യം.

“അരുണസഹജനുമഥ ശിലാത�ല �നാക്കിനാ-

നാർത്തി�യാഴിഞ്ഞുകിടപ്പതാ�രന്തിദം?

അരുതരുതിതുരഗകുലമതി�ലാരുവനല്ലിവ-

നാഹാരമിന്നു �വണ്ടാ�യന്നുതാർക്ഷ്യനും

വ്യഥ�യാടവനതിഝടിതി മലമുകളമർന്നുടൻ

വ്യാകുല�മാ�ട നിനച്ചാൻ പലതരം.

മമ ചിറകിലിളകു�മാരു പവനബല�മല്ക്ക�വ
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മാഴ് കിക്കരഞ്ഞര�ണ്ടാടുമഹിഗണം.

ഇവ�നാരുവനതികഠിനഹൃദയനിതി നിർണ്ണയ-

മില്ല ഭുജംഗന്മാർക്കിത്ര�ധര്യം ദൃഢം.

മരണഭയമിവനു നഹി; കിമിദമിതി വിസ്മയം,

മ�റ്റാരു ജാതികൾ വന്നുമരിക്കു�മാ?

അഹികളിലുമതികഠിനഹൃദയർ ചിലരുണ്ടവ-

രല്ലാ�താരുവൻ വരാ മരിച്ചീടുവാൻ.

വിഹഗപതി വിവിധമിവ പലതുമഥ ചിന്തിച്ചു

വിശ്രാന്ത�കാ�പന താണടുത്തീടിനാൻ.

ചലനമവനതു�പാഴുതുമില്ല കാൺമാ�നന്നു

ശങ്കിച്ചു താർക്ഷ്യനുപരി �പാങ്ങീടിനാൻ.

പതഗപരിവൃഢനുമഥ മലമുകളമർന്നുടൻ

പാരം വിശന്നു ദാഹിച്ചു �പാറായ്കയാൽ

മരണമതു വരുവതിനു കരുതി�യാരുവൻ വന്നാൽ

മാറ്റല�ര�പ്പാ�ല �കാ�ല്കന്ന�തയുള്ളു.

ഇതി കരുതി ഗരുഡനഥ താണു മൂന്നാമതു-

മിച്ഛയാ വധ്യശിലായാമിറങ്ങിനാൻ...”

കൃഷ് ണലീല പാട്ടു്

കൃഷ്ണലീലയും കിളിപ്പാട്ടുരീതിയിൽ വിരചിതമായ കൃതിയാകുന്നു. പ�ക്ഷ കിളി�യ

�ക്കാണ്ടല്ല കഥ പറയിക്കുന്നതു്. രാസക്രീഡയാണു് പ്രതിപാദ്യം. ആ�ക നാലു പാ

ദങ്ങളുള്ളതിൽ ദ്വിതീയപാദം മാത്രം കാകളിയിലും ഇതരപാദങ്ങ�ളല്ലാം �കകയി

ലും നിബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രഥമപാദത്തിൽ

“മരതകസ്തംഭത്തിനും കരിവരതുമ്പി�ക്കയ്ക്കും

കുറ�വകും തിരുത്തുട�യ�പ്പാഴും കാണാ�കണം

വര�ചപ്പുമുര�യാപ്പാനരിമ�പ്പട്ടടികൂപ്പി-

ച്ചരുളുമാ മുഴങ്ങഴ�ല�പ്പാഴും കാണാ�കണം.”

എന്നു �കകയു�ട പ്രകാരാന്തര�മന്ന�പാ�ല ‘കല്യാണി കളവാണി’ എന്ന മട്ടിൽ

പാടാവുന്ന ഒരുവൃത്തത്തിൽഎട്ടു വരികൾകവിഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. കൃഷ്ണലീലയു�ടപ്ര

�ണതാവി�നപ്പറ്റി ഒരറിവും കിട്ടുന്നില്ല. ശ്രീമൽഭാഗവത�ത്തത്ത�ന്നയാണു് അ�ദ്ദ

ഹംപ്രാ�യണഅനുകരിച്ചിരിക്കുന്നതു്. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റജീവിതകാലംഎട്ടാം ശത

വർഷമാ�ണന്നും ‘നഞ്ചു,’ ‘മഘാ,’ ‘മാതർ,’ ‘അച്ച�ച്ചാ,’ ‘പട്ടാങ്ങം,’ ‘വാർതകും’ മുത

ലായപദങ്ങൾസൂചിപ്പിക്കുന്നതായി കരുതാം. കവിതയിൽപറയത്തക്കരചനാനി

ഷ്കർഷ�യാന്നും കവി പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടി�ല്ലങ്കിലും അതിനു് അകൃത്രിമമായ �കാമളത

ഒരു വി�ശഷഗുണമായി പ്രകാശിക്കുന്നു. ദ്വിതീയാക്ഷരപ്രാസത്തിൽ സാർവ്വത്രിക

മായ ദീക്ഷയില്ല. രണ്ടു ഭാഗങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കാം:
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“വന്നാരുടനുടൻ പാട്ടു �കട്ടു �ഗാപ-

സുന്ദരിമാരുമാ വൃന്ദാവനംതന്നിൽ

തങ്ങ�ടയു�റ്റാരുട�യാരറിയാ�ത

തങ്ങളിൽത്തങ്ങളിലാരുമറിയാ�ത

�പറ്റമ്മയച്ഛനവരുമറിയാ�ത

ഉറ്റവ�രാട്ടു തടഞ്ഞതും �കളാ�ത

കുറ്റമതിനു�ണ്ടന്നമ്മ�ചാൽ�കളാ�ത

രാത്രിയിൽ�പ്പടിയാ�മന്നതറിയാ�ത

�പായ്�ച്ചന്നു �ഗാപിമാർ നന്ദകുമാര�ന-

�ച്ചർച്ചയിൽ�ക്കകൂപ്പിനിന്നാർ ചുഴല�വ,

മട്ടലർബാണനുടനുട�നയ്തിടും

കൂർത്തുമൂർത്തുള്ളശരങ്ങൾ തറച്ചവർ

ആർത്തിതളർത്തണിമാർവിലണച്ച�യ്യാ

കാത്തു�കാ�ള്ളണ�മന്നാശ്രയിച്ചീടിനാർ.’

“പൂഞ്ചായലഴിഞ്ഞുപൂമാലകൾ �പാഴിയ�വ,

താമരയിതൾ �വല്ലും മിഴികൾ മലര�വ,

തഞ്ചത്തിലുതിരും പുഞ്ചിരികൾ ചിതറ�വ,

കഞ്ജ�ത്ത �വല്ലും തിരുമുഖങ്ങൾ �തളിയ�വ,

ഭംഗിയിലുടൻ തിരുക്കരങ്ങളിളക�വ,

മധുരതരം തരിവളകൾ കിലുങ്ങ�വ,

അണി�മയ്യുലഞ്ഞു �പാർമുലകൾ കുലുങ്ങ�വ,

മിന്നൽ�പാൽ മിന്നും �കാടിനടുവതുലയ�വ,

�പാന്മണിയുടഞാണുമിടഞ്ഞു�പാടിയ�വ,

�പാ�ന്നഴുത്തുടയാട�പ്പാൻനിറം മിന്നീട�വ,

താഴ്ചയിൽക്കളിച്ചുടൻ കാൽച്ചുവ�ടടുക്ക�വ,

മുഗ്ദ്ധഭാവ�ത്തക്കണ്ടുസിദ്ധന്മാർ വണങ്ങ�വ,

ഭക്തന്മാരിതു കണ്ടുനൃത്തങ്ങൾതുടങ്ങ�വ,

വിസ്മയംപൂണ്ടു വിശ്വ�മാ�ക്കയും സുഖിക്ക�വ,

ഈവണ്ണം പലപല കാലങ്ങൾ കളിച്ചിതു

കാർവർണ്ണൻതാനും �ഗാപസുന്ദരിമാരുംകൂ�ട

നിത്യവും പൂർണ്ണചന്ദ്രൻത�ന്ന �പാന്നുദിച്ചു�വാ?

രാത്രിക�ളാ�ക്കയതു�കാ�ണ്ട�റ വിളങ്ങീതു!”

രാമാശ്വ�മധം കിളിപ്പാട്ടു്

കാലം

രാമാശ്വ�മധം �കാല്ലം 806-ൽ പകർത്തി�യഴുതിയ ഒരു താളി�യാലഗ്രന്ഥം കണ്ടു

കിട്ടീട്ടുള്ളതു�കാണ്ടു്ആകൃതിയു�ടകാലംഎട്ടാം ശതകമാ�ണന്നുനിർണ്ണയിക്കാം.

‘ആർകലി,’ ‘ഉള്ളി�ല പുലമ്പീടണം,’ ‘അങ്കി.’ (അഗ്നി) ‘യാത്രാക്കി,’ ‘മ�യ്യൽമിഴി,’

‘പുകണ്ണു,’ ‘വാട’ (മണം) തുടങ്ങിയ പദങ്ങളു�ട പ്ര�യാഗം ആ നിർണ്ണയത്തിനു്

ഉ�പാൽബലകമായുമിരിക്കുന്നു. കവി ആ�രന്നറിയുന്നില്ല. ഭക്തനും വിരക്തനും

വ്യുൽപന്നനും സഹൃദയനുമാണു് അ�ദ്ദഹ�മന്നു തീർച്ചയായി പറയാം. കവിത ഹൃ
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ദ്യമായിട്ടുണ്ടു്. �കക�കാണ്ടുമാത്ര�മ അ�ദ്ദഹം ആദ്യന്തം �കകാര്യം �ചയ്തിട്ടുള്ളു.

“മുട്ടാ�തയീശ്വര�സവ �ചയ്തീടു�വാ-

ർ�ക്കട്ടു�പരുണ്ടു വി�രാധികളായിട്ടു:

ദുഷ്ടനാം മന്മഥന�ഗ്രസരനതിൽ,

കിട്ടും ധന�മ�ന്നാരാശ രണ്ടാമതും,

നഷ്ടമാ�മ�ന്നാരു �പടി മൂന്നാമതും,

കഷ്ടമായു�ള്ളാരു നിദ്ര നാലാമതും,

ഒട്ടും �പാറാത�പദാഹമഞ്ചാമതു,-

മിഷ്ടവി�യാഗാദിപീഡയാറാമതും,

തുഷ്ടിയില്ലായ്മ�യഴാമ, തറിക നീ-

�യട്ടാമതായതഹംഭാവ�മന്നിവ-

�രട്ടു�പരുംകൂടി �ദഹിനാം ജീവന-

�മട്ടായ്പ്പകുത്തു�കാണ്ടീടുന്നിതു ബലാൽ.”

ആഎട്ടു �ദാഷങ്ങളും ത�ന്നബാധിച്ചിട്ടി�ല്ലന്നുംഅതിനാൽ ‘നാരായണ�ന്റ കഥ’

�കൾക്കുവാൻ താൻഅധികാരിയാ�ണന്നും കവി കിളി�യാടു പറയുന്നു.

“താർമകൾ ത�ന്റ മ�നാഹരമായുള്ള

�പാർമുല�മാട്ടിലിഴുകുന്ന കുങ്കുമം

മാർവിടത്തിങ്കലണിയുന്ന�ദവവും

പൂർവജന്മ�ത്ത മറന്നു മായാംബു�ധൌ

സാർവഭൌമ�ത്വന വീണുനിന്നിട്ടങ്ങു

ചാർവംഗമാർന്ന�പതങ്ങ�ളക്കണ്ടിട്ടു

കാർമുകിൽ�കാണ്ടലം മൂടിക്കിടക്കുന്ന

വാർതിങ്കൾ�പാ�ല മയങ്ങി മുഖാംബുജം;

ആർകലിയിൽച്ചിറ �കട്ടിക്കടന്നിട്ടു

�പാർ�ചയ്തു രാവണ�ന�ക്കാന്ന വീര്യവും

�വർ�പട്ടു �ചറ്റു വിഷാദിച്ചു രാഘവൻ

�വദന�യാടു നിന്നീടിനാനക്ഷണം.”

എന്ന വരികളും, കുശലവന്മാരു�ട രാമായണഗാന�ത്തവർണ്ണിക്കുന്ന

“പാടിത്തുടങ്ങിനാരക്കഥാസാര�ത്ത-

യാടിത്തുടങ്ങി ശിരസ്സുക�ളവർക്കും,

കൂടിത്തുടങ്ങി കരം�കാണ്ടു �മളവും,

മൂടീതു നല്ല�പർക്കുള്ളി�ല �വദന”

ഇത്യാദിഭാഗവും, സഹൃദയഹൃദയങ്ങ�ളആവർജ്ജിക്കുന്നു. സീത�യ �കാണ്ടു�പാ

കുവാൻ പ്രത്യക്ഷീഭവിക്കുന്ന ഭൂമി�ദവിയു�ട വർണ്ണനം ഏറ്റവും രമണീയമായിരിക്കു

ന്നു:

“എട്ടു ദിക്കും മുഴങ്ങീടുമാറങ്ങി�ന

�പാട്ടിപ്പിളർന്നുകാണായി മഹീതലം.

�പാൻചില�മ്പാച്ച �കൾക്കായി ഗുഹാന്ത�ര
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പിച്ചകപ്പൂവി�ന്റ വാട �പാങ്ങീ തദാ.

. . . . . . . . .
ആദിത്യ�കാടിക�ളാന്നിച്ചുദിച്ച�പാ-

ലായതമാ�യാരു �തജസ്സു കാണായി.

ആയതു പി�ന്നക്രമത്താൽ വളർന്നുട-

നാഖണ്ഡലൻത�ന്റ �കാദണ്ഡ�മന്ന�പാ-

ലാകാശമാർഗ്ഗത്തിൽ വിസ്തരിച്ചീടുന്നു.

ആയിര�ത്തട്ടു തലയുള്ളപാമ്പി�ന്റ-

യാദിമൂർദ്ധാവി�ന്റ മധ്യഭാഗത്തിങ്ക-

ലായതമാ�യാരുസിംഹാസനത്തിങ്ക-

ലാനന്ദമുൾ�ക്കാണ്ടിരുന്നരുളീട�വ,

ആധാരശക്തിസ്വരൂപയാം ഭൂമിതാ-

നാകുല�മന്നിയുദിച്ചുയർന്നീടിനാൾ.

ആ�ലാകനാമൃതം �പയ്തു�പയ്തമ്പിനാ-

ലാരാൽ വണങ്ങിനിന്നീടും മുനികൾത-

ന്നാലസ്യ�മല്ലാ�മാഴിക്കുമാറങ്ങ�ന,

ചന്ദ്രികാഭംഗി�തടീടും മ�നാഹര-

മന്ദസ്മിതം തൂകി മൂടുന്നു �ലാക�ര.

ചന്ദ്രചൂഡ�ന്റ ജടാഭാരമധ്യത്തിൽ

മന്ദാകിനീജലം വീഴുന്നതു�പാ�ല

ഇന്ദ്ര�ലാകത്തിങ്കൽനിന്നു തൽകാലത്തു

മന്ദാരപുഷ്പവൃന്ദം �പാഴിഞ്ഞീടുന്നു.

ആശ്ചര്യമ�ന്നരമുണ്ടായ�താർക്കു�മ്പാ-

ളായുസ്സു �പാരാ വിരിഞ്ചനും �ചാല്ലുവാൻ.”

ഭാരതം സം�ക്ഷപം കിളിപ്പാട്ടു്, കവിയും കാലവും

ഈ കിളിപ്പാട്ടി�ന്റ കർത്താവു് ഏറ്റുമാനൂർ ശിവ�ന്റ ഭക്തനാ�ണന്നും കൃതിയു�ട

രചനഅവസാനിച്ചതു് 782-ആണ്ടുകന്നിമാസം 21-ആനുയാ�ണന്നുമുള്ളതിനുഗ്രന്ഥ

ത്തിൽത്ത�ന്ന �തളിവുണ്ടു്.

“സപ്തമശതാബ്ദംതന്നുത്ത�ര �താണ്ണൂറ്റി�ന്മ-

�ലത്തിന രണ്ടാം�കാല്ലം �മടച്ഛായാനന്ദ�ന

വൃത്രശാസനഗുരുസായകാസ�ന നില്ക്കും

മിത്രത�യാടുംകൂ�ടക്കാവ്യരൌഹി�ണയന്മാ-

�രാത്തു കന്നിയി�ലത്തി സ്വർഭാനു കുംഭത്തിലും

സപ്ത�മ ശിഖി തസ്മാലന്നുടൻ കുളീരത്തിൽ

പൃഥ്വീജൻ ഗുളികനും രാശീനാം മൂന്നാമതിൽ

ത�ത്രവസഹകലാധീശനും നിലതകും

മിത്രസംക്രമകന്യാതന്നിലായിരുപ�ത്താ-

ന്നുത്തമദിനം�ചർന്ന ചിത്രഭാനുജവാ�ര

. . . . . . . . .
അത്ര �ദശികാജ്ഞയാ പൂരി�ച്ചനതീവണ്ണം.”
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എന്ന വരികൾ കാല�ത്തയും

“ഉത്തമാധികമൃഗഗ്രാമം വാണരൻത�ന്റ

ഭൃത്യനായിനിക്കാടമ്പീടിന വ്യാഘ്രൻത�ന്റ

. . . . . . . . . യ�ണശ്രീരാമാദികളു�ട

സ്വർഗ്ഗാ�രാഹണം പാട്ടായ് നിർമ്മി�ച്ചൻ കർമ്മവശാൽ.

അർത്ഥശബ്ദങ്ങളനുഭൂതങ്ങൾ പദങ്ങളും

തത്ര �നര�ല്ലങ്കിലും പാരി�ട മഹാജനം

ഭക്തിമാനഗതി�യന്നുള്ളവാത്സല്യം�കാണ്ടു

ഭർത്സിച്ചീലവന�ത്രയാവു�തന്നുര�ചയ്താർ.

സത്തുക്ക�ളയും നമസ്കൃത്യ �മാഹ�ത്ത�ക്കാണ്ടു

ബുദ്ധിമാനല്ലാതഞാ�നാരാ�ത രണ്ടാമതും

ഭദ്രനാം പരശ്വധരാമ�ന വന്ദിപ്പാനായ്

വിസ്തരം കുറ�ച്ചാരു കാർത്തവീര്യൻ തന്നു�ട

വൃത്താ�ന്ത ചില കഥബന്ധിച്ചും പാട്ടായ് �ച�യ്ത-

നത്രയല്ലയന്ധൻപിന്നും കൃഷ്ണ�ന്റ ചരിത്രത്തി-

�ലത്തി�ച്ചനുടൻ ചിത്ത�മതു�മാന്നറിയാ�ത.

സത്തുക്കളാലും പുക�ഴത്താത കഥക�ള

വിസ്തരിക്കാ�മാ നിരൂപിച്ചാലങ്ങസാരന്നു്?

ഹ്രസ്വമാം കുടത്തിങ്ക�ല�പ്പരും �കാരി�ക്കാള്ളാം

സപ്തസാഗരജല�മന്ന�പാലതി�മാഹാൽ

അത്യന്തം ഭഗവതി �ചരുന്ന കഥക�ള

വസ്തുതയറിയാ�ത �ചാന്നാലും പിഴയി�ല്ല-

ന്നർദ്ധിച്ചുമിടയിട്ടു�മത്തി�ച്ച�നാരു പാട്ടായ്

ഭക്തിപ്രാബല്യം �ക�ക്കാണ്ടിങ്ങ�ന മൂന്നാമതും”

എന്ന വരികൾ കവി�യയും പരാമർശിക്കുന്നു. ‘ആയിനിക്കാടമ്പിന വ്യാഘ്രനും’ ഗ്ര

ന്ഥകാരനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധ�മന്താ�ണന്നു് ആ ഭാഗത്തിൽ അല്പം ഏടു �പാടി

വാകയാൽ അറിവാൻ നിവൃത്തിയില്ല. കവിയു�ട ആദ്യ�ത്ത കൃതി ശ്രീരാമസ്വർഗ്ഗാ

�രാഹണവും രണ്ടാമ�ത്തതു പരശുരാമചരിതവുമാ�ണന്നു കാണുന്നു. മൂന്നാമ�ത്ത

താണു്പ്രസ്തുതകൃതി. “കൃഷ്ണ�നസ്തുതി�ചയ് വാൻത�ന്നമ�റ്റാന്നുചിന്തിച്ചല്ലഞാനി

�ച്ചയ്തതു്” എന്നു് അ�ദ്ദഹംആ വിഷയത്തിൽ ത�ന്റ ഉ�ദ്ദശം �വളി�പ്പടുത്തുന്നു. ഭാ

ഗവതം ആസ്തി�കാപാഖ്യാനത്തിനു �ശഷം ദശമസ്കന്ധത്തി�ന്റ സാരസം�ക്ഷപം

ഉൾ�ക്കാള്ളിച്ചിട്ടുള്ളതു് ഇതിനു് ഉ�പാൽബലകമായുമിരിക്കുന്നു.

കവിത

ഭാരതം പൌ�ലാമം മുതല്ക്കുള്ളകഥ ഭീ�ഷ്മാൽപത്തിവ�ര തുടർന്നതിനു�മൽ �ശഷമു

ള്ള കഥ നാമമാത്രമായി സ്പർശിക്കുകയും ഭീഷ്മരു�ട രാജധർ�മ്മാപ�ദശ�ത്താടുകൂ

ടി ഗ്രന്ഥംഅവസാനിപ്പിക്കുകയും �ചയ്യുന്നു. �കക, കാകളി,അന്നനടഎന്നീ വൃത്ത

ങ്ങൾ പ്ര�യാഗിക്കുന്നുണ്ടു്. കവിക്കു വാസനയി�ല്ലന്നു പറയാവുന്നതല്ല. അ�ദ്ദഹം

ഒരു നല്ല �വദാന്തിയാണു്. പ്രാരംഭത്തിൽ വള�ര പ്രാസമുണ്ടു്. ചില വരികൾ ഉദ്ധ

രിക്കാം.

“ജ്ഞാനപ്പൂമരത്തി�ന്മൽ �മാദ�മാടിരിക്കു�മ്പാൾ
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മൌന�ത്താ�ടാരു�മ്പട്ട ശൌനകമുനിതാന-

ക്കാനനത്തി�ലാരുയാഗം �നരുറ്റു �ചയ്യും കാലം

വാന�ത്ത�പ്പരുമാളും �ദവക�ളാടുകൂ�ട

മാനിച്ചു യജ്ഞസൽകാരായ വ�ന്നാരു�മ്പട്ടു,

വാണി�പ്പൺമണാളാദിമൂവരും ദിക്കുക�ള-

പ്പാലിക്കും ജനങ്ങളും കിന്നരയക്ഷന്മാരും

ദാന�ത്ത�ക്കാള്ളും നല്ല മാമുനിവിപ്രാദിയും,

വാനകത്തീന്നു നാനാജാതിയും �ചവകരും

�ക്ഷാണിപാലരും വന്നുകൂടു�ന്നാരവസ്ഥയിൽ

. . . . . . . . .
�കാണിൽ�ക്ക�താഴുതിരു�ന്നാരുങ്ങിപ്പൌരാണികൻ

�ചാദിച്ചാനിനി നമ്മാ�ലന്തു �വണ്ടുവ�തന്നു്.

�ത�നാത്ത വാചാ മുനി ശൌനകനരുളിനാൻ

�ച�ലാത്ത മഹാകഥാജാലത്തി�ലാരു �ലശം

ചാ�ല�ച്ചാ�ല്കന്നിങ്ങ�ന ചിന്തിച്ചു പുനര�പ്പാൾ

ചാരത്തുപരാശരസൂനുനാ പുരാ കൃതം

സാരത്വമുടൻ �ചരും നിർമ്മലമിതിഹാസം

മുന്നി�ട്ടാ�രാ�രാ കഥ �ചാല്ലിനാൾ മലന്തത്ത”

�നമിശാരണ്യത്തിൽനിന്നു വരുന്ന ഒരു ‘മാണിക്കമലന്തത്ത’�യ�ക്കാണ്ടാണു്

കഥ പറയിക്കുന്നതു്. അവസാനത്തിൽ കവി മഹാഭാരത�ത്തക്കുറിച്ചു പലതും

പ്രസ്താവിച്ചതിനു�മൽ ഇങ്ങ�ന പറയുന്നു:

“മന്ദനാമഹമിതു �ചാല്ലിയതല്ലായ്കി�ലാ

സുന്ദര�മന്നുത�ന്ന �ചാ�ല്ലണ�മല്ലാ�പരും.

ജ്ഞാനമില്ലാതവരു മാണിക്യമണിക്കല്ലു

നൂനം താൻ �കാണ്ടുവന്ന�തന്ന�പാൽക്കുറ്റം�ചാല്ലും.

സൽകഥ പുനരി�തന്നാകിലുമറിയാ�ത്താർ

സത്തുക്കളല്ലാതവർ �ചാല്ലു�മ്പാൾക്കുറ �ചാല്ലും.

പക്ഷമില്ലാത ജനം ഭർത്സിക്കിലതി�നതും

ദുഃഖിയാ�യ്കന്നിങ്ങ�ന �ചാല്ലു�വാരറിവു�ള്ളാർ.

കസ്തൂരി മുഴുവൻ പൂചീടുന്ന ശരീരത്തി-

�ലത്തീടും പ്രാണജലമിച്ഛിക്കും മക്ഷിക്കൂട്ടം.

അർത്ഥശബ്ദങ്ങളിലു�മന്ന�പാ�ലാരു കുറ-

�വത്തുന്നത�ന്വഷിക്കു�മത്രയും പിശുനന്മാർ.

എന്നതിങ്ങ�ന �ചാല്ലി ദ്ദുശ്ശങ്ക �കടുത്തീടു-

�മന്നു�ട ഗുരുകടാക്ഷത്തിനാൽ മഹാജനം.

അത്ഭുതമയമിതു പഠിക്കവല്ലും നൃണാ-

മപ്പുരുഹൂതാലയം പുക്കു�കാണ്ടനുദിനം

അപ്സരസ്ത്രീക�ളാടു �ഭാഗിച്ചു പാടിയാടി-

ക്കല്പവൃക്ഷത്തിൻ നറുപൂമാലകളും ചാർത്തി

കല്പാന്തകാലം പലവാനന്ദിച്ചിരുന്നു�പായ്-

�പ്പാൽപ്പൂമാനിനീധവസായുജ്യം �കവന്നീടും.”
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ശ്രീരാമസ്വർഗ്ഗാ�രാഹണം കിളിപ്പാട്ടു്

ഭാരതസം�ക്ഷപകാര�ന്റ കൃതിയാണു് ഇതും. ഈ കിളിപ്പാട്ടും ഒരു മലന്തത്ത�യ

�ക്കാണ്ടാണു് കവി പാടിച്ചിരിക്കുന്നതു്. രണ്ടു ഗാനങ്ങളി�ലയും �ശലി ഏകരൂപ

മായിരിക്കുന്നു. കാകളിയും �കകയുമാണു് �കകാര്യം �ചയ്തുകാണുന്ന വൃത്തങ്ങൾ.

“വാരണത്തിൻമുക�ത്താ�നയും കാരണി-

യായ സരസ്വതിത�ന്നയും�ക�താഴു-

താദിഗുരുവര�നയും . . . . . . . . . �ക�താഴു-

താകവഴിഞ്ഞുപറഞ്ഞുതുടങ്ങിനാൾ.

ശ്രീരാമനായ ജഗൽത്തമ്പിരാൻ പുരാ-

സീതാമുഷം ദശഗ്രീവ�ന�ക്കാന്നവൻ

നീതി�ചർതമ്പി�യ വാഴിച്ചു ലങ്കയിൽ

ജീവാധിനാഥ�യത്തീ�യാടു �ക�ക്കാണ്ടു

�പായ് മുനിമാരും �പരുമ്പട ചൂഴ�വ

ഭൂതി കലരും പുരമാമ�യാധ്യയിൽ

ഭൂപാലനായഭി�ഷകമിയന്നു വാ-

ണ്ണാ�ഭാഗമുൾ�ക്കാണ്ടുസീതയും താനുമായ്

നാനാസുഖ�മാടിരിക്കുന്നകാലത്തു

മാമുനീനാം കുലം വന്നവ�രാ�ടാ�രാ

ദിവ്യകഥക�ളച്ചിന്ത�ചയ്തങ്ങ�ന

തത്രാഭി�ഷകസൽകാരികളാകിയ

മിത്രഭൂപാലകാൻ യാത്ര വിധിച്ചുടൻ”

എന്നിങ്ങ�ന �പാകുന്നഈകിളിപ്പാട്ടു്എഴുത്തച്ഛ�ന്റത�ല്ലന്നുപറ�യണ്ടതില്ല�ല്ലാ.

ശ്രീരാമ�ന്റ വിലാപത്തിൽ നിന്നു് ഒരു ഭാഗംകൂടി ഉദ്ധരിക്കാം:

“അ�യ്യാഞാനനുജ�ന�ക്കാല് വ�നാ �കാല്ലായ് വ�നാ?

പിൻതുണ�യനിക്കിനിയാരുള്ളതനുജ�ന?

�വന്തുരുകുന്നൂ മനം നി�ന്ന�യാർത്ത�ശഷവും.

രാമലക്ഷ്മണന്മാ�രന്നിങ്ങ�ന �ചറിയ�ന്ന

നമ്മിലങ്ങിണങ്ങി �ലാകങ്ങളിൽപ്പുക�ഴാ�ട

വിദ്യകൾ പഠിച്ചനാളും പിരിഞ്ഞീല നമ്മിൽ

ഭംഗിയില്ലന്യനന്യം കൂടായ്കിലിരുവർക്കും.

�ലാകത്തിന്നരിക്കനില്ലായ്കി�ലന്തഴകുള്ള-

താനയ്ക്കു മദമലങ്കാര�മന്നതു�പാ�ല

മാനത്തിന്നുറുതി വൻകാർമുകിൽ കണ�ക്കയും

താളത്തി�ന്നാരുസ്വര�മന്ന�പാ�ല�ന്നരവും

രാമനാ�മനിക്കു നീ കൂടരികില്ലായ്കി�ലാ

താരണിതന്നിൽപ്പുക�ഴന്തുള്ളതനുജ�ന?”

പരശുരാമചരിതം കിളിപ്പാട്ടു കണ്ടുകിട്ടീട്ടില്ല.
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ഏകാദശീമാഹാത്മ്യം കിളിപ്പാട്ടു്

ഈപാട്ടു് നാലു പാദങ്ങളായി വിഭജിക്ക�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു. �കകത�ന്നയാണു് ആദ്യ

ന്തം വൃത്തം. എന്നാൽ വരിവണ്ടു്, കുയിൽ, കിളി, അന്നം എന്നീ നാലു പക്ഷിക

�ള�ക്കാണ്ടു നാലുപാദങ്ങളി�ലയും കഥ യഥാക്രമം പറയിക്കുന്നുഎ�ന്നാരു �വ

ചിത്ര്യം പ്രസ്തുതകൃതിക്കുണ്ട്. “ഇന്നിയുമതിൻ �ശഷം �കൾപ്പാനാഗ്രഹ�മങ്കിൽ

പിന്നീടു വരും കുയി�ലാടു �ചാദിച്ചു�കാൾക” എന്നു വരിവണ്ടും “ഇന്നിയുമതിൻ�ശ

ഷം �കൾക്കണ�മന്നാകി�ലാ പിന്നാ�ല വരും കിളി�യാടു �ചാദിച്ചു�കാൾക”

എന്നു കുയിലും, “ഇന്നിയുമതിൻ�ശഷം �കൾക്കണ�മന്നാകി�ലാ ബാല�പ്പണ്ണന്ന

�ത്താടു �ചാദിക്ക” എന്നു കിളിയും പറഞ്ഞുപിരിയുകയും അന്നം കഥ സമാപിപ്പി

ക്കുകയും �ചയ്യുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പരിപാടി ഇതരകവികളിൽ ആരും സ്വീ

കരിച്ചു കണ്ടിട്ടില്ല. “മുന്ന�മ�ന്നാടു വണ്ടു �ചാല്ലി നി�ന്നാടു �കൾപ്പാ�നന്നവളു�ട

സഖ്യമായതു�മവിടുന്ന്?” എന്നുള്ള �ചാദ്യത്തിനു കുയിൽ, താൻ കാർത്തവീര്യ�ന്റ

രാജ്യത്തിൽ താമസിക്കുന്ന കാലത്തു ത�ന്റ വാസഭൂമിയായ വനം അഗ്നിക്കിരയാ

കയാൽ അവി�ടനിന്നു പറന്നു് അ�യാധ്യയിൽ �ചന്നു�ചർന്നു എന്നും അവി�ട

“സാരമായിരി�പ്പാരു പൂങ്കാവിലിരുന്നു ഞാൻ മാനസം �തളിഞ്ഞാനന്ദ�ത്താടു

കൂവു�ന്നരം മാനിച്ചു വരിവണ്ടു നാദ�ത്ത�ക്കട്ടു വന്നാൾ ദീന�ത്തക്കള�ഞ്ഞാന്നിച്ചി

രുന്നുപലകാലം, ഞാനുമിക്കഥക�ള�ക്കട്ടറിഞ്ഞവിടുന്നു്” എന്നു മറുപടി പറയുന്നു.

താൻ രുഗ്മാംഗദ മഹാരാജാവി�ന്റ പത്നിക്കുനട പഠിപ്പിച്ചു കു�റക്കാലംഅ�യാധ്യ

യിൽ താമസിച്ചിരുന്നു എന്നും അന്നു മൂന്നാം പാദത്തി�ല കഥ പറഞ്ഞു�കൾപ്പിച്ച

�പങ്കിളി ത�ന്റ സഖിയായിരുന്നു എന്നും അവൾക്കു് അതു് ആഖ്യാനം �ചയ്തതു

താനായിരുന്നു എന്നും അന്നവും പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ‘വണ്ടുകൾ’, ‘കുയിൽ’, ‘കിളി’,

‘ഹംസജാതികളിവ’ എന്നും മറ്റും ആ പക്ഷിക�ള കവി മറ്റു ഘട്ടങ്ങളിലും കടാക്ഷി

ക്കുന്നുണ്ടു്. ഇതിവൃത്തംസുപ്രസിദ്ധമായ രുഗ്മാംഗദചരിതംത�ന്ന.

കാലം

കവിയാ�രന്നറിയുന്നില്ല. കാലം എട്ടാം ശതകം ത�ന്ന�യന്നു ഭാഷാരീതിയിൽനി

ന്നു്ഊഹിക്കാം. താരണി(ധരണി) എന്ന (എന്നുപറഞ്ഞതു്), എരിത്തരൻ (എരിച്ച

ഹരൻ), മടവയർ (സ്ത്രീകൾ), മുറ (മുറവിളി), തപ്പുതൽ (പിശകു് ) മുതലായ പദങ്ങളും

പ്ര�യാഗങ്ങളുംകാണ്മാനുണ്ടു്. മ�നാ�ശാകം, രുക്മാംഗമഹീപതിഇത്യാദിസ് ഖലി

തങ്ങളും ഇല്ലാതില്ല.

കവിത

കവിതയ്ക്കു പറയത്തക്ക ആസ്വാദ്യതയി�ല്ലങ്കിലും അവ�ഹളിക്കത്തക്കവിധത്തിലു

ള്ളഅപകർഷവുമില്ല. ഏതാനും വരികൾ ചുവ�ട �ചർക്കുന്നു:

“ഭക്തനാം രുക്മാംഗദൻ ഭക്തിയും മുകുന്ദങ്കൽ

�ചർത്തു മാന�സ വരും �ശാകവുമടക്കീടും.

�ചാ�ല്ക്കാള്ളും ധർമ്മാംഗദൻ ശിരസ്സു മുറിപ്പാനായ്-

ക്കല്പിച്ച�നരം മ�നാ�ശാക�മ�ന്താന്നു �ചാല്ലൂ!

പാപ�മ, അന്നു മുടിവായിതു �ലാക�മല്ലാം

താപമുൾ�ക്കാണ്ടു �താഴിച്ചലച്ചൂ മടവയർ.

താപസന്മാർക്കും പാരം �ഖദമായ് നട�കാണ്ടു;

താപമുൾ�ക്കാണ്ടുസൂര്യ�ദവനും മറയുന്നു;
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�മഘസഞ്ചാരം �തളിവില്ലാ�ത ചമഞ്ഞിതു;

അനിലൻതാനും �പായീതടങ്ങീതതു�നരം;

�കാപമായിരു�ന്നാരു കാലനും കരയുന്നു;

സ്ഥാവരങ്ങളും വാടിക്കായ്കനി �കാഴിഞ്ഞു�പായ്;

�മദിനി കമ്പിതയായ്ച്ചമഞ്ഞു �ഖദം�കാണ്ടു.

ഇങ്ങ�നയ�യാധ്യയിൽ മുറയായ്ച്ചമഞ്ഞിതു.”

നാസാ�ച്ഛദം കിളിപ്പാട്ടു്

ഇതു് ഒരു �ചറിയ കിളിപ്പാട്ടാണു്. കാലം 800-ആ�ണ്ടാടു് അടുത്തിരിക്കാനിടയുണ്ടു്.

പ്ര�ണതാവി�നപ്പറ്റി ഒന്നുംഅറിഞ്ഞുകൂടാ. �കക,അന്നനടഈരണ്ടുവൃത്തങ്ങളാ

ണു് പ്ര�യാഗിച്ചിരിക്കുന്നതു്. ഏതാനും വരികൾ:

“പുരികുഴലഴിച്ചുടൻ തിരുകി�യാരു ഭാഷയിൽ-

പ്പുതുമലരണിഞ്ഞുടൻ തിറ�മാടു ചമഞ്ഞവൾ,

കുറുനിരകൾ ചീകിയും പുരികമതിളക്കിയും

കയൽമിഴി മഴറ്റിയും �തളി�വാടു കടാക്ഷവും”

എന്നിങ്ങ�ന മണികാഞ്ചി�യഅല്പം രൂപ�ഭദ�പ്പടുത്തിആവൃത്തത്തിലും രചിച്ചിട്ടു

ണ്ടു്. ശൂർപ്പണഖശ്രീരാമ�നഅഭിസരിക്കുവാൻഉദ്യമിക്കുന്നതുംലക്ഷ്മണൻഅവ�ള

മൂക്കും മുലയും അരിഞ്ഞുവിടുന്നതുമാണു് ഇതിവൃത്തം. കവിത അപരിഷ്കൃത�മങ്കിലും

അനാസ്വാദ്യമല്ല. ഒരു ഭാഗം ചുവ�ട �ചർക്കുന്നു:

“വളർത്തിനാളുടൻ മല�പാ�ല �ദഹം

ജട ചിതറിയും പുരികം മിന്നിയും

�നടിയ മൂക്കുമത്തിറവിയ ദന്തം

�വളു�വ�ളപ്പല്ലും �നടി�യാരു നാവും

ഇടി�വട്ടും�പാ�ല കുര�ലാലികളും

കനത്തകണ്ഠവുമുരത്ത�കത്തലം,

മുലയിണ രണ്ടും മലതരം �ചാല്ലാം

കുടവയറുമത്തുടയിണകളും

കനത്തകല്ലുകൾ �ഞരിക്കും പാദവും

മദിച്ചു വന്മരം പറിച്ചു രാക്ഷസി

കയർത്തുലക്ഷ്മണനടുത്തു �ചന്നവൾ

ദുഷിച്ച നി�ന്നഞാ�നടുത്തു�കാണ്ടു�പായ് -

ക്കടിച്ചുതിന്മ�നന്നടുത്തു രാക്ഷസി

തിരിച്ച�നരം ക�ണ്ടതിർത്തു രാമനു-

�മടുത്തുബാണവും �താടുത്തു മന്നവൻ

മുടി�ക്കാല്ലാ�യന്നുതടുത്തുജാനകി

വിധിയ�ല്ല മുനിവരരറിയു�മ്പാ-

�ളാരിക്കലും ഗുണം ഭവിക്കയില്ലറി.

അവസ്ഥ �കട്ടാ�റയടങ്ങി രാഘവൻ

മറന്നു �ജ്യഷ്ഠ�നന്നുറച്ചു ലക്ഷ്മണ-

നതിക്രമിച്ചു വന്നടുത്തനിന്നു�ട
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അഭിമാനക്ഷയം നടക്കണം നീ�ള

മുറുക്കി വാ�ളടുത്തറിയാ�തബാലൻ

�നടിയ മൂക്കുമമ്മുലയും�ക�ക്കാണ്ടു്

അറുത്തു �ചാരകൾ കുടികുടി�യന്നാൻ.

അലറി രാക്ഷസിയലച്ചുവീഴുന്നു;

അവനിമാമലകളും കുലുങ്ങുന്നു;

മഹാ�ദവൻ �മവും മല കുലുങ്ങുന്നു;

മഹാമുനികൾതൻ തപസ്സു ചിന്നുന്നു;

ദിനകരനുമാ മതി മറക്കുന്നു;

മനുകൂലവീരൻ മടിയില�ന്നരം

മധു�മാഴി സീത മയങ്ങിവീഴുന്നു.”

പുത്രകാ�മഷ്ടി കിളിപ്പാട്ടു്

ഇതും അജ്ഞാതകർത്തൃകമായ ഒരു �ചറിയ കൃതിയാണു്. കവിതയ്ക്കു് എട്ടാം ശത

ക�ത്താളം പഴക്കമു�ണ്ടന്നു പറയാം. കവി ഒരു മലന്തത്ത�യ�ക്കാണ്ടാണു് കഥ

പറയിക്കുന്നതു്. ഗ്രന്ഥം ഇങ്ങ�നആരംഭിക്കുന്നു:

“കാനലിൽ നട�ന്നാ�രാ കായ്കനി തിന്നുതി�ന്ന

എങ്ങുന്നുവരുന്നുനീ �ചാ�ല്ലണ�മാന്മ1യി�പ്പാൾ.

എന്ന�പ്പാൾ കിളി�പ്പത�ലാന്മകൾ പറയുന്നു

വന്നുഞാന�യാധ്യയിൽനിന്നി�തന്നറിഞ്ഞാലും.

തത്ര വാഴ്ദശരഥമന്നവൻതനി�ക്കാരു

പുത്രനില്ലാഞ്ഞു �ഖദമുൾ�ക്കാണ്ടു നൃപവരൻ

പുത്രകാ�മഷ്ടി�ചയ്തു മക്കൾ നാലു�പരുണ്ടായ്

ശക്തരായ് വളർന്നതു കണ്ടുഞാൻ വരുന്നി�പ്പാൾ.

എന്ന�പ്പാ�ളടുത്തവർ �കാടുത്തു വാഴപ്പഴം

പഞ്ചതാരയും �തനും നുകർന്നുശുക�പ്പതൽ

മന്ദമാരുതനു�മറ്റങ്ങ�നയിരുന്ന�പ്പാൾ

�ചാദിച്ചാര�യാധ്യയിലുണ്ടായ വി�ശഷങ്ങൾ

വൻ�പഴും ദശരഥൻതന്നു�ടയവസ്ഥയും,

സന്തതിയുണ്ടായതും മന്നവൻ ഗുണങ്ങളും

�ചാല്ലണം മലന്ത�ത്തയിന്നു നീ�യന്ന�നരം

സുന്ദരതര�മാഴി പറഞ്ഞുതുടങ്ങിനാൾ.”

രാമായണം കിളിപ്പാട്ടു്

ഇതും എട്ടാം ശതകം അവസാനത്തി�ല ഒരു കൃതിയാ�ണന്നാണു് കാണുന്നതു്.

ആദ്യന്തം കണ്ടുകിട്ടീട്ടില്ല. വ്യൂൽപത്തി�കാണ്ടുള്ള സംസ്കാരം കവിക്കു സിദ്ധിച്ചിട്ടി

�ല്ലങ്കിലും കവിതസരസമാണു്. ഒരു ഭാഗം ചുവ�ടപകർത്തുന്നു. രാവണൻഅ�ശാ

1 ഒന്മ=സത്യം.
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കവനികയിൽ�ച്ചന്നു സീതാ�ദവി�യ അനുനയിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണു് വി

ഷയം.

“ഞാൻ പണ്ടുതപസ്സുകൾ �ചയ്തതിൻ ഫലമ�ല്ലാ

നീ മമ പ്രാണനാഥത�ന്നയായതു �പ�ണ്ണ!

രാമ�നാ സുകൃതിയ�ല്ലന്ന�താ അറിഞ്ഞാലും

നാടുവാഴ്ചയും നീങ്ങിക്കാടുവാഴ് �കന്നും വന്നു;

മാരത്തീക്കനല്ക്കട്ട മാറിലുമക�പ്പട്ടു;

മാരമാൽ പിണഞ്ഞിട്ടു താടിയും നീട്ടിയവൻ

കാനനം തന്നിൽ നടന്നീടുന്നുസഹിയാഞ്ഞു;

നിർമ്മ�ല! നീ പിരിഞ്ഞമൂലം ചത്തീടുമവൻ

നിന്നു�ട ഭാഗ്യമിതി�ന്നന്നരികത്തായതു.

നീയിനിക്കുളിക്കയും പട്ടുകളുടുക്കയും

ഭക്ഷ്യ�ഭാജ്യാദിക�ള�യാക്കനുഭവി�ക്കന്നും

കല്പകപ്പുതുമലർ മാലകളണി�കന്നും

ദിവ്യനാ�മ�ന്റ ചിത്തതാരനുസരി�ക്കന്നും

എന്നതി�നതും മടിച്ചീ�ടണ്ട ഇനി�യാട്ടും

വല്ല�ഭ!�യഴു�ന്നറ്റു �മല്ല�വ നടന്നാലും.

പല്ലവപദം �നാകയില്ല �പാന്മയം ഭൂമി;

കല്ലുകളില്ല മുള്ളില്ലരികിൽപ്പാറയില്ല.

കാട്ടു�പായ്കയുമില്ല കാഞ്ചനമണി�പ്പായ്ക-

ചാന്തണിമുലയാ�ള! �തൻ�താഴും �മാഴിയാ�ള!

ഞാൻ തളിർ�ത്താത്തു�പാ�ല വ�ന്നടുക്ക�യാ �ചാല്ലൂ

നിൻമനസ്സഴിയായ്കിൽ നിർമ്മ�ല! ചിതമല്ല;

അ�നാന്യമനുരാഗമി�ല്ലങ്കിൽസുഖമില്ല;

അഞ്ചലർവാണനാണ ചഞ്ചലവി�ലാച�ന!

�വറ്റില തി�ന്നാ കുളിക്കു�ന്നങ്കിൽ�ച്ചാല്ലു �പ�ണ്ണ!

�വറ്റതിന്നാലു�മങ്കിൽത്തൃ�ക്കകൾ കാട്ടിയാലും

ദിവ്യകല്പ�കാത്ഭവമായ �വറ്റിലയിതു

കല്പ�കാത്ഭവം പഴുക്കായിതു �നാക്കിക്ക�ണ്ട!”

പുനത്തി�ന്റ “വി�ണ്ണാർ�കാ�നതുമാകാ പുണരുവതിനവ�ന്നാർക്കിലം�ഗഷു നീ

�ളക്കണ്ണ�ല്ലാ വഹ്നി�യാടുള്ളണവു മമനിനച്ചാൽ മരി�ച്ചന്നി �വണ്ടാ” ഇത്യാദി

ശൂർപ്പണഖാവാക്യം

“വിണ്ണവർ�കാ�ന�ക്കാള്ളരു�താട്ടു�മ

�പണ്ണുങ്ങൾക്കുപുണരുവാൻ വല്ലഭ!

കണ്ണുകൾ�കാണ്ടു മൂടിക്കിടക്കുന്നു.

അഗ്നി�യാടുള്ള ചുറ്റ�മനിക്കിനി

നിശ്ചയം മരി�ച്ചന്നി �വണ്ടാതാനും.

കാല�നാടുള്ള ചുറ്റ�മനിക്കിനി-

ക്കാലത്താം പ�ക്ഷ നീ തുണയി�ല്ലങ്കിൽ”

എന്നും മറ്റുംഈകവി ഭംഗിയായി ഗാനരൂപത്തിൽ വിവർത്തനം �ചയ്തിരിക്കുന്നു.
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നാസി�കതുപുരാണം കിളിപ്പാട്ടു്

ഈകിളിപ്പാട്ടു �കാല്ലം എട്ടാം ശതകത്തി�ലാ ഒൻപതാം ശതകത്തി�ലാ രചിച്ചിട്ടു

ള്ളതാണു്. ‘അറുനൂറായിരമാകും മുടി�വന്ത�രയും - അത്രനൂറായിരമാം പടബാന്ധ

വ�രയും’എന്നുംപാലമൃത�ന�പ്പാ�ല ‘ആലമൃത�ന (ഹാലംഅമൃതായവ�ന) ജയ’

എന്നും മറ്റുമുള്ള വരികളിൽനിന്നു് ഈ വസ്തുത ഗ്രഹിക്കാം. �കകാവൃത്തംമാത്ര�മ

കവി ഉപ�യാഗിച്ചിട്ടുള്ളു. “പുത്ര ഉൽപത്തി എനിക്കുണ്ടാക്കിത്ത�രണ�മ” എന്നും

മറ്റും രചനാ �വകല്യമുള്ള വരികൾ ധാരാളമായി കാണ്മാനുണ്ടു്.

നാസി�കതുഎന്നപർവതത്തിൽ കീർത്തിഭംഗൻഎ�ന്നാരു മഹർഷി ഗുണ

വതി എന്ന ത�ന്റ ധർമ്മപത്നിയുമായി വസിക്കു�മ്പാൾ അപുത്രത നിമിത്തം ദുഃഖി

ക്കുകയും അതി�ന്റ ഉപശാന്തിക്കായി ശ്രീപര�മശ്വര�ന തപസ്സു�ചയ്യുകയും �ചയ്യു

ന്നു. ആ �ദവ�ന്റ പ്രസാദംനിമിത്തം മഹർഷിക്കു പുത്രനുണ്ടാകുകയും നാസി�കതു

എന്ന �പരിൽഅ�ദ്ദഹം പ്രസിദ്ധനാകുകയും �ചയ്തു. ഒരു ദിവസം നാസി�കതു മറ്റു

ചില ഋഷികുമാരന്മാരുമായി വിഹരിക്കുകനിമിത്തം താൻ പിതാവിനു �തവാരത്തി

നായി ഒരുക്കി�ക്കാടു�ക്കണ്ടപുഷ്പങ്ങൾസമയത്തിനുകിട്ടാ�തആവൃദ്ധൻവിഷമി

ച്ചു.

“കാല�ത്ത �ചയ്യാ�ത്താരു നിയമം കർമ്മമല്ല;

കാല�ത്തതുടങ്ങാത്തവ്രതവും വ്രതമല്ല;

കാല�ത്തകഴിഞ്ഞവ �ചയ്തീടിലതിൻഫലം

�വണ്ണീറ്റിലാജ്യം വീണ�പാല�വ നശിച്ചു�പാം”

എന്നു് അ�ദ്ദഹം ധരിച്ചിരുന്നു. തന്നിമിത്തം മഹർഷി പുത്രൻ വന്ന�പ്പാൾ ധർമ്മാ

ധർമ്മങ്ങൾ �വർതിരിച്ചറിവാൻ ശക്തിയില്ലാത്തആ കുമാരൻ “ഉട�ലാടു �വർ�പ

ട്ടു നരകത്തി�ലക്കു �പായ്” ധർമ്മരാജാവി�നാടു ശിഷ്യ�പ്പട്ടു് ആ വിഷയം ശരിക്കു

പഠിച്ചു�കാണ്ടു വരണ�മന്നു് അനുശാസിക്കുന്നു. പരകായപ്ര�വശനാദിസിദ്ധികൾ

സ്വാധീനമാക്കിയിരുന്ന പുത്രൻ അച്ഛ�ന്റ ആജ്ഞഅനുസരിച്ചു ത�ന്റ ശരീര�ത്ത

നാസി�കതുപർവതത്തി�ല ഒരു ഗുഹയിൽനിഗൂഢമായി നി�ക്ഷപിച്ചും വച്ചുസൂക്ഷ്മ

ശരീരമാത്രനായി യമ�ലാക�ത്തക്കു �പായിആ �ലാകം ചുറ്റിക്കാണുകയും ഗ്രാഹ്യ

ങ്ങളായ തത്ത്വങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുകയും �ചയ്തു മടങ്ങിവന്നുസ്ഥൂലശരീരത്തിൽ പ്ര�വ

ശിച്ചു പിതാവി�നക്കണ്ടുനമസ്കരിച്ചു നടന്നസംഭവങ്ങൾധരിപ്പിച്ച�പ്പാൾഅ�ദ്ദഹം

പ്രീതനായി. ധർമ്മപുത്രൻ ഭാരതയുദ്ധാനന്തരംശ്രീകൃഷ്ണ�നാടു ധർമ്മാധർമ്മങ്ങ�ള

പ്പറ്റി �ചാദ്യം�ചയ്ത�പ്പാൾശ്രീകൃഷ്ണൻആചക്രവർത്തി�യ പറഞ്ഞു�കൾപ്പിച്ച ഉപാ

ഖ്യാനമാണ�ത്രഈകഥ. ഈകവിക്കു് ഇതു്എവി�ട നിന്നുകിട്ടിഎന്നുമനസ്സിലാ

കുന്നില്ല. ക�ഠാപനിഷത്തിൽ നചി�കതസ്സു യമ�ലാകത്തു�പായി യമ�നക്കണ്ടു

വരംവാങ്ങി തിരി�യ വന്നതായി വർണ്ണിച്ചിട്ടുള്ള കഥ പ്രസിദ്ധമാണ�ല്ലാ. അതി

�ന്റ ഒരു പ്രാകൃതമായ രൂപാന്തരമല്ല�യാ നാസി�കതുപുരാണത്തി�ല ഇതിവൃത്ത

�മന്നു ഞാൻ സംശയിക്കുന്നു. നരകവർണ്ണന നന്നായിട്ടുണ്ടു്. ഗ്രന്ഥം ഉപക്രമിക്കു

ന്നതു് ഇങ്ങ�നയാണു്:

“നല്ല�പങ്കിളി�പ്പ�ണ്ണ �മ�ല്ല വന്നരികിരി,

നല്ല സൽകഥകളിൽ വല്ലതും പറവാനായ്

�വകരു�ത�ന്നാടിനി�പ്പ കളഞ്ഞിരി�ക്ക�ടാ;

വന്ന പാപങ്ങ�ളല്ലാം �പാം വഴി പറഞ്ഞാലും.

മാധുരിയ�ത്താടതു �കട്ടു�പങ്കിളി �ചാന്നാൾ;
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ന�ന്ന�ടാ മഹൽകഥ �കൾക്കയും �ചാല്ലുകയും.

നാസി�കതു�വ�ന്നാരു മാമുനിവരൻ പണ്ടു

നരകം സ്വർഗ്ഗം കണ്ടുപറഞ്ഞുപിതാ�വാടു

നരകവി�ശഷവും സ്വർഗ്ഗത്തിലവസ്ഥയും

നന്നായിപ്പറഞ്ഞു�കൾപ്പിച്ചതു ഗ്രഹിച്ചുഞാൻ.

ഞാനവ നി�ന്നാടിന്നു പറയാമറിഞ്ഞിടാൻ

നായകൻ നാരായണൻ ലീലക�ളല്ലാമ�ത്ര.

നമ�സ്ത നാരായണ, നമ�സ്ത ജഗന്നാഥ,

നമ�സ്ത മുര�ദ്വഷിൻ, നമ�സ്തസമ�സ്തശ.”

ഈ കിളിപ്പാട്ടി�ന്റ കർത്താവു �കാട്ടൂരുണ്ണിത്താനാ�ണന്നു സർവാധികാര്യക്കാർ

�ഗാവിന്ദപ്പിള്ളഐതിഹ്യ�ത്തആസ്പദമാക്കി പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ആ പ്രസ്താവനയ്ക്കു

�വ�റ �തളിവുക�ളാന്നും കിട്ടീട്ടില്ല. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ തറവാടു മധ്യതിരുവിതാംകൂ

റിൽ കാർത്തികപ്പള്ളി, മാ�വലിക്കര ഈ താലൂക്കുകൾക്കിടയ്ക്കുള്ള അതിർത്തിയി

ലായിരുന്നുവ�ത്ര.

“�കാട്ടാരക്കര �കാട്ടയത്തരചരും �കാട്ടൂരുമുണ്ണായിയും”എന്നുതുടങ്ങുന്നഒരു

�ശ്ലാകം �കാവുണ്ണി�നടുങ്ങാടി രചിച്ചു �കരളകൌമുദിയു�ട അവതാരികയിൽ �ചർ

ത്തിട്ടുണ്ടു്. ‘�കാട്ടൂർ’ എന്നു താൻ നിർ�ദ്ദശിച്ചിട്ടുള്ളതു �കാട്ടൂരുണ്ണിത്താ�നപ്പറ്റിയാ

�ണന്നു പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ടു്. എന്നാൽ ഈ നാസി�കതുപുരാണം മാത്രമാണു് ഉണ്ണി

ത്താ�ന്റ കൃതി�യങ്കിൽ അ�ദ്ദഹത്തിനു് ആട്ടക്കഥക�ള പരാമർശിക്കുന്ന പ്രസ്തുത

�ശ്ലാകത്തി�ന്റ പ്രഥമപാദത്തിൽ ഒരുസ്ഥാനത്തിനു് അവകാശമില്ല. �വ�റ വല്ല

കൃതികളും രചിച്ചിട്ടുള്ളതായി നമുക്കു് അറിഞ്ഞുംകൂടാ. നാസി�കതു പുരാണത്തി�ന്റ

കാലംആട്ടക്കഥകളു�ടതിനു മുൻപാ�ണന്നും ഇവി�ട ഓർമ്മി�ക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

മാർക്കണ്ഡപുരാണം കിളിപ്പാട്ടു്

മാർക്കണ്ഡ (മാർക്ക�ണ്ഡയ) പുരാണവും വള�ര പഴക്കം �താന്നിക്കുന്ന ഒരു കിളി

പ്പാട്ടാണു്. എട്ടാമ�ത്ത�യാ ഒൻപതാമ�ത്ത�യാ ശതകത്തിൽആവിർഭവിച്ചിരിക്ക

ണം.ആ�കനാലുപാദങ്ങളുണ്ടു്. പ്രഥമപാദം �കകയിലും ദ്വിതീയതൃതീയപാദങ്ങൾ

അന്നനടയിലും ചതുർത്ഥപാദം കളകാഞ്ചിയിലും മണികാഞ്ചിയിലുമായി നിബന്ധി

ച്ചിരിക്കുന്നു. ചതുർത്ഥപാദം ആ വൃത്തങ്ങൾ�കാണ്ടു �കകാര്യം �ചയ്യുന്നതിൽ

കവിക്കുള്ളഅശക്തത�യ �ദ്യാതിപ്പിക്കുന്നു�ണ്ടങ്കിലും മറ്റു പാദങ്ങൾഅത്രത�ന്ന

�മാശമ�ല്ലന്നു പറയാം. “മഹിമ �പരുകുന്ന തിരുവർക്കലയമർന്നിടും മംഗലമൂർ

ത്തിയായുള്ള ജനാർദ്ദന”�ന കവി ഓ�രാ പാദത്തി�ന്റയും ആരംഭത്തിൽ ‘എന്നു

�ട ഭവാൻ’ എന്നും മറ്റുമുള്ള വി�ശഷണങ്ങൾ ഘടിപ്പിച്ചു വന്ദിക്കുന്നതിൽനിന്നു്

അ�ദ്ദഹം ആ �ദശത്തുകാരനായിരുന്നു എന്നു സങ്കല്പിക്കാവുന്നതാണു്. �പ�ര

�ന്തന്നറിയുന്നില്ല. വ്യുൽപന്നനായിരുന്നു എന്നു �താന്നുന്നില്ല. “മനം മകി ഴ് ന്തുടൻ

ശുകതരുണി�യ മഹിമ�യാടടുത്തണഞ്ഞു �കാണ്ടുടൻ മധുമാംസാദികൾ” �കാ

ടുപ്പിക്കുന്നതു വിചിത്രമായിരിക്കുന്നു. ദ്വിതീയപാദത്തിൽ ജലന്ധരാസുരവധം ഒരു

ഉപാഖ്യാനമായി�ച്ചർത്തിട്ടുണ്ടു്. അതു ശിവഭജനത്തിനു �പ്രരകമാകത്തക്കവണ്ണം

മൃകണ്ഡുപുത്ര�ന പറഞ്ഞു �കൾപ്പിക്കുന്നതാണു്. ഒരു ഭാഗം ഉദ്ധരിക്കുന്നു:

“അരം പുരത്രയ�മരിച്ചവ�നന്ന-

തറികയില്ല�യാ തവ മനസ്സിൽ നീ?
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ഒരു കളവു �ചാന്നതു�കാണ്ടല്ല�യാ

ഒരു ശിരം �പായി വിധിക്കറിഞ്ഞാലും.

പിഴ �ചയ്തീടിന നിമിത്തമല്ല�യാ

പിനാകി ദക്ഷ�ന്റ ശിരസ്സറുത്തതും?

മദിച്ച മന്മഥൻത�ന്ന�യരിച്ചി�ല്ല

മ�ഹശ�നന്നതു ധരിച്ചി�ല്ല തവ?

അതി�ലാന്നാകാ�തയുഴറി�പ്പാ�യ്ക്കാൾക;

അര�ന നിന്ദിച്ചാൽ ഗുണം വരാ �തല്ലും.

മൃകണ്ഡുനന്ദനൻശ്രമിച്ചിടുംപടി

മിടു�ക്കാടാർത്തടുത്തലറിയന്തകൻ.”

. . . . . . . . .
“അതു�പാഴുതഖിലവും ഭരിക്കുന്ന

അമലനംബികാപതി ശൂലപാണി

പരശുപാണി ശങ്കരൻ മ�ഹശ്വരൻ

പശുപാശമകന്നുടൻ പതിയാ�വാൻ

ഉരഗഭൂഷണനുമാപതി ശിവ-

നുഡുപതിധരൻ ത്രിപുരസംഹാരൻ

മലമക�ളാടും വൃഷാധിരൂഢനായ്

മുനിസുതഭയമകലും വണ്ണ�മ

�വളി�യ മാർക്കണ്ഡ�നാഴിഞ്ഞു മറ്റാർക്കും

മ�ഹശ�നക്കാണ്മാനരുതാ�ത നിന്നാൻ.”

. . . . . . . . .
“അടുത്തുകാല�നയു�തത്തിടങ്കാലാൽ

പരശുപാണിതാൻ ചവിട്ടി�ക്കാൾകയാൽ-

പ്പതറി നീലമാം മലകണക്കി�ന

ഇടിയലറു�മ്പാലലറിയ�ഞ്ചട്ടു

ഇനതനയൻ വീണിതു ഭുവനിയിൽ

അതു�നരത്തു മാമല കുലുങ്ങുന്നു;

അലകൾസർവവും നദി കലങ്ങുന്നു;

ത്രിഭൂവന�മാ�ക്ക വിറച്ചിളകുന്നു;

സുരമുനിജാലം ഭ�യന നില്ക്കുന്നു.”

ചിത്രഗുപ്തചരിതം കിളിപ്പാട്ടു്

ഇത് എട്ടാം ശതകത്തി�ല ഒരു കൃതിയായിരിക്കണം. ചിത്രഗുപ്തൻകഥ�യന്നും

ഇതിനു �പരുണ്ടു്. “ചിത്തിരപുത്തിരൻക�ത” എന്ന തമിഴ് ക്കാവ്യമാണു് ഇതി�ന്റ

മൂലഗ്രന്ഥം. ഐങ്കരൻ, ആറുമുഖവൻ, അനത്തും (എല്ലാം), ഇറയവൻ (രാജാവു് ),

അറ�നറി (ധർമ്മവും നീതിയും), തിരുമാൽ (വിഷ്ണു), കിഴിന്തു (കിഴിഞ്ഞു) മുതലായ

അ�നകം പഴയ മലയാളപദങ്ങൾഈ പാട്ടിൽ പ്ര�യാഗിച്ചുകാണുന്നു�ണ്ടങ്കിലും

അതു�കാണ്ടുമാത്രം ഇതിനു് അതിപ്രാചീനത്വം കല്പിക്കാവുന്നതല്ല. മൂലത്തി�ന്റ

�ശലിയും മറ്റുംകൂടി ഇതിനു നിദാനീഭവിക്കുവാൻ ഇടയുണ്ടു്. കവി ചിത്രപുത്രൻ,

ചിത്രഗുപ്തൻ എന്നീ രണ്ടു സംജ്ഞകളും അവ്യവസ്ഥിതമായി ഉപ�യാഗിക്കുന്നു.
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പ്രസ്തുത കാവ്യം നാലു പാദങ്ങളായി വിഭജിക്ക�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു. ഒന്നാം പാദം കാക

ളിയിലും രണ്ടാമ�ത്തതു �കകയിലും മൂന്നാമ�ത്തതു പ്രാ�യണ മണികാഞ്ചിയിലും

നാലാമ�ത്തതു് അന്നനടയിലുമാണു് രചിച്ചിരിക്കന്നതു്. അജ്ഞാതകർത്തൃകമായ

പ്രസ്തുത കൃതിക്കു കാവ്യഗുണം �പാരാ�തയിരിക്കുന്നു.

ഇതിവൃത്തം

�ദ�വന്ദ്രനു നാലു ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നു. അവർഎല്ലാവരും വന്ധ്യകളായിരുന്നതി

നാൽഅ�ദ്ദഹംസന്തപ്തനായിസന്താനലാഭത്തിനു�വണ്ടിഇന്ദ്രാണി�യാടുകൂടിബ്ര

ഹ്മാവി�ന ഭജിച്ചു. ബ്രഹ്മാവു പ്രത്യക്ഷീഭവിച്ചു പാർവതിയു�ട ശാപം നിമിത്തം ഇന്ദ്ര

നു പുത്രനുണ്ടാകുന്നതു് അസാധ്യമാ�ണന്നും എന്നാൽ ഇന്ദ്രാണി വളർത്തുന്നപശു

വിൽശ്രീനാരായണൻത�ന്ന �ദവാകൃതിയിൽഅവതരിക്കുംഎന്നുംഅരുളി�ച്ചയ്തു.

“�ഗാവിന്നു വന്നുജനിച്ചി�ട്ടാരു സുതൻ �ഗാവിന്ദതുല്യനായുണ്ടാമതങ്ങ�ന” എന്നാ

യിരുന്നു പിതാമഹ�ന്റ പ്രവചനം. തദനന്തരം ബ്രഹ്മാവു വിഷ്ണു�വാടും ശിവ�നാടും

ത�ന്റ വരദാന�ത്തപ്പറ്റി അറിയിക്കുകയും

“സന്നാഹമാ�ണ്ടാരുവൻ പിറന്നാലവൻ

ത�ന്ന മതിയാം ത്രി�ലാകത്തി�ലാക്ക�വ

പി�ന്നയറ�നറി ധർമ്മാധർമ്മങ്ങളും

ത�ന്നയറിഞ്ഞുശിക്ഷാരക്ഷ �പണ്ണുവാൻ”

എന്നു് അതി�ന്റ ഫലം അവ�ര മനസ്സിലാക്കുകയും �ചയ്തു. അ�പ്പാൾ എല്ലാ �ദ

വന്മാരും �ദവിമാരും ഭാവിശിശുവിനു യ�ഥാചിതം �വണ്ട വരങ്ങൾ നല്കി. അങ്ങി

�നയിരി�ക്കസ്വർഗ്ഗംഗയിൽ ഒരുഅപൂർവ്വമായതാമരപ്പൂവ് വികസിക്കുകയുംഅതു

കണ്ടു പത്മാലയാവല്ലഭനായ മഹാവിഷ്ണുവി�ന്റ വീര്യം സ്രവിക്കുകയും �ചയ്തു. അതു്

ആ പുഷ്പത്തിൽ സംക്രമിപ്പിച്ചു് അവ�രല്ലാം അവി�ടനിന്നു് അന്തർദ്ധാനം �ചയ്തു.

അ�പ്പാൾ ഇന്ദ്ര�ന്റഓമനപ്പശുഅവി�ട ദാഹശമനത്തിനായി �ചന്നു�ചർന്നു.

“കാണായിതിന്ദ്രൻ വളർത്ത മഹാപശു

താ�ന വരുന്നതു തണ്ണിനീരുണ്ണുവാൻ.

മാണിക്കവും �വരമുത്തുരത്നങ്ങളും

�ചണിൽപ്പതിച്ച കഴുത്തുവടങ്ങളും

ആണി�പ്പാൻ നല്ല മണിയും ചിലങ്കയും

�ശാഭിച്ചു �കാമ്പുകൾ രണ്ടിലും �പാന്നാ�ല

പൂണിട്ടു നല്ല കുളമ്പിലുമങ്ങ�ന.

. . . . . . . . .
ഊനംവരാതുള്ള മാന്തളിർപ്പട്ടിനാ-

ലാനന്ദമായുള്ള കുപ്പായമിട്ടതിൽ

മാണിക്കത്തണ്ടതളകൾ പുലമ്പ�വ

�പണി നടന്നിട്ടു മിക്കുള്ളപുല്ലുകൾ

നനാതളിരും പറിച്ചുതിന്നങ്ങ�ന

പാനി കുടിപ്പാൻ നദിക്ക�ര �ചന്ന�പ്പാ-

ളീണം കലർ�ന്നാരു പത്മദളം കണ്ടു

ഘ്രാണിച്ചു �മ�ല്ലപ്പറിച്ചുതിന്നീടിനാൾ.

അ�പ്പാ�ഴ �ഗാവിൻവയറ്റിലഴകുള്ള
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ഗർഭവുമുണ്ടായിവന്നു വിധിവശാൽ.

അല്പ�മാരാലസ്യമുണ്ടായി �ഗാവിന്നു

തൽപദം നാലും തളർന്നുചമഞ്ഞിതു.

അ�പ്പായ്കതീരത്തു �മ�ല്ലശ്ശയിച്ചവ-

ള�പ്പാഴുതാദിത്യനുമസ്തമിച്ചിതു.”

എന്നു് അനന്തരസംഭവം കവി വിസ്തരിക്കുന്നു. �ഗാവി�ന്റ ഗർഭലക്ഷണം, ചിത്രഗു

പ്ത�ന്റ ജനനം മുതലായ ഘട്ടങ്ങൾ അ�ദ്ദഹം ഭംഗിയായി വർണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ടു്. �മടമാ

സത്തി�ല പൌർണ്ണമാസിദിനത്തിൽശുക്രവാരത്തിലായിരുന്നുചിത്രഗുപ്ത�ന്റഅവ

താരം. സകലസംഖ്യാനപദ്ധതികളുംഅ�ദ്ദഹംബാല്യത്തിൽത്ത�ന്നപഠിച്ചു്അവ

യിൽ പാരംഗതത്വം �നടി.

“ഇന്ദ്രനന്ദനൻ �തളി�ഞ്ഞഴുതിത്തുടങ്ങിനാൻ;

ധാതാവിൻ വിധിക്കണക്കാദിയി�ലഴുതിനാൻ;

സർവജന്തുക്കളിത്ര�യന്നതു�മഴുതിനാൻ;

സാദരം രുദ്രൻസംഹാരക്കണ�ക്കഴുതിനാൻ;

സർവപ്രാണികളു�ടയായുസ്സു�മഴുതിനാൻ.”

എന്നിങ്ങ�നആ ഭാഗം കവി പ്രപഞ്ചനം �ചയ്യുവാൻആരംഭിക്കുന്നു.

കണക്കല്ലാ�ത�യ�റയുള്ള ധർമ്മങ്ങൾ�പാലും

കാലം�കാണ്ടധർമ്മമായ്�പ്പാകു�മ�ന്നഴുതിനാൻ;

മണക്കും പുകഴ�ല്ലാ കണ�ക്കന്നുള്ള മതി

കണക്കു�കടായതു മതി�കടാകുന്നതും

ഇണക്കം വരാ�താരു കാര്യവും കണക്കല്ല

എന്നതുതികച്ചങ്ങുനന്നായ് വ�ച്ചഴുതിനാൻ.”

“�ഭാജനം�ചയ്യുന്നതും കണക്കല്ലാ�തയാ�മാ?

�ഭാഗങ്ങ�ളാന്നും കണക്കല്ലായ്കിൽസുഖം വരാ;

ആചാരമില്ലാ�താന്നു പറഞ്ഞാലതുമാകാ,

ആചാര�ക്കടായുള്ളകാമവും നന്നല്ല�ല്ലാ;

മതികൂടാ�ത നടപ്പിരിപ്പും സുഖമല്ല;

മതികൂടാ�തയുള്ളനിദ്രയും നന്നല്ല�ല്ലാ”

എന്നും മറ്റുംഅ�ദ്ദഹം പലശാശ്വതധർമ്മങ്ങളുംഓലയിൽകുറിച്ചിട്ടു. ധർമ്മാധർമ്മ

ങ്ങളിൽഅത്രമാത്രംപരിനിഷ്ഠിതമായജ്ഞാനമുള്ളചിത്രഗുപ്ത�നയമൻഗുരുവായി

വരിക്കുകയും ചിത്രഗുപ്തൻ അ�ദ്ദഹത്തിനു ത�ത്വാപ�ദശം �ചയ്യുകയും �ചയ്തു. വി

ഷ്ണു, ശിവൻ എന്നീ �ദവന്മാ�ര ഉപാസിക്കുക�യാ ധർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുക�യാ

�ചയ്യുന്ന മനുഷ്യ�ര കാലദൂതന്മാർ തീണ്ടി�പ്പാകരു�തന്നായിരുന്നു ആ ഉപ�ദശ

ത്തി�ന്റ സാരം. പി�ന്ന�യാരവസരത്തിൽ ഒരു ശിവഭക്ത�ന കാലദൂതന്മാർ പി

ടിച്ചു�കട്ടി�ക്കാണ്ടു�പായതറിഞ്ഞുത്രിമൂർത്തികൾ യമ�ലാകത്തിൽ�ച്ചന്നുധർമ്മാ

ധർമ്മങ്ങൾ യഥാവിധി �വർതിരിച്ചറിയിക്കുവാൻ അവി�ട ചിത്രഗുപ്ത�ന വരുത്തി;

അ�ദ്ദഹം
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“മദി�ച്ചാരായിരം മദകരികളാൽ

�പാരുത്തചാടി�ന്മൽ വലിച്ചുവ�ന്നാരു

പലതരം കണ�ക്കടുത്തു�കൾപ്പിച്ചു

നിരത്തിയങ്ങ�നസഭാതലത്തിങ്കൽ”

അന്നവി�ട വായിച്ച കണക്കിൽനിന്നു് ഒരു ഭാഗം ചുവ�ട �ചർക്കുന്നു:

“പല മന്ത്രത്തിലും പരം ശിവമന്ത്രം;

പല യജ്ഞത്തിലും പരം മ�നായജ്ഞം;

പലയറിവിലും പരമധ്യാത്മമാം;

പല തപസ്സിലും പരമുയിർതപം;

പല മൃഗത്തിലും പരം പശുമൃഗം;

പല കുലത്തിലും പരമതാരണൻ;

പല നദിയിലും പരം ഗംഗാനദി;

പല കുസുമത്തിൽപ്പരം തുളസിപ്പൂ;

പല കനിയിലും പരം കദളിക്കാ;

പല മനുഷ്യരിൽപ്പരം നൃ�പന്ദ്രന്മാർ;

പല രസത്തിലും പരം മ�നാരസം;

പല നിലയിലും പരം നടുനില:

പല ദാനങ്ങളിൽപ്പരമന്നദാനം;

പല കഥകളിൽപ്പരം ശ്രീഭാരതം;

പല വിദ്യകളിൽപ്പരമമക്ഷരം:

പല�ദവത്തിലും പരം വിഷ്ണുവുതാൻ;

പല പ്രിയത്തിലും പരം പുത്രപ്രിയം;

പല ധർമ്മത്തിലും പരം കുലധർമ്മം.”

ഇതിൽനിന്നു കവിതയു�ട രീതിയും ഗ്രഹിക്കാവുന്നതാണു്. ചിത്രഗുപ്തപൂജയു�ട മാ

ഹാത്മ്യ�ത്തസൂചിപ്പിച്ചു�കാണ്ടും

“ഉറ�വാ�ടയിതു പഠിക്കു�ന്നാ�രല്ലാ-

മുവന്നു �കൾക്കുന്നജനങ്ങളു�മല്ലാം

നിറ�ചല് വ�മാടു ഭുവനി�മൽ നന്നായ്

�നടുക വാണുയിർ വിടുന്ന കാലത്തു്

അടുത്തപാപങ്ങൾ നശിച്ചു�പായുട-

നമര�ലാകത്തിലിരി�പ്പാരാദരാൽ”

എന്ന ഫലശ്രുതി�യാടുകൂടി കവിത അവസാനിക്കുന്നു. “നിറഞ്ഞ �ചമ്പകം വിരി

ഞ്ഞുപൂമണം കലരും �ചാല”യി�ലക്കു�പങ്കിളിമകളും പറന്നു�പാകുന്നു.

കിരാതാർജ്ജുനീയം കിളിപ്പാട്ടു്

ഇതും എട്ടാം ശതകത്തിൽ വിരചിതമായ ഒരു കിളിപ്പാട്ടാകുന്നു. ചിനത്തു (�കാ

പിച്ചു) മടന്തയർ (സ്ത്രീകൾ) ഉവന്നു (�സ്നഹിച്ചു) മുതലായ പഴയ പദങ്ങൾ കവി

പ്ര�യാഗിച്ചിട്ടുണ്ടു്. പ്രസ്തുത കൃതി അഞ്ചു ഖണ്ഡങ്ങളായി വിഭജിക്ക�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു.

കവി ഭക്തനായ ഒരു ബ്രാഹ്മണനാ�ണന്നുമാത്രം അറിയാം. “�വള്ളൂരമർന്ന ഗൌ

രീശ�ന” വന്ദിച്ചു ബാലപ്ര�ബാധനം രചിച്ച പുതുമന നമ്പൂതിരിയാ�ണാ എന്നു
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സംശയിക്കാം. ഈപുതുമന നമ്പൂതിരി പ്രസിദ്ധജ്യൌതിഷികനായ പുതുമന�ച്ചാമാ

തിരിയിൽനിന്നു ഭിന്നനാകുന്നു. ബാലപ്ര�ബാധനകാര�ന്റ ഗൃഹം �കാട്ടയത്തിനു

സമീപമുള്ള പുതുമന ഇല്ലമാണു്. കിരാതാർജ്ജുനീയകാരൻ ഭാരവി�യ ധാരാളം

ഉപജീവിച്ചുകാണുന്നു. മൂന്നാം പാദത്തിൽ ശ്രീപര�മശ്വരൻ അർജ്ജുന�ന്റ പ്രഭാ

വം പാർവതീ�ദവിക്കു �ബാധന�പ്പടുത്തുന്നതിനു�വണ്ടി പാഞ്ചാലീസ്വയംവരകഥ

വർണ്ണിച്ചു �കൾപ്പിക്കുന്നതു് ഈ കിളിപ്പാട്ടിൽ കാണുന്ന ഒരു �വചിത്യമാണു്.

കവിതയ്ക്കു വലിയ ഗുണമില്ല. ചില വരികൾ ചുവ�ട കുറിക്കുന്നു:

“വിരിഞ്ഞകുസുമങ്ങൾ വിതറീ മര�മങ്ങും;

പരിചിൽപ്പരിമളമിളകും മലർമാല

�തളിഞ്ഞു മണിഗണമണിഞ്ഞവിതാനങ്ങ-

ളണിഞ്ഞു മരങ്ങ�ളാ�ടാരുങ്ങി വിളങ്ങുന്നു.

അഴകിൽ നറു�ന്തന�ങ്ങാഴുകി വരു�ന്നാരു

കുസുമഗണമതിൻ �പരിയ മണം �കട്ടു

പരിചിലണിവണ്ടും �പരി�ക നിറഞ്ഞിതു

മണകുമകിൽധൂമം നിറഞ്ഞൂപുരം തന്നിൽ.”

ആ�കക്കൂടി �നാക്കു�മ്പാൾഎട്ടാം ശതകത്തിൽപല കവികളും തുഞ്ച�നഅനുക

രിച്ചും അ�ല്ലങ്കിൽഅതിനുമുൻപു് അംകുര പ്രായത്തിലിരുന്ന ചില കിളിപ്പാട്ടുകളു�ട

മാതൃകക�ള ഉപജീവിച്ചും അത്തരത്തിലുള്ള ഗാനങ്ങൾ ധാരാളമായി രചിച്ചു എങ്കി

ലും അവർ പ്രാ�യണ അപണ്ഡിതന്മാരായിരുന്നു എന്നും അവരു�ട കൃതികളിൽ

ആകർഷകങ്ങളായ ഭാഗങ്ങൾ വള�ര വിരളമാ�ണന്നും സ്പഷ്ടമാകുന്നു. �ദശ�ഭദ

ദം�കാണ്ടുള്ള ഭാഷാ�ഭദവും ഇവയിൽ മറ്റുതരത്തിലുള്ള കാവ്യങ്ങ�ള അ�പക്ഷിച്ചു

കൂടുതലായി കാണുന്നുണ്ടു്.

പാണ്ഡവശങ്കരം (സങ്കീർത്തനം)

ഇന്നുവ�ര കിട്ടീട്ടുള്ള ഭാഷാസങ്കീർത്തനകാവ്യങ്ങളിൽ�വച്ചു പഴക്കംകൂടിയതാണു്

പാണ്ഡവശങ്കരം. എട്ടാംശതകത്തി�ന്റ പൂർവാർദ്ധത്തിലായിരിക്കണം അതി�ന്റ

നിർമ്മിതി. ‘മമ്മാ,’ ‘ഞാങ്ങൾ,’ ‘വാണ്ണു,’ ‘ഒരിക്കാൽ,’ ‘അരുതായിന്നു’ മുതലായ

പദങ്ങളു�ടയും ‘ന്ന’എന്നഅക്ഷരത്തിനുപകരം ‘ന്റ’ എന്നഅക്ഷരത്തി�ന്റയുംപ്ര

�യാഗം കാണാനുണ്ടു്. കവിയാ�രന്നറിയുന്നില്ല. കവിത പല ഘട്ടങ്ങളിലും മ�നാ

ഹരമായിരിക്കുന്നു. എട്ടു വൃത്തങ്ങളിൽ രചിച്ചിരിക്കുന്നഈ കൃതിയ്ക്കു് കിരാതം എട്ടു

വൃത്ത�മന്നും �പരുണ്ടു്. ശിവ�ന്റനാമ�ത്താടുകൂടിയാണു് ഓ�രാ ശീലുംഅവസാനി

ക്കുന്നതു്.

“പുരരിപുഭഗവാൻ പാശുപതാസ്ത്രം പാർത്ഥനു പണ്ടു �കാടുത്തപ്രകാരം

തിറവിന സങ്കീർത്തനമായിതഞാനുര�ചയ്യു�ന്നൻഹര ശങ്കര ജയ”

എന്ന പ്രതിജ്ഞ�യാടുകൂടി കവി പ്രസ്തുതകൃതി ആരംഭിക്കുന്നു. താ�ഴ ഉദ്ധരിക്കുന്ന

ശീലുകളിൽനിന്നു കവിയു�ട കലാപാടവം പ്രത്യക്ഷമാകുന്നതാണ്:

“�ഹരംബബൃംഹിതരവം�കാണ്ടുദഞ്ചിത�മാ-

�രടം; മഹാമുനിക�ളാതീടുമാ�റാരിടം;

ഓ�രാതരം വിബുധനാരീജനങ്ങൾ വിള-

യാടീടുമാ�റാരിടമര ചന്ദ്രചൂഡ ജയ.
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ഉദ്യാനഭൂമികളിലക്കുന്നിമാതു സഖി-

മാ�രാടുകൂടി�യഴുനള്ളീടുമാ�റാരിടം;

അത്യാദരം വിബുധവിദ്യാധരാദികൾ പു-

കഴ്ത്തീടുമാ�റാരിടമര ചന്ദ്രചൂഡ ജയ.

ഏകത്ര വാനവർക�ളകത്ര ദാനവർക-

�ളകത്ര ഭക്തജന�മകത്ര മുക്തജനം;

ഏകത്ര പത്മഭവ�നകത്ര പത്മധര-

നാശ്ചരിയമാശ്ചരിയമര ചന്ദ്രചൂഡ ജയ” (രണ്ടാം വൃത്തം)

“പുരഹരൻത�ന്റ തിരുനൃത്തം കാണ്മാൻ

പരന്ന കീർത്തി �പാ�ന്നാരിടത്തു

വരിക�ത്ര�യന്നു മനസി �താന്നിക്കും

�പരിയ കാന്തി പൂണ്ടര ശം�ഭാ.”

“അടവികൾ പാ�ട �പാടി�പടുമാറു

പിടികളും കരിവരന്മാരും

ഇടകലർന്നുള്ളനട�കാപ്പു കണ്ടു

രസിച്ചുനിന്നാനങ്ങര ശം�ഭാ.”

“കുറു�മാഴിമുല്ലമധുവല്ലി നന്റായ്

വിരിഞ്ഞജാതി�യന്നിവറ്റി�ന്റ

പരിമളം �പയ്തു വരുന്ന �തന്റ�ല-

റ്റനുഭവിച്ചാനങ്ങര ശം�ഭാ.”

“അഴകിലീവണ്ണം �താഴുതു �ചാല്ലിനാൻ

�മാഴിയും മൂലവും നരപാലൻ.

പിഴച്ചിട്ടി�ല്ലങ്ങൾ; ചതിയാൽ നൂറ്റു�പർ

പിഴുക്കി ഞങ്ങ�ള ഹര ശം�ഭാ.”

“കമലവാണ�ന�പ്പാരി�ച്ചാ�ന! പൂ�മ-

യ്യുമയ്ക്കു �നർപാതി പകു�ത്താ�ന!

മുനികൾ �ചതസി വസി�പ്പാ�ന! �പാറ്റീ!

സമസ്ത�ലാ�കശ! ഹര ശം�ഭാ.”

“ശ്രവണ�നത്രാദിവഴി�യ പാഞ്ഞിടും

കര�ളന്നും കരിവരൻത�ന്ന

ശിവപാദ�മന്ന മര�ത്താ�ടത�ന്ന

തളച്ചാനർജ്ജുനൻഹര ശം�ഭാ.”

“പനിമതിചൂഡചരണ�സവയാം

പനയും തിന്നിട്ടു ചിത�ത്താ�ട

മനസിജക്കള്ളനഴിച്ചു�കാണ്ടു�പായ്-

ക്കളയാ�ത കാത്താൻഹര ശം�ഭാ.” (മൂന്നാം വൃത്തം)

ഒടുവിൽ
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“ഇത്ഥം പാണ്ഡവശങ്കരന്മാരു�ട

കീർത്തനങ്ങൾപഠിച്ചുടൻ പാടു�വാ-

ർക്കർത്ഥമുണ്ടാമനർത്ഥ�മാഴിഞ്ഞിടും

മുക്തി �കവരും ശങ്കര�ര ജയ!

ശംഭു�വ കരുണാകര�ന ജയ!”

“ശങ്കര ശിവ ശങ്കര�ര ജയ;

ശംഭു�വ കരുണാകര�ന ജയ

മംഗലായ ജപിച്ചിതാ കൂപ്പു�ന്നൻ

നിങ്കഴലിണ ശങ്കര�ര! ജയ!”

എന്നും മറ്റുമുള്ള ശീലുകൾ കാണുന്നു. ഇരുപത്തിനാലുവൃത്തത്തി�ലന്ന�പാ�ല പ്ര

സ്തുത കൃതിയിലും ദ്വിതീയപാദത്തിൽ വിരാമമില്ലാത്ത ശീലുകൾ അവിടവി�ടയുണ്ടു്.

പ്രാചീനങ്ങളായ സങ്കീർത്തനങ്ങൾക്കു്ഈ ലക്ഷണം സാധാരണമാ�ണന്നു മുൻ

പുപ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട�ല്ലാ.

പാർവതീപാണിഗ്രഹണംആറുവൃത്തം

കാലവും കർത്തൃത്വവും

പാർവ്വതീപാണിഗ്രഹണവുംപഴയഒരുസങ്കീർത്തനമാണു്. അതിന്നുംപാണ്ഡവശ

ങ്കരത്തിന്നും പല അംശങ്ങളിൽഐകരൂപ്യമുണ്ടു്. സംസ്കൃതവിഭക്തിപ്രത്യയങ്ങൾ

പാർവതീപാണിഗ്രഹണത്തിൽ അധികമായി പ്ര�യാഗിച്ചു കാണുന്നു എന്നുമാ

ത്ര�മ വ്യത്യാസമുള്ളു. രണ്ടും ഏകകർത്തൃകങ്ങളായിരിക്കാം. “പുരരിപുഭഗവാൻ

ഭഗവതിത�ന്നപ്പാണി ഗ്രഹണം �ചയ്തപ്രകാരം തിറവിയ മംഗലസങ്കീർത്തനമായു

ര�ചയ്യു�ന്നൻ ഹര ശം�ഭാ ജയ” എന്നു പ്രഥമവൃത്തത്തിൽ കവി വസ്തുനിർ�ദ്ദശം

�ചയ്യുന്നു. ആദ്യ�ത്ത നാലു വൃത്തങ്ങളും പാണ്ഡവശങ്കരത്തിൽ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള

വത�ന്നയാണു്. അഞ്ചാമ�ത്ത വൃത്തത്തി�ല ചില ശീലുകൾ ആ കാവ്യത്തി�ല

“അമ്ലാനകാന്തി തടവീടും ധനഞ്ജയ�ന” എന്ന മട്ടിൽ കാണുന്ന ആദ്യ�ത്ത ഗുർ

വക്ഷരത്തിനുപകരം “തുഹിനാ ച�ലന്ദ്രസുത തടവും ത�പാമഹിമ” എന്നിങ്ങ�ന

രണ്ടു ലഘ്വക്ഷരങ്ങളാക്കീട്ടുള്ളതുമാണു്. വൃത്തമഞ്ജരിയി�ല സംജ്ഞകളനുസരി

ച്ചു് ഇവി�ട കവി സ്തിമിത�യ അതിസ്തിമിതയായി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു എന്നു പറയാം.

പഴയ സങ്കീർത്തനങ്ങളി�ല ശീലുകളിൽ ഈരണ്ടു് അടികൾമാത്ര�മ അടങ്ങുന്നു

ള്ളു എന്നു ഞാൻ മുൻപു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതിനു മ�റ്റാരു �തളിവു് ഇതി�ല ആറാം

വൃത്തം തരുന്നുണ്ടു്. “പാർവതീകരപീഡ�നാത്സവ�കൌതുകീ ഗിരിശൻ തദാ ധ്യാത

വാനഥസപ്തമുഖ്യ മഹാമുനീൻ ഹര ശംകര” എന്നതു് ആ വൃത്തത്തി�ലആദ്യ�ത്ത

ശീലാണു്.

കവിത

കുമാരസംഭവം ഒന്നുമുതൽഏഴുവ�രസർഗ്ഗങ്ങ�ളയും കാമദഹനം പാർവതീസ്വയം

വരംതുടങ്ങിയ ഭാഷാചമ്പുക്ക�ളയുംകവിഅനുസ്യൂതമായി ഉപജീവിച്ചിട്ടു�ണ്ടങ്കിലും

സ്വകീയമായ മ�നാധർമ്മ�ത്തയും അങ്ങിങ്ങു പ്രദർശിപ്പിക്കാതിരിക്കുന്നില്ല. അ�ദ്ദ

ഹത്തിനു സംസ്കൃതത്തിൽ നല്ല വ്യുൽപത്തിയും കവനകലയിൽ നല്ല പ്രാഗല്ഭ്യവു

മുണ്ടായിരുന്നു എന്നു ഗ്രന്ഥത്തി�ന്റ ഏതു ഭാഗവും വിശദീകരിക്കുന്നു. കാമ�ദവൻ

�ദ�വന്ദ്ര�നാടു വമ്പു പറയുന്നതു �നാക്കുക:
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“ഭള്ളിളക്കി നടന്ന പിതാമഹൻ

നിർലജ്ജം മകളായസരസ്വതീം

വല്ലാ�ത പിടി�പട്ടതു�മൻകരു-

ത്തല്ല�യാ �ചാല്ലു ശങ്കര�ര ജയ!

വാ�നാർനാഥനാം പങ്കജനാഭനും

നാണാ�ത പതിനാറായിര�ത്തട്ടു

മാ�നല്ക്കണ്ണിമാ�രപ്പുണരായ്കി�ലാ

പ്രാണ�വദന ശങ്കര�ര ജയ!

വിശ്വാമിത്രമഹാമുനി പണ്ടുടൻ

വിശ്വഭീമം തപസ്സുതുടർന്നനാൾ

അ�ച്ചാ! �മനക�യപ്പിടി�പട്ടതും

പിച്ചയുണ്ടിതു ശങ്കര�ര ജയ!

�താണി�മൽനിന്നു മ�റ്റാരു വിഗ്രഹം

മാനിച്ച�ങ്ങാരു ദാശകുമാരി�യ

നാണം�കട്ടു പുണർന്നതു�മന്നു�ട

ബാണഹുംകൃതി ശങ്കര�ര ജയ!” (ദ്വിതീയവൃത്തം)

പട പുറ�പ്പടുന്ന കാമ�ന്റ �വഷം ഇങ്ങ�ന വർണ്ണിക്കുന്നു:

“�മ�ല്ല വാർകുഴൽ �കട്ടി മണിസ്രജാ

നല്ല പൂനിര കുത്തി നിറ�ത്താ�ട

പല്ലവാംഗുലി�കാണ്ടണിമീശയും

�മ�ല്ല നന്നാക്കി ശങ്കര�ര ജയ!

�താളിൽ വന്നടിയും മണികുണ്ഡലം

നീ�ളപ്പൂശിന കുംകുമപങ്കവും

�മളമമ്പിന �പാ�ന്നഴുത്തൻപണി-

�ച്ചലയും പൂണ്ടുശങ്കര�ര ജയ!

വില്ലുമമ്പുമിടംകരതാരിലാ-

ണ്ടുല്ലസദ്ദ്യുതി ദക്ഷിണപാണിനാ

മല്ല�വണി രതി�പ്പണ്ണുതൻകരം

�മ�ല്ലത്താങ്ങീട്ടു ശങ്കര�ര ജയ!”

പാർവതീ�ദവിയു�ട തപസ്സി�നയും മറ്റും വിവരിക്കുന്നചതുർത്ഥവൃത്തംപാണ്ഡവശ

ങ്കരത്തി�ല ദ്വിതീയവൃത്തം�പാ�ല സർ�വ്വാപരി രമണീയമായിരിക്കുന്നു.

“ചുരുണ്ടുനീണ്ടിരുണ്ടലർമാലാമണം

�പരുകും പൂങ്കുഴൽ പിരിച്ചുടൻ

പരിചിൽത്തീർ�ത്താരു ജട�കാണ്ടീശ്വരി

�പരി�ക�ശ്ശാഭിച്ചാളര ശം�ഭാ.

തിരളും �കാമപ്പട്ടക�ല വീഴ്ത്തുടൻ

തിരുവരതന്നിലഴ�കാ�ട

പരുഷം വല്ക്കല�മടുത്തുചാർത്തീട്ടു
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�പരി�ക�ശ്ശാഭിച്ചാളര ശം�ഭാ.

കനി�വാ�ടാമനിച്ചഗരാജൻ മുൻപി-

ലണിഞ്ഞീ�ടറും �പാന്നരഞാണം

അക�ല�ക്ക�വടിഞ്ഞുട�ന പുല്ലു�കാ-

ണ്ടണിഞ്ഞാൾ �മഖലഹര ശം�ഭാ.

കുളുർമുല�മാട്ടിലിഴുകീടു�ന്നാരു

കളഭം മാച്ചങ്ങു മടിയാ�ത

�വളു�വളു�ത്താരു ഭസിതം �കാണ്ടുടൽ

മുഴുവൻ പൂശിനാളര ശം�ഭാ.”

ഈ കൃതി മഴമംഗലത്തി�ന്റതാ�ണന്നു ചിലർ പറയുന്നു�ണ്ടങ്കിലും അതിനു �തളി

വു് ഒന്നുമില്ല. ഇതി�നസ്സംബന്ധിച്ച ഒരു ഐതിഹ്യമുള്ളതുകൂടി ഇവി�ട പ്രസ്താവി

ക്കാം. �പരുവനം ഗ്രാമത്തി�ല ഒരു നമ്പൂരി ത�ന്റ മകൾക്കുജാതകവശാൽ�വ

ധവ്യലക്ഷണം ഉ�ണ്ടന്നറിഞ്ഞു്അതി�ന്റപരിഹാരത്തിന്നായിഈസങ്കീർത്തനമു

ണ്ടാക്കി ആ സ്ത്രീ�യ�ക്കാണ്ടുഅതു നിത്യപാരായണം �ചയ്യിച്ചു. വിവാഹാനന്തരം

ഭർത്താവു വിഷഭയം നിമിത്തം ആസന്നമരണനായി എങ്കിലും യദൃച്ഛയാ അവി�ട

വ�ന്നത്തിയ ഒരു സന്ന്യാസി വിഷമിറക്കി അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റഅസ്വാസ്ഥ്യം തീർത്തു

വ�ത്ര.

കു�ചലവൃത്തം നാലുവൃത്തം

കു�ചലവൃത്തം നാലു വൃത്തങ്ങളിൽ നിബദ്ധമായ മ�റ്റാരു സങ്കീർത്തനമാണു്.

അതി�ന്റയും കാലം എട്ടാം ശതകംത�ന്ന. കവി ഒരു നമ്പൂരിയാ�ണന്നു കു�ച

ല�ന്റയും അന്തർജ്ജനത്തി�ന്റയും വർണ്ണനത്തിൽ സ്ഫുരിക്കുന്ന തന്മയത്വത്തിൽനി

ന്നു് അനുമാനിക്കാം. അ�ദ്ദഹം ഇരുപത്തിനാലുവൃത്തത്തി�ന്റ കർത്താവ�ല്ലങ്കിൽ

ആ കവിയു�ട ശിഷ്യനാ�ണന്നു സങ്കല്പിക്കത്തക്കവിധത്തിൽ രണ്ടു കൃതികളു�ട

യും �ശലിക്കു സാജാത്യം കാണുന്നു. ഔചിത്യം�പാ�ല നീട്ടി�യാ കുറുക്കി�യാ

�ചാ�ല്ലണ്ട വരികൾ അ�നകമുണ്ടു്. കരിമിക്കുക (കർമ്മം �ചയ്യുക), തിരുക്കാഴ്ച

(തിരുമുൽക്കാഴ്ച), ധ്വനി �കട്ടു, അടീ നാലുമൂന്നു്, ദുവാരാധിനാഥൻ (ദ്വാരാധിനാഥൻ),

പയഃ�ഫന (�ഫനം), ഒഴിക്കരുതരിക്കുമരന്നും (ഹരിക്കും ഹരനും), �ദയ്ത (ദയിത)

മുതലായ പല വിലക്ഷണപ്ര�യാഗങ്ങൾ അനുവാചകന്മാ�ര തുറിച്ചു�നാക്കുന്നു.

�പാകിന്റു, ഉവന്നു തുടങ്ങിയ ചില പഴയ പദങ്ങളും കാൺമാനുണ്ടു്. “മുദാ പാദശൌ

ചാദി �ചയ്താദ�രണാധി തീർത്താശു�ദവൻ ജഗന്മംഗലൻതാൻ” എന്ന വരിയു�ട

മധ്യത്തി�ല യതിഭംഗം അസഹ്യംത�ന്ന. “രഘുപ്രവീര രാമചന്ദ്ര രാമ രാമ പാ

ഹിമാം” എന്ന പ്രാർത്ഥന�യാടുകൂടിയാണു് കൃതി അവസാനിക്കുന്നതു്. പ്രസ്തുത

സങ്കീർത്തനത്തിൽ പല രചനാ�വകല്യങ്ങളും ഉ�ണ്ടങ്കിലും ഭംഗിയുള്ള ഭാഗങ്ങ

ളും ഇ�ല്ലന്നില്ല. കു�ചലൻ പത്നി�യാടു പറഞ്ഞുപുറ�പ്പടുന്നഘട്ടം �നാക്കുക:

“വ്രതം മുട്ടു�മ�ന്നാർത്തുത�ന്ന മടിച്ചൂ

മതം നീ നിരൂപിച്ചത�ത്ര നമുക്കും

മധു�ദ്വഷി�യ�ച്ചന്നുകാൺമാൻ കന�ക്ക-

�ക്കാതിച്ചീടി�നൻഞാൻ; ന�മാ നന്ദസൂ�നാ!

�തരി�ക്കന്നു �പാകിൻറു നാ�ളപ്പുലർ�ച്ച;
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ചുരുക്കിക്കഴി�ക്കണ്ടു �തവാര�മല്ലാം;

തിരുക്കാഴ്ച�വപ്പാ�നാരുക്കീടു�കന്നാൽ;

കരഞ്ഞീട�വണ്ടാ ന�മാ നന്ദസൂ�നാ!

ഇവണ്ണം കു�ചലൻ പറ�ഞ്ഞാരു�നരം

ചുവന്നൂകിഴ�ക്കടമ�പ്പാൾ നടന്നൂ

അവർക്കങ്ങുക�ണ്ടാർ �കാടുത്തുള്ള �നല്ല-

ങ്ങവി�ലയ്ക്കതുമാകാ; ന�മാ നന്ദസൂ�നാ!

ഇടിച്ചിട്ടു ക�ല്ലാടു �ന�ല്ലാടുകൂടി-

�ക്കാടുത്തൂകു�ചലന്നത�മ്പാടു വാങ്ങി

മടശ്ശീല�പാ�ല മടഞ്ഞങ്ങു�കട്ടീ

മടിച്ചീല�യതും ന�മാ നന്ദസൂ�നാ!

ഘനശ്യാമളം �ഗാപികാജീവനാഥം

മനക്കാമ്പി�ലാർ�ത്താർത്തു �മ�ല്ല നടന്നൂ;

തുണി�ക്കട്ടുമച്ഛത്രവും�കാണ്ടു �മ�ല്ല

മിന�ക്കട്ടുതാ�ന ന�മാ നന്ദസൂ�നാ!” (രണ്ടാം വൃത്തം)

കു�ചല�ന്റ നൂതനഗൃഹ�ത്തയാണു് അടിയിൽ വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നതു്:

“മനക്കുരുന്നിലിങ്ങ�ന നിനച്ചിരുന്നവണ്ണ�മ

മണത്തപൂമരങ്ങൾ കണ്ടു �ഹമസൌധശൃംഗവും

കന�ക്ക രത്ന�താരണങ്ങൾ നാലു �ഗാപുരങ്ങളും

കിനാവുകണ്ട�പാ�ലയങ്ങു രാമ രാമ പാഹിമാം.

വിമാനമാനയാദിയായ യാനസാധനങ്ങളും

കുമാരിമാർ നിര�ക്ക നി�ല്ക്ക നീ�ള നില്ക്ക നാരിമാർ

അ�മയകാന്തി പൂ�ണ്ടഴുന്നകാന്ത�രാടു �ചർന്നുടൻ

സുമന്ദഹാസവിഭ്രമം മുകുന്ദ രാമ പാഹിമാം.

ഇടയ്ക്കമദ്ദളങ്ങളിത്തരങ്ങൾ �കാട്ടുമാറു, പ-

ന്തടിക്കുമാറു, ചിന്തു പാടിയാടുമാറു, നാടകം

നടിക്കുമാറു ബാലമാതരങ്ങി�ന വി�ശഷമു-

�ണ്ടാടുക്കമില്ലയാത കാഴ്ച രാമ രാമ പാഹിമാം.

രമാസമാനമായ്ച്ചമഞ്ഞ ഭാര്യയാവി�തന്തുവാൻ?

പിഴച്ചു പി�ന്നയും മുകുന്ദമന്ദിരത്തിലാക�യാ?

നമശ്ശിവായ! വിശ്വ�ലാകനായക�ന്റ മായ�യാ

നിമിത്ത�മന്തിതിന്നുഹന്ത! രാമ രാമ പാഹിമാം.

ഉഴക്കു �നല്ലിടിച്ചു കാഴ്ചവച്ചു കണ്ടതിൻഫലം

പിഴച്ചു കാറ്റടിച്ചു വന്നണഞ്ഞകപ്പൽ�പാ�ലയും

മുഴുത്തകാ�റടുത്തു വന്നു �പയ്ത മാരി�പാ�ലയും

�പാഴിഞ്ഞിതിന്നു ഭൂതിയും; മുകുന്ദ രാമ പാഹിമാം.” (നാലാം വൃത്തം)
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മ�റ്റാരു രാമായണം ഇരുപത്തിനാലുവൃത്തം

രാമായണ�ത്തത്ത�ന്ന വിഷയീകരിച്ചു് 24 വൃത്തങ്ങളിൽ ഒരു സങ്കീർത്തനം മ�റ്റാ

രു കവിയും രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഇരുപത്തിനാലുവൃത്തത്തി�ന്റ ആവിർഭാവത്തിനു�മലാ

ണു് അതി�ന്റ നിർമ്മിതി. അതി�നക്കാൾപ്രസ്തുതഗ്രന്ഥത്തി�ല ഭാഷ വള�ര ലളി

തമാണു്. കവിതയ്ക്കു വലിയ ഗുണമില്ല. അഞ്ചു വൃത്തങ്ങ�ളാള�മ കണ്ടുകിട്ടീട്ടുള്ളു. കാ

ല�ത്തപ്പറ്റി ക്ണുപ്തമായി പറയാൻ നിവൃത്തിയി�ല്ലങ്കിലും ഒൻപതാം ശതകത്തിനു�മ

ല�ല്ലന്നു �താന്നുന്നു. താ�ഴക്കാണുന്നശീലുകൾഅതിലുള്ളവയാണു്:

“ശ്രീവാല്മീകി ചമച്ചി�ട്ടാരശ്രീരാമായണകഥയുര �ചയ് വാൻ

(ദ്വിരദാ)നനനായ്മരുവും ഗണപതി തുണ�ചയ്തീടുക നാരായണ ജയ.

നാരായണ ജയ നരകാന്തക ജയ കരുണാകര ജയ മുരസൂദന ജയ

നാരായണ ജയസീതാവല്ലഭ പരിപാലയ മാം നാരായണ ജയ.

കവിജനവും ഗുരുജനവും നല�മാടു കവിമാതാകിയ വാഗീശ്വരിയും

കവിമകൾകാന്തനുമരനും മമ ഹൃദി തുണ�ചയ്തീടുക നാരായണ ജയ.”

. . . . . . . . .
“ഉത്തമമാ�യാരു പുരിയുണ്ടുത്തരദിക്കില�യാധ്യാനാമംപൂണ്ടു്

എത്ര മ�നാഹരമപ്പുരി�യ�ന്ന വാഴ്ത്താവൂ മമ നാരായണ ജയ.” (പ്രഥമ

വൃത്തം)

“മാമുനിവര�നാമിച്ച�നരത്ത-

ങ്ങാ�മാദം പൂണ്ടുപായസം�ക�ക്കാണ്ടു

�ഹാമകണ്ഡത്തിൽനിന്നു പുറ�പ്പട്ടു

ഭൂതത്താൻ പി�ന്ന രാമ രാമാ ഹ�ര.”

. . . . . . . . .
“അപ്പൂവല്ലൽ�പട്ടീടും തിരുമുടി

കാള�മഘവും കാളിന്ദീ�തായവും

മുല്ലബാണൻ തഴയും ഭ്രമിച്ചിടും

�കശികഭംഗി രാമ രാമാ ഹ�ര!

വണ്ടിനിണ്ടൽ�പട്ടീടും കുറുനിര

പഞ്ചമീമതി �താറ്റണി�നറ്റിയും

തണ്ടലർബാണവി�ല്ലജ്ജയിച്ചിടും

ചില്ലീയുഗ് മവും രാമ രാമാ ഹ�ര!

മാനും മീനും കരിംകൂവളമലർ

നാണം �പണുന്ന �നർമിഴി യുഗ് മവും

മാരൻ�കച്ചര�ടപ്പഴിച്ചീടിന

കർണ്ണയുഗ് മവും രാമ രാമാ ഹ�ര!

�ചമ്പരത്തിപ്രസൂനാധരം മുല്ല-

�മാട്ടു�പാ�ല നിറന്ന ദന്തങ്ങളും

അൻ�പഴും തൂനിലാ�വജ്ജയിച്ചിടും

തൂയപുഞ്ചിരി രാമ രാമാ ഹ�ര! (ദ്വിതീയ വൃത്തം)
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�കൌശികൻ മുനീശ്വര�നാടന്നു �ചാന്നു രാഘവൻ

വന്നകാര്യമിന്ന�തന്നു�ക�താഴുതു നിന്നുടൻ

ഒന്നുണർത്തി�നാരളവിലാശു �ചാല്ലിയമ്മുനി

വന്ന കാര്യമിന്ന�തന്നു രാമ രാമ പാഹി മാം” (തൃതീയവൃത്തം)

ഏകാദശീമാഹാത്മ്യം നാലുവൃത്തം, (സങ്കീർത്തനം)

ഈഅദ്ധ്യായത്തിൽ ഇതിന്നുമുമ്പു നിരൂപണം �ചയ്തിട്ടുള്ള ഏകാദശീമാഹാത്മ്യം

പാട്ടി�ന്റ സാരസം�ക്ഷപമാണ് ഏകാദശീമാഹാത്മ്യം സങ്കീർത്തനം. തരംഗി

ണി, മഞ്ജരി, സ്തിമിത(അം�ഭാജസംഭവനുമൻ�പാടു കാലനു�ട എന്നമട്ട് ) സർപ്പി

ണി(പാന) എന്നീ വൃത്തങ്ങളിൽ അകാരാദിക്രമത്തിലാണ് ശീലുകൾ രചിച്ചിരിക്കു

ന്നത്. ഈ സങ്കീർത്തനവും എട്ടാം ശതകത്തി�ല കൃതിത�ന്ന. “ഈടും വിലാ

സ�മാടു രുഗ് മാംഗദം നൃപതിചൂഡാമണിം, മദന�മാഹം വളർത്തു നിജപാട്ടിൽ

വരുത്തി” എന്നും മറ്റുമുള്ള വരികൾ രണ്ടു കൃതികളു�ടയും ഏകകർത്തൃത്വ�ത്ത സൂ

ചിപ്പിക്കുന്നു. പാട്ടി�ന്റയും സങ്കീർത്തനത്തി�ന്റയും പ്ര�ണതാവ് ഒരാൾത�ന്ന�യാ

എന്നു സംശയിക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ സങ്കീർത്തനം പാട്ടി�ന ആമൂലാഗ്രം അത്ര

മാത്രം ഉപജീവിക്കുന്നു. നാലു പാദങ്ങളിലും പ്രതിപാദിതങ്ങളായ കഥാംശങ്ങൾത

�ന്നയാണ് നാലുവൃത്തങ്ങളിലും പരാമൃഷ്ടങ്ങളായിക്കാണുന്നത്. “മന്നവൻരുഗ് മാം

ഗദൻ ശിക്ഷ�കാണ്ടവർ�ക്കല്ലാം നല്ലതു വന്നു”എന്നുപാട്ടിലും, “ദിക്കു ജയി�ച്ചാരു

ധർമ്മാംഗദൻ പി�ന്നശ്ശിക്ഷിച്ചു നന്നായി നാരായണാ” എന്നുസങ്കീർത്തനത്തിലും

ശിക്ഷഎന്നവാക്ക് ഒ�രഅർത്ഥത്തിൽപ്ര�യാഗിച്ചിരിക്കുന്നു. സങ്കീർത്തനംപാട്ടി

�നഅ�പക്ഷിച്ചു �മച്ചമാ�ണന്നുപറയാവുന്നതാണ്. ചില ശീലുകൾ പകർത്തുന്നു.

�മാഹിനി: “ആടുന്ന കുണ്ഡലവിരാജൽക�പാല�മാടു

പാടീ രസാലരുണദന്തച്ഛദപ്രഭയും

ഈടാർന്ന പൂംകുഴലുമക്കുങ്കുമക്കുറിയു-

മാടൽ�പ്പടുക്കുമരി നാരായണായ നമഃ”

ശരൽകാലം: “അ�മ്പാടു �പങ്കിളികൾ പാടിക്കതിർക്കുലകൾ

�ച�മ്മ മുറിച്ചു പലപാടും പറന്നു നിശി

മു�ന്നതിലും �തളി�വാടും പൂർണ്ണചന്ദ്രനുമു-

ടൻ �പാന്നുദിച്ചു ഹരി നാരായണായ നമഃ”

സംക്ഷിപ് തസങ്കീർത്തനങ്ങൾ

അകാരാദിക്രമത്തിൽ രചിച്ച ഏതാനും ശീലുകൾ�കാണ്ടുമാത്രം ഓ�രാ പുരാണ

കഥസംഗ്രഹിക്കുന്നചിലസങ്കീർത്തനങ്ങൾഈശതകത്തിൽആവീർഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്.

അവയിൽ ഗ�ജന്ദ്ര�മാക്ഷത്തിൽനിന്നു ചില കണ്ണികളാണ് അടിയിൽ പ്രദർശിപ്പി

ക്കുന്നത്.

അപ്പാൽവാരിധിതൻ തിരമാലക-

�ളാ�പ്പാരു മുക്കൂടഗ്ഗിരിയുണ്ടഥ

മുപ്പാരും പുകൾ�പറ്റു വള�ന്റാ-
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ന്നത്ഭുതമയമായ് നാരായണ ജയ.

അമ്മാമലതൻ നടുപാട്ടിങ്കൽ-

�പ്പാന്മയനളിന�പ്പായ്കകളുണ്ടഥ

നന്മലർ �പാഴിയും പൂങ്കാവുകളും

മമ്മാ! ശിവ ശിവ നാരായണ ജയ.

ആ�ലാടു താലതമാലമിരഞ്ഞികൾ

പാലകൾ പനസം �തങ്ങുകവുങ്ങുകൾ

നീളച്ചുഴലവുമുണ്ടതിൽ മുറ്റും

ചാലപ്പലവക നാരായണ ജയ.”

പൂന്താനത്തി�ന്റ ഭാഷാകൃതികൾ

പൂന്താനം നമ്പൂരിയു�ട ജീവചരിത്ര�ത്തയും മണിപ്രവാളകൃതിക�ളയും പറ്റി ഇരുപ

�ത്തട്ടാമദ്ധ്യായത്തിൽപ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട�ല്ലാ. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ഭാഷാകൃതിക�ളക്കു

റിച്ചു കുറ�ഞ്ഞാന്ന് ഇവി�ട ഉപന്യസിക്കാം.

കുമാരാഹരണം പാന

പാന എന്ന �പരിൽ ഒരു കാവ്യവിഭാഗം തമിഴുസാഹിത്യത്തിൽ കാണുന്നില്ല. ഭദ്ര

കാളി�ക്ഷത്രങ്ങളിൽ ദൃഷ്ടി�ദാഷപരിഹാരത്തിനും മറ്റുമായി �ദവിക്കു �കാട്ടും പാട്ടും

�സവയുംനടത്തുകഎ�ന്നാരുആരാധനാപരിപാടി �കരളത്തിൽആദ്യകാലംമുത

ല്ക്കുത�ന്നപ്രചരിച്ചുവന്നു. അതിനു പാന�യന്നും �പരുണ്ട്. ആഅവസരത്തിൽ പാ

ടുന്ന പാട്ടുകൾ പ്രാ�യണ ദ്രുതകാകളി, തരംഗിണി എന്നീ ഭാഷാവൃത്തങ്ങളിലാണ്

രചിച്ചിരുന്നത്. “ കാള�മഘകളായങ്ങ�ളക്കാളും കാളനാളീകപാളിക�ളക്കാളും”

എന്നിങ്ങ�നപനയന്നാർകാവിൽ ഭദ്രകാളി�യപ്പറ്റിസാമാന്യംപ്രസിദ്ധിയുള്ളഒരു

�സ്താത്രമുണ്ട�ല്ലാ. അതി�ല വൃത്തംത�ന്നയാണ് ദ്രുതകാകളി. അതിനു ‘�പാന്നമാ

തർ’ എന്നു �കാവുണ്ണി�നടുങ്ങാടി �കരളകൌമുദിയിൽ �പർ �കാടുത്തിട്ടുള്ളതു താ

യുമാനവരു�ട “�പാ�ന്നമാത�ര പൂമി�യ നാടി�ലൻ” എന്നു തുടങ്ങുന്ന ഒരു

തമിഴ് പാട്ടിൽആവൃത്തംപ്ര�യാഗിച്ചിട്ടുള്ളതു�കാണ്ടാണ്;അല്ലാ�തആവൃത്തത്തി

നു തമിഴിൽ അങ്ങ�ന�യാരു സംജ്ഞയുള്ളതു�കാണ്ടല്ല. പാന എന്ന �പരിൽ

സുവിദിതമായിത്തീർന്ന �ദവതാരാധനത്തിന് ഉപ�യാഗിക്കുന്ന പാട്ടിനും കാലക്ര

മത്തിൽ ആ �പർ സിദ്ധിച്ചു. എട്ടും ഒൻപതും ശതകങ്ങളി�ല പാനകളിൽ സാമാ

�ന്യനആദ്യ�ത്തമൂന്നുപാദങ്ങളിൽദ്രുതകാകളിയുംനാലാമ�ത്തപാദത്തിൽതരം

ഗിണിയും (ഓട്ടൻതുള്ളലി�ല പ്രധാനവൃത്തം) പ്ര�യാഗിച്ചുകാണുന്നു. എന്നാൽ കു

മാരാഹരണം പാന ആദ്യന്തം ദ്രുതകാകളിയിലാണ് കവി നിബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നത്.

അതിലും നാലു പാദങ്ങളു�ണ്ടന്നവസ്തുത വിസ്മരണീയമല്ല.

ഇതിനു സന്താന�ഗാപാലം പാന എന്നും �പരുണ്ട്. “മതി �ചന്നു കുമാരാഹ

രണമാം കഥതന്നിൽ മുഴുകിച്ചമകയാൽ”എന്നുപൂന്താനം ഉപക്രമത്തിൽപ്രസ്താവി

ച്ചിട്ടുള്ളതു�കാണ്ട്ആനാമ�ധയംത�ന്നയായിരിക്കുംഅ�ദ്ദഹംകാവ്യത്തിന്നുസങ്ക

ല്പിച്ച�തന്ന് ഊഹി�ക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പല പഴയ താളി�യാലഗ്രന്ഥങ്ങളിലും കു

മാരാഹരണം പാന എന്ന �പർ കാണുന്നുമുണ്ട്. പൂന്താനത്തി�ന്റ കവിതാപാടവം

അതി�ന്റ പരമകാഷ്ഠ�യ പ്രാപിക്കുന്നതു ദ്രാവിഡവൃത്തനിബദ്ധങ്ങളായ കൃതികളി

ലാകുന്നു. കുമാരാഹരണംപാനആപ്രസ്ഥാനത്തിലുള്ളകാവ്യങ്ങളിൽപ്രഥമസ്ഥാ
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ന�ത്ത അലങ്കരിക്കുന്നു. സൌന്ദര്യപൂർണ്ണമായ രചന, സമുജ്ജ്വലമായ ചിത്രണം,

സമുചിതമായ �ലാ�കാക്തിപ്ര�യാഗം എന്നു തുടങ്ങിയുള്ള വിവിധങ്ങളായ വിശി

ഷ്ടഗുണങ്ങൾപ്രസ്തുതകൃതിയു�ട യശസ്തംഭങ്ങളാകുന്നു. നമ്പൂരി �വകുണ്ഠ�ലാകവും

മറ്റും വർണ്ണിക്കു�മ്പാൾ ആ ഭക്തിശി�രാമണിക്ക് അവിടം ചിരപരിചിതമാ�ണന്നു

ഭാവുകന്മാർക്കു �താന്നി�പ്പാകും.

ഈറ്റില്ലത്തിൻപുറ�മ �തരു�ത�ര-

ച്ചുറ്റു�മ�യ്തയ്തസംഖ്യം ശരങ്ങളാൽ

കാണി�നരം�കാണ്ടത്ഭുതമാ�യാരു

ബാണകൂടം ചമച്ചു് . . . . . . . . .

“മന്ദിരത്തിൻപുറ�ത്താരു ഭാഗത്തു സിന്ധു�രന്ദ്ര�ന�പ്പാ�ല” നില്ക്കുന്ന അർജ്ജുന

�നാടു പുത്രമുഖംകൂ�ട കാണാൻ സാധിക്കാ�ത�പായ ബ്രാഹ്മണൻ തട്ടി�ക്കറി

കയർക്കുന്നതു �നാക്കുക:

“കമ്പുതട്ടുമിളമുള�പാലയ-

�ഞ്ചട്ടു �പാട്ടിക്കരഞ്ഞിതു വിപ്രനും

സന്താപം�കാണ്ടു മൂർച്ഛിതനാ�യാരു

ഭ്രാന്ത�ന�പ്പാ�ല തീർന്നുടന�പ്പാ�ഴ

കനൽക്കട്ട�യാ�ടാത്ത മിഴികളും

കന�ക്ക മിഴിച്ചീർഷ്യ �പാറായ്കയാൽ

വിറച്ചീടുന്ന മൂർദ്ധാ�വാടുംകൂടി

വിയർ�ത്താടിയണഞ്ഞുവിജയ�നാ-

ട�യ്യാ പാപ�മനി�ക്കന്നു �ചാല്ലിയ-

ക്കരം രണ്ടുമുയർത്തിപ്പിടിച്ചുടൻ

അഗ്നി�പാ�ലജ്വലി�ച്ചാരു കാന്തിപൂ-

ണ്ടഗ്നി�ഹാത്രി പറഞ്ഞുതുടങ്ങിനാൻ:

തീയിൽ�ച്ചല്ലു നിൻ ഗാണ്ഡീവവും നീയും

ദുര്യശസ്സിന്നു പാത്രമായർജ്ജുനാ!

ആന�പാ�ല മദിച്ചു പറഞ്ഞുനീ

നാണം�കട്ടതു �ന�രന്നു കല്പിച്ചു

മാനിച്ചിങ്ങുസ�ന്താഷിച്ചിരു�ന്നാരു

ഞാന�ത്ര നല്ല �ഭാഷനാകുന്നതും.

തിരുമുമ്പിൽ �ഞളിഞ്ഞുനി�ന്ന�ന്തല്ലാം

ജളപ്രാഭവം കാട്ടി നീയാകയാൽ

ജളത�യാ�ന്നാഴിഞ്ഞുനിന�ക്കാരു

ഫലം �മലിൽ വരാ�യന്നു നിർണ്ണയം.

കുരച്ചീടുന്ന പട്ടി�യാരുനാളും

കടിച്ചീടുകയി�ല്ലന്നറിക നീ.

വൻപനായ നീയി�പ്പാഴു�തന്തിനു

കുമ്പ തപ്പിപ്പര�ക്ക �നാക്കീടുന്നു?

അൻപതു �ഭാഷന്മാരി�ല മുൻപനാം

വൻപ�നന്നുള്ളവ�നന്നറിക നീ.

ദുഷ്ടനിഗ്രഹം �ചയ് വതിനായ് വന്നു
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പൃഥ്വിതന്നിൽപ്പിറന്ന ഭഗവാ�ന്റ

വീര്യങ്ങ�ളല്ലാം വീരനാ�മന്നു�ട

വീര്യ�മന്നു നിന�യ്ക്കാല്ല �ഭാഷ നീ.

ഉത്തരം ചുമന്നീടുന്ന �ഗൌളിയാൽ

സാധ്യ�മന്തതു ഭാവിക്ക�യന്നി�യ?

മൂർഖനാം നി�ന്റ ഡംഭു കളവാനായ്-

�ത്തർത്തടത്തീന്നരുൾ�ചയ്ത വാക്കുകൾ

കുംഭത്തി�ന്റ പുറത്തുപകർന്നീടു-

മംഭ�സ്സന്ന�പാൽത്തീർന്നു നിനക്കതും.

ഇ�പ്പാരിന്നു നിമിത്തമാത്രം ഭവാൻ

സവ്യസാചി�യന്ന�ല്ലാ അരുൾ�ചയ്തു.

പീലിക്കാർകൂന്തൽ�കട്ടി വിര�വാടു

ചാല�വ നല്ല ചമ്മട്ടി �ക�ക്കാണ്ടു

മറകൾക്കു �പാരുളായ മൂർത്തി �തർ-

ത്തടം തന്നിലിരുന്നീ�ലന്നാകി�ലാ

ഇപ്രതിജ്ഞകണ�ക്കത്ത�ന്നതവ

യുദ്ധഭൂമിയി�ലാ�ക്കപ് ഫലിപ്പതും.”

അർജ്ജുനൻ അഗ്നിപ്ര�വശം�ചയ് വാൻ ഒരുങ്ങുന്നഘട്ടം അത്യന്തം ആസ്വാദ്യമാ

യിരിക്കുന്നു.

“അർജ്ജുന�ന്റ വി�ശഷ�ത്ത�വകാ�ത-

യച്ഛ�നാടറിയിക്കണ�മന്നിട്ടു

സ്വർഗ്ഗ�ലാക�ത്ത�ക്കന്നകണക്കി�ന

നിർഗ്ഗമിച്ചുയരുന്നിതു ജ്വാലകൾ.”

എന്നവരികളിൽഎഴുത്തച്ഛൻസുന്ദരകാണ്ഡത്തിൽആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ള ഉ�ല്ലഖത്തി

�ന്റപ്രതിധ്വനി നാം �കൾക്കുന്നു. ആഘട്ടത്തിൽനിന്നുചിലവരികൾഉദ്ധരിയ്ക്കാ�ത

പു�രാഗമനം �ചയ് വാൻ നിവൃത്തിയില്ല.

“വളർന്നീടുന്ന വഹ്നി�യ വന്ദിച്ചു

വല�വരിതനൂജനുമ�ന്നരം

അഴ�കാ�ടാരു �പായ്കയിൽ�ച്ചന്നുടൻ

മുഴുകിപ്പരിശുദ്ധി വരുത്തിനാൻ.

വിലസീടുന്ന പാണിതലങ്ങളിൽ

തുളസീദളം�കാണ്ടു നിറച്ചി�ത.

കുലവില്ലും ചുമലി�ലടുത്തുനി-

ർമ്മലമായുള്ള മാറ്റുമുടുത്തുടൻ

കിഴിഞ്ഞീടുന്ന വാർകുഴൽതന്നില-

�ങ്ങാഴുകീടുന്ന വാരികണങ്ങളും

ഹരിഷാശ്രു വഴിഞ്ഞുനിറ�ഞ്ഞാരു

വരിനീണ്ട വി�ലാചനഭംഗിയും

കൃഷ്ണനാമം ജപിക്കുന്ന �നരത്ത-

�ങ്ങാ�ട്ടാട്ടു കാണും ദന്തദ്യുതികളും

അതു�നര�ത്ത �വഷം നിരൂപിച്ചാ-
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ലതി�മാഹന�മ�ന്ന പറയാവൂ.

കരുണാകരമൂർത്തി മുകുന്ദ�ന്റ

ചരണാംബുജമുള്ളിലുറപ്പിച്ചു

പരമാനന്ദ�ത്താ�ടയടുത്താന�ങ്ങ-

രിഞ്ഞീടു�ന്നാരഗ്നികുണ്ഡത്തിങ്കൽ.

വലഭാഗം ചുഴന്നു ചുഴ�ന്നറ്റം

ജ്വലിച്ചീടു�ന്നാരഗ്നിഭഗവാ�ന

വലംവച്ചു വണങ്ങി വിര�വാട-

ങ്ങഞ്ജലിപൂണ്ടിവണ്ണം കരുതിനാൻ.

വിശ്വനായകാ! നിന്നു�ട ഭക്തനാ-

മർജ്ജുനനിതാ വഹ്നിയിൽച്ചാടുന്നു.

ചിത്ത�മാഹമ�ശഷമകന്നുഞാൻ

ചിത്സ്വരൂപത്തിൽ�ച്ചന്നു ലയിക്കണം.”

�വകുണ്ഠവർണ്ണനത്തി�ന്റവിശ്വ�മാഹനമായ�വഭവംആപാദചൂഡംവായിച്ചുത

�ന്നഅറി�യണ്ടതാണു്.

“പത്തുനൂറുസഹസ്രകിരണന്മാർ

ബദ്ധാ�മാദമുദിക്കും കണക്കി�ന

വിളങ്ങീട്ടു നിരക്ക�വ താഴിക-

ക്കുടങ്ങളങ്ങു ദൂര�വ കാണായി.

കനക�ക്കാടിത�ന്റ മുകൾപ്പാട്ടിൽ

ഖഗരാജനിരിപ്പതും കാണായി.

�കാടിക്കൂറക�ളാപ്പമിയലുന്ന-

തിടകൂടിപ്പലതരം കാണായി.

പ്രളയാംബുധിനാദംകണക്കി�ന

വലിപ്പത്തി�ലാരാ�ഘാഷം �കൾക്കായി”

എന്നിങ്ങ�ന അവിടു�ത്ത വി�ശഷങ്ങൾഓ�രാന്നായി �ശ്രാതാക്ക�ള ഗ്രഹിപ്പിച്ചു്

അവ�ര ആനന്ദസാഗരത്തിൽ �മല്ക്കു�മൽ ആറാടിച്ചു് “പച്ചക്കൽ�കാണ്ടു വിഷ്ണു

സ്വരൂപമായ് �കാത്തി�വ�ച്ചാരു പാവക�ള�പ്പാ�ല” അചഞ്ചലന്മാരായി ഭഗവ

ദ്ധ്യാനത്തിൽ ലയിച്ചിരിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരു�ട സന്നിധിയിൽ പ്ര�വശിപ്പിച്ചു് ക്ര�മണ

അനന്ത�ന്റ പാർശ്വത്തി�ലക്കു നയിക്കുന്നു.

“�വള്ളിമാമല �മ�ലയും �മ�ലയും

മണ്ഡലാകൃതി പൂണ്ടുകിടക്ക�യാ?

പള്ളി�കാള്ളുന്നപാല്ക്കടൽ തന്നി�ല

�വള്ളംത�ന്ന പരന്നുകിടക്ക�യാ?

നിർണ്ണയിച്ചു പറയാനരു�ത�ന്റ

പന്ന�ഗശ്വര! നി�ന്ന വണങ്ങു�ന്നൻ.

. . . . . . . . .
ഇന്ദ്രനീലനിറത്തി�ലാരായിരം

ചന്ദ്രമണ്ഡല�മാന്നിച്ചുദിക്ക�യാ?

കാരുണ്യാമൃതവന്മഴ �പയ്യുന്ന

കാള�മഘം നിറഞ്ഞങ്ങിരിക്ക�യാ?
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ബ്രഹ്മാനന്ദ�മന്നുള്ളപരമാർത്ഥം

ശ്യാമവർണ്ണത്തിൽപ്രത്യക്ഷമാക�യാ?”

എന്നിങ്ങ�ന പടിപ്പടിയായുയരുന്ന ആ വർണ്ണനത്തി�ന്റ മാധുര്യം അവാങ്മനസ

�ഗാചര�മ�ന്ന പറഞ്ഞുകൂടൂ.

ജ്ഞാനപ്പാന

ആകൃതി�കാണ്ടു ലഘു�വങ്കിലും അകൃത്രിമമായ രാമണീയകം�കാണ്ടു് അത്യന്തം

മഹത്തായ ഒരു കൃതിയാണു് പൂന്താനത്തി�ന്റ ജ്ഞാനപ്പാന. ഐഹികങ്ങളായ

ഭ്രമങ്ങളു�ട അർത്ഥശൂന്യത�യയും ഹരിനാ�മാച്ചാരണത്തി�ന്റ അത്യന്താവശ്യക

ത�യയും പറ്റി ആ കൃതിയിൽ കവി ആർക്കും സുഗ്രഹമായ രീതിയിൽ, ഏതു് അശ്മ

ഹൃദയ�ത്തയും അലിയിക്കത്തക്ക തന്മയത്വ�ത്താടുകൂടി പ്രതിപാദിക്കുന്നു. ഉണ്ണി

മരിച്ചതുനിമിത്തം നിർ�വദത്തിനു വി�ധയനായ ഒരു മഹാകവിയു�ട ഉള്ളിൽനി

ന്നു്ഊ�ക്കാടുകൂടി ഉൽഗമിച്ചു് �ശ്രാതാക്കളു�ട ഹൃദയകുഹരങ്ങളിൽ പ്രവഹിക്കുന്ന

ഒരു പരമപാവനിയായ സാരസ്വതനിർഝരിണി�യത്ത�ന്നയാണു് നാം അവി�ട

സമീക്ഷിക്കുന്നതു്. കവിയു�ട പ്രപഞ്ചാവസ്ഥാപ്രപഞ്ചനം �കൾക്കുക:

“കാലമിന്നു കലിയുഗമല്ല�യാ?

ഭാരതമിപ്ര�ദശവുമല്ല�യാ

. . . . . . . . .
ഹരിനാമങ്ങളില്ലാ�ത�പാക�യാ

നരകങ്ങളിൽ�പ്പടി കുറക�യാ?

നാവു കൂടാത ജന്മമതാക�യാ

നമുക്കിന്നി വിനാശമില്ലായ്ക�യാ?

കഷ്ടം കഷ്ടം നിരൂപണംകൂടാ�ത

ചുട്ടുതിന്നുന്നു ജന്മം പഴു�ത നാം.

എത്ര കാലം പ്രയാസ�പ്പട്ടിക്കാല-

മത്ര വന്നുപിറന്നുസുകൃതത്താൽ?

എത്ര ജന്മം ജലത്തിൽക്കഴിഞ്ഞിതു-

�മത്ര ജന്മം മരങ്ങളായ് നിന്നതും?

എത്ര ജന്മം മൃഗങ്ങൾ പശുക്കളായ്

മർത്ത്യജന്മത്തിൻ മുൻ�പ കഴിഞ്ഞതും?

എത്രയും പണി�പ്പട്ടിന്നു മാതാവിൻ

ഗർഭപാത്രത്തിൽ വീണിതറിഞ്ഞാലും.

പത്തു മാസം വയറ്റിൽക്കഴിഞ്ഞു�പായ്

പത്തുപന്തീരാണ്ടുണ്ണിയായും �പായി.

ത�ന്നത്താനഭിമാനിച്ചു പി�ന്നടം

ത�ന്നത്താനറിയാ�ത കഴിയുന്നു.

ഇത്ര കാലമിരിക്കുമിനി�യന്നും

സത്യ�മാ നമു�ക്കതു�മാന്നില്ല�ല്ലാ.

നീർ�പ്പാള�പാ�ലയു�ള്ളാരു �ദഹത്തിൽ

വീർപ്പുമാത്രമുണ്ടിങ്ങ�ന കാണുന്നു.
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ഓർത്തിരിയാ�ത പാടു�പടു�ന്നരം

�നർത്തു�പാകുമ�ത�ന്ന പറയാവൂ.

അത്രമാത്രമിരിയ്ക്കുന്ന �നരത്തു

കീർത്തിച്ചീടുന്നതില്ല തിരുനാമം.

സ്ഥാനമാനങ്ങൾ �ചാല്ലിക്കലഹിച്ചു

നാണം�കട്ടു നടക്കുന്നിതു ചിലർ;

മദമത്സരം ചിന്തിച്ചു ചിന്തിച്ചു

മതി�കട്ടു നടക്കുന്നിതു ചിലർ;

ചഞ്ചലാക്ഷിമാർവീടുകളിൽപ്പുക്കു

കുഞ്ചിരാമനായാടുന്നിതു ചിലർ;

�കാലകങ്ങളിൽ �സവകരായിട്ടു

�കാലംതുള്ളി �ഞളിയുന്നിതു ചിലർ;

ശാന്തി�ചയ്തു പുലരുവാനായിട്ടു

സന്ധ്യ�യാളം നടക്കുന്നിതു ചിലർ;

അമ്മയ്ക്കും പുനരച്ഛനും ഭാര്യയ്ക്കും

ഉണ്മാൻ�പാലും �കാടുക്കുന്നില്ല ചിലർ;

അഗ്നിസാക്ഷിണിയാ�യാരു ഭാര്യ�യ

സ്വപ്നത്തിൽ�പ്പാലും കാണുന്നില്ല ചിലർ;

സത്തുക്കൾകണ്ടുശിക്ഷിച്ചു �ചാല്ലു�മ്പാൾ

ശത്രു�വ�പ്പാ�ല ക്രുദ്ധിക്കുന്നുചിലർ;

വന്ദിതന്മാ�രക്കാണുന്ന�നരത്തു

നിന്ദിച്ച�ത്ര പറയുന്നിതു ചിലർ;

കാൺക നമ്മു�ട സമ്മതം �കാണ്ട�ത്ര

വിശ്വമീവണ്ണം നില്പു�വന്നും ചിലർ;

ബ്രാഹ്മണ്യം�കാണ്ടു കുന്തിച്ചു കുന്തിച്ചു

ബ്രഹ്മാവു�മനി�ക്കാവ്വാ�യന്നും ചിലർ;

അർത്ഥാശയ്ക്കു വിരുതുവിളിപ്പിപ്പാൻ

അഗ്നി�ഹാത്രാദി �ചയ്യുന്നിതു ചിലർ;

. . . . . . . . .
വിദ്യ�കാണ്ടറി�യണ്ടതറിയാ�ത

വിദ്വാ�നന്നു നടിക്കുന്നിതു ചിലർ,

കുംകുമത്തി�ന്റ വാസമറിയാ�ത

കുംകുമം ചുമക്കും�പാ�ല ഗർദ്ദഭം.

കൃഷ്ണ! കൃഷ്ണ! നിരൂപിച്ചുകാണു�മ്പാൾ

തൃഷ്ണ�കാ�ണ്ട ഭ്രമിക്കുന്നി�താക്കയും.

എണ്ണി�യണ്ണിക്കുറുകുന്നിതായുസ്സും

മണ്ടിമണ്ടിക്ക�രറുന്നു �മാഹവും”

ഈ വിഷയ�ത്ത അധികരിച്ചു് ഇത്രമാത്രം സർവാംഗസുന്ദരമായ ഒരു കാവ്യം ഭാ

ഷയിൽ മറ്റാരും നിർമ്മിച്ചിട്ടില്ല.

സുപ്രസിദ്ധമായസുഭദ്രാഹരണം പാന പൂന്താനത്തി�ന്റ കൃതിയാ�ണന്നുപറ

യുന്നതു നിർമ്മൂലമാണു്. അതു കുഞ്ചൻ നമ്പിയാരു�ട കാലത്തിനു പിന്നീടുണ്ടായ

ഒരുകാവ്യമാ�ണന്നുള്ളതിനു്അതിൽത്ത�ന്നപല �തളിവുകളുമുണ്ടു് “�പായനായ
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�രക്കണ്ടീല ഞാ�നടാ, ഞായവും �നരുമില്ലാത്ത കശ്മലൻ” എന്നും മറ്റും അതിൽ

കുഞ്ച�നഅനുകരിച്ചുള്ളസമുദായചിത്രണം കാണുന്നു. ഈപാന�യപ്പറ്റി യഥാവ

സരം നിരൂപണം �ചയ്യുന്നതാണു്.

�സ്താത്രങ്ങൾ

പൂന്താനത്തി�ന്റ ഭാഷാ�സ്താത്രങ്ങ�ളപ്പറ്റി പ്രസ്താവിക്കുന്നതിനുള്ളഅവസരം ഇവി

�ട സന്നിഹിതമായിരിക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള കൃതിക�ളസ്സംബന്ധിച്ചു ചില�ത

ല്ലാം ഹരിനാമകീർത്തനത്തി�ന്റ നിരൂപണത്തിനു പീഠികയായി ഞാൻ ഉപന്യസി

ച്ചിട്ടുള്ളതു വായനക്കാർ ഓർമ്മിക്കുമ�ല്ലാ. ഏഴാം ശതകത്തി�ന്റഅവസാനംവ�ര

യുള്ള �സ്താത്രങ്ങളിൽ ഏതാനും ചിലതു മാത്ര�മ നമുക്കു കിട്ടീട്ടുള്ളു. എട്ടുമുതല്ക്കുള്ള

ശതകങ്ങളിൽ വിരചിതങ്ങളായവ ഒട്ടുവള�ര ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഭാഷാസാഹിത്യത്തി�ല

ഒരു ഗണനീയമായ വിഭാഗമാണു് �സ്താത്രം, അതിമ�നാഹരങ്ങളായ കീർത്തന

ങ്ങൾ മുതൽ അത്യന്തം ശുഷ്കങ്ങളായവവ�ര ഉച്ചാവചങ്ങളായ പല �ചറിയ കൃതി

കളുംഈ വിഭാഗത്തിൽ അടങ്ങീട്ടുണ്ടു്. എങ്കിലും �ദവതാവിഷയകമായ രതിഭാവം

പ്രാ�യണ ഏതു കീർത്തനത്തിലും ഏ�റക്കു�റ സ്ഫുരിക്കുന്നതായിക്കാണാം. ഹിന്ദു

സമുദായ�ത്ത ഭക്തിപരവും സദാചാര പ്രവണവുമാക്കുന്നതിനു് ഇവ അക്കാലത്തു്

ഏറ്റവും പ്ര�യാജകീഭവിച്ചിരുന്നു. എട്ടാം ശതകത്തിൽ നിർമ്മിതങ്ങളാ�ണന്നു

വിചാരിക്കാവുന്ന ചില ലളിത�കാമളങ്ങളായ കീർത്തനങ്ങൾക്കു് ഇന്നും ജനങ്ങളു

�ടയിടയിലുള്ളപ്രചാരത്തിനു പറയത്തക്കകുറ�വാന്നും വന്നിട്ടില്ല.

“അഞ്ജനശ്രീ�ചാരചാരുമൂർ�ത്തകൃഷ്ണ

അഞ്ജലി കൂപ്പി വണങ്ങീടു�ന്നൻ.

ആനന്ദാലങ്കാര വാസു�ദവ കൃഷ്ണ

ആതങ്ക�മല്ലാമകറ്റീ�ടണം.

ഇന്ദിരാകാന്ത ജഗന്നിവാസാ കൃഷ്ണ

ഇ�ന്ന�ന്റ മുൻപിൽ വിളങ്ങി�ടണം.

ഈ�രഴുലകിന്നു�മകനാഥാ കൃഷ്ണ

ഈരഞ്ചു ദിക്കും നിറഞ്ഞ മൂർ�ത്ത”

എന്നും,

“കണ്ണനാമുണ്ണി�യക്കാണുമാറാകണം,

കാർ�മഘവർണ്ണ�നക്കാണുമാറാകണം,

കിങ്കിണിനാദങ്ങൾ �കൾക്കുമാറാകണം,

കീർത്തനം �ചാല്ലിപ്പുകഴ്ത്തുമാറാകണം”

എന്നും,

“അംബുജായത�ലാചന �കാമള

കുംബുകന്ധര കാരുണ്യവാരി�ധ!

കല് മഷാപഹം നിൻപാദപങ്കജം

�ച�മ്മ �താന്നുമാറാകണം �ഗാവിന്ദ.

ആഴിതന്നിൽ മുഴുകിയ �വദ�ത്ത

മീളുവാ�നാരു മത്സ്യമായ്�ച്ചന്നുടൻ

ഏഴുസാഗരം ചൂ�ഴ നിന്നീടുന്ന
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�വഷമൻ�പാടു കാണണം �ഗാവിന്ദ.

ഇച്ഛ�യാ�ട സുരാസുരസഞ്ചയം

സ്വച്ഛവാരിധി�തായം കലക്കു�മ്പാൾ

കച്ഛപാകൃതി �ക�ക്കാണ്ടു മിന്നിന

വിശ്വവ്യാപി�യക്കാണണം �ഗാവിന്ദ.”

എന്നും,

“പച്ചക്ക�ല്ലാത്തതിരു�മനിയും നി�ന്റ

പിച്ചക്കളികളും കാണുമാറാകണം.

പാലാഴിമങ്കതൻ �കാങ്ക പുണരുന്ന

�കാല�മന്നുള്ളത്തിൽക്കാണുമാറാകണം.

പിച്ചകമാലയും താലിയും കിങ്കിണി-

�യാച്ചപൂ�ണ്ടന്നു�മ �കൾക്കുമാറാകണം.

പീലിക്കാർകൂന്തലും ചാന്തു�താടുകുറി

ബാലസ്വഭാവവും കാണുമാറാകണം”

എന്നും,

“നരക�വരിയാമരവിന്ദാക്ഷ�ന്റ

�ചറിയ നാള�ത്തക്കളികളും

തിരു�മയ്�ശാഭയും കരുതിക്കൂപ്പു�ന്ന-

നടുത്തു വാ കൃഷ്ണാ കണി കാണ്മാൻ.

കണികാണു�ന്നരം കമല�നത്ര�ന്റ

നിറ�മഴും മഞ്ഞത്തുകിൽ ചാർത്തി

കനകക്കിങ്ങിണി വളകൾ �മാതിര-

മണിഞ്ഞുകാ�ണണം ഭഗവാ�ന!

മലർമാതിൻകാന്ത, വസു�ദവാത്മജ,

പുലർകാ�ല പാടിക്കുഴലൂതി

�ചലു�ചലു�നന്നുകിലുങ്ങും കാഞ്ചന-

ച്ചിലമ്പി�ട്ടാടിവാ കണികാണ്മാൻ.

ശിശുക്കളായുള്ളസഖിമാരും താനും

പശുക്ക�ള �മച്ചു നടക്കു�മ്പാൾ

വിശക്കു�മ്പാൾ �വണ്ണകവർന്നുണ്ണുമുണ്ണി

വശത്തുവാ കൃഷ്ണാ കണികാണ്മാൻ” (ശ്രീകൃഷ്ണസ്തുതി)

എന്നും,

“സരസിജനയ�ന പരിമളഗാത്രീ

സുരജനവ�ന്ദ്യ ചാരുപ്രസ�ന്ന

കരുണാപൂരതരംഗമതാ�യാരു

മാതംഗീ ജയ ഭഗവതി ജയജയ” (സരസ്വതീകീർത്തനം)

എന്നും,

“അ�മ്പാടു മീനായി �വദങ്ങൾ മീണ്ടിടു-

മംബുജനാഭ�ന�ക്ക�താഴു�ന്നൻ.

ആമയായ് മന്ദരം താങ്ങിനിന്നീടുന്ന
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താമരക്കണ്ണ�ന�ക്ക�താഴു�ന്നൻ.

ഇക്ഷിതി�യപ്പണ്ടുപന്നിയായ് വീണ്ടിടും

ലക്ഷ്മീവര നാഥ�ക�താഴു�ന്നൻ” (ദശാവതാരകീർത്തനം)

എന്നും,

“അജ്ഞാനമുള്ളവ�യാ�ക്കക്കളയണം;

വിജ്ഞാന�മന്നുള്ളിൽ വർദ്ധി�ക്കണം;

ആജ്ഞാപിച്ചീ�ടണം നല്ല വഴി�ക്ക�ന്ന

നിത്യം ഗുരുനാഥാ കുമ്പിടു�ന്നൻ.

ആനന്ദം നല്കുന്നപാദ�രണുക്കളാൽ

മാനസമാ�യാരു ദർപ്പണത്തിൽ

മാലിന്യം �പാക്കീട്ടു നന്മ വരു�ത്തണം

നിത്യം ഗുരുനാഥാ കുമ്പിടു�ന്നൻ (ഗുരുസ്തുതി)

എന്നും

“നരനായിങ്ങ�ന ജനിച്ചു ഭൂമിയിൽ

നരകവാരിധി നടുവിൽഞാൻ;

നരകത്തി�ങ്കന്നു കര�കറ്റീ�ടണം

തിരു�വയ്ക്കം വാഴും ശിവ ശം�ഭാ!

മരണകാല�ത്തബ്ഭയ�ത്തച്ചിന്തിച്ചാൽ

മതിമറന്നു�പാം മന�മല്ലാം;

മനതാരിൽ വന്നു വിളയാടീ�ടണം

തിരു�വയ്ക്കം വാഴും ശിവശം�ഭാ” (പഞ്ചാക്ഷരകീർത്തനം)

എന്നും മറ്റുമുള്ള �സ്താത്രരത്നങ്ങളു�ട ഉച്ചാരണത്താൽഉഷഃകാലം മുഖരിതമാക്കുന്ന

ഗൃഹങ്ങൾഇന്നുംഉൾനാടുകളി�ലങ്കിലുംഅങ്ങിങ്ങു്ആസ്തികന്മാർക്കു്ആനന്ദംനല്കി

�ക്കാണ്ടുപരിലസിക്കുന്നു�ണ്ടന്നുള്ളപരാമാർത്ഥംഅവയു�ട ചിരഞ്ജീവിത്വത്തിനു

വിനിഗമകമാകുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ളകൃതികളിൽപ്രഥമഗണനീയങ്ങളാണു് പൂന്താ

നത്തി�ന്റ പുള�കാൽഗമകാരികളായ കീർത്തനങ്ങൾ.

ഘനസംഘം

‘ഘനസംഘം’ എന്ന പദം �കാണ്ടു് പ്രസ്തുത �സ്താത്രം ആരംഭിക്കുന്നതിനാലാണു്

അതിനു്ഈ �പർ വന്നതു്. ഇതു തിരുമാന്ധാംകുന്നിൽ ഭഗവതി�യപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു

�കശാദിപാദവർണ്ണനമാ�ണന്നു മുൻപുത�ന്ന പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട�ല്ലാ. ആ കൃതിയിൽ

നിന്നു ചില വരികൾ താ�ഴ എടുത്തു �ചർത്തു�കാള്ളുന്നു:

“ഘനസംഘമിടയുന്ന തനുകാന്തി �താഴു�ന്ന-

നണിതിങ്കൾക്കല ചൂടും പുരിചിട�താഴു�ന്നൻ.

ദുഷ്ടരാമസുര�രദ്ദഹിക്കും തീ ജ്വലിക്കും

പടുതരം മിഴി മൂന്നും നിടിലവും �താഴു�ന്നൻ.

വിലസുമക്കുനുചില്ലിയുഗളം �ക�താഴു�ന്നൻ.

മുഗ്ദ്ധമായ് ക്കനി�വാ�ട മറിഞ്ഞുവന്നനിശം

ഭക്തരിൽപ്പതിക്കുന്നകടക്കണ്ണു �താഴു�ന്നൻ.
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�ച�ന്താണ്ടിപ്പഴം�വ�ന്നാരധരം �ക�താഴു�ന്നൻ;

ചന്ത�മാടണിനാവുമിതഞാൻ�ക�താഴു�ന്നൻ.

. . . . . . . . .
സുരവൃന്ദകിരീടാളീമണിനീരാജിതമാ�യാ-

രരവിന്ദരുചി �വല്ലുമടിയിണ �താഴു�ന്നൻ.

കടകം �താൾവള കാഞ്ചി ചില�മ്പവം തുടങ്ങി-

യുടലിലങ്ങണിഞ്ഞുള്ളാഭരണങ്ങൾ �താഴു�ന്നൻ.

ഇക്കണ്ട ഭുവനം കാ�ത്തഴും നാ�ഥ! �താഴു�ന്നൻ.

�ചാ�ല്ക്കാണ്ട തിരുമാന്ധാംകുന്നില�മ്മ! �താഴു�ന്നൻ.”

ഈകീർത്തനത്തിൽ പൂന്താനത്തി�ന്റ കൃതികൾക്കുള്ളസഹജമായ മാധുര്യം സമ

ഗ്രമായി സ്ഫുരിക്കുന്നി�ല്ലന്നു പറ�യണ്ടതുണ്ടു്.

മറ്റു കീർത്തനങ്ങൾ

ചില കീർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നു ചില വരികൾ ഉദ്ധരിക്കുവാൻ മാത്ര�മസ്ഥലംഅനു

വദിക്കുന്നുള്ളു. പ്രാ�യണ എല്ലാ കീർത്തനങ്ങളും ശ്രീകൃഷ്ണപരങ്ങളും ഭക്തിരസപ്ര

ധാനങ്ങളുമാകുന്നു.

ആനന്ദനൃത്തം

“ആമ്പാടിതന്നി�ലാരുണ്ണിയുണ്ടങ്ങ�ന;

ഉണ്ണി�ക്കാരുണ്ണിക്കുഴലുമുണ്ടങ്ങ�ന;

ഉണ്ണിക്കു�പരുണ്ണിക്കൃഷ്ണ�നന്നങ്ങ�ന;

ഉണ്ണിവയറ്റത്തു �ചറുമുണ്ടങ്ങ�ന;

ഉണ്ണി�ക്ക രണ്ടിലും �വണ്ണയുണ്ടങ്ങ�ന;

ഉണ്ണിക്കാൽ�കാ�ണ്ടാരു നൃത്തമുണ്ടങ്ങ�ന;

ഉണ്ണിത്തളകൾ ചിലമ്പുമുണ്ടങ്ങ�ന;

ഉണ്ണിക്കാൽ രണ്ടും തുടുതുടയങ്ങ�ന;

ഉണ്ണിയരയി�ലക്കിങ്ങിണിയങ്ങ�ന;

ചങ്ങാതിയായി�ട്ടാ�രട്ടനുണ്ടങ്ങ�ന:

. . . . . . . . .
സൂത്രങ്ങൾ �ചാടു പിഴയാ�തയങ്ങ�ന;

�നത്രങ്ങൾ�കാണ്ടുള്ളഭിനയമങ്ങ�ന;

കണ്ണിന്നു കൌതുകം �താന്നുമാറങ്ങ�ന;

കണ്ണ�ന്റ പൂ�മയ്യിടയിടയങ്ങ�ന;

തിത്തിത്ത�യന്നുള്ളനൃത്തങ്ങളങ്ങ�ന;

തൃക്കാൽച്ചില�മ്പാലി�യാച്ചപൂണ്ടങ്ങ�ന;

മഞ്ഞപ്പൂവാട �ഞറിവിറച്ചങ്ങ�ന;

കില് കില�യന്നരഞ്ഞാണങ്ങളങ്ങ�ന;

മുത്തണിമാലകളാടുമാറങ്ങ�ന;

തൃ�ക്കകൾ രണ്ടുമഭിനയിച്ചങ്ങ�ന;

ഓമൽത്തിരു�മയ്യുലയുമാറങ്ങ�ന;

കുണ്ഡലമാടും കവിൾത്തടമങ്ങ�ന;

തൂമധു�വാലുന്ന വായ് ത്താളമങ്ങ�ന;
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തൂവിയർ�പ്പ�റ്റാരു നാസികയങ്ങ�ന;

മാണിക്കക്കണ്ണു മഴറ്റി�ക്കാണ്ടങ്ങ�ന;

മുത്തുക്കുലകളുതിരുമാറങ്ങ�ന;

പീലിത്തിരുമുടി �കട്ടഴിഞ്ഞങ്ങ�ന;

പിച്ചകത്തൂമലർ തൂകുമാറങ്ങ�ന;

�ദവികൾ തൂകുന്നപൂമഴയങ്ങ�ന;

�ദവകൾ താക്കും �പരുമ്പറയങ്ങ�ന;

. . . . . . . . .
�ലാകങ്ങ�ളാ�ക്ക മറക്കുമാറങ്ങ�ന;

�ലാ�കകനാഥ�ന്റ ഗീതങ്ങളങ്ങ�ന;

ചിൽപ്പുരുഷ�ന്റ വിലാസങ്ങളങ്ങ�ന;

�പാ�ന്മനി�യറ്റം �തളിയുമാറങ്ങ�ന;

ആനന്ദനൃത്തം ജയിക്കുമാറങ്ങ�ന;

വാമപു�രശ്വരൻ വാഴ്ക�യന്നങ്ങ�ന;

തൽസ്വരൂപം മമ �താന്നുമാറങ്ങ�ന;

തൽപാദയുഗ്മം നമസ്കരിച്ചീടി�നൻ.”

ഹരി�സ്താത്രം

ഈ�സ്താത്രത്തിനു നൂ�റ്റട്ടു ഹരി�യന്നും �പരുണ്ടു്. നൂ�റ്റട്ടു് ഈരടികളിൽ ഭാഗവ

തം ദശമസ്കന്ധത്തി�ല കഥ മുഴുവൻ ഇതിൽസംഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു.

“�ചറു പുരണ്ടു �ചറി�യാരു�പതലാ-

യാമ്പാടിതന്നിൽ വളർന്നവ�നഹരി;

ആമ്പാടിതന്നിൽ വളരുന്നകാല�ത്താ-

രമ്മപ്പിശാചി�ന�ക്കാന്നവ�നഹരി;

കാറ്റായി വ�ന്നാരു മാറ്റാ�നയും മറ്റും

ചാടായവ�നയുമവ്വണ്ണ�മ ഹരി;

ഗർഗ്ഗമുനി വന്നു �പരിട്ടനന്തര-

മഗ്രജ�നാടുമായ് വാണവ�നഹരി;

അമ്മയിരുന്നു തയിർകടഞ്ഞീടു�മ്പാ-

ളമ്മിഞ്ഞകണ്ടു �കാതിച്ചവ�ന ഹരി;

തിണ്ണം തയിർപ്പാത്രം �പാട്ടിച്ചവിടുന്നു

�വണ്ണയും�കാ�ണ്ടാടി�പ്പായവ�ന ഹരി;

പാഴുര�ലറിയിരുന്നു�കാണ്ടാ�വാള-

മൂഴത്തിൽ �വണ്ണനുകർന്നവ�നഹരി”

എന്നിങ്ങ�നആ �സ്താത്രം പു�രാഗമനം �ചയ്യുന്നു.

ഈ കീർത്തന�ത്തഅനുകരിച്ചു് അക്കാലത്തുത�ന്ന അജ്ഞാതനാമാവായ

മ�റ്റാരു കവിയും ദശമകഥ�യ ആസ്പദമാക്കി ഒരു ഹരി�സ്താത്രം നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

അതിൽ നിന്നു ചില വരികൾ താ�ഴ�ച്ചർക്കുന്നു:-

“അംബുധിമകൾതൻ �കാങ്കയുഗം പൂ-

ണ്ടംബുധിയിൽക്കുടി�കാണ്ടവ�നഹരി;

പന്നഗനായകതല്പംത�ന്മ-
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ലുന്നതി�ചർന്നു കിടന്നവ�ന ഹരി;

. . . . . . . . .
�ദവകുലത്തിൻ വ്യസനം തീർപ്പാൻ

�ദവകിതൻവയർ പുക്കവ�നഹരി;

ആനകദുന്ദുഭിതാൻകാണുമ്മാ-

റാന�ന്ദന പിറന്നവ�ന ഹരി;

നീലപ�യാധര നീലിമ കവരും

�പലവകാന്തി ധരിച്ചവ�ന ഹരി;

കചഭര�മാരുമിച്ചഴ�കാടു �കട്ടി-

ക്കനകകിരീടം �ചർത്തവ�നഹരി;

അളികൾ വണങ്ങിന്റളകം �ചർ�ന്നഴു-

മളികം�കാണ്ടു നിറന്നവ�നഹരി;

ചില്ലീചലനം�കാ�ണ്ട മുപ്പാ-

രഴ�കാടു കാത്തുമഴിപ്പവ�ന ഹരി;

. . . . . . . . .
ശുദ്ധപരാത്മക�ബാധം �തളി�വാ-

ടുദ്ധവ�രാടറിയിച്ചവ�ന ഹരി;

അൻ�പാടു മു�ന്ന�പ്പാ�ലത�ന്ന-

യുംബുധിമധ്യം പുക്കവ�നഹരി;

നിർമ്മല�ന ഹരി നിശ്ചല�നഹരി;

നിർഗ്ഗുണ�നഹരി നിഷ്കള�ന ഹരി!

നിഷ്ക്രിയ�ന ഹരി നിർജ്ജര�ന ഹരി;

നിസ്സൃത�ന ഹരി നിരുപമ�ന ഹരി.”

ഇതിൽ കൃഷ്ണഗാഥയി�ല മധുരമായ ‘മറ�പാരുളായി മറഞ്ഞവ�ന ഹരി’ എന്ന

�സ്താത്രത്തി�ന്റഅനുനാദമാണു് നാം �കൾക്കുന്നതു്.

ബാലകൃഷ്ണ�സ്താത്രം

“ചാഞ്ചാടും �പതൽ കളിച്ചിടും-നല്ല

പൂഞ്ചായലാടുമാറാടിടും. (കൃഷ്ണ)

കഞ്ജമല�രാടു �നരിടും-തിരു-

ക്കണ്ണുമഴറ്റി�ക്കാണ്ടാടിടും. (കൃഷ്ണ)

ഓമൽക്കഴുത്തിൽപ്പുലിനഖം-തങ്ക-

�മാതിരം �കട്ടി�ക്കാണ്ടാടിടും. (കൃഷ്ണ)

�പാന്മയകിങ്ങിണി�യാച്ചയും-അ�യ്യാ

�പാങ്ങുമാറുണ്ണി നിന്നാടിടും. (കൃഷ്ണ)
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മിന്നിടും �പാന്നിൻ തള കിലു-കിലു-

�മന്നുമാറുണ്ണി നിന്നാടിടും. (കൃഷ്ണ)

ഈവണ്ണം വാഴ്ത്തു�ന്നാർ�ക്കല്ലാം-മുമ്പിൽ

തൃക്കാലും വച്ചു�കാണ്ടാടിടും. (കൃഷ്ണ)

കാണാ�കണം �സ്താത്രം

ഇതുശ്രീകൃഷ്ണ�നപ്പറ്റിയുള്ളഅതിഹ്രസ്വമായ മ�റ്റാരു �കശാദിപാദവർണ്ണനമാണു്.

“പച്ചക്കല്ലിൻപ്രഭക�ള �വല്ലം തിരു�മയ് മുഴുവൻ കാണാ�കണം

അരുണദിവാകര�കാടിസമാനം കനകകിരീടം കാണാ�കണം

പരിമളമിയലും പുരികുഴൽ�പരാമിരുൾമുകിൽനികരം കാണാ�കണം

ചടുലതരാളകരാജിതമാ�യാരു നിടിലതടം മമ കാണാ�കണം

മംഗലഭംഗി കലർന്നു നിറ�ന്നാരു കുംകുമതിലകം കാണാ�കണം

മല്ലീശരകുലവില്ലി�ന �വല്ലും ചില്ലീലത�നറി കാണാ�കണം

�ക�ക്കാണ്ടീടും കരുണാ�ഭാഗം തൃക്കണ്ണും മമ കാണാ�കണം

തിലപുഷ്പശ്രീ തിറ നല്കീടും വിലസന്നാസിക കാണാ�കണം

മികവും �ശാഭാപൂർത്തി കലർ�ന്നാരു മകരക്കുഴയിണ കാണാ�കണം

മരതകവിരചിതദർപ്പണദർപ്പം കവരും കവിളിണ കാണാ�കണം

. . . . . . . . .
നാരായണ ജയ! താവകമണി�മയ് മനസി സദാ മമ കാണാ�കണം

സാക്ഷാലു�ള്ളാരു�വഷ്ണവരൂപം സൂക്ഷ്മംത�ന്ന കാണാ�കണം”

‘കാ�ണണ�മ’�സ്താത്രം

ഈ �സ്താത്രത്തിൽ �കശാദിപാദവും പാദാദി�കശവും ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. തൃ�ച്ച

മ്മരത്തുകൃഷ്ണ�നപ്പറ്റിയാണു് ഇതു രചിച്ചതു്.

“എന്നുണ്ണിക്കൃഷ്ണ�നക്കണ്ണിലാമ്മാറുഞാൻ

കാണുന്നനാളിലീവണ്ണം കാ�ണണ�മ.

പിച്ചകം മുല്ല �ചമന്തിക �ചമ്പകം

�തച്ചി മന്താരവും ചൂടിക്കാ�ണണ�മ.

കൂരിരുൾ�പ്പത�ലാ�ടാത്തു �മവീടിന

�നരി�യാരക്കുരു�ളാത്തുകാ�ണണ�മ.

പഞ്ചമിച്ചന്ദ്ര�നാ�ടാത്ത �നറ്റിത്തടം

ചഞ്ചലം �വർ�പടുത്തീട്ടു കാ�ണണ�മ.

ആക്ക�മറും കുറിയും തിലകങ്ങളും

�നാക്കുമ�ന്നരമ�ന്നരം കാ�ണണ�മ.

മന്മഥൻവില്ലിന്നു തണ്മനിർമ്മി�ച്ചഴും

നിർമ്മലമാം കുനുചില്ലി കാ�ണണ�മ.

. . . . . . . . .
എത്രനാളുണ്ടുപാർക്കുന്നുകണ്ടീടുവാ-
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നിത്തൃണ�ത്ത�ല്ലാളം കണ്ടതി�ല്ലതു�മ.

ദൂഷണം പാരമുണ്ടായ് വരും �കശവ!

�കഴുമാ�റ�ന്ന നീയാ�ക്കാലാ�യന്നു�മ.

�പറ്റ നാ�ള മറന്നീടി�നനമ്മയും

ചുറ്റുമാ�രാടു�മാ�ട്ട�റ �വണ്ടീലതും

കച്ച�താപ്പാരവും കത്തികണ്ണാടിയും

പത്തിരം മുത്തു�ക�ക്കാപ്പു�കക്കാണവും

�ചർത്തപത്തായവും മഞ്ചലും �ചല്ലവും

കറ്റു�താ�മ്മാടു നല്ലില്ലവും �വല്ലവും

വിത്തു ന�ല്ലാടു നല്ലാളടിയാരിലും

പുത്രരിലും മുഴുത്തീടി�നാരാശയും

വല്ല നല്ലാ�രാടുമുള്ളസാരസ്യവും

നല്ല പാട്ടും കളി ചിന്തുരാഗങ്ങളും

അണ്ണനും തമ്പിയും മാതുലന്മാരിലും

പി�ന്നയി�ച്ചാന്നതിൽ�ച്ചർന്നീല മാനസം.

. . . . . . . . .
മ�റ്റതു�മ �ചറ്റു �വണ്ടീല�പാലിനി-

ക്കുറ്റം പിഴയ് പാൻ തുടങ്ങുന്നകാലത്തു

�കൾക്കായ് വ�രണ�മ കർണ്ണത്തിൽ നിന്നു�ട

തൃക്കാൽച്ചില�മ്പാലി തൃ�ച്ചമ്മരം വാഴു-

�മന്നുണ്ണിക്കൃഷ്ണാ! നമ�സ്ത ന�മാസ്തു �ത!

എന്നുണ്ണിക്കൃഷ്ണാ! നമ�സ്ത ന�മാസ്തു �ത!”

ജയകൃഷ്ണ�സ്താത്രം

“കണ്ണ�ന്റകളിയുണ്ടുകളവുണ്ടുകനിവുണ്ടു;

ഉണ്ണികൾ പലതുണ്ടു, ജയ കൃഷ്ണ ശരണ�മ.

കാൽചില�മ്പാലിയുണ്ടു, കളകളച്ചിരിയുണ്ടു;

കാച്ചപാൽ�ക്കാതിയുണ്ടു, ജയ കൃഷ്ണ ശരണ�മ.

കിങ്ങിണി കിലുങ്ങുന്നു, തിരു�മനി �തളിയുന്നു;

അംഗജൻ മയങ്ങുന്നു, ജയ കൃഷ്ണ ശരണ�മ.

കീർത്തികൾ പുകഴുന്നു, കീഴ് �മ�ലാന്നിളകുന്നു;

കിന്നരന്മാർ നിറയുന്നു, ജയ കൃഷ്ണ ശരണ�മ.

കണ്ഡലം കുലുങ്ങുന്നു, കുനുചില്ലി കുലയുന്നു;

കുംകുമം കുമറുന്നു, ജയ കൃഷ്ണ ശരണ�മ.

കൂട്ടമിട്ടു കളിക്കുന്നു, കുതം�കാണ്ടു വിളിക്കുന്നു;

കൂത്താട്ടം തുടങ്ങുന്നു, ജയ കൃഷ്ണ ശരണ�മ.”

എന്നിങ്ങ�ന ക മുതൽ കഃ വ�രയുള്ള അക്ഷരങ്ങൾ ഈരടികളു�ട ആദ്യത്തിൽ

�ചർത്തുനിബന്ധിച്ചിട്ടുള്ളതാണു്ഈകൃതി.

‘�ദവ�മ’�സ്താത്രം

ഇതി�ന്റ ഈരടികളിൽ അ മുതൽ ഔ വ�രയുള്ള അക്ഷരങ്ങൾ അനുക്രമമായി

ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു:
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“അടിയങ്ങളിതാ വിട�കാള്ളുന്നു�ത;

ആകാശം�പാ�ല നിറഞ്ഞ�ദവ�മ,

ഇന്ദു�ശഖരൻ �താഴുത�ദവ�മ,

ഈ�രഴു�ലാകമുടയ�ദവ�മ!

. . . . . . . . .
അടിമല�രാടു �ചർക്ക�ദവ�മ,

വാമ�ഗ�ഹശ മുകുന്ദ �ഗാവിന്ദ.

അടിയങ്ങളിതാ വിട�കാള്ളുന്നു�ത.”

രണ്ടു ദശാവതാര�സ്താത്രങ്ങൾ

ഇവയിൽ ആദ്യ�ത്തതു കീർത്തിമംഗലത്തു കൃഷ്ണ�നപ്പറ്റിയാണു്. കീർത്തിമംഗലം

എവി�ടയാ�ണന്നറിയുന്നില്ല. മ�റ്റ �സ്താത്രത്തിൽസ്ഥലനിർ�ദ്ദശമില്ല.

“�ഗാവിന്ദാ ഹരി�ഗാവിന്ദാ യമരാജഭീതി വരുന്നനാൾ

പാഹി മാമുര�ഗശതല്പശയാന നീ ഹരി�ഗാവിന്ദ.

മല്ലവാർമുലയുണ്ടുപൂതനത�ന്ന മന്നിലുലച്ചതും

മല്ല�ര�ക്കാല�ചയ്തബാലനും നീയ�ല്ലാ ഹരി�ഗാവിന്ദ.

. . . . . . . . .
മീന�കതനവീരചാരുപിതാവുമാദര�വാടു �പായ്

മീനതായ് മറ വീണ്ട നാഥനും നീയ�ല്ലാ ഹരി�ഗാവിന്ദ.

മുപ്പുരം �പാരി�ചയ്തബാണവുമത്ഭുതം തിരയാഴിയിൽ

�ചാ�ല്പറും മല താങ്ങുമാമയും നീയ�ല്ലാ ഹരി�ഗാവിന്ദ.

മൂർത്തിമൂവരി�ലാന്നുമത്രിദശാരിതന്നുടൽ �തറ്റയാൽ

മൂർന്നു ഭൂമി�യ വീണ്ട പന്നിയും നീയ�ല്ലാ ഹരി�ഗാവിന്ദ.”

കൃഷ്ണ രാമ മുകുന്ദ മുരാന്തക!

വിശ്വരൂപ ധരാധര�ന ജയ.

വൃഷ്ണിപുംഗവ മംഗലരൂപ�ന!

ജിഷ്ണു�സവ്യ�ന മുക്തിദ�ന ജയ.

പണ്ടു �വദങ്ങൾ നാലി�നയും കട്ടു-

�കാണ്ടു�പായുള്ള നാ�ളാരു മത്സ്യമായ്

കണ്ടു �ചന്നവ വീണ്ടു�കാണ്ടണ്ണ�ല-

ക്കാണുന്നുപുന�ര�ന്നാരു നാളിൽഞാൻ?

. . . . . . . . .
�പാത്തു�മറി വന്നന്തകദൂതന്മാ-

രാർത്തടിച്ചു പിടിച്ചങ്ങിഴയ്ക്കു�മ്പാൾ

�പർത്തു മാന�സ കാർമുകിൽ വർണ്ണ�ര-

ക്കാണുന്നുപുന�ര�ന്നാരു നാളിൽഞാൻ?”

ഇപ്പിറപ്പിലു�മപ്പിറപ്പിങ്കലു-

മിപ്പദാംബുജ�മ�പ്പരു�മന്നുള്ളിൽ

ഇപ്പടി�യന്നുരപ്പതിന്നുന്നുവാൻ

കാണുന്നുപുന�ര�ന്നാരു നാളിൽഞാൻ”

LINKS TO
CHAPTERS TOC 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32



�കരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 2 553

മുകുന്ദ�സ്താത്രം

“കണ്ണാ കടൽവർണ്ണാ കനി�വറും മുകിൽവർണ്ണാ

കല് മഷമകല് വാൻ വഴി നല്കീടു മുകുന്ദ;

കാർ�മഘവും കായാമ്പും �പായ് നാണീടുന്ന പൂ�മയ്

കാ�ണണമതിന്നായിത കൂപ്പുന്നു മുകുന്ദ!

. . . . . . . . .
വാമാലയവാസാ! തവ നാമാമൃതമിനിയും

�പ്രമാതുരഹൃദ�യ വരമരുളീടു മുകുന്ദ!”

മൂലതത്ത്വം

“ദുഃഖ�മാടുക്കുന്നതമ്പുരാ�ന കൃഷ്ണ; തൃക്കഴൽഞാനിതാ കുമ്പിടു�ന്നൻ

ദുഃഖ�മടുത്തതി�ന�ന്ത മൂലം കൃഷ്ണ! ദുഃഖ�മടുത്തതു ജന്മമൂലം

ജന്മ�മടുത്തതി�ന�ന്ത മൂലം കൃഷ്ണ! ജന്മ�മടുത്തതു കർമ്മമൂലം

കർമ്മ�മടുത്തതി�ന�ന്ത മൂലം കൃഷ്ണ! കർമ്മ�മടുത്തതു രാഗമൂലം

രാഗ�മടുത്തതി�ന�ന്ത മൂലം കൃഷ്ണ! രാഗ�മടുത്തതു മാനമൂലം

മാന�മടുത്തതി�ന�ന്ത മൂലം കൃഷ്ണ! ത�ന്ന നിനയായ്ക മാനമൂലം

ത�ന്ന നിനയായ് വാ�ന�ന്ത മൂലം കൃഷ്ണ! അജ്ഞാന�മാന്നവി�വകമൂ

ലം.

. . . . . . . . .
സജ്ജനസംഗതി�ക്കന്തു മൂലം കൃഷ്ണ! വാമപു�രശ�ന�സ്സവ �ചയ് വൂ

വാമ�ഗഹാധിപ വാസു�ദവ കൃഷ്ണ! ബാല�ഗാപാലക പാലയ മാം.”

ഇനി ചില �വദാന്തപരങ്ങളായ ഗാനങ്ങ�ളപ്പറ്റി പ്രസ്താവിക്കാം. അവയിൽ പല

തും തമിഴിലാണു് രചിച്ചു കാണുന്നതു്. പൂന്താനത്തിനു് തമിഴിലുള്ള �വദാന്തഗാനങ്ങ

ളിൽഅവഗാഹവുംആ ഭാഷയിൽ സാമാന്യപരിചയവുമുണ്ടായിരുന്നുഎന്നുപ്രസ്തു

തഗാനങ്ങൾ �തളിയിക്കുന്നു.

പരമാത്മ�ബാധകീർത്തനം (തമിഴ് )

“വാസു�ദവ വാസു�ദവ വാസു�ദവ വാസു�ദവ!

വാമപുരാധീശ ജഗന്നാഥ വി�ഭാ വാസു�ദവ!

ആദിയി�ല അദ്വിതീയമാന�താരു ചിത്തിരുന്തു;

�യാഗമുള്ള �യാഗികൾക്കു �യാഗമറ്റ ചിത്തിരുന്തു. (വാസു)

വാദമുള്ള വാദികൾക്കു വാദമറ്റ ചിത്തിരുന്തു;

ജ്ഞാനമുള്ളജ്ഞാനികൾക്കുജ്ഞാനമറ്റ ചിത്തിരുന്തു. (വാസു)

കർമ്മമുള്ളകർമ്മികൾക്കുകർമ്മമറ്റ ചിത്തിരുന്തു.

�മാഹമുള്ള �മാഹികൾക്കു �മാഹമറ്റ ചിത്തിരുന്തു. (വാസു)
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. . . . . . . . .
രജ്ജുവി�ല പന്നഗം�പാൽ വിശ്വ�മ�ന്നാ ശാത്തിരങ്കൾ

ശുക്തിയി�ല രജതം �പാൽ വിശ്വ�മ�ന്നാ ശാത്തിരങ്കൾ

ദർപ്പണത്തിൽപ്രതിമുഖം�പാൽ വിശ്വ�മ�ന്നാ ശാത്തിരങ്കൾ

അഭ്രവർണ്ണ�മന്ന�പാ�ല വിശ്വ�മ�ന്നാ ശാത്തിരങ്കൾ.”

വാസു�ദവകീർത്തനം (തമിഴ് )

“കൃഷ്ണ രാമ നാരായണ വാസു�ദവ! സ്വാമീ!

പത്മനാഭ ദാ�മാദര വാസു�ദവ!

. . . . . . . . .
മർത്ത്യരൂപ�മടുത്ത�യ്യാ തളർ�ന്ത�ന - സ്വാമീ!

മത്സ്യ�വഷം തരി�ത്താ�ന! വാസു�ദവ!

നാമരൂപങ്ക�ളപ്പാർത്തു മകിഴ് �ന്ത�ന - സ്വാമീ!

കൂർമ്മരൂപം തരി�ത്താ�ന! വാസു�ദവ!

സാഗരത്തിൻനടുവി�ല മറി�ന്ത�ന - സ്വാമീ!

സൂകരമായുദി�ത്താ�ന! വാസു�ദവ!

�ദഹ�മാഹമതിനാ�ലയുഴ�ന്ത�ന - സ്വാമീ!

സിംഹരൂപം തരി�ത്താ�ന! വാസു�ദവ!

കാമനയാലാത്മതത്വം മറ�ന്ത�ന - സ്വാമീ!

വാമനനായ്പ്പിറ�ന്താ�ന! വാസു�ദവ!

. . . . . . . . .
സർവവുമുൻകൃപയാ�ല വര�വണം - സ്വാമീ!

വാമപുരം വിളങ്കീടും വാസു�ദവ!”

�വദാന്തകീർത്തനം (തമിഴ് )

“കണ്ണനുണ്ണികളിക�ളപ്പാരും–രാമ രാമാ

കണ്ണിനു �കൌതുകം മറ്റു �പാരും.

കാണണ�മന്നാശയാ�ല പാരും–രാമ രാമാ

കാണവും �താട്ടവുമിനി�പ്പാരും.

. . . . . . . . .
വാമ�ഗഹനാഥ�ന നീ പാരും–രാമ രാമാ

കാമമാർഗ്ഗഭ്രമ�മല്ലാം �പാരും.”

�മൽ ഉദ്ധരിച്ച ഭാഷാകൃതികളിൽനിന്നു പൂന്താനത്തിനു ഭാഷാസാഹിത്യകാരന്മാരു

�ട ഇടയിലുള്ളസ്ഥാന�മ�ന്തന്നു വിശദമാകുന്നതാണു്. �മല്പുത്തൂരും പൂന്താനവും

സമകാലികന്മാരും സുഹൃത്തുക്കളുമായിരുന്നു എന്നു മുൻപു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട�ല്ലാ.

�മല്പുത്തൂർ ആകാശത്തിൽ വള�ര ഉയരത്തിൽ പറക്കുന്ന ഒരു ഗരുഡനാണു്. പൂ

ന്താനം �ചറിയ വൃക്ഷശാഖകളിൽ പാറിപ്പറക്കുന്ന ഒരു പഞ്ചവർണ്ണക്കിളിയാണു്.

ഒന്നു് ഒരു ഭാസുരമായ�ജ്യാതിർ�ഗ്ഗാളം; മ�റ്റാന്നു് ഒരു സുരഭിലമായ �പലവസുമം.

ഒന്നി�ന്റ സൂക്തി പടഹധ്വനി; മ�റ്റതി�ന്റതു വീണാക്വാണം. നാരായണീയത്തി

�ല ‘സാന്ദ്രാനന്ദാവ�ബാധാത്മകാ’ദി ഗംഭീരപദ്യങ്ങൾ �കൾക്കു�മ്പാൾ പണ്ഡി

തന്മാർക്കുണ്ടാകുന്ന �രാമാഞ്ചവും വികാരതാരള ്യവും “പത്മനാഭ പരാപ�രശ്വര
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പങ്കജാക്ഷ ന�മാസ്തു �ത പശുപയുവതിഭിരമിതവിഹൃതിഭിരന്വിതായ ന�മാസ്തു�ത”

എന്നും, “ആമ്പാടിതന്നി�ലാരുണ്ണിയുണ്ടങ്ങ�ന; ഉണ്ണി�ക്കാരുണ്ണിക്കുഴലുമുണ്ടങ്ങ

�ന” എന്നും മറ്റുമുള്ള കീർത്തനങ്ങൾ �കൾക്കു�മ്പാൾ പണ്ഡിതന്മാർക്കും പാമര

ന്മാർക്കും ഉണ്ടാകുന്നു. പൂന്താനത്തിനു വലിയ കല്പനകളില്ല; അർത്ഥാലങ്കാരങ്ങളി

ല്ല; രചനയിൽ�പ്പാലും പറയത്തക്കനിഷ്കർഷയില്ല. എങ്കിലും അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ പരി

ശുദ്ധമായ ഭക്തിമന്ദാകിനിയു�ട പ്രസന്നപ്രവാഹത്തിൽ സകല�വകല്യങ്ങളും

മറഞ്ഞു�പാകുന്നു. കറകളഞ്ഞ തനിമലയാളത്തി�ന്റ മർമ്മം കണ്ട പഴയ മഹാക

വികൾഎ�ന്റഅനുഭവത്തിൽ മൂ�ന്ന മൂന്നു �പർ മാത്രമാണു്. (1) കൃഷ്ണഗാഥാകാരൻ,

(2) പൂന്താനം, (3) കുഞ്ചൻനമ്പ്യാർ. ‘വാരിജ�ലാചന തൃ�ക്ക പിടി�പ്പാളം വാരിയ

വിലരിയുണ്ടവ�ന ഹരി,’ ‘�താണ്ടി�യ�ക്കാണ്ടു�പായ്ക്കുണ്ടനാടിച്ചുടനിണ്ടലാക്കുന്ന

നിൻ വായും കാ�ണണ�മ’ ‘കാലപാശങ്ങളാൽ�ക്കട്ടിയുലയ്ക്കു�മ്പാൾ കാല�ന

�ക്കാലു�കാ�ണ്ടാന്നു ത�ല്ലണ�മ’ തുടങ്ങിയ വരികളു�ട ആസ്വാദ്യത അന്യാദൃശം

ത�ന്ന. ചുരുക്കത്തിൽ പറയുകയാ�ണങ്കിൽ ഭാഷയ്ക്കു തികച്ചും അഭിമാനം�കാള്ളാ

വുന്ന ഒരുഅഭിവന്ദ്യകവീശ്വരൻ ത�ന്നയാണു് പരമഭാഗവതനായ പൂന്താനം.

സഭാപ്ര�വശം പാന

ഇതുംപൂന്താനത്തി�ന്റകൃതിത�ന്ന�യാഎന്നുസംശയി�ക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു. എ�ന്ത

ന്നാൽ “മാളികമീ�ത �മവുന്ന മന്ന�ന്റ �താളിൽ മാറാപ്പു �കറ്റുന്നതും ഭവാൻ”,

“രണ്ടുനാലു ദിനം�കാ�ണ്ടാരുത്ത�നത്തണ്ടി�ലറ്റി നടത്തുന്നതും ഭവാൻ” എന്നീ

വരികൾഈഗ്രന്ഥത്തിലും കാൺമാനുണ്ടു്. കവിത ഏറ്റവും ഹൃദ്യമായിരിക്കുന്നു.

“അർക്കചന്ദ്രന്മാരാകാശം ഭൂമിയു-

മഗ്നി�ദവനുമംഭസ്സും വായുവും

അഗ്നി�ഹാത്രിയുംകൂടിശ്ശരീരിയാ-

മഷ്ടമൂർത്തി�യ�ക്ക�താഴു�ന്നനഹം”

“എന്നു�ട ഗുരു വിപ്രകു�ലാത്തമ-

�നന്നു�ട മനതാരിൽ വിളങ്ങണം”

എന്നിങ്ങ�നയാണു് കാവ്യം ആരംഭിക്കുന്നതു്. ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിൽ �ചന്നു�ചർന്ന

ശ്രീകൃഷ്ണ�ന യുധിഷ്ഠിരൻ താ�ഴക്കാണുന്നവിധത്തിൽ �സ്താത്രം �ചയ്യുന്നു:

“കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ മുകുന്ദ മുരാന്തക

വൃഷ്ണിപുംഗവ വിശ്വജ�നശ്വര

അച്യുതാനന്ദ �ഗാവിന്ദ �ഗാപാല

സച്ചിദാനന്ദമൂർ�ത്തന�മാസ്തു �ത.

�ലാക�മാ�ക്കയും നിർമ്മിച്ചതും ഭവാൻ

�ലാകനായകനാകുന്നതും ഭവാൻ.

�ലാകരക്ഷണം �ചയ്യുന്നതും ഭവാൻ

�ലാകസംഹാരിയാകുന്നതും ഭവാൻ.

മീനരൂപ�ത്ത�ക്ക�ക്കാണ്ടുപ�ണ്ടാരു

ദാനവ�ന�ക്കാല�ചയ്തതും ഭവാൻ.

. . . . . . . . .
പണ്ടുപണ്ടുള്ളനാടും നഗരവും

�കാണ്ടു�പായി മറിക്കുന്നതും ഭവാൻ.
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മാളികമീ�ത �മവുന്ന മന്ന�ന്റ

�താളിൽ മാറാപ്പു �കറ്റുന്നതും ഭവാൻ.

ഞ�നന്നു�ള്ളാരു ഭാവം നടിപ്പിച്ചു

മാനുഷ�ര വലയ്ക്കുന്നതും ഭവാൻ.

ജ്ഞാനമാർഗ്ഗ�ത്ത ദാനവും �ചയ്തുട-

നാനന്ദ�ത്തവരുത്തുന്നതും ഭവാൻ.

രണ്ടുനാലുദിനം�കാ�ണ്ടാരുത്ത�ന-

ത്തണ്ടി�ലറ്റി നടത്തുന്നതും ഭവാൻ.

കള്ളപ്പുഞ്ചിരി തൂകുന്ന നാരി�യ

വള്ളി�കട്ടി വലിക്കുന്നതും ഭവാൻ.

ഉള്ള കാലം ജനങ്ങൾക്കിതിങ്ങ�ന

ഉള്ളിലാധി വളർത്തുന്നതും ഭവാൻ.

അഞ്ജനക്കണ്ണിലർത്ഥം വിളയുന്ന

മഞ്ജുളവാണിമാ�ര�ക്കാണ്ടങ്ങ�ന

ശിഷ്ടന്മാർക്കും പ്രഭുക്കൾക്കു�മാക്ക�വ

നഷ്ടദാരിദ്ര്യമാക്കുന്നതും ഭവാൻ.

ഇഷ്ടദാന�ത്ത�ച്ചയ്യുന്നതും ഭവാൻ

വൃഷ്ടിപുഷ്ടി വളർത്തുന്നതും ഭവാൻ.

�സ്നഹിയായതും �സ്നഹങ്ങളായതും

�ദ്രാഹിയായതും �ദ്രാഹങ്ങളായതും

ഗർവിയായതും ഗർവങ്ങളായതും

സർവമായതും നീയ�ത്ര �ഗാവിന്ദ.”

വഴി�പാക്കർ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തി�ല അന്നദാനമഹിമ�യപ്പറ്റി ഹസ്തിനപുരത്തിൽ

�പായി വർണ്ണിക്കുന്ന ഭാഗത്തിനു വള�ര തന്മയത്വമുണ്ടു്. “അപ്പമുണ്ടങ്ങടയുണ്ടവിലു

ണ്ടു്; അ�പ്പാൾത്ത�ന്ന വറുത്ത മലരുണ്ടു്” മുതലായ വരികൾ ആഘട്ടത്തിലുള്ളവ

യാണു്.

“ആണ്ടിയാട്ടം കുഴൽവിളി മദ്ദളം

പാണ്ടി�മളവും പാട്ടും കളികളും

�ചണ്ട �ചങ്ങലത്താളവും കാളവു-

മു�ണ്ടാ�രടത്തു നിത്യമ�ഹാത്സവം.

ഏണ�നർമിഴിമാരു�ട ഗാനവും

�വണുനാദവും വീണാവി�നാദവും

അമ്മാനാട്ടവുമായുധവിദ്യയും

നന്മ നല്ല തിമിലപ്ര�യാഗവും

�നാക്കുവിദ്യയും �ചപ്പടിവിദ്യയും

ചാക്കിയാരു�ട കൂടിയാട്ടങ്ങളും

നായകനും വിദൂഷകനുംകൂടീ-

ട്ടായവണ്ണം പ്ര�യാഗം തുടങ്ങിനാർ.

കൂ�ടക്കൂ�ടപ്പകർന്നു പകർ�ന്നാ�രാ

പാഠകന്മാ�രക്കാണാമരങ്ങത്തു്”
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എന്നും മറ്റും പ്രസ്തുതർണ്ണനം തുടർന്നു�പാകുന്നു. അ�തല്ലാം �കൾക്കു�മ്പാൾ ദു�ര്യാ

ധനനുണ്ടാകുന്ന �കാപത്തിനതിരി�ല്ലന്നു പറ�യണ്ടതില്ല�ല്ലാ.

“അഷ്ടിമാത്രം ലഭിക്ക�കാ�ണ്ടാ�രാ�രാ

യഷ്ടിതങ്ങൾ പറയുന്നുപാന്ഥന്മാർ.

ഊട്ടു നന്നു�പാലു�പ്പരി നന്നു�പാ-

ലാട്ടമുണ്ടു�പാലത്താഴമുണ്ടു�പാൽ

�ചഷ്ടകൾ�ക്കാരു വാലും തലയില്ല”

എന്നിത്തരത്തിലാണു്ആഅസൂയാലുകർണ്ണ�നാടുംശകുനി�യാടുംഅക്കാര്യംപറ

ഞ്ഞു�കൾപ്പിക്കുന്നതു്. ഒടുവിൽ കവി “ഭീമ�സനൻ ചിരിച്ചതു കാരണം �സാമവംശ

കലഹം ബല�പ്പട്ടു” എന്നു മഹാഭാരതകഥയു�ട മർമ്മം നമുക്കു കാണിച്ചുതരുന്നു.

പ്രസ്തുത കൃതിക്കു് അത്താഴപ്പാനഎന്നും �പരുണ്ടു്.

കനകകിരീടം പാട്ടു് (വടക്കൻ)

വട�ക്ക മലയാളത്തിൽ സുപ്രസിദ്ധമായ തൃ�ച്ചമ്മരത്തു ബാലകൃഷ്ണ�ക്ഷത്രത്തിനു

സമീപമായി പൂ�ക്കാത്തുനട എ�ന്നാരു രാജവീഥിയുണ്ടു്. ആണ്ടു�താറും കുംഭമാസ

ത്തിൽആ�ഘാഷിക്കുന്ന തൃ�ച്ചമ്മരത്തുത്സവം സംബന്ധിച്ചു് അവിടു�ത്തബാലകൃ

ഷ്ണവിഗ്രഹവും അതിനടുത്തുള്ള മഴുവൂർ �ക്ഷത്രത്തി�ല ബലഭദ്രവിഗ്രഹവും പൂ�ക്കാ

ത്തുനടയിൽ എഴുന്നള്ളിച്ച് അർദ്ധരാത്രിക്കു �ശഷം നൃത്തംവയ്ക്കുന്ന പതിവു് ഇന്നും

അഭംഗുരമായി നടന്നുവരുന്നു, കനകകിരീടം പാട്ടി�ല വിഷയം രാസക്രീഡയാകു

ന്നു. രാസക്രീഡാനന്തരം ബാലകൃഷ്ണൻ തൃ�ച്ചമ്മര�ത്തക്കു �പാകുന്നതായി കവി

നിർ�ദ്ദശിക്കുന്നു.

“ഈവണ്ണം കളിച്ചങ്ങുതൃ�ച്ചമ്മരത്തുപുക്ക

�ചന്താമരക്കണ്ണാ! ഞാൻ�ക�താഴു�ന്നൻ.

കുംഭമാസം�താറും ബലഭദ്ര�രാടുകൂ�ട-

പ്പൂ�ക്കാ�ത്തനടയി�ലഴുന്ന�ള്ളണം.”

എന്നുള്ളപ്രസ്താവന �നാക്കുക. കവിതയ്ക്കു കനകകിരീട�മന്ന �പർ വന്നതു്

“കനകകിരീടത്തി�ന്മൽപ്പീലിപ്പൂഞ്ചായൽചാർത്തി

�നറ്റി�മൽ കസ് തൂരീകളഭം ചാർത്തി”

എന്നിങ്ങ�ന അതു് ആരംഭിക്കുന്നതു�കാണ്ടാകുന്നു. ചില വരികൾ വായനക്കാർ

�നാക്കുവിൻ:

“പന്തണിമുലമാ�ര വട്ടംതിരിച്ചു നിർത്തി

വാട്ടംവരാ�ത നിന്നു താൻ നടുവിൽ.

ചിന്തുകൾ പാടി�ക്കാണ്ടു പന്തണിമുലമാരും

പാണിതലവും �കാട്ടിക്കളിച്ചീടുന്നു

കണ്ടാ�ലാ പരിമളം�കാണ്ടു വിലസും പൂവിൽ

വണ്ടുകൾ ചുഴ�ലനിന്നാടും�പാ�ല;

ആ�മാദംപൂണ്ടു മല്ലികപ്പൂ�ഞ്ചാലയിൽ �മവും

�പങ്കിളിക്കൂട്ട�മാന്നായ്പ്പാടും�പാ�ല.

�കാങ്കകളിളകാ�ത, തരിവള കിലുങ്ങാ�ത,
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കാർകൂന്തൽ �കട്ടഴിഞ്ഞിഴഞ്ഞീടാ�ത;

താലികളിളകാ�ത, മാലകൾ പിണയാ�ത,

�ചലക�ളാട്ടഴിഞ്ഞിഴഞ്ഞീടാ�ത.

�കാങ്കകളിളകുന്നു, തരിവള കിലുങ്ങുന്നു,

കാർകൂന്തൽ�ക്കട്ടുമഴിഞ്ഞീടുന്നു�ണ്ട;

താലികളിളകുന്നു, മാലകൾ പിണയുന്നു,

�ചലകളു�മാട്ടഴിഞ്ഞീടുന്നു�ണ്ട!

ചരണവും ചരണവും തങ്ങളിലിടയുന്നു;

തുട�കാണ്ടു തുടയുമിടഞ്ഞീടുന്നു.

കരം�കാണ്ടു കരം�കാട്ടി മുഖ�ത്താടു മുഖം �ചർത്തു

ശിരസ്സു കുലുക്കി�ക്കാണ്ടു ഭംഗി�യാ�ട

ഈവണ്ണം കളിക്കുന്നു;ഈവണ്ണം കളിക്കുന്നു;

ഈവണ്ണം കളിക്കുന്നു മങ്കമാരും.”

കനകകിരീടം (�തക്കൻ)

ഇതുശ്രീകൃഷ്ണപരമായ ഒരു �സ്താത്രമാണു്.

“കനകകിരീടം കാരുണ്യാമൃത-

�ലാചനയുഗളം കുന്തളഭരവും

മകരക്കാതില നാസാപുടവും

മന്ദസ്മിതരുചി കാണാ�കണം.

ഗളതലവിലസിതതുളസീദളവും

ജലധരനിറമാം തിരു�മയ് വടിവും

തൃക്കരതാരിൽ വിളങ്ങിന ശംഖഗ-

ദാരിസ�രാജം കാണാ�കണം.”

മറ്റു ചില �സ്താത്രങ്ങൾ

അടിയിൽ കാണുന്നസ്തുതികളിൽ ചില�തല്ലാം ഒമ്പതാം ശതകത്തി�ല കൃതികളാ

കാനുമിടയുണ്ടു്. ഓ�രാന്നി�ന്റയും കാലഘട്ടം �വർതിരിക്കുവാൻ വിഷമമായിരിക്കു

ന്നു. അവയിൽനിന്നുകൂടി ചില വരികൾ പ്രദർശിപ്പിക്കാം.

വിഷ് ണുസ്തുതി

“നാരായണാ നമ നാരായണഇതി

നാ�വ �ചാല്ലു നല്ല തിരുനാമം.

ആളാർമണികുഴലൂതീടിന പര-

നാനായ�ന നിന മന�മ നീ.

നാനാമുനിജനഹൃദ�യ വിലസിന

നാരായണപദമ�ദ്വതം.

കാളാഞ്ജനനിറമുട�യാരമൃതി�ന

കാണാംവണ്ണം നിന മന�മ നീ.

താപം വളരിലു�മാഴികിലുമവരവർ
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താ�ന�ന്നാരു കഥ നിനയാ�ത

തായാരുര�ലാടു തടവീടിന പര-

മാനായ�ന നിന മന�മ നീ.

�വണ്ടാ�താ വ്യസനക്കഥ �ചാല്ലി
2വിയനായ് വലഞ്ഞുനിന്നുഴലാ�ത

മീനായ് മറക�ള വീണ്ടങ്ങരുളിയ

മിടമൻത�ന്ന നിന മന�മ നീ.

. . . . . . . . .
അക്കയൽമിഴിമാരത്ഭുതനില ക-

ണ്ടംഗജവ്യഥപൂണ്ടുഴലാ�ത

കല്ക്കിതന്നുരുവം കാരണർചരിതം

കനി�വാടു നിയതം നിന മന�മ നീ.

അമ്പിളിമുഖിമാർമുറുവൽപ്രഭ ക-

ണ്ടലർചരതുയർ പൂണ്ടുഴലാ�ത

അംബുധിമകൾമുലകൾക്കണിപൂൺപാ-

മംബുജനയന�ന നിന മന�മ നീ.”

ഗണപതി�സ്താത്രം

“പുരഹരൻമുടിജടയി�ലഗ്ഗംഗ

വിരവിൽപ്പാ�ലന്നു നിനച്ചുടൻ

കരത്തിനാലൂക്കിൽ വലിച്ചിടുമുണ്ണി!

ഗണനാഥാ! തൃക്കാൽ വണങ്ങു�ന്നൻ.

ഹരനു�ട �നറ്റിത്തിരുക്കണ്ണിൽ�ക്കാ�ണ്ട

വരി�നല്ലിൻമണി വിര�വാ�ട

�പാരു�പാ�ര�ന്നാ�ക്ക�പ്പാരിച്ചിടുമുണ്ണി ഗണനാഥാ...

പുലരി�നരം ശങ്കരരു�ട ചുറ്റും

�ചാരിഞ്ഞിടും തുമ്പ മല�രല്ലാം

അവി�ല�ന്നാർത്തുടൻ വിരവിൽ വാരിടും ഗണനാഥാ...

വലി�യാരപ്പം വാർക്കണ�മന്നു�ചാല്ലി

�വളു�വ�ളച്ചാമ്പൽ കുഴച്ചിട്ടു്

അലികളും പറഞ്ഞരി�കപൂകീടും ഗണനാഥാ...”

മ�റ്റാന്നു്

“അര ഹര ശിവ ശിവ പുരഹരഭഗവാൻ

വിര�വാടു മദകരിവടിവായുട�ന

ഗിരിമകളരി�ക പിടിയു�ട വടിവായ്

മരുവിന കാലം ഗണപതി ജയ ജയ.

ആനകളിടയിൽ നടന്നിരുവരുമായ്-

ക്കാനന�മാ�ക്ക മദിച്ചു തകർത്തും

മാനസമുറ്റു കളി�ച്ചാരു നാളിൽ

2 വിയൻ=അത്ഭുതം.
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മലമകളുട�ന ഗണപതി ജയ ജയ.

ഇഷ്ടമതാ�യാരു കളികൾ മറന്നും

�പ�ട്ടന്നവി�ടയിരുന്നുകരഞ്ഞും

‘കഷ്ട�മനിക്കു നടക്കരുതര�ന!

ഒട്ടുമിത�യ്യാ!’ ഗണപതി ജയ ജയ,

ഈശനുമക�മ മാലു പിണഞ്ഞും

ആശകള�റ്റന്താശ്രയ�മന്നും

ഐശ്വര്യം വന്നുളവായുട�ന

ഈശ്വരമകനാം ഗണപതി ജയ ജയ.

. . . . . . . . .
ഒറ്റ�ക്കാമ്പൻ കുടവയറഴകൻ

പറ്റി�ക്കാള്ളും പല�രാടുമപ്പം

കറ്റച്ചിടയൻ മടിയിലിരുന്നും

കുറ്റം �പശും ഗണപതി ജയ ജയ.”

�വറി�ട്ടാന്നു്

“മലമകൾതന്നു�ട മടിയിലിരുന്നു

മുലകുടികണ്ടാ�ലത്ര വിചിത്രം.

പല�പാഴുതടയവിൽ കിട്ടാഞ്ഞര�നാടു

കലഹമിയന്ന ഗ�ണശ്വര ജയ ജയ.

ശിവ ശിവ നിന്നു�ട തുമ്പിക്കയ്യും

�വളു�വ�ള വിലസിന �കാമ്പുകൾ രണ്ടും

വലി�യാരു വയറും മമ ഹൃദി �താന്നണ-

മുലകിനു നാഥ ഗ�ണശ്വര ജയ ജയ.

. . . . . . . . .
യമഭടപടലികൾ �കാപിച്ചും�കാ

ണ്ടടിപിടി�യന്നു പറ�ഞ്ഞത്തു�മ്പാൾ

മമ പുനരാരും നീ�യ�ന്യ മ-

റ്റുടയവരില്ല ഗ�ണശ്വര ജയ ജയ.”

സരസ്വതീസ്തുതി

“അ�മ്മ! സരസ്വതി! വാണി! കവിമാ�ത!

ചിന്മയമായ മ�നാജ്ഞരൂ�പ!

കല്മഷനാശിനി! മന്മഥ�മാഹിനി!

നന്മകൾ തന്നരുൾ കുമ്പിടു�ന്നൻ.

. . . . . . . . .
പാലും പളുങ്കും �വളുത്തതൂ�വള്ളിയും

ചാ�ല�ത്താഴും തിരു�മനി നല്ലാൾ

�കാലം �തളിഞ്ഞുകുടിപൂ�കന്നുള്ളത്തിൽ

ബാലത്തരുണി! ഞാൻ കുമ്പിടു�ന്നൻ.

. . . . . . . . .
പുഞ്ചിരിപ്പുന്മയു�മാൺമയും �വൺമയും
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കഞ്ചത്താർമ�ത കവിമക�ള!

�നഞ്ചിൽക്കനി�വാടു തഞ്ചിക്കുടിപൂക

ചഞ്ചലംകൂടാ�ത കുമ്പിടു�ന്നൻ.”

മ�റ്റാന്നു്

“പങ്കജഭവജാ�യ കവി�പ്പ�ണ്ണ!

വിദ്യാമുഖസരസ്വതി�യ ജയ.

പാ�ലാലും �മാഴിയാ�ള! �യൻനാവി�ന്മൽ

വാണിടുക സരസ്വതി�യ ജയ.

പിച്ച�യ�റ്റാനും ബ്രഹ്മനും വിഷ്ണുവും

നിത്യം കൂപ്പും സരസ്വതി�യ ജയ.

പീഡിപ്പിച്ച ദശകണ്ഠതമ്പിക്കു

നിദ്ര�ചർത്തസരസ്വതി�യ ജയ.”

�ഗാവിന്ദസ്തുതി

“കണ്ണാ കാർമുകിൽവർണ്ണാ കടൽവർണ്ണാ കടൽ മാതിൻ

പുണ്യം �ചർത്തരുളീടും ഭുവനാനന്ദാ!

കണ്ണിന്നു �കാതി തീർപ്പാനരി�ക വന്നരുളീ�ട-

ന്നുണ്ണി �കാമളരൂപാ മമ �ഗാവിന്ദ!

. . . . . . . . .
കാനലിൽ നടന്നു കാലികൾപിൻ�പ കുഴലൂതി-

ക്കാമിനീജനമനമലിയുമാറു്

ആനന്ദം തവ �കാണ്ടൽനിറം �തടുന്നണി�മനി

കാണായിവരണ�മ മരണാന്ത�മ.”

“കീഴ് �മലിബ് ഭുവനങ്ങൾ പതിന്നാലു മകത്താക്കി

വാഴും നീയരയാലിന്നിലനടു�വ

വാ�ഴണമക�മ �മ പശുപാലമണി�യ നീ

യാഴി�പ്പൺമണവാളാ പരമാനന്ദാ.”

. . . . . . . . .
“�കാണ്ടാടിയടുത്തുപൂതന മുല �കാടുത്തനാൾ

�കാണ്ടു ജീവനും പാലും കുടിച്ചവ�ള

പണ്ട�ത്തപ്പരിചാക്കി മല�പാ�ല മറിപ്പിച്ച

തണ്ടാർമങ്കയർകാന്താ മരുവീ�ടന്നിൽ.”

ലക്ഷ്മീസ്തുതി

“അരവിന്ദമലർതന്നിലഴ�കാടു മരുവീടു-

മലർമാ�തയവ�ലാകമരുളീ�ടണം;

ആപ�ത്തക്കളഞ്ഞർത്ഥമധികം വന്നിയലുവാ-

നനുദിനമടിമലർ വണങ്ങീടു�ന്നൻ.

. . . . . . . . .
ഊ�ട പങ്കജ�നത്രവദനവാപിയിൽ മുങ്ങി-
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പ്പാ�ട �പാങ്ങിയും ചാടിക്കളിച്ചും �മവും

ആ�ടാപം തവ മിഴിവരിമീ�നൻ മനക്കാമ്പാ-

മീടാളും �പായ്കയിൽപ്പരുമാ�റണം.

. . . . . . . . .
ഔദാര്യമണിഗണമിയലും കല്പകമൂ�ല

സൌവർണ്ണമയപീ�ഠ സരസീരു�ഹ

�മവി നൽക്കരിതുമ്പിക്കരങ്ങളാലഭി�ഷകം

താവീടും മലർമാ�ത! പരിപാഹി മാം.”

ഗുരുവായൂർ കൃഷ്ണ�സ്താത്രം

“കരിമുകിൽവർണ്ണൻതൻ തിരുവുട�ലന്നു�ട-

യരികിൽ വ�ന്ന�പ്പാഴും കാണാ�കണം.

കാലിൽച്ചിലമ്പും കിലുക്കി നടക്കുന്ന

ബാല�ഗാപാല�നക്കാണാ�കണം.

കിങ്ങിണിയും വള �മാതിരവും ചാർത്തി

ബ് ഭംഗി�യാ�ടൻമുൻപിൽക്കാണാ�കണം.

കീർത്തി�യറീടും ഗുരുവായൂർ �മവു�ന്നാ-

രാർത്തിഹരൻത�ന്നക്കാണാ�കണം.”

മ�റ്റാന്നു്

ഇതു് ഒരു �കശാദിപാദമാണു്.

“പീലിത്തലമുടി �കട്ടിയതിൽച്ചില

മാലകൾ ചാർത്തീട്ടു കാണാ�കണം.

മിന്നുന്ന �നറ്റിത്തടവുമതിൽ�ച്ചരും

�പാന്നിൻതിലകവും കാണാ�കണം.

വില്ലുകൾ�പാ�ല വളഞ്ഞുവിളങ്ങീടും

ചില്ലീയുഗമതും കാണാ�കണം.

കഞ്ജദലങ്ങ�ളാ�ടാത്ത നയനങ്ങ-

ളഞ്ജനം ചാർത്തീട്ടു കാണാ�കണം.

. . . . . . . . .
ശങ്കരൻ�പാലും നമിക്കും ചരണങ്ങൾ

തങ്കച്ചിലമ്പിട്ടു കാണാ�കണം.

ശ്രീപാദപ�ത്മ വിളങ്ങും നഖങ്ങ�ളാ-

ടാപാദചൂഡവും കാണാ�കണം.

ഇത്തരമുള്ള ഭഗവൽസ്വരൂപ�മ

നിത്യവു�മന്നുള്ളിൽ�ത്താന്നീടുവാൻ

സത്യസ്വരൂപനായീടും ഗുരുവായൂ-

രപ്പ�നഞാനിതാ �ക�താഴു�ന്നൻ.”
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ബാലകൃഷ്ണ�സ്താത്രം

ബാലകൃഷ്ണൻ സന്ധ്യയ്ക്കു കാട്ടിൽ നിന്നു തിരി�യ വ�ന്നത്താത്തതിനാൽ യ�ശാദ

വിലപിക്കുന്നതാണു്ഈകീർത്തനത്തി�ല ഭാവന.

“പങ്കജക്കണ്ണ�നക്കാണാ�ഞ്ഞനിക്കുള്ളിൽ

സങ്കടമാകുന്നു നാരായണ.

പാൽ�വണ്ണകക്കു�മ്പാളാച്ചിമാരാരാനും

കാൽ�ക �പാളിച്ചാ�രാ നാരായണ?

പി�ള്ള�രത്ത�ന്നയും കാലികളും കൂട-

ക്കള്ളർ ചതിച്ചാ�രാ നാരായണ?

പീലി മുറുക്കിന നിൻമുടി കാണാഞ്ഞു

മാലു �പരുകുന്നുനാരായണ.

പുഞ്ചിരി തൂകിന നിൻമുഖം കാണാഞ്ഞു

�നഞ്ചുപിളരുന്നു നാരായണ.

പൂതന�യ�പ്പാ�ലയാരാനും വന്നിട്ടു

ഭീതി �പടുത്താ�രാ നാരായണ?

�പട്ടകംതന്നി�ല ചിറ്റാട നല്കാഞ്ഞി-

�ട്ടാട്ടു വഴക്കാ�യാ നാരായണ?

�പടികാണു�ന്നര�ത്താടി�പ്പായ് മ�റ്റാരു

കാടകം പുക്കാ�യാ നാരായണ?

�പാന്നും ചിലമ്പും കുഴലും മറന്നിട്ടു

സഞ്ചരിപ്പീലല്ലീ നാരായണ?

�പാന്നിങ്ങു �ഗാപിമാർ ചാരത്തു വന്നിട്ടു

ധിംതാളം �കൾക്കായി നാരായണ

�പൌരുഷമാളുന്ന�പത�ലക്കണ്ടിട്ടു

പാരം പുണർന്നമ്മനാരായണ.”

�വറി�ട്ടാന്നു്

അന്തിയാ�യൻ�പത�ലന്ത�യ്യാ! വാരായ് വാ-

�നന്തവൻ �ചയ്ത�തൻ �താഴിമാ�ര?

�വന്തുരുകീടുന്നു ചിത്ത�മൻ�പത�ല-

സ്സന്തതം കാണാഞ്ഞുകൃഷ്ണന�മാ.

കൃഷ്ണ ന�മാ ന�മാ കൃഷ്ണ ന�മാ ന�മാ

കൃഷ്ണ ന�മാ ന�മാ കൃഷ്ണ ന�മാ.

കൃഷ്ണ ന�മാ ജയ! തൃ�ച്ചംബരം വാഴും

�ദവകീനന്ദനാ! കൃഷ്ണ ന�മാ.
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ആ�രാടു ഞാൻ �ചന്നു �ചാദിപ്പൂ�പത�ല-

യാരും പറഞ്ഞി�ല്ലയുള്ളവണ്ണം.

കാ�റാളിവർണ്ണൻ പുലർകാ�ല �പായവൻ

വാരാഞ്ഞ�തന്ത�യാ! കൃഷ്ണ ന�മാ. കൃഷ്ണ ന�മാ....”

ഇനിയു�മാന്നു്

“കണ്ണ�ന�ങ്ങാ�ന�ങ്ങാൻ കാമിനിമാർമനം

കവർ�ന്നാളിക്കും കണ്ണ�ന�ങ്ങാ�ന�ങ്ങാൻ?

കാലിക�ളാടിട�ചർന്നു വനങ്ങളിൽ

കളികളാടും കണ്ണ�ന�ങ്ങാ�ന�ങ്ങാൻ?”

ശ്രീകൃഷ്ണ�കശാദിപാദം

പൂന്താന�ത്തഅനുകരിച്ചു അനന്തരകാലത്തിൽആ�രാ രചിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കീർത്ത

നമാണു്ഈ �കശാദിപാദം.

“ആദിത്യമണ്ഡലം�പാ�ല വിളങ്ങുന്ന

�പാന്നിൻകിരീടവും കാണാ�കണം - കൃഷ്ണ.

വണ്ടി�ന്റ കൂട്ട�ത്ത�പ്പാ�ല വിളങ്ങുന്ന

കാർകൂന്തൽഭംഗിയും കാണാ�കണം - കൃഷ്ണ.

ഏറ്റവും നീലമായുള്ള കുറുനിര-

ക്കൂട്ടത്തിൻ ഭംഗിയും കാണാ�കണം - കൃഷ്ണ.

പഞ്ചമിച്ചന്ദ്ര�നാ�ടാത്തുള്ള �നറ്റിയിൽ

�ഗാപി�ത്താടുകുറി കാണാ�കണം - കൃഷ്ണ.

. . . . . . . . .
കാർ�കാണ്ട �മഘത്തിൻ വർണ്ണമായു�ള്ളാരു

മൂർത്തി�യ�യ�പ്പാഴും കാണാ�കണം - കൃഷ്ണ.

�കശാദിപാദവും പാദാദി�കശവും

ചിത്തത്തി�ല�പ്പാഴും കാണാ�കണം - കൃഷ്ണ.”

ഒളശ്ശയിൽ കൃഷ്ണ�സ്താത്രം

ഇതുസാമാന്യം നല്ല ഒരു കീർത്തനമാണു്.

“കണ്ടി�ടണമി�ങ്ങന്നുള്ളി�ല�പ്പാഴും

മണ്ടിമണ്ടി നടക്കുന്നകൃഷ്ണ�ന.

രണ്ടു�കയിലും തൂ�വണ്ണ�ക�ക്കാണ്ട

�കാണ്ടൽ�നർവർണ്ണകൃഷ്ണ! ന�മാസ്തു �ത.

കാള�മഘനിറം കലർന്നീടുന്ന

�കാമളാകൃതി പൂണ്ടതിരു�മനി

�മള�മാ�ട�ന്റ മുന്നിൽ വിളങ്ങണം

�കളീനായക കൃഷ്ണ! ന�മാസ്തു �ത.
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കിങ്ങിണി വള�യന്നിവ ചാർത്തീട്ടു

ചങ്ങാതിമാ�രാ�ടാന്നിച്ചു �മളിച്ചു്

ഇങ്ങു വ�ന്നന്നരികത്തുകാണണം

കഞ്ജ�ലാചന കൃഷ്ണ! ന�മാസ്തു �ത.

കീഴിലുള്ള ദുരിതങ്ങൾ നീങ്ങുവാൻ

�കാഴകൂടാ�ത കൃഷ്ണൻ തിരുവടി

ആഴിമാതി�നാ�ടാന്നിച്ചു കാണണം

നാഴിക�താറും കൃഷ്ണ! ന�മാസ്തു �ത.

. . . . . . . . .
ചക്രപാ�ണ�യാളശ്ശയിൽ �മവിടും

ശത്രുസംഹാരമൂർ�ത്ത! ജഗന്നാഥ!

സത്യസന്ധ! സനൽകുമാരപ്രിയ!

നിത്യം പാലിക്ക കൃഷ്ണ! ന�മാസ്തു �ത.”

തിരുവാറന്മു�ളശസ്തവം

അറിവാനരു�ത മറിമായം;

�പാരുവാനരു�ത രിപു�വാടും.

കരുണാകരനാം നിൻകൃപ�യ�ന്ന്യ

ശരണം നഹി മമ നാരായണ ജയ.

ആ�രാടും ഞാനപരാധം

കാരണപൂരുഷ �ചയ്തി�ല്ല.

മാരണമാദികളാകിയ �ദാഷം

തീരണമധുനാ നാരായണ ജയ.

ഇങ്ങ�നവരു�മ�ന്നാരുനാളും

എൻമനതാരിൽ നിനച്ചി�ല്ല!

മംഗലമാശു ഭവിപ്പതിനരുളുക

നന്ദതനൂജാ! നാരായണ ജയ.

ഈവണ്ണം വരുമാപത്തും

�രാഗവു�മാ�ക്ക�യാഴിപ്പാനായ്

നീ�യ ഗതി�യന്നല്ലാ�ത മ-

റ്റില്ലാധാരം നാരായണ ജയ!”

അ�ദ്വത കീർത്തനം

ഈകീർത്തനത്തി�ല ശീലുകളും ‘നാരായണ ജയ’ എന്നവസാനിക്കുന്നു.

“നിഷ്കള നിശ്ചല നിർമ്മമ നിരുപമ

നിഷ് ക്രിയ നിരഹങ്കാര നിരാശ്രയ.

നിർഗുണ നിത്യനിരാകുലമരുളുക

നിത്യം മമ ഹൃദി നാരായണ ജയ.

�സ്താതൃസ്തുത്യ�സ്താത്രസ്തുതിമയ,
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നാഥ പരാപരപരമവി�ഭാ ജയ,

�ച�താവാരിധി മ�ദ്ധ്യ വിലസുക

പാദാംബുജമിഹ നാരായണ ജയ.

നിൻമറിമായം �തരിയാഞ്ഞനിശം

ബ്രഹ്മാദികളുമുഴന്നീടുന്നു;

സന്മയ ചിന്മയ നാഥ ജഗന്മയ!

നന്മ വരുത്തുകനാരായണ ജയ.

അ�ദ്വതം പുന�രകമ�നകം

തത്വജ്ഞാനമനന്താനന്ദം

സത്താമാത്രം ഗുഢമ�ബാധം

ഭക്ത്യാ വ�ന്ദ നാരായണ ജയ.”

�വദാന്തകീർത്തനം

ഇതുസാമാന്യം പ്രസിദ്ധിയുള്ള ഒരുനല്ലകീർത്തനംആകുന്നു. ഇതിൽഎല്ലാ ശീലു

കളും അവസാനിക്കുന്നതു് ‘നാരായണ ജയ’ എന്ന വന്ദന�ത്താടുകൂടിയാണു്.

“കരളിൽ വി�വകം കൂടാ�തക-

ണ്ടരനിമിഷം ബത! കളയരുതാരും;

മരണം വരുമിനി�യന്നു നിനച്ചീഹ

കരുതുകസതതം നാരായണ ജയ.

കാണുന്നൂചിലർ പലതുമുപായം

കാണുന്നില്ല മരിക്കുമി�തന്നു്;

കാൺകിലു�മാരുനൂറ്റാണ്ടിനകത്ത-

�ല്ല�ന്ന കാണൂനാരായണ ജയ.

കിമപി വിചാരിച്ചീടുകിൽ മാനുഷ-

ജന്മം �വണം മുക്തിവ�രണ്ടുകിൽ;

കൃമിജന്മത്തിലു�മളുതായ് വരു�മ

വിഷയസുഖം ബത! നാരായണ ജയ.

കീഴിൽ�ച്ചയ്ത ശുഭാശുഭകർമ്മം

�മലിൽ സുഖദുഃഖത്തിനു കാരണം;

സുഖ�മാരു ദുഃഖം കൂടാ�തക-

�ണ്ടാരുവനുമു�ണ്ടാ നാരായണ ജയ.

കുന്നുകൾ�പാ�ല ധനമുണ്ടാകിലു-

മിന്ദ്രനുസമമായ് വാണീടുകിലും

ഒന്നുരിയാടുവതിന്നിടകിട്ടാ

വന്നാൽ യമഭടർ നാരായണ ജയ.

. . . . . . . . .
ബഹുജന്മാർജ്ജിതകർമ്മവി�ശഷാൽ

തിരുമുല്ക്കാഴ്ച നിനക്കിഹ വ�ച്ചൻ;

ജനിമരണങ്ങ�ളനിക്കിനി �വണ്ടാ;
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പരിപാലയ മാം നാരായണ ജയ.

പാർവതീപര�മശ്വരസ്തുതി

അർദ്ധനാരീശ്വരപരമായ താ�ഴക്കാണുന്നസ്തുതിആസ്വാദ്യതമമാകുന്നു.

“പുരിചിട �കട്ടി വല�ത്തബ് ഭാഗം;

പുരികുഴൽ തിരുകീട്ടപരം ഭാഗം;

മതികല ചൂടി വല�ത്തബ് ഭാഗം;

മലർനിര ചൂടീട്ടപരം ഭാഗം.

കനൽമിഴി കത്തി വല�ത്തബ് ഭാഗം;

�താടുകുറിമിന്നീട്ടപരം ഭാഗം;

സൂര്യക്കണ്ണു വല�ത്തബ് ഭാഗം;

നീൾ�മക്ക�ണ്ണാത്തപരം ഭാഗം.

ഭസ്മം കവിളിൽ വല�ത്തബ് ഭാഗം;

പത്തിക്കീറ്റിട്ടപരം ഭാഗം.

കാതിൽപ്പാമ്പു വല�ത്തബ് ഭാഗം;

കാതിൽക്കുണ്ഡലമപരം ഭാഗം.

�ക്ഷ്വള�മരിഞ്ഞുവല�ത്തബ് ഭാഗം;

കുംകുമ�രഖകളപരം ഭാഗം.

തിരുമാറഴകു വല�ത്തബ് ഭാഗം;

തിരളും �പാർമുല മ�റ്റബ് ഭാഗം;

വിധിതലമാല വല�ത്തബ് ഭാഗം;

പുതുമണിമാലകളപരം ഭാഗം.

ശൂലകപാലി വല�ത്തബ് ഭാഗം;

പാശാംകുശധരമപരം ഭാഗം.

തിരുവരചാരു വല�ത്തബ് ഭാഗം;

ഘനജഘനാഞ്ചിതമപരം ഭാഗം.

പുലിയുരി ചാർത്തി വല�ത്തബ് ഭാഗം;

പൂന്തുകിൽ ചാർത്തീട്ടപരം ഭാഗം.

പന്നഗകാഞ്ചി വല�ത്തബ് ഭാഗം;

�പാന്നുടഞാണിട്ടപരം ഭാഗം.

പടുബലമൂരു വല�ത്തബ് ഭാഗം;

തുടവിയ തൃത്തുട മ�റ്റബ് ഭാഗം.

ഭുജഗചിലമ്പു വല�ത്തബ് ഭാഗം;

കനകചിലമ്പിട്ടപരം ഭാഗം.

ഭസിതസിതാംഘ്രി വല�ത്തബ് ഭാഗം;

ലാക്ഷാരുണപദമപരം ഭാഗം.

ഭസിതം �തച്ചു വല�ത്തബ് ഭാഗം;

കളഭം �തച്ചിട്ടപരം ഭാഗം.

പന്നഗപൂൺപു വല�ത്തബ് ഭാഗം;

�പാന്മയപൂൺപുകളപരം ഭാഗം.

അത്ഭുതരൂപി വല�ത്തബ് ഭാഗം;

ശൃംഗാരാത്മകമപരം ഭാഗം.
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ശിവശിവ ശിവ�ന! വനിതാർദ്ധം തവ

തിരു�മയ് മുഴുവൻ പ്രതിമുഹുരസ്മ-

ച്ചി�ത്ത നിത്യം �താന്നുക �താന്നുക

വരദ നമ�സ്ത, വരദ നമ�സ്ത.”

ശിവനാരായണകീർത്തനം

വി�നാദകരമായ ഒരു കൃതിയാണു് ശിവനാരായണകീർത്തനം.

“കടിക്കും പാമ്പതുത�ന്ന കടകം�പാ�ലാരുത്തനു

കിടക്ക�പാ�ലാരുത്തനുശിവനാരായണ ന�മാ.

കാട്ടിലൂ�ട നടക്കു�മ്പാൾക്കാമിനിയു�ണ്ടാരുത്തനു

കാലികളു�ണ്ടാരുത്തനുശിവനാരായണ ന�മാ.

. . . . . . . . .
�കതി �കട്ടിട്ടുലകിൽ�പ്പായിരന്നുണ്ണാ�മാരുത്തനു

കവർന്നുണ്ണാ�മാരുത്തനുശിവനാരായണ ന�മാ.

. . . . . . . . .
�കൌതുകം�പാൽബാണൻത�ന്റ വാതിൽകാക്കാ�മാരുത്തനു

�കകൾ �കായ്യാ�മാരുത്തനുശിവനാരായണ ന�മാ.”

മുകുന്ദ�സ്താത്രം

“അമ്പാടിയിലൻ�പാടു വിളങ്ങീടിന രത്നം

കണ്ടാവിതുഞാനൻ�പാടു �ഗാവിന്ദ മുകുന്ദ.

ആരങ്ങളണിഞ്ഞും നിജപൂവാട �ഞറിഞ്ഞും കണ്ടാവിതു . . .
ഇമ്പംകലരും കുംകുമമൻ�പാടിഹ ചാർത്തി കണ്ടാവിതു . . .
ഈ�ടറിന �ഗാപീജനമ�ദ്ധ്യ വിളയാടി കണ്ടാവിതു . . . ”

�വക്കണ്ണൂർശിവസ്തുതി

“അന്തകൻത�ന്ന കണ്ണും ചുവത്തി�ക്കാ-

�ണ്ട�ന്തടാ�യന്നു �ചാദിച്ചടുക്കു�മ്പാൾ

ബന്ധുവാകണം�വക്കണ്ണൂർ�വൺമാട-

മമ്പിടും ശിവ ശങ്കര�ന ജയ.

ആർത്തുകാലൻ കഴുത്തിൽക്കയറിട്ടു

കൂർത്തശൂലങ്ങൾ മാറിൽത്തറയ്ക്കു�മ്പാൾ

ആർത്തി തീർത്തരുൾ�വക്കണ്ണൂർ . . .
. . . . . . . . . ശങ്കര�ന ജയ”

�ചറുകുന്നത്തമ്മസ്തുതി

താ�ഴക്കാണുന്ന�ചറുകുന്നത്തമ്മയു�ട �കശാദിപാദസ്തുതി ഒരുപഴയകൃതിയാണു്.

ചമ്പൂകാരന്മാരു�ട ഭാഷയാണു് കവി ഇതിൽഅനുകരിച്ചിരിക്കുന്നതു്.

“കരിവരമുഖവൻകഴലിണ കൂപ്പി-

ക്കരളിൽ നിനച്ചക്കവിമാതി�നയും
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കനി�വഴുമഗസുതത�ന്നയുരപ്പാൻ

ഗുരുവി�നയും �താഴുതിത മുതിരു�ന്നൻ.

. . . . . . . . .
അ�ല്ലാടുമിരുൾമുകിൽത�ന്നാടു�മാരു പട-

തല്ലിനു സാമ്യമിയന്നു വി�ശഷാൽ

അഴകി�നാടലർശരതഴ�യാ�ടതിർ�ത്താ-

രണിപുരികുഴലതു �താന്നുകഹൃദി �മ

വാരുണപായലിൽ വിലസിന മലരിൽ-

പ്പാര�മഴു�ന്നാരു മധുവുൺമാനായ്

കരിമുകിലഴകിൽ നിരന്നകണ�ക്ക

തിറവിയ കുറുനിര �താന്നുകഹൃദി �മ,

. . . . . . . . .
ഇളമാൻകണ്ണി�നാരിളമ വഴങ്ങി-

ക്കുല�ചയ്തഴകിയ കുവലയമുട�ന

ഇതവിയ കർണ്ണസമീപ�ത്താളവു-

മിയലിന തിരുമിഴി �താന്നുകഹൃദി �മ.

. . . . . . . . .
നീടാർന്നീടിന ഗണ്ഡത�ല ചാ-

ഞ്ചാടീടും മണികുണ്ഡലയുഗളം

നിറമിയലീടി�നാരണികാതിണയും

നിഖിലാധീശ്വരി �താന്നുകഹൃദി �മ.

. . . . . . . . .
മുത്തിൻമണിക�ളാ�ടാത്തീടുന്ന വി-

ചിത്രത �തടിന ദശനപ്രഭയും

മുറുവൽ തുളുമ്പിന വായ്മധുരിമയും

മുഴുമതിവദ�ന �താന്നുകഹൃദി �മ.

. . . . . . . . .
മത്തമതംഗജമസ്തകകാന്തി�യ

മധ്യമമാക്കിന ചിത്രദശായാം

മണിമയകുംഭവുമൻ�പാടു കുമ്പിടു-

മണികുചയുഗളം �താന്നുകഹൃദി �മ.

. . . . . . . . .
�ശാണിതബീജാസുരവരരക്തം

വീണതിഭീഷണദനു�ജന്ദ്രന്മാർ

�ശാഭയിലുണ്ടാകു�മ്പാഴുതവ�ര

�ക്കാപാൽ�ക്കാന്റ മഹാ�ഭരവി ജയ.

. . . . . . . . .
�പാന്നിൻ�കാരികതന്നിൽ നിറ�ച്ചാ-

രന്നം �കാരിവിളമ്പു�ന്നരം

�പാന്നുനിറ�ഞ്ഞാരു പഥികജനത്തിനു

പൂർണ്ണത �ചർക്കും ഭുവ�നശ്വരി ജയ.

“�കാലക്ഷ്മാതലതിലകത്വം പൂ-
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ണ്ടാലസ്യം തീർത്തഖിലജനാനാം

�കാലിന കൃപയാ പാലിച്ചീടിന

കാലധ്വംസനദയി�ത ജയ ജയ.”

മ�റ്റാരു �ചറുകുന്നിലമ്മസ്തുതി

�ചറുകുന്നിലമ്മസ്തുതി എന്ന �പരിൽ മ�റ്റാരു �ചറിയ കീർത്തനവും കിട്ടീട്ടുണ്ടു്.

അതു മുമ്പില�ത്ത �സ്താത്ര�ത്തഅ�പക്ഷിച്ചു് അർവാചീനമാണു്.

“അംഗജരിപു�വാടു �ചർന്നു കളിക്കും

ഭംഗ്യാ നിൻ�മയ് �താഴു�തൻ ജയ ജയ.

സുന്ദരരൂ�പ ഗിരിതന�യ �ചറു-

കുന്നിലമർ�ന്നഴുമ�മ്മ ജയ ജയ.

ആദരവാൽത്തൻമലരടി �താഴു�വാ-

ർക്കാനന്ദ�ത്തവളർപ്പവ�ള ജയ. സുന്ദര . . .
ഇന്ദ്രാദിക�ളാടു മുനിജന�മല്ലാം

വന്നു വണങ്ങിന നാ�ഥ ജയ ജയ. സുന്ദര . . .
ഈ�രഴുലകിനു �വരായ് �മവിന

താരാർമാ�ത, �താഴു�തൻ ജയ ജയ. സുന്ദര . . .
ഉച്ചയ്ക്കുഴറിവരുന്ന ജനത്തിനു

വച്ചിഹ �ചാറു �കാടുപ്പവ�ള ജയ. സുന്ദര . . . ”

ഇനിയും,

“അർക്ക നിഷ്കളരൂപ ദിവാകര,

ഭക്തവത്സലപാപവിനാശന,

ത്വത്സ്വരൂപം മമ ഹൃദി �താന്നണ-

മാദിത്യഭഗവാ�ന വണങ്ങു�ന്നൻ.”

എന്നആദിത്യ�സ്താത്രം;

“അദ്രിമുകളിൽ വൃഷഭാധിരൂഢനാ-

യദ്രിസുത�യ മടിയിൽ�ച്ചർത്തു

കദ്രുസുതഗണഭൂഷണനായ് വാഴും

രുദ്രനായുള്ള വടക്കുനാഥ”

എന്ന വടക്കുന്നാഥ�സ്താത്രം;

“അത്യന്തമായു�ള്ളാരാപത്തസുരരാൽ

നിത്യം മുഴുത്തുകഴിവില്ലാഞ്ഞു

ശക്തനായ് വന്നു പിറന്ന ദശരഥ-

പുത്രനാം ശ്രീരാമ നാരായണ” എന്നശ്രീരാമ�സ്താത്രം:

“അ�മ്മ ഭഗവതി നാരായണി ഗൌരി

ആനന്ദ�ദ �ദവി �ക�താഴു�ന്നൻ

ആ�ര്യ ഭഗവതി �ദവി സരസ്വതി

ആദികാത്യായനി �ക�താഴു�ന്നൻ”

എന്നകരുംബാസ്തുതി:
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“കല്ലി�ന്മലും മല�മലും മുള്ളിലും

തല്ലിയന്തക�ന�ന്നയിഴയ്ക്കു�മ്പാൾ

അല്ലൽ�പാക്കുവാനായിട്ടു കാണണം

തൃപ്പൂണിത്തുറ �മവും നാരായണ”

എന്നപൂർണ്ണത്രയീശ�സ്താത്രം:

“അമ്പിൽ മീനുരുവായി �വഗത്തിൽ

നാലു �വദ�ത്ത വീണ്ടതും

നാഥനാം തിരുവില്വമാമ�ല

�മവു�മൻ ഹരി �ഗാവിന്ദ”

എന്ന വില്വാദ്രീശ�സ്താത്രം:

ഇങ്ങ�ന പല കീർത്തനങ്ങ�ളയും പറ്റി പ്രതിപാദി�ക്കണ്ടതായു�ണ്ടങ്കിലും

സ്ഥല�ദൌർല്ലഭ്യം നിമിത്തംആഉദ്യമത്തിൽനിന്നുവിരമിച്ചു�കാള്ളുന്നു. �കരളത്തി

�ന്റ ഒരറ്റം തുടങ്ങി മ�റ്റ അറ്റം വ�ര പ്രചുരമായി പ്രചരിച്ചുവന്ന കീർത്തനപ്രസ്ഥാ

നത്തി�ന്റ ശാ�ഖാപശാഖക�ളസ്സംബന്ധിച്ചു സാമാ�ന്യന പരിപൂർണ്ണമായ ഒരു

ജ്ഞാനം നല്കുന്നതിനു് ഏതൽപര്യന്തം നിരൂപിതങ്ങളായ കൃതികൾ പര്യാപ്തങ്ങ

ളാ�ണന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇനി�മൽ അനു�പക്ഷണീയങ്ങളാ�ണന്നു �താന്നുന്ന

ഘട്ടങ്ങളിൽ മാത്ര�മ ഇത്തരത്തിലുള്ളകവിതക�ള പരാമർശിക്കുകയുള്ളു.

�ദവനാരായണഗാനങ്ങൾ

പ്രസ്തുത ഗാനങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനാരൂപത്തിലും പ്രശസ്തിരൂപത്തിലും ശൃംഗാരരൂപ

ത്തിലും കാണുന്നു. ചില മാതൃകകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കാം. എല്ലാം ഒരു കവിയു�ട

കൃതികൾ ത�ന്ന. കാലം എട്ടാം ശതകമായിരിക്കണം.

പ്രാർത്ഥന

1“പടയ്ക്കായിത്തുടങ്ങു�മ്പാൾപ്പടക്കൂട്ടം തുയർ�ത്തത്തി-

�ക്കാടിയ മറുതലമിടമർ പല�രയു�മാടുക്കിക്കളവതിന്നും

തിരു�മനിക്കിന്നു�മന്നും കരു�ത്തറ്റം വരുവാനും

വിര�വാടനുപമഹരിതൻചരിതങ്ങൾ മനസി �തളിവതിന്നും

തനിക്കുള്ളജനത്തിന്നും തനിക്കും നാട്ടിനും നീള-

ദ്ധനവുമഴകിയ ഗുണവുമനുപമതനയർ �പരുകുവാനും

അണയായ് വാനനർത്ഥങ്ങൾ ഗുണങ്ങൾവന്നണവാനും

അരികൾകുലമതിഭയം പൂണ്ടടിമലർ �താഴുതു വണങ്ങുവാനും

നിറ�ഞ്ചരും കുമാരനല്ലൂർ വിളങ്ങിടും മാ�യ

സുഖ�ത്താടകമലർ നിറയും കരുണയാം കടലിൽ വിളങ്ങു�വാ�ള

ദിനം നി�ന്റ കഴൽത്താരിൽ�ത്താഴുതീടും �ദവനാരാ-

യണ�നഗ്ഗിരിവരതന�യ പരി�ചാടു പാലയ ചിരം നീ.”

2. “�വണ്ണകിട്ടാഞ്ഞുകരഞ്ഞുവിതുമ്പു�ന്നാ-

രുണ്ണിക്കിടാവി�ന�ക്ക�താഴു�ന്നൻ;

കന്യമാർകൂറ കവർന്നാ�ന്മ�ലറിയ

നന്ദകുമാര�ന�ക്ക�താഴു�ന്നൻ.

. . . . . . . . .
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ആനന്ദക്കാത�ല! �ദവകിത്തയ്യലാൾ-

�ക്കാമന�പ്പത�ല! �ക�താഴു�ന്നൻ.

ഉമ്പർപുഴതന്നിലമ്പിലിരുന്നീടു-

മുമ്പർപുരാ�ന! ഞാൻ�ക�താഴു�ന്നൻ.

ഭാവമഴിഞ്ഞുടൻ നിൻപാദം കുമ്പിടും.

�ദവനാറാണ�നപ്പാലി�ക്കണം.”

പ്രശസ്തി

1. “പാരീ�രഴും കീർത്തി�പരാം പാലാഴിയിൽക്കുളിപ്പിച്ചു

പാരിജാതം ദാനം�കാണ്ടുമ�ങ്ങാളിപ്പിച്ചു

വീരത�യ്ക്കാ ശരിയില്ല ശ്രീരാമനു�ണ്ടങ്കിൽ�ക്ക�ള;

ശൂരതയ്ക്കില്ലാരും �ന�ര പാർത്ഥ�നയുള്ളു.

മാരവീരൻ �മ�യ്യാളിപ്പാൻമൂലം �കൾപ്പിൻ മാ�ലാക�ര!

�ന�ര നില്പാൻ നാണിച്ചിങ്ങു ഭംഗി �പാരാഞ്ഞു.”

2. “നല്ല�തല്ലാവർക്കും നല്കും മല്ല�വരിത�ന്ന�പ്പാ�ല

�ചാ�ല്ലഴുന്ന നാടു�മല്ലാം പാലിക്കും വീര!

മുല്ലബാണൻ ത�ന്നാ�ടാക്കുമ�ല്ലാ �ചാല്ലാം �മയ് വിലാസം

�വല്ലുമ�ല്ലാ �വരിവീരർ �പാരി�നത്തു�മ്പാൾ

. . . . . . . . .
ഉള്ളവണ്ണം �ചാല്ലുവാൻ മറ്റില്ല; �ചാല്ലാർന്നിഗ്ഗുണങ്ങ-

ളുള്ള മർത്ത്യൻ �ദവനാരായണ�രയുള്ളു.

. . . . . . . . .
നീല�മഘവർണ്ണൻ ത�ന്റബാലലീല കാൺമാ�നറ്റം

�ലാല! മറ്റു�മാ�രാ നന്മ �തടിടും വീര!

�വരികൾതൻ ചിത്തതാരിൽപ്പാരം �പടി നല്കും �ദവ-

നാരായണ ഭൂ�മൌ വാണീട�നകം നാൾ നീ.”

വി�യാഗതാപം

1. “കമലങ്ങൾ കന�ലന്നാൾ കളഭം �മൽ വിഷ�മന്നാൾ

കുയിൽ കൂകുന്നതുശൂലം �ചവിയി�ലന്നാൾ;

കുളുർമതി �ചാരിയുന്നു �പാരികനൽ �മയ്യി�ലന്നാൾ

കലയാന മലയ�ത്തന്നലുമി�തന്നാൾ;

പിഴകൂടാത്തരുണി�യക്കുല�ചയ്യുന്നതുമ�യ്യാ!

വഴിയ�ല്ലന്നതുമി�പ്പാൾ�പ്പാളിയി�തന്നാൾ;

ഉറങ്ങു�മ്പാളുടൻ കാണാം തിരു�മനിയതുമ�യ്യാ!

തരമ�ല്ല വരുന്നില്ലിന്നുറക്ക�മന്നാൾ.

. . . . . . . . .
മരണം �മൽ വരുംമുൻ�പ ശിവ�ന! �ദവനാരാണർ

തിരുവുള്ളത്തി�ലറ്റുവാനാരുമി�ല്ലന്നാൾ.”

2. “അടമഴ ചീർത്തു മാരി �ചാരിഞ്ഞ �കാട മുഴത്തുകാറ്റ-

ങ്ങുടലിലടിച്ചു പാ�ടയുലച്ചു മൂടിന കൂരിരുട്ടും;
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ഇടിനിടി�നന്നു �വട്ടുമിടിയ്ക്കിടയ്ക്കിട മിന്നും മിന്നൽ-

�ക്കാടികളുമാടും �മലുകൾ മാര�പ്പാർവിള�തടും വണ്ടും

അടവികൾ നീ�ള നിലവിളി�കാണ്ടു ചുഴലമടക്കുമന്നാൾ

മടുമലർവാണ�നാടുടൽ�നരാം �ദവനാരായണവീരൻ

മണിയറതന്നിൽ നല്ലണി�മത്ത�മലണഞ്ഞൻപി�ല�ന്റ

തടമുല �ചർത്തുചൂടു കളഞ്ഞുപുല്കു�മാ �ദവ�മ ഹാ!

താ�ഴക്കാണുന്നഗാനം �ദവനാരായണപരമല്ല:

“പട്ടിൽ വീരവാളി നല്ലൂ; പങ്കജത്താർ പൂവിൽ നല്ലൂ;

ഭാരതത്തി�ലതിർത്ത മന്നരിലർജ്ജുനൻ നല്ലൂ;

ഭംഗിക്കംഗജ�ന�റ നല്ലൂ; ഭക്ത�രപ്പഴിയായ്ക നല്ലൂ;

പാരിച്ചീടിന കാരുണ്യത്തിനു കാർവർണ്ണൻ നല്ലൂ;

കഷ്ട�രാടണയായ്ക നല്ലൂ; ഭക്ത�രപ്പഴിയായ്ക നല്ലൂ;

കാടു മാനിനു മീനിനാഴി നീരി�ല നല്ലൂ;

�വട്ടുവാൻ�കവാളു നല്ലൂ; ബന്ധ�വക്കളയായ്ക നല്ലൂ;

�വരറ�ക്കാല�ചയ്തതിൽശ്രീരാഘവൻ നല്ലൂ.”

‘പാരീ�രഴും കീർത്തി�പരാം’ എന്ന പാട്ടിൽനിന്നു ന�താന്നതയിൽ പണ്ടുത�ന്ന

ഗാനാത്മകങ്ങളായ ലഘുകൃതികളുണ്ടായിരുന്നു എന്നും ഒൻപതാം ശതകത്തി�ന്റ

ഒടുവിൽ ആവിർഭവിച്ച വ്യാസാവതാരവും കിരാതവുമല്ല ആദ്യ�ത്ത വഞ്ചിപ്പാട്ടുക

�ളന്നും കാണാവുന്നതാണു്. ‘പട്ടിൽ വീരവാളി നല്ലൂ’ എന്ന പാട്ടു ന�താന്നത ശ്ലഥ

ബന്ധമായിരുന്ന ഒരു കാലത്തു വിരചിതമാ�ണന്നു �താന്നുന്നു. ന�താന്നതയിൽ

അക്കാലത്തു രചിച്ച ചില വാതിൽതുറപ്പാട്ടുകളും കാണ്മാനുണ്ടു്.

“ഏണ�ന�ത്ര മതി! മതി! �കണു �ചാന്ന വചനങ്ങൾ

പ്രാണനാഥനിതാ വന്നു തുറക്ക വാതൽ.

ഏവ�ന�ന്റ മണിയറ പൂവതിന്നു വിളിച്ചതു

�തവരാണ മണിവാതിൽ തുറക്കയില്ല.

ഐഹികമായുള്ളസൌഖ്യ�മാഹമുണ്ടിജ്ജനത്തിന്നു

സാഹസങ്ങൾനിനയാ�ത തുറക്ക വാതൽ.

ഐയ�മറ്റുനടക്കുന്നകയ്യ�നന്ന�പാ�ല നീയും

പ�യ്യ വന്നു വിളിച്ചാൽഞാൻ തുറക്കയില്ല.

അക്കനമത്തരുണനുമക്കയൽക്കണ്ണിയുമായി-

ട്ടർക്കബിംബമുദി�പ്പാളമുറങ്ങിവീണു.

ഇക്കനമിപ്പാട്ടിനർത്ഥ�മാ�ക്ക നന്നായറി�ഞ്ഞാ�ര-

ത്തിക്കരിക്കയില്ലയാരും തുറക്കും വാതൽ”

എന്നീഈരടികൾഅവയിൽ ഒന്നിൽനിന്നു പകർത്തുന്നതാണു്.

മാർഗ്ഗംകളിപ്പാട്ടു്

പാടുന്ന രീതി

പണ്ടു സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനികളു�ട ഇടയിൽ വള�ര പ്രചാരത്തിലിരുന്ന ഒരു ഗാ

നമാണു് മാർഗ്ഗംകളിപ്പാട്ടു്. ക്നാനായസുറിയാനിക്കാരു�ട വിവാ�ഹാത്സവത്തിനു്
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അതുസമീപകാലംവ�ര ഒഴിച്ചുകൂടാത്ത ഒരു ചടങ്ങായിരുന്നതായി അറിയുന്നു. ക്രി

സ്തുവി�ന്റസൂചകമായി ഒരുനിലവിളക്കുരംഗത്തി�ന്റ മദ്ധ്യത്തിൽവച്ചു്അ�ദ്ദഹത്തി

�ന്റശിഷ്യരായിഅ�പ്പാസ്തലന്മാരു�ടസ്ഥാനത്തുപന്ത്രണ്ടുപുരുഷന്മാർ വാളും പരി

ചയും ധരിച്ചു തലയിൽ മയിൽപ്പീലി തിരുകി ആ വിളക്കിന്നു ചുറ്റും വട്ടത്തിൽ ചുവടു

വച്ചും �ക�കാണ്ടു ചിലആംഗ്യങ്ങൾ കാണിച്ചുംഈപാട്ടു പാടുകയും ഒടുവിൽ മം

ഗളം പാടി ചടങ്ങു്അവസാനിപ്പിക്കുകയും �ചയ്യുന്നു. സംഘക്കളിയു�ട ഒരനുകരണ

മാണു് മാർഗ്ഗംകളി എന്നതിന്നുസംശയമില്ല. സുറിയാനിക്രിസ്ത്യാനികളു�ട കായിക

ശക്തിക്കും മാനസിക വി�നാദത്തിന്നും മതഭക്തിക്കും പ്രസ്തുത ഗാനം പ്ര�യാജകീ

ഭവിച്ചിരുന്നുഎന്നുള്ളതിനു പക്ഷാന്തരമുണ്ടാകുവാനും മാർഗ്ഗമില്ല.

ആരംഭം

മാർഗ്ഗംകളിപ്പാട്ടു് ആരംഭിക്കുന്നതു താ�ഴക്കാണുന്നവിധത്തിലാണു്:

“�മയ്ക്കണിന്ത പീലിയും മയിൽ�മൽ �താന്റും �മനിയും

പിടിത്ത ദണ്ഡും കയ്യും �മയ്യു�മ�ന്ന�ന്നയ്ക്കും വാഴ് ക�വ,

വാഴ് ക വാഴ് ക നമ്മു�ട പരിഷ�യല്ലാം ഭൂമിയിൽ

വഴിക്കൂറായ് നടക്ക�വണ്ടിവന്തവ�രാ നാ�മല്ലാം.

അഴിവുകാലം വന്നടുത്തുഅലയുന്നനിൻമക്ക�ള

അഴിയാവണ്ണം കാത്തരുൾവാൻ കഴിവു�പശുക മാർ�ത്താമ്മൻ

മല�മൽനിന്നു �വദ്യനമ്പു ചാർത്തിമാറി�യന്ന�പാൽ

മയിൽ�മ�ലറിനിന്ന നില കാണ�വണം പന്തലിൽ

പട്ടുടൻപണിപ്പുടവ പവിഴമുത്തുമാലയും

അലങ്കരിത്തപന്തലിൽ വന്നുതക�വണം മാർ�ത്താമ്മൻ.”

ഇതിവൃത്തം

മാർ�ത്താമ്മാശ്ലീഹായു�ടചരിത്രമാണു്,പ്രതിപാദ്യവിഷയം. ആ�കഭിന്നവൃത്തങ്ങ

ളിലായി പതിന്നാലു പാദങ്ങളും നാനൂറ്റിൽച്ചില്വാനം വരികളുമുണ്ടു്. പാലസ്തീനാനാ

ട്ടിൽ ‘ആദി�യമുൻപു ശ�ലാ�മാൻ ചമച്ച ആലയം ഭാഷയിൽ’ ഉള്ള ഒരു സൌധം

�ചാഴരാജാവായ ‘�ഗാ�ണ്ഡാ�ഫാറസ് ’ സ്വപ്നത്തിൽ കാണുകയും അത്തരത്തിൽ

ഒരു സൌധം ത�ന്റ രാജധാനിയിൽ പണി കഴിപ്പിക്കുന്നതിനു �വണ്ട തച്ചന്മാ�ര

അ�ന്വഷിച്ചു�കാണ്ടുവരുവാൻ ഹാവാൻ എന്ന ഒരു വണിക്കി�ന നി�യാഗിക്കുക

യും �ചയ്തു. ഹാവാൻ കപ്പൽ കയറി മ�ഹാസാ പട്ടണത്തി�ലത്തിയ�പ്പാൾ ക്രിസ്തു

പ്രത്യക്ഷ�പ്പട്ടു മാർ�ത്താമ്മ�യ ഒരു തച്ച�നന്നനിലയിൽആവർത്തക�നഏല്പി

ക്കുകയും മാർ�ത്താമ്മാആദ്യം ഹാവാ�നാടു കൂടി �പാകുവാൻ വിസമ്മതിച്ചു എങ്കി

ലും ഒടുവിൽ ത�ന്റ ഗുരുനാഥ�ന്റ “നി�ന്നാടുകൂ�ട ഞാനുണ്ടു കൂട്ടു നീ �പാകും നാട

തി�ലല്ലാം . . . നിൻനിന�വല്ലാ�മൻ നിനവ�ല്ലാ നീയുറയ്ക്കാകുലം �വണ്ട” എന്നും
മറ്റുമുള്ള അരുളപ്പാടു �കട്ടു് ആശ്വസ്തനായി �ചാഴരാജ്യ�ത്തയ്ക്കു �പാകുകയും �ചയ്തു.

അവി�ട �ഗാ�ണ്ഡാ�ഫാറസ്സി�ന്റ പ്രീതിക്കു പാത്രീഭവിച്ചു് തദ്വാരാ ലഭിച്ച ധനവും

�കാണ്ടുക്രിസ്തുമതപ്രചാരത്തിനായി മ്ലാക്കാ (മലാക്ക) ചീനം (�ചന) മുതലായ �ദ

ശങ്ങളിൽ ‘മാർഗ്ഗമറിയിക്കുകയും’ �ചയ്തു.
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“ . . . . . . . . . വീണ്ടും പുറ�പ്പട്ടു �കരളനാ�ടന്നു �കട്ടു

കാരണമായുള്ള �കൾവിക�ളാ�ടാത്തുകൂടി�യാരുമിച്ചു �ചന്നു

ഈടു�ള്ളാരാ മാലിയാവുംക�ര �ചന്നവിടത്തിരുന്നു

ഊരാള�രാടറിയിച്ചിതു മാർഗ്ഗവും �കട്ടവരായതിലായി

ഇങ്ങ�ന മാർഗ്ഗമറിയിച്ചതിൻ�ശഷം തീർത്തു കുരിശതു �കാല്ലം

നിരണവും �കാക്കമംഗലം �കാട്ടക്കായൽ മലപ്ര�ദശമായ ചായൽ

പാലൂരും പി�ന്ന രാജാവിന്നിരിപ്പിടം �കാടുങ്ങല്ലൂ�രന്നിവ�യഴും”

എന്നു കവി പ്രസ്താവിക്കുന്നു. �ഗാ�ണ്ഡാ�ഫാറസ്സു മാർ�ത്താമ്മാ�യ ബന്ധന

ത്തിൽവയ്ക്കുന്നതുംഅ�ദ്ദഹത്തി�ന്റചിലഅമാനുഷപ്രവൃത്തികൾകണ്ടു്അവി�ടനി

ന്നു �മാചിപ്പിക്കുന്നതും മറ്റും കവി ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. �മലാപ്പൂരിൽ ചിന്നമലയി�ല

കാളീ�ക്ഷത്രത്തി�ല അർച്ചകന്മാർ മാർ�ത്താമ്മാ�യ ശൂലം�കാണ്ടു കുത്തി�ക്കാ

ല്ലുന്ന�താടുകൂടി കഥ അവസാനിക്കുന്നു. ‘മാർഗ്ഗം’ എന്നാൽ ക്രിസ്തുമാർഗ്ഗം അഥവാ

ക്രിസ്തുമതം എന്നർത്ഥം. മാർ�ത്താമ്മായു�ട ക്രിസ്തുമാർഗ്ഗപ്രചാരണ�ത്ത അധിക

രിച്ചുള്ള ഒരു പാട്ടു് അഭിനയ�ത്താടുകൂടി പാടുന്നതിനു തക്കവണ്ണം കവി രചിച്ചതി

നാൽഈകൃതിക്കു മാർഗ്ഗം കളിപ്പാ�ട്ടന്നു �പരുണ്ടായി.

പാട്ടിൽ ഒരു ഭാഗം

മാർ�ത്താമ്മാ �ചാഴരാജാവി�നാടു സ്വർഗ്ഗസൌധ�ത്ത വർണ്ണിച്ചു �കൾപ്പിക്കുന്ന

ഘട്ടത്തിലുള്ള ചില വരികളാണു് താ�ഴ �ചർക്കുന്നതു്.

“ചിത്രം ചിത്രങ്ങ�ളത്ര മ�നാഹരംആയതിലുണ്ട�ല്ലാ കാണ്മാൻ

ചിന്ത�തളിയുംപടിയുള്ള വാതിൽകൾ

മു�ത്താടു�വരം പതിച്ചു്.

അൻപരിലൻപനിരിക്കുമ�ക്കായിക്ക-

�ലാൻപതു തട്ടുകളുണ്ടു്.

അന്തി�യാരിക്കലുമി�ല്ലയ�ക്കായിക്കൽ-

�ച്ചന്നിടകൂടുന്നവർക്കു്

മൃത്യുവഴിയായി മർത്ത്യരതിൽ�ച്ചന്നാ-

ലത്തലില്ലാ മഹാഭാഗ്യം.

ആദിത്യരശ്മിയും നാണിക്കുമാറതിൽ

മാണിക്കമാ�യാരു ദീപം.

അതി�നാരു മന്ദ�മാരിക്കലുമില്ല�വ

നീയറി �ചാഴായി�തല്ലാം.”

കവിയും കാലവും

മാർ�ത്താമ്മാശ്ലീഹാ�യസ്സംബന്ധിച്ച ചില പാട്ടുകൾ സുറിയാനിക്രിസ്ത്യാനികൾ

പാടിവന്നതായി മ�ഫയ്, �ഗാവയാഎന്നീ പാശ്ചാത്യചരിത്രകാരന്മാർ യഥാക്രമം

ക്രി. പി. 1588-ലും 1599-ലും �രഖ�പ്പടുത്തീട്ടുണ്ടു്. �ഗാവയാ അവർ ഒരു കളിക്കു് ഉപ

�യാഗ�പ്പടുത്തി വന്ന പാട്ടി�നപ്പറ്റി പറയുന്നു. �പാർത്തുഗീസുകാരു�ട ആഗമന

ത്തിന്നു മുൻപുംസുറിയാനിക്രിസ്യാനികൾക്കു മാർ�ത്താമ്മാ�യപ്പറ്റി ചില പാട്ടുകൾ

ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കണം. മാർഗ്ഗം കളിപ്പാട്ടു് അവയിൽ ഒന്നാ�ണാ എന്നു നിശ്ചയ

മില്ല. കുരിശു്, അഞ്ചുക്കൾ (മാലാഹാമാർ) എന്നീ �പാർത്തുഗീസുവാക്കുകൾ ഇന്നു
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നടപ്പുള്ള പാട്ടിൽ കാണ്മാനുണ്ടു്; എന്നാൽ അതു�കാണ്ടു മാത്രം ഇതു് അവർ വന്ന

തിനു�മലുണ്ടായതാണു് എന്നു ഖണ്ഡിച്ചു പറയാവുന്നതല്ല. പാട്ടിൽ അവ പിന്നീടു

കടന്നുകൂടി�യന്നും വരാവുന്നതാണു്. ‘�മയ്ക്കണിന്ത പീലിയും’ ഇത്യാദി പീഠിക�പാ

�ല ഭാഷയ്ക്കു് ഇതരഭാഗങ്ങളിൽ പ്രാചീനത കാണുന്നില്ല. ക്രി. പി. 1600-നും 1700-നും

മ�ധ്യ ജീവിച്ചിരുന്ന കല്ലൂർ�ശരി �വട്ടിക്കു�ന്നൽ ഇട്ടി�ത്താമ്മൻ കത്തനാരാണു്

ഇതി�ന്റ കർത്താവു് എന്നു് ഒരുഐതിഹ്യമുണ്ടു്. അ�ദ്ദഹം പ�ക്ഷ ഇതി�ന്റ പരി

ഷ്കർത്താവാ�ണന്നു വരുവാനും പാടില്ലായ്കയില്ല. ക്രി. പി. 1797-�ല ഒരു പതിപ്പിൽ

“ഇക്കാലങ്ങ�ളാരായിര�ത്തഴുനൂറുമുപ്പതുരണ്ടിൽ, ഇരാറിലീ�രട്ടു നാമം പാടിയ

തിങ്ങളിലാടി” എ�ന്നാരു കുറിപ്പു�ണ്ടങ്കിലും അതു ഗ്രന്ഥത്തി�ന്റ നിർമ്മാണകാല

�ത്ത നിർ�ദ്ദശിക്കുന്നതായി തീർച്ച�പ്പടുത്തുവാൻ തരമില്ല. അത്രമാത്രം അർവ്വാചീ

നമല്ലഈപാട്ടു്. ആ�കക്കൂടി ‘�മയ്ക്കണിന്ത’ എന്ന പീഠിക �പാർത്തുഗീസുകാരു�ട

വരവിനു മുൻപുള്ളതും �ശഷം ഭാഗങ്ങൾ �കാല്ലം എട്ടാം ശതവർഷത്തിൽ ഇട്ടി

�ത്താമ്മൻകത്തനാർ പുതുക്കി�യഴുതിയതുമാ�ണന്നു സങ്കൽപിക്കുന്നതു സമീചീ

നമായിരിക്കു�മന്നു �താന്നുന്നു.

റമ്പാ�ന്റ പാട്ടു്

�താമ്മാശ്ലീഹയു�ട ചരിത്ര�ത്തപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്ന മ�റ്റാരു ഗാനമാണു് റമ്പാ

�ന്റ പാട്ടു്. ഈ കൃതി മാർ�ത്താമ്മായാൽ മതപരിവർത്തനം �ചയ്യ�പ്പട്ട നിരണ

ത്തുകാരൻ മാളി�യയ്ക്കൽ �താമ്മാറമ്പാൻ രചിച്ചതാ�ണന്നും അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ വം

ശത്തിൽ നാല്പ�ത്തട്ടാം തലമുറക്കാരനായ മ�റ്റാരു �താമ്മാറമ്പാൻ ക്രി. പി. 1601-

ൽ സം�ക്ഷപി�ച്ചഴുതിയതാ�ണന്നുംആപാട്ടിൽത്ത�ന്നപ്രസ്താവനയുണ്ടു്.

“ഒരായിര�മാടറുനൂ�റ്റാന്നാം

കർക്കടകം മൂന്നാം ദിവസം

ആരാധന�യാടിവ�യല്ലാരും

അറിവാൻ�ദവം കൃപ�ചയ്ക”

എന്ന വരികൾ �നാക്കുക. ഇ�പ്പാൾ പ്രചാരത്തിലിരിക്കുന്ന പാട്ടി�നപ്പറ്റി നമുക്കു

നിരൂപണം �ചയ്താൽ മതിയാകുന്നതാണ�ല്ലാ. അതു �കാല്ലം 776-ആണ്ടിടയ്ക്കു രചി

ച്ചതാ�ണന്നുസങ്കല്പിക്കുന്നതിൽആ�ക്ഷപമില്ല. ചില വരികൾ താ�ഴ�ച്ചർക്കുന്നു:

“സാക്ഷാൽ�ദവം മൂ�വാരുവൻതാ-

നരുൾമാർഗ്ഗത്തിൽ ഗുരുവരനാകിയ

മാമകനാമകനാം മാർ�ത്താമ്മാ

�പരുമാൾ �ചാഴന്റാളായു�ള്ളാ-

രാവാ�നാടും സഹിതംകൂടി

അറബിയായിൽ കപ്പൽ ക�രറി

മാല്യംക�ര വ�ന്നത്തിയതു്.

. . . . . . . . .
ഒരു മാസത്തിന്നിടയിൽത്തിരി�ക

�കരളനാട്ടിൽത്താൻ വരുവാൻ

തിരുവഞ്ചിക്കുളത്തരചൻമരുമക-

നാ�ദശത്തിൽ�ച്ച�ന്നത്തി,
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തൃക്കാൽ മുത്തിയ�പക്ഷകഴിച്ചൂ;

കപ്പൽയാത്രയുമവർ �ചയ്തു.”

സുറിയാനിക്രിസ്ത്യാനികളു�ട കല്യാണപ്പാട്ടുക�ളയും പള്ളിപ്പാട്ടുക�ളയുംപറ്റി ഞാൻ

പതി�നാന്നാമധ്യായത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. �പാർത്തുഗീസുകാർ �കരളത്തിൽ

വന്നകാലത്തു് അവരു�ട ഇടയിൽ പല പഴയ പാട്ടുകൾ പ്രചാരത്തിൽ ഇരുന്നിരി

ക്കണം. അവ മിക്കവാറും കാലാന്തരത്തിൽഅസ്തമിതങ്ങളായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു.

പാക്കനാർ �താള്ളായിരം

�ജക്കബ്�ഫനി�ഷ്യാ എന്ന ഒരു �പാർത്തുഗീസ്ഗ്രന്ഥകാരൻ �കാച്ചി, പുറക്കാടു്

എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉ�ദ്ദശം 760-ആണ്ടുമുതൽ പാതിരിയായിരുന്നു. അ�ദ്ദഹം

808-ൽ �കാച്ചിയിൽ�വച്ചു മരിച്ചു. അ�ദ്ദഹം �പാർത്തുഗീസുഭാഷയിൽ (Livroda
Seitados Indios Orientalis) “ലി�വ്രാദ �സതാ�ദാസ് ഇൻഡി�യാസ് ഓറി�യ
ന്റാലിസ്” എന്ന �പരിൽ �കരള�ത്തപ്പറ്റി ഒരു കൃതി രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അതു് എട്ടു

പുസ്തകങ്ങളായി വിഭജിക്ക�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു. ആ കൃതിയിൽ �ലാകസൃഷ്ടി, ശിവൻ,

വിഷ്ണു മുതലായ �ദവന്മാരു�ട ചരിത്രം, രാമായണം മഹാഭാരതം എന്നീ ഇതി

ഹാസങ്ങളു�ട സംഗ്രഹം, അയ്യപ്പ�ന്റ ഉത്ഭവവും അപദാനങ്ങളും, �കരളത്തി�ല

�ക്ഷത്രങ്ങ�ളയും ആചാരങ്ങ�ളയും ഹിന്ദുക്കളു�ട വി�ശഷദിവസങ്ങ�ളയും പറ്റിയു

ള്ള നിരൂപണം മുതലായി പല വിഷയങ്ങളും അടങ്ങീട്ടുണ്ടു്. ചില�തല്ലാം കണ്ടും

ചില�തല്ലാം �കട്ടു�കൾവി�യ അടിസ്ഥാനമാക്കിയും അ�ദ്ദഹം പ്രസ്താവിക്കുന്നു.

ധർമ്മപുത്രർ �ചരമാൻ �പരുമാളായും, ഭീമൻ കുല�ശഖര�പ്പരുമാളായും നകുലൻ

�ചാഴ�പ്പരുമാളായും സഹ�ദവൻ പാണ്ടി�പ്പരുമാളായും കലിയുഗത്തിൽ അവത

രിച്ചുവ�ത്ര. �ഫ്നി�ഷ്യാ മലയാളം പഠിച്ചിരുന്നുഎന്നുള്ളതിന്നു �തളിവുണ്ടു്. പാക്ക

നാർ �താള്ളായിരം എ�ന്നാരു ഗ്രന്ഥ�ത്ത പ്രമാണീകരിച്ചു് അ�ദ്ദഹം അ�നകം

�ഹന്ദവാചാരങ്ങ�ള എതിർക്കുന്നു. ആ �പരിൽ പാക്കനാർ ഒരു ഗ്രന്ഥം രചിച്ചി

ട്ടു�ണ്ടന്നു നാം മറ്റു പ്രകാരത്തിൽ അറിയുന്നില്ല. അതിൽ �താള്ളായിരം പാട്ടുകൾ

ഉൾ�ക്കാണ്ടിട്ടു�ണ്ടന്നാണു് ലത്തീൻഭാഷയിൽ നിർമ്മിതമായ അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ

ജീവചരിത്രത്തിൽ പറയുന്നതു്. രണ്ടു പാട്ടു താ�ഴ പകർത്തുന്നു:

“കല്ലിലും കാറ്റിലും കാരിരുമ്പു �ചമ്പിലും

പുല്ലിലും പരപ്പിലും പ്രാണ�വദനൂലിലും

�ചാല്ലിലും �ചാല്ലാതിലും കർമ്മജ്ഞാനം രണ്ടിലും

എല്ലിലും എലുമ്പിലും ഏകനാണീശ്വരൻ.”

“ഞാനി�യന്നുതാൻ നിനച്ചു നല്ല പൂവു ചൂടിനാൻ

വാനിൽനിന്നു വന്ന �വള്ളം വാനി�ല �ചലുത്തുവാൻ

ഊനിലുള്ളഎല്ലു�കാണ്ടുയിർത്തുയിർത്തു �തങ്കിനാൻ

ഞാനിയാകിലങ്ങു �പാമല്ലയാകിലിങ്ങു�ത.”

ഈ പാട്ടുകളി�ല ഭാഷാരീതി �നാക്കിയാൽ പ്രസ്തുതഗ്രന്ഥം �ഫ്നി�ഷ്യാ �കര

ളത്തിൽ താമസിച്ചിരുന്ന കാലത്തു പാക്കനാരു�ടതാ�ണന്നു പറഞ്ഞു് ആ�രാ

എഴുതി ഹിന്ദുമതഖണ്ഡനത്തിനായി അ�ദ്ദഹ�ത്ത ഏല്പിച്ച�പാ�ലയാണു് �താ

ന്നുന്നതു്. കവിതയ്ക്കു പറയത്തക്ക ഗുണ�മാന്നുമി�ല്ലങ്കിലും അനുവാചകന്മാരു�ട
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�കൌതുകത്തിന്നു�വണ്ടി അതി�ല ചില വരികൾ ഇവി�ട പകർത്തി�യ�ന്നയുള്ളു.

�ഫ്നി�ഷ്യാ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ള പങ് ക്തികളിൽ കൂടുതലായി ഒരു ഭാഗവും ലഭിച്ചിട്ടില്ല.
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(�കാല്ലം എട്ടാംശതകം)

ഉത്തരരാമായണം ഗദ്യം

ഗ്രന്ഥകാരനും കാലവും

മലയാളഭാഷയ്ക്കു തികച്ചും അഭിമാനം �കാള്ളാവുന്ന ഒരു മഹനീയകൃതിയാകുന്നു

ഉത്തരരാമായണം ഗദ്യം. അതി�ന്റ പ്ര�ണതാവു് ആ�രന്നറിയുന്നതിനു ഗ്രന്ഥ

ത്തിൽ സ്പഷ്ടമായ ലക്ഷ്യ�മാന്നുമി�ല്ലങ്കിലും അതി�നപ്പറ്റി അവിശ്വസനീയ�മ

ന്നു കരു�തണ്ടതല്ലാത്ത ഒ�രതിഹ്യം വട�ക്കമലയാളത്തിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ടു്.

അവി�ട ചിറയ്ക്കൽത്താലൂക്കിൽ കരി�വള്ളൂർ എന്ന സ്ഥലത്താണു് സുപ്രസിദ്ധ

മായ വ�ങ്ങാട്ടു് ഉണിത്തിരിമാരു�ട കുടുംബംസ്ഥിതി�ചയ്യുന്നതു്. ഉണിത്തിരിമാ�ര

പണ്ടാലമാ�രന്നു് �തക്കൻപ്ര�ദശങ്ങളിൽപറയും. ആകുടുംബത്തിൽ�കാല്ലം 700-

നും 750-നും ഇടയ്ക്കു് അതിവിദ്വാന്മാരായ രണ്ടുസ�ഹാദരന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നുഎന്നും

അവരിൽഅനുജൻ ത�ന്റ തറവാട്ടി�ല പ്രായം�ചന്നസ്ത്രീകളു�ടആവശ്യമനുസരി

ച്ചു്അവർക്കുനിത്യപാരായണത്തിന്നായി രാമായണകഥമുഴുവൻഗദ്യത്തിൽരചിച്ചു

എന്നുമാണു് പുരാവൃത്തം. അതിൽ ഉത്തരരാമായണം മാത്ര�മ കണ്ടുകിട്ടീട്ടുള്ളു. ഒരു

മാതൃകയിൽഅതു് 759-ൽഎഴുതിഎന്നു �രഖ�പ്പടുത്തിക്കാണുന്നതിനാൽഅതിനു

മുൻപായിരിയ്ക്കണം ഗ്രന്ഥനിർമ്മിതി എന്നു സിദ്ധിക്കുന്നു. ആസ്ഥിതിക്കു്, ഐതി

ഹ്യ�ത്ത ആസ്പദമാക്കി വ�ങ്ങാട്ടുണിത്തിരിമാരിൽ ഒരാൾ എട്ടാംശതകത്തി�ന്റ

പൂർവ്വാർദ്ധത്തിൽ ഉത്തരരാമായണം ഉണ്ടാക്കി എന്നു ന്യായമായി ഊഹിക്കാവു

ന്നതാണു്.

ഗ്രന്ഥസ്വരൂപം

ഉത്തരരാമായണകാരൻ വാല്മീകി മഹർഷി�യത്ത�ന്നയാണു് ആദ്യന്തം ഉപജീവി

ച്ചിരിക്കുന്ന�തങ്കിലും മൂല�ത്ത പ്രാ�യണ വികസിപ്പിച്ചു�കാണ്ടാണു് അ�ദ്ദഹത്തി

�ന്റകാവ്യഗതി. ഭാഷയ്ക്കുസമഗ്രമായഓജസ്സുംധാരാവാഹിത്വവുമുണ്ടു്. ഗ്രന്ഥംആരം

ഭിക്കുന്നതു താ�ഴക്കാണുന്നവിധത്തിലാണു്:

“അരുളി�ച്ചയ്താൻ മഹാനുഭാവനാകിയ വാല്മീകിമഹർഷി കുശലവന്മാ�ര �നാക്കി. അഖി

�ലാകമംഗല്യാംഗസമ്പന്നനായിരിക്കുന്ന ശ്രീരാമ�ദവൻ തിരുവടി രാവണാദി രാക്ഷസ
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ന്മാ�ര നിഗ്രഹിച്ചു തിരുവ�യാധ്യാപുരിപുക്കഭി�ഷകം �ചയ്തു് അനുജ�രാടും സീതാ�ദവി

�യാടും �കൌസല്യാദി മാതൃക്ക�ളാടും സുഗ്രീവാദി വാനരന്മാ�രാടും വിഭീഷണാദി രാക്ഷ

സ�രാടുംകൂടി രാജ്യപരിപാലനം �ചയ്തിരുന്നപ്രകാരവുംസ്വർഗ്ഗാ�രാഹണപ്രകാരവുംശ്രീ

വാല്മീകി കുശലവന്മാർക്കുപ�ദശം �ചയ്തു പഠിപ്പിക്ക�പ്പട്ട ഉത്തരരാമായണം സം�ക്ഷപ

മായറിയിക്കു�ന്നൻ.”

ഇതുഗ്രന്ഥകാര�ന്റ പീഠികയാണു്. മൂലത്തിൽഈഭാഗം ഇല്ല. ഈ ഭാഗത്തി

നു നമ്പ്യാർ തമിഴി�ന്റസാജാത്യം നല്ല�പാ�ലയുണ്ടു്; ഇതരഭാഗങ്ങളിലുംഅതി�ല

�ശലിത�ന്നഏ�റക്കു�റ സമീക്ഷിക്കാവുന്നതാണു്. അപൂർവ്വം ചില ഭാഗങ്ങളിൽ

മൂലകഥ�യ �ഭദ�പ്പടുത്തീട്ടുമുണ്ടു്. തർജ്ജമയിൽ രാവണ�ന കാർത്തവീര്യനിൽനി

ന്നു�മാചിപ്പിക്കുന്നതുപുലസ്ത്യനല്ല, വിശ്രവസ്സാ�ണന്നുള്ളതു്അതിനു് ഒരുദാഹരണ

മായി ഗണിക്കാം. മൂലത്തിൽ നിന്നു തർജ്ജമ വികസിക്കുന്നതു് എങ്ങ�നയാ�ണ

ന്നു് അടിയിൽ �ചർക്കുന്ന ഉദാഹരണത്തിൽ നിന്നു �വളിവാകും.

മൂലം: “ഏവമുക്ത്വാ ത�താ രാമ ഭുജാൻ വിക്ഷിപ്യ പർവ�ത

�താലയാമാസ തം �ശലം സ�ശലസ്സമകമ്പത.

ചാലനാൽ പർവത�സ്യവ ഗണാ �ദവസ്യ കമ്പിതാഃ

ചചാല പാർവതീ ചാപി തദാശ്ലിഷ്ടാ മ�ഹശ്വരം.

ത�താ രാമ മഹാ�ദ�വാ �ദവനാം പ്രവ�രാ ഹരഃ

പാദാംഗു�ഷ്ഠന തം �ശലം പീഡയാമാസ ലീലയാ,

പീഡിതാസ്തു തതസ്തസ്യ�ശലസ്യാ�ധാഗതാ ഭുജാഃ.”

തർജ്ജമ: “പുഷ്പകവിമാനത്തിൽനിന്നിറങ്ങി ശ്രീ�കലാസപർവതത്തിൻമുരട്ടു

�ചന്നുനിന്നു് ഇരുപതു �കയും ചുരുട്ടിപ്പർവതമടരുമാറു �മ�ല്ല�യാ�ന്നറ്റിയതു

�നരം പർവത�മാ�രട�മാഴിയാ�ത �ഞട്ടിയിളകിപ്പിളർന്നതു�നരം ശ്രീഭൂതഗ

ണങ്ങളും മഹർഷിമാരും ബ്രാഹ്മണരും �ദവകളും ഗണപതിയും സുബ്രഹ്മണ്യനും

യക്ഷകിന്നരഗന്ധർവസിദ്ധവിദ്യാധരചാരണരും ഇവ�രല്ലാവരും �പരിക ഭയ�പ്പ

ട്ടു �ചാല്  വിതും�ചയ്താർ. ജഗൽകാരണനായിരിക്കുന്നശ്രീമഹാ�ദവൻ തിരുവടിയു

�ട നിവാസസ്ഥലമായിരിക്കുന്ന ശ്രീ�കലാസ�മന്തിങ്ങ�ന ഇളകുമാറി�തന്നും

ഇ�തന്നു�മ ഇളകി�യാന്നല്ലാ�യന്നും തമ്മിൽ പറയുന്നതു�നരം ഭർത്താവി�നാ

ടുകൂ�ട ക്രുദ്ധിച്ചരുളുന്ന ശ്രീപാർവതിയും ബദ്ധ�പ്പട്ടു മനസ്സാ�ല നിരൂപിച്ചു. ഞാനു

�മാരാശ്രയംകൂടാ�തഇവി�ടയിരിക്കുന്നാകിൽവീണുമരിച്ചു�പാകു�മന്നുഭയ�പ്പട്ടു

സംഭ്രമ�ത്താടു�മാടി�ച്ചന്നു ഭർത്താവിനു�ട മാറിൽ വീണു മുറു�കപ്പിടിച്ചാ�ശ്ലഷി

ച്ചു നില്പിതും �ചയ്താൾ. അ�തതു പ്രകാര�മന്നാൽ കല്പകവല്ലി കല്പകവൃക്ഷ�ത്ത

ചുറ്റിപ്പിടിച്ചതു�പാ�ല, ശ്രീമഹാ�ദവൻതിരുവടിയു�ട മാറിൽ�ചന്നുമറഞ്ഞിരുന്നു

ശ്രീപാർവതീ�ദവിയും. അതു�നരം ശ്രീപര�മശ്വരൻ തിരുവടിയും �പരി�കസ്സ

�ന്താഷിച്ചു മന്ദസ്മിതമാകുംവണ്ണം ചിരിച്ചരുളുവിതും �ചയ്താൻ. പ�ണ്ടങ്ങു�മാരുനാ

ളു�മന്നു�ട പ്രാണവല്ലഭയായിരിക്കുന്ന �ഗൌരിയു�മ�ന്നയാലിംഗനം �ചയ്തില്ല�ല്ലാ.

ഇന്നി�പ്പാ�ള�ന്നയാലിംഗനം �ചയ്യാൻ കാരണ�മ�ന്തന്നാൽ ആരാനു�മാരു

ബലവാൻ പരാക്രമശക്തനായിരിക്കുന്ന പുരുഷൻ ഇപ്പർവതമടർത്തുന്നു�ണ്ടന്നു

വന്നു. എന്നാൽഅവൻഎനി�ക്കത്രയും �പരികയിഷ്ടവാ�നന്നുംഅവ�ന വള�ര

�സ്നഹി�ച്ചൻ ഞാ�നന്നും ഒരുനാളുമവ�നാ�ടാരുവി�രാധംനമുക്കരു�തന്നും അവ

ന്നു�വണ്ടുമഭിപ്രായ�ത്ത�ച്ചയ്തു�കാടുക്കണ�മന്നും �ദവിയു�ട ഭയ�ത്തക്കളയണ

�മന്നും നിനച്ചു പർവതമടർത്തുന്നവനു�മതു�മാരു വ്യസനം വരാ�ത �ദവിയു�ട
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സങ്കടം �പാക്കണ�മന്നുംവച്ചു തിരുവടിയു�ട ശ്രീപാദാരവിന്ദങ്ങളു�ട �പരുവിരൽ

ദ്വയം�കാണ്ടു �മല്ല�വ അപ്പർവത�മാന്നമക്കുവതും �ചയ്താൻ. അ�പ്പാഴുതു ദശഗ്രീ

വനും പർവതമടർന്ന വിവരത്തിൽ �കകളിരുപതും നടത്തി�പ്പാങ്ങിക്കുമതു�ന

രം പർവതം പ�ണ്ട�പ്പാ�ല ഉറച്ചുനിന്നതു�നരം വിവരത്തിങ്കലിട്ട �ക ഇരുപതും

വലിച്ചുകൂടാ�ത മുറുകി �പാറുക്കരുതാത്ത �വദനയാ�ല മുറയിടത്തുടങ്ങിനാൻ ദശ

ഗ്രീവൻ.”

എ�ന്താരു ഹൃദയഹാരിയായ ചിത്രമാണിതു് ! ഒരു വലിയ ഭൂതക്കണ്ണാടിയിൽ

ക്കൂടിയാണു് വിവർത്തകൻ മൂലത്തി�ല ആശയങ്ങ�ള നമുക്കുകാണിച്ചുതരുന്നതു്,

‘ലീലയാ’ എന്ന പദത്തിനു് അ�ദ്ദഹം കല്പിക്കുന്ന അർത്ഥപ്രപഞ്ചനം മഹർഷി

വിചാരിച്ചിരിക്കാവുന്നത�ല്ലങ്കിലും ഹൃദയ�പയമായിത്ത�ന്നയിരിക്കുന്നു.

സുന്ദരങ്ങളായ ഭാഷാപദങ്ങളു�ട സുലഭമായ പ്ര�യാഗം ഈ ഗ്രന്ഥ�ത്ത

സവി�ശഷം ആകർഷകമാക്കിത്തീർക്കുന്നു. “പുതി�യാ ചില കഴുവിൻ തൂവലാൽ

വരിഞ്ഞു �നർചാണ�മൽ �തളിയക്കടഞ്ഞു �നരിയതായ് �ന�യ്തച്ചു �താട്ടവാ

�റ ശത്രുക്ക�ള പ്രാണൻപറി�പ്പാ ചില ശരങ്ങൾ�കാണ്ടുടനുടൻ പ്ര�യാഗിച്ചു”,

“ക�ണ്ണല്ലാം ചുകന്നു മറിഞ്ഞു ദന്തം കടിച്ചു് അരി�കയിരുന്ന വാ�ളടുത്തു വല�ത്ത

കയ്യിൽ മുറു�കപ്പിടിച്ചു കുറ�ഞ്ഞാന്നു പിൻവാങ്ങി വാളിളക്കി ഊക്കി രണ്ടു മുറിയാ

യി വീഴുമാറു ദൂത�ന �വട്ടി�ക്കാല്  വിതും �ചയ്താൻ”, “അരയും തലയും �കച്ചരടും

മുറുക്കിയാവനാഴിക പുറത്തണച്ചു വി�ല്ലടുത്തു ഞാൺ പൂ�ട്ടറ്റിയിടത്തു �ചന്നുനിന്നു്

ഇട�ത്ത�ക്ക�മൽ വി�ല്ലടുത്തു മുറുക്കപ്പിടിച്ചു �തളിയക്കട�ഞ്ഞാരമ്പു�മടുത്തു രമ

ണീയമായി �പാന്മയമായിരിക്കുന്ന �തരി�ലറി �കാടിയും കുടയുമുയർത്തിപ്പിടിച്ചു

യുദ്ധ�യാഗ്യനായി പുറ�പ്പട്ടു” എന്നിത്തരത്തിലുള്ള സജീവങ്ങളായ വാക്യങ്ങൾ

ഇതിൽഎവി�ടയും �പ്രക്ഷണീയങ്ങളായി നില�കാള്ളുന്നു.

വാസു�ദവൻനമ്പൂരി, പഞ്ചികാകാരൻ

അമര�കാശത്തിനു പഞ്ചിക എ�ന്നാരു പഴയ �കരളീയവ്യാഖ്യാനമുണ്ടു്. അതിൽ

സംസ്കൃതവും ഭാഷയും ഇടകലർന്നിരിക്കുന്നു�വങ്കിലും ഭാഷയ്ക്കാണു് പ്രാധാന്യം.

ഗ്രന്ഥനിർമ്മിതിയു�ട കാലവും ഗ്രന്ഥകാര�ന്റ നാമ�ധയവും വ്യാഖ്യാനത്തിലുള്ള

ഒരു �ശ്ലാകത്തിൽനിന്നു �വളി�പ്പടുന്നു.

“ശശധരവസുബാണപ്രാണരന്ധ്രക്ഷ�മ�ശഃ

പരിമിതിമുപയാ�ത വാസരാണാം സമൂ�ഹ

ഇഹകലിയുഗഭാജാം വാസു�ദ�വാ ദ്വിജന്മാ

വ്യലിഖദമര�കാശഗ്രന്ഥതാൽപര്യസാരം.”

ഇതിൽആദ്യ�ത്തപാദം കലിദിനസംഖ്യാസൂചകമാകയാൽഗ്രന്ഥനിർമ്മിതി �കാ

ല്ലം 716-ആണ്ടിടയ്ക്കാ�ണന്നു സിദ്ധിക്കുന്നു. ‘വ്യലിഖൽ’ എന്ന പദത്തിനു നിർമ്മിച്ചു

എന്നാണു്ഞാൻ ഭാഷാരീതി�യആസ്പദമാക്കിഅർത്ഥംകല്പിക്കുന്നതു്. അല്ലാ�ത

പകർത്തി�യഴുതി�യന്നല്ല.

“�ലാ�കാപകാരായ കൃതാ മഹാത്മനാ

�കനാപി �സഷാമര�കാശപഞ്ചികാ

ആചന്ദ്ര(നക്ഷത്രഗണം)സുപൂജിതാ

�സ്ഥയാദ്ധരണ്യാം സുമ�നാഹരാ സതാം.”
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എ�ന്നാരു പദ്യം ‘ശശധര’ എന്നതി�ന തുടർന്നു കാണുന്നു�ണ്ടങ്കിലും അതു ഗ്രന്ഥ

കാര�ന്റതുത�ന്ന�യാ എന്നുസംശയിക്കുന്നു; ആ�ണങ്കിൽ അ�ദ്ദഹം താൻ മഹാ

ത്മാവാ�ണന്നുസ്വയം �ഘാഷണം �ചയ്യുന്നതായി വിചാരിക്കണം. അതു് അസ്വാ

ഭാവികമാണ�ല്ലാ. പഞ്ചിക ഇങ്ങ�നആരംഭിക്കുന്നു:

“�ക്ലശാദ�യാ യം ന പരാമൃശന്തി

�യാ വാ ബിഭർത്തീശ്വരശബ്ദ�മകഃ

പുരാതനാനാം ഗുര�വ ഗുരൂണാം

ത�സ്മന�മാ നാഗവിഭൂഷണായ.

ആയുർധനുർ�വ്വദനിഘണ്ടുസാ�ര

വാസ്തുഗ്രഹാശ്വാദിഗജാദിശാസനം

സ്മൃതീഃ പുരാണാന്യഖിലാസ്സഹസ്രശഃ

സമീക്ഷ്യ വ�ക്ഷ്യഽമര�കാശപഞ്ചികാം.

�കാ മർ�ത്ത്യാമര�കാശന്തു വിവരീതുംക്ഷ�മാ ഭുവി?

�കാ വാബ്ധിമഥനം കർത്തും ശ�ക്താ നാരായണാദൃ�ത.

തത്ര �യ �സ്വന വിവൃതാ �യ ച വ്യക്താർത്ഥവാചിനഃ

�തഷാം നിരർത്ഥകാ വ്യാഖ്യാ വ്യാക്രിയ�ന്തഽത്ര ദുർഗ്ഗമാഃ.”

വ്യാഖ്യാനം ഹ്രസ്വമാണു്; ധ്വാത്വർത്ഥപ്രതിപാദനവും മറ്റുമില്ല. താ�ഴക്കാണുന്ന ഭാ

ഗങ്ങൾ �നാക്കുക.

“സ്വഃ ഇതി അവ്യയം, സ്വർഗ്ഗഃ, നാകഃ, ത്രിദിവഃ, ത്രിദശാലയഃ, സുര�ലാകഃ ഇവ അഞ്ചും

പുല്ലിംഗം. ദ്യൌഃ ഓകാരാന്തം, ദ്യൌഃ വകാരാന്തം, �ദ്വ സ്ത്രി�യൌ; ക്ലീ�ബ ത്രിവിഷ്ടപം ഇവ

ഒൻപതും സ്വർഗ്ഗത്തി�ന്റ �പർ” “മഷാദയഃ ശമീധാ�ന്യ മാഷമുദ്ഗാദികം = പുട്ടലിൽ വി

ളയിന്റവ”, “ശൂകധാ�ന്യ യവാദയഃ = യവ�ഗാധൂമാദികൾ കരി�മൽ വിളയിന്റവ.” “�ശാ

ധിതം സമം = നിർമ്മലമായതു്. ചിക്കണം മസൃണം സ്നി�ഗ്ദ്ധ = �നയ് �ചർന്നതു്, തു�ല്യ

ഭാവിതം വാസിതം = ധൂപിച്ചതു്. 18-ഉം ത്രിലിംഗം. അപക്വം�ബാളിഃ സ്ത്രീ. അഭ്യൂഷഃ നാ.

തിലഗുളസക്ത്വാദികൃതാ�ബാളിഃ” “�തഷാം വി�ശഷാ ഹാരീതഃ = നായ്പ്രാവു്. മദ്ഗുഃ =

നാ നീർക്കാക്ക. കാരണ്ഡവഃ = നാ �കാഴി. പ്ലവഃ = നാ മരക്കലം, നാവു്. തിത്തിരിഃ = നാ

ചിച്ചിരി, കകഭഃ = നാ �ചറുകുരീൽ. ലാവഃ = നാ മീവൽ. ജീവഞ്ജീവഃ = നാ വട്ടച്ചാവൽ.

ച�കാരകഃ = നാ ച�കാരപ്പുൾ. �കായഷ്ടികഃ = നാ ടിട്ടിഭക = നാ കുതികുലുക്കി.”

�കക്കുളങ്ങര രാമവാരിയർ അമര�കാശത്തിനു രചിച്ചിട്ടുള്ള ബാലപ്രിയ

എന്ന വ്യാഖ്യാനത്തിൽ പഞ്ചിക�യ ആപാദചൂഡം ഉപജീവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. വാസു�ദ

വ�ന്റ ഗൃഹം ഏ�തന്നു് അറിയുന്നില്ല.

സൂക്ഷ്മമായ നിരൂപണത്തി�ന്റ ഫലമായി ഈ പഞ്ചിക തന്നാമ�ധയമായ

തമിഴ്ഗ്രന്ഥത്തി�ന്റ തർജ്ജമയാ�ണന്നു കാണുന്നു. വാസു�ദവൻ അതിൽ വി�ശ

ഷി�ച്ചാന്നും കൂട്ടി�ച്ചർത്തതായി �താന്നുന്നില്ല. തമിഴ്ഗ്രന്ഥത്തി�ന്റ രീതി മനസ്സി

ലാക്കുവാൻ പ്രഥമ�ശ്ലാകത്തി�ന്റ വ്യാഖ്യാനം ഉദ്ധരിച്ചു�കാള്ളുന്നു:

“�ഹ ധീരാഃ, വാരീർ. വിദ്വാംസഃജ്ഞാനദയാസി�ന്ധാഃജ്ഞാന,ജ്ഞാന�മന്ന, ദയാ,

ദയ�യന്ന, ഇതുകളു�ട സി�ന്ധാഃ. സിന്ധുവായിരുപ്പാരായി, സമുദ്രമായിരുപ്പാരായി,

അഗാധസ്യ, അഗാധരായിരുപ്പാരായി, നിലയന്നിയി�ല ഇരുപ്പാരായിരുക്കുകിറ, യസ്യ

= യാ�താരു പര�മശ്വരനു�ടയ, ഗുണാഃ = ഗുണങ്കൾ, അനഘാഃ = അനഘങ്ക�ളാ,

പാപരഹിതങ്ക�ളാ, അക്ഷയഃ, അക്ഷയരായിരുപ്പാരായി, നാശരഹിതരായിരുപ്പാരായി
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ഇരുക്കുകിറ, സഃ = അന്ത പര�മശ്വരൻ = ശ്രി�യ, ശ്രീയിൻ�പാരുട്ടും, സമ്പത്തിൻ

�പാരുട്ടും, അമൃതായ ച = അമൃതത്തിൻ�പാരുട്ടും, �മാക്ഷത്തിൻ�പാരുട്ടും, ഭവദ്ഭിഃ =

ഉങ്കളാ�ല, �സവ്യതാം = �സവിക്ക�പ്പടത്തക്കതു്.”

ഞാൻ മലയാളപഞ്ചികയിൽനിന്നുദ്ധരിച്ച ഭാഗങ്ങൾ ആ മാതിരിയിൽത്ത

�ന്നയാണു് തമിഴ്  പ്പഞ്ചികയിലും കാണുന്നതു്. തമിഴ്പ്പഞ്ചികയ്ക്കു തമിഴ് നാട്ടിൽ

യാ�താരു പ്രചാരവുമില്ലാത്തതിനാൽ അതും �കരളത്തിൽ ആവിർഭവിച്ച ഒരു

കൃതി�യന്നുത�ന്ന അനുമാനി�ക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു. മലയാളപഞ്ചികയ്ക്കു് അമരംതമി

ഴ്ക്കു�ത്തന്നു�മാരു �പരുണ്ടു്. അതു തദനു�രാ�ധനസിദ്ധിച്ചതായിരിക്കണം.

ഈ തമിഴ്ക്കുത്തി�നത്ത�ന്ന അല്പം വ്യത്യാസ�പ്പടുത്തി അമരപദാർത്ഥപ്രകാ

ശിക എ�ന്നാരു പുസ്തകവും പ്രസിദ്ധീകൃതമായിട്ടുണ്ടു്. അതി�ന്റ കർത്താവു തൃക്ക

ണ്ടിയൂർ �ഗാവിന്ദപ്പിഷാരടിയാ�ണന്നു�കൾവിയുണ്ടു്. 1060-ആമാണ്ടിടയ്ക്കുമാത്രമാണു്

അതി�ന്റആവിർഭാവം.

ഭാഷാ�വജയന്തി

വിശിഷ്ടാ�ദ്വതമതസ്ഥാപകനായി രാമാനുജാചാര്യരു�ട ഗുരുവായ യാദവപ്രകാ

ശൻ ക്രി. പി. പതി�നാന്നാം ശതകത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നു. അ�ദ്ദഹമാണു് സുപ്ര

സിദ്ധമായ �വജയന്തി�യന്ന സംസ്കൃതനിഘണ്ടുവി�ന്റ പ്ര�ണതാവു്. അമരസിം

ഹ�ന്റ നാമലിംഗാനുശാസനം കഴിഞ്ഞാൽ �കരളീയപണ്ഡിതന്മാരു�ടബഹുമാന

ത്തിനു്അത്രമാത്രംപാത്രീഭവിച്ചിരുന്നഒരു�കാശഗ്രന്ഥം�വ�റയില്ല. ആനിഘണ്ടു

വിനും ലഘുവായ ഒരു ഭാഷാടിപ്പണി നമുക്കു ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടു്. പന്ത്രണ്ടാം ശതകത്തിൽ

പ്രഥമകു�ലാത്തുംഗ�ചാള�ന്റപുത്രനായതൃതീയരാജരാജ�ന്റകാലത്തു�ചാള�ദശ

�ത്തഅലങ്കരിച്ചിരുന്ന �കശവസ്വാമിയു�ട നാനാർത്ഥാർണ്ണവസം�ക്ഷപത്തിനും

�കരളത്തിൽധാരാളംപ്രചാരമുണ്ടായിരുന്നു�വങ്കിലുംഅതു്ആരും മലയാളത്തിൽ

തർജ്ജമ �ചയ്തിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നില്ല. അമരപഞ്ചിക�പാ�ല �വജയന്തീടീക

യും ഇന്ന സംജ്ഞകൾ ഇന്ന ജാതിക്രിയാഗുണങ്ങളു�ട പര്യായങ്ങളാ�ണന്നു മാ

ത്ര�മ പറഞ്ഞു�കാണ്ടു�പാകുന്നുള്ളു; അതുത�ന്നയും എല്ലാ സംജ്ഞകൾക്കുമില്ല.

എങ്കിലും പഴയ ഒരു ഭാഷാടീകയാകയാൽ അതു നമ്മു�ട പ്ര�ത്യകശ്രദ്ധ�യ അർ

ഹിക്കുന്നു. ആദ്യവസാനഭാഗങ്ങൾ കിട്ടീട്ടില്ലാത്തതിനാൽ പ്രസ്തുതഗ്രന്ഥത്തി�ന്റ

നിർമ്മാതാവു് ആ�രന്നറിയുവാൻ യാ�താരു മാർഗ്ഗവും കാണുന്നില്ല. ഗ്രന്ഥനിർ

മ്മിതി �കാല്ലം എട്ടാം ശതകത്തി�ലാ, പ�ക്ഷ ഏഴാം ശതകത്തിൽത്ത�ന്ന�യാ

ആയിരിക്കുവാൻ ഇടയുണ്ടു്. ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കാം:

“ബലാൽ�ച്ചയ്യിച്ചകർമ്മം—പിഷ്ടിർന്നാകാരിതംകർമ്മഹഠാ�ദ്യപിചതൽകൃതം, കള്ളൻ—

അ�ഥകാഗാരിക�ശ്ചാരഃ പരി�മാഷീ മലിമ്ളുചഃ പ്രതി�രാധീ പരാസ്കന്ദീതസ്കരഃ പ്ര

തി�രാധകഃ, �സ്ത�നാ രാത്രിച�രാ ദസ്യുർ�മ്മാഷകഃ പരിപാന്ഥികഃ, പശ്യ�താ �യാ

ഹരത്യർത്ഥാൻ സ�ചാരഃ പശ്യ�താഹരഃ, കൂറപറിക്കുമവൻ—പടച്ചരഃ പട�ച്ചാ�രാ,

വലിഞ്ഞുപിടിയ്ക്ക—ബന്ദീ സ്ത്രീ പ്രഗ്ര�ഹാ ഗ്രഹഃ, കട്ടു�കാണ്ട ദ്രവ്യം—�ലാഷ്ട്രം ഹൃ�താർ

ത്ഥ�ശ്ചൌര്യം തു.”

മൂരിനിമിർക, അച്ചാണി, പട്ടാങ്ങു്, ചാടുനുകം, പടരക്ഷിക്കുമവൻ. മിക�വല്ലുമ

വൻ, തിരണ്ടുപുറ�പ്പടുക (സർവ്വാഭിസാരഃ) പൂണുനൂൽ ഇടഞ്ഞൂടിടുക (പ്രാചീനാവീ

തം) കൂടി�യാതുമവൻ (ഏകതീർത്ഥീ സതീർ�ത്ഥ്യകഗുരുഃ സബ്രഹ്മചാര്യപി), �ച
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റുചീര (തണ്ഡുലീയകഃ), അറുക്കുഞ്ചീര (കാണമാരീഷദലകഃ) �കാടിച്ചീര (ലതാമാരി

�ഷതു), നീർചീര (ജല�ജ�സൌ ചഞ്ചടകഃ) എന്നിങ്ങ�നയുള്ള പഴയ മലയാള പദ

ങ്ങൾഈ ടീകയിൽ സുലഭമായിക്കാണാം. �ചവ്വാ, ചനി, ഉത്തിരാടം, ആയിലിയം

ഇങ്ങ�നഅ�നകപദങ്ങളു�ട തത്ഭവരൂപങ്ങളും കാൺമാനുണ്ടു്.

മ�റ്റാരു ലഘുഭാസ്കരീയവ്യാഖ്യ

മഴമംഗലത്തുശങ്കരൻനമ്പൂരിയു�ട ഭാഷാഗദ്യഗ്രന്ഥങ്ങ�ളപ്പറ്റി ഇരുപ�ത്തട്ടാമധ്യാ

യത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റതിനു പുറ�മ പ്ര�ണതാവി�ന്റ �പരറി

ഞ്ഞുകൂടാത്തമ�റ്റാരുലഘുഭാസ്കരീയഭാഷാവ്യാഖ്യയും കാൺമാനുണ്ടു്. കാലം �കാ

ല്ലം എട്ടാം ശതകത്തിനു പിൻപ�ല്ലന്നു ഭാഷയു�ട പഴക്കത്തിൽ നിന്നു് അനുമാനി

ക്കാം. ആ ഗ്രന്ഥം ഇങ്ങ�ന തുടങ്ങുന്നു:

“എല്ലാർക്കുമുള്ളി�ല നില്ക്കും മാനത്തിനിൽ നടപ്പവൻ

കതി�രാ�നന്നഭീഷ്ടങ്ങ�ളല്ലാ�പ്പാഴും വരുത്തുക.

ഒറ്റ�ക്കാമ്പനതായുള്ളയാ�നട മുഖമുള്ളവൻ

മാ�തവർമക�നന്നുള്ളി�ല�പ്പാഴും വിളയാടുക.

ഉൾക്കാമ്പിൽനിന്നണിഞ്ഞിട്ടു പുറ�പ്പ�ട്ടങ്ങൾനാവി�ല

സത്തുക്കൾക്കുസുഖിപ്പാനായ്  ക്കൂത്താടുകസരസ്വതി.

�പാട്ടിരുട്ടി�ന�യാടിച്ചിട്ടറി�വന്നീ നിലാവി�ന

ഉള്ളി�ലങ്ങും പരത്തുന്നഗുരൂക്തികൾ വിളങ്ങുക.

കുറച്ചിട്ടു ചമ�ച്ചാരാബ്  ഭാസ്കരീയത്തി�ല�പ്പാരുൾ

ഭാഷ�കാ�ണ്ടാട്ടു �ചാല്ലു�ന്നൻബാലന്മാർക്കറിവാനഹം.”

ഇത്രയും �ശ്ലാകങ്ങൾക്കു�മൽ വ്യാഖ്യാനത്തി�ന്റആരംഭമായി.

“ഭാസ്കരായ നമസ്ത�സ്മസ്ഫു�ടയം �ജ്യാതിഷാം ഗതിഃ

പ്രക്രിയാന്തര�ഭ�ദപി യസ്യ ഗത്യാനുമീയ�ത.”

“പണ്ടു മഹർഷികളാൽ ചമയ്ക്ക�പ്പട്ടിട്ടുള്ള �ജ്യാതിശ്ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ ഗ്രഹസ്ഥിതി വരുത്തുവാ

നുള്ള ഗണിതപ്രക്രിയ ഓ�രാന്നി�ലാ�രാ ജാതിയിരിക്കയാൽ അവ�കാണ്ടു വരുത്തുന്ന

ഗ്രഹസ്ഥിതികളു�മാന്നു�മാവ്വാ. അ�പ്പാ�ഴതു ശാസ്ത്രത്തി�ല ഗ്രഹസ്ഥിതിക്കു തക്കവാ

റു �ശ്രൌതസ്മാർത്തകർമ്മങ്ങളു�ട മുഹൂർത്തം വിധിപ്പൂ എന്നു �മൌഹൂർത്തികന്മാർക്കു

സംശയമുണ്ടാം�പാഴ്, കാല�വകല്യം�കാണ്ടു കർമ്മ �വകല്യമുണ്ടാകാ�തയിരിക്ക

ണ�മന്നു്, ഹവിർഭാഗ�ത്ത ഭുജിക്കുന്ന �ദവതകളു�ട അനുഗ്രഹം �കാണ്ടു ദിവ്യനായി

�ട്ടാരുത്തനുണ്ടാം. അവനടുത്തവണ്ണ�മ സ്വകർമ്മ�ത്ത�ച്ചയ്തു പാപക്ഷയം വന്നാൽ

ഇഷ്ട�ദവത�യ തപസ്സു�കാണ്ടു പ്രസാദിപ്പിച്ചു �ദവതാപ്രസാദം�കാണ്ടു അതീന്ദ്രിയ

ജ്ഞാനമുണ്ടായാൽ മദമാത്സര്യാദിക�ളാടു �വറു�പട്ടു �ലാകാനുഗ്രഹതൽപരനായി

�ജ്യാതിശ്ശാസ്ത്രപാരഗനായിരിക്കുന്നവനനുമാനം�കാണ്ടു ഗ്രഹസ്ഥിതിക�ള ഉള്ളവണ്ണ

മറിവാൻ തുടങ്ങു�മ്പാഴ് യാ�താരാദിത്യ�ന്റ ഗതി�കാണ്ടു മറ്റുള്ള ഗ്രഹങ്ങളു�ട സ്ഫുടഗ

തിക�ള ഉള്ളവണ്ണമനുമിക്ക�പ്പടുന്നു പരീക്ഷിക്കുന്നവനാൽ. ഇങ്ങ�ന�യല്ലാമനുമാനം

�കാണ്ടു ഗ്രഹസ്ഥിതികളു�ട ഗതിക�ള സൂക്ഷിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കുന്നവർകൾ ഇക്കാലത്തു

ശാസ്ത്രദൃക്സംവാദിയായുള്ള�തന്നു �ചാല്ലിയാൽ അശ്ശാസ്ത്രത്തി�ല ഗ്രഹഗതിക്കു തക്കവാറു

�ശ്രൌതസ്മാർത്തകർമ്മങ്ങളു�ട കാല�ത്ത�ച്ചാല്ലുകയും ജാതകഫല�ത്ത�ച്ചാല്ലുകയും

പ്രശ്ന�ത്ത�ച്ചാല്ലുകയു�മല്ലാം �ചയ്യുന്നു. �മൌഹൂർത്തികന്മാർ ഇങ്ങ�ന ഗ്രഹങ്ങളു�ട

ഗതിക�ള അനുമിപ്പാൻ സാധനമായിരിക്കുന്ന ഗതി�യാടുകൂടിയിരിക്കുന്ന ഭാസ്കരന്നായി

�ക്കാണ്ടു നമസ്കാരം.”
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�ഹാരാസാ�രാച്ചയം ഭാഷ

ഇതു തൃക്കണ്ടിയൂർ അച്യുതപ്പിഷാരടി ത�ന്റ ആ�പ്പരിലുള്ള �ജ്യാതിസ്തന്ത്രത്തിനു്

രചിച്ചിട്ടുള്ള ഗദ്യപരിഭാഷയാകുന്നു. ചില പംക്തികൾ താ�ഴ പകർത്തുന്നു:

“ഭക്ത്യാ ഗുരൂണാമിതി. ഭക്തി�യാടുകൂടുംവണ്ണം ഗുരുപാദനമസ്കാരം �ചയ്തു �ദവവിത്തു

കൾക്കു ഹിതത്തിനായി�ക്കാണ്ടു ശ്രീപതി ചമച്ച �ഹാരാതന്ത്രത്തിനു�ട സാരസമൂഹ

�ത്ത ഒ�ട്ടാഴിയാ�ത �ചാല്ലുന്നുതൃക്കണ്ടിയൂർഅച്യുതപ്പിഷാരടി എന്നർത്ഥം.

�വണ്വാ�രാഹ പരിഭാഷ

സംഗമഗ്രാമമാധവ�ന്റ �വണ്വാ�രാഹത്തിനു് അച്യുതപ്പിഷാരടി നിർമ്മിച്ച ഗദ്യവ്യാ

ഖ്യാന�ത്തപ്പറ്റി ഇരുപ�ത്താന്നാമധ്യായത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. സരളമാണു് പി

ഷാരടിയു�ട ഗദ്യ�ശലി. “പ്രഭാകരാദയഃ” എന്ന �ശ്ലാകത്തി�ന്റ തർജ്ജമ �നാ

ക്കുക:

“ദിവി പ്രഭാകരാദയസ്സർ�വ ഗ്രഹാഃ �മ പ്രസീദന്തു=ആകാശത്തിങ്കൽ വർത്തിക്കുന്ന

ആദിത്യാദികളാകുന്ന ഗ്രഹങ്ങ�ളല്ലാം എ�ന്നക്കുറിച്ചു പ്രസാദിപ്പൂതാക. പ്രണതാന്തഃപ്ര

ഭാകരാഃ അങ്ങ�നയിരുന്നൂഗ്രഹങ്ങൾ; തങ്ങ�ള നമസ്കരിക്കുന്നവരു�ട ഉള്ളി�ലത്തമസ്സി

�നക്കളഞ്ഞുജ്ഞാനമാകുന്ന �വളിച്ച�ത്ത ഉണ്ടാക്കുന്നവരായിരുന്നു. ത്രി�ലാകാനന്ദി

വിഗ്രഹാഃ അങ്ങ�നയുമിരുന്നൂ; പുറ�മയുള്ളഇരുട്ടി�നക്കളക�കാണ്ടു�ത്ര�ലാക്യ�ത്ത

ആനന്ദിപ്പിക്ക ശീലമായുള്ളശരീര�ത്താടു കൂടിയിരുന്നു.”

“വിനാഡി പി�ന്നയുംആറിൽ ഗുണിച്ചുസ്ഥാന�മാപ്പിച്ചു കൂട്ടൂ. അതി�നഅറുപതിലും മുപ്പ

തിലുംക�രറ്റി ചരപ്രാണകലാന്തരംസംസ്കരിച്ചു രവിയിൽകൂട്ടൂ. അതിന്നുകാലലഗ്ന�മന്നു

�പർ. രാപ്പിറക്കിൽ അസ്തമയാൽപ്പരം ജന്മകാല�ത്താളമുള്ള നാഡീവിനാഡികൾ ന�ട

അസുവാക്കിഅറുപതിലും മുപ്പതിലുംക�രറ്റി ചരപ്രാണകലാന്തരം . . . കാലലഗ്നം �വ�റ
വച്ചു ചരപ്രാണകലാന്തരങ്ങൾ�കാണ്ടു കാലലഗ്നത്തിൽ വിപരീതമായി സംസ്കരിപ്പൂ.”

“ഇനി പ്ര�ശ്നാപ�ദശം �ചാല്ലുന്നു. �വച്ച രാശിതുടങ്ങി ഉദിച്ച രാശി�യാള�മണ്ണി അസ്സം

ഖ്യ�കാണ്ടു ഗുണിച്ചു മാന�മറ്റിനിന്നതിൽ ഗുളിക�നക്കൂട്ടി വന്ന നാളറിഞ്ഞു പ്രഷ്ടാവി�ന്റ

ജനനനക്ഷത്രവും നാലാമതുമാറാവതും പ�ത്താൻപതു തുടങ്ങി ഇരുപത്തിര�ണ്ടാളവുമു

ള്ളനാളുവരികിൽകഷ്ടം. ത്രിസ്ഫുടത്തിൽവന്നനാൾത്രി�കാണവുംകഷ്ടം. അതിൽസൃഷ്ടി

സ്ഥിതിസംഹാരമറിക. അതി�ല ഭാഗ്യാധിപനുമുദയലഗ്നാധിപനും ബന്ധുവാകിലഞ്ഞാ

റ്റുനിലയിൽ ശമനം. സമമാകിലന്നാളിൽ ശമനം. ശത്രുവാകിലന്നാളിലത്രനാഴിക �ചല്ലു

�മ്പാൾ മരണം.”

�പ്രഷഭാഷ്യം

�പ്രഷം എന്നാൽ വിധി എന്നർത്ഥം. �വദികമന്ത്രങ്ങൾ �പ്രഷങ്ങ�ളന്നും

കരണങ്ങ�ളന്നും ക്രിയമാണാനുവാദിക�ളന്നും ശാസ്ത്രാഭീഷ്ടവനാതിഗതങ്ങ�ളന്നും

ജപാനുവചനാദിഗതങ്ങ�ളന്നും അഞ്ചു പ്രകാരത്തിലുണ്ടു്. ബ്രഹ്മചര്യാദ്യാശ്രമങ്ങ

�ള നിർവ്വഹിക്കുന്നതിനുള്ളഅധികാരവിധിക�ളയും വിധിനി�ഷധാത്മകങ്ങളായി
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അധികാരികൾക്കുള്ള ധർമ്മങ്ങ�ളയും �പ്രഷം എന്ന പദം�കാണ്ടു വിവക്ഷിക്കു

ന്നു, ‘ബ്രഹ്മചാര്യസി’ എന്നു തുടങ്ങിയുള്ള പന്ത്രണ്ടു �പ്രഷങ്ങൾ ബ്രഹ്മചാരിക�ള

യും ‘നാജാത�ലാമ്യാപഹാസമി�ച്ഛൽ’ എന്നാരംഭിക്കുന്ന ഇരുപതു �പ്രഷങ്ങൾ

സ്നാതകന്മാ�രയും സംബന്ധിക്കുന്നു. ഈ�പ്രഷങ്ങ�ള മലയാളബ്രാഹ്മണർ പ്രാ

�യണ ഇന്നും ഭക്തിശ്രദ്ധക�ളാടുകൂടി ആചരിച്ചു�പാരുന്നുണ്ടു്. �കരളത്തിൽ നമ്പൂ

രിമാർക്കു വിധികർത്താക്കളായി ആറു �വദികന്മാരാണ�ല്ലാ ഉള്ളതു്. അവരിൽ

�തക്കാടും �ചറുമുക്കും ബ്രിട്ടീഷുമലബാറിലും കപ്ലിങ്ങാടും പന്തലും �പരുമ്പടപ്പും

�കമുക്കും �കാച്ചിയിലുമാണു് താമസിക്കുന്നതു്. മലബാറിലുള്ള �വദികന്മാർ

ഋ�ഗ്വദികളും �കാച്ചിയിലുള്ളവർ യജുർ�വദികളുമാകുന്നു. �കാല്ലം എട്ടാം ശതക

ത്തി�ന്റ ഉത്തരാർദ്ധത്തിൽ �തക്കാട്ടില്ലത്തു നീലകണ്ഠൻ എന്നു പ്രസിദ്ധനായി

ഒരു �വദികനുണ്ടായിരുന്നു. അ�ദ്ദഹം കാമസ�ന്ദശകാര�ന്റ പ്രശസ്തിക്കു വിഷ

യീഭവിച്ചിട്ടു�ണ്ടന്നു നാം കണ്ടുവ�ല്ലാ. ഒരിക്കൽ തിരുനാവായ വാധ്യാ�ന്റ കുടുംബ

ത്തിൽ ഒരു ശ്രാദ്ധം നടത്തുന്നതിനു തല്ക്കാലം ഗത്യന്തരമില്ലായ്കയാൽ നീലകണ്ഠൻ

നമ്പൂരിത�ന്നഅവി�ട �പാ�കണ്ടിവന്നു. �വദികകാര്യങ്ങളിൽഅക്കാലത്തുപറ

യത്തക്ക പരിചയ�മാന്നുമില്ലാതിരുന്ന നമ്പൂരി ആ കർമ്മം ഒരുവിധം അനുഷ്ഠിച്ചു

തിരി�യ �പാന്നു. രാത്രിയിൽആവിവരം ത�ന്റ ഭാര്യയായ പിഷാരസ്യാ�രാടു പറ

ഞ്ഞ�പ്പാൾഅവർഅതു തീ�ര വിശ്വസിച്ചില്ല. പി�റ്റ ദിവസംആസ്ത്രീ നമ്പൂരി�യാടു

�ചാവ്വരത്തു ദക്ഷിണാമൂർത്തി�ക്ഷത്രത്തി�ന്റ നടയ്ക്കൽ�വച്ചു് ആ സംഭവ�ത്തപ്പറ്റി

സത്യം �ചയ്യണ�മന്നു നിർബന്ധിക്കുകയും നമ്പൂരി വിരക്തനായി ‘ഇനി സ്ത്രീസം

സർഗ്ഗമുണ്ടാകുന്നതല്ല’എന്നുശപഥം �ചയ്യുകയും �ചയ്തു. അതു �കട്ടു പിഷാരസ്യാർ

‘ആരാ ഇനി�മൽ, �യാഗിയാ�ണാ?’ എന്നു �ചാദിക്കുകയും നമ്പൂരിഅവി�ട നിന്നു്

ഇറങ്ങി�പ്പായി സർവ്വസംഗപരിത്യാഗം �ചയ്തു സാക്ഷാൽ �യാഗിയായിത്ത�ന്ന

പരിണമിക്കുകയും �ചയ്തു. അന്നുമുതൽക്കു് അ�ദ്ദഹ�ത്ത ജനങ്ങൾ �തക്കാട്ടു

�യാഗിയാ�രന്നു വിളിച്ചുതുടങ്ങി. ആ മഹാത്മാവു വള�രക്കാലം ദക്ഷിണാമൂർത്തി

�യഏകാഗ്രചിത്തനായി ഭജിച്ചു �വദ�വദാംഗപാരഗനായിത്തീരുകയും,ആചാരം,

ചടങ്ങു്, പ്രായശ്ചിത്തം എന്നീ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുകയും �ചയ്തു. അവയു�ട �പ

�ര�ന്തന്നറിയുന്നില്ല. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ഒടുവില�ത്ത ഗ്രന്ഥമാണു് �പ്രഷഭാഷ്യം.

ബ്രഹ്മചാരിപ്രകരണത്തിനും സ്നാതകപ്രകരണത്തിൽ ഒന്നാമ�ത്ത �പ്രഷത്തി

നും ഭാഷ്യം രചിച്ചുകഴിഞ്ഞ�പ്പാൾ നീലകണ്ഠൻനമ്പൂരി അന്തരിക്കുകയാൽ അവശി

ഷ്ടമായ ഭാഗത്തിനു് അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ സമകാലികനായ �വദികൻ �ചറുമുക്കിൽ

പര�മശ്വരൻനമ്പൂരി ഭാഷ്യം നിർമ്മിച്ചു് ആ ഗ്രന്ഥം പൂരിപ്പിച്ചു. �യാഗിയാരു�ട ഭാ

ഷ്യം�പാ�ല �ചറുമുക്കി�ന്റതു് അത്രവിപുലമല്ല. രണ്ടു�പരു�ട ഭാഷ്യങ്ങളിൽനിന്നും

ഓ�രാ ഭാഗം ഉദ്ധരിച്ചുകാണിക്കാം:

“ബ്രഹ്മചാര്യസി=ബ്രഹ്മചാരിയായി ഇ�പ്പാൾ നീയ്, ബ്രഹ്മശബ്ദ�ത്ത�ക്കാണ്ടു സാംഗമാ

യിരിക്കുന്ന �വദം ഇവി�ട വിവക്ഷിതമായതു്. ‘ബൃഹത്ത്വാദ് ബൃംഹണത്വാദ്വാ ബ്രഹ്മ�വ

�ദാഽഭിധീയ�ത’ എന്നുവചനമുണ്ടാകയാൽ,അതി�ന ചരിക്ക—പ്രാപിക്ക. ലക്ഷണയാ

അധ്യയനം വിവക്ഷിതമായതു്. എന്നാൽ �വദാധ്യയനത്തിനധികാരിയായി ഇ�പ്പാൾ നീ

യ് എന്ന�ത്ര ‘ബ്രഹ്മചാര്യസി’ എന്നതി�ന�ക്കാണ്ടു �ചാല്ലിയതു്. ഇത്രനാളും �വദാധ്യയ

നത്തിനു് അധികാരമില്ല. ‘ന ചാഭിവ്യാഹ�രദ് ബ്രഹ്മസ്വധാനിനയനാദൃ�ത. ശൂ�ദ്രണഹി

സമസ്താവ, ദ്യാവ�ദ്വ�ദ ന ജായ�ത’ എന്നുവചനമുണ്ടാകയാൽ” ഇത്യാദി (നീലകണ്ഠൻ).

“നാനർമ്മണിഹ�സൽ. ധർമ്മാർത്ഥങ്ങൾക്കു �ലാപംവരാ�ത യാ�താന്നു് അതുക്രീഡ

യാകുന്നതു്. അതി�ന നർമ്മശബ്ദ�ത്ത�ക്കാണ്ടു �ചാല്ലുന്നു. തദ്വ്യതിരിക്തകാലത്തിങ്കൽ
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ഹസി�ക്കാല്ലാ. ഹസിക്ക=ചിരിക്ക, ‘ന ഹ�സൽ’ ‘ന ധാ�വൽ’ എന്നിങ്ങ�ന കൌഷീ

തകിവചനവുമുണ്ടു്. ‘ന ക്രു�ധ്യൽ ന ഹ�സൽ’ എന്നു �ബൌധായനവചനവുമുണ്ടു്. ഈ

ഹാസനി�ഷധത്തിങ്കൽ വി�ശഷ�ത്ത �ചാല്ലുന്നു. വിഷ്ണു പുരാണത്തിങ്കൽ “�നാ�ച്ചർ

ഹ�സൽ സശബ്ദം ച ന മു�ഞ്ചൽ പവനം ബുധഃ.” ഉ�ച്ചഃ ഹസി�ക്കാല്ലാ, �വട്ടിച്ചിരി

�ക്കാല്ലാ. ഹാസമാത്രംഅനുഗൃഹീ�തന്ദ്രിയന്മാർക്കുസംഭാവിത�മന്നിട്ടു തത്സംഭാവനയി

ങ്കൽ വാഗ്വില�ത്തനി�രാധനം �ചയ്തിട്ടു ഹസിച്ചു�കാള്ളണം” (പര�മശ്വരൻ).

�ചറുമുക്കിൽ പച്ച

�പ്രഷഭാഷ്യം പൂരിപ്പിച്ച �ചറുമുക്കിൽ പര�മശ്വരൻനമ്പൂരിത�ന്നയാണു് �ചറുമു

ക്കിൽ പച്ചയു�ടയും പ്ര�ണതാവു് എന്നു പറഞ്ഞുവരുന്നു. ‘പച്ച’ എന്നാൽ ‘ഭാഷ’

എന്നർത്ഥം. �വദികഗ്രന്ഥങ്ങളു�ട ഭാഷാനുവാദങ്ങൾക്കാണു്ഈ�പർസാധാര

ണമായി നല്കിക്കാണുന്നതു്. മലയാളബ്രാഹ്മണർക്കു്അവരു�ട �ഷാഡശസംസ്കാര

ങ്ങ�ളപ്പറ്റിയുള്ള ചടങ്ങുകൾസൂക്ഷ്മമായി അറിയുന്നതിനു �ചറുമുക്കിൽ പച്ചഏറ്റവും

പ്ര�യാജകീഭവിക്കുന്നു, ഗ്രന്ഥം ഉപക്രമിക്കുന്നതു താ�ഴക്കാണുന്നവിധത്തിലാണു്:

“എല്ലാടവുംനാന്ദീമുഖാദിയ�ല്ലാകർമ്മങ്ങളാകുന്നു. അതി�ന്റ�വകല്യാദി മുമ്പിൽപറയു

ന്നു. സീമന്തം, ചൌളം, ഉപനയനം, �ഗാദാനം, ചമാവർത്തനം, �വളി എന്നിവആറു കർ

മ്മങ്ങൾക്കും നാന്ദീമുഖം പ്രധാനം. നാലർക്കുത�ന്ന �ചയ്യണം. മറ്റുള്ള കർമ്മങ്ങൾക്കു

നാന്ദീമുഖം കർമ്മാംഗമായിട്ടു �ചയ്യുന്നു. �ജമിനിക്കു് ഈ ആറിന്നുംത�ന്ന നാന്ദീമുഖം

�ചയ്യുമാറുള്ളു. ശുദ്ധമായി കുളിച്ചു പുടവ പുച്ഛമടക്കിയുടുത്തു കാലു കഴുകിയാചമിച്ചു പവി

ത്രമിട്ടു് ഇരുന്നു ഗണപതി നി�വദിച്ചു പ്രായശ്ചിത്താർത്ഥമായി മുൻപിൽ ദാനം �ചയ്  വൂ.

പി�ന്ന നാന്ദീമുഖം മ�ന്ത്രണ �ചയ്യൂ. ഇതി�ലതാനും പിഴയു�ണ്ടങ്കിൽ കർമ്മംആവർത്തി

ക്കണം. അവി�ട ഉപനയനവും �വളിയും ഉൽപത്തികർമ്മം. അവ രണ്ടും ആധാരങ്ങൾ.

മറ്റുള്ളവ ഒ�ക്കആ�ധയങ്ങൾ. ആധാരത്തിനു നാശം വന്നാൽആ�ധയത്തിങ്കൽക്കൂ�ട

നശിച്ചു�പാകും.”

സംസ്കൃതത്തിൽനിന്നു് അനവധി പ്രമാണ�ശ്ലാകങ്ങൾസന്ദർ�ഭാചിതമായി ഉദ്ധരി

ച്ചുകാണുന്നു. മതാന്തരങ്ങ�ളയും ആചാര്യൻ സ്മരിക്കുന്നുണ്ടു്. “ബ്രഹ്മപ്രണീതകൾ

കാലത്തു മറക്കിൽ പരിധിക്കു മു�മ്പഅറികിൽഅറിഞ്ഞന�ട �ചയ്താൽ മതി. വ്യാ

ഹൃതി നാലുംപ്രായശ്ചിത്തം, ഇങ്ങ�ന �ചറുമുക്കി�ന്റപക്ഷം. പ്രധാന�യാളം �പാ

റുക്കും എന്നു�തക്കാട്ടി�ന്റ പക്ഷം” ഇത്യാദി പങ്  ക്തികൾ �നാക്കുക.

�വദാന്തപ്രകരണം

�വദാന്തപ്രകരണംഎ�ന്നാരുഅ�ദ്വതഗ്രന്ഥം�ഗാപാലതീർത്ഥ�ന്റശിഷ്യനായ

വാസു�ദവയതി സംസ്കൃതത്തിൽ രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അതിൽ സാക്ഷിസാക്ഷ്യവി�വക�മ

ന്നും പഞ്ചാവസ്ഥാവി�വക�മന്നും രണ്ടു പ്രകരണങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഈ

വാസു�ദവയതി�യത്ത�ന്നയായിരിക്കാം വി�വകസാരകാരൻ വന്ദിക്കുന്നതു്. �വ

ദാന്തപ്രകരണത്തി�ല ദ്വിതീയഭാഗത്തി�ന്റ വിവരണമാണു് പ്രസ്തുത ഭാഷാഗ്രന്ഥം.

എട്ടാം ശതക�ത്താളം �ശലിക്കു പഴക്കം കാണുന്നുണ്ടു്. ഏ�താ ഒരു യതിയു�ട

കൃതിയാണു് ഭാഷയും. ഒരു ഭാഗം ചുവ�ട �ചർക്കുന്നു:

“ഈ ഇരുപത്തിനാലു തത്ത്വങ്ങളും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കു് അധി�ദവതകളായിരിക്കുന്ന പതി

ന്നാലു �പരും അന്നമയാദി പഞ്ച�കാശവും ശരീരത്രയവും ജാഗ്രദാദ്യവസ്ഥയും അവ

സ്ഥാഭിമാനികളായിരിക്കുന്നവിശ്വ�തജസപ്രാജ്ഞകളുംആകാശംതുടങ്ങിബ്രഹ്മാണ്ഡ
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മുടിവായിരിക്കുന്ന സർവപ്രപഞ്ചവും ഇപ്പി ഓട്ടിൽ �വള്ളി കല്പിക്ക�പ്പട്ടാ�ല�പ്പാ�ലയും

രജ്ജുവിങ്കൽസർപ്പംകല്പിക്ക�പ്പട്ടാ�ല�പ്പാ�ലയുംകാനലിൽതണ്ണീർകല്പിക്ക�പ്പട്ടാ�ല

�പ്പാ�ലയും സ്ഥാണുവിങ്കൽ �ചാരൻ കല്പിക്ക�പ്പട്ടാ�ല�പ്പാ�ലയും ഘടാകാശ�ത്താടു്

അ�ഭദമായിരിക്കുന്ന മഹാകാശത്തി�ല�പ്പാ�ല ജീവാഭിന്നബ്രഹ്മത്തി�ല സർവം കല്പി

ക്ക�പ്പട്ടതു്. ജീവ�നാടു് അ�ഭദമായിരിക്കുന്ന ബ്രഹ്മത്തിൽ സർവം കല്പിത�മന്നു �ചാ

ല്ലീ�ത. ജീവനാരു്? ബ്രഹ്മ�മത്? ജീവനിടത്തി�ല എന്നംശം കല്പിതം? ബ്രഹ്മത്തി�ല

എന്നംശം കല്പിതം? എന്നു �കൾക്ക ഉത്തരം.”

ഈശ്വരസ്വരൂപവിചാരം ഭാഷ

ഗ്രന്ഥത്തി�ന്റ �പരു�കാണ്ടു ത�ന്ന വിഷയം ഇന്ന�തന്നു വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട�ല്ലാ.

അ�ത നാമ�ധയത്തിലുള്ള ഒരു സംസ്കൃതനിബന്ധത്തി�ന്റ സാരസം�ക്ഷപമാണു്

ഈ ഭാഷാഗദ്യം. ഏതാനും പങ്  ക്തികൾ താ�ഴ�ച്ചർക്കുന്നു:

“അനന്തരംഈശ്വരസ്വരൂപം വിചാരിക്ക�പ്പടുന്നതു് ഉപാസനാർത്ഥമായിട്ടതു്. ‘മുക്തിർ

ഗ്ഗുരുശ്രുത്യുദിതാത്മവിദ്യയാ, വിദ്യാ ച �ദവപ്രണിധായിനാം ഭ�വൽ, �ദവസ്സ�ദവ ശ്രുതമീ

ശ്വരാഹ്വയഃ, കാര്യം ജഗത്സാവയവം യ�താജനി’. ഗുരുശ്രുത്യുദിതാത്മവിദ്യയാ മുക്തിർഭ

വതി = ഗുരുമുഖത്തിങ്കൽനിന്നു മഹാവാക്യ�ത്ത �കട്ടിരിക്കുന്നഅധികാരിക്കുബ്രഹ്മവിദ്യ

യുണ്ടാം, അതു�കാണ്ടുസംസാര�മാക്ഷവും വരും എന്നു് മുൻപി�ല പ്രകരണങ്ങ�ള�ക്കാ

ണ്ടു് ഉപപാദിക്ക�പ്പട്ടതു്. വിദ്യാ ച �ദവപ്രണിധായിനാം ഭ�വൽ—അങ്ങ�നയിരിക്കുന്ന

വിദ്യ �ദ്യാതനാദിശീലനായിരിക്കുന്ന പര�മശ്വരങ്കൽ നിരന്തരമാംവണ്ണം ബുദ്ധിപ്രണി

ധാന�ത്ത �ചയ്യുന്നവർ�ക്കയുണ്ടാവൂ. ഈശ്വരാഹ്വയഃ �ദവശ്ച ശ്രുതം സൽ ഏവ =

ഈശ്വരൻ എന്നു �ചാല്ല�പ്പടുന്ന �ദവനാകുന്നതു് ഉപനിഷത്തുകളിൽ �കൾക്ക�പ്പട്ടിരി

ക്കുന്ന സന്മാത്രമ�ത്ര. ഇവി�ട അനുഗ്രാഹകയുക്തിക�ള കാട്ടുന്നു. സാവയവം കാര്യം

ജഗൽ യതഃ അജനി=സാവയവമാകയാൽ കാര്യമായിരിക്കുന്ന ഇജ്ജഗത്തു യാ�താരു

മൂലകാരണത്തിങ്കൽനിന്നുണ്ടായി അതു് ഈശ്വരനാകുന്നതു്. ജഗത്തിനു കാരണം യാ

�താന്നാ�ണാ അതു് ഈശ്വരനാകുന്നതു് എന്ന�ല്ലാ �ചാല്ലി. ജഗൽകാരണത്വം പ്രധാ

നാദിയായിരിക്കുന്ന ജഡവർഗ്ഗത്തി�ന സംഭവിപ്പൂ, നിർവികാരന്നു സംഭവിയാ എന്നുള്ള

ശങ്ക�യ പരിഹരിക്കുന്നു. പ്രധാനകാലാദ്യനു ലക്ഷണം—” ഇത്യാദി.

വിംശതിവ്യാഖ്യ

ലഘുഭട്ടകാര�ന്റ വിംശതി അഥവാ ലഘുസ്തുതി എന്ന സംസ്കൃത�സ്താത്രം സുപ്രസി

ദ്ധമാണു്. ആ �സ്താത്രത്തിനു രാഘവാനന്ദമുനി അ�ത ഭാഷയിൽ ഒരു ഗംഭീരമായ

വ്യാഖ്യാനം രചിച്ചിട്ടുള്ളതായി ഞാൻ മുൻപു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. രാഘവാനന്ദ�ന

പ്രാ�യണ ഉപജീവിച്ചു �ദവ്യുപാസകനായ ഏ�താ ഒരു പണ്ഡിതപ്ര�വകൻ വിംശ

തിക്കു് ഒരു ഭാഷാവ്യാഖ്യാനം നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഗ്രന്ഥകാര�ന്റ കാലം എട്ടാം ശത

ക�മാ ഒൻപതാം ശതക�മാ ആയിരിക്കണം. ‘കല്പിക്ക�പ്പ�ട്ടാ ചിലവ�യല്ലാം’,

‘എല്ലാ�യ്പാഴും ക്രീഡി�പ്പാ�വ’ എന്നും മറ്റും ചില പ്ര�യാഗങ്ങൾ കാൺമാനുണ്ടു്.

ചില പങ്  ക്തികൾ ചുവ�ട പകർത്തുന്നു:

“ഏഷാ അസൌ ത്രിപുരാ വഃ അഘം സഹസാ സദാഛിന്ദ്യാൽ—ആഈത്രിപുര നിങ്ങ

ളു�ട അഘ�ത്തഎത്രയും വിര�യ എല്ലാ�യ്പാഴും �ഛദിപ്പൂതാക. എങ്ങ�നയിരു�ന്നാരു
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�കരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 2 589

�ദവി�യന്നു് അ�പക്ഷ വന്നിടത്തു �ചാല്ലുന്നു—�ജ്യാതിർമ്മയീ വാങ്മയീ എന്നു്. �ജ്യാ

തിർമ്മയിയായിട്ടും വാങ്മയിയായിട്ടും ഇരു�ന്നാരുത്തി; പ്രകാശസ്വരൂപനായി സർവഭൂ

തങ്ങളു�ടയുമാത്മാവായിരിക്കുന്ന പര�മശ്വര�ന്റ സ്വഭാവഭൂതയായി അനവിച്ഛിന്നയായി

രിക്കുന്നതു വിമർശ�ജ്യാതിസ്സാകുന്നതു്; തത്സ്വരൂപയായിരു�ന്നാരുത്തി. വാങ്മയിയായി

രു�ന്നാരുത്തി. വരവാഗ്രൂപിണിയായിരു�ന്നാരുത്തി. എ�ന്താരു കർമ്മം�കാണ്ടു �ദവി

അഘ�ത്ത�ഛദിക്കുന്നിടത്തു്അഭിമുഖിയായി ഭവിപ്പൂഎന്ന�പക്ഷവന്നിടത്തു്അതിനുപാ

യങ്ങളായിരിക്കുന്ന ഉപാസനകളു�ടസ്ഥാനങ്ങ�ളയും സാധനങ്ങ�ളയും പ്രകാശിപ്പിപ്പാ

നായി�ക്കാണ്ടു �ദവിയു�ട പദത്രയ�ത്ത �ചാല്ലുന്നു. മ�ധ്യലലാടംഐന്ദ്രസ്യ ശരാസന

സ്യ ഇവ പ്രഭാം ദധതീ = ലലാടത്തി�ന്റ മധ്യത്തിങ്കൽഐന്ദ്രമാകുന്ന ശരാസനത്തി�ന്റ

എന്ന �പാ�ല പ്രഭ�യ ധരിച്ചിയങ്ങു�ന്നാരുത്തി. ഐന്ദ്രം = ഇന്ദ്ര�നസംബന്ധിച്ചുള്ളതു്.

ശരാസനം = വില്ല്. ആകാശത്തു �മഘങ്ങളിൽ കാണ�പ്പടുന്ന ഇന്ദ്രചാപത്തി�ന്റ എന്ന

�പാ�ലപ്രഭ�യധരിച്ചിയങ്ങു�ന്നാരുത്തി. ഹൃദയമധ്യത്തിങ്കൽസ്ഥിതയായി ഭ്രൂപദ്മമധ്യ

�ത്താളവും �വളുത്തുംചുവന്നുംകറുത്തും �ത�ജാമാത്രമൂർത്തിയായി മൂന്നു്അവയവങ്ങ�ളാ

ടും കൂടിയിരിക്കുന്നകാമബീജം�കാണ്ടു് ഉപാസ്യയായിരു�ന്നാരുത്തി എന്നു �പാരുൾ.”

�ദവീമാഹാത്മ്യവ്യാഖ്യാനം

�ദവീമാഹാത്മ്യത്തി�ന്റആദ്യ�ത്തപതിമ്മൂന്നധ്യായങ്ങൾക്കു് ഒരുപഴയഭാഷാവ്യാ

ഖ്യാനമുണ്ടു്. അതു തിരുവിതാംകൂർ ഗവർ�മ്മണ്ടു ക്യൂ�ററ്റർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുമുണ്ടു്.

വള�ര നല്ല വ്യാഖ്യാനമാണു്. ചിലഘട്ടങ്ങളിൽ ഗ്രന്ഥകാരൻ �കവലമായ ശബ്ദാർ

ത്ഥവിവരണം �കാണ്ടുതൃപ്തി�പ്പടാ�തസ്വക�പാലകല്പിതമായും പലതും വിവരിച്ചി

രിക്കുന്നു. താ�ഴക്കാണുന്ന �ശ്ലാകങ്ങളും അവയു�ട വ്യാഖ്യാനവും �നാക്കുക:

“�യാഗനിദ്രാം യദാ വിഷ്ണുർജ്ജഗ�ത്യകാർണ്ണവീകൃ�ത

ആസ്തീര്യ �ശഷമഭജൽ കല്പാ�ന്ത ഭഗവാൻ പ്രഭുഃ,

തദാ ദ്വാവസു�രൌ �ഘാ�രൌ വിഖ്യാ�തൌ മധു�കട�ഭൌ

വിഷ്ണുകർണ്ണമ�ലാദ്ഭൂ�തൌ ഹന്തുംബ്രഹ്മാണമുദ്യ�തൌ.”

“കല്പാ�ന്ത ജഗ�ത്യകാർണ്ണവീകൃ�ത ഭഗവാൻ വിഷ്ണു�ശ്ശഷമാസ്തീര്യ യദാ �യാഗനി

ദ്രാമഭജൽ, തദാ വിഷ്ണുകർണ്ണമ�ലാദ്ഭൂ�തൌ മ�ലൌഅസു�രൌബ്രഹ്മാണംഹന്തും

ഉദ്യ�തൌ = കല്പാന്തത്തിങ്കൽ, ജഗത്തു പ്രളയാർണ്ണവത്താൽ മുക്ക�പ്പട്ടിരിക്കുന്ന

വിഷയത്തിങ്കൽ, ഭഗവാൻ ശ്രീനാരായണൻ അനന്ത�ന പള്ളിക്കിടക്കയാക്കൂതും

�ചയ്തു യാ�താരിക്കൽ �യാഗനിദ്ര�യ �സവിച്ചു അ�പ്പാൾ വിഷ്ണുകർണ്ണമ�ലാദ്ഭൂ

തന്മാരായി ഇരുവർ അസുരകൾ ബ്രഹ്മ�ന നിഗ്രഹിപ്പാനായി�ക്കാണ്ടു് ഒരു�മ്പ

ട്ടാർ. �ത്ര�ലാക്യവിലയസമയത്തിങ്കൽ സമുച്ഛ്വസിതവാതവ്രാ�താദ്ധൂതങ്ങളായി

രിക്കുന്ന സപ്തസമുദ്രങ്ങളു�ട തിരമാലകളു�ട ആസ്ഫാലനം�കാണ്ടു് ഭൂമി കുലുങ്ങി

ഭഗവാ�ന്റ തൃ�ച്ചവിയിൽ �ചന്നടിഞ്ഞു കർണ്ണമല�ത്വന പരിണമിച്ചു. അതി�ന

ഭഗവാൻ തിരുവിരൽ�കാണ്ടു വാങ്ങി നീരിലിട്ടു. ആ പൃഥിവീസാരം ഭഗവൽകരസ്പർ

ശം�കാണ്ടു് �ത�ജാമിളിതമായിട്ടുവന്നു. പ്രളയാർണ്ണവത്തിങ്കൽ പതിതമാകയാൽ

അം�ഭാമിശ്രിതമായിട്ടും വന്നു. വായുവിനാൽസമുദ്ധൂയമാനമായി സാവകാശമായി

രിക്കുന്നആമൃൽപിണ്ഡം ഇങ്ങ�ന പഞ്ചഭൂതങ്ങളു�ടസമവായമുണ്ടാകയാൽ ചില

ജീവവി�ശഷങ്ങളു�ട കർമ്മപരിപാകവശാൽ ശരീരദ്വയാകാ�രണ പരിണതമാ

യി ഭവിച്ചു. അവർ കർണ്ണമ�ലാദ്ഭൂതന്മാരാകയാൽ ഇരുവർ അസുരകളായിട്ടുളരാ

യി. അവർ ബ്രഹ്മ�ന നിഗ്രഹിപ്പാനാ�യ്ക്കാ�ണ്ടാരു�മ്പട്ടാർ. മധു�കട�ഭൌ ഇതി
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590 അദ്ധ്യായം 32. ഭാഷാഗദ്യം

വിഖ്യാ�തൌ—അ�ത അവർ മധു�കടഭന്മാർ എന്നിങ്ങ�ന പ്രസിദ്ധന്മാരായിരു

ന്നു. ‘യന്മൃദുത്വാന്മധുർന്നാമ കഠിനഃ �കട�ഭാസ്ത്വയം’ എന്നിങ്ങ�ന നാമകരണം

�ചയ്തു ഭഗവാൻ” ഇത്യാദി.

ഇതിനു ‘�സൌന്ദര്യലഹരി, രൂപാവതാരം’ എന്നിവയു�ട വ്യാഖ്യാനങ്ങ�ളാളം

പഴക്കമില്ല. പ�ക്ഷ ഒൻപതാം ശതകത്തി�ല കൃതിയാ�ണന്നും വരാം.

ക്രിസ്ത്യാനികളും ഭാഷാഗദ്യവും

�പാർത്തുഗീസുകാർ �കരളത്തിൽ വന്നകാലത്തുനസ്രാണികളു�ട �കവശം �വ

ദപുസ്തകങ്ങളും, വ്യാഖ്യാനങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നും അവ ആശാന്മാരും മറ്റും

കുട്ടിക�ള വായിപ്പിച്ചിരുന്നു എന്നും അക്കാല�ത്ത പാശ്ചാത്യചരിത്രഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ

�രഖ�പ്പടുത്തീട്ടുണ്ടു്. ആ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പ്രാ�യണ സുറിയാനിഭാഷയിൽ എഴുത�പ്പ

ട്ടവയായിരുന്നു. അങ്ങ�നയുള്ള അ�നകം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ക്രി.പി. 1547-ൽ �വപ്പി

�ക്കാട്ടയിൽ സ്ഥാപിച്ച �സമ്മനാരിയിൽ സൂക്ഷിക്ക�പ്പട്ടിരുന്നു. ഉദയം�പരൂർ

സൂനഹ�ദാസിനാൽനി�രാധിക്ക�പ്പട്ട ചിലക്രിസ്തീയഗ്രന്ഥങ്ങളു�ട �പരുകൾഡാ

ക്ടർപി.�ജ. �താമസ്സ്അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ‘�കരളത്തി�ലക്രിസ്തീയസാഹിത്യം’ എന്ന

പുസ്തകത്തിൽ �രഖ�പ്പടുത്തീട്ടുണ്ടു്. (1) മിശിഹായു�ട തിരുബാല്യപുസ്തകം (അഥവാ

കന്നിമാതാവി�ന്റ ചരിത്രം); (2) �യാഹന്നാൻ ബരിയൽ�ദാ�ന്റ പുസ്തകം (3) പി

താക്കന്മാരു�ട പുസ്തകം; (4) പവിഴത്തി�ന്റ പുസ്തകം (അബ്ദി�ശാ); (5) മാക്കമാത്ത്

(പറുദീസാ); (6) സൂനഹ�ദാസുകളു�ട പുസ്തകം; (7) സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നു വന്ന എഴു

ത്തു്; (8) കമിസി�ന്റ പാട്ടുകൾ; (9) നർസയു�ട പുസ്തകം; (10) പുണ്യവാന്മാരു�ട

ചരിത്രം: (11) പാർസിമാൻ; (12) ശകുനപുസ്തകം ഇവ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾ�പ്പടുന്നു.

ഇവയിൽ ഒടുവില�ത്ത�താഴി�ക �ശഷമുള്ളവസുറിയാനിയിൽ രചിക്ക�പ്പട്ടവയാ

�ണന്നുപണ്ഡിതന്മാർഅഭിപ്രായ�പ്പടുന്നു. ക്രി. പി. 1301ൽ (�കാല്ലം 476)സക്കറിയ

എന്ന ശമ്മാശ്ശൻ എഴുതിയ ‘�പൌ�ലാസി�ന്റ �ലഖനങ്ങൾ’ എന്നതിനാണു് �ക

രളത്തി�ല സുറിയാനി ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ�വച്ചു് അധികം പഴക്കമുള്ളതു്. അതു് ഇന്നും

�റാമ്മായി�ല വത്തിക്കാൻ ഗ്രന്ഥശാലയിൽസൂക്ഷിക്ക�പ്പടുന്നുണ്ടു്.

ഉദയം�പരൂർസൂനഹ�ദാസി�ല ക�നാനാകൾ

ക്രി.പി. 1599-ൽ (�കാല്ലം 774) ഉദയം�പരൂരിൽ �വച്ചു നടന്ന പ്രസിദ്ധമായ സൂന

ഹ�ദാസി�ന (Synod) പ്പറ്റി മുൻപു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട�ല്ലാ. നസ്രാണികളു�ട വിശ്വാ
സാചാരങ്ങ�ള തിരുത്തിഅവ�ര പാപ്പായ്ക്കു (Pope)കീഴ്വഴക്കുന്നതിനായിഅ�ല്ലസീ
സു�മത്രാൻ (Arch-Bishop-Alexis de Menizes) 153 നസ്രാണിപ്പട്ടക്കാ�രയും 600-
ഓളം മാപ്പിളപ്രമാണിക�ളയും മറ്റും ഉദയം�പരൂർ പള്ളിയിൽ വരുത്തിആആണ്ടു

ജൂൺ 20-ആംനു മുതൽ ഏഴു �യാഗങ്ങൾ കൂട്ടി അ�നകം തീർപ്പുകൾ നിഷ്പാദിപ്പി

ച്ചു. ആ തീർപ്പുകളും �യാഗങ്ങളി�ല നടപടികളുമാണു് ഉദയം�പരൂർ സൂനഹ�ദാ

സി�ല ക�നാനാകൾ (Canons)എന്നപുസ്തകത്തിൽ �രഖ�പ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.

ഈക�നാനാകൾലത്തീൻഭാഷയിൽനിന്നു മലയാളത്തി�ലക്കുവിവർത്തനം �ച

യ്തതു് ആ �യാഗങ്ങളിൽ ദ്വിഭാഷിയായിരുന്ന പള്ളുരുത്തി യാ�ക്കാബുകത്തനാരാ

യിരിക്കാം. തർജ്ജമയി�ല ഗദ്യ�ശലി ആസ്വാദ്യമായിരിക്കുന്നു. ഈ ക�നാനാ

കൾക്കു ഭാഷാചരിത്രത്തിൽ ഗണനീയമായ ഒരു സ്ഥാനത്തിനു് അവകാശമു�ണ്ട

ന്നുള്ളതു് നിർവിവാദമാകയാൽ ചില ഭാഗങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചു കാണിക്കാം.
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�കരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 2 591

നാലാം ക�നാനാ

കാവ്യരു�ട1ഇടയിൽ മാർ�താമ്മാ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഇരിക്കുന്നതി�ന�ക്കാണ്ടു കാ

വ്യരു വിശ്വസിക്കുന്നതിൽ ചിലതു നസ്രാണികളിലും ചിലരു വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നു

ശുദ്ധമാന സൂനഹ�ദാസ് അറിഞ്ഞതി�ന�ക്കാണ്ടു് ഇതു് അറിയിക്കുന്നു. മറുപിറ

വിയു�ണ്ടന്നു വിശ്വസിക്കുന്നതു പട്ടാങ്ങയു�ട വിശ്വാസത്തിനു് എടത്തൂടു് ആകുന്നതു്.

അ�ത�ന്ത്യ? �മ�ലഴുത്തു�പട്ട�പാ�ലഉടലിന്നു്ആത്മാവുപുറ�പ്പടു�മ്പാ�ഴആകാ

ശ�മാക്ഷങ്ങളിൽ താൻ പാതാളങ്ങളിൽ താൻ ഇറങ്ങി വിധിയു�ട ദിവസത്തി�ല

ഓ�രാ�രാആത്മാവുകൾ ത�ന്റ ത�ന്റ ഉടലിന്നു �ചരു�മന്ന�ത്ര തമ്പുരാ�ന്റഅരു

ളപ്പാടു്. വി�ശഷിച്ചു് ഈ �ലാകത്തിൽ മാനുഷരു �ചയ്യുന്ന ഗുണവും �ദാഷവും

�ശഷം എല്ലാം തങ്ങളു�ട മനസ്സാൽ അല്ല �ചയ്യുന്നതു്; പി�ന്ന തല�യാട്ടി�ല

എഴുത്തും വിധിയുമ�ത്രഎന്നു �ചാല്ലുന്നതും ഒൺമയാകുന്ന വിശ്വാസത്തിനു മറുത്ത

�ത്രയാകുന്നു. അ�ത�ന്ത്യ? നന്മയും തിന്മയും �ചയ്യുന്നതു തമ്പുരാൻ മനുഷ്യ�ന്റ

പക്കൽആക്കിയത�ത്ര�യന്നുതമ്പുരാ�ന്റഅരുളപ്പാടു്. ത�ന്റത�ന്റ മാർഗ്ഗത്തിനു

തക്കവണ്ണമിരുന്നാൽ �മാക്ഷം കിട്ടു�മന്നു �ചാല്ലുന്നതും വിശ്വാസ�ത്താടു മറുത്ത

�ത്രയാകുന്നു.

ഒൻപതാം ക�നാനാ, നാലാം �മൌത്വാ

പുരക�ത്തരി (Purgatory)എന്നഎടത്തിൽകിടന്നുപാടു�പടുന്നആത്മാവുകൾക്കു

തണുപ്പും തുണയും �കാടുപ്പാൻ കുർബ്ബാ�നക്കായിൽ ഏ�റ വലുതായിട്ടു് മ�റ്റാന്നും

ഇ�ല്ലന്നതി�ന�ക്കാണ്ടുനസ്രാണിക�ളാടുശുദ്ധമാനസൂനഹ�ദാസ്അ�പക്ഷിക്കു

ന്നു. മരിച്ചവരു�ട ആത്മാവുകൾക്കു�വണ്ടി കുർബ്ബാന�ചയ്യിക്കണ�മന്നും ഒരുത്ത

രുമരിപ്പാൻതുടങ്ങുമ്പാൾതങ്ങളു�ടഅനന്ത്രപ്പാടു �ചാല്ലു�മ്പാൾതങ്ങൾക്കു�വണ്ടി

കുർബ്ബാന �ചയ്യിക്കണ�മന്നും ഉള്ള മര്യാദ ഉണ്ടാക്കണം. ഇതി�ന�ക്കാണ്ടു കുമ്പ

സാരിക്കയും �പാരുൾ പറകയും �ചയ്യുന്ന പട്ടക്കാരരു് എണങ്ങ�രാടു് ഈ അവ

സ്ഥ പറഞ്ഞു �ബാധിപ്പിച്ചു് അവ�ര�ക്കാണ്ടു് അനുവദിപ്പിക്കണ�മന്നു ശുദ്ധമാന

സൂനഹ�ദാസു് പ്രമാണമാക്കുന്നു.

കുമ്പസാര�മന്ന കൂദാശ�മൽഅഞ്ചാം ക�നാനാ

വസൂരി �ക്ലശമുണ്ടായി മരിക്കുന്നവരിൽ മിക്കവരും കുമ്പസാരം കൂടാ�ത മരിക്കുന്നു

എന്നും കാവ്യർക്കു് അടുത്തവണ്ണം അവരു�ട ചവം അടക്ക�പ്പടുന്നു എന്നും ശുദ്ധ

മാന സൂനഹ�ദാസ് അറിഞ്ഞമൂലം എടവക രക്ഷിക്കുന്നപട്ടക്കാര�രാടു് അങ്ങ�ന

ഇനി ആരും മരിച്ചു�പാകായ്  വാൻ തങ്ങൾത�ന്ന എങ്കിലും മ�റ്റാരുത്ത�ര യാത്ര

യാക്കി�യങ്കിലും അവ�ര കുമ്പസാരിക്കണം എന്നു് അ�പക്ഷിക്കയും പ്രമാണിക്ക

യും �ചയ്യുന്നു. തങ്ങ�ള കാത്തു�കാണ്ടു് ഇതു �ചയ്യുകയും �വണം. വി�ശഷിച്ചു വസൂ

രി�ക്ലശം ഉള്ളവരു കുമ്പസാരിച്ചു�കാണ്ടു മരിക്കിലും കുമ്പസാരിച്ചു�കാള്ളാ�ത കു

മ്പസാരിക്കണംഎന്നഅ�പക്ഷ�യാടുകൂടി മരിക്കിലും ശുദ്ധമാനഎടത്തിൽഅവ

�ര ഇടുകയും �വണം. അവർക്കു�വണ്ടി അന്നിദാ2�ചാല്ലുകയും �വണം. തങ്ങ�ള

എ�പ്പാഴും കാത്തു�കാള്ളുകയും �വണം.

1. തങ്ങൾപക്കൽ വി�ധയമാക്കിയഞായം;

2. �വടിപ്പില്ലാത്തുതാനും;

1 കാവ്യർ = (കാഫർ) അവിശ്വാസികൾ
2 മരിച്ചവർക്കു�വണ്ടിയുള്ളപ്രാർത്ഥന.
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3. ആർക്കും �മാക്ഷം കിട്ടാ;

4. എ�പ്പരും (മുഴുവൻ);

5. ഉവവി (�സ്നഹം);

6. തണ്ണിയ (താണ);

7. �നറ്റി (പതിവു് );

8. അടാത (അയാഗ്യമായ);

9. അരിമ (പ്രയാസം)

മുതലായി അ�നകം പഴയ പദങ്ങളും പ്ര�യാഗവി�ശഷങ്ങളും പ്രസ്തുതഗ്രന്ഥത്തിൽ

കാൺമാനുണ്ടു്.
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