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സംസ്കൃതസാഹിത്യം

(ക്രി. പി. 17-ാം ശതകം)

�കാഴി�ക്കാട്ടു മാന�വദരാജാവു്

ജീവചരിത്രം

�കരളീയസംസ്കൃതകവികളുെട ഇടയിൽസമാരാധ്യമായസ്ഥാനെത്തഅലങ്കരിക്കു

ന്ന ഒരു പുണ്യപുരുഷനാണു് �കാഴി�ക്കാട്ടു മാന�വദരാജാവു്. അ�ദ്ദഹം െകാല്ലം

എട്ടാം ശതകത്തിെന്റ ചതുർത്ഥപാദത്തിൽ ജനിച്ചു. തിരു�വഗപ്പുറക്കാരനായ

ആനായത്തുകൃഷ്ണപ്പിഷാരടിയായിരുന്നുഅ�ദ്ദഹത്തിെന്റഗുരുഭൂതൻ. ബാല്യത്തിൽ

ത്തെന്ന കാവ്യനാടകങ്ങളിലും തർക്കശാസ്ത്രത്തിലും പ്ര�ത്യകിച്ചു വ്യാകരണശാസ്ത്ര

ത്തിലും അസാമാന്യമായ �വദുഷ്യം സമ്പാദിച്ചു. കാലാന്തരത്തിൽ �യാഗശാസ്ത്ര

ത്തിലും നിഷ്ണാതനായി, െകാല്ലം 819-ൽ പൂർവഭാരതചമ്പുവും 829-ൽ കൃഷ്ണഗീതിയും
നിർമ്മിച്ചു. കൃഷ്ണഗീതിക്കു കൃഷ്ണനാട്ടം എന്ന �പരിലാണു് പ്രസിദ്ധി അധികം. ആ

കൃതിയുെട നിർമ്മിതി നിമിത്തം അ�ദ്ദഹെത്ത കൃഷ്ണനാട്ടം സാമൂതിരിപ്പാടു് എന്നും

വ്യപ�ദശിക്കാറുണ്ടു്. പൂർവഭാരതചമ്പു രചിച്ച കാലത്തു് അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ മാതുല

നായ ശക്തൻമാനവിക്രമരാജാവായിരുന്നു സാമൂതിരി. ആ മാനവിക്രമൻ 824-ൽ
തൃശ്ശൂർവച്ചുതീെപ്പടുകയുംഅനന്തരം മെറ്റാരു മാനവിക്രമരാജാവുസാമൂതിരിസ്ഥാന

ത്തിൽ അവ�രാധിക്കെപ്പടുകയും െചയ്തു. കൃഷ്ണഗീതി നിർമ്മിക്കുന്ന കാലത്തു് അ�ദ്ദ

ഹമായിരുന്നു സാമൂതിരി. ആ സാമൂതിരി 831-ൽ മരിച്ച�പ്പാൾ നമ്മുെട മഹാകവി
ക്കു മൂപ്പുകിട്ടി. എന്നാൽഅധികകാല�ത്തക്കു്അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ വാഴ്ചനീണ്ടുനിന്നില്ല.

ക്രി. പി. 1658-ാം വർഷം െഫബ്രുവരി 15-ാംനുക്കുതുല്യമായ െകാല്ലം 833-ൽഅ�ദ്ദഹ
വും പരഗതിെയ പ്രാപിച്ചു. �കാഴി�ക്കാട്ടു ഗ്രന്ഥവരിയിൽ കാണുന്നതു മാന�വദൻ

തൃശ്ശൂർവച്ചു തീെപ്പട്ടു എന്നാെണങ്കിലും ആ സംഭവം ഗുരുവായൂർവച്ചാണു് നടന്ന

െതന്നു ചില പുരാവിത്തുകൾ ഊഹിക്കുന്നു. ഗുരുവായൂർ �ക്ഷത്രത്തിെന്റ െതക്കു

വശത്തുള്ള സാമൂതിരി�കാവിലകത്തു െത�ക്ക വളപ്പിലായി മാന�വദരാജാവിെന

സംസ്കരിച്ചതാെണന്നു ജനങ്ങൾ െപാതുെവ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം ഇന്നും

കാണ്മാനുണ്ടു്. അവിെട ദിവ�സന�വകു�ന്നരം വിളക്കു വയ്ക്കാറുെണ്ടന്നും കൃഷ്ണനാ

ട്ടം കളിക്കാർ ഗുരുവായൂർക്കു െചന്നിട്ടു് ആ സ്ഥലെത്ത കളി എല്ലാം കഴിഞ്ഞാൽ

അവിടെത്തസാമൂതിരി�ക്കാവിലകത്തു കൂടി ഒരു ദിവസം നിർബ്ബന്ധമായി കളിക്ക
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ണെമന്നും അതു ഗ്രന്ഥകാരെന സംസ്കരിച്ചസ്ഥല�ത്തയ്ക്കു �നാക്കീട്ടു �വണെമന്നും

അറിയുന്നു. അങ്ങെന െത�ക്കാ�ട്ടയ്ക്കു തിരിഞ്ഞുകൃഷ്ണനാട്ടം മെറ്റാരിടത്തും കളിക്കാറു

മില്ല. ഇതിൽനിെന്നല്ലാം മാന�വദെന്റ മരണം തൃശ്ശൂർ വച്ചായിരുന്നിരിക്കാെമങ്കിലും

അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ മൃതശരീരം സംസ്കരിച്ചതു ഗുരുവായൂർ സാമൂതിരി�ക്കാവിലകത്താ

യിരുന്നു എന്നു് അനുമാനിക്കാവുന്നതാണു്. അ�ദ്ദഹം ഗുരുവായൂർ ശ്രീകൃഷ്ണെന്റ

ഭക്തന്മാരിൽ അഗ്രഗണ്യനായിരുന്നു എന്നുള്ള വസ്തുതയും പ്രകൃതത്തിൽ സ്മർത്ത

വ്യമാണു്.

കവിയുെട കൃതികളിൽനിന്നും മറ്റും ലഭിക്കുന്നഅറിവു്

മാന�വദെന്റ കൃതികളായി പൂർവഭാരതചമ്പുവും കൃഷ്ണഗീതിയും മാത്ര�മ നമുക്കു ലഭി

ച്ചിട്ടുള്ളു. കൃഷ്ണാഷ്ടകം എന്ന �പരിൽ മൂന്നാമെതാരു കൃതി കൂടിയുെണ്ടന്നു പറയുന്ന

തു ശരിയല്ല. കൃഷ്ണഗീതി (1) അവതാരം (2) കാളിയമർദ്ദനം (3) രാസക്രീഡ (4) കം

സവധം (5) സ്വയംവരം (6) ബാണയുദ്ധം (7) വിവിദവധം (8) സ്വർഗ്ഗാ�രാഹണം

എന്നു്എട്ടു കഥകളായി വിഭജിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നതുെകാണ്ടു്അതിനുതെന്നകൃഷ്ണാഷ്ട

കംഎെന്നാരുനാമാന്തരവുംപ്രചരിക്കുന്നുണ്ടു്. ഒന്നാമതായിപൂർവഭാരതചമ്പുവിൽ

കവി�യയുംഅ�ദ്ദഹത്തിെന്റവംശ�ത്തയും മറ്റും പറ്റി കാണുന്നനിർ�ദ്ദശങ്ങൾഉദ്ധ

രിക്കാം. മാന�വദൻആദ്യമായി മഹാഭാരത�വധസ്സായ �വദവ്യാസ�നയും, പിന്നീ

ടു ഗണപതി സരസ്വതി എന്നീ �ദവതക�ളയും വന്ദിക്കുന്നു. അടിയിൽ �ചർക്കുന്ന

�ശ്ലാകങ്ങൾഅവയ്ക്കപ്പുറമുള്ളവയാണു്.

“�കളീ�ലാലമുദാരനാദമുരളീനാളീനിലീനാധരം

ധൂളീധൂമളകാന്തകുന്തളഭരവ്യാസങ്ഗിപിഞ്ഛാഞ്ചലം

നാളീകായത�ലാചനം നവഘനശ്യാമം ക്വണൽകിങ്കിണീ-

പാളീദന്തുരപിങ്ഗളാംബരധരം �ഗാപാലബാലം ഭ�ജ.” (1)

“അഘവിഹതികരാണാം കൃഷ്ണനാമ്നാം ഗുരൂണാ-

മനവരതമപാങ്ഗപ്രാവൃ�ഷണ്യാംബുവാഹഃ

പ്രവിസരദനുകമ്പാവാരിസംഭാരസാ�ന്ദ്രാ

മമ ഹൃദയമയൂരം നത്ത�യദാത്ത�മാദം.” (2)

“ഉദാരചൂഡാധൃതസൽകലാപാ

സർവാങ്ഗരങ് ഗദ്വിലസർകലാപാ

സ്ഥലീനിലീനാ കുല�ദവതാ �മ

മലീമസം മാനസമാപുനാതു.” (3)

“കാലപ്രധ്വംസിഫാലപ്രവിലസിതദൃശാ-

സംഭ�വ സുംഭമാഥ-

�പ്രാച്ച�ണ്ഡചണ്ഡമുണ്ഡാർദ്ദിനി വിശദതരാ-

രാളദംഷ്ട്രാകരാ�ള

വി�ശ്വശിന്യംബ ശശ്വദ്വലയനിലയവാ-

�സ നവാം�ഭാദവർ�ണ്ണ

പാദാം�ഭാജാനതം മാമനുദിനമനുക-

മ്പാല�യ പാല�യഥാഃ.” (4)
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“�കാദണ്ഡംസശരം ഭു�ജന ഭുജ�ഗന്ദ്രാ�ഭാഗഭാജാ വഹൻ

വാ�മനഛുരികാം വിപക്ഷദല�ന ദ�ക്ഷണ ദ�ക്ഷണച

കാന്ത്യാ നിർജിതനീരദഃ പുരഭിദഃ ക്രീഡാകിരാതാകൃ�തഃ

പു�ത്രാസ്മാകമനല്പനിർമലയശാ നിർമ്മാതു ശർമ്മാനിശം.” (5)

“നീലാപഗാനിലയവര്യവിരാജമാ�ന

കാ�ലാല്ലസൽകുവലയാവലി�കളികാ�ര

നാ�ഥ സമസ്തജഗതാം രമതാം മ�നാ �മ

രാ�മ സ�ദവ രമണീയഗുണാഭിരാ�മ.” (6)

“അത്യ�ന്താല്ലസിതം വിഭൂഷണഗ�ണരുല്ലാഘ�താല്ലാസകം

ദീനാനാം ഗുരുമാരുതാലയഗതം �ത്ര�ലാക്യഭാഗ്യാംകുരം

നിന്ദന്നിർമ്മലകാന്തികന്ദളഭ�രരിന്ദിന്ദിരാനിന്ദിരാ-

ലീലാമന്ദിരമിന്ദുസുന്ദരമുഖം വ�ന്ദ പരം �ദവതം.” (7)

“രാജ്ഞാ�മകാവലം�ബ ജ്വലനകുലഭുവാം

ശാരദാം�ഭാദവർ�ണ്ണ

സ�വ്യ ഭാ�ഗ തുഷാരാചലസുകൃതപരീ-

പാക�ദദീപ്യമാ�ന

ലക്ഷ്മീഗ്രാമാധിവാ�സ ഭജനപരനൃണാം

ശശ്വദക്ഷീണലക്ഷ്മീ-

ദാ�നാന്നി�ദ്ര ദയാർ�ദ്ര രതിരുദയതു �മ

കാമ�ദ വാമ�ദ�വ.” (8)

“ഏതാമാശു കൃതിം മമ പ്രഥയതാദദ്ധാ സിതാബ് ജപ്രഭം

ഗാഢാശ്ലിഷ്ടഗളം ശ്രിയാ പരിലസച്ചന്ദ്രാവതം�സാജ്ജ്വലം

നിത്യം സംഭൃതഭൂതി ദന്തിദമനം നി�ശ്ശഷഭൂതാനതം

ശശ്വൽസംസൃതസർവമങ്ഗലമ�ശാകാ വാസസംസ്ഥംമഹഃ.” (9)

“ലക്ഷ്മീമക്ഷീണരൂപാമനിശമനുഭവൻ

ഭൂമിജാം ഭൂരി�മാദം

തന്വന്നാസ്ഥാം സുമ�ന്ത്ര ഭുവി ച തിലകയ-

ന്നന്വയം ചിത്രഭാ�നാഃ

വിശ്വാമിത്രാധികാനന്ദദവിപുലഭുജാ-

വിക്ര�മാ വിക്രമാ�ഖ്യാ

രാജാ രാമാഭിരാ�മാ ജഗദവനകലാ-

ലാലസീ ലാലസീതി.” (10)

“തന്വാ�നാ ധർമ്മജാതസ്ഥിതിമജിതസുഹൃൽ

�പ്രാല്ലസദ്ഭീമ�സ�നാ

ബദ്ധാസം�ഗാ യമാദൌ സരസതരഗവാ
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കർണ്ണസ�മ്മാദദാതാ

ശശ്വദ്ഭ�ദ്രക�ലാ�ലാ ഭൃശമഹിതബല-

ധ്വംസ�നാദിത്വരാത്മാ

�സായം വി�ശ്വകവീ�രാ വിജയ ഇവ വി�ജ-

ജീയ�ത ഭൂരി�തജാഃ.” (11)

“യസ്സഞ്ചിതം ഗുണഗണം ഭുവ�നസ്യ സഞ്ചി-

ഖ്യാ�സദസാവവിചികിത്സിത�മവ മി�ത്സൽ

ആധായസാധു കളധൌതഗിരിം തുലായാം

വാരാന്നിധാവഹഹ! ബാഹുകതാം ച വാ�ഞ്ഛൽ.” (12)

“ക്ഷാ�മാ ധർമ്മഃക്ഷമായാമയമഖിലനയാം-

�ഭാനി�ധരസ്യ രക്ഷാ-

ശിക്ഷാദാ�ക്ഷ്യാദയാദ്യത്സമഗതസകലഃ

പൂർണ്ണഭാ�വന തൂർണ്ണം

തന്മ�ന്യ ജാതഭീതിഃ കുഹചന കുഹനാ-

സംവൃതാത്മാ നിലി�ല്യ

പാ�പാദ്യല്ലാല�സായം കലിരിഹ കലി�ജ-

താര�മനം വിഭാവ്യ.” (13)

“സ്വസ്രീ�യാസ്യ ഖലുക്ഷമാവലരി�പാശ് ശ്രീമാന�വദാഭിധഃ

സുശ്രാവ്യം ചരിതം സുധാകരകുല�ക്ഷാണീഭുജാം പാവനം

വിദ്വത്സമ്മതചമ്പുഭാരതനിബന്ധസ്യാത്ഭുതാർത്ഥാവലീ-

സി�ന്ധാഃ പൂർവതയാദ്യ വർണ്ണയതി തൽസ�ന്താലഭന്താം മുദം.” (14)

ഗ്രന്ഥത്തിെന്റഅവസാനത്തിലുംപ്രകൃ�താപയുക്തങ്ങളായ രണ്ടു �ശ്ലാകങ്ങളു

ണ്ടു്.

“ശ്രീമൽകൃഷ്ണാഭിധഗുരുകൃപാസാരമാധ്വീരസാർ�ദ്രർ-

ഹൃ�ദ്യരുദ്യൽപരിമളഭ�രർഗ്ഗദ്യപദ്യാഭിധാ�നഃ

കാ�ലാദ്ബു�ദ്ധഃ സ്തബകലസി�തർവിശ്വവര്യാ സപര്യാ

പുഷ്പവ്രാ�തരിഹ വിരചിതാ നന്ദസൂ�നാർമ്മ�യഷാ.” (15)

“സാനന്ദാനന്ത�ഭാഗിപ്രവരപരിലസ-

ന്മങ്ഗ�ലാത്തുങ്ഗമൂർത്തി-

ശ് ശ്രീമദ്വത്സം ദധാ�നാ മഹിതതരവൃഷ-

സ്കന്ധ�ദദീപ്യമാനഃ

വാസം തന്വന്ന�ശാ�കാപപദപുരവ�ര

സർവ�ദാമാധ�വാ �മ

പാദാം�ഭാജന്മഭാജസ്സപദി വിതനുതാ-

മുത്തമാം മുക്തിലക്ഷ്മീം.” (16)

ഇവയിൽ ആദ്യെത്ത �ശ്ലാകം ബാലകൃഷ്ണ�നയും ഏഴാമ�ത്തതു ഗുരുവായൂരപ്പ�ന

യും പരാമർശിക്കുന്നു. ‘�കളീ�ലാലം’ എന്ന �ശ്ലാകം കൃഷ്ണഗീതിയുെട അവസാന
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ത്തിലും �ചർത്തിട്ടുണ്ടു്. ഓ�രാ കഥ കളിക്കുന്ന ദിവസവും കൃഷ്ണനാട്ടത്തിെല പാട്ടു

കാർ അതു് ഒടുവിൽ െചാല്ലണെമന്നു് ഒരു വയ്പുമുണ്ടു്. രണ്ടാമ�ത്തയും പതിനഞ്ചാ

മ�ത്തയും �ശ്ലാകങ്ങളിൽ കവി തെന്റ ഗുരുനാഥനായ ആനായത്തു കൃഷ്ണപ്പിഷാരടി

െയ വന്ദിക്കുന്നു. മൂന്നാമ�ത്തതു തളിയിൽ ശിവ�നയും നാലാമ�ത്തതു തിരുവളയ

ക്കാട്ടു് ഭദ്രകാളി�യയും അഞ്ചാമ�ത്തതു വാലി�ശ്ശരി �വട്ടെയ്ക്കാരുമക�നയും ആറാമ

�ത്തതു കരിമ്പുഴ ശ്രീരാമ�നയും എട്ടാമ�ത്തതു െപരിെഞ്ചല്ലൂർ ശിവ�നയും ഒൻപ

താമ�ത്തതും പതിനാറാമ�ത്തതും അ�ശാകപുരെത്ത തിരു�വഗപ്പുറ ശിവ�നയും

വിഷ്ണുവി�നയും സ്മരിക്കുന്നു. ഈ മൂർത്തികെളല്ലാം സാമൂതിരിരാജവംശത്തിെല കു

ല�ദവതകളാണു്. പണ്ടു് ഒരു സാമൂതിരിപ്പാടു െപരുെഞ്ചല്ലൂർ ശിവെന്റ സായൂജ്യം

പ്രാപിച്ചു എന്നും അന്നുമുതൽആ �ദവനു മഹാരാജത്വം സിദ്ധിച്ചു എന്നും അതിൽ

പിന്നീടുസാമൂതിരിമാർതീെപ്പട്ടാൽ �ദവൻപുലെകാള്ളുന്നുഎന്നുംഒരുഐതിഹ്യമു

ണ്ടു്. പതിെനാന്നുമുതൽ പതിന്നാലുവെരയുള്ള പദ്യങ്ങളിൽ കവി തെന്റ മാതുലനും

സാമൂതിരിയുമായ ശക്തൻമാനവിക്രമരാജാവിെന്റ അപദാനങ്ങെള പ്രകീർത്തനം

െചയ്യുന്നു. “തിലകയന്നന്വയം ചിത്രഭാ�നാഃ” എന്നപ്രസ്താവനയിൽനിന്നുസാമൂതി

രിപ്പാടന്മാരുെട കുടുംബം അഗ്നിവംശജമാെണന്നു കാണാവുന്നതാണു്. ‘പാ�പാദ്യ

ല്ലാല�സായം’ എന്നതു കലിവാക്യമാകുന്നു.

കൃഷ്ണഗീതയിൽഈ വിസ്തരെമാന്നുമില്ല. ആദ്യമായി ഒരു �ഗാപാലകൃഷ്ണസ്തുതി

യും പിന്നീടു ഗുരുവന്ദനവുംഅതിനപ്പുറം ഗുരുവായുപു�രശസ്തുതിയും മാത്ര�മ ഇവിെട

സ്മരി�ക്കണ്ടതായുള്ളൂ. അവയിൽ ഒടുവിലെത്ത രണ്ടു �ശ്ലാകങ്ങളും സാമൂതിരിയും

കവിയുമായുള്ളബന്ധെത്തപ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതും ഒടുവിൽ കലിദിനസൂചകമായ വാ

ക്യം ഉൾെക്കാള്ളുന്നതുമായ മറ്റു രണ്ടു �ശ്ലാകങ്ങളും പകർത്താം.

“�പ്രമ്ണാലം ലാള ്യമാനസ്സദയമിഹസദാ

നന്ദസം�ജ്ഞനപിത്രാ

രാ�മണ ജ്യായസാ വാ വിവശമതിയ�ശാ-

ദാഖ്യയാ വാ ജനന്യാ

ആദീവ്യൻ ദിവ്യഗവ്യാ വിബുധപരിവൃ�ഢാ-

രിഷ്ടദാതാഘ�മാക്ഷം

പുഷ്ണൻ കൃ�ഷ്ണാ ഗുരുർ�മ്മ പരമതമമ�താദ്-

ഭാസ�കാ �ബാഭവീതു. (1)

സൌവർണ്ണാദ്ഭുതഭൂഷ�ണാജ്ജ്വലവപുഃ സംവീതപീതാംബ�രാ

നീലാം�ഭാദനി�ഭാ ഭു�ജർധൃതഗദാശംഖാരി പ�ങ്കരു�ഹഃ

ഭ്രാജിഷ്ണുർഗ്ഗുരുവായുമന്ദിരവി�രാചിഷ്ണുസ്സ വിഷ്ണുസ്സ്വയം

ധൃഷ്ണുർവിശ്വജ�നാപതാപഹര�ണ കാവ്യം മമാപ്യായ�യൽ. (2)

വിക്രാന്ത്യാക്രാന്തവിശ്വദ്വിഷത ഇഹ ഗു�രാർ-

വിക്രമാഖ്യസ്യ രാജ്ഞഃ

സ്വസ്രീ�യാ മാന�വ�ദാ മുരമഥനകഥാ-

വർണ്ണനാ�ലാഭനുന്നഃ

വി�ഷ്ണാർവൃഷ്ണീശ്വരസ്യ പ്രഥയതി പദരൂ-

�പണകിഞ്ചിൽ കഥാം താം

കാന്താം വിശ്വവ്യഥാന്താമിഹ വിബുധജനാ-
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സ്സന്തുസ�ന്താഷവന്തഃ (3)

സ്ഫായദ്ഭക്തിഭ�രണ നുന്നമനസാശ്രീമാന�വദാഭിധ-

�ക്ഷാണീ�ന്ദ്രണകൃതാനിരാകൃതകലിർഗ്രാഹ്യാ സ്തുതിർഗ്ഗാഥ�കഃ

ലക്ഷ്മീവല്ലഭ കൃഷ്ണഗീതിരിതി വിഖ്യാതാ തവാനുഗ്രഹാ-

�ദഷാ പുഷ്കര�ലാച�നപി ഭജതാം പുഷ്ണാതു �മാക്ഷശ്രിയം.” (4)

തെന്റ ഗുരുവായ പിഷാരടിയുെട�മൽ കവിക്കുണ്ടായിരുന്ന ഭക്തിപാരവശ്യത്തിനു

‘�പ്രമ്ണാ’ ഇത്യാദി �ശ്ലാകവുംസാക്ഷ്യംവഹിക്കുന്നു. “ഗ്രാഹ്യാസ്തുതിർഗ്ഗാഥ�കഃ”

എന്നതാണു് പ്രകൃതത്തിൽ കലിവാക്യം.

മാന�വദെന്റ കവന�ശലി

മാന�വദെന്റ കവിത പ്രാസപ്ര�യാഗജടിലവും വ്യാകരണപാണ്ഡി�ത്യാൽ�ഘാഷ

കവുമാെണങ്കിലും വിരസ�മാ ദുർഗ്രഹാർത്ഥ�മാ അല്ല; പ്രത്യുത അതു ബഹുധാ

സഹൃദയഹൃദയാവർജ്ജകമായി പരിസ്ഫുരിക്കുകയും െചയ്യുന്നു. പദഘടനയിൽ

അ�ദ്ദഹത്തിനുള്ള പാടവം അസാധാരണമാകുന്നു. െകാല്ലം 821 വെരെയങ്കിലും
ജീവിച്ചിരുന്നിരിക്കാവുന്ന �മല്പുത്തൂർ ഭട്ടതിരിെയ പല�പ്പാഴും കാണുന്നതിനും അ�ദ്ദ

ഹവുമായി സംഭാഷണം െചയ്യുന്നതിനുമുള്ള അവസരം അ�ദ്ദഹത്തിനു ധാരാളമാ

യി ലഭിച്ചിരുന്നിരിക്കണം. രണ്ടു �പരും ഗുരുവായൂർ ശ്രീകൃഷ്ണെന്റ ഭക്തന്മാരായിരു

ന്നുവ�ല്ലാ. കവനവിഷയത്തിൽ ഭട്ടതിരിതെന്നയായിരുന്നു തമ്പുരാെന്റ പരമപ്രധാ

നനായ മാർഗ്ഗദർശി. സുകുമാരെന്റ ശ്രീകൃഷ്ണവിലാസം, ശങ്കരകവിയുെട ശ്രീകൃഷ്ണവി

ജയം, ജയ�ദവെന്റ ഗീത�ഗാവിന്ദം, അഗസ്ത്യഭട്ടെന്റ ബാലഭാരതം, അനന്തഭട്ടെന്റ

ഭാരതചമ്പു ഇത്യാദി ഗ്രന്ഥങ്ങ�ളയും അ�ദ്ദഹം ഉപജീവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ശബ്ദാഡംബരം

�പാെല തെന്ന അർത്ഥസൌഭാഗ്യം അ�ദ്ദഹത്തിനു സ്വാധീനമായിരുന്നു എന്നു

�താന്നുന്നില്ല. തമ്പുരാെന്റ കല്പനകളിൽ ഏറിയകൂറും �ശ്ലഷാനുപ്രാണിതങ്ങ�ളാ

അെല്ലങ്കിൽ അനന്തകവിെയ അനുകരിക്കുന്നവെയാ ആണു്. ദുശ് ശ്രവമായ യതി

ഭംഗവും അങ്ങിങ്ങു കാണുന്നുണ്ടു്. ‘വ്യത്യസ്താംഘ്രി സവിഭ്ര�മാന്നമിതവാമഭ്രൂലതം

�തസ്ഥിതം’ എന്നുംമറ്റും പ്ര�യാഗിക്കുവാൻഅ�ദ്ദഹത്തിനു യാെതാരു മടിയും കാ

ണുന്നില്ല. പെക്ഷആ�വകല്യസമുച്ചയം ചന്ദ്രബിംബത്തിെലകളങ്കശകലെമ�ന്ന

കരു�തണ്ടതുള്ളു.

പൂർവഭാരതചമ്പു

കൃഷ്ണപ്പിഷാരടി�യാടു വ്യാകരണം അഭ്യസിച്ചതിനു�മൽ ആ ശാസ്ത്രത്തിൽ തനിക്കു

സിദ്ധിച്ച ആശ്ചര്യജനകമായ അവഗാഹം ഗുരുനാഥെന �ബാധെപ്പടുത്തുന്നതിനു

�വണ്ടി കവി യൌവനാരംഭത്തിൽ രചിച്ച ഒരു കാവ്യമാണു് പ്രസ്തുതചമ്പുെവന്നും

ഓ�രാദിവസവും ഓ�രാ സ്തബകം വീതം ഉണ്ടാക്കി അ�ദ്ദഹം ഗുരുവിനു കാഴ്ചവച്ചു

എന്നും അങ്ങെന പന്ത്രണ്ടു ദിവസംെകാണ്ടു ചമ്പൂനിർമ്മിതി സമാപ്തമായി എന്നും

ചില പഴമക്കാർ പറയുന്നു. സ്തബകങ്ങളുെട �ദർഘ്യവും അവയിൽ ആപാദചൂ

ഡം പരിലസിക്കുന്ന രചനയുെട നിഷ്കർഷവും �നാക്കിയാൽആഐതിഹ്യത്തിൽ

അനല്പമായഅതിശ�യാക്തിയുെട കലർപ്പുെണ്ടന്നുഅനുമാനി�ച്ച കഴിയൂ.

“ഉന്മീലദംബുജകദംബകസൌരഭീണാ-

മുന്നൃത്യദീശമുകുടീതടിനീസഖീനാം
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ആചാന്ത�വരിയശസാമമൃ�താർമ്മിളാനാം

വാചാമനന്തസുക�വർവസു�ധവ മൂല്യം”

എന്നുതൽക്കർത്താവുതെന്നപ്രശംസിച്ചിട്ടുള്ള ഭാരതചമ്പുവിെന്റഅചുംബി�താ�ല്ല

ഖപ്രഭൃതികളായ ഗുണഗണങ്ങളാൽ ആകൃഷ്ടനാകുക നിമിത്തമാണു് താൻ പൂർവ

ഭാരതചമ്പു രചിച്ചെതന്നു ‘സ്വസ്രീ�യാസ്യ’ ഇത്യാദി പദ്യത്തിൽനിന്നു വ്യഞ്ജിക്കുന്നു

ണ്ട�ല്ലാ. അനന്തഭട്ട�ന്റതിെലന്ന�പാെല തമ്പുരാെന്റ ചമ്പുവിലും പന്ത്രണ്ടുസ്തബക

ങ്ങൾ ഉൾെക്കാള്ളുന്നു. അനന്തകവി തെന്റ കാവ്യം ഹസ്തിനാപുരത്തിെന്റ വർണ്ണന

�ത്താടുകൂടി ആരംഭിച്ചു് അവിെട പാണ്ഡുമഹാരാജാവിെന്റ രാജ്യഭാരെത്ത വർണ്ണി

ച്ചുെകാണ്ടു പു�രാഗമിക്കുകയും ഒടുവിലെത്ത സ്തബകത്തിൽ യുധിഷ്ഠിരചക്രവർത്തി

യുെടഅശ്വ�മധാനന്തരമുള്ളരാജ്യഭാരമാഹാത്മ്യെത്തദിങ്മാത്രമായി നിർ�ദ്ദശിച്ചു

െകാണ്ടു തൂലികെയ വിരമിപ്പിക്കുകയും െചയ്യുന്നു. ആശ്രമവാസപർവംമുതൽക്കുള്ള

ഇതിവൃത്തംഅ�ദ്ദഹംസ്പർശിച്ചിട്ടില്ല. അനന്തഭട്ടൻആദിപർവത്തിൽഎവിടംെതാ

ട്ടു തുടങ്ങുന്നു�വാ അതിനുമുമ്പുള്ള മഹാഭാരതകഥകളാണു് തമ്പുരാെന്റ കാവ്യത്തി

നു വിഷയീഭവിക്കുന്നതു്. ബാലഭാരതത്തിെല ‘അസ്ത്യത്രി�നത്രപ്രഭവഃ’ എന്നപ്രഥമ

�ശ്ലാകെത്തഅനുകരിച്ചു് അ�ദ്ദഹവും

“ശ്രീമാൻ സീമാതിഗാമിപ്രസൃമരമഹിമാ

ചന്ദ്രമാസ്സാന്ദ്ര�മാദം

�സ�ന്ദ്രരാസ്വാദ്യമാനസ്സകലസുരഗ�ണ

�രാഹിണീപ്രാണനാഥഃ

�നത്രാദ�ത്രഃ പുരാഭൂൽപ്രഭവ ഉരുഭുജാ-

വിക്രമാക്രാന്തവിശ്വ-

�ക്ഷാണീചക്രാന്തരാണാം ഭരതകുലഭുവാം

ഭൂഭുജാം മാനഭാജാം”

എന്നിങ്ങിെന വസ്തുനിർ�ദ്ദശത്തിനു് ഉപക്രമിക്കുന്നു. തെന്റ�വയാകരണത്വം ഗുരു

നാഥനും പണ്ഡിത�ലാകവുംഅറിയണെമന്നു് അ�ദ്ദഹത്തിനുപ്രസ്തുതചമ്പു രചിക്കു

ന്നകാലത്തുഅത്യന്തംഅഭിനി�വശം ഉണ്ടായിരുന്നതായിഊഹിക്കാം. ‘ബലാൽ

കാ�രണ’എന്നതിന്നുപകരം ‘ആര്യഹലം’ എന്നു�പാലുംഅ�ദ്ദഹം പ്ര�യാഗിക്കും.

യങന്തങ്ങളും യങ് ലുഗന്തങ്ങളുമായ പദങ്ങൾ സമൃദ്ധങ്ങളാണു്. ‘നന്നമ്യമാനാവനി

പാല മൌലി�നനിജ്യമാനാമലപാദപീഠഃ’ ഇത്യാദി ഭാഗങ്ങൾ �നാക്കുക. ഏതാദൃശ

മായ ഭ്രമം പത്തുവർഷംകൂടി കഴിഞ്ഞതിനു �ശഷം നിർമ്മിച്ച കൃഷ്ണഗീതിയിൽഅത്ര

തെന്ന കാണുന്നില്ല. യയാതിചരിതം, തപതീചരിതം, ദുഷ്ഷന്തചരിതം, ശന്തനു

ചരിതം, അംബാചരിതം മുതലായ രസകരങ്ങളായ കഥകൾ കവി വളെര വിസ്തരി

ച്ചാണു് പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നതു്. കവിതയുെട രീതി താെഴ ഉദ്ധരിക്കുന്നപദ്യഗദ്യങ്ങ

ളിൽനിന്നുസ്പഷ്ടമാകുന്നതാണു്.

പുരൂരവസ്സു്

“�യാസാവിളാപതിരിളാതന�യാപി ചിത്രം

സ്ത്രീമാതൃ�കാപി ഖലു പൂരുഷമാതൃകശ്ച

വാണീവിരാജിവദനാംബുരു�ഹാപി ചിത്രം

വാണീവിദൂരതര ഏവ വരീവൃതീതി.”
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8 അദ്ധ്യായം 33. സംസ്കൃതസാഹിത്യം

യയാതി (ഗദ്യം)

“ . . . ആശാവശാദാശാവലയാദാഗത്യഭൂ�തഷു സകലഭൂ�തഷു, ഗവ്യ�താ ജനാൻ
ഗവ്യയാ, ഗ്രാമീയ�താ ഗ്രാമതയാ, �കദാരീയതഃ �കദാരി�കണ, ഭിക്ഷീയ�താ

�ഭ�ക്ഷ�യണ ച യഥാമ�നാരഥം സർവദാ സംപ്രദാനീകുർവൻ, പുരുഹൂത ഇവ

ഭൂഭൃൽകുലാധി�നതാ, �വശ്വാനര ഇവാശ്രിതാശാപൂരണമനാഃ, കൃതാന്ത ഇവ

ക്രൂരദണ്ഡധാരണദത്ത ചിത്തഃ, നിരൃതിരിവ പുണ്യജനപരി�ശാഭിതപാർശ്വഭാഗഃ,

വരുണഇവ ഭൃശമഹിതപാ�ശാദ്ധർത്താ, സമീരണഇവസദാഗമ�ലാലഃ, കു�ബര

ഇവ ഗുഹ്യകാര്യഃ, വൃഷാകപിരിവ വൃഷാഭിരക്ഷീ, വൃഷാകപായീവ ഹാ�രാജ്ജ്വലാം

ഗകാന്തിഃ, മൂർത്തിത്രയീവ സത്യാലീനമനാഃ, ഇന്ദ്രാവരുണാവിവ വിതത�ഗാരാജീ

വിനതവിമതനൃപതിവിതതിവികടമകുടഘടിതമണി ഘടാമരീചിവീചീവിരാജിതപദ

പല്ലവഃ, സതതസന്തന്യമാനദാനബംഭജ്യമാനദിവ്യപാദ�പായമ�ദദീവ്യത.”

കചെന്റ ഗുരുകുലവാസം

“പ്രസന്നം സദ് വൃത്തം സ ഖലുസദലങ്കാരമർമലം

ഗുണാനാമാവാസം സഹൃദയജന�ജ്ഞയഹൃദയം

മഹാശയ്യാവിഷ്ടം സുമഹിതപദം ഹൃദ്യചരിതം

സദാ�സവ്യം കാവ്യം സ്ഫുടരസമ�സവിഷ്ട ച കചഃ.”

പൂരു (ഗദ്യം)

“ . . . രാഹൌ ദ്വിജവ�രാപപ്ലവരുചിഃ, വാരിപ്രഭാ�വ �സതുഭംഗഃ, പദ്മായാം പരപു
രുഷസംഗഃ, ദന്ദശൂ�ക ദ്വിജിഹ്വതാ, പ�യാനിധൌ �പാതസംസ്ഥിതിഃ, വനിതാവില

�ഗ്നക്ഷീണതാ, ഗ്ര�ഹഷു വക്രഗതിഃ, ഔഷധീ�ശ �ദാ�ഷാപസങ്ഗഃ, വൃഷഭധ്വ�ജ

വിഷാദിതാ, വൃദ്ധജ�നഷു ദണ്ഡധാരണം, രതൌ�വപരീത്യം, വാരണവിഗ്ര�ഹഷ്വ

വഗ്രഹഃ, കാമിനീകുചകലശ�യാരുദ്വൃത്തതാ ച �കവലമാസീൽ.”

സംവരണൻ, തപതിെയക്കണ്ടിട്ടു്

വാപീ കാപ്യൂർദ്ധ്വവാഹാ ശിവ ശിവ സുഷമാ-

പൂരപീയൂഷയൂഷ-

സ്യന്ദിന്യസ്യാം നിമഗ്നം സരസിജമുപരി

ശ്ലിഷ്ട�ശവാലജാലം

കിഞ്ചാസ്മിന്നഞ്ചിതാഭാ കവലയയുഗളീ

ദൃശ്യ�ത വിശ്വരമ്യാ

ചിത്രം ചിത്രം ബ�തവം കഹചിദപി ച �നാ

വിഷ്ട�പ ദൃഷ്ടപൂർവം.”

മഹാവിഷ്ണുവിെന്റ വിവിധാപദാനങ്ങെളഅനുകീർത്തനം െചയ്യുന്ന ദശമസ്തബകമാ

ണു് പൂർവഭാരതമാലയുെട നായകമണിെയന്നു നിസ്സംശയമായി സ്ഥാപിക്കുവാൻ

കഴിയുന്നതാണു്. ‘�ഹാതൃവാഹനൻ’ എന്ന രാജാവു് അംബയുെട സങ്കടപരിഹാര

ത്തിനു് ആ കുമാരി പരശുരാമ�നാടു് അഭ്യർത്ഥിക്കണെമന്നു് ഉപ�ദശിക്കുന്നതാണു്

കഥാഘട്ടം.

“ആ�സ്ത മ�ഹന്ദ്രമുഖ�ദവനു�താ മുനീ�ന്ദ്ര-

ർവ്യാ�പ്ത മ�ഹന്ദ്രശിഖ�ര സഹി ജാമദഗ്ന്യഃ
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ലക്ഷ്മീപ�തരവിക�ലവ കലാ കിലായം

ഷഷ്ഠീ മഹിഷ്ഠമഹിഭാരനിരാസനിഷ്ഠാ.

തം താവ�ദവ ശരണം വ്രജ വിശ്വബന്ധും

സന്താപസിന്ധുപതിതാമയമുദ്ധ�രൽ ത്വാം

തത്താദൃശാനി ചരിതാനി ന കാനി കാനി

ഭക്താഭിരക്ഷണപരാണി കൃതാനി �തന?”

എന്നിങ്ങെനയുള്ളപീഠിക�യാടുകൂടിയാണു് ആ ഭഗവന്മഹിമാനുവർണ്ണനംആരംഭി

ക്കുന്നതു്.

ധൃതരാഷ്ട്രർ, പാണ്ഡു, വിദുരൻ ഇവരുെട ജനനം കഴിഞ്ഞു്:

“ഇത്ഥം �ത ഖലു ജാതകർമ്മകൃതസംസ്കാരാഃ കുമാരാസ്ത്രയ-

സ്തസ്മിൻ ഹസ്തിനനാമ്നി പത്തനവ�ര വിഭ്രാജി�ര നിർഭരം

ശശ്വൽസംശ്രിതഭൂതിതായനപരാസ്സംഭാവനീയാസ്സതാം

മ�ദ്ധ്യ�വദി സമിത്സമിദ്ധമഹസ�സ്ത്രതാഗ്നയ�സ്ത യഥാ.

ഏവം �ദ�വാപ�മഷുത്രിഷുസപദി കുമാ-

�രഷു ജാ�തഷു �തഷു

വ്യാസാൽസാ വാസവീ �സാപി ച സുരതടിനീ-

നന്ദന�സ്ത ച �ദവ്യൌ

നാനന്ദാമാസുരാസൂദിതഹൃദയരുജഃ

പൂർണ്ണകാമാഃ കിമു�ക്തർ-

ഭൂ�യാഭി, ർ�മ്മാദഭാ�രാ നിഖിലതനുഭൃതാം

�മദുരഃ പ്രാദുരാസീൽ.”

എന്നപദ്യങ്ങ�ളാടുകൂടി ഇതിവൃത്തംസമാപിക്കുന്നു.

കൃഷ്ണഗീതി — ചിലഐതിഹ്യങ്ങൾ

കൃഷ്ണഗീതിയിൽ തമ്പുരാെന്റ കവനകലാകുശലതയ്ക്കും ശ്രീകൃഷ്ണനിലുള്ള അവ്യഭിചാ

രിയായ രതിഭാവത്തിനും പുറ�മ സംഗീതശാസ്ത്രത്തിലുള്ള പാടവത്തിനും െതളി

വുണ്ടു്. പ്രസ്തുതകൃതിയുെട രചനെയപ്പറ്റി ഒ�രതിഹ്യം �കട്ടിട്ടുണ്ടു്. ശ്രീകൃഷ്ണെന്റ

പ്രത്യക്ഷദർശനം സിദ്ധിച്ച ഒരു വില്വമങ്ഗലത്തു സ്വാമിയാർ മാന�വദെന്റ കാല

ത്തും ജീവിച്ചിരുന്നു. ആ സിദ്ധ�നാടു രാജാവു ഭക്തിപൂർവം പ്രാർത്ഥിച്ചതിനാൽ,

അ�ദ്ദഹം ഒരിക്കൽ ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണെന കാണിച്ചുെകാടുത്തു എന്നും രാജാവു് �ദവെന

വാരിെയടുക്കുവാൻ ഭാവിച്ചു എന്നും അ�പ്പാൾ ‘അതു വില്വമങ്ഗലം പറഞ്ഞിട്ടില്ല’

എന്നരുളിെച്ചയ്തു ഭഗവാൻ അന്തർദ്ധാനം െചയ്തു എന്നും രാജാവു ഭഗവാെന കട

ന്നുപിടിച്ച�പ്പാൾ രണ്ടു കണ്ണുള്ള ഒെരാറ്റ മയിൽപ്പീലിമാത്രം അ�ദ്ദഹത്തിനു കിട്ടി

എന്നുമാണു്ആകിംവദന്തി. പിന്നീടുസ്വാമിയാരുെട ഉപ�ദശമനുസരിച്ചുകൃഷ്ണഗീതി

രചിക്കുകയും ശ്രീകൃഷ്ണെന്റ �വഷം െകട്ടുന്ന നടൻ ധരി�ക്കണ്ട മുടിയിൽ ആ മയിൽ

പ്പീലികൂടി �ചർത്തുവയ്ക്കുകയും ആ മുടി ആരു കൃഷ്ണ�വഷം ധരിച്ചു അവർെക്കല്ലാം

ഒന്നു�പാെല പാകമായിരിക്കുകയും െചയ്തുവ�ത്ര. രാജാവു സാമൂതിരിപ്പാടന്മാരുെട
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ഒരു �ക്ഷത്രത്തിൽ ദർശനത്തിന്നായി െചന്നഅവസരത്തിൽ ഒരു െകാന്നമരത്തി

െന്റ ചുവട്ടിൽ പുഷ്പങ്ങൾ �ശഖരിച്ചു കളിച്ചുെകാണ്ടിരുന്ന രൂപത്തിലാണു് വില്വമം

ഗ് ലം അ�ദ്ദഹത്തിനു ബാലകൃഷ്ണെന പ്രത്യക്ഷീഭവിപ്പിച്ചതു് എന്നു ചിലരും, അതല്ല

ഭക്തനായ കവിതെന്ന �ഗാപാലമന്ത്രം ജപിച്ചു സിദ്ധിവരുത്തി ബാലകൃഷ്ണെന

ഒരു ഇരഞ്ഞിമരത്തിെന്റ ചുവട്ടിൽ �നരിൽ കണ്ടതാെണന്നു മറ്റു ചിലരും പറയുന്നു.

ശില്പവിദ്യയിലും വിദഗ്ദ്ധനായിരുന്ന തമ്പുരാൻ ഉടൻ ആ ഇലഞ്ഞിമരത്തിെന്റ െകാ

മ്പുെകാണ്ടു് ഒരു �വണു�ഗാപാലവിഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കി. അതു തെന്റ കാലത്തു സാമൂ

തിരി�ക്കാവിലകത്തു ഉണ്ടായിരുന്നതായി കടത്തനാട്ടു ഉദവർമ്മ ഇളയതമ്പുരാൻ

കവികലാപത്തിൽ �രഖെപ്പടുത്തീട്ടുണ്ടു്. ശ്രീകൃഷ്ണെന്റ �വഷംെകട്ടി അഭിനയിക്കു

ന്നതിനു് ഉണ്ടാക്കിയ മുടിയിൽ താൻ പിടിെച്ചടുത്ത മയിൽപ്പീലിയും തിരുകിയെത്ര.

ആ മുടിെവച്ചാൽ നടനു ഭാവപ്പകർച്ചയുണ്ടാകുക പതിവായിരുന്നു. ഒരിക്കൽ കൃഷ്ണ

നാട്ടക്കാർ തൃപ്പൂണിത്തുറയിൽ െചന്ന�പ്പാൾഅന്നെത്ത െകാച്ചി വലിയ തമ്പുരാൻ

അതിെല കംസവധം കഥഅഭിനയിക്കണെമന്നുആജ്ഞാപിച്ചു് ഒരു െകാമ്പനാന

െയ അരങ്ങത്തു നിറുത്തിെയന്നും കൃഷ്ണ�വഷം െകട്ടിയ നടൻ ആനെയ െകാമ്പിൽ

പിടിച്ചു മലർത്തിക്കിടത്തി െകാന്നതിെന്റ �ശഷം തമ്പുരാെന്റ �നർക്കു പായുകയും

അ�ദ്ദഹം ഓടി എവിെട�യാ രക്ഷെപ്പടുകയുംെചയ്തു എന്നും അതിൽപ്പിന്നീടു കൃഷ്ണ

നാട്ടക്കാർ െത�ക്കാട്ടു �പായിട്ടിെല്ലന്നും ഒരു ഉപകഥയുമുണ്ടു്. അത്രമാത്രം മഹിമയ്ക്കു

നിദാനീഭൂതമായ ആ തിരുമുടി സാമൂതിരി ഒരിക്കൽ െകാടുങ്ങല്ലൂർ �കാട്ടയിൽ താ

മസിച്ചിരുന്ന സമയം ഡച്ചുക്കാരുെട ആക്രമത്തിൽ ദഹിച്ചു�പായി എന്നും, അങ്ങ

െനയല്ല അതു സാമൂതിരി�ക്കാവിലകം ഉ�ദ്ദശം 100 െകാല്ലങ്ങൾക്കുമുൻപു് അഗ്നി
ക്കിരയായ�പ്പാൾ നശിച്ചതാെണന്നും പഴമക്കാർ ഓ�രാ വിധത്തിൽ പറയുന്നു.

ഏതായാലും മാന�വദൻരാജാവു ശ്രീകൃഷ്ണെന അനുസന്ധാനദ്വാരാ പ�രാക്ഷമാ

യിെട്ടങ്കിലും ദർശിച്ചിരുന്നിരിക്കണെമന്നുള്ളതിനു സംശയമില്ല. കൃഷ്ണനാട്ടത്തിനു്

അനിർവചനീയമായ ഒരു ദിവ്യത്വം അതിെന്റ ആവിർഭാവകാലംമുതൽ ആസ്തി

കന്മാർ ആ�രാപിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതും നിസ്തർക്കമാണു്. ഗുരുവായൂരമ്പലത്തിൽ

ഭഗവത്സന്നിധാനത്തിൽ പൂർ�വാക്തമായ ദാരുവിഗ്രഹെത്ത മുന്നിൽെവച്ചുെകാ

ണ്ടാണ�ത്ര കവി കൃഷ്ണഗീതി രചിച്ചതു്.

ഇതിവൃത്തം

ക്രി.പി. 12-ാം ശതകത്തിൽ വങ്ഗ�ദശെത്തഅലങ്കരിച്ചിരുന്ന മഹാകവി ജയ�ദവ

െന്റ ഗീത�ഗാവിന്ദത്തിനു് ഒരുകാലത്തു �കരളത്തിൽസർവ�താമുഖമായ പ്രചാരമു

ണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നും പല �ക്ഷത്രങ്ങളിലും െകാട്ടിപ്പാടി�സ്സവയ്ക്കു് ഉപ�യാഗിക്കുന്ന

തു മധുര�കാമളകാന്തപദാവലിയായ ആ ‘ജയ�ദവസരസ്വതി’െയത്തെന്നയാണ

�ല്ലാ. അഷ്ടപദിയിെല വിഷയം �ഗാപികാഗീതിയാകുന്നു. അതിൽ �ശ്ലാകങ്ങളും

ഗീതങ്ങളുമുണ്ടു്. സംഭാഷണം മുഴുവൻ ഗീതത്തിലാണു്. പ്രസ്തുതകൃതിക്കു് അഷ്ടപദി

എന്നു �പർ സിദ്ധിച്ചതു് ഓ�രാ ഗീതത്തിലും പ്രാ�യണ എെട്ടട്ടു ചരണങ്ങൾ അട

ങ്ങീട്ടുള്ളതുെകാണ്ടാകുന്നു. ഗീത�ഗാവിന്ദം കവി പന്ത്രണ്ടു സർഗ്ഗങ്ങളിലാണു് രചി

ച്ചിട്ടുള്ളതു്. ഒരു സർഗ്ഗത്തിൽ ഒ�ന്നാ അതിലധിക�മാ ഗീതങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും.

ഒന്നാം സർഗ്ഗത്തിലും നാലാംസർഗ്ഗത്തിലും നാലു അഷ്ടപദികൾ (ഗീതങ്ങൾ) വീത

മുണ്ടു്. ആെകയുള്ളഅഷ്ടപദികളുെട സംഖ്യ 24ആണു്. കൃഷ്ണഗീതിയിെല വിഷയം
ശ്രീമദ്ഭാഗവതം ദശമസ്കന്ധത്തിെല കഥാസമുച്ചയമാകുന്നു. നാരായണീയത്തിൽ

�മല്പത്തൂർ നാരായണഭട്ടതിരിെയന്ന�പാെല മഹാവിഷ്ണുവിെന അഭിസം�ബാധനം
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െചയ്തുെകാണ്ടാണു് കവി �ശ്ലാകങ്ങൾ രചിച്ചിട്ടുള്ളതു്. ഓ�രാ ഗീതത്തിലും എട്ടു ചര

ണങ്ങൾ �വണെമന്നു നിർബ്ബന്ധമില്ല. ആവശ്യവും ഔചിത്യവും അനുസരിച്ചു് അവ

കുറഞ്ഞും കൂടിയും ഇരിക്കും.

“ലക്ഷ്മീനാഥ പുരാ സുരാസുരമൃ�ധ �യ കാല�നമ്യാദയ-

സ്ത്വൽപിഷ്ടാ അപി ശിഷ്ടകർമ്മബല�താ �ദത്യാ ന മുക്തിം ഗതാഃ

�തഷാം ഭൂരിഭ�രണ ഭൂതലജൂഷാം സാ ഭൂതധാത്രീ വ്യഥാ-

പാത്രീ�വധസ�മത്യ �വഗത ഇതി �പ്രാവാച �ദവാമൃതം”

എന്ന �ശ്ലാകത്തിൽ ഭൂ�ദവിയുെട ബ്ര�ഹ്മാപസർപ്പണ�ത്താടുകൂടി ആരംഭിക്കുന്ന

കഥ,

“സം�യാജ്യാത്മാനമാത്മന്യതിവിശദധിയാം

ധ്യാനഗമ്യാം രമായാഃ

കാമ്യാം വി�ശ്വകരമ്യാം ത്രിഭുവനജനതാ-

ഗീതകീർത്തിസ്സ്വമൂർത്തിം

ആദായാഗാസ്സ്വധാമ പ്രകടനിജവിഭൂ-

ത്യാ മഹത്യാ ച ഭൂത്യാ

ക്ഷിത്യാ യുക്തസ്സ�താ�ഷ മൃദുതളിമവി�ശ-

�ഷ ച �ശ�ഷസ്മ �ശ�ഷ.”

എന്ന �ശ്ലാകത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണെന്റ സ്വർഗ്ഗാ�രാഹണ�ത്താടുകൂടി അവസാനിക്കുന്നു.

കൃഷ്ണഗീതിക്കു് അവതാരം തുടങ്ങി എട്ടു വിഭാഗങ്ങളുെണ്ടന്നു മുൻപുതെന്ന പ്രസ്താവി

ച്ചിട്ടുണ്ട�ല്ലാ. അവയുെട �പരുകൾഎളുപ്പത്തിൽഓർമ്മിക്കുന്നതിനു�വണ്ടി ഓ�രാ

�പരി�ന്റയും പ്രഥമാക്ഷരംമാത്രെമടുത്തു് “അകാരാകസ്വബാവിസ്വ” എന്നുസൂത്രരൂ

പത്തിൽ ഒരുവാചകം പ്രചരിക്കുന്നുണ്ടു്. ഒരു ദിവസെത്ത കഥ ഏതു് ഇതിവൃത്തം

െകാണ്ടു തുടങ്ങുന്നു�വാ അതിനു് ആ സംജ്ഞ നല്കിയിരിക്കുന്നുെവന്നല്ലാെത ആ

ഇതിവൃത്തംമാത്രമല്ലഅതിെല വിഷയം. ഉദാഹരണമായി വിവിദവധംതെന്ന പരി

�ശാധിക്കാം. അതിൽ വിവിദവധത്തിനുപുറ�മ സാം�ബാദ്വാഹം, സമന്തപഞ്ചക

സ്നാനം, ജരാസന്ധവധം, യുധിഷ്ഠിരരാജസൂയം, ശിശുപാലവധം, സാല്വവധം, ദ്രൌ

പദീപരിത്രാണം, ദൂതകൃത്യം, ഗീ�താപ�ദശം, ഭാരതയുദ്ധം, കു�ചലവൃത്തം എന്നീ

കഥകളും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. കൃഷ്ണനാട്ടം എട്ടു ദിവസംെകാണ്ടുമാത്രം അഭിനയി

ച്ചു സ്വർഗ്ഗാ�രാഹണ�ത്താടുകൂടി അവസാനിപ്പിക്കരുെതന്നും ഒൻപതാംദിവസം

അവതാരകഥ ഒന്നുകൂടി കളിച്ചു�വണം കലാശിപ്പിക്കുവാൻ എന്നും നിയമമുണ്ടു്.

അവതാരത്തിെല പൂച്ചുറ്റലും കാളിയമർദ്ദനത്തിെല നർത്തനവും രാസക്രീഡയിെല

ശൃംഗാരലീലയും കംസവധത്തിെല മല്ലൻമറിച്ചിലും സ്വയംവരത്തിെല ജാംബവാ

െന്റ ഭക്തിപ്രകടനവും ബാണയുദ്ധത്തിെല ശ്രീപര�മശ്വരെന്റ പുറപ്പാടും വിവിദവ

ധത്തിെല ബലഭദ്രെന്റ മദ്യപാനവും സ്വർഗ്ഗാ�രാഹണത്തിെല അനന്തശയനവും

കാ�ണണ്ടകാഴ്ചകെളന്നാണു് അഭിജ്ഞന്മാരുെട മതം.

കവിതാരീതി

അത്യന്തം മ�നാഹരമായ ഒരു കാവ്യം തെന്നയാണു് കൃഷ്ണഗീതി. �ശ്ലാകങ്ങളും പദ

ങ്ങളും ഒന്നു�പാെല സമാസ്വാദ്യങ്ങളാകുന്നു. കവി �മല്പുത്തൂരിെന്റ നാരായണീയ

െത്ത അല്പെമാന്നുമല്ല അനുകരിച്ചിട്ടുള്ളതു്. ആ �സ്താത്രത്തിെലന്ന�പാെല കാളി
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യമർദ്ദനത്തിൽ �താടകവൃത്തവും, രാസക്രീഡാഘട്ടത്തിൽ കുസുമമഞ്ജരീവൃത്തവും

കൂടി പ്ര�യാഗിക്കുന്നുണ്ടു്.

“അഹിസാരമസാരമസാരമതിം

തരസാ സരസാദപസാരയിതും

ഉരുസാരരസാദഥ സാനുചരം

മനസാ വ്യവസായമസാവകൃഥാഃ” എന്നും

“�കശ�വശഘന�പശ�ല രുചിനി�വശ�ന രുചിരഗാത്രികാം

�കശ�വശ ഇഹകാമ�വശവിവശാ നിബധ്യ മണിപാത്രികാം

മാലതീകുസുമമാലികാമപി പ�യാധ�രധികമ�നാഹ�ര

ബാലികാശുപശുപാലികാസരസമാപകാപിവിപിനംഹ�ര”

എന്നുമുള്ള ഗീതിപദ്യങ്ങൾ �നാക്കുക. മൂന്നു �ശ്ലാകങ്ങളും ഒരു ഗീതത്തിെല ഏതാ

നും അംശവും ചുവ�ട പകർത്തുന്നു.

“�ലാലംബാവലി�ലാഭനീയസുഷമം

�ലാലം വിഹാ�ര വധൂ-

ജാലം വ്യാകുലയന്തമസ്ഫുടഗിരം

വ്യാലംബികാഞ്ചീഗുണം

ആലംബം ജഗതാം മുഖാംബുജഗള-

ല്ലാലം ഗളാ�ന്താല്ലസദ്

ബാലം ത്വാം ഹരിദംബരം മമ മ�നാ

ബാലം ബതാലം ബ�ത.” (അവതാരം)

“അധരസീധുനാ �തധുനാതുലം

വിജഹി �നാ വി�ഭാ മന്മഥാനലം

ശ്രവണ�മകയാപീശ �നാ ഗിരാ

ശിശിരയാചിരാത്ത്വം സുധാകിരാ.” (രാസക്രീഡ)

“ലക്ഷ്മീകാന്തം നിതാന്തം മുദമിഹ ഭജതാമാവഹന്തംവഹന്തം

കാരുണ്യം കാന്തിമന്തം ജഗദവനകലാ�ലാഭവന്തം ഭവന്തം

അശ്രാന്തം �യ ഭജ�ന്ത പശുപകുലവധൂവല്ലഭ�ന്ത ലഭ�ന്ത

ശാന്തിം കിഞ്ചാപ്തവന്തഃ പദമപി പരമം �ത രമ�ന്തഽരമ�ന്ത.” (വിവദവ

ധം)

ഗീതം

കാ�മാദരി — പഞ്ചാരി

കൃഷ്ണ രാമ കൃഷ്ണ രാമ കൃഷ്ണ രാമ കൃഷ്ണ രാമ

കൃഷ്ണ രാമ തവ തു നടനമധിക�മാഹനം (കൃഷ്ണ)

പാദകമലകലിതകനകപാദകടകനിനദവലയ-

വാദകമനപാണികമലതാള�മാഹനം (കൃഷ്ണ)

ചാരുനിഹിതചരണനളിനതാളസദൃശമഖിലവിബുധ-
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ജാലമധികകുതുകമകൃത വാദ്യവാദനം (കൃഷ്ണ)

. . . . . . . . .
ശ്രാന്തബന്ധഗളിതലളിതകുന്തളാന്തലസിതചലിത-

പിഞ്ഛകാന്തമധികതരളമകരകുണ്ഡലം (കൃഷ്ണ)

ശർമ്മകാരിഘുസൃണതിലകകർമ്മഹാരിനിടിലനിലയ-

ഘർമ്മവാരിമിളിതലളിതനിർമ്മലാളകം (കൃഷ്ണ)

കഞ്ജകദനകമ്രവദനമഞ്ജുവിസൃതനന്ദദമിത-

കുന്ദസദൃശമന്ദഹസിതകന്ദലാളിതം (കൃഷ്ണ)

തരളതരളധന്യഹാരമിളനലളിതവന്യദാമ-

വഹനസുബഹുമന്യമാനബാഹുവിവരകം (കൃഷ്ണ)

സ്ഥാനചലിതകമനകനകസാരസനകനികരരുചിര-

സാരകപിശവദനമുദിതകിങ്കിണീരുതം. (കൃഷ്ണ)

(കാളിയമർദ്ദനം)

മണിപ്രവാളചമ്പുക്കളിൽ കാണുന്ന മാതിരിയിൽ ഇടയ്ക്കു രണ്ടു ദണ്ഡകങ്ങളും

മഹാകവി ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അവയിൽ ആദ്യ�ത്തതിൽനിന്നു് ഒരു ഭാഗംകൂടി ഉദ്ധ

രിക്കാം.

‘നദ്ധാ കലാപതതിരദ്ധാ സഖീഭിരഥ

ബദ്ധാദരം ചികുരജാ�ല,

നവരുചിജടാ�ല-നനു വിമലഫാ�ല-

നമദമരവരനികരരുചിരതരമപി തിലക-

മരചി തവ ഭസളകുലലസദളകമാ�ല (1)

താരം മ�നാജ്ഞരുചിധാരം ഭവാനുരസി

ഹാരം ദധൌ ഭുവനസാരം,

തരുണരുചിഭാരം - തതജഘനഭാരം -

തരുണതരതരണികരമദവിസരഹരണചര-

കപിശതരവസനവരലസിതമകൃതാരം (2)

ഇത്രയുംെകാണ്ടുമാന�വദൻരാജാവു �കരളീയസംസ്കൃതകവികളുെടഇടയിൽഎത്ര

മാത്രം സംപൂജനീയമായ ഒരുസ്ഥാനത്തിലാണു് ഉപവിഷ്ടനായിരിക്കുന്നതു് എന്നു

വിദ്വാന്മാരായ വിമർശകന്മാർക്കു നിരീക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതാണു്. അ�ദ്ദഹത്തി

െന്റ പൂർവ്വഭാരതചമ്പു ഇനിയും സമഗ്രമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടിെല്ലന്നുള്ളതിൽ നാം

അത്യധികമായി ലജ്ജി�ക്കണ്ടതുണ്ടു്.1

വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ

മാന�വദചമ്പുവിനും കൃഷ്ണഗീതിക്കും ഓ�രാ വ്യാഖ്യാനം നമുക്കു ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അവ

യിൽആദ്യ�ത്തതുകൃഷ്ണീയെമന്നടിപ്പണവും രണ്ടാമ�ത്തതുഹ്ലാദിനിയുമാണു്. കൃഷ്ണീ

യം കവിയുെട ഗുരുവായ കൃഷ്ണപ്പിഷാരടിതെന്ന രചിച്ചതാെണന്നു് ഐതിഹ്യമുണ്ടു്.

1 1963-ൽ �കരളായൂണി�വർസിറ്റി മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ്സ്�ലബ്രറിയിൽനിന്നുംകൃഷ്ണീയെമന്നടിപ്പണ�ത്താ

ടുകൂടി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
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‘ധ്യായം ധ്യായമിഭാനനം ഹൃദി മുദാ ശ്രീമാന�വദാഭിധ�ക്ഷാണീഭൃൽകൃതചമ്പുഭാ

രത . . . കൃഷ്ണീയം ഖലു ടിപ്പണാഖ്യമിതി തദ്വാഖ്യാനമാ�ലാക്യഹി’ എന്നാണു്അതി
െല പ്രഥമ�ശ്ലാകം. താെഴക്കാണുന്ന മങ്ഗള�ശ്ലാകങ്ങളും സ്മർത്തവ്യങ്ങളാണു്.

“അ�ശാകനിലയാവാസി �ത�ജാ മൂർത്തിത്രയാത്മകം

സച്ചിദാനന്ദമ�ദ്വതം ചിത്തസീമനി ഭാവ�യ.

സ്ഥലീശ്വരൌ സദാ ഭദ്രവിക്രമൌ ഭക്തരിഷ്ടദൌ

നിർവിഘ്നം തത്സ�ദശസ്ഥവി�ഘ്നശഞ്ചസമാശ്ര�യ.

ശിഷ്ടാന്ധ്യമാരീചനിരാസകർമ്മ-

വിജ്ഞാനവിസ്മാപന�ഗാപ്രകാണ്ഡഃ

രാ�മാ ഗുരുർ�മ്മഹരി�സവകഃ സ്താൽ

സലക്ഷ്മണർസ്സാധുപ�ദാപ�ദഷ്ടാ.

ചമ്പുഭാരതസൂക്ഷ്മാർത്ഥദർപ്പണംബാലതർപ്പണം

ടിപ്പണം രാമശി�ഷ്യാ ഹി കൃ�ഷ്ണാ വിലിഖിതി ക്രമാൽ.”

അ�ശാകനിലയം തിരു�വഗപ്പുറയാണു്. തിരു�വഗപ്പുറയിലാണ�ല്ലാ ആനായത്തു

പിഷാരം. കൃഷ്ണപ്പിഷാരടിയുെട ഗുരുരാമെനെന്നാരു പണ്ഡിതനാെണന്നും ടിപ്പ

ണം രചിക്കു�മ്പാൾ ഒരു മാനവിക്രമനാണു് സാമൂതിരിയായിരുന്നതു് എന്നും കൂടി

�മലുദ്ധരിച്ച �ശ്ലാകങ്ങളിൽനിന്നു ഗ്രഹിക്കുവാൻ കഴിയും. ടിപ്പണം െചറുതാെണ

ങ്കിലും ദുർവി�ജ്ഞയങ്ങളായ നിരവധി വ്യാകരണപ്ര�യാഗങ്ങെളപ്പറ്റി അതിൽ

പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ടു്. ഹ്ലാദിനി വിസ്തൃതമായ ഒരു വ്യാഖ്യാനമാണു്. അതിെന്റ കർ

ത്താവു് അനന്തനാരായണസംജ്ഞനായ ഒരു ശാസ്ത്രിയും കാരയിതാവു് െകാല്ലം

991-1000വെരസാമൂതിരിപ്പാടായിരുന്നപടിഞ്ഞാ�റ�ക്കാവിലകത്തുമാനവിക്രമൻ

തമ്പുരാനുമാകുന്നു. അ�ദ്ദഹംബ്രഹ്മചര്യാനുഷ്ഠാനം നിമിത്തംബ്രഹ്മചാരി എന്നബി

രുദനാമത്താൽഇന്നുംഅറിയെപ്പടുന്നു. ഹ്ലാദിനിയിൽ നിന്നാണു് താെഴക്കാണുന്ന

ഭാഗങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കുന്നതു്.

“ആസീൽ �കരളഭൂപതിഷ്വധിപതിഃ ശ്രീമാന�വദാഹ്വ�യാ

രാജാ ഭൂധരസാഗ�രഡനുപമഃ ശ്രീകീർത്തിവിദ്യാനിധിഃ

രൂ�പഽപഞ്ചശരൽ കിലാസവിതരൽ �തജസ്യ�ഭാജൽ കൃതൌ

ധർ�മ്മഽധർമ്മഭവൽസശത്രുവിജ�യഽഗാണ്ഡീവഭർത്തൽകൃതീ.

മുകുന്ദഭക്തൌ മുചുകുന്ദതാ ച

രാജ്ഞാമുനാ ഭക്തിരസപ്രധാനാ

ശ്രീകൃഷ്ണലീലാഭിരലങ്കൃ�തയം

കൃതിർവിചിത്രാർത്ഥപദാ നിബദ്ധാ.

രാജ്ഞസ്തസ്യാന്വവായം നിജശുഭജനുഷാ

സാധ്വലംകുർവതാഭി-

ഖ്യാ�തനബ്രഹ്മചര്യാദ്യതിമഹിതഗു�ണ-

വിക്രമാ�ഖ്യന രാജ്ഞാ
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നാമ്നാസ്യാഃ കൃഷ്ണഗീ�തഃ കുരു വിവൃതിമിതി

�പ്രരിതഃ പ്രക്ര�മഹം

യാവൽപ്രജ്ഞാവികാസം സഹൃദയസുഗമാം

ഹ്ലാദിനീം നാമ ടീകാം.”

അഥഖലു സ ശ്രീമാൻ സകല�കരളക്ഷിതിപാല�കാടീര�കാടി ഘടിതമഹാർഹ

മാണിക്യനികരനിര്യൽപ്രഭാ മണ്ഡലീനീരാജി ത�ഹമപാദുകായുഗളസ്സമസ്തവിദ്വ

ജ്ജനമൌലിലാള ്യമാന പ്രജ്ഞാവി�ശ�ഷാ മഹാപുരുഷലക്ഷ�ണാ മാന�വ�ദാ

നാമ മഹാരാജഃ പര�മശ്വരപ്രസാദാസാദിതകവനസൌരഭാ�മാദിതദിഗന്തഃ ശ്രീമ

ദ്ഗുരുപവനപുരീകൃതസന്നിധാനശ്രീകൃഷ്ണചരണനളിനനി�ഷവാരസനിമഗ്നാന്തഃക

രണഃ ശ്രീകൃഷ്ണചരിതഗാനനടന പ്ര�യാ�ഗണ പൃഥഗ്ജനാനാമപി ഭഗവദ്ഭക്തിപ്ര

വണതാം സമ്പാദയിതുകാമസ്തദനുഗുണം ഭക്തിരസവ്യഞ്ജകശബ്ദാർത്ഥചിത്രപ്രചു

രം പദപദ്യാത്മകം ശ്രീകൃഷ്ണലീലാശ്രയം കാവ്യം പ്രാരിപ്സുഃ”

ഹ്ലാദിനിയിെലഈ പ്രസ്താവനയിൽനിന്നു മാന�വദനു മറ്റു �മന്മകൾക്കു പുറ

�മശരീരസൌഭാഗ്യവുമുണ്ടായിരുന്നുഎന്നുംശ്രീപര�മശ്വരെന്റവരപ്രസാദംനിമിത്ത

മാണു് അ�ദ്ദഹത്തിനു മഹാകവിത്വം സിദ്ധിച്ചെതന്നുംഊഹിക്കാം. അതിൽ എത്ര

പരമാർത്ഥമുെണ്ടന്നു നിർണ്ണയമില്ല. എന്നാൽ ചമ്പുവിലും ഗീതിയിലും നിന്നു വിഷ്ണു

വിെലന്ന�പാെല ശിവനിലും അ�ദ്ദഹത്തിനു് അചഞ്ചലമായ ഭക്തിഭാവം ഉണ്ടായി

രുന്നതായി െവളിവാകുന്നുണ്ടു്.

ചമ്പൂസം�ക്ഷപം

മാന�വദചമ്പുവിെല ഓ�രാ സ്തബക�ത്തയും ഓ�രാ സർഗ്ഗമാക്കി പന്ത്രണ്ടുസർഗ്ഗ

ങ്ങളിൽ രചിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുകാവ്യമാണു് ചമ്പൂസം�ക്ഷപം. പ്ര�ണതാവു്ആെരന്നറിയു

ന്നില്ല. ഗ്രന്ഥകാരെന്റസമകാലികനും അ�ദ്ദഹത്തിെന്റആശ്രിതനുമായ ഒരു കവി

യായിരിക്കാം. പ്രതിപാദനംസരളമാണു്. സം�ക്ഷപത്തിെലപ്രഥമ�ശ്ലാകംതാെഴ

ഉദ്ധരിക്കുന്നു.

“ശബ്ദാഗമാം�ഭാനിധിപാരദൃശ്വ-

ശ്രീമാന�വദാഭിധഭൂമി�പന

ഗ്രന്ഥഃ കൃ�താ ഭാരതചമ്പുസംജ്ഞ-

സ്തസ്യാദ്യ സം�ക്ഷപമുദാഹരാമി.”

അടിയിൽക്കാണുന്നതു് അഞ്ചാംസർഗ്ഗത്തിെന്റ അവസാനത്തിലുള്ള �ശ്ലാകങ്ങളാ

ണു്.

“പാരത്രി�കഽഥാവസി�ത വിധാ�ന

ഭ്രാതുര്യഥാവിധ്യമ�രാപ�മന

ഭീ�ഷ്മണസംസ്ഥാപ്യ വിചിത്രവീ�ര്യാ

ഭദ്രാസ�ന രത്നമ�യഽഭിഷിക്തഃ.

തസ്മിൻ മഹീം ശാസതി മാന�വ�ന്ദ്ര

വിചിത്രവീ�ര്യ മഹിതപ്രഭാ�വ

പരാർത്ഥദാ�രഷു രതിർജ്ജനാനാ-

മഭൂന്ന ദാനാദ്യനുരഞ്ജിതാനാം.
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രാജാസൌ മഹനീയകീർത്തിരഖില�ക്ഷാണീന്ദ്രമൌലിസ്ഫുരൽ-

പാദാം�ഭാജയുഗഃക്ഷരന്മധുഗിരാ �ചഷ്ടാർത്ഥദാ�നന ച

ഭൂ�ദവാൻസകലാൻ പ്രജാശ്ചസകലാഃ സ�മ്മാദയൻ പാലയൻ

ഭൂമിം സാഗര�മഖലാമനുദിനം പുര്യാമതിഷ്ഠൽസ്വയം.”

മാന�വദെന്റസമകാലികന്മാർ

നാരായണപണ്ഡിതർ— ജീവചരിത്രം

രഘുവംശത്തിനു പദാർത്ഥദീപികെയന്നും കുമാരസംഭത്തിനു വിവരണെമന്നുമുള്ള

�പരുകളിൽ രണ്ടു സർവസ്പർശികളും സ�ന്ദഹ�ച്ഛദികളുമായ സംസ്കൃതവ്യാഖ്യാന

ങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച നാരായണൻ നമ്പൂരി മല്ലീനാഥകല്പനായ ഒരു മഹാപണ്ഡിതനാ

കുന്നു. അ�ദ്ദഹം സ്വകൃതികളിൽ തെന്നപ്പറ്റി ചില വിവരങ്ങൾ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

രഘുവംശവ്യാഖ്യയുെട ഒരു മാതൃകാഗ്രന്ഥത്തിൽ താെഴ�ച്ചർക്കുന്ന �ശ്ലാകം കാണു

ന്നു.

“ധീധൃക്സൽകാവ്യസൃഷ്ടാവിതി കലിദിവ�സ

�സാമതൽപുത്രസർ�പ്പ-

സ്സാർദ്ധം ഷ�ഷ്ഠ തുലാ�സ്ഥസതി ദിവസക�ര

വൃശ്ചിക�സ്ഥതു ഭൌ�മ

�ദവാചാ�ര്യ വില�ഗ്ന വൃഷജൂഷി ദനുജാ-

നാം ഗുരൌ സിംഹലീ�ന

മീ�ന ലീ�നഽർക്കപു�ത്രസതി ച വിവരണ-

സ്യാസ്യ ജാതഃ പ്ര�ണതാ.”

ഈജാതക�ശ്ലാകത്തിൽനിന്നു നമ്പൂരിയുെട ജനനം െകാല്ലം 761-ാമാണ്ടു തുലാമാ

സത്തിലാെണന്നു െവളിെപ്പടുന്നു. പദാർത്ഥ ദീപികയിലും വിവരണത്തിലും,

‘ഷട്പദമുഖരിതഗണ്ഡം �കാടീരഭരാവബദ്ധശശിഖണ്ഡം

പ്രണമത വാരണതുണ്ഡം പദകമലപ്രണതസകലസുരഷണ്ഡം’

എന്നുപ്രാരംഭത്തിൽ വിനായകവന്ദനപരമായ ഒരു�ശ്ലാകമുണ്ടു്. അതു കഴിഞ്ഞു ദീ

പികയിൽ

“പാതു �വാ നരസിംഹസ്യ നഖാ ബാ�ലന്ദു�കാമളാഃ

�ദത്യവർഗ്ഗതമ�സ്താമവിദാരണസുദാരുണാഃ”

എന്നും, വിവരണത്തിൽ

“സുരാരാ�തർവക്ഷഃകുഹരരുധിര�ക്ഷാദകപി�ശഃ

സ്വതഃ�ശ്വ�തസ്സന്ധ്യാകപിശശശിഖണ്ഡാംശുസദൃ�ശഃ

നഖ�ദ്യാ�തർഭക്തപ്രകരഹൃദയധ്വാന്തഭിദുരാ

ദയാ കാചിദ്ദിവ്യാ വിലസതി പുര�ശ്രണിവിപി�ന”

എന്നും ‘പുര�ശ്രണിവിപിന’ത്തിെല നരസിംഹമൂർത്തിെയ വന്ദിക്കുന്നഓ�രാ �ശ്ലാ

കവുമുണ്ടു്. അതിനുമുമ്പു വിവരണത്തിൽ
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“അപാരകരുണാപൂരതരംഗിതദൃഗഞ്ചലം

കളായ�കാമളച്ഛായം ജാനകീനായകം ഭ�ജ”

എന്നു ശ്രീരാമപരമായും ഓ�രാ വന്ദന�ശ്ലാകം കാണുന്നു. നരസിംഹസ്മരണത്തി

നു�മൽ കവി ബ്രഹ്മകളെത്തശിവെനസ്തുതിക്കുന്നു.

“ഭാതി ബ്രഹ്മഖ�ല കാചിൽ കരുണാ ശരണാർത്ഥിനാം

ഭവനാശകരീ ഗൌരീകുചകുംകുമപങ്കിലാ.” (പദാർത്ഥദീപിക)

“�ലാകാനാമുദയസ്ഥിതിക്ഷയകരീ വന്ദാരുവൃന്ദാരക-

�ശ്രണീമൌലിമണിപ്രഭാരവികര�പ്രാദ്യൽപദാം�ഭാരുഹാ

ഭാതി ബ്രഹ്മഖലാല�യ ശശികലാശുംഭജ്ജടാവല്ലരീ

ഭക്താഭീഷ്ടവിധാനകല്പലതികാ കാചിൽ കൃപാവല്ലരീ.” (വിവരണം)

പിന്നീടു െചറുമന്നത്തുശിവെനപ്പറ്റി വിവരണത്തിൽമാത്രം ഒരു �ശ്ലാകമുണ്ടു്.

“അങ്�ഗ തുങ്ഗശശാങ്കശംഖധവളം �കാടീരഭാ�ര പ�ര

ബാലാദിത്യകരാംകുരപ്രതിഭടം ക�ണ്ഠഘനശ്യാമളം

സത്വാദീനപി ബിഭ്രതം ത്രിജഗതാം രക്ഷാദിസി�ദ്ധ്യ ഗുണാ-

നാബദ്ധാഞ്ജലി ബാലമന്ദനിലയം മാരാരിമാരാധ�യ.”

െചറുമന്നത്തു�ക്ഷത്രം കിള്ളിക്കുറിശ്ശിമങ്ഗലത്തുനിന്നു രണ്ടുനാഴിക വടക്കുമാറി

സ്ഥിതിെചയ്യുന്നു. രണ്ടു വ്യാഖ്യാനങ്ങളിലും ഒന്നു�പാെല ബ്രഹ്മകളെത്ത സ്മരിക്കു

ന്നതുെകാണ്ടു മലബാറിൽ െപാന്നാനിത്താലൂക്കിൽെപ്പട്ട ആ സ്ഥലമാണു് പ്രസ്തു

തപണ്ഡിതെന്റ ജന്മഭൂമി എന്നു ചിലർ ഊഹിക്കുന്നു. അനന്തരം നാരായണൻ

തെന്റസാഹിത്യ�ദശികനായആനായത്തുകൃഷ്ണപ്പിഷാരടിെയ രണ്ടുവ്യാഖ്യകളിലും

ചുവ�ട �ചർക്കുന്നപദ്യത്തിൽ വന്ദിക്കുന്നു.

“കൃ�ഷ്ണാ വിബുധാധിപതിർന്നിഷ്ണാ�താ വിതര�ണഷു വിദ്യായാഃ

മുഷ്ണാതുഹൃദയതിമിരം പുഷ്ണാതു ച മംഗലാനി സകലാനി.”

ഓ�രാസർഗ്ഗാന്തത്തിലും ‘ശ്രീകൃഷ്ണപ്രിയശിഷ്യസ്യ നാരായണസ്യ കൃതൌ’എെന്നാ

രു കുറിപ്പും കാണ്മാനുണ്ടു്.

വിവരണംകാളിദാസകൃതമായകുമാരസംഭവത്തിെലആദ്യെത്തഎട്ടുസർഗ്ഗങ്ങൾക്കുമാത്ര

�മ രചിച്ചിട്ടുള്ളു. ‘സർ�ഗ്ഗായം ചര�മാ ഗു�ണരചരമഃ’ എന്നു നാരായണൻ തെന്ന

ആ വസ്തുത പ്രഖ്യാപനം െചയ്തിട്ടുണ്ടു്. ആ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ ഒടുവിൽ കാണുന്ന

അ�ധാലിഖിതങ്ങളായ �ശ്ലാകങ്ങൾ അനുവാചകന്മാരുെട ശ്രദ്ധെയ സവി�ശഷം

ആകർഷിക്കുന്നവയാണു്.

“കാളീ ച നീലകണ്ഠശ്ചതൽപരൌ യൽപ്രി�യ സദാ

�ത�നയം രചിതാ വ്യാഖ്യാ തത്ര �കാ നാമ വിസ്മയഃ?”

“മാതാ കാളീ പിതാ വാ പദനതവിബു�ധാ

നീലകണ്ഠശ്ചയസ്യ

ഭ്രാതാ തുശ്രീകുമാരഃ സ ഖലു നിഖിലമ-

പ്യുത്ഥിതം വിഘ്നജാലം

നിഘ്നൻ വി�ഘ്നശകല്പഃ കൃതവിവൃതിതരി-
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ർദ്ദുസ്തരം കാളിദാസാ-

ദുദ്ഭൂതം കാവ്യരത്നാകരമിദമക�രാദ്

ബാലലീലാനുകൂലം.

സമസ്ത�ലാ�കാപകൃതൌ കൃ�താദ്യ�മാ

യ ഏവമാലക്ഷിതസർവ്വലക്ഷണഃ

സ്ഫുടം സമാചഷ്ട കുമാരസംഭവം

നമാമി തം �ദശികവര്യമാദരാൽ.

�ശ്വതഗ്രാമവനാഹ്വ�യ മുരരി�പാരാരാമഭൂ�ത വ�ര

ഗ്രാ�മ യഃ പുരു�ഷാത്തമസ്സമുദഭൂൽ ഖ്യാതഃ കവീനാം പ�ദ

പുത്ര്യാസ്തസ്യ സുതഃ സ്വമാതുലമുഖാദാപീതകൌമാരത-

ന്ത്രാം�ഭാധിപ്രഭവാമൃ�താ രചിതവാ�നതൽസനാരായണഃ

മാന�മ�യാദയം എന്ന മീംമാസാഗ്രന്ഥത്തിെല �മയപരി�ച്ഛദത്തിെന്റ രചയിതാ

വും പ്രസ്തുത പണ്ഡിതൻതെന്ന. അതിെന്റ അവസാനത്തിൽ താെഴ ഉദ്ധരിക്കുന്ന

�ശ്ലാകങ്ങൾഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

“യൽകീർത്തിർന്നഹി മാതി ഹന്ത മഹതി

ബ്രഹ്മാണ്ഡഭാ�ണ്ഡാദ�ര

യസ്യാജ്ഞാം പ്രണ�തശ്ശി�രാഭിരനിശം

ധ�ത്തനൃപാണാം ഗണഃ

�സായം നാടകതർക്കകാവ്യനിപുണഃ

പ്രജ്ഞാതപാതഞ്ജ�ലാ

ഭക്തശ്ചക്രിണി മാന�വദനൃപതി

ർജ്ജാഗർത്തി ധാത്രീത�ല.

പൃഥ്വീവൃത്രജിതാ നിതാന്തമഹി�ത�ന�തനസ�ഞ്ചാദി�ത-

രസ്മാഭിഃ കൃശ�ശമുഷീ വിലസി�തരഭ്യാസഹീ�നരപി

പ്രാങ്നാരായണസൂരിണാർദ്ധരചിതം തന്മാന�മ�യാദയം

�മാഹാൽ പൂരയിതും കൃതാ മതിരിയം ; സന്തഃ പ്രസീദന്തു നഃ.

യഃഖ്യാത: പുരു�ഷാത്തമസ്ത്രിജഗതി പ്രജ്ഞാകവിത്വാദിഭിഃ

പുത്ര്യാസ്തസ്യ സുതസ്തദീയതനയാൽകൌമാരതന്ത്രാംബു�ധഃ

സുബ്രഹ്മണ്യ ഇതി ത്രി�ലാകവിദിതാദാപീതശാസ്ത്രാമൃതഃ

�സാഹം പൂരിതവാനിദം പ്രകരണം നാമ്നാ സ നാരായണഃ”

പിന്നീടു ‘കൃ�ഷ്ണാ വിബുധാധിപതിഃ’ എന്ന �ശ്ലാകമാണു് കാണുന്നതു്. അതുകഴിഞ്ഞു

താെഴ�ച്ചർക്കുന്ന �ശ്ലാകങ്ങൾഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

“കുമാരിലവ�ചാജാലപ�യാധിശരദിന്ദ�വ

ശിഷ്യസന്താനസന്താനതര�വ ഗുര�വ നമഃ

സുബ്രഹ്മണ്യാദധീതാഃ ക്ഷിതി വിബുധപ�തഃ

കാശികാതർക്കമാർഗ്ഗാ
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രാമാചാര്യാച്ച പശ്ചാൽസകലമധിഗതം

�യനകൌമാരതന്ത്രം

കൃഷ്ണാൽ കാവ്യാർത്ഥമീമാംസക പരിവൃഢതഃ

കാവ്യമാർഗ്ഗാവഗന്താ

�സായം നാരായണാ�ഖ്യാ വ്യലിഖദഖില�ലാ-

കാപഹാസാർത്ഥ�മതൽ,

�വലാലംഘിപയഃപ�യാധിവിസരൽക�ല്ലാലതു�ല്യാദ�യ-

രാലാപാവിഷ�യര്യ�ശാഭിരഖിലം �ലാകം പരിഷ് കുർവ്വ�ത

ലീലാനിർജ്ജിതശാത്രവായ ച വയം തുഭ്യം കിമാശാസ്മ�ഹ?

�ശലാബ്ധീശ്വര മാന�വദനൃപ�ത ജീയാസ്സഹസ്രംസമാഃ.

സ്ഫീതം കീർത്തി പയസ്തഥാപി മഹതാ ചിത്രം പ്രതാപാഗ്നിനാ

തപ്താദണ്ഡകടാഹ�താപി പരിതഃ �പ്രാത്സിച്യമാനം മുഹുഃ

�നവായാതിവിശാമ്പ�ത വിരളതാം�ന്ന�വാഷ്ണഭാവംകദാ-

പ്യാദ�ത്ത നരവര്യ കിഞ്ച നിതരാം മാധുര്യമാലംബ�ത.

“മാന�വദ ഇതി മിശ്രിതം പദം

പ്രീതിമൂലമിതി വാചകം കഥം

കീദൃശഞ്ചതദമിത്രമൂർജ്ജിതം

ജായ�ത കഥയസംയുഗാജി�ര?”

ഈ �ശ്ലാകങ്ങളിൽനിന്നു നാരായണെന്റ പിതാവു നീലകണ്ഠനും മാതാവു കാളിയും

ആയിരുന്നുെവന്നും കാളിയുെട അച്ഛൻെവള്ളുർക്കാട്ടു (�ശ്വതഗ്രാമവനം) പുരു�ഷാ

ത്തമൻ നമ്പൂരി പ്രജ്ഞെകാണ്ടും കവിത്വംെകാണ്ടും പ്രഖ്യാതനായിരുന്നു എന്നും

അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ പുത്രനായ സുബ്രഹ്മണ്യൻ നമ്പൂരി ഭാട്ടമീമാംസയിൽ പ്രാവീണ്യം

സമ്പാദിച്ചിരുന്നു എന്നും അ�ദ്ദഹത്തിൽനിന്നു കാശികയും തർക്കമാർഗ്ഗങ്ങളും മീ

മാംസയും അഭ്യസിച്ചു എന്നും തദുപരി രാമൻ എന്ന മെറ്റാരു ഗുരുനാഥെന്റ അ�ന്ത

വാസിത്വംകൂടി മീമാംസാവിഷയത്തിൽ സ്വീകരിച്ചു എന്നും സഹൃദയധുരീണനായ

കൃഷ്ണപ്പിഷാരടി പഠിപ്പിച്ചതു സാഹിത്യവിദ്യയാെണന്നും െവളിെപ്പടുന്നു. ഈ കാ

ശിക കുമാരിലഭട്ടെന്റ �ശ്ലാകവാർത്തികത്തിന്നു സുചരിതമിശ്രൻ രചിച്ച വ്യാഖ്യയാ

കുന്നു. നാരായണനു ശ്രീകുമാരൻനമ്പൂരി എെന്നാരു സ�ഹാദരനുമുണ്ടായിരുന്നു.

മാന�വദരാജാവിെന്റ ആസ്ഥാന പണ്ഡിതന്മാരിൽ അന്യതമനായിരുന്നു അ�ദ്ദ

ഹംഎന്നതിനു പുറ�മ �മയപരി�ച്ഛദം രചിച്ചതു് ആ രാജാവിെന്റആജ്ഞനിമിത്ത

മായിരുന്നു എന്നും കാണുന്നു. തെന്റ സ്വാമിക്കു നാടകം, കാവ്യം, തർക്കശാസ്ത്രം,

�യാഗശാസ്ത്രംഇവയിലുണ്ടായിരുന്ന�നപുണ്യ�ത്തയുംശ്രീകൃഷ്ണഭക്തി�യയുംപറ്റി

അ�ദ്ദഹം ‘യൽകീർത്തിർന്നഹി മാതി’ എന്ന �ശ്ലാകത്തിൽ പ്രകടമായി പ്രസ്താവി

ക്കുന്നു. മാന�വദനു മുൻപു് അ�ദ്ദഹം സ്വർഗ്ഗതനായിരിക്കണം.

കൃതികൾ

മൂന്നു കൃതികെളപ്പറ്റി സൂചിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇവ കൂടാെത വിവരണത്തിൽ കാണുന്ന

(1) �ഗാവിന്ദാങ്ഗ ഗുണൌഘവർണ്ണനവിധൌ ദക്ഷസ്യ (2) ശ്രീമാ�സാത്സവചമ്പുകാ

വ്യരചനാദക്ഷസ്യ (3) ആ�ശ്ലഷാശതകാദി പദ്യരചനാദക്ഷസ്യ (4) ശ്രീമദ്ഭാഗവത
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പ്രബന്ധരചനാദക്ഷസ്യ (5)ഊഢാ�ഭാഗനൃസിംഹചമ്പുരചനാദക്ഷസ്യ (6)�വ�ദ

ഹീനവസങ്ഗചമ്പുരചനാദക്ഷസ്യ (7) ശർവാണീചരിതസ്തുതിപ്രണയ�ന ദക്ഷസ്യ

എന്നീപ്രസ്താവനകളിൽനിന്നുനാരായണൻകുറഞ്ഞപക്ഷം �ഗാവിന്ദാങ്ഗവർണ്ണ

നം, മാ�സാത്സവചമ്പു, ആ�ശ്ലഷാശതകം, ഭാഗവതചമ്പു, നൃസിംഹചമ്പു, �വ�ദ

ഹീനവസങ്ഗചമ്പു,ശർവാണീചരിതസ്തുതിഎന്നീകൃതികൾകൂടിെയങ്കിലുംനിർമ്മി

ച്ചിട്ടുെണ്ടന്നുകാണാം. ഇവയിൽആ�ശ്ലഷാ ശതകം മാത്ര�മ കിട്ടിയിട്ടുള്ളു.

വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ

ഈവ്യാഖ്യാതാവിനു �വദ�വദാങ്ഗങ്ങളിലും സ്മൃതികളിലും ഇതിഹാസപുരാണങ്ങ

ളിലും വ്യാകരണം, അലങ്കാരം മുതലായ ശാസ്ത്രങ്ങളിലും �കാശങ്ങളിലും കാവ്യാനാ

ടകാദിവിവിധവാങ്മയങ്ങളിലുമുള്ളവിസ്മയനീയമായഅവഗാഹം ദീപികയിലും വി

വരണത്തിലും ഒന്നു�പാെല സന്ദർശിക്കാവുന്നതാെണങ്കിലും വിവരണമാണു് ഒന്നു

കൂടി സഹൃദയശ്ലാഘെയഅർഹിക്കുന്നതു്. ദീപികയിൽതാെഴ ഉദ്ധരിക്കുന്നസൂചന

കാണുന്നു.

“രഘുവംശമഹാകാ�വ്യ പദാർത്ഥാന്വയശാലിനീ

വാക്യാർത്ഥാലം ക്രി�യാ�പതാ മിതാ വ്യാഖ്യാ വിലിഖ്യ�ത.

വിദ്വാം�സാ ഹി വിമത്സരാ നൃപതയഃ കാ�ര്യഷു പര്യാകുലാ

മൂഢാഃ പ്രൌഢതമഃപ്ര�രാഗമലിനാഃ കി�ന്തരലം ചിന്തയാ

ഏഷാ സ്യാൽ ഫലശാലീനീ ന രചനാ നൂനം തഥാപ്യത്ര �യ

സന്തസ്സന്തി പ�രാപകാരനിരതാശ് ശൃണ്വന്തു �ത �മ ഗിരം.”

ഈ സൂചനയിൽനിന്നു് ആ വ്യാഖ്യാനത്തിെന്റ ഉ�ദ്ദശം പരിമിതമാെണന്നു സിദ്ധി

ക്കുന്നു. വിവരണത്തിെന്റസ്ഥിതി അതല്ല.

“പ്രാചീനാചാര്യകൃതഃ സുവിചാര്യ കുമാരസംഭവവ്യാഖ്യാഃ

ബാലപ്ര�ബാധനാർത്ഥം ലളിതം കരവാണി വിവരണം തസ്യ.

പ്രാചീനസൂരിവിഹി�ത മഹതിപ്രഭൂത-

വ്യാഖ്യാന്ത�ര വിഫലഏഷപരിശ്ര�മാ �മ

വാതി പ്രകാമസുഭ�ഗ മലയാദ്രിജാ�ത

വാ�ത ഫലം കിമു ക�രാതി മുഖാനി�ലായം?

വ്യാ�ഖ്യഷാ തു തഥാപി പ്രദർശിതാന്വയപദാർത്ഥവാക്യാർത്ഥാ

വിവൃതസമാസാ പഠതാം ഗുരുതരമുപകാരമാരച�യൽ.”

എന്നും മറ്റും പ്രാരംഭത്തിൽ ഔദ്ധത്യപരിഹാരത്തിനായി ചിലെതല്ലാം ഉപന്യ

സിക്കുന്നുെണ്ടങ്കിലും, ‘കുമാരസംഭവപദാർത്ഥാ�ലാചനപ്രക്രിയാനിഷ്ണാത’മാണു

തെന്റ വ്യാഖ്യാനെമന്നു് അ�ദ്ദഹം പ്രതിസർഗ്ഗം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നുണ്ടു്. അതു് അയ

അയഥാർത്ഥവുമല്ല. വിവരണത്തിനു�മലാണു് ദീപിക രചിച്ചതു് എന്നു വ്യാഖ്യാതാ

വു രഘുവംശം ഏകാദശസർഗ്ഗത്തിെല ‘യാവദാദിശതി പാർത്ഥിവസ്ത�യാഃ’ എന്ന

�ശ്ലാകം വ്യാഖ്യാനിക്കു�മ്പാൾ ‘അ�സ്യാപപത്തിരസ്മാഭി�രവ യാവദ് ഗിരഃ �ഖ മരു

താം ചരന്തീത്യത്ര’എന്നപംക്തിയിൽകാണിച്ചുതരുന്നുണ്ടു്. വിവരണത്തിൽഎല്ലാ
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സർഗ്ഗങ്ങളു�ടയും അവസാനത്തിൽ ആ സർഗ്ഗത്തിൽ പ്രതിപാദിതമായ കഥകൂടി

സം�ക്ഷപിച്ചു് ഓ�രാ �ശ്ലാകത്തിൽഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന,

“സർ�ഗ്ഗായം പ്രഥ�മാ ഗു�ണശ്ചഗിരിജാലാവണ്യസാരംപരം

യസ്മിൻ വർണ്ണയതി സ്മ കർണ്ണമധു�രർവ�ണ്ണഃ കവിഗ്രാമണീഃ”

“സർഗ്ഗം പഞ്ചമഏഷ വഞ്ചനപ�ടാർമ്മാ യാവ�ടാ�ശ്ചഷ്ടി�ത-

രുന്മീലൽകമനീയ�കാമളര�സാ �ലാ�കാത്തരാർ�ത്ഥാദയഃ”

എന്നുംമറ്റുമുള്ളപ്രസ്താവനകൾപരി�ശാധിക്കുക. അണ്ണാമലയുെടവ്യാഖ്യാനം

അനുസരിച്ചാണു് താൻ വിവരണം നിർമ്മിക്കുവാൻ ഉ�ദ്ദശിക്കുന്നതു് എന്നുനാരായ

ണൻ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതിനു െതളിവായി ‘വ്യാഖ്യാന്ത�രഷു ദൃ�ഷ്ടഷു’ എന്ന �ശ്ലാകം

മെറ്റാരു ഘട്ടത്തിൽ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. കാളിദാസെനപ്പറ്റി അ�ദ്ദഹത്തിനുള്ളബഹുമാ

നംഅന്യാദൃശമായിരുന്നു. താെഴക്കാണുന്ന �ശ്ലാകം ദീപികയുെട ഒടുവിൽ ഉള്ളതാ

ണു്.

“ഗംഭീരാപി പ്രസന്നാ മൃദുരപി ച വിമ-

ർദ്ദക്ഷമാ �ലശ�താപി

സ് പൃഷ്ടാ �ദാ�ഷർന്ന കിഞ്ചിൽസകലഗുണഗണാ-

ലംക്രിയാവാസഭൂമിഃ

വ്യം�ഗ്യ�സ്ത്രവിധ്യഭാഗ്ഭിഃ പ്രതികലമമൃത-

സ്യന്ദിനീ സന്ദുഹാനാ

ചിത്തനന്ദം ബുധാനാം ജഗതി വിജയ�ത

കാളിദാസസ്യ വാണീ.”

മാന�മ�യാദയത്തിെല �മയപരി�ച്ഛദം

�മയ (പ്ര�മയ)പരി�ച്ഛദത്തിെന്റകർത്താവുതാനാെണന്നുനാരായണൻവിവരണ

ത്തിൽ ‘മീമാം�സാചിതമാന�മയഘടനാദക്ഷസ്യ’ എന്ന പദദ്വാരാ സ്പഷ്ടമായി പ്ര

സ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. കുമാരിലമതാനുഗനായഅ�ദ്ദഹംദ്രവ്യം, ജാതി, ഗുണം,ക്രിയ,അഭാ

വം എന്നിങ്ങെനഅഞ്ചുപ്ര�മയങ്ങെള മാത്ര�മ അംഗീകരിക്കുന്നുള്ളു.

“പ്ര�മയം ബഹുധാ �ലാ�ക പ്രാഹുഃ പ്രാഭാകരാദയഃ

പ്രമാണാഭാസവിശ്വാസവ്യാകുലീകൃത�ചതസഃ

ആചാര്യമതപീയൂഷപാരാവാരവിഹാരിണഃ

വയം താവൽപ്ര�മയം തു ദ്രവ്യജാതിഗുണക്രിയാഃ

അഭാവ�ശ്ചതി പ�ഞ്ചതാൻ പദാർത്ഥാനാദ്രിയാമ�ഹ”

എന്നാണു് അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ പ്രതിജ്ഞ. തനിക്കു പല കാര്യങ്ങളിലും മാർഗ്ഗദർശ

കനായിരുന്ന �മല്പുത്തൂർ ഭട്ടതിരിയുെട ഒരു ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥം നാരായണൻഈ വിധ

ത്തിൽ അത്യന്തം പ്രാഗല്ഭ്യ�ത്താടുകൂടി പൂരിപ്പിച്ചു. ഭട്ടതിരിക്കും മാന�വദനും ഇഷ്ട

�ദവതയായ മഹാവിഷ്ണുവിെന അ�ദ്ദഹം വർണ്ണിക്കുന്ന രണ്ടു �ശ്ലാകങ്ങൾ ഒടുവിൽ

കാണുന്നു. അവയിൽ ഒന്നു താെഴ�ച്ചർക്കുന്നു:

“�ഭാ �ഭാ ദുഷ്കർമ്മവർഗ്ഗാഃ പരിഹരത മദീ-

യാമിമാമംഗവല്ലീം
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ബ്രൂമസ്സൌഹാർദ്ദ�യാഗാൽ പരിചയജനിതാ-

ന്നാന്യഥാ യാത ശങ്കാം

ഹന്താ യുഷ്മൽകുലാനാം ദലിതകുവലയ-

ശ്യാമ�ളഃ �കാമ�ള�സ്ത-

ർഗ്ഗാ�ത്രർ�ന്ന�ത്രാത്സവം �നാ വിതരതി ഭഗവാൻ

ഭാർഗ്ഗവീഭാഗ്യഭൂമാ.”

ആ�ശ്ലഷാശതകം

നാരായണൻനമ്പൂരി തെന്റ �പ്രമഭാജനമായ ആ�ശ്ലഷയുെട ചരമെത്ത അധിക

രിച്ചു രചിച്ച മ�നാഹരമായ ഒരു വിലാപകാവ്യമാണു് ആ�ശ്ലഷാശതകം. സംസ്കൃ

തസാഹിത്യത്തിൽ വിലാപകൃതികൾ വിരളങ്ങളാകയാൽ ആ�ശ്ലഷാശതകത്തി

നു ഗണ്യമായ ഒരു സ്ഥാനം ന�ല്കണ്ടതുണ്ടു്. നായികയ്ക്കു് ആ�ശ്ലഷ എന്നു �പർ

വന്നതു് ആയില്യം നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിക്കുകകനിമിത്തമാണു്. ആ സ്ത്രീരത്നം സാ

മൂതിരി�ക്കാവിലകെത്ത ഒരു രാജ്ഞിെയന്നാണു് ഐതിഹ്യം. യഥാർത്ഥമായ

നാമ�ധയം ‘ഗംഗാ’ എന്നായിരുന്നു എന്നു “ഗം�ഗതി പ്രഥിതാ ക�രാഷി സതതം

സന്താപമത്യദ്ഭുതം” എന്നും “ഗംഗാം സംപ്രാപ്യ കാന്താം” എന്നുമുള്ള വചനങ്ങ

ളിൽനിന്നു െവളിെപ്പടുന്നു. പ്രസ്തുതകൃതിയിൽനിന്നു മാതൃക കാണിക്കുവാൻ ചില

പദ്യങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കാം.

“ആ�ശ്ലഷാവിമലാ ദ്വി�ജഃ പരിവൃതാ സന്മാർഗ്ഗസഞ്ചാരിണീ

നക്ഷ�ത്രഷ്വപി ദൃശ്യ�ത ദ്യുതിമതീ ക്ഷ�ത്രഷു ചാത്യുന്നതാ

സാ�മ്യ സത്യപി ച ദ്വ�യാഃ പ്രഥിത�യാരാദ്യാ വിനിന്ദ്യാബു�ധഃ

ശ്ലാഘ്യാന്യാദ്ഭുത�മതദീയമധികം ഗണ്ഡാന്തമാഹുശ് ശുഭം,”

“കാ�ന്ത കല്പല�ത കദാചിദപി �ത മാധ്വീരസാസ്വാദനാ-

ദന്യാസ്വാദപരാങ്മുഖഃ പരഭൃ�താ ഹാഹന്ത ദീനാം ദശാം

സംപ്രാ�പ്താ ലുഠതി ശ്ര�മണ ധരണൌ ത്വന്തുസ്ഥിതാ നാകിനാ-

മാരാ�മ ക്വചനാപി ദുർഗ്ഗമത�മ കഷ്ടം വി�ധ�ശ്ചഷ്ടിതം.”

�ഹ കാ�ന്ത ഭാവകർമ്മപ്രകൃതിസുമധു�രഃ

പ്രത്യ�യരത്യുദാരാ

പുംവദ്ഭാവാഭിരാമാ ബഹുലഗുണഗ�ണ-

രദ്ഭു�തരഭ്യു�പതാ

സ്വാഭ്യാസാലുപ്തവർണ്ണപ്രസൃതപദദശാ-

സൂചിതാ�ശഷഭാവാ

�സാൽകർഷാ പാണിനീയാ സരണിരിവ രതി-

�ശ്ശാഭ�ത താവകീനാ.”

അടിയിൽ �ചർക്കുന്നതുപ്രസ്തുതകാവ്യെത്തപ്പറ്റിയുള്ളപ്രശസ്തിയാണു്.

“അസൂയാമുന്മൂല്യ പ്രണയിജനദാക്ഷിണ്യപദവീ-

മുപാദായ പ്രീതിപ്രവണമുരരീകൃത്യ ച മനഃ

പിബന്തുസ്വച്ഛന്ദം സരസസരസാ ഹന്ത രസികാ-
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ശ്ശത�ശ്ലാകീ�മനാമതിലളിതശൃങ്ഗാരമധുരാം.”

ഒരുമഹാനായപണ്ഡിതൻ,സർവതന്ത്രസ്വതന്ത്രനായവ്യാഖ്യാതാവു്, വാസനാപൂർണ്ണ

നായ കവി എന്നിങ്ങെന പല നിലകളിൽ നാരായണൻ നമ്പൂരി നമ്മുെട സമഗ്ര

മായബഹുമാനത്തിനു പാത്രീഭവിക്കുന്നു.

ദിവാകരകവി — ചരിത്രം

�കാഴി�ക്കാെട്ട ഏ�താ ഒരു മാന�വദൻരാജാവിെന്റ മെറ്റാരു ആസ്ഥാനപണ്ഡി

തനായിരുന്നു �ചാള�ദശീയനായ ദിവാകരകവി. െകാല്ലം ഏഴാം ശതകത്തിൽ

ശക്തൻമാനവിക്രമൻതമ്പുരാനു് ഉദ്ദണ്ഡശാസ്ത്രികൾ എങ്ങെന�യാ അതു�പാെല

ആ മാന�വദെന്റ പ്രീതിക്കു പാത്രീഭൂതനായിരുന്നു പ്രസ്തുതകവി. താെഴക്കാണുന്ന

പ്രസ്താവനകൾ രണ്ടും അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ കൃതിയായ ലക്ഷ്മീമാന�വദം നാടകത്തി

ലുള്ളതും അവയിൽ ആദ്യ�ത്തതു തെന്നയും രണ്ടാമ�ത്തതു തെന്റ സ്വാമി�യയും

പരാമർശിക്കുന്നതുമാകുന്നു.

“അസ്തി ഖലു മന്ദമാരുതാ�ന്ദാളിതപൂഗപാളീമധൂളീബഹുളപരിമളഭ്രാന്ത ഭ്രമര

കുലഝങ്കാരവാചാലിതദിക് ചക്രവാ�ളഷു �ചാ�ളഷു രാജ്ഞാ ശ്രീവല്ല�ഭനസ്ഥാ

പി�താ മഹാനഗ്രഹാരഃ, തത്ര വസതാം �സാമപാം പക്ഷീലശങ്കരശബരപതഞ്ജ

ലിര ചിതഭാ�ഷ്യദമ്പര്യപര്യാ�ലാചനാവിശിഷു�ശമുഷീവി�ശഷാണാം ബ്രാഹ്മ

ണാനാമതിശ�യന പ്രശസ്യസ്യ ഉദ്ബാഹുസുന്ദരസ്യാങ്ഗഭൂത ആമുഷ്യായ�ണാ

വിശ്വവിഖ്യാതകീർത്തിർമ്മഹാവ്രതമുഖഭാവിതസകലസുമന�സ്താമഃ സുഗൃഹീതനാ

മാ വിജയ�ത ദിവാക�രാ നാമ, �തന ച ധീ�രാദാത്തസ്യ മാന�വദസ്യ മഹീപ�ത

ശ്ചരിതമുപാദായ

അചുംബിതമവദ്യ�താ ഗുണവിഭാസിവ�ക്രാക്തിമൽ

കരംബിതര�സാദരം കലിതചാരുഭൂഷാശതം

കളത്രമിവ �മാഹനം രസിക�ചതസാം രീതിഭിഃ

കൃതം കിമപി നാടകം ഭരതഭാഗ്യനാഡിന്ധമം.”

ഇതിൽനിന്നുകവി �ചാള�ദശത്തിെലശ്രീവല്ലഭാഗ്രഹാരത്തിൽ ഉദ്ബാഹുസുന്ദരൻ

എന്നബ്രാഹ്മണ�ശ്രഷ്ഠെന്റ പുത്രനായി ജനിച്ചു എന്നും ലക്ഷ്മീമാന�വദെമന്ന നാട

കം രചിക്കുന്നകാലത്തിനുമുമ്പുതെന്ന ധാരാളമായി യശസ്സുസമ്പാദിച്ചുകഴിഞ്ഞിരു

ന്നുഎന്നും വിശദമാകുന്നു. അടുത്ത ഗദ്യത്തിൽനിന്നു് ദിവാകരെന്റ ഗദ്യരചനാപാട

വവും ഗ്രഹിക്കാവുന്നതാണു്.

“ആദി�ഷ്ടാസ്മി സകലരാജന്യ�കാടീരമാണിക്യമയൂഖ മഞ്ജരീനീരാജിതചര

ണയുഗളസ്യ അദ്വന്ദ്വനിജഭുജാപദാനഗ്രീ�ഷ്മാഷ്മാതി�രക�ശാഷിതവിമതനരപതി

കുലമഹാനദീസഹസ്രകൂലങ്കഷാവ�ലപപ്രവാഹസ്യ,അ�ശഷദിഗ്ദന്തികടതടാസ്ഫാലനപ്രതിസ് ഖല�നാ

ജ്ജൃംഭമാ�ണാ�ദ്വലവിലയശഃക്ഷീരപാരാവാരപൂരലഹരീപരമ്പരാപൂരിതബ്രഹ്മാ�ണ്ഡാദര

കുഹരസ്യ, ജലധരജലനിധിമിഹിരസുതസുരഭിസുരതരുചിന്താമണിപ്രമുഖവിതരണധൌ�രയപ്രഭാവപരീഭാവപണ്ഡിതപാണി

പ�ങ്കരുഹസ്യ, �ഷാഡശമഹാദാനസവനദീക്ഷാദീക്ഷിതസ്യ, അപരി�മയഗാം

ഭീര്യാവധൂതപാഥഃ പരിവൃഢസ്യ, അമന്ദതര�ധര്യാ�ടാപാധരിതമഹാ�മ�രാഃ,

വി�ശ്വാത്തീർണ്ണപരാക്രമപ്രക്രിയാ പരാചീനസവ്യസാചി�ദാർ�വഭവസ്യ, ദാശ

രഥികർമ്മകഥന നിഖിലഭുവനവിഖ്യാത ധീ�രാദാത്തഗുണഗണചമൽകൃതനികൃതി

കൃത�വമുഖ്യസ്യ, ചണ്ഡകര�തജഃപ്രാചണ്ഡ്യഖണ്ഡന�വഭവസ്യ,സുധാകരകാന്തി

കന്ദളപരിണതിപാടച്ചരവദനസൌഭാഗ്യസ്യ, ആജ്ഞാവജ്ഞാതസുഗ്രീവസ്യ, പ്രതി
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ജ്ഞാനുകൃതപരശുരാമസ്യ, നിരന്തരവിഹരമാണകമലാകരകമലകിഞ്ജല് ക്ക പു

ഞ്ജരഞ്ജിത�ദാരന്തരസ്യ, മനുമാന്ധാതൃരഘുനന്ദനനളനഹുഷനാഭാഗഭരതഭഗീ

രഥദിലീപദശരഥശിബിജീമൂതവാഹനഹരിശ്ചന്ദ്രപ്രമുഖപൂർവതനരാജന്യമണ്ഡല

പ്രവർത്തിതാധ്വാധ്വനീനസ്യ, വീതി�ഹാത്ര�ഗാത്രവാരാകരപാരിജാതസ്യ,ഹനുമദഭി

മുദ്രിത�ക�താഃ,ആത്മശരാസനാങ്കിതശങ്കരശരാസനസ്യ,�ശലാർണ്ണവചക്രവർത്തി

നശ്ചരണായുധ�ക്രാഡപുരീപുരന്ദരസ്യ, �കര�ളശ്വരസ്യ മഹാരാജസ്യ, മാന�വദ

സ്യ ചരണസ�രാരു�ഹാപജീവിനാ മന്ത്രിമണ്ഡ�ലന യഥാ-

‘വാതാപൂരിതകുഞ്ജ�രാദരഗുഹാഭാങ്കാര�ഭരീര�വ

ഗൃധ്ര�ക്രങ്കൃതിഗീതിശാലിനി ശിവാവ�ക്ത്രാല്കയാ ദീപി�ത

യദ്യുദ്ധക്ഷിതിരങ്ഗമണ്ഡപത�ല നൃത്തം കബ�ന്ധഃ കൃതം

പശ്യന്ത്യുദ്ഭടഹർഷമഗ്നമന�സാ �വതാളസാമാജികാഃ’

തസ്യദിഗ്വിജയധാടീദുർല്ലളിതതുരഗഖുരപുടനടനദലിതധരണി

ത�ലാച്ചലിതധൂളീപാളീപുരസ്സരധൂ�മാദ്ഗമപിശുനിതപ്രതാ

പാനലജ്ജ്വാലാജാ�ലാജ്ജൃംഭണജനിതഭയാവനതസമസ്തപരി

പന്ഥിസാമന്തമണ്ഡലസ്യ സ്വാമി�നാ മഹാരാജാധിരാജപര�മ

ശ്വരസ്യ ചരിതാനുബന്ധി കിമപി രൂപകം അ�ന�നവ

സവി�ശഷദർശിതയാ ഭക്ത്യാ അപരമിവ �കലാസമാരചിത

വതാ അവിരതമാരാധ്യമാനസ്യ, താമ്രചൂഡ�ക്രാഡനഗരീനി

�കതനസ്യ, സകലസുരാസുരമൌലിമന്ദാരമഞ്ജരീമകരന്ദവിന്ദു

സ�ന്ദാഹനിർണ്ണിക്തചരണാരവിന്ദസ്യ. സ്ഥലീശ്വരാഭിധാനസ്യ, ഭഗവതശ്ചന്ദ്ര�ശ

ഖരസ്യ സന്നിധൌ.”

ഈ മാന�വദൻ തളിയിൽ �ക്ഷത്രം നവീകരണം െചയ്തതായി ദിവാകരൻ

പറയുന്നു. തെന്റ സ്വാമിയുെട വീര്യവിജയങ്ങ�ളയും പരാക്രമപ്രഭാവങ്ങ�ളയും മറ്റും

പറ്റി വാവദൂകത പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന കവി അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ കവിത്വ�ത്തയും പാണ്ഡി

ത്യ�ത്തയും കൃഷ്ണഭക്തി�യയും പറ്റി മൌനം ഭജിക്കുന്നതുെകാണ്ടു കൃഷ്ണഗീതികാര

നാ�ണാ അ�ദ്ദഹം ആശ്രയിച്ച മാന�വദൻ എന്നു സംശയി�ക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

ഏതായാലും ഏഴാം ശതകത്തിെന്റ പൂർവാർദ്ധത്തിനു�മൽ ഒൻപതാം ശതക

ത്തിെന്റ ഉത്തരാദ്ധത്തിനുമുൻപുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണു് അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ

ജീവിതെമന്നുമാത്രംസ്ഥൂലമായി പറയാം. അത്രമാത്രം പഴയആദർശഗ്രന്ഥങ്ങൾ

കിട്ടീട്ടുണ്ടു്. ഒരാദർശഗ്രന്ഥത്തിൽ “മാനവിക്രമസ്യാനുജന്മ�നാ നീലാപഗാപുരീ

മഹാരാജസ്യ മാന�വദസ്യ” എന്നു കാണുന്നു. ആ പാഠം അബദ്ധമാെണന്നു

�താന്നുന്നില്ല. അങ്ങെനയാെണങ്കിൽ പ്രസ്തുത മാന�വദൻ മാനവിക്രമനാമ�ധയ

നായ ഒരു സാമൂതിരിപ്പാടിെന്റ അനുജനും കരിമ്പുഴ�ക്കായിക്കൽ താമസിച്ചിരുന്ന

ഏറാൾപ്പാടുമാെണന്നുവന്നുകൂടുന്നു.

ലക്ഷ്മീമാന�വദം

ലക്ഷ്മീമാന�വദംഅഞ്ചങ്കത്തിലുള്ളഒരുവിശിഷ്ടനാടകമാകുന്നു. സമുദ്രരാജാവിെന്റ

പുത്രിയായ രാജ്യലക്ഷ്മിെയ മാന�വദമഹാരാജാവു ഭാർഗ്ഗവരാമെന്റ പൌ�രാഹിത്യ

ത്തിൽ പാണിഗ്രഹണം െചയ്യുന്നതാണു് ഇതിവൃത്തം. വിവാഹമണ്ഡപത്തിൽസമു
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ദ്രരാജാവും നിളാനദീ�ദവി (ഭാരതപ്പുഴ)യും പ്ര�വശിക്കുന്നുണ്ടു്. താെഴക്കാണുന്ന

�ശ്ലാകം പരശുരാമെന്റ വർണ്ണനമാകുന്നു.

“ഷ�ഷ്ഠാവതാരഃ പ്രഥമസ്യ പുംസഃ

സബ്രഹ്മചാരീ ശശിമൌലിസൂ�നാഃ

വിഹാര�ശലസ്തനു�ത മുദം �നാ

മുനിസ്ത�പാവിക്രമ�വഭവാനാം.”

മറ്റു ചില �ശ്ലാകങ്ങൾകൂടി ഉദ്ധരിക്കാം

നാന്ദി:

“ക്വചിൽ പദനമന്മഹി, ക്വചന മന്ദപാദക്രമം,

ക്വചിജ്ജയിജടാഭൂമി, ക്വചന കമ്പമാനാളകം.

ക്വചിൽ സഫണഫൂൽകൃതി, ക്വപന കങ്കണക്വാണവൽ,

ക�രാതു ശിവ�യാസ്സുഖം നടനകർമ്മ തത്താദൃശം.”

കാവ്യം:

“വിപഞ്ചീം പ്രക്വാണഃ, കുസുമകലികാം സൌരഭഗു�ണാ,

മധുശ്രീരുദ്യാനം, മദസമുദ�യാ യൌവനദശാം,

വധൂം വ്രീളാമുദ്രാ, ഹിമകരകലാം കാന്തിലഹരീ,

പ്രഭാ രത്നം, രൂഢാ തിലകയതി കാവ്യഞ്ചഘടനാ.”

കവി തെന്നപ്പറ്റി:

“�യ ഗർവന്തി നി�വശ�നഷു വചസാം, �യ തത്സമുല്ലാസ�ന-

ഷൂത്സിച്യന്ത്യുഭയാനിമാൻ ഗണയിതും ജി�ഹ്രതി ജിഹ്വാപരം;

യസ്തന്ത്രദ്വയധർമ്മമർമ്മപദവീസാഹിത്യസൌഹിത്യവി-

ത്ത�സ്മനാമ ദൃഢം ദിവാകരകവിസ്തി�ഷ്ഠതസംഖ്യാവ�ത.”

കവി തെന്റ നാടകെത്തപ്പറ്റി:

“ഹൃദയാലുഃ കവി�രഷാ പരിഷദ്ഭരതമതദർശി�താ�ന്മഷാ

�നതാ തു മാന�വദഃ പ്രാപ്തമ�താ നഃ പ�ചളിമം സുകൃതം.”

സൂര്യവന്ദനം:

“ആദിമസ്യ പുരുഷസ്യ ചക്ഷു�ഷ,

സാക്ഷി�ണസകല�ലാകകർമ്മണാം,

വിശ്വ�ബാധകലനാപടീയ�സ

�തജ�സ ദിവസ�ഹത�വ നമഃ”

വനം:

“ഉദ്ദാമ�പാത്രിഗണമുന്മദഹസ്തിവൃന്ദ-

മുദ്രിക്തഖഡ്ഗിചയമുല്ലള�ദണയൂഥം

ഉഡ്ഡീനബർഹികുലമുൽപതദൃക്ഷസംഘ-

മാ�ലാക�യമമഭിരാമമരണ്യമധ്യം.”

വൃക്ഷവിവാഹം:
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“അനലഃ പല്ലവമാജ്യം മകരന്ദം കമല�കസരാ ദർഭാഃ

ലാജാഃ പ്രസൂനകലികാസ്സുകുമാ�രായം വിവാഹസൽകാരഃ”

ഭരതവാക്യം:

“വിശ്വസ്യാസ്തുശുഭം, സദാ വസുമതീസ�സ്യാത്തരാ ജായതാം;

സ്വാം വർണ്ണാശ്രമവൃത്തിമാദരയുതാഃ കുർവന്തുസർവാഃ പ്രജാഃ;

ആവിർഭാവമു�പതു ചശ്രമവതാം സാരസ്വതം �ലാചനം

കർമ്മബ്രഹ്മച മാമകീ പുനരയം മീമാംസതാം �ശമുഷീ.”

�ദശമങ്ഗലത്തു് ഉഴുത്തിരവാരിയർ (രണ്ടാമൻ)

ചരിത്രം

�ദശമംഗലത്തു് ഉഴുത്തിരവാരിയർ (രുദ്രദാസൻ) ‘ചന്ദ്ര�ലഖാ’ അഥവാ ‘മാന�വദച

രിതം’ എന്ന �പരിൽ ഒരുസട്ടകം നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടു്. സട്ടകംഎന്നതുപതിെനട്ടുമാതി

രിയിലുള്ളഉപരൂപകങ്ങളിെലാന്നുംപ്രാകൃതഭാഷയിൽനാലുയവനികക�ളാടുകൂടി

രചിക്കെപ്പടുന്നതുമാണു്. നാടകത്തിെലഅങ്കത്തിെന്റസ്ഥാനംസട്ടകത്തിെലയവ

നിക �കെക്കാള്ളുന്നു. പ്ര�വശകവും വിഷ്കംഭവും പാടില്ല. കവിപ്രസ്താവനയിൽ

ത�ന്നയും തെന്റപുരസ്കർത്താവി�നയും പറ്റി ചിലെതല്ലാം ഉപന്യസിക്കുന്നുണ്ടു്. ആ

ഭാഗം ചുവ�ട�ചർക്കുന്നു.

“സൂത്രധാരഃ—2കസ്യ നർത്തനമാരഭ്യ�ത യുഷ്മാഭിഃ?

പാരിപാർശ്വികഃ - സട്ട�കാ നർത്തിതവ്യഃ.

സൂത്രധാരഃ— (സഹർഷം) അയമവസ�രാസ്മാകം പ്ര�യാഗ വിജ്ഞാനം

ദർശയിതും; നികഷഃ ഖലു സട്ട�കാ നർത്തകാനാം കവീനാം ച വിദഗ്ദ്ധതായാഃ.

(വിചിന്ത്യ)

സസട്ടകഃ സഹചരഃ കില നാടികായാ-

സ്തസ്യാശ്ചതുർജ്ജവനികാന്തരബന്ധുരാങ്ഗഃ

ചിത്രാർത്ഥസൂത്രിതരസഃ പര�മകഭാ�ഷാ

വിഷ്കംഭകാദിരഹിതഃ കഥി�താ ബു�ധഃ

കസ്യ പുനസ്സരസ്വതീനിഷ്യന്ദസട്ട�കാ നർത്തിതവ്യഃ?

പാരിപാർശ്വികഃ— കിമപ്യാശ്ചര്യം ശൃ�ണാതു ഭാവഃ. വായസവദനാൽ പഞ്ച

മരാഗ ഉദഞ്ചതി, നിംബവിടപാൽ �മാചമുൽപദ്യ�ത, കാരസ്കരഫലാൽ പീയൂഷ

രസഃ പ്രസരതി, യ�ദ്ദവമന്ദിരബാഹ്യാളിന്ദസമ്മാർജ്ജനാദിവ്യാപാരമാത്രപരായ

ണാൽ പാരശവപ�ശാഃ സന്ധ്യാസമയസംഫുല്ലമല്ലികാമധുരമകരന്ദനിഷ്യന്ദഗർഭഃ

സന്ദർഭഃ പ്രവഹതി.

സൂത്രധാരഃ—

�മവം. ന ഖലു നിന്ദനീയാസ്തത്രഭവന്തഃ പാരശവാഃ യതഃ

�യഷാം ബ്രാഹ്മണ�ലാകപാദയുഗളീശുശ്രൂഷണം ഭൂഷണം

�യഷാം നിർമ്മലകാവ്യചർവണകഥാസംശീലനം ക്രീഡനം

വം�ശ �യഷാം ച ശുദ്ധവൃത്തസുഭഗസ്സരുദ്രമുക്താമണിർ-

ജ്ജാത�സ്തഷാം സ്തുതിഷു കസ്യ ഭുവ�ന ജിഹ്വാ നിരീഹാ ഭ�വൽ?

2 അനുവാചകന്മാരുെട സൌകര്യെത്ത ഉ�ദ്ദശിച്ചു പ്രാകൃതത്തിന്നു പകരം ഛായയാണു് �ചർക്കുന്നതു്.
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പാരി:— തസ്യ രുദ്രസ്യ ശ്രീകണ്ഠസ്യ ച ശി�ഷ്യാ രുദ്രദാസാഭി�ധയഃ കില തസ്യ

കവിഃ.

സൂ:ധാ:— തദുപപദ്യ�ത. തരണികിരണജാലനിരസ്തതന്ദ്രാ�ദവാരവിന്ദാന്മധു

കരാനന്ദകന്ദഃ പ്രസരതി മകരന്ദനിഷ്യന്ദഃ

പാരി:— കിം താദൃശസ്ത�യാഃ രുദ്രശ്രീകണ്ഠ�യാശ്ശിക്ഷാവി�ശഷഃ?

സൂ:ധാ:— കിം ഭണ്യ�ത?

വടതലഗ�താപി രൂ�ദ്രാ വ്യാഖ്യാനം ത�യാഃ ശ്രുത്വാ ശിരഃകമ്പം മന്ദാ�ന്ദാളി

തചന്ദ്രം സ്പന്ദമാനഫണീന്ദ്രകുണ്ഡലം ദധാതി.

പാരി:— ന�മാ മഹാത്മഭ്യാം. �തനാവർജ്ജിതാസ്സജ്ജനാഃ

സൂ:ധാ:— കഥം?

പാരി:—

പ്രത്യുദ് വ്രജതി പുള�കാ ഹൃദയമുപനയത്യാസനം സുഭഗം

ഉപഹരത്യർഘ്യമക്ഷി സജ്ജനകർണ്ണാതിഥീനാം സൂക്തീനാം.

കാവ്യനിബ�ന്ധക�വർഘർമ്മജലമപഹരന്തി മുഖലഗ്നം

ആനന്ദബാഷ്പശിശിരാഃ ശിരഃകമ്പസമീരണാഃ ഖലു സൂക്തീനാം.

അഭ്യർത്ഥിതാ ചാ�നന. യഥാ

അഗണയിത്വാ ന�വതി �ദാഷമനിരൂപ്യ നികുടതാകൃതാം നിന്ദാം

വിസ്മൃത്യ താമസൂയാം രസികാ അവതംസയന്തുകൃതി�മനാം.

സൂ:ധാ:— കിമന്യൽ? പ്രാകൃതബന്ധഏവ രസികാനാമാനന്ദം കന്ദളയതി. യതഃ

യഥാ ഭവത്യപരമാലാ മാലതീമാലാ ച മധുപാനാം

യഥാ ഭവത്യന്യഭാഷാ പ്രാകൃതഭാഷാ ച രസികാനാം.

പാരി:— നനു �ത�നവ ഭണിതം.

ഭാഷാ ഖലു പ്രാകൃതമയീ വിഷയഃശ്രീമാന�വദചരിതശ്രീഃ

രസഗർഭഃസന്ദർഭഃ സജ്ജനപ്രീതീനാം യൌവന�മതൽ.

സൂ:ധാ:— �കന നിയുക്താഃ പുനഃ പ്രവർത്ത�ധ്വ സട്ടകനർത്ത�ന?

പാരി:— ത�സ്യവ നിരന്തരാവനമച്ശ്രീമത്സാമന്തകുലമുകുടാന്ത നിപതന്മാണി

ക്യമണിസമൂഹമയൂഖ�ലഖാപല്ലവിതപാദപീഠസ്യ, ഖണ്ഡപരശുശിഖണ്ഡശശിഖണ്ഡ

പാണ്ഡുരസർവതഃപ്രസരന്മഹിതയശഃപൂരകർപ്പൂര നികരപർവതായമാനഭുവനാ

ന്തരാളസ്യ, അതിധവളഹൃദയസ്ഫടികപ്രതിഫലിതപര�മശ്വര പദപല്ലവസ്യ, സമര

മുഖ ബലാൽകാരഗൃഹീതജയലക്ഷ്മീധമ്മില്ല പര്യസ്തമല്ലികാമാല്യബഹുളപരിമളാ

സംഗഭൃംഗ�ശ്രണീസം ശയിത�ലാ�ലാദ്ദണ്ഡമണ്ഡലാഗ്രമണ്ഡിതപ്രചണ്ഡഭുജദ

ണ്ഡസ്യ, രിപുബലശലഭ�ലഹി ചടുലജ്വാലാജാലജാജ്വല്യമാന പ്രതാപപാവകപ്രാ

കാരപരിരക്ഷിതസകലഭുവനതലസ്യ, അച്ഛിന്നദത്തസുവർണ്ണരത്നസമൃദ്ധിസമൃദ്ധ

മണി മന്ദിരവളഭീജാലാക്രീഡൽ സകലദരിദ്ര�ലാകസ്യ, സർവഭൂതാനുകമ്പിന

സ്സാംപ്രതം കൃതകരണീയതയാ യൌവനസുഖമനുഭവ�താ രാജാധിരാജപര�മശ്വ
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രസ്യ ശ്രീമാന�വദസ്യആസ്ഥാനമണ്ഡപമണ്ഡ�നന പണ്ഡിതമണ്ഡ�ലന. കിഞ്ച

അസ്മിൻ ഖലുസട്ടകവ�ര നിജഭർത്തൃകസ്വ-

ച�ക്രശ്വരത്വകരാണാം ഗുണാനാംസ്ഥാനം

ചാരും സമുദ്വഹതി താം കില ചന്ദ്ര�ലഖാ-

മം�ഗശ്വരസ്യ തനയാം ശ്രീമാന�വദഃ.”

സട്ടകകാരൻരുദ്രെന്റയുംശ്രീകണ്ഠെന്റയുംശിഷ്യനായ ഒരുവാരിയരായിരുന്നു

എന്നും അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ പുരസ്കർത്താവു മാന�വദനാമ�ധയനായ �കാഴി�ക്കാെട്ട

ഒരു തമ്പുരാനായിരുന്നുഎന്നും ഇത്രയുംെകാണ്ടു മനസ്സിലാക്കാം. മാഘകാവ്യത്തി

ന്നു ബാല�ബാധിക എന്ന വ്യാഖ്യാനം രചിച്ച �ദശമംഗലെത്ത ഉഴുത്തിരവാരിയർ

തെന്റ കുടുംബത്തിൽ സാഹിത്യവിദ്യാപാരീണന്മാരായി ഒരു രുദ്രനും രണ്ടു ശ്രീക

ണ്ഠന്മാരും ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നും അവരിൽ രണ്ടാമെത്ത ശ്രീകണ്ഠെന്റ പുത്രനാണു്

താെനന്നും പറയുന്നു. ആ രുദ്രനും പ്രഥമ ശ്രീകണ്ഠനും സംസ്കൃത ഗ്രന്ഥങ്ങളുെട വ്യാ

ഖ്യാതാക്കന്മാരായിരുന്നു എന്നും അ�ദ്ദഹം നെമ്മ വ്യംഗ്യമായി ധരിപ്പിക്കുന്നുണ്ടു്.

അവർ രണ്ടു�പരും �ദശമംഗലത്തു വാരിയന്മാർ തെന്നയായിരിക്കണം. അങ്ങെന

യാെണങ്കിൽ സട്ടകകാരൻ സ്മരിക്കുന്ന ശ്രീകണ്ഠൻ അഭിരാമനാെണന്നു കരുതാ

വുന്നതാണു്. സട്ടകത്തിെന്റ പ്രസ്താവനയിൽ കവി പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ശാലീനത

വാരിയന്മാർ അതിനു മുമ്പു ദൃശ്യകാവ്യങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാത്തതുനിമിത്തമാെണന്നു

ഞാൻഅനുമാനിക്കുന്നു. പ്രാകൃതഭാഷെയപ്പറ്റി അ�ദ്ദഹത്തിന്നുവലിയ മതിപ്പാണു

ണ്ടായിരുന്നെതന്നു കാണാവുന്നതാണ�ല്ലാ. പ്രാകൃതത്തിൽ കവനം െചയ്യുന്നതി

ന്നുഅ�ദ്ദഹത്തിന്നുള്ളസാമർത്ഥ്യവുംഅദ്വിതീയമാണു്. അതിനുമുമ്പു �കരളത്തിൽ

ആ ഭാഷയിൽഅത്ഭുതാവഹമായ ശൌരിചരിതം എന്ന യമകകാവ്യം നിർമ്മിച്ചതും

ശ്രീകണ്ഠെനന്ന മെറ്റാരുവാരിയരായിരുന്നുവ�ല്ലാ. ദിവാകരകവിയുംസട്ടകകാരനും

ആശ്രയിച്ചതു് ഒ�ര രാജാവിെനത്തെന്നയായിരുന്നു.

കവിതാരീതി

രുദ്രദാസെന്റ കവിതാരീതി പ്രസ്താവനയിൽനിന്നു മുമ്പു് ഉദ്ധരിച്ച പദ്യഗദ്യങ്ങൾ മു

�ഖന തെന്നസുഗ്രഹമാണു്. എങ്കിലും ചില ഉദാഹരണങ്ങൾകൂടി കാണിക്കാം.

വസന്തം:

“താരു�ണ്യന രമണീവ സുരൂപരമ്യാ

�ജ്യാത്സ് നാര�സന രജനീവ സ്ഫുരച്ചന്ദ്രാ

ഫു�ല്ലാദ്ഗ�മന ലതി�കവ പ്രവാളപൂർണ്ണാ

രാജ�ത ഹന്തനഗരീ മധുസംഗ�മന.”

മന്ദവായു:

“ഏ�ത ചൂഷിത�ചാളബാലമഹിളാഫാ�ലന്ദു�സ്വദാഗമാഃ

പീയമാനാ ജനനാസികാഭിർന്നളിനീനാളീക�കളീകരാഃ

ലീലാലാളിത�കരളീചികുരകാആനന്ദനിഷ്യന്ദി�നാ

�രാമാ�ഞ്ചാദ്ഗമനാനു�മയചലനാഃ ക്രീണന്തി വാതാംകുരാഃ.”

ഭരതവാക്യം:

“കുർവന്തു കുമുദപ്രഭാം ത്രിഭുവ�ന കീർത്തിം നൃപാ

ജാനന്ത്വിത�രതരമുപകൃതീം ഘനാ മാനുഷാഃ
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ശൃണ്വന്തു ഗതമത്സരാസ്സഹൃദയാഃ കവീനാം കൃതിം

ജയന്തു കവയശ്ചിരം വഹതു ഭാരതീ മങ്ഗലം.”

ആനായത്തുകരുണാകരപ്പിഷാരടി (�ഭാജചമ്പൂവ്യാഖ്യാകാരൻ)

�കാഴി�ക്കാട്ടു മാനവിക്രമരാജാവിെന്റ നിർ�ദ്ദശമനുസരിച്ചു �ഭാജചമ്പുവിനു് ഒരു

വ്യാഖ്യാനം രചിച്ച പണ്ഡിതനാകുന്നു കരുണാകരപ്പിഷാരടി. അ�ദ്ദഹം തനിക്കു്

അച്യുതെനന്നും കൃഷ്ണെനന്നും �പരുകളിൽ രണ്ടു ഗുരുക്കന്മാരുണ്ടായിരുന്നതായി

പറയുന്നു. താെഴക്കാണുന്ന �ശ്ലാകങ്ങൾഅനുവാചകന്മാർ ധരിച്ചിരി�ക്കണ്ടതുണ്ടു്.

“യ�ദ്വദുഷീകലിതസങ്ഗമശാസ്ത്രസാര-

സംഭൂതസൂക്തിവരഭാഗവതാന്തരാത്മാ

വിദ്വജ്ജ�നാഽനവര�താജ്ജ്വലമത്ര �മാദം

ധ�ത്തഽച്യു�തായമിഹ �മ ഗുരുരാവിരസ്തു.

ഹരിഹരഗിരിനാഥപാദകല്പ-

ദ്രുമതല�സവനഗന്ധചിത്തവൃത്തിഃ

മമ ഹൃദയസ�രാജസമ്പുടസ്ഥഃ

സ്ഫുടയതുസദ്ഗുരുരീപ്സിതാനി കൃഷ്ണഃ

ശ്രീകുക്കുട�ക്രാഡമഹീമ�ഹന്ദ്രഃ

ശ്രീ�കര�ളാർവീതലപൂർണ്ണചന്ദ്രഃ

ഭൂ�ലാകപാലസ്സുഗു�ണരു�പന്ദ്രഃ

ശ്രീവിക്ര�മാ ദീപ്യതി കീർത്തിസാന്ദ്രഃ.

. . . . . . . . .
�സാഽയം രാജശിഖാമണിർന്നിജയശസ്സങ്കീർത്തനപ്രൌഢതാ-

ജിജ്ഞാസാകുലമാനസശ് ശുഭദി�ന സ്വാമാത്യവർ�ഗ്ഗസ്സഹ

ശ്രീമ�ദ്വഷ്ണവ�ലാകമണ്ഡനമണിസ്സംഭാവയൻ വാഞ്ഛി�ത-

സ്സംപൂർ�ണ്ണഃ കരുണാകരം നിജഗുരും കിഞ്ചിദ്വ�ചാഽ�വാചത.

ശ്രീകാളിദാസകവി�ശഖരവാക്സുധാബ്ധി-

സദ്�ഭാജരാജകൃതചമ്പുരസായനസ്യ

ആവാസഭൂമിമധുനാ രസനാം മദീയാ-

മു�ത്തജയാഖിലരസാസ്വദനാനുഭൂ�ത്യ.

ഇത്ഥം ന�രന്ദ്രവചനാമൃതപാനതൃപ്ത-

ചി�ത്താ ഭവന്നഹമിഹാദരണീയശീലഃ

ശ്രീ�ഭാജരാജകൃതചമ്പുമഹാപ്രബന്ധ-

ഭാവപ്ര�ബാധനകൃ�തസുചിരം യ�തദ്യ.

. . . . . . . . .
ശൃങ്ഗാരാദിരസാസ്വാദപരമാനന്ദ�ഭാജനം

ധിയാദ്രി�യഹം രസനാം �ഭാജചമ്പൂപ്രകാശികാം.
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. . . . . . . . .
ഹരിഹരഗിരിലീനാൽ പാർവതീപ്രാണനാഥാൽ

സതതഭജനതുഷ്ടാൽപ്രാപ്തവി�ദ്യാദ�യാ യഃ

അകൃതസുകൃതശാലീ ചമ്പുരാമായ�ണസ്മിൻ

വിവൃതിമതിമ�നാജ്ഞാം�വഷ്ണവഃ കൃഷ്ണശിഷ്യഃ.”

ഈ �ശ്ലാകങ്ങളിൽനിന്നു് അച്യുതൻ സങ്ഗമശാസ്ത്രസാരകാരനും ഭാഗവതനുമാ

െണന്നും ഹരിഹരഗിരിയിെല ശിവെന്റ ഭക്തനാെണന്നും ഗ്രഹിക്കാം. സങ്ഗമ

ശാസ്ത്രം �ജ്യാതിശ്ശാസ്ത്രമാെണങ്കിൽ കരുണാകരൻ തൃക്കണ്ടിയൂർ അച്യുതപ്പിഷാ

രടിയുെട ശിഷ്യനാെണന്നു വരുന്നു. ഹരിഹരഗിരി ഏെതന്നു മനസ്സിലാകുന്നില്ല.

കൃഷ്ണനും കരുണാകരനുംആ �ക്ഷത്രത്തിെല ശിവെന ഭജിച്ചിരുന്നതായി െവളിെപ്പ

ടുന്നു. മാനവിക്രമരാജാവു തെന്റ ശിഷ്യനാെണന്നു് അ�ദ്ദഹം പറയുന്നു. “ഇഹഖലു

രാജാധിരാജപര�മശ്വരഃ ശ്രീ�ഭാജഃ കവിവീര�ശഖ�രണ ശ്രീകാളിദാ�സന സഹ

ചരമകാലാവശ്യചിന്തനീയം പരമ പുരുഷാർത്ഥപ്രധാന�മകവിംശതിവാരാവർ

ത്തനസമുത്ഥി�തക വിംശതിരൂപാഭിപ്രായസുഭഗം ശ്രീമദ്രാമായണം �ലാ�കാ

പകാരാർത്ഥം സംക്ഷിപ്യ സകലവ്യാകരണസമുദ്ധൃതസാരാംശസുന്ദരസ്വനിർമ്മി

തസരസ്വതീകണ്ഠാഭരണനിർണ്ണീതസാധുശ�ബ്ദാദാഹരണതയാ ഗദ്യപദ്യാത്മക

ചമ്പൂരൂ�പണ കമപി പ്രബന്ധം ചികീർഷുഃ” എന്ന പംക്തിയിൽനിന്നു �ഭാജരാ

ജാവു തെന്റ ആസ്ഥാനപണ്ഡിതനായ (ഒരു) കാളിദാസ�നാടുകൂടി രാമായണം

ഇരുപെത്താന്നാവൃത്തി വായിച്ചു് ഇരുപെത്താന്നുവിധത്തിൽ അർത്ഥഗ്രഹണം

െചയ്തു് �ലാ�കാപകാരാർത്ഥം അതു രാമായണചമ്പുവായി സം�ക്ഷപിച്ചു എന്നും

ആ ഗ്രന്ഥനിർമ്മിതിയുെട ഒരു ഉ�ദ്ദശം സരസ്വതീകണ്ഠാഭരണത്തിൽ അ�ദ്ദഹം

നിർണ്ണയിച്ചിട്ടുള്ള ചില സുശബ്ദങ്ങെള ഉദാഹരിക്കുക എന്നുള്ളതാെണന്നും വ്യാ

ഖ്യാതാവു വിശ്വസിച്ചിരുന്നതായി കാണാം. സരസ്വതീകണ്ഠാഭരണത്തിനു �കര

ളത്തിൽ പുനഃപ്രതിഷ്ഠാപനം സിദ്ധിച്ചതു �മൽപ്പുത്തൂരിെന്റ പ്രക്രിയാസർവസ്വരച

ന�യാടുകൂടിയാകുന്നു. അതിനാൽ �വെറ െതളിവു കിട്ടുന്നതുവെര കരുണാകരൻ

കൃഷ്ണഗീതാപ്ര�ണതാവിെന്റ പൂർവഗന്മാരായ രണ്ടു മാനവിക്രമന്മാരിൽ ഒരാളുെട

ആജ്ഞാനുവർത്തിയായിരുന്നതായി സങ്കല്പിക്കാം. കവിചിന്താമണികാരനായ

കരുണാകരപ്പിഷാരടിയും ശക്തൻമാനവിക്രമ രാജാവിെന്റ ഗുരുനാഥനായിരുന്നു

െവങ്കിലുംഅ�ദ്ദഹംആഗ്രന്ഥത്തിൽതെന്റആചാര്യന്മാെരപ്പറ്റി ഒന്നുംപ്രസ്താവിച്ചി

ട്ടില്ലാത്തതിനാലും മറ്റും രണ്ടുകരുണാകരന്മാരുംഅഭിന്നന്മാരാെണന്നുപറയുവാൻ

എനിക്കു �ധര്യം �താന്നുന്നില്ല. ചമ്പൂരാമായണവ്യാഖ്യ സമ്പൂർണ്ണമായി ലഭിച്ചിട്ടി

ല്ല. മാന�വദരാജാവു �ഭാജചമ്പുവിനു് ഒരു വ്യാഖ്യാനം നിർമ്മിച്ചിട്ടുെണ്ടന്നു ചിലർ

പറയുന്നതുപ്രമാദജന്യമാണു്,

രവിവർമ്മമഹാരാജാവു് (തിരുവിതാംകൂർ) — ജീവചരിത്രം

െകാല്ലം 859 മുതൽ 893 വെര തിരുവിതാംകൂർ രാജ്യം ഭരിച്ച കാർത്തികതിരുനാൾ

രവിവർമ്മമഹാരാജാവു് ഒരു കവിയും പണ്ഡിതപക്ഷപാതിയും ദാനശൌണ്ഡനും

�വദാന്ത ശാസ്ത്രജ്ഞനുമായിരുന്നു. അശ്വതിതിരുനാൾ ഉമയമ്മറാണിയുെട പുത്ര

നാണു് അ�ദ്ദഹം. ആദിത്യവർമ്മമഹാരാജാവു് 852-ൽ നാടുനീങ്ങിയ�പ്പാൾ രവി

വർമ്മാവിനുബാല്യമായിരുന്നതിനാൽ ഉമയമ്മറാണി അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ പ്രതിനിധി

എന്നനിലയിൽ 860വെരരാജ്യരക്ഷെചയ്തു. പതിനാറാമെത്തവയസ്സിൽഅ�ദ്ദഹം
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സിംഹാസനാരൂഢനായി. വടക്കുനിന്നു െപണ്െകാടയ്ക്കു് അർത്ഥാർത്ഥിയായിവ

ന്ന ഒരു നമ്പൂരി അ�ദ്ദഹെത്തകണ്ടുതനിക്കുപത്തുകുമാരിമാർഅവിവാഹിതകളാ

യി ഉെണ്ടന്നും അവരിൽ ഒരു െപണ്കിടാവിെന �വളികഴിച്ചുെകാടുക്കുവാൻ 1000
ഉറുപ്പിക കിട്ടണെമന്നും അ�പക്ഷിക്ക�വ അ�ദ്ദഹം പത്തു കിടാങ്ങളു�ടയും വിവാ

ഹത്തിനായി 10,000 ഉറുപ്പികആസാധുവിനു സമ്മാനിച്ചു എെന്നാ�രതിഹ്യമുണ്ടു്.

അ�ദ്ദഹത്തിെന്റബാല്യകാലത്തിൽപ്രസിദ്ധ�യാദ്ധാവായ �കാട്ടയത്തു�കരളവർ

മ്മത്തമ്പുരാെനഉമയമ്മറാണിതിരുവിതാംകൂർഇളയരാജാവായി ദെത്തടുക്കുകയും

872-ൽ അ�ദ്ദഹം മരിക്കുന്നതുവെര രവിവർമ്മമഹാരാജാവിനു് ആ വിശിഷ്ടസാഹി

ത്യകാരനുമായി സഹവാസം െചയ്യുന്നതിനുള്ള സൌകര്യം ലഭിക്കുകയും െചയ്തു.

രവിവർമ്മമഹാരാജാവു �ദശിങ്ങനാട്ടു ശാഖയു�ടയും മൂപ്പനായിരുന്നു,

രാമായണസങ്ഗ്രഹം

രാമായണസംഗ്രഹം എന്നു പുരാണച്ഛായയിൽ ഒരു കാവ്യം രവിവർമ്മമഹാരാജാ

വു രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അതിൽനിന്നാണു് താെഴക്കാണുന്ന �ശ്ലാകങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കുന്നതു്.

“ലക്ഷ്മീവ�ക്ഷാജരാജദ്ഘുസൃണസുരഭി�താ-

രഃസ്ഥലം പദ്മനാഭം

�ലാകാനാ�മകനാഥം യദുകുലമഹിത-

ക്ഷ്മാപതീനാം ശരണ്യം

വ�ന്ദ വൃന്ദാര�കഡ്യം വിഭുമഖിലജഗൽ

പാല�ന ജാഗരൂകം

സ്യാനന്ദൂരാഭിധാനപ്രഥിതപുരവ�ര

�ഭാഗി�ഭാ�ഗ ശയാനം.

ന�മാസ്തു രാമായ സലക്ഷ്മണായ

സീതാസഹായായ ജഗൽപ്രിയായ

ദുർവൃത്തര�ക്ഷാധിപനാശനായ

സദാമൃതാനന്ദദൃ�ശ ന�മാസ്തു.

ക്വാഹം മന്ദമതിഃ ക്വ വാ രഘുപതി�ശ്രയഃകഥാ വിസ്തൃതാ

വാല്മീകിപ്രമു�ഖഃ പ്രബന്ധൃഭിരപി പ്രത്യഗ്ദൃശാ ദർശിതാ?

കിന്ത്വാമ്നാതുമനാസ്സമാഹൃതിമിഷാദ്ഭക്ത്യാ ഹ�രഃ പാദ�യാഃ

സന്തസ്തത്രയ�ത പ്രസാദ്യ ഭവതഃക്ഷാമ്യന്തു തച്ചാപലം.

ശ്രീപദ്മനാഭപദപങ്കജഭക്തിഭൂമ-

പ്രാദുർഭവൽപ്രചുരസമ്പദുമാതനൂജഃ

രാജാ കഥാം രഘുപ�ത രവിവർമ്മനാമാ

തൽസഞ്ജിഘൃക്ഷതി സതാം മുദമാദധാതു.”

ശ്രീപത്മനാഭപദഭക്തനാണു് ഗ്രന്ഥകാരനായ രവിവർമ്മാെവന്നു് ഈ �ശ്ലാകങ്ങ

ളിൽനിന്നു െവളിവാകുന്നു. പിന്നീടു കഥയുെടആരംഭമായി.

“ഏകദാ ശൌനകസ്സൂതം വ്യാസശിഷ്യം മഹാമതിം

രാമസ്യ ചരിതം പുണ്യം പപ്രച്ഛ വിജി�തന്ദ്രിയഃ.
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തഛ്റുത്വാ മുദിതസ്സൂ�താ ധ്യാത്വാ വിഷ്ണും സനാതനം

വ്യാസം പ്രണമ്യ സ്വഗുരും ശൌനകം പുനരബ്രവീൽ.

ശൃണു വി�പ്രന്ദ്ര വക്ഷ്യാമി രാഘവസ്യ മഹാത്മനഃ

ചരിതം സർവപാപഘ്നം മനശ്ശ്രുതിസുഖാവഹം.”

ഇങ്ങിെനസൂതശൌനകസംവാദരൂപത്തിലാണു് ഗ്രന്ഥത്തിെന്റ രചന. ആെക

51 സർഗ്ഗങ്ങളുണ്ടു്. ആദ്യെത്ത രണ്ടുസർഗ്ഗം ബാലകാണ്ഡത്തിനും, അതില്പിന്നീടുള്ള

ഇരുപത്തിനാലുസർഗ്ഗംഅ�യാധ്യാകാണ്ഡത്തിനുമായി വിനി�യാഗിക്കുന്നു. ഒടുവി

ലെത്ത ഭാഗത്തിനു് അധ്യാത്മപ്രകരണെമന്നു �പർ െകാടുത്തിരിക്കുന്നു. അതിൽ

ശ്രീരാമൻ ഹനൂമാനു വിസ്തരിച്ചു ജ്ഞാ�നാപ�ദശം െചയ്യുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണവിലാസം

മുതലായ ഇതരകാവ്യങ്ങളിൽനിന്നു കവി ‘ഏലാപരിഷ്വങ്ഗലസത്തമാലം’ തുട

ങ്ങിയപല �ശ്ലാകങ്ങൾയഥാവസരംഎടുത്തു�ചർത്തിട്ടുണ്ടു്. ചുവ�ടപകർത്തുന്നതു്

ഇരുപത്താറാം സർഗ്ഗത്തിെന്റഅവസാനത്തിലുള്ള �ശ്ലാകമാണു്.

“ഇതീഹ�തഃ പ്രാഞ്ജലിഭിസ്തപസ്വിഭി-

ർദ്ദ്വി�ജഃ കൃതസ്വസ്ത്യയനസ്സുരാരിഹാ

വനം സഭാര്യഃ പ്രവി�വശ രാഘവഃ

സലക്ഷ്മണസ്സൂര്യ ഇവാഭ്രമണ്ഡലം.”

ഒടുവിൽ

“രാഘവഃ പര�മാദാരശ്ശശാസ പരയാ മുദാ

ഭ്രാതൃഭിസ്സഹിതഃ പ്രീ�താ രാജ്യം നിഹതകണ്ടകം.

യ ഇദമനുശൃ�ണാതി �യാഭിധ�ത്ത

രഘുപതിഭാഷിതമാത്മ�യാഗഗുഹ്യം

ഭഗവതി കൃതധീസ്സുപർണ്ണ�കതാ-

വുപലഭ�ത ഭഗവൽപദാരവിന്ദം.”

എന്നീ �ശ്ലാകങ്ങൾ കാണുന്നു. ഭാഷാവാല്മീകിരാമായണവും �വരാഗ്യച�ന്ദ്രാദയ

വും രചിച്ച �കാട്ടയത്തു �കരളവർമ്മത്തമ്പുരാനുമായുള്ള സാഹചര്യം രവിവർമ്മാ

വിെന പ്രസ്തുതഗ്രന്ഥത്തിെന്റ നിർമ്മിതിക്കു �പ്രരിപ്പിച്ചിരിക്കണെമന്നു ന്യായമായി

ഊഹിക്കാവുന്നതാണു്.

അനന്തദാസൻ

രാജ�ശഖരമഹാകവിയുെട കർപ്പൂരമഞ്ജരീസട്ടകത്തിന്നു സമുദ്രബന്ധയജ്വാവിെന്റ

പുത്രനായ സിംഹരാജെന്റ ഒരു വ്യാഖ്യാനമുള്ളതായി മുമ്പു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട�ല്ലാ.

അതിനും പുറ�മ മെറ്റാരു �കരളീയവ്യാഖ്യാനവും നമുക്കു ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അതു വട

ക്കൻ�കാട്ടയത്തു രാജകുടുംബത്തിെന്റ ആശ്രിതനായിരുന്നഅനന്തദാസൻ എന്ന

പണ്ഡിതെന്റപദാർത്ഥദീപികയാകുന്നു. പ്രസ്തുതസട്ടകത്തിെലനാലുജവനികാന്ത

രങ്ങളുംആ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ ഉൾെപ്പടുന്നു. അനന്തദാസെന്റ ഗുരുവായ കൃഷ്ണശങ്കര

െനപ്പറ്റി ഒരറിവുമില്ല. കൃഷ്ണെന്റ പുത്രനായ ശങ്കരെനന്നുംആശബ്ദത്തിന്നുഅർത്ഥം

കല്പിക്കാം. കാലം ഒൻപതാം ശതകമാെണന്നു �താന്നുന്നു. താെഴക്കാണുന്ന

�ശ്ലാകങ്ങൾ പദാർത്ഥദീപികയുെടആരംഭത്തിലുള്ളവയാണു്.
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“�സവാമ�ഹ തുഹിനഭൂധരജന്മഭൂമിം

ദിവ്യൌഷധിം നിഖില�ദാഷഹരാനുഭാവാം

�സവാബ�ലന മഹതാം പുരളീശ്വരാണാ-

മത്യാദരാൽ കൃതമൃദംഗധരാധിവാസാം.

ശബ്ദാർത്ഥജ്ഞാനസിദ്ധ്യർത്ഥം ശബ്ദാർ�ത്ഥകസ്വരൂപിണൌ

ഉമാമ�ഹശ്വരൌ വ�ന്ദ വാങ്മയീതീരവാസിനൌ.

െചല്ലൂരീശ നമ�സ്തസ്തു �ദവ�ദവ! ദയാനി�ധ!

അസ്മദീയഹൃദം�ഭാ�ജ സദാ സന്നിഹി�താ ഭ�വഃ.

രാജ�ശഖര കവീന്ദ്രനിർമ്മിതം സട്ടകം വിബുധവൃന്ദവന്ദിതം

വ്യാക�രാമി തദുദാരമാനസാഃ �ശാധയന്തു വിബുധാഃ കൃതാദരാഃ

ശ്രീകൃഷ്ണശങ്കരഗുരുത്തമപാദയുഗ്മ-

സ്വർ�ല്ലാകവൃക്ഷമകരന്ദമധുവ്രതസ്യ

ശ്രീരാജ�ശഖരഗഭീരവ�ചാമധൂളീ-

പാ�ന ബതാദ്യ ഖലു �ലാലതരം മ�നാ �മ.

രാ�ജശ്വരക�വഃ ക്വ ഭാരതീ? ക്വാഹമല്പമതിരല്പവാഗപി?

ആനിനീഷുരഹമസ്മി കാഞ്ചനക്ഷ്മാധരം നിജഗൃഹം ഭൂജാബലാൽ.

തഥാപി ഗുരുഭക്ത്യാ ച പ്രസാ�ദന ച ധീമതാം

പൂർവവ്യാഖ്യാനുസാ�രണ വ്യാഖ്യാ കാപി വിലിഖ്യ�ത.

പൂർവവ്യാഖ്യാഭി�രതസ്യ ന സ്യാദനുപ�യാഗിതാ

വി�ശ�ഷാസ്യ യതഃ സ്പഷ്ടസ്സട്ടകാർത്ഥാവധാര�ണ.”

ഈശാനുഭൂതിയതി

�ദവ�ദ�വശാനുഭൂതി എന്നാണു്ഈശാനുഭൂതിയതിയുെട പൂർണ്ണമായ നാമ�ധയം.

തൃശ്ശൂരിൽ ഏ�താ ഒരു മഠത്തിെല സ്വാമിയാരാെണന്നു �താന്നുന്നു. ബ്രഹ്മാനുഭൂതി

എന്നാണു് അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ ഗുരുവിെന്റ �പരു്. ആ ഗുരുവിനു ബ്ര�ഹ്മന്ദ്രതീർത്ഥെന

ന്നും �പർ കാണുന്നു. ഈശാനുഭൂതിയുെട കൃതികളായി (1) രാമായണാമൃതം (2) രാ

മശതകം (3) കൃഷ്ണശതകം (4) വാസു�ദവശതകം (5) പദ്മനാഭസ്തുതി (6) ഭാരതസം

�ക്ഷപം (7, 8) കൃഷ്ണസ്തുതികൾ ഇങ്ങിെന പലഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ടു്. പദ്മനാഭസ്തുതി വായി

ച്ചാൽ ഗുരുവും ശിഷ്യനും തിരുവനന്തപുരത്തു മതിലകെത്തപുഷ്പാഞ്ജലിസ്വാമിയാര

ന്മാരായിരുന്നു�വാ എന്നുംസംശയം �താന്നാവുന്നതാണ്.

രാമായണാമൃതം

താെഴക്കാണുന്ന �ശ്ലാകം രാമായണാമൃതത്തിെന്റആരംഭത്തിലുള്ളതാണു്.

“ജാംബവദങ്ഗദഹനുമൽസുഗ്രീവവിഭീഷണപ്രിയാവര�ജഃ

യുതമൃതപുണ്യചരിത്രം ദാശരഥിം രാമമാശ്ര�യ വിഷ്ണും.”

LINKS TO
CHAPTERS TOC 33 34 35 36 37 38 39 40 41
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പിന്നീടു കവി ശ്രീകൃഷ്ണൻ, ശിവൻ, സരസ്വതി, ഗണപതി ഇവെര വന്ദിക്കുന്നു. തദന

ന്തരം,

“ജാതം പരാശരാൽ ഖലു വാസവ്യാം ശ്രുതിശതാബ്ജമാർത്താണ്ഡം

നാരായണ�മവസതാം പരായണം ബാദരായണം വ�ന്ദ.

സമ്യക്പൌർവാപര്യം പര്യാ�ലാച്യാവധാര്യ താൽപര്യം

ശ്രുത്യാദിവ്യാഖ്യാതാ ജയതി യതീന്ദ്രസ്സ ശങ്കരാചാര്യഃ

ബ്രഹ്മാനുഭൂതിസംജ്ഞാം യത്രബ്ര�ഹ്മന്ദ്രതീർത്ഥസംജ്ഞാം ച

സമ�വതാർ�ത്ഥപ്രാഹുസ്താനഹമസ്മദ്ഗുരൂൻസദാ വ�ന്ദ.

ഈശാനുഭൂതി�ശഖരി യസ്യ യ�തർന്നാമ �ദവ�ദ�വതി

�സാഹം ശ്രദ്ധാമാത്രാദ്രാമകഥാമാര�ഭത രാമമൃതം.

രാമായണാമൃതാഖ്യാ കൃതിരിയമാ�ര്യർന്നി�ഷവ്യതാമാര്യാ

സ്ഖല�നക�ഖലനര�തർവിശൃംഖ�ലഃ ഖലു ഖ�ലഃ കിമതി�ശാ

�ച്യഃ”

എന്നീ �ശ്ലാകങ്ങൾ കാണുന്നു. വ്യാസെനപ്പറ്റി കവിക്കു വലിയ ബഹുമാനമുണ്ടായി

രുന്നതായി മറ്റു ഗ്രന്ഥങ്ങളും െവളിെപ്പടുത്തുന്നു. ശങ്കരഭഗവൽപാദെര തദനുയായി

യായ രാമായണാമൃതകാരനു പ്ര�ത്യകമായി വന്ദി�ക്കണ്ട കടമയുണ്ട�ല്ലാ. രാമായ

ണകഥപ്രസ്തുതകാവ്യത്തിൽലളിതമായിസംഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു. അടിയിൽ �ചർക്കു

ന്നതു് ഒടുവിലെത്ത �ശ്ലാകമാണു്.

“ത�സ്മ ഭൂ�യാപി ന�മാ രാമായ സലക്ഷ്മണായ ഭരതായ

ശത്രുഘ്നായ ച �ദ�വ്യ സീതാ�യബ്രഹ്മ�ണ ച രാ�മാഹം”

രാമശതകം

“ത�സ്മ ഭൂ�യാപി ന�മാ” എന്ന �ശ്ലാകം ഇതിലും കാണുന്നുണ്ടു്.

“ആര്യാ യഃ പഠതീമാസ്തസ്യ സ രാ�മാഹമിതി മതിം ദദ്യാൽ

ബന്ധാനുബന്ധഹന്ത്രീമപ്രതിബന്ധാം ച യഃ സരാ�മാഹം.”

“ശ്രീരാമശതക�മതദ്രചിതം ബ്രഹ്മാനുഭൂതി ശി�ഷ്യണ

ഈശാനുഭൂതി�ശഖരി യസ്യ യ�തർന്നാമ �ദവ�ദ�വതി.”

കൃഷ്ണശതകം

‘ആര്യാ യഃ പഠതീമാഃ’ എന്ന �ശ്ലാകം ‘സ കൃ�ഷ്ണാഹം’ എന്നു ദ്വിതീയപാദത്തിലും

ചതുർത്ഥപാദത്തിലും അല്പം �ഭദ�ത്താടുകൂടി ഇതിലും �ചർത്തിട്ടുണ്ടു്. രാമായണ

കഥാപ്രതിപാദകമായ രാമശതകത്തിനു രാമാഹംഭാവനെയന്നും ഭാഗവതകഥാപ്ര

തിപാദകമായ കൃഷ്ണശതകത്തിന്നു കൃഷ്ണാഹംഭാവന എന്നുംകൂടി �പരുണ്ടു്. ആദ്യ

�ത്തതിൽ ‘സ രാ�മാഹം’ എന്നും രണ്ടാമ�ത്തതിൽ ‘സ കൃ�ഷ്ണാഹം’ എന്നും അവ

സാനിക്കുന്നതിനാലാണു് അവയ്ക്കു്ഈസംജ്ഞകൾയഥാക്രമം ലഭിച്ചതു്.

വാസു�ദവശതകം

ഇതിനുമുൻപുനിർദ്ദിഷ്ടങ്ങളായകൃതികളിെലന്ന�പാെല ഗീതിയിലല്ല മാലിനീവൃത്ത

ത്തിലാണു്ഈശതകത്തിെല �ശ്ലാകങ്ങൾ രചിച്ചിരിക്കുന്നതു്. മഹാഭാരതത്തിെന്റ
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സാരസം�ക്ഷപമാണു് വിഷയം. ‘വാസു�ദ�വാസ്മി �സാഹം’ എന്നുഓ�രാ �ശ്ലാക

വും അവസാനിക്കുന്നു.

“അജനി സ ധൃതരാ�ഷ്ട്രാ വ്യാസത�സ്സാപി പാണ്ഡു-

ർവിദൂര ഇഹ യദീയജ്ഞാനശ�ക്ത്യതധാമ്ന(?)

കൃതിഹൃദി ജഗദാന്ധ്യവ്യാസരൂ�പണതിഷ്ഠൻ

ജഗതി സുഗതിദാതാ വാസു�ദവാസ്മി �സാഹം”

പദ്മനാഭസ്തുതി

ഇതും മാലിനീവൃത്തത്തിൽ ഗ്രഥിതമായ ഒരു �സ്താത്രമാണു്. ‘സ്മരത മരതകാഭം

സദ്ഗുരും പദ്മനാഭം’ എന്നു് ഓ�രാ �ശ്ലാകവും അവസാനിക്കുന്നു.

“ത്വമഹമഹമ�ഹാ ത്വം നാത്രസ�ന്ദഹ�ല�ശാ-

പ്യഥ ച ജഗദഹം ത്വം �ചതി �ഭദഭ്രമം �മ

പരിഹര ദുരിതൌഘം ഭിന്ധി ഭൂ�യാ നമ�സ്ത

കിമിഹബഹുഭിരു�ക്തഃ പാഹി മാം പദ്മനാഭ.”

“മമ ഗുരുമിഹ വിത്തബ്രഹ്മപൂർവാനുഭൂതിം

സ്തുതിരപി രചി�തയം തൽപ്രസാദാന്ന ശക്ത്യാ

ഗുരുവദപി ച ഭക്ത്യാ പദ്മനാ�ഭഽനുഭൂതി-

ധ്വനിരപി മമ സംജ്ഞാ �ദവ�ദ�വശപൂർവഃ.”

കൃഷ്ണസ്തുതി

“ബ്ര�ഹ്മവായം കൃഷ്ണസ്തൽസ്മരണാ�ദവ പരമപുരുഷാർത്ഥഃ

ഇതി വാദം സാധൂനാം കൃഷ്ണഞ്ചസ്മരത മരതകശ്യാമം.”

മെറ്റാരു കൃഷ്ണസ്തുതി

“സുന്ദരമതീവ �ദ�വർമ്മന്ദാരാദ്യാർത്ത�വഃ സ്ത�വ�ശ്ചഷ്ടം

മന്ദിരമപീന്ദിരായ മന്ദരധരമാശ്ര�യഹരിം കൃഷ്ണം.

മരകതമുകുരക�പാലം തദ്ബിംബിതമകരകുണ്ഡലാ�ഭാഗം

അഖിലപ്രപ�ഞ്ചകന്ദം കുന്ദസ്മിതമാശ്ര�യ മുകന്ദമഹം.”

ഭാരതസം�ക്ഷപം

ഇതു മഹാഭാരതകഥയുെട സംഗ്രഹം തെന്ന. ‘മരകതമുകുര’ മുതലായ ചില �ശ്ലാക

ങ്ങൾ ഇതിലും കാണുന്നു.

“യദനുഗ്രഹ�താ രാജാ യുധിഷ്ഠി�രാ ലബ്ധവാൻ മഹദ്രാജ്യം

അഭവച്ചസാർവ്വഭൌമഃ പുണ്യ�ശ്ലാകാഗ്രണീസ്സ കൃ�ഷ്ണാഹം.”

ഈശാനുഭൂതിയുെടസകലകൃതികളിലുംഅ�ദ്വത�വദാന്തപരിമളംപ്രസരിക്കുന്നു

ണ്ടു്.
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കൃഷ്ണാനുഭൂതിയതി

ശാസ്ത്രസംഗ്രഹകർത്താവായ കൃഷ്ണാനുഭൂതിയതിയുെട കാല�മെതന്നു വ്യക്തമാ

കുന്നില്ല. അ�ദ്ദഹവും തൃശ്ശൂരിെല ഏ�താ ഒരു മഠത്തിെല സ്വാമിയാരായിരുന്നു.

വിബു�ധന്ദ്രതീർത്ഥൻ എെന്നാരു നാമാന്തരം അ�ദ്ദഹത്തിന്നുണ്ടായിരുന്നതായി

കാണുന്നു.

“ശ്രീരാജരാജരവിവർമ്മമഹീശ്വരാഭ്യാം

രാജന്വതീ വസുമതീ സകലാഭി യാഭ്യാം

സംശാസ�താരപി സ�താസ്തു ത�യാർദ്ധരിത്രീം

കൃഷ്ണാനുഭൂതിഭിരയം രചി�താ നിബന്ധഃ”

എന്നു ഗ്രന്ഥാന്തരത്തിലുള്ള ഒരു �ശ്ലാകത്തിൽനിന്നു് അന്നെത്ത െകാച്ചി ഇളയത

മ്പുരാെന്റ �പർ രവിവർമ്മാെവന്നായിരുന്നു എന്നു മാത്രം അറിയുവാൻ കഴിയുന്നു.

‘രാജരാജൻ’ എന്നതു നാടുവാഴുന്ന െകാച്ചിമഹാരാജാക്കന്മാർക്കു െപാതു�വയുള്ള

ബിരുദനാമെമന്നാണു് എനിക്കു �താന്നുന്നതു്. ആ �പർ അവർക്കു നാമകരണ

മുഹൂർത്തത്തിൽ നല്കാറില്ല. ശാസ്ത്രസംഗ്രഹത്തിനു ശാരീരകമീമാംസാസംഗ്രഹ

െമന്നും �പരുണ്ടു്. ആനന്ദാനുഭൂതിയാണു് അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ ഗുരു. ശങ്കരഭഗവൽ

പാദരുെട ശാരീരകമീമാംസാസൂത്രഭാഷ്യെത്ത സ്വാമിയാർ പ്രസ്തുതഗ്രന്ഥത്തിൽ

പദ്യഗദ്യരൂ�പണസംഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു. ഗീർവാ�ണന്ദ്രസരസ്വതിയുെട ശിഷ്യനായ

ഒരു ശ്രീധരെന്റ ആവശ്യമനുസരിച്ചാണു് അ�ദ്ദഹം ഈ കൃതി നിർമ്മിച്ചെതന്നും

സൂചനയുണ്ടു്. താെഴ ഉദ്ധരിക്കുന്ന �ശ്ലാകങ്ങൾപ്രകൃ�താപ�യാഗികളാണു്.

“ഗീർവാ�ണന്ദ്രസരസ്വത്യാഃ പദാബ്ജം ഹൃദി ബിഭ്രതഃ

ശ്രീധരസ്യ മു�ദ ഭൂയാൽസൂത്രഭാഷ്യാർത്ഥസംഗ്രഹഃ

�ഹരംബം ച സദാശിവം വടഗതം വാഗീശ്വരീം ശാശ്വതീം

വ്യാസം ശങ്കരനാമ�ധയഗുരുമപ്യസ്മദ്ഗുരും ഷണ്മുഖം

�ഗാവിന്ദഞ്ച ജഗദ്ഗുരും ശമനിധിം വിദ്യാനിധിം �ഗാപതിം

വ�ന്ദ സർവനിദാന�മകമമലം ബ്രഹ്മാപി സച്ചിൽസുഖം.

കൃഷ്ണാനുഭൂതിയതിഭിഃ ക്രിയ�ത ശാസ്ത്രസംഗ്രഹഃ

നിർമ്മത്സ�രർജ്ജ�നർന്നിത്യം ക്രിയതാമസ്യ സംഗ്രഹഃ

അസ്പഷ്ടസങ്ഗതിപദാർത്ഥമിദം ഹി സൂത്രം

�വയാസികം തദഹമദ്യ നിരീക്ഷ്യ ഭാഷ്യം

വിസ്പഷ്ടസംഗതിപദാർത്ഥയുതം വിധാ�സ്യ

പദ്യത്രയാനുഗതഗദ്യമ�യർവ്വ�ചാഭിഃ

ഭാഷ്യാർത്ഥമാത്രമിദമദ്യ ന �കാപി �ഭദഃ

സംഗൃഹ്യ കിഞ്ചിദുദിതം കിമ�നകപ�ദ്യഃ?

“ഇ�ത്യവമാദി യദി ദൂഷയതീഹ കശ്ചി-

ദ്ധന്താധുനാഭിലഷിതം ഫലിതം മദീയം.”
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ഗീർവാ�ണന്ദ്രസരസ്വതി

കൃഷ്ണാനുഭൂതിസ്മരിക്കുന്നഗീർവാ�ണന്ദ്രസരസ്വതിപ്രപഞ്ചസാരസംഗ്രഹംഎെന്നാ

രു ഗ്രന്ഥം നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഒരു ഗീർവാ�ണന്ദ്രയതിയുെട ശിഷ്യനായി അമ�രന്ദ്രസ

രസ്വതി എെന്നാരു സ്വാമിയാരുണ്ടായിരുന്നു എന്നും അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ ശിഷ്യനായ

വി�ശ്വശ്വരസരസ്വതിയുെട പ്രിയശിഷ്യനാണു് താെനന്നും അ�ദ്ദഹം ഈ ഗ്രന്ഥ

ത്തിൽപ്രഖ്യാപിക്കുന്നു,

“ശങ്കരശ്ചാമ�രന്ദ്രശ്ച വി�ശ്വശ്വര ഇതി ത്രയഃ

പുനന്തു മാം കീടബുദ്ധിമാചാര്യാഃ കൃപയാ മുദാ.

അമ�രന്ദ്രയതിശ്ശി�ഷ്യാ ഗീർവാ�ണന്ദ്രസ്യ �യാഗിനഃ

തസ്യ വി�ശ്വശ്വരശ്ശി�ഷ്യാ ഗിർവാ�ണ�ന്ദ്രാഹമസ്യ തു

ശിഷ്യഃ പ്രപഞ്ചസാരസ്യ വ്യദധാം സാരസംഗ്രഹം.

ഗീർവാണ�യാഗിനി ഭുവം പരിതഃ പ്രതീ�ത

ഗീർവാണമാപ ഗുരുഭൂതഗണപ്രചാരഃ

സർവാപരാധകൃതമപ്യവനീത�ലസ്മിൻ

സ്വർവാഹിനീസദൃശമാകല�യ കടാ�ക്ഷഃ”

�ഗാവിന്ദാമൃതയതി

�ഗാവിന്ദാമൃതപൂജ്യപാദൻ �കരളീയനും തൃശ്ശൂരിെല സ്വാമിയാരന്മാരിൽ അന്യതമ

നുമാെണന്നു് ഊഹിക്കുവാൻ ന്യായമുണ്ടു്. �ഗാവിന്ദാമൃതെന്റ വകയായി രണ്ടു കൃതി

കൾ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒന്നു ശബരസ്വാമിയുെട മീമാംസാസൂത്രഭാഷ്യത്തിന്നു കൌമാ

രിലമതമനുസരിച്ചു രചിക്കെപ്പട്ടിട്ടുള്ള ധർമ്മമീമാംസാഭാഷ്യവിവരണവ്യാഖ്യാനമാ

ണു്. അതിൽ വ്യാഖ്യാതാവു തനിക്കു �ദ�വന്ദ്രസരസ്വതിെയന്നുകൂടി �പരുെണ്ടന്നും

തെന്റ ഗുരു നാരായണപൂജ്യപാദനാെണന്നും പറയുന്നു. താെഴ ഉദ്ധരിക്കുന്ന �ശ്ലാ

കങ്ങൾഈഗ്രന്ഥത്തിലുള്ളവയാണു്.

“യസ്മാദാവിരഭൂദ്വിശ്വം യത്ര ചപ്രവിലീയ�ത

തൽസ്വതസ്സച്ചിദാനന്ദം നമസ്യാമഃ പരം മഹഃ

പ്രണമാമി ഗ�ണശാനം �ദവീം വാചം തഥാ ഗുരൂൻ

യൽകൃപാ�ലാകനാ�ദവ മ�നാ �മ ശുദ്ധതാമഗാൽ.

ശ്രീമച്ഛാബരഭാഷ്യസ്യ മയാ ശിഷ്യഹി�തഷിണാ

കുമാരി�ലാക്തഭാവസ്യ ക്രിയ�ത വിവൃതിർമ്മിതാ.”

മെറ്റാരു കൃതി കൃഷ്ണമിശ്രമഹാകവിയുെട പ്ര�ബാധച�ന്ദ്രാദയെമന്ന രൂപക

ത്തിനു് അ�ദ്ദഹം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള സർവങ്കഷവും വിശിഷ്യ അ�ദ്വതരഹസ്യപ്രകാ

ശകവുമായ നാടകാഭരണം എന്ന വ്യാഖ്യാനമാകുന്നു. ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ “ശ്രീമൽ

പരമഹംസപരിവ്രാജക ശ്രീമൽപ്രകാശതീർത്ഥഭഗവൽപൂജ്യപാദശി�ഷ്യണ �ഗാ

വിന്ദാമൃതഭഗവതാ”എെന്നാരുകുറിപ്പാണു്കാണുന്നതു്. ധർമ്മമീമാംസാഭാഷ്യവിവ

രണത്തിൽതെന്നമുനിെയന്നുംനാടകാഭരണത്തിൽഭഗവാെനന്നുമാണു്ഗ്രന്ഥകാ

രൻ വ്യപ�ദശിക്കുന്നതു്. അ�ദ്ദഹത്തിനു പെക്ഷ പ്രകാശതീർത്ഥഭഗവാൻ പിന്നീടു

സംപ്രദായഗുരുവായിത്തീർന്നിരിക്കാം. നാടകാഭരണം ഇങ്ങെനആരംഭിക്കുന്നു.
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“യാ കണ്ഠനാളകബളീകൃതകാളകൂട-

ച്ഛാ�യവ വിസ്ഫുരതി വക്ഷസി ചന്ദ്രമൌ�ലഃ

സാ �മ സമസ്തദുരിതാനി കടാക്ഷമാലാ

തുച്ഛീക�രാതു തുഹിനാചലകന്യകായാഃ.

യദജ്ഞാനാദ്വിശ്വം ഭവതി ഫണിവദ്രജ്ജുശക�ല

നിലീനം യജ് ജ്ഞാനാജ്ഝടിതി സനിദാനം ത്രിഭുവനം

യദു�ച്ചരാമ്നാ�യർവിശദമവഗമ്യം മുനിജ�ന-

സ്ത�തതദ്ബ്രഹ്മാഹം സഹജപരമാനന്ദമധുരം.

നത്വാ ഗൌരീഗുരും ഗൌരീം മാധവം മാം ഗുരും തഥാ

നാടകാഭരണം നാമ ടിപ്പണം ക്രിയ�ത മയാ.”

ക്രി. പി. പതിെനാന്നാം ശതകത്തിെന്റ ഉത്തരാർദ്ധത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന കൃഷ്ണമിശ്ര

െനപ്പറ്റി �ഗാവിന്ദാമൃതന്നുള്ളബഹുമാനം നിസ്സീമമായിരുന്നു.

“അതിലളിതപദകദംബകമതിഗംഭീരാർത്ഥമഖിലരസപുഷ്ടം

ആഖ്യാന�മതദതുലം വ്യാഖ്യാതും ഗ്രന്ഥ�കാട�യാ നാലം.”

എന്നാണു് അ�ദ്ദഹം പറയുന്നതു്. നാടകാഭരണം െകാല്ലം പത്താംശതകത്തിെന്റ

പൂർവാർദ്ധത്തിൽ പകർത്തിെയഴുതീട്ടുള്ളതിനു �രഖയുണ്ടു്.

ഈശ്വരശർമ്മ (ശൃങ്ഗാരസുന്ദരകാരൻ)

ശൃങ്ഗാരസുന്ദരെമന്ന ഭാണത്തിെന്റ പ്ര�ണതാവാണു്ഈശ്വരകവി. അ�ദ്ദഹത്തി

െന്റ ജാതിെയെന്തന്നു െവളിവാകുന്നില്ല. ബ്രാഹ്മണനായിരിക്കാം. മീനച്ചലാറ്റിെന്റ

തീരത്തിലായിരുന്നു അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ ഗൃഹം. താൻ ‘ബിംബലീ�ദശവാസ്തവ്യ’നാ

െണന്നു് അ�ദ്ദഹം തെന്ന പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ടു്. വടക്കുംകൂറായിരിക്കണം അ�ദ്ദഹം

നിർ�ദ്ദശിക്കുന്നബിംബലി. അന്നെത്തെകാച്ചിമഹാരാജാവിെന്റആശ്രിതനായിരു

ന്നുആകവിെയന്നുപ്രസ്തുതകൃതിയിൽനിന്നുഅനുമാനിക്കുവാൻ മാർഗ്ഗം കാണുന്നു.

�വക്കത്തു് ഒരു നമ്പൂരിയായിരുന്നുഅ�ദ്ദഹത്തിെന്റ ഗുരു.

താെഴക്കാണുന്ന ഭാഗങ്ങൾ വായനക്കാർ ധരിച്ചിരി�ക്കണ്ടതാണു്.

ഗ്രന്ഥകാരൻ തെന്നപ്പറ്റി:

“വ്യാഘ്ര�വശ്മനിവാസസ്യ ദ്വിജരാജശി�രാമ�ണഃ

സദ്ഗു�രാര്യഃകൃപാ�ലശാൽസാധ്വീം ശക്തിമവാപ്തവാൻ,

ബിംബലീവാസിനസ്തസ്യ കൃതിരീശ്വരശർമ്മണഃ

ഭവതാ നാടനീ�യാദ്യ ഭാണശ് ശൃംഗാരസുന്ദരഃ”

“�തന താവദ്ബിംബലീഭൂഭാഗാദാഗതഃ കവിസുഹൃന്മമ

മാതൃഷ്വ�സ�യാ നീലകണ്ഠനാമാ നടവരസ്തം നാടയത്വിതി”.

അഭിരാമെനന്നാണു് വിടെന്റ �പർ.

“മധുരൌജ്ജ്വല്യസ�മതസ്സുമനഃപല്ലവകപുഷ്കലശ്രീമാൻ

വിലസത്യയമഭിരാമസ്സരസംഘടയന്ന�യാഗി�നാ യൂനഃ”
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െകാച്ചിവർണ്ണനം: “അതിരമണീയലക്ഷ്മീവിലാ�സാത്തരാ �ഗാശ്രീർന്നാമ �കരള

രാജാനാം രാജധാനീ. അസ്യാം ഹി,

�ശാഭ�ന്ത മണിപുഞ്ജദീപ്ത്യവിരതപ്ര�ദ്യാതിഗർഭാ ഗൃഹാഃ

പ്രാസാദാ അപി താരകാകുലകുലാ�വലാക്ഷമാഗ്രസ്ഥലാഃ

കിഞ്ച ധ്വാന്തനിരന്ത�രാദരലതാ�ഗഹാസ്തഥാ നിഷ്കുടാഃ

കാസാരാശ്ചസുവർണ്ണവാരിജവനീരുക്സംഗപിംഗാംഭസഃ.

അപിച

സമുല്പന്നാ യസ്മാൽസകലജനതാസമ്മദകരീ

സദാ സാ ശ്രീരസ്യാം കലയതി നിവാസംസ്ഥിരതയാ

ഇതി �പ്രമ്ണാ നൂനം സകലഗുണസമ്പജ്ജനിഭുവഃ

പരിത്രാണായാസ്യാ വഹതി പരിഖാത്വം ജലനിധിഃ.

കിഞ്ച

ഇന്ദുർദ്യുമാർഗ്ഗഗമനശ്രമനുത്ത�യ ഽ സ്യാ-

സ്സ�ദ്യാ വികീർണ്ണഘന�ലപന ശീതളാസു

സൌധാഗ്രഭൂമിഷു പുനഃപുനരാസ�നഷു

സംക്രാന്തയാർദ്രസുധയാ കില പാണ്ഡ�രാഭൂൽ.

സ്വർഗ്ഗാൽ കിംന്വമരാവതീഹ പതിതാ കിം �ഭാഗവത്യുദ്ഗതാ

പാതാളാദഥവാ ത്രികൂടകടകാല്ലങ്കാ കിമഭ്യാഗതാ

ആയാതാ കിമുതാളകാ ഹരഗി�രഃ, കിം ഭൂരിഭിർവർണ്ണ�ന-

രദ്യാന്യാത്ര ജഗത്ത്ര�യ ന നഗരീ ഭൂതിം ബിഭർത്തീദൃശീം.”

അവിടെത്ത കനകാകരം എന്ന അങ്ങാടിയിൽ രത്നങ്ങൾ െനന്മണികൾ�പാെല

കിടന്നിരുന്നുവ�ത്ര.

“വീഥീഷു വിച്യുതാകീർണ്ണാൻ വ്രീഹീനിവ ബഹൂൻ മണീൻ

ഉപാദദാന ഉഞ്ഛാർത്ഥീ ജ�നാ വി�ത്തശ്വരായ�ത.”

ചില സര�സാക്തികൾ-മനുഷ്യപശൂ:

“ഉഭ�യാർഗ്ഗുഢമ�ന്യാന്യം വദ�താ�ര്യാ ന�രാന്തികം

വിനാ കാരണമ�ഭ്യതി തം ദ്വിപാദം വിദുഃ പശും.”

മനുഷ്യഗർദ്ദഭം:

“പരസ്മിൻ നിർഭരം രക്താം �സ്വ വിരക്താഞ്ച �യാഷിതം

�യാ ന�രാ യാതി നിർബ്ബന്ധാൽസ ദ്വിപാദ്ഗർദ്ദ�ഭാ ധ്രുവം.”

കവണാറ്റിൻകരയിെല കരിമ്പിൻ�താട്ടങ്ങൾ:

“സ്ത്രീപുംസാനാം ത്രിജഗതി ക�ഠാരാണി ചിത്താനി �ഭത്തും

ഭൂ�യാ ഭൂയഃ കുസുമവിശിഖാനിക്ഷുധന്വാ വിമുഞ്ചൻ

ഭ�ഗ്ന ഭ�ഗ്ന ധനുഷി സപദി പ്രഗ്രഹീതും ത�താന്യദ്

ഗൌണീകൂ�ല കില വിചരതി സ്ഫീതനീ�ലക്ഷുജാ�ല.”

മാടരാജപ്രശസ്തി:
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“വീരാ�ഗ്രസര �ലാ�കസ്മിൻ പ്രതാ�പ �ത പ്രസർപ്പതി

ചിത്രം ശിശിരകാ�ലപി പ്രജാശ്ശീതം ന ബാധ�ത.”

ഒരു യുവതി െവള്ളം �കാരുന്നതു്:

“വി�ലാലകബരീപതൽകുസുമജാല�ലാലഭ്രമ-

ദ്ദ്വി�രഫനികരാകുലാ കലശരജ്ജുകർഷക്രമാൽ

സ്വനൽകനകകങ്കണാ വിനമദുന്നമ�ദ്ദാർല്ലതാ

ജനസ്യ മനസാ സമം ഹരതി കൂപികായാഃ പയഃ.”

ഒരു യുവതിയുെട െനല്ലുകുത്തു്:

“അസ്യാഃ പാണിർമ്മുഖരവലയ�ശ്രണിര�ത്രകഏവ

പ്രാ�യ�ണാ�ച്ചർഭ്രമതി മുസല�ക്ഷപണാവർത്ത�നന

അ�ന്യാ ധന്യഃ കനകരശനാം സ്രംസ�നസ്രംസ�ന ദ്രാക്

പ്രത്യാബധ്നൻ പൃഥുനി ജഘ�ന ക്രീഡതി�സ്വരചാരീ.”

മെറ്റാരു ഭാണം

ഈ ഭാണത്തിെന്റ ആദ്യവസാന ഭാഗങ്ങൾ കണ്ടുകിട്ടീട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ഇതിെന്റ

�പെരെന്ത�ന്നാകവിആെര�ന്നാഅ�ദ്ദഹത്തിെന്റകാല�മെത�ന്നാഅറിയുവാൻ

നിവൃത്തിയില്ല. തൃശ്ശൂരിനു സമീപമാണു് ജന്മഭൂമിെയന്നു മാത്രം ഊഹിക്കാം. താെഴ

ഉദ്ധരിക്കുന്ന�ശ്ലാകം �നാക്കുക.

“മ�ദ്ധ്യ�കരളമിദ്ധസർവവിഭ�വഃ സദ്ധാമഭിർമ്മണ്ഡിതം

ശുദ്ധാന്തഃകര�ണരൃചാം നിപം�ന ശ്രദ്ധാലുഭിശ്ച ദ്വി�ജ:

യദ്ധാമ സ്മര�വരിണശ്ശിവപുരീത്യദ്ധാ പ്രസിദ്ധാ ഗു�ണഃ

സ്പർദ്ധാലു ത്രിദി�വന തൽപരിസ�ര ബദ്ധാധിവാസാ വയം.”

കവിതയ്ക്കുസാരള ്യവും മാധുര്യവുമുണ്ടു്. രണ്ടു �ശ്ലാകങ്ങൾ കൂടി പകർത്തുന്നു.

മഹത്ത്വം:

“വിനയാദിഗുണഗ്രാമദർശനപ്രീത�ചതസാം

അനുഗ്ര�ഹണസാധൂനാം മഹത്ത്വം യാതി മാനവഃ

സൂ�ര്യാദയം:

“ആരൂ�ഢരുദയാചലം ദിനപ�തരു�സ്രസ്തമിസ്രാപ�ഹ-

രാരക്തം പുനരന്യതശ്ച വിപുലധ്വാ�ന്താപലീ�മചകം

ഏതദ്ദിഗ്വലയം വിഭാതി വലഭിന്നീലാശ്മഭിർന്നിർമ്മിതം

ദാ�മ�വാജ്ജ്വലപദ്മരാഗഘടിതശ്രീമന്മഹാനായകം.”

�ദശമങ്ഗലത്തു് ശ്രീകണ്ഠവാരിയർ

മാഘകാവ്യത്തിനു ബാല�ബാധിക എന്ന വ്യാഖ്യാനം രചിച്ച �ദശമങ്ഗലത്തു ശ്രീ

കണ്ഠവാരിയെരപ്പറ്റി പ്രാസംഗികമായി അന്യത്ര പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ‘പാ�രദക്ഷി

ണഗങ്ഗാം’ ഇത്യാദ്യുപക്രമപദ്യങ്ങളിൽ അ�ദ്ദഹം തെന്റ പൂർവന്മാരായ ഒരു രുദ്ര
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�നയും രണ്ടു ശ്രീകണ്ഠന്മാ�രയുംപറ്റി പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ട�ല്ലാ. അവരിൽ ആദ്യെത്ത

ശ്രീകണ്ഠെനയാണു് മാന�വദ സട്ടകകാരൻസ്മരിക്കുന്നെതങ്കിൽ രണ്ടാമെത്ത ശ്രീ

കണ്ഠെന്റ പുത്രനായ മാഘവ്യാഖ്യാതാവു ക്രി. പി. ഒൻപതാം ശതകത്തിെന്റ ഉത്ത

രാർദ്ധത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നതായി സങ്കല്പിക്കാം. ബാല�ബാധിക വിശിഷ്ടമായ ഒരു

വ്യാഖ്യാനംതെന്ന. അതു പൂർത്തിയായിട്ടു�ണ്ടാ എന്നുസംശയി�ക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

താെഴക്കാണുന്നതു വന്ദന�ശ്ലാകമാണു്.

“ആനന്ദകന്ദളിതമങ്ഗളഭൃങ്ഗമാലാ-

ഗാനാമൃതസ്തുതമ�നാഹരമാധുരീകം

ഏ�നാനികൃന്തനനിരന്തരെസൌരഭം �വാ

�വനായതം മദജലം കുശലം ത�നാതു.”

മാഘെനപ്പറ്റി തനിക്കുള്ള ബഹുമാനം ശ്രീകണ്ഠൻ “പ്രാഗ്ജനിസഹസ്രസതതസ

മുപാസിതസകലവിദ്യാതത്ത്വവിഭൂതിഃ സ്വയംപ്രഭൂതസമീചീനവാസനാ�വഭവ

�വദുഷീവി�ശഷ വിഭൂഷിത�ശമുഷീസമു�ന്മഷഃ പരമഭാഗവതഃ കവികുലപര�മ

ശ്വരഃ പര�മശ്വരചരിതചാതുരീവിലസിതകലാസർവസ്വനിലയഭൂതം ശിശുപാലവ

ധാഭിധാനം കമപി പ്രബന്ധം നിബന്ധും പ്രക്രമമാണഃ” എന്ന പങ് ക്തികളിൽ

പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. ചില മാതൃകകളിൽ ‘ശ്രീകണ്ഠാചാര്യശി�ഷ്യണ’ എന്നു കാണു

ന്നതിൽനിന്നു് അച്ഛൻതെന്നയായിരുന്നു ഗുരുനാഥൻ എന്നു് ഊഹിക്കാം. “മനുസ്ക

രാംബുജസ്ഥാസ് നു ഗുരുഭൂതനി�യാഗതഃ” എന്ന ഭാഗത്തിൽ മെറ്റാരു ഗുരുവി�നയും

അ�ദ്ദഹം പരാമർശിക്കുന്നു. അതാെരന്നറിയുന്നില്ല. “ചതുഷ്ടയാദിഗ്രന്ഥാനാം വ്യാ

ഖ്യാ ബഹ്വ്യഃ കൃതാ മയാ” എന്നുള്ള പ്രസ്താവനയിൽ നിന്നു് അ�ദ്ദഹം ചതുഷ്ടയം

മുതലായ പല ഗ്രന്ഥങ്ങൾഅതിനു മുമ്പുതെന്ന വ്യാഖ്യാനിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നുഎന്നും

െവളിെപ്പടുന്നു. അതു് ഏതു ചതുഷ്ടയെമന്നു വ്യക്തമാകുന്നില്ല.

സീതാരാമകവി

ചരിത്രം

സീതാരാമകവി �ചാള�ദശീയനാണു്. അ�ദ്ദഹം �കരളത്തിൽ വന്നു വടക്കുംകൂർ

രാജധാനിയിെല ആസ്ഥാനപണ്ഡിതനായിത്തീർന്നു. ജാനകീ പരിണയാദിവിവി

ധകൃതികളുെട പ്ര�ണതാവും കവികുലമൂർദ്ധന്യനുമായ രാമഭദ്രദീക്ഷിതരുെട ശിഷ്യ

നാണു് താെനന്നു് അ�ദ്ദഹംതെന്ന പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥിതിക്കു് അ�ദ്ദഹത്തി

െന്റ കാലം ഉ�ദ്ദശം ഒൻപതാം ശതകത്തിെന്റ ഒടുവിലാെണന്നു നിർണ്ണയിക്കാം.

തഞ്ചാവൂരിെല ശാഹജിമഹാരാജാവു രാമഭദ്രദീക്ഷിതർക്കുഭൂമിദാനം െചയ്തതു െകാ

ല്ലം 868-ലാണ�ല്ലാ. ബാലരാമവിജയം എന്ന �പരിൽ രണ്ടു സ്തബകങ്ങളടങ്ങിയ

ഒരു ചമ്പൂകാവ്യംമാത്ര�മ സീതാരാമെന്റ കൃതിയായി നമുക്കു ലഭിച്ചിട്ടുള്ളു. ആ ചമ്പു

വിെന സ്പർശിക്കുന്നതിനുമുമ്പു് അതിൽത്തെന്നയുള്ളതും കവിയുെട ചരിത്രെത്ത

പരാമർശിക്കുന്നതുമായ താെഴക്കാണുന്ന �ശ്ലാകങ്ങൾ അനുവാചകന്മാരുെട ദൃഷ്ടി

ക്കു വിഷയീഭവി�ക്കണ്ടതുണ്ടു്.

“യദീയവാ�ഗ്വഭവലാഭ�ലാഭാൽ

പഠന്തി ശാസ്ത്രാണ്യധുനാപി സന്തഃ

പാതഞ്ജ�ലാക്ത്യാ പരിപൂതകീർത്തിഃ

ശ്രീരാമഭദ്രാഖ്യമഖീ ഗുരുർന്നഃ.
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ഗൃഹീത്വാ പു�ഷ്പ�ഭ്യാ മധു മധുകരാസ്സന്തതമമീ

മധൂളീം കുർവാണാഅപി ന വിരമന്തി പ്രതിദിനം

തുലാം �വാഢും നിത്യം ഭണിതിസുധയാ യസ്യ സ ഗുരു

ശ്ചിരം ജീയാദവ്യാദമുമപി ച നാരായണബുധഃ.

നാരായണാഹ്വയപിതൃവ്യമു�ഖന്ദുബിംബ-

മധ്യാദ്വിനിർഗ്ഗളദനർഗ്ഗളവാക്സുധാഭിഃ

ആപ്യായി�താ വിരചയാമി കവീന്ദ്രഹൃദ്യം

കാവ്യം സുഗദ്യനവപദ്യരസാനവദ്യം,

ശ്രീ�വദ്യനാഥമഖിവര്യസു�തനസീതാ-

രാ�മണസർവബുധമാനസഹംസഭൂതം

ശ്രീബാലരാമവിജയാഹ്വയചമ്പുകാവ്യം

സന്തന്യ�ത കവിവരാൻ വിബുധാൻ പ്രണമ്യ.”

“പാതഞ്ജ�ലാക്ത്യാ പരിപൂതകീർത്തിഃ” എന്നു രാമഭദ്രദീക്ഷിതെര കവി വർണ്ണിക്കു

ന്നതു് അ�ദ്ദഹം പരിഭാഷാവൃത്തിയുെട കർത്താവായതുെകാണ്ടാണു്. ദീക്ഷിതരുെട

ശിഷ്യന്മാരിൽഅന്യതമനായശ്രീനിവാസയജ്വാവു് സ്വരസിദ്ധാന്തചന്ദ്രികയിൽ

“വ്യാകൃതിനിർമ്മാണചണാൻപ്രണമാമി ത്രീൻ മുനീൻ ജഗദ്വന്ദ്യാൻ

ഗുരുമപി സമഷ്ടി�മഷാം വ�ന്ദശ്രീരാമഭദ്രയജ്വാനം”

എന്നും മറ്റും അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ ശബ്ദശാസ്ത്രനിഷ്ണാതതെയ പ്രശംസിക്കുന്നുണ്ടു്. സീ

താരാമെന്റ പിതാവു �വദ്യനാഥദീക്ഷിതരും പിതൃവ്യൻ നാരായണനുമായിരുന്നു

എന്നുംആനാരായണനായിരുന്നുഅ�ദ്ദഹത്തിെന്റസാഹിത്യ�ദശികെനന്നും മുൻ

പു് ഉദ്ധരിച്ച �ശ്ലാകങ്ങളിൽനിന്നു നാം ധരിക്കുന്നു.

ഇതിവൃത്തം

ബാലരാമവിജയം മലയപർവതത്തിെന്റ വർണ്ണനംെകാണ്ടു് ആരംഭിക്കുന്നു. അന

ന്തരം

“അധിത്യകായാസ്സര�സാവതീർണ്ണാ

സരിദ്വരാ പശ്ചിമവാഹിനീ സാ

ഗൃണന്തി താമുത്തരവാഹിനീതി

ര�സാത്തര�ത്വന സമസ്ത�ലാകാഃ.

. . . . . . . . .
ഗൌരീം ചിരായ പരിഭൂയ ശി�രാധിരൂഢാ

ഫാ�ലക്ഷണസ്യ തടിനീ നിജ�ദാഷശാ�ന്ത്യ

ശ്രീവല്ക്ക�ലശമചലാത്മജയാ സ�മതം

�സയം പ്രദക്ഷിണമനുക്ഷണമാത�നാതി”

എന്നു് ഒരു നദിെയ പ്രശംസിക്കുന്നു. ആ നദി മൂവാറ്റുപുഴയാറും വല്ക്ക�ലശൻ �വ

ക്കത്തപ്പനുമാെണന്നുഞാൻ ഊഹിക്കുന്നു. അതിെനത്തുടർന്നു വടക്കുംകൂർ രാജ്യ

െത്തപ്പറ്റി കവി ഇങ്ങെനപ്രസ്താവിക്കുന്നു.

LINKS TO
CHAPTERS TOC 33 34 35 36 37 38 39 40 41



�കരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 3 43

ഗദ്യം

“തതസ്തന്മാതൃകഃ, നിഖിലമനുജകുലപരി�പാഷകഃ, കുടിലഖലജാലവിദ്രാവകഃ വിക

സിതാരവിന്ദപരട �ശാഭിതകനകദീഘികഃ, പരഭടഹൃദയകവാടവിദലനപടുവിഹാ

രാവപരിമണ്ഡിത നിജബിരുദാക്രാന്തമഹീമണ്ഡലമണ്ഡനായമാനനാനാഭരണഭൂ

ഷിത�ശാഷിതരിപുബലനിജ�സനാലങ്കരണ മദകരടിസ്കന്ധാധിരൂഢസാമന്തരാ

ജന്യകുലപരിബൃംഹിതഃവരഗജവാജിവി�ക്രതൃമൃഗമദപ്രമുഖസുരഭിവസ്തുനവരത്നവാണിജ്യനിപുണവണിഗ്വരപരി

പൂരിതപണ്യവീഥികാസമൃദ്ധിപരിഹസിതാളകാപുരീ വിഭവഃ, തുംബുരുനാരദഗീയമാ

നനിജാപദാ�നാ ബിംബ�ലാ നാമ �ദശഃ പ്രാദുരസ്തി.”

അതിനു�മൽ വടക്കുംകൂർ രാജാക്കന്മാരുെട അക്കാലെത്ത രാജധാനിയായ

ഏറ്റുമാനൂരിെന സ്തുതിക്കുന്നു.

“ദാനാത്തകീർത്ത്യാശ്രിതസത്സമുദ്രാ

ഗാ�നഷുസർ�വരപി ഗീയമാനാ

�സനാനി�വ�ശഃ പരി�ശാഭമാനാ

മാനാസ്പദാഖ്യാ നഗരീ ചകാസ്തി.”

“ക്വചിൽ സവ്യാപസവ്യഭ്രമണരണരണദയഃഫലകാനിശഘട്ടനക്ഷുണ്ണ ഹരിന്മണി

മയാട്ട സമുത്ഥിതധൂളീ ശ്യാമായമാനാശാവകാശാ ജാത്യശ്വസംഭൃതമന്ദുരാ സമലം

കൃതാ” എന്നുതുടങ്ങുന്ന ഒരു ദീർഘഗദ്യവുംആപ്രകരണത്തിലുണ്ടു്. പിന്നീടു്

“സാമന്തഭൂപാലക�രാപനീത-

ധനൌഘസമ്പാദിതപുണ്യശീലാഃ

അധീതശാസ്ത്രാ വിനയാന്വിതാശ്ച

ഭൂപാ ബഭൂവുർഭുവ�നകവീരാഃ”

എന്നു് അവിടെത്ത പൂർവന്മാരായ രാജാക്കന്മാെരപ്പറ്റി ഉപന്യസിച്ചതിനു�മൽ

അന്നെത്ത രാജാവായ രാമവർമ്മാവി�നയും അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ സ�ഹാദരിയായ

മംഗലാംബിക�യയും സ്മരിക്കുന്നു. മംഗലാംബികെയ വർണ്ണിക്കുന്നതാണു് ചുവെട

ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഗദ്യം.

“നളിന്യാ ഇവ പ്രാഭാതികാ ഭാനുമാലാ, കുമുദിന്യാ ഇവനവ്യസുധാമയൂഖ�ര

ഖാ, ദീഘികായാ ഇവ മരാളീ, ഉദന്യായാ ഇവ അനഭ്രാസുധാവൃഷ്ടിഃ, നിർദ്ധന�സ്യ

വാക്ഷയനിധിഃ, നിദാഘനിഷ്ടപ�ത്സ്യവശീതളപ്രപാപ്രാപ്തിഃ, സകല�ലാകാനന്ദക

രവൃത്തിഃ . . . പരിചിതജഗദംബികാമൂകാംബികാചരണയുഗളഭുക്തിഃ . . . ശ്രീനീ
ലകണ്ഠാനുകമ്പാ സംപ്രാപ്ത സകല പുരുഷാർത്ഥസിദ്ധിഃ . . . ബിംബലകുലമങ്ഗ
ലദീപികാ സമഭൂന്മ്ങഗലാംബികാ”. മൂകാംബിക വടക്കുംകൂർ രാജവംശത്തിെന്റ

ഇഷ്ട�ദവതയാെണന്നുള്ളതുപ്രസിദ്ധമാണ�ല്ലാ. ആ രാജ്ഞിക്കു് ഇളങ്കാവിൽ ഭഗ

വതിയുെട കാരുണ്യംനിമിത്തം ബാലരാമവർമ്മ എെന്നാരു കുമാരൻ അവതരിച്ചു.

“ബാലാടവീഭഗവതീകരുണാകടാക്ഷാൽ

�ശ�ലന്ദ്ര�ധര്യസഹി�താ മഹിതസ്സുധീഭിഃ

ലീലാതിജയ്യരിപുരാശ്രിതപാലനശ്ച

ശ്രീബാലരാമനൃപതിസ്സമജായതാസ്യാം.”

ആ ബാലരാമനു് അത്ഭുതപാർവതി എെന്നാരു സ�ഹാദരിയും ആ രാജകുമാരിക്കു്

ആദിത്യവർമ്മഎെന്നാരു പുത്രനും ജനിച്ചു! ഒന്നരലക്ഷം ഭടന്മാർക്കുഅധിപനായ
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ദക്ഷിണ�ദശെത്ത രാജാവിെന മണികണ്ഠൻ എന്ന തെന്റ �ജ്യഷ്ഠ�നാടും വിക്രമാ

ദിത്യ സന്നിഭനായ, മുമ്പു നിർ�ദ്ദശിച്ചആദിത്യവർമ്മകുമാര�നാടും കൂടി യുദ്ധത്തിൽ

ജയിക്കണെമന്നുബാലരാമ�നാടു രാമവർമ്മ രാജാവു്ആജ്ഞാപിച്ചു. മണികണ്ഠൻ

അന്നെത്ത െതക്കുംകൂർ രാജാവായിരിക്കണം. ബാലരാമൻ ആആജ്ഞെയ ശിര

സാവഹിച്ചു. സാമന്തപ്രഭുക്കന്മാർഅറിവാൻ താെഴ ഉദ്ധരിക്കുന്നവിളംബരം പ്രസി

ദ്ധെപ്പടുത്തി.

“�ഭാ �ഭാ വീരയൂഥപാലാഃ താഡ്യന്താം സമന്ത�താ വിജയ�ഭര്യഃ ആഹന്യ

ന്താം പടഹാഃ, ആധ്മായന്താം ധവളശംഖാഃ, ആ�ഘാഷ്യന്താം കാഹള്യഃ, ആരു

ഹ്യന്താം തുരങ്ഗമഃ സമാമുച്യന്താം വർമ്മാണി വക്ഷഃസ്ഥ�ല, അവമുച്യന്താമാ

ളാനികാൽ കരവിധൃതായസശൃംഖലാഃ കരിവരാഃ, ഉന്മാദ്യന്താം പരവാടികാപ്രാ

കാര�താരണ�ഭദനപടവഃ കരിടിനഃ, സന്നഹ്യന്താമയശ്ശക�ടാപരി ക�ഠാരവഹ്നി

യന്ത്രാഃ, ആപൂര്യന്താമൌഷ�ധർന്നളികാഃ, ആ�രാപ്യന്താം കാർമ്മു�കഷു ജ്യാഗു

ണാഃ, സന്ധീയന്താം ശരാശ്ശരാസ�നഷു, സമവസ്ഥാപ്യന്താം �സനികാസ്തത്ര

തത്ര,ആ�ലാക്യന്താം രിപുമർമ്മാണി, സംരക്ഷ്യന്താം സ്വകാവീര�ലാകാഃ സത്വരം

നിർഗ്ഗമ്യന്താം ദക്ഷിണ�ദശഭൂപാ�ലരഭി�യാക്തും.”

അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ �സനാസന്നി�വശംഅടിയിൽ വിവരിക്കുന്നവിധത്തിലായി

രുന്നു. “അ�ഗ്ര നളികധരാഃ, തദനുബദ്ധതൂണീരാ�രാപിതശരശരാസനാ ധന്വിനഃ,

തദനു നിശിതകുന്തായുധാഃ, തദനു തുരങ്ഗസാദിനഃ, തദനു കരധൃതായസശൃംഖ

ലാ മദദന്താവളാഃ, തദനു പരിതശ്ശക�ടാപരിപരികല്പിത ക�ഠാരവഹ്നിയന്ത്രകാഃ,

അന്തരാന്തരാ രഥിനഃ.”

യുദ്ധത്തിൽ ദക്ഷി�ണശൻ, തെന്റപുത്രൻ മരിക്കുകയാൽഹതാശനായി, ബാ

ലരാമെനത്തെന്ന യുവരാജാവായി അംഗീകരിക്കുകയും വടക്കുംകൂറിെല �ഗാദവർ

മ്മാദിരാജാക്കന്മാർ ആ �ജതാവിെന അഭിനന്ദിക്കുകയും െചയ്യുന്നു. അതിനപ്പുറം

പാർവ്വതി എന്നആനാട്ടിെല ഒരു യുവതിെയഅ�ദ്ദഹം വിവാഹം െചയ്യുകയും െച

യ്യുന്നു.

“�ലാലംബമാലാലളിതാള�കയം

ബന്ധൂകനിന്ദാപരദന്ത�ചലാ

ലവങ്ഗബാലച്ഛദചാരുജിഹ്വാ

ചില്ലീജിതാനങ്ഗശരാസവല്ലീ”

എന്നും മറ്റുമാണു് ആ സുന്ദരിെയ കവി വർണ്ണിക്കുന്നതു്. “ശ്രീമാൻ ബാലരാമഃ

സു�ഖന സർവാമപി �മദിനീം, സർവാനപിവിബുധാൻ, സർവാനപി ബന്ധൂൻ,

സർവാനപി കവീന്ദ്രാൻ രഞ്ജയിത്വാ രാജ�ത വിജയ�ത ച” എന്നു് ഒടുവിൽ അ�ദ്ദ

ഹം തെന്റസ്വാമിയുെട അപദാനങ്ങെളഅനുകീർത്തനം െചയ്യുന്നു. ദക്ഷി�ണശൻ

ആെരന്നുവ്യക്തമാകുന്നില്ല;അക്കാലെത്തയുദ്ധരീതിെയപ്പറ്റി പലവിവരങ്ങളുംനമു

ക്കു്ഈചമ്പുവിൽനിന്നുസ്പഷ്ടമായി ഗ്രഹിക്കാെമന്നുള്ളതാണു്ഇതിെന്റവി�ശഷം.

കവിതയും �ചതസ്സമാകർഷകം തെന്ന.

അരുണഗിരികവി

�ഗാദവർമ്മയ�ശാഭൂഷണംഎന്നഅലങ്കാരഗ്രന്ഥത്തിെന്റ പ്ര�ണതാവാണു് അരു

ണഗിരികവി. അ�ദ്ദഹവും സീതാരാമകവിെയ�പ്പാെല ഒരു ദ്രാവിഡബ്രാഹ്മണനാ

യിരുന്നു. �ഗാദവർമ്മാ വടക്കുംകൂറിെല ഒരു രാജാവാെണന്നുമാത്രം അറിയാം. പ്ര
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സ്തുത നാമ�ധയത്തിൽ പല രാജാക്കന്മാ�രയും നാം ആ വംശെത്തഅലങ്കരിച്ചവ

രുെട കൂട്ടത്തിൽകാണുതിനാൽഅവരിൽഏതു �ഗാദവർമ്മാവാണു്അരുണഗിരി

യുെട പുരസ്കർത്താവു് എന്നു നിർണ്ണയിക്കുവാൻ പ്രയാസമുണ്ടു്. ഏകാവലി, പ്രതാ

പരുദ്രീയം തുടങ്ങിയ കൃതികെള�പ്പാെല രാജപ്രശസ്തിപരങ്ങളായ പദ്യങ്ങൾമാത്ര

മാണു് കവി ഉദാഹരണരൂപത്തിൽ രചിച്ചിരിക്കുന്നതു്. അർത്ഥാലങ്കാര പ്രകരണ

െത്തമാത്ര�മഅ�ദ്ദഹം പരാമർശിക്കുന്നുള്ളു. ഉപമയിൽആരംഭിച്ചു് ഉദാത്തത്തിൽ

ആ അലങ്കാരങ്ങൾ അവസാനിക്കുന്നു. വിശ്വനാഥകവിരാജെന്റ സുപ്രസിദ്ധമായ

സാഹിത്യദർപ്പണത്തിലുംആ പരിപാടി തെന്നയാണ�ല്ലാ അങ്ഗീകരിച്ചിരിക്കുന്ന

തു്. അരുണഗിരി ഗ്രന്ഥമധ്യത്തിൽതാൻഗൌരീശതകംഎെന്നാരുകാവ്യംകൂടി നിർ

മ്മിച്ചിട്ടുള്ളതായി പ്രസ്താവിക്കുകയുംഅതിൽനിന്നുതാെഴക്കാണുന്ന�ശ്ലാകം ഉദ്ധരി

ക്കുകയും െചയ്യുന്നു.

“കുടിലാളീകലസന്തീം കുരുവിന്ദലലന്തികാം തവാദ്രിസു�ത!

അധിധനുര�ശാകമസ്ത്രം മദനവ്യത്യാസസഹിതം മ�ന്യ.”

ബിന്ദ്വലങ്കാരംഎെന്നാരുപൂർവനിബന്ധ�ത്തയുംകവിസ്മരിക്കുന്നു. അജ്ഞാതകർത്തൃക

മായ ആ ഗ്രന്ഥം 14-ആം ശതകത്തിൽ ഏകാവലീകാരനായ വിദ്യാധരനാലും സ്മ

രിക്കെപ്പട്ടുകാണുന്നു. ഗ്രന്ഥാരംഭത്തിലുള്ളതാണു് അ�ധാലിഖിതമായ �ശ്ലാകം.

“വാണീപാണിസ�രാജ�ശാണനഖരശ്രീ�കാണവീണാരവ-

�ശ്രണീനിർഭരമാധുരീരസലസ�ദ്വണീകിരാ യദ്ഗിരഃ

�സാഹംസൽകവിസമ്മ�താരുണഗിരിഃ ശ്രീ�ഗാദവർമ്മപ്ര�ഭാ-

രർത്ഥാലങ്കൃതിമദ്ഭുതാം വിതനു�തഹൃദ്യാം യ�ശാഭൂഷണം.”

ഗ്രന്ഥത്തിെന്റ അവസാനത്തിൽ “ഇതി ശ്രീമ�താ �വങ്കടാദ്രിഗുരുകൃപാവാപ്തവിദ്യ

സ്യ, കൌണ്ഡിന്യകുലസാഗ�രാദിതസ്യ, �ശഷാദ്രിസൂ�നാരരുണഗിരിക�വഃ കൃതിഃ”

എെന്നാരുകുറിപ്പുമുണ്ടു്. ഈകുറിപ്പിൽനിന്നു്അരുണഗിരികൌണ്ഡിന്യ�ഗാത്രജനും,

�ശഷാദ്രിയുെട പുത്രനും, �വങ്കിടാദ്രിയുെട ശിഷ്യനുമാെണന്നു െതളിയുന്നു. അരുണ

ഗിരിഭിഷക് എന്ന കവിയുെട ശൃംഗാരസപ്തശതി എെന്നാരു കൃതി കാണ്മാനുണ്ടു്.

അതു് െകാല്ലം 802-ാമാണ്ടിന്നു മുമ്പു് രചിച്ചതാണു്. �കരളവുമായി അതിന്നു ബന്ധമു

െണ്ടന്നു �താന്നുന്നില്ലാത്തതിനാൽആഅരുണഗിരി അന്യനായിരിക്കുവാ�ന തര

മുള്ളു.

�ഗാദവർമ്മയ�ശാഭൂഷണം

ഗുണഭൂയിഷ്ഠമായ ഒരുഗ്രന്ഥംതെന്നയാണു് �ഗാദവർമ്മയ�ശാഭൂഷണം. അതിെല

കാരികകളും അരുണഗിരിതെന്ന രചിച്ചിരിക്കുന്നു.

“ഹൃദ്യം സാധർമ്മ്യമുഭ�യാ�രകദാ യത്ര വർണ്ണ്യ�ത

മിഥസ്ത�ത്രാപമാ �പ്രാക്താസൂരിഭിഃ സൂക്ഷ്മ�വദിഭിഃ”

എന്നാകുന്നു ഉപമെയപ്പറ്റിയുള്ള നിർവചനം. ചില �ശ്ലാകങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കാം.

“ഗ�ണ്ഡാദ്ദാമഗളന്മദസ്രുതിഭ�രർഗ്ഗന്ധദ്വിപാനാം ഗ�ണഃ

പ്രാ�ഗ�വഹ പരിഷ്കൃതാനി ഭവനദ്വാരാണി സംഖ്യാവതാം

പ്രായഃഫുല്ലസ�രാരു�ഹാദരഗതശ്രീ�സാദരാ �മദുരാഃ
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പശ്ചാ�ത്തഷുപതന്തിബിംബലപ�തഃസ്ഫാരാഃ കടാക്ഷാംകുരാഃ” (അതി

ശ�യാക്തി)

“ജിഷ്ണുർ�വരിവിലുണ്ഠ�ന ജനകഭൂസംരക്ഷ�ണ �സതുകൃദ്

ഭീ�മാ ഭൂരി ഭുജപ്രതാപവഹ�ന ഭീഷ്മസ്സ്വസംരക്ഷ�ണ

രാമഃ�കളിഷു �യാഷിതാം ഗുരുരസൌബു�ദ്ധർവിലാ�സഷ്വിതി

ശ്രീമന്നുത്തരബിംബലക്ഷിതിപ�തത്വം കീർത്ത്യ�സസൂരിഭിഃ” (ഉ�ല്ലഖം)

“നടന്മൃഡജടാടവീനികടഭൂലുഠജ്ജാഹ്നവീ-

വിനിഹ്നുതിപടുച്ഛവിപ്രസരദച്ഛകീർത്തിച്ഛടാ

വഹത്യവനിവജ്രിണഃ പ്രഥമഭൂധ�രാദിത്വര-

പ്രസൃത്വരരുചിസ്ഥിരപ്രചുരപൂർണ്ണചന്ദ്രശ്രിയം” (നിദർശന)

“വീര്യൌദാര്യ പരാക്ര�മർവിമഥിതപ്രത്യർത്ഥിപൃഥ്വീപതിം

ശ്ലാഘാകമ്പ്രശിരസ്കഭൂപതികുലം ശ്ലാ�ഘ്യർഗു�ണരാത്മനഃ

വീരശ്രീർന്ന ജഹാതി ജാതുചിദപി ശ്രീ�ഗാദവർമ്മപ്രഭും

കാംക്ഷ�ന്ത ഗുണശാലിനംയുവതയഃകാന്തംനിതാ�ന്താജ്ജ്വലം” (അർ

ത്ഥാന്തരന്യാസം)

“നാ�ക രാ�കശബിംബദ്യുതിഭരതി നട-

ദ്ധൂർജ്ജ�ടരുത്തമാം�ഗ

ഗാം�ഗ�യാ�ല്ലാലപൂരത്യമരപതിപുരീ-

വാരനാരീക�ചഷു

ഫുല്ലന്മല്ലീപ്രസൂനത്യമരതരുകു�ല

സ്വച്ഛഗുച്ഛത്യജസ്രം

കീർത്തി�സ്ത �ഗാദവർമ്മക്ഷിതിരമണമ�ണ

ബിംബല�ക്ഷാണിപാല!” (സമുച്ചയം)

“�മരും ദൂരലസന്മണിദ്യുതിഭ�രരാലീഢദിങ്മണ്ഡ�ലഃ

ശൃം�ഗരങ്കിതനാക�ദശമഭിതഃ ശ്രീ�ഗാദവർമ്മപ്ര�ഭാ!

�ഖലന്തീ തവ കീർത്തിസമ്പദനിശം പ്രായസ്സമുജ്ജൃംഭ�ത

നായം ശാരദചന്ദ്രകാന്തിലഹരീസാമസ്ത്യസൌവസ്തികീ.” (അതദ്ഗുണം)

ഉത്തരചമ്പു

മ�നാഹരങ്ങളായ ഉത്തരചമ്പു, നയനിദർശനം എന്നീ രണ്ടു കാവ്യങ്ങളു�ടയും പ്ര

�ണതാവു് ഏ�താ ഒരു െചമ്പക�ശ്ശരി രാജാവിെന്റ ആശ്രിതവർഗ്ഗത്തിൽെപ്പട്ട

കുമാരനല്ലൂർക്കാരനായ ഒരു നമ്പൂരിയാണു്. ആ രാജാവു് ആെരന്നു നയനിദർശ

നത്തിൽനിന്നു് അവധാരണം െചയ് വാൻ െസൌകര്യമുണ്ടു്. ക്യാപ്റ്റൻ ന്യൂ�ഹാഫ്

എന്ന ലന്തക്കാരനായ ഒരു �സനാനി ക്രി. പി. 1662-ൽ (െകാല്ലം 837) കുടമാളൂർ
സന്ദർശിച്ച അവസരത്തിൽ അന്നെത്ത െചമ്പക�ശ്ശരി രാജാവു് അ�പ്പാൾ അവി

െടയാണു് സന്നിധാനം െചയ്തിരുന്നെതന്നും രാജകുടുംബത്തിെന്റ മൂലസ്ഥാനമായ

കുടമാളൂർ�ക്കാവിലകത്തിെന്റ നവീകരണം ആരംഭിച്ചു് അ�ന്നയ്ക്കു് ഇരുപതുെകാല്ലം

കഴിഞ്ഞിരുന്നുെവന്നും ആ പുതിയ �കാവിലകം അത്യന്തം രമണീയമായിരുന്നു
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എന്നും �രഖെപ്പടുത്തീട്ടുണ്ടു്. അന്നു ആ രാജാവിന്നു മുപ്പതു വയസ്സു പ്രായമായിരു

ന്നതായും ആ ഗ്രന്ഥകാരൻ പറയുന്നു. നയനിദർശനത്തിൽ ഈ �കാവിലകം

പണിയുെട ആരംഭെത്തപ്പറ്റി വിശദമായ പ്രസ്താവനയുണ്ടു്. അതുെകാണ്ടു് ന്യൂ�ഹാ

ഫ് സന്ദർശിച്ച രാജാവിെന്റ കാലത്തല്ലഅതാരംഭിച്ചെതന്നുംഅ�ദ്ദഹത്തിെന്റപൂർ

വ്വെന്റ കാലത്താെണന്നുംഅനുമാനിക്കാം. �മല്പ്പുത്തൂരിെന്റ പുരസ്കർത്താവായ പൂ

രാടംതിരുനാൾതമ്പുരാൻ മരിച്ചതു് 798-ാമാണ്ടാെണന്നുമുമ്പുനിർ�ദ്ദശിച്ചിട്ടുണ്ട�ല്ലാ.

അ�ദ്ദഹെത്ത പിൻതുടർന്നു നാടുവാണ രാജാവിെന്റ ആശ്രിതനായിരുന്നു നമ്പൂരി

എന്നു് ഏക�ദശം തീർച്ചെപ്പടുത്താം. ആ രാജാവിെന്റ അനന്തരഗാമിെയയായിരി

ക്കണം ന്യൂ�ഹാഫ് സന്ദർശിച്ചതു്. ഉത്തരചമ്പുവിനു �ശഷമാണു് നയനിദർശനം

കവി രചിച്ചതു് എന്നു രണ്ടാമെത്ത കൃതിയിൽ അ�ദ്ദഹം തെന്ന അനുവാചകന്മാ

�രാടു വിജ്ഞാപനം െചയ്യുന്നുണ്ടു്. എവം ചെകാല്ലം ഒൻപതാം ശതകത്തിെന്റ

പൂർവ്വാർദ്ധമാണു് അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ ജീവിതകാലെമന്നു് ഒരുവിധം തീർച്ചെപ്പടുത്തു

വാൻ കഴിയുന്നതാണു്.

ഉത്തരചമ്പുവിെന്റആരംഭത്തിൽ ചുവ�ട ഉദ്ധരിക്കുന്ന �ശ്ലാകങ്ങൾകാണുന്നു.

“�ശ്രയ�സ നിഖില�ദഹിനാം പരം

�സ്ഥയ�സ ഽംബരനദീവരൌക�സ

�പ്രയ�സ മഹിത�ഗാപ�യാഷിതാം

ശ്ലാഘതാംഝടിതി മാമകം മനഃ

നാനാധർമ്മാമലാനാം സദസി സുമനസാ-

മുജ്ജ്വലാഃ പുണ്യഭാജാം

ഷട്സിദ്ധാ�ന്താദയാദ്രീശ്വരവിഹൃതഹൃതാ-

�നഹസഃ പ്രൌഢഗാവഃ

�ലാകാന്തർദ്ധ്വാന്തനിർമ്മൂലനചതുരതരാ

വന്ദ്യമാനാ ബുധൌ�ഘ-

ശ്ചിത്താം�ഭാജം മദീയം ഗുരുരവിചരണാ-

സ്തൂർണ്ണമുദ്�ബാധയന്തു.

അസ്തി ഗ്രാമവരസ്സമസ്തമഹി�മാദാരഃ കുമാരാഭിധഃ

ക്ഷത്രവ്യാളഖ�ഗശ്വ�രാ ബഹുബു�ധാ യദ്വാസിനീ �ചശ്വരീ

സംഖ്യാവാനപി യത്ര കീർത്തിവിമലച്ഛത്രാന്തരാവർജ്ജിത-

�ത്ര�ലാ�ക്യാ ജയതി ദ്വി�ജശ്വരപ�ദ ശ്രീ�ദവനാരായണഃ.

തത്രാസ്മി സത്യധന�ദശികവാങ്മതല്ലീ-

പീയൂഷവിന്ദുഭിരുദഞ്ചിത�ബാധചന്ദ്രഃ

പ്രൌഢാമനന്തപദവീമഹമുൽപതിഷ്ണു-

ർജ്ജാ�താ ദ്വി�ജാ ഽത്ര ന ച �മ വിനിപാത�ഹതുഃ.

�പ്രമാവശാ ഹി ജനതാവഹി�ത സപ�ക്ഷ

സന്മാർഗ്ഗഗാമിനി ജ�ന കത�മ വിപക്ഷാഃ

ഗൌരീകടാക്ഷശര�ണ മയി വീര�ദവ-

നാരായണാത്മഭൃത�കസകലാസ്സപക്ഷാഃ.
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ബ്രാഹ്മംക്ഷാത്രഞ്ചു �ത�ജാ ദധദമലഹൃദം-

�ഭാജലീലാവി�ലാല-

ശ്രീകൃഷ്ണാളിസ്ത്രയീസാഗരമഥനമഹാ-

മന്ദരീഭൂത�ചതാഃ

ആ�സ്യന്ദൂദ്വാന്തവാണീമധുരതരസുധാ-

പ്രീതനാനാബുധൌ�ഘാ

യത്സർവസ്വം വിഭാതി സ്വയമമലയശാ

�ദവനാരായ�ണായം.

�സാഽയം മഹാബുധവ�രർമ്മഹി�ത കുമാര-

ഗ്രാ�മ സദാ കൃതനിവാസരുചിസ്സുമൂഢഃ

ബുദ്ധ്യാലസശ്ചസുതരാം വികലഃശ്രു�തനാ-

പ്യൂ�നാ ര�സശ്ചചപലശ്ചതഥാവി�ധാഽപി,

ശൃംഗാരവീരകരുണാദിരസാർദ്ര�ദവ-

നാരായണാദരനിദർശിതകാവ്യമാർഗ്ഗഃ

തുംഗാനുരാഗജനപാണികൃതാവലംബ-

മന്ദാനുയായിവികലാന്ധദശാം ദധാനഃ,

�മാദാൽ കുമാരനഗരീഗിരികന്യകായാഃ

കിം വാ നിസർഗ്ഗകൃപയാർദ്രദൃശാം ഗുരൂണാം

കാവ്യം ത�നാതി പുനരുത്തരചമ്പുനാമ

ശ്രാവ്യം രഘൂത്തമകഥാസുധ�യവ തൽസ്യാൽ.

പു�രാഭാഗികളുെട വിക്രിയകൾ കവിയുെട കഠിനമായ വിമർശനത്തിനു പാത്രീഭവി

ക്കുന്നുണ്ടു്.

“�യ നിന്ദന്തി യ�മഷനൂനമകളങ്ക�ശ്ചത്തത�സ്തഹതാ

�നാ �ചദസ്യ ഹി ദുഷ്കൃതക്ഷയമമീ കുർവന്തി നിന്ദാമിഷാൽ

പക്ഷൌ ദ്വാവപി തദ്ഗുണായ വിപരിതാ�യത�രഷാം മതൌ

തസ്മാൽ �ക ഭുവി ബന്ധവസ്തനുമതാം ഹിത്വാ ഹി നിന്ദാപരാൽ”

എന്നും മറ്റുമാണു് ആ ഉപാലംഭം. അതിനപ്പുറം വീണ്ടും പദ്യങ്ങൾ �ദവനാരായണ

പ്രശസ്തിപരങ്ങളായിക്കാണുന്നു.

ഉത്തരചമ്പു എന്നാണ് കാവ്യത്തിെന്റ �പെരങ്കിലും ചുരുക്കത്തിൽ സുന്ദരകാ

ണ്ഡത്തിെല കഥകൂടി കവി പീഠികാരൂപത്തിൽ സ്പർശിക്കുന്നുണ്ടു്. അഗ്നിപ്ര�വശ

വും മറ്റും വിസ്തരിച്ചു പ്രതിപാദിക്കുന്നു; താെഴ ഉദ്ധരിക്കുന്ന �ശ്ലാകങ്ങൾ ശ്രീരാമെന്റ

വിലാപഘട്ടത്തിലുള്ളവയാണു്.

“അദ്യ സ്മരാമി ദയി�ത നവസംഗ�മ �ത

ഹസ്തഭ്രമൽകുവലയദ്യുതിസുന്ദരാണി

�പ്രമാർദ്രഭാവമധുരാണി മ�നാഹരാണി

ലജ്ജാവശാന്മുകുളിതാനി വി�ലാകിതാനി.
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ഹന്ത! സ്മരാമി ദയി�ത പരിവർത്തിതാസ്യാ-

ന്യന്തർന്നിഗുഢരതിരാഗവിജൃംഭണാനി

ഉദ്യത്ത്രപാതരളിതാന്യുരുവിഭ്രമാണി

ത�ല്പക�ദശസുകൃതാനി തവാസിതാനി.

ഹന്ത! സ്മരാമി വിഗളൽകബരീപ്രസൂനാ-

ന്യാ�ലാലകുണ്ഡലയുഗാനി ചലൽകുചാനി

അവ്യക്തവർണ്ണവചനാനി വി�ലാലദൃഷ്ടീ-

ന്യുദ്യൽസ്മിതാനി തവ താനി വി�ചഷ്ടിതാനി.”

കവിയുെട കലാകൌശലംഈ �ശ്ലാകങ്ങളിൽ സ്പഷ്ടമാകുന്നു. ഗദ്യങ്ങൾ പദ്യങ്ങെള

ക്കാൾആകർഷകങ്ങളാെണന്നുപറ�യണ്ടിയിരിക്കുന്നു. വിസ്തരഭീതിെകാണ്ടു് അവ

യുെട മാതൃക കാണിക്കുന്നില്ല.

ശ്രീരാമെന്റ സ്വർഗ്ഗാ�രാഹണ�ത്താടുകൂടി കാവ്യം സമാപ്തമാകുന്നു. ചുവ�ട കു

റിക്കുന്നതു് ഒടുവിലെത്ത �ശ്ലാകമാണു്.

“ഏവം സംസ്തുവതാമഭീഷ്ടകരണായാത്മീയരൂപം ജഗ-

�ന്നത്രാണാം പര�മാത്സവം രഘുപതിർ�വകുണ്ഠനാമാന്വിതം

തസ്മി�ന്നവ പു�ര നിധായഝടിതി പ്രാപ്തഃ പ്രശാന്തം പദം

സത്യാനന്ദചിദാത്മകം സ ഭഗവാൻ ഭൂയാന്മു�ദ നസ്സദാ.”

വലിയ െകാട്ടാരം ഗ്രന്ഥപ്പുരയിലുള്ള പ്രസ്തുത കാവ്യത്തിെന്റ മാതൃകയുെടയും നയ

നിദർശനത്തിെന്റയും പടികളിൽ ‘�ദവനാരായണ’ എന്നു �പർ െകാത്തിയിട്ടുണ്ടു്.

അത്തരത്തിലുള്ളപലഗ്രന്ഥങ്ങളും െചമ്പക�ശ്ശരിരാജ്യം തിരുവിതാംകൂർ കീഴടക്കി

യ�പ്പാൾ അന്നു് ഇളയരാജാവായിരുന്ന കാർത്തികതിരുനാൾ തമ്പുരാൻ അവിട

െത്ത �കാവിലകത്തുനിന്നുസമ്പാദിച്ചു തിരുവനന്തപുരത്തുെകാണ്ടുവരികയുണ്ടായി

എന്നു �മൽപ്രസ്താവിക്കും.

നയനിദർശനം

ഈനമ്പൂരിയുെട കൃതിതെന്നയാണു നയനിദർശനവും. അതിൽനിന്നു് അടിയിൽ

�ചർക്കുന്ന �ശ്ലാകങ്ങൾ ഇവിെട ഉദ്ധർത്തവ്യങ്ങളാണു്.

“ശ്രീ�ദവനാരായണരാജവീര-

പ്രസാദസംപ്രാപ്തസമസ്തകാമഃ

ശ്രീമൽകുമാരീപുരസന്നിധാ�ന

സ �കാപി ജാ�താ ധരണീസു�രന്ദ്രഃ

�സായം ക�രാതി കവിരുത്തരചമ്പുകർത്താ

കാവ്യം പുനർന്നയനിദർശനനാമ�ധയം

ഉ�ദ്യാഗപർവഗതപദ്യഗണാൻ വിവൃണ്വ-

�ന്നഷാമമും നൃപമുദാഹരണം വിതന്വൻ.

രാജ്ഞാം ഗുണവതാം ഹൃദ്യം കാവ്യം നയനിദർശനം

അ�ന്യഷാമപഹാ�സാസ്തു �ത�നതദ്ഗുരുവദ്ഭ�വൽ.”
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രണ്ടാമെത്ത പദ്യത്തിൽ താൻ ഉത്തരചമ്പുവിെന്റ കർത്താവാെണന്നു കവി

പ്രകടമായി പ്രസ്താവിക്കുന്നു. നയനിദർശനത്തിൽ അ�ദ്ദഹം ഉ�ദ്ദശിക്കുന്നതു് വിദു

�രാപ�ദശത്തിെല �ശ്ലാകങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനിച്ചു് ആ �ശ്ലാകങ്ങളിൽ വ്യാസഭഗവാൻ

വിവരിച്ചിട്ടുള്ള രജഗുണങ്ങെളല്ലാം തെന്റ പുരസ്കർത്താവായ െചമ്പക�ശ്ശരിത്തമ്പു

രാനിൽ പ്രകാശിക്കുന്നു എന്നു കാണിക്കുവാനാണു്. ആ ഉ�ദ്ദശം അ�ദ്ദഹം സമർ

ത്ഥമായ രീതിയിൽ നിർവഹിച്ചുമിരിക്കുന്നു. കഥാവസ്തുആരംഭിക്കുന്നതു താെഴ കാ

ണുന്നവിധത്തിലാണു്.

“അസ്തി ഖലുസുകൃതിജനഭാ�ഗ്യക�ഭാ�ഗ്യഷു �കര�ളഷു ഗൌണാസരിദുത്തര

തീരവീരുൽകുസുമമാധ്വീരസ (ജ്ഞ) മത്തഭൃംഗീസംഗീതസരസമന്ദമാരുതാനന്ദിത

കാമിനീകാന്തവൃന്ദ വിഹരണ മധുര സൌധ പരമ്പരാച്ഛാദിത നക്ഷത്രമാർഗ്ഗാ ശ്രീകു

മാരീപുര സന്നിധാ�ന ധൃതാതപത്രാഭിധാനാ രാജനഗരീ.

ബ്രാഹ്മംക്ഷാത്രമപി �ജ്യാതിർദ്ദധാനാസ്തത്ര ഭൂഭുജഃ

ആസന്നനന്യസാമാന്യരാജ്യലക്ഷ്മീസമന്വിതാഃ.

പൂർവം �കരളഭാ�ഷാക്ത്യാ �ചാവൂരാഭിഹി�തസ്ഥിതിഃ

ഗ്രാ�മ തത്രത്യഭൂപാനാം വിപ്രാഗ്യമകുടശ്രിയാം.

മ�ധ്യ ത�ഥഷാം �ദ�ശ ഹി വസതിർ�വദനാമ�ക

സാ ഹി സംസർഗ്ഗ�താ ലബ്ധാ പ്രാക്തനീ തു നിസർഗ്ഗതഃ.

അസ്ത്യന്യാ രാജധാനീ നിരവധിമഹിമാ

പശ്ചിമാം�ഭാധിതീ�ര

നാ�നാദ്യാ നാദിഹൃദ്യാ ഗഗനസരിദിതി

ദ്വാരവത്യാ സമാനാ

യസ്യാം �ഗാപാലബാ�ലാ വിഹരതി കരുണാ-

പാത്ര�നത്രാന്തപാ�തഃ

സ്വീയാനാം ഭൂപതീനാം പദകമലജുഷാ-

മാർത്തിഹന്താ നിതാന്തം.

സർവസ്മാദപ്യുന്നതാ വാസഭൂമി-

ര്യാ സാ ഗ്രാ�മ ശ്രീകുമാരാഭിധാ�ന

തത്രക്ഷാത്രം പ്രാദുരാസീദമീഷാം

�ത�ജാ ബ്രഹ്മ�ണ്യക്യത�ശ്ശാഭമാനം,

തത്രസ്ഥാനാം നാസ്തി താപഃ പ്രജാനാം

�ത�നഷാസീദാതപത്രാഭിധാനാ

യന്നാഥാനാം ശ്രീകുമാരീപുരസ്ഥാ

ഗൌരീ താവൽസർവസമ്പൽപ്രദാത്രീ.”

‘ആതപത്രാഭിധാനാ’എന്നതുകുടമാളൂരും ‘ഗഗനസരിൽ’എന്നതു്അമ്പലപ്പുഴയുമാ

െണന്നുപറ�യണ്ടതില്ല�ല്ലാ. അനന്തരം കവി തെന്റപരി�പാഷ്ടാവിെനപ്പറ്റി പ്രശം
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സിക്കുന്നു. ആ രാജാവു് ഒരിയ്ക്കൽ കുടമാളൂർ ‘നീ�ലാപലമയി’യാക്കുവാൻ നിശ്ചയി

ച്ചു.

“ത�ത്സവ�കാ ഗണിതശില്പകലാപ്രവീണ-

സ്തയ്ക്കാടിതി ക്ഷിതിസു�രാഽജനി �കര�ളാക്ത്യാ

സഞ്ചിന്ത്യ �തനസഹതൽപുരലക്ഷണാനി

പാഷാണശില്പിനമുപാനയതി സ്മ രാജാ.”

അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ �സവകനും തച്ചുശാസ്ത്രത്തിൽ വിദഗ്ദ്ധനുമായ തയ്ക്കാട്ടു നമ്പൂരി�യാ

ടു് ആ�ലാചിച്ചു കൽത്തച്ചെന വരുത്തി. ആ ശില്പി ഒരു പാണ്ടിത്തച്ചനായിരുന്നു.

അയാ�ളാടു് ഒരു ഉത്തങ്ഗമായ രാജെസൌധം പണിയുന്നതിനു�വണ്ടശിലഅ�ന്വ

ഷിക്കുവാൻ (അത്യുന്നതക്ഷിതിപപത്തനകല്പനാർത്ഥമ ന്വിഷ്യതാമിഹ ശി�ലതി

സമാദി�ദശ) തമ്പുരാൻ അരുളിെച്ചയ്തു. ചാത്തനൂർ പാറയിൽ അതിനു പറ്റിയ

ശിലയുെണ്ടന്നു് ആ തച്ചൻ അറിയിച്ച�പ്പാൾ അവിടുന്നു് അതു് ആനയിക്കുവാൻ

കല്പിക്കുകയും അ�പ്പാൾ അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ ആജ്ഞാകരനായ നമ്പൂരി ജ്വരബാധി

തനായിത്തീരുകയും െചയ്തു. രണ്ടുമൂന്നു ദിവസം കഴിഞ്ഞു് ഒരു ദിവസം ആ നമ്പൂരി

ഉറങ്ങുന്ന അവസരത്തിൽ ഒരു ഗന്ധർവൻ പ്രത്യക്ഷീഭവിച്ചു് താൻ ചാത്തനൂർ പാ

റയ്ക്കു് അടിയിൽ സന്നിധാനം െചയ്യുന്ന ഗന്ധർവനാെണന്നും ആ പാറയുെട പുറം

ഒരു കാലത്തു ഭിന്നമാകുെമങ്കിലും തെന്റ വസതിക്കു് അതുെകാണ്ടു് ഉപദ്രവംഉണ്ടാ

കുകയിെല്ലന്നു ത�ന്നാടു മഹാവിഷ്ണു അരുളിെച്ചയ്തിട്ടുെണ്ടന്നും അ�ദ്ദഹെത്ത ഉൽ

�ബാധിപ്പിച്ചു. അങ്ങെന പാറ പിളർക്കാൻ�പാകുന്നതാരാെണന്നു ഭഗവാ�നാടു

�ചാദിച്ച�പ്പാൾ

“ജീവഃ കശ്ചന ഭക്തിമാൻ മയി ചിരം ദി�വ്യാപ�ല വർത്ത�ത

തത്രാ�നകചതുര്യു�ഗഷു നിവസൻപ്രാരബ്ധനാ�ശ പുനഃ

ബ്രഹ്മക്ഷത്രമഹീത�ല കലിയു�ഗ ശ്രീ�ദവനാരായ�ണാ

നാമ്നാ �സാഥ ജനിഷ്യ�ത പുരവ�ര തത്രാതപത്രാഭി�ധ”

എന്നുംആ െചമ്പക�ശ്ശരി രാജാവാണു് അതിനുദ്യമിക്കുന്നെതന്നുംഅവിടുന്നു് അരു

ളിെച്ചയ്തു. വീണ്ടും ഗന്ധർവെന്റ ഒരുപ്രശ്നത്തിനു് ഉത്തരമായി ഭഗവാൻഅ�ദ്ദഹത്തി

െന്റ ഗുണഗണങ്ങെള വർണ്ണിക്കുന്നു. തമ്പുരാെന തെന്റ കിങ്കിണീനാദം പല�പ്പാഴും

�കൾപ്പിക്കുെമന്നും, അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ �സവകനായ ഇടനാട്ടുനമ്പൂരിക്കു മണ്ഡപ

ത്തിൽെവച്ചു തെന്റ ബാലവിഗ്രഹം പ്രദർശിപ്പിച്ചു് തമ്പുരാനു സന്താനാദി സകല

സൌഭാഗ്യങ്ങളും സിദ്ധിക്കുെമന്നു് അവിെട ഒരു തപസ്വിെയെക്കാണ്ടു പറയിക്കുെമ

ന്നും പുന്ന�ശ്ശരി നമ്പൂരി തമ്പുരാ�നാടു കുമാരനല്ലൂർ ഭഗവതിെയ �സവിച്ചാലുള്ള

ഫലെമെന്തന്നു �ചാദിക്കു�മ്പാൾ താൻ തെന്റ ബാലപാദങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷീകരിച്ചു്

ആ ഫലം പരമപദപ്രാപ്തിയാെണന്നു വ്യക്തമായി ഉദീരണം െചയ്യുെമന്നും സ്വപ്ന

ത്തിൽ ആ ഭഗവതിയുെട രൂപത്തിൽ തമ്പുരാെന്റ മുന്നിൽ ആവിർഭവിച്ചു്, സന്താ

നലാഭമുണ്ടാകു�മാ എന്നു വീണ്ടും ശങ്കിക്കുന്ന അ�ദ്ദഹ�ത്താടു് ഉണ്ടാകും എന്നു

പ്രവചിക്കുെമന്നും ഇെതല്ലാം ശിലാ�ഭദനത്തിനുമുമ്പു് സംഭവിക്കുന്നതാെണന്നും പി

ന്നീടും തനിക്കു്അ�ദ്ദഹെത്തപലആശ്ചര്യങ്ങളുംപ്രദർശിപ്പി�ക്കണ്ടതായുെണ്ടന്നും

വീണ്ടുംഅരുളപ്പാടുണ്ടാകുന്നു.

“ഏവംവി�ധരതിശ�യര�നന തുല്യാ ഹി ദുർല്ലഭാ മനുജാഃ

ദ്വാപരയുഗാന്തഭാവിനമജാതശത്രും തു മന്മ�ഹസദൃശം.
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വിദു�രാ യദ്യത്തദ്ഗുണജാതം �പ്രാവാച തത്ത�ദവാസ്മിൻ

ഹന്ത! ഭവിഷ്യതി തസ്മാത്തദ്ഭാവ ഇ�ഹാച്യ�ത സദൃഷ്ടാന്തം”

ഉ�ദ്യാഗപർവത്തിെല പ്രജാഗരപർവത്തിലുള്ള വിദുരവാക്യെത്ത കവി തമ്പുരാ

നിൽ �യാജിപ്പിക്കുന്നതു മഹാവിഷ്ണുവിനാൽ കഥിതമായ കഥ ഗന്ധർവൻ ഇടനാട്ടു

നമ്പൂരി�യാടു സ്വപ്നത്തിൽ പറയുന്ന മാതിരിയിലാണു്. ഒടുവിൽ കാണുന്നവയാണു്

ചുവ�ട പകർത്തുന്നപദ്യങ്ങൾ.

“ഇതി സ്വപ്നം ദൃഷ്ട്വാ പുനരപി വിബുദ്ധഃക്ഷിതിസു�രാ

വ്യഥായാം ശാന്തായാമവ ദഖിലം ഭൂമിപത�യ

സ ചശ്രു�ത്വാദന്തം ഹരിഗിരിസുതാ�പ്രമപിശുനം

പരീവാ�രസ്സാകം കമപി പരമാനന്ദമഭജൽ.

സർവജ്ഞാ�ദ്ദവനാരായണനൃപതിലകാജ്-

ജ്ഞാതനീതിപ്ര�ഭദഃ

സംഗൃ�ഹ്യാ�ദ്യാഗപർവണ്യഥ വിദുരഗിരാ

വർണ്ണി�ത�ഭ്യാ ന�യഭ്യഃ

കാംശ്ചിത്താൻ ധർമ്മ�ജസ്മിന്നപി നൃപതിമണൌ

ചാശ്രിതാൻ �കാപി വിപ്ര-

ശ്ച�ക്ര കാവ്യം കുമാരീപുരഗിരിതനയാ-

പാദപദ്�മക�സവീ.”

ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കുതമ്പുരാെന്റകാലത്തു് നടന്നപലകഥകെളപ്പറ്റിയും കവിപ്രസ്താവിക്കുന്നു

െണ്ടന്നുള്ളതു്ഈകാവ്യത്തിെന്റ ഒരു വി�ശഷമാകുന്നു.

�ഗാദവർമ്മ രാജാവു് (വാസവീശാന്തനവം)

വാസവീശാന്തനവം എെന്നാരു നാടകം �ഗാദവർമ്മനാമ�ധയനായ ഒരു രാജാവു

രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഇതിവൃത്തം ശന്തനു സത്യവതിെയ പാണിഗ്രഹണം െചയ്യുന്നതാകു

ന്നു. �കരളത്തിെല നാടകരചനാപരിപാടിയനുസരിച്ചു് ഈ നാടകവും “നന്ദ്യ�ന്ത

തതഃ പ്രവിശതി സൂത്രധാരഃ” എന്നിങ്ങെന സൂത്രധാരകൃതാരംഭമായിക്കാണുന്നു.

പ്രസ്താവനയ്ക്കുള്ളസംജ്ഞയുംസ്ഥാപനെയന്നുതെന്ന. വാസവീശാന്തനവംആറങ്ക

ത്തിൽ നിബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. കവി തെന്നപ്പറ്റി “അജ്ഞാപി�താസ്മി സ�ഭ്യര്യഥാ

ശ്രീരാമരാ�ജന്ദ്രകുല�ശഖരഗുരുകരുണാപരിപൂരിതവി�ദ്യന ജയതുങ്ഗഭൂഭുജാ ശത

ഭിഷഗുൽപ�ന്നന �ഗാദവർമ്മണാ വിരചിതം വാസവീശാന്തനവം നാമ നൂതനം

നാടകം �കരളാശ്രയപുരാധീശസ്യ ഭഗവാ�താ �ദവയാത്രാകുതൂഹ�ലസ്മിന്നഭിന

�യരലംകുവിതി” എന്ന പംക്തിയിൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ഈ വാക്യത്തിൽനിന്നു

കുല�ശഖര ബിരുദാലംകൃതനായ രാമവർമ്മരാജാവിെന്റ വലുതായ കാരുണ്യംനി

മിത്തം പരിപൂരിതവിദ്യനായ �ഗാദവർമ്മാവാണു് പ്രസ്തുത നാടകത്തിെന്റ പ്ര�ണ

താെവന്നുംഅ�ദ്ദഹം ചതയം നാളിൽ ജനിച്ച �ദശിങ്ങനാട്ടു രാജവംശത്തിെല ഒരു

അംഗമാെണന്നും വിശദമാകുന്നു. ‘രാമവർമ്മാ’ എന്ന �പരിൽ പല കുല�ശഖരന്മാ

രും െകാല്ലത്തും �വണാട്ടിലും ജീവിച്ചിരുന്നതിനാൽഅവരിൽആരാണു് കവിയുെട

പുരസ്കർത്താെവന്നു നിർണ്ണയിക്കുവാൻ മാർഗ്ഗമില്ല. �കരളാശ്രയപുരം �കരളാതി

ച്ചപുരമായിരിക്കാം. അതു തിരുവനന്തപുരത്തിനു സമീപമുള്ള ഒരു �ക്ഷത്രമാണു്.
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“സൌന്ദര്യാതിശ�യന �കരളദിശാം ഭൂ�പനബന്ദീകൃതാം

�ശലൂഷീം ദയിതാം നിജാം ഗുണവതീം സ്മൃത്വാധുനാ മാരിഷഃ

നജ്ഞാത്വാ നൃപനിശ്ചിതം തദിതരാം ജായാമമു�ഷ്മ നടീം

ദാതും ദിവ്യനദീവി�യാഗവിധുര�സ്സായം യഥാ ശന്തനുഃ”

എന്നു കഥാവതാരകമായ ഒരു �ശ്ലാകം സ്ഥാപനയിലുണ്ടു്. �കരളരാജാവു് ഏതു

യുവതിെയയാണു് ബന്ദീകരിച്ചെതന്നുംഅറിയുന്നില്ല.

കവിതയിൽ യതിഭംഗാദി�ദാഷങ്ങളുെണ്ടങ്കിലും ആസ്വാദ്യതയ്ക്കു കുറവില്ല. വിദൂ

ഷകാദിപാത്രങ്ങൾ സംസ്കൃതത്തിൽ സംഭാഷണം െചയ്യുന്നു എന്നുള്ളതു് ഈ നാട

കത്തിെന്റ വി�ശഷങ്ങളിൽ ഒന്നാണു്. മൂന്നു �ശ്ലാകങ്ങൾ ചുവ�ട പകർത്തുന്നു.

വനചരൻ:

“അദ്യാത്യുഗ്രതരക്ഷുരപ്രവിദലദ്വക്ഷസ്ഥലപ്രക്ഷര-

ന്മ�ന്ദാഷ്ണക്ഷതജാഭിഷിക്തവപുഷം കുർ�വ പടും പൌരവം

�നാ �ചദ്�ഭരവ�ദവതം ന നമിതം �നാ�ച്ചഃശ്രവാമൽപ്രഭു-

ർമ്മായാ സാ ഖലു ശാംബരീ ന പഠിതാ നാ�ഖടചഞ്ചുസ്ത്വഹം.”

വിരഹതാപം:

“അരുണജലരുഹാന്തഃ പത്രതു�ല്യ ച �ന�ത്ര

മുഹുരിഹ പരിവാ�ന്തരശ്രുമാധ്വീക�ല�ശഃ

ഉപരി ചലതി �ചയം ഭ്രൂലതാഷൾപദാളീ

മുഖസരസിജ�മതൽ കാമകാലാനലാസ്ത്രം.”

മദ്ധ്യാഹ്നം:

“പ്രാഭാതികാം ഗതവതീമപി രാഗപൂർണ്ണാം

സന്ധ്യാം വിഹായ ഭഗവാനയമംശുമാലീ

പശ്ചാദിമാം കമലിനീം രസവാസഭൂമിം

രക്താം കരാഗ്രസുഖിതാമുപഗുഹ്യ ഭാതി.”

ഗ്രന്ഥാവസാനത്തിലുള്ളാണു് താെഴക്കാണുന്ന �ശ്ലാകം.

“ഇതി ഖലു വസുപുത്ര്യാശ്ശന്ത�നാഃ പ്രാപ്തിരൂപാം

പഠ നടപടു�ലാക ത്വം കഥാം ചാഭി�നതും

യദുദിതരസമാധ്വീം കല്പയാത്മാർത്ഥസി�ദ്ധ്യ

രസികജനഗുരൂണാം പ്രാഭൃതം സജ്ജനാനാം.”

കൂടല്ലൂർ നീലകണ്ഠൻനമ്പൂരിപ്പാടു് I (വിഷ്ണുസഹസ്രനാമലഘുവിവര

ണം)

കൂടല്ലൂർ ബ്രഹ്മദത്തൻനമ്പൂരിപ്പാട്ടിെല പുത്രൻ നീലകണ്ഠൻനമ്പൂരിപ്പാടു് ശ്രീവിഷ്ണുസ

ഹസ്രനാമത്തിനു് ലഘുവിവരണെമന്ന�പരിൽ വിപുലവും വിശിഷ്ടവുമായ ഒരു വ്യാ

ഖ്യാനംനിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടു്. �മല്പുത്തൂർഭട്ടതിരിയുെടപ്രക്രിയാസർവസ്വെത്തവ്യാഖ്യാതാ

വു സ്മരിക്കുന്നതുെകാണ്ടു് അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ ജീവിതകാലം െകാല്ലം ഒൻപതാം ശത

കത്തിനു മുൻപെല്ലന്നു െതളിയുന്നു. അടിയിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്ന �ശ്ലാകങ്ങൾആഗ്രന്ഥ

ത്തിൽ ഉള്ളവയാണു്.
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54 അദ്ധ്യായം 33. സംസ്കൃതസാഹിത്യം

“സഹസ്രനാമവ്യാഖ്യാകൃദ്ഭഗവൽപാദപൂർവകാൻ

നത്വാ നാമസഹസ്രസ്യ കുർ�വ വിവരണം ലഘു.

ശങ്കരഭഗവദ്ഭാ�ഷ്യ പദ്യവ്യാഖ്യാചതുഷ്കലഘുവൃ�ത്ത്യാഃ

നാമ്നാമർത്ഥാ ഗദിതാ �നാക്താ ശബ്ദസ്വരൂപനിർണ്ണീതിഃ

വ്യാഖ്യാസ്താഃ �പ്രക്ഷ്യാഥ ക്രിയ�ത തന്നിർണ്ണയാർത്ഥമിഹയത്നഃ

നസ്യാൽ പാഠവിശുദ്ധിർന്നാമ്നാം ഖലു ശബ്ദനിർണ്ണയാഭാ�വ.

വ്യാഖ്യാസ്വ�നകധാ നാമ്നാം �യഷാമർത്ഥാസ്സമീരിതാഃ

�തഷാം ഭാ�ഷ്യാക്തരീ�ത്യവ പ്രാ�യാ വ്യുൽപത്തിരുച്യ�ത

അന്യവ്യാഖ്യാപി ഹൃദ്യാ �ചൽ തദ്രീത്യാപി ക്വചിദ്ബ്രു�വ

വ്യുൽപത്തിമന്യാസക്താർത്ഥമുക്ത്വാ രീത്യാസ്യ ച ക്വചിൽ.

നാനാവ്യാഖ്യാസു �ചന്നാമ്നാം ശബ്ദരൂപഭിദാ ക്വചിൽ

തദാശ്രിതാം ച വ്യുൽപത്തിം വ�ക്ഷ്യ �നാ �ചദുദാസ്യ�ത.

�യഷാമുണാദിസൂത്രാണാം പാഠ�ഭദസമുദ്ഭവഃ

ലിഖ്യ�ന്ത പ്രക്രിയാസർവ�സ്വാക്തരീത്യാത്ര താനി തു.

പൃ�ഷാദരാദ്യുണാദീനാം കൃതാംശബഹുലത്വതഃ

വ്യുൽപാദ്യശബ്ദാ യാ വ്യാഖ്യാസ്താസൂദാ�സ്യ ഽന്യസംഭ�വ.

ബ്ര�ഹ്മ�ന്ദ്രാക്താഃ പാഠ�ഭദാ നാമ്നാം �കഷാഞ്ചിദത്ര �യ

അപ്രസിദ്ധത്വത�സ്തഷാം വ്യുൽപത്താവപി �നാ യ�ത,”

“ഭാരതഭാഷ്യാദിഗിരാം ഭാവാജ്ഞാനാച്ച ശബ്ദശാസ്ത്രാദൌ

അപരിചി�തരപി ജാതം സ്ഖലിതം കരുണാക�രാ ഹരിഃ ക്ഷമതാം.

ജ�ജ്ഞയ�ജ്ഞശ്വരഃ പ്രാഗുപനിളമധി�പാ

യജ്വനാമാഹിതാഗ്നി-

സ്തദ്വം�ശാദ്ഭൂതനാരായണബുധവരജാദ്

�ഗാത്രജാദ്ഗാഥിസൂ�നാഃ

നാഗ�ശ്രണ്യാഖ്യ�ദ�ശാദ്ഭവജനനജു�ഷാ

ബ്രഹ്മദത്തദ്വി�ജന്ദ്രാ-

ജ്ജാ�താ നാമ്നാം സഹസ്രം വ്യവൃണുത ഗുരുകാ-

രുണ്യ�താ നീലകണ്ഠഃ.”

യ�ജ്ഞശ്വരെനന്ന �പരിൽ അവതരിച്ച �മഴ�ത്താൾ അഗ്നി�ഹാത്രിയുെട കുടും

ബമാണു് കൂടല്ലൂർമന എന്നും അതു നാഗ�ശ്രണി (നാ�റരി) എന്ന �ദശത്തിലാണു്

സ്ഥിതിെചയ്യുന്നെതന്നും ആ കുടുംബത്തിൽ നാരായണപണ്ഡിതെന്റ പൌത്രനും

ബ്രഹ്മദത്തെന്റ പുത്രനുമായി താൻ ജനിച്ചു എന്നും അനവധി വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ പരി
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�ശാധിച്ചതിനു�മലാണു് താൻ ലഘുവിവരണം നിർമ്മിച്ചെതന്നും ഉണാദിസൂത്ര

ങ്ങളനുസരിച്ചു പാഠ�ഭദങ്ങൾക്കു ടിപ്പണി എഴു�തണ്ടിവരു�മ്പാൾ താൻ പ്രക്രിയാ

സർവസ്വെത്തയാണു് അവലംബിക്കുന്നെതന്നും നീലകണ്ഠൻ നമ്പൂരിപ്പാടു് ഈ

�ശ്ലാകങ്ങളിൽ ഉൽ�ബാധിപ്പിക്കുന്നു. അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ വ്യാകരണപാരീണതഈ

വ്യാഖ്യാനത്തിൽഎങ്ങും പ്രകാശിക്കുന്നുണ്ടു്.

കൂടല്ലൂർ നീലകണ്ഠൻനമ്പൂരിപ്പാടു് II (കമലിനീകളഹംസം നാടകം)

കമലീനീകളഹംസം ആറങ്കത്തിലുള്ള ഒരു നാടകമാണു്. അതിെന്റ പ്ര�ണതാവു

കൂടല്ലൂർ നീലകണ്ഠൻ നമ്പൂരിപ്പാട്ടിെല തൃതീയപുത്രനായ നീലകണ്ഠൻ നമ്പൂരിപ്പാടാ

കുന്നു. അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ പിതാവാ�ണാ സഹസ്രനാമഭാഷ്യകാരൻ എന്നു നിശ്ചയ

മില്ല. ചന്ദ്രവർമ്മരാജാവിെന്റ പുത്രിയായ കമലിനിെയ കളഹംസൻ എന്ന രാജകു

മാരൻപാണിഗ്രഹണം െചയ്യുന്നതാണു് ഇതിവൃത്തം. ഈനാടകം രാജചൂഡാമണി

ദീക്ഷിതരുെട കമലിനീകളഹംസത്തിൽനിന്നു ഭിന്നമാെണന്നുപറ�യണ്ടതില്ല�ല്ലാ.

പ്രസ്താവനയിൽ നിന്നു താെഴക്കാണുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കാം.

സൂത്രധാരൻ:

“മന്ദം മന്ദമമന്ദവിഭ്രമവതാ മന്ദാക്ഷവീക്ഷാജുഷാ

പദ്മാ�ക്ഷണചലാംഗുലൌ കരത�ല �ചലാഞ്ചലാസഞ്ജി�ത

ഹ്രീമത്യാഃ പുള�കാദ്ഗമാങ്കിതത�നാർലക്ഷ്മ്യാ ന�വസങ്ഗ�മ

�ചത�സ്താഷസമുദ്ഗതം പ്രദിശതാൽ �ശ്രയാംസി വഃ സീൽകൃതം.

(പരിക്രമ്യാവ�ലാക്യ)അ�യ,അന്തസ്സംഭൃതമഹൽകരുണാംകുരായമാണകടാക്ഷ

വീക്ഷണക്ഷപിതസകലജനാംഹസഃ, നിഖിലഭക്ത�ലാകസുഖ�സവനായാർ�ച്ചാ

പാധിമധിഷ്ഠിതസ്യ, അനന്താസനവരമലംകുർവാണസ്യ ഭഗവ�താ ലക്ഷ്മീപ�ത

ര്യാത്രാപ്രസം�ഗന സമാസാദിതസർവശാസ്ത്രപവിത്രീകൃതാന്തഃകരണാഃ, അനിർ

വ്യൂഢദുർവഹഗർവ�ലശാഃ, സർവദിഗ�ന്തഭ്യ�ശ്ചാർവീ�ദ വാസ്സമാപതിതാഃ.”

“അസ്തി �കര�ളഷുസംഗമം നാമ ഗൃഹം.

അഭൂവൻ ഗാഥികുലജാഃ കുശലാസ്സർവകർമ്മസു

ദ്വിജാ ഹരിപദാം�ഭാജസ്മരണാഹതകില് ബിഷാഃ.

ആസീന്മഹത്തര�സ്തഷാം നീലകണ്ഠഇതിശ്രുതഃ

തൃതീയസ്തസ്യ തന�യാ നീലകണ്ഠഃ കവിസ്ത്വിഹ.”

പ്രസ്തുതനാടകം ആദ്യമായി അഭിനയിച്ചതു് അനന്താസനാധിഷ്ഠിതമായ തൃപ്പൂണി

ത്തുറ �ക്ഷത്രത്തിൽെവച്ചാെണന്നു് ഇതിൽ നിന്നു െവളിെപ്പടുന്നു. താെഴക്കാണുന്ന

തു ഭരതവാക്യമാണു്.

“പുത്രാൻ പ്രാപ്യ മഹാഗുണാൻ കൃശതയാ ഹീനൌ യുവാം �മാദതം

ഭൂയാസുഃ പിതരസ്സുരാശ്ച യുവ�യാഃ പ്രീതിക്ഷമാഃ കർമ്മഭിഃ

ധ്യാനക്ഷാളിതകല്മ�ഷ മനസി �മ ഭക്തപ്രസാ�ദാത്സു�കാ

വാസം വാസവമുഖ്യ�ദവവിനു�താ നിത്യം വിധത്താം ഹരിഃ.”

ഇടയിൽ നിന്നു് ഒരു �ശ്ലാകംകൂടി പകർത്താം. നായകൻ നായിക�യാടു്:

“സുധാവർഷഃ കിംസ്വിൽ? തുഹിനസലിലക്ഷാളനമുത?

പ്രകൃഷ്ടസ്യാ�ല�പാ മലയജരസസ്യാതിനിബിഡഃ
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ഉതാ�ഹാ സംസ്പർശസ്സുഖയതിതരാം ദക്ഷമരുതഃ?

സമാഷ�ശ്ലഷഃ കിം വാ തവസുതനു പീനസ്തനകൃതഃ?”

ശ്രീരാമൻ (സുബാലാവജ്രതുണ്ഡം നാടകം)

സുബാലാവജ്രതുണ്ഡംഅഞ്ചങ്കത്തിലുള്ള ഒരു െചറിയ നാടകമാകുന്നു. ആ നാടക

ത്തിെന്റ പ്ര�ണതാവു പ്രസ്താവനയിൽ തെന്നപ്പറ്റി ‘ശ്രീരാമനാമ്നാ നൃപഭുവാ’ എന്നു

പറയുന്നു. തന്നിമിത്തംഅ�ദ്ദഹംക്ഷത്രിയ�നാ രാജപുത്രനായഅന്യജാതീയ�നാ

ആയിരിക്കാെമ�ന്ന ഊഹിക്കുവാൻ നിവൃത്തികാണുന്നുള്ളു. ഗ്രന്ഥകാരെന്റ കാല

�ദശങ്ങെളപ്പറ്റിയും യാെതാരറിവും ലഭിക്കുന്നില്ല. അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ ഇഷ്ട�ദവതശ്രീ

പര�മശ്വരനാെണന്നു മാത്രം അറിയാം. ഇതിവൃത്തം വളെര രസകരമാണു്. വജ്ര

തുണ്ഡൻ എന്ന മൂഷികൻ സുബാല എന്ന മൂഷികസ്ത്രീെയ കാമിക്കുന്നു. അവർക്കു്

അ�ന്യാന്യാനുരാഗം പ്രവൃദ്ധമാകുന്ന അവസരത്തിൽ രക്താംഗൻ എെന്നാരു പാ

മ്പു സുബാലെയആമിഷീകരിക്കുന്നതിനായി അപഹരിച്ചുെകാണ്ടു�പാകുന്നു. അത

റിഞ്ഞ�പ്പാൾ വജ്രതുണ്ഡൻ ഒരു വലിയ മൂഷിക�സനെയ സജ്ജീകരിച്ചു് അതിെന്റ

സാഹായ്യ�ത്താടുകൂടി തെന്റ പ്രിയതമെയ വിമുക്തയാക്കുന്നു. ഒടുവിൽ വി�ഘ്നശ്വ

രെന്റ വാഹനമായ മഹാമൂഷികൻ പ്രത്യക്ഷീഭവിച്ചു ദമ്പതിമാെര അനുഗ്രഹിക്കുന്നു.

ഇത്തരത്തിലുള്ളഒരുഇതിവൃത്തഗുംഫനത്തിൽപ്ര�ണതാവിനു്എന്തു് ഉ�ദ്ദശമാണു

ണ്ടായിരുന്നെതന്നു വിശദമാകുന്നില്ല. െപാതു�വ അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ കാലെത്ത നാട

കകർത്താക്കന്മാെര അവ�ഹളനം െചയ്യുന്നതായി സങ്കല്പിക്കാെമന്നു �താന്നുന്നു.

കവിതയ്ക്കു ഗണനീയമായ ശബ്ദാർത്ഥചമൽകാരമുണ്ടു്. ചില ഭാഗങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കാം.

സൂത്രധാരൻ:

“ശ്രീകണ്ഠസ്യ ലലാട�ലാചനപുടാദുദ്വാന്തസപ്താർച്ചിഷാ

സാകം പുഷ്പശ�രസ്സ�ഹക്ഷുധനുഷാ ദ�ഗ്ദ്ധ മ�നാജന്മനി

യാ �സാന്മുക്തകടാക്ഷസായകവ�രണാദത്ത �ദഹാർദ്ധകം

പത്യുസ്സാ തുഹിനാചലപ്രിയസുതാ ഭൂയാൽ പ്ര�മാദായ വഃ.”

വജ്രതുണ്ഡൻ:

“അസ്യാസ്സ�ഖ! പൃഥുനിതംബപ�യാധരായാഃ

പീത്വാധരാമൃതമല്യഭ്യമപി ദ്യുധാമ്നാം

ആ�ശ്ലഷസൌഖ്യമനുഭൂയ രതാവസാ�ന

�ശ�തസുഖം ജഗതി യസ്സുകൃതീ സഏവ.”

‘ഗൃഹമൂഷികകുലാലങ്കാരഭൂത’യായസുബാലയുെട സൌന്ദര്യവർണ്ണനമാണു് ഇതു്.

സൂ�ര്യാദയം:

“പ്രിയായാഃ പദ്മിന്യാ വിരഹപരിതാ�പന വിഗത-

പ്രതാ�പായം രാഗീ രവിരുദയ�ശ�ലാപരിഗതഃ

നിജാ�ലാ�കാൽഫുല്ലാം ശശികരകൃതാതങ്കരഹിതാം

സഹ�സ്രർ�ദ്ദാഷ്ണാം താം ദൃഢമുപജുഗുഹപ്രണയിനീം.”

വജ്രതുണ്ഡൻ മഹാമൂഷിക�നാടു്:

“അഭിമതദയിതാപി ജീവിതാ
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മമ ഭഗവൻ! ഭവതഃ പ്രസാദതഃ

യുധി രിപുരപി നിർജ്ജി�താ ബലീ

പ്രിയതരമന്യദ�താ ന വിദ്യ�ത.”

ഭരതവാക്യം:

“ഇഷ്ടം ഭൂയാജ്ജനാനാമഭിമതകലനാശാലിനീം ഭൂതധാത്രിം

കൃത്സ്നാം കുർവന്തു കല്പാവധി സലിലധരാഃ കാലവൃഷ്ട്യാനിതാന്തം

ഏവം യുഷ്മൽപ്രസാദാദ്ദിനമനു ഭവിതാ �ശ്രയ�സ മാമകീനാ

ഭക്തിർവി�ശ്വശപാദാംബുജയുഗളഗതാപ്യസ്തു ജന്മാന്ത�രപി.”

ശങ്കരൻനമ്പൂരി (യദുവീ�രാദയം നാടകം)

ചിത്രഭാനുവിെന്റ പൌത്രനും ഗൌതമ�ഗാത്രജനും ഹരിദാസാപരനാമ�ധയനുമായ

ശങ്കരൻനമ്പൂരിയുെട യദുവീ�രാദയം നാടകെത്തപ്പറ്റി മുൻപു പ്രാസംഗികമായി

പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഈ നാടകത്തിെന്റ ആരംഭവും അവസാനവും കണ്ടുകിട്ടീട്ടില്ലാ

ത്തതിനാൽ ഇതു് എത്ര അങ്കത്തിൽ നിബന്ധിച്ചിട്ടുള്ളതാെണന്നു പറയുവാൻ നി

വൃത്തിയില്ല. നാടകം സാമാന്യം വലുതാണു്. കംസവധം, രുക്മിണീസ്വയംവരം,

സ്യമന്തകം, ബാണയുദ്ധം മുതലായ കഥകൾ അടങ്ങീട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

കവിത വിശിഷ്ടമാണു്. കവി പ്രസ്താവനയിൽ “മഹർഷിണാ പാരാശ�ര്യണ പര്യാ

പ്തഭാ�ഗ്യന ഭഗവതാ മഹാത്മനാ മഹാ ഭാരതപ്രബന്ധാദർശതലദർശിതനിഖില

നിഗമാർത്ഥസാരശരീ�രണ ഭക്തി�യാഗപ്രാധാ�ന്യന ചിത്തപ്രസക്തം ഭൂ�യാപി

ഭാഗവതം നാമ ശ്രീമൽപുരാണരത്നം നിരമായി” എന്നു ഭാഗവതപുരാണ�ത്തയും

“�യന വ്യഭാജി സമ�യ നിഗമശ്ചതുർദ്ധാ

ധാതുർവ്യധായി സഫലാ ചതുരാസ്യതാ ച

ജാനൻ കരാമലകവൽസകലാൻ പദാർത്ഥാൻ

�സായം മുനിർജ്ജയതി സത്യവതീതനൂജഃ”

എന്നും മറ്റും �വദവ്യാസ�നയും പ്രശംസിക്കുന്നു. തെന്റ നിബന്ധെത്തപ്പറ്റി കവിക്കു

ള്ളആശംസയാണു് അ�ധാലിഖിതമായ �ശ്ലാകത്തിൽസ്ഫുരിക്കുന്നതു്.

“ഗുണ�ദാഷഭിദാവിദാമിദാനീം

വിദുഷാം പ്രീതിരിഹാസ്തി �ചൽപ്രയത്നഃ

സകലസ്സഫ�ലാ ഭ�വദവശ്യം

ഭണിതിസ്സ്യാൽ ഭവസിന്ധുഭവ്യനൌകാ.”

ഒന്നുരണ്ടു �ശ്ലാകങ്ങൾകൂടി ഉദ്ധരിക്കാം. അക്രൂരൻ നന്ദെനപ്പറ്റി:

“കലാഭിസ്സർവാഭിർമ്മധുരിമധുരം ബിഭ്രദനിശം

കള�ങ്കനാസ് പൃഷ്ടം വപുരബഹു�ലാപപ്ലവമെസൌ

സുവൃത്തഃശ്രീസൂര്യാശ്രയവിശദധാമാ വിമലധീ-

രപൂർ�വന്ദുർന്നന്ദഃ കിമപി ഹൃദയം നന്ദയതി �മ.”

�ക്രാധാവിഷ്ടനായ രുക്മി:

LINKS TO
CHAPTERS TOC 33 34 35 36 37 38 39 40 41



58 അദ്ധ്യായം 33. സംസ്കൃതസാഹിത്യം

“ഗാഢ�പ്രരിതഗന്ധസിന്ധുരഘടാഘണ്ടാരവാഡംബര-

പ്രാരബ്ധപ്രതിശബ്ദഭൂധരദരീനിര്യന്മൃഗാധീശ്വരം

സാ�ടാപാങ്ഘ്രിനിപാതകമ്പിതധരാചക്രംബലീയാൻബലം

�നദിഷ്ഠം നിദധൽപ്ര�കാപഹുതഭുഗ്ഗർ�ഭാ വിദർ�ഭശ്വരഃ.”

ചില ചമ്പുക്കൾ

�മല്പുത്തൂർ ഭട്ടതിരിെയഅനുകരിച്ചുപലചമ്പൂപ്രബന്ധങ്ങളുംചാക്യാന്മാരു�ടയുംപാ

ഠകന്മാരു�ടയും ഉപ�യാഗത്തിനായി പില്ക്കാലത്തുള്ള കവികൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അവ

രിൽ അ�നകം �പർ അജ്ഞാതനാമാക്കളാണു്. ആ കൂട്ടത്തിൽെപ്പട്ട ചിലരുെട

ചമ്പുക്കെളപ്പറ്റി കുറെഞ്ഞാന്നു് ഇവിെട പ്രസ്താവിക്കാം.

കാമ�ദവദഹനം

ഇതു കുമാരസംഭവം ഒന്നുമുതൽ മൂന്നുവെരസർഗ്ഗങ്ങളിലുള്ളഇതിവൃത്തെത്തവിഷ

യീകരിച്ചും ആ കാവ്യെത്ത ആമൂലാഗ്രം അ�നകവിധത്തിൽ ഉപജീവിച്ചും രചിച്ചിട്ടു

ള്ള ഒരുപ്രബന്ധമാകുന്നു. കവിത ഗുണഭൂയിഷ്ഠമാണു്. ചില ഭാഗങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കാം.

ശിവെന്റ തപസ്സു്:

“ശ്രീമത്യാം ദക്ഷപുത്ര്യാം പിതരി കമിതൃനി-

ന്മാതിരൂ�ക്ഷപ്ര�കാപാ-

ദുദ്ദീ�പ്ത �യാഗവഹ്നൌഹുതവപുഷി രുഷാ

പ്രസ്ഫുരന്നുദ്ഭടൌജാഃ

ഭീ�തർജ്ജാതാനുതാ�പസ്സപദി സുരഗ�ണ-

സ്സാന്ത്വിതശ്ശാന്തമന്യുഃ

കുർവൻ ഗുർവീം തപസ്യാമകൃതഹിമഗിരൌ

കൃത്തിവാസാ നിവാസം.”

ഗദ്യം

“തത്ര ച സകലധരണീധരസാധാര�ണതരസുര�ധാരണീധാരണമഹിമഗർവി

തസ്യ ഹിമപർവതസ്യ, ബഹുവിധതരുനികരശിഖരപരിഗളിതസുരഭിപരിമണ്ഡ

ലസ്യ . . . കസ്യചന മഹീയ�സാ �ദവദാരുമഹീരുഹസ്യ സുഭഗഭിത്തി ഭാഗാം

അക്ഷതരുചിതരക്ഷുചർമ്മപരിഷ്കൃതാം വിതർദ്ദികാം പ്രസാധയന്തം, ദൃഢഘടിത

പര്യങ്കബന്ധബന്ധുരസാവഷ്ടം ഭസമവസ്ഥാനസുസ്ഥിരീകൃതാപവക്ത്രപൂർവകാ

യം . . . അന്തശ്ചരമരുദുപ�രാധനിശ്ചലനിഷ്പന്ദം, നിവാതനിഹിതമിവ ദീപാംകുരം,
അനുത്തരംഗമിവ തരംഗമാലിനം, അമരുദാ�ടാപമിവ ശരദംബുവാഹമവനതജന

�ക്ഷമകരമഹിതജനഭയങ്കരമംഗീകൃതത�പാദീക്ഷം വിരൂപാക്ഷമദ്രാക്ഷീൽ.”

“തഥാഭൂതം ദൃഷ്ട്വാ പുരഹരമുപാ�ന്ത ചകിതധീഃ

സ്മ�രാ �ഭ�ജ �മാഹം കരഗളിതബാണാസനശരഃ

മധുർമ്മ്ലാനച്ഛായസ്സമജനി രതിർഭീതിവിധുരാ

സമാസന്നം �മ�ന നിജഗളവിഭൂഷാവിദളനം.”

“സംരംഭം ജഗദീശ്വരസ്യ ഭസിതീഭാവഞ്ച �ച�താഭുവഃ
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പശ്യന്തീ സഗണസ്യ തസ്യ ച തി�രാധാനം പുരാണാമ�രഃ

�കാപത്രാസകൃതാവമാനമദനവ്യാമിശ്രഭാ�വാദയാ

�ശലാധീശസുതാ സകാശമഗമൽ പി�ത്രാസ്സഖീഭ്യാം സമം.”

കാളിദാസെന്റ പല ആശയങ്ങളും അനുസ്യൂതമായി അപഹരിച്ചിരിക്കുന്നഈ പ്ര

ബന്ധത്തിെന്റ പ്ര�ണതാവു �മല്പുത്തൂരെല്ലന്നു ഖണ്ഡിതമായിത്തെന്ന പറയാവുന്ന

താണു്.

ഉഷാപരിണയം

ഇതും ഏ�താ �കരളീയൻ രചിച്ച ഒരു ചമ്പുവാെണന്നു പറയാെമന്നല്ലാെത മെറ്റാ

ന്നും നിർണ്ണയിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. കവിത കാമ�ദവദഹനെത്തക്കാൾ ഉൽ

കൃഷ്ടമാണു്. മാതൃക കാണിക്കുവാൻ കു�റ ഭാഗങ്ങൾ ചുവ�ട �ചർക്കാം.

ഗദ്യം—ബാണൻ

“സ ച സകലദനുജകുലകലശജലധിശിശിരകരഃ, പരതരവരവിതരണചതുരപു

രമഥനചരണകമലപരിചരണതൽപരഃ, സുരനരമുഖനിഖിലജനനി�ഷവ്യമാണ

പ്രശസ്തതരപ്ര�ദാഷതാണ്ഡവകുണ്ഡലിഗണമണ്ഡിത ഖണ്ഡപരശുപരിസരപരില

സിതവര മൃദങ്ഗസന്താഡന ജനിതഘനനിനദസന്താനനിഗമന�താതൂഷ്യമാണ

സുരാസുരസിദ്ധവിദ്യാധരഗന്ധർവഭൂതമാതൃമുഖ നിഖിലപുരരിപു പാർഷദാനനഗളി

തവചന ലാളിത യതനനികരഃ വരപ്രതിഗ്രഹപ്ര�ചാദനകരപുരരിപുകാരി തനിജ

പുര�ഗാപുരപരിപാലനാനഭ്യാശീകൃതാതിബലരിപുനികരദരഃ, സന്തതഗണ്ഡതല

വാന്തമദജലാസിക്തധരാന്തരാളദിഗന്തദന്താവള ദന്തകുന്തപരീക്ഷിതബലനിരതി

ശയശയപ്രകരഃ,

ഹരവരപ്രാപ്തിപ്രവൃദ്ധദുർവാരഗർവഃ, വിമാനചാരി�ണാ വിമാനയൻ, പുരന്ദര

സ്യാപി പുരം ദാരയൻ, യമമപിനിയമയൻ, പ്ര�ചതസമപി വി�ചതസംകുർവൻ,

സമീരണസ്യാപി ദുരീരണതാമാരചയൻ, മനുഷ്യധർമ്മാണമനുജ്ഝിതസ്വനാമാർ

ത്ഥം സമർത്ഥയൻ, പുരമഥനമപി പുരപാലമാകലയൻ, സഹസ്രകരമപിസ്വകര

സഹ�സ്രർന്നിരസ്താസ്ത്രനികരം വിരചയൻ, അതിപ്രവൃദ്ധപ്രബലതരഭുജമണ്ഡല

കണ്ഡൂയനാസഹതയാ ഗിരിവരാനപി കരനിഹതിഭിസ്സംചൂർണ്ണയൻ, കദാചനകുമ

തിതതി�ശഖരഃ കുടിലശശികലാ�ശഖരം നിടിലനയനദഹനനിർദ്ദഗ്ദ്ധപുരത്രിതയം

ത്രി�ലാചനമാസാദ്യ . . . . . . . . . ”

അനിരുദ്ധൻ:

“�മഘശ്യാമള�കാമളാംഗലതികം ദ്രാഘിഷ്ഠബാഹായുഗം

രാകാപൂർണ്ണശശാങ്കമുഗ്ദ്ധവദനം രാജീവതു�ല്യക്ഷണം

വീരം �ദവനകർമ്മ�ലാലമനസം �ലാകാഭിരാമം സ തം

കാന്താലിംഗനകുംകുമാങ്കിതതനും ദൃഷ്ട്വാഭവദ്വിസ്മിതഃ.”

പാർവ്വതീസ്വയംവരം

ഇതു കുമാരസംഭവം അഞ്ചു മുതൽ ഏഴുവെര സർഗ്ഗങ്ങളിൽ അടങ്ങീട്ടുള്ള കഥെയ

ആസ്പദമാക്കി രചിച്ചിട്ടുള്ളഒരുചമ്പുവാകുന്നു. ഇതിലും കാമ�ദവദഹനം ചമ്പുവിെല

ന്ന�പാെലകാളിദാസെന്റആശയങ്ങൾപലതും പകർന്നിട്ടുണ്ടു്. രണ്ടും ഒരുകവിയു

െട കൃതികളായിരിക്കാം.
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“തസ്മിൻ പഞ്ചശ�ര ഹ�രണ പുര�താ രു�ഷ്ടന ഭസ്മീകൃ�ത

ഭഗ്നാനല്പമ�നാരഥാ ഗിരിസുതാ ജാതാവമാനാ ഭൃശം

ചാതുര്യം വപു�ഷാ നിജസ്യ മനസാ ദീനാ നിനിന്ദ സ്വയം

സൌഭാ�ഗ്യകഫലം ഹി വല്ലഭജ�നസൌന്ദര്യ�മണീദൃശാം.”

എന്ന �ശ്ലാകംതെന്നഅത്തരത്തിലുള്ളസാഹി�ത്യാപജീവിത്വത്തിനു മകു�ടാദാഹ

രണമാണു്.

“ലാജാഞ്ജലിർഗ്ഗിരിജയാ പരിമുച്യമാ�നാ

�ഭ�ജ രുചിം സ നിപതൻ ജ്വലി�ത കൃശാനൌ

�വ�ഗാത്ത�ര രതിര�ണ ദലിതച്യുതാനാം

സ്വാഹാകുചാന്തധൃതഹാരലതാമണീനാം.”

എന്ന �ശ്ലാകത്തിൽ ഭാഷാ�നഷധചമ്പുവിെല “�ലാഹിതദ്യുതി കലർന്നു�മവിന

കുടന്നെകാണ്ടു ദമയന്തിയാൽ” എന്ന �ശ്ലാകത്തിെന്റ പ്രത്യക്ഷമായ അനുകര

ണം കാണുന്നു. ഇങ്ങെനയുള്ള ചില ഭാഗങ്ങൾ തട്ടിക്കഴിച്ചു�നാക്കിയാൽ കവിത

ആസ്വാദ്യമാെണന്നുതെന്നപറയണം. �നാക്കുക.

വടുരൂപിയായശിവൻ തപസ്വിനിയായ പാർവതീ�ദവി�യാടു്:

“ചിതാഭസ്മാ�ല�പാ ഭവതു പരിധാ�നപി ച ദിശഃ

ക�രാടീമാലാനാം തതിഭിരപി വാ മണ്ഡനവിധിഃ

വിഭാഗം സഞ്ചിന്ത്യക്ഷിതിധരകു�ലാത്തംസകലി�ക!

വിഷാഹാ�ര �ചതശ്ശിവശിവ! വിഷാദം ഭജതി �മ.

ആതുംഗശൃംഗജരദംഗവൃഷാധിരൂഢാം

മാതംഗചർമ്മവസനാം ഭസിതാംഗരാഗാം

ആസംഗിനീം സ്മരഹ�ര ഭവതീം നിരീക്ഷ്യ

ഹാസം കരിഷ്യതി പരഃ പ്രമദാസമാജഃ.”

ഗദ്യം: “ക്ര�മണ ച സമായാതി മുഹൂർത്തദിവ�സ, സമാഗച്ഛദപരശിഖരിനികരനി

�വദ്യമാനനിജനിജസാനുസുലഭപദാർത്ഥജാതപരിപൂര്യമാണഭവ�നാദരഃ, സതത

വിധീയമാനഗതാ ഗതജനകദംബസംബാധപിഷ്ടകടകപടുനികരപരിഗളിതകന

കധൂളീധൂസരീക്രിയമാണചതുർദ്ദ്വാരഭൂമിഃ, ചിത്തനിഹിതവസ്തുജാതസമധികാപ്തിമു

ദിത ഹൃദയവസുധാ�ദവജാല�ജാഘുഷ്യമാണവിവിധാശീർവചനഃ, സമാഹിതപു

�രാഹിതസമാരബ്ധശാന്തികപൌഷ്ടികഃ, മാഗധകുലഗീയമാനമംഗല�സ്താത്രപഞ്ചി

കാപ്രപഞ്ചഃ, കഠിനാനക�കാണദൃഢസമാഹന്യമാനപടുപടഹമുരവഢക്കാദിവി

വിധവാദ്യനിധ്വാനനിർവിവരീകൃതഹരിദന്തരാളഃ, പുരന്ദരപുരസുന്ദരീവൃന്ദനിവർത്ത്യ

മാനമംഗലനൃത്തഃ, �ജാഗീയമാനകിന്നര:, �മാമുദ്യമാനവിദ്യാധരഃ, പാപച്യമാനപ

രമാന്നഃ, �ബാഭുജ്യമാനാതിഥിഃ, �പാപുഷ്യമാണ�കാലാഹലഃ, സർവമങ്ഗലാവി

വാ�ഹാത്സവസമാരംഭസംഭ്ര�മാ ജരീജൃംഭതി സ്മ.”

ഗൌരീപ്രസാധനം:

“പ�യാധ�ര പാണ്ഡുനി കാചിദന്യാ

മ�നാഹരാങ്ഗ്യാ മകരീം ലി�ലഖ

നി�വദയന്തീവ പദം പുരസ്താ-

ദാഗാമിനാം കാന്തനഖക്ഷതാനാം.
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കാചിന്നിതംബഫല�ക വിപു�ല തദീ�യ

കാഞ്ചീലതാം പ്രിയസഖി കലയാഞ്ചകാര

ഈശാനചിത്തഹരിണഗ്രഹണായ ഗുഢം

തന്മാർഗ്ഗസീമ്നി ഘടിതാമിവ പാശവല്ലീം.”

വിവാഹ�വഷധരനായ ശിവൻ:

“സർവാങ്ഗാർപ്പിതചാരുഭൂഷണഗണപ്രത്യുപ്തനാനാമണി-

�ശ്രണീനിർമ്മലകാന്തിപൂരലഹരീവി�ദ്യാതമാനാകൃതിഃ

സംവീതാമലദിവ്യനവ്യവസന�സ്സായം പ്രസൂനായുധം

ഗാ�ത്രണാപ്യപനീതദർപ്പമക�രാ�ന്ന�ത്രണ �നാ �കവലം.”

മെറ്റാരു ഭാരതചമ്പു

“അ�ത്രരീക്ഷണശുക്തിമൌക്തികമ�ണർ�ദ്ദവാൽസുധാദീധി�ത-

സ്താരായാമഭവൽ പുരാ വിബുധവൃന്ദാനന്ദദാതാ ബുധഃ

മാസാന്തക്രമനഷ്ടദൃഷ്ടമഹിളാ�ദഹാദിളാദാത്മ�ജാ

ജാതസ്തസ്യ പുരൂരവാസ്സുരവധൂ�നത്രാന്തകാന്താകൃതിഃ”

എന്ന �ശ്ലാകംെകാണ്ടു് ആരംഭിക്കുന്ന ഒരു ഭാരതചമ്പുവിെന്റ ആദ്യെത്ത ഏതാ

നും ഭാഗങ്ങൾ �കാച്ചാമ്പിള്ളിമഠത്തിൽ രാമൻ നമ്പിയാർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

അതു കഥാപ്രവചനത്തിനു �വണ്ടി �മല്പുത്തൂർ ഭട്ടതിരി രചിച്ചെതന്നാണു് ഐതി

ഹ്യം. അതു കൂടാെത പശ്ചാൽകാലികനായ ഏ�താ ഒരു കവി ത�ന്റയും ഇതരക

വികളു�ടയും പദ്യഗദ്യങ്ങെള സങ്കലനം െചയ്തു നിർമ്മിച്ച മെറ്റാരു ഭാരതചമ്പുകൂടി

കാണുന്നുണ്ടു്. ആ ചമ്പുവിെല ആദ്യെത്ത രണ്ടു �ശ്ലാകങ്ങളാണു് അടിയിൽ പ്രദർ

ശിപ്പിക്കുന്നതു്:

“�ലാകാന�ന്ദക�ഹതുസ്സ്വയമജനി പുരാ

ചന്ദ്രഏവാദ്ഭുതശ്രീ-

രാ�സ�വ്യാ നിർജ്ജരാണാം സുഹൃദഖിലമ�നാ-

മാഥി�നാ മന്മഥസ്യ

പുത്രസ്സാക്ഷാദ്വിധാതുശ് ശ്രുതിനുതമഹിമാ

മാന�സാ ദാനവാ�ര-

ർ�ദ്ദവസ്യാദക്ഷിണം �ലാചനമചലസുതാ-

ഭർത്തുരുത്തംസരത്നം.

നി�ശ്ശഷഗ്രഹസത്തമസ്ത്രിജഗതീ�നത്രാഭിരാമാകൃതി-

സ്താരായാം ബുധസംസദാമചരമസ്തസ്മാൽപ്രജ�ജ്ഞബുധഃ

ഗൌരീശാപബ�ലാപപന്നവനിതാരു�പ നൃ�പഽഭൂദി�ള

പുത്രസ്തസ്യ പുരൂരവാ വസുമതീഭർത്താധിഹർത്താനൃണാം.”

രണ്ടു ചമ്പുക്കളും ചന്ദ്രവം�ശാൽപത്തി മുതൽക്കാണു് ആരംഭിക്കുന്നതു് എന്നു �മലു

ദ്ധരിച്ച �ശ്ലാകങ്ങളിൽനിന്നു വിശദമാകുന്നുണ്ട�ല്ലാ. ദൂതവാക്യം മുതലായ ഘട്ടങ്ങ

ളിൽ ഭട്ടതിരിയുെട വാങ്മയംമാത്ര�മ ഉദ്ധരിച്ചു കാണുന്നുള്ളു എങ്കിലും മറ്റും ചില
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ഘട്ടങ്ങളിൽ �വെറ �ശ്ലാകങ്ങളാണു് രചിച്ചു�ചർത്തിരിക്കുന്നതു്. “�ഭാ �ഭാ ഭൂപാല

വീരാശ് ശൃണുതമമഗിരം കാമ�മ�ത ഭവന്തഃ”എന്നഭട്ടതിരിയുെടപാഞ്ചാലീസ്വയം

വരത്തിെല ധൃഷ്ടദ്യുമ്നവാക്യരൂപമായ �ശ്ലാകത്തിന്നു പകരം

“�ഭാ �ഭാ വിഖ്യാതവീരാശ് ശൃണുത നൃപത�യാ

വാക്യ�മതന്മദീയം

�യാ യുഷ്മാസുസ്വശക്ത്യാ ധനുരിദമധു�ന-

വാതതജ്യം വിധായ

ഏ�തശ്ശാ�തഃ പൃഷൽ�കർഗ്ഗഗനഗതമലം

�ച്ഛത്തു�മതച്ഛരവ്യം

ത�സ്മ വീരായ ദത്താ നിഖിലഗുണഗണ

സ്യാ കര�സ്സാദരീ �മ”

എന്ന �ശ്ലാകം ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

വൃകാസുരവധം

അജ്ഞാതനാമാവായ ഏ�താ ഒരു കവിയുെട കൃതിയാണു് വൃകാസുരവധം ചമ്പു.

മറ്റു് അ�നകം ചമ്പുക്കൾ�പാെല ഇതും മധുരമായിട്ടുണ്ടു്.

നാരദൻ വൃക�നാടു്:

“�ഭാഗീശ�ഭാഗശയനീയത�ല ശയാലും

മാ വിശ്വസീരസുര! വിശ്വപതിം മുരാരിം

സമ്മീലദക്ഷിയുഗളസ്സഹി ശശ്വദാ�സ്ത

യുഷ്മൽകു�ലാന്മഥനകർമ്മണി ജാഗരൂകഃ.

ഏനം വിരിഞ്ചമപി കിഞ്ചന മാ ഭ�ജഥാ

ദീനം ജഗത്ത്രിതയജന്മവിധാനവൃത്ത്യാ

അസ്ത്യസ്യ വിശ്രുതമവദ്യമസത്യവദ്യം

തത്രപ്രമാ ഭവതി രുദ്രജടാക�രാടീ.”

വൃകെന്റ ശിവസ്തുതി:

“ഹര ഹരാഹരഹരാഗതം രാഗതന്തുസന്തതം സന്തതം മമത്വം മമ ത്വങ്ഗ

ദുത്തുങ്ഗ�കാടീര �കാടീരഭസവിസരദമരഗങ്ഗാതരങ്ഗാളിസംക്ഷാളിതാമൃതകര

ബാലക! കരവാളകളായകജ്ജളകാളകണ്ഠ! കാളകണ്ഠസമുദഞ്ചിതപഞ്ചമസ്വരസു

മധുരസ്വരസമധുരനുതിവചന മുഖരമുഖര ചിതാഞ്ജലിബന്ധന” ഇത്യാദി. ഇെതാരു

വിശിഷ്ടമായ ശൃംഖലാഗദ്യമാണു്.

വടുരൂപിയായ വിഷ്ണു വൃക�നാടു്:

“യ�ദ്യവ�മവ ദനുജാതിപ�ത! സമസ്തം

നശ്രദ്ദധീമഹി വയം പുനരസ്യ വാചം

�യാ ദക്ഷശാപഗരിമക്ഷപിതാനുഭാ�വാ

�ഭ�ജ ശ്മശാനനട�നന പിശാചഭൂയം

കിഞ്ചായമീശ ഇതി �കവലനാമധാരീ

ദാരിദ്ര്യഭാജനതയാ നനു�ഭക്ഷ�ഭാജീ
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സർവസ്വമസ്യ ഗിരിശസ്യ തരക്ഷുചർമ്മ-

വൃ�ദ്ധാക്ഷപന്നഗചിതാഭസിതാസ്ഥിരൂപം.

ഏവംവിധസ്യ വചനം കഥമീശ്വരസ്യ

കഃ ശ്രദ്ദധീത ശിതധീരസുരാധിരാജ?

ഹസ്തം നി�ധഹി തവ മസ്തകസീമനി ത്വം

മിഥ്യാഗിരം പുനരമും ജഹി കിം ജ�ഡാസി?”

നാരദ�മാഹനം

നാരദ�മാഹനം ചമ്പുവിെന്റ പ്ര�ണതാവും ആെരന്നറിഞ്ഞുകൂടാ. പതിനാറായിര

െത്തട്ടു സുന്ദരിമാരുെട ഭർത്താവായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എങ്ങെന ദ്വാരകയിൽ

കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നു എന്നു പരീക്ഷിക്കുവാൻ െചന്ന നാരദമഹർഷിെയ സ്നാനം െചയ്യു

�മ്പാൾ ഒരു കന്യകയാക്കി സിന്ധുരാജാവിെനെക്കാണ്ടുവിവാഹം െചയ്യിച്ചു് ആ ദാ

മ്പത്യത്തിെന്റഫലമായി പലസന്താനങ്ങൾക്കും മാതാവാക്കി ഒടുവിൽ ഒരു വനച

രെനെക്കാണ്ടു് ആ രാജാവിെന വധിപ്പിച്ചു �വധവ്യം വന്നആ യുവതിെയ �ജതാ

വിെനെക്കാണ്ടു് പാണിഗ്രഹണം െചയ്യിക്കുെമന്നുള്ളഘട്ടംവെരഎത്തിച്ചുതെന്റ മാ

യെയ അതിെന്റ സമഗ്രമായ രൂപത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതാണു് നാരദ�മാഹന

ത്തിെല കഥ. ഭട്ടതിരിയുെട പ്രബന്ധങ്ങളിൽഅവഗാഹമുള്ള ഒരു കവിയാണു്ഈ

കൃതി രചിച്ചെതന്നുമാത്രം പറയാം. ഭട്ടതിരിയു�ടതാെണന്നുപറയത്തക്കവണ്ണമുള്ള

ഗുണം കവിതയ്ക്കില്ല. പ്രസ്തുത ചമ്പുഇങ്ങിെനആരംഭിക്കുന്നു.

“ശ്രീകൃഷ്ണം ബഹുദാരമീക്ഷിതുമനാഃ ശ്രീനാരദ�സ്ത്വകദാ

പ്രാപ്യ ദ്വാരവതീം നിരീക്ഷ്യ മഹി�ത�ഭമീഗൃ�ഹതം പുനഃ

ഭാമാ�ഗഹഗതം വി�ലാക്യ ച ത�താ ഗത്വാ ദദർശാഖി�ലർ-

വൃഷ്ണീ�ന്ദ്രസ്സഹകാര്യചിന്തനരതം ഭാന്തം സഭാ�ന്തഹരിം.”

മൂന്നു �ശ്ലാകങ്ങളും ഒരു ഗദ്യവും കൂടി ഉദ്ധരിക്കാം.

“ശ്രുത്വാ തദ്വചനം പ്രണമ്യ ജഗതാം നാഥം ബഭാ�ഷ മുനി-

ർമ്മാ മാ �മാഹയം മാം ജനാർദ്ദന വി�ഭാ ദുർവാരമായാമയ

ജാ�ന ത്വാമഖി�ലശ്വരം വികൃതിഭിർജ്ജന്മാദിഭിവർജ്ജിതം

സാന്ദ്രാനന്ദചിദാത്മകം യദുപതിം മായാപടീസംവൃതം.”

ബ്രഹ്മാവു നാരദ�നാടു്:

“�സാപ്യൂ�ച ന ഹി ചിത്ര�മതദഖിലാശ്ചര്യാത്മ�ക �കശ�വ

�ഹ വ�ത്സശ്വരമാനി�നാ വയമ�ഹാ യന്മായയാ �മാഹിതാഃ

ന ത്വം �വത്സി ന �വദ്മി ശംഭുരപി �നാ �വത്താതദീഹാം പുനഃ

കിം വാ�ന്യ തദമും ഭജാഖിലഗുരും മായാനിവൃ�ത്ത്യസദാ”

ജ്ഞാത�ജ്ഞയനായ നാരദൻ:

“ഗായം ഗായം തദനുസ മുനിർന്നാമ�ധയാനി ശൌ�രഃ

സ്മാരം സ്മാരം സജലജലദശ്യാമളം �കാമളാങ്ഗം

പായം പായം ഭവഭയഹരം തസ്യ ചിത്രം ചരിത്രം

ലാഭം ലാഭം പ്രമദമമിതം വിഷ്ട�പസഞ്ചചാര.”
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ഗദ്യം: “തതശ്ച തൽപരിക്ഷാകാംക്ഷീ സ ഖലു പാരികാംക്ഷീവിവിധമണികൃതവി

�ശ്വാൽ കൃഷ്ടരാമണീയകം വിശ്വകർമ്മനിരതിശയകരചാതുരീനിക�ഷാപലരീതി

മൂരീകർവാണം രുക്മിണീഭവനം പ്രവിശ്യ, തത്ര ച മൌലീകൃതകാള�മഘപാളീലാ

ളിത്യാഭിമാനകാന്തി സ�ന്ദാഹനികുരുംബിതദിശാകദംബകം, ഭാസ്വരതര പരാർ

ദ്ധ്യമണി ഗണഘടിത മകുടകടകകടിസൂത്രാദി മണ്ഡനപ്രകാണ്ഡ മണ്ഡനായമാന

സമസ്താവയവം, കുന്ദധവളിമമന്ദത്വാവഹലളിതഹസിതകന്ദളീമിളി�തഃ പുരുദ

യാമൃ�താക്ഷി �തരീക്ഷി�തഃ ശിശിരീകൃതഭക്ത�ലാകഹൃദയം, പ്രദ്യുമ്നാദിഭിരാ

ത്മ�നാ ഽനുചരമാ�ണരാത്മ�ജസ്സഹ വിഹരമാണമനിതരസാധാരണനിഖില

ഗുണ ഗണധാമാനം ദാ�മാദരമാ�മാദ ഭരാകുലമതിരാ�ലാകയതി സ്മ.”

ലക്ഷണാസ്വയംവരം

ഈപ്രബന്ധം ചിലഭാഷാ ചമ്പുക്കൾ�പാെല കവി വയസ്യെന ആഹ്വാനം െചയ്തു

െകാണ്ടുആരംഭിക്കുന്ന ഒന്നാണു്.

“സമാഗതം ത്വാം സരസം സഭായാം

സമീക്ഷ്യ �ച�താ മമ �മാമുദീതി

സഭാര്യസാംബാനുഗമഭ്യു�പതം

നീലാംബരം വീക്ഷ്യ യഥാ മുരാ�രഃ”

എന്ന �ശ്ലാകം �നാക്കുക. രണ്ടു �ശ്ലാകങ്ങൾമാത്രം ചുവെട �ചർക്കുന്നു.

“ദൃഷ്ട്വാ പന്നഗ�കതനസ്യ തനയാം പദ്�മക്ഷണാംലക്ഷണാം

തിഷ്ഠന്തീം വരമാല്യഭാസുരകരാം രംഗസ്ഥ�ല കന്യകാം

ഹം�സഷൂത്സുകധീഷു �തഷു പരിതസ്തിഷ്ഠത്സുപാ�ഥാജിനീം

പക്ഷീവാശു ജഹാര രാജസു മിള�ത്സ്വനാം സ കൃഷ്ണാത്മജഃ.”

“സാംബം സാ�മ്നവ �മാക്തും കുരുഷുബഹുകൃ�ത

�സ്നഹഭാരാൽ പ്രയ�ത്ന

�നഷ്ഫല്യം പ്രാപി�തസ്മിന്നതിജളമതിഭി-

സ്സൌബ�ല�യർഹസദ്ഭിഃ

ആത്മാനം വൃഷ്ണിവീരാനപി സുഭൃശമ�ഹാ

തർജ്ജയദ്ഭിസ്സഗർവ്വം

ക്രു�ദ്ധാസൌസീരപാണിസ്സപദി കുരുകുല-

ധ്വംസനാ�യാച്ചചാല.”

ഭാഷാചമ്പുക്കെള അനുസരിച്ചു “തദനന്തരമിഹ കുരുപുരവീരാഃ കുന്ദപ്രതിഭടമന്ദസ്മി

തരുചിസുന്ദരഹലധരവദനസ�രാരുഹനിസ്സരദുരുതരകരുണാസാഗരക�ല്ലാലാ

യി തവാണീ�മനാം” എന്നിങ്ങെന ആരംഭിക്കുന്ന ഒരു ഗദ്യവും കവി പ്രസ്തുതകൃതി

യിൽഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

സുദർശന�മാക്ഷം

ശ്രീകൃഷ്ണൻ സുദർശനെത്ത �പ്രക്ഷിപ്പിച്ചു സർപ്പഗ്രസ്തനായ നന്ദ�ഗാപെന �മാ

ചിപ്പിക്കുന്നതാണു് ഈ ചമ്പുവിെല വിഷയം. ഇതിലും അംബരീഷചരിതത്തിലും

തൃണാവർത്തവധത്തിലും ലക്ഷണാസ്വയംവരത്തിെലന്ന�പാെല ഭാഷയിെല തര

ങ്ഗിണീച്ഛന്ദസ്സിലുള്ള ഗദ്യം കാണ്മാനുണ്ടു്.
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“ത�താ �ഗാപാലാനാം കരകലിത�ഘാ�രാല് മുകച�യ-

ർഹ�താ�പ്യനം �ഭാഗീ സുദൃഢബലവീ�ര്യാ ന മുമു�ച

തദാ ത�ത്രത്യാസൌ നിജപിതൃഭുജം സർപ്പമചിരാൽ

പദാ പസ്പർശാമും ഭവജലധി�പാ�തന ഭഗവാൻ”

എന്ന ഒരു �ശ്ലാകംമാത്രം ഇതിൽനിന്നുദ്ധരിക്കുന്നു.

അംബരീഷചരിതം

അംബരീഷ ചരിതത്തിെന്റ മാതൃകയും കാ�ണണ്ടതാണ�ല്ലാ.

“ശ്രീമാൻ ഭാഗവ�താത്ത�മാ ഭയനമദ്ഭുപാലമൌലിസ്ഥലീ-

ശൂംഭദ്രത്നനിലീയമാനചരണവ്യാഖ്യാത�ദാശ്ചണ്ഡിമാ

നാഭാഗസ്യ ഗുണാദ്ഭുതസ്യ സമഭൂൽ പു�ത്രാംബരീഷാഭി�ധാ

രാജാ സപ്തസമുദ്രക്ണുപ്തപരിഖം രക്ഷൻ ധരാമണ്ഡലം.”

“ജ�ലരിവ ഹി കല്പി�തസ്തദനു കല്പി�ത പാര�ണ

വ്രതസ്യ പരിപൂർണ്ണതാ ഭവതി തത്ര �നാ സംശയഃ

നിജാവമതിശങ്കയാ സ ച മുനിഃ പ്രകു�പ്യദ്യദി

സ്വയം ഹരികൃപാബലാദഥ പുനർധ്രുവം ശാമ്യതി.”

ഈ രണ്ടു �ശ്ലാകങ്ങളുംആ ചമ്പുവിൽ ഉൾെപ്പട്ടവയാണു്.

തൃണാവർത്തവധം

സാമാന്യം നല്ല ഒരു ചമ്പുവാണു് തൃണാവർത്തവധം. ഇതിൽ “അനന്തരം ച കംസ

വചനശ്രവണമുദിതസ്വാന്തഃ സ്വാന്തായ തായമാന�രാഷാ�വശകലുഷി�തക്ഷണഃ

ക്ഷണാദാദൃത�ഘാരതരചക്രവാതാകൃതിഃ കൃതസകല സൽപഥവിനാശനായാശ

നായകലിതനിഹതമനുജകുലഃ” എന്നിങ്ങെന ശൃംഖലാരൂപത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്ന

ഒരു മ�നാഹരമായ ഗദ്യമുണ്ടു്. താെഴക്കാണുന്ന �ശ്ലാകങ്ങളുംഈചമ്പുവിൽ ഉള്ള

വതെന്ന.

“ഇത്ഥംഹൃ�ത മുരഹ�ര ദനുജാധ�മന

�ഖദാദിവക്ഷിതിരമും സഹസാന്വഗച്ഛൽ

അത്യുൽകടസ്വനമുദീർണ്ണരജശ്ഛ�ലന

തം മാധവം സകരുണം രുദതീ വിഷണ്ണാ.”

“ഹാ കഷ്ടം മന്ദഭാഗ്യഃ ഖലു വയമധുനാ

തം വിനാ നന്ദസൂനും

ജീവാമസ്ത്യക്ത�ഖദാഃ കഥമിവ കരുണാം

�ഹ വി�ധ! ത്വം വി�ധഹി

ബാലം തം ദർശയാരാൽ കൃതമൃദുഹസിതം

�ലാഭനീയാങ്ഗമസ്മാ-

നിത്ഥം �ഗാപീജനൌ�ഘ രുദതി സകരുണം

ദീനദീ�ന ഭയാർ�ത്ത.”
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കൂർമ്മാവതാരം

അത്യന്തം ചമൽക്കാരപൂർണ്ണമായ ഒരു ചമ്പുമാണു് കൂർമ്മാവതാരം. ഈ ചമ്പു

�മല്പുത്തൂർ ഭട്ടതിരിയുെട പ്രബന്ധങ്ങളുെട കൂട്ടത്തിൽ ആരും ഉൾെപ്പടുത്തിക്കണ്ടിട്ടി

െല്ലങ്കിലും അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ കൃതിയാ�ണാ എന്നുസഹൃദയന്മാർ സംശയിക്കാവുന്ന

വിധത്തിലുള്ള കവനകലാകൌശലവും വ്യാകരണപാണ്ഡിത്യപ്രകർഷവും ഇതിൽ

ആപാദചൂഡം അനുസ്യൂതമായി കളിയാടുന്നു. ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പി

ക്കാം.

ഗദ്യം: “തസ്മിന്നവസ�രസുരാസുരാണാംപരസ്പരപ്രഹരണസംഘട്ടിതസ്ഫുടിത

കരാളകരവാളജാതജാത�വദഃ സ്ഫുലിങ്ഗപൂരതാരകിതവിയദന്ത�രഷു, ദന്തകന്ത

�പ്രാതപ്രഭൂതദനുജഭടാന്ത്ര ദാമസന്ദർശിതകൃതാന്തനഗര�താരണമാലാവിലാസ

വലമാനവലമാഥിമാതം�ഗഷു, തുങ്ഗതരധരണിധരശൃങ്ഗനിസ്സംഗനിരിത്വരധാതു

രസ�ധാരണീസാധാരണീകരണധുരന്ധര കബന്ധ ഗളരന്ധ്ര നിരന്തര പരിഗളിത

�ശാണിത�വണീ�ശാണീകൃത സുരതരങ്ഗിണീ പ്രവാ�ഹഷു, ഹാടക മഹീധര

കന്ദര പ്രസ്തര നിരുപദ്രവ നിദ്രായമാണഹരിണാരി ഗണനിദ്രാവിദ്രാവണ വിദ്യാപ

ടുതമ പടഹപടല പടപടായിത പാടിത ബ്രഹ്മാണ്ഡ ഭാ�ണ്ഡാദ�രഷു, പ്രതിദിനം

പ്രതായമാ�നഷു പ്രധാ�നഷു . . . ദിവസകരമിവ കമലാകരമർദ്ദന പ്രബുദ്ധം, സു
കവി പ്രബന്ധമിവ ര�സാപലാളിതപദം, വ്യാകരണ പ്രകരണ മിവാഗമവചന പ്ര

ത്യയകാരക പ്രകൃതി മഹിത രൂപാവതാരം, മധു�ദ്വഷിണമപി �സവിത പ്രസന്നം

ഭുജ�ഗശയാനമപി പത�ഗശയാനം, ദീനശരണമപി നദീനശരണം, ചരണനളിന

നതജനതാ പരിതാപഹര�ണകപരായണം നാരായണം ശരണമയാസീൽ.”

“ആപാതാളം വിഭിദ്യ ക്ഷിതിതലമതുല-

�സ്താമകദ്ദാലജാ�ല-

രുൽകൃ�ത്യാൽകൃത്യ ഭൂയഃ പരശുഭിരഭിത-

സ്സന്ധിബന്ധംസമന്താൽ

പശ്ചാദുച്ചാല്യ നീ�രരവനിധരമ�ധാ

ദാരുഖ�ണ്ഡരഖ�ണ്ഡ-

രു�ച്ചരുച്ചാരയന്തഃ കളകളമഥ �ത

നിന്യു�രനം പ�യാധീം.”

“ക�ല്ലാലാഃ �കചിദു�ല്ലാളിതലളിതവിമാ-

നാവലീ�കതുമാലാ-

തുല്യാ�ഭാഗാ ബഭൂവുർന്നഭസി വിസൃമരാ

ദുഗ്ദ്ധസി�ന്ധാസ്സമന്താൽ

�ത ചാമീ ചാരുചാമീകരശിഖരിശിരഃ-

ശൃങ്ഗസംക്രീഡമാന-

സ്വ�സ്ത്രണസ്ഥൂലവ�ക്ഷാരുഹഭുവി ദധി�ര

ഹാര�ശാഭാം വിശീർണ്ണാഃ”

സീമന്തിനീചരിതം

ഈചമ്പുവിെല വിഷയം �സാമവാരവ്രതമാഹാത്മ്യമാണു്. കുഞ്ചൻനമ്പിയാരുെട

ശിവപുരാണത്തിനു പ്രചാരം സിദ്ധിച്ചതിനു�മലായിരിക്കു�മാ ഇതിെന്റ നിർമ്മിതി

എന്നു സംശയിക്കുന്നു. അങ്ങെനയാെണങ്കിൽ ഇതു െകാല്ലം പത്താം ശതകത്തി
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െന്റ ഉത്തരാർദ്ധത്തിൽആവിർഭവിച്ചതായി സങ്കല്പിക്കാം. ഗ്രന്ഥം ഇങ്ങെനആരം

ഭിക്കുന്നു.

“ആര്യാവർത്താധിനാഥസ്സമഭവദതുല-

ശ്ചിത്രവർമ്മാ മഹാത്മാ

തൽപുത്രീ ചാരുഗാത്രീ സമജനി ദമയ-

ന്തീവ സീമന്തിനീതി

സാ വാമാ �കളി�ലാലാ ലളിതതരഗതീ

രാജഹംസസ്യ തസ്യാം

സ�ന്താഷം കുർവതീ ച പ്രചുരമനുഗതാ

മന്ദമന്ദം നഗര്യാം.”

മെറ്റാരു �ശ്ലാകംകൂടി �ചർക്കാം.

“സൌ�ധസ്ഥിത്വാഥ നാ�ര്യാ നയനകുവല�യർ-

ദൃഷ്ടിമസ്മിൻ നികാമം

കൃത്വാ ഹൃഷ്ടാസ്തദാനീം കിമപി ച കുതുകം

പ്രാപസീമന്തിനീ സാ

�നത്രാഭ്യാമാശു പീത്വാ നിജരമണമ�ഹാ

പുണ്യലബ്ധം സുരൂപം

ശർ�വ �ദ�വ പ്രസ�ന്ന കിമിഹ നഹി ഭ�വൽ

സർവ�ലാകാധിനാ�ഥ?”

കവിതയ്ക്കു പറയത്തക്കചമൽക്കാരമില്ല.

മെറ്റാരു സ്യമന്തകം

�മല്പുത്തൂർ ഭട്ടതിരിയുെട സ്യമന്തകപ്രബന്ധം പ്രസിദ്ധമാണ�ല്ലാ. െകാല്ലം പത്താം

ശതകത്തിൽ മെറ്റാരു െചറിയ ചമ്പുകൂടി അ�ത വിഷയെത്തഅധികരിച്ചു് ആ�രാ

രചിച്ചതായിക്കാണുന്നു. അതിൽനിന്നു രണ്ടു �ശ്ലാകങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കാം.

“സത്രാജിത്സഹജഃ കദാചനഹായാരൂ�ഢാ മൃഗവ്യാകുലഃ

സത്രാ കണ്ഠധൃ�തന �തന മണിനാ പ്രാപ പ്ര�സ�നാ വനം

മാംസഭ്രാന്തിവശാന്മ�ണർമ്മഹസി തം സിം�ഹാ നിജഗ്രാഹ; തം

ഹത്വാദായ മണംജഗാമ ച ഗുഹാം ജാം�ല്മത�രാ ജാബവാൻ.”

അജാനതാനാമഭയപ്രദം ത്വാ-

മജാനതാ നാഥ കൃതം മയാഗഃ;

സഹസ്വ ദാ�സ്യ മണിനാ കുമാരീം

സഹസ്വദാ�സ്യ സുജനാർത്തിഹാരിൻ.’

സന്താന�ഗാപാലം

സന്താന�ഗാപാലകഥെയ ആസ്പദമാക്കി രചിച്ചിട്ടുള്ള �കരളീയസംസ്കൃതചമ്പുക്ക

ളിൽ അശ്വതി തിരുനാൾ ഇളയതമ്പുരാെന്റ പ്രബന്ധത്തിനാണു് അഭ്യർഹിതത്വം

എന്നുള്ളതിെനപ്പറ്റി പക്ഷാന്തരമില്ല. എന്നാൽ അതു കൂടാെത അ�ത �പരിൽ
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മെറ്റാരു െചറിയ പ്രബന്ധവും കാണ്മാനുണ്ടു്. അതാണു് കഥാപ്രവചനത്തിനു ചാ

ക്കിയാന്മാരും മറ്റും ഉപ�യാഗിക്കുന്നതു്. ഭാഷാചമ്പുക്കളുെട രീതിയിൽ ഒരു �ലാ

�കാക്തിയും അതിെന്റസമർത്ഥനവും െകാണ്ടാകുന്നുഗ്രന്ഥത്തിെന്റ ഉപക്രമം.

“കാരുണ്യമസ്തി യദി കിഞ്ചന കംസഹന്തുർ-

ദുർല്ലഭ്യമദ്യ ഭുവ�ന കിമു �യാഗഭാജാം?

പാർത്ഥഃ പുരാ ഖലു മുകുന്ദകൃപാബ�ലന

പ്രാദാന്ന കിം ദശകമഗ്രഭു�ജ സുതാനാം?”

ഏഴു �ശ്ലാകങ്ങൾ മാത്ര�മ ഈ പ്രബന്ധത്തിലുള്ളു. ഗദ്യമില്ല. ഒരു �ശ്ലാകംകൂടി

പകർത്താം.

“മദ്ബാ�ണർദ്ദക്ഷഹന്താ രണശിരസി മുഹു-

സ്താഡിതഃ കിം ന �ഘാ�രഃ?

കിന്ന പ്രാ�യാ വിനാശം കുരുകുലമഖിലം

നീതവാൻ വീതശങ്കഃ?

ആസ്താം തൽ, �കാപി പുത്രസ്സമജനി യദി �ത

�പ്രതനാഥഞ്ച ജിത്വാ

രക്ഷി�ഷ്യ വിപ്ര! �നാ �ചൽ കരകലിതധനു-

സ്സന്നി�വ�ക്ഷ്യ ഹുതാശം.”

കവിത, സംഗ്രഹണം നിമിത്തമായിരിക്കാം, ആകർഷകമായി കാണുന്നില്ല.

ഹനൂമദപദാനം

ഹനൂമദപദാനം എന്ന �പരിൽ സാമാന്യം ദീഘമായ ഒരു ചമ്പുവുണ്ടു്. ഒരു �കര

ളീയനായിരിക്കാം അതിെന്റ കർത്താെവന്നു്ഊഹിക്കുവാനല്ലാെത ഉറപ്പിച്ചു പറയു

വാൻ �വണ്ട െതളിവില്ല. ഹനൂമാെന്റ ജനനം മുതല്ക്കുള്ള സകല സംഭവങ്ങളും പ്ര

സ്തുതകാവ്യത്തിൽപ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ടു്. കൌമാരവിലസിതം, നയവിലസിതം, സീതാ

�ന്വഷാദിവിലസിതം എന്നിങ്ങിെന മൂന്നു വിലസിതങ്ങളായി ഗ്രന്ഥം വിഭക്തമായി

രിക്കുന്നു. കവിതയ്ക്കു നല്ലഓജസ്സും പ്രസാദവുമുണ്ടു്.

“ക്ഷമന്തഏവസ�ന്താത്രസർവവിദ്യാബ്ധിപാരഗാഃ

അ�ന്യ ഹസന്തുകിം ഛിന്നം ഭക്താസ്സംഭാവകാ മമ”

എന്ന �ശ്ലാകം ആരംഭത്തിലുള്ളതാണു്. ഒരു ഗദ്യത്തിൽ ചില പങ് ക്തികളും രണ്ടു

�ശ്ലാകങ്ങളും ഉദ്ധരിക്കാം.

രാവണൻ:

“പ്രാദുർഭുതഏവതസ്മിൻ ജഗദവിതരി സവിതരീവിപ�ര പ്രതിഹതിരഹിതപ്ര

താപപ്രസരണസരണിനിരസ്തനിഖിലഭുവനവിമതസന്തമ�സ വിംശദ്ഭുജാവ�ലപ

ദലാ�തന കുലി�ശന തദ്ഭുജസമസമാഘാതസമുചിതാഭംഗുരസ്ഥാനസംസ്ഥാപി

താനാമിവനിജാംഗാനാം രുചിരകരചരണാന്തഖർ�വതരാണാം ഖരാണാം നഖരാ

ണാം മയൂഖജാ�ലനഅദരിദ്രവദ്രുമ�ച്ഛദസച്ഛായലളിതലപനവിലസദതിരുചിരമരീ

ചിമാല യാ�ക്ഷമാംകരവീരപ്ര�രാഹപരിതുഷ്ടസുരനരവർഗ്ഗവി തീർണ്ണ�യാർന്നിജ

കബളാംശ�യാർ�ജ്ജവാതൃകശകല�യാരിവ . . . ”
വായു:
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“ഭൂ�തഷു പഞ്ചസ്വപി �യാസ്ത്യധീ�ശാ

സർ�വഷു �ദ�ഹഷ്വപി നായ�കാ യഃ

ജീവന്തി �ദവാശ്ച യദാശ്ര�യണ

തസ്യ പ്ര�കാ�പ ക്വ നു ഭദ്രമസ്തി?

രാക്ഷസയുവതികൾ:

“ഉപഗതരമണാങ്കമങ്കപാളീ-

മിളിതമൃദുസ്മിതസാദരാ ലസന്ത്യഃ

അവിദിതവിരഹാഃ പരസ്പ�രാദ്യൽ-

പ്രണയര�താത്സവനിർവൃതാശ്ച കാശ്ചിൽ.”

ഹനൂമാെനപ്പറ്റി ജനങ്ങൾ:

“ക്വാസൌ വലീമുഖബലാധിപബാലിഭീത-

സുഗ്രീവസമ്പദുദ�യഘട�കാ ഹനൂമാൻ?

ക്വാസൌ രഘുപ്രവരചിത്തസ�രാജഭാനു-

സ്സീതാമനഃകുമുദശീതക�രാ ഹനൂമാൻ?”

വത്സരാജ പ്രബന്ധം

സുപ്രസിദ്ധമായ ഉദയനചരിതെത്ത വിഷയീകരിച്ചു വത്സരാജപ്രബന്ധം എെന്നാ

രു ചമ്പുവും വായിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അങ്കംഎന്ന �പരിൽഅതുപല ഖണ്ഡങ്ങളായി വിഭക്ത

മായിരിക്കുന്നു. എട്ടാമങ്കത്തിെന്റ ആരംഭംവെര കണ്ടിട്ടുണ്ടു്. �കരളീയമാണു് കൃതി

െയന്നു �താന്നുന്നു. പ്ര�ണതാവിെനപ്പറ്റി യാെതാന്നും അറിയുന്നില്ല. മൂന്നു �ശ്ലാക

ങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കാം.

“അസ്തി സ്വസ്തികരീ സമസ്തജഗതാമസ്താരിവിസ്താരിതാ

സാലാസ്തംഭിതചാരുകാസരമണീപ്രാസാദലംബാംബുദാ

കൌ�ബരീവ മഹർദ്ധികാ ശശികുല�ക്ഷാണീഭൃതാമാസ്പദം

കൌശാംബീതി പുരാ കുശാംബരചിതാ കൌശാംബുപൂരാ പുരീ.”

“വിവിധമണിസമുജ്ജ്വ�ല വിമാ�ന

പതതി സലജ്ജമിവാർക്കരശ്മിജാലം

കനകമയവിശാലസാലഭഞ്ജ്യാ

വിലസതി ഗായതി നൃത്യതീവ വാസഃ”

“ശ്രുത്വാദ്യ വൃത്താന്തമിമം സ്മരാർ�ത്താ

ഹർഷം പരം യാസ്യതി വത്സരാജഃ,

പ്രാവൃണ്മഹാം�ഭാധരമന്ദ്രനാദം

ഘർമ്മാഭിതപ്തഃ ശ്രുതവാൻ ശിഖീവ.”
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മെറ്റാരു കാർത്തവീര്യവിജയം ചമ്പു

അശ്വതി തിരുനാൾ ഇളയതമ്പുരാെന്റ കാർത്തവീര്യവിജയത്തിനു പുറ�മ മെറ്റാരു

കാർത്തവീര്യവിജയം ചമ്പുകൂടി കണ്ടിട്ടുണ്ടു്. അതും �കരളീയമാെണന്നു �താന്നുന്നു.

പ്ര�ണതാവിെനപ്പറ്റി ഒന്നുംഅറിവില്ല. പ്രസ്തുതകൃതി ഇങ്ങെനആരംഭിക്കുന്നു.

“കല്യാണാനി ചരീകരീതു മുരളീവിന്യസ്തബിംബാധരം

ചഞ്ചൽകാഞ്ചന�മഖലാഞ്ചിതനിതംബാലംബിപീതാംബരം

നന്ദാനന്ദനമിന്ദിരാകുചതടീപാടീരപങ്കാങ്കിതം

യ�ജ്ജ്യാതിഃ പരിചർക്കരീതി നികഷാ�ഘാഷം തടം യാമുനം.”

“ചന്ദ്രാന്വവായജനുഷാം ഖലു �ഹഹയാനാം

മാഹിഷ്മതീതി വിദിതാ കുലരാജധാനീ,

തസ്യാമഭൂന്നൃപതിരജ്ജൂനനാമ�ധയഃ

പു�ത്രാ വിശാമധിപ�തഃ കൃതവീര്യനാമ്നഃ.”

രാവണെന്റ വീരവാദം:

“പ്രാഗു�ച്ചശ്ശിരസം ഗ�ണസ്സഹശിരസ്യധ്യാസിതംസ്ഥാണുനാ

�കലാസം രജതാചലം കരത�ലര്യഃ ക്ഷിപ്തവാനംബ�ര

തസ്മിൻ ജാഗ്രതി മയ്യരാതിപൃതനാതൂലപ്രചണ്ഡാനി�ല

വീരന്മന്യ ഇഹാസ്തി �ചന്നരപശുഃ കശ്ചിദ്ധിഗസ്മദ്ഭുജാൻ.”

വളെര വിശിഷ്ടമാണു്ഈകവിത.

കാർത്തവീര്യാപദാനം

ഇതു് അ�ത വിഷയെത്തത്തെന്ന അധികരിച്ചുള്ള മെറ്റാരു ചമ്പുവാണു്. ഈ ചമ്പു

വും �കരളീയമാെണന്നു സങ്കല്പിക്കാം. ഇതും വിശിഷ്ടമായ ഒരു പ്രബന്ധംതെന്ന.

മൂന്നുസ്തബകങ്ങളായി വിഭജിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.

“ശ്രീകാർത്തവീര്യനൃപ�തരുപനീതദാന-

പ്രത്യക്ഷ�താ ഗുണഗണാനനു�ബാധയന്തഃ

ദുസ്സാധഏവ കവികർമ്മണി മാദൃശാനാം

സ�ഞ്ചാദയത്യഹഹ! കാചിദലജ്ഞതാ മാം.

ഗംഭീരശാസ്ത്രാർത്ഥവിദഃ കവീന്ദ്രാ

അപി പ്രമാദ്യന്തി കൃതൌ കൃതിജ്ഞാഃ

അ�താത്ര കാ�വ്യ പരി�ശാധനായ

തി�ഷ്ഠ ഗിരി�ഷ്ഠഷുബു�ധാത്ത�മഷു.”

ഗ�ജന്ദ്ര�മാക്ഷം

ഗാ�ജന്ദ്ര�മാക്ഷം ഒരു െചറിയ ചമ്പുവാണു്.

“ഇന്ദ്രദ്യുമ്നഃ പാണ്ഡ്യരാ�ജാ മഹാത്മാ

വി�ഷ്ണാർഭക്തശ്ചന്ദനാദ്രൌ കദാചിൽ

ത�ത്സവായാം മഗ്നധീരാലു�ലാ�ക

�നവാഗസ്ത്യം പ്രാപ്തമാതിഥ്യകാമം.”
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എന്നിങ്ങെനയാണു് ആ പ്രബന്ധംആരംഭിക്കുന്നതു്. ത്രികൂടവർണ്ണനപരമായ ഒരു

പദ്യംകൂെട ചുവ�ട �ചർക്കുന്നു.

“തസ്മിൻ സർവർത്തു�യാഗാൽസകലവിടപിന-

സ്സർവദാ സർവപു�ഷ്പ-

ർന്നമ്രാഃ ക�മ്രഃ ഫലൌ�ഘർല്ലളിതകിസല�യ-

സ്സന്തി സന്താപശാ�ന്ത്യ

തസ്മിന്നപ്യുന്ന�താസാവജവിഹിതതരു-

ച്ഛായയാ പാദപാനാ-

മാർച്ഛന്മൂർച്ഛാ നിദാഘാതപഗരിമകൃതാം

മ്ലാനിമമ്ലാനദാനഃ.”

െചല്ലൂരപു�രശ�സ്താത്രം

അത്യന്തം മ�നാഹരമായ ഈ �സ്താത്രം ആരു് ഏതു കാലത്തുണ്ടാക്കിയതാെണ

ന്നു്അറിയുന്നില്ല. ഭട്ടതിരിെയഅ�പക്ഷിച്ചു്അർവാചീനനാണു് കവിഎന്നു �താന്നു

ന്നു.

“പ്രാദുഷ്യന്തു പുരഃ പുരത്രയവധൂബിം�ബാകസമ്പദ് ദ്രുഹഃ

ശ്രീെചല്ലൂരപുരീനിവാസരസികാ�സ്ത�ജാവിലാസാ മമ

�യഷു ധ്യാനപഥം ഗ�തഷു ഭവിതാ നൃണാം ഫണീ ഭൂഷണം

വാമാങ്ഗം വനിതാ ദിശശ്ച വസനം ഭാഗീരഥീ മാലികാ.”

“ഉൽകൂലപ്രണയാതി�രകമുദയ�ദ്രാമാഞ്ചപുഞ്ജം മുഹുഃ

പ്രത്യാഖ്യാനപ�രകഭാഗവചനം െചല്ലൂരപുര്യാമ�ഹാ

നീവീസ്പർശവി�ലാലദക്ഷിണകരവ്യാപാര�രാധക്രിയാ-

�വയഗ്ര്യാകുലവാമപാണി ശിവ�യാ�രക്യം പരിക്രീഡ�ത.”

“യാ�ച കിഞ്ചിദിദം കൃതാഞ്ജലിപുടം െചല്ലൂരപുര്യാഃ പ�ത!

സ്വാമിൻ വാരയ ചന്ദ്ര�ശഖര കൃപാവാരാന്നി�ധ! മാമകീം

ദ്വിത്രഗ്രാമടികാധിപത്യകലിതാഹംഭാവശുംഭന്മതി-

ക്ഷുദ്രക്ഷ്മാധവചാടു�കാടിഘടനാ�ദന്യസ്യ �ദാഗ്ധ്രീം ദശാം.”

“കണ്ഠഗ്രാഹിക�ഫസ്ഖലദ്ഗിരി ചലദ്�ബാ�ധഗളന്മാരു�ത

മീലച്ചക്ഷുഷി �വപമാനഹൃദ�യ കാ�ല സതി പ്രസ്തു�ത

ആരുഹ്യ ദ്രുതമദ്രിരാജസുതയാ സാകം മഹാശാക്വരം

സ്വാമിൻ ശങ്കര സന്നി�ധഹി കൃപയാ െചല്ലൂരഭൂഷാമ�ണ!”

െത�ക്കപ്പാട്ടു ജാത�വദൻനമ്പൂരിപ്പാടു്

വിശ്വാമിത്ര�ഗാത്രജനായ െത�ക്കപ്പാട്ടു ജാത�വദൻ നമ്പൂരിപ്പാടു് പ്ര�ബാധച�ന്ദ്രാ

ദയത്തിെന്റ വഴിപിടിച്ചു പൂർണ്ണപുരുഷാർത്ഥ ച�ന്ദ്രാദയം എെന്നാരു നാടകം നിർ

മ്മിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ദശാശ്വൻ എന്ന രാജാവു് ആനന്ദപക്വവല്ലിെയ വിവാഹം െചയ്യുന്നതാ

ണു് വിഷയം. ദശാശ്വൻ എന്നാൽ ‘ജീവാത്മാവു് ’ എന്നർത്ഥം. കവിയുെട ജീവിത

കാല�മെതന്നു് അറിയുന്നില്ല. ‘ശ്രീമ�ദ്വന്നനാടഗ്രാമബിസിനീസംഭ�വഷു പ്രഥിതാ
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ഷ്ടഗൃഹാ�ബ്ജഷു’എന്നും മറ്റും അ�ദ്ദഹംസ്വകുലെത്തപ്പറ്റി പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ടു്. അഷ്ട

ഗൃഹത്തിൽ ആഢ്യന്മാരുെട കുടുംബങ്ങളിൽ ഒന്നാണു് െത�ക്കപ്പാട്ടുമന. അതു തി

രു�വഗപ്പുറയിലാണ്സ്ഥിതിെചയ്തിരുന്നതു്.

“ദക്ഷിണാശാഗൃഹ�സ്സാഥ ജാത�വദാ ഹി നാമതഃ

�സാമയാഗം കൃതവതസ്തസ്യ ജായാ ച പാർവതീ

തദുപാദാന�ദഹസ്യ പര�മശകനീയസഃ

തുര്യാശ്രമപ്രവിഷ്ടസ്യ കൃതി�രഷാ യഥാബലം”

എന്നുകൂടി തെന്നപ്പറ്റിയും അ�ദ്ദഹം ചില വിവരങ്ങൾ നമുക്കു നല്കുന്നുണ്ടു്. കവി

�ചാമാതിരിയായിരുന്നു എന്നും പാർവതി എന്നായിരുന്നു അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ പത്നി

യുെട �പെരന്നും പര�മശ്വരൻ എന്നു് അ�ദ്ദഹത്തിന്നു് ഒരു �ജ്യഷ്ഠൻ ഉണ്ടായിരുന്നു

എന്നും ജാത�വദൻ ഒടുവിൽ സന്യാസാശ്രമം സ്വീകരിച്ചു എന്നും നാം തദ്ദ്വാരാ

ധരിക്കുന്നു.

വാസു�ദവചരിതം

വാസു�ദവചരിതം എന്ന �പരിൽ �കരളീയകൃതമായ ഒരു മഹാകാവ്യത്തിെന്റ ദശ

മസർഗ്ഗാന്തം വെരയുള്ള ഭാഗം കണ്ടുകിട്ടീട്ടുണ്ട്. കവിയുെട കാലവും �പരും അറിയു

ന്നില്ല.

“ശ്രീകുമാരപുരാവാസാം ശ്രീകണ്ഠപ്രിയവല്ലഭാം

ശ്രീശാദി പ്രണതാം �ദവീം ശ്രി�യ നിത്യമുപാസ്മ�ഹ”

എന്ന വന്ദന�ശ്ലാകത്തിൽനിന്നു് അ�ദ്ദഹം കുമാരനല്ലൂർക്കാരനായ ഒരു നമ്പൂരിയാ

െണന്നുമാത്രം ഊഹിക്കാം. ഭൂമി�ദവി ബ്രഹ്മാവി�നാടു തെന്റ സങ്കടം നി�വദനം

െചയ്യുന്നതുമുതൽരുക്മിവധം വെരയുള്ളകഥ ഭാഗവതം ദശമസ്കന്ധെത്തഅനുസ

രിച്ചു വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു. കാവ്യംഏറ്റവും മ�നാഹരമാണു്. പ്രഥമസർഗ്ഗത്തിൽലബ്ധ

മായ ഭാഗത്തിൽനിന്നു ചില �ശ്ലാകങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കാം.

“കളായ�കാമളരുചാ വി�രാചിതദിഗന്തരം

കാന്തിപീയൂഷനിർമ്മഗ്നരത്നപ്രതികൃതിപ്രഭം

�കാടിസൂര്യസ്ഫുരദ്രത്നകിരീടമകു�ടാജ്ജ്വലം

ആനീലകുടിലസ്നിഗ്ദ്ധസ്രങ്നദ്ധകുണ്ഡലം

ഊർദ്ധ്വപുണ്ഡ്റലസൽഫാലകലിതാർ�ദ്ധന്ദുവിഭ്രമം

ആനനാ�ബ്ജാപരിഭ്രാന്തഭ്രമരഭ്രമദാളകം

കരുണാമൃതക�ല്ലാലചില്ലീലാവിഭ്രമഭ്രുവം

ശ്രവണ(ദ്വയവി) ശ്രാന്തവിശാലകമ�ലക്ഷണം

. . . . . . . . .
മഞ്ജൂശിഞ്ജിതമഞ്ജീരമ�നാജ്ഞഘുടികാദ്വയം

ന�ഖന്ദുഭഗണഭ്രാജൽപാദാങ്ഗുഷ്ഠാങ്ഗുലീദലം

പദപങ്കജലാവണ്യജിതസന്താനപല്ലവം

ആപാദ�കശമധുരം സ്മരതാം മങ്ഗലപ്രദം.”
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കൃഷ്ണാവതാരഘട്ടത്തിെല �കശാദിപാദവർണ്ണനമാണിതു്. പൂതനാ�മാക്ഷസന്ദർഭ

ത്തിലുള്ള ഒരു �ശ്ലാകം പ്രദർശിപ്പിക്കാം.

“പപാതസാ പാതിതപാദപൌഘാ

യദാ ത�ദാൽപാതശതാതിഭീതഃ

വ്രജം വ്ര�ജശഃ പ്രവി�വശ തസ്യാ

വക്ഷഃസ്ഥലസ്ഥാർഭകഹാസഭാസാ.”

സപ്തമസർഗ്ഗത്തിെല ദ്വാരകാവർണ്ണനത്തിൽ നിന്നുകൂടി രണ്ടു �ശ്ലാകങ്ങൾ പകർ

ത്താം.

“വി�ക്രതൃഭിഃ ക്രയികചക്രവി�ലാഭനാർത്ഥം

ക്രയ്യം കൃതം വിപണിപംക്തിഷു രത്നജാതം

യസ്യാം പ്രസാരിതമ�ഹാർമ്മികരഃ പ്രമുഷ്ണൻ

രത്നാക�രാ ഭവതി നൂനമയം പ�യാധിഃ.”

“യൽസുഭ്രുവഃ പരിഹസന്തി തരങ്ഗഭങ്ഗീ-

ശ്ചില്ലീവിലാസകലയാ ശഫരീശ്ച �ന�ത്രഃ

ഹാ�സന �ഫനമപി യൽപരിഘാപ�യാ�ധ-

ർദ്ദന്തച്ഛദച്ഛവിനിരാകൃതവിദ്രുമൌഘാഃ”

കൃഷ്ണീയ�സ്താത്രം

നാരായണീയെത്ത അനുകരിച്ചു് ഗുരുവായൂരപ്പെന അഭിസം�ബാധനം െചയ്തുെകാ

ണ്ടു് ഏ�താ ഒരു കവി നാനൂറ്റിൽചില്വാനം �ശ്ലാകങ്ങളിൽ, സ്രഗ്ദ്ധരാവൃത്തത്തിൽ

രചിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗവതസംങ്ഗ്രഹ�സ്താത്രമാണു് കൃഷ്ണീയം. ഒടുവിൽ വസന്തതി

ലകത്തിൽ ഭക്തിമാർഗ്ഗത്തിെന്റ പാരമ്യെത്ത സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി കുെറ �ശ്ലാ

കങ്ങൾ �ചർത്തിട്ടുണ്ടു്. കൃഷ്ണീയെമന്നുള്ള �പർ ഗ്രന്ഥത്തിനു നല്കാനുള്ള കാരണം

അ�ദ്ദഹം തെന്ന.

“കൃഷ്ണാവതാരപ്രാധാന്യാൽ കൃഷ്ണീയമിതി വിശ്രുതം

കൃഷ്ണ�സ്താത്രം ത�വതത്തുപുഷ്ണീയാജ്ജപതാം സുഖം”

എന്ന �ശ്ലാകത്തിൽ വിശദീകരിക്കുന്നു.

“സച്ചിൽസ�ന്താഷപൂർണ്ണാത്മകമഖിലപരി-

വ്യാപ്തമാദ്യന്തഹീനം

നിർദ്ദ്വന്ദം വിസ്വകന്ദം പരമസുഖദമ-

ന്വിഷ്യമാണം ത്രയീഭിഃ

ശുദ്ധം �ദ�ഹന്ദ്രിയാ�ദ്യർവിരഹിതമപി യ-

ത്തൽപരംബ്രഹ്മതാവദ്

ഭക്താനാം മൂർത്തിമദ്ഭാത്യഹഹ ഗുരുമരുൽ-

പത്ത�നനുഗ്രഹാർത്ഥം”

എന്നതാണ് ആദ്യെത്ത പദ്യം. അതിനും നാരായണീയത്തിെല “സാന്ദ്രാനന്ദാവ

�ബാധാത്മകം” എന്ന പദ്യത്തിനും തമ്മിലുള്ള ജന്യജനകഭാവം പ്രത്യക്ഷമാണ

�ല്ലാ. ആ പരമാർത്ഥംഅ�ദ്ദഹം,
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“നാരായണാഖ്യകവിരാജകൃതാതിരമ്യ-

നാരായണീയമുഖനുത്യനുസാര�തായം

നാരായണസ്യ കരുണാം തവ ലബ്ധുകാ�മാ

മൂ�ഢാപ്യഹം നുതിമകാർഷമിമാം ക്ഷ�മഥാഃ”

എന്നപദ്യത്തിൽസമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഇടയ്ക്കുനിന്നു് ഒരു �ശ്ലാകം കൂടി പ്രദർശിപ്പിക്കാം.

“ശ്രുത്വാ �വണുധ്വനിം �ത പശുപയുവത�യാ

�വണുഭുക്താവ�ശഷം

ലബ്ധും ബിംബാധരാപൂരിതമമൃതരസം

സൂരപുത്രീം സ�മത്യ

തത്തീ�ര �സകതീനാം ഹിമഗിരിതനയാ-

മാർച്ചിഷുസ്തദ് വ്രതാ�ന്ത

വസ്ത്രാണ്യാധായ തീ�ര ജലവിഹൃതിരസാ-

സക്തചിത്താബഭൂവുഃ.”

കവിതയ്ക്കു വലിയ െമച്ചെമാന്നുമില്ല.

രുക്മാങ്ഗദചരിതം കാവ്യം

ഈകാവ്യം രണ്ടുസർഗ്ഗ�ത്താള�മകിട്ടീട്ടുള്ളു. പ്രാ�ണതാവിെന�യാപ്രാദുർഭാവകാല

�ത്ത�യാ പറ്റി യാെതാന്നുംഅറിഞ്ഞുകൂടാ. കവിതയ്ക്കുസ്വാരസ്യമുണ്ടു്.

“ശ്രിയം ദിശതു ത�ത്ത�ജാ മമ വാചാമ�ഗാചരം

യ�സ്യകസ്യ നമസ്കാ�ര ന�മാ ഭവതി ഹി ദ്വ�യാഃ

ആസീദ്രുഗ്മാങ്ഗ�ദാ നാമ രാജാ മിഹിരവംശജഃ

നാരായണപദധ്യാനനിർദ്ധൂതാ�ശഷകല്മഷഃ” (പ്രഥമസർഗ്ഗം)

“അ�നകരത്നാവലിഭിന്നവർണ്ണാ

മഹാപ്രതിധ്വാനവിഭിന്നശബ്ദാഃ

അദൃഷ്ടപൂർവാ ഇവ യാം പ്രവിഷ്ടാ

മി�ഥാ ന ജാനന്തി ജനാഃ കഥഞ്ചിൽ

കു�ഡ്യഷു യത്രപ്രതിബിംബിതാനാം

സമാന�ചഷ്ടാലപ�നർജ്ജനൌഘാഃ

ഛായാത്വമാജ്ഞായസുഖാനു�യാഗാൻ

ന പൂരയന്ത്യർദ്ധകൃതാൻസലജ്ജാഃ.

മഹീവലാരിപ്രതിബിംബലഗ്നാം

ഛായാം പര�സ്യവ നിരീക്ഷ്യ കശ്ചിൽ

നൃപാംഗസംഗാദ്വിരമാശു മൂഢ!

ത്വമിത്യുപാലഭ്യ ത�താ ലല�ജ്ജ.” (ദ്വിതീയസർഗ്ഗം)
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രത്നാവലീകഥാസാരം

ഇതു ഹർഷ�ദവെന്റ പ്രസിദ്ധമായ രത്നാവലീനാടികയിെല ഇതിവൃത്തം സം�ക്ഷ

പിച്ചുബ്രഹ്മദത്തൻഎന്നനമ്പൂരി രചിച്ചിട്ടുള്ളഒരുകാവ്യമാണു്. കവിെയ�യാഅ�ദ്ദ

ഹത്തിെന്റ കാലെത്തെയാ പറ്റി യാെതാരറിവുമില്ല.

“അരുണാധരവിന്യസ്തമുരളീതരളാംഗുലി

നന്നമീമി ചിദാനന്ദമിന്ദിരാകാമുകം മഹഃ.

ശ്രീമദാചാര്യരൂപം തം പ്രണമ്യ ബ്രഹ്മസാദരം

രത്നാവല്യാഃ കഥാസാരം ബ്രഹ്മദ�ത്തന തന്യ�ത.

അസ്തി പ്രസ്തീമസംഭൂതിപരിഭൂതാമരാവതീ

കൌശാംബീ നാമ നഗരീ കുശാം�ബന വിനിർമ്മിതാ.

യുവാ�നാ യത്രസൌധാ�ഗ്ര വസ�ന്താ വനിതാസഖാഃ

മു�ഖ�ന്ദാ പാർവ�ണ�ന്ദാശ്ചസമീക്ഷ�ന്തതുലാം മിഥഃ.” (പ്രഥമസർഗ്ഗം)

“അഥ പ്ര�മാദം പ്രമദാസഖാനാം

വിജൃംഭയം�ശ്ചതസി സർവ്വയൂനാം

അ�മാഘമസ്ത്രം ഹരിണാങ്കബ�ന്ധാ-

രൃതുർവസ�ന്താ ധരണീം പ്ര�പ�ദ.

ആമൂലചൂ�ഡാല്ലസി�തസ്തദാനീം

ദ്രുമാ വി�രജുർന്നവ�കാരകൌ�ഘഃ

ഋതുപ്രധാനസ്യ സമാഗ�മന

പ്രഹർഷ�രാമാഞ്ചമി�വാദ്വഹന്തഃ. (തൃതീയസർഗ്ഗം)

വളെര നല്ല ഒരു കാവ്യമാണു്. മുഴുവൻ കിട്ടീട്ടില്ല.

�സതുദീപം

പ്രവര�സനെന്റസുപ്രസിദ്ധമായ�സതുബന്ധം അഥവാ രാവണവധം എന്ന പ്രാ

കൃതകാവ്യത്തിനു ദീപം എന്ന �പരിൽ �കരളീയമായ ഒരു വ്യാഖ്യാനമുണ്ടു്. അതു

സുബ്രഹ്മണ്യൻ എന്നു കൂടി �പരുള്ള �ദവരാതൻ എന്ന ഒരു നമ്പൂരിയുെട കൃതിയാ

ണു്. അ�ദ്ദഹം ഏ�താ ഒരു െകാച്ചി മഹാരാജാവിെന്റ ആശ്രിതനായിരുന്നു എന്നു്

ഊഹിക്കുവാൻ വഴിയുണ്ടു്. എെന്തന്നാൽ താെഴ ഉദ്ധരിക്കുന്ന �ശ്ലാകത്തിൽ രവി

പുരഗ്രാമത്തിെന്റ നാഥനും അനന്താസനനായ തൃപ്പൂണിത്തുറയപ്പെന്റ ദാസനുമായ

ഒരു മഹാനുഭാവനാണു് അ�ദ്ദഹെത്തെക്കാണ്ടു് ആ വ്യാഖ്യാനം രചിപ്പിച്ചെതന്നു

പറയുന്നു.

“�സ്നഹാ�ദശനിബന്ധനാ രവിപുരഗ്രാ�മശ�ശഷാസന-

ശ്രീദാസസ്യ തു �സതുദീപരചനാന്വർത്ഥാ ച യസ്യാഭിധാ

സുബ്രഹ്മണ്യ ഇതി സ്വയം ഗിരിസുതാനാ�ഥകദാസാദ്ഗതാ

സാശ്വാസം പ്രഥമം, ത�ദവമുദിതാ സാ �ദവരാതാദിതി.”
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വ്യാഖ്യാനം സർവങ്കഷവും വ്യാഖ്യാതാവിനു പ്രാകൃതഭാഷയിലുള്ള പാണ്ഡിത്യത്തി

നു മകു�ടാദാഹരണവുമായി പ്രകാശിക്കുന്നു. മുദ്രിതമായ �സതുബന്ധ�ത്താടു �ചർ

ത്തു പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ളതു ജയപുര�ദശീയനായ രാമദാസഭൂപതിയുെട പ്രദീപെമ

ന്ന വ്യാഖ്യാനമാണു്. ഇതു കൂടാെത മാധവയജ്വാവിെന്റ താൽപര്യദീപിക, ശ്രീകൃഷ്ണ

െന്റവിവരണം മുതലായി �വെറയുംഅ�നകംവി�ദശീയവ്യാഖ്യകൾപ്രസ്തുതകാവ്യ

ത്തിനു ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടു്. മുദ്രിതപുസ്തകത്തിൽ പതിനഞ്ചു ആശ്വാസങ്ങ�ള അടങ്ങീട്ടുള്ളു

എങ്കിലും കാവ്യത്തിൽപതിനാറാശ്വാസങ്ങൾഅടങ്ങീട്ടുെണ്ടന്നാണു് ദക്ഷിണാപഥ

ത്തിെലഐതിഹ്യം. ഔത്തരാഹപാഠമനുസരിച്ചുള്ളപതിമ്മൂന്നാമെത്തആശ്വാസ

ത്തിൽപതിമൂന്നുംപതിന്നാലുംആശ്വാസങ്ങൾഅന്തർഭവിച്ചിരിക്കുന്നുഎന്നുള്ളതാ

ണു്ഈഗണനാ�ഭദത്തിനുകാരണം. �സതുദീപത്തിൽപതിനാറധ്യായങ്ങൾക്കും

വ്യാഖ്യാനം കാണുന്നു

ശ്രീരാമകർണ്ണാമൃതം

ശ്രീരാമകർണ്ണാമൃതംഎെന്നാരു �സ്താത്രംസംസ്കൃതത്തിൽനൂറ്റിൽച്ചില്വാനം �ശ്ലാക

ങ്ങളിൽ അവിജ്ഞാതനാമാവായ ഒരു �കരളീയകവി നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടു്. കവിത �മാ

ശമാെണന്നു മാത്രമല്ല ‘ഏതൌ തൌ ദശകണ്ഠകണ്ഠ’ എന്ന മഹാനാടക�ശ്ലാകവും

മറ്റും സ്വകീയെമന്നതു�പാെലഅങ്ങിങ്ങുഘടിപ്പിച്ചിട്ടുമുണ്ടു്. വില്വമങ്ഗലത്തിെന്റ വി

�ശ്വാത്തരമായ ശ്രീകൃഷ്ണകർണ്ണാമൃതം വായിച്ചു ശരിക്കുആസ്വദിക്കുവാൻ കഴിവുള്ള

ഒരു സഹൃദയൻ ആ ധാർഷ്ട്യത്തിന്നു ഒരിക്കലും ഒരുെമ്പടുന്നതല്ല. ഈസൂരിമ്മന്യ

െന്റകാല�ദശങ്ങെളക്കുറിച്ചുയാെതാരറിവുംസിദ്ധിക്കുന്നില്ല�ല്ലാഎന്നു്ആരുംപരി

തപിക്കുെമന്നു �താന്നുന്നില്ല. സാമാന്യം �ഭദെപ്പട്ട ഒന്നു രണ്ടു �ശ്ലാകങ്ങൾ വളെര

�ക്ലശിച്ചു തിരെഞ്ഞടുത്തതാണു് ഞാൻ പ്രകൃതത്തിൽ പകർത്തുന്നതു്.

“ശ്രീരാമസ്സക�ലശ്വ�രാ മമ പിതാ മാതാ ച സീതാ മമ

ഭ്രാതാ ബ്രഹ്മസുഖഃ പ്രഭഞ്ജനസുതഃ പത്നീ വിരക്തിഃ പ്രിയാ

വിശ്വാമിത്രവിഭീഷണാദിവശഗാ മിത്രാണി �ബാധസ്സു�താ

ഭക്തിഃ ശ്രീഹരിസങ്ഗതാ രതിസുഖം �വകുണ്ഠമസ്മൽപദം.”

“അ�ഗ്ര പ്രാഞ്ജലിമാഞ്ജ�നയമസിതം വീരഞ്ച താരാസുതം

പാർ�ശ്വ പംക്തിമുഖാനുജം പരിസ�ര സുഗ്രീവമഗ്രാസ�ന

പശ്ചാല്ലക്ഷ്മണമന്തി�ക ജനകജാം മ�ധ്യസ്ഥിതം രാഘവം

ചിന്താതൂലികയാ ലിഖന്തി സുധിയശ്ചി�ത്തഷുപീതാംബരം”

ശ്രീരാ�മാദന്തം

സമീപകാലംവെര �കരളത്തിൽ ബാലന്മാെര സംസ്കൃതഭാഷ അഭ്യസിപ്പിക്കുന്നതി

നു് ഉപ�യാഗെപ്പടുത്തിവന്ന അത്യന്തം ലഘുവായ ഒരു കാവ്യമാണു് ശ്രീരാ�മാദ

ന്തം.

“ശ്രീപതിം പ്രണിപത്യാഹം ശ്രീവത്സാങ്കിതവക്ഷസം

ശ്രീരാ�മാദന്തമാഖ്യാ�സ്യ ശ്രീവാല്മീകിപ്രകീർത്തിതം”

എന്നുതുടങ്ങി

യസ്തു ദാശരഥിർഭൂത്വാ ര�ണഹത്വാ ച രാവണം

രരക്ഷ �ലാകാൻ�വകുണ്ഠസ്സ മാം രക്ഷതു ചിന്മയഃ”
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എന്നവസാനിക്കുന്നതും ആെക 153 അനുഷ്ടുപ്�ശ്ലാകങ്ങൾ അടങ്ങീട്ടുള്ളതുമായ

ഈ കാവ്യത്തിൽ വാല്മീകിരാമായണത്തിെല സപ്തകാണ്ഡങ്ങളിലും ഉൾെക്കാ

ള്ളുന്ന കഥ സമർത്ഥമായി സങ്ഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടു്. പിപഠിഷുക്കൾക്കു സുബന്തങ്ങ

ളും തിങന്തങ്ങളുമായ കു�റ പദങ്ങളുമായി പരിചയം സിദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളതിൽ

കവിഞ്ഞുഗ്രന്ഥകാരനു് ഉ�ദ്ദശെമാന്നുമില്ല. ആ ഉ�ദ്ദശം ഒരുവിധം സഫലമായിട്ടുമു

ണ്ടു്. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കൃതിയിൽ കാവ്യത്വമു�ണ്ടാ എന്നു പരി�ശാധിക്കുന്നതു്

അസംഗതമാണ�ല്ലാ. കു�റ പഴക്കംഈ കാവ്യത്തിനുണ്ടു്. എത്രയാെണന്നു പരി

�ച്ഛദിക്കുവാൻ നിവൃത്തിയില്ല. ഇതിെന അനുകരിച്ചു ശ്രീകൃഷ്ണചരിതം എെന്നാരു

കാവ്യം െകാല്ലം 1025-ൽആവിർഭവിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

�കരള�ദശധർമ്മം

�കരളത്തിൽപ്രചലിക്കുന്നധർമ്മങ്ങളുെട പ്രാമാണികതെയപ്പറ്റി നിഷ്കൃഷ്ടമായി നി

രൂപണം െചയ്തു് അവ സ്മൃതിവിരുദ്ധങ്ങളെല്ലന്നു സ്ഥാപിക്കുവാനാണു് ഈ ഗ്രന്ഥ

ത്തിൽ ഉദ്യമിച്ചിട്ടുള്ളതു്. ഗ്രന്ഥകാരൻ വിശ്വാമിത്ര�ഗാത്രജനും നാരായണപണ്ഡി

തെന്റയും ശ്രീ�ദവിയുെടയും പുത്രനുമാെണന്നുമാത്രം അറിയാം.

“നാരായണസ്യാഖിലധർമ്മശാസ്ത്ര-

ഗുഢാർത്ഥവിജ്ഞാനവിശുദ്ധബു�ദ്ധഃ

താതസ്യ കാരുണ്യലവാദ്ഗ്രഥി�ഷ്യ

സം�ക്ഷപതഃ �കരള�ദശധർമ്മം”

“അഥ ഖലു ശ്രീ�ദവീഗർഭസംഭ�വന വിശ്വാമിത്രകു�ലാദ്ഭ�വന മഹീസു�രണ �ക

രളീയാചാ�രഷു പ്രമാണമുച്യ�ത” എന്നീ വാക്യങ്ങൾ �നാക്കുക. അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ

കാലെത്തപ്പറ്റി ഒരറിവുമില്ല. വാല്മീകിരാമായണവ്യാഖ്യാതാവായ �ഗാവിന്ദരാജെന

ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ടു്. സ്മൃതികളിലും മഹാഭാരത്തിലും മാർക്ക�ണ്ഡയാദിപുരാണങ്ങളി

ലും അത്ഭുതാവഹമായ അവഗാഹം കാണുന്നുണ്ടു്. ധർമ്മാധർമ്മവിചാരഖണ്ഡം

തുടങ്ങി പല ഖണ്ഡങ്ങളായി പ്രസ്തുത നിബന്ധം വിഭജിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. “രജസ്വ

ലാപ്രദാനകസ്യ തൽപരി�ണതുശ്ച ന�കാപി�ദാഷഃ” എന്നും മറ്റും �കരളത്തിെല

അനാചാരങ്ങളിൽ പലതി�ന്റയും ശാസ്ത്രാനുസാരിത്വെത്ത സമഞ്ജസമായി സമർ

ത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

ഭവത്രാതനും ജയന്തനും

മാഠര�ഗാത്രജനും സാമഗനുമായ ഭവത്രാതൻനമ്പൂതിരിപ്പാടു് �ജമിനീയസൂത്രവൃ

ത്തിെയെന്നാരു മഹനീയമായ പൂർവ്വമീമാംസാഗ്രന്ഥം നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അ�ദ്ദഹ

ത്തിെന്റ അച്ഛൻ മാതൃദത്തനും മാതാമഹൻബ്രഹ്മദത്തനുമായിരുന്നു. ബ്രഹ്മത്തൻ

നമ്പൂരിപ്പാടു വിശ്വാമിത്ര�ഗാത്രജനായിരുന്നു എന്നു ഗ്രന്ഥകാരൻ പറയുന്നു. അ�ദ്ദ

ഹമായിരുന്നു ഭവത്രാതെന്റഗുരുഎന്നും ഗുരുവിെന്റ ഉപ�ദശത്തിനുവി�ധയനായാ

ണു്അ�ദ്ദഹം ഗ്രന്ഥനിർമ്മാണം െചയ്തെതന്നും കാണുന്നുണ്ടു്. ഗ്രന്ഥം മുഴുമിക്കാെത

ഭവത്രാതൻ മരിച്ചു�പായതിനാൽ അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ ശിഷ്യനും ജാമാതാവും ഭാഗി

�നയനുമായ ജയന്തൻ നമ്പൂരിപ്പാടു് അതു പൂരിപ്പിച്ചു. ജയന്തെന്റ �ഗാത്രം ഭാരദ്വാ

ജമാണു്. ഭവത്രാതെന്റ കാലവും ജന്മഗൃഹവും ഏതാെണന്നു് അറിവില്ല. അടിയിൽ

കാണുന്ന �ശ്ലാകങ്ങൾആഗ്രന്ഥത്തിൽ ഉള്ളവയാണു്. ആ ശാസ്ത്രകാരൻ നല്ല ഒരു

കവിയുമായിരുന്നുഎന്നുപ്രസ്തുത �ശ്ലാകങ്ങളിൽനിന്നു കാണാവുന്നതാകുന്നു.
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“നമസ്ത്രി�നത്രായ ജിതാത്മജന്മ�ന

വിജന്മ�ന ജന്മനിവൃത്തി�ഹത�വ

നഭസ്വദാകാശകൃശാനു�മദിനീ-

ജ�ലന്ദുഭാസ്വദ്യജമാനമൂർത്ത�യ.

ജിഗായ �ദവാനപി യസ്സ്വ�തജസാ

വി�വദ ച വ്യാസ്ത ച �വദസാഗരം

പരാവരജ്ഞസ്സപരാശരാത്മ�ജാ

മയാ മഹാത്മാ പ്രണിപത്യ�ത മുനിഃ.

�വദാർത്ഥതത്വാമലദർപ്പണം യ-

ശ്ചകാര �ലാ�ക തതകീർത്തി ശാസ്ത്രം

ജ്ഞാ�നകധാ�മ്ന വിദധാമി ത�സ്മ

കൃതാഞ്ജലിർ�ജമിന�യ നമസ്യാം.

ധ്യാ�നനാരമയത്തരാം ത്രിനയനം �സാ�മന �യാ വാസവം

വിപ്രാൻ �വദതദങ്ഗതത്വവച�നർവി�ത്തന വിദ്വജ്ജനം

വ�ന്ദബ്രഹ്മവിദം ദ്വിജന്മതിലകം തം ബ്രഹ്മദത്താഹ്വയം

തൽപാദാംബുജ�സവ�നാപജനിതപ്രഞ്ജാലവഃ പ്രാഞ്ജലിഃ.

“യദധീനം ശിവപ്രാപ്തിരിഹാമുത്ര ച �ദഹിനാം

ത�സ്യ വിദ്വൽസമിത�യ നമഃക്ഷപിതപാപ്മ�ന.”

“മു�നർബ്രഹ്മനി�ധസ്തസ്യ കാശ്യപസ്യ മഹാത്മനഃ

ബഹവഃ പ്രഥിതാ വംശാ വിവസ്വത ഇവാംശവഃ.

�തഷു യസ്യാഭവദൃഷിർമ്മാഠ�രാ മണ്ഡനം പരം

മധുസ്സംവത്സര�സ്യവ മണിഃ ഫണിപ�തരിവ.

അസ്മിൻസംജജ്ഞി�ര വം�ശ സാമഗാ ഗുണശാലിനഃ

തസ്യ പു�ത്രാ ബുധസമഃ സാമർഗ്ഗ്യജുഷു പാരഗഃ.

അവനീ�ന്ദ്രരവന്ധ്യാ�സ്ത്രഃ ശിരസാ ധൃതശാസനഃ

ശ്രുതിസ്മൃത്യർത്ഥതത്വ�ജ്ഞാ ധർമ്മകർമ്മസു ദക്ഷിണഃ

ദ്വിജന്മഹിതലാഭയ ദ്വിജന്മഭിരുപാശ്രിതഃ

ആസിദനവ�മാത്സാഹസ്സർ�വ്വഷു ഖലു ജന്തുഷു.

മാതൃതുല്യദ�യാ നാമ മാതൃദത്തഇതി ശ്രുതഃ

പരാം കാഷ്ഠാം ഗതവതഃ സസുതാം �സാഥകർമ്മ�ണാഃ.
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വിശ്വാമിത്രജമുഖസ്യബ്രഹ്മദത്തസ്യ ലബ്ധവാൻ.

തസ്യ ജന്മനി യ�സ്തനസ ഭവത്രാത ഇത്യഭൂൽ

സസ്വവാഗനുസൃ�ത്യവ വ്യാക�രാത്യധ്വരാഗമം.”

ജയന്തൻഒടുവിൽതനിക്കുപ്രസ്തുതഗ്രന്ഥനിർമ്മിതിയിലുള്ള ഭാഗഭാഗിത്വെത്തക്കുറി

ച്ചു് ഇങ്ങെന പറയുന്നു.

“അഗ്നി�ഷ്ടാമാദ്യ�നകശ്രുതിമപി വിധിവ-

�ജ്ജമി�നര്യജ്ഞതന്ത്രം

വ്യാചഖ്യാവല്പ�ശഷം മഠരകുലപതിഃ

ശ്രീഭവത്രാതനാമാ

ജാമാതാ ഭാഗി�നയഃ പ്രതിവിതതയശാ-

സ്തസ്യ ശി�ഷ്യാനുകൂ�ലാ

ദാരദ്വാ�ജാ ജയ�ന്താപ്യരചയമനയാ

വ്യാഖ്യ�യാക്താവ�ശഷം.

സൂത്രം ഗൃഹ്യം �വകൃതം �സ്താമസംജ്ഞം

പര്യാധ്യായാദ്യാനുവാകത്രയഞ്ച

പഥ്യാദന്യാം വിഷ്ഠുതീനാഞ്ച ക്ണുപ്തിർ-

ഭാവത്രാതീ ഭൂഷയാമാസ വൃത്തിഃ.

പൂർവ്വാധ്യായാവ�ശഷം യദാർ�ഷയം പ്രകൃതഞ്ചയൽ

പരിഹാരവിധിര്യശ്ച ജായന്തീ തത്ര വർദ്ധിതാ.”

പിലാ�ന്താൾആര്യൻമൂസ്സതു്

പിലാ�ന്താൾആര്യൻമൂസ്സതു് (ആര്യശർമ്മ) സദാചാരവൃത്തിവർത്തനം എെന്നാരു

ഗ്രന്ഥം രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അതിൽ പതി�നഴധ്യായങ്ങൾഅടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ആത്മസ്വ

രൂപകഥനം, അനാത്മനിരസനം, നാനാത്മഭാവപ്രതി�ഷധവും ഏകാത്മ�യാഗക

ഥനവും, പ്രത്യക്ഷാത്മപ്ര�ബാധകഥനം,അസന്നിരസനം, ജീവപ്ര�ബാധകഥനം മു

തലായ �വദാന്തവിഷയങ്ങ�ളാടുകൂടി അഷ്ടാംഗഹൃദയനാമനിർവചനം, �വദ്യസ്വ

രൂപപ്രശംസ എന്നിങ്ങെന ചില �വദ്യവിഷയങ്ങ�ളയും �യാജിപ്പിച്ചാണു് പ്രബ

ന്ധത്തിെന്റ ഗതി. ഗ്രന്ഥകാരൻ തെന്നപ്പറ്റി ഇങ്ങെന പറയുന്നു.

“ശ്രീ�കരളാഖ്യവിഷ�യ ഭവതി സ്രവന്തീ

ബാലാഭിധാ വിമലശീതപയഃപ്രവാഹാ

സ്വർ�ല്ലാകവാരവനിതാനയനാഭിരാമ-

മീനാവലീനടനമംഗലരംഗ�ദശാ.

അസ്തി തത്തീരനിക�ട പനസാ�ന്ദാളികാഹ്വയാ

�വദ്യ�വശ്മാര്യശർ�മ്മതി വിശ്രുതസ്തദ്ഗൃ�ഹശ്വരഃ.

തസ്യ പു�ത്രാതി�തജസ്വീ നാരായണഇതി ശ്രുതഃ

നാമാർത്ഥ�മവ കുർവാണഃ പ�രച്ഛാവൃത്തിവർത്മഗഃ
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ധർമ്മായാർത്ഥഞ്ചകാമഞ്ച കുർവാ�ണാ ലൌകികം സ്മരൻ

നാരായണമഹാ�ദവൌ മായാ യസ്യ ഹൃദാശ്രിതാഃ

തസ്യ സീമന്തപു�ത്രാഹം സർവ�ജ്ഞാ�വദ്യസത്തമഃ

സന്മാർഗ്ഗദർശീ ച സുഖീ ദുഃഖമാർഗ്ഗവിവർജ്ജിതഃ

പിതാമഹശിഖായാം തുആത്മപു�ച്ഛന �മളിതഃ

നാമ്നാ പിതാമഹസ്സാക്ഷാന്മാതാമഹമനുവ്രതഃ.

മാതാമ�ഹാ �മ മധുസൂദനപ്രി�യാ

നാരായ�ണത്യുച്ചതരം ബ്രുവാണഃ

സംസാരദുഃഖാനി ന വിന്ദ�തസൌ

ത്രസന്തി യന്നാമര�വണ �രാഗാഃ.

തസ്യ പുത്രാദധീ�താഹം �വദ്യശാസ്ത്രസമുച്ചയം

പിതുരാജ്ഞാം പുരസ്കൃത്യ ബ്രഹ്മചര്യവ്ര�തസ്ഥിതഃ.”

പിലാ�ന്താൾ ആര്യശർമ്മാവിെന്റ പുത്രനായ നാരായണെന്റ സീമന്തപുത്രനാണു്

താെനന്നും മെറ്റാരു നാരായണെന്റ മകനായ തെന്റ അമ്മാവ�നാടാണു് �വദ്യ

ശാസ്ത്രംഅഭ്യസിച്ചെതന്നുംബ്രഹ്മചര്യമാണു് ഗ്രന്ഥരചനാകാലത്തുംതെന്റആശ്രയ

െമന്നും കവിഈ �ശ്ലാകത്തിൽപ്രസ്താവിക്കുന്നു.

“കാണാദം പാണിനീയം ച മീമാംസാം �ദ്വതഖണ്ഡനം

�വദാന്തം �യാഗസാംഖ്യാദി ചാ�ലാക്യ ഹി കൃതന്ത്വിദം”

എന്നു പറയുന്നതിൽനിന്നു സകല ശാസ്ത്രങ്ങളും �നാക്കീട്ടാണു് അ�ദ്ദഹം സദാചാ

രവൃത്തിവർത്തനം നിർമ്മിച്ചെതന്നും നാം ഗ്രഹിക്കുന്നു. സദാചാരപരനായ�വദ്യ

െന്റ നിലെയപ്പറ്റി അ�ദ്ദഹത്തിനു വലിയ ബഹുമാനമാണുള്ളതു്.

“അദൃഷ്ടം പരമാത്മത്വം ഹംസാസ്തത്ര ചരന്തി ഹി

�വദ്യസ്തു തൽപരം യാതി വിനതാസംഭവാസ്പദം.

�വദ്യഃ പരമഹംസാനാം മാർഗ്ഗാദുപരി വർത്ത�ത

സദാചാരപ്രവൃത്ത�ശ്ചദന്യഥാന്ധം ത�മാ വ്ര�ജൽ.

യഥാർത്ഥനാമാര്യശർമ്മാ സദാചാരപ്രകാശനാൽ

യാഥാർത്ഥ്യാ�ദ്വദ്യസംജ്ഞായാ ഉത്തമം പദമാവിശൽ.”

എന്നീ പദ്യങ്ങൾ �നാക്കുക.

സാമുദ്രസാരം

സാമുദ്രികാശാസ്ത്രമാകുന്നു ഈ ഗ്രന്ഥത്തിെല പ്രതിപാദ്യം. സാമൂതിരിപ്പാട്ടിെല

ആശ്രിതനായ മൂ�ക്കാെല ശങ്കരൻനമ്പൂരി എന്ന ഒരു �ദവജ്ഞനാണു് പ്ര�ണ

താവു്. അ�ദ്ദഹം താൻ നാരായണൻ എെന്നാരു പണ്ഡിതെന്റ ശിഷ്യനാെണന്നു

പറയുന്നു.
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“മുക്തിസ്ഥലാലയഗിരീന്ദ്രസുതാപ്രസാദ-

�ലശാപ്തവാക്പ്രസര�വഭവലബ്ധകീർത്തിഃ

സാമുദ്രസാരമൃജൂനാ തനു�ത പഥാസൌ

ശ്രീശങ്ക�രാദ്രിജലധീശ്വരപാദ�സവീ.

ആയുഃപ്ര�ശ്ന ജീവിതം ച മുമൂർഷൂണാം ച ലക്ഷണം

തല്ലാഞ്ഛനഞ്ചവക്ഷ്യാമി പ്രവിവിച്യ യഥാശ്രുതം.”

“ഉക്താ�ന്യവം ലക്ഷണാനി ലാഞ്ഛ�നസ്സഹകാനിചിൽ

നാരായണഗു�രാർവക്ത്രാന്മുമൂർഷൂണാം യഥാശ്രുതം.”

“അഥസന്താനസംസിദ്ധിലക്ഷണം തുസലാഞ്ഛനം

വ�ക്ഷ്യ നാരായണഗു�രാരനുസ്മൃത്യ മനീഷിതം.”

എന്നീ �ശ്ലാകങ്ങൾ പരി�ശാധിക്കുക. നാരായണനാമാവായ അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ ഗു

രുആെരന്നറിയുന്നില്ല.

പനക്കാട്ടു നമ്പൂരി (പ്രശ്നമാർഗ്ഗകാരൻ)

െകാല്ലം ഒൻപതാം ശതകത്തിൽ പ്രശ്നമാർഗ്ഗം എന്ന �പരിൽ മഹനീയമായ ഒരു

�ജ്യാതിശ്ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥം പനക്കാട്ടു നമ്പൂരി രചിച്ചു. വട�ക്ക മലയാളത്തിൽ ഇടക്കാട്ടു

തീവണ്ടി�സ്റ്റഷനു് ഒരു നാഴിക വടക്കായി ഒരു വിഷ്ണു�ക്ഷത്രമുണ്ടു്. ആ �ക്ഷത്രത്തി

െന്റഅഗ്നി�കാണത്തിലായി മൂന്നുനാലുഫർ�ലാംഗ് അകെല പനക്കാടു് എന്നുസു

പ്രസിദ്ധമായ ഒരു നമ്പൂരിയില്ലം കു�റക്കാലം മുൻപുവെര ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇ�പ്പാൾ

അതിെന്റ നഷ്ടശിഷ്ടങ്ങ�ള കാണ്മാനുള്ളു. ആഇല്ലംഅന്യം നിന്ന�പ്പാൾ �മല്പടി വി

ഷ്ണു�ക്ഷത്രത്തിെന്റ സമീപത്തുള്ള മുല്ലപ്പള്ളിയില്ലത്തിൽ ലയിച്ചു. പനക്കാട്ടു നമ്പൂരി

െയ �ദശനാമെത്തപുരസ്കരിച്ചു് ഇടക്കാട്ടു നമ്പൂരി എന്നും പറയാറുണ്ടു്. പ്രസ്തുത�ക്ഷ

ത്രത്തിൽ പനക്കാടിന്നുണ്ടായിരുന്നഊരാണ്മസ്ഥാനത്തിെന്റ ഇ�പ്പാഴെത്തഅവ

കാശി മുല്ലപ്പള്ളി നമ്പൂരിയാണു്. ആ ഇല്ല�ത്തക്കു് അതുകൂടാെത അവിെട സ്വന്തം

നിലയിലും ഒരുഊരാണ്മസ്ഥാനമുണ്ടു്. പ്രശ്നമാർഗ്ഗത്തിൽകാണുന്നഉപക്രമത്തിൽ,

“മധ്യാടവ്യധിപം ദുഗ്ദ്ധസിന്ധുകന്യാധവം ധിയാ

ധ്യായാമി സാധ്വഹം ബു�ദ്ധശ്ശു�ദ്ധ്യ വൃ�ദ്ധ്യ ചസിദ്ധ�യ.”

“നമശ്ശ്രീമങ്ഗല�ശ്രണീനിവാസായ മഹാത്മ�ന

സർവം ജാനന്തി �ദവജ്ഞാ യദ്ദത്തശ്രുതി ചക്ഷുഷഃ.

െചല്ലൂരീശ്വരമാനമ്യ �ശലജാവല്ലഭം മയാ

ശിഷ്യായ �ദശികാവാപ്തം പ്രശ്നവർ�ത്മാപദിശ്യ�ത”

എന്നീ �ശ്ലാകങ്ങളിൽനിന്നു് ഇടക്കാട്ടു് അമ്പലത്തിെല മഹാവിഷ്ണു ഗ്രന്ഥകാരെന്റ

കുല�ദവമാെണന്നും അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ �ജ്യാതിശ്ശാസ്ത്രഗുരു മങ്ഗല�ശ്ശരി നമ്പൂരി

യായിരുന്നുഎന്നും െപരുെഞ്ചല്ലൂർഗ്രാമത്തിൽെപ്പട്ട ഒരുഗൃഹമായിരുന്നുപനക്കാടു്

എന്നും സിദ്ധിക്കുന്നു. ആചാര്യെന്റ �പെരെന്തന്നു് അറിവിെല്ലങ്കിലും,
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“യഃ ശ്രീമഹാ�ദവസു�താ മുരാ�രർ-

ല്ല�ബ്ധാദ�യാ മദ്ധ്യവനാധിനാഥാൽ

സപ്രശ്നമാർഗ്ഗാഖ്യമകാർഷ�മത-

ച്ഛാസ്ത്രം സുഖം �ബാധയിതും സ്വശിഷ്യാൻ”

എന്ന �ശ്ലാകത്തിൽനിന്നു് അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ മാതാവു ശ്രീയും പിതാവു മഹാ�ദവനു

മായിരുന്നുഎന്നുനാം ധരിക്കുന്നു.

പ്രശ്നമാർഗ്ഗം

പ്രശ്നമാർഗ്ഗത്തിൽ �ജ്യാതിശ്ശാസ്ത്രത്തിെല

“ജാതക�ഗാളനിമിത്തപ്രശ്നമുഹൂർത്താഖ്യഗണിതനാമാനി”,

അതായതു ജാതകം, �ഗാളം, നിമിത്തം, പ്രശ്നം, മുഹൂർത്തം, ഗണിതം എന്നീ

ഷഡംഗങ്ങളിൽ നാലാമ�ത്തയായ പ്രശ്നെത്തപ്പറ്റി മാത്ര�മ പരാമർശിക്കുന്നുള്ളു

എങ്കിലും അതു സമഗ്രവും സർവ്വങ്കഷവുമായ രീതിയിലാകുന്നു. ഈ ഗ്രന്ഥം പൂർ

വാർദ്ധെമന്നും ഉത്തരാർദ്ധെമന്നും രണ്ടു ഖണ്ഡങ്ങളായി വിഭജിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.

ഓ�രാ അർദ്ധത്തിലും പതിനാറധ്യായങ്ങൾ വീതം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. വരാഹമി

ഹിരെന്റബൃഹജ്ജാതകം,അതിനു ഭ�ട്ടാല്പലെന്റവിവൃതി മുതലായവ്യാഖ്യാനങ്ങൾ,

തലക്കുളത്തു ഭട്ടതിരിയുെട ദശാധ്യായി, കൃഷ്ണീയം എന്നീ പൂർവസൂരികളുെട വാങ്മ

യങ്ങളിൽ തനിക്കുള്ള വി�ശഷാദരെത്ത പനക്കാട്ടു നമ്പൂരി സ്പഷ്ടമായി പ്രസ്താവി

ക്കുന്നുണ്ടു്. രണദീപിക, മാധവീയം വിദ്വജ്ജനവല്ലഭ, ആര്യാസപ്തതി, ഷട്പഞ്ചാശി

കപരാശര�ഹാര, മുഹൂർത്തരത്നം, പ്രശ്നസങ്ഗ്രഹം തുടങ്ങിയ ഇതരഗ്രന്ഥങ്ങ�ള

യും അ�ദ്ദഹം അങ്ങിങ്ങു സ്മരിക്കുന്നു. �കാലത്തുനാട്ടിെല കളരിയങ്കെത്തപ്പറ്റിയും

ഇരുപത്തിനാലാമധ്യായത്തിൽ “�കാലക്ഷ്മാപതി രാ�ഷ്ട്രസ്തി സംപ്രഹാ�രാങ്കസം

ജ്ഞിതഃ” എന്ന �ശ്ലാകത്തിൽപ്രസ്താവിക്കുന്നു.

“�കാളം�ബ മുരഹാസം�ഖ്യ ച�ന്ദ്ര വീരയുതിർമ്മതാ

സുംഭാ�ബ്ദഷ്വഥ യാ�തഷുസം�യാ�ജ്യ�കകലിപ്തികാ”

എന്നു് ഒരു �ശ്ലാകം പ്രശ്നമാർഗ്ഗത്തിൽ കാണുന്നു. അതിൽനിന്നു െകാല്ലം

825-ആണ്ടിടയ്ക്കാണു്ഈഗ്രന്ഥത്തിെന്റ രചനെയന്നു്അനുമാനിക്കാം. പ്രശ്നമാർഗ്ഗം

നിർമ്മിക്കു�മ്പാൾ കവി അനതീതയൌവനനായിരുന്നുഎന്നു്ഐതിഹ്യം �ഘാഷി

ക്കുന്നു. അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ കൃതിയായി ഒരു ഗണിതഗ്രന്ഥം കൂടിയുെണ്ടന്നുംഅതിെല

“മധ്യാരണ്യപ്രഭവമയ�ന �സാമജായാസമാ�ന” എന്ന പദ്യത്തിൽനിന്നു് അതി

െന്റ നിർമ്മിതി 851-ലാെണന്നു കാണാെമന്നും ചില പുരാവിത്തുകൾ പറയുന്നു. ആ

ഗ്രന്ഥംഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. ആെകക്കൂടി പനക്കാട്ടു നമ്പൂരി െകാല്ലം 800-നും 870-നും
ഇടയ്ക്കു ജീവിച്ചിരുന്നതായി വിചാരിക്കാവുന്നതാണു്. പ്രശ്നമാർഗത്തിെന്റ പൂർവ്വാർ

ദ്ധം �ചാള�ദശീയനായഈശ്വരദീക്ഷിതർ എെന്നാരു പ്രാശ്നികൻ വായിച്ച�പ്പാൾ

അതിൽ ചില �ദാഷങ്ങൾ ഉത്ഭാവനം െചയ്യുകയുണ്ടായി. അതിെനപ്പറ്റി നമ്പൂരി

ഉത്തരഭാഗത്തിൽ ഇങ്ങെന പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

“ദൃഢം ഗൃഹീ�തശ്വര പക്ഷപാതം

ജ�നാ യഥാ നിന്ദതി വിഷ്ണുഭക്താൻ

ത�ഥവ �യ മൽകൃതിനിന്ദകാസ്സ്യു-

�സ്തഷാമസൌ തിഷ്ഠതു ദൂരദൂ�ര.
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സ്വകല്പിതഃ കശ്ചിദപീഹ നാർ�ത്ഥാ

ഗ്രന്ഥാന്ത�ര ക്വാപി വിനാത്മദൃഷ്ടം

വിശ്വസ്യ ശിഷ്യാഃ പ്രയതധ്വമസ്മിൻ

ഭവന്തുസത്യാസ്സകലാ ഗി�രാ വാഃ.”

ഈശ്വര�ജ്യാത്സ്യരുെടപക്ഷെത്തഅവലംബിച്ചുെകാണ്ടു്ആരുംതെന്റഗ്രന്ഥെത്ത

സമീപിക്കാെതയിരിക്കെട്ടഎന്നുംഗ്രന്ഥാന്തരങ്ങളിൽനിന്നുതാൻഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്ന

അർത്ഥമല്ലാെതസ്വകല്പിതമായി യാെതാന്നുംഅതിൽ കൂട്ടി�ച്ചർക്കുവാൻ ഉദ്യമിച്ചി

ട്ടിെല്ലന്നുമാണു്അ�ദ്ദഹത്തിെന്റഉൽ�ബാധനം,പ്രശ്നമാർഗ്ഗത്തിൽനിന്നുരണ്ടു�ശ്ലാ

കങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കാം.

�ദവജ്ഞലക്ഷണം:

“�ജ്യാതിശ്ശാസ്ത്രവിദ�ഗ്ദ്ധാ ഗണിതപടുർവൃത്തവാംശ്ചസത്യവചാഃ

വിനയീ �വദാധ്യായീ ഗ്രഹയജനപടുശ്ച ഭവതു�ദവജ്ഞഃ.”

�ദവജ്ഞെന്റ നിത്യാനുഷ്ഠാനം:

“ഉത്ഥാ�യാഷസി �ദവതാം ഹൃദി നിജാം ധ്യാത്വാ വപു�ശ്ശാധനം

കൃത്വാ സ്നാനപുരസ്സരം സലിലവി�ക്ഷപാദി കർമ്മാഖിലം

കൃത്വാ മന്ത്രജപാദികം ച വിധിവൽ പഞ്ചാംഗവീക്ഷാം തഥാ

�ഖടാനാം ഗണനാഞ്ച�ദവവിദഥ സ്വസ്ഥാന്തരാത്മാഭ�വൽ.”

പ്രശ്നമാർഗ്ഗെത്ത�പ്പാെല പ്രശ്നവിഷയെത്തസ്സംബന്ധിച്ചിട�ത്താളം ജ്യൌതിഷിക

ന്മാരുെട ഇടയിൽപ്രമാണീഭൂതമായി �കരളത്തിൽ ഇക്കാലത്തും മെറ്റാരു ഗ്രന്ഥവു

മിെല്ലന്നുള്ളതുതെന്നഅതിെന്റഅഭ്യർഹിതത്വത്തിനു വിനിഗമകമാണു്.

വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ

പ്രശ്നമാർഗ്ഗത്തിനു് അതിെന്റ പ്ര�ണതാവുതെന്ന ദുർഗ്ഗമാർത്ഥപ്രകാശിനി എെന്നാ

രുവ്യാഖ്യാനം രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അതു്അച്ചടിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. അ�ദ്ദഹത്തിെന്റപ്രിയശിഷ്യനാ

ണു് െകാല്ലം പത്താം ശതകത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നപ്രസിദ്ധനായ മച്ചാട്ടു നാരായണ

നിളയതു്. ഇളയതിെന്റ ശിഷ്യൻ ഏഴിക്കര നാരായണൻമൂസ്സതു് ഒരു ഗരിഷ്ഠനായ

സംസ്കൃതപണ്ഡിതനും ജ്യൌതിഷികനുമായിരുന്നു. അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ ഭാഗി�നയനും,

ശിഷ്യനായ �കരളവർമ്മനുണിത്തിരിയുെട അ�ന്തവാസിയുമായ മഹാവിദ്വാൻ പു

ന്ന�ശ്ശരി നമ്പി നീലകണ്ഠശർമ്മാപ്രശ്നമാർഗ്ഗത്തിനു് “ഉപരത്നശിഖാ”എെന്നാരുവി

ശിഷ്ടമായ ഭാഷാവ്യാഖ്യാനം രചിച്ചു പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. പൂർവ്വാർദ്ധത്തിന്നു ‘രത്ന

ശിഖാ’ എന്ന �പരിൽസർവതന്ത്രസ്വതന്ത്രനായിരുന്ന�കക്കുളങ്ങര രാമവാരിയ

രുെട ഒരു ഭാഷാവ്യാഖ്യാനവും പ്രകാശിതമായിട്ടുണ്ടു്.

ബാല�ബാധിനി (ജാതകപദ്ധതിവ്യാഖ്യാ)

വട�ശ്ശരി പര�മശ്വരൻനമ്പൂരിയുെട ജാതകപദ്ധതിക്കു “ബാല�ബാധിനി”എെന്നാ

രു വ്യാഖ്യാനം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടു്. വ്യാഖ്യാതാവു�കലാസപുരത്തു �ഗാവിന്ദവാരിയരുെട

ശിഷ്യനും�വക്കത്തുെപരുംതൃ�ക്കാവിലപ്പെന്റ ഭക്തനുമായ ഒരുപണ്ഡിതനാണു്.

കാല�മെതന്നു നിർണ്ണയിക്കുവാൻ മാർഗ്ഗമില്ല. വ്യാഖ്യാനത്തിെന്റ ആരംഭത്തിൽ

താെഴ ഉദ്ധരിക്കുന്ന �ശ്ലാകങ്ങൾ കാണുന്നു.
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“വ്യാഘ്രഗ്രാ�മശ! �നത്രാണ്യരുണശശധരാ-

ങ്ഗാര�കഃ കല്പിതാനീ-

�ത്യതൽസൌമ്യാകൃ�ത�സ്തഽഖിലഭുവിനഗു�രാർ-

ഭാർഗ്ഗവാചാര്യവൃ�ത്തഃ

ഉദ്യന്മന്ദസ്മിതസ്യ പ്രകടിതഭുജഗാ-

ലംകൃ�താർ�ദ്ദവ ഭദ്രം

തുഭ്യം സർവ്വഗ്രഹാത്മൻ! വരദവര! നമഃ

പാർവതീവല്ലഭായ.

വിദ്യാദമപ്യവിദ്യാദം ചിത്രം �ജ്യാതിർജ്ജഗദ്ഗുരും

�കലാസപുര�ഗഹസ്ഥം വ�ന്ദ �ഗാവിന്ദനാമകം.

വട�ശ്രണീതി �ലാ�കസ്മിൻ പ്രസിദ്ധസ്യ ദ്വിജന്മനഃ

കൃതിര്യാ ലിഖ്യ�ത വ്യാഖ്യാ സ്വല്പാ ജാതകപദ്ധ�തഃ

ബാലപ്ര�ബാധിനീസംജ്ഞാം സന്തസ്സം�ശാധയന്ത്വിമാം

യദ്യപ്യുപകൃതിഃ സ്വല്പാപ്യനയാ വിനയാന്വിതാ.”

ഇവിെട �ശ്ലഷഘടനയാൽ സൂചിതനായ ഭാർഗ്ഗവാചാര്യൻ ഭാർഗ്ഗവ�ഗാത്രജനായ

മൂലഗ്രന്ഥകാരനാകുന്നു.

സന്താനദീപിക

സന്തതിഭാവെത്തപ്പറ്റി നിഷ്കൃഷ്ടമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നഒരുഗ്രന്ഥമാകുന്നുസന്താന

ദീപിക. പ്ര�ണതാവിെന്റ ഗുരുവാസു�ദവൻഎെന്നാരുപണ്ഡിതനായിരുന്നുഎന്ന

ല്ലാെത മെറ്റാന്നും അ�ദ്ദഹെത്തപ്പറ്റി അറിഞ്ഞു കൂടാ. താെഴ ഉദ്ധരിക്കുന്ന �ശ്ലാക

ങ്ങൾആരംഭത്തിൽകാണുന്നു.

“ഗുരുനാഥം നമസ്കൃത്യ ഗണനാഥം പ്രണമ്യ ച

വാ�ഗ്ദവീവന്ദനം കൃത്വാ സ്മൃത്വാം തം കമ�ലാദ്ഭവം

ശങ്കരം വിഷ്ണുമഭ്യർച്ച്യ സമ്പൂജ്യ ച നവഗ്രഹാൻ

വാസു�ദവം ഗുരും ധ്യാത്വാ വ�ക്ഷ്യ സന്താനദീപികാം.

അജ്ഞാനാമല്പബുദ്ധീനാം ഹിതാർ�ത്ഥ വക്ഷ്യ�ത മയാ

സന്താനദീപികാശാസ്ത്രമുപ�ദശാർത്ഥദർശനം.

നരാണാഞ്ചാനപത്യത്വം ദത്തപുത്രാദിലക്ഷണം

പുത്ര�ശാകാല്പപുത്രത്വം ബഹുപുത്രത്വമുച്യ�ത.”

ആെകനൂറ്റിരുപെത്താന്നുപദ്യങ്ങൾഅടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

ആശൌചചിന്താമണി

മഴമങ് ഗലത്തു പര�മശ്വരൻ നമ്പൂരിയുെട ആശൌചദീപകത്തിെന്റ സാരസങ്ഗ്രഹ

മാണു്ആശൌചചിന്താമണി. പ്ര�ണതാവു്ആെരന്നറിയുന്നില്ല. ഒരുനമ്പൂരിയാെണ

ന്നുള്ളതുനിസ്സംശയമാണു്.
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“ഗ�ണശവാണീഗുരുദക്ഷി�ണശാൻ

വ�ന്ദ ദയാബ്ധീൻ വരദാനശീലാൻ

ജന്മാദിമൂലാനി നിരസ്യ ചാഘാ-

ന്യമീ ദിശന്ത്വാശു മമാത്മശുദ്ധിം.”

എന്ന �ശ്ലാകംെകാണ്ടു്ഈകൃതിആരംഭിക്കുന്നു.

“രാത്ര്യന്ത്യത്ര്യംശഭാക്സ്യാൽ പരദിനമഘപു-

ഷ്പാഗ�മ�ഥാദി�തർ�ക്ക

ശുദ്ധിസ്സ്യാൽ പുഷ്പിണീ സാ ത്വിഹ ചരമദശാ-

തുര്യഭാ�ഗപി കൃച്ഛ്�റ

�ഹതുഃ സ്പൃഷ്ട്വാന്ത്യ�ലശാദിനമപി ഫലതഃ

പൂർണ്ണതാ�മതി ചാദ്യം

ശ്രുത്വാ �ച�ദക�ദശം സമമഹമവശി-

�ഷ്ടന ശുദ്ധ്യന്തി സർ�വ്വ”

എന്നതു മെറ്റാരു �ശ്ലാകമാണു്. പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥത്തിനു വിസ്തൃതമായ ഒരു ഭാഷാവ്യാ

ഖ്യാനവും കാണ്മാനുണ്ടു്. വ്യാഖ്യാതാവു് ‘നിലയ�ക്രാഡ’ത്തിെല ശിവ�നയും െകാടി

ക്കുന്നത്തു ഭഗവതി�യയും വന്ദിക്കുന്നു.

“നമാമി നിലയ�ക്രാഡനിലയം നീല�ലാഹിതം

അംബാഗിരീന്ദ്രനിലയാമംബികാമപി സാദരം”

എന്ന �ശ്ലാകം �നാക്കുക. വ്യാഖ്യാനം പത്താം ശതകത്തിെല കൃതിയാെണന്നു

�താന്നുന്നു.

സാളഗ്രാമലക്ഷണം

സാളഗ്രാമങ്ങളുെട വർണ്ണം ഗുണം, പൂജ, ഫലം ഗ്രാഹ്യാഗ്രാഹ്യത, തദന്തർഗ്ഗതങ്ങ

ളായ മൂർത്തി�ഭദങ്ങളുെട ലക്ഷണം മുതലായവെയപ്പറ്റി നിഷ്കൃഷ്ടമായി പ്രതിപാദി

ക്കുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥമാണു് സാളഗ്രാമലക്ഷണം. തിരുവിതാംകൂറിൽെപ്പട്ട െച�ങ്കാട്ട

ത്താലൂക്കിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന പത്മനാഭശാസ്ത്രി എെന്നാരു പണ്ഡിതനാണു് ഇതിെന്റ

പ്ര�ണതാവു്.

“ബ്രഹ്മാദിഷു പുരാ�ണാഷു വ്യാ�സ�നാക്തം മഹാത്മനാ

ഏകത്രസുഖ�ബാധാർത്ഥം മയാ സങ്ഗൃഹ്യ�ത ഽധുനാ.

െശ�ങ്കാട്ടസംജ്ഞനഗരവാസീ ബഹ്വൃച�ദശികഃ

പദ്മനാഭസ്സ്വ�ബാധാർത്ഥമക�രാച്ഛാസ്ത്രസംഗ്രഹം”

എന്നുഗ്രന്ഥാരംഭത്തിൽകാണുന്നപ്രസ്താവനയിൽനിന്നുസാളഗ്രാമലക്ഷണംവ്യാ

�സാക്തങ്ങളായബ്രഹ്മാദിപുരാണങ്ങളിൽ നിന്നുഏകത്രസമാ�വശിപ്പിക്കുന്നതാ

ണു് ഇതിെല പ്രതിപാദ്യെമന്നും ആചാര്യൻ ഋ�ഗ്വദികളുെട ഉപാധ്യായനായിരുന്നു

എന്നും ധരിക്കാവുന്നതാണു്. കാലെത്തപ്പറ്റി ഒരറിവുമില്ല.

“ഗണ്ഡക്യാ�ശ്ചാത്ത�ര തീ�ര ഗിരിരാജസ്യ ദക്ഷി�ണ

�ക്ഷത്രം�വ വിഷ്ണുസാന്നിധ്യാൽസർവ്വ�ക്ഷ�ത്രാത്ത�മാത്തമം.

�യാജനദ്വാദശമിതം ബഹുതീർത്ഥസമാകുലം
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തത്രഛത്രനദീനാമ തീർത്ഥംബ്രഹ്മവിനിർമ്മിതം

ത�സ്യാത്ത�ര മഹാശൃങ്ഗം മമ പ്രീതികരം സദാ”

എന്നിങ്ങെന മഹാവിഷ്ണു സാളഗ്രാമം വിളയുന്ന �ദശ�മെതന്നു ഗുരുഡന്നും ബ്രഹ്മാ

വിന്നും നാരദന്നും ഉപ�ദശിക്കുന്നതായി പത്മനാഭശാസ്ത്രി വർണ്ണിക്കുന്നു.
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കഥകളിപ്രസ്ഥാനം

പീഠിക: വിദ്യകളും കലകളും

കഥകളിെയന്നുംആട്ടക്കഥെയന്നുമുള്ളസംജ്ഞകളിൽഇന്നു �ലാകെമാട്ടുക്കു്അറി

യെപ്പടുന്ന ദൃശ്യകലാപ്രസ്ഥാനം �കരളത്തിെന്റ അത്യുൽകൃഷ്ടങ്ങളായ അഭിമാന

സ്തംഭങ്ങളിൽ ഒന്നാകയാൽ അതിെനപ്പറ്റി ഈ പുസ്തകത്തിൽ അല്പം വിസ് തൃത

മായ പ്രതിപാദനത്തിെന്റ ആവശ്യകത �നരിടുന്നു. പ്രാചീനാചാര്യന്മാർ സാമാ

�ന്യന വിദ്യകൾ പതിന്നാെലന്നും കലകൾ അറുപത്തിനാെലന്നും പരിഗണനം

െചയ്തിരിക്കുന്നു. നാലു �വദങ്ങൾ, ആറു �വദാങ്ഗങ്ങൾ, മീമാംസ, ന്യായശാസ്ത്രം,

ധർമ്മശാസ്ത്രം, പുരാണം ഇവയാണു് പതിനാലു വിദ്യകൾ. ഇവ കൂടാെതആയുർ�വ

ദം, ധനുർ�വദം, ഗാന്ധർവം (സാമ�വദസങ്ഗീതം), അർത്ഥശാസ്ത്രം എന്നിവെയ

ക്കൂടി ഉൾെപ്പടുത്തിഅവയുെടഎണ്ണംപതിെനട്ടാെണന്നുകണക്കാക്കുന്നവരുമുണ്ടു്.

�നഷധീയചരിതത്തിൽ ശ്രീഹർഷൻ “അമുഷ്യവിദ്യാ രസനാഗ്രനർത്തകീ . . .
അഗാഹതാഷ്ടാദശതാം” എന്ന �ശ്ലാകത്തിൽ അഷ്ടാദശസംഖ്യെയയാണു് അം

ഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നതു്. വിദ്യകൾ സാമാ�ന്യന വിജ്ഞാനപ്രദങ്ങളാകുന്നു. അവ

ആനന്ദപ്രധാനങ്ങളാെണന്നു വാദിക്കുന്നവർക്കു�പാലും തജ്ജന്യമായ ആനന്ദം

പാരെലൌകികമാെണന്നു സമ്മതിക്കാെത തരമില്ല. �നെര മറിച്ചു കലകളുെട മു

�ഖ്യാ�ദ്ദശ്യം ഐഹികമായ ആനന്ദദാനമാണു്. (1) ഗീതം, (2) വാദ്യം, (3) നൃത്യം,

(4) ആ�ലഖ്യം, (5) നാടകാഖ്യായികാദർശനം. (6) കാവ്യസമസ്യാപൂരണം, (7)

കാവ്യക്രിയ മുതലായവ ചതുഃഷഷ്ടികലകളിൽ ഉൾെപ്പടുന്നു. ശി�രാമണി പി. കൃ

ഷ്ണൻനായർ ചതുഃഷഷ്ടിസംഖ്യയിൽ അന്തർഭവിക്കുന്നതും അല്ലാത്തതുമായ എല്ലാ

കലക�ളയും (1) സരസകല, (2) ശില്പകല, (3) കായികകല, (4) മായികകലഎന്നി

ങ്ങെന നാലിനങ്ങളായി വിഭജിക്കുകയും ഗീതം സാഹിത്യം അഭിനയം ആ�ലഖ്യം

ഇവെയ ഒന്നാമ�ത്തയും, പ്രതിമാനിർമ്മാണം ഭവന നിർമ്മാണം െകാത്തുപണി

കരിമരുന്നു�വല പൂവിടൽ മാലെകട്ടൽ മുതലായവെയ രണ്ടാമ�ത്തയും, വാദ്യം നൃ

ത്തം കയ്യാങ്കളി കളരിപ്പയറ്റു് മുതലായവെയ മൂന്നാമ�ത്തയും, െചപ്പടി വിദ്യ�യയും

മറ്റും നാലാമ�ത്തയും വിഭാഗത്തിൽ �ചർക്കുകയും െചയ്യുന്നു.
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നാട്യവും നൃത്യനൃത്തങ്ങളും

നാട്യം, നൃത്യം, നൃത്തംഈ മൂന്നു നടനകലാപ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കും തമ്മിലുള്ള �ഭദം

ദശരൂപകത്തിൽ ധനഞ്ജയൻ

“അവസ്ഥാനുകൃതിർന്നാട്യം രൂപം ദൃശ്യത�യാച്യ�ത

രൂപകം തത്സമാ�രാപാദ്ദശ�ധവ രസാശ്രയം.

. . . . . . . . .
അന്യദ്ഭാവാശ്രയം നൃത്യം നൃത്തം താളലയാശ്രയം

ആദ്യം പദാർത്ഥാഭിന�യാ മാർ�ഗ്ഗാ �ദശീ തഥാപരം.

മധു�രാദ്ധത�ഭ�ദന തദ്ദ്വയം ദ്വിവിധം പുനഃ

ലാസ്യതാണ്ഡവ�ഭ�ദന നാടകാദ്യുപകാരകം.”

എന്നീ കാരികകളിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. നാലു വിധത്തിലുള്ള അഭിനയംെകാണ്ടു

ധീ�രാദാത്താദ്യവസ്ഥകെള അനുകരിച്ചു് അവയുെട താദാത്മ്യെത്ത ജനിപ്പിക്കുക

എന്നുള്ളതാണു് നാട്യത്തിെന്റ ലക്ഷണെമന്നും, ദൃശ്യമാനതനിമിത്തം അതിെന

രൂപെമന്നു വ്യപ�ദശിക്കുന്നു എന്നും, നടനിൽ രാമാദ്യവസ്ഥയുെട ആ�രാപണം

സംഭവിക്കുന്നതുെകാണ്ടു് അതു രൂപകം എന്ന സംജ്ഞയ്ക്കു് അർഹമായിത്തീരുന്നു

എന്നും, രൂപകത്തിനു നാടകം പ്രകരണം ഭാണം പ്രസഹനം തുടങ്ങി പത്തു പ്ര

�ഭദങ്ങളുെണ്ടന്നും ഉപന്യസിച്ചതിനു�മൽ ആ ആചാര്യൻ നൃത്യത്തിെന്റ സ്വരൂപം

നിർ�ദ്ദശിക്കുന്നു. ദശരൂപകവ്യാഖ്യാകാരനായ ധനികൻ “നൃതി” എന്ന ധാതുവിനു

ഗാത്രവി�ക്ഷപണെമന്നാണർത്ഥെമന്നും, ആങ്ഗികാഭിനയബാഹുല്യം നിമിത്ത

മാണു് നൃത്യത്തിനു് ആ �പർ സിദ്ധിച്ചെതന്നും, നൃത്യം പാദർത്ഥാഭിനയാത്മകവും

ഭാവാശ്രയവുമാെണന്നും, പ്രത്യുത നാട്യം വാക്യാർത്ഥാഭിനയാത്മകവും രസാശ്രയ

വുമാെണന്നും, താള�ത്തയും ലയ�ത്തയും മാത്രംഅ�പക്ഷിച്ചുള്ളഅങ്ഗവി�ക്ഷപ

മാണു് നൃത്തെമന്നും, നൃത്യത്തിനു മധുരെമന്നും ഉദ്ധതെമന്നും രണ്ടുവിഭാഗങ്ങളുെണ്ട

ന്നും, മധുരത്തിനു ലാസ്യെമന്നും ഉദ്ധതത്തിനു താണ്ഡവെമന്നും �പർ പറയുന്നു

എന്നും മൂലാർത്ഥെത്ത വിസ്തരിക്കുന്നു. നൃത്തംെകാണ്ടും നൃത്യംെകാണ്ടും രൂപക

ങ്ങൾക്കു് ഉപ�യാഗമുെണ്ടന്നു �മൽ ഉദ്ധരിച്ച കാരികകളിൽനിന്നു െവളിവാകുന്നു

ണ്ട�ല്ലാ. നൃത്തത്തിനു താള�മളങ്ങൾെക്കാപ്പിച്ചുള്ള കരചരണവി�ക്ഷപമല്ലാെത

അഭിനയംആവശ്യമില്ല.

“ആങ്ഗി�കാ വാചിക�ശ്ചവഹ്യാഹാര്യസ്സാത്വികസ്ഥഥാ

ചത്വാ�രാഭിനയാ �ഹ്യ�ത �യഷു നാട്യം പ്രതിഷ്ഠിതം”

എന്നഭരതമുനിയുെടവചനമനുസരിച്ചു്ആങ്ഗികംവാചികംആഹാര്യംസാത്വികം

എന്നു് അഭിനയത്തിനു നാലു വിഭാഗങ്ങളുണ്ടു്.

“ചതുർത്ഥാഭിനയസ്തത്രആങ്ഗി�കാങ്�ഗർന്നിദർശിതഃ,

വാചാ വിരചിതഃ കാവ്യനാടകാദിഷു വാചികഃ,

ആഹാ�ര്യാ ഹാര�കയൂര�വഷാദിഭിരലംകൃതിഃ

സാത്വികസ്സാത്വി�കർഭാ�വർഭാവ�ജ്ഞനവിഭാവിതഃ”

എന്നീ കാരികകളും ഇവിെട അനുസ�ന്ധയങ്ങളാണു്. ആങ്ഗികെത്തപ്പറ്റി �മൽ

പ്രതിപാദിക്കും. വാക്കുകെളെക്കാണ്ടുള്ള അഭിനയം വാചികവും, �വഷഭൂഷാദിരൂ

പത്തിലുള്ളതു് ആഹാര്യവും, �സ്വദം സ്തംഭം മുതലായി എട്ടു വിധത്തിലുള്ള നാട്യശാ
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സ്ത്രപ്രസിദ്ധങ്ങളായസാത്വികഭാവങ്ങൾഅതായതു മ�നാജന്യങ്ങളായ വികാരങ്ങ

�ളാടുകൂടിയതു സാത്വികവുമാകുന്നു. ഈ നാലുമാതിരിയിലുള്ളഅഭിനയങ്ങളു�ടയും

സമഞ്ജസമായസ�മ്മളനം സമഗ്രമായ രസസ്ഫുരണത്തിനു് അത്യന്താ�പക്ഷിതമാ

ണു്. നാട്യത്തിൽ പൂർവ്വാചാര്യന്മാർ വാചികെത്ത സർവ്വപ്രധാനമായി കരുതുന്നു.

അവർ നിർ�ദ്ദശിക്കുന്ന നൃത്യത്തിനു പൂർവകാലങ്ങളിൽ ആഹാര്യാഭിനയമില്ലായി

രുന്നു. കഥകളിയിൽ വാചികാഭിനയമില്ലാത്തതുെകാണ്ടു് അതിെന നൃത്യ �കാടിയി

ലാണു് ഉൾെപ്പടു�ത്തണ്ടെതന്നുള്ളതുനിസ്സംശയമാണു്. അതുതെന്നപ്രാ�യണതാ

ണ്ഡവപ്രധാനമാെണന്നുധരി�ക്കണ്ടതുണ്ടു്. കഥകളി പദാർത്ഥാഭിനയം മാത്രമാക

യാൽ അതിൽ വിഭക്ത്യർത്ഥങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കാറില്ല. ഭാവാശ്രയമാെണങ്കിലും

അതിൽ പാര്യന്തികമായ രസപ്രതീതി �പ്രക്ഷകന്മാർക്കുജനിക്കുന്നുണ്ട�ല്ലാ. അതു

വഴിക്കാണു്

“ഭാവാഭിനയഹീനന്തു നൃത്തമിത്യഭിധീയ�ത

രസഭാവവ്യഞ്ജനാദിയുക്തം നൃത്യമിതീര്യ�ത.”

എന്ന അഭിനയദർപ്പണകാരികയിെല ഉത്തരാർദ്ധത്തിനു ഗതികല്പി�ക്കണ്ടിയിരി

ക്കുന്നതു്.

“നൃത്യനൃത്തവിഭാഗാശ്ചബഹുഭിർബഹുധാ കൃതഃ.”

എന്നു ശാരദാതനയൻ ഭാവപ്രകരണത്തിൽ ഉപന്യസിച്ചു് നൃത്യ�ഭദങ്ങൾ “പ്രാ

�യണ സംഖ്യയാ വിംശതിർമ്മതാഃ” എന്നു് ഇരുപതായി പരിഗണിച്ചു് അവയുെട

കൂട്ടത്തിൽ �ഗാഷ്ഠീ, ശ്രീഗദിതം, �ഡാംബീ മുതലായ ഉപരൂപകങ്ങെളയും അന്തർ

ഭവിപ്പിക്കുന്നു. തദനു�രാ�ധന വാചികാംശം അഭിനയത്തിൽ വർജ്ജ്യമാെണന്നു

വച്ചുമാത്രം കഥകളിക്കു നൃത്യത്വമിെല്ലന്നു പറയാവുന്നതല്ല. “കുർ�വ നാടകമത്ര

സാധു കവയസ്തുഷ്യന്തു ബദ്ധാദരം” എന്നു കംസവധം കഥകളിയിൽ കിളിമാനൂർ

രവിവർമ്മ�കായിത്തമ്പുരാനും “�കനാപി തൽപദജൂഷാ കില ദക്ഷയാഗനാട്യ

പ്രബന്ധമുദിതം” എന്നു ദക്ഷയാഗം കഥകളിയിൽ ഇരയിമ്മൻതമ്പിയും പ്രസ്താവി

ച്ചിട്ടുള്ളതു നാട്യനൃത്യങ്ങൾക്കു് അഭിന്നത്വം കല്പിച്ചുെകാണ്ടാെണന്നു കരുതിയാൽ

മതിയാകുന്നതാണു്. നാട്യത്തിലും നൃത്യത്തിലും �ലാകധർമ്മിെയന്നും നാട്യധർമ്മി

െയന്നും രണ്ടു പ്രകാര�ഭദങ്ങളുണ്ടു്. ഇവയ്ക്കു യഥാക്രമം െതാല്ക്കാപ്പിയത്തിൽ ഉലക

വഴക്കെമന്നും നാടകവഴക്കെമന്നും �പർ പറഞ്ഞുകാണുന്നു. വാക്യാഭിനയത്തിൽ

�കവലവാ�ക്യാച്ചാരണം �ലാകധർമ്മിയും രാഗയുക്തവാ�ക്യാച്ചാരണം നാട്യധർ

മ്മിയും അതു�പാെല സാത്വികാഭിനയത്തിൽ നടൻ ഭാവനം െചയ്തു യഥാസ്വരൂപം

പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന സ്തംഭാദികൾ �ലാകധർമ്മിയും ഹസ്താഭിനയംെകാണ്ടു പ്രദർശി

പ്പിക്കുന്നവ നാട്യധർമ്മിയുമാെണന്നു സംഗീതരത്നാകരവ്യാഖ്യയിൽ മല്ലിനാഥൻ

ഉപന്യസിക്കുന്നു. സാത്വികാഭിനയബഹുലമാണു് നാട്യെമന്നു കുമാരസ്വാമി പ്രതാ

പരുദ്രീയവ്യാഖ്യയിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നതും പ്രകൃതത്തിൽസ്മരണീയമാണു്.

ആങ്ഗികാഭിനയം

അംഗങ്ങൾ, പ്രത്യംഗങ്ങൾ, ഉപാംഗങ്ങൾഎന്നീ മൂന്നുതരത്തിലുള്ളഅവയവങ്ങൾ

െകാണ്ടുംആംഗികാഭിനയം നിർവഹി�ക്കണ്ടതുണ്ടു്.

“അങ്ഗാന്യത്ര ശി�രാ ഹസ്തൌ വക്ഷഃ പാർശ്വൌ കടീത�ട

പാദാവിതി ഷഡുക്താനി ഗ്രീവാമപ്യപ�ര ജഗുഃ.
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90 അദ്ധ്യായം 34. ഭാഷാസാഹിത്യം

പ്രത്യങ്ഗാന്യഥ ചസ്കന്ധൌബാഹൂ പൃഷ്ഠം ത�ഥാദരം

ഊരുജങ്�ഘ ഷഡിത്യാഹുരപ�ര മണിബന്ധകൌ

ജാനുനീ കൂർപ്പരാ�വതൽത്രയമപ്യധികം ജഗുഃ.

ഗ്രീവാ സ്യാദപ്യുപാങ്ഗന്തുസ്കന്ധഏവ ജഗുർബുധാഃ.

ദൃഷ്ടീഭ്രൂ പുടതാരാശ്ച ക�പാലൌ നാസികാ ഹനൂ

അധ�രാ ദശനാ ജിഹ്വാ ചിബുകം വദനം തഥാ

ഉപാങ്ഗാനി ദ്വാദ�ശവ ശിരസ്യങ്ഗാന്ത�രഷു ച.”

ഈ കാരികകളിൽനിന്നു് ആഅവയവങ്ങൾഏെതല്ലാെമന്നു ഗ്രഹിക്കാവുന്ന

താണു്. ശിരസ്സ്, �കപ്പടങ്ങൾ, മാറു്, പാർശ്വം, അരെക്കട്ടു്, കാലുകൾ എന്നിവയാ

ണു് ആറംഗങ്ങൾ. ചുമലുകൾ, �കകൾ, പുറം, വയറു്, തുടകൾ, കണങ്കാലുകൾ

ഇവആറും പ്രത്യംഗങ്ങൾ. കഴുത്തു് അംഗെമന്നുംഅതല്ലപ്രത്യംഗെമന്നും പറയുന്ന

ആചാര്യന്മാരുെണ്ടങ്കിലുംഅവർഇരുകൂട്ടരുംഅതിെന്റ �താളിനു �മ�ല്പാട്ടുള്ളഭാഗം

ഉപാംഗമാെണന്നുസമ്മതിക്കുന്നു. കണ്ണു്, പുരികം, കണ്�പാള, കൃഷ്ണമണി, കവിൾ,

മൂക്കു്, താടിെയല്ലുകൾ, കീഴ്ച്ചുണ്ടു്, പല്ലുകൾ, നാവു്, താടി, വായ്ഈപന്ത്രണ്ടു്അവ

യവങ്ങളും ഉപാംഗങ്ങളാകുന്നു. സമം ഉദ്വാഹിതം അ�ധാമുഖം മുതലായി ഒൻപതു

ശി�രാവ്യാപാര�ഭദങ്ങളും, സമം ആ�ലാകിതം സാചി ഇത്യാദി ആറുദൃഷ്ടിവ്യാപാര

�ഭദങ്ങളും, ഭ്രമണം വലനം പാതം ചലനം തുടങ്ങി ഒൻപതു താരവ്യാപാര�ഭദങ്ങ

ളും, ഉ�ന്മഷം നി�മഷം പ്രസൃതം കുഞ്ചിതം മുതലായി ഒൻപതു പുടവ്യാപാര�ഭദങ്ങ

ളും, ഉൽ�ക്ഷപം പാതനം ഭ്രുകുടി ചതുരം ഇത്യാദി ഏഴു ഭ്രൂവ്യാപാര �ഭദങ്ങളും, നതം

മന്ദം വികൃഷ്ടം തുടങ്ങി ആറു നാസികാവ്യാപാര�ഭദങ്ങളും, ക്ഷാമം ഫുല്ലം പൂർണ്ണം

കമ്പിതംഎന്നിങ്ങെനആറുക�പാലവ്യാപാര�ഭദങ്ങളും, വികർത്തനംകമ്പനം വി

സർഗ്ഗം വിനിഗുഹനം തുടങ്ങിയ ആറു അധരവ്യാപാര�ഭദങ്ങളും, കട്ടനം ഖണ്ഡനം

ഛിന്നം ചികിതം മുതലായി ഏഴുചിബുകവ്യാപാര �ഭദങ്ങളും, സമം നതം ഉന്നതം

ത്ര്യസ്രം ഇത്യാദി ഒൻപതു ഗ്രീവാവ്യാപാര�ഭദങ്ങളും, സ്വാഭാവികം പ്രസന്നം രക്തം

ശ്യാമംഎന്നിങ്ങെനനാലു മുഖരാഗ�ഭദങ്ങളും ഭരതമഹർഷിയാൽവർണ്ണിക്കെപ്പട്ടി

ട്ടുണ്ടു്. ഇവ�യ�യാ ഇവയുെട വിനി�യാഗക്രമ�ത്ത�യാ പറ്റി ഒന്നുംതെന്ന ഇവിെട

പ്രപഞ്ചനം െചയ്യുവാൻ നിർവാഹമില്ല. ഈ വിഷയത്തിൽ നാട്യശാസ്ത്രകാരന്മാർ

അ�നകം മതാന്തരങ്ങളും പ്രദർശിപ്പിച്ചു കാണുന്നു. ഇവ കൂടാെത എട്ടു രസദൃഷ്ടിക

ളും,സ്നിഗ്ദ്ധംഹൃഷ്ടം ദീനം മുതലായിഎട്ടുസ്ഥായീഭാവദൃഷ്ടികളും, ശൂന്യംലജ്ജിതം മ്ലാ

നംശങ്കിതം വിഷണ്ണംതുടങ്ങിപതിെനട്ടുസഞ്ചാരിഭാവദൃഷ്ടികളുംകൂടിപ്രകൃതത്തിൽ

പരിഗണനെയഅർഹിക്കുന്നു. ശാന്തെത്തനാടകത്തിലും കഥകളിയിലുംആചാര്യ

ന്മാർ രസ�ത്വനഅംഗീകരിക്കുന്നില്ല.

ഹസ്തമുദ്രകൾ

കവിളും പുരികവും അധരവും പ്ര�ത്യകിച്ചു കണ്ണും രസസ്ഫുരണത്തിനു സാമാന്യത്തി

ലധികം പ്ര�യാജകീഭവിക്കുന്നുെണ്ടങ്കിലും കഥകളിയിൽ അഭിനയെത്ത സംബ

ന്ധി�ച്ചട�ത്താളം �കമുദ്രകൾക്കുള്ള പ്രാധാന്യം സർ�വ്വാത്തരമാകുന്നു. െലൌ

കികവ്യവഹാരത്തിൽത്തെന്ന മനുഷ്യർ ആദികാലംമുതല്ക്കു തങ്ങളുെട ഇംഗിതം
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�ശ്രാതാക്കെള ഗ്രഹിപ്പിക്കുവാൻ ശബ്ദങ്ങ�ളാെടാപ്പം ആങ്ഗ്യങ്ങളും ഉപ�യാഗി

ച്ചുവന്നിരുന്നു. വികാ�രാദ്ദീപകമായ വിധത്തിൽ ഇംഗിതം പ്രകടിപ്പിക്കണെമന്നു്

ഇച്ഛിക്കുന്ന ഏെതാരാൾക്കും ആങ്ഗ്യം ഒഴിച്ചു കൂടാവുന്നതെല്ലന്നു മാത്രമല്ല ആ

ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിക്കു ശബ്ദെത്തക്കാൾ ഒന്നുകൂടി ശക്തി ആംഗ്യത്തിനുെണ്ടന്നുള്ളതും

അനുഭവ�വദ്യമാണു്. ഓ�രാ ശബ്ദത്തിന്നും ഓ�രാ ഭാഷയിൽ സ�ങ്കതിതമായ

അർത്ഥം ജനിച്ചിട്ടുള്ളതിനു പല�പ്പാഴും ഉപപത്തി കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ സാധിക്കു

ന്നതല്ല. എന്നാൽ ആംഗ്യത്തിെന്റ സ്ഥിതി അങ്ങെനയല്ല. അതിെന്റ വ്യവസ്ഥാ

പനത്തിലുള്ളഔചിത്യവും യുക്തിയും ആർക്കും അവധാനപൂർവ്വം ആ�ലാചിച്ചാൽ

�ബാദ്ധ്യമാകുന്നതാണു്. �വദികം താന്ത്രികം, െലൌകികം എന്നിങ്ങെന മൂന്നു

വിധത്തിൽ �കമുദ്രകൾ കാണുന്നുണ്ടു്. �വദത്തിെല ശബ്ദങ്ങളുെട ഉദാത്താനു

ദാത്തസ്വരിതാദി�ഭദങ്ങളും മറ്റും �വർതിരിച്ചു കാണിക്കുന്നവ �വദികമുദ്രകളും,

�ദവപൂജാവിധികളിൽ ഉപ�യാഗിക്കുന്നവ താന്ത്രികമുദ്രകളും, �ലാകസ്വഭാവസിദ്ധ

ങ്ങളായ നി�ഷധമുദ്ര വി�രാധമുദ്ര മുതലായവെയപരിഷ്കരിച്ചുംഅവ�യാടു് ആവശ്യ

മുള്ള പല ഇതരമുദ്രകളും കൂട്ടി�ച്ചർത്തു വികസിപ്പിച്ചും കൂടിയാട്ടം കഥകളി മുതലായ

നൃത്യകലകളിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിനായി ചിട്ടെപ്പടുത്തീട്ടുള്ളവ െലൌകികമുദ്രകളു

മാെണന്നു്ആറ്റൂർ കൃഷ്ണപ്പിഷാരടി പറയുന്നു. നൃത്തമുദ്രകെള പ്ര�ത്യകെമാരിനമായി

ത്തെന്നഅംഗീകരിക്കണെമന്നാണു് എെന്റ പക്ഷം.

ഹസ്തമുദ്രകളുെടപ്ര�ഭദങ്ങളും ഹസ്തലക്ഷണദീപികയും

ഹസ്തമുദ്രകെള മാത്രമായി വിവരിക്കുന്ന �കരളീയഗ്രന്ഥം ഒ�ന്നയുള്ളു. അതാണു് പ്ര

സിദ്ധമായ ഹസ്തലക്ഷണദീപിക. ആസംജ്ഞയിെല ഹസ്തശബ്ദത്തിന്നു മുദ്ര�ക്ക

െയന്നാകുന്നുഅർത്ഥം. ആ ഗ്രന്ഥംഏതാചാര്യൻ ഏതു കാലത്തുനിർമ്മിച്ചു എന്നു

ള്ളതിെനപ്പറ്റി യാെതാരറിവുമില്ല. അതുഅത്യന്തംആനുഷ്ടുഭവൃത്തത്തിൽ രചിതമാ

യി കാണുന്നു. ആെക രണ്ടു പരി�ച്ഛദങ്ങളാണുള്ളതു്. ദീപികാകാരൻ ഉപജീവിക്കു

ന്നതു ഭരതമഹർഷിയുെട നാട്യശാസ്ത്രെത്തയാെണന്നു്,

“കവാടമുപധാനം ച പരിഘാംഘ്രീ ലതാർഗ്ഗ�ള

ഷട്ത്രിംശൽ ഭര�ത�നാക്തഃ പതാകാസ്സംയുതാഃ കരാഃ”

“പ്രായഃ �പ്രാക്താ മിശ്രഹസ്താ നാട്യശാ�സ്ത്രാക്തവർത്മനാ”

എന്നും മറ്റുമുള്ള �ശ്ലാകങ്ങളിൽഅ�ദ്ദഹംതെന്ന തുറന്നുപ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. (1) പതാ

കം, (2) മുദ്ര (മുദ്രാഖ്യം), (3) കടകം, (4) മുഷ്ടി, (5) കർത്തരീമുഖം, (6) ശുകതുണ്ഡം,

(7) കപിത്ഥം, (8) ഹംസപക്ഷം, (9) ശിഖരം. (10) ഹംസാസ്യം. (11) അഞ്ജലി, (12)

അർദ്ധചന്ദ്രം, (13) മുകരം, (14) ഭ്രമരം, (15) സൂചീമുഖം, (16) പല്ലവം, (17) ത്രിപതാകം,

(18) മൃഗശീർഷകം, (19) സർപ്പശീർഷം, (20) വർദ്ധമാനം, (21) അരാളം, (22)ഊർണ്ണ

നാഭം, (23) മുകുളം, (24) കടകാമുഖംഎന്നീ ഇരുപത്തിനാലുഹസ്തമുദ്രകെള മാത്ര�മ

അ�ദ്ദഹം പരാമർശിക്കുന്നുള്ളു.

“നമിതാനാമികാ യസ്യ പതാകസ്സ കരഃ സ്മൃതഃ.

സൂ�ര്യാ രാജാ ഗജസ്സിംഹ ഋഷ�ഭാ ഗ്രാഹ�താര�ണ

ലതാ പതാകാ വീചിശ്ച രഥ്യാപാതാളഭൂമയഃ

ജഘനം ഭാജനം ഹർമ്മ്യം സായം മാധ്യന്ദിനം ഘനം”

എന്നിങ്ങെനപതാകമുദ്രയുെടലക്ഷണവുംതദ്ദ്വാരാസൂചിപ്പിക്കാവുന്നപദാർത്ഥങ്ങ

ളും നിർ�ദ്ദശിച്ചുെകാണ്ടു ഗ്രന്ഥം ആരംഭിക്കുന്നു. ഹസ്തമുദ്രകൾക്കുതെന്ന അയുതഹ

LINKS TO
CHAPTERS TOC 33 34 35 36 37 38 39 40 41



92 അദ്ധ്യായം 34. ഭാഷാസാഹിത്യം

സ്തങ്ങെളന്നും സംയുത ഹസ്തങ്ങെളന്നും രണ്ടു് ഉൾപ്പിരിവുകളുണ്ട്. സൂര്യൻ, രാജാ

വു്, ഗജം, സിംഹം മുതലായി മുപ്പത്താറു പദാർത്ഥങ്ങെള സംയുത ഹസ്തംെകാണ്ടു്

അതായതു് രണ്ടു�കയും �ചർത്തുകാണിക്കണം,

“ദിവ�സാ ഗമനം ജിഹ്വാ ലലാടം ഗാത്ര�മവ ച

ഇവശബ്ദശ്ചശബ്ദശ്ച ദൂത�സകതപല്ലവാഃ

അസംയുതപതാകാഖ്യാ ദശ ഹസ്താസ്സമീരിതാഃ”

എന്നവചനത്തിൽനിന്നു ദിവസം, ഗമനം മുതലായ പെത്തണ്ണംഅസംയുതഹസ്തം

അതായതു് ഒറ്റ�ക്കെകാണ്ടുമാത്രമാണു് കാണി�ക്കണ്ടതു്. ഇങ്ങെന പതാകമുദ്ര

യിൽത്തെന്നനാല്പത്താറു ദൃശ്യങ്ങൾഉൾെപ്പടുന്നു. എല്ലാഹസ്തമുദ്രക�ളയുംഇവിെട

വിവരിക്കുവാൻ െസൌകര്യമില്ല. പ്രഥമപരി�ച്ഛദത്തിൽ ഇങ്ങെന ചതുർവിംശതിമുദ്ര

കെളപ്പറ്റി പ്രതിപാദിച്ചതിനു�മൽ ആചാര്യൻ ദ്വിതീയപരി�ച്ഛത്തിൽ സമാനമുദ്രക

�ളയും മിശ്രമുദ്രക�ളയും വിവരിക്കുന്നു. ഒ�ര മുദ്രെകാണ്ടു് ഒന്നിലധികം വസ്തുക്കെള

സൂചിപ്പിക്കാെമന്നുള്ളതാണു് സമാന മുദ്രയുെട ലക്ഷണം.

“സമീപസമയൌ തുല്യൌ സമൌ ദാനവകൌണപൌ

സ�രാജ�ല തുല്യഹ�സ്ത തുല്യൌ വരുണവാരിധീ”

എന്നിങ്ങെനയാണു്ആപരി�ച്ഛദത്തിെന്റആരംഭം. സമീപംസമയം ഇവെയ ഒ�ര

മുദ്രെകാണ്ടു പ്രദർശിപ്പിക്കാം. അതു�പാെല അസുരൻ രാക്ഷസൻ, െപായ്ക ജലം,

വരുണൻ സമുദ്രം ഈ �ജാടിക�ളയും ഏകമുദ്രെകാണ്ടു കാണിക്കാവുന്നതാണു്.

ഇത്തരത്തിൽ പല സമാനമുദ്രകളുണ്ടു്. “നാഥഃ പിതാ ഗുരുസ്തു�ല്യാ ലീലാനൃ�ത്താ

ത്സവാസ്സമാഃ” എന്നിങ്ങെന ചില�പ്പാൾ മൂന്നും അപൂർവ്വം നാലും വസ്തുക്ക�ളയും

ഒ�ര മുദ്രെകാണ്ടു സൂചിപ്പിക്കാം. രണ്ടു മുദ്രകെള സം�യാജിപ്പിച്ചു �വണം മറ്റു ചില

വസ്തുക്കെളപ്രദർശിപ്പിക്കുവാൻ. അതുെകാണ്ടു് അവെയ മിശ്രമുദ്രകൾഎന്നുപറയു

ന്നു.

“ഇന്ദ്രശ്ശിഖരമുഷ്ടീ സ്യാൽ പ്രി�യാ ഹംസാസ്യമുഷ്ടികഃ

ബ്രഹ്മാ കടകപക്ഷസ്സ്യാൽ ശിവസ്തു മൃഗപക്ഷകഃ”

എന്നും മറ്റും ദീപികയിൽഅവെയവ്യവസ്ഥെപ്പടുത്തീട്ടുണ്ടു്. ശിഖരം മുഷ്ടിഈമുദ്രക

െള �യാജിപ്പിച്ചു �ദ�വന്ദ്ര�നയും ഹംസാസ്യം മുഷ്ടി ഇവെയ �യാജിപ്പിച്ചു പ്രിയ�ന

യും സൂചിപ്പിക്കണം. ഇവെയല്ലാമാണു് പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥത്തിെല വിഷയങ്ങൾ.

പതാകം മുദ്രാഖ്യം കടകം മുഷ്ടി എന്നീ മുദ്രകെളെക്കാണ്ടു പതിനാറു വീതം

അറുപത്തിനാലു സംജ്ഞകമുദ്രകെള പ്രദർശിപ്പിക്കുവാൻ മിക്ക ആട്ടക്കാർക്കും

പരിജ്ഞാനമുണ്ടു്. ഇവെയ മാതൃകാ മുദ്രകെളന്നു പറയണം. ഇവെയത്തെന്നയാ

ണു് യഥാക്രമം അണിവിരലി�നയും നടുവിരലി�നയും തള്ളവിരലി�നയും ചൂണ്ടുവി

രലി�നയും ആശ്രയിച്ചുള്ള പതിനാറുവീതം മുദ്രകൾ എന്നു ഭാഷയിൽ പറയുന്നതു്.

സൂര്യൻ രാജാവു ഗജം സിംഹം കാള മുതലായവെയ പതാക മുദ്രെകാണ്ടും, ബ്രഹ്മാ

വു് �വദം വൃക്ഷം സ്വർഗ്ഗം ആകാശം ശൃംഖല തുടങ്ങിയവെയ മുദ്രാഖ്യമുദ്ര െകാണ്ടും,

വിഷ്ണു ബലഭദ്രൻ ശ്രീരാമൻ ലക്ഷ്മി സ്ത്രീ വീണ മുതലായവെയ കടകമുദ്രെകാണ്ടും,

ശൂദ്രൻ യക്ഷൻ വടി വില്ല് യുദ്ധം തുടങ്ങിയവെയ മുഷ്ടിമുദ്രെകാണ്ടും ശാ�സ്ത്രാക്ത

മായ രീതിയിൽഅവർപ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ ദീപികയിെലഇരുപത്തിനാലു

മുദ്രകൾെകാണ്ടുമാത്രം എല്ലാ ശബ്ദങ്ങൾക്കും�കകാണിക്കുവാൻ നിവൃത്തിയില്ലാ
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ത്തതിനാൽ നന്ദി�കശ്വരെന്റ കൃതിെയന്നു്ഐതിഹ്യം �ഘാഷിക്കുന്നഅഭിനയദർ

പ്പണത്തിൽനിന്നും മറ്റും കൂടി ആട്ടക്കാർ ചില മുദ്രകൾസ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

െകാട്ടാരക്കരത്തമ്പുരാൻ

ഇനി കഥകളിപ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ ആഗമെത്തപ്പറ്റി സ്വല്പം വിചിന്തനം െചയ്യാം.

ആദ്യകാലത്തു് ആ പ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ സംജ്ഞ രാമനാട്ടെമന്നായിരുന്നു. െകാട്ടാ

രക്കര രാജവംശത്തിെല ഒരങ്ഗമാണു് അതിെന്റ ഉപജ്ഞാതാവു് എന്നുള്ളതിെന

പ്പറ്റി പക്ഷാന്തരമില്ല. എന്നാൽ അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ ജീവിതകാല�മെതന്നുള്ളതിെന

ക്കുറിച്ചു പണ്ഡിതന്മാരുെട ഇടയിൽ അഭിപ്രായ�ഭദമുണ്ടു്. അതു് െകാല്ലം ഏഴാം

ശതകമാെണന്നു് ഒരു പക്ഷമുെണ്ടങ്കിലും ഒൻപതാം ശതകത്തിെന്റ പൂർവ്വാർദ്ധെമ

ന്നാണു് എെന്റഅഭ്യൂഹം.

കവിയുെട �പരും പഴയഐതിഹ്യവും

രാമനാട്ടം എന്നുകഥകളി പ്രസ്ഥാനത്തിന്നു�പർ വന്നതു െകാട്ടാരക്കരത്തമ്പുരാൻ

രാമായണകഥെയ വിഷയീകരിച്ചു് (1) പുത്രകാ�മഷ്ടി, (2) സീതാസ്വയംവരം, (3) വി

ച്ഛിന്നാഭി�ഷകം, (4) ഖരവധം, (5) ബാലിവധം, (6) �താരണയുദ്ധം, (7) �സതുബന്ധ

നം, (8) യുദ്ധം എന്നിങ്ങെന എട്ടു് ആട്ടക്കഥകൾ രചിക്കുകനിമിത്തമാണു്. ഉത്തര

രാമായണെത്തഅധികരിച്ചു് അ�ദ്ദഹം ഒരുആട്ടക്കഥയും നിർമ്മിച്ചിട്ടില്ല. പുത്രകാ

�മഷ്ടികഥയുെടആരംഭത്തിൽ

“പ്രാപ്താനന്തഘനശ്രിയഃ പ്രിയതമശ്രീ�രാഹിണീജന്മ�നാ

വഞ്ചിക്ഷ്മാവരവീര�കരളവി�ഭാ രാജ്ഞസ്സ്വസുസ്സുനുനാ

ശി�ഷ്യണപ്രവ�ണന ശങ്കരക�വ രാമായണം വർണ്ണ്യ�ത,

കാരു�ണ്യന കഥാഗു�ണന കവയഃ കുർവന്തു തൽ കർണ്ണ�യാഃ”

എെന്നാരു �ശ്ലാകമുണ്ടു്. ഈ �ശ്ലാകത്തിൽനിന്നു ആ െകാട്ടാരക്കരത്തമ്പുരാൻ

വീര�കരളവർമ്മാ എന്നു �പരുള്ള ഒരു വഞ്ചി മഹാരാജാവിെന്റ ഭാഗി�നയനും

ശങ്കരനാമ�ധയനായ ഒരു കവിയുെട ശിഷ്യനുമാെണന്നുമാത്രം െവളിെപ്പടുന്നു. ആ

ഗുരുവിെന വിച്ഛിന്നാഭി�ഷകത്തിലും യുദ്ധത്തിലും “ശങ്കരഗുരുസമശങ്കരദൃഢമതിശ

ങ്കരഗുരു” എന്നുകവി വാഴ്ത്തുന്നുണ്ടു്. പിെന്നയും വിച്ഛിന്നാഭി�ഷകത്തിൽ “വഞ്ചിധരാ

വരബാല കവിവീര�കരളമാനസവാസ ഹ�ര” എന്നും യുദ്ധത്തിൽ “വഞ്ചിവീര�ക

രളഹൃദയാംബുജനിവാസ�ലാലപദാംബുജം” എന്നും കാണുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ

പ്രഥമദൃഷ്ടിയിൽ കവിയുെട മാതുലെന്റ �പരാണു് ഘടിപ്പിക്കെപ്പട്ടിട്ടുള്ളതു് എന്നു

�താന്നുെമങ്കിലും ബാലകപദത്തിെന്റ സാരസ്യംെകാണ്ടു് ആദ്യെത്ത പ്രസ്താവനയി

െലങ്കിലുംകവി തെന്ന പരാമർശിക്കുന്നതായി �വണം കരുതുവാൻ. എെന്തന്നാൽ

ആധുനികവഞ്ചി രാജ്യത്തിെന്റ പ്രതിഷ്ഠാപകനായ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ മഹാരാജാ

വിെന്റ കാലംവെര “ബാല” പദം�വണാട്ടിെല യാെതാരു ശാഖയിൽെപ്പട്ട രാജാ

ക്കന്മാരുംസ്വനാമ�ധയ�ത്താടുകൂടി �ചർത്തിരുന്നില്ല. ഉണ്ണിഎന്നതിെന്റസംസ്കൃത

രൂപമാണു് ബാലൻഎന്നും ഉണ്ണി�ക്കരളവർമ്മഎന്നു�പരുള്ളചില രാജാക്കന്മാർ

ഉണ്ടായിരുന്നുെവന്നും ഒരു പൂർവ്വപക്ഷം ഇവിെട ഉന്നയിക്കുവാൻ പാടിെല്ലന്നില്ല.

എന്നാൽ പ്രസ്തുത കവിയുെട കൃതികൾ “വഞ്ചിബാലവീര�കരളവർമ്മരാമായണം

കഥകളി”എന്ന �പരിൽഅറിയെപ്പട്ടിരിക്കുന്നതായി ഒരുപഴയതാളി�യാലഗ്രന്ഥ

ത്തിൽനിന്നു് എനിയ്ക്കു ഗ്രഹിക്കുവാൻ ഇടവന്നിട്ടുള്ളതിനാൽ കവിയുെട �പർ തെന്ന
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യാണു്അെതന്നുള്ളഎെന്റനിഗമനംഅസ്ഥാനസ്ഥമല്ല. ആഗ്രന്ഥത്തിൽത്തെന്ന

“വഞ്ചിവര�കരളവിനുതലീല”എന്നും “െകാട്ടാരക്കെരവാഴും െഗൌരീനായകാത്വൽ

പാദാരവിന്ദങ്ങെളെപ്പാഴും ഭജിക്കും ഞങ്ങൾക്കല്പത വരാെതകണ്ടനുഗ്രഹിക്ക നീ”

എന്നും “മണിക�ണ്ഠശ്വരെത്തഴുംനീലകണ്ഠപാലയ”എന്നും “കിംതു മണിക�ണ്ഠശ്വ

രത്തുമരുവുെന്നാരു വരദന്തിവദനം നമാമി ചിന്തിതാപ്ത�യ” എന്നും “ആര്യങ്കാവിൽ

ശാസ്താരംസാദരം െനൌമി” എന്നുമുള്ളവരികൾഅപ്രകാശിതമായ ഒരുപദത്തിൽ

കാണ്മാനുണ്ടു്. െകാട്ടാരക്കര ശിവ�ക്ഷത്രം ഇക്കാലത്തു സർക്കാർ വകയാണു്.

പണ്ടു് ആ �ക്ഷത്രം െകാട്ടാരക്കര രാജാക്കന്മാരുെടയായിരുന്നു. അതിന്നടുത്തുത

െന്നയുള്ള മണിക�ണ്ഠശ്വരത്തു് അവർക്കു് ഒരു �കാവിലകമുണ്ടായിരുന്നതിനു �രഖ

യുണ്ടു്. ആര്യങ്കാവു് അക്കാലത്തു് അവരുെട സംസ്ഥാനത്തിൽ െപട്ടിരുന്നു. ഇന്നും

അവിടുെത്തശാസ്തൃ�ക്ഷത്രംസുപ്രസിദ്ധമാണ�ല്ലാ.

അതിരിക്കെട്ട. രാമനാട്ടത്തിെന്റ ആഗമനെത്തപ്പറ്റിയുള്ള പരമ്പരാഗതമായ

കഥ താെഴക്കാണുന്ന വിധത്തിൽ സംഗ്രഹിക്കാം. ക്രി. പി. പന്ത്രണ്ടാം ശതക

ത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന മഹാകവി ജയ�ദവെന്റ ഗീത�ഗാവിന്ദം �കരളത്തിൽ പ്രചരി

ച്ചുതുടങ്ങിയ�പ്പാൾ അതു �കരളീയർ രംഗത്തിൽ പ്ര�യാഗിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. ആ

ദൃശ്യകാവ്യെത്തഅഷ്ടപദിയാട്ടെമന്നുപറയുന്നു. അഷ്ടപദിയാട്ടമാണു് �കാഴി�ക്കാട്ടു

മാന�വദരാജാവിെന്റ കൃഷ്ണനാട്ടത്തിന്നു മാർഗ്ഗദർശനം െചയ്തതു്. കൃഷ്ണനാട്ടെത്തപ്പ

റ്റിസവിസ്തരമായി മുപ്പത്തിമൂന്നാമധ്യായത്തിൽവിസ്തരിച്ചിട്ടുണ്ട�ല്ലാ. അങ്ങെനമാന

�വദൻതമ്പുരാൻ ആആട്ടത്തിനു പ്രതിഷ്ഠ നല്കിയ�പ്പാൾ െകാട്ടാരക്കരത്തമ്പുരാൻ

തെന്റ �കാവിലകെത്ത ഒരടിയന്തിരത്തിന്നു കൃഷ്ണനാട്ടക്കാെര അയച്ചുതരണെമന്നു

മാന�വദ�നാടു അ�പക്ഷിക്കുകയും ആ ആട്ടം ആടിക്കണ്ടു രസിക്കുവാൻ �വ

ദുഷ്യമുള്ളവർ െതക്കൻദിക്കുകളിൽ ഇെല്ലന്നു് അ�ദ്ദഹം മറുപടി അയയ്ക്കുകയാൽ

പ്രതികാ�രച്ഛ നിമിത്തം രാമനാട്ടം എെന്നാരു പുതിയ ദൃശ്യകലാപ്രസ്ഥാനം ആ

പ്രത്യുൽപന്നമതി ഉൽഘാടനം െചയ്യുകയും െചയ്തു. ഈഐതിഹ്യത്തിന്നു വളെര

പഴക്കമുണ്ടു്. സർവാധികാര്യക്കാർ 1056-ൽപ്രസിദ്ധീകരിച്ച മലയാളഭാഷാചരിത്രം
ഒന്നാം പതിപ്പിൽത്തെന്നഅതുസം�ക്ഷപിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

പക്ഷാന്തരം

ഈഐതിഹ്യെത്തയും കവിയുെട കാലെത്തയും തിരസ്കരിക്കുന്ന ഒരു മതാന്തരം

ശി�രാമണി പി. കൃഷ്ണൻ നായർ ഉന്നയിക്കുന്നു. െകാട്ടാരക്കരത്തമ്പുരാൻ തെന്റ

ഗുരു ശങ്കരകവിയാെണന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നസ്ഥിതിക്കു് അ�ദ്ദഹം ശ്രീകൃഷ്ണവിജയ

കർത്താവും ഉദ്ദണ്ഡശാസ്ത്രിയുെട സമകാലീനനുമായ �കാലത്തുനാട്ടിെല ശങ്കരക

വിയായിരിക്കുവാനാണു് എളുപ്പം. െകാല്ലം 507 മുതൽ 510 വെര രാജ്യഭാരം െച
യ്ത െകാല്ലെത്തസർവാംഗനാഥൻആദിത്യവർമ്മ മഹാരാജാവു് ഇളയിടത്തുസ്വരൂ

പെമന്ന�പരിൽ ഒരു ശാഖ െകാട്ടാരക്കെര സ്ഥാപിച്ചതായി ഒരു തിരുവിതാംകൂർ

ചരിത്രപുസ്തകത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ആ െതളിവനുസരിച്ചു �നാക്കു�മ്പാൾ ശങ്ക

രകവിയുെട കാലത്തു െകാട്ടാരക്കരവംശം ഉണ്ടായിരുന്നതായി കാണാം. “പ്രാപ്താ

നന്ത” എന്ന �ശ്ലാകത്തിെല “വിഭു” ശബ്ദത്തിനു െപരുമാൾ എന്നു് അർത്ഥഗ്രഹ

ണം െചയ്യണം. �ചരരാജവംശം നശിച്ച�താടുകൂടി െപരുമാൾഎന്നബിരുദം െകാ

ല്ലെത്ത (കൂപക) രാജാക്കന്മാരിലും ആ സ്വരൂപം ക്ഷ�യാന്മുഖമായ�താടുകൂടി തി

രുവിതാംകൂർ രാജവംശത്തിലും സംക്രമിച്ചതായി ഊഹിക്കാം. ആ വഴിക്കു �നാ

ക്കു�മ്പാൾ െകാട്ടാരക്കരത്തമ്പുരാൻ തെന്റ മാതുലെനന്നു പറയുന്ന വീര�കരളൻ
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െകാല്ലെത്ത രാജാവാെണന്നു സിദ്ധിക്കുന്നു. “സ്വസ്ത്യസ്തു ജയസിംഹസ്യ വീര�കര

ളവർമ്മണഃ” എന്നു െകാല്ലത്തു ഗണപതിനടയിൽ െകാത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു ശിലാശാ

സനമുണ്ടു്. ആ ശാസനത്തിെന്റ കാലം 671-ആമാണ്ടാണു്. 659 മുതൽ 672 വെര
രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്നആ വീര�കരളവർമ്മാവിെന്റ വാഴ്ചക്കാലത്താണു് െകാട്ടാരക്കര

ത്തമ്പുരാൻ രാമനാട്ടം നിർമ്മിച്ചെതന്നു നിശ്ചയിക്കാം. കൃഷ്ണനാട്ടം അയച്ചുെകാടു

ക്കാത്തവാശിയാണു്അ�ദ്ദഹം രാമനാട്ടമുണ്ടാക്കിയതു് എന്നുള്ളഐതിഹ്യത്തിനു

വിരുദ്ധമായി, രാമനാട്ടം അയച്ചു െകാടുക്കാത്ത വാശിയാലാണ് മാന�വദൻ തമ്പു

രാൻ കൃഷ്ണനാട്ടമുണ്ടാക്കിയെതന്നുംഐതിഹ്യമുണ്ടു്. അതുെകാണ്ടു െകാല്ലം ഏഴാം

ശതകത്തിെന്റ ഉത്തരാർദ്ധത്തിലാണു് രാമനാട്ടത്തിെന്റആവിർഭാവെമന്നു കരുതു

ന്നതിൽ അസാംഗത്യമില്ല. ഇവെയല്ലാമാണു് അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ പ്രധാന വാദമുഖ

ങ്ങൾ.

പക്ഷാന്തരപരി�ശാധന

ഇളയിടത്തുസ്വരൂപെമന്നും കുന്നി�ന്മൽസ്വരൂപെമന്നുംകൂടി �പരുള്ള െകാട്ടാരക്കര

രാജവംശം �വണാട്ടു രാജവംശത്തിെന്റ ഒരുഅകന്നശാഖയാെണന്നുള്ളതിെനപ്പ

റ്റിഅഭിപ്രായ�ഭദമില്ല. ആദ്യകാലത്തു് ഒന്നായിരുന്ന �വണാട്ടു രാജകുടുംബം പിന്നീ

ടു തൃപ്പാപ്പൂെരന്നും െകാല്ലെമന്നും രണ്ടുസ്വരൂപങ്ങളായി പിരിയുകയും തൃപ്പാപ്പൂരിെന്റ

ശാഖകളായി െനടുമങ്ങാട്ടു �പരകത്താവഴിസ്വരൂപവും, െകാട്ടാരക്കരസ്വരൂപവും

പിൽക്കാലത്തു്ആവിർഭവിക്കുകയും െചയ്തു. െകാട്ടാരക്കരശാഖസ്ഥാപിച്ചതു് ആദി

ത്യവർമ്മ മഹാരാജാവാെണന്നുള്ളതിന്നു യാെതാരു െതളിവുമില്ല. 520 മിഥുനം
32-ആനുയിെല ഒരു മതിലകം �രഖയിൽ കുന്നി�ന്മൽ സ്വരൂപത്തിെല വീര�കര

ളവർമ്മെനപ്പറ്റി പറയുന്നതുെകാണ്ടു് അതിനു മുൻപുതെന്ന ആ സ്വരൂപം സ്ഥാപി

തമായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്നുള്ളതിനു സംശയമില്ല. “വിഭു” പദത്തിനു് രാജാെവ

ന്നല്ലാെത െപരുമാൾ എന്നർത്ഥം ഗ്രഹി�ക്കണ്ടതില്ല. “വിഭുഃ പ്രഭൌ സർവഗ�ത”

എന്നു �മദിനീ�കാശം. െപരുമാൾ എന്നബിരുദം �ദശിങ്ങനാട്ടുസ്വരൂപം ക്ഷ�യാ

ന്മുഖമായതിനു�മലാണു് തൃപ്പാപ്പൂർസ്വരൂപത്തി�ലയ്ക്കു സംക്രമിച്ചതു് എന്നു പറയുന്ന

തു ചരിത്രവിരുദ്ധമാകുന്നു. “കുല�ശഖരെപ്പരുമാൾ” എന്നതാണു് ആ ബിരുദത്തി

െന്റ സമ്പൂർണ്ണരൂപം. അതു തൃപ്പാപ്പൂരി�ല�യാ �ദശിങ്ങനാട്ടി�ല�യാ അങ്ഗങ്ങൾ

അവർ സിംഹാസനാരൂഢരായതിനു�മൽ ഹിരണ്യഗർഭവും തുലാപുരുഷദാനവും

നടത്തിയതിനു�ശഷമല്ലാെത സ്വീകരിച്ചുവന്നില്ല. �പരകത്താവഴിയി�ലയും കുന്നു

�ന്മൽ സ്വരൂപത്തി�ലയും അങ്ഗങ്ങൾക്കു് അതിനു് അവകാശമില്ലായിരുന്നു. രവി

വർമ്മാ എന്ന തിരുനാമത്തിൽ രണ്ടു രാജാക്കന്മാർ തൃപ്പാപ്പൂർ സ്വരൂപത്തിൽ 767
മുതൽ 784 വെരയും 786 മുതൽ 838 വെരയും രാജ്യഭാരം െചയ്തു. ആ രണ്ടു �പർക്കും

കുല�ശഖരെപ്പരുമാൾ എന്ന ബിരുദം ഉണ്ടായിരുന്നതായി മതിലകം �രഖകളിൽ

നിന്നും മറ്റും അസന്ദിഗ്ദ്ധമായി െവളിെപ്പടുന്നു. അന്നു �ദശിങ്ങ നാട്ടിനു യാെതാരു

ശക്തിക്ഷയവും സംഭവിച്ചിരുന്നുമില്ല. പ്രത്യുത ഉണ്ണി�ക്കരളവർമമാ എന്ന �പരിൽ

അതിപ്രബലനായ ഒരു രാജാവു് ആ നാടു വാണിരുന്നതായും കാണുന്നു. എന്നു മാ

ത്രമല്ല ദ്വിതീയജയസിംഹബിരുദത്താൽവിദിതനായ വീര �കരളവർമ്മത്തമ്പുരാൻ

കുല�ശഖരെപ്പരുമാളായിരുന്നുമില്ല. അ�ദ്ദഹം രാജ്യം ഭരിച്ചതു് ഉ�ദ്ദശം 660 മുതൽ
675വെരയാണു്. ഇെതല്ലാം വസ്തുതത്വത്തിെന്റസമ്യഗ് �ബാധനത്തിനു�വണ്ടി ഇവി

െട പ്രസ്താവിക്കുന്നുഎ�ന്നയുള്ളു.
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“പ്രാപ്താനന്താ’’ദി�ശ്ലാകത്തിെന്റഅർത്ഥം

പ്രാപ്താനന്ത എന്ന �ശ്ലാകത്തിെന്റ അർത്ഥം ഞാൻ ധരിച്ചിരിക്കുന്നതു് താെഴകാ

ണുന്ന വിധത്തിലാണു്. 798-ആണ്ടു കർക്കടകമാസം 2-ആനു “ഇരവിവർമ്മരായ

ചിറവായി മൂത്തിരുന്നരുളിയ ഇടത്തിൽ പണ്ടാരത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്തു കരു

പ്പൂ�ക്കായിക്കൽ െതെക്കപ്പുറത്തു് ഇലങ്കെക്കട്ടിൽ എഴുന്നരുളിയിരുന്നു പൂശം തിരു

നാൾ തിരുവവതാരം െചയ്തരുളിയ നയിനാർ വീര�കരള വർമ്മരായ കുന്നു�മ്മൽ

ഇളയിടത്തു മൂത്തിരുന്നരുളിയിടത്തിൽ പണ്ടാരത്തിെല തൃപ്പാപ്പൂർസ്വരൂപത്തിൽ

ഉടയതാക ദത്തുെകാള്ളുകയും തടിനയിനാര ഇളയിടത്തു മൂത്തിരുന്നരുളിയിട

ത്തിൽ പണ്ടാരത്തിൽ �രവതിതിരുനാൾ തിരുവവതാരം െചയ്തരുളിയ നയിനാർ

ഇരവിവർമ്മരായ ചിറവായി മൂത്തിരുന്നരുളിയ ഇടത്തിൽ പണ്ടാരത്തി�ലയും” ആ

രാജകുടുംബത്തിെല മറ്റു ചില അങ്ഗങ്ങെളയും കുന്നു�മ്മൽ ഇടയിടത്തു സ്വരൂപ

ത്തി�ലയ്ക്കു് ഉടയതാക “ദത്തുെകാള്ളുക”യും െചയ്തു് ദ�ത്താല പകർന്നതായി മതി

ലകം �രഖകളിൽ കാണുന്നു. കുന്നു�മ്മൽ സ്വരൂപത്തി�ലയ്ക്കു “വഞ്ചി” ബിരുദം സി

ദ്ധിച്ചതു് ആ ദത്തുവഴിക്കാണു്. അതിനുമുൻപു് ആ രണ്ടു സ്വരൂപങ്ങൾക്കും തമ്മിൽ

അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നതിന്നു ലക്ഷ്യെമാന്നുമില്ല. �ദശിങ്ങനാടു്

ഉണ്ണി�ക്കരളവർമ്മരാജാവിെന്റ സ�ഹാദരീപുത്രെനന്നു െകാട്ടാരക്കരസ്വരൂപത്തി

െല ഒരു ഇളമുറത്തമ്പുരാൻ തെന്നപ്പറ്റി വ്യപ�ദശിക്കുന്നതിനു പ്രസക്തിയില്ലാത്ത

തിനാൽ അ�ദ്ദഹമായിരിക്കുകയില്ല പ്രസ്തുതപദ്യത്തിൽ സ്മൃതനായ വീര�കരളൻ.

പ്രാപ്താനന്തഘനശ്രിയഃ എന്ന പദത്തിനു് അനന്തഘനമായ സമ്പത്തു് (ദത്തുമൂലം)

ലഭിച്ചവൻ എന്നും അനന്തമായ �മഘഭാ�സ്സാടുകൂടിയ (തിരുവനന്തപുരെത്ത) ശ്രീ

പത്മനാഭെന്റ സന്നിധിെയ (ദത്തുമൂലം) പ്രാപിച്ചവൻ എന്നും അർത്ഥം കല്പിക്കാം.

“പ്രിയതമശ്രീ�രാഹിണീ ജന്മനഃ” എന്ന പദർത്തിെന്റ അർത്ഥം സുഹൃത്തമനായ

�രാഹിണീജാത�നാടുകൂടിയവൻ എന്നാണ�ല്ലാ. ആരാണു് ഈ �രാഹിണീജാ

തൻ? �രാഹിണി എന്നാൽ “ചിത്രാ�രവതീ �രാഹിണീഭ്യഃ സ്ത്രിയാമുപസംഖ്യാനം”

എന്ന വാർത്തികമനുസരിച്ചു �രാഹിണീനക്ഷത്രജാത എന്നർത്ഥം. ആ നക്ഷത്ര

ത്തിൽ ജനിച്ച ഒരു തമ്പുരാട്ടിയാണു് 767 മുതൽ 784 വെര �വണാടു ഭരിച്ച വിശ്രുത
നായ രവിവർമ്മകുല�ശഖരെപ്പരുമാളുെട മാതാവു് എന്നുള്ളതിനു �രഖയുണ്ടു്. ആ

വഴിക്കു രവിവർമ്മ കുല�ശഖരൻ �രാഹിണീജന്മാവാണന്നു സിദ്ധിക്കുന്നു. അ�ദ്ദ

ഹവും കവിയുെട മാതുലനായ വീര�കരളനും സുഹൃത്തമന്മാരായിരുന്നിരിക്കണം.

എന്തിനാണു് രവിവർമ്മകുല�ശഖരെന്റ കാര്യത്തിൽ ആ വളച്ചുെകട്ടിനു �പായതു്

എന്നു �ചാദിച്ചാൽ �ശ്ലഷഭംഗിെകാണ്ടു കവിക്കുബലഭദ്രെനക്കൂടി വിവക്ഷി�ക്കണ്ടി

യിരുന്നതുെകാണ്ടാണു് എന്നു പര്യാപ്തമായ സമാധാനവുമുണ്ടു്. 798-െല ദത്തിൽ

ഭാഗഭാക്കായ വീര�കരളെന്റ ഭാഗി�നയനായ കവി മാന�വദെന്റ കാലത്തു ജീവി

ച്ചിരുന്നിരിക്കുവാൻ ഇടയുണ്ട�ല്ലാ.

ശങ്കരകവി

ഞാൻ നിർ�ദ്ദശിക്കുന്നകാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു ശങ്കരകവിെയ കണ്ടുകിട്ടുന്നില്ലഎന്നു

ള്ള വസ്തുത സമ്മതിക്കാവുന്നതുതെന്ന. പ�ക്ഷ അ�ദ്ദഹം ജന്മനാ ആന്തരാളിക

നായ സാക്ഷാൽ ശങ്കരകവിയെല്ലന്നും ഏ�താ ഒരു ബ്രാഹ്മണനായിരുന്നു എന്നും

കവിതെന്ന നെമ്മ അറിയിക്കുന്നുെണ്ടന്നാണു് എനിക്കു �താന്നുന്നതു്. “ശങ്കരഗുരു

സമ ശങ്കരദൃഢമതി ശങ്കരഗുരുപൂജിതപാദ” എന്ന പംക്തിയിൽ അ�ദ്ദഹം തെന്റ

ഗുരുവിെന ശങ്കരഭഗവൽപാദ�രാടാണ�ല്ലാ ഉപമിക്കുന്നതു്. അതു് അന്നെത്ത
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കാലസ്ഥിതിക്കു് ഒരു അബ്രാഹ്മണെന്റ വിഷയത്തിൽ അ�ദ്ദഹം െചയ്തിരിക്കു�മാ

എന്നു ഞാൻ സംശയിക്കുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണവിജയകാരെന ശങ്കര (ദൃഢമതി)ഭക്തനാ

യുംഅറിഞ്ഞിട്ടില്ല. �കാലത്തുനാട്ടിെല ശങ്കരകവി ഒരു �ദവീഭക്തനും കൃഷ്ണഭക്തനു

മായിരുന്നുഎന്നല്ലാെത ശങ്കരഭക്ത�നാ രാമഭക്ത�നാആയിരുന്നുഎന്നുള്ളതിനു

യാെതാരു ലക്ഷ്യവുമില്ലാത്തതിനാൽ ‘ശങ്കരഗുരുപൂജിതപാദ’െനന്നു രണ്ടാവൃത്തി

ശ്രീരാമെന കവി വർണ്ണിക്കണെമങ്കിൽ അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ ഗുരു മെറ്റാരു ശങ്കരക

വിയായിരിക്കുവാനാണു് ന്യായം കൂടുതലായി കാണുന്നതു്. പുത്രകാ�മഷ്ടിയുെട

ആരംഭത്തിൽ “കരധൃത ശരചാപം നൌമി വില്വാദ്രിനാഥം” എന്നവസാനിക്കുന്ന

ഒരു �ശ്ലാകമുണ്ട�ല്ലാ. കവിക്കു തിരുവില്വാമലയുമായി വല്ല ബന്ധവുമുണ്ടായിരുന്നു

�വാ എന്നും അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ ഗുരുകുലം അവിെടെയങ്ങാനുമായിരുന്നു�വാ എന്നും

നിപുണമായി അ�ന്വഷി�ക്കണ്ടതുണ്ടു്.

ഐതിഹ്യചർച്ച

ഐതിഹ്യെത്തമാത്രംആസ്പദമാക്കി ഒരുചരിത്രസംഭവത്തിെന്റയുംകാലംനിർണ്ണ

യിക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ല എന്നുതെന്നയാണു് എ�ന്റയും പക്ഷം. എന്നാൽ ഒ�ര

തിഹ്യത്തിനു പ്രാക്തനത്വവും സാർവത്രികത്വവുമുെണ്ടങ്കിൽ അതു് അസംബന്ധ

മല്ലാതിരിക്കുന്നിട�ത്താളം കാലം സർവഥാതിരസ്കാര്യമാെണന്നും എനിക്കു് അഭി

പ്രായമില്ല. രാമനാട്ടം വട�ക്കാട്ടു് അയച്ചുെകാടുക്കാത്ത വാശിയാലാണു് മാന�വ

ദൻ കൃഷ്ണനാട്ടം രചിച്ചതു് എെന്നാരു കഥ ഞാൻ �കൾക്കുന്നതു് ഇ�പ്പാൾ മാത്രമാ

ണു്. ഇതിെനപ്പറ്റി കൃഷ്ണൻനായർക്കു �വണ്ട അറിവു് അതിെന്റ പൂർണ്ണരൂപത്തിൽ

നല്കിയതു െകാട്ടാരക്കരക്കാരനായ ഒരു മാന്യനാണു്. ആ മാന്യൻ പറയുന്നതു,

തിരുെനൽ�വലിക്കാരനായ ഒരു ബ്രാഹ്മണപണ്ഡിതൻ ഒരിക്കൽ െകാട്ടാരക്കര

വന്നു രാമനാട്ടം കണ്ടു് അതിെന്റ മാഹാത്മ്യം �കാഴി�ക്കാട്ടു െചന്നു സാമൂതിരിെയ

വർണ്ണിച്ചു �കൾപ്പിച്ചു എന്നും അതു �കട്ടു് ആ ആട്ടക്കാെര �കാഴി�ക്കാട്ടു് അയച്ചു

െകാടുക്കണെമന്നുസാമൂതിരി െകാട്ടാരക്കരതമ്പുരാെനഅറിയിച്ചുഎന്നുംഅവെര

െകാട്ടാരക്കര കുല�ശഖര�ക്ഷത്രത്തിനു െവളിയിൽ ആട്ടത്തിനു് അയയ്ക്കാൻ പാടു

ള്ളതെല്ലന്നു െകാട്ടാരക്കരത്തമ്പുരാൻ പറെഞ്ഞാഴിഞ്ഞതിനാൽ കാഞ്ചീപുരത്തുനി

ന്നു ഒരു �വഷ്ണവബ്രാഹ്മണെന വരുത്തി അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ സഹായ�ത്താടുകൂടി

ഒരു നമ്പൂരിെയെക്കാണ്ടു്അഷ്ടപദിയാട്ടം ഉണ്ടാക്കിച്ചുഎന്നുംഅതുകാഞ്ചീപുരത്തും

ഗുരുവായൂരിലും അഭിനയിക്കെപ്പട്ടു എന്നും കാലാന്തരത്തിൽ മാന�വദരാജാവു് കൃ

ഷ്ണനാട്ടം നിർമ്മിച്ച�പ്പാൾ ആ അഷ്ടപദിയാട്ടം അസ്തംഗതമായി എന്നും മറ്റുമാണു്.

തിരുെനൽ�വലിക്കാരനായ ബ്രാഹ്മണപണ്ഡിതനും സാമൂതിരിപ്പാടും അത്ഭുതസ്തി

മിതന്മാരാകത്തക്കവണ്ണമുള്ള യാെതാരു ഗുണവും െകാട്ടാരക്കരയാട്ടക്കഥകൾക്കി

െല്ലന്നും, സാമൂതിരിപ്പാട്ടിെല സദസ്യന്മാർ വിചാരിച്ചാൽ അതിെനക്കാൾ പതിന്മട

ങ്ങു മ�നാഹരങ്ങളായ ദൃശ്യങ്ങൾ രചിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നിരിക്കുെമന്നും, സർവ്വ

തന്ത്രസ്വതന്ത്രനായ മാന�വദരാജാവിനു് അത്തരത്തിൽഅസ്തമിതമാകാവുന്നഒരു

അഷ്ടപദിയാട്ടത്തിെന്റ ഹസ്താവലംബം കൃഷ്ണനാട്ടത്തിെന്റ നിർമ്മിതിക്കു് അ�ശഷം

ആവശ്യകമെല്ലന്നുമുള്ളവസ്തുതകൾ �ബാധമുള്ള വിമർശകന്മാർക്കു �മൽസം�ക്ഷ

പിച്ച ഐതിഹ്യെത്ത, അതു െകാട്ടാരക്കരയ്ക്കു് എത്രതെന്ന അഭിമാനജനകമായാ

ലും അംഗീകരിക്കാൻ നിർവ്വാഹമില്ല. കൃഷ്ണനാട്ടമയച്ചു കിട്ടാത്ത വാശിെകാണ്ടാണു്

െകാട്ടാരക്കരത്തമ്പുരാൻ രാമനാട്ടം നിർമ്മിച്ചെതന്ന പൂരാവൃത്തത്തിൽ എനിക്കു

പൂർണ്ണമായ വിശ്വാസമില്ല. ഒരു െചറിയ സംസ്ഥാനത്തിെല രാജകുമാരൻ അന്ന
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െത്തഅതിപ്രതാപശാലികളിൽ അഗ്രഗണ്യനായ സാമൂതിരി�യാടു കൃഷ്ണനാട്ടക്കാ

െര അയച്ചുെകാടുക്കുവാൻആവശ്യെപ്പട്ടിരുന്നുഎങ്കിൽഅതു കവിത്വം നിമിത്തവും

മറ്റുമുള്ള പരസ്പരസൌഹാർദ്ദെത്ത—പരമാണുപർവ്വതങ്ങളുെട രീതിയിൽഎന്നുത

െന്ന വയ്ക്കുക—പുരസ്കരിച്ചായിരിക്കുവാൻമാത്ര�മ തരമുള്ളൂ.

�കാഴി�ക്കാട്ടുമായി ശത്രുതയിൽ വർത്തിച്ചിരുന്ന െകാച്ചിയിൽക്കൂടി തെന്റ

ആട്ടക്കാെര അയയ്ക്കുന്നതിനുള്ള �വമനസ്യം െകാ�ണ്ടാ, െകാട്ടാരക്കരത്തമ്പുരാ

െന്റ പദവിആസൌജന്യത്തിനു് അർഹമെല്ലന്നുകരുതി�യാ, െതക്കൻദിക്കുകളിൽ

പണ്ഡിതന്മാർക്കു�പാലും ദുരവഗാഹമായ കൃഷ്ണനാട്ടത്തിെന്റ അർത്ഥം ശരിക്കു ഗ്ര

ഹിക്കുവാൻ കഴിവുള്ളപണ്ഡിതന്മാർ (അവരിൽ കഷ്ടിപിഷ്ടിക്കാരനായ തമ്പുരാനും

ഉൾെപ്പടുമ�ല്ലാ) ഇെല്ലന്നുവ�ച്ചാ, കാരണെമന്തായാലും, സാമൂതിരി ആ അ�പ

ക്ഷെയ അംഗീകരിച്ചില്ല. തദനന്തരം തമ്പുരാൻ തെന്റ പരിമിതമായ വാസനയ്ക്കും

വ്യുൽപത്തിക്കും അനുഗുണമായി കൃഷ്ണനാട്ടെത്ത അനുകരിച്ചു് അതു�പാെല എട്ടു

ദിവസംെകാണ്ടു് അഭിനയി�ക്കണ്ടവിധത്തിൽ രാമനാട്ടം നിർമ്മിച്ചു. ഏതാവന്മാത്ര

മായിരിക്കും പഴയഐതിഹ്യത്തിെന്റബീജെമന്നുഞാൻസങ്കല്പിക്കുന്നു.

അഷ്ടപദിയാട്ടം

അഷ്ടപദിയാട്ടം കണ്ടാണു് മാന�വദരാജാവു് കൃഷ്ണനാട്ടം നിർമ്മിച്ചതു് എന്നു് ആരും

അഭിപ്രായെപ്പടുന്നില്ല. അഷ്ടപദിയാട്ടഗ്രന്ഥം ഞാനും കണ്ടിട്ടുണ്ടു്. ആ ഗ്രന്ഥത്തി

െന്റ ഉ�പാൽഘാതത്തിലുള്ള �ശ്ലാകമാണു് ചുവ�ട �ചർക്കുന്നതു്.

“നത്വാ ശ്രീദന്തളീശാലയകൃതനിലയം

ദന്തിരാജാനനം തം

തദ്ഭക്തം വാസു�ദവാഭിധനൃപതിവരം

രാമവർമ്മാഭി�ധാസൌ

�ശ്രാത്രപ്രീ�ത്യകപാത്രം നൃപകൃതസരണി-

ഗ്ഗീത�ഗാവിന്ദകാവ്യം

�നത്രപ്രീ�ത്യ ച നാ�ട്യ നയതി തദധുനാ

സന്തുസന്തഃ പ്രസന്നാഃ.

ഇടപ്പള്ളിയിൽ വി�ഘ്നശ്വരഭക്തനായി വാസു�ദവൻ എെന്നാരു വലിയ തമ്പുരാനു

ണ്ടായിരുന്നു. പുണർതം നക്ഷത്രത്തിൽ 973-ആണ്ടു ജനിച്ച അ�ദ്ദഹത്തിനു മുപ്പ

െത്താന്നാമെത്ത വയസ്സിൽ മൂപ്പുകിട്ടി. ആ �കാവിലകത്തു തൽപുത്രശാസ്ത്ര�ദശിക

ത്വംെകാണ്ടു മാനിതനും ഏകാദശീഗ്രാമവാസിയായ മംഗല�ശ്രാണി)�ശ്ശരി നമ്പൂരി

യുെട ശിഷ്യനും കാവ്യനാടകാലങ്കാരതർക്ക�ജ്യാതിർവ്യാകരണശാസ്ത്ര�നപുണ്യ

വാനുമായി രാമവർമ്മെനന്ന �പരിൽ ഒരു തിരുമുല്പാടുണ്ടായിരുന്നു. തമ്പുരാെന്റ

ആജ്ഞയനുസരിച്ചു് അ�ദ്ദഹം തെന്റ ശിഷ്യനും െതൌര്യത്രിക �വദിയുമായ മെറ്റാരു

രാമവർമ്മെന്റ സാഹായ�ത്താടുകൂടി 1019-ആണ്ടു കന്നിമാസം 25-ആംനു ശ്രീഗീത
�ഗാവിന്ദെമന്നഗീതപ്രബന്ധെത്തകഥകളിമാർ�ഗ്ഗണനാട്യാനുഗുണമാക്കി, രാധാ

വിരഹം, രാധാസ�ന്ദശം, രാധാസമാഗമം ഇങ്ങെന മൂന്നു ദിവസെത്തആട്ടമാക്കി

കല്പിച്ചു.” ഇങ്ങെനയാണു് ആ ഗ്രന്ഥത്തിെന്റ ആവിർഭാവം. ഗീത�ഗാവിന്ദത്തിെന്റ

അർത്ഥം മലയാളത്തിൽ വിവരിക്കുകയും ആട്ടക്കാർക്കു് ആടുന്നതിനു�വണ്ട നിർ

�ദ്ദശങ്ങൾ നല്കുകയുമല്ലാെത തിരുമുല്പാടു് മെറ്റാന്നും െചയ്തിട്ടില്ല. എന്നാൽഅതിന്നു

വളെര മുൻപുതെന്ന തിരുവിതാംകൂറിൽ കൃഷ്ണനാട്ടം എന്ന �പരിൽ ഒരു ദൃശ്യകലാ

പ്രസ്ഥാനംപ്രചരിച്ചിരുന്നു. 910-ആണ്ടിെലഅല്പശി ഉത്സവത്തിൽതിരുവനന്തപുര
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ത്തുശ്രീ പത്മനാഭസ്വാമി�ക്ഷത്രത്തിൽ കരമനസുബ്രഹ്മണ്യശാസ്ത്രികളുെട വകയാ

യി കൃഷ്ണനാട്ടം ആടിക്കുകയുണ്ടായി. 940-ആണ്ടെത്തഅല്പശി ഉത്സവത്തിൽ െകാ

ല്ലം മാ�വലിക്കര അമ്പലപ്പുഴ എന്നീ മൂന്നു സ്ഥലങ്ങളിൽനിന്നു മൂന്നു �യാഗക്കാർ

കൃഷ്ണനാട്ടം കളിക്കുവാൻ എത്തിയിരുന്നു. െകാല്ലെത്ത �യാഗത്തിൽ മുപ്പത്താറും

മാ�വലിക്കര�യാഗത്തിൽ മുപ്പതും അമ്പലപ്പുഴ �യാഗത്തിൽ മുപ്പതും �പർ ഉൾ

െപ്പട്ടിരുന്നതായി കാണുന്നു. അവരിൽ ചില ഭാഗവതന്മാർ മാത്രം ബ്രാഹ്മണരും

�ശഷം �പർ നായന്മാരുമായിരുന്നു. �മളക്കാരുെട സംഖ്യയിൽനിന്നു ഗീത�ഗാവി

ന്ദകഥ മാത്രമല്ല കൃഷ്ണനാട്ടത്തിെല ഇതിവൃത്തെമന്നും ദശമത്തിെല കഥ ആദ്യന്തം

അവർ അഭിനയിച്ചിരുന്നു എന്നും ഊഹി�ക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു. �കാഴി�ക്കാെട്ട കൃ

ഷ്ണനാട്ടക്കാർ െതക്കൻപ്ര�ദശങ്ങളിൽ വരാത്തതു നിമിത്തം തിരുവിതാംകൂറിെല

പല ഭാഗങ്ങളിലും ആ ആട്ടം തെന്ന യഥാശക്തി മെറ്റാരു പ്രകാരത്തിൽ അഭിന

യിക്കുവാൻ �യാഗങ്ങൾ ഉണ്ടായി എന്നും വിചാരിക്കാവുന്നതാണു്. �കാഴി�ക്കാെട്ട

അഭിനയത്തിെന്റ ഒരു ക്ഷീണമായ അനുകരണെമന്നുള്ളതിൽ കൂടുതലായി അതു

നമ്മുെട പരിഗണനെയ അർഹിക്കുന്നില്ല. െകാച്ചിയിൽ അത്തരത്തിൽ പ്ര�ത്യ

കം ഒരു കൃഷ്ണനാട്ടം ഉത്ഭവിച്ചതായി അറിവില്ല. ഗീത�ഗാവിന്ദം ഏക�ദശം അതു്

ആവിർഭവിച്ച കാലംമുതല്ക്കുതെന്ന �കരളത്തിൽ പ്രചരിച്ചിരുന്നു എങ്കിലും അതു

ചാക്കിയാന്മാ�രാ മറ്റാെരങ്കിലു�മാ അഭിനയിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതിനു ലക്ഷ്യമില്ല.

എന്നാൽ ആ കാവ്യരത്നവും അതിെന അനുകരിച്ചുള്ള ഭാനുദത്തെന്റ ഗീതെഗൌരീ

പതികാവ്യവും (ക്രി. പി. പതിനഞ്ചാംശതകം) മറ്റും അഭിനയത്തിനു �യാജിപ്പിക്കാ

വുന്ന രീതിയിലാണു് രചിച്ചിരിക്കുന്നതു് എന്നുള്ള വസ്തുത ശ്ര�ദ്ധയമാകുന്നു. ഗീത

�ഗാവിന്ദംതെന്ന ജയ�ദവൻ പല �ദശങ്ങളിൽ െകാണ്ടുനടന്നു ഗാനംെചയ്യുകയും

ആ അവസരങ്ങളിൽ അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ ധർമ്മപത്നിയായ പത്മാവതി അതിനനു

രൂപമായി നർത്തനം െചയ്യുകയും െചയ്തിരുന്നു എന്നു് പ്രസിദ്ധമാണ�ല്ലാ. �ശ്ലാക

ങ്ങളും പദങ്ങളും ഇടകലർത്തി �ശ്ലാകത്തിൽ കഥയും പദത്തിൽ സംഭാഷണവും

വർണ്ണിക്കുകയാണു് ആ മാതിരി കൃതികളിെല കവനരീതി. ഗീത�ഗാവിന്ദെത്ത

അനുകരിച്ചാണു് പണ്ഡിത വ�രണ്യനായ മാന�വദൻ കൃഷ്ണനാട്ടം നിർമ്മിച്ചെതന്നു

മുപ്പത്തിമൂന്നാമധ്യായത്തിൽഉപപാദിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ആെകക്കൂടിഅ�ദ്ദഹത്തിെന്റകാലം

വെര �കരളത്തിൽ ബ്രാഹ്മണർക്കും മറ്റും പ്രധാനമായി കൂടിയാട്ടവും മറ്റുള്ളവർക്കു

�കാലംതുള്ളൽ മുതലായ ചില ഗ്രാമീണനൃത്യങ്ങളുമല്ലാെത �വെറ ദൃശ്യകലകൾ

ഉണ്ടായിരുന്നതായി �താന്നുന്നില്ല. അവെകാണ്ടു് അവരുെട അന്നെത്ത ആവശ്യ

ങ്ങൾ പര്യാപ്തമായി നിർവഹിക്കെപ്പട്ടിരുന്നു.

ഭാഷാരീതിയും മറ്റു െതളിവുകളും

ഇ�തവെര ബാഹ്യസാക്ഷ്യങ്ങെള ആസ്പദമാക്കി രാമനാട്ടം ഏഴാം ശതകത്തിൽ

ആവിർഭവിച്ചിരിക്കുവാൻ ഇടയിെല്ലന്നു സ്ഥാപിക്കുവാനായിരുന്നു എെന്റ ഉദ്യമം.

ഇനി ആഭ്യന്തരസാക്ഷ്യത്തിെന്റ ഗതി എെന്തന്നു �നാക്കാം. ച�ന്ദ്രാത്സവം മുത

ലായി ആ ശതകത്തിൽ നിർമ്മിച്ച ഗ്രന്ഥങ്ങളിെല �ശലിെയെന്തന്നു് അനുവാ

ചകന്മാർ ഓർമ്മിക്കുമ�ല്ലാ. െകാട്ടാരക്കരത്തമ്പുരാെന്റ കൃതികളിൽ നിന്നു ചില

�ശ്ലാകങ്ങൾ താെഴ ഉദ്ധരിയ്ക്കാം

“കിഷ്കിന്ധാ�ഗാപുരം പുക്കുടനുടനധികം

ക്രുദ്ധനാം മിത്രസൂനൂ

െചാെല്ക്കാള്ളും �ലാകചക്രം െഞടുെഞടയിളകു-

LINKS TO
CHAPTERS TOC 33 34 35 36 37 38 39 40 41



100 അദ്ധ്യായം 34. ഭാഷാസാഹിത്യം

ന്നട്ടഹാസങ്ങൾ െചയ്തു

തൽക്കാ�ല ബാലി �കട്ടിട്ടുരുതരപരുഷം

പൂണ്ടു �പാകുന്ന�നരം

തൽക്കാന്താ താരയാകും മതിമുഖിയരി�ക

വന്നു െചാന്നാളിവണ്ണം.”

“ഇത്ഥം െചാല്ലീട്ടു �വഗാൽ കപിവരനിവഹം

ദർഭയിൽ വീണ�ശഷം

ഗൃധ്രൻസമ്പാതിയ�പ്പാൾ വിരവിെനാടരി�ക

വന്നുടൻ വാനരാണാം

വൃദ്ധൻ ഭ്രാതുർവധം �കട്ടതിതരചികിതൻ

സാശ്രുപാതം കപീന്ദ്രാ-

നദ്ധാ െചാന്നാനിവണ്ണം ചരിതമതറിവാൻ

സാഭിലാഷം സ�മാഹം.”

“ഇത്ഥം രാത്രിഞ്ചരൻതാൻ പറയുമളവുടൻ

സീതെയപ്പുെക്കടുത്തി-

ട്ടത്യന്തം �ഘാരമാകും ഗഹനഭുവി നട-

ക്കുന്ന�നരം സ രാമഃ

ധൃത്വാ ബാണം കരാ�ഗ്ര ജനകസുതയു�ട

�രാദനം �കട്ടു ജാതം

തീർത്തും െസൌമിത്രി �ഖദം പുനരപി തരസാ

രാഘ�വാ വാചമൂ�ച.”

ഈ �ശ്ലാകങ്ങളിെല �ശലി ഏഴാം ശതകത്തി�ലതാെണന്നുസമർത്ഥിക്കുവാൻ

എളുപ്പമുെണ്ടന്നു�താന്നുന്നില്ല. രാമനാട്ടത്തിൽപ്ര�യാഗിച്ചിരിക്കുന്ന ‘കാണലാം’ മു

തലായപദങ്ങളിൽചിലെതല്ലാംവാല്മീകിരാമായണവും മറ്റുംനിർമ്മിച്ച �കാട്ടയത്തു

�കരളവർമ്മത്തമ്പുരാെന്റ കൃതികളിലും സമീക്ഷിക്കാവുന്നതാണു്. ‘നാരീമണീ�യ’

‘മയ്യൽ’ മുതലായ പ്ര�യാഗങ്ങൾ �കാട്ടയത്തുവിദ്വാൻതമ്പുരാെന്റബകവധത്തിലും

കാണുവാൻ കഴിയും. െകാട്ടാരക്കരയ്ക്കു െച�ങ്കാട്ട മുതലായ തമിഴു പ്ര�ദശങ്ങളുമായു

ള്ളബന്ധവും ഇവിെട സ്മരി�യ്ക്കണ്ടതുണ്ടു്.

“മന്ത്രിയാൽ നീതനാകും രാഘവം െചാല്ലി �ദവി

താന്തനായ് ഭൂമിപാലൻ നിന്നു�ട മൂല�മവം”

എന്നിങ്ങെന കവി പല ഘട്ടങ്ങളിലും തമിഴിെല അറുചീരടി ആചിരിയവിരുത്തം

സംസ്കൃതച്ഛന്ദസ്സിനുപകരമായി ഉപ�യാഗിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതും രാമനാട്ടത്തി

െന്റ പഴമയ്ക്കുെതളിവായി സ്വീകരിക്കാവുന്നതല്ല. എെന്തന്നാൽ ആ വിരുത്തം പ്രാ

�യണ �കരളത്തിെല പല ഗ്രാമീണഗാനങ്ങളിലും വി�ശഷിച്ചു രാമകഥപ്പാട്ടിലും

ധാരാളമായി പ്ര�യാഗിച്ചു കാണുന്നുണ്ടു്. അധ്യാത്മരാമായണം െകാട്ടാരക്കരത്ത

മ്പുരാൻ ഉപജീവിച്ച ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു എന്നു കൃഷ്ണൻനായർ സമ്മതി

ക്കുന്നിെല്ലങ്കിലും പുനത്തിെന്റ രാമായണചമ്പു അ�ദ്ദഹത്തിനു് ഉപജീവ്യമായിരുന്നു

എന്നുള്ള വസ്തുതഅങ്ഗീകരിക്കുന്നു. രാമായണചമ്പു നിർമ്മിച്ച കാല�ത്താടടുത്തു

തെന്ന അതിെന്റ ഒരു പ്രതി തമ്പുരാനു കിട്ടി എന്നു സങ്കല്പിച്ചാലല്ലാെത അ�ദ്ദ

ഹം ഏഴാം ശതകത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നതായി സ്ഥാപിക്കുവാൻ നിവൃത്തിയില്ല.

അങ്ങെനയാെണങ്കിൽ�പ്പാലും സമകാലികന്മാരുെട കൃതിയിൽനിന്നു കവികൾ
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ആശയെചൌര്യം െചയ്യുക എന്നതു് അത്ര സാധാരണവുമല്ല. രാമായണം ഇരുപ

ത്തി നാലുവൃത്തം കവിക്കു മാർഗ്ഗദർശകമല്ലായിരുന്നുഎന്നുള്ളവാദവും മൃഗ്യമാണു്.

ആശയങ്ങൾക്കു പുറെമ വാചകങ്ങൾകൂടിയും രണ്ടു കൃതികളിൽ ഒന്നു�പാെല കാ

ണു�മ്പാൾ ഒരു കവി മ�റ്റക്കവിെയ ഉപജീവിച്ചു എന്നാണ�ല്ലാ നാം ന്യായമായി

അനുമാനി�ക്കണ്ടതു്. ഇരുപത്തിനാലുവൃത്തകാരെന എനിക്കു വലിയ ബഹുമാന

മിെല്ലങ്കിലും അ�ദ്ദഹം തമ്പുരാ�നക്കാൾ �മ�ലക്കിടയിലാണു് നില്ക്കുന്നതു് എന്നുള്ള

തു നിസ്സംശയമാണു്. തമ്പുരാെന്റ ഭാഷ പകർ�ത്തണ്ട ആവശ്യം അ�ദ്ദഹത്തിനു്

അ�ശഷമില്ല. അെതല്ലാം �പാകെട്ട. �മല്പുത്തൂർ ഭട്ടതിരിയുെട അനുനാസികര

ഹിതങ്ങളായ ഗദ്യപദ്യങ്ങെളെക്കാണ്ടുനിബദ്ധമായ ശൂർപ്പണഖാപ്രലാപപ്രബന്ധ

െത്തപ്പറ്റി ഇരുപെത്തട്ടാമധ്യായത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട�ല്ലാ. കൃഷ്ണൻനായരുെട

വാദം നിരക്കണെമങ്കിൽആ മഹാകവിക്കു് അ�ദ്ദഹവുമായി തുലനം െചയ്യു�മ്പാൾ

ഒരു കവികൃമി മാത്രമായ െകാട്ടാരക്കരത്തമ്പുരാനാണു് ആ വിഷയത്തിൽ മാർ

ഗ്ഗനിർ�ദ്ദശം െചയ്തതു് എന്നുകൂടി നാം സമ്മതിച്ചുെകാടു�ക്കണ്ടിവരും. “ആരാന്നി

കൃത്തഘനകർണ്ണകുചാതി�ഘാരാ ശ്രീരാഘവം നിരനുനാസിക �മത്യെചാന്നാൾ”

എന്നും “നാസാക്ഷയാന്നിരനുനാസിക�മവമുക്ത്വാ വാസം ജഗാമ ഖരദൂഷണ�യാ

സ്സുദീനാ” എന്നും ഖരവധം ആട്ടക്കഥയിൽ പ്രസ്താവനയുണ്ട�ല്ലാ. “നാസാക്ഷയാ

ന്നിരനുനാസിക�മവ മൂ�ച” എന്നാണു് ഭട്ടതിരിയുെട ഫക്കിക. അത്തരത്തിൽ ഒരു

ജന്യജനകതഒരിക്കലുംസംഭാവ്യമെല്ലന്നുംവാസ്തവത്തിൽ ഭട്ടതിരി ശൂർപ്പണഖെയ

െക്കാണ്ടു് തെന്റ �ജ്യഷ്ഠനായ രാവണ�നാടു നിരനുനാസികമായി െചയ്യിച്ചിരിക്കുന്ന

പരി�ദവനം തമ്പുരാൻ പ്രകൃതം അല്പെമാന്നു മാറ്റി ശ്രീരാമെന്റ സന്നിധിയിലാ

ക്കുന്നു എന്നുമാണു് എനിക്കു �താന്നുന്നതു്. തമ്പുരാെന്റ കൃതികൾതെന്ന എട്ടു

ദിവസെത്ത കഥകളായി പരിണമിച്ചതു് അ�ദ്ദഹം മാന�വദെന്റ കൃഷ്ണനാട്ടെത്ത

പ്രകടമായി അനുകരിക്കുക നിമിത്തമാകുന്നു. ആ വിഷയത്തിൽ ഗീത�ഗാവിന്ദ

െത്തയാണു് അ�ദ്ദഹം അനുകരിച്ചെതന്നുള്ളതിന്നു യാെതാരു ലക്ഷ്യവുമില്ല. ഗീ

ത�ഗാവിന്ദത്തിൽ ഓ�രാ സർഗ്ഗത്തിലുമാണ�ല്ലാ എട്ടു പദങ്ങളുള്ളതു്. ഇനിയും

ഒരു കാര്യം ഓർമ്മി�ക്കണ്ടതുണ്ടു്. െകാല്ലം ഏഴാം ശതകത്തിലാണു് രാമനാട്ടത്തി

െന്റ ആവിർഭാവെമങ്കിൽ അതിൽപ്പിന്നീടു് അത്തരത്തിലുള്ള കൃതികൾ െകാല്ലം

ഒൻപതാം ശതകത്തിെന്റ ഒടുവിൽ — അതായതു �കാട്ടയത്തു തമ്പുരാെന്റ കാ

ലത്തുമാത്രം — ഉത്ഭവിക്കുവാൻ വല്ല ഉപപത്തിയുമു�ണ്ടാ? ഇരുനൂറ്റിൽച്ചില്വാനം

െകാല്ല�ത്തക്കു് ഒരാട്ടക്കഥെയഴുതുന്നതിന്നു �വണ്ട സംഗീതസാഹിത്യപാടവമുള്ള

കവികൾ �കരളത്തിൽ ഇല്ലായിരുന്നു�വാ? ആ കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടായ കൃതികൾ

നശിച്ചു�പായി എന്നു വാദിച്ചാലും ഒെരാറ്റക്കൃതിെക്കങ്കിലും ശാശ്വതപ്രതിഷ്ഠ ലഭി

ക്കാെത�പായതിനു സമാധാനം ഉണ്ടാ�കണ്ടത�ല്ല? െകാട്ടാരക്കരത്തമ്പുരാെന്റ

എട്ടു െപാട്ടക്കഥകൾ മാത്രം കണ്ടുെകാണ്ടുധന്യമ്മന്യരായി രണ്ടുശതകകാലം സം

സ്കൃതപണ്ഡിതന്മാരും സഹൃദയധുരീണന്മാരും അഭിനയകലാമർമ്മ�വദികളുമായ

നമ്പുരിമാരും രാജാക്കന്മാരും മറ്റും അടങ്ങിയിരിക്കു�മാ? ഒരിക്കലുമിെല്ലന്നാണു്

ഞാൻ കരുതുന്നതു്. വിച്ഛിന്നാഭി�ഷകത്തിെല

“ധരണിനായകാഭരണ ഭൂപ�ത

കരുണാവാരി�ധ! തരണിവംശജ

തരണിതന്നുെട കിരണജാലവും

ധരണിയിൽപ്പരന്നരുണമായ്ത്തെന്ന”
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ഇത്യാദി പദം പ്രാ�യണഎഴുത്തച്ഛെന്റ കർണ്ണപർവത്തിലാണു് തമ്പുരാൻ രചിച്ചി

രിക്കുന്നതു്എന്നുംകൂടി ഇവിെടപ്രസ്താവി�ക്കണ്ടതുണ്ടു്. ഇ�പ്പാൾത്തെന്നക്രമത്തില

ധികം നീണ്ടു�പായഈചർച്ചഇവിെടഅവസാനിപ്പിക്കാം. മാന�വദൻതമ്പുരാൻ

കൃഷ്ണനാട്ടം രചിച്ച െകാല്ലം 829-ആണ്ടിനു �മൽ പ�ത്താ പന്ത്ര�ണ്ടാ വർഷങ്ങൾ

ക്കകം രാമനാട്ടപ്രസ്ഥാനം സംജാതമായി എന്നു നിർണ്ണയിക്കുന്നതിൽ യാെതാ

രപാകവും എെന്റ ദൃഷ്ടിക്കു �ഗാചരീഭവിക്കുന്നില്ല. 852-ൽ തിരുവിതാംകൂറിെല ഉമ
യമ്മറാണി�യാടു പടെവട്ടിയ ഒരു വീര�കരളവർമ്മ തമ്പുരാൻ ഇളയിടത്തുസ്വരൂപ

ത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നും അ�ദ്ദഹമായിരിക്കണം രാമനാട്ടത്തിെന്റ ഉപജ്ഞാ

താെവന്നും ഒരു ഗ�വഷകൻ പറയുന്നു. അങ്ങെനഅക്കാലത്തു് ഇളയിടത്തുസ്വരൂ

പത്തിൽവീര�കരളനാമ�ധയനായ ഒരുതമ്പുരാൻ ഉണ്ടായിരുന്നതായിഅറിവില്ല.

അ�ദ്ദഹം �പരകത്താവഴിസ്വരൂപത്തിെല രാജാവായിരുന്നു എന്നാണു് അക്കാല

െത്തഒരുചരിത്ര �രഖയിൽ നിന്നുനാംസ്പഷ്ടമായിഅറിയുന്നതു്. “�പരകത്താവഴി

യിൽ വീര�കരളവർമ്മൻ” എന്നുവ്യക്തമായിത്തെന്നആ �രഖയിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടു

ണ്ടു്.

തമിഴ് നാട്ടിെല നൃത്തനൃത്യങ്ങൾ

ഇയൽ, ഇ�ച, നാടകം എന്നിങ്ങിെന മൂന്നു വിഭാഗങ്ങൾ പഴയ തമിഴ് സാഹിത്യ

ത്തിനുണ്ടായിരുന്നു എന്നു നമുക്കു് അറിവുള്ളതാണ�ല്ലാ. പണ്ടെത്ത തമിഴ് നാടക

ങ്ങൾക്കു ഭരതം, അഗസ്ത്യം മുതലായി അ�നകം ലക്ഷണഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു

എന്നും മുദവൽ, ജയന്തം, ഗുണനൂൽ തുടങ്ങിയുള്ളവയിെല ചില സൂത്രങ്ങൾ മാത്ര

�മ അവ�ശഷിച്ചുള്ളു എന്നും അടിയാർക്കു നല്ലാർ ചിലപ്പതികാരവുരയിൽ പ്രസ്താ

വിച്ചിരിക്കുന്നു. അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ കാലത്തും ഇ�ശനുണുക്കം. ഇന്ദ്രകാളിയം, പഞ്ച

മരപു, ഭരത�സനാപതീയം, മതിവാണർനാടകത്തമിഴ് നൂൽഎന്നിങ്ങെന മറ്റു ചില

ലക്ഷ്യഗ്രന്ഥങ്ങൾപ്രചരിച്ചിരുന്നു. അവയും ഇ�പ്പാൾ അലഭ്യങ്ങളായിട്ടുണ്ടു്. അപ്രാ

ചീന നാടകങ്ങളിൽ ഗദ്യവും ഗാനവും സ�മ്മളിച്ചിരുന്നു. ചിലപ്പതികാരത്തിെല മൂ

ന്നാമ�ത്തയുംആറാമ�ത്തയും ഗാഥകളായഅര�ങ്കറ്റുകാതയിലും കടലാടുകാതയി

ലും ഇരുവ�കക്കൂത്തുക�ളയും �ദവതകൾ ഓ�രാ അവസരത്തിൽ ആടിയ പതി

െനാന്നു പ്ര�ത്യക സമ്പ്രദായത്തിലുള്ള നൃത്തങ്ങ�ളയും (ആടൽ) മറ്റും പറ്റി നിർ�ദ്ദ

ശങ്ങൾ കാണ്മാനുണ്ടു്. 1. വ�ചക്കൂത്തു്, പുകഴ് ക്കൂത്ത്, 2. �പത്തിയൽ, െപാതു

വിയൽ, 3. വരിക്കൂത്തു്, വരിചാന്തിക്കൂത്തു്, 4. ചാന്തിക്കൂത്തു്, വി�നാതക്കൂത്തു്, 5.

ആരിയക്കൂത്തു്, തമിഴ് ക്കൂത്ത്, 6. ഇയല് പുക്കൂത്ത്, �തചിക്കൂത്തു് എന്നിങ്ങെന വിവി

�ധാപാധികെളആസ്പദമാക്കി ഇരുവ�കക്കൂത്തുകെള പലപ്രകാരത്തിൽആചാ

ര്യന്മാർ വിഭജിക്കുന്നു. െചാക്കം, െമയ്, അവിനയം, നാടകംഎന്നുശാന്തിക്കൂത്തിനു

നാലു് അവാന്തരവിഭാഗങ്ങളുണ്ടു്. ശുദ്ധ നൃത്തത്തിനു െചാക്കെമന്നും കഥാബന്ധം

കൂടാെത ഗാനാർത്ഥമനുസരിച്ചു മാത്രമുള്ള നൃത്യത്തിനു് അവിനയ (അഭിനയ) ക്കൂ

െത്തന്നും പറഞ്ഞുവരുന്നു. ഇവെയല്ലാം പലവകക്കൂത്തു് എന്ന ഇനത്തിൽ ഉൾെപ്പ

ടുന്നതാണു്. �ദവതകൾആടിയതായി പറയുന്ന കൂത്തുകൾ, അല്ലിയം, െകാടുെകാ

ട്ടി, കു�ട, കുടം, പാണ്ഡരംങ്ഗം, മല്ല്, തുടി, ക�ടയം, െപാടി, മരക്കാൽ പറ�വ

എന്നിവയാണു്. ഇവയിൽ ആദ്യെത്ത ആറും നിന്നുെകാണ്ടും ബാക്കി അഞ്ചും നട

ന്നുെകാണ്ടുംആ�ടണ്ടവയാെണന്നു്ആചാര്യന്മാർ ഉപന്യസിക്കുന്നു.
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യക്ഷഗാനം

യക്ഷഗാനം എന്ന �പരിൽ ഒരുവകനൃത്യം �മസൂരിലും ദക്ഷിണകർണ്ണാടകത്തി

ലും ആന്ധ്ര�ദശത്തിലും പ്രചരിക്കുന്നുണ്ടു്. കർണ്ണാടക�ദശത്തിെല യക്ഷയാഗം

ആന്ധ്ര�ദശത്തിൽ സംക്രമിക്കുന്നതിനു മുൻപുതെന്ന അവിെട തമിഴരുെട ചാന്തി

ക്കൂത്തിനു തുല്യമായി യക്ഷഗാനത്തിെല വീഥിനാടകം എെന്നാരു നൃത്യം ഉണ്ടാ

യിരുന്നതായും അറിയുന്നു. �വഷവിധാനം ഗാനരീതി വാദ്യസമ്പ്രദായം മുതലായി

പലതിലും ആട്ടക്കഥ�യാടു സാദൃശ്യമുെണ്ടന്നും െതക്കൻകർണ്ണാടകത്തിൽ അതി

െന്റ സംജ്ഞ ബയലാെട (വയലാട്ടം) എന്നാെണന്നും ശാന്തവീര�ദശികെനന്ന

ഒരു കർണ്ണാടകകവി 825-ആണ്ടിടയ്ക്കു സൌന്ദ�രശ്വരയക്ഷഗാനെമന്നു് ആ മാതിരി

അഭിനയത്തിനു് ഉപയുക്തമായി ഒരു ദൃശ്യബന്ധം നിർമ്മിച്ചിട്ടുെണ്ടന്നും മറ്റും കൃഷ്ണൻ

നായർ ഉപന്യസിച്ചു. ദക്ഷിണകർണ്ണാടകത്തിൽ യക്ഷയാഗത്തിെന്റആവിർഭാവം

ആട്ടക്കഥയുെട അനുകരണരൂപത്തിലായിരുന്നിരിക്കണെമന്നു് അഭ്യൂഹിക്കുന്നു.

ഈ െതളിവുകൾ ആ അഭ്യൂഹത്തിനു സാധകങ്ങളാെണന്നു് എനിക്കു �താന്നുന്നി

ല്ല. ഇവെയ വാദത്തിനു�വണ്ടി അങ്ഗീകരിച്ചാൽക്കൂടിയും തുളുനാട്ടിെല എമ്പ്രാ

ന്മാർ പലരും െകാട്ടാരക്കരയിൽ അക്കാലത്തു താമസിച്ചിരുന്നു എന്നും അവരിൽ

യക്ഷഗാനങ്ങളിൽ പരിചയമുള്ള ചിലെരെക്കാണ്ടു് അവയുെട ആട്ടപ്രകാരം ഗ്രഹി

ക്കുവാൻ അവിടെത്ത തമ്പുരാനു പ്രയാസമുണ്ടായിരുന്നിരിക്കുകയിെല്ലന്നും സമർ

ത്ഥിക്കാവുന്നതാണു്. തമ്പുരാെന്റ കാലത്തു് ആട്ടക്കഥക്കാരുെട �വഷവിധാനവും

മറ്റും ഇന്നവിധത്തിലായിരുന്നുഎന്നറിവാൻ ഇന്നു യാെതാരു മാർഗ്ഗവുമില്ലാെതയി

രിക്കുകയും �വഷവിധാനത്തിലും മറ്റും കഥകളിപ്രസ്ഥാനത്തിനും കൂടിയാട്ടത്തിനും

കൃഷ്ണനാട്ടത്തിനുംതമ്മിൽഅ�നകംഅംശങ്ങളിൽസാദൃശ്യം കാണുകയും െചയ്യുന്ന

സ്ഥിതിക്കു യക്ഷഗാനത്തിെന്റ അനുകരണമാണു് ആട്ടക്കഥെയ�ന്നാ ആട്ടക്കഥയു

െട അനുകരണമാണു് യക്ഷഗാനെമ�ന്നാ നിർണ്ണയിക്കുന്നതു സൂക്ഷിച്ചു�വണെമ

ന്നും പറ�യണ്ടതുണ്ടു്.

ആട്ടക്കഥയ്ക്കു കൂടിയാട്ട�ത്താടുള്ള കടപ്പാടു്

ചാക്കിയാന്മാരുെടകൂത്തിനുംകൂടിയാട്ടത്തിനും വളെരപഴക്കമുള്ളതായി നാം കണ്ടു

വ�ല്ലാ. �കരളത്തിൽ പിന്നീടുണ്ടായിട്ടുള്ള സാഹിത്യഗന്ധികളായ ദൃശ്യപ്രസ്ഥാന

ങ്ങെളല്ലാം അവെയ ഏെറക്കുെറ ഉപജീവിച്ചിട്ടുെണ്ടന്നുള്ളതു നിർവിവാദമാണു്.

ആദ്യമായി �വഷവിധാനെത്തപ്പറ്റിത്തെന്ന ചിന്തിക്കാം. കൂടിയാട്ടത്തിൽ ശൂർപ്പ

ണഖാദികൾക്കു കരിയും, രാവണാദികൾക്കു കത്തിയും, അർജ്ജുനൻ മിത്രാവസു

തുടങ്ങിയവർക്കുപച്ചയുമാണു് മുഖത്തു �തയ്ക്കുന്നതു്. കത്തിക്കു് ഉണ്ടയുമുണ്ടു്. കുപ്പായം

വാൽ മുതലായവ പഞ്ഞിെകാണ്ടാണു് ഉണ്ടാക്കുന്നതു്. ഇങ്ങെന ചികഞ്ഞു�നാ

ക്കു�മ്പാൾ രാമനാട്ടത്തിെല �വഷവിധാനം കൂടിയാട്ടത്തി�ലതി�നാടു് അ�നകം

വിഷയങ്ങളിൽ കടെപ്പട്ടിട്ടെണ്ടന്നു കാണാം. കൃഷ്ണനാട്ടത്തിെല കൃഷ്ണെന്റ കിരീടം

തെന്നയാണ�ല്ലാ രാമനാട്ടത്തിെല കൃഷ്ണനും അണിയുന്നതു്. �കശഭാരം, കഞ്ചുകം,

കടിസൂത്രം, മാറ്റു് (വസ്ത്രം) മുതലായവയുെട ധാരണത്തിൽ രാമനാട്ടത്തിെല രീതി

കൂടിയാട്ടത്തി�ലതിെന്റ പരിഷ്കാരം മാത്രമാണു്. രാമനാട്ടത്തിെല �കമുദ്രകൾ കൂ

ടിയാട്ടത്തിെല �കമുദ്രകെള അനുകരിക്കുന്നു. “കഥകളിയിെല �വഷങ്ങളുെട മട്ടും

അഭിനയരീതിയും �കമുദ്രകളും മറ്റു സകല ചടങ്ങുകളും കൂടിയാട്ടം എന്ന നാടകാ

ഭിനയത്തിെന്റ ഒരു �നർപകർപ്പാെണന്നു പറയാം” എന്നു് ആറ്റൂർ കൃഷ്ണപ്പിഷാരടി

പ്രസ്താവിക്കുന്നതിൽ വളെര പരമാർത്ഥമുണ്ടു്. കൂടിയാട്ടത്തിൽ ചാക്കിയാന്മാർക്കു
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�കമുദ്രകൾ രണ്ടു �താളി�ന്റയും പരിധിക്കുള്ളിലല്ലാെത കാട്ടുവാൻ പാടുള്ളതല്ല

എന്നതാണു് അഭിനയെത്തസ്സംബന്ധിച്ചു് ആ പ്രസ്ഥാനത്തിനുള്ള ഒരു പ്രധാന വ്യ

ത്യാസം. താണ്ഡവപ്രാധനമായ രാമനാട്ടത്തിെന്റഅഭിനയത്തിനു് അങ്ങെനയുള്ള

ഹസ്തവിനി�യാഗം അപര്യാപ്തമാെണന്നു് ആചാര്യന്മാർ കരുതിയതിൽ അനൌ

ചിത്യവുമില്ല. കൃഷ്ണനാട്ടത്തിൽ അഭിനയെത്തക്കാൾ ആട്ടത്തിനാണു് പ്രാധാന്യം.

അതിനാൽ അതിൽ നടന്മാർ �കമുദ്രകൾ കാട്ടുന്ന സമ്പ്രദായമില്ല. അവർ പി

ന്നിൽനിന്നു പാട്ടുകാർ െചാല്ലുന്നതനുസരിച്ചു് ആടുകയും താളത്തിെനാപ്പിച്ചു നർ

ത്തനം െചയ്യുകയും സന്ദർ�ഭാചിതമായി രസം സ്ഫുരിപ്പിക്കുകയും െചയ്യണെമ�ന്ന

നിർബ്ബന്ധമുള്ളു. പാട്ടുകാർ മാത്ര�മ പാടാവൂ എന്നും നടന്മാർ മുഖംെകാണ്ടു �ഗയ

ത്തിെന്റ അർത്ഥം പരിപൂർണ്ണമായി പ്രദർശിപ്പിച്ചാൽ മതിെയന്നുമുള്ള നിയമങ്ങൾ

രാമനാട്ടം കൃഷ്ണനാട്ടത്തിൽനിന്നും സ്വീകരിച്ചതായി സങ്കല്പിക്കാം.

കാലാന്തരത്തിൽ രാമനാട്ടത്തിെന്റ വികാസം

െകാട്ടാരക്കരത്തമ്പുരാൻ തെന്റ കഥകൾആദ്യമായി അഭിനയിച്ചതു ഗണപതിനട

യി�ലാ കുല�ശഖര�ക്ഷത്രത്തിെലാ അെല്ലന്നും ആെണങ്കിൽആ �ക്ഷത്രങ്ങെളപ്പ

റ്റി മുൻപു നിർ�ദ്ദശിച്ച പദത്തിൽ പ്രകടമായ പ്രസ്താവന �വണ്ടതാെണന്നും �താ

ന്നുന്നു. ആഅഭിനയകാലത്തുനടന്മാർക്കുകുപ്പായം, കിരീടം മുതലായ വസ്ത്രാഭരണ

ങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നിെല്ലന്നും െഞറിഞ്ഞ മുണ്ടുകൾ മാത്ര�മ അവർ ഉടുത്തിരുന്നുള്ളു

എന്നും പാട്ടുപാടുവാൻ ഭാഗവതന്മാരില്ലായിരുന്നുഎന്നും �വഷക്കാർതെന്നയാണ്

ആടുകയും പാടുകയും െചയ്തുവന്നതു് എന്നും �കമുദ്രകൾ വളെര വിരളമായി മാത്ര

െമ ഉപ�യാഗിച്ചിരുന്നുള്ളുഎന്നും വാദ്യങ്ങളുെട കൂട്ടത്തിൽ കൃഷ്ണനാട്ടമനുസരിച്ചുള്ള

മദ്ദളവും ഇലത്താളവും �ചങ്ങലയുമല്ലാെത െചണ്ടഉൾെപ്പട്ടിരുന്നില്ലഎന്നുംആെക

ക്കൂടി ഒരപരിഷ്കൃതരീതിയിൽ കരിയും മഞ്ഞളും അരച്ചു മുഖത്തു �തച്ചു പാളെകാണ്ടു

ണ്ടാക്കിയ െതാപ്പികൾ തലയിൽ ധരിച്ചുെകാണ്ടാണു് അവർ തങ്ങളുെട അഭിനയം

അനുഷ്ഠിച്ചുവന്നിരുന്നതു് എന്നും പഴമക്കാർ പറയുന്നു. ഇലത്താളംതെന്ന പിന്നീടു

കൂട്ടി�ച്ചർത്തതാെണന്നു പറയുന്നവരുമുണ്ടു്. ഈ അഭിപ്രായം അ�ത രീതിയിൽ

വിശ്വസിക്കുവാൻ പ്രയാസമുണ്ടു്. െകാട്ടാരക്കര തമ്പുരാനു കടൽക്കരയിൽെവ

ച്ചു ശ്രീരാമൻതെന്ന സമുദ്രത്തിൽ രാമായണകഥാപാത്രങ്ങൾ കാണിച്ചുെകാടുത്തു

എന്നും തിരമാലകൾക്കിടയിൽക്കൂടി അരയ്ക്കുമീെതയുള്ളശരീരഭാഗം മാത്ര�മ അ�ദ്ദ

ഹത്തിനു ദൃഷ്ടി�ഗാചരമായിത്തീർന്നുള്ളുഎന്നും അതുനിമിത്തമാണു് �വഷങ്ങളുെട

അരയ്ക്കു�മലുള്ള ഭാഗംമാത്രം അ�ദ്ദഹം വസ്ത്രംെകാണ്ടുആച്ഛാദനം െചയ്യിച്ചെതന്നുമു

ള്ള അന്ധവിശ്വാസം ‘തിര’ ശബ്ദത്തിന് ‘മറ’ എന്നർത്ഥമുെണ്ടന്നു് അറിവില്ലാെത

�പായഅതിെന്റ ഉല്പാദകെന്റ മ�നാധർമ്മ വിലാസമാെണന്നുംഅത്തരത്തിലുള്ള

വസ്ത്രധാരണരീതി ചരണചാലനത്തിെന്റ സൌകര്യത്തിനു�വണ്ടി സംവിധാനം െച

യ്തിട്ടുള്ളതാെണന്നും പറ�യണ്ടതില്ല�ല്ലാ. അതു�പാെല ഭാവനാമാത്രസൃഷ്ടങ്ങളായ

പല ഘടകങ്ങളും കഥകളിയുെട ആദിമാഭിനയെത്തപ്പറ്റിയുള്ള ഐതിഹ്യത്തിലും

ഇടകലർന്നിട്ടുണ്ടു്. െകാട്ടാരക്കരത്തമ്പുരാൻ �കരളത്തിെല ദാരികവധം, പടയണി

മുതലായ പല പ്രാചീനനൃത്തകലകളും കണ്ടു് അവയിലും കൂടിയാട്ടത്തിലും കൃഷ്ണനാ

ട്ടത്തിലും ഉപ�യാഗിച്ചുവന്ന �വഷ ഭൂഷകളിൽ തനിക്കു �ബാധിച്ചവഅങ്ഗീകരിച്ചു

തൽക്കാലം കാര്യസാധകമായ വിധത്തിൽ �വഷവിധാനവും അഭിനയക്രമവും

മറ്റും ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരുന്നിരിക്കണം. അെതാന്നും പഴമക്കാർ പറയുന്നതു�പാെല

അത്രമാത്രം പരിഷ്കാരശൂന്യമായിരുന്നിരിക്കുവാൻ ന്യായവുമില്ല. ഏതായാലും ആ

LINKS TO
CHAPTERS TOC 33 34 35 36 37 38 39 40 41



�കരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 3 105

പഴയ സംവിധാനത്തിൽ (1) െവട്ടത്തു രാജാവു്, (2) കപ്ലിങ്ങാട്ടു നമ്പൂരി, (3) കല്ല

ടി�ക്കാട്ടു നമ്പൂരി എന്നീ മൂന്നു അഭിനയകലാ�കാവിദന്മാർ െകാല്ലം ഒൻപതാം

ശതകത്തിൽത്തെന്നആശാസ്യങ്ങളായ പല മാറ്റങ്ങളും വരുത്തിഎന്നുള്ളതുസർ

വ്വസമ്മതമാണു്.

െവട്ടത്തുസമ്പ്രദായം

ഇതിനു ‘�കാട്ടമട്ടു് ’ എന്നും �പർ പറയുന്നു. കഥകളി പരിഷ്കരിച്ച െവട്ടത്തു തമ്പു

രാൻ ജീവിച്ചിരുന്ന കാല�മെതന്നു സൂക്ഷ്മമായി അറിയുന്നില്ല. രാമനാട്ടം വട�ക്കാ

ട്ടു കടന്ന�പ്പാൾ അതിെന്റ അഭിനയത്തിലും മറ്റും വടക്കർക്കു രുചിക്കുന്ന ചില �ഭ

ദഗതികൾ അ�ദ്ദഹം വരുത്തിയതായി ഊഹിക്കാം. നടന്മാർ സംസാരിക്കരുെത

ന്നും മുഖത്തു മഞ്ഞളിനും കരിക്കും പകരം മന�യാല �തയ്ക്കണെമന്നും വാദ്യങ്ങളു

െട കൂട്ടത്തിൽ െചണ്ടകൂടി ഉപ�യാഗിക്കണെമന്നും മറ്റും ചില പരിഷ്കാരങ്ങളാണു്

അ�ദ്ദഹം പ്രധാനമായി െചയ്തെതന്നു പുരാവിത്തുകൾ പറയുന്നു. അവയിൽ ചില

വികാസക്രമങ്ങളുെട ജനയിതാവു കപ്ലിങ്ങാട്ടു നമ്പൂരിയാെണന്നുപറയുന്നവരുമുണ്ടു്.

�കമുദ്രകൾ തലയ്ക്കുമീെതയാണു് കാണി�ക്കണ്ടെതന്നും അവ ഒരു പ്രാവശ്യം കാ

ണിച്ചാൽ മതിെയന്നും പാട്ടു് ഒരിക്കൽമാത്ര�മ െപാന്നാനിയും ശങ്കിടിക്കാരനും പാ

ടാവൂ എന്നും പദം െചാല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ കലാശത്തിനു മുൻപുള്ള ചാട്ട�ത്താടുകൂടി

അരങ്ങ�ത്തയ്ക്കുപൃഷ്ഠം കാണിക്കാെമന്നും മറ്റും ചില നിയമങ്ങൾഅ�ദ്ദഹം ഏർെപ്പ

ടുത്തിയതായി എല്ലാ പണ്ഡിതന്മാരും അഭിപ്രായെപ്പടുന്നു. െവട്ടത്തുസമ്പ്രദായത്തി

നുകപ്ലിങ്ങാട്ടുനമ്പൂരിയുെടആവിർഭാവത്തിനു�ശഷംഅരൂക്കുറ്റിക്കുെതക്കുമാത്ര�മ

പ്രചാരമുണ്ടായിരുന്നുള്ളു എന്നും അതും കാലാന്തരത്തിൽ ലുപ്തമായി�പ്പാെയന്നും

അറിയുന്നു.

കപ്ലിങ്ങാട്ടുസമ്പ്രദായം

രാമനാട്ടത്തിെന്റ പരിഷ്കർത്താക്കന്മാരിൽ പ്രഥമഗണനീയൻ കപ്ലിങ്ങാട്ടു നമ്പൂരി

യാകുന്നു. െകാച്ചിശ്ശീമയിൽ തലപ്പള്ളിത്താലൂക്കിൽ െചറുതുരുത്തി തീവണ്ടി�സ്റ്റ

ഷന്നു സമീപമാണു് കപ്ലിങ്ങാട്ടില്ലം. നമ്പൂരിയുെട പരിഷ്കാരം െകാല്ലം ഒൻപതാം

ശതകത്തിെന്റ പശ്ചാർദ്ധത്തിലായിരുന്നു എന്നു് അനുമാനിക്കാം. അ�ദ്ദഹത്തി

െന്റ ജനനെത്തപ്പറ്റി ഒ�രതിഹ്യമുണ്ട്. കപ്ലിങ്ങാട്ടില്ലത്തിൽ ഒരന്തർജ്ജനം ഗർ

ഭിണിയായിരുന്ന കാലത്തു കരിപ്പാല സ്വാമിയാർ അതിന്നടുത്തുള്ള �ക്ഷത്രത്തിൽ

െചല്ലുകയുംആഅന്തർജ്ജനത്തിെന്റ ഭർത്താവു് അ�പക്ഷിക്കുക നിമിത്തം സത്സ

ന്താനലബ്ധിക്കായി നാല്പതു ദിവസ�ത്തക്കു െവണ്ണ ജപിച്ചുെകാടുക്കുകയും െചയ്തു.

അതറിഞ്ഞ�പ്പാൾ ആ �ക്ഷത്രത്തിൽ കഴകപ്രവർത്തിയുള്ള മണിക്കൂറ്റിൽ വാര്യ

ത്തിെല ഗർഭവതിയായ ഒരു വാരസ്യാർക്കും സ്വാമിയാെരെക്കാണ്ടു െവണ്ണ ജപി

പ്പിച്ചു �സവിക്കണെമന്നു് ആഗ്രഹമുണ്ടാകുകയും ആ ആഗ്രഹം വാരസ്യാരുെട ഭർ

ത്താവായ ശാന്തിക്കാരൻനമ്പൂരി അറിഞ്ഞു് അങ്ങിെന െചയ്യിക്കുകയും െചയ്തു. സ്വാ

മിയാർ രണ്ടു സ്ത്രീകൾക്കുമുള്ള െവണ്ണ പ്ര�ത്യകം ജപിച്ചു രണ്ടു െപാതിയാക്കി ശാ

ന്തിക്കാരെന ഏല്പിച്ചുവന്നു. ശാന്തിക്കാരൻ അന്തർജനത്തിനായി ഉ�ദ്ദശിച്ചിരുന്ന

െപാതിയിെല വണ്ണയ്ക്കു�വശിഷ്ട്യം കൂടുെമന്നുസങ്കല്പിച്ചു് അതു വാരസ്യാർക്കും മ�റ്റ

െപാതിയിെല െവണ്ണ അന്തർജ്ജനത്തിന്നും മാറ്റി െകാടുത്തു. രണ്ടു സ്ത്രീകളും പുരു

ഷപ്രജകെള പ്രസവിക്കുകയും കാലാന്തരത്തിൽ വാരിയർ ശാസ്ത്രജ്ഞനായിത്തീ

രുകയും നമ്പൂരി ആട്ടത്തിലും പാട്ടിലും മാത്രം പ്രാവീണ്യം സമ്പാദിക്കുകയുംെചയ്തു.

ഇതാണു് ഐതിഹ്യം. ഈ സംഭവം നടന്നതു് 970-ആണ്ടിടയ്ക്കാെണന്നു ചിലരും
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106 അദ്ധ്യായം 34. ഭാഷാസാഹിത്യം

�ദശമംഗലെത്ത പണ്ഡിതന്മാരായ വാരിയന്മാരുെട കൂടസ്ഥനാണു് ഈ മണിക്കൂ

റ്റിൽ വാരിയെരന്നു മറ്റു ചിലരും പറയുന്നു. ഈ രണ്ടു മതവും വിശ്വാസ�യാഗ്യമായി

�താന്നുന്നില്ല. കപ്ലിങ്ങാട്ടു നമ്പൂരി അഭിനയം അഭ്യസിച്ചതു സുഗൃഹീതനാമാവാ

യിരുന്ന �കാട്ടയത്തു തമ്പുരാനിൽനിന്നായിരുന്നു എന്നു ചിലരും അങ്ങിെനയല്ല

�കാട്ടയത്തു തമ്പുരാനു് അഭിനയവിഷയത്തിൽ ഗുരു കപ്ലിങ്ങാടായിരുന്നു എന്നു

മറ്റു ചിലരും പറയുന്നു. ഏതായാലും അവർ ഏക�ദശം സമകാലികന്മാരായിരുന്നു

എന്നു പറയുവാൻ സാധിക്കും. കപ്ലിങ്ങാട്ടു നമ്പൂരി (1) കുപ്പായവും മറ്റും ഒന്നുകൂടി

�മാടിപിടിപ്പിക്കുകയും (2) തലമുടിയും െകച്ചവും നടപ്പാക്കുകയും (3) അരിമാവും ചു

ണ്ണാമ്പും �ചർത്തുചുട്ടികുത്തു്ഏർെപ്പടുത്തുകയും (4) പച്ച, കത്തി, കരി, മിനുക്കു്, താടി

മുതലായി �തപ്പിൽ �വണ്ട �ഭദഗതികൾ െചയ്യുകയും (5) അസുരപ്രകൃതികളായ �വ

ഷങ്ങൾക്കുമൂക്കിലും െനറ്റിയിലുംചുട്ടിപ്പൂവു �വണെമന്നുനിശ്ചയിക്കുകയും (6) കിരീടം

മുതലായ ആട്ട�ക്കാപ്പുകൾ മരംെകാണ്ടു പണിയിച്ചു് അവയിൽ ചില്ലും ചകലാസും

പതിച്ചു തകിടിടുവിക്കുകയും (7) മുദ്ര�ക്കകൾ പരിഷ്കരിക്കുകയും (8) ഇന്നെത്ത

മട്ടിലുള്ള ചവിട്ടും കലാശവും വ്യവസ്ഥാപനം െചയ്യുകയും (9) നിണമണിയലിെന്റ

രീതി ക്ണുപ്തെപ്പടുത്തുകയും (10) �താടയം, പുറപ്പാടു്, �മളപ്പദം മുതലായ ചടങ്ങുകൾ

സംവിധാനം െചയ്യുകയും െചയ്തതായി മാ�വലിക്കര ജി. കൃഷ്ണപിള്ള അ�ദ്ദഹത്തി

െന്റ �കരളീയനൃത്യകലഎന്നപുസ്തകത്തിൽപ്രസ്താവിക്കുന്നു. �താളി�നാെടാപ്പ�മ

�കമുദ്ര കാണിക്കാവൂ എന്നും അതു് ഒരു തവണ മതിെയങ്കിലും വിസ്തരിച്ചു �വണ

െമന്നും�കമുദ്രഅവസാനിക്കുന്നതുവെരപാട്ടുകാർപാടണെമന്നുംകലാശം രണ്ടു

മൂലകളിൽനിന്നും എടുത്തുനാലിരട്ടികാണിക്കണെമന്നും മറ്റും നിർണ്ണയിച്ചതു് അ�ദ്ദ

ഹമാണ�ത്ര. തെന്റആപരിഷ്കൃതരീതി ചില നടന്മാെരെക്കാണ്ടു് അഭ്യസിപ്പിച്ചു് ഒരു

കഥകളി�യാഗം കൂട്ടിഅതിൽതാൻതെന്നപാട്ടുകാരനായിസൂത്രധാരത്വം വഹിച്ചു്

ആ �യാഗം അ�ദ്ദഹം മധ്യ�കരളത്തിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും െകാണ്ടുനടന്നതാ

യും പാടുന്നതിനും െചണ്ട െകാട്ടുന്നതിനും െചാല്ലിയാടിക്കുന്നതിനുംഅ�ദ്ദഹത്തിനു്

അനിതരസാധാരണമായ �നപുണ്യമുണ്ടായിരുന്നതായും �കട്ടു�കൾവിയുമുണ്ടു്.

ഇന്നു തിരുവിതാംകൂറിലും െകാച്ചിയിലും കുപ്ലിങ്ങാട്ടുസമ്പ്രദായമാണു് പ്രാ�യണ

പ്രചാരത്തിലിരിക്കുന്നതു്. െകാല്ലം 880-നുമുൻപുതീെപ്പട്ട ഭരണിതിരുനാൾസാമൂതി
രിപ്പാട്ടിെല കാലത്തു കാട�ഞ്ചരി നമ്പൂരി രചിച്ച മാമാ�ങ്കാദ്ധാരണം കിളിപ്പാട്ടിൽ

870-െല മാമാങ്കത്തിൽ തിരുനാവാമണപ്പുറത്തു “കൃഷ്ണനാട്ടങ്ങളും രാമനാട്ടങ്ങളും”

അഭിനയിച്ചിരുന്നതായി വർണ്ണിക്കുന്നു. ആദിയിൽ അവ രണ്ടിനും തമ്മിലുള്ള മത്സ

രം എന്തായിരുന്നാലും കപ്ലിങ്ങാട്ടു നമ്പൂരി െത�ക്ക മലയാളത്തിൽ രാമനാട്ടത്തിനു

കൃഷ്ണനാട്ടത്തിനു തുല്യമായ ഒരു സ്ഥാനം �നടിെക്കാടുത്തു എന്നു് ഈ വർണ്ണന

ത്തിൽനിന്നു് ഊഹിക്കാവുന്നതാണു്.

കല്ലടി�ക്കാട്ടുസമ്പ്രദായം

കപ്ലിങ്ങാട്ടു നമ്പൂരിെയ തുടർന്നു കല്ലടി�ക്കാട്ടു നമ്പൂരിയും രാമനാട്ടം പരിഷ്കരിക്കു

കയുണ്ടായി. കലാശസമയത്തു �കമുദ്രകൾ താടിക്കു മുൻവശത്തായി പിടിച്ചു

�കകൾ മറിച്ചുകാണിക്കുകയും മുഖം ഇരുവശത്തും െവട്ടിച്ചു�നാക്കുകയും െചയ്യണ

െമന്നും െപാന്നാനി പാടുന്നതു ശങ്കിടി ഏറ്റു പാടണെമന്നും രണ്ടു�പരുെട പാട്ടിനും

പ്ര�ത്യകം പ്ര�ത്യകം �കമുദ്ര പ്രദർശിപ്പിക്കണെമന്നും പാദചലനം കൂടുതലായി

രിക്കണെമന്നും കപ്ലിങ്ങാട്ടുരീതിയിൽനിന്നു ചില ചില്ലറ വ്യത്യാസങ്ങൾ അഭിനയ

വിഷയത്തിൽമാത്രം അ�ദ്ദഹം വരുത്തി. �വഷവിധാനത്തിൽ യാെതാരു പരിഷ്കാ
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രവും നിർ�ദ്ദശിച്ചില്ല. കല്ലടി�ക്കാടൻരീതി പ്രചരിക്കുന്നതു് അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ ജന്മ

ഭൂമിയായ ബ്രിട്ടീഷ് മലബാറിലാണു്. ഇക്കാലത്തു് ഈ മട്ടുകെളല്ലാം ഏെറക്കുെറ

സമ്മിശ്രങ്ങളായിട്ടുണ്ടു്.

രാമനാട്ടവും കഥകളിയും

രാമനാട്ടം കാലാന്തരത്തിൽകഥകളിയായിരൂപാന്തരെപ്പട്ടുഎന്നുചിലർപറയുന്ന

തുശരിയല്ല. തിരുവിതാംകൂറിൽ ഇന്നും രാമനാട്ടെമന്ന �പരാണു് സാധാരണമായി

പ്രചരിക്കുന്നതു്.

“ആട്ടങ്ങളിൽ കൃഷ്ണനാട്ടം ശുഭം രാമ-

നാട്ടം തുടങ്ങിയാൽ�ക്കാട്ടം വരും ദൃഢം”

എന്നുകുഞ്ചൻനമ്പിയാർകൃഷ്ണലീലശീതങ്കൻതുള്ളലിൽെകാല്ലം 933-ആമാണ്ടിനുമുമ്പു
വിമർശിച്ചിട്ടുള്ളതു പ്രകരണസ്വാരസ്യം െകാണ്ടു െകാട്ടാരക്കരത്തമ്പുരാെന്റ കഥക

െളപ്പറ്റിമാത്രമല്ല എന്നു പറ�യണ്ടതില്ല�ല്ലാ. 925-ആമാണ്ടെത്ത അല്പശി ഉത്സവ

ത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്തു ശ്രീപത്മനാഭസ്വാമി�ക്ഷത്രത്തിൽ “ഇരാമനാട്ടം കുറു

മലക്കൂറ്റിൽ തവളംകുഴിനായർ മുതൽ�പർ വക ആട്ടത്തിനു് അണി�ക്കാലത്തിനു

ചുട്ടിക്കു് ഉണക്കലരി മുതലായവ” െകാടുത്തതിനു �രഖയുണ്ടു്. കഥകളി എന്ന സം

ജ്ഞയ്ക്കാണു് വട�ക്കാട്ടു പ്രചാരമധികം എന്നു സമ്മതിക്കാം. ആട്ടക്കഥ എന്നതു

കഥകളിസ്സാഹിത്യത്തിെന്റ പര്യായമാകുന്നു.

�വഷവിധാനം

കഥകളിയിെല �വഷങ്ങെള (1) മിനുക്കു്, (2) പച്ച, (3) കത്തി, (4) താടി, (5) കരിഎന്നു്

അഞ്ചിനങ്ങളായി വിഭജിക്കാം. സ്ത്രീകൾ, ഋഷിമാർ, ബ്രാഹ്മണർ, ദൂതന്മാർ മുതലായ

െസൌമ്യപ്രകൃതികൾക്കാണു് മിനുക്കു�വഷം സങ്കല്പിച്ചിട്ടുള്ളതു്. മഞ്ഞമന�യാല

�തച്ചു മുഖം മിനുക്കുകയാണു് ഇതിെന്റ പ്രധാനലക്ഷണം. തന്നിമിത്തം ഇതിെന

മഞ്ഞെയന്നും പറയുന്നു. സ്ത്രീകൾക്കു പത്തിക്കീറ്റും ഋഷികൾക്കു താടിയുമുണ്ടു്. നാ

രദനു െവളുത്തതും പരശുരാമനു ചുവന്നതും വിശ്വാമിത്രനു കറുത്തതുമായിരിക്കണം

താടി. മന�യാലയും നീലയും �ചർത്തുപച്ചച്ചായമുണ്ടാക്കി മുഖത്തു�തച്ചു മുഖത്തിനു

ചുറ്റും അരിമാവും ചുണ്ണാമ്പുംകൂടി കുഴച്ചു ചുട്ടി കുത്തി. കണ്ണും ചുണ്ടും ചുവപ്പിച്ചാൽ പച്ച

�വഷത്തിെന്റ പ്രധാനലിംഗങ്ങൾ അതിൽ അടങ്ങി എന്നു പറയാം. നായകൻ,

ഉപനായകൻ മുതലായവർക്കാണു് ഈ പ്രസാധനം. തലയിൽ കിരീടം ഉണ്ടായി

രിക്കണം. ശ്രീകൃഷ്ണന്നും ശ്രീരാമന്നും ലക്ഷ്മണന്നും കൃഷ്ണനാട്ടത്തിെല�പ്പാെലയുള്ള

കൃഷ്ണമുടിയാണു �വണ്ടതു്. പച്ച�വഷക്കാരൻ പല്ലു കാണിക്കുക�യാ ശബ്ദം പുറെപ്പ

ടുവിക്കുകക�യാ െചയ്യരുതു്. കത്തി, കറുങ്കത്തിെയന്നും െനടുങ്കത്തിെയന്നും രണ്ടു

തരത്തിലുണ്ടു്. െനടുങ്കത്തിക്കു് ശൃംഗാരപ്പദം ആടുവാൻ പാടില്ല. കുറുങ്കത്തിക്കാ

രൻ മുഖത്തു മൂക്കിെന്റ രണ്ടു വശത്തും നീളത്തിൽ ചുവപ്പും �ശഷം ഭാഗത്തു പച്ചയും

�തച്ചിരിക്കണം. െനറ്റിയിലും മൂക്കിെന്റ അറ്റത്തും കി�ടശുെകാണ്ടുള്ള ചുട്ടിപ്പൂവും

�വണം. ആവശ്യം�പാെല ‘�ഗാ�ഗ്വാ’ വിളിക്കാം. െനടുങ്കത്തിക്കു കത്തിയുെട

അറ്റം കടക്കണ്ണിനു താെഴ ഊർദ്ധ്വമുഖമായി നിൽക്കണം. അസുര പ്രകൃതികളായ

പ്രതിനായകന്മാർക്കുകുറുങ്കത്തിയുംഅതിലുംഅധികം ദുഷ്ടന്മാരായുള്ളവർക്കുെനടു

ങ്കത്തിയുമാണു് �വഷം. ഉദാഹരണത്തിനു ദു�ര്യാധനനും രാവണനും കുറുങ്കത്തിയും,

ദുശ്ശാസനനും പ്രഹസ്തനും െനടുങ്കത്തിയുമാെണന്നു ധരിച്ചാൽ മതി. താടി െവള്ള

ത്താടിെയന്നും, ചുവപ്പുതാടിെയന്നും രണ്ടു മാതിരിയുണ്ട്. ഇവ താടിയു�ടയും കുപ്പാ
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യത്തി�ന്റയും വർണ്ണ�ഭദെത്ത ആസ്പദമാക്കിയുള്ള വിഭാഗങ്ങളാണു്. ഹനൂമാൻ,

നന്ദി, വിവിദൻ ഇവർ െവള്ളത്താടിക്കാരും, ബാലിയും സുഗ്രീവനും ശകുനിയും ചു

വന്ന താടിക്കാരുമാകുന്നു. ഹനൂമാനു െവളുത്ത വട്ടമുടിയും നന്ദി�കശ്വരനു കറുത്ത

വട്ടമുടിയും �വണം. കരി നീചന്മാരായ രാക്ഷസന്മാർക്കും കാട്ടാളന്മാർക്കും ശൂർപ്പ

ണഖ മുതലായ ദുഷ്ടരാക്ഷസസ്ത്രീകൾക്കുമുള്ള �വഷമാകുന്നു. ഈ ഇനത്തിൽെപ്പട്ട

കലിക്കും മറ്റും കറുത്ത താടിെയന്നാണു് ആട്ടക്കാരുെട ഇടയിൽ �പർ. അവർക്കു

താടിയും കുപ്പായവും മുടിയും കറുത്തിരിക്കണെമന്നുപറ�യണ്ടതില്ല�ല്ലാ. രാവ�ണാ

ത്ഭവത്തിെല വിദ്യുജ്ജിഹ്വൻ, നരകാസുരവധത്തി�ലയും മറ്റും ഭീരു,ഈ �വഷങ്ങൾ

യഥാക്രമം ഹാസ്യഭയാനകഭാവങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുവാൻ പ്ര�യാജകീഭവിക്കുന്നു.

ഭീരു�വഷെത്തെക്കാണ്ടു ഹാസ്യവും അഭിനയിക്കാറുണ്ടു്. ഏറ്റവും ഭയങ്കരമായ ഒരു

�വഷമാണു് നരസിംഹം. നിണമണിയലും തു�ലാം ഭയാനകംതെന്ന. ഖരവധ

ത്തിൽ ശൂർപ്പണഖയും കിർമ്മീരവധത്തിൽ സിംഹികയും നരകാസുരവധത്തിൽ

നക്രതുണ്ഡിയും “നികൃത്തകുചനാസിക”കളാകു�മ്പാൾ �കെക്കാള്ളുന്ന രൂപവും

ഇതുതെന്നയാണു്. കുരു�ത്താലയുെട ഈർക്കിൽെകാണ്ടു ചങ്ങല�പാെലയുണ്ടാ

ക്കി ശീല ചുറ്റി നിണത്തിൽ മുക്കി മൂക്കത്തും മാറത്തും ഉചിതം�പാെല െകട്ടിയിരി

ക്കുന്നതു കണ്ടാൽ മൂക്കും മുലയും മുറിഞ്ഞുഞരമ്പും കുടലും പുറത്തു ചാടിയിരിക്കുന്ന

തായി�ട്ട കാണികൾക്കു �താന്നുകയുള്ളു. ആവക �വഷം ധരിച്ചിരിക്കുന്ന വസ്ത്രവും

നിണത്തിൽ മുക്കിയിരിക്കും. ഉണക്കലരിമാവും മഞ്ഞെപ്പാടിയും ചുണ്ണാമ്പുംകൂടി

െവള്ളെമാഴിച്ചു കാച്ചി ചാന്തിൻപാകത്തിൽ കുറുക്കിയുണ്ടാക്കുന്നതാണു് “നിണം”

എന്നു കൃഷ്ണൻനായർഈ �വഷെത്ത വർണ്ണിക്കുന്നു. അരങ്ങിെന്റ എതിർഭാഗത്തു

നിന്നു പന്തം െകാളുത്തിപ്പിടിച്ചു െകാണ്ടും “അയ്യയ്യയ്യ�യ്യാ” എന്നു നിലവിളിച്ചുെകാ

ണ്ടുംനിണംകാണികൾക്കിടയിൽക്കൂടി തുള്ളിച്ചാടിെക്കാണ്ടു�പാകു�മ്പാൾഅരങ്ങു

കുലുങ്ങി�പ്പാകുകതെന്ന െചയ്യും.

കഥകളിച്ചടങ്ങുകൾ

�കളി, അരങ്ങു�കളി, �താടയം, വന്ദന�ശ്ലാകങ്ങൾ, പുറപ്പാടു്, �മളപ്പദംഈആറു

ചടങ്ങുകൾ കഥകളിക്കാർ കഥാഭിനയത്തിെന്റ പീഠികാരൂപത്തിൽ നിർവഹി�ക്ക

ണ്ടതുണ്ടു്. ഒരു സ്ഥലത്തു സന്ധ്യ�യാടുകൂടി അന്നെത്ത രാത്രി അവിെട കഥകളി

യുെണ്ടന്നു സമീപസ്ഥന്മാെര അറിയിക്കുന്നതിനായി �കളിെകാട്ടുന്നു. അരങ്ങു�ക

ളിക്കു �കളിക്കെയ്യന്നും �പരുണ്ടു്. രാത്രി എട്ടു മണി�യാടുകൂടി കഥകളി ആരംഭിച്ചു

എന്നറിയിക്കുന്നതിനായി �ചങ്ങല, ഇലത്താളം എന്നീ ഉപകരണങ്ങ�ളാടുകൂടി ശു

ദ്ധമദ്ദളം വാദനം െചയ്യുകെയന്നുള്ളതാണു്അതിെന്റ ലക്ഷണം. അതുകഴിഞ്ഞാൽ

അരങ്ങുതിരശ്ശീലെകാണ്ടു മറച്ചു് അണിയറയിൽ ര�ണ്ടാ മൂ�ന്നാ കുട്ടിത്തരക്കാർ

വന്നു നർത്തനംെചയ്തു കളിയുെട അവിഘ്നപരിസമാപ്തിക്കായി ഇഷ്ട�ദവതകെള

പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അതാണു് �താടയം. ഈ ശബ്ദത്തിെന്റ വ്യുൽപത്തി ഇന്നും

അജ്ഞാതമായിത്തെന്നയിരിക്കുന്നു. തുടസ്സം എന്ന ശബ്ദത്തിെന്റ രൂപ�ഭദമാണു്

�താടയം എന്നുള്ളഅനുമാനത്തിനു കൂടുതൽ െതളിവു �വണ്ടിയിരിക്കുന്നു. െകാല്ലം

887-ആമാണ്ടിടക്കു �ചാള�ദശത്തിൽഅരുണാചലക്കവിരായർ രചിച്ച രാമനാടക

ത്തിെന്റ ആരംഭത്തിലും “�ചാതിയാകിയ രാമൻ നാടക�ത്തച്ചുയെഞ്ചാൽവാൻ

മകിഴ് ന്തു �താടയം െചാല് �വ�ന—-” എന്ന വരിയിൽ �താടയം എന്ന പദം പ്ര

�യാഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നിന്നുമാത്രംആ പദം മലയാളത്തിൽ നിന്നു തമിഴി�ലക്കു
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സംക്രമിച്ചു എന്നു് ഊഹിക്കുവാൻ മാർഗ്ഗം കാണുന്നില്ല. മുൻ പാട്ടുകാരെന മുന്നാ

ണി അെല്ലങ്കിൽ െപാന്നാനിെയന്നും പിൻപാട്ടുകാരെന ശങ്കിടിെയന്നും പറയും.

മുന്നാണിയും ശങ്കിടിയുംകൂടി �താടയം കഴിഞ്ഞാൽഗണപതി�യയും വിഷ്ണു, ശിവൻ,

പാർവ്വതി ഇവരിൽ ഒരു �ദവത�യയും പറ്റി വന്ദന�ശ്ലാകങ്ങൾ െചാല്ലണം. അതി

നു നാടകത്തിൽ നാന്ദിയുെടസ്ഥാനമാണുള്ളതു്. പിന്നീടു് അവർ കഥാരംഭത്തിെല

�ശ്ലാകം െചാല്ലുകയും നായക�ന്റയും നായികയു�ടയും �വഷത്തിൽ രണ്ടു സാധാര

ണനടന്മാർ അതി�നാടു ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പദം അല്പെമാന്നു് ആടുകയും െചയ്യണം.

അതിനു പുറപ്പാടുപദെമന്നും നിലപ്പദെമന്നും �പർ പറയുന്നു. അതിൽപ്പിന്നീടാണു്

�മളപ്പദത്തിെന്റ അഭിനയം. ഗീത�ഗാവിന്ദം പതിെനാന്നാം സർഗ്ഗത്തിെല “മഞ്ജു

തരകുഞ്ജതല�കളിസദ�ന”എന്നാരംഭിക്കുന്നതും വള്ളിക്കുടിലിെന്റ നടയിൽ നിൽ

ക്കുന്ന ശ്രീകൃഷ്ണെനക്കണ്ടു ലജ്ജിതയായ രാധ�യാടു സഖി പറയുന്നതുമായ സുപ്ര

സിദ്ധപദമാണു്ഈഘട്ടത്തിൽ ഗായകന്മാർ പാടുന്നതു്.

അതുെകാണ്ടു് �മളപ്പദത്തിനു “മഞ്ജുതര”എന്നുംനാമാന്തരമുണ്ടു്. ആസഖിവാ

ക്യം ശ്രവിച്ചതിനു�മലാണ�ല്ലാ രാധ �ധര്യമവലംബിച്ചു ലതാഗൃഹത്തിൽെച്ചന്നു

ഭഗവാെന ദർശിക്കുന്നതു്. തന്നിമിത്തംഅതിനു മങ്ഗളപര്യവസാനസൂചനയുെണ്ട

ന്നുനിർണ്ണയിക്കാവുന്നതാണു്. ആ പദം പാട്ടുകാർ പാടണെമന്നു െവച്ചിരിക്കുന്നതു

തെന്നകഥകളിക്കു്അഷ്ടപദി�യാടുള്ളആധമർണ്ണ്യെത്തവ്യഞ്ജിപ്പിക്കുന്നു. പിന്നീടു്

അരങ്ങത്തു മിക്ക കഥകളിലുംആദ്യമായി ആടാനുള്ളശൃങ്ഗാരപ്പദത്തിനു് അെതാ

രുസമുചിതമായഅവതരണികയാെണന്നുകരുതുന്നതിലും അപാകമില്ല.

ആട്ടം

കഥകളിയിെല ആട്ടം െചാല്ലിയാട്ടെമന്നും ഇളകിയാട്ടെമന്നും രണ്ടു മാതിരിയിലു

ണ്ടു്. പാട്ടുകാർ പാടുന്ന പദങ്ങളുെടഅർത്ഥംഅഭിനയിക്കുന്നതാണു് െചാല്ലിയാട്ടം.

അതുതെന്ന പതിഞ്ഞ മട്ടിലും, ഇടമട്ടിലും, മുറുകിയമട്ടിലും ഇങ്ങെന മൂന്നുതരത്തി

ലുണ്ടു്. ശൃംഗാരപ്പദം അഭിനയിക്കു�മ്പാൾ പതിഞ്ഞാട്ടവും, നടന്നുെകാണ്ടു് അഭിന

യിക്കു�മ്പാൾ ഇടമട്ടാട്ടവും, �പാരിനു വിളിക്കു�മ്പാൾ മുറുകിയാട്ടവുമാണു് �വണ്ടതു്.

പതിഞ്ഞാട്ടത്തിൽ�കകാണിക്കുന്നതിനുമുൻപായിനായകൻനായികെയ “�നാ

ക്കിക്കാണണം.” നായികെയപിടിച്ചു് ഇടത്തുവശത്തുനിറുത്തി നായകൻഅവളുെട

അങ്ഗങ്ങൾ പാദാദി�കശം പ്ര�ത്യകം �നാക്കി രസിക്കുക എന്നുള്ളതാണു് ഈ

ചടങ്ങു്. �ശ്ലാകവും ദണ്ഡകവും കവിവാക്യങ്ങളാകയാൽ അവ സാധാരണമായി

ആടുന്ന പതിവില്ല. പദത്തിനു പല്ലവി, അനുപല്ലവി, ചരണങ്ങൾഎന്നീ വിഭാഗങ്ങ

ളുണ്ടു്. പ്രാ�യണ ഒരു പദത്തിൽ നാലു ചരണങ്ങൾഘടിപ്പിച്ചിരിക്കും. പദാർത്ഥാ

ഭിനയത്തിനു�ശഷം അതിെനത്തുടർന്നു് പ്രകൃ�താപ�യാഗികളായ വിഷയങ്ങൽ

മ�നാധർമ്മം�പാെലആടുന്നതാണു് ഇളകിയാട്ടം. “നഗരാർണ്ണവ�ശലർത്തു”ക്ക

�ളയും മറ്റും രസമായി വിസ്തരിച്ചഭിനയിച്ചു സദസ്യരുെട അഭിനന്ദനം യഥാശക്തി

സമ്പാദിക്കുന്നതിനു നടന്മാർ ആ അവസരം വിനി�യാഗിക്കുന്നു. സംസ്കൃതകാവ്യ

നാടകങ്ങളിലുള്ള സുപ്രസിദ്ധങ്ങളായ അ�നകം �ശ്ലാകങ്ങൾ അവർക്കു് അതിനു്

അധ്വദർശകങ്ങളായി കാണുന്നുമുണ്ടു്. ഓ�രാ ചരണത്തി�ന്റയും അവസാനത്തിൽ

കലാശെമടുക്കണം. “�കകൾ കമിഴ്ത്തി മുട്ടു മടക്കി െനഞ്ചിനുസമം വിരലുകൾ െപാ

ക്കിപ്പിടിച്ചു െമയ്യും കയ്യും കണ്ണും �യാജിപ്പിച്ചു് എണ്ണങ്ങെള കാലുെകാണ്ടു് അരയിൽ

താണു് ചവിട്ടുകയും ‘തികതി�ത്ത’ എന്നു വിളക്കിനരിെകെചന്നു വല�ത്തക്കാൽ

െകാണ്ടു താളത്തിൽ �മളെമാപ്പിച്ചു ചുവടു െവയ്ക്കുകയും” െചയ്യുകയാണു് കലാശം.
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വട്ടംവച്ച കലാശം, ഇരട്ടി, അഷ്ടകലാശം, വലിയ കലാശം എന്നിങ്ങെന താളങ്ങ

െള ആശ്രയിച്ചു കലാശം പലമാതിരിയിലുണ്ടു്. കഥകളിയിൽ പ്രധാനമായി നാലു

താളങ്ങ�ള കാണുന്നുള്ളൂ. അവഎട്ടു മാത്രയുള്ള െചമ്പടയും, പത്തുമാത്രയുള്ളചമ്പ

യും, പതിന്നാലു മാത്രയുള്ള അടന്തയും, ആറു മാത്രയുള്ള പഞ്ചാരിയുമാണു്. െച

മ്പടയും അടന്തയും കൂടുതലായി പ്ര�യാഗിക്കുന്നു. �കകി (മയിലാട്ടം) തൂശിക്കിടൽ

മുതലായവ അവയവലാഘവെത്ത പ്രത്യക്ഷീകരിക്കുന്ന അഭ്യാസവി�ശഷങ്ങളാകു

ന്നു. അവയ്ക്കു കഥയുമായി യാെതാരു ബന്ധവുമില്ല. ഒരു നല്ല നടനാകണെമങ്കിൽ

പന്ത്രണ്ടുെകാല്ലെത്തശ്രമക്ഷമമായഅഭ്യാസം �വണം; പിന്നീടു് ഓ�രാ െകാല്ലവും

വർഷക്കാലത്തു തിരുമ്മലും മറ്റും യഥാവിധി അനുഷ്ഠി�ക്കണ്ടതുണ്ടു്. കണ്ണും കയ്യും,

ചുവടും ഇണങ്ങിയിരുന്നാ�ലആട്ടത്തിനു ഭംഗിയുണ്ടാകൂ.

“ആ�സ്യനാലംബ�യദ്ഗീതം ഹ�സ്തനാർത്ഥം പ്രദർശ�യൽ

ചക്ഷുഭ്യാം ദർശ�യദ്ഭാവം പാദാഭ്യാം താളമാച�രൽ.

യാ�താ ഹസ്തസ്ത�താ ദൃഷ്ടിര്യ�താ ദൃഷ്ടിസ്ത�താ മനഃ

യ�താ മനസ്ത�താ ഭാ�വാ യ�താ ഭാവസ്ത�താ രസഃ”

എന്നും മറ്റും അഭിനയദർപ്പണത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള അഭിനയനിയമങ്ങളിൽ

‘ആ�സ്യനാലംബ�യദ്ഗീതം’ എന്ന ഒരംശത്തിൽനിന്നുമാത്ര�മ കഥകളിയിെല

നടന്മാർ വിമുക്തന്മാരാകുന്നുള്ളൂ. ആ വി�മാചനം തെന്നയും അവർക്കു് ഇതരാംശ

ങ്ങളിലുള്ള കർത്തവ്യഭാരത്തിെന്റ ഗുരുത്വം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണു് െചയ്യുന്നതു്. ആ

സ്ഥിതിക്കു്ആന്തരമായവാസനയ്ക്കുപുറ�മ വിസ്തൃതമായ �ലാകവ്യുൽപത്തിെകാണ്ടു്

വിശ്രാന്തി രഹിതമായ അഭ്യാസെപൌനഃപുന്യംെകാണ്ടും സ്വാധീനമാ�ക്കണ്ട ഒരു

സിദ്ധിവി�ശഷമാണു്ഈനൃത്യകലാപാടവംഎന്നുപറഞ്ഞറിയി�ക്കണ്ടതില്ല�ല്ലാ.

കഥകളിയും നാടകവും

കഥകളിക്കും നാടകത്തിനും തമ്മിൽ മറ്റു രണ്ടു വിഷയങ്ങളിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങെള

ക്കൂടി ഇവിെട പ്രദർശിപ്പിക്കാം. ഒന്നാമതായി നാടകം രസാശ്രയവും കഥകളി

ഭാവാശ്രയവുമാകയാൽ, ഒരാട്ടക്കഥയിലും “ഏ�കാര�സാങ്ഗീ കർത്ത�വ്യാ വീ

രഃ ശൃങ്ഗാര ഏവ വാ. അങ്ഗമ�ന്യ രസാഃ സർ�വ്വ കുര്യാന്നിർവഹ�ണദ്ഭുതം”

എന്ന ദശരൂപകവിധിക്കു പ്രസക്തിയില്ല. അപൂർവ്വം ചില ആട്ടക്കഥകളിൽ വീ

രരസം അങ്ഗിയാെണന്നു് ഏെറക്കുെറ സമർത്ഥിക്കാെമങ്കിലും, അതു് �കവലം

കാകതാലീയമാണു്. ശൃങ്ഗാരം അങ്ഗിയായുള്ള കഥ ഒന്നുംതെന്നയില്ല. കഥ

കളി പാമരന്മാെരയുംകൂടി രസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണമാകയാൽ അതിൽ

ആദ്യവസാനം പതിഞ്ഞാട്ടത്തിനുള്ള െസൌകര്യം മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നാൽ മതി

യാകുന്നതല്ല�ല്ലാ. ഓ�രാ പദത്തിൽ ഓ�രാ രസം പ്രകടിപ്പിച്ചു ഭിന്നരുചികളായ

�പ്രക്ഷകന്മാെര ഒെത്താരുമിച്ചു കഥകളിക്കാർ ആകർഷിക്കുന്നു. ധീ�രാദാത്ത

ന്മാരായ നായകന്മാരുെട വിഷയത്തിൽക്കൂടി ശൃങ്ഗാരം ശൃങ്ഗാരാഭാസമായും

വീരം രൌദ്രമായും പല�പ്പാഴും ദയനീയമായ വിധത്തിൽ രൂപാന്തരെപ്പട്ടു�പാകു

ന്നു. പ്രശാന്തമതിയും ഭാഗവ�താത്തമനുമായ അംബരീഷൻ�പാലും “ചന്ദ്രമണി

ശയനം . . . മ�ന്ദതരം വന്നു മാനയ നിതാന്തം” എന്നു ഭാര്യമാ�രാടു പറയുന്നതും

അതിനു് അവർ “മദന�കളി െചയ് വതിനഞ്ജസാ �പാകനാം” എന്നു പ്രത്യുക്തി

നല്കുന്നതും കടുപ്പം തെന്ന. കഥകളിയിൽ സ്ത്രീകൾ �വഷംധരിച്ചു് അരങ്ങത്തു വര

രുെതന്നുവച്ചിട്ടുള്ളതു് അല്പം ആശ്വാസപ്രദമാെണന്നു സമാധാനെപ്പടാം. കവി
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അത്തരത്തിെലാരു ശൃങ്ഗാരാഭിനയപ്രപഞ്ചത്തിനു് അവസരം നല്കന്നിെല്ലങ്കിൽ

ത്തെന്നയും നടനു് അതുണ്ടാക്കുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ആചാരം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

രണ്ടാമതായി

“ദൂരാഹ്വാനം വധം യുദ്ധം രാജ്യ�ദശാദിവിപ്ലവം

സം�രാധം �ഭാജനം സ്നാനം സുരതം ചാനു�ലപനം

അംബരഗ്രഹണാദീനി പ്രത്യക്ഷാണി ന നിർദ്ദി�ശത്

നാധികാരിവധഃ ക്വാപി ത്യാജ്യമാവശ്യകം ന ച.”

എന്നും മറ്റും അരങ്ങത്തു പ്രത്യക്ഷമായി കാണിക്കുവാൻ പാടില്ലാത്ത സംഗതിക

െളാന്നും തെന്ന കഥകളിയിെല നടന്മാർക്കു ബാധകമാകുന്നില്ല. അവർ അവെയ

ല്ലാം നഗ്നമായിത്തെന്ന പ്രദർശിപ്പിക്കും. വധഘട്ടമില്ലാത്ത ആട്ടക്കഥകൾ വളെര

വിരളമാണു്. നാടകത്തിെലന്ന�പാെല കഥകളിയിലും ഇതിവൃത്തം പ്രഖ്യാതമായി

രിക്കണെമന്നാണു് വയ്പു്. അതിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കു യുദ്ധത്തിനും വധത്തിനും അവസ

രമിെല്ലങ്കിൽ, െകാട്ടാരക്കരത്തമ്പുരാൻ �താരണയുദ്ധത്തിൽ വാനരന്മാരുെട സ്വ

യംപ്രഭാദർശനത്തിനുമുമ്പു് ഒരു രാക്ഷസ�നയും �കാട്ടയത്തു തമ്പുരാൻ കാല�ക

യവധത്തിൽ വജൃ�കതു വജൃബാഹുക്കെളയും സൃഷ്ടിച്ചതു�പാെല കവി സന്ദർ�ഭാ

ചിതങ്ങളായ ഘട്ടങ്ങൾ കൂട്ടി�ച്ചർത്തുെകാള്ളും. കൂെടക്കൂെട അലറുന്ന �വഷങ്ങൾ

അരങ്ങത്തു വന്നിെല്ലങ്കിൽ കൂർക്കംവലിച്ചുറങ്ങുന്ന അരസികന്മാെര ഉണർത്തുന്ന

തിനു �വെറ മാർഗ്ഗമിെല്ലന്നുള്ളതായിരിക്കാം അവർക്കു് ഈ ഏച്ചുെകട്ടലിനുള്ള

മുഖ്യസമാധാനം. �മളെക്കാഴുപ്പിനും �വഷ�വവിധ്യത്തിനും പ്ര�യാജകീഭവിക്ക

ത്തക്ക വിധത്തിൽ മൂലകഥയ്ക്കു �യന�കനപ്രകാ�രണ രൂപ�ഭദം വരുത്തുവാനും

അവർസന്നദ്ധരായിക്കാണുന്നു.

െകാട്ടാരക്കരത്തമ്പുരാെന്റസാഹിത്യം

�ശ്ലാകങ്ങളും പദങ്ങളും െകാണ്ടാണ�ല്ലാആട്ടക്കഥകൾനിബന്ധി�ക്കണ്ടതു്. തന്നി

മിത്തം അത്തരത്തിൽ ഒരു കൃതി രചിക്കണെമങ്കിൽ പ്ര�ണതാവിനു സാഹിത്യ

ത്തിെലന്ന�പാെല സംഗീതത്തിലും സമീചീനമായ ജ്ഞാനമുണ്ടായിരിക്കണം.

െകാട്ടാരക്കരത്തമ്പുരാന്നു സംഗീതത്തിൽ അനപലപനീയമായ പാടവമുണ്ടായി

രുന്നു. അ�ദ്ദഹം ഉ�ദ്ദശം നാല്പതു രാഗങ്ങ�ളാളം തെന്റ കൃതികളിൽ പ്ര�യാഗി

ച്ചിട്ടുണ്ടു്. അവയിൽ കണ്ഠാരം, കാനക്കുറഞ്ഞി, പുറനീര് എന്നീ രാഗങ്ങൾ സ്വര

�മളകലാനിധി എന്ന കർണ്ണാടകസങ്ഗീതശാസ്ത്രഗ്രന്ഥത്തിെന്റ കർത്താവായ

രാമാമാത്യനു് അജ്ഞാതങ്ങളാണു്. ദുഃഖകണ്ഠാരംഎെന്നാരു രാഗെത്തപ്പറ്റി മാത്രം

െവങ്കടമഖി ചതുർദ്ദണ്ഡീപ്രകാശികയിൽ പറയുന്നു. തമ്പുരാൻ ധാരാളമായി �ക

കാര്യം െചയ്യുന്ന ദ്വിജാവന്തി, പാടി എന്നീ രാഗങ്ങളുെട പ്ര�യാഗവും കർണ്ണാടക

സങ്ഗീതത്തിൽ പ്രചുരമല്ല. അനന്തരകാലികന്മാരായ കഥ കളിപ്ര�ണതാക്കൾ

�ദശാക്ഷി, സാമന്തലഹരി, മങ്ഗളകൌശിക, മാരധനാശി, �കദാരപ്പന്തു മുതലാ

യി കർണ്ണാടകസങ്ഗീതത്തിൽ അദൃശ്യങ്ങളായ �വെറയും അ�നകം രാഗങ്ങൾ

സ്വീകരിച്ചുകാണുന്നുണ്ടു്. ഈ രാഗങ്ങളിൽ ചിലെതല്ലാം പ്രചീനമായ ദ്രാവിഡസ

ങ്ഗീതത്തിെല െപാതുസ്വത്താെണന്നു പറയാം. “പുറനീർ�മ” എെന്നാരു രാഗ

മുള്ളകതായി പങ്ഗളനിഘണ്ടുവിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. �ശഷമുള്ള രാഗങ്ങളിൽ

ചിലതിെന്റെയങ്കിലും ഉപജ്ഞാതാക്കൾ �കരളീയരാെണന്നു് അനുമാനിക്കുന്നതും

അനുപപന്നമല്ല. കഥകളിയിെല പാട്ടുകൾ പണ്ടു �സാപാനരീതിയിലാണു് പാടിവ
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ന്നെതന്നും ഇടക്കാലത്തുമാത്രമാണു് അവയിൽ �ദശികരീതി സംക്രമിപ്പിച്ചെതന്നും

സങ്ഗീതജ്ഞന്മാർ പറഞ്ഞു�കട്ടിട്ടുണ്ടു്. എന്നാൽ ഒരു നല്ല സാഹിത്യകാരനു�വ

ണ്ടസിദ്ധികെളാന്നും തമ്പുരാൻ സമ്പാദിച്ചിരുന്നില്ല. �ഭാജചമ്പു, പ്രസന്നരാഘവം

മുതലായി ചില സംസ്കൃതഗ്രന്ഥങ്ങൾ അ�ദ്ദഹം വായിച്ചിരുന്നതിനു െതളിവുണ്ടു്.

അ�താടുകൂടി “�ദന്യത, വിഷഹാമി, അനുഗത്വാ, പാലിതും, ലസമാനം” തുടങ്ങിയ

അപശബ്ദങ്ങൾ അ�ദ്ദഹത്തിനു സാമാന്യത്തിലും താണ �ലാകവ്യുൽപത്തി�യ

സ്വാധീനമായിരുന്നുള്ളു എന്നും പ്രഖ്യാപനം െചയ്യുന്നു. വാസനയുെടയും അഭ്യാ

സത്തിെന്റയും കഥയാണു് അതിലും കഷ്ടമായിട്ടുള്ളതു്. ആട്ടക്കഥകൾക്കു മുൻപു്

അ�ദ്ദഹം മുക്തകരൂപത്തിെലങ്കിലും മണിപ്രവാള�ശ്ലാകങ്ങെളഴുതി പരിചയിച്ചിരു

ന്നു�വാഎന്നുസംശയിക്കത്തക്കരീതിയിലാണു്അ�ദ്ദഹത്തിെന്റപദഘടനം. “വാ

ശിെകാണ്ടുമാത്രം വശവർത്തിനിയാകുന്നതല്ല�ല്ലാ വാ�ഗ്ദവത.” സംസ്കൃതത്തിൽ

�സ്താത്രരൂപത്തിൽ ചില ഗാനങ്ങൾ രചിച്ചിരുന്നിരിക്കാം. ഏതായാലും ഭാഷി കവി

തെയക്കാൾസംസ്കൃതകവിതയായിരുന്നുഅ�ദ്ദഹത്തിനുഅല്പംകൂടി സ്വാധീനമായി

രുന്നതു് എന്നുള്ളതിനു സ�ന്ദഹമില്ല. സീതാസ്വയംവരത്തിൽ ഭാർഗ്ഗവരാമ�നാടു

ദശരഥെന്റഅഭയപ്രാർത്ഥനാരൂപത്തിലുള്ള

“വദനജിതശശധ�ര കമലദള�ലാച�ന

ലസിതമണികുണ്ഡ�ല കംബുക�ണ്ഠ

ഭുജഗസമഭുജയു�ഗ സുവിശാലവക്ഷസി

ലസിതസിതഹാരവരലസിതക�ണ്ഠ

വിജിതസരസിജക�ര പീതാംബരാവൃ�ത

മണിമയഗുണലസിതകടിതടാ�ന്ത

ഊരുജിതകരിക�ര ജാനുജിതദർപ്പ�ണ

ജലജസമപദയു�ഗ കളഭഗമ�ന”

ഇത്യാദി പദാംശം ലസിതാദിശബ്ദങ്ങളുെട ആവൃത്തിെകാണ്ടു് അസുന്ദരമാെണങ്കി

ലും അന്യഥാ അനാകർഷകമല്ല. വിച്ഛിന്നാഭി�ഷകത്തിെല

“ആശരവനദവ പാപവിനാശന ദശരഥനരവരതനയ വി�ഭാ!

സീതാമുഖസരസിജദിനനായക വാതാത്മജകൃത�മാദ വി�ഭാ!

ബാലിഗളാന്തരവിദലനസായകസുഗ്രീവാർപ്പിതകിഷ്കിന്ധ!

നിജഭുജവിക്രമനദ്ധനദീശ്വര കൃതദശഗളവധ �ലാ�കശ!

ആഗതസാ�കതാശരഖണ്ഡനകൃതാഭി�ഷചന കല്യാണ!

ഏകാദശശതവത്സരകൃതവസുധാവന ഗത�വകുണ്ഠ!”

ഇത്യാദി ശ്രീരാമസ്തുതിപരമായ പദം വിശിഷ്ടമായിരിക്കുന്നു. യുദ്ധത്തിെന്റ ഒടുവിൽ

“സമദവിമതജനവികടമകുടപരിലുഠനകരണപടുശരചാപംകലയസദാ

രഘുനായകം

വിബുധനികരകരവിഗളിതസുമകലവിലസിതനവമണി ഗണചൂഡം

സമരധ�രാപരിഗതമൃഡ�ശഖരലസദുരുതരശിശുശശിഫാലം

മൃദുകിസലയരുചികരതലധൃതനതകാർമ്മുകരുചിരരുചിഭ്രു കടി.”

ഇത്യാദി പദം മ�നാഹരമാെണന്നു�പാലും പറയാം. എന്നാൽ ഏതാദൃശമായ

അഭിനന്ദനത്തിനു് അതിനു�മൽ ഒരു പൂർണ്ണവിരാമംതെന്ന ഇ�ടണ്ടിയിരിക്കുന്നു.
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തെന്റ എട്ടു് ആട്ടക്കഥകളിെല �ശ്ലാകങ്ങളിലും പദങ്ങളിലും തമ്പുരാൻ മണിപ്രവാ

ളെത്ത ചിത്രവധം െചയ്തിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞാൽകൂടിയും അതു് അതിശ�യാ

ക്തിയാകുന്നതല്ല. മണിയും പ്രവാളവുമല്ല നാം അവിെട പ്രാ�യണ കാണുന്നതു്,

കൂർത്തുമൂർത്തകുെറ കരിങ്കൽച്ചില്ലുകളും െവട്ടുകല്ക്കഷണങ്ങളും മാത്രമാണു്.

“�സ്വരമായ് വാഴും കാലം ജരഠനാം ഭൂമിപാലൻ

ധീരനാം രാഘവന്നായ് യൌവരാജ്യം െകാടുപ്പാൻ

പാരമാമാശയാ�ല താൻസഭായാം ശുഭായാം

സാരനാം മന്ത്രിവര്യം �സായമാഹൂയ െചാന്നാൻ”

ഇത്യാദി �ശ്ലാകങ്ങളും “ഇവിെടനിന്നുചാടി ലങ്കയിൽപ്രവിശ്യൻ മൃഗയിത്വാ�വ�ദ

ഹീം” ഇത്യാദി പദങ്ങളും ഏതുസഹൃദയന്നാണു് ഉ�ദ്വഗജനകമാകാത്തതു്? സ്രഗ്ദ്ധ

രാവൃത്തത്തിലും മറ്റും പ്രഥമപാദവും തൃതീയപാദവും ഗുർവക്ഷരത്തിലവസാനി�ക്ക

ണ്ടതാെണന്നുള്ളപ്രാഥമികമായ ഛ�ന്ദാനിയമം�പാലും അ�ദ്ദഹം വകവയ്ക്കുന്നില്ല.

“ത്രിദശഭയവിധാതുർബാധയാ രാവണസ്യ

സദയമിദമ�വാച�ദ്വധസം തൽക്ഷ�ണന”

എന്നും മറ്റുെമഴുതുവാൻ അ�ദ്ദഹത്തിനു് ഒരു സ�ങ്കാചവും �താന്നാത്തതു് അത്ഭുത

മായിരിക്കുന്നു. “ആെരടാതിപരാക്രമൻ, ആളു�ഭദം, വളർനിജചിറകും, ദശരഥസുത

�നവം െചാന്നതു �കട്ട�ശഷം” എന്നിങ്ങെന അഭങ്ഗിയുള്ള പ്ര�യാഗങ്ങൾ എവി

െട �നാക്കിയാലും തുറിച്ചു�നാക്കുന്നതായി കാണാം. ആശയങ്ങളിൽ നൂറ്റിനു െതാ

ണ്ണൂെറ്റാൻപതും പരകീയങ്ങളാെണന്നു പറയാെതയും നിർവാഹമില്ല. എങ്കിലും ഘു

ണാക്ഷരന്യാ�യനഅപൂർവംചിലപദാംശങ്ങൾനന്നായിട്ടിെല്ലന്നുംവാദിക്കാവുന്ന

തല്ല. ചുരുക്കത്തിൽതമ്പുരാൻപ്രശസ്യമായഈദൃശ്യകലാപ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ ഉപ

ജ്ഞാതാവല്ലായിരുന്നുെവങ്കിൽഅ�ദ്ദഹത്തിെന്റ സാഹിത്യം അ�ദ്ദഹ�ത്താടു കൂടി

ത്തെന്നഅസ്തമിച്ചു�പാകുമായിരുന്നുഎന്നാണു് എെന്റ പക്ഷം. ഏ�താ ഒരു താൽ

ക്കാലികമായ അതി�മാഹത്തിെന്റ സന്താനമാണു് പ്രസ്തുത സാഹിത്യം എന്നുള്ള

അനുമാനത്തിനുംആസാഹിത്യം പഴുതു നൽകുന്നു. കഥകളിക്കവികൾ മണിപ്രവാ

ളശുദ്ധിസാമാ�ന്യനപരിപാലിച്ചിട്ടിെല്ലന്നുതെന്നപറയാം. അതിനു് ഒരുകാരണം

ഒൻപതാം ശതകത്തിൽ പഴയ മണിപ്രവാളപ്രസ്ഥാനംതെന്ന അ�സ്താന്മുഖമായ

തായിരിക്കണം. മെറ്റാന്നു് അവർ തങ്ങളുെട മാർഗ്ഗദർശിയായ തമ്പുരാെന പദര

ചനാവിഷയത്തിൽ അന്ധമായി അനുകരിച്ചതുമായിരിക്കണം. തമ്പുരാെന്റ കഥക

ളിയിൽ ബാലിവധവും �താരണയുദ്ധവും മാത്ര�മ ഇക്കാലത്തു് ആടാറുള്ളു. ബാലി

വധം ജടായുവധെമന്നും ബാലിവധെമന്നും രണ്ടു ദിവസെത്ത കഥയാണു് പത്താം

ശതകത്തിലും മറ്റും കളിച്ചുെകാണ്ടിരുന്നതു്. ഖരവധം കുെറക്കാലം മുൻപുവെരആടി

െക്കാണ്ടിരുന്നു.

�കാട്ടയത്തുതമ്പുരാൻ

പീഠിക

പുറവഴിയാനാെടന്നും പുറനാടുകരെയന്നും ചുറ്റട്ടര (ചുറ്റട്ടുകര) എന്നുംകൂടി �പരുള്ള

വടക്കൻ �കാട്ടയത്തു രാജവംശെത്തപ്പറ്റി ആ രാജകുടുംബത്തിെല സ്വാതീരാജ്ഞി

യുെട ചരിത്ര�ത്താടനുബന്ധിച്ചു ചിലെതല്ലാം ഞാൻ മുൻപു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. �കാ
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ട്ടയത്തുരാജാക്കന്മാർ ഇടക്കാലത്തുപര�ദശത്തുനിന്നുവന്നവരാകയാലാണു്അവ

െര പുറവഴിയാനാട്ടുരാജാക്കന്മാെരന്നും പുറനാട്ടു രാജാക്കന്മാെരന്നും പറയുന്നതു്.

പ്രസിദ്ധ മീമാംസകനായഹരിശ്ചന്ദ്രെപ്പരുമാൾഅവിെട ഒരുപൂർവ്വപുരുഷനാെണ

ന്നുപറഞ്ഞിട്ടുണ്ട�ല്ലാ. പുരളീശന്മാർ എന്നുംഅവർെക്കാരു �പരുണ്ടു്. അതു പുലരി

മലയിൽ ഹരിശ്ചന്ദ്രെപ്പരുമാൾ ഒരു �കാട്ട പണിയിച്ചു് അവിെട താമസിക്കുക നി

മിത്തമാണു്. പുറവഴിയുെട ഒരു രൂപാന്തരമാ�ണാ പുരളി എന്നും സംശയിക്കാം.

അതിനു മുൻപു �കാലത്തുനാട്ടിൽ ഉൾെപ്പട്ടിരുന്നചിലപ്ര�ദശങ്ങൾഅവർക്കുലഭി

ക്കുകയും ക്ര�മണഅവർ തങ്ങളുെട അധികാരം കുടകുരാജ്യ�ത്താളം വ്യാപിപ്പിക്കു

കയും െചയ്തു. കുതിരെവട്ടത്തില്ലെമന്നും െപരു�ങ്കാവിലകെമന്നും ആ കുടുംബം കാ

ലന്തരത്തിൽ രണ്ടു ശാഖയായി പിരിഞ്ഞു. െകാല്ലം ഒൻപതാം ശതകത്തിൽ ആ

കുടുംബത്തിൽ രണ്ടു കവിപ്ര�വകന്മാർ ജീവിച്ചിരുന്നു. അവരിൽ ഒരാൾ വാല്മീകി

രാമായണംകിളിപ്പാട്ടിെന്റകർത്താവായ �കരളവർമ്മതമ്പുരാനുംഅന്യൻ കഥകളി

പ്രസ്ഥാനത്തിെന്റജീവാതുവായവിദ്വാൻതമ്പുരാനുമാണു്. െകാല്ലം പത്താംശതക

ത്തിൽ വളെരക്കാല�ത്തയ്ക്കു് �കാട്ടയം രാജകുടുംബം ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കു �മസൂരുമാ

യുള്ള യുദ്ധങ്ങളിൽ പല സാഹായ്യങ്ങളും െചയ്യുകയുണ്ടായി. എങ്കിലും ആ കുടുംബ

ത്തിെല പഴശ്ശി�കരളവർമ്മത്തമ്പുരാനു് കാര്യവശാൽ അവരുമായി പിണ�ങ്ങണ്ടി

വരികയും 967 മുതൽ 978വെരപതിെനാന്നുെകാല്ലംഅവ�രാടുനിരന്തരമായി �പാ
രാടിയതിനു �ശഷംആ മഹാ�യാദ്ധാവു രണാങ്കണത്തിൽഹതനായിക്ഷത്രി�യാ

ചിതമായ വീരസ്വർഗ്ഗം പ്രാപിക്കുകയും െചയ്തു. ആ വിപ്ലവ�ത്താടുകൂടി പ്രസ്തുതവംശ

ത്തിെല സകല ചരിത്ര �രഖകളും നാമാവ�ശഷമായിത്തീർന്നു. അതിനാൽഅത്യ

ന്തം അന്ധകാരനിബിഡമാണു് വിദ്വാൻ തമ്പുരാെന്റ ചരിത്രം. ഇക്കാലത്തു് ആ കു

ടുംബം തല�ശ്ശരിക്കു സമീപമുള്ള കൂത്തുപറെമ്പന്നസ്ഥലത്തു പടിഞ്ഞാ�റ �കാവി

ലകം, െത�ക്ക �കാവിലകം, കിഴ�ക്ക �കാവിലകം എന്നീ മൂന്നു �കാവിലകങ്ങളി

ലായി പാർത്തുവരുന്നു.

ചരിത്രം

�കാട്ടയത്തുതമ്പുരാെന്റകാലെത്ത�യാ നാമ�ധയെത്ത�യാ പറ്റി �നരിെട്ടാരറിവും

ലഭിക്കുന്നില്ല. അ�ദ്ദഹം തെന്റആട്ടക്കഥകൾഅഭിനയിക്കുന്നവരുെടആവശ്യത്തി

�ലയ്ക്കായി �താടയവും വന്ദന�ശ്ലാകങ്ങളും മങ്ഗലഗാനങ്ങളും പ്ര�ത്യകം രചിച്ചിട്ടു

ണ്ടു്. �താടയത്തിൽ ഗണപതി�യയും “ഭൂരിപൂരിതകരുണ പുരളീന്ദ്രശരണ” എന്ന

വസാനിക്കുന്ന ചില ചരണങ്ങളിൽശ്രീകൃഷ്ണ�നയും സ്തുതിച്ചതിനു�മൽ

“ജഹ്നുസുതാശ്രിതെമൌ�ല! ജനനി മമ ജഗദീശ്വരി

ഖിന്നജ�ന കിന്ന ദയാ കിന്നരസന്നു�ത �ത?

സിന്ധുരവരചർമ്മാംബര ബന്ധുരതരകന്ധര ജയ

ചിന്തിതഫലവിശ്രാണനചിന്താമ�ണ ശം�ഭാ!

അംബ �ദവി മഹാമാ�യ പാഹി മാം െകാല്ലൂരദ്രിനിവാസിനി!

മുല്ലബാണരിപുജാ�യ പാഹി മാം മൂകാംബി�ക!

സന്തതം നിൻ പാദാംബുജം ചിന്മയരൂപിണി നിത്യം

ഹന്ത! നാവിൽ �താന്നീ�ടണം സന്തതം മൂകാംബി�ക!”

എന്നീ വരികളിൽ ഭദ്രകാളി�യയുംശിവ�നയും മൂകാംബിക�യയുംവന്ദിക്കുന്നു. �ശ്ലാ

കങ്ങൾ താെഴ ഉദ്ധരിക്കാം.
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സ്ഫടികധവളഭാസം ഫുല്ലകന്ദാപഹാസം

കനകഗിരിശരാസം കല്മഷധ്വാന്തഹംസം

വിഹിതപുരനിരാസം വാങ്മയീതീരവാസം

ഭജതബഹുവിലാസം ബാലചന്ദ്രാവതംസം.

മാതങ്ഗാനനമബ്ജവാസരമണിം �ഗാവിന്ദമാദ്യം ഗുരും

വ്യാസം പാണിനിഗർഗ്ഗനാരദകണാദാദ്യാൻ മുനീന്ദ്രാൻബുധാൻ

ദുർഗ്ഗാം ചാപി മൃദങ്ഗ�ശലനിലയാം ശ്രീ�പാർക്കലീ മിഷ്ടദാം

ഭക്ത്യാ നിത്യമുപാസ്മ�ഹസപദി നഃ കർവന്ത്വമീ മങ്ഗളം.

അസ്തി സ്വഹസ്താർജ്ജിതവീര്യധാമ്നാം

ശസ്താ ഹരിശ്ചന്ദ്രക�ലാദ്ഭവാനാം

പൃഥ്വീപതീനാം പുരളീതി നാമ്നാ

പുരീ പുരാരാതി നി�ഷവകാനാം.

ശ്രീമാനനർഘഗുണശാലിതയാ നൃപാണാം

ഭൂഷായി�താ നിജകരാത്തസമസ്ത�തജാഃ

കാമപ്രദാനജി തകല്പമഹീരുഹസ്സ

ചിന്താമണിർജ്ജയതി �കരളവർമ്മനാമാ.

തദനന്തര�ജന നിർമ്മിതം

തദിതം പാണ്ഡുഭുവാം കഥാമൃതം

സ്വദ�ത സ്വദതാം ദയാല�വ-

ര്യദുനാഥാംഘ്രിസമർപ്പിതാത്മനാം.”

�താടയത്തിൽ കവി സ്മരിക്കുന്ന ഭദ്രകാളി മുഴക്കുന്നു മലയിെല �പാർക്കലി ഭദ്രകാ

ളിയും, ശിവൻ വാങ്മയി എന്നപുഴയുെട തീരത്തിലുള്ള െകാട്ടിയൂർ തൃ�ച്ചറമെന്നന്ന

�ക്ഷത്രത്തിെല ശിവനുമാണു്. ഈ രണ്ടു �ദവതകെളയും ഉദ്ദണ്ഡ ശാസ്ത്രികൾ �കാ

കിലസ�ന്ദശത്തിൽ

“പ്രാപ്തവ്യ�സ്ത യദി കൃതമ�ഹാ വാങ്മയീതീരവാസീ

�ദ�വാ ദക്ഷാധ്വരവിമഥ�നാഡ്ഢാമരശ്ചന്ദ്രചൂഡഃ

ആ�സ്ത ശാതത്രിശിഖശിഖയാ ദാരുകം ജഘ്നുർഷീ സാ

യസ്യാദൂ�ര മൃഗപതിശിരസ്തസ്ഥുഷീ ഭദ്രകാളീ”

എന്ന �ശ്ലാകത്തിൽ സ്മരിക്കുന്നു. െകാട്ടിയൂർ ഉത്തര�കരളത്തിെല ഒരു മഹാ�ക്ഷ

ത്രമാകുന്നു. വാങ്മയീനദിക്കു ഭാഷയിൽ “വ�വലിപ്പുഴ” എന്നാണു് �പർ. ഈ ഭദ്ര

കാളിയും ശിവനും �കാട്ടയത്തു രാജാക്കന്മാരുെട കുല�ദവതങ്ങളാണു്. “യു�ദ്ധ

�യഷാമഹിതഹത�യ ചണ്ഡികാ സന്നിധ�ത്ത” എന്നു് ഉദ്ദണ്ഡൻ വർണ്ണിച്ചിട്ടുള്ള

തു �പാർക്കലീ�ദവിെയപ്പറ്റിത്തെന്ന. മൃദങ്ഗ�ശലം മുഴക്കുന്നിെന്റ സംസ്കൃതീകൃത

രൂപമാകുന്നു. അതു പുരളിമലയിെല ഒരു ഭാഗമാണു്. �പാർക്കലി ഭദ്രകാളിയുെട

�ക്ഷത്രംഅവിെടയാണു്. ദക്ഷിണകർണ്ണാടകം ജില്ലയിെലകന്താപുരം താലൂക്കിൽ

െപ്പട്ട െകാല്ലൂർ എന്ന പ്ര�ദശത്തിെല മൂകാംബികാ�ക്ഷത്രം �കരളീയർക്കു െപാതു

�വ പ്രിയമായ ഒരു ആരാധനാ�കന്ദ്രമാകുന്നു. അവിടെത്ത �ദവിെയ ഭജിച്ചാൽ

ഏതു ജഡനും സരസ്വതീപ്രസാദം സിദ്ധിക്കുെമന്നാണു് പരമ്പരാഗതമായ വിശ്വാ
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സം. മൂകാംബികയും �കാട്ടയത്തു രാജാക്കന്മാരുെട കുല�ദവതയായിരുന്നു. ശ്രീകൃ

ഷ്ണൻ വിദ്വാൻ തമ്പുരാെന്റ ഇഷ്ട�ദവതയായിരുന്നു. “മാതങ്ഗാനനം” എന്ന �ശ്ലാ

കത്തിൽ കവി തെന്റ പ്രധാന ഗുരുവായ �ഗാവിന്ദെന വന്ദിക്കുന്നുണ്ടു്. അ�ദ്ദഹം

ഒരു ദ്രാവിഡ ബ്രാഹ്മണനായിരുന്നു എന്നു പഴമക്കാർ പറയുന്നു. “വ്യാസം പാണി

നി ഗർഗ്ഗ . . . ” ഇത്യാദി വചനത്തിൽനിന്നു കവിയ്ക്കു വ്യാകരണം, �ജ്യാതിഷം, സം

ഗീതം, തർക്കം എന്നീ ശാസ്ത്രങ്ങളിലും �നപുണ്യമുണ്ടായിരുന്നതായി അനുമാനി

ക്കാം. കവിയുെട �ജ്യഷ്ഠെന്റ �പർ �കരളവർമ്മ എന്നായിരുന്നുഎന്നു് “അസ്തി സ്വ

ഹസ്താർജ്ജിത” എന്നും “തദനന്തര�ജന” എന്നുമുള്ള �ശ്ലാകങ്ങളിൽനിന്നു ഗ്രഹി

ക്കാം. അവർ ഏ�കാദര സ�ഹാദരന്മാരാ�ണാ എന്നുനിശ്ചയമില്ല. ആെണങ്കിൽ

ആരാജകുടുംബത്തിൽപുരുഷന്മാർക്കു് യഥാക്രമം �കരളവർമ്മാ, രവിവർമ്മാ, വീര

വർമ്മാഎന്നീ മൂന്നു നാമങ്ങൾ മാത്ര�മ പാടുള്ളൂഎന്നുനിയമമുള്ളതിനാൽ കവിയു

െട �പർ രവി വർമ്മാ എ�ന്നാ വീരവർമ്മാ എ�ന്നാആയിരുന്നിരിക്കണം.

കാലം

“ഇനിയുംക്ഷമിക്കെയന്നതീ�ടറും ഭവാെനങ്കിൽ

കനി�വാ�ട �കൾക്ക �മലിൽ കാ�ട ഗതി നമുക്കു്”

എന്നബകവധംകഥയിെലഅർജ്ജുനവാക്യംഅറമാെണന്നുംആഅറംപറ്റിയതു

ബകവധം രചിച്ച പഴശ്ശിരാജാവിനാെണന്നും ചിലർ പറയുന്നതു് അസംബന്ധമാകു

ന്നു. െകാട്ടാരക്കരത്തമ്പുരാൻ കഴിഞ്ഞാൽ കഥകളിപ്രസ്ഥാനത്തിെല പ്രമാണ പു

രുഷനായി �കരളീയർ െകാണ്ടാടുന്നതു് �കാട്ടയത്തുതമ്പുരാെനയാണു്. ആതമ്പുരാ

െന്റകാലം ഒരിക്കലുംപത്താംശതകത്തിെന്റഉത്തരാർദ്ധമായിരിയ്ക്കുവാൻഇടയില്ല.

കടത്തനാട്ടു രാജവംശത്തിെല ഒരു തമ്പുരാൻ “ശതമുഖരാമായണം” എെന്നാരാട്ട

ക്കഥനിർമ്മിച്ചുഎന്നുംഅ�ദ്ദഹം മരിച്ചതു 910-ആണ്ടാെണന്നുമുള്ളതിനുതാെഴക്കാ
ണുന്ന �ശ്ലാകം സാക്ഷിനില്ക്കുന്നു.

“ശതമുഖരാമായണമി�ത്യകം നാട്യപ്രബന്ധമക�രാദ്യഃ

�ദ�വഃ പ്രണ�തഃ �സവ്യം കലിമലരഹിതം യയൌസ�വകണ്ഠം”

ഈ �ശ്ലാകത്തിെല “�ദ�വഃ പ്രണ�തഃ �സവ്യം” എന്ന വചനം കലിസൂചകമാ

െണന്നുപറ�യണ്ടതില്ല�ല്ലാ. ശതമുഖരാമായണം ഇനിയും കണ്ടുകിട്ടീട്ടില്ല. രാമപാ

ണിവാദ�ന്റെതന്നുസ്പഷ്ടവുംആമഹാകവി െചമ്പക�ശ്ശരി രാജാവിെന്റആശ്രിതനാ

യി അമ്പലപ്പുഴയിൽ താമസിക്കുന്ന കാലത്തു 925-ആണ്ടിടയ്ക്കു രചിച്ചതും ഗീതരാമം
എന്ന �പരിൽ ഇ�പ്പാൾ അറിയെപ്പടുന്നതുമായ ഒരാട്ടക്കഥയിൽ ഓ�രാ പദത്തി

ന്നും മട്ടുകൾ െകാടുത്തിട്ടുള്ള കൂട്ടത്തിൽ ഒരു പദത്തിെന്റ ശീർഷകമായി “മാത�ല

നിശമയ മാമകവചനം എന്ന നിറം” എെന്നഴുതീട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു. ഈ ഗ്ര

ന്ഥം അക്കാലത്തുതെന്ന എഴുതിയെതന്നാണു് �താന്നുന്നതു്. “മാത�ല നിശമയ”

എന്നതു �കാട്ടയത്തു തമ്പുരാൻ കാല�കയവധത്തിൽ സുരുട്ടി ചമ്പയിൽ രചിച്ചിട്ടു

ള്ള ആദ്യെത്ത പദമാണു്. ആ നിർ�ദ്ദശം �കാട്ടയത്തു തമ്പുരാെന്റ ആട്ടക്കഥകൾ

ഗീതരാമം നിർമ്മിക്കുന്നതിനു മുൻപുതെന്നെചമ്പക�ശ്ശരി രാജ്യത്തിൽപ്രചരിച്ചിരു

ന്നുഎന്നുള്ളതിനുജ്ഞാപകമായിരിക്കുന്നു. വാല്മീകിരാമായണം കിളിപ്പാട്ടിെന്റയും

മറ്റും കർത്താവായ �കരളവർമ്മത്തമ്പുരാനല്ല വിദ്വാൻ തമ്പുരാെന്റ �ജ്യഷ്ഠൻഎന്നു

�ധ്യര്യമായി പറയാം. �കാട്ടയത്തു രാജ്യഭാരംെചയ്ത ഒരു �കരളവർമ്മത്തമ്പുരാ

െനയാണു് കവി സ്മരിക്കുന്നതു്. കിളിപ്പാട്ടുകാരൻ ദത്തുവഴിയ്ക്കു തിരുവിതാംകൂർ ഇള
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യതമ്പുരാനായിത്തീരുകയും അവിെട െവച്ചു് 871-ൽ ശത്രുക്കളാൽ വധിക്കെപ്പടുക
യും െചയ്തു. അക്കാലത്തു് അന്യശാഖയിൽെപ്പട്ട മെറ്റാരു �കരളവർമ്മത്തമ്പുരാൻ

�കാട്ടയത്തു വലിയരാജാവായിരുന്നിരിക്കാെമന്നും കഥകളിക്കാരൻ അ�ദ്ദഹത്തി

െന്റഅനുജനായിരുന്നിരിക്കാെമന്നുംഅനുമാനിക്കുന്നതു്അസമീചീനമാകുന്നതല്ല.

ആ വഴിക്കു �നാക്കു�മ്പാൾ െകാല്ലം ഒൻപതാംശതകത്തിെന്റ ഉത്തരാർദ്ധത്തിലാ

ണു് കവിയുെട ജീവിതകാലെമന്നു വന്നുകൂടുന്നു.

ഐതിഹ്യം

�കാട്ടയത്തു തമ്പുരാെന്റ ബാല്യചരിത്ര�ത്താടു സമ്മിളിതമായി ഒരു രസകരമായ

ഐതിഹ്യമുണ്ടു്. അതു് ഇവിെട സം�ക്ഷപിക്കാം. തമ്പുരാൻ ബാല്യത്തിൽ അത്യ

ന്തം മന്ദബുദ്ധിയായിരുന്നു. അങ്ങിെനയിരിെക്ക അന്നു �കാഴി�ക്കാെട്ട സാമൂതി

രിപ്പാടു തീെപ്പടുകയും ആ ദുഃഖം അ�ന്വഷിക്കുന്നതിനു തൽക്കാലം �വെറ ആരും

�പാകുവാനില്ലായിരുന്നതിനാൽ അമ്മത്തമ്പുരാട്ടി ആ ബാലെന വിളിച്ചു �കാഴി

�ക്കാട്ടുവെര �പായിവരണെമന്നും പുതിയ സാമൂതിരി�യാടു “മയാ കിം കർത്ത

വ്യം” എന്നു �ചാദിക്കുകയും അതിനുത്തരം �കട്ടാൽ ഒന്നും മിണ്ടാെത മടങ്ങി�പ്പാ

രികയും �വണെമന്നുള്ള ഉപ�ദശ�ത്താടുകൂടി അ�ങ്ങാട്ടു പറഞ്ഞയച്ചു. കുമാരൻ

�കാഴി�ക്കാട്ടു െചന്നു “മയ കിം കർത്തവ്യം” എന്നു സാമൂതിരി�യാടു് അബദ്ധ

മായി �ചാദിക്കുകയും “ദീർ�ഘാച്ചാരണം കർത്തവ്യം” എന്നു് അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ

ഹാസ്യരസ�ദ്യാതകമായ പ്രത്യുക്തിവാങ്ങിെക്കാണ്ടു തിരി�യ �പാരികയും െച

യ്തു. അതറിഞ്ഞ�പ്പാൾ മാതാവു വളെര വ്യസനിക്കുകയും രാജധാനിക്കടുത്തുള്ള

“കുമാരധാര” എന്ന അരുവിയിൽ ആ ബാലെന പിടിച്ചുെകട്ടി �നര�ത്താടു�നരം

ഇടുവാൻ അനുചരന്മാ�രാടു് ആജ്ഞാപിക്കുകയും െചയ്തു. അങ്ങെനയിട്ടാൽ ആ

ശിക്ഷയ്ക്കു വി�ധയരാകുന്നവർ സാധാരണമായി മരിയ്ക്കുെമന്നും �ദവിയുെട അനുഗ്ര

ഹംെകാണ്ടു വല്ലവിധത്തിലും അതിനു�മലും പ്രാണധാരണം െചയ്യുന്നുെവങ്കിൽ

പണ്ഡിതന്മാരായിത്തീരുെമന്നുമായിരുന്നു അക്കാലെത്ത വിശ്വാസം. ബാലൻ ആ

പരീക്ഷയിൽ ജയിച്ചു. മൃത്യുവക്ത്രത്തിൽനിന്നു വിമുക്തനായി, സരസ്വതിയുെടഅനു

ഗ്രഹം സമഗ്രമായി സമ്പാദിച്ചു. കുമാരധാര മുഴക്കുന്നിെല ഒരുഅരുവിയായിരുന്നു.

അതു് ഇ�പ്പാളില്ല. പിന്നീടാണു് പര�ദശത്തുനിന്നു �ഗാവിന്ദശാസ്ത്രികെള വരുത്തി

അമ്മഅ�ദ്ദഹെത്തസംസ്കൃതമഭ്യസിപ്പിച്ചതു്. �വെറയും ഗുരുക്കന്മാരാൽയഥാവിധി

ശിക്ഷിതനായി. മൂകാംബിയിൽ �പായി �ദവിെയ ഭജിച്ചു് ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്കു

ള്ളിൽതമ്പുരാൻ ഒരുപ്രകൃഷ്ടപണ്ഡിതനുംപ്രശസ്തകവിയുമായിത്തീർന്നു. ഇതാണു്

ആ ഐതിഹ്യം. ഇതിൽ അംങ്ഗീകരണത്തിനു് അനർഹമായ അംശെമാന്നും

ഞാൻ കാണുന്നില്ല. കുമാരധാരയിൽനിന്നു പുനരുത്ഥാനംെചയ്ത കുമാരൻ ലജ്ജാ

വനതനായി എകാഗ്രത�യാടുകൂടി സരസ്വതിെയ ഭജിച്ചു സങ്കല്പദാർഢ്യം െകാണ്ടും

അഭ്യാസംെകാണ്ടും കാലാന്തരത്തിൽ അക്കാലെത്ത പണ്ഡിതകവികളുെട ഇട

യിൽഅസൂയാവഹമായ ഒരുസ്ഥാനംസ്വായത്തമാക്കിഎന്നുവിചാരിക്കുന്നതിൽ

എന്തുയുക്തിഹീനതയാണു് ഉള്ളതു്?

കൃതികൾ

മഹാഭാരതെത്തആസ്പദമാക്കി �കാട്ടയത്തുതമ്പുരാൻബകവധം, കല്യാണസൌഗ

ന്ധികം, കിർമ്മീരവധം, കാല�കയവധംഎന്നിങ്ങെനനാലു്ആട്ടക്കഥകൾ രചിച്ചി

ട്ടുണ്ടു്. കാല�കയവധത്തിനു നിവാതകവചകാല�കയവധെമന്നും നിവാതകവചവ

ധെമന്നുംകൂടി �പരുകളുെണ്ടങ്കിലും ഒടുവിലെത്ത �പർ ശരിയായിട്ടുള്ളതല്ല. അവ
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നാലും അപ്രതിമവും അപരി�മയവുമായ പ്രഭാവ�ത്താടുകൂടി, ആടിക്കാണാനും പാ

ടി�ക്കൾക്കാനും ഒന്നു�പാെല മധുരങ്ങളായി, ആട്ടക്കഥാ സാഹിത്യത്തിെന്റ അഗ്ര

പീഠത്തിൽസമുല്ലസിക്കുന്നു. തിരുവിതാംകൂർ കാർത്തികതിരുനാൾ മഹാരാജാവും

ബകവധവും കല്യാണസൌഗന്ധികവും നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതിനാൽഅവയിൽ നിന്നുപ്ര

സ്തുത കഥകെള വ്യാവർത്തിക്കുന്നതിനു�വണ്ടി ആ രണ്ടു തിരുവിതാംകൂർ കഥകെള

െതക്കൻ കഥകെളന്നും ഇവ രണ്ടി�നയും വടക്കൻ കഥകെളന്നും പറയുന്നു. െത

ക്കൻകഥകൾക്കു വടക്കൻകഥകളുെട സ്വാരസ്യമില്ല. �കാട്ടയം കൃതികളുെട പൌർ

വ്വാപര്യം നിർണ്ണയിക്കുവാൻ�വഷമ്യമുെണ്ടങ്കിലുംഅവയിൽആദ്യ�ത്തതുബകവ

ധമാെണന്നുള്ളതുനിർവിവാദമാകുന്നു.

“തസ്യാത്മജാഃ പഞ്ചയുധിഷ്ഠിരാദ്യാഃ

പ്രസ്വാ സമം ഹസ്തിനമധ്യവാത്സുഃ”

എന്നതല്ലഅതിെലആദ്യെത്ത�ശ്ലാകെമന്നുംആകൃതി വാസ്തവത്തിൽആരംഭിക്കു

ന്നതുതാെഴക്കാണുന്നവിധത്തിലാെണന്നുംഎനിക്കുകണ്ടുപിടിക്കുവാൻസാധിച്ചി

ട്ടുണ്ടു്.

“അഥാഭവൽ പാണ്ഡുരുദാര�ചതാഃ

കുലപ്രതിഷ്ഠഃ കുരുവംശജാനാം

പൃഥാഞ്ച മാദ്രീഞ്ചസ�ഹവ പൃഥ്വ്യാ

സമാദ�ദ ശാന്തനവാജ്ഞയാ യഃ.

യത് . . . പുരി മഹാമണികുട്ടി�മഷു
ദൃഷ്ട്വാംബുദപ്രതികൃതിം ദ്വിര�ദന്ദ്രബുദ്ധ്യാ

ആകുഞ്ചിതാംഘ്രിരവധൂതസടഃ പ്രമാദാ-

ദാഹന്തുമാപതതി ഹർമ്മ്യതലം മൃ�ഗന്ദ്രഃ

ഹിംസാ ക്രതൌ, കുടിലതാ വനിതാള�കഷു

ദ�ണ്ഡാ യതി, ഷ്വഹികു�ലഷു ഭുജങ്ഗതാ ച,

ജ്യാസങ്ഗ�മ വിമുഖതാ ഖലു മാർഗ്ഗണാനാം,

വൃത്തക്ഷയശ്ശശിനി ശാസിതുരസ്യ രാ�ജ്യ.”

ഈമൂന്നു�ശ്ലാകങ്ങളുംകഴിഞ്ഞാണു് “തസ്യാത്മജാഃ”എന്ന�ശ്ലാകത്തിെന്റഘടന.

ഈ �ശ്ലാകങ്ങൾ കിട്ടിയ�പ്പാൾ പാഠം അവദാതമായി. മൂന്നാമെത്ത �ശ്ലാകം കവി

യുെടകലാകൌശലത്തിനുമൂർദ്ധാഭിഷി�ക്താദാഹരണമായിപ്ര�ശാഭിക്കുന്നു. �കാ

ട്ടയത്തുപ്രധാന രാജധാനിക്കുസമീപം “അര�ങ്ങറ്റുപറമ്പ്”എന്ന�പരിൽ ഒരുപറ

മ്പു് ഇ�പ്പാഴുമുണ്ടു്. ബകവധം മുതലായ കഥകൾ ആദ്യമായി അഭിനയിച്ചതു് അവി

െടെവച്ചായിരുന്നുഎന്നാണു്ഐതിഹ്യം. പിന്നീടു തമ്പുരാൻ യഥാക്രമം കല്യാണ

സൌഗന്ധികവും കിർമ്മീരവധവും കാല�കയവധവും നിർമ്മിച്ചുവ�ത്ര. ആദ്യെത്ത

മൂന്നുകഥകൾ കവി ഗുരുനാഥെന െചാല്ലി�ക്കൾപ്പിച്ച�പ്പാൾബകവധം സ്ത്രീകൾക്കു

�കെകാട്ടിക്കളിക്കാൻ െകാള്ളാെമന്നും കല്യാണസൌഗന്ധികം നിർമ്മിച്ചതു് ഒരു

സ്ത്രീയാെണന്നു �താന്നുെമന്നും കിർമ്മീരവധം വ്യുൽപത്തിപ്രദമാെണന്നും അ�ദ്ദ

ഹം പറഞ്ഞതായും ഒടുവിലെത്ത കഥയായ കാല�കയവധം ആടാൻ നല്ലെതന്നു്

അഭിപ്രായെപ്പട്ടതായും പഴമക്കാർ പറയുന്നു. ബകവധം കുെറ ലളിതവും കിർമ്മീര

വധം കുെറ കഠിനവും ആയി�പ്പാെയന്നായിരുന്നു ഗുരുനാഥെന്റ വിവക്ഷ. അതിൽ

െതറ്റുമില്ല. കല്യാണസൌഗന്ധികെത്തക്കുറിച്ചുള്ള വിമർശന�ത്താടു �യാജിക്കാൻ
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നിവൃത്തികാണുന്നില്ല. സർ�വാത്തമമായകൃതി കാല�കയവധംതെന്നയാെണന്നു

ള്ളതിെനപ്പറ്റി അഭിജ്ഞന്മാരുെട ഇടയിൽ ഐകമത്യമാണുള്ളതു്. മഹാഭാരതം

ആദിപർവ്വത്തിൽനിന്നു ബകവധത്തി�ലയും വനപർവതത്തിൽനിന്നു മറ്റു മൂന്നു

കഥകളി�ലയും ഇതിവൃത്തങ്ങൾ കവി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു എങ്കിലും, രംഗപ്ര�യാഗ

ത്തിനു് ഉപകരിയ്ക്കത്തക്കവിധത്തിൽ ആ ഇതിവൃത്തങ്ങളിൽ മർമ്മജ്ഞനായ കവി

പല മാറ്റങ്ങളും വരുത്തീട്ടുണ്ടു്. വനപർവ്വം 11-ആംമധ്യായത്തിൽകിമ്മീരവധവും തദ

നന്തരംശ്രീകൃഷ്ണദർശനവും 264-ആമധ്യായത്തിൽമാത്രം ദുർവാസസ്സിെന്റസമാഗമ

നവും വർണ്ണിക്കെപ്പടുന്നു. എന്നാൽഈരണ്ടുകഥകളും കിർമ്മീരവധത്തിനു മുൻപു

നടക്കുന്നതായാണു്ആട്ടക്കഥയിൽപ്രസ്താവിച്ചുകാണുന്നതു്. ശാർദൂലൻ, സിംഹിക

എന്നീ പാത്രങ്ങൾ മൂലത്തിലുള്ളവയല്ല. ഖരവധത്തിെല ശൂർപ്പണഖയുെടസ്ഥാന

ത്തിലാണു് കിർമ്മീരവധത്തിൽ സിംഹികയുെട പ്ര�വശം. ശൂർപ്പണഖെയ�പ്പാെല

മൂക്കും മുലയും �പായ ആ രാക്ഷസി നിരനുനാസികമായി പരി�ദവനം െചയ്യുന്നതു

തെന്റ �ജ്യഷ്ഠനായ കിർമ്മീര�നാടാെണന്നുള്ളതു ഖരവധെത്ത അ�പക്ഷിച്ചു പ്ര

സ്തുത കഥയ്ക്കുള്ള ഒരു െമച്ചമായി കരു�തണ്ടതാണു്. ഖരവധത്തിൽ അങ്ഗഭങ്ഗം

പറ്റിയ ശൂർപ്പണഖആദ്യമായി വിലപിക്കുന്നതുശ്രീരാമെന്റസന്നിധിയിലാണ�ല്ലാ.

കല്യാണസൌഗന്ധികത്തിൽസൌഗന്ധികാഹരണപർവ്വത്തിനു മുൻപുള്ളജടാസുര

വധപർവ്വത്തിെല കഥകൂടി കവി സംക്രമിപ്പിക്കുന്നു. അതു �പാെലബകവധത്തിൽ

വാരണാവതവാസവുംഹിഡിംബവധവും മറ്റും ഉൾെക്കാള്ളിച്ചിട്ടുണ്ടു്. നിവാതകവച

ന്മാരും കാല�കയന്മാരും മൂലത്തിൽ പലരാണു്. അവെര കവി രണ്ടു് അസുരന്മാർ

മാത്രമാക്കിയിരിക്കുന്നു. പുറ�മ കാല�കയെന്റ �മാഹനാസ്ത്ര�മറ്റു �പാർക്കളത്തിൽ

നഷ്ടസംജ്ഞനായി നിപതിച്ച അർജ്ജുനൻ ശ്രീപര�മശ്വരൻ അയച്ച നന്ദി�കശ്വ

രെന്റ സാഹായ്യത്താൽ മൂർച്ഛനീങ്ങിെയഴു�ന്നറ്റു് ആ അസുരെന വധിക്കുന്നതായി

വർണ്ണിക്കുകയും െചയ്യുന്നു. അങ്ങെന നന്ദി�കശ്വരെന അവതരിപ്പിക്കുന്നതു താടി

�വഷത്തിനു �വണ്ടിയാെണന്നു പറ�യണ്ടതില്ല�ല്ലാ. ഇന്ദ്രെന്റ �പ്രരണ നിമിത്ത

മാണു് ഉർവശി മൂലത്തിൽ അർജ്ജുനെന അഭിസരിക്കുവാൻ സജ്ജയാകുന്നതു്.

ആട്ടകഥയിൽ കവി ആ അപ്സരഃസ്ത്രീെയ സ്വയം മന്മഥവിവശയാക്കി രംങ്ഗപ്ര�വ

ശം െചയ്യിക്കുന്നതു സ്വാരസ്യെത്ത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ആെകക്കൂടി കവി മൂലകഥക

ളിൽ െചയ്തിട്ടുള്ളആവാ�പാദ്വാപങ്ങളും പൌർവ്വാപര്യവ്യതിക്രമങ്ങളും അ�ദ്ദഹത്തി

െന്റ ഉ�ദ്ദശ്യസിദ്ധിക്കു സർവഥാ പ്ര�യാജകീഭവിക്കുന്നുണ്ടു്. കാല�കയവധത്തിൽ

ഇന്ദ്രാണിയും അർജ്ജുനനും തമ്മിലുള്ളസംഭാഷണത്തിനു�ശഷം ഉടനടി ഉർവ്വശി

�യയും സഖി�യയും പ്ര�വശിപ്പിച്ചാൽ അരങ്ങു മുഷിയുെമന്നു വിചാരിച്ചായിരിക്ക

ണം വജ്ര�കതുവജ്രബാഹുക്കെള സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളതു്. അതിെന്റ സമീചീനതെയപ്പറ്റി

രണ്ടു പക്ഷമുണ്ടാകാം. ധീ�രാദ്ധതനായ ഭീമൻ കവിക്കു് ഏറ്റവും പ്രിയനായ ഒരു

നായകനാകുന്നു. കാല�കയവധെമാഴിച്ചുള്ള മൂന്നു കഥകളിലും ആ പാത്രത്തിെന്റ

പ്ര�വശമുണ്ടു്. ബകവധത്തിൽ കല്പാന്തപ്രതിഭയകാലരുദ്രകല്പനും ഭ്രമിതഗദനും

കല്യാണസൌഗന്ധികത്തിൽ ബദ്ധാമർഷാതി�രകഭ്രമിതപരിഘദത്താതിരൂക്ഷാ

ക്ഷി�കാണനുമായ തെന്റ ആ സ�ഹാദരനു ശമധനനായ യുധിഷ്ഠിരൻ സാ�മാ

ക്തികൾെകാണ്ടു സാന്ത്വനം നല്കുന്നതു് ഏക�ദശം ഒ�ര രീതിയിൽത്തെന്നയാണു്.

ബകവധത്തിലും കാല�കയവധത്തിലുമുള്ളപല ഭാഗങ്ങളും ഇനിയും മുദ്രിതപുസ്തക

ങ്ങളിൽ കയറീട്ടില്ല. അക്കൂട്ടത്തിലുള്ളവയാണു് കാല�കയവധത്തിെല

“കാന്താജ�നഃ സഹ നിതാന്തമദാന്ധഭൃങ്ഗ-

ഝങ്കാരപൂരിതസുവർണ്ണലതാനിശാ�ന്ത

LINKS TO
CHAPTERS TOC 33 34 35 36 37 38 39 40 41



120 അദ്ധ്യായം 34. ഭാഷാസാഹിത്യം

സന്താനപല്ലവസുമാവലി�കളിത�ല്പ

സ�ന്താഷിതഃ സുരപതിഃ സ തു ജാതു �ര�മ.

തന�യാഥ തസ്യ വിന്ന�യാജ്ജ്വ�ലാ വശീ

സമവാപ്യ പാശുപതമസ്ത്രമീശ്വരാൽ

മഹി�തർമ്മഹർഷിഭിരഭിഷ്ടു�താഽർജ്ജുന-

സ്തുഹിനാച�ലഽവസദഹാനി കാനിചിൽ.”

എന്നീ അവതരണികാപദ്യങ്ങൾ.

സാഹിത്യം

�കാട്ടയത്തു തമ്പുരാനാണു് ആട്ടക്കഥകളിെല �ശ്ലാകങ്ങൾ പ്രാ�യണ സംസ്കൃത

ത്തിൽ തെന്ന നിർമ്മിക്കണെമന്നു വ്യവസ്ഥാപനം െചയ്തതു്. ആ �ശ്ലാകങ്ങളിൽ

അ�ദ്ദഹവും അനന്തരകാലികന്മാരായ കവികളും തങ്ങെളെക്കാണ്ടു് എത്രമാത്രം

സംസ്കൃതപാണ്ഡിത്യം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയു�മാ അത്രമാത്രം പ്രതിഫലിപ്പി

ക്കുകയും െചയ്തു. കാല�കയവധത്തിൽ ഉർവശിയുെട ശാപം അവതരിപ്പിക്കുന്ന

�ശ്ലാകം തമ്പുരാൻ സംസ്കൃതത്തിൽനിന്നു് ഒരു പടികൂടി കടന്നു പ്രാകൃതത്തിലാണു്

നിബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നതു്. ശബ്ദാർത്ഥങ്ങൾക്കുള്ള ഗാഭീര്യവും രസഭാവങ്ങൾക്കുള്ള

പുഷ്ടിയും അ�ദ്ദഹെത്ത ഒന്നാംകിടയിലുള്ള ഒരു കാവ്യകാരനായി നമുക്കു കാണിച്ചു

തരുന്നു. താെഴ കാണുന്ന �ശ്ലാകങ്ങൾ പരി�ശാധിക്കുക.

“ശാ�താദരീചടുലചാരുകടാക്ഷപാത-

പാ�ഥയവാൻ പ്രവിചരൻ പ്രിയസാഹ�സാെസൌ

പാദപ്രപാതചകിതാഖിലസത്ത്വജാതം

വാതാത്മ�ജാപി കദളീവനമാസസാദ.” (കല്യാണെസൌഗന്ധികം)

“നിഹ�തഽനിലസൂനുനാ ഹിഡിം�ബ

സഹസാബുധ്യത യാദവീതനൂ�ജഃ

സഹസാ ച വിസിഷ്മി�യ ഹിഡിംബ്യാ

സഹിതം വീക്ഷ്യ ജയശ്രി�യവ ഭീമം.” (ബകവധം)

“മാർ�ഗ്ഗ തത്ര നഖംപ�ചാഷ്മളരജഃപു�ഞ്ജ ലലാടന്തപ-

ഗ്രീ�ഷ്മാഷ്മദ്യുതിതാമ്യദാനനസ�രാജാതാം വി�ലാക്യാദരാൽ

“വാ�ത്യാദ്ധൂളിതധൂളിജാലമസൃണച്ഛായാം സ ധർമ്മാത്മ�ജാ

മധ്യാ�ഹ്ന പരിദൂയമാനഹൃദയാം താമബ്രഹീദ് െദ്രൌപദീം.” (കിർമ്മീരവ

ധം)

“സുലളിതപദവിന്യാസാ രുചിരാലങ്കാരശാലിനീ മധുരാ

മൃദുലാപി ഗഹനഭാവാ സൂക്തിരിവാവാപ �സാഽർവശീ വിജയം.” (കാല

�കയവധം)

“പ�രണ പുംസാനുഗതാമെലൌകി�ക-

ർവ�ചാഭിരത്യന്തവിനിന്ദിതാം മുഹുഃ

വി�യാഗദുഃ�ഖകവിധായിവിഭ്രമാം

ജ്ഞാത്വാ സതീം താം സ വിരക്തധീരഭൂൽ.” (കാല�കയവധം)
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�ഛകാനുപ്രാസം, യമകം തുടങ്ങിയ ശബ്ദാലങ്കാരങ്ങൾപ്ര�യാഗിക്കുന്നതിൽ കവി

ക്കു വലിയ ഭ്രമമുണ്ടു്. കിർമ്മീരവധത്തിെല “�ക്ഷ്വളാ�ഘാഷാതിഭീതിപ്രചലദനിമി

ഷാ” എന്നും കാല�കയവധത്തിെല “നഗരീ തരസാ രഥിനാം” എന്നുമുള്ള �ശ്ലാക

ങ്ങളിൽനിന്നു്ഈ വസ്തുത ഗ്രഹിക്കാവുന്നതാണു്. ചുവ�ട ഉദ്ധരിക്കുന്ന കാല�കയ

വധ�ശ്ലാകങ്ങൾ മുദ്രിതപുസ്തകങ്ങളിൽ വിട്ടു�പായിരിക്കുന്നു.

“പൂർവ്വാശാപാലസ്യ ശ്രുത്വാ ഗിരമർജ്ജു�നാസ്തശാപാലസ്യഃ

ന്യവസൽസങ്ഗീതരവ�ദ്യാതിതഭവ�ന പിതുസ്സസങ്ഗീതരവൽ.”

“പാർത്ഥം താപസ�മതം ദൃഷ്ട്വാ തത്രാഗതം ച താപസ�മതം

തം �പ്രാവാച മുദാരം പ്രസന്നമമരാധി�പാപി വാചമുദാരം.”

തമ്പുരാെന്റ �ശ്ലാകങ്ങെളക്കാൾ പദങ്ങൾക്കു് കൂടുതൽ ആസ്വാദ്യതയുണ്ടു്. കല്യാ

ണെസൌഗന്ധികത്തിെല ഭീമെന്റ “െശൌര്യഗുണനീതി ജല�ധ” “പാഞ്ചാലരാജത

ന�യ” ഹനൂമാെന്റ “ആരിഹ വരുന്നതിവനാരുെമതിരില്ല�യാ” ഭീമെന്റ “വഴിയിൽ

നിന്നു �പാക �വകാ�ത വാനരാധമ” കിർമ്മീരവധത്തിെല യുധിഷ്ഠിരെന്റ “ബാ

�ല �കൾനീ മാമകവചനംക�ല്യകല്യാണീ”ശ്രീകൃഷ്ണെന്റ “കഷ്ടമ�ഹാധാർത്തരാ

ഷ്ട്രന്മാർ െച�യ്താരു” ദുർവ്വാസസ്സിെന്റ “ചന്ദ്രകലാധര പാലയമാം” പാഞ്ചാലിയുെട

“കിങ്കര�വ” ലളിതാകൃതിയായ സിംഹികയുെട “കണ്ടാലതി�മാദമുണ്ടായ് വരും”

പാഞ്ചാലിയുെട “കണ്ടാലതിഭീതി” കാല�കയവധത്തിെല ഉർവ്വശിയുെട “പാണ്ഡ

വെന്റരൂപംകണ്ടാല�ഹാ” “സ്മരസായകദൂനാം”ഇത്യാദി പദങ്ങളുെടസർവ്വാങ്ഗീ

ണമായസ്വാരസികതആെരയുംആനന്ദതുന്ദിലരാക്കുവാൻപര്യാപ്തമാണു്. “കണ്ടാ

ലതി�മാദം” എന്നപദംമാത്രം ഇവിെട പകർത്താം.

“കണ്ടാലതി�മാദമുണ്ടായ് വരും വിപിനമിതു കണ്ടാ�യാ

െകാണ്ടൽനിര തിമിരമിടയുന്ന തവ നീണ്ടുചുരുെണ്ടാരു കചമിന്നു പല

വണ്ടുകളുടനുടനിഹ വന്നു മൃദുകണ്ടിവാർകുഴലി! കണ്ടുകണ്ടു

പുനരിണ്ടൽപൂണ്ടുബത മണ്ടിടുന്നു. (കണ്ടാൽ)

കീചകമിത കുഴലൂതുന്നൂപികഗീതവി�ശഷെമാടിട�ചർന്നുഹൃദി

സൂചിത�മാദെമാടിഹ നിന്നു ചില വല്ലികാനടികൾ

വായുസഞ്ചലിത പല്ലവാംഗുലിഭിരഭിനയിക്കുന്നു. (കണ്ടാൽ)

കരവകതരുനിരകളിൽനിന്നു ചില കസുമനികരമിതാ

െപാഴിയുന്നു തവ കുറുനിരകളിലിത വീഴുന്നുഅതു കവലയാക്ഷി

കുതു�കന നിെന്നെയതി�രല്ക്കുെന്നന്നിഹ �താന്നീടുന്നു.” (കണ്ടാൽ)

ഇത്തരത്തിലുള്ളശ്രുതിമധുരങ്ങളായസൂക്തികൾ മാത്രമാണു് �കാട്ടയം കഥകളിൽ

നാം പ്രാ�യണ കാണുന്നതു്. എല്ലാ രസങ്ങളും പ്രകടിപ്പിക്കുവാൻ കവിയ്ക്കു് ഒന്നു

�പാെലപ്രാഗല്ഭ്യമുെണ്ടങ്കിലും വീരരസത്തിലാണു്അ�ദ്ദഹത്തിന്നുവി�ശഷപ്രതി

പത്തിെയന്നും ഓജപ്രധാനമാണു് അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ കവന�ശലിെയന്നും ഭാവുക

ന്മാർക്കുഗ്രഹിക്കാവുന്നതാണ�ല്ലാ.

തമ്പുരാെന്റഅഭിനയപാടവം

കാല�കയവധത്തിൽ “വാടാ �പാരിന്നായ്” എന്നഅർജ്ജുനെന്റ സമരാഹ്വാനം

�കട്ടു �ക്രാധാവിഷ്ടനായി തെന്റഅനുചരന്മാ�രാടുകൂടി യുദ്ധത്തിെനത്തിയനിവാത

കവചൻഅ�ദ്ദഹ�ത്താടു്
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“ആെരന്നു നീ പറഞ്ഞീടണെമ�ന്നാടു

�പാരിന്നായ് വന്നതും ചാരുക�ളബര!

മാര�നാ മാധവൻതാ�നാ മഹാമ�ത

മാരാരി�യാ മാനുഷരിെലാരുവ�നാ”

എന്നു കാമപരവശയായ ഒരു നായിക നായക�നാെടന്ന�പാെല �ചാദിക്കുന്നതു്

അത്യന്തംഅസ്വാഭാവികമായിരിക്കുന്നു. തമ്പുരാനു് അത്തരത്തിൽ ഗണ്യമായ ഒരു

പ്രമാദം പറ്റിെയന്നു സങ്കല്പിക്കുന്നതും �ക്ഷാദക്ഷമമല്ല. ആ വരികൾ അ�ദ്ദഹത്തി

െന്റ ഭാര്യയായ �ക�തരിമാക്കമാണു് എഴുതി�ച്ചർത്തെതന്നും ആ വിദുഷിയുെട

പ്രീതിക്കു�വണ്ടി അവ അവിെട കിടന്നുെകാള്ളെട്ട എന്നു തമ്പുരാൻ നിശ്ചയിച്ചു

എന്നും പുരാവിത്തുകൾ പറയുന്നു. ഏതായാലും, ആ ഭാഗം പ്രക്ഷിപ്തമല്ലാത്തതി

നാൽഅതു് അവിെടസ്ഥലം പിടിക്കുന്നതിനു് എെന്തങ്കിലും പര്യാപ്തമായ കാരണം

ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കണം എന്നു നമുക്കു് നിർണ്ണയിക്കാവുന്നതുതെന്ന. �കാട്ടയത്തു

തമ്പുരാൻ ഒരു സങ്ഗീതസാഹിത്യപാരദൃശ്വാവായ മഹാകവി എന്നതിനുപുറെമ

അഭിനയകലയിലും അത്യന്തം നിഷ്ണാതനായിരുന്നുഎന്നുഐതിഹ്യം �ഘാഷിക്കു

ന്നു. �കാട്ടയത്തുതമ്പുരാെന്റസമാനകാലികനായസാമൂതിരിപ്പാടു് ഒരവസരത്തിൽ

തെന്റ �കാവിലകത്തു നാലഞ്ചു ദിവസം തുടർച്ചയായി കാല�കയവധം ആടിക്കുക

യും ഉർവ്വശിയുെട അഭിനയം കാലമാകു�മ്പാൾ വാതിൽ തുറന്നു �നാക്കി ഒരു ചര

ണം ആടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വാതിലടയ്ക്കുകയും െചയ്തുെകാണ്ടിരുന്നു. ആ വർത്തമാനം

കവി ധരിച്ചു സാമൂതിരിെയ വിവരമറിയിക്കാെത താൻതെന്ന കളിസ്ഥലെത്തത്തി

ഉർവ്വശിയുെട �വഷം െകട്ടിആടുകയുംഅന്നുസാമൂതിരിആപദാഭിനയംആദ്യന്തം

ആനന്ദപരവശനായി കണ്ടുെകാണ്ടിരിക്കയും െചയ്തു. ആ അഭിനയത്തിെന്റ അവ

സാനത്തിൽ അന്നെത്ത ഉർവ്വശി�വഷക്കാരെന തെന്റ മുമ്പിൽ െകാണ്ടുവരുവാൻ

അവിടുന്നു് ആജ്ഞാപിക്കുകയും വന്ന�പ്പാൾ അതു കവിതെന്നയാെണന്നു മനസ്സി

ലാക്കി, “ഉർവ്വശിയുെട പദം അവിടുന്നുതെന്ന ആടിക്കാണണെമന്നുള്ള എെന്റ

�മാഹം ഇന്നു സഫലമായി, ഞാൻ കൃതാർത്ഥനായി” എന്നു �രാമാഞ്ചകഞ്ചുകിത

നായിഅരുളിെച്ചയ്കയും െചയ്തുവ�ത്ര. ആട്ടക്കഥ രചിക്കുന്നകവി ഒരുനടനുംകൂടിയാ

യിരുന്നാൽ അതിെന്റ അഭിനയത്തിനു സിദ്ധിക്കാവുന്ന �വശിഷ്ട്യം അന്യാദൃശം

തെന്നയായിരിക്കുെമന്നുള്ളതു് അനുക്തസിദ്ധമാണ�ല്ലാ.

ചില മുക്തകങ്ങൾ

�കാട്ടയത്തു തമ്പുരാൻ ഉപരി നിർദ്ദിഷ്ടങ്ങളായ നാലു് ആട്ടക്കഥകളല്ലാെത മെറ്റാ

രു കൃതിയും നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതായിഅറിവില്ല. �മാക്ഷദായകപ്രകരണംഅ�ദ്ദഹത്തി

െന്റ വാങ്മയമാെണന്നു ചിലർ പറയുന്നതു് അബദ്ധമാകുന്നു. അതു കിളിപ്പാട്ടുകാ

രൻ �കാട്ടയത്തുതമ്പുരാെന്റ കൃതിയാണു്. �കാട്ടയത്തിെന്റ നാലു്ആട്ടക്കഥകളിലും

കൂടി �നാക്കിയാൽ രണ്ടു മണിപ്രവാള�ശ്ലാകങ്ങ�ള കാണ്മാൻ കഴിയുന്നുള്ളു. കാല

�കയവധത്തിലുള്ളആ �ശ്ലാകങ്ങൾഅടിയിൽ �ചർത്തുെകാള്ളുന്നു.

“സവ്യസാചി സമ�ര ഹനിച്ചു സകലാമരാരിനിവഹം തദാ

ദിവ്യനാരികെള �വർെപടുത്തധികസങ്കടാദമിതവിക്രമൻ

നവ്യയാകിയ ജയശ്രിയാ സഹ നനാമ വജ്രിണമുദാരധീ-

ർഹവ്യവാഹമുഖസർവ്വ�ദവഗണ�സവ്യമാനചരണാംബുജം.”

“സ്വർവ്വധൂജനമണിഞ്ഞിടുന്നമണിെമൌലിയിൽ ഖചിതരത്നമാ-
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മുർവശീ തദനു മന്മ�ഥനഹി വശീകൃതാപി വിവശീകൃതാ

ശർവ്വരീശകുലഭൂക്ഷണം യുവതി�മാഹനം ധവളവാഹനം

പാർവ്വ�ണന്ദുമുഖി പാണ്ഡുസൂനുമഭിവന്ദ്യ �ചവമവദത്സഖീം.”

ഇവ കൂടാെത മൂന്നു മണിപ്രവാളമുക്തകങ്ങൾകൂടി അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ വകയായി നമു

ക്കു ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അവയുംഈഘട്ടത്തിൽസ്മരണീയങ്ങളാണു്.

വിഷ്ണുമായാസ്തുതി:

“സ്വർണ്ണസന്നിഭശരീരവും തരളനൂപുരങ്ങൾ വലയങ്ങളും

ഗണ്ഡസഞ്ചലിതകണ്ഡലങ്ങളുമുലഞ്ഞുതാണ മണികാഞ്ചിയും

കുത്തഴിഞ്ഞുകിഴിയുന്ന പൂന്തുകിലുെമാട്ടഴിഞ്ഞകചഭാരവും

മുത്തു�പാെല ചില ഘർമ്മബിന്ദുകൾ മുഖാംബുജത്തിലുളവായതും

പന്തിടഞ്ഞകളുർെകാങ്ക രണ്ടുമിടതിങ്ങി കിഞ്ചന കുലുങ്ങിയും

പന്തടിച്ചു ഗിരിശന്നു �നെരെയാരു മന്ദമാം ഗതിവിലാസവും

ചന്തമാർെന്നാരു ലലാടവും ഭുവന�മാഹനം ചില കടാക്ഷവും

ചിന്തെചയ് വതിനു �മ വരം തിരക ശംഭു�മാഹിനി! ദിവാനിശം.”

സ്ത്രീചാടു:

“ജാതി ജാതാനുകമ്പാ ഭവ ശരണമ�യ

മല്ലി�ക കൂപ്പു�ക �ത

�ക�ത�ക�തരിമാക്കം കബരിയിലണിവാൻ

കയ്യിലാക്കും ദശായാം

ഏതാ�നതാൻ മദീയാനലർശരപരിതാ-

�പാദയാനാശു നീതാൻ

നീതാൻ നീതാനുണർത്തീടുക ചടുലവരി-

ക്കണ്ണിതൻ കർണ്ണമൂ�ല.”

ഒടുവിലെത്ത �ശ്ലാകം തികച്ചും “അക്ഷരലക്ഷം” അർഹിക്കുന്നു. �കാട്ടയത്തു

തമ്പുരാൻ കഥകളിപ്രസ്ഥാനത്തിനു സ്വകൃതികൾ മൂലം നല്കീട്ടുള്ള ഉത്ഥാപനം

ഈദൃക്തെകാണ്ടും ഇയത്തെകാണ്ടുംസഹൃദയന്മാർക്കുപരി�ച്ഛദ്യമല്ല. െകാട്ടാരക്ക

രത്തമ്പുരാൻ അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ �ശമുഷീഖനിയിൽനിന്നു് ഉദ്ധരിക്കുക മാത്രം െചയ്ത

അദൃഷ്ടപൂർവ്വമായ �കാഹിനൂർരത്നത്തിെന്റ ശാണഘർഷകൻ ആ മഹാത്മാവാ

ണു്. അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ കീർത്തി ചന്ദ്രിക �കരളവും �കരളിയുമുള്ള കാല�ത്താളം

അമ്ലാനവും അപ്രതിമപ്രഭാവവുമായിത്തെന്നപരിലസിക്കുകയും െചയ്യും.
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(ക്രി. പി. പതിെനട്ടാം ശതകം)

പുത്രകാ�മഷ്ടി പാട്ടു്

പുത്രകാ�മഷ്ടി പാട്ടിൽ ദശരഥെന്റജനനവും രാജ്യഭാരവും ഋശ്യശൃങ്ഗമഹർഷി നട

ത്തുന്ന പുത്രകാ�മഷ്ടിയും ശ്രീരാമെന്റ അവതാരവും മറ്റുമാണു് പ്രതിപാദ്യം. കവിത

യ്ക്കു വളെര ചാതുര്യവും തന്മയത്വവുമുണ്ടു്. അ�യാധ്യാവർണ്ണന, ദശരഥെന്റ സന്താന

കാംക്ഷ മുതലായ ഭാഗങ്ങൾപ്ര�ത്യകം രസനിഷ്യന്ദികളാണു്.

ഈ പാട്ടു നാലു പാദങ്ങളായി വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ ഒന്നും മൂന്നും പാദങ്ങൾ

തരങ്ഗിണിയിലും രണ്ടും നാലും പാദങ്ങൾ ദ്രുതകാകളിയിലും രചിച്ചുകാണുന്നു.

‘െപാഴിൽ, മറയവർ, തിറവിയ’ മുതലായ പഴയ ശബ്ദങ്ങൾ പ്ര�യാഗിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

അന്തരങ്ഗപരി�ശാധനയിൽ ഈ പാട്ടു് എട്ടാം ശതകത്തിെന്റ ഉത്തരാർദ്ധത്തി

�ലാ ഒൻപതാംശതകത്തിെന്റ പ്രഥമ പാദത്തി�ലാ നിർമ്മിച്ചതായി ഗണി�ക്കണ്ടി

യിരിക്കുന്നു. ദശരഥൻ ബാല്യത്തിൽ അഭ്യസിച്ച കലകളുെട കൂട്ടത്തിൽ ആട്ടക്കഥ

െയപ്പറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുെകാണ്ടു് ഇതിനു്അത്രപഴക്കംകല്പിക്കുവാൻപാടുള്ളത

െല്ലന്നു ചിലർ വാദിക്കുന്നു. ഈ മിഥ്യാ�ബാധത്തിനു കാരണം തിരുവനന്തപുരത്തു്

വലിയ െകാട്ടാരം ഗ്രന്ഥപ്പുരയിെല ഭാഷാഗ്രന്ഥസൂചി തയ്യാറാക്കിയവർ പ്രസ്തുത

ഗ്രന്ഥത്തിെലആ ഭാഗം െതറ്റി വായിച്ചതാണു്. വാസ്തവത്തിൽആട്ടക്കഥഎെന്നാ

രു ശബ്ദ�മ കവി ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽ പ്ര�യാഗിച്ചിട്ടില്ല. താെഴ ഉദ്ധരിക്കുന്ന വരികൾ

�നാക്കുക:

“പമ്പരമരശമ്മാനകണ്മായം വെമ്പഴും ചതുരങ്ഗം മണിച്ചതു്

തണ്ടി വീണ കുഴൽ തകിൽ മദ്ദളംആട്ടം പാട്ടകചാരി പുറചാരി

വാട്ടമറ്റ െതാഴിൽ കരണാദികൾ �ഗാഷ്ടിവാക്കുക�ളാടു�മാ�രാ ചാട്ടം

വാളയപ്പുതിരിപ്പുകൾ വായ്െപ്പഴും കമ്പവിച്ച കയറ്റുവിച്ചകളും

കുതിരപ്പയിറ്റാനപ്പയിറ്റുകൾ �തർകടാവുക�വടു വി�നാദങ്ങൾ.”

ആണ്ടിയാട്ടം, കൂടിയാട്ടം മുതലായി പലവിധത്തിലുള്ളആട്ടങ്ങൾപണ്ടുപ്രചരിച്ചിരു

ന്നു എന്നു പറ�യണ്ടതില്ല�ല്ലാ. അതുെകാണ്ടു കവിയുെട വിവക്ഷ രാമനാട്ടമാെണ

ന്നുസങ്കല്പി�ക്കണ്ടആവശ്യമില്ല.
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മാതൃക കാണിക്കുവാൻഈപാട്ടിൽനിന്നു കുെറ വരികൾ ഉദ്ധരിക്കാം.

(1) അ�യാധ്യാവർണ്ണനം:

“പുരികളിലവനിയിലിതു മുമ്പായതു് പുരുഹൂതൻപുരി െയന്നതു�പാെല

അനുപമസമ്പത്തുക�ളാർക്കു�മ്പാളളകാപുരി പുനെര�ന്ന �താന്നും

നിർമ്മലഭാവം നിരുപിക്കു�മ്പാൾബ്രഹ്മാലയമാെണ�ന്ന �താന്നും

കല്മഷനാശന�വഭവ�മാർത്താൽ �വഷ്ണവ�ലാകമിെത�ന്ന �താ

ന്നും

ശിവകരവസ്തുവി�ശഷം പാർത്താൽ ശിവ�ലാകം പുനെര�ന്ന �താന്നും

ഹരി�യാ ഹരി ഹരി ഭാസ്കരവംശദിവാകരനുദയം പർവ്വതമായതു

സൂരിയകുലമാം ദീപജ്വാലയ്ക്കാദര�വറും രത്നവിളക്കതു

വണ്ടാർകുഴലികൾതിലകമതാകിയ തണ്ടാർമാതിനു കളിമന്ദിരമതു

ആനന്ദത്തിനു െപാന്നിൻഗൃഹമതുആശ്ചര്യത്തിനു മാശ്രയമായതു

ജയനർത്തകവരതരുണിതതിെക്കാരു മരതകനാടക ശാലയതായതു

�കാമളതെയ്ക്കാരു പൂെമ്പാഴിലായതു വീരനൃപെന്നാരു പൂത്തഴയായതു

അർത്ഥിജനത്തിനു കല്പകമാമതുആശ്രിതജനചാതക കരുമുകിലതു

അഖിലനൃപാംബുജപകലവനായതുസകലഗുണങ്ങൾക്കാകരമായതു

നിഖിലജനാളീനയ�നാത്സവമതു ദുഷ്കർമ്മത്തിനു പാഴ്ക്കുലനിലമതു

വിക്രമമാകിയ മകരകുലത്തിനു െചാല്ക്കലരും മകരാലയമായതു

ഓ�രാ ചാരുകിടങ്ങുകൾ കണ്ടാ�ലാ�രാവാരിധിെയ�ന്ന �താന്നും

വാർ�കാലും ക�ല്ക്കാട്ടകൾ കണ്ടാൽ �ലാകാ�ലാകമിെത�ന്ന �താന്നും.

െപാന്മതിൽ മമ്മാ! കാണു�ന്താറും നന്മണിസാനുവിെത�ന്ന �താന്നും

പ്രാസാദാ�ഭാഗം കാണു�മ്പാൾ�കലാസാചലെമ�ന്ന �താന്നും

െവണ്മാടങ്ങളി�ലറാനുെള്ളാരു �സാപാനങ്ങെള �നാക്കു�ന്നരം

സ്വർഗ്ഗത്തിങ്കൽ�പ്പാവാനുെള്ളാരു െപരുവളിെയ�ന്ന �പർത്തും �താ

ന്നും.

(2) അപുത്രനായ ദശരഥെന്റ മ�നാരാജ്യം:

“ഗർഭമായ് ഭാര്യമാരിെലാരുത്തെര

െകല്പു�ക�ടാടു കൂടീട്ടു കണ്ടാവൂ.

ഉദരം ക്രമത്താ�ല വളരുന്ന-

തുദിതാനന്ദെമാന്നുഞാൻ കണ്ടാവൂ.

അരുതായ്കയും പൂണ്ടു മടയവ-

രാരങ്ങെളയഴിപ്പിതും കണ്ടാവൂ.

പ്രസവിക്കുന്നകാലമണയു�മ്പാൾ

പകരുന്നതാം ഭാവങ്ങൾ കണ്ടാവൂ.

പ്രസവിക്കുമി�പ്പാെഴന്നുമിെല്ലന്നും

പലരും പറയുന്നതു �കട്ടാവൂ.

െചറുക്കൻ പിറന്നൂെവന്നു െചാല്ലുന്ന-

തുറക്കത്തിെലാെന്നങ്ങാനും �കട്ടാവൂ.
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അതു െചാല്ലു�വാർ�ക്കാ�രാ�രാ വസ്തുക്കൾ

െകാടുത്താവൂഎൻ�കകഴ�പ്പാളവും.

ജാതകർമ്മങ്ങൾഞാൻ െചയ്തുെകാണ്ടാവൂ

�ച�താരമ്യമായിെട്ടെന്റ�ദവ�മ!

പുത്രൻതന്മുഖെമാന്നു ദർശിച്ചാവൂ,

മുകർന്നാവൂ മുകത്തണച്ചാവൂഞാൻ

നാമമിട്ടാവൂ �ചാറു െകാടുത്താവൂ

നാൾ�താറും കരയുന്നതും �കട്ടാവൂ

ഒറ്റടി വയ്പതും പിെന്ന വീഴ്വതും

നാലഞ്ചാറു പദം നടക്കുന്നതും

വീണു െമെല്ല നിലത്തുകിടപ്പതും

പിരണ്ടിട്ടങ്ങുരുണ്ടു മറിവതും

വീണുടെനെയഴു�ന്നറ്റു നിന്നിട്ടു

മന്ദമന്ദം നടപ്പതും കണ്ടാവൂ.”

ഒടുവിലെത്ത വരികൾകൂടി ചുവെട �ചർക്കുന്നു:

“കഞ്ഞിയും െനയ്യും നന്നായ്ക്കുടിക്കണം

കണ്ടവർെക്കാത്തവണ്ണമരുതതു്.

കട്ടി�ന്മൽ കിട�ക്കയാവു നിർണ്ണയം

കണ്ട വസ്തുക്കൾകാട്ടരു�തതു�മ.

എന്നിവണ്ണമവരവർതങ്ങെട

�വദുഷ്യം പ്ര�യാഗിക്കുന്നതിൻമു�ന്ന

വിശ്വനാഥൻ പിറന്നങ്ങുവീണു�ത

ഗർഭപാത്രത്തിൽനിന്നു ധരണിയിൽ.”

�കാട്ടയത്തു �കരളവർമ്മത്തമ്പുരാൻ

ജീവചരിത്രം

തുഞ്ചത്തു ഗുരുനാഥെന്റ കാലത്തിനു�ശഷം കിളിപ്പാട്ടു രീതിയിൽ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നിർ

മ്മിച്ചു യശസ്സു �നടിയ ആദ്യെത്ത കവിപുങ്ഗവൻ �കാട്ടയത്തു �കരളവർമ്മത്തമ്പു

രാനാകുന്നു. അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ പൂർണ്ണനാമം വീര�കരളവർമ്മാെവന്നാണു് 871-െല
ഒരു ശാസനത്തിൽ കാണുന്നതു്. തമ്പുരാൻ 820-ആണ്ടിടയ്ക്കു ജനിച്ചിരിക്കണം. 852-
ൽ അന്നെത്ത �കാലത്തിരിയായ പുതിയ പള്ളി�ക്കാവിലകത്തു രവിവർമ്മത്തമ്പു

രാനും അ�ദ്ദഹവും തമ്മിൽ തല�ശ്ശരി തിരുവങ്ങാട്ടു �കാട്ടയിൽെവച്ചു് ഒരു സന്ധി

നടന്നതിനു �രഖയുണ്ടു്. പുതുവാതപ്പാട്ടു് (പുതുബാധപ്പാട്ടു് ) എന്ന �പരിൽ �കരള

വർമ്മത്തമ്പുരാെന്റ ജീവിതചരിത്രെത്തപരാമർശിച്ചു് ഒരു വില്ലടിച്ചാൻപാട്ടു തിരുവ

നന്തപുരത്തുംഅതിനു െതക്കുള്ളപ്ര�ദശങ്ങളിലും ദുർ�ദ്ദവതാപ്രീതിെക്കന്നു�ദ്ദശിച്ചു

പാടിവരുന്നുണ്ടു്. ആകൃതിയുെടപ്ര�ണതാവു് പരപ്പക്കുട്ടിപ്പുലവർഎന്നഒരുകവിയു
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െട ശിഷ്യനും ഭാഷെതക്കൻ തിരുവിതാംകൂറിൽ ഇന്നും പ്രചരിക്കുന്ന പ്രാകൃതമായ

മലയാംതമിഴുമാകുന്നു. തമ്പുരാെന്റ മരണാനന്തരം അധികകാലം കഴിയുന്നതിനു

മുൻപു രചിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പാട്ടാണു് അെതന്നു് ഊഹിക്കുവാൻ കഴിയും. തമ്പുരാെന്റ

ജീവിത ചരിത്രത്തിൽഅ�ദ്ദഹെത്തതിരുവിതാംകൂറിെല ഇളയരാജാവായി ദെത്ത

ടുക്കുന്നതിനുമുൻപുള്ള ചില സംഭവങ്ങൾആപാട്ടിൽ വിവരിച്ചുകാണുന്നു. അവെയ

താെഴ കാണുന്നുവിധത്തിൽ സംഗ്രഹിക്കാം. പുറവഴിനാട്ടിെല (�കാട്ടയം) �ഗാദ

വർമ്മ 1രാജാവിനു് ഉമാ�ദവി എെന്നാരു സ�ഹാദരി ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ രാജ്ഞി

കന്നിമാസം 10-ആം തീയതി കാർത്തിക നക്ഷത്രത്തിൽ കഥാനായകെന പ്രസ

വിച്ചു. ആ രാജകുമാരൻ ബാല്യത്തിൽത്തെന്ന ആയുധാഭ്യാസത്തിലും അശ്വാ�രാ

ഹണത്തിലും �വദഗ്ദ്ധ്യം സമ്പാദിച്ചു. �പാർക്കലി ഭദ്രകാളിെയ ഭജിച്ചു് ആ �ദവി

യുെട തൃക്കയ്യിൽനിന്നു െപാന്നുടവാൾ വാങ്ങി. തെന്ന മാതുലൻ ഇളയരാജാവായി

വാഴിക്കുന്നതിനു പ്രതിബന്ധങ്ങളുണ്ടാക്കിയ മന്ത്രിെയ വധിക്കുകയുംആപാപം തീ

രുന്നതിനായി മാതാവിെന്റ നിർ�ദ്ദശമനുസരിച്ചു തീർത്ഥസ്നാനത്തിനു �പാകുകയും

െചയ്തു. കന്നി�ച്ചവുകക്കാർ എന്നു �പരുള്ള പതിനാറു് അങ്ഗരക്ഷകന്മാരും വിദ്വാ

നായ ഒരു ദ്രാവിഡബ്രാഹ്മണനും “കരുണൻ” അഥവാ കരുണാകരൻ എന്ന ഒരു

പിഷാരടിയുമായിരുന്നു ആ യാത്രയിൽ അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ അനുചരന്മാർ. പര�ദശ

ത്തു മയ്യത്തുര എന്ന ഒരു മുഹമ്മദീയരാജാവിെന്റ പുത്രിയായ താനാവതി എന്ന യു

വതിെയ പാണിഗ്രഹണംെചയ്തു് തെന്റ ശ്വശുരെന്റ ശത്രുക്കളായ ചടക്കൻഎന്നമറ

വപ്രഭുവി�നയം മുടുക്കൽ എന്ന െതലുങ്കപ്രഭുവി�നയും തെന്റ വാളിനിരയാക്കി ആ

രാജ്യത്തിെന്റഅനന്തരാവകാശിയായി. പാട്ടിൽ തമ്പുരാെന്റപ്രഭാവെത്തപ്പറ്റി ഒരു

ഭടൻ മയ്യത്തുരെയ വർണ്ണിച്ചു �കൾപ്പിക്കുന്നതു താെഴക്കാണുംവിധത്തിലാണു്.

“നമ്മളുെട രാച്ചിയത്തു വന്നതുണ്ടു

നായക�നാ മാലയ�നാ നാനറി�യൻ.

അമ്മമാതാക്കളീെന്റടുത്തവ�രാ?

അറിയാതമായ ചുറ്റിവന്തവ�രാ?

കർണ്ണെനന്നാലവർ കർണ്ണനുംഅ�ല്ല,

കയ്യിെലാരു വില്ലുമമ്പുതാനുമി�ല്ല.

ഭീമെനന്നാലവർ ഭീമന�ല്ല,

കയ്യിെലാരു ഭീമഗദയുമി�ല്ല.

�സാമകുല�മാ സൂരിയകുല�മാ,

�സാമബിംബതുല്യമാം മുഖമതു�ണ്ട.

ഒമ്മ െചാല്ലുവാനിപ്പുവിയിലാരുമി�ല്ല,

ഒളിവു െപാൻനിറം�പാെല �മനി കണ്ടാൽ.

കണ്ടാൽപ്പല പല നിറം �താന്നും,

കയ്യിെലാരു വാളുമിരിപ്പതുണ്ടു.

െതണ്ടാടും വാളു കണ്ടാെലല്ലാ�പരും,

െതളിന്ത വാളും ചരവുമിതു�പാെലയു�ണ്ടാ.”

1 ഈ�പർ �കാട്ടയത്തു രാജാക്കന്മാർക്കു് ഉണ്ടായിതന്നതിനു െതളിവില്ല.

LINKS TO
CHAPTERS TOC 33 34 35 36 37 38 39 40 41



128 അദ്ധ്യായം 35. ഭാഷാസാഹിത്യം

മയ്യത്തുരയുെട രാജ്യത്തിൽതദനന്തരംചില ഭരണപരിഷ്കാരങ്ങൾഉൽഘാടനം െച

യ്ത�പ്പാൾ ശത്രുക്കൾ തമ്പുരാെന ഗുഢമായി െകാല്ലുന്നതിനു പ്രതിജ്ഞെചയ്യുകയും

ഭദ്രകാളി ആ വിവരം സ്വപ്നത്തിൽ ധരിപ്പിച്ചു് അവിടം വിട്ടു�പാകണെമന്നു് അ�ദ്ദഹ

െത്ത ഉപ�ദശിക്കുകയും െചയ്തു. തമ്പുരാൻ കപ്പൽ കയറി തിരിെയ സ്വ�ദശ�ത്തയ്ക്കു

�പായി അമ്മെയ സന്ദർശിക്കുകയും അവിടുന്നു് അ�ദ്ദഹെത്തഅനുഗ്രഹിക്കുകയും

െചയ്തു. താനാവതി പ്രിയവി�യാഗത്താൽ �ശാകാർത്തയായി ആത്മഹത്യെചയ്തു.

തമ്പുരാൻ �കാട്ടയെത്ത െയൌവരാജ്യത്തിൽഅഭിഷിക്തനായി. എങ്കിലും തീർത്ഥ

�സവനത്തിലുള്ളആസക്തിഅ�ദ്ദഹെത്തവീണ്ടും വി�ദശപര്യടനത്തിനു �പ്രരിപ്പി

ച്ചു. �കാഴി�ക്കാടു്, െകാച്ചി, പറവൂർ, ആലപ്പുഴ, െകാല്ലം, പരവൂർ മുതലായ സ്ഥ

ലങ്ങൾ കടന്നു വർക്കലയിെല പ്രസിദ്ധ തീർത്ഥസ്നാനഘട്ടത്തിൽ െചന്നു�ചർന്നു.

അവിെട സ്നാനം െചയ്യുന്ന അവസരത്തിൽ ‘ആണ്ടിരങ്കനണ്ണാവി’ എെന്നാരു ബ്രാ

ഹ്മണൻഅന്നു് ആറ്റിങ്ങൽ മൂപ്പുവാണിരുന്നഅശ്വതിതിരുനാൾ ഉമയമ്മറാണിെയ

സന്ദർശിച്ചാൽഅതും ഒരു തീർത്ഥസ്നാനമാകുെമന്നു് അറിയിക്കുകയാൽഅവിെട

�പ്പായി ആ രാജ്ഞിെയക്കണ്ടു.

“�വണാട്ടിൽപ്പടവീടാളുകയ്ക്കു

�വന്തനില്ലാെത നിനന്തിരി�പ്പൻ.

െവറ്റിയാകെത്തപ്പും തിരുമാടമ്പുംെകാണ്ടു്

ആളും പടവീട്ടിൽ�പ്പാ�മയി�പ്പാൾ.”

അതായതു, �വണാട്ടിെലപടവീടു രക്ഷിക്കുന്നതിനു്ആളില്ലാത്തതിനാൽഅവിടുന്നു

ദത്തും തിരുമാടമ്പുംെകാണ്ടു് ആ സാഹായ്യം തനിക്കു െചയ്തുതരണെമന്നു് ഉമയമ്മ

റാണിഅഭ്യർത്ഥിച്ചു. അങ്ങെന �കാട്ടയത്തു �കരളവർമ്മത്തമ്പുരാൻ �വണാട്ടിെല

ഇളയരാജാവായി. ആ റാണിയുെട പുത്രനായ രവിവർമ്മത്തമ്പുരാനായിരുന്നു

അന്നെത്ത വലിയ തമ്പുരാൻ. എന്നാൽ അ�ദ്ദഹത്തിനു പതിനാറു വയസ്സു തിക

യാത്തതിനാൽ റാണിതെന്ന രാജ്യരക്ഷ െചയ്തുവന്നു. 860-ൽ രവിവർമ്മത്തമ്പുരാൻ

മൂ�പ്പറ്റുെവങ്കിലും അ�ദ്ദഹവും ഇളയരാജാവും ഒന്നിച്ചു സമസ്കന്ധന്മാെരന്ന നിലയി

ലാണു് നാടുവാണതു്. രവിവർമ്മത്തമ്പുരാൻ രാമായണസംഗ്രഹം രചിച്ചതു �കര

ളവർമ്മ രാജാവിെന്റ സഹവാസം മൂലമായിരിക്കാെമന്നു മുൻപു സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

“വടക്കു പിറവഴിയായി നാട്ടിൽനിന്നും തീർത്ഥയാത്രയാക വന്ന �കരളവർമ്മെര

ദത്തുടയതാക്കി ഹിരണ്യ സിംഹനല്ലൂർ (ഇരണിയിൽ) ഇളമുറയ്ക്കു നീട്ടുെകാടുത്തു”

എന്നു് 861-െല ഒരു മതിലകം �രഖയിൽ കാണുന്നു. ആ ദത്തു നടന്നതു് 854-
ആണ്ടിടയ്ക്കാെണന്നും ആ �രഖയിൻനിന്നു വിശദമാകുന്നുണ്ടു്. 853-ആണ്ടിടയ്ക്കു “മു
കിലൻ” എന്ന �പരിൽ പ്രഖ്യാതനായ ഒരു മുഹമ്മദീയ�സനാനി തിരുവിതാംകൂർ

�ക�കറി മണക്കാട്ടു പാളയമടിച്ചുെകാണ്ടു രാജ്യത്തിനു പല ശല്യങ്ങളും ഉണ്ടാ

ക്കി. തമ്പുരാൻആദ്യമായി ആ ശത്രുവിെന തിരുവട്ടാറ്റുവച്ചു നടന്ന ഒരു യുദ്ധത്തിൽ

നാമാവ�ശഷനാക്കി. തിരുവനന്തപുരത്തു പുത്തൻ�കാട്ടയിലുണ്ടായിരുന്ന െകാട്ടാ

രം െപാളിച്ചു �കാട്ടയ്ക്കകത്തു വലിയ �കായിക്കെലന്നും െകാച്ചു�കായിക്കെലന്നും

രണ്ടു �കാവിലകങ്ങൾ പണിയിച്ചു. അവ ഇന്നും തിരുവിതാംകൂർ രാജ്ഞിമാരുെട

ആവാസഹർമ്മ്യങ്ങളായി പരിലസിക്കുന്നു.

871-ആണ്ടു മകരമാസം 25-ആംനു ഒരു ശാസനംമൂലം അ�ദ്ദഹം രാജ്യത്തിൽ

പുല�പ്പടി എന്നും മണ്ണാർ�പ്പടിെയന്നും പറഞ്ഞുവന്ന ഒരു ദുരാചാരം ഉന്മൂലനംെച

യ്തു. മകരം 28-ആംനു മുതൽ �മടം 10-ആംനുവെര പുലയർ മണ്ണാർ എന്നീ ജാതി
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കളിൽെപ്പട്ട പുരുഷന്മാർ, ബ്രാഹ്മണർ നായന്മാർ മുതലായ ജാതികളിൽെപ്പട്ട സ്ത്രീ

കെള ഏതു വിധത്തിെലങ്കിലും സ്പർശിച്ചു �പാെയങ്കിൽ ആ സ്ത്രീകൾക്കു ജാതിഭ്രം

ശം കല്പിച്ചു�പാന്നിരുന്നു. “പില�പ്പടി മണ്ണാർ�പ്പടി എന്ന വ�ക െപണ്ണുംപിള്ള

യ്ക്കു് ഉണ്ടായാൽ െപണ്ണുംപിള്ള കുളിച്ചു കര�യറിെക്കാണ്ടാൽ �താഴ (�ദാഷ)മില്ല”

എന്നാണു്ആ ശാസനത്തിെല പ്രധാനവാക്യം.

അനന്തരം ആഭ്യന്തരങ്ങളായ ഉപപ്ലവങ്ങൾ ശമിപ്പിക്കുന്നതിനു�വണ്ടി നാ

യിക്കരാജാവിെന്റ ഒരു �സന്യെത്ത വരുത്തി കല്ക്കുളത്തുെവച്ചു് അതിനു �ഹതുഭൂ

തന്മാരായിരുന്ന പ്രമാണികളിൽ ചിലെര വധിപ്പിക്കുകയും അങ്ങെന താൻ സ്വ

തന്ത്രനായ�പ്പാൾ തെന്റ രക്ഷയ്ക്കു വന്ന ആ വി�ദശീയ �സന�യയും തിരിഞ്ഞു

പടയിളക്കിെച്ചന്നു നശിപ്പിക്കുകയും െചയ്തു. പിന്നീടു് പുതുവാതപ്പാട്ടിെല കഥ തുട

രുകയാെണങ്കിൽ “ഇന്ത മന്തിരിമാർകളും നാനുമാകാെത ഇതത്തിൽ പാരായിന്ത

പ്പടവീട്ടിൽ” എന്നു നിശ്ചയിച്ചു ചില പുതിയ മന്ത്രിമാെര നിയമിച്ചു. അതിൽ �ക്ഷാ

ഭിച്ചു പഴയ �നതാക്കന്മാരിൽ പതിനാറു �പർ അ�ദ്ദഹെത്ത എങ്ങെനെയങ്കിലും

ഇല്ലായ്മെചയ്യണെമന്നു തീർച്ചെപ്പടുത്തി. തമ്പുരാൻ ഭദ്രകാളിയുെട സ്വ�പ്നാപ�ദശ

വും റാണിയുെട പ്രതി�ഷധവചനവും വകെവയ്ക്കാെത ഒരു ദിവസം രാത്രി തെന്റ

ഉടവാൾ�പാലും െകാച്ചു�കായിക്കൽ വച്ചുംവച്ചു് ഒരു തുളുനാടൻ കത്തിമാത്രം എടു

ത്തുെകാണ്ടു വലിയ�കായിക്കൽ �കാവിലകത്തിെന്റ ബഹിർദ്ദ്വാരത്തിൽ െചല്ലെവ

അവിെട ശത്രുക്കൾ, അ�ദ്ദഹെത്ത വളയുകയും അവരുെട നായകനായ പണ്ടാ

രക്കുറുപ്പ് അ�ദ്ദഹെത്ത വധിയ്ക്കുകയും െചയ്തു.2 ഈസംഭവം നടന്നതു് 871-ആണ്ടു
കർക്കടകം 22-ആംനുയാണു്. വി�ദശികളും സ്വ�ദശികളുമായ സകല ചരിത്രകാര
ന്മാരും തമ്പുരാെന ശത്രുക്കൾ വധിച്ചതായിത്തെന്നയാണു് പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നതു്.

അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ �ശഷക്രിയ 853-ൽ �കാലത്തുനാട്ടുനിന്നു ദെത്തടുത്ത െനടുമങ്ങാ

െട്ട ആദിത്യവർമ്മത്തമ്പുരാൻ നിർവഹിച്ചു. ഈ വിവരണത്തിൽ നിന്നു് അ�ദ്ദഹം

അധൃഷ്യനും അക�താഭയനുമായ ഒരു �യാദ്ധാവായിരുന്നതിനുപുറെമ ശത്രുക്കെള

അമർച്ചെചയ്യുന്നതിൽ അത്യന്തം നൃശംസനുമായിരുന്നു എന്നു െവളിെപ്പടുന്നുണ്ടു്.

ആ മഹാവീരൻ വലിയ�കായിയ്ക്കൽ നടയിൽെവച്ചാണു് ഹതനായെതന്നും തന്നിമി

ത്തമുണ്ടായ �ഘാരമായബാ�ധാപദ്രവം നീങ്ങുവാൻ രാജകുടുംബത്തിൽനിന്നുപല

മാന്ത്രികകർമ്മങ്ങളും െചയ്യി�ക്കണ്ടിവന്നു എന്നും നമുക്കു �ധര്യമായി വിശ്വസി

ക്കാം. അതിനു് ഉ�പാൽബലകങ്ങളായിഅ�നകംഐതിഹ്യങ്ങളുമുണ്ടു്. അങ്ങെന

സംഭവബഹുലമായആജീവിതംഅപ്രാപ്തകാലത്തിൽഅവസാനിക്കയും രാജ്യവും

സാഹിത്യവുംആധിസമുദ്രത്തിൽആമഗ്നമാകുകയും െചയ്തു.

കൃതികൾ

�കരളവർമ്മത്തമ്പുരാൻ ഉ�ദ്ദശം 854 മുതൽ 871 വെര ഉ�ദ്ദശം 17 െകാല്ലം തിരു
വിതാംകൂർ ഇളയരാജാവായിരുന്നു എന്നു നാം ധരിച്ചുവ�ല്ലാ. ഈ കാലഘട്ടത്തി

നിടയ്ക്കു് അ�ദ്ദഹം (1) സുന്ദരകാണ്ഡാവസാനംവെരയുള്ള വാല്മീകി രാമായണം (2)
പാതാളരാമായണം (3)ബാണയുദ്ധം (4)�വരാഗ്യച�ന്ദ്രാദയം (5) �മാക്ഷദായക
പ്രകരണം (6) �മാക്ഷസിദ്ധിപ്രകരണം (7) ഭീ�ഷ്മാപ�ദശം എന്നിങ്ങെന 7 ഭാഷാ
ഗാനങ്ങളും (8)പടസ്തുതിഎെന്നാരു ഭാഷാ�സ്താത്രവും (9) രാഗമാലിക (10) പത്മനാ
ഭകീർത്തനം എന്നീ �പരുകളിൽ രണ്ടു സംസ്കൃത�സ്താത്രങ്ങളും രചിച്ചതായി അറി

2 പുതുവാതപ്പാട്ടിൽ വർണ്ണിക്കുന്ന ചില സംഭവങ്ങൾ കവികല്പിതമാ�ണാ എന്നു നിശ്ചയമിെല്ലങ്കിലും

മറ്റു ചിലവ ചരിത്രദൃഷ്ട്യാ പരമാർത്ഥമാെണന്നു െതളിഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്.
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വുണ്ടു്. വടക്കൻ �കാട്ടയത്തു താമസിച്ചിരുന്ന കാലത്തും അ�ദ്ദഹം ചില പ്രബന്ധ

ങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കണം. അവെയപ്പറ്റി യാെതാരു വിവരവും ലഭിക്കുന്നില്ല. ഭാ

രതവിലാസത്തിൽനിന്നുപ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള �കരളവർമ്മരാമായണത്തിൽയുദ്ധ

കാണ്ഡം കൂടി �ചർത്തു് ആ ഭാഗവും അ�ദ്ദഹം രചിച്ചതായി പ്രസ്താവിച്ചു കാണുന്നു.

എങ്കിലും സുന്ദരകാണ്ഡംവെരയുള്ള ഭാഗത്തിെല �ശലിയും യുദ്ധകാണ്ഡത്തിെല

�ശലിയുംകൂടി തട്ടിച്ചു�നാക്കിയാൽ യുദ്ധകാണ്ഡം അതിൽ പിന്നീടു പത്താംശത

കത്തി�ലാ മ�റ്റാ ജീവിച്ചിരുന്ന �വെറ ഏ�താ ഒരു കവിയുെട കൃതിെയ�ന്ന കവ

നകലാമർമ്മജ്ഞന്മാർക്കു കൂടുെമന്നു മാത്രമല്ല, അതിന്നു മുമ്പിലെത്ത കാണ്ഡങ്ങ

ളിൽപ്രയുക്തങ്ങളായ െതക്കൻപദങ്ങളും�ശലികളുംഅതിൽ ഒരിടത്തും കെണ്ട

ത്താവുന്നതുമല്ല. ആവഴിക്കു�നാക്കു�മ്പാൾസുന്ദരകാണ്ഡാവസാനംവെര മാത്ര�മ

തമ്പുരാൻ ആ കൃതി രചിച്ചുള്ളു എന്നു �ഗാവിന്ദപ്പിള്ള സർവ്വാധികാര്യക്കാരുെട പ്ര

സ്താവന വിശ്വാസ�യാഗ്യമായിരിക്കുന്നു. �മാക്ഷദായകപ്രകരണം, കഥകളികളുെട

കർത്താവായ �കാട്ടയത്തു തമ്പുരാനാണു് നിർമ്മിച്ചതു് എന്നു് അ�ദ്ദഹം പറഞ്ഞിട്ടു

ള്ളതു ശരിയെല്ലന്നു മുൻപുസൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

വാല്മീകിരാമായണത്തിലുള്ള അ�ധാലിഖിതങ്ങളായ പംക്തികൾ പ്രകൃത

ത്തിൽഅനുസ്മരണീയങ്ങളാണു്.

“അഞ്ചിതാകൃതി�കാലും വഞ്ചിഭൂവാസികളാൽ

സഞ്ചിതപുണ്യപൂരം സഞ്ചിതം ജലരാശൌ

അഞ്ചി�താരഗപതിമഞ്ചശായിയാം �ദവൻ

പഞ്ചബാണാരിവന്ദ്യൻ പഞ്ചഭൂതാധിവാസൻ

പഞ്ചകദ്വയശീർഷപഞ്ചജനാരിഗണ-

പഞ്ചത െകാടുത്തവൻ പഞ്ചജനാസുരാരി.”

“പുരളീജനപദഖുരളീഭുവി കളി-

ച്ചരുളീടിന ശിവൻ കരളിലിരുെന്നെന്റ

തരളീകൃതയായ മതിെയയതിതരാം

സരളീകരിക്കണം ചരിതമിതു െചാല്വാൻ.”

“ശ്രീപതിയായീടുന്നസ്യാനന്ദൂ�രശൻതെന്റ

ശ്രീപാദത്തിങ്കൽനിന്നുശ്രീപാദങ്ങളും കൂപ്പി.”

ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ ഒന്നാമ�ത്തതിലും മൂന്നാമ�ത്തതിലും ശ്രീപത്മനാഭ�നയും രണ്ടാ

മ�ത്തതിൽ �കാട്ടയത്തു തമ്പുരാക്കന്മാരുെട കുല�ദവതയായ െകാട്ടിയൂർ ശിവ�ന

യുമാണു് കവി വന്ദിക്കുന്നതു്. ഗ്രന്ഥംആരംഭിക്കുന്നകാലത്തു്അ�ദ്ദഹംശ്രീപത്മനാ

ഭസ്വാമി�ക്ഷത്രത്തിനു െതാട്ടു വടക്കുള്ളശ്രീപാദം െകാട്ടാരത്തിൽ താമസിച്ചിരുന്ന

തായും “ശ്രീപാദത്തിങ്കൽനിന്നു” എന്ന വചനത്തിൽനിന്നു ഗ്രഹിക്കുവാൻ കഴിയും.

പാതാളരാമായണത്തിൽ “ഇതിവചനമലിവിെനാടു വഞ്ചിഭൂപാലകൻ �ചാദി

ച്ചതു�കട്ടു െചാല്ലിനാൾ ശാരിക” എന്നുപ്രഥമപാദത്തിലും “വഞ്ചിഭൂപാലകൻ �കര

ളവർമ്മെന്റ പുഞ്ചിരിയും ബഹുമാനവും ഭക്തിയും കണ്ടു കിളിമകൾ െചാല്ലിനാൾ പി

െന്നയും” എന്നു ചതുർത്ഥ പാദത്തിലും പ്രസ്താവന കാണുന്നു. ബാണയുദ്ധം പ്രഥമ

പാദത്തിൽ “വഞ്ചിപുരളീശൻ െനഞ്ചിൽകരുതുന്നു”എന്നും ദ്വിതീയപാദത്തിൽ “പു

രളിവഞ്ചിഭൂവരനുെട െനഞ്ചിലിരുന്നരുളുെന്നാരനന്തശായിയാം തിരുവനന്തനൽപ്പു

രമമരുന്ന തിരുവടിതാനും തുണയ്ക്കണം മുദാ” എന്നും കവി പാടുന്നു.
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“വഞ്ചിഭൂപനു�മവം �ചാദി�ച്ചാരനന്തര-

മന്നവും െചാല്ലീടിനാൻ ഖിന്നത കളവാനായ്

�കൾെക്ക�ടാ പുരളീശ പാർത്ഥിവശിഖാമ�ണ

വാസ്തവ�മവെമങ്കിലാസ്ഥ�യാടിരുന്നു നീ.

മുക്തിദനായീടുന്ന നൽത്തിരുവന�ന്തശൻ

വിശ്രുതകീർത്തിെകാള്ളും പത്മനാഭെന്റ പാദ-

ഭക്തികൾെകാണ്ടു �വണം മുക്തിെയ വരുത്തുവാൻ.

അത്ര�വഭവമുള്ള നൽത്തിരുവന�ന്തശൻ

തത്സമീപത്തെങ്ങഴുന്നള്ളിയിട്ടിരിക്ക�വ

ഭക്തവത്സലപാദം പ്രത്യഹം �സവിക്കി�ലാ

മുക്തി വന്നീടും നൃപസത്തമ ധരിച്ചാലും.

അത്രയല്ലി ഹ വന്നുബദ്ധ�മാ�ദന ക�ണ്ടൻ

തല്പമാമനന്ത�ന്മൽത്തത്വമായുള്ള വസ്തു.”

“വന്ദാരുജനാളീമരന്ദപൂർണ്ണപാദാബ്ജം

ചിന്ത�യസന്തതം സ്യാനന്ദൂരപുരാധീശം”

എന്നീ വരികൾ �വരാഗ്യച�ന്ദ്രാദയത്തിലുള്ളവയാണു്. “അനന്തത�ല്പ

പള്ളിെകാള്ളു�ന്നാരന�ന്തശനനന്തം ജന്മെമടുത്തീടുന്നു കൃപാനിധി” എന്നു �മാ

ക്ഷദായകത്തിലും ഒരു വാക്യം കാണുന്നു. �മാക്ഷസിദ്ധി �മാക്ഷദായകത്തിെന്റ

തുടർച്ചയാെണന്നു �മൽ ഉപപാദിക്കും. ഈ രണ്ടുകൃതികളും�വരാഗ്യ ച�ന്ദ്രാദയ

വും ഏകകർത്തൃകങ്ങളാെണന്നു് അവ ഒന്നിച്ചുവച്ചു വായിച്ചാൽഏതുസഹൃദയന്നും

സ്പഷ്ടമാകുന്നതാണു്. ഭീ�ഷ്മാപ�ദശത്തിൽ “പുരളീനായക ഭുജിച്ചതിൻ�ശഷം” “പു

രളീനായകപറകിൽ�ക്കവലം” “കവികുലമ�ണവിഗതശങ്കനായ്” “ഉരത്താനിങ്ങ

െന പുരളീനാഥനും” “വഞ്ചീശ” ഇത്യാദി പംക്തികൾ കാണുന്നു. രാഗമാലയിലും

പത്മനാഭകീർത്തനത്തിലും യഥാക്രമം “ദീനപാലനവഞ്ചിവീര�കരളവർമ്മഭൂപാല

�സവിതപാ�ദ” എന്നും “ചിന്ത�യ കവിവരാഞ്ചിതപുരളീ വഞ്ചിഭൂപതിരഹം സന്ത

തം ത്വാം” എന്നുള്ളകവിമുദ്രകളുണ്ടു്.

ഭാഷാവാല്മീകിരാമായണം

ഈകൃതിക്കുസാധാരണമായി �കരളവർമ്മരാമായണം എന്നാണു് �പർ പറഞ്ഞു

വരുന്നതു്. ആദ്യെത്ത അഞ്ചു കാണ്ഡങ്ങൾ മാത്ര�മ കവി ഭാഷാന്തരീകരിച്ചിട്ടുള്ളു

എന്നു പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞുവ�ല്ലാ. അതിനു മുൻപു മലയാളത്തിൽ നിരണത്തുരാമപ്പ

ണിക്കർമാത്ര�മ വാല്മീകിരാമായണം തർജ്ജമെചയ്തിരുന്നുള്ളു. അതിെല ഭാഷാരീ

തി തമ്പുരാെന്റകാലത്തു്അല്പം ദുരവഗാഹമായി പരിണമിച്ചിരുന്നിരിക്കണം. താൻ

മൂലകൃതി ഭാഷയിൽ പരാവർത്തനം െചയ്തതിെന്റ ഉ�ദ്ദശം കവി

“പലരും പലവിധം ഭാഷയിൽെച്ചാല്ലുന്നുണ്ടു

ഫലെമന്നതി�ലറ്റമിതിെലന്നതും െചാല്ലാം.

മൂലത്തിലുള്ളകഥെയാട്ടു�മെയാഴിയാെത

ചാല�വ പറവൻഞാൻ ഗ്രന്ഥവിസ്തര�ത്താെട.

ശബ്ദാർത്ഥാലങ്കാരങ്ങൾ പാരമായ് ദീക്ഷിച്ചീല

ഗുഢമായുള്ള െപാരുൾ മൂഢർക്കും തിരിയുമാ-

റൂഢ�വശദ്യമായിെച്ചാല്ലുവൻ മടിയാെത”
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എന്ന വരികളിൽ വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ പ്രതിജ്ഞഅ�ദ്ദഹം ആദ്യന്തം അഭ

ങ്ഗുരമായി പരിപാലിച്ചിട്ടുമുണ്ടു്. തമ്പുരാെന്റ ഭാഷ മൂഢന്മാർക്കും തിരിയുമാറു് അത്ര

മാത്രം ലളിതവും പ്രസന്നവുമാണു്. സംസ്കൃതപ്രത്യയങ്ങൾ പ്ര�യാഗിക്കുന്നതിനു്

അ�ദ്ദഹത്തിനു വളെര �വമുഖ്യമുണ്ടു്. മൂലത്തിെല വിഷയങ്ങൾ യാെതാന്നും വിടാ

െതകവി വാല്മീകിയുെട കാവ്യതല്ലജെത്തഅക്ലിഷ്ടമ�നാഹരമായിഅദ്വിതീയമായ

രസസ്ഫൂർത്തി�യാടുകൂടി വിവർത്തനം െചയ്തിരിക്കുന്നു. “ശബ്ദാർത്ഥാലങ്കാരങ്ങൾ

പാരമായ് ദീക്ഷിച്ചീല” എന്നു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു പരമാർത്ഥംതെന്ന. ദ്വിതീയാക്ഷര

പ്രാസഘടനയിൽ�പ്പാലും അ�ദ്ദഹം ശ്രദ്ധപതിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. അങ്ങിങ്ങു ചിലഈരടി

കൾ നടുക്കുെവച്ചുതെന്ന ഒടിഞ്ഞു�പായിട്ടുണ്ടു്. ആ മാതിരിയിലുള്ള െസൌന്ദര്യാധാ

യകത്വത്തിെന്റഅവസ്ഥഎങ്ങെനയിരുന്നാലും തമ്പുരാെന്റ രാമായണംഅതിെന്റ

അകൃത്രിമമായ രാമണീയകംെകാണ്ടു �കരളിയുെട മികച്ച കണ്ഠാഭരണങ്ങളിൽ

ഒന്നായി പരിലസിക്കുന്നു. ശ്രീരാമഭക്തന്മാരിൽ അ�ഗ്രസരനായിരുന്ന അ�ദ്ദഹം

ആഅവതാരപുരുഷെനപ്പറ്റി പല രഹസ്യങ്ങളും ഗുരുമുഖത്തിൽനിന്നു ധരിച്ചിരുന്നു

എന്നു്ഊഹിക്കുവാൻ

െചാെല്ലഴും രഘുപതിതന്നുെട പരമാർത്ഥം

നെല്ലാരു ഗുരു െചാല്ലി മിക്കതുമറിഞ്ഞുഞാൻ.

ആ�വാളം െവളിവാക്കിെച്ചാല്ലുവാൻ ഭയമുണ്ടു

�ദവഗുഹ്യങ്ങെളല്ലാം �ഗാപ്യമായിരിക്കണം.

വല്ലഭമുള്ള ജനം നമ്മുെട െചാല്ലിലുള്ള

മർമ്മങ്ങൾ �നാക്കു�ന്നരം മിക്കതും െവളിയാകും.”

എന്ന വരികൾ പഴുതു നല്കുന്നു. അവെയത്തുടർന്നുള്ള ചിലഈരടികൾ ആ മർമ്മ

ങ്ങളിൽ ഒന്നു കവി എങ്ങെനആവിഷ്കരിക്കുന്നുഎന്നു നമുക്കു കാണിച്ചുതരുന്നുണ്ടു്.

“കാശ്യപൻ ദശരഥൻ കൌസല്യയദിതിയാം

ചക്രമാം ഭരതനും ശംഖമാം ശത്രുഘ്നനും

ലക്ഷ്മണൻപന്ന�ഗശൻ ലക്ഷ്മിയാമവനിജ-

െയന്നതു മനതാരി�ലവരുമറി�യണം.

നാഗമാം കുണ്ഡലിനി ചക്രമാം �തജെസ്സന്നും

നാദമാം ശംഖെമന്നും മായയാം ലക്ഷ്മിെയന്നും

രാമനാം പരമാത്മാെവന്നതുമറിഞ്ഞവർ

�മെല്പട്ടു വിചാരിപ്പാൻ പാത്രെമന്നതും െചാല്ലാം.

മായയാം കൌസല്യയും ബ്രഹ്മമാം ദശരഥ-

നാത്മാവാം രാമൻ സീത ബുദ്ധിയാെമന്നും െചാല്ലാം.”

ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ കവി മൂലത്തിെല ആശയങ്ങെള സമഞ്ജസമായി വികസിപ്പിക്കു

ന്നുണ്ടു്. സുന്ദരകാണ്ഡത്തിൽ ദഗ്ദ്ധഭവനരായ രാക്ഷസന്മാരുെട സ്ഥിതി മഹർഷി

“നൂന�മ�ഷാഽഗ്നിരായാതഃ കപിരൂ�പണഹാ! ഇതി

ക്രന്ദന്ത്യഃ സഹസാ �പതുഃ സ്തനന്ധയധരാഃ സ്ത്രിയഃ.

കാശ്ചിദഗ്നിപരീ�ത�ഭ്യാ ഹർ�മ്മ�ഭ്യാ മുക്തമൂർദ്ധജാഃ

പത�ന്ത്യാ �രജി�രഽ�ഭ്രഭ്യഃ െസൌദാമിന്യ ഇവാംബരാൽ”
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എന്നിങ്ങെന പരിമിതങ്ങളായ വാക്കുകെളാെക്കാ�ണ്ട പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നുള്ളു. തമ്പു

രാൻആ ഭാഗം എങ്ങെന തജ്ജമ െചയ്തിരിക്കുന്നുഎന്നു �നാക്കുക.

“മാരുതിതെന്റ �വഷമായിട്ടു വരുന്നഗ്നി

പാരിെതന്നുരയ്ക്കു�മ്പാൾ മുെല്പട്ടു പറഞ്ഞുതാൻ

തീപ്പിടി മുറിപ്പാനും െചാല്പടി �കൾക്കു�വാര-

ങ്ങുൾെപ്പടുന്നില്ല,യി�പ്പാൾ െകല്പു�കടിത തീയിൽ

ഉൾെപ്പട്ടു പതിക്കു�ന്നൻ തപ്പുമാറായി കണ്ണിൽ

തീെപ്പാരി െതറിച്ചിട്ടു �മല്പുരെവന്തുവീണു,

ചായ്പുകൾ ഭസ്മമായി, ഏപ്പുകൾ വിട്ടു�പായി,

ഏപ്പുകൾ പറകയല്ലാപ്പുകൾ കാണ്മാനില്ല-

ങ്ങാർപ്പുകൾ �കൾപ്പാനില്ല, ശില്പങ്ങളഴിഞ്ഞു�പായ്.

ശില്പം നീ ചാടി�പ്പാന്നാലുൽപത്തി െവന്തു�പാ�മാ

അപ്പന്തി െവന്തുകൂടിയെപ്പാന്നുെമരിഞ്ഞു�പായ്

അപ്പനുെമരിഞ്ഞു�പായരിയുെമരിഞ്ഞു�പായ്

മക്കൾ �പായ് മകൻ �പായി �മക്കണ്ണിതാനും�പായി

മിക്കതും െപാരിഞ്ഞി�പ്പാൾ ദുഃഖിപ്പാറായി ഞാനും.

അച്ഛൻ �പായച്ചി �പായി ജീവിതത്തിങ്കലു�ള്ളാ-

രിച്ഛ �പായിഷ്ടൻ �പായി, ജീവനും �പാകുന്നില്ല.

കണ്ണു �പാെയനിെക്കന്നും കാലു �പാെയനിെക്കന്നും

കണ്ണു �പായിരിക്കാറായ�ല്ലാ ഞാനി�പ്പാെഴന്നും

പെന്താക്കും മുലയാൾക്കു െവന്തു�പായ് മുലെയല്ലാം

�കാകിലെമാഴിയാളിന്നാകുലെമാഴിയായി.

വണ്ടാർപൂങ്കുഴൽ�വണി കണ്ടാലും കരിയായി

�പടമാൻമിഴിയാൾക്കുപട്ടു മാന്മിഴി രണ്ടും

അന്നത്തിൻനട�പ്പാളിന്നുന്നത്തിൽ നടപ്പാറായ്

െതാണ്ടിവായ്മലരിണ തുണ്ടിച്ചു ശിവ ശിവ

രാപ്പട്ടങ്ങുടുത്തവൾ തീപ്പട്ടങ്ങുടത്തിഹ

നൂൽപ്പാട്ടു ധരിച്ചാലും �നർെപ്പട്ടങ്ങിരിക്കണം.”

എന്നും മറ്റും ഏറ്റവും ദീർഘമായ രൂപത്തിലാണു് അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ പ്രപഞ്ചനം.

ഇതു�പാെല �വ�റയും പല ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ കാണിക്കാവുന്നതാണു്. രാമനില്ലാത്ത

അ�യാധ്യ പാദുകാധാരിയായ ഭരതൻ എങ്ങെന കണ്ടു എന്നു വാല്മീകി “വിഡാ

�ലാലൂകചരിതാം” എന്നു തുടങ്ങുന്നഅത്യുജ്ജ്വലങ്ങളായ ചില �ശ്ലാകങ്ങളിൽ വർ

ണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ആ �ശ്ലാകങ്ങളുെട ഭാഷാനുവാദത്തിൽ ഒരു ഭാഗം അടിയിൽ �ചർത്തു

തമ്പുരാെന്റ കവന രീതി സ്പഷ്ടമാക്കാം.

“െപരിച്ചാഴി കൂമൻ െപരിയ പൂച്ചയും

നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നപുരവും കണ്ടഥ

ഇരുട്ടിനാൽ നിറെഞ്ഞാരു കാളരാത്രി

പരി�ശാഭിക്കാെതയിരിക്കുന്ന�പാെല

തപനെനെക്കാണ്ടുതപിച്ചിരിക്കുന്ന

പതത്രികൾെകാണ്ടുജലജന്തുെകാണ്ടും

കൃശയായുെള്ളാരു ഗിരിനദി�പാെല
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െകാടി കുട തഴ കവചെമന്നിവ

ഭടവരന്മാരും മുറിഞ്ഞു�പായുള്ള

പടയിലാപത്തു ഭവിച്ചിരിക്കുന്ന

പടക്കൂട്ടം പാരം തളർന്നതു�പാെല

പവനനില്ലാത്തകടൽത്തിരകൾതൻ

രവമില്ലാെതകണ്ടിരിക്കും�പാെലയും

സുകൃതെമാെക്കയുെമാടുങ്ങി ഭൂമിയിൽ

പതിച്ച നക്ഷത്രാവലിെയ�പ്പാെലയും

വസന്തകാലത്തിൽസുപുഷ്പിതലത

വനാഗ്നിനാ വാടിക്കിടക്കും�പാെലയും

നവമണികളാൽ വിഹീനമായുള്ള

നവഹാരലതാവലികൾ�പാെലയും

ജലദങ്ങൾെകാണ്ടു മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന

മതിയും താരകഗണങ്ങൾ�പാെലയും” ഇത്യാദി.

ബാലകാണ്ഡത്തിൽ “ചഞ്ചലാക്ഷിമാരുെട പുഞ്ചിരിവിലാസവും” എന്നു തുടങ്ങു

ന്ന സ്ത്രീഗർഹണവും, കിഷ്കിന്ധാകാണ്ഡത്തിൽ “പച്ചളിപ്പിച്ചു പത്തുദിക്കുെമാെക്ക”

എന്നുതുടങ്ങുന്നശരൽക്കാലവർണ്ണനവും “പങ്കജമലർകാണു�മ്പാെഴന്നുെട”എന്നു

തുടങ്ങുന്ന ശ്രീരാമവിരഹ വർണ്ണനവും, സുന്ദരകാണ്ഡത്തിൽ “ഹാരമെങ്ങാരുത്തി

ക്കുദൂരത്തുചിതറിയുംചാരുവാംതിലകമെങ്ങാരുത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടും”എന്നുതുടങ്ങുന്ന

രാവണാവ�രാധനിദ്രയും മറ്റും കവി അത്യന്തം തന്മയത്വ�ത്താടുകൂടി വിവർത്തനം

െചയ്തിരിക്കുന്നു. ബാലകാണ്ഡവും സുന്ദരകാണ്ഡവും �കകയിലും, ആരണ്യകാണ്ഡ

വുംയുദ്ധകാണ്ഡവുംകാകളിയിലും,അ�യാധ്യാകാണ്ഡംഅന്നനടയിലും, കിഷ്കിന്ധാ

കാണ്ഡംദ്രുതകാകളിയിലുമാണു് രചിച്ചിരിക്കുന്നതു്. െകാട്ടാരക്കരത്തമ്പുരാൻതെന്റ

ആട്ടക്കഥകളിൽ മൂന്നാമ�ത്തതായ വിച്ഛിന്നാഭി�ഷകത്തിെന്റ ആരംഭത്തിെലന്ന

�പാെല �കാട്ടയത്തു �കരള വർമ്മത്തമ്പുരാൻ തെന്റ കിളിപ്പാട്ടിെന്റ മൂന്നാമെത്ത

ഭാഗമായ ആരണ്യകാണ്ഡത്തിെന്റ ആരംഭത്തിലും സംസ്കൃതമയമായ ഒരു ശ്രീരാ

മ�സ്ത്രാത്രം ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ആ �സ്ത്രാത്രം അത്യധികം ഹൃദയാകർഷകമാകയാൽ

അതുകൂട്ടി പകർത്തിെക്കാണ്ടു മു�ന്നാ�ട്ടയ്ക്കു കടക്കാം.

“സലിലനിധിശായിനം സതതമനപായിനം

ഭജതബഹുമായിനം പ്രണതസുഖദായിനം

കമലദല�ലാചനം കരിഭയവി�മാചനം

ഖഗപരിവൃഢാസനം കലികലുഷനാശനം

വിബുധകൃതബന്ധനം വിനതഭയകൃന്തനം

വിധൃതഹരിചന്ദനം വിബുധവരനന്ദനം

യുവതിജന�മാഹനം നയവിനയശാലിനം

ഭജത കനകാസനം സകലജന�മാഹനം

ത്രിഭുവനവിഭൂഷണം ത്രിദശരിപുഭീഷണം

വിമലമൃദുഭാഷണം വിജിതഖരദൂഷണം

രുചിരതരകന്ധരം മനസിജസുസുന്ദരം

മഹിതജഗദാകരം മുഖവിജിതസാരസം

മുദിതവരമാനസം കനകരുചിവാസസം
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കരവിധൃത�ഗാരസം മൃദുലകുടിലാളകം

മൃഗമദസുഫാലകം പരമവനിനായകം

ഭജത വരദായകം രഘുവരകഥാമൃതം

ദുരിതവിഷനാശനം ശ്രവണസുഖദായകം

െചവികളിതുെകാണ്ടു പാനം മുദാ െചയ്യുവിൻ.”

തമ്പുരാെന്റ കൃതികളിൽ രചനാഗുണംെകാണ്ടുപ്രഥമസ്ഥാനെത്തഅർഹിക്കുന്നതു

രാമായണം തെന്ന. �വരാഗ്യ ച�ന്ദ്രാദയം, �മാക്ഷദായകം, �മാക്ഷസിദ്ധി, ഭീ

�ഷ്മാപ�ദശം, പാതാളരാമായണംഎന്നിവ രണ്ടാം കിടയിലുംബാണയുദ്ധം മൂന്നാം

കിടയിലും നില്ക്കുന്നു.

പാതാളരാമായണം

പാതാളരാമായണത്തിെല ഇതിവൃത്തം പ്രസിദ്ധമാണ�ല്ലാ. രാമരാവണയുദ്ധ

ത്തിൽ രാവണെന സഹായിക്കുന്നതിനായി അ�ധാഭുവനവാസിയായ പതാള

രാവണൻ വിഭീഷണെന്റ �വഷത്തിൽ ഹനൂമാെന്റ ലാംഗുലപ്രാകാരെത്ത അതി

ലംഘിച്ചു് ഉറങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന രാമലക്ഷ്മണന്മാെരഅപഹരിച്ചു െകാണ്ടു �പാകുന്നു.

ഹനൂമാൻനൂതനരാവണെന്റവാസസ്ഥാനംസുഗ്രീവനിൽനിന്നുഗ്രഹിച്ചു്ആരാക്ഷ

സരാജാവിെന ജയിക്കുവാനുള്ള ഉപായവും മനസ്സിലാക്കി അവി�ടയ്ക്കു �പാകുന്നു.

ആ സ്ഥലെത്തത്തിയ�പ്പാൾ അ�ദ്ദഹത്തിനു ദ്വാരപാലകനായ മത്സ്യവല്ലഭെന

ജയി�ക്കണ്ടിവരുന്നു. ആ യുവാവു ഹനൂമാെന്റ പുത്രനാണു്. രണ്ടു �പരും ആള

റിയാെത അ�ന്യാന്യം അതി�ഘാരമായി യുദ്ധം െചയ്യുന്നു. ഒടുവിൽ പരമാർത്ഥം

മനസ്സിലാക്കി മത്സ്യവല്ലഭൻ പിതാവിെന ഗുഹയി�ലയ്ക്കു കടക്കുവാൻ അനുവദിക്കു

ന്നു. അകത്തു െചന്ന�പ്പാൾ ഒരു വൃദ്ധ ഒരു കുടവും �കയിൽ വച്ചുെകാണ്ടു വില

പിക്കുന്നതു കണ്ടു ഹനൂമാൻ അതിെന്റ കാരണെമെന്തന്നു �ചാദിക്കുകയും തെന്റ

മകെനയും �വ�റ എവിെടനി�ന്നാ െകാണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള രണ്ടു യുവാക്കന്മാെരയും

പാതാളരാവണൻ പു�ത്രാൽപത്തിക്കു�വണ്ടി അന്നു കുരുതിെകാടുക്കുവാൻ നിശ്ച

യിച്ചിരിക്കുകയാൽ അതിനു ശുദ്ധജലം െകാണ്ടുെചന്നു െകാടുക്കുവാനാണു് താൻ

�പാകുന്നെതന്നു് ആ സ്ത്രീ മറുപടി പറയുകയും െചയ്യുന്നു. ഹനൂമാൻ ആ ദുഷ്ടെന

െക്കാന്നു് അവളുെട പുത്രെന അവിടെത്ത രാജാവായി അഭി�ഷകം െചയ്യാെമന്നു

പ്രതിജ്ഞെചയ്തു്, ആ കുടത്തിൽ ഒരു തവളയുെട രൂപത്തിൽ അക�ത്തക്കു �പാ

കുന്നു. അന്തഃപുരത്തിൽ അതിസുന്ദരമായ ഒരു വാനര�പ്പതലിെന്റ രൂപംപൂണ്ടു

മാരുതി രാമലക്ഷ്മണന്മാരുെട മുമ്പിൽ സാകൂതമായി ചാടിക്കളിക്കുകയും രാക്ഷ

സരാജാവിെന്റ ഭാര്യയായ സരമയുെട പ്രീതിക്കു പാത്രീഭവിക്കുകയും െചയ്യുന്നു.

അ�പ്പാൾപാതാളരാവണൻആകുരങ്ങിെനകടന്നുപിടിക്കുവാൻ ഒരുങ്ങുകയുംആ

തക്കം �നാക്കിഹനൂമാൻതെന്റശത്രുവിെനവാൽെകാണ്ടുചുറ്റിയുദ്ധത്തിൽവധിച്ചു

രാമലക്ഷ്മണന്മാെര വീണ്ടുെകാണ്ടുതിരിെയ�പ്പാകയും െചയ്യുന്നു. ഇതാണു്ആഇതി

വൃത്തം. പതാളരാമായണം കിളിപ്പാട്ടു് കവി നാലു പാദങ്ങളായി രചിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഒന്നാമെത്ത പാദം കളകാഞ്ചിയിലും രണ്ടാമ�ത്തതു �കകയിലും മൂന്നാമ�ത്തതു്

അന്നനടയിലും നാലാമ�ത്തതു കാകളിയിലുമാണു് നിബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നതു്. ഹനൂ

മാനും മത്സ്യവല്ലഭനുമായുള്ള യുദ്ധത്തിൽനിന്നു ചിലഈരടികൾ ചുവ�ട പകർത്തു

ന്നു. മത്സ്യവല്ലഭെന മാത്സ്യെനന്നാണു് കവി വ്യപ�ദശിച്ചിരിക്കുന്നതു്.

“മതിൽ കടപ്പതിനടുെത്താരു �നരം
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മതി മതിെയന്നു തടുെത്താരു കപി

മഹിതവിക്രമമുടയതാരി�പ്പാൾ

മരണം വന്നവനടുത്തുനിശ്ചയം.

മതിമാനാകിയ യമൻ വരികിലും

മമ മ�നാഗതം ത്യജിച്ചു�പാകു�മാ?

ഇതി പറഞ്ഞുെകാണ്ടിടിനികരുട-

നലറി മാരുതിെയാടു മുടുകിനാൻ.

അതു�നരമടുത്തനിലനന്ദന-

നതികഠിനമായവെനത്താഡിച്ചാൻ.

പിടിച്ചു �കത്തലം െഞരിച്ചു മുഷ്ടിെകാ-

ണ്ടിടിച്ചു മാറിടം െപാടിയുമാറ�ഹാ

അടുത്തുടൻ നഖം പതിച്ചു െമയ്കളി-

െലാലിക്കും �ചാരയാലണിഞ്ഞിരുവരും

കരിവരർ തമ്മിൽെപ്പാരുതിടുംവണ്ണം

തല�യാടു തലയടിച്ചുമങ്ങെന

കുടുകുെട വരും രുധിരം െകാപ്പിളി-

ച്ചുടൽ െപാടിയ�വ ചവിട്ടിയും തദാ

പിടിച്ചു വാൽെകാണ്ടു മുറുക്കിദ്ദൂര�വ

െപരുത്ത �കാപ�ത്താെടറിഞ്ഞുെമാന്നു�പാൽ

കുരുത്തതാപ�മാടകെല വാങ്ങിയും

തളർച്ച തീർന്നടുെത്തതിർത്തുമങ്ങെന

പിടിച്ചുടല്ക്കടിച്ചുരുണ്ടു ഭൂമിയിൽ

പിരണ്ടുടൻ െപാടിയണിഞ്ഞിരുവരും

പഠിച്ച�പാലുള്ള െതാഴിൽകൾ കാട്ടിനാർ

പവനപുത്രനും തദീയശത്രുവും.”

ബാണയുദ്ധം

ഈ കിളിപ്പാട്ടിെല ഒടുവിലെത്ത ചില വരികൾ കിട്ടീട്ടില്ല. കവിതയ്ക്കു ഗുണം കുറ

വാെണന്നു സൂചിപ്പിച്ചുവ�ല്ലാ. ആെക രണ്ടു പാദങ്ങ�ള ഉള്ളു. ഒന്നാം പാദം കള

കാഞ്ചിയിലും രണ്ടാംപാദം അന്നനടയിലും വിരചിതമായിരിക്കുന്നു. വിദഗ്ദ്ധന്മാർക്കു

�പാലും വിഷമമായകളകാഞ്ചിെകാണ്ടു െപരുമാറുവാൻകവിയ്ക്കുള്ളഅപ്രഗത്ഭതയ്ക്കു

കാരണംഅപരിചയമായിരിക്കാം.

“മധുരിപുതെന്റ ചതുരത കണ്ടു

മധുെമാഴികളാമമരനാരിമാർ

മദനമാൽ പൂണ്ടു മയങ്ങി വീഴ്കയും”

എന്ന വരികളിലാണു് കിട്ടിയ മാതൃകഅവസാനിക്കുന്നതു്. പ്രസ്തുത കൃതി ഇങ്ങെന

ഉപക്രമിക്കുന്നു.

“ഗുളഗുളിക മധു മധുരമിയലുെന്നാരു പാൽ പഴം

�മളിച്ചതും ഭുജിച്ചാദരാലിന്നു നീ

കളക കിളിമകെള കളിവചനമിവെയാക്കയും
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കാലഭയം കളഞ്ഞീടുവാൻ ശാരി�ക.

വളരുെമാരു ദുരിതമതു കളവതിനു നല്വ്ഴി

െചാെല്ല�ടാ െമല്ല�വ കല്യ�മാ�ദന നീ.

കിളിമകളുമതുെപാഴുതു െതളിവിെനാടു െചാല്ലിനാൾ

�മളമാർന്നു�ള്ളാരുബാണയുദ്ധം കഥാ.”

�വരാഗ്യച�ന്ദ്രാദയം

�മൽവിവരിച്ച ഗാനങ്ങൾ മൂന്നും കിളിയാണു് ഗാനം െചയ്യുന്നെതങ്കിൽ, �വരാഗ്യ

ച�ന്ദ്രാദയവും ഭീ�ഷ്മാപ�ദശവും പാടുന്നതുഹംസമാണു്. ഇതിഹാസപുരാണങ്ങൾ

കിളിെയെക്കാണ്ടും �വദാന്തശാസ്ത്രം ഹംസെത്തെക്കാണ്ടും ആഖ്യാനംെചയ്യിക്കുന്നു

എന്നു പറയുവാൻ തരമില്ലാത്തവിധത്തിൽ �വദാന്തപരങ്ങളായ �മാക്ഷദായകം,

�മാക്ഷസിദ്ധിഈകൃതികളും കവി കിളിെയെക്കാണ്ടുതെന്നപാടിക്കുന്നതായും കാ

ണുന്നു. അർത്ഥപുത്രകളത്രാദികളായ തുച്ഛവസ്തുക്കളിൽ ഭ്രമിച്ചു മായയിൽ �മാഹിച്ചു

സംസാരത്തിൽ മുഴുകി കർത്തവ്യ�ബാധമില്ലാെത കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നജനങ്ങൾക്കുസു

കൃതദുഷ്കൃതങ്ങളുെടഫലം, പ്രപഞ്ചത്തിെന്റ രഹസ്യം, ജനനമരണങ്ങളുെട നിദാനം,

ഭഗവൽഭക്തിയുെട മാഹാത്മ്യം, ചാതുവർണ്ണ്യത്തി�ന്റയും മറ്റും ധർമ്മങ്ങൾ ഇത്യാ

ദിവിഷയങ്ങൾ ലളിതമായ ഭാഷയിൽ, ആകർഷകമായ രീതിയിൽ ഉപ�ദശിക്കുക

എന്നുള്ള കൃത്യമാണു് തമ്പുരാൻ �വരാഗ്യച�ന്ദ്രാദയംെകാണ്ടു സാധിക്കുന്നതു്.

നിർ�വദം ആഥവാ �വരാഗ്യം ശാന്തരസത്തിെന്റസ്ഥായിഭാവമാകയാൽ ഗ്രന്ഥ

ത്തിെന്റ നാമ�ധയം അന്വർത്ഥമാകുന്നു.

“രാജഹംസ�മ ജനി�മാചനം കഥം വദ

രാജമാനമാനസാവാസസാദരം മുദാ

�തജസാം നി�ധ! കളഭാഷണ! പറെക�ടാ

ഭാജനം കർമ്മങ്ങ�ടതാക്കി�നാരിതി�നയും”

എന്നിങ്ങെനപാട്ടു് ആരംഭിക്കുന്നു. കിളി�യാെടന്ന�പാെലആലസ്യമുെണ്ടങ്കിൽ കു

ളിച്ചുപാലും പഴവും ഭുജിക്കാെമന്നു കവി ഹംസ�ത്താടു പറയു�മ്പാൾആപക്ഷി,

“ക്ഷീരെത്തക്കുടിപ്പാനും ഫലെത്തബ്ഭുജിപ്പാനു-

മാഗ്രഹമിവറ്റിലും �പർത്തുമില്ലറിെക�ടാ,

ക്ഷുത്തൃഡാദികെളന്നെതാട്ടുമില്ലിഹ പാർത്താൽ

ഭക്തവത്സലനായ പത്മനാഭെന്റ പദ-

യുഗ്മള�സവയായ നല്ക്കുളംതന്നിൽക്കുളി-

െച്ചത്രയും ശുദ്ധനായിെട്ടെപ്പാഴും നടപ്പൂഞാൻ.

അത്രയല്ലതിമധുരെത്താടുകൂടീടുന്ന

ഭക്തിയാകുന്ന പാലും നിത്യവും കുടിച്ചഥ

തത്ത്വമാകുന്ന പരവൃക്ഷ�മറീട്ടങ്ങതി-

ലുത്തമമായീടുന്ന മുക്തിയാം ഫലമതിൽ

ഇച്ഛപൂെണ്ടങ്ങും തിരെഞ്ഞത്താഞ്ഞുനടക്കു�മ്പാൾ

സത്യ�ലാകത്തു�ന്നാ�രാ സത്തുക്കൾപറഞ്ഞവാ-

ക്കിത്തരം �കട്ടു പറന്നിങ്ങു വന്നതും, മഹാ-

മുക്തിദനായീടുന്ന നൽത്തിരുവന�ന്തശൻ
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തൽപാദപ�ങ്കരുഹം തത്ത്വമായ്ക്കാണു�ന്നരം

മുക്തിയാം ഫലം നിനെക്കത്തുെമ�ന്നാ�രാതരം

സത്തുക്കൾപറഞ്ഞിട്ടു നിശ്ചയിച്ചിഹഞാനു-

മത്രയില്ലിതു�വകുണ്ഠത്തിനുസമാനെമ-

ന്നുത്തമന്മാരാം ജനം പ്രത്യഹം പറയുന്നു

സത്യെമന്നിതു ധരിച്ചീടുക ധരാപ�ത!”

എന്നിങ്ങെനസമുചിതമായിപ്രത്യുത്തരംനല്കുന്നു. തമ്പുരാെന്റ �വദാന്തപരങ്ങളായ

നാലു കൃതികളിലും പ്രഷ്ടാവു തമ്പുരാനും ഉപ�ദശം നല്കുന്നതു ഹംസവും കിളിയുമാ

െണങ്കിലും മുമുക്ഷുക്കൾക്കു തമ്പുരാൻതെന്നയാണു് ഉപ�ദഷ്ടാവായി നിലെകാള്ളു

ന്നതു് എന്നുള്ളപരമാർത്ഥംആത്മകഥാകഥനാത്മകവും കൂടിയായ �മലുദ്ധരിച്ച ഭാ

ഗത്തിൽ അ�ദ്ദഹം വിശദീകരിക്കുന്നു. പരന്തപനും സമരശൂരനുമായിരുന്ന അവിടു

ന്നു ഭക്തനും വിരക്തനുമായാണു്ഈ കൃതികളിൽ അനുവാചകന്മാർക്കു പ്രത്യക്ഷീ

ഭവിക്കുന്നതു്;

“നിർമ്മലമായീടുന്ന പന്നഗഫണങ്ങളിൽ

മിന്നിന മണികൾെകാണ്ടന്യൂനം പ്രകാശിക്കും

മന്മഥനുെട നല്ല ലാവണ്യപൂരമായ

െപാന്മണിക്കിരീടത്തിെന്നാണ്മകൾ പറവ�താ?”

എന്നു തുടങ്ങിയ ശ്രീപത്മനാഭെന്റ �കശാദിപാദവർണ്ണന ഏറ്റവും �ച�താഹരമാ

യിരിക്കുന്നു. രാജധർമ്മ�ത്തയും മറ്റും പറ്റി വിസ്തരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ മ�നാധർമ്മ

പ്രകാശനത്തിനു മകു�ടാദാഹരണങ്ങളാകുന്നു. മാതൃക കാണിക്കുവാൻ രാജ�ഭാ

ഗത്തിെന്റ ഭംഗുരതെയപ്പറ്റിയുള്ള പ്രപഞ്ചനത്തിൽനിന്നു ചില ഈരടികൾ ഉദ്ധരി

ക്കാം.

“മത്തവാരണങ്ങളും മുത്തണിമുലമാരു-

െമത്തിവെന്നതിരിടുമുത്തമക്കുതിരയും

പുത്തനായുള്ളനിജപത്തനങ്ങളും തെന്റ

വിസ്തൃതമായ നല്ല രാജ്യവും ധനങ്ങളും

ചിത്രങ്ങെളഴുതിയ ഭിത്തിയും മണിെക്കട്ടും

ഛത്രവും ചാമരവും വിസ്തൃതം മണിയറ

ചിത്ത�മാ�ദന വാഴും ചിത്രമാം മാളികയു-

മുത്തമമുപധാനം െമത്തയും വിധാനവും

�വത്രങ്ങെളടുത്ത�ഹാ! �സ്താത്രിക്കും ജനങ്ങളു-

മാർത്തു മുൻനടക്കുന്നചീർെത്താരു വീരന്മാരും

നട്ടുവന്മാരും നട്ടുമട്ടുകാരരും പിെന്ന

നർത്തകിമാരും നല്ല ദർപ്പണ�ഗഹങ്ങളും

പട്ടുകൾ നിറച്ചുള്ള െപട്ടികൾ വിവിധമാം

മുത്തുക�ളാടു നല്ല വജ്രവും �വഡൂര്യവും

പത്മരാഗവും നല്ല ശില്പമാം പവിഴവും

മുറ്റുമിന്ദ്രനീലെമന്നിത്തരം പതിച്ചുള്ള

വിസ്മയമായ പല ഭൂഷണമുെണ്ടങ്കിലു-

െമാട്ടു�മ വരാ കാലൻ െകട്ടിയിട്ടിഴയ്ക്കു�മ്പാൾ.”
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ഒടുവിൽനരകെത്തവർണ്ണിച്ചതിനു�മൽ

“ഇത്തരം വരുെമന്നുസത്തുക്കളറിഞ്ഞഥ

സത്ത്വമൂർത്തിെയബ്ഭജിച്ചീടണമനാരതം

ഭക്തവത്സനായ പത്മനാഭെന്റ പദ-

യുഗ്മളം കരുതുകിൽ മുക്തിയും വരും നൂനം.”

തെന്റ ഉപ�ദശത്തിെന്റ സാരസം�ക്ഷപം തമ്പുരാെന ഒന്നുകൂടി ഗ്രഹിപ്പിച്ചു “രാജ

ഹംസവുമ�പ്പാൾ സത്വരം �ദവ�ലാകം പുക്കിതു ശുഭം ശുഭം” എന്നിങ്ങെന ഗ്രന്ഥം

പരിസമാപ്തിെയ പ്രാപിക്കുന്നു. ആദ്യന്തം �കകാവൃത്തത്തിൽ വിരചിതമായ �വ

രാഗ്യച�ന്ദ്രാദയത്തിെന്റസാരസ്യംപൂർണ്ണമായിആസ്വദിക്കണെമങ്കിൽഅതു്ആമൂ

ലാഗ്രം അനന്യചിന്ത�യാടുകൂടി വായിച്ചു് അനുസന്ധാനം െച�യ്യണ്ടതാണു്.

�മാക്ഷദായകപ്രകരണം

അ�ദ്വത�വദാന്തപ്രതിപാദകങ്ങളായ രണ്ടു ഗാനങ്ങളാണു് �മാക്ഷദായകപ്രകര

ണവും �മാക്ഷസിദ്ധിപ്രകരണവും. �മാക്ഷസിദ്ധിയുെടആരംഭത്തിൽകാകളീവൃത്ത

ത്തിെലഴുതിയ ചിലഈരടികൾ കാണുന്നുെണ്ടങ്കിലും അതും അതിനപ്പുറം �മാക്ഷ

ദായകെത്ത�പ്പാെല �കകാവൃത്തത്തിൽത്തെന്നയാണു് വിരചിതമായിരിക്കുന്നതു്.

“പെണ്ടാരു വന്ധ്യാപുത്രൻതന്നുെട തനയനാ-

യുണ്ടായിസ്ഥാണുപുമാൻ ഗന്ധർവനഗരത്തിൽ

ഉണ്ടാക്കീടിനാർ ശുക്തിരജതമായ മാല

പണ്ടാരും െവള്ളിമാലയുണ്ടാക്കീട്ടു�ണ്ടാ കണ്ടു?”

എന്നു �മാക്ഷദായകത്തിെന്റഅവസാനത്തിലും,

സ്ഥാണുപുമാെന്റ കഥെയന്ന�പാലിതു

�വണെമന്നാകിൽപ്പറയാം ചുരുക്കി ഞാൻ.”

എന്നു �മാക്ഷസിദ്ധിയുെട ആരംഭത്തിലും കാണുന്നതുെകാണ്ടു് �മാക്ഷസിദ്ധി �മാ

ക്ഷദായകത്തിനു�മൽ തമ്പുരാൻ രചിച്ചതാെണന്നു് ഊഹിക്കാം. െതക്കൻവാക്കു

കൾ രണ്ടു കൃതികളിലുമുണ്ടു്. �മാക്ഷദായകത്തിെല “മണിയം മാറ്റീടുക” എന്ന

�ശലി െതക്കൻതിരുവിതാം കൂറുമായി പരിചയമുള്ള ഒരു കവിക്കല്ലാെത പ്ര�യാ

ഗിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. “എെന്റെയന്നതും നിെന്റെയന്നതുമവനുെട തമ്പിെയന്ന

തുമണ്ണെനന്നതും �ദ്വതഭ്രമം” എന്ന ഈരടി �മാക്ഷസിദ്ധിയിലുള്ളതാണു്. ഈ

രണ്ടു കൃതികളി�ലയും �വരാഗ്യച�ന്ദ്രാദയത്തി�ലയും കവന�ശലി അഭിന്നമാ

െണന്നു മുൻപുതെന്ന പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട�ല്ലാ. കൃഷ്ണമിശ്രയതിയുെട പ്ര�ബാധച�ന്ദ്രാ

ദയനാടകത്തിെല ഇതിവൃത്തെത്ത ഉപജീവിച്ചാണു് കവി �മാക്ഷദായകം നിർമ്മി

ച്ചിരിക്കുന്നതു്. ഈ പാട്ടിെല പ്രതിപാദ്യം ഇങ്ങെന സംഗ്രഹിക്കാം. കർമ്മാകുന്ന

കടല്ക്കരയിൽ �ദഹെമന്ന ദ്വീപിൽ മാനസസരസിജം എെന്നാരു രാജധാനിയുണ്ടു്.

അതു ചർമ്മാദികളായ ഏഴു �കാട്ടകളാൽ ആവൃതമാണു്. അന്നപ്രാണാദികളായ

പഞ്ച�കാശങ്ങൾ അതിൽസ്ഥിതിെചയ്യുന്നു. ഇഡതുടങ്ങിയ മൂന്നു ജയസ്തംഭങ്ങളും

സത്ത്വം തുടങ്ങിയ മൂന്നു പാശങ്ങളും അതിലുണ്ടു്. മൂലാധാരം മുതലായി പന്ത്രണ്ടു

നിലകളുള്ള അവിടെത്ത െകാട്ടാരത്തിൽ മാനസരാജാവു രാഗ�ദ്വഷാദികളായ

ദുർമ്മന്ത്രിമാ�രാടും ഭക്തിശ്രദ്ധാദികളായ സന്മന്ത്രിമാ�രാടുംകൂടി പൂർവ്വപുണ്യമാ

കുന്ന �ദശിക�നാടും പ്രവൃത്തിനിവൃത്തിസംജ്ഞകളായ രണ്ടു പത്നിമാ�രാടുംകൂടി
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പ്രജാപരിപാലനം െചയ്യുന്നു. �ശ്രാത്രാദികളായ ഇന്ദ്രിയങ്ങള�ത്ര പ്രജകൾ. രാ

ജാവിെന്റ പിതാമഹനു് അസംഗെനന്നും മാതാവിനു മഹാമായെയന്നും പിതാവിനു്

ആത്മാെവന്നുമാണു് �പർ. മഹാ�മഹം, രാഗം, �ദ്വഷം, കാമം, �ക്രാധം, �ലാഭം,

മദം, മാത്സര്യം,ഈർഷ്യ, ഡംഭം, അഹങ്കാരം മുതലായവ പ്രവൃത്തിയു�ടയും വി�വ

കം, വിരക്തത്വം, സ�ന്താഷം, സത്യബുദ്ധി, സമബുദ്ധി, ഭക്തി, ശ്രദ്ധ മുതലായവ

നിവൃത്തിയു�ടയും സന്താനങ്ങളാകുന്നു. അവയിൽ മഹാ�മാഹവും വി�വകവും യു

വരാജാക്കന്മാരാണു്. വി�വകത്തിനു �സന്യം അഷ്ടാംഗ�യാഗവും, �സനാപതി

ഭക്തിയും, ബ്രഹ്മപദം കാശിയുമാകുന്നു. വി�വകത്തിെന്റ ദൂതൻ ശ്രദ്ധയും മഹാ�മാ

ഹത്തിെന്റ �സനാപതി അഹങ്കാരവുമാണു്. “നരയൻ, െവെള്ളഴുത്തൻ, കുരയൻ,

ദന്തഹീനൻ, ജരയൻ മുൻപായുള്ള ശത്രുരാജാക്കന്മാരാൽ” �കാട്ടകൾ തകർക്ക

െപ്പട്ടതുനിമിത്തം മാനസരാജൻ വിഷണ്ണനായിത്തീര�വ അവിെട പൂർവ്വപുണ്യം

വന്നു് അ�ദ്ദഹത്തിനു സദുപ�ദശം നല്കുന്നു. നിവൃത്തിപുത്രന്മാരായ വി�വകാദികൾ

ക്കു �പതൃകസ്വത്തായുള്ള നർമ്മദ, �ഗാകർണ്ണം തുടങ്ങിയ പുണ്യസ്ഥാനങ്ങൾ

പ്രവൃത്തിപുത്രന്മാർ കയ്യടക്കുകയാൽ ഇരുകൂട്ടരും തമ്മിൽ ഒരു ഭയങ്കരമായ യുദ്ധമു

ണ്ടാകുകയുംഅതിൽ നിവൃത്തി പുത്രന്മാർപ്രവൃത്തിപുത്രന്മാെര വധിക്കുകയും െചയ്യു

ന്നു. ആ വർത്തമാനം �കട്ടു ചാർവ്വാകൻ, കാപാലികൻ, ദിഗംബരൻ മുതലായവർ

�സന്യസ�മതം നിവൃത്തിപുത്രന്മാ�രാടു് എതിർക്കുകയും ആ വിമതസ്ഥന്മാെര

അവർ �താല്പിച്ചതിെനത്തുടർന്നു നിവൃത്തി പ്രവൃത്തിെയ നാമാവ�ശഷയാക്കുകയും

െചയ്യുന്നു. കാപാലികൻ �ചാള�ദശീയനാണു്. തമ്പുരാൻ നാടകത്തിൽ നിന്നു

തെന്റ കഥയ്ക്കു സന്ദർ�ഭാചിതമായി പല മാറ്റങ്ങളും വരുത്തീട്ടുണ്ടു്. ഏതാനും ചില

ഈരടികൾ ഉദ്ധരിച്ചു കവിതാരീതി പ്രദർശിപ്പിക്കാം.

“പറഞ്ഞു മഹാ�മാഹംത�ന്നാടു വി�വകവും

കുറഞ്ഞീല�ല്ലാ നിെന്റ ദുർമ്മദം ദുരാത്മാ�വ!

നാദെത്ത�ക്കട്ടു �മാഹിെച്ചത്രയും കുതൂഹലാൽ

നാദമാം വഴി�യ �പായ്ച്ചാകുന്നൂ മൃഗങ്ങളും.

സ്പർശത്താൽ വരാഹങ്ങൾ, രൂപത്താൽ ശലഭങ്ങൾ,

രസത്താൽ മീനങ്ങളും, ഗന്ധത്താൽ വണ്ടുകളും

ചത്തീടും�പാെല നീയും ചത്തു�പാ�കണ്ടാ പാഴിൽ

സത്തുക്കൾക്കുള്ളധർമ്മം �കട്ടാലും പറഞ്ഞീടാം.

കണ്ണുകാണാെത കൂ�പ പതിപ്പാൻ �പാകു�ന്നാെന-

ക്കണ്ണുകാണു�ന്നാൻ െചന്നു വിലക്കി നിർത്തീടണം.

നിന്നുെട മാതാവായ പ്രവൃത്തിതെന്റ പിണ്ഡം

പിെന്നെച്ചയ്വതിനാരുമില്ല�ല്ലാ നീയല്ലാെത,

എന്നതുെകാണ്ടു വില്ലും വച്ചിഹ വണങ്ങി�പ്പായ്-

െച്ചന്നു െചാല്ലുക പിതാ ത�ന്നാടീയവസ്ഥകൾ.

അ�ന്നരം ഭക്തിശ്രദ്ധ മന്നവൻസവി�ധ �പായ്

വന്ദനംെചയ്തു പറഞ്ഞീടിനാൾ മന്ദം മന്ദം.

എന്തിനായ് തുടങ്ങുന്നൂനിന്തിരുവടിയി�പ്പാൾ

ചിന്തിച്ചു�വണം കാര്യാരംഭെമന്നറിഞ്ഞീ�ല?

പെണ്ടാരു നാരീമണിക്കുണ്ടായിെതാരുസുതൻ

കണ്ടാലുമതു�പാെല നകുലിെക്കാരു ശിശു

കെണ്ടടുത്തതിെനയുെമാന്നിച്ചു വളർത്തവൾ
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െകാണ്ടാടിപ്പാലിച്ചീടും കാലമെങ്ങാരു ദിനം

ആലസ്യെമ�ന്യ പരിപാലനം െചയ്തീടുവാൻ

ബാലകനുറങ്ങിയ �നരത്തെങ്ങാരു നാഗം

കടിപ്പാനടുത്തതു കെണ്ടാരു നകുലിയും

കടിച്ചുെകാന്നു �ചാരെയാഴുക്കീട്ടതിദ്രുതം

അമ്മെയക്കാണ്മാനായിെച്ചന്നതു കണ്ട�നരം

നന്ദനൻതെന്ന െകാെന്ന�ന്നാർത്തവളതി�വഗാൽ

അടിച്ചിതവഘാതംെകാണ്ടു കാലനൂർ പുക്കാൾ.

മടിച്ചീടാെത െചന്നെങ്ങടുത്തുകുമാരെന

ഉണർന്ന �നരമറിഞ്ഞീടിനാളവസ്ഥകൾ

പിണഞ്ഞദുഃഖമിന്നു പറഞ്ഞാെലാടുങ്ങു�മാ?

യാെതാരു കാര്യം പ്രവർത്തി�ക്കണെമന്നാകിലു-

മാദി�യ നിരൂപിച്ചു കല്പിച്ചീടണം പ്ര�ഭാ!

�മാക്ഷസിദ്ധിപ്രകരണം

ഗഹനങ്ങളായ അ�നകം �വദാന്തതത്ത്വങ്ങെള മന്ദന്മാർക്കു�പാലും സുഗ്രഹമാക

ത്തക്ക വിധത്തിൽ ഉദാഹരണങ്ങൾെകാണ്ടു മ�നാഹരങ്ങളാക്കി കവിഈ ഗാന

ത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. “തത്ത്വമസി” മഹാവാക്യത്തിെന്റഅർത്ഥവും മറ്റും ഇതി

െല പ്രതിപാദ്യത്തിൽ ഉൾെപ്പടുന്നു. കവി ശാരിക�യാടു്

“പാലും പഴവും മധുവും നുകർന്നു നീ

കാ�ല പറയണം �മാക്ഷസിദ്ധിപ്രദം.

�നരുള്ള മാർഗ്ഗമറിഞ്ഞുനടപ്പതി-

നാരും പറയു�മാ നി�ന്നാളമാദരാൽ?”

എന്നു് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയുംഅതു �കട്ടു ശാരിക

“എങ്കി�ലാ കാനൽജ്ജലം�പാെലയും തഥാ

തിങ്കെള ദ്വന്ദമായ്ക്കാണുന്ന�പാെലയും

പഞ്ചഭൂതാംശമായ്ക്കാണും ചരാചരം

പഞ്ചത വന്നു ജനിക്കും പ്രകാരവും

പഞ്ചഭൂതത്തിൻ വിഭാഗവും െചാല്ലുവൻ

ചഞ്ചലെമന്നി�യ �കൾപ്പിെനല്ലാവരും.”

എന്ന പീഠിക�യാടു കൂടി ത�ത്ത്വാപ�ദശത്തിനു് ഒരുെമ്പടുകയും െചയ്യുന്നു. �മാക്ഷ

ദായകത്തിെലയുംഈഗ്രന്ഥത്തിെലയുംവിഷയങ്ങൾക്കുചിലഘട്ടങ്ങളിൽസാമ്യം

കാണുന്നുെണ്ടന്നുള്ളതുതാെഴ ഉദ്ധരിക്കുന്നഈരടികളിൽനിന്നുഗ്രഹിക്കാവുന്നതാ

ണു്.

“ഇന്നിതിെനാെക്കത്തെന്നകാരണമാകുന്ന�താ

മുന്ന�മ മഹാമായെയന്ന�താ വന്നുവ�ല്ലാ.

ബന്ധ�മാക്ഷങ്ങൾക്കധികാരിണി മഹാമായ

ശുദ്ധയും മലിനയുമിങ്ങെന രണ്ടംശമായ്

രണ്ടിലുമംശങ്ങളായവിദ്യാകാര്യമായ
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രാഗവും �ദ്വഷം കാമം �ക്രാധവും �ലാഭം �മാഹം

മദവും മാത്സര്യവുമീർഷ്യയുമസൂയയും

ഡംഭവും ദർപ്പമഹംകാരമിപ്പതിമൂന്നും

ഇച്ഛയും ഭക്തി ശ്രദ്ധ വിദ്യാധികാരികളാ-

യിെച്ചാന്ന പതിനാറു മന്ത്രിക�ളാടുകൂടി

അമ്മതൻ ജഡദുഃഖമാകിെയാരുപാധിയാം

ദുഷ്കൃതമാകും രാജ്യം പാലിപ്പാനുഴ�റ്റാെട

സാത്ത്വികാംശത്തിൽ നിന്നുസത്വരമുളവായി

ധാർമ്മികനാകും . . . . . . . . . രാജ-

മാനസമനാഹതമാകിയ പുരിതന്നിൽ.”

�വെറ ചില വരികൾകൂടി പകർത്തിക്കാണിക്കാം.

“ഏകരാത്രിയിെലാരു �ചാരനുൾപ്പക്കുഗൃ�ഹ

സംഭരിച്ചുള്ള ധനെമ�പ്പരും �കക്കലാക്കി

സഭ്യന്മാരിരിക്കുന്ന രാജദ്വാരത്തിൽെച്ചന്നു

�കക്കാണം നല്കിയതിൻ�ശഷമസ്സഭാന്ത�ര

ഇക്കാണാകിയ പുമാൻ കള്ളെനന്നുരെചയ്ത-

ങ്ങ�പ്പാെലെയാരു വരി�യാലയും വയ്പിച്ചുടൻ

അെപ്പാ�ഴ െകാെണ്ടക്കാരാഗൃഹത്തിലാക്കീടിനാർ.

�തടിയ മുതെലാെക്ക�പ്പായതുമാത്രമല്ല

വാടിയ മന�സ്സാടും കിടെക്കന്നതും വന്നു

എന്നതുെകാണ്ടു കർമ്മമറിഞ്ഞു െചയ്തീടണ-

െമന്നാെലങ്ങെന ജന്മം പിെന്നയുണ്ടായീടുന്നു.”

“പങ്കജമിഴിയാളാം കന്യകെയാരു ദിനം

മങ്കമാർമൌലിയാകും മാതാ�വാടുരെചയ്തു.

അച്ഛനും നീയും കൂടിയിച്ഛയിൽ ക്രീഡിക്കു�മ്പാൾ

സ്വച്ഛമായുണ്ടാകുന്നസൌഖ്യെത്തപ്പറെകന്നാൾ.

ചിന്തിച്ചു മാതാെവാട്ടുനാൾ കഴിഞ്ഞതിൻ�ശഷം

ബന്ധിച്ചു താലിയനുരൂപനാം ഭർത്താവുമായ്.

�മാദിച്ചു മാ�രാത്സവ�ത്താടിരിക്കുന്നകാലം

�ചാദിച്ചു മാതാ മകൾത�ന്നാടെങ്ങാരുദിനം

മുന്നം നീെയ�ന്നാെടാരു കാര്യെത്ത�ക്കട്ടീല�യാ?

ഇന്നു നിൻ ഭർത്തൃസൌഖ്യെമ�ന്നാടു പറയണം.

എന്നു �കട്ടവെളാട്ടു നാണിച്ചു വിചാരിച്ചു

െചാല്ലിടാനരുത�മ്മയറി�ഞ്ഞെനന്നാളവൾ.

എന്നതു�പാെല നിജാനന്ദമാമനുഭവം

െചാന്നീടാനരുതാർക്കും ശ്രുതിക്കും മതമ�ല്ലാ.”

ഒടുവിൽകിളി “ഇന്നിവപാട്ടാക്കുവാൻ�യാഗ്യമെല്ലന്നാകിലും മന്ദന്മാർക്കറിവാനായ്പറ

�ഞ്ഞാരപരാധം െപാറുക്ക മഹത്തുക്കൾ െപാറുത്തീടുക” എന്നു പറഞ്ഞുെകാണ്ടു്

അവിടം വിട്ടു �പാകുന്നു.
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ഭീ�ഷ്മാപ�ദശം

ഈ കൃതിക്കു കർമ്മവിപാകെമന്നും �പരുണ്ടു്. അധർമ്മമൂലകങ്ങളായ പ്രവൃത്തി

കളുെട പരിണാമമാെണന്നാണു് കർമ്മവിപാകപദത്തിെന്റ അർത്ഥം. പര�ലാക

ത്തിൽ നരകാദി�ഭാഗവും ഇഹ�ലാകത്തിൽ �രാഗാദി�ഭാഗവുമാണു് അത്തരത്തി

ലുള്ള പാപകർമ്മങ്ങളുെട ഫലം. എന്നാൽ മിക്ക പാപങ്ങൾക്കും പരിഹാരമുണ്ടു്.

പര്യാപ്തമായ പ്രായശ്ചിത്തം െകാണ്ടു് അവയ്ക്കു നിവൃത്തി �നടുവാൻ ആർക്കും സാ

ധിക്കും. ഈ വിഷയെത്തപ്പറ്റി ഗാരുഡപുരാണത്തിൽ വിസ്തരിച്ചു പ്രതിപാദിച്ചിരി

ക്കുന്നു. കർമ്മവിപാകെത്ത വിഷയീകരിച്ചു സംസ്കൃതത്തിൽഅതു കൂടാെതയും പല

ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ടു്. തമ്പുരാൻ പ്ര�ത്യകം ഒരു മൂലഗ്രന്ഥെത്തആസ്പദമാക്കിയല്ല പ്രസ്തു

തകൃതി രചിച്ചിട്ടുള്ളതു്. ഗാരുഡപുരാണത്തിനു പുറ�മ വായുപുരാണം, പാത്മപുരാ

ണം, ബ്രഹ്മാണ്ഡപുരാണം എന്നീ പുരാണങ്ങ�ളയും മനു, വൃദ്ധഗൌതമൻ, ഗൌതമൻ

ശൌനകൻ, ബൃഹസ്പതി മുതലായ മഹർഷിമാരുെട സ്മൃതിക�ളയും അ�ദ്ദഹംആശ്ര

യിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അന്നനടയല്ലാെത മെറ്റാരു വൃത്തവും പ്ര�യാഗിച്ചിട്ടില്ല; ഗ്രന്ഥം സാമാ

ന്യം ദീർഘമാെണങ്കിലും പാദവിഭാഗവുമില്ല. ശരശയ്യയിൽ കിടക്കുന്ന ഭീഷ്മർ ധർ

മ്മപുത്രർക്കു് ഉപ�ദശിക്കുന്ന കർമ്മവിപാകപ്രായശ്ചിത്തങ്ങൾ മാനസസരസ്സിൽ

നിന്നു വരുന്ന ഒരു രാജഹംസം തമ്പുരാനു് ഉപ�ദശിക്കുന്നതായാണു് ഉപാഖ്യാനം.

മഹാഭാരതത്തിൽ ഭീ�ഷ്മാപ�ദശം അടങ്ങീട്ടുള്ള ശാന്തിപർവ്വത്തിലും ആനുശാസ

നികപർവത്തിലും രാജധർമ്മം, �മാക്ഷധർമ്മം മുതലായവെയപ്പറ്റിയല്ലാെത കർ

മ്മവിപാകെത്തപ്പറ്റി കൂലങ്കഷമായി പ്രതിപാദിച്ചുകാണുന്നില്ല. ഈഹംസപ്പാട്ടിൽ

നിന്നു തമ്പുരാെന്റ �വദാന്തജ്ഞാനത്തിനുപുറ�മ �ജ്യാതിഷത്തിലും �വദ്യത്തിലു

മുള്ള അവഗാഹവും പ്രത്യക്ഷീഭവിക്കുന്നു. ആത്മാനാത്മവി�വകം, ജാതിയുെട ദ്വാ

സപ്തതിസംഖ്യാകമായ വിഭാഗം, സൃഷ്ടിക്രമം, പാപങ്ങളും അവയ്ക്കു വിധിച്ചിട്ടുള്ള നര

കഫലങ്ങളും, ഓ�രാ �രാഗത്തിനുള്ള പ്രായശ്ചിത്തങ്ങൾ, സ്വർഗ്ഗസുഖം ഇങ്ങെന

പല ഗഹനങ്ങളായ വിഷയങ്ങ�ളയും സൂക്ഷ്മദർശിയായ കവി പതിവു�പാെല സര

ളമായ �ശലിയിൽഈഗ്രന്ഥത്തിലും പ്രപഞ്ചനം െചയ്യുന്നു. ഭീ�ഷ്മാപ�ദശം താ

െഴക്കാണുന്നവിധത്തിലാണു് ആരംഭിക്കുന്നതു്.

“ജനിമരണസംസൃതിമഹാബ്ധിയി-

ലനുപദമാണ്ടു വിവശത �തടി

മനം മയങ്ങിെയാന്നിലുെമാരുത്സാഹ-

മറിയ�പ്പാകാെത വസിക്കുമക്കാലം

പുരുപുണ്യവശാലഖി�ലശൻപദ-

സ�രാജ�മാർക്കുവാനവകാശം വന്നാൽ

പരൻ പരാപരൻ വരദനച്യുത-

നുരുകൃപാനിധി ഭുവ�നകസാക്ഷി

ദുരിതെമാെക്കയും കളഞ്ഞുവൻകൃപാ-

തരി�യറ്റി �മാക്ഷപദത്തിലാക്കുവാൻ

അരം ബദ്ധാദരനരിഗദാദിയാൽ

പരം പ്ര�ശാഭിതൻ ജഗതാമീശ്വരൻ

നിരുപമൻ നിത്യൻ നിഗ�മക�വദ്യൻ

കരുണ�യാെടെന്നത്തുണച്ചരുളണം.

അപാരബുദ്ധിമാൻ കൃപാനിധി ഭീഷ്മ-
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രുപ�ദശം നരപതിക്കു െചയ്തവ

അഖിലവുെമനിക്കറിവതിന്നായി-

പ്പറയണം ഹംസെപ്പരുമാ�ള! ഭവാൻ.”

അവസാനത്തിൽ രാജഹംസം യഥാവിധി അനുഗ്രഹിച്ചു മാനസസരസ്സി�ലയ്ക്കു പറ

ന്നു�പകുന്നു.

“നൃവരനും കർമ്മഗതികളാക�വ

മനസ്സുെകാണ്ടുടനതീവ ചിന്തിച്ചാൻ

പരമാർത്ഥമകെത്താളി�പാെല മിന്നി

പ്രകാശിച്ച �നരെമാഴിഞ്ഞു ദുഃഖങ്ങൾ

വിരസമാകിന സുഖങ്ങളിൽെക്കാതി-

ച്ചനാരതം ദുഃഖം വരിക്കും മർത്ത്യരിൽ

കൃപാവശാലന്നം പറഞ്ഞതിൻസാരം

പ�രാപകാരമായുരത്താനീവണ്ണം”

എന്നു പ്രസ്താവിച്ചുെകാണ്ടു വിഷയം മഹാഭാരതാന്തർഗ്ഗതമാകയാൽ ഒരു െചറിയ

ശ്രീകൃഷ്ണസ്തുതി�യാടുകൂടി കവി ഗ്രന്ഥം സമാപിപ്പിക്കുന്നു. മനുഷ്യെന്റ ഏകജാതിത്വ

െത്ത അ�ദ്ദഹം അടിയിൽ �ചർക്കുന്നഈരടികളിൽ ഉജ്ജ്വലമായി ഉപപാദിക്കു

ന്നു.

“കരചരണാദി അവയവങ്ങളും

സുരുചിരമായ സുഖദുഃഖങ്ങളും

മുറിച്ചാൽ�ച്ചാരയുെമലുമ്പും മാംസവും

മുഖജജാതിക്കും പുലയനുെമാക്കും.

വിശപ്പുമുണ്ണു�മ്പാൾ നിറകയും മൂത്ര-

വിസർഗ്ഗവും നിദ്ര മലങ്ങൾ �പാകയും

അടിച്ചാൽപ്പീഡയും പിടിച്ചാലാശ്വാസം

െകാടുത്താൽപ്രീതിയുെമാരു�പാെല തെന്ന.

വരനാരിമാ�രാടനു�ഭാഗം െചയ്താൽ

െപരുെത്താരാനന്ദമിരുവർക്കുെമാക്കും.

പുരുഷനും സ്ത്രീയുമനുഭവിച്ചിട്ടി-

ങ്ങിരുവരുെടയും ജനനമാകുന്നു.

ഇവർക്കു ചാവുമിെങ്ങാരു�പാെലതെന്ന

ശവത്തിനു�മതുെമാരു �ഭദമില്ല.

െതളിച്ചുള്ളായുധമുടലി�ലല്ക്കു�മ്പാൾ

പുലയനും വിപ്രവരനും മന്നവാ.

മുറിയുെമന്നതുമറിയാവല്ല�യാ?

പറയു�മ്പാളിതു െപരുെതന്നും വരും.”

�സ്താത്രങ്ങൾ

ഈകൃതികൾക്കു പുറ�മ മൂന്നു �സ്താത്രങ്ങെളക്കുറിച്ചുകൂടി മുമ്പു സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട�ല്ലാ.

അവയിൽ മുകിലനുമായുള്ള യുദ്ധത്തിനുമുൻപു തമ്പുരാൻ തിരുവട്ടാറു് ആദി�കശവ

സ്വാമിെയ െതാഴുതു വിജയപ്രാർത്ഥന െചയ്യുവാൻ �പായ അവസരത്തിൽ ഉണ്ടാ
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ക്കിെച്ചാല്ലിയതാണു് പടസ്തുതി. അ മുതൽഅഃ വെരയുള്ളസ്വരങ്ങളിൽ ഋ, ഋൌ, ഌ,

ൡ, അം എന്നിവെയാഴിച്ചു ബാക്കിയുള്ള അക്ഷരങ്ങൾെകാണ്ടു തുടങ്ങുന്ന പതിമ്മൂ

ന്നു കണ്ണികൾ (എ. ഒ. ഇവയടക്കം) ഈ സ്തുതിയിൽ ഉൾെപ്പടുന്നു. പതിന്നാലാ

മെത്ത കണ്ണിമാത്രം പകാരത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്നു. എല്ലാ കണ്ണികളും അവസാനി

ക്കുന്നതു്, “�കശിമഥന! നാഥ! െതാഴു�ന്നൻ” എന്നാണു്. മൂന്നു കണ്ണികൾ താെഴ

�ചർക്കുന്നു.

“ഇടിനികരെമാടിടയും ഡിണ്ഡിമ-

പടുനിനദവുമിടയിെട െവടിയും

െപാടുെപാെട നിലവിളികളുമായുധ-

മിടയുെന്നാരുഝടഝടരവവും

ഝടിതി കിളർെന്നഴുെമാരു െപാടിയും

തടവിന പടയുടെന തടുപ്പാ-

നടിയനു യുധി പടുത ത�രണം

�കശിമഥന! നാഥ! െതാഴു�ന്നൻ.

അക്ഷതബലമിയലും രിപുബല-

െമാെക്ക മുടിച്ചിഹ പുരളീശം

വഞ്ചിക്ഷിതി�കരളസംജ്ഞം

രക്ഷവി�ഭാ! രക്ഷ മുദാ മാം.

പക്ഷീശ്വരവാഹന! സജ്ജന-

രക്ഷക! കരുണാകര! സന്തത-

മക്ഷയയശസം കുരു മാധവ!

�കശിമഥന! നാഥ! െതാഴു�ന്നൻ.

പരിപുഷ്ടാ�ടാപെമാടരിജന-

െമതിരിട്ടീടു�മ്പാളടവികൾ

തരിെപട്ടീടുംപടി പാഞ്ഞവ-

രിഹ പട്ടീടുവതിനു �വഗാൽ

ഒരു വട്ടമുണർന്നരുളീടുക

പരിതുഷ്ടികലർന്നു വി�ഭാ നീ

തിരുവട്ടാറതിൽ മരുവീടിന

�കശിമഥന! നാഥ! െതാഴു�ന്നൻ.”

ഈ സ്തുതിയും, വിവിധരാഗങ്ങളുെട സംജ്ഞകൾ ഉൾെക്കാള്ളിച്ചു് “കല�യ ഗാം

�ബാധിരസനാല�യ ത്വാം” എന്നാരംഭിക്കുന്ന കാത്യായനീ�സ്താത്രപരമായ രാ

ഗമാലയും, “ധ്യാ�യമാനിശം ശ്രീപദ്മനാഭം” എന്നു തുടങ്ങുന്ന പദ്മനാഭകീർത്ത

നവും ഞാൻ വിജ്ഞാനദീപിക മൂന്നാം ഭാഗത്തിൽ അവയുെട സമഗ്രരൂപത്തിൽ

പ്രകാശനം െചയ്തിട്ടുണ്ടു്.

�കരളവർമ്മത്തമ്പുരാെന്റ കവിതയുെട �വശിഷ്ട്യവും �വകല്യവും അനുവാ

ചകന്മാർക്കു് ഇ�പ്പാൾ മനസ്സിലായിരിക്കും. ഭാഷാകവിതെയ സംസ്കൃതത്തിെന്റ

പിടിയിൽ നിന്നു വിടുർത്തുവാൻ അക്ഷീണപരിശ്രമം െചയ്തിട്ടുള്ള പ്രാക്തന കവിക

ളുെട മധ്യത്തിൽ അ�ദ്ദഹത്തിനു കല്പി�ക്കണ്ടസ്ഥാനം അപശ്ചിമമാണു്. എഴുത്ത

ച്ഛെന്റ മഹാഭാരതത്തിെല ഭാഷാ�ശലിയാണു്അ�ദ്ദഹംഅനുസരിച്ചിരിക്കുന്നതു്.

തെന്റ ശക്തിക്കു് അനുസരണമായി തമ്പുരാൻ ആ ഗുരുനാഥെന്റ വിനീതശിഷ്യനാ
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യും വിദൂരാനുയായിയായും നിലെകാള്ളുന്നു. സംസ്കൃതഗ്രന്ഥങ്ങെള ഭാഷയിൽ വി

വർത്തനം െചയ്യുന്നതിനും സം�ക്ഷപിക്കുന്നതിനും അ�ദ്ദഹത്തിന് അത്ഭുതാവഹ

മായ �വഭവമുണ്ടു്. സ്മൃതികൾ, ഇതിഹാസപുരാണങ്ങൾ, �വദാന്താദിശാസ്ത്രങ്ങൾ

ഇവയിൽ അ�ദ്ദഹത്തിനുള്ള നിഷ്ണാതതയും അസാധാരണമാണു്. തർക്കവ്യാകര

ണങ്ങൾ അ�ദ്ദഹം അഭ്യസിച്ചിരുന്നതായി �താന്നുന്നു. തമ്പുരാെന്റ കൃതികളിൽ

പ്രാ�യണ കാണുന്ന പ്രധാന�വകല്യം രചനാവിഷയത്തിലുള്ള അഭംഗിയാണു്.

അപരിചയവും അശ്രദ്ധയും സമയ ദൌർലഭ്യവുമായിരുന്നിരിക്കണം അതിെന്റ മുഖ്യ

കാരണങ്ങൾ. ഞാൻ മുമ്പു ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതു�പാെല �കവലം പത്തുപതി�നഴു

െകാല്ലങ്ങൾക്കിടയിൽ �വണാട്ടിെല ബാഹ്യവും ആഭ്യന്തരവുമായ കലഹങ്ങൾക്കു

ശാന്തിവരുത്തുന്നതിലും ആ രാജ്യത്തിൽ പല ഭരണപരിഷ്കാരപദ്ധതികൾ ഉൽ

ഘാടനം െചയ്യുന്നതിലും അനുനിമിഷം വ്യാപൃതനായിരുന്ന ആ മഹാത്മാവിെന്റ

സാഹിത്യ�സവനം അതിനുണ്ടായിരുന്ന പ്രതിബന്ധശതങ്ങെള അനുസ്മരിച്ചാൽ

അത്യന്തം മഹനീയമാെണന്നു ഭാവുകന്മാർക്കു പറഞ്ഞറിയിക്കാെതതെന്ന �ബാ

ധ്യമാകുന്നതാണു്.

െചമ്പുകാട്ടു നീലകണ്ഠൻ

ഹര്യക്ഷമാസസമ�രാത്സവം കിളിപ്പാട്ടു്—ഓണപ്പട

പണ്ടു ചിങ്ങമാസത്തിെല തിരു�വാണ�ത്താടനുബന്ധിച്ചു �കരളത്തിൽ മിക്കസ്ഥ

ലങ്ങളിലും നായന്മാർ ഓണപ്പട അെല്ലങ്കിൽ ഓണത്തല്ല് എെന്നാരു വി�നാദ

സമരം ആ�ഘാഷിക്കുക പതിവുണ്ടായിരുന്നു. അതു് ആ�യാധനവൃത്തിെകാണ്ടു

ജീവി�ക്കണ്ട അവരുെട വീര്യശൌര്യപരാക്രമങ്ങൾ അഭംഗുരമായി പരിപാലിക്കുന്ന

തിനു�വണ്ട െപരുമാക്കന്മാരുെട കാല�ത്താ അതിനുമുമ്പുതെന്ന�യാ ഏർെപ്പടു

ത്തെപ്പട്ട ഒരാചാരമാെണന്നു് ഊഹി�ക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ക്രി. പി. 1519-ൽ �ഡ

�യാ�ഗാ�ലാപ്പസ്െഡെസക്വീറാ എന്ന �പാർത്തുഗീസ് ഗവർണ്ണർ തെന്റ അഞ്ഞൂ

റു് അനുചരന്മാ�രാടുകൂടി െകാച്ചിയി�ലയും �കാഴി�ക്കാ�ട്ടയും ഓ�രാ പ്രഭുക്കന്മാർ

തമ്മിൽ അത്തരത്തിൽ നടന്ന ഒരു പട സന്ദർശിച്ചതിനു �രഖയുണ്ടു്. അന്നു് ഇരു

വശത്തും നാലായിരം ഭടന്മാർവീതം ആ പടയിൽ സംബന്ധിച്ചിരുന്നു. കായംകു

ളത്തുവച്ചു താൻ ഒ�രാണപ്പട കണ്ടതായി കാന്റർ വിഷ്ഷർ എന്ന ലന്തക്കാരൻ

1720-ആണ്ടിടയ്ക്കു പ്രസ്താവിച്ചു കാണുന്നു. 941-ആമാണ്ടു ചിങ്ങം 17-ആംനു-യും 943-
ആമാണ്ടു ചിങ്ങം 25-ആംനു-യും 946-ആമാണ്ടു ചിങ്ങമാസം 22-ആംനു-യും തിരുവ
നന്തപുരത്തുള്ള നായന്മാർ �ചരിതിരിഞ്ഞു്. “ഓണപ്പട എയ്തവകയ്ക്കു” ശ്രീപത്മനാ

ഭസ്വാമി�ക്ഷത്രത്തിൽനിന്നു് ഇരുകൂട്ടർക്കും പണക്കിഴി സമ്മാനിച്ചതിനും പ്രമാണ

മുണ്ടു്. ആ പടയിൽ മുറിഞ്ഞവർ ഓ�രാരുത്തരും പതിനഞ്ചു പണംവീതം പ്ര�ത്യ

കമായി െകട്ടിവാങ്ങി. പട നടന്നതു് അവിട്ടംനാളിലായിരുന്നു. ഹര്യക്ഷ മാസസ

മ�രാത്സവത്തിൽ തിരു�വാണത്തിൻനാൾ ഉച്ചയ്ക്കു�മൽ ഒന്നും അവിട്ടത്തിൻനാൾ

പുലർച്ചയ്ക്കു മെറ്റാന്നും അങ്ങെന രണ്ടു �പാരുകൾ നടന്നതായി വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു.

ആകാലെത്തആചാരമായിരിക്കാംഅതു്. സാക്ഷാൽസമരംതെന്നഒരുവി�നാദ

മായി കരുതിയിരുന്ന നായന്മാരുെട വിഷയത്തിൽ അതിെന ഒരു വി�നാദസമരം

എന്നുപറയുന്നതിൽ െതറ്റിെല്ലങ്കിലും വാസ്തവത്തിൽഓ�രാഓണപ്പടയിലുംഅ�ന

കം ഭടന്മാർ ഹതരും ക്ഷതരുമായിത്തീരാറുണ്ടായിരുന്നു. കർക്കടകമാസത്തിെല

കളരിപ്പയറ്റു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻതെന്ന തങ്ങളുെട അഭ്യാസ�വദഗ്ദ്ധ്യം പ്രദർശിപ്പി

ക്കുവാൻ ഓണപ്പട ഒരു ഉത്തമാവസരമായിരുന്നതുനിമിത്തം ഭടന്മാർ അതിെന
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സ�ന്താഷപൂർവ്വം സ്വാഗതംെചയ്കയും നാടുവാഴികൾ തങ്ങളുെട സാന്നിധ്യത്താലും

സംഭാവനയാലും �പ്രാത്സാഹിപ്പിക്കയും െചയ്തിരുന്നു. സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനികളും

ആരണലീലയിൽപെങ്കടുത്തിരുന്നതായി കാണുന്നു. അതുപാടിെല്ലന്നുഉദിയം�പ

രൂർ സൂനഹ�ദാസിൽവച്ചു് അർച്ച് ബിഷപ്പ് െമനസസ്സ് 1599-ൽ വിധിച്ചു. ബ്രിട്ടീഷു
കാർ �കരളത്തിൽതങ്ങളുെടആധിപത്യംസ്ഥാപിച്ചു പഴയ രീതിയിലുള്ള�സനി

കഘടനനശിപ്പിക്കുന്നതുവെരഓണപ്പടനിലനിന്നുവന്നിരുന്നതിനുലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ടു്.

�വെറയും കായംകുളത്തുരാജാക്കന്മാർ ചിങ്ങമാസത്തിെലഓണംകഴിഞ്ഞുവരുന്ന

മകംനാളിൽ മകപ്പടഎന്ന �പരിലും, െതക്കിൻകൂർ രാജാക്കന്മാർ �കാട്ടയത്തുപാ

ക്കിൽ�ക്ഷത്രസന്നിധിയിൽ കന്നിമാസത്തിൽ വിദ്യാരംഭം കഴിഞ്ഞു് ഒരു ദിവസം

പാക്കിൽപ്പട എന്ന �പരിലും ഓ�രാ നർമ്മയുദ്ധം തുടങ്ങിവന്നു. മിഥുനം 1-ഉം 2-ഉം
തീയതികളിൽ ഓച്ചിറപ്പട ഏർപ്പാടുെചയ്തു വന്നതും കായംകുളത്തു രാജാക്കന്മാർത

െന്ന.

കിളിപ്പാട്ടിെന്റ കാലവും കർത്തൃത്വവും

ഹര്യക്ഷമാസസമ�രാത്സവത്തിനു ഗ്രന്ഥകാരൻ കണ്ടിയൂർമറ്റം പടപ്പാെട്ടന്നാണു്

�പർ െകാടുത്തിരിക്കുന്നതു്. മാ�വലിക്കരത്താലൂക്കിൽ കണ്ടിയൂർ മറ്റം എന്നീ രണ്ടു

കരകളിെല നായന്മാർഅവരുെട സാഹായ്യത്തിനു മറ്റു കരകളിൽനിന്നു വന്നു�ചർ

ന്ന അനുചരന്മാ�രാടുകൂടി ആ�ഘാഷിച്ച ഓണപ്പടയാകെകാണ്ടാണു് അതിനു് ആ

സംജ്ഞസിദ്ധിച്ചതു്.

“പാട്ടിതു ചമച്ച�താ െചപ്പുകാടമർന്നീടും

�കടില്ലാമടപതിമാർ പലരുളരതിൽ

ഉണ്ടതിൽ തിരുനീലകണ്ഠെനെന്നാരു �ദഹ-

മുണ്ടാക്കിയിതുതെന്ന, കണ്ടിയൂർമറ്റംപട-

പ്പാട്ടിതു പഠി�പ്പാരും �കൾ�പ്പാർകൾതാമും വാഴ്ക

നന്നിെതന്നുര�പ്പാരും നന്നിെചയ്  �വാരും വാഴ്ക”

എന്നുഗ്രന്ഥാവസാനത്തിൽകാണുന്നപ്രസ്താവനയിൽനിന്നുകവി െചപ്പുകാെടന്ന

സ്ഥലെത്ത മടപതിമാരുെട (പണ്ടാരങ്ങളുെട) കൂട്ടത്തിൽെപ്പട്ട തിരുനീലകണ്ഠനാ

െണന്നു െവളിെപ്പടുന്നു. െചപ്പുകാടു് എവിെടയാെണന്നറിയുന്നില്ല. കവിതയിൽ

“ആർകലി, എണ്ടിശ, �കാതില്ലാ (കുറ്റമില്ലാത്ത), �കാതി മുടിത്ത കുഴൽ, മുല്ലനക

യാർകൾ (മുല്ലപ്പൂെവാത്ത പുഞ്ചിരിതൂകുന്ന യുവതികൾ), പുരവി (കുതിര), മറ്റത്തു വാ

ഴ്(വാഴുന്ന) വീരൻ, തങ്കൾ (തങ്ങൾ); നീണിലം (നീണ്ട നിലം), ഇയക്ഷർ (യക്ഷർ)”

മുതലായി പ്രാചീനങ്ങളായ ഒട്ടുവളെര പദങ്ങളും�ശലികളും കാണ്മാനുെണ്ടങ്കിലും

അവസൂചിപ്പിക്കുന്നഭാഷാ�വചിത്ര്യത്തിനുള്ളകാരണം മടപതിജാതിയിൽെപ്പട്ട

പ്ര�ണതാവിനു ദ്രാവിഡഭാഷയിലുള്ള പരിചയാധിക്യമാെണന്നു് എനിക്കു �താന്നു

ന്നു. “തണ്ടമിഴ് �ചരും പുതിയ കാവു�ള്ളാരും” എന്നു് അ�ദ്ദഹം ഒരു സ്ഥലത്തു

പറയുന്നു. മാ�വലിക്കരയ്ക്കു സമീപം പുതിയകാെവന്നസ്ഥലത്തുള്ളവർ മ�നാഹര

മായ (തണ്=മ�നാഹരമായ) തമിഴ് സംസാരിക്കുന്നവരാണ�ത്ര. അതിനടുത്താ

യിരുന്നിരിക്കു�മാ മാതൃഭാഷ തമിഴായ അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ െചപ്പുകാടു് ? ഒടുവിൽ

പടയിൽ മരിച്ച നായരുെട ഭാര്യമാരും മക്കളും വിലപിക്കുന്നതായി പറയുന്നതിൽ

നിന്നു് അ�ദ്ദഹം മക്കത്തായക്കാരനാെണന്നും ഊഹിക്കാവുന്നതാണു്. കള്ളപ്പറ

ങ്കി�യയും െകാങ്കണിമാർക�ളയും പറ്റിയുള്ള പ്രസ്താവനകൾ �നാക്കിയാൽ ഈ
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കിളിപ്പാട്ടു് െഗൌഡസാരസ്വതബ്രാഹ്മണർ �ഗാവയിൽനിന്നു �കരളെത്ത അഭയം

പ്രാപിച്ചു കായംകുളത്തും മറ്റും വണിക്കുകളായിത്തീർന്നതിനു�മലാണു് നിർമ്മിച്ചിട്ടു

ള്ളെതന്നു വിശദമാകുന്നു. എന്നാൽ ലന്തക്കാെരപ്പറ്റി കവി പ്ര�ത്യകമാെയാന്നും

പറയുന്നുമില്ല. ആെകക്കൂടി എട്ടാം ശതകത്തിെന്റ ചതുർത്ഥപാദത്തി�ലാ ഒൻപ

താം ശതകത്തിെന്റ പ്രഥമപാദത്തി�ലാ ആവിർഭവിച്ച ഒരു കൃതിയാണു് ഹര്യക്ഷ

മാസസമ�രാത്സവം എന്നു സങ്കല്പിക്കുന്നതു സയുക്തികമായിരിക്കും. വണ്ടിെന്റ

അ�പക്ഷയനുസരിച്ചു കിളി പറഞ്ഞു �കൾപ്പിക്കുന്നതായിട്ടാണു് ഈ പാട്ടു് ആരം

ഭിക്കുന്നതു്. വണ്ടിെന അ�പക്ഷിച്ചു കിളിക്കു പറക്കുന്നതിനു് അധികം സൌകര്യമു

ള്ളതിനാൽ കവിയുെട ആ കല്പന അസമഞ്ജസമല്ല. ആെക നാലു പാദങ്ങളുണ്ടു്.

“ചന്ദനപ്പൂങ്കാവൂെട മന്ദമാരുതവു�മറ്റിന്ദു�ശഖരൻപാദം വന്ദനംെചയ്തു െമെല്ല” പാടി

യാടി വരുന്ന “സുന്ദരി കിളിെപ്പണ്ണിനു” വണ്ടുകനിയും �തനുംമറ്റും സമർപ്പിക്കുകയും

കിളിസ�ന്താഷിച്ചു് “മന്നലർമധുക്ക�ളാെടാന്നി�യയിരുന്നീടുംനന്നി�ചർവരിവ�ണ്ട

ഇന്നിതു �കൾപ്പിൻ നിങ്ങൾ”എന്നുപറയുകയും െചയ്യുന്നതായി ചതുർത്ഥപാദത്തി

ലും മറ്റുംസൂചനയുണ്ടു്. കവിതയ്ക്കു ഭംഗി ചുരുങ്ങുെമങ്കിലും വിഷയത്തിെന്റ�വശിഷ്ട്യം

അതിെന ആസ്വാദ്യമാക്കിത്തീർക്കുന്നു. പ്രഥമചതുർത്ഥപാദങ്ങൾ �കകയിലും ദ്വി

തീയ പാദം കാകളിയിലും തൃതീയപാദം അന്നനടയിലുമാണു് രചിച്ചിരിക്കുന്നതു്.

എന്നാൽ കാകളിയിൽ അന്നനടയും കളകാഞ്ചിയും മണികാഞ്ചിയും, “അന്നപ്പിട

�യാ പിടി�യാ മിെന്നാത്തിട�യാ നട�യാ മുൻനില്ക്കരുതാെഞ്ഞാളിച്ചു തന്നിച്ഛയി

�ല നടപ്പർ” എന്നുയാെതാരു കിളിപ്പാട്ടിലും പ്രയുക്തമാകാത്ത മെറ്റാരു വൃത്തവും,

അന്നനടയിൽ കാകളിയും ഇടയ്ക്കു കടന്നു കൂടുന്നു.

പ്രതിപാദ്യം

പ്രഥമപാദത്തിൽകവി “ഇരവിപട്ടണത്തിൻ മികവുപറകി�ലാഅതിെനാരളവില്ല”

എന്നു്അനുവാചകന്മാർക്കു �ബാധെപ്പടുന്നവിധത്തിൽഅവിെട തിരു�വാണത്തി

നുമുമ്പു നടക്കുന്ന വിപുലമായ വാണിജ്യെത്ത വർണ്ണിക്കുന്നു. ഇരവിപട്ടണെമന്നു

കായംകുളത്തിനു �പരുണ്ടായിരുന്നതായിഈഗ്രന്ഥത്തിൽനിന്നാണു്നാംധരിക്കു

ന്നതു്. പിന്നീടു് ഓണത്തിെന്റ മാഹാത്മ്യെത്തപ്പറ്റി

“ഓണം വന്നടുത്ത�പ്പാൾ കാണം�കവന്നില്ലാഞ്ഞു

നാണംെക�ട്ടാടും പല നാരിമാർ പുരുഷന്മാർ

പൂണുമാടയും പണി�തടി�യ നട�പ്പാരും

പുഷ്പവും കുറികളും ശില്പമായണി�വാരും

െകാള്ളു�വാർ െകാടു�പ്പാരും കള്ളമാെയാളി�പ്പാരും

നല്ലവർക്കുള്ള�പാെലയില്ലാ�താരിതന്നാടു-

െമല്ലാർക്കും സുഖിപ്പാനുണ്ടായിതാവണി�യാണം”

എന്നു പുകഴ്ത്തിെക്കാണ്ടു് ഓണപ്പടെയപ്പറ്റി ഉപന്യസിക്കുവാൻ ആരംഭിക്കുന്നു. ആ

പടയുെടആഗമമാണു് താെഴ ഉദ്ധരിക്കുന്നഈരടികളിൽ വിവരിക്കുന്നതു്.

“ഓണയുദ്ധങ്ങൾ െചയ്കആണുങ്ങൾക്കഴെകന്നു

നാണയം പലവുണ്ടിന്നിന്നില�ത്താർകൾെക്കല്ലാം.

�ചരമാൻകുലത്തി�ല പാരിലു�ള്ളാർകൾ �മാക്ഷം

�ചരുവാനുള്ളകർമ്മം �ന�രയുള്ളതിൽത്തെന്ന

വീരന്മാർ നിരുപിച്ചാൽ വീര്യരസങ്ങൾ െചയ്താൽ
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വീരിയസ്വർഗ്ഗം പൂവാൻ പാര3മിെല്ലന്നു കണ്ടാർ.

�പാരിന്നു തുടങ്ങിയാൽക്കാരിയം പലതുണ്ടു്.

മരിപ്പാൻ വിധിെയങ്കിൽ മരിച്ചാൽ �മാക്ഷം തെന്ന,

മരിക്കാതിരിക്കി�ലാ െപരുത്തുപുകഴുണ്ടാം,

അർത്ഥവുമഴകുണ്ടാം ബുദ്ധി�മധയുമുണ്ടാം.

എങ്കിൽ നാെമാരുമിച്ചു ഭംഗിയിൽ യുദ്ധം െചെയ്ക-

ന്നിങ്ങെന കരപ്പുറെത്തങ്ങുമുണ്ടായീ യുദ്ധം.”

ആദികാലത്തു െചന്നിത്തലയും പുത്തനങ്ങാടിക്കലും കരക്കാരായിരുന്നുഓണത്ത

ല്ലിൽ ഏർെപ്പട്ടിരുന്നെതന്നും പിന്നീടാണു് അതു കണ്ടിയൂരും മറ്റവും കരക്കാരിൽ

സംക്രമിച്ചെതന്നും ആഘട്ടത്തിൽ കവി നെമ്മ ഗ്രഹിപ്പിക്കുന്നു. യുദ്ധത്തിനു വാൾ,

പരിശ, വില്ല്, അമ്പു് മുതലായആയുധങ്ങൾ ഭടന്മാർ �കടുതീർപ്പിക്കുകയും പുത്തനാ

യി പണിയിക്കുകയും മറ്റും െചയ്യുന്നതിനിടയിൽ ചിലർ

“ഒെക്കയുെണ്ടനിെക്കാരു�കപ്പരിശ�യ �വണ്ടി,

ഇെല്ലങ്കിെലനിെക്കാരു െകാല്ലിവാളതും െകാള്ളാം,

ഉെണ്ടങ്കിൽ വില തന്നു െകാണ്ടുെകാള്ളുകയുമാം”

എന്നുയാചിക്കുന്നു.

സമ�രാത്സവം സന്ദർശിക്കുവാൻ വരുന്ന സ്ത്രീകളുെട വിസ്തൃതമായ വർണ്ണനം

െകാണ്ടു ദ്വിതീയപാദം ആരംഭിക്കുന്നു. അവരിൽ ചിലെര രസികന്മാർ

“കരചരണെമന്തിവൾക്കിങ്ങെന വീങ്ങുവാൻ

കരികൾകര�മാ ഉരൽക്കുറ്റി�യാ കാൽക�ളാ

െപരിയ മുഖ�മാ െപരുങ്കണ്ണ �കാങ്കണ്ണതിൽ

െപരിമയിവ�ളാളം മറ്റുള്ളവർക്കിെല്ല�ടാ”

എന്നും മറ്റും അവ�ഹളനം െചയ്യുന്നു. പിന്നീടു കണ്ടിയൂർ�ച്ചരിയിലും മറ്റത്തു �ചരിയി

ലും െചന്നു�ചരുന്നകരക്കാെരക്കുറിച്ചാണു് കവി പ്രസ്താവിക്കുന്നതു്. �വണാടു്, െകാ

ല്ലം, മാടത്തിൻകീഴു് (മാടത്തിൻകൂറു് ), കായംകുളം എന്നീ രാജാക്കന്മാരുെട സാന്നി

ധ്യവും അവിെട ഉണ്ടായിരുന്നുവ�ത്ര. ദ്വിതീയ പാദത്തിെന്റ അവ�ശഷവും തൃതീയ

പാദവും

“തിരു�വാണമുച്ചതിരിഞ്ഞ�പ്പാൾെതാട്ടി-

ട്ടരുണനസ്തമിപ്പതിനിടപ്പട-

െയാരു�പാെല െവട്ടിപ്പിരിഞ്ഞുവാങ്ങിയ”

പ്രഥമയുദ്ധത്തി�ലക്കായി വിനി�യാഗിച്ചുെകാണ്ടു, കിളി

“തിരു�വാണപ്പട ചുരുക്കമാ—(?)

യറിഞ്ഞവണ്ണംഞാൻ പറ�ഞ്ഞൻ വ�ണ്ട! �കൾ.

അതിൽ മുതിർെന്നാരു പടയുണ്ടിന്നിയു-

മവിട്ടെമന്ന നാൾ െവളുക്കു�മ്പാൾത്തെന്ന”

എന്നുപറഞ്ഞുതൃതീയപാദം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു.

3 പാരം=ഭാരം (പ്രയാസം)
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ചതുർത്ഥപാദത്തിൽ അവിട്ടംനാളിെല പടയ്ക്കുള്ള ഭടന്മാരുെട ചമയമാണു്

ആദ്യമായി വർണ്ണിക്കുന്നതു്. ആ യുദ്ധം കവി വിസ്തരിച്ചു പ്രതിപാദിക്കുന്നു.

“െപാടിയും ധൂളിയുയർന്നടിയും മുടി�യതു-

മറിവാൻ വശമല്ലംബരവുമവനിയും

രുധിരെവള്ളം യുദ്ധക്കളത്തി�ലാളംെവട്ടി

തിരയും ധൂളി�യാടി, പരുന്തും കഴുകാടി,

ഭൂതവും �പയുമാടി, വാധകന്മാരുമാടി,

കാകവും പറ�ന്നാ�രാ ഭാഗ�മയതുമാടി,

ആയുധങ്ങളും മുറിഞ്ഞാടുകാൽ 4 പലർെക്കത്തി,

�തർകളും താണു മ�ധ്യ സൂര്യനുമുച്ച�മറി.

ആരുയിർ �പാ�യാർെക്കല്ലാം വീരിയസ്വർഗ്ഗെമത്തി,

മനവും ചലിയാെത കനവും കുറഞ്ഞി�ത,

�കകളും കഴച്ചി�ത, െമയ്കളും കുഴഞ്ഞി�ത,

കാൽ�കയും �ദഹം പ്രാണൻ ചാല�വ തളർന്നി�ത”

എന്നിങ്ങെനയാണു് ആ പ്രതിപാദനത്തിെന്റ രീതി. മൃതപ്രായരായ ഭടന്മാരുെട ഭാ

ര്യമാരു�ടയും മറ്റും പരി�ദവനം കരുണമയമായിരിക്കുന്നു.

“പടു�താർ5ശവം വലിെച്ചാട്ടിടം െകാണ്ടുവച്ചി-

െട്ടാക്ക�വയടുെത്തത്തി�മക്കണ്ണിമാരും മക്കൾ

ചുറ്റിനിന്നലയ്ക്കയും പറ്റിവീണഴുകയും

വീണുടൽ പുരൾകയും കണ്ടുടൻ വീഴുകയും.

പാപ�മെയൻഭർത്താ�വ! നീെയെന്നപ്പിരിഞ്ഞാ�യാ?

അ�യ്യാ വിധി വിധി ഹാ! �പതങ്ങൾക്കാരുള്ളതും?

അർത്ഥവുമഴെകനിക്കസുവുമിനി �വണ്ടാ;

ആവി6�പായുടൻ �വറാവാെനന്തു വഴിയ�യ്യാ!

ആരുയിരായ വീരനായ�ര! മരിച്ചാ�യാ?

ആ വിധിയന്നുതെന്ന പാപീ! നീ കളഞ്ഞാ�യാ?”

കടശ്ശിയിൽ

“അ�ന്നരം വീരന്മാരെങ്ങാന്നിച്ചെങ്ങാരു�പാെല

പിെന്നയങ്ങടയവിൽ തിന്നിളനീർെവള്ളവും

കുടിച്ചു െവറ്റ തിന്നു കളിച്ചു ചിരിെച്ചാെക്ക

പടച്ചമയമഴിച്ചടുക്കി െവച്ചുെകട്ടി

എടുത്തുചുമട്ടാളർ തിരിച്ചു നടയിട്ടാർ”

പിന്നീടു “മുന്ന�മയുള്ള വഞ്ചിമന്നമമാത്യരും” ആ പടനിമിത്തം �മലും കലഹമുണ്ടാ

കാതിരിക്കുന്നതിനു�വണ്ടി കണ്ടിയൂരിലും മറ്റത്തുമുള്ള കരനാഥന്മാെര വരുത്തി �വ

ണ്ട ഉപ�ദശം നല്കി എല്ലാവരും പിരിയുന്നു.

“വഞ്ചി വാഴുന്ന മന്നരഞ്ചൽകൂടാെത വാഴ്ക

4 ആടുകാൽ=ആടൽ
5 ഓർ = ഒരു
6 ആവി = ജീവൻ.
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മന്ത്രികൾ വാഴ്ക മറ്റു തന്ത്രികൾ താമുംവാഴ്ക

കണ്ടിയൂർമറ്റംകര രണ്ടിലും �വണ്ടുംജന-

മിണ്ടൽകൂടാെത വാഴ്ക . . . ”

എന്നും മറ്റും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും

“പാട്ടിതു �കൾ�പ്പാർെക്കല്ലാമീശ്വരാർത്ഥങ്ങളുണ്ടാ-

�മറ്റം വിദ്യയുമുണ്ടാം �പർത്തു വീര്യവുമുണ്ടാം.

അതിനുണ്ടാക്കിയിതു മതിയില്ലാ�താെനന്നി-

ട്ടറി�വാർ കറ തീർത്തു െനറിെയ നടത്തുക”

എന്നു തെന്റ അെനൌദ്ധത്യെത്ത സൂചിപ്പിക്കുകയും െചയ്തുെകാണ്ടു കവി വിരമിക്കു

ന്നു.

ഓണപ്പടെയന്നാെലെന്തന്നും ആ വഴിക്കു �കരളത്തിെല നായന്മാർ അവരു

െട വിഖ്യാതമായ രണശൂരത എങ്ങിെന നിലനിർത്തി�പ്പാന്നിരുന്നുെവന്നും നെമ്മ

പഠിപ്പിക്കുന്ന കണ്ടിയൂർ മറ്റം പടപ്പാട്ടിനു സഹൃദയദൃഷ്യാ െമച്ചമിെല്ലങ്കിൽ എന്തു്?

അതിൽനിന്നുനമുക്കുലഭിക്കുന്നചരിത്രസംബന്ധമായവിജ്ഞാനംഅപരി�മയമാ

െണന്നുള്ളവസ്തുത മതിആ കൃതിക്കു ശാശ്വതപ്രതിഷ്ഠ ലഭിക്കുവാൻ.

പടപ്പാട്ടു്

സാമാന്യനിരൂപണം

ഇതഃപര്യന്തം നമുക്കു ലഭിച്ചിട്ടുള്ള �കരളീയസമരഗാനങ്ങളിൽ ‘പടപ്പാട്ടി’നുള്ള

സ്ഥാനം ഏറ്റവും ഉൽകൃഷ്ടമാകുന്നു. െകാല്ലം 821 മുതൽ 845 വെര ഇരുപത്തിനാ

ലു വർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ െകാച്ചിരാജകുടുംബത്തിനു സംഭവിച്ച ദശാപരിവർത്തന

ങ്ങെള വിഷയീകരിച്ചു് അജ്ഞാതനാമാവായ ഏ�താ ഒരു കവി രചിച്ചിട്ടുള്ള ഈ

കിളിപ്പാട്ടിെന്റ ആവിർഭാവം 850-ആമാണ്ടിടയ്ക്കാെണന്നു നിർണ്ണയിക്കാവുന്നതാകു

ന്നു. കവി ആ സംഭവങ്ങളിൽ പലതി�നയും ഒരു ദൃക്സാക്ഷിയുെട നിലയിലാണു്

വർണ്ണിക്കുന്നതു്. അ�ദ്ദഹം ഒരു ഹിന്ദുതെന്ന�യാ എന്നുള്ളതിെനപ്പറ്റി സംശയി

�ക്കണ്ടതില്ല. ഗ്രന്ഥാരംഭത്തിൽ ഗണപതി, സരസ്വതി, ശ്രീകൃഷ്ണൻ, �വദവ്യാസൻ,

ബ്രാഹ്മണർ ഇവെരപ്പറ്റിയുള്ള വന്ദനത്തിന്നുപുറ�മ

“കർണ്ണാരിെയക്കാത്തകാരുണ്യവാരിധി

കണ്ണനുെട കളിെയ�ന്ന പറയാവൂ”

എന്നും “�ധനുെവ െവട്ടിനുറുക്കുന്ന പാഴരും” എന്നും മറ്റുമുള്ള പ്രസ്താവനകളും ഈ

വസ്തുസ്ഥിതി െതളിയിക്കുന്നു. എന്നാൽ അ�ദ്ദഹം ഒരു നമ്പൂതിരിയാെണന്നു ചി

ലർ സങ്കല്പിക്കുന്നതിനു് ആസ്പദെമാന്നും കാണുന്നില്ല. “�വദവാർദ്ധികൾ മറ്റുള്ള

ന്തണർകൾക്കും വ�ന്ദ” എന്ന വചനവും െപാതുെവ �നാക്കു�മ്പാൾ ഭാഷയുെട രീ

തിതെന്നയും ആഅധ്യാഹാരത്തിനു പ്രതികൂലമായിരിക്കുന്നു. തൃതീയപാദം ആരം

ഭിക്കുന്നതു് ഒരു ശിവസ്തുതി�യാടുകൂടിയാണു്. പ്രസ്തുതകാവ്യം ആറുപാദങ്ങളായി

വിഭജിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. പ്രഥമപാദം �കകയിലും തൃതീയ പാദം അന്നനടയിലും

പഞ്ചമപാദം കളകാഞ്ചിയിലും മറ്റു മൂന്നുപാദങ്ങളും കാകളിയിലുമാണു് രചിച്ചിരിക്കു

ന്നതു്. ഒമ്പതാം ശതകത്തിെല ഇതരശുകഗാനങ്ങളിെലന്ന�പാെല പടപ്പാട്ടിലും

കളകാഞ്ചിമാത്രം ഛ�ന്ദാനിയമെത്തസാർവത്രികമായി അനുസരിക്കുന്നില്ല, “െത

ളികടന്നചവളമതുവയറുകളിൽപ്പുക്കടൻ” “അരിവരെരാടതുെപാഴുതുപടയെതാന്നു
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െപാരുവതിന്നു്” എന്നിത്തരത്തിലുള്ള വരികൾ ധാരാളമായുണ്ടു്. ‘വനിതം’ (കളി),

‘പുകുന്തു’ (പുക്കു), ‘വിരയം�ചർ’ മുതലായി ചില പഴയ പദങ്ങളും �ശലികളും കാ

ണാം. മന്തിരി, മുടിഞ്ഞ ഒളി, ജൂരാൽ (ജനറൽ) മുതലായ പദങ്ങളും കവിയുെട

ഉച്ഛൃംഖലതെയ ഉദാഹരിക്കുന്നു, ചില അപകടപ്ര�യാഗങ്ങളും ഇെല്ലന്നില്ല. “ദൂഷ

ണൻതന്നഗ്രജൻമുതുകിെന്റ �പർ ദൂഷണംകൂടാെത െചാല്ലുന്ന �ദശത്തു്”എന്നുെവ

ച്ചാൽ (ദൂഷണാഗ്രജൻ=ഖരൻ, ഖരെന്റ മുതുകു്=ഖരപ്പുറം) കരപ്പുറെമന്നും ‘ബദരർ’

എന്നാൽ ‘ലന്തകൾ’ എന്നുമാണർത്ഥം. ആദ്യ�ത്തെതാഴിെക മറ്റു പാദങ്ങളിെല

ല്ലാം കിളിെയെക്കാണ്ടുതെന്നയാണു് പാടിക്കുന്നതു്. ആദ്യെത്ത പാദത്തിൽ അതു

സംബന്ധിച്ചുള്ള വരികൾ ആദർശഗ്രന്ഥത്തിൽ പകർത്തിെയഴുതിയ�പ്പാൾ വിട്ടു

�പായിരിക്കണം.

“വാനിടത്തമ്പിളിെത്തല്ലൻെപാ�ട കണ്ടുകരം

താെനടുത്തുയർത്തിനിന്നഴ�കറുന്നബാലൻ

ഞാെണടുത്തതിനുെചങ്ങാതം . . . ”

എന്നുകവി തെന്റ ശാലീനതെയ ഉപക്രമത്തിൽത്തെന്നപ്രകടിപ്പിക്കുന്നു.

“ഭാഷയിൽപ്പല പടപ്പാട്ടുണ്ടു �കരളത്തിൽ-

�ക്കാഴകൾ കുറഞ്ഞവിദ്വാന്മാർകൾ ചമച്ചിട്ടു്;

�ഭാഷൻഞാനതു�പാെല െചാല്ലുവാൻ ഭാവിച്ചതു

�ദാഷമെല്ലന്നു വരുത്തീടണം തമ്പുരാ�ന!”

എന്നു് അ�ദ്ദഹം പറയുന്നു. അങ്ങെനയുള്ള പടപ്പാട്ടുകളിൽ ഹര്യക്ഷമാ�സാത്സവ

െമാഴിച്ചാൽ പ്രസ്തുതഗാനത്തിനുമുൻപുള്ള കൃതികളിൽ ഒന്നുംതെന്ന നമുക്കു കിട്ടീട്ടി

ല്ല.

പ്രതിപാദ്യവും കവിതാരീതിയും—പ്രഥമപാദം

അൻപത്തിരണ്ടുകാതംനീളമുള്ളെപരുമ്പടപ്പുസ്വരൂപത്തിൽെകാല്ലം ഒൻപതാംശതക

ത്തിെന്റ ആരംഭത്തിൽ നാലു രാജാക്കന്മാർമാത്രം �ശഷിക്കുകയാൽ അന്നു നാ

ടുവാണിരുന്ന ഇളയതാവഴിയിെല വീര�കരളവർമ്മമഹാരാജാവു മൂത്തതാവഴി,

ഇളയതാവഴി, മുരിങ്ങൂരു്, ചാഴൂരു്, പള്ളുരുത്തി എന്നീ അഞ്ചു താവഴികളുള്ളതിൽ

മൂത്തതാവഴിയിലും പള്ളുരുത്തിത്താവഴിയിലുംനിന്നു ചില െകാച്ചുതമ്പുരാക്കന്മാ

െര ദെത്തടുക്കണെമന്നു നിശ്ചയിക്കുകയും അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ മരണാനന്തരം ആ

ദത്തുകൾ നടക്കുകയും െചയ്തു. 821-ൽ മൂത്ത താവഴിയിൽനിന്നു ദത്തുപുക്കരാമവർ

മ്മത്തമ്പുരാൻ മൂപ്പുവാണുതുടങ്ങി. എന്നാൽ െചമ്പക�ശ്ശരി രാജാവിെന്റയും കരപ്പുറ

ത്തുകാരു�ടയും പിൻബല�ത്താടുകൂടി പള്ളുരുത്തിയിൽനിന്നു ദത്തു�കറിയ വീര�ക

രളവർമ്മത്തമ്പുരാൻ തുറവൂരിൽെവച്ചു നടന്ന യുദ്ധത്തിൽ രാമവർമ്മത്തമ്പുരാെന

�താല്പിച്ചു് അ�ദ്ദഹ�ത്തയും അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ അനുജന�നയും െകാച്ചിയിൽ നിന്നു

നിഷ്കാസനം െചയ്തു. വീര �കരളവർമ്മാവു ചാഴൂർത്താവഴിയിൽനിന്നു രാമവർമ്മാ

എന്ന ഒരു കുമാരെന ദെത്തടുക്കുകയും അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ മരണാനന്തരം ആ കുമാ

രൻ സിംഹാസനാ�രാഹണം െചയ്കയും െചയ്തു. മൂത്തതാവഴിയിെല രാജാക്കന്മാർ

സാമൂതിരിയുെട ഒരു സാമന്തനായ മണക്കുളത്തു നമ്പിടിയുമായി സഖ്യംെചയ്തു.

അതിെനത്തുടർന്നു നമ്പിടിയും രാമവർമ്മത്തമ്പുരാനും തമ്മിൽ തൃശ്ശിവ�പരൂരുള്ള

അങ്ങാടിയിൽെവച്ചുണ്ടായ യുദ്ധത്തിൽ നമ്പിടി മരിച്ചു. ആ വർത്തമാനം �കട്ട

�പ്പാൾ മാനവിക്രമൻ (സാമൂതിരി) �ക്ഷാഭിച്ചു പടയ്ക്കായി തൃശ്ശിവ�പരൂെരത്തി. രാമ
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വർമ്മത്തമ്പുരാൻ അ�പ്പാ�ഴക്കു മൃതനായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നതിനാൽ ‘രാഘവൻ�കാ

യിൽ’ (രാമൻ�കാവിെലന്നും പറയുന്നു) എന്നഅ�ദ്ദഹത്തിെന്റ �സനാപതിയായ

ഒരുതിരുമുല്പാടാണു്ആപടതടുക്കുവാൻശ്രമിച്ചതു്. നാലഞ്ചുവർഷം െകാച്ചിക്കാർ

ഒരുവിധം പിടിച്ചുനിന്നു. ഒടുവിൽ സാമൂതിരിെയ ജയിക്കുവാൻ ഒരു മാർഗ്ഗവും കാ

ണാത്തതിനാൽ രാഘവൻ �കാവിൽ അമ്മത്തമ്പുരാ�നാടുകൂടി െകാച്ചിയി�ലക്കു

പിൻവാങ്ങി െവട്ടത്തുനാട്ടിൽനിന്നു് ഇളയതാവഴിയി�ലയ്ക്കു് അഞ്ചുതമ്പുരാക്കന്മാെര

ദെത്തടുപ്പിച്ചു. െവട്ടവും െപരുമ്പടപ്പും െചാവ്വരക്കൂറ്റിൽെപ്പട്ട രാജാക്കന്മാരായിരു

ന്നു. െവട്ടത്തു വലിയതമ്പുരാൻ തെന്റ ഭാഗി�നയന്മാ�രാടു െപരുമ്പടപ്പിൽനിന്നു്

ആവശ്യെപ്പട്ട ദത്തിനു വഴിെപ്പടണെമന്നു് ഉപ�ദശിക്കുന്നതുതാെഴ കാണുന്നവിധ

ത്തിലാണു്.

“ . . . ചിലർ �പാകണം മാടത്തിങ്കൽ.

െവട്ടിെക്കാന്നിട്ടും െവട്ടിച്ചത്തിട്ടും മടിയാെത

െവട്ടെമണ്കാതം�പാെല രക്ഷിപ്പിനവിടവും

ക്ഷത്രിയകുലത്തിങ്കൽപ്പിറന്നുള്ളരചന്മാർ

ശക്തരല്ലാെത മുന്നമിെല്ലന്നു ധരിക്കണം.

ആജിയിൽ മരിക്കയുമാശ്രിതരക്ഷണവും

വ്യാജെമന്നി�യ ശത്രുസംഹാരപ്രവൃത്തിയും

ബാഹുജധർമ്മെമന്നു �വദശാസ്ത്രത്തിൽെചാല്ലൂ”

ദത്തുെകാള്ളുവാൻ വന്നവ�രാടു് അ�ദ്ദഹം പറയുന്ന വാക്യത്തിൽനിന്നുകൂടി ചില

ഈരടികൾ ഉദ്ധരിക്കാം:

“�ചാതരക്കൂെറെന്നാരു കൂറിെന നിരൂപിച്ചും

�ചതസി െപരുമ്പടപ്പിൽസ്വരൂപെത്ത�യാർത്തും

ജാതിെയാെന്നന്ന�താർത്തും വന്ന നിങ്ങെള�യാർത്തും

�ചതസി തന്നീടുന്നിെതന്നുെടയുണ്ണികെള.

നല്ലതു�പാലി�ദ്ദാഷം വിലക്കിപ്പണ്ടുപ�ണ്ട-

യുള്ള മര്യാദ�പാെല നടത്തിെക്കാ�ള്ളണ�മ!

മാനത്തീെന്നാരു കടുകളവും നീങ്ങുെമന്നു

മാനസതാരിൽ നിങ്ങളാരു�മാർക്കയും �വണ്ട

െവട്ടവെരന്ന കീർത്തിെയട്ടു നാട്ടിലും ശ്രുതി

വിട്ടുവാങ്ങുമാറില്ല പടയ്ക്കു പുറ�കാട്ടു്.”

പിന്നീടു് അയിരൂർസ്വരൂപത്തിൽനിന്നുകൂടി ചിലെര ദെത്തടുത്തു. അങ്ങിെന െവട്ട

ത്തുനിന്നു വന്ന രാജാക്കന്മാരിൽ �ജ്യഷ്ഠനായ ഉണ്ണിരാമവർമ്മാ 833-ൽ െകാച്ചിമ

ഹാരാജാവായി. െകാച്ചി�ക്കാട്ടയിെല പറങ്കികളുെട നായകൻ അവർക്കു ബന്ധു

വുമായി. സാമൂതിരി അ�ദ്ദഹ�ത്താടു �താറ്റു പിൻവാങ്ങിെയങ്കിലും പിെന്നയും ഒരു

വലിയ �സന്യ�ത്താടുകൂടി യുദ്ധത്തിെനത്തി അയിരൂർനിന്നു ദത്തു�കറിയ രാമ

വർമ്മത്തമ്പുരാെന െകാന്നു. അതു �കട്ടു് ഉണ്ണിരാമവർമ്മയുെട അനുജനായ െകാ

ച്ചി ഇളയതമ്പുരാൻ പടക്കളത്തിൽെച്ചന്നു പ�രതെന്റ തല മടിയിൽ എടുത്തുെവച്ചു

െകാണ്ടു് ഇങ്ങെന വിലപിച്ചു:

“മടികൂടാെത െവട്ടിമരിച്ച വീരനാകു-

മനുജാ നിെന്നയിനി ഞാ�നതു നാളിൽക്കാണ്മൂ?
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ഞാന�ല്ലാ മുൻപിൽ മരിച്ചീടുവാനവകാശി;

പിന്നാെല നീെയന്ന�ല്ലാഞാൻ നിനച്ചിരുന്നതും.

മു�ന്ന നീ മരിച്ചതു കുറ്റമെല്ല�ന്ന �വണ്ടു.

ഇത്തരമരുൾെചയ്തു ദുഃഖിച്ചു നൃപവരൻ

ചിത്ത�മാ�ദന തമ്പിതന്നുടൽ തഴുകിയും

കണ്ണീരുമനുജെന്റ �ദഹത്തിൽനിന്നു വരും

പുണ്ണീരും കരംെകാണ്ടു തുടച്ചു, പകയ�രാ-

െടണ്ണില്ലാ�താളം വരും �കാപാ�വശത�യാടും

എെന്നയുമുണ്ണിെയയുെമാന്നിച്ചിട്ടടയ്ക്കണം

പിെന്നയുള്ളവെരന്നു മന്നവനരുൾെചയ്തു.”

ആ ഇളയതമ്പുരാെന്റ യുദ്ധ�വദഗ്ദ്യം കണ്ട�പ്പാൾ മാനവിക്രമെന്റ �സനയുെട

അവസ്ഥകവി അടിയിൽക്കാണുന്നപ്രകാരം വർണ്ണിക്കുന്നു.

“�വന�തയെനക്കണ്ടനാഗങ്ങെളന്ന�പാെല

വാനവർ�കാെനക്കണ്ട�ശലങ്ങെളന്ന�പാെല

�കാളരിതെന്നക്കണ്ടകുംഭികെളന്ന�പാെല

വ്യാളവീരെനക്കണ്ട മണ്ഡൂകജാലം�പാെല

വാരിധിതെന്നക്കണ്ട മയിൽക്കൂട്ടെത്ത�പ്പാെല

ശ്രീരാമൻതെന്നക്കണ്ട രാക്ഷസെരന്ന�പാെല

ജാമദഗ്ന്യെനക്കണ്ടക്ഷത്രിയെരന്ന�പാെല

ഭീമദുർഗ്ഗെയക്കണ്ടസുംഭാദികെള�പ്പാെല

ഭാരതയുദ്ധത്തിങ്കൽഫൽഗുനൻതെന്നക്കണ്ട

വീരതകലർന്നീടും കൌരവന്മാെര�പ്പാെല”

മാ�ലാപമാപ്ര�യാഗത്തിൽ കവിയ്ക്കുള്ള പാടവത്തിനു പ്രസ്തുത കൃതിയിൽ �വ�റയും

ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ടു്. ഒടുവിൽ സാമൂതിരിയുെട മന്ത്രിയായ പാറനമ്പിെയ ഒരു ദ്വന്ദ്വ

യുദ്ധത്തിൽ രാജാവു െവട്ടിെക്കാല്ലുകയും അതിെനത്തുടർന്നു താനും ശത്രു�സന്യ

ത്താൽഹതനാവുകയും െചയ്യുന്നു.

ദ്വിതീയപാദം

വീണ്ടും സാമൂതിരി വീര�കരളത്തമ്പുരാനു�വണ്ടി യു�ദ്ധാദ്യക്തനായി. ആ വശത്തു

െതക്കുംകൂർ, വടക്കുംകൂർ, ആലങ്ങാടു്, ഇടപ്പള്ളി എന്നീ രാജാക്കന്മാരും, െവട്ടത്തു

നിന്നു ദത്തുപുക്ക രാജാക്കന്മാർക്കുപറങ്കിയും, (പുറത്തുകാൽ—�പാർത്തുഗൽ) െച

മ്പക�ശ്ശരി, പറവൂർ, വള്ളുവനാടു്ഈ രാജാക്കന്മാരും പാങ്ങു് അതായതു് സഹായ

മായിത്തീർന്നു. പറങ്കി�യാടു് എതിരിടാൻ തനിക്കും അതു�പാെല ഒരു ബന്ധു�വ

ണെമന്നു കരുതിയിരിക്ക�വ വീര�കരളവർമ്മത്തമ്പുരാൻ,

“അൻ�പാടു �കെക്കാരു കിംവദന്തി മുദാ

കുംഭഞ്ഞിെയെന്നാരു െകാമ്പൻ െകാലയാന

വൻ�പാടു വാഴുംപ്രകാരം മ�നാഹരം

അൻപരിലൻപുസമ്പത്തുഗാംഭീര്യവും

വൻപരിൽ മുൻപു വൻഭീരങ്കിയും പട-

�ക്കാപ്പുകൾ വൻെപഴും കപ്പലുമർത്ഥവും

കല്പനശക്തിയുമിബ്ഭുവനാന്ത�ര
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സൂര്യ�സാമാവധി ശൌര്യവീര്യഗുണ-

കാര്യമര്യാദപൂ�ണ്ടഷ ദ്വീപാന്ത�ര”

എന്നു വർണ്ണിക്കത്തക്കവിധത്തിലുള്ള ലന്തക്കമ്പനിക്കാരുെട പ്രാഭവം �കട്ടു കുള

മ്പിൽ �പായി അവരുെട സഖ്യം സമ്പാദിച്ചു.

“എെന്താരുബന്ധമിങ്ങാഗതനാെയതു-

െമന്തുസിദ്ധാന്തമിെന്നന്നാൽ �വണ്ടുന്നതും?

അന്തരമില്ലരുളീടുകിൽ നല്കുവൻ

ലന്തെയന്നല്ല �പരെല്ലങ്കിൽ നിർണ്ണയം”

എന്നു് അവരുെട ഗവർണ്ണർ (പര�ദശി) പ്രതിജ്ഞ െചയ്ത�പ്പാൾ തമ്പുരാൻ,

“ഛിദ്രവും ശത്രുവും ബന്ധുക്കളും ചില

സിദ്ധാന്തവുംെകാണ്ടു നാടു�വർെപട്ടുഞാൻ

ചത്തു രക്ഷിച്ച പറങ്കിയും �കവിട്ടു

ശക്തിയു�ള്ളാർ ചിലർ നാടുമടക്കിനാർ.

ബന്ധുക്കളായ് ചിലരുണ്ടവർക്കും പിെന്ന-

പ്പൂന്തുറമന്നനാം �വരിക്കുമാമില്ല

ഞങ്ങെള വാഴിപ്പതിന്നു പുറത്തുകാ-

ല�ങ്ങപ്പുറെമന്നതുെകാണ്ടറിെക�ടാ.

െകാച്ചിയിൽ�ക്കാട്ട പിടിച്ച പറങ്കിെയ-

ത്തച്ചിറക്കീടുകിൽ കാര്യസാദ്ധ്യം വന്നു.”

എന്നു തെന്റ ഇങ്ഗിതമറിയിച്ചു. ഉടൻതെന്ന ഗവർണ്ണർ ഒരു കപ്പൽ�സന്യെത്ത

െകാച്ചിക്കു് അയയ്ക്കുകയും ആ �സന്യം 836-ആമാണ്ടു കുംഭമാസത്തിൽ പറങ്കിക

ളുെട പള്ളിപ്പുറം�കാട്ട പിടിക്കുകയും െചയ്തു. എന്നാൽ പ്രസ്തുത�സന്യം തിരിെയ

സി�ലാണി�ലയ്ക്കു �പായഅവസരം �നാക്കി പറങ്കികൾ വീണ്ടുംആ �കാട്ട�കവ

ശെപ്പടുത്തി. �വനല്ക്കാലമായ�പ്പാൾ പിെന്നയും ലന്തപ്പട വന്നു് 837-ആമാണ്ടു മകര

മാസത്തിൽ പറങ്കികളുെട െകാടുങ്ങല്ലൂർ�ക്കാട്ട പിടിച്ചടക്കി. ആ യുദ്ധം കവി വിസ്ത

രിച്ചു വർണ്ണിക്കുന്നു:

“നാെളെയനിക്കു െകാടുങ്ങല്ലൂർ�ക്കാട്ടയിൽ

നീെളയിരുെന്ന�ന്യയിെല്ലാരു തീ�നതും

നീെളയിരിപ്പാൻ മനസ്സുെണ്ടന്നാകി�ലാ

വാളിനൂണാകാെത ജീവ�നാടുംകൂെട

മീളുവൻ െകാച്ചിതന്നിൽപ്പറങ്കികെള”

എന്നു വീരവാദം െചയ്യുന്നതും മറ്റും വായിക്കുവാൻ രസമുണ്ടു്.

തൃതീയപാദം

മട്ടാ�ഞ്ചരിയിൽെവച്ചു നടന്നയുദ്ധവും മറ്റുമാണു് തൃതീയപാദത്തിൽപ്രതിപാദിച്ചിരി

ക്കുന്നതു്. അവിെടെച്ചന്നാൽശത്രുക്കെള മാത്ര�മവധിക്കാവൂഎന്നുതമ്പുരാൻലന്ത

ക്കാ�രാടു മുൻകൂട്ടി ഉപ�ദശിച്ചു.

“പട �കായിലകത്തുടൻ ക�രറു�മ്പാ-

ളുടമ�യറുമമ്മതമ്പുരാനുണ്ടു്
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പിറന്നുടയെതന്നറികമരാ�ല

മറന്നുകൂടുവാനരുതതുനൂനം.

മറയവരുമുണ്ടവിെടക്കൂട�വ

മറപിടി�ച്ചാണ്ടു പലരും പാർക്കുന്നു.

സകലം െകാല്ലുെകന്നതു വരായ�ല്ലാ

പകയവെരെക്കാല്ലുെകന്ന�ത വരൂ.”

എന്നാണു് അ�ദ്ദഹം വിജ്ഞാപനം െചയ്തതു്. ആ യുദ്ധത്തിൽ െവട്ടത്തുനിന്നു ദത്തു

�കറിയ അന്നെത്ത െകാച്ചി വലിയതമ്പുരാനും അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ രണ്ടനുജന്മാരും മൃ

തരായി. �ശഷിച്ച �ഗാദവർമ്മാവും �സനാപതി രാഘവൻ�കാവിലും ഓടി രക്ഷ

െപ്പട്ടു. �ഗാദവർമ്മാവും പടക്കളത്തിൽ മരിക്കുവാൻ സന്നദ്ധനായിരുന്നുെവങ്കിലും

വലിയതമ്പുരാൻ.

അതിനു കാലവുമടുത്തില്ലയുണ്ണീ!

അടലിൽ നാെമാെക്ക മുടിെഞ്ഞന്നാൽപ്പിെന്ന-

യടലർതങ്ങൾക്കുസുഖമായ് വാണീടാം

പരിഭവിപ്പതിെനാരുത്തെനങ്കിലും

പുറത്തുെണ്ടന്നാകിൽ രിപുക്കൾ �പടിക്കും;

ഇതുകാലത്തുനീ നിനച്ച കാരിയ-

മിത�മാ�ടയിനിെയാരുനാ�ള �വണ്ടൂ”

എന്നു കല്പിക്കുകനിമിത്തമാണു് ആ രാജകുമാരൻ പഴയന്നൂർ ഭഗവതിെയ വന്ദിച്ചു

െകാണ്ടു് അവിടം വിട്ടു�പായതു്. മട്ടാ�ഞ്ചരിയിെല യുദ്ധവും കവി സമഞ്ജസമായി

ചിത്രീകരിക്കുന്നു.

“എരിഞ്ഞണയും തീക്കുടുക്കെകാണ്ടുട-

െനരിഞ്ഞഥ മുടി പുടവയുെമാെക്ക.

കരിക്കട്ട�പാെല കരിഞ്ഞു �ദഹവും

പിരിഞ്ഞുടൻ െഞളിഞ്ഞുലകിൽ വീഴുന്നു.

െതാലിയും ഞാന്നുടൻ കുടലു ചാടീട്ടു

മലെവള്ളം�പാെലെയാഴുകുന്നൂ �ചാര.

പുലികെള�പ്പാ�ലയലറുന്നൂ ലന്ത-

െയലികെള�പ്പാെല വിറയ്ക്കുന്നൂ�വരി.”

എന്നും,

“വരിമിഴിമാർകൾ മരിെച്ചാരു ഭാ�ഗ

പുരികുഴലഴിഞ്ഞഥ കിടക്കുന്നു

കളഭം കസ്തൂരിയിഴുകുന്ന നല്ല

മുലത്തടത്തിൽ�ച്ചാരയുമണിഞ്ഞുടൻ”

എന്നും മറ്റുമുള്ളവരികൾക്കുനല്ലതന്മയത്വമുണ്ടു്. ആഅവസരത്തിൽ െകാച്ചി�ക്കാ

ട്ട പിടിക്കുവാൻ ലന്തയ്ക്കുസാധിച്ചില്ല.

ചതുർത്ഥപാദം

വീര�കരളവർമ്മത്തമ്പുരാൻ തെന്റ ദയനീയാവസ്ഥ ലന്തഗവർണ്ണെര ധരിപ്പിക്കു

വാൻ വീണ്ടും കുളമ്പി�ലയ്ക്കു �പാകുന്നതുമുതല്ക്കുള്ള ചരിത്രമാണു് കവി ചതുർത്ഥപാ
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ദത്തിൽ കഥനം െചയ്യുന്നതു്. “ജംഭാരിതൻമീെതയായ കുംഭഞ്ഞി െകാച്ചി�ക്കാട്ട

പടിക്കാത്തതിനു് അമരാ�ലാടു് കയർത്തു് എെന്നക്കണെക്കെന്റ രാജെന നിങ്ങളും

നന്നായ് ബഹുമാന�സ്നഹമുൾെക്കാണ്ടുടൻ െചാല്ലുന്ന �വലകൾ �കട്ടിെല്ലന്നാകി

�ലാ െകാല്ലുന്നതുണ്ടുഞാൻ” എന്നു ഭയെപ്പടുത്തി രണ്ടാമതും ഒരു �സനെയഅയ

ച്ചുെകാടുത്തു. വഴിയിൽ ലന്തക്കപ്പലിൽെവച്ചു വലിയ തമ്പുരാൻ മരിക്കുകയാൽ

അ�ദ്ദഹം ചാഴൂരിൽനിന്നു ദെത്തടുത്തിരുന്ന വീര�കരളവർമ്മത്തമ്പുരാൻആസ്ഥാ

നത്തിൽ ആരൂഢനായി. ആ തമ്പുരാനും ലന്തപ്പടയും െകാച്ചിക്കു �നെര അടു

ത്തു. �ഗാദവർമ്മതമ്പുരാനും െചമ്പക�ശ്ശരിരാജാവും എറണാകുളത്തും പറങ്കികൾ

െകാച്ചി�ക്കാട്ടയിലും യു�ദ്ധാദ്യുക്തരായി നിലെകാണ്ടു. ആദ്യമായി െചമ്പക�ശ്ശ

രിക്കാരുെട വഞ്ചിപ്പടെയ നശിപ്പിക്കുവാൻ തെന്റ കപ്പൽ �സനയുെട ഒരു ഭാഗം

ലന്തക്കാരുെട വലിയ കപ്പിത്താൻവിനി�യാഗിച്ചു. ആ �പാരിൽ െചമ്പക�ശ്ശരിയാ

ണു് ജയിച്ചതു്. പ്രസ്തുത കാവ്യത്തിെല അത്യന്തം മ�നാഹരമായ ഒരു ഭാഗമാകുന്നു

ആനാവികസമരവർണ്ണനം.

“മിന്നുംെവടിത്തിരെയാെക്കെക്കാളുത്തുന്നു;

നന്നായ്മനമുറപ്പിച്ചു നിന്നീടുന്നു;

െകാള്ളെട്ടെയന്നുടൻ െവള്ളത്തിൽച്ചാടുന്നു;

വള്ളമിടയിട്ടു െവട്ടുന്നു തങ്ങളിൽ,

രണ്ടു പരിഷയും െവള്ളത്തിലായാെറ-

യുണ്ടായ യുദ്ധെമെന്താന്നു പറവുഞാൻ.

ഓളെത്താെടാന്നിച്ചു നീന്തിയടുക്കുന്നു:

ചീെളന്നു െവട്ടിപ്പുറ�ക്കാട്ടു വാങ്ങുന്നു;

വാട്ടമു�ള്ളടത്തുവീരരടുക്കുന്നു;

കൂട്ടത്തിൽെപ്പട്ടുടൻ തീട്ടുന്നു തങ്ങളിൽ.

കത്തു വരക്കണ്ടുതട്ടിക്കളയുന്നു

കുത്തുകൾെകാണ്ടു കുടലു െതറിക്കുന്നു;

വഞ്ചി�മൽനിന്നു െവടികൾ െപാഴിക്കുന്നു;

െനഞ്ചു െപാളിഞ്ഞു മറിഞ്ഞുവീണീടുന്നു;

മത്തഗജങ്ങൾപുഴയിലിറങ്ങീട്ടു;

കുത്തിക്കളിക്കുന്നതു�പാെല തങ്ങളിൽ

ശക്തി�യാ�ടറ്റുടൻ കുത്തുന്നു, െവട്ടുന്നു;

ചത്തശവം പുഴതന്നിെലാഴുകുന്നു;

നില്ലു നിെല്ലന്നു മുൻ�നാക്കിയടുക്കുന്നു;

നില്ലാെതയുള്ള െകറു�വാടടുക്കുന്നു,

�മള�മറീടുന്ന ഭീരങ്കിയിൽനിന്നു

കാളുന്ന തീ�പാെല െവന്തുപഴുത്തുടൻ

നാളി�ക�രാപമമുെള്ളാളിെകാള്ളിക-

�ളാളത്തിനുമീെത െതറ്റിനടക്കുന്നു.

�കാലുളിെകാണ്ടു വലിച്ചുകൂടാഞ്ഞിട്ടു

കാലുവിറച്ചു ല�ന്തശു ഭ്രമിക്കുന്നു.

െതാപ്പികെളാെക്കെത്തറിച്ചുതുടങ്ങുന്നു;

കുപ്പായം ചീർത്തടൻ െകല്പു കുറയുന്നു

�താക്കുകളും വാളും െവള്ളത്തിൽ�പ്പാകുന്നു;
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�താല്ക്കുമാറായിതു ലന്തപ്പരിഷയും.

തീെക്കാള്ളി�പാ�ല ശരങ്ങ�ളറ്റീടുന്നു;

തീക്കുടുക്കകളും കത്തിയണയുന്നു;

�ചലയും കൂന്തലും കത്തിെപ്പാരിയുന്നു;

മാ�ലാകരും കണ്ടു വിസ്മയിച്ചീടുന്നു.

കാണി�പാലും പഴുതാത നായന്മാർകൾ

പ്രാണെന�ക്കെവടിഞ്ഞത്യന്തശൌ�ര്യണ

നില്ലാെതയുള്ള െകറു�വാടണയുന്നു;

മൂക്കിൽ െവള്ളം പുക്കു ചീറ്റിത്തുടങ്ങുന്നു;

�താക്കുകൾെകാണ്ടു തലയ്ക്കിട്ടിടിക്കുന്നു.

�താല്ക്കരുെതന്നു ഭാവിച്ചു െപാരു�ന്നരം

മത്സ്യങ്ങെളാെക്കയുമുത്സാഹവും പൂണ്ടു

മത്സര�ത്താടു െകാത്തിപ്പറിച്ചീടുന്നു.

മുങ്ങിക്കളയുന്നു െവട്ടുവരക്കണ്ടു

െപാങ്ങുന്ന�നരം തലകൾ െതറിക്കുന്നു.

തിണ്ണം കടലലറീടുന്നതു�പാെല

െപാണ്ണത്തടിയരലറിനിന്നീടുന്നു.”

ഇങ്ങെന �പാകുന്ന വർണ്ണനം വായിക്കു�മ്പാൾ നമുക്കു ആ യുദ്ധം പ്രത്യക്ഷമായി

കണ്ടതു�പാെലയുള്ള പ്രതീതിയാണു് ജനിക്കുന്നതു്. കവിയുെട പ്രതിപത്തി െചമ്പ

ക�ശ്ശരിയുെട �നർക്കാണു്. െകാച്ചി�ക്കാട്ടയിൽ െചന്നുപറങ്കി�യാടു കീഴടങ്ങുവാൻ

ആജ്ഞാപിക്കുന്നതും അതിനു പറങ്കി വിസമ്മതിക്കുന്നതും മെറ്റാരു രസകരമായ

ഘട്ടമാണു്.

“എന്തിന്നു നിങ്ങൾ പഴു�ത മരിക്കുന്നു  ?

ബുന്ധുക്കളാരുമിെല്ലന്നു ധരിക്കണം

എന്നുെട ശൌര്യവും നിങ്ങളറിഞ്ഞില്ല

മുന്നം വട�ക്കാട്ടഞാൻ പിടി�ച്ചന�ല്ലാ.

പിെന്ന നിങ്ങൾക്കുതുണയായ മന്നെര-

ത്തെന്നയും െകാന്നിതുഞാൻബലവീര്യത്താൽ.

�താല്ക്കുമാ�റയുള്ളു നിങ്ങൾഞങ്ങ�ളാടു

�പാർെക്കാരുമിച്ചു വരുന്ന നാെളാക്കയും.

നല്ല പര�ദശത്തുെള്ളാരു �കാട്ടകൾ

െചാല്ലിെക്കാെണ്ടാത്തുപിടിച്ചതും ഞാന�ല്ലാ,

പിെന്ന മറുനാട്ടിലുള്ള െകാടുങ്ങല്ലൂർ

തെന്നയടക്കിജ്ജയിച്ചതും ഞാന�ല്ലാ,

എന്നതിനുമുൻപു പള്ളിപ്പുറത്തൻെപാടു

വന്നഴകിൽ�ക്കാട്ടെകാണ്ടതുംഞാന�ല്ലാ.

അ�ന്നതുതെന്നയീ ലന്തഞാെനന്നതു-

മിെന്നാന്നു മാറിപ്പറകയുമില്ല�ല്ലാ.

അന്നുള്ളവർതെന്ന നിങ്ങളുമായതു-

മിെന്നാന്നു മാറി�പ്പായിെല്ലന്നു നിർണ്ണയം.

പിെന്നെയന്തിന്നു പഴു�ത നടിക്കുന്നു

LINKS TO
CHAPTERS TOC 33 34 35 36 37 38 39 40 41



�കരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 3 159

നിന്നു െപാറുക്കരുതാ�താരു നിങ്ങളും?

ഇന്നു നിങ്ങൾെക്കാരു നല്ലതാകുന്നതു-

െമ�ന്നാടഴിഞ്ഞുെപാറുെക്കന്നതുതെന്ന.”

എന്നുലന്തയുെട ഉപഹാസപരമായ വാക്കിനു പറങ്കി വീ�രാചിതമായ വിധത്തിൽ

ഇങ്ങെന മറുപടി നല്കുന്നു.

“ചാവും മുറിവും െപരുത്തുവലഞ്ഞിെട്ടാ-

രാവതില്ലാെത ചമഞ്ഞാലിണങ്ങുവൻ.

മുന്നം നീ തെന്ന പലപല �കാട്ടക-

െള�ന്നാടു െവട്ടിപ്പിടിച്ചനാെളാെക്കയും

നീെങ്ങന്നുനീ പറയുന്നതു �കട്ടുഞാൻ

നീങ്ങുമാറിെല്ലന്നതുമറിഞ്ഞീടുക,

ബന്ധുക്കളും െകാറ്റുമിെല്ലന്നുവെന്നാഴി-

െഞ്ഞെന്താരു നാളിൽജ്ജയിച്ചു പെണ്ടെന്ന നീ?

ഞങ്ങൾക്കുഞങ്ങെട മൂലസ്ഥലമതും

പ്രത്തുകാൽനാടുമ�ക്കാട്ടപ്പടികളും

രാജധാനികളും സിംഹാസനങ്ങളു-

മിെന്നാന്നു നിർമ്മിച്ചുവന്നതെല്ലന്നറി.

ശൌര്യം നിനക്കതിമാത്രമുെണ്ടങ്കിലും

ശൌര്യമുള്ള ജനം കാട്ടുമാ�റയുള്ളു.

അഞ്ചുല�ന്തശുെമാരു ദുളുദാസുമായ്7

�നെര പലർ കാണ്  െക നിന്നുെപാരുെതന്നാൽ

എെന്റ ദുളുദാസു �താറ്റു�പാെയങ്കി�ലാ

�കാട്ടയും തന്നുപടയുമിളച്ചുടൻ

നീ െചാന്നെതാെക്കയും െസൌജന്യെമന്നുടൻ

നീതി�യാ�ട കെണ്ടാഴിഞ്ഞുവാങ്ങിത്തരാം.

അല്ലാെത നീ പറയുന്ന �പവാക്കുകൾ

ന്യായമെല്ലന്നതറി�വാരറിഞ്ഞിടും:

ഇ�പ്പാൾ നിനക്കു തുണപലരുണ്ട�ല്ലാ

െക�ല്പാെടനിക്കാരുമിെല്ലന്നിരിക്കിലും

െചറ്റു െപാരു�തയടങ്ങുന്നതുള്ളുഞാ-

നുറ്റു നീ �പാരിന്നു �കാപ്പിട്ടുെകാണ്ടാലും.”

ആ യുദ്ധത്തിൽ പറങ്കികൾ �താറ്റു. “െതാപ്പിയൂരിത്തല ചായ്ച്ചു നല്ലായുധം െകല്പു

കുറഞ്ഞവൻ മുൻപിൽ െവച്ചീടിനാർ.” 838-ആമാണ്ടു ധനുമാസം 28-ആംനു െവള്ളി
യാഴ്ചയാണു് ആ സംഭവം നടന്നെതന്നു കവി നെമ്മഅറിയിക്കുന്നു. വീര�കരളവർ

മ്മത്തമ്പുരാൻ െകാച്ചിയിൽതിരുമൂപ്പുവാണു. െചമ്പക�ശ്ശരിതമ്പുരാൻഅ�ദ്ദഹത്തി

െന്റയും ലന്തയുെടയും സഖ്യം സമ്പാദിച്ചു. കരപ്പുറത്തുകാർ അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ ആധി

പത്യത്തിനു കീഴടങ്ങി. �ഗാദവർമ്മ രാജാവു് അമ്പലപ്പുഴ നിന്നു െത�ക്കാട്ടു നീങ്ങി.

7 ദുളുദാസ് = �സാൾജർ, സാമാന്യ�യാധൻ.
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അഞ്ചുമാറും പാദങ്ങൾ

അഞ്ചുമാറും പാദങ്ങെളപ്പറ്റി അധികെമാന്നും പ്രസ്താവിക്കുന്നില്ല. �ഗാദവർമ്മ തിരു

വനന്തപുരത്തു�പായി “വഞ്ചിപൻമന്നെന” കണ്ടുഎങ്കിലുംഅവിെടനിന്നു് അ�ദ്ദഹ

ത്തിനു് ഒരു സാഹായ്യവും ലഭിച്ചില്ല. പിെന്നയും ഒരു �സന്യെത്ത �ശഖരിച്ചുെകാ

ണ്ടു്ആതമ്പുരാൻകരപ്പുറത്തുെവച്ചുലന്തക്കാരുമായിഎതിർക്കുകയുംആയുദ്ധത്തി

ലും പരാജിതനാകുകയും െചയ്തു. സാമൂതിരി െകാടുങ്ങല്ലൂർ�ക്കാട്ട കയ്യടക്കിവച്ചുെകാ

ള്ളുകയും, അതു തിരിെക െകാച്ചിക്കു െകാടുക്കണെമങ്കിൽ തെന്റ പടെച്ചലവു കിട്ട

ണെമന്നു ശഠിക്കുകയും െചയ്യുകയാൽ െകാച്ചിത്തമ്പുരാനും ലന്തയും ഒരുവശത്തും

സാമൂതിരിയും പറങ്കിയും മറുവശത്തുമായി വീണ്ടും ഒരു യുദ്ധത്തിൽഏർെപ്പ�ടണ്ടിവ

ന്നു. അതുസംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരുക്കമാണു് ഷഷ്ഠപാദത്തിൽ പ്രധാനമായി പ്രതിപാദി

ച്ചിരിക്കുന്നതു്. ഒടുവിൽ ലന്ത ആ �കാട്ട 845-ആമാണ്ടു കന്നിമാസം 15-ആംനു വീ
െണ്ടടുത്തു. അങ്ങെന പള്ളുരുത്തിത്താവഴിയിൽനിന്നു ദത്തുപുക്ക രാമവർമ്മത്തമ്പു

രാൻ മൂത്തതാവഴിയിൽനിന്നു ദത്തുപുക്കവീര�കരളവർമ്മത്തമ്പുരാെന്റ �നർക്കുപ്ര

വർത്തിച്ചഅന്യായത്തിെന്റഫലംആതമ്പുരാെന്റ പിൻവാഴ്ചക്കാരായി െവട്ടത്തുനി

ന്നു ദത്തു�കറിയ തമ്പുരാക്കന്മാർഅനുഭവിച്ചു. വീര�കരളവർമ്മത്തമ്പുരാന്നുംഅ�ദ്ദ

ഹത്തിെന്റപിൻവാഴ്ചക്കാർക്കും �നരിട്ടസങ്കടംകാലാന്തരത്തിൽപരിഹൃതവുമായി.

ആ വസ്തുതപര്യാ�ലാചിക്കു�മ്പാൾപടപ്പാട്ടുസന്മാർ�ഗ്ഗാപ�ദശകമായ ഒരുകാവ്യ

മാെണന്നുകൂടി സമർത്ഥിക്കാവുന്നതാണു്. അ�താടുകൂടി പടപ്പാട്ടു് അവസാനിക്കു

ന്നു. ഷഷ്ഠപാദത്തിൽ ലന്തക്കാർ തിരുവഞ്ചിക്കുളത്തു �കറിയുറപ്പിച്ച മര�ക്കാട്ടെയ

പ്പറ്റിയുള്ള വർണ്ണനം കവിയുെട കല്പനാശക്തിക്കു മകു�ടാദാഹരണമായി പ്ര�ശാഭി

ക്കുന്നു.

“�മരുമലെയ്ക്കാരു �വരി പുറെപ്പട്ടു �കരളഭൂമിയിൽനിന്നു വട�ക്കാട്ടു �ന�ര

വരുന്നു”എന്നാണു്ആ �കാട്ടെയഅ�ദ്ദഹം ഉ�ല്ലഖനം െചയ്യുന്നതു്.

“�മരുമലയ്ക്കു ശിഖരങ്ങളുെണ്ടങ്കിൽ

ചാരുതണ്ടായ ശിഖരമിതിനുണ്ടു്.

അമ്മല�മൽ കരിസിംഹമലറുകി-

ലിമ്മര�ക്കാട്ടയിൽ�ത്താക്കലറീടു�മ.

വണ്ടുകളമ്മല�മൽ മുരണ്ടീടുകിൽ

തണ്ടുകെളല്ലാം മുരണ്ടലറുമിതിൽ.

ഗന്ധർവരാദികളങ്ങു വസിക്കി�ലാ

സന്തതം ലന്തകൾ വാഴുന്നിതിലു�മ.

തണ്ണീർ നിറഞ്ഞതടമതിലുെണ്ടങ്കിൽ

തണ്ണീർ നിറച്ച പത്താഴങ്ങളുണ്ടിതിൽ.

കുന്നിന്മാതങ്ങുകളിച്ചുവസിക്കി�ലാ

ഇന്ദിരാ�ദവി കളിച്ചിങ്ങിരിക്കുന്നു.

അന്നം പറക്കും തലയ്ക്കുമീെതങ്കി�ലാ

ഉന്നം പറക്കും െകാടിക്കൂറ �കാട്ട�മൽ.

കൂർത്തുമൂർത്തുള്ള മുള്ളുണ്ടതിെലങ്കി�ലാ

�ചത്തിരുമ്പാണിമുള്ളുണ്ടിതി�ന്മലു�മ.

ഈശാനനാശ്രയം പൂണ്ടതു വാഴുകിൽ

പാശിതാനാശ്രയം പൂണ്ടിതു വാഴുന്നു.

സൂര്യെന്റ �തരതിൻ ചുറ്റും നടക്കി�ലാ
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വാരിധി�ത്തരിതിൻ ചുറ്റും നടക്കുന്നു.

കല്ലുണ്ടതിലുരുെണ്ടന്നതാകുെന്നങ്കിൽ

കല്ലുണ്ടയുണ്ടിതിൽച്ചിത്രം തരംതരം.

ഏണമതിൻചുവട്ടിൽക്കിടന്നീടുകിൽ

ചീനിയിതിൻചുവട്ടിൽക്കിടന്നീടുന്നു.

പാമ്പുകളുണ്ടുതടിച്ചതതിെലങ്കിൽ

പാമ്പുകയറുണ്ടിതിലും മ�നാഹരം.

പാഴുമരമുണ്ടു പർവതത്തിെലങ്കിൽ

പാമരമുണ്ടു വളർന്നതിതിലു�മ”

എന്നാണ�ദ്ദഹത്തിെന്റ ഉപപാദനരീതി. പടപ്പാട്ടിെന്റ പ്ര�ണതാവിെന മഹാകവി

എ�ന്നാ പണ്ഡിതമൂർദ്ധന്യെന�ന്നാ പറയുവാൻ പാടിെല്ലങ്കിലും അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ

ഭാവനാസമ്പത്തി�നയും വർണ്ണനാചാതുര്യ�ത്തയും മുക്തകണ്ഠമായി പ്രശംസിക്കു

വാൻഏതുപു�രാഭാഗിയും മടി�ക്കണ്ടതില്ല. അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ ഭാഷാ�ശലിസാമാ

ന്യജനങ്ങളു�ടതാണു്. അക്കാലത്തുപ്രചാരലുപ്തങ്ങളായിരുന്നചിലപ്ര�യാഗങ്ങളും

കാണ്മാനുണ്ടു്. �ദശചരിത്രവും സമരവ്യാപാരവും സംബന്ധിച്ചു് അ�ദ്ദഹത്തിനുള്ള

അവഗാഹം അസാധാരണമാണു്. ക്യാപ്റ്റൻ ന്യൂ�ഹാഫ് മുതലായ ലന്തക്കാരുെട

ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും തൃപ്പൂണിത്തുറ ഗ്രന്ഥപ്പുരയിലും മറ്റും പ്രതിപാദിക്കുന്നഅക്കാലെത്ത

ആ സംഭവങ്ങൾ പടപ്പാട്ടിൽ അണുമാത്രം�പാലും വ്യത്യാസം കൂടാെത പ്രപഞ്ച

നം െചയ്തിരിക്കുന്നു. എന്നുമാത്രമല്ല രാഘവൻ �കാവിൽ ആരായിരുന്നു എന്നും

മുരിയതിട്ട നമ്പൂരിമാെര ലന്തക്കാർ ബന്ധനസ്ഥന്മാരാക്കി�യാ എന്നും അമ്മത്ത

മ്പുരാെന്റ �നർക്കു മൂത്തതാവഴിത്തമ്പുരാക്കന്മാരുെട മ�നാഭാവെമന്തായിരുന്നു

എന്നും മറ്റുമുള്ള അ�നകം വാദഗ്രസ്തങ്ങളായ വിഷയങ്ങളിൽ അതു സംശയനിവൃ

ത്തിക്കു പര്യാപ്തമായ വിധത്തിൽ പുതിയ അറിവുകൾ തരുന്നുമുണ്ടു്. കവി താൻ

വർണ്ണിക്കുന്ന ചില യുദ്ധങ്ങളിൽ ഭാഗഭാക്കായിരുന്നതായി കരുതുന്നതിൽ�പ്പാലും

അസാംഗത്യമില്ല. അെതന്തായാലും അ�ദ്ദഹത്തിനു് അന്നെത്ത യുദ്ധസമ്പ്രദായ

െത്തപ്പറ്റിയുള്ള വിജ്ഞാനം സർവങ്കഷമായിരുന്നുഎന്നുള്ളതു നിർവിവാദംതെന്ന.

ഭാരതത്തിെല ഇതര�ദശവാസികെള അ�പക്ഷിച്ചു �കരളീയർ �ദശചരിത്രെത്ത

വിഷയീകരിച്ചു കവനം െചയ്യുന്നതിൽ താൽപര്യം പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ള

തിനു് ഒൻപതാം ശതകത്തിൽ വിരചിതങ്ങളായ ഹര്യക്ഷമാസസമ�രാത്സവം,

പടപ്പാട്ടു്, മാമാ�ങ്കാദ്ധരണം എന്നീ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഉത്തമലക്ഷ്യങ്ങളാണു്. മലനാ

ട്ടിൽ എങ്ങും എവിെടയും പട നടന്നിരുന്ന അക്കാലത്തു് അതിെന്റ പ്രതിഫലനം

സാഹിത്യത്തിലും സംക്രമിച്ചതു് അസ്വാഭാവികമല്ല�ല്ലാ.

കാട�ഞ്ചരി നമ്പൂരി — കാലം

െത�ക്കമലയാളത്തിൻ കാട�ഞ്ചരിയില്ലെത്ത ഒരു നമ്പൂരി ‘മാമാ�ങ്കാദ്ധാരണം’

എന്ന �പരിൽ ഒരു കിളിപ്പാട്ടു രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

“മല്ലാരിസമൻ മാനവിക്രമൻ മനു�ജന്ദ്ര-

നല്ലിപ്പൂമകൾ പിരിയാത മങ്ഗലശീലൻ

സ്വർ�ല്ലാകാദികളിലും കീർത്തി�ചർത്തിടും നാഥ-

ന്നുള്ളസർവ്വാർത്ഥകാര്യമാർഗ്ഗ�ലഖകന്മാരിൽ

വല്ലഭ�മറും കാട�ഞ്ചരിയില്ലം നല്ല
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പല്ലാനി�ക്കാടം വീടുമീശന്മാർ െചറിയ�ന്ന

വല്ലാെത വലഞ്ഞുഴന്നീടി�നാെരെന്നക്കണ്ടി-

ട്ടല്ലൽ തീർെത്തടുത്തങ്ങു െകാണ്ടു�പായനുദിനം

െമെല്ലെമെല്ല�വ നറുംപാലുമന്നവും തന്നു

കല്യ�മാ�ദന പരിപാലിച്ചു �വണ്ടുംവണ്ണം”

എന്നു ഗ്രന്ഥാരംഭത്തിൽ കിളി പാടിയിരിക്കുന്നു. പല്ലാനി�ക്കാടം വീടു് ഏെതന്നു

മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അതിെന്റഅധിപൻ ഒരുനായരായിരിക്കണം. അ�ദ്ദഹത്തിനും

പ്രസ്തുതകൃതിയുെട രചനയിൽ അനുഗ്രാഹകത്വമുണ്ടായിരുന്നതായി സങ്കല്പി�ക്ക

ണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അവർ രണ്ടു�പരും കഥാനായകെന്റ �കാവിലകത്തു�ലഖനവൃത്തി

യിൽ ഏർെപ്പട്ടിരുന്നു. കൃഷ്ണനാട്ടം നിർമ്മിച്ച മാന�വദെന തുടർന്നു് െനടുവിരിപ്പു

(െനടിയിരുപ്പു) സ്വരൂപം പരിപാലിച്ചു തിരു�വാണം തിരുനാൾ, അശ്വതി തിരു

നാൾ, പൂരാടംതിരുനാൾ, ഉത്തൃട്ടാതിതിരുനാൾ എന്നീ നാലു രാജാക്കന്മാെരപ്പറ്റി

ചുരുക്കമായി ചിലെതല്ലാം പ്രസ്താവിച്ചതിനു�മൽ തെന്റ കഥാനായകനായ ഭരണി

തിരുനാൾ മാനവിക്രമരാജാവിെന്റ രാജ്യഭാരെത്തയും അ�ദ്ദഹം 869-ആമാണ്ടും,
870-ആമാണ്ടും നടത്തിയ രണ്ടു മാമാങ്കങ്ങ�ളയുംപറ്റി കവി വർണ്ണിക്കുന്നു. അവ

രിൽആദ്യെത്ത നാലു രാജാക്കന്മാരുെട ഭരണകാലം 833 മുതൽ 859 വെരയാണു്.
ഭരണിതിരുനാൾ 815-ൽ ജനിച്ചു. 859-ൽ സാമൂതിരിപ്പാടായി. 880-ൽ തീെപ്പട്ടു.

870-െല മാമാങ്കവും പ്രതിപാദ്യ�കാടിയിൽ ഉൾെപ്പട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ പ്രസ്തുത കൃ
തിയുെട നിർമ്മിതി 870-നും 880നും ഇടയ്ക്കാെണന്നു് അനുമാനിക്കാവുന്നതാണു്.

ഗ്രന്ഥത്തിെന്റസ്വരൂപം

മാമാ�ങ്കാദ്ധരണത്തിൽ (1) �ഗാകർ�ണ്ണാദ്ധരണം (2) പൂന്തു�റശാധിപത്യം (3) പൂ
ന്തു�റശവൃത്തം (4) മാഘമ�ഹാത്സവം (5) ശക്തിപ്രസാദം (6) മാമാ�ങ്കാദ്ധരണം
എന്നീ ആറു ഖണ്ഡങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. മാമാ�ങ്കാദ്ധരണത്തിനു�ശഷമുള്ള

സംഭവങ്ങൾകൂടി ശാരിക പറയുവാൻസപ്തമഖണ്ഡത്തിൽ ഉപക്രമിക്കുന്നുഎങ്കിലും

അതിൽഏതാനുംവരികൾ മാത്രെമകണ്ടുകിട്ടീട്ടുള്ളു. പ്രഥമതൃതീയഖണ്ഡങ്ങൾ�ക

കയിലും മറ്റു നാലു ഖണ്ഡങ്ങളും കാകളിയിലുമാണു് നിബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നതു്. കാകളി

യിൽ അങ്ങിങ്ങു കളകാഞ്ചിയും മണികാഞ്ചിയും മറ്റും മിശ്രണം െചയ്തിട്ടുെണ്ടങ്കിലും

ആ വൃത്തങ്ങൾെകാണ്ടു �കകാര്യം െചയ്യാൻ കവി താരത�മ്യന അസമർത്ഥനാ

െണന്നുപറ�യണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ആദ്യെത്ത രണ്ടു ഖണ്ഡങ്ങളിലും �കര�ളാല്പത്തിയി

െല ഇതിവൃത്തം തെന്നയാണു് പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നതു്. ശ്രീപരശുരാമെന്റസ്രൂ�ക്ഷ

പണംെകാണ്ടു സമുദ്രം നീങ്ങുന്നതും തൽഫലമായി ആവിർഭവിച്ച ഭൂമി അ�ദ്ദഹം

ബ്രാഹ്മണർക്കു ദാനം െചയ്യുന്നതും അങ്ങെന തങ്ങൾക്കു ലഭിച്ച രാജ്യം അവർത

െന്ന കുെറക്കാലം രക്ഷിക്ക�വ അധർമ്മം വർദ്ധിച്ച�പ്പാൾ ദാതാവിെന്റ അനുമതി

വാങ്ങി �കരളൻ എെന്നാരു രാജമന്ത്രിെയ (�ചാള �ദശത്തുനിെന്നന്നു �കര�ളാൽ

പ്പത്തി) െകാണ്ടുവന്നു രാജാവായി വാഴിക്കുന്നതും ഒടുവിൽ �ചരമാൻെപരുമാൾ

തെന്റ പ്രകൃതി രഞ്ജനാപാടവംെകാണ്ടു് ആയുരന്തംവെര രാജ്യഭാരം െചയ്യുന്നതും

ആസന്നമരണനായകാലത്തു്അ�ദ്ദഹം മധ്യ�കരളം തെന്റഏഴുപുത്രന്മാർക്കായി

വീതിച്ചുെകാടുക്കുന്നതും മറ്റും ഈ കൃതിയിലും വിവരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. പിന്നീടാണു് അ�ദ്ദഹ

െത്ത ഭക്തനായ പൂന്ത�റശൻ െചന്നു െതാഴുതതു്. �കാഴി�ക്കാടിനു മുൻപു െനടി

യിരിപ്പു സ്വരൂപത്തിെന്റ രാജധാനി പൂന്തുറയായിരുന്നു. “തൽപാദഭക്തന്നു സൽ
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കരിച്ചീടുവാനല്പെമന്നാകിലുെമാന്നു കാണായ്കയാൽ, കുക്കുട�ക്കാടര�ക്രാശമാത്രം”

തനിക്കുബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നസ്ഥലംആ വീരനു ദാനംെചയ്തു.

“കർമ്മഭൂ�ദശമിവിടമാകുന്നതു്;

ധർമ്മമര്യാദകൾ നീങ്ങാെതസന്തതം

ബ്രാഹ്മണ�രയും പശുക്ക�ളയും മഹാ-

ധാർമ്മികന്മാരായ സാധുക്കൾ തെമ്മയും

രക്ഷിപ്പതിനു സർവ്വാധിപത്യം നിന-

െക്കാെക്കയടക്കിത്തരുന്നുണ്ടുനിർണ്ണയം”

എന്നു കല്പിച്ചു െപരുമാൾ തെന്റ പള്ളിവാൾ അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ കയ്യിൽ സമർപ്പിക്കു

കയും

“െചാെല്ലഴും മക്കത്തുകപ്പ�ലാടിക്കയും

കല്യാണമുൾെക്കാണ്ടു മാമങ്കമാകിയ

നല്ല മ�ഹാത്സവം �മളിച്ചുെകാൾകയു-

മല്ലെലാഴിഞ്ഞു െചയ്താലും നിരന്തരം”

എന്നുകൂടി അനുശാസിക്കയും െചയ്തുബ്രഹ്മസായുജ്യം പ്രാപിച്ചു. ഈവരങ്ങെള െപ

രുമാളുെടആശംസയായി മാത്ര�മ കരു�തണ്ടതുള്ളു. എെന്തന്നാൽഅ�ദ്ദഹ�ത്താ

ടു “ചമ്മംപരിശ” വാങ്ങിയവള്ളുവ�ക്കാനാതിരിക്കാണു് മാമാങ്കാ�ഘാഷത്തിന്നുള്ള

അവകാശം അ�ദ്ദഹം ആദ്യമായി ദാനംെചയ്തെതന്നു ഗ്രന്ഥകാരൻ തെന്ന പറയു

ന്നുണ്ടു്. �കാഴി�ക്കാടിനു പ്രാബല്യം സിദ്ധിച്ചതിനു�മലല്ലാെത “മക്കത്തു കപ്പ�ലാ

ടിക്കുവാൻ” തരവുമില്ല�ല്ലാ. അതു് എങ്ങെനയായാലും പൂന്തു�റശൻ ഉടനടി തെന്ന

�കാഴി�ക്കാട്ടുനഗരംസ്ഥാപിച്ചു്അതുതെന്റ രാജധാനിയാക്കിക്ര�മണഅയൽനാ

ടുകളിൽ ഓ�രാന്നായി “ചത്തും െകാന്നുംഅടക്കി”ത്തുടങ്ങി.

പരശുരാമൻ വരുണെന്റ �നർക്കു ഭാർഗ്ഗവാസ്ത്രം പ്ര�യാഗിച്ച�പ്പാൾ �ലാക

ത്തിനുസംഭവിച്ച ദശാന്തരം കവി ഇങ്ങെന വർണ്ണിക്കുന്നു.

“കല്പാന്തനലസമമായ ദിവ്യാസ്ത്രം െതാടു-

ത്തെപ്പാഴുതതിശയമുൽപതിെച്ചഴും ധൂളി-

ചക്ര�വ�ഗന മിത്രമണ്ഡലം മറയുന്നു;

രക്തവൃഷ്ടിയുമുല്ക്കാപാതവുമശനിയും

വിച്യുതിച്ചളവതു കണ്ടതിപരവശാൽ

അച്ചരിത്രങ്ങെളന്തായ് വരുെമന്നറിയാഞ്ഞു

യക്ഷകിന്നരഗന്ധർ�വ്വാരഗവിദ്യാധര-

ര�ക്ഷാഗുഹ്യകപിശാചാദികെളല്ലാവരും

വിഭ്രാന്തന്മാരായ്ച്ചമഞ്ഞീടിനാ�രാ�രാ ദിക്കിൽ;

വിഭ്രമം കലർന്നിതു മറ്റുള്ള ജനങ്ങളും.

അബ്ധിയും ഖരതരം തിളച്ചുമറിഞ്ഞുട-

നപ്പുകൾ കുറുകിമിട്ടാൽ കവിഞ്ഞിളകുന്നു.

പുഷ്കരാലയനിയതാലയനിവാസിക-

െളാക്ക�വബഹുവിധമുഷ്ണിച്ചു പിടയുന്നു.

നക്രമത്സ്യാഹിഗ്രാഹകച്ഛപതിമിംഗല-

മുഖ്യസൂകരജലമാനുഷാദികെളല്ലാം
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തിഗ്മ�വഗങ്ങൾസഹിയാഞ്ഞുഴന്നഴെല്പട്ടു

വ്യഗ്രമുൾക്കലർന്ന�ങ്ങാടി�ങ്ങാടുമലയ്ക്കുന്നു.

ശുക്രാദിമുനികളും രാമെനപ്പുകഴ്ന്നതി-

ഭക്ത്യാ സന്താപ�വഗാെലാ�ട്ടാട്ടു പിൻവാങ്ങുന്നു.

ശക്രാദി�ദവകളുമീശശിഷ്യാധിക്യം ക-

ണ്ടുൾക്കാമ്പു െതളിഞ്ഞഖി�ലശെന വണങ്ങുന്നു.

വിപ്രാദിസാധുക്കളും �ദവകളസുരക-

െള�പ്പരും വരുണ�നാടത്ഭുതം കണ്ടുകണ്ടു

ധിക്കാരം കാട്ടിടാെത ഭാർഗ്ഗവൻതെന്നെച്ചന്നു

സല്ക്കരിച്ചാലും ഭവാെനെന്നാെക്കപ്പറയുന്നു.”

ഇനി ഭരണി തിരുനാൾതമ്പുരാെന്റഅപദാനങ്ങെള പരാമർശിച്ചു കവി പ്രധാനമാ

യിഎന്തുപറയുന്നുഎന്നു�നാക്കാം. മൂന്നും നാലും ഖണ്ഡങ്ങളിലാണു്അവെയപ്പറ്റി

ഉപക്രമരൂപത്തിൽപ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നതു്. അ�ദ്ദഹെത്ത

“പണ്ടുതൃശ്ശിവ�പരൂർനിന്നുസൽഗതി �നടി-

െക്കാണ്ട ഭൂപൻതൻസ്വസൃനന്ദനം കൃപാലയം

തണ്ടലർബാണസമം ബാഹുജവരാത്മജം

െകാണ്ടൽ�നർവർണ്ണൻ കലാസംഭവം ദിവ്യാത്മാനം”

എന്നും മറ്റും ജനങ്ങൾ പുകഴ്ത്തി. പണ്ടു് ഒരു സാമൂതിരി ഒരു സ്വാമിയാെര ഹിംസിക്കു

കയും തന്നിമിത്തം ആ രാജവംശത്തിനു ധനനാശവും മാനഹാനിയും സംഭവിക്കു

കയും െചയ്ത കഥ അ�ദ്ദഹം ധരിച്ച�പ്പാൾ ആ പരാഭവത്തിെന്റ ശാന്തിക്കായി ഒരു

വലിയ �സന്യ�ത്താടുകൂടി �പായി പല ശത്രുക്ക�ളയും ജയിച്ചു. അവിടുന്നു് അധി

കമായി താമസിച്ചിരുന്നതു് െപാന്നാനി�ക്കാവിലകത്തായിരുന്നു. 97 വയസ്സായ
അമ്പാടി�ക്കാവിലകത്തു വലിയ തമ്പുരാട്ടിയുെട നിര്യാണം ആസന്നമായി എന്നു

�കട്ട�പ്പാൾ അവിെടനിന്നു �കാഴി�ക്കാെട്ടത്തുകയും ആ രാജ്ഞിയുെട മരണാന

ന്തരം �ശഷക്രിയ ആ�ഘാഷപൂർവം നിർവ്വഹിക്കുകയും െചയ്തു. “തൽകു�ലശ്വരി

ജീവന്മുക്തയായ് വിളങ്ങി സൽഗുണാലയാ വിജ്ഞാനജ്ഞാനദയാവതീ” എന്നു

കവി ആ തമ്പുരാട്ടിെയ വാഴ്ത്തുന്നു. ഭരണിതിരുനാൾ 865-ൽ തിരുനാവായിൽ െവച്ചു
നാല്പെത്താമ്പതു ദിവസ�ത്താളം നീണ്ടുനിന്ന ഒരു മൃത്യുഞ്ജയ�ഹാമം ഫലാ�പക്ഷ

കൂടാെത അനുഷ്ഠിച്ചതായും കവി പറയുന്നുണ്ടു്. അയനിക്കൂറ്റു (ചിറളയം) ആറാം

കൂറുതമ്പുരാൻ െവട്ടത്തു മൂന്നാംമുറത്തമ്പുരാെന െകാച്ചിയിെല ഇളയരാജാവായി

വാഴിക്കുന്നതിനുശ്രമിക്കുകയാൽ െകാച്ചി വലിയതമ്പുരാനും ലന്തക്കാരും ഭയെപ്പട്ടു്

ആ സാമൂതിരിയുെട സഹായത്തിനു് അ�പക്ഷിച്ചു. അ�പക്ഷകന്മാരുെട വിചാരം

താെഴക്കാണുന്നപ്രകാരത്തിലായിരുന്നു.

“ചിന്തിച്ചു നമുെക്കാരു പിൻതുണയ്ക്കടയതായ്

പൂന്തു�റശെനത്തെന്നബന്ധുവായ് വരി�ക്കണം.

സന്തതമല്ലായ്കിൽ മെറ്റെന്താരാശ്രയം നമു-

െക്കന്തിനു പെത്തടുത്തുപത്തുനാം ചിന്തിക്കുന്നു?

പൂന്തു�റശ്വരൻ തുണയായ്വരുന്നാകിൽപ്പരി-

പന്ഥികൾ മലയാളത്തിങ്കലാരുള്ളൂപിെന്ന?

സ�ന്താഷിച്ചചലാബ്ധിനായകൻപ്രസാദിപ്പാ-

െനെന്താരുപായമുള്ളെതന്ന�ത ചിന്തി�ക്കണ്ടൂ.
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പണ്ടു നാം പിഴച്ചതുെകാണ്ടവനീശൻ തനി

ക്കുണ്ട�ല്ലാ തിരുവുള്ള�ക്കടതിനിനിയി�പ്പാൾ

കണ്ടുകാൽപിടിച്ചാകും പ്രായശ്ചിത്തങ്ങൾ െചയ്തു-

െകാണ്ടാലൻ�പാടു പരിപാലിപ്പാൻ മതിയ�ല്ലാ.

വൻെപഴുമവനീശൻസർവ്വപാലകനനു-

കമ്പയുള്ളവർകളിൽ മുൻപെനന്ന�ല്ലാ �കൾപ്പൂ.

മുൻപിനാൽപ്പിഴച്ചതു നാം െകാടുങ്ങല്ലൂർനിന്നു

തമ്പുരാൻത�ന്നാടതിന്നിന്നിനി പ്രായശ്ചിത്തം

െചയ്വതുമവിെടനിന്നാെയ്ക്കാള്ളാമതിനി�പ്പാൾ

ദിവ്യനാം ന�രന്ദ്രെനയിെങ്ങഴുന്നള്ളി�ക്കണം.”

ഒടുവിൽ അവർ െവളു�ത്തടത്തു ഭട്ടതിരിെയ ദൂതനായി സാമൂതിരി�ക്കാവിലക�ത്ത

ക്കു് പറഞ്ഞയച്ചു.

“പണ്ടു ല�ന്തശൻ പിഴച്ചീടിനാെനന്നാകിലും

കണ്ടുകാൽ പിടിക്കിൽ നാം രക്ഷിെക്കന്ന�ത വരൂ.

പാരിച്ച പിഴകളു�ണ്ടെറെയന്നിരിക്കിലും

പാരിതിലഭയം നല്കീടുെകന്നാകുംവണ്ണം

യാചിച്ചുനിന്നാലവർക്കുള്ളപരാധം സഹി-

ച്ചാചാരം പരിപാലിച്ചീടണെമന്നുണ്ട�ല്ലാ.

രാജാവിന്നതിൻമീെത മെറ്റാരു ധർമ്മമിെല്ല-

ന്നാചാരമാര്യന്മാരാൽസമ്മതെമന്നുണ്ടതും”

എന്നു�വണ്ടെപ്പട്ടവരുമായിആ�ലാചിച്ചുതീർച്ചെപ്പടുത്തിതമ്പുരാൻ െകാടുങ്ങല്ലൂ�ര

ക്കു �പാകുകയുംഅവിെടെവച്ചു് 866-ൽ ലന്തക്കാരുമായി ഒരുസന്ധിയിൽഏർെപ്പ

ട്ടു തദ്വാരാ പന്ത്രണ്ടു വർഷ�ത്തക്കു പരസ്പരം കലഹം കൂടാെത കഴിയുവാൻ വ്യവ

സ്ഥെചയ്കയും െചയ്തു. ആസന്ധിയുെടഫലമായാണു് �ചറ്റുവാ മണൽപ്പുറംസാമൂതി

രിക്കു ലഭിച്ചതു്. െവട്ടത്തു മൂന്നാമൻ തമ്പുരാൻ ആ സംഭവവികാസങ്ങൾ അറിഞ്ഞ

�പ്പാൾ അത്യന്തം വിഷണ്ണനായി. അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ �പർ �ഗാദവർമ്മാ എന്നായി

രുന്നു. ആ രാജാവിെന ബന്ധുക്കൾസാന്ത്വനം െചയ്യുന്നതു കവി താെഴ കാണുന്ന

വിധത്തിൽ വിവരിക്കുന്നു.

“കാല�ദാഷത്താലുള്ളകാലുഷ്യമാർക്കില്ലാത്തൂ?

മാ�ലാകർെക്കല്ലാവർക്കുമുണ്ടാ�വാന്നതുനൂനം.

കാലാരിനാഥൻ പന്തീരാണ്ടിരന്നീ�ല മുന്നം?

കാലനുെമാരു കാലം ശൂല�മറ്റുലഞ്ഞു�പാൽ.

ബാലനാം ഗ�ണശനും െകാമ്പടർന്നഴെല്പട്ടാൻ;

മാലിെയെന്നാരു മത്സ്യമായാനഗ്നിജൻതാനും.

�വധാവിെന്നാരു തല �പായി പണ്ടമ�രന്ദ്ര-

നാധിപൂണ്ടഹല്യെയ പ്രാപി�ച്ചറ്റിതു ശാപം.

�മദിനീപതി നളൻ കലിയാ�വശത്താ�ല

�മദിനീ മുതെലല്ലാെമാഴിഞ്ഞുവാണീടിനാൻ.

കാമിനിമൂലമഭിമാനഹാനിയും വന്നു

രാമനാം ജഗന്നാഥൻ താനുഴന്നഴെല്പട്ടാൻ.

�സാമവം�ശാൾഭൂതനാം ധർമ്മജൻ ചൂതിൽ�ത്താറ്റു

LINKS TO
CHAPTERS TOC 33 34 35 36 37 38 39 40 41



166 അദ്ധ്യായം 35. ഭാഷാസാഹിത്യം

ഭൂമിയും ധനങ്ങളും വിട്ടുതാൻ വനം പുക്കാൻ.

�കവല�മവം മറ്റു പലർക്കുമന്ന�ന്നാ�രാ-

രാവലാതികൾ വന്നു �മലിൽ നല്ലതും വന്നു.

നമുക്കുമതു�പാെല നല്ലതുവരും �മലിൽ

ഭൂമിച്ചീടാെത ശമിച്ചീടുെകന്നിത്യാദികൾ

ബന്ധുക്കൾപറഞ്ഞതു �കട്ടുടനകതാരി-

ലന്തസ്താപവും തീർന്നു വാണിതന്ന�രന്ദ്രനും.”

ചിറളയത്തു �കാട്ട പിടിക്കുകയും ലന്തക്കാരിൽനിന്നു കായംകുളത്തു രാജാവിനു

ണ്ടായ ഉപദ്രവങ്ങൾ ശമിപ്പിക്കുകയുമാണു് സാമൂതിരി പിന്നീടു െചയ്തത്. അനന്തരം

മാമാങ്കംആ�ഘാഷിക്കുന്നതിന്നുള്ളചടങ്ങുകൾആരംഭിച്ചു.

മാമാങ്കത്തിെന്റ ചരിത്രം

മാമാങ്കമ�ഹാത്സവെത്തപ്പറ്റി ചിലെതല്ലാംഅനുവാചകന്മാർഈഘട്ടത്തിൽധരി

ച്ചിരി�ക്കണ്ടത് ആവശ്യകമാണു്. മാഘ (മകം) നക്ഷത്രത്തിൽ െവളുത്ത വാവു വരു

ന്നമാസത്തിനു് (മകരം-കുംഭം) മാഘമാസംഎന്നു�പർപറയുന്നു. ഈമാസത്തിൽ

നിത്യവും പ്രാതസ്നാനം വിഷ്ണുപ്രീതികരമാെണന്നു പുരാണങ്ങൾ ഉപ�ദശിക്കുന്നു.

�കരളത്തിെല അതിപ്രധാനങ്ങളായ �വഷ്ണ�ക്ഷത്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണ�ല്ലാ തിരു

നാവാ. അതു നവ�യാഗികളാൽ പ്രതിഷ്ഠിതമാണു്. നിളെയന്നും പ്രതീചിെയന്നും

�പരാെറന്നുമുള്ള നാമാന്തരങ്ങ�ളാടുകൂടിയ ഭാരതപ്പുഴ ആ �ക്ഷത്രത്തിെന്റ െതക്കു

വശത്തുകൂടി കിഴക്കു പടിഞ്ഞാറായി പ്രവഹിക്കുന്നു. പന്ത്രണ്ടു വർഷങ്ങൾെക്കാ

രിക്കൽ മാഘമാസത്തിെല മകം നാളിൽ ഭാരത ഭൂമിയിെല പല പ്രശസ്തതീർത്ഥ

ങ്ങളിലും ഗംഗയുെട സന്നിധാനമുണ്ടാകുന്നതായി ആസ്തികന്മാർ വിശ്വസിക്കുകയും

അന്നു്അവിെട�പായിസ്നാനം െചയ്തു് തദ്വാരാ ദുഃഖത്തിനും ദാരിദ്ര്യത്തിനും നിവൃത്തി

വരുത്തുവാൻ യത്നിക്കുകയും െചയ്യുന്നു. ആര്യാവർത്തത്തിൽഹരിദ്വാരം, പ്രയാഗം,

നാസിക്ക്, ഉജ്ജയിനി ഈസ്ഥലങ്ങളിലും ദക്ഷിണാപഥത്തിൽ കുംഭ�കാണത്തും

തിരുനാവായിലുംഈസ്നാ�നാത്സവംപ്രധാനമായിആ�ഘാഷിക്കാറുണ്ട്. ആെക

തത്സംബന്ധമായി പന്ത്രണ്ടു പുണ്യതീർത്ഥങ്ങളുള്ളവയിൽ വർഷം�താറും ഓ�രാ

തീർത്ഥത്തിനു �വശിഷ്ട്യം കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു. തിരുനാവായിെല മഹാമാഘത്തിനു

‘മാമാകം’ എെന്നാരു �പർ പണ്ടുണ്ടായിരുന്നതായി കാണുന്നുെവങ്കിലും ‘മാമാങ്കം’

എന്ന സംജ്ഞയിലാണു് അതു പരെക്ക അറിയെപ്പടുന്നത്. മഹാമാഘം ദുഷിച്ചു

മാമാകവും മാമാകം ദുഷിച്ചു മാമാങ്കവുമായി പരിണമിച്ചിരിക്കണെമന്നു് എനിക്കു

�താന്നുന്നു. പ്രാചീന�ചരരാജാക്കന്മാരുെട കാലത്തുതെന്ന തിരുനാവായിൽ മാ

മാ�ങ്കാത്സവം നടത്തിവന്നിരുന്നു. ‘പാണ്ടിെയ്ക്കഴുതിയയയ്ക്കുക’ എന്നുള്ള അതിെന്റ

ഒന്നാമെത്ത ചടങ്ങു് പാണ്ടിയും �കരളവുമായുണ്ടായ സമ്പർക്കം നാമാവ�ശഷമാ

യി വളെരക്കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടും അനുഷ്ഠിച്ചുവന്നിരുന്നതായി കാട�ഞ്ചരിയുെട കിളി

പ്പാട്ടിൽനിന്നു കാണാം. പ്രാചീനകാലത്തിെല �ചരമാന്മാർ �ചാളപാണ്ഡ്യരാജാ

ക്കന്മാർക്കു് അയച്ചുവന്നിരുന്ന ക്ഷണപത്രത്തിെന്റ അർത്ഥശൂന്യമായ ആവർത്ത

നമായിരിക്കണം അതു്. പരഹിതഗണിതത്തിെന്റ രീതി വ്യവസ്ഥാപനം െചയ്തതു്

ഒരു മാമാങ്കത്തിലായിരുന്നു എന്നു മുൻപുതെന്ന പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട�ല്ലാ. ഒടുവില

െത്തെപരുമാൾ മാമാങ്കം നടത്തുന്നതിന്നുള്ളഅധികാരം ‘ആറ�ങ്ങാട്ടു് ’ എന്നുകൂടി

�പരുള്ളവള്ളുവനാട്ടുകര രാജാവിനാണു് െകാടുത്തെതന്നു �കര�ളാൽപത്തിയിൽ
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കാണുന്ന പ്രസ്താവന വിശ്വസിക്കാവുന്നതാണു്. “ഒടുക്കം മഹാമാഘ�വല ആച

രിച്ചു നടത്തുവാൻ വള്ളുവ�ക്കാനാതിരി രാജാവിനു തിരുനാവായി മണൽപ്പുറവും

നാടും പതിനായിരം നായരും കല്പിച്ചു െകാടുത്തു് ആറ�ങ്ങാട്ടുസ്വരൂപം എന്നരുളി

െച്ചയ്തു. സ്വരൂപം രക്ഷിപ്പാൻ �ചാവരക്കൂറ്റിൽ തിരുമാനാംകുന്നത്തു ഭഗവതിെയ

സ്ഥാനപര�ദവതയാക്കിക്കല്പിക്കയും െചയ്തു”എന്നതാണു്ആപ്രസ്താവന. ആറിനു്

(ഭാരതപ്പുഴയ്ക്കു് )അ�ങ്ങാട്ടു് (വട�ക്കാട്ടു് ) ഉള്ളരാജ്യമാകയാൽആറ�ങ്ങാട്ടു്എന്നു്ആ

നാട്ടിന്നു �പർ സിദ്ധിച്ചു. െനടുവിരുപ്പു സ്വരൂപം ക്രി. പി. 1042-ൽ സ്ഥാപിതമായി

െയന്നു “�ദ�വാ നാരായ�ണാവ്യാൽ” എന്നകലിവാക്യ�ത്തയും �ചാളശാസനങ്ങ

�ളയുംആസ്പദമാക്കി നിർണ്ണയിക്കാവുന്നതാണു്. എന്നാൽഏറനാടു് അതിനുമുൻപു

തെന്ന ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ നാട്ടിെന്റ രാജധാനിയായിരുന്നു പൂന്തുറ. ക്രി. പി. 1320-
െല വീരരാഘവപ്പട്ടയത്തിൽ ഏറനാട്ടി�ലയും (െനടിയിരിപ്പു് ) വള്ളുവനാട്ടി�ലയും

രാജാക്കന്മാർ സാക്ഷിനിന്നിരുന്നതായി കാണുന്നു. സാമൂതിരിമാർ ക്ര�മണ �പാ

ലനാടു് (കടത്തനാടു് ) പിടിച്ചടക്കി മഹമ്മദീയരുെട സാഹായ്യ�ത്താടുകൂടി മാമാങ്കം

നടത്തുന്നതിനുള്ളഅധികാരം വള്ളുവ�ക്കാനാതിരിയുെട പക്കൽനിന്നുസ്വായത്ത

മാക്കി. െകാച്ചിമഹാരാജാക്കന്മാർ െചാവ്വരക്കൂറ്റുകാരും സാമൂതിരിമാർ പന്നിയൂർ

ക്കൂറ്റുകാരുമായിരുന്നു. വീരരാഘവപ്പട്ടയത്തിൽ ഈ രണ്ടു കൂറുക�ളയും സ്മരിച്ചി

ട്ടുണ്ടു്. പന്നിയൂർക്കൂറ്റിൽെപ്പട്ട തിരുമന�ശ്ശരി നമ്പൂരിയുെട വക െപാന്നാനി�ദ്ദശം

െതക്കുനിന്നു െകാച്ചിമഹാരാജാവും വടക്കുനിന്നു വള്ളുവ�ക്കാനാതിരിയും കൂറുമത്സ

�ത്തആസ്പദമാക്കിആക്രമിക്കുവാൻ ഒരുെമ്പട്ട�പ്പാൾ നമ്പൂരി പന്നിയൂർക്കൂറ്റിെന്റ

തലവനായ സാമൂതിരിെയ അഭയംപ്രാപിച്ചു് അ�ദ്ദഹത്തിനു് ഒഴിഞ്ഞുെകാടുത്തു.

അതിെനത്തുടർന്നാണ് സാമൂതിരി മാമാങ്കത്തിെന്റ ആധ്യക്ഷ്യം കരസ്ഥമാക്കിയ

തു്. മാമാങ്കാ�ഘാഷം പ്രാചീന�ചരരാജാക്കന്മാരുെട സാർവ്വഭൌമചിഹ്നങ്ങളിൽ

ഒന്നായിരുന്നതിനാൽ ആ ഉത്സവം സംബന്ധിച്ചിട�ത്താളം സാമൂതിരിമാർക്കുള്ള

സർ�വ്വാൽകൃഷ്ടത �കരളത്തിെല മറ്റു നാടുവാഴികെളല്ലാം സമ്മതിച്ചുെകാടുത്തു.

എന്നാൽസ്ഥാനഭൂഷ്ടന്മാരായവള്ളുവ�ക്കാനാതിരിമാർമാത്രംഅതിനുസന്നദ്ധരാ

യില്ല. ഓ�രാ മാമാ�ങ്കാത്സവത്തിലും അവരുെട ‘ചാ�വർ’ഭടന്മാർ തിരുമാന്ധാംകു

ന്നിെല (തിരുമാനാംകുെന്നന്നു പഴയ �പർ) ഭഗവതിയുെട ആജ്ഞാനുവർത്തികൾ

എന്ന സങ്കല്പത്തിൽ സാമൂതിരിെയ മാമാങ്കത്തിന്നു മണിത്തറയിൽ നിലപാടു നി

ല്ക്കു�മ്പാൾ വധിക്കുന്നതിനായി ആ�വശ�ത്താടുകൂടി പാഞ്ഞുെചന്നുെകാണ്ടിരുന്നു.

എന്നാൽആഅവസരങ്ങളിെലല്ലാംസാമൂതിരിമാരുെടസമർത്ഥന്മാരായ �യാദ്ധാ

ക്കൾഅവെരെവട്ടിെക്കാന്നു്ആമ�ഹാത്സവംനിർവ്വിഘ്നമായിസമാപിപ്പിക്കുകയും

െചയ്തിരുന്നു. �കാഴി�ക്കാെട്ട ഒരു ചരിത്ര �രഖയിൽ പ്രസ്തുതമ�ഹാത്സവെത്തപ്പറ്റി

ഇങ്ങെന �രഖെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

“�മെലഴുതിയ ഉത്സവം പരിപാലിപ്പാനായിെക്കാണ്ടു നമ്മുെട സ്വരൂപത്തി

ങ്കൽ മഹാരാജാവു് ആകുന്ന സാമൂതിരി രാജാവും, �ശഷം നാലു കൂറുവാഴ്ചയിലുള്ള

രാജാക്കന്മാരും മന്ത്രി പ്രധാനികളും �സനാപതികളും മഹാബ്രാഹ്മണരും സകല

മാന ജനങ്ങ�ളാടുംകൂടി �മെലഴുതിയ തിരുനാവായ മഹാ�ക്ഷത്രത്തിെന്റ സന്നി

ധാനത്തിങ്കൽ �കാവിലകങ്ങളും പണിയിച്ചു് ഇരുന്നു �മെലഴുതിയ ജനങ്ങൾഎല്ലാ

�പ�രാടും സകലമാന വിരുതുക�ളാടുംകൂടി �മൽപ്പറഞ്ഞ മഹാവിഷ്ണുവിെന്റ ഉത്സ

വവും നദിയുെട ഉത്സവവും നമ്മുെട സ്വരൂപത്തിെന്റ പ്രതാപവുംകൂടി ഒന്നായി �മ

െലഴുതിയ മാഘമാസത്തിൽ 28 ദിവസവും നിലപാടും �ഘാഷയാത്രയും നടത്തി

സകലമാനജനങ്ങൾക്കുംഅന്നദാനവും െചയ്തുസ�ന്താഷിപ്പിച്ചുനിത്യവുംനദിയിൽ
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സ്നാനവും െചയ്തു മഹാവിഷ്ണുവി�നയും �സവിച്ചു ബ്രാഹ്മണരുെട ആശീർവ്വാദ�ത്താ

ടുകൂടി ഇരിക്കുമാറാകുന്നതു്. ഇപ്രകാരം മാമാങ്ക�വല അലങ്കരിച്ചിരിക്കു�മ്പാൾ �മ

െലഴുതിയ മലയാളത്തിലുള്ള രാജാക്കന്മാർ എല്ലാവരും അതിശയ പദാർത്ഥങ്ങ

ളായിട്ടുള്ള ഉപായനങ്ങൾ െകാടുത്തയക്കുമാറാകുന്നതു്.”

ഒടുവിലെത്ത മാമാങ്കം 930-ആമാണ്ടു നടത്തുവാൻ �വണ്ടസജ്ജീകരണങ്ങൾ

െചയ്യെപ്പട്ടു. എന്നാൽ അതു നടന്നു�വാ എന്നു നിശ്ചയമില്ല. 918-ആമാണ്ടു നട

ന്നുെവന്നറിയാം. �ഹദരാലി െനടുവിരിപ്പുനാടു കയ്യടക്കി �ചറ്റുവാമണൽപ്പുറം

വെര തെന്റഅധികാരം വ്യാപിപ്പിച്ചു. 941 �മടമാസം 14-ആം തീയതി മാനധനനും
മഹാധീരനുമായിരുന്ന അന്നെത്തസാമൂതിരി �ഹദരിൽനിന്നു രക്ഷപ്രാപിക്കുന്ന

തിനു�വണ്ടി �കാഴി�ക്കാട്ടുള്ളതെന്റ �കാവിലകം മരുന്നിട്ടുതീെകാളുത്തിനശിപ്പിച്ചു്

അതിൽ താനും ദഗ്ദ്ധനായി പരഗതിെയ പ്രാപിച്ചു. ഇതാണു് മാമാ�ങ്കാത്സവത്തി

െന്റ ചുരുങ്ങിയ ചരിത്രം.

ഭരണിതിരുനാൾആ�ഘാഷിച്ച മാമാങ്കങ്ങൾ

ഇനി നമുക്കുകിളിപ്പാട്ടുകാരെനപിൻതുടരാം. 869-ആമാണ്ടുമകരമാസമാകു�മ്പാൾ

വ്യാഴം കർക്കടകത്തിൽപകരുെമന്നുംഅന്നുമാമാങ്കവുംഅതിനു് ഒരു െകാല്ലംമുൻ

പു പുഷ്യമാസത്തിൽ �തപ്പൂയവും ആ�ഘാഷി�ക്കണ്ടതുെണ്ടന്നും മന്ത്രിമാർ സാമൂ

തിരിെയ അറിയിച്ചു. �തപ്പൂയം ഒരു ദിവസെത്തഅടിയന്തിരം മാത്രമാെണങ്കിലും

അതിനും മാമാങ്കത്തിെനന്ന�പാെലതെന്ന തിരുനാവായയ്ക്കു വരുവാൻ �ലാകർക്കു

നീട്ടു (തിട്ടൂരം) അയയ്ക്കുകയും സാമൂതിരി �ഘാഷയാത്രയായി ആ സ്ഥലത്തു വാക

യൂരിൽ എത്തി മണിത്തറ�മൽ െപരുനില നില്ക്കുകയും െച�യ്യണ്ടിയിരുന്നു. ആ

പ്രാരം�ഭാത്സവം നടത്തിയതിനു�മൽ തമ്പുരാൻ വർഷക്കാലം െപാന്നാനി�ക്കാ

വിലകത്തു കഴിച്ചുകൂട്ടുകയും അടുത്ത െകാല്ലം വൃശ്ചികമാസത്തിൽ മാമാങ്കത്തിനു

�വണ്ട ഒരുക്കങ്ങൾ തുടങ്ങുകയും െചയ്തു. മകരമാസത്തിെല പൂയത്തിൽ മാമാങ്കം

ആരംഭിച്ചു. ആദ്യെത്ത ദിവസം പകൽ തിരിഞ്ഞു് ഏഴടിയായ�പ്പാൾ തിരുവാ

ഭരണങ്ങൾ ചാർത്തി �ഘാഷയാത്രയായി�പ്പായി തിരുനാവാ�ത്തവെര െതാഴുതു്

അസ്തമിക്കു�മ്പാ�ഴക്കുവാകയൂർ�ക്കാവിലകത്തുതിരിെയഎത്തി. �തപ്പൂയത്തിൻ

നാളും മാമാങ്കത്തിെന്റ ഒടുവിലെത്തനാലു ദിവസവും മാത്ര�മ െപരുനില നി�ല്ക്കണ്ട

തുള്ളു. ഉത്രട്ടാതിനാൾ കഴിഞ്ഞതിനു�ശഷം “െപാന്നണിഞ്ഞാനക്കഴുത്തിലുള്ള”

�ഘാഷയാത്ര ആരംഭിക്കുകയും അതു് ഏഴു ദിവസ�ത്തയ്ക്കു തുടരുകയും െചയ്തു. ആ

ഘട്ടത്തിലാണു് വള്ളുവനാട്ടിെല “ചാ�വറുകാർ” സാമൂതിരിെയ െവട്ടിെക്കാല്ലുവാൻ

വരുന്നതു്. ഒന്നാമെത്ത ദിവസം തത്സംബന്ധമായി നടന്ന സംഭവെത്തപ്പറ്റി കവി

ഇങ്ങെന ഗാനം െചയ്യുന്നു.

“ആസ്ഥയാ മുന്ന�മയുള്ളപരിഭവം

ചീർെത്തഴും വള്ളുവ�ക്കാനാതിരി നൃ�പ-

�ന്ദ്രാത്തമൻതൻ നി�യാ�ഗന ന�ടത്തെന്ന

വന്നു മരിക്കുമാറുണ്ട�ഹാ, ചാ�വറാ-

യന്നുെമാരൻപതു�പർ വന്നതിശയം.

നിന്നുപിണങ്ങിപ്പരാക്രമശക്തിക-

െളാെന്നാഴിയാെത കാട്ടുന്നവർതെമ്മയും

െകാന്നുടനങ്ങു വീര്യാമരമന്ദിരം-
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തന്നിൽസ്സുഖിച്ചിരിെക്കന്നയച്ചാദരാൽ

നിർണ്ണയത്തിനു നിലപ്പടഹങ്ങെള

വിണ്ണിലും കൂെടയെങ്ങാച്ച െപാങ്ങുംവണ്ണം

നന്നായ് മുഴക്കിച്ചിരുന്നരുളീടിന

മന്നവൻ . . . . . . . . . ”

പുണർതം മുതൽനാലു ദിവസങ്ങൾപൂർവ്വാചാരമനുസരിച്ചുസാമൂതിരി നിലപാടുനി

ന്നു. മകത്തിൻനാൾ ഉദയത്തിനു മുൻപും നാലുചാ�വറുകാർ മുൻപിലെത്ത�പ്പാെല

െവട്ടിമരിച്ചു. തമ്പുരാെന്റആനപ്പുറത്തുള്ളഎഴുന്നള്ളത്തുകവി ഏറ്റവും മ�നാഹരമാ

യി ചിത്രീകരിക്കുന്നു.

“മണ്ടുന്നി�താ�രാ ജനങ്ങൾ മുന്നിൽെച്ചന്നു

കണ്ടുക�രറിത്തിരിഞ്ഞുനിന്നീടുവാൻ.

കുന്തങ്ങളൂന്നിക്കുതിച്ചു പാെഞ്ഞത്തുന്നു

കുന്തിച്ചുനിന്നുറയാഞ്ഞിഴിഞ്ഞീടുന്നു

ചന്തമായഭ്യാസികൾ തുടർെന്നത്തുന്നു

സന്ധികൾ വിട്ടു രക്ഷിച്ചുനിന്നീടുന്നു

പൂ�ന്തെന്മാഴികളുഴറിെയത്തീടുന്നു

പന്തിടയും കുളുർെകാങ്കകൾ ചീർക്കുന്നു

സന്തതിജാതികെളെക്കാണ്ടുഴറുന്നു

സംഭ്രമിച്ചങ്ങവയമ്പരന്നീടുന്നു

. . . . . . . . .
ബന്ധുക്ക�ളാടു പിരിഞ്ഞുഴന്നീടുന്നു

ബന്ധമില്ലാത്തവർ തമ്മിെലാന്നിക്കുന്നു

വൻപടഹങ്ങൾ മുഴങ്ങിമിന്നീടുന്നു

വൻഭീ മുഴുത്തകതാർ മറുകീടുന്നു

കുംഭികെളല്ലാം െവരിണ്ടുഴറീടുന്നു

കുംഭസ്തനികെളപ്പിന്നിലാക്കീടുന്നു

. . . . . . . . .
മന്ത്രികെളങ്ങും നടന്നു ഭരിക്കുന്നു

പൂന്തു�റശൻ പരെക്കക്കടാക്ഷിക്കുന്നു

പുഞ്ചിരിപൂണ്ടഭയം െകാടുത്തീടുന്നു

െചഞ്ച�മ്മസർവരും കണ്ടുെകാണ്ടാടുന്നു”

എന്നിങ്ങെനയാണു് ആ വർണ്ണനയുെട ഗതി. ചതുർത്ഥ ഖണ്ഡത്തിൽ കവി വിവരി

ക്കുന്നതു്ഈ മാമാങ്ക�ത്തയാണു്.

മാമാങ്കം കർക്കടകവ്യാഴത്തി�ലാ ചിങ്ങവ്യാഴത്തി�ലാ ആ�ഘാഷി�ക്കണ്ടതു്

എന്നതിെനപ്പറ്റി അഭിപ്രായവ്യത്യാസമുണ്ടായിരുന്നാലും തെന്റ ചില പൂർവ്വന്മാർ

രണ്ടു പക്ഷവും സ്വീകരിച്ചു രണ്ടു െകാല്ലവും അടുപ്പിച്ചുതെന്നആ ഉത്സവം നടത്തിയി

രുന്നതിനാലും ഭരണിതിരുനാളുംആആചാരെത്തത്തെന്നയനുസരിച്ചു് 870-ലും ഒരു
മാമാങ്കംആ�ഘാഷിച്ചു. ആആ�ഘാഷെത്തയാണു് ഷഷ്ഠഖണ്ഡത്തിൽപ്രതിപാദി

ക്കുന്നതു്. തമ്പുരാെന്റപത്നിയായ െകാടിക്കുന്നത്തുകിഴ�ക്കവീട്ടിൽ ‘ഉണിശ്രീ�ദവി’

(ഉണിച്ചിരുത)യുെട സൌന്ദര്യാദി വിവിധസിദ്ധികെള കവി ശക്തിപ്രസാദം എന്ന

പഞ്ചമഖണ്ഡത്തിൽ വർണ്ണിക്കുന്നു. സ്വർഗ്ഗസ്ത്രീകൾ വിമാനസ്ഥകളായി 869-െല
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മാമാങ്കം കണ്ടുെകാണ്ടിരുന്ന�പ്പാൾ “ധന്യശീലാംഗിദയാവതി നിത്യെസൌജന്യാ

ലയാ സർവ്വ�ലാ�കക�മാഹിനി” എന്നും മറ്റും കവി പുകഴ്ത്തുന്ന—ആ സുന്ദരിെയ

�നാക്കി അസൂയയും �ഖദവുംെകാണ്ടു് വിവശരായി സരസ്വതീ�ദവി�യാടു സങ്കടമു

ണർത്തിച്ചു.

“മന്നവൻതൻ മ�നാവല്ലഭയായ് മഹീ-

മണ്ഡലലക്ഷ്മിെയയങ്ങുകണ്ടീല�യാ?

സുന്ദരിമാർകുലെമൌലിമാണിക്യമാ-

യുന്നതകാന്തിപുരങ്ങൾ വളർന്നതി-

സുന്ദരി കണ്ടിക്കരിംകുഴലാളര-

വിന്ദശരദമൃതാംശുരമ്യാനനാ

കന്നൽക്കയൽമിഴിയാൾ കമലാക്ഷി നൽ-

ക്കർണ്ണികാതുല്യലളിതനാ�സാന്നതാ

. . . . . . . . .
മന്മഥന്നാറാമതൻെപഴുമമ്പുട-

നുന്മിഷിച്ചുള്ള�പാെല വിളങ്ങീടിനാൾ”

എന്നുംആ യുവതി തങ്ങെളെയല്ലാം െസൌന്ദര്യാതിശയം െകാണ്ടു ജയിച്ചിരിക്കുന്നു

എന്നും

ഭ�ദ്ര, നിരൂപിക്ക നാരികെളെത്തളി-

ഞ്ഞിത്രെയല്ലാം ശ്രമിച്ചാക്കിത്തുടങ്ങിയാൽ

മുട്ടുപാെടാെന്നാഴിെഞ്ഞന്തു െചാല്ലുന്നതി-

െപ്പാട്ടികൾക്കാശ്രയം മറ്റാരുമില്ല�ല്ലാ.

ഭവതി തവ രമണെനാടിതരുതിനിെയാരിക്കെല-

ന്നവസരമറിഞ്ഞുണർത്തിക്ക�വണം ശു�ഭ!”

എന്നുമായിരുന്നു അവരുെട നി�വദനം. അതിനു �ദവി ശക്തി പൂജാനിരതനാണു്

തമ്പുരാെനന്നും തന്നിമിത്തം അ�ദ്ദഹത്തിനു സർവ്വാഭീഷ്ടങ്ങളും സിദ്ധിക്കുന്നുെവ

ന്നും “മാന�വന്ദ്രപ്രി�യയം തരുണീമണി മാനുഷിയല്ലഖി�ലശ്വരിതാന�ല്ലാ” എന്നു

മുള്ള മറുപടിെകാണ്ടു് അവെര സമാശ്വസിപ്പിച്ചു.

െനടുവിരിപ്പുസ്വരൂപത്തിെല നാലു ഇളമുറത്തമ്പുരാക്കന്മാർക്കും മാമാങ്കം സം

ബന്ധിച്ചു മാമൂലനുസരിച്ചുള്ള ചില ചുമതലകൾ നിർവ്വഹി�ക്കണ്ടതുെണ്ടന്നു മുൻപു

പറഞ്ഞുവ�ല്ലാ. അവർക്കു യഥാക്രമം ഏറാൾപ്പാെടന്നം, മൂന്നാർപ്പാെടന്നും, എട

ത്രാൾപ്പാെടന്നും, െനടുത്രാൾപ്പാെടന്നും സ്ഥാന�പ്പരുകളുണ്ടു്. അക്കാലെത്ത ആ

ഇളമുറക്കാർ “ധാതൃമുകുന്ദശിവാർക്കർക്ഷജർ” അതായതു �രാഹണി, തിരു�വാ

ണം, തിരുവാതിര, അത്തംഎന്നീ നക്ഷത്രങ്ങളിലാണു് ജനിച്ചതു് എന്നുംഅവരിൽ

നാലാമൻ “�ബാധം െതളിഞ്ഞ�വയാകര�ണാത്തമ”നും സാധു സന്ന്യസ്തസങ്ക

ല്പനും ത�പാധനനുമായിരുന്നുഎന്നും കവി നെമ്മഅറിയിക്കുന്നു.

“കുറവു കൂടാെതകണ്ടുലകിൽ വളർെന്നഴും

യശസാ വിബു�ധന്ദ്രനഗരാദികെളയും

വിശദാകാരമാക്കിച്ചമച്ചിതനുദിനം.

സുരഭി വളർെന്നഴും സുരപാദപം�പാെല,

സുരഭിതെന്ന�പ്പാെല, സകലപ്രജകൾക്കും
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തനയന്മാെരത്താതൻ മനസാ ദിനമനു

തനി�യ ലാളിച്ചഭിലാഷങ്ങൾ നല്കുംവണ്ണം

സകലകാമ്യാർത്ഥങ്ങളഖിലകാലം നല്കി-

സ്സുഖ�മ പരിപാലിച്ചരുളുന്നതുകാലം”

എന്ന വരിക�ളാടുകൂടി പ്രസ്തുത കാവ്യത്തിെന്റ ആദർശഗ്രന്ഥം ഇടയ്ക്കുവച്ചു മുറിഞ്ഞു

�പായിരിക്കുന്നു.

മാമാ�ങ്കാൽപത്തി മുതലായി അപൂർവ്വം ചില കൃതികൾ മാത്ര�മ �ദശചരി

തസംബന്ധമായി മലയാളഭാഷയിൽ കാണ്മാനുള്ളു എങ്കിലും അവ നമുക്കു് ആ

വിഷയത്തിൽ വിതരണം െചയ്യുന്ന വിജ്ഞാനം അല്പെമാന്നുമല്ല. അത്തരത്തിലു

ള്ള കൃതികൾ രചിച്ച പണ്ഡിതന്മാർ അവാസ്തവപ്രസ്താവനയിൽ അ�ശഷം ഔത്സു

ക്യം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതു ചാരിതാർത്ഥ്യജനകമാകുന്നു. മാമാ�ങ്കാദ്ധ

രണത്തിെല മാമാ�ങ്കാത്സവം വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ കവിക്കു കാല്പനികദൃഷ്ട്യാ

ഒഴിച്ചുവയ്ക്കുവാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്ത അതിശ�യാക്ത്യംശം തള്ളിയാൽ അവ�ശ

ഷിക്കുന്നതു �കാഴി�ക്കാട്ടു ഗ്രന്ഥവരി മുതലായ �രഖകളിൽ കാണുന്നതു�പാെല

യുള്ള വിശ്വസനീയമായ ഭൂതാർത്ഥകഥനമാണു്. കവിതയിൽ ‘സാധ്വസന്മാരായ’

‘തപസാംവരന്മാർ,’ ‘ഭൃഗ്വരൻ,’ ‘മഹൽസ്രുവം’, ‘സ്വസാത്മജൻ’ തുടങ്ങിയ ചില

അപശബ്ദങ്ങൾ കാണ്മാനുെണ്ടങ്കിലും അതിെന്റ �ശലി ധാരാവാഹിയും പ്രസന്ന

മധുരവുമായി പ്ര�ണതാവിെന്റ ഹസ്തലാഘവ�ത്തയും നിരീക്ഷണ പാടവ�ത്തയും

പ്രഖ്യാപനം െചയ്യുന്നു. ഒൻപതാം ശതകത്തിെല �കരളചരിത്രത്തിനു െപാതു�വ

യും െനടിവിരിപ്പുസ്വരൂപത്തിെന്റ ചരിത്രത്തിനു പ്ര�ത്യകമായും ഗ�വഷകന്മാർക്കു്

ഇതിെന ഒരു പ്രമാണഗ്രന്ഥമായി സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണു്.

രണ്ടു ചാ�വറുപാട്ടുകൾ

കണ്ടർ�മ�നാൻ പാട്ടു്

വള്ളുവനാട്ടിെല ചാ�വറുകാർക്കു് മാമാ�ങ്കാത്സവവുമായുള്ള അ�ഭദ്യമായ ബന്ധ

െത്തപ്പറ്റി മാമാ�ങ്കാദ്ധരണെത്തപ്പറ്റിയുള്ള പ്രസ്താവനയിൽ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചുവ

�ല്ലാ. 858-ൽ നടന്ന മാമാങ്കത്തിൽ തിരുനാവായ്ക്കു �പായി സാമൂതിരിയുെട ഭടന്മാ

�രാടു് െപാരുതി വീരസ്വർഗ്ഗം പ്രാപിച്ച വെട്ടാെണ്ണവീട്ടിെല കണ്ടർ�മ�നാെന്റയും

ആ �ദശാഭിമാനിയുെട പുത്രൻ ഇത്താപ്പുവിെന്റയും ചരിത്രം സംക്ഷിപ്തമായി പ്രതി

പാദിക്കുന്നഒരുകിളിപ്പാട്ടു് കണ്ടുകിട്ടീട്ടുണ്ടു്. രണ്ടുഖണ്ഡങ്ങളിൽ �കകാവൃത്തത്തിൽ

വിരചിതമായഈകൃതിക്കു രചനാസൌഷ്ഠവം തു�ലാം വിരളമാെണങ്കിലും വടക്കൻ

പാട്ടുകളിെലന്ന�പാെല ഇതിലും വീരകരുണാദിരസങ്ങൾ സമുജ്ജ്വലമായി പരി

സ്ഫുരിക്കുന്നു. വള്ളുവനാട്ടുകാരനായ ഒരു നായരായിരിക്കാം ഇതിെന്റ പ്ര�ണതാവു്.

കവിത ഇങ്ങെനആരംഭിക്കുന്നു.

“വാളി�ന്മൽ ചുവപ്പുമായ് തിരിച്ചു ഭഗവതി

ആർ�ങ്ങാട്ടുസ്വരൂപത്തിൽ വെട്ടാെണ്ണവീടു വാഴും

പടിഞ്ഞാറ്റയിലും കിടക്കും കണ്ടർ�മ�നാൻതൻ

കട്ടിെന്റ തലയ്ക്കലും െചന്നതാ ഇരിയ്ക്കുന്നു.

മാമാങ്കം കാണാൻ �പാണെമന്നതു ദരിശനം

െഞട്ടിയങ്ങുണരുന്നുവ�ട്ടാെണ്ണ കണ്ടർ�മ�നാൻ”
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തിരുമാന്ധാംകുന്നിെല ഭഗവതി കണ്ടർ�മ�നാ�നാടു മാമാങ്കത്തിനു �പാകണ

െമന്നു സ്വപ്നത്തിൽ ആജ്ഞാപിക്കുക നിമിത്തം ആ �യാദ്ധാവു പതിവിനുമുൻപു്

ഉണരുന്നു. അതിെന്റ കാരണം മാതാവു �ചാദിക്കുകയും “തിരുമാന്ധാംകുന്നിലമ്മ

എെന്നയും ചതിച്ച�മ്മ, മാമാങ്കം കാണാൻ �പാണെമന്നതാദരിശനം” എന്ന മക

െന്റ വാക്കു �കട്ടു് “അഞ്ചാറു െപറ്റിട്ടിനി നീയ�ല്ലെയനിക്കുള്ളു, നീയതു �പായാലുണ്ണീ

മക�ന കണ്ടരാ�യാ ഓരാണ്ടു �ശഷക്രിയ കഴിപ്പാെനനിക്കാര്?” എന്നു വ്യസനാ

ക്രാന്തയായി വീണ്ടും ഒരു പ്രശ്നം ഉന്നയിക്കുകയും െചയ്യുന്നു. അതിനു �മ�നാൻ

താൻ ഉടൻതെന്ന തിരുെനല്ലിക്കു �പായി അമ്മയുെട പിണ്ഡംെവച്ചിട്ടു പിന്നീടു മാ

മാങ്കത്തിനു �പാെയ്ക്കാള്ളാെമന്നു വാഗ്ദാനം െചയ്യുന്നു. അതായിരിക്കാംആറ�ങ്ങാട്ടു

ചാ�വറുകാരുെട കാര്യപരിപാടി. ആയിരം (പണം?) വീതംരണ്ടു കിഴിയായി െകട്ടി

ഒന്നു് അമ്മയ്ക്കു െകാടുത്തു മ�റ്റതുംെകാണ്ടു ഭാര്യ താമസിക്കുന്ന പുതുപ്പറമ്പു വീട്ടിൽ

െചന്നു മ�റ്റക്കിഴി അവിെട സമർപ്പിക്ക�വ, മകൻ ഇത്താപ്പു അച്ഛെന്റ സ്വപ്നവാർ

ത്തയറിഞ്ഞു “ഞാനു�മ കൂടി�പ്പാരുമച്ഛാ മാമാങ്കം കാണ്മാൻ” എന്നു പറയുന്നു.

അച്ഛൻ മകെന ആ സാഹസത്തിൽനിന്നു വിരമിപ്പിക്കുവാൻ ആകുന്നതും ഉപ�ദ

ശിക്കുന്നുെവങ്കിലും തത്സംബന്ധമായുള്ള ഉദ്യമം ഫലിക്കുന്നില്ല.

“നീയതു �പാ�രണ്ടുണ്ണീ മക�ന! ഇത്താപ്പു�വ!

മരിപ്പാൻ വിധി �പാരാ; ബാലകന�ല്ലാ നീയും.

�കാണകെമടുത്തങ്ങു ഉടുത്തുവളർെന്നെന്ന-

ക്കാണി�നരവും പിരിയാെതകണ്ടിത്രനാളും

നടന്ന നിെന്നെക്കാണ്ടു�പായിെക്കാല്ലിക്കുന്നതിൽ

മടിയുെണ്ടനിെക്കന്നതറിയാം നിനക്കുള്ളിൽ.

കൃപയുെണ്ടങ്കിൽ�പ്പായി മാതാെവ രക്ഷിക്ക നീ”

എന്നകണ്ടരുെട വാക്കിനു്

“ഉണ്ട �ചാറ്റിനുമുൻപിൽ �വല െചയ്കി�ല നല്ലൂ.

നിങ്ങൾതൻ പദത്താണു്, കൂടിയ സഭയാണു്,

അരിയ തിരുമാന്ധാംകുെന്നഴുമമ്മയാണു്,

�പാകയിെല്ലാരിക്കിലും നിങ്ങെളപ്പിരിഞ്ഞുഞാൻ,

�പാകുകിൽപ്പര�ലാകം �ചരുവൻ മുൻപിൽത്തെന്ന”

എന്നു മകൻ ഉചിതമായി പ്രത്യുത്തരം നല്കുന്നു. ഇത്താപ്പുവിെന്റ അമ്മ ഒരു വീരമാ

താവിനു �യാജിച്ച വിധത്തിൽ മകെന്റ പക്ഷത്തിൽ �ചരുന്നു.

അഞ്ചാറു െപറ്റിട്ടുണ്ണീ നീയ�ല്ല എനിക്കുള്ളൂ?

എഴുതാനാക്കി നിെന്നപ്പയറ്റിനാക്കി നിെന്ന.

മച്ചിവാക്കിെന�പ്പാെല പറയുന്നുഞാെന�ടാ

മുൻപിൽ നീ മരി�ക്കണം . . . . . . . . .
വഴി�യ മരി�ക്കണം വെട്ടാെണ്ണ കണ്ടർ�മ�നാൻ”

എന്നാണു് ആസ്ത്രീരത്നത്തിെന്റഅനുശാസനം. അതിനു�മൽഅച്ഛനും മകനുംകൂടി

തിരുെനല്ലിയിൽ െചന്നു് അവരവരുെട െപറ്റമ്മമാരുെട പിണ്ഡംവച്ചു തിരിെക�പ്പാ

ന്നു �വണ്ടഅനുയായികെള കൂട്ടിെക്കാണ്ടു തിരുനാവായ്ക്കു �പാകുകയും അവിെട �മ

�നാൻ തെന്റ ഗുരുനാഥനായ െവള്ളച്ചാത്തിരെര നമസ്കരിച്ചു് അനുഗ്രഹം വാങ്ങുക

യും െചയ്യുന്നു.
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അനന്തരമുള്ളകഥകവി ദ്വിതീയഖണ്ഡത്തിൽവിവരിക്കുന്നു. രാത്രിയിൽഅങ്ക

ത്തിനായി പാഞ്ഞുകയറിയ കണ്ടർ �മ�നാ�നാടു സാമൂതിരിയുെട ഭടന്മാർ ആെര

ന്നു �ചാദിച്ച�പ്പാൾആ �യാദ്ധാവു് ഇങ്ങെനയാണു് മറുപടി പറയുന്നതു്.

“ആെരന്നു �ചാദിച്ച�പ്പാൾപ്പറഞ്ഞുകണ്ടർ�മ�നാൻ

വിരവിൽത്തിരുമാന്ധാംകുെന്നഴുമമ്മതെന്റ

നാമവും സ്വരൂപവും െമാഴിയും വഴികളും.

െചാവ്വരക്കൂറ്റിൽ മികവുള്ള �ചവകർഞങ്ങൾ

ആർ�ങ്ങാട്ടുസ്വരൂപത്തിൽ വെട്ടാെണ്ണവീടു വാഴും

കെണ്ടെരന്നാണു നാമെമനിക്കുെമാെക്കത്തെന്ന.

ഉണ്ട�ല്ലാ പതി�നഴു �ചവകരറിഞ്ഞാലും

ഞങ്ങെളസ്സമ്മതിച്ചു നില്ക്കണം നിലപാടും.

അല്ലായ്കിൽ�ച്ചാരയിലും പിണ്ഡത്തി�ന്മലും നിന്നു

കഴിയും നിലപാടു�വലെയന്നറിഞ്ഞാലും.”

പിന്നീടു ഇരുകൂട്ടരും തമ്മിൽ �ഘാരമായ യുദ്ധം തുടങ്ങി; പലരും മരിച്ചു.

“ചങ്ങാതി പതി�നഴാളും മരിച്ചപ്രാകാരം

അക്കരുമന കണ്ടുഇത്താപ്പു മകൻതാനും

കൂട്ടത്തിൽച്ചാടി മൂന്നു െകാലയും കഴിച്ചവൻ

നാലാമെതാരുത്തെന െവട്ടുവാനടുത്ത�പ്പാൾ

നാളത്തിൽക്കൂത്തുെകാണ്ടു െചക്കനുമതു�നരം

പാവ�മെയന്നു െചാല്ലിക്കണ്ടർ�മനവൻതാനും

പരിചതന്നിൽ�ക്കാരി മാറത്തണച്ചുടൻ

തഴുകിനില്ക്കു�ന്നരം തളർച്ച തീർന്നു െചക്കൻ

കുതിച്ചു ചാടീടിനാൻ . . . . . . . . .
മാളി�കലകംപുക്കു െവട്ടിനാനതു�നരം”

അതു കണ്ടു മാടപ്പുറത്തു് ഉണ്ണിരാമൻ എന്ന സാമൂതിരിയുെട ഭടൻ ഇത്താപ്പുവിെന

വാൾ െകാണ്ടു െവട്ടിെക്കാന്നു. ഉട�ന കണ്ടർ �മ�നാൻ കൂട്ടത്തിൽ ചാടി “കരിമ്പു

�പാെല െവട്ടിമുറിച്ചു ഒെക്കത്തെന്ന.” ഒടുവിൽ തെന്റ മരണദിവസം സമാഗതമാ

യി എന്നു് ആ വീരൻ ഓർത്തു, അതു് 858-ആമാണ്ടു മകരം 28-ആംനു “പൂർവ്വപക്ഷ
വും നല്ല ദ്വാദശി തിരു�വാണം അസ്തമിച്ചു പതിെനട്ടു നാഴിക കഴിഞ്ഞിട്ടു് ഉദയത്തി

നു മുൻ�പ മരിക്കാെനനിക്കു സത്യം” എന്നു �ജ്യാത്സ്യവിധി ഉണ്ടായിരുന്നുവ�ത്ര.

അ�പ്പാ�ഴയ്ക്കും �ചറ്റാെയപ്പണിക്കർ എെന്നാരു ഭടൻ �സ്നഹം ഭാവിച്ചു് അടുത്തുകൂടി.

അയാൾകണ്ടെരചതിച്ച് ഇടയിൽെവട്ടുകയും �മ�നാൻ മുട്ടുകുത്തിവീഴുകയും െചയ്തു.

എങ്കിലും കണ്ടർആ �ദ്രാഹിെയ വീണ നിലയിൽ കിടന്നുെകാണ്ടു് ഒന്നു ചവിട്ടാെത

വിട്ടില്ല. ചവിട്ടുെകാണ്ടു പണിക്കരും െവട്ടുെകാണ്ടു �മ�നാനും മരിച്ചു. ഇത്രയുമാണു്

ഇതിവൃത്തം. രചന �മാശെമങ്കിലും ചാ�വറുകാരുെട ആചാരപദ്ധതി�യയും പരാ

ക്രമ പ്രഭാവ�ത്തയും സ്പഷ്ടമായി പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നഈകൃതിക്കും സാഹിത്യചരിത്ര

ത്തിെന്റ �കാണിൽ ഒരുസ്ഥാനം നല്കുന്നതിൽഅനുവാചകർപരിഭവിക്കയിെല്ലന്നു

ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു.
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രാമച്ചപ്പണിക്കർ പാട്ടു്

ഇതു കിളിപ്പാട്ടായി �കകാവൃത്തത്തിൽ ഏ�താ ഒരു കവി നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതും “മല്ലി

കെപ്പായ്ക�താറും മാളവി പാടിവരുന്ന” ഒരു �പങ്കിളിക്കിടാവിെനെക്കാണ്ടു കവി

ഗാനം െചയ്യിക്കുന്നതുമാണു്.

“മലനാെടങ്ങും പുകെഴ്കാെണ്ടഴും ചന്തിരത്തിൽ

വമിശം8െപരുത്തീടും െകാച്ചയ്യപ്പണിക്കർതാൻ

മാമാങ്കത്തുന്നാൾ െചന്നു വാകയൂരകംപുക്കു

മരിപ്പൂെവന്നു കല്പിച്ചുട�ന പുറെപ്പട്ടു

മന്നരിൽമഹീപതിെയന്നുെള്ളാരഭിമാന-

�മറിടും രണ്ടാം നല്ല വള്ളുവർ�കാെനക്കണ്ടു

മടക്കിെത്താഴുത�പ്പാെളന്തു നീ വന്നുെവന്നു

മകത്തിൻ മൂന്നാം പക്കം മുൻപി�ല പൂയത്തുന്നാൾ

മാ�ളാകർ കാണു�ന്നരം കുന്നല�ക്കാനാതിരി

മറ്റത്തിെലഴുന്നള്ളിനിന്നരുളുന്ന�നരം

മകരം രാശിെകാണ്ടങ്ങണഞ്ഞുവാകയൂ�ര

നിലയ്ക്കൽപ്പുക്കു െവട്ടിമരിപ്പാനടിയന്നു

മനസ്സുണ്ടതിെനയിങ്ങുണർത്തി�ക്കണെമന്നു

മനസാ വാചാ വിടെകാണ്ടു മെറ്റാന്നിനല്ല.

മരിക്കാം െനടുവിരിപ്പിങ്ങു വന്നിടുംകാലം

മരവും വീടും െപണ്ണും പിള്ളയുമിവെയല്ലാം

മടികൂടാെത വന്നുകളഞ്ഞീടുന്ന�നരം

മനസാ മരിെക്കന്നിെയാന്നു �വണ്ടീലതാനും.

മന്നനും െതളിഞ്ഞിതു; െകാച്ചയ്യപ്പണിക്കരും

മരണംെകാണ്ടു പിശകീടുന്ന വി�ശഷങ്ങൾ

മായെമന്നി�യ �കട്ടു രാമച്ചപ്പണിക്കരും

മാെളന്നു കത്തുമഗ്നി വീണുതന്നുദരത്തിൽ

മാപാപി! ചതിച്ചാ�യാ ഞാനിരിക്ക�വ നീയും?

മാറത്തുകയ്യുംവച്ചു കിതച്ചുനില്ക്കു�ന്നരം

മാരിനീെരന്ന�പാെല കണ്ണുനീർ തിടുതിെട

മാറത്തു വീഴുന്നു തൻതമ്പിെയ നിരൂപിച്ചു.

മാറടിച്ചിവൻ �പായിച്ചാകുെമ�ന്നാർത്ത�പ്പാ�ഴ

മരിക്കുന്നതുഞാെനന്നുറച്ചു പുറെപ്പട്ടു;

മദിച്ച കുലയാനത്തലവൻ �പാകും�പാെല.

മണ്ടിെക്കാണ്ടിതു �കായിലകത്തുപുക്കു െത�ക്ക

മച്ചിലുമ്മറത്തീന്നു െതാഴുതു രാജാവിെന.

മണ്ടിെക്കാണ്ടവി�ടന്നു വരുന്നൂപണിക്കരു്

മന്നവപാണ്ടിൽ കുപ്പമാട്ടിന്നു വിടെകാണ്ടു

മാനിച്ചിട്ടനുജെന വിളിച്ചുെകാണ്ടു െമെല്ല

മരുക്കിവച്ചുെകാണ്ടു െചാല്ലി നീയല്ലയി�പ്പാൾ.

മരിക്കുന്നതുമിനി ഞാെനന്നങ്ങറിഞ്ഞാലും.

8 വമിശം=വംശം.
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മറുത്ത�നരം തമ്പി െചാല്ലി തന്നണ്ണ�നാടു

മരിക്കുന്നതുഞാെനന്നങ്ങുമു�ള്ളാരു വാർത്ത

മന്നിെലങ്ങു�മ നീെള നടന്നൂവതിൻ�ശഷം

മരിച്ചീടാെതഞാനങ്ങടങ്ങിയിരിക്കു�മ്പാൾ

മടവാർ �വതിയരും ബാലരും തരുണരും

മറ്റുള്ള മഹാജനെമാെക്കയുെമെന്നെക്കാണ്ടു

മന്ദിച്ചു പറഞ്ഞവർ�കെകാട്ടിച്ചിരിച്ചീടും;

മന്ദിച്ചീടുകയില്ല നിെന്നെക്കാണ്ടിതിന്നുഞാൻ.

മരിച്ചാൽത്തീരും കുറ്റം; നീയി�പ്പാൾ മരിക്കു�മ്പാൾ

മടിഞ്ഞുെകാണ്ടു കുത്തിയിരുന്നു കരഞ്ഞുഞാൻ

മാ�ലാകർ കാണു�ന്നരം �ശഷവും ചുറ്റിത്താ�ക്കാൽ

മലർത്തിപ്പിടിച്ചു ഞാൻ കണ്ണുനീർ കാട്ടു�ന്നരം

മണവുെമനിക്കില്ല; ഗുണവും നിനക്കില്ല;

മതി നീ പ്രതിജ്ഞ�കപ്പിടി,ച്ചതയച്ചീടു:

മലസ്സിൽ വ്യസനംപൂണ്ടയച്ചൂവനുജനും

മരിപ്പാനയച്ചതും മരിപ്പാൻ �പാകുന്നതും

അമ്മമ്മായിരുവരും നെന്നന്നു മഹാ�ലാകർ

മാർഗ്ഗമായ്പ്പറയുന്നൂപകലും പാതിരായ്ക്കും.

മരിപ്പാനായിെക്കാണ്ടു രാമച്ചപ്പണിക്കരും

മന്ദസ്മിതവുംെചയ്തു വന്നിച്ചു നിന്ന�നരം

മന്നവനരുൾെചയ്തു പണിക്കർത�ന്നാടു �പായ്

മരിച്ചീടുക�വണ്ടാ െവറു�തതെന്നയ�ല്ലാ”

എന്നിങ്ങെന �ജ്യഷ്ഠൻ രാമച്ചപ്പണിക്കരുംഅനുജൻെകാച്ചയ്യപ്പണിക്കരുംതമ്മിൽ

വാദിക്കുകയും ഒടുവിൽ �ജ്യഷ്ഠൻതെന്ന മാമാങ്കത്തിനു വള്ളുവ�ക്കാനാതിരിയുെട

അനുമതി�യാടുകൂടി തിരിക്കുകയും െചയ്യുന്നു. 751-ൽ നടന്ന ഒരു മാമാങ്കെത്തപ്പ

റ്റി ഗ്രന്ഥത്തിൽ കാണുന്ന പ്രസ്താവന ശരിയാെണങ്കിൽഈ പാട്ടിെന്റ നിർമ്മിതി

പ�ക്ഷ എട്ടാം ശതകത്തിെന്റ ഉത്തരാർദ്ധത്തിലാെണന്നു വിചാരിക്കുവാനും ന്യാ

യമുണ്ടു്. കവിത സമ്പൂർണ്ണമായി ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

രാമായണം പാന

രാമായണം മുഴുവൻ പാനയായി ഒരു വിശിഷ്ടകവിഈ ശതകത്തിൽ രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

അ�ദ്ദഹം ഏതു �ദശക്കാരനായിരുന്നുെവന്നറിയുന്നില്ല. വളെര മ�നാഹരമാണു്

കവിത. ചമ്പുക്കളിെലആശ്ചര്യകരമായ ഉ�ല്ലഖ�ധാരണിഅതിലും അവിച്ഛിന്നധാ

രമായി കാണാം. ചില ഭാഗങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കാം.

1 ജടായുവിെന്റ വരവു കണ്ടുസാരഥി രാവണ�നാടു പറയുന്നതു്.

“കണ്ടാെലത്രയും �പടിയാകുെന്നാരു

പക്ഷിരാജൻ വരുന്നതു കണ്ടാലും.

വാരിരാശിയിൽത്തെന്നകിടെന്നാരു

�മനാകം �പാന്നു വന്നീടുകല്ലല്ലീ?

പത്മനാഭെനത്തെന്നച്ചുമന്നീടും

പക്ഷിരാജൻതാൻ വന്നീടുകല്ലല്ലീ?
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നമ്മുെട കുലനാശത്തിനാെയാരു

ധൂമ�കതുവുദിച്ചീടുകല്ലല്ലീ?

വൻപു�കാലുമിപ്പക്ഷിരാജൻതെന്ന-

ക്കണ്ണുകാണുകിൽ�പ്പടിയാകും ദൃഢം.

കത്തിടു�ന്നാരു െചങ്കനൽക്കട്ടയ്ക്കും

െചമ്പരുത്തിപ്പുതുപ്രസൂനത്തിനും

കാന്തി�കാലുന്ന വിദ്രുമക്കല്ലിനു-

മിത്രതെന്ന ചുവപ്പില്ല നിർണ്ണയം.

െകാക്കു കണ്ടാലും പിെന്നബ്ഭയങ്കരം

െകാത്തു�മ്പാ�ഴ മരിച്ചീടു�മവനും.

ചിത്രം ചിത്രം നിരൂപിക്കു�മ്പാഴിതു

വജ്രംെകാണ്ടു ചമച്ചീടുകല്ലല്ലീ? 

 വീരലക്ഷ്മിക്കിരിപ്പാൻ ചമ�ച്ചാരു

വാരുലാവും മണിയറതന്നുെട

സാരമായ മണിത്തൂന്നുെകാ�ണ്ടായി-

ക്കണ്ഠനാളം ചമച്ചൂ ചതുർമ്മുഖൻ?”

2 സീതയുെട അഗ്നിപ്ര�വശം:

“അന്ന�പ്പടയരവിന്ദെപ്പായ്കയി-

ലൻപി�നാടു ചാടീടുന്നതു�പാെല

അതി�ഘാരമായി ജ്വലിച്ചീടുെന്നാ-

രഗ്നിയിൽപ്പത്മപത്രാക്ഷി ചാടിനാൾ.

. . . . . . . . .
ദിക് തരുണികൾക്കു മുഖം മങ്ങീതു;

പത്തു ദിക്കും ഭയത്താൽ വിറച്ചിതു;

പത്മനാഭനുണർെന്നാന്നു �നാക്കീതു;

പത്മബാണാരി വിസ്മയെപ്പട്ടിതു;

പവമാനനും െമെല്ലയടങ്ങീതു;

സർപ്പരാജനുെമാന്നു വിഷാദിച്ചു;

അർക്കരശ്മിയും മങ്ങീ തു�ലാമ�പ്പാ-

ളസ്തമിെച്ചന്ന�പാെല ചമഞ്ഞിതു;

ആദിത്യാശ്വങ്ങളുംക്ഷണം നിന്നിതു;

അരവിന്ദങ്ങളും കൂമ്പിയ�ന്നരം.

. . . . . . . . .
പ്രളയാഗ്നിെയ�പ്പാെല കത്തിക്കാളി-

ജ്വലിച്ചീടുന്ന പാവക�ദവനും

അതിശീതളനായിച്ചമഞ്ഞിതു;

കുളിർെകാണ്ടുസഹിച്ചില്ലെങ്ങല്ലാർക്കും.

കുളിർ�ത്താരു മലർെത്തന്നലും വീയി;

കനൽക്കട്ടയും െപാട്ടിെത്തറിച്ചിതു.

െചമ്പരുത്തിപ്പൂവു�പാെലയും െചമ്പക-

പ്പൂവു�പാെലയും െപാന്നിൻെചന്താമര-
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പ്പൂവു�പാെലയുെമങ്ങും ചമഞ്ഞിതു

കത്തിനില്ക്കുന്ന തീക്കനൽക്കട്ടകൾ.

താരിൽ �മവിന വണ്ടുകൾ തീക്കനൽ

താരിെത�ന്നാർത്തു �തൻ കുടിച്ചീടുന്നു.

കനൽക്കട്ടയിൽെച്ചന്നങ്ങിരുന്ന�പ്പാൾ

ചിറകും കാലും െവന്തു�പായീെലാട്ടും.

നിന്നവർ കനൽക്കട്ടകൾ വാരു�മ്പാൾ

പാണികൾ ചുട്ടു�പായീെലന്നുമല്ല,

ആലിപ്പഴം കണെക്കത്തണുത്തിട്ടു

ചൂടിെക്കാള്ളാം തലയിെലന്നാർ ചിലർ;

മാലയാ�യ്ക്കാർത്തു മാറിലിടാെമന്നാർ;

മടിയിൽെക്കാണ്ടു�പാകാെമന്നാർ ചിലർ;

�കാരിക്കണ്ണിലിടാെമന്നാർ ചിലർ;

ക്രീഡിക്കുന്നുകനൽെകാണ്ടു തങ്ങളിൽ.”

ബാലിവധം കിളിപ്പാട്ടു്

ബാലിവധം കിളിപ്പാട്ടിെന്റ ഉത്ഭവവും ഒൻപതാം ശതകത്തിലാെണന്നു ഭാഷാരീ

തി �നാക്കിയാൽ നിർണ്ണയിക്കാവുന്നതാണു്. പ്ര�ണതാവു് ആെരന്നറിയുന്നില്ല.

അ�ദ്ദഹത്തിനു വ്യുൽപത്തി �പാെരങ്കിലും ആകൃതിക്കു വളെര ചമൽക്കാരമുണ്ടു്.

ആദ്യെത്തപകുതി പ്രാ�യണ �കകയിലും ബാക്കിയുള്ളതു കാകളി, മണികാഞ്ചി മു

തലായവിവിധവൃത്തങ്ങളിലുമായി നിബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. കിഷ്കിന്ധാകാണ്ഡത്തിെന്റ

ആരംഭംമുതൽബാലിവധാനന്തരംസുഗ്രീവെനവാനരരാജാവായിഅഭി�ഷകംെച

യ്തു് ശ്രീരാമൻ മതങ്ഗാശ്രമത്തിൽ �പായി ചാതുർമ്മാസ്യംഅനുഷ്ഠിക്കുന്നതുവെരയു

ള്ളകഥയാണു് പ്രതിപാദ്യം.

“പുഞ്ചെനൽക്കതിർ െകാത്തിപ്പൂ�ഞ്ചാല�താറുംപറന്നഞ്ചാെതവരുംതത്ത”െയ

െക്കാണ്ടു കവി തെന്റ കാവ്യം ഗാനം െചയ്യിക്കുന്നു. അതിെന്റ സ്വരൂപം എെന്തന്നു

കാണിക്കുവാൻ ചില വരികൾ ഉദ്ധരിക്കാം.

1. ബാലിയുെട രാജധാനി:

“അഴകിലന്നു �വഗം നടന്നു െചല്ലുന്ന�പ്പാ-

ളുയർന്നു വളർ�ന്നറ്റം മലർെത്താത്തുകളാലും

ഇരുൾെപറ്റിതിലിളം തിളർെത്താത്തുകളാലും

രസങ്ങൾ െപാഴിയുന്ന കായ്കനിെയല്ലാറ്റിലു-

മിടതൂർന്നിതവിയ വനം കണ്ടരശർ�കാൻ

ഇവിെട വസിപ്പതാരാർക്കുള്ളതിത്തൂവനം;

കണ്ണിനാനന്ദം വരുമാറുെള്ളാന്നിതു കണ്ടാൽ

പുണ്യമാം ജലം തങ്കും െപായ്കയും തടാകവും

മതുമല്ലികൾ മുല്ല പിച്ചകം കുറുെമാഴി

മധുമാമലർ മറ്റും മുറ്റുമിത്തരം പൂത്തു

വിരിഞ്ഞു മണം പുണർെന്നഴുന്നു മന്ദം മന്ദം

വരുന്ന മാരുതവും �കാകിലവാണികളും

സന്തതം കണ്ടും �കട്ടും സുഖസാധനങ്ങെള-

LINKS TO
CHAPTERS TOC 33 34 35 36 37 38 39 40 41



178 അദ്ധ്യായം 35. ഭാഷാസാഹിത്യം

ച്ചന്ത�മാടനുഭവിപ്പാനുെള്ളാന്നിതു വനം.”

2. ബാലിസുഗ്രീവയുദ്ധം:

“മുറുക്കിയരതല കന�ത്തറീടം മുഷ്ടി

ചുരുട്ടിക്കനല്ക്കണ്ണും ചുവത്തിദ്ദംഷ്ട്രകളും

കഴറ്റിബ്ഭുജബലമുടയ മുടിമന്ന-

നരിശെമാടും മുഷ്ടി െപാരുതീടിന�നരം

അലയാഴികൾ തമ്മിലണഞ്ഞുെപാരും�പാെല

അടുത്ത മലതമ്മിെലതിർത്തു െപാരും�പാെല

കയർത്തസിംഹത്താന്മാർ കതിർത്തു െപാരും�പാെല

കതിരവെനാെടാരു കതിരവനടൽ െപാരുവതിനായണയും�പാെല

കനെമാെടഴും കാറ്റുകൾ തമ്മിൽപ്പട െപാരുവതിനായണയും�പാെല

കപിവരനും ദിനകരസുതനും കടുതരമായലറിയടുത്തും

പരിചിൽപ്പലമുഷ്ടിയുടക്കിയിടെത്തതു തടുപ്പതിനായി

. . . . . . . . .
മല്ലുപിടിച്ചല്ലലിൽ െമെല്ലന�വ വാങ്ങിെയാഴിച്ചും

കാലുകളാൽെകട്ടിയിഴച്ചും ലീലകളാൽ വിട്ടുകളഞ്ഞും

മുഷ്ക്കു നിനച്ചുൾക്കന�മാ�ട പുക്കുപിടിച്ചൂെക്കാടടിച്ചും

. . . . . . . . .
തണ്ടയും തണ്ടയും തമ്മിലിടയുന്നു

കണ്ട മരാമരംെകാണ്ടുതല്ലീടുന്നു

കുന്നും മലയും പറിെച്ചറിഞ്ഞീടുന്നു

കുന്നിക്കു �താല്ക്കയിെല്ലന്നു െചാല്ലീടുന്നു

കാലുകൾ െകട്ടിപ്പകരി തിരിയുന്നു

കാലു�മ്മലിട്ടു ചവിട്ടിത്തകർക്കുന്നു

ചീെളന്നണഞ്ഞുപിടിച്ചു െഞക്കീടുന്നു

മൂളിമുരണ്ടങ്ങു ദൂെരപ്പാർത്തീടുന്നു

മാറിൽത്തലംെകാണ്ടു ചാടിപ്പാഞ്ഞീടുന്നു

മാറിക്കളഞ്ഞെതാഴിച്ചു നിന്നീടുന്നു

മാറ്റത്തിൽക്കിട്ടാഞ്ഞുപാരമലറുന്നു

മാെറ്റാലിെകാണ്ടു ജഗത്തു മുഴങ്ങുന്നു.”

ആസന്നമൃത്യുവായ ബാലിയുെട അപരാധാ�രാപണവും അതിനു ശ്രീരാമൻ നൽ

കുന്ന പ്രത്യുത്തരവും ആസ്വാദ്യമായിരിക്കുന്നു. നാടുെകാണ്ട�ല്ല ബാലിസുഗ്രീവന്മാർ

തമ്മിൽ പിണക്കമുണ്ടായെതന്നും നാടുകളിൽെപ്പട്ടത�ല്ല കിഷ്കിന്ധെയന്നും താര

െയ ബാലി �മാഷ്ടിച്ചുെകാണ്ടു�പാന്നത�ല്ല എന്നും മതങ്ഗമുനി�യാടു െദൌഷ്ട്യം

കാണിച്ചി�ല്ല എന്നും കായ്കനികൾ തി�ന്നണ്ടവൻ കാഞ്ചനപൂർണ്ണനാകുന്നതു ശരി

യാ�ണാ എന്നും മറ്റുമാണു് ശ്രീരാമെന്റ �ചാദ്യങ്ങൾ. ഒടുവിൽ ഭൂമി�യാ വീരസ്വർഗ്ഗ

�മാ �വണ്ടെതന്നുശ്രീരാമൻ �ചാദിച്ച�പ്പാൾ,

“ബാലിെയന്നും മറുബാലിെയന്നും �വണ്ട

രണ്ടു�പരുണ്ടായി വാഴുന്നതില്ലഞാൻ.”

എന്നുബാലി മറുപടി പറയുന്നു.
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കപി�ലാപാഖ്യാനം കിളിപ്പാട്ടു്

സാമാന്യം നല്ല ഒരു കിളിപ്പാട്ടാണു് കപി�ലാപാഖ്യാനം. അതു നാലു വൃത്തങ്ങളിൽ

നിബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നുഎന്നു ചിലർ പറയുന്നതു ശരിയല്ല. ആദ്യന്തം �കകയിലാണു്

കവി ഗ്രന്ഥം രചിച്ചിരിക്കുന്നെതങ്കിലും ഇടയ്ക്കു കു�റ വരികൾ കാകളിയിലുമുണ്ടു്. കാ

കളി തുടങ്ങു�മ്പാൾ കിളിെയ പ്ര�ത്യകമായി കവി സം�ബാധനം െചയ്തുകാണുന്നു.

�ഗാമാഹാത്മ്യവും �ഗാദാനത്തിെന്റഫലവുമാണു് പ്രതിപാദ്യം. കവി ആെരന്നറിയു

ന്നില്ല. കാലം ഒൻപതാം ശതകമാെണന്നു് ഊഹിക്കുന്നു. പ�ക്ഷ പത്താം ശതക

മാെണന്നും വരാം.

ഇതിവൃത്തം

ഭീഷ്മർ ശരശയനത്തിൽ കിടക്കു�മ്പാൾ ധർമ്മപുത്രർ ആ മഹാത്മാവിെന നമസ്ക

രിച്ചു, “സർവ ദാനങ്ങളിലും മുഖ്യമായുള്ള ദാനം, സർവവുമിന്നാ�വാളമരുളിെചയ്തീട

ണം”എന്നു്അഭ്യർത്ഥിച്ചു. അ�ദ്ദഹം “ശ്രീകപി�ലാപാഖ്യാനമായുള്ളസംവാദെത്ത

�ലാകനായകാ �കട്ടുെകാള്ളുക ധർമ്മരാജാ” എന്നു പറഞ്ഞുെകാണ്ടു കഥയാരംഭി

ക്കുന്നു. ചന്ദ്രപുരി എന്ന രാജ്യത്തിൽ ചന്ദ്ര�സനൻഎെന്നാരു രാജാവുണ്ടായിരുന്നു.

അ�ദ്ദഹംവിധിവത്തായിപ്രജാപരിപാലനം െചയ്യുന്നകാലത്തു്ആരാജ്യത്തിൽഗൃ

ഹസ്ഥനായ ഒരു ബ്രാഹ്മണ �ശ്രഷ്ഠൻ താമസിച്ചിരുന്നു. അ�ദ്ദഹ�ത്താടു് അ�ദ്ദഹ

ത്തിെന്റ ധർമ്മപത്നി അഗ്നി�ഹാത്രത്തിനു പഞ്ചഗവ്യവും മറ്റും ഉണ്ടാക്കുവാൻ ഒരു

പശുവിെനഎവിെടനിെന്നങ്കിലും െകാണ്ടുവരണെമന്നുപ്രാർത്ഥിച്ചു.

ബ്രാഹ്മണൻ,

നന്നല്ല പശുക്കെള വളർക്കുന്നതു, �ദാഷ-

െമന്നി�യ ഭവിക്കയില്ലതിനാെലന്നുനൂനം.

പശൂക്കൾെക്കാരിക്കലും തീരുകയില്ല ദാഹം

വിശപ്പുമടങ്ങീടാ സന്തതം ഭക്ഷിച്ചാലും.

തൃപ്തിെയ വരുത്തുവാെനത്രയും പണിയ�ത്ര

ശപ്തനായ് വരുമ�ത്ര പശുസംഗ്രഹത്തിനാൽ”

എന്നും മറ്റും പല ഒഴികഴിവുകളും പറഞ്ഞു�നാക്കിെയങ്കിലുംഅെതാന്നുംഫലിച്ചില്ല.

അതിനാൽ അ�ദ്ദഹം രാജാവിെനക്കണ്ടു വിവരം അറിയിക്കുകയും രാജാവു തെന്റ

പശുക്കളിൽെവച്ചു് ഉത്തമയായ കപിലെയത്തെന്നഅ�ദ്ദഹത്തിനു ദാനം െചയ്യുക

യും െചയ്തു. ആ സമയത്തിൽ �ഗാക്കളുെട മാഹാത്മ്യെത്തപ്പറ്റി ദാതാവു് ഇങ്ങെന

വർണ്ണിക്കുന്നു.

“സർവ്വ�ദവതാമയം �ഗാരൂപമറിഞ്ഞാലും.

ഫാല�ലാചനനാകമീശ്വരൻ പശുപതി

ഫാല�ദശത്തിങ്കൽ വാണീടുന്നതറിഞ്ഞാലും.

ആനനത്തിങ്കൽ മൂലപ്രകൃതി വസിപ്പതും

വാനവർ വാണീ�ദവി നാവി�ന്മൽ വസിപ്പതും.

�നത്രങ്ങളാകുന്നതു ചന്ദ്രനുമാദിത്യനും

�ശ്രാത്രങ്ങൾ മഹായക്ഷി ശൃംഗ�മാ ദുർഗ്ഗാ�ദവി.

നാസികാഗ്രത്തിങ്കൽ വാണീടുന്നു �ജ്യഷ്ഠാ�ദവി

വാസവന്നധിവാസം വാലി�ന്മലറിഞ്ഞാലും.
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�താളു രണ്ടിലും ഗണനാഥനും കുമാരനും

�താലാകുന്നതു ജലധീശ്വരനറിഞ്ഞാലും.

ദന്തപംക്തികളിൽ വാണീടുന്നു മരുത്തുകൾ

സന്തതമകിടിൽ വാണീടുന്നു നിധിപതി.

സാദരമുദരത്തിൽ വാണീടുന്നു ദഹനനും

പാദപാണികളിൽ വാണീടുന്നു നാ�ഗശന്മാർ.

നാലു �വദവും നാലുമുലകളാകുന്നതു

പാലാകുന്നതുനൂനമമൃതുതെന്നയ�ല്ലാ.

�ഗാമയം ലക്ഷ്മീ�ദവി �ഗാമൂത്രം ഗംഗാ�ദവി

ശ്രീമഹാവിഷ്ണുതെന്ന െവണ്ണയായീടുന്നതും.

�രാമങ്ങെളല്ലാംതെന്ന മുനി�ശ്രഷ്ഠന്മാര�ല്ലാ

�ഗാമാഹാത്മ്യെമല്ലാ�മ പറവാൻ പകൽ �പാരാ.”

ബ്രാഹ്മണി ആ കപിലെയ വളർത്തി. തനിക്കു് ആഹാരം �പാരാെതയും തന്നിമി

ത്തം ബ്രാഹ്മണഗൃഹത്തി�ലക്കു�വണ്ട പാൽ െകാടുക്കുവാൻ ശക്തിയില്ലാെതയും

വരികയാൽ ആ പശു ഒരു ദിവസം മലയപർവ്വതത്തിൽ െചന്നു ധാരാളം പുല്ലുതി

ന്നുകയും ആ തക്കം�നാക്കി കാമരൂപി എന്ന വ്യാഘ്രി അതിെന ഭക്ഷിക്കുവാൻ

പാഞ്ഞടുക്കുകയും െചയ്തു. പതിെനാന്നു മാസമായ തെന്റ പുത്രെന ഒന്നു കണ്ടിട്ടു

തിരിെയ എത്തുവാൻ അനുവാദം കിട്ടണെമന്നു പശു വ്യാഘ്രി�യാടഭ്യർത്ഥിക്കുക

യും പല വാദപ്രതിവാദങ്ങൾക്കു�മൽ വ്യാഘ്രി ആ കരാറിനു വഴിെപ്പടുകയും െചയ്തു.

പ്രസ്തുതഭാഗം വളെര മ�നാഹരമായ രീതിയിൽ കവി വിസ്തരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

“ഞാെനാരുസംവത്സരം തിക�ഞ്ഞപുറെപ്പടൂ

ദീനനായിര തിരഞ്ഞീടുവാൻ, കിട്ടായ്കി�ലാ

പിെന്നയും സംവത്സരം തിക�ഞ്ഞപുറെപ്പടൂ.

ഇന്നി�പ്പാൾ�പദാഹവും െപരുതായിരിക്കുന്നു;

നിെന്നഞാൻ തിന്നു മമ�പദാഹാദികൾ തീർത്താൽ

വന്നീടും സ്വർഗ്ഗപ്രാപ്തി നിനെക്കന്നതുനൂനം”

എന്നുപറയുന്നകാമരൂപി�യാടു്

“പുരുഷാർത്ഥങ്ങൾസാധിച്ചീടാെത ഭൂമിതന്നിൽ-

െപ്പരിെകക്കാലം ജീവിച്ചിരുന്നാെലന്തുഫലം?

പര�ലാകെത്തസ്സാധിച്ചീടാെമന്നിരിക്കി�ലാ

മരണം വരുന്നതുെമത്രയും സുഖമ�ല്ലാ”

എന്നാണു്കപില മറുപടി പറയുന്നതു്. കവിസന്ദർഭാനുസാ�രണഉത്തമനായഒരു

വാനരെന്റയും മധ്യമനായ ഒരു ശാർദ്ദൂലത്തിെന്റയുംഅധമനായ ഒരു വ്യാധെന്റയും

കഥകൂടി വ്യാഘ്രിെയ പറഞ്ഞു�കൾപ്പിക്കുന്നുണ്ടു്. പശുതെന്റപുത്രെനകണ്ടുനടന്ന

വിവരങ്ങൾപറഞ്ഞ�പ്പാൾഅവിടെത്തസ്ഥിതികവിതാെഴക്കാണുന്നവിധത്തിൽ

വിവരിക്കുന്നു.

“ശാർദ്ദൂല�ത്താടു സത്യം െചയ്തു�പാന്നതു �കട്ടു

പാർത്തുകല്പിച്ചു പറഞ്ഞീടിനാൻ തനയനും.

തന്നുെട മാതാപിതാക്കന്മാർക്കു ദുഃഖം തീർപ്പാൻ

നന്ദനനുണ്ടാകുന്നെതന്നതു �കട്ടിട്ടി�ല്ല?
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എന്നതുമൂലം ഞാൻ �പായ്െച്ചന്നവനാഹാരത്തി-

െനന്നുെട �ദഹം െകാടുത്തീടുവൻ മടിയാെത.

എന്നു�മ �പാക�വണ്ട മാതാ�വ നീെയന്നതു

നന്ദനൻ െചാന്ന�നരം െചാല്ലിനാൾ കപിലയും.

സന്തതിയില്ലാതവർക്കില്ല�ല്ലാ പരഗതി

ചിന്തിച്ചുകണ്ടാൽഞാൻതാൻ �പാെയ്ക്കാൾക നല്ലൂനൂനം.

എന്നതു പറകയും കണ്ണുനീെരാലിക്കയും

തന്നുെട സഖികെള�യല്പിച്ചു കരഞ്ഞു�പാ-

കുന്നതു കണ്ടുകരഞ്ഞീടിനാർ സഖികളും.

പിന്നാെല കൂെടച്ചിലർ നടന്നുതുടങ്ങിനാർ

എന്നതു കണ്ടുപറഞ്ഞീടിനാൾ കപിലയും,

എ�ന്ന കഷ്ട�മ! െചാല്ക നിങ്ങൾക്കു ദുഃഖിപ്പാെന-

െന്തെന്നയീവണ്ണമ�ല്ലാ ധാതാവു നി�യാഗിച്ചു.

വന്നീടുെമാരുത്തനു മരണെമന്നാല�പ്പാ-

ളന്യരായുള്ള ജനം കൂട�വ മരിപ്പു�ണ്ടാ?”

ഒടുവിൽ കപില തിരിെയെച്ചന്നുകാമരൂപിെയക്കണ്ടു.

“സത്യതൽപരയായ നിെന്നഞാൻ തിന്നുന്നീല

അത്രയുമല്ലയിന്നു തുടങ്ങിയിനി�മലിൽ

പൃഥ്വിയിലുള്ള ജന്തുവർഗ്ഗെത്തത്തിന്നുന്നീല

മാംസ�ഭാജനമിന്നു തുടങ്ങിെച്ചയ്യുന്നീല”

എന്നുവ്യാഘ്രി പറഞ്ഞു. ആആശ്ചര്യം കണ്ടു മഹാവിഷ്ണു രണ്ടു മൃഗങ്ങ�ളയും�വകു

ണ്ഠത്തി�ലക്കു െകാണ്ടുെചല്ലാൻ ദൂതന്മാെര അയച്ചു. തെന്റ പുത്ര�നയും സഖിക�ള

യും രക്ഷിതാവായ ബ്രാഹ്മണ�നയുംകൂടി വിമാനത്തിൽ കയറ്റിയാലല്ലാെത താൻ

കയറുകയിെല്ലന്നു കപില വാദിച്ചു. ബ്രാഹ്മണ�നാടു �ചാദിച്ച�പ്പാൾ തെന്റ പത്നി

യും ബന്ധുക്കളും രാജാവുംകൂടി തെന്നഅനുഗമിക്കണെമന്നു് അ�ദ്ദഹവും, ചന്ദ്ര�സ

ന�നാടു �ചാദിച്ച�പ്പാൾ തെന്റ രാജ്യത്തിെല സകല ചരാചരങ്ങളും തെന്ന അനു

യാത്ര െചയ്യണെമന്നു് ആ രാജാവും സിദ്ധാന്തിച്ചു. മഹാവിഷ്ണുവിെന്റഅനുമതി�യാ

ടുകൂടിഅവെരല്ലാം വിഷ്ണു�ലാകത്തി�ലക്കു �പായി ഭഗവത്സായുജ്യം പ്രാപിക്കുകയും

െചയ്തു.

സീതാദുഃഖം കിളിപ്പാട്ടു്

സീതാദുഃഖം ഒൻപതാം ശതകത്തിൽ ആ�രാ രചിച്ച ഒരു െചറിയ കിളിപ്പാട്ടാണു്.

‘നിറ�വ ഭുജിക്കുക’, ‘�ദാഷമില്ലാ ജാനകി’, ‘�ബാധ്യവും വരുത്തി�യ’, ‘എെന്നക്കാ

യിൽ മുതിർന്നു’, ‘�വെറയുെണ്ടാരു കശൽ’, ‘നിച്ചിരിയെത്ത�പ്പാെല’, ‘പിറന്ന കു

ഴവിയും’ മുതലായ പ്ര�യാഗങ്ങൾ ഇതിൽ കാണ്മാനുണ്ടു്. വാല്മീകിയുെട ഉത്തരരാ

മായണത്തിലുള്ളസീതാനിർവാസഘട്ടത്തിെല ഇതിവൃത്തെത്തവികൃതരീതിയിൽ

രൂപാന്തരെപ്പടുത്തി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നഈഗാനത്തിെന്റപ്ര�ണതാവു്ആവിഷയ

ത്തിൽ തെന്റ ഉ�ദ്ദശെമെന്തന്നു െവളിെപ്പടുത്തുന്നില്ല. “മാവാരതം പാട്ടു് ” മുതലായ

ഗ്രാമീണകൃതികളുെട കൂട്ടത്തിൽ ഇതി�നയും �ചർക്കണെമന്നാണു് എനിക്കു �താ

ന്നുന്നതു്. പത്താംശതകത്തിെല കൃതിെയന്നു ഞാൻ ഊഹിക്കുന്ന “ഭീമൻകഥ”യ്ക്കു

ള്ളസ്ഥാനവും ഇത്തരത്തിലുള്ളതുതെന്ന.
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ഇതിവൃത്തം

പട്ടാഭി�ഷകം കഴിഞ്ഞു ശ്രീരാമൻ ഒരിക്കൽ നായാട്ടിനു�പായ അവസരം�നാക്കി

കൌസല്യ, �ക�കയി, സുമിത്ര എന്നീ മൂന്നു് അമ്മായിമാരുംകൂടി സീതാ�ദവി�യാ

ടു രാവണെന്റ പടംവരച്ചു തങ്ങെള കാണിക്കുവാൻ ആവശ്യെപ്പടുന്നു. വളെര �വ

മനസ്യ�ത്താടുകൂടിയാെണങ്കിലും അവരുെട നിർബ്ബന്ധത്തിനു് ആ സാധ്വി വഴങ്ങു

ന്നു. “വരട്ടനൂറും മഷിക്കുറിയുെമടുത്തുടൻസുമിത്രാ�ദവി െകാണ്ടു” െചന്നുസീതയുെട

കയ്യിൽ െകാടുക്കുകയും, സീത

“�വദമന്ത്രെത്തജ്ജപിച്ചിരിക്കുെന്നാരു മുഖം;

സങ്ഗീതങ്ങളും പാടീട്ടിരിക്കുെന്നാരു മുഖം;

ആദിത്യെനെന്റ�ന�രയിെല്ലന്നുെണ്ടാരു മുഖം;

ഈശ്വര�നാടു യുദ്ധം െചയ്യുന്നുെണ്ടാരു മുഖം;

�ദവകൾ തെന്നദ്ദുഷിെചയ്യുന്നെങ്ങാരു മുഖം;

പടയ്ക്കു മറുതല തിരിക്കുെന്നാരു മുഖം;

സീതെയത്തെന്നനിനച്ചീടുന്നിെതാരു മുഖം;

മധുവും മാംസവും ഭക്ഷിക്കുന്നിെതാരു മുഖം;

ഇന്ദ്രജിത്തിെന നിനച്ചിടുന്നിെതാരു മുഖം;

വരവും െപരുക്കീട്ടു വസിക്കുെന്നാരു മുഖം;”

ഇങ്ങെനയും മറ്റുമുള്ള രൂപത്തിൽ ല�ങ്കശ്വരെന്റ ചിത്രെമഴുതിത്തീർക്കുകയും െചയ്തു.

സുമിത്ര ആ ചിത്രം വാങ്ങി. അമ്മായിമാർ മൂവരും �യാജിച്ചു് അതു് ആവണപ്പലക

�മൽെവച്ചു “വിശന്നുെവയിൽെകാണ്ടുവരുന്നരാമ�ദവ”െനഅതി�ന്മൽഇരുത്തി.

ശ്രീരാമൻ, ആ പടം സീത വരച്ചതാെണന്നറിഞ്ഞ�പ്പാൾ ഏറ്റവും ക്രുദ്ധനായി, സീ

തയുെട സമാധാനവും പരി�ദവനവും െചവിെക്കാള്ളാെത വനവാസത്തിൽ തെന്റ

പത്നിയുെട സർവപ്രവൃത്തികളിലും കാപട്യം കണ്ടു. “കുളിപ്പാെനെന്നക്കായിൽ മു

തിർന്നു�പാകും മുൻ�പ മലർക്കാവി�ല �പായാൽ�വകി�യവരൂതാനും”എന്നും

മറ്റും അ�ദ്ദഹം പല ദുശ്ശങ്കകൾക്കു വി�ധയനായിത്തീർന്നു. ഒടുവിൽ ലക്ഷ്മണ�നാടു്

ആ �ദവിെയ “മണിയും െകാട്ടി െമെല്ലയുലകിൽ നടത്തണം” എന്നു് ആജ്ഞാപി

ക്കുകയും ലക്ഷ്മണൻ അതിനു വിസമ്മതം അറിയിച്ച�പ്പാൾ “ലക്ഷ്മണ! നിനക്കിനി

ഭാര്യയായിരുത്തുവാൻ നിശ്ചയം നിനയ്ക്കുന്നു, ഇ�പ്പാൾ ഞാനറിഞ്ഞിതു” എന്നും

മറ്റും െകാള്ളിവാക്കുകൾ പറയുകയാണു് ശ്രീരാമൻ െചയ്തതു്. ലക്ഷ്മണൻ പിെന്ന

അവിെട നില്ക്കാെത സീത�യയുംെകാണ്ടു മുനിയുെട പർണ്ണശാലയിൽ െചല്ലുകയും

മുനി ഒരു പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞു �ദവിയുെട പാതിവ്രത്യനിഷ്ഠ ശരിക്കു മനസ്സിലാക്കി ആ

ഗർഭിണിെയ അവിെട താമസിപ്പിക്കുകയും െചയ്തു. ആദ്യം ഒരു ഉടുമ്പിെന െകാന്നു

കുമാരൻ സീതയുെട �ചാരയാണു് തെന്റ വാളിൽ പുരണ്ടിരിക്കുന്നെതന്നു് അറി

യിച്ച�പ്പാൾ അമ്മായിമാർ അതിൽ കളവുെണ്ടന്നു പറയുകയാൽ വീണ്ടും ആശ്രമ

ത്തിൽെച്ചന്നു �ദവിയുെടആണിവിരൽഅറുത്തു്ആ �ചാര വാളിൽ പൂശി കാണിച്ചു.

“ആണ് �ചാര െപണ്�ചാരയും കണ്ടിട്ടില്ലതുെകാ�ണ്ടാ” തങ്ങെള വീണ്ടും കബ

ളിപ്പിക്കുന്നെതന്നു് അവർ വീണ്ടും തുടർന്നു വാദിച്ച�പ്പാൾ “നിങ്ങെട �ദഹെമാരു

ഭാഗമങ്ങറുക്കണം, ഒന്നു�പാൽ നിറെമങ്കിൽപ്പിെന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞീടാം.” എന്നു

ലക്ഷ്മണൻപറഞ്ഞു. സീത മൃതയായി എന്നു് അതിൽനിന്നുശ്രീരാമൻ ധരിച്ചു.

“അല്ലിത്താർതിരുമുടിഭംഗികൾ മറപ്പ�താ?

മഴക്കാറിരുെളാത്തതലനാർ മറപ്പ�താ?

LINKS TO
CHAPTERS TOC 33 34 35 36 37 38 39 40 41



�കരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 3 183

മുത്തുകളണിഞ്ഞീടും തൃക്കണ്ണു മറപ്പ�താ?

�കാവതൻ കുരുെവാത്തപല്ലുകൾ മറപ്പ�താ?

ആലിലസമെമാത്ത വയറും മറപ്പ�താ?

അന്നത്തിൻ നടെയാത്തനടകൾ മറപ്പ�താ?”

എന്നും മറ്റും വിലപിച്ചു. പിെന്നയും ചില സംഭവങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു ശിശുക്കെള കാ

ണുവാൻ ശ്രീരാമൻ ലക്ഷ്മണസഹിതനായി ആശ്രമത്തി�ലക്കു �പാകുകയും അവി

െട ഭൂമി പിളർന്നു സീത അതിൽ അപ്രത്യക്ഷയാകുകയും െചയ്തു. എങ്കിലും സീത

യുെട തലമുടി ശ്രീരാമെന്റ കയ്യിൽ െപടുകയും അതു “പാലഴിതന്നിൽെച്ചന്നു വാസു

കിയുെട വാൽ�മൽ” ചുറ്റുകയും െചയ്തുവ�ത്ര. അതുെകാണ്ടാണു�പാലും ആ സർപ്പ

ത്തിൽ ഭഗവാൻശയനംെചയ്യുന്നതു്. ഗ്രന്ഥകത്താവിനു ദുഷ്ടകളായഅമ്മായിഅമ്മ

മാെരഅവ�ഹളനം െചയ്യണെമന്നുതാൽപര്യമുണ്ടായിരുന്നതായിസങ്കല്പിക്കാെമ

ങ്കിലും അതല്ല അ�ദ്ദഹത്തിനു് ഇതിഹാസവിഷയത്തിലുള്ള അപാരമായ അജ്ഞ

തതെന്നയാണു് ഇങ്ങെന ഒരു കാവ്യനിർമ്മിതിക്കു സഹായകമായിരുന്നതു് എന്നു

നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനു മഹാവിഷ്ണുവിെന്റ െമത്ത വാസുകിയാെണന്നുള്ളഅബദ്ധപ്ര

സ്താവനതെന്ന മതിയായസാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നുണ്ട�ല്ലാ.

നളചരിതം പാന

ഈപാനയുംഒൻപതാംശതകംഉത്തരാർദ്ധത്തി�ല�യാപത്താംശതകംപൂർവ്വാർദ്ധത്തി

�ല�യാ ഒരുകൃതിയാെണന്നു�താന്നുന്നു. കർത്താവു്ആെരന്നറിവില്ല. ദമയന്തീസ്വ

യംവരത്തിനു നളനും �ദവന്മാരും പുറെപ്പടുന്നതു മുതൽസ്വയംവരംവെരയുള്ള കഥ

�യ ഇതിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളു. ആെക രണ്ടു ഭാഗങ്ങളുള്ളതിൽ രണ്ടാമെത്ത ഭാഗം

തരംഗിണീവൃത്തത്തിൽ രചിച്ചിരിക്കുന്നു. കവിത രമണീയമാണു്. ദൂത�വഷധാരി

യായ നളൻ ദമയന്തി�യാടു പറയുന്ന ചില വാക്കുകളാണു് ചുവെട �ചർക്കുന്നതു്.

“സ്വർഗ്ഗവാസത്തിനാഗ്രഹമിെല്ലന്നു

ഭർഗ്ഗുത�ന്ന പറയുന്നുനീയി�പ്പാൾ

നാരിമാർക്കു വലിപ്പത്തിനാഗ്രഹം

പാരെമന്നുള്ളതിന്നുള്ളതെല്ല�ടാ.

മൂടുവാൻ മുതലുള്ളപുരുഷനും

നാടുവാഴിയുംകൂടി വരുന്നാകിൽ

നാടുവാഴി ദരിദ്രെനന്നാകിലും

കൂടിെച്ചന്നു ശയിക്കുമീ നാരികൾ.

ആയിരം പണം നല്കുന്നവ�നക്കാ-

ളായിരപ്രഭു നിർദ്ധനനാകിലും

ആയവൻതെന്ന �വണ്ടൂസുഖത്തിെന-

ന്നായതാക്ഷിമാർെക്കാക്ക�വസമ്മതം.

രണ്ടകമ്പടിക്കാരുെട പിന്നാെല

തണ്ടരഞ്ഞാണും തുപ്പട്ടിവസ്ത്രവും

വ്യാളംെകാത്തിയ മുൻകയ്യുമാെയാരു

വാളും കുത്തി െഞളിഞ്ഞുനടക്കുന്ന

പണ്ടെത്തക്കാണും�നരം തരുണിമാർ
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പണ്ടെത്തപ്പുരുഷന്മാെര�ക്കവിടും.

തണ്ടുതപ്പിത്തമല്ലാെതാരിക്കലും

െകാണ്ടൽ�വണിമാർക്കിെല്ലന്നറിഞ്ഞാലും.

ഇന്ദ്രനിൽെക്കാതിയിെല്ലന്നു െചാല്ലിയാ-

ലിെന്നനിക്കിതു �ബാധിക്കയുമില്ല.

കണ്ടു കണ്ടിെല്ലന്നുള്ള മനുഷ്യെര-

െക്കാണ്ടുപകാരെമന്തുള്ളുസുന്ദരി?”

ലക്ഷ്മീസ്വയംവരം പാട്ടു്

ഇതുപാലാഴിയിൽനിന്നുലക്ഷ്മീ�ദവി ഉത്ഭവിക്കുന്നതും മഹാവിഷ്ണുആ �ദവിെയ പാ

ണിഗ്രഹണം െചയ്യുന്നതുമായ ഉപാഖ്യാനെത്ത അധികരിച്ചു കാകളീവൃത്തത്തിൽ

നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു െചറിയ പാട്ടാണു്. കവിെയപ്പറ്റി ഒരറിവുമില്ല. കാലം ഒൻപ

താം ശതകം ഉത്തരാർദ്ധ�മാ പത്താം ശതകം പൂർവ്വാർദ്ധ�മാ ആണു്. കവിത

�മാശെമന്നു പറയാനില്ല. താെഴ കാണുന്നഈരടികൾ �നാക്കുക.

“അക്കടൽതൻ നടുവിൽ പ്രകാശിച്ചുട-

നർക്കായുതപ്രഭ�കെക്കാണ്ടുകാണായി

െപാൽത്താരിൽമാെതഴുന്നള്ളും പ്രകാരങ്ങൾ.

പത്തുനൂറായിരം ദിവ്യവധൂജനം

�കത്താരിൽ താലെപ്പാലി �കവിളക്കുകൾ

മുത്തുക്കുട െകാടി രത്നത്തഴകളും

മുത്തുരത്നങ്ങളാൽ �കാരിയഭി�ഷകം

മത്തഗ�ജന്ദ്രന്മാർ െചയ്തുെകാണ്ടങ്ങെന

ആലവട്ടം നല്ല െവഞ്ചാമരങ്ങളും

ബാലത്തരുണിമാർ വീയുമാറങ്ങെന

മംഗല്യവായ്ക്കുര വാദ്യ�ഘാഷംെകാണ്ടു

തിങ്ങിയുലകു മുഴങ്ങുമാറങ്ങെന

ബ്രഹ്മാവു മുൻപായ �ദവമുനീന്ദ്രന്മാർ

നിർമ്മല�വദം ജപിക്കുമാറങ്ങെന

�ദവകൾ മുപ്പത്തിമു�ക്കാടിയുംകൂടി

�ദവിെയ വാഴ്ത്തി സ്തുതിക്കുമാറങ്ങെന

അംബുജ�ലാചനൻതെന്ന വരിപ്പാനാ-

യംബുജത്തയ്യലാൾ പെയ്യച്ചമഞ്ഞിതു.

അംബുവാഹങ്ങെള െവന്നണിചായലി-

ലംബുജമാല തുളസിയും െതച്ചിയും

പിച്ചകമാലയണിഞ്ഞുനിരന്നുട-

നുജ്ജ്വലിക്കും കിരീടം ഘനം ചാർത്തിയും . . .
തിങ്ങിവിങ്ങിഗ്ഘനം തമ്മിലുരുമ്മീട്ടു

െപാങ്ങുന്നബാലക്കുളുർമുലക്കുന്നുകൾ

സംഗീതസാഹിത്യസാമർത്ഥ്യസാരസ്യ

സാരം ചുമന്നു െചാരിഞ്ഞുെകാണ്ടങ്ങെന

�ത്ര�ലാക്യ�മാഹിനി സുന്ദരിയിന്ദിര
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ബാലാർക്ക�ശാഭ കലർന്നുെകാണ്ടങ്ങെന

നാഥനുറങ്ങുമരയാൽത്തളിരിനു-

മാധി െകാടുക്കുമുദരവുമങ്ങെന

നീലിമ �കാലുന്ന �രാമാവലി കണ്ടാൽ

നീലഫണീന്ദ്രെന െവല്ലുമാറങ്ങെന

�മളമിയലുന്ന നാഭിമലർ കണ്ടി-

�ട്ടാളത്തിെലച്ചുഴി മൂളെന്നാളിച്ചു�പായ് . . .
തണ്ടുതരിവള പാടകെമന്നിവ

െകാണ്ടു വിളങ്ങുന്നടിയിണ�ശാഭയും.”

ഓണപ്പാട്ടു്

ഓണപ്പാട്ടിനു മഹാബലിചരിതം എന്നും �പരുണ്ടു്. കവിയാെരന്നറിയുന്നില്ല. ഒൻ

പതാം ശതകത്തി�ലാ പത്താംശതകത്തി�ലാ ഉള്ളകൃതിയാെണന്നനുമാനിക്കാം.

താൻ തൃക്കാക്കരനിന്നു വരുന്നതായി കിളി പറയു�മ്പാൾ “തൃക്കാക്കരെയന്തു വാർ

ത്തെയാള്ളു?” എന്നു കവി �ചാദിക്കുന്നു. “തൃക്കാക്കര ശ്രീമഹാ�ദവെന്റ” ലീലകൾ

നാരദൻ പറഞ്ഞു�കട്ടിട്ടുള്ളതു താൻ വിവരിക്കാെമന്നു വാഗ്ദാനം െചയ്തുെകാണ്ടു കി

ളി മഹാബലിയുെട രാജ്യഭാരം ആദ്യമായി വർണ്ണിക്കുന്നു. ആ ഘട്ടത്തിലുള്ള ചില

ശീലുകൾസുപ്രസിദ്ധങ്ങളാണ�ല്ലാ.

“മാ�വലി നാടുവാണീടും കാലം

മാനുഷെരല്ലാരുെമാന്നു�പാെല

ആ�മാദ�ത്താെട വസിക്കുംകാലം

ആപത്തങ്ങാർക്കുെമാട്ടില്ലതാനും.

ആധികൾ വ്യാധികെളാന്നുമില്ല

ബാലമരണങ്ങൾ �കൾപ്പാനില്ല.

കള്ളവുമില്ല ചതിയുമില്ല

എ�ള്ളാളമില്ല െപാളിവചനം.

െവള്ളി�ക്കാലാദികൾ നാഴികളു-

െമല്ലാം കണക്കുകൾ തുല്യമായി.

കള്ളപ്പറയും െചറുനാഴിയും

കള്ളത്തരങ്ങൾ മെറ്റാന്നുമില്ല.”

അക്കാലത്തു്ആഡംബരപൂർവ്വംആ�ഘാഷിച്ചുവന്നിരുന്ന ചിങ്ങമാസെത്തഓണം

“മാ�വലി മണ്ണു�പക്ഷിച്ച�ശഷം മാധവൻ നാടുവാണീടും കാലം” മുടങ്ങി�പ്പാകയും

മഹാബലി അതിെനപ്പറ്റി ശ്രീകൃഷ്ണ�നാടു് ആവലാതിെപ്പടുകയും െചയ്തു. അ�പ്പാൾ

ശ്രീകൃഷ്ണൻ

“�വദിക്ക�വണ്ട നീ മാ�വലി�യ

കാലെമാരാണ്ടിെലാരു ദിവസം

മാനുഷെര വന്നുകണ്ടുെകാൾവാൻ

ചിങ്ങമാസത്തിെല ഓണത്തിൻനാൾ

ഭംഗ്യാ വരിക . . . . . . . . . ”

എന്നരുളിെചയ്തു. ഭഗവാെന്റ ഉപ�ദശമനുസരിച്ചു ധർമ്മപുത്രർ
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“ചിങ്ങമാസത്തിെല ഓണത്തിൻനാൾ

മാ�വലിതാനും വരുമിവിെട

പ�ണ്ടതി�നക്കാൾ വിചിത്രമായി

�വണ്ടുന്നെതല്ലാെമാരുക്കീ�ടണം”

എന്നു് ആജ്ഞാപിക്കുകയും െചയ്തു. പ്രജകൾ ആ ഉത്സവം �ഘാഷിക്കുന്ന രീതി

കവി സാമാന്യം ഭംഗിയായി പ്രതിപാദിക്കുന്നു. താെഴക്കാണുന്നതു് അക്കാലെത്ത

വാണിജ്യെത്തപരാമർശിക്കുന്ന ചില വരികളാണു്.

“ശീലത്തരങ്ങളും �വണ്ടു�വാളം

നീലക്കവണികൾ �വണ്ടു�വാളം

ന�ല്ലാണം �ഘാഷിപ്പാൻ നല്ക്കഴുത്തൽ

കായംകുള�ച്ചല െപാല്ക്കലിയൻ

ചീനെത്ത മുണ്ടുകൾ �വണ്ടു�വാളം

ജീരകം നല്ല കടുമുളകു

ശർക്കര �ത�നാടു പഞ്ചസാര

എണ്ണമില്ലാ�താളെമ�ന്ന �വണ്ടു.”

സ്ത്രീകൾ ഭർത്താക്കന്മാ�രാടും മറ്റും ഓണപ്പുടവയ്ക്കു് അ�പക്ഷിക്കുന്ന ഭാഗം വായി

ക്കാൻ രസമുണ്ടു്.

“തെന്റ കണവ�നാെടാന്നു െചാന്നു.

�ചലെയനിെക്കാന്നു�വണെമങ്കിൽ

രണ്ടാംതരംതെന്ന �വണമ�ല്ലാ

കണ്ടാലും നല്ല വി�ശഷം �വണം.

എന്നതു �കട്ട�പ്പാൾ മെറ്റാരുത്തി

ഉടുവാെത്താരു �ചല �വണമ�ല്ലാ

കാരണം �കൾപ്പിൻഞാൻ െചാന്ന വാർത്ത

�ചലത്തരത്തിനു �വണെമങ്കിൽ

പൂരത്തിൻനാൾക്കു വ�രണം നിങ്ങൾ

വീരാളിെക്കാെത്താരു �ചല�വണം”

“അ�ന്നരം മെറ്റാരു കന്യകയും

തന്നുെട മാതാവി�നാടു െചാന്നാൾ.

ഓണപ്പുടവെയനിക്കില്ല�മ്മ

നാണ�ക്കടായിട്ടു വന്നുകൂടി.

അച്ഛൻെകാണ്ടന്നാെലനിക്കു �വണ്ടാ

എെന്റ മകൾക്കങ്ങിരുന്നു�പാെട്ട

ഓണം കഴി�ഞ്ഞഎനിക്കു �വണ്ടു.”

“അത്തം കഴിഞ്ഞുനാളഞ്ചു െചന്നാൽ

�വണ്ടുന്നെതല്ലാെമാരുക്കി�ടണം

ഉത്രാടമസ്തമിച്ചീടു�ന്നരം

ഹസ്തിമുഖവനു �വണ്ടുന്നതു”

എന്നും മറ്റുമുള്ള ചടങ്ങുകെളപ്പറ്റി അനന്തരം ചുരുക്കമായി പ്രസ്താവിക്കുന്നു.
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“മാ�വലി �പാകുന്ന �നരത്തിങ്കൽ

നിന്നു കരയുന്നു മാനുഷരും”

എന്നാണു് കവി പറയുന്നതു്.

സാഹിത്യദൃഷ്ട്യാഈെചറിയപാട്ടിനുസ്ഥാനെമാന്നുംകല്പിക്കുവാൻപാടിെല്ല

ങ്കിലുംഅതിെലചിലശീലുകൾക്കുതന്മയത്വമുെണ്ടന്നുസമ്മതിക്കുകതെന്ന�വണം.

ചിലഈരടികൾ മൂവടികളായാണു് രചിച്ചുകാണുന്നതു്. മഹാബലി തെന്റ നാടു കാ

ണ്മാൻവരുന്ന ദിവസമാണു് ചിങ്ങമാസത്തിെലതിരു�വാണംഎന്നു �കരളത്തിൽ

ഐതിഹ്യമുെണ്ടങ്കിലുംഅ�ദ്ദഹം �കരളരാജാവായിരുന്നുെവന്നു്ആരും െതറ്റിദ്ധരി

ക്കരുതു്. പണ്ടുതിരു�വാണംതമിഴ്നാട്ടിലും �ഘാഷിച്ചിരുന്നുഎന്നുള്ളതിനു “മതു�ര

ക്കാഞ്ചി”എന്നസംഘകാലെത്തകൃതിയിൽ െതളിവുണ്ടു്. വാസ്തവത്തിൽതിരു�വാ

ണം മഹാബലിെയവാമനമൂർത്തിജയിച്ച ദിവസമാണു്. “വാനവരമ്പൻ”എന്നപദ

െത്ത “ബാണവർമ്മൻ” എന്നു രൂപാന്തരെപ്പടുത്തി മഹാബലിയുെട പൌത്രനായ

ബാണനും �കരളത്തിൽ രാജ്യഭാരം െചയ്തിരുന്നുഎന്നുപറയുന്നതുപ്രമാദംതെന്ന.

ബാണെന്റ രാജധാനിആര്യാവർത്തത്തിലായിരുന്നു. “വാനവരമ്പൻ”എന്നതു �ച

രരാജാക്കന്മാരുെട െപാതു�പ്പരാണു്. “മല്ലൽ െചരുതിയൻ വാനവരമ്പ�ന മലയ

മാ�ന” എന്നു ചൂഡാമണി നിഘണ്ടുവിൽ കാണാം.

രാമായണം ഗാഥ

രാമായണം ഗാഥ എെന്നാരു ദീർഘമായ കൃതി അജ്ഞാതനാമാവായ ഏ�താ

ഒരു കവി രചിച്ചുകാണുന്നു. കൃഷ്ണഗാഥെയ അ�പക്ഷിച്ചു ഭാരതഗാഥ പതിന്മടങ്ങു്

അപകൃഷ്ടമാെണങ്കിൽ ഭാരതഗാഥെയക്കാൾ നൂറു മടങ്ങു് അപകൃഷ്ടമാണു് രാമായ

ണഗാഥ. കവി വളെര പണിെപ്പട്ടു് ഒരുവിധത്തിൽ വൃത്തെമാപ്പിച്ചുഎന്നു �പർ വരു

ത്തി ശബ്ദഗുണ�മാ അർത്ഥഗുണ�മാ ഉള്ള ഒെരാറ്റ വരി�പാലും കണികാണാൻ

നിവൃത്തിയില്ലാത്തവിധത്തിൽ രാമായണെത്തഅടിസ്ഥാനെപ്പടുത്തി ‘�ഷാഡശാ

യിരെത്താന്നു’ ഗ്രന്ഥമായി പ്രസ്തുതകൃതി നിബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. “ദീനതെയ�ന്യ

ദിനംപ്രതി രക്ഷിക്കും ദയ�യറും പള്ളിയ�റശ്വരി” തെന്ന പരിപാലിക്കണെമന്നു

പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനുപുറ�മ “വല്ലാെതയാക്കാെത മംഗലമാക്കണം, വ്യാഘ്രാലയ,

�ദവ, തമ്പുരാ�ന” എന്നും പറയുന്നതിൽനിന്നു �വക്കത്തപ്പെന്റ ഭക്തനായിരി

ക്കാം അ�ദ്ദഹെമന്നു സങ്കല്പിക്കാവുന്നതാണു്. ഒരു ഗുരു �വണ്ട ദിക്കിൽ രണ്ടു

ലഘുക്കെള അതിനുപകരം �ചർക്കുന്നതു കവി ഒരു ഭംഗ്യന്തരമായി കരുതീട്ടു�ണ്ടാ

എന്നു�പാലും സംശയി�ക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു. “പല ഗുണമുെള്ളാരു പത്മവി�ലാച

നൻ പാർത്ഥിവൻ രാമചരിതം ഭക്ത്യാ” “അരചന്മാർക്കു വാഴ്വാനഴകാം രാജധാനി

അത്ഭുതമാം സ്വർണ്ണംെകാണ്ടുതെന്ന”എന്നും മറ്റുമുള്ളവരികൾഈ�വകല്യത്തി

നു് ഉദാഹരണങ്ങളാണു്. യതിഭംഗംെകാണ്ടു കർണ്ണാരുന്തുദങ്ങളായ ഈരടികൾ

ക്കുകണക്കില്ല. ചില വരികൾ ഉദ്ധരിക്കാം.

“മന്നവന്മാർെക്കാെക്ക മന്നവനാെയാരു

മാർത്താണ്ഡ�ഗാത്രജൻ മാനശീലൻ

മുനിമാർ �ദവകൾക്കും മുഖ്യർ മറ്റു�ള്ളാർക്കും

�മാഹിച്ചെതാെക്കയും നല്കീടുന്നു.

ആനന്ദമൂർത്തിയതാകും ശ്രീരാമനു-

മംഗന�യാടുമനുജ�നാടും
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നന്നായ�യാദ്ധ്യാനഗരിയിലും വാണു

ന�ല്ലാ�രാടുമാനന്ദിച്ചക്കാലം.”

ഗാഥയിൽ ഇത്ര െപാട്ടയായി മെറ്റാരു കാവ്യം ഞാൻ വായിച്ചിട്ടില്ല. പണ്ടും ഇന്ന

െത്ത�പ്പാെല സാഹിത്യസാമ്രാജ്യത്തിൽ അനധികാരികളായ ചില �ലാ�കാപദ്ര

വികൾ വലിഞ്ഞു�കറി �ഗാഷ്ടികൾ കാണിച്ചിരുന്നു എന്നു സൂചിപ്പിക്കുന്നതിെനങ്കി

ലുംഈഖണ്ഡികപ്ര�യാജനെപ്പടുന്നതാണ�ല്ലാ. ഉളൻ, െനറി�യ (ന്യായമായി) മു

തലായചിലപഴയപദങ്ങൾകാണുന്നു. കവിഅദ്ധ്യാത്മരാമായണംവായിച്ചിരുന്നു

എന്നുള്ളതിനു “ഫാലവി�ലാചനൻ പര�മശ്വരൻതാനും പാർവ്വതിക്കു നന്മവർദ്ധി

പ്പാനായ്” രഹ�സ്യാപ�ദശം െചയ്തുഎന്നുള്ളപ്രസ്താവനജ്ഞാപകമാണു്. കവിത

ഒമ്പതാം ശതകത്തിൽ രചിച്ചതാെണന്നു �താന്നുന്നു.

ക്രിയാദീപിക (തന്ത്രഗ്രന്ഥം)—െപാടവർഭാഷ

ബിംബപ്രതിഷ്ഠ, പൂജ, തന്ത്രദീക്ഷ മുതലായ പല താന്ത്രിക വിഷയങ്ങെളക്കുറിച്ചും

വിശദവും ലളിതവുമായ രീതിയിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഒരു ദീർഘമായ ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥ

മാണു് ക്രിയാ ദീപിക. പുടവർ(വിടവൂർ) ഭാഷെയന്നും ഇതിെന പറയുന്നു. െപാടവർ

എന്നതുതളിപ്പറമ്പുഗ്രാമത്തിെല�വദികന്മാരായ നമ്പൂരിമാർക്കുള്ളെപാതു�പ്പരാ

ണു്. ആവശ്യമുള്ളഘട്ടങ്ങളിൽ �വണ്ട മന്ത്രങ്ങളും ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. െപരൂഞ്ചല്ലൂർ ഗ്രാ

മക്കാരനും നാരായണെന്റ പുത്രനും പാണ്ഡുരംഗെന്റ ശിഷ്യനുമായ വാസു�ദവൻന

മ്പൂരിയാണു് ഇതിെന്റ പ്ര�ണതാവു്. താൻ സുമ�നാവാടികാജാതനും മ�ഹശ്വരെന്റ

പിതൃവ്യനുമാെണന്നും അ�ദ്ദഹം തെന്നപ്പറ്റി പറയുന്നു. സുമ�നാവാടിക(മലർക്കാ

വു് ) ഏതുസ്ഥലമാണു് എന്നറിയുന്നില്ല. മ�ഹശ്വരനും അവിജ്ഞാതനാണു്. ഗ്രന്ഥം

ആദ്യന്തം അനുഷ്ടുപ്പുവൃത്തത്തിൽ രചിച്ചിരിക്കുന്നു. തന്ത്രസമുച്ചയത്തിെലന്ന�പാ

െല ഇതിലും പന്ത്രണ്ടു പടലങ്ങളുണ്ടു്. താെഴക്കാണുന്ന �ശ്ലാകങ്ങൾ ശ്ര�ദ്ധയങ്ങ

ളാണു്. ആരംഭം:

ഉള്ളിൽ െവന്തഴലും �ലാകർക്കല്ലൽ തീർപ്പാെനാരൌഷധം

നല്ലതിന്നായ് വണങ്ങു�ന്നൻ െചല്ലൂർനാഥം സദാശിവം.

തന്ത്രമായസമുദ്രത്തിന്നന്തയാ�ന സു�പാതകം

ചിന്ത�യ പാണ്ഡുരംഗാഖ്യം സന്തതംഞാൻ ഗുരൂത്തമം

തന്ത്രീണാം മന്ദബുദ്ധീനാം വ്യക്തമായറിവാനിഹ

പ്രതിമാസ്ഥാപനാദീനാെമളുതായി വിധിംബ്രു�വ.”

അവസാനം:

“ഗുരൂപ�ദശം കൂടാെത െചെയ്യാല്ലയിവെയാന്നു�മ,

ധാർഷ്ട്യതെശ്ചയ്കിൽ വിഫലം കർമ്മസ്യാ�ദ്ദവ�കാപവും.

സുമ�നാവാടികാജാതവിടവൂർ വാസു�ദവനാൽ

മ�ഹശ്വരപിതൃ�വ്യണ പഠിച്ചുണ്ടായെതാെക്കയും

�ശ്ലാകരൂ�പണബന്ധിച്ചു ഭാഷാമിശ്രിതസംസ്കൃ�തഃ.

. . . . . . . . .
ഏവം കൃതാ തന്ത്രഭാഷാ മന്ത്രാണാം മാർഗ്ഗദർശിനീ

െചല്ലൂരാധിപതി�ജ്ഞയാ ഭൂയാദസ്മദനുഷ്ഠിതാ.

ഇത്ഥം ക്രിയാദീപികയിൽ ദ്വാദശം പടലം കൃതം
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നാരായണതനൂ�ജന െചല്ലൂർനാഥപ്രസാദതഃ.”

ഇടയ്ക്കുനിന്നു ചില �ശ്ലാകങ്ങൾകൂടി �ചർക്കാം.

ആചാര്യകു�ണ്ഡ �ഹാമിപ്പാൻ പ്ലാശുതെന്നസമിത്തിഹ

കടമ്പും ഷണ്മു�ഖ വി�ഘ്ന കൂവളം പ്ലാശു ശാസ്തരി

പ്ലാശും കരിങ്ങാല്യരയാലിത്തി �പരാലു കൂവളം

അത്തിയും കമിഴും പ്രാഗാദികു�ണ്ഡഷുക്രമാച്ഛി�വ

പ്രാഗാദി നാലു കു�ണ്ഡഷുപ്ലാശുതെന്നഹരീശ്വ�ര.”

കിരാങ്ങാട്ടു ജയന്തൻനമ്പൂതിരിപ്പാടു്

ജീവചരിത്രം

�ഷാഡശക്രിയാകാരികഎന്നഗ്രാമത്തിൽജയന്തൻനമ്പൂതിരിപ്പാടുതെന്നപ്പറ്റി ചി

ലെതല്ലാം പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ടു്. പരശുരാമ�ക്ഷത്രമായഈ മലനാട്ടിൽ “എട്ടു സം

ഖ്യാവതാം ഗ്രാമാണാം നിലയം” ഉണ്ടു്. അവയിൽ ഒന്നായ െപരുവനം ഗ്രാമെത്ത

അ�ദ്ദഹം ഇങ്ങെന വർണ്ണിക്കുന്നു.

“അരിയ മഖഹവിർഗ്ഗന്ധങ്ങെളെക്കാണ്ടജസ്രം

സുരഭിതഭുവനാന്തംക്ഷാന്തഭൂ�ദവകാന്തം

പരശുധരമുനീന്ദ്രൻതന്നു�ട ശാസനത്താൽ

െപരിയ െപരുമനഗ്രാമം ജയിച്ചീടുെകന്നും.”

“�വദം �വദാംഗമു�ച്ചഃ സ്മൃതി പുനരുപ�വ-

ദാംഗവും ധർമ്മശാസ്ത്രം

�വദാന്തം മറ്റു�മാ�രാ തരമിതമിയലും

വിദ്യ �കെക്കാണ്ടുദാരാഃ

വ്യാസാദീനാം ക�പാ�ല പുളകനിര ശ�ന-

രുത്തമാം�ഗപി കമ്പം

നാസാ�ഗ്ര തർജ്ജനീം കണ്ണിണയിൽ മുകുളതാം

തന്വ�ത യദ്വി�ജന്ദ്രാഃ”

അനന്തരം ഇരട്ടയപ്പൻ, �മല്ക്കാവമ്മ, ഊരകത്തു ദുർഗ്ഗ, തിരുപലക്കയ്യൂർ അയ്യപ്പൻ,

ആരിയൂർക്കളത്തുവിഷ്ണുഎന്നീ �ദവതകെള വന്ദിച്ചതിനു�മൽ “ഇടക്കുന്നിൽത്തലം

�ചർന്ന” നമ്പൂരിപ്പാടന്മാെര വാഴ്ത്തുന്നു. ഇടക്കുന്നിൽ പാർവ്വതിയാണു് ആചാര്യെന്റ

ഇഷ്ട�ദവത.

“ഏഷാമഭീഷ്ടം മുഴുവൻ െകാടുപ്പാ-

നാഷാഢമാ�സ മുകിെലന്ന�പാെല

ഏഷാ കനിഞ്ഞക്ഷസമക്ഷമാ�സ്ത

താഴാത കാരുണ്യര�സന ഗൌരീ.”

അവിെട കിരാങ്ങാട്ടു മനയ്ക്കൽ വിദ്വാന്മാരായി രണ്ടു നമ്പൂരിമാർ ജീവിച്ചിരുന്നു.

“വാട്ടംവരാെത ധനധാന്യസമൃദ്ധി �കെക്കാ-

ണ്ടാഢ്യൌ തഴച്ചസുഹൃദൌസക�ലഷു �യഷാം

ആടിത്തിരട്ടി വരുമാപദി നാകഭാജാം
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മൌഢ്യത്തിലീശമുര�വരികെളന്ന�പാെല.

വൃത്ത്യാ വിളങ്ങീടിന വിദ്യെകാണ്ടും

നിത്യം നിറക്കുന്ന വിനീതിെകാണ്ടും

വന്ദ്യൌ കിരാങ്ങാടിതി ഭാസുരൌ യൌ

ചന്ദ്രാംശുമന്താവിവ ദീപ്തിജാ�ലഃ.”

അവരിൽഒരാളായിരുന്നുനാരായണൻനമ്പൂരിപ്പാടു്. അ�ദ്ദഹത്തിെന്റവംശജനായ

നീലകണ്ഠനു പാർവ്വതീപ്രസാദംെകാണ്ടു ജയന്തൻഎെന്നാരു പുത്രൻ ജനിച്ചു.

“വിദ്വാൻ വിനീ�താ നിറമാർന്നുലാവും

വൃ�ത്തന നാരായണനാമ�ധയഃ

തദ്വംശഭാ�ജാഽജനി നീലകണ്ഠാ-

ദദ്രീന്ദ്രജാപാദപരാഗരാഗീ.

അത്യാദരത്താലച�ലന്ദ്രപുത്രീം

നിത്യാമവൻ നിത്യവ�ചാവിലാ�സഃ

ഭക്ത്യാ പുകണ്ണാനതുെകാണ്ടുതെന്ന

പു�ത്രാപി ജ�ജ്ഞസജയന്തനാമാ.”

ജയന്തനു ശങ്കരൻഎെന്നാരു ഗുരുവുണ്ടായിരുന്നു.

“അത്യന്തമൂഢനവെനങ്കിലുമംബികായാം

ഭ�ക്താ ഗുരൂക്തികര�ണ നിയതസ്വഭാവഃ

യസ്യായമൻപു തടവീടിന ഭാവഹൃ�ദ്യാ

വി�ദ്യാപ�ദശഗുരു ശങ്കരനാമ�ധയഃ.”

ജയന്തെന്റ കാലം ഒൻപതാം ശതകമായിരിക്കുവാൻ ന്യായമുണ്ടു്.

കൃതികൾ

ജയന്തൻ നമ്പൂരിപ്പാടു് (1) �ഷാഡശക്രിയാകാരിക (2) ആെശൌച�കരളി എന്നിങ്ങ

െന രണ്ടുഗ്രന്ഥങ്ങൾ മണിപ്രവാളപദ്യരൂപത്തിൽ രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

�ഷാഡശക്രിയാകാരിക

�ബാധായനസ്മാർത്ത പ്ര�യാഗെമന്നും �കരളിെയന്നുംകൂടി നാമാന്തരങ്ങൾ ഈ

ഗ്രന്ഥത്തിനുള്ളതായി കാണുന്നു.

“�ബാധായനെന വന്ദിച്ചു �ഷാഡശക്രിയ ഭാഷയായ്

ആഖ്യാസ്യാമീഹബാലപ്ര�ബാധായ െചറു�തഷഞാൻ”

എന്നതാണു് അതിെല ചികീർഷിതസൂചന. ഗ്രന്ഥാവസാനത്തിലുള്ളവയാണു് ചുവ

�ട പകർത്തുന്ന �ശ്ലാകങ്ങൾ.

�കരളങ്ങളിലിണങ്ങിന ഭാഷെകാ-

ണ്ടാരചയ്യ െചറുതങ്ങവനിങ്ങെന

�കരളീതി ലളിതം നിറമാർെന്നഴും

�പരുമിട്ടതു പലർക്കുപകാരമാം.

�സഷാ ചാരുമുഖീ സതീ മൃദുപദന്യാസാ സു�ബാധാ മൃദു-
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ർന്നാനാകർമ്മപരായണാസഹചരീ ധർ�മ്മസുവൃ�ത്താത്തമാ

ആ�ലാ�ക ലളിതാത്മനാം രുചികരീ ഭാഷാവി�ശ�ഷാദിതാ

വിപ്രാണാം ഹൃദയംഗമാ വിജയതാം വർ�ണ്ണാജ്ജ്വലാ �കരളീ.”

ജയന്തനു ഭാഷാകവനം സുസാധ്യമായിരുന്നുഎന്നുതാെഴക്കാണുന്ന മങ്ഗല�ശ്ലാ

കംതെന്ന െതളിയിക്കുന്നു.

“െകാമ്പും തുമ്പിക്കയ്യും െചമ്പഞ്ഞിനിറം പഴിക്കുമുടൽവടിവും

സംപ്രതി �കാലും �കാലം സമ്പദമരുളീടുകൻപിൽ മമ വചസാം.”

�ശ്ലാകങ്ങളിെല ഭാഷ വളെര ലളിതമാണു്.

“�വളി ചൌളം സമാവർത്തംസീമന്തമുപനീതിയും

�ഗാദാനവുമിവാറിന്നും നാന്ദി നാലിൽക്കുറെയ്ക്കാലാ.

�ദവകൾക്കും പിതൃക്കൾക്കുെമാപ്പിച്ചതിരുവർക്കതു്

മറ്റുെമാന്നിന്നു�മാ�രാന്നിൽക്കുറയെച്ചയ്  വതില്ല�പാൽ.

തൻ�നരുടൽപിറ�ന്നാെര വി�ശ്വ�ദവകളാക്കുക

തൻ�ഗാത്രമല്ലായാ�താെരപ്പിതൃക്കെളയുമാക്കുക.

ക്രിയ മെറ്റാരുവർക്കാകിൽ വലത്തവെര വച്ചുടൻ

തമ്മിൽപ്പലക�മൽപ്പുല്ലു തുടർന്നിട്ടു തുടങ്ങുക.”

ആശൌച�കരളി

ആശൌചെത്തപ്പറ്റിമാത്രം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥമാണു് ആശൌച�കരളി.

അതിെന്റആരംഭത്തിൽ

“അൻപിൽത്തുണെയ്ക്കനിെക്കന്നും തുമ്പിക്കയ്യുള്ളതമ്പുരാൻ

ഇമ്പത്തിൽ �മവുെകൻനാവിലൻപെത്താന്നക്ഷരങ്ങളും.

സ്വായംഭുവെന വന്ദിച്ചിട്ടാ�വാളെമളുതായി ഞാൻ

ആയവണ്ണം പുലയുെടഞായെത്തയിത െചാല്ലുവൻ”

എന്നുംഅവസാനത്തിൽ

“തടുെക്കന്നുവരും �പടി തടുെക്കെന്നാരു�വഭവം

ഇടക്കുന്നിൽ ഭഗവതി കടക്കെണ്ണെന്ന രക്ഷതാം

ആശൌച�കരളീനാമ്നാ ജയ�ന്തനപ്രകീർത്തിതാ

�ബാധായ മന്ദബുദ്ധീനാമുപകാരായ കല്പതാം.”

എന്നുമുള്ള �ശ്ലാകങ്ങൾ കാണുന്നു.

പുതുവന നമ്പൂരി

സംസ്കൃതം അഭ്യസിക്കുന്ന ബാലന്മാർക്കു പ്രാഥമികമായ വിഭക്തിജ്ഞാനവും മറ്റും

ലഭിക്കുന്നതിനു�വണ്ടി പുതുവന നമ്പൂരി ‘ബാലപ്ര�ബാധനം’ എെന്നാരു െചറിയ

മണിപ്രവാളഗ്രന്ഥം രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അനുഷ്ടുപ് �ശ്ലകങ്ങളിലാണു് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിെന്റ

നിർമ്മിതി. അ�നകം വ്യാകരണവിഷയങ്ങെള നാമമാത്രമാെയങ്കിലും അ�ദ്ദഹം
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സ്പർശിച്ചിട്ടുെണ്ടന്നുള്ളതാണു് ഇതിെന്റപ്ര�യാജനം. തന്നിമിത്തംഇതുപുതിയസം

പ്രദായത്തിലുള്ളസംസ്കൃതവിദ്യാഭ്യാസത്തിെന്റആവിർഭാവകാലത്തിനുമുൻപുവെര

ഉപാധ്യായന്മാർ അ�ധ്യതാക്കന്മാെര പഠിപ്പിച്ചുവന്നിരുന്നു. ‘വൃക്ഷസിദ്ധരൂപ’ത്തി

െന്റ അനുബന്ധങ്ങളായി ബാലപ്ര�ബാധനവും സമാസ ചക്രവും ശ്രീരാ�മാദന്ത

വും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിനുള്ള കാരണവും അതുതെന്നയാണു്. സമാസചക്രം

സംസ്കൃതഭാഷയിൽത്തെന്ന വിരചിതമായിരിക്കുന്നതിനാൽ അതു ബാലപ്ര�ബാ

ധനം�പാെല ഉപ�യാഗമുള്ളതല്ല. ‘നവാരണ്യമഹീ�ദവകൃതി �രഷാ വിരാജ�ത’

എന്നു ഗ്രന്ഥാവസാനത്തിലുള്ള പ്രസ്താവനയിൽനിന്നാണു് പുതുവന നമ്പൂരിയാണു്

പ്രസ്തുത നിബന്ധത്തിെന്റ പ്ര�ണതാെവന്നു െവള്ളിെപ്പടുന്നതു്. പുതുവനയില്ലം തി

രുവിതാംകൂറിൽ �കാട്ടയത്തുതിരുനക്കെരയാണു്. ഗ്രന്ഥാരംഭത്തിൽ

“െവള്ളം ജടാ�ന്തബിഭ്രാണം െവള്ളിമാമലവിഗ്രഹം

െവള്ളൂരമർന്ന ഗൌരീശമുള്ളിലൻെപാടു ചിന്ത�യ”

എന്ന �ശ്ലാകത്തിൽ അ�ദ്ദഹം തെന്റ ഇഷ്ട�ദവതെയ വന്ദിക്കുന്നു. മധ്യ�കരളത്തി

െല ഒരു പുതുവന നമ്പൂരിയാണു് പ്ര�ബാധനകാരൻഎന്നുസങ്കല്പിക്കുന്നവരുമുണ്ടു്.

ബാലപ്ര�ബാധനം

താ�ഴക്കാണുന്ന വിഭക്ത്യർത്ഥ �ബാധകങ്ങളായ �ശ്ലാകങ്ങൾ വായിച്ചാൽ ഗ്രന്ഥ

ത്തിെല പ്രതിപാദനരീതി മനസ്സിലാകും.

“അെതന്നുപ്രഥമയ്ക്കർത്ഥം ദ്വിതീയയ്ക്കതിെനപ്പുനഃ

തൃതീയാ �ഹതുവായിെക്കാണ്ടാ�ലാടൂ�ടതി ച ക്രമാൽ

ആയിെക്കാണ്ടു ചതുർത്ഥീ ചസർവ്വത്ര പരികീർത്തിതാ

അതിങ്കൽനിന്നു �പാ�ക്കക്കാൾ �ഹതുവായിട്ടു പഞ്ചമീ

ഇക്കുമിന്നുമു�ട ഷഷ്ഠിക്കതി�ന്റ െവച്ചുെമന്നപി

അതിങ്കലതിൽവെച്ചന്നും വിഷയം സപ്തമീ മതാ

വിഭക്ത്യർത്ഥങ്ങളീവണ്ണം െചാല്ലുന്നൂപല ജാതിയും.

വൃക്ഷസ്തിഷ്ഠത്യെസൌ വൃക്ഷം നില്ക്കുന്നൂ; വൃക്ഷമാശ്ര�യ

വൃക്ഷെത്തയാശ്രയിക്കു�ന്നൻ; വൃ�ക്ഷണ ദ്വിര�ദാ ഹതഃ

വൃക്ഷത്താലാന െകാല്ലെപ്പെട്ടന്നീവണ്ണം തൃതീയയും;

നമശ്ചകാര വൃക്ഷായ ശാഖാസംരുദ്ധഭാസ്വ�ത

നമസ്കരി�ച്ചൻ വൃക്ഷത്തിന്നായിെക്കാണ്ടു ചതുർത്ഥ്യപി;

വൃക്ഷാഗ്രാൽ കുസുമം ഭ്രഷ്ടം വൃക്ഷാഗ്രത്തിങ്കൽനിന്നിഹ

പൂ വീെണന്നതു; വൃക്ഷസ്യ ശാഖാ ചാത്യന്തമുന്നതാ

വൃക്ഷത്തിെന്റ െകാമ്പു�മറ്റമുയർ�ന്നാന്നിതു ഷഷ്ഠ്യപി;

പക്ഷീ വൃ�ക്ഷസ്ഥിതഃ പക്ഷി വൃക്ഷത്തിങ്കലിരുന്നിതു;

�ഹ വൃക്ഷ! ത്വം കമ്പ�സ കിമിതി സം�ബാധനാപി ച

എ�ടാ വൃക്ഷം നീ ചലിക്കുെന്നന്തിതീവണ്ണെമാക്ക�വ

സം�ബാധനാനിർണ്ണയാർത്ഥം �ഹശബ്ദം കൂെട യുജ്യ�ത.”
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ആെശൌചവിജ്ഞാനം ഭാഷ

ആെശൌചവിഷയകമായുള്ള ഒരു ഭാഷാഗ്രന്ഥമാണു് ആെശൌചവിജ്ഞാനം.

“ഗ�ണശാനം ഗുരും വാണീം കാത്യായനമുമാപതിം

പ്രണമ്യാെശൌചവിജ്ഞാനം ഭാഷയാ ലിഖ്യ�ത മയാ”

എന്നുള്ളപീഠിക�യാടുകൂടി ആചാര്യൻ

“സപിണ്ഡബാലതു�ല്യാദബന്ധൂനാമുള്ള �ഭഭവും

മറ്റും �ഭദങ്ങെളല്ലാവും യഥാമതി വദാമ്യഹം”

എന്നുതെന്റ ഭാഷാകൃതിആരംഭിക്കുന്നു. ഒടുവിൽ

“കൃതമല്പമതീനാമിദമാെശൌചം നൃസുരഭാഷയാ മിശ്രം

അധ്യാപകപര�മശ്വരഭാഷാഗദ്യം നിരീക്ഷ്യ �കനാപി”

എന്നും.

“രുദ്രനാരായ�ണ�നദമാശൌചം ഭാഷയാ കൃതം

സമാ�സ�നാപകാരായ ബാലാനാമിതി മൃഷ്യതാം”

എന്നുമുള്ള പദ്യങ്ങൾ കാണ്മാനുണ്ടു്. രുദ്രെന്റ പുത്രനായ നാരായണൻനമ്പൂരി

അ�ദ്ദഹത്തിെന്റആചാര്യനാെണന്നുകരുതാവുന്നപര�മശ്വരൻനമ്പൂരി ഗദ്യത്തിൽ

നിർമ്മിച്ച ആശൌചഗദ്യം �നാക്കി അതിെന ഉപജീവിെച്ചഴുതിയതാണു് ആശൌച

വിജ്ഞാനം എന്നു് ഈ പദ്യങ്ങളിൽനിന്നു നാം അറിയുന്നു. ഗ്രന്ഥകാരെനപ്പറ്റി

മെറ്റാരു വിവരവും ലഭിക്കുന്നില്ല.

ആശൌചാഷ്ടകം ഭാഷാവ്യാഖ്യ

വരരുചികൃതംഎന്നുപുരാവിത്തുകൾവിശ്വസിക്കുന്നതും �കരളത്തിൽപ്രധാന ഭൂത

വുമായി ആശൌചാഷ്ടകം എെന്നാരു സംസ്കൃതഗ്രന്ഥമുെണ്ടന്നു് ഏഴാമധ്യായത്തിൽ

പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട�ല്ലാ. ആശൌചാഷ്ടകത്തിെന്റ ഭാഷാവ്യാഖ്യാനം പദ്യരൂപമാണു്.

“ആശൌചാഷ്ടകകർത്താരം നത്വാ വരരുചിം മുനിം

തദർ�ത്ഥാ ലിഖ്യ�തസ്മാഭിഃ പ�ദ്യർഭാഷാവലംബിഭിഃ”

എന്നതാണു് അതിെല ചികീർഷിതപ്രതിജ്ഞാ�ശ്ലാകം. ഒരു ഭാഷാപദ്യം മാത്രം

ഇവിെട ഉദ്ധരിക്കാം.

“ത�ന്നാടുകൂെടപ്പുരുഷാന്തരങ്ങ-

�ള�ഴഴു കീ�ഴതപി �ത സപിണ്ഡാഃ

പിെന്നസ്സമാ�നാദകെരന്നുസംജ്ഞാം

വദന്തി സന്തഃ പതിെനാന്നി�നാളം.”

ആെശൌചപദ്ധതി

ആശൌചപദ്ധതി സംസ്കൃതത്തിെലന്ന�പാെല ഭാഷയിലുമുണ്ടു്. സംസ്കൃതാശൌചപ

ദ്ധതി �കരളീയമാ�ണാ എന്നുനിശ്ചയമില്ല.
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“പതിെനാന്നതു �കാവില്ക്കു പുല പന്ത്രണ്ടു�വശ്യനു്

പതിനഞ്ചഥശൂദ്രന്നുപന്തിരണ്ടഥ വാര്യനു

അ�ന്യഷാം തന്തുധാരീണാം (?) പില പത്തങ്ങ�ത മതി.

. . . . . . . . .
അ�ന്യഷാം വിപ്രവൽ �പാെല നമ്പിടിക്കു വി�ശഷതഃ

അമ്മയും െപങ്ങളും പിെന്നെപ്പങ്ങൾക്കു�ള്ളാരു മക്കളും

അ�മ്മെടയമ്മയിത്യാദി െപണ് െപറ്റാൽ പില പത്തുനാൾ

�സാദകം നമ്പിടിക്കില്ല ശാവസൂതക�യാരവി.”

എന്ന പദ്യങ്ങൾഈകൃതിയിലുള്ളതാണു്.

ആശൌചചന്ദ്രിക

ആെശൌചപദ്ധതിയുെട അനുകരണമാണു് ആശൌചചന്ദ്രിക. ചില �ശ്ലാകങ്ങൾ

ഇതിലും ആ ശൌചാഷ്ടകം ഭാഷാവ്യാഖ്യയിലും ഒന്നു�പാെല കാണുന്നു. രണ്ടും ഒ�ര

ആചാര്യെന്റ കൃതികളായിരിക്കാം. ചന്ദ്രികാ കാരെന്റ �പർ പര�മശ്വരൻനമ്പൂരി

എന്നാെണന്നും അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ കുലഗുരുവാണു് ആശൌചപദ്ധതിയുെട കർത്താ

െവന്നുംഅറിയാം.

“ആശൌചപദ്ധതി ചമച്ച വിപശ്ചിദഗ്ര്യം

വന്ദിച്ചു മൽകുലഗുരും തമുദാരകീർത്തിം

പ�ദ്യഃ കുറച്ചു പുല െചാല്വതിനാര�ഭ ഞാൻ

ഭാഷാസനാഥമറിവാൻ ഭുവി ബാലകാനാം.”

“ഭാഷാസംസ്കൃതപ�ദ്യ�രവം പര�മശ്വരാഖ്യവി�പ്രണ

അഖിലനരാണാെമളുതായറിവാനാശൌചചന്ദ്രികാ രചിതാ”

എന്നീ �ശ്ലാകങ്ങൾ �നാക്കുക. ഒരു �ശ്ലാകംകൂടിപ്പകർത്താം.

“െനയ് മാംസം മധു ശർക്കരാ ലവണവുംക്ഷീരം പുനർ�ഭാജനം

സ്ത്രീ�ഭാഗം കുറി കെണ്ണഴുത്തുകുസുമം ദന്താദിസം�ശാധനം

ഖട്വാ�രാഹണെമണ്ണ�തപ്പു പലവും മറ്റുള്ള �ഭാഗ്യങ്ങളും

ശാവാശൌചികൾ െചയ്വതിെല്ലാരുവരും; �നാ പിണ്ഡദാഃ �കവലം.”

കവിയൂർ പ്രായശ്ചിത്തം

പ്രായശ്ചിത്തവിധികൾസംബന്ധിച്ചുസാമാന്യംപ്രമാണഭൂതമായഒരുഗ്രന്ഥമാണു്

കവിയൂർപ്രായശ്ചിത്തം. കവിയൂർക്കാരനായ ഏ�താ ഒരു മലയാളബ്രാഹ്മണെന്റ

കൃതിെയന്നുമാത്രം അറിയാം.

“കവിയൂർപ്പാർവ്വതീനാഥം വണങ്ങിെക്കാണ്ടു ഭാഷയായ്

ശ്രൌതസ്മാർത്തവിധിക്കി�പ്പാൾ പ്രായശ്ചിത്തം വദാമ്യഹം”

എന്നാണു് ഗ്രന്ഥത്തിെന്റ ഉപക്രമം.

“�കെകാട്ടെപ്പട്ടു�പാ�യാർക്കും തഥാ ശൂദ്രർക്കുമാറടി

രജകാന്ത�മ്ലച്ഛജാ�തശ് ശുദ്രവാച്യത്വമത്രഹി.
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തീണ്ടായിരുന്നവർക്ക�ത്ര വിധിച്ചൂ പന്തിരണ്ടടി

അഷ്ടാദശം സൂതികയ്ക്കു ദാഹകർക്കിരുപത്തിനാൽ”

എന്നും മറ്റുമുള്ള ചില പ്രസിദ്ധപങ്  ക്തികൾ ഇതിലുള്ളവയാണു്.

�വെറയും ചടങ്ങുകെളപ്പറ്റി വിവരിക്കുന്നപലഗ്രന്ഥങ്ങൾസംസ്കൃതത്തിെലന്ന

�പാെല ഭാഷയിലുമുണ്ടു്. “കാലം �പാരാ സകലം പറവാൻ.” എന്നു കരുതി അവ

െയസ്പർശിക്കാെത തെന്ന പു�രാഗമിക്കുവാൻ ഉ�ദ്ദശിക്കുന്നു.

ഗദ്യഗ്രന്ഥങ്ങൾ, �കര�ളാൽപത്തി

�കാഴി�ക്കാട്ടു മാതൃക

�കരളത്തിെന്റ രാഷ്ട്രീയവും സാമുദായികവുമായ ചരിത്രമാെണന്ന ഭാവത്തിൽ

ഏ�താ ഒരു പണ്ഡിതൻ െകാല്ലം ഒൻപതാം ശതകത്തിൽ �കര�ളാൽപത്തി

എന്ന �പരിൽ ഒരു ഗ്രന്ഥം നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അതിനു �കരളചരിതം എന്നും, �കരള

നാടകം എന്നും, �കര�ളാത്ഭവം എന്നും �കരളസത്ഭാവം എന്നും �വ�റയും പല

സംജ്ഞകൾ കാണുന്നു. �ഗാവിന്ദപ്പിള്ള സർവാധികാര്യക്കാർ ചിറയ്ക്കൽ, �കാഴി

�ക്കാടു്, െകാച്ചി, തിരുവിതാംകൂർഎന്നീ രാജസ്ഥാനങ്ങളിൽആനാമ�ധയത്തിൽ

ഒരു ഗ്രന്ഥമുെണ്ടന്നും ഏതാണ്ടു െകാല്ലവർഷത്തിെന്റആരംഭത്തിൽആവിർഭവിച്ചു

പുരാതന�കര�ളാൽപത്തിയിൽ “അതാതു രാജാക്കന്മാെര അല്പാല്പം പുകഴ്ത്തിയും

കാണാം” എന്നും “ചിലതിൽഅതാതു രാജ്യത്തുനടപ്പുള്ളകാണജന്മമര്യാദെയക്കു

റിച്ചു് ഒരധ്യായമുണ്ടു്” എന്നുംപ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. �ദശം �താറും �കര�ളാൽപത്തി

�വെറയാെണന്നു പഴമക്കാർ പറയുന്നതിൽ പരമാർത്ഥമുണ്ടു്. ശങ്കരാചാര്യർ സർ

വജ്ഞപീഠം കയറുന്നതുവെരയുള്ള പാഠം എല്ലാ �കര�ളാൽപത്തികളിലും വലിയ

വ്യത്യാസംകൂടാെതയാണു്പകർത്തിയിട്ടതു്. അതു്ഐതിഹ്യാംശമാകയാൽഅത്ര

�ത്താളം ഐകരൂപ്യം പരിപാലിക്കെപ്പട്ടിട്ടുണ്ടു്. പിന്നീടുള്ളതു നാടുവാഴികളുെട

ചരിത്രമാണു്; അവിെടയാണു് ആവാ�പാദ്വാപങ്ങളുെട ബാഹുല്യം സ്വാഭാവികമാ

യി കടന്നുകൂടീട്ടുള്ളതു്. ഓ�രാ �ദശെത്ത �കര�ളാൽപത്തിയും ആ ഘട്ടത്തിൽ

അവിടെത്ത നാടുവാഴിെയ അതിരു കടന്നു പ്രശംസിക്കുന്നു. െകാല്ലവർഷത്തി

െന്റ ആരംഭത്തിലാണു് ആദ്യെത്ത �കര�ളാൽപത്തിയുെട ആവിർഭാവെമന്നുള്ള

പക്ഷം �ക്ഷാദക്ഷമമല്ല. �കാഴി�ക്കാെട്ട �കര�ളാൽപത്തിയിൽ നിന്നു �ഡാക്ടർ

ഗുണ്ഡർട്ടു് അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ പാഠമാലയിൽ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ള രണ്ടു ഭാഗങ്ങളിൽ “ദ്വാപ

രയുഗത്തിങ്കൽ ഒരുബ്രാഹ്മണൻഒരുകന്യകെയവിവാഹം െചയ്തു”എന്നുതുടങ്ങുന്ന

ആദ്യെത്ത ഭാഗത്തിെല ചില പങ്  ക്തികൾ �ഗാവിന്ദപ്പിള്ള പകർത്തീട്ടുണ്ടു്. അതി

െന ആസ്പദമാക്കിയാണു് അ�ദ്ദഹം പ്രസ്തുതമതം ഉൽഘാടനംെചയ്തിട്ടുള്ളതു്. ആ

ഭാഗത്തിെല ഭാഷാരീതിതെന്നഅതിനു കടകവിരുദ്ധമായിരിക്കുന്നു.

ഗുണ്ഡർട്ടു് ഉദ്ധരിക്കുന്ന രണ്ടാമെത്ത ഭാഗത്തിൽ ഒൻപതാം ശതകത്തിൽ

െകാച്ചിയിെല മൂത്തതാവഴിക്കും ഇളയതാവഴിക്കും തമ്മിലുള്ളതും പടപ്പാട്ടിലും മറ്റും

സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതുമായ ശണ്ഠ�യയും ആ ശണ്ഠയിൽ സാമൂതിരിപ്പാട്ടിെല ഭാഗഭാഗി

ത്വ�ത്തയുംപറ്റി സൂചനയുണ്ടു്. “നമ്മുെട തമ്പുരാൻ തൃക്കണ് ചുവന്നു തിരു�മനി വി

യർത്തു . . . അച്ചനും ഇളയതും ഉണ്ടയും മരുന്നും െകട്ടിച്ചു െകാച്ചി�ക്കാട്ടയ്ക്കു �ന�ര
കൂട്ടി �കാട്ടയുംതച്ചുതകർത്തു�പാന്നിരിക്കുന്നുഎന്നുമുൻപിലുള്ളവർപറഞ്ഞു�കട്ടി

രിക്കുന്നു”എന്നവാക്യത്തിൽനിന്നുപ്രസ്തുതയുദ്ധത്തിനു �മലാണു്ആ ഭാഗംഎഴുതീ

ട്ടുള്ളെതന്നുവ്യക്തമാക്കുന്നു. “�കാഴി�ക്കാട്ടു �കര�ളാത്ഭവ”ത്തിൽനിന്നാണു് താൻ
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മുൻപു നിർ�ദ്ദശിച്ച രണ്ടു ഭാഗങ്ങളും എടുത്തിട്ടുള്ളതു് എന്നു ഗുണ്ഡർട്ടു് പറയുന്നുെണ്ട

ങ്കിലും, അതിൽ രണ്ടാമ�ത്തതു് എഴുത്തച്ഛെന്റ �കരളനാടകെമന്ന �പരിൽ മങ്ഗ

ലാപുരം �ബസൽമിഷ്യൻ അച്ചുക്കൂടത്തിൽനിന്നു് അച്ചടിച്ചിട്ടുള്ള പുസ്തകത്തിലും

പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അതു �കാഴി�ക്കാട്ടു �കര�ളാൽപത്തിയുെട ഒരു മാതൃകയാ

ണു്. ആ പുസ്തകത്തിൽ (1) പരശുരാമെന്റ കാലം, (2) െപരുമാക്കന്മാരുെട കാലം,
(3) തമ്പുരാക്കന്മാരുെട കാലം എന്നു മൂന്നു വിഭാഗങ്ങൾഅടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. രണ്ടാ

മെത്തവിഭാഗത്തിൽ (1)ആദ്യം െപരുമാക്കന്മാർ, (2)ബൌദ്ധനായ െപരുമാൾ, (3)
കുല�ശഖര�നാളം വാണ െപരുമാക്കന്മാർ, (4) രക്ഷാപുരുഷന്മാരും ബ്രാഹ്മണരും
വാഴുന്നപ്രകാരം, (5)കൃഷ്ണരായരുെടയും �ചരമാൻെപരുമാക്കളു�ടയുംകഥ, (6)ശങ്ക
രാചാര്യർ കല്പിച്ച കുലക്രമവിവരം, (7) �ചരമാൻ െപരുമാൾ �കരളെത്തവിഭാഗിച്ചു

െകാടുത്തതു് എന്നും, മൂന്നാമെത്തവിഭാഗത്തിൽ (1)താമൂതിരി �പാലനാടക്കിയതു്,
(2) �കാഴി�ക്കാട്ടുനഗരം കിട്ടിയതു്, (3) വള്ളുവ�ക്കാനാതിരിെയ ജയിച്ചതു്, (4) �കാ
ഴി�ക്കാട്ടുമഹത്ത്വം, (5) പറങ്കി വന്നിട്ടു കുറുമ്പിയാതിരിബന്ധുവായതു്, (6) മ�റ്റ മൂന്നു
സ്വരൂപങ്ങളുെട അവസ്ഥ, (7) �കരളാവസ്ഥ (ചുരുക്കിപ്പറയുന്നതു്) എന്നും ഏഴു

ഖണ്ഡങ്ങൾവീതം ഉൾെക്കാള്ളുന്നു. മൂന്നാം വിഭാഗത്തിെല എല്ലാ ഖണ്ഡങ്ങളിലും

‘െനാമ്പടതമ്പുരാൻ’ എന്നു ഗ്രന്ഥകാരൻ കൂെടക്കൂെട പറയുന്ന സാമൂതിരിപ്പാട്ടിെല

�സ്താത്രമാണു് വിവക്ഷ. ആ പുസ്തകത്തിൽ “പറുങ്കി, ലന്ത, പരിന്തിരീസ്സ്, ഇങ്കിരീസ്സ്,

എന്നീ നാലു വട്ടെത്താപ്പിക്കാർ” എന്നും, “പരിന്തിരീസ്സ്, ഇങ്കിരീസ്സ്, പറുങ്കി, ലന്ത

ദ്വീപാഴി” എന്നും രണ്ടു ഘട്ടങ്ങളിൽ ആ നാലുവക വി�ദശീയ�രയുംപറ്റി പ്രസ്താവി

ച്ചിട്ടുള്ളതുെകാണ്ടു് അവരുെടെയല്ലാം വരവിനു�മലാണു് മുദ്രിതമായ �കാഴി�ക്കാട്ടു

�കര�ളാൽപത്തിയുെട ഉൽപത്തി എന്നുനിർണ്ണയിക്കാം.

മറ്റു മാതൃകകളിൽഅവെരസ്മരിക്കുന്നില്ലഎങ്കിലുംഎല്ലാ മാതൃകകളിലുംആന

കുണ്ടി കൃഷ്ണരായർ എന്നു ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറയുന്ന വിജയനഗരത്തിെല കൃഷ്ണ�ദവരാ

യചക്രവർത്തിെയപ്പറ്റി പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ടു്. കൃഷ്ണ�ദവരായെര തടുത്തുനിർത്തിയതു

�ചരമാൻെപരുമാളാെണന്നു രായരുെട സമകാലികന്മാർ ആരും പറയുന്നതല്ലാ

ത്തതിനാൽ അ�ദ്ദഹം അന്തരിച്ചു് ഏക�ദശം ഒരു ശതകം കഴിഞ്ഞതിനു�മലാണു്

�കര�ളാൽപത്തിയുെട നിർമ്മിതി എന്നുസിദ്ധിക്കുന്നു. ഈവസ്തുതഞാൻ മെറ്റാര

ധ്യായത്തിലും പ്രാസങ്ഗികമായി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

ചിറയ്ക്കൽമാതൃക

�കരളചരിതം എന്ന �പരിൽ തിരുവിതാംകൂർ ഗവർെമ്മന്റു ക്യൂ�ററ്റർ പ്രസിദ്ധീകരി

ച്ചിട്ടുള്ള പുസ്തകവും ഒരു �കര�ളാൽപത്തിതെന്നയാണു്. അതു മുഖ്യമായി �കാല

ത്തുനാട്ടു രാജവംശത്തിെന്റ മഹിമെയയാണു് പുകഴ്ത്തുന്നതു്. “പിെന്ന ഇ�ക്കരളത്തി

ങ്കൽ നാലു സ്വരൂപവും പ്രധാനമായി കല്പിച്ചു. അതായതു െതക്കു �വണാടു്, വടക്കു

�കാലത്തുനാടു്, പിെന്നെപരുമ്പടപ്പു്, പിെന്നഏറനാടു്. ഇങ്ങെനനാലുസ്വരൂപവും

�കരളത്തിൽ പ്രധാനമായികല്പിച്ചതിൽ �കാലസ്വരൂപത്തിനു മുൻപു കല്പനഎന്നു

കല്പിച്ചു.” “�ചരമാൻ െപരുമാൾ രാജ്യാംശം നീരു �കാലത്തിരി വടക്കൻെപരുമാൾ

ക്കു െകാടുത്തി�ട്ടയുള്ളൂ. ഇങ്ങെന ഓ�രാ�രാ പരമ്പര പല പ്രകാരത്തിൽ വിചാരി

ച്ചാലും ഇ�ക്കരളത്തിൽ �കാലത്തിരി വടക്കൻെപരുമാൾതെന്നപ്രധാനം”എന്നും

മറ്റുമുള്ള വചനങ്ങൾഅതിൽ കാണുന്നു. പന്തളത്തു രാജകുടുംബെത്തപ്പറ്റിയുംഈ

�കര�ളാൽപത്തിയിൽ പ്രസ്താവനയുണ്ടു്. “പിെന്ന ഓണനാടും �വണാടും കൂടിയ

നടുവിൽ പന്തളെമന്നും കല്പിച്ചു. ഐങ്കാതം വഴിനാടും പന്തളത്തു രാജാവിനു കല്പി

LINKS TO
CHAPTERS TOC 33 34 35 36 37 38 39 40 41



�കരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 3 197

ച്ചുെകാടുത്തു” എന്നും മറ്റുമുള്ള പങ്  ക്തികൾ �നാക്കുക. പ്രസ്തുത പുസ്തകംഅസമഗ്ര

മാണു്.

പ്രധാനവിഷയങ്ങൾ

ഈ വിവരണത്തിൽനിന്നു �കര�ളാൽപത്തി വാസ്തവത്തിൽ ഒ�ന്നയുള്ളൂ എന്നും

അതു പിൽക്കാലങ്ങളിൽ പല പ്രകാരത്തിൽ രൂപാന്തരെപ്പട്ടിട്ടുെണ്ടന്നും വിശ

ദമാകുന്നതാണ�ല്ലാ. ഏെഴട്ടു മാതൃകകൾ നിപുണമായി പരി�ശാധിച്ചതിനു�മ

ലാണു് ഞാൻ ഇങ്ങെന അഭിപ്രായെപ്പടുന്നതു്. ശങ്കരാചാര്യരുെട കാലംവെരയു

ള്ള ഐതിഹ്യകഥനത്തിൽ ഗ്രാഹ്യാംശങ്ങെള അ�പക്ഷിച്ചു ത്യാജ്യാംശങ്ങളാണു്

അധികമുള്ളതു്. എങ്കിലും പതിരു മുഴുവൻ വീശിക്കളഞ്ഞാൽ അങ്ങിങ്ങു ചില െന

ന്മണികൾ കിട്ടാെതയിരിക്കുന്നില്ല. െപരുമാക്കന്മാരുെട വാഴ്ചക്രമെത്തപ്പറ്റിയുള്ള

വിവരണംഅക്കാലെത്ത െചന്തമിഴ് സാഹിത്യത്തിെല പ്രസ്താവനകൾക്കുവിരുദ്ധ

മാകയാൽ അംഗീകാര്യമല്ല. െപാരുമാൾവാഴ്ചക്കു�ശഷമുള്ള �കരളചരിത്രം ഓ�രാ

മാതൃകയിലും ഓ�രാ മാതിരിയായി കാണുന്നതു തട്ടിച്ചു�നാക്കി എല്ലാ മാതൃകകളും

സമ്മതിക്കുന്നഅംശങ്ങൾസ്വീകരിക്കയും മറ്റുള്ളവപുനർവിമർശനത്തിനു വി�ധയ

മാക്കുകയും െചയ്യാവുന്നതാണു്. എല്ലാ മാതൃകകളും താെഴക്കാണുന്ന വിധത്തിൽ

ആരംഭിക്കുന്നു. ഏതാനും ചില പദങ്ങൾക്കുമാത്ര�മ മാതൃകകളിൽ വ്യത്യാസമുള്ളു.

“ഗണപതിയും സരസ്വതിയും കൃഷ്ണനും �വദവ്യാസനും ഗുരുവിെനയും വണങ്ങി

െക്കാണ്ടു �കരളസത്ഭാവെത്ത െചാല്ലാൻ തുടങ്ങു�ന്നൻ. കൃത, �ത്രതാ, ദ്വാപര,

കലി എന്നിങ്ങെന നാലു യുഗത്തിങ്കൽ അ�നകം രാജാക്കന്മാർ ഭൂമി വഴി�പാെല

രക്ഷിച്ചു വാണു�പാരു�ന്നരംക്ഷത്രിയവംശത്തിങ്കൽ ദുഷ്ടരാജാക്കന്മാെര മുടിച്ചുകള

വാനായിെക്കാണ്ടു ശ്രീപരശുരാമൻ അവതരിച്ചു. എങ്കി�ലാ പണ്ടു ശ്രീപരശുരാമൻ

ഇരുപെത്താന്നുവട്ടം ക്ഷത്രിയെര മുടിച്ചുവന്ന വീരഹത്യാദി�ദാഷം �പാവാനായി

െക്കാണ്ടു് കർമ്മംെചയ്  വാൻതക്കവണ്ണം �ഗാകർണ്ണംപുക്കു കന്മല�മലിരുന്നു വരു

ണെന �സവിച്ചു് വാരാന്നിധിെയ നീക്കംെചയ്തു ഭൂമി�ദവിെയ വന്ദിച്ചു നൂറ്ററുപതു

കാതം ഭൂമിയുണ്ടാക്കി മലയാളം. ഭൂമിക്കു രക്ഷ �വണെമന്നു കല്പിച്ചു നൂെറ്റട്ട്ഈശ്വ

രപ്രതിഷ്ഠയും െചയ്തു. എന്നിട്ടും ഭൂമിക്കു് ഇളക്കം മാറീെല്ലന്നു കണ്ടു് അതിെന്റ�ശഷം

ശ്രീപരശുരാമൻ �കരളത്തിൽബ്രാഹ്മണെര ഉണ്ടാക്കി.”

ശ്രീപരശുരാമെന്റ �കരളപ്രതിഷ്ഠ, ബ്രാഹ്മണാനയനം, അറുപത്തിനാലു ഗ്രാമ

ങ്ങൾ, ചില ബ്രാഹ്മണരുെട ആയുധാദാനം, ഉത്സവനിർ�ദ്ദശം, കഴകങ്ങൾ, രക്ഷാ

പുരുഷന്മാരുെട ഭരണം, �ചരമാൻ െപരുമാൾ ഉൾെപ്പെട പതിെനട്ടു െപരുമാക്ക

ന്മാരുെട ഭരണം, കൃഷ്ണരായർക്കും �ചരമാൻെപരുമാൾക്കും തമ്മിലുള്ള ശണ്ഠ, �ചര

മാൻെപരുമാളുെട �കരള വിഭജനം, ശങ്കരാചാര്യരുെടഅപദാനങ്ങൾ, �കരളത്തി

െല ജാതിവിഭാഗങ്ങൾ എന്നിങ്ങെനയുള്ള വിഷയങ്ങളാണു് എല്ലാ മാതൃകകളിലും

അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതു്.

അപ്രധാനവിഷയങ്ങൾ

�കരളത്തിെല വസ്ത്വനുഭവക്രമവും, വ്യവഹാരരീതിയും, ഗൃഹനിർമ്മാണവിധിയും

മറ്റും അനുബന്ധരൂപത്തിലാണു് ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതു്. ഒരു മാതൃകയിൽനിന്നു് ആ

ഘട്ടത്തിെല ചില പങ്  ക്തികൾ ഉദ്ധരിക്കാം. വാസ്തവത്തിൽഈ ഭാഗമാണു് ഏറ്റ

വും പ്ര�യാജനകരമായിട്ടുള്ളതു്.

“അനന്തരം �ദവബ്രാഹ്മണർ തങ്ങ�ളാടു് എടകുടികൾ കരണം വാങ്ങിെക്കാ

ണ്ടക്രമങ്ങൾ െചാല്ലു�ന്നൻ. ഒന്നാമതു് െവണ്പാട്ടമാക കരണം വാങ്ങിപ്പൂെതങ്കിൽ
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മൂവാണ്ടുകാലം െകാണ്ടു കല്ലു കരടു കളഞ്ഞു് ഈടുമാടും ചമച്ചു വാങ്ങിപ്പൂതു. െവ

ണ്പാട്ടക്കരണത്തിൽ ജന്മി�ഭാഗം ന്യായമില്ല എന്നും ഞായം. രണ്ടാമതു െവറു

മ്പാട്ടമാക കരണം വാങ്ങിപ്പൂെതന്നും െവറുമ്പാട്ടകരണത്തിൽ കുറെഞ്ഞാരു ജന്മി

�ഭാഗമിട്ടു കാലം �താറും ജന്മിയിങ്കൽ െകാടുത്തുപന്തീരാണ്ടുകാലം െവറുമ്പാട്ടമാക

ഭുതിച്ചു്9 ഈടുപാടു പാടു�കടു തീർത്തു കുറ്റിയും പുറ്റും നിരത്തിെക്കാൾക ഞായം.

മൂന്നാമതു �നർപാട്ടമാക കരണം വാങ്ങിപ്പൂെതന്നു ഞായം. നാലാമതും �നർപാ

ട്ടമാക കരണം വാങ്ങിപ്പൂെതന്നും എന്നാൽ അരയാൽ, �പരാൽ, െനല്ലി, െതങ്ങു്,

പിലാവു്, പറുങ്കിമാവു് ഇങ്ങെനയുള്ളവൃക്ഷങ്ങളും �നർമ്മ�ചർത്തുകുറ�ഞ്ഞാരുജന്മി

�ഭാഗവും െകാടുത്തുഭുതിച്ചു െകാൾകഞായം. അഞ്ചാമതുകാണപ്പാട്ടമാകകരണം

വാങ്ങിപ്പൂ എന്നും കരണത്തിൽ എഴുതുന്ന കാണത്തിൽ കാണപ്പലിശ കഴിച്ചു �ശ

ഷിച്ചുള്ള ഫലം പലിശയാൽ ജന്മി�ഭാഗവും െകാടുത്തു ഭുതിച്ചുെകാൾക ഞായം”

ഇത്യാദി.

ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽചിലർസങ്കല്പിക്കുന്നതു�പാെലയുള്ളപ്രാമാണികത �കര

�ളാൽപത്തിഅർഹിക്കുന്നിെല്ലങ്കിലും അതിെന്റ പഠനം �കരളീയർക്കു് അപരിത്യാ

ജ്യവും വിഭിന്നമാതൃകകളിൽ കാണുന്ന പാഠ�ഭദങ്ങൾ പ്രകാശിപ്പി�ക്കണ്ടതു �ദശാ

ഭിമാനികളുെട കർത്തവ്യവുമാകുന്നു.

പാഠകഗദ്യം

ചാക്കിയാന്മാരു�ടയുംപ്ര�ത്യകിച്ചു് പാഠകക്കാരു�ടയുംകഥാപ്രവചനവിഷയത്തിൽ

സഹായമായിത്തീരത്തക്കവണ്ണം അവർ അരങ്ങത്തു െചാ�ല്ലണ്ട പദ്യങ്ങൾക്കും

മറ്റും സരസവും ധാരാവാഹിയുമായ ഗദ്യ�ശലിയിൽ ചില പണ്ഡിതന്മാർ അർത്ഥ

വിവരണം െചയ്തിട്ടുണ്ടു്. (1) രാമായണം, (2) ബകവധം, (3) കൌ�ന്തയാഷ്ടകം, (4)
നരസിംഹാവതാരം, (5)ഗ�ജന്ദ്ര�മാക്ഷം, (6)സന്താന�ഗാപാലം, (7) ദക്ഷയജനം,
(8) ന ൃഗ�മാക്ഷം, (9) കീചകവധം, (10) കല്യാണസൌഗന്ധികം, (11) കംസവധം,
(12) നാളായണീചരിതം എന്നിങ്ങെന പല പ്രബന്ധങ്ങൾക്കും അത്തരത്തിലുള്ള

അർത്ഥ വിവരണം കാണുന്നു. സംസ്കൃതചമ്പുക്കളിൽനിന്നും ഭാഷാചമ്പുക്കളിൽ

നിന്നും ആവശ്യമുള്ള ഗദ്യപദ്യങ്ങൾ തിരെഞ്ഞടുത്തു �ക്രാഡീകരിച്ചു് ഉദ്ധൃതങ്ങളായ

ഭാഗങ്ങെളെയല്ലാം വിശദമായി വ്യാഖ്യാനിച്ചു് അവയിെല വ്യങ്ഗ്യമർമ്മങ്ങൾ സ്ഫുടീ

കരിച്ചുെകാണ്ടാണു് ഈ വിവരണങ്ങൾ എഴുതീട്ടുള്ളതു്. പാഠകക്കാരും മറ്റും രംഗ

ത്തിൽ ഇന്നും പ്ര�യാഗിക്കുന്നതും പ്രാ�യണഈഗദ്യപങ്  ക്തികൾതെന്നയാണു്.

ഓ�രാകഥ�യാടുംപ്ര�ത്യകമായി ഉപക്ര�മാപസംഹാരങ്ങളുംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. പൂർ

വകഥാസങ്ഗതിസംക്ഷിപ്തമായി ഗദ്യരൂപത്തിൽനി�വദനംെചയ്തുെകാണ്ടു�വണം

പ്രകൃതകഥപ്രതിപാദിക്കുവാൻഎെന്നാരു നിയമമുണ്ടു്. അതുെകാണ്ടുപ്രകൃതം സീ

താസ്വയംവരമാെണങ്കിൽ പൂർവകഥഅത്യന്തം ഹ്രസ്വമായും പ്രത്യുത ശ്രീരാമസ്വർ

ഗ്ഗാ�രാഹണമാെണങ്കിൽ അതീവ ദീർഘമായുമിരിക്കും എന്നു പറ�യണ്ടതില്ല�ല്ലാ.

ചാക്കിയാന്മാർഓ�രാ കഥയും�വഷ്ണവമാെണങ്കിൽ ‘പത്മനാഭം ഭ�ജഥാഃ’ എന്നു

വിഷ്ണുപരമായും, �ശവമാെണങ്കിൽ ‘ചന്ദ്രചൂഡം ഭ�ജഥാഃ’ എന്നു ശിവപരമായുമു

ള്ളഒരുവന്ദന�ശ്ലാക�ത്താടുകൂടിആരംഭിക്കുകയുംപ്രവക്താവു്അതിെന്റഅർത്ഥം

വിസ്തരിക്കുകയും െചയ്യണെമന്നുള്ള ചടങ്ങിനു് അനുരൂപമായി ആ ഘട്ടത്തിലും പ്ര

�യാഗി�ക്കണ്ട ഗദ്യം ഈ വിവരണങ്ങളിൽ കാണ്മാനുണ്ടു്. അവസാനത്തിലും

9 ഭുതിക്കുക=അനുഭവിക്കുക.
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‘പത്മനാഭം ഭ�ജഥാഃ’ എ�ന്നാ, ‘ചന്ദ്രചൂഡം ഭ�ജഥാഃ’ എ�ന്നാ സമർത്ഥി�ക്കണ്ടതു

ണ്ടു്.

പുരാതനകാലെത്ത നമ്പിയാർത്തമിഴിൽനിന്നു വികസിച്ച അത്തരത്തിലുള്ള

ഗദ്യംസംസ്കൃത�ശലികെള ധാരാളമായിഅനുകരിക്കുന്നുെണ്ടങ്കിലുംഏറ്റവുംസജീ

വങ്ങളും ഇക്കാലത്തു് അപ്രയുക്തപ്രായങ്ങളായി പരിണമിച്ചിട്ടുള്ളവയുമായ അ�ന

കം ഭാഷാപദങ്ങളുെട പ്ര�യാഗം അതിെന്റ ആകർഷകതെയ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.

പ്രസ്തുതവ്യാഖ്യകൾ മിക്കവാറും ഒൻപതാം ശതകത്തിൽ ആവിർഭവിച്ചവയാെണ

ന്നു് അനുമാനിക്കാം. ചില ഉദാഹരണങ്ങൾതാെഴ�ച്ചർക്കുന്നു.

�വഷ്ണവകഥകൾക്കുള്ളസാധാര�ണാപക്രമം

“ഐഹികപാരത്രികങ്ങെള സാധിപ്പാനായിെക്കാണ്ടു് അഖില ജഗദാധാരഭൂതനാ

യി അപ്ര�മയസ്വരൂപനായിരിക്കുന്ന ശ്രീ പത്മനാഭെന ഭക്തി�യാടുകൂടി �സവിച്ചു

ജന്മസാഫല്യം വരുത്തിെക്കാള്ളണം. അതു കൂടാെതകണ്ടു് അസാരങ്ങളായിരിക്കു

ന്ന വിഷയങ്ങളിൽ ഭ്രമിച്ചു ദുർല്ലഭമായിരിക്കുന്ന മനുഷ്യജന്മെത്ത നിഷ്ഫലമാക്കിക്ക

ളയരുതു്. ബഹുജന്മഭൂതങ്ങളായിരിക്കുന്ന പാപങ്ങൾ ഈശ്വരാനുഗ്രഹംെകാണ്ടു്

സമങ്ങളായി ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന മനുഷ്യജന്മമ�ല്ലാ ആകുന്നതു്. ഇനിപ്പിെന്ന ജനന

മരണങ്ങൾക്കു സംഗതി വരാെത ഇരിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം �മാക്ഷ പ്രദനായിരി

ക്കുന്ന ശ്രീനാരായണെന �സവിച്ചുെകാള്ളണം, ‘പത്മനാഭം ഭ�ജഥാഃ’ മുക്തിപ്ര

ദനായിരിക്കുന്ന മുകുന്ദെന �സവിച്ചുെകാള്ളണം. അെത�ന്യ അർത്ഥപുത്രമിത്രക

ളത്രാദികളിെലആഗ്രഹങ്ങളാകുന്നചിലപാശങ്ങെളെക്കാണ്ടുബദ്ധനായി ഗൃഹമാ

കു�ന്നാരു കൂപത്തിങ്കൽ അകെപ്പട്ടു ദുഃഖിച്ചു് ആയുസ്സിെന ഒടുക്കിക്കളയരുതു്.എന്നു്

ആ�രാടു പറയുന്നു എന്നു്. ‘ഭ�ജഥാഃ’ നമ്മുെട മന�സ്സാടുതെന്ന പറകെചയ്യുന്നതു്.

അ�ല്ല�ടാ മനസ്സു് ! ഇഹ�ലാകസുഖങ്ങ�ളയും പര�ലാക സുഖങ്ങ�ളയും ഒരു�പാ

െല സാധിക്കണെമങ്കിൽ ശ്രീപത്മനാഭെന്റ കടാക്ഷംെകാ�ണ്ട എളുതായി വരൂ.

‘അവ്യാധി ഗാത്രം, മനുകൂലതരം കളത്രം, �വശ്മ പ്രശസ്തവിഭവം, വിശദാ ച വിദ്യാ,

ശ്ലാഘ്യം കുലം, ചരമകാലഗതിസ്സമർത്ഥാ വി�ഷ്ണാഃ കടാക്ഷപരിണാമവിഭൂതി�രവ.’

‘അവ്യാധി ഗാത്രം’ ഗാത്രം അവ്യാധിയായിരിക്കണം. മനുഷ്യശരീരെത്ത ലഭിപ്പാൻ

അവകാശം വന്നു എന്നതുെകാണ്ടുതെന്ന മതിയായില്ല. ത്രി�ദാഷസംബന്ധികളാ

യിട്ടു് ഓ�രാ പ്രകാ�രണയുള്ള മഹാവ്യാധികളുണ്ടു്. അതിെലാന്നുെകാണ്ടു് അംഗ

ങ്ങൾക്കു്അവശതഅകെപ്പട്ടാൽസ്നാനശൌചാദികൾ കൂടാെത കണ്ടു്അശുദ്ധശരീ

രനായി നിത്യാനുഷ്ഠാനങ്ങ�ളയും പണിെപ്പട്ടു �ലാപിച്ചു കഴിച്ചു വളെര ദുഃഖിച്ചു ഒരി

ടത്തു കിടന്നു�പായാൽ ഒരു ഫലവുമില്ല മനുഷ്യജന്മംെകാണ്ടു്. ‘അവ്യാധി ഗാത്രം’

ഒരു മഹാവ്യാധിയും കൂടാെതകണ്ടു്ഈശ്വര �സവയും െചയ്തു�സ്വരമായിരിപ്പാൻ

സംഗതി വരണം. അതങ്ങെനതെന്ന സംഗതി വരണെമങ്കിൽ ‘അനുകൂലതരംക

ളത്രം’ കളത്രം ഏറ്റവും അനുകൂലമായിരിക്കണം. സൌന്ദര്യാദി ഗുണങ്ങളുെട പരി

പൂർണ്ണത�യാടുകൂടി ഇരിക്കുന്ന ഭാര്യ�യാടുകൂെട കാമസുഖങ്ങെള അനുഭവിപ്പാൻ

സംഗതിവരണം. അതിനുംഈശ്വരാനുഗ്രഹമുെണ്ടങ്കി�ല സംഗതിവരൂ. സ്വഭാവഗു

ണവുമില്ല, രൂപഗുണവുമില്ല, ദുർഭഗയാകുന്നതു ഭാര്യ എന്നാൽ അതു നിമിത്തമായി

മരണാവധി ദുഃഖിച്ചുതെന്ന കഴി�ക്ക ഉള്ളൂ. ഭർത്താവിെനക്കുറിച്ചു �സ്നഹാനുരാ

ഗങ്ങളുെട തികച്ചിൽ ഉണ്ടായിരിക്കയും ഭാവം കണ്ടറിഞ്ഞു ശുശ്രൂഷിച്ചു മനസ്സിനു

നിരൂപിച്ചിരിയാെതകണ്ടുള്ള കൌതുകെത്ത ദിവസംപ്രതി ഉണ്ടാക്കി ശരീരെത്ത
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വഴി�പാെല രക്ഷിക്കണം. അങ്ങിെനയിരിക്കുന്ന ഭാര്യ�യാടുകൂെട സുഖിച്ചിരിപ്പാൻ

സംഗതിവരണം” ഇത്യാദി.

സീതാസ്വയംവരം ഉപക്രമം

“എങ്കി�ലാ പണ്ടു സൂര്യവംശാലങ്കാരഭൂതന്മാരായിരിക്കുന്ന രാജാക്കന്മാർ കുലരാജ

ധാനിയായിരിക്കുന്ന അ�യാധ്യയിങ്കൽ ഇരുന്നുെകാണ്ടു രാജ്യപരിപാലനം െചയ്തു

�പാരുന്ന കാലങ്ങളിൽ, അജനാകുന്ന രാജാവിെന്റ സുതനായിരിക്കുന്ന ദശരഥൻ

കൃതവിവാഹനായി കാന്താത്രയസ�മതനായി കാമങ്ങെള യഥാകാമം അനുഭവിപ്പൂ

തും െചയ്തുകൃതാർത്ഥചിത്തനായിട്ടു്അധിവസിക്കുന്നകാലത്തിങ്കൽ,സന്തത്യഭാവം

െകാണ്ടു് സന്തപ്യമാനമാനസനായി സുമ�ന്ത്രാക്തികെളെക്കാണ്ടു സന്തുഷ്ടഹൃദയ

നായി വസിഷ്ഠാദിഷ്ടമായിരിക്കുന്നഅശ്വ�മധാധ്വരെത്തസരയൂ�രാധസ്സിങ്കൽവിധി

ക്കുതക്ക വണ്ണം നിർവ്വഹിപ്പൂതും െചയ്തു് അവിെടത്തെന്ന പുത്രകാ�മഷ്ടി ആരംഭിച്ച

സമയത്തിങ്കലാക�ട്ട”

ബകവധം ഉപക്രമം

“എങ്കി�ലാ പണ്ടു് അചണ്ഡഭാനുവം ശമണ്ഡനന്മാരായിരിക്കുന്നപാണ്ഡവന്മാർ പാ

ണ്ഡുവിെന്റ അപായാനന്തരം ശതശൃംഗംപർവ്വതത്തിൽനിന്നു തന്നിവാസികളായി

രിക്കുന്നമുനീന്ദ്രന്മാരാൽഹസ്തിനപുരെത്തനീതന്മാരായി ധൃതരാഷ്ട്രസമീപത്തിങ്കൽ

ദു�ര്യാധനാദിക�ളാടുകൂെട വസിക്കുന്ന കാലം അസൂയാനിധിയായ ദു�ര്യാധനൻ

വ്യാപരിച്ചിരിക്കുന്ന ദുർവ്വ്യാപാരങ്ങൾ വ്യാപരിച്ചതിെലാന്നും ഫലിയാഞ്ഞതിെന്റ

�ശഷം, പിെന്ന വാരണാവതമാകുന്ന നഗരത്തിങ്കൽ ജതു�ഗഹമുണ്ടാക്കിച്ചമച്ചു്

ആയവിെടെക്കാെണ്ടപാണ്ഡവന്മാെര ഇരുത്തൂതും െചയ്തു. എന്നതിെന്റ �ശഷമാക

�ട്ട.”

ദൂതവാക്യം ഉപസംഹാരം

“ഭക്തവത്സലനായിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണെന കണ്ട �നരം പ്രസാദാതിശയ

�ത്താടുകൂെട നില്ക്കുന്ന പാണ്ഡവന്മാ�രാടു ഹസ്തിനപുരത്തിങ്കൽ എഴുന്നള്ളി ദു�ര്യാ

ധന�നാടു പറഞ്ഞ പ്രകാരങ്ങെളാെക്കയും അരുളിെച്ചയ്തു �കൾപ്പിപ്പൂതും െചയ്തു.

അതു �കട്ടു പാണ്ഡവന്മാരും വളെര പ്രസാദിച്ചു. പാപക്ഷയത്തിന്നായിെക്കാണ്ടു

പാണ്ഡവന്മാരുെട കഥകളിെലങ്ങാനുെമാെരടം കുറെഞ്ഞാന്നു �കൾക്കണെമന്ന

�ല്ലാ ആഗ്രഹമുണ്ടായതു്. അത്രമാത്രം പറവാനും �കൾപ്പാനും സംഗതിവരികയും

െചയ്തു. എന്നതുെകാണ്ടു് ഇനിയും ഇപ്രകാരം സംഗതി വരണെമങ്കിൽ ഈശ്വര

നുഗ്രഹംെകാ�ണ്ട സംഗതിവരൂ. അനുഗ്രഹ�മാ �സവിച്ചിട�ത്താളം ആകുന്നതും.

എന്നതുെകാണ്ടു് എല്ലാ ജനങ്ങളും എല്ലാ സമയത്തിങ്കലും ജഗന്നായകനായിരി

ക്കുന്ന ഭഗവാൻ ശ്രീപത്മനാഭെന �സവിച്ചുെകാള്ളണം എന്നിവിെട പറഞ്ഞതു്

‘പത്മനാഭം ഭ�ജഥാഃ’”

ഈ ഗദ്യങ്ങളി�ലയും �കര�ളാൽപത്തിയി�ലയും �ശലികൾ വിഭിന്നിങ്ങളാ

െണന്നു് അനുവാചകന്മാർ ഗ്രഹിക്കു�ല്ലാ. സംസ്കൃതജ്ഞന്മാെര രസിപ്പിക്കുന്നതിനു

�വണ്ടി രചിച്ച ഗദ്യം സാമാന്യജനങ്ങളുെടആവശ്യത്തിനായിമാത്രം എഴുതിയ ഗദ്യ

ത്തിൽനിന്നു വ്യത്യസ്തമായി കാണുന്നതിൽആശ്ചര്യെപ്പടുവാനില്ല.
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കാളിനാടകം ഗദ്യം

ഒൻപതാം ശതകത്തിെല ഒരു ഗദ്യകൃതിയായകാളിനാടകത്തിൽ ഭദ്രകാളി ദാരുക

െന വധിക്കുന്ന കഥയാണു് പ്രതിപാദ്യം. ദാരുകെന്റ പത്നിയുെട �പർ വി�നാദിനി

എന്നു് ഈ കൃതിയിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതു കാളീ�ക്ഷത്രങ്ങളിൽ വൃശ്ചികവ്ര

തംസംബന്ധിച്ചുള്ളകളെമഴുത്തിനു പാടിവരുന്നതായറിയാം. ‘നാടക’െമന്നു പറയു

ന്നു എങ്കിലും അഭിനയത്തിനുപ�യാഗിച്ചിരുന്നതായി �താന്നുന്നില്ല. ചില പംക്തി

കൾ ചുവെട ഉദ്ധരിക്കുന്നു.

“അ�ന്നരം തെന്റെയാ�രകമനസ്സാവൂതുംെചയ്തു. അ�ന്നരം �ചാദിച്ചുെകാ

ണ്ടാൻ ദാന�വന്ദ്രൻ ദാരുകരാജാവു്. �കളു �കളു �ദവീ ഞാനിവിടുന്നു യുദ്ധത്തിനു

�പായതിൽപ്പിെന്ന ആെരാരുത്തർ വന്നു�പായതു �ദവി എന്നാൻ ദാന�വന്ദ്രൻ

ദാരുകരാജാവു്. അ�യ്യാ! എെന്റ ഭർത്താ�വ! ഇവിെട വി�ശഷിച്ചാരും വന്നീല

എന്നാൾ ഭാര്യാവാകും �ദവി വി�നാദിനി. ഒരഗതിെപ്പഞ്ചാതിെയാഴിഞ്ഞാരും

വന്നീലഎെന്റ ഭർത്താ�വഎന്നാൾ �ദവി വി�നാദിനി . . . പണ്ടുപണ്ടുനമ്മുെട കൂ

റുപാങ്ങടിയാത്തി�പാലവളാകുന്നതു് എന്നാൾ അഗതിെപ്പഞ്ചാതിയുമ�പ്പാൾ . . .
ഉപ�ദശ�ത്തയും ഉപ�ദശിച്ചു െകാടു�ത്തെനെന്റ ഭർത്താ�വ എന്നാൽ ഭാര്യാവാ

കും �ദവി വി�നാദിനി. അ�ന്നരംതലെയടുെത്തറിഞ്ഞുകുത്തിച്ചുംകതകതപാഞ്ഞും

മതിൽ ചാടിെക്കാണ്ടാൻ ദാന�വന്ദ്രൻ ദാരുകരാജാവു് . . . തെന്റെയാരു �കാട്ട
�ഗാപുരങ്ങെളല്ലാം കടക്കു�മ്പാൾ ഉമ്മറപ്പടി�യാടു് അടിമുടി തട്ടിപ്പുറെപ്പടു�ന്നാരു

�നരത്തു്. അ�ന്നരം എഴുനീറ്റു കച്ചവാലുംെതാങ്കൽ പിടിച്ചുെകാണ്ടാൾ ഭാര്യാവാ

കും �ദവി വി�നാദിനി . . . െകാല്ലത്തു െകാടിയാടയിൽ തീെവെന്തരിയക്കിനാ

വു ക�ണ്ടൻ ഞാെനെന്റ ഭർത്താ�വ! അതുെകാണ്ടും �പാെകാലാ �പാെകാലാ

എന്നാൾ ഭാര്യാവാകും �ദവി വി�നാദിനി . . . ഇവെയല്ലാം �കളാെത ചിത്രമണി
ദണ്ഡെമടുത്തു �പാരണിനാഗം ചുമ�ലറുവൂതും െചയ്തു് ആരിയെച്ചാട്ട അങ്കായുധം

കയ്യിൽ പിടിച്ചു തെന്റെയാരു ഭൂമിയിങ്കൽ െചന്നുപുറെപ്പടു�ന്നാരു �നരത്തു്”

ശക്തിമത്തുകളായ വാക്യങ്ങെളെക്കാണ്ടാണു് കാളിനാടകം ആദ്യന്തം നിബ

ന്ധിച്ചിട്ടുള്ളതു്. അനന്തരകാലത്തും �ദവീഭക്തന്മാരായ ചില കവികൾ ‘കാളിനാട

കം’ നിർമ്മിച്ചുകാണുന്നു. െകാല്ലംപതിെനാന്നാംശതകത്തിൽജീവിച്ചിരുന്നചിറ്റൂർ

എഴുവത്തുനാണുക്കുട്ടി�മ�നാെന്റ കൃതിയാണു് അവയിൽ പ്രധാനം.

ദ്വാദശ്യാരാധനാകല്പം

ചില പൂജാകല്പങ്ങൾ വ്യക്തമായി വിവരിക്കുന്ന ഭാഷാഗദ്യഗ്രന്ഥങ്ങളുംഈ ശതക

ത്തിൽ ഉത്ഭവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അവയുെട �ശലി പാഠകഗദ്യത്തിൽനിന്നും മറ്റും �ഭദിച്ചിരി

ക്കുന്നു. ദ്വാദശ്യാരാധനാകല്പത്തിൽനിന്നു ചില പങ്  ക്തികൾ ചുവെട �ചർക്കുന്നു.

“പിെന്ന നി�വദ്യ�ശഷം െകാണ്ടു �വശ്വ�ദവ�ഹാമം െചയ്തു് ഒരു ബ്രാഹ്മണ

െനകാലുകഴുകിച്ചുകുറിയിടീച്ചുപൂവുംചൂടിച്ചു മൂലംെകാണ്ടുപൂജിച്ചു് ഇലകഴുകി ഉപസ്ത

രിച്ചുസംവിഭാഗം വിളമ്പി ഉപസ്തരിച്ചു് കുടിക്കുനീർവീഴ്ത്തി കുണ്ഡത്തിനുവടക്കുബലിതൂ

കി മണ്ഡപത്തിനുപ്രദക്ഷിണം െവച്ചുനമസ്കരിച്ചുകാലുകഴുകിയാചമിച്ചു �ദവനും വി

ളക്കു രണ്ടിനും നി�വദ്യം വിടുർത്തു് ഒടുക്കെത്തകുടിക്കുനീർ വീഴ്ത്തി �ക കഴുകിയാൽ

ദക്ഷിണെചയ്തുപ്രസന്നപൂജെചയ്തുമൂെന്നടത്തുംഅപ്പവും െവറ്റിലയുമടയ്ക്കയുംനി�വദി

ച്ചു പുഷ്പാഞ്ജലിയും െചയ്തുസാധ്യെനെക്കാണ്ടു െചയ്യിച്ചു പൂജയും സമർപ്പിച്ചു് ഉച്ചപൂജ

തുടങ്ങു.”
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ഒടുവിൽ “ഈവണ്ണംഏകാദശീവ്രതംഅനുഷ്ഠിച്ചു ദ്വാദശിആരാധന െചയ്താൽ

ജന്മാന്തരാർജ്ജിതങ്ങളും ഇജ്ജന്മത്തിൽ െചയ്തപാപവുംക്ഷയിച്ചു �ദഹാന്തത്തിൽ

സച്ചിദാനന്ദലക്ഷണമായിരിക്കുന്നബ്രഹ്മത്തിൽസായൂജ്യംപ്രാപിക്കും”എന്നഫല

ശ്രുതി�യാടുകൂടി ഗ്രന്ഥം അവസാനിക്കുന്നു. ഇതു�പാെല ചക്രാബ്ജപൂജാകല്പെത്ത

പ്പറ്റിയും ഒരു െചറിയ ഗദ്യനിബന്ധം കാണ്മാനുണ്ടു്. െപാതു�വ ഗദ്യരൂപത്തിലുള്ള

തന്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളുെട ഭാഷാ�ശലി ഇതുതെന്നയാണു്.

സ്മാർത്തപ്രായശ്ചിത്തസങ്ഗ്രഹം ഭാഷ

സ്മാർത്തപ്രായശ്ചിത്തസങ്ഗ്രഹത്തിനു് ഒരു ഭാഷാവ്യാഖ്യാനംലഭിച്ചിട്ടുെണ്ടന്നുമുൻ

പു പറഞ്ഞുവ�ല്ലാ. ഈ വ്യാഖ്യാനത്തിൽനിന്നു് ഒരു ഭാഗം ചുവ�ട �ചർക്കുന്നു.

“അവിെടന�ടഇന്നനിമിത്തമുണ്ടാകയാൽഇന്നക്രിയെചയ്യണെമന്നുയജ്ഞ

പ്രായശ്ചിത്താദികളിൽ െചാല്ലിക്കിടക്കുന്ന ക്രിയകളും അതിെന്റ മന്ത്രഗണങ്ങളും

യാവചിലവ അവെറ്റ ന�ട െചാല്ലുന്നു. അതു് ഏതുപ്രകാരെമന്നു് . . . അവിെട
ന�ട പവമാനസ്ഥാലീപാകത്തിെന്റ ക്രിയാക്രമം; പിെന്ന പൂർണ്ണാഹുതിയുെട ക്രി

യാക്രമം; പിെന്ന വിവീചീസ്ഥാലീപാകം; പഥികൃൽസ്ഥാലീപാകം; അന്വാരംഭണീ

സ്ഥാലീപാകം . . . കർമ്മപ്രായശ്ചിത്തം എന്നിങ്ങെന പ്രഥമമായതിങ്കൽ െചാല്ല

െപ്പടുന്ന വസ്തുക്കൾ . . . ഇങ്ങെന സം�ക്ഷപിച്ചു െചാല്ലിയതായ പ്രതിപാദ്യാർത്ഥ
െത്ത അനന്തരം വിസ്തരിച്ചു െചാല്ലുന്നു . . . അവിെട ന�ട അഗ്നി�ദാഷത്തിങ്കൽ

െചാല്ലിയ പവമാനസ്ഥാലീപാകെത്ത ആശ്വലായനമ�തന െചാല്ലുന്നു. അവിെട

പവിത്രമിട്ടു പത്നിയും വന്നുതുടർന്നിരുന്നാൽആയതന�ത്താടു കൂടാെത ‘അയ�ന്ത

�യാനിം’ എന്ന മന്ത്രം െചാല്ലിത്തീക്കാച്ചി ചമതപ്പുല്ലുെകാണ്ടു മൂടി വടക്കു നിലെത്ത

ന്നി�യ സങ്ഗ്രഹിച്ചു മുൻപിെലത്തീയും െവണ്ണീറും കളഞ്ഞു ചാണകമുരുട്ടി ഭസ്മ�ശ

ഷംകളഞ്ഞുകുത്തുകയുംതളിക്കുകയും െചയ്യാെതആയതനത്തിങ്കൽതീയിട്ടു പൂളിട്ടു

വീശി എരിച്ചാൽ ആജുഹ്വാനാദിമന്ത്രങ്ങെളെക്കാണ്ടു കാച്ചിയ ചമത ഇടൂ. പിെന്ന

അതിങ്കൽഅന്വാധാനാദിസ്ഥാലീപാം െചയ്  വൂ നിത്യം�പാെല.”

ആശൌചദീപകം ഭാഷ

മഴമങ്ഗലത്തിൻെറആശൌചദീപകത്തിനുഭാഷയിൽഒരുവ്യാഖ്യാനമുണ്ടു്. അതിൽ

നിന്നുകൂടി ചില പങ്  ക്തികൾ പകർത്താം. “ ‘സർവത്രാ�ഘ സതി നിത്യകർമ്മാ

ണി വിദധതാം’—എല്ലാ പിലയുമുണ്ടായിരിക്കു�മ്പാൾ നിത്യകർമ്മങ്ങെളാക്കെവ

അഴകുതായി െചയ്യണം. �ലാപിച്ചുകളയരുതു്. തൂഷ്ണീെമന്നു വി�ശഷം. നിത്യകർമ്മ

ങ്ങളിൽ യാവചിലവ�റ്റ മന്ത്ര�ത്താടുകൂടിെച്ച�യ്യണ്ടൂ അവറ്റിനു മന്ത്രം�വണ്ടാ; ക്രിയ

മാത്ര�മ �വണ്ടൂ. മനസ്സുെകാണ്ടു മന്ത്രെത്ത സ്മരിച്ചു ക്രിയെചയ്  വൂ എന്നു െപാരുൾ.

‘പ്രാണാഹുത്യാഞ്ച ജലവി�ക്ഷപ�ണ തു മന്ത്രീ ഭവതു’—പ്രാണാഹുതി ഇടു�മ്പാഴും

തീരു�മ്പാഴും മന്ത്രം െചാല്ലണം. ഉച്ചക്കാലെത്ത സൂ�ര്യാപസ്ഥാനത്തിങ്കൽ നീരൂ

ക്കു�മ്പാഴും മന്ത്രം െചാല്ലണെമന്നുപലരും െചാല്ലുന്നു. ശ്രൌതംഓത്തിൽവിധിച്ചതു്:

സ്മാർത്തം സ്മൃതികളിൽ വിധിച്ചതു്.”

ഇവ കൂടാെത ഇനിയും (1)സന്ന്യാസകല്പം (2) പതിത പരിത്യാഗപ്രക്രിയാ (3)
ത്രിസന്ധ്യാജപക്രമം (4)ക്ഷത്രിയബലിക്രമം (5)അഗ്നി�ഹാത്രം (6-7)ആചാരസം
ഗ്രഹംരണ്ടുമാതിരി (8) മഹാവ്രതാദിവിവരണം (9)അപരക്രിയാനുഷ്ഠാനം (10)ജാത
കർമ്മാനുഷ്ഠാനം (11)ഗൃഹപ്ര�യാഗം (12)ആശൌചവിധി തുടങ്ങി ചടങ്ങുസംബന്ധി
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ച്ചു ഭാഷയിൽ പലഗ്രന്ഥങ്ങൾഗദ്യരൂപത്തിൽ നമ്പൂരിമാർ ഓ�രാ കാലത്തു രചിച്ചി

ട്ടുണ്ടു്. “ഒക്ക�വപറവതിെനാട്ടു�മ കാലം �പാരാ”എന്നുള്ളതിനാൽഅവെയഇവി

െട പരാമർശിക്കുന്നില്ല. പതിതപരിത്യാഗപ്രക്രിയ സ്മാർത്തവിചാരെത്തപ്പറ്റിയുള്ള

വിവരണമാണു്. മഹാവ്രതം എന്നതു് ഉണ്ണികൾ �വദാഭ്യാസത്തിനു മുൻപു് അനുഷ്ഠി

�യ്ക്കണ്ട വ്രതമാണു്. �വദം അഭ്യസിക്കുകയും അഭ്യസിപ്പിക്കുകയും െച�യ്യണ്ട രീതി

യും അതിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു.

അ�ദ്വതശതകം ഭാഷ

നൂറു് അനുഷ്ടുപ് �ശ്ലാകങ്ങെളെക്കാണ്ടു് അ�ദ്വത�വദാന്തത്തിെന്റ സാരം സങ്ഗ്ര

ഹരൂ�പണ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥമാണു് അ�ദ്വതശതകം. അതിെന്റ കർ

ത്താവു് ആെരന്നറിയുന്നില്ല. ആ ഗ്രന്ഥത്തിനു സുഗ്രഹമായ ഒരു ഭാഷാഗദ്യവ്യാഖ്യാ

നം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടു്. രണ്ടു �ശ്ലാകങ്ങളുെട വ്യാഖ്യാനം താെഴ �ചർക്കുന്നു.

“പ്രണമ്യ പരമാത്മാനം സ്വാത്മാനം പര�മശ്വരം

അ�ദ്വതശതകം വ�ക്ഷ്യ സർവ�വദാന്തസംഗ്രഹം.

അഹം പര�മശ്വരം പ്രമണ്യ അ�ദ്വതശതകം വ�ക്ഷ്യ—ഞാൻ പര�മശ്വരെന

പ്രണമനം െചയ്തിട്ടു് അ�ദ്വതശതകെത്ത ചമയ്ക്കു�ന്നൻ. അ�ദ്വതെത്തനൂറു �ശ്ലാ

കംെകാണ്ടു സംഗ്രഹിക്കു�ന്നൻ എന്നു താൽപര്യം. എങ്ങെന ഇരു�ന്നാരുത്തൻ

പര�മശ്വരൻഎന്ന�പക്ഷവന്നിടത്തു്അവെന കാട്ടുന്നു. സ്വാത്മാവായി വർത്തിച്ചി

രു�ന്നാരുത്തൻ. തെന്റ ആത്മാവായി വർത്തിച്ചിരു�ന്നാരുത്തൻ. പരമാനന്ദം—

ആനന്ദസ്വരൂപനായിരു�ന്നാരുത്തൻ. എങ്ങിെനയിരു�ന്നാണു് അ�ദ്വതശത

കം? എല്ലാ �വദാന്തങ്ങളു�ടയും സംഗ്രഹമായിരു�ന്നാണു്. പത്തുനൂറായിരമായി

പ്രകാശിച്ചിരുന്ന ഉപനിഷൽഭാഷ്യങ്ങളുെട സങ്ഗ്രഹമായിരു�ന്നാന്നു് എന്നു െപാ

രുൾ.”

“പുനർ�വശ്യാവ�ശസ്ഥിത്വാ �തസ്സാർദ്ധം ശ്വഖരാജവൽ

സർവധർമ്മവിനിർമ്മു�ക്താ �ദഹീ താ ഏവ �സവ�ത.

പുനഃ �ദഹീ �തഃ സാർദ്ധം �വശ്യാവ�ശസ്ഥിത്വാ—പിെന്ന �ദഹി കാമിക�ളാടു

കൂെടസങ്ഗെത്തെച്ചയ്തു്അവരുെടകൂെട �വശ്യമാരുെട വശത്തിൽസ്ഥിതിെചയ്വൂ

തും െചയ്തിട്ടു്. സർവധർമ്മവിനിർമ്മുക്തഃതാഏവ�സവ�ത—സർവധർമ്മങ്ങ�ളാടു

വിനിർമ്മുക്തനായി സ്നാനതർപ്പണസ്വാദ്ധ്യായങ്ങ�ളാടു �വർെപട്ടു്ആ �വശ്യമാെര

�സവിക്കുന്നു. ശ്വഖരാജ വൽ—ശ്വാവിെന�പ്പാെല പിന്നാെല നടന്നിട്ടും ഖരെത്ത

�പ്പാെല ചുമന്നിട്ടും അജെത്ത�പ്പാെല പ്രതിബദ്ധനായിട്ടും �സവിക്കുന്നു എന്നു

െപാരുൾ.”

�ഹാർത്തുസ് മലബാറിക്കസ്

�ഹാർത്തുസ് മലബാറിക്കസ് (�കരളാരാമം) എന്ന �പരിൽ �കരളത്തിെല സസ്യ

വിജ്ഞാനീയെത്തപ്പറ്റി ഒരു വിപുലമായ പുസ്തകം ലത്തീൻഭാഷയിൽ രചിച്ച െഹൻ

ഡ്രിക്ക് ഏഡ്രിയൻ വാൻറീഡ് എന്നപണ്ഡിതൻ നമ്മുെട കൃതജ്ഞതെയസവി�ശ

ഷം അർഹിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥകാരനാണു്. അ�ദ്ദഹം ക്രി. പി. 1637-ആമാണ്ടിടയ്ക്കു
�ഹാളൻഡിൽ ഡ്രാെക്കസ്റ്റീൻ എന്നസ്ഥലത്തു ജനിച്ചു. 1663-ൽ ലന്തക്കാർ െകാ
ച്ചി�ക്കാട്ട പറങ്കികളിൽ നിന്നു പിടിച്ചടക്കിയ�പ്പാൾ ലന്ത�സന്യത്തിെല ഒരു
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സൂപ്പർ ന്യൂെമറ്റി കപ്പിത്താനായിരുന്നു. പിന്നീടു തുപ്പായികളുെട സൂപ്രണ്ടും 1670-
ൽ െകാച്ചിയിൽ കമാൻഡറുമായി ഉ�ദ്യാഗത്തിൽ ഉയർന്നു. ഒടുവിൽ കു�റക്കാലം

െബ�ത്തവിയാ ഭരണസമിതിയിെല ഒരംഗമായി പണി �നാക്കിയതിനു�മൽ 1677
നവംബർമാസത്തിൽ സ്വ�ദശ�ത്തക്കു മടങ്ങി. െകാച്ചി വിടുന്നതിനുമുമ്പുതെന്ന

തെന്റ സസ്യശാസ്ത്രരചനയ്ക്കു �വണ്ട സാമഗ്രികൾ അ�ദ്ദഹം, എറണാകുളത്തിനു

സമീപം ചാത്തിയാത്തും പിന്നീടു വരാപ്പുഴയും കർമ്മലീത്താഭവനങ്ങൾ സ്ഥാപി

ച്ച �നപ്പിൾസ് കാരനായ ഫാദർ മാത്യൂസ് എന്ന ഒരു കർമ്മലീത്താമിഷണറി,

രങ്ഗഭട്ടൻ, വിനായകപണ്ഡിതൻ, അപ്പു ഭട്ടൻ എന്ന മൂന്നു ഗൌഡസാരസ്വതബ്രാ

ഹ്മണവർഗ്ഗത്തിൽെപ്പട്ട ഭിഷഗ്വരന്മാർ, ഇട്ടി അച്യുതൻ എന്ന വിശിഷ്ടനായ ഒരു

ഈഴവ�വദ്യൻ ഈ അഞ്ചു പണ്ഡിതന്മാരുെടയും സാഹായ്യ�ത്താടുകൂടി തയാ

റാക്കിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അച്യുതൻ കരപ്പുറത്തു െകാട്ടകാരപ്പള്ളി അഥവാ െകാല്ലാ

ടം എന്ന തറവാട്ടിെല ഒരങ്ഗമായിരുന്നു. മാത്യൂസാണു് �കരളത്തിെന്റ വിവിധ

ഭാഗങ്ങളിൽനിന്നു് ഓഷധികളും മറ്റു �ശഖരിച്ചു െകാച്ചിയി�ലക്കു െകാണ്ടു�പായി

അവയുെട പടങ്ങൾവരപ്പിച്ചതു്. മാത്യൂസ് 1691-ൽ ഉ�ദ്ദശം 90-ആമെത്തവയസ്സിൽ

െകാച്ചിയിൽെവച്ചു മരിച്ചു. �ജാണ്െകയ്സറിയസ് എെന്നാരു ലന്തപ്പാതിരി ആ

പുസ്തകത്തിെന്റ ആദ്യെത്ത ചില വാല്യങ്ങൾ ഡച്ചുഭാഷയിൽ പരാവർത്തനംെച

യ്തതായിക്കാണുന്നു. അ�ദ്ദഹം �കരളത്തിൽ 1667 മുതൽ 1676 വെര താമസിച്ചു.
ആെക പന്ത്രണ്ടു വലിയ വാല്യങ്ങളിൽ 7946 പടങ്ങ�ളാടുകൂടിയാണു് പ്രസ്തുത പുസ്ത
കം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ളതു്. ഒന്നും രണ്ടും വാല്യങ്ങൾ 1678-ൽ (െകാല്ലം 853-ൽ)
മുദ്രാപിതങ്ങളായി. വീണ്ടും റീഡ് ഒരു ഗവർണ്ണർജനറലിെന്റ അധികാരങ്ങ�ളാടു

കൂടി ഇന്ത്യയിൽ �ചാളമണ്ഡലക്കരയിൽ വന്നു�ചരുകയും അവിെട ലന്തക്കാരു

െട തലസ്ഥാനം പുലിക്കാട്ടുനിന്നു നാഗപട്ടണ�ത്തക്കു മാറ്റുകയും �വ�റയും പല

പരിഷ്കാരപദ്ധതികൾ ഉൽഘാടനം െചയ്കയും െചയ്തു. 1691-ൽ സി�ലാണിൽനി

ന്നു സൂററ്റി�ലക്കുള്ള ഒരു നാവികയാത്രയുെട മദ്ധ്യത്തിൽ ചരമഗതിെയ പ്രാപിച്ചു.

അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ ശവകുടീരം ഇന്നും സൂററ്റിൽ സംരക്ഷിയ്ക്കെപ്പടുന്നുണ്ടു്.

�കരളത്തിെല സസ്യങ്ങ�ളയും ഔഷധങ്ങ�ളയും സമഗ്രമായി വിവരിക്കുന്ന

�ഹാർത്തുസ് മലബാറിക്കസ് �കരളീയർക്കു തികച്ചും അഭിമാനംെകാള്ളാവുന്ന

ഒരു പുസ്തകമാണു്. ചിത്രമുള്ള വശങ്ങളിൽ ചിത്രത്തിെന്റ സമീപമായി അതിെന്റ

�പർ ലത്തീൻ, മലയാളം, അറബി, �ദവനാഗരി എന്നീ നാലു ഭാഷകളിൽ കുറിച്ചിട്ടു

ണ്ടു്. മലയാളലിപികൾ ചതുര വടിവിലാണു് െകാത്തിക്കാണുന്നതു്. ഗ്രന്ഥത്തിെന്റ

പ്രാരംഭത്തിലുള്ള ചില മലയാള വാക്യങ്ങൾ താെഴ ഉദ്ധരിക്കുന്നു.

“പ്രസമവും മംഗല്യവും കൂടിയിരിപ്പും ബഹുമാനെപ്പട്ട െകാമ്പങ്ങിെയെട തുപ്പാ

യിത്ഥവും െകാച്ചിയിൽ ആയ മനുെവർക്കർെന്നരു നിശ്ചയിക്കും പ്രകാരം. എന്ദ്രി

ക്കി വെന്റെദ കുമു�ദാരിെട കല്പനയാൽ കരപ്പുറത്ത പിറെന്നാള്ള െചെകാവർണ്ണ

മായ െകാല്ലാടെനന്ന �പെരാള്ള ഒരു മലയാം�വദ്യെന്റ െചാൽെക്കട്ട െപാസ്തക

ത്തിൽ ചാത്തിയ മെലയാളത്തിെല വൃക്ഷങ്ങളും െചറുവൃക്ഷങ്ങളും കാെയ്കളും വിത്തു

െകളും െരസങ്ങളും �വരുെകളും ചക്തിെകളും സുദചക്തിെകളും പറങ്കിപ്പാെഴയിലും

മലയാംപാെഴയിലും വകതിരിച്ചു െചാല്ലുകയുംെഞ്ചയ്തു. ഈ വണ്ണം ഒരു സംെശയം

എന്നി�യ �നരാകുംവണ്ണം എഴുതിതീർത്ത നിശ്ചയത്തിൽ എെന്റ ഒപ്പ അബീൽമാ

സം ൧ ൯ ൯ ൬ ൌ ൬ ധ ൬ (അക്കം പഴയ മട്ടു) മത െകാച്ചിയിൽ �കാട്ടയിൽ എഴു

ത്ത.”
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റീഡ് സസ്യശാസ്ത്രത്തിൽ പാരംഗതനായിരുന്നു. ആ ലന്തക്കാരൻ ഇങ്ങിെന

അതിബൃഹത്തായ ഒരു ഗ്രന്ഥം നിർമ്മിക്കുന്നതിനു കായികമായും മാനസികമായും

സാമ്പത്തികമായും ഒട്ടുവളെര �ക്ലശം അനുഭവിച്ചിരിക്കണെമന്നുള്ളതിനു സംശ

യമില്ല. തദ്വാരാ അ�ദ്ദഹം �കരളത്തിെന്റ പ്രശസ്തി �ലാകെമങ്ങും പ്രസരിപ്പിച്ചു.

െക�സറിയസ്സിനു സസ്യശാസ്ത്രത്തിൽജ്ഞാനമില്ലായിരുന്നു എന്നു റീഡ് �രഖെപ്പ

ടുത്തീട്ടുെണ്ടങ്കിലും അ�മരിക്കയിൽ നി�ക്കാലസ് ജാക്കിൻ എന്ന പണ്ഡിതൻ ഒരു

പുതിയ വർഗ്ഗത്തിൽ െപടു�ത്തണ്ട െചടി കണ്ടുപിടിച്ച�പ്പാൾഅതിനു് അ�ദ്ദഹത്തി

െന്റബഹുമാനസൂചകമായി െക�സറിയാഎന്നസംജ്ഞയാണു് നല്കുകയുണ്ടായതു്.

അർ�ണ്ണാസ് പാതിരി

ചരിത്രം

വി�ദശീയരായക്രിസ്ത്യാനികളിൽകവിത്വംെകാണ്ടുപ്രഥമഗണനീയനായിപരി�ശാ

ഭിക്കുന്നതു് അർ�ണ്ണാസ് പാതിരിയാകുന്നു. �ജാണ് എർണ്ണസ്തൂസ് ഹാൻക് സൽ

െഡൻഎന്നതാണു് അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ പൂർണ്ണമായ നാമ�ധയം. എർണ്ണസ്തൂസ് അഥ

വാ എർണ്ണസ്തു ഭാഷാ കൃതമായ�പ്പാൾ അതു് അർ�ണ്ണാസ് എന്നു രൂപാന്തരെപ്പട്ടു.

യൂ�റാപ്പിൽ ഹംെഗറി രാജ്യത്തു ജനിച്ച അർ�ണ്ണാസ് 1699-ൽ �കരളത്തിൽ വന്നു

�ചരുകയും ആദ്യം അമ്പഴക്കാെട്ടഈ�ശാസഭക്കാരുെട ആശ്രമത്തിൽ കു�റക്കാ

ലം താമസിക്കുകയും പിന്നീടു തൃശ്ശൂരിൽ െചന്നു കുഞ്ഞെനന്നും കൃഷ്ണെനന്നും �പരു

ള്ള രണ്ടു നമ്പൂരിമാരുെട സഹായ�ത്താടുകൂടി സംസ്കൃതഭാഷഅഭ്യസിക്കുകയും െച

യ്തു. സംസ്കൃതത്തിൽ അ�ദ്ദഹം ആദ്യമായി പഠിച്ച കാവ്യം യുധിഷ്ഠിരവിജയമായിരു

ന്നു. �വലൂർ എന്നസ്ഥലെത്തപള്ളി പണിയിച്ചതു് അ�ദ്ദഹമാണു്. 1732-ആമാണ്ടു
(െകാല്ലം 907-ൽ) മീനമാസം 20-ആംനു പഴയൂർ പള്ളിയിൽവച്ചു കാല ധർമ്മം പ്രാ
പിച്ചു.

കൃതികൾ

അർ�ണ്ണാസ് പാതിരി താൻ സംസ്കൃതത്തിലും മലയാളത്തിലും �ക്ലശിച്ചു സമ്പാദിച്ച

പാണ്ഡിത്യം വ്യർത്ഥമാക്കിയില്ല. �കരളത്തിെലഹിന്ദുക്കൾക്കുരാമായണാദികാവ്യ

ങ്ങൾ�പാെല ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും ഭക്തിസംവർദ്ധകങ്ങളായ ചില ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചി

�ക്കണ്ടതു് ആവശ്യകമാെണന്നു �താന്നുകയാൽ അ�ദ്ദഹം അതിനു�വണ്ടി പ്രധാ

നമായി ഉദ്യമിച്ചു. പാതിരിയുെട മുഖ്യകൃതികൾ (1) ചതുരന്ത്യം (2) പുത്തൻ പാന

(മിശിഹാചരിതം) (3) ഉമ്മാപർവം (4) വ്യാകുലപ്രബന്ധം (5) ആത്മാനുതാപം (6)
വ്യാകുലപ്ര�യാഗം (7) മലയാളനിഘണ്ടു (8) മലയാളം �പാർത്തുഗീസുനിഘണ്ടു (9)
മലയാളവ്യാകരണം എന്നിവയാണു്. ഇവ കൂടാെത അ�ദ്ദഹം (1) വാസിഷ്ഠസാരം
(2) ചില ഉപനിഷത്തുകൾ (3) �വദാന്തസാരം (4) അഷ്ടാവക്ര ഗീത (5) യുധിഷ്ഠിര
വിജയം എന്നീ സംസ്കൃതകൃതികെളഅധികരിച്ചു ലത്തീൻഭാഷയിൽ പ്രബന്ധങ്ങൾ

രചിച്ചിട്ടുള്ളതായും അറിയുന്നു. ചതുരന്ത്യമാണു് പാതിരി ആദ്യമായി നിർമ്മിച്ച കാ

വ്യം. അതിൽ മരണപർവം, വിധിപർവം, നരകപർവം, �മാക്ഷപർവം എന്നിങ്ങ

െനനാലുവിഭാഗങ്ങൾഅടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. മരണപർവം മഞ്ജരിയിലുംവിധിപർവം

കളകാഞ്ചിയിലും ഒടുവിലെത്തരണ്ടുപർവങ്ങളും �കകയിലുമാണു്നിബന്ധിച്ചിരിക്കു

ന്നതു്. ആെക 1851ഈരടികൾഈഗ്രന്ഥത്തിൽഅന്തർഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. പർവം

എന്ന വിഭാഗസംജ്ഞമഹാഭാരതെത്തഅനുകരിച്ചു കവി നല്കീട്ടുള്ളതാണു്. ആസ

ന്നമരണനായ മനുഷ്യെന്റഅന്തർഗ്ഗതങ്ങെള മരണപർവത്തിൽപ്രതിപാദിക്കുന്നു.
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കവിക്കു് ആശയസമ്പത്തുെണ്ടങ്കിലും രചന �ദാഷഭൂയിഷ്ഠമാെണന്നുപറയാെത നി

വൃത്തിയില്ല. ചതുരന്ത്യം �പാെലതെന്നആവിഷയത്തിൽ �മാശമല്ലപുത്തൻപാന

യും ഉമ്മാപർവവും. പുത്തൻപാനയിെലഇതിവൃത്തം�ബബിളിെല �ലാകസൃഷ്ടിമു

തൽക്രിസ്തുവിെന്റപരഗതിവെരയുള്ളകഥകളാണു്. അതിൽപതിന്നാലുപാദങ്ങൾ

ഉൾെക്കാള്ളുന്നു. പുത്തുൻപാന എന്നു കവി കൃതിക്കു �പരിട്ടിരിക്കുന്നതു ക്രിസ്ത്യാനി

കളുെട ഇടയിൽ ചില പഴയ പാനകൾ പ്രചരിച്ചിരുന്നതിനാലായിരിക്കണെമന്നു

�ഡാക്ടർ പി. െജ. �താമസ് പറയുന്നു. പ്രസ്തുതകൃതിയിൽനിന്നു ചില വരികൾ ചു

വെട �ചർക്കുന്നു.

“അമ്മ കന്നിമണിതെന്റ നിർമ്മലദുഃഖങ്ങളി�പ്പാൾ

നന്മയാ�ല മനസ്സുറ്റു �കട്ടുെകാണ്ടാലും.

സർവമാനുഷർക്കു വന്നസർവ�ദാ�ഷാത്തരത്തിന്നായ്

സർവനാഥൻ മിശിഹയും മരിച്ച�ശഷം

സർവനന്മക്കട�ലാെന്റസർവനന്മപ്പാട്ടുെകാണ്ടു

സർവദുഃഖം നിറഞ്ഞുമ്മാ പുത്രെന �നാക്കി

എന്മക�ന! നിർമ്മല�ന! നന്മെയങ്ങും നിറ�ഞ്ഞാ�ന!

ജന്മ�ദാഷത്തിെന്റ ഭാരെമാഴി�ച്ചാ പുത്രാ?

ആദമാദിനരവർഗ്ഗം ഭീതികൂടാെത പിഴച്ചു

�ഹതുവതിനുത്തരം നീ െചയ്തി�താ പുത്രാ?

നന്നു നന്നുനരരക്ഷനന്നിത�ത്ര െചയ്തു പരീ;

ഇന്നിവഞാൻ കാണുമാറു വിധി�ച്ചാ പുത്രാ?”

ന�താന്നതയിൽ രചിച്ചിട്ടുള്ളഈഈരടികൾആസ്വാദ്യങ്ങളാണു്. വ്യാകുലപ്രബ

ന്ധംഈ കഥെയത്തെന്ന വിഷയീകരിച്ചു പാതിരി ഉപജാതിവൃത്തത്തിൽ നിർമ്മി

ച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ലഘുകാവ്യമാകുന്നു. ആത്മാനുതാപം ഒരു പാപിയുെട പശ്ചാത്താപ

ത്തിെന്റ പ്രപഞ്ചനമാണു്. ഉമ്മാപർവത്തിനു �ദവമാതൃചരിതം എന്നും �പരുണ്ടു്.

അതിെല വിഷയം കന്യാമറിയത്തിെന്റ ജീവിതകഥയാകുന്നു. മലയാളനിഘണ്ടു

‘താ’ എന്ന അക്ഷരംവെര�യ പു�രാഗമിച്ചിട്ടുള്ള. അതിൽ അടങ്ങീട്ടുള്ളതു പ്രാ

�യണസംസ്കൃതപദങ്ങളാണു്. മലയാളവ്യാകരണവും സംസ്കൃതത്തിെല സിദ്ധരൂപ

െത്ത അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണു് എഴുതീട്ടുള്ളതു്. ‘വൃക്ഷസിദ്ധരൂപം’ �കരളത്തിൽ

പഴയ കാലത്തുതെന്ന അ�ധ്യതാക്കൾ ബാല്യകാലത്തു പഠിച്ചിരുന്നതായിക്കാണു

ന്നു. അർ�ണ്ണാസ് പാതിരിയുെട വിവിധകൃതികെള വിവരിക്കുന്ന ഒരു െചറിയ ഗ്ര

ന്ഥം 1790-ആമാണ്ടിടയ്ക്കു പൌലീ�നാസ് പാതിരി രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. മധ്യവയസ്സിൽമാത്രം
�കരളത്തിൽ വന്നു സംസ്കൃതവും മലയാളവും പഠിച്ചു് ആ ഭാഷകളിൽ പ്രാവീണ്യം

�നടി ഒട്ട�നകം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു �കരളത്തിെന്റ മഹിമ വി�ദശങ്ങളിൽ വ്യാ

പരിപ്പിച്ച ഈ യൂ�റാപ്യൻപാതിരി നമ്മുെട ഹൃദയപൂർവമായ അഭിനന്ദനത്തിനു

സർവഥാ പാത്രീഭവിക്കുന്നു. ആദ്യമായി സംസ്കൃതഭാഷയിൽ അനപലപനീയമായ

പാണ്ഡിത്യം സമ്പാദിച്ച യൂ�റാപ്യൻ അ�ദ്ദഹമാെണന്നു �താന്നുന്നു. അ�ദ്ദഹത്തി

െന്റ നിഘണ്ടു മുഴുവനാക്കിയതു െകാല്ലം പത്താം ശതകത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ബി

െഷാപ്പു പി. െമന്റൽആെണന്നു �മൽപ്രസ്താവിക്കും.
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ആഞ്ച�ലാസ് ഫ്രാൻസിസ് െമത്രാൻ

ഇറ്റലിയിൽ പീ��ാണ്ട് എന്ന �ദശത്തിൽ ക്രി. പി. 1650-ആമാണ്ടു ജനിച്ച ആഞ്ച

�ലാസ് ഫ്രാൻസിസ് ഒരു കർമ്മലീത്താ പാതിരിയായി വരാപ്പുഴ വന്നു�ചരുകയും

1701-ൽ �കരളത്തിെല ക�ത്താലിക്കരുെട െമത്രാനായിത്തീരുകയും െചയ്തു. അ�ദ്ദ

ഹം 1712-ൽ വരാപ്പുഴവച്ചു മരിച്ചു. ആഞ്ച�ലാസും ഒരു മലയാളവ്യാകരണത്തിെന്റ

പ്ര�ണതാവാണു്. അതു വാെമാഴിെയ ആസ്പദമാക്കി രചിച്ചിട്ടുള്ളതാകയാൽ അർ

�ണ്ണാസ്സ് പാതിരിയുെട വ്യാകരണ�ത്താളം നല്ലതെല്ലന്നാണു് പൌലീ�നാസിെന്റ

അഭിപ്രായം.

�ജാണ്ബപ്തീസ്താ

�ജാണ് ബപ്തീസ്താ എന്ന കർമ്മലീത്താ പാതിരി ഇറ്റലിയിൽ അെലഴ്സി എന്നസ്ഥ

ലത്തു് 1674-ൽ ജനിച്ചു. അ�ദ്ദഹം “ഏഴുകൂദാശകെള” വിവരിച്ചു മലയാളത്തിൽ ഒരു

ഗ്രന്ഥം രചിച്ചിട്ടുള്ളതിനുപുറെമ ഒരു മലയാളനിഘണ്ടുവും ഉണ്ടാക്കീട്ടുണ്ടു്. 1714-ൽ
ബപ്തീസ്താ െമത്രാനാകുകയും 1750-ൽ വരാപ്പുഴ വച്ചു മരിക്കുകയും െചയ്തു.

ക്രിസ്ത്യാനിമന്ത്രവാദം

പണ്ടു �കരളത്തിെല സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനികളുെട ഇടയിലും മന്ത്രവാദം ധാരാളം

നടപ്പുണ്ടായിരുന്നു എന്നു കടമറ്റത്തച്ചെനപ്പറ്റിയുള്ളഐതിഹ്യങ്ങളിൽനിന്നും മറ്റും

വായനക്കാർ �കട്ടിരിക്കുമ�ല്ലാ. ആ ആവശ്യത്തി�ലക്കു് ഉപ�യാഗിച്ചിരുന്ന ചില

മന്ത്രങ്ങളും യന്ത്രങ്ങളുംഞാൻകണ്ടിട്ടുണ്ടു്. ഒന്നു രണ്ടുമന്ത്രങ്ങൾഓംഎന്നാരംഭിക്കു

ന്നു. ഒരു മന്ത്രം താെഴ പകർത്താം.

“െചമ്പരപ്പെനന്ന പുണ്യവാളന ് ആകാശത്തിങ്ക�ലക്കു് എഴുന്നള്ളു�മ്പാൾ

ആറായിരം മാലാഹമാരും പന്തിരണ്ടു ശ്ലീഹന്മാരും പതി�നാരായിരം കന്യാസ്ത്രീ

കളും ഭൂമിയിലുള്ള�ചത്താന്മാെര ഒെക്കയുംഓടിച്ചു മണ്ടിച്ചു പിടിച്ചു കുഞ്ചി െകട്ടിത

ടിക്കീഴിലിട്ടു െചരിപ്പുെകാണ്ട് അടിച്ചിറക്കി നസ്രാണിയുെട അംശത്തിൽ കടക്കുക

യില്ല എന്നു �ഹമം കലി പുസ്തകം െതാട്ടു സത്യവും സമയവും െചയ്യിപ്പിച്ചു് വിടുകയും

െചയ്തു. എെന്റ കർത്താ�വ! അ�ന്മനീ�ശാ.”
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(ക്രി. പി. പതി�നഴാം ശതകം)

ഭദ്രദീപം

ഭദ്രദീപംഎന്നഗണിതശാസ്ത്രഗ്രന്ഥംരചിച്ചതു് ഇടക്രമ�ഞ്ചരിനമ്പൂരിയാണു്. “ലക്ഷ്മീ

പുരാധീശ്വര”െന ഗ്രന്ഥാരംഭത്തിൽ വന്ദിച്ചിരിക്കുന്നതുെകാണ്ടു് അ�ദ്ദഹം െപരു

െഞ്ചല്ലൂർ ഗ്രാമക്കാരനാെണന്നു െവളിെപ്പടുന്നു. െപരുമാനൂർ എെന്നാരുസ്ഥലമാ

ണു് അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ ജന്മഭൂമി. ഗുരുഅവിെടയുള്ള മങ്ഗല�ശ്ശരിയില്ലെത്ത ദാ�മാദ

രൻനമ്പൂരിയായിരുന്നു. ഈ ദാ�മാദരനും �ദവജ്ഞനായ മെറ്റാരുആറന്മുളയുള്ള

മങ്ഗല�ശ്ശരി ദക്ഷിണാർത്തി മൂത്തതും ഭിന്നന്മാരായിരുന്നു എന്നു പറ�യണ്ടതി

ല്ല�ല്ലാ. ഭദ്രദീപത്തിെന്റ നിർമ്മിതി 840-ആമാണ്ടിടയ്ക്കാണു്. ആെക പതിെനാന്നു്
അധ്യായങ്ങളുണ്ടു്. താെഴ പകർത്തുന്ന �ശ്ലാകങ്ങൾആഗ്രന്ഥത്തിൽ പീഠികാരൂപ

ത്തിൽഎഴുതി�ച്ചർത്തുകാണുന്നു.

“വി�ഘ്നശം കവിമാതി�നയുമുട�ന കൃഷ്ണം ഗുരും വ്യാസെന-

സ്സൂര്യാദീംശ്ച നവഗ്രഹാനുഡുഗണാൻ ലക്ഷ്മീപുരാധീശ്വരം

വന്ദിച്ചിട്ടുടനിന്ദിരാപതിമജം വിഷ്ണും പുരാണം പരം

വ�ന്ദഹം െപരുമാൻപുരാഖ്യഭവ�ന വാഴുന്ന നാരായണം.

വി�ഷ്ണാർജ്ജങ്ഗമമാലയം ഭുവി ജനാ യം �വ വദന്തി ദ്വിജം

ശിഷ്യാൻ നഃ പരിപാതി യഃ ഖലുസദാ സ്നിഗ്ദ്ധാവ�ലാ�കക്ഷ�ണഃ

വിദ്യാനാം യശസാം ശ്രിയാം ച നിലയം ദാ�മാദരം നിത്യദാ

വ�ന്ദഹം െപരുമാൻപുരാഖ്യതടവും ശ്രീമങ്ഗല�ശ്രണിനം.

ഇടക്രമ�ഞ്ചരി ചമയ്പതിന്ന-

ങ്ങുപക്രമിക്കുന്നിതു ഭദ്രദീപം;

പഠിച്ചുെകാണ്ടാലിതുെകാണ്ടുതെന്ന-

യറിഞ്ഞുെകാള്ളാം ഗണിതപ്രകാരം.”

പിന്നീടു വിഷയമാരംഭിക്കുന്നു.

“ െകാല്ലത്തിൽത്തരളാങ്ഗെത്തക്കൂട്ടു�മ്പാൾ കലിവത്സരം
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സാധ്വസം െകാല്ലസഹിതം ശകാബ്ദം ശാലിവാഹനം.

കലിസംവത്സരം വച്ചു പന്തിരണ്ടിൽെപ്പരുക്കിയാൽ

�ചത്രാദിമാസവും കൂട്ടീട്ടതു �വെറാന്നു വച്ചഥ

യുഗാദിമാസമാകുന്ന തുലാ�ലാലഘമാന്യനാൽ

െപരുക്കീട്ടു ഹരി�ക്കണമനൂനനവദർപ്പ�ണഃ

സൌരമാ�സഫലം കൂട്ടൂ �വ�റ വച്ചതിലഞ്ജസാ

അതു നീ�ലഃ െപരുക്കീട്ടു ചാന്ദ്രമാ�സ ഗതം ദിനം

കൂട്ടി �വെറാന്നു വച്ചിട്ടങ്ങഹീ�ശാരാഹുനിർമ്മു�ഖഃ

യുഗാവ�മഃ െപരുക്കീട്ടു ഹരിപ്പൂ ചന്ദ്ര�ഗർദ്ദി�നഃ

അദീനജ്ഞാനനാ�ഗാന�ക്ഷ�പർലബ്ധം പൃഥക്സ്ഥിതാൽ

വാങ്ങിയാഴ്ച കഴിക്കു�മ്പാൾ പിെന്നക്കലിദിനം വരും.”

അഞ്ചാമധ്യായത്തിൽ ഭൂമിയുെടസ്ഥിതി�യയും സ്വരൂപ�ത്തയും വർണ്ണിക്കുന്നു.

“ ഖം മധ്യ�മ നില്പിതു ഭൂമിതെന്റ

കക്ഷ്യാന്ത�ര ധാരണെകാണ്ടുറച്ചു

ഉരുണ്ടനാരങ്ങവദാകൃതിം പൂ-

ണ്ടു . . . �യാജനതുല്യമധ്യാ.

െതക്കുള്ളപാർ�ശ്വ ബഡവാമു�ഖാഽസ്യാഃ

പാതാള�ലാകം നിരയഞ്ചതത്ര;

ദ്വീ�പര�ന�കരുപ�ശാഭമാന-

സ്സമുദ്രരാട് തിഷ്ഠതി മധ്യ�ദ�ശ.

നില്പൂ വടക്കുഗ്രമതായ് സു�മരു

വടക്കുഭാ�ഗ ബഹുരത്നപൂർണ്ണം

പ്രജാപ�തർദ്ധിഷ്ണ്യമതിന്നുമ�ധ്യ

സുവർണ്ണശാലാദിവിരാജമാനം.”

ഇങ്ങെന ആ അധ്യായം പു�രാഗമനം െചയ്യുന്നു. നരകഭയവും അതിങ്കൽനിന്നു

�മാചനം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള ഉപായങ്ങളും അനന്തരം വർണ്ണിക്കെപ്പടുന്നു. ആ കൂട്ട

ത്തിൽ

“ കാശീ രാ�മശ്വരം പുണ്യം കാ�വരീ രങ്ഗമന്ദിരം

കുംഭ�കാണം രത്നസഭാ �സവിച്ചാൽപ്പാപമറ്റു�പാം.

കന്യാകുമാരീ �ഗാകർണ്ണം മൂകാംബികയുെമന്നിവ

സ്കന്ദ�ക്ഷത്രം ച �സവിച്ചാൽ ഭുക്തിമുക്തിഫലം നൃണാം.

ശൂചീന്ദ്രം തിരുവട്ടാറും രുദ്രാണാം ഭവനങ്ങളും

�സവിച്ചു തിരുവല്ലത്തുശ്രാദ്ധവും െചയ്ക മുക്ത�യ.

െപാന്നുങ്കിരീടകനകാങ്ഗദകുണ്ഡലാഢ്യം

ശ്രീവത്സപീതവസനം ഘനനീലവർണ്ണം

�ഭാഗീന്ദ്രശായിനമനന്തപു�ര മുരാരിം
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�സവിക്ക �സാത്സവദി�ന ഗരുഡാധിരൂഢം.

വർക്കെലത്തീർത്ഥമാടീട്ടു കാണ്മൂ തത്ര ജനാർദ്ദനം

തിരുവല്ലാ നമസ്കാര�മറിനാൽ മുക്തി വന്നിടും.

െപരുെഞ്ചല്ലൂർ നമസ്കാരം, �വക്കത്താകിൽ പ്രദക്ഷിണം,

ശിവ�പരൂർ ശിവധ്യാനം, ഭുക്തിമുക്തിഫലം നൃണാം.

ആലുവാ തിരുനാവായും മാഘസ്നാനങ്ങൾ െചയ്തുടൻ

ഹരം ഹരിഞ്ച �സവിച്ചാൽ പാപെമാെക്കക്ഷയിച്ചു�പാം.

പുണ്യ�ക്ഷത്രങ്ങളുണ്ടിന്നും വില്വാദ്രി തിരുെനല്ലിയും

ഇത്യാദി െചന്നു �സവിച്ചാൽ നരകം നീങ്ങുമെപ്പാ�ഴ”

എന്നിങ്ങെന �കരളത്തി�ലയും മറ്റും ചില പ്രധാന�ക്ഷത്രങ്ങെള ആചാര്യൻ ഭക്ത

ന്മാർക്കു ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. നരകവർണ്ണനം ഹ്രസ്വെമങ്കിലും ഭയങ്കരമായിരിക്കു

ന്നു.

“ ഏ�തതുവണ്ണെമാരുപദ്രവമിങ്ങു െചയ്തു

തത്തദ്ഭ�വച്ഛതഗുണം നര�കഷു െചന്നാൽ

െവട്ടീടിൽ െവട്ടുവരടിക്കിലടിപ്പ�തറ്റം

മുട്ടിക്കിലന്നമവർ പട്ടിണിെകാൾവർ നൂനം.”

എന്നും മറ്റും അ�ദ്ദഹം ഉൽ�ബാധിപ്പിക്കുന്നുണ്ടു്.

ഘടീ�ഗാപൻ

ആര്യഭടീയത്തിനു സംക്ഷിപ്തമായ ഒരു വ്യാഖ്യാനം സംസ്കൃതത്തിലും ഭാഷയിലും

ഘടീ�ഗാപൻ എെന്നാരു പണ്ഡിതൻ രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അ�ദ്ദഹം ഏ�താ ഒരു പര�മ

ശ്വരെന്റ ശിഷ്യനും ശ്രീപത്മനാഭെന്റ ഭക്തനുമായിരുന്നു എന്നു ഗ്രന്ഥാന്തത്തിലുള്ള

അ�ധാലിഖിതങ്ങളായ പദ്യങ്ങളിൽനിന്നു് അറിയുന്നു.

“ പര�മശ്വരപാദാബ്ജപാംസുപാവിതമൂർത്തിനാ

ഏതദാര്യഭടീയസ്യ യൽകിഞ്ചിദ്വ്യാഹൃതം മയാ.

ഗൃഹ്ണന്ത്വഗാധധിഷണാഃ കരുണാമല�ചതസഃ

സ�ന്താ വിഹായ �ദാെഷൌഘാൻ ഗുണ�ലശാദൃതാശയാഃ.

ഘടീ�ഗാപാഭിധാനസ്യ വാങ്മനഃകായവൃത്തിഭിഃ

യൽകൃതം, പദ്മനാഭസ്യ പൂജാ തദഖിലം ഭ�വൽ.

അജ്ഞാനാദ്വാ യദപി ച മയാ ഗ്രന്ഥവിസ്താരഭീ�ത-

രാചാര്യാര്യാവിവരണമിദം കല്പിതം സ്വല്പ�മവ

വിദ്വാം�സാ �യ വിപുലമതയഃക്ഷന്തുമർഹന്തി തത്ത-

ച്ചാപ�ല്യാക്തീരിവ ബുധജനാസ്സാനുരാഗാശ്ശിശൂനാം.”

ഗണിതപാദവ്യാഖ്യയുെട അവസാനത്തിൽ “യദിഹ ഘടീ�ഗാ�പന �പ്രാക്തം

കിഞ്ചന ബുധാഃ ക്ഷമധ്വമിദം” എന്നും പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഘടീ�ഗാപ�നാ അ�ദ്ദഹ
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ത്തിെന്റ ഗുരുവായപര�മശ്വര�നാആെരന്നറിയുന്നില്ല. ഭാഷാവ്യാഖ്യാനം ഇങ്ങെന

ആരംഭിക്കുന്നു.

“ന�ട ആര്യഭടാചാര്യൻ ദശഗീതികാസൂത്രാത്മകമായിരിക്കുന്ന പ്രബന്ധം

െകാണ്ടു് അതീന്ദ്രിയമായിരിക്കുന്ന അർത്ഥജാതെത്ത ഉപ�ദശിച്ചിട്ടു് തന്മൂലന്യായ

സിദ്ധമാകുന്ന ഗണിതപാദ�ത്തയും കാലക്രിയാപാദ�ത്തയും �ഗാളപാദ�ത്തയും

െചാല്ലുവാനായിട്ടു് ഇഷ്ട�ദവതാനമസ്കാരം െചയ്തു ശാസ്ത്രെത്തആരംഭിക്കുന്നു.

ബ്രഹ്മകുശശിബുധഭൃഗുരവികുജഗുരു�കാണഭഗണാൻ നമസ്കൃത്യ

ആര്യഭടസ്ത്വിഹ നിഗദതി കുസുമപു�രഽഭ്യർച്ചിതംജ്ഞാനം.

ന�ട ശാസ്ത്രകർത്താവാകുന്ന ബ്രഹ്മ�നയും ശാസ്ത്രപ്രതിപാദ്യങ്ങളായിരിക്കുന്ന ഭൂ

മി�യയും ചന്ദ്ര�നയും ബുധ�നയും ശുക്ര�നയും ആദിത്യ�നയും കുജ�നയും ഗുരുവി

�നയും ശനി�യയും നക്ഷത്രങ്ങ�ളയും നമസ്കരിച്ചിട്ടു കുസുമപു�രഭ്യർച്ചിതം ശാസ്ത്രം

നിഗദതി—കുസുമപുരവാസികളാൽഅഭ്യർച്ചിതമായിരിക്കുന്ന ഗണിതകാലക്രിയാ

�ഗാളാത്മകമാകുന്നജ്ഞാനെത്ത െചാല്ലുന്നു. ഇവിെട ഭൂമി തുടങ്ങി നക്ഷത്രഗണാ

ന്തെമാൻപതും ക്ര�മണ മുകളിൽസ്ഥിതങ്ങളാകുന്നു. കുസുമപുരവാസികൾക്കു്ഈ

ശാസ്ത്രത്തിങ്കൽ താൽപര്യാധിക്യമുണ്ടു്.”

ഒരു ഭാഗംകൂടി ഉദ്ധരിക്കാം.

“ഭൂസാമ്യത്തിനു് ഇഷ്ടഭൂപ്ര�ദശം കഴിച്ചു് അതിൽ ജലംെകാണ്ടു പൂരിപ്പൂ. അവി

െട ജലപ്രമാണങ്ങളായിട്ടു പല ശംകുസ്ഥാപനം െചയ്  വൂ. പിെന്ന ജലം കളഞ്ഞു

മണ്ണുെകാണ്ടു നിറച്ചു തല്ലി ശംകുസമാനതലമാക്കൂ. എന്നാൽസമാനഭൂവാം.”

കാലക്രിയാപാദത്തി�ന്റയും �ഗാളപാദത്തി�ന്റയുംആരംഭത്തിൽആപാദങ്ങ

ളിെല പ്രതിപാദ്യം സംസ്കൃതഗദ്യത്തിൽ സംഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു. െകാല്ലം 1009 കന്നി
മാസത്തിൽ പകർത്തിയ ഒരു മാതൃകഈഗ്രന്ഥത്തിനു കിട്ടീട്ടുണ്ടു്.

ഇടയ്ക്കാട്ടു കൂക്കണിയൾ—ചരിത്രം

പനങ്കാട്ടു നമ്പൂരിയുെട ശിഷ്യനാണു് പ്രശ്നരീതി എന്ന ഭാഷാ�ജ്യാതിഷ ഗ്രന്ഥത്തി

െന്റ പ്ര�ണതാവായ ഇടയ്ക്കാട്ടു കൂക്കണിയൾ. ഇടയ്ക്കാട്ടു കണിയാങ്കണ്ടി എന്ന ഗൃ

ഹത്തിലായിരുന്നു കണിയാർ ജാതിയിൽെപ്പട്ട പ്രസ്തുത �ദവജ്ഞെന്റ ജനനം.

ബാല്യകാലത്തിൽ അ�ദ്ദഹത്തിനു പറയത്തക്ക വിദ്യാഭ്യാസം സിദ്ധിച്ചിരുന്നില്ല.

തെന്റ അനുജൻ �ജ്യാതിസ്തന്ത്രത്തിൽ സാമാന്യം പരിചയമുള്ള ഒരാളായിരുന്ന

തിനാൽ തനിയ്ക്കും ആ ശാസ്ത്രത്തിൽ അഭിനി�വശം �താന്നുകയും ഒരു ദിവസം ഭം

ഗിയുള്ള ഒരു ഓലക്കുട െകട്ടിയുണ്ടാക്കി അതുംെകാണ്ടു പ്രശ്നമാർഗ്ഗകർത്താവിെന

സമീപിച്ചു് ആ ഉപഹാരം സമർപ്പിച്ചു തെന്നയും ഒരു �ദവജ്ഞനാക്കണെമന്നു്

അ�പക്ഷിക്കുകയും െചയ്തു. പനങ്കാടു് ആ ശ്രദ്ധാലുവിെന തെന്റ ശിഷ്യനായി അം

ഗീകരിച്ചു പ്രശ്നശാസ്ത്രം രഹസ്യമായി പഠിപ്പിച്ചു. ആചാര്യെന്റ അനുഗ്രഹത്താൽ

കണിയാർക്കു് ആ വിഷയത്തിൽ വിസ്മയനീയമായ സിദ്ധി കരഗതമായി. പനങ്കാ

ടിെന്റ മരണാനന്തരം കണിയാർ �ജ്യാതിഷത്തിൽ ചില ഉപരിഗ്രന്ഥങ്ങൾ പാഴൂരി

ലും �പായി പഠിച്ചു. ഇടയ്ക്കാടിെന്റ വടക്കുഭാഗത്തു ചാ�ത്തറത്തു നായർ എന്ന ഒരു

ഇടപ്രഭു അക്കാലത്തു ജീവിച്ചിരുന്നു. സന്തത്യഭാവം നിമിത്തം സന്തപ്തനായിരുന്ന

അ�ദ്ദഹം തെന്റ തറവാട്ടിെല ഒരു യുവതിയുെട ജാതകം കണിയാെരെക്കാണ്ടു

�നാക്കിക്കുകയും ആ സ്ത്രീ ഇന്ന ദിവസം ഒരു െപണ്കിടാവിെന പ്രസവിക്കുെമന്നു
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കണിയാർ കുറിച്ചുെകാടുക്കുകയും െചയ്തു. അതു�പാെല സന്താനപ്രാപ്തി സംഭവി

ച്ചതിനാൽ നായർ ഒരു വിലപിടിച്ച പറമ്പു് അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ �പരിൽ ചാർത്തി

അതിൽ ഒരു ഗൃഹവും നിർമ്മിച്ചുെകാടുത്തു് അ�ദ്ദഹെത്ത ദാരിദ്ര്യത്തിൽനിന്നു വി

മുക്തനാക്കി. കണിയൾ (കണികൾ) എന്നതു ‘കണിയാർ’ എന്ന ശബ്ദത്തിെന്റ

രൂപാന്തരമാണു്. കൂക്കണിയൾ എന്നതു് ഒരു ബിരുദനാമമാെണന്നറിയുന്നു. പു

തിയ ഗൃഹത്തിൽ താമസിക്കു�മ്പാൾ കണിയാർക്കു് ഒരു �യാഗിയുെട സാഹചര്യം

ലഭിക്കുകയും തദനന്തരം അദ്ധ്യാത്മചിന്തയിൽത്തെന്ന അ�ദ്ദഹം അവശിഷ്ടമായ

ആയുഷ്കാലം നയിക്കുകയും െചയ്തു. രണ്ടു�പരു�ടയും സമാധി ആ ഗൃഹത്തിൽവ

ച്ചുതെന്നയായിരുന്നു. കണിയാരുെട കാലം െകാല്ലം ഒൻപതാം ശതകത്തിെന്റ

പശ്ചാർദ്ധമായിരുന്നുഎന്നു് ഇത്രയുംെകാണ്ടു വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട�ല്ലാ.

പ്രശ്നരീതി

പ്രശ്നരീതി ഇരുപതദ്ധ്യായങ്ങളിൽ വിരചിതമായ ഒരു ഗ്രന്ഥമാണു്. അതിനു കണി

യാന്മാർ എഴുത്തച്ഛന്മാർ മുതലായവരുെടയിടയിൽ ഇന്നുംഅത്യധികമായ പ്രചാര

മുണ്ടു്. കവിതയ്ക്കു ഗുണം �പാെരങ്കിലും കാര്യഭാഗം ഒന്നും വിട്ടിട്ടില്ല. കണിയാർ മർമ്മ

ജ്ഞനായ ഒരു പ്രാശ്നികനും മന്ത്രവാദത്തിൽ പ്ര�ത്യകിച്ചു നിഷ്ണാതനും ആയിരുന്നു

എന്നു പ്രശ്നരീതിയിൽനിന്നു െവളിെപ്പടുന്നു. ആദ്യെത്ത പന്ത്രണ്ടധ്യായങ്ങൾ പ്രശ്ന

മാർഗ്ഗത്തിെന്റ ഒരു ലഘുപരാവർത്തനമാണു്.

“ ഗ്രഹങ്ങെള വണങ്ങീട്ടു ഗ്രഹിപ്പാൻ മന്ദ�ചതസാം

യത്നം െചയ്യുന്നിതാ�വാളം പ്രശ്നരീതികൾ കാട്ടുവാൻ”

എന്നുഗ്രന്ഥമാരംഭിക്കുന്നു. താെഴക്കാണുന്ന �ശ്ലാകങ്ങൾകൂടി �നാക്കുക.

“ �ദവജ്ഞൻനിത്യവും പ്രാതഃകാലത്തെങ്ങഴു�നറ്റുടൻ

�ദഹ�ശാധനയും െചയ്തുസ്നാനവുംെചയ്തുെകാണ്ടഥ

നിത്യമായുള്ളകർമ്മങ്ങൾ െചയ്തു മന്ത്രജപാദിയും

പഞ്ചാംഗവും കണ്ടുെകാണ്ടുഗ്രഹാണാം ഗണനം പുനഃ

വിധിവൽ െചയ്തു വന്ദിച്ചു ഗുരുഭൂതെനയും തഥാ

സ്വസ്ഥചിത്തനതായിട്ടു വസി�ക്കണമനന്തരം.”

അടിയിൽ �ചർക്കുന്ന�ശ്ലാകങ്ങൾശത്രുബാധാനിരൂപണപ്രകരണത്തിലുള്ളവയാ

ണു്.

“ സൂര്യചന്ദ്രാംശക�ക്ഷ�ത്രബാധകഗ്രഹമാകി�ലാ

തൽപ്രീതി വരുവാനായി കർമ്മംബ്രാഹ്മണർ െചയ്യണം.

കുജ�ക്ഷത്രാംശ�ക നില്ക്കിൽ മണ്ണാൻ ക്രിയകൾ െചയ്യണം.

കുശവൻതാൻബുധ�ന്റതിൽ, െതയ്യംപാടി ബൃഹസ്പ�തഃ,

ശുക്രസ്യ കണിയാൻ �വണം, മന്ദസ്യ മലയൻ ക്രിയാ,

�യാഗം മാന്ദിയു�ട ദൃഷ്ടി ത്രി�കാണംതാൻ ഭവിക്കി�ലാ

ബാധിക്കുന്നഗ്രഹത്തിന്നുപുലയൻതന്നു�ട ക്രിയാ,

മലയൻ രാഹു�യാഗാെദൌ, �ക�താസ്തു പറയൻ ക്രിയാ.”
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പന്ത്രണ്ടാമധ്യായത്തിൽകുട്ടിച്ചാത്തൻ,രുധിര�മാഹിനി, ഭൂതത്താൻ, ജലയക്ഷി, പു

ലച്ചാമുണ്ഡി, വീരഭദ്രൻ, കരകലക്കി, �വട്ടക്കരുമകൻ, കല്ലുരുട്ടിനാഗം, ര�ക്തശ്വരി,

മല�ന്ദവം എന്നിങ്ങെന പലബാധകെളപ്പറ്റിയും പ്രസ്താവിക്കുന്നു.

ജാതകർമ്മപദ്ധതി ഭാഷ

ശ്രീപതിയുെട ജാതകർമ്മപദ്ധതിക്കു വട�ശ്ശരി പര�മശ്വരൻനമ്പൂരിയുെട സംസ്കൃത

വ്യാഖ്യയ്ക്കുപുറെമ ഒരു ഭാഷാവ്യാഖ്യാനവുമുണ്ടു്, വ്യാഖ്യാതാവു് ആെരന്നറിയുന്നില്ല.

ആ ഗ്രന്ഥം ഇങ്ങെന ഉപക്രമിക്കുന്നു.

“അവിെട ന�ട ആചാര്യൻ ഗുരുപ്രമാണെത്ത മുൽെപ്പടുത്തു ചികീർഷിതെത്ത

പ്രതിജ്ഞ െചയ്യുന്നു ‘നത്വാ താം ഗുരു �ദവതാം’ . . . ഇതി ഈവണ്ണെമല്ലാമി

രിക്കുന്ന ഞാൻ—ശ്രീപതി—ഗുരുവാകുന്ന �ദവതെയ സ്മരിച്ചു, ശിഷ്യപ്രാർത്ഥന

�ഹതുവായി ഒെട്ടാഴിയാെതയുള്ള �ഹാരാശാസ്ത്രങ്ങളുെട അർത്ഥങ്ങെള പിെന്നയും

പിെന്നയും വിചാരിച്ചു �ഹാരാവിത്തുകളുെട പ്രീതിക്കായിെക്കാണ്ടു ജാതകകർമ്മപ

ദ്ധതി എെന്നാരു ഗ്രന്ഥെത്ത ചമയ്ക്കു�ന്നൻ. അതീതാനാഗതവർത്തമാനങ്ങളിെല

പുണ്യപാപഫലെത്ത അറിവാൻ �ഹതുവായിരുന്നൂ ഗുരുപ്രസാദം; ഗുരുപ്രസാദല

ബ്ധ�ബാധനായിരുന്നൂഞാൻ.”

“അനന്തരം ജാതകം ഗണിപ്പാനുള്ള സാധനെത്തെച്ചാല്ലുന്നൂ ‘�ജ്ഞ�യാത്ര

പ്രഥമം . . . ’ ഇതി. അവിെട ന�ട പിെന്ന �നര�ത്ത ഛായെക്കാണ്ടുതാൻ നാ

ഴികവട്ടകെകാണ്ടുതാൻസൂക്ഷിച്ചറിഞ്ഞു്അക്കാലത്തിങ്ക�ലക്കു് ഉദയലഗ്നഗ്രഹസ്ഫുട

ങ്ങൾഎന്നിവെറ്റ ദൃക്സംവാദമുള്ള സിദ്ധാന്തംെകാണ്ടു പലയാവൃത്തി ഗണിച്ച് ഉണ്ടാ

ക്കണം. പിെന്ന ഗ്രഹങ്ങളുെട ത്രിദശാദിസ്ഥാനങ്ങളിെല ദൃഷ്ടിവി�ശഷം; പിെന്ന

ഗ്രഹങ്ങൾതങ്ങളിെല ദൃഷ്ടിവി�ശഷം; പിെന്നഓ�രാ�രാ ഗ്രഹങ്ങൾക്കു്ആറാറുബ

ലങ്ങൾ; എന്നിവറ്റിെന്റ പരിണാമെത്ത ഉണ്ടാക്കണം.”

ജാതക�ലഖനക്രമം

ജാതകംഎഴു�തണ്ടതിെന്റ രീതി വിവരിക്കുന്നഭാഷാഗ്രന്ഥങ്ങൾഒന്നിലധികംമാതി

രിയിൽ കാണ്മാനുണ്ടു്. ഇവ പ്രാ�യണ ഗദ്യത്തിലാണു് രചിക്കെപ്പട്ടിട്ടുള്ളെതങ്കിലും

ഇടയ്ക്കു് പല ഭാഗങ്ങളും പദ്യത്തിലും എഴുതി�ച്ചർത്തിരിക്കുന്നു. പ്ര�ണതാക്കന്മാെര

പ്പറ്റി ഒരറിവുമില്ല. ഒരു മാതൃകയിൽനിന്നു ചില പംക്തികൾ ചുവ�ട �ചർക്കുന്നു.

“ജാതകെമഴുതുവാനുള്ള ക്രമങ്ങൾ െചാല്ലുന്നു. ന�ടതെന്ന ഗണപതിക്കു കുറി

ച്ചു പിെന്ന ഗണപതി, സരസ്വതി, നവഗ്രഹങ്ങൾ, ത്രിമൂർത്തികൾഎന്നിവെരെക്കാ

ണ്ടുള്ള സ്തുത്യമായിരിക്കുന്ന �ശ്ലാകം എഴുതൂ. പിെന്ന പിറന്ന ദിവസെത്ത കലിക്കു

�പരിടൂ. അതിെന എഴുതൂ. പിെന്ന �ദ്രക്കാണെമഴുതൂ. �മടലഗ്നമാകിൽ �മഷാദി

�ദ്രക്കാണലഗ്നജാതസ്യ, �മഷമധ്യ�ദ്രക്കാണലഗ്നജാതസ്യ, �മഷാന്ത്യ�ദ്രക്കാണ

ലഗ്നജാതസ്യ, ഇങ്ങിെന യാെതാരു ലഗ്നത്തിനും രാശിയും �ദ്രക്കാണവും കൂട്ടിയിട്ടു,

പുരുഷജാതകെമങ്കിൽ ‘ജാതസ്യ’സ്ത്രീജാതകെമങ്കിൽ ‘ജാതായാ’ഇങ്ങെനഎഴുതി

യാൽ നാമ�ധയെമഴുതൂ. ശർമ്മ, വർമ്മ, ഗുപ്ത, ദാസ എന്നിങ്ങെന ചതുർവർണ്ണക്ര

മം. ബ്രാഹ്മണനാകിൽ നാരായണശർമ്മ�ണാ ഽയമഹർഗ്ഗണഃ, ക്ഷത്രിയനാകിൽ

ആദിത്യവർമ്മ�ണാ ഽയമഹർഗ്ഗണഃ . . . യാെതാരു �പെരന്നാൽ അതിെനെച്ചാ
ല്ലി എഴുതി�യപ്പൂ . . . മറ്റുള്ള വർഗ്ഗങ്ങൾക്കു നാമ�ധയസ്യാ യമഹർഗ്ഗണഃ എന്നു്

എഴുതി�യപ്പൂ. എല്ലാ വർഗ്ഗങ്ങൾക്കും നാമ�ധയസ്യായമഹർഗ്ഗണഃ എെന്നഴുതുന്നൂ
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ചിലർ. പിെന്ന ‘അഥ തൽക്കാലഗ്രഹവാക്യാനി വക്ഷ്യ�ന്ത’ എെന്നഴുതൂ. പിെന്ന

ഗണിക്ക. സ്ഫുടെമഴുതൂ പിെന്ന; ഏവം സൂര്യാദി�കതുപര്യന്താനാം സലഗ്നഗുളികാ

നാം എെന്നഴുതൂ. അഥ കലിദിനാദാരഭ്യ എെന്നഴുതൂ. പിെന്ന കലിദിവസെത്ത ഭാ

ഷയാെയഴുതൂ. പിെന്നശ്ശനി, പിെന്ന വ്യാഴം, പിെന്ന െകാല്ലസംഖ്യ, പിെന്ന മാസം,

പിെന്നതീയതി, പിെന്നആഴ്ച, പിെന്നനാൾ, പിെന്നപക്കം, പിെന്ന രാശി, പിെന്ന

രാശിയിൽെച്ചന്ന നാഴികയും വിനാഴികയും എഴുതൂ. പിെന്നഷഡ്വർഗ്ഗെമഴുതൂ.”

ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കുപദ്യമുെണ്ടന്നുപറഞ്ഞുവ�ല്ലാ. ലഗ്നരാശിഫലങ്ങൾവസന്തതിലക

വൃത്തത്തിൽ നിർ�ദ്ദശിച്ചിരിക്കുന്നതു �നാക്കുക.

“ �മടം പിറന്നവനു �കാപമ�നകമുണ്ടാം;

വാക്കിന്നിടർച്ച തുടരും; െമലിയും ശരീരം;

�ദശാന്ത�രപിച നടപ്പിതു; ലുബ്ധനാകും;

സൌഖ്യം കുറഞ്ഞിടുമ�ഹാ; പ്രഭുവാം സഭായാം.”

കരണപദ്ധതി ഭാഷ

പുതുമന�ച്ചാമാതിരിയുെട കരണപദ്ധതിക്കു് ഒരു ഭാഷാവ്യാഖ്യാനമുെണ്ടന്നു് ഇരുപ

െത്താന്നാമധ്യായത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട�ല്ലാ. താെഴക്കാണുന്ന വിധത്തിലാണു്

ആ വ്യാഖ്യാനത്തിെന്റ ഗതി.

“കരണപദ്ധതിയായ ഗ്രന്ഥെത്ത ചമപ്പാൻ തുടങ്ങുന്ന ആചാര്യൻ അതിെന്റ

അവിഘ്നപരിസമാപ്തിക്കായിെക്കാണ്ടുതെന്റ ഗുരുവിെനസ്മരിക്കുന്നു. “മദീയഹൃദയാ

കാ�ശ . . . തിമിരാരുണഃ”—അജ്ഞാനതിമിരാരുണഃ ചിദാനന്ദമയഃ ഗുരുഃ മദീ

യഹൃദയാകാ�ശ സതതം സമ്യക് ഉ�ദതു—അജ്ഞാനമാകുന്ന ഇരുട്ടിനു് ആദിത്യ

നായി ചിദാനന്ദമയനായിരിക്കുന്ന ഗുരുവ് എെന്റ മനസ്സാകുന്ന ആകാശത്തിങ്കൽ

എ�പ്പാഴും വഴി�പാെല ഉദിക്കണ�മ.

‘മാർത്താണ്ഡാദീൻ . . . കാപി പദ്ധതിഃ’—നടയെത്ത �ശ്ലാകംെകാണ്ടു ഗുരു

സ്മരണ െചയ്തിട്ടു് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ പ്രതിപാദ്യന്മാരായിരിക്കുന്ന സൂര്യാദി ഗ്രഹങ്ങ

െള നമസ്കരിച്ചിട്ടു ചികീർഷിതപ്രതിജ്ഞെചയ്യുന്നുഈ �ശ്ലാകംെകാണ്ടു്. മാർത്താ

ണ്ഡാദീഗ്രഹാൻ നത്വാ തൽപ്രസാദാൽ ഗുണഹാരഗുണാദീനാം കര�ണ കാപി.

പദ്ധതിഃ വിലിഖ്യ�ത—ആദിത്യൻ തുടങ്ങിയുള്ള ഗ്രഹങ്ങെള നമസ്കരിച്ചിട്ട്, അവരു

െട പ്രസാദം �ഹതുവായിട്ടു ഗുണഹാരങ്ങൾ, ഹാരകങ്ങൾ, ജ്യാക്കൾ തുടങ്ങിയു

ള്ളവറ്റിെന്റ ആനയനത്തി�ലക്കു് ഒരു മാർഗ്ഗം എന്നാൽ എഴുതെപ്പടുന്നു. കര�ണ

കാപി പദ്ധതിഃ എന്നതിെനെക്കാണ്ടു കരണപദ്ധതി എന്നീ ഗ്രന്ഥത്തിനു �പരാകു

ന്നതു് എന്നു െചാല്ലിയതായി.”

ജാതകഫലം

ജാതകഫലത്തിൽ ആദ്യം കു�റ ഭാഗം മണിപ്രവാള�ശ്ലാകങ്ങളും പിന്നീടു സംസ്കൃ

ത�ശ്ലാകങ്ങളും ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. കർത്താവിെനപ്പറ്റി ഒന്നും അറിവില്ല. ഗ്രന്ഥം

ആരംഭിക്കുന്നതു ഇങ്ങെനയാണു്.

“ ഗുരുക്കന്മാെര വന്ദിച്ചിട്ടവരാലുക്തമായതിൽ

ചുരുക്കിജ്ജാതകഫലം കുറെഞ്ഞാന്നിഹ ലിഖ്യ�ത.

മൂർത്തിയും കീർത്തിയുംസ്ഥാനം ത്രീണി ല�ഗ്നന ചിന്ത�യൽ,
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അർത്ഥവും �നത്രവും വാക്കും ദ്വിതീ�യന കുടുംബവും,

വീര്യവും വിക്രമം �സ്ഥര്യം �സാദരം ച തൃതീയതഃ

ചതുർ�ത്ഥനസുഖം ബന്ധും ഗൃഹാൻ മരുമകൻ തഥാ

വിദ്യയും �ക്ഷത്രമമ്മാവൻ പശുക്കളിവ ചിന്ത�യത്

പഞ്ചമാൽബുദ്ധി പുത്രഞ്ചപൂർവപുണ്യമമാത്യരും,

മനസ്സും ബുദ്ധിയും �ദഹം രക്തംസുഖവുമമ്മയും

കൃഷിയും െവള്ളവും െനല്ലും രാത്രിയും ചന്ദ്ര�താ വ�ദത്,

വ്യാധിയും മൃത്യുവും ദുഃഖം വധുവും നീചവൃത്തിയും

ദാസഭൃത്യാദിയുംജ്ഞാനം സ്നായുവും മന്ദ�താ വ�ദത്.”

ഏകവിംശതിപ്രശ്നക്രമം

�കളല്ലൂർ �ചാമാതിരിയുെട തന്ത്രസങ്ഗ്രഹത്തിൽ പ്രതിപാദിതമായിട്ടുള്ള ദശപ്ര

ശ്നക്രമമനുസരിച്ചു രചിച്ചിട്ടുള്ളതാണു് ഈ ഭാഷാഗ്രന്ഥം. കർത്താവെരന്നും കാലം

ഏെതന്നും നിർണ്ണയമില്ല. താെഴ ഉദ്ധരിക്കുന്ന �ശ്ലാകങ്ങൾ ഗ്രന്ഥത്തിെന്റആരംഭ

ത്തിൽ കാണുന്നു.

“ യസ്സൂര്യാചന്ദ്ര�നത്രസ്സരിദധിപസുതാ-

തുങ്ഗവ�ക്ഷാജല�ഗ്നഃ

കാശ്മീ�രർ�ല്ലാഹിതാങ്�ഗാ ബുധമഹിതപദഃ

ശ്രീഗുരുർവിഷ്ടപാനാം

സ്വച്ഛശ്രീമന്ദഹാസഃ ഫണിപതിശയന-

സ്താർക്ഷ്യ�കതുഃ പരന്ത-

�ജ്ജ്യാതിശ്ശാസ്ത്രാവഗമ്യസ്സ ഭവതു ഭവതഃ

�ശ്രയ�സ പദ്മനാഭഃ.

നാനാശാസ്ത്രപ�യാധിതന്നിലുളവാം സദ്യുക്തിശുക്ത്യുദ്ഭവ-

പ്രൌഢാർക്കസ്ഫുടമൌക്തികാവലി ധരിച്ചീടും ഭവാനാൽ പരം

വി�ജ്ഞയം പുന�രകവിംശതിവിധപ്രശ്നക്രമം ഭാഷയായ്

വിസ്താ�രണ വിലിഖ്യ പത്രികയിലിന്നൻ�പാടു സം�പ്രഷ�യ

തന്ത്രസംഗ്രഹസം�പ്രാക്തദശപ്രശ്നാനുസാരതഃ 

അ�ത്രകവിംശതിപ്രശ്നക്രമസ്താവദ്വിലിഖ്യ�ത.”

ഈ ഗ്രന്ഥകാരൻ ഒരു നല്ല കവിയുമായിരുന്നുെവന്നു് ആദ്യെത്ത രണ്ടു �ശ്ലാകങ്ങ

ളും െതളിയിക്കുന്നു. ഗദ്യത്തിലാണു് ഏകവിംശതിപ്രശ്നക്രമം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നതു്.

അതിെന്റ മാതൃകകൂടി കാണിക്കാം.

“അനന്തരം ഏകവിംശതിപ്ര�ശ്നാത്തരെത്ത െചാല്ലുവാൻ തുടങ്ങു�ന്നടത്തു

ന�ടഅതിെന്റസ്വരൂപെത്ത െചാല്ലുന്നു. രണ്ടു രാശികളുെട �യാഗം, അന്തരം, ഘാ

തം, വർഗ്ഗ�യാഗം, വർഗ്ഗാന്തരം, ഘന�യാഗം, ഘനാന്തരം ഇങ്ങെനഏഴിൽെവച്ചു

രണ്ടു വസ്തു അറിഞ്ഞാൽ ആ രാശികെള െവ�വ്വെറ അറിയാം. ഇതു് ഇരുപെത്താ

ന്നു പ്രകാരം അറിയാം എന്നതിെന കാട്ടുന്നു. �യാഗം അന്തരാദി ആറി�നാടും
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കൂട്ടു�മ്പാൾആറു പ്രകാരം; അന്തരം ഘാതാദി അഞ്ചി�നാടും കൂട്ടു�മ്പാൾഅഞ്ചുപ്ര

കാരം; ഘാതം വർഗ്ഗ�യാഗാദി നാലി�നാടും കൂട്ടു�മ്പാൾനാലുപ്രകാരം; . . . ഘനം
ഘനാന്തര�ത്താടു കൂട്ടു�മ്പാൾ ഒരു പ്രകാരം.”

�ഹാരാവ്യാഖ്യ ഭാഷ

വരാഹമിഹിരെന്റ �ഹാരയ്ക്കു വിശദമായ ഒരു ഭാഷാവ്യാഖ്യാനമുണ്ടു്. അതു 943-ൽ
പകർത്തിെയഴുതിയതായി �രഖ കാണുന്നതുെകാണ്ടും ഭാഷാ�ശലിയുെടസ്വഭാവ

ത്തിൽ നിന്നും ഒൻപതാം ശതകത്തിെല ഒരു കൃതിയായിരിക്കാെമന്നു �താന്നുന്നു.

വ്യാഖ്യാതാവു് ആെരന്നറിയുന്നില്ല. മാതൃക കാണിക്കുവാൻ ഇരുപത്താറാമധ്യായ

ത്തിെല ഒരു �ശ്ലാകവും അതിെന്റ ഭാഷാനുവാദവും ഉദ്ധരിക്കാം.

“ ഗുരുരുഡുപതിശുക്രൌസൂര്യഭൌമൌ യമജ്ഞൌ

വിബുധപിതൃതിര�ശ്ചാ നാരകീയാംശ്ച കുര്യുഃ

ദിനകരശശിവീര്യാധിഷ്ഠിതാർത്ത്ര്യംശനാഥാൽ

പ്രവരസമനികൃഷ്ടാസ്തുംഗഹ്രാസാദനൂ�ക”

എന്നതു്. ഈ �ശ്ലാകംെകാണ്ടു പൂർവജന്മത്തിെല അവസ്ഥെയ സം�ക്ഷപിച്ചു

െചാല്ലുന്നു. ജന്മത്തിങ്കൽ ചന്ദ്ര�നാ ആദിത്യ�നാ ബലമുള്ളൂ എന്നറിഞ്ഞു ബല�മ

റിയവൻ നില്ക്കുന്ന �ദ്രക്കാണത്തിനുടയതു വ്യാഴെമങ്കിൽ പൂർവജന്മത്തിങ്കൽ �ദ

വ�ലാകത്തിൽ ഇരുന്നിട്ടു് അവിെടനിന്നു �പാന്നിവിെട പിറന്നു എന്നു െചാല്ലുക.

ചന്ദ്രൻതാൻ ശുക്രൻതാൻ അ�ദ്രക്കാണത്തിനുടയവനാകിൽ പിതൃ�ലാകത്തിൽ

ഇരുന്നിട്ടു് അവിെടനിന്നു് ഇവിെട�പ്പാന്നു പിറന്നു എന്നു െചാല്ലുക. ആ �ദ്രക്കാ

ണത്തിന്നു് ആദിത്യൻതാൻ െചാവ്വതാൻ ഒരുത്തൻ ഉടയവനാകിൽ പശു പക്ഷി

തുടങ്ങിയുള്ള തിര്യ�ഗ്യാനികളിൽ ഇരുന്നിട്ടു് അവിെട നിന്നു് ഇവിെട�പ്പാന്നുപിറന്നു

എന്നു െചാല്ലുക. പിെന്ന ശനിതാൻ ബുധൻതാൻ ഒരുത്തൻ �ദ്രക്കാണത്തിന്നുടയ

വനാകിൽകൃമികീടാദിനരക�ലാകത്തിങ്കൽഇരുന്നിട്ടു്അവിെടനിന്നുവന്ന്ഇവിെട

പിറന്നുഎന്നുെചാല്ലുക. അവിെട വ്യാഴമാദിയായുള്ളഗ്രഹങ്ങൾതങ്ങളുെട ഉച്ചത്തി

ങ്കൽനിന്നുഎങ്കിൽസ്വർഗ്ഗാദി�ലാകത്തിങ്കൽ �ശ്രഷ്ഠന്മാരായിരിക്കും. ഇവർ തെന്റ

നീചത്തിൽ നില്ക്കിൽ പൂർവജന്മത്തിങ്കൽസ്വർഗ്ഗാദിയായിെച്ചാല്ലിയ �ലാകത്തിങ്കൽ

നികൃഷ്ടന്മാരായിരിക്കും. പിെന്ന ഉച്ചത്തി�ന്റയും നീചത്തി�ന്റയും ഇടയിൽ നില്ക്കിൽ

സ്വർഗ്ഗാദി�ലാകത്തിങ്കൽ മധ്യമന്മാരായിരിക്കും.”

ജാതകസാരം

ഈഗ്രന്ഥത്തിൽ പ്രമാണ�ശ്ലാകങ്ങൾസംസ്കൃതത്തിലും അവയുെട ഏക�ദശവിവ

രണം ഭാഷയിലും രചിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. പെക്ഷ പ്രമാണ�ശ്ലാകകാരൻ മെറ്റാരു

കവിയായിരിക്കാം. ഭാവചിന്ത, ആയുർന്നിരൂപണം മുതലായി ഏഴു് അധ്യായങ്ങൾ

ഇതിൽ ഉൾെക്കാള്ളുന്നു. അഷ്ടവർഗ്ഗാധ്യായമാണു് അന്തിമം. ഭാഷ ഒമ്പതാം ശത

കത്തി�ലതാെണന്നു �താന്നുന്നു.

“ വ�ന്ദ ഗിരീശം ഗിരിജാസ�മതം

�കലാസ�ശ�ലന്ദ്രഗുഹാഗൃഹസ്ഥം

അ�ങ്ക നിഷ�ണ്ണന വിനായ�കന

സ്ക�ന്ദന ചാത്യന്തസുഖായമാനം”
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എന്നതാണു് മംഗലാചരണ�ശ്ലാകം. ഭാഷാഗദ്യത്തിെന്റ ഒരു ഭാഗം പകർത്താം.

“സന്തതിയുംകളത്രവുംനിരൂപി�ക്കണ്ടു�മ്പാൾഅ�തതുകാലത്തുണ്ടാവൂഎന്നു

നിരൂപി�ക്കണ്ടിവരും. അ�പ്പാൾ കാലത്തിെന്റ ആനുകൂല്യവും നിരൂപിക്കണം.

അ�പ്പാൾഎത്രനാള�ത്തക്കുണ്ടു്ഇവരുെടആയുസ്സ്എന്നുനിരൂപിക്കണം. അ�പ്പാൾ

ബാലാരിഷ്ടമുണ്ടു് പിറക്കുന്ന�പ്പാെളങ്കിൽ ആയരിഷ്ട കർത്തൃഗ്രഹങ്ങളുെട ദശാപ

ഹാരങ്ങളും ആകാെതവന്നു ഞായം. എന്നിട്ടു ബാലാരിഷ്ടവും സൂക്ഷി�ക്കണ്ടിവ

രും. അ�പ്പാെഴ ന�ട ജന്മകാലം സൂക്ഷിച്ചു് അറിഞ്ഞുെകാള്ളണം. ജന്മകാലെത്ത

ഗ്രഹങ്ങ�ളയും ഗുളിക�നയും സൂക്ഷിച്ചു വരുത്തിലഗ്നെത്ത �ദഹെമന്നു കല്പിച്ചിട്ടു്

അതാദിയായി പന്ത്രണ്ടു ഭാവങ്ങ�ളയും നിരൂപിക്ക.”

പ്രശ്നമാല ഭാഷ

“ജാതകസാരങ്ങളിലും പ്രശ്നസാരങ്ങളിലും ദൂതലക്ഷണംനിമിത്തം ശകുനാദികൾ,

സ്ഫുടപരീക്ഷകൾ ഇങ്ങെന തുടങ്ങി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ലക്ഷണങ്ങെള ഓ�രാന്നിെന

ക്രമത്താ�ല അറിഞ്ഞവണ്ണം ബാലപ്ര�ബാധമായിട്ടു് എടുെത്തഴുതുന്നു” എന്നുള്ള

ഉപക്രമ�ത്താടു കൂടി പ്രശ്നമാല എന്ന �പരിൽ ഒരു �ജ്യാതിഷഗ്രന്ഥം വിരചിതമാ

യി കാണുന്നു. അതു് ഒൻപതാം ശതകത്തി�ല�യാപത്താംശതകത്തി�ല�യാ ഒരു

കൃതിെയന്നു് അനുമാനിക്കാവുന്നതാണു്. അനവധി സംസ്കൃത�ശ്ലാകങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്ക

െപ്പട്ടിട്ടുള്ളതിനു പുറ�മ ഗ്രന്ഥകാരൻ

“ അർക്കാദ്യഷ്ടകവർഗ്ഗങ്ങൾ വാക്യംെകാണ്ടിഹ െചാല്ലി ഞാൻ;

ശൂന്യാക്ഷരങ്ങൾ വ�ന്നടം ദശമസ്ഥാനമായ്  വരും”

എന്നും മറ്റും ചില ഭാഷാ�ശ്ലാകങ്ങളും എഴുതി�ച്ചർത്തിട്ടുണ്ടു്.

പ്രശ്നപ്രകാശിക

പ്രശ്നപ്രകാശികയും പ്രശ്നസംബന്ധമായുള്ള ഒരു �ജ്യാതിഷഗ്രന്ഥമാകുന്നു. മിക്കവാ

റും ഭാഗങ്ങൾ വിവിധവൃത്തങ്ങളിലുള്ള പദ്യങ്ങളിലാണു് വിരചിതമായിരിക്കുന്നതു്.

ആെക ഏഴധ്യായങ്ങളുണ്ടു്. പദ്യങ്ങൾക്കു് ഗുണം കുറയും. ഈ �ദാഷം പ്രാ�യണ

പദ്യാത്മകങ്ങളായുള്ള സകല ഭാഷാ�ജ്യാതിഷഗ്രന്ഥങ്ങ�ളയും ബാധിക്കുന്നതാ

െണന്നും അനുസ്മരി�ക്കണ്ടതുണ്ടു്. വസ്തുപ്രപഞ്ചനത്തി�ല അവയുെട നിർമ്മാതാ

ക്കൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. പ്രശ്നപ്രകാശികയുെട പ്രഥമാധ്യായത്തിൽനിന്നു് രണ്ടു

�ശ്ലാകങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കുന്നു.

“ പ്രശ്നംവച്ചാൽ ന�ട സൂക്ഷ്മമളപ്പൂഅടി �നരവും

അതുെകാണ്ടു പുലർന്നുള്ളനാഡികാദീൻ വരുത്തുക.

തൽകാലലഗ്നസമയമർക്കാദീനാം സ്ഫുടങ്ങളും.”

പ്രശ്നനിര്യാണവും പിെന്ന വരുത്തൂത്രിസ്ഫുടങ്ങളും.”

ലീലാവതീഭാഷ

ലീലാവതിക്കും ഭാഷാഗദ്യത്തിൽ നല്ല ഒരു വ്യാഖ്യാനം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടു്. വ്യാഖ്യാതാവി

െനപ്പറ്റി ഒരറിവുമില്ല. താെഴക്കാണുന്നവആഗ്രന്ഥത്തിെന്റആരംഭത്തിലുള്ള ചില

പംക്തികളാകുന്നു.
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“വരാടകാനാം . . . ” —ഇവിെട ദ്രവ്യത്തിെന്റ ഓ�രാ സംജ്ഞകെള െചാല്ലു

ന്നു. വരാടകങ്ങൾ ഇരുപതു കൂടിയതു കാകണി. കാകണി നാലുകൂടിയതു പണം.

പണം പതിനാറുകൂടിയതു ദ്രമ്മം. ദ്രമ്മം പതിനാറു കൂടിയതു നിഷ്കം . . . ‘യ�വാദ
�രരംഗുലമഷ്ടസം�ഖ്യഃ . . . ’—ഇവിെടഭൂമിവൃക്ഷാദികെളഅളപ്പാനുള്ളമാനങ്ങ

ളുെട സംജ്ഞകെളെചാല്ലുന്നു. യ�വാദരങ്ങൾ എട്ടു കൂടിയതു് അംഗുലം. അംഗുലം

ഇരുപത്തിനാലു കൂടിയതു ഹസ്തം. ഹസ്തെമാന്നു മുഴ�ക്കാൽ—ഹസ്തം നാലു കൂടിയ

തു ദണ്ഡം. ദണ്ഡം രണ്ടായിരം കൂടിയതു �ക്രാശം. �ക്രാശെമന്നതു കൂവീടു്. �ക്രാ

ശം നാലു കൂടിയതു് �യാജന. �യാജന എന്ന കാതം വഴി�യ െചാല്ലുന്നു. അവ്വണ്ണ

�മ പത്തു മുഴ�ക്കാൽ കൂടിയതു് ഒരു വംശം. വംശം ഇരുപതുകൂടിയതു നിവർത്തനം.

ഇങ്ങെനപിെന്നനാലു ഭുജങ്ങ�ളാടുകൂടിയിരിക്കുന്നഭൂഖണ്ഡത്തിന്നു�ക്ഷത്രംഎന്നു

സംജ്ഞ.”

പക്ഷിശാസ്ത്രം

പക്ഷിശാസ്ത്രത്തിനു പഞ്ചപക്ഷിശാസ്ത്രെമന്നും �പരുണ്ടു്. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കു ചില �ശ്ലാക

ങ്ങൾ മണിപ്രവാളത്തിൽക്കൂടി ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ ഈ ഗ്രന്ഥം �കരളീയ

മാെണന്നുള്ളതിനു സംശയമില്ല. ഗ്രഹങ്ങെളെക്കാണ്ടു നിർണ്ണയിക്കാവുന്ന ഭാവിഫ

ലവും മറ്റും പരുന്തു്, പുള്ളു്, കാക്ക, �കാഴി, മയിൽ എന്നീ അഞ്ചു പക്ഷികെളെക്കാ

ണ്ടു നിർണ്ണയിക്കാം എന്നാണു് പക്ഷിശാസ്ത്രപ്രസ്ഥാനത്തിെല സിദ്ധാന്തം. ആ

പ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ ഉപജ്ഞാതാവു് അഗസ്ത്യമഹർഷിയാണ�ത്ര. തമിഴ്  നാട്ടിലാണു്

അതിെന്റ ഉൽപത്തി. ചില �ശ്ലാകങ്ങൾ പകർത്തുന്നു.

“ നത്വാ വി�ഘ്നശ്വരം വാണീം പഞ്ചപക്ഷിനിദർശനം

പുരാഗ�സ്ത്യന �ദ�വഭ്യഃ �പ്രാക്തംസംക്ഷിപ്യ�ത മയാ.

�ഭരണ്ഡകച�കാരാഖ്യകാകകുക്കുട�കകിനഃ

�ശ്വതപീതാരുണശ്യാമനീലാഃ സ്യുഃ പഞ്ചപക്ഷിണഃ

ജാത്യാ �തബ്രഹ്മവിട് ക്ഷത്രശൂദ്രചണ്ഡാലകാഃ ക്രമാൽ

വാളും വില്ലും ചുരികയും കുന്തം ഗദയുമായുധം.

പുള്ളുത്തമാങ്�ഗ ഭുജ�യാശ്ച�കാരഃ

കാ�കാഥ വക്ഷസ്യുദ�ര ച �കാഴി

ഊർ�വാരധസ്താദപി നീലക�ണ്ഠാ

�ദ�ഹ തു പക്ഷിസ്ഥിതി�രവമുക്താ.

�ശ്യ�നാ ഭൌമാർക്ക�യാർ�ദ്ദശഃ പിങ്ഗ�ലാ ബുധചന്ദ്ര�യാഃ

ഗുരുഭാർഗ്ഗവമന്ദാനാം കാകകുക്കുട�കകിനഃ”

മുഹൂർത്തദർശനം ഭാഷ

വിദ്യാമാധവെന്റ വിദ്യാമാധവീയം എന്നുകൂടി �പരുള്ള മുഹൂർത്തദർശനത്തിനു വി

സ്തൃതവും വിശിഷ്ടവുമായ ഒരു ഭാഷാവ്യാഖ്യാനമുണ്ടു്. വ്യാഖ്യാതാവു് ആെരന്നറിവില്ല.

ആ ഗ്രന്ഥത്തിെന്റ രീതി കാണിക്കുവാൻ,
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“ സ്വകീയശാ�സ്ത്രബഹു�ശാപശബ്ദാ-

നമീ വദന്തീതി ജഗൽപ്രസിദ്ധം

സുദുസ്സഹം തൽ പരിവാദശല്യം

മൌഹൂർത്തികാനാമപഹർത്തുകാമഃ

വസിഷ്ഠവാഗീശ്വരഗാർഗ്ഗ്യമു�ഖ്യർ-

മ്മനീഷിഭിർവിസ്തരതഃ കൃ�തഷു

ശാ�സ്ത്രഷുബുദ്ധ്യാ പരിഗൃഹ്യ സാരം

�ലാ�കാപകാരായ ച കീർത്ത�യ ച

ശ്രുതാഖിലവ്യാകര�ണാഹമുത്ത�മഃ

പ�ദര�ദാ�ഷഃ കൃതപദ്യഗുംഫനം

വിചിത്രവൃത്തം ലഘുസമ്മതം സതാ-

മിദം വിധാസ്യാമി മുഹൂർത്തദർശനം”

എന്നീ മൂന്നു �ശ്ലാകങ്ങളുെട വ്യാഖ്യാനം ചുവെട പകർത്തുന്നു.

“ഞാൻ വസിഷ്ഠവാഗീശ്വരഗാർഗ്ഗ്യന്മാർ തുടങ്ങിയുള്ള മഹർഷിമാരാൽ വി

സ്താര�ത്താടുകൂടി ചമയ്ക്കെപ്പട്ടിരിയ്ക്കുന്ന ശാസ്ത്രങ്ങളിെല സാരെത്ത ബുദ്ധിെകാണ്ടു

പരിഗ്രഹിച്ചു് ഈ മുഹൂർത്തദർശനമാകുന്ന പ്രകരണെത്ത ചമയ്ക്കുന്നുണ്ടു്. ‘�ലാ

�കാപകാരായ ച കീർത്ത�യ ച”—ശുഭകർമ്മങ്ങെള െച�യ്യണ്ടുന്ന �ലാകരുെട

ഉപകാരത്തിന്നായിെക്കാണ്ടും കീർത്തിക്കായിെക്കാണ്ടും, ചകാരാൽ, പുരുഷാർ

ത്ഥചതുഷ്ടയപ്രാപ്തിക്കായിെക്കാണ്ടും പ്രീതിക്കായിെക്കാണ്ടും ഇങ്ങെന ചമയ്ക്കുന്നു.

പിെന്ന പ്ര�യാജനാന്തരെത്ത െചാല്ലുന്നു. ഇമ്മൌഹൂർത്തികന്മാർ തങ്ങളുെട ശാ

സ്ത്രത്തിങ്കൽ പല അപശബ്ദങ്ങെള െചാല്ലു�ന്നാർ എന്നിങ്ങെന �ലാകത്തിങ്കൽ

പ്രസിദ്ധന്മാരായിരിക്കുന്ന മൌഹൂർത്തികന്മാരുെട ഒളിയമ്പിെന പറിച്ചു കളവാനാ

യിെക്കാണ്ടു് ഇച്ഛിക്കു�ന്നാൻ ഞാൻ. ഏറ്റവും സഹിക്കെപ്പടുവാൻ അരുതാ�ത്താ

ന്ന�ല്ലാ പരിവാദശല്യം. എന്നിട്ടു ‘ശ്രുതാഖിലവ്യാകരണഃ’—പാണിനീയശാകടായ

നാദിവ്യാകരണങ്ങൾ എല്ലാെറ്റയും �കട്ടിരു�ന്നാരുത്തൻ ഞാൻ. ആകയാൽ

പ്രസാദമാധുര്യാദിഗുണങ്ങ�ളാടു കൂടി അസാധുത്വാനർത്ഥക്യാദി�ദാഷങ്ങ�ളാടു

�വർെപട്ടിരിക്കുന്ന പദങ്ങെളെക്കാണ്ടു െചയ്യെപ്പട്ടിരിക്കുന്ന പദ്യബന്ധ�ത്താടു

കൂടിയിരുന്നു മുഹൂർത്തദർശനം. ‘വിചിത്രവൃത്തം’—നാനാവിധങ്ങളായ വൃത്ത

ങ്ങ�ളാടുകൂടിയിരിക്കുന്നു. ‘ലഘു’—അല്പഗ്രന്ഥം ആയിരിക്കുന്നു. ‘സതാം സമ്മ

തം’—സജ്ജനങ്ങൾക്കു് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമായിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങെന ഇരിക്കുന്ന മുഹൂർ

ത്ത ദർശനെത്ത ചമയ്ക്കുന്നുണ്ടു്. ‘മുഹൂർത്തദർശനം’ എന്നതുെകാണ്ടു ശൂഭക്രിയക

ളിെല കാലനിരൂപണം. ഇതിങ്കൽ അഭി�ധയമാകുന്ന വിഷയമാകുന്നതു് എന്നു

െചാല്ലെപ്പട്ടു. ശുഭകർമ്മങ്ങൾക്കു �വദവിഹിതത്വമുണ്ടാകയാൽ ഇതിനു �വദ�ത്താ

ടു് അങ്ഗാംങ്ഗിഭാവസംബന്ധമാകുന്നതു് എന്നു െചാല്ലെപ്പട്ടു. ‘�ലാ�കാപകാരായ

ച കീർത്ത�യ ച’ എന്നതുെകാണ്ടു ശുഭാശുഭകാലജ്ഞാനംെകാണ്ടുള്ള പുരുഷാർ

ത്ഥചതുഷ്ടയപ്രാപ്തി പ്ര�യാജനമാകുന്നതു് എന്നു െചാല്ലെപ്പട്ടു. ‘�ലാ�കാപകാരായ

ച’ എ�ന്നടത്തു ശുഭകാലെത്തആ�ദശിപ്പാനായിെക്കാണ്ടു് ഇച്ഛയുള്ള �ലാകർക്കു

സ്വല്പ ഗ്രന്ഥംെകാണ്ടു വിമതവിപ്രതി�ഷധമായിരിക്കുന്ന ബലാബലെത്ത പറക

െകാണ്ടു് ഉപകാരെത്ത െചയ് വാനായിെക്കാണ്ടു് എന്നുമുണ്ടർത്ഥം. എന്നിട്ടു മുഹൂർ

ത്തജ്ഞാനകാമനായിരിക്കുന്നവൻഅധികാരി എന്നു െചാല്ലെപ്പട്ടു.”
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അഷ്ടമംഗലപ്രശ്നം ഭാഷ

ഉഴുത്തിരവാരിയരുെട അഷ്ടമങ്ഗലപ്രശ്നവിഷയകമായ നിബന്ധെത്തപ്പറ്റി അന്യ

ത്ര പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട�ല്ലാ. ഭാഷാഗദ്യരൂപത്തിലും ഒരഷ്ടമംഗല്യ പ്രശ്നഗ്രന്ഥം കാ

ണുന്നു. സംസ്കൃതത്തിൽ അവഗാഹം �പാരാത്ത�ദവജ്ഞന്മാർക്കു് ഇതു് ഏറ്റവും

പ്ര�യാജനകരമാണു്. ചില വരികൾ ഉദ്ധരിക്കുന്നു.

“അനന്തരം വിളക്കും ഗണപതിയും വച്ചു് അഷ്ടമങ്ഗലവും വച്ചാൽ രാശിചക്രം

വരപ്പൂ. അതിൽഅക്ഷതവും വിതറി�യപ്പൂ. പിെന്ന ഗണപതി നി�വദിപ്പൂ. ആത്മാർ

ച്ചനം െചയ്  വൂ. ചന്ദനക്കുറിയുമിട്ടുെകാള്ളൂ. പിെന്ന രാശിചക്രത്തിൽ ജലഗന്ധാദിക

െളക്കാണ്ടുപൂജിപ്പൂ. ശ്രീപഞ്ചാക്ഷരീവിധാനം പൂജ. അതിെന്റ പരിവാരരൂ�പണ �മ

ഷാദിദ്വാദശരാശികെളതെന്റസ്ഥാനത്തുപൂജിപ്പൂ . . . ഇങ്ങെനഗ്രഹമന്ത്രം. ഈവ

ണ്ണം രാശിചക്രത്തിങ്കൽ ശ്രീഭഗവതിെയ കല്പിച്ചാരാധിപ്പൂ. അഷ്ടമങ്ഗലം വച്ചതി

ങ്കൽ തെന്റ ഇഷ്ട�ദവത�യയും സരസ്വതി�യയും ആരാധിപ്പൂ. പിെന്ന രാശിചക്രം

വലത്തും കിഴക്കും വരുമാറു കണ്ടു പിൻ�നാക്കി നീങ്ങി ന�ല്ലാരു പലക�മൽ ഇരു

ന്നാൽഊനമില്ലാ�ത്താരു പലക�മൽ നൂെറ്റട്ടു പരൽ നീക്കിെവച്ചുെകാണ്ടു കഴുകി

മന്ത്രം െചാല്ലൂ. മൂന്നു തളിച്ചാൽ പിെന്ന െവള്ളംെകാണ്ടു കഴുകി മന്ത്രം െചാല്ലി ശുദ്ധ

ജലംെകാണ്ടു കഴുകി ഇടെത്തഅരികത്തുവ�ച്ചപ്പൂ.”

അഷ്ടമങ്ഗലപ്രശ്നത്തിനു �വെറയും ഒന്നിലധികം ഭാഷാവ്യാഖ്യാനങ്ങൾകണ്ടി

ട്ടുണ്ടു്.

ഭാഷാജാതകപദ്ധതി

വട�ശ്ശരിനമ്പൂരിയുെട ജാതകപദ്ധതിക്കു �വക്കത്തുകാരനായ ഒരു പണ്ഡിതൻ

രചിച്ചിട്ടുള്ള സംസ്കൃതവ്യാഖ്യാനെത്തപ്പറ്റി മുൻപു പറഞ്ഞുവ�ല്ലാ. ആ മൂലകൃതിക്കു്

ഒരു നല്ല ഭാഷാവ്യാഖ്യാനവും ആ�രാ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടു്. വ്യാഖ്യാതാവു് ഒരു വശ്യവാ

ക്കായ സംസ്കൃതകവിയായിരുന്നു എന്നു ഗ്രന്ഥാരംഭത്തിലുള്ളതും അടിയിൽ പകർ

ത്തുന്നതുമായ പദ്യങ്ങളിൽനിന്നു വിശദമാകുന്നു.

“ ഹരിഹരസരസിരുഹാസനഹരിഹയമുഖ�ദവ�തക്യമവനിഗതം

ശ്രീഗുരുപാദദ്വന്ദ്വം ബഹുവിധമാഹാത്മ്യമാശ്ര�യസതതം.

“ ഗണ്ഡാന്തനിർഗ്ഗളദനർഗ്ഗളദാനധാരാ-

ഗന്ധഭ്രമദ്ഭ്രമരവാരണകർണ്ണതാളം

ഗന്തും മ�നാരഥമഹാർണ്ണവപാരമാദ്യം

ഗംഗാധരസ്യ തനയം ശരണം പ്രപ�ദ്യ.

പഞ്ചാശദക്ഷരകൃതാകൃതിമക്ഷമാലാ-

ചിന്താസുധാകലശപുസ്തകപാശവാഹാം

താം �ദവതാം ദ്രുഹിണയത്നമ�മാഘയന്തീം

വ�ന്ദ ച കുന്ദരുചമിന്ദുകലാവതംസാം.

ശ്രീവട�ശ്രണിഭൂ�ദ�വഃ കൃതാ ജാതകപദ്ധതിഃ

ദിവ്യാം ഭാഷാം സമാശ്രിത്യ, ലിഖ്യ�ത �ദശഭാഷയാ.”

എന്നു് ഉപക്രമിച്ചുെകാണ്ടു്ആചാര്യൻപ്ര�മയത്തിൽപ്ര�വശിക്കുന്നു. ഗ്രന്ഥത്തിെല

ഗദ്യരീതിെയെന്തന്നുതാെഴക്കാണുന്നപംക്തികളിൽനിന്നു് അറിയാവുന്നതാണു്.
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“അവിെട ജനനകാലെത്ത ഛായെകാണ്ടുതാൻ അംബുയന്ത്രംെകാണ്ടുതാൻ

സൂക്ഷിച്ചറിഞ്ഞു്അ�ന്നര�ത്തക്കുെചന്നനാഴികയുംവിനാഴികയുംഅറിഞ്ഞു്അക്കാ

ലത്തു്അടുെക്കപരീക്ഷകന്മാർപരീക്ഷിച്ചുണ്ടാക്കിയഗണിതംെകാണ്ടുതൽകാലഗ്ര

ഹസ്ഫുടങ്ങ�ളയും സൂക്ഷിച്ചുവരുത്തൂ. പിെന്ന തൽകാലാദിത്യെന വച്ചു ഭുജയ്ക്കു ചരവും

പ്രാണകാലാന്തരവുമുണ്ടാക്കി അതിൽ ദിക്കിന്നു തക്കവണ്ണംസംസ്കരിപ്പൂ.”

LINKS TO
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37
ഭാഷാസാഹിത്യം

(ക്രി. പി. പതിെനട്ടാം ശതകം, പൂർവാർദ്ധം)

�ദശചരിത്രം

െകാല്ലം പത്താം ശതകത്തിെന്റ ആരംഭത്തിൽ �കരളത്തിെല അതിപ്രധാനമായ

രാഷ്ട്രസംഭവം 905 മുതൽ 933വെര തിരുവിതാംകൂർ രാജ്യം പരിപാലിച്ചഅനിഴംതി
രുനാൾ മാർത്താണ്ഡവർമ്മമഹാരാജാവിെന്റ ദിഗ്വിജയമാകുന്നു. മാർത്താണ്ഡവർ

മ്മ അന്നു �താവാളമുതൽ ഇടവാവെരമാത്രം വ്യാപിച്ചിരുന്ന തെന്റ രാജ്യത്തിെല

അന്തശ്ഛിദ്രങ്ങൾക്കു് അമർച്ചവരുത്തി, ആറ്റിങ്ങൾ, െനടുമങ്ങാടു്, െകാട്ടാരക്കര,

െകാല്ലം, കായംകുളം, അമ്പലപ്പുഴ, െതക്കുംകൂർ, വടക്കുംകൂർ എന്നീ സംസ്ഥാന

ങ്ങൾ അതിൽ ലയിപ്പിച്ചു് തിരുവിതാംകൂറിെന്റ ശക്തി അത്ഭുതാവഹമായി വർ

ദ്ധിപ്പിച്ചു. അ�താടു കൂടി �കരളത്തിെല സകല രാജാക്കന്മാരും ഭയെപ്പട്ടിരുന്ന

ലന്തക്കാെര കുളച്ചൽത്തുറമുഖത്തുവച്ചു 916-ൽ നി�ശ്ശഷം പരാജിതരാക്കുകയും 929-
ൽ അവെരെക്കാണ്ടു തനിക്കു് എല്ലാവിധത്തിലും ലാഭകരമായ ഒരു ഉടമ്പടിയിൽ

ഒപ്പുവയ്പിക്കുകയും െചയ്തു. ആ ഉടമ്പടിനിമിത്തം അവർക്കു �കരളത്തിൽ 80 വർഷ
ങ്ങ�ളാളം നീണ്ടുനിന്നിരുന്നഅപ്രതിമമായ പ്രാബല്യം അസ്തമിതപ്രായമായി. 932-
ൽ നടന്ന പ്ലാസിയുദ്ധത്തിനുമുൻപു താരത�മ്യന നിസ്സാരന്മാരായിരുന്ന ഇംഗ്ലീഷ്

ഈസ്റ്റിൻഡ്യാക്കമ്പനിക്കാർ രാമായണസങ്ഗ്രഹകാരനായ രവിവർമ്മ മഹാരാ

ജാവിെന്റ മാതാവായ ഉമയമ്മറാണിയുെട അനുവാദം �നടി അഞ്ചുെതങ്ങിൽ ഒരു

�കാട്ടെകട്ടി പണ്ടകശാലസ്ഥാപിച്ചു കച്ചവടം നടത്തിവന്നിരുന്നു. അമാനുഷമായ

ദീർഘദർശന�ത്താടു കൂടി മാർത്താണ്ഡവർമ്മ അവരുമായുള്ള സഖ്യം ദൃഢീകരിച്ചു്

സൌഹാർദ്ദം വികസിപ്പിച്ചു. �കാഴി�ക്കാട്ടുസാമൂതിരിപ്പാട്ടിെലആക്രമണങ്ങളിൽനി

ന്നുെകാച്ചിെയ രക്ഷിക്കുന്നതിനു�വണ്ടി 932-ആമാണ്ടു്ആരാജ്യവുമായി ഒരുസന്ധി

യി�ലർെപ്പട്ടു് അതിനു് അഭയം നല്കി. 925 മകരം 5-ആംനു അന്നു �താവാള മുതൽ

മീനച്ചിൽവെരയും പരന്നുകിടന്നിരുന്നതിരുവിതാംകൂർ, കുല�ദവതമായശ്രീപത്മ

നാഭസ്വാമിക്കു തൃപ്പടിദാനം െചയ്തു ശ്രീപത്മനാഭദാസെനന്നുള്ള വിനീ�താപാധി

സ്വീകരിച്ചു. ഇന്നും തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാക്കന്മാരുെടബിരുദാവലിയിൽഅതു്

അഗ്രിമസ്ഥാനം അലങ്കരിക്കുന്നു.
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933-ൽ അവിടുെത്ത ഭാഗി�നയനായ രാമവർമ്മമഹാരാജാവു രാജ്യഭാരം

ആരംഭിച്ചു. മാർത്താണ്ഡവർമ്മമഹാരാജാവു് ഒരു കലാ�പാഷകനും വിദ്വൽപ്രണ

യിയുമായിരുന്നു എങ്കിലും രാമവർമ്മമഹാരാജാവു് തിരുവിതാംകൂർ ഭരിച്ച നാല്പതു

വർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ സംഗീതസാഹിത്യങ്ങൾക്കും ഇതരകലകൾക്കും സിദ്ധിച്ച

�പ്രാത്സാഹനം അഭൂതപൂർവ്വമായിരുന്നു എന്നുതെന്ന പറ�യണ്ടതാണു്. തിരുമ

നസ്സുെകാണ്ടു സംസ്കൃതത്തിലും ഭാഷയിലും സ്വയം കവനം െചയ്തിരുന്നതിനുപുറ�മ

നൃത്തഗീതാദിശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിഷ്ണാതതയും സമ്പാദിച്ചിരുന്നു. 938-ൽ അവിടുന്നു

സാമൂതിരിെയെക്കാണ്ടു തിരുവിതാംകൂറിനു് അഭിമാനകരമായ ഒരുടമ്പടി എഴുതി

പ്പിടിപ്പിച്ചു. പറവൂരും ആലങ്ങാടും 939-ൽ അവിടു�ത്തയ്ക്കു കീഴടങ്ങി. 958-ൽ വിജി
ഗീഷുവായ ടിപ്പുസുൽത്താൻ �മസൂറിൽനിന്നു മലബാറി�ലയ്ക്കു കടന്നു പാലക്കാടു്

മുതലായ പല പ്ര�ദശങ്ങളും �കവശെപ്പടുത്തി. ടിപ്പുവിെന്റ മതപരിവർത്തനസം

രംഭങ്ങളിൽ ഭയവിഹ്വലന്മാരായ ഹിന്ദുക്കൾ – ആരാജം, ആരജകം – അവിെടനി

ന്നു കൂട്ടംകൂട്ടമായി തിരുവിതാംകൂറി�ലക്കു് ഓടി�പ്പാവുകയുംആഅഭയാർത്ഥികെള

െയല്ലാം അനാഥരക്ഷകനായ മഹാരാജാവു് അചഞ്ചലനായി, അകു�താഭയനായി

പരിപാലിക്കുകയും െചയ്തു. ഇംഗ്ലീഷുകാരും ടിപ്പുവുമായി മംഗലാപുരത്തു വച്ചുണ്ടായ

സന്ധി�യാടുകൂടിആവിപത്തിൽനിന്നു�കരളംവിമുക്തമാെയങ്കിലുംതജ്ജന്യമായ

സമാശ്വാസം അല്പകാല�ത്തക്കുമാത്ര�മ നിലനിന്നുള്ളു. 963-ൽ ടിപ്പു ഒരു അധൃഷ്യ
മായ �സന്യവ്യൂഹ�ത്താടു കൂടി മലബാറിൽ പിെന്നയും കടന്നു പലഅക്രമങ്ങളും

പ്രവർത്തിച്ചുതുടങ്ങി. മലബാറിലും െകാച്ചിയിലുമുള്ളഹിന്ദുക്കൾ.

“ജിത്വാ ഹ�ല്ലാഹ�ലശം യവനവരയുതഃ

�കാലഭൂപാലമൌലിം

ഹൃത്വാർത്ഥാ�നതദീയാനപി പുരളിപതിം

�ശലപാ�ഥാധിനാഥം

ധിക്കുർവൻ മാടഭൂപം സദസി നിജഭ�ട-

സ്സാകമാ�സ്ത തുരുഷ്കഃ

കാർത്താന്തീം ഗന്തുകാ�മാ ദിശമഖിലജനാൻ

പാഹി വഞ്ചിക്ഷിതീശ”

എന്നു മുറയിട്ടുെകാണ്ടു തിരുവിതാംകൂറി�ലക്കു സഹ�സ്രാപസഹസ്രമായി പലായ

നംെചയ്തു. പ്രസിദ്ധവിദുഷിയായ �കാഴി�ക്കാട്ടു മ�നാരമത്തമ്പുരാട്ടിയും അക്കാല

ത്താണു്തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവിെനഅഭയംപ്രാപിച്ചതു്. 964ധനു 18-ആംനു
മഹാരാജാവിെന്റ ഒരു െചറിയ�സന്യം തിരുവിതാംകൂറിെന്റ വട�ക്കഅതിർത്തി

യായ െനടു�ങ്കാട്ടയിൽെവച്ചു ടിപ്പുവിെന �താല്പിക്കുകയുംഅ�ദ്ദഹെത്തഎെന്ന�ന്ന

യ്ക്കുംപങ്ഗുവാക്കിതിരിച്ചയയ്ക്കുകയും െചയ്തു. വീണ്ടും ടിപ്പുതിരുവിതാംകൂറിെനആക്രമി

ക്കുന്നതിനു വന്നുെവങ്കിലും തെന്റ രാജധാനിയായ ശ്രീരങ്ഗപട്ടണെത്ത കീഴടക്കു

വാൻ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവർണ്ണർജനറലായ �കാറണ്വാലീസു് പ്രഭു പുറെപ്പട്ടിരിക്കുന്നതാ

യി അറിഞ്ഞു് ആശാഭങ്ഗ�ത്താടു കൂടി തിരിച്ചു�പാകയാണുണ്ടായതു്. �കരളത്തി

െല ഭിന്നഭാഗങ്ങളിൽതാമസിച്ചിരുന്നവിദ്വാന്മാർ ടിപ്പുവിെന്റകലാപകാലത്തുതിരു

വിതാംകൂറിൽ സ�മ്മളിക്കുന്നതിനു് ഇടവരികയും, മുൻപുതെന്ന പണ്ഡിതപക്ഷപാ

തിയായിരുന്ന രാമവർമ്മമഹാരാജാവിെന്റ പുരസ്കാരത്തിനു് അവെരല്ലാവരും �ദശ

മത�ഭദ�മാ സ്ത്രീപുംസ�ഭദ�മാ കൂടാെത പാത്രീഭവിക്കുകയും െചയ്തു. 971-ൽ ഇംഗ്ലീ

ഷ്ഈസ്റ്റിൻഡ്യാക്കമ്പനിക്കാരുമായി ശാശ്വതവും വിദൂരവ്യാപിയുമായ ഒരുസന്ധി
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യിൽഅവിടുന്നു്ഏർെപ്പട്ടു. മാർത്താണ്ഡവർമ്മമഹാരാജാവിെന്റകാലത്തു്അമ്പല

പ്പുഴ ഭരിച്ചിരുന്ന െചമ്പക�ശ്ശരിത്തമ്പുരാനും ടിപ്പുവിെന്റ കാലത്തു പാലക്കാട്ടു രാജാ

വായിരുന്നഇട്ടി�ക്കാമ്പിയച്ചനും 971-ൽ തീെപ്പട്ട െകാച്ചി ശക്തൻതമ്പുരാെന്റപിൻ

വാഴ്ചക്കാരായിരുന്നരാമവർമ്മ മഹാരാജാവുംഅ�ദ്ദഹത്തിെന്റഅനുജൻവീര�കര

ളവർമ്മ മഹാരാജാവും സാഹിത്യാഭിവൃദ്ധിയിൽഅത്യന്തം തൽപരന്മാരായിരുന്നു.

986 ഇടവത്തിൽഅന്നുബ്രിട്ടീഷ് റസിഡണ്ടായിരുന്ന കർണ്ണൽ �ജാണ് മണ്

�റാ തിരുവിതാംകൂറിെല മന്ത്രിപദംകൂടി ക�യ്യറ്റു; 987-ൽഅ�ദ്ദഹം െകാച്ചിയി�ലയും
ദിവാൻജിയായി. 994-ൽ ഉ�ദ്യാഗെമാഴിഞ്ഞു �പാകുന്നതിനുമുൻപു രണ്ടു രാജ്യങ്ങ

ളിലും അ�ദ്ദഹം പല പുതിയ പരിഷ്കാരപദ്ധതികൾ ഏർെപ്പടുത്തി. അ�ദ്ദഹത്തി

െന്റ ഭരണകാലത്തുതെന്നയാണു് തിരുവിതാംകൂറിലും െകാച്ചിയിലും നാട്ടുഭാഷാവി

ദ്യാഭ്യാസവിഷയത്തിൽസർക്കാറിെന്റ ദൃഷ്ടി പതിഞ്ഞതു്. 992ഇടവം 19-ആംനു തി
രുവിതാംകൂർ മഹാരാജ്ഞി ഗൌരി പാർവതീ ബായി അതു സംബന്ധിച്ചു ഒരു നീട്ടി

നു തുല്യം ചാർത്തി. അതിൽ “പണ്ടാരവകയിൽനിന്നു ശമ്പളവും െകാടുത്തു വാധ്യാ

ന്മാെര ആക്കി പിള്ളെര എഴുത്തും കണക്കും പഠിപ്പിച്ചു പ്രാപ്തിയാക്കിയാൽ ഓ�രാ

ഉ�ദ്യാഗങ്ങൾക്കുംകണെക്കഴുത്തിനും ഉപകാരമായിട്ടും രാജ്യ�ത്തക്കുയശസ്സുംകീർ

ത്തീയും ധർമ്മവും അഭിവൃദ്ധിയായിട്ടും വരുന്നതാകെകാണ്ടു് ആ വകയ്ക്കു മലയാണ്മ

അക്ഷരവും വ്യുല്പത്തിയും �ജ്യാതിഷവും വശം ഒള്ളതിൽ ഒരാളി�നയും തമിഴും കണ

ക്കും വശം ഒള്ളതിൽ ഒരാളി�നയും ഇതിന്മണ്ണം ഓ�രാ സ്ഥല�ത്തക്കു രണ്ടു വാ

ധ്യാന്മാർ വീതം ആക്കി” നടത്തിക്കുന്നതിനു �വണ്ട വ്യവസ്ഥയുണ്ടായിരുന്നു. 993-
ആമാണ്ടു് അതു�പാെലയുള്ള ഒ�രർപ്പാടു് െകാച്ചിയിലും നടപ്പിലാകുകയുംഅതിെന്റ

ഫലമായി മുപ്പത്തിമൂന്നു മലയാം പള്ളിക്കൂടങ്ങൾഅവിെടആവിർഭവിക്കുകയും െച

യ്തു. ക്രി. പി. 1816-ൽ �കാട്ടയത്തും 1819-ൽ നാഗർ�കാവിലിലുംസ്ഥാപിതങ്ങളായ

െസമിനാരികളിൽ ഇംഗ്ലീഷുവിദ്യാഭ്യാസത്തിനും �വണ്ട സംവിധാനമുണ്ടായിരുന്നു.

തിരുവനന്തപുരത്തുക്രിസ്ത്യൻ �ഡവിഡ് സ്ക്കൂൾഎന്ന �പരിൽ ഒരു ഇംഗ്ലീഷുപള്ളിക്കൂ

ടം 1821-ൽ ഉൽഘാടിതമായി. െകാച്ചി മട്ടാ�ഞ്ചരിയിൽ 1812-ൽ െജ. ഡാസണ്
എെന്നാരു മിഷണറി ഇദംപ്രഥമമായി ഒരു ഇംഗ്ലീഷുപള്ളിക്കൂടം നടത്തിത്തുടങ്ങി.

അങ്ങെനഈരണ്ടുരാജ്യങ്ങളിലുംആം�ഗ്ലയഭാഷാഭ്യസനം പത്താം ശതകത്തിൽ

ത്തെന്നആരബ്ധമായി.

പൂർവ്വാർദ്ധത്തിെല സാഹിത്യം

പത്താം ശതകം തുടങ്ങി �കരളീയകവികൾ പ്രാ�യണസംസ്കൃതഗ്രന്ഥങ്ങൾക്കുപു

റ�മ ഭാഷാഗ്രന്ഥങ്ങളുംനിർമ്മിച്ചുവന്നു. അതിനാൽസംസ്കൃതഗ്രന്ഥങ്ങ�ളയും ഭാഷാ

ഗ്രന്ഥങ്ങ�ളയും �വർതിരിച്ചു വിഭിന്നാധ്യായങ്ങളിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിനു് ഇതിനു

�മൽ പ്രയാസമുണ്ടു്. തന്നിമിത്തം ആ പരിപാടി ഇനി അനുവർത്തിക്കണം എന്നു

�ദ്ദശിക്കുന്നില്ല.

ഉണ്ണായിവാരിയർ – �ദശം

െകാച്ചി രാജ്യത്തിെല പരമപാവനങ്ങളായ �വഷ്ണവ�ദവാലയങ്ങളിൽ ഒന്നാണു്

ഇരിങ്ങാലക്കുട കൂടൽമാണിക്യ�ക്ഷത്രം. അതിെന്റ െത�ക്ക �ഗാപുര�ത്താടു് അടു

ത്തുസ്ഥിതിെചയ്യുന്നഅകത്തൂട്ടുവാരിയത്തായിരുന്നു ഉണ്ണായിവാരിയരുെട ജനനം
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എന്നാണു് 1100-ആമാണ്ടു് എെന്റഅ�ന്വഷണത്തിൽലഭിച്ചഅറിവു്. അകത്തൂട്ടുവാ

രിയം ഇ�പ്പാഴുമുണ്ടു്. അവിെട അക്കാലത്തു െത�ക്ക വാരിയെമന്ന �പരിൽ മെറ്റാ

രു വാരിയംകൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നും ആ വാരിയെത്ത ഒരങ്ഗമായിട്ടാണു് നമ്മു

െട മഹാകവി ജനിച്ചെതന്നും അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ മരണ�ത്താടുകൂടി െത�ക്കവാരിയം

അന്യംനിന്നു�പാകയാൽ അതിെല വസ്തുവകകൾ അകത്തൂട്ടുവാരിയ�ത്തക്കു് അട

ങ്ങിെയന്നും ഒരു പക്ഷാന്തരമുണ്ടു്. അതിെനപ്പറ്റി ക്ണുപ്തമായി ഒന്നും പറവാൻ നിവൃ

ത്തിയിെല്ലങ്കിലുംകൂടൽമാണിക്യ�ക്ഷത്രത്തിൽമാലെകട്ടുപ്രവൃത്തിയുള്ളവാരിയന്മാ

രുെട കുടുംബം ഒന്നുമാത്ര�മ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളുഎന്നുംആ കുടുംബത്തിെല രണ്ടു ഗൃ

ഹങ്ങളാണു് െത�ക്ക വാരിയവും അകത്തൂട്ടുവാരിയവും എന്നും പ്രസ്താവിക്കാൻ കഴി

യും. െത�ക്കടത്തുവാരിയമായിരിക്കാം മൂലകുടുംബം.

“അപി ച മമ ദയിയാ കളിയല്ലനതിചിരസൂതാ

പ്രാണൻ കളയുമതിവിധുരാ; എന്നാൽ

കുലമിതഖിലവുമറുതിവന്നിതു”

എന്ന നളചരിതത്തിെല ഹംസവാക്യത്തിൽ കവിക്കു് അറംപറ്റി�പ്പായിട്ടുെണ്ടന്നും

ഉണ്ണായിയുെട കാലത്തിനു�ശഷം അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ തറവാടു നിസ്സന്തതിയായി

എന്നും, തന്നിമിത്തം തൃശ്ശിവ�പരൂരിനു സമീപം കുട്ടനല്ലൂർ ദുർഗ്ഗാ�ക്ഷത്രത്തിനു

കിഴക്കുള്ള പടിഞ്ഞാ�റപ്പാട്ടുവാരിയെത്ത ഒരു വാരിയർ അകത്തൂട്ടുവാരിയത്തി

െന്റ അവകാശിയായിത്തീർന്നു എന്നും ഒ�രതിഹ്യമുണ്ടു്. അതു് അകത്തൂട്ടുവാരിയ

ത്തിൽ പരമ്പരാഗതമായുള്ള ഐതിഹ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാകയാൽ അവിശ്വസനീയമ

ല്ല;അറത്തിെന്റകാര്യം നമുക്കുവിട്ടുകളയുകയും െചയ്യാം. കുട്ടനല്ലൂർപടിഞ്ഞാ�റപ്പാ

ട്ടുവാരിയത്താണു് ഉണ്ണായി ജനിച്ചെതന്നും അ�ദ്ദഹത്തിനു് ഇമ്പാളു എന്നുകൂടി �പ

രുള്ളഉണ്ണൂലിവാരസ്യാർഎന്നഒരുവന്ധ്യയായ ഭാഗി�നയിയുണ്ടായിരുന്നുഎന്നും,

ആ ഭാഗി�നയിെയ വിവാഹംെചയ്തതു് ഇരിങ്ങാലക്കുട വാരിയെത്ത ഒരു വാരിയരാ

യിരുന്നു എന്നും, പടിഞ്ഞാ�റപ്പാട്ടുകുടുംബം അന്യംനിന്നതിനു�മൽ കുട്ടനല്ലൂരിെല

കഴകപ്രവൃത്തി ഇരിങ്ങാലക്കുടവാരിയ�ത്തക്കുകിട്ടി എന്നും തൃശ്ശൂരിനടുത്തുള്ള ചില

ഗ്രാമവൃദ്ധന്മാർ പറയുന്നു. എന്നാൽആഐതിഹ്യത്തിെന്റ യാഥാർത്ഥ്യം ഇരിങ്ങാ

ലക്കുടക്കാർ നി�ഷധിക്കുന്നതിനാലും മറ്റും അതു �കവലം �ദശാഭിമാന�പ്രരിത

മായ ഒരു െകട്ടുകഥയാെണന്നു് എനിക്കു �താന്നുന്നു.

കാലം: എട്ടാം ശതകത്തിെന്റ ഉത്തരാർദ്ധ�മാ?

ഉണ്ണായി വാരിയരുെട ജീവിതകാലെത്തപ്പറ്റി പല മതങ്ങളും ഉത്ഭവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അ�ദ്ദ

ഹം രചിച്ചിട്ടുള്ള ‘രാമപഞ്ചശതി’ എന്ന സംസ്കൃതകൃതിയിൽ നാല്പെത്താൻപതാം

ദശകത്തിൽ

‘ബു�ധാ വാ മൂ�ഢാ വാസ്ത്വിഹ കവയിതാ, സ്യാൽകിമിയതാ?

ശ്രുതാ വാല്മീകീയാദ്രഘുപതികഥാ �യനഹി യഥാ,

ത�ഥയം തസ്യാ യദ്യനുകലനകാ�ല പരിണ�മൽ

പ്രസ�ത്ത്യ �ശ്രാതൃണാം ഫലമിദമൃ�ത കിം കവി കൃ�ത?”

എെന്നാരു �ശ്ലാകമുണ്ടു്. അതിെല “പരിണ�മൽ പ്രസ�ത്ത്യ” എന്ന വാചകം ഗ്ര

ന്ഥസമാപ്തിയുെടഅനുകലനകാലമായകലിദിനെത്തസൂചിപ്പിക്കുന്നുഎങ്കിൽആ

ഗ്രന്ഥംകവി 798ഇടവം 11-ആംനു നിർമ്മിച്ചതായിഊഹി�ക്കണ്ടിവരും. എന്നാൽ
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അവിെട കലിസൂചനയുെണ്ടന്നുള്ളതിനു െതളിെവാന്നുമില്ല. അകത്തൂട്ടു ശങ്കരവാരി

യരുെട നിർ�ദശമനുസരിച്ചു് 1040-ആമാണ്ടിടയ്ക്കു രാമപഞ്ചശതിക്കു് ഒരു സംസ്കൃത
വ്യാഖ്യാനം രചിച്ച രാമൻനമ്പിടി അങ്ങെന പ്രസ്താവിക്കുന്നില്ല. പ�ക്ഷ നളചരിതം

കഥകളിയിെല പദങ്ങളുെട നിർമ്മാണരീതി പരി�ശാധിച്ചാൽ അതു കപ്ലിങ്ങാട്ടു

നമ്പൂരി അഭിനയ സമ്പ്രദായം പരിഷ്കരിച്ചതിനു�മലുണ്ടായ ഒരു കൃതിെയന്നല്ലാെത

�താന്നുന്നതല്ല. എന്നുതെന്നയുമല്ല കഥകളി പ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ ഉപജ്ഞാതാവായ

െകാട്ടാരക്കരത്തമ്പുരാെനയും ഉണ്ണായി�യയും സമകാലികന്മാരാക്കുവാനും നിർ

വ്വാഹമില്ല. അതിനാൽ ഈ വിഷയെത്തപ്പറ്റി നിഷ്കൃഷ്ടമായുള്ള വിചിന്തനത്തി

െന്റ ഫലമായി ഞാൻ ഇ�പ്പാൾ തീർച്ചെപ്പടുത്തുന്നതു് “പരിണ�മൽ പ്രസ�ത്ത്യ”

എന്ന വാചകത്തിൽ കലിസൂചനയിെല്ലന്നും കവിയുെട ജനനം എട്ടാം ശതകത്തി

ലായിരുന്നിരിക്കുവാൻ ഇവയിെല്ലന്നുമാണു്.

പത്താംശതകത്തിെന്റ ഉത്തരാദ്ധ�മാ

ഉണ്ണായിവാരിയർ 925-ആമാണ്ടിടയ്ക്കു ജനിച്ചു എന്നും, 955-ആമാണ്ടിടയ്ക്കു തിരുവന
ന്തപുരത്തു�പായി കാർത്തികതിരുനാൾ മഹാരാജാവിെന മുഖം കാണിച്ചു എന്നും,

അവിെടെവച്ചു കുഞ്ചൻനമ്പിയാരുമായി പരിചയെപ്പട്ടു എന്നും, ടിപ്പുവുമായുള്ള യു

ദ്ധെത്തപ്പറ്റി ചില മണിപ്രവാള�ശ്ലാകങ്ങളുണ്ടാക്കിെയന്നും, 987-ആമാണ്ടു 61-
ആമെത്ത വയസ്സിൽ ഇരിങ്ങാലക്കുടെവച്ചു മരിച്ചു എന്നും, �ഗാവിന്ദപ്പിള്ള സർ

വാധികാര്യക്കാർ അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ മലയാളഭാഷാചരിത്രം ഒന്നാംപതിപ്പിലും, 915-
ആണ്ടിടയ്ക്കാണു് വാരിയർ ജനിച്ചെതന്നും 940-ആമാണ്ടിടയ്ക്കാണു് മഹാരാജാവിെന
മുഖം കാണിച്ചെതന്നും രണ്ടാം പതിപ്പിലും പറയുന്നു. വാരിയർക്കു ഹരിഹരഭാഗവ

തർ എെന്നാരു ശിഷ്യനുണ്ടായിരുന്നു എന്നും ആ ഭാഗവതരുെട ശിഷ്യനായിരുന്നു

സംഗീതകലാപാരീണനും 1022-ആമാണ്ടു തീെപ്പട്ട തിരുവിതാംകൂർ സ്വാതി തിരു

നാൾ മഹാരാജാവിെന്റ സമകാലികനുമായ മൂവാറ്റുപുഴ രാമമംഗലത്തു �ഗാവിന്ദമാ

രാെരന്നും വാരിയരുെട ഭാഗി�നയിയായ ഉണ്ണൂലി വാരസ്യാർ 1026-ൽ തൃശ്ശൂർെവച്ചു
തീെപ്പട്ട െകാച്ചി മഹാരാജാവിെന്റ �നത്യാരമ്മയായിരുന്ന രാമഞ്ചിറ മഠത്തിൽ

ഇക്കാവമ്മയുെടസഖിയായിരുന്നുഎന്നുമാണു് മെറ്റാരു മതം. ഈരണ്ടുമതങ്ങളനു

സരിച്ചും വാരിയർ പത്താം ശതകത്തിെന്റ തൃതീയ പാദത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നതായി

വിചാരിക്കണം. എന്നാൽഅതിനുപ്രതിബന്ധമായി നില്ക്കുന്നചിലഅനി�ഷധ്യങ്ങ

ളായ െതളിവുകളുണ്ടു്. ഉണ്ണായിയുെട മരണ�ത്താടു കൂടി അകത്തൂട്ടുവാരിയ�ത്തക്കു

കുട്ടനല്ലൂർ വാരിയെത്തഒരുവാരിയർഅവകാശിയായി എന്നു മുമ്പുപറഞ്ഞുവെല്ലാ.

അതിനു രണ്ടു തലമുറയ്ക്കു�മലാണു് ആ കുടുംബത്തിൽ സുപ്രസിദ്ധ െജ്യൌതിഷിക

നായ ഇട്ടുണിക്കണ്ട വാരിയർക്കു മൂപ്പു സിദ്ധിച്ചതു്. ഇട്ടുണിക്കണ്ട വാരിയർ 998-ൽ
തെന്റ പുത്രനായ പുത്തൻചിറ തൃപ്പക്കുടത്തുശങ്കു വാരിയെര അമ്മ�യാടുകൂടി അക

ത്തൂട്ടുവാരിയ�ത്തയ്ക്കു ദെത്തടുത്തു. ആ ദത്തപത്രംഇ�പ്പാളുമുണ്ടു്. എഴുപതിൽ ചില്വാ

നം വയസ്സു ജീവിച്ചിരുന്നതിനു�മൽ അ�ദ്ദഹം 1020-ൽ അന്തരിച്ചു. പിന്നീടു രാമൻ
നമ്പിടിെയെക്കാണ്ടു പഞ്ചശതീ�സ്ത്രാത്രം വ്യാഖ്യാനിപ്പിച്ച �ജ്യാത്സ്യൻ ശംകുവാരി

യർ മൂപ്പനാകുകയും അ�ദ്ദഹം എഴുപത്തിനാലു വയ�സ്സാളം ജീവിച്ചിരുന്നു് 1064-ൽ
മരിക്കുകയും െചയ്തു. അങ്ങെന ഉണ്ണായിയുെട കാലത്തിനും ഇട്ടുണിക്കണ്ടവാരിയ

രുെട മൂപ്പിനുമിടയ്ക്കു മൂന്നു തലമുറകൾ കഴിഞ്ഞിരുന്നതിനാൽ 975-ആമാണ്ടിടയ്ക്കല്ല,
കവിയുെട �ദഹവി�യാഗെമന്നു സാമാന്യം ഉറപ്പിച്ചുതെന്ന പറയാം. കാർത്തിക

തിരുനാൾ മഹാരാജാവിെന്റ വാഴ്ചക്കാലത്തു് അ�ദ്ദഹം തിരുവനന്തപുരത്തുെവച്ചു
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നളചരിതം കഥകളി നിർമ്മിച്ചു എന്നു പറയുന്നതും നിർമ്മൂലമാണു്. ആ കഥക

ളിയുെട ആരംഭത്തിലുള്ള ആറു വന്ദന�ശ്ലാകങ്ങൾ എനിക്കു കിട്ടുകയും അവ എം.

ഹരിഹരശാസ്ത്രിആഗ്രന്ഥത്തിന്നുരചിച്ച രസികകൌതുകംഎന്നവ്യാഖ്യാനത്തിെന്റ

അവതാരികയിൽ ഞാൻ ഇദംപ്രഥമമായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കയും െചയ്തിട്ടുണ്ടു്. അവ

യിൽ കവി യഥാക്രമം തൃപ്പൂണിത്തുറയപ്പ�നയും െകാച്ചി മഹാരാജാക്കന്മാരുെട

കുല�ദവതയായ പഴയന്നൂർ ഭഗവതി�നയും ഇരിങ്ങാലക്കുട�ത്തവ�രയും തൃശ്ശൂർ

വടക്കുന്നാഥ�നയും തിരുവഞ്ചിക്കുളത്തു ശിവ�നയും െകാടുങ്ങല്ലൂർ ഭദ്രകാളി�യ

യും സ്തുതിക്കുന്നു. തിരുവനന്തപുരത്തു ശ്രീപത്മനാഭസ്വാമിെയ സ്മരിക്കുന്ന�തയില്ല.

ആദ്യെത്ത മൂന്നു �ശ്ലാകങ്ങളാണു് അടിയിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്നതു്.

“ആനീലം പീത�ചലം മണികനകമ�യർ-

ഭൂഷിതം ഭൂഷണൌ�ഘർ

ല്ലക്ഷ്മീവ�ക്ഷാജഭാസ്വദ്ഘുസൃണരസലസ-

ദ്വക്ഷസം സുപ്രസന്നം

ബിഭ്രാണം ശംഖച�ക്ര നളിനമപി ഗദാം

ചാരു�ദാർഭിഃ പുരാണം

പൂർണ്ണത്രയ്യല�യശം പുരുഷമഹമഹീ-

ശാസനാസീനമീ�ഡ.

കല്യാണം വിത�നാതു വഃ പുരരി�പാർ�ദ്ദാരന്തരാ�ളാല്ലസദു്-

ഭ�സ്മാന്മർദ്ദിതകുംകുമാങ്കിതകുചാ�ഭാഗാ ന�ഗന്ദ്രാത്മജാ

പത്യുർ�ന്നത്രഹുതാശനാർദ്ദിതതനും സഞ്ജീവയന്ത്യങ്ഗജം

ദൃഷ്ട്യാ യാ ഖലു ലാലസീതി നിതരാം ശ്രീമൽപുരാണാല�യ.

സാന്ദ്രാനന്ദാംബുരാശിം സരസിജകലിത-

സ്രഗ്ദ്ധരാമുഗ്ദ്ധഗാത്യാ

വധ്വാ ലക്ഷ്മ്യാ ധരിത്ര്യാ പരിചരിതപദം

മുക്തിദം ഭക്തിഭാജാം

ശ്രീമന്മാണിക്യരത്നദ്യുതിമിളിതതനും

�ദവ�ദവം മുകുന്ദം

വ�ന്ദശ്രീസങ്ഗ�മശം കരകലിതഗദാ-

ശംഖചക്രാക്ഷമാലം.”

920-ആമാണ്ടു തുലാമാസത്തിൽ ശ്രീപത്മനാഭസ്വാമി�ക്ഷത്രത്തിൽ നടന്ന ഉത്സവ

ത്തിൽ നളചരിതവും, ഖരവധം ബാലിവധം മുതലായ ആട്ടക്കഥകളുെട കൂട്ടത്തിൽ

കളിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി എന്നുള്ളതിനു �രഖയുണ്ടു്; ആ കഥ അഭിനയിച്ചതു് ആറന്മുള

ക്കാരും തിരുവനന്തപുരത്തുകാരുമാണുതാനും. ആറന്മുളയിൽനിന്നു് ഒരുകൂട്ടം അര

ങ്ങുകാർ അതി�ലക്കായി വന്നിരുന്നു. അന്നു് അവിടങ്ങളിെലല്ലാം ആ കഥ പ്രചരി

ച്ചിരിക്കണെമങ്കിൽ അതു വാരിയർ പത്താം ശതകത്തിെന്റ ആരംഭത്തിെലങ്കിലും

നിർമ്മിച്ചിരി�ക്കണ്ടതാണ�ല്ലാ. കു�ചലവൃത്തംവഞ്ചിപ്പാട്ടിെന്റനിർമ്മാതാവായ രാ

മപുരത്തുവാരിയരുെട ഗുരുനാഥനായിരുന്നു ഉണ്ണായി എന്നു് ഐതിഹ്യം �ഘാഷി

ക്കുന്നു. രാമപുരത്തു വാരിയർ ജനിച്ചതു് 878-ലാണു്. ആ സ്ഥിതിക്കു, �മൽസൂചി

പ്പിച്ചഐതിഹ്യത്തിെല പ്രസ്താവന ശരിയാെണങ്കിൽ ഉണ്ണായിയുെട ജനനം 850-
ആമാണ്ടിടയ്ക്കാെണന്നു കരു�തണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ആഅനുമാനത്തിൽ അപാകത്തി
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നു പഴുതു കാണുന്നില്ല. എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ �കാട്ടയത്തു തമ്പുരാെന്റ കഥകളിക

െള മാതൃകകളാക്കി എഴുതീട്ടുള്ള ഒരു കൃതിയല്ല നളചരിതം എന്നുള്ളതു നിർവിവാ

ദമാണു്. സംസ്കൃതപണ്ഡിതന്മാരിൽ അ�ഗ്രസരനായിരുന്ന ഉണ്ണായിക്കു �കാട്ടയം

കൃതികൾ പ്രദർശിപ്പിച്ച പദ്ധതി പരിചിതമായിരുന്നുഎങ്കിൽ അ�ദ്ദഹം നളചരിത

ത്തിെല ഏതാനും �ശ്ലാകങ്ങൾമാത്രം സംസ്കൃതത്തിലും അവതെന്നയും പ്രാ�യണ

നിർഗ്ഗുണമായരീതിയിലും രചിക്കുന്നതിനു് ഒരിക്കലുംഇടവരുന്നതല്ലായിരുന്നു. �കാ

ട്ടയം കൃതികൾക്കു നളചരിതെത്തഅ�പക്ഷിച്ചു് അല്പം കൂടി പ്രാചീനതയുണ്ടായിരു

ന്നുഎങ്കിലുംആകവിെയ ഉണ്ണായി തദ്വിഷയത്തിൽഅനുകാര്യ�ത്വന പരിഗണിച്ചി

രുന്നിെല്ലന്നാണു് എെന്റ ഊഹം. പ�ക്ഷ ആ കൃതികൾ കണ്ടിരുന്നിരിക്കാെമ�ന്ന

യുള്ളു. ഇങ്ങെനസാമാന്യമായുള്ള ഒരു ചർച്ചയിൽ നിന്നു് ഉണ്ണായിവാരിയരുെട ജീ

വിതകാലം 850-നും 930-നും ഇടക്കാെണന്നു മാത്രം ഊഹിക്കുവാൻ കഴിയും. തദ

നന്തരം മൂന്നു തലമുറ കഴിഞ്ഞാണ�ല്ലാ ഇട്ടുണിക്കണ്ടവാരിയർ മൂപ്പനായതു്. തലമു

റകളിൽ ഓ�രാന്നിനും ഇരുപതു വർഷം വീതം കണക്കാക്കിയാൽഅ�ദ്ദഹം കാര

ണവനായതു് 990-ആമാണ്ടിടയ്ക്കാെണന്നുള്ളതിൽ പക്ഷാന്തരത്തിനു മാർഗ്ഗം ഇല്ലാ

ത്തതുമാണു്.

�പർ

ഗിരിജാകല്യാണത്തിെന്റ കർത്താവു തെന്റ �പർ ‘രാമ’നാെണന്നു് ആ ഗ്രന്ഥത്തി

െന്റ അവസാനത്തിൽ കാണുന്ന അ�ധാലിഖിതമായ �ശ്ലാകത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടു

ണ്ടു്.

“ഗിരിജാകല്യാണമിദം നിരമാദലിഖച്ച രാമപാരശവഃ

സങ്കട�മാചന�ഹ�താശ്ശങ്കര�ഗാദപ്ര�ഭാർന്നി�ദ�ശന.”

ചങ്ങരൻ�കാതകർത്താവു്അക്കാലത്തുെകാച്ചിരാജ്യത്തിെല ഒരുഇടപ്രഭുവായിരു

ന്നു. ഇന്നും ആ കുടുംബമുണ്ടു്. അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ നി�ദശമനുസരിച്ചു രാമവാരിയർ

ഗിരിജാകല്യാണെമന്ന ഗീതപ്രബന്ധം നിർമ്മിക്കുകയും അതു പകർത്തി തെന്റ പു

രസ്കർത്താവിനു സമർപ്പിക്കുകയും െചയ്തതായി ഈ �ശ്ലാകത്തിൽനിന്നു കാണാം.

രാമപഞ്ചശതിയുെട സംജ്ഞയിൽ നിന്നുതെന്ന ആ �സ്താത്രം രാമകൃതമാെണന്നു

െവളിവാകുന്നു. �പാെരങ്കിൽഅതിെല 49-ആമെത്ത ദശകത്തിലുൾെപ്പട്ട

“ഭവന്മാലാകാ�രാ ഭജനവിമലാകാരകര�ണാ-

സ്മ്യഹം രാ�മാ രാമായണമഭണ�മവം തവ പുരഃ;

സുഖം മാ�ല�വതൽസരസപദപുഷ്പൌഘരചിതാ

ജഗന്മാതുർ�മ്മാദം ദിശതുസഹവാസാത്തവഹൃദി”

എന്ന �ശ്ലാകത്തിൽ താൻ ഇരിങ്ങാലക്കുട�ത്തവരുെട മാലെകട്ടുകാരനാെണന്നും

തെന്റ നാമ�ധയം രാമനാെണന്നും സ്പഷ്ടമായി പ്രസ്താവിക്കയും െചയ്യുന്നു. രാമൻ

ഉണ്ണിരാമെനന്നഓമന�പ്പരായി മാറിയ�പ്പാൾ, ഉണ്ണിരാമൻ ഉണ്ണാമനും. ഉണ്ണാമൻ

ഉണ്ണാമിയും ഉണ്ണാമി ഉണ്ണാവിയും, ഉണ്ണാവി ഉണ്ണായിയുമായി വിപരിണാമെത്തപ്രാ

പിച്ചു് രാമവാരിയർ ഉണ്ണായിവാരിയരായിത്തീർന്നു. ഉണ്ണായിവാരിയരുെട യഥാർ

ത്ഥ നാമ�ധയം “രാമൻ” എന്നായിരുന്നു എന്നുതെന്നയാണു് പ്രാ�യണ സകല

പണ്ഡിതന്മാരു�ടയും നിഷ്കൃഷ്ടമായഅഭിപ്രായം.
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ജീവിതചരിത്രം

ഉണ്ണായിവാരിയരുെട ജീവിതസംഭവങ്ങെളപ്പറ്റി അധികെമാന്നും അറിവാൻ ഇടവ

ന്നിട്ടില്ല. അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ പിതാവു് ഒരു നമ്പൂരിയായിരുന്നുഎെന്നാരു പക്ഷമുെണ്ട

ങ്കിലുംഅതിനു െതളിെവാന്നുമില്ല. സ്വന്തംഅമ്മാവൻതെന്നയായിരുന്നുഗുരുനാഥ

െനന്നാണു് എെന്റ അറിവു്. വാരിയർ ബാല്യത്തിൽ തൃശ്ശൂർ കരിമ്പറ്റമഠത്തിൽ താ

മസിച്ചിരുന്നു എന്നും അവിെടവച്ചു് താ�ഴ�ക്കാട്ടു ശങ്കരെപ്പാതുവാളാണു് സംസ്കൃതം

അഭ്യസിപ്പിച്ചെതന്നും ഒരു പക്ഷാന്തരമുണ്ടു്. എന്നാൽ ആ പക്ഷം ഘടിക്കണെമ

ങ്കിൽ ഉണ്ണായി പടിഞ്ഞാ�റപ്പാട്ടുവാരിയത്താണു് ജനിച്ചെതന്നുവിശ്വസി�ക്കണ്ടിയി

രിക്കുന്നു. ആ അഭിപ്രായം എനിക്കു സമ്മതമെല്ലന്നു ഞാൻ മുൻപുതെന്ന പ്രസ്താ

വിച്ചുകഴിഞ്ഞുവ�ല്ലാ. ഏതായാലും പ്രതിഭാശാലിയായിരുന്ന വാരിയർ ഉത്തമന്മാ

രായ ഗുരുക്കന്മാെര ഉപസർപ്പണംെചയ്തു് അവരിൽനിന്നു കാവ്യനാടകാലങ്കാരങ്ങ

ളിൽമാത്രമല്ല, വ്യാകരണം, �വദാന്തം മുതലായശാസ്ത്രങ്ങളിലും, ഗിരിജാകല്യാണം

പരി�ശാധിച്ചാൽ �വദ്യത്തിലും, നിഷ്ണാതനായിത്തീർന്നു എന്നുള്ളതു നിസ്സംശയ

മാണു്. അതിബാല്യത്തിൽത്തെന്ന സാഹിത്യത്തിെലന്ന�പാെല സംഗീതത്തിലും

പാരംഗതനാകുവാൻ അ�ദ്ദഹത്തിനു സാധിച്ചു. ഭാഷയിൽ ചില �ശ്ലാകങ്ങൾ രചി

ച്ചുതുടങ്ങി. അവയിൽ മൂെന്നണ്ണം ചുവെട �ചർക്കാം.

“താഡി�ക്കെണ്ടന്നു െചാല്ലിെക്കാടിയ തടിയുമായ്

പ്രാണനിര്യാണകാല-

�ത്താടിച്ചാടിക്കൃതാന്തത്തടിയനടിയെന-

�പ്പടികാട്ടും ദശായാം

�കാടക്കാർ�മഘവർണ്ണം തഴുകിയ വനമാ-

ലാദിഭൂഷാഞ്ചിതം �ത

കൂെടക്കാണായ് വ�രണം തിരുവുടലക�മ

കൂടൽമാണിക്ക�മ! �മ.

“കരിങ്ങാ�യാെടത്തിെപ്പാരുതുമലർമാതിൻകുചയുഗം

െഞരുങ്ങാ�ത മന്ദം തഴുകി മണിനാ�ഗന്ദ്രശയ�ന

തരങ്ഗാരാ�വാദ്യൽസുഖരസമുറങ്ങുന്നതു മറ-

ന്നിരിങ്ങാലക്കൂടൽസ്സദസി വസസി ത്വം കിമു ഹ�ര?”

“നില്ലപ്പാ നിലനില്ലു �പർത്തുമിവിെടത്ത�ന്ന മലർക്കന്യയാം

വള്ളിെക്കട്ടുമണിഞ്ഞു മൂന്നുലകിലും വിസ്താര്യ പത്രാവലിം

െതല്ലുൾ�ച്ചർന്നു കുലീപിനീപരിസ�ര നില്ക്കുന്ന കല്പദ്രുമം

െചാല്ലിെക്കാണ്ടതു നല്കുെമന്തിനു മനക്കാ�മ്പ! മഹീചംക്രമം?”

കുലീപിനി എന്നതു് ഇരിങ്ങാലക്കുട �ക്ഷത്രക്കുളത്തിെന്റ �പരാണു്.

ആദ്യമായിനിർമ്മിച്ചകൃതിപഞ്ചശതിയായിരിക്കാം. പിന്നീടുചങ്ങരൻ�കാതക്കർത്താ

വിെന്റആജ്ഞയ്ക്കുവി�ധയനായി ഗിരിജാകല്യാണം ഗീതപ്രബന്ധവും െകാച്ചിമഹാ

രാജാവിെന ആശ്രയിച്ചു താമസിച്ച കാലത്തു നളചരിതം നാലു ദിവസെത്ത കഥ

കളിയും രചിച്ചു. കൂടൽമാണിക്യെത്തഎന്ന �പാെല വടക്കുംനാഥ�നയും വാരിയർ

വളെരക്കാലം ആരാധിച്ചിട്ടുണ്ടു്. വടക്കുംനാഥെനപ്പറ്റി അ�ദ്ദഹം ചില ഭാഷാഗാന

ങ്ങൾ രചിച്ചുകാണുന്നു. തിരുവനന്തപുരത്തു െചന്നു് അ�ദ്ദഹം മാർത്താണ്ഡവർമ്മ
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മഹാരാജാവി�ന�യാ അക്കാലത്തു് ഇളയരാജാവായിരുന്ന കാർത്തികതിരുനാൾ

തമ്പുരാ�ന�യാ മുഖംകാണിച്ചിട്ടു�ണ്ടാഎന്നുനിശ്ചയമില്ല. ഇെല്ലന്നുഞാൻശപഥം

െചയ്യുന്നില്ല. എന്നാൽ പാണ്ടിയിൽ കളക്കാടു് എന്ന �ദശത്തു് എ�താ ഒരു ഉണ്ണാ

യിവാര്യരുെട �പരിൽ പതിഞ്ഞിരുന്ന ചില വസ്തുക്കളിൽ െകാണ്ടിരുന്ന “കടമ”

എന്ന കരം െതാള്ളായിരത്തിപ്പതിനഞ്ചിൽ തിരുവിതാംകൂർ സർക്കാരിൽനിന്നു

നിറുത്തൽ െചയ്തതായി ഒരു �രഖ കിട്ടിയിട്ടുള്ളതിൽനിന്നുമാത്രം ആ ഉണ്ണായിവാ

ര്യരും കവിയും ഒരാളാെണന്നു നിർണ്ണയിക്കുവാൻ പ്രയാസമുണ്ടു്. ഇരിങ്ങാലക്കുട

ക്കാരനായ ഒരു വാര്യർക്കു തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവു പാണ്ടിയിൽ �വണ�മാ

വസ്തുക്കൾ ദാനം െചയ്യുവാൻ? അക്കാലത്തു െചമ്പക�ശ്ശരി രാജാവിെന്റ ആശ്രി

തനായി അമ്പലപ്പുഴയിൽ താമസിച്ചിരുന്ന കുഞ്ചൻനമ്പ്യാർ െതാള്ളായിരത്തിപ്പ

െത്താമ്പതാമാണ്ടു മുതെല്ക്കങ്കിലും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കു തിരുവനന്തപുരത്തും താമസിച്ചിരുന്നു

എന്നുള്ളതിനു �രഖകളുണ്ടു്. വാരിയർ തിരുവനന്തപുരത്തു �പായിരുന്നുെവങ്കിൽ

നമ്പ്യാരുമായി പരിചയെപ്പട്ടിരിക്കാം. �കാട്ടയ്ക്കകത്തു പത്മതീർത്ഥത്തിൽ കുളിച്ചു

െകാണ്ടിരുന്നരണ്ടുസ്ത്രീകെളകണ്ടിട്ടു വാരിയർ ‘കാതി�ലാല’എന്നു�ചാദിക്കുകയും

നമ്പിയാർ ‘നല്ലതാളി’ എന്നു മറുപടിപറയുകയും െചയ്തതായും മെറ്റാരിക്കൽ ആന

കലക്കിയ ഒരു കുളെത്തക്കുറിച്ചു ‘കരികലക്കിയ കുളം’ എന്നു വാരിയരും ‘കളഭം

കലക്കിയകുളം’ എന്നുനമ്പിയാരുംഅതിെന വർണ്ണിച്ചതായും, �വെറാരിയ്ക്കൽചളി

യിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു പന്നിെയപ്പറ്റി ‘പ�ങ്ക ശയിക്കുന്ന �പാത്രിപ്രവരനും’ എന്നു

വാരിയരും ‘�ചറ്റിൽ കിടക്കുന്ന പന്നിത്തടിയനും’ എന്നു നമ്പിയാരും പാടിയതാ

യും ഐതിഹ്യങ്ങൾ �കട്ടിട്ടുണ്ടു്. അവെയ്ക്കാന്നിനും വലിയ കഴമ്പുെണ്ടന്നു �താന്നു

ന്നില്ല. ‘കളഭം കലക്കിയ കുളം’ എന്നു വർണ്ണിക്കുവാൻ �വണ്ട വാസനയില്ലാത്ത

ഒരാളല്ല വാരിയർ. �ലാലശബ്ദം മ�നാഹരെമന്ന അർത്ഥത്തിൽ ആ പണ്ഡിതപ്ര

�വകൻപ്ര�യാഗിച്ചിരിക്കയുമില്ല. ആഐതിഹ്യങ്ങെളല്ലാംഈരണ്ടുകവികൾക്കും

തമ്മിൽ രചനാവിഷയത്തിലുള്ള �ഭദെത്ത പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിനു�വണ്ടി ആ�രാ

സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളതാെണ�ന്നസങ്കല്പി�ക്കണ്ടതുള്ളു.

നമ്പിയാർ യൌവ്വനാരംഭത്തിൽ രചിച്ച കിളിപ്പാട്ടുകളിൽ ഒന്നായ നളചരിത

ത്തിൽ അ�ദ്ദഹം വാരിയരുെട പ�ദാപജീവിയായും ആശ�യാപജീവിയായും പല

ഘട്ടങ്ങളിലും പ്രത്യക്ഷീഭവിക്കുന്നു എന്നുകൂടി പറ�യണ്ടതുണ്ടു്. അതുെകാണ്ടു നമ്പി

യാർ തിരുവനന്തപുരത്തുെവച്ചു വാരിയെര കണ്ടിട്ടുെണ്ടങ്കിൽ അതു വാരിയരുെട

വാർദ്ധക്യത്തിലായിരിക്കുവാ�ന തരമുള്ളു.

കൃതികൾ

വാരിയരുെടപ്രധാനകൃതികൾ (1) രാമപഞ്ചശതി (സംസ്കൃതം) (2) ഗിരിജാകല്യാണം

(3) നളചരിതംകഥകളിഎന്നിവയാണു്. ഒരുസുഭദ്രാഹരണംകഥകളിയുംഅ�ദ്ദഹം

നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതായിഊഹിക്കാം.

രാമപഞ്ചശതി

ഇരിങ്ങാലക്കുട �ക്ഷത്രത്തിെല മൂർത്തി ശ്രീരാമനാണ�ല്ലാ. �മല്പുത്തൂർ ഭട്ടതിരിയു

െട ഗുരുവായുപു�രശസ്തവമായ നാരായണീയെത്തഅനുകരിച്ചു പല �സ്താത്രങ്ങൾ

�കരളീയകവികൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അവയിൽ അഭ്യർഹിതമായ ഒരുസ്ഥാനം വാ

രിയർ അൻപതു ദശകങ്ങളിലായി 500-ൽപ്പരം �ശ്ലാകങ്ങൾ ഉൾെക്കാള്ളിച്ചുരചിച്ചി
ട്ടുള്ള പ്രസ്തുത കൃതിക്കു ന�ല്കണ്ടതാണു്. രാമായണമാണു് പ്രതിപാദ്യം; രാമനാണു്
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പ്ര�ണതാവു്; അതുെകാണ്ടു ഭട്ടതിരിയുെട കാവ്യം എങ്ങെന �ദ്വധാ നാരായണീയ

�മാ അതു�പാെല വാരിയരുെട കാവ്യവും �ദ്വധാ രാമപഞ്ചശതിതെന്ന. പരിണത

പ്രജ്ഞനുംപാണ്ഡിത്യസമ്പന്നനുമായവാരിയർപ്രസ്തുതകാവ്യത്തിൽശബ്ദവിഷയ

കമായി പ്രസാദംെകാണ്ടെല്ലങ്കിലും, പ്രൌഢതെകാണ്ടു ഭട്ടതിരിെയ സമീപിക്കുന്നു.

തെന്റ ഓ�രാ ഗ്രന്ഥവും ഗ്രന്ഥികെളെക്കാണ്ടു ജടിലീകരിച്ചു സാധാരണന്മാർക്കു് ദു

രവഗാഹമാക്കുക എന്നുള്ളതു് ഉണ്ണായിയുെട ഉദ്ദണ്ഡമായ കവനതാണ്ഡവത്തിെന്റ

പ്രഥമലക്ഷണമാണു്. അതിൽനിന്നു പഞ്ചശതിക്കും വി�മാചനം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. പ്രചു

രപ്രചാരങ്ങളല്ലാത്ത ശബ്ദങ്ങൾഅതിൽ കവി ധാരാളമായി പ്ര�യാഗിച്ചിട്ടുണ്ടു്. മാ

തൃക കാണിക്കാൻ മൂന്നു �ശ്ലാകങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കാം.

“പ്രീതം ഗാഢനിവീതപീതവസനവ്യാസംഗികാഞ്ചീകലാ-

പാദീപ്രാപ്രപദീനനീവിനിഭൃതാപീ�നാരുമാരാധ്നുമഃ

ആസീദൽസനകാദൃതം പദയു�ഗാപാസീനധാത്രീരമാ-

ദാസീചാരിതചാമരം വയമി�മ ത്വാം സംഗമാധീശ്വര!

ആയൂരത്നമ�യാഘ�നാസ്ത്യപഘ�നാ രാ�യാംബുധാരാസമാ

ജായാപുത്രമുഖാ ജനാശ്ചബഹവസ്സന്ത്യന്തി�ക യദ്യപി,

മായൂരച്ഛദവൽ തഥാപി മമ ഭൂന്മാലിന്യമന്യത്ര മാ;

പീയൂഷപ്രഹി�ത ബിഭൃഷ്വ നയ�നസ്ഫീതാനുകമ്പാഘ�ന.

സംക്രീതൌ ബഹുഭിസ്ത�പാമയധ�നസ്സംഗീത�ര�ര്യാഗിഭി-

സ്സംക്രീഡന്മണിനൂപുരൌഹൃദി ക�രാമ്യംഘ്രീ ത�വാഭൌ ശുഭൌ

അംഗീകൃത്യ യ�യാര്യശഃ സ്വശിരസാ ഗംഗീകൃതം �വധസാ

സംഗീ�തന ഭൃശം രിരംസതി മുദാ ഭൃംഗീശ്വരശ്ശങ്കരഃ”

താെഴക്കാണുന്നതുഗ്രന്ഥാവസാനത്തിലുള്ള �ശ്ലാകമാണു്.

“ശീതം നാതി സ�ഹ ന �ചാഷ്ണമതി ച

ശ്രീസംഗമാധീശ്വര!

സ്വാത�ന്ത്ര്യ ചകിതസ്തദസ്മി സുഖിത-

സ്ത്വത്പാരത�ന്ത്ര്യ സ്മൃ�ത

�ദ�ഹ ധാതുഷു �ചന്ദ്രി�യഷു ശിരസി

സ്വാ�ന്ത തഥാന്തർബഹി-

സ്സർവാം�ഗഷ്വപി �മ ത�വവ കരുണാ

പീയൂഷധാരായതാം.”

നാരായണീയത്തിെന്റഉത്തരാർദ്ധത്തിെലന്ന�പാെലഇതിലുംകവിതെന്റഇഷ്ട�ദ

വതെയ പ്രാ�യണഓ�രാ �ശ്ലാകത്തിലും അഭിസം�ബാധനം െചയ്യുന്നു.

രാമപഞ്ചശതിക്കു രാമൻനമ്പിടി രചിച്ച ഒരുവ്യാഖ്യാനമുെണ്ടന്നുമുൻപുനിർ�ദ്ദ

ശിച്ചുവെല്ലാ. (ഈ നമ്പിടി �പരാമംഗലത്തുകാരനും സുപ്രസിദ്ധനായ ശഠ�കാപാ

ചാര്യരുെട ശിഷ്യനുമായിരുന്നു.) അതിെന്റ ആരംഭത്തിൽ ചുവ�ട �ചർക്കുന്ന �ശ്ലാ

കം കാണുന്നു.

“ധീമൻ പാരശവാഗ്രണീർവിജയ�ത �ജ്യാതിർവിദ�ഗ്രസരഃ

ഖ്യാ�താ ദക്ഷിണമന്ദിരന്ത്വധിവസൻ യശ്ശങ്കരാ�ഖ്യാഽമലഃ
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രാമസ്തസ്യ ഗിരാധികം മിതമതിഃ സ്വല്പസ്യ ചാർത്ഥാമിത-

�സ്യമാം പഞ്ചശതീസ്തവസ്യ വിവൃതിം കുർ�വ യഥാമത്യഹം.”

പഞ്ചശതി ആകൃതിയിൽ അതിസ്വല്പെമങ്കിലും അർത്ഥത്തിൽ അമിതമാെണന്നു

വ്യാഖ്യാതാവു പറയുന്നതുപരമാർത്ഥമാകുന്നു. ശങ്കരവാരിയെര െത�ക്കടത്തുവാരി

യെരന്നു നമ്പിടി പറയുന്നതിൽനിന്നു് അകത്തൂട്ടുവാരിയത്തിനു െത�ക്ക വാരിയെമ

ന്നു് അക്കാലത്തും �പരുണ്ടായിരുന്നുഎന്നുസ്പഷ്ടമാകുന്നു.

ഗിരിജാകല്യാണം ഗീതപ്രബന്ധം

ഗിരിജാ കല്യാണത്തിൽകവി കിളി�യ�യാ ഹംസ�ത്ത�യാ മ�റ്റാ െകാണ്ടല്ലകഥ

പറയിക്കുന്നതു്. ഗണപതി, സരസ്വതി, ഗുരു, നവഗ്രഹങ്ങൾ, വാല്മീകി, �വദവ്യാ

സൻ മുതലായവെര വന്ദിച്ചതിനു�മൽഅ�ദ്ദഹം

“ഹരശങ്ക�രത്യാദി തിരുനാമങ്ങൾ �കട്ടാ-

ലുരിയാടാെത തൂഷ്ണീമിരിെയന്നാരും െചാല്ലാ.

െപരിയ സൂരികൾക്കുമരിശമുണ്ടായ് വരാ

പരമാർത്ഥിയാെമന്നിൽപ്പരി�താഷ�മ വരൂ.

പരി�ചാ�ടവം ചിന്തിച്ചരിയ ഭാഷയായി-

ഗ്ഗിരിജാകല്യാണംഞാനുരെചയ്യു�ന്നെനന്നാൽ.”

എന്നപ്രതിജ്ഞ�യാടുകൂടി �നരിട്ടുതെന്നപ്രതിപാദ്യത്തിൽപ്ര�വശിക്കയാണു് െച

യ്യുന്നതു്. വാരിയർ തൃശ്ശിവ�പരൂരിൽ താമസിച്ചു ശിവഭജനം െചയ്തുെകാണ്ടിരുന്ന

കാലത്താണു് പ്രസ്തുതകൃതിയുെട നിർമ്മിതി. ഗിരിജാകല്യാണം സംഭവഖണ്ഡെമ

ന്നും ത�പാവൃത്തഖണ്ഡെമന്നും ഉദ്വാഹഖണ്ഡെമന്നും മൂന്നു ഖണ്ഡങ്ങളായി വിഭജി

ക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. പ്രഥമഖണ്ഡം �കകയിലും ദ്വിതീയഖണ്ഡം കാകളിയിലും തൃതീ

യഖണ്ഡം കളകാഞ്ചിയിലുമാണു് നിബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നതു്. വിവാഹാവസരങ്ങളിലും

മറ്റും ഈ കൃതി പാടുന്നതു് “അഘശമനമതി സുഖദ ശുഭസുഭഗതാവഹ” മാെണന്നു്

കവിക്കു പക്ഷമുണ്ടു്.

ഇതിവൃത്തം

ശിവപുരാണം തുടങ്ങിയ പുരാണങ്ങ�ളയും കാളിദാസെന്റ കുമാരസംഭവ�ത്തയുമാ

ണു് കവി സാമാ�ന്യന ഉപജീവിച്ചിരിക്കുന്നെതങ്കിലും സംഭവഖണ്ഡത്തിെല ഇതിവൃ

ത്തം വളെര വിസ്തരിക്കുകയും ഇതരഖണ്ഡങ്ങളി�ലതു് അങ്ങിങ്ങു് അല്പാല്പം വ്യത്യാ

സെപ്പടുത്തുകയും െചയ്തിട്ടുണ്ടു്. സതീ�ദവിയുെടശരീരത്യാഗത്തിനു�മൽശിവൻവിര

ക്തനായി തപസ്സുതുടങ്ങി. പരമശിവനും പരാശക്തിയും തമ്മിൽ �വർെപട്ട�പ്പാൾ

ചരാചരാത്മകമായ പ്രപഞ്ചം ദുരവസ്ഥയിൽെപ്പട്ടു. അതുകണ്ടു �ദവന്മാർ ബ്രഹ്മാ

വിെന്റ ഉപ�ദശമനുസരിച്ചു പരാശക്തിെയ �സവിച്ചു. പരാശക്തി അവർക്കു് അഭീ

ഷ്ടദാനം നല്കി ശിവെന്റആജ്ഞയനുസരിച്ചു ഹിമവാന്നും �മനയ്ക്കും പുത്രിയായി ഭൂമി

യിൽഅവതരിക്കാൻതീർച്ചെപ്പടുത്തി. മാനസസരസ്സിൽഅ�യാനിജയായി ശിശു

രൂപത്തിൽ പരിലസിച്ച ആ �ദവിെയ ഹിമവാൻ സ്വീകരിച്ചു വളർക്കുവാൻ തെന്റ

�പ്രയസിയായ �മനെയ ഏല്പിച്ചു. പരാശക്തിയുെട താദൃശമായ ജന്മകഥെയാന്നും

കുമാരസംഭവത്തിലും മറ്റും വർണ്ണിച്ചിട്ടുള്ളതല്ല. അതു �നാക്കു�മ്പാൾ പ്രഥമഖണ്ഡ

ത്തിെല ഇതിവൃത്തം ഭൂരിഭാഗവും സ്വക�പാലകല്പിതെമന്നുതെന്ന പറ�യണ്ടിയിരി
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ക്കുന്നു. “അതിവിതത” മാണു് ഈ “ഗിരിദുഹിതൃകല്യാണം” എന്നു കവി നെമ്മ ഗ്ര

ന്ഥാവസാനത്തിൽഅനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നുമുണ്ടു്.

കാവ്യ�ശലി

ഇരിങ്ങാലക്കുട വാരിയത്തു് പണ്ഡിതന്മാരായി രണ്ടു വാരിയന്മാരുണ്ടായിരുന്നുെവ

ന്നും അവരിൽ ഒരാൾ പഞ്ചശതിയും ഗിരിജാകല്യാണവും മ�റ്റയാൾ നളചരിതവും

നിർമ്മിച്ചുെവന്നുമുള്ളമതത്തിനുയാെതാരു ഉപപത്തിയുംഞാൻകാണുന്നില്ല. ഈ

മൂന്നു ഗ്രന്ഥങ്ങളിെലയും രചനാരീതി ഏകരൂപമാണു്. വാരിയരുെട ഭാഷാ�ശലി

െയപ്പറ്റി നളചരിതത്തിനു കാന്താരതാരകം എന്ന വ്യാഖ്യാനം രചിച്ച െപ്രാഫസർ

ഏ.ആർ. രാജരാജവർമ്മ�കായിത്തമ്പുരാൻഇങ്ങെനപ്രസ്താവിക്കുന്നു: “മുരാ�രസ്തൃ

തീയഃ പന്ഥാഃ എന്നു പറയുന്നതു�പാെല അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ മാർഗ്ഗം ഒന്നു �വെറയാ

ണു്.

ഉണ്ണായിക്കു മലയാളവും സംസ്കൃതവും ഒന്നു�പാെലസ്വാധീനമാണു്. അ�പ്പാഴ

�പ്പാൾ നാവിലുദിച്ച ഭാഷയിൽ അ�ദ്ദഹെമഴുതും; എന്നല്ലാെത കടംവാങ്ങീട്ടു് ആവ

ശ്യമു�ണ്ടാഎന്നുള്ളവിചാര�മഅ�ദ്ദഹത്തിനില്ല . . . നളചരിതത്തിെല ഭാഷമണി

യും പ്രവാളവും കലർത്തു �ചർത്തതല്ല, സംസ്കൃതമാകുന്ന െചമ്പും മലയാളമാകുന്ന

െവളിത്തീയവും �ചർത്തുരുക്കിയ ഒരു െവങ്കലബ്ഭാഷയാണു് . . . താളത്തിെന്റ മുറയ്ക്കു

പ്രാസം കണക്കിനു വീണുെകാണ്ടിരിക്കണം. ശബ്ദം ഈ നിർബ്ബന്ധത്തിനു കീഴട

ങ്ങി തനി�യ വന്നിെല്ലങ്കിൽ അ�ദ്ദഹം പിടിച്ചു വലിച്ചിഴെച്ചങ്കിലും വരുത്തും. ഈ

സാഹസത്തിൽ ശബ്ദങ്ങളുെട വാ�ലാതലതന്ന�യാ ഉടഞ്ഞു�പായാലും വകയില്ല.

ബഹിരന്തഃസ്ഫുരദ്രസമായ ദ്രാക്ഷാപാകം ഉണ്ണായിയുെട സ്വഭാവത്തിനു വിരുദ്ധമാ

ണു്. അ�ദ്ദഹത്തിനു നാളി�കരപാകത്തി�ല രസമുള്ളു.” ചുരുക്കത്തിൽ (1) അതി

രുകടന്നപ്രാസഭ്രമം (2) അത്യധികമായസംസ്കൃതപദപ്ര�യാഗം (3) പ്രചാരലുപ്തങ്ങ

ളായമലയാളപദങ്ങെളെക്കാണ്ടുള്ളനിരങ്കശമായ െപരുമാറ്റം (4) നാളി�കരപാക

ത്തിൽകവനം െചയ്യുന്നതിനുള്ളഅത്യാസക്തിഇവയാണു്അ�ദ്ദഹത്തിെന്റഭാഷാ

കൃതികളുെട പ്രധാനലക്ഷണങ്ങൾ. ആ ലക്ഷണങ്ങൾ നളചരിതത്തിനും ഗിരിജാ

കല്യാണത്തിനും ഒന്നു�പാെല �യാജിക്കുന്നു. �കകയിൽ മാത്രമല്ല, കാകളിയിൽ

�പ്പാലും ഓ�രാ ഈരടിയിലും നന്നാലുതവണ പ്രാസം—അതും കഴിവുള്ളിട�ത്താ

ളം യമകരൂപത്തിൽ—ആവർത്തിച്ചാ�ലഅ�ദ്ദഹത്തിനുസുഖമുള്ളു.

“കനകനിറംപൂണ്ടഘനകാരുണ്യമൂർ�ത്ത!

മനകാമ്പിങ്കൽ വാണീടനഘാ! കരിമുഖ!

ഗണനാസരണിയിലണയാഗുണഗണ!

ഗണനായക! �പാറ്റി! തുണയായിരിക്ക നീ.

ഭണിതിമാതാ�വ! നീ പിണിതീർത്തരുളുവാൻ

മണിദീപിക�പാെലൻമനസി വിളങ്ങുക.”

എന്നിങ്ങെനയാണു് ഗിരിജാകല്യാണംആരംഭിക്കുന്നതു്.

“അംബികതൻതുട സമ്പന്നസൌന്ദര്യ-

മൻ�പാടു കണ്ടിട്ടിടംെപട്ടു പിൻെപട്ടു

വൻെപട്ടു കമ്പിച്ചു തണ്െപട്ടു പുണ്െപട്ടു

തുമ്പിക്കരങ്ങൾ വിതുമ്പിക്കരവതും

െചെമ്പാല്ക്കദളി െതാടു�മ്പാൾെപ്പാളിവതും
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ശം�ഭാ ശിവ! ബഹു കിം�പാലഹംബ്രു�വ?”

എന്നിത്തരത്തിലുള്ളഈരടികൾ ദ്വിതീയഖണ്ഡത്തിൽ ധാരാളമായുണ്ടു്.

“ഉൽപാടിതാ�ശഷദുഷ്പാപശഷ്പം സ-

മുൽപാദിതാനന്ദചിൽപ്രാഭവപ്രഭം

അഭ്രാപഗാ�തായവിഭ്രാജി�കാടീര-

സർപ്പാവലീലീഢശുഭ്രാംശു�ശഖരം

ദർപ്പകാംഗാസ്വാദതൃപ്തഫാ�ലക്ഷണം

നിർഭരാനു�ക്രാശഗർഭിതാക്ഷിദ്വയം

അല്പഹാസാക്ഷിപ്തകർപ്പൂരവിഭ്രമം

വിസ്ഫുരൽകുണ്ഡലം സുപ്രസന്നാനനം

സസ്മിതാലാപലീലാപരം നന്ദിനാ

ഭസ്മഭാസംക്രാന്തികർബുരകന്ധരം

ഹൃൽപരചിൽപരിപാകപരിമള-

ലുബ്ധവ�ക്ഷാലഗ്നരുദ്രാക്ഷമക്ഷികം”

എന്നിങ്ങെന ശുദ്ധസംസ്കൃതമയങ്ങളായ ഭാഗങ്ങളുംഈഗ്രന്ഥത്തിൽകാണാം. ഭാ

ഷാപദപ്ര�യാഗത്തിൽ കവി പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന നിരങ്കുശത്വത്തിനു “�പാരു�മതാ

ഗി�രാ വാരു�മ മാധവാ” എന്ന വരി ഒന്നാംതരം ദൃഷ്ടാന്തമാണു്. ഈ ഗീരുകൾ

(�പാരും) മതി; അല്ല�യാ മാധവാ! (വാരും) അങ്ങു വന്നാലും’ എന്നാണു് ആ വരി

യുെട അർത്ഥം. ഒരു ‘രു�മ’�യക്കു�വണ്ടി വാരിയർ മലയാളത്തിൽ തൽക്കാലം

വാക്കു കിട്ടാത്തതിനാൽ ‘വാരു�മ’ എന്ന ശബ്ദം തമിഴിൽനിന്നു�പാലും തട്ടിെയടു

ത്തിരിക്കുന്നു. അതു�പാെല ‘പഠിത്തമുള്ളവർ’ എന്നഅർത്ഥത്തിൽ ‘വാതി�ച്ചാർ’

എെന്നാരു ശബ്ദം അ�ദ്ദഹം രണ്ടു ഭാഷാകൃതികളിലും പ്ര�യാഗിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അ�ദ്ദഹ

മല്ലാെത, ഭാഷാവിശ്വകർമ്മീയം എന്ന അവിജ്ഞാതകർത്തൃകമായ ഒരു ശില്പഗ്ര

ന്ഥെമാഴിച്ചാൽ, ആ പദം മറ്റാരും പ്ര�യാഗിച്ചു കണ്ടിട്ടുമില്ല. ഇത്തരത്തിൽ വിജാ

തീയമായുള്ള ഒരു കാവ്യപ്രസ്ഥാനം അവ്യുൽപന്നന്മാെര അമ്പരപ്പിക്കുെമങ്കിലും

പണ്ഡിതന്മാരായ സഹൃദയന്മാർക്കു് അത്യന്തംആസ്വാദ്യമാകുന്നു.

കവിതാഗുണം

ഗീതപ്രബന്ധങ്ങളിൽ ഗിരിജാകല്യാണം �പാെലയും നൃത്യപ്രബന്ധങ്ങളിൽ നളച

രിതം�പാെലയും �വെറ കൃതികളില്ല. ശബ്ദധാടി, അർത്ഥപ്രൌഢി, കല്പനാശക്തി,

രസപുഷ്ടി മുതലായ കാവ്യഗുണങ്ങൾ ഇത്ര സമഗ്രമായി ഇതര ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാ

ണ്മാൻ പ്രയാസമുണ്ടു്. “�നഷധം വിദ്വദൌഷധം” എന്നആപ്തവാക്യം, ശ്രീഹർഷ

െന്റകവനപദ്ധതി നിരന്തരാഭ്യാസംെകാണ്ടുസ്വായത്തമാക്കിയതു�പാെല �താന്നു

ന്ന വാരിയരുെട കൃതികൾക്കും �ചരുന്നതാണു്.

ഗ്രന്ഥഗ്രന്ഥിരിഹ ക്വചിൽ ക്വചിദപി ന്യാസി പ്രയത്നാന്മയാ

പ്രാജ്ഞമ്മന്യമനാ ഹ�ഠന പഠിതീ മാസ്മിൻ ഖലഃ �ഖലതു

ശ്രദ്ധാരാദ്ധഗുരുശ്ലഥീകൃതദൃഢഗ്രന്ഥിസ്സമാസാദയ-

�ത്വതൽകാവ്യര�സാർമ്മിമജ്ജനരസവ്യാസജ്ജനം സജ്ജനഃ.

യഥാ യൂനാം തദ്വൽ പരമരമണീയാപി രമണീ

കുമാരാണാമന്തഃകരണഹരണം�നവ കുരു�ത
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മദുക്തി�ശ്ചദന്തർമ്മദയതി സുധീഭൂയസുധിയാം

കിമസ്യാ നാമ സ്യാദരസപുരുഷാനാദരഭ�രഃ”

എന്നും മറ്റും �നഷധത്തിൽ കാഠിന്യംെകാണ്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള ഉൽകർഷെത്ത ശ്രീ

ഹർഷൻ പ്രകടമായി പ്രശംസിച്ചിട്ടുണ്ടു്. വാരിയരും “വിഭക്തിയുെണ്ടന്നാകിൽ

പഠിച്ചു പാടിെക്കാൾവിൻ, വിഭക്തി�ബാധത്തിനും വിശുദ്ധലാഭത്തിനും” എന്നു ഗി

രിജാകല്യാണം പ്രഥമഖണ്ഡത്തി�ന്റയും “ഹൃദ്യയാം വിദ്യയും വിത്തസമ്പത്തിയും

സ�ദ്യാമനശ്ശുദ്ധി ഭക്തിയുെമത്തു�മ” എന്നു ദ്വിതീയഖണ്ഡത്തി�ന്റയും അവസാന

ത്തിൽ പറയുന്നതിനുപുറ�മ ഗ്രന്ഥാന്തത്തിൽ

“ഗിരിശനുെട ചരിതമിതു രചിതമധുനാ മയാ

ഗീർവാണ�കരളഭാഷാവിമിശ്രിതം.

കഠിനതയുമിടയിടയിൽ വരുവതുമിരുമ്പിനാൽ

കപ്പൽ മരംെകാണ്ടു കല്പിക്കി�ലവനും

അഭയമിതു ഭവജലധിനടുവിലടിതും കപ്പ-

ലഭ്യസിച്ചീടിനാലർത്ഥമുണ്ടാം ബഹു”

എന്നു തെന്റ കവനരീതിയുെട അധൃഷ്യതെയ കടാക്ഷിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇതിൽ

നിന്നു സാമാന്യന്മാർക്കു് ആപാദചൂഡം അനഭിഗമ്യമാണു് ഗിരിജാകല്യാണെമന്നു്

ആരും െതറ്റിദ്ധരിക്കരുതു്. അതിൽപ്രസന്നമധുരങ്ങളായ ഭാഗങ്ങളുംഅങ്ങിങ്ങുണ്ടു്.

തൃതീയഖണ്ഡംപ്രാ�യണപ്രതീതിസുഭഗമായി പരി�ശാഭിക്കുന്നു.

“ജയ ജനനി! ജഗദുദയഭരണഹര�ണക്ഷ�ണ!

ജംഗമാജംഗമബ്രഹ്മവിദ്യാമയീ!

ജയ ജനനി! ശിവകമനി! ജയ ഭഗവതീ ശി�വ!

ജന്തുസന്താനസ�ന്താഷചിന്താമ�ണ!

തവ ഭവതു പരമശിവനിനി മുഴുവനിഷ്ടദൻ

താരകബ്രഹ്മശരച്ചന്ദ്രചന്ദ്രി�ക!

ജനനി! തവ മഹിമയിതു ജഗതി തതെമങ്കിലും

ജന്മാദി ഞങ്ങൾക്കു�വണ്ടി �വണ്ടിത്തവ

ശരണമിഹ തവ ചരണയുഗളമിതു മാദൃശാം

ശങ്കരാലങ്കാരശൃംഗാരശൃംഖ�ല!”

എന്നിങ്ങെനയുള്ള വരികൾ മ�റ്റതു ഗീതപ്രബന്ധത്തിൽ ഉെണ്ടന്നു ഞാൻ �ചാദി

ക്കുന്നു. ഫലിതവും ധാരാളമായി ഇതിലും നളചരിതത്തിലും ഉണ്ടു്. ഗിരിജാകല്യാ

ണം ഭാഷാഭഗവതിയുെട കണ്ഠാലങ്കാരത്തിനുള്ളഅമൂല്യമായ ഒരുശൃംഗാരശൃംഖല

തെന്നയാെണന്നു ഭാവുകന്മാർഐകക�ണ്ഠ്യനസമ്മതിക്കാതിരിക്കയില്ല.

നളചരിതം കഥകളി

നളചരിതം നാലു ദിവസെത്ത കഥകളിയായിട്ടാണു് വാരിയർ നിബന്ധിച്ചിരിക്കു

ന്നതു്. അതിെന്റ കാലം �കാട്ടയത്തുതമ്പുരാെന്റ കൃതികെള അ�പക്ഷിച്ചു് അല്പം

അർവാചീനമാെണങ്കിലും കവിക്കു് ആ കൃതികൾ മാർഗ്ഗദർശനം നല്കീട്ടുെണ്ടന്നു

�താന്നുന്നിെല്ലന്നു ഞാൻ പ്രസ്താവിച്ചുകഴിഞ്ഞു. നളചരിതത്തിെല ഇതിവൃത്തം

മഹാഭാരതം വനപർവത്തിൽ 52 മുതൽ 79 വെരയുള്ള 28 അദ്ധ്യായങ്ങളിൽ
അന്തർഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. ന�ളാപാഖ്യാനം എന്നആപുരാവൃത്തം ബൃഹദശ്വമഹർഷി
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പാണ്ഡവന്മാെര പറഞ്ഞു�കൾപ്പിക്കുന്നതാണു്. എന്നാൽ മഹാഭാരതെത്തക്കാൾ

അധികം കവി ഒന്നാം ദിവസെത്തകഥയിൽ ഉപജീവിക്കുന്നതു തനിക്കു് അത്യന്തം

അഭിമതമായ �നഷധീയചരിതെത്തയാെണന്നുള്ളതിനു സംശയമില്ല. അ�താടു

കൂടി ശ്രീഹർഷെന്റ ആ മഹാകാവ്യ കഥ അവസാനിക്കുന്നതിനാൽ അതിനപ്പുറം

ഭാരതെത്തത്തെന്ന അനുഗമിക്കുകയും െചയ്യുന്നു. കഥാനിർവാഹകനായി നാ

രദ മഹർഷിെയ ആദിമധ്യാന്തങ്ങളിൽ പ്ര�വശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതും മറ്റും കവിയുെട

ഔചിത്യദീക്ഷയുെട ഫലമാകുന്നു. രസപരി�പാഷണത്തിൽ വാരിയെര�പ്പാെല

ദത്താവധാനനായി ഒരു നൃത്യപ്രബന്ധകാരനും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ശൃംഗാരരസം അം

ഗിയും വീരം കരുണം അത്ഭുതം രൌദ്രം തുടങ്ങിയ ഇതരരസങ്ങൾ അംഗങ്ങളുമായ

ഈ കൃതിയിൽ അനുസ്യൂതമായി പരിസ്ഫുരിക്കുന്ന കവിയുെട കലാ�ബാധം ആ�ര

യും ആനന്ദിപ്പിക്കുവാൻ പര്യാപ്തമാണു്. നാടകീയനിയമങ്ങെളആസ്പദമാക്കിയുള്ള

പരിഗണനയിൽ നളചരിതം കനിഷ്ഠികാധിഷ്ഠിതമായി വി�ദ്യാതിക്കുന്നു. ആട്ടക്ക

ഥകെള പ്രാ�യണ അല�ങ്കാലെപ്പടുത്തുന്ന ആഭാസമായ സം�ഭാഗശൃങ്ഗാരപ്ര

കടനം പ്രസ്തുതകൃതിയിൽ കടന്നുകൂടീ�ട്ടയില്ല. ഔചിത്യ�വദിയായ �കാട്ടയത്തു

തമ്പുരാൻ�പാലും ബകവധത്തിൽ ഭീമ�സനെനെക്കാണ്ടു “പെന്താക്കും െകാങ്ക

െയന്മാറിൽ �പ�ന്തൻവാണി! �ചർക്ക” എന്നും കല്യാണസൌഗന്ധികത്തിൽ

“സുന്ദരി! മനസിജവര സമരം സുഖെമാടു മുതിരുക സരസതരം . . . മന്ദതനീക്കി
വിനിന്ദിതകിസലയമിന്ദുമുഖി! മമ തന്നിടുകധരം” എന്നും പറയിച്ചിട്ടുെണ്ടന്നു് ഓർ

ക്കു�മ്പാളാണു് നമുക്കു വാരിയെരപ്പറ്റിയുള്ള ബഹുമതി ഇരട്ടിക്കുന്നതു്. തനിക്കു് ആ

വിഷയത്തിൽ വക്തവ്യമായിട്ടുള്ളതു് അ�ദ്ദഹം “ധ്വാന്തം ത്രപാമയമപാസ്യ നി�ശ

ന്ദു�നവ സ്വാന്തർമ്മുദാ പുരവ�ര സഹ �തന �ര�മ.” എന്നും “ഉപവനത�ല സൌ

�ധ വാപീത�ട മണിമന്ദി�രപ്യനിശമടതി �സ്വരം ദാ�രർന്ന�ള രതിലാല�സ”

എന്നും �ശ്ലാകത്തിൽസംഗ്രഹിക്കുകമാത്രമാണു് െചയ്തിട്ടുള്ളതു്.

ഉണ്ണായിെയ�പ്പാെല മ�നാഹരങ്ങളായ കഥകളിപ്പദങ്ങൾ മറ്റാരും രചിച്ചിട്ടി

ല്ല; വാരിയരുെടഗാനകലാപാടവെത്തപ്പറ്റി മുൻപുസൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട�ല്ലാ. (1) “കുണ്ഡി

നനായക നന്ദിനിെക്കാെത്താരു” (2) “ഊർജ്ജിതാശയ പാർത്ഥിവ തവ ഞാൻ”

(3) “പൂമകനും െമാഴിമാതും” (4) “കണ്ടാെലത്രയും കൌതുകം” (5) “സാമ്യമക�ന്നാ

രുദ്യാനം” (6) “അലസതാ വിലസിതം” (7) “കത്തുന്ന വനശിഖി” (8) “അങ്ഗന

മാർമൌ�ല ബാ�ല” (9) “പൂമാതിെനാത്ത ചാരുത�നാ” (10) “വസ വസസൂത” (11)

“വിജ�ന ബത മഹതി” (12) “യാമി യാമി �ഭമി കാമിതം” (13) “കരണീയം ഞാ

െനാന്നു െചാല്ലുവൻ” മുതലായ പദങ്ങൾ അരങ്ങത്തു �സാപാനസമ്പ്രദായത്തി

െലന്ന�പാെല, സങ്ഗീതസദസ്സിൽ �ദശിസമ്പ്രദായത്തിലും പാടാവുന്നതാണു്.

ഇവയിൽ പലതും സ്ത്രീകൾ �കെകാട്ടിക്കളിക്കും ഉപ�യാഗിക്കാറുണ്ടു്. ഈ വിശി

ഷ്ട ഗുണം ഇരയിമ്മൻതമ്പിയുെട ചില കഥകളിപ്പദങ്ങൾക്കല്ലാെത മെറ്റാന്നിനുമില്ല.

ഇവർ രണ്ടു�പരും സങ്ഗീതമർമ്മജ്ഞന്മാരായിരുന്നതിനാലാണു് ആ പ്രസ്ഥാന

ത്തിൽ ഇത്രമാത്രം വിജയം �നടിയതു്. വാരിയരുെട �ശ്ലാകങ്ങളിൽ പലതും കഥ

‘�ശ്ലാകത്തിൽ കഴിക്കു’ന്നതിനു�വണ്ടിമാത്രം എഴുതീട്ടുള്ളതാകയാൽ അവയ്ക്കു താ

രത�മ്യന ആസ്വാദ്യത കുറയും. �ശ്ലാകത്തിനുപകരം ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഒരു സംസ്കൃ

തചൂർണ്ണികയും കവിഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. െമാത്തത്തിൽ പരിഗണിക്കു�മ്പാൾ “സംഗീ

തസാഹിത്യങ്ങൾ രണ്ടും ഒന്നു�പാെല നയിക്കാവുന്നതിനാലുള്ളസർവ�താമുഖത,

പ്രകൃതിസിദ്ധമായ ഗാംഭീര്യം, ഉദാരമായ ബന്ധം, സ്വക�പാലകല്പിതങ്ങളായ നൂ

തനഭംഗികൾ, ആ�ലാചിക്കു�ന്താറും അവസാനിക്കാെത നീണ്ടുനീണ്ടു �പാകുന്ന
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വ്യംഗ്യാർത്ഥത്തിെന്റ ബാഹുല്യം, പ്ര�യാഗ�വചിത്ര്യങ്ങളാലുള്ള വ്യുൽപാദകത,

എല്ലാ വിഷയത്തിലുമുള്ള �ക്ഷാദക്ഷമത ഇതുകൾ നളചരിതെത്ത മണിപ്രവാളകൃ

തികളിൽ പ്രഥമ ഗണനീയമാക്കിച്ചമച്ചിരിക്കുന്നു” എന്നുള്ള െപ്രാഫസർ രാജരാജ

വർമ്മ�കായിത്തമ്പുരാെന്റഅഭിപ്രായം സർവഥാ സമാദരണീയമാണു്.

അർത്ഥവിഷയത്തിൽആെരയും നക്ഷത്രെമണ്ണിക്കുന്ന പല ഭാഗങ്ങൾ നളച

രിതത്തിൽ വാരിയർ മുക്തഹസ്തമായി വാരിവിതറിയിട്ടുണ്ടു്. “മരത്തിനിടയിൽക്കാ

ണാ�മ സുന്ദരത്തിനുെട സാദൃ�ശ്യയം” തുടങ്ങിയ ഭാഗങ്ങൾ സർവസമ്മതമായ രീ

തിയിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുവാൻ ഇനിയുംആർക്കും സാധിച്ചിട്ടില്ല.

“കാമിനി രൂപിണി ശീലവതീമണി �ഹമാ�മാദസമാ

ഭീമന�രന്ദ്രസുതാ ദമയന്തീ നാമ രമാനവമാ;

സാമരധാമവധൂമദഭൂമവിരാമദ�കാമളിമാ.”

എെന്നഴുതിയ തൂലികെകാണ്ടുതെന്നയാണ�ല്ലാ, നമ്മുെട കവി “വസ്ത്ര�മതദുൽസൃ

ജാമി ചാമിവ” എന്നും, “ദഹനശമനവരു�ണരമാ” എന്നും, “വനത്തിൽ �മവു

ന്നാണാ�ള” എന്നും, “വിധിയന്ത്രത്തിരിപ്പു മൂന്നീ” എന്നും മറ്റും എഴുതിയതു് എന്നാ

�ലാചിക്കു�മ്പാൾ അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ ഉന്മസ്തകമായ ഉച്ഛൃംഖലതയ്ക്കു ദണ്ഡുനമസ്കാരം

െചയ്യാെത നീക്കു�പാക്കില്ല.

പ്രാ�യണ എല്ലാ പദങ്ങളുംതെന്ന പരമരമണീയങ്ങളും സർവവിദിതങ്ങളുമാ

കയാൽഅവയിൽനിന്നു് ഒ�ന്നാ ര�ണ്ടാതിരെഞ്ഞടുത്തുപ്രദർശിപ്പിക്കുകഎന്നുള്ള

തു് അസാധ്യവും അനാവശ്യകവുമായ ഒരു കൃത്യമാെണന്നുഞാൻ കരുതുന്നു. അതു

െകാണ്ടു് ആസാഹസത്തിൽനിന്നു വിരമി�ക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

“സു�ദ�വാക്താ വാണീ സ്വദയിതത�മാദന്തപിശുനാ

സുധാമിശ്രാ പൂർവം ശ്രവസി വിഷധാ�രവ പതിതാ

അ�ഥാ�ല്ക്കവാസഹ്യാ ന്യപതദൃതുപർണ്ണസ്യ ച ഗിരാ

തതശ്ചിന്താമാപത്തരളഹൃദ�യാ ബാഹുക ഇമാം.”

തുടങ്ങിയ ചില �ശ്ലാകങ്ങൾക്കും ചമൽക്കാരമുണ്ടു്.

സുഭദ്രാഹരണം

കാർത്തികതിരുനാൾ മഹാരാജാവിെന്റ െതക്കൻസുഭദ്രാഹരണ�ത്തയും മ�ന്ത്രട

ത്തു നമ്പൂരിപ്പാട്ടിെല വടക്കൻ സുഭദ്രാഹരണ�ത്തയുംകാൾ വളെര വളെര വിശി

ഷ്ടമായ മെറ്റാരു സുഭദ്രാഹരണം ആട്ടക്കഥകൂടി ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ടു്. നളചരിതം

ആട്ടക്കഥയിലും ഇതിലും ഒ�ര മംഗള �ശ്ലാകാവലി കാണുന്നു എന്നു മാത്രമല്ല,

സംസ്കൃതവും മലയാളവും നളചരിതത്തിെലന്നതു�പാെല ഇതിലും െനല്ലും �മാരും

�പാെല പല�പ്പാഴും ഇടകലർത്തി പ്ര�യാഗിച്ചുമിരിക്കുന്നു. ഗ്രന്ഥം മുഴുവൻ കിട്ടീ

ട്ടില്ലാത്തതുെകാണ്ടു നിഷ്കർഷിച്ചു് ഒരഭിപ്രായം പുറെപ്പടുവിക്കുവാൻ നിർവ്വാഹമില്ല.

അർജ്ജുന�നാടുള്ള ഗദെന്റ വാക്യമാണു് താെഴ �ചർക്കുന്നതു്.

“ദ്വാരവതീപുരി വാണരുളീടിന സാരസനയനനുദാരൻ

വാരണഗാമിനിമാെരാടുകൂടിന മാരസമാനശരീരൻ

വസതി സുഖം വനമാലീ വരഗുണഭൂഷണശാലീ

നീലപ�യാധരനികരമ�നാഹരനിരുപമകാന്തികലാപൻ

�ലാലമണീകുലവലയകടീതടകാഞ്ചനകാഞ്ചികലാപൻ (വസ)
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ബാലതമാലസമാനതമാകൃതി ബലജിത�വരിസമൂഹൻ

ബാലവധൂജനമനസി സമാഹിതമനസിജതാപവി�മാഹൻ (വസ)

പീലിയണിഞ്ഞുവിളങ്ങിന കചഭരജാലമ�നാഹര�വഷൻ

പാലിതസകലജനാവലി�സവിതപദയുഗനുരുപരി�താഷൻ (വസ)”

ഗാനങ്ങൾ

ഉണ്ണായിവാരിയർ വടക്കുന്നാഥെനപ്പറ്റി രചിച്ചിട്ടുള്ളഅഞ്ചു�സ്താത്രങ്ങൾനമുക്കുകി

ട്ടീട്ടുണ്ടു്. അവയിൽ രെണ്ടണ്ണംഅകാരാദിക്രമത്തിൽ ‘അഃ’ വെരയുള്ളഅക്ഷരങ്ങളി

ലാണു് നിബന്ധിച്ചുകാണുന്നതു്. ചില ഭാഗങ്ങൾ പകർത്തുന്നു. ഒടുവില�ത്തതു് ഒരു

സംസ്കൃതകീർത്തനമാണു്.

“ഇഹ�ലാകസു�ഖച്ഛ തഴച്ചതിലഖി�ലാദ്യമമതു ഹതവിധിയാൽ

വിഫ�ലാതി ദു�നാതി കഥഞ്ചനസഫ�ലാ ന മു�ദതി ച ഹൃദയം.

ന ഖ�ലാ ന ജഹാമി ജരസ്യപി മൃഗ�ലാചനമാരിൽ മ�നാരതി-

മവ�ലാകയ മാമുരുദയയാ വരമരുളു വടക്കുന്നാഥ.”

“ഊട്ടുവൻ ഭൂസുര�കാടി; �വട്ടു വംശമുറപ്പിപ്പൻ;

നാട്ടിെലല്ലാം ഗു�ണരീട്ടം കൂട്ടുവൻ കീർത്തിം;

മൂട്ടുവനീശ്വരചിത്തെമന്നിരി�ക്ക യമരാജൻ-

തീട്ടു വന്നു പലർക്ക�യ്യാ! വടക്കുന്നാഥാ!”

പല്ലവി:

ചന്ദ്രചൂഡ �ദഹി �മ ശം�ഭാ! വൃഷാചല-

മന്ദിരനിവാസ ശം�ഭാ!

രണ്ടു ചരണങ്ങൾ:

അംഗജാ�ര! ശുഭകീർ�ത്ത! സർവ്വ-

മംഗലാലിംഗിതമൂർ�ത്ത!

അംഗദുരിതവിഭംഗകരിവര-

തുംഗവിപുലപിശംഗതരജട!

സംഗരഹതകരിപുംഗവദാനവ!

മംഗലാനി മമ ഗംഗാധര കുരു. (ചന്ദ്ര)”

മാർത്താണ്ഡവർമ്മ മഹാരാജാവിെന്റആശ്രിതന്മാർ

ഉണ്ണായിവാരിയർ മാർത്താണ്ഡവർമ്മമഹാരാജാവിെന്റ ആശ്രിതനായിരുന്നു�വാ

എന്നു നിശ്ചയമിെല്ലങ്കിലും മറ്റു ചില കവികൾ അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ കാരുണ്യത്തിന്നു

വശംവദന്മാരായിരുന്നു എന്നുള്ളതു നിർവ്വിവാദമാണു്. സാഹിത്യം സങ്ഗീതം തുട

ങ്ങിയ കലകളുെട �പ്രാത്സാഹനംആ മഹാപുരുഷൻ തെന്റ ഭാഗി�നയനായ രാമ

വർമ്മ യുവരാജാവിെനെക്കാണ്ടാണു് സാമാ�ന്യന നിർവഹിച്ചിരുന്നതു്. അങ്ങെന

യുള്ള കവികളിൽ (1) രാമപാണിവാദൻ എന്ന നാമാന്തരത്താൽ സുവിദിതനായ
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മഹാകവി കുഞ്ചൻനമ്പിയാർ (2) രാമപുരത്തു വാരിയർ (3) കിളിമാനൂർ രവിവർമ്മ

�കായിത്തമ്പുരാൻ (4) �ദവരാജശാസ്ത്രി (5) കൃഷ്ണകവി (6) ശംകുകവി എന്നിവെര

പ്പറ്റി ചില വിവരങ്ങൾ അറിയാം. കുഞ്ചൻനമ്പ്യാർക്കു പ്ര�ത്യകം ഒരധ്യായംതെന്ന

വിനി�യാഗി�ക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഒടുവിലെത്ത മൂന്നുകവികളും സംസ്കൃതകാവ്യങ്ങൾ

മാത്ര�മ രചിച്ചിട്ടുള്ളു.

രാമപുരത്തു വാരിയർ (878-928)—ജീവചരിത്രം

വടക്കൻതിരുവിതാംകൂറിൽെപ്പട്ട മീനച്ചൽത്താലൂക്കിൽ രാമപുരം എെന്നാരുഗ്രാമ

മുണ്ടു്. പ്രസിദ്ധമായ ഒരു ശ്രീരാമ�ക്ഷത്രം അവിെട ഉള്ളതിനാലാണു് അതിനു് ആ

�പർ സിദ്ധിച്ചതു്. ആ �ക്ഷത്രത്തിെന്റ കിഴക്കുവശത്തു് അല്പം വടക്കുമാറി അവിെട

മാലെകട്ടുപ്രവൃത്തിയുള്ള ഒരു വാരിയമുണ്ടു്. ആ വാരിയെത്ത ഒരങ്ഗമായി നമ്മു

െട കവി 878-ആമാണ്ടു കുംഭമാസം 2-ആംനു പൂയംനക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചു. ശങ്കരൻ

എന്നായിരുന്നു�പർ. അമ്മആവാരിയെത്തപാർവതി വാരസ്യാരുംഅച്ഛൻഅവി

െടനിന്നു രണ്ടു�മൽ വടക്കു് ‘അമനകര’ഗ്രാമത്തിൽ പുനം എന്നഇല്ലെത്തപത്മ

നാഭൻനമ്പൂരിയുമായിരുന്നു. മാതാപിതാക്കന്മാരുെട �പരുകൾ യഥാക്രമം ലക്ഷ്മി

ക്കുട്ടിെയന്നുംശങ്കരെനന്നുംആയിരുന്നുഎന്നുംചിലപഴമക്കാർപറഞ്ഞു�കട്ടിട്ടുണ്ടു്.

സൂക്ഷ്മം അറിവാൻ നിർവ്വാഹമില്ല. പുനം ഇന്നു വിഭവസമൃദ്ധമായ ഒരു കുടുംബമാ

െണങ്കിലും അന്നു് അതിെന്റസാമ്പത്തികസ്ഥിതിആശാസ്യമായിരുന്നില്ല. തന്നിമി

ത്തം വാരിയർക്കു ബാല്യത്തിൽ കഠിനമായ ദാരിദ്ര്യ ദുഃഖം അനുഭവി�ക്കണ്ടിവന്നി

ട്ടുണ്ടു്. അ�ദ്ദഹം ആദ്യം തെന്റ അച്ഛനിൽനിന്നും പിന്നീടു് ഇരിങ്ങാലക്കുടയ്ക്കു�പായി

ഉണ്ണായി വാരിയരിൽനിന്നും സംസ്കൃതം അഭ്യസിച്ചു, കുെറക്കാലം െകാണ്ടു സാഹി

ത്യത്തിലും സംഗീതത്തിലും ഒന്നു�പാെല അഭിജ്ഞനായിത്തീർന്നു. അതിനുപുറ�മ

അ�ദ്ദഹം ഒന്നാംകിടയിലുള്ള ഒരു �ജ്യാത്സ്യനുമായിരുന്നു എന്നറിയുന്നു. മാലെക

ട്ടിൽഅ�ദ്ദഹത്തിനുണ്ടായിരുന്ന ശില്പവിജ്ഞാനംആെരയുംആശ്ചര്യ ഭരിതരാക്കി

യിരുന്നു. അക്കാലത്തു രാമപുരത്തിനു സമീപം വടക്കുംകൂർ രാജാക്കന്മാരുെട ഒരു

ശാഖ െവള്ളിലാപ്പള്ളി എന്നസ്ഥലത്തുതാമസിച്ചിരുന്നു. ആശാഖയിൽെപ്പട്ട രവി

വർമ്മ രാജാവിെന്റആശ്രിതനായി വാരിയർ ഒരു കുടിപ്പള്ളിക്കൂടംസ്ഥാപിച്ചു് അവി

െട കുട്ടികെള സംസ്കൃതം അഭ്യസിപ്പിച്ചുവന്നു. രവിവർമ്മരാജാവിനു �വക്കത്തായി

രുന്നുസംബന്ധം; അ�ദ്ദഹ�ത്താടുകൂടി വാരിയരും കൂെടക്കൂെടഅ�ങ്ങാട്ടു �പാകുക

യും െപരുംതൃ�ക്കാവിലപ്പെന ഭജിക്കുകയും െചയ്തിരുന്നു. 925-ൽ വടക്കുംകൂർ കീഴ
ടങ്ങിയതിെന്റ �ശഷം മാർത്താണ്ഡവർമ്മമഹാരാജാവു �വക്കത്തു പള്ളിബ്ഭജന

ത്തിനായി കു�റ ദിവസം എഴുന്നള്ളിത്താമസിക്കുകയും ആ അവസരത്തിൽ രവി

വർമ്മാവിെന്റസാഹായ്യ�ത്താടുകൂടി കവിആ മഹാനുഭാവെന മുഖം കാണിച്ചു ചില

സംസ്കൃത�ശ്ലാകങ്ങൾ അടിയറെവക്കുകയും െചയ്തു. മഹാരാജാവിെന ശ്രീകൃഷ്ണനാ

യും തെന്ന കു�ചലനായും അവയിൽ ഒരു പദ്യത്തിൽ വാരിയർ ഉ�ല്ലഖനം െചയ്തി

രുന്നു. തിരുമനസ്സുെകാണ്ടു് ആ പദ്യങ്ങൾ വായിച്ചു�നാക്കി, ഉടൻതെന്ന കു�ചല

വൃത്തം വഞ്ചിപ്പാട്ടായി രചിക്കാൻ കല്പിക്കുകയും തിരുവനന്തപുര�ത്തക്കു തിരിെയ

എഴുന്നള്ളു�മ്പാൾ വാരിയെരക്കൂടി പള്ളി�യാടത്തിൽ കയറ്റി അതു പാടിച്ചു�കൾ

ക്കുകയും െചയ്തു. പ്രതീക്ഷയിൽ കവിഞ്ഞ മാധുര്യം ആ കൃതിയിൽ അനുഭവെപ്പട്ടതി

നാൽഅവിടുന്നുകവിെയക്കൂടിതിരുവനന്തപുര�ത്തക്കുകൂട്ടിെക്കാണ്ടു�പായിതെന്റ

ആശ്രിതവർഗ്ഗത്തിൽ ഉൾെപ്പടുത്തിഅവിെട താമസിപ്പിച്ചു. ക�ചലവൃത്തത്തിനുള്ള
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ഉത്ഭവത്തിെന്റകാരണെത്തപ്പറ്റി വാരിയർതെന്നആഗ്രന്ഥത്തിൽതെന്റസമുജ്ജ്വ

ലമായ ഭാഷയിൽ ഇങ്ങെന കീർത്തനം െചയ്യുന്നു.

“മൂർത്തി മൂന്നും മുപ്പതുമു�ക്കാടി �ദവന്മാരുെമാരു

മൂർത്തിയായി മുപ്പാരിന്നു വിളക്കുമായി

മാർത്താണ്ഡാഖ്യയായിരിക്കും പ്രത്യക്ഷ�ദവതയുെട

മാഹാത്മ്യ�മാർത്തിട്ടു മനസ്സലിഞ്ഞിടുന്നു.

വഞ്ചനാമനുജനായിട്ടവതരിച്ചിരിക്കുന്ന

വഞ്ചിവല�വരിയുെട കൃപയ്ക്കിരിപ്പാൻ

വഞ്ചികയായ് വന്നാവൂഞാെനന്നിച്ഛിച്ചു വാഴുംകാലം

വഞ്ചിപ്പാട്ടുണ്ടാക്കണെമന്നരുളിെച്ചയ്തു.

�വദശാസ്ത്രപുരാ�ണതിഹാസകാവ്യനാടകാദി-

�വദികളായിരിക്കുന്നകവികളുെട

�മദുരങ്ങളായ ഗദ്യപദ്യങ്ങെള ശ്രവിക്കുന്ന

�മദിനീന്ദ്രനജ്ഞ�നാടാജ്ഞാപിച്ച�താർപ്പൂ!

വാനവർക്കു നിറ�വാളമമൃതമർപ്പിച്ച ഭഗ-

വാനു കു�ചലകുചിപിടകെമ�ന്നാണം

വാണീഗുണംെകാണ്ടാ�രയും പ്രീണിപ്പിക്കും വഞ്ചിവജൃ-

പാണിെക്കൻ പാട്ടിമ്പമാവാനടിെതാഴു�ന്നൻ.”

വാരിയർതിരുവനന്തപുരത്തുതാമസിക്കു�മ്പാൾ മഹാരാജാവു്അ�ദ്ദഹെത്തെക്കാ

ണ്ടു ജയ�ദവെന്റ ഗീത�ഗാവിന്ദവും തർജ്ജമെചയ്യിച്ചു. അതിനുമുൻപുതെന്ന വാരി

യർക്കു വയ്ക്കത്തിനു സമീപം െവച്ചൂർ എന്നസ്ഥലത്തു് ഒരു നല്ല ഗൃഹവും വസ്തുവക

കളും അവിടുന്നു ദാനം െചയ്യുകയുണ്ടായി. വാരിയർ തിരിെയ�പായി അവി�ടയും

രാമപുരത്തുമായി കു�റക്കാലം താമസിച്ചു.

ഒരിക്കൽ രാമപുരം �ക്ഷത്രത്തിൽ ഉത്സവത്തിനു െപാതിയിൽ ചാക്കിയാർ കൂ

ത്തിനായി �പായിരുന്നു. ആഅവസരത്തിൽ മാല െകട്ടിെക്കാണ്ടിരുന്നവാരിയെര

ക്കണ്ടുകൂത്തു�കൾക്കാൻവരുന്നി�ല്ലഎന്നു�ചാദിക്കുകയും,അതിനു മറുപടിയായി

വാരിയർ, ചാക്കിയാർഎന്താണു് മാലെകട്ടുകാണ്മാൻവരാത്തതു്എെന്നാരുപ്രതി

പ്രശ്നം പ്ര�യാഗിക്കുകയും െചയ്തു. മാലെകട്ടിെലന്താണു് കാണാനുള്ളതു് എന്നു നി

ന്ദാഗർഭമായ സ്വരത്തിൽ വീണ്ടും ഒരു �ചാദ്യം�ചാദിച്ചുെകാണ്ടു ചാക്കിയാർ അവി

െടനിന്നു �പായി. പി�റ്റ ദിവസം െതാഴാൻ െചന്ന�പ്പാൾ അ�ദ്ദഹത്തിനു �ദവെന്റ

ബിംബത്തിൽ ചാർത്തിയിരുന്ന മാലയിൽ വാരിയർ ചക്രാകൃതിയിൽ നിബന്ധിച്ചി

രുന്ന ഒരു �ശ്ലാകം വായിക്കാൻ ഇടവന്നു. ആ �ശ്ലാകമാണു് അടിയിൽ �ചർക്കുന്ന

തു്.

“ന കൃതം സുകൃതം കിഞ്ചിൽബഹുധാ ദുഷ്കൃതം കൃതം

ന ജാ�ന ജാനകീജാ�ന! യമാഹ്വാ�ന കിമുത്തരം?”

അതുവായിച്ചുചാക്കിയാർ മാലെകട്ടിലുംകാ�ണണ്ടതുെണ്ടന്നുതലകുലുക്കിസ്സമ്മതി

ച്ചു. വാരിയർ 928-ആമാണ്ടു രാമപുരത്തുവച്ചുതെന്ന മരിച്ചതായാണു്ഐതിഹ്യം.
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കൃതികൾ

(1) കു�ചലവൃത്തം വഞ്ചിപ്പാട്ടു് (2) ഭാഷാഷ്ടപദി (ഗീത�ഗാവിന്ദത്തിെന്റ ഭാഷാനുവാ

ദം) എന്നീ രണ്ടു പ്രധാന കൃതികൾക്കു പുറ�മ (3) അമര�കാശത്തിനു ലഘുഭാഷ

എെന്നാരു സംസ്കൃതവ്യാഖ്യാനം (4) �നഷധം തിരുവാതിരപ്പാട്ടു് (5) ഐരാവണ

വധം അഥവാ �മരാവണവധം തുള്ളൽ (6) പ്രഭാതകീർത്തനം എന്നിവയും വാരി

യരുെട കൃതികളായുെണ്ടന്നറിയുന്നു.

വഞ്ചിപ്പാട്ടുകൾ

വഞ്ചിപ്പാട്ടു് അെല്ലങ്കിൽ വള്ളപ്പാട്ടു് എന്ന �പരിൽ ഒരു കാവ്യശാഖ നമ്മുെട ഭാഷാ

സാഹിത്യത്തിലല്ലാെത കണ്ടിട്ടില്ല. കാണ്മാൻ തരവുമില്ല. വള്ളംകളിക്കു പാടാൻ

ഉപ�യാഗിക്കുന്ന പാട്ടാകയാലാണു് പ്രസ്തുത ശാഖയ്ക്കു് ആ സംജ്ഞ സിദ്ധിച്ചതു്.

തണ്ടു പിടിച്ചു�പാകുന്ന വഞ്ചികളിൽ പാടുന്ന പാട്ടുകൾ, തുഴെകാണ്ടു തുഴഞ്ഞു�പാ

കുന്ന വള്ളങ്ങളിൽ പാടുന്ന പാട്ടുകൾ എന്നിങ്ങെന രണ്ടുതരം വഞ്ചിപ്പാട്ടുകളുണ്ടു്.

അവയിൽ ആദ്യെത്ത ശാഖയിൽെപ്പട്ട പാട്ടുകൾക്കു നാ�ടാടിപ്പാട്ടുകളു�ടതിൽ കൂ

ടുതലായി ഒരു സ്ഥാനം ഒരിക്കലും ഇല്ലായിരുന്നതിനാൾ അവ ഇന്നു പ്രാ�യണ

വിസ്മൃതങ്ങളായിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ അവയിൽ പലതും വടക്കൻപാട്ടുക�ളയും

െതക്കൻപാട്ടുക�ളയും�പാെല ര�സാത്തരങ്ങളാണു്. ചില മാതൃകകൾ ചുവ�ട

�ചർക്കാം.

1: “ആരിയങ്കാവിെലപ്പൂരം കാണുവാ-

നാെരല്ലാവരും �പാകു�ന്നാ?

അറക്കലയ്യനും പുളിക്കൽച്ചക്കിയും

െപരുക്കാലൻകുഞ്ചനമരത്തു്.

െപരുക്കാലെനന്നുപറയാെത െപ�ണ്ണ

െപരുക്കാലൻ നല്ല പണക്കാരൻ.”

2: “കറുത്ത െപ�ണ്ണ നിെന്നക്കാണാഞ്ഞതിനാെലാരുനാൾ

വരുത്തെപ്പട്ടുഞാെനാരു വണ്ടായ്ച്ചമ�ഞ്ഞെനടി;

വണ്ടായ്ച്ചമഞ്ഞുഞാെനാരു പള്ളിവാതില്ക്കൽെച്ചല്ലു�മ്പാൾ

പൂമാലെപ്പെണ്ണെന്നെയാരു പൂെകാെണ്ടറിഞ്ഞിെതടി.”

3: “ചുള്ളിെച്ചറിയെപ�ണ്ണ നിെന്റആങ്ങളമാെരങ്ങു�പായി?

ചൂരൽ വലിക്കുവാനായ്ച്ചൂരല്ക്കാട്ടിൽ�പായെല്ലാ.

ചൂരലുെമന്തിനായി ചുള്ളിെച്ചറിയെപ�ണ്ണ?

ചൂരലു �വണമ�ല്ലാ കട്ടിൽ വരിഞ്ഞുെകട്ടാൻ.

കട്ടിലുെമന്തിനായി ചുള്ളിെച്ചറിയെപ�ണ്ണ?

കട്ടിലു �വണമ�ല്ലാ മങ്കമാർക്കു ചമഞ്ഞിരിപ്പാൻ.”

തുഴക്കാർ ഉപ�യാഗിക്കുന്നപാട്ടുകളാണു് ‘ന�താന്നത’ വൃത്തത്തിലുള്ളസാക്ഷാൽ

വഞ്ചിപ്പാട്ടുകൾ. അവയിൽചിലതിെനല്ലാംഎട്ടാം ശതക�ത്താളംപഴക്കമുെണ്ടന്നു

നാം �ദവനാരായണ�സ്താത്രരൂപങ്ങളായ ഒന്നിലധികം ഗാനങ്ങളിൽനിന്നു് ഇതി

നു മുൻപുതെന്ന ധരിച്ചുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. വ്യാ�സാൽപ്പത്തി വഞ്ചിപ്പാട്ടിനു വള്ള

ക്കാരുെടയിടയിൽ ധാരാളം പ്രചാരമുണ്ടു്. യാത്രകളിക്കാർ പാടുന്നകിരാതം വഞ്ചി

പ്പാട്ടും പ്രധാനമായ ഒരു ഗാനംതെന്ന. ആ കൃതിയുെട പ്ര�ണതാവു കുഞ്ചൻ നമ്പി

യാരാെണന്നു �മൽ ഉപപാദിക്കും. തദനന്തരമാണു് കു�ചലവൃത്തം വഞ്ചിപ്പാട്ടിെന്റ
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ആവിർഭാവം. ആദ്യകാലങ്ങളിൽവള്ളംകളിഅവസാനിപ്പിക്കു�മ്പാൾഇക്കാലത്തു

പാടാറുള്ള “വച്ചുപാട്ടു” പാടിയിരുന്നു�വാ എന്നു സംശയമാണു്. �മൽനിർ�ദ്ദശിച്ച

ഗാനങ്ങ�ളാടു വച്ചുപാട്ടു ഘടിപ്പിച്ചു കാണുന്നില്ല. വള്ളംകളിക്കുപ�യാഗിക്കു�മ്പാൾ

വഞ്ചിപ്പാട്ടുകൾക്കു് ആറ്റുവഞ്ചി എന്നും, രാജവീഥകളിൽക്കൂടി കരക്കാർ �ഘാഷയാ

ത്രയായി പാടിെക്കാണ്ടു�പാകു�മ്പാൾ കരവഞ്ചി എന്നും �പർ പറയുന്നു.

കു�ചലവൃത്തം

സുപ്രസിദ്ധമായ കു�ചലവൃത്തം വഞ്ചിപ്പാട്ടു �കരളീ�ദവിയുെട കമനീയങ്ങളായ

കണ്ഠാലങ്കാരങ്ങളിൽ ഒന്നാണു്. സൌന്ദര്യപൂർണ്ണങ്ങളായ ശബ്ദാർത്ഥങ്ങളുെട സമ

ഞ്ജസമായ സ�മ്മളനം, സമുചിതങ്ങളായ അലങ്കാരങ്ങളുെട സരസമായ സന്നി

�വശനം, സർ�വാപരി ശ്രീകൃഷ്ണഭഗവാനിലുള്ള അപാരമായ ഭക്തിഭാവം ഇത്യാദി

ഗുണവി�ശഷങ്ങൾ ഈ കാവ്യെത്ത ഉത്ത�മാത്തമ�കാടിയിൽ ആരൂഢമാക്കു

ന്നു. വാരിയർ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന കു�ചലൻ, ആ ഭ�ക്താത്തമെന്റ പതിവ്രതയായ

ധർമ്മപത്നി, ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്നീ കഥാപാത്രങ്ങളുെട ചിത്രങ്ങൾ അനുവാചകരുെട

ഹൃദയഭിത്തികളിൽനിന്നു് ഒരിക്കലും മായുക�യാ മങ്ങുക�യാ െചയ്യുന്നതല്ല. തെന്റ

പ്രത്യക്ഷ�ദവതയായ മാർത്താണ്ഡവർമ്മമഹാരാജാവിെന്റ അപദാനങ്ങൾ ആദ്യ

മായും ഭാഗവതദശമസ്കന്ധത്തിെന്റ സാരസം�ക്ഷപം അതു കഴിഞ്ഞും കവി പൂർ

വ്വപീഠികാരൂപത്തിൽ രചിച്ചു് പിന്നീടാണു് പ്രതിപാദ്യത്തി�ലക്കു പ്ര�വശിക്കുന്നതു്.

“സ്വാമി�ദ്രാഹികെട വംശവി�ച്ഛദം വരുത്തിയതും,

സ്വാമിത്രമന്നവന്മാെര ദ്രവിപ്പിച്ചതും,

�കാട്ടപടി പലതുറപ്പിച്ചു നന്നാെയാ�രടത്തും

�കാട്ടംകൂടാെതകണ്ടുത്സാഹിച്ചു െചഞ്ച�മ്മ

നാട്ടിെന നന്നാക്കിയതു�മാർത്താലങ്ങു ജയസ്തംഭം

നാട്ടുമീ നവാവതാരെമന്നു �താന്നുന്നു.

കാർത്തവീര്യൻ കഴി�ച്ചാണം ഭദ്രദീപപ്രതിഷ്ഠയും

കാശിരാമസ്വാമിപ്രതിഷ്ഠയും കഴിച്ചു

മാർത്താണ്ഡമഹീപതീന്ദ്രൻ െവറുെത�യാ ജയിക്കുന്നു?

മാ�ലാക�ര മന്നരായാലീവണ്ണം �വണ്ടൂ.”

എന്നും മറ്റുമുള്ള വരികൾആെരയാണു് പുളകമണിയിക്കാത്തതു്? ഇനി കൃഷ്ണഗാഥാ

നുവർണ്ണനത്തിെല ഒരു ഭാഗം ഉദ്ധരിക്കാം.

ധർമ്മപുത്രനുെട കാര്യക്കാര�നാ കാരണമർത്ത്യൻ,

ധർമ്മ�ദവ�മാ, ദൂത�നാ? ഞാനറിഞ്ഞില്ല;

സന്മയനാമർജ്ജുനെന്റസഖി�യാ, സൂത�നാ, പര-

ചിന്മയൻ, ഗുരുഭൂത�നാ? ഞാനറിഞ്ഞില്ല.

സുരാസുരനരന്മാെരജ്ജയിച്ച സവ്യസാചിെയ-

ജ്ജരാനരജിതനായ നദീതനയൻ

ശരപരവശനാക്കീ �പാരിെല�പ്പാ, ള�പ്പാെളാരു

ചരാചരപ്രപഞ്ചാനാംപതി �കാപിച്ചു

കമ്മട്ടമല്ലീ വൃദ്ധെന്റ കളിെയന്നിട്ടു കയറും

ചമ്മട്ടിയും വച്ചിട്ടനായുധത്വം സത്യം
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�കവിട്ടുംകളഞ്ഞുചക്രെമടുപ്പൂതും െചയ്തു രാജ-

ക്കണ്െവട്ടത്തിറങ്ങി �ദവവ്രതെന്റ �ന�ര.

വില്ലും വച്ചു, തൃ�ക്കവിളയാടി �വണമടിയെന-

െക്കാല്ലുവാെനന്നർത്ഥിച്ചിട്ടഞ്ജലിയും െചയ്തു്

വല്ലഭനാം ഭീഷ്മരരികത്തു വന്നു; വാസു�ദവൻ

വല്ലാെതയായിട്ടു വാങ്ങി പലവട്ടവും.”

കു�ചലെന്റ ദ്വാരകയി�ലക്കുള്ള യാത്രയും മറ്റും വാരിയർ വർണ്ണിച്ചിട്ടുള്ളതു വാചാമ

�ഗാചരമായ ഭാവനാകുശലത�യാടു കൂടിയാകുന്നു.

“കൂലങ്കഷകുതൂഹലം കുടയുെമടുത്തിട്ടനു-

കൂലയായ പത്നി�യാടു യാത്രയും െചാല്ലി

ബാലാദിത്യെവട്ടം തുടങ്ങിയ�നരം, കൃഷ്ണനാമ-

ജാലങ്ങെളജ്ജപിപ്പൂതും െചയ്തു കു�ചലൻ

നാഴിക�താറും വളരും ഭക്തി നല്കുമാനന്ദമാ-

മാഴിയിങ്കലുടനുടൻ മുഴുകുകയും,

താഴുകയുെമഴുകയും െചയ്തു” �പാകുന്ന ആ ബ്രാഹ്മണനു ദ്വാരക�യാടടുത്ത�പ്പാളു

ണ്ടായഅവസ്ഥാന്തരം,

“രാമാനുജാഞ്ചിതരാജധാനി സൽകരി�ച്ചകിയ

�രാമാഞ്ചക്കുപ്പായമീറനായി െചെഞ്ച�മ്മ,

സീമാതീതാനന്ദാശ്രുവിൽക്കുളിക്കെകാണ്ടു കു�ചല-

�ചാമാതിരിക്കതു ചുമടായിച്ചമഞ്ഞു;

ഭക്തിയായ കാറ്റു �കകണക്കി�ലറ്റു െപരുകിയ

ഭാഗ്യപാരാവാരഭംഗപരമ്പരയാ

ശക്തി�യാടുകൂടി വന്നു മാറിമാറിെയടുത്തിട്ടു

ശാർങ്ഗിയുെട പുരദ്വാരം പൂകിക്കെപ്പട്ടു”

എന്നാണു് അ�ദ്ദഹം വർണ്ണിക്കുന്നതു്.

ഇനിയും ഉദാഹാരണങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നില്ല. കു�ചലവൃത്തെത്തഅധിക

രിച്ചു പല �കരളീയകവികൾ സംസ്കൃതത്തിലും ഭാഷയിലും കാവ്യങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടു

െണ്ടങ്കിലും, അവെയല്ലാം വാരിയരുെട വഞ്ചിപ്പാട്ടിനു താെഴ�യ നില്ക്കുന്നുള്ളു. ഇത

രഭാഷകളിലും തദ്വിഷയകമായി ഒരു ഗ്രന്ഥം ആ പദവിക്കു അടുെത്തങ്ങും എത്തി

ക്കണ്ടിട്ടില്ല. വഞ്ചിപ്പാട്ടുകളിൽ ഒന്നാമെത്തസ്ഥാനം അതിനാെണന്നുപ്ര�ത്യകിച്ചു

പറ�യണ്ടതില്ലെല്ലാ.

“ദീനദീനനാകെകാണ്ടും ഹീനനാകെകാണ്ടു�മറ്റം

ജ്ഞാനമില്ലാഴികെകാണ്ടുെമനിക്കീശ്വരൻ

താ�ന കൂെടത്തുണയ്ക്കെകാണ്ടീവണ്ണം ഗാനംെചയ്യുന്നു;

ഞാനല്ലാെത മതിയാകയിെല്ലന്നുനൂനം”

എന്ന വരികളിൽ അ�ദ്ദഹംതെന്ന ഭഗവദനുഗ്രഹത്തിെന്റ ശക്തിെകാണ്ടാണു്

താൻആ കൃതി രചിക്കുന്നെതന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. അഭൌമമായ ഏ�താ ഒരു�ചത

ന്യത്തിെന്റഅവഭാസം പ്രസ്തുതകൃതിയിൽ ഭാവുകന്മാർക്കുസ്പഷ്ടമായി കാണുവാൻ

പ്രയാസമുണ്ടാകുന്നതല്ല.
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ഭാഷാഷ്ടപദി

ഗീത�ഗാവിന്ദത്തിെന്റ തർജ്ജമയ്ക്കു ഭാഷാഷ്ടപദി എന്നു �പർ പറയുന്നു. ആകൃതിയു

െടആരംഭത്തിൽ കാണുന്ന

“ശ്രീമാർത്താണ്ഡമഹീമ�ഹന്ദ്രനരുളിെച്ചയ്തിട്ടു മ�ന്ദാപി ഞാ-

നാമൃഷ്ടാഷ്ടപദീഗതം പദകദംബം ഭാഷയാക്കീടുവാൻ

സാ�മാദം തുനിയുന്നു; തുഷ്യതു ഭൃശം ശ്രീപത്മനാ�ഭാ മമ

സ്വാമീ രാമപു�രശ്വരശ്ച ഭഗവാൻ; കൃഷ്ണൻപ്രസാദിക്കണം.”

എന്ന �ശ്ലാകത്തിൽനിന്നു മാർത്താണ്ഡവർമ്മമഹാരാജാവിെന്റ നിർ�ദ്ദശമനുസ

രിച്ചാണു് അ�ദ്ദഹം ആ കൃതി രചിച്ചെതന്നു വ്യക്തമാകുന്നു. നാലാമെത്ത അഷ്ട

പദിയിൽ കവി “ശ്രീജയ�ദവകവിക്കും കൃഷ്ണനുമീ ജഗദീശ്വരനായിഹ വാഴും �തജ

സ്സിന്നും െതളിക െതാഴു�ന്ന�നാജസ്സുണ്ടാക്കണമിഗ്ഗാനം” എന്നും, അഞ്ചാമ�ത്ത

തിൽ “രാജത്വ�മറിയാലുെമെന്ന മറക്കാത്ത �തജസ്സിന്നായിെക്കാണ്ടും നമസ്കാരം”

എന്നും, ഒൻപതാമ�ത്തതിൽ “ജയ�ദവെന്റ കൃതിയുെട ഭാ�ഷ! രാജയശസ്സിെന

രാജയജയ�ദ!”എന്നും. പത്താമ�ത്തതിൽ “ജയ�ദവഭണിതിഭാഷാ ജയദയായിട്ടു

തീർന്നാവൂ; നയനിധിയാം നരനാഥെന്റ നയമായി വന്നാവൂ �മ” എന്നും, പതിന്നാ

ലാമ�ത്തതിൽ “ശ്രീജയ�ദവ�നയും കൃഷ്ണെനയും രാ�ജന്ദ്രെനയും വന്ദിക്കു�ന്നൻ”

എന്നും, പതിനഞ്ചാമ�ത്തതിൽ “രാജരാ�ജശ്വരനായിെക്കാണ്ടും രായും പകലു

മഞ്ജലി െചയ്യു�ന്നൻ” എന്നും, പെത്താൻപതാമ�ത്തതിൽ “പത്മനാഭെനയും

മാർത്താണ്ഡമന്നെനയും ഛത്മം വിനാ ഞാൻ �കെതാഴു�ന്നൻ” എന്നും, ഇരു

പത്തിനാലാമ�ത്തതിൽ “ജലജവി�ലാചനനാം കൃഷ്ണെനയും നലെമാടു കവിയാം

ജയ�ദവെനയും വലരിപുസമനാം വഞ്ചീശെനയും കല�യഹൃദി കലുഷംകളവാൻ”

എന്നും ശ്രീകൃഷ്ണ�നാടും മൂലകാര�നാടും അനുബന്ധിച്ചു് ആ മഹാരാജാവിെനക്കൂടി

വന്ദിക്കുന്നു.

കവിതയ്ക്കു കു�ചലവൃത്ത�ത്താളംതെന്ന മാധുര്യമിെല്ലങ്കിലും അതിൽ മ�നാഹ

രങ്ങളായ ഭാഗങ്ങൾഅവിടവിെടയുണ്ടു്. ഒരുദാഹരണം ഉദ്ധരിക്കാം.

“യമുനാതീരനികുഞ്ജകുടീെര മരുവീടുന്നു മുകുന്ദൻ

അമുനാ നിെന്റ വി�ശഷമ�ശഷം ശ്രുതമായു് മമ വാചാ

�ഹ! സഖി! രാ�ധ! ശൃണു �മ വാചം ഹാ! സഹിയാ തവസാദം

ഹരിവിര�ഹാദിത�വദന �വണ്ടാ പരിഹരിച്ചീടുവൻ �ഖദം

�കണുവസിക്കും നിെന്ന�ക്കശവ�വണു വിളിച്ചീടുന്നു;

കാണണെമങ്കിൽ�പ്പാരിക കമലാകാമുകെനക്കാട്ടീടാം;

പക്ഷി പറക്കു�മ്പാളും പവനൻ വൃക്ഷമിളക്കു�മ്പാഴും

ശിക്ഷവരുത്തീടുന്നൂശയനം ഹരി തവ വര�വാർക്കുന്നു.”

(പതിെനാന്നാമെത്തഅഷ്ടപദിയിൽനിന്നു്)

വാരിയർ തെന്റ അഭിമതം�പാെലയുള്ള രാഗത്തിലും താളത്തിലുമാണു് ഓ�രാ

അഷ്ടപദിയും നിബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നതു്; അല്ലാെത ആ വിഷയത്തിൽ ജയ�ദവെന

അനുകരിച്ചിട്ടില്ല. അ�ദ്ദഹം പ്ര�ത്യകമായി ആട്ടക്കഥകെളാന്നും രചിച്ചിട്ടിെല്ലങ്കിലും

ഭാഷാഷ്ടപദിെകാണ്ടു് ആ ന്യൂനത പരിഹരിച്ചിരിക്കുന്നു. “മഞ്ജുതരകുഞ്ജതല�കളി

സദ�ന” എന്ന ഇരുപെത്താന്നാമെത്ത അഷ്ടപദിക്കു�മലുള്ള “ത്വാം ചി�ത്തനചി
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രം വഹന്നയമതിശ്രാ�ന്താ ഭൃശം താപിതഃ” ഇത്യാദി �ശ്ലാകങ്ങളുെട ഭാഷാനുവാദം

കവി “എ�ന്ത മടിച്ചിവിെട നില്ക്കുന്നു നീ വിഹിത ചി�ത്ത” എന്നാരംഭിക്കുന്ന ഒരു

ദണ്ഡകംെകാണ്ടാണു് നിവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നതു്.

ലഘുഭാഷ—അമര�കാശവ്യാഖ്യ

ഈവ്യാഖ്യാനത്തിെന്റആരംഭത്തിൽനിന്നു് ഒരു �ശ്ലാകം ഉദ്ധരിക്കാം. ഗ്രന്ഥംഎനി

ക്കു കാണാൻസാധിച്ചിട്ടില്ല.

“ശ്രീരവിവർമ്മനൃപാലസ്യാജ്ഞാവശഗസ്യ കസ്യചിൽ സുമ�തഃ

ലഘുഭാ�ഷയം ലിഖിതാ സതതം നമ�താ വിമത്സരാൻ വിബുധാൻ.”

ഈ �ശ്ലാകത്തിൽനിന്നു കവി പ്രസ്തുതവ്യാഖ്യാനം രചിച്ചതു തെന്റ ആദ്യെത്ത

പുരസ്കർത്താവായ വടക്കുംകൂർ രാജാവിെന്റ ആജ്ഞയനുസരിച്ചാെണന്നു സിദ്ധി

ക്കുന്നു. ഗ്രന്ഥാവസാനത്തിൽ

“പങ്കജാക്ഷ ദയാസി�ന്ധാ! െവണ്ണകട്ടുണ്ട�പത�ല!

മരണം വന്നടുക്കു�മ്പാൾ ശരണം നീ സനാതന!”

എെന്നാരു �ശ്ലാകവും കാണ്മാനുണ്ടു്.

�നഷധം തിരുവാതിരപ്പാട്ടു്

�നഷധം തിരുവാതിരപ്പാട്ടിൽആദ്യെത്തഅഞ്ചുവൃത്തങ്ങ�ള കിട്ടീട്ടുള്ളു. “വ്യാഘ്ര

പുരത്തിൽ വാണരുളീടുന്ന വ്യാഘ്രചർമ്മാംബരനാം ഭഗവാൻ” “സൽ�ക്ഷമധാമനി

രാമപു�രനിത്യംസാക്ഷാൽമരുവുന്നകർമ്മസാക്ഷി”എന്നീ �ദവന്മാെരകവി വന്ദി

ക്കുന്നു. കവിത നന്നായിട്ടുണ്ടു്.

“രംഗാജീവനനംഗനണെഞ്ഞാരുസംഗതിയിൽ

മംഗല്യാസ്പദമവളുെടയംഗം രംഗമായി-തതിൽ

തുംഗതരങ്ങൾ കുചങ്ങൾ മൃദംഗഭംഗി �തടി

ജംഗമകനകല�താപമാനമാ�മാമൽ�മനി-കണ്ട

ഭൃംഗപരമ്പര�പാെല വിളങ്ങി �രാമരാജി.”

“പ്രാ�ലയബിന്ദുക്കൾ വീണാലു�ണ്ടാ പാലാഴിതാൻ െപരുകുന്നു?

കാ�ലയമായുള്ളകർമ്മം ഭവാനാലംബിച്ചീടായ്ക സാ�ധാ!”

എന്നീ വരികൾ �നാക്കുക.

ഐരാവണവധം തുള്ളൽ

എസു്. റ്റി. െറഡ്യാർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള 57 ദിവസെത്തതുള്ളൽക്കഥകൾഎന്ന

പുസ്തകത്തിൽ ‘ഐരാവണവധം’ എെന്നാരു ഓട്ടംതുള്ളൽ കാണ്മാനുണ്ട�ല്ലാ. ആ

കൃതി കുഞ്ചൻനമ്പിയാരു�ടതെല്ലന്നാണു് എെന്റ പക്ഷം. ഒരു താളി�യാലഗ്രന്ഥ

ത്തിൽഅതിെന്റആരംഭത്തിൽ രാമപുരത്തുശ്രീരാമ�നയും, �വക്കത്തുെപരും തൃ

�ക്കാവിലപ്പ�നയും, തിരുവനന്തപുരത്തു ശ്രീപത്മനാഭസ്വാമി�യയും കവി വന്ദിക്കു

ന്നതായി കാണുന്നുഎന്നും “എങ്കിൽ കിഞ്ചന കഥനം െചയ്യാം” എന്ന വരി പിന്നീ
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ടാണു് വരുന്നെതന്നും ഒരു �സ്നഹിതൻ എെന്ന അറിയിക്കുന്നു. അങ്ങെനയാെണ

ങ്കിൽആതുള്ളൽക്കഥകുഞ്ചൻനമ്പിയാരുെട രീതി പിടിച്ചു വാരിയർ തിരുവനന്തപു

രത്തുവെച്ചഴതിയതാെണന്നു വിചാരി�ക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഐരാവണവധത്തിെല

പ്രതിപാദ്യം ശ്രീരാമപരമാണു്. ഈ വിഷയത്തിൽ ഉപരിഗ�വഷണത്തിെന്റആവ

ശ്യമുെണ്ടന്നുള്ള ഭാഗം ഞാൻ വിസ്മരിക്കുന്നില്ല.

പ്രഭാതകീർത്തനം

പ്രഭാതകീർത്തനം അെല്ലങ്കിൽ ആദിത്യകീർത്തനം എന്ന �പരിൽ സാമാന്യം പ്ര

ചുരപ്രചാരമായ ഒരു കീർത്തനം ഭാഷയിലുണ്ടു്. അതു രാമപുരത്തുവാരിയരു�ടെത

ന്നാണു്ഐതിഹ്യം. �മല്പുത്തൂർ ഭട്ടതിരി തെന്റ ഭാര്യയ്ക്കു പ്രഭാതകീർത്തനത്തിനായി

രചിച്ചതു് എന്നു് ഒരു താളി�യാലഗ്രന്ഥത്തിൽ ആ�രാ കുറിച്ചിട്ടുള്ളതായി ജ്ഞാന

സാഗരം പുസ്തകശാലയിൽനിന്നുപ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഭജനകീർത്തനമാല മൂന്നാം

ഭാഗത്തിൽ ആ കീർത്തനെത്തപ്പറ്റി ഒരു പ്രസ്താവനകാണുന്നുെണ്ടങ്കിലും അതു ഭട്ട

തിരിയുെട കൃതിയാെണന്നുകരുതുവാൻ മനസ്സുവരുന്നില്ല. “മറ്റുള്ള ഗ്രഹാണാം കഥ

ദൂെര”എന്നും മറ്റുംഅഭങ്ഗിയുള്ളവരികൾആമഹാകവി ഒരിക്കലുംഎഴുതിയിരിക്ക

യില്ല. എങ്കിലും കവിത ആകപ്പാെട �നാക്കു�മ്പാൾ ഗു�ണാത്തരമാെണന്നും പറ

�യണ്ടതുണ്ടു്. ചില ശീലുകൾ പകർത്താം.

“അറിയാഞ്ഞുകിട�ന്നനറിവുതകാഞ്ഞുതളർ�ന്ന

നരു�ണാദയസമയം വരുമള�വവമുണർ�ന്നൻ;

െപരുതാക്കുക മമ പാത്രത പരമാർത്ഥവിചാ�ര

പര�മശ്വര! ജയ ഭാസ്കര! കരുണാകര! ശരണം.

ആത്താദരമൂത്താരണർ വാഴ്ത്തും മനു �കൾപ്പാ-

നാസ്ഥാപരനായ്ത്താമര വീഴ്ത്തും മധുവുണ്മാൻ

ആസ്ഥാനമുദാത്താകൃതി മുർദ്ധാവുദയാ�ദ്ര-

രാർത്താർത്തിനുദാ�സ്ത ജയ മാർത്താണ്ഡ!. നമ�സ്ത.

ഇനനായതു ഭുവ�ന നനു ദിനനായകനിവ�ന

ജനനാവനഹനനാദികൾ തുനിയുന്നതു തനി�യ;

തുണയായതു വിധിമാധവഗിരിശാദികൾ പലരും

വനിതാപതി സവിതാപദി സവിതാ മമ ശരണം.

. . . . . . . . .
ഓടിച്ചു രഥം �വ്യാമനി പീഡിച്ചു തമിസ്രം

ചാടിച്ചു ഗുഹായാം ബത! താഡിച്ചു കരാ�ഗ്രഃ

�മടിച്ചു സപര്യാഗണമാടിസ്സുഖവാർെദ്ധൌ

ക്രീഡിപ്പിതു നീ മാമക ഭാ�നാ! ഭഗവാ�ന!”

വ്യാ�സാൽപത്തി വഞ്ചിപ്പാട്ടു്

വ്യാ�സാൽപത്തിെയപ്പറ്റി മുൻപു സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട�ല്ലാ. വള്ളംകളിക്കു പാടുവാൻ

ഇന്നും ഇത്രമാത്രം പ്ര�യാജനെപ്പടുന്ന ഒരു കൃതി ഭാഷയിൽ �വെറയില്ല. യമുനാ

നദിയിൽ �കവർത്തകന്യകയായ കാളി കടത്തുവള്ളക്കാരിയായി കഴിയു�മ്പാ
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ളാണ�ല്ലാ പരാശരമഹർഷി പാന്ഥനായി അവിെട വന്നു�ചരുന്നതും, മാർഗ്ഗമധ്യ

ത്തിൽെവച്ചു് ആ കന്യകയിൽ അനുരക്തനായിത്തീർന്നു തൽഫലമായി �വദവ്യാ

സൻഅവരുെടപുത്രനായിഅവതരിക്കുന്നതും. അതുെകാണ്ടുവള്ളപ്പാട്ടിനു്ഏറ്റവും

�യാജിച്ചതാണു് പ്രസ്തുതകഥ. കവിയാെരന്നറിയുന്നില്ല; അ�ദ്ദഹം ഒരു സംസ്കൃത

പണ്ഡിതനായിരുന്നില്ല; എന്നാൽ ലളിതമായ ഭാഷാ�ശലിയും മർമ്മസ്പൃക്കായ

ഫലി�താക്തിയും അ�ദ്ദഹത്തിനു സ്വാധീനമായിരുന്നു. തൃശ്ശൂരിെല ശിവ�നയും

അയ്യപ്പ�നയും ഗ്രന്ഥാരംഭത്തിൽ വന്ദിക്കുന്നുണ്ടു്. കാവ്യപ്ര�യാജനെത്തക്കുറിച്ചു

കവി ഇങ്ങെന ഉപന്യസിക്കുന്നു.

“കാറ്റു�മാളം െപരുത്തുള്ളകായലിൽത്തമ്പുരാക്കന്മാ-

രൂറ്റമാ�യാ�രാടി വച്ചു കളിക്കു�ന്നരം,

രണ്ടുനാലല്ലനവധി തണ്ടു വച്ചു വലിക്കു�മ്പാൾ,

മിണ്ടാെത വലിക്കു�ന്നരം വലച്ചി�ലറും.

പാട്ടു പാടിെക്കാണ്ടു വലിെച്ചങ്കി�ലാ വലച്ചിലിന്നു

�കാട്ടമുണ്ടാമതിെന്നാരു പാട്ടു പാടു�ന്നൻ.”

വാലന്മാർക്കു പാടുന്നതിനായി നിർമ്മിച്ച ഒരു പാട്ടാണു് വ്യാ�സാൽപത്തി എന്നു്

ഇതിൽനിന്നു് ഊഹിക്കാം.

“ഓളവുെമാഴുക്കുമുള്ളകാളിന്ദിയിൽക്കടത്തുവാൻ

കാളിയാമവൾക്കു െചറ്റു �പടിയുമില്ല!

�പടമാൻകണ്ണിെയ മിന്നൽെക്കാടി�പാെല കണ്ട�നരം

താടിക്കാരനയ്യാ തല കുണുക്കി�പ്പായി”

തുടങ്ങിയ വരികൾ മധുരങ്ങൾ തെന്ന. താെഴക്കാണുന്ന ഭാഗത്തിൽ കവിയുെട ശി

ല്പസാമർത്ഥ്യം തികച്ചും സമീക്ഷിക്കാവുന്നതാണു്.

“അരയന്മാർ മുതലായിട്ടിരുകരയിലുള്ളവർ

പരമാർത്ഥമറിയാെത പറഞ്ഞുതമ്മിൽ.

ഇരുട്ടു�പാെല വ�ന്നാരു െപരുത്തതണുപ്പുെകാണ്ടു

മരിച്ചു�പാെമല്ലാരുെമന്നുറച്ചുഞാനും.

കണ്ടുകണ്ടിരിെക്ക�ത്താണി കാണാെതയായു് പിെന്നപ്പിെന്ന-

ക്കണ്ടുകൂടാതായടുക്കലു�ള്ളാെരത്തെന്ന.

�താണിയും �താണിയിലു�ള്ളാരാണും െപണ്ണും കൂടീട്ടി�പ്പാൾ

താണു�പാ�യാ കടലി�ലെക്കാലിച്ചു�പാ�യാ?

എന്നുനിരൂപിച്ചുഞാനു, െമാന്നും വന്നില്ലിന്നു�ദവം-

ത�ന്ന രക്ഷിച്ചിതവെരസ്സ�ന്ദഹമില്ല.
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ഒെന്നാരു മാമുനിയതിൽക്കന്യകെപ്പണ്ണാെണാ�ന്നവം

വന്നു�പായാല�യ്യാ �ലാകം മുടിഞ്ഞു�പാ�മ!

മൂന്നു�പരു�ണ്ടാ ചങ്ങാതി! മുൻ�പ കണ്ട�പ്പാൾ�ത്താണിയിൽ?

മൂന്നില്ല രണ്ട�ല്ലാതാനും കണ്ടുള്ളു മുൻ�പ.

അക്കരയിൽനിന്നു �താണി നീക്കു�മ്പാൾ രണ്ടാ�ളയുള്ളു

ഇക്കരയ്ക്കടുക്കുംമുൻെപാ�ന്നറിക്കാണുന്നു.

�താണി തുഴയുന്നവൾക്കുഗർഭമുണ്ടായിരുന്നാലും

കാണി�നരംെകാണ്ടുബാലനല്ലാെതയാ�മാ?

അങ്ങൂ�ട്ടക്കാളിെപ്പണ്ണ�ല്ല ചങ്ങാതി! തുഴയുന്നവ-

െളങ്ങെന െപറും? കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.

കാലത്തിൻപകർച്ചെകാണ്ട�ത്താണിെയാന്നു െപറ്റുെവ�ന്നാ?

ചാ�ലെയാലിച്ചവരതിൽക്ക�രറിെയ�ന്നാ?

എെന്താരാശ്ചരിയമിതു? ചിന്തിച്ചു�നാക്കു�മ്പാൾ നല്ല

പന്തിയല്ല, കളവുെണ്ടെന്നന്നുെട പക്ഷം.

നിർണ്ണയം മുനിയും കാളിെപ്പണ്ണും കൂടിട്ടാെളാ�ന്നറും-

വണ്ണം ചില വിദ്യെയടുെത്തന്നു �താന്നുന്നു.”

ഒടുവിലെത്തഈരടിയിെല വിവക്ഷിതം സ�ഭ്യതരമാെണങ്കിലും, ആവുന്നിട�ത്താ

ളം പര്യാ�യാക്തം പ്ര�യാഗിച്ചു് അെതാന്നു മയെപ്പടുത്തുവാൻ കവി യത്നിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

വില്വാദ്രിമാഹാത്മ്യം കിളിപ്പാട്ടു്

ഒൻപതാംശതകത്തിെന്റഅവസാനത്തി�ലാപത്താംശതകത്തിെന്റആരംഭത്തി

�ലാ രചിക്കെപ്പട്ടിട്ടുള്ള ഒരുകിളിപ്പാട്ടാണു് വില്വാദ്രിമാഹാത്മ്യം. അതിനു വില്വപുരാ

ണെമന്നും �പരുണ്ടു്. 926-ആമാണ്ടു വൃശ്ചികമാസം 5-ഉം നു പകർത്തിയആഗ്രന്ഥ

ത്തിെന്റ ഒരു പ്രതി ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ടു്. പ്ര�ണതാവു് ആെരന്നറിയുന്നില്ല. ഒരു

നമ്പൂരിയായിരിക്കുവാൻസാങ്ഗത്യമുണ്ടു്. എന്നു്അതിെല “ആധാനാ” ദിപ്ര�യാഗ

ങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. കവിതയ്ക്കു നല്ല ഒഴുക്കുണ്ടു്. ആദ്യന്തം �കകാവൃത്ത�മ പ്ര�യാ

ഗിച്ചിട്ടുള്ളു. പാദവിഭാഗമില്ല.

പ്രതിപാദ്യം

െകാച്ചിരാജ്യത്തിെല ഒരു പ്രധാന�ക്ഷത്രമായ തിരുവില്വാമലയുെട മാഹാത്മ്യമാ

ണു് പ്രസ്തുതകാവ്യത്തിൽ പ്രകീർത്തിതമായിരിക്കുന്നതു്. �വശമ്പായനമഹർഷി

ജന�മജയചക്രവർത്തിെയ പറഞ്ഞു�കൾപ്പിക്കുന്ന മഹാഭാരതത്തിെല ഒരു ഉപാ

ഖ്യാനമാണു് വില്വപുരാണെമന്നു കവി പറയുന്നു. ഭാരതയുദ്ധാനന്തരം വിഷണ്ണനാ

യിത്തീർന്ന ധർമ്മപുത്രെര സമാശ്വസിപ്പിക്കുവാൻ �വദവ്യാസൻ പ്രത്യക്ഷീഭവിച്ചു

പല സദുപ�ദശങ്ങളും നല്കുകയും ഒടുവിൽ ധർമ്മാധർമ്മങ്ങളുെട സൂക്ഷ്മാവസ്ഥകൾ

ഗ്രഹിക്കുവാൻ ശരശയനത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഭീഷ്മെര ഉപസർപ്പണം െചയ്യണെമന്നു്
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അനുശാസിക്കുകയും െചയ്യുന്നു. ഉടൻതെന്നയുധിഷ്ഠിരൻ ഭീഷ്മരുെട സമീപ�ത്തക്കു

�പായിആ മഹാത്മാവിെന്റ മുഖത്തുനിന്നു രാജധർമ്മരഹസ്യങ്ങളും മറ്റും �നരിട്ടു ഗ്ര

ഹിക്കുന്നു. കലിയുഗത്തിൽ ഭഗവാൻ ശ്രീനാരായണെന പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള

മാർഗ്ഗംകൂടി അരുളിെച്ചയ്യണെമന്നു ചക്രവർത്തി അഭ്യർത്ഥിച്ച�പ്പാൾ “പാർവ്വതീമ

�ഹശ്വര സംവാദരൂ�പണഞാൻ �കവലം സം�ക്ഷപിച്ചുെചാല്ലുവൻ കലിധർമ്മം”

എന്നുപക്രമിച്ചുെകാണ്ടു ഭീഷ്മർഅഷ്ടാക്ഷരമന്ത്രത്തിെന്റപ്രഭാവംആദ്യമായി ഉപ�ദ

ശിക്കുകയും തത്സംബന്ധമായി പല ഉപകഥകൾ ആഖ്യാനം െചയ്കയും െചയ്യുന്നു.

അനന്തരം �ക്ഷത്രങ്ങൾഊഷര�ക്ഷത്രെമന്നുംബീജ�ക്ഷത്രെമന്നും രണ്ടുതരത്തിലു

െണ്ടന്നും “�കാകാമുഖം” ഊഷര�ക്ഷത്രവും “വില്വാദ്രി” ബീജ�ക്ഷത്രവുമാെണന്നും

പറയുന്നു.

“ഊഷര�ക്ഷത്രങ്ങളിലിരുന്നു തപസ്സുെച-

�യ്തഷണാദികൾ നീക്കി�ദ്ദഹത്യാഗവും െചയ്താൽ

പുണ്യപാപങ്ങെളല്ലാം നശിച്ചു �മാക്ഷംവരും

പിെന്നയുണ്ടാകയില്ല ജന്മെമന്നറിക നീ.

ബീജ�ക്ഷത്രത്തിങ്കൽനിന്നാദരാൽെചയ്യും കർമ്മം

വ്യാജെമന്നി�യ പുനെരാന്നിന്നുനൂറായ് വരും.”

എന്നിങ്ങെനയാണു് അവയ്ക്കുതമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. �ശഷമുള്ള ഭാഗങ്ങൾ തിരുവി

ല്വാമല�ക്ഷത്രെത്തസ്സംബന്ധിച്ചുള്ള ഉപകഥകളും മറ്റുമാണു്. ഇങ്ങെനെയാരു ഭാ

ഗം ഭാരതത്തിൽ കാണ്മാനിെല്ലന്നു പാർവതി പറഞ്ഞ�പ്പാൾശ്രീപര�മശ്വരൻ,

“വിലത്തി�ങ്കന്നു പാഠം െചയ്തിതു �വദവ്യാസൻ

പലർക്കുമതുെകാണ്ടു �കൾക്കായ്  വന്നീലയ�ല്ലാ.

ഞാനിഹ �ലാകത്തിങ്കെലാക്ക�വ പരത്തുവൻ

നൂനമിക്കഥയതിന്നാശു നാം �പാകെയങ്കിൽ”

എന്നു �ദവിക്കുപ്രത്യുത്തരം നല്കി. ഒടുവിൽആആദിദമ്പതിമാർ ഭൂമിയിൽ വന്നു �വ

ദവ്യാസെനക്കണ്ടു വില്വപുരാണെമഴുതിച്ചു വില്വാദ്രിയിൽ എത്തി പ്രദക്ഷിണം െച

യ്തു.

“ജിതമിത്യാദി�സ്താത്രംെകാ�ണ്ടറ്റം സ്തുതിച്ച�പ്പാൾ

മധൂസൂദനൻതാനും പ്രീതനായതു�നരം

ശ്രീഭഗവതി�യാടും ധരണീ�ദവി�യാടും

ശ്രീപതിയായ വിഷ്ണുഭഗവാൻ നാരായണൻ

പുഷ്ക�രക്ഷണൻശിലാരൂപിയായ്ക്കാണെപ്പട്ടാൻ

ചക്രശംഖാബ്ജഗദാധരനായതു�നരം”

വിഷ്ണുവിെന സാക്ഷാൽകരിച്ചു �കാകാമുഖവാസിയായ ഒരു ബ്രാഹ്മണനു തങ്ങൾ

െകാണ്ടുവന്ന വ്യാസ�പ്രാക്തമായ പുസ്തകം െകാടുത്തും െവച്ചു് അവർ �കലാസ

�ത്തക്കു �പായി. ആ ബ്രാഹ്മണൻ ശിഷ്യന്മാെര അതു പഠിപ്പിച്ചു. ഇങ്ങെനെയല്ലാ

മാണു് ഇതിവൃത്തത്തിെന്റ ഗതി.

മാതൃക

കവിതയുെട സ്വരൂപം ഒരുദാഹരണംെകാണ്ടു പ്രദർശിപ്പിക്കാം. �കാകാമുഖത്തി

െല െപായ്ക:
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“െചാെല്ലഴും �കാകാമുഖമായിടും �ക്ഷത്രത്തിങ്കൽ

നെല്ലാരു െപായ്കയുമുെണ്ടത്രയുമഗാധമായു്.

വാരിജകുമുദനീ�ലാൽപലാദികളായ

ചാരുപുഷ്പങ്ങൾെകാണ്ടു �ശാഭിച്ചിട്ടിരി�പ്പടം.

പീനകായന്മാരായി�പ്പടികൂടാെത നിത്യം

മീനങ്ങളുണ്ടതിങ്കലറ്റമില്ലാതവണ്ണം.

അ�ന്യാന്യെമാരുമിച്ചു കളിച്ചു സുഖി�ച്ചറ്റ-

മന്നങ്ങൾ കാരന്നങ്ങൾ ചക്രവാകാദികളും.

ആനകൾ പിടികളും മക്കളും കൂടി വന്നു

ദീനെമന്നി�യ നല്ല താമരവളയവും

പറിച്ചുതിന്നു കളി�ച്ചറ്റവും പുളയ്ക്കു�മ്പാൾ

പറക്കും കരഞ്ഞുെകാ�ണ്ടാ�രാ�രാ പക്ഷികളും;

അവറ്റിൻനാദംെകാണ്ടുെമത്രയും മ�നാഹരം.

വിബുധസ്ത്രീകൾ വന്നുനിത്യവും കുളിക്കയാൽ

െകാങ്കകൾ�താറും �തച്ച കുങ്കുമപങ്കംെകാണ്ടും

പങ്കജാദ്യങ്ങളായ കുസുമങ്ങെളെക്കാണ്ടും

ദിെക്കാെക്കപ്പര�ന്നാരു കുസുമഗന്ധംെകാണ്ടു-

മുൾക്കാമ്പി�ലറ്റമാനന്ദെത്തവർദ്ധിപ്പിച്ചീടും.”

തിരുവില്വാമലയ്ക്കടുത്തുമലെഞ്ചരുവിൽപുനർജ്ജനിഎെന്നാരുഗുഹാമുഖമുണ്ടെല്ലാ.

അതിനു സമീപമായിരിക്കാം �കാകാമുഖം എന്നു ചിലർ സങ്കല്പിക്കുന്നു.

കിളിമാനൂർ രവിവർമ്മ �കായിത്തമ്പുരാൻ – കിളിമാനൂർ�ക്കാവില

കം

ബ്രിട്ടീഷ് മലബാറിൽ പരപ്പനാട്ടു തട്ടാരി�ക്കാവിലകെത്ത ഒരു ശാഖയാണു് കിളി

മാനൂർ. 861-ൽ അന്നു തിരുവിതാംകൂർ ഭരിച്ചിരുന്ന രവിവർമ്മമഹാരാജാവു്, തെന്റ

മതാവായ ഉമയമ്മറാണിയുെട അനുമതി�യാടകൂടി രണ്ടു രാജകുമാരിമാെര �കാ

ലത്തുനാട്ടുപള്ളി�ക്കാവിലകത്തുനിന്നു ദെത്തടുത്തു് അവെര വിവാഹം െചയ്യുവാൻ

തട്ടാരി�ക്കാവിലകെത്തതമ്പുരാക്കന്മാ�രയും െകാണ്ടുവന്നു്ആറ്റിങ്ങലിനു് എട്ടു നാ

ഴികഅകെലയുള്ളകിളിമാനൂരിൽ താമസിപ്പിച്ചു. ആ ദത്തിൽെപ്പട്ട മൂത്ത റാണിയു

െട പുത്രനാണു് മാർത്താണ്ഡവർമ്മ മഹാരാജാവു്. പൂരൂരുട്ടാതിതിരുനാൾ ഇളയ

തമ്പുരാട്ടി പ്രസവിച്ചിട്ടില്ല. 893-ൽ ഒരു രാജകുമാരിെയക്കൂടി �കാലസ്വരൂപത്തിെല

മെറ്റാരു ശാഖയായ പള്ളി�ക്കാവിലകത്തുനിന്നു ദെത്തടുത്തു. കാർത്തികതിരു

നാളിൽ ജനിച്ച പാർവ്വതീനാമ�ധയയായ ആ തമ്പുരാട്ടിയുെട ഭർത്താവു കിളിമാ
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നൂർ �കരളവർമ്മ �കായിത്തമ്പുരാനായിരുന്നു. രാമവർമ്മമഹാരാജാവു് അവരുെട

പുത്രനാണു്. 903-ആമാണ്ടു വൃശ്ചികമാസത്തിൽ ആ റാണി�യയും അന്നു നാലു

വയസ്സുമാത്രം പ്രായമുണ്ടായിരുന്ന രാജകുമാര�നയും ശത്രുക്കളിൽനിന്നു രക്ഷെപ്പടു

ത്തുവാൻ ജീവത്യാഗം െചയ്ത �കരളവർമ്മ�കായിത്തമ്പുരാെന്റ ധീ�രാദാത്തതെയ

അഭിനന്ദിച്ചു് എട്ടു ചതുരശ്ര�മൽ വിസ്തീർണ്ണം വരുന്ന കിളിമാനൂരും അതിനു ചുറ്റു

മുള്ള ചില പ്ര�ദശങ്ങളും മാർത്താണ്ഡവർമ്മ മഹാരാജാവു് ആ കുടുംബത്തി�ലക്കു

കരെമാഴിവായി ദാനം െചയ്തു. അങ്ങെന കിളിമാനൂർ തിരുവിതാംകൂറിെല ഇടവക

കളിൽ ഒന്നായിത്തീർന്നു. 923-ൽ പിെന്നയും അന്നു �കാലത്തുനാട്ടു പള്ളി�ക്കാവി

ലകത്തുനിന്നു െനടുമങ്ങാടു െകാട്ടാരത്തിൽ വന്നു താമസിച്ചിരുന്ന നാലു െകാച്ചുത

മ്പുരാട്ടിമാെര ദെത്തടുത്തു. അവരിൽ പൂയംതിരുനാളിൽ ജനിച്ച മൂത്തതമ്പുരാട്ടിെയ

�കരള വർമ്മ�കായിത്തമ്പുരാെന്റ അനന്തരവനായ രവിവർമ്മ�കായിത്തമ്പുരാൻ

വിവാഹം െചയ്തു. പൂയംതിരുനാൾ 957-ൽ മരിച്ചു. അവരുെട പ്രഥമസന്താനമാണു്
931-ൽ ഭൂജാതനായ മഹാകവി അശ്വതിതിരുനാൾ ഇളയതമ്പുരാൻ. ഈ വസ്തുത

കളിൽനിന്നു രവിവർമ്മ�കായിത്തമ്പുരാെന്റ ജനനം 910-ആമാണ്ടിടക്കാണു് എന്നു
തീർച്ചെപ്പടുത്താം. അ�ദ്ദഹം 974-ആമാണ്ടു മരിച്ചു. �കായിത്തമ്പുരാനു പള്ളിെക്കട്ടു

കഴിക്കുന്ന കാലത്തു വ്യുൽപത്തിയില്ലായിരുന്നു എന്നും പിന്നീടു നിപുണമായി സം

സ്കൃതം അഭ്യസിച്ചതിനു�മലാണു് കവനം െചയ്തുതുടങ്ങിയെതന്നും പുരാവിത്തുകൾ

പറയുന്നു.

കംസവധം

രവിവർമ്മ�കായിത്തമ്പുരാൻ കംസവധം എെന്നാരാട്ടക്കഥ രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ആ കൃതി

യുെടആരംഭത്തിൽഅ�ദ്ദഹംഗണപതി�യയുംസരസ്വതി�യയുംഓ�രാപദംെകാ

ണ്ടു വന്ദിച്ചതിനു�മൽ െകാടുങ്ങല്ലൂർ ഭദ്രകാളിെയയും കുല�ദവതയായ കിളിമാനൂർ

അയ്യപ്പൻകാവിൽ ശാസ്താവി�നയും രാമകൃഷ്ണാഭിധനായ ഗുരുവി�നയും അഭിവാദ

നം െചയ്യുന്നു. ശാസ്താവി�നയും ഗുരുവി�നയും പരാമർശിക്കുന്ന �ശ്ലാകങ്ങളാണു്

താെഴ ഉദ്ധരിക്കുന്നതു്.

“ആരൂഢസ്തുരഗം മഹാന്തമനു�ഗഃ �കാദണ്ഡബാ�ണാജ്ജ്വലൽ-

പാണിഃ കുക്കുരദാമരാജിതക�രർഭൂ�തർവൃതസ്സായു�ധഃ

നാനാരത്നവിഭുഷ�ണാജ്ജ്വലതനുർദ്ദീനാനുകമ്പീ ദ്വിഷാം

ശാസ്താ�ഖടരതശ്ചിരം ഭവതു നശ്ശാസ്താ വിഭൂ�ത്യ പരം.

�വദാന്തചിന്തനവിജൃംഭിതതത്ത്വ�ബാധം

�മധാവതാം വരമധീതസമസ്തശാസ്ത്രം

ഭൂ�ദവവര്യമമലം കരുണാർദ്രചിത്തം

ശ്രീരാമകൃഷ്ണഗുരുനാഥമഹം സ്മരാമി.”

“മുകുന്ദചരിതാമൃതകീർത്തന” ങ്ങളിൽ ബദ്ധൌൽസുക്യനാണു് താെനന്നു കവി ആ

കൃതിയുെടഅവസാനത്തിൽ നെമ്മധരിപ്പിക്കുന്നു. “കുർ�വ നാടകമത്രസാധു കവ

യസ്തുഷ്യന്തു ബദ്ധാദരം” എന്ന പദ്യഖണ്ഡത്തിൽനിന്നു് അ�ദ്ദഹം കഥകളിക്കു നാ

ടകെമന്നാണു് �പർ നല്കിയിരിക്കുന്നെതന്നു കാണാം. അങ്ങിങ്ങു ചില അപശബ്ദ

ങ്ങളും മറ്റും ഇെല്ലന്നിെല്ലങ്കിലും കംസവധെത്ത രണ്ടാംകിടയിലുള്ള ഒരാട്ടക്കഥയാ

യി പരിഗണിക്കുവാൻ വി�രാധമില്ല. കുവലയാപീഡത്തിെന്റ വർണ്ണനം �കമമായി
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ട്ടുണ്ടു്. െതക്കൻകവികളിൽ �കാട്ടയംകഥകെള അനുകരിച്ചു് ആദ്യമായി ഒരു കൃതി

രചിച്ചതു രവിവർമ്മ�കായിത്തമ്പുരാനാെണന്നു �താന്നുന്നു. അതിനു െതളിവായി

താെഴക്കാണുന്നപദം തെന്നഅംഗീകരിക്കാം.

“പാലയ ശങ്കര ശം�ഭാ!

മാനുഷെരല്ലാരും �കൾപ്പിൻ-അഭി-

മാനം െവടിഞ്ഞുശിവെനബ്ഭജിപ്പിൻ (പാലയ)

കാണുെതാക്കയും മായ—എന്നു

�താന്നാെതയുള്ള ജനം ബഹു �പയാം (പാലയ)

ബ്രഹ്മെനന്നും വിഷ്ണുെവന്നും—െചാല്ലും

ചിന്മയനാം ശിവ�നകെനത്തെന്ന (പാലയ)

മാനിനിമാരാം കിണറ്റിൽ-വീണു

താണു�പാകാെത ശിവെനബ്ഭജിപ്പിൻ (പാലയ)

ഞാെനന്നുെമ�ന്റതിെതന്നു—മുള്ള

മാനം നടിച്ചുഴന്നീടായ്കനിത്യം (പാലയ)

ജ്ഞാനമുണ്ടാകുന്ന�നരം—പര-

മാനന്ദമൂർത്തിെയക്കാണാമുദാരം” (പാലയ)

ഈ പദം കിർമ്മീരവധത്തിൽ ദുർവാസസ്സിെന്റ “ചന്ദ്രകലാധര പാലയ മാം—

ഛ�ന്ദാമയ പരിപാലയ മാം” ഇത്യാദി പദം കണ്ടു് എഴുതീട്ടുള്ളതാണു്. ഈ കൃ

തിയുെട രചന രാമവർമ്മ മഹാരാജാവിെന്റ വാഴ്ചക്കാലത്താെണന്നു �താന്നുന്നു.

കംസവധത്തിൽ അരിഷ്ടവധം, �കശിവധം എന്നീ കഥകളും ജരാസന്ധയുദ്ധവും

കൂടി കവി ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ജരാസന്ധെന ബലഭദ്രൻ പിടിച്ചുെകട്ടുന്നതായും

ശ്രീകൃഷ്ണെന്റ വാക്കു�കട്ടു �മാചിപ്പിക്കുന്നതായും അ�ദ്ദഹം വർണ്ണിക്കുന്നു.

കംസവധത്തിനുപുറ�മ രുഗ്മിണീസ്വയംവരംഎെന്നാരാട്ടക്കഥകൂടി രവിവർമ്മ

�കായിത്തമ്പുരാൻ രചിച്ചിട്ടുള്ളതായി ചിലർ പറയുന്നു. ആആട്ടക്കഥആരും കണ്ടി

ട്ടില്ല. അങ്ങെനെയാരു കൃതി അ�ദ്ദഹം രചിച്ചിരിക്കു�മാ എന്നും സംശയി�ക്കണ്ടതു

ണ്ടു്. അതുപരമാർത്ഥമാെണങ്കിൽഅ�ദ്ദഹത്തിെന്റപുത്രനായഅശ്വതിതിരുനാൾ

തമ്പുരാൻഅ�ത �പരിൽ മെറ്റാരുആട്ടക്കഥ നിർമ്മിക്കുവാൻ ഇടയില്ല�ല്ലാ.

അനന്തപുരമാഹാത്മ്യം കുമ്മി

അനന്തപുരമാഹാത്മ്യം കുമ്മിയിലും കവി രാമകൃഷ്ണശാസ്ത്രി എന്ന തെന്റ ഗുരുനാഥ

െന വന്ദിക്കുന്നുണ്ടു്. രചന രാമവർമ്മമഹാരാജാവിെന്റ വാഴ്ചക്കാലത്താണു്.

“ശ്രീരാമകൃഷ്ണാഖ്യഭൂമി�ദവൻ

ശ്രീമാനനന്തഗുണനിലയൻ

കാമിതെമാെക്കയും�കവരുവാെനന്നിൽ

സാ�മാദെമാന്നു കടാക്ഷി�ക്കണം.
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ശ്രീവഞ്ചി ഭൂമിതിലകമാകും കുല-

�ശഖരരാമവർ�മ്മന്ദ്രൻതെന്റ

മാന�സ നിത്യവുമാവാസം െചയ്തിടും

ശ്രീപത്മനാഭ! ന�മാ നമ�സ്ത.”

എന്നീ വരികൾ �നാക്കുക. ദിവാകരചരിത്രവുംശ്രീപത്മനാഭപ്രതിഷ്ഠയുമാണു് പ്രതി

പാദ്യം.

“�താളും കുലങ്ങിച്ചിരിച്ചുട�നയവൻ

�താളിൽക്കര�യറി �മള�മാ�ട ജഗ-

ദാലംബനം കരം െകാട്ടിച്ചിരിക്കയും

മാനസ�മാഹമിളക്കുകയും

ഇങ്ങെനയു�ള്ളാരു ലീല�യാടും

മംഗലമൂർത്തി വസിക്കു�ന്നരം

തിങ്ങിന�മാദവും കിഞ്ചിൽ ഭവിച്ചിതു

�ഖദവും ഭിക്ഷുവരനു ചി�ത്ത.”

ഇവആ ഗാനത്തിെല മറ്റു ചില വരികളാണു്.

മറ്റുചില െതക്കൻകഥകളികൾ

ശ്രീപത്മനാഭസ്വാമി�ക്ഷത്രത്തിെല �രഖകളിൽനിന്നു 919-ആമാണ്ടു തുലാമാസ

ത്തിെല ഉത്സവത്തിനു തിരുവല്ലായിൽനിന്നുവന്നചിലഅരങ്ങുകാർ (1) കൃഷ്ണാർജ്ജു

നസംവാദം (2) സുഭദ്രാഹരണം (3) ഗുരുദക്ഷിണഎന്നീ കഥകളും, അവ�രാ �വെറ

ചില�രാ (4) സന്താന�ഗാപാലം (5–6) ബാണയുദ്ധം (ആദിയരങ്ങും മുകിവു് അര

ങ്ങും, അതായതു് ഒന്നും രണ്ടും ദിവസെത്തകഥകൾ)ഈകഥകളും, ആറന്മുളനിന്നു

വന്ന കാവുക്കാട്ടു് ഇട്ടിരവിപ്പണിക്കരുെട അരങ്ങുകാർ (7) ശംബരവധം (8) ബാല്യു

ത്ഭവം എന്നീ കഥകളും അഭിനയിച്ചതായി െവളിെപ്പടുന്നു. 920 തുലാമാസത്തിെല

ഉത്സവത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്തു “െപരിയ ആഴാതി വകകൂട്ട” വും ആറന്മുള ഇട്ടി

രവിപ്പണിക്കർ മുതൽ �പരും (9) നളചരിതവും കളിച്ചു. െകാട്ടാരക്കര ശങ്കരപ്പണി

ക്കർ (10) സ്യമന്തകം അഭിനയിച്ചു. 921 തുലാമാസത്തിൽ �മല്പറഞ്ഞ ആഴാതി,

ഇട്ടിരവിപ്പണിക്കർ, ഇവർക്കുപുറെമ തിരുവല്ലാഅയ്യപ്പപ്പണിക്കർ, കളത്തൂർത്രിവി

ക്രമൻആശാൻ, മീനച്ചിൽഞാവൽക്കാട്ടു കർത്താവിെന്റ വകയിൽ ഇട്ടുണ്ടാപ്പണി

ക്കർഎന്നിവരുെടഅരങ്ങുകൾകൂടി ഉണ്ടായിരിക്കുകയും, പൂർ�വാക്തങ്ങളായചില

കഥകൾകൂടാെതഅയ്യപ്പപ്പണിക്കർ (11) ഹിഡിംബവധവും, ത്രിവിക്രമനാശാൻ (12)

കിരാതവും, ഇട്ടിരവിപ്പണിക്കർ (13)പ്ര�ദാഷംമാഹാത്മ്യം രണ്ടുദിവസെത്തകഥയും

(14) ജയദ്രഥവധവും ഇട്ടുണ്ടാപ്പണിക്കർ (15) ധ്രുവചരിതവും ആടുകയും െചയ്തു. 933
തുലാമാസത്തിൽആടിയ കഥകളുെട കൂട്ടത്തിൽ (16) രാവ�ണാത്ഭവംകൂടി അഭിന

യിച്ചതായി അറിയാം. െകാട്ടാരക്കരത്തമ്പുരാെന്റ കഥകളിൽ സീതാസ്വയംവരം,

ഖരവധം,ബാലിവധം, �താരണയുദ്ധംഎന്നിവയ്ക്കായിരുന്നുപ്രചാരം. അവയ്ക്കുപുറ�മ

(17) ജടായുവധം (18) ലങ്കാശ്രീ�മാക്ഷം എന്നു രണ്ടു രാമായണകഥകൾകൂടി ആടി

യതായി കാണുന്നു; അവ അന്യകർത്തൃകങ്ങളായിരിക്കാം. മുകളിൽ അക്കങ്ങളിട്ടു
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കാണിച്ചിട്ടുള്ളവയിൽ നളചരിതവും ശംബരവധവും കിരാതവും ഒഴിെകയുള്ള പതി

നഞ്ചുകഥകളും 1000-ആമാണ്ടിന്നുമുൻപുതെന്നലുപ്തപ്രചാരങ്ങളായി�പ്പായിഎന്നു്
അനുമാനി�ക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു. 54 ദിവസെത്തആട്ടക്കഥകൾഎന്നപുസ്തകത്തിൽ

ഉൾെപ്പടുത്തീട്ടുള്ള കിരാതം, സന്താന�ഗാപാലം, രാവ�ണാത്ഭവം, ബാണയുദ്ധം

എന്നിവ പിന്നീടു് ആവിർഭവിച്ച കൃതികളാകുന്നു. ഏതായാലും െകാട്ടാരക്കരത്ത

മ്പുരാെന അനുകരിച്ചു് ആട്ടക്കഥകൾ എഴുതുവാൻ െകാല്ലം പത്താംശതകത്തി

െന്റ ആരംഭത്തിൽ പലരും സന്നദ്ധരായി എന്നു് ഇതിൽനിന്നു വിശദമാകുന്നുണ്ടു്.

923വെര �കാട്ടയം കഥകെളാന്നും തിരുവനന്തപുരത്തു്ആടിയിരുന്നതുമില്ല.

�ദവരാജസുരി

മാർത്താണ്ഡവർമ്മ മഹാരാജാവിെന്റ ആസ്ഥാനപണ്ഡിതന്മാരിൽ ഒരു പ്രധാന

സ്ഥാനെത്ത അലങ്കരിച്ചിരുന്ന കവിവര്യനാണു് �ദവരാജൻ. അ�ദ്ദഹം െതക്കൻ

തിരുവിതാംകൂറിൽ അഗസ്തീശ്വരം താലൂക്കിൽെപ്പട്ട ആശ്രാമം ഗ്രാമത്തിൽ ജനിച്ചു.

മൂലകുടുംബം അക്കാലത്തു തിരുവിതാംകൂറിെന്റ ഒരു ഭാഗമായിരുന്ന തിരുെനൽ�വ

ലി പത്തമടഗ്രാമത്തിൽനിന്നു്ആശ്രാമത്തിൽവന്നു�ചർന്നതാണു്. ബാലമാർത്താ

ണ്ഡവിജയം നാടകത്തിൽ കാണുന്ന

“പിതാമഹസമാ�നാസ്യ പിതാ മഹിമഗൌരവാൽ

പിതാമഹസനാമാ ച �ശഷാദ്രിരിതി സംജ്ഞയാ;

താദൃശസ്യാനുരൂ�പായമാത്മജഃ പ്രശമം പരം

വിദ്യാവിനയസമ്പത്ത്യാ സമ്പാദയതി സർവദാ”

എന്ന �ശ്ലാകങ്ങളിൽനിന്നു് അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ പിതൃനാമ�ധയം �ശഷാദ്രി എന്നായി

രുന്നുഎന്നും, കവി വിദ്യാവിനയസമ്പന്നനും ശാന്തനുമായിരുന്നുഎന്നും നാംഅറി

യുന്നു. �ദവരാജൻ ബാല്യംമുതല്ക്കുതെന്ന അന്നു യുവരാജാവായിരുന്ന രാമവർമ്മ

മഹാരാജാവിെന്റ സഖ്യം സമ്പാദിച്ചു. മാർത്താണ്ഡവർമ്മ മഹാരാജാവിെന്റ തൃപ്പ

ടിദാനെത്തപ്രധാനമായി വിഷയീകരിച്ചു ബാലമാർത്താണ്ഡവിജയം നാടകം നിർ

മ്മിക്കുകയും അഭിനവകാളിദാസൻ എന്ന ബിരുദം ആ മഹാരാജാവിൽനിന്നു �ന

ടുകയും െചയ്തു. ഈ വസ്തുതകൾ ആ നാടകത്തിൽ ഭരതവാക്യം കഴിഞ്ഞുള്ള ഒരു

കുറിപ്പിൽ കാണുന്ന

“ശ്രീരാമവർമ്മകുല�ശഖരഭൂമിപാല-

ബാല്യാശ്രിതഃ കലിതവാൻ കവി�രഷ ധീരഃ

ശ്രിപദ്മനാഭചരി�താജ്ജ്വല�മവ �ദവ-

രാജാഭിധസ്സുമധുരം രസവൽപ്രബന്ധം”

എന്ന �ശ്ലാകത്തിൽ നിന്നുമാത്രമല്ല പ്രസ്താവനയിെല

“പരസ്പരാ�ദശതയാ പ്രയുക്ത-

ഹല്  വർണ്ണവത്വാദ്ധൃത�വദരൂപം

സ്വകീയനാമാദ്യപദം വഹന്തം

ഭ�ദ്ര! കവിം �വത്സി ഹി രാജചൂഡം”
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എന്ന പദ്യത്തിൽനിന്നും “സായന്തനവാസന്തികാവ�ലപവി �ലാപസാരസ്വത

സൌര�ഭണവഞ്ചികുലസാഗരപൂർണ്ണചന്ദ്രായമാണവിദ്വജ്ജനസാർവഭൌമശ്രീബാലരാമവർമ്മ

കുല�ശഖരാഭി നന്ദനീയനിജവിനയഗുണാലംകൃ�തന �ദവരാജസൂരിണാ കൃതം

ബാലമാർത്താണ്ഡവിജയം നാമ നാടകം” എന്ന ഗദ്യപംക്തി യിൽനിന്നും നമുക്കു

ഗ്രഹിക്കാവുന്നതാണു്. നാടകനിർമ്മാണാനന്തരം മഹാരാജാവു്അ�ദ്ദഹെത്തഒരു

സുവർണ്ണപീഠത്തിൽ ഉപ�വശിപ്പിച്ചു്.

“സദ്വസ്തുഘടിതം ചാരു നാടകം കൃതവാനയം

തദസ്മി�ന്നവസദസി മഹൽസമ്മാനമർഹതി”

എന്നുപക്രമിച്ചു്

“വിചിത്രപദവിന്യാ�സർമ്മനസ്സരസി മാമ�ക

ഭാവൽകകവിതാഹംസീ �ലഖനം കുരു�തദ്ഭുതം”

എന്നും

“യദുക്തം ഭവതാ യുക്തം �പ്ര�മവാലമഭംഗുരം

യത്ത്വൽകവനമൂല്യാർത്ഥമപര്യാപ്തം ജഗത്ത്രയം:

�കനചിൽ ക്രിയ�ത കിഞ്ചിൽസമ്മാനനമിദം തവ,

ഏത�ദ്ദാഹളമാശ്രിത്യ കീർത്തിവല്ലീ പ്രവർത്തതാം”

എന്നും അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ കവിതെയ ശ്ലാഘിച്ചു നാലു സമ്പുടങ്ങൾ ദാനം െചയ്യുന്നു.

അവയിൽ ഒന്നിൽആഭരണവും, മെറ്റാന്നിൽ മാണിക്യഹാരവും, �വറിെട്ടാന്നിൽപ

ട്ടാംബരവും, നാലാമ�ത്തതിൽസ്വർണ്ണവും നിറഞ്ഞിരുന്നു.

“ഏകാ ഭൂഷണഭൂഷി�തയമിതരാ മാണിക്യഹാ�രാജ്ജ്വലാ

കൌ�ശയാംബരധാരിണീയമപരാ ചാമീകരാഢ്യാ പരാ

ഏഷാ �പടചതുഷ്ടയീ മണിമയീ സമ്മാനിതാ �ത മയാ

ധീമൻ! മാമകപദ്മനാഭചരിതാഖ്യാതുഃ പ്രബന്ധാത്മനാ”

എന്നു �ശ്ലാകം �നാക്കുക. രാമവർമ്മമഹാരാജാവു ബാലരാമഭാരതം എന്ന നാട്യ

ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥംരചിച്ചകാലത്തുംഅ�ദ്ദഹംജീവിച്ചിരുന്നുഎന്നുഊഹിക്കുവാൻഅതി

െന്റ പീഠികയിലുള്ള

“അഖിലഗുണനിധീനാമാശ്ര�യാ �ദവരാജ-

പ്രമുഖസകലദിക്പാ�ലാപഗീതസ്വകീർത്തിഃ

ബഹുകവിജനസമ്മാനാഭിനന്ദ്യാത്മമൂർത്തി-

ർവിലസതി ചിരജീവി വഞ്ചിഭൂ�ദവരാജഃ”

എന്ന �ശ്ലാകം വഴിതരുന്നു. മുൻപുദ്ധരിച്ച “ശ്രീബാലരാമവർമ്മകുല�ശഖര” എന്ന

പംക്തിയിൽനിന്നു പ്രസ്തുതനാടകത്തിെന്റ അഭിനയം രാമവർമ്മമഹാരാജാവിെന്റ

വാഴ്ചക്കാലത്താെണന്നു് അനുമാനിക്കാവുന്നതാണു്.

ബാലമാർത്താണ്ഡവിജയം

ബാലമാർത്താണ്ഡവിജയംഅഞ്ചങ്കത്തിലുള്ളഒരുസംസ്കൃതനാടകമാണു്. മാർത്താണ്ഡ

വർമ്മ മഹാരാജാവു രാജ്യഭാരം ക�യ്യറ്റ�പ്പാൾ ശ്രീപത്മനാഭസ്വാമി സ്വപ്നത്തിൽ
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പ്രത്യക്ഷീഭവിച്ചു തെന്റ �ക്ഷത്രം നവീകരിക്കണെമന്നും അതി�ലയ്ക്കു�വണ്ട ധനം ദ്വി

ഗ്വിജയംെകാണ്ടു സംഭരിക്കണെമന്നും അരുളിെച്ചയ്തു. ആ കല്പനയനുസരിച്ചു മഹാ

രാജാവു ശുചീന്ദ്രത്തുനിന്നു പുറെപ്പട്ടു പാണ്ഡ്യരാജ്യംവഴി ശ്രീരംഗ�ത്തക്കു �പായി,

ശ്രീരംഗനാഥെന െതാഴുതു, പ്രതിപ്രയാണത്തിൽ തിരുെച്ചന്തൂർ, ആഴ്വാർ, തിരുന

ഗരി, ശ്രീ�വകുണ്ഠം, തിരുെനൽ�വലി തുടങ്ങിയ പുണ്യസ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചു

ദിഗ്വിജയം സാധിച്ചു തിരിെയ വന്നു പത്മനാഭ�ക്ഷത്രം ജീർ�ണ്ണാദ്ധാരണം െചയ്തു്

ആ �ദവനായി തെന്റസർവ്വസ്വവുംസമർപ്പിച്ചു. അന്നുമുതൽഅവിടുന്നു മഹാരാജാ

വും താൻ യുവരാജാവും എന്ന നിലയിൽ “ബാല” പദം തെന്റ നാമ�ധയവുമായി

ഘടിപ്പിച്ചു.

“�ഭാ വത്സ! ബാലമാർത്താണ്ഡ! ത്വയാ ദത്തം മഹീധുരാം

അഗ്രഹീഷം പ്രഹർ�ഷണയുവരാ�ജാസി സാംപ്രതം

യൌവരാജ്യാഭിഷിക്തസ്യ തവ മു�ദ്രവ ശാശ്വതീ

ഭദ്രാ കൃപാണവല്ലീയം സ�ഖടാ ഗൃഹ്യതാം ത്വയാ”

എന്നു്ആഅവസരത്തിൽഅശരീരിവാക്കുണ്ടായതായി കവി വർണ്ണിക്കുന്നു. അന്നു

മുതല്ക്കു തിരുവിതാംകൂറിൽ നാടു വാഴുന്ന മഹാരാജാക്കന്മാെരല്ലാം തങ്ങളുെട സം

ജ്ഞയ്ക്കു മുൻപിൽബാലശബ്ദംഘടിപ്പിച്ചു കാണുന്നു.

നാടകത്തിെന്റ പ്രാധാന്യം

കവിസഹജമായ അത്യുക്തിയിൽനിന്നു �ദവരാജൻ വിമുക്തനെല്ലങ്കിലും �ദശച

രിത്ര സംബന്ധമായുള്ള പല വസ്തുതകളും അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ നാടകത്തിൽനിന്നു

ഗ്രഹിക്കാവുന്നതാണു്. തന്നിമിത്തം അതിനു �കരളചരിത്രെത്ത പരാമർശിക്കുന്ന

പ്രമാണഗ്രന്ഥങ്ങളുെട കൂട്ടത്തിലും ഒരുസ്ഥാനത്തിനവകാശമുണ്ടു്. രാജ�ദ്രാഹിക

െള മഹാരാജാവു് ഉന്മൂലനം െചയ്തതി�നയുംഅവരുെട നായകന്മാരായ തമ്പിമാെര

വധിച്ചതി�നയും �ദശിങ്ങനാടു കീഴടക്കിയതി�നയും, ലന്തക്കാെര �താല്പിച്ചതി�ന

യും, മഹാദാനപുരംഗ്രാമംബ്രാഹ്മണർക്കുദാനംെചയ്തതി�നയും, ഒറ്റക്കൽമണ്ഡപം

പണിയിച്ചതി�നയും മറ്റും സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരണങ്ങൾ പ്രസ്തുതകൃതിയിൽ കവി

സമുജ്ജ്വലമായി ചിത്രണം െചയ്തിരിക്കുന്നു. തൃപ്പടിദാനത്തിെന്റ വർണ്ണം വളെര

വിപുലവും മ�നാഹരവുമാണു്. തമ്പിമാെരപ്പറ്റി “രാവണകുംഭ കർണ്ണാവിവാത്യന്ത

പരമദുർജ്ജയൌ, ബാലകനിഷ്ഠാഭിധാനൌ, പ്രത്യർത്ഥിമൂർദ്ധന്യൌ, ദുരാ�ലാചനാ

ഫലസംസിദ്ധിം നിശ്ചിത്യ വിവിക്ത�മവ നി�ജാപകണ്ഠം കാല�ചാദനയാ സമ്മി

ളിതാ �വവാഗതൌ, സമ�യ വിദിതവൃത്താ�ന്തന നി�മഷമാ�ത്രണ ഖഡ്ഗധാരാ

കബളീകൃതകണ്ഠനാളാവാകലയ്യ പ്ര�ത്യകം �ദ്വരൂപ്യതാമാപാദിതൌ—” എന്നു്

അ�ദ്ദഹം പറയുന്നു. ബാലകനിഷ്ഠന്മാെരന്നാൽ കുഞ്ചുതമ്പിമാർ എന്നർത്ഥം. ലന്ത

ക്കാെരക്കുറിച്ചു “നിജരാജ്യമർമ്മഭൂതംപ്രഭൂതധനാഗമസ്ഥാനമതർക്കിത�മവാക്രമ്യ

രക്തബീജാസുരകുലമിവ ത�ത്രവപരിവർദ്ധമാനം കഹ�നകനിലയംസകലമ

പി സസ്വാമികം സാംയാത്രികയൂഥമപി വിവിധഞ്ച സമഗ്രായുധജാലമാച്ഛി �ദ്യവ

വിദ്രാവിതം, വിനിഹതം, സദ്യശ്ചരണാഗതം, സമ്യക്പരിപാലിതം ച” എന്നാണു്

അ�ദ്ദഹം പ്രസ്താവിക്കുന്നതു്. ഈ പ്രസ്താവന സുപ്രസിദ്ധമായ കുളച്ചൽയുദ്ധെത്ത

പ്പറ്റിയാെണന്നു സ്പഷ്ടമാകുന്നുണ്ട�ല്ലാ. അങ്ങെന മഹാരാജാവു് സമ്യക്പാലനം

െചയ്ത ശരണാഗതന്മാരിൽ ഒരാളാണു്, പിന്നീടു തിരുവിതാംകൂർ �സന്യത്തിെന്റ

വലിയ കപ്പിത്താനായിത്തീർന്ന യൂസ്�റഷ്യസു് ഡിെല�നായി. രാമവർമ്മമഹാ
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രാജാവിെന്റ മാതാവായ പാർവതീറാണിെയ വർണ്ണിക്കുന്ന—“അത ഏവ ഹി

�ദവസ്യ ശ്രീമതീ �സാദരീ നിരന്തരവ്ര�താപവാസ നിയമതപസ്സമ്പദധിഷ്ഠാനഭൂ

തതയാ ഭൂ�യാപി �ദദീപ്യമാന �ദഹശ്രീഃ മഹിമ്നാ നാമ്നാ ച മഹീധ�രന്ദ്രനന്ദിനീ

മനുസ്മാരയന്തീ” എന്നു തുടങ്ങിയ ഗദ്യത്തിെന്റ ചമൽകാരം അവാങ്മനസ�ഗാ

ചരമായിരിക്കുന്നു. മഹാരാജപ്രശസ്തിപരമായ ഒരു �ശ്ലാകംകൂടി ഉദ്ധരിച്ചുെകാണ്ടു

പു�രാഗമനം െചയ്യാം.

“വിദ്വന്മണ്ഡലപുണ്ഡരീകപടലാ�മാദപ്രദാ�നാത്സുക-

�സ്ത�ജാധൂനിത�വരിജാലതിമി�രാ നി�ത്യാദ�യാത്യത്ഭുതഃ

�ക്ഷാണ്യാം യഃ പ്രവിഭാതി വാഞ്ഛിതഫലപ്രാപ്തിം നൃണാം കല്പയൻ

�സായം വഞ്ചികു�ലാദ്ഭ�വാ വിജയ�തശ്രീബാലമാർത്താണ്ഡരാടു്.”

കൃഷ്ണശർമ്മാ

ശ്രീപത്മനാഭചരിതം എന്ന സംസ്കൃതചമ്പുകാവ്യത്തിെന്റ നിർമ്മാതാവാണു് കൃഷ്ണ

ശർമ്മാവു്. ആചമ്പുവിൽആറാമെത്തസ്തബകത്തിെന്റഏതാനും ഭാഗ�ത്താളമുള്ള

ഒരു ഗ്രന്ഥ�മ ഇതുവെര കണ്ടുകിട്ടീട്ടുള്ളു. “ഭഗവദാഗമ�നാത്സവ കഥാസുധാഭിരാ

മമനന്തരസഗർഭം കൃഷ്ണശർമ്മാ നിർമ്മാതുമാരഭത” എന്ന പംക്തിയിൽ അ�ദ്ദഹം

സ്വനാമ�ധയം പ്രകാശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. �ദശ�മെതന്നറിവില്ല. മാർത്താണ്ഡവർമ്മമ

ഹാരാജാവിെന്റ വാഴ്ചക്കാലത്തു രാമവർമ്മ ഇളയതമ്പുരാെന്റ ആജ്ഞയനുസരിച്ചു

നിർമ്മിച്ച ഒരു കൃതിയാണു് ശ്രീപത്മനാഭചരിതം. താെഴക്കാണുന്ന �ശ്ലാകങ്ങൾ

ആവസ്തുത െവളിെപ്പടുത്തുന്നു.

“അസ്തി പ്രഭാവാർജ്ജിതരാജ്യലക്ഷ്മീ-

ശ്ശാസ്താ സമസ്താവനിവല്ലഭാനാം

ധാത്രീപരിത്രാണപവിത്രകീർത്തിർ-

മ്മാർത്താണ്ഡവർമ്മാ നരപാലവീരഃ.

പ്രസന്നസാരസ്വതചാരുമാധുരീ-

ധുരീണവാണീമകരന്ദസുന്ദരം

ഭജന്തി യം സന്തത�മവസാധ�വാ

വസന്തചൂതം മധുപാ ഇ�വാത്സുകാഃ

ലക്ഷ്മീകാന്തപ�ദകവാസപടുധീസ്സ�ദ്യാഗദാ�ന്താ ഭൃശം

നിത്യം ബാഢതമസ്സപത്നനിവഹം നിസ്സാരയൻസർവദാ

�നത്രാനന്ദകരശ്ചസാരസഹിതസ്സന്മാർഗ്ഗജൃംഭദ്രുചി-

ർന്നാമ്നാ യസ്യ ന �കവലം വിജയ�ത മാർത്താണ്ഡതാ ഭൂപ�തഃ

യസ്യാഭിരാമവികളങ്കശശാങ്കഗൌ�രർ-

ഭൂമണ്ഡ�ല ധവളി�ത വിമ�ലര്യ�ശാഭിഃ

സുസ്നിഗ്ദ്ധദുഗ്ദ്ധമയവാരിധിശങ്ക�യവ

�ശ�തസ�ദവ ഭഗവാനിഹ പദ്മനാഭഃ.

യന്നിർജ്ജിതാശ്ശാത്രവരാജവീരാ
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വ�ന വസ�ന്താ നിശി�തഃ ഖനി�ത്രഃ

ഭൂമിം തദീയാമിവ സാഭ്യസൂയാ

ഭിന്ദന്തി കന്ദാഹരണച്ഛ�ലന.

ഭല്ലീഭ�യാ�ദ്വല്ലിതഗാത്രവല്ലീ

വല്ലീഗ�ണാ�ല്ലാചകതല്ലജാസു

പല്ലീഷു നിർല്ലജ്ജമ�ഥാപചുല്ലീ

നിർല്ലീയ�ത യദ്രിപുവല്ലഭാളീ.

യന്മാതുലഃ ക്ഷ്മാതലവജ്രപാണിർ-

ഗ്ഗു�ണകപാത്രീ ഭുവി യജ്ജനിത്രീ

യസ്യാഭിരാമാങ്ഗലതാസ്സ്വസാരഃ

സ്വസാരശൌര്യാർജ്ജിതകീർത്തിഭൂമ്നഃ.

തച്ഛാസനാൽ പുണ്യവിപാകദാത്രീം

ശ്രീപദ്മനാഭസ്യ കഥാമുദാരാം

വ�ക്ഷ്യ കടാക്ഷാമൃതപൂരസി�ക്ത-

ർവചഃപ്രപ�ഞ്ചരധുനാ ഗുരൂണാം . . . ”

‘അസ്തി പ്രഭാവാർജ്ജിത” തുടങ്ങിയ ചില പദ്യങ്ങൾ മാർത്താണ്ഡവർമ്മമഹാരാജാ

വിെന്റ ദിഗ്വിജയത്തിനു�മലാണു്ഈഗ്രന്ഥത്തിെന്റ നിർമ്മിതി എന്നു്അനുസ്മരിപ്പി

ക്കുന്നു. അനന്തശയന�ക്ഷത്രമാഹാത്മ്യത്തിൽ പുരാണരൂ�പണപ്രതിപാദിക്കുന്ന

ഐതിഹ്യംതെന്നയാണു് പ്രസ്തുതകൃതിയിലും പ്രാ�യണവർണ്ണിതമായിരിക്കുന്നതു്.

ഉർവശി ദിവാകരെന്റ ത�പാഭങ്ഗത്തിനു് ഉദ്യമിക്കുന്ന മൂന്നാം സ്തബകത്തിെല കഥ

യും മറ്റും കവി രസപൂർത്തിക്കു�വണ്ടി കൂട്ടി�ച്ചർത്തിരിക്കുന്നു. കവിത ആകപ്പാെട

ആകർഷകമായിട്ടുണ്ടു്.

“അസ്തി പ്രശസ്തമുപദക്ഷിണവാരിരാശി

�ക്ഷത്രം മ�നാഹരമനന്തപുരാഭിധാനം

യസ്മിൻ പുരാണപുരുഷസ്സഹ �ലാകമാത്രാ

നിദ്രായ�ത ഭുജഗപുങ്ഗവതല്പശായീ”

എന്നിങ്ങെന തിരുവനന്തപുരം പട്ടണത്തി�ന്റയും ശ്രീപത്മനാഭസ്വാമി�ക്ഷത്രത്തി

�ന്റയും മ�നാഹരമായ ചിത്രണംെകാണ്ടുകൃതിആരംഭിക്കുന്നു. ആ �ക്ഷത്രത്തിെന്റ

പ്രതിഷ്ഠാപകനായ ദിവാകരസന്ന്യാസിയുെട കഥ രണ്ടാമെത്തസ്തബകത്തിലാണു്

ആഖ്യാനം െചയ്തുതുടങ്ങുന്നതു്.

“നാരായണം ദ്രഷ്ടുമനാസ്തപസ്വീ

ദിവാക�രാ നാമ പുരാ മുനീന്ദ്രഃ

ത�പാ വി�ത�ന ചിരകാലമുഗ്രം

ഭാഗീരഥീതീരത�പാവ�നഷു”

ഭഗവാൻ ആ തപസ്വിയുെട മുന്നിൽ ഒരു ശിശുവിെന്റ രൂപത്തിൽ സന്നിധാനംെച

യ്തു പല വികൃതിത്തങ്ങളും കാണിച്ചു. ഒരുക്കൽ �ഹാമാഗ്നിയിൽ െവള്ളെമാഴിക്കു

ന്നതു കണ്ടു് ആ ഉണ്ണിെയ അ�ദ്ദഹം അല്പം �കാപ�ത്താടുകൂടി പുറം�കെകാണ്ടു
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തടുക്കുകയും അ�പ്പാൾത്തെന്നആ വിഗ്രഹം അവിെടനിന്നു് അന്തർദ്ധാനം െചയ്ക

യും െചയ്തു. അക്കാലത്തുനാരദമഹർഷിഅവിെടെച്ചന്നു മാർക്ക�ണ്ഡയെന്റഅ�പ

ക്ഷയനുസരിച്ചു ദക്ഷിണദിക്കിൽപരശുരാമ�ക്ഷത്രത്തിൽശ്രീനാരായണൻകലിയു

ഗത്തിൽ മനുഷ്യരുെട പാപശാന്തിക്കായി അനന്തശയനത്തിൽ പള്ളിെകാള്ളുെമ

ന്നുള്ള വ്യാ�സാക്തമായ പുരാവൃത്തം ദിവാകരെന ഗ്രഹിപ്പിച്ചു. അതു �കട്ടു് അ�ദ്ദ

ഹം പല �ദശങ്ങൾ അതിവാഹനം െചയ്തു. ചിദംബരം, തിരുെച്ചന്തൂർ എന്നീ �ക്ഷ

ത്രങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചു് ആരുവാെമാഴിമാർഗ്ഗമായി �കരളത്തിെലത്തി, കന്യാകുമാരി,

ശുചീന്ദ്രം, തിരുവട്ടാർ, തൃച്ചാരണത്തു മല (ചിതറാൽ) മുതലായ �ക്ഷത്രങ്ങളിലുള്ള

�ദവതക�ളയും വന്ദിച്ചു കരമനയാറു കടന്നു് ആറന്നൂ�രലായിൽ എത്തിയ�പ്പാൾ

ഒരു പുലയി തായാട്ടുകാട്ടുന്ന തെന്റ കുട്ടി�യാടു്

“�വത്രയഷ്ട്യാ സമാതാഡ്യ ത്വാമനന്തപു�ര വ�ന

ക്ഷിപാമി �കാപകലുഷാ മൂഢ! ബാഢം ന �തസുഖം.”

എന്നുപരു�ഷാക്തി പറയുന്നതു �കട്ടു് അനന്തൻകാടു് എന്നസ്ഥലംഏതാെണന്നു്

അവളിൽനിന്നു മനസ്സിലാക്കി. അവിെടെച്ചന്ന�പ്പാൾ പഴയ ബാല�വഷത്തിൽ

ഭഗവാനും പ്രത്യക്ഷെപ്പട്ടു. അന്നു �വണാടു ഭരിച്ചിരുന്ന കുല�ശഖരമാഹാരാജാവി

െന ആ ദിവ്യസ്ഥാന�ത്തക്കു കൂട്ടിച്ചുെകാണ്ടുവരുവാൻ�പായി. അതിനപ്പുറമുള്ള

കഥ എെന്തന്നു ചമ്പുവിെന്റ അവശിഷ്ടഭാഗങ്ങൾ കിട്ടിയാ�ല അറിവാൻ സാധി

ക്കുകയുള്ളു. ചിദംബരത്തിെല ശിവഭക്തന്മാരായ ദീക്ഷിതന്മാരുെട വർണ്ണനമാണു്

ചുവെട പകർത്തുന്ന �ശ്ലാകം.

“വിദ്യാവല്ലീമതല്ലീലസദുപവനതാം

ബിഭ്രതാമഭ്രഗംഗാ-

വീചീസ�ന്ദാഹനിന്ദാവഹസരസവ�ചാ-

ഗുംഫഗാംഭീര്യഭാജാം

പുംസാം സംസാരവിധ്വംസനകനകസഭാ-

ധീശ�സവാരതാനാം

�നപുണ്യാ�ലാകകൌതൂഹലകലിതമതിർ-

വിസ്മി�താഭൂന്മുനീന്ദ്രഃ.

ശങ്കരകവി

‘ശംകു’എന്ന മെറ്റാരുകവിയുംഅനന്തശയന�ക്ഷത്രമഹാത്മ്യെത്തവിഷയീകരിച്ചു

പത്മനാ�ഭാദയംഎെന്നാരുകാവ്യം നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ആെക 142 �ശ്ലാകങ്ങൾഅട
ങ്ങിയആകാവ്യം നാലു പദ്ധതികളായി വിഭജിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.

“മ�നാനിദിധ്യാനവിധൂതപാപ്മ�നാ

മഹായതീനാം പദപത്മ�സവിനഃ

മഹാഫലാ ശംകുക�വരിയം കൃതി-

ർമ്മഹാധിയാം കർണ്ണവതംസതാമിയാൽ.”

അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റയും ജന്മഭൂമി അവിജ്ഞാതമായിരിക്കുന്നു. കൃഷ്ണശർമ്മാവും ശംകുക

വിയും ദ്രാവിഡബ്രാഹ്മണരായിരിക്കണം. ഗ്രന്ഥനിർമ്മാണകാലത്തിൽ മാർത്താ

ണ്ഡവർമ്മ മഹാരാജാവു തെന്നയായിരുന്നുവഞ്ചിരാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്നതു്. കവി ഇങ്ങ

െന പറയുന്നു.
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ശ്രീമന്മാർത്താണ്ഡഭൂ�പാ ജയതുബുധജനാ-

നന്ദദായീ നിതാന്തം

കാവ്യ�ഞ്ചദം മദീയം കലിതഹരികഥാ-

സാരവത്ത്വാൽസുധീന്ദ്രാഃ

ശൃണ്വന്ത്വാചന്ദ്രതാരം ഭവതു ച ധരെണൌ

വഞ്ചിവം�ശാതിദീർ�ഘാ

ബ്രഹ്മാനന്ദാമൃതാെബ്ധൌ മമ ഹൃദയമിദം

മജ്ജതാം നിർവി�ശഷം.”

പത്മനാ�ഭാദയരചനയ്ക്കു്അ�ദ്ദഹെത്ത�പ്രരിപ്പിച്ചതും രാമവർമ്മഇളയരാജാവായി

രുന്നു.

“ധർമ്മശ്ശരീരീവ ച ഭാഗ്യരാശി-

ർ�ദ്ദഹീവ മൂർ�ത്താ ഹരിഭക്തിപൂരഃ

സുഗാത്രവാൻ�ധര്യര�സാസ്തി തത്ര

ശ്രീരാമവർമ്മാഭിധഭൂമിപാലഃ.

യൽകല്പനാപീശ്വരകല്പ�നവ

�കനാപ്യലംഘ്യാഖിലസാധികാ ച

യത്സാഹതീസാരവിദാം ബുധാനാം

ദ്രാക്ഷാപി മാധ്വ്യാ സഹ നിംബതുല്യാ.

�ക്ഷമായ ത�സ്യവ ച തൽകുലസ്യ

വിഹായ ദുഗ്ദ്ധാംബുനിധിം ര�മശഃ

�ശ�തത്ര �ശ�ഷഹി തദീയവൃത്തം

സംഗൃഹ്യ കിഞ്ചിദ്രചയാമി പ�ദ്യഃ.”

എന്ന �ശ്ലാകങ്ങൾ �നാക്കുക. ഒടുവിൽ ഭഗവാൻ ദിവാകരസന്ന്യാസി�യാടു് അരു

ളിെച്ചയ്യുന്ന �ശ്ലാകങ്ങളാണു് അടിയിൽ �ചർക്കുന്നതു്.

“ഇതഃപരം �യാഗിവരാത്ര വർ�ത്ത

�ക്ഷമായ വഞ്ചീന്ദ്രകുലസ്യ ശശ്വൽ

അർച്ചൻ ഭവാംസ്തിഷ്ഠതു മാമി�ഹവ

ദാർവാകൃതിം യാസ്യസി സർവസിദ്ധിം.

. . . . . . . . .
തദാരഭ്യ വനം �ഹ്യതദാസീന്നഗരമുത്തമം;

രാജധാനീ ച സംജാതം വഞ്ച്യന്വയമഹീഭൃതാം.

തസ്മിൻ ജാതാഃ പാർത്ഥിവാഃ കീർത്തിമന്ത-

ശ്ശുദ്ധാത്മാ�നാ വിഷ്ണുപാ�ദകഭക്താഃ

ശ്രീപ്രാസാദം പദ്മനാഭസ്യ കൃത്വാ

പൂജാദീംശ്ചസ്ഥാപയാമാസുരഗ്ര്യാൻ.”

കവിതയ്ക്കു പറയത്തക്കഗുണെമാന്നുമില്ല.
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കടത്തനാട്ടു തമ്പുരാൻ—(ശതമുഖരാമായണംആട്ടക്കഥ)

കടത്തനാട്ടു രാജവംശത്തിൽ െകാല്ലം ഒൻപതാം ശതകത്തിെന്റ ഒടുവിൽ ജീവിച്ചി

രുന്ന ഒരു തമ്പുരാൻ ശതമുഖരാമായണംഎെന്നാരാട്ടക്കഥ രചിച്ചിട്ടുള്ളതായി �ഗാ

വിന്ദപ്പിള്ളയുെട ഭാഷാചരിത്രത്തിൽനിന്നറിയുന്നു.

“ശതമുഖരാമായണമി�ത്യകം നാട്യപ്രബന്ധമക�രാദ്യഃ

�ദ�വഃ പ്രണ�ത�സ്സവ്യം കലിമലരഹിതം യയൌസ�വകുണ്ഠം”

എന്നു് അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ ചരമെത്തപ്പറ്റി ഒരു �ശ്ലാകം അവിടത്തുകാരനായ ഒരു

പണ്ഡിതൻ നിർമ്മിച്ചിട്ടുെണ്ടന്നും “�ദ�വഃ പ്രണ�ത�സ്സവ്യം” എന്ന കലിവാച

കംെകാണ്ടു പ്രസ്തുത കവിയുെട നിര്യാണം 910-ആമാണ്ടാെണന്നു വരുന്നു എന്നും

അതിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അതിെല ഒരു �ശ്ലാകമാണു് ചുവ�ട �ചർക്കുന്നതു്.

“കൃത്വാ രാവണനിഗ്രഹം രഘുപതിസ്സൌമിത്രിണാ സംയുത-

സ്സുഗ്രീവാനിലജാശ�രന്ദ്രസഹിതസ്സാകം കപീനാം ഗ�ണഃ

ആഗത്യാത്മപുരം മുദാ മുനിവ�രഃ പ്രീത്യാഭിഷി�ക്താ വസൻ

സന്തു�ഷ്ടാ വിജ�ന കദാചിദഥ താം സീതാമഭാണീദ്ഗിരം.”

നിപുണമായ ഗ�വഷണം െചയ്തിട്ടും ഗ്രന്ഥം കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ അതി

െനപ്പറ്റിഅഭിപ്രായെമാന്നും പറയുവാൻസാധിയ്ക്കുന്നതെല്ലങ്കിലുംഈ �ശ്ലാകം പരി

�ശാധിക്കുന്നസഹൃദയന്മാർക്കുപ്രസ്തുതകവി വാസനാസമ്പന്നനാെണന്നുകരുതാ

വുന്നതല്ല. പ�ക്ഷ �കാട്ടയത്തുതമ്പുരാെന്റ കഥകൾ കണ്ടു്ആ രീതി പിടിച്ചു സമീപ

വാസിയായഅ�ദ്ദഹം ഇങ്ങെന ഒരു കൃതി ഉണ്ടാക്കിയതായിരിക്കാം.

ഇരട്ടക്കുളങ്ങര രാമവാരിയർ

അമ്പലപ്പുഴ കൃഷ്ണസ്വാമി�ക്ഷത്രത്തിനു സമീപം കട�ലാരത്തായി ഇരട്ടക്കുളങ്ങര

എെന്നാരു ശിവ�ക്ഷത്രമുണ്ടു്. ആ �ക്ഷത്രത്തിനു െതാട്ടു െതക്കാണു് ഇരട്ടക്കുളങ്ങര

വാരിയം. ആ വാരിയം ഇന്നുമുണ്ടു്. െകാല്ലം പത്താം ശതവർഷത്തിെന്റ ആരം

ഭത്തിൽ ചിത്രെമഴുത്തിൽ വിദഗ്ദ്ധനായി ആ കുടുംബത്തിൽ ഒരു വാരിയർ ഉണ്ടാ

യിരുന്നു. രാമവാരിയർ എന്നായിരുന്നു അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ �പർ. തൃശ്ശിവ�പരൂർ

വടക്കുന്നാഥ�ക്ഷത്ര�ത്താടു�ചർന്ന �ദവീ�ക്ഷത്രത്തിൽ അ�ദ്ദഹം 905-ആമാണ്ടു
വൃശ്ചികം 5-ആംനു കു�ചല�ഗാപാലം എന്ന ചിത്രം എഴുതിത്തീർത്തതിനു �രഖ

യുണ്ടു്. 953-ആമാണ്ടു ധനുമാസത്തിെല ഭദ്രദീപത്തിനു തിരുവനന്തപുരത്തു സന്നി

ഹിതനായിരുന്ന ഇരട്ടക്കുളങ്ങര കൃഷ്ണവാരിയർ അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ വംശജനാണു്.

സാഹിത്യത്തിൽ അ�ദ്ദഹെത്ത സ്മരി�ക്കണ്ടതു പഴയ ആട്ടക്കഥകളിൽ ഒന്നായ

കിരാതത്തിെന്റ പ്ര�ണതാവു് എന്ന നിലയിലാണു്. 921-ൽ കിരാതം കഥ ആടി

യിരുന്നതായി നാം കണ്ടുവ�ല്ലാ. ആ കഥയിൽ “ജന്മെമാടുങ്ങുവാൻ വരം കല്മഷാ

�ര, ത�രണ�മ” എന്നും മറ്റുമുള്ള വരികളിൽ കവിക്കു് അറംവന്നു �പായി എന്നും

അതിൽസൂചിതമായതു�പാെലകഥഅവസാനിപ്പിച്ചു് ര�ണ്ടാ മൂ�ന്നാ ദിവസം കഴി

ഞ്ഞ�പ്പാൾ ഒരു കാളയുെട കു�ത്തറ്റു് അ�ദ്ദഹം മരിച്ചു എന്നും ഒരുഐതിഹ്യമുണ്ടു്.

തൃശ്ശിവ�പരൂർ�ക്ഷത്രത്തിൽ ചിത്രെമഴുതിയതു മുപ്പതാമെത്ത വയസ്സിലാെണന്നു

കണക്കാക്കിയാൽ 875-ആമാണ്ടിടക്കാണു് അ�ദ്ദഹം ജനിച്ചെതന്നു സങ്കല്പിക്കാം.

കാർത്തികതിരുനാൾ രാമവർമ്മമഹാരാജാവു് അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ ചിത്രങ്ങൾ കണ്ടു

സ�ന്താഷിച്ചു് അമ്പലപ്പുഴ�ക്ഷത്രത്തിൽ �ചാറു പതിച്ചുെകാടുത്തതായി കാണുന്നു.
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കിരാതംആട്ടക്കഥ

കിരാതത്തിനു സാഹിത്യ ദൃഷ്ട്യാ വളെര താണ ഒരുസ്ഥാന�മ കല്പിക്കുവാൻ നിവൃ

ത്തിയുള്ളു. വാരിയർക്കു പറയത്തക്ക വ്യുൽപത്തി�യാ കവനപാടവ�മാ ഉണ്ടായി

രുന്നില്ല. ‘കിരാതൻ’ എന്നതിനു ‘കിരാൻ’ എന്നും ‘�വരിണാം’ എന്നതിനു ‘�വ

രീണാം’ എന്നുമാണു് അ�ദ്ദഹം പ്ര�യാഗിക്കുന്നതു്. എങ്കിലും കവിക്കു ശിവവിഷയ

കമായുള്ളഭക്തിപ്രകർഷത്തിനുകിരാതംസാക്ഷ്യംവഹിക്കുന്നുണ്ടു്. അതു്ആടിക്കാ

ണാൻ െകാള്ളാവുന്ന ഒരു കഥയാെണന്നുംസമ്മതിക്കാം. അതുെകാണ്ടുതെന്നയാ

യിരിയ്ക്കാം അതിനു് ഇന്നും അഭംഗുരമായി നിലനിന്നു�പാരുന്ന പ്രചാരവും. അപ്സര

സ്ത്രീകൾക്കു് അർജ്ജുനെന്റ മുന്നിൽ പാടിക്കളിക്കുവാൻ ഒരു കുമ്മിയും കവി പ്രസ്തുത

കൃതിയിൽ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. �ശ്ലാകങ്ങൾ പ്രാ�യണ എല്ലാംതെന്ന ഭാഷാനിബദ്ധ

ങ്ങളാണു്. ഒരു പദത്തിെല ഏതാനും വരികൾമാത്രം ഉദ്ധരിക്കാം.

“�കവല�മവ ഹി ശൃണു ഗിരമയി �നാ �ദ�വന്ദ്രാത്മജ,

�ദവസുന്ദരിമാരാം �ദവിമാർ ഞങ്ങൾ നിെന്റ

പൂെമയു് കണ്ടു പൂണ്മാനാവിർ�മ്മാ�ദന വന്നു.

ഊറ്റമായുള്ള െവയിൽ കാറ്റും മഴയും മഞ്ഞു-

�മറ്റുെകാണ്ടു വൻകാട്ടി�ലറ്റം സന്താപ�മാ�ട

െചറ്റു നാളല്ല�ല്ലാ നീ മുറ്റും �സവിച്ചീടുന്നു;

കറ്റച്ചിട�യാനു�ണ്ടാ െചറ്റു കാരുണ്യം �താന്നി?

സുരസുന്ദരിമാരുമായു് സരസം രമിച്ചുെകാൾവാൻ

നരജന്മം െച�യ്താർക്കിതു െപരിെകപ്പണിയുണ്ട�ല്ലാ.

പുരുഷനായാലരിയ പുരുഷാർത്ഥമ�ല്ലാ നല്ലൂ

തരുണിമാരുമായുള്ളപരമസം�യാഗം പാർത്താൽ.”

നളചരിതം തിരുവാതിരപ്പാട്ടു്

നളചരിതം �കെകാട്ടിക്കളിപ്പാട്ടും ഈ വാരിയരുെട കൃതിെയന്നാണു് അറിയുന്ന

തു്.

“ശ്രീകൃഷ്ണ �ഗാവിന്ദ നാരായണാനന്ത

ശ്രീകാന്ത �ഗാപാല പാലയ മാം.

വാ�നാർനദീപു�ര വാണരുളീടുന്ന

വാസു�ദവ കൃഷ്ണ വന്ദിക്കു�ന്നൻ.

െചമ്പകനാട്ടിന്നലങ്കാരമായുള്ള

തമ്പുരാൻ �ദവനാരായ�ണന്ദ്രൻ

അൻ�പാടു നെമ്മത്തുണച്ചരുളീ�ടണം

തൻപാദം ഞാനിതാ കുമ്പിടു�ന്നൻ.

െചാെല്ക്കാണ്ടിരട്ടക്കുളങ്ങെര വാഴുന്ന

മുക്കണ്ണെരെന്നക്കടാക്ഷി�ക്കണം.”
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�ചലപ്പറമ്പു നമ്പൂരി—ജീവിതചരിത്രവും മുക്തകങ്ങളും

�ചലപ്പറമ്പു നമ്പൂരിെയപ്പറ്റി �കട്ടിട്ടില്ലാത്തസഹൃദയന്മാരില്ല. അ�ദ്ദഹം യാെതാരു

ഗ്രന്ഥവും നിർമ്മിച്ചിട്ടില്ല. സംസ്കൃതത്തിലും ഭാഷയിലും സന്ദർഭവശാൽ രചിച്ചിട്ടു

ള്ളഏതാനും മുക്തകങ്ങളിലാണു് അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ യശസ്സുനിലനിന്നു�പാരുന്നതു്.

�കാഴി�ക്കാടിനു സമീപമുള്ള ചാലിയത്തായിരുന്നുവ�ത്ര അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ ഇല്ലം.

�പരു് എെന്തന്നറിയുന്നില്ല. �ചലപ്പറമ്പു ബാല്യത്തിൽത്തെന്ന അമ്മായി �ശ്ലാക

ങ്ങൾ രചിക്കുന്നതിൽ വിരുതനായിരുന്നു.

“ഭക്ത്യാ ഞാെനതി�ര കുളിച്ചു ഭഗവൽപാദാരവിന്ദങ്ങെള-

ച്ചി�ത്ത �ചർെത്താരരക്ഷണം മിഴിയടച്ച�മ്പാടിരിക്കുംവിധൌ

അ�പ്പാൾ�ത്താന്നിെയനിക്കു മാരവിരുതും മന്ദസ്മിതപ്രൌഢിയും

പെന്താക്കും മുലയും തണുത്തതുടയും മ�റ്റതുെമ�ന്നാമ�ല”

എന്ന �ശ്ലാകം അ�ദ്ദഹം അക്കാലത്തുണ്ടാക്കിെയന്നും അതു �കട്ടു ഗുരുനാഥൻ

കയർത്തു് “അതു് ഒന്നുകൂടിെച്ചാല്ലു” എന്നു പറഞ്ഞ�പ്പാൾ ആ �ശ്ലാകത്തിെന്റ �വ

ശ്യാവർണ്ണനപരമായ ഉത്തരാർദ്ധം

“അ�പ്പാൾ�ത്താന്നിെയനിക്കുബാലശശിയും �കാടീരവും ഗംഗയും

ബ്രഹ്മ�ന്റ തലയും കറുത്തഗളവും മറ്റുള്ള ഭൂതങ്ങളും”

എന്നു ശിവവർണ്ണനപരമായി മാറ്റിെച്ചാല്ലി ആ �കാപിഷ്ഠെന അത്ഭുതെപ്പടുത്തി

എന്നും പ്രസിദ്ധമായ ഒരു ഐതിഹ്യമുണ്ടു്. നമ്പൂരി തിരുവനന്തപുരത്തു �പായി

892-ൽ തീെപ്പട്ട രവിവർമ്മമഹാരാജാവി�നാടു സമ്മാനം വാങ്ങിെയന്നു മുൻപു പ്ര

സ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട�ല്ലാ. ഒരു സഞ്ചാരപ്രിയനായിരുന്നതിനാൽ പല രാജധാനികളിലും

െചന്നു് അവിടങ്ങളിെല അതിഥിയായി താമസിച്ചു നിമിഷ�ശ്ലാകങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി

വി�നാദിച്ചാണുആയുസ്സിെന്റ ഭൂരിഭാഗവും കഴിച്ചുകൂട്ടിയതു്.

താെഴക്കാണുന്നതു വിരഹാവസ്ഥയിൽ �ചലപ്പറമ്പു നിർമ്മിച്ച ഒരു �മഘ

പ്രാർത്ഥനാ പദ്യമാണു്.

“വിദ്യുന്മാലാരമണ! രമണീയാകൃ�ത! നീരദ! ത്വാം

നത്വാ മൌലൌ മുകുളിതകരഃ കിഞ്ചിദഭ്യർത്ഥ�യഹം

യാവല്ലീ�യ കുചകലശ�യാരന്തരാ�ള പ്രിയായാ-

സ്താവൽകാലം വിരമ വിഷമാദ്വർഷധാരാവി�മാക്ഷാൽ.”

ചുവ�ട �ചർക്കുന്ന ഭാഷാ�ശ്ലാകങ്ങെളല്ലാംതെന്നസുവിദിതങ്ങളാണു്.

സ്ത്രീചാടുക്കൾ:

“ആഴിെക്കട്ടിന്നകത്തങ്ങഖിലഗുണഗണം

�ചരുമക്കുന്ന�ലശൻ

വാഴുംനാടുണ്ട�നകം പകലിരവവിെട-

പ്പണ്ടു �പടികിക�വണ്ടാ;

�കാഴി�ക്കാട്ടും നടപ്പാനിതുെപാഴുെതളുത-

ല്ലങ്ങു മാങ്കാവിൽനിന്ന-

മ്മാഴക്കണ്ണാൾ പറിക്കുന്നിതു യുവഹൃദയം

കാണ്െക�ടാ കാല�ദാഷം.
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തണ്ടാർമാതാം രമ�യ്ക്കാ തരളമലർമിഴി-

ത്തയ്യലാളാമുമ�യ്ക്കാ

െകാണ്ടാടും �മനക�യ്ക്കാ സരസിജമുഖിയാ-

മുർവശി�യ്ക്കാ ശചി�ക്കാ

വണ്ടാർപൂ�വണിമാരാലടിമലർ പണിയും

ഭാരതി�ക്കാ രതി�ക്കാ

കണ്ടാൽസൌന്ദര്യ�മറുന്നഴകിയ പനയ-

�ഞ്ചരി നാരായണി�ക്കാ?

ചഞ്ചച്ചില്ലീലതയ്ക്കും െപരിയ മണെമഴും

പൂമുടിക്കും െതാഴു�ന്ന, -

നഞ്ചിെക്കാഞ്ചിക്കുഴഞ്ഞിട്ടമൃതു െപാഴിയുമ-

പ്പുഞ്ചിരിക്കും െതാഴു�ന്നൻ,

അഞ്ചമ്പൻ �ചർന്ന യൂനാം മനസിഘനമുല-

യ്ക്കും മുലയ്ക്കും െതാഴു�ന്നൻ,

െനഞ്ചിൽക്കിഞ്ചിൽക്കിടക്കും െനടിയ കുടിലത-

െയ്ക്കാന്നു �വ�റ െതാഴു�ന്നൻ.

സുത്രാമാ ശചിെയ, ന്നതല്ല രതിെയന്നഞ്ചമ്പനും, മാധവൻ

െപാൽത്താർമാനിനിെയന്നുമിത്ഥമധികം വക്കാണ�മല്ക്കും വിധൌ,

അ�പ്പാൾഞാനുമിളന്തുരുത്തിലലരിെപ്പെണ്ണന്നു �താലും

പിടിെച്ചത്തീടായ്കിലനർത്ഥമായ്വരുമ�ഹാ! മാമാങ്കമാ�ഹാത്സവം.

എങ്ങൂമച്ചിത്തകാമ്പാമഗതി സുവദ�ന?

പണ്ടു നിൻെമയു് തിരക്കീ-

െട്ടങ്ങാനും �പായ്മറ�ഞ്ഞാ ശിവശിവ! പലനാ-

ളായി കണ്ടീലഞാ�നാ;

കണ്കാണാ�ഞ്ഞാ വലഞ്ഞൂകചഭരതിമി�ര?

നാഭിപത്മത്തിൽ മുങ്ങി-

െപ്പാങ്ങാ�ഞ്ഞാഹന്ത! പീനസ്തനഗിരിതട�താ

വീണു�കകാെലാടി�ഞ്ഞാ?”

ചാലിയാറു്:

“അം�ഭാരാശികുടുംബിനീതിലക�മ! നൽച്ചാലിയാ�റ! െതാഴാ-

മൻെപെന്നപ്രതി �കവ�രണമതിനായു് ഞാെനാന്നുസംപ്രാർത്ഥ�യ

�ത�നാലുംെമാഴി തന്വി സംപ്രതി മണി�പ്പാതം കട�പ്പാളവും

ഗംഭീരാരവ�മാളവും ചുഴികളും കാറ്റും കുറച്ചീടണം.”

കളവൂർ�ക്ഷത്രത്തിെല പാർവതി:

“നീ ലാളി�ക്കണ�മനം ഗിരിവരതന�യ,

ജാഹ്നവീഗുഢജാരം

�ക�ളെറ�ക്കളിയുള്ളാത്തിരുവുടൽ ഭവതി-

ക്കല്ല�യാ പാതി നല്കി?
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�ത്ര�ലാക്യാധീശന�ല്ലാ തവ പതി കളവൂർ-

ത്തമ്പുരാ, നിത്ര ന�ല്ലാ-

രാളുണ്ടാ�മാ? വധൂനാമയി സുമുഖി! സദാ

പിൻതിരിഞ്ഞല്ല �വണ്ടൂ”

അക്കാലത്തു്അവിെടഅഭിമുഖമായിട്ടായിരുന്നില്ലശിവെനയും പാർവതി�യയുംപ്ര

തിഷ്ഠിച്ചിരുന്നെതന്നും പിന്നീടു് ആ പ്രതിഷ്ഠ അഭിമുഖമാക്കിെയന്നും പഴമക്കാർ പറ

യുന്നു.

�ചലപ്പറമ്പു വൃദ്ധനായതിനു�മൽ ഒരവസരത്തിൽ �കാഴി�ക്കാട്ടു കിഴ�ക്ക

�കാവിലകത്തു �പായി. അന്നു മ�നാരമത്തമ്പുരാട്ടി അവിെട വ്യാകരണം പഠിച്ചു

െകാണ്ടിരുന്നു. പി�റ്റ ദിവസം കാലത്തു പല്ലു�തയ്ക്കു�മ്പാൾ കവി കണ്ണാടി �നാക്കി

“പലിതാനി ശശാങ്ക�രാചിഷാം ശകലാനീതി വീതർക്കയാമ�ഹ” എന്നു തെന്റ

ശൃംഗാര�ശലിവിടാെത ഒരു �ശ്ലാകത്തിെന്റ പൂർവാർദ്ധമുണ്ടാക്കി രസിച്ചുെകാ

ണ്ടിരുന്നു. അതു �കട്ടു തമ്പുരാട്ടി “അത ഏവ നിമീല�തതരാം വനിതാ�ലാചന

വാരിജം പുരഃ” എന്നു് അതിെന്റ ഉത്തരാർദ്ധം പൂരിപ്പിച്ചു, നമ്പൂതിരിക്കു് അശ്രുത

പൂർവമായ ആശ്ചര്യ�ത്തയും ലജ്ജ�യയും ഉൽപാദിപ്പിച്ചു എെന്നാരു പുരാവൃത്തമു

ണ്ടു്. ഈ പുരാവൃത്തം അസംഭാവ്യമല്ല. 935-ലാണു് തമ്പുരാട്ടിയുെട ജനനം. 945-
ആമാണ്ടിടക്കായിരിക്കണം പ്രസ്തുത സംഭവം നടന്നതു്. നമ്പൂരി 90 വയസ്സുവെര
ജീവിച്ചിരിക്കുകയും ആയുരന്തത്തിൽ ഭഗവൽ ഭക്തന്മാരിൽ അഗ്രഗണ്യനായി പരി

ണമിച്ചുവിഷ്ണുസായുജ്യംപ്രാപിക്കുകയും െചയ്തുഎന്നുള്ളകഥയ്ക്കു്ആധാരംഅടിയിൽ

കാണുന്നഅ�ദ്ദഹത്തിെന്റ ഒരു �ശ്ലാകമാണു്.

“അബ്ദാർ�ദ്ധനഹരിം പ്രസന്നമക�രാദൌത്താനപാദിശ്ശിശൂഃ,

സപ്താ�ഹന നൃപഃ പരീക്ഷി, ദബലാ യാമാർദ്ധതഃ പിംഗളാ,

ഖട്വാം�ഗാ ഘടികാദ്വ�യന, നവതിപ്രാ�യാപി തന്ന വ്യ�ഥ

തം കാരുണ്യനിധിം പ്രപദ്യ ശരണം �ശഷായുഷാ �താഷ�യ.”

ആവഴിയ്ക്കു ചിന്തിക്കു�മ്പാൾ �ചലപ്പറമ്പു് 865-നും 955-നും ഇടയ്ക്കുള്ളകാലത്തിൽ ജീ

വിച്ചിരുന്നതായിഅനുമാനിക്കാവുന്നതാണു്. അ�ദ്ദഹം �മല്പുത്തൂരിെന്റസമകാലിക

നായിരുന്നുഎന്നു �മല്പുത്തൂർ വിടെനന്നു് അ�ദ്ദഹെത്തആ�ക്ഷപിച്ചതിനു�മലാണു്

വിഷ്ണുഭക്തനായതു് എന്നുമുള്ള ചിലരുെട പ്രസ്താവന സ്വീകാര്യമല്ല. എന്നാൽ ഗുരു

വായൂരമ്പലത്തിെല നടയ്ക്കൽ മണ്ഡപത്തിൽെവച്ചായിരുന്നു അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ ചരമ

െമന്നും ഒരു ദിവസം അവിെട നമസ്കരിച്ചതിനു�മൽആ വൃദ്ധൻഎഴു�നല്ക്കുകയുണ്ടാ

യില്ല എന്നുമുള്ളഐതിഹ്യം സത്യമായിരിക്കാം. ആ �ക്ഷത്രത്തിെല വാതിൽമാട

ത്തിെന്റ വടക്കു ഭാഗത്തുവച്ചായിരുന്നുഅ�ദ്ദഹത്തിെന്റ പരഗതി എന്നുപക്ഷാന്തര

മായി പറയുന്നവരുമുണ്ടു്.

പാട്ടുണ്ണി ചരിതം

ഈആട്ടക്കഥ �ചലപ്പറമ്പിെന്റ കൃതിയാെണന്നു ചിലർ പറയാറുണ്ടു്. അതത്ര ശരി

യാെണന്നു �താന്നുന്നില്ല.

“പെണ്ടാരു നഭാവു വന്നു െകാണ്ടു�പായാനുള്ളെതല്ലാം

ഇണ്ടലില്ലെതല്ലാവർക്കും വന്നതല്ല�യാ?”
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എന്നു് അതിൽ ഒരു വരി കാണുന്നു. പാട്ടുണ്ണി െത�ക്കമലയാളത്തുകാരിയായ ഒരു

സ്ത്രീയാണു്. അവിെട കടന്നു െകാള്ള െചയ്തു എല്ലാം െകാണ്ടു�പായ നഭാവു ടിപ്പു

സുൽത്താെനന്നു വരാനാണു് സാഗത്യം. ടിപ്പു മലബാർ ആമക്രിച്ചതു് 963-ലുമാണു്.
അഥവാ �ഹദരാലിെയയാണു് ഈ വരിയിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളെതന്നു സങ്കല്പി

ച്ചാൽ�പ്പാലും അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ പ്രഥമാക്രമണം 941-ൽമാത്രമായിരുന്നസ്ഥിതിക്കു

“പണ്ടു്” എന്ന ശബ്ദം പ്ര�യാഗിക്കുന്ന കവി �ചലപ്പറമ്പനാകാൻ പ്രയാസമുണ്ടു്.

“െതാണ്ണൂെറ്റാൻപതിലു�ള്ളാരു �ലാകരിെങ്ങാഴിയാെത വന്നു വണങ്ങണം” എന്നു്

ആകൃതിയിൽ മെറ്റാരു വരിയുണ്ടു്. “െതാണ്ണുെറ്റാൻപതു്”എന്നശബ്ദംെകാണ്ടുകവി

െകാല്ലവർഷെത്തയാണു് നിർ�ദ്ദശിക്കുന്നെതങ്കിൽ 999-ൽ മാത്രമാണു് അതിെന്റ

ആവിർഭാവം എന്നും വന്നുകൂടുന്നു. ‘പെണ്ടാരു നഭാവു് ’ എന്നു് ആ െകാല്ലത്തിെല

ഒരുകൃതിയിൽപ്രസ്താവിക്കുന്നതുസമുചിതവുംതെന്ന. ഇതിനുംപുറെമ “മങ്ഗലത്തു

നമ്പൂരി” എെന്നാരാളാണു് പാട്ടുണ്ണിചരിതത്തിെന്റ നിർമ്മാതാവു് എന്നു് ഒരു മാതൃക

യിൽ കാണുന്നുമുണ്ടു്. �ചലപ്പറമ്പിെന്റ മുക്തകങ്ങളിൽ കാണുന്നസ്വാരസ്യത്തിെന്റ

കണിക�പാലും അതിെലങ്ങും പകർന്നിട്ടുമില്ല. ഈ കാരണങ്ങളാൽ �ചലപ്പറമ്പു

നമ്പൂരിെയ അതുമായി സംബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനു യാെതാരു ന്യായവുമിെല്ലന്നാണു്

എെന്റ പക്ഷം.

അത്യന്തം ആഭാസമായ ഒരു കൃതിയാണു് പാട്ടുണ്ണിചരിതം. കവിയുെട കാമ

വികാരത്തിനു വശംവദയാകാത്ത പാട്ടുണ്ണി എന്ന ഒരുസാമന്തയുവതി (�കാല്പാടു് )

െയപ്പറ്റിയുള്ള ഭയങ്കരമായ �ദാഷാ�രാപണമാണു് വിഷയം. അതു സംഗ്രഹിക്കു

വാൻ നിവൃത്തിയില്ല.

“മുറ്റും നിന്നുെട കൂറ്റുകാരർ പറയും വാക്യങ്ങൾ �ക�ട്ടറ്റവും

മുറ്റത്തുെള്ളാരു മുല്ല�പാെല കരുതിപ്പാർക്കുന്നി�താ �ശാഭ�ന?

കറ്റക്കാർകുഴലാൾക്കു െചറ്റു പിഴയും പറ്റിലെയന്നാകിലും,

െചറ്റും സംശയമില്ല, കുറ്റമുളവാക്കീടാനഹം �പാരു�മ”

എന്ന പ്രതിജ്ഞ�യാടുകൂടിയാണു് ഗ്രന്ഥം ആരംഭിക്കുന്നതുതെന്ന. രണ്ടു �ശ്ലാക

ങ്ങൾകൂടി ചുവ�ട �ചർക്കാം.

വന്ദനം:

“ശൃങ്ഗാരസാരനിധിയായിടുമങ്ഗജന്മാ

ചങ്ങാതിയായിമരുവുന്ന വസന്ത�മാടും

‘സങ്ഗീതബാല’ ചരിതം കഥ െചാല്ലുവാനായ്

മങ്ങാെത മന്മനസി വന്നു തുണച്ചി�ടണം.”

“സങ്ഗീതബാല”എന്നപദം പാട്ടുണ്ണിെയസംസ്കൃതീകരിച്ച�പ്പാൾസിദ്ധിച്ചതാണു്.

“ഉണ്ടായീ �കരളത്തിൽപ്പുകൾെപരിയ െചറു-

പ്പുള്ള�ശരിപ്ര�ദ�ശ

തണ്ടാർബാണന്നു �വണ്ടും തരുണജനജയ-

ത്തിെന്നാരെമ്പന്ന�പാെല

വണ്ടാർപൂഞ്ചായലാളാം വരതനുരുചിരാ-

പാങ്ഗി പാട്ടുണ്ണിനാമ്നാ

രണ്ടാംതണ്ടാരിൽമാെതെന്നാരു നിനവുളവാം
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കാണുകിൽക്കാമുകാനാം.”

പാട്ടുണ്ണിചരിതം നാലുദിവസെത്തകഥയാെണന്നുപറയുന്നു. ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള മാ

തൃകയിൽ അങ്ങെന ഒരു വിഭാഗമില്ല. എന്നാൽ രണ്ടു പുറപ്പാടുണ്ടു്. പെക്ഷ നാലു

ദിവസംെകാണ്ടു് ആടിയിരുന്നിരിക്കാം. ഒരു കാലത്തു് അതിനു �കാഴി�ക്കാട്ടും പരി

സരപ്ര�ദശങ്ങളിലുംനല്ലപ്രചാരമുണ്ടായിരുന്നുവ�ത്ര;അതും ഒരുെകട്ടുകഥെയന്നാ

ണു് എനിക്കു �താന്നുന്നതു്. ഒരു കാലത്തുംതെന്ന �കരളം സദാചാര�ബാധത്തിൽ

അത്രമാത്രം അപകൃഷ്ടമായിരുന്നില്ല.

�ചലപ്പറമ്പിെന്റ കവിതാരീതി

ഒരു വിശിഷ്ടനായ കവി എന്ന നിലയിൽ �ചലപ്പറമ്പു് അറിവുള്ളിട�ത്താളമുള്ള

അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ ഒറ്റ�ശ്ലാകങ്ങൾെകാണ്ടുതെന്നയും വിജയിക്കുന്നു. അതുവെര സാ

മാന്യന്മാർക്കു്അനഭിഗമ്യമായിരുന്ന മണിപ്രവാളസരസ്വതിെയഅ�ദ്ദഹംഅത്യുച്ച

മായ�കലാസ പർവ്വതത്തിൽനിന്നു ഭൂമിയി�ലക്കു് ആനയിച്ചു് അവഗാഹ�യാഗ്യ

യാക്കി. ആ വിഷയത്തിൽ അ�ദ്ദഹം ഭാഷാസാഹിത്യത്തിെന്റ ഒരു പര�മാപകർ

ത്താവും അനന്തരകാലികന്മാരായെവണ്മണി അച്ഛനും പൂ�ന്താട്ടത്തിനും മാർഗ്ഗദർ

ശിയുമാെണന്നുപറ�യണ്ടതാണു്.

“ശം�ഭാ ശങ്കര! താണ്ഡ�വ തവ ശി�രാലങ്കാരസർപ്പാവലീ-

തു�ണ്ഡാദ്യച്ഛ ്വസി�തന തീവ്രമരുതാ കത്തുന്ന �നത്രാഗ്നിനാ

െവണ്തിങ്കൾക്കല�മൽ വിയർത്തുെപാഴിയും പീയൂഷ�മ�റ്ററ്റു നിൻ-

ക�ണ്ഠ പൂണ്ടജമുണ്ഡമാല നിയമം ഗായന്തി െചല്ലൂര�ര”

എന്ന �ശ്ലാകം അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റതാെണന്നുള്ള ചിലരുെട ധാരണ നിർമ്മൂലമാണു്.

രസനിഷ്യന്ദിയായ ആ മുക്തകത്തിെന്റ നിർമ്മാതാവു് അ�ദ്ദഹ�ത്തക്കാൾ പ്രാചീ

നനാെണന്നു�ധര്യമായി പറയാം.

മാർത്താണ്ഡമാഹാത്മ്യം കിളിപ്പാട്ടു്—ഇതിവൃത്തം

മാർത്താണ്ഡവർമ്മമഹാരാജാവിെന്റഅവതാരം മുതൽ �കാളംബ (െകാല്ലം) �ദശ

വിജയംവെരയുള്ള ചരിത്രെത്ത അധികരിച്ചു പുരാണച്ഛായയിൽ അജ്ഞാതനാമാ

വായ ഏ�താ ഒരു കവി രചിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കിളിപ്പാട്ടാണു് മാർത്താണ്ഡമാഹാത്മ്യം.

ഈഗ്രന്ഥത്തിെന്റ ഒന്നും രണ്ടും കാണ്ഡങ്ങളിൽഏതാനും ഭാഗങ്ങ�ള കണ്ടുകിട്ടിയി

ട്ടുള്ളു. ഒന്നാംകാണ്ഡത്തിൽപതിനഞ്ചു്അധ്യായങ്ങൾഅടങ്ങിയിരിക്കുന്നു;അതിനു

‘കാകപക്ഷീയം’ എെന്നാരു സംജ്ഞയും ഗ്രന്ഥകർത്താവു നല്കീട്ടുണ്ടു്. കാകപക്ഷ

െന (ബാലെന) ഉ�ദ്ദശിച്ചുള്ള കൃതിയാണ�ല്ലാ കാകപക്ഷീയം. ആ കാണ്ഡത്തിൽ

മാർത്താണ്ഡവർമ്മമഹാരാജാവിെന്റ ബാല്യകാലെത്തപ്പറ്റിയുള്ള കഥകളാണു് പ്ര

സ്താവിച്ചിരിക്കുന്നതു്. അതുെകാണ്ടു പ്രസ്തുതസംജ്ഞ അന്വർത്ഥംതെന്ന. ദ്വിതീയ

കാണ്ഡത്തിൽ പതി�നഴാമധ്യായംവെര ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടു്. കിട്ടീട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽത്ത

െന്ന പല ഓലകളും െപാടിഞ്ഞു�പായിരിക്കുന്നു. ഒന്നാം കാണ്ഡം �കകയിലും

രണ്ടാംകാണ്ഡം കാകളിയിലുമാണു് നിബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നതു്.

കാലം

മാർത്താണ്ഡവർമ്മമാഹാത്മ്യത്തിെന്റപ്ര�ണതാവുമാർത്താണ്ഡവർമ്മമഹാരാജാവി

െന്റ�യാ കാർത്തികതിരുനാൾ മഹാരാജാവിെന്റ�യാ സമകാലികനാെണന്നു
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ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. പത്താംശതകത്തിെന്റ ചരമപാദത്തിലായിരിക്കാം പ്ര

സ്തുതകൃതിയുെട നിർമ്മിതി. മാർത്താണ്ഡവർമ്മ മഹാരാജാവിെന്റ ചരിത്രെത്തപ്പറ്റി

താൻഅങ്ങുമിങ്ങുംനിന്നു �കട്ടിട്ടുള്ളചിലഐതിഹ്യങ്ങെളഅവലംബമാക്കിയാണു്

അ�ദ്ദഹം അതു രചിച്ചിട്ടുള്ളതു്. മാർത്താണ്ഡവർമ്മാ രാമവർമ്മാ ഇവർക്കു തമ്മിൽ

നാലു വയസ്സിെന്റ വ്യത്യാസ�മ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു എന്നു് അ�ദ്ദഹം പറയുന്നതു തി

കച്ചും അസംബന്ധമായിരിയ്ക്കുന്നു. 899-ലാണു് രാമവർമ്മാവിെന്റ ജനനം എന്നു

ള്ളതു് അനി�ഷധ്യമാണു്. അങ്ങെന വരു�മ്പാൾ, ഗ്രന്ഥകാരെന്റ വ�യാഗണനം

ശരിയാകണെമങ്കിൽ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ മഹാരാജാവു സിംഹാസനാ�രാഹണം

െചയ്ത�പ്പാൾ അവിട�ത്തയ്ക്കു പത്തുവയസ്സുമാത്ര�മ പ്രായമുണ്ടായിരുന്നുള്ളു എന്നു

സങ്കല്പി�ക്കണ്ടിവരും. അതു ചരിത്രത്തിനു വിരുദ്ധവുമാണു്. മഹാരാജാവു മധുര

യിൽനിന്നു് ഒരു യുവതിെയ പാണിഗ്രഹണം െചയ്തു എന്നു കവി പറയുന്നതിനും

ആസ്പദെമാന്നുമില്ല. എന്നാൽ അഴകപ്പമുതലിയാരുമായുള്ള സന്ധി, കുഞ്ചുതമ്പി

മാർ തുടങ്ങിയ ശത്രുക്കളുെട ഉന്മൂലനാശം, കുളച്ചലിൽെവച്ചു ഡച്ചുകാർക്കു �നരിട്ട

പരാജയം ഇങ്ങെന ചില സംഭവങ്ങെളപ്പറ്റിെയല്ലാം അ�ദ്ദഹത്തിനു സാമാന്യം

സൂക്ഷ്മമായജ്ഞാനം ലഭിച്ചിരുന്നതായും കാണാം. ഏതായാലും തിരുവിതാംകൂർ

ചരിത്രം പഠിക്കുന്നതിനു് ഉപയുക്തങ്ങളായ കാവ്യങ്ങളുെട പംക്തിയിൽ മാർത്താ

ണ്ഡമാഹാത്മ്യത്തിനും ഒരറ്റത്തു് ഒതുങ്ങി നില്ക്കുന്നതിനുള്ളഅവകാശമുെണ്ടന്നുസമ്മ

തിക്കാവുന്നതാണു്.

കാവ്യ�ശലി

മാർത്താണ്ഡമാഹാത്മ്യം രണ്ടുപ്രകാരത്തിൽ ദുർഘടമായ ഒരുകാവ്യമാണു്. ഒന്നാ

മതു കവിക്കു വാസനയില്ല. അതുെകാണ്ടുതെന്ന കാവ്യം പ്രാ�യണ അനാകർ

ഷകമായിട്ടുണ്ടു്. അതിനുംപുറെമ അതിെല പാത്രങ്ങളു�ടയും നഗരാദികളു�ടയും

നാമ�ധയങ്ങൾ അ�ദ്ദഹം മനഃപൂർവ്വം ഗുഹനം െചയ്തു് അനവധി കഹനാസംജ്ഞ

കൾ സൃഷ്ടിച്ചു് അങ്ങെനയും അനുവാചകന്മാെര അസാമാന്യമായി വിഷമിപ്പിയ്ക്കു

ന്നു. അത്തരത്തിൽ ഒരു വ്യവസായത്തിനു് അ�ദ്ദഹത്തിനു യാെതാരാവശ്യവും

ഉണ്ടായിരുന്നിെല്ലന്നുള്ളതു സ്പഷ്ടമാകയാൽ �ശ്രാതാക്കെള വ്യാ�മാഹിപ്പിയ്ക്കുന്നതു്

അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ ദുർവ്വിഭാവ്യങ്ങളായ ക്ഷുദ്രവി�നാദങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു എന്നു

വിചാരി�ക്കണ്ടിയിരിയ്ക്കുന്നു. മാർത്താണ്ഡവർമ്മമഹാരാജാവിനു �വപ്രാവ�നശ്വ

രെനന്നും, രാമവർമ്മാവിനു ലക്ഷധർമ്മിഷ്ഠപ്രഭു എന്നും, രാമയ്യൻദളവായ്ക്കു് ഉഗ്രഗൌ

രവെനന്നും, ഡിെല�നായിക്കു �യാദ്ധാെവന്നും, അഴകപ്പമുതലിയാർക്കു സ്വച്ഛസു

ന്ദരപിതാെവന്നും, കുഞ്ചുതമ്പിമാരിൽ �ജ്യഷ്ഠനു �വണാ�ടഹെനന്നും, അനുജനു

ക്രൂരഗംഭീരെനന്നും, െകാല്ലം രാജാവിനു സംഘൂർണ്ണ�ഘാരെനന്നും, ഇരണിയലിനു

�ഹരണ്യപഞ്ചാസ്യെമന്നും, പുലിയൂർക്കുറിച്ചിക്കു ശാർദ്ദ, ലപ്രതിെയന്നും, മുൻചി

റയ്ക്കു് �വസാരിണകുലം (മീൻചിറ) എന്നുമാണു് കവി നാമകരണം െചയ്തിരിക്കു

ന്നതു്. ഇവയിൽ ചില ഗ്രന്ഥികെളല്ലാം നിപുണമായ സമാ�ലാചനയിൽ ശ്ലഥീക

രിക്കാവുന്നതാെണങ്കിലും മറ്റു ചിലവെയപ്പറ്റി അങ്ങെന പറവാൻ നിവൃത്തിയില്ല.

പത്മനാഭപുരത്തിനു കമലനാഭപുരെമന്നും, നാഗർ�കാവിലിനു നാഗർ�ക്ഷത്രെമ

ന്നും, ശുചീന്ദ്രത്തിനു പവിത്രീകൃ�തന്ദ്രെമന്നും, �വളിമലയ്ക്കു കല്യാണഗിരിെയന്നും,

മാ�വലിക്കരയ്ക്കു മഹാബലികൂലെമന്നും, തൃശ്ശിനാപ്പള്ളിക്കു ത്രിശിലാവിഹാരെമന്നും

�പരുകൾ നല്കീട്ടുള്ളതു് ഒരുവിധം സഹ്യമാണു്. ഡച്ചുകാെര �രാമകർ എന്നും, മഹ

മ്മദലിെയ മഹാമത്തു് എന്നും വ്യപ�ദശിച്ചിട്ടുള്ളതും അക്ഷന്തവ്യമല്ല. ‘കൃശാംഗിനി’,
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‘പാവകമഹച്ഛസ്ത്രം’ തുടങ്ങിയ പ്ര�യാഗങ്ങൾ പ്ര�ണതാവിെന്റ വ്യുൽപത്തി ഭദ്രമ

െല്ലന്നുസൂചിപ്പിക്കുന്നു.

ചില മാതൃകകൾ

ഇങ്ങെനെയല്ലാമാണു് മാർത്താണ്ഡമാഹാത്മ്യത്തിെന്റസ്ഥിതിെയങ്കിലുംഅതിലും

ചില മ�നാഹരങ്ങളായ വർണ്ണനകൾ ഇെല്ലന്നില്ല.

ആനയുെട �പാരു്:

“മിശ്രഗംഭീരെനക്കുത്തിനാനാനയും

മിശ്രഗംഭീരെനാഴിഞ്ഞടിച്ചീടിനാൻ,

െതാട്ടിതു തുമ്പി�ക്കെകാണ്ടു പിടിപ്പാനായ്

തട്ടിക്കളഞ്ഞിട്ടു മാറത്തുതാഡിച്ചാൻ,

െപെട്ടന്നു വാലിൽപ്പിടിച്ചിതു മിശ്രഗൻ

വട്ടത്തിൽനിന്നു ചുഴന്നു കരീന്ദ്രനും.

ഏറിന �കാപാലുഴറി കരിവരൻ

മാറിനാൻ ദൂരത്തു മിശ്രഗംഭീരനും,

. . . . . . . . .
അ�പ്പാഴവനിയിൽ വീണു�പായി ബലാൽ

െക�ല്പാടു �കാപിച്ചു കുത്തിനാനാനയും,

െതെറ്റന്നുരുൾകയാൽ ഭൂമിയി�ലറ്റിതു

െചറ്റു�മ�യറ്റീല മിശ്രപ്രവീരനിൽ.

വാരണവീരനും മിശ്രപ്രവീരനും

�ഘാര�ഘാരം യുദ്ധമാശു െപാരുംവിധൌ

ഭൂമി നടുങ്ങീ, കുലുങ്ങീ ജഗത്ത്രയം,

ഭീമം പടജ്ജനമാർത്തുവിളിച്ചിതു

ആനഝടിതിഝടിതിയലറിയും

�സനകള�ങ്ങാട്ടുമി�ങ്ങാട്ടു�മാടിയും

ആരവാരങ്ങളും ദുർന്നിമിത്തങ്ങളും

പാരമായ്ക്കണ്ടു ഭയംപൂണ്ടു �യാദ്ധാവു

�തരതിലാ�ഗ്നയശസ്ത്രവും�കെക്കാണ്ടു

പാരാെത വന്നാനഹി�ക്രാധിനാ സമം” ഇത്യാദി.

ഒരു യുദ്ധവീരെന്റ പരാക്രമം:

“ധന്വിയാം മാർദ്ധമൂർദ്ധാവിൻശരങ്ങളാൽ

മന്നിടമാെക നിറഞ്ഞതുകാണ്കയാൽ

�ദന്യം മുഴുത്തരിവർഗ്ഗമുഴറിയും

ചങ്ങാതി വീഴ്വതു കണ്ടു െതാഴിക്കയും

തങ്ങളിൽത്തങ്ങളിൽപ്പാരം പഴിക്കയും

വാണം െപാഴിക്കയും കാണം കഴിക്കയും

�ചാരപ്പുഴകൾ പലവാെയാലിക്കയും

വാരിധിവാരിയുംകൂടിച്ചുവക്കയും

�പാരിൽ നടുക്ക�മാ�ടാടിക്കഴിക്കയും

നാരീജനമതു കണ്ടുപഴിക്കയും
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നാരദൻ കൌതുകംപൂണ്ടു ചിരിക്കയും

‘നാരായണ ജയ’െയന്നു ജപിക്കയും

പാരാെത വീര്യസ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഗമിക്കയും

നില്ലു നിെല്ലന്നു പറഞ്ഞങ്ങടുക്കയും

നല്ല ശൂരന്മാർ തിരിഞ്ഞു മരിക്കയും

ആകാശെമാെക്ക വിമാനം മറയ്ക്കയും

ചാകാത�പർ പാഞ്ഞു�പായെങ്ങാളിക്കയും” ഇത്യാദി.

ശ്രീധരൻ നമ്പൂരി—ലക്ഷ്മീ�ദവനാരായണീയം

ലക്ഷ്മീ�ദവനാരായണീയം എന്ന �പരിൽ അഞ്ചങ്കത്തിലുള്ള ഒരു നാടകം െചമ്പ

ക�ശ്ശരി രാജാവിെന്റ ആശ്രിതനായ ശ്രീധരൻനമ്പൂരി രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. �കരളത്തിെല

പലഇതര നാടകങ്ങളുെമന്ന�പാെല ലക്ഷ്മീ�ദവനാരായണീയവുംസൂത്രധാരകൃതാ

രംഭമാകയാൽഅതിൽപ്ര�ത്യകം നാന്ദിയില്ല. െചമ്പക�ശ്ശരി രാജാവു് അഗ്നിപുത്രി

യായ ലക്ഷ്മിെയ വിവാഹം െചയ്യുന്നതാണു് ഇതിവൃത്തം. അ�ദ്ദഹം അഗ്നി�ഗാത്രജ

നായസാമൂതിരിയുമായി ബന്ധമുള്ളഏെതങ്കിലും രാജവംശത്തിൽനിന്നു് ഏെതങ്കി

ലും ഒരുകുമാരിെയപരിഗ്രഹിച്ചിരുന്നു�വാഎന്നറിഞ്ഞുകൂടാ. പ്രസ്താവനയിൽനിന്നു്

ഒരു ഭാഗം താെഴ ഉദ്ധരിക്കുന്നു.

“സൂത്ര—ആദി�ഷ്ടാസ്മി �ദവ�ദവസ്യ ത്രിദശദാനവമകുട മാണിക്യപ്രഭാകന്ദള

രുചിരപദസ�രാജസ്യ പ്രമദവാരിധിഹിണ്ഡമാനവിരിഞ്ചാണ്ഡ�ഹലാപരസ്യ �വ്യാ

മനദീനിവാസ�ലാലുപസ്യ മായാ�ഗാപവപു�ഷാ ഭഗവതഃ, നിഖിലദുർവിപക്ഷ

ക്ഷമാപാലസമ്യക്പാതിതസർവങ്കഷാഖർവവിക്ര�മണ �ദവനാരായ�ണന പരി

കല്പിതായാം വിചിത്രയാത്രായാം നാനാകകുബന്തസമാഗ�തസ്സമാഹൂയസബഹു

മാനം വിദ്യാപാര�ഗരവിദ്യാനിചയാന്ത�ദഃ �കാവി�ദഃ. . . . . .”

“ഏതൽ�കാവിദകുമുദരാജിദ്വിജരാജരാമനാമ ഗുരുപാദാങ്ഗപ്രതിക്ഷ�ണ

ക്ഷണതീക്ഷ്ണഭാനുലുപ്തഹൃദന്ധകാരസ്യ കരുണാകൂപാരകൂലങ്കഷവി�ലാചന�ദവ

നാരായണ�മാദജലധി വീചീകണമിളിതവപുഷഃ കസ്യചിദ്ദ്വിജസ്യ ശ്രീധരനാ�മ്നാ

നിബന്ധനം”

“അഭാണി ച �തന,

ധീമൻ ശ്രീ�ദവനാരായണധരണിപ�ത!

ത്വദ്ഗുണാം�ഭാധിവീചീ-

�കളീ�ലാലാത്മനാ മജ്ജിതജലമനസാ-

�പ്യവ�മതന്മയാ ഹി

കഷ്ടം ദുഷ്ടം നികൃഷ്ടം ഗതരസവിഷയം

നാടകം ടീകമാനം

യുഷ്മൽകാരുണ്യമാധ്വീരസപരിമിളിതം

മങ്ഗലം �ബാഭവീതു”

ഈപംക്തികളിൽനിന്നുശ്രീധരൻനമ്പൂരി ഒരുരാമപണ്ഡിതെന്റശിഷ്യനാെണന്നും

അ�ദ്ദഹം പ്രസ്തുതനാടകം െചമ്പക�ശ്ശരിരാജാവിെന്റആശ്രിതനായി അമ്പലപ്പുെഴ

താമസിച്ചിരുന്ന�പ്പാൾ രചിച്ചതാെണന്നും െവളിെപ്പടുന്നു. “മങ്ഗലം �ബാഭവീതു”
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എന്നതു രാമപാണിവാദൻ എന്ന നാമാന്തരത്താൽ വിദിതനായ സാക്ഷാൽ കല

ക്കത്തുകുഞ്ചൻ നമ്പിയാരുെട അ�നകം കൃതികളിൽ ഒരു മുദ്രാവാക്യം�പാെല കാ

ണുന്നുണ്ടു്. അതുെകാണ്ടു ശ്രീധരൻനമ്പൂരിയുെട ഗുരുനാഥൻ കുഞ്ചൻനമ്പിയാർത

െന്നയാെണന്നു് അനുമാനിക്കാം. തദനു�രാ�ധന ശ്രീധരൻനമ്പൂരിയും 929-ൽ രാ
ജ്യഭ്രഷ്ടനായ െചമ്പക�ശ്ശരി രാജാവും സമകാലികന്മാരാെണന്നുംസിദ്ധിക്കുന്നു.

താെഴക്കാണുന്ന �ശ്ലാകം ഗ്രന്ഥാവസാനത്തിലുള്ളതാണു്.

“ത�ദ്ദവനാരായണരാജമൌ�ല!

വീരം ഭവന്തം സശരീര�മവ

നയാമി �ലാകം കൃതപുണ്യപൂര-

ലഭ്യം തമിഭ്യം ശുഭലാളിതാനാം.”

കാർത്തികതിരുനാൾ രാമവർമ്മമഹാരാജാവു്—ചരിത്രസം�ക്ഷപം

കാർത്തികതിരുനാൾ രാമവർമ്മമഹാരാജാവു് 893-ൽ �കാലത്തുനാട്ടുനിന്നു ദെത്ത

ടുത്ത കാർത്തികതിരുനാൾ പാർവതിറാണിയു�ടയും, കിളിമാനൂർ �കരളവർമ്മ

�കായിത്തമ്പുരാ�ന്റയും പുത്രനായി 899-ആമാണ്ടു കർക്കടകമാസം 5-ആംനു ജനി
ച്ചു. 903 വൃശ്ചികത്തിൽ പിതാവു രാജ�ദ്രാഹികളാൽ ഹതനാവുകയും, അന്നു നാലു

വയസ്സുമാത്രം പ്രായമുണ്ടായിരുന്ന അവിടുന്നു് ആയുർബലംെകാണ്ടു രക്ഷെപ്പടുക

യും െചയ്തതായി മുമ്പു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട�ല്ലാ. 905 കന്നി 20-ആംനു മാതുലനായ
മാർത്താണ്ഡവർമ്മമഹാരാജാവു സിംഹാസനാരൂഢനായ അവസരത്തിൽ ഇള

യരാജാവായി. ബാല്യത്തിൽത്തെന്ന അക്ഷരവിദ്യയിലും ആയുധവിദ്യയിലും ഒന്നു

�പാെല അസാധാരണമായ �നപുണ്യം സമ്പാദിച്ചു. ഡച്ചുകാ�രാടും കായംകുളം

രാജാവി�നാടും, െചമ്പക�ശ്ശരി രാജാവി�നാടും �നരി�ടണ്ടിവന്ന തിരുവിതാംകൂർ

�സന്യത്തിെലഒരുവിഭാഗത്തിെന്റ �നതൃത്വംസമർത്ഥമായി നിർവ്വഹിച്ചു. മാതുല

െന്റ മരണാനന്തരം 933 കർക്കടകം 9-ആംനു മഹാരാജപദെത്തഅധി�രാഹണം

െചയ്തു. നാല്പതു െകാല്ല�ത്താളം കാലം തിരുവിതാംകൂറിെന്റ �യാഗ�ക്ഷമത്തിൽ

അനവരതം ബദ്ധശ്രദ്ധനായി അവിസ്മരണീയങ്ങളായ പല അപദാനങ്ങൾെകാ

ണ്ടു ഭാരതഭൂമിെയങ്ങും വിഖ്യാതി �നടി. സാമൂതിരിെയ െകാച്ചിയിൽനിന്നുബഹിഷ്ക

രിച്ചു െകാച്ചി മഹാരാജാവിെന സകലശത്രുബാധകളിൽനിന്നും വിമുക്തനാക്കി. കു

ന്നത്തുനാടു്, ആലങ്ങാടു്, പറവൂർ, �ചർത്തലഎന്നീ നാലു മണ്ടപത്തുംവാതിലുകൾ

തിരുവിതാംകൂ�റാടു കൂട്ടി�ച്ചർത്തു. ആർക്കാട്ടു നവാബ് മുഹമ്മദലിയുമായി സഖ്യ

ത്തിൽഏർെപ്പട്ടു് തിരുവിതാംകൂറിനുസഹ്യപർവതത്തിനുകിഴക്കുണ്ടായിരുന്നകള

ക്കാടു മുതലായചില �ദശങ്ങൾഒഴിഞ്ഞുെകാടുത്തുെവങ്കിലും െച�ങ്കാട്ടയും കന്യാകു

മാരിയുംആപ്രബലനായ നിത്യശത്രുവിെന്റ ശല്യത്തിൽനിന്നുവീെണ്ടടുത്തുനാട്ടിൽ

ശാശ്വതമായ സമാധാനംസ്ഥാപിച്ചു. വട�ക്കഅതിർത്തിയിൽ െനടു�ങ്കാട്ട എന്ന

ദീർ�ഘാന്നതമായപ്രകാരം നിർമ്മിക്കുകയും, െകാടുങ്ങല്ലൂർ,അഴി�ക്കാട്ടഎന്നീ ദുർ

ഗ്ഗങ്ങൾഡച്ചുകാ�രാടു വിലയ്ക്കുവാങ്ങിക്കുകയും െചയ്തു. �മസൂർ മുഹമ്മദീയരാജാക്ക

ന്മാരുെടആക്രമണത്തിൽനിന്നു രാജ്യെത്ത രക്ഷിക്കുവാൻ ഭഗീരഥപ്രയത്നം െചയ്തു.

എങ്കിലും 964 ധനു 18-ആംനു ടിപ്പുസുൽത്താൻ തിരുവിതാംകൂറിെന സ്വായത്തമാ

ക്കുവാൻ സർവാഭിസാരസമ്പന്നനായി പാെഞ്ഞത്തി; പ�ക്ഷ ആ വിജിഗീഷുവിനു

തിരുവിതാംകൂറിൽനിന്നു ലഭിച്ചതു പരാജയവും പംഗുത്വവും മാത്രമായിരുന്നു. ഈ
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സംഭവെത്തപ്പറ്റിയും 971-ൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റിൻഡ്യാക്കമ്പനിയുമായിെച്ചയ്ത ശാശ്വ

തസഖ്യെത്തപ്പറ്റിയും ഇതിനുമുമ്പുപ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഹിരണ്യഗർഭം, തുലാപുരുഷദാ

നം തുടങ്ങിയ �ഷാഡശ മഹാദാനങ്ങൾ 935 മുതൽ 940 വെരയുള്ള െകാല്ലങ്ങളിൽ

നടത്തിയതിനുപുറ�മ മെറ്റാരു തുലാഭാരംകൂടി അനന്തരകാലത്തിൽ നിർവഹിച്ചു.

941-ൽ പുതുതായി കീഴടക്കിയ �ദശങ്ങൾശ്രീപത്മനാഭസ്വാമിക്കു തൃപ്പടിദാനം െച

യ്തു. 945-ൽ രാമനാഥത്തിെല �സതുപതിരാജാവി�നാടു കാക്കൂർ എന്ന പ്ര�ദശം

വിലയ്ക്കു വാങ്ങി അതിൽനിന്നു കിട്ടുന്ന ആദായം രാ�മശ്വര�ക്ഷത്രത്തിൽ ചില ധർ

മ്മങ്ങൾക്കായി വിട്ടുെകാടുത്തു. 957ഇടവം 30-ആംനു മാതാവു മരിച്ചു; 958-ൽ മാതൃമു
ക്തിയ്ക്കായി രാ�മശ്വരത്തു�പായി സ്നാനംെചയ്തു് യഥാവിധി സകലപിതൃകർമ്മങ്ങളും

അനുഷ്ഠിച്ചു. 963-ൽ ആലുവായിൽ കർമ്മികളായ നമ്പൂരിമാെരെക്കാണ്ടു സമഗ്ര

വും സാം�ഗാപാംഗവുമായ നിലയിൽ ഒരു യാഗം നടത്തിച്ചു. കന്യാകുമാരിമുതൽ

പറവൂർവെരയുള്ള �ദശങ്ങളിെലല്ലാം സുഭിക്ഷവും സുഖവും വളർത്തി. അവിടെത്ത

പ്രജാരഞ്ജനപാടവ�ത്തയും, ഹൃദയ വിശാലത�യയും, നീതിനിർവ്വഹണനിഷ്ഠ�യ

യും സമകാലികന്മാരായ പല പാശ്ചാത്യന്മാരും മുക്തകണ്ഠമായി പ്രശംസിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

ദീനാനുകമ്പയ്ക്കും പ�രാപകാരപരതയ്ക്കും ആശ്രിതരക്ഷണത്തിനും പ്രസിദ്ധി�നടിയ

ആ മഹാരാജാവു് ഇന്നും �കരളത്തിൽ ധർമ്മരാജാവു് എന്ന ബിരുദനാമത്താൽ

അറിയെപ്പടുന്നു; അവിടെത്തപാവനമായസ്മരണഏതു �കരളീയ�നയും പുളകിത

ഗാത്രനാക്കുന്നു. കാർത്തികതിരുനാൾ 973-ആമാണ്ടു കുംഭം 6-ആംനു എഴുപത്തിമൂ

ന്നാമെത്ത വയസ്സിൽ ശിവരാത്രിദിവസംബ്രഹ്മസായുജ്യം പ്രാപിച്ചു.

�വദുഷ്യവും വിദ്വൽ�പ്രാത്സാഹനവും

കാർത്തികതിരുനാൾ മഹാരാജാവു ബാല്യത്തിൽത്തെന്ന സംസ്കൃതം, െപർഷ്യൻ,

ഹിന്ദുസ്ഥാനി, മലയാളം എന്നീ നാലു ഭാഷകളിൽ പരിനിഷ്ഠിതമായ പാണ്ഡിത്യം

സമ്പാദിച്ചിരുന്നു. തമിഴും അവിട�ത്തക്കു സ്വാധീനമായിരുന്നു എന്നുള്ളതു പല

തമിഴ്ക്കവികൾ അ�ദ്ദഹത്തിനു ഗാനങ്ങൾ രചിച്ചു സമർപ്പിച്ചിരുന്നതിൽനിന്നു െവളി

െപ്പടുന്നു. മഹാരാജാവായതിനു�മൽപീ��ാഡി�വഗസ്സു്എന്നഒരു �പാർത്തുഗീസു്

പണ്ഡിതനിൽനിന്നു �പാർത്തുഗീസും ഇംഗ്ലീഷും പഠിച്ചു. അവയ്ക്കുപുറ�മ അവിടുെത്ത

ക്കു ഡച്ചുഭാഷയും പരിചിതമായിരുന്നു. സംസ്കൃതത്തിൽ അവിടുെത്ത ഗുരുനാഥൻ

ആരായിരുന്നു എന്നു നിർണ്ണയമില്ല. രാജസൂയം ആട്ടക്കഥയുെട ആരംഭത്തിൽ

മഹാരാജാവു് ഒരു രഘുനാഥസൂരിെയ

“ജ്ഞാ�നഹി �യനസദൃ�ശാ ന ഹി ശാസ്ത്രജ�ന്യ

മാന്യാ സുധാശനഗു�രാരിവ യസ്യ കീർത്തിഃ

�ഗാത്രാസുധാശനമണിം ഗുരുമസ്മദീയം

വ�ന്ദ സദാ ഗുണനിധിം രഘുനാഥസൂരിം.”

എന്നപദ്യത്തിൽവന്ദിക്കുന്നു. തിരുവട്ടാറ്റുഗ്രാമത്തിൽഅക്കാലത്തുസർവ്വതന്ത്രസ്വതന്ത്ര

നായി രഘുനാഥശാസ്ത്രി എെന്നാരു പണ്ഡിതൻ ജീവിച്ചിരുന്നു. അ�ദ്ദഹെത്തയാ

�ണാ പ്രകൃതപദ്യത്തിൽ മഹാരാജാവു സ്മരിക്കുന്നതു് എന്നറിവാൻ തരമില്ല. രഘു

നാഥസൂരി പ�ക്ഷ അവിടെത്ത �യാഗവി�ദ്യാപ�ദഷ്ടാവായിരുന്നു എന്നു വരാവു

ന്നതാണു്. ബാലരാമഭരതത്തിെന്റ ഉ�പാൽഘാതത്തിൽ മഹാരാജാവു തെന്ന

“�യാഗമാർഗ്ഗപ്രവീണ” െനന്നും “ആത്മവിദ്യാപ്രവീണ” െനന്നും വ്യപ�ദശിക്കുന്നു

ണ്ടു്.
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ബാലമാർത്താണ്ഡവിജയത്തിൽനിന്നു മാർത്താണ്ഡവർമ്മ മഹാരാജാവിനു

തെന്റ ഭാഗി�നയെന്റ�വദുഷ്യത്തിലും കവിത്വത്തിലും ഇതരകലാ�നപുണ്യത്തി

ലും എത്രമാത്രം അഭിമാനമുണ്ടായിരുന്നു എന്നു് അനുവാചകന്മാർക്കു ഗ്രഹിക്കാവു

ന്നതാണു്.

“ആചാ�രകനിധിസ്സമസ്തജഗതാമാനന്ദവാരാന്നിധി-

ർദ്ദാതൃണാമപി ചാഗ്രണീർമ്മമ കുലാം�ഭാ�ധരയം ചന്ദ്രമാഃ

ഏനം സന്തതമാവിശന്തി വിദുഷാം സമ്പർക്കജാസ്സദ്ഗുണാ

മദ്വത്സം ഗിരിസംഭവാ ഇവ മഹാപാ�ഥാധിമം�ഭാവഹാഃ”

എന്നാണു് അവിടുന്നു തെന്റഅനന്തരവെന്റ പ്രധാന ഗുണങ്ങെള പരാമർശിക്കുന്ന

തു്. എങ്കിലും “ആത്മന്യപ്രത്യയം �ചതഃ” എന്ന ന്യായമനുസരിച്ചു് അവിടുന്നു് അന്നു്

അവിെടസന്നിഹിതരായിരുന്നവിദ്വാന്മാ�രാടു “മദ്വ�ത്സായമഭ്യസ്താസുകലാസുകി

ഞ്ചിദപി ജാനാതി” എന്നു �ചാദിക്കുകയുംആ �ചാദ്യത്തിനു് അവരുെട

“കലാവാൻ രാമച�ന്ദ്രായമകളങ്കാദ്ഭു�താദയഃ

ഗുണ�ജ്യാത്സ്നാവിതാ�നനഹ്ലാദയത്യഖിലം ജഗൽ.

തത്തൽകലാസു മർമ്മാണി ധീമതാ രാമവർമ്മണാ

അനാക്രാന്താനി ലക്ഷ്യ�ന്ത നാസ്മാഭിര്യത്നമാസ്ഥി�തഃ”

എന്നുഏകകണ്ഠമായ മറുപടി �കട്ടതിനു�മൽമാത്രം സന്തുഷ്ടനാകുകയും െചയ്തതാ

യി ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചുകാണുന്നു. രാമവർമ്മമഹാരാജാവിനു സംഗീതം,

ഭരതശാസ്ത്രം മുതലായ കലകളിൽ അന്യാദൃശമായ അഭിരുചിയും അവഗാഹവുമു

ണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതിനു് അവിടുെത്ത കൃതികൾ അനി�ഷധ്യമായ സാക്ഷ്യം

വഹിക്കുന്നു. െചമ്പക�ശ്ശരിരാജ്യം പിടിച്ചടക്കിയ�പ്പാൾ അവിടുന്നു രാമയ്യൻദ

ളവ�യാടു് അവിെടയുള്ള പട�ക്കാപ്പുകെളല്ലാം അ�ദ്ദഹം സംഭരിക്കണെമന്നും

താളി�യാലഗ്രന്ഥങ്ങൾ താൻ സംഭരിച്ചുെകാള്ളാെമന്നുമാണു് ആജ്ഞാപിച്ചതു്.

മാർത്താണ്ഡവർമ്മമഹാരാജാവിെന്റ കാലത്തുതെന്ന പണ്ഡിതന്മാരും കലാനി

പുണന്മാരും തങ്ങളുെട വിദ്യകൾ പ്രകടിപ്പിച്ചു സമ്മാനം വാങ്ങിവന്നതു് അവിട

െത്ത തൃക്കയ്യിൽ നിന്നായിരുന്നു. മഹാരാജാവായതിൽപിെന്നആ വിഷയത്തിൽ

അവിടുന്നു പ്രദർശിപ്പിച്ച ഔത്സുക്യെത്തപ്പറ്റി പറ�യണ്ടതില്ല�ല്ലാ. �ഭാജരാജാവു്,

ഹർഷവർദ്ധനൻ, കൃഷ്ണ�ദവരായർ എന്നീ സുപ്രസിദ്ധന്മാരായ ഭാരതീയമഹാരാ

ജാക്കന്മാരുമായി �വണം കാർത്തികതിരുനാൾതിരു�മനിെയ ഉപമിക്കുവാൻ.

മാർത്താണ്ഡവർമ്മമഹാരാജാവിെന്റ വാഴ്ചക്കാലത്തുതെന്ന തിരുവനന്തപുരത്തു

വലിയെകാട്ടാരത്തിെല ഗ്രന്ഥപ്പുര വിപുലമായിക്കഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ അതിനു “�ദ

വനാരായണ” മുദ്രെകാത്തീട്ടുള്ള െചമ്പക�ശ്ശരിയിെല ഏടുകളും മറ്റും െകാണ്ടുവന്നു

�വപുല്യവും മൂല്യവും വർദ്ധിപ്പിച്ചതു രാമവർമ്മമഹാരാജാവാണു്. െപൌലീ�നാസു്

ഫ്രാ ബർ�ത്താ�ലാമി�യാ എന്ന വരാപ്പുഴയിെല പണ്ഡിതനായ കർമ്മലീത്താ

പാതിരിതാൻ അമര�കാശം പഠിച്ചിട്ടുെണ്ടന്നു് അറിയിച്ച�പ്പാൾ അവിടുന്നു വളെര

സ�ന്താഷിക്കുകയും ഇംഗ്ലീഷുവ്യാകരണത്തിൽ അവിട�ത്തക്കുണ്ടായിരുന്ന ചില

സംശയങ്ങൾ പരിഹരിച്ച�പ്പാൾ അ�ദ്ദഹെത്ത ഗുരുെവന്നു�പാലും പ്രശംസിക്കുക

യും െചയ്തു. മഹാരാജാവു തെന്റ നാട്ടിെല �മലു�ദ്യാഗസ്ഥന്മാെരല്ലാം ഡച്ചുഭാഷ

നിർബ്ബന്ധമായി പഠിക്കണെമന്നു കല്പിച്ചതിനും �രഖയുണ്ടു്. ബാലരാമഭരതത്തിൽ

അക്കാലെത്ത തിരുവനന്തപുര�ത്തയും മറ്റും പറ്റിയുള്ള അ�ധാലിഖിതമായ പ്രശ

സ്തി അനർഹമായതാെണന്നുപറയാവുന്നതല്ല.
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“ഗഹനപദപദാർത്ഥജ്ഞാനവിജ്ഞാനദ�ക്ഷ-

രമരഗുരുസമാ�നരർത്ഥശാസ്ത്രപ്രവീ�ണഃ

സരസഗുണകവീ�ന്ദ്രർവാക്പ്രസം�ഗ വിദ�ഗ്ദ്ധഃ

പ്രതിദിനമതിരമ്യാ �ശാഭ�ത രാജധാനീ.

ശ്രുതിസുഖരസഗീ�തർ�വണുവാ�ദ്യർമ്മ�നാ�ജ്ഞ-

ശ്ചിരപരിചയഹസ്താഭ്യസ്തവീണാനിനാ�ദഃ

കലരവകലകണ്ഠശ്ലാഘ്യഗന്ധർവ്വഗീ�തഃ

പ്രതിദിശമതിരമ്യാ �ശാഭ�ത രാജധാനീ.

നിജകുലധനധർമ്മശ്ലാഘ്യനൃത്തപ്രവീ�ണഃ

പ്രതിദിനകൃതശിക്ഷാഭ്യാസതഃ പ്രാപ്തഭാ�വഃ

മദനരതിസമാ�നരദ്ഭുതാകാരപാ�ത്ര-

സ്തകതകതകശ�ബ്ദസ്താളമാർഗ്ഗാനുകാ�രഃ

നടനഗതിവി�ശ�ഷാല്ലാസചഞ്ചൽകടാ�ക്ഷർ-

ല്ലയഗതിമനുസൃ�ത്യാദ്ഘട്ടിതാംഘ്രിപ്രചാ�രഃ

സരസകരവിലാ�സർഹാവഭാവപ്രകർ�ഷ-

ർജ്ജയതി നൃപസമാ�ജാ രംഗലക്ഷ്മീനിവാസഃ.”

ആശ്രിതന്മാരായ കവികളും പണ്ഡിതന്മാരും – �ദവരാജകവിക്കു പുറ�മ (1) കു

ഞ്ചൻ നമ്പിയാർ (2) പുതിയിക്കൽ തമ്പാൻ (3) മണ്ടവപ്പള്ളി ഇട്ടിരാരിശ്ശ�മ�നാൻ

(4) സദാശിവ ദീക്ഷിതർ (5) കല്യാണസുബ്രഹ്മണ്യകവി (6) സുബ്രഹ്മണ്യകവി (7)

പന്തളം സുബ്രഹ്മണ്യശാസ്ത്രി (8) �കാഴി�ക്കാട്ടു മ�നാരമത്തമ്പുരാട്ടി (9) രാ�മശ്വര

യാത്ര തുള്ളെലഴുതിയ ഒരു മാരാർ (10) ചാതകസ�ന്ദശകർത്താവായ ഒരു നമ്പൂരി

(11) ഇടെവട്ടിക്കാട്ടു നമ്പൂരി (12) നീലകണ്ഠദീക്ഷിതർഎന്നിങ്ങെനപലപണ്ഡിതന്മാ

രും കവികളും രാമവർമ്മമഹാരാജാവിെന്റ ആശ്രിത�കാടിയിൽെപ്പട്ടിരുന്നു. ആ

വിദ്വദ്രത്നങ്ങൾക്കു നടുനായകമായി �ശാഭിച്ചതു് അവിടെത്ത ഭാഗി�നയനും മഹാ

കവിയുമായ അശ്വതിതിരുനാൾ ഇളയതമ്പുരാനായിരുന്നു. അവെരപ്പറ്റിെയല്ലാം

ഉപരി പ്രസ്താവിക്കും.

െചങ്ങരപ്പള്ളി �വദാന്തി�പ്പാറ്റി എെന്നാരു സിദ്ധനും അവിടുെത്ത സുഹൃത്താ

യിരുന്നു എന്നു �കൾവിയുണ്ടു്. മെറ്റാരു സുഹൃത്തായ െകാള�ശ്ശരി നമ്പൂരി അവിട

�ത്തക്കുഅടിയറെവച്ചതാണു് താെഴക്കാണുന്നപദ്യം.

“ധാരാ�ശത്യം ജഗത്യാം ജയതി തവ കൃപാ-

ണാകൃ�തഃ കാളികായാ

യദ്വൃത്ത്യാ �വരിവീരാഃ കതിചന ഖചരീ-

�കാഷ്ണവ�ക്ഷാജലഗ്നാഃ

�കചി�ത്തജസ്വിനം ത്വാം ശരണമുപഗതാഃ

�കപ്യ�ഹാ രാമവർമ്മ-

ന്നന്തർവിന്ധ്യാദ്രികൂടം ധൃതബൃഹദയശഃ-

കംബളാസ്സംവിശ�ന്ത.”
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മരണവികൃതിജ്ഞാനമുള്ളതുെകാണ്ടു ‘മരണവികൃതി �തക്കാടു് ’ എന്ന �പരിൽ

അറിയെപ്പട്ടിരുന്ന �തക്കാട്ടു നമ്പൂരി, പകിടകളിയിൽ വിദഗ്ദ്ധനായ പുരണ്ടയ്ക്കാ

ട്ടു �മക്കാട്ടു നമ്പൂരി, �ജ്യാത്സ്യന്മാരായ ഇരട്ട�ക്കാവിലന്മാർ, കഥകളിവിദഗ്ദ്ധനായ

െവട്ടത്തു �കാമി എന്നിങ്ങെന �വെറയും പല വിശിഷ്ടന്മാർ തൃക്കയ്യിൽനിന്നു വില

പിടിച്ചസമ്മാനങ്ങൾവാങ്ങിയവരാണു്. പര�ദശത്തുനിന്നുവന്ന ദാസിയാട്ടം കണ്ടു

പ്രീതനായ മഹാരാജാവു് അതു കറു�ത്തടത്തു �ചാമാതിരി എന്ന തെന്റ ഒരു സദ

സ്യെനെക്കാണ്ടു �മാഹിനിയാട്ടം എന്ന �പരിൽ �കരളത്തിൽ ഇദംപ്രഥമമായി

പ്രചരിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളവസ്തുതയും പ്രകൃതത്തിൽസ്മരി�ക്കണ്ടതുണ്ടു്.

കൃതികൾ

രാമവർമ്മ മഹാരാജാവിെന്റ കൃതികളായി സംസ്കൃതത്തിൽ (1) ബാലരാമഭരതെമ

ന്ന ഭരതശാസ്ത്രപ്രബന്ധവും, മലയാളത്തിൽ (2) രാജസൂയം (3) സുഭദ്രാഹരണം (4)

ബകവധം (5) ഗന്ധർവവിജയം (6) പാഞ്ചാലീസ്വയംവരം (7) കല്യാണസൌഗന്ധി

കം (8) നരകാസുരവധത്തിെല പ്രഥമഭാഗം എന്നീ ആറിൽച്ചില്വാനം ആട്ടക്കഥക

ളും മാത്ര�മ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളു. ഇവകൂടാെതഏതാനും ഒറ്റ�ശ്ലാകങ്ങളും കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടുണ്ടു്.

ഒറ്റ�ശ്ലാകങ്ങെളക്കുറിച്ചു മെറ്റാരധ്യായത്തിൽ ഉപന്യസിക്കാം.

ബാലരാമഭരതം

941-െല തൃപ്പടിദാനെത്ത ഉ�പാൽഘാതത്തിൽസ്മരിച്ചിരിക്കുന്നതുെകാണ്ടു് അക്കാ

ലത്തിനു പിന്നീടാണു് ബാലരാമഭരതത്തിെന്റ നിർമ്മിതി എന്നു നിർണ്ണയിക്കാം.

ബാലരാമഭരതം എന്നാൽ ബാലരാമനാൽ കൃതമായ ഭരതശാസ്ത്രഗ്രന്ഥം എന്നർ

ത്ഥം. “വിദ്വദ്ഗണസ്യ മുഖപങ്കജ മിത്രരത്നം” എന്നും “വിദ്വൽപ്രിയഃ” എന്നും

“സകലനഗരഭാഷാഭാഷ�ണ �ലഖ�ന ച

പ്രഗുണിതമതിരാത്മജ്ഞാനശാന്തസ്വഭാവഃ

വിദിതസകലശാ�സ്ത്രാ �യാഗമാർഗ്ഗപ്രവീണഃ

ഫണിതികുശലബുദ്ധിർഭാരതീപൂർണ്ണ�ദഹഃ”

എന്നുമുള്ള പ്രസ്താവനകൾക്കുപുറ�മ “സംഗീതതാളഭരതാംബുധി പൂർണ്ണചന്ദ്രഃ”

എന്നും മഹാരാജാവു തെന്നപ്പറ്റി വർണ്ണിക്കുന്നു.

“നൃപകലതിലകഃശ്രീതാളമാലാവിഭൂഷാ-

പരികലിതനിജശ്രീകാന്തിസമ്പൂർണ്ണഗാത്രഃ

രസികജനസഹ�സ്ര�ശ്ശാഭിതായാം സഭായാം

ഭരതമിഹ വിധാതും പ്രാർത്ഥി�താ വഞ്ചിരാജഃ.”

ഒരു ദിവസം വിദ്വത്സദസ്സിൽ സന്നിഹിതനായിരുന്ന�പ്പാൾ അവിടുന്നു ഭരതശാസ്ത്ര

സംബന്ധമായ ഒരു പ്രബന്ധം നിർമ്മിക്കണെമന്നു് അവിെട കൂടിയിരുന്ന രസിക

ന്മാരായ സദസ്യന്മാർ അഭ്യർത്ഥിച്ചു.

“ലാസ്യതന്ത്രമവ�ലാക്യ വിശാലം

ശാസ്ത്രമാരചിതമാത്മസുഖായ

ബാലരാമഭരതം ബുധവര്യാഃ

പശ്യതാദ്ഭുതരസാധികചിത്രം”
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എന്ന പദ്യത്തിൽനിന്നു് അവിടുന്നു വിശാലമായ ലാസ്യതന്ത്രം മുഴുവൻ പരി�ശാധി

ച്ചതിനു�മൽരചിച്ചതാണു്പ്രസ്തുതകൃതിഎന്നുവിശദമാകുന്നു. ആദിഭരതം,സംഗീത

രത്നാകരം, ശബ്ദരത്നാവലി, താണ്ഡവം, സംഗീതസുധാകരം മുതലായ പൂർവ്വഗ്രന്ഥ

ങ്ങ�ളയും �കാഹലൻ തുടങ്ങിയ പ്രാചീനാചാര്യന്മാ�രയും മഹാരാജാവു സ്മരിച്ചിട്ടു

െണ്ടങ്കിലുംഅവരുെട ചിലഅഭിപ്രായങ്ങൾഖണ്ഡിച്ചുസ്വമതംസ്ഥാപിക്കുവാൻശ്ര

മിച്ചിട്ടുണ്ടു്; അതിനു് അവിട�ത്തക്കു �കരളനാട്യസമ്പ്രദായത്തിലുണ്ടായിരുന്ന സർ

വ�താമുഖമായജ്ഞാനം സഹായമായും തീർന്നിട്ടുണ്ടു്. തെന്റ ഗ്രന്ഥത്തിെന്റ �വ

ശിഷ്ട്യെത്തപ്പറ്റി കവി താെഴക്കാണുന്നവിധത്തിൽ ഉപന്യസിക്കുന്നു.

“ജഗദു് ഭരതനാട്യം ഹി നാടയൻ പര�മശ്വരഃ

തദ്ഭാവലീലാമാദായ ഭരതം കൃതവാൻ പുരാ.

അനാദിഭരതാചാര്യഃ സഏവ ഗുരുരുത്തമഃ

തൽപരമ്പരയാ �ലാ�ക മുന�യാപി കുതൂഹലാൽ

പ്ര�ത്യക�മവ ഭരതം ചക്രി�ര സ്വാത്മലാഭതഃ

മുനീനാം മതമാ�ലാച്യ പുരാ രാജർഷ�യാ നൃപാഃ

ഭരതം കൃതവ�ന്താ ഹി സ്വാത്മാനന്ദവിവൃദ്ധ�യ;

രാജർഷിപ്രവ�രഃ �പ്രാക്തം പ്രഥിതം ഭരതം ഭുവി.

തത്സാരസംഗ്രഹം കൃത്വാ ബാലരാമമഹീപതിഃ

�ലാകാനാമുപകാരായ കൃതവാൻ ഭരതം മുദാ.

തദീയാ ഭാരതീ വിദ്യാ ഭാരതീഹൃദയം ഗതാ

സർവ�ലാകപ്രസിദ്ധാ ച വിദ്വജ്ജനസുസമ്മതാ.

നർത്തകാനാം വി�ശ�ഷണ രസാനന്ദവിവർദ്ധിനീ

സങ്ഗീതതാളരസികഭാവജ്ഞപ്രിയകാരിണീ

ആത്മാനന്ദക�രാല്ലാസഹാവഭാവസമന്വിതാ

അഷ്ടാദശാങ്ഗസഹിതാ പ്രത്യങ്ഗരസവർദ്ധിനീ

ആങ്ഗി�കസ്സാത്വി�ക�ശ്ചവ വാചി�കശ്ചവി�ശഷതഃ

ആഹാ�ര്യശ്ച ര�സർഭാ�വരങ്�ഗാപാങ്ഗ സമുജ്ജ്വലാ

കരണസ്ഥാനഗമനപദകർമ്മപ്രസാധിനീ

ശി�രാ�നത്രകരാംഘ്രിസ്ഥരസഭാവക്രി�യാജ്ജ്വലാ

ഏതാദൃശഗു�ണര്യുക്താ �ശാഭ�ത ജനരഞ്ജിനീ

ബാലരാമമഹീപാലഭാരതീ ജയതാന്മുദാ.”

ആദ്യന്തം കാരികകൾെകാണ്ടാണു് ഗ്രന്ഥം നിബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നെതങ്കിലും ആവശ്യ

മുള്ളപ്രകരണങ്ങൾക്കുഗദ്യത്തിൽ വിശദമായ വൃത്തിയും എഴുതി�ച്ചർത്തിട്ടുണ്ടു്, പ്ര
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സ്തുതകൃതിയുെട കുെറ ഭാഗം കണ്ടുകിട്ടീട്ടില്ല. അതിൽനിന്നു രണ്ടു �ശ്ലാകങ്ങൾ കൂടി

തിരുമനസ്സിെല കവിതാരീതി കാണിക്കുവാൻ ഉദ്ധരിക്കാം.

“ഝലംഝലിതകങ്കണം, തകതാംഘ്രിസന്താഡിതം,

ക്വണൽക്വണിതനൂപുരം, ഹരഹ�രതി ശ�ബ്ദാജ്ജ്വലം,

ധിമിന്ധിമിതദുന്ദുഭിധ്വനിഘനാകുലം മദ്ദ�ളർ-

ഘണംഘണഘണധ്വനം ജയതി താണ്ഡവം ശാംഭവം.”

“ബാ�ണാ രാവണകാർത്തവീര്യനൃപതീ കൃ�ഷ്ണാ ബലശ്ചാർജ്ജു�നാ

ഭൂപാലാസ്സുരനായകശ്ചവനിതാഃ കൃഷ്ണാപ്യുഷാ കന്യകാ

രാജാ ചിത്രരഥശ്ചകിന്നരപതിർവ്വിദ്യാധരാധീശ്വരാ

�യ ചാ�ന്യ ഭരതപ്രധാനപുരുഷാ�സ്ത�ഭ്യാ മഹദ്�ഭ്യാ നമഃ.”

രണ്ടാമെത്ത �ശ്ലാകത്തിൽ ഭരതശാസ്ത്രപ്രവീണന്മാരായപലപൂർവ്വന്മാ�രയും മഹാ

രാജാവു നാമനിർ�ദ്ദശം െചയ്തു നമസ്കരിക്കുന്നു.

ആട്ടക്കഥകൾ

ഭരതശാസ്ത്രത്തിൽ അത്രമാത്രം നിഷ്ണാതനായ കാർത്തികതിരുനാൾ മഹാരാജാ

വു കഥകളിപ്രസ്ഥാനെത്ത അത്യുദാരമായി �പ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുകയും താൻതെന്ന

ആട്ടക്കഥകൾ നിർമ്മിച്ചു് അവയുെട സംഖ്യ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും െചയ്തതിൽ ആശ്ച

ര്യെപ്പടുവാനില്ല�ല്ലാ. െകാട്ടാരം കഥകളി�യാഗം എന്ന �പരിൽ വിദഗ്ദ്ധന്മാരായ

നടന്മാെര കൂട്ടി�ച്ചർത്തു് ഒരു പുതിയ കഥകളി�യാഗം അവിടുന്നു സ്വരൂപിക്കയും

ആട്ട�ക്കാപ്പുകളും മറ്റും പരിഷ്കൃതരീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കിച്ചു് അവെരെക്കാണ്ടു് ഉത്സവ

ദിവസങ്ങളിലും നവരാത്രി ദിനങ്ങളിലും നല്ല കഥകൾ ആടിക്കുകയും െചയ്തു. �വ

ഷവിധാനത്തിലും അഭിനയരീതിയിലും ചില �ഭദഗതികൾ അവിടുന്നു വരുത്തിയ

തായി പഴമക്കാർ പറയാറുെണ്ടങ്കിലും അവ ഏതുതരത്തിലായിരുന്നു എന്നറിയു

ന്നില്ല. െകാട്ടാരം കഥകളി�യാഗത്തിെന്റ �മൽവിചാരത്തിനു സകല �കരളീയ

കലകളിലും നിഷ്ണാതനായിരുന്നഅമ്പലപ്പുഴ മാത്തൂർപ്പണിക്കെര നിയമിച്ചു. ഇന്നും

മാത്തൂർക്കുടുംബക്കാർക്കു തിരുവനന്തപുരത്തു പൂജപ്പുരയിൽ �മല്പറഞ്ഞ ദിവസങ്ങ

ളിൽ കഥകളി നടത്തുന്നതിനു് അവകാശമുണ്ടു്. മാത്തൂർപ്പണിക്കരുെട �മൽ�നാട്ട

ത്തിൽ അഭിനയിക്കുവാനാണു് താൻ ആട്ടക്കഥകൾ നിർമ്മിച്ചതു് എന്നുള്ളതിെന

സ്മരിച്ചു് അവിടുന്നു രാജസൂയ�ത്താടനുബന്ധിച്ചു രചിച്ചിട്ടുള്ള �താടയത്തിൽ “മാത്തൂ

രംബിക” �യയും, അമ്പലപ്പുഴ ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമി�യയും വന്ദിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ശ്രീകൃഷ്ണെനപ്പറ്റി

യുള്ള �ശ്ലാകം അവിടെത്ത കവിതാരീതിക്കും ഉദാഹരണമായി സ്വീകരിക്കത്തക്ക

താകയാൽഅതു ചുവെട �ചർക്കുന്നു.

“താപിഞ്ഛാഞ്ചിതവിഗ്ര�ഹാ ലകുടകം ഹ�സ്ത വഹൻ ദക്ഷി�ണ

വാ�മ ചാംബുദനിസ്വനം ദരവരം കട്യാമഥാർ�ദ്ധാരുകം

താപധ്വാന്തവിയന്മണിര്യദുകുലക്ഷീരാബ്ധിച�ന്ദ്രാ ഹരിഃ

പിഞ്ഛാലംകൃതമൌലിരംബരനദീനാ�ഥാസ്തു വഃ �ശ്രയ�സ.”

മഹാരാജാവിെന്റ ആട്ടക്കഥകളിൽ ആറും ഭാരതാന്തർഗ്ഗതങ്ങളായ കഥകെള

ആശ്രയിച്ചു രചിച്ചിട്ടുള്ളവയാണു്. നരകാസുരവധം മാത്രം ഭാഗവതെത്ത ഉപജീവി
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ക്കുന്നു. ആ ഗ്രന്ഥ നിർമ്മിതിെയപ്പറ്റി സുപ്രസിദ്ധമായ ഒ�രതിഹ്യമുണ്ടു്. അതിൽ

ജയന്തൻ നക്രതുണ്ഡിെയ തർജ്ജനംെചയ്യുന്നപദത്തിൽ

“അർ�ണ്ണാജാക്ഷികെള ഹരി�ച്ചാരു നിൻ

കർണ്ണനാസികാകുചകൃന്തനമിഹ

തൂർണ്ണം െചയ് വൻ കണ്ടുെകാൾക നീ”

എന്നു് ഒരു ചരണത്തിെന്റ മുക്കാൽഭാഗ�ത്താളം മഹാരാജാവു് എഴുതിഅതു്എങ്ങ

െനപൂരിപ്പിക്കണെമന്നുതൽകാലം �താന്നായ്കയാൽഓല �മശപ്പുറത്തുെവച്ചുംവച്ചു

�പാകയും അശ്വതിതിരുനാൾ െകാച്ചുതമ്പുരാൻ അതു കണ്ടു “നിർണ്ണയമതിനുണ്ടു

�മ കരാ�ള” എന്നു കുറിച്ചു് ആ ചരണം അവസാനിപ്പിക്കുകയും െചയ്തു. തിരിെയ

വന്ന�പ്പാൾ അതു കണ്ടുസന്തുഷ്ടനായ മഹാരാജാവു് “അപ്പൻതെന്നഈ കഥ പൂ

രിപ്പിക്കെട്ട” എന്നു കല്പിക്കുകയും ആ കല്പനയനുസരിച്ചു �ശഷം കഥാഭാഗം അശ്വ

തിതിരുനാൾതെന്ന രചിക്കുകയും െചയ്തു. എങ്കിലും നരകാസുരവധത്തിെല പാത്ര

സംവിധാനവും മറ്റും മഹാരാജാവു് അതിനുമുൻപുതെന്ന നിർണ്ണയിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്ന

തിനാൽ അശ്വതിതിരുനാൾ തദ്വിഷയത്തിൽ ആ രീതിയനുസരിച്ചു പു�രാഗമനം

െചയ്യുക�യ ഉണ്ടായുള്ളു. തിരുമനസ്സിെല കൃതികളിൽ സുഭദ്രാഹരണം, ബകവധം,

കല്യാണസൌഗന്ധികം എന്നീ മൂന്നു കഥകെള “െതക്കൻ” എന്ന പദംെകാണ്ടു വി

�ശഷിപ്പിച്ചാണു് അഭിജ്ഞന്മാർ വ്യവഹരിക്കാറുള്ളതു്. അതു് അവെയ മ�ന്ത്രടത്തു

നമ്പൂരിപ്പാട്ടിെല സുഭദ്രാഹരണത്തിൽ നിന്നും �കാട്ടയത്തു തമ്പുരാെന്റ ബകവധം,

കല്യാണസൌഗന്ധികം എന്നീ കഥകളിൽനിന്നും വ്യാവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിനു�വണ്ടി

യാണു്. �കാട്ടയം കഥകളുമായി തിരുമനസ്സി�ലക്കു നല്ല പരിചയമുണ്ടായിരുന്നു

െവന്നുള്ളതിനു പല ലക്ഷ്യങ്ങളും ബകവധത്തിലും കല്യാണസൌഗന്ധികത്തിലും

കാണാവുന്നതാണു്. “ശസ്ത്രാർത്ഥം ശക്രസൂനൌ ഗതവതി” എന്ന വടക്കൻ �ശ്ലാക

വും “വീരാഗ്രീ�യഷു �തഷു” എന്ന െതക്കൻ�ശ്ലാകവും മറ്റും തട്ടിച്ചു �നാക്കു�മ്പാൾ

ഈ വസ്തുത വിശദീഭവിക്കുന്നു. “പ്രിയസാഹസ” പദം�പാലും �കാട്ടയത്തു തമ്പു

രാെന്റ കല്യാണസൌഗന്ധികത്തിൽനിന്നു മഹാരാജാവിെന്റ സുഭദ്രാഹരണത്തിൽ

സംക്രമിച്ചിട്ടുണ്ടു്. എങ്കിലും കഥാഘടനയിൽ ചില വത്യാസങ്ങൾ തിരുമനസ്സുെകാ

ണ്ടു വരുത്തീട്ടുള്ളതു് ഉചിതമായിരിക്കുന്നു. ദണ്ഡകം ഇദംപ്രഥമമായി ആട്ടക്കഥ

കളിൽ ഘടിപ്പിച്ചതു് അവിടുന്നാെണന്നു പറയുന്നതു ശരിയല്ല. �കാട്ടയത്തു തമ്പു

രാെന്റ കാല�കയവധത്തിൽത്തെന്ന അതിനു പ്ര�വശമുള്ളതായി നാം കണ്ടുവ

�ല്ലാ. എന്നാൽ ഖരവധത്തിലും കിർമ്മീര വധത്തിലുമുള്ള പരിപാടി പരിത്യജിച്ചു

നിണമണിയൽ അർദ്ധരാത്രിയിൽ �വണെമന്നു നിശ്ചയിച്ചു നരകാസുരവധത്തി

െല കഥ സംവിധാനം െചയ്തതു് ആശാസ്യങ്ങളായ അവിടെത്ത പരിഷ്കാരങ്ങളിൽ

ഒന്നാകുന്നു. സുഭദ്രാഹരണത്തിൽ �മല്പുത്തൂർ ഭട്ടതിരിയുെട തന്നാമ�ധയമായ പ്ര

ബന്ധ�ത്തയും കല്യാണസൌഗന്ധികത്തിൽ നീലകണ്ഠകവിയുെട തത്സംജ്ഞമായ

വ്യാ�യാഗ�ത്തയും ഉപജീവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഗന്ധർവവിജയത്തി�ലയും പാഞ്ചാലീസ്വയം

വരത്തി�ലയും ഇതിവൃത്തങ്ങൾ കൂട്ടി�ച്ചർത്തു മെറ്റാരു പഞ്ചാലീസ്വയംവരം കഥകൂ

ടി അവിടുന്നു നിർമ്മിച്ചതായി 1032-ൽ പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തിയ 54 ദിവസെത്ത ആട്ട

ക്കഥകൾ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ പ്രസ്താവിക്കുകയും ആ കഥകൂടി അതിൽ�ച്ചർത്തു്

അച്ചടിപ്പിക്കുകയും െചയ്തിട്ടുെണ്ടങ്കിലും അതിെന്റ യാഥാർത്ഥ്യെത്തപ്പറ്റി എനിക്കു

സംശയമുണ്ടു്.

“പുഷ്ടാനന്ദം സദസി വിഹിതാഷ്ടാപദാഗ്രാസ�നഷു
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ദൃഷ്ട്വാ�ന്യാന്യം സരസമുപവി�ഷ്ടഷു ധാത്രീധ�വഷു”

എന്നിങ്ങെനഹതവൃത്തദുഷ്ടമായ ഒരു �ശ്ലാകം തിരുമനസ്സുെകാണ്ടു രചിച്ചിരിക്കുെമ

ന്നുഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല. അതിനാൽ അതു മഹാരാജാവിെന്റ �മല്പറഞ്ഞ രണ്ടു

കൃതിക�ളയും ഉപജീവിച്ചു് ഒരു അ ജ്ഞാതനാമാവായ കവി നിർമ്മിച്ചതാെണന്നു

തൽക്കാലംസങ്കല്പിക്കുകയാണു് നല്ലതു്; അതിനു�വണ്ട െതളിവുകൾ �വ�റയുംആ

ആട്ടക്കഥയിൽത്തെന്നകാണാവന്നതുമാണു്.

ആട്ടക്കഥകളിെല കവിതാരീതി

ധ്വനിപ്രധാന�മാ അലങ്കാ�രാജ്വല�മാ അല്ല തിരുമനസ്സിെല സാഹിത്യ �ശലി;

എങ്കിലും ലാളിത്യാദിഗുണങ്ങൾ അവിടെത്തആട്ടക്കഥകളിൽ ആപാദചൂഡം കളി

യാടുന്നുണ്ടു്. ഒട്ടു വളെര ഭാഷാ�ശ്ലാകങ്ങൾ, െകാട്ടാരക്കരത്തമ്പുരാെന അനുകരി

ച്ചു്, അവിടുന്നു് അവയിൽ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതു് �കാട്ടയത്തു തമ്പുരാ�ന്റയും അശ്വതിതി

രുനാൾ ഇളയതമ്പുരാ�ന്റയും പ്രൌഢ കൃതികളുമായി ഇടപഴകിയ അനന്തരകാലി

കന്മാർക്കു് ഒരു ന്യൂനതയായി �താന്നാം. ഏതായാലും അവിടെത്തആട്ടക്കഥകൾ

ത്യാജ്യ�കാടിയിൽ ത�ള്ളണ്ടവയെല്ലന്നു് ഉറപ്പിച്ചു തെന്ന പറയാവുന്നതാണു്. “ഭാ

സ്വദ്ഭാസ്കരഭാസുരാരനി കര�പ്രാദ്ഗച്ഛദുസ്രച്ഛടാ”എന്ന�ശ്ലാകം മഹാരാജാവിെന്റ

രാജസൂയത്തിെലന്ന�പാെലഅശ്വതിതിരുനാളിെന്റപൌണ്ഡ്രകവധത്തിലും കാണു

ന്നുണ്ടു്. അതുെകാണ്ടു് ആ �ശ്ലാകത്തിെന്റ പ്ര�ണതാവു് ആെരന്നു തീർച്ചെപ്പടുത്തു

വാൻ നിർവ്വാഹമിെല്ലങ്കിലും �ശലിെകാണ്ടു് അതു് അശ്വതിതിരുനാളുെട കൃതിയാ

കാനാണു്സാങ്ഗത്യം. ഇരിക്കെട്ട. മഹാരാജാവി�ന്റെതന്നു്അസന്ദിഗ്ദ്ധമായി പറ

യാവുന്ന ചില �ശ്ലാകങ്ങളും പദങ്ങളും ഉദ്ധരിച്ചുകാണിക്കാം.

�ശ്ലാകങ്ങൾ:

“പ്രശമിതഭവദാഹം ഭക്തസർവ്വാർത്ഥ�ദാഹം

പ്രണതസുരസമൂഹം പാലിതാ�ശഷമാഹം

ശിഥിലിതനത�മാഹം �ശഷവിന്യസ്ത�ദഹം

കിമപി ഗരുഡവാഹം �ജ്യാതിരീ�ഡസദാഹം” (രാജസൂയം)

“ഇതി നൃപഗിരാ പ്രീ�താ ഭീമാദിഭിസ്സ ച �സാദ�ര-

സ്സകരുണമനുജ്ഞാ�താ മാത്രാ ചിരാൽ പ്രിയസാഹസഃ

ദ്രുപദതനയാം ദീനാം �ശാകാതി�രകസമാഹത-

സ്തനതടമിളദ്ബാഷ്പാം പ്രാപ്യ പ്രിയാമിദമാഹ താം.” (സുഭദ്രാഹരണം)

“അ�ന്യാ�ന്യാൽക്ഷിപ്തമുഷ്ടിപ്രഹരരവമിളൽ-

�ക്ഷ്വളിതാകർണ്ണ�നാദ്യൽ-

സ്ഫായദ്ഭീതിപ്രധാവദ്വിരദനികരവി

�ക്ഷാഭിതക്ഷ്മാധ�ര�ന്ദ്ര

ജ�ന്യ ജഞ്ജന്യമാ�ന പവനതനയ�യാ-

രിന്ദ്രസ�ന്ദശതസ്തൌ

രുധ്വാ വീരൌ കഥഞ്ചിദ്ഗിരമിതി മധുരാ-

മാഹ വിദ്യാധ�രന്ദ്രഃ” (കല്യാണസൌഗന്ധികം)
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“ഏഷ്യദ്ഭാരതസംഗരാധ്വരവരസ്യാധാനകർമ്മാപ്ത�യ

പാർത്ഥാരണ്യുപഗുഢവിക്രമശിഖി�പ്രാത്ഥാപനപ്രക്രിയാ

സാധ്യാസ്യാദ്യദുപഘ്നതസ്സഫലയം സ്താ�നവ കൃഷ്ണാഗുണാൻ

യാസ്യന്നാസ്യവിനിന്ദി�തന്ദുരവദദ്ദാരാൻ സ ദാ�മാദരഃ.” (ഗന്ധർവവിജ

യം)

പദങ്ങൾ:

“ജയജയ പങ്കജനാഭ ഗുണാലയ ജയജയ പങ്കജഭവനുതപാലയ

ജയജയസരസിജദളനിഭനയന ജയജയ ശശധരസദൃശസുവദന

മരകതമണിനിഭ �മചക മഞ്ജുളമണിമയ കുണ്ഡല മണ്ഡിതഗണ്ഡ

സുരരിപുകുലവരനരകനിഷൂദനസുജനപരായണ �ഹ മധുമഥന

കരധൃതദരവരചക്രഗദാംബുജ കരിവരതാപവി�മാചന ഭഗവൻ

ശരണാഗതജനഭരണസു�രാത്തമ കരുണാവരുണാവാസ വി�ഭാ.”

(പാഞ്ചാലീസ്വയംവരം)

“പങ്കജാക്ഷപാഹി ശൌ�ര! പങ്കജാലയാപ�ത!

ശങ്കരാദിവിനുതചരിത ശം വി�ധഹി �നാ ഹ�ര!

ത്വൽപദാംബുജം ഭജിപ്പതിന്നു വന്ന �ഹതുവാെല

കില്ബിഷങ്ങളഖിലവുമകന്നു�പായു് തു�ലാം.

സ്ഥാവരാദിജംഗമങ്ങളിൽജ്ജനിച്ചു�പാകി�ലാ

താവകീനപാദകമലഭക്തിരസ്തു ശാശ്വതീ.

രാജസാഭിഭൂതരായഞങ്ങൾ െചയ്ത കല്മഷങ്ങൾ

രാജബിംബവദന! �പാക്കി രക്ഷെചയ്യണം.

കൃഷ്ണ, വാസു�ദവ, നതജനാർത്തിഹരണ, ഗരുഡവാഹ!

വൃഷ്ണിവംശജലധിചന്ദ്ര, വിശ്വനാഥ �ത ന�മാസ്തു.” (രാജസൂയം)

“പുരികുഴലിൽ നറുമലർകൾ ചൂടിയും-ബാലാ

സരസതരഗാനംെചയ്തുസരസനൃത്തമാടിയും,

സുരതരുണി�പാെല �ദഹകാന്തിയും-അവൾ

വരസുരത�മാഹംപൂണ്ടു വിവിധലീല െചയ്കയും,

മല്ലികാമുകുളദന്തപംക്തിയും-നല്ല

വി�ല്ലാടു മല്ലിടുെന്നാരു ചില്ലീലാസ്യഭംഗിയും,

ഫുല്ലകുവലയ�നത്ര�ശാഭയും-കല്യാ

നല്ല കളഹംസം�പാെല മന്ദഗതി �തടിയും,

പെന്താക്കും െകാങ്കകൾ കണ്ടാൽബന്ധുരം-നല്ല

സിന്ധുരക�രാരുയുഗ്മ�ശാഭെയത്രസുന്ദരം

ചന്തമിയലുന്ന കംബുകന്ധരം-അവൾ

ഐന്താർശരശരനികരത്തിെന്നാരു പഞ്ജരം!” (നരകാസുരവധം)

തിരുമനസ്സിെല ആട്ടക്കഥകളിൽ എനിക്കു് ഏറ്റവും ഹൃദ്യമായി�ത്താന്നീട്ടുള്ളതു് സു

ഭദ്രാഹരണമാണു്. വടക്കൻസുഭദ്രാഹരണം അ�ശഷം സാഹിത്യഭംഗി ഇല്ലാത്ത

ഒരു കൃതിയാെണങ്കിലും അതിനാണു് ഇ�പ്പാഴും പ്രചാരം കാണുന്നതു് എന്നുള്ളതു്

ആശ്ചര്യകരമായിരിക്കുന്നു. �കാട്ടയത്തു തമ്പുരാെന്റ ബകവധത്തി�ന്റയും കല്യാ

ണസൌഗന്ധികത്തി�ന്റയും മുൻപിൽ തിരുമനസ്സിെല ആ രണ്ടു കൃതികളും അസ്ത
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പ്രഭങ്ങളായി�പ്പായിട്ടുെണ്ടങ്കിൽ, അതിൽ ആർക്കും വ്യസനത്തിനു് അവകാശമില്ല.

എന്നാൽ അവ�യാടുകൂടി അവിടെത്ത അന്യകൃതികളും അസ്തമിതപ്രായങ്ങളായി

ത്തീർന്നിരിക്കുന്നതു �ശാചനീയം തെന്ന. അവയിൽ ഒ�ന്നാ ര�ണ്ടാ കൃതികെളങ്കി

ലും പുനരുദ്ധരി�ക്കണ്ടതു് ഇന്നെത്തകഥകളിക്കാരുെട കർത്തവ്യമാകുന്നു.

അശ്വതിതിരുനാൾ ഇളയതമ്പുരാൻ—ജനനം

അശ്വതിതിരുനാൾ രാമവർമ്മതമ്പുരാെനപ്പറ്റി ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഉപന്യസിക്കുന്ന

തു സമുചിതമായിരിക്കുെമന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു. മാർത്താണ്ഡവർമ്മമഹാരാജാവു

923-ആമാണ്ടു �കാലത്തുനാട്ടു പള്ളി�ക്കാവിലകത്തുനിന്നു നാലു രാജകുമാരിമാെര

വംശാഭിവൃദ്ധിക്കായി ദെത്തടുത്തു എന്നും, അവരിൽ പൂയംനക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ച

മൂത്തറാണിെയ കംസവധകർത്താവായ കിളിമാനൂർ രവിവർമ്മ�കായിത്തമ്പുരാൻ

വിവാഹംെചയ്തുഎന്നും മുൻപുപ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട�ല്ലാ. ആ റാണി 931-ൽ ഒരു രാജകു
മാര�നയും 932-ൽ മെറ്റാരു രാജകുമാര�നയും പ്രസവിച്ചു. അവരിൽ 931-ൽ അശ്വ
തിനക്ഷത്രത്തിൽഅവതരിച്ചകുമാരനാണു് നമ്മുെട മഹാകവി. അനിഴംതിരുനാൾ

മാർത്താണ്ഡവർമ്മാ എന്ന കനിഷ്ഠകുമാരൻ 955-ൽ നാടുനീങ്ങി. അശ്വതിനക്ഷ

ത്രത്തിൽ ജാതയായ മൂന്നാമെത്ത റാണിയുെട പുത്രിയായ പൂരുട്ടാതിതിരുനാൾ

തമ്പുരാട്ടിയുെട ദ്വിതീയപുത്രൻ അവിട്ടംതിരുനാൾ രാമവർമ്മാവാണു് കാർത്തിക

തിരുനാൾ മഹാരാജാവിെന പിൻതുടർന്നു രാജ്യഭാരം െചയ്തതു്. അങ്ങെന അശ്വ

തിതിരുനാൾ ധർമ്മരാജാവി�ന്റയും അവിട്ടംതിരുനാൾ അശ്വതിതിരുനാളു�ടയും

ഭാഗി�നയന്മാരായിത്തീർന്നു.

വിദ്യാഭ്യാസം

അശ്വതിതിരുനാൾ െകാച്ചുതമ്പുരാെന്റ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ധർമ്മരാജാവും രവിവർ

മ്മ �കായിത്തമ്പുരാനും ബദ്ധശ്രദ്ധന്മാരായിരുന്നിരിക്കണെമന്നുള്ളതിനു സംശയ

മില്ല. അവിടെത്ത പ്രധാനഗുരു ശങ്കരനാരായണാഭിധാനനായ ഒരു പണ്ഡിതനാ

യിരുന്നു. കാർത്തിക തിരുനാൾ തിരുമനസ്സിെല ഗുരുഭൂതനായ രഘുനാഥതീർത്ഥ

െന അവിടുന്നും ആരാധിച്ചിട്ടുണ്ടു്. “ശ്രീമച്ഛങ്കരനാരായണഗുരുചരണപരിചരണ

പ്രാപ്തവിദ്യാ�വശ�ദ്യന ശ്രീമദ്രഘുനാഥ സുതീർത്ഥാഭിവാദന ജാഗരൂ�കണ കാ

വ്യനാടകാ�ലാകനശൌ�ണ്ഡസ്സവയ�സ്കർവയ�സ്യരഭ്യർത്ഥി�തനശൃങ്ഗാര

സുധാകരം നാമ ഭാണം വിരചിതം” എന്നുശൃങ്ഗാരസുധാകരഭാണത്തിൽഅവിടു

ന്നു പ്രസ്താവിക്കുന്നു. അതിനുപുറ�മ സംഗീതാദികലകളിലും അവിടുന്നു നിപുണനാ

യിരുന്നുഎന്നുരുക്മിണീപരിണയ നാടകത്തിെല “രാജ്ഞഃശ്രീപദ്മനാഭദാസവ

ഞ്ചിപാലകല �ശഖരരാമവർമ്മ�ണാ ഭാഗി�ന�യന സങ്ഗീതാദികലാഭി�ജ്ഞന

രാമവർമ്മനാമ�ധ�യന യുവരാ�ജന നിബദ്ധമഭിനവം രുക്മിണീപരിണയം നാമ

നാടകം” എന്നപംക്തിയിൽനിന്നു െവളിെപ്പടുന്നു.

ചില സംഭവങ്ങൾ

കാർത്തികതിരുനാൾ മഹാരാജാവു 941 മിഥുനം 23-ആംനു ശ്രീപത്മനാഭസ്വാമി

�ക്ഷത്രത്തിൽ തൃപ്പടിദാനം നടത്തിയ അവസരത്തിൽ അശ്വതിതിരുനാളും സന്നി

ഹിതനായിരുന്നുഎന്നുള്ളതിനുബാലരാമഭരതത്തിെല

“തദനുജരവിവർമ്മാ ഭാഗി�നയസ്സ്വനാമാ

സ്വയമപി സ തു വഞ്ചിക്ഷ്മാപതി�ശ്ചകഭാവാഃ
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സകലഭുവനഭാരം പദ്മനാഭായ ദത്വാ

മനുപതികുലഭൂ�പസ്വാമിഭൃത്യസ്വഭാവാഃ”

എന്ന പദ്യം സാക്ഷിനില്ക്കുന്നു. 946-ൽ ആറ്റിങ്ങൽെവച്ചു് അവിടെത്ത തിരുമാട

മ്പു നടന്നു. ഉള്ളൂർ ഉളിയാഴത്തുറ അയ്യറത്തല വീട്ടിൽനിന്നു തിരുവനന്തപുരത്തു

പാൽക്കുളങ്ങര അമ്മവീട്ടി�ലക്കു ദെത്തടുക്കെപ്പട്ട ഒരു മഹിളാരത്നമായിരുന്നു തി

രുമനസ്സിെല �പ്രയസി. മാർത്താണ്ഡവർമ്മ മഹാരാജാവിെന്റ വാഴ്ചക്കാലത്തു

കലാകുശലന്മാർക്കു കാർത്തിക തിരുനാളായിരുന്ന�ല്ലാ നിത്യബന്ധു. ആ സ്ഥാ

നം 946-നു�മൽ അശ്വതിതിരുനാൾ ക�യ്യറ്റു. 957 �മടം 28-ആംനു മാതാവു മരിച്ചു.
959-ൽ രാ�മശ്വര�ത്തക്കു് എഴുന്നള്ളിയ മാതുലെന അവിടുന്നനുഗമിച്ചു. “രാ�മശ്വ

രയാത്ര” തുള്ളലിൽ അതിെന്റ പ്ര�ണതാവായ മാരാർ അവിടെത്ത “കന്ദർപ്പസ

മാനനും വന്ദി�പ്പാർക്കമരതരുവും സർവവിദ്യാംബുധിയും ഭുവനമ�നാഹരശീലനും”

ആെണന്നു വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു. കാർത്തികതിരുനാൾ മഹാരാജാവിെന്റ അനുജ

നും അക്കാലെത്തഐന്ദ്രജാലികന്മാരിൽ അഗ്രഗണ്യനുമായ രവിവർമ്മ ഇളയത

മ്പുരാൻ 961-ൽ അന്തരിച്ച�പ്പാൾ അവിടുന്നു യുവരാജാവായി. രവിവർമ്മതമ്പുരാൻ

മഹാകവി ഇരയിമ്മൻതമ്പിയുെട മാതാമഹനായിരുന്നു. അശ്വതിതിരുനാൾ 962-
ൽ �വക്കത്തു െപരുംതൃ�ക്കാവിൽ �ക്ഷത്രത്തിൽ ചില വഴിപാടുകൾ നടത്തി.

969 ധനു 26-ആംനു 38-ആമെത്ത വയസ്സിൽ വായു�ക്ഷാഭംനിമിത്തം പരഗതിെയ

പ്രാപിച്ചു. അവിടുന്നു 964-ൽ തീെപ്പട്ടു എന്നുപറയുന്നതു് അബദ്ധമാണു്.

കൃതികൾ

�കരളത്തിെല പ്രഥമഗണനീയന്മാരായ കവിപുങ്ഗവന്മാരുെട മധ്യത്തിൽ അശ്വ

തിതിരുനാൾ ഇളയതമ്പുരാനു് അഭ്യർഹിതമായ ഒരു സ്ഥാനത്തിനു് അവകാശമു

ണ്ടു്. സംസ്കൃതത്തിലാണു് സാധാരണയായി കവനം െചയ്തിരുന്നെതങ്കിലും ഭാഷ�യ

യും അവിടുന്നു പരിലാളിക്കാെതയിരുന്നില്ല. സംസ്കൃതത്തിൽ നമ്മുെട മഹാകവി (1)

വഞ്ചീശസ്തവം (2) കാർത്തവീര്യവിജയം (3) സന്താന�ഗാപാലം എന്നീ മൂന്നു പ്രബ

ന്ധങ്ങളും (4) ശൃങ്ഗാരസുധാകരം ഭാണവും (5) രുക്മിണീപരിണയം നാടകവും

(6) ദശാവതാരദണ്ഡകവും രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഈ കൃതികളിൽ സർവപ്രധാനം എന്നു

പറ�യണ്ടതു രുക്മിണീപരിണയെത്തത്തെന്നയാണു്. ഭാഷയിൽ അവിടുന്നു് (7)

നരകാസുരവധം ഉത്തരഭാഗം (8) രുക്മിണീ സ്വയംവരം (9) പൂതനാ�മാക്ഷം (10)

അംബരീഷചരിതം (11) പൌണ്ഡ്രകവധം എന്നീ നാലിൽച്ചില്വാനം ആട്ടക്കഥകളും

(12) ശ്രീപദ്മനാഭകീർത്തനവുമാണു് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നതു്.

സംസ്കൃതകവിതാരീതി

ശബ്ദം, അർത്ഥം, ഭാവം, രസം, ധ്വനി എന്നിങ്ങെനയുള്ള കവനകലയുെട വിവി

ധ�കാടികളിെലല്ലാം ഒന്നു�പാെല ദത്താവധാനനായിരുന്നു അശ്വതിതിരുനാൾ.

വാസനയുെട തള്ളിച്ചയും, വ്യുൽപത്തിയുെട ദാർഢ്യവും, അഭ്യസനത്തിെന്റ �ന

രന്തര്യവും ആ മഹാപുരുഷനിൽ സമഞ്ജസമായി സ�മ്മളിച്ചിരുന്നു. രസാനുഗുണ

മായ വൃത്തിയും വൃത്ത്യനുരൂപമായ രീതിയും അവിട�ത്തക്കു് അത്ഭുതാവഹമായ

വിധത്തിൽ സ്വാധീനങ്ങളായിരുന്നു. പദങ്ങളുെട പരമമായ പരസ്പര�മത്രിെയ

യാണ�ല്ലാ ശയ്യെയന്നു പറയുന്നതു്. വാ�ഗ്ദവതയിൽനിന്നു തദ്വിഷയകമായ വരം

അവിടെത്ത�പ്പാെല സിദ്ധിച്ചവർ അധികം �പരില്ല. പ്രകൃത്യാ ഓജഃകാന്തിപ്രധാ

നമായ ഗൌഡീരീതിയാണു് അവിട�ത്തക്കു് ഇഷ്ടെമങ്കിലും ആവശ്യം�പാെല അതു

LINKS TO
CHAPTERS TOC 33 34 35 36 37 38 39 40 41



�കരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 3 283

മസൃണീകരിച്ചു �വദർഭീരീതിയാക്കുന്നതിനും അവിടുന്നു ശക്തനായിരുന്നു. സം

സ്കൃതകവികളിൽഎല്ലാംെകാണ്ടുംഅവിട�ത്തക്കുമാർഗ്ഗദർശിയാെണന്നു്എനിക്കു

�താന്നീട്ടുള്ളതു �മല്പുത്തൂർകഴിഞ്ഞാൽഭട്ടമുരാരിയാകുന്നു. അനർഘരാഘവംഅവി

ടുന്നു പല പ്രാവശ്യം വായിച്ചു് അനുസന്ധാനം െചയ്തു സിദ്ധിവരുത്തിയിരിക്കണം.

ഭവഭൂതി മുതലായ മറ്റു ചില പണ്ഡിതകവികളും അവിടു�ത്തക്കു് ഉപജീവ്യന്മാരായി

രുന്നു. ഗൌഡീപ്രിയന്മാരായ മുരാരിപ്രഭൃതികൾക്കു നാളി�കരപാകമാണു് സ്വായ

ത്തം. എന്നാൽ തിരുമനസ്സി�ലക്കു് ആ വീര�വയാകരണത്വവും ആ പാണ്ഡിത്യ

പ്രകടനൌത്സുക്യവും അവ�രാെടാപ്പംതെന്നയുെണ്ടങ്കിലും ദ്രാക്ഷാപാകത്തിലാണു്

അവിടുന്നു കവനം െചയ്യുന്നെതെന്നാരു വി�ശഷമുണ്ടു്; അതുെകാണ്ടു പ്രസന്നപ്രൌ

ഢമധുരമാണു് അവിടുെത്ത കാവ്യ�ശലി. ദാക്ഷിണാർത്യകവികൾക്കു് അത്യന്തം

അഭിമതമായഅന്ത്യാനുപ്രാസം തുടങ്ങിയ മറ്റു ചില ഗുണവി�ശഷങ്ങെളക്കൂടി പരാ

മർശിക്കുകയാെണങ്കിൽ അവിടുന്നു സങ്കല്പസൂ�ര്യാദയകർത്താവായ �വദാന്ത�ദ

ശികർക്കു് ഏറക്കുെറ സമസ്കന്ധനായ ഒരു കവിെയന്നും പറയാവുന്നതാണു്. ഇനി

അവിടെത്ത ഓ�രാ കൃതി�യയും പറ്റി സ്വല്പം ഉപന്യസിക്കാം. അവെയസ്സംബ

ന്ധിച്ച സവിസ്തരമായ ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കണെമന്നുള്ളവർ ഞാൻ സാഹിത്യപ

രിഷ�ത്ത്രമാസികം അഞ്ചാം പുസ്തകത്തിലും മറ്റും ആ വിഷയെത്ത അധികരിച്ചു

പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തീട്ടുള്ള ഉപന്യാസങ്ങൾ വായി�ക്കണ്ടതാണു്.

വഞ്ചീശസ്തവം

വഞ്ചിമഹാരാജസ്തവം എന്നുകൂടി �പരുള്ള പ്രസ്തുതകൃതി അശ്വതിതിരുനാൾ തെന്റ

മാതുലെനപ്പറ്റി ഒൻപതു പദ്യങ്ങളിലും ഒരു ദീർഘമായ ഗദ്യത്തിലും കീർത്തനം െച

യ്യുന്നശ്രുതിമധുരമായ ഒരു �സ്താത്രരത്നമാണു്. ഈ �സ്താത്രത്തിെന്റആരംഭത്തിൽ

മഹാവിഷ്ണുവിെന്റ വ�ക്ഷാലങ്കാരമായ കൌസ്തുഭരത്ന�ത്തയും ലക്ഷ്മീനാരായണന്മാരു

െട രഹഃ�കളിക�ളയും വർണ്ണിക്കുന്നഓ�രാ �ശ്ലാകമുണ്ടു്. കാവ്യത്തിെന്റ അവസാ

നത്തിൽ “അതിലഘു ഭവൽകർണ്ണംപ്രാപ്തം ശി�ഷാർവചനം മമ” എന്നുതുടങ്ങുന്ന

ഔദ്ധത്യപരിഹാര�ശ്ലാകവും കാണുന്നു. അതിൽനിന്നു് അതു രചിക്കുന്ന കാലത്തു്

അശ്വതിതിരുനാൾക്കു് ഇരുപതിലധികം വയസ്സു കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്നു് അനുമാ

നിക്കാവുന്നതാണു്. കാർത്തിക തിരുനാൾ മഹാരാജാവിനു മഹാകവിയുെട �പ

രിൽഎത്രയ്ക്കുവാത്സല്യമുണ്ടായിരുന്നു�വാഅത്ര�യ്ക്കാഅതിലധിക�മാഅവിട�ത്ത

ക്കുആതിരു�മനിയുെട �പരിൽ ഭക്തിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനു സാക്ഷീഭ്രതങ്ങ

ളായ പ്രസ്താവനകൾ വഞ്ചീശസ്തവത്തിനുപുറ�മ ശൃംഗാരസുധാകരത്തിലും രുക്മി

ണീ പരിണയത്തിലും കാണാവുന്നതാണു്. വഞ്ചീശസ്തവത്തിെല “നൃത്യച്ചണ്ഡീശചൂ

ഡാവികടതരജടാ�കാടര�ക്രാഡരിംഖൽ” എന്ന പദ്യം �ഗാവിന്ദപ്പിള്ള സർവ്വാധി

കാര്യക്കാർ അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ ഭാഷാചരിത്രത്തിൽ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. �വെറ മൂന്നു പദ്യ

ങ്ങൾ ചുവെട �ചർക്കുന്നു.

“നാരീണാം വക്ത്രലക്ഷ്മീം ഹരതി കലയ�ത

ശശ്വദന്തഃകളങ്കം

സൂര്യാ�ലാ�ക നിലീനഃ ക്വചന പുനരയം

ദത്ത�ദാഷാനുഷംഗഃ

വീരശ്രീവഞ്ചിഭൂമീപരിവൃഢ! തമസാ

ഗ്രസ്തമൂർത്തിർമ്മൃഗാ�ങ്കാ
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യുഷ്മൽകീർത്ത്യാ സദൃക്ഷഃ കഥമിവ ഭുവ�ന

വർണ്യ�ത ലബ്ധവർ�ണ്ണഃ?”

“ശ്രീമന്നാനാപദാനസ്തവപഠനജൂഷാം

വന്ദിനാമാന�നഭ്യഃ

ശ്രുത്വാ ത്വന്നാമവർണ്ണാനരിഷു രണതലാൽ

പ്രദ്രുതം വിദ്രു�തഷു

ക്ണുപ്താ രത്നപ്രസൂ�നർന്നവവരവര�ണ

ഗാഢമുൽകണ്ഠിതാനാം

മ�ന്യ �വഫല്യമദ്യ ത്രിദശമൃഗദൃശാം

ഹിണ്ഡ�ത മണ്ഡനശ്രീഃ.”

“നമ്രപ്രത്യർത്ഥിപൃഥ്വീപരിവൃഢമുകുടീ-

രത്നനൂ�ത്നാർഡുവത്നീ-

ഗാഢാ�ശ്ലഷപ്രഹൃഷ്യച്ചരണയുഗനഖ-

�ശ്രണിരാ�കന്ദുരാ�ശ!

പാ�രവാഗ്വർത്തി യുഷ്മദ്ഗുണപടലമഹി-

ഗ്രാമണീരപ്യനീ�ശാ

വ്യാകർത്തും പാർത്ഥി�വന്ദ്ര! പ്രകടയിതുമിദം

�കാവിദഃ �കാ വിദഗ്ദ്ധഃ?”

ബാണഭട്ടെന്റ രീതി പിടിച്ചു രചിച്ചിട്ടുള്ള “അഥ ഖലുനിഖിലചരാചരപ്രപഞ്ചസാക്ഷി

ണാ ശരൽക്ഷപാകരസദൃക്ഷ വിതത പാണവിതാനവി�ദ്യാതമാന ഭദ്രാഹിശയന

നിദ്രാ�ണന

ഭഗവതാ ഭുവനഭരണപരായ�ണന നാരായ�ണന” ഇത്യാദി ഗദ്യവും �രാമാ

ഞ്ചപ്രദം തെന്ന.

കാർത്തവീര്യവിജയം ചമ്പു

അശ്വതിതിരുനാളുെട ചമ്പുക്കളിൽ കാർത്തവീര്യവിജയമാണു് പ്രഥമഗണനീയമാ

യി പരിലസിക്കുന്നതു്.

“ജി�ഹ്വ ബഹ്വവലംബ�സ കിമനൃതവ്യാഹാരധന്വസ്ഥലീ-

യാതായാതപരിശ്രമം? ശൃണുഹിതം കിഞ്ചിദ്വയം ബ്രൂമ�ഹ

പുണ്യ�ശ്ലാകശിരസ്രജാംക്ഷിതിഭുജാം നാരായണാംശാത്മനാ-

മാകണ്ഠം പിബസൽകഥാം നവരസ�സ്രാതസ്സുധാസ്യന്ദിനീം”

എന്നസുപ്രസിദ്ധമായ�ശ്ലാകംഈഗ്രന്ഥത്തിെന്റആരംഭത്തിലുള്ളതാണു്. കാർത്ത

വീര്യാർജ്ജുനൻ മാഹിഷ്മതിയിൽ രാജ്യഭാരം െചയ്യുന്നതു മുതൽബന്ധനസ്ഥനായ

രാവണെനആമഹാവീര�നാടു് യാചിച്ചു പുലസ്ത്യമഹർഷി വീണ്ടുെകാണ്ടു �പാകുന്ന

തുവെരയുള്ള ഇതിവൃത്തം ഇതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ജലക്രീഡയ്ക്കായി ആ മഹാ

രാജാവു് നർമ്മദാപുളിനെത്ത പ്രാപിയ്ക്കുന്ന കഥാഘട്ടം വർണ്ണിക്കുന്ന ഗദ്യത്തിെന്റ

സ്വാരസ്യം പറഞ്ഞറിയിക്കാവതല്ല. “ചിരകാംഷിതശിശിരവാരി�ഹളാഭിർ�ദ്ദഹകാ

ന്തികണികാകലിത ഗീർവാണഗണികാവ�ഹളാഭിർമ്മ�ഹളാഭിസ്സഹ” എന്നാണു്
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അ�ദ്ദഹത്തിെന്റപ്രിയതമമാെരഅവിടുന്നുചിത്രീകരിക്കുന്നതു്. രാവണൻഅർജ്ജു

നെന്റ മന്ത്രിമാ�രാടു പറയുന്ന വാക്യം �നാക്കുക.

“മുക്ത്വാ ശുദ്ധാന്തകാന്താജനസഹവസതിം

നിർഭയശ്ശസ്ത്രപാണിർ-

ദ്ദക്ഷ�ശ്ചദു് ബദ്ധക�ക്ഷ്യാ നമയ രണമു�ഖ

കാർമ്മുകം വാ മുഖം വാ

ഇത്യാജ്ഞാം രാവണസ്യ പ്രകൃതിദൃഢച�പ-

ടാഹ�തരാവണസ്യ

പ്രഖ്യാതാം മന്ത്രിമുഖ്യാഃ കുരുത ഖലചുരി-

ക്ഷത്രിയ�ശ്രാത്രപാത്രം.”

രാവണെന്റ �സനയുെട സമരപ്രയാണമാണു് ചുവ�ട�ചർക്കുന്ന �ശ്ലാകത്തിൽ

വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നതു്.

“അഥ ജാതരസാ തരസാ വ്യചലൽ

കൃതനാകപഥാപതനാ പൃതനാ

ഘനഗർജ്ജനതർജ്ജിതസജ്ജനതാ

മദശാലിദശാനനശാസനയാ.”

രാവണെന ബന്ദിയാക്കി കാർത്തിവീര്യൻ മാഹിഷ്മതിയിൽ െകാണ്ടു�പായ�പ്പാൾ

പൌരസ്ത്രീകൾആ ഭാഗ്യഹീനെനഎങ്ങെന നിരീക്ഷിച്ചുഎന്നു മഹാകവി ഉപന്യസി

ക്കുന്നതു �കൾക്കുവിൻ.

“അ�ദ്യാർവീപതിനാ വിഗൃഹ്യ സലി�ല �സാ�മാദ്ഭവായാസ്തടാ-

ദത്രാനീതമ�നകവക്ത്രവികൃതം സത്ത്വം കിമത്യഽദ്ഭുതം?

ഇത്ഥം പൌരപുരംധ്രിഭിസ്സകുതുകം സത്രാസമാ�ലാകിതഃ

പൌലസ്ത്യഃ പുരമാർഗ്ഗസീമ്നി സമഭൂദു് വ്രീളാവനമ്രാനനഃ.”

സന്താന�ഗാപാലം ചമ്പു

�കരളത്തിെലങ്ങും സാമാ�ന്യന പ്രസിദ്ധിയുള്ളതാണു് ഈ ചമ്പു. ഇതു �മല്പുത്തൂർ

ഭട്ടതിരിയുെട കൃതിയാെണന്നു ചിലർ സങ്കലിപിക്കുന്നതു നിർമ്മൂലം തെന്ന. പൌ

ണ്ഡ്രകവധം ആട്ടക്കഥയിലുള്ള “പുഷ്യൽസൌരഭ” എന്നും, “ഭാസ്വൽഭാസ്കര” എന്നു

മുള്ളപദ്യങ്ങൾഈകാവ്യത്തിലുംപ്ര�വശിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഇതിെലവിഷ്ണു�ലാകവർണ്ണനാ

ത്മകമായ ഗദ്യം ഭാവുകന്മാരുെട ഹൃദയെത്ത വി�ശഷിച്ചു് ആവർജ്ജിയ്ക്കുന്നു. രണ്ടു

�ശ്ലാകങ്ങൾമാത്രം ഉദ്ധരിക്കാം.

ബ്രാഹ്മണെന്റസഭാപ്ര�വശം:

“രാജദ്വാരി മൃതം നിധായ തനയം ക്വാ�സ്ത നിരസ്തത്രപഃ

കൃഷ്ണഃ സ്ത്രീജനലമ്പടഃ? ക്വ നു ഹലീ ഹാലാമദാന്ധാശയഃ?

ഇത്യു�ച്ചർഗ്ഗിരമുദ്ഗിരൻ ദ്വിജവരഃ ക്ഷിപ്രം പ്ര�പ�ദ സഭാം

നീരന്ധ്രാന്ധകവൃഷ്ണിവീരമകുടീരത്നാംകു�രാദ്യൽപ്രഭാം.”

ബ്രാഹ്മണെന്റ കൃഷ്ണാർജ്ജുനവിഷയകമായആശീർവാദം:

“ആശാസ്യം കിം യദുകുരുവരാവന്യദസ്മാദൃ�ശർവാ-

മാശാരന്ധ്രാണ്യഭിനവയശഃപാളയഃക്ഷാളയന്തു”
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യാവൽകല്പം വിമതവിത�തർമ്മന്ഥിതാരഃ പ്രതാപാഃ

പൃഥ്വീം വ്യത്ഥീകൃതരവിഘൃണി�ശ്രണയഃ �ശാണയന്തു.

ശൃംഗാരസുധാകരം ഭാണം

�കരളീയങ്ങളായ ഭാണങ്ങളിൽ മഴമങ്ഗലത്തി�ന്റതു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തസ്ഥാ

നം ശൃങ്ഗാരസുധാകരത്തിനു നല്കാവുന്നതാണു.

“പ്രസാധയന്തുസുധിയാം ഗളനാളാൻ മിളദ്ഗുണാഃ

ക�വർദ്ധ്വന്യധ്വനീനസ്യ സൂക്തിമൌക്തികമാലികാഃ”

എന്ന ഭാവമധുരമായ ഭരതവാക്യ�ത്താടുകൂടിയാണു്ഈ ഭാണംഅവസാനിക്കുന്ന

തു്. ഇതിൽനിന്നും ചില �ശ്ലാകങ്ങൾ ഉദ്ധരി�ച്ച കഴിയൂ.

മധ്യാഹ്നം:

“ദിശാ�യാഷാ�ശ്ലഷസ്വഗമനസമാ�ലാകനപരാ-

നധസ്താദ് വൃക്ഷാണാം തിമിരനികരാനംബരമണിഃ

ഹഠാൽഛായാദംഭാദിവ പരവശാനുത്തരളിതാ-

നസുഗ്രാഹം ഗൃഹ്ണാത്യയമതിക�ഠാ�രർഘൃണിഗ�ണഃ”

വിടൻ ഓതിക്കന്മാ�രാടു്:

“�ഭാ�ഭാ അരസിക�ശ്രാത്രിയ�വതാളാഃ,

ആദായാളിമിഷാന്മിളദ്വിഷമിഷുവ്രാതം പ്രസൂനാത്മകം

ഗുഞ്ജൽ�കാകിലപുഞ്ജമാഗധജ�നാ മീനധ്വജക്ഷ്മാപതിഃ

സ്വാ�ജ്ഞാല്ലംഘിജനം പ്രഹർത്തുമടതി �ത്ര�ലാക്യ�മതൽ ക്രുധാ

തൂർണ്ണം ഗച്ഛത കാമിനീകുചഗിരീൻ ജീവാഭിലാ�ഷാ യദി.”

�തവിടിശ്ശികളുെടആട്ടക്കളരി:

“സ്തംഭാധിഷ്ഠാസ്നുശുംഭൽസ്ഫടികമണിഘടാ-

സൃഷ്ടനിർദ്ദുഷ്ടഗാത്ര-

പ്രത്യുദ്യൽപുത്രികൌഘസ്ഥപുടകരപുട-

ന്യസ്തരത്നപ്രദീപാ

മാഞ്ജി�ഷ്ഠാൽകൃഷ്ടപട്ടസ്ഫുടഘടിതവിതാ-

�നാച്ച�യാച്ചാവചശ്രീർ

�ന്നദിഷ്ഠാ ലക്ഷ്യ�തസൌ ചടുലമൃഗദൃശാം

നാട്യശിക്ഷാഖളൂരീ.”

നക്ഷത്രങ്ങൾ:

“സന്ധ്യാതാണ്ഡവശൌണ്ഡഖണ്ഡപരശു�പ്രംഖജ്ജടാമണ്ഡലീ-

നിര്യന്നിർഝരിണീഝരീകണഗണാഃ കിം വിപ്രകീർണ്ണാദിവി?

ദ്രാഘീ�യാവിയദധ്വധാവദധികക്ലന്താർക്ക�ഘാടച്ഛടാ-

വ�ക്ത്രാദ്വാന്തനിതാന്ത�ഫനനിചയാഃകിം ഭാന്തി താ�രാച്ചയാഃ?

രുക്മിണീപരിണയം നാടകം

ഈ നാടകമാണു് മഹാകവിയുെട പരിപക്വമായ കൃതി. 962-ൽ അവിടുന്നു യുവ

രാജാവായതിനു�മലാണു് ഇതിെന്റ നിർമ്മിതി എന്നു മുൻപു സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട�ല്ലാ.
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അഞ്ചങ്കത്തിൽ രചിച്ചിട്ടുള്ള ഈ നാടകം അവിടുെത്ത അന്യാദൃശമായ സരസ്വ

തീവിലാസത്തിനു മൂർദ്ധാഭിഷി�ക്താദാഹരണമാകുന്നു. രുക്മിണി, വാസുഭദ്രെന്റ

(ശ്രീകൃഷ്ണെന്റ) നർമ്മസചിവനായ കപിഞ്ജല ബ്രാഹ്മണൻ, ഈ പാത്രങ്ങളുെട

ആവിഷ്കരണവിഷയത്തിൽ അശ്വതിതിരുനാൾ അസാധാരണമായ മ�നാധർമ്മം

പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഭാഗവതത്തിൽ രുക്മിണി ഒരു ബ്രാഹ്മണെനയാണ�ല്ലാ തെന്റ

പ്രണയസ�ന്ദശവാഹിയായി ദ്വാരകയ്ക്കു അയയ്ക്കുന്നതു്; എന്നാൽ നാടകകലാമാർ

മ്മികനായ തമ്പുരാൻ വിരഹതപ്തനായ ശ്രീകൃഷ്ണെനത്തെന്ന കുണ്ഡിനപുര�ത്തയ്ക്കു

നയിക്കുന്നു. �കവലം �ദശവർണ്ണനപരമായ അഞ്ചാമങ്കം അനാവശ്യമാെണന്നു

പറയാെമങ്കിലും ആ കാര്യത്തിൽ അവിടുന്നു ഭവഭൂതി, മുരാരി, രാജ�ശഖരൻ മുത

ലായ പൂർവ്വകവികെള അനുകരിയ്ക്കുകമാത്രമാണു് െചയ്തിട്ടുള്ളതു്. ഈ നാടകത്തിൽ

നിന്നു കൂടി ചില �ശ്ലാകങ്ങൾ അനുവാചകന്മാെര ഗ്രഹിപ്പിയ്ക്കാെത മു�ന്നാട്ടു �പാകു

വാൻ മനസ്സു വരുന്നില്ല.

വിന്ധ്യവനം:

“ഉഗ്രംപശ്യകിരാതപുംഖിതശരത്ര�സ്തണദത്താഭയ-

പ്രത്യാസന്നകരാളമാംസളവനീ ഗുഞ്ജാദ്രുകുഞ്ജാന്തരാ

വാത്യാചക്രവിധൂത�ഗരികര�ജാരാജിശ്രിയ�ശ്ശ്രണിഭിർ-

ഭാ�ത്യഷാ പരിപാടലാഭ്രജടിലാ സ�ന്ധ്യവ വിന്ധ്യാടവീ.”

�ചത്രവായു:

“ലങ്കാ�ശലാങ്ക�ഖലൽഫണിപതിതരുണീ-

മണ്ഡലാകണ്ഠപാന-

മ്ലാനാ യൂനാം മ�നാഭൂരണരണരണികാ-

കല്പനാതിപ്രഗല്ഭാഃ

ഭൃംഗീ സംഗീതഭാജാം നവനടനകലാ-

�ദശികാ മാലതീനാ-

മായാന്ത്യാരാമഭൂ�മഃ പഥി പഥികവധൂ-

ശാത്രവാ�ശ്ചത്രവാതാഃ.”

സൂ�ര്യാദയം:

ശ്യാമാവാമാധൃ�തന്ദുസ്ഫടികമണിഘട-

സ്യന്ദമാനാമൃതാർദ്രാ-

ദു�ദ്വലദ്വാത�പാതപ്രചലിതശതപ-

ത്രാതിമാത്രപ്രകാശാൽ

�വ്യാ�മാത്സംഗപ്രയാ�ണാത്സുകിതഖഗജൂഷഃ

പ്രത്യുഷഃപാരിജാതാ-

ജ്ജാതാഃ ശാതക്രതവ്യാം കകുഭി കതിപ�യ

ഭാന്തി കാന്തിപ്രവാളാഃ.”

വാസുഭദ്രൻ രുക്മണിെയക്കണ്ടിട്ടു്:

“സ്വസ്തം�ബരമമസ്തകാവണുതരാ, വിന്ദീവരം പാണ്ഡരം,

കണ്ണാരുന്തുദകൂജീതം പികകുലം, രംഭാ ലഘീയസ്തരാ,

�വരാഗ്യസ്യ നി�കതനം കിസലയം, മല്ലീസുമം കർക്കശം,
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രുക്മിണ്യാഃ പുരതസ്തു �കതകശിഖാം പശ്യാമി സശ്യാമികാം.”

ഗംഗാനദി:

“ത്രിപുരഹരകിരീട�സ്മരമന്ദാരമാലാ

സഗരതനയനാകാ�രാഹ�സാപാനവീഥീ

ഹരിചരണസ�രാജസ്യന്ദിമാധ്വീകധാരാ

സുതനു! നയനജാഡ്യം സ്വർദ്ധുനീ നിർദ്ധുനി�ത.”

ചില ഒന്നാംതരം ഫലിതപ്ര�യാഗങ്ങളുംഈനാടകത്തിലുണ്ടു്. രുക്മിണിയും നവ

മാലിക എന്നസഖിയും കൂടി ഉദ്യാനത്തിൽ�പ്പായി പൂ പറിക്കുന്നു. സഖി രുക്മിണി

�യാടു “കുരവകശാഖിനം പരിഷ്വജമാനാം ത്വാം കുസു�മഃ പരിഹസദിവ ഏതൽ

കുന്ദം ദൃശ്യ�ത” എന്നു പറയുന്നു; അതിനു രുക്മിണിയുെട പ്രത്യുത്തരം “ഹളാ നവ

മാലി�ക കിമമുനാകു�ന്ദന �മ പ്ര�യാജനം?” എന്നാണു്. മുകാരരഹിതമായ കുന്ദ

ത്തിലല്ല, മുകാരസഹിതനായ കുന്ദനിൽ, അതായതു മുകുന്ദനിലാണു് എനിക്കഭിനി

�വശം എന്നു നായിക ഇവിെട ഭംഗ്യന്ത�രണ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഈ നാടകത്തിെല

ഭരതവാക്യത്തിൽ,

“പ്രൌ�ഢാദാരഗുണാ പ്രപഞ്ചിതരസ�സ്രാതസ്തരം�ഗാൽകരാ

കുത്രാപ്യസ്ഖലിതാ സ്ഫുടധ്വനിപദന്യാ�സാജ്ജ്വലാലങ് ക്രിയാ

ഭാ�വഃ സംവനനം വിധായ വിദുഷാമാസ്ഥാനരംഗസ്ഥ�ല

ഭവ്യാ കാവ്യനടീ മുഹുർവിഹരതാമാചന്ദ്രതാരം ഭുവി”

എന്നുമഹാകവി വർണ്ണിച്ചിട്ടുള്ളതു്അവിടെത്തകാവ്യനടിെയക്കൂടി കടാക്ഷിച്ചുെകാ

ണ്ടാെണന്നുള്ളതിനുസംശയമില്ല.

ദശാവതാരദണ്ഡകം

മഹാവിഷ്ണുവിെന്റ ദശാവതാരങ്ങെള അധികരിച്ചു രചിച്ചിട്ടുള്ളതാണു് പ്രസ്തുത ദണ്ഡ

കം. ഭാർഗ്ഗവാവതാരം, രാമാവതാരം, കൃഷ്ണാവതാരം ഇവെയവർണ്ണിക്കുന്നപംക്തി

കൾഏറ്റവുംസമുജ്ജ്വലങ്ങളായിരിക്കുന്നു. ഒടുവിൽ ഉപസംഹാരരൂപത്തിലും മഹാ

കവി ഒരു പംക്തി ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഈ കൃതി സ്വാതിതിരുനാൾ മഹാരാജാവു നിർ

മ്മിച്ചതാെണന്നുചിലർ പറയുന്നതു് ശരിയല്ല.

കൃഷ്ണാവതാരം:

“കനന്നന്ദ�നാദ്യാനമന്ദാക്ഷസന്ദായിവൃന്ദാ

വനാന്തസ്ഥലീരാസ�കളീകലാകല്പിതാ�നക�കാടിസ്മരാകാര

ദിവ്യസ്വമൂർത്ത്യാവലീമധ്യമധ്യസ്ഫുരദ്വല്ലവീസുന്ദരീമണ്ഡലീമധ്യ

ചിന്താമണീപീഠരാജജ്ജഗ�ന്മാഹനാകാരമൂർത്ത്യുന്മിഷ�ദ്വണു

ഗാനാമൃതാസ്വാദസ�ന്താഷിതാത്യന്തജാരത്വ�ചാരത്വസാരഥ്യ

ദൂത്യാദിലീലാകഥാപാവിതാ�ശഷ�ലാകാദ്ഭുതാതുല്യ�ഗാപാലമൂർ�ത്ത!”

ആട്ടക്കഥകൾ

ഇത്രമാത്രം വശ്യവചസ്സായ ഒരു കവിചക്രവർത്തി നാലിൽപ്പരം ആട്ടക്കഥകൾ

രചിച്ചു ഭാഷാസാഹിത്യെത്തക്കൂടി �പാഷിപ്പിക്കാെമന്നു തീർച്ചെപ്പടുത്തിയതു നമ്മു

െട ഭാഗ്യപരിപാകമാകുന്നു. അശ്വതിതിരുനാൾ ആദ്യമായി നിർമ്മിച്ച ആട്ടക്കഥ
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നരകാസുരവധത്തിെന്റ ഉത്തരഭാഗമാെണന്നു് എനിക്കു �താന്നുന്നു. പൂതനാ�മാ

ക്ഷമായിരിക്കണം അടുത്ത കൃതി. അവിടുെത്ത എല്ലാ കഥകളും അത്യന്തം �ചത

സ്സമാകർഷങ്ങളായി പരിലസിക്കുന്നു. അവയ്ക്കു് ഇന്നും �കരളെമങ്ങുംപ്രചുരമായപ്ര

ചാരമുണ്ടു്. പൌണ്ഡ്രകവധത്തിനു മാത്ര�മ അല്പെമാരു അനുപഗമ്യതയുള്ളു. ആദ്യം

കഥകളി അഭ്യസിക്കുന്ന �യാഗക്കാർ രുക്മിണീപരിണയമാണു് സാധാരണമായി

അഭിനയിക്കുന്നതു്. അമ്മാവനു മഹാഭാരതകഥകളായിരുന്നുപഥ്യെമങ്കിൽ മരുമക

നു ഭാഗവതകഥകളാണു് അഭിമതം. രുക്മിണീസ്വയംവ�രാപാഖ്യാനം അവിടു�ത്ത

യ്ക്കു് അത്യന്തം ഹൃദയംഗമമായി�ത്താന്നിയിരിക്കണം; അതുെകാണ്ടാണു് അതിെന

വിഷയീകരിച്ചു ഭാഷയിൽ ഒരാട്ടക്കഥയും സംസ്കൃതത്തിൽ ഒരു നാടകവും അവിടുന്നു

നിബന്ധിച്ചതു്. ശ്രീപദ്മനാഭെന്റ �പരിൽ തിരുമനസ്സി�ലയ്ക്കുള്ള ഭക്തിപ്രകർഷം

അപരിമിതമായിരുന്നുെവന്നു് അവിടുെത്ത ഏതു കൃതി പരി�ശാധിച്ചാലും െതളിയു

ന്നതാണു്.

അശ്വതിതിരുനാളുെടആട്ടക്കഥകൾക്കു�മെലയാണു് �കാട്ടയത്തുതമ്പുരാെന്റ

ആട്ടക്കഥകൾഎന്നു ചിലർക്കു പക്ഷമുണ്ടു്. രങ്ഗപ്ര�യാഗത്തിനു് ഒന്നുകൂടി പറ്റിയ

കൃതികൾ �കാട്ടയം കഥകൾ തെന്നയാെണന്നു ഞാനും സമ്മതിക്കാം. ചില പദ

ങ്ങളുെട വിഷയത്തിലും �കാട്ടയം കഥകൾക്കുള്ളെമച്ചം നിർവിവാദമാണു്. പ�ക്ഷ,

�ശ്ലാകങ്ങൾപ്ര�ത്യകെമടുത്തുപരി�ശാധിക്കുകയാെണങ്കിൽ—എന്നു�വണ്ടഉത്ത

മസാഹിത്യത്തിെന്റ നാനാ�കാടിക�ളയും പരാമർശിച്ചുെകാണ്ടു സമഗ്രമായി താ

രതമ്യവി�വചനം െചയ്യുകയാെണങ്കിൽ—വിജയലക്ഷ്മി ഐദമ്പ�ര്യണ ആ�ശ്ലഷി

ക്കുന്നതു് അശ്വതിതിരുനാൾ തമ്പുരാെനയാെണന്നു തീർച്ചെപ്പടുത്തുവാൻ ഭാവുക

ന്മാർക്കുപ്രയാസമില്ല.

“കർണ്ണാലങ്കാരഹീരാങ്കരരുചിരരുചി-

�പ്രാല്ലസദ്വക്ത്രപദ്മാ

വ്യാവല് ഗൽപാദയുഗ്മക്വണിതമണിതുലാ-

�കാടിവാചാലവീഥീ

ബിഭ്രാണാ കങ്കണാളീം ജ്വലദനലകന-

ദ്രത്നകാന്താം സഭാന്താം

തന്വീ രാജന്യപാളീഹൃദയകമലിനീ-

രാജഹംസീ വി�വശ.” (രുക്മിണീസ്വയംവരം)

“ജ്യാഘാത�ശ്രണിജാഗ്രദ്ഭുജഭുജഗരസ-

ജ്ഞായിതാസിപ്രകാണ്ഡ-

വ്യാലീഢപ്രൌഢ�വരിക്ഷിതിരമണഗണ-

പ്രാണവാതപ്ര�രാഹഃ

മ�ധ്യയുദ്ധം നിരുധ്യ ദ്രുതമഥ യവനാൻ

ദീർഗ്ഘനിദ്രാം നിനീഷുർ-

ബദ്ധാ�ടാപം ബഭാ�ഷ പ്രഥിതഭുജമദാ-

ഡംബരാനംബരീഷഃ” (അംബരീഷചരിതം)

“�സാമ�കാടിസമധാമകഞ്ചുകിലലാമമഞ്ചതലമാസ്ഥിതം

ശ്യാമതാമരസദാമ�കാമളരമാദൃഗഞ്ചിതകരാഞ്ചലം

കാമദായകമ�മാഘ�മഘകുലകാമനീയകഹരം പരം
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സാമജാമയഹരം ഹരിം സ മുനിരാനനാമ വനമാലിനം.”

“�സ്വരം �കരവബന്ധുബന്ധുരകര�ശ്രണീകൃപാണീ ലതാ-

ലൂനപ്രൌഢതമസ്തമാലഗഹ�നഹാലാം പിബൻ �മാഹ�ന

മാദ്യൽ�കാകിലകാമിനീകളാ�ചാവാചാലിതാശാന്ത�ര

�ര�മ �രവതകാച�ല സഹ വധൂജാ�ലന നീലാംബരഃ” (പൌണ്ഡ്രകവ

ധം)

ഇവ�യാടു കിടനില്ക്കുന്ന �ശ്ലാകങ്ങൾ �കാട്ടയം കഥകളിയിൽ ഒരിടത്തും കാണുന്ന

തല്ല. കിർമ്മീരവധത്തിെല “മാർ�ഗ്ഗ തത്ര” , “താവ�ദ്വകുണ്ഠ” മുതലായ �ശ്ലാക

ങ്ങൾക്കു �പാലും അശ്വതീ തിരുനാളുെട �ശ്ലാകങ്ങളുെട സ്വാരസ്യമില്ല. പണ്ഡിത

ന്മാെര �കാൾമയിർ െകാള്ളിക്കുന്നസംസ്കാരപൂതങ്ങളായ ശബ്ദങ്ങളല്ലാെത തിരുമ

നസ്സുെകാണ്ടുപ്ര�യാഗിക്കുകയില്ല. “ഭ്രൂഭങ്ഗഭീഷണവിഘൂർണ്ണിത�നത്രയുഗ്മ” നായ

രുക്മി, “പ്രസർപ്പദ്ബാഷ്പാംഭഃസ്നപിതകുചകുംഭ” യായ രുക്മിണി, “ക്ഷുരപ്രഭിന്നക

ങ്കട” ന്മാരും “പ്രരൂഢസങ്കട” ന്മാരുമായ ശിശുപാല ഭടന്മാർ, “പ്രാ�ലയാചലമൌ

ലിമണ്ഡനവിധി” െയ പ്രാപിച്ച വിധുമണ്ഡലം, “ഉദ് വൃത്തക്വണിതകപാലമാലഭാരി

ഗ്രീവാഗ്ര” യായ കൃത്യ, “വിഷസ്നപിതസായക” ങ്ങെള�പ്പാെലയുള്ള പൌണ്ഡ്രകകി

ങ്കരന്മാരുെട വാചകങ്ങൾ, “അനുത്ഥാന മുദ്ര” യായ നിദ്ര, ഇത്തരത്തിലുള്ള ജാജ്വ

ല്യമാനങ്ങളായ ശബ്ദാർത്ഥരത്നങ്ങൾക്കു് അവിടുെത്ത കഥകൾ അനർഘങ്ങളായ

ആകരങ്ങളാകുന്നു. കഥകളിപ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിച്ചിട്ടുള്ള മെറ്റാരു

കവിക്കും ആ വിഷയത്തിൽ അത്ര പരിപൂർണ്ണമായ സിദ്ധി �കവന്നിട്ടില്ല. “ബാ

ധാം ബബാ�ധതരാം” മുതലായഅവിടുെത്തചിലപ്ര�യാഗങ്ങൾ �കാട്ടയത്തിെന്റ

“സല�ജ്ജാഹം” തുടങ്ങിയവെയ�പ്പാെല �കരളീയരുെട നിത്യസംഭാഷണത്തിൽ

�ശലീരൂപത്തിൽ സംക്രമിച്ചിട്ടുണ്ടു്. �കാട്ടയത്തുതമ്പുരാെന്റ “നികൃത്തകുചമണ്ഡ

ലാ നിശിത മണ്ഡലാ�ഗ്രണസാ” എന്ന പദ്യെത്തഅനുകരിച്ചുെകാണ്ടാണു് അവി

ടുന്നു നരകാസുരവധത്തിെല “നികൃത്തകുചനാസികാം നിശിചരീം നിരസ്യാനയാ”

ഇത്യാദി പദ്യം നിബന്ധിച്ചതു് എങ്കിലും, കാലാന്തരത്തിൽ ആ ഗുരുവിെന ജയിച്ച

ശിഷ്യനായി വികസിക്കുകയാണു് െചയ്തതു്. �കാട്ടയെത്ത�പ്പാെലഅശ്വതിയും പ്രാ

കൃതകവനംെകാണ്ടു തെന്റ കഥകെള അലങ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അംബരീഷചരിതത്തിൽ

യവനന്മാരുെട പുറപ്പാടു് “ചാപഗുണ�ഘാ�സാ സുണീയദി �ഗാപു�രപരു�സാ”

എന്നുതുടങ്ങുന്നഒരുപ്രാകൃതപദംെകാണ്ടുനിർവഹിച്ചിട്ടുള്ളതു് ഏറ്റവുംസമുചിതമാ

യിരിക്കുന്നു. യവനന്മാർസംസ്കൃതജ്ഞന്മാരായിരിക്കുവാൻ മാർഗ്ഗമില്ല�ല്ലാ. അവെര

രങ്ഗപ്ര�വശം െചയ്യിച്ചിട്ടുള്ളതു�മസൂരിെല മഹമ്മദീയരുെട ആക്രമണെത്തസ്മ

രിച്ചുെകാണ്ടായിരിക്കണെമന്നും ഊഹിക്കാവുന്നതാണു്. കാല�കയവധത്തിൽ

“സ്വർവധൂജനമണിഞ്ഞിടുന്ന മണിമൌലിയിൽ ഖചിതരത്നമാം” എെന്നാരു ഭാഷാ

�ശ്ലാകമുണ്ട�ല്ലാ; അതു�പാെല പൂതനാ�മാക്ഷത്തിലും

“കന്നല്ക്കണ്ണികൾമൌലിരത്നകലികാരൂപം ധരിച്ചാദരാൽ

െപാന്നിന്മാലയണിഞ്ഞുപൂതന തദാ മന്ദം നടന്നീടിനാൾ

പിെന്നെച്ചന്നവൾ �ഗാകു�ല കുളുർമുലക്കുന്നിന്നു മീ�ത ചിരം

മിന്നുംചന്ദ്രിക�പാെലമന്ദഹസിതം തൂകിപ്പറഞ്ഞീടിനാൾ”

എെന്നാരു ഭാഷാ�ശ്ലാകം കാണുന്നു. അനന്തരകാലങ്ങളിൽ കിളിമാനൂർ വിദ്വാൻ

�കായിത്തമ്പുരാൻ രാവണവിജയത്തിലും �കരളവർമ്മ വലിയ�കായിത്തമ്പുരാൻ
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ഹനമദുത്ഭവം, പ്രലംബവധംഎന്നീകഥകളിലുംഅനുകരിക്കുവാൻ ഉദ്യമിച്ചിട്ടുള്ളതു്

അശ്വതിതിരുനാളുെട കഥകെളയാകുന്നു. പാടി�ക്കൾക്കാനും, അതിലധികം ആടി

ക്കാണാനും െകാള്ളാവുന്ന കൃതികളുെട കൂട്ടത്തിൽ അവിടുെത്ത കഥകൾ അത്യുച്ച

പദത്തിൽസമുല്ലസിക്കുന്നു. അതുെകാണ്ടുതെന്നയാണു് അവയ്ക്കു് ഇത്രമാത്രം സർവ

മ�നാരഞ്ജകത സംസിദ്ധമായിട്ടുള്ളതും. അവിടുന്നു പ്ര�യാഗിച്ചിട്ടുള്ള ഓ�രാ ശബ്ദ

വും �ചതന്യപൂർണ്ണമാണു്. അതിെന്റെയല്ലാം സ്വാരസ്യം പരിപൂർണ്ണമായി ഗ്രഹി

ക്കണെമങ്കിൽവാസനക്കാരും വ്യുൽപന്നന്മാരുമായനടന്മാർആകഥകൾഅഭിന

യിച്ചു �കമുദ്രഅറിയാവുന്നവർ കാണണം. പൂതനാ�മാക്ഷത്തിെല “ഗിരിരാജവര

നുടയപരിണാമ�മാർത്തുമമ”എന്നുതുടങ്ങി “ദാഹവുംവളർന്നീടുന്നുദാരുണമിന്നു”

എന്നുവെരയുള്ളനാലുപദങ്ങൾ �താട്ടം ശങ്കരൻനമ്പൂരിെയ�പ്പാലുള്ളഅനുഗൃഹീത

ന്മാരായ നൃത്യകലാകുശലന്മാർ ഒരിക്കെലങ്കിലും അഭിനയിക്കുന്നതു കണ്ടിട്ടുള്ളവർ

ക്കു് എെന്റഈഅഭിപ്രായം അനുഭവ�വദ്യമായിരിക്കുെമന്നു പറ�യണ്ടതില്ല�ല്ലാ.

പദങ്ങളും ദണ്ഡകങ്ങളും

തിരുമനസ്സിെല ആട്ടക്കഥകളിൽ നിന്നു ചില �ശ്ലാകങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചുകഴിഞ്ഞു. (1)

“ചന്ദ്രമുഖിമാ�ര കാണുക” (2) “കരുണാലയ വീര” (3) “മാധവസമയമിദം” (4) “പ്രാ

ണനാകയശൃണു മമ വചനം” (5) “ആരിതാരിതസാരമനുജന്മാർ” (6) “കനകരുചി

രുചിരാങ്ഗിമാ�ര” (7) “കിം കര�വ ഭഗവൻ” (8) “എന്ത�ഹാഭൂസുരന്മാ�ര” ഇത്യാ

ദി പദങ്ങളുെട മാധുര്യം അനന്യസാധാരണമാണു്. “ഈ�രഴുപാരിെനാരു �വരായി

�മവിന” എന്നു തുടങ്ങുന്ന ദണ്ഡകത്തിനും “ചഞ്ചലാക്ഷിമാരണിയും മൌലി മാലാ

വന്നു” എന്ന സാരിക്കുമുള്ള ആസ്വാദ്യതയും അപരി�മയം തെന്ന. “മാധവസമയ

മിദം” എന്നപദത്തിൽനിന്നു ചില പംക്തികൾ ചുവ�ട �ചർക്കുന്നു.

“സുന്ദരിമാ�ര വിപിനം കാണ്ക സുരഭിലമതിവിജനം

മന്ദമാരുതവീജനം നല്ല മദനദഹനദീപനം

കുന്ദലതാഗൃഹമതിരുചിതം കുസുമഗളിതമധുരസശിശിരം

ചന്ദ്രകരാങ്കുരവിശദതരം ചടുലപികാഞ്ചിതരവമുഖരം

നന്ദനവിപിനവിനിന്ദനമിതു കുരു-

വിന്ദരുചിരുചിരകന്ദളനികരം (മാധവ)

കനകകമലകലികം നല്ല കമനീയമണിവാലുകം

മനസിജജയസാധകം നല്ല മരകതമയ�വദികം

വനതടഭുവി കമലാകരം വരതനു! കാണ്ക മ�നാഹരം

ഘനമദമധുകര�മദുരം കളകളഹംസവിഭാസുരം

അനുപമമിതിനുെടയനുതടമഴകിെനാ-

ടനവധി വിഹരതി വനമൃഗവിസരം (മാധവ)” (പൌണ്ഡ്രകവധം)

ദണ്ഡകം:

“ഈ�രഴുപാരിെനാരു �വരായി �മവിന മു-

രാരാതി�സവകനുദാരൻ

അതുലഭുജസാരൻ—അധിസമിതി ധീരൻ-
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തദനു മധുവനമവനിപതിരഗമദമലമതി-

രതിസുഭഗതനുവിജിതമാരൻ.

നാനാതരുപ്രസവലീനാളിനീനിവഹ-

ഗാനാതി�മാഹനതമാ�ല

നിരവധികസാ�ല-നിബിഡകൃതമാ�ല-

കുഹചിദഥ കുതുകെമാടു ഗുണനിലയനവനധിക-

കുസുമകുലസുരഭിണി കുടീ�ര

െച�മ്മ വസിച്ചു വിലസ�ന്മഘ�ശാഭ തട-

വും �മനിയാകിയ പൂമാെന

നിജമനസി �ചർത്തു-നിഖിലമതി�ലാർത്തു-

നിരവധികസുഖജലധിനടുവിലുടനവനുടയ

ഹൃദയമപി വിരെവാടു കുളിർത്തു.

ആനന്ദബാഷ്പമതിമാനം ദധാനമുപ-

മാനം തദാനനമതാനീൽ

വിമലമതിതെന്റ—വിഗളദമൃതെന്റ-

പുളകഭരഘനകവചമിളിതതനുരവനിപതി-

തിലകനവനമിതസുഖമാസീൽ.” (അംബരീഷചരിതം)

ശ്രീപത്മനാഭകീർത്തനം

ഇരുപതുകണ്ണികൾ ഉൾെക്കാള്ളുന്നതുംപാദാദി�കശരൂപത്തിൽനിബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള

തുമായ പ്രസ്തുതകീർത്തനം അശ്വതിതിരുമനസ്സിെല കൃതിയാെണന്നു് ഐതിഹ്യം

ഉദ്�ഘാഷിക്കുന്നു. അവിടുെത്തഇതരകൃതികളുെട ഗുണം ഇതിനില്ല. എങ്കിലുംസാ

രസ്യമില്ലായ്കയില്ല. പ�ക്ഷ അവിടുന്നു് ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്ന കാലത്തായിരി

ക്കാം ഇതു രചിച്ചതു്. രണ്ടു കണ്ണികൾമാത്രം അടിയിൽ പകർത്തുന്നു.

“അതുച്ഛലജ്ജമച്ഛകച്ഛപച്ഛവിച്ഛടാ മദം

പതിെച്ചാഴിെച്ചാളിച്ചു കുമ്പിടുന്ന െപാല്പദങ്ങളും

മദിച്ചു �പാർവിളിെച്ചതിർത്ത ചൂതബാണതൂണിെയ-

ജ്ജയിച്ച ജംഘ രണ്ടുെമങ്കലാക, �ദവ! പാഹി മാം!

തുടിച്ച �താളു രണ്ടുമുദ്ധരിച്ച�വജയന്തിയും

തടിച്ചുരുണ്ടകംബുബിംബകമ്രകണ്ഠകാണ്ഡവും

കവിൾത്തടം വിളങ്ങുമാറണിഞ്ഞകുണ്ഡലങ്ങളും

മുടക്കെമന്നി�യ വിളങ്ങണം, മുകുന്ദ! പാഹി മാം!”

പൂർണ്ണമായ പുരുഷായുസ്സിനാൽ അനുഗൃഹീതനായി വഞ്ചിരാജ്യസിംഹാസനം

അലങ്കരിക്കുന്നതിനുള്ള ഭാഗ്യ�ത്താടുകൂടിയാണു് അശ്വതിതിരുനാൾ ഇളയതമ്പു

രാൻ അവതരിച്ചിരുന്നെതങ്കിൽ �ഗർവാണിക്കും �കരളിക്കും ഏെതല്ലാം വി

ധത്തിലുള്ള അഭ്യുദയങ്ങളാണു് സിദ്ധിക്കുമായിരുന്നതു്? അതിനു ഹതവിധി ഇട
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വരുത്തിയിെല്ലങ്കിലും 38 വയസ്സിനകമുള്ള സാഹിതീവ്യവസായംെകാണ്ടുതെന്ന

അവിടുന്നു ശാശ്വതമായ യശഃസ്തഭം പ്രതിഷ്ഠാപനം െചയ്തിരിക്കുന്നു.

�ഗാവിന്ദകവി

െകാല്ലം പത്താം ശതകത്തിെന്റ ഉത്തരാർദ്ധത്തിൽ രചിച്ചതാെണന്നു് ഊഹിക്കാ

വുന്നമാധവീയംഎെന്നാരുസംസ്കൃതകാവ്യവുംഅതിനു മിതാക്ഷരാഎെന്നാരുവ്യാ

ഖ്യാനവും കണ്ടുകിട്ടീട്ടുണ്ടു്. രുക്മിണീപരിണയമാണു് കഥാവസ്തു; അതു് അഞ്ചുസർ

ഗ്ഗങ്ങളിൽ പൂർവ്വകവികെള അനുസ്മരിപ്പിക്കുമാറു് ആശ്ചര്യജനകമായ കവനശില്പം

പരിപാലിച്ചു �ഗാവിന്ദൻ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു. അർത്ഥാലങ്കാരസുഭഗമാണു് ഓ�രാ

�ശ്ലാകവും. ശബ്ദവും മ�നാഹരംതെന്ന.

“അശ്വത്ഥാരണ്യനാമാ ജയതി ജനപ�ദാ

വഞ്ചിഭൂപാലരാ�ജ്യ

ത�ദ്ദശ്യസ്താമ്രപത്രാലയകൃതവസതിഃ

�കാപി �ഗാവിന്ദനാമാ

പ്രാ�ണഷീൽ കാവ്യ�മതന്മൃദുപദനിചയം

�സാസ്യ സം�ശാധനാർത്ഥം

സ�ദ്യാ നിർമ്മത്സ�രഭ്യഃ കലയതി നതിമാ-

നഞ്ജലിം മഞ്ജുബന്ധം.”

എെന്നാരു �ശ്ലാകമുണ്ടു്. അതിൽനിന്നാണു് പ്ര�ണതാവിെന്റ �പർ മനസ്സിലാകുന്ന

തു്. അശ്വത്ഥാരണ്യം ആലങ്ങാടുതെന്ന. ആലങ്ങാടു തിരുവിതാംകൂറിനു കീഴടങ്ങി

യതിനു�മലാണു് ഗ്രന്ഥത്തിെന്റ നിർമ്മിതി. താമ്രപത്രം െച�മ്പാലയായിരിക്കാം.

ചില �ശ്ലാകങ്ങൾ പകർത്തിക്കാണിക്കാം.

“പ്രണമ്യ മഹിതാം �ദവീം ലളിതാം ലളിതാകൃതിം

ബാലപാ�ഠാചിതാം �കാപി ക�രാതി ലളിതാം കൃതിം

ഭാരാദ്ദുഷ്ടാസുരാദീനാം ദീനാം ത്രാതും ധരാം ഹരിഃ

വാസു�ദ�വാഽജനി ജ്യായാം ജ്യായാംസം ഗുണമുദ്വഹൻ.

�സാധ്യവാത്സീൽസമുദ്രസ്യ മധ്യഗാം ദ്വാരകാം പുരീം

പുഷ്ട്യാ വസ്വൌകസാരാഭ്യാം മുഷ്ടീമുഷ്ടിപടീയസീം.

യസ്യാം സാ�ലാ ദധദ് ഭാതി കാഞ്ചനഃ കാഞ്ചനശ്രിയം

പരിഖായിതപാ�ഥാധൌ യ�ത്ത�ജാ ബാഡവായ�ത.” (പ്രഥമസർഗ്ഗം)

“വികസിതാസിതസാരസ�ലാച�ന

കലയസാരസസാരസികാഗണം

പുളിനസീമനി ശാരദചന്ദ്രികാ-

മഹസി �ത ഹസി�തനസമത്വിഷം.

മഹിതപങ്കജജാതമ�നാഹരാം

ശ്രിതരസാം ദധതീ നനു കച്ഛപീം

കലയസുഭ്രു! ഗിരാമിവ �ദവതാം
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കമലിനീമലിനീലശി�രാരു�ഹ!”

“സലിലശീകരജാലഹ�രാ മൃദുഃ

കമലസംഹതിസൌരഭതസ്കരഃ

ശ്രമജവാരികണാൻ പവനസ്സ�താ

ഹരതി �ത രതി�തജസി വിഗ്ര�ഹ” (ചതുർത്ഥസർഗ്ഗം)

ഭാരതം കഥ

ഇതു െകാല്ലം പത്താം ശതകം പ്രഥമ പാദത്തിെല ഒരു കൃതിയായിരിക്കാം. താൻ

�ഗാവർദ്ധനപുര വാസിയും ദത്തെന്റ പുത്രനും കൃഷ്ണെന്റ ശിഷ്യനുമാെണന്നും ഭാരത

കഥ രചിച്ചതു് അമ്പലപ്പുഴ രാജാവിെന്റ (�ദവനാരായണൻ) ആജ്ഞയനുസരിച്ചാ

െണന്നും കവി പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ആ രാജാവു 929-ൽ രാജ്യഭ്രഷ്ടനായ െചമ്പക�ശ്ശരി
രാജാവാെണന്നു �താന്നുന്നു. നിശ്ചയമില്ല. �ഗാവർദ്ധനപുരം ഏെതന്നും അറിയു

ന്നില്ല. രാ�ഷ്ട്രാല്പത്തി മുതല്ക്കുള്ള മഹാഭാരതകഥ പ്രസ്തുത വാങ്മയത്തിൽ പ്രതിപാ

ദിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കു കൃഷ്ണനാട്ടെത്ത അനുകരിച്ചു ചില ഗാനങ്ങളും കാണുന്നു. താ

െഴ ഉദ്ധരിക്കുന്ന �ശ്ലാകങ്ങൾഈഗ്രന്ഥത്തിലുള്ളവയാണു്.

“വ�ന്ദ വൃന്ദാരകാണാമപി ബത നികുരും-

�ബരലം സ്തൂയമാനം

വിദ്യാസാരാന്മ�നാലംബകപരമഗു�രാഃ

കൃഷ്ണനാമ്നഃ കടാക്ഷാൽ

ഇത്ഥംശ്രീ�ദവനാരായണധരണിപ�ത-

രാജ്ഞയാ പ്രാജ്യകീർ�ത്ത-

�ര്യാ ദത്തസ്യാത്മജന്മാ പ്രഥയതി സ കഥാം

ഭാരതാഖ്യാം ച കിഞ്ചിൽ.”

“ശ്രീമദ്�ഗാവർദ്ധനാ�ഖ്യ മഹിതപുരവ�ര

സന്നിഷണ്ണസ്യ വി�ഷ്ണാ-

രന്തർ�മ്മസന്തതം. . . . . . . . . പുരുകൃപയാ

ഹന്ത! കാരുണ്യസി�ന്ധാഃ

കൃഷ്ണാദീനാം ഗുരൂണാമപി ച നരപ�ത-

ർ�ദ്ദവനാരായണാഖ്യ-

സ്യാജ്ഞാശക്ത്യാപി �ചവം രചിതമിഹ മയാ

പാണ്ഡവാനാം ചരിത്രം.”

“ധൂളീധൂസരകുന്തളം തിലകഭംഗ്യാതീവ ഭാന്തം കരാ-

�ന്താദ്യ�ദ്വത്രവിഷാണ�വണുകബളം കാളാംബുദശ്യാമളം

�ഗാപാലാർഭകസംവൃതം വിലസിതം കാഞ്ച്യാരണൽകിങ്കിണീ-

പാളീകാന്തമുദാര�ഗാപശിശുകം വ�ന്ദ പരം �ദവതം.”
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�ദവരാജഭട്ടൻ

പാലക്കാട്ടു �ദവരാജഭട്ടൻഅരുണഗിരിയുെട ശിഷ്യനായകൃഷ്ണ�ദ്വപായനഭട്ടെന്റ

പുത്രനാണു്. അ�ദ്ദഹംഒരുദ്രാവിഡബ്രാഹ്മണനായിരുന്നു. �ദവരാജെന്റകൃതികളാ

യി (1) ഗുരുവായുപു�രശസ്തുതി (2) രാമായണശതകം (3) സുഖ�ബാധിനി (കിരാതാർ

ജ്ജുനീയവ്യാഖ്യ) (4) സാരസംഗ്രഹണം (മാഘവ്യാഖ്യ) ഇങ്ങെന നാലു ഗ്രന്ഥങ്ങൾ

ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഭാഗവതം ഏകാദശസ്കന്ധം വ്യാഖ്യാനിച്ച ചീരക്കുഴി ഭവദാസൻ നമ്പൂ

രിയുെട ഗുരുനാഥനായ അരുണഗിരിയും ഈ അരുണഗിരിയും ഭിന്നന്മാരാെണന്നു്

അന്യത്ര പ്രസ്താവിക്കും. താെഴക്കാണുന്ന �ശ്ലാകങ്ങളിൽ നിന്നു �ദവരാജെനപ്പറ്റി

�വെറയും ചില വിവരങ്ങൾ െവളിെപ്പടുന്നുണ്ടു്.

“ബ്രഹ്മീഭൂതമഹാരുണാദ്രിവിദുഷാമാനന്ദസന്ദായിനാം

വാഗ്ഭിർവിഷ്ണുപദീപയസ്സുമധുരാസാരാഭിരാശൃണ്വതാം

കാരുണ്യാദുപ�ദശമാത്രവിലസദ്വിദ്യാളിസം�ശാധിനാ-

മസ്മദ്രക്ഷകരക്ഷ�കഡ്യവപൂഷാം പാദൌ ഗുരൂണാം ഭ�ജ”

“രാ�ജ്യ �ശഖരിഭൂപ�ത രവിപുരഗ്രാ�മ വസഞ് ച്ഛറീമതീ

ബ്രഹ്മീഭൂതമഹാരുണാദ്രിവിദുഷാം ശിഷ്യസ്യ പുത്രസ്ത്വഹം

വിദ്വാൻ കൌശികവംശ�ജാ ദ്വിജവരശ് ശ്രീ�ദവരാജാഹ്വ�യാ

ഭക്ത്യാ കൃഷ്ണകഥാം പ്രവക്തുമനിശം മു�ക്ത്യസു�ഖനാര�ഭ.”

“ശ്രീമദ്ഭാഗവതം മുനീന്ദ്രകഥിതം യദ്ദ്വാദശസ്കന്ധകം

തസ്മിൻ ദാശമി�ക ഹ�രസ്തു ചരിതം യദ്ഭൂയസാ വർണ്ണിതം

തൽസർവന്ത്വഹമാദ�രണ വചസാ ഹ്യല്പീയസാ സംഗ്രഹാ–

ദ്വക്തും പ്രാരഭആർത്തിനാശനവി�ധഃ ശ്രീ�ദവരാജാഹ്വയഃ. “ (ഗുരുവാ

യുപു�രശസ്തുതി)

“ഇ�ത്യതൽസംഗൃഹീതം രഘുവരചരിതം

�ദവരാജദ്വി�ജന

ശ്രീമദ്രാമായണാഖ്യം നിഖിലശുഭകരം

പാവനം പാപ�നാദം

�യ ശൃണ്വീരൻ പ�ഠയുർഭുവി വിമലഹൃ�ദാ

ബ്രാഹ്മണാ രാമഭക്താ-

�സ്തസർ�വ പുത്രമിത്രാദിഭിരപി സഹിതാ

�മാക്ഷമീയുസ്തദ�ന്ത.”

(രാമായണശതകം)

“പ്രകാശവർഷപ്രഭൃതിപ്രണീതാ

വ്യാഖ്യാ ന പൂർണ്ണാ ഇതി ഭാരവീ�യ

കാ�വ്യ പ്രഭൂതാം വിദധാതി ടീകാം

ശ്രീ�ദവരാ�ജാ വിദുഷാം നി�ദശാൽ.”
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“ആ�ലാച്യ �ദവരാജാ�ര്യാ വിദ്വദ്ഭിർബഹുഭിസ്സഹ

വ്യാഖ്യാം വിഷമസർഗ്ഗസ്യ യഥാ�ബാധമവർണ്ണയൽ.

അനൂദ്യ സർവം പദസിദ്ധിമുക്ത്വാ

പദാന്വ�യന പ്രകടയ്യ വാക്യം

പ്രദർശ്യ ഭാവം സുഖ�ബാധിനീം താം

ക�രാത്യയം ബാലവി�ബാധനാർത്ഥം.” (സുഖ�ബാധിനി)

“ശ്രീ�ദവരാജവിദുഷാ ശിശുപാലവധാഭി�ധ

കാ�വ്യ കരിഷ്യ�ത ടീകാ നാതിസം�ക്ഷപവിസ്തരാ.

ആ�ലാച്യ മാഘകാവ്യസ്യ വ്യാഖ്യാനാനി ബഹൂന്യലം

തത്തദ്വാഖ്യാകൃതാ അർത്ഥാ ലിഖ്യ�ന്ത �കവലം മയാ.

ഹരിദാസാത്തുതാൽപര്യം വല്ലഭാൽ പദനിർണ്ണയം

ജ്ഞാത്വാ ശ്രീരംഗ�ദവാദ്യാദ്യൽ സാരം തച്ച ലിഖ്യ�ത.

വാക്യാർത്ഥാന്വയതാൽപര്യസമാസപദനിർണ്ണയാ

അത്രസാ �ദവരാജീയവ്യാഖ്യാ വിജയ�ത ഭുവി.” (സാരസംഗ്രഹണം)

സാരസംഗ്രഹണത്തിൽ �ദവരാജൻ മാഘത്തിനു് അർത്ഥദീപിക എന്ന വ്യാഖ്യാ

നം രചിച്ച ഹരിദാസെന ഉപജീവിക്കുന്നതായി പറയുന്നു. ഹരിദാസൻ കാവ്യദർ

പ്പണകാരനായ രാജചൂഡാമണിദീക്ഷിതെരസ്മരിക്കുന്നുണ്ടു്. രാജചൂഡാമണിഅ�ദ്ദ

ഹത്തിെന്റ തന്ത്രശിഖാമണി എന്ന പൂർവ്വമീമാംസാഗ്രന്ഥം രചിച്ചതു െകാല്ലം 811-
ആണ്ടിടയ്ക്കാണു്. ആ വഴിക്കു �നാക്കു�മ്പാൾ �ദവരാജെന്റ കാലം പത്താം ശതക

ത്തിനു മുമ്പാവാൻ തരമില്ല.

ഗുരുവായുപു�രശസ്തുതി

ഇതിൽ ഭാഗവതം ദശമസ്കന്ധത്തിെല കഥ കവി ആയിരം �ശ്ലാകങ്ങളായി രചിച്ചി

രിക്കുന്നു. �മല്പുത്തൂർ ഭട്ടതിരിയുെട പദ്ധതിയനുസരിച്ചു് ഓ�രാ �ശ്ലാകത്തിലും ഗുരു

വായൂർ ശ്രീകൃഷ്ണെന അഭിസം�ബാധനം െചയ്യുന്നു. ഓ�രാ ശതകത്തി�ന്റയും അവ

സാനത്തിലാണു് പ്രാർത്ഥനാപദ്യങ്ങൾ �ചർത്തിട്ടുള്ളതു്; അല്ലാെത ദശകത്തിെന്റ

അവസാനത്തിലല്ല. രണ്ടു �ശ്ലാകങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കാം.

“അം�ഭാ�ജാദ്ഭവകാന്ത�കളിപരിരംഭാലാപസം�ഭാഗജാ-

ന�ന്ദാദ്രിക്തമനഃപ്രസാദപിശുന�പ്രാദ്യന്മുഖാം�ഭാരുഹാ

�ശ്രാത്രാനന്ദരസപ്രവാഹജനകക്വാ�ണാല്ലസൽകച്ഛപീ-

വീണാവാദനശീലപാണിജലജാ സാ ഭാരതീ പാതു നഃ”

“�സാഹന്ത്വിജ്യാത�പാഭ്യാം സദുപശമര�താ

വാ ന തു�ഷ്യയമിത്ഥം

ശുശ്രൂഷായാ വിധാനാൽസതതമപി ഗു�രാ-

സ്തദ്യഥാ പ്രീതിയുക്തഃ

�ഗ�ഹ വൃത്തം ഗു�രാർന്നഃ സ്മരസി സുവസതാം
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തത്ര ജാതാംസ്ത്വിദാനീം

കൃഷ്ണാസ്മാൻ പാഹി വി�ഷ്ണാ ഗുരുപവനപുരാ-

ധീശ താപാവലിഭ്യഃ.”

രാമായണശതകം

ഈകൃതിയിൽ നൂറു �ശ്ലാകങ്ങ�ളയുള്ളു. ഓ�രാ �ശ്ലാകവും “രാമഃ പായാദപായാദ

നുജബലയു �താസ്മാൻ സ �കാദണ്ഡപാണിഃ” എന്നവസാനിക്കുന്നു. എല്ലാ �ശ്ലാ

കങ്ങളും സ്രഗ്ദ്ധരാവൃത്തത്തിലാണു് രചിച്ചിരിക്കുന്നതു്. ഉപക്രമ�ശ്ലാകംമാത്രം അടി

യിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്നു.

“വസ്ത്വസ്തുസ്വസ്തിദം നഃ പ്രശമിതബലവ-

ത്താപവർഗ്ഗം ജനാനാം

ശുദ്ധം ബുദ്ധം വിമുക്തം നിഖിലമുരുഗുണാ-

പൂർണ്ണമീഡ്യം മുനീ�ന്ദ്രഃ

�ത്ര�ലാക്യ�ദ്രാഹകാരിപ്രബലജനഘന-

വ്രാതര�ക്ഷാന്ധകാര-

�സ്താമ�പ്രാത്സാദ�നാദ്യച്ഛരകിരണലസ-

ദ്രാമചന്ദ്രാഭിധാനം.”

സുഖ�ബാധിനി

കിരാതാർജ്ജുനീയത്തിനു് ഏറ്റവും വിവൃതവും ലളിതവുമായ ഒരു വ്യാഖ്യാനമാണു്

സുഖ�ബാധിനി. അതിലും സാരസങ്ഗ്രഹണത്തിലും �ദവരാജൻഅ�ദ്ദഹത്തിെന്റ

വിപുലമായ വ്യാകരണപാണ്ഡിത്യം സമഗ്രമായി പ്രകടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രകാശവർ

ഷാദി പണ്ഡിതന്മാരുെട ടീകകൾ പരിപൂർണ്ണങ്ങളെല്ലന്നു �താന്നിയതിനാലാണു്

താൻആ വ്യാഖ്യാനം രചിച്ചെതന്നു് അ�ദ്ദഹംതെന്നപ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട�ല്ലാ. �കരളീ

യരിൽ ചിത്രഭാനു കിരാതാർജ്ജുനീയം ആദ്യെത്ത മൂന്നു സർഗ്ഗങ്ങൾമാത്ര�മ വ്യാ

ഖ്യാനിച്ചുള്ളു. മങ്ഗലെന്റ വ്യാഖ്യാനം സംക്ഷിപ്തമാെണന്നും നാം ഈ ഘട്ടത്തിൽ

സ്മരി�ക്കണ്ടതുണ്ടു്.

സാരസംഗ്രഹണം

സാരസംഗ്രഹണം ശിശുപാലവധത്തിെന്റ സമ്പൂർണ്ണമായ ഒരു ടീകയാണു്. താൻ

പല പൂർവസൂരിക�ളയും ഉപജീവിക്കുന്നതായി വ്യാഖ്യാതാവു പറയുന്നുെണ്ടങ്കിലും

അ�ദ്ദഹം ഒരു സ്വതന്ത്രനായ സഹൃദയെനന്ന നിലയിലാണു് പ്രസ്തുതകൃതിയിൽ

പ്രാ�യണ പരിലസിക്കുന്നതു്. ഒരു വ്യാഖ്യാതാെവന്ന നിലയിൽഅ�ദ്ദഹം നമ്മുെട

ഹൃദയങ്ഗമമായആദരെത്തസർവഥാ അർഹിക്കുന്നു. �ദശമങ്ഗലത്തുശ്രീകണ്ഠ

വാരിയരുെടബാല�ബാധികഎന്ന മാഘവ്യാഖ്യെയപ്പറ്റി മുമ്പുതെന്നപ്രസ്താവിച്ചിട്ടു

ണ്ട�ല്ലാ. വല്ലഭെന്റഈ ടീകെയപ്പറ്റി ഒരു പ്രശംസാപദ്യം �കട്ടിട്ടുണ്ടു്. അതു ചുവ�ട

�ചർക്കുന്നു.

“അപടീകാഗ�താ മാ�ഘ ഭൃശം ജാ�ഡ്യന പീഡ്യ�ത

കഥഞ്ചിന്നിർവഹ�ത്യവ കണ്ഠസംസക്തവല്ലഭഃ.”
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വല്ലഭെന �ദവരാജൻ പദനിർണ്ണയവിഷയത്തിൽ ഉപജീവിക്കുന്നതായി അ�ദ്ദഹം

തെന്നപ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട�ല്ലാ.
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കുഞ്ചൻനമ്പിയാർ (രാമപാണിവാദൻ)

“വൻപിയന്ന മദമറ്റു മരന്ദം

കുമ്പിടുന്നപടി തുള്ളല�നകം

അമ്പി�നാടിഹ ചമെച്ചാരു കുഞ്ചൻ-

നമ്പിയാർ കവിയമാനുഷന�ത്ര.” (വലിയ �കായിത്തമ്പുരാൻ)

അതിമ�നാഹരങ്ങളായഅനവധിസംസ്കൃതഗ്രന്ഥങ്ങളുെടപ്ര�ണതാവായി ഒരു രാ

മപാണിവാദൻ െകാല്ലം പത്താം ശതകത്തിെന്റ പൂർവാർദ്ധത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നു.

രസനിഷ്യന്ദികളായ ഏതാനും കിളിപ്പാട്ടുകൾ തുടങ്ങിയുള്ള പല ഭാഷാകൃതികളുെട

നിർമ്മാതാവായ ഒരു രാമപാണിവാദനുംആ കാലഘട്ടെത്തഅലങ്കരിച്ചിരുന്നതാ

യി നമുക്കറിയാം. അസംഖ്യം തുള്ളൽക്കഥകൾ രചിച്ചു �കരളീയെര അനുഗ്രഹിച്ച

കുഞ്ചൻനമ്പിയാരുെട ജീവിതകാലവും അതുതെന്നയാണു്. ഈ മൂന്നു കവികളും വി

ഭിന്നന്മാ�രാ അല്ല�യാ എന്നുള്ള വിഷമമായ പ്രശ്നമാണു് പ്രകൃതത്തിൽ നെമ്മ പ്ര

ഥമമായി അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതു്. ഏതദ്വിഷയകമായി നമുക്കു് ഇതുവെര ലഭിച്ചിട്ടുള്ള

ലിഖിതപ്രമാണങ്ങെളക്കുറിച്ചു് ആദ്യമായി ഉപന്യസിക്കാം.

കുഞ്ചൻനമ്പിയാെരപ്പറ്റി തിരുവിതാംകൂറിലുള്ള �രഖകൾ

തിരുവനന്തപുരത്തു ശ്രീപത്മനാഭസ്വാമി �ക്ഷത്രത്തിെല ചില പഴയ ഓലക്കണ

ക്കുകളിൽ കുഞ്ചൻനമ്പിയാരുെട �പർ പ്രകടമായി പ്രസ്താവിച്ചുകാണുന്നു. 919-
ആണ്ടെത്ത അല്പശി ഉത്സവത്തിനു കുഞ്ചൻനമ്പിയാർക്കു “ര�ണ്ടകാലും �കാപ്പും”

അനുവദിച്ചിരുന്നു. ആ ആണ്ടു കുംഭം 30-ആംനു െകാട്ടാരത്തിൽ പാർക്കുന്ന “കു

ഞ്ചൻനമ്പ്യാർക്കു കാലിൽ ദീനമാകയാൽ” മരുന്നുവിലയ്ക്കു െകാട്ടാരത്തിൽനിന്നു

ഇരുപത്തിമൂന്നു പണം െകാടുത്തു. 922-ആണ്ടു “കുഞ്ചൻനമ്പ്യാരുെട” കൂെട നി

ന്ന മിതുനപ്പള്ളി വീട്ടിൽ കുഞ്ചുമാതിറ്റിക്കു ടി ആെണ്ടാന്നുക്കു െനൽ 72 പറയും
പാല്ക്കുളങ്ങര അധികാരത്തിൽനിന്നു െചലെവഴുതി. 929-ആണ്ടു് അല്പശി ഉത്സവ

ത്തിനു “കുഞ്ചൻനമ്പ്യാർക്കു” വലിയ �താതിൽ ചങ്ങലവിളക്കും വലിയ പർപ്പടം

മുതലായവ�യാടുകൂടി ഒരു രാജകീയാതിഥി എന്ന നിലയിൽ “അരിയും �കാപ്പും”

നല്കി. “അമ്പലപ്പുഴ കുഞ്ചൻനമ്പ്യാർക്കു് 933 �ത 5-ആംനു െകാടുത്ത മുകപ്പിൽ

ആണിത്തലയ്ക്കൽ ചികപ്പുകൽ വച്ച വീരശങ്ങല ഉരുവു് ഒന്നു്” എന്നും, അ�ദ്ദഹ

ത്തിനുതെന്ന വീണ്ടും െകാടുത്ത 934 പുരട്ടാശി 30-ആംനു “വീരശങ്ങല ഉരുവു്
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ഒന്നും” എന്നും വലിയ െകാട്ടാരത്തിെല കണക്കുകളിൽ കാണുന്നു. 933 കർക്ക
ടകത്തിലാണ�ല്ലാ രാമവർമ്മമഹാരാജാവു വഞ്ചിരാജ്യഭരണം ആരംഭിച്ചതു്. ഈ

�രഖകളിൽനിന്നു 919-ആണ്ടി�ലാ അതിനുമുൻപുതെന്നെയാ കുഞ്ചൻനമ്പിയാർ
തിരുവനന്തപുരെത്തത്തി മാർത്താണ്ഡവർമ്മമഹാരാജാവിെന്റ മഹനീയന്മാരായ

ആസ്ഥാനകവികളിൽ അന്യതമനായിത്തീരുകയും, തദനന്തരം അമ്പലപ്പുഴയും

തിരുവനന്തപുരത്തുമായി താമസിക്കുകയും 933-ൽ ആ തിരു�മനിയു�ടയും 934-ൽ
രാമവർമ്മമഹാരാജാവി�ന്റയും പക്കൽനിന്നു് ഓ�രാ വീരശൃംഖല സമ്മാനമായി

വാങ്ങുകയും െചയ്തു എന്നുള്ള വസ്തുതകൾ െവളിെപ്പടുന്നു. ഒടുവിലെത്ത �ചമ്പക

�ശ്ശരിരാജാവും മാർത്താണ്ഡവർമ്മമഹാരാജാവും തമ്മിൽ വളെരക്കാലം �സ്നഹ

ത്തിലാണു് കഴിഞ്ഞുകൂടിയതു്. കുഞ്ചൻനമ്പിയാർക്കു് അമ്പലപ്പുഴ�ക്ഷത്രത്തിൽനി

ന്നു് ഏെതങ്കിലും അനുഭവം രാമവർമ്മമഹാരാജാവു കല്പിച്ചുെകാടുത്തിരിക്കുെമന്നു്

ഊഹിക്കുവാൻ ന്യായമുണ്ടു്. എന്നാൽ അതി�ലക്കുള്ള കണക്കുകൾ ഒന്നും കണ്ടു

കിട്ടീട്ടിെല്ലന്നുമാത്രമല്ല, 954-ൽ അവിടുന്നും െത�ക്കടത്തു ഭട്ടതിരിയുംകൂടി െകാട്ടാരം

െചാക്കട്ടാൻമണ്ഡപത്തിൽെവച്ചു വ്യവസ്ഥെപ്പടുത്തിയ ആ �ക്ഷത്രത്തിെല പായ

സക്കണക്കിൽനമ്പിയാരുെട �പർകാണുന്നുമില്ല. പ�ക്ഷ 1015തുലാം 24ആംനുയി
െല ഒരു ഹജൂരുത്തരവിൽ “മുമ്പിൽ എഴുന്നള്ള�ത്താടു പാർത്തിരുന്ന കലക്കത്തു

കുഞ്ചൻനമ്പ്യാരുെട അനന്തരവരിൽ അമ്പലപ്പുഴ പാർത്തുവന്ന കുഞ്ചൻനമ്പ്യാരു

െട �പർക്കു് അമ്പലപ്പുഴമണ്ടപത്തുംവാതുക്കൽനിന്നും മാസം 1-നു് 15 പണംവീതം
അടുത്തൂണും അമ്പലപ്പുഴ�ക്ഷത്രത്തിൽനിന്നു നാൾ 1-നു ഇരുന്നാഴി പാല്പായസ

വുംവീതം െകാടുത്തുവന്നിരുന്ന” തായി കാണുന്നു. ഇവരിൽ ആദ്യ�ത്ത കുഞ്ചൻന

മ്പിയാർതെന്നയാണു് സാക്ഷാൽ കവി എന്നു പറ�യണ്ടതില്ല�ല്ലാ. രണ്ടാമെത്ത

കുഞ്ചൻനമ്പിയാർ അന്തരിച്ച�പ്പാൾഅ�ദ്ദഹത്തിെന്റഅനന്തിരവൻ കുഞ്ഞുകൃഷ്ണൻ

നമ്പിയാർക്കു് ആ അടുത്തൂണും പായസവും ഹജൂരിൽനിന്നു് 1015-ൽ �പരുമാറ്റി

പതിച്ചുകിട്ടി. 1019-ൽ കുഞ്ഞുകൃഷ്ണൻനമ്പിയാർ മരിച്ച അവസരത്തിൽ ആ അവ

കാശംപ്രസ്തുതകുടുംബത്തിെലപാർവതിനങ്ങിയാർക്കു 1020-ആണ്ടുവൃശ്ചികമാസം

7-ആംനു സർക്കാരിൽ നിന്നു വീണ്ടും �പരുമാറി പതിച്ചുെകാടുത്തു. ആ �രഖയിൽ

കവിയുെട �പർ മങ്ങലത്തു കുഞ്ചൻനമ്പിയാർ എന്നും കലക്കത്തു കുഞ്ചൻനമ്പി

യാർ എന്നും കാണിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ആ അവകാശം ഇന്നും കിള്ളിക്കുറിശ്ശിമങ്ഗലത്തിൽ

താമസിക്കുന്നആ വംശക്കാർ അനുഭവിച്ചുവരുന്നതായി അറിയുന്നു. കുഞ്ചൻനമ്പി

യാെരപ്പറ്റി ഇതിൽക്കൂടുതലായി ഒരു �രഖയും കിട്ടീട്ടില്ല. ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിലും ആ �പ

രു കാണുന്നുമില്ല. സുപ്രസിദ്ധങ്ങളായ അനവധി തുള്ളൽക്കഥകളുെട പ്ര�ണതാവു്

അ�ദ്ദഹമാെണന്നുള്ളവസ്തുതപണ്ഡിതന്മാർഐകക�ണ്ഠ്യനസമ്മതിക്കുന്നു. ഹരി

ശ്ചന്ദ്രചരിതംപറയൻതുള്ളലിൽകവി “പാണിവാദനാെമെന്റപരമാനന്ദദാതാവാം

�ക്ഷാണീ�ദവതാചൂഡാമണിയാകും ഗുരുനാഥൻ” എന്ന വാചകത്തിൽ താൻ ഒരു

നമ്പിയാരാെണന്നുതുറന്നുപറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ടു്.

നാമമുദ്രയുള്ളകൃതികൾ

രാമപാണിവാദൻ പല സംസ്കൃതകൃതികളിലും സ്വനാമ�ധയം പ്രകാശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

ആ പംക്തികൾ ഉദ്ധരിക്കാം.

(1) ചന്ദ്രികാവീഥി

വീഥിയുെട ലക്ഷണം
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“പാത്രദ്വയപ്ര�യാജ്യാ ഭാണവ�ദകാങ്ക�കകസന്ധിശ്ച

ആകാശഭാഷിതവതീ കൃത്രിമമിതിവൃത്തമാശ്രിതാ വീഥീ”

എന്ന �ശ്ലാകത്തിൽ കവിതെന്ന പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അങ്ഗരാജാവായ ചന്ദ്ര

�സനൻ, മണിരഥൻ എന്ന വിദ്യാധരെന്റ പുത്രിയായ ചന്ദ്രികയിൽ അനുരക്തനാ

യിത്തീരുന്നു. ചണ്ഡൻഎെന്നാരുരാക്ഷസൻചന്ദ്രികെയഅപഹരിച്ചുെകാണ്ടു�പാ

കുന്നു. വി�ഘ്നശ്വരെന്റ പ്രസാദത്താൽ ചന്ദ്ര�സനൻ ചണ്ഡെന വധിച്ചു ചന്ദ്രികെയ

പാണിഗ്രഹണം െചയ്യുന്നു. ഇതാണു്ഈവീഥിയിെല ഇതിവൃത്തം.

“അദ്യ ഖലു പ്രകാശരാജ്യപ്രകാശഭൂതസ്യ പ്രതാപവി�വകവിദ്യാവി�ശഷശാലിനഃ ശ്രീ

വീരരായമഹാരാജസ്യാജ്ഞയാ ശ്രീപര�ക്രാഡനാമ�ക്ഷത്രമധിവസതഃ ശൂലാഗ്രകീലിത

കീനാശസ്യ ഭഗവതഃ ശ്രീപര�മശ്വരസ്യ മാഘകൃഷ്ണചതുർദ്ദശീമ�ഹാത്സവ പ്രസങ്�ഗന

സങ്ഗതായാമസ്യാം പരിഷദി, മങ്ഗലഗ്രാമവാസ്ത�വ്യന രാമപാണിവാ�ദന വിരചിതാം

ചന്ദ്രികാം നാമ വീഥീമഭി�നതുമഭിലഷാമഃ”

എന്നപ്രസ്താവനയിെലപംക്തിയിൽനിന്നുപ്രസ്തുതവീഥി െവട്ടത്തുനാടുതിരുവീരരാ

യെനന്നരാജാവിെന്റആജ്ഞയനുസരിച്ചു മങ് ലത്തുകാരനായരാമൻനമ്പിയാർതൃ

പ്ര�ങ്ങാട്ടു ശിവ�ക്ഷത്രത്തിൽ ശിവരാത്രിനാളിൽ അഭിനയിക്കുന്നതിനു�വണ്ടി നിർ

മ്മിച്ച ഒരു രൂപകമാണു് ചന്ദ്രികെയന്നു വിശദമാകുന്നുണ്ടു്. ഗ്രന്ഥത്തിെന്റ അവസാ

നത്തിൽ

വീഥീയം ചന്ദ്രികാ നാമ രാമപാണിഘനിർമ്മിതാ

ഏകാങ്കചരി�തകാങ്കനാ�ട്യഷ്വഷ്ടമലക്ഷണാ”

എന്ന �ശ്ലാകവും ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ മങ്ഗലം ലക്കിടി തീവണ്ടിയാപ്പീസിനു

സമീപമുള്ളകിള്ളിക്കുറിശ്ശിമങ്ഗലം തെന്നയാെണന്നും െവട്ടത്തുതിരൂരിനടുത്തുള്ള

മങ്ഗലമെല്ലന്നും പരി�ച്ഛദിച്ചുതെന്ന പറയാം. കിള്ളിക്കുറിശ്ശിമങ്ഗലം മങ്ഗലം

എന്ന �പരിലും സർക്കാർ റിക്കാർട്ടുകളിൽ വ്യവഹരിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നുെവന്നു നാം

കണ്ടുവ�ല്ലാ. പാണിവാദൻ എന്നാൽ മിഴാവു െകാട്ടുന്നവൻ – നമ്പിയാെരന്നർ

ത്ഥം. പാണിഘൻ എന്ന പദവും അതിെന്റ പര്യായംതെന്ന. തിരൂരിന്നടുത്തുള്ള

മങ്ഗലത്തിൽ യാെതാരു പാണിവാദകുടുംബവും ജീവിച്ചിരുന്നതായി �കട്ടു�കൾവി

�പാലുമില്ല. �പാെരങ്കിൽ ലീലാവതീവീഥിയിൽനിന്നു് അടിയിൽ �ചർക്കുന്ന ഭാഗം

ചിലർക്കു തദ്വിഷയകമായുള്ള സംശയത്തിന്നു മൂല�ച്ഛദം വരുത്തുവാൻ പര്യാപ്തവു

മാണു്.

(2) ലീലാവതീവീഥി

കുന്ത�ളശ്വരനായവീരപാലനുംകർണ്ണാടരാജപുത്രിയായലീലാവതിയും തമ്മിലുള്ള

പ്രണയെത്തവിഷയീകരിച്ചു രചിച്ചിട്ടുള്ളതാണു്ഈവീഥി.

“നാന്ദ്യ�ന്ത സൂത്രധാരഃ— ആജ്ഞാപി�താസ്മി നിഖില ശാസ്ത്രപുരാണനാട

കപ്രപഞ്ചസതതപരിശീലനവിശദാന്തരാത്മ�നാ നിത്യസന്നിദധദംബരധുനീനാ

ഥപരിചരണപരായണസ്യ മഹാരാജ�ദവനാരായണസ്യ പാദപദ്�മാപജീവിനാ

മഹീസുരസമാ�ജന . . . അസ്തി മങ്ഗലഗ്രാമവാസ്തവ്യസ്യ രാഘവപാണിഘസ്യ
ഭാഗി�ന�യാ രാ�മാ നാമ പാണിവാദഃ.

നടീ — (സപ്രത്യഭിജ്ഞം) യഃ പുരാണമഹീസുരവരിഷ്ഠസ്യ പ്രിയമിത്രമിതി ശ്രൂയ

�ത.

സൂത്ര— . . . കിഞ്ച,
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നിത്യം നൃത്യതി യസ്യ നാമ രസനാരങ്�ഗ സ്വയം ഭാരതീ

ചി�ത്തയസ്യ ച ഭാസ�തസുരധുനീനാ�ഥാ രഥാങ്ഗായുധഃ

യം ഭൂ�യാ ബഹുമന്യ�ത നരപതിഃ ശ്രീ�ദവനാരായണഃ

�സായം �മ ഹൃദ�യ ചകാസ്തുസതതം ഭൂ�ദവ ചൂഡാമണിഃ.”

മങ്ഗലത്തു രാഘവൻനമ്പിയാരുെട അനന്തരവനാണു് താെനന്നു രാമപാണിവാ

ദൻഈ കൃതിയിൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ടു്. അ�താടുകൂടി അ�ദ്ദഹം പുരാണമഹീസുര

വരിഷ്ഠെന്റ, അതായതു പ�ഴടത്തു ഭട്ടതിരിയുെട, പ്രിയമിത്രമാെണന്നും പറഞ്ഞിരി

ക്കുന്നു. പ�ഴടത്തുമന കിള്ളിക്കുറിശ്ശിമങ്ഗലത്തിനടുത്തുള്ള ഒരു നമ്പൂതിരിയില്ലമാ

ണു്; ആകുടുംബത്തിനുപ്രസ്തുത �ക്ഷത്രത്തിൽഊരാണ്മസ്ഥാനം ഉണ്ടായിരുന്നതാ

യും അറിയുന്നു. കിള്ളിക്കുറിശ്ശിമങ്ഗലത്തിെല ഒരു നമ്പിയാർക്കാണ�ല്ലാ തിരൂർ

മങ്ഗലത്തിെല ഒരു നമ്പിയാ�രക്കാൾ പ�ഴടത്തു ഭട്ടതിരിയുെട പ്രിയമിത്രത്വം ലഭി

ക്കുവാൻ സാങ്ഗത്യമുള്ളതു്. െചമ്പക�ശ്ശരിത്തമ്പുരാ�നയും െത�ക്കടത്തു ഭട്ടതിരി

�യയുംഈഗ്രന്ഥത്തിൽസ്തുതിച്ചിട്ടുള്ളതിനാൽഇതു്അമ്പലപ്പുെഴ െവച്ചുരചിച്ച ഒരു

കൃതിയാെണന്നുപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു.

(3) മദന�കതുചരിതം പ്രഹസനം

ഈഗ്രന്ഥത്തിൽ “അപിശൃ�ണാഷി മങ്ഗലഗ്രാമവാസ്ത�വ്യന രാമപാണിവാ�ദന

വിരചിതം മദന�കതുചരിതം നാമ പ്രഹസനം” എന്നു്ആരംഭത്തിലും

“ഗുരുതരദുരിതാർണ്ണവൌഘവഹ്നീ

ഗുരുചരണാവരുണാംബുജന്മ�ശാണൌ

പ്രണമതി വിനയാവനമ്രമൂർദ്ധ് നാ

പ്രതിദിന�മഷഹി രാമപാണിവാദഃ”

എന്നും

“നാരായണാഭിധാനം കിമപി പരം ബ്രഹ്മസകലജനവന്ദ്യം

ദ്രഢയതി മനസി നിതാന്തം ശാന്തമതീ രാമപാണിവാ�ദായം”

എന്നും അവസാനത്തിലും പ്രാ�ണതൃസംജ്ഞ നിർദ്ദിഷ്ടമായിരിക്കുന്നു. കവിയുെട

യൌവനാരംഭത്തിെലഒരുകൃതിയാണു്ഈപ്രഹസനംഎന്നുള്ളതിനുസംശയമില്ല.

സൂത്രധാരൻ നട�നാടു പറയുന്ന

“�യ ഗൃഹ്ണന്തി ഗുണാനണൂനപി ക�വഃ കാ�വ്യഷു ന�വ്യഷ്വപി

പ്രാ�യാ �നാ ഗണയന്തി �ദാഷനിവഹം, �ത നാമ സന്തഃ കില;

ബാ�ലാപ്യാത്മകൃതിപ്രകാശനവിധൌ ശക്�നാതി �തഷാം പു�രാ;

ദീപ്തിം വിന്ദതി കിന്ന ചന്ദ്രമഹസാമ�ഗ്രപി താരാഗണഃ?”

എന്ന �ശ്ലാകത്തിെല “ബാല” ശബ്ദപ്ര�യാഗത്തിെന്റസ്വാരസ്യം പരി�ശാധിക്കുക.

അന്നു കവിയുെട ഗുരുനാഥനായ നാരായണഭട്ടതിരി ജീവിച്ചിരുന്നു. കിള്ളിക്കുറിശ്ശി

മംഗലത്തുെവച്ചുതെന്നയായിരിക്കണം പ്രസ്തുതകൃതിയുെട നിർമ്മിതി. ഈ നാരായ

ണഭട്ടതിരി ആെരന്നു ഉപരി വിചിന്തനം െചയ്യും.

(4) സീതാരാഘവം നാടകം

ഇതു കവി പരിണതപ്രജ്ഞനായതിനു�മൽ മാർത്താണ്ഡവർമ്മമഹാരാജാവു 931-
ൽനടത്തിയ മുറജപത്തിനുസന്നിഹിതരായിരുന്നബ്രാഹ്മണരുെടസദസ്സിൽഅഭി
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നയിക്കുന്നതിനായി രചിച്ച ഏഴങ്കത്തിലുള്ള ഒരു നാടകമാകുന്നു. ഇതിെന്റ പ്രസ്താ

വനയിൽനിന്നു് ഒരു ഭാഗമാണു് താെഴ �ചർക്കുന്നതു്.

“സൂത്രധാര:

ശ്രീനാരായണഭട്ടപാദകരുണാപീയൂഷഗണ്ഡൂഷണാ-

ദിഷ്ടാം പുഷ്ടിമു�പതി യസ്യ കവിതാകല്പദ്രുബീജാങ്കുരഃ,

രാ�മാ നാമ സ പാണിവാദകുലജസ്തസ്യ പ്രഭൂതം ഫലം

സീതാരാഘവനാടകാഭിധമിദം സഭ്യാർത്ഥമഭ്യാനയൽ.

. . . . . . . . .
അധിസ്യാനന്ദൂരം ജയതി ജഗതീപാലനപരം

പരം �ജ്യാതിശ്ശീതദ്യുതിധവള�ശഷാഹിശയനം

യദന്തഃ സന്തന്ന്വന്നഖിലനൃപതീനാം ന തു പരം

സുരാണാമപ്യു�ച്ചരധിവസതി മാർത്താണ്ഡനൃപതിഃ.

നടീ — ആര്യ! യ�ദ്യവം സ ഖലു ന�ര�ന്ദ്രാ രാമചന്ദ്രസ്യ ഭഗവതഃ പദ്മനാഭസ്യ

�കാപി കലാവതാര ഇതി തർക്കയാമി.

സൂത്ര—തത്രതാവൽത്വദുപന്യസ്താധികഗുണസമ്പ�ന്നന�വകുണ്ഠ�താഽപ്യതി

ശയരമണീയതത്തന്നവ്യദ്രവ്യസംപൂരിതസ്യാനന്ദൂരമന്ദി�രണ സർവാത്മനാ

പത്മനാഭസമർപ്പിതസമസ്തനിജവിഭ�വന സർവസാമന്തകുലമുകുടമണിമരീ

ചിവീചിനീരാജിതചരണകമ�ലന ഇദാനീന്ത�നന രാജ്ഞാ വഞ്ചിമാർത്താ

�ണ്ഡന സകലദിഗ�ന്തഭ്യഃ സമാഹൂയ സമധിഷ്ഠാപിതാനാം സമാധീത�വ

ദശാസ്ത്രാണാം സരസകാവ്യരസമജ്ജ�നാന്മജ്ജനസജ്ജസജ്ജനഭൂയിഷ്ഠാ

നാം ബ്രാഹ്മണവരിഷ്ഠാനാമതിഗരിഷ്ഠാം �ഗാഷ്ഠീമപഹായ ക്വ നാ�മദമഭി�ന

തവ്യം.”

“ര�ക്ഷദക്ഷീണധർമ്മാ ചതുരുദധിതടീ-

�മഖലാം ഭൂതധാത്രീം

പുണ്യാത്മാ പദ്മനാഭപ്രണിഹിതഹൃദ�യാ

വഞ്ചിമാർത്താണ്ഡഭൂപഃ.”

എന്നു്ഈനാടകത്തിെന്റ ഭരതവാക്യത്തിലുംകവിആമഹാരാജാവിെനപ്രശംസി

ക്കുന്നു.

925 മകരം 5-ആംനുയാണു് മാർത്താണ്ഡവർമ്മമഹാരാജാവിെന്റ തൃപ്പടിദാ

നം. 925-ൽ ഒന്നാമെത്ത മുറജപം നടന്നതു് അതിനുമുൻപാണു്. അതുെകാണ്ടു

“സർവാത്മനാ പദ്മനാഭ സമർപ്പിതസമസ്തനിജവിഭ�വന” എന്ന വി�ശഷണം

മഹാരാജാവിനു് ആ മുറജപക്കാലത്തു �യാജിക്കുന്നതല്ല. “സകലദിഗ�ന്തഭ്യഃ

സമാഹൂയ സമധിഷ്ഠാപിതാനാം” എന്ന വർണ്ണനവും 927-ൽ വടക്കുംകൂറും 929-ൽ
അമ്പലപ്പുഴയും തിരുവിതാംകൂറിൽ ലയിച്ചതിനു�മലുള്ള ഒരു കാലഘട്ടെത്ത കുറി

ക്കുന്നതായി�വണം സങ്കല്പിക്കുവാൻ. അതുെകാണ്ടാണു് സീതാരാഘവത്തിെന്റ

നിർമ്മിതി രണ്ടാമെത്തമുറജപം നടന്ന 931-ലാെണന്നുഞാൻഅനുമാനിക്കുന്നതു്.

രാമപാണിവാദൻ 931-െല മുറജപത്തിനു് തിരുവനനന്തപുരത്തു സന്നിഹിത

നായിരുന്നുഎന്നുള്ളതിനു് ഇതിൽക്കൂടുതൽ െതളിവാവശ്യമില്ല.

“പ്രഭൂതംഫലം”എന്നവിവരണംഅക്കാലത്തുരാമപാണിവാദനുമധ്യവയസ്സു

കഴിഞ്ഞിരുന്നുഎന്നുകാണിക്കുന്നു.
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(5) രാഘവീയം മഹാകാവ്യം

ഇതുംസീതാരാഘവം �പാെലതെന്ന രാമപാണിവാദെന്റപ്രഥമഗണനീയങ്ങളായ

സംസ്കൃതകൃതികളിൽ ഒന്നാണു്. ഇരുപതു സർഗ്ഗങ്ങളിലായി 1572 പദ്യങ്ങൾ ഈ
കാവ്യത്തിൽകവി ഉൾെക്കാള്ളിച്ചു് ശ്രീരാമപട്ടാഭി�ഷകംവെരയുള്ളരാമായണകഥ

വർണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ടു്. സീതാരാഘവത്തിെല ഇതിവൃത്തവും ശ്രീരാമപട്ടാഭി�ഷകത്തിലാ

ണു് അവസാനിക്കുന്നതു്. രാഘവീയത്തിനു ബാലപാഠ്യം എെന്നാരു വ്യാഖ്യാനവും

കവിതെന്ന രചിച്ചിരിക്കുന്നു. താെഴ ഉദ്ധരിക്കുന്ന രണ്ടു �ശ്ലാകങ്ങൾഗ്രന്ഥാവസാന

ത്തിൽ കാണുന്നു.

“ശ്രീനാരായണഭട്ടപാദഗുരുപാദാനാം പ്രസാ�ദാദയാ-

�ദതൽ കിഞ്ചന രാഘവീയമിതി യൽ കാവ്യം കൃതം �കനചിൽ

അപ്രജ്ഞത്വവശാദമുഷ്യ മഹ�താ രാമായണാം�ഭാനി�ധ-

ര�ക്ഷാഭ്യത്വബലാച്ച തത്രസുല�ഭാ �ദാ�ഷാ ബു�ധഃക്ഷമ്യതാം.

രാ�മണ പാണിവാ�ദന രചിതം ഹി യഥാമതി

രാഘവീയം മഹാകാവ്യം ബാലവ്യുൽപത്തിലബ്ധ�യ.”

രാഘവീയം പാണിവാദൻ െചമ്പക�ശ്ശരിരാജാവിനു് അടിയറവച്ച�പ്പാൾ സമർപ്പി

ച്ച മൂന്നു �ശ്ലാകങ്ങൾ കിട്ടീട്ടുണ്ടു്. അവ�യയും ഇവിെട സ്മരി�ക്കണ്ടതാണു്.

“യസ്യ നിർമ്മലയ�ശാമതല്ലികാ

�ലാകരംഗഭുവി ലാസികായ�ത

സാർവലൌകികഹാഗുണാംബു�ധ!

തം ഭവന്തമഹമിത്ഥമർത്ഥ�യ.

�യാഽഭൂദംകുരി�താ മ�നാരഥതരുശ്ചിത്താലവാ�ല പുരാ

ത്വദ്ധ�സ്തസതു �ചാളഖണ്ഡനനിബന്ധാവസ്ഥിതിജ്ഞാനതഃ

പശ്ചാൽ പല്ലവിതസ്തതഃ കുസുമിതസ്ത്വദ്ഗുണ്യതാകർണ്ണനാ-

ത്തദ്ഗ്രന്ഥാഗ്ര്യസമർപ്പ�ണനസഫലീകുര്യാത്ത�മനം ഭവാൻ.

സാര�സ്യകസമാശ്ര�യാംബരധുനീലീലാരതഃ സന്തതം

രാജീ�വക്ഷണരാജഹംസപൃഥു�കാ യന്മാന�സ �ഖലതി

തസ്മാദാശ്രിതനന്ദനാൽസുമനസാം സം�സവിതാൽസഞ്ച�യഃ

�കാ വാ കല്പത�രാരിവാത്രഭവ�താ �ലാ�കാഽനവാ�പ്തപ്സിതഃ”

�ചാളഖണ്ഡനനിബന്ധം �ചാള�ദശീയനായ ഏ�താ ഒരു പണ്ഡിതെന്റ മതെത്ത

ഖണ്ഡിക്കുന്ന ഒരു നിബന്ധം എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഗ്രഹി�ക്കണ്ടതാെണന്നു �താ

ന്നുന്നു. െചമ്പക�ശ്ശരി രാജാവു് ആ നിബന്ധത്തിെന്റ കർത്താ�വാ കാരയിതാ�വാ

ആയിരുന്നിരിക്കാം.

ബാലപാഠ്യംകൂടിയുള്ള ചില രാഘവീയമാതൃകകളിൽ അടിയിൽ �ചർക്കുന്ന

�ശ്ലാകങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കാവുന്നതാണു്.

“രസികജനവി�നാദി രാഘവീയം

രഘുവരചാരുചരിത്രകാവ്യബന്ധം

രചയതി മയി രാമപാണിവാ�ദ

രതിരധികാസ്തുസദാ കവീശ്വരാണാം.
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�ക്ഷാണി�ദവകുലമൌലിമണ്ഡനം

പ്രീണിതാഖിലമനുഷ്യമണ്ഡലം

പാണിയുഗ്മരചിതാഞ്ജലിർഗ്ഗുരും

പാണിവാദകവി�രഷ വന്ദ�ത.

രാ�മണ പാണിവാ�ദന രാഘവീയമിദം കൃതം

�ത�നവബാലപാഠ്യാഖ്യാ വ്യാഖ്യാപ്യാഖ്യായി ധീമതാ.”

രാഘവീയം 929-ആണ്ടിനുമുമ്പു വിരചിതമായ ഒരു കൃതിയാെണന്നുള്ളതിെനപ്പറ്റി

സംശയി�ക്കണ്ടതില്ല. രാഘവീയവും സീതാരാഘവവും കവിയുെട മാതുലനായ

രാഘവൻനമ്പിയാരുെട നാമ�ധയവുമായി ഘടിപ്പിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു എന്നു വിചാ

രിക്കണം.

(6) മുകുന്ദശതകം

ഈ �പരിൽ രണ്ടു കൃതികളുണ്ടു്. ഒന്നാമ�ത്തതു രാമപാണിവാദൻ െകാച്ചിയിൽ

മണക്കുളത്തു രാമവർമ്മരാജാവിെനആശ്രയിച്ചു താമസിച്ചിരുന്ന�പ്പാൾആ രാജാ

വിെന്റ നി�ദശമനുസരിച്ചു് ഇരിങ്ങാലക്കുട�ത്തവെരപ്പറ്റി രചിച്ച ഒരു �സ്താത്രമാണു്.

ചുവ�ട �ചർക്കുന്ന �ശ്ലാകങ്ങൾആഗ്രന്ഥത്തിെന്റഅവസാനത്തിൽ കാണുന്നു.

“മുകുന്ദപുരവാസി�നാ മുരരി�പാഃ പ്രസാദാർത്ഥിനാ

മുകുന്ദശതകം കൃതം കിമപി പാണിവാ�ദന യൽ

ത�ദതദനുവാസരം പഠതി യസ്സ വിദ്യാം ശ്രിയം

യശശ്ചസമവാപ്നുയാദപി ച മുക്തിമ�ന്തശുഭാം.

ശ്രീനാരായണഭട്ടപാദഗുരുപാദാനാം പ്രസാ�ദാദയാ-

ദാനന്ദായസതാം മുകുന്ദശതകം രാ�മണ യന്നിർമ്മിതം

�ഗാവിന്ദസ്യ മുകുന്ദമന്ദിരപ�തശ് ശ്രീപാദസം�സവിനാ

�സ്താത്രം തൽ ഖലു രാമവർമ്മനൃപ�തർ�ബാഭൂയതാം ഭൂത�യ.

ശ്രീരാമവർമ്മനൃപതിർമ്മതിമാൻ യദാര്യ-

ശ്രീകണ്ഠവംശകലാശാംബുധിപൂർണ്ണചന്ദ്രഃ

�കനാപി കാമദമചീകരദീദൃശം ത-

ന്മൌകുന്ദമദ്യ ശതകം ജഗതാം ഹിതായ.”

“ആര്യശ്രീകണ്ഠൻ” എന്നതു് കക്കാട്ടുരാജകുടുംബത്തിൽെപ്പട്ട മണക്കുളത്തു മൂപ്പുവാ

ഴ്ചക്കാരായ രാജാക്കന്മാരുെട മാറാ�പ്പരാണു്. പ്രസ്തുത കൃതിക്കു പാണിവാദെന്റ

സഹപാഠിയായ ഒരു പണ്ഡിതൻ സവിസ്തരമായ ഒരു വ്യാഖ്യാനം നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

അതിൽഅ�ദ്ദഹം കവിെയ ഇങ്ങെനപ്രശംസിക്കുന്നു.

“ശ്രീമന്മുകുന്ദചരണാംബുജഭക്തിഭാര-

നിർന്നിദ്രനിർമ്മലമ�നാമണിദർപ്പണസ്യ

രാമാഹ്വയസ്യ സുക�വർവദനാദുദീർണ്ണം

മുഖ്യം മുകുന്ദശതകം ജയതീഹ �ലാ�ക.

. . . . . . . . .
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സതീർത്ഥ്യതാമാത്രനിരൂഢഗർവ-

സംഭാവി�തതൽകവിസൌഹൃദയ്യഃ

�സ്താത്രം തദീയം വിവൃ�ണാമി �മാഹാൽ

സന്തഃക്ഷമന്താമതിചാപലം �മ.

“ഇഹ ഖലു സകലവിദ്വജ്ജനമൌലിമാണിക്യഭൂതശ്രീനാരായണഭട്ടപാദപാദാരവിന്ദയുഗ

ളീമരീമൃജ്യമാനമണിമയമതി ദർപ്പണ പ്രതിബിംബിതാ�ശഷാഗമനിഗമാർത്ഥസാർത്ഥ

പരമാർത്ഥസാരഃ സകലവിദ്യാപാരാവാരപാരീണപ്രജ്ഞാശക്തിഃ കവിതാകല്പവല്ലരീമ

തല്ലീമകരന്ദായമാനരചനാചാതുരീമാധുരീസമാഹ്ലാദിതസകലസഹൃദയഹൃദ�യാ മാർദ്ദ

ങ്ഗികവംശമുക്താമണീ രാമനാമാകവിർമ്മുകുന്ദ ചരണാരവിന്ദഭക്തിഭാരപാരിപ്ലവതാന

രീ നൃത്യമാനചിത്തവൃത്തിസ്സൻ . . . ”

മെറ്റാരു മുകുന്ദശതകവും രാമപാണിവാദകൃതമായുണ്ടു്. അതും വിഷ്ണു�സ്താത്രംത

െന്ന.

“സർവ്വാന്തർവ്വിചരിഷ്ണ�വ സമതയാ സർവ്വത്ര വർത്തിഷ്ണ�വ

ഭക്താഗഃപ്രസഹിഷ്ണ�വ ഭവഭയം നിർദ്ധൂയ വർത്തിഷ്ണ�വ

കൃഷ്ണായാധികധൃഷ്ണ�വ കൃതധിയാം വൃന്ദായ �രാചിഷ്ണ�വ

�ദ�വശപ്രഭവിഷ്ണ�വ ഭഗവ�ത തുഭ്യം ന�മാ വിഷ്ണ�വ”

എന്നതു് അതിെല നൂറാമെത്തപദ്യമാണു്.

(7) ശിവശതകം

ഈകൃതിയും മണക്കുളത്തുവച്ചു രചിച്ചതായി �താന്നുന്നു. താെഴക്കാണുന്നതു് ഇതി

െന്റ ഒടുവിലുള്ള �ശ്ലാകമാണു്.

“രാ�മാ യൽ പാണിവാ�ദാ ഗുരുചരണസ�രാ-

ജന്മ�രണുപ്രസാദാ-

�ദതാവദ്വിഷ്ണുപാദസ്തവമപി ച ശിവ-

�സ്താത്ര�മതദ്വ്യതാനീൽ

പ്രീ�ത്യ ഭൂയാദ് ബുധാനാം തദിദമഘഹരം

ചാസ്തു നിസ്തന്ദ്ര�മത-

ന്നിത്യം ഭക്തിപ്രകർ�ഷാത്തരമനുപഠതാ-

മീഹയാ �ദഹഭാജാം.”

(8) ഭാഗവതചമ്പു

ഭാഗവതം ദശമസ്കന്ധമാണു് ഇതിെല പ്രതിപാദ്യം. ശ്രീകൃഷ്ണാവതാരം മുതൽ മുചു

കുന്ദ�മാക്ഷം വെരയുള്ള കഥ ആദ്യെത്ത ഏഴു സ്തബകങ്ങളിൽ അടങ്ങിയിരിയ്ക്കുന്നു.

അത്രയും ഭാഗ�മ ഇതുവെര എനിയ്ക്കു കാണുവാൻ സംഗതി വന്നിട്ടുള്ളു. അതിനപ്പുറ

മുള്ള കഥകളും അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ കവിതയ്ക്കു വിഷയീഭവിച്ചിട്ടു�ണ്ടാ എന്നറിവില്ല.

“ശ്രീനാരായണഭട്ടപാദഗുരുപാദാനാം കൃപാനുഗ്രഹഃ

ശ്രീകൃഷ്ണസ്യ കഥാംകഥാപയതി യം ചമ്പൂപ്രബന്ധാത്മികാം

രാ�മാ നാമ സ പാണിവാദകുലജഃ പാണീ ശിരസ്യർപ്പയൻ

ബ്രഹ്മഭ്യഃ പ്രണതിം ക�രാതി ഖലു വസ്സഭ്യാസ്സമഭ്യാഗതാഃ”
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എന്ന �ശ്ലാകം ഈ ചമ്പുവിലുള്ളതാണു്. “ഇതി ഭാഗവതചമ്പൂപ്രബ�ന്ധ രാമപാ

ണിവാദവിരചി�തസാനന്ദ�ഗാവി�ന്ദാ നാമ സപ്തമഃ സ്തബകഃ” എെന്നാരു കുറിപ്പും

ഏഴാം സ്തബകത്തിെന്റഅവസാനത്തിൽ കാണുന്നു.

(9) പ്രാകൃതപ്രകാശവൃത്തി

വരരുചിയുെട പ്രാകൃതപ്രകാശത്തിനു രാമപാണിവാദൻ രചിച്ച വൃത്തിയാണു് പ്ര

സ്തുത കൃതി. പ്രാകൃതസൂത്രവൃത്തിെയന്നും പ്രാകൃതവൃത്തിെയന്നുംഅതിന്നു നാമാന്ത

രങ്ങളുണ്ടു്. മൂലത്തിെല എട്ടു പരി�ച്ഛദങ്ങളും അ�ദ്ദഹം നിഷ്കൃഷ്ടമായി വ്യാഖ്യാനിച്ചി

രിയ്ക്കുന്നു.

“ഇതി രാമപാണിവാദകൃതായാം പ്രാകൃതവൃത്താവഷ്ടമഃ പരി�ച്ഛദസ്സമാപ്തഃ”

എെന്നാരുസൂചക�രഖഅതിെന്റഅവസാനത്തിൽ �ചർത്തിരിയ്ക്കുന്നു.

(10) ഉഷാനിരുദ്ധം പ്രാകൃതകാവ്യം

ഈകൃതിയിൽനാലുസർഗ്ഗങ്ങൾഅടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. പ്രഥമസർഗ്ഗത്തിൽശിവ�ന

യും നരസിംഹമൂർത്തി�യയും വന്ദിച്ചിട്ടുണ്ടു്. വിഷയം ഉഷാപരിണയമാെണന്നു പറ

�യണ്ടതില്ല�ല്ലാ. നാലാംസർഗ്ഗം ഉഷാനിരുദ്ധന്മാരുെട വിവാഹാനന്തരമുള്ള ശൃം

ഗാരലീലാവർണ്ണനമാണു്. ഒടുവിൽ ശ്രീനാരായണഭട്ടപാദഗുരുപാദാഭ്യാം ന�മാ

ഭവതു” എന്നകുറിപ്പിനു�മൽ

“കാവ്യം പ്രാകൃതരൂപംഘടിതമിദം രാമപാണിവാ�ദന

പ്രാകൃതമാർ�ഗ്ഗാഽഗാ�ധാ �യനസുഖം ഭ�വദു് ബാലാനാം”

(പ്രാകൃത�ശ്ലാകത്തിെന്റഛായ) എെന്നാരു �ശ്ലാകവും ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

(11) കംസവധം പ്രാകൃതകാവ്യം

ഈകാവ്യത്തിലും നാലുസർഗ്ഗങ്ങൾ ഉൾെക്കാള്ളുന്നു. കൃഷ്ണാവതാരം മുതൽ കംസ

വധംവെരയുള്ള കഥയാണു് വിഷയം. അവസാനത്തിൽ “ഇതി രാമപാണിവാദകൃ

�ത കംസവ�ധ ചതുർത്ഥസർഗ്ഗഃ” എെന്നാരു കുറിപ്പുണ്ടു്.

(12) വൃത്തവാർത്തികം

ഇതുഛന്ദശ്ശാസ്ത്രപരമായ ഒരു ഗ്രന്ഥമാണു്. “വൃത്താനി യാനി കാവ്യാദൌ സന്തിതാ

നി പ്രചക്ഷ്മ�ഹ”എന്നു്ആചാര്യൻആരംഭത്തിൽചികീർഷിതപ്രതിജ്ഞെചയ്യുന്നു.

പ്രസ്തുത കൃതിയിൽ ഓ�രാ വൃത്തത്തി�ന്റയും ലക്ഷണം കാരികെകാണ്ടുപ്രദർശിപ്പി

ച്ചു് അതിനു് ഉദാഹരണ�ശ്ലാകങ്ങളും �ചർത്തിട്ടുണ്ടു്.

“ഗുരുപാദാൻ നമസ്കൃത്യ �ഹരംബം പാർവതീമപി.

ക്രിയ�ത പദ്യബന്ധാനാം വൃത്തലക്ഷണകാരികാ”

എന്നും

“ബാലാനാമുപ�യാഗാർത്ഥം യാ കൃതാ വൃത്തകാരികാ

ഉദാഹരണ�യാ�ഗനസാ മയാ പൂരയിഷ്യ�ത.”

എന്നുമുള്ള �ശ്ലാകങ്ങൾ �നാക്കുക. ഗ്രന്ഥാവസാനത്തിൽ

“വിഭാവ്യ വൃത്തശാസ്ത്രാണി �തഭ്യഃ സംക്ഷിപ്യ �ചാദ്ധൃതം

രാ�മണ പാണിവാ�ദന ത�ദതദ്വൃത്തവാർത്തികം”
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എന്ന �ശ്ലാകം കാണ്മാനുണ്ടു്. പ്രസ്താരക്രമമനുസരിച്ചു രാസക്രീഡാ എെന്നാരു കാ

വ്യവും പാണിവാദൻ വൃത്തവാർത്തിക�ത്താടു് അനുബദ്ധമായി രചിച്ചു �ചർത്തിരി

ക്കുന്നു. അനുഷ്ടുബ് വൃത്തെത്തമാത്ര�മഅതിൽപരാമർശിച്ചിട്ടുള്ളു. അതിലും “ഇതി

രാമപാണിവാദവിരചിതമനുഷ്ടുപു് പ്രകരണം സമാപ്തം” എെന്നാരു കുറിപ്പുണ്ടു്.

(13) ഗീതരാമം

ഇതു ജയ�ദവെന്റ അഷ്ടപദിയുെട രീതിയിൽ രാമപാണിവാദൻ സംസ്കൃതത്തിൽ

നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു നൃത്യപ്രബന്ധമാകുന്നു. ആരംഭത്തിലുള്ള അല്പഭാഗ�മ കിട്ടീട്ടു

ള്ളു. ഗീതരാമം എന്നതു സൌകര്യത്തിനു�വണ്ടി തൽക്കാലം ഇവിെട നൽകീട്ടുള്ള

ഒരുസംജ്ഞമാത്രമാണു്. ഗീതരാമത്തിനുപ്ര�ത്യകം �താടയമുണ്ടു്. അതിൽഅമ്പ

ലപ്പുഴകൃഷ്ണൻ, വാസു�ദവപുരത്തുവാസു�ദവൻ, െപരിെഞ്ചല്ലൂർശിവൻ, കുമാരനല്ലൂർ

കാത്യായനി എന്നീ �ദവതകെളപ്പറ്റി വന്ദന�ശ്ലാകങ്ങൾ �ചർത്തിരിക്കുന്നു. െചമ്പ

ക�ശ്ശരി രാജാവിെന്റ ആജ്ഞയനുസരിച്ചാണു് ആ കാവ്യം നിർമ്മിച്ചതു്. �ബാധാ

യനെന്റ ഹനൂമ്മന്നാടകമാണു് കവിക്കു പ്രകൃതത്തിൽ ഉപജീവ്യമായ ഗ്രന്ഥെമന്നു്

അ�ദ്ദഹംതെന്നപ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു.

“ര�ക്ഷദക്ഷയപക്ഷലക്ഷണകൃപാല�ക്ഷാ വിപക്ഷാവലീ-

വി�ക്ഷാഭക്ഷയദക്ഷദക്ഷിണഭു�ജ നിക്ഷിപ്തകൌ�ക്ഷയകഃ

അക്ഷാമക്ഷിതിരക്ഷണക്ഷമഗു�ണാലക്ഷാധികാക്ഷൌഹിണീ-

ലക്ഷ്മീരക്ഷിതശക്തിരക്ഷയബലശ് ശ്രീ�ദവനാരായണഃ.

ശ്രീമദ്�ബാധായ�നനസ്വയമുപരചിതം

ചാരു രാമായണം യ-

ച്ഛ്റുത്വാ ഗുഢം ത�ദതന്മഹിതജനമഹാ-

മംഗ�ല രംഗ�ദ�ശ

രാമശ് ശ്രീ�ദവനാരായണധരണിപ�ത-

രാജ്ഞയാ പാണിവാ�ദാ

�ഗയം ലീലാനുകൂലം കലയതി; കൃപയാ

സൂരയഃ പൂരയന്തു.”

എന്ന �ശ്ലാകങ്ങൾ ഇവിെട സ്മർത്തവ്യങ്ങളാണു്.

(14) അംബരനദീശസ്തവം

അമ്പലപ്പുഴ ശ്രീകൃഷ്ണെനപ്പറ്റി രാമപാണിവാദൻ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു �സ്താത്രമാണു്

അംബരനദീശസ്തവം. പല �ശ്ലാകങ്ങളിലും അമ്പലപ്പുഴ എന്നസ്ഥലനാമം വിവി

ധരൂപങ്ങളിൽ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഗ്രന്ഥാവസാനത്തിൽ പ്രകൃ�താപ�യാഗികളായി

നാലു �ശ്ലാകങ്ങൾ കാണുന്നു.

“ഭൂ�തഷുസർ�വഷ്വപി നിർവി�ശഷം

ഭൂയസ്തരാമാഹിതകാരുണീകം

ഭൂ�ദവതാമംബരവാഹിനീശം

ശ്രീ�ദവനാരായണമാശ്രയാമഃ.

�വ�ദ നിഗു�ഢാപി നിരൂഢനാനാ-
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�ഭ�ദന തത്തദ്വപുരാദധാനഃ

�യാ �ദഹിനാം �സവ്യതയാസ്ഥിതസ്തം

ശ്രീ�ദവനാരായണമാശ്രയാമഃ.

പാ�ദ നി�ജ ഭക്തിമതാം ജനാനാം

�മാ�ദന സർവാർത്ഥസമൃദ്ധികാരീ

�യാ �ദവനദ്യായതനം പുനീ�ത

ശ്രീ�ദവനാരായണമാശ്രയാമഃ

ശ്രീനാരായണഭട്ടപാദരജസാം കാരുണ്യവാരാന്നി�ധർ-

ഗ്ഗർഭാദുദ്ഭവിഭിശ്ശു�ഭർമ്മധുരിപു�സ്താത്രാക്ഷ�രർമ്മൌക്തി�കഃ

രാ�മണ ഗ്രഥിതാമിമാമവിരതം യഃ �ശ്ലാകഹാരസ്രജം

ക�ണ്ഠ �ലാഠയതി പ്രയാസ്യതി കൃതീ മർത്ത്യസ്സ വി�ഷ്ണാഃ പദം.”

രാമപാണിവാദനു് അമ്പലപ്പുെഴ താമസിക്കു�മ്പാൾ ശ്രീധരൻനമ്പൂരി എെന്നാരു

ശിഷ്യനുണ്ടായിരുന്നുെവന്നും അ�ദ്ദഹം ലക്ഷ്മീ�ദവനാരായണീയം എെന്നാരു നാട

കത്തിെന്റ കർത്താവാെണന്നും ഊഹിക്കാെമന്നു് ഇതിനുമുൻപിലെത്ത അധ്യായ

ത്തിൽപ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട�ല്ലാ.

(15) സൂര്യാഷ്ടകം

ഇതു രാമപാണിവാദെന്റ സൂര്യപരമായ ഒരു െചറിയ �സ്താത്രമാണു്. ഒടുവിലെത്ത

രണ്ടു �ശ്ലാകങ്ങൾ താെഴ ഉദ്ധരിക്കുന്നു. പ്രസ്തുതകൃതി കവി തിരുവനന്തപുരത്തു താ

മസിക്കു�മ്പാൾ രചിച്ചതാെണന്നു്ഊഹിക്കാൻ ന്യായമുണ്ടു്.

“ധമ്നാമാമ്നായധാമ്നാമപലപിതജപാ-

മഞ്ജരീപിഞ്ജരിമ്ണാ-

�മാ�ഘർ�ല്ലാകാന�മാ�ഘരപതമയതി യഃ

പ്രത്യുഷസ്യത്യുദാ�രഃ

�ദവം ദ്യാവാപൃഥി�വ്യാരനഘമനുപമം

ഭൂഷണം പൂഷണം തം

രാമഃ �പ്രമാഭിലാഷീ നമതി സമവിത-

പ്രാണിനം പാണിവാദഃ.

ലക്ഷ്മീവിശ്വംഭ�രാപാസിതമസിതഘന-

ശ്യാമളം �കാമളം �യാ

ഗാത്രം സർ�പ്പശത�ല്പ ഗമയതി രുചി�രർ-

ഭൂഷിതം ഭൂഷണൌ�ഘഃ

ആനന്ദായാങ്ഗഭാജാമജമുഖവിബുധാ-

രാധ്യമാവിഷ്ക�രാതി

സ്യാനന്ദൂരാല�യ�ശാ ദിശതുസ ഭഗവാൻ

പദ്മനാഭഃ ശ്രിയം വഃ.”

(15) ശ്രീകൃഷ്ണവിലാസവ്യാഖ്യാ—വിലാസിനീ
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“ഗുരുണാ ഭൂസു�ര�ന്ദ്രണകല്പിതം �ക്ഷത്രമുത്തമം

അധ്യാസീനം നമസ്കുർ�വ സർ�വശം ശശി�ശഖരം.

ശ്രീനാരായണഗുരുവരകരുണാപാ�ത്രണപാണിവാ�ദന

ശ്രീകൃഷ്ണവിലാസസ്യ ക്രിയ�ത ടീകാ വിലാസിനീ നാമ്നാ.”

ഈ വ്യാഖ്യാനത്തിെന്റ ഒടുവിൽഅ�ധാലിഖിതമായ �ശ്ലാകം കാണുന്നു.

“ശ്രീമൽകൃഷ്ണവിലാസനാമ സുകുമാരാ�ഖ്യന യന്നിർമ്മിതം

കാവ്യം ഭവ്യവ�ചാമൃ�തന കവിനാ സർവപ്രിയം ഭാവുകം

വ്യാഖ്യാ തസ്യ വിലാസിനീതി രചിതാ രാ�മണ ദിങ്മാത്രതഃ

ശ്രീനാരായണഭട്ടപാദഗുരുപാദാനാം പ്രസാ�ദാദയാൽ.

ഇതി ശ്രീവിലാസിനീ നാമ വ്യാഖ്യാ സംപൂർണ്ണാ.”

രാമൻനമ്പിയാരു�ടെതന്നു്ഊഹിക്കാവുന്ന കൃതികൾ

ഇനിയും രണ്ടു കൃതികളിൽ ‘രാമൻ’ എന്ന പദം പ്ര�യാഗിച്ചിട്ടിെല്ലങ്കിലും അവയുെട

പ്ര�ണതാവു പാണിവാദൻതെന്നയാെണന്നു് അനുമാനിക്കാവുന്നതാണു്. അവ

യിൽ നിന്നുകൂടി അനുവാചകന്മാർ അറിഞ്ഞിരി�ക്കണ്ട പംക്തികൾ പ്രദർശിപ്പി

ക്കാം.

(17) ധാതുകാവ്യവ്യാഖ്യ — വിവരണം

�മല്പുത്തൂർ ഭട്ടതിരിയുെട ധാതുകാവ്യത്തിനു പാണിവാദൻ രചിച്ച ഈ വ്യാഖ്യാനം

ഒന്നിൽച്ചില്വാനം സർഗ്ഗത്തിനുമാത്ര�മ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളു. ഇതിെന്റആരംഭത്തിൽ

“ശ്രീനാരായണകവിനാ രചിതം യദ്ധാതുകാവ്യമതിഭവ്യം

ക്രിയ�ത തസ്യ വിവരണം കിമപി മയാ പാണിവാ�ദന.”

എന്നും, പ്രഥമസർഗ്ഗത്തിെന്റഅവസാനത്തിൽ

“ശ്രീനാരായണനാമ�കാപരിനവഗ്രാമസ്വധാമാധിപ-

�ക്ഷാണീ�ദവകവിപ്രകാണ്ഡകലിതം യദ്ധാതുകാവ്യം ശുഭം

വ്യാഖ്യാ തസ്യ തു പാണിവാദരചിതാ സം�ക്ഷപരൂ�പവ യാ

തസ്യാം പ്രാഥമി�കാ നികാമഗുരുതാദുർ�ഗ്ഗാ ഹിസർ�ഗ്ഗാഽഗമൽ.”

എന്നുമുള്ള �ശ്ലാകങ്ങൾ കാണുന്നു.

(18) വിഷ്ണുവിലാസം കാവ്യം

ഇതു് എട്ടു സർഗ്ഗങ്ങളടങ്ങിയ ഒരു കാവ്യമാണു്. ഇതിനു വിഷ്ണുപ്രിയ എന്ന �പരിൽ

ഒരു ലഘുടിപ്പണിയും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടു്. കവി പാലിയത്തു രാമൻ കുമരനച്ചെന്റആശ്രിത

നായി �ചന്നമങ്ഗലത്തുതാമസിക്കുന്ന കാലത്താണു് പ്രസ്തുതകാവ്യം നിർമ്മിച്ചതു്.

മഹാവിഷ്ണുവിെന്റആദ്യെത്ത ഒമ്പതവതാരങ്ങെളഅധികരിച്ചുള്ള കഥകൾ ഇതിൽ

പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. എട്ടാം സർഗ്ഗത്തിൽ ബലരാമെന്റയും ശ്രീകൃഷ്ണെന്റയും ഉപാ

ഖ്യാനങ്ങൾ ഉൾെപ്പടുന്നു. ആഗാമിയായ കല്ക്യവതാരം താൻ മനഃപൂർവം സ്പർശി

ക്കാത്തതാെണന്നും കവി പറയുന്നുണ്ടു്.

“ചകാസ്തി ചൂർണ്ണീസരിതസ്ത�ട ശു�ഭ

നി�കതനം യസ്യ ജയന്തമങ്ഗലം;
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സനാതന�ശ്ചതസി നഃ പ്രകാശതാം

സ നാരസിംഹം വപുരാസ്ഥി�താ ഹരിഃ,

. . . . . . . . .
ക�രാതു നാരായണഭട്ട�ദശിക-

പ്രസാദനിർ�ദ്ദാഷതുഷാരദീധിതിഃ

മദന്തരിന്ദൂപലമുക്തിമാധുരീ-

ഝരീപരിഷ്യന്ദിതയാതിസുന്ദരം.”

എന്നീ�ശ്ലാകങ്ങളിൽ യഥാക്രമം �ചന്നമങ്ഗലെത്ത നരസിംഹ മൂർത്തി�യയും ഗു

രുനാഥനായ നാരായണഭട്ടതിരി�യയും വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു. ഗ്രന്ഥാവസാനത്തിൽ

“ശ്രീമദ്രാമകു�ബരനാമസുമതിശ്രീപാലിയശ്രീപതി-

പ്രീതിസ്ഫീതത�മാദ്യ�മന കലിതം �കനാപി നാനാരസം

കാവ്യം വിഷ്ണുവിലാസനാമ കമലാജാ�നഃ കഥാവർണ്ണനം

പൂർണ്ണം ഹന്ത ജയന്തമങ്ഗലമഹാവി�ഷ്ണാഃ കൃപാനുഗ്രഹാൽ.”

എന്ന �ശ്ലാകവും കാണുന്നു. ആ ഗ്രന്ഥം പൂർത്തിയാക്കി നമ്പിയാർ, അച്ചനു് ഏതാ

നും സമർപ്പണ�ശ്ലാകങ്ങ�ളാടുകൂടി അടിയറവച്ചു.

“സർവ്വജ്ഞഃസക�ലശ്വരഃ സുമശരാഹങ്കാരഹാരീ സദാ

ശ്രീമാന്യക്ഷസ�ഖാ ഹതാസുഹൃദസുർ�ഗ്ഗാത്രാധിനാഥഃ പ്രഭുഃ

രാജന്നൂനമഹീനഭൂഷണഗണസ്സൂര്യാശ്രയാശാബ് ജദൃങ്-

�മദിന്യാമവതീർണ്ണഏവ ഗിരിശസ്രാതും സമസ്താനപി.”

“ഏനം രക്ഷിതപക്ഷലക്ഷ! ധരണീരക്ഷാതിദക്ഷ! ക്ഷണം

രൂക്ഷക്ഷീണവിപക്ഷകക്ഷപടലീഭക്ഷാംബുജാക്ഷ! പ്ര�ഭാ!

ലക്ഷ്മീദത്തകടാക്ഷലക്ഷണ! പരക്ഷാന്തിക്ഷയ! ത്വം യശഃ-

ക്ഷീരക്ഷാളിത�ലാക! പാലിയപ�ത; രക്ഷാക്ഷയാർത്ഥക്ഷയാൽ.”

എന്നീ �ശ്ലാകങ്ങൾ ആ കൂട്ടത്തിലുള്ളവയാണു്. രാമകു�ബരൻ എന്ന സംജ്ഞയ്ക്കു

രാമൻകുമാരൻ എന്ന �പർ കവി സംസ്കൃതീകരിച്ചതാെണന്നു �താന്നുന്നു. ആ പ്രഭു

ഒരു പണ്ഡിതനും കലാ�പാഷകനുമായിരുന്നു എന്നു് ആദ്യെത്ത �ശ്ലാകത്തിൽനി

ന്നു് ഊഹിക്കാം.

രാമനച്ചൻ

906-ആണ്ടിടയ്ക്കു െകാച്ചിമഹാരാജാവിെന്റ �നർക്കു് അന്നെത്ത പാലിയത്തു വലി

യച്ചനായിരുന്ന �കാമിഅച്ചൻ പല �ദ്രാഹങ്ങളും പ്രവർത്തിച്ചു എന്നും അവയ്ക്കു്

അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ അനന്തരവന്മാരായ ഇട്ടുണ്ണിക്കുമരനും കുഞ്ഞിട്ടുണ്ണാനും പ്രായശ്ചി

ത്തം െചയ്തു എന്നും �ദശചരിത്രഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്നറിയുന്നു. 907 മുതൽ 917 വെര
കുമരനച്ചനും 917 മുതൽ 931 വെര അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ അനുജനായ ഇട്ടുണ്ണാനച്ചനും

കുടുംബം ഭരിച്ചു. അവരുെട അനന്തരവനായ മെറ്റാരു �കാമിഅച്ചൻ 929-ൽ അമ്പ
ലപ്പുഴയുദ്ധത്തിൽഅന്നുതനിക്കു 18വയ�സ്സപ്രായമുണ്ടായിരുന്നുള്ളുഎങ്കിലും മാർ

ത്താണ്ഡവർമ്മമഹാരാജാവിെനതിരായി െചമ്പക�ശ്ശരി രാജാവിെന സഹായിക്കു

കയും രാമയ്യൻ ദളവയാൽ ബന്ധനസ്ഥെനന്ന നിലയിൽ തിരുവനന്തപുര�ത്തക്കു
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നയിക്കെപ്പടുകയും െചയ്തു. സുപ്രസിദ്ധനായ ആ �കാമിഅച്ചെന്റ നയ�കാവിദത

നിമിത്തമാണു് മാർത്താണ്ഡവർമ്മമഹാരാജാവും െകാച്ചി രാമവർമ്മമഹാരാജാവും

തമ്മിൽ 931-ൽ സഖ്യമുണ്ടായതു്. �കാമിഅച്ചൻ ആ മഹാരാജാവിെന്റയും 936 മു
തൽ 951 വെര െകാച്ചിരാജ്യം ഭരിച്ച െകാച്ചി വീര�കരളവർമ്മമഹാരാജാവിെന്റയും
മന്ത്രിയായിരുന്നു് 974-ൽ നിര്യാതനായി. “ഇട്ടുണ്ണാൻ” ഇട്ടുണ്ണിരാമെന്റ രൂപ�ഭദമാ
ണു്. രാമപാണിവാദൻ ആശ്രയിച്ചതു 917-ൽ അന്തരിച്ച കുമരനച്ച�ന�യാ 931-ൽ
മന്ത്രിപദാരൂഢനായ �കാമിഅച്ച�ന�യാ എന്നു ഖണ്ഡിച്ചുപറയുവാൻ പ്രയാസമു

െണ്ടങ്കിലും അ�ദ്ദഹം തെന്റ ശാകുന്തളം ആട്ടക്കഥ 933-നു �മൽ എഴുതിയതാെണ
ന്നു കാണുന്നതുെകാണ്ടു് അതിൽ പുരസ്കർത്താവായി പറയുന്ന പാലിയത്തച്ചൻ

തെന്നയാണു് വിഷ്ണുവിലാസത്തിെല രണ്ടാമൻ കുമരനച്ചൻ എന്നു ഞാൻ സങ്കല്പി

ക്കുന്നു. �ഗാദവർമ്മൻഎന്നതിെന്റപ്രാകൃതരൂപമാണു് �കാമൻ;എന്നാൽഇവിെട

ആനിരുക്തി �യാജിക്കുന്നില്ല. “�കാമി” എന്നതു �ഗാവിന്ദെന്റ തത്ഭവരൂപമാെണ

ന്നു ഞാൻ കരുതുന്നു. കർണ്ണൽ മക്കാ�ള�യാടു പിണങ്ങിയ �ഗാവിന്ദനച്ചെന

�കാമി അച്ചെനന്നും ചില ചരിത്ര�രഖകളിൽ വ്യപ�ദശിച്ചു കാണുന്നു.

വിഷ്ണുവിലാസവ്യാഖ്യാ

വിഷ്ണുപ്രിയ ഇങ്ങെനആരംഭിക്കുന്നു.

“ശ്രീമദ്വിഷ്ണുവിലാസസ്യ കാവ്യസ്യാനതിവിസ്തരം

ഇദം വിഷ്ണുപ്രിയാഖ്യാനം വ്യാഖ്യാനം ലിഖ്യ�ത മയാ.”

ഈ വ്യാഖ്യാനത്തിെന്റ ഒടുവിൽ

“അംബരതടിനീനിലയംകംബുകശാകലിതപാണികമലയുഗം

അംബുജ�ലാചനമാരാദംബരചരവന്ദിതം വ�ന്ദ.”

കവി�യാ മെറ്റാരാ�ളാഈ വ്യാഖ്യാനത്തിെന്റ പ്ര�ണതാവു് എന്നു നിർണ്ണയി

ക്കുവാൻ നിവൃത്തിയിെല്ലങ്കിലും, അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ താമസവും അമ്പലപ്പുെഴയായിരു

ന്നു എന്നുള്ളതിെനപ്പറ്റി സംശയി�ക്കണ്ടതില്ല; കവിതെന്ന വ്യാഖ്യാതാവായിരിക്കു

വാനാണു് യുക്തിഅധികം.

കലക്കെത്തചില �രഖകൾ

ഈവിഷയത്തിൽമെറ്റാരുഅമൂല്യമായസാക്ഷ്യംകൂടിഈയിടയ്ക്കുലഭിച്ചിട്ടുണ്ടു്. കല

ക്കത്തുകുടുംബത്തിൽഅഗസ്ത്യഭട്ടെന്റബാലഭാരതം പകർത്തീട്ടുള്ള ഒരു താളി�യാ

ലഗ്രന്ഥത്തിൽ താെഴ ഉദ്ധരിക്കുന്ന �ശ്ലാകങ്ങൾ കാണുന്നു.

“കൃ�ഷ്ണ �സാദര�രാഹിണീജസഹി�ത തച്ചാരുകാരുണ്യഭാ-

ഗ്രാ�മാ നഷ്ടസമസ്തകല്മഷ ഇദം സ�ദ്യാ ലിഖത്യസ്തധീഃ

ആ�മാ�ദന പുനർധ്രു�വസുകവിസത്സം�സവ്യ ഏവം കലൌ

ക്ഷിപ്രം പ്രീതിക�ര ചതുർദ്ദശജഗന്നാ�ഥ രമാവല്ല�ഭ.

വർത്ത�ന്ത കലമംഗലാഖ്യഭവ�ന �യ നാമ�താ മംഗ�ല

�ദ�ശശ്രീശുകമന്ദി�രശ്വരകൃപാഭാ�ജാനഘാഃ പാണിഘാഃ

�തഷാം സമ്യഗധീതിനാം കൃതധിയാം ശാ�സ്ത്ര തഥാ ഭാര�ത

ഗ്ര�ന്ഥായം ഭുവി ബാലഭാരതമിതി പ്രഖ്യാതനാമാ മഹാൻ.
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ദദ്യുർന്നാരായണാഖ്യാദധിഗതവിതത-

വ്യാകൃ�താ ഭട്ടപാദാ-

ദുദ്യാ�ദ്ദവാപഗാധീശ്വരഭജനധിയഃ

സന്തതം ശാന്തചിത്താഃ

ഉ�ദ്യാതദ്വഞ്ചിഭൂമീശ്വരഗുരുകരുണാ-

ഭാജനം �ദശികാ�സ്ത

സദ്യശ്ശുദ്ധിം ദധാനാ ഹൃദി പദരജസാ

സർവദാ മംഗലം നഃ.

�യാസൌ വിഷ്ണുവിലാസനാമ കൃതവാൻ കാവ്യം തഥാ പ്രാകൃതം

കാവ്യം കംസവധാഭിതം ഗുണയുതം തദ്രാഘവീയം തഥാ

പശ്ചാത്തദ്വദുഷാനിരുദ്ധമപരം വീഥീദ്വയം നാടകം

സീതാരാഘവ�മവ ച പ്രദിശതാന്മഹ്യം ഗുരുർമ്മംഗലം.

പ്രാകൃതവൃത്തിം തദ്വൽ ശ്രീകൃഷ്ണവിലാസകാവ്യവിവൃതിം ച

കൃതവാനന്യാന്യപി യഃ സ ജ�യച്ഛ്റീരാമപാണിവാദകവിഃ

താളപ്രസ്താരശാസ്ത്രം ചസദ്വൃ�ത്താ വൃത്തവാർത്തികം

തദ്വൽ പ്രഹസനം കിഞ്ചിൽ കൃതവാൻ രാമമാതുലഃ.”

അവയ്ക്കപ്പുറം “ശ്രീമൽപാർത്ഥരഥാസ്ഥിതഃ”എന്നാരംഭിക്കുന്നഅമ്പലപ്പുഴശ്രീകൃഷ്ണ

വന്ദനപരമായും, അതിനു�മൽ

“വിരാജമാനശ്ശുകമന്ദി�ര വിഭുഃ

പുരാരിരങ്കാശ്രിത�ലാകമാതൃകഃ

സുരാധിപാ�സവിതപാദപങ്കജഃ

പരാം ഗതിം ഭക്തിമ�ത ത�നാതു �മ.”

എന്നുകിള്ളിക്കുറിശ്ശിശ്ശിവവന്ദനപരമായും ഓ�രാ �ശ്ലാകം �ചർത്തും, ഒടുവിൽ

“�ക്ഷാണീ�ദവക്ഷിതീ�ശാ നിജമിവ തനയം

�ദവനാരായണാ�ഖ്യാ

ബാ�ല്യ യം ലാളയിത്വാ വിധിവദഥ പരം

ശാസ്ത്രമധ്യാപയിത്വാ

സംരക്ഷൻ യൽകുടുംബം ദ്രവിണവിതരണാൽ

കാമിതം സാധയിത്വാ

�സ്ന�ഹനാപാലയ�ന്മ ദിനമനുസ ഗുരുഃ

�ശ്രയ�സ �ബാഭവീതു.”

എന്നുംഎഴുതിയിരിക്കുന്നു. ആഗ്രന്ഥത്തിൽത്തെന്നയുള്ള മെറ്റാ�രാലയിൽ താെഴ

ക്കാണുന്ന �ശ്ലാകങ്ങളും കുറിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

“െകാല്ലം െതാള്ളായിരത്തിൽപ്പരമതിലുട�ന

നാല്പതും �ചർന്ന കാലം

െചാ�ല്ലറും സൂര്യവാ�ര പരിെചാടു മിഥു�ന
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മാസി ഷ�ഷ്ഠ ദി�നഽസ്മിൻ

�രാഹിണ്യാം കൃഷ്ണപ�ക്ഷപുനരപി ച പതി-

ന്നാലിലുച്ചയ്ക്കുമുൻ�പ-

യിക്കാവ്യം സൽകവീനാം പ്രിയതരെമഴുതി-

ത്തീർത്തു രാമൻ മു�ദ വഃ.

ശ്രീമദ്ദക്ഷിണ�ഗഹവാസനിരതശ്ശ്രീമാൻ സതാം സമ്മതഃ

ശിക്ഷാരക്ഷണദക്ഷി�ണാ ഗുണനിധിർഭ�ട്ടാത്തമസ്സത്തമഃ

ശ്രീവഞ്ചിക്ഷിതിപാലമൌക്തികമ�ണശ്ചിത്തം ദ്വിതീയംതഥാ

തത്ത്വജ്ഞാനനിധിർമ്മ�ദകശരണം �സായം വി�ജജീയതാം.

രാമാഖ്യഃ �ക്ഷാണിപാലപ്രണതപദയു�ഗാ

വഞ്ചിരാ�ജാ മഹാത്മാ

രാകാച�ന്ദ്രാഽപ�രായം സമധിഗതകല-

ശ്ശീതളഃ �കാമളാങ്ഗഃ

�ലാകാനാം താപഹാരീ നിഖിലകുവലയാ-

നന്ദകാരീ വി�ശഷാൽ

പൂർണ്ണശ്രീമണ്ഡലസ്സൻ ജയതു മൃദുക�രാ

മാനനീ�യാ ബു�ധാ നഃ.”

മെറ്റാരു താളി�യാലഗ്രന്ഥത്തിൽഅനനന്തരവൻഅമ്മാവെനപ്പറ്റി

നമാമി മാതുലം രാമസംജ്ഞകം പാണി�കാത്തമം

യൽപ്രജ്ഞാപങ്കജബ്രധ്നം സിദ്ധ�യബുധപൂജിതം”

എന്നും സ്തുതിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

കൃഷ്ണൻ നമ്പിയാർ

കലക്കത്തുകുടുംബത്തിൽ രാമനാമാക്കളായി അക്കാലത്തു രണ്ടുപുരുഷന്മാർ ജീവി

ച്ചിരുന്നുഎന്നും അവരിൽ ഒരാൾ അമ്മാവനും മ�റ്റയാൾ അനന്തരവനുമായിരുന്നു

എന്നും അമ്മാവനാണു് വിഷ്ണുവിലാസാദി വിവിധഗ്രന്ഥങ്ങളുെട പ്ര�ണതാെവന്നും

ഒരു നാരായണഭട്ടതിരിയാണു് അ�ദ്ദഹെത്ത വ്യാകരണം പഠിപ്പിച്ചെതന്നും ഈ

�ശ്ലാകങ്ങളിൽനിന്നു നമുക്കു ഗ്രഹിക്കാവുന്നതാണ�ല്ലാ. ഇവർക്കും പ്രഥമരാമെന്റ

മാതുലനായ രാഘവൻനമ്പിയാർക്കും പുറ�മ ആ കുടുംബത്തിൽ മഹാകവിയുെട

സ�ഹാദരനായി ഒരു കൃഷ്ണൻ നമ്പിയാരും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതിനു “കൃ�ഷ്ണ

�സാദര�രാഹിണീജസഹി�ത” എന്ന �ശ്ലാകം പര്യാപ്തമായ സാക്ഷ്യപത്രമാണു്.

കൃഷ്ണനു ബലരാമൻ എങ്ങെന �ജ്യഷ്ഠനായിരുന്നു�വാ അതു�പാെല കൃഷ്ണൻനമ്പി

യാർക്കു രാമപാണിവാദനും �ജ്യഷ്ഠനായിരുന്നിരിക്കണം. അക്കാലത്തുകലക്കത്തു

രാമെനന്നും കൃഷ്ണെനന്നും �പ�രാടുകൂടി �ജ്യഷ്ഠാനുജന്മാരായി രണ്ടു�പർ ജീവിച്ചി

രുന്നു എന്നും അവരിൽ �ജ്യഷ്ഠൻ തറവാട്ടി�ലക്കു വളെര ധനം സമ്പാദിക്കുകയും

കൃഷ്ണൻ അങ്ങുമിങ്ങും അലഞ്ഞുനടക്കുകയും െചയ്തു എന്നും ആ കുടുംബത്തിൽ പ്ര

സിദ്ധമായ ഒ�രതിഹ്യമുണ്ടു്. കലക്കത്തുതെന്നയുള്ളപ്ര�ബാധച�ന്ദ്രാദയത്തിെന്റ

നാടകാഭരണെമന്ന വ്യാഖ്യാനത്തിൽ
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“ശ്രീനാരായണഭട്ടപാദതനയശ്രീനീലകണ്ഠാഹ്വയ-

�ക്ഷാണീ�ദവനി�ദശകൌതുകരസാൽ കൃ�ഷ്ണന നാമ സ്വയം

ശ്രീകൃഷ്ണാഖ്യയതിപ്രവര്യരചിതപ്രൌഢപ്ര�ബാ�ധാദയ-

വ്യാഖ്യാനം ഭുവി നാടകാഭരണമിത്യാഖ്യാതമാ�ലഖിതം”

എെന്നാരു�ശ്ലാകംകാണുന്നുണ്ടു്. അതുപ�ക്ഷകൃഷ്ണൻനമ്പ്യാരു�ടതായിരിക്കണം.

അങ്ങെനയാെണങ്കിൽ അ�ദ്ദഹത്തിനു ഗ്രന്ഥെമഴുത്തിൽ പരിചയമുണ്ടായിരുന്നു

എന്നു്ഊഹിക്കാവുന്നതാണു്.

“െകാല്ലം െതാള്ളായിരത്തങ്ങിരുപതുമിരുപ-

ത്താറു�മവഞ്ചപത്തും

െചന്നീടു�ന്നാരു കാലം മിഥുനമുപഗ�ത

ഭാസ്ക�ര ധന്യധന്യഃ

കൃ�ഷ്ണ പ�ക്ഷ ചതുർത്ഥീചതയദിനയു�ത

മാതുലഃ കൃഷ്ണനാമാ

വി�ഷ്ണാഃ സായുജ്യമാ�പ്താ വിഹിതഹരിനമ-

സ്യാദി�കാ വീത�ശാകം”

എെന്നാരു �ശ്ലാകം കിള്ളിക്കുറിശ്ശിയിലുള്ള പാലപ്പുറത്തു �ഗാവിന്ദൻനമ്പ്യാരുെട

ഗൃഹത്തിൽനിന്നു ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിലുണ്ടു്. 956-ആണ്ടു മിഥുനമാസത്തിൽ

അ�ദ്ദഹം വിഷ്ണുസായുജ്യം പ്രാപിച്ചു എന്നു് ഈ �ശ്ലാകം വിജ്ഞാപനം െചയ്യുന്നു.

കൃഷ്ണൻനമ്പിയാരുെട നാമ�ധയം യാെതാരു ഗ്രന്ഥ�ത്താടും അനുബന്ധിച്ചു കാ

ണുന്നില്ല. അ�ദ്ദഹം ഒരു കവി�യാ വഞ്ചിമഹാരാജാക്കന്മാരുെട ആശ്രിത�നാ

ആയിരുന്നുെവങ്കിൽ ആ വിവരം ദ്വിതീയരാമൻ പ്രസ്തുത�ശ്ലാകത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കു

മായിരുന്നുവ�ല്ലാ. കൃഷ്ണൻനമ്പിയാരാണു് തുള്ളൽക്കഥകളുെട കർത്താെവങ്കിൽ

അ�ദ്ദഹം പണ്ഡിത�ശ്രഷ്ഠനും മഹാകവിയുമായ തെന്റ �ജ്യഷ്ഠെന അവയിൽ ഒരിട

െത്തങ്കിലുംസ്മരിക്കുകയില്ലായിരുന്നു�വാ? അഥവാഇനി വാദത്തിനു�വണ്ടികൃഷ്ണൻ

പ്രഥമരാമെന്റ �ജ്യഷ്ഠനായിരുന്നുെവന്നു സങ്കല്പിക്കുകയാെണങ്കിൽ�പ്പാലും ഒരു

വലിയ സംസ്കൃതകവിയെല്ലങ്കിലും അക്കാലെത്ത ഭാഷാകവികളിൽ ഒന്നാമെനന്നു

സഹൃദയദൃഷ്ട്യാ അഭ്യൂഹി�ക്കണ്ട അ�ദ്ദഹെത്ത അനുജൻ തെന്റ ഏെതങ്കിലും ഒരു

കൃതിയിൽസ്മരിക്കുകെയങ്കിലും െച�യ്യണ്ടിയിരുന്നി�ല്ല? അതുെകാണ്ടുകൃഷ്ണൻനമ്പി

യാർ ഒരു ഗ്രന്ഥെമഴുത്തുകാരനും വിഷ്ണുഭക്തനുമായിരുന്നു എന്നുള്ളതിലധികമായി

എനിക്കു് അ�ദ്ദഹെത്തപ്പറ്റി ഒന്നും പറയുവാൻ �താന്നുന്നില്ല. �ജ്യഷ്ഠ�നാെടാന്നിച്ചു

ചില�പ്പാൾ അമ്പലപ്പുെഴ താമസിച്ചിരിക്കാം. “കൃ�ഷ്ണ �സാദര�രാഹിണീജസഹി

�ത” എന്ന വചനത്തിൽനിന്നു രാമപാണിവാദൻ കൃഷ്ണെന്റ �ജ്യഷ്ഠനും �രാഹിണീ

നക്ഷത്രജാതനുമാെണന്നു് അനുമാനിക്കുന്നതു് അനാസ്പദമല്ല എന്നുകൂടി പറഞ്ഞു

െകാള്ളെട്ട.

രാമപാണിവാദമുദ്രയുള്ള ഭാഷാകൃതികൾ

1 ശ്രീകൃഷ്ണചരിതം മണിപ്രവാളകാവ്യം

ഈകാവ്യത്തിെന്റ പ്രഥമസർഗ്ഗാന്തത്തിൽ

“രാ�മണ പാണിവാ�ദന രചി�ത മിശ്രസംസ്കൃ�ത

ശ്രീകൃഷ്ണചരി�ത കാ�വ്യ മുതൽസർഗ്ഗഃ സമാപിതഃ”
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എന്നും ദ്വാദശസർഗ്ഗാവസാനത്തിൽ

“െചാ�ല്ലറും �പാഴിയൂരമ്പിന മനുജമഹാ-

നായകന്നായവണ്ണം

കല്യാണം�കവരുത്തീടിന വടവടിയാ-

ടീെടഴും �കടഭാ�ര!

ക�ല്ലാലപ്രൌഢി െവല്ലും ഗുരുതരകരുണാ-

വാരി�ധ! �വരിപാളീ-

െമല്ലാമില്ലാെതയാക്കും നിരുപമനരസിം-

ഹാകൃ�ത! �കെതാഴു�ന്നൻ”

എന്നും

“ശ്രീമന്മഹീസുരകു�ലാത്തമശിഷ്യഭാവാൽ

സംസിദ്ധസർവപുരുഷാർത്ഥകൃതാർത്ഥ�ചതാഃ

നി�ശ്ശഷഭൂമിസുരപാദസ�രാജ�സവീ

ഭാഷാപ്രബന്ധമക�രാദിഹ പാണിവാദഃ”

എന്നുമുള്ള �ശ്ലാകങ്ങൾ ഒറ്റപ്പാലത്തുനിന്നു കിട്ടീട്ടുള്ള ഒരു താളി�യാലഗ്രന്ഥത്തിൽ

കാണുന്നു. �പാഴിയൂരും വടവടിയാടും ഏതുസ്ഥലങ്ങളാെണന്നറിയുന്നില്ല.

2 പഞ്ചതന്ത്രം കിളിപ്പാട്ടു്

ആമ്പല്ലൂർഎ�ളടത്തു മനയ്ക്കൽ നിന്നു ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു താളി�യാലഗ്രന്ഥത്തിൽ

“പഞ്ചതന്ത്രം നീതിശാസ്ത്രം ഭാഷയാ സന്നി�വശിതം

രാ�മണ പാണിവാ�ദന ബാലാനാം �ബാധ�ഹത�വ.

ശ്രീമദംബരവാഹിന്യാം ധാമനി സ്ഫുടമുല്ലസൽ

ശ്രീവാസു�ദ�വാ ഭഗവാൻ �ശ്രയ�സ �ബാഭവീതു നഃ”

എന്നീ �ശ്ലാകങ്ങൾ കുറിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു. പഞ്ചതന്ത്രം അമ്പലപ്പുഴവച്ചാണു് രചിച്ചെത

ന്നുള്ളതിനു �വെറയും െതളിവുണ്ടു്.

“അർജ്ജുനപ്രിയങ്കരനമ്പലപ്പുെഴക്കൃഷ്ണ-

നിജ്ജനങ്ങൾക്കുപരമാശ്രയം പത്മാകാന്തൻ

അംബരാപഗാപുരി വാണരുളീടും �ദവ-

നംബുജായ�തക്ഷണൻപാർത്ഥസാരഥി കൃഷ്ണൻ

കംബുവും പ്ര�താദവുമന്വഹം ധരിക്കുന്ന

ബിംബവിഗ്രഹപ്രതിബിംബിതൻബ്രഹ്മാകാരൻ.”

എന്നുഗ്രന്ഥത്തിെന്റആരംഭത്തിലും

“വരദ ജയ മുരമഥന ജയ വിജയസാര�ഥ!

വാ�നാർനദീനാഥ വ�ന്ദ രമാപ�ത”

എന്നു് അവസാനത്തിലുമുള്ള വരികൾ �നാക്കുക.
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“ശുകനിലയവരവസതി പരമശിവശങ്കരൻ

ശൂലബാ�ലന്ദുസാരങ്ഗഖട്വാങ്ഗവാൻ”

എന്നും മറ്റുമുള്ളവരികളിൽ കവി കുല�ദവതമായ കിള്ളിക്കുറിശ്ശിശ്ശിവ�നയും വന്ദി

ക്കാതിരിക്കുന്നില്ല.

3 രുക്മാംഗദചരിതം (ഏകാദശീമാഹാത്മ്യം) കിളിപ്പാട്ടു്

“രാ�മണ പാണിവാ�ദന മങ്ഗലഗ്രാമവാസിനാ

രുക്മാങ്ഗദസ്യ ചരിതം രചിതം ഗീതബന്ധനം”

എന്ന �ശ്ലാകം ചിറയ്ക്കൽ �കാവിലകത്തുള്ള പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥത്തിെന്റ ഒരു പ്രതീക

ത്തിൽഎനിക്കു കാണുവാനിടവന്നിട്ടുണ്ടു്.

4 നളചരിതം കിളിപ്പാട്ടു്

ഈകിളിപ്പാട്ടും രാമപാണിവാദ�ന്റെതന്നു െതളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഒരു മാതൃകയിൽ

“ഇതി രാമപാണിവാദവിരചി�ത ഇതുനളചരിതം പാദം മൂന്നു്” എെന്നഴുതിക്കാണു

ന്നു. മദിരാശിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള മെറ്റാരു ഗ്രന്ഥത്തിൽ

“നിഷ�ധശസ്യ ചരി�ത പാണിവാദവിനിർമ്മി�ത

സംപൂർണ്ണഃ പ്രഥമഃ പാദഃ സമ്പ്രദായസമന്വിതഃ.”

എന്നും ഒരു കുറിപ്പുണ്ടു്. പ്രസ്തുത കൃതിയുെട അവസാനത്തിൽ

“ശുകപുരവരസ്ഥി�ത ശൂലപാ�ണ വി�ഭാ

സകലദുരിതങ്ങെള�പ്പാക്കി രക്ഷിക്ക മാം”

എെന്നാരു പ്രാർത്ഥനയുള്ളതു പ്രസിദ്ധമാണ�ല്ലാ. 934-ൽ പകർത്തിെയഴുതിയ

നളചരിതം കിളിപ്പാട്ടിെന്റ മാതൃകഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടു്.

5 ശിവപുരാണം കിളിപ്പാട്ടു്

കൂടല്ലൂർമനയ്ക്കൽനിന്നുലഭിച്ചിട്ടുള്ളശിവപുരാണത്തിെന്റ ഒരു മാതൃകാഗ്രന്ഥത്തിെന്റ

ഒടുവിൽ “ഇതി രാമപാണിവിരചി�ത ശിവപുരാ�ണ സിംഹധ്വജകഥാ സമാപ്തം”

എെന്നാരുകുറിപ്പു കാണുന്നു. ‘പാണി’ക്കപ്പുറം ‘വാദ’ എന്ന രണ്ടക്ഷരങ്ങൾ �ലഖക

പ്രമാദംനിമിത്തം വിട്ടു�പായതായി വിചാരിക്കണം. ‘സിംഹധ്വജകഥാ’ എന്നപദം

ഭാഷാരീതിയനുസരിച്ചു നപുംസകലിങ്ഗമാെണന്നു �ലഖകൻ സങ്കല്പിച്ചുമിരിക്കാം.

മന�ക്കാട്ടു ബാലരാമനച്ചെന്റ ആജ്ഞാനുസാരമാണു് ശിവപുരാണം രചിച്ചെതന്നു

കവിതെന്ന വ്യക്തമായി പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ടു്. മന�ക്കാട്ടച്ചന്മാർ െകാച്ചി മഹാരാ

ജകുടുംബത്തിെന്റ �മ�ല്ക്കായിമ്മയ്ക്കു വി�ധയരായി വടക്കാ�ഞ്ചരിക്കും െചറുതുരുത്തി

ക്കും ഇടയ്ക്കുള്ള മുള്ളുർക്കെര അയിരൂർനാടു രക്ഷിച്ചുവന്നിരുന്നു. 915-ആണ്ടിടയ്ക്കു്
അന്നെത്ത മന�ക്കാട്ടു വലിയച്ചൻ സാമൂതിരിപ്പാ�ടാടു കൂടി�ച്ചരുകയാൽ െകാ

ച്ചി മഹാരാജാവു് അയിരൂർനാടു പിടിച്ചടക്കി മന�ക്കാടിെന്റ മെറ്റാരു ശാഖയായ

പാലിയെത്ത വലിയച്ചനു സമ്മാനിച്ചു. 922-ൽ പകർത്തിയ ശിവപുരാണത്തിെല

ശിവ�യാഗിമാഹാത്മ്യം ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഈ ബാലരാമൻ ഒരു പണ്ഡിതനും

വിദ്വൽപ്രിയനുമായിരുന്നു എന്നുപ്രസ്തുത കൃതിയിൽനിെന്നന്ന�പാെല �ത്രകാലി

കാഖ്യാനം എന്ന മെറ്റാരു കൃതിയിൽനിന്നും െതളിയുന്നു.
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6 ഭാരതംആട്ടക്കഥ

െകാട്ടാരക്കരത്തമ്പുരാൻ രാമായണം എട്ടുദിവസെത്ത ആട്ടക്കഥയായി നിർമ്മിച്ച

തു�പാെല രാമപാണിവാദനും ഭാരതം എട്ടു ദിവസെത്ത കഥയായി നിബന്ധിച്ചി

രിക്കുന്നു. (1) ബകവധം (2) പാഞ്ചാലീസ്വയംവരം (സുഭദ്രാഹരണംവെര) (3) രാജ

സൂയം (4) കിർമ്മീരവധം (5) കിരാതം (6) കല്യാണെസൌഗന്ധികം (7) അജ്ഞാത

വാസം (യുദ്ധാരംഭംവെര) (8) ധർമ്മവിജയം ഇങ്ങെനയാണു് ആഎട്ടു ദിവസെത്ത

കഥകൾക്കുയഥാക്രമം നാമകരണം െചയ്തിരിക്കുന്നതു്.

“സകലഗുണവി�ശഷഭാസുരാണാം

സപദി സഭാം പ്രണിപത്യ ഭൂസുരാണാം

രസികജനമ�നാഹരം പ്രബന്ധം

രചയതി സംപ്രതി രാമപാണിവാദഃ”

എെന്നാരു �ശ്ലാകം ഗ്രന്ഥാരംഭത്തിൽ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. “കരടകുലപുരനിവാസി”

യായ ശിവ�നയും, ഭൂതനാഥ�നയും �വട്ടെക്കാരുമക�നയും “അശ്വപദക്ഷിതിപ

തികുലജന്മാ” വായ �ഗാദവർമ്മാവി�നയും, “മാനവിക്രമ മഹീപാല” �നയും ഗ്ര

ന്ഥാരംഭത്തിൽ സ്മരിക്കുന്നുണ്ടു്. അശ്വപദക്ഷിതിപതി, കുതിരവട്ടത്തുനായരാണു്.

കരടകുലപുരം ഏെതന്നറിവില്ല. ഇങ്ങെന (1) ശ്രീകൃഷ്ണചരിതം മണിപ്രവാളം, (2)

പഞ്ചതന്ത്രം (3) രുക്മാംഗദചരിതം (4) നളചരിതം (5) ശിവപുരാണം എന്നീ നാ

ലു കിളിപ്പാട്ടുകൾ, (6–13) ഭാരതകഥാനുബന്ധികളായ എട്ടു് ആട്ടക്കഥകൾ ഇവ

രാമപാണിവാദകൃതങ്ങളാെണന്നു െതളിയുന്നു. ഇനിയും സംസ്കൃതത്തിലും മലയാള

ത്തിലും രാമപാണിവാദകൃതങ്ങെളന്നുഞാൻഊഹിക്കുന്ന മറ്റു ചില ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ടു്.

അവെയപ്പറ്റി പിന്നീടു പ്രസ്താവിക്കാം.

പ്രഥമരാമപാണിവാദനാണു് കവി

മാതുലനായ രാമപാണിവാദൻതെന്നയായിരിക്കണംആ �പരിൽ കാണുന്നകൃതി

കളുെടെയല്ലാം പ്ര�ണതാവു് എന്നുള്ളതിനു് എനിക്കു �താന്നുന്ന പ്രധാനകാരണ

ങ്ങൾ ഇനി പ്രദർശിപ്പിക്കാം. സംസ്കൃതത്തിലും പ്രാകൃതത്തിലും തത്സംജ്ഞനായ

കവി രചിച്ചിട്ടുള്ള കൃതികെളല്ലാം ഉത്തമകാവ്യ�കാടിയുെട ഉച്ചസ്ഥാനത്തിൽ സമു

ല്ലസിക്കുന്നു. അവയിൽ ഒന്നുംതെന്ന രണ്ടാംതരക്കാരനായ ഒരുകവി നിർമ്മിച്ചതാ

െണന്നുള്ളപ്രതീതി ഭാവുകന്മാരിൽഅങ്കുരിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഉഷാനിരുദ്ധത്തിനുംകംസ

വധത്തിനും പുറ�മ ഭാഗവതചമ്പുവിലും അ�ദ്ദഹം അനവധി പ്രാകൃത�ശ്ലാകങ്ങൾ

നിർമ്മിച്ചു�ചർത്തു തനിക്കു് ആ ഭാഷയിലുള്ള അനന്യസാധാരണമായ പാണ്ഡി

ത്യെത്ത പ്രഖ്യാപനം െചയ്യുന്നു. അന്തർഗുഢമായ ഹാസ്യരസത്തിെന്റ പ്രകടനം

മിക്ക സംസ്കൃതകൃതികളിലും കാണാം. ഭാഷാഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പലതും—പ്ര�ത്യകിച്ചു

കിളിപ്പാട്ടുകൾ—അത്യുൽകൃഷ്ടനായ ഒരു കവിവര്യെന്റ തൂലികയിൽനിന്നല്ലാെത

നിർഗ്ഗമിക്കുവാൻ പാടില്ലാത്തവിധത്തിൽ അത്രയ്ക്കു ഹൃദയഹാരികളാകുന്നു. അവ

യിെല ഫലിത�ധാരണി കു�റക്കൂടി വിവൃതമാണു്. രാമപാണിവാദൻ തെന്റ ഗുരു

നാരായണഭട്ടതിരി എെന്നാരു പണ്ഡിതനാെണന്നു പ�ദ പ�ദ നെമ്മ അനുസ്മരി

പ്പിക്കുന്നു. അമ്മാവനായ രാമൻനമ്പിയാരാണു് തെന്റ ഗുരു എന്നു് അനന്തരവൻ

രാമൻനമ്പിയാരും പറയുന്നു. അതുെകാണ്ടു് ആചാര്യ നാമ�ധയം ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള

�താ ബ്രാഹ്മണനാണു് ഗുരുെവന്നു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ള�താ ആയ യാെതാരു കൃതി

യും അമ്മാവ�ന്റതല്ലാെത അനന്തരവ�ന്റതായിരിക്കുവാൻ നിർവ്വാഹമില്ല; �പാ

െരങ്കിൽ അമ്മാവൻതെന്നയാണു് വിഷ്ണുവിലാസാദി ഗ്രന്ഥങ്ങളുെട കർത്താെവന്നു്
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അനന്തരവൻ 940-ൽ പകർത്തിയ ബാലഭാരതം ഗ്രന്ഥത്തിെല ഒരു ഓലയിൽ

നാം മുൻപു കണ്ട വിധത്തിൽ �രഖെപ്പടുത്തിയുമിരിക്കുന്നു. ആ �ശ്ലാകങ്ങൾഅമ്മാ

വ�ന്റതല്ല എന്നുള്ളതു “കൃ�ഷ്ണ �സാദര�രാഹിണീജസഹി�ത” എന്ന �ശ്ലാകത്തി

െല കലിവാക്യത്തിൽനിന്നു െവളിെപ്പടുന്നു. ആ കലിവാക്യത്തിൽനിന്നു കിട്ടുന്നതും

“െകാല്ലം െതാള്ളായിരത്തിൽപ്പരമതിലുട�ന നാല്പതും െചന്നകാലം” എന്ന �ശ്ലാ

കത്തിൽ കാണുന്ന ദിവസം തെന്നയാണു്. െത�ക്കടത്തു ഭട്ടതിരി�യയും രാമവർമ്മ

മഹാരാജാവി�നയും കൂടി, അമ്മാവൻ അവരുെട ആശ്രിതനായിരുന്നതുെകാണ്ടും

അവരിൽനിന്നു സ്വകുടുംബത്തി�ലക്കു പല സഹായങ്ങളും ലഭിക്കുകെകാണ്ടും മരു

മകൻ ഓ�രാ �ശ്ലാകത്തിൽ സ്തുതിച്ചു എ�ന്ന സങ്കല്പി�ക്കണ്ടതുള്ളു. ആ ഗ്രന്ഥം

പകർത്തിയതു അമ്മാവനു�വണ്ടിത്തെന്നയായിരുന്നു എന്നുള്ളതു “വർത്ത�ന്ത

കലമംഗലാഖ്യഭവ�ന” എന്ന �ശ്ലാകത്തിൽനിന്നു കാണാം. ആ �ശ്ലാകത്തിലും

“ദദ്യുർന്നാരായണാഖ്യാൽ” എന്നതിലും ബഹുവചനം പൂജാർത്ഥമായാണു് പ്ര�യാ

ഗിച്ചിരിക്കുന്നെതന്നുള്ളതിനുസംശയമില്ല.

ജനനകാലം, ജീവിതചരിത്രം

ബാലഭാരതം ഏട്ടിൽ ദ്വിതീയരാമൻ കുറിച്ചിട്ടുള്ള “�ക്ഷാണീ�ദവക്ഷിതീ�ശാ നിജ

മിവ തനയം”എെന്നാരു �ശ്ലാകമുള്ളതായി നാം കണ്ടുവ�ല്ലാ. െചമ്പക�ശ്ശരി രാജാ

വു തെന്റ പുത്രെന�പ്പാെല മഹാകവിെയ ലാളിച്ചു വളർത്തി ശാസ്ത്രമഭ്യസിപ്പിച്ചു ധാ

രാളം ദ്രവ്യം സമ്മാനിച്ചു സംരക്ഷിച്ചുഎന്നാണു്ആ �ശ്ലാകത്തിൽനിന്നു നാം ഗ്രഹി

യ്ക്കുന്നതു്. 893-ആണ്ടുകർക്കടകത്തിൽ പൂരൂരുട്ടാതിതിരുനാൾ െചമ്പക�ശ്ശരി രാജാ

വു മരിച്ചു. അ�ദ്ദഹത്തിെന്റഅനന്തരഗാമിക്കു 917-ആണ്ടു് ഉ�ദ്ദശം മുപ്പത്തിരണ്ടു് വയ

സ്സു പ്രായമുണ്ടായിരുന്നതായി ഡച്ചു റിക്കാർഡുകളിൽ �രഖെപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ടു്: 960-
ആണ്ടിടയ്ക്കു വിരചിതമായ ചാതകസ�ന്ദശത്തിൽഅ�ദ്ദഹെത്തപ്പറ്റി:

കൃത്വാ �മാദം ജഗതി വിദുഷാം വിത്തദാ�നർന്നികാമം

രാജ്ഞാ യത്രപ്രഥമമുഷിതം �ദവനാരായ�ണന

സ്വർഗ്ഗാദുർവ്യാം സുകൃതവിഗ�മ നിസ്സഹാ�യഃ പതദ്ഭിർ-

�ദ്ദഹിവ്രാ�തരവശമധുനാ തുല്യഭാവം ഗ�തന.”

എന്ന �ശ്ലാകം കാണുന്നു. അന്നു് അ�ദ്ദഹത്തിനു് ഏക�ദശം 75 വയസ്സായിരു
ന്നിരിയ്ക്കണം. ഈ �രഖകളിൽനിന്നു് ആ രാജാവു് 885-ആണ്ടിടയ്ക്കു ജനിച്ചു എന്നു

വിചാരിക്കാം. 901-ൽ 16 വയസ്സു തികഞ്ഞ�പ്പാൾമാത്ര�മ അ�ദ്ദഹം സിംഹാ

സനാരൂഢനായിരിയ്ക്കുകയുള്ളു. അതിൽപ്പിന്നീടായിരിയ്ക്കണം രാമപാണിവാദൻ

അ�ദ്ദഹെത്തആശ്രയിയ്ക്കുവാൻ ഔത്സുക്യപൂർവ്വം അമ്പലപ്പുെഴ െചന്നതു്. രാഘവീ

യ�ത്താടുകൂടിയാണു് മഹാകവി ഇദംപ്രഥമമായി അ�ദ്ദഹെത്ത മുഖം കാണിച്ചതു്

എന്നു “�യാഭൂദങ്കുരി�താ”എന്നതത്സംബന്ധമായസമർപ്പണ�ശ്ലാകത്തിൽനിന്നു

െതളിയുന്നു. ഈസ്ഥിതിയ്ക്കു “ബാ�ല്യയം ലാളയിത്വാ” എന്ന ദ്വിതീയരാമപാണിവാ

ദെന്റ പ്രസ്താവനെയ ശാലീനതാ�ദ്യാതകവും അത്യുക്തിപരവുമാ�യ കരു�തണ്ടതു

ള്ളു. അമ്പലപ്പുഴയിൽ െചന്നതിനു�മൽ പ്രഥമരാമൻ തമ്പുരാെന്റ �പ്രരണ�യാടും

സഹായ�ത്താടും വ്യാകരണത്തിനു പുറ�മ മ�റ്റെതങ്കിലും ശാസ്ത്രംകൂടി അഭ്യസിച്ചി

രിയ്ക്കാം. ആ വസ്തുത�യയായിരിയ്ക്കാം “ശാസ്ത്രമദ്ധ്യാപയിത്വാ” എന്ന വാചകത്തിൽ

ദ്വിതീയരാമൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നതു്. അെല്ലങ്കിൽ ആ �ശ്ലാകം അർത്ഥശൂന്യമായി�പ്പാ

കുന്നു. എെന്റഈഊഹം ശരിയാെണങ്കിൽ ആ രാജാവിെന്റ ആസ്ഥാനപണ്ഡി

തനായിത്തീർന്ന�പ്പാൾ പ്രഥമരാമനു മുപ്പതു വയെസ്സങ്കിലും തികഞ്ഞിരിക്കണം;
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അങ്ങെനയാെണങ്കിൽ 875-ആണ്ടിടയ്ക്കായിരിക്കണം അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ ജനനം. മു

പ്പതു വയെസ്സങ്കിലും തികയാത്തഒരാൾക്കു രാഘവീയം രചിക്കുവാൻസാധിക്കു�മാ

എന്നു ഞാൻ വളെര സംശയിക്കുന്നു. ഒന്നാംകിടയിലുള്ള ഒരു �വയാകരണനാ

യാണു് അ�ദ്ദഹം ആ മഹാകാവ്യത്തിൽ പ്രകടീഭവിക്കുന്നതു്. അമ്പലപ്പുഴ�യ�യാ

�ദവനാരായണ�ന�യാ സ്മരിക്കാത്ത കൃതികളിൽ പലതും അ�ദ്ദഹം 905-നു മുൻ
പിൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കണം. ആദ്യകാലത്തു �കാഴി�ക്കാട്ടു �പായി സാമൂതിരി�യ

യും അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ സാമന്തന്മാരായ കുതിരവട്ടത്തു തമ്പാൻ, െവട്ടത്തു രാജാവു്

ഇവ�രയും, തദനന്തരം െകാച്ചിയിെലത്തി മണക്കുളത്തു രാജാവു്, മന�ക്കാട്ടച്ചൻ

ഇവ�രയുംആശ്രയിച്ചു താമസിച്ചിരിക്കുവാൻ ഇടയുണ്ടു്.

ജനനെത്തപ്പറ്റിയുള്ളഐതിഹ്യം

പ്രഥമരാമെന്റ ജനനം കിള്ളിക്കുറിശ്ശിമങ്ഗലത്തു ശിവ�ക്ഷത്രത്തിനു െതാട്ടു പടി

ഞ്ഞാറുവശത്തായി സ്ഥിതിെചയ്യുന്ന കലക്കലത്തു് എന്ന കുലഗൃഹത്തിൽത്തെന്ന

യായിരുന്നു എന്നുള്ളതിനു സ�ന്ദഹമില്ല. ഈ ഗൃഹത്തിനു സംസ്കൃതത്തിൽ കല

മങ്ഗലെമന്നു �പർ പറയുന്നു. പൂ�ന്താട്ടത്തു നമ്പൂരിയുെട ഇല്ലം അതിനു െതാട്ടടു

ത്താണു്. മ�ന്ത്രടത്തു നമ്പൂരിയുെട ഇല്ലവും അതിനു സമീപംതെന്ന. കിള്ളിക്കുറിശ്ശി

മങ്ഗലത്തിനു ശുകപുരം എന്നും മങ്ഗലം എന്നും �പരുണ്ടു്. അവിടെത്ത ശിവൻ

ഈ മൂന്നു കുടുംബക്കാരു�ടയും പര�ദവതയാെണങ്കിലും മ�ന്ത്രടത്തു നമ്പൂരിപ്പാ

ടു പത്താം ശതകത്തിെന്റ ഉത്തരാർദ്ധത്തിലും പൂ�ന്താട്ടത്തു് അച്ഛൻ നമ്പൂരിപ്പാടു

പതിെനാന്നാംശതകത്തിെന്റ പൂർവ്വാർദ്ധത്തിലുമാണു് ജീവിച്ചിരുന്നതു് എന്നുള്ള

വസ്തുത നാം പ്രകൃതത്തിൽ ഓർമ്മി�ക്കണ്ടതാകുന്നു. മ�ന്ത്രടത്തു നമ്പൂരിപ്പാട്ടി�ല

ക്കു വലിയ കവിതാവാസനെയാന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. വടക്കൻ സുഭദ്രാഹരണം

ആട്ടക്കഥയല്ലാെത മെറ്റാരു കൃതിയും അ�ദ്ദഹം രചിച്ചതായി �കട്ടു�കൾവി�പാലു

മില്ല. പൂ�ന്താട്ടത്തിെന്റ കാവ്യങ്ങെളെന്തന്നു നമുക്കറിയാം; അവയുെട കൂട്ടത്തിൽ

ഉപരിസൂചിതങ്ങളായ കൃതികെളാന്നും ഉൾെപ്പടുന്നില്ല.

നമ്പിയാരുെട ജനനെത്തപ്പറ്റി ഒരു പുരാവൃത്തമുണ്ടു്. വ�ന്നരി നാട്ടുകാര

നായ ഒരു നമ്പൂരി തിരുവനന്തപുരത്തുെചന്നു് അന്നു തിരുവിതാംകൂർ വാണിരുന്ന

രവിവർമ്മമഹാരാജാവി�നാടു െപണ്െകാടയ്ക്കു �വണ്ട ധനവും വാങ്ങിെക്കാണ്ടു മട

ങ്ങുന്ന വഴിക്കു കിള്ളിക്കുറുശ്ശി �ക്ഷത്രക്കുളത്തിൽ കുളിക്കുന്നതിന്നിറങ്ങി. ആ അവ

സരത്തിൽ അ�ദ്ദഹം കല്പടയിൽ വച്ചിരുന്ന പണക്കിഴിയി�ന്മൽ ഒരു പശു ചാണ

കമിടുകയാൽ കുളികഴിഞ്ഞു കിഴി കാണാെത നമ്പൂരി പരിഭ്രാന്തനായി. അ�പ്പാൾ

ഗർഭവതിയായ ഒരു നങ്ങിയാർ കല്പട അടിച്ചു തളിക്കുവാൻ അവിെട െചല്ലുകയും

ചാണകത്തിന്നടിയിൽപണക്കിഴി കണ്ടു്അെതടുത്തുനമ്പൂരിെയഏല്പിക്കുകയുംെച

യ്തു. നമ്പൂരി ആസത്യസന്ധെയ “സൽപുത്രനുണ്ടാകെട്ട” എന്നു്ആശീർവാദം നല്കി

അനുഗ്രഹിച്ചു. ആ സ്ത്രീരത്നമാണു് മഹാകവിയുെട മാതാവു്. ഈ പുരാവൃത്തത്തിൽ

അവിശ്വസനീയമായി ഒന്നുമില്ല. തിരുവിതാംകൂറിൽ �കാട്ടയം ജില്ലയിൽെപ്പട്ട കി

ടങ്ങൂർ എന്ന സ്ഥലത്തു കുമ്മണ്ണൂർക്കരയിൽ കല്ലമ്പള്ളി എെന്നാരു നമ്പൂരിയില്ലമു

ണ്ടു്. ആ ഇല്ലത്തിെല ഒരു നമ്പൂരിക്കു കിള്ളിക്കുറിശ്ശി �ക്ഷത്രത്തിൽ അക്കാലത്തു

ശാന്തിയുണ്ടായിരുന്നുെവന്നും അ�ദ്ദഹമാണു് നമ്പിയാരുെട പിതാെവന്നും കിടങ്ങൂ

രിലും മറ്റും രൂഢമൂലമായുള്ളഐതിഹ്യവും പരിത്യാജ്യമല്ല. ആ അച്ഛനമ്മമാരിൽ

നിന്നാണു് മഹാകവിയുെട ജനനം. പിതാവു�ശശവത്തിൽത്തെന്നമരിച്ചു�പായി

രിക്കണെമന്നു �താന്നുന്നു. അ�ദ്ദഹ�ത്താടുകൂടി നമ്പിയാർ കൂടക്കൂെട കിടങ്ങൂരിൽ
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െചന്നു താമസിച്ചിരുന്നു എന്നു ഊഹിക്കുവാൻ യാെതാരു ന്യായവും കാണുന്നില്ല.

അമ്പലപ്പുഴയും കുടമാളൂരും താമസമായി അവിടെത്ത �ക്ഷത്രങ്ങളിലുള്ളഅനവധി

�ദവന്മാെര അ�ദ്ദഹം ഭാഷാകൃതികളിൽ വന്ദിക്കുന്നുണ്ട�ല്ലാ. കിടങ്ങൂർ�ത്തവെര

ആ കൂട്ടത്തിൽ ഒരിടത്തും �ചർത്തു കാണാത്തതു് അ�ദ്ദഹത്തിനു് ആ സ്ഥലവുമാ

യുള്ള ബന്ധം ആദ്യകാലത്തുതെന്ന നശിച്ചിരിക്കണെമന്നുള്ളതുെകാണ്ടാെണന്നു

നിർണ്ണയി�ക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു. മാതുലനായ രാഘവൻനമ്പിയാരും സർ�വാപരി

മാതാവും തെന്നയായിരിക്കണം അ�ദ്ദഹെത്തബാല്യത്തിൽ യഥാവിധി വളർത്തി

യതു്.

ഗുരുനാഥൻ

രാമപാണിവാദൻ തെന്റ പല കൃതികളിലും ശ്രീനാരായണഭട്ടതിരി എെന്നാരു ഗുരു

വിെന ഭക്തിപാരവശ്യ�ത്താടുകൂടി സ്മരിക്കുന്നുണ്ട�ല്ലാ. ആ ഭട്ടതിരി ആരാെണന്നു

ഇനി വിചാരണ െചയ്യാം. ഒടുവിലെത്ത െചമ്പക�ശ്ശരി രാജാവിെന്റ കാലത്തു െത

�ക്കടത്തുമനയ്ക്കൽമൂസ്സു് ഒരുനാരായണഭട്ടതിരിയായിരുന്നുഎന്നറിയാം. അ�ദ്ദഹം

ശങ്കരൻഭട്ടതിരിയുെട പുത്രനും രാജാവിെന്റ സ�ഹാദരിയുെട ഭർത്താവുമായിരുന്നു.

രാജാവിെന�പ്പാെലതെന്ന അ�ദ്ദഹവും �വദുഷ്യനിധിയും വിദ്വൽപക്ഷപാതിയു

മായിരുന്നുഎന്നുള്ളതിനും െതളിവുണ്ടു്. മുൻപു സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നതു�പാെല 893-ൽ
അതിനു മുൻപിലെത്ത രാജാവു തീെപ്പട്ട�പ്പാൾ അടുത്ത കിരീടാവകാശിക്കു പ്രായ

പൂർത്തി വരാത്തതിനാൽകു�റക്കാല�ത്തക്കുരാജ്യരക്ഷാഭാരവുംഅ�ദ്ദഹം തെന്ന

വഹിച്ചിരുന്നിരിക്കണം. പുതിയ രാജാവുസിംഹാസനാരൂഢനായിഏതാനും െകാ

ല്ലം കഴിഞ്ഞ�പ്പാൾ രാജ്യഭരണം വീണ്ടുംഅ�ദ്ദഹെത്തഏല്പിച്ചു് കലാകുതുകിയായും

ചതുരംഗം മുതലായ വി�നാദങ്ങളിൽ വ്യാപൃതനായും കാലയാപനം െചയ്തു. ഭട്ടതി

രി പ്രജകളുെട കണ്ണിലുണ്ണിയായി. അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ വർദ്ധമാനമായ ശക്തികണ്ടു

രാജാവു് അസൂയാകുലനായി അ�ദ്ദഹെത്ത അധികാരഭ്രഷ്ടനാക്കുകയും ഒരവസര

ത്തിൽ െവയിലത്തു നിറുത്തി �ത�ജാവധം െചയ്യുകയും െചയ്തു. കു�റ ദിവസങ്ങൾ

െചന്ന�പ്പാൾ ഭട്ടതിരി വീണ്ടും രാജ�സവകനായി; എന്നാൽ അതിനുമുൻപു് അ�ദ്ദ

ഹം രാമയ്യൻദളവയുെട ചാരന്മാരിൽ ഒരാളായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അതു രാജാവി

നു രാജ്യം �കവിട്ടു�പാകാൻ ഒരു പ്രധാന കാരണവുമായി. ആ ഭട്ടതിരിയുെട

പുത്രൻ നീലകണ്ഠൻ ഭട്ടതിരിയുെട ആവശ്യമനുസരിച്ചാണു് കൃഷ്ണൻനമ്പിയാർ നാ

ടകാഭരണം പകർത്തിയതു്. 906-ആണ്ടിടയ്ക്കുമാത്രമാണു് മഹാകവി അമ്പലപ്പുെഴ
താമസമാരംഭിച്ചെതങ്കിൽ അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ ഗുരു െത�ക്കടത്തു നാരായണഭട്ടതിരി

യായിരിക്കുവാൻ നിവൃത്തിയില്ല; അ�ദ്ദഹെത്ത വ്യാകരണം പഠിപ്പിച്ചു എന്നു “ദദ്യുർ

ന്നാരായണാഖ്യാൽ” എന്ന �ശ്ലാകത്തിൽനിന്നു െവളിെപ്പടുന്ന നാരായണഭട്ടതിരി

മെറ്റാരാളാകുവാ�ന നിവൃത്തിയുള്ളു. െത�ക്കടത്തു ഭട്ടതിരിമാരുെട മൂലകുടുംബം

െകാച്ചിരാജ്യത്തു തലപ്പള്ളിത്താലൂക്കിൽ െവള്ളർകാട്ടംശത്തിൽ �കാടക്കുഴി�ദശ

ത്തുള്ള മറവ�ഞ്ചരി െത�ക്കടത്തുമനയാണു്. ഇന്നുംആ മനയുണ്ടു്. കിള്ളിക്കുറിശ്ശിമ

ങ് ലത്തു നിന്നു് ആസ്ഥല�ത്തക്കു് അധികം ദൂരമില്ല. അതുെകാണ്ടു് ആ മനക്കെല

ഒരു ഭട്ടതിരിക്കു നമ്പിയാരുെട ഗുരുനാഥനാകുവാൻ പാടില്ലായ്കയില്ല. എന്നാൽ പ്ര

സ്തുതനായ നാരായണഭട്ടതിരിയുെട താമസം അമ്പലപ്പുെഴയായിരുന്നുഎന്നു നാം

കണ്ടുവ�ല്ലാ. തന്നിമിത്തം അ�ദ്ദഹത്തിനു ബാല്യത്തിൽ “പാണിവാദെന” മറവ

�ഞ്ചരിയിൽ െവച്ചു വിദ്യാഭ്യാസം െചയ്യിക്കുവാൻ സാധിച്ചിരിക്കുകയില്ല. ശ്രീകൃഷ്ണ

വിലാസവ്യാഖ്യയിൽ മഹാകവി തെന്റ ഗുരു ഒരു ശിവ�ക്ഷത്രം ജീർ�ണ്ണാദ്ധാരണം
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322 അദ്ധ്യായം 38. കുഞ്ചൻനമ്പിയാർ (രാമപാണിവാദൻ)

െചയ്തതായി “ഗുരുണാ ഭൂസു�ര�ന്ദ്രണ” എന്ന �ശ്ലാകത്തിൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ട

�ല്ലാ. അങ്ങെനെയാരു �ക്ഷത്രവുമായി െത�ക്കടത്തു ഭട്ടതിരിെയ ആരും സംഘടി

പ്പിച്ചു �കട്ടിട്ടില്ല. പെക്ഷ അതു കിള്ളിക്കുറിശ്ശി �ക്ഷത്രം തെന്നയായിരിക്കാെമന്നു

�താന്നുന്നു. 921 – 926ഈആണ്ടുകൾക്കിടയ്ക്കു് ആ �ക്ഷത്രം െകാച്ചി വീര�കരളവർ

മ്മമഹാരാജാവു ജീർ�ണ്ണാദ്ധാരണം െചയ്തു.

“സർവശാസ്ത്രാർത്ഥസമ്പന്നഃ കലിതാനന്ദസാന്ദ്രധീഃ

വീര�കരളരാ�ജ�ന്ദ്രാ ജീർണ്ണമ�ത്രാദഹാരയൽ”

എന്ന�ശ്ലാകമാണു്അതിനുെതളിവു്. അതുകിള്ളിക്കുറിശ്ശിമങ്ഗലം �ക്ഷത്രത്തിെന്റ

പടിഞ്ഞാ�റ നടയ്ക്കു െതക്കുവശത്തുവലിയമ്പലത്തിെന്റ കരിങ്കൽത്തറയി�ന്മലാണു്

െകാത്തിയിരിക്കുന്നതു്. കലിവാക്യം െകാണ്ടു 927കുംഭം 19-ആംനുഎന്നദിനമാണു്
വരുന്നെതങ്കിലും വീര�കരളവർമ്മഅതിനു രണ്ടുെകാല്ലംമുൻപു തൃപ്പൂണിത്തുറെവച്ചു

തീെപ്പട്ടതായി നാം െപരുമ്പടപ്പുസ്വരൂപം ഗ്രന്ഥവരിയിൽനിന്നറിയുന്നതിനാൽ പ്ര

സ്തുത �ശ്ലാകം അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ അനന്തരഗാമി�യാ മ�റ്റാ ആ പൂർവ്വകാലസംഭവ

ത്തിെന്റ സ്മാരകമായി െകാത്തിച്ചതാെണന്നു് ഊഹിക്കണം. അ�താടനുബന്ധിച്ചു്

അവിടെത്തബലിക്കൽത്തളം പണിയിച്ചതു മഹാകവിയാെണന്നു്ആ �ക്ഷത്രത്തി

െല ചുറ്റമ്പലത്തിൽഎഴുതീട്ടുള്ള

“ശ്രീബലിപ്രസ്തരശ്ശം�ഭാശ്ശ്രീശുകാലയവാസിനാ

രാ�മണ പാണിവാ�ദന കാരി�താ ഭൂത�യ ധ്രുവം”

എന്ന �ശ്ലാകം െതളിയിക്കുന്നു. കിള്ളിക്കുറിശ്ശി�ക്ഷത്രത്തിെല തന്ത്രിസ്ഥാനം തൃ

ക്കാരമണ് (തൃക്കാരണ) മനയ്ക്ക�ലയ്ക്കായിരുന്നു. ആ മന അന്യംനിന്ന�പ്പാൾ അവി

ടെത്ത അവകാശങ്ങൾ �മല്പടി �ക്ഷത്രത്തിൽനിന്നു കാൽനാഴികമാത്രം അകെല

യുള്ളഅയിരിൽ (ഐരിലിെയന്നും പറയും) മനയ്ക്ക�ലക്കു് ഒതുങ്ങി. മഹാകവിയുെട

കാലത്തുഅയിരിൽമനയ്ക്കെല ഭട്ടതിരിയാണു് തന്ത്രിയായിരുന്നതു്. അ�ദ്ദഹമായിരി

ക്കണമ�ല്ലാ 924-ആണ്ടിടയ്ക്കു്ആ �ക്ഷത്രത്തിൽബിംബപ്രതിഷ്ഠ െചയ്തതു്. അങ്ങെന

വരു�മ്പാൾ ‘ഗുരുണാഭൂസു�ര�ന്ദ്രണകല്പിതം �ക്ഷത്രമുത്തമം”എന്നുമഹാകവിആ

സംഭവെത്ത വർണ്ണിക്കുന്നതിൽ വളെര ഔചിത്യമുണ്ടു്. തൃക്കാരമണ്ണില്ലെത്ത ഒരു

ഭട്ടതിരിയാണു് മഹാകവിയുെട ഗുരു എന്നുള്ളഐതിഹ്യം തന്നിമിത്തം വിശ്വാസ

�യാഗ്യമായിരിക്കുന്നു. ലീലാവതീവീഥിയിലുള്ള “നിത്യം നൃത്യതി യസ്യ നാമ” എന്ന

�ശ്ലാകത്തിൽഅ�ദ്ദഹം െത�ക്കടത്തുഭട്ടതിരിെയ രാജാവിെന്റസഖാവുംതെന്റപുര

സ്കർത്താവുെമന്നുള്ളനിലയിൽ മാത്രമല്ലാെത ഗുരുനാഥെനന്നസ്ഥാനത്തിലല്ലസ്മ

രിയ്ക്കുന്നെതന്നും ഇവിെട ചൂണ്ടിക്കാണി�ക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

“�മാദ�ത്താടനുവാസരെമന്നുെട

�ചതസ്സിൽക്കുടിെകാണ്ടരുളീടിന

ശ്രീതത്ത്വാഞ്ചിതമുഖ്യമഹീസുര-

പാദദ്വയമിന്നാശ്രയമായി”

എന്ന ലങ്കാമർദ്ദനം തുള്ളലിെലവരികളിൽ “ശ്രീതത്ത്വാഞ്ചിത” പദത്തിനു “ബ്രഹ്മ

ജ്ഞാനിയായ” എന്നല്ലാെത മെറ്റാരർത്ഥവും കല്പിക്കുവാൻ നിർവാഹമില്ലാത്തതും

അതു തൃക്കാരമണ് ഭട്ടതിരി�യ�യാ െത�ക്കടത്തു ഭട്ടതിരി�യ�യാ സൂചിപ്പിക്കുന്നു

എന്നുപറയുന്നതുനിരാസ്പദവുമാണു്. എന്നുമാത്രമല്ല ലങ്കാമർദ്ദനം തെന്നനമ്പിയാ

രുെട കൃതിയാെണന്നു ഞാൻ കരുതുന്നുമില്ല. 831-ആണ്ടു മരിച്ച �മല്പുത്തൂർ ഭട്ടതി
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രി�യാ 761-ൽ ജനിച്ച ആ�ശ്ലഷാശതകകാരനായ നാരായണപണ്ഡിത�നാ അല്ല

നമ്പിയാരുെട ഗുരുവായ നാരായണപണ്ഡിതൻഎന്നുചൂണ്ടിക്കാണി�ക്കണ്ടആവ

ശ്യ�മ ഉെണ്ടന്നു �താന്നുന്നില്ല. ഏഴാമെത്ത വയസ്സിൽ മഹാകവിക്കുസരസ്വതീ�ദ

വിയുെട സാക്ഷാൽകാരം ലഭിച്ചുെവന്നും ആഅവസരത്തിൽ ആബാലൻ വി�ഘ്ന

ശ്വരപരമായി

“ഏകരദം ദ്വിരദമുഖം ത്രിനയനതനയം ചതുർമ്മുഖാരാധ്യം

പഞ്ചമു�ഖാപാന്തസ്ഥംഷണ്മുഖസഹജം നമാമി �ഹരംബം”

എന്നതെന്റപ്രഥമ�ശ്ലാകം നിർമ്മിച്ചു എന്നുംകൂടി പഴമക്കാർ പറയുന്നു.

രാമപാണിവാദനും കുഞ്ചൻനമ്പിയാരും ഒരാൾ തെന്ന

ഇന്നെത്ത നിലയിൽ നാം കാണുന്ന തുള്ളൽക്കഥകളുെട ജനയിതാവു കുഞ്ചൻ

നമ്പിയാരാെണന്നും ആ സാഹിത്യ പ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ ഉൽപ്പത്തിസ്ഥാനം അമ്പ

ലപ്പുഴയാെണന്നും ഉള്ളതിെനപ്പറ്റി ആർക്കും വിവാദമില്ല. ഈ കുഞ്ചൻ രാമപാ

ണിവാദനിൽനിന്നു ഭിന്ന�നാ അഭിന്ന�നാ എന്നാണു് നമുക്കിവിെട പര്യാ�ലാചി

ക്കുവാനുള്ളതു്. കുഞ്ചെനന്നുതെന്നയായിരിക്കണം അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ നാമ�ധയം

എന്നു് അധ്യാഹരിക്കുന്നവർ രണ്ടു വസ്തുതത്ത്വങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കുന്നതു നന്നായിരി

ക്കും. ഒന്നാമതു കുഞ്ചൻ എന്നതു ഒ�രാമന�പ്പർ മാത്രമാണു്; സാധാരണമായി

ഹിന്ദുക്കൾ നാമകരണമുഹൂർത്തത്തിൽ ശിശുക്കൾക്കു നൽകുന്ന �പർ ഏെതങ്കി

ലും �ദവ�ന്റതായിരിക്കുക�യ ഉള്ളു. ഈആചാരത്തിനു്അവരുെടഇടയിൽഇന്നും

പറയത്തക്ക മാറ്റെമാന്നും വന്നിട്ടില്ല. ഇന്നും കലക്കത്തുകുടുംബത്തിെല കാരണവ

ന്മാർക്കു കുഞ്ചൻ എെന്നാരു മാറാ�പ്പരുണ്ടു്. അതു നാമകരണസിദ്ധമായ �പരിനു

പുറ�മയാെണന്നുപറ�യണ്ടതില്ല�ല്ലാ. ഈമാറാ�പ്പരു്ആദ്യകാലത്തുകുടുംബത്തി

�ലക്കുണ്ടായിരുന്നിെല്ലന്നും മഹാകവിക്കു് അമ്പലപ്പുെഴ നി�ന്നാ മ�റ്റാ സിദ്ധിച്ചതാ

െണന്നും അന്നുമുതൽ കാരണവന്മാർ ഇതുകൂടി ഉപ�യാഗിച്ചുവരുന്നു എന്നുമാണു്

കിള്ളിക്കുറിശ്ശിമങ്ഗലത്തുകാർ പറയുന്നതു്. അതു ശരിയാെണങ്കിൽ കുഞ്ചൻഎന്ന

ഓമന�പ്പർ മഹാകവിക്കുനല്കിയതു മാതാ�വാ മാതുല�നാഅെല്ലന്നും െചമ്പക�ശ്ശ

രി രാജാവാെണന്നും ഇരുന്നുെകാള്ളെട്ട. അതിനും വി�രാധമില്ല.

ശ്രീകൃഷ്ണവിലാസവ്യാഖ്യ

ഇതു കുഞ്ചൻനമ്പിയാരുെട കൃതി എന്നാണു് പരമ്പരാഗതമായ വിശ്വാസം. അതു്

എഴുതിത്തീർത്തു നമ്പിയാർ അഭിപ്രായമറിയുന്നതിനായി അക്കാലത്തു �കരളത്തി

െല പണ്ഡിതസാർവഭൌമനായ കൂടല്ലൂർ വലിയ നമ്പൂരിപ്പാട്ടിെന കാണിച്ചുെവന്നും

അ�ദ്ദഹംആഅവസരത്തിൽ രണ്ടർത്ഥത്തിൽ

“മന്ദാരം മധുമത്തയാ ജയതി �ത വാണീ ഗു�ണനാദൃതാ

വിദ്വന്മാനസമൌഖരീ ച ഭവതഃ കാഭാരതീ ഭാസ�ത

ഏതാം താമര�സന യത്നഘടിതാം മാലാമിവാത്യാദരാ-

�ല്ലാകഃ�കാവിദമാനനീയശിരസാമാർദ്ദങ്ഗിക! ശ്ലാഘ�ത”

എെന്നാരു �ശ്ലാകം പ്രശംസാപത്രമായും നിന്ദാപത്രമായും ഉപകരിക്കത്തക്ക വി

ധത്തിൽ സമ്മാനിച്ചു എന്നും �കട്ടിട്ടുണ്ടു്. ആ വ്യാഖ്യാനം രാമപാണിവാദെന�പ്പാ

െലയുള്ള ഒരു വിദ്വദ് വ�രണ്യന്നല്ലാെത രചിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല. അതിെന്റ
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രചന 924-നു �മലായിരുന്നിരിക്കണം. കുഞ്ചൻനമ്പിയാർക്കു പ്രക്രിയാസർവസ്വ

ത്തിൽ പ്രശംസനീയമായ ഉപസ്ഥിതി ഉണ്ടായിരുന്നുെവന്നു കുഞ്ഞിട്ടി രാഘവൻന

മ്പിയാർ പാലപ്പുറത്തു �ഗാവിന്ദൻനമ്പിയാ�രാടു പറഞ്ഞതായി �ഗാവിന്ദൻ നമ്പി

യാരുെട ശിഷ്യനും തെന്റ ഗുരുവുമായ െകാച്ചുകുഞ്ഞൻ നമ്പിയാരുെട മുഖത്തുനിന്നു

�കട്ടിട്ടുെണ്ടന്നു സഹൃദയതിലകനും പണ്ഡിതരാജനുമായ തൃപ്പൂണിത്തുറ (വലിയ)

രാമപ്പിഷാരടി എെന്നഒരവസരത്തിൽസൂക്ഷ്മമായിഅറിയിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഇങ്ങെനചില

ന്യായങ്ങൾ മുൻനിർത്തിെക്കാണ്ടു ചർച്ചെചയ്യു�മ്പാൾ പ്രഥമരാമൻ തെന്നയാണു്

കുഞ്ചൻനമ്പിയാർ എന്നുള്ള നിഗമനത്തിൽ െചന്നു�ചരാെത ഗത്യന്തരമില്ല. തു

ള്ളൽക്കഥകളിൽ കാണുന്നപരിഹാസചാതുരി അ�ദ്ദഹത്തിനു് എങ്ങെനസിദ്ധിച്ചു

എന്നു �മൽ ഉപപാദിക്കും.

അനന്തരകാലെത്തജീവിതം

ഇതിനു�മൽ രാമപാണിവാദെന നമുക്കു കൂടുതൽ പരിചയമുള്ള കുഞ്ചൻനമ്പിയാർ

എന്നസംജ്ഞെകാണ്ടുതെന്ന വ്യവഹരിക്കാം. അ�ദ്ദഹം അമ്പലപ്പുെഴ താമസിച്ചു.

സംസ്കൃതത്തിലും മലയാളത്തിലും അ�നകം കൃതികൾ രചിച്ചു. െചമ്പക�ശ്ശരി രാജാ

ക്കന്മാരുെട രാജധാനി അമ്പലപ്പുെഴയായിരുന്നുെവങ്കിലും മൂലഗൃഹം �കാട്ടയം താ

ലൂക്കിൽെപ്പട്ട കടമാളൂരായിരുന്നു. അവിെടയും നമ്പിയാർ കൂെടക്കൂെട �പാവുകയും

ചില ഭാഷാഗാനങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുകയും െചയ്തുവന്നു.

മറ്റു ചില ഭാഷാകൃതികൾ

ഭാരതംആട്ടക്കഥയുൾെപ്പെട പതിമ്മൂന്നുഭാഷാകൃതികെളപ്പറ്റി മുൻപുപ്രസ്താവിച്ചുക

ഴിഞ്ഞു.

(14) കുമാരപു�രശ്വരീ�സ്താത്രം

കുമാരപു�രശ്വരീ�സ്താത്രം അഥവാ ശ്രീകുമാരാലയ�സ്താത്രം കുടമാളൂരിൽനിന്നു്

ഏക�ദശം ഒരു �മൽ അകെലയുള്ള കുമാരെനല്ലൂർ �ക്ഷത്രത്തിെല കാത്യായ

നീ�ദവിെയക്കുറിച്ചു നമ്പിയാർ രചിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു �സ്താത്രെമന്നാണു് ഐതിഹ്യം.

അതു നിരാസ്പദെമന്നുപറയുന്നവരുമുെണ്ടങ്കിലുംഎനിയ്ക്കു്ആഐതിഹ്യംഅവിശ്വാ

സ്യമായി പ്രതിഭാസിക്കുന്നില്ല. കവി പ്രസ്തുത �സ്താത്രം ആറുപാദമായി നിബന്ധി

ച്ചിരിക്കുന്നു. ഓ�രാ പാദത്തിനും പ്ര�ത്യകം രാഗവും താളവുമുണ്ടു്. നാലു മുതല്ക്കുള്ള

പാദങ്ങളിൽ അകാരാദി ക്രമവും അനുവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടു്. സംസ്കൃതമയമായ തൃതീയ

പാദം പ്ര�ത്യകിച്ചും മധുരമായിട്ടുണ്ടു്.

“കാത്യായനി! കാമദു�ഘ! കീർത്ത്യാ നിതരാമന�ഘ!

കരതലധൃതശംഖാ�ര! ഖലകുലബലസംഘാ�ര!

കല്യാമലകാന്തിനി�ധ! കല്യാണിനി! �നകവി�ധ!

കലിമലമലമപഹര മമ! കരുണാമൃതവാരിനി�ധ!”

ഇത്യാദിചരങ്ങൾക്കു യാെതാരു �വകല്യവും ഞാൻ കാണുന്നില്ല. സാമാന്യജന

ങ്ങൾക്കു�വണ്ടി രചിച്ചിരിക്കുന്ന �സ്താത്രങ്ങളിൽ സാമാന്യാധികമായി കവിത്വപ്രക

ടനം െചയ്യുന്നതുസമുചിതമല്ല�ല്ലാ.
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(15) കിരാതം വഞ്ചിപ്പാട്ടു്

പ്രസിദ്ധമായ കിരാതം വഞ്ചിപ്പാട്ടു് നമ്പിയാർ കുടമാളൂരിൽവച്ചു് എഴുതിയ ഒരുകൃതി

യാെണന്നുള്ളതിനുസംശയമില്ല.

“വാസു�ദവപുരംതന്നിൽ വാണരുളും ജഗന്നാഥൻ

വാസു�ദവൻ കനി�വാ�ട തുണച്ചീ�ടണം.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

�ദവരാജസമനായ �ദവനാരായണസ്വാമി

�കവലം കാത്തരു�ളണം കരുണ�യാ�ട.

കീർത്തി�യാടായിരെത്തട്ടു മൂർത്തികളും തുണ�യ്ക്കണം

ചീർത്ത ഭക്ത്യാ െതാഴുതുഞാൻ ചിന്തു െചാല്ലു�ന്നൻ.

പുഷ്ട�മാദം കുടമാളൂർമഠംതന്നിൽക്കുടിെകാള്ളും

�വട്ടെക്കാരു മകെനഞാൻ�കവണങ്ങു�ന്നൻ”

എന്നീ വരികൾ �നാക്കുക. വാസു�ദവപുരം കുടമാളൂരുള്ള ഒരു വിഷ്ണു�ക്ഷത്രമാണു്.

അവിടെത്തവലിയ മഠംഎന്നുപറയുന്നെചമ്പക�ശ്ശരിമഠ (രാജമന്ദിര)ത്തിനുസമീ

പം ഒരു �വട്ടെയ്ക്കാരു മകൻ (കിരാതരുദ്രൻ) �കാവിൽ ഇന്നും നിലനിന്നു�പാരുന്നു.

ആയിരെത്തട്ടു മൂർത്തികെള െചമ്പക�ശ്ശരിമഠത്തിെല പര�ദവതാ�ക്ഷത്രത്തിൽ

പ്രതിഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുള്ളകാർത്തവീര്യവിജയംഓട്ടൻതുള്ളലിെന്റ ഒരു

പ്രതീകത്തിലും

“കുടമാളൂർമഠമിടതങ്ങീടിന

കുല�ദവതകുലമായിരെമട്ടും

ഉടമയിലടിയനു വരമരു�ളണം

കടുതരദുരിതെമാഴിച്ചരു�ളണം”

എെന്നാരുപ്രാർത്ഥനകണ്ടിട്ടുണ്ടു്. കിരാതമാണു് യാത്രകളി നമ്പൂരിമാർ െകാട്ടിെച്ച

ഴുന്നള്ളത്തിനു പാടുവാൻ ഇക്കാലത്തും ഉപ�യാഗിക്കുന്നതു്.

(16) രാസക്രീഡ നാലുവൃത്തം

ഇതു െചമ്പക�ശ്ശരി മഠത്തിൽനിന്നു കിട്ടീട്ടുള്ള ഒരു കൃതിയാണു്; ഇതിൽ “ശുകപുരി

വാണരുളും ഭഗവാ�ന വണങ്ങു�ന്നൻ”എെന്നാരുവന്ദനം കാണുന്നു. കുഞ്ചൻനമ്പി

യാരുെട ഗാനങ്ങളിൽ ഇതും ഒന്നാെണന്നുകരുതുന്നതിൽ വി�രാധമില്ല.

(17) ദൂതവാക്യം പതിന്നാലുവൃത്തം

ഇതു നമ്പിയാർ അമ്പലപ്പുഴവച്ചു രചിച്ച ഒരു കൃതിയാെണന്നു് ഊഹിക്കുവാൻ ന്യാ

യമുണ്ടു്. ആരംഭത്തിൽ കവി

“ശുകപുരമമരും പര�മശ്വരനും

സുകവികൾ പലരും ഗുരുനായകനും”

തുണയ്ക്കണെമന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സപ്തമവൃത്തത്തിെല ഓ�രാ പാട്ടിെന്റ അവസാ

നത്തിലും

“കമലാകാന്തെന്റ കാരുണ്യശീലെന്റ

കമനീയാങ്ഗെന്റ കാമസമാനെന്റ
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ഗമനസന്നാഹം �കട്ടു വിഷാദിച്ചു

കമനി പാഞ്ചാലി �ദവനാരായണ”

എന്നിങ്ങെന �ദവനാരായണപദം ഘടിപ്പിച്ചുമിരിക്കുന്നു.

(18) രുക്മിണീസ്വയംവരം പത്തുവൃത്തം

ഇതിനു രുക്മിണീകല്യാണം എന്നും �പരുണ്ടു്. പതിന്നാലുവൃത്തം സങ്കീർത്തനവും

പത്തുവൃത്തം തിരുവാതിരപ്പാട്ടുമാകുന്നു. പത്തുവൃത്തത്തിെന്റ കർത്തൃത്വം നമ്പിയാ

രിൽആ�രാപിക്കുന്നതിനു്ആകൃതിയിൽസൂചനകൾ ഒന്നുമിെല്ലങ്കിലുംഅതു്അ�ദ്ദ

ഹത്തിെന്റ വാങ്മയങ്ങളിൽ ഒന്നാെണന്നുള്ളതിൽ ആർക്കും വിപ്രതിപത്തിയില്ല.

പത്തുവൃത്തത്തിെന്റ രചന തുള്ളൽക്കഥകൾ നിർമ്മിച്ച കാല�ത്താടടുത്തായിരിക്കു

വാനിടയുണ്ടു്.

(19) ശീലാവതി നാലുവൃത്തം

ഈ കൃതിയും നമ്പിയാരു�ടതാെണന്നു് ഐതിഹ്യെത്ത ആസ്പദമാക്കി പരിഗണി

ക്കാവുന്നതാണു്. രുക്മിണീസ്വയംവരവും ശീലാവതിയും കുടമാളൂർ വലിയമഠത്തി

െല അന്തർജ്ജനങ്ങളുെട ആവശ്യമനുസരിച്ചു രചിച്ചതാെണന്നു ചിലരും, വടക്കാ

�ഞ്ചരിക്കുസമീപം തിങ്കൾക്കാെടന്ന (ഇങ്കക്കാടു് ) സ്ഥലത്തുള്ള ഒരു നമ്പൂരിയില്ല

െത്ത അന്തർജ്ജനങ്ങൾക്കു�വണ്ടി നിർമ്മിച്ചതാെണന്നു മറ്റു ചിലരും പറയുന്നു.

ഈ രണ്ടു മതങ്ങളും അനാസ്പദങ്ങളാെണന്നു് എനിക്കു �താന്നുന്നു. ശീലാവതി

യിൽ കവി

“കിള്ളിക്കുറിശ്ശി മഹാ�ദവെനന്നുെട-

യുള്ളിൽ വിള�ങ്ങണെമല്ലാനാളും.

ശ്രീശുകമന്ദിരവാസ! ജഗന്നാഥ!

ശ്രീശൂലപാ�ണ! വണങ്ങിടു�ന്നൻ”

എന്നും

“വില്വാചലംതന്നിൽ വാണരുളീടുന്ന

വില്ലാളിവീര ശ്രീരാമചന്ദ്ര!

കല്യാണവാരി�ധ! കാത്തുെകാ�ള്ളണ�മ

കാരുണ്യമൂർ�ത്ത! ഞാൻ�കെതാഴു�ന്നൻ”

എന്നുമാണ�ല്ലാ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതു്. തിരുവില്വാമല�ക്ഷത്രത്തിനു കിള്ളിക്കുറിശ്ശി

യിൽ നിന്നു ര�ണ്ടകാൽ �മ�ല ദൂരമുള്ളൂ. പത്തുവൃത്തത്തിൽ �ദവതാവന്ദന�മ

ഇല്ല. ഇന്ദുകാനനത്തിെല ദുർഗ്ഗെയ അ�ദ്ദഹം രുക്മിണീസ്വയംവരം തുള്ളലിൽ

സ്മരിച്ചിട്ടുെണ്ടങ്കിൽ അതുെകാണ്ടുമാത്രം രുക്മിണീസ്വയംവരം പത്തുവൃത്തത്തിെന്റ

നിർമ്മിതിഅവിെടെവച്ചാെണന്നുവരുന്നില്ല. �പാെരങ്കിൽആതുള്ളലിൽകുടമാളൂർ

�വട്ടെക്കാരുമകെനക്കൂടി സ്മരിച്ചും കാണുന്നു.

തുള്ളൽക്കഥകൾ

തുള്ളൽക്കഥകെളപ്പറ്റി പ്ര�ത്യകമായി വിസ്തരിച്ചുതെന്ന പ്രതിപാദി�ക്കണ്ടിയിരി

ക്കുന്നു. ആ വർഗ്ഗത്തിൽ നമ്പിയാരുെട ആദ്യെത്ത കൃതി കല്യാണസൌഗന്ധികം

ശീതങ്കൻ തുള്ളലാണു്. അതുണ്ടാക്കിയതു് അമ്പലപ്പുെഴ താമസിക്കു�മ്പാഴുംതെന്ന.
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“വാ�നാർ നദീപു�ര വാണരുളീടുന്ന ദീനാനുകമ്പിയാം കൃഷ്ണൻതിരുവടി” �യയും

“െചമ്പകനാട്ടിന്നലങ്കാരഭൂതനാം തമ്പുരാൻ �ദവനാരാണസ്വാമി�യ” യും അതിൽ

കവി വന്ദിച്ചിട്ടുെണ്ടന്നുള്ളതു പ്രസിദ്ധമാണ�ല്ലാ. 919-ൽ ശ്രീപത്മനാഭസ്വാമി�ക്ഷ
ത്രത്തിെല അല്പശിയുത്സവത്തിനു് ഓട്ടംതുള്ളൽ നടത്തുവാൻ മാത്തൂർപ്പണിക്കർ

അമ്പലപ്പുെഴനിന്നു് അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ ശിഷ്യൻ ഇട്ടി�ക്കാന്തപ്പണിക്ക�രാടുകൂടി �പാ

യിരുന്നു. 921-െല അല്പശിയുത്സവത്തിനു് അമ്പലപ്പുെഴ കുഞ്ചുനാരായണക്കുറുപ്പും

ശൂരനാട്ടു പൂവാണക്കുറുപ്പും അവരുെട തുള്ളൽക്കാ�രാടുകൂടി സന്നിഹിതരായിരു

ന്നു. 923-ആണ്ടു് അല്പശിയുത്സവത്തിനു് ആ രണ്ടു�പർക്കും പുറ�മ, തലവൂർ, കാ

ട്ടൂർ, ഞാറയ്ക്കാടു്, മാന്നാറു്, ഇലഞ്ഞിയൂർ, മാറനാടു്, നൂറനാടു്, പന്തളം, കരിക്കാലാ

എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിൽനിന്നു് ഓട്ടൻതുള്ളൽക്കാർ എത്തി. നമ്പിയാർ ആദ്യകാല

ത്തു ശീതങ്കൻതുള്ള�ല രചിച്ചുള്ളു എന്നും പിന്നീടാണു് യഥാക്രമം ഓട്ടൻതുള്ളലും,

പറയൻതുള്ളലും എഴുതിയതു് എന്നും പറയുന്നതു നിർമ്മൂലമാണു്. ആരംഭംമുതല്ക്കുത

െന്ന ആ പ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ െപാതു�പ്പർ ഓട്ടൻതുള്ളെലന്നായിരുന്നു. നമ്പിയാർ

910-ആണ്ടിടെയ്ക്കങ്കിലും അതു നടപ്പിൽ വരുത്തിയിരിക്കണം. അെല്ലങ്കിൽ 926-ൽ
അതിനു കാണുന്ന പ്രചുരമായ പ്രചാരം അവിഭാവ്യമായിരിക്കുന്നു. അതിനുമുൻപും

ചില ഭദ്രകാളി�ക്ഷത്രങ്ങളി�ലയും ശാസ്താം�കാവിലുകളി�ലയും പടയണികൾക്കു്

അപരിഷ്കൃതസമ്പ്രദായത്തിൽ ചില തുള്ളലുകൾ അഭിനയിക്കെപ്പട്ടിരുന്നു എന്നു്

ഊഹിക്കാെമങ്കിലും പടയണി ഒരു ഉത്സവാ�ഘാഷമായി പരിഗണിക്കാതിരുന്ന

�വഷ്ണവ�ക്ഷത്രങ്ങളിലും മറ്റും അവയ്ക്കുപ്ര�വശമുണ്ടായിരുന്നതായി �താന്നുന്നില്ല.

(20-28) ആട്ടക്കഥകൾ

നമ്പിയാരുെട ഭാരതാനുബന്ധികളായഎട്ടു് ആട്ടക്കഥകെളപ്പറ്റി മുൻപുപ്രസ്താവിച്ചു

കഴിഞ്ഞു. അവ കൂടാെത അ�ദ്ദഹം അനന്തരകാലങ്ങളിലും ചില ആട്ടക്കഥകൾ

രചിക്കുകയുണ്ടായി. ആ കഥകളിൽ (1) ശംബരവധം (2) പാലാഴിമഥനം (3) രാ

സക്രീഡ (4) ബാണയുദ്ധം എന്നീ നാെലണ്ണ�മ കണ്ടുകിട്ടീട്ടുള്ളു. (5) �ഗാവർദ്ധന

യാഗം (6) കംസവധം (7) രുക്മിണീസ്വയംവരം (8) സ്യമന്തകം (9) �കലാസയാ

ത്രഎന്നീ കഥകൾ കവി നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതായി പി. �ഗാവിന്ദപ്പിള്ളപ്രസ്താവിക്കുന്നു.

അവഞാൻകണ്ടിട്ടില്ല. �കലാസയാത്രെയന്നുപറയുന്നതുപ�ക്ഷ ഭാരതത്തിെല

കിരാതമായിരിക്കാം. ശംബരവധം 919-നു മുൻപുണ്ടായിരിക്കണെമന്നുഞാൻ പൂർ

വ്വാധ്യായത്തിൽ നിർ�ദ്ദശിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ആ കഥയിൽ കാണുന്ന “നന്ദനന്ദന നയനാന

ന്ദ സുന്ദരാനന വ�ന്ദ” എന്ന പദം പാലാഴിമഥനത്തിലുംസ്ഥലം പിടിച്ചിട്ടുണ്ടു്. “ഭാ

സാവിശ്വാഭിരാമൻ”എന്നശ്രീകൃഷ്ണചരിതത്തിെലപഞ്ചമസർഗ്ഗാന്ത�ശ്ലാകത്തിനും

“ഭാസാവിശ്വംവിളക്കും”എന്നരാസക്രീഡയിെലപ്രഥമ�ശ്ലാകത്തിനുംതമ്മിൽസാ

ജാത്യമുണ്ടു്. “വിതരതു ഭവതാം മംഗളം ശാർങ്ഗധന്വാ” എന്നു പാലാഴിമഥനത്തി

�ലയും “വിതരതുവിപുലം �വാ മംഗളം ശാർങ്ഗധന്വാ”എന്നുരാസക്രീഡയി�ലയും

ഒടുവിലെത്തപദ്യങ്ങൾഅവസാനിക്കുന്നു. “സ�ദ്യാ വസ്സമ്പ്രദദ്യാൽ സ വിഭുരവിക

ലം മംഗലം ശാർങ്ഗധന്വാ”എന്നിങ്ങെനയാണു് പാണിവാദെന്റവിഷ്ണുവിലാസകാ

വ്യം അവസാനിക്കുന്നതു് എന്നുകൂടി ഇവിെട ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുെകാള്ളെട്ട.

ബാണയുദ്ധം രാമവർമ്മമഹാരാജാവിെന്റ വാഴ്ചക്കാലത്തു നിർമ്മിച്ചതാണു്.

“വഞ്ചിനൃപവരരാമവർമ്മനുത ജയ” എന്നു �താടയത്തിലും

“�വരിക്ഷ്മാപതിമൌലിരത്നകിര�ണർന്നീരാജിതാം�ഘ്രര�ഹാ

വഞ്ചിക്ഷ്മാപതിരാമവർമ്മനൃപ�തർവാഞ്ഛാനുകൂലാജ്ഞയാ
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മ�ന്ദനാപി മയാ ബു�ധാത്തമമു�ദ സങ്കല്പിനാ കല്പിതം

ശ്രീമൽകൃഷ്ണവിലാസരൂപകമിദം ശൃണ്വന്തു �തസൂരയഃ”

എന്നു വന്ദന�ശ്ലാകങ്ങളുെട കൂട്ടത്തിലും ആ വസ്തുത സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. രാമവർമ്മ

മഹാരാജാവിെന്റ നിർ�ദ്ദശമനുസരിച്ചായിരുന്നു ബാണയുദ്ധത്തിെന്റ നിർമ്മിതി

എന്നു്ഈ �ശ്ലാകത്തിൽ നിന്നു് കാണാവുന്നതാണു്. “കല്യാണകാന്ത വാസു�ദവ”

ഇത്യാദി ശംബരവധപദ്യം ഇതിലും കാണ്മാനുണ്ടു്.

“ശ്രീമൽകവിപ്രവരശിഷ്യകുലാഞ്ചിതായ

ശ്രീസദ്മ�ന സുഗുണസഞ്ചയരഞ്ജിതായ

ശ്രീപദ്മനാഭഗുരുപാദപരായണായ

ശ്രീപദ്മനാഭഗുര�വ സതതം ന�മാസ്തു”

എന്നു പദ്യത്തിൽ കവി സ്തുതിക്കുന്നശ്രീപദ്മനാഭഗുരുപാദൻആെരന്നു മനസ്സിലാ

കുന്നില്ല.

(29) കാളിയമർദ്ദനം

കാളിയമർദ്ദനം എെന്നാരാട്ടക്കഥ മാത്തൂർപ്പണിക്കരുെട ഗൃഹത്തിൽനിന്നു കെണ്ട

ടുത്തു കാവ്യമഞ്ജരി എന്ന മാസികയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ആ ദൃശ്യകാവ്യവും

കുഞ്ചൻനമ്പിയാരുെടകൃതിയാെണന്നുപറയുന്നുെണ്ടങ്കിലുംഎനിക്കു്അതുവിശ്വസി

ക്കുവാൻ �താന്നുന്നില്ല; അതു് അത്രയ്ക്കു �മാശെപ്പട്ട ഒരു കൃതിയാണു്. നമ്പിയാരുെട

ആട്ടക്കഥയിൽശംബരവധവും പാലാഴിമഥനവും മാത്ര�മഅൻപത്തിനാലു ദിവസ

െത്തആട്ടക്കഥകളുെട കൂട്ടത്തിൽ മുദ്രിതങ്ങളായിട്ടുള്ളു.

(30) വിഷ്ണുഗീത ഹംസപ്പാട്ടു്

ഇതു വിഷ്ണുവിലാസത്തിെന്റ സ്വതന്ത്രമായ ഭാഷാനുവാദമാണു്. നളചരിതം മുത

ലായ കിളിപ്പാട്ടുക�ളാടു കിടനില്ക്കുന്നതും ഫലിതരസം ആദ്യന്തം തുള്ളിത്തുളുമ്പുന്ന

തുമായ ഈ കൃതിയും നമ്പിയാരു�ടതാെണന്നു തെന്നയാണു് എെന്റ വിശ്വാസം.

“കല്പന �കൾക്കാൻ നടക്ക�യാ �വണ്ടുഞാ-

നല്പം കൃഷിയുണ്ടതിനുശ്രമിക്ക�യാ?

കുറ്റം വരുെമന്നു �പടിച്ചുഞാെനെന്റ

െകാറ്റിന്നുകൂെട ശ്രമിക്കുമാറിെല്ല�ടാ.

െകാറ്റിന്നു പാരം മനസ്സുമുട്ടാകയാൽ

വിറ്റു�പാെയന്നുെടെയാറ്റവാളുള്ളതും.

�ഭാഷ്കല്ല പിെന്നപ്പണയത്തിലാെയെന്റ

�താക്കു�മാർക്കുെമ്പാഴിെങ്ങത്രയും സങ്കടം.

മെറ്റാരു നായർ പറഞ്ഞുതുടങ്ങിനാ-

നറ്റമിെല്ലെന്റ പരാധീനമിെന്ന�ടാ,

വീടു നിറഞ്ഞുകടക്കാരർ വന്നിങ്ങു

പാടുകിടുക്കുന്നു രാപ്പകെലാക്ക�വ.

വീടുവാനു�ള്ളാരു മാർഗ്ഗവും കണ്ടീല

വീടു വിറ്റാലും കടം �പാകയിെല്ല�ടാ!

LINKS TO
CHAPTERS TOC 33 34 35 36 37 38 39 40 41



�കരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 3 329

പണ്ടു പടയ്ക്കു മുലയ്ക്കുതാ�ഴ െവട്ടു-

െകാണ്ടു മുറിഞ്ഞു മുടങ്ങിച്ചമഞ്ഞുഞാൻ.

രണ്ടു പണത്തിനും പറ്റുള്ള �വലയ്ക്കു

െതണ്ടിനടപ്പാനുമാളല്ലഞാെന�ടാ.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

െമെല്ലെന്നാരുത്തൻപറഞ്ഞു: കുറ�ഞ്ഞാരു

വില്ലങ്കമുണ്ടു നമുക്കിന്നിണങ്ങ�ര!

െകാല്ലപ്പുരയ്ക്കൽക്കിടക്കുന്നുനമ്മുെട

ന�ല്ലാരു കുന്തമിെന്നന്തു െചയ്യാെമ�ടാ?

െനല്ലു െകാടുപ്പാൻ നമുക്കതു നല്കവാ-

നില്ലായ്കെകാണ്ടു കന�ക്കെടനിെക്ക�ടാ.

മൂന്നു പറ െനെല്ലനിക്കു തരുന്നാകി-

ലിന്നുത�ന്ന െചന്നു െകാണ്ടു�പാന്നീടുവൻ.”

ഇത്യാദി ഭാഗങ്ങൾ �നാക്കുക. വിഷ്ണുവിലാസകാരൻ വിഷ്ണുഗീത എഴുതിയിരിക്കു

വാനിടയില്ല എന്നു ചിലർ വാദിക്കുന്നതിൽ കഴമ്പില്ല. പണ്ഡിതന്മാരുെട രുചിയ

നുസരിച്ചു സംസ്കൃതകാവ്യവും പാമരന്മാെര രസിപ്പിക്കുന്നതിനു�വണ്ടി ഹംസപ്പാട്ടും

രചിച്ചതാെണന്നു് അവ രണ്ടും ഒന്നിച്ചുെവച്ചു വായിച്ചാൽസഹൃദയന്മാർക്കു �ബാധ്യ

മാകാെതയിരിക്കയില്ല. വിഷ്ണുഗീതയുെട ഓ�രാ ഭാഗത്തി�ന്റയും അവസാനത്തിൽ

“ആപൂർണ്ണമായ് വരും മങ്ഗലം മങ്ഗലം,” “മങ്ഗലംശുഭംശുഭം,” “മങ്ഗലം മങ്ഗ

ലംസർവ്വം” , “പാപക്ഷയംനൃണാം മങ്ഗലം മങ്ഗലം”എന്നിങ്ങെന മങ്ഗലപദം

കവി ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതു പ്രകൃതത്തിൽ നമ്മുെട ശ്രദ്ധെയ ആകർഷി�ക്കണ്ടതാ

ണു്. പരശുരാമാവതാരംവെരയുള്ള ഭാഗങ്ങ�ള കണ്ടുകിട്ടീട്ടുള്ളു.

(31) ശംബരവധം ഭാഷാചമ്പു

ശംബരവധം ഒരു െചറിയ ഭാഷാചമ്പുവാണു്. അതിലും രാസക്രീഡ ആട്ടക്കഥയി

െലന്ന�പാെല “വിതരതുവിതതം �വാ മംഗലംശാർങ്ഗധന്വാ”എന്നാണു് ഒടുവില

െത്ത �ശ്ലാകം സമാപ്തമാകുന്നതു്. മണിപ്രവാളപ്രസ്ഥാനം പല കാരണങ്ങൾെകാ

ണ്ടും അധഃപതിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്ന അക്കാലത്തു നമ്പിയാർ രചിച്ച പ്രസ്തുത കൃതിക്കു

വലിയ െമച്ചെമാന്നും കാണാത്തതിൽആശ്ചര്യെപ്പടുവാനില്ല. ഭാഗവതത്തിെല രു

ക്മിണീസ്വയംവരവും ശംബരവധവും കവിക്കു പ്രിയതമങ്ങളായ ഉപാഖ്യാനങ്ങളാ

യിരുന്നതായി �താന്നുന്നു.

(32) ദൌർഭാഗ്യമഞ്ജരി

രാമപാണിവാദപ്രണീതം എന്നു പുറെത്തഴുത്തുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിൽ ദൌർഭാഗ്യമ

ഞ്ജരിയും ഉൾെപ്പടുന്നു. മണിപ്രവാളകവിതെയ പ്രകടമായി പരിഹസിക്കുന്ന ഒരു

ഏകാങ്കനാടകമാണു് ആ കൃതി. അർഗ്ഘ്യ പണ്ഡിതെനന്ന ആഭിജാത്യഗർവ്വിഷ്ഠ

നായ ഒരു നമ്പൂരിയാണു് പരിഹാസപാത്രം. “അണിയറാമവ�ലാക്യ” , “എങ്കിൽ

തുടങ്ങ്യതാം” മുതലായ വിലക്ഷണവാക്യങ്ങൾ ആ ഗ്രന്ഥത്തിലുണ്ടു്. ഒരു �ശ്ലാകം

മാത്രം ഉദ്ധരിച്ചു് അതിെല ഹാസ്യരീതി െവളിവാക്കാം.

“വക്ത്രം നത്തിന്നു മിത്രം; പ്രകൃതിവിരസബീ-

ഭത്സ�വരൂപ്യസമ്പൽ-
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സിദ്ധി�ക്ഷ�ത്ര ച �ന�ത്ര; ജടിലതരപലാ-

ലപ്രകാശാശ്ച �കശാഃ;

സ്ഥൂലസ്ഥൂലൌ ക�പാലൌ; മടിയിലതിതരാം

ഞാന്നുതൂങ്ങിക്കിടക്കും

വ�ക്ഷാജൌ ഭംഗഭാജൌ; ശിവശിവ ജരയാ

ശുഷ്കബിം�ബാ നിതംബഃ.”

(33) പാർവ്വതീസ്വയംവരം പാന

ഇതിനു പാർവ്വതീ സ്വയംവരസം�ക്ഷപം എന്നും �പരുണ്ടു്. ഈ പാന നാലു പാ

ദത്തിൽ രചിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. ഓ�രാ പാദത്തിലും നമ്പിയാർക്കു് അഭിമതമായ

തരംഗിണീവൃത്തത്തിൽ കു�റ അധികം വരികൾ ഒടുവിൽ എഴുതി�ച്ചർത്തിട്ടുണ്ടു്.

ആ �ശലീവി�ശഷം പാനകളിൽ പ്രാചീനകാലംമുതല്ക്കു തെന്ന നാം പ്രാ�യണ

കാണുന്ന ഒന്നാെണങ്കിലും, പ്രതിപാദം അതു് ആ ഇനത്തിൽെപ്പട്ട കൃതികളിൽ

അപൂർവ്വമാ�യ ദൃശ്യമാകുന്നുള്ളു. ആരംഭത്തിൽ “ശ്രീശുകാല�യ വാണരുളീടുന്ന

ശ്രീമ�ഹശനും” എന്നും അവസാനത്തിൽ “ശുഭമപി വിതരതു ശുകപുരമമരും മമ

പര�ദവം മംഗലനിലയം” എന്നും കവി ഇഷ്ട�ദവതെയ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കുമാര

സംഭവം മൂന്നുമുതൽ ഏഴുവെരയുള്ളസർഗ്ഗങ്ങളിെല കഥ പാനയിൽ ഉൾെക്കാള്ളി

ച്ചിട്ടുണ്ടു്. ശിവവിജയത്തിനായി ഒരുങ്ങിപ്പുറെപ്പടുന്ന മന്മഥെന �ദവന്മാർ മാർഗ്ഗമധ്യ

ത്തിൽ �മനി �കറ്റു�മ്പാൾ അ�ദ്ദഹം അതിനു െചകിട്ടത്തടി�പാെല െകാടുക്കുന്ന

മറുപടി നമ്പിയാർ തനിക്കു പ്ര�ത്യകമായുള്ള ഹാസ്യഭാഷയിൽത്തെന്ന നിബന്ധി

ച്ചിരിക്കുന്നു. ആഘട്ടത്തിെല ഒരു ഭാഗം �നാക്കുക.

“പണ്ടു ദക്ഷെന്റ യാഗത്തിെലാെക്കയും

കണ്ടുനിങ്ങെട ബാഹുപരാക്രമം.

തിങ്കൾമൌലിഭഗവാനയെച്ചാരു

കിങ്ക�രാത്തമൻ വീരഭദ്രൻ തെന്റ

തല്ലുെകാണ്ടു ശരീരം തകർന്നിട്ടും

പല്ലു �പായിട്ടും കണ്ണു െപാടിഞ്ഞിട്ടും

അല്ലൽെപട്ടങ്ങുമിങ്ങുെമാളിെച്ചാരു

നല്ല വീരന്മാര�ല്ലാ ഭവാന്മാരും.

പാന്ഥെനെക്കാണ്ടുപാമ്പിെനെക്കാല്ലിച്ചാൽ

പാപമുള്ളതു പാന്ഥനിരിക്കെട്ട

എന്നസംസാരം നിങ്ങൾ നിരൂപിച്ചി-

െന്നെന്നച്ചാടിച്ചു; �ബാധിച്ചുഞാനതും.”

മെറ്റാരു ഭാഗംകൂടി ഉദ്ധരിക്കാം. പാർവ്വതീപാണിഗ്രഹണത്തിനു �പകുന്ന ശിവെന

പ്പറ്റിയുള്ള �ദവസ്ത്രീകളുെട സല്ലാപമാണു് വിഷയം.

“പർവതംെകാണ്ടു വില്ലു കുലച്ചവൻ

പാർവതിക്കു വരനാവാൻ വന്നു�പാൽ.

കാമ�ദവെനക്കണ്ണിെലരിച്ചവൻ

കാമിനിക്കു വരനാവാൻ �പാരു�മാ?

കാമെനദ്ദഹിപ്പിച്ച മ�ഹശ്വരൻ

കാമെനജ്ജനിപ്പിപ്പാനുമാളാകും.
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ഉണ്മാനില്ലാത്തവന്നുകുമാരിെയ

സ്സമ്മാനിക്കുന്ന�തതും ഗുണമല്ല.

മറ്റു�ള്ളാെരബ്ഭുജിപ്പിക്കും �ദവനു

െകാറ്റിനിെല്ലന്നു െചാല്ലുന്നതാര�ഹാ?

എങ്കിെലന്തിന്നിരന്നുനടക്കുന്നു

തിങ്കൾ ചൂടുന്ന തമ്പുരാെനെപ്പാഴും?

ദാനം െചയ്യും ജനെത്തപ്പരീക്ഷിപ്പാൻ

ദീനഭാവം നടിക്കുന്നുശങ്കരൻ.

െവണ്ണുനീറണിയുന്ന പുരുഷെന-

െപ്പണ്ണിനു�ണ്ടാ മനസ്സിൽെത്തളിയുന്നു?

െവണ്ണീെറങ്കിലും ചന്ദനെമങ്കിലും

കണ്ണിനാനന്ദമുണ്ടായാൽ�പ്പാരാ�താ?

കൂറ്റനാകുന്ന വാഹനം �ചരു�മാ?

ഊറ്റക്കാർെക്കന്തു �ചർച്ചയില്ലാതുള്ളു?

അസ്ഥിമാലയണിയും �പാലീശ്വരൻ

അസ്ഥികൂടാെത �ദഹങ്ങളുണ്ടാ�മാ?

െനറ്റി�മെലാരു �നത്രമുണ്ടാകയാൽ

െചറ്റും ഭംഗിയിെല്ലന്നിങ്ങു �താന്നുന്നു.

െനറ്റി�മെലാരു കണ്ണുെള്ളാരീശനു

കുറ്റെമ�ന്നാ പറയുന്നു �ഭാഷി! നീ?

ഗാത്രെമങ്ങുെമാരിടെമാഴിയാെത

�നത്രമു�ള്ളാരു �ദഹം പുരന്ദരൻ

നമ്മുെട നാഥൻസുന്ദരനെല്ലന്നു

നിൻമതമിന്നു വന്നു ഭവിച്ചിടും”

(34-35) പലവക �സ്താത്രങ്ങൾ

അ�നകം െചറിയ ഭാഷാ�സ്താത്രങ്ങൾ കുഞ്ചൻനമ്പിയാരുെട കൃതികളാെണന്നു

ജനങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. അവയിൽ ഒന്നു മാത്തൂരംബികാഷ്ടകമാണു്. അതു

മാത്തൂർക്കുടുംബത്തിെല സ്ത്രീകൾക്കു നിത്യപാരായണത്തിനു �വണ്ടി നമ്പിയാർ

രചിച്ചതാണെത്ര. ആ �സ്താത്രത്തിൽനിന്നു് ഒരു �ശ്ലാകം അടിയിൽ �ചർക്കുന്നു.

“ശൂലാഗ്രംെകാണ്ടു �ദവപ്രതിഭടപടലീ-

കണ്ഠനാളം മുറിച്ചും

ബാലാദിത്യപ്രഭെയ്ക്കാെത്താരു രുധിരജലം

തന്നിൽ മുങ്ങിക്കുളിച്ചും

മാലാകാ�രണ മുണ്ഡാവലി തിരുവുടലിൽ-

�ച്ചർത്തു ചാർത്തിെത്തളിഞ്ഞും

ലീലാ�ഭദം നടിക്കും ഭഗവതി! സതതം

പാഹി മാത്തൂരധീ�ശ!”

മെറ്റാരു �സ്താത്രം �കാട്ടമല മഹാ�ദവെനപ്പറ്റിയുള്ളതാണു്. അതിൽ ഇന്ദുവദനാവൃ

ത്തത്തിൽ 16 �ശ്ലാകങ്ങൾഅടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അവയിൽ ഒരു �ശ്ലാകം കൂടി പ്രദർ

ശിപ്പിക്കാം.
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332 അദ്ധ്യായം 38. കുഞ്ചൻനമ്പിയാർ (രാമപാണിവാദൻ)

“പിങ്ഗലജടാമകുട! ബാലശശി�ലഖാ-

മങ്ഗലവിഭൂഷണ മ�നാജ്ഞതരമൂർ�ത്ത!

തുങ്ഗവൃഷവാഹ! ഭുജങ്ഗമണികാഞ്ചീ-

ഭംഗിയുതഗാത്ര! ജയ ദുർഗ്ഗഗിരിശം�ഭാ!”

ഭാഗവതം ഇരുപത്തിനാലുവൃത്തം, മുദ്രാരാക്ഷസംകിളിപ്പാട്ടു്, ശാകുന്തളംആട്ടക്കഥ

ഇവെയക്കുറിച്ചു് ഒടുവിൽ പ്രസ്താവിക്കാം.

മറ്റു ചില സംസ്കൃതകൃതികൾ

പതിെനട്ടു സംസ്കൃതകൃതികെളപ്പറ്റി മുമ്പു നിർ�ദ്ദശിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

(19)പഞ്ചപദി

അഷ്ടപദിെയ അനുകരിച്ചു നമ്പിയാർ രചിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കൃതിയാണു് പഞ്ചപദി.

ഓ�രാ താളത്തിലുംഅഞ്ചുചരണങ്ങൾവീതംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതിനാലാണു്അതിനു

പഞ്ചപദി എന്നു �പർ സിദ്ധിച്ചതു്. മു�ക്കാല ഭഗവതി (മുക്തിമന്ദി�രശ്വരി) യുെട

സ്തുതിയാണു് വിഷയം.

“തിമിരനിക�രാ ദൂ�രാദ്ധൂ�താ യയാ നിജയാ ശ്രിയാ

ശതമഖമണി�ശ്രണീ ചാണീയസീ യദുപാന്തി�ക

നവജലധരവ്രാ�താ ഭീ�താ യ�താ യദതശ്ശി�വ

നിരുപമതമാ �വണീയം �ത മമാഘമ�പാഹ�യൽ.”

“അരുണകിരണഭാരദൂരിതാന്ധകാരവിതതി (മഹിത) -

തരണിബിംബമുദയ�ശലമൌലിമണ്ഡനം

തിരയതീവ �തജസാ യദുരുമരീചിവീചിമൌലി-

ശിരസി താവ�ക, വിരാജദശിവഖണ്ഡനം.”

ഈ �ശ്ലാകവും പദഖണ്ഡവുംആകൃതിയിലുള്ളതാണു്.

(20)ഉത്തരരാമചരിതം കാവ്യം

ഉത്തരരാമചരിതം അഞ്ചു സർഗ്ഗത്തിലുള്ള ഒരു കാവ്യമാണു്. ഉത്തരരാഘവീയം

എെന്നാരു �പരും ഞാൻ കാവ്യത്തിനു ചില മാതൃകകളിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടു്. �മല്പുത്തൂർ

ഭട്ടതിരിയുെട കൃതിയാണു് ഉത്തരരാമചരിതം എന്നു ചിലർ പറയാറുെണ്ടങ്കിലും ആ

കാവ്യം നിഷ്കർഷിച്ചു വായിച്ചിട്ടുള്ള സഹൃദയന്മാർ അങ്ങെന അഭിപ്രായെപ്പടുകയി

ല്ല. �ന�രമറിച്ചു രാഘവീയവുമായി അതിനു രചനാവിഷയത്തിലും മറ്റും അത്ഭുതാവ

ഹമായസാദൃശ്യം പരിസ്ഫുരിക്കുന്നുമുണ്ടു്. രാഘവീയെമഴുതിയകവിതെന്നയായിരിയ്ക്ക

ണം ഉത്തരരാഘവീയത്തിെന്റപ്ര�ണതാവു് എന്നു്എനിക്കു �താന്നുന്നു. രാഘവീയ

ത്തിൽ യുദ്ധകാണ്ഡാന്തം വെരയുള്ള രാമായണകഥെയമാത്ര�മ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ളു

എന്നു മുൻപു സൂചിപ്പിച്ചുവ�ല്ലാ. തദനന്തരം ഉത്തരരാമായണ കഥെയ വിഷയീക

രിച്ചു് ഒരു കാവ്യെമഴുതി അതു രാഘവീയത്തിെന്റ ഉത്തരഭാഗമാക്കാെമന്നു കവിക്കു

�താന്നിയിരിക്കാം. അതു സ്വാഭാവികവുമാണു്. അങ്ങെന വരു�മ്പാൾ അതിെല

പ്രഥമസർഗ്ഗത്തിൽ 2 മുതൽ 24 വെരയുള്ള 23 �ശ്ലാകങ്ങളിൽ രാമായണകഥഅ�ദ്ദ
ഹം സംഗ്രഹിച്ചു എന്നുസങ്കല്പിക്കുന്നതും യുക്തം തെന്ന.
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ഇവയ്ക്കുപുറെമ ശൃംഗാരവിംശതി എെന്നാരു ഗ്രന്ഥവും ഒരു �ജ്യാതിഷഗ്രന്ഥവും

കൂടി നമ്പിയാർ രചിച്ചിട്ടുള്ളതായി ചിലർ പറയുന്നു എങ്കിലും ആ കൃതികൾ ഞാൻ

കണ്ടിട്ടില്ലാത്തതിനാൽഅവെയപ്പറ്റിഎനിക്കു് ഒരഭിപ്രായവുംപറയുവാൻനിവൃത്തി

യില്ല. �ജ്യാതിഷഗ്രന്ഥത്തിെല ഒരു �ശ്ലാകം കൌതുകത്തിനു �വണ്ടി പകർത്താം.

“�സാ�മജ്യാവനിജാഃ ഖരാംശുശശിെജൌ ജീ�വന്ദുതീവ്രാംശവഃ

കാവ്യാർെക്കൌ ശശിഭൂമിസൂനുരവയെസ്സൌമ്യാർക്കജൌ ച ക്രമാൽ

കാവ്യ�ജ്ഞാസുഹൃദസ്സമാസ്തു ശശിജഃ കാവ്യാരജീവാർക്കജാ-

ശ്ശുക്രാദിത്യസുതൌ യമാരഗുര�വാ മന്ദഃ കു�ജെജ്യൌ ഗുരുഃ.”

നമ്പിയാർക്കു �ജ്യാതിശ്ശാസ്ത്രത്തിൽ ജ്ഞാനമുണ്ടായിരുന്നു എന്നു മെറ്റാരു ഗ്രന്ഥ

ത്തിൽനിന്നും െവളിെപ്പടുന്നില്ല. എന്നുതെന്നയുമല്ല, തുള്ളലുകളിൽനിന്നു നാം

ഗ്രഹിക്കുന്നതു് അ�ദ്ദഹത്തിനു �ജ്യാത്സ്യന്മാെരപ്പറ്റി െപാതു�വ അവജ്ഞയാണു്

ഉണ്ടായിരുന്നതു് എന്നുമാണു്.

ജീവചരിത്രത്തിെല ചില സംഭവങ്ങൾ

നമ്പിയാർ നളചരിതം, ശിവപുരാണം തുടങ്ങിയ ഭാഷാകൃതികൾ രചിച്ചു ഹാസസാ

ഹിത്യകാരൻ എന്ന ഖ്യാതികൂടി സമ്പാദിച്ചതിനു�മലാണു് െചമ്പക�ശ്ശരിത്തമ്പുരാ

െന്റ ആശ്രിതനായതു്. അ�ദ്ദഹം അമ്പലപ്പുഴയും തിരുവനന്തപുരത്തും താമസിക്കു

ന്ന കാലങ്ങളിൽ പല ഫലിതങ്ങളും തട്ടിമൂളിച്ചു �ശ്രാതാക്കെള രസിപ്പിക്കുകയും

സ്വാഭീഷ്ടം സാധിക്കുകയും െചയ്തിട്ടുണ്ടു്. അവയിൽ (1) “പത്രം വിസ്തൃതമത്ര” (2)

“നമ്പിയാെരന്നു �ചാദിച്ചു നമ്പിയാെരന്നു െചാല്ലി�നൻ” (3) “ദീപസ്തംഭം മഹാശ്ച

ര്യെമനിക്കും കിട്ടണം പണം” (4) “ര�ണ്ട കാെലന്നു �ചാദിച്ചു ര�ണ്ടകാെലന്നിത

യ്യനും” (5) “പൂജ്യസ്ത്വം സ്വജ�നരഹശ്ച വടിഭിശ്ശത്രുക്കളാലന്വഹം” (6) “കരിക്കാടി

ക്കാഞ്ഞാൽശിവശിരസി ജന്മാന്തരമതിൽ” എന്നീ �ശ്ലാകങ്ങ�ളയും (7) “�കപ്പിഴ

വന്നതുെകാണ്ടുള്ള ഗ്രഹപ്പിഴയാണു്” (8) “പ�യ്യ! നിനക്കും പക്കത്താ�ണാ �ചാ

റു് ?” എന്നീ വാക്യങ്ങ�ളയും സംബന്ധിച്ചുള്ളഐതിഹ്യങ്ങൾഈഅവസരത്തിൽ

സ്മരണീയങ്ങളാണു്. അവ സുപ്രസിദ്ധങ്ങളാകയാൽ ഇവിെട വിവരി�ക്കണ്ടആവ

ശ്യമില്ല. പത്മനാഭസ്വാമി�ക്ഷത്രത്തിെല ശ്രീബലിെയപ്പറ്റിയുള്ള (9) “മുത്തണിഞ്ഞ

കുട ചാമരം” എന്ന �ശ്ലാകവും ഇവിെട പകർത്തുന്നില്ല. എന്നാൽ നമ്പിയാർ ഒരി

ക്കൽ രാമവർമ്മമഹാരാജാവിനു സമർപ്പിച്ച മെറ്റാരു ഭാഷാ�ശ്ലാകം അത്രതെന്ന

പ്രസിദ്ധമല്ല: അതിനാൽഅതു താെഴയുദ്ധരിക്കാം.

“അൻപെത്താന്നക്ഷരം പണ്ടടിയനുെട രസ-

ജ്ഞാഗ്ര�ദ�ശഽനുകമ്പാ-

സമ്പ�ത്താെടാെത്തഴുത്തിെട്ടാരു ഗുരുവിന�ഹാ!

ദീനെമന്നത്ര �കട്ടു;

അൻപത്താറബ്ധികാഞ്ചീപതികളഖിലരും

കുമ്പിടും തമ്പുരാ�ന!

സംപ്രത്യാചാര്യപാദം െതാഴുതിഹ വിടെകാ-

ണ്ടീടുവാനാജ്ഞ�വണം.”

െചമ്പക�ശ്ശരി രാജാവു രാജ്യഭ്രഷ്ടനായതിനു�മൽഒരവസരത്തിൽെത�ക്കടത്തുഭട്ട

തിരിയും നമ്പിയാരും തമ്മിൽഏ�താ കാരണവശാൽ രസക്ഷയമുണ്ടാകുകയും ഭട്ട
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തിരി നമ്പിയാർക്കു് ആ രാജാവു ദാനംെചയ്തഅമ്പലപ്പുഴ ഗൃഹം െപാളിപ്പിച്ചു് അതി

െലസാമാനങ്ങൾകുടമാളൂ�രക്കുെകാണ്ടു�പായിസ്വന്തം മനയ്ക്ക�ലയ്ക്കു്അടക്കുകയും

െചയ്തു. നമ്പിയാർആ വിവരം മാർത്താണ്ഡവർമ്മമഹാരാജാവി�നാടു് അറിയിച്ചതു്

ഒരു ഭാഷാ�ശ്ലാകരൂപത്തിലായിരുന്നു. “ഭട്ട�ശ്രഷ്ഠൻ മുടക്കീടുകിലതിനുട�ന കാട്ടു

വാൻ നീട്ടു �വണം” എന്നാണു് അതിെന്റ ചതുർത്ഥപാദം അവസാനിക്കുന്നതു്; ആ

പാദം മാത്ര�മ ഞാൻ �കട്ടിട്ടുള്ളു. നമ്പിയാർ അമ്പലപ്പുെഴ താമസിച്ചിരുന്ന ഗൃഹ

ത്തിനു് ഇന്നും നമ്പിയാർമഠം എന്നു �പർ പറഞ്ഞുവരുന്നു.

പറക്കുംകൂത്തു്

മെറ്റാരു സംഭവെത്തപ്പറ്റിയും ഉപന്യസിക്കാം. 921-ൽ കുരീക്കാട്ടുനിന്നു തീെപ്പട്ട

െകാച്ചി രാമവർമ്മമഹാരാജാവു് 920-ൽ തൃപ്പൂണിത്തുറവച്ചു് ഒരു പറക്കുംകൂത്തു നട

ത്തി. ചാക്കിയാന്മാർ നാഗാനന്ദം നാടകം കൂടിയാട്ടത്തിനു് അഭിനയിക്കു�മ്പാൾ

അതിൽ ഗരുഡൻ ആകാശത്തു നിന്നു താ�ഴാട്ടു വന്നു ചുറ്റിപ്പറന്നു സർപ്പങ്ങെള

െകാത്തിെകാക്കിലാക്കിെക്കാണ്ടു് ഉയർന്നു�പാകുന്ന ഒരുരംഗം പ്രദർശിപ്പി�ക്കണ്ട

തുണ്ടു്. അതിെനയാണു് പറക്കുംകൂെത്തന്നുപറയുന്നതു്. ആ രംഗത്തിൽ ഗരുഡെന്റ

ഭൂമിക അഭിനയിക്കുവാൻ അതിവിദഗ്ദ്ധനായി അമ്മന്നൂർ ഇട്ടിയമ്മൻ എെന്നാരു

ചാക്കിയാർ അക്കാലത്തുണ്ടായിരുന്നു. ആ നടെന്റ അഭിനയം കാണുന്നതിനു�വ

ണ്ടി നമ്പിയാരും അവിെട െചന്നു. “നമ്പിയാർ എ�പ്പാൾ വന്നു?” എന്നു തമ്പുരാൻ

�ചാദിച്ചതിനു് “അടിയൻ നനയാൻകാലത്തു വിടെകാണ്ടു” എന്നുസ്വതസ്സിദ്ധമായ

ഫലിത�ശലിയിൽ അ�ദ്ദഹം മറുപടി പറഞ്ഞു. അന്നു വലിയ മഴയായിരുന്നു.

നനയാൻകാലത്തു് എന്നാൽ കുളി�ക്കണ്ട �നരത്തിനു് എന്നു് ആചാരഭാഷയിൽ

അർത്ഥം. മ�റ്റ അർത്ഥം സ്പഷ്ടമാണ�ല്ലാ. അന്നെത്തആ രണ്ടു സംഭവങ്ങ�ളയും

പറ്റി നമ്പിയാർ ഓ�രാ �ശ്ലാകെമഴുതിയിട്ടുണ്ടു്. അവയിൽ ആദ്യ�ത്തതു പ്രസിദ്ധവു

മാണു്.

“മഞ്ചാന്നാനാർത്ഥസമ്പന്നാൽധ്രുവമിട്യമ്മനാം നടൻ

പറന്ന�നരം �ത രൌദ്രാ നാഗാ ഭീതിം പരാം യയുഃ.”

“അമ്മന്നൂരിട്ടിയമ്മൻ പരിെചാടു കുരുനാ-

ട്ടിൽപ്പറ�ന്നാരു�നരം

െച�മ്മ വ�ന്നാരു മാരീ ശിവ ശിവ പറയാ

വല്ല നാഗാധിപന്നും

കൂത്താടും മാടമാടീ കുരുപതിഹൃദയം

താനുെമാ�ട്ടെറ വാടീ

കൂറ്റാർ കൂട്ടങ്ങൾ കൂടീ പല ജനമവിെട-

െച്ചന്നു നീരാടി�യാടീ.”

ഇവയിൽആദ്യെത്ത �ശ്ലാകത്തിൽ കലിദിനവും വാക്യധ്രുവവും സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

വാർദ്ധക്യവും നിര്യാണവും

രാമയ്യൻദളവയുെട അനന്തരഗാമിയായ അയ്യപ്പൻമാർത്താണ്ഡപ്പിള്ളദളവയും

നമ്പിയാരും തമ്മിൽ വളെര �വഴ്ചയായിരുന്നുെവന്നു് അനുമാനിക്കുവാൻ ന്യായങ്ങ

ളുണ്ടു്. 931-ൽ രാമയ്യൻ യശശ്ശരീരനായി; അയ്യപ്പൻ മാർത്താണ്ഡപ്പിള്ള ദളവയായി
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934-ൽ മാത്ര�മ നിയമിതനായുള്ളുെവങ്കിലും രാമയ്യെന്റ മരണാനന്തരം അ�ദ്ദഹം

തെന്നയാണു് പ്രധാനമന്ത്രിയുെട ഭാരം വഹിച്ചതു്. ഹരിണീസ്വയംവരം ഹനുമദുത്ഭ

വം എന്നീ ശീതങ്കൻതുള്ളലുകൾ നമ്പിയാർ 931-നും 933-നും ഇടയ്ക്കായിരിക്കണം
നിർമ്മിച്ചതു്,

“വഞ്ചിക്ഷമാപാലബാലമാർത്താണ്ഡനാ-

മഞ്ചിതശ്രീകുല�ശഖരാജ്ഞാകരൻ

ആത്താവ�നാദാരശീലനാമയ്യപ്പ-

മാർത്താണ്ഡമന്ത്രി, നിജസ്വാമിശാസനാൽ

ബാലലീലാവി�നാദാരംഭമൻ�പാടു

കാലാനുകൂലം പ്രസംഗിക്കകാരണാൽ

കാലാരി�ദവൻ പടാർതടാകാധിപൻ

ലീലാനടൻ കടാക്ഷിച്ചരു�ളണ�മ.”

എന്നു് അവയിൽആദ്യെത്തതുള്ളലിലും

“ബാലമാർത്താണ്ഡവർ�മ്മന്ദ്രവീരക്ഷമാ-

പാലചൂഡാമണി�പ്രരണംകാരണം

ലീലാരസജ്ഞനാമയ്യപ്പമാർത്താണ്ഡ-

ബാലമന്ത്രിപ്രവരെന്റ നി�ദശാനു-

കൂലമായുള്ള വി�നാദപ്ര�മയമി-

ക്കാലങ്ങളിൽ പ്രകാശി�ക്കണമീശ്വരാ”

എന്നു രണ്ടാമ�ത്തതിലും കാണുന്ന പംക്തികളിൽനിന്നു മാർത്താണ്ഡവർമ്മമഹാ

രാജാവു തുള്ളൽക്കഥകെളഴുതുവാൻ കവിെയ മാർത്താണ്ഡപ്പിള്ളമു�ഖന �പ്രരിപ്പി

ച്ചുവന്നു എന്നു സ്പഷ്ടമാകുന്നു. അക്കാലത്തു മാർത്താണ്ഡപ്പിള്ള പടനായർകുളങ്ങ

രയും മറ്റും പ�ഴടത്തു �കാട്ട െകട്ടിക്കുന്നതിനായി താമസിച്ചിരുന്നു. ആ അവസ

രത്തിൽ �മപ്പടി തുള്ളലുകൾ രചിക്കുകയാലാണു് നമ്പിയാർ പടനായർകുളങ്ങര

(പടാർതടാകം) ശിവെന വന്ദിക്കുന്നതു്. ആ ദളവാ 938-ൽ മരിച്ചു. അ�പ്പാൾ

അറുപതിനു�മൽ വയസ്സു െചന്നിരുന്ന കവി രാമവർമ്മമഹാരാജാവിെന്റ അനുമതി

വാങ്ങിെക്കാണ്ടു് അമ്പലപ്പുഴയ്ക്കു തിരിെയ�പ്പായി. ആ സന്ദർഭത്തിൽ നമ്പിയാർ

മഹാരാജാവിനു സമർപ്പിച്ച “നാലഞ്ചക്ഷരവും പഠിച്ചു” എന്ന �ശ്ലാകം സുവിദിതമാ

ണ�ല്ലാ. 940-ൽ അ�ദ്ദഹം കലക്കത്തുതെന്ന ഉണ്ടായിരുന്നതായി ദ്വിതീയരാമെന്റ

പൂർ�വാദ്ധൃതങ്ങളായ �ശ്ലാകങ്ങളിൽനിന്നു കാണാവുന്നതാണു്. ഇടയ്ക്കു കു�റക്കാ

ലം �കാമിയച്ചെന്റ സുഹൃത്തായി �ചന്നമങ്ഗലത്തു താമസിക്കുകയും അവിെടവച്ചു

വിഷ്ണുവിലാസവും, വിഷ്ണുഗീതയും, ശാകുന്തളം ആട്ടക്കഥയും നിർമ്മിക്കുകയും െചയ്ത

തായി ഊഹി�ക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു. നമ്പിയാർ അമ്പലപ്പുെഴ വന്നു സ്വഗൃഹത്തിൽ

താമസിക്ക�വ 945-ആണ്ടിടയ്ക്കു �പപ്പട്ടി കടിച്ചു് അവിെടെവച്ചുതെന്ന പരഗതിെയ

പ്രാപിച്ചു. ആെകക്കൂടി �കരളസാഹിത്യചരിത്രകാരന്മാരുെട മാർഗ്ഗദർശിയായ

�ഗാവിന്ദപ്പിള്ള സർവ്വാധികാര്യക്കാർ കുഞ്ചൻനമ്പിയാരുെട ജീവിതകാലം 880 മു
തൽ 945വെരയാെണന്നു�രഖെപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ളവസ്തുതആധുനികഗ�വഷകദൃഷ്ട്യാ

പരി�ശാധിക്കു�മ്പാഴും സാധുവാെണന്നുസ്ഥാപിക്കത്തക്കതാണു്.

LINKS TO
CHAPTERS TOC 33 34 35 36 37 38 39 40 41



336 അദ്ധ്യായം 38. കുഞ്ചൻനമ്പിയാർ (രാമപാണിവാദൻ)

ഗ്രന്ഥവിമർശനം: സംസ്കൃതകൃതികൾ

നമ്പിയാർ സംസ്കൃതത്തിലും പ്രാകൃതത്തിലും ഭാഷയിലും രചിച്ചിട്ടുള്ളഓ�രാ കൃതിയു

�ടയും സ്വരൂപെത്തപ്പറ്റി സവിസ്തരമായി പ്രതിപാദിക്കണെമങ്കിൽഅതിനു പ്ര�ത്യ

കെമാരു പുസ്തകംതെന്ന എഴു�തണ്ടിവരും. അതുെകാണ്ടു് ആ കാര്യത്തിനു ഞാനി

വിെട ഉദ്യമിക്കുന്നില്ല. (1) രാഘവീയം (2) വിഷ്ണുവിലാസം (3) ഉത്തരരാമചരിതം (4)

ഭാഗവതചമ്പു (5) സീതാരാഘവം എന്നീ അഞ്ചുകൃതികെളക്കുറിച്ചുമാത്രം സ്വല്പം പ്ര

സ്താവിക്കാം.

രാഘവീയം

�കരളീയകവികൾ സംസ്കൃതത്തിൽ വളെര വിരളമാ�യ മഹാകാവ്യങ്ങൾ നിർമ്മി

ച്ചിട്ടുള്ളു. അവയിൽ അതിപ്രധാനമായ ഒരു സ്ഥാനെത്ത രാഘവീയം അർഹിക്കു

ന്നു. രസനിർഭരങ്ങളല്ലാത്ത പദ്യങ്ങൾഅതിൽ ഇെല്ലന്നുതെന്ന പറയാം. ശബ്ദാർ

ത്ഥങ്ങളിൽ കവി ഒന്നു�പാെല ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ബാലവ്യുൽപത്തിക്കു�വണ്ടി രചിച്ച

ഒരു കൃതിയാകയാൽ വിശിഷ്ടങ്ങളായ വ്യാകരണപ്ര�യാഗങ്ങളിൽഅ�ദ്ദഹത്തിനു

ദൃഷ്ടിപതിപ്പി�ക്കണ്ടിവന്നിട്ടുെണ്ടങ്കിലുംഅതുെകാണ്ടു്ആകാവ്യത്തിെന്റമാധുര്യത്തി

നു യാെതാരു �വകല്യവും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. പ്രസാദഗുണംെകാണ്ടു ശ്രീകൃഷ്ണവിലാ

സ�ത്താടും വ്യംഗ്യഭംഗിെകാണ്ടു രഘുവംശ�ത്താടും കിടനില്ക്കുന്ന ഒരു മഹാകാവ്യമാ

ണു് രാഘവീയം എന്നു ചുരുക്കത്തിൽ പറയാം. മൂ�ന്നാ നാ�ലാ യതിഭങ്ഗങ്ങളുള്ള

തുസാരമാക്കാനില്ല. രണ്ടു മൂന്നു് ഉദാഹരണങ്ങൾെകാണ്ടു് എെന്റആശയം വ്യക്ത

മാക്കിെക്കാള്ളെട്ട.

വിശ്വാമിത്രൻ:

“തതഃ സ്ഫുരൽപിങ്ഗജടാകലാപം

കർണ്ണാവതംസസ്ഫടികാക്ഷസൂത്രം

വഹന്തമഭ്യാശവലദ്വലാകം

സന്ധ്യാരുണം �മഘമി�വാത്തമാങ്ഗം, (1)

തപഃ കൃശാമപ്യതനുപ്രവൃ�ദ്ധ-

സ്തനൂമനൂനാം ദധതം മ�ഹാഭിഃ

നിദാഘശുഷ്കാമപി പൂർണ്ണരൂപാം

ശമീമിവാലീനശിഖിപ്രകാ�ശഃ, (2)

അജസ്രസങ്കീർത്തനയാജനാമ്നാം

മുഖാദ�ഖദസ്ഫുരിതാധ�രാ�ഷ്ഠഃ

നിസർഗ്ഗശുഭ്രം ദശനാംശുജാല-

മന്തസ്തപശ്ശുദ്ധിമി�വാൽകിരന്തം, (3)

കുശാഗ്രദീർ�ണ്ണന കരാഞ്ച�ലന

ദ്രാഘീയസീമംബുജബീജമാലാം

ശാപാക്ഷരാളീമിവ �മചകാഭാ-

മ�നകവാരം പരിവർത്തയന്തം, (4)

ചൂഡാഗ്രജാഗ്രൽകര�കാരകാണാം
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ദത്താധ്വനാം ദൂരവിസർപ്പ�ണന

പുരൌകസാം ഭക്തിമതാം മു�ഖഷു

സാനുഗ്രഹം ദർശനമർപ്പയന്തം, (5)

ക്വ രാജസിം�ഹാ വല�വരിബന്ധു-

രിത്യന്തിക�സ്ഥഷുകൃതാനു�യാഗം

മുനിം സ�മത്യാഭിഹിതസ്വനാമാ

സാഷ്ടാങ്ഗപാതം പ്രണനാമ രാജാ.” (6)

താടക:

“അഥ തദ്ധ്വനിരുദ്ധകർണ്ണയാ

സഹസാ വിദ്രുതമുദ്രനിദ്രയാ

രുധിരാസവപാനമത്തയാ

നയ�നാദ്യദ്ദഹനസ്ഫുലിങ്ഗയാ (1)

ഭ്രമണക്വണിതാന്ത്രമാലയാ

നഖരാഗ്രത്രുടിതാഭ്രജാലയാ

നിബി�ഡാരുനിപാതപാതിത-

ദ്രുമപാഷാണനിരുദ്ധമാർഗ്ഗയാ (2)

പ്രവിദാരിതവക്ത്രഗഹ്വര-

സ്ഫുരദസ്രാരുണ�ഘാരദംഷ്ട്രയാ

കരപീഡിതമാംസനിസ്സരൽ-

ക്ഷതജാപ്യായിതദീർഘജിഹ്വയാ (3)

സരുഷാ പരുഷാട്ടഹാസയാ

പുരുഷാസ്ഥിവ്രജമാംസളാംസയാ

ദ്രുതമാഗതയാ വനാന്തരാൽ

സ മുനിസ്താടകയാഭ്യഭൂയത.” (4)

എത്രമാത്രം �ചത�ന്യാജ്ജ്വലങ്ങളാണു് ഈ ചിത്രങ്ങെളന്നു ഭാവുകന്മാർക്കു നി

രീക്ഷിക്കാവുന്നതാണു്. സപ്തമസർഗ്ഗത്തിൽ ദണ്ഡകാരണ്യ�ത്തയും, അഷ്ടമസർഗ്ഗ

ത്തിൽ യുവതീരൂപിണിയായ ശൂർപ്പണഖ�യയും, നവമസർഗ്ഗത്തിൽ രാവണ�ന

യും, ദശമസർഗ്ഗത്തിൽ പമ്പാസരസ്സി�നയും, ഏകാദശസർഗ്ഗത്തിൽ വർഷാകാ

ല�ത്തയും ശരൽകാല�ത്തയും, ദ്വാദശസർഗ്ഗത്തിൽ മ�ഹന്ദ്രഗിരി�യയും സമുദ്ര

�ത്തയും, �ഷാഡശസർഗ്ഗത്തിൽ പ്രഭാത�ത്തയും മഹാകവി എത്ര പുളകപ്രദമായ

രീതിയിലാണു് വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നെതന്നുപറഞ്ഞറിയിക്കുവാൻ പ്രയാസമുണ്ടു്.

“മണിസ്ഥലസ്ഖലിതപദാഭിസാരികാ-

വിഘട്ടനപ്രചലതമാലവീഥി�ക

സുഗന്ധിതാപരിഗതധൂപനിർഗ്ഗമ-

പ്രസൃത്വരഭ്രമരനിരന്ത�ര പു�ര”
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എന്നു് അന്ധകാരനിബിഡമായ ലങ്കാനഗര�ത്തയും,

“വ്യാപ്ത�വ്യാമാന്തരാളാമവിരളസരള-

സ്ഥൂലബാലാഗ്ര�ലാമ-

വ്യാകീർണ്ണാഭ്രാമദഭ്രാരവമുഖകുഹര-

സ്പഷ്ടദംഷ്ട്രാകരാളാം

ആര�ക്താദ്വൃത്ത�നത്രസ്ഫുരദനലക�ണാൽ-

പീഡി�താഡുപ്രചാരാ-

മാരാദാലക്ഷ്യ �ഘാരാം തനുമനിലഭു�വാ

ഭൂമികന്യാ ചക�മ്പ”

എന്നു ഹനൂമാെന്റ ശരീരജൃംഭണ�ത്തയും മറ്റും നമ്മുെട മുന്നിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കാ

നുള്ള പദഘടനാപാടവം നമ്പിയാരിെലന്ന�പാെല മറ്റുള്ള �കരളീയകവികളിൽ

അത്രയധികം പരിസ്ഫുരിച്ചുകണ്ടിട്ടില്ല. സരസമായ ഫലിതവും അങ്ങിങ്ങു സമീക്ഷി

ക്കാവുന്നതാണു്.

ഹനൂമാെന്റ പഞ്ച�സനാധിപവധം:

“ബലവതി നിഹ�തഥ മന്ത്രിപു�ത്ര

വിശിഖമു�ചാ യുധി പഞ്ച�സന്യനാഥാൻ

പരമനയത പഞ്ചതാം ഹനൂമാൻ

കൃതമമുനാ കിമി�ഹതി �നവ ജാ�ന.”

ദശരഥെന്റ ഭാര്യമാരുെട ഗർഭവർണ്ണന:

“ക്ര�മണ മ�ധ്യാ മനു�ജന്ദ്രസുഭ്രുവാം

സുലക്ഷതാമാപ വിവാദ�ഗാചരഃ

ക്വ നാസ്തികാആസ്തികപക്ഷരക്ഷ�ണ

വിചക്ഷ�ണ ഗർഭമധിഷ്ഠി�ത വിഭൌ.”

രാക്ഷസന്മാരുെട യാഗാവ�ഹളനം:

“കുശികാത്മജ കിം മ�ഖന �ത?

സുര�ലാകാധിഗ�മാ യദീഹിതഃ

രജനീചരവക്ത്രകന്ദരാ

സരണിസ്സാധുത�രതി വാദിഭിഃ.”

ദണ്ഡകാരണ്യത്തിൽ രാവണെന്റസീതാദർശനം:

“സ്തനദ്വ�യ �ദ്വ ചരണദ്വ�യ �ദ്വ

പാണിദ്വ�യ �ദ്വ ജഘ�ന ചതസ്രഃ

അഥാവശിഷ്ടാസ്തു ദശാപി തസ്യാ

മുഖാംബു�ജ തസ്യ ദൃ�ശാ മമജ്ജുഃ.”

ഇത്യാദി പദ്യങ്ങൾ �നാക്കുക. അ�ശാകവനികയിൽ രാവണൻസീതെയഅനുന

യിക്കുവാൻ �ക്ലശിക്കുന്നഘട്ടം സവി�ശഷം സമഞ്ജസമായിരിക്കുന്നു.

“വിഹായ മാമുൽപതതാമസൂനാം

ദയസ്വ �ഹ! മാനിനി! മാമകാനാം
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ത�താധി�കാ യസ്ത്വയി �മ പ്രസാദ-

സ്സഏവ �തഷാമപരാധ�ഹതുഃ.

ശി�ലാച്ച�യപ്യപ്രതിബന്ധവീര്യം

തദപ്യ�മാഘം കുലിശം മ�ഘാനഃ

യസ്യസ്ഥി�ര വക്ഷസി കുണ്ഠമാസീ-

ത്തം �ജതുമീ�ഷ്ട കുസുമായു�ധാ മാം,

�ഹലാസമുൽക്ഷിപ്തകു�ബര�ശലാ

ബലാൽകൃതാ�ശഷസുരാവ�രാധാഃ

അമീ ഭുജാഃ സന്ത്യപി �മ ന സന്തി

സ്മരം നി�രാദ്ധും ന യതഃക്ഷമ�ന്ത.”

എന്നിങ്ങെന �പാകുന്ന ആ വാക്യ�ധാരണിയുെട മാധുര്യം ആെരയാണു് അപഹൃ

തചിത്തവൃത്തികളാക്കാത്തതു്? രാഘവീയം �കരളീയർക്കു് ഏതു പു�രാഭാഗിയായ

�വ�ദശിക �വകടികെന്റ സന്നിധിയിലും സാഭിമാനം സമർപ്പിക്കാവുന്ന ഒരു

സാഹിത്യരത്നമാകുന്നു.

വിഷ്ണുവിലാസം

ആകൃതിെകാണ്ടുലഘുവാെണങ്കിലും രസസ്ഫൂർത്തിെകാണ്ടുബൃഹത്തായ ഒരുകാവ്യ

തല്ലജമാണു് വിഷ്ണുവിലാസം. താെഴക്കാണുന്ന �ശ്ലാകങ്ങൾശ്രദ്ധിച്ചു �നാക്കുക.

മത്സ്യാവതാരം:

“മുരാരിമക�രാ മുഹുസ്ത്രുടനദുഃസ്ഥിതാസ്ഥിച്ഛടാ-

മൃണാളശകലാകു�ല രുധിരവാരിഭിഃ പൂരി�ത

ഉരസ്സരസി �വരിണഃ സ്ഫുടനികൃത്തചിത്താംബു�ജ

നിജം ഭൃശമമജ്ജയദു് ഘനരുഷാ വിഷാണാഞ്ചലം.”

നരസിംഹാവതാരം:

“പർജ്ജന്യജന്യകടുഗർജ്ജനതർജ്ജ�നാർജ്ജ-

സ്ഫുർജ്ജത്തരഃ സ്ഫുടനിരുദ്ധകുലാദ്രിരന്ധ്രഃ

ഭിക്കുംഭികർണ്ണകുഹരത്രുടനപ്രവീണഃ

സ്ഥൂ�ണാദരാദജനി �കാപി തദാ നിനാദഃ. (1)

യച്ഛ്റാവി�ണാ ദിതിസുതാഃ കതിചിന്മുമൂർച്ഛുഃ

�കചിന്നി�പതുരവനൌ ലുലുഠുസ്തഥാ�ന്യ

ഏ�ക വി�ലപുരപ�ര രുരുദുഃ പ�ര തു

ക്ഷിപ്രം പ്രദുദ്രുവുരസൂനിത�ര നിരാസുഃ. (2)

സംഭ്രാന്തചക്ഷുരഥ ദിക്ഷു വിദിക്ഷു ച ദ്രാ-

ഗീക്ഷാംബഭൂവസയദാ ചികി�താഽസു�രന്ദ്രഃ

സ്തംഭാദലക്ഷ്യത തദാ ബഹിരുഗ്രദംഷ്ട്രാ-

�കാടിസ്സടാവലിജടാലമു�ഖാ മൃ�ഗന്ദ്രഃ. (3)
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തപ്താരകൂടകപിശാക്ഷിപുടസ്ഫു�ടാദ്യ-

�ജ്ജ്യാതിച്ഛടാരുണപടാപിഹിതാന്തരീക്ഷം

ഉത്താലതാലപൃഥുദീർഘഭുജാസഹസ്ര

പ്രാന്തസ്ഫുരന്നഖശിഖാലിഖിതാംബുവാഹം (4)

ജൃംഭാവിദീർണ്ണമുഖഗഹ്വരലംബമാന-

ജിഹ്വാമഹാഭുജഗവല്ഗിതദുർന്നിരീക്ഷം

പ്രാ�ലയപാണ്ഡുരുചിഭാസുര�കസരാളീ-

�കളീവിധൂനനവിസംസ്ഥുലമാംസളാംസം (5)

സ്ഥൂലഹ്രസിഷ്ഠതരകണ്ഠമകുണ്ഠനാദ-

വിദ്രാവിതാദ്രിവനസഞ്ചരസത്ത്വജാലം

തത്താദൃശം കമപി വിഗ്രഹമുച്ചമു�ച്ച-

ര�ഗ്ര ഹിരണ്യകശിപുസ്സഭയം ദദർശ.” (6)

ഈ വർണ്ണനത്തിൽ കവി നാരായണീയകാരെന ഉപജീവിച്ചിരിക്കുന്നു. എങ്കിലും

അ�ദ്ദഹത്തിെന്റസൂക്തിക്കുംഅനിർവചനീയമായ ഒരു മഹിമാതിശയം കാണ്മാനു

ണ്ടു്.

ഉത്തരരാമചരിതം

അമൃതമയമായ ഈ കാവ്യത്തിൽ നിന്നു് ഒരു ഭാഗം മാത്രം ഉദ്ധരിച്ചുെകാള്ളാം.

സ്വസ്ഥാനത്തിൽ െചന്നു�ചരുന്നതിനു സരയൂനദിയിൽ നിമഗ്നനാകുവാൻ തുടങ്ങു

ന്ന ശ്രീരാമെന്റ സന്നിധാനത്തിൽ സീതാ�ദവി പ്ര�വശിക്കുന്നതാണു് സന്ദർഭം.

അെതാരു �കശാദിപാദ വർണ്ണനരൂപത്തിൽ കവി ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

“കബരീഭാരകാന്തിശ്രീകബളീഭൂതകാളികാം

അളികാന്തപരിഭ്രാജദളികാന്താളകാവലീം (1)

ഫാലകാന്തി പരാഭൂതബാലപീയൂഷ�രാചിഷം

വിലസന്നവകസ്തൂരീതിലകാലംകൃതാളികാം (2)

ചില്ലീ ചാതുര്യനിർലൂനമല്ലീശരശരാസനാം

ആ�ലാലനയ�നാന്മീലദാനംഗരസമാധുരീം (3)

വിലസന്നാസികാധൂതതിലസൂനസുഖാസികാം

ക�പാലദർപ്പണാമൂർച്ഛദ്വി�ലാലമണികുണ്ഡലാം (4)

മധുരാധരകാന്തിശ്രീവിധുരീഭൂതവിദ്രുമാം

കുന്ദസൂനമ�നാഹാരിമന്ദഹാസവിഭൂഷണാം (5)

കണ്ഠകാന്തിപരാഭൂതകംബുബിം�ബാകഡംബരാം

ഭുജസൌന്ദര്യവിജിതഭുജഗീ�ഭാഗവിഭ്രമാം (6)

മുക്താഹാരലതാ�ശാഭിവൃത്താപീനപ�യാധരാം
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കുചകുംഭഭരാഭുഗ്നമൃദുമധ്യമ�നാഹരാം (7)

പൃഥു�ശ്രാണീസമാരബ്ധരഥ�ശ്രണീവിഡംബനാം

മണികാഞ്ചീലതാദാമധൃതനീവീനിബന്ധനാം (8)

പരിധാനാന്തരാലക്ഷ്യപരിപീ�നാരു�താരണാം

പദപങ്കജനാളാഭമൃദുജംഘാമ�നാഹരാം (9)

ചരണാം�ഭാജസംസക്തവിരണന്മണിനൂപുരാം

തുംഗരക്തനഖ�ശ്രണീഭംഗിശൃംഗാരിതാംഗുലിം (10)

കാമ�ദ�വാപനിഷദാം �ദവതാമാഗതാമിവ

ശൃംഗാരരസചാതുര്യലക്ഷ്മീം മൂർത്തിമതീമിവ (11)

�ലാകമാധുര്യസമ്പത്തി�യാഗസംഘടിതാമിവ

അതി�പലവസൌഭാഗ്യലതികാമഞ്ജരീമിവ (12)

ഹരനിർദ്ധഗ്ദ്ധപ�ഞ്ചഷുമൃതസഞ്ജീവിനീമിവ

ഉല്ലസന്നവസൌന്ദര്യകന്ദളീസുഷമാമിവ (13)

വി�ലാകയൻപ്രിയാം �പ്രമ്ണാ വി�ലാചനസുധാഝരീം

പരമാനന്ദപാ�ഥാധൌ നിമമജ്ജ രഘൂത്തമഃ” (14)

�മല്പുത്തൂർ ഭട്ടതിരിയുെട �ശലി ഇതെല്ലന്നുഞാൻ പറ�യണ്ടതില്ല; നമ്പിയാരു�ട

താെണന്നുള്ളതു രാഘവീയവും വിഷ്ണുവിലാസവും വായിച്ചിട്ടുള്ളവർ സമ്മതിക്കാതി

രിക്കുകയുമില്ല.

ഭാഗവതചമ്പു

ഭാഗവതം ദശമസ്കന്ധത്തിെല കഥയാണു് കവി ഇതിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നതു്.

പ്രാകൃതഭാഷയിൽകവനം െചയ്തുശീലിച്ചതിനു�മലാണു് പ്രസ്തുതകൃതിയുെട നിർമ്മി

തിെയന്നുള്ളതു്അതിൽധാരാളമായി കാണുന്നആഭാഷയിെല ഗദ്യപദ്യങ്ങൾ െത

ളിയിക്കുന്നു. ഒരു ഗദ്യത്തിെല ഏതാനും പംക്തികളും നാലു പദ്യങ്ങളും പ്രദർശിപ്പി

ക്കാം.

ഭൂമി�ദവിയുെട സങ്കടനി�വദനം: “സജ്ജ�നഷ്വനാർജ്ജവശാലി�ത്വന നീതി

മത്ത്വം പ്രഥയദ്ഭിർ, ദ്ദുർജ്ജനമതാനുസാരി�ത്വന ദാക്ഷിണ്യം പ്രകാശയദ്ഭിർ, ദ്ദുര്യ

ശസ്സഹിഷ്ണു�ത്വന ധീരത്വം ദർശയദ്ഭിർ, ബ്രഹ്മസ്വാപഹാ�രണാർത്ഥാർജ്ജനസാ

മർത്ഥ്യം സമർത്ഥയദ്ഭി, രധ്വരാദിധ്വംസ�നനാപ്രതിഹതശാസനത്വം പ്രഖ്യാപ

യദ്ഭി, ശ്ശത്രുകൃതാത്മതിരസ്കാ�രഷ്വനാകുല�ത്വന ക്ഷമാവത്വം വ്യഞ്ജയദ്ഭി, രബല

ജനകു�ലാ�ച്ഛദ�നന തീക്ഷ്ണദണ്ഡത്വമുദ്ഭാവയദ്ഭിർ, ഗ്ഗണികാജനവശംവദ�ത്വനാ

ഭിഗമ്യതാമാപാദയദ്ഭി, രാത്മദാരപരിത്യാ�ഗന ജി�തന്ദ്രിയത്വമുദ്�ബാധയദ്ഭിർ,

ദ്ദുഷൂസചിവദുരുപ�ദശഗ്രഹ�ണന സർവ സാധാരണാഭിപ്രായതാം പിശുനയദ്ഭി,

സ്സാധുജനഹി�താപ�ദശപ്രത്യാഖ്യാ�നന സ്വതന്ത്രതാമുദ്�ബാധയദ്ഭി, രഗമ്യാഗ
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മ�നന പണ്ഡി�ത, രദണ്ഡ്യദണ്ഡ�നന ദണ്ഡധാ�ര, രധർ�മ്മരിവ ശരീരിഭി,

രവിന�യരിവ സവിഗ്ര�ഹ, രജ്ഞാ�നരിവാകാരവദ്ഭി, രവനിപാലസംജ്ഞ

യാവതീർ�ണ്ണരസു�ര . . . ”
ശ്രീകൃഷ്ണജനനം:

വി�ദ്യവാത്മപ്ര�ബാധം സുവിശദകവിതാ-

വാസ�ന�വാക്തിഗുംഫം,

സൽകാവ്യപ്രക്രി�യവ ധ്വനി, മനഘതമാ

സർവച�ര്യവ കാമം,

അ�ദ്വതാനന്ദക�ന്ദാദ്ഗതകനകലതാ-

പാക�മകാന്തരമ്യം

ബാലം പ്രാസൂത നീലാംബുദരുചിരുചിരം

�കവലം �ദവകീ സാ.”

കാളിന്ദീതീരത്തിെല മന്ദവായു:

പുളിന്ദവരസുന്ദരീപുളകി�താരുവ�ക്ഷാരുഹ-

പ്രഗാഢപരിപീഡനപ്രഥിതസൌര�ഭാ�ത്സകിഭിഃ

കളിന്ദതനയാതടീവിടപിവാടസഞ്ചാരിഭിഃ

പ്ര�ഗ ഹരിര�സവ്യത ഭ്രമരസാരു�തർമ്മാരു�തഃ” .

കാളിയമർദ്ദനം:

“ഝലംഝലിതനൂപുരം ചലിതകിങ്കിണീകങ്കണ-

ച്ഛടാകളക�ളാന്മിളന്മുരളികാരവാ�ഘാഷിതം

അരാളഘനകുന്തളീശിഥില�കകിപിഞ്ഛാഞ്ചലം

വ്യരാജദഹിമസ്ത�ക മുരജിതശ്ശി�ശാസ്താണ്ഡവം.”

ക്രുദ്ധനായ �ദ�വന്ദ്രെന്റ വീരവാദം:

“വജ്രാഗ്നിസ്ഫുരണപ്രചണ്ഡപവനവ്യാഘാത�മഘാവലി-

വ്യാകീർണ്ണാഭിരിതസ്ത�താ ഭൃശമപാം ധാരാഭിരാരാദിമാം

ആഭീരാധമവാസഭൂമിമചിരാദം�ഭാനിധിം കുർമ്മ�ഹ

�ഗാഭീരാജതി യാധുനാ സപദി സാ ന�ക്രഃ സമാക്രമ്യതാം.”

�കരളീയരായ ചമ്പൂകാരന്മാരിൽ നമ്പിയാർ �മല്പുത്തൂരിെന്റ സന്നിധിയിൽ മാത്ര�മ

തലകുനി�ക്കണ്ടതായി കാണുന്നുള്ളു.

സീതാരാഘവം

സീതാരാഘവം നമ്പിയാർ പരിണതപ്രജ്ഞനായതിനു�മൽ രചിച്ച ഒരു കൃതിയാ

െണന്നു മുൻപു സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട�ല്ലാ. അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ അഭ്യാസബലം അതിെന്റ

അത്യുച്ച�കാടിയിൽ പരിലസിക്കുന്നതു പ്രസ്തുതനാടകത്തിൽത്തെന്നയാണു്. ശാ

കുന്തളം, ഉത്തരരാമ ചരിതം, ആശ്ചര്യചൂഡാമണി, അനർഘരാഘവം, ജാനകീ

പരിണയം എന്നീ നാടകങ്ങൾ കവിക്കു് ഇതിവൃത്തഘടനയിലും മറ്റും അങ്ങിങ്ങു

മാർഗ്ഗദർശനം െചയ്തിട്ടുെണ്ടങ്കിലും, സീതാരാഘവം ആെകക്കൂടി �നാക്കു�മ്പാൾ

അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ അനന്യസുലഭമായ മ�നാധർമ്മത്തിെന്റ മധുരഫലമാെണന്നു
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�ധര്യമായി പറയാം. വിശ്വാമിത്രമഹർഷി�യാടു കൂടി �പായ രാമലക്ഷ്മണന്മാരു

െട വൃത്താന്തമറിയാെത വിഷാദിക്കുന്ന ദശരഥമഹാരാജാവും കൌസല്യാ�ദവിയും

പ്രസ്താവനാനന്തരം രംഗപ്ര�വശം െചയ്യുന്നു. ദശരഥൻ കൌസല്യെയ സമാശ്വസി

പ്പിച്ചു െകാണ്ടിരിക്കു�മ്പാൾ വിശ്വാമിത്രെന്റ പ്രണിധിയായ ചാരായണൻ എന്ന

ഋഷി അവിെടെച്ചന്നു താടകാവധം മുതൽ മിഥിലാപ്ര�വശനം വെരയുള്ള കഥ

അവെര വർണ്ണിച്ചു�കൾപ്പിക്കുന്നു. അ�താടുകൂടി പ്രഥമാങ്കം അവസിതമായി. ദ്വിതീ

യാങ്കത്തിൽ, മായാവസു, കരംബകൻഎന്നീ രണ്ടു രാക്ഷസന്മാർ മാരീചൻകരംബ

കനു െകാടുത്ത അംഗുലീയത്തിെന്റ പ്രഭാവം െകാണ്ടു �വഷച്ഛന്നന്മാരായി ജനക

മഹാരാജാവിെന്റ സന്നിധിയിെലത്തി സീതാവിവാഹവിഷയത്തിൽ പല പ്രതിബ

ന്ധങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നു. തൃതീയാങ്കത്തിൽ, ജനകൻസീതാദി�ദവിമാെരഅ�യാധ്യ

യി�ലക്കയയ്ക്കുന്നതാണു് പ്രധാന വിഷയം. ജനകൻ ആ അവസരത്തിൽ സീതയ്ക്കു

പല ധർ�മ്മാപ�ദശങ്ങളും നല്കുന്നു. ചതുർത്ഥാങ്കത്തിൽ, ശ്രീരാമനിൽ മുമ്പുതെന്ന

അനുരക്തയായ ശൂർപ്പണഖ തെന്റ സഖിയായ അ�യാമുഖി എന്ന രാക്ഷസിെയ

അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ അഭി�ഷകവിഘ്നത്തിനായി നി�യാഗിക്കുന്നു. ആ അ�യാമുഖി

യാണു് മന്ഥരാരൂപത്തിൽ �ക�കയിെയ സ്വാധീനെപ്പടുത്തി ആ രാജ്ഞിെയ

െക്കാണ്ടു രാമെന വനത്തി�ലക്കു നിഷ്കാസനം െചയ്യിക്കുന്നതു്. ശൂർപ്പണഖയുെട

വാസസ്ഥാനവും അതുതെന്നയാണ�ല്ലാ. സീതെയ കാമിക്കുന്ന രാവണെന്റ വിര

ഹതാപവുംഈഅങ്കത്തിൽ കവി സമഞ്ജസമായി വർണ്ണിക്കുന്നു. സീതാഹരണം

മുതൽ ഹനൂമാൻ ലങ്കയിൽനിന്നു തിരിെയ വന്നു രാമെന കാണുന്നതുവെരയുള്ള

കഥപഞ്ചമാങ്കത്തിലും വിഭീഷണശരണാഗതി മുതൽരാമരാവണയുദ്ധംവെരയുള്ള

കഥഷഷ്ഠാങ്കത്തിലുംഅന്തർഭവിക്കുന്നു. ഷഷ്ഠാങ്കത്തിൽ, കവി അഗസ്ത്യപത്നിയായ

�ലാപാമുദ്രയുെട സഖിയായ മന്ദാരവതിെയയും പ്ര�വശിപ്പിക്കുന്നുണ്ടു്. സരമയും

മന്ദാരവതിയും കൂടി ആകാശചാരിണികളായി സംഭാഷണം െചയ്യുന്ന രൂപത്തിലാ

ണു് യുദ്ധവിവരണം പു�രാഗമിക്കുന്നതു്. സീതാരാഘവന്മാരുെട വിമാനയാത്രയും

പട്ടാഭി�ഷകവും സപ്തമാങ്കത്തിെല പ്രതിപാദ്യങ്ങളാകുന്നു.

മഹാകവിയുെട കലാശില്പത്തിെന്റ മ�നാ�മാഹനത എത്രമാത്രം ഉെണ്ടന്നു

താെഴ ഉദ്ധരിക്കുന്ന �ശ്ലാകങ്ങളിൽ നിന്നു വായനക്കാർക്കു വിഭാവനം െചയ്യാവുന്ന

താണു്.

മന്ദവായു:

“ആരാദാരാമവാടാദമരതരുലതാ-

ധാമ�ഹമാരവിന്ദ-

പ്ര�ച്യാതന്മുഗ്ദ്ധമാധ്വീപരിമളഭരണാ-

യാസമന്ദപ്രചാരഃ

കാസാരസ്ഫാരവാരി പ്രസൃമരലഹരീ-

വിന്ദുസ�ന്ദാഹസാന്ദ്ര-

സ്സംസർപ്പൻ ദർപ്പകസ്യ സ്വയമയമയ�ത

ബന്ധുതാം ഗന്ധവാഹഃ.”

രാവണെന്റഅഹങ്കാരം:

“ശ�ക്രാ വി�ക്രാശി�താഭൂന്മൃധഭുവി ബഹുധാ

�മാഹി�താ �രാഹിതാ�ശ്വാ

ധൂതഃ �പ്രതാധിരാ�ജാ മരുദപചരി�താ
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ദണ്ഡിതശ്ചണ്ഡ�രാചിഃ

പാശീ പാ�ശനബ�ദ്ധാ മുഹുരുപഗമിതഃ

ഖിന്നതാം കിന്ന�രശഃ

�സായം മർത്ത്യബ്രുവംതം കഥമിവ ജുഷതാം

ഹന്ത �ഭാഃ പംക്തികണ്ഠഃ.”

ഋശ്യമൂകപർവതം:

“നി�ശ്ച്യാതന്നിർഝരാംഭശ്ശിശിരതരതടീ-

നിത്യനൃത്യന്മയൂര-

�സ്വ�ച്ഛാദ്യച്ഛൽകലാപാവലിശബളരുചി-

വ്യക്തവൃത്രാരിചാപഃ

ശു�ഭ്രരാശ്ലിഷ്ടസാനുശ്ശുചിപടരുചി�ര-

ശ്ശാര�ദർവാരിവാ�ഹ-

രുത്തും�ഗ�രഷശൃം�ഗരപിഹിതഗഗ�നാ

ദൃശ്യതാമൃശ്യമൂകഃ.”

ദഹനാനന്തരം നവീകൃതമായ ലങ്കാപുരം:

“തുങ്ഗപ്രാസാദശൃംഗസ്ഖലിതജലധ�രാ-

ത്സങ്ഗനിസ്സങ്ഗനിര്യ-

ദ്ധാരാവാരാം പ്രവാ�ഹരവിരതമനദീ-

മാതൃകാരാമഭൂമിഃ

ലങ്കാലങ്കാര ഏ�കാ മണികനകമ�യാ

മദ്ധ്യമായാ ജഗത്യാ

ദഗ്ദ്ധാ ദ�ഗ്ദ്ധതി �കനസ്ഫുടമുപഘടിതഃ

�കാപി മിഥ്യാപ്രവാദഃ.”

ഭരദ്വാജാശ്രമം:

“ശാരീശുകായതന�കാടരസമ്പ്രരൂഢ-

ശ്യാമാകുശാലിഫലശാലിവനദ്രുമാണി

�ഗാഗർഭിണീചരിതദർഭകുശാങ്കുരാണി

വിശ്രാന്തിമാശ്രമപദാനി ദൃ�ശാർദ്ദിശന്തി.”

ചിത്രകൂടപർവതത്തിെല വൃക്ഷങ്ങൾ:

“അസ്മിംസ്താതവിപത്തിമാര്യഭരതാദാകർണ്ണയദ്ഭിഃ പുരാ

നാസ്മാഭിഃ പര�മഭിരപ്യതിതരാമാക്രന്ദിതം ശാഖിഭിഃ

�യ മുഞ്ചന്ത്യധുനാപി പുഷ്പനയ�നർബാഷ്പാൻ മധുച്ഛദ്മനാ

ഭൃങ്ഗാരാവമിഷാദ്വിലാപവചനാന്യു�ച്ചർവിതന്വന്ത്യമീ.”

സീതാരാഘവത്തിനു തുല്യമായി രസപുഷ്ടിയുള്ള നാടകങ്ങൾ �വ�റയും ചില �ക

രളീയ മഹാകവികൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്; എന്നാൽ സമുജ്ജ്വലമായ ശബ്ദഭങ്ഗിെകാണ്ടു്

അതു് അവെയ മിക്കവാറും നിഷ്പ്രയാസം ജയിക്കുകയാണു് െചയ്യുന്നതു്.
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ഭാഷാകൃതികൾ

തുള്ളൽക്കഥകൾകൂടാെത പതി�നഴു് ആട്ടക്കഥകളും പെത്താൻപതു് ഇതരകൃതിക

ളും നമ്പിയാർ രചിച്ചിട്ടുെണ്ടന്നുനാം കണ്ടുവ�ല്ലാ. ആഇതരകൃതികളിൽ ചിലതിെന

പ്പറ്റി ആദ്യമായി സ്വല്പം പ്രസ്താവിക്കാം.

ശീലാവതി നാലുവൃത്തം

ശീലാവതി എന്ന പതിവ്രതാശി�രാമണിയുെട സുപ്രസിദ്ധമായ ഉപാഖ്യാനം കവി

നാലുവൃത്തമായി രചിച്ചിട്ടുള്ളതാണു് ഈ കൃതിെയന്നു സൂചിപ്പിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ബാല്യ

കാലത്തു തെന്നഅ�ദ്ദഹത്തിൽ വികസിച്ചുതുടങ്ങിയ ഭാഷാകവനകൌശലത്തിനും

പരിഹാസ�ധാരണിക്കുംഈ െചറിയ കവിത നിദർശനമാകുന്നു. വൃദ്ധനായ ഉഗ്ര

ശ്രവസ്സു യുവതിയായ തെന്റ പത്നി ശീലാവതി�യാടു പറയുന്ന െകാള്ളിവാക്കുക

ളിൽനിന്നു് ഒരു ഭാഗം ചുവെട �ചർക്കുന്നു.

“കാലെത്താരു തുള്ളിക്കഞ്ഞി തരാൻ�പാലും

ശീലാവതി! നിനക്കാസ്ഥയില്ല

�കപ്പുണ്യം െതല്ലും നിനക്കില്ല വല്ല�ഭ!

�കപ്പും പുളിപ്പുെമരിപ്പുമില്ല.

െവപ്പിെന്റ െകൌശലമില്ല; കറി വായിൽ

െവപ്പാനുമാകാ നീ െവച്ചെതാന്നും.

ഉ�പ്പരിയും നിെന്റ �ചാറുെമടുത്തങ്ങു

കുപ്പയിലാക്കുവാെന�ന്ന �താന്നൂ.

ആർക്കാനും �വണ്ടീട്ട�ങ്ങാക്കാനിക്കും�പാെല-

യാക്കംകൂടാെത നീ �ചാറു തന്നാൽ

ഭക്ഷിപ്പാനാഗ്രഹമുണ്ടാ�മാ? നീെയെന്ന

രക്ഷിപ്പാനാളല്ല ശീലാവതി.

പത്തുനൂറായി വയസ്സു നമുക്കി�പ്പാൾ

പത്നിക്കു നല്ല െചറുപ്പകാലം.

താടി നരച്ച പുരുഷെനക്കാണു�മ്പാ-

�ളാടിെയാളിച്ചിടുമംഗനമാർ.

താടിയും നമ്മുെട മൂക്കുമാെയാന്നിച്ചു

കൂടിഗ്ഗുണ�ദാഷെമ�ന്ന �വണ്ടൂ.

വായിെലാരു പല്ലുമില്ലാത്ത വൃദ്ധെന

സ്ഥായിയുണ്ടാകു�മാ െപണ്ണുങ്ങൾക്കു്?”

ആ കഥ “െചാല്ലു�ന്നാർക്കും �കൾക്കു�ന്നാർക്കും സന്തതിയും െനടുമങ്ഗല്യവും

സമ്പത്തു�മറ്റമുണ്ടാകും” എന്നു കവി സ്ത്രീകെള ഉപ�ദശിക്കുന്നു. കിളിയാണു് കഥ

പറയുന്നതു്. പിൻകാലത്തു് ഇ�ത ഇതിവൃത്തെത്തത്തെന്ന അധികരിച്ചു കവി ‘ശീ

ലാവതിചരിതം’ എന്ന ഒരുഓട്ടൻതുള്ളലും നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

രുക്മിണീസ്വയംവരം പത്തുവൃത്തം

പഞ്ചപദിയു�ടയും മറ്റും പ്ര�ണതാവായ നമ്പിയാർക്കു ഗാനരചനയ്ക്കു�വണ്ടസങ്ഗീ

തജ്ഞാനമിെല്ലന്നു പറയുന്നവരുെട മുഖമുദ്രണത്തിനു പര്യാപ്തമായ ഒരു മ�നാഹര

LINKS TO
CHAPTERS TOC 33 34 35 36 37 38 39 40 41



346 അദ്ധ്യായം 38. കുഞ്ചൻനമ്പിയാർ (രാമപാണിവാദൻ)

കൃതിയാണു് പത്തുവൃത്തം. ശീലാവതിക്കും പത്തുവൃത്തത്തിനും �കരളത്തിെല�ക

െകാട്ടിക്കളിപ്പാട്ടുകളുെടയിടയിൽ അർഹത്തമമായ ഒരുസ്ഥാനമാണുള്ളതു്. അവ

�യാടുകിടപിടിക്കുന്നശാകുന്തളംതുടങ്ങിയ ര�ണ്ടാ മൂ�ന്നാകൃതികൾ മച്ചാട്ടിളയതും

ഉണ്ടാക്കീട്ടുണ്ടു്. അവെയ സ്ത്രീകൾ ഇക്കാലത്തു�പാലും, വി�ശഷിച്ചു ഗ്രാമീണ�കരള

ത്തിൽ,ആദരിക്കുന്നതിനു്അതിരില്ല. പത്തുവൃത്തത്തിെന്റനിർമ്മിതി ശീലാവതിക്കു

�മലായിരിക്കണം എന്നു മുമ്പു സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അതിൽ നമ്പിയാരുെട വിജാതീയ

മായ തുള്ളൽപ്ഫലിതം അങ്കുരാവസ്ഥയിൽ പ്രകാശിക്കുന്നുണ്ടു്. പഞ്ചമവൃത്തത്തിൽ

ബലരാമൻ ദ്വാരപാലന്മാ�രാടു ശ്രീകൃഷ്ണെനപ്പറ്റി �ചാദിക്കുന്നതു്,

“എന്നുെട �സാദരൻ ശൌരി – െയങ്ങു�പായീ നായന്മാ�ര!

നിങ്ങളാരുമറിയാെത – നീലവർണ്ണൻ �പാകയില്ല”

എന്നാണു്. രുക്മിണിെയഹരിച്ചുെകാണ്ടുകൃഷ്ണൻവരണമണ്ഡപംവിട്ടിറങ്ങു�മ്പാൾ

ഭഗ്നാശയന്മാരായ രാജാക്കന്മാരുെട

“െവണ്ണയും പാലും കവർന്നുഭുജിക്കുന്ന

കണ്ണനിവണ്ണമ�ഹാ! — നല്ല

െപണ്ണിെനക്കണ്ടു െകാതിച്ചു ചതിച്ചങ്ങു

െകാണ്ടു�പാവാനാഗ്രഹം

�ഗാരസമല്ലിതു �ഗാപശി�ശാ തവ

�ചാരണ�മാഹമ�യ്യാ-അതു

നീരസമായ്  വരുെമന്നു ധരിക്കണ-

മിത്തരം െചയ്തുെകാണ്ടാൽ”

എന്നും മറ്റുമുള്ള ഉപാലംഭം ഉജ്ജ്വലമായിരിക്കുന്നു. വിവാഹാനന്തരം രുക്മിണിയു

െട ഇങ്ഗിതപരീക്ഷണത്തിനു�വണ്ടി കപട�ഗാപാലൻ

“പത്തുകാശിനു വകെയൻകയ്യിൽക്കാണ്മാനില്ല

മത്തകാശിനിമാർമൌലിമാലി�ക! �കൾ”

എന്നും മറ്റും തട്ടിവിടുന്നപൂർവപക്ഷങ്ങൾക്കുഭഗവത്ഭക്തയായആ�ദവി നൽകുന്ന

സമാധാനങ്ങൾഅത്യന്തം മ�നാഹരങ്ങളാണു്. കാത്യായനീസ്തുതിപരമായസപ്തമ

വൃത്തത്തിെല ശബ്ദസൌന്ദര്യം ഏതു് അശ്മഹൃദയ�ത്തയുംഅലിയിക്കാതിരിക്കയില്ല.

“ജയ ജയ ഭഗവതി! മാ�യ! —�ദവി!

ജഗതി മധുരതരകാ�യ!

ജനനി! പരമശിവജാ�യ! —ഗൌരി!

ജനനി! പരമരമണീ�യ!

കരതലവിലസിതവല�യ! —�ദവി!

വിരചിതഗിരിവരനില�യ!

അരിജനകുലബലവില�യ! —നിെന്റ

ചരണയുഗളമനുകല�യ.

. . . . . . . . .
മനസിജമധുരശരീരൻ—കൃഷ്ണൻ
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മനുജവിജയരണശൂരൻ

മനസി വസതി സുകുമാരൻ—മമ

മഹിതനാകും നന്ദകുമാരൻ.

അവെനെന്റ വരനായിവരുെമാ—�ദവി!

അതിെനാരു വരമിങ്ങു തരു�മാ?

. . . . . . . . .
നളിനനയനനഭിരാമൻ—കൃഷ്ണൻ

നരകമുരമദവിരാമൻ

തരുണീജനങ്ങൾെക്കാരു കാമൻ—കൃഷ്ണൻ

തരമല്ലാത്തവ�രാടതിവാമൻ

നരസുരമുനിജനപാലൻ—കൃഷ്ണൻ

നയനമധുരതരബാലൻ

അനിശമസുരകുലകാലൻ—കൃഷ്ണൻ

അനഘഹൃദയനനുകൂലൻ.”

ഏകാദശീമാഹാത്മ്യം കിളിപ്പാട്ടു്

(1) ഏകാദശീമാഹാത്മ്യം (2) നളചരിതം (3) ശിവപുരാണം (4) പഞ്ചതന്ത്രം (5) വി

ഷ്ണുഗീത ഈ അഞ്ചു കൃതികളും ദീർഗ്ഘങ്ങളായ ഭാഷാഗാനങ്ങളാകുന്നു. വിഷ്ണുഗീത

യിൽ ഹംസെത്തെക്കാണ്ടും മറ്റുള്ളവയിൽ കിളിെയെക്കാണ്ടും കവി കഥ പറയിക്കു

ന്നു. പ്രസ്തുതഗാനങ്ങൾഞാൻനാമനിർ�ദ്ദശം െചയ്തിരിയ്ക്കുന്നമുറയ്ക്കാണു്കവി രചിച്ചി

ട്ടുള്ളെതന്നു �താന്നുന്നു. ഇവയിൽഎനിക്കു് ഏറ്റവും മധുരമായി �താന്നീട്ടുള്ളതു നള

ചരിതമാെണന്നും പറഞ്ഞുെകാള്ളെട്ട. ഏകാദശീമാഹാത്മ്യവും നളചരിതവും നാ

ലു പാദങ്ങളായാണു് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതു്. ഇവയിൽആദ്യെത്ത കൃതിയിൽ കവിയുെട

കലാശില്പം മറ്റുള്ളവെയഅ�പക്ഷിച്ചു് അല്പം ന്യൂനമായാണു് കാണുന്നതു്. അതിെല

തൃതീയപാദവും നളചരിതത്തിെല ദ്വിതീയപാദവും തമ്മിൽ തട്ടിച്ചു�നാക്കുന്നവർക്കു്

ഈപരമാർത്ഥം �ബാധെപ്പടാതിരിക്കുകയില്ല. ‘�ചതസി ത്യജിക്കുന്ന’ ‘അരുതു ഭ്ര

മം’ ‘മന്നി�ട ദി�വ’ ‘ഫണിെമത്തശായി’ തുടങ്ങിയുള്ള�വരസ്യജനകങ്ങളായ പ്ര

�യാഗങ്ങൾ നമ്പിയാരുെട അന്യകൃതികളിൽ വളെര വിരളമാ�യ കാണുകയുള്ളു.

പാദം�താറും ഏകാദശീമാഹാത്മ്യത്തിൽ കവി “വില്വമാമല തന്നിൽ വിശ്രമിച്ചരു

ളുന്ന വീരരാഘവസ്വാമി�ദവെന” ഓ�രാ വിധത്തിൽ വന്ദിക്കുന്നുണ്ടു്. അതുെകാണ്ടു്

അതുംഅ�ദ്ദഹംവി�ദശപര്യടനംആരംഭിക്കുന്നതിനുമുമ്പുരചിച്ച ഒരുകാവ്യമാെണ

ന്നുഞാൻസങ്കല്പിക്കുന്നു. എകാദശീമാഹാത്മ്യത്തിലും ഫലിതം ധാരാളമുണ്ടു്.

“ചിത്രഗുപ്തെന്റ �ലഖപുസ്തകം െവപ്പിക്കണം

ഛത്രവുെമടുത്താശു നടക്കുമ�ദ്ദഹവും”

“കയ്യിലുള്ളർത്ഥങ്ങെളല്ലാം ചിലവിട്ടു

കയ്യും കുടഞ്ഞുപുറെപ്പട്ടു െമല്ല�വ”

“ചരടുകളുമുടലുകളിെലാരുവനഥ �ചർക്കയാൽ

ചാടിക്കളിക്കും മരപ്പാവ �പാല�വ”

“ഇല്ലെത്ത മുതൽെകാണ്ടു കളിച്ചുകൂടാ നിന-
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ക്കില്ലാത്ത വസ്തുതന്നിെട്ടങ്ങെന പുലർ�ത്തണ്ടു?”

“പി�റ്റന്നാളില്ലത്തു െചെന്നത്തിഞാൻ ധനെമല്ലാം

കുറ്റിയിലുറപ്പിച്ചു സൂക്ഷിച്ചുവാണീടി�നൻ”

എന്നിത്തരത്തിലുള്ള െപാടി�ക്കകൾ നമ്പിയാരുെട തൂലികയിൽനിന്നല്ലാെത പു

റെപ്പടുന്നതല്ല�ല്ലാ. ഒന്നുരണ്ടു ഭാഗങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കാം.

ശൂന്യമായ യമ�ലാകം:

“ചിത്രഗുപ്തെന്റ പത്രവ്യാപാരം നാസ്തിയായി

ചിത്തത്തിൽ വിഷാദവും വർദ്ധിച്ചു ദി�ന ദി�ന.

അന്തകപുര�ത്തക്കു മാർഗ്ഗവുമില്ലാെതയാ-

യന്തി�ക പുല്ലും കാടും വളർന്നു വഴി തൂർന്നു.

രൌരവം കുംഭീപാകെമന്നിവ �ഘാരങ്ങളാം

നാരകസ്ഥലങ്ങളുെമാക്ക�വ ശൂന്യങ്ങളായു്.

ദ്വാദശാദിത്യന്മാരും തീക്കനൽപ്പുഴുക്കളും

താദൃശം ജ്വലിക്കുന്ന ദിക്കുകൾ വൃഥാതെന്ന.

തപ്തനാരാചങ്ങളും െകട്ടു�പായ്ക്കളകയാൽ

ദീപ്തമാം പ്രകാശവും കാണ്മതിന്നില്ലാതായി.”

ധർമ്മാംഗദ�നാടു് അസുരന്മാരുെട സമരാഹ്വാനം:

“പരവശത വിരവിെനാടു വരുമിഹ ധരിക്ക നീ

പന്നഗന്മാരല്ലഞങ്ങെള�ന്നാർക്കണം;

അവനിയുെട വിവരമതിലനുദിനെമാളിച്ചിരു-

ന്നാരും ഗ്രഹിക്കാെത കാലം കഴിക്കയും,

ഒരു െപാഴുതിെലാരുെപാഴുതിെലാരുവനുെട കാൽവിര-

�ലാർക്കാത്ത�നരം കടിച്ചെങ്ങാളിക്കയും,

ചതിപടയിലതിവിരുതു കരുതുമരവങ്ങെള-

ച്ചാതുര്യമാ�ട ജയിച്ചുഞാെനന്നു നീ

ജളതഹൃദി ബത കരുതി െവളിവിലിഹ വന്നു�വാ

ജാതിഹീന! മനുഷ്യാധമ! ദുർമ്മ�ത!”

നളചരിതം

നളചരിതത്തിൽനമ്പിയാരുെട രചനാസൌഷ്ഠവവും ഉ�ല്ലഖചാതുര്യവും പാലുംപഞ്ച

സാരയും �പാെല മധുരമധുരമായി സ�മ്മളിച്ചു സഹൃദയന്മാെര പുളകിതഗാത്രരാ
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ക്കുന്നു. ശീലാവതി “ശ്രീരാമ �ഗാവിന്ദനാരായണാനന്ദശ്രീവാസു�ദവമുകുന്ദഹ�ര”

എന്നാരംഭിക്കുന്ന കവി തെന്നയാണു് നളചരിതം “ശ്രീരാമ�ഗാവിന്ദ �ഗാപാല പാ

ഹിമാം നാരായണാനന്ദ വി�ഷ്ണാ ന�മാസ്തു �ത” എന്നാരംഭിക്കുന്നതു്. ഈ രണ്ടു

കൃതികളിലും അ�ദ്ദഹം ഏകാദശീമാഹാത്മ്യത്തിെലന്ന�പാെല തിരുവില്വാമല

ശ്രീരാമെനയാണു് ആദ്യമായി വന്ദിക്കുന്നെതന്നു് ഊഹിക്കാവുന്നതാണു്. അതു

ശരിയാെണങ്കിൽ നളചരിതവും അ�ദ്ദഹം കിള്ളിക്കുറിശ്ശിയിൽ താമസിക്കു�മ്പാൾ

യൌവനാരംഭത്തിൽ നിർമ്മിച്ച ഒരു കാവ്യമായിരിക്കണം. “ശുകപുരവരസ്ഥി�ത ശൂ

ലപാ�ണവി�ഭാ സകലദുരിതങ്ങളും �പാക്കി രക്ഷിക്ക മാം” എന്നഈകൃതിയുെട

അവസാനത്തിലുള്ളഒരീരടി മുൻപുതെന്നഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട�ല്ലാ. ഉണ്ണായിവാരിയരു�ട

യും നമ്പിയാരു�ടയും ജീവിതകാലെത്തപ്പറ്റിയുള്ള എെന്റ പക്ഷത്തിനു് ഉ�പാദ്ബ

ലകമായി നമ്പിയാർക്കു് നളചരിതം കിളിപ്പാട്ടിൽ ഉണ്ണായിവാരിയരുെട നളചരിതം

ആട്ടക്കഥപലവിധത്തിലും ഉപജീവ്യമായിട്ടുണ്ടു്എന്നുമുൻപുസൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. കലി

യും �ദ�വന്ദ്രനും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണം, പുഷ്കരനും നളനും തമ്മിലുള്ള സംവാദം

ഇങ്ങെന ചില ഘട്ടങ്ങളിൽആആധമർണ്ണ്യം അല്പം അപകർഷം കൂടിയായിട്ടുണ്ടു്.

“പാഥസാം നിചയം വാർെന്നാഴിഞ്ഞളവു �സതുബന്ധ�നാ�ദ്യാഗെമെന്ത�ടാ?”

എന്നു വാരിയരുെട പംക്തി നമ്പിയാർ “�താട്ടിെലജ്ജലെമല്ലം പാഞ്ഞു�പാ�യാ

രു�നരം കൂട്ടിയാൻ ചിറ െകട്ടാനുെള്ളാരു പദാർത്ഥം നീ” എന്നു പരാവർത്തനം

െചയ്തിരിക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള പരാശയ സ്വീകരണം കവിയുെട ബാലചാപല്യ

മാെണ�ന്ന കരുതുവാൻ തരമുള്ളൂ.

നമ്പിയാരുെട കവിതയ്ക്കുള്ള സ്വാരസ്യം അതിെന്റ പരിപൂർണ്ണാവസ്ഥയിൽ വി

കസിക്കുന്നതു ദ്വിതീയ പാദത്തിലാണു്.

“സജലജലധരനികരസദൃശതനുഭാസുരൻ

സാന്ദ്രമന്ദസ്മിതസ്നിഗ്ദ്ധമുഗ്ദ്ധാനനൻ,”

“കരകമലമതിലമലകമലദലമാലയും

കാണുന്നവർെക്കത്ര �മാഹനീയാകൃതി,”

“മനസി പുനരിവനിെലാരുഘനകുതുകമുെണ്ടങ്കിൽ

മാലയിട്ടാലും മടി�ക്കണ്ട ഭീമ�ജ”

തുടങ്ങിയഈരടികളുെട രചനാസൌഷ്ഠവം മറ്റു കിളിപ്പാട്ടുകളിൽ കാണുവാൻപ്രയാ

സമുണ്ടു്. കവിയുെട നിരങ്കുശമായ ഫലി�താക്തിക്കു പ്രസ്തുതകൃതിയിൽനിന്നുകൂടി

ഉദാഹരണം കാണിക്കാം.

�ചദിരാജ്യ�ത്തക്കു �പാകുന്ന വണിക്കുകൾ:

“പട്ടുകൾ പുടവകൾ കച്ചകളിവെയല്ലാ-

െമാട്ടകങ്ങെളെക്കാണ്ടു വഹിപ്പിെച്ചാരുവിധം

ഒട്ടു തങ്ങെളത്തെന്ന വഹിക്കുമിരുമുടി-

െക്കട്ടുകാരരും ചില മാറാപ്പുകാരുമിതിൽ

ഗർദ്ദഭങ്ങളും ചില കാലാൾകൾ കുതിരകൾ

കർദ്ദമമണിഞ്ഞുള്ള �പാത്തുകെളാരുവിധം

കുട്ടകങ്ങളും ചില കട്ടിലും െപട്ടികളും

െപട്ടകങ്ങളും െകട്ടി�പ്പറിയെങ്ങാരുവിധം
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രട്ടുെകാെണ്ടാരുവിധം മാറാപ്പു �പറിച്ചില

െചട്ടികൾ, �കാമട്ടികൾ, കുട്ടികൾ, വൃദ്ധന്മാരും,

താടിയും തലപ്പാവും കുണുക്കും കുപ്പായവും

�കാടിവസ്ത്രവും �താളിൽ, �ക്കകളിൽക്കുന്തങ്ങളും

�മാ ടിയിങ്ങെന ചില െചട്ടികൾക്കതിൽച്ചില

ലാടരും കൂെടക്കൂടി�ച്ചങ്ങല െകാട്ടിെക്കാണ്ടും

താളവും െകാട്ടിച്ചില പണ്ടാരക്കൂട്ടങ്ങളും

കാളവും ശംഖും വിളിച്ചിങ്ങെന ചില ജനം.

�പമുഖം െകട്ടിച്ചിലർ തപ്പുകൾ െകാട്ടിെക്കാണ്ടു

കാമിനികളും ചില വസ്ത്രങ്ങൾെകാണ്ടു മൂടി.

അശ്വവു�മറിച്ചിലരാന�മ�ലറിച്ചിലർ

വിശ്വവും മുഴക്കിെക്കാണ്ടിങ്ങെന കാണായ് വന്നു.”

ഈവരികൾവായിച്ചാൽഇവയുെടനിർമ്മാതാവുതെന്നയാണു്പിന്നീടുതുള്ളൽക്കഥ

ക്കാരനായിത്തീരുന്നതു് എന്നുനമുക്കു �താന്നുന്നില്ല�യാ? �പാെരങ്കിൽ,

“ഉമ്മരപ്പല്ലുെകാണ്ടു െമല്ല�വ ചിരിക്കയും

െവണ്മയിലണക്കിടപ്പല്ലുെകാണ്ടിറുമ്മിയും”

എന്നും മറ്റും അനന്തരകാലകൃതമായ സഭാപ്ര�വശം തുള്ളലിെല ചില വരികെള

അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നഈരടിക�ളയും നമുക്കു്ഈകാവ്യത്തിൽകെണ്ടത്താവുന്നതാ

ണു്. നമ്പിയാരുെട അക്കാലെത്ത അന്യഭാഷാകൃതികളിെലന്ന�പാെല ഇതിലും

പല ഉ�ല്ലഖരത്നങ്ങൾ മിന്നിത്തിളങ്ങുന്നു. അ�ദ്ദഹത്തിനു് ഏറ്റവും അഭിമതങ്ങളായ

അർത്ഥാലങ്കാരങ്ങൾ ഉൽ�പ്രക്ഷയും ദൃഷ്ടാന്തവും അർത്ഥാന്തരന്യാസവുമാണു്.

ഉ�ല്ലഖപാടവത്തിനു് ഒരുദാഹരണം പ്രദർശിപ്പിക്കാം.

കാട്ടുതീ:

“അഗ്നിസ്ഫുലിങ്ഗങ്ങളാകാശമാർഗ്ഗത്തു

ലഗ്നങ്ങളായിപ്രകാശിക്കകാരണം

നക്ഷത്രജാലങ്ങെളാെക്കപ്പകൽ�പാലു-

മക്ഷീണ�ശാഭം പ്രകാശിച്ചുകാണ്ക�യാ?

ധുമങ്ങളംബ�ര നീെളപ്പരക്കയാൽ

ജീമൂതകാലവും വന്നുജൃംഭിക്ക�യാ?

ജ്വാലാസമൂഹങ്ങ�ളറ്റം ജ്വലിക്കയാൽ

കാലാഗ്നി�കാലാഹലം വന്നണഞ്ഞി�താ?

ഗംഭീരമായുള്ളശബ്ദം ജനിക്കയാ-

ലം�ഭാധി നാലും കവിഞ്ഞുവരുന്നി�താ?

ആദീപി�താഷ്മപ്രകർഷം ഭവിക്കയാൽ

ദ്വാദശാർക്കന്മാെരാരുെമ്പട്ടുദിച്ചി�താ?

പർവതശൃങ്ഗങ്ങൾ െപാട്ടിെത്തറിക്കയാൽ

പർവതാരാതിതാൻ വജ്രെമടുത്തി�താ?

രൂക്ഷാനലജ്വാല �മ�ന്മലുദിക്കയാൽ

ദക്ഷാന്തകൻഫാല�നത്രം മിഴിച്ചി�താ?

സിംഹാരവാ�ഘാഷമങ്ങുത്ഭവിക്കയാൽ

സംഹാരരുദ്രെന്റ കൂറ്റനുണർന്നി�താ?”
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സർവാങഗീണമായ രാമണീയകംസമഗ്രമായി വഴിെഞ്ഞാഴുകുന്നഒരുകിളിപ്പാട്ടുത

െന്നയാണു് നളചരിതം.

ശിവപുരാണം

ശിവപുരാണത്തിെന്റ മൂലം സംസ്കൃതത്തിെല ശിവപുരാണമല്ല; അഷ്ടാദശപുരാണ

ങ്ങളിൽ അത്യന്തം ദീർഘവും അ�നകം ഉപാഖ്യാനമണികൾക്കു് ആകരവുമായ

സ്കാന്ദപുരാണമാകുന്നു. സ്കാന്ദപുരാണം മാ�ഹശ്വരം, �വഷ്ണവം, ബ്രാഹ്മം, കാ

ശി, ആവന്ത്യം, നാഗരം, പ്രഭാസം എന്നിങ്ങെന ഏഴു ഖണ്ഡങ്ങളായി വിഭജിക്ക

െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. ബ്രാഹ്മത്തിനു വീണ്ടും �സതുമാഹാത്മ്യഖണ്ഡം എന്നും ധർമ്മാര

ണ്യഖണ്ഡം എന്നും ബ്ര�ഹ്മാത്തരഖണ്ഡം എന്നും മൂന്നു് അവാന്തരവിഭാഗങ്ങളുണ്ടു്.

അവയിൽ ബ്ര�ഹ്മാത്തരഖണ്ഡത്തിെന്റ ഭാഷാനുവാദമാണു് നമ്പിയാരുെട ശിവപു

രാണം. അതിൽ കവി (1) പഞ്ചാക്ഷരമാഹാത്മ്യം (2) ശിവരാത്രിമാഹാത്മ്യം (3)

ചതുർദ്ദശീമാഹാത്മ്യം (4) ശനിപ്ര�ദാഷമാഹാത്മ്യം (5) പ്ര�ദാഷമാഹാത്മ്യം (6)

�സാമാവാരവ്രതമാഹാത്മ്യം (7) ശിവ�യാഗികഥ (8) ഭസ്മമാഹാത്മ്യം (9) ശബരമാ

ഹാത്മ്യം (10) ഉ�മശാനവ്രതമാത്മ്യം (11) രുദ്രാക്ഷമാഹാത്മ്യം (12) കാശിമാഹാത്മ്യം

എന്നീ പന്ത്രണ്ടുപാഖ്യാനങ്ങൾ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അവയിൽ കാശിമാഹാത്മ്യം

മാത്രംബ്ര�ഹ്മാത്തരഖണ്ഡത്തിലുള്ളതല്ല.

ശിവപുരാണവും മ�നാഹരമായ ഒരു ഭാഷാകൃതിതെന്ന; വിവർത്തനമാക

യാൽ നളചരിതത്തിെലന്ന�പാെലയുള്ളസ്വാതന്ത്ര്യം കവിക്കുപ്രദർശിപ്പിക്കുവാൻ

സാധിച്ചിട്ടിെല്ലങ്കിലും മൂലകൃതിയിെല പല ഭാഗങ്ങളും രസാനുഗുണമായി സ�ങ്കാചി

പ്പിക്കുവാനും വികസിപ്പിക്കുവാനും അ�ദ്ദഹം മടിച്ചിട്ടില്ല. ഭാഷാന്തരീകരണവിഷയ

ത്തിൽ നമ്പിയാർ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന നയം എഴുത്തച്ഛ�ന്റതുതെന്നയാണു്. നമ്പി

യാരുെട കിളിപ്പാട്ടുകൾക്കു് എഴുത്തച്ഛെന്റ കൃതികളിെല ഗാംഭീര്യമിെല്ലങ്കിലും അവ

െയക്കാളധികം ശയ്യാഗുണമുണ്ടു്. എഴുത്തച്ഛൻ ആചാര്യനാെണങ്കിൽ നമ്പിയാർ

ആത്മസുഹൃത്താണു്. അവർ രണ്ടു�പെരെക്കാണ്ടും നമുക്കു് ഒന്നു�പാെല ആവശ്യ

മുണ്ടു്. നമ്പിയാരുെട ഫലിതരസികത കിളിപ്പാട്ടുകളിൽ അല്പെമാന്നു് അന്തർഗുഢ

മായും തുള്ളൽക്കഥകളിൽ അത്യന്തം അനാവൃതമായ രീതിയിലും പ്രകാശിക്കുന്നു.

അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ അതിഹസിതം �പാെലതെന്ന അല്പഹസിതവും നമുക്കു് ആസ്വാ

ദ്യതമമാകുന്നു. ശിവപുരാണത്തിൽ നിന്നു താെഴ�ച്ചർക്കുന്ന ഉദാഹരണത്തിെല

ഹാസം ഇവ രണ്ടിനും മധ്യവർത്തിയായി പരിലസിക്കുന്നുഎന്നുപറയാം.

�സാമവാരവ്രതത്തിെല രാജ�സ�വാപാലംഭം:

“അ�യ്യാ! മഹാദുഃഖമർത്ഥവാന്മാരുെട

ശയ്യാഗൃഹദ്വാരി െചന്നുനില്ക്കുന്നതു്.

കൃത്യങ്ങെളല്ലാമു�പക്ഷിച്ചു ഭൂപെന്റ

ഭൃത്യപ്രവൃത്തിയും െചയ്തു �മവീടിനാൽ

അത്രമാത്രം ധനം കിട്ടിെയന്നും വരും,

വസ്ത്രവുംകൂടാെത �പാന്നുെവന്നും വരും.

ഇഷ്ടം പറഞ്ഞുതരം�നാക്കി നില്ക്കുന്ന

ധൃഷ്ടനാം പൂരുഷൻ�കക്കലാക്കും ധനം.

നിത്യകർമ്മങ്ങളും ഭൂപാല�സവയും
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സത്യമ�ന്യാന്യം വിരുദ്ധം നമുെക്ക�ടാ.

എന്നുവരികിലും കുണ്ഡിനാധീശെന-

െച്ചന്നുകാ�ണണം ശിശുക്ക�ള! നിങ്ങളും.

സർവജ്ഞനായുള്ള വിപ്രെനന്നാകിലും

ദ്രവ്യം െകാടുക്കാെത െപണ്ണിെനക്കിട്ടു�മാ?

നിങ്ങൾക്കിദാനീം വിവാഹകാലം വന്നു:

ഞങ്ങൾക്കു രണ്ടുകാെശങ്കിലും ദുർല്ലഭം.

വിദ്വാൻ വിദർഭരാജാെവന്നു �കൾക്കുന്നു

വിദ്വജ്ജനങ്ങൾക്കുനൽകുന്നു�പാൽ ധനം.

�ജ്യാതിഷക്കാരനും മന്ത്രവാദിക്കുമ-

ച്ചാതുര്യ�മറുന്ന�വദ്യനും �വശ്യയ്ക്കു-

�മതും മടിക്കാെത �വണ്ടതു നൽകുവാൻ

ഭൂതലസ്വാമികൾക്കിെല്ലാരുസംശയം.

മറ്റുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങെളല്ലാം പണിെപ്പട്ടു

പറ്റിച്ചുെകാണ്ടു നടക്കുന്ന �ഭാഷന്നു

െകാറ്റുമാത്രം�പാലുെമങ്ങും കഴിവരാ;

മറ്റുള്ളസംസാരെമന്തു ചിന്തിപ്പതും.

‘വൃദ്ധിരാ�ദെച്ചന്നു’പന്യസിച്ചീടിനാൽ

ബുദ്ധിമാെനങ്കിെലാട്ടാദരിക്കം നൃപൻ.

കുണ്ഠനായുള്ളവൻ മിണ്ടാെതനിെല്ലന്നു

ശണ്ഠയിട്ടീടുവാൻ താമസമിെല്ല�ടാ.

. . . . . . . . .
ശാസ്ത്രങ്ങൾ െകാണ്ടു�പായു് വിറ്റുതിന്നീടുവാൻ

പാത്രമാെയന്മക്കെളന്തു െചയ്യാവതും?

ദാരിദ്ര്യ�ദാഷം വരുത്തുന്നപാപങ്ങ-

ളാരും നിനച്ചാെലാഴിക്കാവത�ല്ലതും.”

പ്ര�ദാഷമാഹാത്മ്യത്തിൽ ധർമ്മഗുപ്തമഹാരാജാവു തെന്റ വയസ്യനായ ശുചിവ്രത

നു മൂലകാരെന�പ്പാെല മന്ത്രിസ്ഥാനമല്ല, തെന്റഫലിതരീതിക്കു �യാജിച്ച ‘സർവാ

ധികാര്യ’ മാണു് നല്കുന്നതു്. ഇന്ദ്ര�സനെന്റ രാജ്യത്തിൽ ശത്രുക്കൾകടന്നു ‘�കാട്ടപ്പ

ടികൾ പിടിച്ചടക്കുക’യും െചയ്യുന്നു.

പഞ്ചതന്ത്രം

ഇനി പഞ്ചതന്ത്രെത്തക്കുറിച്ചാണു് പ്രസ്താവി�ക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നതു്. ഈ ഗ്രന്ഥ

ത്തിൽ കവി അങ്ങിങ്ങു് അല്പം സംസ്കൃതപക്ഷപാതി യായിക്കാണുന്നു; അത്രയ്ക്കു

മാത്രം രചനയ്ക്കു �വകല്യവും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. എങ്കിലും ഇതും അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ

ഉത്തമങ്ങളായ ഭാഷാകൃതികളിൽ ഒന്നാെണന്നുള്ളതിെനപ്പറ്റി ആർക്കും അഭിപ്രാ

യവ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നതല്ല. സംസ്കൃത�ശ്ലാകങ്ങൾ ഭാഷയിൽ പര�ത്തണ്ട ഭാഗം

പരത്തിയും ചുരു�ക്കണ്ടഭാഗം ചുരുക്കിയും തർജ്ജമെചയ്യുന്നതിനുനമ്പിയാർക്കുള്ള

സാമർത്ഥ്യം മറ്റാർെക്കങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടു�ണ്ടാ എന്നു സംശയമാണു്. ആ സിദ്ധി

അതിെന്റ ഹൃദയാവർജ്ജകമായ രൂപത്തിൽ പ്രസ്തുത കൃതിയുെട കഥാമുഖത്തിൽ

ത്തെന്നപ്രതിഫലിക്കുന്നു.

“വരം ഗർഭസ്രാ�വാ; വരമൃതുഷു�നവാഭിഗമനം;
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വരം ജാതഃ �പ്ര�താ; വരമപി ച ക�ന്യവ ജനിതാ;

വരം വന്ധ്യാ ഭാര്യാ; വരമപി ച ഗർ�ഭഷു വസതിർ-

ന്ന ചാവിദ്വാൻ രൂപദ്രവിണഗുണയു�ക്താഽപി തനയഃ”

“കിം തയാ ക്രിയ�ത �ധന്വാ യാ ന സൂ�ത ന ദുഗ്ദ്ധദാ?

�കാർത്ഥഃ പു�ത്രണജാ�തന �യാ ന വിദ്വാൻ ന ഭക്തിമാൻ?”

എന്നീ മൂല�ശ്ലാകങ്ങെള നമ്പിയാർ താെഴക്കാണുന്നവിധത്തിലാണു് ഭാഷീകരിക്കു

ന്നതു്.

“ഗർഭമുണ്ടാകാതുള്ള �ഗാവിെന വളർത്തുന്ന

ദുർഭഗന്മാർക്കുഫലെമന്ത�ഹാ വിചാരിച്ചാൽ?

െപറ്റുെവന്നാലും കറപ്പിക്കയിെല്ലന്നുവന്നാ-

�ലറ്റവും മഹാദുഃഖ, മപ്പശു പാഴിൽത്തെന്ന.

പുണ്യമില്ലാത ബഹുസന്തതി വൃഥാഫല-

െമണ്ണ�മെറയുെണ്ടന്നുവരുത്താൻമാത്രം െകാള്ളാം.

ധന്യെനന്നാകിെലാരു നന്ദനൻമാത്രംമതി;

തന്നുെട കുലം പരിത്രാണവും െചയ്യുമവൻ;

വല്ലാത തനയന്മാരില്ലായ്കത�ന്ന ഗുണം;

വല്ലഭയ്ക്കുടൻ ഗർഭം ഛിദ്രിയ്ക്കത�ന്നസുഖം.

ഉത്തമനല്ലാതുള്ളപുത്രനുണ്ടായാല�ന്ന

ചത്തു�പായാലും െകാള്ളാം; പുത്രിയായാലും െകാള്ളാം.

തന്നുെട മഹിഷിതാൻ മച്ചിയായാലും െകാള്ളാം;

താെനാരു വിവാഹവും െചയ്തീെലന്നാലും െകാള്ളാം.

വിത്തവും സൌന്ദര്യവുെമാെക്കയുെണ്ടന്നാകിലും

വിദ്യയില്ലാത സുതനുണ്ടായാൽസുഖമില്ല.

ദാനശീലത്വംെകാണ്ടും ശാസ്ത്ര�നപുണ്യംെകാണ്ടും

മാനനീയനാെമാരു പുത്രനുണ്ടാവാനി�പ്പാൾ

പുണ്യവാന്മാർ�ക്ക മുറ്റും സംഗതി വരൂ ദൃഢം;

പുണ്യഹീനന്മാർെക്കാരു പുത്രനുണ്ടായാലവൻ

�ഘാരമാം �രാഗം�പാെല, ക്രൂരമാംവിഷം�പാ�ല,

ദാരുണൻ മഹാപാപി തൻകുലം മുടിച്ചീടും.”

ഇതു പദാനുപദമായ തർജ്ജമയല്ല. കവി മൂലത്തിെല ആശയം സ്വായത്തമാക്കി

തെന്റ മ�നാധർമ്മം അതിൽ കലർത്തി, ഭാഷയിൽ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു.

വിഷ്ണുഗീത�യയും പാർവതീസ്വയംവര�ത്തയും കുറിച്ചു് ഇതിനുമുമ്പുതെന്ന ഉപ

ന്യസിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

ദൂതവാക്യം പതിന്നാലുവൃത്തം

�മല്പുത്തൂർ ഭട്ടതിരിയുെട ദൂതവാക്യം പ്രബന്ധെത്തആദ്യന്തം അവലംബിച്ചു, രാമാ

യണം ഇരുപത്തിനാലുവൃത്തത്തിെന്റ രീതിയിൽ രചിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സങ്കീർത്തനമാ

ണു് പതിന്നാലുവൃത്തം. പരകീയമായ ആശയം വളെരയധികം കടന്നു കൂടീട്ടുള്ള

പ്രസ്തുതകൃതി നമ്പിയാരുെട ഉൽകൃഷ്ടകാവ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാെണന്നുപറയുവാൻ നിർ

വാഹമില്ല. എങ്കിലും ഇതിലും അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ �നസർഗ്ഗികമായ കവനചാതുര്യം
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354 അദ്ധ്യായം 38. കുഞ്ചൻനമ്പിയാർ (രാമപാണിവാദൻ)

ഏെറക്കുെറ പ്രകാശിക്കുന്നുണ്ടു്. സഞ്ജയ�നാടുള്ളശ്രീകൃഷ്ണെന്റ പ്രത്യുക്തി അടങ്ങി

യതും “എന്തുസഞ്ജയെചാല്ലു െചാല്ലു”എന്നാരംഭിക്കുന്നതുമായതൃതീയവൃത്തം,ശ്രീ

കൃഷ്ണ�നാടു �ക്രാധാകുലനായ ഭീമ�സനെന്റ പ്രത്യുത്തരമുൾെക്കാള്ളുന്നതും “ഝടി

തി കടു�കാപിയാം ഗന്ധവാഹാത്മജൻ” എന്നു തുടങ്ങുന്നതുമായ ഷഷ്ഠവൃത്തം, ഭഗ

വാെന്റ വിശ്വരൂപെത്ത വർണ്ണിക്കുന്നതും “അർക്കായുതപ്രഭെയാെടാക്കുന്ന കാന്തി

ഭരം” എന്നുപക്രമിക്കുന്നതുമായ ത്ര�യാദശവൃത്തം ഇവ സവി�ശഷം ആകർഷക

ങ്ങളാകുന്നു. ചില വരികൾ ഉദ്ധരിക്കെട്ട.

ശ്രീകൃഷ്ണൻ:

“ചഞ്ചലകമലായത�ലാചനനഞ്ചിതമഞ്ജുളശീലൻ

പഞ്ചശരസമാനശരീരനുദഞ്ചിതകാന്തിവിശാലൻ

കുഞ്ചിതഘനകുന്തളബന്ധനസഞ്ചിത�കകികലാപൻ

പുഞ്ചിരിമധു തഞ്ചിനവദനന�ശാഭത ശം�ഭാ ശരണം.”

ഭീമ�സനവാക്യം:

“ഝടിതി കടു�കാപിയാം ഗന്ധവാഹാത്മജൻ

കഠിനമലറി സ്ഫുടം കമ്പിതാശാമുഖൻ

നിടിലതടഭാസുരഭ്രൂ കുടീഭീഷണൻ

പടുതെയാടു െചാല്ലിനാൻ; ചന്ദ്രചൂഡം ഭ�ജ,

. . . . . . . . .
പട നടുവിലുദ്ധതം പാപി ദു�ര്യാധനം

ഝടിതി െപാടിയാക്കുവാൻ ഭീമ�സനൻ മതി;

ഘടഘടര�വാൽകടം മൽഗദാഘട്ടനം

കുമതികൾസഹിക്കു�മാ? ചന്ദ്രചൂഡം ഭ�ജ.”

“ഊണികൾക്കു രണെമന്നതു �കട്ടാൽ പ്രാണസങ്കടം” “അങ്കങ്ങളങ്ങാടിവാണിഭം

�ഭാഗം ചുങ്കങ്ങളിത്യാദി ഞങ്ങൾക്കു �വണ്ടാ” എന്നിങ്ങെനയുള്ള പല സരസപ്ര

�യാഗങ്ങൾ പതിന്നാലുവൃത്തത്തിലുമുണ്ടു്.

കിരാതം വഞ്ചിപ്പാട്ടു്

കു�ചലവൃത്തം കഴിഞ്ഞാൽ വഞ്ചിപ്പാട്ടുകളിൽ അടുത്ത സ്ഥാനം കിരാതത്തിനു

ന�ല്കണ്ടതാണു്. മായാകിരാതരൂപനായ ശിവനും അർജ്ജുനനും തമ്മിലുള്ള സം

വാദത്തിെന്റസാരസ്യം വാചാമ�ഗാചരമായിരിക്കുന്നു.

“എങ്കിൽ വാടാ ഫല്ഗുന! നീ നല്ലതല്ല തുടങ്ങുന്നു,

ചിന്തിയാെത ജളത്വങ്ങൾ തുടങ്ങിടാ�ത,

വീരനായ കുലയാനത്തലവെനക്കുലെചയ് വാൻ

ഭീരുവായ മാൻകിടാവു തുടങ്ങും�പാെല.

ഗരുഡനും പറക്കുന്നു; കാകനുംതാൻ പറക്കുന്നു;

ഇരുവരുെമാരു�പാെല വരുമാറു�ണ്ടാ?

എലി വീട്ടിൽക്കിടക്കുന്നു; പുലി കാട്ടിൽക്കിടക്കുന്നു;

വലിപ്പംെകാണ്ടിരുവർക്കും സമത്വമു�ണ്ടാ?

എലി�പാെലയിരുന്നു നീ പുലി�പാെല പിണങ്ങുന്നു;

ബലവാന്മാ�രാടു െചന്നു പിണങ്ങിടാ�ത.
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അരവെത്തക്കുലെചയ് വാനരണയ്ക്കെങ്ങളുതാ�മാ?

പുരുഷെരന്നതുെമല്ലാം പുരുഷരല്ല.

അടങ്ങിെക്കാെള്ളടാ �ഭാഷ! തുട�ങ്ങണ്ടചില �മാഹം

പടെവട്ടിജ്ജയിപ്പാൻ നീ സമർത്ഥനല്ല.

ആയുധങ്ങളറിയാത്തനീയിെതാന്നും തുട�ങ്ങണ്ട,

കായൽ കാണാത്തവൻ വള്ളം കളിക്കും�പാെല.”

എന്നും മറ്റുമുള്ള വരികൾആെരയാണു് ആനന്ദിപ്പിക്കാത്തതു് !

ശ്രീകൃഷ്ണചരിതം മണിപ്രവാളം

സംസ്കൃതത്തിെല മഹാകാവ്യങ്ങളുെട ഛായയിൽ ഭാഷയിൽ ഇദംപ്രഥമമായി

ആവിർഭവിച്ച സർഗ്ഗബന്ധവിശിഷ്ടമായ കൃതി എന്ന നിലയിലല്ലാെത ശ്രീകൃഷ്ണ

ചരിതത്തിന്നു വലിയ െമച്ചെമാന്നുമില്ല. 926-ൽ പകർത്തിയഅതിെന്റ ഒരു മാതൃക

ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടു്. സംസ്കൃതവൃത്തങ്ങളിൽ പന്ത്രണ്ടു സർഗ്ഗങ്ങൾ ഉൾെക്കാള്ളുന്ന

�മല്പടി കാവ്യത്തിന്നു വളെര പ്രചാരമുണ്ടു്; അതു മിക്കവാറുംഅതിെന്റസൌകുമാര്യം

െകാണ്ടുസിദ്ധിച്ചതായി �വണം സങ്കല്പിക്കുവാൻ. അപൂർവം ചിലഘട്ടങ്ങളിെലാഴി

െക വർണ്ണനത്തി�നാ, കഥനത്തി�നാ യാെതാരു�ചതന്യവുമില്ല. കൃഷ്ണഗാഥാകാ

രെന്റ രുക്മിണീസ്വയംവരവർണ്ണനവുമായി ശ്രീകൃഷ്ണചരിതം അഷ്ടമസർഗ്ഗത്തിെല

ആകഥാംഗുംഫനം താരതമ്യെപ്പടുത്തി�നാക്കു�മ്പാൾഈവസ്തുതആർക്കും �ബാ

ധ്യമാകുന്നതാണു്. ദശമസ്കന്ധകഥ ഏവർക്കും മനസ്സിലാകുന്ന വിധത്തിൽ സം

ഗ്രഹിച്ചു ഭാഷയിൽ പ്രതിപാദിക്കണെമന്നല്ലാെത തെന്റ കാവ്യം രസനിഷ്യന്ദി�യാ

അലങ്കാ�രാജ്ജ്വല�മാആക്കണെമന്നുകവിക്കു്അഭിസന്ധിയുണ്ടായിരുന്നിരിക്കുക

യില്ല. ഇതു നമ്പിയാരുെട ഒരു ദ്രുതകവിതയാെണന്നുംഐതിഹ്യമുണ്ടു്. അപൂർവം

ചില �ശ്ലാകങ്ങൾ നന്നായിട്ടിെല്ലന്നില്ല.

“വരുന്ന �ഗാപാലനിതംബിനീനാം

കരം പകർന്നാശു വിളങ്ങി കൃഷ്ണൻ

വിരിഞ്ഞപുഷ്പങ്ങളിലങ്ങുമിങ്ങും

വിരഞ്ഞുമണ്ടുെന്നാരു വണ്ടു�പാെല”

മുതലായവെയ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾെപ്പടുത്താം. ആെകക്കൂടി ഭാഷാകവിതെയപ്പ

റ്റി ചിന്തിക്കു�മ്പാൾ നമ്പിയാർക്കു ദ്രാവിഡ വൃത്തങ്ങളിലുണ്ടായിരുന്ന കൃതഹസ്തത

സംസ്കൃത വൃത്തങ്ങളിൽ കാണുന്നില്ല എന്നുള്ളതു പ്രത്യക്ഷമാണു്. സംസ്കൃതവൃത്ത

ങ്ങളിൽ നല്ല �ശ്ലാകങ്ങൾ വായിക്കണെമന്നുള്ളവർ തെന്റ സംസ്കൃതകാവ്യങ്ങെള

ത്തെന്ന സമീപിച്ചുെകാള്ളെട്ട എന്നായിരിക്കണം അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ മ�നാഗതി.

അക്കാലത്തു ഭാഷാ�ശ്ലാകങ്ങളുെട നിർമ്മിതിയിൽ കവികൾക്കുഅത്രമാത്രെമ നി

ഷ്കർഷയുണ്ടായിരുന്നുള്ളുഎന്നും പ്രകൃതത്തിൽസമ്മതി�ക്കണ്ടതുണ്ടു്. ചമ്പുക്കളുെട

കാലം കഴിഞ്ഞു�പായി; അ�താടുകൂടി മണിപ്രവാള കവിതയുെട രചനാരഹസ്യ

വും അവിജ്ഞാതമായി. ഒരു പുതിയ രീതിയിൽ ഭാഷാ�ശ്ലാകങ്ങൾ പുനരുത്ഥാനം

െചയ്തു കാണ്മാൻ �കരളീയർ െവണ്മണി അച്ഛൻനമ്പൂതിരിയുെട കാലം വെര കാ

ത്തിരി�ക്കണ്ടിവന്നു. െകാല്ലം പത്താംശതകത്തിൽ ദ്രാവിഡവൃത്തങ്ങളിൽ ഗ്രഥിത

ങ്ങളായ ചില ഉത്തമകാവ്യങ്ങൾ ആവിർഭവിക്കുകയുണ്ടായി എങ്കിലും സംസ്കൃതവൃ

ത്തങ്ങളിൽഅഭിനന്ദനീയമായ രീതിയിൽ ഒരു കൃതിയും ഉണ്ടായില്ല.
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ആട്ടക്കഥകൾ

നമ്പിയാരു�ടെതന്നു നിശ്ചയമുള്ള ആട്ടക്കഥകളിൽ ഭാരതം എട്ടുദിവസെത്ത കഥ

കളും, ശംബരവധവും, രാസക്രീഡയും, പാലാഴിമഥനവും, ബാണയുദ്ധവും മാത്ര�മ

നമുക്കു ഇതുവെര ലഭിച്ചിട്ടുള്ളുെവന്നു പറഞ്ഞുവ�ല്ലാ. പ്രസ്തുതകൃതികളുെട പ്രാദുർഭാ

വത്തിെന്റ പൌർവ്വാപര്യവും ഇക്കണക്കിനുതെന്നയായിരിക്കാം. ഭാരതത്തിനു താ

രത�മ്യന ഗുണം കുറയും. പാലാഴി മഥനത്തിൽമാത്രെമ കവിയുെട സംസ്കൃതപാ

ണ്ഡിത്യം സ്വല്പെമങ്കിലും പ്രകാശിക്കുന്നുള്ളു. രാസക്രീഡയിെല ഭാഷയ്ക്കു രാമണീയ

കം കൂടും. �ശ്ലാകങ്ങെള അ�പക്ഷിച്ചു പദങ്ങളാണു് പ്രാ�യണ ആസ്വാദ്യങ്ങളായി

കാണുന്നതു്. പി. �ഗാവിന്ദപ്പിള്ള “ശംബരവധം ഒഴിെകയുള്ള നമ്പിയാരുെട ആട്ട

ക്കഥകൾതുള്ളൽരീതിയിലായി�പ്പായതിനാൽഉ�പക്ഷിച്ചുഎന്നുപറയുന്നു”എന്നു

പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നതു വിശ്വസിക്കുവാൻ നിർവാഹമില്ല. അ�ദ്ദഹത്തിനുആട്ടക്കഥ

കൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനു�വണ്ട സങ്ഗീതജ്ഞാനമുണ്ടായിരുന്നു എന്നുഞാൻ മുമ്പു

തെന്ന പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അഭിനയത്തിനു �യാജിച്ചവിധത്തിലല്ല അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ

കഥാഘടന എന്നുള്ളതാണു് പ്രധാന�വകല്യം. രസങ്ങൾക്കു �വവിധ്യം വരു

ത്തുവാൻ അ�ദ്ദഹം തീെര ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല. തെന്റ ഭാഷ പാമരന്മാർക്കുകൂടി സുഗ്രഹ

മാകണംഎന്നുള്ളആഗ്രഹംെകാണ്ടുശബ്ദാർത്ഥാലങ്കാരങ്ങെളസ്സംബന്ധിച്ചു്അ�ദ്ദ

ഹം വളെര ഉദാസീനനായും കാണെപ്പടുന്നു. ഒരു നൃത്യപ്രബന്ധകാരൻ എന്ന നി

ലയിൽനമ്പിയാർക്കു് ഭാഷാസാഹിത്യത്തിൽയാെതാരുസ്ഥാനവും കല്പിക്കാവുന്ന

തെല്ലന്നു ചുരുക്കത്തിൽ പറയാം. മാതൃക കാണിക്കുവാൻ ചില പദ്യഗദ്യങ്ങൾ പ്ര

ദർശിപ്പിക്കാം.

ഭാരതം, �ശ്ലാകങ്ങൾ

“ചഞ്ചൽകാഞ്ചീകലാപം കളരണിതമണീ-

കിങ്കിണീകങ്കണൌഘം

�ലാലം നീലാളകാളീമിളിതശിഖിശിഖാ-

ജാലമാലാവതംസം

അം�ഭാദശ്യാമളാങ്ഗം സരളമുരളികാ-

നാളസക്താംഗുലീകം

വ�ന്ദ വൃന്ദാവനാ�ന്തസരസവിഹരണാ-

ഡംബരം �ഗാപബാലം.”

“തദനു മദനലീലാ�ലാലബാലാബലാളീ-

വദനകമലലീ�നരീക്ഷ�ണരിന്ദ്ര�ലാ�ക

അരമതസുരപാളീലാളി�താ �ദവരാ�ജാ

മരകതമണിലീലാമന്ദി�ര മന്ദമന്ദം,”

ശംബരവധം, �ശ്ലാകം:

“കല്പാ�ന്താദ്ഭടകങ്കടീകവികടാളീകാക്ഷരൂക്ഷപ്രഭാ-

നിഷ്ടപ്തസ്ഫുടിതാണ്ഡഗർഭകുഹരസ്ഫാരധ്വനിസ്പർദ്ധിനാ

നിർഭിന്നശ്രവ�ണാ മ�നാഭവമഹാശംഖസ്വ�നനാഞ്ജസാ

ക്രുദ്ധാനുദ്ധതധീസ്സുരാരിതില�കാ വാചം ബഭാ�ഷ ഭടാൻ.”
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രാസക്രീഡ, പദം:

“�ഗാപവധൂകുലപരിവൃതനാകിന �ഗാപകുമാരനുദാരൻ

�ഗാപിതസകലചരാചരനതിശയരൂപതയാ സുകുമാരൻ

ചഞ്ചലകുണ്ഡലവലയമഹാമണിചടുലകുടിലകചഭാരൻ

കാഞ്ചനകാഞ്ചിലതാഞ്ചിതകടിതടവിലസിതപീതദുകൂലൻ

ഭംഗിവിളങ്ങിന വനമാലാവലിതുളസീമിളിതശരീരൻ

മംഗലഗാനമ�നാഹരനാകിന മധുരിപു നൂതനമാരൻ

രാസവിലാസവി�നാദനമൻെപാടു രസികശി�രാമണി ബാലൻ

ഹാസമ�നാജ്ഞമു�ഖന്ദു തുടർന്നിതു ഹരി ജഗതാമനുകൂലൻ.”

പാലാഴിമഥനം, �ശ്ലാകം:

“സസ്മാര സ്മരമഥനം തദാ മുരാരി-

സ്സ�സ്മരസ്സ ച ഭഗവാനഥാവിരാസീൽ;

അസ്മാകം ഭവതു ഭവാൻസഹായഏവം

സസ്മാഹത്രിണനയ�മവമംബുജാക്ഷഃ.”

ബാണയുദ്ധം, �താടയം:

“ജയ മൌലിമണികിരണജിത�കാടിഖരകിരണ

ജയഭക്തജനശരണ ജയ കമലചരണ!

ശശിബിംബസമവദന! ശുചികുന്ദസുമരദന;

ശൂഭരൂപജിതമദന! ശുഭശീലസദന!

മദശൌണ്ഡകരിഗമന! മദിരാക്ഷികുലകമന!

ഹൃത�ലാകപരികദന! കൃത�ദത്യമഥന!

ഹൃത�ലാകദുർന്നയന! കൃത�ഗാപികാനയന!

ശശിചണ്ഡകരനയന! ശതപത്രനയന!

ഫണിരാജവരശയന! ഫണിഗർവസംയമന!

പ്രണതാർത്തിസംശമന! പ്രണതാർത്ഥനിപുണ!”

തുള്ളൽക്കഥകൾ

സാമാന്യജനങ്ങൾ കുഞ്ചൻനമ്പിയാെര അറിയുന്നതും അവരുെട ദൃഷ്ടിയിൽ അ�ദ്ദ

ഹം ഭാഷാസാഹിത്യന�ഭാമണ്ഡലത്തിെല ഒരു പ്രകൃഷ്ട�ജ്യാതിസ്സായി പരിലസി

ക്കുന്നതും തുള്ളൽക്കഥയുെട പ്ര�ണതാവു് എന്ന നിലയിലാകുന്നു. ആ വിസ്തൃതമായ

സാമ്രാജ്യത്തിൽ കുഞ്ചൻതെന്നയാണു് ഏകച്ഛത്രാധിപതി. ആ പ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ

ഉപജ്ഞാതാെവന്നുവിശ്വസിച്ചുസഹൃദയന്മാർആരാധിക്കുന്നതുംഅ�ദ്ദഹെത്തത്ത

െന്നയാണു്. അനന്തരകാലങ്ങളിൽ പല കവികളും അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ പാദമുദ്രകെള

പിന്തുടരുവാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുെണ്ടങ്കിലും, ആ ശ്രമം പ്രാ�യണ അപജയത്തി�ല കലാ

ശിച്ചിട്ടുള്ളു. അ�ദ്ദഹത്തിനു് ആ വിഷയത്തിലുണ്ടായിരുന്ന വിവിധസിദ്ധികളിൽ

യാെതാന്നുംഅവർക്കാർക്കും തെന്നഅതിെന്റ പൂർണ്ണരൂപത്തിൽ�കവന്നിട്ടില്ല.
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358 അദ്ധ്യായം 38. കുഞ്ചൻനമ്പിയാർ (രാമപാണിവാദൻ)

തുള്ളൽപ്രസ്ഥാനം

ചാക്കിയാന്മാരുെട അനുചരന്മാരായി കൂത്തിനു മിഴാവുെകാട്ടൽ കുലവൃത്തിയാക്കി

ജീവിക്കുന്ന നമ്പിയാന്മാരുെട വർഗ്ഗത്തിൽെപ്പട്ട ഒരാളായിരുന്നുവ�ല്ലാ നമ്മുെട

മഹാകവി. പൂർവ്വകാലങ്ങളിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന പണ്ഡിതന്മാർ അവർക്കു് അന്യഥാ

ധനാഗമത്തിനു മാർഗ്ഗങ്ങളുണ്ടായിരുന്നാലും സ്വധർമ്മ�ത്തയും യഥാവിധി പരിപാ

ലിച്ചുവന്നിരുന്നു എന്നുള്ളതിനു പള്ളിക്കുന്നത്തു ശങ്കരകവി, രാമപുരത്തു വാരിയർ

മുതലായവരുെട ജീവചരിത്രം സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു. കുഞ്ചൻനമ്പിയാരും ചാക്കി

യാന്മാ�രാടുകൂടി മാർദ്ദംഗികപ്രവൃത്തിയിൽഏർെപ്പട്ടു് ആദ്യകാലങ്ങളിൽ കൂത്തിലും

കൂടിയാട്ടത്തിലും ഭാഗഭാക്കായിരുന്നു എന്നു നമുക്കു് ഊഹിക്കാം. �മല്പുത്തൂർ ഭട്ടതി

രിയുെട പ്രബന്ധങ്ങൾ അ�ദ്ദഹത്തിനു ഹൃദിസ്ഥങ്ങളായിരുന്നു. പ്രപഞ്ചത്തിെന്റ

ഗതിവിഗതികളിലുള്ള പരിഹാസ്യമായ അംശം സൂക്ഷ്മമായി അവ�ലാകനം െചയ്യു

ന്നതിനും �ശാഭനമായി ചിത്രണം െചയ്യുന്നതിനും ആ ക്രാന്തദർശിയ്ക്കുണ്ടായിരുന്ന

ജന്മസിദ്ധമായ വാസനാവി�ശഷം ഫലി�താക്തിരസികന്മാരായ ചാക്കിയാന്മാരു

മായുള്ളസഹവാസത്തിെന്റ ഫലമായി പതിന്മടങ്ങു വർദ്ധിച്ചിരിക്കണം. അ�ദ്ദഹം

ഒരു ചാക്കിയാരായി ജനിച്ചിരുന്നുെവങ്കിൽ ആ അനന്യസുലഭമായ പ്രതിഭാ �വ

ജാത്യം കൂത്തമ്പലങ്ങളിെല വായുമണ്ഡലത്തിൽ വിലയംപ്രാപിച്ചു �പാകുമായിരു

ന്നു. എന്നാൽ �കരളിയുെട ഭാഗ്യാതി�രകം നിമിത്തമാണു് അ�ദ്ദഹം മെറ്റാരു

ജാതിയിൽ അവതരിച്ചതു്. രംഗമണ്ഡപങ്ങളിെല മിഴാവു െകാട്ടിമാത്രം അ�ദ്ദഹം

ജീവിതം നയിയ്ക്കുവാൻ ഉ�ദ്ദശിച്ചില്ല. കല്പാന്തകാലം വെര തെന്റ നാട്ടുകാർ �കൾ

ക്കുകയും, �കട്ടു ചിരിക്കുകയും െചയ്യുന്നതിനു തെന്റ രസനാഞ്ചലംെകാണ്ടു് മെറ്റാരു

മിഴാവുകൂടി െകാട്ടണെമന്നു് ആ മഹാത്മാവു് നിശ്ചയിച്ചു. അങ്ങെന നമുക്കു് അ�ദ്ദ

ത്തിെന്റ തുള്ളൽക്കഥകൾ—ഒന്നല്ല, പത്തല്ല, നാല്പതിനു�മൽ രസനിർഭരങ്ങളായ

കൃതികൾ—കിട്ടി; താവതാ നാം ചരിതാർത്ഥരുമായി.

തുള്ളലും തമിഴ് സാഹിത്യവും

ദ്രാവിഡസാഹിത്യത്തിൽ (1) െചപ്പൽ (2)അകവൽ (3)തുള്ളൽ(4)തുങ്കൽഎന്നിങ്ങ

െന നാലുമാതിരി പാട്ടുകളുണ്ടു്. ഇടക്കിടയ്ക്കു നിറുത്തി പാടുന്നതു െചപ്പൽ; നിറുത്താ

െത തുടർന്നു പാടുന്നതു് അകവൽ: അംഗവി�ക്ഷപ�ത്താടുകൂടി പാടുന്നതു തുള്ളൽ;

ഓ�രാ ചീരിെന്റയും അവസാനത്തിൽ നിറുത്തിപ്പാടുന്നതു തുങ്കൽ—എന്നിങ്ങെന

യാണു് അവ തമ്മിലുള്ള �ഭദം. അകവലിെന്റ ഒരു വക�ഭദം തെന്നയാണു് തുള്ളൽ.

െചപ്പലിനു െവണ്പാവിലും, അകവലിനു അകവൽപാവിലും, തുള്ളലിനു കലിപ്പാ

വിലും, തുങ്കലിനു വഞ്ചിപ്പാവിലുമാണു് ഗാനങ്ങൾ നിർമ്മി�യ്ക്കണ്ടെതന്നു നിയമമുണ്ടു്.

തുള്ളലിൽ പാട്ടുകളുെട രചനയ്ക്കു കലിവിരുത്തം എെന്നാരു വൃത്തം ഉപ�യാഗിച്ചിരു

ന്നു. മുമ്മൂന്നു മാത്രകളുള്ള നാലു ചീരുകളിൽ (അടികളിൽ) ആണു് അതിെന്റ ഓ�രാ

വരിയും രചി�യ്ക്കണ്ടതു്. അതിെന്നാരുദാഹരണം പ്രദർശിപ്പിക്കാം.

“നണ്ണുറുനാർ ചീരടിയുറിനാൻകു

കണ്ണിയ കലിയൻവിരുത്തമതാകും;

മുന്നുറുെതലു�ങ്ക മുതർ പലെമാഴികൾ

അ�ന്നെയ�ന്റത്തുമരുന്തമിഴ്മാ�ന”

ഇതു മലയാളത്തിെല ഓട്ടൻ തുള്ളലിൽ പ്ര�യാഗിക്കുന്ന തരംഗിണീവൃത്തംതെന്ന

യാെണന്നുപറ�യണ്ടതില്ല�ല്ലാ.
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തുള്ളൽപ്രസ്ഥാനെത്തപ്പറ്റിയുള്ളഐതിഹ്യം

തുള്ളൽപ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ ആഗമെത്തപ്പറ്റി സുപ്രസിദ്ധമായ ഒരു ഐതിഹ്യമുണ്ടു്.

അമ്പലപ്പുഴ �ക്ഷത്രത്തിൽ ഒരിയ്ക്കൽ ചാക്കിയാർക്കൂത്തു നടക്കുന്ന സമയത്തു കു

ഞ്ചൻനമ്പിയാർ ഒരു �ശ്ലാകത്തിെന്റപുർവാർദ്ധത്തി�ന്റയും ഉത്തരാർദ്ധത്തി�ന്റയും

അവസാനത്തിൽ മിഴാവു െകാ�ട്ടണ്ടിയിരിെയ്ക്കഅങ്ങെന െചയ്യാെതഅല്പം ഉറങ്ങി

�പ്പാവുകയും അതു കണ്ടു ചാക്കിയാർ ആ സദസ്സിൽെവച്ചു തെന്ന അ�ദ്ദഹെത്ത

അന്യാപ�ദശരൂപത്തിൽ നിശിതമായി അധി�ക്ഷപിക്കുകയും െചയ്തു. അതിൽെവ

ച്ചു മുഷിച്ചിൽ �താന്നിയ നമ്പിയാർ പി�റ്റ ദിവസം മുതൽ ചാക്കിയാരുെട കൂത്തു്

ആരും �കൾക്കരുെതന്നു പ്രതിജ്ഞ െചയ്തു്, അന്നെത്ത രാത്രി െകാണ്ടു കല്യാണ

സൌഗന്ധികം രചിച്ചു പി�റ്റ ദിവസം കൂത്തു് ആരംഭിയ്ക്കാറായ�പ്പാൾ ചാക്കിയാന്മാർ

സാധാരണമായി പൃഷ്ഠഭാഗത്തു ചുരുട്ടിവയ്ക്കുന്ന വസ്ത്രത്തിനു സദൃശമാകുമാറു് അമ്പ

ലപ്പുെഴ ധാരാളമായിക്കിട്ടുന്ന കു�റ കൌപീനം വാങ്ങി അതു മുണ്ടിെന്റ ഭാഷയിൽ

തുന്നിെക്കട്ടിയുടുത്തുകു�റ കുരു�ത്താലയുംആഭരണരൂപത്തിൽഅണിഞ്ഞു �വണ്ട

�മളക്കാ�രയും ഉണ്ടാക്കിഅവ�രാടുകൂടി കിഴ�ക്കനടയിൽ ഒരിടത്തുനിന്നുപാടിക്ക

ളിച്ചുതുടങ്ങി. കാഴ്ചക്കാർആനൂതനരംഗപ്ര�യാഗത്തിൽകുതുകികളായിത്തീർന്നതി

നാൽ ചാക്കിയാർ �ശ്രാതാക്കളില്ലാെത വിഷമിയ്ക്കുകയും, അങ്ങെന നമ്പിയാരുെട

ശപഥം നിറ�വറുകയും െചയ്തുവ�ത്ര. ഈഐതിഹ്യം അ�ശഷം വിശ്വാസ�യാഗ്യ

മായി �താന്നുന്നില്ല. ഒന്നാമതു ചാക്കിയാർ െചമ്പക�ശ്ശരി തമ്പുരാെന്റ പ്രഥമ സദ

സ്യനായ നമ്പ്യാെരെക്കാണ്ടു് അമ്പലപ്പുഴ ഉത്സവത്തിനു മിഴാവു െകാട്ടിച്ചിരിക്കു�മാ

എന്നും, െകാട്ടിൽ പിഴച്ചാൽത്തെന്നഅവിെടെവച്ചു് അ�ദ്ദഹെത്തഅത്രകഠിനമാ

യി അധി�ക്ഷപിച്ചിരിക്കു�മാ എന്നും സംശയി�ക്കണ്ടതുണ്ടു്. രണ്ടാമതു, നമ്പിയാർ

തെന്ന വികൃത�വഷത്തിൽ മതില്ക്കകത്തുവച്ചു പാടുകയും ആടുകയും െചയ്തു തനിക്കു

ഘനക്ഷയം വരുത്തുന്ന ഒരു �ഗാഷ്ടി കാട്ടിെയന്നു പറയുന്നതു യുക്തിസഹമായി

രിക്കുന്നില്ല. മൂന്നാമതു്, ഒരു ദിവസം െകാണ്ടു �മളക്കാെര തയ്യാറാക്കി അവർക്കു

പുതിയ തുള്ളൽ മുഖസ്ഥമാക്കിെക്കാടുത്തു എന്നു സങ്കല്പിക്കുവാനും പ്രയാസമുണ്ടു്.

നാലാമതു, നമ്പൂരിമാർക്കു അത്യന്തം ഹൃദയംഗമമായ കൂത്തിനും കൂടിയാട്ടത്തിനും

എതിരായി ഒരു ദൃശ്യം �ക്ഷത്രത്തിനകത്തുവച്ചു് അഭിനയിക്കുവാൻ െചമ്പക�ശ്ശരി

ത്തമ്പുരാൻ നമ്പിയാർക്കു�പാലും അനുവാദം നല്കിയിരിക്കുവാൻ ഇടയില്ല. അഞ്ചാ

മതായി, കൂത്തി�ന�യാ, കൂടിയാട്ടത്തി�ന�യാ പരാജയെപ്പടുത്തുവാൻ തുള്ളലിനു്

—അതിനു നമ്പിയാരുെട സാഹിത്യമാെണന്നുള്ള �മന്മഎത്രതെന്ന ഉെണ്ടങ്കിലും

- ഒരിക്കലും സാധിക്കുന്നതുമല്ല. ഈ കാരണങ്ങളാൽ മുമ്പു സം�ക്ഷപിച്ച ഐതി

ഹ്യം ത്യാജ്യ�കാടിയിൽ ത�ള്ളണ്ടതാെണന്നു് എനിക്കു �താന്നുന്നു.

ആപ്രസ്ഥാനത്തിെന്റയാഥാർത്ഥകാരണം പിെന്നയാന്തായിരിക്കാം? വാസ്ത

വത്തിൽ അവിെട നടന്നെതെന്തന്നു് അനുമാനദൃഷ്ട്യാ പരി�ശാധിക്കാം. കൂത്തമ്പ

ലങ്ങളിൽ െപാതുജനങ്ങൾക്കുകടന്നുെചല്ലുവാനുള്ളസൌകര്യം പരിമിതമായിരുന്നു

എന്നുമാത്രമല്ല, ബ്രാഹ്മണർക്കല്ലാെത അവിെട ഉപവിഷ്ടരാകുവാൻ അവകാശവു

മുണ്ടായിരുന്നില്ല. സംസ്കൃതസാഹിത്യത്തിലും നാട്യകലയിലും അഭിജ്ഞന്മാരായ

സാധാരണജനങ്ങൾക്കു് ആനന്ദിക്കുന്നതിനു പടയണി മുതലായ ആ�ഘാഷാവ

സരങ്ങളിൽ പല വി�നാദാന്തരങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. തകഴിയിെല ശാസ്താം�കാ

വിലിൽ പഴയ കാലം മുതല്ക്കുതെന്ന �മടമാസം 1-ആനു മുതൽ 12 ദിവസ�ത്തക്കു്

ഒരു പടയണി �ദവതാപ്രീതികരമായി നടത്തെപ്പട്ടുവന്നിരുന്നു. ആ പടയണിക്കാ

ലത്തു പറയൻ, ശീതങ്കൻ, �ചാവൻ, പര�ദശി മുതലായി പല �വഷങ്ങളും രംഗ
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360 അദ്ധ്യായം 38. കുഞ്ചൻനമ്പിയാർ (രാമപാണിവാദൻ)

പ്ര�വശനം െചയ്തിരുന്നുെവന്നും, ശീതങ്കൻ കുരു�ത്താല അണിഞ്ഞിരുന്നുെവന്നും,

അവരുെട അപരിഷ്കൃതങ്ങളായ ഗാനങ്ങൾക്കു പറയൻതുള്ളൽ, ശീതങ്കൻതുള്ളൽ

എന്നും മറ്റുമാണു് �പർ പറഞ്ഞുവന്നിരുന്നെതന്നും പഴമക്കാർ പറയുന്നു. നമ്പി

യാർ തെന്റ ഒന്നാമെത്ത തുള്ളൽക്കഥയായ കല്യാണസൌഗന്ധികത്തിൽ “ഹരി

ഹരസുതനയ്യൻതിരുവടിയടിയെന്റ മനതാരിൽ പരിഭവമകലുവാൻ തുണ�യ്ക്കണം”

എന്നു തകഴിയിെല ശാസ്താവിെനയും ഗണപതി�യയും, സരസ്വതി�യയും സർവ

സാധാരണമായ രീതിയിൽ നമസ്കരിച്ചതിനു �മൽപ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും,അവിടെത്ത

നന്തിക്കാട്ടുതറവാട്ടിെല പര�ദവതയായ കണ്ടങ്കരിങ്കാവിൽ ദുർഗ്ഗെയ “നന്ദികാര

ണ്യമാം മന്ദി�ര വാഴുന്ന മന്ദാരദാരുവാം ബാലരവിയുെട നന്ദി വരുത്തുന്ന കണ്ട

ങ്കരിങ്കാവിലിന്ദുചൂഡപ്രി�യ വ�ന്ദ ഭഗവതി” എന്നു വർണ്ണിക്കുന്നതും പ്രകൃതത്തിൽ

സ്മരണീയമാണു്.

“സജ്ജനത്തിനുസംസ്കൃതക്കവി �കൾക്കകൌതുകെമങ്കിലും

ദുർജ്ജനത്തിനതിങ്കെലാരു രസ�മശുകില്ലതുകാരണം
1ഭടജനങ്ങെട സഭയിലുെള്ളാരു പടയണിക്കിഹ �ചരുവാൻ

വടിവിയെന്നാരു ചാരു�കരളഭാഷതെന്ന ചിതംവരൂ.

കടുപെടപ്പടുകഠിനസംസ്കൃതവികടകടുകവി െകട്ടിയാൽ

ഭടജനങ്ങൾ ധരിക്കയില്ല തിരിക്കുെമാക്കയു�മയുടൻ.

ഭാഷ�യറിവരുന്ന നല്ല മണിപ്രവാളമെതങ്കി�ലാ

ദൂഷണം വരുവാനുമില്ല വി�ശഷഭൂഷണമായ് വരും.”

എന്നു സഭാപ്ര�വശം പറയൻതുള്ളലിെല ഈരടികളിൽ നമ്പിയാർ തെന്റ നവീ

നപ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ ഉ�ദ്ദശെത്തപ്പറ്റി പ്രഖ്യാപിക്കു�മ്പാൾ പടയണിയുെട കാര്യം

പ്ര�ത്യകം എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടു, നമ്പിയാർ തെന്റ കാലംവെര പടയണികൾക്കു്

ഉപ�യാഗിച്ചിരുന്ന നാടൻ പാട്ടുകെള തട്ടിനീക്കി അവയുെടസ്ഥാനത്തിൽസരസ

ങ്ങളായ ഗാനങ്ങെളപ്രതിഷ്ഠിക്കുകമാത്രമാണു് െചയ്തെതന്നുഞാൻഅഭ്യൂഹിക്കുന്നു.

വളെര �വഗത്തിൽ ആ ഗാനങ്ങളുെട രാമണീയകംനിമിത്തം തുള്ളൽ ഒരു ദൃശ്യക

ലയായി ഉയരുകയും ആ കല സകല�ക്ഷത്രങ്ങളിലും പ്രദർശനാർഹമായിത്തീരു

കയും െചയ്തു.

കൂത്തും തുള്ളലും

ഏതായാലും തുള്ളലുകളുെട അഭിനയത്തിനുള്ള ചിട്ടകൾ ഏർെപ്പടുത്തുന്നതിൽ

നമ്പിയാർ ചാക്കിയാന്മാർക്കുകടെപ്പട്ടിരുന്നുെവന്നുള്ളതുനിർവ്വിവാദമാണു്. ചാക്കി

യാരുെടഅണിയലിനുംതുള്ളൽക്കാരെന്റ �വഷവിധാനത്തിനുംതമ്മിൽഅ�നകം

അംശങ്ങളിൽസാദൃശ്യമുണ്ടു്. എന്നാൽകൂത്തിെനന്നതു�പാെല മിഴാവല്ല, െതാപ്പിമ

ദ്ദളമാണു് വാദ്യം. കൂത്തിനു താളം പിടിക്കാൻ നങ്ങിയാർ �വണം; തുള്ളലിനു താളം

ശങ്കിടിക്കാരൻതെന്ന െകാട്ടിെക്കാള്ളണം. കൂത്തിൽ ചാക്കിയാർക്കു ഇരിക്കുവാൻ 

ഒരു പീഠമുണ്ടു്. തുള്ളൽക്കാരനും സഹപ്രവർത്തകന്മാരും ആദ്യം മുതൽ അവസാ

നം വെര നില്ക്കുകതെന്ന�വണം. ഇങ്ങെന ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ തുള്ളൽക്കാരുെട

സൌകര്യ�ത്തയും സ്ഥാനവ്യത്യാസ�ത്തയും പുരസ്കരിച്ചു നമ്പിയാർ വരുത്തീട്ടുെണ്ട

ന്നുംഓർമ്മി�ക്കണ്ടതുണ്ടു്.

1 ഭടർ — താണ നിലയിലുള്ളവർ, അനഭിജ്ഞർ.
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�കരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 3 361

�ദ്രാണമ്പള്ളി നായ്ക്കർ

നമ്പിയാർ തെന്റ പലതുള്ളൽക്കഥകളിലും �ദ്രാണമ്പള്ളി ആചാര്യ�നയും നന്തി

ക്കാട്ടു് ഉണ്ണിരവി�യയും സ്മരിക്കുന്നുണ്ട�ല്ലാ.

“ദിക്കു പത്തും പുക�ഴ്ന്നാരു �ദ്രാണമ്പള്ളി

നൽകുലഭൂഷണൻ മൽഗുരുനായകൻ

വിക്രമവാരിധിവീരൻ വി�ശഷജ്ഞ-

നിക്കഥാരം�ഭ കടാക്ഷിച്ചരു�ളണം”

എന്നുസു�ന്ദാപസുന്ദയുദ്ധത്തിലും

“�ക്ഷാണീമണ്ഡലംതന്നിെലാക്ക�വ പുക�ഴ്ന്നാരു

�ക്ഷാണീവാനവൻ വീരൻ �ദ്രാണമ്പള്ളിയാചാര്യൻ

ക്ഷീണെമന്നി�യ കാത്തി�ടണമിപ്പരിഷയ്ക്കു

പ്രാണപഞ്ചകത്തിെന്റ ത്രാണത്തിന്നനുകൂലൻ”

എന്നു സഭാപ്ര�വശത്തിലും കവി �ദ്രാണമ്പള്ളിെയ വന്ദിക്കുന്നു. �ദ്രാണമ്പള്ളിക്കു

ഭാഷയിലുള്ള സാധാരണപര്യായം ഓണമ്പള്ളി എന്നാണു്. ആ ഭവനം അമ്പ

ലപ്പുഴ താലൂക്കിൽ െനടുമുടിയിൽ ഇ�പ്പാഴുമുണ്ടു്. ആയുധവിദ്യയിൽ ഗുരുസ്ഥാനമു

ണ്ടായിരുന്നതിനാൽ ആ ഭവനക്കാർക്കു “നായ്ക്കർ” എെന്നാരു ബിരുദം ഇക്കാല

ത്തും കാണുന്നു. തുളുബ്രാഹ്മണരായ അവരുെട മൂലകുടുംബം പണ്ടു െതക്കൻകർ

ണ്ണാടകത്തിൽെപ്പട്ട ഉടുപ്പിയിലായിരുന്നു. തുളുനാടൻപയറ്റു പ്രസിദ്ധമാണ�ല്ലാ.

ഒരിയ്ക്കൽ െചമ്പക�ശ്ശരി രാജാക്കന്മാരുെട �സന്യാധിപത്യം പരമ്പരയാ വഹി

ച്ചിരുന്ന മാത്തൂർ പണിക്കരാശാന്മാരുെട തറവാട്ടിൽെപ്പട്ട ഒരു യുവാവു് ആയുധ

വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി അവിെട �പാകുകയും ഗുരുദക്ഷിണകഴിഞ്ഞു മടങ്ങു�മ്പാൾ

അന്തർജ്ജനത്തിെന്റ സഹായ�ത്താടുകൂടി ഗുരുനാഥൻ നിത്യപൂജ െചയ്തുവന്ന ദുർ

ഗ്ഗാവിഗ്രഹംകൂടി െകാണ്ടു�പാരികയും െചയ്തു. ആചാര്യൻആ വസ്തുത മനസ്സിലാക്കി

ബിംബം തിരിെയ െകാണ്ടു�പാകുവാൻ അമ്പലപ്പുഴെയത്തിെയങ്കിലും രാജാവിെന്റ

അനുനയത്തിനുവഴിെപ്പട്ടു മാത്തൂർപ്പണിക്കർക്കു�വണ്ടിഅതിെനഅവിെടത്തെന്ന

പ്രതിഷ്ഠിച്ചു് അതിെന്റ പൂജയ്ക്കായി െനടുമുടിയിൽ പണിക്കർ ദാനം െചയ്തസ്ഥലത്തു

താമസിച്ചു തുടങ്ങി. �ക്ഷത്ര�ത്താടു് അനുബന്ധിച്ചു് ഒരു കളരിസ്ഥാപിച്ചു് അ�ദ്ദഹം

അതിൽ �യാദ്ധാക്കെള പയറ്റുമുറകളും അഭ്യസിപ്പിച്ചുവന്നു. ആ ദുർഗ്ഗാ�ക്ഷത്രവും

കളരിയുംക്ഷണത്തിൽപ്രശസ്തിെയ പ്രാപിക്കുകയും െചയ്തു.

�ദ്രാണമ്പള്ളിസ്സമ്പ്രദായം

കളരിവിദ്യ എെന്നാരു അപ്രകാശിതമായ ഗ്രന്ഥത്തിൽ �ദ്രാണമ്പള്ളിസമ്പ്രദായ

ത്തിെല പയറ്റുമുറകെളക്കുറിച്ചു വിസ്തരിച്ചു പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ടു്. “�ദ്രാണമ്പള്ളിക്കള

രിയിൽ വിലസിന കാളി ഭയങ്കരി കാത്തരുള�മ്മ”എന്നുതുടങ്ങുന്നഒരു �സ്താത്രവും

അതിൽ ഘടിപ്പിച്ചു കാണുന്നു. ദാരുകവധമാണു് ആ �സ്താത്രത്തിെല പ്രതിപാദ്യം.

“�ദ്രാണമ്പള്ളിലധീ�ശ” എന്നു ഒരു പല്ലവി അതിൽ ഏതാനും വരികൾ െചാല്ലിക

ഴിഞ്ഞാൽ കൂെടക്കൂെടആവർത്തി�ക്കണ്ടതുണ്ടു്.

“�ന�ര പണ്ടും നാെളയുമിന്നും

നീ�യ സാരം മൂവുലകിന്നു്;
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സാരം നീയ�ല്യാ മമ �ദവി!

താൻ െപരിെകപ്പലജാതിയു�മാർത്താൽ

ഓർത്താലില്ലതിനന്തവു�മതും

ഒന്മക്കുടയവ�ള! �കട്ടരുൾ നീ.

. . .
ഇെപ്പാഴുെതങ്കലുയർന്ന വിഷാദ-

െമാഴിച്ചഭിമാനെമനിക്കരുൾ താ�യ!

െക�ല്പാടതിെലാരു ദൂതെര വിെട്ടാരു

�ഖദെമനിക്കു ചമച്ചവെര�ക്കൾ

െകാൽവാൻ ന�മ്മ രക്ഷിച്ചരുൾ നീ

സുഖ�മ രക്ഷിച്ചരുൾ മമ കാര്യം.

�ദ്രാണമ്പള്ളിലധി�ശ”

എന്നീ പംക്തി അവയിെലാന്നാണു്. ഓ�രാ കളരിയിലും പതിെനട്ടടവുകളും അവ

യ്ക്കു �വണ്ട വായ്ത്താരികളും പിെന്നയും പല പയറ്റുമുറകളും ആയുധലക്ഷണങ്ങളും മറ്റും

പഠിപ്പിച്ചു വന്നിരുന്നു. �ദ്രാണമ്പള്ളിക്കളരിയിെല മുറകെളമാത്ര�മ പ്രസ്തുതഗ്രന്ഥ

ത്തിൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ളു. അതിൽ ഒരു ഭാഗം താെഴ �ചർക്കുന്നു.

“പിെന്ന മാറ്റാനായിെട്ടതിർക്കു�മ്പാൾ നിലെയാപ്പിച്ചു നില്ക്കണം, എത്ര നാഴി

കെയങ്കിലും എത്ര ദിവസെമങ്കിലും കൂെട നില്ക്കുകയും �വണം. �കറിത്തുടങ്ങിയാൽ

പഴുതു കാണ്കയില്ല. ഗുരുവിനാ�ണ പിെന്ന െകട്ടി�ക്കറി പ്ര�യാഗിപ്പാൻ�കയും

ചുവടും മനസ്സും വയ്ക്ക. ഗുരുവിെന്റ കടാക്ഷവും വരുത്തിെക്കാണ്ടാൽ സാധിപ്പാെനാ

ട്ടും സംശയമില്ല. പിെന്ന അ�ങ്ങാട്ടു �ക�റണ്ടുംപ്രകാരം – മാറ്റാെന്റ നിലയും �ക

യും ചുവടും മനസ്സും വായുവും ഒന്നായി മാറുകയും മാറി�ക്കറ്റുകയുമാം, പിെന്ന ഒരുപ്ര

�യാഗം �മൽത്താര നീട്ടു�മ്പാൾ മുനെയാഴിച്ചു പിടിക്കുകയുമാം; െനഞ്ഞത്തുപരിശ

കുത്തുകയുമാം; പരിശമുന ഒഴിഞ്ഞു െനഞ്ഞത്തു ചവിട്ടുകയുമാം; കീഴ്മുന നീട്ടിമുറിക്ക

യുമാം.”

െചമ്പക�ശ്ശരി രാജാവിെന്റ �യാദ്ധാക്കൾക്കും, വി�ശഷിച്ചു മാത്തൂർ കുടുംബ

ത്തിെല അംഗങ്ങൾക്കും, പയറ്റുമുറകൾ അഭ്യസിപ്പിച്ചു വന്ന �ദ്രാണമ്പള്ളിെയ വി

ക്രമവാരിധിെയന്നും വീരെനന്നും മറ്റും വി�ശഷിപ്പിയ്ക്കുന്നതിൽനിന്നു് അ�ദ്ദഹെത്ത

നമ്പിയാർ ആ നാട്ടിെല അതിപ്രശസ്തനായആയുധവി�ദ്യാപ�ദഷ്ടാവു് എന്ന നില

യിൽ മാത്രമാണു് വർണ്ണിക്കുന്നെതന്നുമനസ്സിലാക്കുവാൻപ്രയാസമില്ല. “പ്രാണപ

ഞ്ചകത്തിെന്റത്രാണം” എന്നു പറയുന്നതു പ്രാണരക്ഷണം മാത്രമാണു്. ആ വാക്കു

വച്ചുെകാണ്ടു്അ�ദ്ദഹം നമ്പിയാരുെടഅധ്യാത്മവിദ്യാഗുരുവായിരുന്നുഎന്നുചിലർ

പറയുന്നതു് അനുപപന്നമാകുന്നു.

ഉണ്ണിരവിക്കുറുപ്പ്

നന്തിക്കാട്ടു് ഉണ്ണിരവിക്കുറുപ്പിെന കല്യാണസൌഗന്ധികത്തിനു പുറ�മ

“മ�ന്ദതരഗുണമന്ദിരെനൻഗുരു

നന്ദിതനാകിയ ബാലരവിക്കു്

നന്ദി വരുത്തും പര�ദവത�മ!

സുന്ദരി! കണ്ടങ്കരിപുരമമരും

വൃന്ദാരകകുലവന്ദിതചര�ണ”
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എന്നുസ്യമന്തകത്തിലും,

“നന്ദികാടധിനായകൻ ഗുരുബാലരവിപര�ദവതം

നന്ദി നല്കണമിന്നു �മ തിരുകണ്ടകാപുരിഭഗവതി”

എന്നുത്രിപുരദഹനത്തിലും,

“ആചാ�ര്യാത്തമൻബാലരവിെയന്നു പുക�ഴ്ന്നാരു

ശ്രീചാരുസ്വരൂപെന്റ ചരണാം�ഭാരുഹം രണ്ടും

ആചാ�രാചിതം കൂപ്പിക്കവിെചാൽവാൻ തുടങ്ങു�ന്നൻ”

എന്നുസഭാപ്ര�വശത്തിലും

“ചണ്ഡികാ�ദവിെയ�സ്സവിച്ചു�മവീടു-

മുണ്ണിരവിെയന്നു �പരായ പൂരുഷൻ

പുണ്യപൂരാകരൻ നമ്മുെട �ദശികൻ

കണ്ണിണെകാണ്ടു കടാക്ഷിച്ചി�ടണ�മ”

എന്നു സു�ന്ദാപസു�ന്ദാപാഖ്യാനത്തിലും കവി സ്തുതിച്ചു കാണുന്നു. ‘ഗുരു’ എന്നും

‘ആചാ�ര്യാത്തമൻ’എന്നുമാണു്അ�ദ്ദഹം വർണ്ണിതനായിരിക്കുന്നെതങ്കിലും നമ്പി

യാർബ്രാഹ്മണനാണു് തെന്റഗുരുനാഥൻഎന്നു് ഒട്ടുവളെര തുള്ളലുകളിൽഅസന്ദി

ഗ്ദ്ധമായ രീതിയിൽ പ്രഖ്യാപനം െചയ്തിട്ടുണ്ടു്.

“ധരണിസുരന്മാർമകുടമഹാമണി

ഗുരുവ�ല്ലാ മമ ഗുരുവായ്  വന്നതു്”

എന്നുസ്യമന്തകത്തിലും,

“ധരണിസുരവരമകുടമണി മമ ധാർമ്മികൻ ഗുരുനാഥനും

പരിചിലടിയനു പടുത വരുവതി�നറ്റെമാന്നു തുണയ്ക്കണം”

എന്നു ത്രിപുരദഹനത്തിലും ആ പ്രഖ്യാപനം കാണുന്നു. ഈ രണ്ടു പ്രസ്താവ

നക�ളയും എങ്ങെന സമന്വയിപ്പിയ്ക്കാം? ഞാൻ പറയുന്നതു തുള്ളൽക്കഥകളിൽ

അ�ദ്ദഹം നാമനിർ�ദ്ദശം െചയ്തും െചയ്യാെതയും വന്ദിയ്ക്കുന്ന ഗുരു നാരായണഭട്ടതി

രിയല്ല �ദ്രാണമ്പള്ളി നായ്ക്കർ തെന്നയാണു്. �ദ്രാണമ്പള്ളിെയ വന്ദിയ്ക്കുന്ന തുള്ളലു

കളിൽ ആ വന്ദനം കഴിഞ്ഞാലുടൻ തെന്ന കവി ഉണ്ണിരവിെയ െതാഴുന്നുണ്ടു്. തക

ഴിയിെല പടയണിയ്ക്കു് അഭിനയിയ്ക്കുവാനാണു് അ�ദ്ദഹംആദ്യമായി കല്യാണസൌഗ

ന്ധികം നിർമ്മിച്ചതു് എന്നു മുൻപു പറഞ്ഞുവ�ല്ലാ. നന്തിക്കാട്ടു കറുപ്പന്മാർക്കു കുട

മാളൂരും അമ്പലപ്പുഴയും വസ്തുക്കളുണ്ടായിരുന്നു. െചമ്പക�ശ്ശരി രാജാവിെന്റ വിശ്വ

സ്ത�സനാനികളിൽ അന്യതമന്മാരായിരുന്ന അവർ തങ്ങളുെട വക കണ്ടങ്കരിങ്കാ

വിൽ ഭദ്രകാളീ �ക്ഷത്രത്തിനുസമീപംആയുധാഭ്യാസത്തിനു് ഒരുകളരിയും നടത്തി

െക്കാണ്ടിരുന്നു. ആ കളരിയിലും “�ദ്രാണമ്പള്ളി സമ്പ്രദായം” തെന്നയായിരുന്നി

രിക്കണം നിലവിലിരുന്നതു്. അവർക്കു തകഴി �ക്ഷത്രത്തിെല പടയണിയുമായിട്ടു്

ഏ�താ തരത്തിൽ ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു എന്നു സങ്കല്പി�യ്ക്കണ്ടിയിരിയ്ക്കുന്നു. ഉണ്ണിര

വിെയ വന്ദിയ്ക്കുന്നതുള്ളലുകളിെലല്ലാം കവി തകഴി ശാസ്താവി�നയും വന്ദിക്കുന്നുണ്ടു്.

തെന്റ ആദ്യെത്ത തുള്ളൽ സ്വന്തം കളിക്കാെരെക്കാണ്ടു് അഭിനയിപ്പിക്കുകയും, പി

ന്നീടു പലതുള്ളലുകളുംത�ന്നാടു് എഴുതി വാങ്ങിഅവ�യയുംഅത്തരത്തിൽപ്രചരി

പ്പിയ്ക്കുകയും െചയ്ത ധനവാനും ഉദാരനുമായ ഉണ്ണിരവിക്കുറുപ്പിെന നമ്പിയാർ ഗുരുനാ
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364 അദ്ധ്യായം 38. കുഞ്ചൻനമ്പിയാർ (രാമപാണിവാദൻ)

ഥപദത്തിൽആരൂഢനാക്കിയതു്അനുചിതമല്ല; പ�ക്ഷഅ�ദ്ദഹത്തിെന്റആചാര്യ

ത്വംആകഥകളുെടഅഭിനയെത്തസംബന്ധിച്ചു മാത്രമായിരുന്നു;ആഗുരുവി�നയും

കളരിപ്പയറ്റിനു് ആ ദിക്കിെല പ്രധാന ഗുരുവായ �ദ്രാണമ്പള്ളി�യയും കവിയ്ക്കു വന്ദി

�യ്ക്കണ്ട കടമയുള്ളതുെകാണ്ടു് അ�ദ്ദഹം അതു നിർവ്വഹിച്ചു എ�ന്നയുള്ളു. 921-ൽ തി
രുവനന്തപുരത്തുതുള്ളൽനടത്തുവാൻഅരങ്ങുകാ�രയും െകാണ്ടുവന്നഅമ്പലപ്പുഴ

തകഴിയിൽ കളിയിയ്ക്കൽ വീട്ടീൽ കുഞ്ചുനാരായണക്കുറുപ്പു് അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ ബന്ധു

ക്കളിൽ ആെരങ്കിലും ആയിരിയ്ക്കുെമന്നു �താന്നുന്നു. ഉണ്ണിരവിക്കുറുപ്പിൽനിന്നു കവി

വ്യാകരണാദി ശാസ്ത്രങ്ങൾഅഭ്യസിച്ചു എന്നു ചിലർ പറയുന്നതിനു െതളിവു �വണ്ടി

യിരിക്കുന്നു.

മാത്തൂർപ്പണിക്കർ

െചമ്പക�ശ്ശരി രാജാവിെന്റ സർവ�സന്യാധിപനായ മാത്തൂർപ്പണിക്കർക്കും ഒരു

കളരിയുണ്ടായിരുന്നതായി നാം കണ്ടുവ�ല്ലാ. അവിെടപ്രധാനമായിഅഭ്യസിപ്പിച്ചി

രുന്നദൃശ്യകലകഥകളിയായിരുന്നു. ഉണ്ണിരവിക്കുറുപ്പിനുതുള്ളൽക്കഥകളുെടപ്രചര

ണംനിമിത്തം സിദ്ധിച്ച പ്രശസ്തി കണ്ടു് അ�ദ്ദഹത്തിനുംആപ്രസ്ഥാനത്തിൽഅഭി

രുചി �താന്നുകയും അ�ദ്ദഹവും നമ്പിയാെരെക്കാണ്ടു ചില തുള്ളലുകൾ രചിപ്പിക്കു

കയും െചയ്തു. അങ്ങിെനയുള്ള കൃതികളിൽ കവി മാത്തൂർ ഭഗവതിെയ വന്ദിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

“നഗവരനന്ദിനി മാത്തൂരമരും

ഭഗവതി സതതം കാത്തരു�ളണം”

എന്നു �ഘാഷയാത്രയിലും

“മാത്തൂരാലയംതന്നിൽ മരുവും മംഗളാകാ�ര

കാത്തുെകാൾക നീ �കളി കളരിവാസിനി കാളി”

എന്നു െപൌണ്ഡ്രകവധത്തിലും ഉള്ള പ്രസ്താവനകൾ �നാക്കുക. സഭാപ്ര�വശം,

പ്ര�ദാഷ മാഹാത്മ്യം ഹരിശ്ചന്ദ്രചരിതം എന്നീ കൃതികൾ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ

മഹാരാജാവു് അമ്പലപ്പുഴ പിടിച്ചടക്കിയതിനു�മലാണു് കവി രചിച്ചതു്. തന്നിമി

ത്തം അവയിൽ മാത്തൂർഭഗവതിെയ വന്ദിക്കുന്നതിന്നു പ്ര�ത്യകകാരണമുെണ്ടന്നും

വിചാരിക്കാം. 919-ൽത്തെന്ന മാത്തൂർപ്പണിക്കർ അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ ശിഷ്യനായ

ഇട്ടി�ക്കാന്തപ്പണിക്ക�രയുംെകാണ്ടു തിരുവനന്തപുരത്തു ശ്രീപത്മനാഭസ്വാമി�ക്ഷ

ത്രത്തിൽ തുള്ളൽ കളിപ്പിക്കുവാൻ �പായിരുന്നു എന്നു മുൻപു പ്രസ്താവിച്ചുവ�ല്ലാ.

അതിനുമുൻപുകണ്ടങ്കരിങ്കാവിലും മാത്തൂരിലും തുള്ളൽപ്രസ്ഥാനത്തിന്നുഅഭിവൃദ്ധി

വന്നുകഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്നുള്ളതു നിസ്സംശയമാണു്. ഉണ്ണിരവിക്കുറുപ്പിനും മാത്തൂർപ്പ

ണിക്കർക്കും മുപ്പത്തിരണ്ടു തുള്ളലുകൾ വീതമാണു് നമ്പിയാർ എഴുതിെക്കാടുത്തതു്

എെന്നാരുഐതിഹ്യമുണ്ടു്. അതിെന്റ പരമാർത്ഥെത്തപ്പറ്റി ഒന്നും പറവാൻ നിവൃ

ത്തിയില്ലാെതയിരിക്കുന്നു.

തുള്ളൽക്കഥകളുെട വക�ഭദങ്ങൾ

തുള്ളൽക്കഥകൾ (1) ഓട്ടൻ (2) ശീതങ്കൻ (3) പറയൻഎന്നിങ്ങിെന മൂന്നുവകയായി

തരംതിരിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ വിഭജനം പ്രാ�യണ പ്ര�യാക്താക്കളുെട �വഷ

വിധാന�ത്തയും പ്രയുക്തങ്ങളായ വൃത്തങ്ങളുെട വിഭിന്നത�യയുംആസ്പദമാക്കിയി
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�കരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 3 365

ട്ടുള്ളതാെണന്നുപറയാം. പതിഞ്ഞ മട്ടിൽ പാ�ടണ്ടതാണു് പറയൻതുള്ളൽ. അതി

�നക്കാൾ മുറുകി ശീതങ്കൻതുള്ളലുംഅതിലുമധികം �വഗത്തിൽഓട്ടൻതുള്ളലുംപാ

�ടണ്ടതുണ്ടു്. പറയൻ �വഷം െകട്ടി പടയണിക്കു വരുന്നവർ ഉപ�യാഗിച്ചിരുന്ന

ചില വൃത്തങ്ങളിലായിരിയ്ക്കണം നമ്പിയാർ ആ �പരുള്ള തുള്ളലുകൾ നിർമ്മിച്ചതു്.

കൃഷ്ണാർജ്ജുനയുദ്ധംഅഥവാ മാധവലീല എെന്നാരു തുള്ളൽ 1089-െല ഭാഷാ�പാ
ഷിണി മാസികയിൽ പ്രസിദ്ധീകൃതമായിട്ടുണ്ടു്. ‘അരയൻ’ (രാജാവു) , ‘അയൻ, ‘മട

ന്ത’, ‘പുകുന്തു’ ‘ഉരത്തു’ (ഉരച്ചു) മുതലായ പഴയ ഭാഷാപദങ്ങൾആ കൃതിയിൽ കാ

ണുന്നുഎന്നു മാത്രമല്ല, സംസ്കൃതഭാഷയിൽ സ്വല്പവും പരിചയമില്ലാത്ത ഒരാളാണു്

അതിെന്റ പ്ര�ണതാെവന്നു് അതിെല മിക്കഈരടികളും വിളിച്ചുപറയുകയും െചയ്യു

ന്നു. “കൃഷ്ണാർജ്ജുനയുദ്ധം പറശ്ശാസ്ത്രം സമാപ്തം” എന്നാണു് ഗ്രന്ഥാവസാനത്തിൽ

എഴുതീട്ടുള്ളതു്. പറയൻതുള്ളലിെലവൃത്തങ്ങളല്ലാെതപ്രസ്തുതകൃതിയിൽപ്ര�യാഗി

ച്ചിട്ടുമില്ല. അതുനമ്പിയാർക്കു മുൻപു്ആ�രാഎഴുതിയ ഒരുതുള്ളലായിരിയ്ക്കാം. ഏവ

ഞ്ചഅത്തരത്തിലുള്ള കൃതികൾക്കു നമ്പിയാർ മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന �പരുതെന്ന െകാ

ടുത്തുെവന്നു് അനുമാനിയ്ക്കുന്നതിൽ അനൌചിത്യമില്ല. ശീതങ്കൻ എന്ന പദത്തിെന്റ

അർത്ഥം എെന്തന്നു പറവാൻ �വഷമ്യമുണ്ടു്. ‘ശീതങ്കൻ’ ‘�ചതുങ്ക’െന്റ (�ദശിങ്ങ

നാടു് എന്നു െകാല്ലം �ദശത്തിനു �പരുണ്ടായിരുന്നുവ�ല്ലാ) രൂപ�ഭദമായിരിയ്ക്കു�മാ?

അങ്ങിെനയാെണങ്കിൽ �ദശിങ്ങനാട്ടിൽഏ�താ ഒരുആശാനാൽ ഉപജ്ഞാതമാ

കുകനിമിത്തംഅത്തരത്തിലുള്ളതുള്ളലിനു് ആ �പർ വന്നുഎന്നുസങ്കല്പിയ്ക്കാം.

ഓട്ടൻതുള്ളൽ എന്നതു പണ്ടു് ‘ഓട്ടംതുള്ള’ലായിരിക്കണം. ഓട്ടെമന്നാൽ

പഴയ മലയാളത്തിൽ �വഗെമന്നർത്ഥം. തരങ്ഗിണി, അർദ്ധ�കക, വക് ത്രം,

സ്വാഗത, സുമങ്ഗല, ശിതാഗ്ര, ഹംസപ്ലുതം, അജഗരഗമനം, മദമന്ഥര എന്നീ

വൃത്തങ്ങൾഓട്ടനിലും; കൃശമധ്യ, കാകളി, കളകാഞ്ചി, പര്യസ്തകാഞ്ചി എന്നീ വൃത്ത

ങ്ങൾശീതങ്കനിലും; ഇവയിൽച്ചിലതിനുപുറ�മ മല്ലികഎന്നവൃത്തംപറയനിലുംപ്ര

�യാഗിക്കാറുെണ്ടങ്കിലും തരങ്ഗിണിയും അർദ്ധ�കകയും ഓട്ടനിലും, കൃശമധ്യയും

കാകളിയും ശീതങ്കനിലും, വക് ത്രവും മല്ലികയും പറയനിലും പ്രധാനമായി അങ്ഗീ

കരിച്ചു കാണുന്നു. തുള്ളൽക്കഥകളിൽ പ്ര�യാക്തവ്യങ്ങളായ സകലവൃത്തങ്ങളും

മാത്രാവൃത്തങ്ങളാകയാൽ അക്ഷരങ്ങൾക്കല്ല മുഖ്യഗണന എന്നുകൂടി ഓർമ്മി�ക്ക

ണ്ടതുണ്ടു്. ശീതങ്കെനന്ന പദം നമ്പിയാർ ഒരിടത്തും ഉപ�യാഗിച്ചിട്ടിെല്ലങ്കിലും ഓട്ട

�നയും പറയ�നയും പറ്റി പ്രസ്താവിച്ചു കാണുന്നു.

“വാട്ടംവരാ�ത ചില�രാട്ടൻതുള്ളലും നല്ല-

പാട്ടും കവികൾ വിളയാട്ടം പ്രകടിക്കുന്നു.”

എന്നുസത്യാസ്വയംവരത്തിലും,

“പെണ്ടാരു പടയണി കാണ്മാെനെന്ന-

െക്കാണ്ടുപുറെപ്പട്ടാനീ വിദ്വാൻ.

. . . . . . . . .
അക്കെരയുെള്ളാരു തുള്ളൽക്കാരൻ

െത�ക്കത്ത�ട്ടൽ വന്നുക�രറി

പറയൻകഥ െചാൽവാെനാരു ഗണപതി

കുറെയെച്ചാല്ലിത്തുള്ളു�ന്നരം

ധൃഷ്ടെനാരുത്തൻ വന്നുവട�ക്ക-

ത്ത�ട്ടൽ�ക്കറിത്തുള്ളൽതുടങ്ങി
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ശുണ്ഠികടിച്ചു മുറിക്കാൻ തമ്മിൽ

ശ്ശണ്ഠതുടങ്ങി പ്രഹരംകൂട്ടി

എന്നു രുക്മിണീസ്വയംവരത്തിലും ഉള്ള പംക്തികൾ �നാക്കുക. പടയണിക്കു പറ

യൻതുള്ളൽ പണ്ടു് അഭിനയിച്ചിരുന്നു എന്നും രണ്ടാമെത്ത ഉദ്ധാരണത്തിൽനിന്നു

െവളിെപ്പടുന്നു.

തുള്ളൽക്കഥയുെട നിർമ്മാണകാലം

929-നു മുൻപു്

നമ്പിയാരുെടതുള്ളലുകളിൽചിലതിെന്റെയല്ലാംനിർമ്മാണകാലംഏെതന്നു്അവ

യുെട പീഠികകളിൽ കാണുന്ന �ദവതാവന്ദനത്തിൽനിന്നും മറ്റും വിശദമാകുന്നു. (1)

കല്യാണസൌഗന്ധികം (2) കിരാതം (3) �ഘാഷയാത്ര (4) സ്യമന്തകം (5) ത്രിപുരദ

ഹനം (6) സു�ന്ദാപസു�ന്ദാപാഖ്യാനം (7) കാർത്തവീര്യവിജയം എന്നീ കൃതികളിൽ

െചമ്പക�ശ്ശരി രാജാവിെന വന്ദിച്ചിട്ടുള്ളതുെകാണ്ടു് അവ 929-നു മുൻപു് — പ�ക്ഷ

നമ്പിയാർതിരുവന്തപുരത്തുതാമസംതുടങ്ങിയതായി വിചാരിക്കാവുന്ന 919-നു മുൻ
പുതെന്ന— രചിച്ചതായിക്കരുതാവുന്നതാണു്. കണ്ടങ്കരിങ്കാവിെല ഭദ്രകാളിക്കു പു

റ�മ തകഴി ശാസ്താവു്, അമ്പലപ്പുഴ കൃഷ്ണൻ, കിള്ളിക്കുറിശ്ശി ശിവൻ ഈ �ദവതക

�ളയും, “െചമ്പകനാട്ടിന്നലങ്കാരഭൂതനാം തമ്പുരാൻ �ദവനാരായണസ്വാമി” �യയും

കവി കല്യാണസൌഗന്ധികത്തിൽ നമസ്കരിക്കുന്നു. കിരാതത്തിൽ വന്ദിക്കുന്നതും

ഇവെരത്തെന്നയാണു്. �ഘാഷയാത്രയിൽ കിള്ളിക്കുറിശ്ശി�ത്തവർക്കു പകരം മാ

ത്തൂർ�ദവിെയ െതാഴുതിരിക്കുന്നു എന്നുമാത്ര�മ വ്യത്യാസമുള്ളു. ഇങ്ങെന ഓ�രാ

കൃതിയും �നാക്കിക്കണ്ടുെകാ�ള്ളണ്ടതാണു്. കാർത്തവീര്യവിജയത്തിെന്റഅപ്രകാ

ശിതമായ പീഠകയിൽ

“അമ്പലപ്പുഴതന്നിലിമ്പമായു് വാണരുളും

തമ്പുരാെനെന്റ കൃഷ്ണൻ മുമ്പിൽ വിളങ്ങി�ടണം.

െചമ്പകനാട്ടിൻപ്രഭു വൻപൻ നൃവരന്മാരിൽ

മുൻപൻ വളെരധനസമ്പത്തുവർദ്ധിപ്പിച്ച

തമ്പുരാനിന്ദ്രതുല്യൻ തൻപദാംബുജങ്ങെള-

ക്കുമ്പിട്ടുവണങ്ങു�ന്നനൻപിലനുദിനവും”

എന്ന പംക്തികൾ കുടമാളൂർമഠത്തിെല ആയിരെത്തട്ടു �ദവതങ്ങെള വന്ദിക്കുന്ന

തിനു മുൻപുഘടിപ്പിച്ചു കാണുന്നു. പ�ക്ഷആതുള്ളൽകുടമാളൂർ വെച്ചഴുതിയതായി

രിക്കാം. (8) ഗണപതിപ്രാതലിലുംആ തമ്പുരാെനസ്തുതിച്ചിട്ടുണ്ട് .

929–933ഈെകാല്ലങ്ങൾക്കിടയ്ക്കു തിരുവനന്തപുരത്തു്

(9) പ്ര�ദാഷമാഹാത്മ്യം (10) ഹരിണീസ്വയംവരം (11) കൃഷ്ണലീല (12) ഹനൂമദുത്ഭ

വം (13) സഭാപ്ര�വശം (14) പ�ഞ്ച�ന്ദ്രാപാഖ്യാനം (15) പൌണ്ഡ്രകവധം ഈ ഏഴു

തുള്ളൽക്കഥകളിൽ നമ്പിയാർ മാർത്താണ്ഡവർമ്മമഹാരാജാവിെന പ്രശംസിച്ചി

രിക്കുന്നതുെകാണ്ടു് ഇവ അവിടുന്നു് അമ്പലപ്പുഴ പിടിച്ചടക്കിയതിനും തീെപ്പട്ടതി

നും ഇടയ്ക്കാണു നമ്പിയാർ രചിച്ചെതന്നു സിദ്ധിക്കുന്നു. പ്ര�ദാഷമാഹാത്മ്യത്തിൽ

“ഫണിപതിശയനനനന്തപു�രശ” െന കവി നമസ്കരിക്കുന്നു. “വഞ്ചിമഹീപതിവ

രഗുണ�ശഖരനഞ്ചിതവിമലമഹാഗുണസഞ്ചയൻ” എന്നും മറ്റും തിരുവിതാംകൂർ
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മഹാരാജാവി�നയും പ്രശംസിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ആ മഹാരാജാവു മാർത്താണ്ഡവർമ്മ

തെന്നയാെണന്നുള്ളതിെനപ്പറ്റി സംശയി�ക്കണ്ടതില്ല. കുണ്ഡിനരാജാവായ ഭീ

ഷ്മകെനന്ന വ്യാജത്തിൽ നമ്പിയാർ �മല്പടി കൃതിയിൽ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ മഹാ

രാജാവിെന്റ രാജ്യഭാരെത്ത വർണ്ണിക്കുന്നു. “�ശാഭാസമുദയപൂർണ്ണസുവർണ്ണതുലാ

ഭാരാദിമഹാദാനങ്ങളും” എന്നു് അ�ദ്ദഹം പറയുന്നതു് ആ മഹാരാജാവു് 925–928
ഈ െകാല്ലങ്ങൾക്കിടയിൽ നടത്തിയ തുലാഭാരം ഉൾെപ്പെടയുള്ള �ഷാഡശമ

ഹാദാനങ്ങെളപ്പറ്റിയാണു്. “മന്ത്രജപം ബഹുമുറജപെമാരുദശി” എന്ന വരിയിൽ

സൂചിതമായ മുറജപം 931-�ലതായിരിക്കണം. അങ്ങെന 931-ആണ്ടിടയ്ക്കാണു് പ്ര
�ദാഷമാഹാത്മ്യം രചിച്ചെതന്നു െതളിയുന്നു. ഹരിണീസ്വയംവരത്തി�ന്റയും ഹനൂ

മദുത്ഭവത്തി�ന്റയും ആവിർഭാവെത്തപ്പറ്റി മുൻപു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അതിൽ കവി

ശ്രീപത്മനാഭസ്വാമി, തിരുവട്ടാറ്റു് ആദി�കശവസ്വാമി, ശുചീന്ദ്രത്തുസ്ഥാണുമൂർത്തി

യും െതക്കൻെപരുമാളും (വിഷ്ണു), കന്യാകുമാരി ഭഗവതിഈ �ദവതകെള നമസ്കരി

ക്കുന്നു. കൃഷ്ണലീലയിൽസ്തുതിക്കുന്നതും പ്രാ�യണഈ�ദവതകെളത്തെന്നയാണു്.

അതു കഴിഞ്ഞു്,

“�വണാട്ടുകരനാട്ടിലിയലുമീശ്വരന്മാരു-

�മാണാട്ടുകരനാട്ടിലിയലുമീശ്വരന്മാരും

�ചണാർന്നീടിന ദക്ഷി�ണാത്തരബിംബലീനാട്ടിൽ

കാണാകുെന്നാരു �ദവാധീശന്മാർകളും പിെന്ന

അമ്പലപ്പുഴ വാഴുമരവിന്ദാക്ഷനുെമെന്റ

വമ്പിച്ച പരബ്രഹ്മസ്വരൂപികൾ വഴി�പാെല

സമ്പന്നപ്രകാശെത്തവരിച്ചു വഞ്ചിരാജെന്റ

സമ്പത്തിന്നനുകൂലം പ്രകാശിച്ചു വിളങ്ങുന്നു.

പാർത്താലത്ഭുതം ബാലമാർത്താണ്ഡക്ഷിതീശെന്റ

വാർത്താ�വഭവെമല്ലാ�മാർത്താലന്തമി�ല്ലതും.

മാർത്താണ്ഡപ്രതാപൻശ്രീമാർത്താണ്ഡാവനീചന്ദ്രൻ”

എന്നു വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നതിൽനിന്നു െതക്കുംകൂർ, വടക്കുംകൂർ, അമ്പലപ്പുഴ എന്നീ

രാജ്യങ്ങൾ മാർത്താണ്ഡവർമ്മമഹാരാജാവു സ്വാധീനെപ്പടുത്തിയതിനു�മലാണു്

പ്രസ്തുതകൃതിയുെട നിർമ്മിതി എന്നു വന്നുകൂടുന്നു. െതക്കുംകൂർ 925-ലും വടക്കുംകൂർ
927-ലുമാണു് പിടിച്ചടക്കിയതു്. സഭാപ്ര�വശത്തിൽ മാത്തൂരംബിക�യയും ശ്രീപ

ത്മനാഭസ്വാമി�യയും മാർത്താണ്ഡവർമ്മമഹാരാജാവി�നയുമാണു് വന്ദിക്കുന്നതു്.

“വഞ്ചിരാജകു�ലാത്തമൻ കുല�ശഖരെപ്പരുമാള�ഹാ!

വടിവിലടിയനു വിനകെളാഴിവതിനാശ്രയം പരമാശ്രയം

സഞ്ചിതാഖിലകർമ്മധർമ്മസുനിർമ്മലാത്ഭുതപൌരുഷൻ

സകലരിപുകുലശലഭദഹനമഹാനുഭാവസുപൂരുഷൻ

വിക്രമാതിശയങ്ങൾെകാണ്ടരിനൃപതിരാജ്യമ�ശഷ�മ

ആക്രമിച്ചുടനാക�വ പരിപാല�നന മ�ഹാത്സവം

ശക്ര�ലാകസമാനമാക്കിവരുത്തി വാണരുളീടിനാൻ

അർക്കതുല്യഭുജപ്രതാപന�ശഷഗുണനിധി പാതു മാം”

എന്നാണു് മാർത്താണ്ഡവർമ്മപ്രശസ്തി.
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368 അദ്ധ്യായം 38. കുഞ്ചൻനമ്പിയാർ (രാമപാണിവാദൻ)

“പത്മനാഭസമർപ്പിതാഖിലധനജനൻ ധരണീശ്വരൻ

പത്മനാഭപുരാഖ്യമാകിന സത്മമാശു ചമച്ചുടൻ

രാമലക്ഷ്മണജാനകീഹനുമൽപ്രതിഷ്ഠകൾെചയ്കയാൽ

�ക്ഷമമൻെപാടു ഭൂമിവാസിജനത്തിെനാെക്ക വളർത്തുടൻ

സകലജനധനവിഭവമനവധി സംഭരിച്ചരുളീടിനാൻ

സകലഹരിപദഘടിതപടുമതി വഞ്ചിഭൂമിപുരന്ദരൻ”

എന്നുപ�ഞ്ച�ന്ദ്രാപാഖ്യാനത്തിൽ ഒരുപ്രസ്താവനയുണ്ടു്. ഈപ്രസ്താവനയിൽപറ

യുന്നതൃപ്പടിദാനം 925-ലാണ�ല്ലാ നടന്നതു്.

“ഓർത്താലത്ഭുത�മവം പ്രസിദ്ധിശാലിയാം ബാല-

മാർത്താണ്ഡാവനീപാലൻ ജയി�ക്കണംബഹുകാലം

കാർത്തവീര്യെന�പ്പാെല ഭദ്രദീപപ്രതിഷ്ഠാനം

പാർത്താലിക്ഷിതിതന്നിൽ മെറ്റാരുത്തർെക്കളുതല്ല”

എന്ന പൌണ്ഡ്രകവധത്തിെല സൂചനയിലുള്ള ഭദ്രദീപപ്രതിഷ്ഠ 919-ലാണു് നടന്ന
തു്. ഈ രണ്ടു കൃതികളുെട നിർമ്മിതിയും 929-നു�മലാെണന്നു് ഊഹിക്കുന്നതിൽ
അപാകമില്ല. (16) ധ്രുവചരിതത്തിൽ പ്രകടമായി മാർത്താണ്ഡവർമ്മമഹാരാജാവി

െനപ്പറ്റി പ്രസ്താവിച്ചിട്ടിെല്ലങ്കിലും “മാർത്താണ്ഡതുല്യനാം മാർത്താണ്ഡപുത്രജൻ”

എന്നുള്ള വർണ്ണനയിൽനിന്നു കവി അ�ദ്ദഹെത്ത കടാക്ഷിക്കുന്നുെണ്ടന്നു് അനുമാ

നിക്കാം. അതിെല “�ക്ഷത്രം പണിയിച്ചു പാത്രങ്ങൾതീർപ്പിച്ചു” തുടങ്ങിയ വരികൾ

അവിടെത്ത രാജ്യഭാരത്തിെന്റ ഉപ�ശ്ലാകനം തെന്നയാെണന്നുള്ളതിെനക്കുറിച്ചും

സംശയിക്കുവാനില്ല. (17) നൃഗ�മാക്ഷത്തിെന്റ രചന മാർത്താണ്ഡവർമ്മമഹാരാ

ജാവിെന്റ കാലത്തി�ലാ രാമവർമ്മമഹാരാജാവിെന്റ കാലത്തി�ലാ എന്നു ക്ണുപ്ത

െപ്പടുത്തിപ്പറയാൻ നിർവ്വാഹമില്ല.

“സകലനൃപകുലതിലകനിഹ കുല�ശഖരെപ്പരുമാള�ഹാ!

വഞ്ചിരാജവസുന്ധരാതലകലശജലധിസുധാകരൻ

പത്മനാഭപു�ര വിളങ്ങിന പാർത്ഥിവാവലിസത്തമൻ”

എന്നീ വി�ശഷണങ്ങൾ അവർക്കു രണ്ടു�പർക്കും �യാജിക്കും. (18) കുംഭകർണ്ണവ

ധവും നമ്പിയാർ തിരുവനന്തപുരത്തുതാമസിക്കു�മ്പാൾ രചിച്ച കൃതികളിൽ ഒന്നുത

െന്നയാണു്. അതിൽ തിരുവനന്തപുരത്തുശ്രീപത്മനാഭസ്വാമിക്കും ശുചീന്ദ്രത്തുശ്രീ

പര�മശ്വരനും തിരുവട്ടാറ്റു് ആദി�കശവസ്വാമിക്കും പുറ�മ കവി വർക്കല ജനാർദ്ദ

ന�നയും തൃപ്പരപ്പു തുടങ്ങിയുള്ള പന്ത്രണ്ടുശിവാലയങ്ങളിെല മൂർത്തിക�ളയും വന്ദി

ക്കുന്നു. ആതുള്ളൽഎഴുതിയതു്എ�പ്പാെളന്നുഖണ്ഡിച്ചുപറയുവാൻതരമിെല്ലങ്കിലും

അതും മാർത്താണ്ഡവർമ്മമഹാരാജാവിെന്റ കാലത്താെണന്നു �താന്നുന്നുണ്ടു്.

933-നു�മൽ രാമവർമ്മമഹാരാജാവിെന്റ കാലത്തിൽ

(19) ഹരിശ്ചന്ദ്രചരിതത്തിൽ നമ്പിയാർ രാമവർമ്മമഹാരാജാവിെന

“അനന്തനൽപ്പുരംതന്നിലന�ന്ത പള്ളിെകാള്ളു�ന്നാ-

രനന്തപത്മനാഭൻതാനനന്തപ്രാഭവ�ത്താ�ട

അനന്താലക്ഷ്മിമാ�രാടുമനന്താനന്ദസ�ന്ദാഹം

മനം തന്നിലിരു�ന്നാരു മഹാഭക്താവലി�യാടും

സമം തത്ര വിളങ്ങുന്നസമസ്തസ്വാമി നാഥെന്റ
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സമഗ്രപ്രീതിസൽപാത്രം സമഗ്രശ്രീസമായുക്തൻ

രാമതുല്യൻമഹാവഞ്ചിരാമവർ�മ്മന്ദ്രഭൂപാലൻ

കാമദൻ �കാമളാകാരൻ കാമിനീമാനസമാരൻ

യാമിനീശാനനൻ വീരൻ ഭൂമി�ദവപ്രിയൻ ധീരൻ

ഭൂരി�സനാപരീവാരൻ ഭൂഭുജാ�മകമാധാരൻ

വഞ്ചിമാർത്താണ്ഡവർമ്മശ്രീഭാഗി�നയൻ മഹാപുണ്യം

സഞ്ചിതമഞ്ചിതമാക്കിസ്സന്തതംതാൻ ജയിക്കുന്നു”

എന്നുസ്തുതിയ്ക്കുന്നു. ഈ ഒരു തുള്ളലിൽ മാത്ര�മആ മഹാരാജാവിെന്റ നാമ�ധയം

പ്ര�ത്യകമായി സ്മരിച്ചുകാണുന്നുള്ളു.

ബാക്കിയുള്ളതുള്ളലുകൾ

നമ്പിയാരുെട കൃതികെളന്നു പറയുന്ന�ശഷം തുള്ളലുകളിൽ (20) പുളിന്ദീ�മാക്ഷം

(21) നാളായണീചരിതം (22) കീചകവധം ഇവ മൂന്നും അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റതു തെന്ന

െയന്നുള്ളതിനു സംശയമില്ല. ആദ്യെത്ത രണ്ടു കൃതികളിലും അമ്പലപ്പുഴ കൃഷ്ണൻ,

തകഴി ശാസ്താവു്, കിള്ളിക്കുറിശ്ശി മഹാ�ദവൻഈമൂന്നു �ദവന്മാെര�യ കവി സ്തുതി

യ്ക്കുന്നുള്ളു. അതുെകാണ്ടു് ഇവ നമ്പിയാർ െചമ്പക�ശ്ശരി രാജാവിെന്റആശ്രിതനായി

താമസിക്കുന്ന കാലത്താണു് നിർമ്മിച്ചെതന്നു് ഊഹിക്കണം. രാജപ്രശസ്തി കാ

ണാത്തതു് അത്ര സാരമാക്കാനില്ല. കീചകവധത്തിൽ കിള്ളിക്കുറിശ്ശിമങ്ഗലത്തു

ശിവെനയും അമ്പലപ്പുഴ കൃഷ്ണെനയും മാത്ര�മ കവി സ്മരിക്കുന്നുള്ളു. അതുെകാണ്ടു്

അതും അക്കാലെത്ത നിബന്ധനെമന്നുതെന്ന കണക്കാക്കാം. അതിൽ വി�രാ

ധമില്ല. (23) രുക്മിണീസ്വയംവരത്തിൽ കുടമാളൂർ �വട്ടെക്കാരുമക�നയും അമ്പ

ലപ്പുഴ കൃഷ്ണ�നയും വന്ദിക്കുന്നു. കുടമാളൂർ�ത്തവെര െചമ്പക�ശ്ശരി രാജാവിെന്റ

ആശ്രിതനായിരുന്ന�പ്പാളല്ലാെത വർണ്ണിച്ചിരുന്നിരിക്കുകയില്ല. (24, 25) നളചരിത

ത്തിലും സന്താന�ഗാപാലം ഓട്ടൻതുള്ളലിലും കിള്ളിക്കുറിശ്ശി�ത്തവെര മാത്ര�മ

വന്ദിച്ചിട്ടുള്ളു. എങ്കിലുംഅന്തരങ്ഗപരി�ശാധനെകാണ്ടു്അവ രണ്ടും നമ്പിയാരുെട

വാങ്മയങ്ങളാെണന്നു ഒരുവിധം തീർച്ചെപ്പടുത്താം. (26) ഇതു�പാെലതെന്നയാ

ണു് മാത്തൂർ ഭഗവതിെയമാത്രം വന്ദിക്കുന്നസത്യാസ്വയംവരത്തിെന്റ അവസ്ഥയും.

ഇനി വന്ദനങ്ങൾ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ചില തുള്ളലുകളുണ്ടു്. അവയിൽ (27) അഹ

ല്യാ�മാക്ഷം (28) സീതാസ്വയംവരം (29) രാവ�ണാത്ഭവം (30) ബാലിവിജയം (31)

ഹിഡിംബവധം (32) ബകവധം (33) പാത്രചരിതം ഓട്ടൻ (34) ബാണയുദ്ധം (35)

ശീലാവതീചരിതം (36) ചന്ദ്രാങ്ഗദചരിതം (37) �ഗാവർദ്ധനചരിതം (38) കാളിയമർ

ദ്ദനം (39) രാമാനുചരിതം ഓട്ടൻ (40) നിവാതകവചവധം ഓട്ടൻ (41) ബാല്യുത്ഭവം

(42) ദക്ഷയാഗം എന്നിവ നമ്പിയാരുെട കൃതികളാെണന്നു സഹൃദയന്മാർക്കു് ഒരി

ക്കൽ വായിച്ചാൽ�പ്പാലും �ബാധ്യമാകുന്നതാണു്.

നമ്പിയാരു�ടതല്ലാത്തതുള്ളലുകൾ

നളചരിതത്തിനും പ�ഞ്ച�ന്ദ്രാപാഖ്യാനത്തിനുംഹരിണീസ്വയംവരത്തിനുംഹരിശ്ച

ന്ദ്രചരിതത്തിനും ത്രിപുരദഹനത്തിനും ഈരണ്ടു കളങ്ങളുണ്ടു്. ഒരു കളെമന്നാൽ

ഒരവസരത്തിൽ രങ്ഗപ്ര�വശം െച�യ്യണ്ട ഭാഗം എന്നർത്ഥം. ഓ�രാ കഥ�യയും

ഓ�രാന്നായിത്തെന്ന കണക്കാക്കി ആെക 56 തുള്ളലുകളാണു് െറഡ്ഡിയാർ സമാ
ഹരിച്ചിരിക്കുന്നതു്. സു�ന്ദാപസുന്ദയുദ്ധം അ�ദ്ദഹം മുദ്രണം െചയ്തിട്ടില്ല. അതുംകൂടി

�ചർത്താൽ അമ്പ�ത്തഴായി. അവയിൽ മുമ്പു നാമഗ്രഹണം െചയ്ത 42 തുള്ളലുക
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370 അദ്ധ്യായം 38. കുഞ്ചൻനമ്പിയാർ (രാമപാണിവാദൻ)

ളും തള്ളിയാൽഅവ�ശഷിക്കുന്നതുപതിനഞ്ചുകഥകളാണ�ല്ലാ. ആതുള്ളലുകെള

നമ്പിയാരുെട കൃതികളായി ഗണിക്കുവാൻ നിവൃത്തിയില്ല. (1) നിവാതകവചവധം

ശീതങ്കനും (2) അംബരീഷ ചരിതവും െകാല്ലം പതിെനാന്നാം ശതകത്തിെന്റ പൂർ

വ്വാർദ്ധത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നപൂ�ന്താട്ടത്തുവലിയ ദാ�മാദരൻനമ്പൂരിയുെട പ്രബന്ധ

ങ്ങളാണു് (3) ഗ�ജന്ദ്ര�മാക്ഷം പറയനിൽ െവണ്മണിഅച്ഛൻനമ്പൂരിപ്പാടു നമ്പിയാ

രുെട രീതിപിടിച്ചു അമ്പലപ്പുഴ കൃഷ്ണ�നയും തകഴി ശാസ്താവി�നയും കിള്ളിക്കുറിശ്ശി

ശിവ�നയും വാസു�ദവപുരത്തുകൃഷ്ണ�നയും വന്ദിക്കുന്നുെണ്ടങ്കിലുംഅതുകണ്ടുവായ

നക്കാർ ഭ്രമിച്ചു�പാകരുതു്. െവണ്മണിയുെട ഇഷ്ട�ദവതഐരാണിക്കുളത്തു് ശിവ

നാണു്. ആ �ദവെന” തിരു�വരകീലതടാകവാസിമ�ഹശ്വരൻ” എന്നു് അ�ദ്ദഹം

സ്മരിക്കുന്നതിന്നുപുറ�മ 1055 മുതൽ 1060വെരതിരുവിതാംകൂർ വാണിരുന്നവിശാ
ഖം തിരുനാൾ മഹാരാജാവിെന്റ കല്പനയനുസരിച്ചാണു് താൻ ആ തുള്ളൽ രചിയ്ക്കു

ന്നെതന്നു വ്യക്തമായി �രഖെപ്പടുത്തീട്ടുമുണ്ടു്. ഗ�ജന്ദ്ര�മാക്ഷത്തിെന്റആവിർഭാവം

1056-ലായിരുന്നുഎന്നുനമുക്കുമറ്റുപ്രകാരത്തിൽഅറിയുകയും െചയ്യാം. (4)ഐരാ

വണവധം രാമപുരത്തു വാരിയരുെട വാങ്മയമാെണന്നു മുൻപിലെത്ത അധ്യായ

ത്തിൽ നിർ�ദ്ദശിച്ചിട്ടുണ്ടു്. (5) സ്വാരസ്യത്തിനു വളെര കുറവുള്ള കൃഷ്ണാർജ്ജുനവിജ

യം നമ്പിയാരുെട ശിഷ്യനായഅമ്പയാറ്റുപണിക്കർഎന്നഒരുകവിയുെട കൃതിയാ

ണു്. (6) ഐരാവതപൂജ (7) സുന്ദരീസ്വയംവരം ഇവ മെറ്റാരു ശിഷ്യനായ �കായി

പ്പുറത്തു പണിക്കരുെട കൃതിയാെണന്നു പറയുന്നു. പണിക്കർ ചങ്ങനാ�ശ്ശരിത്താ

ലൂക്കിെന്റ കിഴക്കുഭാഗത്തുള്ള ചിറക്കടവു പകുതിയിൽ കൂവത്താഴ എന്നുകൂടി �പരു

ള്ളശിവ�ക്ഷത്രത്തിനുസമീപംസ്ഥിതിെചയ്യുന്ന�കായിപ്പുറത്തു്എന്നഭവനത്തിൽ

ജനിച്ചു. അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ �പെരെന്തന്നറിയുന്നില്ല. അ�ദ്ദഹം െകാടുങ്ങല്ലൂർ ഭഗവതി

യുെട ഭക്തനും ഒരു നല്ല മന്ത്രവാദിയുമായിരുന്നു. സുന്ദരീസ്വയംവരത്തിൽശ്രീകുരും

ബവാസിനി (െകാടുങ്ങല്ലൂർ ഭഗവതി) �യയും, ശൃംഗാലയ (ശൃംഗപുരം, ചിങ്ങപുരത്തു

തളി, െകാടുങ്ങല്ലൂരിെല ഒരു ശിവ�ക്ഷത്രം) വാസിയായ ശിവ�നയും നമസ്ക്കകരിക്കു

ന്നുണ്ടു്. ഇവ കൂടാെത രാമാനുചരിതം എന്ന �പരിൽ ഒരു ഓട്ടൻതുള്ളൽ അ�ദ്ദഹ

വും രചിയ്ക്കുകയുണ്ടായി എന്നും അതിൽ” മൂന്നു തിരിെഞ്ഞാരു മുപ്പറമുള്ളീദ്ധന്യാത്മാ

�വ �മാഹിച്ചും �പായു്” എന്നഈരടി നമ്പിയാർ വായിച്ച�പ്പാൾ അതിെല അശ്ലീ

ലത്വം പരിഹരിക്കുന്നതിന്നു�വണ്ടി “മൂന്നുതിരിെഞ്ഞാരുമുക്കാൽനാഴികധന്യാത്മാ

�വ �മാഹിച്ചും�പായു്”എന്നുതിരുത്തിെക്കാടുത്തുെവന്നുംഐതിഹ്യമുണ്ടു്. ദക്ഷയാ

ഗം പണിക്കരുെട വാങ്മയമാെണന്നു ചിലർ പറയുന്നുെണ്ടങ്കിലും എനിക്കു് അതു

സമ്മതിക്കുവാൻ �താന്നുന്നില്ല. (8) ലങ്കാമർദ്ദനത്തിൽ വില്വാദ്രിനാഥനായ ശ്രീരാ

മൻ, ഗുരുവായൂരപ്പൻ,അമ്പലപ്പുഴക്കൃഷ്ണൻഹരിപ്പാട്ടുസുബ്രഹ്മണ്യൻഎന്നീ �ദവന്മാ

െരയാണു് കവി നമസ്കരിച്ചിരിക്കുന്നതു്. കവിതയ്ക്കു ഗണപതിപ്രാതൽ മുതലായ ചില

ഭാഗങ്ങളിൽ ഫലിതവും ചമൽക്കാരവുമുെണ്ടങ്കിലും എഴുത്തച്ഛെന്റ അധ്യാത്മരാമാ

യണെത്ത ചില ഈരടികളിൽ ഒരു പ്രതിഭാശാലിയ്ക്കു �യാജിക്കാത്ത വിധത്തിൽ

കവി ഉപജീവിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിനുപുറെമ ശീതങ്കനിൽ പ്ര�യാഗിക്കാറുള്ള കൃശമ

ധ്യാവൃത്തം ഈ ഓട്ടൻതുള്ളലിൽ പ്ര�യാഗിച്ചിട്ടുമുണ്ടു്. ഇന്ദുവദനയ്ക്കു പ്ര�വശമനുവ

ദിച്ചുകാണുന്നതു്ഈതുള്ളലിെല മെറ്റാരു�വജാത്യമാണു്. ഈകാരണങ്ങളാൽ

പ്രസ്തുത കൃതിയുെട കർത്തൃത്വം അജ്ഞാതനാമാവായ മെറ്റാരു കവിയിൽ ആ�രാ

പി�ക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു. (9) കിർമ്മീരവധം (10) ദു�ര്യാധനവധം (11) അന്തകവധം (12)

പ്രഹ്ലാദചരിതം (13) പാത്രചരിതം ശീതങ്കൻ (14) പാഞ്ചാലീസ്വയംവരം (15) �ധനു

കവധംഎന്നീ തുള്ളലുകൾനമ്പിയാരു�ടതെല്ലന്നുപറയത്തക്കവണ്ണംഅത്രമാത്രം
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നിർജ്ജീവങ്ങളാണു്. നമ്പിയാർ ആെകക്കൂടി 64 തുള്ളലുകൾ രചിച്ചതായി ഐതി

ഹ്യമുെണ്ടങ്കിലും അവയിൽ നാല്പ�താ നാല്പത്ത�ഞ്ചാ തുള്ളലുകളിലധികം നമുക്കു

കിട്ടീട്ടുള്ളതായി �താന്നുന്നില്ല.

നമ്പിയാരുെട തുള്ളലുകളുെട വിഭാഗഗണന

�മൽപ്രസ്താവിച്ച നാൽപത്തിരണ്ടു കഥകളിൽ പ്ര�ദാഷമാഹാത്മ്യം, കിരാതം, രു

ഗ്മിണീസ്വയംവരം, �ഘാഷയാത്ര, കർത്തവീര്യാർജ് ജുനവിജയം, സ്യമന്തകം, രാ

മാനുചരിതം, നളചരിതം, അഹല്യാ�മാക്ഷം, ബാണയുദ്ധം, പാത്രചരിതം, സന്താ

ന�ഗാപാലം, സീതാസ്വയംവരം, ശീലാവതീചരിതം, രാവ�ണാത്ഭവം, ബാലിവിജ

യം, സത്യാസ്വയംവരം, ചന്ദ്രാങ്ഗദചരിതം, ഹിഡിംബവധം, ബകവധം, �ഗാവർ

ദ്ധനചരിതം, നിവാതകവചവധം ഇവഓട്ടൻതുള്ളലുകളും; കല്യാണസൌഗന്ധികം,

ഹരിണീസ്വയംവരം, ധ്രുവചരിതം, കൃഷ്ണലീല, ബാല്യുത്ഭവം, കാളീയമർദ്ദനം, ഗണ

പതിപ്രാതൽ, ഹനൂമദുത്ഭവം, പൌണ്ഡ്രകവധം, നൃഗ�മാക്ഷം ഇവ ശീതങ്കൻതുള്ള

ലുകളും; സഭാപ്ര�വശം, ത്രിപുരദഹനം, കുംഭകർണ്ണവധം, ഹരിശ്ചന്ദ്രചരിതം, പുളി

ന്ദീ�മാക്ഷം, നാളായണീചരിതം, പ�ഞ്ച�ന്ദ്രാപാഖ്യാനം, ദക്ഷയാഗം, കീചകവധം,

സു�ന്ദാപസു�ന്ദാപാഖ്യാനം ഇവ പറയൻതുള്ളലുകളുമാകുന്നു. ഈ കൃതികെളല്ലാം

കവനവിഷയത്തിൽ സമസ്കന്ധങ്ങെളന്നു പറയുവാൻ പാടില്ല. ഓട്ടനിൽ �ഘാഷ

യാത്രയും ശീതങ്കനിൽ ഹരിണീസ്വയംവരവും പറയനിൽ സഭാപ്ര�വശവും മികച്ചു

നില്ക്കുന്നു. നളചരിതത്തിലും ശീലാവതീചരിതത്തിലും നമ്പിയാരുെട പൂർവ്വകൃതിക

ളായ നളചരിതം കിളിപ്പാട്ടി�ന്റയും ശീലാവതിയു�ടയും അനുരണനം �കൾക്കാവു

ന്നതാണു്. പ്ര�ദാഷമാഹാത്മ്യം, ചന്ദ്രാങ്ഗദചരിതം, പുളിന്ദീ�മാക്ഷം ഇവ ശിവപു

രാണത്തിൽ നമ്പിയാർ തെന്ന അനുകീർത്തനംെചയ്തിട്ടുള്ള കഥകളാണു്. ചന്ദ്രാ

ങ്ഗദചരിതത്തിെല ഇതിവൃത്തം �സാമവാരവ്രതമാഹാത്മ്യമാെണന്നു പറ�യണ്ട

തില്ല�ല്ലാ.

തുള്ളൽക്കഥാപ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ ഉ�ദ്ദശം

കുഞ്ചൻനമ്പിയാർ തുള്ളൽക്കഥകൾ രചിച്ചതു �ശ്രാതാക്കെള ആസ്തികന്മാരും

ഈശ്വരഭക്തന്മാരും സദാചാരനിരതന്മാരുമാക്കിത്തീർക്കണെമന്നുള്ള ഉ�ദ്ദശ

�ത്താടുകൂടിമാത്രമായിരുന്നു. പല പ്രകാരത്തിലുള്ള അപഥസഞ്ചാരം അ�ദ്ദഹം

തെന്റ ചുറ്റുപാടുമുള്ള വ്യക്തികളിലും സമുദായങ്ങളിലും രൂഢമൂലമായിക്കണ്ടു. ആത്മ

നാശഫലമായആപ്രയാണത്തിൽനിന്നുസകല �കരളീയ�രയുംആവുന്നിട�ത്താ

ളം പിൻതിരിപ്പിച്ചു. ധർമ്മത്തിൽ അവർക്കു അഭിരുചി വളർത്തി, തദ്വാരാ ഉത്തമ

മായ ജീവിതം നയിക്കുന്നതിനു അവർക്കു പ്ര�ചാദനം നല്കി കു�റക്കാലം �ലാക

�സവനം െചയ്യണെമന്നു് അ�ദ്ദഹം നിശ്ചയിച്ചു. അതിനു് ഒരു കവിയുെട നിലയിൽ

താൻ സ്വീകരി�ക്കണ്ട മാർഗ്ഗം ഏതായിരിക്കണെമന്നുള്ളതിെനപ്പറ്റിയും അ�ദ്ദഹ

ത്തിനുയാെതാരുസംശയവും �താന്നിയില്ല. താൻ ഒരുവലിയസംസ്കൃതകവിയായി

രുന്നു എന്നുള്ള വസ്തുത അ�ദ്ദഹം ചില തുള്ളലുകളിലും അങ്ങിങ്ങു സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

എന്നുമാത്രമല്ല, സഭാപ്ര�വശത്തിൽ ഒരു ബ്രഹ്മണെനെക്കാണ്ടും ത്രിപുരദഹന

ത്തിൽ പിശാചുക്കെളെക്കാണ്ടും പ്രാകൃതകവിത െചാല്ലിക്കു�മ്പാൾ നാം അവയുെട

പശ്ചാത്തലത്തിൽകാണുന്നതു് ഉഷാനിരുദ്ധത്തി�ന്റയും കംസവധത്തി�ന്റയും കർ

ത്താവിെനത്തെന്നയാണു്. എങ്കിലും സാമാന്യജനങ്ങൾക്കു സംസ്കൃതഭാഷാജ്ഞാ
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നം ഇല്ലായിരുന്നതിനാൽ തെന്റ ഉ�ദ്ദശത്തിനു മലയാളം – അത്യന്തം ലളിതമായ

നാ�ടാടിമലയാളം – മാത്ര�മ പ്ര�യാജനെപ്പടുകയുള്ളു എന്നു് ആ മഹാകവി മന

സ്സിലാക്കി. ഇതിവൃത്തത്തിനു് ഇതിഹാസപുരാണങ്ങളിെല കഥകൾതെന്ന തിര

െഞ്ഞടു�ക്കണ്ടതാെണന്നും അെല്ലങ്കിൽ തെന്റ കൃതികളിൽ ആെരങ്കിലും ശ്രദ്ധിയ്ക്കു

ക�യാ അവയ്ക്കു ധർ�മ്മാപ�ദശം െചയ്യാനുള്ള കുലീനത സിദ്ധിക്കുക�യാ െചയ്യുക

യിെല്ലന്നുംആസൂക്ഷ്മദർശി ധരിച്ചു. ഇടയ്ക്കു പരിതഃസ്ഥിതികെള പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന

ചില ഉപകഥകൾകൂടി അങ്ങിങ്ങു �ചർത്തു് അവയ്ക്കു �മാടിപിടിപ്പിയ്ക്കാെമന്നും അ�ദ്ദ

ഹം കരുതി. �കരളെത്തഅധിവസിക്കുന്ന വിഭിന്നജാതിക്കാരിലും വ്യക്തികളിലും

എങ്ങെനയാണു് ദുരാചാര�വമുഖ്യം ജനിപ്പി�ക്കണ്ടതു്എന്നപ്രശ്നത്തിനുംഅ�ദ്ദഹ

ത്തിനുഅസന്ദിഗ്ദ്ധമായസമാധാനമുണ്ടായിരുന്നു. പൂർവ്വകഥകെളപ്രതിപാദിക്കുക

എന്നവ്യാജത്തിൽസ്വർഗ്ഗത്തിലും ഇതര�ലാകത്തിലും ഭാരതത്തിെലവിവിധ �ദശ

ങ്ങളിലും �കരളീയെരത്തെന്ന പ്രധാനമായി വർണ്ണിക്കുക; അവരുെട സ്വഭാവ�ദാ

ഷങ്ങെളത്തെന്ന നിശിതമായി അധി�ക്ഷപിക്കുക; എന്നാൽ ആ അധി�ക്ഷപം

ആരും ചിരിച്ചു �പാകത്തക്ക വിധത്തിലുള്ള ഫലിതവചനങ്ങളിൽ െപാതിഞ്ഞു

മസൃണതയും മാധുര്യവും കലർത്തിഅവരുെട മുന്നിൽസമർപ്പിച്ചു് അവെരെക്കാണ്ടു്

അതു് ആസ്വദിപ്പിക്കുക—ഇത്തരത്തിൽസരളവും സാധകവുമായ ഒരു കവനരീതി

യാണു് അ�ദ്ദഹംഅംഗീകരിച്ചതു്. നമ്പിയാർതെന്ന ചിലെതല്ലാം തദ്വിഷയകമായി

പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

“ഭാഷയായ്പ്പറവാനുമടിയനുസംസ്കൃതത്തിലുെമാന്നു�പാൽ

�ദാഷഹീനപടുത്വമല്പമുദിപ്പതുണ്ടിവിെടന്നതിൽ

�ശഷിയില്ല ഭടജ്ജനങ്ങൾ ധരിച്ചിടാ കടുസംസ്കൃതം

ഭാഷയായ് പ്പറയാമതിൽച്ചില ദൂഷണം വരുെമങ്കിലും”

എന്നുകീചകവധത്തിലും

“സജ്ജനത്തിനുസംസ്കൃതക്കവി �കൾക്കകൌതുകെമങ്കിലും

ദുർജ്ജനത്തിനതിങ്കെലാരു രസ�മശുകില്ലതുകാരണം

ഭടജനങ്ങെട സഭയിലുെള്ളാരു പടയണിക്കിഹ �ചരുവാൻ

വടിവിയെന്നാരു ചാരു�കരളഭാഷതെന്ന ചിതംവരൂ.

കടുപെടപ്പടുകഠിനസംസ്കൃതവികടകടുകവി �കറിയാൽ

ഭടജനങ്ങൾ ധരിക്കയില്ല; തിരിക്കുെമാെക്കയു�മറ്റുടൻ;

ഭാഷ�യറിവരുന്ന നല്ല മണിപ്രവാളമെതങ്കി�ലാ

ദൂഷണം വരുവാനുമില്ല; വി�ശഷഭൂഷണമായ് വരും.

�വഷസംഗതി�യാടു �ചർെന്നാരു ഭാഷ �വണമെതങ്കി�ല

�ശഷമുള്ള ജനത്തിനും പരി�താഷെമന്നു വരൂ ദൃഢം”

എന്നുസഭാപ്ര�വശത്തിലും

“ചിരിക്കുന്നകഥ�കട്ടാലിരിക്കുമായതെല്ലങ്കിൽ-

ത്തിരിക്കുമങ്ങെന ഭാവിച്ചിരിക്കുന്ന ഭടന്മാെര

ചിരിക്കാെത രസിപ്പിക്കാെനാരിക്കലുെമളുതെല്ല-

ന്നിരിക്കുെന്നങ്കിലമ്മാത്രമുരയ്ക്കാെമന്ന�ത �വണ്ടൂ”

എന്നുകുംഭകർണ്ണവധത്തിലും

“കലികാലങ്ങളിലുള്ള കാണികൾക്കുകഥ �കട്ടാൽ
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ഫലിതമുള്ള�ത നല്ലൂ പലർക്കുമങ്ങെനതെന്ന.

വലിപ്പമുള്ളവർകൾക്കും വയസ്സു െചന്നവർക്കും നൽ-

ക്കുലത്തിലുള്ളവർകൾക്കും നാരിമാർക്കും ശിശുക്കൾക്കും

ചിരിപ്പാൻ സംഗതിയുള്ളകവികൾ െചാല്ലിെയങ്കിൽ�ക്ക-

ട്ടിരിപ്പാനാഗ്രഹമുണ്ടാെമന്നി�യ സൽക്കഥ �കട്ടാൽ

തിരിപ്പാെനെന്താരു മാർഗ്ഗെമന്നു �നാക്കുന്നവ�രറും.

മരിപ്പാെനാട്ടടുത്താലും മാധവെന്റ പദാം�ഭാജം

സ്മരിപ്പാൻ ഭാവമില്ലാർക്കുെമെന്താരു നിർമ്മരിയാദം?”

എന്നുഹനൂമദുത്ഭവത്തിലും

“ഹാസത്തിെന്നാരു മാർഗ്ഗം ചില ദിക്കിലതും �വണം

പ്രാസത്തിെന്നാ�രടത്തും കുറവില്ലാതിരി�ക്കണം.

. . . . . . . . .
െമച്ചത്തിെലാരു കഥ പറവാനാഗ്രഹെമങ്കി-

ലിഛയ്ക്കു �ചർന്ന�പാെല താളവും �മളവും �വണം.

കഥയിൽസ്സംഗതി �ചർത്തുകഥിക്കു�മ്പാളതിൽക്കൂടി-

ക്കഥി�ക്കണ്ടിവരും കുത്തുകവികളും ചില ദിക്കിൽ.

അതുെകാണ്ടു ഭവാന്മാർക്കു�വര�മതും ഭവിെക്കാല്ല

ഹിതജ്ഞന്മാരറിെഞ്ഞല്ലാം സഹി�ക്കണം; വണങ്ങു�ന്നൻ”

എന്നു പ�ഞ്ച�ന്ദ്രാപാഖ്യാനത്തിലുമുള്ള വചനങ്ങൾ �നാക്കുക. നമ്പിയാർക്കു പര

പ്പും ആഴവുമുള്ള പ്രകൃതിനിരീക്ഷണപാടവം, വിവിധജനങ്ങളുെട മ�നാവൃത്തികെള

അവയുെട വിശ്വ�താമുഖമായ രൂപത്തിൽ ഗ്രഹിക്കുന്നതിനുള്ള �വഭവം, അവരു

െട കുറവും കുറ്റവും താഴ്ചയും വീഴ്ചയും അതി�ലക്കു പ്ര�ത്യകമായുള്ളഏ�താ ഒരു നൂ

ത�നന്ദ്രിയംെകാെണ്ടന്ന�പാെല കണ്ടുപിടിച്ചു് അവെയഅപഹസിയ്ക്കുവാനുള്ളപ്രാ

ഗൽഭ്യം, വസ്തുതത്ത്വപ്രതീതീ പരിപൂർണ്ണമായി ജനിക്കത്തക്കവിധത്തിൽഅതിെന്റ

സകല ഘടകാംശങ്ങ�ളയും യ�ഥാചിതം വ്യൂഹനം െചയ്യുന്നതിനുള്ള �നപുണ്യം

ഇത്യാദി സിദ്ധികൾ �നസർഗ്ഗികങ്ങളായിരുന്നു. അവ ചാക്കിയാന്മാരുമായുള്ള

സംസർഗ്ഗം നിമിത്തം അത്യധികമായ പരിപുഷ്ടിെയ പ്രാപിച്ചു എന്നു മുൻപു് സൂചി

പ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ആ സിദ്ധിക�ളാടുകൂടി അവയുെട പ്രകാശനത്തിനു് ആവശ്യകമായ മു

ഗ്ദ്ധഭാഷയും സ്വാധീനമായ�പ്പാൾ അ�ദ്ദഹം താൻ സങ്കല്പിച്ച പുതിയ സാഹിത്യപ്ര

സ്ഥാനത്തിെന്റ ഉപജ്ഞാതൃത്വത്തിനുസർവഥാ അർഹത്തമനായിത്തീർന്നു.

തുള്ളൽക്കഥകളിെല ഭാഷ

രാഘവീയത്തി�ലയും സീതാരാഘവത്തി�ലയും രാമപാണിവാദെനയല്ല നാം നള

ചരിതത്തിലും ശിവപുരാണത്തിലും കാണുന്നെതന്നു മുൻപു് പറഞ്ഞുവ�ല്ലാ. തെന്റ

വ്യാകരണപാണ്ഡിത്യവും മറ്റും വരാകിയായ �കരളിക്കു വഹിക്കുവാൻ ശക്തിയി

െല്ലന്നു്അ�ദ്ദഹത്തിനുനല്ല�പാെലഅറിയാമായിരുന്നു. സംസ്കൃത്തിെലശബ്ദശുദ്ധി

ഭാഷയിൽ അത്രതെന്ന പരിപാലിക്കണെമന്നു് അക്കാലത്തു് ആർക്കും നിഷ്കർഷ

യില്ലായിരുന്നതിനാൽ, ആ സാമാന്യനിയമത്തിനു് അ�ദ്ദഹവും വി�ധയനായി.

ദൃശ്യപ്രബന്ധങ്ങളായ ആട്ടക്കഥകളും തുള്ളൽക്കഥകളും രചിക്കു�മ്പാൾ കിളിപ്പാട്ടു

കളിെല രാമപാണിവാദനു പിെന്നയും പല പടികൾ താ�ഴാ�ട്ടയ്ക്കു വാങ്ങിവരണെമ

ന്നുസ്വാഭാവികമായി�ത്താന്നി. ആ പ്രബന്ധങ്ങൾഅഭിനയി�ക്കണ്ടതുപ്രാ�യണ
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374 അദ്ധ്യായം 38. കുഞ്ചൻനമ്പിയാർ (രാമപാണിവാദൻ)

അവ്യുൽപന്നന്മാരാെണന്നും സംസ്കൃത�ശ്ലാകങ്ങൾ�പാലും അവർക്കു് ഏെറക്കുെറ

അർത്ഥാവ�ബാധമുണ്ടാക്കത്തക്ക വിധത്തി�ല രചിക്കാവൂ എന്നും അ�ദ്ദഹം നി

ശ്ചയിച്ചു. അതുെകാണ്ടാണു് ശംബരവധം തുടങ്ങിയ ആട്ടക്കഥകളിലും തുള്ളൽക്ക

ഥകളിലും അ�ദ്ദഹം ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള �ശ്ലാകങ്ങൾ സാമാ�ന്യന നിർഗ്ഗുണങ്ങളായി

കാണുന്നതു് എന്നുഞാൻഊഹിക്കുന്നു. തുള്ളൽക്കഥകളിെല പദപ്ര�യാഗത്തിൽ

നമ്പിയാർ ഉച്ഛൃംഖലനായിക്കാണെപ്പടുന്നു. ശാസ്ത്രദൃഷ്ട്യാ സമാ�ധയങ്ങളല്ലാത്ത

അ�നകം ശബ്ദങ്ങൾ അവയിലുണ്ടു്. എങ്കിലും അത്തരത്തിലുള്ള �വകല്യങ്ങെള

ല്ലാം അവയിെല കവിതയുെട ലാളിത്യാദിഗുണങ്ങളിൽ അസ്തമിതങ്ങളായി�പ്പാകു

ന്നു. നമ്പിയാർ തുള്ളൽക്കഥകളിൽ സംസ്കൃതസാഹിത്യത്തിെല നിരവധി ഗ്രന്ഥങ്ങ

ളിൽ നിന്നു് ആശയങ്ങൾ അവസ�രാചിതമായി പരാവർത്തനം െചയ്തിതിട്ടുെണ്ട

ങ്കിലും ആ പരാവർത്തനത്തിനു മൂലെത്തക്കാൾ പല�പ്പാഴും മാധുര്യം കൂടിനില്ക്കുന്നു

എന്നുള്ളതിനു സഹൃദയഹൃദയം തെന്നയാണു് സാക്ഷി.“കർണ്ണാരുന്തുദമന്ത�രണ

രടിതം ഗാഹ സ്വ കാക! സ്വയം” എന്ന �ശ്ലാകം കിരാതത്തിലും “ചീയ�ത ബാ

ലിശസ്യാപി ” എന്ന �ശ്ലാകം സ്യമന്തകത്തിലും അ�ദ്ദഹം എങ്ങെന തർജ്ജമ

െചയ് തിരിക്കുന്നു എന്നു പരി�ശാധിച്ചാൽ മതി. ഭാഷെയ മസൃണീകരിക്കുന്നതി

നു് അ�ദ്ദഹം സ്വീകരിച്ച അ�നകം ഉപായങ്ങളിൽ അതിപ്രധാനെമന്നു് എനിക്കു

�താന്നീട്ടുള്ളതു ഭാഷാ�ശലികളു�ടയും �ലാ�കാക്തികളു�ടയും നിരന്തരവും നിഷ്പ്ര

യാസവുമായ വർഷമാണു്. ഈ വിഷയത്തിൽ സരസ്വതി അ�ദ്ദഹെത്ത�പ്പാെല

മെറ്റാരു �കരളീയ കവി�യയും അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല.

പ്രതിപാദനരീതി

നമ്പിയാർ താൻ കണ്ടറിഞ്ഞ വിഷയങ്ങെളമാത്രം അനുഭവസ്ഥെന്റ നിലയിൽ

പ്രതിപാദിക്കുക എന്നതു് ഒരു വ്രതം�പാെല അനുഷ്ഠിക്കുന്നതുെകാണ്ടാണു് അ�ദ്ദ

ഹത്തിെന്റ തുള്ളലുകൾക്കു് ഏതു് അനുവാചകെന്റ ഹൃദയ�ത്തയും തന്മയീഭവിപ്പി

ക്കുന്നതിനുള്ളആത്മവീര്യം അനായാ�സനസിദ്ധിക്കുന്നതു്. അ�ദ്ദഹം തെന്റ ഇത

രഭാഷാകൃതികളിെലന്ന�പാെല തുള്ളൽക്കഥകളിലും സ്വഭാ�വാക്തി, ദൃഷ്ടാന്തം,

അർത്ഥാന്തരന്യാസം എന്നീ അലങ്കാരങ്ങെള�യ അധികമായി പ്ര�യാഗിയ്ക്കുന്നു

ള്ളൂ. അവെകാണ്ടു തെന്റ വർണ്ണനങ്ങൾക്കും സംഭാഷണങ്ങൾക്കും തികച്ചും ഒരു

�കരളീയഛായ വരുത്തുവാൻസാധിയ്ക്കുെമന്നുള്ളതാണു് അതിനു കാരണം.

1 “കട്ടിലു കണ്ടുപനിച്ചാൽ കണക്കല്ല;

കിട്ടുെമന്നാകി�ല �മാഹം തുടങ്ങാവൂ” (ധ്രുവചരിതം)

2 “ഉപ്പു ചുമന്നുനടക്കുന്നവെനാരു

കപ്പലു കടലിലിറക്കാൻ �മാഹം” (രുക്മിണീസ്വയംവരം)

3 “എമ്പ്രാനല്പം കട്ടുഭുജിച്ചാ-

ലമ്പലവാസികെളാെക്കക്കക്കും” (സ്യമന്തകം)

4 “െകാന്നതിെനക്കാൾ�ക്കാതചിറക്കൽ-

െച്ചന്നു വിളിക്കുന്നതുബഹുദുഃഖം” (രാമാനുചരിതം)

5 “ഇഷ്ടമാടിക്കനിഞ്ഞു �ചാറിട്ട �കക്കുകടിക്കുന്ന

പട്ടികൾക്കു െകാടുക്കുന്നയഷ്ടികൾക്കുനമസ് ക്കാരം” (സഭാപ്ര�വശം)

6 “കാല�ത്തതുഴയാഞ്ഞാൽ കടവിൽെച്ചന്നടുക്കില്ല

കാലൻവന്നടുക്കു�മ്പാൾക്കടാക്ഷിച്ചാൽഫലമില്ല” (നാളായണീചരിതം)
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�കരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 3 375

7 “കണ്ണടച്ചങ്ങിരുട്ടാക്കി നടന്നാൽ മറ്റു �ലാകർക്കു

കണ്ണുകാണാതാകയില്ല താൻ മറിഞ്ഞുകുണ്ടിൽ വീഴും” (പ�ഞ്ച�ന്ദ്രാപാ

ഖ്യാനം)

8 “ഉറക്കത്തിൽപ്പണിക്കത്തം തനിക്കുമിെല്ലനിക്കുമി-

ല്ലറെക്കാട്ടിലകംപുക്കാൽ നമ്മെളല്ലാെമാന്നു�പാെല” (സഭാപ്ര�വശം)

ഇത്യാദി പംക്തികളുെട സ്വാരസ്യബീജം പ്രകൃതത്തിൽ പരി�ശാധനാർഹമാണു്.

എവിെടെച്ചന്നാലും അ�ദ്ദഹം തെന്റ നാട്ടിെല കാര്യങ്ങെള�യ പ്രതിപാദിക്കുകയു

ള്ളൂ. അതിനാണു് അ�ദ്ദഹത്തിനു് സർ�വ്വാപരി സാമർത്ഥ്യവുമുള്ളതു്. പ്ര�ദാഷമാ

ഹാത്മ്യത്തിൽ കുണ്ഡിന�ദശത്തിെല രാജാവിെന്റ രാജ്യഭാരം വർണ്ണിക്കു�മ്പാൾ

അതു മാർത്താണ്ഡവർമ്മമഹാരാജാവിെന്റ രാജ്യഭരണമായി രൂപാന്തരെപ്പടുന്നു.

ആ രാജ്യം പിതാവിൽ നിന്നു് അപഹരിച്ച സാല്വനിൽനിന്നു് അതു വീണ്ടും സ്വാ

യത്തമാക്കുവാൻ �പാകുന്ന ധർമ്മഗുപ്തൻ അവിടെത്ത ജനങ്ങ�ളാടു പറയുന്നതു്.

“അമ്പലവാസികെളമ്പ്രാന്തിരിമാ-

രായുധമില്ലാെത്താരു നായന്മാർ

അങ്ങെനയുള്ളവെരല്ലാം വിരവിെനാ-

ടെങ്ങാരു നാട്ടിനു മാറിെക്കാൾവിൻ”

എന്നാണു്. കാർത്തവീര്യവിജയത്തിൽ രാവണൻ തെന്റ മന്ത്രിയായ ചിത്ര�യാധി

മു�ഖന അർജ്ജുന�നാടു �കരളത്തിെല ഒരു രാജാവു മെറ്റാരു രാജാവി�നാെടന്ന

�പാെല

“വിളവിൽപ്പാതി നമുക്കു ത�രണം

മുളകുസമസ്തവുമർപ്പി�ക്കണം

െതങ്ങുകവുങ്ങുകൾ മാവും പ്ലാവും

എങ്ങുെമനിക്കിഹ കെണ്ടഴു�തണം”

എന്നും മറ്റും ആജ്ഞാപിക്കുന്നു. ബാണെന്റ രാജധാനിയിൽ ശ്രീകൃഷ്ണെന്റ പട െച

ന്ന�പ്പാൾഅവിെട “വടിയി�ങ്ങാെട്ടടു കുഞ്ഞിെപ്പെണ്ണ, വടി ഞാനിവിെട കണ്ടിെല്ല

ന്നും, പിടലിെക്കാന്നുതരുന്നുെണ്ടന്നും” പലായനത്തിനുള്ളത്വരയിൽഗൃഹനാഥനും

ഭാര്യയുമായി ഒരു ചില്ലറ ശണ്ഠ നടക്കുന്നു. കല്യാണസൌഗന്ധികത്തിൽ

“കാരിയക്കാരുണ്ടു �മ�നാക്കിയച്ചനു-

ണ്ടാരിയപ്പട്ടരച്ചന്മാർ പലരുണ്ടു്;

�കായിമ്മമാരുണ്ടടുക്കളക്കാരുണ്ടു്;

നായന്മാരായുള്ളകമ്പടിക്കാരുണ്ടു്;

ലന്തക്കുഴൽക്കാർ പതിെനട്ടു പുള്ളിയു-

ണ്ടന്തണന്മാരും പ്രഭുക്കളും ഭൃത്യരും

ചന്ത�മറീടും പണിക്കരച്ചന്മാരും”

എന്നു അളകാപുരിയിെല പ്രാഭവം വർണ്ണിതമായിരിക്കുന്നു. രുക്മിണീസ്വയംവര

ത്തിൽ കുണ്ഡിനപുര�ത്തക്കു �പാകുവാൻബലഭദ്രൻ പടകൂട്ടു�മ്പാൾ

“ആയുധപാണികളായിട്ടനവധി

നായന്മാരുമമാത്യന്മാരും
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കാര്യസ്ഥന്മാെരജമാനന്മാ-

രായിരമായിരമാൾക്കധിപന്മാർ” മാത്രമല്ല.

പട്ടാണികൾ പല കുതിരക്കാരും

�കാട്ടപ്പടിയിൽക്കാവൽക്കാരും

കാട്ടാളന്മാർ മു�ക്കാപ്പരിഷകൾ

�കാട്ടക്കാരന്മാരും പലവക

നസ്രാണികളും �ജാനകർ പത്തുസ-

ഹസ്രാധികമിഹ വന്നീ�ടണം”

എന്നുകല്പനെകാടുക്കുന്നു. നളചരിതത്തിൽ �ദ�വന്ദ്രൻനള�നാടുതെന്റധനങ്ങൾ

കല്പവൃക്ഷത്തിൽ വിളഞ്ഞതാെണന്നു പറയു�മ്പാൾആഅവസരം ദുഷ്പ്രഭുക്കന്മാെര

അവ�ഹളനം െചയ്യുവാൻ കവി ഉപ�യാഗെപ്പടുത്തുന്നു.

“ചുങ്കെമടുത്തും പിഴ െചയ്യിച്ചും

ശങ്കെവടിഞ്ഞുഗൃഹങ്ങൾകവർന്നും

വൻകര�മൽ മരുവുന്ന ജനത്തിനു

സങ്കടമന്നന്നുളവാക്കിച്ചും

ക�മ്പാളത്തിലിരിക്കുന്നവെരാടു

വൻപു പറഞ്ഞുപിടിച്ചുപറിച്ചും

പെമ്പഴുതിച്ചും വിരൽമുക്കിച്ചും

മുമ്പിൽ വരുത്തിപ്പണെമാപ്പിച്ചും

�കക്കാണത്തിനു കണ്മുനയിട്ടും

�കക്കൽ വരുത്തിയതല്ലവെയാന്നും”

എന്നാണു് അവയുെടആഗമെത്തപ്പറ്റിയുള്ള വിശദീകരനം. �ഘാഷയാത്രയിൽ ചി

ത്ര�സനെനന്ന ഗന്ധർവ്വെന്റ ആക്രമണത്തിൽനിന്നു ഭയെപ്പ�ട്ടാടുന്ന കൌരവ�സ

നെയ വർണ്ണിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണു് ചുവെട ഉദ്ധരിക്കുന്നതു്.

“കലയും മാനും വരുെമാരു മാർ�ഗ്ഗ

വലയും െകട്ടിക്കാട്ടാളന്മാർ

മലയിെലാളിച്ചിഹ പാർക്കു�ന്നരം

വലയിൽെച്ചന്നുവലഞ്ഞാെനാരുവൻ.

വലയിൽെപ്പട്ടതു കെണ്ടാരു �വടൻ

കലെയ�ന്നാർെത്താരുബാണമയച്ചാൻ.

തലയിൽെച്ചന്നുതറച്ചതു കണ്ടാ

മലയൻ വന്നിഹ �നാക്കു�ന്നരം

കലയല്ലിവെനാരു വലിെയാരു തടിയൻ

മലയാളത്തിെല മാനുഷെനാരുവൻ” .

ഏതു തുള്ളൽ �നാക്കിയാലും ഈ വിജാതീയമായ പ്രതിപാദനസമ്പ്രദായത്തിനു്

ഉദാഹരണങ്ങൾസമൃദ്ധമായി കാണാം. കല്യാണസൌഗന്ധികത്തിൽ ഹനുമാെന

ഒരു മൂത്തകുരങ്ങായി വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നതു് എത്ര സ്വഭാ�വാചിതമായ രൂപത്തിലാ

െണന്നു �നാക്കുക.
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“. . . . . . . . . . . . . . . �കകളും കാലും

കുഴഞ്ഞുവാലുമക്കാലും െമലിഞ്ഞു�കകെളെക്കാണ്ടു

െചാറിഞ്ഞു �രാമെമ�പ്പരും െകാഴിഞ്ഞു �മനിയും ചുക്കി-

ച്ചുളിഞ്ഞുകണ്ണിനു കാഴ്ച കുറഞ്ഞുപീളയും വന്നു

നിറഞ്ഞുതാൻ വഴിയിൽെച്ചന്നുറച്ചു �നത്രവും ചിമ്മി-

ശ്ശയിച്ചു മൂന്നു �ലാകങ്ങൾ ജയിച്ചുള്ള മഹാവീരൻ.”

ഉപമകൾ മഹാകവി സൃഷ്ടിക്കുന്നതും പ്രാ�യണ തെന്റ നിത്യപരിചയത്തിൽെപ്പട്ട

വസ്തുക്കെളെക്കാണ്ടാണു്. നർമ്മദാനദിയിൽ െവള്ളം െപാങ്ങിയ�പ്പാൾ ആറ്റുമണ

ലിൽതപസ്സുെചയ്തുെകാണ്ടിരുന്നരാവണൻ “ഇരുപതുതണ്ടുകൾവച്ചുമുറുക്കിയ െപ

രിെയാരു വഞ്ചികണ�ക്ക” ഒരുവിധത്തിൽ കരപറ്റുന്നു. രാവണൻ കാർത്തവീര്യ

െന്റ �കകെള “�പരാൽതന്നുെട �വടുകണ�ക്ക െപരുെതങ്കിലുെമാരു ഫലമി�ല്ല

തും” എന്നു് അപലപിക്കുന്നു. “കാറ്റുകൾ തട്ടിക്കരപറ്റീടുെമാരാറ്റിെല െവള്ളത്തിര

കൾകണ�ക്ക” യും “നീറ്റിൽ നടക്കും മുതലകൾ �പാെല” യും യുദ്ധത്തിന്നുവരുന്ന

ഭടന്മാെര വർണ്ണിക്കുന്നു. “കറിക്കു ചക്ക കണ്ടിക്കും കണ�ക്ക കായെമ�പ്പരും നുറു

ക്കുന്ന” വരാണു് നമ്പിയാരുെട �യാദ്ധാക്കൾ. “വണ്ണൻവാഴ കണക്കുവളർെന്നാരു

െപാണ്ണത്തടിയ” നാണു് ദു�ര്യാധനെന്റ ദൃഷ് ടിയിൽ ഭീമ�സനൻ.

ഈ വി�നാദപ്രസ് ഥാനം പൂർവ്വകവികൾക്കു് അവിജ്ഞാതമായിരുന്നു എന്നു

പറഞ്ഞുകൂടാ. രാമായണം, ഭാരതം, �നഷധം മുതലായ ഭാഷാചമ്പുക്കളിെല ഗദ്യ

ങ്ങളിൽ ഇതിനു ധാരാളമായി പ്ര�വശമുണ്ടായിരുന്നു എന്നു വായനക്കാെര അനു

സ്മരിപ്പി�ക്കണ്ടതില്ല�ല്ലാ. നമ്പിയാർ പ്രസ്തുത മാർഗ്ഗത്തിനു വീതി കൂട്ടുകയും െവടി

പ്പു വരുത്തുകയും െചയ്ത്, അതിെന സാമാന്യജനങ്ങൾക്കും സുഗമമാക്കിത്തീർത്തു

എന്നുള്ളതാണു് പരമാർത്ഥം.

പരിഹാസ�ധാരണി

നമ്പിയാർ തെന്റ തുള്ളലുകളിൽ ഓ�രാന്നിലും ഓ�രാ കഥാഭാഗെമങ്കിലും അ�ദ്ദ

ഹത്തിനല്ലാെത മെറ്റാരാൾക്കും രചിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതെല്ലന്നു �ധര്യമായി

പറയാവുന്ന വിധത്തിലാണു് രചിച്ചിരിക്കുന്നതു്. ആ ഭാഗങ്ങളിലും ര�ണ്ടാ നാ�ലാ

വരികൾ സരസ്വതി തെന്നഅ�ദ്ദഹത്തിനു�വണ്ടി ഗാനം െചയ്യുകയാ�ണാ എന്നും

�താന്നി�പ്പാകും. ഉത്തമപാത്രങ്ങളുെട പ്രതിപാദനത്തിൽ മഹാകവിക്കു വലിയ

െമച്ചെമാന്നും സിദ്ധിച്ചിട്ടില്ല; അതിനുകാരണംആഘട്ടങ്ങളിൽ ഫലിതത്തിനു വക

കുറയുെമന്നുള്ളതാണു്. അതു�പാെല സൽഗുണങ്ങെള വർണ്ണിക്കുവാനും, അ�ത

കാരണത്താൽത്തെന്ന, അ�ദ്ദഹം അല്പം അസമർത്ഥനാണു്. മധ്യമപാത്രങ്ങളു

�ടയും അധമപാത്രങ്ങളു�ടയും നീചങ്ങളായ വൃത്തികളാണു് അ�ദ്ദഹം നിഷ്കർഷിച്ചു

നിരീക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളതു്. കാമ�ക്രാധങ്ങ�ളയും �ലാഭ�മാഹങ്ങ�ളയും മദമാത്സര്യങ്ങ

�ളയും ആ ദുർഗ്ഗുണങ്ങളുെട ആവരണങ്ങൾ നീക്കി അവെയ �ലാകസന്നിധിയിൽ

നഗ്നമായ രൂപത്തിൽ നിർത്തി, അപഹസിച്ചു െകാല്ലാെക്കാല െചയ്യുന്നതിലാണു്

അ�ദ്ദഹം സർ�വ്വാപരി സമഗ്രവിജയിയായി സമുല്ലസിക്കുന്നതു്. നായാട്ടു്, സദ്യ, യു

ദ്ധം, വിവാഹം ഇവയുെട വിവരണത്തിൽഅ�ദ്ദഹം അഭൌമമായ ഏ�താ ഒരു സി

ദ്ധിവി�ശഷത്താൽഅനുഗൃഹീതനാണു്. ഒരുപ്രധാനസംഭവെത്തക്കാൾഅതിെന്റ

ആനുഷംഗികമായ വിഷയങ്ങൾ ചിത്രണം െചയ്യുന്നതിനാണു് അ�ദ്ദഹത്തിനു വാ

സനയധികം. ഈഅഭിപ്രായങ്ങൾക്കു് ഓ�രാന്നിനും അ�നകം ഉദാഹരണങ്ങൾ
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ഉദ്ധരിക്കാവുന്നതാെണങ്കിലും സ്ഥല ദൌല്ലഭ്യത്താൽ ആ ഉദ്യമത്തിൽനിന്നു വിര

മി�ക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പ്ര�ദാഷമാഹാത്മ്യത്തിെല �വ�ശ്യാപാലംഭവും പട�യാ

ട്ടവും, കിരാതത്തി�ലയും കല്യാണസൌഗന്ധികത്തി�ലയും മറ്റും നായാട്ടു്, രുക്മി

ണീസ്വയംവരത്തിെല ബ്രഹ്മാവിെന്റ മനുഷ്യസൃഷ്ടി�വകല്യം, സ്യമന്തകത്തിെല

�ലാകാപവാദം, �ഘാഷയാത്രയിെല ദു�ര്യാധന �ക്രാധം, സ്യമന്തകത്തി�ലയും

സീതാസ്വയംവരത്തി�ലയും മറ്റുംസം�ഭാജനം, ഹരിണീസ്വയംവരത്തിെലകലികാ

ലനിന്ദ, കൃഷ്ണലീലയിെല ബാലവി�നാദം ഇങ്ങെന �നാക്കിയാൽഏതു തുള്ളലിലും

മഹാകവിയുെട വ്യക്തിമുദ്ര സ്പഷ്ടമായി പതിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ കാണാവുന്നതാ

ണു്. അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ ഭാവനയിൽ നിന്നല്ലാെത അവതരിക്കുവാൻ പാടില്ലാത്ത

ഏതാനും ചില പംക്തികൾമാത്രം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാം.

“രണ്ടു�കകളും വീശിെക്കാണ്ടുപടയ്ക്കു െചല്ലും

തണ്ടുതപ്പിയ്ക്കു വടിെകാണ്ടു മരിയ്ക്കയല്ലാ-

തു�ണ്ടാ മെറ്റാരു കാര്യം െചണ്ടക്കാെരന്നു �പരും

െകാണ്ടുകാലെന്റ വീട്ടിൽ മുണ്ടു വിരിച്ചിരിക്കും” . (രുക്മിണീസ്വയംവരം)

ഇവിെട “മുണ്ടു വിരിച്ചിരുത്താൻ” നമ്പിയാർ�ക്ക സാധിക്കൂ. �ഘാഷയാത്രയിൽ

ദു�ര്യാധനൻ അലസവൃത്തികളായ ചാരന്മാെര അധി�ക്ഷപിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടമുണ്ടു്.

അതിെല ചില വരികൾ �നാക്കുക.

“പട്ടിണിെയന്നതു നമ്മുെട പി�ള്ളർ-

െക്കാട്ടുംതെന്നസഹിപ്പാൻ �മലാ.

െവട്ടമടുക്കുംമുൻ�പ യഷ്ടികൾ

ഘട്ടിശ്ശാതെമടുത്തു ഭുജിക്കും.

കട്ട�ത്തരും കൂട്ടിയുരുട്ടിയ-

െതാട്ടല്ലതുെമാരു പഞ്ചപ്രസ്ഥം.

െകാറ്റുകഴിെച്ചാരു െതക്കൻമുണ്ടും

ചുറ്റിയുടുെത്താരു െതാങ്കലുതൂക്കി

െവറ്റിലതിന്നു മുഴപ്പിച്ചുംെകാ-

�ണ്ടറ്റുതിരിക്കും രസികന്മാരായു്.

കറ്റക്കുഴൽമണിമാരുെട വീടുകൾ

പറ്റിപ്പകിടപറഞ്ഞു രസിച്ചും

െവറ്റ പിടിങ്ങിത്തിന്നുടനവരുെട

കുറ്റമുരച്ചു ചിരിച്ചുതിരിച്ചും

പകയുള്ളവെരപ്പിഴെചയ്യിെച്ചാരു

വകയുണ്ടാക്കും പുകയില െകാൾവാൻ”

എന്നും മറ്റും അവെര പല പ്രകാരത്തിൽഅവ�ഹളനം െചയ്തിട്ടു്, അതു �പാരാത്ത

തു�പാെല

“ഊണുകഴിച്ചു തിരിച്ചാലവെര-

ക്കാണുകയിെല്ലാരു ദിക്കിൽ�പ്പാലും.

കാണുകയിെല്ലന്നല്ല തിരഞ്ഞാ-

�ലണാക്ഷികളുെട വീട്ടിൽക്കാണാം.

അത്താഴത്തിന്നിലവയ്ക്കു�മ്പാ-
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െളത്താത്തവരുെട പിലെകാണ്ടീടാം.

ചത്താലും വരുമഷ്ടിയടുത്താ-

�ലാർത്താലിന്നു െവറുപ്പാകുന്നു”

എന്നിങ്ങെന ആ �ത�ജാവധ�ശലി തുടർന്നുെകാണ്ടു�പാകുന്നു. എെന്താരു

വിസ്മയാവഹമായ മ�നാധർമ്മപ്രസരമാണു് ഈ വരികളിൽ കളിയാടുന്നതു്? ഒടു

വിലെത്തനാലു വരികൾഎഴുതുവാൻ നമ്പിയാർക്കല്ലാെതആർക്കു �താന്നും? തദ

നന്തരംനല്ലഒരുചാരെനത്തെന്നദു�ര്യാധനൻതിരഞ്ഞയയ്ക്കയുംഅയാൾതിരിെയ

വന്നു് പാണ്ഡവന്മാരുെട അ�പ്പാഴെത്ത അവസ്ഥ സർവ്വസമ്പത്സമൃദ്ധമാെണന്നു്

അറിയിക്കുകയും െചയ്യുന്നു. അ�പ്പാൾ ആ അസൂയാലുവിന്നു അതിരുെമതിരുമില്ലാ

ത്തഅരിശമുണ്ടാകുകയുംആ ദൂതെനഅ�ദ്ദഹം “ഒട്ടുമകംപുറമില്ലാതുെള്ളാരു യഷ്ടീ

നില്ലു നിനെക്കന്തറിയാം?” എന്നു തുടങ്ങുന്ന ശകാരവർഷംെകാണ്ടു് അഭി�ഷകം

െചയ്യുകയും െചയ്യുന്നു.

“ഇവനും പുനരതു �നെര�ന്നാർത്തി-

ട്ടവരുെട ഗുണഗണമുരെചയ്യുന്നു.

ഭവതു; നമുക്കതിലും നഹി �ഖദം

ഇവനല്ലീശ്വരെനെന്ന വലപ്പാൻ”

എന്നിങ്ങെനയാണു് ആ ആ�ക്രാശനം അവസാനിക്കുന്നതു്. ഒടുവിലെത്ത രണ്ടുവ

രികൾ തങ്ങൾ നമ്പിയാരുെട തൂലികാസന്താനങ്ങളാെണന്നു വിജയശംഖമൂതി വി

ളിച്ചു പറയുന്നു. ആവരികളിൽപ്രതിഫലിക്കുന്നതു് �ക്രാധമല്ല, �നരാശ്യവുംആപ

ത്ഭയവുമാണു്. കാർത്തവീര്യാർജ്ജുനവിജയത്തിൽ ബന്ധനസ്ഥനായ രാവണെന്റ

വിലാപം�കട്ടു രണ്ടു�പർ തമ്മിൽഅതിെനപ്പറ്റി സംഭാഷണം െചയ്യുന്നു.

“െകാലെചയ്യാത്തതുെമ�ന്ത കൂ�വ?

െകാലെചയ്താൽ മതിയാ�മാ �ഭാഷാ?

പലനാളിങ്ങെന പട്ടിണിയിട്ടും

പലരും കണ്ടുടനാനകളിച്ചും

വലയിൽെപ്പട്ട കുരങ്ങുകണ�ക്ക

വലയണെമ�ന്ന മതിയാവുള്ളു.

െകാലെചയ്താൽ പുനരന്തകനവെന

വലയ്ക്കുന്നതിഹ നമുക്കറിയാ�മാ?”

എന്നു് ആഘട്ടത്തിൽ നർ�മ്മാക്തികിർമ്മീരിതമായ ഒരു ഭാഗമുണ്ടു്. അതിെല ഒടു

വിലെത്ത രണ്ടു വരികളുെട രസികത്വം അനിർവചനീയമായിരിക്കുന്നു. സ്യമന്തക

ത്തിൽശ്രീകൃഷ്ണെനപ്പറ്റി രത്ന�മാഷകനാെണന്നുശങ്കിച്ചു പലരും പലതരത്തിലുള്ള

ദുഷ്പ്രവാദങ്ങൾ പറഞ്ഞു പരത്തുന്നു. ആ കൂട്ടത്തിൽ കൃഷ്ണെനക്കാണു�മ്പാൾ ശിശു

ക്കൾക്കുള്ള ഭാവ�ഭദം മഹാകവി,

“അച്യുതെനക്കാണുന്നതു�നരം

െകാച്ചുക�ളാടിെയാളിച്ചുതുടങ്ങി.

അണയത്തങ്ങുവിളിക്കു�ന്നരം

മണിയുംെപാത്തി പാഞ്ഞുതുടങ്ങി.

കെയ്യെച്ചന്നുപിടിക്കു�ന്നരം

അ�യ്യാെയന്നുകരഞ്ഞുതുടങ്ങി”
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380 അദ്ധ്യായം 38. കുഞ്ചൻനമ്പിയാർ (രാമപാണിവാദൻ)

എന്നിങ്ങെന പ്രപഞ്ചനം െചയ്തുെകാണ്ടു�പാകുന്ന ഒരു വർണ്ണനയുണ്ടു്. അക്കൂട്ട

ത്തിൽ ചില കിടാങ്ങൾ കൃഷ്ണ�നാടു്,

“മണി�പായാലതുമുണ്ടാക്കീടാം

തുണി�പായാലതുമുണ്ടാക്കീടാം

പ്രാണൻ�പായാലുണ്ണിക�ള! പുന-

രുണ്ടാകിെല്ലന്നമ്മപറഞ്ഞു”.

എന്നു പറയുന്ന വരികളിൽ “അമ്മ പറഞ്ഞു” എന്ന വാക്യം നമ്പിയാർക്കല്ലാെത

ഉച്ചരിയ്ക്കുവാൻ കഴിവുള്ളതല്ല. സഭാപ്ര�വശത്തിൽ ധൃതരാഷ്ട്രർ തെന്റ പുത്രന്മാ�രാടു

ശ്രീകൃഷ്ണെന്റ കാപട്യെത്തപ്പറ്റി ഇങ്ങിെന ഉൽ�ബാധിപ്പിയ്ക്കുന്നു.

“താനെല്ലന്നു ഭാവിക്കും; തരം�നാക്കി പ്ര�യാഗിക്കും;

സ്ഥാനത്തെങ്ങാ�രടത്തും തെന്റ �വഷം കാട്ടുകില്ല;

മാനത്തുപറക്കുന്നപരുന്തുപക്ഷിെയ�പ്പാെല

മീനെത്തെക്കാക്കിലാക്കിെക്കാണ്ടു�പാ�യയറിഞ്ഞീടു.

കപ്പാനും മടിയില്ല, കാമിനിമാർകെളപ്പാട്ടിൽ

െവപ്പാനും മടിയില്ല, വധിപ്പാനും മടിയില്ല;

നെമ്മെച്ചണ്ടെകാട്ടിപ്പാൻ തരം�നാക്കി നടക്കുന്നു

നന്മയ്ക്കു നിരൂപിച്ചിട്ടബദ്ധം വന്നു�പാെകാല്ല:

െവട്ടത്തുകാണുകില്ല; പിറ�കനിെന്നാരു െവടി

െപാട്ടിക്കുന്ന�ത �കൾക്കൂ, ചത്തുവീഴുന്ന�ത കാണൂ.”

ചതിയന്മാെരപ്പറ്റി ഇതിലധികം ഭംഗിയായി ആർക്കു വർണ്ണിക്കുവാൻ പറ്റും? ഇവി

�ടയും ഒടുവിലെത്ത ആ വരികൾ നമ്പിയാരുെട തൂലികയിൽനി�ന്ന വിനിർഗ്ഗമിയ്ക്കു

കയുള്ളൂ. പ�ഞ്ച�ന്ദ്രാപാഖ്യാനത്തിെല “കാലനില്ലാത്തകാലം” നമ്പിയാരുെട പരി

ഹാസകവനത്തിെന്റ പര�മാച്ചസ്ഥാനത്തിൽ പരിലസിക്കുന്നു.

“�ചട്ടെനന്നാെലാന്നുരണ്ടല്ലമ്പതും നൂറുമഞ്ഞൂറും

കൂട്ടമായിപ്പിലെകാൾവാെനന്തുബന്ധം? ചാക്കുമില്ല.

കവിടിക്കാരനായുള്ള ഗണിതക്കാരനുമി�പ്പാൾ

കപടങ്ങൾ പറെഞ്ഞാന്നും ഫലിപ്പിപ്പാെനളുതല്ല.

യമനും �വദ്യനും തമ്മിൽ പ്രാണവിശ്വാസെമന്നാലും

യമെനക്കൂടാെതെകാൽവാൻ�വദ്യ�നകെന്നളുതല്ല” .

എന്നിങ്ങെന ആ സന്ദർഭത്തിൽ മഹാകവിയുെട മ�നാധർമ്മം എവിെടെയല്ലാം

പാഞ്ഞു�പായി ആെരെയല്ലാം പിടികൂടുന്നുെവന്നു �നാക്കുക.

ഇനിയും ഉദാഹരണങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചു ഈ പ്രകരണം ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല.

�കായിക്കൽ മുതൽകുപ്പമാടം വെര, മഹാരാജാക്കന്മാർ മുതൽ മലയന്മാർ വെരയു

ള്ളസകലമനുഷ്യ�രയും പാണിവാദൻ തെന്റ സാമൃതമായ പാണിെകാണ്ടു സന്ദർ

�ഭാചിതമായി പ്രഹരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. “അമ്പു െകാള്ളാത്തവരില്ല കുരുക്കളിൽ” എന്നുത

െന്ന അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ പരിഹാസശരങ്ങെളപ്പറ്റിയും പറയാം. പ്രതിഗ്രഹത്തിനാ

യി െവമ്പൽെകാള്ളുന്ന മലയാളബ്രാഹ്മണർ, അധികപ്പലിശക്കു കടം െകാടുത്തും

ജൌളിത്തരങ്ങൾ വിറ്റുനടന്നും കാല�ക്ഷപം െചയ്യുന്ന ദ്രാവിഡബ്രാഹ്മണർ, സമര

ഭീരുക്കളും ആയുധരഹിതന്മാരും മദ്യപന്മാരുമായ നായന്മാർ, പര�ദ്രാഹം െചയ്തു്

അന്യായമായി ധനസമ്പാദനം െചയ്യുന്നരാജ�സവകന്മാർ, മാനം മര്യാദയില്ലാെത
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കയ്യിൽ കാശുമായി കടന്നു വരുന്ന വിടന്മാരുമായി രമിച്ചു് ഒടുവിൽ അവെരെക്കാ

ണ്ടു പിച്ചെതണ്ടിക്കുന്ന �തവിടിശ്ശിമാർ മുതലായവെര അ�ദ്ദഹം നിഷ്കരുണമായി

ശകാരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അെതല്ലാം അവർ കർമ്മകുശലന്മാരും സ്വധർമ്മനിരതന്മാരും

സന്മാർഗ്ഗസഞ്ചാരികളുംആയിത്തീരുന്നതിന്നു�വണ്ടിഅ�ദ്ദഹം കരുതിക്കൂട്ടിഅനു

ഷ്ഠിക്കുന്ന സാഹിത്യവി�നാദമാെണന്നുഞാൻ ഇതിനുമുമ്പുതെന്ന സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

“ഹാ�സന ലജ്ജി�താത്യന്തം ന �ദാ�ഷഷുപ്രവർത്ത�ത” എന്നുണ്ട�ല്ലാ.

ഒരു ന്യൂനത

നമ്പിയാർ തുള്ളൽക്കഥകളിൽ രസചക്രവർത്തിയായ ശൃംഗാരെത്ത ഒരിടത്തും

സഹൃദയസമ്മതമായ രീതിയിൽ സ്പർശിച്ചിട്ടില്ല. തെന്റ ഉ�ദ്ദശശുദ്ധിക്കു ആ രസ

ത്തിെന്റ പ്രതിപാദനം പ്രതികൂലമാെണന്നു് അ�ദ്ദഹത്തിനു് �താന്നിയിരിക്കണം.

അതിനുപകരം പല�പ്പാഴും അസഭ്യവും അശ്ലീലവുമായ ശൃംഗാരാഭാസത്തിെന്റ വി

വിധ മുഖങ്ങെളയാണു് അ�ദ്ദഹം വർണ്ണിയ്ക്കുന്നതു്. പൂർവ്വകാലങ്ങളിെല പടയണിക

ളിൽഅത്തരത്തിലുള്ളദുഷ്കൃതികളാണു്തുള്ളൽക്കാർപാടിവന്നെതന്നും,അവരുെട

ആവശ്യമനുസരിച്ചാണു് പുറംകഥകൾഎന്നുപറയുന്ന ചില കുട്ടിത്തരം തുള്ളലുകൾ

എഴുതിയിട്ടുള്ളെതന്നും, പ്ര�ദാഷമാഹാത്മ്യത്തിൽ ഉണ്ണി ഉണിച്ചിരിയു�ടയും, ധ്രുവ

ചരിതത്തിൽ വസുലക്ഷ്മിയു�ടയും മറ്റും ദുശ്ചരിതങ്ങൾ ഉപകഥാരൂപത്തിൽ നിബ

ന്ധിച്ചിട്ടുള്ളതു് ആ പരിപാടിയനുസരിച്ചാെണന്നും, പഴമക്കാർ പറയുന്നു. അതിെന്റ

സൂക്ഷ്മസ്ഥിതിഅവി�ജ്ഞയമാണു്. ഏതായാലും,ആെരല്ലാംഎെന്തല്ലാം പറഞ്ഞാ

ലും നമ്പിയാെര ഇക്കാര്യത്തിൽ അന്നെത്ത സാമുദായികസ്ഥിതിെയ മാനദണ്ഡ

മാക്കി �നാക്കിയാൽ�പ്പാലും, അപരാധത്തിൽനിന്നു �മാചിപ്പിക്കുവാൻ നിവൃത്തി

കാണുന്നില്ല. അഹല്യാ�മാക്ഷവും മറ്റും സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും �കൾെക്ക കളിത്ത

ട്ടിൽനിന്നു് ഒരു തുള്ളൽക്കാരനു്, അയാൾ എത്രതെന്ന വങ്കനും വഷളനുമായാലും,

എങ്ങെന പാടിഫലിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കുെമന്നു മനസ്സിലാക്കുവാൻ പ്രയാസമാ

യിരിക്കുന്നു. “നീരസങ്ങൾ വിസ്തരിച്ചിെട്ടന്തു കാര്യം നമുക്കി�പ്പാൾ?” എന്നു നമ്പി

യാരുെട ഭാഷയിൽത്തെന്ന �ചാദിച്ചുെകാണ്ടു നമുക്കു് ഈ ഗഹണത്തിൽനിന്നു

വിരമിക്കാം.

ഉപസംഹാരം

നമ്പിയാർ തുള്ളൽക്കഥകളിൽക്കൂടി നമുക്കു പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതു് ഒരു പുതിയ സാ

ഹിത്യസാമ്രാജ്യമാണു്. ആ സാമ്രാജ്യത്തിെന്റ ഏകാധിപത്യത്തിനു് ഏതാവൽ

പര്യന്തം മറ്റാരും അവകാശം പുറെപ്പടുവിച്ചിട്ടില്ല. ആ ലളിത�കാമളമായ ഭാഷ,

ആ സർവസാധാരണങ്ങളായ ആഭാണകങ്ങളുെട സന്ദർ�ഭാചിതമായ ധാരാസം

പാതം, ആ കുശാഗ്രീയമായ പരിസരാവ�ലാകനം, ആ �വരൂപ്യങ്ങളും �വല

ക്ഷണ്യങ്ങളും കണ്ടുപിടിയ്ക്കുവാനുള്ള വാസനാവി�ശഷം, ആ സമുദ്രത്തിെല തരം

ഗമാല�പാെല അനുക്ഷണം െപാന്തിവരുന്ന ഉച്ചാവചമായആശയസമ്പത്തു്, ആ

മ�നാഹരവും മർമ്മ�വധിയുമായപരിഹാസ�ധാരണി –ഈഅനുഗ്രഹങ്ങെളല്ലാം

അ�ദ്ദഹത്തിനല്ലാെത അന്യകവിക്കുഈ മലയാളക്കരയിെലന്നല്ല, ഭാരതത്തിെന്റ

ഇതരഭാഗങ്ങളിൽ�പ്പാലും ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ഗ്രീസിെല അരി�സ്റ്റാെഫനീസു്, �റാമിെല

ജൂവനൻ, ഫ്രാൻസിെല �മാളിയർ തുടങ്ങിയ പാശ്ചാത്യന്മാരായ ഹാസസാഹിത്യ

കാരന്മാരുമായി നമുക്കു കുഞ്ചൻനമ്പിയാെര സ�ധര്യം താരതമ്യെപ്പടുത്താവുന്ന

തും, ആ തുലനയിൽ നമ്പിയാർ അവർക്കുസമാനശീർഷനായി വി�ദ്യാതിക്കുന്നതു
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382 അദ്ധ്യായം 38. കുഞ്ചൻനമ്പിയാർ (രാമപാണിവാദൻ)

കണ്ടു �കാൾമയിർ െകാള്ളാവുന്നതുമാകുന്നു. നമ്പിയാരുെട തുള്ളലുകളിൽ നിന്നു്

അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ ജീവിതകാലെത്ത �കരളത്തിെന്റ രാഷ്ട്രീയവും സാമുദായികവും

സമ്പത്തികവുമായ ചരിത്രം സംബന്ധിച്ചും പല വില�വറില്ലാത്ത പരമാർത്ഥശക

ലങ്ങൾ ഗ�വഷകന്മാർക്കുഗ്രഹിക്കുവാൻസാധിക്കുന്നതാണു്.

ഭാഷാകവിമധ്യത്തിൽ നമ്പിയാർക്കുള്ളസ്ഥാനം

ഭാഷയിൽ കുഞ്ചൻനമ്പിയാരാണു് ഇദംപ്രഥമമായി ഒരു മഹാകാവ്യം നിർമ്മിച്ചതു്.

തുള്ളൽ പ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ ഉപജ്ഞാതാവെല്ലങ്കിലും പരിഷ്കർത്താവു് അ�ദ്ദഹമാ

െണന്നുസമർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട�ല്ലാ. കിളിപ്പാട്ടുകളുെട പ്ര�ണതാെവന്നനിലയിൽഅ�ദ്ദ

ഹത്തിനു് എഴുത്തച്ഛെന്റ സമീപസ്ഥാനത്തുതെന്ന ഒരു സിംഹാസനം നല്കാവുന്ന

താണു്. വഞ്ചിപ്പാട്ടുകളിൽകിരാതത്തിനും,�കെകാട്ടിക്കളിയിൽരുക്മിണീസ്വയം

വരത്തിനും കല്പി�ക്കണ്ടസ്ഥാനം ഏറ്റവും ഉന്നതമാെണന്നും നാം കണ്ടുകഴിഞ്ഞു.

കഥകളിപ്രസ്ഥാനം ഒന്നിൽ മാത്ര�മ അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ വ്യവസായം വിജയത്തിൽ

കലാശിക്കാെതയിരുന്നിട്ടുള്ളു. അ�ദ്ദഹത്തിനു് ആ പ്രസ്ഥാന�ത്താടു് അ�ശഷം

ആഭിമുഖ്യം ഉണ്ടായിരുന്നിെല്ലന്നുള്ളതിനു പല സൂചനകളും തുള്ളൽക്കഥകളിലുണ്ടു്.

കൃഷ്ണലീലയിൽ “ആട്ടങ്ങളാടി നടക്കുന്നിതു ചില കൂട്ടം ജനം ധനം �മാഹിക്കകാര

ണം” എന്നുതുടങ്ങി “എത്രയും പാരം ബലക്ഷയം വന്നുടൻഛത്രെമടുക്കും െവളിച്ചം

തുടങ്ങിയാൽ” എന്നുവെരയുള്ള പംക്തികളിൽ അ�ദ്ദഹം ആട്ടക്കാെര കർക്കശമാ

യി അപഹസിക്കുകയും, “ആട്ടങ്ങളിൽ കൃഷ്ണനാട്ടം ശൂഭം രാമനാട്ടം തുടങ്ങിയാൽ

�കാട്ടംവരും ദൃഢം” എന്നു തെന്റ നിഷ്കൃഷ്ടമായ അഭിപ്രായം തുറന്നുപറയുകയും

െചയ്തിട്ടുണ്ട�ല്ലാ. “ആർക്കാനും �വണ്ടീട്ടു് ഓക്കാനിച്ച” താണു് അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ

ആട്ടക്കഥകൾ എ�ന്ന അവ വായിക്കുന്ന ഭാവുകന്മാർക്കു �താന്നുകയുള്ളു. തെന്റ

ഭാഷാകവിതെയഅപവദിക്കുന്നചിലഅരസികന്മാർഅ�ദ്ദഹത്തിെന്റസമകാലി

കന്മാരായി ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതിനും തുള്ളൽക്കഥകളിൽ ലക്ഷ്യം കാണുന്നു.

“ഒരു വിദ്യ പ്ര�യാഗിച്ചാലതിെന്റ സാരെമെന്തന്നു

ധരിക്കാത്തജനം വന്നു വസിക്കുന്ന ദിക്കിൽ നിന്നു

സരസം വിദ്യ കാട്ടുന്ന പുരുഷെനത്രയും �ഭാഷൻ,

കുരുടെന്റ മുമ്പിൽനിന്നു കൂത്തുകാട്ടുന്നതു�പാെല.

പരമാർത്ഥമറിയുന്ന പരിഷകളിരിക്കുന്ന

പരിഷത്തിൽപ്ര�യാഗി�ച്ച കവിതയ്ക്കുഫലമുള്ളു.

വിളവില്ലാത്തകണ്ടത്തിൽ വിത്തു വാരിവിതയ്ക്കുന്ന

ജളന്മാർക്കു െകടുകാര്യെമന്നി�യ മെറ്റാന്നുമില്ല.

വളെര �ക്ലശവുംെചയ്തു പഠിച്ച വിദ്യയും പാഴിൽ-

ക്കളയുെന്നന്തിനീ മൂഢന്മാരുെട ദിക്കിെലത്തീട്ടു് ?”

എന്നും മറ്റും ഹനൂമദുത്ഭവത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുെകാണ്ടു തൃപ്തിെപ്പടാെത ആ കൂട്ട

െര ഹരിണീസ്വയംവരത്തിൽ മഹാകവി നാക്കിൽ ഞരമ്പില്ലാെത വീണ്ടും ഭർത്സി

ക്കുന്നു.

“ഭുവി വന്നു ജനിക്കുന്ന ജനങ്ങൾെക്കാക്ക�വ �മാദം

ഭവിപ്പാനുള്ള വസ്തുക്കൾപലതുെണ്ടങ്കിലും നല്ല

കവിതാചാതുരിയുള്ള കവിവാണീവി�ശഷെത്ത
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ശ്രവിയ്ക്കുന്നസുഖം�പാെല െചവിയ്ക്കു പിെന്നെയന്തുള്ളു?

കുറവും കുറ്റവും �നാക്കിപ്പറവാനുെണ്ടാരു കൂട്ടം

തുറുകണ്ണും മിഴിച്ചങ്ങു മറുഭാ�ഗ വസിയ്ക്കുന്നു.

മറിവും മായവുംമറ്റും മറച്ചുവച്ചുെകാെണ്ടല്ലാ-

മറിവുള്ള ജനെമന്നു പുറ�മ ഭാവവും കാട്ടി

തറ�മ�ലറി നി�ന്നറ്റം നിറ�മറും സഭതന്നി-

ലിറങ്ങി സല്ക്കഥ െചാല്ലിത്തുടങ്ങും പൂരുഷൻതെന്റ

കുറവറ്റ ഗുണംകണ്ടുനിറഞ്ഞു�ള്ളാരസൂയെകാ-

ണ്ടുറഞ്ഞുചാടി�യാ�രാന്നു പറഞ്ഞു ഭർത്സനം െചയ്യും.

കുറ�ഞ്ഞാരു വി�ശഷെത്തയറിഞ്ഞുള്ളജനം കുറ്റം

പറെഞ്ഞങ്കിലതുെകാണ്ടു തരിമ്പും സങ്കടമില്ല,

അറിയാത്ത മഹാമൂഢൻ െതറിവാക്കു പറയു�മ്പാ-

െളറിഞ്ഞുകാെലാടിക്കാെമന്നറിഞ്ഞുെകാൾവിെനല്ലാരും”

എന്ന ആ മഹാത്മാവിെന്റ അനുശാസനം അശരണന്മാരായ സൽകവികൾക്കു്

ഒരനുഗ്രഹമായും അധമന്മാരായ വിമർശകമ്മന്യന്മാർക്കു് ഒരഭിശാപമായും എല്ലാ

ക്കാലത്തും സമുല്ലസിയ്ക്കുന്നതാണു്. ഭാഷാസാഹിത്യമാകുന്ന പാവന�ക്ഷത്രത്തിൽ,

കുടമാളൂർ വലിയ �ക്ഷത്രത്തിെലന്ന�പാെല “ആയിരെമട്ടും �ദവന്മാർ” നമുക്കു

�സവ്യന്മാരായുണ്ടു്. എങ്കിലും അവരുെടയിടയിൽ ത്രികൂടപർവ്വതത്തിെല ശിഖരത്ര

യം �പാെല ഉയർന്നു നില്ക്കുന്ന മൂർത്തികൾ െചറു�ശ്ശരി, എഴുത്തച്ഛൻ, നമ്പിയാർ

ഈ മൂന്നു കവിസാർവഭൌമന്മാരാെണന്നുള്ളതിൽ പക്ഷാന്തരത്തിനു പഴുതില്ലത

െന്ന. അവരിൽ ഓ�രാ അംശത്തിൽ ഓ�രാരുത്തർക്കു മഹത്വം കൂടുെമന്നു സമർ

ത്ഥിയ്ക്കാെമങ്കിലും, ഒരാൾ മെറ്റാരാെളക്കാൾ മഹനീയനാെണന്നുസ്ഥാപിക്കുവാൻ

ആർക്കും സാധിക്കുന്നതല്ല. അവർ മൂന്നു�പരും നമുക്കു് ഒന്നു�പാെലആരാധനീയ

ന്മാരാണു്.

സംസ്കൃതത്തിലും മലയാളത്തിലും കൂടി ഒരുകവിക്കു് ഇങ്ങെന 100-ൽച്ചില്വാനം
ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഒരു ജന്മത്തിൽ നിർമ്മിക്കുവാൻ സാധിക്കു�മാ എന്നു ചിലർ സ്വയം

�ചാദിച്ചു് ഇെല്ലന്നു തീർച്ചെപ്പടുത്തി. തന്നിമിത്തം സംസ്കൃതകൃതികളു�ടയും പ്രാകൃ

തകൃതികളു�ടയും കർത്താവല്ല ഭാഷാകൃതികളുെട പ്ര�ണതാെവന്നും, ഭാഷാകവിത

െയസംബന്ധിച്ചുതെന്നതുള്ളൽക്കഥകളു�ടയും ഇതരകൃതികളു�ടയും രചയിതാക്ക

ന്മാർ വിഭിന്നന്മാരായിരിയ്ക്കണെമന്നും അഭിപ്രായെപ്പടുന്നുണ്ടു്. ഈ വാദം നിരാസ്പദ

മാെണന്നുള്ളതിെന നമ്മുെട നാട്ടിൽത്തെന്ന ശങ്കരഭഗവൽപാദരു�ടയും ദ്രാവിഡ

�ദശത്തിൽ �വദാന്ത�ദശികരു�ടയും അപ്പയ്യദീക്ഷിതരു�ടയും സാഹിത്യവ്യവസാ

യം നെമ്മ ധരിപ്പിക്കുന്നു. ആധുനികന്മാരിൽത്തെന്ന 48-ആമെത്ത വയസ്സിൽ മരി

ച്ച കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാെനമാത്രം ഒരു നിമിഷ�ത്തയ്ക്കു അനുസ്മരിച്ചാലും �പാരായ്ക

യില്ല. അത്തരത്തിലുള്ളഅതിമാനുഷന്മാെര നാം നമ്മുെട ഹ്രസ്വമായ മാനദണ്ഡം

െകാണ്ടു് അളക്കുവാൻ പുറെപ്പടരുതു്. പ്രചണ്ഡപണ്ഡിതന്മാർക്കു പാമരഭാഷ സ്വാ

ധീനമാകു�മാ എന്നുള്ള പ്രശ്നത്തിനും ജരാസന്ധവ്യാ�യാഗത്തി�ന്റയും നല്ല ഭാഷ

യു�ടയും നിർമ്മാതാവായ കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാൻ തെന്ന പര്യാപ്തമായ രീതിയിൽ

“ആകും” എന്നു് ഉത്തരം നല്കിയിട്ടുണ്ടു്.
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384 അദ്ധ്യായം 38. കുഞ്ചൻനമ്പിയാർ (രാമപാണിവാദൻ)

നമ്പിയാരും മറ്റു ചില ഭാഷാകൃതികളും

ഭാഗവതംഇരുപത്തിനാലുവൃത്തം, ചാണക്യസൂത്രംകിളിപ്പാട്ടു്, ശാകുന്തളംകഥകളി

എന്നീ കൃതികളും നമ്പിയാരുെട വാങ്മയങ്ങളാ�ണാ എന്നു്ഈഘട്ടത്തിൽ പരി

�ശാധിച്ചു �നാക്കാം.

ഭാഗവതം ഇരുപത്തിനാലുവൃത്തം

കർത്തൃത്വം

കൃഷ്ണലീല എന്നുകൂടി �പരുള്ള ഭാഗവതം ഇരുപത്തിനാലുവൃത്തം നമ്പിയാരുെട പ്ര

ബന്ധങ്ങളിൽ ഒന്നാെണന്നു െപാതു�വ വിശ്വാസമുെണ്ടങ്കിലും ആ ധാരണ പുനരാ

�ലാചനയ്ക്കുവി�ധയമാ�ക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു. നമ്പിയാർജനിച്ചതു് 875-ആണ്ടിടയ്ക്കാെണന്നു
നിർ�ദ്ദശിച്ചു കഴിഞ്ഞു. 906-ആണ്ടിടയ്ക്കു ഹരിപ്പാട്ടുവച്ചു പകർത്തിെയഴുതിയ ഭാഗ

വതംഇരുപത്തിനാലുവൃത്തത്തിെന്റ ഒരു മാതൃക ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടു്. ഭാഗവതം

അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ ഒരു ബാല്യകൃതിയാെണന്നു പറയുന്നവർക്കു് ഈ വസ്തുതെകാ

ണ്ടു യാെതാരു മത�വപരീത്യവും ജനി�ക്കണ്ടതിെല്ലന്നു ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു.

എന്നാൽ അതിെനക്കാൾ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന �വ�റ ചില സംഗതികൾ ഇവി

െട പ്രസ്താവി�ക്കണ്ടതുണ്ടു്. ‘പുകുന്തു് ’ ‘ഉടമ്പു് ’, ‘തുയർ’ മുതലായ ചില പഴയ പദ

ങ്ങൾ ഭാഗവതത്തിൽ സ്ഥലം പിടിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അവ നമ്പിയാരുെട ഇതരകൃതിക

ളിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളതായി ഓർമ്മയില്ല. അ�ദ്ദഹം തെന്റ ബാല്യകാലകൃതികളിൽ പ്ര

ധാനമായി കിള്ളിക്കുറിശ്ശി ശിവ�ന�യാ, തിരുവില്വാമല ശ്രീരാമ�ന�യാ ആണു്

വന്ദിക്കാറുള്ളതു്. ഭാഗവതത്തിൽ വിഷ്ണു, മഹാലക്ഷ്മി, ഗണപതി, ഗുരുക്കന്മാർ,

ഇന്ദ്രാദികളായ �ദവന്മാർ, സരസ്വതി എന്നിവരുെട കൂട്ടത്തിൽ മ�ഹശ�നയും.

“അംബുജവി�ലാചനനുമിന്ദിര മ�ഹശൻ” , “കുംഭിമുഖനും പരിചി�നാടു ഗുരുഭൂതർ”

എന്ന ഈരടിയിൽ സ്മരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അതു “െവണ്മതികലാഭരണനംബിക ഗ�ണ

ശൻ, നിർമ്മലഗുണാ കമല വിഷ്ണുഭഗവാനും” എന്ന രാമായണം ഇരുപത്തിനാലു

വൃത്തത്തിെല �ദവതാവന്ദനത്തിെന്റ ഒരു പ്രതിദ്ധ്വനി�പാെല�യ �താന്നുന്നുള്ളു.

ഗ്രന്ഥാവസാനത്തിൽ കവി പ്രണമിക്കുന്നതു് അനന്താസനാസീനനായ വിഷ്ണുവി

െനയാണു്. “അനന്താസനാസീനമാനന്ദരൂപം” എന്നും, “അനന്താഭരം തീർപ്പതി

ന്നായു് ജനി�ച്ചാരനന്താസനൻതൻ ചരിത്രങ്ങെളല്ലാം” എന്നുമുള്ള വരികൾ �നാ

ക്കുക. അനന്താസനാസീനെനന്നു �കരളീയകവികൾസാധാരണമായി വാഴ്ത്തുന്നതു

തൃപ്പൂണിത്തുറയപ്പെനയാണു്. നമ്പിയാർ ബാല്യത്തി�ലാ അതിനു�മ�ലാ െകാച്ചി

മഹാരാജാക്കന്മാെര ആശ്രയിച്ചു തൃപ്പൂണിത്തുെറ താമസിച്ചിരുന്നുെവന്നുള്ളതിനു

െതളിെവാന്നുമില്ല. ഭാഗവതം ഇരുപത്തിനാലു വൃത്തം രാമായണം ഇരുപത്തിനാ

ലുവൃത്തെത്ത പല അംശങ്ങളിലും ഉപജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നും അനുവാചകന്മാർ

പ്രകൃതത്തിൽ സ്മരി�ക്കണ്ടതുണ്ടു്. രണ്ടിലും ആദ്യെത്ത നാലുവൃത്തങ്ങൾ ഭിന്നങ്ങ

ളല്ല. പിെന്നയും രാമായണം എട്ടാംവൃത്തത്തിൽ ശ്രീരാമ�ന്റയും ഭാഗവതം ഒൻ

പതാംവൃത്തത്തിൽ �ഗാപസ്ത്രീകളു�ടയും വിരഹതാപം ഒ�ര വൃത്തത്തിൽത്തെന്ന

ഉപനിബന്ധനം െചയ്യെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. സീതയ്ക്കു ലങ്കയിൽനിന്നു മടങ്ങിവരു�മ്പാൾ

ശ്രീരാമനും, സത്യഭാമയ്ക്കു സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നു മടങ്ങിവരു�മ്പാൾ ശ്രീകൃഷ്ണനും മാർ

ഗ്ഗവർണ്ണനംെകാണ്ടു മനസ്സ�ന്താഷം ജനിപ്പിക്കുന്നതിനു പ്ര�യാഗിക്കുന്ന വൃത്തവും

ഒന്നുതെന്നയാണു്. “കാന്താരവിന്ദായതാക്ഷീ”എന്നുശ്രീരാമൻസീത�യയും, ചിത്ര

�ലഖ ഉഷ�യയും സം�ബാധനം െചയ്യുന്നു. രചനാ�വകല്യം രണ്ടു ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും

കാണ്മാനുണ്ടു്; സങ്കീർത്തനങ്ങളിൽ അക്ഷരങ്ങൾ യ�ഥച്ഛം നീട്ടി�യാ കുറുക്കി�യാ
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ഉച്ചരിക്കാെമന്നാണു് െവെപ്പങ്കിലും നമ്പിയാർക്കു് അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ ബാല്യത്തിൽ

�പ്പാലുംഅനഭിമതമായി �താന്നിയിരി�ക്കണ്ടചിലപ്ര�യാഗങ്ങൾ ഭാഗവതത്തിൽ

നെമ്മ തുറിച്ചു�നാക്കുന്നു. ‘പ്രസൂതിഗ് ഗൃഹത്തിനു ചുറ്റും ചമച്ചാൻ’, ‘ഭവാനുമങ്ങു െച

ന്നവസ്ഥ�കൾപ്പിച്ചാൻ’, ‘നിർവാഹമുണ്ടാകും മുകുന്ദപാഹി മാം’; ‘മാരാരി�യാടങ്ങു

യാത്രാ പറഞ്ഞു’; ‘�രാമങ്ങൾ�കശങ്ങളഗ്നീ മുഖം �ത’; ‘ഏ�തതു ശാസ്ത്രങ്ങളു�ള്ളാ

വെയല്ലാം’; ‘ഹസ്തങ്ങെളല്ലാം’ ‘മുറിച്ചൂകളഞ്ഞു’ ഇങ്ങെന ചില ഭീമ�വകല്യങ്ങൾ

അവിടവിെട കാണാവുന്നതാണു്.

െകാല്ലായ്കഞങ്ങളുെട ന�ല്ലാരു വല്ലഭെന

വല്ലായ്കെയാെക്കയുമിളച്ചീടുെകന്നുരഗ-

മല്ലാക്ഷിമാരുടയ െചാല്ലങ്ങു �കട്ടു ഹരി

െമെല്ലന്നിറങ്ങിയിതു �ഗാവിന്ദ രാമ ജയ”

എന്നിങ്ങെന പൂർവ്വാർദ്ധെത്ത ഉത്തരാർദ്ധവുമായി ശൃംഖലനം െചയ്യുന്നതു പ്രാ

ചീനസമ്പ്രദായങ്ങളിെലാന്നാെണന്നു മുമ്പു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. ‘വിനിർണ്ണയിച്ച�ഹാ’

(വിനിർണ്ണയിച്ചു അ�ഹാ) , ‘കണ്ട�ഹാ’ (കണ്ടു അ�ഹാ) ഇത്യാദി കുസന്ധികൾ

ക്കും ഭാഗവതത്തിൽ പ്ര�വശമുണ്ടു്. ആെകക്കൂടി �നാക്കു�മ്പാൾ െകാല്ലം 9-ആം
ശതകത്തിൽ തൃപ്പൂണിത്തുറ താമസിച്ചിരുന്ന അജ്ഞാതനാമാവായ മെറ്റാരു കവി

യല്ല�യാ ഭാഗവതസങ്കീർത്തനത്തിെന്റ പ്ര�ണതാവു് എന്നു ശങ്കി�ക്കണ്ടിയിരിക്കു

ന്നു. നമ്പിയാരുെട ബാല്യകൃതികളിൽ ഒന്നാകുവാൻ പാടിെല്ലന്നു ഞാൻ ശപഥം

െചയ്യുന്നില്ല. എന്നാൽ അങ്ങെന നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനു കൂടുതൽ െതളിവു �വണ്ടി

യിരിക്കുന്നു.

കവിതാരീതി

ഭാഷാശുദ്ധിയുെടസ്ഥിതി ഇങ്ങെനെയാെക്കയാെണങ്കിലും ഭാഗവതകർത്താവു് വാ

സനാസമ്പന്നനാെണന്നു് സമ്മതിക്കാവുന്നതാണു്. രാമായണസങ്കീർത്തനെത്ത

ക്കാൾ ഭാഗവതസങ്കീർത്തനത്തിനു രചനാഗുണം കൂടും. ദശമസ്കന്ധത്തിെല സക

ലകഥകളും അ�ദ്ദഹം സാമാന്യം ഭംഗിയായി സംഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

“ഇന്ദിരാമുഖചന്ദ്രചാരുച�കാര! �ഗാപവിലാസിനീ-

വൃന്ദ�മാഹന! സുന്ദരാനന! നന്ദ�ഗാപനു നന്ദന!

മന്ദഹാസവിലാസ�ശാഭിമുഖാംബുജാമരമണ്ഡലീ-

വന്ദ്യമാനപദാരവിന്ദ! ന�മാസ്തു �തഹരി �ഗാവിന്ദ!”

എന്ന വരികൾ നന്നായിട്ടുണ്ടു്. എട്ടും ഒമ്പതും വൃത്തങ്ങളിൽ കവി വർണ്ണിച്ചിട്ടുള്ള രാ

സക്രീഡയാണു് എെന്നഅത്യധികമായി ആനന്ദിപ്പിക്കുന്നതു്.

“നി�ശശകാന്തികാന്തമാം നിശാന്ത�വലതന്നില-

ങ്ങശാന്തരാഗകാരണം നിശമ്യ �വണുവാദനം

സശങ്കമങ്ങു മന്മഥൻവശം ഗമിച്ചു �ഗാപിമാർ

ഭൃശം കലർന്നു മാരമാൽ മുകുന്ദ രാമ പാഹിമാം.”

“അയി തുളസി! ധ�ന്യ! ശൃണു നളിനി! വ�ന്യ!

തവ കരുണെയ�ന്യ ന ഗതിരിതി മ�ന്യ;

കനിവിെനാടു െകാ�ന്ന! കഥയ മമ പു�ന്ന!
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ഹൃദയമുരുകു�ന്ന മധുമഥനനം�ബാ.”

“കുടിലഹരിചില്ലീയുഗെമാടടൽതല്ലീ-

ടിന വിപിനവല്ലീകുലമണിമതല്ലീ!

ദയിതമിഹ െചാല്ലീടഴകിെനാടു മല്ലീ!

തവ സുഖമതല്ലീ? മഥുമഥനനം�ബാ”

മുതലായ പാട്ടുകൾഏറ്റവും ഹൃദയംഗമങ്ങളാകുന്നു.

ചാണക്യസൂത്രം കിളിപ്പാട്ടു്

ഗ്രന്ഥസ്വരൂപം

ചാണക്യസൂത്രംകിളിപ്പാട്ടിനു മുദ്രാരാക്ഷസകഥാസാരംഎന്നും ഒരുസംജ്ഞയുണ്ടു്.

വിശാഖദത്തെന്റ മുദ്രാരാക്ഷസനാടകവും കവിക്കു് ഈ കൃതിയുെട നിർമ്മിതിയിൽ

പ്ര�യാജകീഭവിച്ചിട്ടുെണ്ടങ്കിലും അ�ദ്ദഹം ഐദംപ�ര്യണ ഉപജീവിക്കുന്നതു �മല്പു

ത്തൂർ ഭട്ടതിരിയുെട വയസ്യനായിരുന്ന ഇരവിച്ചാക്യാരുെട ചാണക്യകഥയാണു്.

ആെക എട്ടു പാദങ്ങൾ ചാണക്യസൂത്രത്തിൽ കവി ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ആറാം പാദം

അന്നനടയിലും ഏഴാം പാദം കളകാഞ്ചിയിലും നിബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. ആദ്യെത്ത

മൂന്നു പാദങ്ങളിൽ കഥനം െചയ്തിട്ടുള്ള കഥ മുദ്രാരാക്ഷസനാടകത്തിൽ പ്രതിപാദി

ച്ചിട്ടില്ല. ഢുണ്ഢിരാജെന്റ മുദ്രാരാക്ഷസക�ഥാ�പാദ്ഘാതം 886-ൽ രചിച്ചതാണു്.
അതു കവി കണ്ടിരിക്കു�മാ എന്നുസംശയി�ക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

കർത്തൃത്വം

ചാണക്യസൂത്രം നമ്പിയാരുെട കൃതിയെല്ലന്നു് ഏക�ദശം ഉറപ്പിച്ചുതെന്ന പറയാ

വുന്നതാണു്. സമീചീനമായ പദവിന്യാസത്തിലും സരസമായ ആശയാവിഷ്കരണ

ത്തിലുംഅപ്രഗല്ഭനാണു്കവിെയന്നു്ഈവാങ്മയംവ്യക്തമായിപ്രഖ്യാപനം െച

യ്യുന്നു. കളകാഞ്ചിയാണു്ശുകഗാനനിർമ്മാതാക്കളുെടപദഘടനാപാടവത്തിനുനി

ക�ഷാപലഭൂതമായ വൃത്തം. ആ വൃത്തത്തിൽ രചിച്ചിട്ടുള്ള ഏഴാംപാദം �കവലം

നിർഗ്ഗുണമായി കാണെപ്പടുന്നു. പഞ്ചതന്ത്രവും ചാണക്യസൂത്രവും തമ്മിൽ തട്ടിച്ചു

�നാക്കിയാൽ രണ്ടും ഒരു കവിയുെട കൃതികളാെണന്നു പറയുവാൻ ഒരു സഹൃദയ

നും�ധര്യെപ്പടുന്നതല്ല. മുദ്രാരാക്ഷസനാടകം നമ്പിയാർ വായിച്ചിട്ടുെണ്ടന്നുള്ളതും

അതിെല “ചീയ�ത ബാലിശസ്യാപി” എന്ന �ശ്ലാകം സ്യമന്തകത്തിൽ വിസ്തരിച്ചു

പരാവർത്തനം െചയ്തിട്ടുെണ്ടന്നുള്ളതും വാസ്തവം തെന്ന; എന്നാൽഅതുെകാണ്ടുമാ

ത്രം ചാണക്യസൂത്രംഅ�ദ്ദഹത്തിെന്റ കൃതിയാെണന്നുവരുന്നതല്ല�ല്ലാ.

“ആസ്വാദിതദ്വിരദ�ശാണിത�ശാണ�ശാഭാം

സന്ധ്യാരുണാമിവ കലാം ശശലാഞ്ഛനസ്യ

ജൃംഭാവിദാരിതമുഖസ്യ മുഖാൽസ്ഫുരന്തീം

�കാ ഹർത്തുമിച്ഛതി ഹ�രഃ പരിഭൂയ ദംഷ്ട്രാം”

എന്ന മുദ്രാരാക്ഷസപദ്യം

“ദ്വിരദവരരുധിരകണ�സക�ശാണാഭയാൽ

െതളിവിെനാടു സന്ധ്യയ്ക്കരുണയായു് മിന്നുന്ന

ശിശിരകരമഹിതകലെയന്ന�പാ�ലെയാരു
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സിംഹവദനത്തിലു�ള്ളാരു ദംഷ്ട്രെയ

പരിെചാടു പറിച്ചുെകാണ്ടിങ്ങു �പാന്നീടുവാൻ

പാരതി�ലവൻ നിനയ്ക്കുന്ന�താർക്ക നീ?”

എന്നു സാമാന്യം നല്ല രീതിയിൽ കവി തർജ്ജമെചയ്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതും ഈ

വിഷയത്തിൽ കാര്യകാരിയല്ല. ഞാൻ പരി�ശാധിച്ചിട�ത്താളം ഈ കൃതിെയ

നമ്പിയാരുമായി ഘടിപ്പിക്കുവാൻ യാെതാരു ന്യായവും കാണുന്നില്ല. ചാണക്യസൂ

ത്രം ക�ല്ലക്കുളങ്ങര രാഘവപ്പിഷാരടിയുെട കൃതിയാെണന്നു പറയുന്നതു് �കവലം

അസംബന്ധം തെന്ന. അ�ദ്ദഹത്തിനു് അനുകാര്യമായ �ശലി ഉണ്ണായിവാര്യരു

�ടതാെണന്നു �മൽ ഉപപാദിക്കും. 921-ആണ്ടു പകർത്തിയ മുദ്രാരാക്ഷസത്തിെന്റ

ഒ�രടു ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടു്. െപട്ടിക്കു ‘മഞ്ചം’ എന്നു് ഒന്നിലധികം സ്ഥലങ്ങളിൽ

പ്ര�യാഗിച്ചുകാണുന്നതുെകാണ്ടു കവിയുെട ജന്മഭൂമി മധ്യ�കരളമാെണന്നു് അഭി

ജ്ഞന്മാർഅനുമാനിക്കുന്നു.

കവനമാതൃക

ചാണക്യസൂത്രം ഗുണപുഷ്കലമെല്ലങ്കിലും പ്രാ�യണ �ദാഷരഹിതമായ ഒരു കാവ്യ

മാണു്. കഥാകഥനത്തിൽ കവിക്കു പറയത്തക്കപരാജയെമാന്നും പറ്റീട്ടില്ല.

നവനന്ദന്മാർ ചാണക്യെനപ്പറ്റി:

“ഏതു വടുവിവനഗ്രാസനത്തി�ന്മ-

�ലതു�മ ശങ്കകൂടാ�ത കര�യറി

ധൃഷ്ടത�യാടുമിരിക്കുന്നതാരിവൻ?

കഷ്ടമനാരൂഢശ്മശ്രുവാകുന്നതും.

കള്ളക്കുരങ്ങിെനത്തല്ലിയിഴച്ചുടൻ

തള്ളിപ്പുറത്തുകളവതിന്നാരു�മ

ഇല്ല�യാ നമ്മുെട �ചാറു തിന്നുന്നവ-

െരല്ലാവരുെമങ്ങു �പായാരിതു�നരം?”

രാക്ഷസൻ മലയ�കതുവി�നാടു്:

“ശൂര! സുകുമാര! വീരശിഖാമ�ണ!

തീരാത ദുഃഖങ്ങളുെണ്ടന്നിരിക്കിലും

ചിന്തിക്കുമാറില്ല മുൻപിൽക്കഴിഞ്ഞതു;

എന്തുഫലമതു ചിന്തിെച്ചനിക്ക�ഹാ?

നിൻതിരുവുള്ളെമെന്നക്കുറിച്ചുെണ്ടങ്കി-

െലെന്തനിക്കുള്ളതുസങ്കടം ഭൂപ�ത?

വീര്യവും �കാപവും നാണവും �ഖദവും

ശൌര്യവുമില്ലാെതയുള്ള �ദഹത്തി�ന്മൽ

�ചരുകയില്ല ഭവാൻ തന്ന ഭൂഷണം;

�പാരാത്തഞാെനന്തു വാങ്ങുന്നതും പിെന്ന?

മൌര്യനിരിക്കുെമഴുനിലമാടത്തിൽ

വീര്യ�മറീടുന്നസിംഹാസ�നാപരി

കാണ്മാൻ ഭവാെനയവകാശമുെണ്ടങ്കിൽ

വാങ്ങാമിതന്നുഞാ�നതും മടിയാെത.”
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മുദ്രാരാക്ഷസകഥാസാരം കിളിപ്പാട്ടു്

കവി

െകാല്ലം പത്താം ശതകത്തിൽ �മൽവിവരിച്ച പ്രസിദ്ധമായ ചാണക്യസൂത്രത്തിനു

പുറ�മ, അതിെല വിഷയെത്തത്തെന്നഅധികരിച്ചുെകാണ്ടു മെറ്റാരു മുദ്രാരാക്ഷസ

കഥാസാരം കിളിപ്പാട്ടും ഉത്ഭവിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

“ദ്വാദശദി�നഃ പര�മശ്വ�ര�ണദം കൃതം

മുദ്രാരാക്ഷസകഥാസാരനാമാലംകൃതം

രവിവർമ്മ�ണാ നാമ മദ്ഗു�രാഃ കരു�ണ്യന

നിർമ്മിതം നയജൂഷാം �ശമുഷീപ്രസാദനം”

എന്നുഗ്രന്ഥാവസാനത്തിൽകാണുന്നപ്രസ്താവനരവിവർമ്മശിഷ്യനായപര�മശ്വ

രൻപന്ത്രണ്ടുദിവസങ്ങൾെകാണ്ടുരചിച്ച ഒരുകൃതിയാണു് ഇെതന്നുസൂചിപ്പിക്കുന്നു.

ഗുരുവി�നയും ശിഷ്യ�നയും പറ്റി മെറ്റാന്നുംഅറിയുന്നില്ല. ഗ്രന്ഥം െചറുതാണു്; കവി

തയ്ക്കു ഗുണവുമില്ല. മാതൃകയ്ക്കു ചില വരികൾ ഉദ്ധരിച്ചു കാണിക്കാം.

“മല്ലികാമധുവുണ്ടുകല്യാണിരാഗം പാടി

െമല്ല�വ വരു�ന്നാരു നല്ല�പങ്കിളിത്ത�ത്ത!

നല്ല പാൽ പഴം �തനും െമല്ല�വ നുകർന്നു നീ

ന�ല്ലാരു കഥാസാരം െചാല്ലുക മടിയാെത.

എങ്കി�ലാ �കട്ടുെകാൾക പെണ്ടാരു രാജധാനി

പാടലീപുത്രെമന്നുണ്ടായിതു ഗംഗാതീ�ര.

അപ്പുരിതെന്നപ്പുഷ്പപുരെമന്നുരെചയ്  �വാ

രത്ഭുതകരമായ പുഷ്പങ്ങളുണ്ടാകയാൽ.

െചാെല്ലഴും പുഷ്പപുരംതന്നിലങ്ങുർവീശന്മാ-

രല്ലൽകൂടാെത രാജ്യം ഭരിച്ചു വാഴുംകാലം

സർവ്വാർത്ഥസിദ്ധിെയെന്നാരുർവീശനുണ്ടായ് വന്നു

സർവ്വ�ലാകങ്ങൾെക്കല്ലാമാനന്ദകരനവൻ.

അമ്മഹീപതിതെന്നെച്ചാല്ലു�വാർ നന്ദെനന്നും

നിർമ്മലഗുണനി�ധ! �കട്ടാലും വഴി�പാെല.”

ശാകുന്തളംആട്ടക്കഥ

ഇതിവൃത്തം

ശാകുന്തളം ആറു ദിവസെത്തആട്ടക്കഥകൾമാത്ര�മ നമുക്കു ലഭിച്ചിട്ടുള്ളു. കാളിദാ

സെന്റ അഭിജ്ഞാനശാകുന്തളെത്ത കവി ആദ്യന്തം ഉപജീവിക്കുകയും പല അംശ

ങ്ങളും പരാവർത്തനരൂപത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിയ്ക്കുകയും െചയ്യുന്നു. അനസൂയ, പ്രിയം

വദ, മാഢവ്യൻ, കരഭകൻ ഇവെരല്ലാം കഥകളിയി�ലയും പാത്രങ്ങളാണു്. ശകുന്ത

ളയുെട “തുജ്ജണ യാ�ണ” എന്ന പ്രാകൃത ഭാഷാനിബദ്ധമായ കാമ�ലഖം അതു

�പാെലതെന്ന പകർത്തിയിരിക്കുന്നു. ആറാം ദിവസെത്ത കഥയുെട അവസാന

ത്തിൽ ദുഷ്ഷന്തൻ കണ്വാശ്രമം വിട്ടു രാജധാനിയിെലത്തുന്നു. അഭിജ്ഞാനശാകു

ന്തളം നാലാമങ്കത്തിെല പൂർവ്വാങ്ഗംവെരയുള്ള ഇതിവൃത്ത�മ ആറു ദിവസെത്ത

കഥകളിലുംകൂടി അടങ്ങുന്നുള്ളു. അതിനപ്പുറമാണു് രാജാവിെന്റ ശകുന്തളാപരിത്യാ

ഗം തുടങ്ങിയ അതിപ്രധാനങ്ങളായ സംഭവങ്ങൾ വർണ്ണി�ക്കണ്ടതു്. അതു കവി
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െചയ്തിട്ടു�ണ്ടാ എന്നറിവില്ല. അ�ത കണക്കിനു പു�രാഗമനം െചയ്യുകയാെണങ്കിൽ

കവിക്കുകുറഞ്ഞപക്ഷംഇനിയും ഒരാറു ദിവസെത്തകഥെകാണ്ടല്ലാെതനാടകത്തി

െലഇതിവൃത്തംപൂരിപ്പിയ്ക്കുവാൻകഴിയുന്നതല്ല. അതു്അ�ദ്ദഹം െചയ്തിട്ടിെല്ലന്നാണു്

ഊഹി�ക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നതു്. ഓ�രാ ദിവസെത്ത കഥയും അഭിന�യാചിതമാക്കു

ന്നതിനു�വണ്ടി അ�ദ്ദഹം ചില രാക്ഷസന്മാ�രയും മറ്റും പ്ര�വശിപ്പിച്ചു മൂലകഥെയ

�ഭദെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഒന്നാം ദിവസെത്തകഥയിൽദണ്ഡകാരണ്യവാസിയായ

അതിമായൻ എന്ന രാക്ഷസരാജാവു ശകുന്തളെയ കണ്വാശ്രമത്തിൽനിന്നു് അപ

ഹരിച്ചു് തെന്റസന്നിധിയിൽ െകാണ്ടുെചല്ലുവാൻ മധുകരൻഎെന്നാരു ഭൃത്യെന നി

�യാഗിക്കുന്നു. ദുഷ്ഷന്തൻ അവെന അവിെടനിന്നു് ആട്ടിപ്പായിക്കുന്നു. ഈ മധു

കരെന്റ രൂപം നാടകത്തിെല ഒന്നാമങ്കത്തിൽ പ്രസ്തുതമായ മധുകരെത്ത (വണ്ടി

െന) കവി പർവതീകരിച്ചതാണു്. രണ്ടാം ദിവസെത്ത കഥയിൽ മധുകരെന്റ വധ

വും മൂന്നാം ദിവസത്തിൽ മധുകരെന്റ ഭാര്യയായ ധൂമ്ര�കശിയുെട അംഗഭംഗകരണ

വും അവെന്റ അനുജനായ വജ്രദംഷ്ട്രെന്റ നിധനവും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. നാലാം

ദിവസെത്തകഥയിൽഅതിമായെന്റ മെറ്റാരു ദൂതനായ മായാവിെയ രാജാവു സം

ഹരിക്കുന്നു. അഞ്ചാമ�ത്തതിൽ അതിമായൻതെന്ന ദുഷ്ഷന്ത�നാടു യുദ്ധം െചയ്യു

കയും �താ�റ്റാടി�പ്പാകുകയും െചയ്യുന്നു. ആറാമ�ത്തതിൽ അതിമായെന്റ മെറ്റാരു

കിങ്കരനായ വീരബാഹു രാജധാനിയി�ലയ്ക്കു് മടങ്ങുന്ന ദുഷ്ഷന്ത�നാടു എതിർക്കുക

യുംഹതനാകുകയും െചയ്യുന്നു. കവിഅതിമായെന െകാല്ലാത്തതു്ആരാക്ഷസെന

വീണ്ടും ചില ആവശ്യങ്ങൾക്കു് ഉപ�യാഗിയ്ക്കാെമന്നു കരുതിയായിരിക്കണം. കവി

എത്രമാത്രം �ക്ലശിച്ചു് ഏെതല്ലാം രാക്ഷസന്മാ�രയും രാക്ഷസിക�ളയും ഇടകലർ

ത്തിയാലും അതു കാളിദാസെന്റ നിസർഗ്ഗസുന്ദരമായ ഇതിവൃത്തെത്തഅല�ങ്കാല

െപ്പടുത്തുവാൻ മാത്ര�മ പ്ര�യാജകീഭവിക്കുന്നുള്ളു. ഭക്തിസംവർദ്ധകമല്ലാത്ത ശാ

കുന്തളം ആടിക്കാണുവാനുള്ള ഒരു കഥയുമല്ല. അതുെകാണ്ടായിരിയ്ക്കണം പ്രാധാ

�ന്യനഅതിനു പ്രചാരം അത്യന്തം വിരളമായി�പ്പായതു്.

പ്ര�ണതൃത്വം

ശാകുന്തളം ആട്ടക്കഥയ്ക്കു പ്ര�ത്യകമായി �താടയവും വന്ദന�ശ്ലാകങ്ങളും എഴുതി

�ച്ചർത്തുകാണുന്നു. �താടയത്തിൽ ഗണപതി, മഹാവിഷ്ണുഈ �ദവന്മാെര വന്ദിച്ച

തിനു�മൽ കവി കിള്ളിക്കുറിശ്ശി ശിവ�നയും പഴയന്നൂർ ഭഗവതി�യയും പ്രണമിക്കു

ന്നു.

“ചരണാംബുജമരുണം തവ ശരണം ഭവഹരണം;

ശരണാഗതഭരണവ്രത! കരുണാമൃതസി�ന്ധാ!

നിഗമാന്തവിചാ�രരിഹസുഗമാം തവ പദവീം

ലഘു മാം നയ മദനാന്തക! ശുകമന്ദിരവസ�ത!”

എന്നും

“ഇന്ദുബിംബാന�ന! ഗൌരി! സന്നതാലംബനാപാം�ഗ!

വന്ദനീ�യ! പഴയന്നൂരംബി�ക! പരിപാഹി മാം

മാടഭൂപാലവംശപ്രൌഢതാവിധാന�ലാ�ല!

രൂഢകീർ�ത്ത! പഴയന്നൂരംബി�ക! പരിപാഹി മാം”
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390 അദ്ധ്യായം 38. കുഞ്ചൻനമ്പിയാർ (രാമപാണിവാദൻ)

എന്നുമുള്ള പംക്തികൾ �നാക്കുക. തൃശ്ശിവ�പരൂർ വടക്കന്നാഥൻ, �ചന്നമംഗല

ത്തു നരസിംഹമൂർത്തി, �ചന്നമംഗലത്തു പുതിയതൃ�ക്കാവിൽ ശിവൻ, സരസ്വതി,

െകാച്ചി വീര�കരളവർമ്മത്തമ്പുരാൻ ഇവെരപ്പറ്റി വന്ദന�ശ്ലാകങ്ങളുണ്ടു്.

“സാക്ഷാദ്ഭൂയ ജയന്തമംഗലപു�ര വർത്തിഷ്ണു തത്വം പരം

രക്ഷാദക്ഷിണമാവിരസ്തുഹൃദ�യ �ത�ജാ നൃസിംഹാത്മകം”

എന്നു കവി നരസിംഹമൂർത്തിെയ വി�ശഷിപ്പിക്കുന്നു. പുതിയ തൃ�ക്കാവിൽ ശിവ

�നയും വീര�കരളവർമ്മത്തമ്പുരാ�നയും അധികരിച്ചുള്ള �ശ്ലാകങ്ങൾ യഥാക്രമം

താെഴ�ച്ചർക്കുന്നു.

“പായാദു് ബാ�ലന്ദുമൌലിഃ പദനതജനതാ-

പാല�ന �ലാലുപാത്മാ

ജായാസമ്മിശ്രകാ�യാ ജനിമൃതിജല�ധ-

സ്താര�കാ മാര�വരീ

മായാതീ�താഽപി മായാമയഭുവനമയഃ

പാലിയാധീശ്വരാണാം

�ശ്ര�യാദായീ നിതാന്തം ശ്രുതിനുതമഹിമാ

നൂതന�ക്ഷത്രനാഥഃ”

“യസ്യാജ്ഞാ നിഖിലക്ഷമാപതിശി�രാമാന്യാ, യദീയം യ�ശാ

വിശ്വവ്യാപി, മഹീ സമുദ്രവസനാ �യ�നവ രാജന്വതീ,

ഭക്താനുഗ്രഹതൽപ�രണഹരിണാ ലക്ഷ്മീഃ സ്വയം കല്പിതാ

നിത്യം യദ്വശവർത്തിനീ, സ ജയതി ശ്രീമാടധാത്രീപതിഃ.

ശ്രീമാനനർഘഗുണരത്നമഹാപ�യാധിഃ

ശ്രീമാടഭൂതിലകമാർത്തജനാനുകമ്പീ

ശ്രീവഞ്ചിരാജകുല�ശഖരബദ്ധസഖ്യഃ

ശ്രീവീര�കരളനരാധിപതിർവിഭാതി.”

ഇത്രയുമുള്ളപ്രസ്താവനയിൽനിന്നു കവി കലക്കത്തുകുുടുംബത്തിെല ഒരംഗമാെണ

ന്നും അ�ദ്ദഹം �ചന്നമംഗലത്തു പാലിയത്തച്ചെന ആശ്രയിച്ചു കുെറക്കാലം താമ

സിച്ചിരുന്നു എന്നും അന്നു നാടു വാണിരുന്നതു െകാച്ചി വീര�കരളവർമ്മത്തമ്പുരാ

നാെണന്നും െവളിെപ്പടുന്നു. ഈ മഹാരാജാവു രാജ്യഭാരം െചയ്തതു് 936 മുതൽ 951
വെരആയിരുന്നു. “ശ്രീവഞ്ചിരാജകുല�ശഖരബദ്ധസഖ്യ”എന്നവി�ശഷണത്തിൽ

സൂചിപ്പിക്കുന്നസന്ധി 931-ലാണു് നടന്നതു് എന്നു മുൻപുപ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട�ല്ലാ. ആ

�ശ്ലാകെത്തത്തുടർന്നു്,

“തസ്യാജ്ഞയാ ഗുരുഗ�ണശമുഖാൻ പ്രണമ്യ

ശ്രീപാലി�യശപരിശിക്ഷിതരീതി�ഭ�ദഃ

ശാകുന്തളം വിതനു�മാ ലളിതം മിതം തദ്

ഗീതക്ഷമം കൃതധിയഃ പരി�ശാധയന്തു”

എന്നുകൂടി കവി പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ടു്. മഹാരാജാവിെന്റ ആജ്ഞയും പാലിയത്തച്ച

െന്റ ഉപ�ദശവും അ�ദ്ദഹത്തിനു പ്രസ്തുതനിബന്ധം രചിക്കുന്നതിനു �പ്രരകങ്ങളാ

യിരുന്നു.
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�കരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 3 391

രാമപാണിവാദ�നാ രാഘവൻനമ്പിയാ�രാ?

ശാകുന്തളം ആട്ടക്കഥ കലക്കത്തു രാഘവൻനമ്പിയാർ ഉണ്ടാക്കിയെതന്നാണു്

1034-ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച നൃത്യപ്രബന്ധപുസ്തകത്തിൽസൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതു്. എന്നാൽ

അങ്ങെന ഒരു രാഘവൻ 936-നും 951-നും ഇടയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നതിനു െതളിവില്ല. രാമ
പാണിവാദെന്റ മാതുലനായി ഒരു രാഘവപാണിവാദൻ ഉണ്ടായിരുന്നുഎന്നള്ളതു

ശരിതെന്ന. എന്നാൽ അ�ദ്ദഹെത്ത ഒരു കവിയുെട നിലയിൽ നാം അറിയുന്നി

െല്ലന്നുമാത്രമല്ല, അക്കാലത്തിനു മുൻപുതെന്നഅ�ദ്ദഹം അന്തരിച്ചിരിക്കണെമന്നു്

അനുമാനിക്കുവാനും ന്യായമുണ്ടു്. അതുെകാണ്ടു രാമപാണിവാദൻ തെന്നയാണു്

ശാകുന്തളത്തിെന്റയുംകർത്താവു്എന്നുഞാൻസങ്കല്പിക്കുന്നു. ശാകുന്തളത്തിനുശം

ബരവധം, രാസക്രീഡതുടങ്ങിയ മറ്റു്ആട്ടക്കഥകളിൽനിന്നുപ്രകടമായ വ്യത്യാസം

കാണുന്നുെണ്ടന്നുള്ളവസ്തുതഞാൻവിസ്മരിക്കുന്നില്ല. ഏതുവിധത്തിൽ �നാക്കിയാ

ലും ശാകുന്തളം ഒരു പണ്ഡിത�ശ്രഷ്ഠനായ കവിധർമ്മമർമ്മജ്ഞെന്റ കൃതിയാെണ

�ന്ന �താന്നുകയുള്ളു. മാഢവ്യെന മൂന്നാം ദിവസെത്തകഥയിൽ പ്ര�വശിപ്പിക്കുന്ന

“ഘത്തുണദണ്ഡ” എന്ന �ശ്ലാകവും, ധൂമ്ര�കശിെയ പ്ര�വശിപ്പിക്കുന്ന “ണവളിയമ

ഹുയള” എന്ന �ശ്ലാകവും പ്രാകൃതത്തിലാണു് നിബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നതു്. ഈ വ്യത്യാ

സത്തിനു് എന്തായിരിക്കും കാരണം? ശംബരവധം മുതലായ കൃതികളിൽ കവി

െകാട്ടാരക്കര തമ്പുരാെന്റ ലളിത�ശലി അനുകരിക്കയും, പാലാഴിമഥനത്തിൽ

അതിൽനിന്നു കു�റക്കൂടി ഉയരുകയും, ശാകുന്തളത്തിൽ �കാട്ടയം കൃതികെള മാതൃ

കയാക്കി ശബ്ദാർത്ഥങ്ങൾക്കു് അതിലുമധികം �മാടി വരുത്തുകയും െചയ്തു എന്നു

വിചാരിക്കരു�താ? �പാെരങ്കിൽ പാലിയത്തച്ചെന്റ രീതി�ഭദശിക്ഷണം അത്ത

രത്തിലായിരുന്നു എന്നും ഊഹിക്കാമ�ല്ലാ. ആെകക്കൂടി എനിയ്ക്കു �താന്നുന്നതു

ശാകുന്തള�ത്തയും നമ്പിയാരുെട ഭാഷാദൃശ്യകാവ്യങ്ങളുെട കൂട്ടത്തിൽ പരിഗണി

ക്കാെമന്നും അതു പ�ക്ഷ അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ ഒടുവിലെത്ത കൃതിയായിരിയ്ക്കുെമന്നുമാ

ണു്. അതുെകാണ്ടു തെന്നയായിരിയ്ക്കാം അ�ദ്ദഹത്തിനു് അതു പൂർത്തിയാക്കുവാൻ

സാധിക്കാഞ്ഞതും.

കവിത

ശാകുന്തളത്തിെല �ശ്ലാകങ്ങളും പദങ്ങളും ആസ്വാദ്യങ്ങളാകുന്നു. ചില ഉദാഹരണ

ങ്ങൾപ്രദർശിപ്പിക്കാം.

ദുഷ്ഷന്തെന്റപ്രതാപം:

“അഥ പഥി നൃപ�തഃ പ്രതാപവഹ്നിർ-

ന്നിജദയിതാവിരഹാഗ്നിഭസ്മഗുഢഃ

രജനിചരവ�ചാമരുൽപ്രധൂത-

സ്സപദി സമജ്ജ്വലദുച്ച�കരുദാരഃ.” (ഷഷ്ഠകഥ)

നായകൻ നായിക�യാടു്:

“ചന്ദ്ര�ജ്യാത്സ്നാഭിരാ�മ ചലദളിപടലാ-

ധൂതക�ങ്കളിമല്ലീ-

കുന്ദപ്രസ്യന്ദിമാധ്വീസുരഭിലപവ�ന

മാലിനീകാനനാ�ന്ത
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കന്ദർ�പ്പാദാരലീലാരസഭരിതമു�പ-

�ത്യഷ രാജാ കദാചി-

ന്മാന്ദാക്ഷാനമ്രമന്ദസ്മിതമധുരമുഖീം

�പ്രയസീം താമവാദീൽ.” (ഷഷ്ഠകഥ)

�ത്രകാലികാഖ്യാനം

കാലം

�ത്രകാലികാഖ്യാനംഔത്തരാഹന്മാരും ദാക്ഷിണാത്യന്മാരുമായ ചില ഭാരതീയ

രാജാക്കന്മാരുെട ചരിത്രെത്തപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഒരു െചറിയ സംസ്കൃതകാവ്യ

മാണു്. �ദശചരിത്രദൃഷ്ട്യാ അതിനു യാെതാരു വിലയും കല്പിയ്ക്കാവുന്നതല്ല. ആെക

അഞ്ചധ്യായങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടു്. “കലൌ ഹാരി സു�സവ്യം യൽപാലി�യ�ശന

കാരിതം” എന്നു് ഒടുവിലെത്ത �ശ്ലാകത്തിൽ കവി കലിസംഖ്യ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

അതിൽനിന്നു പ്രസ്തുത കൃതിയുെട രചന 928-ആണ്ടു വൃശ്ചികമാസം 16-നു ആെണ
ന്നു് അറിയാം.

കാരയിതാവു്

�ത്രകാലികാഖ്യാനത്തിെന്റകാരയിതാവായപാലിയത്തച്ചൻ,കുഞ്ചൻനമ്പിയാെര

െക്കാണ്ടു ശിവപുരാണെമഴുതിച്ച ബാലരാമനച്ചനാെണന്നു് അനുമാനിക്കുന്നതിൽ

അപാകമില്ല.

“ഏകദാ ബാലരാമാഖ്യഃ ശ്രീപാലിയപുരാധിപഃ

സുകൃതീ നീതിനിപുണസ്സമാനായ്യ്യ ദ്വി�ജാത്തമം

ഉപ�വശ്യ ച സംപൂജ്യ �താഷയിത്വാ ച സാദരം

ശുശ്രൂഷുർ�ല്ലാകവൃത്താന്തമിത്യപൃച്ഛദ്ബഹുശ്രുതഃ”

എന്നും,

“ഇത്യു�ക്താബാലരാ�മയ്യ്യണ മന�ക്രാഡാധി�പനസഃ

സുബ്രഹ്മണ്യാഹ്വ�യാ ഭട്ടസ്ത�മവം വാചമൂചിവാൻ”

എന്നുമുള്ള പ്രസ്താവനകൾക്കു പുറെമ ആഖ്യാനത്തിെന്റ അവസാനത്തിൽ ആസു

ബ്രഹ്മണ്യഭട്ടെന്റആശീർവ്വാദരൂപത്തിൽ

“ഭൂ�ലാകത്രിദിവപ്രഭൂതവിഭവശ്രീ�കരളാ�ഖ്യാർവരാ-

ഖണ്ഡാലങ്കൃതിഭംഗിതുംഗമഹിമശ്രീമാടരാ�ജ്യശിതുഃ

ശ്രീമൽസൂര്യകുലീനരാജതിലകസ്യാമാത്യവാചസ്പ�ത!

ഭൂമൌ പാലിയനാഥ! രാമ! സുചിരം ജീവ പ്രതാപാധികഃ

എന്ന�ശ്ലാകവുംഈകൃതിയിൽകാണ്മാനുണ്ടു്. ബാലരാമെനപാലിയത്തച്ചനായും

മന�ക്കാട്ടച്ചനായും ഇതിൽ പ്രകീർത്തനം െചയ്തിട്ടുണ്ട�ല്ലാ. “ബാലരാമൻ മന�ക്രാ

ഡനാഥാനുജൻ” എന്നു ശിവപുരാണത്തിൽ അ�ദ്ദഹെത്ത വർണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അന്നു്

അ�ദ്ദഹംആകുടുംബത്തിെല ഇളമീന്നായിരുന്നു. 915-ആണ്ടിടയ്ക്കു മന�ക്കാട്ടു് മൂലകു
ടുംബമായ പാലിയത്തിൽ ലയിച്ച�പ്പാൾ ബാലരാമൻ അവിടെത്ത ഒരിളമുറക്കാര

നായി. 928-ൽ രചിച്ച �ത്രകാലികാഖ്യാനത്തിൽ അ�ദ്ദഹെത്ത “പാലി�യശൻ”
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എന്നും മറ്റും പറയുന്നുെണ്ടങ്കിലും അന്നും അ�ദ്ദഹത്തിനു തറവാട്ടുമൂപ്പു കിട്ടിയിരുന്നി

രിക്കുവാൻ ഇടയില്ല. എെന്തന്നാൽ അന്നെത്ത മൂപ്പൻ ഇട്ടുണ്ണാനച്ചനായിരുന്നു.

“നാനാകഥാസാര�വദി” എന്നും “കലാവിദ്യകൾ�ക്കകനാധാരഭൂതൻ” എന്നും

“വിശ്വവൃത്താന്തജ്ഞാനി വിദ്യയാ വി�നാദിതൻ” എന്നും മറ്റും നമ്പിയാർ ശിവ

പുരാണത്തിൽ ബാലരാമെന പ്രശംസിച്ചിട്ടുള്ളതു നിർമ്മൂലമെല്ലന്നു് ഈ കാവ്യം

െതളിയിക്കുന്നു.

കവി

കവിആെരന്നു് തീർച്ചെപ്പടുത്താൻ നിവൃത്തിയില്ല; എന്നാൽഅതു �കാലത്തുനാട്ടി

െല ഒരു പ്രഭുവാെണന്നുംഅ�ദ്ദഹത്തിെന്റ �പർ രാമെനന്നായിരുന്നുഎന്നും സങ്ക

ല്പിയ്ക്കാം.

“ശ്രീമൽപാരശവാര്യരാമഗുരുഭിർ�മ്മാദാൽ കവീ�ന്ദ്രസ്സ്വയം

മാ�ടാർവീന്ദ്രസുമന്ത്രിവാക്പതിമു�ദ മ�ന്ദാഽപി യഃ കല്പിതഃ

സ�ത്രകാലികവസ്തു വിപ്രമുനിവര്യാഖ്യാതമദ്യാലിഖൽ

കഞ്ചിന്മാണ്ഡലികസ്തു രാജകമ�ണശ്രീ�കാലരാ�ജ്യശിതുഃ”

എന്ന �ശ്ലാകത്തിൽനിന്നും “�ത്രകാലികാഖ്യാ�ന സാമന്തരാമവിരചി�ത” എന്നു

ള്ളകുറിപ്പിൽനിന്നുമാണു്ഈസങ്കല്പംസംഗതമാകുന്നതു്. “ശ്രീമൽപാരശവാര്യരാ

മഗുരു”ആരാെണന്നു െവളിവാകുന്നില്ല.

വിഷയം

അതീതന്മാരും സമകാലികന്മാരും ആഗാമികളുമായ രാജാക്കന്മാരുെട വൃത്താ

ന്തങ്ങൾ അടങ്ങീട്ടുള്ളതുെകാണ്ടാണു് �ത്രകാലികാഖ്യാനം എന്നു് ഗ്രന്ഥത്തിനു്

�പർ സിദ്ധിക്കുന്നതു്. ആ സരണിക്കു് അനുരൂപമായി അവരിൽ ചിലർ ഭാവിയിൽ

ജനിക്കാൻ�പാകുന്നവരാെണന്നുകവി പറയുന്നു.

“ആന്ധ്രമു�ഖ്യാ യജൂശ്ശാഖീ കുശികാത്മജ�ഗാത്രജഃ

വി�ശ്വശ്വരൌരസാപത്യം സുബ്രഹ്മണ്യാഹ്വയസ്സുധീഃ”

വി�ശ്വശ്വരെന്റ പുത്രനായ സുബ്രഹ്മണ്യൻ എന്ന ആന്ധ്ര ബ്രാഹ്മണൻ ഭാരതം മു

ഴുെക്ക ചുറ്റിസ്സഞ്ചരിച്ചു് ഉജ്ജയിനിയിൽ�പ്പായി, അവിെട �ഗാവിന്ദസ്വാമി ത്രികാല

ങ്ങളിലും സംഭവിക്കുന്ന വിഷയങ്ങെള പരാമർശിച്ചു ശിലയിൽ െകാത്തിെവച്ചിട്ടുള്ള

�രഖകൾ മനസ്സിലാക്കി തെന്റ തീർത്ഥാടനമധ്യത്തിൽ തൃശ്ശിവ�പരൂരിൽ വന്നു�ച

രുന്നു. അ�ദ്ദഹെത്ത അവിെടനിന്നു ബാലരാമനച്ചൻ സ്വഗൃഹത്തി�ലക്കു നയിച്ചു

�ലാകവൃത്താന്തങ്ങൾ �ചാദിക്കുകയും അ�ദ്ദഹം സൂര്യവംശ്യന്മാരും ചന്ദ്രവംശ്യന്മാ

രുമായ രാജാക്കന്മാരുെട കഥകൾ പറഞ്ഞു �കൾപ്പിക്കുകയും െചയ്യുന്നു. പരീക്ഷി

ത്തു്, ജന�മജയൻ, ശനാസീകൻ, വത്സരാജൻ, ചന്ദ്രഗുപ്തൻ, വിക്രമാദിത്യൻ, �ഭാ

ജൻ, ശാലിവാഹനൻ, �ചരൻ, �ചാളൻ, മലയശ്വജപാണ്ഡ്യൻ, വിജയനഗരത്തി

െലകൃഷ്ണ�ദവരായർ, രാമരായർഎന്നിങ്ങെനപല�രയുംഅ�ദ്ദഹംസ്മരിക്കുന്നുണ്ടു്.

�ചരെന ഇങ്ങെനസ്തുതിക്കുന്നു.

“രാജന്യാന്വയ�ശഖ�രാഽഥ ധരണൌ �ചരാഭിധാ�നാഽഭവ-

�ദ്യാ ജ�ന്യഷു ജിഗായ തജ്ജിനകുലം മന്വാദിമാ�ന്യാദയഃ

രാജന്വത്യഭവച്ച �യന ധരണീ ധു�ര്യണ ധീരാത്മനാ

രാജന്യാസ്ത്വധുനാപി യസ്യ കുലജാഃ ശ്രീ�കരളാൻ കുർവ�ത.”
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കൃഷ്ണ�ദവരായരുെട വർണ്ണനമാണു് താെഴക്കാണുന്നതു്.

“ലക്ഷ്മീരക്ഷിണബാഹൂഷ്മണി നനുസതതം

മുക്തചാപല്യ�ദാഷാ

�ര�മ യത്രാതിരമ്യം രമണമകൃത യം

ഭൂമിരന്യാൻ വിഹായ

രാജാനം തം പ്രജാനാമവനപടുമതിം

സമ്പ്രതം സാരസാക്ഷ-

സ്സാക്ഷാ�ദവാവതീർണ്ണസ്സ്വയമിതി പരമാ-

സ്സൂരയസ്സമ്യഗാഹുഃ.”

‘ദില്ലിപാച്ചാ’വാണു് അക്കാലെത്ത ഭാരതചക്രവർത്തിെയന്നും ബ്രാഹ്മണൻ പറയു

ന്നു.

യുക്തിഭാഷ

യുക്തിഭാഷയുെട പ്ര�ണതാവു് ആലത്തൂർ ഗ്രാമത്തിൽെപ്പട്ട പറ�ങ്ങാട്ടില്ലെത്തബ്ര

ഹ്മദത്തൻനമ്പൂരിയാണു്. ആ ഗ്രന്ഥത്തിെന്റ നിർമ്മിതി 925-ആണ്ടാെണന്നു “�യാ

�ഗാളപഥസ്ഥാസ്സ്യുഃ” എന്ന കലിവാക്യത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. യുക്തിഭാഷയിൽ

സ്വക�പാലകല്പിതമായി അധികെമാന്നുമില്ല. �കളല്ലൂർ �ചാമാതിരിയുെട തന്ത്രസം

ഗ്രഹ�ത്തയും, നാരായണെന്റ ക്രിയാക്രമകരീ എന്ന ലീലാവതീ വ്യാഖ്യ�യയും മറ്റും

ഉപജീവിച്ചുകാണുന്നു. �ജ്യാതിശ്ശാസ്ത്രത്തിൽ വിശദമായ വിജ്ഞാനം സിദ്ധിക്കുന്ന

തിനു യുക്തിഭാഷയുെട പഠനം ആവശ്യകമാണു്. നമ്പൂരിയുെട �ശലി കാണിക്കു

വാൻ ചില പംക്തികൾ ഉദ്ധരിക്കാം.

“അവിെട, നക്ഷത്ര�ഗാളത്തിെന്റനടുവിൽ,ആകാശത്തിങ്കൽ, �നെര ഉരുണ്ടു,

തെന്റ ശക്തിെകാണ്ടുതെന്ന മെറ്റാരു ആധാരം കൂടാെത, എല്ലാപ്പുറം സ്ഥാവരജം

ഗമാത്മകങ്ങളാകുന്ന എല്ലാ ജന്തുക്ക�ളയും, എല്ലാ വസ്തുക്ക�ളയും ഭരിച്ചുനി�ല്പാന്നു്

ഈ ഭൂമി. പിെന്ന ഭൂമീെട എല്ലാപ്പുറത്തുമുള്ള ആകാശത്തി�ങ്കന്നും കനത്ത വസ്തു

ക്കൾഭൂമിയിങ്കൽവീഴുമാറുസ്വഭാവമുണ്ടു്. എന്നിട്ടു്എല്ലാടവുംകീഴ്ഭൂമി; ഭൂമീെടഎല്ലാ

പ്പുറവും �മൽആകാശം. പിെന്നഭൂമീെട െതെക്കപ്പാതിയിങ്കൽെവള്ളമാകുന്നപ്ര�ദ

ശം ഏറൂ; വട�ക്ക പാതിയിങ്കൽസ്ഥലമാകുന്നപ്ര�ദശം ഏറൂ; െവള്ളമാകുന്നപ്ര�ദ

ശം കുറവൂ. പിെന്ന ഭാരതഖണ്ഡെത്തക്കുറിച്ചു മീ�ത്തപ്പുറം എന്നു �താന്നു�ന്നടത്തു

ജലസ്ഥലസന്ധിയിങ്കൽ ‘ലങ്ക’ എന്നുണ്ടു് ഒരു പുരി. അവിടുന്നു കിഴക്കുപടിഞ്ഞാറു

ഭൂമിെയ ചുറ്റുമാറു വൃത്താകാ�രണ ഒരു �രഖകല്പിപ്പൂ. ഇതിങ്കൽ പടിഞ്ഞാറു �രാമ

കവിഷയം; കീ�ഴപ്പുറത്തുസിദ്ധപുരം; കിഴക്കുയവ�കാടി; ഇങ്ങെന നാലു പുരങ്ങൾ

ഉളവു്. പിെന്നഇവ്വണ്ണംലങ്കയിങ്കന്നുെതക്കുംവടക്കുംകിഴ�ക്കപ്പുറത്തുംകൂടി ഭൂമിെയ

ചുറ്റുമാറു വൃത്താകാ�രണ ഒരു �രഖ കല്പിപ്പൂ. ഇതിങ്കൽ വടക്കു മഹാ�മരു; െതക്കു

ബഡവാമുഖം; കീ�ഴ സിദ്ധപുരം;ഈ �രഖസമ�രഖയാകുന്നതു്.”

ഗണിതയുക്തി

ഗണിതയുക്തി ഒരു സംസ്കൃതഗ്രന്ഥമാണു്. യുക്തിഭാഷയുെട സംസ്കൃതാനുവാദെമ

ന്നാണു് �ജ്യാതിർവിത്തുകൾ പറയുന്നതു്. രണ്ടു ഗ്രന്ഥങ്ങളി�ലയും വിഷയം ഒന്നുത

െന്ന. പ്രസ്തുത നിബന്ധം ഇങ്ങെനആരംഭിയ്ക്കുന്നു.

“വ�ന്ദ ഗണ്ഡതടസ്രവന്മദധുനീ�ലാ�ലാർമ്മി�ഖലദ്ഭ്രമദു്-
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ഭൃംഗസ്വാനവിപൂരിതാഖിലഹരിച്ചക്രം ഗജാസ്യം വിഭും

വിഘ്നാദ്രീന്ദ്രശിഖാവി�ഭദനചണം പ്രത്യൂഹവിച്ഛിത്ത�യ

വൃത്രാരിപ്രമുഖാമരാർച്ചിതപദാം�ഭാജം ദയാം�ഭാനിധിം.

ഗുരുപാദാംബുജം നത്വാ ധ്യാത്വാ സാംബശിവം മയാ

ലിഖ്യ�ത ഗണിതം കൃത്സ്നം ഗ്രഹഗത്യുപ�യാഗി യൽ.”

ഇതിെല കാരികകൾ പദ്യത്തിലും വൃത്തി ഗദ്യത്തിലും ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

“ഏകദശശതസഹസ്രായുതലക്ഷപ്രയുത�കാടയഃ ക്രമശഃ

അർബുദമബ്ജം ഖർവനിഖർവമഹാപദ്മശങ്കവസ്തസ്മാൽ

ജലധിശ്ചാന്ത്യം മധ്യമമിത്യഷ്ടാദശഗു�ണാത്തരാസ്സംജ്ഞാഃ

സംഖ്യായാഃസ്ഥാനാനാം വ്യവഹാരാർത്ഥം കൃതാഃ പൂർ�വഃ.

ഈ രണ്ടുകാരികകളും വർഗ്ഗമൂലീകരണപ്രകരണത്തിലുള്ളവയാകുന്നു.
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39
ഭാഷാസംസ്കൃതസാഹിത്യങ്ങൾ

(ക്രി.പി. പതിെനട്ടാംശതകം, ഉത്തരാർദ്ധം)

െകാച്ചി രാമവർമ്മമഹാരാജാവു്: (938-984) ജീവചരിത്രം

െകാച്ചി രാമവർമ്മമഹാരാജാവു് 938-ആമാണ്ടുകർക്കടകമാസത്തിൽ ഭരണിനക്ഷ

ത്രത്തിൽ ജനിച്ചു. അവിടുെത്ത മാതാവു രാമവർമ്മ ശക്തൻതമ്പുരാെന്റ ചിറ്റമ്മയാ

യിരുന്നു. വിഗതമാതൃകനായതെന്ന മൂന്നുവയസ്സുമുതൽലാളിച്ചു വളർത്തിയ ചിറ്റമ്മ

ത്തമ്പുരാട്ടിയുെട �പരിൽ ശക്തൻതമ്പുരാനു നിസ്സീമമായ ഭക്തിയുണ്ടായിരുന്നുെവ

ന്നുള്ളതുസുപ്രസിദ്ധമാണു്. അവിടുന്നുപ്രസവിച്ച നാലു പുത്രന്മാരിൽ �ജ്യഷ്ഠൻ രാമ

വർമ്മത്തമ്പുരാനായിരുന്നു. ആതമ്പുരാൻ 981 മുതൽ 984ധനുമാസം 30-ാംനു-വെര
െകാച്ചിരാജ്യം ഭരിച്ചതിെന്റ �ശഷം െവള്ളാരപ്പിള്ളി�ക്കാവിലകത്തുവച്ചു തീെപ്പട്ടു.

ചിറ്റമ്മത്തമ്പുരാട്ടി 978 കർക്കടകത്തിൽത്തെന്ന സ്വര്യാതയായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു.

രാമവർമ്മ മഹാരാജാവിെന്റ മരണാനന്തരം അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ അടുത്ത സ�ഹാ

ദരനായ വീര�കരളവർമ്മത്തമ്പുരാൻ രാജ്യഭാരം ക�യ്യല്ക്കുകയും 1003-ആമാണ്ടു
തൃപ്പൂണിത്തുറെവച്ചു തീെപ്പടുകയും െചയ്തു. ആ രണ്ടു മഹാരാജാക്കന്മാരും സാഹിത്യ

ത്തിൽ അത്യന്തം അഭിരുചിയുള്ളവരും സ്വയം കവനംെചയ്തും ഇതരകവിക�ളയും

പണ്ഡിതന്മാ�രയും പലവിധത്തിൽ �പ്രാത്സാഹിപ്പിച്ചും സംസ്കൃതത്തിനും ഭാഷയ്ക്കും

ജീവാതുക്കെളന്ന നിലയിൽ പ്രശസ്തി �നടിയവരുമായിരുന്നു. 973-ആമാണ്ടു ധർ

മ്മരാജാവു നാടുനീങ്ങിയ�താടുകൂടി �കരളത്തിെല സാഹിത്യം തിരുവനന്തപുരത്തു

നിന്നു തൃപ്പൂണിത്തുറെയ അഭയം പ്രാപിച്ചു; വീര�കരളവർമ്മത്തമ്പുരാൻ തീെപ്പട്ട

അവസരത്തിൽ തിരിെയ തിരുവനന്തപുര�ത്തക്കു�പാന്നു് 1004-ആമാണ്ടു തിരുവി

താംകൂർ �നരിട്ടു ഭരിച്ചു തുടങ്ങിയ ഗർഭശ്രീമാൻസ്വാതിതിരുനാൾ മഹാരാജാവിെന്റ

നിരന്തരലാളനത്തിൽ വീണ്ടും ഉത്ത�രാത്തരം പരിപുഷ്ടമായി പ്ര�ശാഭിച്ചു.

െകാച്ചിയിെല മാധ്വമതം

ദക്ഷിണകർണ്ണാടകത്തിൽ സുപ്രസിദ്ധമായ ഉഡുപ്പി എന്നസ്ഥലത്തു മാധ്വാചാര്യ

ന്മാരുെട വകയായി എട്ടു മഠങ്ങളുണ്ടു്. അവയിൽ ഒന്നാണു് �സാദയ മഠം. െകാല്ലം

പത്താംശതകത്തിെന്റആരംഭംമുതല്ക്കുതെന്ന തൃപ്പൂണിത്തുറ �ക്ഷത്രത്തിെല ശാന്തി

ക്കാരായതങ്ങളുെടചിലശിഷ്യന്മാെരസന്ദർശിക്കുന്നതിനായിആമഠത്തിെലസ്വാ
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മിയാരന്മാർ പല�പ്പാഴും അവിെട വരികയും മഠാധിപതികൾ എന്നുള്ള നിലയിൽ

രാ�ജാപചാരത്തിനു പാത്രീഭവിക്കുകയും െചയ്തിരുന്നു. ശക്തൻതമ്പുരാെന്റ കാല

ത്തു ജീവിച്ചിരുന്ന �സാദയസ്വാമിയാർക്കു, ആ മഹാരാജാവില്ലാതിരുന്ന അവസര

ത്തിൽ തൃപ്പൂണിത്തുെറവച്ചു രാമവർമ്മതമ്പുരാ�നയും വീര�കരളവർമ്മത്തമ്പുരാ�ന

യും മാധ്വമതത്തി�ലക്കു പരിവർത്തനം െചയ്യിക്കുന്നതിനു സാധിച്ചു. ശക്തൻതമ്പു

രാൻ സ്വാമിയാരുെട ആ ക�യ്യറ്റെത്തപ്പറ്റി അറിഞ്ഞ�പ്പാൾ അത്യന്തം കുപിതനാ

യിആ രണ്ടുരാജകുടുംബാങ്ഗങ്ങ�ളയുംസമുചിതമായ വിധത്തിൽശിക്ഷിക്കുന്നതി

നു് ഒരുെമ്പടുകയും ചിറ്റമ്മത്തമ്പുരാട്ടിയുെട വാത്സല്യമസൃണമായ അഭ്യർത്ഥന നി

മിത്തം ആ ഉദ്യമത്തിൽനിന്നു വിരമിക്കുകയും െചയ്തു. സ്വാമിയാെരയും അവിടുന്നു

െവറു�ത വിട്ടിെല്ലന്നും അ�ദ്ദഹെത്ത ഭസ്മസ്നാനം െചയ്തു ചക്കംകുളങ്ങര ശിവ�ക്ഷ

ത്രത്തിൽ ഭജനമിരുത്തിച്ചു എന്നും പുരാവിത്തുകൾ പറയുന്നു. ഏതായാലും അന

ന്തരവർക്കു മാധ്വമതത്തിലുള്ള വിശ്വാസംഅചഞ്ചലമായിരുന്നതിനാൽ 981-ൽ രാ
മവർമ്മത്തമ്പുരാെന്റ കിരീടധാരണമഹത്തിൽ ഭാഗഭാക്കാകുവാൻ സ്വാമിയാർ വീ

ണ്ടുംതൃപ്പൂണിത്തുെറവന്നു�ചർന്നു;ആമതംകു�റക്കാല�ത്തക്കുരാജകുടുംബത്തിൽ

പ്രതിഷ്ഠിതവുമായി. ആരണ്ടുമഹാരാജാക്കന്മാരു�ടയുംകൃതികളിൽ മാധ്വാചാര്യെര

പ്പറ്റിയുള്ളപ്രശംസഅവ്യഭിചാരിയായി കാണാവുന്നതാണു്. രാമവർമ്മമഹാരാജാ

വിെന്റ മൂന്നുെകാല്ലെത്ത രാജ്യഭാരം സാഹിതീവ്യവസായത്തിനു് അ�ശഷം �യാജി

ച്ചതായിരുന്നില്ല. 984-ൽ അവിടുന്നു മരിച്ച അവസരത്തിൽ �വലുത്തമ്പിയും പാലി

യത്തു�കാമിയച്ചനുംകൂടിബ്രിട്ടീഷ് കാ�രാടു പടെവട്ടിെക്കാണ്ടിരിക്കയായിരുന്നു. വീ

ര�കരളവർമ്മത്തമ്പുരാെന്റരാജ്യഭരണാരംഭത്തിൽസമാധാനംപുനഃസ്ഥാപിതമാ

കുകയാൽ തനിക്കുഅഭിമതമായആ വ്യവസായം അവിടു�ത്തക്കു നിർവിഘ്നമായി

തുടർന്നുെകാണ്ടു�പാകുന്നതിനുസാധിച്ചു. 1039 മകരമാസത്തിൽ തൃപ്പൂണിത്തുെറവ

ച്ചു തീെപ്പട്ട രവിവർമ്മത്തമ്പുരാെന്റ വാഴ്ചക്കാലത്തിനു പിന്നീടു മാത്രമാണു് െകാച്ചി

മഹാരാജാക്കന്മാർ വീണ്ടും പണ്ടെത്ത�പ്പാെല സ്മാർത്തമതാനുയായികളായതു്.

കൃതികൾ

രാമവർമ്മമഹാരാജാവിെന്റ വകയായി രണ്ടു കൃതിക�ള കണ്ടുകിട്ടീട്ടുള്ളൂ. അവയിൽ

പൂർണ്ണത്രയീശസ്തുതി സംസ്കൃതത്തിലും സുന്ദരകാണ്ഡം പാന ഭാഷയിയിലും രചിച്ചിട്ടു

ള്ളതാണു്.

പൂർണ്ണത്രയീശസ്തുതി

ഭക്തിസംവർദ്ധകമായ ഒരു �സ്താത്രമാണു് പ്രസ്തുത കാവ്യം. അതിെല ആദ്യെത്ത

�ശ്ലാകം താെഴ �ചർക്കുന്നു.

“പൂർണ്ണത്രയ്യാഖ്യപുര്യാം ഹരിഭവനനി�ഭ

സ്വാല�യസന്നിഷണ്ണം

പീ�ഠ �ഹ�മ ച വി�ഷ്ണാ: ഫണിവരലസി�ത

ഹാര�കാടീരധാരീ

�കയൂ�ര: കുണ്ഡ�ല�സ്തർമ്മണിവരകുട�കർ-

ഭൂഷ�ണർഭാസുരാം�ഗാ

മാടശ്രീരാമഭൂപം കനകകവചധൃക്

പാതു പൂർണ്ണത്രയീശഃ.”
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സുന്ദരകാണ്ഡം പാന

മഹാരാജാവിനു് ഒരിക്കൽ മൂത്രകൃച്ഛ് റത്തിെന്റ ഉപദ്രവമുണ്ടായി എന്നും അതു വായു

സംബന്ധമായുള്ള ഒരു �രാഗമാകയാൽ വായുപുത്രനായ ഹനൂമാെന്റ പ്രസാദം

െകാണ്ടു് അതിനു ശമനംവരുത്തണെമന്നു നിശ്ചയിച്ചു് അവിടുന്നു രാമായണം സു

രന്ദകാണ്ഡം പാനയായി ഉണ്ടാക്കി എന്നും ഹനൂമാൻ സീതാ�ദവിയുെട കയ്യിൽ

അംഗുലീയം സമർപ്പിക്കുന്ന ഘട്ടംവെര എഴുതിയ�പ്പാൾ ആ �രാഗം �ഭദമായി

എന്നും ഐതിഹ്യമുണ്ടു്. പ്രസ്തുത കൃതി പാരായണം െചയ്താൽ വായുഭഗവാെന്റ

അനുഗ്രഹം സിദ്ധിച്ചു തദ്വാരാ സുഖപ്രസവമുണ്ടാകുെമന്നുള്ള വിശ്വാസംനിമിത്തം

തൃപ്പൂണിത്തറ�ക്കാവിലകെത്ത െകാച്ചുതമ്പുരാട്ടിമാർ ഇന്നും ആ പാന ഗർഭകാ

ലങ്ങളിൽ പാരായണംെചയ്യാറുണ്ടു്. സുന്ദരകാണ്ഡം മാത്രെമ മഹാരാജാവു നിർ

മ്മിച്ചുള്ളു. അതിെനത്തുടർന്നു് ആ �കാവിലകെത്തസുഭദ്ര എന്ന നാമാന്തരത്താൽ

സുവിദിതയായിരുന്നഇക്കുഅമ്മത്തമ്പുരാട്ടി യുദ്ധകാണ്ഡവുംആരീതിയിൽത്തെന്ന

ഉണ്ടാക്കി ശ്രീരാമപട്ടാഭി�ഷകംവെരയുള്ള രാമായണകഥ പൂരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. സുന്ദര

കാണ്ഡം,

“സത്യവതീതനയൻ ജഗന്നാഥൻ

സത്യകീർത്തി മുനികുല�ശഖരൻ

തൃപ്പൂണിത്തുെറ �മവുന്ന മാധവ-

െന�പ്പാഴും മമ ചി�ത്ത വിളങ്ങണം.

പൂർണ്ണപ്രജ്ഞമുനികൃപയുെമന്നിൽ

പൂർണ്ണമായി വില�സണെമ�പ്പാഴും.

വാണി�ടണെമൻ ജിഹ്വയിെല�പ്പാഴും

വാണീ�ദവിയു�മറ്റം പ്രസന്നയായ്”

എന്നു്ആരംഭിക്കുകയും,

“രാമ�ദവകൃപാമുഖ്യഭാജന!

രാമപാദാബ് ജഹംസ ! മഹാബല!

“ഭീമരാവണദർപ്പവിനാശന!

യാമിനീചരതൂലഭാവാനല!

സീതാ�ദവീകൃപാമുഖ്യഭാജന!

പീതഹാലാഹലാമരവന്ദിത!

ധൂതഗാന്ധാരീപുത്ര ! ഹതവീര-

കൃതസമ്മർദ്ദദുർമ്മദഭഞ്ജന!

വായുപുത്ര ! ഹനൂമൻ ! ന�മാസ്തു �ത;

ആയുരാ�രാഗ്യസൌഖ്യാനി �ദഹി �മ.

പൂർണ്ണ�ബാധ ! ഭവാെന്റ ചരിത്രെത്ത

വർണ്ണിപ്പാ�നറ്റം കൌതുകംെകാണ്ടുഞാൻ

വർണ്ണി�ച്ചനിതിലുണ്ടു പിഴെയങ്കിൽ

പൂർണ്ണപ്രജ്ഞ ! ഹനൂമൻക്ഷമിക്കണം.

ഹനൂമൻ ! ഭവച്ഛ് റീരാമ�സവെയ–

പ്പാനയായി ഞാൻ നിർമ്മിച്ചതുെകാണ്ടു,

പൂർണ്ണപ്രഞ്ജ ! �തഹൃൽകമലസ്ഥിതൻ

പൂർണ്ണ�വദപു�രശ്വരൻ പ്രീയതാം”
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എന്നു്അവസാനിക്കുകയും െചയ്യുന്നു. പൂർണ്ണപ്രജ്ഞൻഎന്നതുമാധ്വമതസ്ഥാപക

നായ ആനന്ദതീർത്ഥയതിയുെട ഒരു ബിരുദനാമമാകുന്നു; അ�ദ്ദഹെത്ത ഹനൂമാ

െന്റ അവതാരെമന്നു മാധ്വന്മാർ വിശ്വസിക്കുന്നു. കു�റ വരികൾകൂടി പ്രദർശിപ്പിച്ചു

െകാള്ളെട്ട.

ഹനൂമാൻസീതാ�ദവി�യാടു്:

“അരുണമണിവർണ്ണജടാഭാരം

തിരുമുടിയിലുണ്ടുപ്രകാശിച്ചു്

പുണ്ഡരീകദലായത�ലാചനൻ

പുണ്ഡരീകസുധാംശുസമാനനൻ

ചാരുനാസികൻബിംബഫലാധരൻ

ചാരുദന്തൻ മ�നാജ്ഞക�പാലവാൻ

അത്ഭുതഗളൻ, വിസ്തീർണ്ണവക്ഷസ-(?)

നത്ഭുതാശ്വത്ഥപത്രസ�മാദരൻ

സർപ്പ�ഭാഗസമാനകരാംബുജൻ

െകെല്പാ�ട ദ്രുമചീരവിഭൂഷിതൻ

കരിരാജക�രാരുസുജംഘാവാൻ

ചാരുപാദപ്രപദാംഗുലീനഖൻ

�ഘാരബാണാസിചാ�പഷുധിധരൻ

മാര�കാടിമ�നാജ്ഞക�ളബരൻ;

നല്ല �വണ്ടുന്നലക്ഷണമാക�വ

വല്ലഭൻ തന്നിലുണ്ട �ത �ശാഭ�ന!”

െകാച്ചി വീര�കരളവർമ്മ മഹാരാജാവു് (941-1003) ജീവചരിത്രം

ജീവചരിത്രം

െകാച്ചി വീര�കരളവർമ്മ മഹാരാജാവു് 941–ആം ആണ്ടിടയ്ക്കു ജനിച്ചു. 1003-
ആമാണ്ടു കർക്കടകമാസം 22-ആംനു- തീെപ്പട്ടു. ബാല്യംമുതൽക്കുതെന്ന അവിടു

ന്നു് ഒരു വാത�രാഗിയായിരുന്നു. അവിടു�ത്തയ്ക്കു �ജ്യഷ്ഠൻ രാമവർമ്മ മഹാരാജാ

വി�നക്കാൾ വ്യുത്പത്തിദാർഢ്യവും അഭ്യാസബലവുമുണ്ടായിരുന്നു. നഞ്ചപ്പയ്യൻ

മുതലായ സമർത്ഥന്മാരായ മന്ത്രിമാരിൽ രാജ്യഭരണം അവ�രാഹണംെചയ്തു്, ആ

മഹാരാജാവു് മാധ്വമതഗ്രന്ഥങ്ങൾ പാരായണംെചയ്യുന്നതിനും വിദ്വാൻമാരുമായി

സല്ലപിക്കുന്നതിനും കാവ്യങ്ങൾ രചിക്കുന്നതിനുമാണു് ഇരുപതുെകാല്ല�ത്താളം

നീണ്ടുനിന്ന തെന്റ വാഴ്ചക്കാലത്തിെന്റ ഭൂരിഭാഗവും വിനി�യാഗിച്ചതു്. അവിടുന്നു്

ആ കാലം മുഴുവൻ “ഉടുപ്പും കെണ്ണഴുത്തു”മായി വി�നാദിക്കുകയായിരുന്നു എന്നു

ചിലർ അപഹസിയ്ക്കാറുള്ളതു് അത്യുക്തിയാണു്. ഉടുപ്പു് എന്നതു് ഉഡുപ്പി സ്വാമി

യാരും കെണ്ണഴുത്തു് എന്നതു് അവിടുന്നു പരിഗ്രഹിച്ചിരുന്ന കെണ്ണഴുത്തുമഠത്തിെല

�ജ്യഷ്ഠാനുജത്തികളായ രണ്ടു നമ്പിഷ്ഠാതിരിമാരുമാണു്. ലക്ഷ്മി എന്നും കുഞ്ഞിക്കാ

െവന്നുമായിരുന്നുഅവരുെട �പരുകൾ. സാഹിത്യകാരന്മാരുെട �പ്രാത്സാഹകൻ

എന്ന നിലയിൽ അവിടുന്നു �കരളീയരുെട ശാശ്വതമായ കൃതജ്ഞതെയ അർഹി

ക്കുന്നു. (1)അരൂരടിതിരി (2) കല്ലൂർനമ്പൂരിപ്പാടു് (3) മുതുകുറുശ്ശി ഉണ്ണി (4) ഇടവട്ടിക്കാട്ടു്

അനുജൻനമ്പൂരി (5)ആമ്പല്ലൂർഇളയിടത്തുനാരായണൻനമ്പൂരിപ്പാടു് (6) �ചരനല്ലൂർ

കൃഷ്ണൻകർത്താവു് എന്നീ കവികൾഅവിടുെത്തആശ്രിതന്മാരായിരുന്നു.
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കൃതികൾ

വീര�കരളവർമ്മമഹാരാജാവു് (1) പൂർണ്ണത്രയീശശതകം (2) ദശാവതാര�ശ്ലാക

മാല എന്നീ രണ്ടു സംസ്കൃത കൃതികൾക്കുപുറ�മ അൻപതിൽപ്പരം ആട്ടക്കഥകളും

രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. കഥകളിയിലും ചാക്കിയാർകൂത്തിലും അവിടു�ത്തക്കു കലശലായ ഭ്ര

മമുണ്ടായിരുന്നു. പതിവായി അമൃ�തത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കഥകളിെയഴുതിത്തുടങ്ങും;

അതു പ്രാ�യണ ദ്രുതകവിതാരീതിയിലുമായിരിക്കും. അത്തരത്തിലായിരുന്നുഅവി

ടെത്ത�ദനംദിനമായ കാര്യപരിപാടി. �നസർഗ്ഗികമായിത്തെന്നപ്രകൃഷ്ടമായ

വാസനയില്ലാതിരുന്ന അവിടുന്നു് ആ രീതികൂടി അനുവർത്തിച്ച�പ്പാൾ കാവ്യഗു

ണം വിരളമായി�പ്പായതിൽ ആശ്ചര്യെപ്പടുവാനില്ല�ല്ലാ. �പാരാത്തതിനു് അവിടു

െത്തആട്ടക്കഥകളിൽ �ശ്ലാകം�പാെലപദവുംസംസ്കൃതമാണു്; ഭാഷയുെടകലർപ്പു്

അപൂർവ്വം ചിലപദങ്ങളിൽഇെല്ലന്നുശപഥം െചയ്യുവാൻനിവൃത്തിയിെല്ല�ന്നയുള്ളൂ.

രുക്മിണീസ്വയംവരത്തിെല ഒരു ശൃങ്ഗാരപദംതെന്ന �നാക്കുക.

രാമാമുഖ�ര നിങ്ങൾശൃണുത വൃഷ്ണിവര�ര!

മഹിതരൂപവനമിതു�മഹി (രാമാ)

വനമിദമതിരുചിരം ഘനമഞ്ജൂദ്രുമലസിതം

വനജകുസു�മാൽപലാദിസുമ�നായുതസരസീയുതം (രാമാ)

�ഹമപ്രകാണ്ഡമായി നിബിരീസനീലപത്രൌ-

ഘാലംബിധവളസുമശാലിസത്തരുക്കളിത (രാമാ)

�വഡൂര്യ�വദികങ്ങൾ വിഡൌ�ജാദ്രുമസമങ്ങൾ

മാങ്ഗല്യകർമ്മകൃതമണ്ഡപാ ഇവ ഭാന്തി (രാമാ)

. . . . . . . . .
അ�ത്രവ തൽകമലപ�ത്രക്ഷണയായ

രുക്മിണീവിവാഹകൃ�ത െച�മ്മ ഇതി മതിർ�മ്മ.”

ഇത്രമാത്രം ഭാഷാംശം�പാലും ഇതരകൃതികളിൽ കാണുന്നില്ല. എന്നാൽ തമ്പുരാ

നു �വണെമങ്കിൽ ഭാഷാപദങ്ങൾ ഭംഗിയായി രചിക്കാമായിരുന്നു എന്നു പാരിജാ

താപഹരണത്തിെല ചില ഭാഗങ്ങൾ കാണിച്ചുതരുന്നു. അടിയിൽ �ചർക്കുന്ന പദ

ങ്ങൾ പരി�ശാധിക്കുക.

നന്ദനപാലകന്മാർ ശ്രീകൃഷ്ണ�നാടും സത്യഭാമ�യാടും:

“എന്തിെനന്തിതു യാദവസത്തമ?

ചന്ത�മാ തവ കൃത്യ�മതാദൃശം?

ഇത്തരുഹൃതിെകാണ്ടുടൻ നഷ്ടയാം

സത്തമ�ദ�വാപകൃതിെയാക്ക�വ.

അങ്ങിെതാട്ടുമുചിതമല്ല ഭ�ദ്ര!

മങ്ഗലകൃ�ത്യ! സത്രാജിതാത്മ�ജ!

�ദവതാന്യായഭഞ്ജനം െചെയ്യാ�ല്ല!

�ദവ�താദ്യാ�നസ്ഥാപിക്ക വൃക്ഷെത്ത.

അത്രയുമല്ല �കൾക്ക�ഹാ! യാദവീ!

പുത്രനിത്തരു പൌ�ലാമീ�ദവീെട;

എന്നതുെകാണ്ടു വൃത്രാരിചിത്തത്തി–

ലുന്നതം �കാപം വന്നീടുെമ�ന്നാർക്ക.”
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സത്യഭാമയുെട മറുപടി:

“െചാല്ലീടുവിൻ െചന്നിട്ടക്കർമ്മ �വഗത്താൽ

പൌ�ലാമിയാകും യുഷ്മന്നാഥ�യാടു്,

നിന്നുെട പുത്രകപാരിജാതതരു

മിന്നും ചന്ദ്രവംശമൌലിയാം കൃഷ്ണൻതെന്റ

ഇഷ്ടഭാര്യയായസത്രാജിന്നന്ദിനി

ധൃഷ്ട്രാ ഭർത്തൃബലത്താലപഹരിക്കു�ന്നൻഞാൻ.

ശചി! നീയും സമർത്ഥാ �ചൽ വജ്രപാണിെയെക്കാണ്ടു

അച്യുതജയംെചയ്തു െകാണ്ടു�പാ തരുവിെന.”

നൂ�റാളം ആട്ടക്കഥകൾഅവിടുന്നു നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതായി പറയാറുെണ്ടങ്കിലും അൻ

പതിലധികം തൃപ്പൂണിത്തുറഈടുെവപ്പിൽ കാണുന്നില്ല; �വെറെയാരിടത്തും അവ

സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളതായി അറിവുമില്ല. (1) കല്യാണസൌഗന്ധികം (2) ധ്രുവചരിതം (3)

ഗ�ജന്ദ്ര�മാക്ഷം (4) സന്താന�ഗാപാലം (5) രാവണപരാജയം (6) ജരാസന്ധപ

രാജയം (7) നീലാസ്വയംവരം (8) സുദക്ഷിണവധം (9) രുക്മിണീസ്വയംവരം (10)

പാരിജാതാപഹരണം (11) മിത്രവിന്ദാസ്വയംവരം (12) �രവതീസ്വയംവരം (13) ഭദ്രാ

സ്വയംവരം (14) രുക് മിവധം (15) ലക്ഷണാ സ്വയംവരം (16) കാളീസ്വയംവരം (17)

ദുശ്ശാസനവധം (18) ദൂതവാക്യം (19) സു�ന്ദാപസു�ന്ദാപാഖ്യാനം (20) കിർമ്മീരവധം

(21) ഭീമ�സനദിഗ്വിജയം (22) ശ്രീകൃഷ്ണാവതാരം (23) അഷ്ടാക്ഷരമാഹാത്മ്യം (24)

സാല്വവധം (25) രാസക്രീഡ (26) സീതാസ്വയംവരം (27) സുഗ്രീവാഭി�ഷകം (28)

സഗ�രാപാഖ്യാനം (29) നിവാതകവചവധം (30) അജാമിള�മാക്ഷം (31) ഭാർഗ്ഗ

വാവതാരം (32) ബലരാമതീർത്ഥയാത്ര (33) വാമനമാഹാത്മ്യം (34) താടകാവധം

(35) ശാകുന്തളകഥ (36) ദക്ഷയാഗം (37) കിരാതം (38) സുന്ദരീസ്വയംവരം (39) അം

ബരീഷചരിതം (40) വ്യാസാവതാരം (41) യാഗരക്ഷ (42) അഹല്യാ�മാക്ഷം (43)

മുചുകുന്ദ�മാക്ഷം (44) പാഞ്ചാലീസ്വയംവരം (45) �ദവയാനീചരിതം (46) അമൃതമഥ

നം (47)സുഭദ്രാഹരണം (48) മധ്വവിജയം. ഇവയാണു്ഇ�പ്പാൾകിട്ടീട്ടുള്ളകഥകൾ.

ഇവ�യാടുകൂടി നളചരിതം അഞ്ചു ദിവസെത്ത കഥകൂടി �ചർ�ക്കണ്ടതിെന്റ ന്യായ

ങ്ങൾ ഇതിനുമുൻപു തെന്ന പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. തമ്പുരാെന�പ്പാെലയുള്ള ഒരു വീര

മാധ്വൻ �ശവമാഹാത്മ്യപ്രതിപാദകങ്ങളായ കിരാതവും ദക്ഷയാഗവും രചിച്ചതു്

ആശ്ചര്യകരമായി�ത്താന്നാം; എന്നാൽ അവിെടയും ശിവെന ആ കവി “ശ്രീമ

ന്നാരായണാം ഘ്രിദ്വയസരസിജരാജന്മധുപ്രാശ�നാൽകശ്രീമദ് ഭൃംഗപ്രബർ ഹാ

യിത”നായാണു് അവതരിപ്പിക്കുന്നതു്. �കാട്ടയത്തു തമ്പുരാെന്റ കിർമ്മീരവധവും

നിവാതകവചവധവും അശ്വതിതിരുനാൾ തമ്പുരാെന്റ രുക്മിണീസ്വയംവരവും അം

ബരീഷചരിതവും നിലവിലിരിെക്കആ ഇതിവൃത്തങ്ങെള ഉപജീവിച്ചുതാനും ഓ�രാ

ആട്ടക്കഥ രചിക്കുവാൻഅവിടുന്നു ഒരുെമ്പട്ടതു് സാഹസംതെന്ന. തമ്പുരാെന്റആട്ട

ക്കഥകൾ എല്ലാം പ്രചാര ലുപ്തങ്ങളാെണന്നു പറ�യണ്ടതില്ല�ല്ലാ. അവിടുെത്ത

സാധാരണരീതിയിലുള്ള പദനിർമ്മിതിയ്ക്കു് ഒരു മാതൃകഅടിയിൽ �ചർക്കുന്നു.

നളൻ:

“വീര�സനസ്യ നന്ദനഃ സുരർഷിപിതൃനന്ദനഃ

ശൌരിഭക്തജനാനന്ദനഃ ക്രൂരമായി�ദത്യനിന്ദനഃ

യദുവംശവാർദ്ധിചന്ദ്രഃ മദദൂരസ്സദ്ഗുണസാന്ദ്രഃ

�ധര്യജിതഹിമാ�ഗന്ദ്രഃ സർവവിദ് ഭൂമിമ�ഹന്ദ്രഃ
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അമാത്യമന്ത്ര്യാദിയുക്തഃ ഭൂമിം സമാരഞ്ജയൻ ശക്തഃ

സുന്ദരവ�രാ യുവതീവന്ദമ�നാഹരമൂർത്തിഃ

കൃഷ്ണപാദാംബുജഭൃംഗഃ ജിഷ്ണുരരീണഗുണരംഗഃ

കൃഷ്ണകലിദ്വിഡ് ശൌ�ര്യാത്തുംഗഃ ധൃഷ്ണുസ്സംഗ�ര

മംഗലാംഗഃ.” (നളചരിത ം)

പൂർണ്ണത്രയീശശതകം

ഇതുസാമാന്യം നല്ല ഒരു �സ്താത്രമാണു്. ചില �ശ്ലാകങ്ങൾപ്രദർശിപ്പിക്കാം.

“�യാ ലക്ഷ്മീകുചകുംഭയുഗ്മവിലസൽകസ്തൂരികാലംകൃത-

ശ്രീവക്ഷാഃ സ്വഭൂജാത്തചക്രദരസൽകൌ�മാദകീപങ്കജഃ

ദൃശ്യം ഹി ശ്രുതി�ഗാചരം ച നിഖിലം

വ്യാപ്യാഭിതിഷ്ഠൻബഹി-

�ര്യാഽന്തശ്ചാപി ലസത്യ�മയമഹിമാ, തം നൌമി നാരായണം.

ആനീലാംബുദഭാസമാനവിമലശ്രീ�കശപാശസ്ഫുരദ്-

ബാലാർ�ക്കാപമരത്നസംഘരചിതശ്രീമൽകിരീടാഞ്ചിതം

ഉദ്യൽ�കാട്യധികാർക്ക�ശാഭമമിതാനന്ദാത്മകം സുന്ദരം

വ�ന്ദ കർണ്ണവിമർദ്ദനപ്രിയമഹം പൂർണ്ണത്രയീനായകം.

ശ്രീമന്മധ്വമുനീന്ദ്രനിർമ്മിതമഹാഭാ�ഷ്യ ച ലക്ഷ്മീമയ-

ശ്രീ�വകുണ്ഠപ�യാബ്ധിമധ്യനഗരാനന്താസനാ�ഖ്യഷു ച

രാജന്തം സ്വപദാബ്ജസന്നഖഗുണാ�ഭാഗസ്ഫുരന്നിർമ്മലം

രാമാം�ഭാധിനിമജ്ജമാനകമലാകാന്തം ഭ�ജ ശ്രീഹരിം.”

താെഴക്കാണുന്നതു് ഒടുവിലെത്ത �ശ്ലാകമാണു്.

“ലക്ഷ്മീകാന്ത! തവാപി മധ്വപവനശ്രീവാദിരാജാഖ്യ�യാ-

രസ്മ�ദ്ദശികവര്യ�യാശ്ച പരമപ്രീത്യർത്ഥ�മതൽ കൃതം

ബാ�ലനാപി മയാ യദത്രഹി വിരുദ്ധം സ്യാന്മമാജ്ഞാനതഃ

ശ്രീമന്മധ്വസുശാസ്ത്രതസ്തദഖിലംക്ഷാന്ത്വാ പ്രസീദ പ്ര�ഭാ!”

കവിക്കു മധ്വസിദ്ധാന്തരഹസ്യം ഉപ�ദശിച്ച സ്വാമിയാരായിരിയ്ക്കാം വാദിരാജൻ.

ദശാവതാര�ശ്ലാകമാല

ദശാവതാര�ശ്ലാകമാലയിൽ (1) ഭാർഗ്ഗവാവതാരം (2) ശ്രീരാമാവതാരം (3) ശ്രീകൃ

ഷ്ണാവതാരംഎന്നുമൂന്നുഭാഗങ്ങൾകിട്ടീട്ടുണ്ടു്. ബാക്കിയുള്ളഅവതാരങ്ങെളപ്പറ്റിയും

കവി പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കാനിടയുണ്ടു്. കിട്ടിയ ഭാഗങ്ങളിൽനിന്നു ചില �ശ്ലാകങ്ങൾതാ

െഴ�ച്ചർക്കുന്നു.

ഭാർഗ്ഗവാവതാരം:

“വക്ഷ്യാമി വി�ഷ്ണാഃ പരമാവതാര-

കഥാം ഹി യസ്മിൻ മഹിതാവതാ�ര

ആധാരദാതൃത്വവിമുക്തിദ�ത്വ
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വി�ഷ്ണവക�ഗത്യപ്യവിദച്ച �ലാകഃ”

ശ്രീരാമാവതാരം:

“യസ്യാവതാരസ്യ കഥാനിബന്ധ-

പീയൂഷജാലസ്യ പ�യാംബുരാശിഃ

വിഷ്ണുസ്ത്രീരൂപസ്സ വിധുശ്ച മ�ധ്വാ

വല്മീകജാതസ്സുര�ധനുരൂപഃ;

അ�ന്യഽപി ശിഷ്ടാ ബഹ�വാ യദീയ–

സംവർണ്ണനാൽപ്രാപുര�ഹാ! കവിത്വം;

രുദ്രാമവൃത്തം കഥയാമി കിഞ്ചി–

ന്മയ്യത്ര �ദവാഃ കരുണാം ക്രിയാസുഃ”

ശ്രീകൃഷ്ണാവതാരം:

“നിഖിലനിഗമദൃഷ്ടാദൃഷ്ടമുഖ്യാർത്ഥകൃഷ്ണ-

പ്രമിതിവിഷയകാർത് �ഥ ശ്രീമഹാഭാര�തഽസ്മിൻ

മഹിതതമമുദാരം യദ്ഗൃഹീത്വാവതാരം

ത്വകഥയദഖിലം തച്ഛക്തിപൌ�ത്രാ മുകുന്ദഃ.”

അവിടെത്തപ്പറ്റി കല്ലൂർ നമ്പൂരിപ്പാട്ടിെല ബാലിവിജയം ആട്ടക്കഥയിലുള്ള ഒരു പ്ര

ശസ്തിപദ്യംകൂടി പകർത്തി�ച്ചർത്തുെകാണ്ടു്ഈപ്ര�മയം ഉപസംഹരിക്കാം.

“യസ്യാന്തഃ സ്ഫുരണം ക�രാതി സതതം സാക്ഷാദന�ന്താപരി

ശ്രീ�ശാ യഃ സുമ�നാജനാർപ്പിതമഹാരത്നാശ്വഹസ്ത്യാദികഃ

ഗംഭീ�രാ ജനകശ്രിയാപ്യലമധൃഷ്യശ്ചാഭിഗ�മ്യാ നൃണാം

�സായംഭാതി ഗുണാർണ്ണ�വാഽതിസരസശ് ശ്രീ മാടപൃഥ്വീപതിഃ”

ഈപദ്യത്തിൽനിന്നു് ആ മഹാരാജാവു പണ്ഡിതന്മാെര മുക്തഹസ്തമായുള്ളഅഭീ

ഷ്ടദാനംെകാണ്ടു് അനുഗ്രഹിച്ചുവന്നിരുന്നുഎന്നുവിശദമാകുന്നു.

പന്തളം സുബ്രഹ്മണ്യശാസ്ത്രികൾ (920–994)
തിരുവിതാംകൂർ കാർത്തികതിരുനാൾ മഹാരാജാവു് തിരുമനസ്സിെലആസ്ഥാനപ

ണ്ഡിതന്മാരിൽ അഗ്രഗണ്യനായിരുന്നു പന്തളം സുബ്രഹ്മണ്യശാസ്ത്രികൾ. ശാസ്ത്രിക

ളുെട ജന്മഭൂമി നാഞ്ചനാടായിരുന്നുഎന്നുംബാല്യത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു�വണ്ടി

യാണു് അ�ദ്ദഹം പന്തളത്തു�കായിക്കൽ െചന്നു�ചർന്നതു് എന്നും �കട്ടു�കൾവിയു

ണ്ടു്. അതു ശരിയാ�ണാ എന്നറിയില്ല. െകാല്ലം പത്തും പതിെനാന്നും ശതകങ്ങ

ളിൽ പന്തളത്തു �കായിക്കൽ മഹാവിദ്വാന്മാരായ പ�ല രാജാക്കന്മാരു�ടയും വാ

സസ്ഥാനമായിരുന്നു. അവിെട ശാസ്ത്രികൾ വ്യാകരണം മ�നാരമാന്തംഅധ്യയനം

െചയ്തു. അതുെകാണ്ടു തൃപ്തനാകാെത തദനന്തരം കാശിക്കു �പായി ബൃഹച്ഛ�ബ്ദന്ദു

�ശഖരം, ലഘുശ�ബ്ദന്ദു�ശഖരം, പരിഭാ�ഷന്ദു�ശഖരം തുടങ്ങിയ ഉൽഗ്രന്ഥങ്ങളുെട

പ്ര�ണതാവും സർവതന്ത്രസ്വതന്ത്രനുമായ നാ�ഗശ (നാ�ഗാജി) ഭട്ടെന്റ ഒരു ശിഷ്യ

നിൽനിന്നു് ആ ഗ്രന്ഥങ്ങളും മറ്റും പന്ത്രണ്ടു െകാല്ലം പഠിച്ചു് അവയുംെകാണ്ടു �കരള

ത്തി�ലക്കു മടങ്ങിവന്നു. അ�ദ്ദഹംആകാലത്തിനിടയ്ക്കു ന്യായ ശാസ്ത്രത്തിലുംപ്രാവീ

ണ്യംസമ്പാദിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. തിരുവനന്തപുരത്തുകാർത്തികതിരുനാൾമഹാരാ
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ജാവിെന മുഖം കാണിച്ച് അവിടെത്തസംരക്ഷണത്തിൽതാമസിച്ചു. മഹാരാജാവു്

അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ അപ്രതിമമായ �വദുഷ്യെത്ത അഭിനന്ദിച്ചു പല പാരി�താഷിക

ങ്ങളും നല്കിയിരുന്നതിനു പുറ�മ, തിരുവനന്തപുരത്തു കരമനതളിയൽ ഗ്രാമത്തിൽ

ഒരുഗൃഹവും ദാനംെചയ്തു. ശാസ്ത്രികൾഎഴുപതുവയസ്സിനു�മൽജീവിച്ചിരുന്നതായാ

ണു്ഐതിഹ്യം. 982-ൽഅന്നെത്തനാടുവാഴിയായബാലരാമവർമ്മമഹാരാജാവു്

അ�ദ്ദഹത്തിനു് ആഭരണം സമ്മാനിച്ചതിനും 994-ൽ മരിച്ചതിനും �രഖകളുണ്ടു്. 920
മുതൽ 994 വെരയായിരുന്നുഅ�ദ്ദഹത്തിെന്റ ജീവിതകാലെമന്നു് ഉ�ദ്ദശിക്കാം.

മുക്തകങ്ങൾ

ശാസ്ത്രികൾ വ്യാകരണസംബന്ധമായി ചില കൃതികൾ രചിച്ചിട്ടുെണ്ടന്നു �കട്ടിട്ടുെണ്ട

ങ്കിലും അവെയാന്നും കണ്ടുകിട്ടീട്ടില്ല. രാജപ്രശസ്തിപരമായും മറ്റും ചില ഒറ്റ�ശ്ലാക

ങ്ങ�ള ഇതുവെര ലഭിച്ചിട്ടുള്ളു. അവയിൽനിന്നു തെന്നഅ�ദ്ദഹത്തിെന്റ പാണ്ഡിത്യ

പാരമ്യം അസന്ദിഗ്ദ്ധമായി പരിസ്ഫുരിക്കുന്നുണ്ടു്.

കാർത്തികതിരുനാൾ മഹാരാജാവിനു സമർപ്പിച്ച �ശ്ലാകങ്ങൾ:

“വൃത്ത്യാ �യ വ്യതി�ഷണയാഘടയിതും

സജ്ജന്തി സത്യാനൃ�ത

പാപാസ്സൽസു മൃഷാപി പാതകയിഷാം

യൽ കാർമ്മിണീകുർവ�ത

�യ�ഭ്യാ �ഹാഡലവം പ്രകല്പ്യ ജഗ�ത

�ദ്രാഗ്ദ്ധം രതാസ്തസ്കരാ-

നീവൃ�ത്യഷ്വധി താൻ നിവൃത്തിപദവീം

വൃത്തിസ്സതീം വക്തി നഃ”

“പുംസാമർത്ഥ ഉ�പാത്ത�മ, പ്രഭവിതുർ�ഗ്ഗാപ്തുർമ്മഹത്യാദ�ര,

സൌജന്യാകര�വദുഷീനിലയസംലാ�പ ച നാർ�ഘാ മിതഃ

തത്രാദ്യാവിഹസംസൃതൌ വിതരതഃ പ്രാ�യണ നസ്സൌഹിതീ-

മന്യസ്മാച്ച ചിരാദപി പ്രണയിനസ്താം ദുർല്ലഭാം മന്മ�ഹ,” (2)

“അന്തർവാണികഥാ കഥാവിഷയ�മവാധീയ�ത ധീർഗ്ഗു�ണ-

ന്നാസൽഖ്യാതിരിതീയമുത്തരദളാർത്ഥാം�ശന കിം ദുർഘടാ?

യത്സൽഖ്യാതിക�രർഗ്ഗു�ണസ്തവസമാകാ�ഷ്ഠകലാവത്സരൌ

ദാ�സ്യ�ത ഭവദങ്കവർത്തി വിയു�ജാർവഞ്ചിക്ഷമാവല്ലഭ!” (3)

മന്ത്രി�യാടു്:

“ശ്രീവഞ്ചിക്ഷിതിപാലമന്ത്രിവര! ന�ന്വഷക്ഷിതീശസ്സ്വയം

യസ്മിൻ രാജ്യധുരം നി�വശ്യ സുഖമദ്യാ�സ്ത യ�ശാഭാജനം;

സത്വം മയ്യനപായിനീം കരു ദയാം; യാമി ത്വദീ�യായമി-

ത്യുദ് �ബാധ്യാന്യജനാ,നദൃഷ്ടപരിഹാ�ര�ണഷ്ടസിദ്ധിർഭ�വൽ”

നീതി:

“യം �ദാഷാഃ പ്രതിഭാന്തി ബാധിതുമലം

പ്രാ�യാ ന തം ജാഗ്രതം

യദ്യസ്യാപി ഭ�വൽപ്രമാദ കണികാ
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ഗന്തുഃ സ്ഖലത്താഹി സാ;

�തഷുസ്നിഹ്യതി യഃ പുനഃ പ്രതിപദം

തത്രാപി ദാക്ഷിണ്യവാൻ

വി�ജ്ഞാപ്യജ്ഞഇവാവ�ഹളനപദം

കല് �പ്യത �സാ�ല്പരപി.” (5)

“വീണാപുഷ്പശിരീഷഖണ്ഡമിവ കിം സൌസ്വര്യസൌരഭ്യസു-

സ്പർശസ്വാദിമശാലി കിന്തു വിലസദ്രൂപം പം പരം കാഞ്ചനം;

തത്ത്വന്യത്ര ന വസ്തുനീതി ഹി ബഹുശ്ലാഘ്യം തദാ�ലാകിനാം;

യ�ദ്യ�കാപി ഗു�ണാ മഹാൻകിമപ�രര�ല്പര ന�ല്പരപി?”

അന്യാപ�ദശം:

“�ഫരുഭി�ര�ണഃ കരിഭിഃ

കിരിഭിരപി വ്യാപ്യതാമരണ്യാനീ

അവകാശഃ കിന്ന ഭ�വ

ദ്വിഹർത്തുമന�സാ മൃ�ഗന്ദ്രസ്യ?”

രണ്ടാമെത്ത �ശ്ലാകത്തിൽനിന്നു ശാസ്ത്രികൾ അക്കാലത്തു വൃദ്ധനായിരുന്നു എന്നു

െതളിയുന്നുണ്ട�ല്ലാ.

ഒരു വാദപ്രതിവാദം

ജാത�വദൻ എന്ന നാമ�ധയത്താൽ പൂർവ്വാശ്രമത്തിൽ വിശ്രുതനും മ�നാരമത്ത

മ്പുരാട്ടിയു�ടയും കുഞ്ഞിട്ടി രാഘവൻ നമ്പിയാരു�ടയും സതീർത്ഥ്യനുമായ െകാരട്ടി

ക്കര സ്വാമിയാർ ഒരവസരത്തിൽ കാർത്തികതിരുനാൾ മഹാരാജാവിനു് അ�ധാ

ലിഖിതമായ �ശ്ലാകം അടിയറവച്ചു.

“യത്ത്വാമാഹുഃ കുമാരപ്രതിമമിതി ബുധാ

�നകധാത്രാത്തവർ�ണ്ണ-

രത്ര വ്യ�സ്തസ്സമ�സ്തരപി സർമുചിതയാ-

�ലാചനീയം സരണ്യാ;

വഞ്ചീന്ദ്ര! ക്ഷാന്തിഭൂതിദ്യുതിഭിരുപചി�ത-

നാപദാ�നന �തമീ

യൽകാരു�ണ്യകലബ്ധാസ്സ ദിശതു ശുചിരാ-

യുഷ്കതാം പദ്മനാഭഃ.”

ആ �ശ്ലാകെത്തപ്പറ്റി മഹാരാജാവു തെന്റ ആസ്ഥാനവിദ്വാന്മാരുെട അഭിപ്രായം

�ചാദിച്ച�പ്പാൾ ശാസ്ത്രികൾ “നപുംസക മനപുംസ�ക�നകവച്ചാസ്യാന്യതര

സ്യാം” എന്ന പാണിനിസൂത്രത്തിനു വിരുദ്ധമാണു് സ്വാമിയാരുെട ‘�തമീ’ എന്ന

പ്ര�യാഗം എന്നും അതു ‘താനീമാനി’ എ�ന്നാ മ�റ്റാ �വണ്ടിയിരുന്നു എന്നും തി

രുമനസ്സറിയിച്ചു. സ്വാമിയാർ ആ വിമർശനം �കട്ടു കുഴങ്ങി. തിരിെയ നാട്ടി�ലക്കു

മടങ്ങി കുഞ്ഞിട്ടി രാഘവൻനമ്പിയാെരെക്കാണ്ടു ശാസ്ത്രികളുെട ആ�ക്ഷപത്തിനു

മറുപടിയായി ഒരു �ക്രാഡപത്രം എഴുതിച്ചു. െകാച്ചിയിലും മലബാറിലുമുണ്ടായിരു

ന്ന മറ്റു പണ്ഡിതന്മാരുെട സാഹായ്യവും സ്വാമിയാർക്കു് ആ വിഷയത്തിൽ ലഭിച്ചു.
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“ഗുരുപ്രസാ�ദാദിത�ബാധരത്ന-

പ്രദീപദീ�പ്ത രസനാഗ്രരങ്�ഗ

മമാനിശം സമ്യഗചിന്ത്യശക്തി-

സ്സരസ്വതീ നർത്തനമാത�നാതു.

യൽപാദാംബുജ�സവ�നന തരസാ ശ്രീശങ്കരാ�ര്യാദിത-

ശ്രീമദ് ഭാഷ്യപ�യാനിധിം സമതരൻ �ലാകാസ്സമസ്താഅപി

ആവിർഭൂതപരാനുഭൂതി വികസദ്വക്ത്രാംബുജന്മാ സുധീ-

�സ്സായം ശിഷ്യസുരദ്രു�മാ വിജയ�തശ്രിജാത�വ�ദായതിഃ.

യത്ത്വാമിത്യാദി�ക പ�ദ്യ യതീശ്വരവിനിർമ്മി�ത

പ്രതിവാദ്യുദ്ഗൃഹീതാർത്ഥം നിഗൃഹ്ണാമി സതാം മു�ദ.”

എന്നിങ്ങെന ആരംഭിക്കുന്ന ആ �ക്രാഡപത്രം അന്നെത്ത �കരളീയരുെട ബഹു

ശാസ്ത്രപാണ്ഡിത്യത്തിനു മകു�ടാദാഹരണമാണു്. അതിെല വാദങ്ങെള ശാസ്ത്രികൾ

അനായാ�സന ഖണ്ഡിച്ചു; സ്വാമിയാരുെട അനുയായികൾ വീണ്ടും വാദം തുടർന്നു.

അങ്ങെന കു�റ വർഷം ആ �ലഖനീസമരം നടന്നു െകാണ്ടിരിക്ക�വ ശാസ്ത്രികൾ

പരഗതിെയ പ്രാപിക്കുകയും അ�താടുകൂടി അതിനു വിരാമം വരികയും െചയ്തു. ഈ

മാതിരി ശാസ്ത്രസംബന്ധമായുള്ള പല വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ പണ്ടു �കരളത്തിൽ

ഓ�രാ അവസരത്തിൽ നടന്നുഎന്നുള്ളതിനു �വ�റയും െതളിവുകളുണ്ടു്.

ശാസ്ത്രികൾആരൂരടിതിരിെയ�നഷധം പഠിപ്പിച്ച കഥ �മൽ പ്രസ്താവിക്കും.

നീലകണ്ഠദീക്ഷിതർ—ചരിത്രം

സർവതന്ത്രസ്വതന്ത്രനായ അപ്പയ്യദീക്ഷിതരുെട വംശത്തിൽ അ�ത �പരിൽത്ത

െന്ന ഒരു പണ്ഡിതൻ െകാല്ലം പത്താം ശതകത്തിെന്റ ആരംഭത്തിൽ ജീവിച്ചിരു

ന്നു. അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ പൌത്രനാണു് ‘അയ്യാ’ എന്നുകൂടി �പരുള്ള ദ്വിതീയ നീലകണ്ഠ

ദീക്ഷിതർ. മഹാകവിമൂർദ്ധന്യനായ പ്രഥമനീലകണ്ഠദീക്ഷിതരിൽനിന്നു ഭിന്നനും

അർവാക്കാലികനുമായിരുന്നു അ�ദ്ദഹെമന്നു പറ�യണ്ടതില്ല�ല്ലാ. ദ്വിതീയനീലക

ണ്ഠൻ ധർമ്മരാജാവിെന്റആശ്രിതനായി തിരുവനന്തപുരത്തുതാമസിക്കുകയുംആ

തിരു�മനിയിൽനിന്നു പ്രബന്ധസാഗരൻ എന്ന ബിരുദം സമ്പാദിക്കുകയും െചയ്തു.

അ�ദ്ദഹം വർണ്ണനാസാരസംഗ്രഹം എെന്നാരു ഗ്രന്ഥം സമുച്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടു്. സുഭാഷി

താവലി, ശാർങ്ഗധര പദ്ധതി, സൂക്തിമുക്താവലി, സൂക്തിരത്നഹാരം മുതലായ

പ്രാക്തനനിബന്ധങ്ങളുെട രീതി പിടിച്ചു് ഓ�രാ വിഷയെത്തപ്പറ്റി പല കവികൾ

രചിച്ചിട്ടുള്ള സരസ�ശ്ലാകങ്ങൾ സമാഹരിക്കുകയാണു് ദീക്ഷിതർ പ്രസ്തുതകൃതി

യിൽ െചയ്തിട്ടുള്ളതു്.

“�യാഽപ്പാതനൂജഃ കഥി�താഥ വിദ്വാ-

നയ്യാമഖീതി പ്രഥിതാപദാനഃ

�യാ വർണ്ണനാസംഗ്രഹകൃൽപ്രതീ�താ

യം �വപ്രബന്ധാംബുനിധിം വദന്തി”

എന്നു വീരരാഘവകവിയുെട ആച്ചാനുദീക്ഷിതവംശാവലിയിൽ അ�ദ്ദഹെത്തപ്പ

റ്റി ഒരു പ്രശസ്തിപദ്യമുണ്ടു്. വർണ്ണനാ സാരസംഗ്രഹത്തിെന്റ അവസാനത്തിൽ
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അ�ദ്ദഹം തെന്നപ്പറ്റി “ഇതി ശ്രീമദ്ഭാരദ്വാജകുലജലധികൌസ്തുഭശ്രീമദപ്പയ്യദീക്ഷിത

വം�ശ്യന അപ്പയ്യദീക്ഷിതാത്മ�ജന കാമാക്ഷീ ഗർഭസംഭ�വന നാനാ�ദശസ്ഥിത

നാനാകവികൃതനാനാ�ശ്ലാക സംഗ്രാഹ�കണ ശ്രീവഞ്ചിമഹീമ�ഹന്ദ്രശ്രീരാമവർ

മ്മമഹാരാജ ദത്തപ്രബന്ധസാഗരാഭിധാ�നന ശ്രീനീലകണ്ഠദീക്ഷി�തന” എന്നു

പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. കവികളുെട കൂട്ടത്തിൽ അ�ദ്ദഹം തഞ്ചാവൂരിെല ശാഹജി, ത്ര്യംബ

കരായമഖി, രാമഭദ്രദീക്ഷിതർ, പ്രഥമനീലകണ്ഠദീക്ഷിതർ, െചാക്കനാഥദീക്ഷിതർ

(രാമഭദ്രദീക്ഷിതരുെട ശ്വശുരൻ), ഉദ്ദണ്ഡകവി, �മല്പത്തൂർ ഭട്ടതിരി എന്നിവരുെട

�ശ്ലാകങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കുന്നു. സാഹി�ത്യാ�ത്തജകന്മാരായ രാജാക്കന്മാരുെട മധ്യ

ത്തിൽ മാടരാജാവു് (വീര �കരളൻ), �ദവനാരായണൻ ഇവ�രയും സ്മരിക്കുന്നു.

�മല്പുത്തൂർ െകാച്ചി വീര�കരളവർമ്മ മഹാരാജാവിനു് അടിയറെവച്ച “�ശ്വതീകർവ

തി സർവതസ്ത്രിജഗതീം” എന്നും “�ശ്വതാ�ദ്വതക�രണ”എന്നുമുള്ള �ശ്ലാകങ്ങളും

െചമ്പക�ശ്ശരി പൂരാടം തിരുനാൾ തമ്പുരാനു സമർപ്പിച്ച “സങ്ഗ്രാ�മ �ദവനാരാ

യണധരണിപ! �ത നാമമാത്രാദമിത്രാഃ” എന്ന �ശ്ലാകവും പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥത്തിൽ

പ്ര�വശിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

ദീക്ഷിതർ ഒരു നല്ല പണ്ഡിതനും കവിയുമായിരുന്നുഎന്നുള്ളതിനു സങ്ഗ്രഹ

ത്തിെല ആദ്യെത്ത രണ്ടു മങ്ഗള�ശ്ലാകങ്ങൾ തെന്നജ്ഞാപകങ്ങളാണു്. അവ

അടിയിൽ പകർത്തുന്നു.

“കസ്തൂരീയന്തി ഫാ�ല, നയനകമല�യാഃ

കജ്ജളീയന്തി, കണ്ഠ-

പ്രാ�ന്ത നീ�ലാൽപലീയ,ന്ത്യുരസി മരകതാ-

ലംകൃതീയന്തി �ദവ്യാഃ,

�രാമാളീയന്തി നാ�ഭരുപരി, ഹരിമണീ-

�മഖലായന്തി മ�ധ്യ

�യ, �ത ശർമ്മക്രിയാസുസ്ത്രിപുരവിജയിനഃ

കണ്ഠഭാസാം പ്ര�രാഹാഃ.

സകലഭൂവനബ�ന്ധാർ�വരമി�ന്ദാസ്സ�രാ�ജ-

രനുചിതമിതി മത്വാ യസ്സ്വപാദാരവിന്ദം

ഘടയിതുമിവ മായീ �യാജയത്യാന�നന്ദൌ

വടദലപുടശായീ മങ്ഗലം വഃ കൃഷീഷ്ട.”

സദാശിവദീക്ഷിതർ – ജീവചരിത്രം

തിരുവനന്തപുരത്തു കാർത്തിക തിരുനാൾ മഹാരാജാവിെന ആശ്രയിച്ചു് അ�ന

കം സംസ്കൃതകവികൾ താമസിച്ചിരുന്നു എന്നും അവരിൽ ഒരാളാണു് വർണ്ണനാ

സാരസങ്ഗ്രഹകാരനായനീലകണ്ഠദീക്ഷിതെരന്നുംപ്രസ്താവിച്ചുവ�ല്ലാ. അവരുെട

കൂട്ടത്തിൽ പ്രഥമഗണനീയനായ ഒരു കവിപുങ്ഗവനായിരുന്നു സദാശിവ ദീക്ഷി

തർ. അ�ദ്ദഹംആമഹാരാജാവിെന്റഅപദാനങ്ങെളവിഷയീകരിച്ചുബാലരാമവർ

മ്മയ�ശാഭൂഷണം എന്നു് ഒരലങ്കാരഗ്രന്ഥം നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽ കവി

തെന്നപ്പറ്റി “അസ്തിഖലു ഭാരദ്വാജകുലകലശജലധിഹിമകരസ്യ െചാക്കനാഥയജ്വ

നസ്തനൂജസ്യ മീനാക്ഷീഗർഭശുക്തിമുക്താമ�ണഃ” എന്നു പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ

പ്രസ്താവനയിൽ നിന്നു് അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ പിതാവു െചാക്കനാഥദീക്ഷിതരും മാതാവു

LINKS TO
CHAPTERS TOC 33 34 35 36 37 38 39 40 41



408 അദ്ധ്യായം 39. ഭാഷാസംസ്കൃതസാഹിത്യങ്ങൾ

മീനാക്ഷ്യംബയും, �ഗാത്രം ഭാരദ്വാജവുമാെണന്നു നാം അറിയുന്നു. ദ്രാവിഡനായ

ആ സ്മാർത്തബ്രാഹ്മണൻ സ്വ�ദശി�യാ എന്നു ക്ലപ്തെപ്പടുത്തുവാൻ �രഖെയാന്നുമി

ല്ല.

തഞ്ചാവൂരിെല തുലജമഹാരാജാവിെന്റ ആശ്രിതനും തിരുവശനല്ലൂർ ശ്രീധര

െവങ്ക�ടശെന്റസുഹൃത്തുമായി ഒരുസദാശിവദീക്ഷിതർ ജീവിച്ചിരുന്നു. ആത്മവിദ്യാ

വിലാസം, ഗീതസുന്ദരംഎന്നീ കൃതികളുെട പ്ര�ണതാവായആസന്യാസിവര്യെന

�ഡാക്ടർ എം. കൃഷ്ണമാചാര്യൻ നമ്മുെട സദാശിവനിൽ നിന്നു് അഭിന്നനാെണന്നു്

അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ സംസ്കൃതസാഹിത്യചരിത്രത്തിൽ ഉപന്യസിച്ചിട്ടുള്ളതു് അബദ്ധ

മാകുന്നു. അതു�പാെലതെന്ന ജാനകീപരിണയകാരനായ രാമഭദ്രദീക്ഷിതരുെട

ശ്വശൂരനായ െചാക്കനാഥദീക്ഷിതരാണു് സദാശിവദീക്ഷിതരുെട പിതാവു് എന്നു

പറയുന്നതും അസംബന്ധംതെന്ന. യാെതാരു വിധത്തിലുള്ള കാലഗണനയും

അത്തരത്തിലുള്ളഅഭ്യൂഹങ്ങൾക്കുസഹായകമാകുന്നില്ല.

ബാലരാമവർമ്മയ�ശാഭൂഷണം

‘ബാല’ എന്ന ഉപപദം നാടുവാഴുന്ന തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാക്കന്മാരുെട തിരു

നാമത്തിനുമുൻപു് അനുസ്യൂതമായി ഘടിപ്പിച്ചുവരുന്നു. ബാലമാർത്താണ്ഡവിജയം

എന്ന നാടകത്തിൽനിന്നും ബാലരാമഭരതം എന്ന ഭരതശാസ്ത്രനിബന്ധത്തിൽ

നിന്നും “ബാലമാർത്താണ്ഡ�വർമ്മന്ദ്ര” എന്ന സൂചനയുള്ള കുഞ്ചൻനമ്പിയാരുെട

ഹനുമദുത്ഭവം തുള്ളലിൽനിന്നും മറ്റും അനുവാചകന്മാർ ഈ വസ്തുത മുൻപുതെന്ന

ഗ്രഹിച്ചിരിക്കുമ�ല്ലാ. മാർത്താണ്ഡവർമ്മ മഹാരാജാവിെന്റ തൃപ്പടിദാനത്തിനു

�മൽ ശ്രീപത്മനാഭൻ നാടുവാഴിയും തങ്ങൾ ഇളമുറക്കാരുമാെണന്നുള്ള സങ്കല്പ

ത്തി�ന്മൽ എല്ലാ തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാക്കന്മാരും പ്രശ്രയ�ദ്യാതകമായ ആ

ബിരുദം സ്വീകരിക്കാറുണ്ടു്. ആ വഴിക്കാണു് കാർത്തികതിരുനാൾ തിരു�മനി ബാ

ലരാമവർമ്മാവായതു്. ഇെതല്ലാം ഇതിനുമുൻപിലെത്ത അധ്യായത്തിൽത്തെന്ന

വ്യക്തമാക്കീട്ടുണ്ടു്.

കാവ്യസ്വരൂപം

പ്രസ്തുതകൃതി വിദ്യാനാഥനാൽ പ്രണീതമായ പ്രതാപരൂദ്രയ�ശാഭൂഷണത്തിെന്റ

ഒരനുകൃതിമാത്രമല്ല, ലക്ഷണപ്രതിപാദകമായ അംശെത്തസ്സംബന്ധിച്ചിട�ത്താ

ളം, അതിെന്റ ഒരു �നർപകർപ്പുതെന്നയാണു്. ഉദാഹരണങ്ങൾ മാത്രം ബാലരാ

മവർമ്മപരങ്ങളായി കവി നിബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രതാപരൂദ്രീയത്തിെലന്നതു�പാ

െല ഇതിലും നായകപ്രകരണം, കാവ്യപ്രകരണം, നാടകപ്രകരണം, രസപ്രകര

ണം, �ദാഷപ്രകരണം, ഗുണപ്രകരണം, ശബ്ദാലങ്കാരപ്രകരണം, അർത്ഥാലങ്കാര

പ്രകരണം, മിശ്രാലങ്കാരപ്രകരണംഎന്നിങ്ങെനഎട്ടു പ്രകരണങ്ങളുണ്ടു്.

ധീരലളിതനായകനു് ഉദാഹരണമായി കവി താെഴക്കാണുന്ന �ശ്ലാകമാണു്

രചിച്ചിരിക്കുന്നതു്.

“സൌധാ�ഗ്രാദിതരത്നദീപകലികാവ്യാജാർക്കബിം�ബാദയ-

വ്യാക്ഷി�പ്തന്ദ്വഭയപ്രദാനചതുരസ്വീയാസ്യച�ന്ദ്രാദ�യഃ

ഗായദ്ഭിർന്നവയൌവ�തഃ പ്രതിദിനം സക്താസ്സഗർഭ്യാ നൃപാ

വഞ്ചി�ക്ഷാണിപ�തർന്നിരന്തരയശസ്സംഭാവത�ന്ത മുദാ,”
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ഇവിെട ദീക്ഷിതർ സഗർഭ്യശബ്ദം െകാണ്ടു ഭാഗി�നയൻമാ�രയും വിവക്ഷിച്ചിരിക്ക

ണം; എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ മഹാരാജാവിനു് ഇരയിമ്മൻ തമ്പിയുെട മാതാമഹ

നായ രവിവർമ്മാവല്ലാെത മറ്റു സ�ഹാദരന്മാരുണ്ടായിരുന്നില്ല. മാർത്താണ്ഡവർ

മ്മാെവന്നും (934-955) പത്മനാഭവർമ്മാെവന്നും (933-954) മഹാകവി അശ്വതിതി
രുനാൾ െകാച്ചുതമ്പുരാെനക്കൂടാെത രണ്ടു്അനന്തരവന്മാർകൂടി ജീവിച്ചിരുന്നതായി

നമുക്കറിയാം. അതുെകാണ്ടു മാർത്താണ്ഡവർമ്മാവു മരിച്ച 955 വൃശ്ചികം 16-ാംനു
മുമ്പാണു് ബാലരാമവർമ്മയ�ശാഭൂഷണത്തിെന്റ നിർമ്മിതി എന്നു് അനുമാനിക്കാ

വുന്നതാകുന്നു; അെല്ലങ്കിൽ “സക്താസ്സ ഗർഭ്യാഃ” എന്ന ശബ്ദങ്ങളിൽ കാണുന്ന

ബഹുവചനപ്ര�യാഗം സാധൂകരിക്കുവാൻ നിർവാഹമില്ല.

വസുലക്ഷ്മീകല്യാണം

പ്രതാപരുദ്രീയത്തിൽ പ്രതാപരുദ്രകല്യാണം എെന്നാരു നാടകം അതിെന്റ നിർ

മ്മാതാവു നാടകസ്വരൂപെത്ത ഉദാഹരിക്കുന്നതിനു�വണ്ടി അന്തർഭവിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതു

�പാെല ബാലരാമവർമ്മയ�ശാഭൂഷണത്തിലും വസുലക്ഷ്മീകല്യാണം എെന്നാരു

നാടകം ദീക്ഷിതർ ഉൾെക്കാള്ളിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ആ നാടകത്തിെല ഇതിവൃത്തം താെഴ

ക്കാണുന്നവിധത്തിൽ സം�ക്ഷപിക്കാം. സിന്ധുരാജ്യത്തിെല രാജാവിനു വസുല

ക്ഷ്മിഎെന്നാരുപുത്രിയുണ്ടായിരുന്നു;ആയുവതിെയവഞ്ചീശ്വരനായബാലരാമവർ

മ്മമഹാരാജാവിെനെക്കാണ്ടു വിവാഹം െചയ്യിക്കണെമന്നായിരുന്നു അ�ദ്ദഹത്തി

െന്റ ആഗ്രഹെമങ്കിലും പട്ടമഹിഷി തെന്റ ഭാഗി�നയനായ സിംഹള രാജകുമാരൻ

കുമാരിയുെട ഭർത്താവാകണെമന്നു് ആശിക്കുകയും, അതിെന്റ സാഫല്യത്തിനു�വ

ണ്ടി വസുലക്ഷ്മിെയ ഒരു കപ്പലിൽ കയറ്റി സിംഹളദ്വീപി�ലക്കയയ്ക്കുകയും െചയ്യുന്നു.

പ�ക്ഷ ആ കപ്പൽ കടൽ�ക്കാളിൽെപ്പട്ടു വഞ്ചിരാജ്യത്തിെല സമുദ്രതീരത്തിൽ

അടിയുകയും, വഞ്ചീശ്വരെന്റ പത്നിയായ വസുമതിയുെട സ�ഹാദരനും അന്തദുർഗ്ഗ

പാലനുമായ വസുമദ്രാജെന്റ �കവശം അകെപ്പടുകയും െചയ്യുന്നു. വസുമദ്രാജൻ

വസുലക്ഷ്മിെയ തെന്റസ�ഹാദരിക്കു് ഉപായനീകരിക്കുന്നു. തദനന്തരം മഹാരാജാ

വും ആ യുവതിയും തമ്മിൽ പ്രണയബദ്ധരായിത്തീരുന്നു. വീണ്ടും വസുമതി തെന്റ

പുത്രിെയ പാണ്ഡ്യ രാജാവിെനെക്കാണ്ടുപരിഗ്രഹിപ്പിക്കുവാൻശ്രമിയ്ക്കുന്നുെവങ്കിലും

ആ ശ്രമവും വിഫലീഭവിക്കുന്ന�തയുള്ളു. അ�പ്പാ�ഴക്കും മഹാരാജാവിെന്റ മന്ത്രി

യായ നീതിസാഗരൻ മു�ഖന സിന്ധു രാജാവു വിവരങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുകയും താൻ

തെന്ന തിരുവിതാംകൂറിൽ എത്തി പുത്രിയുെട വിവാഹം മഹാരാജാവിെനെക്കാ

ണ്ടു നിർവഹിപ്പിക്കുകയും െചയ്യുന്നു. സിന്ധുരാജ്യവുമായി തിരുവിതാംകൂറിനുണ്ടായ

വാണിജ്യാഭിവൃദ്ധിെയ പ്രസ്തുതനാടകം അപാങ്ഗാ�ലാകനം െചയ്യുന്നതായി സങ്ക

ല്പിക്കാെമന്നല്ലാെത അതിൽ കൂടുതലായുള്ള �ദശചരി�ത്രാപ�യാഗിത്വെമാന്നും

അതിെല ഇതിവൃത്തത്തിൽഞാൻ കാണുന്നില്ല. “ഭഗവതഃ ശ്രീപദ്മനാഭസ്യ വസ

ന്തമ�ഹാത്സ�വ പരിമിളിതാ ഏവ സാമാജികാഃ” എന്ന പംക്തിയിൽനിന്നു വസു

ലക്ഷ്മീകല്യാണം കവി രചിച്ചതു മതിലകെത്ത മീനമാ�സാത്സവത്തിനു് അഭിനയി

ക്കുന്നതിനാെണന്നു െവളിെപ്പടുന്നു.

കവിതാരീതി

നായകപ്രകരണത്തിെന്റ രചനയ്ക്കു മുൻപുതെന്ന കവി തെന്റ പുരസ്കർത്താവായ

മഹാരാജാവിെന്റ ഗുണഗണങ്ങെള പലപ്രകാരത്തിൽ പ്രശംസിക്കുന്നു.
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410 അദ്ധ്യായം 39. ഭാഷാസംസ്കൃതസാഹിത്യങ്ങൾ

“പ്രാക്പുണ്യാർജ്ജിതമൂലയാ കവിമനഃ�ക്ഷ�ത്രാത്ത�മ ജാതയാ

സമ്യഗ്ഭാവുകചിത്തശാഖിതതയാ വ്യങ്�ഗ്യാക്തിപുഷ്പശ്രിയാ

നിത്യം സൽഫലയാ ഗുണാനുസരണാച്ഛ് റീരാമവർമ്മപ്ര�ഭാ-

സ്സ്വർവ്വന്യാലയ�യവസൽകവിതയാ കിം കിം ന സംഭാവ്യ�ത?”

“�സയം സദാശിവകൃതിർമ്മധു�രാക്തിബന്ധാ

സാലങ്കൃതിസ്സരസഭാവനിരൂപ�ണാൽകാ

കാന്തം സമിച്ഛതി വധൂരിവ ബാലരാമ-

ശ്രീരാമവർമ്മകുല�ശഖരസാർവഭൌമം.”

ഇത്യാദി�ശ്ലാകങ്ങൾ ആ ഘട്ടത്തിലുള്ളവയാണു്. ഇനി�മൽ നായകപ്രകരണ

ത്തിൽനിന്നു രണ്ടു �ശ്ലാകങ്ങൾ �ചർക്കാം.

നായകെന്റഔദാര്യവർണ്ണനം:

“സ്ഫാരദ്വാരപ്രഘാണദ്വിരദമദസമു-

�ല്ലാലക�ല്ലാലഭൃങ്ഗീ

സങ്ഗീ�താല്ലാസഭങ്ഗീമുഖരിതഹരിത-

സ്സമ്പദഃ കിമ്പചാനാഃ

ഫുല്ലന്മല്ലീമതല്ലീപരിമളലഹരീ-

സമ്പദുദ്ദാമവാചാം

�തഷാം �യഷാം കവീനാമുപരി തവ ദയാ

രാമവർമ്മക്ഷിതീ�ന്ദാ!”

സർവവിദ്യാധികത്വവർണ്ണനം:

“യദൃച്ഛാസല്ലാ�പസ്സമധിഗതഷട്തന്ത്രവിഭ�വ-

ശ്ചമൽകുവൻ ധീരാൻ സദസി രസഭാവപ്രകട�നഃ

കവീൻ ധിന്വൻ ഗാനക്രമവിവരണാദ് ഗായകവരാൻ

പരിഷ് കുർവ്വൻ വഞ്ചിക്ഷിതിപതില�കായം വിജയ�ത.”

�വദർഭി, ഗൌഡിഎന്നീ രീതികെള ഉദാഹരിക്കുന്ന �ശ്ലാകങ്ങളാണു് യഥാക്രമം ചു

വ�ട പകർത്തുന്നതു്.

“വദാ�ന്യ വഞ്ചി�ന്ദ്രസുരതരുഗ�ണാ വ്രീളിത ഇവ

പ്ര�പ�ദ പഞ്ചത്വം; മണിരപി ശിലാഭാവമഭൃത;

പരാഭൂ�തശ്ചിഹ്നം സുരഭിരഭജത്താർണ്ണമസകൃൽ;

കഥാ�ശഷാശ്ചാ�ന്യ ശിബിമുഖനൃപാ ദാനനിരതാഃ.”

“ധാവദ് ഭാവൽക�ഘാടീതുരഗഖുരപുട-

വ്രാതതീവ്രാഭിഘാത-

ക്ഷുണ്ണ�ക്ഷാണീപരാ�ഗരഹിതപുരവധൂ-

വക്ത്രച�ന്ദ്രാപരാ�ഗഃ

സന്ധ്യാരീതീം ദധാ�ന സതി ജഗതി തമഃ-

ഖണ്ഡ�നാദ്ദണ്ഡചണ്ഡ-

�സ്ഥമാ ശ്രീരാമവർമ്മപ്രഭുവര! ജയതി

ത്വൽപ്രതാപപ്രദീപഃ.”
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�കരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 3 411

ഗ്രന്ഥാവസാനത്തിൽ ദീക്ഷിതർ വിനയ�ദ്യാതകമായി ഒരു �ശ്ലാകംകൂടി ഘടിപ്പിച്ചി

ട്ടുള്ളതു് അനുവാചകന്മാർക്കു രസപ്രദമായിരിക്കും.

“അചമൽകൃതാപി മൽകൃതിരങ്ഗീകാരാത്ത�വയമതിധന്യാ;

അവിലാസകലാകുശലാപ്യനുരാഗാദിവ കലാങ്ഗനാ ഭർത്തുഃ.”

�വങ്കടസുബ്രഹ്മണ്യദീക്ഷിതർ

ദ്രാവിഡ�ദശീയനായ �വങ്കടസുബ്രഹ്മണ്യദീക്ഷിതർ എന്ന കവിയും രാമവർമ്മ

മഹാരാജാവിെന്റ സദസ്യന്മാരിൽ അന്യതമനായിരുന്നു. വസുലക്ഷ്മീകല്യാണെമ

ന്ന �പരിൽത്തെന്ന മെറ്റാരു നാടകം അ�ദ്ദഹവും രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. നാടകപ്രകരണ

ത്തിെലഅറുപത്തിനാലംഗങ്ങൾക്കും ഉദാഹരണങ്ങൾപ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിനാണു്

അ�ദ്ദഹം പ്രസ്തുതകൃതി നിർമ്മിച്ചതു്.

“വസുലക്ഷ്മീകല്യാണം നാടകമം�ഗര്യുതം ചതുഃഷഷ്ട്യാ

വ്യരചി മ�യദം കുതുകാദ്വിശ്വാവസുവത്സ�ര വസന്തർത്തൌ.”

എന്നു് ആ വസ്തുത അ�ദ്ദഹംതെന്ന ഗ്രന്ഥാവസാനത്തിൽ �രഖെപ്പടുത്തീട്ടുണ്ടു്.

സദാശിവദീക്ഷിതരുെട വസുലക്ഷ്മീകല്യാണത്തിൽ എല്ലാ നാടകാംഗങ്ങൾക്കും

ഉദാഹരണം ഇല്ലാത്തതു െകാണ്ടു �വങ്കടസുബ്രഹ്മണ്യദീക്ഷിതർ സമഗ്രമായ രീതി

യിൽ അ�ത പ്ര�മയെത്തആസ്പദമാക്കി മെറ്റാരു ഗ്രന്ഥം നിർമ്മിച്ചു എന്നു് ഉ�ദ്ദശി

യ്ക്കാവുന്നതാണു്.

സാക്ഷാൽ അപ്പയ്യദീക്ഷിതരുെട വംശത്തിൽ ജനിച്ച ഒരു പണ്ഡിതനാണു്

വർണ്ണനാസാരസംഗ്രഹകാരനായ നീലകണ്ഠദീക്ഷിതെര�പ്പാെല �വങ്കടസുബ്രഹ്മ

ണ്യദീക്ഷിതരും. അതു വസുലക്ഷ്മീകല്യാണത്തിെന്റ പ്രസ്താവനയിലുള്ള താെഴക്കാ

ണുന്ന �ശ്ലാകങ്ങളിൽനിന്നു െവളിെപ്പടുന്നു.

“അപ്പയ്യാധ്വരിണസ്സു�തഷു ചരമശ് ശ്രീനീലകണ്ഠാധ്വരീ

തൽപു�ത്രഷു ദശാധി�കഷ്വപി തൃതീയശ്ചിന്നമപ്പാധ്വരീ

തസ്മാച്ചാപി ഭവാനിശങ്കരമഖീ �ജ്യാ�ഷ്ഠാ ഗു�ണരപ്യഭൂ-

ത്ത�സ്യ�കാജനി �വങ്ക�ടശ്വരമഖീ യസ്യാദ്യ സ്മനുഃ കവിഃ.”

“വിദ്വൽകുലഗുർവപ്പയമഖിനാം വം�ശാ മ�ഹാന്ന�താ ജീയാൽ

�വങ്കടസുബ്രഹ്മണ്യാധ്വരികവിവിദ്വന്മണിര്യ�താ ഹ്യുദഭൂൽ.

അയമസൌ കനീയാൻ ഭ്രാതാ . . . . . . ഇതഏവാധീതനിഗമാ
ദിസർവവിദ്യഃ ദിഗന്തവിദിതനിജ�വഖരീവിഭവവിത്രാസി

തവിമതവാദിഗജ�കസരീ വടാര�ണ്യശ്വരവാജ �പയയാജീത്യഭിജ്ഞാ

യ�ത.”

അപ്പയ്യദീക്ഷിതരുെട ഒടുവിലെത്തപുത്രനാണു്നീലകണ്ഠൻ. അ�ദ്ദഹത്തിനുപത്തി

ലധികം പുത്രന്മാരുണ്ടായിരുന്നതിൽ കനിഷ്ഠൻ അപ്പൻ; അപ്പെന്റ �ജ്യഷ്ഠപുത്രൻ

ഭവാനിശങ്കരൻ; ഭവാനിശങ്കരെന്റഏകപുത്രൻ �വങ്ക�ടശ്വരൻ; �വങ്ക�ടശ്വരെന്റപ്ര

ഥമപുത്രൻ കവി. ദ്വിതീയപുത്രൻ വടാരണ്യവാജ�പയി—ഇങ്ങെനയാണു് ആ വം

ശത്തിെന്റപരമ്പര. വസുലക്ഷ്മീകല്യാണത്തിൽ �വങ്കടസുബ്രഹ്മണ്യൻതെന്റപൂർവ്വ
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പുരുഷന്മാരുംകവികളുമായനീലകണ്ഠദീക്ഷിതർ, ചിന്നപ്പയ്യാ ദീക്ഷിതർ, �വങ്ക�ടശ്വ

രദീക്ഷിതർ, പ്രഭാകരദീക്ഷിതർഎന്നിവ�രയുംഅവർയഥാക്രമംനിർമ്മിച്ചനളചരി

തം, ഉമാപരിണയം, ഉഷാഹരണം, ഹരിശ്ചന്ദ്രാനന്ദംഎന്നീ നാടകങ്ങ�ളയും സ്മരി

ച്ചു് അവയിൽനിന്നു “പുണ്യമഹാരാജരാമവർമ്മ കുല�ശഖരചരിതാനുബന്ധ”മായ

തെന്റ കൃതിക്കുള്ള�വജാത്യെത്ത വിശദീകരിക്കുന്നു.

വസുലക്ഷ്മീകല്യാണം

രാമവർമ്മമഹാരാജാവിെന്റവാഴ്ചക്കാലത്തുവിശ്വാവസുസംവത്സരം 960-ലാകയാൽ
ആ െകാല്ലത്തിലാണു് പ്രസ്തുത നാടകത്തിെന്റ രചന എന്നു സിദ്ധിക്കുന്നു. കഥയ്ക്കു

സദാശിവ ദീക്ഷിതരുെട നായകപ്രകരണത്തിെല ഇതിവൃത്തത്തിൽ നിന്നു പറ

യത്തക്ക വ്യത്യാസെമാന്നുമിെല്ലന്നു സൂചിപ്പിച്ചുകഴിഞ്ഞു. സിന്ധുരാജപുത്രിതെന്ന

യാണു് വസുലക്ഷ്മി. ബുദ്ധിസാഗരൻ മന്ത്രി, വസു�സനൻ �സനാപതി, വസുമ

തി മഹാരാജാവിെന്റ പത്നി, വസുമാൻ അന്തപാലനായ വസുമതീസ�ഹാദരൻ,

വസുവർമ്മാ �ചരരാജാവു്, വസുനിധി സിന്ധുരാജാവു്, വസുരാശി അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ

പുത്രൻ, ഇവരാണു് മഹാരാജാവിന്നും അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ വയസ്യന്നും പുറ�മയുള്ള

പ്രധാനകഥാപാത്രങ്ങൾ. വസുവർമ്മാവിെനെക്കാണ്ടു വസുലക്ഷ്മിെയ വിവാഹം

െചയ്യിക്കുവാനുള്ള വസുമതിയുെട ഉദ്യമം ഫലിക്കുന്നില്ല. രാമവർമ്മ മഹാരാജാവു

സിന്ധുരാജകുമാരിെയപാണിഗ്രഹണം െചയ്യുന്നതുെകാണ്ടുഹൂണരാജാവുമായുള്ള

സഖ്യം ബഹുലീഭവിക്കുെമന്നു കവി വർണ്ണിച്ചു കാണുന്നു.

“പരീക്ഷ്യ ലക്ഷണജ്ഞാതാ�ദവജ്ഞാനം മുഖാൽസ്വയം

നിര�ചഷീദ്വി�വാഢും താം സാർവഭൌമത്വലംഭികാം”

എന്നും “തദ�നന തീർ�ത്ഥനഹിമവൽപശ്ചിമാനൂപവാസി �നാപി ഭരതവർഷമാ

ത്ര വ്യാപിനഃ ഹൂണരാജസ്യ ചിരപ്രവൃത്തമപി സഖ്യം �ദ�വന ബഹുലീഭവിഷ്യതീ

തി മ�ന്യ” എന്നും മറ്റുമുള്ള ഭാഗങ്ങൾ �നാക്കുക. ഹൂണരാജൻ ആങ്ഗലരാജാവു

തെന്ന. അതായതു് ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റിൻഡ്യാക്കമ്പനി. മാതൃകയായി രണ്ടു �ശ്ലാക

ങ്ങൾ മാത്രം ഉദ്ധരിക്കാം.

“ഉദ്യന്തീമുദ�ധരുദീർണ്ണകരുണാമുൽകുലരൂ�പാച്ചയാ–

മുൽക്ഷിപ്താംബുജമാലികാം കരത�ലനാ�ത്മാന്മുഖിമന്ദിരാം

ദൃഷ്ടാന്നിദ്രകദംബഡംബരമുരഃപീഠം ബലാൽസജ്ജയൻ

പ്രാന്തഃ�പ്രംഖിതശംഖചക്രമവതുശ്രീപദ് നാ�ഭാത്ര വഃ.

അ�ദ്യയം സഫലാ ജനിസ്സ ഭഗവാൻ പ്രാസീദദ�ദ്യവ നഃ

ശ്രീകാന്തഃ പരി�പചി�രദ്യ സുകൃതാന്യ�ദ്യവ ധാതാ കൃതീ

അദ്യാഹം കില കാമ്യമാനവിഭവ�സ്സ�ന്ദ്രരമർ�ത്ത്യരപി

�പ്രയസ്യാ യദയൂയുജദ്വസുമതീ നിത്യശ്രി�യവാദ്യ മാം.”

കല്യാണസുബ്രഹ്മണ്യസുരി

കാർത്തികതിരുനാൾ മഹാരാജാവിെന്റ സഭാസ്തരന്മാരുെട കൂട്ടത്തിൽ കല്യാണ

സുബ്രഹ്മണ്യൻ എെന്നാരു കവിയുെട നാമ�ധയം സ്മരി�ക്കണ്ടതുണ്ടു്. അലങ്കാര

കൌസ്തുഭം എന്നഅലങ്കാരഗ്രന്ഥത്തിെന്റ നിർമ്മാതാവായ അ�ദ്ദഹം ഒരു ദ്രാവിഡ
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ബ്രാഹ്മണനാെണന്നുള്ളതിനു സംശയമില്ല. കവലയാനന്ദെത്ത അനുകരിച്ചു് അർ

ത്ഥാലങ്കാരങ്ങ�ളയും വർണ്ണച്യുതകം മുതലായി ചില ശബ്ദചിത്രങ്ങ�ളയും വിവരി

ക്കുന്നപ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഉദാഹരണ �ശ്ലാകങ്ങൾപ്രാ�യണശ്രീപത്മനാഭെന

പരാമർശിക്കുന്നു. അപൂർവം ചില �ശ്ലാകങ്ങൾ മഹാരാജപരങ്ങളായുമുണ്ടു്. അവ

സാനത്തിൽ കവി തെന്നപ്പറ്റി “ശ്രീമൽ�പരൂരുകലജലധിചന്ദ്രശ്രീരാമ ചന്ദ്രചര

ണാരവിന്ദമിളിന്ദായമാന�ഗാപാലവിപശ്ചിൽ പൌ�ത്രണ സുബ്രഹ്മണ്യസുധീമണി

പു�ത്രണകല്യാണസുബ്രഹ്മണ്യസ്മരിണാ വിരചി�തഅലങ്കാരകൌസ്തു�ഭസംസൃഷ്ടി

പ്രകരണം”എന്നപംക്തിയിൽ െചയ്തിട്ടുള്ളപ്രസ്താവനയിൽനിന്നു്അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ

പിതാമഹൻ �ഗാപാലനും പിതാവു സുബ്രമണ്യനുമാെണന്നു െവളിെപ്പടുന്നു. �പ

രൂർഎന്നകുലം ഏെത�ന്നാആകുലത്തിൽ ജനിച്ച രാമചന്ദ്രൻആെര�ന്നാഅറി

യുന്നില്ല; �ഗാപാലൻഅ�ദ്ദഹത്തിെന്റ ശിഷ്യനായിരുന്നുഎന്നുമാത്രംഊഹിക്കാം.

രണ്ടുമൂന്നു �ശ്ലാകങ്ങൾ ചുവ�ട ഉദ്ധരിക്കാം.

“രാരാജന്മധുരാധരാം പ്രവിലസ�ച്ചാളാം കനൽകുന്തളാം

കാശ്മീരാങ്ഗവിഭൂഷണാതിലളിതാം കാഞ്ചീഗുണാലംകൃതാം

�ക്ഷാണീം ശ്രീരഘുരാമവന്നിരുപമാം രത്നാക�രാരൂർമ്മികാ–

ജാലാന്താമനുരഞ്ജയത്വനുദിനം ശ്രീരാമവർമ്മപ്രഭുഃ.”

“ശ്രീമദ്വഞ്ചികുലാംബുധിർവിജയതാമാചന്ദ്രതാരം; ബുധാ–

ധാരാ വഞ്ചിധരാ ശ്രിയാനുപമയാ �ദദീപ്യതാമന്വഹം;

സൽകല്യാണക�വഃ കൃതിർവിതനുതാമാനന്ദമന്തസ്സതാം;

ചി�ത്ത �ഖലതു രാമവർമ്മനൃപ�തഃ ശ്രീപദ്മനാഭസ്സദാ.”

“സംബുദ്ധിഃ കാത്ര നാ�കാരഘുകുലതിലക–

സ്യാരിഭിഃ കിം ന �ഭദ്യം

കാ ഭൂ�പഃ പാലനീയാ സതതമപി സു�രഃ

കഃ പരം �സവനീയഃ

കിം ര�ക്ഷാഭീതി�ഹതുർന്നിരുപമതരയാ

രാജ�ത കാദ്യ നീത്യാ

�കാ വാക്ഷ്മാപാലചൂഡാമണിരവനിത�ല

രാമവർമ്മാവനീന്ദ്രഃ.”

സുബ്രഹ്മണ്യകവി

ചരിത്രം

രാമവർമ്മമഹാരാജാവിെന്റ സദസ്യനായ മെറ്റാരു ദ്രാവിഡബ്രാഹ്മണനായിരുന്നു

സുബ്രഹ്മണ്യകവി. അ�ദ്ദഹം എട്ടു സർഗ്ഗത്തിൽ പത്മനാഭ വിജയം എെന്നാരു വി

ശിഷ്ടമായ കാവ്യം രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഓ�രാ സർഗ്ഗത്തി�ന്റയും അവസാനത്തിൽ

“സുബ്രഹ്മണ്യബുധം സദാശിവഗുരുബ്രഹ്മപ്രസാദസ് ഫുര–

ദി�ദ്യാഽസൂതസ രാമലിങ്ഗവിബുധശ് ശ്രീ�കാകിലാംബാ ച യം

കാ�വ്യ �തന കൃ�തത്രസാങ്ഗവിഭ�വ ശ്രീരാമവർമ്മപ്രഭു–

�ശ്രയസ്സദ് മനി പദ്മനാഭവിജ�യ ... ... ...”
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എന്നുകവി പ്രസ്താവിക്കുന്നു. തദ്വാരാ രാമലിംഗസൂരിയും �കാകിലാംബയും യഥാക്ര

മം അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ പിതാവും മാതാവുമാെണന്നുനാം അറിയുന്നു.

“�സായം സായം പ്രനൃത്യന്മൃഡവികടജടാ

ജൂടരങ്ഗാൽ തരങ്ഗ–

ത്വങ്ഗദ്ഗങ്ഗാതരങ്ഗാരവരഭസഭ�രാ–

ജ്ജൃംഭണസ് തംഭ�ന�സ്സ്വഃ

സർവാന്തർവാണ്യപൂവാദ്ഭുതകലിതപരീ–

രംഭസംഭാവ�നവാ–

ഗ്ഗും�ഭജ്ജൃംഭൽപ്രഭാ�വാ ഭുവി ജയതിതരാം

രാമലിങ്ഗാര്യവര്യഃ.

ഏതൽസു�തനസുധിയാ ഗ്രന്ഥിതശ് ശ്രീപത്മനാഭ വിജ�യായം

സുബ്രഹ്മണ്യപദാംബുജഭജ�നധിതവാക്സു�ധന തന്നാമ്നാ”

എന്ന �ശ്ലാകങ്ങളിൽകവി തെന്റപിതാവിെന്റ കവിതാ�വഭവെത്തപ്രശംസിക്കു

കയും സുബ്രഹ്മണ്യനാമാവായ താൻ സുബ്രഹ്മണ്യഭക്തനാെണന്നു പ്രഖ്യാപിക്കുക

യും െചയ്യുന്നു. മഹാരാജാവിെന്റ നിരവധികങ്ങളായഅപദാനങ്ങെളപ്പറ്റി സുബ്രഹ്മ

ണ്യനും ഗ്രന്ഥാരംഭത്തിൽ തെന്ന പലപ്രകാരത്തിൽ വർണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

“ആദൌ സർ�ഗ്ഗശ്ചതുർഭിഃ പുരപരിവൃഢ�യാ–

വർണ്ണനാ കിഞ്ച വഞ്ചി–

ക്ഷ് മാഭർത്രാ ഭദ്രദീ�പാത്സവമുഖഭഗവൽ–

�സവനാ�ദഃ കൃതസ്യ,

ദ്വാഭ്യാം ചാം�ഭാജനാഭാദ്ഭുതമഹിമകഥാ–

മാധുരീസാധുരീ�തർ,–

ദ്വാഭ്യാം തദ്ഭക്തവഞ്ചിപ്രഭുവിഭവയശഃ

പുണ്യ�നപുണ്യഭൂംനാം”

എന്ന പദ്യത്തിൽ നിന്നു, പത്മനാഭവിജയെമന്നാണു് കാവ്യത്തിെന്റ �പെരങ്കിലും

അതിൽ ഭൂരിഭാഗവും മഹാരാജപ്രശസ്തി വിഷയകമാെണന്നു കാണാവുന്നതാണു്.

വർണ്ണിതങ്ങളായ നഗരങ്ങൾ പത്മനാഭപുരവും തിരുവനന്തപുരവും തെന്ന. ഒടുവി

ലെത്ത �ശ്ലാകങ്ങളിൽ രെണ്ടണ്ണമാണു് താെഴക്കാണുന്നതു്.

“തന്വന്നന്വഹമന്വയക്രമസമായാതാൻസ്വധർമ്മാൻ മുദാ

പാ�ത്ര ദാനശതാനി താന്യനുപദം വിശ്രാണയൻപ്രീണയൻ

ഭക്ത്യം�ഭാരുഹനാഭമദ്ഭുതത�രർദ്ദി�വ്യാത്സവാർച്ചാദിഭിഃ

ശ്രീമാ�നവമവൻ ഭുവം വിജയ�തശ്രീരാമവർമ്മപ്രഭുഃ.”

“ആചന്ദ്രതാരകമയം ഭുവി വഞ്ചിബാല–

ശ്രീരാമവർമ്മകുല�ശഖരഭൂമിപാലഃ

ശ്രീപദ്മനാഭകൃപയാ സഹഭാഗി�നയഃ

ശ്രീമാൻ മൃകണ്ഡുസുതവജ്ജയതുസ്ഥിരായുഃ.”

ഭാഗി�നയെനയല്ലാെത അനുജെന കവി സ്മരിക്കാത്തതുെകാണ്ടു മകയിരം തി

രുനാൾ മരിച്ച 966-ആമാണ്ടിനു �മലാണു് പത്മനാഭവിജയത്തിെന്റ രചന എന്നു്
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ഊഹിക്കാം. അതു്എങ്ങെനയായാലും രാമലിംഗസൂരിയുെടഗുരുവായസദാശിവൻ

സദാശിവബ്ര�ഹ്മന്ദ്രസരസ്വതിയിൽനിന്നുഭിന്നനാെണന്നുകരു�തണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

കവിതാരീതി മനസ്സിലാകുന്നതിനായി നാലു �ശ്ലാകങ്ങൾ കൂടി എടുത്തു �ചർ

ത്തുെകാള്ളുന്നു.

“സാനന്ദം നവപത്ര�ലഖനമിഷാൽ പാർ�ശാല്ലസദ്വല്ലഭാ–

വ�ക്ഷാജൌ നിജകുംഭ�ജത്രഗുരുതാജിജ്ഞാസ �യവാസകൃൽ

ഹസ്താ�ഗ്രണസദാനകങ്കണതയാ ഭ�ക്തഷ്ടദാനവ്രത–

വ്യ�ഗ്ര�ണവ പരാമൃശൻ ഗജമു�ഖാ �ദ�വാ മു�ദ �വാസ്തുസഃ.”

“വ്യക്താവ്യക്താജമുക്താമണിജനിഖനിഭൂ–

പദ്മശൂക്ത്യാഢ്യനാഭീ–

ഗർത്താവർത്താനു�മയാപരിമിതഭുവനാ–

ധാരകുക്ഷ്യന്തരാബ്ധിഃ

ജീയാൽസ്വീയാം സ്വശയ്യാദശശതഫണസ–

ദ്രത്നസംക്രാന്തമൌലിർ–

ദ്രഷ്ടും സ്പഷ്ടം ശ്രുതിഭ്യാം വിഭുരിഹ കലയൻ

ശീർഷസാഹസ്രവത്താം.”

“സ്വപദി സപദി സഖ്യാ രഞ്ജി�ത ശിഞ്ജിതാഢ്യം

മഹിതമദൃഢബന്ധംനൂപൂരം വാരനാരീ

സ്ഖലിതമഗണയന്തീ സാഗസം രാഗസാന്ദ്രം

ദയിതമിവ ഗവാക്ഷം �വഗമഭ്യാഗ�തകാ.

സരഭസമഥിരഥൃം �സ്വരമായാന്തമാരാ–

ദ്രമണമഭിലഷന്തീ സ്വം ചിരാദ്വഞ്ചിരാജം

നവകവലയമാലാലീലയാ�ലാലയാ�ഗ്ര

കലയതി വ്രതമന്യാ �ലാചനച്ഛായയാടും”

�ദശമംഗലത്തു് ഉഴുത്തിരവാരിയർ (മൂന്നാമൻ)

വാരിയരും ശിഷ്യപരമ്പരയും

പ്രക്രിയാസർവസ്വത്തിനുവ്യാഖ്യാനെമഴുതിയ �ദശമങ്ഗലത്തു് ഉഴുത്തിരവാരിയെര

പ്പറ്റി ഈഅവസരത്തിൽ അല്പംകൂടി പ്രസ്താവി�ക്കണ്ടതുണ്ടു്. �കാട്ടയത്തു വിദ്വാൻ

തമ്പുരാെന്റ വാർദ്ധക്യകാലത്തു് അ�ദ്ദഹത്തിനു യൌവ്വനാരംഭമായിരുന്നു എന്നു

ചിലർ പറയുന്നതു സ്വാമിയാരുെട നവനീതജപംസംബന്ധിച്ചുള്ളഐതിഹ്യെത്ത

ആസ്പദമാക്കിയാണു്. അതിെന്റ വസ്തുസ്ഥിതി എങ്ങെനയിരുന്നാലും 80 വയസ്സിനു

�മൽ അ�ദ്ദഹം ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നും, പത്താം ശതകത്തിെല �വയാകരണന്മാ

രിൽഅഗ്രഗണ്യമായഒരുസ്ഥാനംഅ�ദ്ദഹംസമാർജ്ജിച്ചിരുന്നുഎന്നുമുള്ളതുനിർ

വിവാദമാണു്. �ഹദരാലിെയ ഭയെപ്പട്ടു സാമൂതിരി�കാവിലകെത്തഅങ്ഗങ്ങൾ

െപാന്നാനിയിൽ താമസം മാറ്റിയ�പ്പാൾ അ�ദ്ദഹം മ�നാരമത്തമ്പുരാട്ടിയുെട ഗുരു

നാഥനായിത്തീർന്നു. സംസ്കൃതപഠനവും ഗ്രന്ഥെമഴുത്തുമായിരുന്നുഅ�ദ്ദഹത്തിെന്റ

പ്രധാനകൃത്യങ്ങൾ. ഒരിക്കൽഗ്രന്ഥെമഴുതിെക്കാണ്ടിരുന്നഅവസരത്തിൽഏ�താ
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ഒരു �ചാദ്യത്തിനു ബാലികയായ തമ്പാട്ടി ശരിയായ ഉത്തരം പറയാത്തതിനാൽ

നാരായം െകാണ്ടു്ആശിഷ്യെയഅബുദ്ധിപൂർവ്വമായി വാരിയർഎറിയുകയുംഅതു

തമ്പാട്ടിയുെട തുടയിൽ െകാള്ളുകയും െചയ്തു. ശരീരത്തിൽ രക്തം ഒഴുകി എങ്കിലും

അതു കഴുകിക്കളഞ്ഞിട്ടു മാതാവിെന �വെറ വിധത്തിൽ ഗ്രഹിപ്പിച്ച തമ്പാട്ടിയുെട

ഗുരുഭക്തി കണ്ടു് അ�ദ്ദഹം കൃതജ്ഞനായി ആ െപണ്കിടാവിെന വഴി�പാെല

അനുഗ്രഹിച്ചു. �താന്നിക്കൽ കൂഞ്ഞിട്ടി രാഘവൻനമ്പിയാരും വട�ക്കടത്തു െകാച്ചു

ശങ്കരൻ മൂസ്സതും തമ്പുരാട്ടിയുെട സതീർത്ഥ്യന്മാരായിരുന്നു. �താന്നിക്കൽ മൂവാറ്റു

പുഴത്താലൂക്കിൽെപ്പട്ട ഒരു ഗൃഹമാണു്. നമ്പിയാർ വാരിയ�രാടു വ്യാകരണം അഭ്യ

സിച്ചതിനു �മൽ പര�ദശത്തു �പായി തർക്കവും പഠിച്ചു. “ശൃങ്ഗാഗ്രഭാജാം” എന്ന

ശ്രീകൃഷ്ണവിലാസ �ശ്ലാകവും “സ്വ�പ്നാ നു മായാ” എന്നശാകുന്തള �ശ്ലാകവും അ�ദ്ദ

ഹം വിസ്തരിച്ചു വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ടു്. �ലാചനവ്യാഖ്യയായഅഞ്ജനംഅ�ദ്ദഹം ശിഷ്യ

ന്മാെര പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു. പന്തളം സുബ്രഹ്മണ്യശാസ്ത്രികൾ �പാലും അ�ദ്ദഹ�ത്താടു

�ലാചനത്തിെല ചില പംക്തികൾക്കു സംശയം �ചാദിച്ചു നിവൃത്തി �നടിയതായി

�കഴ്വിയുണ്ടു്. ജാത�വദനാമാവായ െത�ക്കടത്തു സ്വാമിയാരും താഴയ്ക്കാട്ടു െചറിയ

നാരായണെപ്പാതുവാളും പാറപ്പുറത്തു �ഗാവിന്ദൻനമ്പിയാരും ആ പണ്ഡിതപ്ര�വ

കെന്റ ശിഷ്യന്മാരാണു്. കുഞ്ഞിട്ടി രാഘവൻനമ്പിയാർ 1010 -ൽ മരിച്ചു. പാറപ്പുറത്തു

�ഗാവിന്ദൻനമ്പിയാരുെട ശിഷ്യന്മാരാണു്�കക്കുളങ്ങര രാമവാരിയരുംസഹൃദയ

തിലകൻ രാമപ്പിഷാരടിയുെട ഗുരുവായ മുരി�ങ്ങാത്തു െകാച്ചുകുഞ്ഞൻനമ്പിയാരും.

മ�നാരമത്തമ്പാട്ടിയുെട ശിഷ്യന്മാരിൽ അരൂർ അടിതിരി�യയും �ദശമങ്ഗലത്തു

കൃഷ്ണവാരിയ�രയും തൃക്കണ്ടിയൂർ �ഗാവിന്ദപ്പിഷാരടി�യയും പരിഗണി�ക്കണ്ടതുണ്ടു്.

ഇവെരല്ലാവരും പ്രസിദ്ധപണ്ഡിതന്മാരായിരുന്നു.

സാമൂതിരി�ക്കാവിലകങ്ങൾ

പഴയസാമൂതിരി�ക്കാവിലകത്തിനുപുറെമ (1) കിഴ�ക്ക�ക്കാവിലകം (�കാ�ളജിനു

വടക്കുള്ളചിന്താവളപ്പിൽ) (2) പുതിയ �കാവിലകം (തളിക്കുളത്തിെന്റ പടിഞ്ഞാറു് )

(3) ചാലപ്പുറത്തു �കാവിലകം എന്നീ മൂന്നു �കാവിലകങ്ങൾ കൂടി കാലാന്തരത്തിൽ

ആവിർഭവിച്ചു. പടിഞ്ഞാ�റ�ക്കാവിലകം പിന്നീടുണ്ടായതാണു്. സ്ത്രീകൾ താമസി

ച്ചിരുന്നതു തളിയിൽ �ക്ഷത്രത്തിനു പടിഞ്ഞാറുള്ള അമ്പാടി�ക്കാവിലകത്താണു്.

ടിപ്പു സുൽത്താെന്റ ആക്രമണ കാലത്തു തിരുവിതാംകൂറിൽ അഭയം പ്രാപിച്ചു തി

രിെയ�പ്പായ�പ്പാൾ പടിഞ്ഞാ�റ�ക്കാവിലകത്തുകാർ മാങ്കാവിലും, പുതിയ �കാ

വിലകത്തുകാർ തിരുവണ്ണൂരും, കിഴ�ക്ക�ക്കാവിലകത്തുകാർ െവങ്കട�ക്കാട്ടയിലും

(�കാട്ടയ് ക്കൽ) പുതിയ �കാവിലകങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അവിടങ്ങളിലും താമസിച്ചു.

സാമൂതിരി�ക്കാവിലക�ത്തക്കു മൂപ്പുമുറയ് ക്കു (1) സാമൂതിരി (2) ഇളംകൂർ നമ്പിയാ

തിരി (ഏറാൾപ്പാടു് ) (3) മൂന്നാംകൂർ നമ്പിയാതിരി (മൂന്നാർപ്പാടു് ) (4) എടത്തറനാട്ടു

നമ്പിയാതിരി (എടത്രാൾപ്പാട്ടു നമ്പിയാതിരി) (5) െനടിയിരിപ്പിൽ മൂത്തഏറാടി തി

രുമുൽപ്പാടു് (നടുത്രാൾപ്പാടു് ) എന്നിങ്ങെന അഞ്ചുസ്ഥാനങ്ങളുണ്ടു്. പുരുഷന്മാർക്കു്

(1) മാനവിക്രമൻ (2) മാന�വദൻ (3) വീരരായൻഎന്നിവയും, സ് ത്രീകൾക്കു് (4) ശ്രീ

�ദവി (5) മഹാ�ദവി എന്നിവയുമാണു് �പരുകൾ. മെറ്റല്ലാം ഓമന�പ്പരുകളാണു്.

ഏട്ടൻ, കുട്ടി�യട്ടൻ, കുഞ്ഞുണ്ണി, കുട്ടിക്കുഞ്ഞുണ്ണി, അനുജൻ, െചറിയനുജൻ, അമ്മാ

മൻ, മരുമകൻ എന്നും മറ്റും പുരുഷന്മാ�രയും, അനുജത്തി, കുഞ്ഞി അനുജത്തി,

�ജ്യഷ്ഠത്തി എന്നും മറ്റും സ് ത്രീക�ളയും വിളിക്കുന്നു. ഏറ്റവും വയസ്സു മൂത്ത സ്ത്രീക്കു്

അമ്പാടി�ക്കാവിലകത്തു വലിയ തമ്പുരാട്ടി എെന്നാരു സ്ഥാന�പ്പരുണ്ടു്. സ്ത്രീകൾ
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പ്രമാണങ്ങളിൽ ഒപ്പിടു�മ്പാൾ വിതയൻ എന്നുകൂടി �ചർക്കും (വിതയൻ ശ്രീ�ദവി

എന്നും മറ്റും.). വിതയൻഎന്നാൽ �വദൻ.

മ�നാരമത്തമ്പുരാട്ടി

ജനനം

�കരളത്തിെല സ്ത്രീ ജനങ്ങളിൽ �കാഴി�ക്കാട്ടു കിഴ�ക്ക�ക്കാവിലകത്തു മ�നാരമ

ത്തമ്പുരാട്ടിെയ�പ്പാെല�വദുഷ്യംസമ്പാദിച്ചവരായിആെരയും നാംഅറിയുന്നില്ല.

തമ്പുരാട്ടി 935-ആമാണ്ടു മകരമാസത്തിൽ സ്വാതിനക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചു; 68 വയ
സ്സുവെര ജിവിച്ചിരുന്നു് 1003-ആമാണ്ടു് ഇടവമാസം 11-ആനു മകം നക്ഷത്രത്തിൽ

മരിച്ചു. 935-ൽ തൃശ്ശിവ�പരൂർ െവച്ചു തീെപ്പട്ട സാമൂതിരിപ്പാട്ടി�ലക്കു് ഒരു സ�ഹാ
ദരനും ഒരു സ�ഹാദരിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ സ�ഹാദരനാണു് �ഹദരാലി

മലബാർ ആക്രമിച്ച�പ്പാൾ അവമാനെത്ത ഭയെപ്പട്ടു െവടിമരുന്നറയ്ക്കു തീെകാടുത്തു്

അതിൽ �ദഹത്യാഗം െചയ്തസാമൂതിരി. �മല്പറഞ്ഞസ�ഹാദരിയുെടപൌത്രിയാണു്

മ�നാരമത്തമ്പുരാട്ടി. �കാഴി�ക്കാട്ടു തളിയിൽ�ക്കാവിലകം പറമ്പു് എന്നു് ഇ�പ്പാൾ

പറയുന്നസ്ഥലത്തു് അക്കാലത്തു് ഒരു �കാവിലകമുണ്ടായിരുന്നു. ആ �കാവിലക

ത്താണു് തമ്പുരാട്ടി ജനിച്ചതു്. �ഹദർ �കാഴി�ക്കാടു പിടിച്ചടക്കിയ�പ്പാൾ അവിടു

�ത്തക്കു് അഞ്ചു വയ�സ്സ പ്രായമുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അതിനു മുൻപുതെന്നസാമൂതിരി

രാജകുടുംബം അവിെടനിന്നു െപാന്നാനിക്കു നീങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു.

വിദ്യാഭ്യാസം

�ദശമംഗലത്തു് ഉഴുത്തിരവാരിയരായിരുന്നു തമ്പുരാട്ടിയുെട ഗുരു എന്നു പറഞ്ഞുക

ഴിഞ്ഞു. ആ ആചാര്യൻ തനിക്കു വ്യാകരണത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അസാധാരണ

മായ പാണ്ഡിത്യം ശിഷ്യയിലും സംക്രമിപ്പിച്ചു. പന്ത്രണ്ടു വയസ്സായ�പ്പാ�ഴയ്ക്കും തമ്പു

രാട്ടി സിദ്ധാന്തകൌമുദിക്കു ഭ�ട്ടാജി ദീക്ഷിതർതെന്ന രചിച്ച പ്രൌഢമ�നാരമഎന്ന

വ്യാഖ്യാനത്തിൽ അത്ഭുതാവഹമായ അവഗാഹം �നടിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. മ�നാരമ

എന്നതു ബിരുദനാമമാണു്. അതു തമ്പുരാട്ടിക്കു സിദ്ധിച്ചതു് അസുലഭമായ അംഗ

ലാവണ്യവും മ�നാരമയിൽ അവിട�ത്തയ്ക്കുള്ള അശ്രുതപൂർവമായ അഭിജ്ഞതയും

നിമിത്തമായിരുന്നു. മാനവിക്രമീയം എന്നകാവ്യത്തിൽആബിരുദെത്തപ്പറ്റി

“തദീയവം�ശ ജാതാസീൽ കാപി കന്യാ മ�നാഹരാ

വിദ്യാദിഗുണസമ്പന്നാഹൃദ്യാസ്യജിതചന്ദ്രമാഃ.

മ�നാരമായാമതിമാത്ര�നപുണാ–

ന്മ�നാരമത്വാന്നു നിജസ്യ വർഷ്മണഃ

മ�നാജലീലാരസ�ലാലമാനസാ

മ�നാര�മതി പ്രഥിതാ ബഭൂവസാ”

എന്നു പ്രസ്താവിച്ചുകാണുന്നു. �ചലപ്പറമ്പു നമ്പൂരിയും തമ്പുരാട്ടിയും തമ്മിൽ നടന്ന

ഉക്തിപ്രത്യുക്തിരൂപത്തിലുള്ള“പലിതാനിശശാങ്ക�രാചിഷാം”ഇത്യാദി പദ്യം �ച

ലപ്പറമ്പിെന്റ ചരിത്രത്തിൽഞാൻ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

കൂടല്ലൂർ നമ്പൂതിരിപ്പാട്ടിെല മകനായ �താന്നിക്കൽ കുഞ്ഞിട്ടി രാഘവൻനമ്പി

യാർ തമ്പുരാട്ടിയുെട സതീർത്ഥ്യനായിരുന്നുഎന്നു് മുൻപു് ഉപന്യസിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ആന
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418 അദ്ധ്യായം 39. ഭാഷാസംസ്കൃതസാഹിത്യങ്ങൾ

ന്ദവർദ്ധനെന്റ �ലാചനം പഠിപ്പിക്കുവാൻ നമ്പിയാർക്കുള്ളപ്രാഗല്ഭ്യം അദൃഷ്ട പൂർ

വ്വമായിരുന്നുഎന്നു്ഐതിഹ്യ�വദികൾ പറയുന്നു.

മ�നാരമത്തമ്പുരാട്ടി കു�റക്കാലം കഴിഞ്ഞ�പ്പാൾ പല�രയും വ്യാകരണം

അഭ്യസിപ്പിക്കുവാൻആരംഭിച്ചു. അവിട�ത്തക്കു് ഒരു വലിയ ശിഷ്യസമ്പത്തുണ്ടായി

രുന്നു. ഉത്തര�നഷധകാരനായ അരൂരടിതിരിയാണു് പ്രധാനശിഷ്യൻ. അടിതി

രിയുെട ശിഷ്യൻ െകാടുങ്ങല്ലൂർ വിദ്വാൻ ഇളയതമ്പുരാൻ; ഇളയതമ്പുരാെന്റശിഷ്യൻ

�വക്കത്തു പാച്ചു മൂത്തതു്; പാച്ചു മൂത്തതിെന്റ ശിഷ്യൻ �കരളവർമ്മ വലിയ�കാ

യിത്തമ്പുരാൻ ഇങ്ങെന ശിഷ്യപ്രശിഷ്യപ്രണാളി പു�രാഗമിക്കുന്നു. തൃക്കണ്ടിയൂർ

അച്യുതപ്പിഷാരടിയുെട കുടുംബത്തിൽെപ്പട്ട വ്യാകരണജ്ഞനായ �ഗാവിന്ദപ്പിഷാ

രടി തെന്ന മ�നാരമ പഠിപ്പിക്കണെമന്നുതമ്പുരാട്ടി�യാടു് അ�പക്ഷിച്ച�പ്പാൾ തമ്പു

രാട്ടി താൻആദ്യം കു�റ രഘുവംശംപഠിപ്പിക്കുക,ആകാവ്യത്തിെന്റഅണ്ണാമലവ്യാ

ഖ്യാനത്തിനു്അർത്ഥവിചാരം െചയ്യുക, ഇവഅവിടുെത്ത�ദനംദിനകൃത്യങ്ങളിൽ

ഉൾെപ്പട്ടിരുന്നതായി �കട്ടിട്ടുണ്ടു്.

കുടുംബജീവിതം

തമ്പുരാട്ടിയുെട ആദ്യെത്ത ഭർത്താവു പരപ്പനാട്ടുകുടുംബത്തിൽെപ്പട്ട �ബപ്പൂർ �കാ

വിലകത്തു രാമവർമ്മ തമ്പുരാനായിരുന്നു. ആ ദമ്പതികൾക്കു് 954-ൽ ഒരു പുത്രി
ജനിച്ചു. തദനന്തരംആതമ്പുരാൻ മരിച്ചു �പാകയാൽകു�റക്കാലം�വധവ്യദുഃഖം

അനുഭവിച്ചതിനു �മൽ അവിടുന്നു പാക്കത്തു ഭട്ടതിരിെയ ഭർത്താവായി സ്വീകരിച്ചു.

ഭട്ടതിരി അവ്യുൽപന്നനായിരുന്നു. അ�ദ്ദഹെത്തപ്പറ്റി തമ്പുരാട്ടി രചിച്ചിട്ടുള്ളതാണു്.

“യസ്യ ഷഷ്ഠീ ചതുർത്ഥീ ച വിഹസ്യ ച വിഹായ ച

അഹം കഥം ദ്വിതീയാ സ്യാദ്; ദ്വിതീയാ സ്യാമഹം കഥം?”

എന്ന �ശ്ലാകം. പുതിയ ദാമ്പത്യത്തിെന്റ ഫലമായി തമ്പുരാട്ടിക്കു മൂന്നു പുരുഷപ്രജ

കളും രണ്ടു സ്ത്രീപ്രജകളും ജനിച്ചു. പുരുഷന്മാരിൽ 968-ൽ ജനിച്ചു് 1031-ൽ തീെപ്പട്ട
�ചാതി തിരുനാൾ മാത്ര�മ ദീർഘായുസ്സു െകാണ്ടു് അനുഗ്രഹീതനായുള്ളൂ. അവിടു

ന്നു് 1024-ൽ സാമൂതിരിപ്പാടായി.

മ�നാരമത്തമ്പുരാട്ടിയും തിരുവിതാംകൂറും

964-ലായിരുന്നു ടിപ്പുസുൽത്താെന്റ മലബാർആക്രമണം. �കരളത്തിെല ഇതര രാ

ജകുടുംബാങ്ഗങ്ങെള�പ്പാെല സാമൂതിരി�ക്കാവിലകെത്തഅങ്ഗങ്ങളുംആ കാല

ത്തുതിരുവിതാംകൂറിെനഅഭയംപ്രാപിക്കുകയും ധർമ്മരാജാവിെന്റആതിഥ്യം സ്വീ

കരിക്കുകയും െചയ്തു. മ�നാരമത്തമ്പുരാട്ടി പാക്കത്തു ഭട്ടതിരി�യാടും തെന്റ രണ്ടു പു

ത്രിമാ�രാടും കൂടി ധർമ്മരാജാവിെനക്കണ്ടു്അവിടുെത്തസംരക്ഷണത്തിൽ മധ്യതി

രുവിതാംകൂറിൽഎണ്ണയ്ക്കാെടന്നസ്ഥലത്തുതാമസിച്ചു; സാമൂതിരി�ക്കാവിലകെത്ത

മറ്റു്അങ്ഗങ്ങൾക്കുകുന്നത്തൂെരന്നസ്ഥലത്തുംസ�ങ്കതം ലഭിച്ചു. അങ്ങെനഉ�ദ്ദശം

പന്ത്രണ്ടുെകാല്ലംഎണ്ണയ്ക്കാട്ടു താമസിച്ചു. 975-ആമാണ്ടിടയ്ക്ക തമ്പുരാട്ടി കുട്ടിക�ളാടും
മറ്റും കൂടി മലബാറി�ലയ്ക്കു മടങ്ങി. തിരിെയെച്ചന്നു താമസമുറപ്പിച്ചതു െവങ്കട�ക്കാട്ട

എന്നുകൂടി �പരുള്ള �കാട്ടയ്ക്കലായിരുന്നു. അന്ത്യകാലം വെര അവിടംവിട്ടു മെറ്റങ്ങും

�പായുമില്ല. അമ്പാടി�ക്കാവിലകത്തു വലിയ തമ്പുരാട്ടി എന്ന സാമൂതിരിരാജ വം

ശത്തിെല രാജ്ഞിമാർക്കിടയിലുള്ള മൂപ്പുമുറ അവിട�ത്തയ്ക്കു യഥാകാലം സിദ്ധിച്ചു.

മരണദിവസെത്തപ്പറ്റി മുമ്പു പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞു.
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മുക്തകങ്ങൾ

മ�നാരമത്തമ്പുരാട്ടിയുെട ജീവിതം പ്രാ�യണ �ക്ലശഭൂയിഷ്ഠമായിരുന്നതുെകാ�ണ്ടാ

എ�ന്താ അവിടു�ത്തക്കു യാെതാരു ഗ്രന്ഥവും രചിക്കുവാൻ സൌകര്യമുണ്ടായില്ല.

എങ്കിലും സന്ദർഭവശാൽ അവിടുന്നു് അ�നകം ഒറ്റ �ശ്ലാകങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കീട്ടുണ്ടു്.

അവയിൽഅപൂർവ്വം ചിലതു മാത്ര�മ നമുക്കു കിട്ടീട്ടുള്ളൂ. ആ �ശ്ലാകങ്ങളിൽ ഓ�രാ

ന്നും അവിടെത്ത അനന്യസുലഭമായ പാണ്ഡിത്യത്തിനും കവിത്വത്തിനും സാക്ഷി

നില്ക്കുന്നു. താെഴക്കാണുന്ന മുക്തകങ്ങൾആകൂട്ടത്തിൽ െപട്ടവയാണു്.

ദമ്പതിമാരുെട �പ്രമം:

“സ്ത്രീപുംസത്വാവലംബീ ജഗതി ഖലു നൃണാം

ദ്വന്ദ്വധർമ്മാഭിലാ�ഷാ;

രാഗ�സ്സാപാധി�കാസാവപി വിഭവമു�ഖ–

രംഗ�കഃ ഷഡ് ഭിരംഗീ;

�ത�ഷ്വക�സ്യക�ദ�ശഽസതി നിജവിഷയം

�പ്രമമാന്ദ്യം പ്രമാദാ–

�ദ്യാഷാ�ദാഷം മൃഷാ യഃ കഥയതി വിദൂ�ഷ

ഹന്ത! തസ് �മ ന�മാസ്തു.”

ഈ �ശ്ലാകവും പാക്കത്തു ഭട്ടതിരിെയപ്പറ്റി എഴുതീട്ടുള്ളെതന്നാണു്ഐതിഹ്യം.

ചുവ�ട �ചർക്കുന്നപദ്യരൂപത്തിലുള്ളകത്തിടപാടു ധർമ്മ രാജാവും തമ്പുരാട്ടി

യും തമ്മിൽ നടന്നതായിഐതിഹ്യം �ഘാഷിക്കുന്നു.

രാജാ:

“�ഹമാം�ഭാജിനി! രാജഹംസനിവ�ഹരാസ്വാദ്യ മാനാസ�വ!

ഭൃം�ഗാഹം നവമഞ്ജരീകൃതപദസ്ത്വാ�മവ കിഞ്ചിദ്  ബ്രു�വ;

�ച�താ �മ ഭവദീയപുഷ്പമകരന്ദാസ്വാദ�ന സസ്പൃഹം

വാച്യാവാച്യവിചാരമാർഗ്ഗവിമു�ഖാ �ലാ�കഷു കാമീ ജനഃ.”

തമ്പുരാട്ടി:

“ധീമൻ! സദ്ഗുണവാരി�ധ! തവ മ�നാ–

വൃത്തിർമ്മഹാ �കാവി�ദർ–

ദുർ�ജ്ഞയാ; സ്വത ഏവ �ലാലഹൃദ�യർ–

ന്നാരീജ�നഃ കിം പുനഃ?

ത്വത്സ�ന്ദശമിദം കിമർത്ഥമിതി �നാ

നിശ്ചിന്മ�ഹ; ക്രീഡിതും

കിം വാ സാമ്പ്രതമസ് മദീയഹൃദയ–

ജ്ഞാനായഹാസായ വാ?”

രാജാ:

“ഹാസായ�നവ ദയി�ത! ഭവദീയചിത്ത–

ജ്ഞാനായ�നവ യദിദം വചനം മ�യാക്തം;

ജംഭാരികുംഭിവരകുംഭവിജൃംഭമാണ–

ഡംഭാപഹാരികുചസംപരിരംഭണായ.”

തമ്പുരാട്ടി:
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“ധീമൻ! മനീഷിതമിദം തവ രാജമൌ�ല!

കുര്യാം യഥാനിഗദിതം; ന കുലാങ്ഗനാസ് മി;

പ്രാ�യണസമ്പ്രതി ജനാ: പരിഹാസശീലാ!–

സ്തൽ കാതരാസ് മി നിതരാം! ന പ�രാത്ര �ദാഷഃ.”

രാജാ:

“നിന്ദന്തീ സ്വാനി ഭാഗ്യാന്യധരിതസുധയാ

സന്തതാർദ്രം മധൂള്യാ

സൌരഭ്യാകൃഷ്ട�ലാകം കനകസരസിജം

ഹന്ത! സാ രാജഹംസീ

സാസൂയാ ദുഷ്ട�ദ�വ സ്മരയതി; കരു�ത

ദുര്യ�ശാസ്യാഃ ശരീരം

ത്രാണ�ച്ഛവാസ്വദ�ന്ത കുമുദകുവലയാ–

ദ്യാസവാനീത്യുദീർണ്ണം.”

തമ്പുരാട്ടി:

“ഗരുദ്വ്യായാമായ സ്വയമത ഇ�താ യാസ്യതി യദാ

തദാ ഹംസ�സ്സ്വരീ തവ ച വശ�ഗയം കമലിനീ;

സരസ്തീരാരാ�മ സരസതരകൂജദ്ദ്വിജകു�ല

സ�ഖ! കഞ്ചിൽ കാലം വിഹര മൃദുഗായൻ ഭ്രമര! �ഭാഃ.”

�കവലം നർമ്മരൂപത്തിലുള്ള സ�ന്ദശപ്രതിസ�ന്ദശങ്ങളാണു് പ്രാ�യണ ഇത്തര

ത്തിലുള്ള �ശ്ലാകങ്ങെളന്നുഞാൻഅന്യത്രസൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

�കരളവർമ്മ വലിയ�കായിത്തമ്പുരാൻ തിരുമനസ്സു െകാണ്ടു തമ്പുരാട്ടിെയപ്പ

റ്റി രചിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു �ശ്ലാകംകൂടി ഇവിെട ഉദ്ധരിച്ചുെകാണ്ടു്ഈ വിഷയം ഉപസംഹ

രിക്കാം.

“വിദ്യാവിദഗ്ദ്ധവനിതാജനവല്ലികൾെക്കാ–

രുദ്യാനമീ രുചിര�കരളഭൂവിഭാഗം;

ഹൃദ്യാ മ�നാരമന�രശ്വരിതെന്റസൂക്തി–

രദ്യാപി �കാവിദമനസ്സു കവർന്നിടുന്നു.”

ചാതകസ�ന്ദശം

കവിയും വിഷയവും

ബ്രിട്ടീഷ് മലബാറിൽതിരുമാന്ധാംകുന്നിനുസമീപം ജീവിച്ചിരുന്നഒരുനമ്പൂരി െകാ

ല്ലം പത്താം ശതകത്തിെന്റ ഉത്തരാർദ്ധത്തിൽ ടിപ്പുസുൽത്താെന്റ ആക്രമണംനി

മിത്തം മലബാറിനും െകാച്ചിക്കും �നരിട്ട അത്യാഹിതത്തിൽ തെന്റ സർവസ്വവും

നഷ്ടെപ്പട്ടു് അനന്യശരണനായി, അത്യന്തം ദീനനായി, തിരുവിതാംകൂർ കാർത്തിക

തിരുനാൾ രാമവർമ്മ മഹാരാജാവി�നാടു് ഒരു ചാതകെത്ത ദൂതനാക്കി ധനാഭ്യർ

ത്ഥന െചയ്യുന്നതാണു് ചാതക സ�ന്ദശത്തിെല വിഷയം. വിപ്രലംഭശൃംഗാരെത്ത

ആശ്രയിക്കാെത ദാനവീരനായ മഹാരാജാവി�നാടു തെന്റ ദാരിദ്ര്യെത്തപ്പറ്റി പരി

�ദവനംചയ്യുന്നഈസ�ന്ദശത്തിെല കഥാഘടന അശ്രുതപൂർവ്വവും ആസ്വാദ്യതമ
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വുമാകുന്നു. നമ്പൂരിയുെടകവിതയ്ക്കുശുക�കാകിലാദി �കരളീയസ�ന്ദശങ്ങളുെടപ്രൌ

�ഢാദാരഗഭീരതയിെല്ലങ്കിലും പ്രകൃഷ്ടമായസാമഞ്ജസ്യമുണ്ടു്.

കാലം

958-ൽ�ഹദരാലിഖാൻ മരിച്ചു ടിപ്പു�മസൂർസിംഹാസനത്തിൽആരൂഢനായി.

959-ൽആസുൽത്താൻ മലബാർആക്രമിച്ചു. 964 വെര അ�ദ്ദഹത്തിൽനിന്നു പല

വിധത്തിലുള്ളപീഡകൾ മലബാർകാരും െകാച്ചിക്കാരുംസഹി�ക്കണ്ടിവന്നു. 960-
നും 964-നും ഇടയ്ക്കായിരിക്കണംസ�ന്ദശത്തിെന്റനിർമ്മിതിഎന്നുസങ്കല്പിക്കുവാൻ

ന്യായങ്ങളുണ്ടു്.

കവിത

ആദ്യെത്ത �ശ്ലാകം താെഴക്കാണുന്നതണു്.

“കുശ്ചിൽ കാ�ല ബലവതി കലൌ �കരളാർ�ദ്ധ തുരു�ഷ്ക–

രാക്രാ�ന്ത തൽകരഹൃതധ�നാ ഭൂസുരഃ കാതരാത്മാ

നശ്യന്നാനാവിഭവവിധുരം നാവലംബം കുടുംബം

പശ്യൻ ദീ�നാ ദിനമനു ദശാം �ശാചനീയാമയാസീൽ.”

നമ്പൂരി ആ ഘട്ടത്തിൽ പത്മനാഭപുരത്തു െചന്നു മഹാരാജാവിെന, പണ്ടു ഭൂതി

�ലാലനായ കു�ചലൻ ശ്രീകൃഷ്ണെനെയന്ന �പാെല മുഖം കാണിക്കുകയുണ്ടായി.

എങ്കിലും തെന്റ ഗമ�നാ�ദ്ദശമറിയിക്കാെത �രാഗദ്വിതീയനായി ഇല്ല�ത്തക്കുതിരി

െയ �പാന്നു. അവിെട തിരുമാന്ധാം കുന്നിെല ഭദ്രകാളിെയ �സവിച്ചുെകാണ്ടിരു

ന്ന�പ്പാൾ ശരൽകാലത്തിൽ ഒരു ചാതകം ആസ്ഥലത്തുപ്രത്യക്ഷീഭവിച്ചു. തെന്റ

സ�ന്ദശം മഹാരാജാവിെന അറിയിക്കുന്നതിനു് ആ പക്ഷിെയക്കാൾ പറ്റിയ ഒരു

ബന്ധു �ലാകത്തിൽ ഇെല്ലന്നു് ആ ദരിദ്രൻ നിശ്ചയിച്ചു. അതിെന്റ അവസ്ഥെയ

െന്തന്നുകവിതെന്ന പിന്നീടു വർണ്ണിക്കുന്നുണ്ടു്.

“മാം ജാനീഹി പ്രകൃതികൃപണം ജന്മിനാമന്ത്യ�മതം

ജാതം ജാതൌ ബത! ബഹുത�ര: പാത�കശ്ചാതകാനാം

ക്ഷുത്തൃഷ്ണാഭ്യാം ഭൃശമവിരതം പീഡി�താപ്യാപ്രസാദാ–

ദം�ഭാദാനാം കഥമപി ശുചാ ജീവിതം �യാ ബിഭർത്തി.”

ഭാരതപ്പുഴ, ചമ്രവട്ടത്തയ്യപ്പൻ, തിരുനാവാ മഹാവിഷ്ണു, തൃശ്ശിവ�പരൂർ വടക്കുന്നാ

ഥൻ, െപരുവനത്തപ്പൻ, ഊരകത്തു ഭഗവതി, ഇരിങ്ങാലക്കുട സങ്ഗ�മശ്വരൻ,

അവിടെത്തകൌലീപിനി എന്നഅമ്പലക്കുളം, െകാടുങ്ങല്ലൂർ ഭദ്രകാളി, െനടു�ങ്കാട്ട,

െപരിയാർ, �ചന്നമംഗലം, അവിെട അന്നു താമസിച്ചിരുന്ന െകാച്ചി മഹാരാജാവു്,

തൃപ്പൂണിത്തുറയപ്പൻ, �വക്കത്തപ്പൻ, �വമ്പനാട്ടുകായൽ, കരപ്പുറം, അന്നു മരു

�ത്താർ വട്ടത്തു താമസിച്ചിരുന്ന ചീരട്ടമണ് മൂസ്സതു്, െചമ്പക�ശ്ശരി, വാട, കള്ളർ

�കാട്ടു ശിവൻ, അമ്പലപ്പുഴ കൃഷ്ണൻ, അരിപ്പാട്ടു സുബ്രഹ്മണ്യൻ. കായംകുളെത്ത

അങ്ങാടി, കൃഷ്ണപുരം, െകാല്ലം, യശശ്ശരീരനായ രാമയ്യൻ ദളവാ, വർക്കല ഇങ്ങ

െന വിവിധ രൂപങ്ങളായ പല �ചതനാ�ചതനങ്ങെളപ്പറ്റി പൂർവഭാഗത്തിൽ കവി

വർണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഉത്തര ഭാഗം തിരുവനന്തപുരം പട്ടണത്തിെന്റ ഉജ്ജ്വലമായ ഒരു

വിവരണം െകാണ്ടു് ആരംഭിക്കുന്നു. അവിെടനിന്നു കരമന, െനയ്യാറ്റിൻകര, പാറ

ശ്ശാല, കുഴിത്തുറ എന്നീസ്ഥലങ്ങൾ കടന്നു പത്മനാഭപുര�ത്തക്കു െചല്ലണെമന്നും
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എെന്തന്നാൽ മഹാരാജാവിനു പൂർവ്വരാജധാനിയായ ആ നഗരത്തിൽ താമസി

ക്കുന്നതിനാണു് അധികം അഭിരുചി എന്നും അ�ദ്ദഹം ചാതകെത്ത ഉൽ�ബാധി

പ്പിക്കുന്നു. പത്മനാഭപുരത്തിെന്റ പ്രപഞ്ചനം അത്യന്തം ആകർഷകമായിരിക്കുന്നു.

അതു�പാെല തെന്നയാണു് കാർത്തികതിരുനാൾ മഹാരാജാവിെനപ്പറ്റിയുള്ള പ്ര

ശംസയും. പിന്നീടു കരുണമയമായ സ�ന്ദശവാക്യവും കവി പറഞ്ഞുെകാടുക്കുന്നു.

�കരളെത്തസ്സംബന്ധിച്ചു ചരിത്രപരമായും മറ്റും �വെറ യാെതാരുസ�ന്ദശവും ഇത്ര

വളെര അറിവു തരുന്നില്ല. ചില �ശ്ലാകങ്ങൾ,

െപരിയാറു്:

“ദൂരാത്താവന്നയനപദവീം നൂനമാപത്സ്യ�ത �ത

വീചീജാലാഹതിഭിരുഭയം കൂല�യാഃ പാതയന്തീ

ഗം�ഗവാന്യാ ശിരസി സുചിരം ശങ്ക�ര�ണാഹ്യമാനാ

ചുർണ്ണീ സി�ന്ധാ: പ്രഥമദയിതാ �സാദരീ താമ്രവർണ്ണ്യാഃ.”

�ചർത്തല:

“�പയം ഹന്ത! പ്രകൃതിമധുരം നാളി�കരാംബു നൃണാ–

മാഹാരശ്ചാപ്യഭിമതതര�സ്സക�ത�സ്വരചാരഃ

തത്രസ്ഥാനാം സുഖവിഹത�യ കിഞ്ചി�ദ�വതി മ�ന്യ

പാദദ്വ�ന്ദ്വ ഭവതി ഗണി�തര്യർദ്ദി�ന: ശ്ലീപദാങ്കഃ.”

മാർത്താണ്ഡവർമ്മ മഹാരാജാവു്:

“സമ്പ്രാപ്തം യൽപ്രഥമമടവീഭാവമാത്മാനുഭാവാ–

ത്തൽകാരുണ്യപ്രസരവിഷ�യാ വഞ്ചിമാർത്താണ്ഡഭൂപഃ

ശക്രപ്രസ്ഥം പുരമിവ പുരാ പൌര�വാ �ഭര�വാഷ്മാ

ച�ക്രസദ്യഃ കിമിവ ഭുവ�ന ദുഷ്കരം തദ്വിധാനാം?”

രാമവർമ്മ മഹാരാജാവു്:

“ശാസ്ത്രാ�ലാകപ്രവണമതിഭിവാച്യമാ�നതിഹാസ–

വ്യാഖ്യാ�ലഖ്യാദിഭിരവിരതം പണ്ഡി�തർമ്മണ്ഡിതാന്തം

കാരുണ്യാർദ്രം കരയുഗലസച് ഛൃംഖലാകങ്കണാ�ങ്ക–

രസ്താത�ങ്കരപി പരിജ�ന: �സവ്യമാനം സമന്താൽ.”

സ�ന്ദശവാക്യം:

“അപ്യപ്രാപ്താഃ പരിണയകഥാം സന്തി ഹന്ത! സ്വസാര–

സ്തി�സ്രാ ഭാ�ഗ മമ തു വയ�സാ മധ്യ�മ വത്തർമാനാഃ

വാർദ്ധക്യാർത്താ വിവശമനസഃ പഞ്ചഷാ മാതരശ്ച

ഭ്രാതൃദ്വന്ദ്വം പിതുരുപരതസ്യാപി താപാപിഭൂതം.

അത്യാതങ്കവ്യഥിതമനസസ്തശ്ചതൌ ച ത്വദീയാ

യൽസത്യം തദ്ഭരണവിഷ�യ നാഹമീ�ശാ ഭവാമി

മാ�ഞ്ചാദഞ്ചദ്വ്യഥമശരണം മൽകുടുംബഞ്ചപശ്ചാ–

ന്മത്വാത്മീയം മനസി കൃപയാ പാലയ ത്വം കൃപാ�ലാ!

ദത്വാ പൂർ�വഃ കഥമപി ചി�രണാർജ്ജിതം യാവദർത്ഥം
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ശാന്തിം �നതും ജഠരദഹനം ചിന്ത്യ�ത �കാപി പന്ഥാഃ

താവദ്ദൂ താ ഇവ പിതൃപ�തർവിത്തസത്താം വിശങ്ക്യ

ക്രൂദ്ധാഃ �കചിൽ പടുതരഗിരാ ഹന്ത! സന്ത്രാസയന്തി.”

ഇടവട്ടിക്കാട്ടു നാരായണൻ നമ്പൂരി

ജീവചരിത്രം

ഇടവട്ടിക്കാട്ടു നാരായണൻനമ്പൂരി തിരുവിതാംകൂർ കുന്നത്തുനാട്ടു താലൂക്കിൽെപ്പട്ട

പാ�ങ്കാടു് എന്ന �ദശത്തു ജനിച്ചു. െകാല്ലം 903-ലാണു് ജനനം എന്നു ചിലർ പറയു

ന്നതു ശരിയാ�ണാ എന്നുസംശയിക്കുന്നു. അ�ദ്ദഹത്തിനു നീലകണ്ഠെനന്നും തുപ്പ

െനന്നും രണ്ടു �ജ്യഷ്ഠന്മാരും രണ്ടു സ�ഹാദരിമാരുമുണ്ടായിരുന്നു. നീലകണ്ഠൻ മന്ദ

ബുദ്ധിആയിരുന്നതിനാൽഅച്ഛൻ നാരായണൻ നമ്പൂരി അ�ദ്ദഹെത്തഅതിരുവി

ട്ടു ശാസിച്ചു; എങ്കിലും അതിൽ യാെതാരു ഫലവുമുണ്ടായില്ല. പിന്നീടു ഗർഭാധാനം

െചയ്ത�പ്പാൾ അകായിലുള്ളവർക്കു് അ�ദ്ദഹം െവണ്ണ ജപിച്ചു െകാടുത്തു. അങ്ങെന

ജനിച്ച തുപ്പൻ നമ്പൂരി �ജ്യാത്സ്യനുംഐന്ദ്രജാലികനുെമന്ന നിലയിൽ കാലാന്തര

ത്തിൽ യശസ്സു �നടി. അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ അനുജനായ നാരായണൻ നമ്പൂരി കവി

പുംഗവനായും വികസിച്ചു. അമ്മയുെട ഗൃഹം താമര�ശ്ശരി നകരക്കാട്ടില്ലമാണു്. ഉപ

നയനാനന്തരം തുപ്പനും നാരായണനും അക്കാലെത്ത �വദജ്ഞന്മാരിൽ അഗ്രഗ

ണ്യനായിരുന്ന �കാമന നമ്പൂരിയുെട കീഴിൽ �വദാഭ്യാസം െചയ്തു. സമാവർത്തനം

കഴിഞ്ഞു തിരുനാവായിൽ�പായി ഉപരിപഠനംെകാണ്ടു വാക്കിലും ഓത്തിലും പ്രാ

വീണ്യം സമ്പാദിച്ചു. ആയിടയ്ക്കുഅനുജനുണ്ടാക്കിയതാണു്,

“പട്ടിക്കു വാരമുടെനട്ടു കഴിഞ്ഞ�ശഷ–

െമാട്ടും െപാറാെഞ്ഞടമന ദ്വിജനീർഷ്യ�യാടും

െപെട്ടന്നു നീ ജടരഥയ്ക്കു വരുന്നതാകിൽ–

ക്കാട്ടിത്തരാം പടുതെയന്നു വിളിച്ചുെചാല്ലി.”

ഈ �ശ്ലാകത്തിെല ‘പട്ടി’ വട�ക്കടത്തു നമ്പൂരിയും, ‘എടമന’ ഇടമന െവളു�ത്തട

ത്തുനമ്പൂരിയുമാണു്. പിന്നീടു് അകവൂർ നമ്പൂരിപ്പാട്ടിെല ഉപ�ദശമനുസരിച്ചു് അവർ

െചപ്പടി വിദ്യയും മറ്റും തൽക്കാല�ത്തയ്ക്കു് നിറുത്തിെവച്ചു് ഇല്ല�ത്തയ്ക്കുതെന്നതിരിെയ

�പ്പാന്നു തർക്കം മുതലായ ശാസ്ത്രങ്ങളും തച്ചുശാസ്ത്രവും അഭ്യസിച്ചു. പാ�ങ്കാട്ടു സുബ്ര

ഹ്മണ്യസ്വാമിെയ മൂന്നു െകാല്ലം നിരന്തരമായി ഭജിച്ചു വിദ്യകൾക്കുസിദ്ധി വരുത്തി.

അവിെട വച്ചു് ഒരവസരത്തിൽഅനുജൻ നിർമ്മിച്ചതാണു് മാമ്പഴെത്തപ്പറ്റിയുള്ള

“സുമധുരമധരനിപീഡ്യം സുഖനിദ്രാസാദകൃച്ചസം�ഭാക്തുഃ

മൃദു ബഹിരന്തഃ കഠിനം കമനീകമനീയ�മതദാമ്രഫലം”

എന്ന പ്രസിദ്ധമായ �ശ്ലാകം. അനന്തരം �ജ്യഷ്ഠൻ �ദവജ്ഞനും അനുജൻ കവി

യുമായി പലസ്ഥലങ്ങളിൽ സഞ്ചരിച്ചു പലരു�ടയും �സ്നഹബഹുമാനങ്ങൾക്കു പാ

ത്രീഭവിച്ചു. താെഴക്കാണുന്ന �ശ്ലാകം ഛാന്ദസനും പണ്ഡിതനുമായ കീഴാറ്റൂർ ഭട്ടതി

രിെയക്കുറിച്ചു് അനുജൻ ഉണ്ടാക്കിയതാണു്.

“അ�ധാധുനീതി പ്രഥിതഃ പൃഥിവ്യാ–

മാസീദസൌ ഭാഗ്യവതാം വരിഷ് ഠഃ

യദ്വിപ്ര�യാഗസ്സുര�താത്സുകാനാം
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സന്താപ�ഹതുർവനിതാജനാനാം”

ഈ �ശ്ലാകത്തിനുസ്തുതിപരമായും നിന്ദാപരമായുംഅർത്ഥമുെണ്ടന്നുപറ�യണ്ടതി

ല്ല�ല്ലാ.

തൃശ്ശൂർ വടക്കുന്നാഥെനപ്പറ്റി അനുജൻ രചിച്ച ഒരു �ശ്ലാകം അടിയിൽ കുറിക്കു

ന്നു.

“പാർവതീഫണിബാ�ലന്ദുഭസ്മമന്ദാകിനീയുതാ

അപവർഗ്ഗപ്രദാ മൂർത്തിഃ കഥം സ്യാത്തവ ശങ്കര?”

973-ആമാണ്ടു നാടു നീങ്ങിയ ധർമ്മരാജാവിെന്റആശ്രിതന്മാരായിരുന്നഅനുജനും

�ജ്യഷ്ഠനുംപലഅവസരങ്ങളിൽതിരുവനന്തപുരത്തു�പാകുകയും മുറജപാ�ഘാഷ

കാലങ്ങളിലും മറ്റും അവിെട താമസിക്കുകയും െചയ്തിരുന്നു. താെഴക്കാണുന്ന �ശ്ലാ

കങ്ങൾഅനുജൻആ മഹാരാജാവിനു സമർപ്പിച്ചതാെണന്നു �കട്ടിട്ടുണ്ടു്.

“സ്നാതഃ ശൌരികൃപാംബുധൌ നയമഹാചാ�ര്യാക്തമന്ത്രശ്ചയഃ

സാക്ഷീകൃത്യ വിപക്ഷലാജഹവനപ്രീതം പ്രതാപാനലം

ധാത്രീമംബുധി�മഖലാമുദവഹഃ കീർത്ത്യംശൂകാച്ഛാദിനീം

സ ത്വം വഞ്ചിമഹീശ! സത്യമത�നാഃ പൃഥ്വീപതിത്വം നിജം.

രാജാ കിമിന്ദുരപി നാര്യഭിമാനഹാരീ

രാജാ പരം വിജയ�ത ഭുവി രാമവർമ്മാ

നാളീകഭങ്ഗകൃദതീവ നദീനബന്ധു–

ർന്നക്ഷത്ര�പാ നവസുധാവിഭ�വക�ഹതുഃ.

ലക്ഷ്മീഃ കീർത്തിഃ കൃപാണീത്യയി തവ ദയിതാ–

സ്സന്തി രാ�ജന്ദ്ര! തിസ്ര–

സ്താ�സ്വകാപി ക്ഷണാർദ്ധം ന നിവസതി ഭവ–

ത്സന്നിധൌ ചിത്ര�മവ

ആദ്യാ ഭാത്യാശ്രിതാനാം വസതിഷു ദയിതാ

മധ്യമാ ദിക്ഷു ധാവ–

ത്യന്ത്യാ സാ വീതശങ്കം വിഹരതി വിമത–

വ്രാത�ദാരന്തരാ�ള.”

ഒരിക്കൽ മഹാരാജാവു മഞ്ഞുകാലത്തു് ഒരുസാൽവപുതച്ചു െകാണ്ടുസവാരിെയഴു

ന്നള്ളുകയായിരുന്നു. അനുജൻ തെന്റ �സ്നഹിതന്മാ�രാടു് അവിടുന്നു തിരിെയ എഴു

ന്നള്ളു�മ്പാൾ ഒരു �ശ്ലാകം െചാല്ലി ആസാൽവസമ്മാനമായി വാങ്ങാെമന്നു ശപ

ഥംെചയ്തു. ആ ശപഥം സഫലീഭവിപ്പിച്ച �ശ്ലാകമാണു് അടിയിൽ �ചർക്കുന്നതു്.

“ശീതാർത്താ ഇവസങ്കചന്തി ദിവസാ ന ഹ്യംബരം ശർവരീ

ശീഘ്രം മുഞ്ചതി �സാപി ഹന്തഹുതഭു�ക്കാണം ഗ�താ ഭാനുമാൻ

ത്വഞ്ചാനങ്ഗഹുതാശതപ്തഹൃദ�യ ശാ�താദരീണാം ഗ�താ

രാജൻ കിം കരവാമ സാംപ്രതമ�ഹാ! ശീതാഭിഭൂതാ വയം.”

മെറ്റാരിക്കൽ �ജ്യാതിർവിത്തായ �ജ്യഷ്ഠൻ, മഹാരാജാവു് അന്നു പത്മനാഭസ്വാമി

�ക്ഷത്രത്തിൽ നിന്നു തിരിെയ എഴുന്നള്ളുന്നതു മതിൽ െവട്ടിെപ്പാളിച്ചാെണന്നു മുൻ

കൂട്ടി എഴുതിെക്കാടുത്തു് ഒരു വീരശൃംഖല പാരി�താഷികമായി വാങ്ങി. അതു കണ്ടു്
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അല്പം അസൂയാലുവായിത്തീർന്നഅനുജൻഅവിടു�ത്തയ്ക്കു രണ്ടു �ശ്ലാകങ്ങൾഅടി

യറ െവച്ചു രണ്ടു�കയ്ക്കും വീരശൃംഖല �നടി. ആ �ശ്ലാകങ്ങൾ �നാക്കുക.

“�കാപി ശ്രീപദ് നാഭപ്രചുരതരകൃപാ–

പൂരപീയൂഷ�സക–

സ്ഫീത�പ്രാത്തുങ്ഗവിദ്യാവിടപിതതിലസ–

ന്നീതിസാരപ്രവാളഃ

ധ�ന്യാ ധർമ്മപ്രസൂനപ്രഭവനനയശ–

സ്സൌരഭാപൂരിതാ�ശാ

ഭാതി �ശ്രയഃഫലൌ�ഘർദ്ദ്വിജകുലശരണം

രാമരാജാമരദ്രുഃ.

“കംസീകൃത്യ ദിവം ഭുവം തുലിതവാനാധായ ധാതാ ത�യാ–

രിന്ദ്രം ത്വാഞ്ച പരീക്ഷിതും ലഘിമനി ദൌസ്താവദൂർദ്ധ്വം ഗതാ

�ദവാനപ്സരസസ്സുരദ്രുമമപി പ്രക്ധിപ്യ ചാത്രാനതാ–

വദ്യ ക്ഷ്മാതല�താ ബഹൂൻസുകൃതി�നാപ്യുന്നീയ വിന്യസ്യതി.”

ഇവയിൽ “രാജാ കിമിന്ദുഃ” “ശീതാർത്താ ഇവ” “കംസീ കൃത്യ ദിവം” എന്നീ �ശ്ലാക

ങ്ങൾ ഏറ്റവും വിശിഷ്ടങ്ങളാെണന്നു പറ�യണ്ടതില്ല�ല്ലാ. “�കാപി ശ്രീപദ് മനാഭ”

എന്ന �ശ്ലാകത്തിെല “ദ്വിജകുലശരണം” എന്ന വി�ശഷണം �മസൂർ വ്യാഘ്ര

ത്തിൽ നിന്നു ബ്രാഹ്മണർക്കു് അഭയം നല്കിയ ധർമ്മരാജാവിെന്റ വിഷയത്തിൽ

വി�ശഷിച്ചു �യാജിക്കുന്നു. �കരളത്തിെല മുക്തകകാരന്മാരിൽ സമുന്നതനായി

അനുജൻ �ശാഭിക്കുന്നതു് ഇത്തരത്തിലുള്ള �ശ്ലാകങ്ങൾ െകാണ്ടാകുന്നു. തുപ്പൻ

നമ്പൂരിക്കു െവള്ളാരപ്പള്ളിയിലും നാരായണൻ നമ്പൂരിക്കു പാ�ങ്കാട്ടു വാരിയത്തുമാ

യിരുന്നു സംബന്ധം. അനുജനു തെന്റ ഭാര്യയിലുള്ള അസാധാരണമായ പ്രണയ

പാരവശ്യം കണ്ടു �ജ്യഷ്ഠൻ ഒരു ദിവസം

“ആപന്മൂലം ഖലു യുവതയസ്തന്നിമി�ത്താഽവമാന–

സ്താസാം താവൽസലിലലഹരീഭംഗുരഃ പക്ഷപാതഃ”

എന്നുപാ�ങ്കാട്ടു് അമ്പലക്കുളപ്പുരയിെല ചുവരിൽഎഴുതി;ആ �ശ്ലാകത്തിെന്റ ഉത്ത

രാർദ്ധം

“അ�പ്യവം �ഭാഃ പരിണതശരച്ചന്ദ്രബിംബാഭിരാമം

ദൂരീകർത്തും വദനകമലം നാലമസ്മൽപ്രിയായാഃ”

എന്നു് അനുജനും പൂരിപ്പിച്ചു �ജ്യഷ്ഠെന വിസ്മയസ്തിമിതനാക്കി. �ജ്യഷ്ഠനുമായുള്ള

നിത്യസഹവാസം നിമിത്തം അനുജനും �ജ്യാതിശ്ശാസ്ത്രത്തിൽ അത്ഭുതാവഹമായ

ജ്ഞാനം സമാർജ്ജിച്ചു. അവെര ബുധശുക്രന്മാെരന്നു സമകാലികന്മാർ പ്രശംസി

ച്ചു വന്നു.

അനുജൻ മരിച്ചതു് ഏതു െകാല്ലത്തിെലന്നറിയുന്നില്ല. 977-ൽ ജനിച്ച െപ

രിഞ്ഞാട്ടുള്ളി അച്ഛൻനമ്പൂരിെയ അ�ദ്ദഹം ഓത്തു െചാല്ലിച്ചിട്ടുള്ളതായി പഴമക്കാർ

പറയുന്നു. 981-ലും 984-ലുംസ്ഥാനാ�രാഹണം െചയ് ത െകാച്ചി രാമവർമ്മമഹാരാ

ജാവി�ന്റയും വീര�കരളവർമ്മ മഹാരാജാവി�ന്റയും വാഴ്ചക്കാലങ്ങളിൽ അനുജൻ

അവരുെടസദസ്സിെനഅലങ്കരിച്ചിരുന്നതായി �കട്ടിട്ടുണ്ടു്. �ശ്ലാകങ്ങൾക്കു്അർത്ഥ
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വിവരണം െചയ്യുന്നതിനു് അ�ദ്ദഹത്തിനു് അന്യാദൃശമായ സാമർത്ഥ്യമുണ്ടായിരു

ന്നുെവന്നും ഒരിക്കൽസ്വകൃതിയായ രുക്മിണീസ്വയംവരം ചമ്പുവിെല

“ആയാതം ജരിണായതാക്ഷി! കമലാ�മാദി പ്രഭാതം സരാ–

ഗാശ�ഞ്ചത്യവധാര്യതാം ദ്വിജകുലാലാ�പാ ഭ�വന്നാന്യഥാ

സ്നായാ മംഗലമണ്ഡനാനി തനുയാ യായാശ്ശിവായാഃ പദം

ഭൂയാ�ത്തപതിരുദ്ധൃതാരിരിതി സ പ്രായാൽ കൃതാശീർ ദ്വിജഃ”

എന്നമ�നാഹരമായ �ശ്ലാകത്തിെന്റഅർത്ഥം രണ്ടുമണിക്കൂർ �നരം വിസ്തരിച്ചു വീ

ര�കരളവർമ്മ മഹാരാജാവിെന �കൾപ്പിച്ചു അ�ദ്ദഹെത്ത ആശ്ചര്യഭരിതനാക്കി

എന്നും ഐതീഹ്യമുണ്ടു്. 903-ആമാണ്ടാണു് അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ ജനനെമങ്കിൽ ആ

സംഭവകാലത്തു് അ�ദ്ദഹം വർഷീയാനായിരുന്നിരിക്കണം.

കൃതികൾ

നാരായണൻനമ്പൂരിയുെട വാങ്മയങ്ങളായി (1) രുക്മിണീസ്വയംവരം (2) രുക്മാം

ഗദ ചരിതം എന്നീ രണ്ടുസംസ്കൃതചമ്പുക്കൾ മാത്ര�മ ഇതുവെര കിട്ടീട്ടുള്ളൂ.

രുക്മാംഗദചരിതം

രുക്മാംഗദചരിതം ചാക്യാന്മാർക്കു് ഒരു ദിവസെത്തകൂത്തിനായി രചിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു

നിമിഷകൃതിയാകയാൽഅതിനു രുക്മിണീസ്വയംവരെത്തഅ�പക്ഷിച്ചുസാരസ്യ

ത്തിനു വളെര കുറവുണ്ടു്. �മാഹിനി രുക്മാംഗദെന വ്രതഭംഗത്തിനു നിർബ്ബന്ധിക്കു

ന്ന പ്രകരണം മുത�ല്ക്ക കഥ ആരംഭിക്കുന്നുള്ളൂ. ആ കൃതിയിൽ നിന്നു് ഒരു �ശ്ലാകം

ചുവ�ട �ചർക്കുന്നു.

“ഏകാദശ്യശനം സുദുഷ്കരമിതി ബ്രൂ �ഷ തദാസ്താം ത്വയാ

�ദയസ്സ്യാദപ�രാ വ�രാ നരപ�ത! �യനാപി തുഷ്യാമ്യഹം

സ്വാ�ങ്ക സമ്പ്രതി ശായയൻസ്വതനയം ധർമ്മാങ്ഗദം സ്വാസിനാ

സദ്യശ്ഛിന്ധി ശി�രാസ്യ മാതൃസവി�ധ മാ സ്മ ച്ഛിനധ്വം വ്രതം.”

രുക്മിണീസ്വയംവരം

രുക്മിണീസ്വയംവരംപ്രബന്ധംഏക�ദശം ഭട്ടതിരിയുെടപ്രബന്ധങ്ങ�ളാടുകിടനി

ല്ക്കുന്നു. ആ പ്രബന്ധങ്ങൾ പലകുറി വായിച്ചു് അവെയ ആത്മസാക്ഷാൽകരിച്ചതി

നു �ശഷമാണു് നമ്പൂരി പ്രസ്തുത കൃതി രചിച്ചിരിക്കുന്നതു്. ഭട്ടതിരിയുെട ആ പാണ്ഡി

ത്യ �ധാരണിയും പദഘടനാപാടവവും നമ്പൂരിക്കു സ്വാധീനമെല്ലന്നുള്ളതു് അ�ദ്ദഹ

ത്തിനു ഒരു കുറവായി പരിഗണിക്കാവുന്നതല്ല. തത്താദൃശങ്ങളായ സിദ്ധിവി�ശഷ

ങ്ങൾആഅവതാരപുരുഷന്നല്ലാെത മറ്റാർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടില്ല�ല്ലാ. ചില �ശ്ലാ

കങ്ങൾഅടിയിൽ പകർത്തുന്നു.

�കാപാവിഷ് ടനായ രുക്മി:

“ശ്വസൻ ഭൂയസ്തീവ്രം ജ്വലദനലതീക്ഷ്ണാക്ഷിയുഗ�ളാ

ദശൻ ദ�ന്ത�രാഷ്ഠം ഭ്രൂ കുടിവികടസ്വിന്നനിടിലഃ

തലാഘാ�തർ�ദ്ദാ�ഷ്ണാരഹഹ! സഹി കൃഷ്ണസ്തുതിപരാൻ

നിവാര്യാര്യാനു�ച്ചരധിസഭമഭാണീദവിനയഃ.”

കുണ്ഡിനപുരത്തിൽസമാഗതരായ രാജാക്കന്മാർ:
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“സ്ഫായൽകളായകമനീയമുകുന്ദകായ–

ച്ഛായാനികായയമുനായിതരാജവീഥ്യാം

സ്ത്രീരത്നവീക്ഷണര�സാന്നയനാസ്തദാ �ത

തീരദ്രുമാ ഇവബഭൂർവികചപ്രസൂനാഃ.”

ശ്രീകൃഷ്ണൻ രുക്മിണി�യാടു്:

“മാ ഗാ മാനിനി! മാമകീനമുന�സാ ഹാരിണ്യസി ത്വം യത–

സ് �തനസ് �തനതയാ ഫലം തദുചിതം ഭൂ�യാനുഭാവ്യം ത്വയാ

ഏതദ്വ്യായതബാഹുനാളനിഗളവ്യാബദ്ധ�യ�വകയാ

സ്ഫീ�താദഗ്രകകണ്ട�കത്ര മദുരഃകാരാല�യ ലീയതാം.”

ബലഭദ്രെന്റ �കാപം:

“അജന്തമാവിധ്യ ഹരിം കടൂക്തിഭി–

സ്സമാപതത്സുപ്രതി�ഘന ദസ്യുഷു

ഹലന്തമാദായ ഹലീ ബലീ രുഷാ

ദഹന്നിവാമൂനതിരൂക്ഷ�മക്ഷത.”

കവി കൃഷ്ണശത്രുക്കെളപ്പറ്റി:

“അജാനതാമാദിമ�മകമക്ഷരം

ഹരിം ശ്രുതാവപ്യകൃതാദരാത്മനാം

അവർണ്ണവാ�ചാ ന കഥം സ്യുരീദൃശാം

ന ലബ്ധവർണ്ണാ: ഖലു �ത യതസ്തതഃ”

ഗദ്യങ്ങളും �മലുദ്ധരിച്ചപദ്യങ്ങൾക്കുതുല്യങ്ങൾതെന്ന. പ്രസ്തുതചമ്പുപണ്ഡിതമൂർദ്ധന്യ

നായ െകാച്ചി പരീക്ഷിത്തുതമ്പുരാൻ തിരുമനസ്സിെല ഭാവദീപിക എന്ന വ്യാഖ്യാന

�ത്താടുകൂടി പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തീട്ടുണ്ടു്. ഭാഷയിൽ തുപ്പൻ നമ്പൂരി ബാണയുദ്ധെമന്നും

നാരായണൻ നമ്പൂരി �വശാഖ പുരാണെമന്നും ഓ�രാ ആട്ടക്കഥ ഉണ്ടാക്കീട്ടു

ള്ളതായി �ഗാവിന്ദപ്പിള്ള സർവാധികാര്യക്കാർ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ഈ ആട്ടക്കഥ

കൾ എനിക്കു കാണാൻ ഇടവന്നിട്ടില്ല. അവർ നാല്പതര �ശ്ലാകമായും മുപ്പത്താറു

�ശ്ലാകമായും യഥാക്രമം ഓ�രാ മുഹൂർത്ത പദവി നിർമ്മിച്ചിട്ടുെണ്ടന്നു് അ�ദ്ദഹം

�രഖെപ്പടുത്തീട്ടുള്ളതിെന്റ വസ്തു സ്ഥിതിെയപ്പറ്റിയും യാെതാന്നും പറയാൻ നിവൃ

ത്തിയില്ലാെതയിരിക്കുന്നു.

പുറയന്നൂർ പര�മശ്വരൻ നമ്പൂരിപ്പാടു്

�പരു്

മാത്തൂർനമ്പൂരിപ്പാട്ടിെലപ്രസിദ്ധമായമുഹൂർത്തപദവിക്കുവരദീപികഎന്നസർവങ്കഷ

മായ വ്യാഖ്യാനം നിർമ്മിച്ച പുറയന്നൂർ പര�മശ്വരൻ നമ്പൂരിപ്പാട്ടിെലപ്പറ്റി മുമ്പു

പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട�ല്ലാ. ആ പര�മശ്വരൻ നമ്പൂരി തെന്നയാണു് ഭാഗവതം ദശമം

കിളിപ്പാട്ടി�ന്റയും കുശല�വാപാഖ്യാനം കിളിപ്പാട്ടി�ന്റയും പ്ര�ണതാവു്. ആ കിളി

പ്പാട്ടുകൾ രചിച്ചതു പുറയന്നൂർ ഭാസ്ക്കരൻ നമ്പൂരിപ്പാടാണു് എന്നു ചിലർ പറയുന്നതു്

അനാസ്പദമാെണന്നുംആ �പരിൽ ഒരുകവി പുറയന്നൂർ മനയ്ക്കൽ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടി

െല്ലന്നുംഅ�ന്വഷണത്തിൽഅറിയുന്നു.
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ജീവചരിത്രം

പര�മശ്വരൻ നമ്പൂരിയുെട ജീവചരിത്രെത്തപ്പറ്റി വളെരെയാന്നും അറിവില്ല. അ�ദ്ദ

ഹം മലബാർ ജില്ലയിൽെപ്പട്ട വള്ളുവനാട്ടുതാലൂക്കിൽ പുറയന്നൂർ എന്നആഢ്യഗൃ

ഹത്തിൽജനിച്ചു. വരദീപികയുെട നിർമ്മിതി 990-ആമാണ്ടുചിങ്ങമാസത്തിലാെണ

ന്നുള്ളതിനു് ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽത്തെന്ന �രഖയുണ്ടു്. അതു താെഴ�ച്ചർക്കുന്നു.

“ഹരചരണജൂഷാ ഗുരുപ്രസാദാ–

ദവഗതകാലവിമർശസൽപ�ഥന

പുരദഹനപുരദി�ജശ്വ�രണ

ഗ്രഥിതമിദം സുധിയാം മു�ദസ്തു നിത്യം.

നളധീസംഖ്യ�കാളം�ബസിംഹരാശിസ്ഥി�ത രവൌ

മുഹൂർത്തപദവീവ്യാഖ്യാ കൃ�തയം വരദീപികാ.

ബാല്യാ�ദ്വദുഷ്യ�ലാഭാദ്വാ �മാഹാ�ദ്വതന്മയാ കൃതം

�ശാധയന്തുസമാ�ലാച്യ വിദ്വാം�സാ വീതമത്സരാഃ.”

“ബാല്യാൽ”എന്നപദം പര�മശ്വരൻപ്രകൃതത്തിൽപ്ര�യാഗിച്ചിരിക്കുന്നതു്ഔദ്ധ

ത്യപരിഹാരത്തി�നാ വയസ്സൂചനത്തി�നാ എന്നു നിർണ്ണയിക്കുവാൻ നിവൃത്തിയി

െല്ലങ്കിലും അ�ദ്ദഹം ആ മർമ്മസ്പൃക്കായ വിവൃതി രചിച്ച കാലത്തു ബാലനല്ലായിരു

ന്നുഎന്നാണു് �താന്നുന്നതു്. ആ വ്യാഖ്യാനത്തിൽആചാര്യൻ

“കഞ്ജപുരദ്വിജവര്യസ്വസ്രീ�യണാഗ്നിദത്തശി�ഷ്യണ

പുരദഹനപുരഭ�വന വ്യാഖ്യാ പര�മശ്വ�രണ രചി�തയം.

�ലാകാനാമുപകാരായ നി�ദ�ശന ഗു�രാർമ്മയാ

വ്യാഖ്യാ സു�മധസാ യത്നാൽ കൃ�തഷാ വരദീപികാ”

എന്നു പി�ന്നയും പറയുന്നു. കാഞ്ഞൂർ (കഞ്ജപുരം) ആഢ്യെന്റ അനന്തരവനും

അഗ്നിദത്തൻ നമ്പൂരിയുെട ശിഷ്യനുമാണു് താെനന്നും ഗുരുനി�ദശത്തിനു വഴി

െപ്പട്ടാണു് വരദീപിക നിർമ്മിച്ചെതന്നും ആദ്യെത്ത �ശ്ലാകത്തിൽ നിന്നു കാണാം.

രണ്ടാമെത്ത �ശ്ലാകത്തിെല തൃതീയ പാദവും കലിവാക്യമാകുന്നു.

1014-ആമാണ്ടായിരുന്നുഅ�ദ്ദഹത്തിെന്റ �ദഹവി�യാഗം. ആ ഇല്ലത്തിൽ കു

ഞ്ഞുണ്ണി മുത്തപ് ഫൻഎന്നനമ്പൂരി നൂറു വയ�സ്സാളം ജീവിച്ചിരുന്നു് ഏതാനും െകാ

ല്ലങ്ങൾക്കു മുൻപു മരിയ്ക്കുകയുണ്ടായി. ആ ശിശുവിെന്റ പ്രസവത്തിനു മുൻപു താൻ

മരിക്കുെമന്നും, പ്രജ ഉണ്ണിയായിരിക്കുെമന്നും ആ ഉണ്ണിക്കു തെന്റ �പരുതെന്ന ഇട

ണെമന്നുംബന്ധുക്ക�ളാടു നമ്പൂരി അനുശാസിച്ചുവ�ത്ര. കൂടുതൽ െതളിവു കിട്ടുന്നതു

വെര 950 മുതൽ 1014 വെരആയിരുന്നുപര�മശ്വരൻ നമ്പൂരിയുെട ജീവിതകാലെമ

ന്നു് അനുമാനിക്കാം.

കൃതികൾ

വരദീപിക

ഉപരി സൂചിപ്പിച്ച മൂന്നു ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വരദീപികതെന്നയാണു് പ്രധാനം.

“പൂർ�വഃ കൃതാനി വിവിധാനി മുഹൂർത്തശാസ്ത്രാ–

ണ്യാ�ലാച്യ സജ്ജനസമാചരിതാംശ്ച മാർഗ്ഗാൻ

ജ്ഞാത്വാ ഗു�രാഃ കരുണയാ വരദീപികാഖ്യാം
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കുർ�വ മുഹൂർത്തപദവീവിവൃതിം സ്പുടാർത്ഥാം”

എന്നു്ആചാര്യൻഗ്രന്ഥാരംഭത്തിൽചികീർഷിതപ്രതിജ്ഞെചയ്യുന്നതിൽ�ലശവും

അത്യുക്തിസ്പർശമില്ല.

ദശമം കിളിപ്പാട്ടു്

നമ്പൂരിപ്പാട്ടിെല കിളിപ്പാട്ടുകളിൽസാരള ്യമാണു് സർവത്രകളിയാടുന്നതു്. അ�ദ്ദഹ

ത്തിെന്റ ഉ�ദ്ദശം സ്ത്രീകൾക്കും ബാലന്മാർക്കും തെന്റ കൃതികൾ പ്ര�ത്യകം പ്ര�യാ

ജകീഭവിക്കണെമന്നായിരുന്നു; അതുെകാണ്ടു പാണ്ഡിത്യ പ്രകടനത്തിനു് ഒരു ഘട്ട

ത്തിലും അ�ദ്ദഹം മുതിർന്നിട്ടില്ല. ദശമത്തിെന്റആരംഭത്തിൽസ്ത്രീകൾ ശാരിക�യാ

ട്,

“ആദിനായകൻ ജഗന്നായകൻ പരമാത്മാ

�വദ�വദാന്ത�വദ്യനാകിയ നാരായണൻ

യാദവാന്വയത്തിങ്കൽക്കൃഷ്ണനായവതരി–

ച്ചാദര�വാടു�മാ�രാ ലീലകൾ െചയ്തെതല്ലാം

വ്യക്തമായ് ഞങ്ങ�ളാടു െചാ�ല്ലണമതു �കട്ടാൽ

മുക്തിയും ലഭിച്ചീടുെമന്ന�ല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളും”

എന്നു് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.

“മങ്കമാരുെട വാക്യമിങ്ങെന �കട്ട�നരം

�പങ്കിളി�പ്പതൽതാനുമവ�രാടുരെചയ്താൾ”

എന്നു് അനന്തരം കവി തെന്റ ഗാനം തുടരുന്നു. ഗ്രന്ഥാവസാനത്തിൽ

“സരസിജനയന�ന്റ നല്ല ലീലാവിലാസം

സരസിജമുഖിമാർക്കും ബാലകർക്കും ഗ്രഹിപ്പാൻ

സരസമധുരഭാഷാഗാനമായിട്ടിവണ്ണം

പരിെചാടു പുറയന്നൂരന്ത�ണന്ദ്രൻ ചമച്ചാൻ”

എന്നു് ഒരു �ശ്ലാകവും ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഇന്ദ്രപദം കവിയുെട ആഢ്യത്വെത്ത �ദ്യാ

തിപ്പിക്കുന്നു. കുശല�വാപാഖ്യാനത്തിെന്റ ഉപക്രമത്തിലും “വാരിജവി�ലാചനമാരു

െട” അ�പക്ഷയനുസരിച്ചാണു് ശുകം ഗാനം െചയ്യുന്നതു്. ഒടുവിൽ

“മറിമാൻകണ്ണിമാർെക്കല്ലാമറിവാനിതു ഭാഷയായ്

പുറയന്നൂരു വി�പ്രന്ദ്രൻ കുറവില്ലാെത തീർത്തതു്”

എന്നു് ഒരു �ശ്ലാകവും കാണുന്നു.

ദശമസ്കന്ധത്തിൽ 90 അധ്യായങ്ങളാണ�ല്ലാ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതു്. അവ
യിൽ 49 അധ്യായങ്ങൾ പൂർവ്വാർദ്ധത്തിൽ ഉൾെപ്പടുന്നു. നമ്പൂരിയുെട ഭാഷാസം

�ക്ഷപത്തിൽ 91 അധ്യായങ്ങൾ കാണുന്നതു �കരളത്തിൽ പ്രചുരപ്രചാരമായി

രുന്ന വിജയധ്വജപാഠപദ്ധതിയനുസരിച്ചായിരിക്കണെമന്നു് എനിക്കു �താന്നുന്നു.

അ�ദ്ദഹം ഒന്നുമുതൽ നാല്പത്തിയഞ്ചുവെര അധ്യായങ്ങൾ �കകയിലും, 46 മുതൽ
76 വെര അധ്യായങ്ങൾ കാകളിയിലും, ഒടുവിലുള്ള 15 അധ്യായങ്ങൾ കളകാഞ്ചി
യിലും നിബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. ശ്രുതിഗീത തർജ്ജമ െചയ്തിട്ടില്ല. മൂലെത്തത്തെന്നയാ

ണു് ആദ്യന്തം അനുസരിക്കുന്നെതങ്കിലും, സ്വന്തം മ�നാധർമ്മം ഇടകലർത്തീട്ടുള്ള
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ഭാഗങ്ങളും ഇെല്ലന്നില്ല; അവസവി�ശഷം ഹൃദ്യങ്ങളായിരിക്കുന്നു. ഒന്നുരണ്ടുദാഹര

ണങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചുകാണിക്കാം.

ശ്രീകൃഷ്ണെന്റ�ശശവലീല:

“അെന്നാരു ദിനം സന്ധ്യാകാലത്തുകുമാരന്മാർ

നന്ദ�ഗാപെന്റസമീപത്തു െചന്നിരിക്കു�മ്പാൾ

കണ്ടിതെങ്ങാരു വൃക്ഷശാഖാഗ്രം; സമീപത്തു

കണ്ടാർ കൌതുക�മകം പൂർണ്ണചന്ദ്രെന്റബിംബം.

അ�ന്നരം കൃഷ്ണൻതാനും �മാദ�മാടുരെചയ്താ–

നിന്നിതു കണ്ടീല�യാ താതനും ജനനിയും?

എത്രയും നല്ലഫലമുെള്ളാരു വൃക്ഷത്തി�ന്മ–

െലത്രയും പഴുത്തിതാ നില്ക്കുന്നു �ശാഭ�യാടും.

വല്ല ജാതിയുമതു െകാണ്ടന്നുതന്നീടണ–

മല്ലായ്കിൽ ഭുജിക്കയുമില്ലഞാനറിഞ്ഞാലും.

എന്നതു �കട്ടു നന്ദൻ ചിരിച്ചു െചാല്ലീടിനാ–

നിന്നിതു ചന്ദ്രബിംബമാകുന്നു കുമാരകാ!

നെല്ലാരു ഫലം നാെളെക്കാണ്ടന്നുതന്നീടുവ–

നില്ല സംശയ�മതും; �വകാെത ഭുജിച്ചാലും.

ചന്ദ്രെനന്നാലുമതു െകാണ്ടന്നുതന്നീടണ–

മുന്നതവൃക്ഷത്തി�ന്മ�ലറിയാൽെത്താടാമ�ല്ലാ.

എന്നതു �കട്ടു നന്ദൻ െചാല്ലിനാൻ മധുരമായ്;

ചന്ദ്രെനപ്പിടിപ്പതിന്നാമതെല്ലാരുവർക്കും,

എങ്കിലും പിടിച്ചു ഞാൻ െകാണ്ടന്നുതന്നീടുവൻ;

ശങ്കയി�ല്ലതും, നാലു നാഴികയ്ക്കകംതെന്ന.

ഭാഷാസംസ് കൃതസാഹിത്യങ്ങൾ

ഇെപ്പാ�ഴ തന്നീടണെമന്നുരെചയ്തു കൃഷ്ണ–

നെപ്പാ�ഴ ഭുവി വീണു കരഞ്ഞുതുടങ്ങിനാൻ.

നന്ദനും െചെന്നടുത്തു െചാല്ലിനാൻ പലതര–

െമാന്നു െചയ്താലും �ബാധിച്ചീടാ�ഞ്ഞാരനന്തരം

െചന്നു നീ തെന്ന ഭുജിച്ചീടുെകന്നുരെചയ്താ–

ന�ന്നരെമഴുനീറ്റു കൃഷ്ണനും മണ്ടീടിനാൻ

പിന്നാ�ല െചന്നു നന്ദൻ പിടിപ്പാൻ തുടർന്ന�പ്പാ–

ളുന്നതമായ വൃക്ഷശാഖ�മ�ലറീ കൃഷ്ണൻ.

ചന്ദ്രബിംബവുെമടുത്തിറങ്ങി വന്നീടിനാ–

ന�ന്നരെമല്ലാവരുെമാന്നുസംഭ്രമം പൂണ്ടാർ.

അ�ന്നരം കൃഷ്ണൻതാനുമിന്നിതു തിന്നീടുവാൻ

നന്നെല്ലന്നുരെചയ്തങ്ങയച്ചു ശശാങ്കെന;

പുഷ്കരമാർ�ഗ്ഗ െചന്നു വിളങ്ങി ശശാങ്കനും;

പുഷ്ക�രക്ഷണൻതെന്നപ്പുല്കിനാെരല്ലാവരും.”

ഈകഥ മൂലത്തിലുള്ളതെല്ലന്നുസ്പഷ്ടമാണ�ല്ലാ.

“മുട്ടുകൾ കുത്തിെക്കാണ്ടുബാലന്മാരതു�നര–
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െമാെട്ടാട്ടു നടന്നീടും വീണീടുമിടയ്ക്കിെട.

സഞ്ചരിപ്പതു കണ്ടുകൌതുക�ത്താടുകൂടി–

ച്ചഞ്ചലാക്ഷിമാെരടുത്തീടുവാൻ െചല്ലു�ന്നരം

നന്മധു െപാഴിക്കുന്നപുഞ്ചിരി�യാടും െചന്ന–

ങ്ങമ്മമാരുെട മടിതന്നിലങ്ങിരുന്നീടും.

�ചറുകളണിഞ്ഞതുതുടച്ചു ജനനിമാർ

കൂ�റാടു മുലെകാടുത്താനന്ദിച്ചിരുന്നീടും.”

എന്നിങ്ങെനയുള്ളകൃഷ്ണലീലകളും,

“കണ്ണടച്ചീടാെത മെറ്റാരു ഭൂപതി

െപണ്ണിെനക്കണ്ടുകണ്ടാനന്ദമഗ്നനായ്

ചിത്തഭ്രമ�ത്താടുമഞ്ജലി ബന്ധിച്ചു

ചിത്രാർപ്പിതൻ�പാെല നിന്നിതു നിശ്ചലം.

െപണ്ണുങ്ങെള കാണരുതു നമുെക്കന്നു

കണ്ണുമടച്ചു വസിച്ചാെനാരു നൃപൻ.

പ�ങ്കരുഹാക്ഷിെയക്കെണ്ടാരു ഭൂമിപൻ

െചങ്കല്ലരച്ചു മുഖത്തു �തച്ചീടിനാൻ.

മുൻകയ്യു കുത്തിച്ചതെച്ചാരു ഭൂപതി

പ�ങ്കരുഹാക്ഷിക്കു കാഴ്ചവച്ചീടിനാൻ.

�ഗാഷ്ഠികൾ കാട്ടായ് വിെനന്നുരെചയ്താശു

പാട്ടുകൾ പാടിക്കളിച്ചാെനാരു നൃപൻ.

രുക്മിണി രുക്മിണിെയന്നു ജപിച്ചാശു

നഗ്നനായ് ച്ചാടിക്കളിച്ചാെനാരു നൃപൻ.

കാണികൾ കാണ്ക�വ മെറ്റാരു ഭൂപതി

പൂണുനൂൽ െപാട്ടിച്ചു തിന്നിറക്കീടിനാൻ.

കണ്ണാടി കുത്തിെപ്പാടിെച്ചാരു ഭൂപതി

കണ്ണൻചിരട്ടയിലാക്കിെവച്ചീടിനാൻ.

മുത്തുദാമങ്ങളും രത്നജാലങ്ങളും

കുത്തിെപ്പാടിെച്ചാരു ഭൂമിപതീശ്വരൻ

ഓടക്കുഴലിൽ വച്ചൂതിപ്പറപ്പിച്ചു

താടിക്കു തീയും െകാളുത്തി വാണീടിനാൻ.

എത്രയും ശാസ്ത്രജ്ഞനാെയാരു ഭൂപതി

ചിത്രമാം രാമായണം കഥ െചാല്ലിനാൻ.

“പണ്ട�യാധ്യാധിപനായ ദശരഥ–

ന്നുണ്ടായിവന്നിതു നാലു തനയന്മാർ;

ബാലിയും ലക്ഷ്മണൻകുംഭൻ ജടായുവും

ബാല�രാെടാന്നിച്ചവൻ വസിക്കുംവിധൌ

മ�ണ്ഡാദരിയുെട രാജ്യ�ലാഭംെകാണ്ടു

ദണ്ഡകാര�ണ്യ വസിച്ചു സമ്പാതിയും.

രാവണൻതെന്ന വധിച്ചാനഗസ്ത്യനും

പാവകശുദ്ധയായ് വന്നു�ക�കയിയും.

പുക്കിതു രാമന�യാധ്യാപുരമതിൽ;
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മിക്കതും രാമായണം കഥയിങ്ങെന.”

എന്നിത്തരത്തിലുള്ള രാജാക്കന്മാരുെട കാമപാരവശ്യങ്ങളും കവി ഏറ്റവും മ�നാ

�മാഹനമായ രീതിയിൽ ചിത്രണം െചയ്തിരിക്കുന്നു. “അധ്യായെമഴുവതുെമാൻപതും

െചാല്ലി�നൻ”എന്നും മറ്റുമുള്ളവരികളിൽപദപ്ര�യാഗത്തിൽചില�വകല്യങ്ങൾ

അപൂർവമായി കാണുന്നതുസാരമാക്കാനില്ല.

കുശല�വാപാഖ്യാനം

കുശല�വാപാഖ്യാനം ആകൃതി െകാണ്ടു െചറുതാെണങ്കിലും പ്രകൃതിെകാണ്ടു ദശമ

ത്തിെന്റസമാനകക്ഷ്യയിൽ പരിലസിക്കുന്നു. ഉത്തരരാമായണത്തിൽഅന്തർഭവി

ക്കുന്ന കുശലവകുമാരന്മാരുെട ചരിത്രമാണു്ഈ കിളിപ്പാട്ടിെല പ്രതിപാദ്യം. കവി

പ്രാ�യണ ഭവഭൂതിയുെട ഉത്തരരാമചരിതെത്ത ഉപജീവിച്ചിരിക്കുന്നു. അശ്വ�മധ

ഹയെത്തനയിക്കുന്നതുമൂലത്തിൽലക്ഷ്മണനുംനാടകത്തിൽലക്ഷ്മണകുമാരനായ

ചന്ദ്ര�കതുവുമാെണന്നു പറ�യണ്ടതില്ല�ല്ലാ. കിളിപ്പാട്ടിലും നമ്മുെട മുന്നിൽ പ്രത്യ

ക്ഷീഭവിക്കുന്നതു ചന്ദ്ര�കതുതെന്നയാണു്. ആെക മൂന്നധ്യായങ്ങളായി രചിച്ചിട്ടുള്ള

പ്രസ്തുതകൃതിയിൽ കവി യഥാക്രമം പ്ര�യാഗിച്ചിരിക്കുന്ന വൃത്തങ്ങൾ ദശമത്തിൽ

നാം കണ്ടവതെന്ന. എഴുത്തച്ഛെന്റ രാമായണവും ഉത്തരരാമായണവും അ�ദ്ദഹം

മനസ്സിരുത്തി വായിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതിനും െതളിവുണ്ടു്. ലക്ഷ്മണെന സുമന്ത്രൻ

സമാശ്വസിപ്പിക്കുന്നഘട്ടത്തിൽ കവി തെന്റ �ജ്യാതിഷജ്ഞാനെത്തപ്രകടിപ്പിക്കു

ന്ന ചിലഈരടികളുണ്ടു്.

“സ്വല്പമാ�യാരു �ദാഷമുണ്ടുഞാനതും െചാൽവ–

നല്പെമങ്കിലും �ദാഷം �വണെമന്ന�ല്ലാ ശാസ്ത്രം.

ശത്രുസ്ഥാ�നശൻതന്നാൽ ദൃഷ്ടനായ്ക്കള�ത്രശ–

നുത്തമൻ ദ്വാദശത്തിൽ മറഞ്ഞുവരികയാൽ

ഉത്തമയായിെട്ടാരു ഭാര്യയുമുണ്ടായ് വരും;

ശത്രുക്കൾഹരിച്ചീടും മധ്യമകാലത്തിങ്കൽ.

അന്ത്യകാലത്തും ഭാര്യത�ന്നാടു പിരിഞ്ഞീടു–

െമന്തു െചയ്താലും പിെന്ന �യാഗവും വരാ നൂനം.”

എന്നു വസിഷ്ഠൻ, ശ്രീരാമൻ ജനിച്ച�പ്പാൾ ദശരഥ�നാടു പ്രസ്താവിച്ചതായി സുമ

ന്ത്രർ പറയുന്നു. കവിതയുെട രീതി കാണിക്കുവാൻ ചില വരികൾകൂടി ഉദ്ധരിക്കാം.

ലവണാ സുരെന്റസ�ഹാദരി:

“തീക്കനൽ�പാെല ചുവന്ന �നത്രങ്ങളു–

മാക്ക�മറീടുന്ന നാസികാരന്ധ്രവും

പാതാളസന്നിഭം ജിഹ്വാകുഹരവും

ഭൂതഭയങ്കരമായ ദംഷ്ട്രങ്ങളും

കുംഭീന്ദ്രകുണ്ഡലഭീഷണഗണ്ഡവു–

മം�ഭാധിഗംഭീര�ഘാരനാദങ്ങളും

പർവതശൃംഗസമാനകുചങ്ങളു–

മൂർവീരുഹം�പാെല നീണ്ട ഭുജങ്ങളും

മർത്ത്യരക്തങ്ങളണിഞ്ഞഗളമതി–

ലസ്ഥിമുണ്ഡാന്ത്രങ്ങൾെകാണ്ടുള്ള മാലയും

താലപ്രമാണമാ�യാരു പാദങ്ങളും
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നീലമല�പാെല ഭീഷണരൂപവും

കണ്ട �നരത്തുജ�വന ശത്രുഘ്നനും

കണ്ഠതകൂടാെത വാെളടുത്തീടിനാൻ.”

ശ്രീരാമൻ വാല്മീകിമഹർഷി�യാടു്:

“സകലമുനികുലതിലക! ജയ ജയ കൃപാനി�ധ!

സന്താപനാശന! നിന്നുെട ദർശനം

വനദഹനനുെട നടുവിൽ മരുവിന മൃഗങ്ങൾക്കു

വർഷമുണ്ടായതു�പാെലയായ് വന്നു�ത

പരവശത െപരുകിെനാരു ജനകസുതെയബ് ഭവാൻ

പാരാെത െകാണ്ടു�പായ്പ്പാലനം െചയ് തതും

മമ തനയരിവെര ഹൃദി വിരെവാടു ഗുണജ്ഞരായ്

മത്തുല്യവിക്രമന്മാരായ്ച്ചമച്ചതും

സകലമപി മമ സുകൃതമതിനു നഹി സംശയം

സർവാപരാധംക്ഷമിച്ചുെകാ�ള്ളണ�മ.”

അരൂർ മാധവനടിതിരി

ജീവചരിത്രം

അരൂർ മാധവഭട്ടതിരി നീലകണ്ഠ�സാമയാജിയുെടയും ശ്രീ�ദവിഅന്തർജ്ജനത്തി

െന്റയും പുത്രനായി 940-ആ മാണ്ടു ജനിച്ചു. ഇല്ലം െകാച്ചിരാജ്യത്തു െപരുവനത്തു

നിന്നു് അഞ്ചു നാഴിക കിഴക്കുള്ള െചറുവ�ത്തരി എന്ന �ദശമാണു്. അതു മൂന്നു നാ

ലു ശാഖകളായി ഇ�പ്പാൾ പിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. സംസ്കൃതത്തിെല ആദിമപാഠങ്ങൾ സ്വ

പിതാമഹനിൽനിന്നും പാ�ങ്കാട്ടു നമ്പൂരിയിൽനിന്നും അഭ്യസിച്ചതിനു�മൽ വ്യാകര

ണം പഠിക്കുവാൻ �കാഴി�ക്കാ�ട്ടയ്ക്കു �പായി. അന്നു �ദശമംഗലത്തു് ഉഴുത്തിരവാ

രിയർ സാമൂതിരി�ക്കാവിലകത്തു ശിഷ്യന്മാെര ആ ശാസ്ത്രം പഠിപ്പിച്ചു താമസിക്കുക

യായിരുന്നു. അവിെട കു�റക്കാലം കൌമുദി പഠിച്ചതിനു�മൽ കിഴ�ക്ക�ക്കാവിലക

ത്തുെചന്നുമ�നാരമത്തമ്പുരാട്ടിയുെട ശിഷ്യനായി പ്രൌഢമ�നാരമഅഭ്യസിച്ചു. ആ

തമ്പുരാട്ടിക്കു തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവിെനഅഭയം പ്രാപി�ക്കണ്ടഘട്ടം വന്ന

�പ്പാൾ

“യസ്യാ നികാമം വിര�ഹ ജനാനാം

ക�രാപി കൌമുദ്യപി താപഭാരം;

സുരൂപരൂ�പരുപലാളിതായാം

മ�നാരമായാം രമ�ത മ�നാ �മ”

എന്ന �ശ്ലാകമുണ്ടാക്കി അടിയറെവച്ചു. തമ്പുരാട്ടിക്കു് ആ�ശ്ലാകം വായിച്ച�പ്പാൾ

വളെരസ�ന്താഷമുണ്ടാെയങ്കിലുംഅല്പം നീരസവും �താന്നാെതയിരുന്നില്ല. പിന്നീ

ടു പന്തളം സുബ്രഹ്മണ്യശാസ്ത്രിക�ളാടു �ശഖരം പഠിക്കുവാൻ തിരുവനന്തപുര�ത്ത

യ്ക്കു �പായി. ശാസ്ത്രികൾ, ഭട്ടതിരി ത�ന്നാടു് ആദ്യമായി �നഷധം ഒരിക്കൽക്കൂടി

പഠിക്കണെമന്നു് ആവശ്യെപ്പടുകയാൽ അങ്ങെന െചയ്തു. 968 തുലാമാസത്തിൽ

അ�ദ്ദഹം തിരുവനന്തപുരത്തുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതിനു �രഖയുണ്ടു്. 1005-ലാണു്
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അടിതിരി തിരുവനന്തപുര�ത്തയ്ക്കു �പാന്നതു് എന്നും, 1008 വെര അവിെട താമസി
ച്ചു എന്നും 1015-െല മുറജപത്തിൽ സന്നിഹിതനായിരുന്നഅവസരത്തിൽ പഴപ്ര

ഥമെനപ്പറ്റി “പീയൂഷ! പ്രഥ�മാഹം” എന്ന �ശ്ലാകമുണ്ടാക്കി എന്നും ഭാഷാചരിത്ര

ത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു പ്രമാദംതെന്ന. അക്കാലത്തു ശാസ്ത്രികൾ ജീവിച്ചിരുന്നില്ല.

“പീയൂച! പ്രഥ�മാഹം”എന്ന �ശ്ലാകം ഇരയിമ്മൻതമ്പിയു�ടതാെണന്നാണു്പ്രസി

ദ്ധി.

തിരിെയസ്വ�ദശ�ത്തയ്ക്കു�പായിഅധ്യാപകവൃത്തിയിൽകാലയാപനം െചയ്തു

െകാണ്ടിരുന്ന�പ്പാൾ 1013-ആമാണ്ടുതുലാമാസത്തിൽതൃപ്പുണിത്തുറെവച്ചുതീെപ്പട്ട

െകാച്ചി രാമവർമ്മമഹാരാജാവിെനസംസ്കൃതംഅഭ്യസിപ്പിക്കുന്നതിനു്അവിടുെത്ത

മാതാവായ സുഭദ്രത്തമ്പുരാട്ടിയുെട നിർ�ദ്ദശമനുസരിച്ചു തൃപ്പുണിത്തുറയ്ക്കു �പാകുക

യും, അനന്തരം ആയു�ശ്ശഷം മുഴുവൻ പ്രാ�യണ അവിെടത്തെന്ന കഴിച്ചുകൂട്ടുകയും

െചയ്തു. അന്നു് ആ മഹാരാജാവു് ഇളയതമ്പുരാനും, കഥകളിപ്രിയനായ വീര�കരള

വർമ്മത്തമ്പുരാൻ സിംഹാസനസ്ഥനുമായിരുന്നു. അതിനിടയ്ക്കു് ഏതാനും െകാല്ലം

െകാടുങ്ങല്ലൂർതാമസിച്ചു് അവിെടഅന്നുമൂന്നാംമുറയായിരുന്നവിദ്വാൻ �ഗാദവർമ്മ

ത്തമ്പുരാെന വ്യാകരണത്തിെല ചില ഉൽഗ്രന്ഥങ്ങൾപഠിപ്പിച്ചു. അതിനു വളെര മു

മ്പുതെന്നഭട്ടതിരി വിവാഹം െചയ്യുകയുംആഹിതാഗ്നിയായ�പ്പാൾഅടിതിരിഎന്ന

സ്ഥാനത്തിനു്അവകാശിയാകുകയും െചയ്തിരുന്നു. ഈവിവരങ്ങെളല്ലാംഅ�ദ്ദഹം

തെന്ന ഉത്തര�നഷധമഹാകാവ്യത്തിെന്റഅവസാനത്തിൽ �രഖെപ്പടുത്തീട്ടുണ്ടു്.

താെഴ ഉദ്ധരിക്കുന്ന �ശ്ലാകങ്ങൾ �നാക്കുക.

“വന്ദാരുദ്വിജമാധവം യമസൃജച്ഛ് റീനീലകണ്ഠാധ്വരീ

ശ്രീ�ദവീ ച സതീസമാ സതിതമാ സാഹിത്യസൌഹിത്യതഃ

യം ശാസ്തി സ്മ പിതാമ�ഹാഥ ച പയഃ�ക്രാഡാല�യാബ്രഹ്മവിൽ

സുബ്രഹ്മണ്യസുധീശ്ച രുദ്രഗുരുരപ്യാനന്ദയത്യഗ്രണീഃ; (1)

യം വിദ്യാർത്ഥിനമർത്ഥ�പാഷമപുഷദ്രാജ്ഞീ പു�രാമന്ദിര-

ക്ഷ്മാഭൃത്സിന്ധുപവംശസൂഃ സുവിദുഷീ വിദ്യുൽപ്രകാശാ ഭുവി

ഗാർഹ�സ്ഥ്യ പരിനിഷ്ഠിതഃ പുനരഗാച്ഛ് റീ�കാടിലിങ്ഗാഭിധ-

�ക്ഷാണീനായകഭാഗി�നയസുധീയംസ്ഥാ�നതൃതീയഞ്ചയഃ; (2)

മാട�ക്ഷ്മശസ�ഹാദരീ സദക�രാദ്രാജ്ഞീ സുഭദ്രാഭിധാ

സാർത്ഥാഖ്യാ യുവരാജപുത്രവിനയായാനായ്യ യം പുത്രിണീ

സാമ്രാജ്യാധികൃ�തന �തന വിഹി�താ യസ്മിൻ ഗു�രാർന്നിഷ് ക്രയ-

�സ്ത�നവാർപ്പിതജീവ�നാ ഭവതിയഃ പ്രത്യബ്ദമബ്ദശ്രിയാ; (3)

�യാ ഭൂ�യാപി വിഭൂത�യസമയ�തസാമന്തസീമന്തമ-

ണ്യുദ്ദീപ്താംഘ്രികമാടഭൂപരിവൃഢശ്രീരാമവർ�മ്മക്ഷണം

സൽകാവ്യാമൃതരാശിപാരമഗമൽസർഗ്ഗഃ പുനഃ �ഷാഡശഃ

കാവ്യ�ഞ്ചാത്തര�നഷധീയചരിതം പു�ണ്യന പൂർണ്ണശ്രിയം.” (4)

ആരൂർ എന്നതു സംസ്കൃതീകരിച്ച ശബ്ദമാണു് വന്ദാരു. സുബ്രഹ്മണ്യൻ പന്തളം

സുബ്രഹ്മണ്യശാസ്ത്രികളും രുദ്രൻ ഉഴുത്തിരവാരിയരുംതെന്ന. പു�രാമന്ദിരെമന്നാൽ

കിഴ�ക്ക�ക്കാവിലകം. ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം സ്വീകരിച്ചതിനു�മലാണു് അന്നെത്ത െകാ

ടുങ്ങല്ലൂർ തമ്പുരാെന്റഅനന്തരവനും മൂന്നാംകൂറുമായിരുന്ന വിദ്വാൻ �ഗാദവർമ്മത്ത

മ്പുരാെന പഠിപ്പിച്ചതു്. അതിനു മുൻപുതെന്ന െകാച്ചി രാമവർമ്മയുവരാജാവിെന്റ

അധ്യാപനം ആരംഭിച്ചിരിക്കണെമന്നു ഞാൻ ഊഹിക്കുന്നു. ഉത്തര�നഷധം
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സമാപ്തമായതു “ശു�ദ്ധകധ്യാനദീപഃ” എന്ന കലിവാക്യത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്ന

1005-ആമാണ്ടായിരുന്നു. ആ കാവ്യം രചിച്ചതു ഗുരുനാഥനായ ശാസ്ത്രികളുെട നി

�ദശവും 1003-ൽ തീെപ്പട്ട വീര�കരളവർമ്മമഹാരാജാവിെന്റ �പ്രാത്സാഹനവും

നിമിത്തമായിരുന്നു. തെന്റ ശിഷ്യൻ സിംഹാസനാരൂഢനായ�പ്പാൾഅടിതിരിക്കു്

അവിടുന്നു ഗുരുദക്ഷിണയും വർഷാശനവും നല്കി. പഞ്ചാക്ഷരയുക്തമായ ബാലാമ

ന്ത്രംകവി ജപിച്ചുശുദ്ധിവരുത്തിരുന്നുഎന്നുംആകൃതിയിൽനിന്നുംനാംഅറിയുന്നു.

“ബാലാഭിധമന്ത്രസമ്പുടിതസൽ പഞ്ചാക്ഷ�രാർ�ത്ഥ”എന്നും, “ബാലാമനുരാഡു

പാസനഫ�ല” എന്നും, “ബാലാ�വല്ലിത�ശവശാഖിഫലജാതീ�യ” എന്നും മറ്റും

ആ വസ്തുതഅ�ദ്ദഹം അതിൽ അ�നകം ഘട്ടങ്ങളിൽ െവളിെപ്പടുത്തീട്ടുണ്ടു്. അങ്ങ

െനസംസ്കൃതംപഠിച്ചുംപഠിപ്പിച്ചുംആകവി �ലാ�കാപകാരകമായജീവിതംനയിച്ചു്

1013-ആമാണ്ടു പരഗതിെയ പ്രാപിച്ചു.

കൃതികൾ

ആരൂരടിതിരിസംസ്കൃതത്തിൽഉത്തര�നഷധം മഹാകാവ്യവും ഭാഷയിൽസുഭദ്രാ

ഹരണം�കെകാട്ടിക്കളിപ്പാട്ടും രചിച്ചിട്ടുള്ളതായി അറിയാം.

ഉത്തര�നഷധം

മഹാകവിമൂർദ്ധന്യനായ ശ്രീഹർഷൻ ന�ളാപാഖ്യാനത്തിൽ ദമയന്തീസ്വയംവരം

വെരയുള്ള കഥ മാത്രമാണ�ല്ലാ 22 സർഗ്ഗങ്ങൾെകാണ്ടു പ്രപഞ്ചനംെചയ്തിട്ടുള്ളതു്.

അതിനു�മലുള്ള കഥാഭാഗം അടിതിരി 16 സർഗ്ഗങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു.

ന�ളാപാഖ്യാനെത്ത ഉപജീവിച്ചു �വെറയും ചില ഭാരതീയകവികൾ മഹാകാവ്യ

ങ്ങൾ രചിച്ചിട്ടുെണ്ടങ്കിലും, ശ്രീഹർഷെന്റ പ്രൌ�ഢാദാരഗംഭീരമായ വാങ്മയെത്ത

പൂരിപ്പിക്കുകഎന്നദുഷ്കരമായകൃത്യത്തിനു് അവരാരും ഒരുെമ്പട്ടിട്ടില്ല. ആ�ധര്യം

അടിതിരിക്കുമാത്ര�മ ഉണ്ടായുള്ളു. ഓ�രാ സർഗ്ഗത്തി�ന്റയും അവസാനത്തിൽ

“ശ്രീഹർഷം കവി രാജരാജമകുടാലങ്കാരഹീരസ്സ്വയം” എന്ന രീതിയനുസരിച്ചു

“വന്ദാരുദ്വിജമാധവം” എ�ന്നാ മ�റ്റാ ആരംഭിക്കുന്ന ഒരു �ശ്ലാകം ഘടിപ്പിക്കുക,

ശ്രീഹർഷനു ചിന്താമണിമന്ത്രത്തിെന്റ എന്ന�പാെല തനിക്കു ബാലാമന്ത്രത്തിെന്റ

ബലമുെണ്ടന്നു പ്രസ്താവിക്കുക, ഇങ്ങെന ചില അനുകരണങ്ങൾ അ�ദ്ദഹം െച

യ്തിട്ടുണ്ടു്. സർഗ്ഗങ്ങൾക്കു �നഷധം�പാെല �ദർഘ്യമില്ല. �നഷധത്തിെന്റ

പാരായണമാണു് തെന്ന പ്രസ്തുത കൃതിയുെട നിർമ്മാണത്തിനു �പ്രരിപ്പിച്ചെതന്നു

ഗ്രന്ഥാവസാനത്തിൽഅ�ദ്ദഹംതെന്ന തുറന്നുപറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്.

“ശ്രീഹർഷമിശ്രകവിരാഡ്ദ്വിജരാജക്ലപ്ത-

ശ്രീഹർഷവർഷിജന�മാഹന�ഗാമൃതാനി

ആപീയ മത്തമസൃണാത്മഗവീസുദുഗ്ദ്ധം

സ�ന്താ ധയന്തുസദസന്മധുചഞ്ചളീകാഃ.”

ഉത്തര�നഷധത്തിൽ പ്ര�ണതാവിെന്റ പാണ്ഡിത്യപ്രകർഷം പ്രാ�യണ പദ്യം

�താറും കാണാെമങ്കിലും ശ്രീഹർഷെന്റ ഇതര കാവ്യഗുണങ്ങൾ വിരളമാ�യ പ്ര

കാശിക്കുന്നുള്ളു. ദുശ് ശ്രവ �ദാഷം ധാരാളമായുണ്ടു്. “അവന്യാമവനീട് കാന്താം”,

“ക്ഷ്മാധ്രാബ്ധീശകുലപ്രസൂ” മുതലായ പ്ര�യാഗങ്ങൾ �നാക്കുക. കുമാരസംഭവം തുട

ങ്ങിയ ചില പൂർവകാവ്യങ്ങളിെല ആശയങ്ങൾ സ്വകീയമാക്കീട്ടുമിെല്ലന്നില്ല. വസ്തു

സ്ഥിതി ഇങ്ങെനെയല്ലാമാെണങ്കിലും �കരളീയനിർമ്മിതങ്ങളായ സംസ്കൃതമഹാ
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കാവ്യങ്ങളിൽ ഉത്തര�നഷധത്തിനു് ഒരു മാന്യസ്ഥാനം ന്യായമായി അവകാ

ശപ്പടാവുന്നതാണു്. ഹൃദ്യങ്ങളായ വർണ്ണനങ്ങളിൽ ഒന്നുമാത്രം താെഴ�ച്ചർക്കാം.

ചിത്രപക്ഷികൾ വസ്ത്രാപഹരണത്തിനു വന്നു�ചരുന്നഘട്ടമാണു് പ്രകൃതം.

“നളസ്താൻ �കാമളാകാരാൻ കളധൌതച്ഛ�ദാദരാൻ

കളസ്വനാൻ മിള�ച്ഛഷ്ണ്യ�കളികാരക�ളബരാൻ

ആകുഞ്ചിതാംഘ്രിചഞ്ചുസ്രദ്രുതവിദ്രുതവിദ്രുമാൻ

ജപാകുസുമസങ്കാശജന�മാഹനചൂഡകാൻ

സുപർവഖർവസുഗളഗളന്മാരകതച്ഛവീൻ

പുച്ഛതുച്ഛീകൃതാനർഘഹരിന്മണിഘൃണിവ്രജാൻ

കാഞ്ചന ച്ഛദസഞ്ചാരമദാഞ്ചച്ചഞ്ചലാഞ്ച�ലഃ

ഖഞ്ജനാഞ്ജനദിഗ്ദ്ധാ�ലാച�നർ�ല്ലാകരഞ്ജകാൻ

ഇതസ്തതഃപതൽപീതഗരുന്മരുദുദീര�ണഃ

ക്ലാന്തമങ്ഗം വീജയത ഇവ ഗാങ്�ഗയചാമ�രഃ

പത്മാന്ത�ര പ്രയു�ക്തപി പ്രസ്ഥിതാനാത്മവർത്മനാ

ഗന്തവ്യമാർ�ഗ്ഗാപ�ദശം പു�രാകൃ�ത്വവ കർവതഃ

ചിത്രീയമാണഹൃദയശ്ചിത്രവർണ്ണാൻ പതത്രിണഃ

അപശ്യൽ പുരതശ്ശശ്വൽ പരിച്ഛദഭടാനിവ.”

സുഭദ്രാഹരണം�കെകാട്ടിക്കളിപ്പാട്ടു്

സുഭദ്രാഹരണം 25 വൃത്തത്തിലുള്ളഒരു�കെകാട്ടിക്കളിപ്പാട്ടാണു്. അക്കാലെത്ത

തൃപ്പൂണിത്തുറ വലിയമ്മത്തമ്പുരാെന്റ നി�യാഗമനുസരിച്ചു് അടിതിരി രചിച്ചതാണു്

ആ കൃതി. അതിനു് ഇന്നുംആ �കാവിലകത്തുപ്രചാരമുണ്ടു്. ഒടുവിൽ “ഇത്ഥം ഹരി

വന്ദാരുദ്വിജനാലുക്തം പരിെചാടു ഭദ്രാവൃത്തം” എന്നഈരടിയിൽ കവി തെന്റ നാ

മം ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിെല ഒരു വൃത്തതിൽനിന്നു ചില വരികൾ ചുവ�ട �ചർ

ക്കാം.

“ഭദ്രകളാമാളികളുമായിെക്കാണ്ടു-ബല-

ഭദ്രാനുജ�സാദരിയാം സുഭദ്രയും

കളിയാടി �മളിച്ചങ്ങു വന്നളവിൽ–യതി-

ക്കളവറ്റു വളർന്നു�ത �ന�ത്രാത്സവം.

ഭൂൂ ലീലയും കുവലയമിഴിമുന–െത്തല്ലും

വാർകുഴലും കുറുനിര കുറികളും

ഏണാങ്കനു നാണം നല്കമാനനവും–കള-

വീണാനാദം നാണിച്ചീടും വാണികളും

മുത്തുകളും പവിഴെമാത്തുകൂടും–�പാെല

മുഗ്ദ്ധസ്മിതസരസമാമധരവും

. . . . . . . . .
മത്തമാതങ്ഗത്തിെനാക്കും ഗതികളും–കണ്ടു
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മത്തകാശിനിയിൽ മുങ്ങി �യാഗിനാഥൻ.

പണ്ടു ഗദൻ ഗദിച്ച�പ്പാളധി�കാക്തി–െയന്നും

കണ്ട�നരം മൂകെനന്നും നിർണ്ണയിച്ചു.” (ഷഷ്ഠവൃത്തം)

അടിതിരിയുെട ഭാഷാകവിതയ്ക്കു ഗുണം കുറയുെമന്നുതെന്ന പറയണം. പാടുന്നവർ

അക്ഷരങ്ങൾആവശ്യം�പാെല നീട്ടി ഉച്ചരിച്ചുെകാള്ളണെമന്നു് അ�ദ്ദഹം വിധിച്ചി

രിക്കുന്നതു �ശാചനീയംതെന്ന.

അടിതിരിയുെട അർത്ഥവിവരണചാതുരി

പന്തളം സുബ്രഹ്മണ്യശാസ്ത്രികളുെടഅ�ന്തവാസിത്വം നിമിത്തംഅടിതിരിക്കു�ന

ഷധ�ശ്ലാകങ്ങൾഅർത്ഥവിവരണം െചയ്യുന്നതിനുള്ള സാമർത്ഥ്യം അനന്യസുലഭ

മായ വിധത്തിൽ സിദ്ധിച്ചു. വീര�കരളവർമ്മത്തമ്പുരാെന്റ സദസ്സിൽ ആ സാമർ

ത്ഥ്യം അ�ദ്ദഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു പല സമ്മാനങ്ങളും വാങ്ങീട്ടുണ്ടു്. തൃപ്പൂണിത്തുറ �ക്ഷ

ത്രത്തിെന്റ കിഴ�ക്ക �ഗാപുരത്തറയിൽെവച്ചും അ�നകം അവസരങ്ങളിൽ അ�ദ്ദ

ഹം �ശ്ലാകാർത്ഥങ്ങൾവിസ്തരിച്ചുസഹൃദയന്മാരുെടബഹുമാനത്തിനുപാത്രീഭവിച്ചു

വന്നു. ശാസ്ത്രികളുെട ശിഷ്യനായി തിരുവനന്തപുരത്തു താമസിക്കുന്ന കാലത്തു് ഒരി

ക്കൽഅടിതിരി ശാസ്ത്രിക�ളാടുകൂടി പത്മനാഭസ്വാമി �ക്ഷത്രത്തിൽ െതാഴാൻ �പാ

യി. അവിെട അ�പ്പാൾ ശാസ്ത്രികളുെട ഒരു ശിഷ്യൻ ഭാഗവതം വായിക്കുകയായിരു

ന്നു. താൻഒടുവിൽ �കട്ട �ശ്ലാകത്തിനുഗുരുനാഥെന്റആജ്ഞയനുസരിച്ചു്അടിതിരി

രണ്ടു മണിക്കൂർ �നരം അർത്ഥം പറഞ്ഞു �ശ്രാതാക്കെള ആനന്ദതുന്ദിലന്മാരാക്കി

എന്നു്ഐതിഹ്യം ഉൽ�ഘാഷിക്കുന്നു.

�ചരാനല്ലൂർ കൃഷ്ണൻകർത്താവു്

�ചരാനല്ലൂർകൃഷ്ണൻകർത്താവും വീര�കരളവർമ്മരാജാവിെന്റ ഒരുസദസ്യനായിരു

ന്നു. അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ ജീവിതം സുമാർ 940-1020ഈെകാല്ലങ്ങൾക്കിടയിലായിരു

ന്നുഎന്നറിയുന്നു. കർത്താവു ശക്തൻതമ്പുരാെന്റ പ്രഥമപത്നിയായ കുറുപ്പത്തു പാ

റുക്കുട്ടി അമ്മയുെട പുത്രിെയ വിവാഹം െചയ്തു. 950-ലായിരുന്നുപാറുക്കുട്ടിയമ്മയുെട

വിവാഹം. അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ ഒരു കൃതി മാത്ര�മ കണ്ടുകിട്ടീട്ടുള്ളു. എറണാകുളത്തുനി

ന്നു രണ്ടു �മൽ അകെലയുള്ള ചിറ്റൂർ �ക്ഷത്രത്തിെല ശ്രീകൃഷ്ണെന വിഷയീകരിച്ചു

രചിച്ചിട്ടുള്ള ചിൽപു�രശസ്തുതിയാണു് ആ കൃതി. �മല്പുത്തൂർ ഭട്ടതിരിയുെട നാരായ

ണീയ�സ്താത്രെത്ത അനുകരിച്ചു കർത്താവു നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ആ സ്തുതിക്കു �മല്പുത്തൂ

രിെന്റ �സ്താത്രരത്നത്തിനു സമീപെമങ്ങും പ്ര�വശിക്കുവാൻ �യാഗ്യതയിെല്ലങ്കിലും

ആെകക്കൂടി ഒരുമാതിരി ആസ്വാദ്യതയുെണ്ടന്നു പറയാം. തെന്റ ഗ്രന്ഥം നാരായ

ണീയത്തിെന്റസം�ക്ഷപമാെണന്നുകർത്താവുതെന്നഅടിയിൽകാണുന്ന �ശ്ലാക

ത്തിൽപ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

“യന്നാരായണഭൂസു�രന്ദ്രരചി�ത നാരായണീയാഹ്വ�യ

�സ്താത്ര ദൃഷ്ടമിദം ഹി യത്തവ വി�ഭാ! ലീലാവതാരാദികം

സംക്ഷിപ്യ ത്രിശതാധികം മദുദിതം �ത ചിൽപു�രശ!സ്തവം

ത്വൽപ്രീതിം ലഭതാമമൂം സ തു പഠൻസ്രസ്താഘല�ഭ്യാദയം”

312 �ശ്ലാകങ്ങൾ ചിൽപു�രശസ്തുതിയിൽ അടങ്ങീട്ടുണ്ടു്. “ത്വൽകൃപാലബ്ദിസാധ്യം”
എന്ന കലിവാക്യത്തിൽ നിന്നു് അതിെന്റ രചന 983-ലാെണന്നു സിദ്ധിക്കുന്നു.
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അന്നു രാമവർമ്മമഹാരാജാവാണു് നാടു വാണിരുന്നതു്. ഗ്രന്ഥം ഇങ്ങെനആരംഭി

ക്കുന്നു.

“വിശ്വവ്യാപി വിശുദ്ധ�മകമവികാരാ�നകരൂപാദ്ഭുതം

സത്യം സദ്ഗുണപൂർണ്ണപൂരുഷചിദാനന്ദപ്രകാശാത്മകം

ലക്ഷ്മീലക്ഷ്മസദാഖിലശ്രുതിവധൂസീമന്തര�ത്നാത്തമം

തത്ത്വം ബ്രഹ്മപരം ഹിതായ ജഗതാം ജാഗർത്ത്യ�ഹാചിൽപു�ര”

ഭട്ടതിരിയുെട “അ�ഗ്ര പശ്യാമി �ത�ജാ” എന്നു തുടങ്ങുന്ന �കശാദിപാദ വർണ്ണന

ത്തിനു തുല്യമായി ചിൽപു�രശസ്തുതിയിലും ഒരു ഭാഗമുണ്ടു്. ആ ഭാഗത്തിൽ നിന്നു

മൂന്നു �ശ്ലാകങ്ങൾപ്രദർശിപ്പിക്കാം.

“കർണ്ണാകീർണ്ണാതികമ്രദ്യുതിമകരമണീ-

കുണ്ഡ�ലാല്ലാസിഗണ്ഡം

മ�ന്ദാത്സ്യന്ദിസ്മിതാംശുസ്തബകകിസലയീ-

ഭൂത�ശാണാധരാഭം

വ്യഞ്ജന്മഞ്ജൂപ്രഭാമണ്ഡലശമിതശര-

ച്ചന്ദ്രപൂർണ്ണാഭിരാമം

ഛ�ന്ദാവൃന്ദാവതംസ! പ്രശമയതു ശുചം

ചിന്മയ!ത്വന്മുഖം �മ.”

“സത്താസത്താന്തരാളസ്ഥിതമപി യദിദം

വിശ്വമശ്രാന്തമന്തർ-

ദ്ധ�ത്തത�ത്തകൃശാഭിസ്ത്രിവലിഭിരതിഭം

ഗ്യാവനദ്ധം ച മധ്യം

ത�ദ്ധ�മാദ്ദാമകാഞ്ചീകലിതമണിമയൂ-

ഖാഞ്ചിതം പീത�ചലം

പ്രത്യുത്സർപ്പൽപ്രകാശം പ്രകടിതമപി തൽ

കല്യതാം �മ ദധാതാം.”

“ഏതാവാതാമ്രപീതാംബരപരിപിഹിതൌ

പീവരൌ താവകീനാ-

വൂരൂ ചാരൂ ന�യതാം സുരുചിരസമവൃ-

�ത്ത ച �ത ജാനുനീ മാം

പാതാം �ച�താഭിരാമക്രമപൃഥുലസമാ-

വർത്തു�ള ചാപി ജം�ഘ

പാദൌ �ചാദീരയന്തൌ ശിവമപനയതാം

നൂപു�രാദ്യന്നിനാ�ദഃ”

ഇളയിടത്തു നാരയണൻ നമ്പൂരിപ്പാടു്

വീര�കരളവർമ്മത്തമ്പുരാെന്റ ആശ്രിതന്മാരായ കവികളുെട കൂട്ടത്തിൽ ആമ്പല്ലൂർ

ഇളയിടത്തു നാരായണൻനമ്പൂരിപ്പാടി�നയും ഗണി�ക്കണ്ടതുണ്ടു്. തൃപ്പൂണിത്തുറയ്ക്കു

സമീപമുള്ള ആമ്പല്ലൂർ�ദശമാണു് അ�ദഹത്തിെന്റ ജന്മഭൂമി. ജീവിതകാലം 945-
നും 1015-നും ഇടയ്ക്കാെണന്നു് അഭിജ്ഞന്മാർ പറയുന്നു. നമ്പൂരിപ്പാട്ടിെല കൃതിയാ

യി ഉഷാപരിണയം എെന്നാരു ചമ്പൂകാവ്യം കണ്ടിട്ടുണ്ടു്. ഇടവട്ടിക്കാടു നമ്പൂരി ഒരി
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ക്കൽ അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ ഇല്ലത്തു �പായി തെന്റ രുക്മിണീ പരിണയചമ്പു വായിച്ചു

�കൾപ്പിച്ചു. അന്നു രാത്രിയിൽ ആ ചമ്പുവിെന അനുകരിച്ചു ഏതാനും മണിക്കൂറു

െകാണ്ടുനമ്പൂരിപ്പാടു നിർമ്മിച്ചതാണ�ത്രഉഷാപരിണയം. ഈഐതിഹ്യം വിശ്വാ

സ�യാഗ്യമായി �താന്നുന്നില്ല. കവിക്കുരുക്മിണീപരിണയം മാർഗ്ഗദർശകമായിരു

ന്നിരിയ്ക്കാം. കവിതക്കു നല്ല ഒഴുക്കുണ്ടു്. താെഴക്കാണുന്ന �ശ്ലാകങ്ങൾ പരി�ശാധി

ക്കുക.

ചികീർഷ:

“ഉ�മശം �വദർഭീരമണമപി ദാക്ഷീസുതമുനിം

ഗുരും �വദവ്യാസം ശുകമപി ച സന്നമ്യ സരസം

ഉഷായാസ്സാശ്ചര്യാം പരിണയകഥാം �ശ്രാതൃസുഖദാം

ബ്രു�വ ഗ�ദ്യഃ പ�ദ്യസ്സഹൃദയമ�നാ�മാദനകൃ�ത,”

ബാണൻ:

“തൽകാ�ലതിപ്രശസ്തസ്ഥിരതരഹര�സ-

വാപ്ത�ഘാരപ്രതാപഃ

പു�ത്രാ�വ�രാച�നസ്സത്രുടിതരിപുബലഃ

പൂർവ�ദവാധിനാഥഃ

മധ്യാഹ്നാതിപ്രദീപ്തപ്രതിഭയദിനകൃ-

ന്മണ്ഡലശ്രാന്തിദായി-

�സ്വാഷ്മാ ബാണാഭിധാ�നാ ദനുജകലപു�ര

�ശാണിതാ�ഖ്യ രരാജ.”

ഉഷയുെട സൌന്ദര്യം:

“യസ്യാ ഗതീക്ഷണവി�ലാലമനാ വിചാര്യ

സ്രഷ്ടാ സ്വയാനമക�രാൽ കില രാജഹംസം;

കൃ�ഷ്ണാപി യൽകചസമാനതനും കലാപം

ധ�ത്ത, സ�ദവ ശിരസാ കുതുകാകുലാത്മാ.

ഭക്താനുകമ്പിമനസാ ശശി�ശഖ�രണ

ലബ്ധാശ്രയാം ശശികലാമളികച്ഛ�ലന

ധ�ത്തതദന്തികനിവാസവി�ലാല�മത        

ദക്ഷ്  �ണാര്യുഗം മൃഗശി�ശാർന്നയനീചകാര.”

ഉഷയുെട പാണിഗ്രഹണം:

“ഇതഃപരം മന്മഥസങ്ഗരായ

ശരാഃ കരാംഗുല്യ ഇമാ ഉഷായാഃ

ഇതീവ മത്വാംബുജ�കാമളം തൽ

കരം സുഹൃ�ഷ്ടാ ജഗൃ�ഹനിരുദ്ധഃ.”

മുതുകുറിശ്ശി ഭാസ്കരൻനമ്പൂരി (980–1012)

ജീവചരിത്രം

മുതുകുറിശ്ശി ഉണ്ണി എന്ന �പരിലാണു്ഈ കവിെയ സഹൃദയന്മാർ അറിയുന്നതു്. മു

തുകുറിശ്ശി ഇല്ലം െചറുവണ്ണൂരിനടുത്താണു്. ഉണ്ണി 980-ൽ ജനിച്ചു. ബാല്യത്തിൽത്ത
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440 അദ്ധ്യായം 39. ഭാഷാസംസ്കൃതസാഹിത്യങ്ങൾ

െന്ന അസാധാരണ ബുദ്ധിശാലിയായിരുന്ന അ�ദ്ദഹം കൂടല്ലൂർ വാസു�ദവൻ നമ്പൂ

രിപ്പാട്ടിെല ശിഷ്യനായി വ്യാകരണംഅഭ്യസിച്ചു. ആയിടയ്ക്കു് ഒരിക്കൽഇടവട്ടിക്കാട്ടു്

അനുജൻനമ്പൂരിഅവിെട െചല്ലുകയുംഅച്ഛൻനമ്പൂരിപ്പാടു് അ�ദ്ദഹെത്ത�തവാരം

കഴിഞ്ഞാൽഊണിനു വിളിച്ചു െകാണ്ടുവരണെമന്നു് ഉണ്ണി�യാടു നി�യാഗിയ്ക്കുകയും

െചയ്തു. ഉണ്ണിആ കവി�കസരിെയആഹ്വാനം െചയ്തതു്

�ദവകാര്യാണ്യതീതാനി സർവാണി ഭവ�താ യദി

�ഭാക്തുമാഗമ്യതാം ശീഘ്രം ഭൂസു�രന്ദ്രശിഖാമ�ണ”

എന്ന �ശ്ലാകത്തിലായിരുന്നു. അന്നു പത്തു വയസ്സിനു�മൽ തികയാത്ത ഒരു ബാ

ലെന്റ മുഖത്തു നിന്നു് ആ �ശ്ലാകം �കട്ട�പ്പാൾ ഇടവട്ടിക്കാടിനു് അത്യധികമായ

ആനന്ദം ഉണ്ടായി എന്നു പറ�യണ്ടതില്ല�ല്ലാ. പിന്നീടു തൃപ്പൂണിത്തുെറ െചന്നു്

അവിെട ന്യായവും �വദാന്തവും പഠിപ്പിച്ചു താമസിച്ചിരുന്ന പാര�ദശികനായ ഒരു

ദീക്ഷിതരിൽനിന്നു്ആരണ്ടുശാസ്ത്രങ്ങളു�ടയുംസ്വരൂപജ്ഞാനംസമ്പാദിച്ചു. അന്നു

വീര�കരളവർമ്മ തമ്പുരാനായിരുന്നു െകാച്ചി മഹാരാജാവു്. ഉണ്ണിയുെട വിദ്യാ

ഭ്യാസം എങ്ങിെനയിരിക്കുന്നു എന്നു തമ്പുരാൻ �ചാദിച്ചതിനു് ആ അ�ധ്യാതാവു

�ചാദ്യങ്ങെളാന്നും �ചാദിക്കാറിെല്ലന്നും അതുെകാണ്ടു ശരിയായ മറുപടി പറയു

വാൻ തെന്നെക്കാണ്ടുസാധിക്കുകയിെല്ലന്നുംഅ�ദ്ദഹം നി�വദനം െചയ്തു. അടുത്ത

ദിവസം മുതൽ ഉണ്ണി ചില �ചാദ്യങ്ങൾ �ചാദിച്ചു തുടങ്ങി. അവയ്ക്കു സമാധാനം

കാണാെത ദീക്ഷിതരും കുഴങ്ങി. അനന്തരം അവിടെത്ത പഠിത്തം മതിയാക്കി ഭാ

സ്കരൻ �കാഴി�ക്കാട്ടു സാമൂതിരി�ക്കാവിലക�ത്തയ്ക്കു �പായി. മണിത്തമ്പുരാ�നാടു

ന്യായത്തിൽ ഉപരിഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കണെമന്നായിരുന്നുഅ�ദ്ദഹത്തിെന്റ അഭി

സന്ധി. മണിത്തമ്പുരാനാണു് �കരളീയരിൽ ഇദംപ്രഥമമായി ചിന്താമണി എന്ന

ന്യായഗ്രന്ഥത്തിൽ പാണ്ഡിത്യം �നടിയതു്. അതുെകാണ്ടു തെന്നയാണു് ആ ബി

രുദനാമത്താൽ വിദിതനായതും. �കാഴി�ക്കാട്ടു െചന്ന�പ്പാൾ ഭാസ്കരനു പതിഞ്ചു

വയസ്സു മാത്ര�മ പ്രായമായിരുന്നുള്ളു. ആ കാലത്താണു് ശൃംഗാരലീലാതിലകം

എന്ന ഭാണം അ�ദ്ദഹം നിർമ്മിച്ചതു്. പിന്നീടു വിഷയവിരക്തനായിത്തീരുകയാൽ

നടുവിെല മഠത്തിൽസ്വാമിയാരുെടശിഷ്യനായിക്കൂടി �കാഴി�ക്കാട്ടുതളിയിൽ �ക്ഷ

ത്രത്തിൽ പുഷ്പാഞ്ജലി നിത്യവൃത്തിയായി സ്വീകരിച്ചു് അവിെടത്തെന്ന താമസിച്ചു.

1012-ആമാണ്ടിൽ ഒരു ദിവസം ആ �ക്ഷത്രത്തിൽ പുഷ്പാഞ്ജലി കഴിച്ചു െകാണ്ടി

രുന്ന�പ്പാൾ െപെട്ടന്നു മരിക്കുകയും െചയ്തു. അന്നു് അ�ദ്ദഹത്തിനു മുപ്പത്തിരണ്ടു

വയസ്സു തികഞ്ഞിരുന്നില്ല. മുതുകുറിശ്ശി ഉണ്ണിെയ�പ്പാെല കുശാഗ്ര ബുദ്ധിയായ ഒരു

പണ്ഡിതൻഅ�ദ്ദഹത്തിെന്റ കാലത്തുജീവിച്ചിരുന്നിെല്ലന്നാണു് പരമ്പരാഗതമായ

വിശ്വാസം.

ശൃംഗാരലീലാതിലകം ഭാണം

മഴമംഗലഭാണ�ത്താെടാപ്പമെല്ലങ്കിലും അതിെന്റ അടുത്ത കക്ഷ്യയിൽ നില്ക്കുവാൻ

�യാഗ്യതയുള്ളഒരു ഭാണമാണു്ശൃംഗാരലീലാതിലകം. ലളിത�കാമളകാന്തമാണു്

അതിൽകവിസംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നപദാവലി;അക്ലിഷ്ടമധുരമാണു്അർത്ഥകല്പന.

ഭാണത്തിനു �വണ്ട രണ്ടുപ്രധാന ഗുണങ്ങളാണു് ഇവെയന്നുള്ളതിെനപ്പറ്റി പക്ഷാ

ന്തരത്തിനു മാർഗ്ഗമില്ല�ല്ലാ. പ്രസ്താവനയിൽ “അസ്തി �കര�ളഷു ഭാസ്കരനാമാ കവി

വരഃ” എന്നു് ഉപന്യസിച്ചുെകാണ്ടുസൂത്രധാരൻ:

“വാ�ഗ്ദവതാ�കളിരംഗഭൂമീകൃതമുഖാംബുജഃ
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�സായം �ദവ്യാ ച �മദിന്യാ തിലക�ത്വന ധാര്യ�ത.

അപിച

അം�ഭാധിഗംഭീരമതിരുപ�ഷാഡശഹായനഃ

ശൃംഗാരലീലാനുഭ�വാ യസ്യ പ്രാഗ്ജന്മനഃ കില’

എന്നു കവി തെന്റ മാഹാത്മ്യെത്ത വിവരിക്കുന്നു. ശൃംഗാരലീല സ്വയം അനുഭവിച്ച

ഒരു കവിക്കല്ലാെത ഭാണെമഴുതുവാൻ അധികാരമിെല്ലന്നിരിെക്ക 16 വയസ്സു തിക

യാത്ത ഒരു ബാലൻ ആ സാഹസത്തിനു് എങ്ങെന ഒരുങ്ങി എന്നു് ആെരങ്കിലും

�ചാദിക്കുകയാെണങ്കിൽ അതിനു കവിക്കുള്ളസമാധാനം ആഅനുഭവം തനിക്കു

പൂർവവജന്മങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടുണ്ട�ല്ലാ എന്നാണു്.

“ഗുണ�ദാഷകഷാസ്തത്രസ�ന്താ വക്ഷ്യന്തി തത്വതഃ

അതദ്വിദാം മത്സരിണാം ഹാ�സാ നാദര�ഗാചരഃ”

എെന്നാരു �ശ്ലാകവുംആപ്രബന്ധ�ത്താടു കൂടിഅന്നെത്ത ‘രാജരാ�ജാപമനും രാ

ജരാജനുമായ’ വിക്രമ�ദവനു് (മാനവിക്രെനന്നസാമൂതിരിക്കു് ) കാഴ്ചവച്ചതായി കാ

ണുന്നു. അക്കാലത്തു തെന്ന കവിക്കു സംസ്കൃതത്തിെലന്ന�പാെല പ്രാകൃതത്തിലും

പാണ്ഡിത്യമുണ്ടായിരുന്നു എന്നു ഭാണത്തിൽനിന്നു െവളിെപ്പടുന്നുണ്ടു്. ഫലിതത്തി

ലും അ�ദ്ദഹം വളെര�പ്പരുെട പിന്നിെലാന്നും നില്ക്കണെമന്നില്ല. ഒടുവിലെത്ത �ശ്ലാ

കം �നാക്കുക.

“നിർല്ലജ്ജതായാഃ കസ്യാശ്ചിന്നിർബ്ബന്ധാദ്രചിതം മയാ

ഇദം ഹാ�സകസക്താനാം വിദുഷാമസ്തു തുഷ്ട�യ.”

മാതൃകയായി ചില �ശ്ലാകങ്ങൾ കൂടി ഉദ്ധരിക്കാം.

പ്രഭാതവർണ്ണനം:

“�ലാ�ലക്ഷണാഃ കില സമാകുലമീനജാലാം

നിഷ്പിഷ്ട�കാരകകുലാം മൃദിതസ്തനാശ്ച

അഭ്യുല്ലസൽകമലചഞ്ചലചഞ്ചളീകാം

�ലാലാളകാവലിവിരാജിതവക്ത്രലക്ഷ്മ്യഃ

ഭൂഷ്ടാവശിഷ്ടകുചകുംകുമരൂഷിതാംഗ്യഃ

കിഞ്ജല്കപുഞ്ജശബളാം കമലായതാക്ഷ്യഃ

നിര്യാന്തി �കളിനില�യഭ്യ ഇമാ ഹസന്ത്യഃ

ക�ല്ലാലിനീം മദമതംഗജഭുക്തമുക്താം.” (യുഗ്മകം)

മന്ദവായു:

“പുരം ഭ്രാമം ഭ്രാമം മലയശിഖരി�ണ്യഷ പവനഃ

പുനഃ സ്പർശം സ്പർശം വനജവനമാത്താൻ പരിമളാൻ

ഇദാനീം തന്വീനാമുപഹരതി സംസ്വിന്നവപുഷാം

പ്രതിദ്രവ്യം ലിപ് സുർമ്മുഖപരിമളാഖ്യം ദൃഢമിവ.”

“ജാതാ പുരാരാതിപു�രാപക�ണ്ഠ” എന്നാരംഭിക്കുന്ന സാരസികാവർണ്ണന

വും മറ്റും പ്ര�ത്യകം ശ്ലാഘനീയമായിരിക്കുന്നു.

“�കചിന്മ�നാജം മദനം വദന്തി

മീ�നാദ്ഭവം �കപി മുകുന്ദസൂനും
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പ്രാമാദികം തൽസകലം നസത്യ-

മനംഗനാമാ തദപാംഗജന്മാ”

എന്ന മഹനീയ �ശ്ലാകംആഘട്ടത്തിലുള്ളതാണു് .

പുന്ന�ശ്ശരി ശ്രീധരൻനമ്പി (946-1006)

ജീവചരിത്രം

പുന്ന�ശ്ശരി (പുന്നാഗ�ശ്രണി) ശ്രീധരൻനമ്പി െത�ക്ക മലബാറിൽ െപരുമുടിയൂ

രംശം പട്ടാമ്പി എന്ന സ്ഥലത്തു് 949-ആമാണ്ടു ജനിച്ചു. അ�ദ്ദഹം വിക്രമാദിത്യ

ചരിതത്തിെന്റ രചന പൂർത്തിയാക്കിയതു് “ശബ്ദപ്രജ്ഞാനദീ�പ” എന്ന കലിവാ

ക്യത്തിൽ നിന്നു കാണാവുന്ന 1003 മകരമാസം 16-നു ആണു്. 1006-ആമാണ്ടു
പരഗതിെയ പ്രാപിച്ചു.

ആ മഹാകാവ്യത്തിനു നാരായണീയം എന്ന വ്യാഖ്യാനെമഴുതിയതു് അ�ദ്ദ

ഹത്തിെന്റ പൌത്രൻ പുന്ന�ശ്ശരി നാരായണൻ നമ്പിയാണു്. “കാവ്യകർത്തുശ്ച

പൌ�ത്രണ” എന്നു വ്യാഖ്യാതാവുതെന്നപ്പറ്റി അതിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. നാരായ

ണൻ നമ്പി 1035-ൽ മരിച്ചു. അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ പുത്രനാണു് മഹാവിദ്വാൻ പുന്ന�ശ്ശരി

നീലകണ്ഠശർമ്മാവു്. ശ്രീധരൻ നമ്പി ഭരതപ്പിഷാരടി എന്ന പണ്ഡിതെന്റ അ�ന്ത

വാസിയായി സംസ്കൃതഭാഷയിൽ പ്രശസ്യമായ പാണ്ഡിത്യം സമ്പാദിച്ചു. �ജ്യാ

തിശാസ്ത്രത്തിലും അ�ദ്ദഹത്തിനു നല്ല അറിവുണ്ടായിരുന്നു. ബാല്യത്തിൽത്തെന്ന

പിതാവു മരിച്ചു�പാകയാൽ മാതാവാണു് വളർത്തിയതു്. അ�ദ്ദഹം തെന്റ കുല�ദ

വതങ്ങളായ ഈങ്ങയൂർ (ഈഹാപുരം) ഭഗവതി�യയും രായിരനല്ലൂർ (രാജരാജാ

ലയം) ഭഗവതി�യയും തിരുമാണിയൂർ (മാനി�ഗഹം) ശിവ�നയും ഭജിച്ചിരുന്നതിനു

പുറ�മ, മൂകാംബിക�യയുംവളെരക്കാലം ഉപാസിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഈവസ്തുതകൾവിക്രമാ

ദിത്യ ചരിതത്തിെല “സാക്ഷാൽ സംപ്രാപ്തവി�ദ്യാ ഭരതഗുരുമുഖാൽ �പാഷി�താ

മാതൃപാ�ദഃ” എന്നും, “സാക്ഷാദീഹാപു�രാദ് ഭാസിതസകലജഗന്മാതൃപാദാ

ബ് ജഭക്തഃ” എന്നും, “സാക്ഷാച്ഛ്റീമാനി�ഗഹാധിപപുരഹരപാദാബ് ജജാ�തക

ഭക്തിഃ” എന്നുമുള്ള പംക്തികളിൽനിന്നു വ്യക്തമാകുന്നു. മൂകാംബികെയ ഓ�രാ

സർഗത്തി�ന്റയും അവസാനത്തിലും പ്ര�ത്യകമായി വന്ദിക്കുന്നുണ്ടു്. പുന്ന�ശ്ശരി

നമ്പിമാർക്കുസാമൂതിരി�ക്കാവിലകെത്തഅമാത്യസ്ഥാനവുംഇ�പ്പാൾഏറാൾപ്പാ

ടിെല (ഇളയതമ്പുരാൻ) പ്രധാനകാര്യസ്ഥതയും പരമ്പരാസിദ്ധമാണു്; അവ രണ്ടും

ശ്രീധരൻ നമ്പിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു. താെഴക്കാണുന്ന �ശ്ലാകങ്ങൾ �നാക്കുക.

“യൽപാദപദ്മാശ്രയലബ്ധബു�ദ്ധ്യ-

�വതത്തുകാവ്യം രചിതം മയാദ്യ,

മൂകാംബികാം താ, പ്രണിപത്യതാവ-

ദ്വിരമ്യ�ത സംബസദാശി�വതി.”

“ശബ്ദപ്രജ്ഞാനദീ�പ കലിയുഗസമ�യ

ഹന്ത!മൂകാംബികായാഃ

പാദാം�ഭാജാതയുഗ് �മ സമധിഗതമഹദ്-

ഭക്തിപൂർവം പ്രണമ്യ

തൽകാരുണ്യാപ്തബുദ്ധ്യാ രചിതമിഹ മയാ

വിക്രമാദിത്യവൃത്തം
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നാ�മതച്ചാരുകാവ്യം ഭവതു ച വിദുഷാം

ശൃണ്വതാം മംഗലായ.”

“പുന്ന�ശ്ശരീതി കശ്ചിൽ പരചിതി നിഹിതാ-

ത്മാ ശിവബ്രാഹ്മ�ണാ യഃ

�ശലാബ്ധീശസ്യ മന്ത്രീ, തദുപരി യുവരാ-

ജസ്യ �യാ മുഖ്യമന്ത്രീ

മൂകാംബാനുഗ്രഹാത്തൽപുരുഷവിരചി�ത

വിക്രമാദിത്യവൃ�ത്ത

കാ�വ്യസ്മിമിൻ ചാരുഭംഗ്യാ നിരഗമദധുനാ

പഞ്ച�മാ ഹ്യന്ത്യസർഗ്ഗഃ.”

ഈ �ശ്ലാകങ്ങൾഅ�ദ്ദഹത്തിെന്റ വിക്രമാദിത്യചരിതം കാവ്യത്തിെന്റ അവസാന

ത്തിലുള്ളവയാണു്.

“കശ്ചിൽ കാന്താവിരഹവിധുരസ്സ്വാശ്ര�മ നിസ്സഹായ-

സ്തദ്വക്ത്രാം�ഭാരുഹമപി സദാ ഭാവയന്നന്തരം�ഗ

ഈഹാ�ക്ഷ�ത്ര കിമപിച നിളാമുത്ത�ര�ണവ കാമീ

ച�ക്ര വാസം ഭുവനജനനീനിത്യസാന്നിദ്ധ്യപൂർ�ണ്ണ”

എന്നതു നമ്പിയുെട മെറ്റാരു കൃതിയായ നീലകണ്ഠസ�ന്ദശത്തിെല പ്രഥമ �ശ്ലാക

മാണു്. അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ ജീവചരിത്രെത്തപ്പറ്റി മെറ്റാരറിവിലും ലഭിക്കുന്നില്ല.

കൃതികൾ

ശ്രീധരൻ നമ്പിയുെട പ്രധാന കൃതികൾ ഉപരിനിർദ്ദിഷ്ടങ്ങളായ വിക്രമാദിത്യചരിത

വും നീലകണ്ഠസ�ന്ദശവും തെന്ന. അവ കൂടാെത ഭാഗവതം ഏകാദശസ്കന്ധം കി

ളിപ്പാട്ടായി രചിച്ചിട്ടുെണ്ടന്നുമറിയാം. �വെറയും പരി�ദവനശതകം, ഭാഗവതസം

ഗ്രഹം, മൌഢ്യഗണിതം, അഷ്ടകാവലി എന്നിങ്ങെന ചില ഗ്രന്ഥങ്ങൾ കൂടി അ�ദ്ദ

ഹം നിർമ്മിച്ചിട്ടുെണ്ടന്നു �ഗാവിന്ദപ്പിള്ള സർവാധികാര്യക്കാർ നീലകണ്ഠശർമ്മാവു

നല്കിയവിവരങ്ങെളആസ്പദമാക്കി �രഖെപ്പടുത്തീട്ടുണ്ടു്. അവെയാന്നുംഇ�പ്പാൾകി

ട്ടുന്നില്ല.

വിക്രമാദിത്യചരിതം

ഇതു് അഞ്ചു സർഗ്ഗത്തിലുള്ള ഒരു സംസ്കൃതകാവ്യമാണു്. �ഗാവിന്ദസ്വാമികളു�ടയും

അ�ദ്ദഹത്തിനു ബ്രഹ്മക്ഷത്രാദി ചതുർവർണ്ണങ്ങളിൽ ജനിച്ച വരരുചി, വിക്രമാദി

ത്യൻ, ഭട്ടി, ഭർത്തൃഹരി എന്നീ നാലു പുത്രന്മാരു�ടയും കഥ പ്രസിദ്ധമാണ�ല്ലാ.

അതിൽ വിക്രമാദിത്യെനപ്പറ്റിയുള്ള കഥാംശമാണു് പ്രസ്തുത കാവ്യത്തിൽ പ്രതിപാ

ദിച്ചിരിക്കുന്നതു്.

“ആകല്പസംസ്ഥായി വിചിത്രവൃത്തം

കാവ്യം ത�ദതദ്രമണീയമദ്യ

ആ�ലാകനീയം കവിഭിർമ്മഹദ്ഭി

രമത്സ�രരസ്തു ശിവപ്രസാദാൽ”

എന്നുഗ്രന്ഥാവസാനത്തിൽ കവി ഒരു �ശ്ലാകം രചിച്ചു �ചർത്തിട്ടുെണ്ടങ്കിലും പ്രശം

സിക്കത്തക്ക രാമണീയകെമാന്നുംആകാവ്യത്തിനില്ല.
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ശ്രീകൃഷ്ണവിലാസം തുടങ്ങിയ പല പൂർവകൃതികെളാടും അ�ദ്ദഹം അ�നകധാ

അധമർണ്ണനായി കാണെപ്പടുന്നു. മാതൃകകാണിക്കാെമന്നുവച്ചു ചില �ശ്ലാകങ്ങൾ

അടിയിൽ പകർത്തുന്നു.

വിക്രമാദിത്യെന്റ വിവാഹം:

“ഇന്ദ്രാണീവ പുരന്ദരം ശശിമുഖീ �സയം ഹി കന്യാ ത�താ

ലീലാ�ലാലവിലാസവിഭുമലസദ്ഭ്രൂവല്ലരീമാലയാ

�പ്രമാ�വശവിവർദ്ധിതാധികരസ�സ്മരാതിമുഗ്ദ്ധാനനാ

പൂർവം താവദലഞ്ചകാര നൃപതിം പശ്ചാന്മധൂകസ്രജാ.”

കാഞ്ചനമാലിക വിക്രമാദിത്യ�നാടു്:

“�ശാകാകു�ലന മനസാ കരപല്ലവാഭ്യാ-

മാദായ മംക്ഷുസരസീരുഹ�ലാചനാ സാ

ഗാ�ഢാപഗൂഢമുപഗുഹ്യ പുനഃപുനസ്തം

ശൃംഗാര�യാനിവശ�മവ നിനായ മന്ദം.”

തൃതീയസർഗ്ഗത്തിെല പർവതവർണ്ണനവും മറ്റും ഹൃദ്യമായിരികൂന്നു

നീലകണ്ഠസ�ന്ദശം

നീലകണ്ഠസ�ന്ദശത്തിൽ 126 പദ്യങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. “ഷഡ്വിംശദുത്തരശ

തംബത! നീലകണ്ഠസ�ന്ദശ�മതദതി ചാരുമൃദുപ്രബന്ധം”എന്നുകവി തെന്നആ

സംഖ്യ എടുത്തുകാണിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഈങ്ങയൂർനിന്നു െചർപ്പുള�ശ്ശരിക്കു ദൂരസ്ഥനായ

നായകൻ വിരഹിണിയായ നായികയ്ക്കു് ഒരു മയിൽ മു�ഖന അയയ്ക്കുന്നസ�ന്ദശമാ

ണു് വിഷയം. പൂർ�വാത്തര വിഭാഗമില്ല. സ�ന്ദശഹരൻസഞ്ചരിക്കാനുള്ള മാർഗ്ഗം

വളെര പരിമിതമാകയാൽ കവിക്കു സമുദ്രം, പർവതം മുതലായ വിഷയങ്ങളുെട

വർണ്ണനത്തിനു ധാരാളം �ശ്ലാകങ്ങൾ വിനി�യാഗിക്കുവാൻ സൌകര്യം ലഭിക്കുന്നു.

െചർപ്പുള�ശ്ശരിക്കു ‘�ശ്രണിക’ എന്നാണു് ഗ്രന്ഥത്തിൽ �പർ നല്കിയിരിക്കുന്നതു്.

�കരളത്തിെല സ�ന്ദശകാവ്യങ്ങളുെട കൂട്ടത്തിൽ മൂന്നാം കിടയിൽ നില്ക്കുന്നതി

�ന പ്രസ്തുതകൃതിക്കു് അർഹതയുള്ളു. ചില �ശ്ലാകങ്ങൾഎടുത്തു �ചർക്കാം.

മയിലാട്ടം:

“�കകാ�ഘാ�ഷാൽകലിതലളിതഗ്രീവതുണ്ഡാഭിരാമ-

വ്യാലീനാങ്�ഗാദ്വലിതവിലസച്ചന്ദ്ര�കാദ്യച്ഛിഖ�ണ്ഡഃ

ഗൌരീനാഥം പരമപുരുഷം യത്ര �ത ലാസ്യ�ഘാ�ഷർ-

ല്ലീലാ�ലാ�ലർദ്വിജവര!സ�ഖ! ഭക്തിപൂർവം ഭ�ജഥാഃ.”

കാളകൾ:

“നാനാഭാ�രാദ്വഹനവിനമൽപൃഷ്ഠഭാ�ഗാന്നതാംസ-

ഗ്രീവാഭംഗാഞ്ചിതഘണഘണാ�ഘാഷഘണ്ടാനിനാ�ദഃ

�ഗാത്രാകാ�രർവടുകവടുഭി�ശ്ചാദ്യമാ�നർവൃഷൌ�ഘ-

രദ്യാ�പഷ്യാ സതതമയി �ത ഹന്ത! രഥ്യാ വിഭാതി!.”

�ഹദരാലിയും സാമൂതിരിയും തമ്മിൽ യുദ്ധം:

“ത�ത്രവാസീദയിതലിബ�ലചനാചലാം�ഭാധിഭർത്തു-
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സ്തിവ്രാഘാതാപതിതവിശി�ഖാൽകൃത്തബാഹൂരുകണ്ഠം

�മ�ദാമജ്ജാമിളിതഗളി�താദ്രിക്തരക്തപ്രവാഹം

ഹാഹാകാരം തുമൂലമതിഭീതിപ്രദം സംപ്രഹാരം.”

ബ്രഹ്മചാരികൾ:

മൌഞ്ജീകൃഷ്ണാജിനപരിമിളദ്ബ്രഹ്മസൂത്രാഞ്ചിതാംഗാ

ഭാരദ്വാജാഃ കരധൃതസമിൽഖണ്ഡകുണ്ഡീരദണ്ഡാഃ

സർവത്രാസ്മിൻശ്രുതിസുഖപരാസ്സഞ്ചരന്തി ദ്വി�ജന്ദ്രാഃ

�കകാഭിസ്താനുപചര സ�ഖ! ഷഡ്ജസംവാദിനീഭീഃ.”

നീലകണ്ഠസ�ന്ദശം വിക്രമാദിത്യചരിതെത്ത അ�പക്ഷിച്ചു ഗു�ണാത്തരമാണു്.

അതുതെന്നയാണു് കവിയുെടആദ്യെത്തകൃതിയും.

ഭാഗവതം ഏകാദശം കിളിപ്പാട്ടു്

ഈകിളിപ്പാട്ടു ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തതു െകാണ്ടു �ഗാവിന്ദപ്പിള്ള ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ള ഭാ

ഗം പകർത്താ�ന നിർവാഹമുള്ളു. ആ ഭാഗമാണു് താെഴ കാണുന്നതു്.

“ബാദരായണമുഖനിർഗ്ഗതം ഭാഗവതം

സ്കന്ധങ്ങളതി�ലഴുമഞ്ചുമുള്ളതിലിഹ

തഞ്ചത്തു �മവും രാമദാസാനാെമഴുത്തച്ഛ-

നച്യുതൻതങ്കൽ ഭക്തി മുഴുക്കനിമിത്തമായ്

നവമസ്കന്ധ�ത്താളമുെള്ളാരു കഥെയല്ലാം

ഭാഷയിെലാരു (ചാരു) ഗീതമായുരെചയ്താൻ.

അതുെകാണ്ടിന്നുസാക്ഷാലീശ്വരതത്വെമാട്ടി

പ്രാകൃതന്മാരാ�യാർക്കുമറിവാനായിത�ല്ലാ.

തദനു പുറയന്നൂെര�ന്നറ്റം പ്രസിദ്ധമാ-

യുെള്ളാരു ഗൃഹമതിലുളവാെയാരു നല്ല

�വദപാരഗനാകും ഭൂസു�രാത്തമൻതാനും

പ്രാകൃതന്മാരായു�ള്ളാർക്കറിവാനായിത്തെന്ന

ദശമസ്കന്ധത്തിങ്കലു�ള്ളാരു കഥയതും

ഭാഷയിൽത്തെന്നെയാരു ഗീതമായുരെചയ്താൻ.

അങ്ങെനയിരി�പ്പാരു ഭൂസു�രാത്തമൻ െചാന്ന

മാർഗ്ഗെത്തത്തെന്നയവലംബനമാക്കി ഞാനും

ഭാഷയിൽത്തെന്ന�യകാദശത്തിലുള്ളകഥ”

പുറയന്നൂരിെന്റ ദശമത്തിനു �മലാണു് പുന്ന�ശ്ശരിയുെടഏകാദശത്തിെന്റപ്രാദുർഭാ

വെമന്നു് ഈ വരികളിൽനിന്നു നാം അറിയുന്നു. വാസനാശൂന്യനായ ഒരു പണ്ഡി

തൻ ദ്വീതിയാക്ഷരപ്രാസം കൂടി ഉ�പക്ഷിച്ചു കിളിപ്പാട്ടുണ്ടാക്കിയാൽ അതു് എങ്ങി

െനയിരിക്കുെമന്നു്ഈ വരികൾ നെമ്മ ധരിപ്പിക്കുന്നു. െവറുെതയല്ല പ്രസ്തുത കൃതി

ക്കുപ്രചാരം സിദ്ധിക്കാെത �പായതു്.

വട�ക്കടത്തു െകാച്ചുശങ്കരൻമൂസ്സതു്
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ചരിത്രം

വട�ക്കടത്തു െകാച്ചുശങ്കരൻ മൂസ്സതുതൃപ്പറയാറ്റു വട�ക്കടത്തില്ലത്തിൽ ജനിച്ചു. ആ

ഇല്ലം ഇ�പ്പാഴിെല്ലന്നറിയുന്നു. അതിെന്റ ശാഖകളാണു് െപരുവനത്തു കറുത്തമിറ്റ

വും െവച്ചൂർ െകാള�ശ്ശരിയും ഇല്ലങ്ങൾ. മൂസ്സതും �ദശമംഗലത്തു് ഉഴുത്തിര വാരിയ

�രാടാണു് വ്യാകരണം അഭ്യസിച്ചതു് എന്നുള്ളതുപ്രസിദ്ധമാകയാൽ പത്താം ശത

കത്തിെന്റ ഉത്തരാർദ്ധമാണു് അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ കാലെമന്നു് ഉറപ്പിച്ചു പറയാം. ഭാ

ഷാചരിത്രത്തിൽഅ�ദ്ദഹം 950-ആമാണ്ടിനും 1008-ആമാണ്ടിനും ഇടയ്ക്കു ജീവിച്ചിരു
ന്നതായി പറയുന്നു. ആ കാലഗണന അംഗീകരിയ്ക്കാവുന്നതാണു. വ്യാകരണത്തി

ലും �വദാന്തത്തിലും മൂസ്സതു പാരംഗതനായിത്തീർന്നു. വളെരക്കാലം പാലിയത്തു

താമസിച്ചു് അവിടെത്ത കുടുംബാംഗങ്ങെള സംസ്കൃതം പഠിപ്പിച്ചു. അ�ദ്ദഹം തെന്ന

യാണ് അവിടെത്ത ഗ്രന്ഥപ്പുരയും പരിഷ്ക്കരിച്ചതു്. കറുത്തമിറ്റെത്ത ഇല്ലം പാലിയ

ത്തുനിന്നു പണിയിച്ചുെകാടുത്തതാണു്. ആ ഇല്ല�ത്തക്കു് ഇന്നും ഗുരുദക്ഷിണെയ

ന്ന നിലയിൽ ആണ്ടു�താറും ഒരു ആദായം അവിെടനിന്നു കിട്ടി വരുന്നുമുണ്ടു്. മൂസ്സ

തുസിദ്ധാന്തകൌമുദി പൂർവാർദ്ധത്തിനും ഭാഗവതം ഏകാദശസ്കന്ധത്തിനും ഓ�രാ

വ്യാഖ്യാനം രചിച്ചിട്ടുള്ളതിനു പുറെമ ധാതുപാഠകാരിക എെന്നാരു വ്യാകരണ ഗ്ര

ന്ഥവും നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ആദ്യ�ത്തതിനു് അർത്ഥപ്രകാശിക എന്നും രണ്ടാമ�ത്തതി

നുസദർത്ഥപ്രകാശിക എന്നുമാണു് സംജ്ഞകല്പിച്ചിരിക്കുന്നതു്. അർത്ഥപ്രകാശി

കയ്ക്കു വിമർശിനി എന്നും �പരുണ്ടു്. ഏകാദശസ്കന്ധത്തിെല 31 അധ്യായങ്ങളിൽ
ആദ്യെത്ത 20അധ്യായങ്ങൾക്കുള്ളവ്യാഖ്യാന�മ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളു. രണ്ടു വ്യാഖ്യാ

നങ്ങളുംസർവങ്കഷങ്ങളും മൂസ്സതിെന്റഅന്യാദൃശമായ�വദുഷ്യത്തിനു മൂർദ്ധാഭിഷി

�ക്താദാഹരണങ്ങളുമാകുന്നു.

അർത്ഥപ്രകാശിക

പ്രസ്തുതവ്യാഖ്യാനം ഇങ്ങെനആരംഭിക്കുന്നു.

“ജടാജൂടഗുഢഹ്രദിന്യംബുപാത-

ത്രുടദ്ഭസ്മകണ്ഠസ്ഫുരൽകാളകൂടഃ

നടാനാം വ�രണ്യസ്സ്വനൃത്താവസാ�ന

കടാ�ക്ഷണ മാം പാല�യന്നീലകണ്ഠഃ.

മദ്ഗുരും തദ്ഗുരൂൻ നത്വാ സദ്ഗുണാനുദ്ഗൃണന്മുനീൻ

വ്യാഖ്യാം സിദ്ധാന്തകൌമുദ്യാഃ ക�രാമ്യർത്ഥപ്രകാശികാം.”

താെഴക്കാണുന്ന �ശ്ലാകങ്ങൾഅതിലുള്ളവയാണു്.

“ശങ്കരശങ്കരവിപ്രഗ്രഥിതായാം കൌമുദീവിമർശിന്യാം

ഇത്ഥമജന്തനപുംസകലിംഗാസ്സമ്യഗ്വിചാരിതാഃ ക്രമശഃ.”

“�കരളശങ്കരബാഡവശങ്കരകൃതകൌമുദീവിമർശിന്യാം

ക്ലീബഹലന്തവിചാരസ്സമാപി�താഥാവ്യയാർത്ഥസുവിമർശഃ.”

ശങ്കരബാഡവൻഎന്നാൽശിവദ്വിജൻ –അതായതു മൂത്തതു് –എന്നർത്ഥം. മഹാ

ഭാഷ്യം, നാ�ഗാജിഭട്ടെന്റ ലഘുശ�ബ്ദന്ദു�ശഖരം, �ഭാജരാജാവിെന്റ ശൃങ്ഗാരപ്ര

കാശം തുടങ്ങിയ പല പൂർവ്വഗ്രന്ഥങ്ങ�ളയും മൂസ്സതു സന്ദർ�ഭാചിതമായി സ്മരിക്കു
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ന്നുണ്ടു്. ആവശ്യമുള്ളഘട്ടങ്ങളിൽ �മല്പുത്തൂർ ഭട്ടതിരിെയ അനുകരിച്ചു കാരികകളും

രചിച്ചു �ചർത്തിരിക്കുന്നു.

“വിസ്തരസ്ത്വിഹ വി�ജ്ഞ�യാ ബൃഹച്ഛ�ബ്ദന്ദു�ശഖരാൽ

ഇത്യുക്തം നാഗഭ�ട്ടന ലഘുശ�ബ്ദന്ദു�ശഖ�ര.

ദ്വന്ദ്വമവ്യയമിത്യാഹ ശൃങ്ഗാ�ര �ഭാജഭൂപതിഃ,

ക്രിയാവി�ശഷണമിതി പ�ര പ്രാഹുർമ്മനീഷിണഃ.

ദ്വന്ദ്വം മത്രയ�തമാ�ത്യസ്സ്വസ്രാ ദ്വന്ദ്വം യയുർവയഃ

പാരാവതാഖ്യാ യു�ദ്ധഷു ദ്വന്ദ്വം തിഷ്ഠന്തി �സനികാഃ.

യജ്ഞപാത്രപ്ര�യാ�ഗ തു ദ്വന്ദ്വം പാത്രാണി സാദ�യൽ

അഭിവ്യക്തിഃ പ്രസിദ്ധിസ്സ്യാദ് ദ്വന്ദ്വം പർവതനാര�ദ.”

സദർത്ഥപ്രകാശിക

സദർത്ഥപ്രകാശികആരംഭിക്കുന്നതു താെഴക്കാണുന്നവിധത്തിലാണു്.

“പരപദമധി�രാഢം പ്രാർത്ഥിതഃ പാദ്മമു�ഖ്യ-

ദ്ധരണിഭരനിരാസശ്രാന്തിഭാരാദി�വകഃ

രഹസി നിജരഹസ്യം �പ്രാച്യ സ�ഖ്യ നിവിഷ്ട-

സ്സഹസിതമുഖപദ്മസ്ത്രായതാം �നാ മുകുന്ദഃ.

നിജശിഷ്യപാലി�യശപ്രാർത്ഥനയാ ശങ്കരാഖ്യശിവവിപ്രഃ

ഭാഗവ�തകാദശഗാഃ പ്രാക്തനവിവൃതീസ്സമുച്ചി�നാമ്യദ്യ.

പ്രവൃത്തിതഃ പരാനന്ദകൃഷ്ണക്രീഡാനുവർണ്ണിതാ

തന്നിവൃത്ത്യാ പരാനന്ദപദാ�രാ�ഹാനുവർണ്ണ്യ�ത.”

തെന്റ ശിഷ്യനായ പാലിയത്തച്ചെന്റ അ�പക്ഷയനുസരിച്ചാണു് പ്രസ്തുതകൃതി രചി

ച്ചെതന്നു രണ്ടാമെത്ത �ശ്ലാകത്തിൽ നിന്നു സ്പഷ്ടമാകുന്നുണ്ട�ല്ലാ. ദശമസ്കന്ധ

ത്തിൽആചാര്യൻ ശ്രീകൃഷ്ണഭഗവാെന്റ ലീലകൾ വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നതിെന്റ ഉ�ദ്ദശ്യം

ജനങ്ങെള ആ ലീല ശ്രവിക്കുകയും സ്മരിക്കുകയും െചയ്തു ഭക്ത്യുന്മുഖരാക്കുന്നതിനാ

െണന്നും തദനന്തരം ഏകാദശസ്കന്ധത്തിൽഅവർക്കു് ആത്മത�ത്വാപ�ദശം െച

യ്യുന്നുഎന്നും വ്യാഖ്യാതാവു വിശദീകരിക്കുന്നു. മൂസ്സതുലക്ഷ്മീധരെന്റഅമൃതതരങ്ഗി

ണി�യയും രാഘവാനന്ദെന്റ കൃഷ്ണപദി�യയുമാണു് പ്രാ�യണ ഉപജീവിക്കുന്നെത

ങ്കിലും സ്വക�പാലകല്പിതമായും അ�ദ്ദഹം പല രഹസ്യാർത്ഥങ്ങളും ഉൽഘാടനം

െചയ്യുന്നുണ്ടു്. ഈ മൂന്നു വ്യാഖ്യാനങ്ങളും “തദർത്ഥങ്ങെള സമ്യക്കായ് പ്രകാശനം

െചയ്യുന്നു” എന്നാണു് അ�ദ്ദഹം പറയുന്നതു്. കൃഷ്ണശബ്ദത്തിനു സദാനന്ദാത്മകത്വ

വും മറ്റും വ്യാകരണരീത്യാ നിഷ്പാദിപ്പിക്കുന്നതു വിസ്മയകരമായിരിക്കുന്നു.

ധാതുപാഠകാരിക

ഈഗ്രന്ഥത്തിെന്റ ഉപക്രമം താെഴക്കാണുന്നവിധത്തിലാണു്.
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“ശാന്തമപിയൽസ്വകീ�യഃകാന്തിഭ�രർദ്ധ്വാന്തമാന്തരംഹന്തിഹന്ത!

മമ സിന്ദുരാസ്യം ഹന്തു മഹസ്തിമിരമന്തരായാഖ്യം

അകല്ക്കകാരുണ്യരസാവ�സകാ-

ച്ചികിത്സകൌ�ഘരചികിത്സ്യമാന്ധ്യം

�ലാകസ്യ യാ സംശമ�യദ് ഗിരാന്താ-

�മകാവലംബാം ജനനീമുപാ�സ.

ധൂമ�ക്രാഡപതിശ്ശംഭുഃ �സാമഃ പുരുവനാധിപഃ

രാമശ്ചന്ദ്രനദീനാഥശ്ചാ�മാദം പ്രദിശന്തു �മ.

ഗുരുപാദാംബുജധ്യാനപരി�ശാധിതമാനസാഃ

പ്രക്രിയാപൂർവസർവസ്വധാതുഖണ്ഡപ�യാനി�ധഃ,

സാരസർവസ്വമുദ്ധർത്തുംസഹായാസ്സന്തു �മ ബുധാഃ.”

പ്രക്രിയാസർവസ്വത്തിെല ധാതുഖണ്ഡത്തിെന്റ സാരസർവസ്വമാണു് കാരിക. മൂ

സ്സതിെന്റ പ്രകൃഷ്ടമായ �വയാകരണത്വത്തിനു പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥവും നിദർശനമായി

നിലെകാള്ളുന്നു.

കുമാരസംഭവത്തിെല “സപ്തർഷിഹസ്താപചിതാവ�ശഷാണി” എന്ന �ശ്ലാക

ത്തിൽആദ്യെത്തപദം കർമ്മധാരയസമാസമാെണന്നുമൂസ്സതും തൽപുരുഷസമാ

സമാെണന്നുെകാടുങ്ങല്ലൂെര ഒരുതമ്പുരാനും വാദിക്കുകയുംഇരുകൂട്ടരുംപന്തളംസു

ബ്രഹ്മണ്യശാസ്ത്രികെള സ�ന്ദഹപരിഹാരത്തിനുക്ഷണിക്കുകയും െചയ്തു. മല്ലിനാഥ

െന്റ വ്യാഖ്യാനമനുസരിച്ചു ശാസ്ത്രികൾ പ്രകൃതത്തിൽസമാസം തൽപുരുഷനാെണ

ന്നുവിധിച്ചു. എന്നാൽമൂസ്സതിനു്അവലംബംഅണ്ണാമലയുെടവ്യാഖ്യാനമായിരുന്നു.

“അരുണാചലനാഥസാധുജൂ�ഷ്ട

കരുണാവാരിധിമദ്ഗുരൂപദി�ഷ്ട

സര�സ പഥി കർമ്മധാരയാ�ഖ്യ

പ്രതിപ�ദ്യത ഹി കാപഥം കഥംജ്ഞഃ?”

എന്നായിരുന്നുഅ�ദ്ദഹത്തിെന്റ �ചാദ്യം.

കടത്തനാട്ടു ശങ്കരവർമ്മത്തമ്പുരാൻ – ചരിത്രം

കടത്തനാട്ടു ശങ്കരവർമ്മത്തമ്പുരാൻ 976-ആമാണ്ടിടയ്ക്കു ജനിച്ചു. പ്രസിദ്ധമായ െപാ
റളാതിരി രാജവംശാത്തിെലഒരങ്ഗമായിരുന്നുഅ�ദ്ദഹം. ‘ഒഞ്ചിയിൽഅപ്പുത്തമ്പു

രാൻ’ എന്ന �പരിലാണു് വട�ക്ക മലബാറിൽ ഇന്നും അ�ദ്ദഹം അധികമായി സ്മ

രിക്കെപ്പടുന്നതു്. കടത്തനാട്ടു രാജാക്കന്മാരുെട കുല�ദവതമായ �ലാകനാർകാ

വിൽ ഭഗവതി(�ലാകാംബ)യുെട നി�ത്യാപാസകനും വിശിഷ്ടകവിയും സർ�വാപ

രി അനുഗൃഹീതനായ ഒരു �ദവജ്ഞനുമായിരുന്നുഅപ്പുത്തമ്പുരാൻ. സ്വാതിതിരു

നാൾ മഹാരാജാവിെന്റ വാഴ്ചക്കാലത്തു (1005-ആമാണ്ടു്) തിരുവനന്തപുരത്തുവന്നു്

അവിട�ത്തയുംഅച്ഛ ൻ ചങ്ങനാ�ശ്ശരി രാജാ രവിവർമ്മ�കായിത്തമ്പുരാ�ന്റയും കി

ളിമാനൂർ വിദ്വാൻ െചറുണ്ണി�ക്കായിത്തമ്പുരാ�ന്റയും ജാതകങ്ങൾനിഷ്കൃഷ്ടമായി മര

ണദിനങ്ങൾകൂടി കാണിച്ചു് എഴുതിെക്കാടുത്തുതൃക്കയ്യിൽനിന്നു 3636 പണം സമ്മാ
നം വാങ്ങി. താൻ 1014-ആമാണ്ടു മരിക്കുെമന്നുള്ള വസ്തുതയും അ�ദ്ദഹം തിരുമന
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സ്സറിയിച്ചിരുന്നു. അതു�പാെലതെന്നആനിര്യാണംസംഭവിച്ചുഎന്നറിഞ്ഞ�പ്പാൾ

ഒന്നിലധികം കാരണങ്ങളാൽ അവിടുന്നു വിഷർണ്ണനായിത്തീർന്നു എന്നു പുരാവി

ത്തുകൾ പറയുന്നു.

സദ്രത്നമാല

ശങ്കരവർമ്മത്തമ്പുരാെന്റ കൃതികളിൽ സദ്രത്നമാല എന്ന ഗണിതഗ്രന്ഥംമാത്ര�മ

നമുക്കു ലഭിച്ചിട്ടുള്ളു. ഗണിതവിഷയത്തിൽ �കരളീയർ പ്രമാണ�ത്വന അങ്ഗീകരി

ച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥമാണതു്. ആറു പ്രകരണങ്ങൾ ആചാര്യൻ അതിൽ ഉൾ

െക്കാള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു. സദ്രത്നമാലയുെട പീഠികാരൂപത്തിൽ നിബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള �ശ്ലാ

കങ്ങളാണു് ചുവ�ട �ചർക്കുന്നതു്.

“ശ്രീപാർവത്യാശ്ച �ലാകാവനിധരമഹിതാ-

ഗാരസാന്നിധ്യവത്യാഃ

പാദാം�ഭാജം ഗുരൂണാമപി സതതമനു-

സ്മൃത്യ നത്വാരുണാദീൻ,

�ജ്യാതിശ്ശാസ്ത്രാബ്ധികീർണ്ണാം വിശദഗണിതസാ-

�രാക്തിസദ്രത്നമാലാം

സംക്ഷി�പ്യനാം ലിഖാമഃ പിപഠിഷുജനസ-

ന്ധാരണസ്വല്പയത്നാം.

നിരുപാദികൃപാനിധീനുപാ�സ

ക്ഷിതിപീയൂഷജൂ�ഷാ മഹാനുഭാവാൻ

യദനുഗ്രഹ�താ വിധൂത�ദാഷഃ

പരിപൂർണ്ണാഖിലമങ്ഗ�ലാ ഭ�വയം.

ശ്രീ�പാർളാതിരിവംശമൌക്തികമ�ണഃ ശ്രീ�കരളാലംകൃ�ത-

രാര്യ�സ്യാദയവർമ്മണശ് ശുഭമ�തഃ ശ്രീ�ഭമിഭൂമീപ�തഃ

ശ്രീമ�ത്സാദരരാമവർമ്മയുവരാജാര്യാജ്ഞയാ തന്യ�ത

തന്ത്രം ശങ്കരവർമ്മ�ണദമഖില�ജ്യാതിർവിദാം പ്രീത�യ.

�ക്വദമതിനിഗുഢാർത്ഥം �ജ്യാതിശ്ശാശാസ്ത്രം? ക്വ ചാഹമലസമതി?ഃ

ശ്രീഗുരുചരണാംബുരുഹസ്മരണം കിം കിം ന സാധയതി?”

ഈ പദ്യങ്ങളിൽനിന്നു് അന്നെത്ത കടത്തനാട്ടുരാജാവു് ഉദയവർമ്മത്തമ്പുരാനും

യുവരാജാവു രാമവർമ്മത്തമ്പുരാനുമായിരുന്നു എന്നും തെന്റ �ജ്യഷ്ഠനായ ആ

രാമവർമ്മത്തമ്പുരാെന്റ ആജ്ഞ നിമിത്തമാണു് ശങ്കരവർമ്മത്തമ്പുരാൻ പ്രസ്തുത

തന്ത്രം രചിച്ചെതന്നും സ്ഫുടീഭവിക്കുന്നു. ‘�ഭമീ’ എന്നാൽ ഘ�ടാൽകചൻ. കടത്ത

നാട്ടിനു സംസ്കൃതത്തിൽഘ�ടാൽകച�ദശം എന്നാണു് സംജ്ഞ.

ഗ്രന്ഥാവസാനത്തിൽ കലിസംഖ്യ കാണിക്കുന്ന ഒരു പദ്യം ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

“�ലാകാദ്യാരാമവാ�സത്രിദശമുനിസുസം-

ഘാതപ�ദ്യാത്താമാഢ്യാ

�ലാകാക്ഷിപ്രീതിദാ സ്വർണ്ണമയഗുണയുതാ

ത്വൽപദാലംകൃ�തയം
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�ലാ�കസ്സദ്രത്നമാലാ ഘനസുപരിമളാ

ധാര്യ�ത�യസ്തുക�ണ്ഠ

�ലാകാംബാസിദ്ധ�സ�വ്യ കലയസതത�മ-

�തഷുസന്മംഗളാനി.”

ഈപദ്യത്തിൽ “�ലാകാംബാസിദ്ധ�സ�വ്യ”എന്നകലിവാക്യം 999-ആമാണ്ടാണു്
സദ്രത്നമായുെട നിർമ്മിതി എന്നു സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഗ്രന്ഥകാരനു പാശ്ചാത്യസം

പ്രദായത്തിലുള്ള ഗണിതവും അറിവുണ്ടായിരുന്നു എന്നു പ്രസ്തുതകൃതിയിൽനിന്നു്

അഭിജ്ഞന്മാർ സയുക്തികമായി അനുമാനിക്കുന്നു.

സദ്രത്നമാലയുെട ഭാഷാവ്യാഖ്യാനം

ഈഗ്രന്ഥത്തിനു് ഭാഷാവ്യാഖ്യാ ഏ�താ ഒരു പണ്ഡിതൻ രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അതിെന്റ

സ്വരൂപം അ�ധാലിഖിതങ്ങളായ പംക്തികളിൽനിന്നു െവളിവാകുന്നതാണു്.

“അവിെട ന�ട ഗണിതപ്രത്യക്ഷം സംഖ്യാരൂ�പണ ആകയാൽ അതിെന്റ

സംജ്ഞകെളപറയുന്നു–ഏകമിത്യാദി . . . പരാർദ്ധം. ഇങ്ങിെനപതിെനട്ടുസ്ഥാ

നത്തിനും �മെല്പട്ടും സംഖ്യകൾക്കു് അവധി ഇല്ല. എങ്കിലും അവറ്റകൾക്കു �വെറ

�പരിട്ടിട്ടില്ല. ഒന്നിെന്റ കിെ�ട്ടും ഒന്നിെന്റ ദശാംശം, ശതാംശം, സഹസ്രാംശം,

�കാട്യംശം, പരാർദ്ധാംശം ഇങ്ങിെനഊഹിച്ചുെകാള്ളുക.”

രണ്ടു മുക്തകങ്ങൾ

ശങ്കരവർമ്മത്തമ്പുരാൻ �ലാകാംബെയപ്പറ്റി നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു �ശ്ലാകം പ്രസിദ്ധ

മാണു്.

“വിശ്വാസാക്ഷിണി! ശി�വ! പരിപാഹീ-

ത്യർത്ഥനാം മമ വൃഥാ യദി കുര്യാഃ

വിഷ്ടിഗൃധ്രപുരതശ്ശവ�ഭാക് തുഃ

�ക്രാഷ്ടുരംബ! തവ നാസ്തി വി�ശഷഃ.”

മ�റ്റതു് ഒരു യമകാലംകൃതമായ ഭാ�ഷാ�ശ്ലാകമാണു്.

“ശിവ ശിവ ലിംഗം �പായീ

�ക്ഷത്രങ്ങളിലും, നൃണാഞ്ച ലിംഗം �പായീ,

സതിമാരുമ്മാറായീ,

സാമിഷമന്നം ദ്വിജർക്കുമുമ്മാറായീ.”

ഇതിൽ ടിപ്പുവിെന്റ കലാപകാലത്തിൽ മലബാറിെല ഹിന്ദുക്കളുെട �ശാച്യാവസ്ഥ

െയ കവി വർണ്ണിക്കുന്നു.

ശ്രീകൃഷ്ണചരിതം കാവ്യം

ചിറക്കൽത്താലൂക്കിൽ കരിെവള്ളൂർ �കാട്ടൂർ നമ്പിയാ�രയും അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ കു

�ചലകഥ �കെകാട്ടിക്കളിപ്പാട്ടി�നയും പറ്റി അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ പ്രസ്താവി

ക്കും. ശ്രീകൃഷ്ണചരിതം എന്ന സംസ്കൃതകാവ്യത്തിെന്റ കർത്താവായ �കാട്ടൂർ നമ്പീ

ശൻ മെറ്റാരു �ദശക്കാരനാണു്. അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ ഗൃഹം െകായിലാണ്ടി തീവണ്ടി

LINKS TO
CHAPTERS TOC 33 34 35 36 37 38 39 40 41



�കരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 3 451

�സ്റ്റഷനിൽനിന്നു് ഉ�ദ്ദശം എട്ടു നാഴിക കിഴക്കു മാറി സ്ഥിതിെചയ്യുന്നു. അവിെട

ത്തെന്നയാണു് �വട്ടെയ്ക്കാരുമകെന്റ നിത്യസാന്നിധ്യത്താൽ പ്രസിദ്ധമായ പാലി

�ശ്ശരി�ക്കാട്ട. ഈ നമ്പീശൻ കവിവ�രണ്യനായ കടത്തനാട്ടു വാസുനമ്പിയുെട

പൂർവികനാണു്. ചില �ശ്ലാകങ്ങൾ പകർത്തുന്നു.

“ശ്രീമൽ�ക്രാഷ്ടൃ പുരാധീശം പ്രണിപത്യ രമാപതിം

ശ്രീകൃഷ്ണചരിതം വ�ക്ഷ്യ ശ്രീശു�കന പ്രകീർത്തിതം.

പുരാ വിദർഭവിഷ�യസർവസമ്പത്സമന്വിതഃ

ആസീൽസർവഗു�ണാ�പ�താ ഭീഷ്മ�കാ നാമ ഭൂപതിഃ.

രുക്മിപ്രഭൃത�യാ രാജ്ഞസ്തസ്യാസൻ പഞ്ചസൂനവഃ

രുക്മിണീതി സ്വസാ �തഷാം കന്യാ കാചന ചാഭവൽ.

കന്യകാജന്മ�താ രാജാ ധ�ന്യാഭൂന്മുദി�താ ഭൃശം

സർ�വ ജനാഃ പ്രീതിമാപുസ്തയാ �കാമളരൂപയാ.”

ശ്രീകൃഷ്ണചരിതെമന്നാണു് �പെരങ്കിലുംരുക്മിണിസ്വയംവരംകഥമാത്ര�മഅതിൽ

പ്രതിപാദിക്കെപ്പടുന്നുള്ളു. ശ്രീരാ�മാദന്തെത്തു അനുകരിച്ചാണു് പ്രസ്തുതകൃതി രചി

ച്ചിരിക്കുന്നെതന്നുപറ�യണ്ടതില്ല�ല്ലാ.

ദമയന്തീകല്യാണം നാടകം

ദമയന്തീകല്യാണം നാടകം ദ്രാവിഡ�ദശീയനായ രംഗനാഥൻ എെന്നാരു കവിയു

െട വാങ്മയമാണു്. ഗ്രന്ഥത്തിെന്റ രചന ശുചീന്ദ്രത്തുവച്ചായിരുന്നു. “ജനസ്യ കര

ത�ലപി സുകൃതം ദുഷ്കൃതഞ്ച ചിത്രഭാനുസാക്ഷിത്വാൽ തസ്യ ശുചീന്ദ്രാഖ്യസ്യ ശ്രീപ

ര�മശ്വരസ്യ ഭഗവ�താ വസ�ന്താത്സവം വി�ലാകയിതുമധി�കാത്സുക�ത്വന സമാ

ഗതാനാം . . . ” എന്നു പ്രസ്താവനയിൽ കാണുന്നു. കാലം കാർത്തികതിരുനാൾ

മഹാരാജാവി�ന്റതാ�ണാ എന്നു നിശ്ചയമില്ല. സ്വ�ദശെത്തപ്പറ്റിയും തെന്നപ്പറ്റി

യും അ�ദ്ദഹം ഇങ്ങെന പറയുന്നു.

“മു�നരഗസ്ത്യസ്യ സമീപവാസാ-

ന്മുക്താപ�ദാ യത്ര ജനാ വസന്തി;

മുഖ്യാ സരിദ് ഭാതി ച താമ്രവർണ്ണീ

മുക്താഫലം ഭൂഷണ�മവ പൃഥ്വ്യാഃ.

യസ്മിൻ മഹീസുരവരാ മഹതാം മഹിമ്നാം

സീമാന ഏവ നിയ�മകപരാഃ പ്രഥ�ന്ത;

�യഷാം ത്രയീജപവിധൌ ഭഗവാന്മ�ഹ�ന്ദ്രാ

ഹർ�ഷണ വർഷതി നിതാന്തമവഗ്ര�ഹ ച.

ശ്രീരംഗനാമാ കവിരത്നമത്ര

ഷ്ടകർമ്മചൂഡാഭരണം വിഭാതി

മഹീയ�സാ യസ്യ ഗിരാമഗമ്യം

മാഹാത്മ്യമത്യന്തപവിത്രചിത്രം.
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വിദ്വജ്ജനാഭ്യർത്ഥന�യവ ലക്ഷ്യം

സാധുത്വ�മതസ്യ ഹി നാടകസ്യ

�വകുണ്ഠകണ്ഠാസികയാനു�മ�യാ

ഗുണപ്രകർഷഃ ഖലു കൌസ്തുഭസ്യ.”

കവിത മ�നാഹരമാണു്. താെഴ ഉദ്ധരിക്കുന്ന നാന്ദീ�ശ്ലാകങ്ങൾതെന്ന �നാക്കുക.

“ശൃംഗാരാർദ്രതയാ ദ്രവീകൃതനവശ്രീഹീരച�ന്ദ്രാപലാ

ഭംഗ്യാ ഭക്തജനാവലീകുമുദിനീ�മാദം മുഹുസ്തന്വതീ

�വമല്യപ്രസരപ്രസാദിതസമസ്താംഗാച�കാരാംഗനാ

മംഗല്യം വിത�നാതു �വാ മുരരി�പാർമ്മന്ദസ്മി�തന്ദുപ്രഭാ.

കല്യാ കല്യാണദാ�ന ജഗതി ഖലു രമാ

യസ്യ കാന്താതികാന്താ

�ലാകാ�ലാകായ �ഹതൂബഹുലതരത�മാ-

�മാച�ന �ലാച�ന ച

സാരം സാരംഗചഞ്ചദ്ദരമപി ദരഹാ-

സം ദധാനഃപ്രധാനം

ഭൂ�യാ ഭൂ�യാപി ഭദ്രം വിതരതുസ കൃപാ-

സദ്മാ വഃ പദ്മനാഭഃ”

രണ്ടാമെത്ത�ശ്ലാകത്തിൽകവിവന്ദിക്കുന്നതുതിരുവനന്തപുരെത്തശ്രീപത്മാനാഭമൂർ

ത്തിെയയാണു്.
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കിളിപ്പാട്ടുകളുംആട്ടക്കഥകളും

(ക്രി. പി. പതിെനട്ടാം ശതകം, ഉത്തരാർദ്ധം തുടർച്ച)

ക�ല്ലക്കുളങ്ങര രാഘവപ്പിഷാരടി (900-970)

ജീവചരിത്രം

പാലക്കാട്ടുതാലൂക്കിൽ അക�ത്തത്തറ അംശത്തിൽ ഒലവ�ക്കാട്ടു തീവണ്ടി�സ്റ്റ

ഷനിൽനിന്നു് അര �മൽ വടക്കുകിഴക്കായി ക�ല്ലക്കുളങ്ങര എന്നു പ്രസിദ്ധമായ

ഒരു ഭഗവതീ�ക്ഷത്രവുംഅതിനുസ്വല്പം െതക്കുമാറി ഒരുശിവ�ക്ഷത്രവുമുണ്ടു്. ക�ല്ല

ക്കുളങ്ങര ഭഗവതിെയ ഏമൂർ (എരുമയൂർ) ഭഗവതി എന്നും പറയുന്നു. ശിവ�ക്ഷത്ര

ത്തിെന്റ വട�ക്ക നടയിൽ മതിലിെന െതാട്ടുള്ളതാണു് രാഘവപ്പിഷാരടി ജനിച്ച

പിഷാരം. അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ ജീവിതകാലം 900-ആമാണ്ടിനും 970-ആമാണ്ടിനും
ഇടയ്ക്കാെണന്നു് ഊഹിക്കുവാൻ ന്യായമുണ്ടു്. പിഷാരടിെയ സംസ്കൃതം അഭ്യസിപ്പി

ച്ചതു �സതുമാഹാത്മ്യത്തിൽ “കൃഷ്ണനാമഗ്രജെന്റ കാരുണ്യമുണ്ടാകണം” എന്നും,

�വതാളചരിത്രത്തിൽ “വിഷ്ണുപാദാനുഷക്തൻ കൃഷ്ണനാം ഗുരുവിെന്റ ധൃഷ്ണുവാം കൃപ

െയ്ക്കന്നിൽത്തൃഷ്ണ െചറ്റുണ്ടാകണം” എന്നും അ�ദ്ദഹം വന്ദിച്ചിട്ടുള്ള തെന്റ �ജ്യഷ്ഠൻ

കൃഷ്ണപ്പിഷാരടി തെന്നയായിരിക്കണം. ആ ഭാഷയിൽ വ്യാകരണാന്തം പരിനി

ഷ്ഠിതമായ പാണ്ഡിത്യം സമ്പാദിച്ചദിനു പുറ�മ കവി �ജ്യാതിഷത്തിലും നിപുണ

നായിത്തീർന്നു. തദനന്തരം ഒരു വിദ്യാലയം സ്വന്തമായി ഏർെപ്പടുത്തി അതിൽ

ശിഷ്യന്മാെര സംസ്കൃതം പഠിപ്പിച്ചു താമസിക്കുകനിമിത്തം അക്കാലത്തു് അ�ദ്ദഹം

മണലൂെരഴുത്തച്ഛൻ എന്ന �പരിൽ അറിയെപ്പട്ടുവന്നു. പിഷാരടിയുെട പ്രധാന

ശിഷ്യൻ കടിയംകുളത്തു ശുപ്പു�മ�നാനാണു്. �മ�നാൻ കാ�വരീമാഹാത്മ്യത്തിൽ

“�ഗാവൃന്ദാരകന്മാരും രാഘവാചാ�ര്യന്ദ്രനും �ഗാവിന്ദാചാര്യൻതാനും തുണപ്പാൻ

വന്ദിക്കു�ന്നൻ” എന്നും “ധീമന്മാനസഹംസമണലൂരാചാ�ര്യന്ദ്രശ്രീമൽപാരമ്പര്യ

ക്ഷീരാബ്ധിശീകരഭൂതൻ” എന്നും �തനാരിമാഹാത്മ്യത്തിൽ “രാഘവനായ ഗുരുനാ

ഥെന്റ കൃപാബലം ലാഘവെമന്നി�യ സംപൂർണ്ണമായുണ്ടാകണം” എന്നുമുള്ള പം

ക്തികളിൽ സ്മരിച്ചിട്ടുള്ള രാഘവനും മണലൂരാചാര്യനും അ�ദ്ദഹമാകുന്നു. പാരമ്പ

ര്യശബ്ദത്തിനു ഗുരുശിഷ്യബന്ധെമന്നു് അർത്ഥം കല്പിച്ചാൽ മതി എന്നു �താന്നുന്നു.

മണലൂരാണു് പിഷാരടിയുെട മൂലകുടുംബം എന്നറിയാം. പിഷാരടിക്കുമുൻപു് ആ

കുടുംബത്തിൽ പണ്ഡിതനായ മെറ്റാരു സംസ്കൃതാധ്യാപകൻ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നും
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അ�ദ്ദഹെത്തയാണു് ശുപ്പു�മ�നാൻ പരാമർശിക്കുന്നെതന്നും വരാനും പാടില്ലായ്ക

യില്ല. എന്നാൽഅതിനു െതളിെവാന്നും കിട്ടീട്ടില്ല.

അതിൽപ്പിന്നീടു പിഷാരടി അന്നെത്ത പാലക്കാട്ടു രാജാവായ ഇട്ടി�ക്കാമ്പി

അച്ചെന്റ സദസ്യനായിത്തീർന്നു. �വതാളചരിത്രവും പഞ്ചതന്ത്രവും ആ രാജാവി

െന്റ നി�യാഗമനുസരിച്ചാണു് അ�ദ്ദഹം നിർമ്മിച്ചതു്.

“അതിപാമരനഹം മതി�പാലിട്ടി�ക്കാമ്പി–

ക്ഷിതിപാജ്ഞയാ പുനരിതു ഭാഷയാക്കുവൻ:

തരണിനി�യാഗത്താലരുണൻ�പാലും ത�മാ–

ഹരണം െചയ്യുന്നീ�ല കിരണമില്ലായ്കിലും?”

എന്നു്ആദ്യെത്തഗ്രന്ഥത്തിെന്റആരംഭത്തിലും

“ഹരിചരണസരസിജമധൂളിമധുവ്രതൻ

ഹാരിദ്രവർണ്ണപ്രഭഞ്ജനാങ്ഗപ്രഭൻ

വിമതവനദവദഹനബാഹുപ്രതാപവാൻ

വീര്യാഭിരാമനിട്ടി�ക്കാമ്പിമന്നവൻ

പലരുമറിവതിനു ശുഭകഥകളിതി ഭാഷയായ്–

പ്പാടീടുമാറാക്കുവാൻ നി�യാഗിക്കയാൽ

മതിമഹിമ മയി െചറുതുമിെല്ലന്നിരിക്കിലും

മാനം നടിച്ചിവണ്ണം ചമച്ചീടി�നൻ”

എന്നു്അവസാനത്തിലും മാത്രമല്ല, ഓ�രാ കഥയു�ടയും ഉപസംഹാരത്തിലും കവി

തെന്റ പുരസ്കർത്താവിെന കൃതജ്ഞതാപൂർവ്വം സ്മരിക്കുന്നു.

പഞ്ചതന്ത്രത്തിലും

“കൂടലർകാലനിട്ടി�ക്കാമ്പിമന്നവൻ

ഗൂഢമാം പഞ്ചതന്ത്രം ഭാഷയാക്കുവാൻ

മൂഢനാെമ�ന്നാടു ശാസനം െചയ്കയാൽ–

�ത്തടുന്നുഞാനിതിന്നാഗ്രഹം മാന�സ”

എെന്നാരു പ്രസ്താവന കാണുന്നുണ്ടു്.

പാലക്കാട്ടു�ദശം �ഹദർ 932-ആമാണ്ടിടയ്ക്കു കീഴടക്കിയ�പ്പാൾ അച്ചൻ

അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ സുഹൃത്തായിത്തീർന്നു. ആ �ജതാവിനു പാലക്കാട്ടു�കാട്ടയ്ക്കു കല്ലി

ടുവാൻ മുഹൂർത്തം നിശ്ചയിച്ചതു പിഷാരടിയായിരുന്നുഎന്നുപഴമക്കാർ പറയുന്നു.

�ഹദർ കാലാന്തരത്തിൽ അച്ചെന ബന്ധനസ്ഥനാക്കി ശ്രീരങ്ഗപട്ടണ�ത്തക്കു

െകാണ്ടു�പായ�പ്പാൾ ഇട്ടിപ്പങ്ങി അച്ചൻ വലിയ രാജാവായി. അ�ദ്ദഹം നമ്മു

െട കവിെയ പല പ്രകാരത്തിൽ ഉപദ്രവിക്കുകയും അനന്യശരണനായ അ�ദ്ദഹം

തെന്റ മ�നാ�വദന കുല�ദവതയായ ക�ല്ലക്കുളങ്ങര ഭഗവതി�യാടു തെന്ന നി

�വദനം െചയ്കയും െചയ്തു. ആ അവസരത്തിൽ അ�ദ്ദഹം പാടിയ ‘അറ’മാണു്

“ധരാധരരാജക�ന്യ” എന്നു്ആരംഭിക്കുന്ന ഗാനം,

“ധരാധരരാജക�ന്യ! പാഹി മാം

കലി�ദാഷ�മാച�ന!

െകാടുമ�തടിന പാപപടലം

െപാടിെപടുമാറരുളണം;
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മമ കൂടലരും മുടിയണം; കാത്തി�ടണം (ധരാധര)

മന്നവെനങ്കിലുെമന്നിൽപ്പകപ്പവൻ

പിെന്നയിെല്ലന്നു വ�രണം;

അതിനിന്നു നീ വരം ത�രണം (ധരാധര)”

എന്നിങ്ങെനപ്രസ്തുതഗാനംതുടർന്നു�പാകുന്നു. ആഇട്ടിപ്പങ്ങിഅച്ചൻ 967 കന്നിമാ

സത്തിൽ െവടിെവച്ചു്ആത്മഹത്യെചയ്തു. അതുകഴിഞ്ഞുപിഷാരടി തൃപ്പൂണിത്തുറയ്ക്കു

�പായി വീര�കരള വർമ്മത്തമ്പുരാെന ആശ്രയിച്ചു കു�റക്കാലം താമസിച്ചു എന്നു

ചിലർ പറയുന്നതിനു െതളിെവാന്നുമില്ല. കവി മരിച്ചതു സ്വ�ദശത്തുവച്ചുതെന്നയാ

യിരുന്നിരിക്കണം. 990വെരഅ�ദ്ദഹം ജീവിച്ചിരുന്നു�വാഎന്നുള്ളതുംസംശയാസ്പ
ദമാണു്. �വതാള ചരിത്രത്തിെന്റ ഒരു പ്രതീകം 991 മിഥുനമാസത്തിൽഎഴുതിയതു

െകാടുങ്ങല്ലൂരിനു സമീപമുള്ള ഒരു ഭവനത്തിൽ നിന്നു കിട്ടീട്ടുണ്ടു്.

കൃതികൾ

രാഘവപ്പിഷാരടിയുെട കൃതികളായി (1) �സതുമാഹാത്മ്യം (2) �വതാളചരിത്രം (3)

പഞ്ചതന്ത്രംഈ മൂന്നുകിളിപ്പാട്ടുകളും രാവ�ണാത്ഭവംആട്ടക്കഥയു�മ നമുക്കു ലഭി

ച്ചിട്ടുള്ളൂ. നളചരിതം അഞ്ചു ദിവസെത്ത ആട്ടക്കഥയായി രചിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥം

തൃപ്പൂണിത്തുറഈടുെവപ്പിലുണ്ടു്. അതു പിഷാരടിയുെട വാങ്മയമെല്ലന്നും പ്രത്യുത

മധ്വമതാവലംബിയായ വീര�കരളവർമ്മത്തമ്പുരാൻ തെന്നയാണു് അതിെന്റ പ്ര

�ണതാെവന്നും ഉറപ്പിച്ചുതെന്ന പറയാം. ആ നൃത്യപ്രബന്ധത്തിെല ആദ്യെത്ത

�ശ്ലാകമാണു് അടിയിൽ �ചർക്കുന്നതു്.

“�ദവാ�ഭാ ഹയ�മധമുഖ്യമുഖകൃച്ഛ് റീമധ്വശാസ്ത്രാശ്രി�താ

�ദവദ്രുസ്സുജനാർത്ഥിനാം പുരഹ�രന്ദ്രാനംഗ�ദ�വാപമഃ

ഓജഃപ്രാഭവരൂപരൂപസുഗു�ണഷ്വാസീൽസുനീതിസ്സുധീ–

ർ�ഗ്ഗാവിന്ദാംഘ്രിരതസ്സദാ നിഷധഭൂപഞ്ചക്രവർത്തീ നളഃ”

നളമഹാരാജാവിെന മധ്വശാസ്ത്രാശ്രിതനാെണന്നു വർണ്ണിക്കുന്നതു തമ്പുരാെന്റ

കവനപരിപാടി�ക്ക �യാജിക്കുന്നുള്ളു. അവിടുെത്ത ആട്ടക്കഥകളുെട കൂട്ടത്തിൽ

ഞാൻനളചരിതം ഉൽെപ്പടുത്തീട്ടുമുണ്ടു്. അങ്ങെന �നാക്കു�മ്പാൾ രാവ�ണാത്ഭവം

തൃപ്പൂണിത്തുറെവച്ചാണു് കവി നിർമ്മിച്ചെതന്നുള്ളചിലരുെടഅഭ്യൂഹവുംഅനാസ്പദ

മാെണന്നുവന്നുകൂടുന്നു.

ചാണക്യസൂത്രം പിഷാരടിയുെട കൃതിയാെണന്നു വാദിക്കുന്നതും യുക്തിസഹ

മല്ല. 921-ആമാണ്ടുപകർത്തിെയഴുതിയആകിളിപ്പാട്ടിെന്റ ഒരുപ്രതീകം കണ്ടുകിട്ടീ

ട്ടുെണ്ടന്നു് ഞാൻ ഇതിനുമുൻപുപ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട�ല്ലാ.

�സതുമാഹാത്മ്യം കിളിപ്പാട്ടു്

�സതുമാഹാത്മ്യവും �വതാളചരിത്രവും പിഷാരടിയുെട രണ്ടു ബൃഹൽകാവ്യങ്ങളാ

ണു്; �സതുമാഹാത്മ്യം (1) ചക്രകാണ്ഡം (2) �വതാളകാണ്ഡം (3) ശ്രീരാമാകാണ്ഡം

(4) സാധ്യകാണ്ഡം (5) കല്യാണകാണ്ഡം (6) രാമനാഥകാണ്ഡം എന്നിങ്ങെന

ആറു കാണ്ഡങ്ങളായി വിഭജിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. കിളിെയെക്കാണ്ടല്ല തെന്റ ഒരു

ഗാനകൃതിയിലും കഥ പറയിക്കുന്നതു്. �നമിശാരണ്യത്തിൽ ഒരു കാലത്തു ശൌ

നകപ്രഭൃതികളായ ഇരുപത്താറായിരം മഹർഷിമാർ തപസ്സുെചയ്തുെകാണ്ടിരുന്ന
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456 അദ്ധ്യായം 40. കിളിപ്പാട്ടുകളുംആട്ടക്കഥകളും

അവസരത്തിൽ അവർക്കു മുഖ്യമായ �കവല്യസാധനം എെന്തന്നുള്ളതിെനപ്പറ്റി

സംശയമുണ്ടായി. അ�പ്പാൾ വ്യാസശിഷ്യനായ സൂതൻ അവിെട യദൃച്ഛയാ െച

ന്നു�ചരുകയും അ�ദ്ദഹ�ത്താടു് അവർ തങ്ങളുെട ആ സംശയത്തിനു പരിഹാരം

നിർ�ദ്ദശിക്കണെമന്നു്അ�പക്ഷിക്കുകയും െചയ്തു. സൂതൻ ഉടെന “ഉെണ്ട�ടാ രാ�മ

ശ്വരെമെന്നാരു �ദവാലയം കണ്ടവർെക്കന്നല്ല �കട്ടവർക്കുമുണ്ടാം �മാക്ഷം” എന്നു

രാ�മശ്വരത്തിെന്റ മാഹാത്മ്യെത്ത വർണ്ണിക്കുവാൻ ആരംഭിക്കുന്നു. അവിെടയുള്ള

നാല്പത്തിമൂ�ന്നാളം തീർത്ഥങ്ങ�ളയും അവ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഐതിഹ്യങ്ങ�ളയും

കവി സരസമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ടു്. ഭാഷ പ്രാ�യണ സമാകർഷകമാെണങ്കി

ലും സംസ്കൃതജടിലമാണു്. �കക, കാകളി, കളകാഞ്ചിഈ മൂന്നു വൃത്തങ്ങളിലാണു്

ഈകാവ്യവും �വതാളചരിത്രവും നിബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നതു്.

“ശങ്കര ശിവ ശിവ! ശങ്കര ശിവ ശിവ!

ശങ്കര ശിവ ശിവ! ശങ്കര ശിവ ശിവ!

തിങ്കൾതൻകലയിനാലങ്കിതമൌ�ല! മണി–

ടങ്ക�ശാഭിതപാണിപങ്കജ! മഹാ�ദവ!

അങ്കി�ലാചന! മലമങ്കെകാങ്കയിലണി–

കുങ്കമാങ്കിതതരപങ്കിലക�ളബര!

സങ്കടാപഹ! വി�ഭാ! നിൻകഴലിണ പര–

െമൻകരളിങ്കൽസദാകാലവും വസിക്കണം”

എന്നിങ്ങെനഗ്രന്ഥാരംഭത്തിലുള്ളഈരടികൾവായിക്കു�മ്പാൾത്തെന്നനാം കവി

തെയ അഭിനന്ദിക്കുവാൻ സന്നദ്ധരാകുന്നു. ചില വരികൾ രാമനാഥകാണ്ഡത്തിൽ

നിന്നു് ഉദ്ധരിക്കാം.

“നമ�സ്ത രാമായ സീതാഭിരാമായ തുഭ്യം

നമ�സ്ത �ലാകരക്ഷാദീക്ഷിതാനുഭാവായ

അഹല്യാ�മാക്ഷപ്രദപാദപാംസ�വ ന�മാ

മഹത്വംബു�ധ! നിശാചരസംഹർ�ത്ത്രനമ:

താടകാശരീരസമ്പാടനായ �ത ന�മാ

ഹാടകാഞ്ചിതഭൂഷാധാരി�ണ ന�മാ നമ:

കൌശികാധ്വരപ്രത്യുഹാപഹാരി�ണ നമഃ

കൌശികാരാതിപ്രാണഹാരി�ണ നമഃ

മാരീചസുബാഹുമുഖ്യാശരപ്രണാശി�ന

�ഘാരശാംഭവ�കാദണ്ഡച്ഛി�ദ ന�മാ നമഃ

സീതാവല്ലഭായ �ത �ലാക�ഹത�വ നമഃ

പൂതചാരിത്രായ �തസന്തതം ന�മാ നമഃ

�രണുകാത്മജപ്രശാന്തിപ്രദായി�ന ന�മാ

ബാണ�കാദണ്ഡാഞ്ചിതപാണ�യ ന�മാ നമഃ”

�വതാളചരിത്രം കിളിപ്പാട്ടു്

പിഷാരടിയുെട കൃതികളിൽഎല്ലാംെകാണ്ടുംപ്രഥമസ്ഥാനെത്തഅലങ്കരിക്കുന്നതു

�വതാളചരിത്രംതെന്ന. അതിനു �വതാളപഞ്ചവിംശതി കഥെയന്നും �പർ കാണു

ന്നു. �സാമ�ദവെന്റ കഥാസരിത്സാഗരത്തിൽ ദ്വാദശവിഭാഗമായ ശശാങ്കവതീലം

ബകത്തിലും �ക്ഷ�മന്ദ്രെന്റബൃഹൽകഥാമഞ്ജരിയിൽ നവമവിഭാഗമായ ശശാങ്കവ
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തീലംബകത്തിലുംഅന്തർഭവിച്ചിരിക്കുന്ന �വതാള പഞ്ചവിംശതികഥതെന്നയാണു്

�വതാളചരിത്രത്തിെലയുംഇതിവൃത്തം. പിഷാരടിയുെടഗാനം �ക്ഷ�മന്ദ്രകൃതിയുെട

ഒരു സ്വതന്ത്രമായ വിവർത്തനമാെണന്നു പറയാം. കവി തെന്റ സകല മ�നാധർ

മ്മങ്ങളും ഈ കൃതിയിൽ സമർത്ഥമായി പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ശബ്ദവിഷയത്തിൽ

ഗിരിജാകല്യാണകർത്താവി�നയും അർത്ഥവിഷയത്തിൽ കൃഷ്ണഗാഥാകാര�നയു

മാണു് അ�ദ്ദഹം അനുകരിച്ചിരിക്കുന്നതു്. ഭാഷയിെല ഒന്നാംകിടയിലുള്ള ഒരു കി

ളിപ്പാട്ടായി �വതാളചരിത്രെത്ത പരിഗണി�ക്കണ്ടതാണു്. ഉപക്രമത്തിലുള്ളതും

താെഴക്കാണുന്നതുമായ ഈരടികൾ ഗിരിജാകല്യാണത്തിെല ആ ഘട്ടത്തിലുള്ള

ഈരടികളുമായി ഭാവുകന്മാർ തട്ടിച്ചു�നാക്കുന്നതു രസകരമായിരിക്കും.

“ഗണനാതീതഗുണൻ ഗണനായകൻ മമ

ഭണനം െചയ് വാനായിത്തുണെച�യ്യണം സദാ.

കനകനിറം പൂ�ണ്ടാരനഘ മഹാലക്ഷ് മി

ഘനകാരുണ്യശീല വിനകൾ തീർത്തി�ടണം.

കമലാസനമുഖകമലാല�യ ! �ദവി!

വിമലത�നാ! മമ ശമലം നീക്കീ�ടണം.

നന്ദനന്ദനെനയും വന്ദനം െചയ്തീടു�ന്നൻ;

മന്ദനാെമനിക്കിന്നാനന്ദെത്തനല് കീ�ടണം.

ഇന്ദിരയ്ക്കുനാരതം മന്ദിരഭൂതൻ ജഗൽ–

സുന്ദരൻ ജനാർദ്ദനൻ മന്ദരാചലധരൻ.”

പ്രതിഷ്ഠാനനഗരിയുെട വർണ്ണനംെകാണ്ടാണു് കഥ ആരംഭിക്കുന്നതു്. “പ്രതിഷ്ഠാ

നാഭിധാ�നാസ്തി �ദ�ശ �ഗാദാവരീത�ട” എന്നു �സാമ�ദവനും, “ശ്രീത്രിവിക്രമ�സ

�നാഭൂൽ പ്രതിഷ്ഠാന പു�ര നൃപഃ” എന്നു �ക്ഷ�മന്ദ്രനും മിതഭാഷികളയി നിലെകാ

ള്ളു�മ്പാൾ, വാവദൂകനായ പിഷാരടി “ഭൂവനാലങ്കാരമായവനീത�ല ലക്ഷ്മീഭവനം

പ്രതിഷ്ഠാനനഗരം മ�നാഹരം”എന്നും മറ്റുംഅതിെന്റ മാഹാത്മ്യെത്തമൂപ്പത്തിമൂന്നു്

ഈരടികളിൽ പ്രപഞ്ചനം െചയ്യുന്നു. എന്നാൽ

“യദ്യ�ശാദർപ്പണത�ല താരഹാരവിഭൂഷി�ത:

ബിംബി�തവ വിഭാതി ദ്യൌരിന്ദുമാർത്താണ്ഡകുണ്ഡലാ”

എന്ന �ക്ഷ�മന്ദ്രെന്റ പദ്യം പിഷാരടി

“യദ്യ�ശാദർപ്പണത്തിൽസദ്യ�ശ്ശാഭിക്കും പുന–

രുദ്യത്താരങ്ങളാകും ഹൃദ്യഹാരങ്ങ�ളാടും

ഇന്ദുമാർത്താണ്ഡന്മാരാം സുന്ദരകുണ്ഡലം പൂ–

ണ്ടിന്ദുകാന്തിയാൽ �ദ്യാവും മന്ദഹാസിനീ തദാ”

എന്നു ഒരു �കവലവിവർത്തകെന്റ മട്ടിലും ഭാഷെപ്പടുത്തുന്നു. പ്രസ്തുത കൃതിയിൽനി

ന്നു് ഒരു ഭാഗം മാത്രം ഉദ്ധരിക്കാം.

“ധനവതിെയാെടാരു ദിവസമഴെകാടു രമിക്കുവാൻ

ധാത്രീസുരൻ ധനം വാങ്ങുകകാരണം

അവനിപനു ജനകനവനെല്ലന്നു നിർണ്ണയ–

മാത്മവാന�ല്ലാ ഭവാൻ വിചാരിെക്ക�ടാ.

സുമവിശിഖസമനറിക സംപ്രാപ്തകാഞ്ചനൻ
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സൂര്യപ്രഭനുമവെന്റ പിതാവല്ല.

വിധിവിഹിതനൃപതികുലസംസ്കാരകർമ്മണാം

വിസ്മയം മൂലമായ് വന്നുകൂടീ ധനം.

നൃപതികരപരികലിതസംസ്കാരഭാഗിക്കു

നിർവ്വികല്പം ലഭിക്കായ് വരും രാജ്യവും.

പരമഗതി വരുവതിനു തനയജനിമൂലമായ്–

പ്പാരിച്ച വിത്തം െകാടുത്തങ്ങുതസ്കരൻ

അവനുടയ ജനനിയുെട പരിണയനവും പുന–

രാചരിച്ചാനതുമൂലം പിതാവവൻ.

പിതുരുദയമകതളിരി�ലാർത്തു ചന്ദ്രപ്രഭൻ

പിണ്ഡമവന്നുനൽ�കണെമെന്നൻ മതം.” (പെത്താൻപതാം കഥ)

പഞ്ചതന്ത്രം

ഈഗ്രന്ഥം സമഗ്രമായി കണ്ടുകിട്ടീട്ടില്ല. ഇതിെന ഇട്ടി�ക്കാമ്പിമന്നവെന്റ പഞ്ചത

ന്ത്രം എന്നു പറയുന്നതു് അബദ്ധമാണു്. ഇട്ടി�ക്കാമ്പിയച്ചെന്റ ആജ്ഞയനുസരിച്ചു

പിഷാരടി രചിച്ചതാെണന്നു മുൻപു കാണിച്ചുകഴിഞ്ഞു. മംഗലാപുരത്തുനിന്നു ഡാ

ക്ടർ ഗുണ്ഡർട്ടു പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തിയ പാഠമാലയിൽ ഇതിെല ചില വരികൾ ഉദ്ധരി

ച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഭാഷ വളെര ലളിതമാക്കുവാൻ പിഷാരടി ശ്രമിച്ചിട്ടുെണ്ടങ്കിലും കുഞ്ചൻന

മ്പിയാരുെട പഞ്ചതന്ത്രത്തിെന്റ നിലയിെലത്തുവാൻ അതിനു സാധിച്ചിട്ടില്ല. നമ്പി

യാരുെട കൃതി പിഷാരടി കണ്ടിട്ടിെല്ലന്നുംഊഹി�ക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ചില വരികൾ

പകർത്തിക്കാണിക്കാം.

“ചത്തശരീരെമടുെത്തണ്ണയും �തച്ചു

നിത്യം കുളിപ്പിച്ചു ചന്ദനം �തപ്പതും

കാട്ടിൻനടുവിലിരുന്നു കരവതും

തട്ടിൻപുറത്തുകമലം നടുവതും

ദൃഷ്ടികൂടാെത കണ്ണാടി �നാക്കുന്നതും

െപാട്ട�നാ�ടറ്റമടക്കം പറവതും

മൂഢനാം മന്നവൻതെന്നബ് ഭജിപ്പതും

ബാഢമാറും തുല്യെമന്നറിഞ്ഞീടണം.”

“അടവി മഴുെകാണ്ടു െവട്ടിയാലകച്ചീടും

കഠിനവാചാ െവട്ടിമുറിച്ചാലകച്ചീടാ.

കാട്ടുതീ പിടിെപട്ടു ദഹിച്ചീടിലും വനം

വാട്ടെമന്നി�യ ചിരാൽ തളിർക്കുമസംശയം;

ദുഷ്ടവാക്കിനാൽ ദഗ് ദ്ധമായതു തളിർക്കയി–

െല്ലാ�ട്ടെറക്കാലം കഴിഞ്ഞാലുെമന്നറി�യണം.”

രാവ�ണാത്ഭവംആട്ടക്കഥ

രാവ�ണാത്ഭവംആട്ടക്കഥപിഷാരടിയുെടകൃതിയാെണന്നുള്ളതിെനപ്പറ്റിസംശയി

�ക്കണ്ടതില്ല. ആ കഥഅഭിനയിക്കുന്നവർ

“കല്ലായക്കുളമധ്യവാസിനി! ശി�വ! വല്ലായ്മഞാൻ വല്ലതും

വല്ലാ�ത ചില െചയ്കിലാർദ്രകൃപയാെലല്ലാം െപാറുെത്തെന്ന നീ
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എല്ലാ �ലാകവുമല്ലൽതീർത്തുപരിപാലിക്കുന്നനിൻ ചില്ലിെകാ–

െണ്ടല്ലാ നാളുെമനിക്കു നല്ലതു വരാൻ െമെല്ലന്നു �നാ�ക്കണ�മ”

എന്ന �ശ്ലാകം ഒടുവിൽ െചാല്ലാറുണ്ടു്, അതു പിഷാരടിയുെട ഒരു മുക്തകമാണു്. പ്ര

ത്യുത “വില്ലിന്നുല്ലാസെമാെക്കക്കളയുെമാരു ഭവച്ചില്ലി വല്ലീയുഗത്താൽ” എന്ന വന്ദ

ന�ശ്ലാകം അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റതല്ല. അതു പതിെനാന്നാം ശതകത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന

പാലക്കാട്ടു വിദ്വാൻ �കാമ്പിഅച്ച�ന്റതാണു്.

രാവ�ണാത്ഭവത്തിനു് ഇന്നും കഥകളിക്കാരുെട ഇടയിൽ പ്രശംസനീയമായ

പ്രചാരം കാണ്മാനുണ്ടു്. രാവണെന കൌമാരാവസ്ഥയിൽ ‘കുട്ടിരാവണ’നായും

വരലാഭം കഴിഞ്ഞു ‘വലിയ രാവണ’നായും രംഗപ്ര�വശനം െചയ്യിക്കുന്നതു �പ്ര

ക്ഷകൻമാർക്കു കൌതുകം ജനിപ്പിക്കുന്നു. വിദ്യുജ്ജിഹ്വൻ ശൂർപ്പണഖെയ വിവാഹം

െചയ്യുന്നതാണ�ല്ലാ കഥയിെല ഒടുവിലെത്ത രംഗം. അതിൽ കവി ആ രാക്ഷസ

െന “അദ്യാതി വീരന്മാർകളിലഗ്രഗണ്യൻ” എന്നും, “വീരരണിയുന്ന മൌലി” എന്നു

മാണു് വർണ്ണിക്കുന്നെതങ്കിലും, അഭിനയിക്കു�മ്പാൾആപാത്രെത്തആദ്യന്തം ഒരു

ഭീരുവും ബീഭത്സനും �കാമാളിയുമാക്കിയാണു് സാധാരണമായി രംഗത്തിൽ പ്ര�വ

ശിപ്പിക്കാറുള്ളതു്. ആ വ്യതിയാനത്തിനു കാരണെമെന്തന്നു മനസ്സിലാകുന്നില്ല. മറ്റു

വിഷയങ്ങൾെക്കന്ന�പാെല അതിനും ഒ�രതിഹ്യമുണ്ട്. പ്രസ്തുതകഥ ആദ്യമായി

അഭിനയിച്ച അവസരത്തിൽ വിദ്യുജ്ജിഹ്വെന്റ �വഷം െകട്ടിയ നടൻ അണിയറ

യിലിരുന്നു് ഉറക്കംതൂങ്ങി�പ്പായി എന്നും മറ്റുള്ളവർ െപെട്ടന്നു് ഉണർത്തിയ�പ്പാൾ

ഓർമ്മയില്ലാെത മുഖം ഒരു ഭാഗത്തുനിന്നു മെറ്റാരു ഭാഗ�ത്തക്കു തുടച്ചുകളഞ്ഞു്

അല�ങ്കാലത്തിലാണു് അരങ്ങത്തുെചന്നു കയറിയെതന്നും ആസംഭവെത്തഅനു

സ്മരിപ്പിക്കത്തക്കവിധത്തിൽ ഇന്നും ആ പാത്രത്തിെന്റ �വഷം അങ്ങെന തെന്ന

െകട്ടിവരുന്നു എന്നും ചിലർ പറയുന്നു. ഈ ഐതിഹ്യം അ�ശഷം വിശ്വസനീ

യമായി �താന്നുന്നില്ല. വിദ്യുജ്ജിഹ്വെന അജ്ഞന്മാർ ആെരങ്കിലും പിൻകാലത്തു

‘വിഡ് ഢി’ജ്ജിഹ്വനാക്കിയിരിക്കാെമ�ന്ന സങ്കല്പി�ക്കണ്ടതുള്ളു. ഏതായാലും പാ

മരജനങ്ങൾക്കു വി�നാദിക്കുവാൻ ഇന്നെത്ത വിദ്യുജ്ജിഹ്വൻ ധാരാളം വകനൽകു

ന്നുണ്ടു്.

കവിത െമച്ചമാെണന്നുപറവാനില്ല; പിഷാരടിയുെടപാണ്ഡിത്യംഅതിൽഒരി

ടത്തും നിഴലിച്ചിട്ടുമില്ല. എങ്കിലും “മമ തനയ മാ കുരു�രാദം ബാല,” “ബാലികാജന

മണിയുന്നമഞ്ജുളമണി”എന്നിങ്ങെനയുള്ളചിലപദങ്ങൾക്കുചമൽക്കാരമുെണ്ടന്നു

സമ്മതിക്കാവുന്നതാണു്.

മെറ്റാരു �വതാളചരിത്രം

െറഡ് ഡിയാർ അച്ചടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള മെറ്റാരു �വതാളചരിത്രം കിളിപ്പാട്ടു കാണ്മാനുണ്ടു്.

അതിെനപ്പറ്റിക്കൂടി ഒന്നുരണ്ടു വാക്കുകൾ ഇവിെട പറ�ഞ്ഞക്കാം.

“ഇന്ദിരാരമണനുമിന്ദിരാ�ദവിതാനും

ചന്ദ്രെനദ്ധരിച്ചീടും �ദവനും ഗൌരിതാനും

വാണീശൻതാനും പിെന്ന വാണിയും വാല്മീകിയും

വീണെയദ്ധരിച്ചീടും മുനിപുംഗവൻതാനും

മറ്റുമീവണ്ണം ദിവ്യജനങ്ങെളല്ലാ�പരും

മുറ്റുമെങ്ങന്നിൽ കൃപയരുളീ�ടണം നിത്യം”
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എന്നിങ്ങെനയാണു് ആ കൃതി ആരംഭിക്കുന്നതു്. പ്ര�ണതാവാെരന്നു് അറിയുന്നില്ല.

പതിെനാന്നാം ശതകത്തിലായിരിക്കണംഅതിെന്റപ്രാദുർഭാവം. കവിതയ്ക്കുഗുണം

വിരളമാെണന്നുപറ�യണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഒരു ഭാഗം ഉദ്ധരിക്കാം.

“മിണ്ടാത്തെതന്തിവെനന്നുെട താമസം–

െകാണ്ടസാരം �ദ്വഷ്യമുെണ്ടന്നുറച്ചവൾ

അന്ധകാരം നിറഞ്ഞുെള്ളാരു രാത്രിയി–

ലന്ധയായാലിംഗനം െചയ്തു വിപ്രെന.

‘�പാരും പരിഭവം; �പാരും പരിഭവം;

വീര! തരിക തവാധരം സാദരം’

എന്നുപറഞ്ഞവൾ ചുംബനം നൽകിനാൾ;

തന്നുെട മൂക്കവൻ പ�ല്ലാടടുത്തിതു.

െതാട്ട�നരം വാ പിളർന്നു കടിച്ചിതു

െപെട്ടന്നുപ്രാണനും �പായിതു വിപ്രനും.

മുെക്കാരു ഖണ്ഡം മുറിഞ്ഞവൻവായിലായ്;

�മക്കണ്ണിയാളുമതീവ വിഷണ്ണയായ്.

ലജ്ജയും ഭീതിയും �വദനയും പൂണ്ടു

സജ്വരമാനസയായ് വന്നു െമല്ല�വ.

എന്തിതിനി�പ്പാളുപായെമ�ന്നാർത്തവൾ

കാന്തെന്റ ചാരത്തു െചന്നുനിന്നീടിനാൾ.

പിെന്നെയാരു വഴി കാണായ്കയാലവ–

െളന്നുെട ഭർത്താവു നാസാപുടം മമ

�കാപിച്ചു കാരണംകൂടാെത ഖണ്ഡിച്ചു

പാപ�മെയന്നു നിലവിളിച്ചീടിനാൾ.”

കുടിയംകുളത്തുശുപ്പു�മ�നാൻ (935–1000)

ചരിത്രം

കുടിയംകുളത്തു ശുപ്പു (സുബ്രഹ്മണ്യ) �മ�നാൻ പാലക്കാട്ടു താലൂക്കിൽ െപാല്പുള്ളി

അംശത്തിൽ. കടിയംകുളത്തു വീട്ടിൽ 935-ആമാണ്ടിടയ്ക്കു് ജനിച്ചു. െപാല്പുള്ളി െകാ

ച്ചി ചിറ്റൂർത്താലൂക്കിൽനിന്നു മൂന്നു�മൽ വടക്കുപടിഞ്ഞാറു മാറിസ്ഥിതിെചയ്യുന്നു.

പിതാവു ചിറ്റൂർ ചമ്പത്തുവീട്ടിെല ഒരു മന്നാടിയാരായിരുന്നു.

ഗുരുക്കന്മാർ

ശുപ്പു�മ�നാൻ അക്കാലെത്ത �പരു�കട്ട ഒരു ഭാഷാകവിയും �വദാന്തിയും �ജ്യാ

ത്സ്യനുമായിരുന്നു. തെന്റ ഗുരുക്കന്മാെരപ്പറ്റി അ�ദ്ദഹം കാ�വരിമാഹാത്മ്യം കിളി

പ്പാട്ടിൽ

“�ഗാവൃന്ദാരകന്മാരും രാഘവാചാ�ര്യന്ദ്രനും

�ഗാവിന്ദാചാര്യൻതാനും തുണപ്പാൻ വന്ദിക്കു�ന്നൻ.”

എന്നു്ആരംഭത്തിലും,

“മുനി�ദവാദി�സവ്യൻ കുലിയാമിക്കാലത്തിൽ

ജനതാരക്ഷണത്തിന്നാെയ്ക്കാണ്ടു കൃപയാ�ല
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ജനിതാദരം െപരുംകുറിശ്ശിതന്നിൽ വാഴും

വനിതാർദ്ധാംഗമീനാക്ഷീശ്വരപാദഭക്തൻ

�ഹമാംബുജന്മാലയാവാക്പ്രസാദാധായി ശ്രീ–

�ഹമാംബാപാദാംബുജാലംബ�ലാലംബസ്വാന്തൻ

ധീമന്മാനസഹംസമണലൂരാചാ�ര്യന്ദ്ര–

ശ്രീമൽപാരമ്പര്യക്ഷീരാബ് ധിശീകാരഭൂതൻ

മനസാ വാചാ തന്വാ ഗുരു�സവയാ തീർണ്ണ–

ജനിസാഗരനായസുബ്രഹ്മ�ണ്യാഽഹം മുദാ

ഘനസാരാർത്ഥയാമിക്കതെയസ്സാധുസംവി–

ദനുസാ�രണ െചാ�ന്ന�നവർക്കുമറിവാനായ്.

�പരായിരത്തി�ലറ്റം �പരാളും തിരുനാമം

�പരായ ധീ�രാദാത്തൻസർവദാ ജയി�ക്കണം”

എന്നു് അവസാനത്തിലുള്ള പംക്തിയികളിൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. താെഴക്കാണുന്ന

ഈരടികൾ �തനാരിമാഹാത്മ്യം കിളിപ്പാട്ടിൽ കാണുന്നു.

“രാഘവനായ ഗുരുനാഥെന്റ കൃപാബലം

ലാഘവെമന്നി�യ സംപൂർണ്ണമായുണ്ടാ�കണം.

�ഗാവിന്ദാചാര്യപാദാം�ഭാരുഹരജസ്സുക–

ളാ�വാളം മമ മ�നാമുക�ര വിള�ങ്ങണം.

ചന്ദ്ര�ശഖരാചാര്യനന്യ�ദശികന്മാരും

സാന്ദ്രകാരുണ്യെമന്നിൽ പ്രീതിപൂണ്ടരു�ളണം.

സമ്പദാലയഭൂതൻ ശംഭു�സവകന്മാരിൽ

മുൻപനാെമൻപിതാവൻ�പാടനുഗ്രഹി�യ്ക്കണം.

കരുണാമൃതപൂർണ്ണവരുണാലയമായ

കരുണാകരാചാര്യചരണാംബുജം കൂപ്പി.

സൂര്യജ്ഞാനാന്ധകാരസൂര്യനായീടും ശ്രീമൽ–

സൂര്യനാരായണാചാര്യാ�ന്തവാസീന്ദ്രന്മാരിൽ

�പരായിരത്തി�ലറ്റം �പരുയർന്നീടും ശ്രീമൽ–

�പരുെവന്നുലകിങ്കൽ�പ്പരിയന്നരുളീടും

സച്ചിദാനന്ദാത്മകനദ്വയനനാമയൻ

നിശ്ചലൻ നിരാകുലെനന്നുെട ഗുരുനാഥൻ

ശ്രീരാമാദികളായ മുഖ്യശിഷ്യന്മാ�രാടും

�സ്വരെമന്നകക്കാമ്പിൽ വാണീട�വണം സദാ.”

ഇത്രയുംെകാണ്ടു ശുപ്പു�മ�നാനു (1) രാഘവൻ (2) �ഗാവിന്ദൻ (3) ചന്ദ്ര�ശഖരൻ

എന്നീ മൂന്നു ഗുരുക്കന്മാരുണ്ടായിരുന്നതായി െവളിെപ്പടുന്നു. രാഘവൻ ക�ല്ലക്കുള

ങ്ങര രാഘവപ്പിഷാരടി തെന്നഎന്നു മുൻപു നിർ�ദ്ദശിച്ചിട്ടുണ്ടു്. മറ്റു രണ്ടു ഗുരുക്കന്മാ

രും ആെരന്നറിയുന്നില്ല. കരുണാകരാചാര്യൻ, സൂര്യനാരായണാചാര്യൻ ഇവർ തു

ഞ്ചത്തു ഗുരുപാദരുെട ശിഷ്യന്മാരായിരുന്ന കരുണാകരെനഴുത്തച്ഛനും സൂര്യനാരാ

യണെനഴുത്തച്ഛനുമാെണന്നു്ഊഹിക്കണം. ‘�പരു’എെന്നാരുഗുരുവിെനപ്പറ്റിയും

കവി പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ട�ല്ലാ. അ�ദ്ദഹം സൂര്യനാരായണെന്റ ശിഷ്യപരമ്പരയിൽ

െപ്പട്ട ഒരാളാെണന്നുസങ്കല്പിക്കുവാ�ന നിർവാഹമുള്ളൂ; ‘�പരു’ �പരുെവഴുത്തച്ഛൻ

എെന്നാരു ദിവ്യനാെണന്നും അ�ദ്ദഹം ശുപ്പു�മ�നാെന്റ അ�ദ്വതവിദ്യാഗുരുവായി
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രുന്നുഎന്നും ചിലർ പറയുന്നു. �പരുവിനു ‘രാമൻ’ മുതലായി �വ�റയും ചില ശിഷ്യ

ന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നതായികാണുന്നുണ്ട�ല്ലാ. “സമ്പദാലയഭൂതൻ”അതായതുചമ്പ

ത്തു തറവാട്ടിൽ ജനിച്ച തെന്റ പിതാവിെനയും ശുപ്പു�മ�നാൻ സ്വഗുരുക്കന്മാരുെട

കൂട്ടത്തിൽ ഉൾെപ്പടുത്തീട്ടുണ്ടു്. െപരുംകുറിശ്ശി ശിവൻ കുടിയംകുളത്തുവീട്ടുകാരുെട

പര�ദവതയാകുന്നു.

ശുപ്പു�മ�നാനും ധർമ്മരാജാവും

ടിപ്പുവിെന്റ ആക്രമണകാലത്തു ശുപ്പു�മ�നാനും തിരുവനന്തപുരത്തു് അഭയാർത്ഥി

യായി െചന്നുകാർത്തികതിരുനാൾ മഹാരാജാവിനു ചില �ശ്ലാകങ്ങൾഅടിയറവ

ച്ചു. �ജ്യാതിഷത്തിൽ അതിനുമുമ്പുതെന്ന പ്രസിദ്ധി �നടിക്കഴിഞ്ഞിരുന്ന അ�ദ്ദഹ

െത്തെക്കാണ്ടു മഹാരാജാവു തെന്റ ജാതകം ഗണിപ്പിക്കുകയും അതുസൂക്ഷ് മമായി

ക്കണ്ടതിനാൽ സ�ന്താഷിച്ചു് അ�ദ്ദഹത്തിനു ശംഖുമുദ്രയുള്ള ഒരു െവള്ളിത്തടിയും

മറ്റു ചിലസമ്മാനങ്ങളും നല്കുകയും െചയ്തു. ആ െവള്ളിത്തടി ഇന്നും �മ�നാെന്റ കുടും

ബക്കാർ സൂക്ഷിക്കുന്നുെണ്ടന്നറിയുന്നു. 1000-ആമാണ്ടിടയ്ക്കു് അ�ദ്ദഹം പരഗതിെയ
പ്രാപിച്ചതായി ഐതിഹ്യമുണ്ടു്. ചിറ്റൂർ കുറ്റിക്കാട്ടു വലിയ എഴുത്തച്ഛൻ എന്നയാൾ

അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ ശിഷ്യനായിരുന്നു. എന്നും, ആ എഴുത്തച്ഛെന്റ ശിഷ്യനായിരുന്നു

ചിറ്റൂർ �കാതാത്തു് അപ്പു�മ�നാൻഎന്നും പുരാവിത്തുകൾ പറയുന്നു.

കൃതികൾ

ശുപ്പു�മ�നാെന്റ പ്രധാനകൃതി (1) കാ�വരീ മാഹാത്മ്യമാണു്. അതുകൂടാെത (2)

�തനാരിമാഹാത്മ്യെമന്നും (3) �കദാരമാഹാത്മ്യെമന്നും രണ്ടു കൃതികൾകൂടി അ�ദ്ദ

ഹത്തി�ന്റതാെണന്നറിയാം. (4) �കവല്യനവനീതം കിളിപ്പാട്ടും അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ

വാങ്മയങ്ങളിൽ ഒന്നാെണന്നുള്ളഐതിഹ്യം അവിശ്വാസ്യമല്ല. �കവല്യനവനീ

തംതുഞ്ചെത്തഴുത്തച്ഛെന്റകൃതിയെല്ലന്നുമുമ്പുസ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടു്. �തനാരിമാഹാത്മ്യം

ചമ്പത്തുവീട്ടുകാരു�ടയും �കദാരമാഹാത്മ്യം സ്വമാതാവി�ന്റയും നിർ�ദശമനുസരി

ച്ചു നിർമ്മിച്ചതാണു്.

�തനാരിമാഹാത്മ്യം

ഹ്രസ്വെമങ്കിലും ഹൃദയംഗമമായ ഒരു കൃതിയാണു് �തനാരിമാഹാത്മ്യം. �തനാരി

എന്നതു െപാൽപ്പുള്ളിയിൽനിന്നു രണ്ടു �മൽ കിഴക്കുള്ള ഒരു െചറിയ �ദശമാകു

ന്നു. അവിെട മധ്യാരണ്യം എന്ന �പരിൽ ഒരു ശിവ�ക്ഷത്രവും ശരഗംഗ എന്ന നാ

മ�ധയത്തിൽ ഒരു തീർത്ഥവുമുണ്ടു്; അവ രണ്ടും പ്രസിദ്ധങ്ങളാണു്. �വെറയുംഅവി

െട അ�നകം �ക്ഷത്രതീർത്ഥങ്ങൾകാണാം. അവയുെടെയല്ലാം ഉടമസ്ഥതഎക്ക

ണത്തു് എന്ന നായർതറവാട്ടി�ലയ്ക്കു് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. �തനാരിമാഹാത്മ്യം �വ

െറയും പല �ക്ഷത്രമാഹാത്മ്യങ്ങെള�പ്പാെല,ബ്രഹ്മാണ്ഡപുരാണാന്തർഗ്ഗതെമന്നാ

ണു് െവച്ചിട്ടുള്ളതു്;അത്തരത്തിലുള്ളഅനൃ�താക്തിയിൽപാപമുെണ്ടന്നുപൂർവ്വന്മാർ

കരുതിയിരുന്നില്ല. “ബ്രഹ്മാണ്ഡപുരാ�ണ ധർമ്മസംഹിതായാം ഉമാമ�ഹശ്വരസം

വാ�ദ �കരളഭൂഭാ�ഗ മധ്യാരണ്യ�ക്ഷത്രമഹിമാനുവർണ്ണനം” എന്നുശുപ്പു�മ�നാൻ

അതിെല ഇതിവൃത്തെത്തവി�ശഷിപ്പിക്കുകയുംആ മൂലഗ്രന്ഥത്തിെല 67 മുതൽ 69

വെരയുള്ള മൂന്നധ്യായങ്ങളാണു് താൻ തർജ്ജമ െചയ്യുന്നെതന്നുപറയുകയും െചയ്യു

ന്നു.
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ആദ്യെത്തഅധ്യായം �കകയിലും രണ്ടാമ�ത്തതു കാകളിയിലും മൂന്നാമ�ത്ത

തു കളകാഞ്ചിയിലുമാണു് വിവർത്തനം െചയ്തിട്ടുള്ളതു്. ചിലഈരടികൾ പകർത്തി

ക്കാണിക്കാം.

�ചദിരാജാവായസുദർശനെന്റ ധർമ്മം:

ഉദകെമാരുെപാഴുതുെമാരുവർക്കു നല്കാെത മ–

റ്റുള്ള ദാനങ്ങെളല്ലാം െചയ്തു മന്നവൻ.

സലിലമിഹസകലദിശി സുലഭമിതി ചിന്തിച്ചു

സജ്ജനാ�ഗ്രസരൻ നല്കാഞ്ഞു �കവലം.

കമലഭവതനയനഥ ശാകല്യമാമുനി

കാശ്യപീനാഥ�നാടന്നു �ബാധിപ്പിച്ചു.

സലിലവിതരണമറിക സകലജനസമ്മതം

സന്താപനാശനം സദ്യസ്സുഖപ്രദം.

ജഗതി ജലമറികയി ചരാചരജാതിയാം

ജീവജന്തുക്കൾക്കുജീവനം നിർണ്ണയം,

ഫലമതുലമതിനു സമമില്ല മെറ്റാന്നു�മ

പാനീയശാലകൾ തീർക്ക മാർഗ്ഗങ്ങളിൽ.

ഇതിപലവുമരുളി മുനിവരനുെമഴുന്നള്ളിനാ–

�നതു�മ �ബാധിച്ചതില്ല നൃ�പന്ദ്രനും.

കുഴികൾ കിണറുകൾ പുഴകുളംബുതടാകങ്ങൾ

കുല്യക�ളരികെളന്നിവെയങ്ങു�മ

നിഖിലദിശി നിരവധി നിറഞ്ഞുനിന്നീടുന്ന

നീരാർക്കു കിട്ടാത്തെത�ന്നാർക്കകാരണം

നിജമനസി പലതരമുറപ്പിച്ചു മന്നവൻ

നിശ്ചയിച്ചീടിനാനിങ്ങെന നിശ്ചലം.”

കാ�വരീമാഹാത്മ്യം

“പൃഥുലപ്രഭാവമാമാ�ഗ്നയ പുരാണത്തിൽ പ്രഥിതമായ തുലാകാ�വരീമാഹാത്മ്യ

ത്തിൽ”എന്നുശുപ്പു�മ�നാൻതെന്റവിവർത്തനത്തിനു മൂലഭൂതമായസംസ്കൃതകൃതി

�യെതന്നു നിർ�ദ്ദശിക്കുന്നു. എന്നാൽ അതും വാസ്തവത്തിൽ ഒരു പുരാണത്തിലും

ഉൾെപ്പട്ടതല്ല. ആെക 30 അധ്യായങ്ങൾ അടങ്ങിയതാണു് പ്രസ്തുതഗ്രന്ഥം. പതി

നഞ്ചാമധ്യായവും പതിനാറാമദ്ധ്യായത്തിൽ ഏതാനും ഭാഗവും അടങ്ങിയ 100 ൽ

ചില്വാനം �ശ്ലാകങ്ങൾ അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ തർജ്ജമയിൽ കാണാത്തതിനാൽ പാല

ക്കാട്ടുസ്വരൂപത്തിെല വിദ്വാൻ �കാമ്പിഅച്ചൻആഭാഗങ്ങൾസ്വയം വിവർത്തനം

െചയ്തു് അതിൽ ഘടിപ്പിച്ചാണു് 1063-ൽ ആ കൃതി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്. അ�ദ്ദഹത്തി

െന്റ മ�നാഹരമായ കാവ്യരചനയ്ക്കു് ഉദാഹരണമായി ചിലഈരടികൾ പ്രദർശിപ്പി

ക്കാം.

കാലദൂതന്മാർ:

“െവെട്ടന്നും െകെട്ടന്നും െമയ് െപാട്ടിക്ക െഞരിെക്കന്നും

െപെട്ടന്നുഘുഷ്ടക�ഷ്ടാൽകൃഷ്ടനിഷ്ഠുരവാദം

മുൽഗരശൂലഗദാഖൾഗാദി ധരിച്ചതി–
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464 അദ്ധ്യായം 40. കിളിപ്പാട്ടുകളുംആട്ടക്കഥകളും

മുഷ്കരന്മാരായു�ള്ളാരന്തകദൂതന്മാരും

�ലാഹപാശങ്ങളാ�ല �ദഹബന്ധനം െചയ്തു

സാഹസാലിഴച്ചിഴച്ചാഹന്ത! തലകീഴായ്

അടിച്ചും െമെയ്യല്ലുകെളാടിച്ചും സാര�മയം

കുടിച്ചും കല്ലുെകാണ്ടു െപാടിച്ചും ക്രകചത്താൽ

മുറിച്ചും വാളാൽ െവട്ടിെത്തറിച്ചും കനലി�ന്മൽ

മറിച്ചും തിരിച്ചുമിെട്ടരിച്ചും െപാരിച്ചിട്ടും

കല്ലിലിട്ടിഴച്ചിട്ടും തല്ലിയും പഴിച്ചിട്ടും

മുള്ളിലും ചുട്ട മണലിങ്കലുമുഴച്ചിട്ടും

കരഞ്ഞും കണ്ണീർമഴ െചാരിഞ്ഞും�പദാഹത്താൽ–

െപ്പാരിഞ്ഞും മനതളിെരരിഞ്ഞും ശിവശിവ!

�ഘാരമായീടും മഹാരൌരവെമന്നു �പരാം

നാര�ക െകാണ്ടുെചന്നുപാരാെത തള്ളീടിനാർ.”

�കദാരമാഹാത്മ്യം

ഇതു �കദാരവ്രതത്തിെന്റ മാഹാത്മ്യെത്തപ്രപഞ്ചനം െചയ്യുന്ന ഒരു കൃതിയാണു്.

കഥ

ഒരവസരത്തിൽ�കലാസത്തിൽവച്ചുപാർവ്വതീപര�മശ്വരന്മാരുെടപ്രീതിക്കായി

നാരദാദിഗായകന്മാർ പാടുകയും ഉർവശി തുടങ്ങിയ അപ് സരസ്ത്രീകൾ ആടുകയും

െചയ്തു െകാണ്ടിരിക്ക�വ പര�മശ്വരൻ രംഭയുെട ആട്ടത്തിൽ വി�ശഷിച്ചു െകൌതു

കം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. അ�പ്പാൾ ഭൃംഗിരടി ആ നർത്തകികളുെട സമീപത്തിൽ െച

ന്നു വികടലാസ്യം തുടങ്ങുകയും പര�മശ്വരൻആഗണാധ്യക്ഷെന്റ നർത്തനത്തിൽ

സ�ന്താഷിച്ചു് അ�ദ്ദഹെത്തഅനുഗ്രഹിക്കുകയും െചയ്യുന്നു. ഉടൻ ഭൃംഗിരടി വീണ്ടും

“അംബികതെന്നെയാഴിഞ്ഞംബുജശരാരിയാ–

മമ്മ�ഹശെന മന്ദം മന്ദമായ് വലംെവച്ചു

വണങ്ങി വണങ്ങിെക്കാണ്ടാടിയാടിനാന�പ്പാ–

ളിണങ്ങും കളി കണ്ടു െതളിഞ്ഞാെരല്ലാവരും.”

ആ സമയത്തിൽ “കുണുങ്ങി നാണംെകാണ്ടു വണങ്ങി മ�ഹശ്വരി ഞണുങ്ങി മൃത്യു

ഞ്ജയൻത�ന്നാടു് ” ‘ഇവൻ എെന്ന ഒഴിച്ചു് അങ്ങെയമാത്രം വലംവയ്ക്കാൻ കാരണ

െമന്തു്? ‘എന്നു �ചാദിച്ചതിനു ഭർത്താവു ശിവശക്ത്യാത്മകമായുള്ളെതല്ലാം മിഥ്യ

യാെണന്നറിയുന്നആത്മജ്ഞാനികൾ ശിവെനമാത്ര�മ ഭജിക്കൂഎന്നും ശക്തിെയ

ഉപാസിക്കുകയിെല്ലന്നും ധരിപ്പിക്കുന്നു. അതു �കട്ടു പാർവ്വതി കുപിതയായി ഭൃംഗിര

ടിയുെട ശരീരശക്തി മുഴുവൻ തന്നി�ലയ്ക്കു് ആകർഷിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു; എങ്കിലും ഭഗ

വൽപ്രസാദത്താൽ ആ ഗണാധിപനു തന്നിമിത്തം യാെതാരു ക്ഷതിയും സംഭവി

ച്ചില്ല. എന്നാൽഇനി ഭർത്തൃശരീരാർദ്ധം ലഭി�ച്ചഅടങ്ങൂഎന്നുദൃഢനിശ്ചയ�ത്താ

ടുകൂടി പാർവ്വതി ഗൌതമമഹർഷിയുെട ആശ്രമത്തിൽ െചന്നു�ചരുന്നു. അ�പ്പാൾ

കാട്ടി�ലയ്ക്കു �പായിരുന്ന മഹർഷി തിരിെയ വന്ന�പ്പാൾ കണ്ടആശ്ചര്യെത്ത കവി

ഇങ്ങെന വർണ്ണിക്കുന്നു.

“കുഴിഞ്ഞപുഴകളിെലാഴിഞ്ഞുതാഴും ജലം

ചുഴിഞ്ഞുെപാങ്ങി മിട്ടാൽ വഴിഞ്ഞുകാണായ് വന്നു.
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െകാഴിെഞ്ഞാരിലകളും തഴഞ്ഞുപൂ�ന്തന്മഴ

െപാഴിഞ്ഞുഫലിെച്ചാെക്കക്കുഴഞ്ഞുവൃക്ഷങ്ങളും,

കഴിഞ്ഞു�വരം തമ്മിലഴിഞ്ഞ മന�സ്സാടു–

മിഴഞ്ഞജന്തുക്കളും കുഴഞ്ഞുകളിക്കുന്നു.

പുലിയും �ഗാവും പാമ്പുെമലിയും തരക്ഷവും

കലയും സിംഹമാനത്തലവന്മാരു�മവ.”

�ദവിയുെടആഗ്രഹമറിഞ്ഞ�പ്പാൾഗൌതമൻ �കദാരവ്രതമനുഷ്ഠിക്കുവാൻഉപ�ദശി

ക്കുന്നു. അതിെന്റ ഫലമായി ശ്രീപര�മശ്വരൻ �ദവിയുെട മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷീഭവിച്ചു

ശരീരാർദ്ധം ദാനം െചയ്യുകയും െചയ്യുന്നു.

പിന്നീടു കവി പ്രസ്തുതവ്രതമനുഷ്ഠിച്ചു നന്ദി�കശ്വരൻ “ഭവസദനദ്വാരാധിപത്യ”

വും �ദവലൻ ബ്രഹ്മഹത്യാശാപ വി�മാചനവും മറ്റും സമ്പാദിച്ച കഥകൾ പറഞ്ഞി

ട്ടുണ്ടു്. നന്ദി�കശ്വര�നാടു് ആ വ്രതനിയമങ്ങൾ യഥാവിധി ഗ്രഹിച്ചു ചിത്രാംഗദൻ

എന്ന ഗന്ധർവ്വ�ശ്രഷ്ഠൻ ഭരതഖണ്ഡത്തിൽസഞ്ചരിച്ചു് അതു വജ്രദന്തൻഎന്ന രാ

ജാവിനു് ഉപ�ദശിച്ചു എന്നും ആ രാജാവു് അതിെന്റ അനുഷ്ഠാനംെകാണ്ടു് വജ്രപാ

ണിക്കുസമപ്രാഭവനായിത്തീർന്നുഎന്നും ഉപന്യസിക്കുന്നു. അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ രാജ്യ

ത്തിൽപുണ്യവതിഎന്നും ഭാഗ്യവതിഎന്നുംസ�ഹാദരിമാരായ രണ്ടു �വശകന്യക

മാർആവ്രതാനുഷ്ഠാനം െകാണ്ടുരാജമഹിഷികളായി ഭവിക്കുന്നു. അവരിൽഭാഗ്യവ

തിഐശ്വര്യമദം വർദ്ധിച്ചതുമൂലംആഅനുഷ്ഠാനം മുടക്കുകയുംഅതിെന്റഫലമായി

ഭർത്തൃപരിത്യാഗദുഃഖത്തിൽഅകെപ്പടുകയും െചയ്യുന്നു. അ�പ്പാൾ �ജ്യഷ്ഠത്തിയായ

പുണ്യവതി കാര്യം മനസ്സിലാക്കിഅനുജത്തിയുെട മകെനെക്കാണ്ടു്ആവ്രതം �നാ

ല്പിച്ചു ഭാഗ്യവതിെയ വീണ്ടും ഭാഗ്യവതിയാക്കുന്നു.

കവിതാരീതി

താെഴ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഈരടികൾ ഗൌതമ മഹർഷി പാർവതീ�ദവിെയ കാണുന്ന

ഘട്ടത്തിലുള്ളവയാണു്.

“ഇരുളും തമാലവും വിരളും പരിചു നീ–

ണ്ടരുളും നിറംപൂണ്ടു ചുരുളും �കശപാശം,

തരളാളികൾ മണ്ടിമുരളുംവണ്ണം െചറു–

ത്തരുളുമളകങ്ങൾ കുരുളും സുഷമയും,

കുടിലം ചന്ദ്രഖണ്ഡമടലിെലാളിച്ചിടും

ചടുലഭംഗി�തടും നിടിലതിലകവും,

മല്ലികാഭല്ലവിെല്ലത്തല്ലി െവല്ലുന്ന ചില്ലീ–

വല്ലികാമതല്ലികാക�ല്ലാലവിലാസവും,

ചരണസ�രാരുഹശരണാഗതജന–

ഭരണ�ലാലായതകരുണാകടാക്ഷവും,

പത്മങ്ങളുെട നവകർണ്ണികാകാന്തിെക്കാരു

സത്മമായ് വിളങ്ങീടും മഞ്ജുളനാസികയും,

മദനരസസാരസദനമായീടുന്ന

രദനച്ഛദങ്ങളിൻമൃദുലപ്രകാശവും. . .

ഉദരലഘിമയുമുദധിനിറം�കാലും

മൃദുല�രാമാളിയും മധുരം നാഭി�ദശം

പൂ�ഞ്ചലമീ�ത മണിലാഞ്ഛിതമായി മിന്നും
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466 അദ്ധ്യായം 40. കിളിപ്പാട്ടുകളുംആട്ടക്കഥകളും

കാഞ്ചനവിരചിതകാഞ്ചിയും ജഘനവും,

തുടിയും െചറുത്ത െപാൽെക്കാടിയുമടികൂപ്പു–

മിടയും, കദളി�യാടിടയും തുടകളും,

പിണങ്ങി മണിെച്ചപ്പുഞണുങ്ങി ലഘുതരം

വണങ്ങും മുഴങ്ങഴലിണങ്ങും കണങ്കാലും,

ശിഞ്ജാരഞ്ജിതമണിമഞ്ജീരമണിഞ്ഞതും

കഞ്ജമഞ്ജലിെചയ്യും മഞ്ജുളശ്രീപാദവും–

�കശാദിപാദ�മവം �കശവവിരിഞ്ചനാ–

�കശാദിധ്യായമാനം �ക്ലശാദിവിനാശനം.”

നല്ലകിളിപ്പാട്ടുകളിൽ ഒന്നാണു് �കദാരമാഹാത്മ്യംഎന്നു് ഇനി വി�ശഷിച്ചു പറ�യ

ണ്ടതില്ല�ല്ലാ. �കകാവൃത്തംമാത്ര�മ കവി പ്ര�യാഗിച്ചിട്ടുള്ളു.

�കവല്യനവനീതം

�കവല്യനവനീതത്തിെന്റ മൂലം ഒരു തമിഴ് കൃതിയാെണന്നു മുൻപുതെന്ന ചൂണ്ടി

ക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ട�ല്ലാ. അതിൽ കവി തെന്റ ഗുരുനാഥന്മാരിൽആെരയും നാമനിർ�ദ്ദ

ശം െചയ്തുസ്മരിച്ചിട്ടില്ല.

“ശ്രീഗുരുപാദാംബുജം മനസ്സിൽസ്സദാകാലം

ശിരസ്സിലാ�ദശവും ധരിച്ചു വാഴും നെമ്മ

ഗുരുശ്രീകടാക്ഷെമാന്നുണ്മയാം �ശ്രയസ്സനു–

സരിെക്കന്ന�ത �വണ്ടൂ; ഗുര�വ ന�മാ നമഃ”

എ�ന്ന ആ പ്രകൃതത്തിൽ പറയുന്നുള്ളൂ. നവനീതത്തിൽ പൂർവ്വതത്വ�ബാധകെമ

ന്നും സ�ന്ദഹനിവർത്തകെമന്നും രണ്ടു പടലങ്ങൾ ഉൾെക്കാള്ളുന്നു. അ�ദ്വത�വ

ദാന്തമാണു്പ്രതിപാദ്യം. മാതൃകകാണിക്കുവാൻചിലഈരടികൾചുവ�ട �ചർക്കു

ന്നു.

“എന്തിനു വിചാരെമന്നാകി�ലാ സദൃഷ്ടാന്തം

ഹന്ത! െചാല്ലുവൻ; �വഷം മാറിയ ജനങ്ങെള

അന്തരാഅറി�കണ്ടിൽഗ് ഗുഢമാം സ്വഭാവത്തി–

ന്നാന്തരം ശീലം ചിഹ്നമാരാഞ്ഞങ്ങറിയാെത

ഓടിയും കരണങ്ങൾ മറിഞ്ഞുമിടയിെട–

ച്ചാടിയും മീൻതുള്ളിയുമുയർന്നു കമ്പത്തി�ന്മൽ

�പടികൂടാെത�യറിച്ചാടിയും ചക്രംതിരി–

ഞ്ഞീെടഴും കർമ്മത്തിനാലവെരയറിയാ�മാ?

എന്നതു�പാെല വിചാരത്തിനാെലാന്നാെലന്നി–

യന്നദാനാദിജപം തപസ്സും യാഗാദിയും

ധന്യശാസ്ത്രാമ്നായപാഠാദികർമ്മങ്ങെളാന്നാൽ–

ത്തെന്നത്താനറിെകന്നെതന്നു�മ വന്നുകൂടാ.”

െനടുമ്പയിൽ െകാച്ചുകൃഷ്ണനാശാൻ (931–987)
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ജനനം

െനടുമ്പയിൽെകാച്ചുകൃഷ്ണനാശാൻ 931-ആമാണ്ടു്അഷ്ടമി�രാഹിണിനാളിൽതിരുവ

ല്ലാത്താലൂക്കിൽഅയിരൂർപകുതിയിൽ െചറുകാൽകരയിൽകിഴ�ക്ക മംഗല�ശ്ശരി

വീട്ടിൽ ജനിച്ചു. ആ തറവാട്ടിനു് െനടുമ്പയിൽ എന്നും �പരുണ്ടു്. അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ

അച്ഛൻ പ്രസിദ്ധ�ദവജ്ഞനായ മാ�വലിക്കര െചറിയനാട്ടു പുലിമുഖത്തു �പാറ്റി

യുെട ശിഷ്യനും ഒരു നല്ല �ജ്യാത്സ്യനുമായ െചറു�കാൽ െചറു�വലിത്തുണ്ടിയിൽ രാ

മനാശാനായിരുന്നു. പുലിമുഖത്തു �പാറ്റി മരിച്ചതും കൃഷ്ണനാശാൻ ജനിച്ചതും ഒ�ര

െകാല്ലത്തിലാണു്.

വിദ്യാഭ്യാസം

ആശാെന്റആദ്യെത്തഗുരുപിതാവുതെന്നയായിരുന്നു. പിന്നീടു �കാഴി�ക്കാട്ടു ശൂല

പാണിവാരിയ�രാടും അ�ദ്ദഹം �ജ്യാതിശ്ശാസ്ത്രം അഭ്യസിച്ചതായിക്കാണുന്നു. ആറ

ന്മുളവിലാസം ഹംസപ്പാട്ടിൽ

“രാമെനെന്നല്ലാടവും വിശ്രുതനായിട്ടഭി–

രാമനാമാശാസിതാെവന്നുള്ളകീർത്തി�യാടും

ഗുരു�ദവജ്ഞന്മാർക്കും ഗുരുഭൂതനാെമെന്റ

ഗുരുവാം പിതാവിെന്റ ചരണാംബുജം വ�ന്ദ.

ഗുരുവിൻഗുരു വ്യാഘ്രമുഖമന്ദിരവാസി

ഗുരുകാരുണ്യശാലിതെന്നയും വണങ്ങു�ന്നൻ”

എന്നും ഭാഷാജാതകപദ്ധതിയുെടആരംഭത്തിൽ

“ഗുരൂണാം പാദപത്മങ്ങൾ നിരൂപിച്ചുള്ളിലാദരാൽ

ഭക്തി�കെക്കാണ്ടു െചാല്ലീടുന്നുണ്ടുജാതകപദ്ധതിം.

ഗണിച്ചായു: പ്രമാണെത്തഗ്രഹിപ്പാനല്പ�ചതസാം

ശിഷ്യാണാം മമ കൃഷ്ണസ്യ ഗു�രാ: പാദാംബുജം ബലം”

എന്നും, അവസാനത്തിൽ

“ശ്രീമൽഷഡങ്കു�രശസ്യ കൃഷ്ണസ്യാർജ്ജുനസാര�ഥഃ

ഭ�ക്തന രാമശി�ഷ്യണ കൃഷ്ണദാ�സന ധീമതാ

ശൂലപാ�ണശ്ചശിഷ്യസ്യ കുക്കുട�ക്രാഡവാസിനഃ

ഭാരത്യാതിപ്രസ�ന്നന ഭാഷാജാതകപദ്ധതിഃ

വിനിർമ്മിതാ മയാ �സഷാ വി�ശ�ഷണ വിരാജതാം

ഭൂഷാഭൂതാ സ്വശിഷ്യാണാം �ശഷാസനകൃപാബലാൽ”

എന്നുമുള്ളഭാഗങ്ങളിൽആഗുരുക്കന്മാെരസ്മരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ‘കൃഷ്ണദാ�സന’എന്നപദം

‘മയാ’ എന്നതിെന്റ വി�ശഷണമാണു്. അതു കൃഷ്ണെനന്ന മെറ്റാരു ഗുരുവിെന്റ �പര

ല്ല.

“ധന്വന്തരിം നമസ്കൃത്യ വി�ഘ്നശം വാണിമാതരം

ശൂലപാണിഗുരും നത്വാ വ�ക്ഷ്യ മർമ്മാണി ഭാഷയായ്”

എന്ന മർമ്മചികിത്സയുെട പ്രഥമപദ്യത്തിലും ശൂലപാണിവാരിയെര സ്മരിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

അ�ദ്ദഹം �ജ്യാതിഷത്തിെലന്ന�പാെല�വദ്യത്തിലുംആശാെന്റ ഗുരുനാഥനായി

രുന്നുഎന്നുവിചാരി�ക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു.
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468 അദ്ധ്യായം 40. കിളിപ്പാട്ടുകളുംആട്ടക്കഥകളും

തൃക്കണ്ടിയൂർ അച്യുതപ്പിഷാരടിയുെട ശിഷ്യനായിരുന്നു �കാലത്തുനാട്ടു തൃ

പ്പാണിക്കരപ്പുതുവാെളന്നും, െപാതുവാളിെന്റ ശിഷ്യനായിരുന്ന പുലിമുഖത്തു �പാ

റ്റിയുെട ഗുരുവായ നാവായിക്കുളത്തു് ആഴാതിെയന്നുംകൂടി അ�ദ്ദഹം ആറന്മുളവി

ലാസത്തിൽ �രഖെപ്പടുത്തീട്ടുള്ള വിവരം ഞാൻ മെറ്റാരിടത്തു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട

�ല്ലാ. വടക്കൻഗണനസമ്പ്രദായത്തിലും പരിശീലിക്കുന്നതിനു�വണ്ടിയായിരിക്ക

ണംആശാൻ ശൂലപാണിവാരിയരുെട ഛാത്രത്വം സ്വീകരിച്ചതു്.

അനന്തരജീവിതം

ആശാൻ അ�നകം സ്ഥലങ്ങളിൽ സഞ്ചരിച്ചു പല �ജ്യാത്സ്യന്മാരിൽനിന്നു പല

വിധത്തിലുള്ള അറിവുകൾ �നടി സ്വ�ദശ�ത്തക്കു �പാന്നു് ആ ശാസ്ത്രത്തിൽ നി

രന്തരമായി പ്രവർത്തിക്കുകയും അതു ശിഷ്യന്മാെര അഭ്യസിപ്പിക്കുകയും െചയ്തു

െകാണ്ടും അടുത്തുള്ള ആറന്മുള �ക്ഷത്രത്തിെല ശ്രീകൃഷ്ണെന ഉപാസിച്ചുെകാണ്ടും

ആയു�ശ്ശഷം നയിച്ചു. അ�ദ്ദഹത്തിനു �ജ്യാതിഷത്തിനുപുറ�മ തച്ചുശാസ്ത്രത്തിലും

അവഗാഹമുണ്ടായിരുന്നു. സംസ്കൃതത്തിലും ഭാഷയിലും ഒന്നു�പാെല കവനം െച

യ്യുവാൻ കഴിവുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും സാഹിത്യമാർഗ്ഗത്തിൽ അധികം സഞ്ചരി

ച്ചില്ല. ഭക്തിസംവർദ്ധകങ്ങളായ അപൂർവ്വം ചില വാങ്മയങ്ങൾ രചിക്കുന്നതി�ന

വാസനയും പാണ്ഡിത്യവും അ�ദ്ദഹം ഉപ�യാഗിച്ചുള്ളു. ബാല്യംമുതല് ക്കുതെന്ന

ആശാൻ കാസ�രാഗത്തിനും ഉദര�രാഗത്തിനും വി�ധയനായിരുന്നു. ഉദര�രാഗ

ത്തിെന്റ പരിഹാരത്തിനു മൂക്കിെന്റ ഉള്ളിലുള്ള പാലം തുളച്ചു് അതിൽ ഒരു െചറിയ

സ്വർണ്ണത്തുടൽ �കാർത്തിട്ടിരുന്നു എന്നും �വദനയുണ്ടാകു�മ്പാൾ തുടൽ പതുെക്ക

പ്പിടിെച്ചാന്നു വലിച്ചു് അതു തൽക്കാല�ത്തക്കു ശമിപ്പിച്ചിരുന്നു എന്നും പഴമക്കാർ

പറയുന്നു.

ആറന്മുള�ത്തവെര ഭജിച്ചാണു് വായുമുട്ടൽ വാശിയാക്കിയെതന്നു് അ�ദ്ദഹം

തെന്നആറന്മുള വിലാസത്തിൽ പാടീട്ടുണ്ടു്.

“എന്നുെട സ്വാമി ഷഡ്വംശാധിപൻ നാരായണ-

െനന്നുെട �രാഗം തീർത്തെതത്രയുമത്യാശ്ചര്യം

പണ്ടുഞാൻ െചയ്ത പാപംെകാണ്ട�ഹാ കാസശ്വാസം-

െകാെണ്ടനിക്കുണ്ടായയു�ള്ളാരിണ്ടെലന്തുരെചയ് വൂ!

ഊണുമില്ല�ഹാ! കഷ്ടമുറക്കമതുമില്ല;

കാണുന്നജനങ്ങളും �കണു�പാെമ�ന്നയുള്ളു.

ചുമയ്ക്കു�ന്നരം കണ്ടങ്ങിരിക്കുന്നവെരല്ലാം

ഗമിക്കും പ്രാണെനന്നുമുറയ്ക്കും മനതാരിൽ,

നമുക്കുസാധ്യമെല്ലന്നുറച്ചു�വദ്യന്മാരും

തിരിക്കുമതു കണ്ടിട്ടിരിക്കുംഞാനുമ�പ്പാൾ.

കുടിക്കും വിദ്യാര്യാദികഷായെമന്നകിലു-

െമനിക്കു ദു: ഖെമാട്ടും സഹിച്ചുകൂടാതാനും.

ആർത്തിനാശനനാ�യാെരന്നുെട കൃഷ്ണസ്വാമി

കീർത്തി�യറീടും ഷഡ്വംശാല�യ വിളങ്ങു�ന്നാൻ

തന്നുെട പാദാം�ഭാജം സ്മരിച്ചുെകാണ്ടു നിത്യ-

െമന്നുെട ഗൃഹത്തിങ്കലങ്ങെന വസിക്കു�മ്പാൾ

രാത്രിയിൽ സ്വപ് നംകാണിച്ചന്തി�ക വ�രണെമ-

ന്നത്രയുമല്ല ഭജി�ക്കണ്ടുന്നപ്രകാരവും.
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�കാളംബം െതാള്ളായിരെത്തഴുപത്തയ്യാമാണ്ടിൽ

�കാമളമായ �മടമാസെമട്ടാം തീയതി

ഭഗവാൻസ്വപ് നംകാണിച്ചതിെന്റയാറാം ദിനം

ഭജനത്തിനുഞാനും ഷഡ്വംശാലയം പു�ക്കൻ;

മംഗലപ്പള്ളിൽ വട�ക്കപ്പുരയതിൽപ്പാർത്തു;

മംഗലമുണ്ടായ് വന്നു; �രാഗശാന്തിയും വന്നു.”

975-ആമാണ്ടു �മടമാസം 8-നു ആണു് ആശാൻ ഭജനമാരംഭിച്ചെതന്നു് ഈ പം

ക്തികളിൽ നിന്നു കാണാവുന്നതാണ�ല്ലാ. ഒരിക്കൽ ശില്പശാസ്ത്രജ്ഞനായ ഒരാ

ശാരി ‘മൂരിക്കാള’ എന്നു മൂക്കിെല തുടൽ കണ്ടു് അ�ദ്ദഹെത്ത പരിഹസിക്കുകയും,

അ�പ്പാൾത്തെന്നഅസ്തപ്രജ്ഞനായി താെഴ വീഴുകയും, തദനന്തരം അ�ദ്ദഹത്തി

െന്റഅ�ന്തവാസിയായി ആ ശാസ്ത്രത്തിൽ ഉപരിപഠനം െചയ്യുകയും െച യ്തുവ�ത്ര.

987-ആമാണ്ടു ചിങ്ങമാസത്തിൽ അഷ്ടമി�രാഹിണി നാളിലായിരുന്നു ആശാ

െന്റ നിര്യാണം. ആ ദിവസം മുൻകൂട്ടി ഗണിച്ചു ക്ലപ്തെപ്പടുത്തി, അന്നു തെന്റ ശിഷ്യ

ന്മാെരെയല്ലാം വരുത്തി അവരുെട മധ്യത്തിലാണു് അ�ദ്ദഹം �ദഹവി�യാഗം െച

യ്തതു്.

മരണ�ഹതുകമായ �രാഗംഅതിസാരമായിരുന്നു. ആശാൻയാവജ്ജീവംബ്ര

ഹ്മചാരിയായിത്തെന്ന കാലയാപനം െചയ്തു. തിരുവാറന്മുളയപ്പെന്റ ഒരു വിഗ്രഹം

അ�ദ്ദഹം സ്വഗൃഹത്തിൽ െവച്ചു് ആരാധിച്ചുവന്നിരുന്നു എന്നും അതു് ഇ�പ്പാൾ െച

റുകാലിനു കിഴക്കു മുണ്ടപ്പുഴ എന്നസ്ഥലത്തു തുറവിക്കാട്ടില്ലെത്ത നമ്പ്യാതിരിമാർ

െവച്ചു പൂജിക്കുന്നുഎന്നുംഅറിയുന്നു.

ശിഷ്യസമ്പത്തു്

ആശാനു �ജ്യാതിശ്ശാസ്ത്രവിഷയത്തിൽ ഒരു വലിയ ശിഷ്യസമ്പത്തുണ്ടായിരുന്നു.

ആ ശിഷ്യന്മാരിൽ പ്രാഥമ്യം ആറന്മുള മങ്ഗലപ്പള്ളി ഇല്ലത്തിെല ദക്ഷിണാമൂർത്തി

മൂത്തതിനാണു് നല് �കണ്ടതു്. ഓമല്ലൂർ കരുവി�ക്കായിക്കൽ �ഗാവിന്ദനാശാനും

�ത�ത്താട്ടത്തിൽ നാരായണനാശാനും പുളി�വലി �ഗാവിന്ദപ്പണിക്കരും �വ

ക്കം നീലകണ് ഠനാശാരിയും മറ്റു നാലു പ്രധാനശിഷ്യന്മാരായിരുന്നു. ദക്ഷിണാമൂർ

ത്തി മൂത്തതിെന്റ പ്രധാന ശിഷ്യനായിരുന്നു. മാന്നാറ്റു നാ�ലകാട്ടിൽ ബാലരാമൻ

പിള്ള സംപ്രതിപ്പിള്ള. �ത�ത്താട്ടത്തിൽ നാരയണനാശാെന്റ ശിഷ്യന്മാരിൽ

അഗ്രഗണ്യനായിരുന്ന അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ ഭാഗി�നയൻ െകാച്ചുശങ്കരനാശാനും പ്ര

സിദ്ധനായിരുന്നു. 1070-ആ മാണ്ടു് ഇടവം 14-ആം നു- ആറന്മുള�ക്ഷത്രത്തിൽ

സ്വർണ്ണധ്വജം പ്രതിഷ്ഠിച്ച�പ്പാൾ െകാച്ചുശങ്കരനാശാൻ ഉണ്ടാക്കിെച്ചാല്ലിയതാണു്,

“മൂർത്ത്യാ സ്വസംകുചിതയാ കനകാദ്രിരു�ച്ചഃ

കാർത്തസ്വരധ്വജമി�ഷണ വി�ഭാഃ പുരസ്താൽ

ഭക്ത്യാ ഷഡങ്കുരപ�തരവിശൽക്ഷ�ണഽസ്മിൻ

രുദ്ധാംബുദസ്സുരനദീവിലസൽ പതാകഃ”

എന്ന �ശ്ലാകം. അങ്ങെന ആശാെന്റ ശിഷ്യപരമ്പര 11-ആം ശതകത്തിെന്റ അവ

സാനംവെര �ദവജ്ഞതയ്ക്കു �കൾവിെപ്പട്ടിരുന്നു.

കൃതികൾ

െനടുമ്പിലാശാൻ �ജ്യാതിഷത്തിൽ (1) ഭാഷാജാതകപദ്ധതി (2) ഭാഷാപഞ്ച�ബാ

ധഗണിതം എന്നിങ്ങെന രണ്ടു ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അവകൂടാെത ജ്യൌതി
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ഷഗന് ധിയായ (3) കണക്കുശാസ്ത്രം എെന്നാരു കൃതിയും അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ വകയാ

യി കിട്ടീട്ടുണ്ടു്. പദ്ധതിയിെല

“ഗ്രന്ഥബാഹുല്യഭീത്യാ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലവ�യാർക്കണം;

അവെയാെക്കപ്പറഞ്ഞീടാം �മലിെല�ഗ്ഗാളയുക്തിയിൽ”

എന്ന �ശ്ലാകം ഭാഷാ�ഗാളയുക്തി എെന്നാരു ഗ്രന്ഥവും അ�ദ്ദഹം രചിച്ചിട്ടു�ണ്ടാ

എന്നു സംശയിക്കുന്നതിനു പഴുതു നല് കുന്നു. അതു കണ്ടുകിട്ടീട്ടില്ല. അവയ്ക്കുപുറ�മ

(4) മർമ്മചികിത്സ (5) ആറന്മുളവിലാസം ഹംസപ്പാട്ടു് (6) വിഷ്ണു�കശാദിപാദ –

പാദാദി�കശ�സ്താത്രം (സംസ്കൃതം) എന്നീ വാങ്മയങ്ങളും ഷഡങ്കുരനാഥകീർത്ത

നവും ചില ഒറ്റ�ശ്ലാകങ്ങളുംകൂടി അ�ദ്ദഹം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു.

ഭാഷാജാതകപദ്ധതി

ഗഹനമായ ശാസ്ത്രമാണു് പദ്ധതിയിെല വിഷയെമങ്കിലും ആശാൻ നിവൃത്തിയുള്ള

ഘട്ടങ്ങളിെലല്ലാം �ശലി സരളമാക്കീട്ടുണ്ടു്.

“�ദഹികൾക്കു ജനിക്കു�മ്പാൽ �ദ�ഹനൂെറ്റാന്നു മൃത്യവഃ

നില് ക്കുന്നവസരം �നാക്കി�ദ്ദഹനാശന�ഹതവഃ.

അപമൃത്യുക്കളാം നൂറുെമാന്ന�ല്ലാ കാലമൃത്യുവും

വിഷമങ്ങളറിഞ്ഞിട്ടു നടക്കാെമന്നിരിക്കി�ലാ

ആയവന്നപമൃത്യുക്കൾനൂറി�നയും ജയിച്ചിടാം,

കാലമൃത്യു വരു�ന്നരം തടുക്കാവെല്ലാരുത്തനും.

എന്നിെട്ടല്ലായ് െപാഴുംതെന്ന വിഷമങ്ങളറിഞ്ഞുടൻ

നടന്നീടുന്നവെനന്നുമപമൃത്യു വരാ ദൃഢം.”

ഇത്യാദി പംക്തികൾ �നാക്കുക. പദ്ധതിയുെട �വശിഷ്ട്യം ആയുർദ്ദായഗണ

ത്തിലാണു് പരിസ്ഫുരിക്കുന്നതു്. എല്ലാ സമ്പ്രദായങ്ങെളയും വിവരിച്ചു് ആശാൻ

പരമതഖണ്ഡനപുരസ്സരം സ്വമതസ്ഥാപനം യുക്തിയുക്തമായി നിർവ്വഹിക്കുന്നു.

പല ഗൂഢാശയങ്ങളും പ്രസ്തുത കൃതിയിൽ അ�ദ്ദഹം െവളിെപ്പടുത്തീട്ടുണ്ടു്. അതു

െകാണ്ടാണു് താെഴക്കാണുന്ന ഉപ�ദശം അ�ദ്ദഹം അനുവാചകർക്കു നല് കുന്നതു്.

“ഗുരൂപ�ദശം െചാല്ലുന്നൂശിഷ്യാണാമറിവാനഹം

സാരം പത്രത്തിലാെക്കാല്ലാെയന്നുസജ്ജനസമ്മതം.

അസകൃദ്വാരമുപ�ദശിക്കിലും ഗ്രഹിയായ്കയാൽ

അല്പബുദ്ധികളാമ�ന്തവാസികൾക്കറിവാനിഹ

പത്രത്തിലാക്കുെകന്ന�ല്ലാ വരൂ വാത്സല്യ�ഹതുനാ;

ആകയാൽ പുസ്തകമിദം �ഗാപ്യമായിട്ടിരിക്കണം.

തങ്ങൾക്കുമിതു�പാൽസ്നിഗ്ദ്ധമുെണ്ടന്നിരിക്കി�ലാ

കാണിക്കാെമന്നുസിദ്ധാന്തമനുഗൃഹ്ണന്തു �ദശികാഃ”

LINKS TO
CHAPTERS TOC 33 34 35 36 37 38 39 40 41



�കരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 3 471

പഞ്ച�ബാധഗണിതം ഭാഷ

പഞ്ച�ബാധം എന്ന �ജ്യാതിഷഗ്രന്ഥത്തിെന്റ ഭാഷാനുവാദമാണിതു്. മൂലത്തിെല

എട്ടു ഖണ്ഡങ്ങളിൽ പ്രഥമഖണ്ഡം തർജ്ജമെചയ്തിട്ടില്ല. വാക്യം, ധ്രുവം, ഹാരകം,

ഗ്രഹസ്ഫുടങ്ങൾ, കലിദിനാനയനം, വിഷുവധ്രുവം, വ്യതീപാതം എന്നീ വിഷയങ്ങെള

പ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ടു്.

“ചന്ദ്രധൂളിയതിൽക്കൂട്ടു ഇഷ്ടെകാല്ലവയസ്സിെന

�ഗാത്രനായകെനെക്കാണ്ടു െപരുക്കീട്ടതിെനപ്പുനഃ

കലംെകാണ്ടുഹരിക്കു�മ്പാൾ വരും കലിദിനം തഥാ.

മാസവാക്യമതും കൂട്ടിെച്ചന്ന തീയതിയും തഥാ

കൂട്ടിയാഴ്ചയുെമാപ്പിച്ചു ഗണിപ്പൂസൂര്യനാദിെയ.”

ഈവരികൾ പ്രസ്തുതഗ്രന്ഥത്തിലുള്ളതാണു്.

കണക്കുശാസ്ത്രം

പണ്ടെത്തക്കാലത്തു ചില �ജ്യാത്സ്യന്മാർ കുടിപ്പള്ളിക്കൂടത്തിലും മറ്റും പഠിക്കുന്ന

ബാലന്മാർക്കു�വണ്ടി അക്കാലെത്ത രീതിയനുസരിച്ചു കണക്കുശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങൾ

നിർമ്മിച്ചിട്ടുെണ്ടന്നു മുമ്പുപ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അവയിൽ ഒന്നായിആശാെന്റ കണക്കു

ശാസ്ത്രെത്തയും പരിഗണിച്ചാൽ മതി.

സ്ഥാനെപ്പരുക്ക�ശ്ലാകങ്ങൾ:

“മുൻ�പകസ്ഥാനമായീടും ദശസ്ഥാനമതഃ പരം

മൂന്നാമതു ശതസ്ഥാനം നാലാമതു സഹസ്രമാം

അഞ്ചാമതയുതസ്ഥാനമാറാമ�ത്തതുലക്ഷവും

പ്രയുതസ്ഥാന�മഴാമെതട്ടാമ�ത്തതു�കാടിയും

അർബുദം നവമസ്ഥാനം വൃന്ദം ദശമമായതു്

ഖർവ�മകാദശം �പ്രാക്തം വിഖർവം ദ്വാദശസ്ഥിതം

ത്ര�യാദശം മഹാപത്മം ശംഖം പിെന്നച്ചതുർദ്ദശം

പതിനഞ്ചാമതായീടുംസ്ഥാനം ജലധിയായതു്

അന്ത്യം �ഷാഡശമാകുന്നു മധ്യം സപ്തദശം മതം

അഷ്ടാദശം പരാർദ്ധം പിന്നറ്റമില്ലിതു െചാല്ലുവാൻ.

പിെന്നബ് ഭാഷാവി�ശഷങ്ങളുണ്ടു െചാല്ലാമവെറ്റയും

�കാടിക്കു�കാടിശംഖാകും ശംഖി�ന്റ �കാടി പുഷ്പവും

പുഷ്പത്തിൻ�കാടി കല്പം�പാൽ കല്പത്തിൻ�കാടി ലക്കമാം

ലക്കത്തിൻ�കാടി ദണ്ഡാകും ദണ്ഡി�ന്റ �കാടി ധൂളിയും

ധൂളിക്കു�കാടി െവള്ളം�പാൽസ്ഥാനെമാൻപതു�മഴു�മ

പിെന്ന �മ�ല്പാട്ടു വന്നീടും മഹാെകാട്യാദിയിക്രമാൽ.”
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വിഷ്ണു�കശാദിപാദ—പാദാദി�കശ�സ്താത്രം

ഇതു തിരുവാറന്മുളയപ്പെനപ്പറ്റി ആശാൻ രചിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സംസ്കൃത�സ്താത്രെമന്നാ

ണു്ഐതിഹ്യം. കവിത വിശിഷ്ടമാണു്. ചില �ശ്ലാകങ്ങൾപ്രദർശിപ്പിക്കാം.

“സ്മര മാനസ! മൌകുന്ദം മകുടം മണിമണ്ഡിതം

�കശംശ്ചസകലാം�ഭാദനീലകുഞ്ചിത�കാമളാൻ

കുലിശായുധവന്ദ്യാ�ഘ്രഃ കടിലാളകസഞ്ചയം

ലലാടം പങ്കജാക്ഷസ്യ പഞ്ചമീചന്ദ്രസന്നിഭം

കുസുമായുധ�കാദണ്ഡമണ്ഡലാ�ഭ ഭൂ വൌ വി�ഭാഃ

നളിനാന്തദ്ദർളനി�ഭ നയ�ന നരകദ്വിഷഃ

വീണാം വാദയമാ�ന തു നാര�ദഽപാംഗദായിനം

ആഹ്ലാദയന്തം പ്രഹ്ലാദം സ്മിതചന്ദ്രികയാ സ്വയാ.

നിശാ�ന്ത യഃ സമാസ്ഥായസ്മ�ര�ദവം ജനാർദ്ദനം

ഇഹാഭിലാഷിതാൻ പ്രാപ്യ �സാഽ�ന്ത വ്രജതി മാധവം.”

ഷഡങ്കുരനാഥകീർത്തനം:

“പങ്കജഭവ�നാതിന മറ മുഖപങ്കജമതിൽനിന്നു കവർന്നതി-

പങ്കമിയെന്നാരുസുര�വരിയശങ്കം നടെകാെണ്ടാരു�ശഷം

സങ്കടമതു �പാക്കി വിശങ്കടമത്സ്യാകൃതിപൂണ്ട ഭവാൻ �മ

സങ്കടമുടനഖിലം കള ഷഡങ്കുരനാഥ! െതാഴു�ന്നൻ.”

മർമ്മചികിത്സ

ശരീരത്തിെലമർമ്മങ്ങളു�ടയുംഅവയ്ക്കുക്ഷതംതട്ടിയാൽെച�യ്യണ്ടചികിത്സകളു�ട

യും വിവരണമാണു് പ്രസ്തുതഗ്രന്ഥത്തിൽഅടങ്ങിയിരിക്കുന്നതു്. ഇതിെല പദ്യങ്ങൾ

ആദ്യന്തം അനുഷ്ടുബ് വൃത്തത്തിൽ നിബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നു.

“�ദഹത്തിലുണ്ടുനൂ�റ്റഴു മർമ്മങ്ങളവ െചാല്ലുവൻ

കാൽ�മ�ലകാദശം പിെന്ന�ക്കകൾക്കും തൽപ്രകാരമാം

വയ�റൽ മൂന്നു മാറത്തെങ്ങാൻപതും മുതുകത്തപി”

എന്നിങ്ങെന മർമ്മചികിത്സആരംഭിക്കുന്നു. ഒടുവിൽ

“ഗുരുവിൻ ഗുരുകാരുണ്യാ�ലവം മർമ്മചികിത്സെയ

പ�രാപകാരർത്ഥമായിപ്പറ�ഞ്ഞനറിവുള്ള�പാൽ.

ഇനിയും പല മർമ്മങ്ങളുണ്ടാകാമവെയാെക്കയും

അറിഞ്ഞതാരുലകിെലന്നറിയുന്നറിവുള്ളവർ”

എന്നപദ്യങ്ങ�ളാടുകൂടി അവസാനിക്കുകയും െചയ്യുന്നു.
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ആറന്മുളവിലാസം

ഈഹംസപ്പാട്ടു് ഏറ്റവും സ്വാരസ്യമുള്ള ഒരു കൃതിയാണു്. ആറന്മുള�ക്ഷത്രത്തിെല

പലഐതിഹ്യങ്ങ�ളയും, അവിെട പത്താം ശതകത്തിൽനടന്നപലസംഭവവങ്ങ

�ളയും ഇതിൽ �രഖെപ്പടുത്തീട്ടുണ്ടു്. “ചന്ദ്രധീവർണ്ണസംഖ്യെകാല്ലത്തിൽ വഞ്ചീശ്വര

ചന്ദ്രകല്പവന്നിദ്ദിക്കിെലന്നറിഞ്ഞാലും” എന്നു് 926-ആ മാണ്ടു് ആറന്മുളയുൾെപ്പട്ട �ദ

ശങ്ങൾതിരുവിതാംകൂറി�ലയ്ക്കുഅടങ്ങിയതിെനപ്പറ്റിപ്രസ്താവിക്കുന്നു. 956കുംഭം 29-
ആംനു �ക്ഷത്രത്തിൽഅഗ്നിബാധയുണ്ടായതും 959 മീനം 15-ആംനുനവീകരണപ്ര

തിഷ്ഠ കഴിഞ്ഞതായും �രഖെപ്പടുത്തുന്നു. 975 �മടം 8-ആംനു – കവി തുടങ്ങിയ ഭജ
നം കു�റക്കാല�ത്തയ്ക്കു നീണ്ടു നിന്നു. 978-ൽ തിരുവനന്തപുരത്തുകാരനായ മഹാ

�ദവൻ എെന്നാരാൾകൂടി അവിെട ഭജിച്ചുതുടങ്ങിയ�ത്ര. വടക്കു നിന്നു് ഏ�താ ഒരു

‘തുലുക്കൻപട’ വന്നതായും തിരുവാറന്മുളയപ്പെന്റ കാരുണ്യംെകാണ്ടു് അതു പരാജ

യെപ്പട്ടതായും പറയുന്നു.

“കട�കലിടക്കുഴീം കാഞ്ഞിരക്കുറ്റീമുള്ള

കാലത്തുമാറന്മുളബ് ഭഗവാനുള്ള�പ്പാഴും

പടയ്ക്കു വരികയിെല്ലെന്നാരുസത്യം െചയ്തു

വടക്കു തെന്റ ദിക്കിൽത്തുലൂക്കൻ �പായാന�ല്ലാ”

എന്നാണു് ആ സംഭവെത്ത കവി വർണ്ണിക്കുന്നതു്. ഇവിെട തുലുക്കൻ പട

എന്നു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു ചില മഹമ്മദീയരുെട ഭണ്ഡാര�മാഷണം മാത്രമാണു്.

ആശാെന്റ പ്രകൃതിവർണ്ണനത്തിനു് ഒരു ഉദാഹരണം താെഴ �ചർക്കുന്നു.

പമ്പാനദി:

“ഉത്തുങ്ഗഭങ്ഗിയായ സലിലപ്രവാഹ�ത്താ

ടുത്തര�ഗാപുരത്തിൻ �സാപാനങ്ങളിൽത്തട്ടി

ശാശ്വതെമാഴുകീടുന്നുച്ഛറിതകീർത്തി�യാടും

പശ്ചിമദിക്കിലു�ള്ളാർക്കാനന്ദം വരുത്തുവാൻ.

കല്പാന്തകാലത്തിങ്കൽ �മരുവിലിരിക്കു�ന്നാ-

െര�പ്പരും കണ്ടുകണ്ടു രസിക്കുന്നതു�പാെല

ഉത്തങ്ഗെവള്ളം െപാങ്ങിവരുന്നകാലത്തിങ്ക-

ലുത്തര�ഗാപുരത്തിലിരുന്നു കണ്ടീടുന്നു.

വള്ളങ്ങൾതമ്മിൽപ്പാടിക്കളിക്കുന്നതും കാണാം

െവള്ളത്തിൽച്ചാടി നീന്തിക്കുളിക്കുന്നതും കാണാം.

വൃക്ഷങ്ങൾ മുങ്ങു�ന്നരമതി�ന്മലിരിക്കു�ന്നാ-

രൃക്ഷങ്ങളാദിയായ ജന്തുക്ക�ളാ�രാവിധം

സന്തതം മുങ്ങിച്ചാടി ഭ്രമിച്ചു മുങ്ങാതുള്ള

വൃക്ഷങ്ങൾ�താറും �കറീട്ടിരിക്കുന്നതും കാണാം

അക്ഷതങ്ങളായുള്ളശാഖക�ളാടുംകൂടി

വൃക്ഷങ്ങൾസമൂലമാെയാഴുകുന്നതും കാണാം.

ഭഗവൽ�ക്ഷത്രാധീനപംക്തികൾ വസിക്കുന്ന

ഭവനം മുങ്ങു�ന്നരം ശരണം മതിലകം.
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ശരൽകാലത്തു െവള്ളെമത്രയും സ്വച്ഛം; നല്ല

ചരലും െവളു�ത്താ�രാ കുന്നു�പാലുയർന്നീടും.

മുത്തുകൾ�പാെല നല്ല മണലും ക്വിചിൽ ക്വിചിൽ

മുത്തുകളുണ്ടാമുടൻ കാണുന്നജനങ്ങൾക്കും.

വാലുകകളിൽത്തുമ്പുകല്ലു ചാടിയും വീണും

ബാലകന്മാരും �മാദാൽക്കളിക്കും ദിനം�താറും.

കുളിയും കഴിഞ്ഞിട്ടു വീണുരുണ്ടാലും �ദ�ഹ

െചളിയും കിഞ്ചിൽപ്പിരണ്ടീടുവാനില്ലാ�ല്ലാതാൻ

ഉള്ളത്തിൽപ്രീതി�യാെട ബാലന്മാരായുള്ളവർ

െവള്ളത്തിൽച്ചാടും, നീന്തും, നീർക്കുഴിയിടും �കചിൽ.

കല്ലിട്ടാൻകുഴി�യെതന്നുള്ളസല്ലാപ�ത്താടും

കല്ലിട്ടു മുങ്ങിെയടുത്തുംെകാണ്ടുവരും �കചിൽ.

കരങ്ങൾ െകട്ടിെക്കാണ്ടു കവിണ്ണു നീന്തും ചിലർ

കരങ്ങൾ മാർവിൽവച്ചു മലർന്നുനീന്തും �കചിൽ.

നരബാലന്മാർക്കു കളിപ്പാനിതു�പാെല

നദികൾ കാണ്മാനില്ല; നക്രഭീതിയുമില്ല.”

ഈവർണ്ണനംആറന്മുളയാറ്റിൽ �വന ല്ക്കാലത്തുകുളിച്ചുതാമസിക്കുന്നവർക്കു് ഇന്നും

അത്യന്തംഅനുഭവ�വദ്യമാെണന്നുപറ�യണ്ടതില്ല�ല്ലാ.

മച്ചാട്ടു നാരായണനിളയതു് (940–1017)

ജീവ ചരിത്രം

െകാച്ചിരാജ്യത്തുതലപ്പിള്ളിത്താലൂക്കിൽ വടക്കാ�ഞ്ചരി തീവണ്ടി�സ്റ്റഷനിൽനിന്നു

മൂന്നു നാഴിക കിഴക്കായി മച്ചാട്ടു് എെന്നാരു പ്ര�ദശമുണ്ടു്. അവിെട കുളപ്പുരമംങ്ഗ

ലം എന്ന ശിവ�ക്ഷത്രത്തിെന്റ െതാട്ടു കിഴക്കായി ചാന്തമ്പിള്ളി എെന്നാരു ഇല്ലമു

ണ്ടായിരുന്നു. ആ ഇല്ലത്തിലാണു് നാരാണനിളയതു ജനിച്ചതു്. പുരുഷപ്രാപ്തി വന്ന

തിന്നു�ശഷം ചാന്തമ്പിള്ളിക്കുസ്വല്പം വടക്കുകരുമത്രയിൽ ഒരില്ലംഅ�ദ്ദഹം പുത്ത

നായി പണികഴിപ്പിച്ചു താമസം അ�ങ്ങാ�ട്ടയ്ക്കു മാറ്റി. ഇളയതു സുമാർ 80 വയ�സ്സാ

ളം ജീവിച്ചിരുന്നു്, 1017-ആമാണ്ടു് മീനമാസം �രാഹിണിനക്ഷത്രത്തിൽ പരഗതിെയ

പ്രാപിച്ചതായി വിശ്വസിക്കെപ്പടുന്നു. അ�ദ്ദഹം 940-ആമാണ്ടാണു് ജനിച്ചെതന്നു ചി

ലർ പറയുന്നു. അതു ശരിയാെണങ്കിൽഅ�ദ്ദഹം 20–ആമെത്ത വയസ്സി�ലാ അതി

നുമുൻപുതെന്ന�യാ അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ അത്യഭുതമായ �ജ്യാതിശ്ശാ ത്ര�വദഗ്ദ്ധ്യം പ്ര

ദർശിപ്പിച്ചുതുടങ്ങിയിരിക്കണം.

ജ്യൌതിഷികത്വം

പ്രശ്നമാഗ്ഗകാരനായ ഇടയ്ക്കാടിെന്റ പ്രശിഷ്യനാണു് ഇളയെതന്നു് അന്യത്ര പ്രസ്താവി

ച്ചിട്ടുണ്ട�ല്ലാ ഗുരുമുഖത്തിൽ നിന്നു ശാസ്ത്രം പഠിച്ചതിനു�മൽ അതു പ്ര�യാഗിക്കു

ന്നതിനുമുൻപു തെന്റ ആയുർദ്ദായംതെന്ന നിപുണമായി ഒന്നു പരീക്ഷിച്ചു�നാക്ക

ണെമന്നു് അ�ദ്ദഹം നിശ്ചയിച്ചു തൃപ്പൂണിത്തുറ�ക്കാവിലക�ത്തയ്ക്കു �പായി. അന്നു
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�കരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 3 475

ശക്തൻ തമ്പുരാൻ സിംഹാസനാരൂഢനായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നിെല്ലങ്കിലും അ�ദഹം

തെന്നയാണു് ഭരണസാരഥ്യം വഹിച്ചിരുന്നതു്. അവിെടഈടുെവപ്പിൽ കടന്നു് ഒരു

സ്വർണ്ണക്കുടം �മാഷ്ടിച്ചു�കാണ്ടു് ഇളയതു െവളിയി�ലയ്ക്കു �പാരികയും കാവല്ക്കാർ

തസ്കരെന തിരുമുമ്പിൽ െകാണ്ടുെചല്ലുകയും െചയ്തു. ശക്തൻ തമ്പുരാൻ �മാഷ്ടാവി

െന വധശിക്ഷയ്ക്കു വിധിച്ചു. പ�ക്ഷ െകാലനിലത്തുെവച്ചു ചില നമ്പൂരിമാർ നമ്മുെട

�ദവജ്ഞെനആനിലയിൽ കാണുകയുംഅവർമു�ഖന വിവരമറിഞ്ഞുതമ്പുരാൻ

അ�ദ്ദഹെത്ത �മാചിപ്പിക്കുകയും െചയ്തു. ഇളയതി�നാടു് തിരു�മനി ആ സാഹസ

െത്തപ്പറ്റി �ചാദിച്ചതിൽ തനിക്കു ജാതകമനുസരിച്ചു ദീർഘായു�ര്യാഗമുള്ളതായി

ക്കണ്ടു എന്നും അതു ശരിയാ�ണാ അ�താ ശാസ്ത്രം പിഴയ്ക്കു�മാ എന്നു തീർച്ചെപ്പടു

ത്തുന്നതിനു�വണ്ടി അങ്ങെന െചയ്തതാെണന്നും അ�ദ്ദഹം ഉത്തരം പറഞ്ഞുവ�ത്ര.

ആ വിധത്തിെലാന്നും ആത്മഹത്യെക്കാരുെമ്പട്ടു നവഗ്രഹങ്ങെള പരീക്ഷിക്കരു

െതന്നു മാത്രം തമ്പുരാൻ ഉപ�ദശിച്ചയച്ചു. 964–ൽ ടിപ്പുസുൽത്താ�നാടു�പാലും

ഇളയതു സമ്മാനം വാങ്ങിച്ചതായി ഒരുഐതിഹ്യമുണ്ടു്. തൃശ്ശിവ�പരൂർെവച്ചു് ഒരി

ക്കൽസുൽത്താൻ ഒരുതത്തെയകളിപ്പിച്ചു െകാണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അതിെന്റ

കാലിൽ െകട്ടിയിരുന്ന തങ്കച്ചങ്ങല അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ ഇട�ത്ത�ക്കത്തണ്ടയിൽ

ബന്ധിച്ചിരുന്നു. ഇളയതു് ആ സമയത്താണു് അവിെട െചന്നു �ചർന്നതു്. അ�ദ്ദ

ഹെത്ത കണ്ട അവസരത്തിൽ സുൽത്താൻ ആ തത്ത എ�പ്പാൾ മരിക്കുെമന്നു

�ചാദിക്കുകയും കു�റക്കാലം കൂടി ജീവിച്ചിരിക്കാൻ അതിനു �യാഗം കാണുന്നതാ

യി അ�ദ്ദഹം മറുപടി പറയുകയും െചയ്തു. ടിപ്പു ഉടൻ വാെളടുത്തു് ആ തത്തെയ

െവട്ടാൻ ഉദ്യമിച്ചു എങ്കിലും െവട്ടു െകാണ്ടതു ചങ്ങലയിലായിരുന്നു. അതിെന്റ ഫല

മായി ചങ്ങല മുറിയുകയും കിളി പറന്നു�പാവുകയും െചയ്തു. ടിപ്പുവും തിരുവിതാംകൂ

റുമായുള്ള യുദ്ധത്തിൽ ടിപ്പു ജയിക്കുകയിെല്ലന്നു് ഇളയതു മുൻകൂട്ടി പ്രവചിച്ച�പ്പാൾ

അ�ദ്ദഹെത്ത തെന്റ പടയാളിക�ളാടുകൂടി യുദ്ധാവസാനംവെര താമസിക്കുവാൻ

ആഉഗ്രശാസനൻആജ്ഞാപിച്ചു. ഒടുവിൽഇളയതിെന്റപ്രശ്നംഫലിച്ചതായികണ്ടു്

അ�ദ്ദഹത്തിനുസമ്മാനമായി ഒരുപറപണംഅളന്നുെകാടുപ്പിക്കുകയും െചയ്തു. പി

െന്നയും ആഴ് വാ�ഞ്ചരി മനയ്ക്കൽ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഇളയതു െചന്ന�പ്പാൾ അവി

െട തമ്പ്രാക്കൾ തെന്റക്ഷുരകെന വരുത്തിക്ഷൌരത്തിനു തയാറാവുകയായിരുന്നു.

താൻ എ�പ്പാൽ ക്ഷൌരം െചയ്യിക്കുെമന്നു് അ�ദ്ദഹം �ചാദിച്ചതിനു് അതു് ഏെഴട്ടു

മാസ�ത്തക്കു് ഉണ്ടാവിെല്ലന്നായിരുന്നു ഇളയതിെന്റ മറുപടി. “അതാ ക്ഷുരകൻ

എെന്നക്കാത്തുനില് ക്കയാണു്” എന്നു തമ്പ്രാക്കൾ വീണ്ടും പറഞ്ഞ�പ്പാൾ “അകാ

യിലുള്ളവ�രാടു് ഒന്നു �ചാദിച്ചിട്ടായാൽ �വണ്ടില്ല” എന്നു് ഇളയതു് ഉപ�ദശിച്ചു.

െചന്നു�ചാദിച്ച�പ്പാഴാണു് തെന്റധർമ്മപത്നിക്കു് ഋതുമതിയാ�കണ്ടദിവസം െതറ്റി

യിരിക്കുന്നതായി അ�ദ്ദഹത്തിനു മനസ്സിലായതു്. തമ്പ്രാക്കൾക്കു് ഒരു പുരുഷപ്രജ

ജനിക്കുെമന്നും ആ സംഭവം ഇന്ന�പ്പാളായിരിക്കുെമന്നും മറ്റും കാണിച്ചു് ഇളയതു്

ഒരു കുറിമാനവുംഎഴുതിെക്കാടുത്തു. ശക്തൻതമ്പുരാെന ഇളയതു് അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ

ദീർഘദർശനംെകാണ്ടു പല അവസരങ്ങളിലും വിസ്മയിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. “ശക്തൻത

മ്പുരാനും ഏത്തവാഴപ്പഴവും” , “ശക്തൻതമ്പുരാനും സർപ്പ�കാപവും” മുതലായ

ഐതിഹ്യങ്ങൾ പ്രകൃതത്തിൽ വിസ്തരിക്കുവാൻ സ്ഥലദൌർലഭ്യം അനുവദിക്കുന്നി

ല്ല. �കരളത്തിെല �കളി�കട്ട �ജ്യാത്സ്യന്മാരിൽ പ്രശ്നഭാഗെത്തസ്സംബന്ധി�ച്ചട

�ത്താളം അ�ദ്ദഹെത്തക്കാൾ വിശ്രുതനായ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആ ശതവർഷ

ത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ടിെല്ലന്നുതെന്ന പറയാം.
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476 അദ്ധ്യായം 40. കിളിപ്പാട്ടുകളുംആട്ടക്കഥകളും

കൃതികൾ

ഇളയതിെന്റ വാങ്മയങ്ങെള (1) �ജ്യാതിഷകൃതികൾ (2) സംസ്കൃതകൃതികൾ (3) ഭാ

ഷാകൃതികൾഎന്നീ മൂന്നിനങ്ങളായി വിഭജിക്കാം.

�ജ്യാതിഷകൃതികൾ: — (1) ജാതക�ദശരത്നെമന്നും (2) മച്ചാട്ടു ഭാഷെയന്നും

രണ്ടു ഗ്രന്ഥങ്ങൾമാത്ര�മ ഈ വകുപ്പിൽ കിട്ടീട്ടുള്ളു. ജാതകാ�ദശരത്നം പുതുമന

�ച്ചാമാതിരിയുെട ജാതകാ�ദശെത്തഅനുകരിക്കുന്നു. മച്ചാട്ടുഭാഷയ്ക്കു �ജ്യാതിഷഭാ

ഷാവലി എന്നും �പരുണ്ടു്. ഇതിെല ഉപക്രമത്തിലുള്ളതാണു്.

“വിഹിതകുളപ്പുരമങ്ഗലവാസം വിധു�ശഖരം നമസ്കൃത്യ

ബാലന്മാർക്കു പഠിപ്പാൻ �ജ്യാതിഭാഷാവലിം കരിഷ്യാമി.”

എന്ന �ശ്ലാകം.

സംസ്കൃതകൃതികൾ: — (3) രാമായണം യമകകാവ്യം (4) ധാന്യമുഖാല�യ

ശപഞ്ചാശിക എന്നിങ്ങെന രണ്ടു സംസ്കൃതകൃതികൾ ഇളയതു രചിച്ചിട്ടുള്ളതായി

അറിയാം. ‘ധാന്യമുഖാലയം’ എന്നാൽ ‘െനല്ലുവാ’ എന്നർത്ഥം. ഇളയതു െനല്ലുവാ

യിെല ധന്വന്തരമൂർത്തിയായ മഹാവിഷ്ണുവിെന്റ പരമാരാധകനായിരുന്നു. അ�ദ്ദഹ

ത്തിെന്റ ഭാഷാഗാനങ്ങളിെലല്ലാം ആ �ദവെന്റ വന്ദനം പ്രാ�യണ കാണ് മാനുണ്ടു്.

രാമായണത്തിൽ അറുപെത്താന്നും പഞ്ചാശയത്തിൽ അൻപെത്താന്നും �ശ്ലാക

ങ്ങൾ ഉൾെക്കാള്ളുന്നു. ആദ്യെത്ത കൃതി അനുഷ്ടുപ്പിലും രണ്ടാമ�ത്തതു ശാർദൂലവി

ക്രീഡിതത്തിലുമാണു് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നതു്. രാമായണം ഒരു യമകകാവ്യമാണു്.

പഞ്ചാശിക അത്തരത്തിലുള്ളതെല്ലങ്കിലും അതിലും കവി യമകം ധാരാളമായി

ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. യമകപ്ര�യാഗത്തിൽ ഇളയതിനു് അസാമാന്യമായ പാടവമുണ്ടാ

യിരുന്നു. ആ കൃതിയിൽ വിഷ്ണുവിെന്റ �കശാദിപാദവർണ്ണനമാണു് പ്രതിപാദ്യം.

രണ്ടു കാവ്യങ്ങളിൽനിന്നും ചില �ശ്ലാകങ്ങൾ ചുവ�ട �ചർക്കാം.

രാമായണം യമകകാവ്യം:

“സച്ചിദാനന്ദരൂ�പാപി സ്വഭക്താനുഗ്രഹായ യഃ

ധ�ത്തസാവയവം �ദഹം വ�ന്ദഹം തം മ�ഹശ്വരം.

ചിത്രം ശ്രീരാമചരിതം വ�ക്ഷ്യ സംക്ഷിപ്യ സാദരം

സന്തുസന്ത: പ്രസന്നാ �മ സന്നാ�മയമ�നാമലാഃ.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

തതശ്ശൂർപ്പണഖാ പ്രാപ്താ രാമം കാമമയാചത

സസസർജ്ജച �സാ�ദ�ര്യ �സാദ�ര്യതാം നിശാചരീം.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

ബധ്വാ �സതും ഗതാ ലങ്കാം കപ�യാഽദ്രിദ്രുമായുധാഃ

ജഘ് നുസ്സമീ�ക തരസാ തരസാശനസഞ്ചയാൻ.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

ദശാസ്യശക്തിമുക്താസും ലക്ഷണം പവനാത്മജഃ

ഔഷധാചലമാനീയ മാനീ യത്നാദജീവയൽ.”

ധാന്യമുഖാല�യശപഞ്ചാശിക:

“�ദഹം �ദവ! ദധാസി മാധവ! ചതുർ�ദ്ദാഷം ത്രി�ദാഷാപഹം

ഭ�ക്തപഞ്ചജ�ന ത�നാഷി പുരുഷാർത്ഥാനാം ചതുഷ്കം മുദാ
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പഞ്ചത്വം നയസി ത്വമന്തരഗതം ചാരാതിഷ്ടകം നൃണാം

കർമ്മാ�നകമ�ഹാ! വിഭാതി ഭവതസ്തത്ത്വാം ഭ�ജ സന്തതം.

ഭക്തിസ്സജ്ജനസങ്ഗമാത്രസുലഭാ തത്വാർത്ഥ�ബാധപ്രദാ

സർ�വഷാം ഗുണവൃദ്ധികൃദ്വിജയ�ത�നവം വിഭക്തിഃ പ്ര�ഭാ

ലഭ്യാ ശാസ്ത്രപരിശ്രമാദ്വിതനു�തസാ ചാർത്ഥ�ഭദാൻ ബഹൂൻ

വൃദ്ധിം ചാപി ഗുണം ച കുത്രചിദതസ്ത്വഭക്തി�മവാദ്രി�യ,

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

ചക്ഷുർദ്ദക്ഷിണമീശ വാമമഹി�ത ഭ�ക്തജ�ന ദക്ഷിണം

വാമം തദ്ദ്വിതയം രിപൌ തദധികാരുണ്യം ച ഭാതി ദ്വ�യാഃ

സൌമ്യം വാമമിഹാപരം വഹതി മിത്രത്വം തഥാ �ചാഭയം

സൌമ്യം സാധുജനസ്യ മിത്രമവതാച്ചിത്രം തദക്ഷിദ്വയം.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

ത്വന്മാഹാത്മ്യമജാനതാ യദിഹ �ത �കശാദിപാദാന്തിമാ-

ന്യങ്ഗാനീതി മയാ സ്തുതാനി തദിദം ഭൂയാദു് ഭവൽപ്രീത�യ

ഭക്ത്യാ യഃ പഠതി പ്ര�ഭാ! പരമ�യമാം �സ്താത്രപഞ്ചാശികാം

തസ്യാന്തഃ കരണാക�ര സുരുചിരം ത്വദ്രൂ പരത്നം ജ�യൽ.”

ധന്വന്തര്യഷ്ടകം എെന്നാരു കൃതിയും അ�ദഹം നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട�ത്ര.

ഭാഷാഗാനങ്ങൾ – തിരുവാതിരക്കളി

ഇളയതിെന്റ ഭാഷാഗാനങ്ങെളല്ലാം സ്ത്രീകൾക്കു �കെകാട്ടിക്കളിക്കുന്നതിനു�വ

ണ്ടി രചിച്ചിട്ടുള്ളതാണു്. �കെകാട്ടിക്കളിപ്പാട്ടുകൾ എന്നും തിരുവാതിരപ്പാട്ടുകൾ

എന്നും പറയുന്ന ഗാനങ്ങെള ഭാഷാസാഹിത്യത്തിെന്റ ഒരു പ്ര�ത്യകവിഭാഗമായി

പരിഗണി�ക്കണ്ടതാകുന്നു. തിരുവാതിരക്കളി ‘ലാസ്യം’ എന്നഅഭിനയശാഖയിൽ

ഉൾെപ്പടുന്നു. തീവ്രമായ ത�പാനിയമം അനുഷ്ഠിച്ചുെകാണ്ടിരുന്ന പാർവതീ�ദവിക്കു്

ആ തപസ്സിെന്റ ഫലമായി ശ്രീപര�മശ്വരൻ പ്രത്യക്ഷീഭവിച്ചു തെന്റ പത്നിയാക്കി

െക്കാള്ളാെമന്നു വരദാനം െചയ്തതു ധനുമാസത്തിെല തിരുവാതിരനാളിലാണു്.

ആ ദിവസെത്തഅവിവാഹിതകളായ കന്യകമാർ ഭക്തിപൂർവ്വംആ�ഘാഷിക്കുന്ന

തിെന്റ ഒരു ചടങ്ങാണു് തിരുവാതിരക്കളി. ധനുമാസത്തിെല തിരുവാതിരയ്ക്കു ഏഴു

ദിവസത്തിെനങ്കിലും മുൻപു് അവർ പാർവ്വതീ�ദവിെയ പാട്ടുകൾ പാടി ആരാധിച്ചു

നൃത്തം െവയ്ക്കുകയും തിരുവാതിരനാളിൽ �നാൽമ്പു �നാറ്റു രാത്രി മുഴുവൻ അത്ത

രത്തിലുള്ള ഉപാസനാപരിപാടി അനുഷ്ഠിക്കുകയും െചയ്യുന്നു. നൃത്തരൂപമാണു്

പ്രസ്തുതലാസ്യം. അതുെകാണ്ടു് ആ അവസരത്തിൽ ഉപ�യാഗിക്കുന്ന പാട്ടുകളും

താളപ്രധാനങ്ങളാണു്. തിരുവാതിരനാൾ അർദ്ധരാത്രി�യാടുകൂടി കന്യകമാർ ശു

ഭ്രവസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ചു പാതിരാപ്പൂചൂടി, ‘പുലവൃത്തം’ പാടിക്കളിക്കുകയും മറ്റും െചയ്യുന്ന

പതിവു പണ്ടെത്തക്കാലത്തു സർവസാധാരാണമായിരുന്നു. നവീനപരിഷ്കാരത്തി

െന്റ കൂലങ്കഷമായ പ്രവാഹത്തിൽആപതിവു് ഓണം�കറാമൂലകളിൽ�പ്പാലും നാ

മാവ�ശഷമായിട്ടുണ്ടു്. ആ വ്രതത്തിെന്റ ഫലം അനുരൂപമായ ദാമ്പത്യമാെണന്നു്

ഇന്നു് ആർ വിശ്വസിക്കും? പണ്ടു് എത്ര കുലീനതയും കു�ബരതയും തികഞ്ഞ കുടും

ബങ്ങളിൽ�പ്പാലുംഅനുഷ്ഠിച്ചുവന്നിരുന്നആ�ദവാരാധനാപദ്ധതിക്കു് ഇന്നുചില
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478 അദ്ധ്യായം 40. കിളിപ്പാട്ടുകളുംആട്ടക്കഥകളും

പണ്പള്ളിക്കൂടങ്ങൾമാത്രം വല്ല�പ്പാഴുെമാരിക്കൽ അഭയസ്ഥാനങ്ങളാെയങ്കിലാ

യി എ�ന്ന ഉള്ളൂ. ഇതു പുനരുജ്ജീവിപ്പി�ക്കണ്ട ഒരു �കരളീയകലയാെണന്നും

ഇതിനു് ആത്മീയമായും മാനസികമായുെമന്നതു�പാെല ശാരീരികമായും പ്ര�യാജ

നമുെണ്ടന്നും ചിന്താശീലന്മാർക്കു നിരീക്ഷിക്കുവാൻ പ്രസാസമില്ല. വളെരക്കാലം

മുമ്പുമുതല്ക്കുതെന്ന �കെകാട്ടിക്കളിപ്പാട്ടുകൾ ഓ�രാരുത്തർ നിർമ്മിച്ചിരിക്കണെമ

ങ്കിലും കുഞ്ചൻ നമ്പിയാരുെട രുക്മിണീസ്വയംവരത്തിനുമുൻപുള്ള പാട്ടുകെളാന്നും

കണ്ടുകിട്ടീട്ടില്ല. അവെയ മച്ചാട്ടിളയതിെന്റ ആ സാഹിത്യസരണിയിലുള്ള കൃതിര

ത്നങ്ങൾഅന്തർദ്ധാനം െചയ്യിച്ചു എന്നുഅനുമാനിക്കവുന്നതാണു്.

ഇളയതിെന്റ കൃതികൾ

ശക്തൻതമ്പുരാെന്റ ദ്വിതീയപത്നിയായ കരിമ്പറ്റ ചിമ്മുക്കുട്ടി വലിയ�നത്യാരമ്മ

�കെകാട്ടിക്കളിയിൽ അനന്യസാധാരണമായ പാണ്ഡിത്യം സമ്പാദിച്ചിരുന്നു.

ആ മഹിളാരത്നത്തിെന്റ ആവശ്യമനുസരിച്ചാണു് ഇളയതു ശാകുന്തളം നിർമ്മിച്ചതു്

എന്നു പുരാവിത്തുകൾ പറയുന്നു. മറ്റു ചില പാട്ടുകൾക്കും അവരുെട �പ്രരണ കാ

രണമായിരുന്നിരിക്കാം. ചിമ്മുക്കുട്ടിയമ്മെയ തിരുമനസ്സു െകാണ്ടു പരിഗ്രഹിച്ചതു്

975 -ലാണു്. അവിടുന്നു 981-ൽ തീെപ്പട്ടു. �നത്യാരമ്മ 1030-ആമാണ്ടുവെര ജീവി
ച്ചിരുന്നു. ആയുരന്തംവെര ആ മഹതി �കെകാട്ടിക്കളിയുെട പ്രചരണത്തിനായി

പലപ്രകാരത്തിൽ പരിശ്രമിയ്ക്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ടു്.

അത്തരത്തിലുള്ള ഒട്ടുവളെര പാട്ടുകൾ ഇളയതു നിർമ്മിച്ചിട്ടുെണ്ടന്നുള്ളതിനു

സംശയമില്ല. (1) പാർവ്വതീസ്വയംവരം പന്ത്രണ്ടുവൃത്തം (വലുതു് ), (2) പാർവ്വതീസ്വ

യംവരം നാലുവൃത്തം (െചറുതു് ), (3) അംബരീഷചരിതം അഥവാ ഏകാദശീമാഹാ

ത്മ്യം പന്ത്രണ്ടുവൃത്തം, (4) ശാകുന്തളംഎട്ടുവൃത്തം, (5) ഗ�ജന്ദ്ര�മാക്ഷം നാലുവൃത്തം,

(6) ലക്ഷണാസ്വയംവരം എട്ടുവൃത്തം, (7) സീതാസ്വയംവരം നാലുവൃത്തം, (8) വൃകാ

സുരവധം രണ്ടു വൃത്തം, (9) കല്യാണസൌഗന്ധികം രണ്ടുവൃത്തം, (10) വസ്ത്രാപഹ

രണം രണ്ടുവൃത്തം, (11) അമൃതമഥനം എന്നീ �കെകാട്ടിക്കളിപ്പാട്ടുകൾ അ�ദ്ദഹ

ത്തി�ന്റതാെണന്നുസങ്കല്പിയ്ക്കാം. ഇവ കൂടാെത (1) വ്യാ�സാൽപത്തി കുറത്തിപ്പാട്ടു്

(2) പാത്രചരിതം കുറത്തിപ്പാട്ടു് (3) കൃഷ്ണലീല പാന (4) വ്യാ�സാൽപത്തി പാന (5)

സന്താന�ഗാപാലം പാന (6) നളചരിതം പാന (7) ഗണപതിസുബ്രഹ്മണ്യകലഹം

പാട്ടു് (8) െനല്ലുവായപ്പെന്റ �കശാദിപാദം പാട്ടു് ഇവയും അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ വാങ്മ

യങ്ങളാെണന്നു പറയുന്നു. ഇളയതിെന്റ ഭാഷാ�ശലി അത്യന്തം സരളമധുരമാ

ണു്. കുഞ്ചൻനമ്പിയാരുെട രീതിയാണു് പദഘടനയിൽ അ�ദ്ദഹം നിരന്തരമായി

അനുകരിച്ചിരിയ്ക്കുന്നതു്; രചനാസൌഷ്ഠവം അത്രമാത്രം തികഞ്ഞ ഭാഷാകൃതികൾ

അക്കാലത്തു വളെര വളെര വിരളങ്ങളായിരുന്നു. �കെകാട്ടിക്കളിക്കു പാടുന്നതി

നു്അതു�പാെലമ�നാഹരങ്ങളായഗാനങ്ങൾഭാഷയിൽ �വെറഅധികമിെല്ലന്നും

തീർത്തുപറയാവുന്നതാണു്. �കരളത്തിൽ പഴയ മട്ടിലുള്ള കുടിപ്പള്ളിക്കൂടങ്ങൾക്കു

പ്രാധാന്യമുണ്ടായിരുന്ന കാലത്തു ശാകുന്തളം തുടങ്ങിയ ചില പാട്ടുകൾ െപണ്കു

ട്ടികെള ആശാന്മാർ നിഷ്കർഷിച്ചു പഠിപ്പിച്ചുവന്നിരുന്നു. ഇന്നും സ്ത്രീകൾക്കു് ഇളയ

തിെന്റ പാട്ടുകളിലുള്ള ആദരം സീമാതീതമാണു്. ഉപരി നിർദ്ദിഷ്ടങ്ങളായ കൃതിക

െളല്ലാം വായിയ്ക്കുവാൻ എനിയ്ക്കു സാധിച്ചിട്ടില്ല; മിക്കവാറും വായിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഞാൻ

വായിച്ചിട്ടുള്ളവയിൽ സർ�വ്വാൽക്കൃഷ്ടമായി എനിയ്ക്കു �താന്നീട്ടുള്ളതു ശാകുന്തളം

തെന്ന. ശാകുന്തളത്തിെല “ഓടുംമൃഗങ്ങെള” “കല്യാണി കളവാണി” മുതലായ
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ഭാഗങ്ങൾ സുപ്രസിദ്ധങ്ങളാെണന്നു പറ�യണ്ടതില്ല�ല്ലാ. ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ

പ്രദർശിപ്പിക്കാം:

ഓടും മൃഗങ്ങെള�ത്തടി നരപതി

കാടകംപുെക്കാരു �നരത്തിങ്കൽ

�പടിെച്ചാരു മൃഗം ചാടിക്കുതി�ച്ചാടി

കൂെട നൃപതിയും കൂടി പിൻ�പ.

മണ്ടുന്ന മാനിെനക്കണ്ടുകണ്ടന്തി�ക

കുണ്ഠിത�കവിട്ടടുത്തു മന്നൻ

�തരതി�വഗത്തിൽപ്പാരാെത�യാടിച്ചു

ദൂരെത്താരു ദിക്കിൽെച്ചന്നുചാടി.

�സനയും കൂടാെത താ�ന ഹിമവാെന്റ

സാനുപ്ര�ദശം പ്ര�വശിച്ച�പ്പാൾ

ദാഹം മുഴുക്കയാൽത്തണ്ണീർ തിരഞ്ഞ�പ്പാൾ

�മാഹനമാമ്മാറു മുന്നിൽക്കണ്ടു

കണ്വമുനിയുെട പുണ്യാശ്രമസ്ഥലം

കണ്ണിന്നു കൌതുകമുണ്ടാം കണ്ടാൽ.” (ശാകുന്തളം ദ്വിതീയവൃത്തം)

“കല്യാണി! കളവാണി! െചാല്ലു നീയാെരന്നതും

ക�ല്യ! നീയാരുടയ പുത്രിെയന്നും.

നിന്മൂലെമനിക്കുള്ളിൽ മന്മഥവിവശത

�മ�ന്മൽ വന്നുദിക്കുന്നുനിർമ്മലാംഗി!

കന്യകയതു �കട്ടു മന്ദമങ്ങുരെചയ്തു

കണ്വമാമുനിയുെട സുതയ�ല്ലാഞാൻ.

മന്നവ! ശകുന്തളെയന്നു �പെരനിെക്ക�ടാ

എന്നിലാഗ്രഹം തവ നന്ന�ല്ലതും.

താപസതരുണിെയബ് ഭൂപനു�കെക്കാള്ളാ�മാ?

പാപമുണ്ടതിെനന്നതറിയുന്നീ�ല?” (ശാകുന്തളം ചതുർത്ഥവൃത്തം)

“അരികിൽ വരികാ�രാമൽ�പ്പങ്കിളി, നീ-

യരനിമിഷം കാലം കളഞ്ഞീടാെത.

അരുമെയാ�ട സീതാസ്വയംവരെത്ത-

യരുണമുഖി! െചാെല്കെന്നു �കട്ട�നരം

അഖിലപതി െനൽവായിൽ മാധവെന-

യകതളിരി�ലാർത്തുപറഞ്ഞാള�ല്ലാ.

അരികൾകലകാലൻ ദശരഥനാ-

മരചമണി വാണാന�യാധ്യതന്നിൽ.

അവനുസുതനായിപ്പണ്ടംബുജാക്ഷ-

നവതരണം െചയ്തിതു രാമനായി.

അവരജരും മൂവരുളവായ് വന്നു

അവ�രാെടാരുമിച്ചു വളരുംകാലം

അവിെടെയാരുനാൾവന്നു വിശ്വാമിത്ര-

നവനിപതിവീരെനക്കണ്ടു െച്ചാല്ലി.” (സീതാസ്വയംവരം പ്രഥമവൃത്തം)

“കാലാരിസംഭവനായ മുനീന്ദ്രൻ
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480 അദ്ധ്യായം 40. കിളിപ്പാട്ടുകളുംആട്ടക്കഥകളും

കാളിന്ദിയിൽെച്ചന്നിറങ്ങി പതുെക്ക

കാലു കഴുകിയും കണ്ണു തുടച്ചും

കാഷായവസ്ത്രം നനച്ചു പിഴിഞ്ഞും

കാറ്റുെമാ�ട്ടറ്റു കടവിലിരുന്നും

കാളമാം �തായത്തിൽ മുങ്ങിക്കിടന്നും

കാലം വളെരക്കഴിെഞ്ഞാരു�ശഷം

കാണാഞ്ഞുഭൂപനു ചിന്ത തുടങ്ങി.” (അംബരീഷചരിതം ഷഷ്ഠവൃത്തം)

“തുമ്പിക്കരംെകാണ്ടു താമരെയല്ലാ-

മൻ�പാടറുത്തവനർച്ചനെചയ്തു

കമ്പം കളഞ്ഞുതാൻ പണ്ടു ഭജിച്ച

തമ്പുരാൻതെന്നസ്തുതിച്ചുതുടങ്ങി.

ഈ�രഴു പാരിനും കാരണമായി

�ന�ര വിളങ്ങുന്നനിശ്ചലരൂപ,

പാരം പരവശനാകിെയാെരെന്ന-

പ്പാരാ�ത വന്നുക�രറ്റുക �വഗം.

നിഷ്കള! നിർഗ്ഗുണ! നിർമ്മലമൂർ�ത്ത!

ദുഃഖവിനാശന! പാഹി കൃപാ�ലാ!

നക്രം വലിെച്ചെന്ന നീരിലിദാനീം

മുക്കുന്നതിൻമുൻപു മുക്തി ത�രണം

മൂർത്തിവി�ശഷെമാഴിച്ചവ�നവം

കീർത്തനം െചയ്തതു �കെട്ടാരു�നരം

ഇസ്തുതി നെമ്മയെല്ലന്നു നിനച്ചു

മൃത്യുഞ്ജയാദികൾ വന്നതുമില്ല.” (ഗ�ജന്ദ്ര�മാക്ഷം തൃതീയവൃത്തം)

“കരിമുഖിൽവർണ്ണാ! നീ കരുത�ല്ല ചാപലം

കരുണാംബു�ധ! കൃഷ്ണ! കൂറ താ�യാ!

അര�യാളം നീരിൽനിന്നരയാലില�പാെല-

യരവിന്ദനാഭ! നീ തുള്ളിെക്കാ�ല്ല!

അരുമ�യാട�ന്നരമരുൾെചയ്തു മാധവ-

നരുണാധരിമാ�രാടാത്ത�മാദം.

കരയറ്റ നീറ്റീന്നു കര�യറിവന്നിങ്ങു

കരമാശു നീട്ടുകിൽക്കൂറ നൽകാം.

തരുമൂ�ല വാരാ�ത തരുമിതുഞാെനന്നു

തരുണിമാെര! നിങ്ങൾ �മാഹി�ക്കണ്ട.

കര�യണ്ട രാ�ധ! നീ കര�ഭാരു! വന്നാലും

കരയുള്ളതല്ല�യാ നിെന്റ വസ്ത്രം?

കളവാണി! കാലെത്തക്കളയാ�ത വന്നാകിൽ

കളവല്ല നീ�ള! നിൻ �ചല നൽകാം.

കമനീയരൂപിണീ! കമലാക്ഷി! നീന്തി നീ

കമനീ! വല�യണ്ട മിത്രവി�ന്ദ!” (വസ്ത്രാപഹരണം)

“കർണ്ണാദികൾഞങ്ങൾകണ്ടങ്ങിരിക്ക�വ
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െപണ്ണിെന �മാഷ്ടിച്ചു െകാണ്ടു�പാവാൻ

ദണ്ഡമിെല്ലന്നു നീെയണ്ണിയതത്ഭുതം

ദണ്ഡധരാലയം പൂവതി�ന്നാ?

കുണ്ഡിനത്തി�ങ്കന്നുരുക്മിണിെയപ്പണ്ടു

കണ്ണൻതവ താതൻ െകാണ്ടു�പാന്നു;

അക്കണ�ക്കനീയുമിക്കാര്യം ഭാവിച്ചാ-

ലിക്കരുവീരന്മാ�രാടു കൂടാ.” (ലക്ഷണാസ്വയംവരം)

“കളെമാഴി! �കശവെന്റ കളികെളെച്ചാല്ലു ബാ�ല!

കളികളിലണിമൌ�ല! കളെയാ�ല്ല വൃഥാ കാലം.

മധുരതരമമൃതമഥനമാം കഥ �കട്ടാൽ

മതിയാകുകയിെല്ലന്നു �കട്ടിതു െചാന്നാൾ ശാരികയും.

ഗണപതിഭഗവാനും ഗുണവതി ഭാരതിയും

തുണെചയ്തീ�ടണെമെന്റ ഗുരുഭൂതന്മാരും നിത്യം.

വിര�വാ�ട െനല്ലുവായിൽ മരുവീടും വാസു�ദവൻ

പരിതാപെമല്ലാം തീർത്തുപരി�ചാ�ട പാലി�ക്കണം.

സുരനാരീജനം മുനിവരനാകും ദുർവാസാവി-

െന്നാരു മാല നല് കിയതു പുരുഹൂതന്നാെയ്ക്കാടുത്തു.” (അമൃതമഥനം)

ഇളയതിെന്റ ഫലിതത്തിനു താെഴ�ച്ചർക്കുന്ന ഉദാഹരണം പരിപൂർണ്ണമായ സാ

ക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു.

“ബാലൻ ഗ�ണശനും ബാഹു�ലയൻതാനും

ലീലകളാടി വസിക്കുംകാലം

കുംഭിവദനൻ കരയുന്നതു�കട്ടു

ശംഭുപ്രണയിനിയായ �ദവി

എന്തു ഗ�ണശ! കരയുന്നു നീെയന്നു

ദന്തിമുഖ�നാടു �ചാദിച്ച�പ്പാൾ

�സാദരെനെന്റ െചവി പിടിച്ചാടുന്നു

�വദനയുെണ്ടനി�ക്കറ്റമ�മ്മ!

എന്നു ഗണപതി െചാന്നതു �കട്ട�പ്പാൾ

സ്കന്ദ�നാടാശു പറഞ്ഞു �ദവി.

കഷ്ടം കുമാര! നിൻ�ചഷ്ടിതമിങ്ങെന

�ജ്യഷ്ഠ�നാെട�ന്ത കലഹിക്കുന്നു?

മുന്നെമൻ �നത്രങ്ങെളണ്ണി വിനായക-

െനന്നതു മാതാവറിഞ്ഞീലല്ലീ?

താരക�വരിതാ�നവം പറഞ്ഞ�പ്പാൾ

ഗൌരി ഗണനാഥ�നാടു െചാന്നാൾ.

ഉണ്ണി! നീെയന്തിന്നു കാർത്തി�കയൻതെന്റ

കണ്ണുകെളണ്ണുവാൻ �പായി മുന്നം?

നന്നല്ല നിെന്റ െതാഴിലും ഗജാനന!

പിെന്നപ്പറഞ്ഞാൽഫലമുണ്ടാ�മാ?

�കൾക്കണമ�മ്മ! മുഴ�ക്കാെലടുെത്തെന്റ
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മൂക്കളന്നു മുന്നം സുബ്രഹ്മണ്യൻ.

പുത്രന്മാർ െചാന്നവാക്കിത്തരം �കട്ട�പ്പാൾ

സത്വരം പുഞ്ചിരിപൂണ്ടു �വഗാൽ

നിങ്ങളിരുവരും തങ്ങളി�ലെറപ്പി-

ണങ്ങരുെതന്നുപറഞ്ഞു �ദവി,

നന്ദനന്മാെര മടിയിൽ വച്ചാദരാൽ

നന്നായ് പ്പുണർന്നുസുഖിച്ചിരുന്നു.” (ഗണപതി സുബ്രഹ്മണ്യകലഹം)

പാർവതീസ്വയംവരം കിളിപ്പാട്ടു്

എഴുത്തച്ഛെന്റ ശിഷ്യന്മാെരപ്പറ്റി പ്രസ്താവിച്ച അവസരത്തിൽ പാർവതീസ്വയം

വരം പത്താം ശതകത്തിെല ഒരു കൃതിയാെണന്നു മുൻപു സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട�ല്ലാ.

പാർവതീസ്വയംവരം പ്രസന്നസരസമായ ഒരു കിളിപ്പാട്ടാണു്. ഗുണപൌഷ്കല്യം

െകാണ്ടു് അതു പുറയന്നൂരിെന്റ ശുകഗാനങ്ങെള ജയിക്കുന്നു. സർ�വാപരി കാളിദാ

സെന്റ കുമാരസംഭവ�ത്തയും അങ്ങിങ്ങു് ഉണ്ണായിയുെട ഗിരിജാകല്യാണ�ത്തയും

കവി ഉപജീവിക്കുന്നു.

കർത്തൃത്വം

പാർവതീസ്വയംവരത്തിെന്റകർത്താവു മച്ചാട്ടിളയതാെണന്നുകൂ�നഴത്തുപര�മശ്വ

ര�മ�നാൻ െകാച്ചി ഭാഷാപരിഷ്കരണക്കമ്മിറ്റിയുെട ആഭിമുഖ്യത്തിൽ താൻ പ്രസി

ദ്ധെപ്പടുത്തിയആഗ്രന്ഥത്തിെന്റഒരുപതിപ്പിൽഅനുമാനിക്കുന്നു. അതിനുള്ളന്യാ

യങ്ങൾക്കുബലം �പാരാെതയിരിക്കുന്നു. മച്ചാട്ടിെന്റ ഇഷ്ട�ദവതകളാെരല്ലാെമന്നു്

അ�ദ്ദഹം വ്യാ�സാൽപ്പത്തി പാരയിൽ നിർ�ദ്ദശിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

“മങ്ങിടാെത വിളങ്ങും കുളപ്പുര-

മങ്ഗലത്തിൽ നിറമങ്ഗലത്തിലും

ഭങ്ഗി�യാ�ട വസിക്കും മ�ഹശ്വരൻ

മങ്ഗലങ്ങൾ നമുക്കരു�ളണ�മ!

വാസു�ദവപുരംതന്നിൽ �മവുന്ന

വാസു�ദവൻ വസുധാ (രമാ) വരൻ,

വാസവിസഖിതൻ പദം �സവിപ്പാൻ

വാസന മമ സംഭവി�ക്കണ�മ.”

ഈ മൂന്നു �ക്ഷത്രങ്ങളും തലപ്പിള്ളിത്താലൂക്കിൽെപ്പട്ടവയാണു്. ഈ �ദവന്മാർക്കു

പുറെമ െനല്ലുവായിെല ധന്വന്തരിമൂർത്തി�യയും അ�ദ്ദഹം ഭക്തിപുരസ്സരം �സവി

ച്ചിരുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞുവ�ല്ലാ. ഇവരിൽ ആെരയും പാർവതീപരിണയ

ത്തിൽ സ്മരിച്ചുകാണുന്നില്ല; പ്രത്യുത തൃശ്ശൂർ പാർവതീ�ദവി�യയും വടക്കുന്നാഥ�ന

യും യഥാക്രമം മൂന്നും നാലും പാദങ്ങളിൽ

“െചാ�ല്ലറും തൃശ്ശിവ�പരൂെരഴും ശിവ-

വല്ല�ഭ! നിൻപദം �കെതാഴു�ന്നൻ”

“പദകമലനതഭരണ! വൃഷഗിരിനിവാസ! മൽ-

പാപങ്ങെളാെക്കയും തീർത്തുെകാ�ള്ളണ�മ”

എന്നീ വരികളിൽ യഥാക്രമം സ്മരിക്കുന്നുണ്ടു്. പ്രഥമപാദത്തിൽ
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“ആഭരണ�ശ്രഷ്ഠന്മാരും �ദശികവരന്മാരും

പാരാെതയനുഗ്രഹം നല് �കണെമനിയ്ക്കി�പ്പാൾ”

എന്നുകവിപ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിൽനിന്നു്അ�ദ്ദഹം ജന്മനാബ്രാഹ്മണനെല്ലന്നുംകരു

താവുന്നതാണു്. “എന്നതിനാെയ്ക്കാണ്ടു വന്നിതു ഞങ്ങളുമിന്നു” , “ദശ�യാഗമുണ്ടതു

മുത്തമം” എന്ന ദ്വിതീയപാദത്തിെല ഒരു സൂചനെയ മാത്രം ആധാരമാക്കി കവി

�ജ്യാതിശ്ശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്നുെവന്നു നിർണ്ണയിക്കുവാൻ പ്രയാസമുണ്ടു്. ആെണ

ങ്കിൽത്തെന്നയും അതു് ഇളയതായിരിക്കണെമന്നില്ല. തൽക്കാലം ഗ്രന്ഥകാരെന്റ

�പർ അറിവിെല്ലന്നു െവയ്ക്കുകയാണു് നല്ലെതന്നു�താന്നുന്നു. കാലം പത്താം ശതക

ത്തിെന്റ പശ്ചാർദ്ധംതെന്ന.

കവിതാരീതി

പാർവതീസ്വയംവരം കവി നാലു പാദങ്ങളായി നിബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒന്നും രണ്ടും

പാദങ്ങൾ ദീർഘങ്ങളാണു്. ഒന്നാംപാദത്തിൽ കുമാരസംഭവം രണ്ടു മുതൽ നാലു

വെരയുള്ള സർഗ്ഗങ്ങളിെല കഥയും രണ്ടാം പാദത്തിൽ അഞ്ചു മുതൽ ഏഴുവെരയു

ള്ളസർഗ്ഗങ്ങളിെല കഥയുമാണു് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതു്. മൂന്നാം പാദം �ദവസ്ത്രീകൾ

പാടുന്ന ഗൌരീസ്വയംവരം പാട്ടാണു്. നാലാംപാദത്തിൽ പാർവ്വതീപര�മശ്വരന്മാ

രുെട�കലാസയാത്രയാണു് വിഷയം. സുബ്രഹ്മ�ണ്യാല്പത്തിയും താരകാസുരവധ

വുംകൂടിഅത്യന്തംസംക്ഷിപ്തമായി ഒടുവിൽഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. �കക, കാകളി, മഞ്ജരി,

കളകാഞ്ചി ഇവയാണു് ഗ്രന്ഥകാരൻ പ്ര�യാഗിച്ചിട്ടുള്ള വൃത്തങ്ങൾ.

കവിതാരീതിെയെന്തന്നു മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഒന്നു രണ്ടു ഭാഗങ്ങൾ ഉദ്ധരിയ്ക്കാം.

കാമ�ദവൻ തെന്ന �മനി�കറ്റുന്ന �ദവന്മാ�രാടു്:

“ഇത്തരമുള്ള �ദവവാക്യങ്ങൾ �കട്ട�നര-

മുത്തരം മദനനും ക്രുദ്ധനായുരെചയ്താൻ,

നന്നു നന്നിതു നിങ്ങൾ െചാന്നതുമർത്ത്യ�ര

മന്ദത നിങ്ങ�ളാളമില്ലാർക്കുമറിഞ്ഞാലും.

പണ്ടുഞാൻ ദക്ഷൻതെന്റ യാഗഭൂമിയിൽനിന്നു

കണ്ടിതു നിങ്ങളുെട വീര്യവും ശൌര്യങ്ങളും.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

�ദാഷങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്കുണ്ടാക്കിച്ചമപ്പതു

ഭൂഷണമെല്ലന്നറിഞ്ഞീടുവിൻ ജളന്മാ�ര!

ഏതാനുമനർത്ഥങ്ങളിെന്നനിയ്ക്കുണ്ടായ് വന്നാൽ

�ചതവും നിങ്ങൾക്കില്ല; കാര്യവും സാധിച്ചീടും.

പാന്ഥെനെക്കാണ്ടു മഹാസർപ്പെത്തപ്പിടിപ്പിച്ചാൽ

പാന്ഥനു വരും �ദാഷം; തങ്ങൾക്കുസുഖമാകും.

എന്നതു�പാെല നിങ്ങളിന്നിതു നിനച്ചിതു

നന്നു നെന്ന�ന്ന പറഞ്ഞീടാവു നിരൂപിച്ചാൽ.

സ്വാർത്ഥതൽപരന്മാരാം നിങ്ങളുെമെന്നപ്പര-

മാസ്ഥയാ ചിന്തിച്ച�പ്പാെളാെക്കയുമറി�ഞ്ഞൻഞാൻ.

എങ്കിലും പ�രാപകാരാർത്ഥമായിതു െചയ്  വാൻ

ശങ്കയിെല്ലനി�യ്ക്കതും; സങ്കടമതുമില്ല.

ജീവെനെക്കാതിച്ചുഞാൻ നിങ്ങെള�പ്പാെലതെന്ന

�കവലം ഷണ്ഡനായി വാഴുകില്ലറിഞ്ഞാലും.
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ശങ്കര�നത്രാഗ്നിയിൽ�ദ്ദഹെത്തനശിപ്പിപ്പാൻ

ശങ്കയിെല്ലനി�യ്ക്കതും; കണ്ടുെകാള്ളുവിൻ നിങ്ങൾ.”

ശ്രീപര�മശ്വരനും ഹിമവാനും:

“സകലഗുണഗണനിലയ! ഗിരിവര! മഹാമ�ത!

സ�ന്താഷ�മറ്റവും വന്നു നമുെക്ക�ടാ!

കനിവിെനാടു ഗമനമതിനനുമതി ത�രണ�മ

കാമിച്ചെതല്ലാം ഭവി യ്ക്കും ഭവാെന�ടാ!

ഹരനുടയ വചനമതിസരസമിതി �കൾക്കയാൽ

ഹർ�ഷണ വന്ദിച്ചു െചാല്ലീ ഗിരീന്ദ്രനും.

കമലശരമഥന! ഹര! ജയ ജയ ജഗൽപ�ത

കാരുണ്യമുണ്ടായ് വ�രണെമന്നിൽ പ്ര�ഭാ!

മമ സുതയിലതികരുണതവ മനസി �വണ�മ!

മെറ്റാരു കാമം നമുക്കില്ല�ദവ�മ!

തനയയുെട വിരഹമതു മനസി സഹിയായ്കയാൽ

താപം വളരുന്നെതന്തു െചാല്ലാവതും?

അതിനുെമാരു വഴി കിമപി കൃപ�യാടരുളീടണ-

മർത്ഥിച്ചെതല്ലാം െകാടുക്കുമ�ല്ലാ ഭവാൻ.”

എക്കണത്തുശങ്കുണ്ണി�ക്കയ്മൾ (946-1016)

ജീവചരിത്രം

കടിയങ്കുളത്തുശങ്കു�മ�നാെന്റ �തനാരിമാഹാത്മ്യെത്തപ്പറ്റിയുള്ള പ്രസ്താവനയിൽ

പ്രാസംഗികമായി എക്കണത്തു തറവാട്ടിെന സ്മരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. പാലക്കാട്ടു് എലപ്പുള്ളി

�ദശത്തുള്ള സുപ്രസിദ്ധമായ ഒരു നായർ പ്രഭുകുടുംബമാണു് എക്കണത്തു്. യക്ക

ണത്തു് എന്നും പറയുന്നു. ആ കുടുംബത്തിൽ ശങ്കുണ്ണി എന്ന കവി 946-ആമാണ്ടു

ജനിച്ചു. ഭാഷാകവനത്തിനു നല്ല വാസനയുണ്ടായിരുന്നു. അൻപതാമെത്ത വയ

സ്സിനു�മൽ രണ്ടുമൂന്നു െകാല്ലം െകാച്ചിശ്ശീമയി�ലാ മലബാറി�ലാ മണ്�റാ സാ

യിപ്പിെന്റ �കാടതിപ്പരിഷ്ക്കാരത്തിനു�മൽ മുൻസിപ്പുപണി �നാക്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ടു്.

1016-ൽ അ�ദ്ദഹം മരിച്ചു. ഈ കാലഗണന ശരിയാ�ണാ എന്നു സംശയമുണ്ടു്.

എെന്തന്നാൽ 1010–1048 ഈ െകാല്ലങ്ങൾക്കിടയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന എഴുവത്തു നാ

ണുക്കുട്ടി�മ�നാൻ (മഹാഭാഗവതസാരസം�ക്ഷപം കിളിപ്പാട്ടിെന്റ പ്ര�ണതാവു് )

അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ ശിഷ്യനായിരുന്നു. തറവാട്ടുമൂപ്പനുമാത്ര�മ വലിയ�കയ്മൾസ്ഥാ

നമുള്ളൂ. ശങ്കുണ്ണി വലിയ�കയ്മളായതിനു �മലല്ല മരിച്ചെതന്നും ചിലർ പറയുന്നു.

കൃതികൾ

ശങ്കുണ്ണി�ക്കയ്മൾ (1)സുന്ദരീസ്വയംവരംകിളിപ്പാട്ടു് (2) �ഗാഗ്രഹണംഓട്ടൻതുള്ളൽ

(3) ബാണയുദ്ധം�കെകാട്ടിക്കളിപ്പാട്ടു് (4) ശിവകർണ്ണാമൃതം (5) രാമകർണ്ണാമൃതം

(6) ദാസീവൃത്തം എന്നീ കൃതികൾക്കുപുറ�മ ഭക്തിസംവർദ്ധകങ്ങളായ അ�നകം

കീർത്തനങ്ങളും രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ കവിതകളിെലല്ലാം വരുണനാൽ

പ്രതിഷ്ഠിതെനന്നു സങ്കല്പിക്കെപ്പടുന്ന എലപ്പുള്ളി ശിവെന വന്ദിച്ചു കാണാം. ലിംഗ

രൂപിയായആശിവൻ വരു�ണശൻഎന്ന �പരിനാൽസുവിദിതനും എക്കണത്തു
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തറവാട്ടിെല പര�ദവതയുമാകുന്നു. കർണ്ണാമൃതങ്ങൾ രണ്ടും �ശ്ലാകരൂപത്തിലാണു്

നിബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നതു്.

സുന്ദരീസ്വയംവരം കിളിപ്പാട്ടു്:

“െവണ്മതിബിംബം�പാെല െവളുത്ത �മനിതന്നിൽ

െവണ്ണീറാമംഗരാഗമണിഞ്ഞ �ശാഭയാെല

കൌമുദി പരിെചാടു പരന്നുനിന്നീടുന്ന

�കലാസശി�ലാച്ചയെമന്നതു�പാ�ല സദാ

�മവിനിന്നീടും വരു�ണശനാമീശൻതെന്റ

�ചവടിത്താരിണഞാൻ കുമ്പിട്ടുകൂപ്പീടു�ന്നൻ.”

�ഗാഗ്രഹണം തുള്ളൽ:

“�ഗാഗ്രഹണം കഥ �കൾപ്പാനി�പ്പാ-

ളാഗ്രഹമുെണ്ടന്നാലുരെചയ്യാം.

വാക്കിനു ഭംഗി കുറഞ്ഞീടുകിലും

�കൾക്കകഥാരസമുണ്ട�ല്ലാ താൻ.”

ബാണയുദ്ധം�കെകാട്ടിക്കളിപ്പാട്ടു്:

“അമ്പിളി ചൂടും നല്ല തമ്പുരാൻ വരു�ണശൻ

തൻപദയുഗമകമതിൽ നിനച്ചു

ഏണീ�ലാചനകൾക്കുതാണുകളിപ്പതിന്നായ്

ബാണയുദ്ധമാം കഥ വദിച്ചീടു�ന്നൻ.

പണ്ടുബലിസുതനായുണ്ടായിതവനിയി-

ലണ്ടർ�കാനരികളിെലാരു ദരുജൻ;

ബാണെനന്നവന്നു �പർ; പാണികൾ നാലുണ്ടവ-

�ന്നണാങ്കചൂഡൻതെന്റ നടനംതന്നിൽ

മദ്ദളമടിയ്ക്കയാെലത്രയും പ്രസന്നനായ്

മൃത്യുഭഞ്ജനൻതാനുമരുളിെച്ചയ്തു.

ആയിരം കരം നിനക്കായിരിക്കെട്ടെയന്നു

�തായദഗളൻ വരം െകാടുത്തുപിെന്ന.”

ശിവകർണ്ണാമൃതം

ഇതിൽ മുപ്പത്തിരണ്ടു പദ്യങ്ങളുണ്ടു്. വരു�ണശനാണു് വർണ്ണ്യവിഷയം. നാലു �ശ്ലാ

കങ്ങൾപ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു.

“അർ�ണ്ണാജമന്ദിരനു�മാർക്കിലസാധ്യമ�ല്ലാ

വർണ്ണിപ്പതിന്നു വരു�ണശവി�ഭാ! പുരാ�ര!

കർണ്ണാമൃതം തവ ചരിത്രമതിന്നു ഭാഷാ-

വർ�ണ്ണന െചാല് വതു തവ പ്രിയമായ് വ�രണം.

വി�രാചനവി�ലാചനം വിനതപാപസ�മ്മാചനം

വി�ലശയവിഭൂഷണം വിബുധവിദ്വിഷാം ദൂഷണം
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സുരാലയശരാസനം സുകൃതിഭിഃ കൃ�താപാസനം

ഭുജാമി യമശാസനം മനസി ശക്വ�രന്ദ്രാസനം.

നാരീജനത്തിലനുരാഗമകന്നകന്നു

നാനാസു�ഖഷു ച വിരാഗത വന്നുവന്നു്

കാലാരിപാദകമലം ഹൃദി നിന്നുനിന്നു

കർമ്മങ്ങൾ െചയ്കിലുമ�ഹാ ബഹു നന്നുനന്നു്.

ഭിക്ഷാടനം തവ വി�ഭാ മമ സമ്പ�ദ സ്യാ-

ദുക്ഷാധി�രാഹണവിധിശ് ശുഭവാഹനാ�പ്ത്യ

രക്ഷാനു�ലപനമിഹാഖില�രാഗശാ�ന്ത്യ

രക്ഷാകൃ�ത പിതൃവ�ന നടനം ത്വദീയം.”

രാമകർണ്ണാമൃതം

“ദിെക്കട്ടും െഞട്ടുമാറങ്ങതികഠിനമതാ-

യട്ടഹാസങ്ങൾ െചയ്തി-

െട്ടാ�ട്ടെറപ്പുഷ്ടി �ചരും വയറുമഥ കട-

ന്നങ്ങരെക്കട്ടിൽ വീണു്

െമാട്ടിൽത്തട്ടിത്തിരക്കും മുലയിണ പരി�ചാ-

െടാപ്പമായ് ചട്ടമിട്ട-

ക്കട്ടത്തീ�പാെല ദൃഷ്ടിദ്വയെമാടവെളാരു-

െമ്പട്ടു ചാരത്തു വന്നാൾ.”

ഒരു കുമ്മി

“നല്ല വരു�ണശപാദയുഗം

നന്മവരുവാൻ നിനച്ചുെകാണ്ടു

െചാല്ലിെക്കാണ്ടിെന്നാരു കുമ്മിപ്പാട്ടു

െചാ�വ്വാ�ട നിന്നാടിക്കുമ്മിയടി.

അജ്ഞാനമായതു മായെയന്നും

അധിഷ്ഠാനമായതുബ്രഹ്മെമന്നും

കാണി വിനാഴിക�പാലും മറക്കാെത

കല്യാണം �ചരുവാൻ കുമ്മിയടി.

തിങ്കൾക്കലയും തിരുെനറ്റിയും

തീക്കനൽ തൂകുന്ന �ലാചനവും

പത്മജമിത്രസുധാംശു�നത്രങ്ങളും

പാരാെത ചിന്തിച്ചു കുമ്മിയടി.

എള്ളിൻക്കുസുമത്തിനുള്ളിൽത്താപ-

�മകുന്ന നല്ല തിരുനാസിക

ഉള്ളത്തിലാക്കീട്ടുണർന്നു വഴി�പാെല-

യുള്ളമാം നർത്തകി! കുമ്മിയടി.”
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ഇതു ഭക്തിമാർഗ്ഗം പാട്ടുകളുെട കൂട്ടത്തിൽെപ്പടുന്നു. ഇവ കൂടാെത സുഭാഷിതപ്പാട്ടു

കൾഎന്ന �പരിലും ചില ഗാനങ്ങൾഅ�ദ്ദഹം നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

പണ്ടാരത്തുനാരായണപിള്ള

ചരിത്രം

പണ്ടാരത്തു നാരയണപിള്ളെയ പണ്ടാരത്താശാൻ എന്നുപറയുന്നു. അ�ദ്ദഹം

ചിറയിൻകീഴു താലൂക്കിൽ മണമ്പൂർപകുതിയിൽ പണ്ടാരത്തുവീട്ടിൽ 940-ആമാണ്ടു
ചിങ്ങമാസം 19-ആംനു ജനിച്ചു. ആദ്യകാലത്തു് ഒരു പട്ടാളശിപായിയായിരുന്നു

അ�ദ്ദഹം. 35-ആമെത്ത വയസ്സിൽ െചമ്പകമംഗലത്തു സന്യാസി എന്ന ഒരു സി

ദ്ധെന്റഅ�ന്തവാസിയായിത്തീർന്നു. ബാല്യത്തിൽത്തെന്ന �ജ്യാത്സ്യം, മന്ത്രവാദം,

�വദ്യം മുതലായ വിഷയങ്ങൾ മാതുലനായ അയ്യപ്പൻപിള്ളയാശാനിൽനിന്നു്

അഭ്യസിച്ചിരുന്നു. സംസ്കൃതഭാഷയിൽ സാമാന്യമായ പാണ്ഡിത്യവും അ�ദ്വത�വ

ദാന്തത്തിൽഅമിതമായജ്ഞാനവുംസമ്പാദിച്ചതുസന്യാസിയുമായുള്ളസമ്പർക്ക

ത്തിനു�മലാണു്. പണ്ടാരത്താശാൻ (1) ഗുണ�ദാഷവാക്യം (2) പ്രപഞ്ചസാരസം

�ക്ഷപം (3) �വദ്യസംഗ്രഹം (4) ധാരകല്പം എന്നിങ്ങെന നാലു കൃതികൾ രചിച്ചിട്ടു

ള്ളതായി അറിയുന്നു. അവയിൽ ഗുണ�ദാഷവാക്യവും �വദ്യസംഗ്രഹവും മാത്ര�മ

ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. അവ രണ്ടിലും പ്രസ്തുതസന്യാസിെയഅ�ദ്ദഹം വന്ദിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

ശ്രീഗുരും വാണീം ഗണപതിം വന്ദിച്ചു

ഷണ്മുഖപാദാരവിന്ദദ്വയെത്തയും

നിത്യം യമനിയമാസനാദ്യങ്ങളാ-

മഷ്ടാംഗ�യാഗമനുഷ്ഠിച്ചു സർവദാ

െചമ്പകമംഗലത്താശ്ര�മ വാഴുന്ന

ശ്രീഗുരുപാദം െതാഴുതടിയൻ മുദാ

സൽബ്രാഹ്മണ�രയും ഭക്ത്യാ വഴങ്ങീട്ടു

െചാല്ലാം ഗുണ�ദാഷവാക്യങ്ങളിന്നുഞാൻ.” (ഗുണ�ദാഷവാക്യം)

“െചമ്പകമ്മംഗലത്തിങ്കൽപ്പർണ്ണശാലയിൽ നിത്യവും

മഹാമായെയ നന്നായിപ്പൂജിച്ചിട്ടതിഭക്തനായ്

കർമ്മപാശെത്തലംഘിച്ചു നിത്യമഷ്ടാംഗ�യാഗിയായ്

പരമധ്യാനവുംെചയ്തുബ്രഹ്മാന�ന്ദന വാണിടും

ശ്രീമൽഗുരുപാദാം�ഭാജം വന്ദി�ച്ചനടിയൻ മുദാ.” (�വദ്യസംഗ്രഹം)

പണ്ടാരത്താശാൻ 68-ആമെത്ത വയസ്സിൽ 1007-ആമാണ്ടു തുലാമാസം 11-ആംനു
ചരമഗതിെയ പ്രാപിച്ചു. അ�ദ്ദഹത്തിനു കുമാരപിള്ളെയന്നും മാർത്താണ്ഡപിള്ള

െയന്നും രണ്ടു് അനുജന്മാരുണ്ടായിരുന്നു എന്നും അവരും �ലാകവ്യുൽപ്പത്തി ഉള്ള

വരായിരുന്നുഎന്നും �കട്ടിട്ടുണ്ടു്.

ഗുണ�ദാഷവാക്യം

ഇതു സാമാന്യം പ്രചാരമുള്ള ഒരു ഭാഷാഗാനമാണു്. ശ്രീപര�മശ്വരൻ പാർവ്വതീ

�ദവിയ്ക്കു നല്കിയ ഉപ�ദശമാണു് അതിെന്റ മൂലെമന്നു കവി പറയുന്നതു തെന്റ കാ

വ്യത്തിെന്റ പ്രശസ്തിയ്ക്കു�വണ്ടിമാത്രമാണു്. ബാലന്മാർക്കു വിശിഷ്ടമായ രീതിയിൽ
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488 അദ്ധ്യായം 40. കിളിപ്പാട്ടുകളുംആട്ടക്കഥകളും

സന്മാർ�ഗ്ഗാപ�ദശം െചയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണു് ഗുണ�ദാഷവാക്യത്തിെന്റ െമച്ചം.

ഓ�രാഈരടിയും രാമനാമ�ത്താടുകൂടി അവസാനിയ്കുന്നു.

“മൽഗുരുകല്പനെകാണ്ടിതു ബാലന്മാർക്കായിട്ടു െചാല്ലുന്നു രാമ!

�വണ്ടും ഗുണ�ദാഷെമല്ലാജ്ജനത്തിനും െചാല്ലാെനളുതല്ല രാമ!

ഞാനറിഞ്ഞുള്ളതുശിഷ്യന്മാർക്കായിട്ടു െചാല്ലുെന്ന�ന്നയുള്ളൂ രാമ!

മൽഗുരുവിെന്റകൃപെകാണ്ടിെതാെക്കയും സത്യമായീടണം രാമ!”

എന്നിങ്ങെനയാണു് പ്രസ്തുതകൃതിയുെട ആരംഭം. അനവധി വിഷയങ്ങൾആശാൻ

ഇതിൽ ഉൾെക്കാള്ളിച്ചിട്ടുണ്ടു്. നരകവർണ്ണനവും മറ്റും നന്നായിരിയ്ക്കുന്നു. ഒടുവിൽനി

ന്നു് ഒരു ഭാഗം ഉദ്ധരിക്കാം.

“കണ്ണു കാണാത്തവെനങ്ങെന കണ്ണാടി�നാക്കിയറിയുന്നു രാമ!

ഉള്ളിലവി�വകം വന്നാൽ വി�വകവും കൂെട വന്നീ�ടണം രാമ!

അങ്ങെനയുള്ളവനുെണ്ടാരു കെണ്ണന്നു െചാല്ലുന്നുസജ്ജനം രാമ!

സജ്ജനസംസർഗ്ഗെമ�പ്പാഴുമുള്ളവനക്ഷികൾ രണ്ടുണ്ടു രാമ!

ഇെച്ചാന്നെതാന്നുമില്ലാത്തവനന്ധെനന്നല്ല�യാ െചാല്ലുന്നു രാമ!

കണ്ണുകാണാത്തവെനങ്ങെന രത്നത്തിൻവിലയറിഞ്ഞീടുന്നു രാമ?

ഷണ്ഡനായുള്ളവെനങ്ങെനസ്ത്രീസുഖമുള്ളതറിയുന്നു രാമ?

കന്യകാസ്ത്രീകൾക്കുപൂരുഷസംഗമസൌഖ്യമറിയാ�മാ രാമാ?

വന്ധ്യയായുള്ളവെളങ്ങെനസൂതക�നാവറിഞ്ഞീടുന്നു രാമ?

ഹംസം പറക്കുന്ന �വഗങ്ങെളങ്ങെന കാകനറിയുന്നു രാമ?

അശ്വത്തിനുള്ള �വഗത്തിൻവി�ശഷം കഴുതയ്ക്കറിയാ�മാ രാമ?

എത്രയും ദാരിദ്ര്യമുള്ളവെനങ്ങെനസൌഖ്യമറിയുന്നു രാമ?

സിംഹപരാക്രമെമങ്ങെനെയന്നതു ശ്വാവിനറിയാ�മാ രാമ?

�വദാന്തവിജ്ഞാനി സൽഗുരുക്കന്മാെര മൂഢനറിയു�മാ രാമ?”

�വദ്യസംഗ്രഹം

�വദ്യസംഗ്രഹവുംവിശിഷ്ടമായ ഒരുഗ്രന്ഥമാണു്. �വദ്യന്മാരുെടഇടയിൽഅതി

നു് ഇന്നും വളെര പ്രചാരമുണ്ടു്. �രാഗങ്ങൾക്കുള്ള ചികിത്സാക്രമങ്ങലെള മാത്രമല്ല,

അവ ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള പൂർവ്വജന്മകൃതങ്ങളായ പാപങ്ങ�ളയും അവയുെട പ്രതി

വിധിക�ളയുംകൂടി അതിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ടു്. ചില �ശ്ലാകങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കുന്നു.

“െതാണ്ണൂറ്റാറാംഗുലം തെന്റ വിരല് ക്കുണ്ടുശരീരവും

അതിെന്റ മധ്യഭാഗത്തു മൂലാധാരമായതു്.

മൂലാധാരത്തിങ്കൽനിന്നുസുഷുമ്നാനാഡി �മല്പ�ട

കപാലപത്മ�ത്താളം �പായ് െച്ചന്നുമുട്ടിയിരുപ്പതു്.

അതിെന്റയുള്ളിലാകുന്നുഷഡാധാരങ്ങെളാെക്കയും

മൂലാധാരം തുടങ്ങീട്ടു പന്ത്രണ്ടുനിലയുെണ്ട�ടാ.

മൂലാധാരത്തിന്നു ചിറ്റുെമണ്മടങ്ങിട്ടു കുണ്ഡലി

ചുറ്റിെക്കട്ടിക്കിടക്കുന്നു �മാക്ഷദ്വാരാനുബന്ധിയായ്

അഗ്നി�പാെല ജ്വലിച്ചിട്ടു നിന്നീടുന്നവിെടശ്ശിവൻ.”
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കല്ലൂർ നമ്പൂരിപ്പാടു്

കല്ലൂർമന

�കരളത്തിൽ മന്ത്രവാദം കുലവൃത്തിയായുള്ള ചില നമ്പൂരികുടുംബങ്ങളുണ്ടു്. ആ കു

ടുംബങ്ങളിെലാന്നാണു് കല്ലൂർമന. പ്രസ്തുത കുടുംബക്കാെര ശ്രീപരശുരാമൻതെന്ന

ആ വൃത്തിയിൽ ഏർെപ്പടുത്തി അവർക്കു ഗൂഢമന്ത്രങ്ങൾ ഉപ�ദശിച്ചു തങ്ങളുെട

കുലവിദ്യയിൽ വിദഗ്ദ്ധന്മാരാക്കി എന്നു പഴമക്കാരായ ആസ്തികന്മാർ വിശ്വസിക്കു

ന്നു. ഏതായാലും പൂർവ്വകാലം മുതല്ക്കുതെന്ന അവർ ആ വിദ്യയിൽ അസാമാന്യ

മായ പ്രാഗല്ഭ്യം സമ്പാദിച്ചിരുന്നു എന്നും �കരളെത്ത “�മാഹനസ്തംഭനാദീനാം

വിദ്യാനാമങ്കുരസ്ഥലം” എന്നും മറ്റും വി�ദശീയപണ്ഡിതന്മാർ ഭയഭക്തിപുരസ്സരം

പ്രശംസിച്ചിട്ടുള്ളതു് അതിെന ആധാരമാക്കിയാെണന്നുമുള്ളതിനു സ�ന്ദഹമില്ല.

അങ്ങെനയുള്ള കുടുംബങ്ങളിൽ കല്ലൂർ, കാട്ടുമാടസ്സു്, �ചന്നാസ്സു് ഇവ മൂന്നും അഗ്ര

പൂജെയ അർഹിക്കുന്നു. കല്ലൂരിനു ചങ്ങണംകുന്നത്തു ഭഗവതിയും, കാട്ടുമാടസ്സിനു

ചാത്തനും, �ചന്നാസ്സിനു �വട്ടെയ്ക്കാരുമകനുമാണു് ഉപസനാമൂർത്തികൾ. പട്ടാമ്പി

റയിൽ�വ�സ്റ്റഷനിൽനിന്നു രണ്ടുനാഴിക കിഴക്കു വള്ളുവനാട്ടുതാലൂക്കിൽ ചങ്ങ

ണംകുന്നു �ദശത്തിൽ അ�ത �പരിലുള്ള ഭഗവതീ�ക്ഷത്രത്തിനു സമീപമായിരുന്നു

കല്ലൂർ നമ്പൂരിപ്പാടന്മാരുെട പുരാതനഗൃഹം. സാമൂതിരിമാരും െകാച്ചി മഹാരാ

ജാക്കന്മാരും തമ്മിലുള്ള ശത്രുത വർദ്ധിച്ച�പ്പാൾ െകാച്ചിയുെട അധഃപതനെത്ത

ലക്ഷ്യമാക്കി ദുർമന്ത്രവാദം െചയ്യണെമന്നു് ഒരു സാമൂതിരി അന്നെത്ത കല്ലൂർ മന

യ്ക്കെല അച്ഛൻനമ്പൂരിപ്പാടി�നാടു നിർബന്ധിച്ചു എന്നും അതിനു വഴിെപ്പടാെത

ആ മാന്ത്രികൻ െകാച്ചിരാജ്യെത്ത അഭയംപ്രാപിച്ചു എന്നും ഒ�രതിഹ്യം �കട്ടി

ട്ടുണ്ടു്. ആഅവസരത്തിൽതൃപ്പുണിത്തുറയ്ക്കുസമീപമുള്ള മണിയമ്പള്ളി ഭട്ടതിരിയുെട

ഇല്ലത്തിൽ സന്തതിവി�ച്ഛദം വരികയും മഹാരാജാവു തെന്റ മാന്യാതിഥിെയ ആ

ഇല്ല�ത്തയ്ക്കു് അവകാശിയാക്കുകയും െചയ്തു. ആ ഇല്ലത്തിലാണു് കവിയായ കല്ലൂർ

നമ്പൂരിപ്പാടു ജനിച്ചു വളർന്നതു്. അങ്ങെനയിരിെക്ക തൃശ്ശൂരിനു സമീപം കാളിനാട്ടുമ

നയ്ക്കുള്ള അവകാശവും െകാച്ചി രാജകുടുംബത്തിെല കൃപെകാണ്ടു് അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ

അനന്തരഗാമിയ്ക്കു കിട്ടി; തന്നിമിത്തം ആ നമ്പൂരിപ്പാടു് അവിണി�ശ്ശരി അംശത്തിൽ

താമസമുറപ്പിച്ചു. അതു് 1030-ആമാണ്ടായിരുന്നു. ഒല്ലൂർ റയിൽ�വ�സ്റ്റഷനിൽനിന്നു്
അര�മൽ ദൂെരയാണു് അവിെടആ കുടുംബക്കാർ ഇ�പ്പാൾ വസിക്കുന്നഗൃഹം.

കവിയുെട ചരിത്രം

1003-മാണ്ടു തീെപ്പട്ട വീര�കരളവർമ്മമഹാരാജാവിെന്റ സദസ്യനായിരുന്ന കല്ലൂർ

നമ്പൂരിപ്പാടാണു കവി. നീലകണ് ഠൻ എന്നായിരുന്നുഅ�ദ്ദഹത്തിെന്റ �പർ. ഉ�ദ്ദ

ശം 951-ആമാണ്ടുമുതൽ 1010-ആമാണ്ടുവെര ജീവിച്ചിരുന്നതായി സങ്കല്പിക്കാം. 59-
ആമെത്ത വയസ്സിൽ മരിച്ച ടിപ്പുവിെന സന്ദർശിക്കുവാൻ ശക്തൻതമ്പുരാൻ ശ്രീ

രങ്ഗപട്ടണ�ത്തയ്ക്കു �പായ�പ്പാൾ, അമങ്ഗലപരിഹാരത്തിനു �വണ്ടി ഒരു കല്ലൂർ

നമ്പൂരിപ്പാടു്അവിടെത്തഒരുതിലകം െതാടീച്ചു്അയച്ചതായിപഴമക്കാർപറയുന്നു.

ആ സംഭവം നടന്നതു 963-ലായിരുന്നു. അതു കവിയുെട പൂർവഗനായിരിക്കണം.
നമ്പൂരിപ്പാടു സംസ്കൃതംആദ്യം �ദശമംങ്ഗലത്തു് ഉഴുത്തിരവാരിയ�രാടും പിന്നീടു കു

ഞ്ഞിട്ടി രാഘവൻനമ്പിയാ�രാടും അഭ്യസിച്ചു. ആ വിവരങ്ങൾ ബാലിവിജയം ആട്ട

ക്കഥയിെല

“ശ്രീവാസു�ദവപര�മശ്വരമാധവശ്രീ-
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�ഗാപാലഭട്ടഭവദാസയതീന്ദ്രമുഖ്യാഃ

ശ്രീരുദ്രരാഘവമുഖാശ്ച കൃപാർദ്രചിത്താ

നിത്യം ദിശത്തു ഗുര�വാ മമ മങ്ഗലാനി”

എന്ന �ശ്ലാകത്തിൽ അ�ദ്ദഹം െവളിെപ്പടുത്തീട്ടുണ്ടു്. ശ്രീവാസു�ദവൻ എന്നു് അ�ദ്ദ

ഹം സ്മരിക്കുന്നതു കൂടല്ലൂർ വാസു�ദവൻ നമ്പൂരിപ്പാടിെനപ്പറ്റിയായിരിക്കണം. പര

�മശ്വരമാധവാദി ഗുരുക്കന്മാെരപ്പറ്റി യാെതാരറിവുമില്ല. തനിക്കു വീര�കരളവർമ്മ

തമ്പുരാനുമായുണ്ടായിരുന്ന സന്തതസഹചാരിത്വം അ�ദ്ദഹം ബാലിവിജയത്തിലും

മധു�കടഭവിജയത്തിലും പ്രഖ്യാപനം െചയ്യുന്നുണ്ടു്. അ�ദ്ദഹം ആ മഹാരാജാവി

െന പ്രശംസിച്ചിട്ടുള്ള “യസ്യാന്തഃ സ്ഫുരണം” എന്ന ബാലിവിജയത്തിെല �ശ്ലാകം

മുൻപു് ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട�ല്ലാ. അതുകഴിഞ്ഞു്

“തദന്തിക�സ്ഥനസദാത്ര �കനചിദ്

ദ്വിജന്മനാ കൌശിക�ഗാത്രജന്മനാ

വിരച്യ�ത രാവണബന്ധനാഭിധാ

കഥാ വി�നാദായ തദീയസന്നിധൌ”

എന്ന �ശ്ലാകം കാണുന്നു. ബാലിവിജയത്തിനു രാവണബന്ധനെമന്നാണു് പ്ര�ണ

തൃദത്തമായസംജ്ഞ. മധു�കടഭവിജയത്തിലും

“തദുപാന്തനിവാസിനാ സദാ

സുമഹാമാന്ത്രിക�ഗാത്രജന്മനാ

മധു�കടഭനിഗ്രഹാഭിധം

ക്രിയ�ത ഗീതനിബന്ധനം മയാ”

എെന്നാരു �ശ്ലാകം അ�ദ്ദഹം ഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. രണ്ടു കൃതികളിലും സദാ ശബ്ദത്തി

െന്റ ആവർത്തനം അനുസ�ന്ധയമാണു്. കല്ലൂർ നമ്പൂരിപ്പാട്ടിെല ധാരണാശക്തി

�യയും മന്ത്രശാസ്ത്രപ്രവീണത�യയും പറ്റി പലഐതീഹ്യങ്ങളുമുണ്ടു്. അവെയ ഇവി

െട വിസ്തരിക്കുന്നില്ല. ഒരു കഥ മാത്രം പറയാം. ഒരിക്കൽ ചിങ്ങണംകുന്നില്ലത്തു്

അ�ദ്ദഹത്തിനു് അച്ഛെന്റ മാസമടിയന്തിരം ഒരു മഴക്കാലത്താണു് നിർവ്വഹി�ക്ക

ണ്ടിയിരുന്നതു്. െനടുമ്പുരയിടുവാൻ കാര്യസ്ഥന്മാർ വട്ടംകൂട്ടിയ�പ്പാൾ നമ്പൂടിപ്പാടു

വിരിപന്തൽ മതിെയന്നു തീർച്ചെപ്പടുത്തി ചമ്രവട്ടത്തു് അയ്യപ്പനു മഴെപയ്യിക്കാതിരി

ക്കുവാൻ ഒരു ഹർജ്ജി പദ്യരൂപത്തിൽ ഓലയിൽ കുറിച്ചു മടക്കിെക്കട്ടി ഭാരതപ്പുഴ

യിൽ ഒഴുക്കി എന്നും, കാരണെമന്തായാലും മഴയുെട ശല്യമുണ്ടാകാെതഅടിയന്തി

രം ഭങ്ഗിയായി കഴിഞ്ഞുകൂടിെയന്നും �കട്ടു�കൾവിയുണ്ടു്. ആഹർജ്ജിയിെല ചില

�ശ്ലാകങ്ങളാണു് ചുവ�ട �ചർക്കുന്നതു്.

“കല്ലൂർവിപ്രെനഴുത്തു, പാർശ്വഗതരാം ഭൂതങ്ങൾ വായിച്ചുടൻ

െചാ�ല്ലറുെന്നാരു ചമ്രവട്ടപതി�യാടി�പ്പാൾ ധരിപ്പിക്കുവാൻ:

വല്ലാ�ത മഴെപയ്തിടുന്നതഖിലം മാറ്റിത്ത�രണം ഭവാൻ;

െവല്ലംെകാണ്ടു ചതുശ്ശതെത്തവിര�വാെടന്നാൽക്കഴിപ്പിക്കുവൻ

അയ്യപ്പ! നിന്തിരുവടിെക്കാരു �ചർച്ച �നർന്നാൽ

െപയ്യിക്കയില്ല മഴെയെന്നാരു �ലാകവാദം

െപായ്യായി വന്നിടുകി�ലാ തവ കൂറ്റുകാരാ-

മിയ്യാളുകൾക്കുതല െപാക്കി നടന്നുകൂടാ.
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തിയ്യാെട്ടാന്നു കഴിച്ചിടാ, മനുദിനം െചയ്യാം നമസ്കാരവും,

െനയ്യാടാം, കനകാദിെകാണ്ടു കൃതമാം െമയ്യാദിയും നല് കീടാം

വയ്യാെയെന്നാരു ശാഠ്യമില്ല വഴിപാടയ്യായിരം �നർന്നുഞാ-

നയ്യാ! നിൻകൃപായല�ഹാ! മഴയിനിെപ്പയ്യാെതയാക്കീടണം.

കയ്യിൽപ്പെണ്ടാരു കുെന്നടുത്തുവരിഷം മാതാവുനിർത്തീലെയാ?

െമയ്യിൽപ്പാതിയുമയ്ക്കു നല്കിയ പിതാ ഗംഗാം ധെരച്ചീല�യാ?

വയ്യി�പ്പാൾ മഴ മാറ്റുവാൻ തനയെനന്നു�ള്ളാരുദുഷ്ക്കീർത്തിെയാ-

ന്നയ്യപ്പാ മമ ചമ്രവട്ടമമരും നാഥാ! വരുത്തീെടാലാ.”

ഈസംഭവെത്തപ്പറ്റി

“ധീരൻ കല്ലൂരു വിപ്രൻ നിജ ജനകമഹാ-

മാസസത്രം കഴിപ്പാ-

നാരംഭിച്ചൂ, തുടങ്ങീ മഴ, വിഷമമിെത-

ന്നൂർത്തുടൻ ഭക്തിശാലീ

ഓ�രാ പദ്യങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചതു പുഴവഴിെയ-

ച്ചമ്രവട്ടത്തു വാഴു-

�ന്നാരബ് ഭൂ�തശ�നകിെപ്പരിയ മഴെയാഴി-

െച്ചന്നു �ലാകപ്രസിദ്ധം”

എെന്നാരു �ശ്ലാകവും �കട്ടിട്ടുണ്ടു്.

“ഇരുപതു ദിവസത്തിന്നുെതാട്ടിന്നി�മലാ-

ലരുതു കരുണയാ �ത വർഷെമന്നുള്ളശബ്ദം”

എന്ന കല്ലൂരിെന്റ പ്രാർത്ഥന തികച്ചും ഫലിക്കുകതെന്ന െചയ്തുവ�ത്ര. തൃശ്ശിവ�പ

രൂർ കിഴ�ക്ക അച്ചംകുളങ്ങര കുഞ്ചി എന്ന വാരസ്യാരായിരുന്നു അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ

ഭാര്യ. തദനു�രാ�ധനഅ�ദ്ദഹം ചില�പ്പാൾ തൃശ്ശൂരും താമസിച്ചിരുന്നു. ബാലിവിജ

യത്തിെന്റആരംഭത്തിൽഅ�ദ്ദഹം തൃപ്പുണിത്തുറഅപ്പ�നയും, തൃശ്ശൂർ വടക്കുന്നാഥ

�നയും, ചങ്ങണംകുന്നിൽ ദുർഗ്ഗ�യയും തിരുമാന്ധാംകുന്നിൽ ഭദ്രകാളി�യയും വന്ദി

ക്കുന്ന �ശ്ലാകങ്ങൾതാെഴ�ച്ചർക്കുന്നു. തിരുമാന്ധാംകുന്നിെല �ദവിയും കല്ലൂർ നമ്പൂ

തിരിപ്പാടന്മാരുെട പര�ദവതയാകുന്നു.

“പൂർണ്ണാനന്ദമയം പുരാരിപുരുഹൂതാ�ദ്വശ്ചസംപൂജിതം

പൂർണ്ണാനങ്കുശശാങ്കബിംബധവ�ള �ഭാഗീന്ദ്ര�ഭാ�ഗസ്ഥിതം

പൂർണ്ണം സർവ്വഗു�ണരങ്ഗജനനീതുങ്ഗസ്തനാലിങ്ഗിതം

പൂർണ്ണാമ്നായപുരാധിവാസി കല�യ പു�ണ്യകദൃശ്യം മഹഃ.

മഹിതഗുണനദീശം മൌലിരാജൻക�ലശം

രചിതരിപുവിനാശം രാജതാദ്രിപ്രകാശം

വൃഷഗിരിനില�യശം വിഷ്ടപാനാമധീശം

നഗവരതന�യശം നൌമി നിത്യം മ�ഹശം.

ഖഡ് �ഗനാദ്രിഷു കൃത്ത�ദത്യകുലദുവർ�ഗ്ഗ! സതാം സമ്മ�ത!

മാർ�ഗ്ഗ സഞ്ചരതാം കരാർപ്പിതചതുർവർ�ഗ്ഗ! ജഗന്നായി�ക!
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സ്വർ�ഗ്ഗയാനുപമപ്രഭാവമഹി�ത! ഭർ�ഗ്ഗഡി�ത! മാമകം

ഹൃദ് �ഗഹം വിശ ചങ്ങണാദ്രിനില�യ! ദുർ�ഗ്ഗ! വിധാതും ശുഭം.

മാതം�ഗാജ്ജ്വലകുണ്ഡ�ല! മരകതശ്യാ�മ! മ�ഹന്ദ്രാർച്ചി�ത!

മാ�യ! മാരിതദാരു�ക! മണിലസന്മഞ്ജീരശുംഭൽപ�ദ!

മാരാരാതിസു�ത! മഹാസിമധുപാ�ത്രാദ്യൽകരാം�ഭാരു�ഹ!

മാതർമ്മാമവ മാനനീയചരി�ത! മാന്ധാതൃ�ശലാല�യ!”

കൃതികൾ

കല്ലൂർസംസ്കൃതകൃതിെയാന്നുംരചിച്ചിട്ടില്ല. ഭാഷയിൽ (1)ബാലിവിജയം (2) മധു�ക

ടഭവധം (3)സ്വാഹാസുധാകരം (4)സുമുഖീസ്വയംവരംഎന്നീനാലാട്ടക്കഥകൾരചി

ച്ചിട്ടുള്ളതായി ഭാഷാചരിത്രകാരൻ പറയുന്നുെണ്ടങ്കിലും അവയിൽആദ്യെത്ത രണ്ടു

കൃതികൾ മാത്ര�മ കിട്ടീട്ടുള്ളൂ. അവയ്ക്കുപുറെമ അജാമിള�മാക്ഷം എെന്നാരു �ക

െകാട്ടിക്കളിപ്പാട്ടും ഉണ്ടാക്കീട്ടുണ്ടു്.

ബാലിവിജയംആട്ടക്കഥ

ഇന്നും പ്രചുരപ്രചാരമായ ഒരാട്ടക്കഥയാണു് ബാലിവിജയം. സാഹിത്യദൃഷ്ട്യാ പരി

�ശാധിക്കു�മ്പാൾ ആ കഥയ്ക്കു രണ്ടാംകിടയിൽ ഒരു സ്ഥാനമില്ലാെത ഒന്നാം കിട

യിൽ പ്ര�വശത്തിനു് അവകാശമിെല്ലങ്കിലും രംഗപ്ര�യാഗത്തിനുസർവഥാ സമുചി

തമായ ഒരു കൃതിയാണു് അെതന്നുള്ളതിെനപ്പറ്റി പക്ഷാന്തരമില്ല. അതിൽ രാവ

ണൻ, ബാലി, നാരദൻ ഈ മൂന്നു പാത്രങ്ങളു�ടയും �വഷങ്ങൾ െകട്ടുന്ന നടന്മാർ

ക്കു്അവരുെടസകലമ�നാധർമ്മങ്ങളുംപ്രകടിപ്പിക്കുവാൻധാരാളംസൌകര്യമുണ്ടു്.

“ശ്രീനാരദഃ കപിവരായ നി�വദ്യ വൃത്തം” എന്ന �ശ്ലാകം തുടങ്ങി “പംക്തികണ്ഠ!

നിങ്ങൾതമ്മിൽ വിചാരിച്ചാെലന്തുെകാെണ്ടാക്കുന്നുധിക്കാരമല്ല�യാ?” എന്നവരി

കൾവെരയുള്ള ഭാഗംഅഭിനയത്തിനുപ്ര�ത്യകം പറ്റിയതാണു്. കല്ലൂരിെന ഒരു നാ

ട്യകലാമർമ്മജ്ഞനും ഫലിതപ്ര�യാഗനിപുണനുമായി ബാലിവിജയം നമുക്കു കാ

ണിച്ചുതരുന്നു. �ശ്ലാകങ്ങ�ളക്കാൾ പദങ്ങൾക്കുസ്വാരസ്യം കൂടും.

“കുന്തളഭാരസു�ശാഭ�ന! കുവലയചാരുവി�ലാച�ന?

കിം തവ �ഹതു വിളംബ�ന? കൃശതനു വരിക വരാംഗ�ന!

അന്തികമതിലിഹ രന്തുമഖിലജനശന്തമ�കരവബാന്ധവവദ�ന.”

“ജയ ജയ രാവണ! ലങ്കാപ�ത! ജയ ജയ നക്തഞ്ചരാധിപ�ത!

ജയ ജയ�കകസീനന്ദനസുന്ദര! ജയ ജയ പൌലസ്ത്യപുത്രവി�ഭാ!”

“പംക്തികണ്ഠ! രാക്ഷ�സന്ദ്ര! പാക�വരിതെന്ന-

ബ്ബന്ധിച്ചസമർത്ഥൻതെന്റ താത�നാ നീ?

�കലാസെമടുത്തുനിജപാണികളിൽപ്പല

ലീലാവി�നാദങ്ങൾ െചയ്ത വീര�നാ നീ?

എന്തിനിഹ നമ്മുടയ ലാംഗുലത്തിൽ വന്നു?

ഹന്ത! പറഞ്ഞീടുക നീ കാര്യെമല്ലാം.

കഷ്ടെമാരു കപിയുെട പൃഷ്ടഭാഗംതന്നി-

ലിഷ്ടമു�ണ്ടാ വസിക്കുവാെനന്തി�തവം?”
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ഇത്യാദി ഭാഗങ്ങൾ �ച�താഹരങ്ങൾ തെന്ന.

അജാമിള�മാക്ഷം

അജാമിള�മാക്ഷം �കെകാട്ടിക്കളിപ്പാട്ടു തൃപ്പുണിത്തുറ�ക്കാവിലകെത്ത തമ്പുരാ

ട്ടിമാരുെട ആവശ്യമനുസരിച്ചു കല്ലൂർ പത്തുവൃത്തത്തിൽ രചിച്ച ഒരു കൃതിയാണു്.

അരൂരടിതിരിപ്പാട്ടിെല സുഭദ്രാഹരണം �കെകാട്ടി കണ്ടിട്ടാണു് കല്ലൂർ പ്രസ്തുത

ഗാനം നിർമ്മിച്ചെതന്നു സുഭദ്രാഹരണത്തിെല ഒരു വൃത്തം ആരംഭിക്കുന്ന “ഭദ്ര

കളാമാളികളും” എന്ന വരി അജാമിള�മാക്ഷത്തിെല ഒരു വൃത്തത്തിനു മട്ടായി

െകാടുത്തിട്ടുള്ളതിൽനിന്നു നിർണ്ണയിക്കാവുന്നതാണു്. ചില വരികൾ ഉദ്ധരിക്കാം.

“കാമിനീമണിയാകുമവളുടയ-രൂപം

കണ്ടാലതിമ�നാഹരെമ�ന്ന �വണ്ടൂ.

കാർ�മഘ�ത്താടിടയുന്ന �ക്ലശങ്ങളും-ഫാ�ല

കസ്തൂരീതിലകവും കുറുനിരയും

കഞ്ജദളങ്ങളുടയ ഗർവെമല്ലാം-�പാകും

കണ്ണിനുെട ഭംഗികളും െചാല്ലാവല്ല.”

ഈകൃതി സുഭദ്രാഹരണെത്തക്കാൾ �ഭദെമന്നു പറയാെമ�ന്നയുള്ളൂ.

മറ്റു ചില നൃത്യപ്രബന്ധകാരന്മാർ — പുതിയിക്കൽ തമ്പാൻ

�ചർത്തലത്താലൂക്കിൽ വയലാർപകുതിയിൽ പുതിയിക്കൽഎന്ന �പരിൽ തമ്പാ

ക്കന്മാരുെട ഒരു കുടുംബമുണ്ടു്. പുതിയിക്കൽ എന്നതു ‘പുതിയറയ്ക്കൽ’ എന്ന ശബ്ദ

ത്തിെന്റസങ്കുചിതരൂപമാണു്. ആകുടുംബത്തിെല ഒരംഗമായിരുന്നു (1) കാർത്തവീ

ര്യവിജയം (2) രാമാനുകരണം എന്നീ രണ്ടാട്ടക്കഥകളുെട പ്ര�ണതാവായ പുതിയി

ക്കൽ തമ്പാൻ. അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ �പെരെന്തന്നു് അറിയുന്നില്ല.

ജീവിതചരിത്രം

തമ്പാെന്റ ജീവിതചരിത്രെത്തപ്പറ്റിയും പറയത്തക്ക അറിെവാന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

സംസ്കൃതത്തിൽ അ�ദ്ദഹം നിഷ്കൃഷ്ടമായി വ്യാകരണം അഭ്യസിച്ച ഒരു പണ്ഡിത

നായിരുന്നു എന്നും അ�ദ്ദഹത്തിനു് ആ വിഷയത്തിൽ ആചാര്യത്വം വഹിച്ചതു വി

ദൂഷിയായിരുന്ന സ്വമാതാവുതെന്നയായിരുന്നുെവന്നും �കട്ടിട്ടുണ്ടു്. ആ ഗഹനമായ

പാണ്ഡിത്യത്തിെന്റ പ്രതിഫലനം അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ കഥകളിൽ അങ്ങിങ്ങു കാണ്മാ

നുമുണ്ടു്. അക്കാലെത്ത പാഠകപ്രവക്താക്കളിൽ അദ്വിതീയനായിരുന്ന തമ്പാൻ

അനായാ�സന കാർത്തികതിരുനാൾ മഹാരാജാവിെന്റ സദസ്യനായിത്തീരുക

യും ശ്രീപത്മനാഭസ്വാമി �ക്ഷത്രത്തിെല അല്പശി ഉത്സവത്തിനും �പങ്കുനിയുത്സ

വത്തിനും നിയ�മന പാഠകം പറയുകയും െചയ്തുവന്നു. തിരുവനന്തപുരത്തുവച്ചു്

അശ്വതിതിരുനാൾ െകാച്ചുതമ്പുരാെന്റ സൌഹാർദ്ദം സമ്പാദിക്കുന്നതിനും അ�ദ്ദഹ

ത്തിനുസൌകര്യം ലഭിച്ചു. 942, 949, 960, 962ഈആണ്ടുകളിൽ തമ്പാെന്റ പാഠകം

മതിലകത്തുനടന്നതിനു �രഖയുണ്ടു്. 960-ൽ പാഠകം പറയുന്നപുതിയിക്കൽതമ്പാ
ന്നു കാർത്തിക തിരുനാൾ മഹാരാജാവു് ആഭരണം സമ്മാനിച്ചതിനും പ്രമാണം

കാണുന്നു.
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പുതിയിക്കൽ തമ്പാൻ ഒരു ശക്തിപൂജകനായിരുന്നുവ�ത്ര. ആറന്മുള രാഘ

വൻപിള്ളയാശാൻ എന്ന ഒരു പ്രസിദ്ധനായ ശാ�ക്തയൻ അക്കാലത്തു ജീവിച്ചി

രുന്നു. അ�ദ്ദഹം കൂെടക്കൂെട കാത്യായനീ�ദവിെയ ഉപാസിക്കുവാൻ �ചർത്തലയ്ക്കു

�പാകുകയും അവിെടവച്ചു തമ്പാൻ ശാ�ക്തയമതത്തിൽ അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ ശിഷ്യ

ത്വം അംഗീകരിക്കുകയും െചയ്തു. രാമൻപിള്ളയാശാൻ ആധാരദീപിക എന്ന �പ

രിൽ �യാഗശാസ്ത്രെത്തഅധികരിച്ചു് ഒരു െചറിയ ഭാഷാഗ്രന്ഥം രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അതി

ലുള്ളതാണു് അടിയിൽക്കാണുന്ന �ശ്ലാകം.

മൂലാദ്യാധാരമാദ്യം പരിചിൽ വകയറി-

ഞ്ഞങ്ങവസ്ഥാത്രയെത്ത-

പ്പാരാ�ത കണ്ടു മിത്ഥ്യാ പരമിതി മനസാ

വിട്ടു പത്താമതാകും

തുര്യത്തിൽ�ച്ചർന്നുസത്തായ് വിലസിന പരമാ-

ത്മാവുതാനായിരുന്നാൾ

െചാ�വ്വ ചിത്തായ മൂലപ്രകൃതിയിലുറയാ;

�ചരുമാനന്ദസിന്ധൌ” .

രാമനാശാെന്റകാലം മുതല്ക്കാണു് �ചർത്തല�ക്ഷത്രത്തിെലഉത്സവത്തിൽദിവസം

�താറും �വകു�ന്നരം കൂടി ആറാട്ടു നടത്തിത്തുടങ്ങിയതും, അതു് ആ �ക്ഷത്രത്തിന

ടുത്തുള്ള പള്ളിക്കുളത്തിലാക്കിയതും എന്നു ചിലർ പറയുന്നതു പരമാർത്ഥമാ�ണാ

എന്നറിഞ്ഞുകൂട.

പുതിയിക്കൽ കുടുംബത്തിെല ഒരു തമ്പാനു കലശലായ വയറ്റു�വദനയുെട

ഉപദ്രവമുണ്ടായിരുന്നു എന്നും �ചർത്തല െതക്കുമുറിയിൽ �കളൻകുളം എന്ന കുള

ത്തിൽനിന്നു് ഒരു വിഷ്ണു വിഗ്രഹം കെണ്ടടുത്തു് അതു െകാണ്ടു�പായി �കരളാതിച്ച

പുരം എെന്നാരു �ക്ഷത്രം പണിയിച്ചു് അവിെട പ്രതിഷ്ഠാപനം െചയ്തതിനു�മലാണു്

ആ �രാഗം ശമിച്ചതു് എന്നും പുരാവിത്തുകൾ പറയുന്നു. അതു നമ്മുെട സാഹിത്യ

കാരനായിരുന്നു�വാ എന്നുനിശ്ചയമില്ല.

തമ്പാൻ 68 വയ�സ്സാളം ജീവിച്ചിരുന്നുഎന്നും 68-ആമെത്ത വയസ്സിൽഅശ്വ

തി തിരുനാൾ ഇളയതമ്പുരാെന സന്ദർശിച്ചു മടങ്ങി സ്വഗൃഹത്തി�ലക്കു �പാകുന്ന

വഴിക്കു െകാല്ലത്തു വച്ചു പരഗതിെയ പ്രാപിച്ചു എന്നും അറിയുന്നു. കൂെടയുണ്ടായി

രുന്ന ശിഷ്യൻ ആ ദുഃഖസംഭവം അന്നു 88 വയസ്സു കഴിഞ്ഞിരുന്ന തമ്പാെന്റ മാതാ

വിെന അറിയിച്ച�പ്പാൾ ആ മനസ്വിനി തെന്റ വയറ്റിൽനിന്നു ബഹിർഗമിച്ചിട്ടുള്ള

അനവധി കൃമികളുെട കൂട്ടത്തിൽ അതുെമാന്നു് എ�ന്ന താൻ കരുതീട്ടുള്ളൂ എന്നും

ഐഹികങ്ങളായ സംഭവങ്ങൾെക്കാന്നും തെന്റ ഹൃദയെത്ത തരളീകരിക്കുവാൻ

സാധിക്കുന്നതെല്ലന്നും പറഞ്ഞുെകാണ്ടു പതിവു�പാെല അന്നെത്ത ഏകാദശീവ്ര

തം അനുഷ്ഠിച്ചതായി പഴമക്കാർ പറയുന്നു. അശ്വതി തിരുനാൾ തമ്പുരാെന്റ നിര്യാ

ണം 969-ലായിരുന്നതിനാൽ അതിനു മുൻപായിരിക്കണം തമ്പാെന്റ മരണം. ആ
വഴിക്കു �നാക്കു�മ്പാൾ തമ്പാെന്റ ജീവിതകാലം 900-നും 968-നും ഇടയ്ക്കാെണന്നു്
ഉ�ദ്ദശിക്കാം. 976-ൽ എഴുന്നള്ള�ത്താടുകൂടിപ്പാർക്കുന്ന പുതിയിക്കൽ തമ്പാക്ക

ന്മാർക്കു െകാട്ടാരത്തിൽ നിന്നുആഭരണം െകാടുത്തതിനു െതളിവുണ്ടു്; അവർ ആ

കവിയുെട അനന്തരഗാമികളായിരിക്കണെമന്നു �താന്നുന്നു.
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ആട്ടക്കഥകൾ

പുതിയിക്കൽ തമ്പാൻ രണ്ടാട്ടക്കഥകൾ ഉണ്ടാക്കീട്ടുെണ്ടന്നു മുമ്പു പറഞ്ഞുവ�ല്ലാ.

അവ രണ്ടിനും രണ്ടാംകിടയിൽ നില്ക്കാനുള്ള �യാഗ്യതയുണ്ടു്. കാർത്തവീര്യവിജ

യം ഇന്നും പ്രചാരലുപ്തമായിട്ടില്ല; പ്രത്യുത രാമാനുകരണം ആരുമാടിക്കണ്ടിട്ടുമില്ല.

സാഹിത്യദൃഷ്ട്യാ പരി�ശാധിക്കു�മ്പാൾ രണ്ടും സമാനങ്ങൾ തെന്ന. പ�ക്ഷ രാമാ

നുകരണത്തിെല ഇതിവൃത്തത്തിനു കാർത്തവീര്യവിജയത്തിനുള്ള അഭിനയ�യാ

ഗ്യതയില്ല. പൌരാണിക കഥകളായി കൃത്രിമകഥകൾ ഇടകലർത്തിആഹാര്യഭംഗി

വരുത്തുന്നവിഷയത്തിൽകവി പരാങ്മുഖനായിരുന്നു. സഭ്യത്വപരിധിെയ ഉല്ലംഘി

ക്കുന്ന ശൃംഗാരപദങ്ങൾ ധാരാളമായി കാണുന്നു എന്നുള്ളതാണു് രണ്ടു കൃതികൾ

ക്കുമുള്ളപ്രകടമായ �ദാഷം.

കാർത്തവീര്യവിജയം

കാർത്തവീര്യവിജയം “സ്യാനന്ദൂരാല�യശ”നും “ഫണിപതിശയന” നുമായ ശ്രീ

പത്മനാഭ�നയും രാമാനുകരണം “ആജ്യസ്രവന്തീകൂലാലങ്കാരം” അതായതു െന

യ്യാറ്റിൻകര ശ്രീകൃഷ്ണ�നയും വന്ദിച്ചുെകാണ്ടു് ആരംഭിക്കുന്നു. മാർത്താണ്ഡവർമ്മ

മഹാരാജാവു െനയ്യാറ്റിൻകരശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമി �ക്ഷത്രംപണിയിച്ചതു് 932-മാണ്ടാണു്.
തമ്പാെന്റ കാർത്തവീര്യ വിജയം അശ്വതി തിരുനാൾ തമ്പുരാെന്റ കാർത്തവീര്യവി

ജയം ചമ്പു കണ്ടതിനു �മൽ എഴുതിയതാ�ണാ എന്നു സംശയിക്കാം. അഭിന

യത്തിനു് അത്യന്തം സമുചിതെമന്നു സർവ്വസമ്മതമായ “കമലദള” എന്ന പദം

കാർത്തവീര്യവിജയത്തിലുള്ളതാണു്. ആ പദം െകാണ്ടു പ്രകൃതത്തിൽ രാവണൻ

കലഹാന്തരിതയായ മ�ന്ദാദരിെയപ്രസാദിപ്പിക്കുന്നു;ആപദത്തിെല ഒരു ഭാഗമാ

ണു് ചുവ�ട ഉദ്ധരിക്കുന്നതു്.

“കമലദള�ലാച�ന! മമ ജീവനായി�ക!

കിമപി നഹി കാരണം കലഹമതിനധുനാ.

കര�ഭാരു! നിന്നുടയ ചരണതളിരാണഞാൻ

കരളിലറിയുന്നതെല്ലാരു പിഴെയാരുന്നാൾ.

തരുണാംഗി! നീെയാഴിെഞ്ഞാരു തരുണിമാരിലും

പാരി�താഷമില്ല മമ പരിഭവമിെതന്ത�ഹാ?”

വിന്ധ്യ പർവതത്തി�ന്റയും നർമ്മദാ നദിയു�ടയും വർണ്ണനം വിശിഷ്ടമായിട്ടുണ്ടു്.

“ചഞ്ചലിമിഴി മമ ദയിതാകചസഞ്ചയമഴിയുന്ന�പാെല

അഞ്ചിതനടനം െചയ്യും �കകിപിഞ്ഛമിത�ല്ലാ പരന്നു”

എന്നതു പർവതത്തി�ന്റയും

“നർ�മ്മാചിതമായിടുന്ന നർമ്മദയാം നദിതെന്റ

നന്മ കണ്ടീടുവിൻ നിങ്ങൾ നിർമ്മലാംഗിമാ�ര!

കൂലതരുശാഖതന്നിൽ�ക്കകിജാലമാടീടുന്നു;

�കാകിലഗാനമിഹ കൂടി �മളിക്കുന്നു.

സാരസങ്ങൾ�താറും െചന്നു ചാരുതരപരിമള-

സാരം സ്വീകരിച്ചു മന്ദമാരുതൻ വരുന്നു.

എന്നതു നദിയു�ടയും വർണ്ണനത്തിെല ചില വരികളാകുന്നു. പാഠകകാരനായ

കവിക്കു ഫലിതപ്ര�യാഗചാതുരി സ്വാധീനമായിരുന്നു എന്നു പ്ര�ത്യകിച്ചു പറ�യ

ണ്ടതില്ല�ല്ലാ. “ദാസിയാകുമുർവശിയിലാശ മമ �ചരുവ�താ?” എന്നും മറ്റുമുള്ള
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496 അദ്ധ്യായം 40. കിളിപ്പാട്ടുകളുംആട്ടക്കഥകളും

വരികളും, “സാധുതരം മനുജാധമചരിതം താപസകുലവര�ര!” “ചിത്രമിതു പാർ

ത്താൽ” എന്നീ പദങ്ങളും വിദഗ്ദ്ധനായ ഒരു നടൻ ആടിയാൽ �പ്രക്ഷകന്മാർ

അപഹൃത ചിത്തവൃത്തികളായിത്തീരാെത ഗത്യന്തരമില്ല. ബാലിവിജയം എഴുതിയ

കല്ലൂർ നമ്പൂരിപ്പാടു് ഈ ആട്ടക്കഥ വായിച്ചിരുന്നുെവന്നു �താന്നുന്നുണ്ടു്. കാർത്ത

വീര്യ വിജയത്തിെല �ശ്ലാകങ്ങൾക്കു പദങ്ങ�ളാളം സ്വാരസ്യമിെല്ലന്നാണു് എെന്റ

അനുഭവം.

രാമാനുകരണം

കാർത്തവീര്യവിജയത്തിെന്റ കനിഷ്ഠസ�ഹാദരത്വം വഹിക്കുന്നഈആട്ടക്കഥെയ

പ്പറ്റി വി�ശഷിെച്ചാന്നും പറ�യണ്ടതില്ല. ഗരുഡൻസത്യഭാമ�യാടു് തെന്റ വമ്പുപറ

ഞ്ഞു�കൾപ്പിക്കുന്നപദത്തിൽെപ്പട്ടതാണു് അ�ധാലിഖിതമായ ഭാഗം.

“സ്വർണ്ണസമാനനിറം കലരും മമ

പർണ്ണസമീരണ�വഗം പാർത്താൽ

അർണ്ണവസലിലം കലുഷിതമായുട-

നണ്ഡകടാഹവുമിളകും നിയതം. (�ദവി)

ശിക്ഷിതമുരനാം കരുണാകരനുെട

കുക്ഷിയിലഖിലചരാചരവാസം;

ദക്ഷത�യാടു വഹിക്കുന്നവെനയു-

മക്ഷതബലനിധി പക്ഷിവരൻഞാൻ. (�ദവി)”

താെഴക്കാണുന്ന �ശ്ലാകവും പ്രകൃതത്തിൽ ഉദ്ധരി�ക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

“നാ�ഥ! �വ�ദഹി! പാ�ഥാരുഹദളനയ�ന!

ഹന്ത ദൃഷ്ട്വാ ചിരം ത്വാം

�ച�താ ന പ്രീതിഭാരം വഹതി ച തദിദം

നാലമദ്യാപി �സാഢും

ജഗ്രാഹ ത്വാം പ്രയാന്തീമനുഗതമപി മാം

വഞ്ചയിത്വാ യദുർവീ

സാ �ചന്ന ത്വൽസവിത്രീ മമ ഭുജവിധൃതാ

താദൃശീ കീദൃശീ സ്യാൽ?”

മണ്ടവപ്പള്ളി ഇട്ടിരാരിച്ച�മ�നാൻ

ജീവിതം

കാർത്തിക തിരുനാൾ മഹാരാജാവിെന്റ മെറ്റാരു സദസ്യനായിരുന്നു ഇട്ടിരാരിച്ച

�മ�നാൻ. അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ ജനനം അമ്പലപ്പുഴ കാവാലം പകുതിയിൽ ആക്കാ

െക്കാടുപ്പുന്ന മുറിയിൽ മണ്ടവപ്പള്ളി എന്ന വീട്ടിലായിരുന്നു. മൂലകുടുംബം തിരുവ

ഞ്ചിക്കളത്തുനിന്നു് ഏ�താ കാരണവശാൽ �മ�നാെന്റ കാല�ത്തക്കു മു�മ്പതെന്ന

കാവാല�ത്തക്കുതാമസം മാറ്റി. അമ്മാവെന്റ �പർ രാമൻഎന്നായിരുന്നതിനാൽ

‘രാമൻ ഇട്ടിരാരിച്ചൻ’ എന്ന �പരാണു് അ�ദ്ദഹെത്തസ്സംബന്ധിക്കുന്നപഴയ പ്രമാ

ണങ്ങളിൽകാണുന്നതു്. �മ�നാെന്റബാല്യത്തിൽആകുടുംബംഏറ്റവും ദരിദ്രമായി
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രുന്നു. സ്വ�ദശത്തുതെന്നയാണു് അ�ദ്ദഹം സംസ്കൃതം അഭ്യസിച്ചതു്. അതിൽ �ലാ

കവ്യുൽപത്തിക്കു �മെലാന്നും സമ്പാദിച്ചതായി കൃതികൾസൂചിപ്പിക്കുന്നില്ല.

ജീവിതചരിത്രെത്തപ്പറ്റി അധികെമാന്നും അറിവാൻ നിവൃത്തിയില്ലാെതയിരി

ക്കുന്നു. കാലം 920-നും 980-നും ഇടയ്ക്കാെണന്നുപി. �ഗാവിന്ദപ്പിള്ള പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു്

ഏക�ദശം ശരിയായിരിക്കാെമന്നു �താന്നുന്നു. 940-ആ�ണ്ടാടടുപ്പിച്ചു തിരുവനന്ത
പുരത്തു �പായി മഹാരാജാവിെന കണ്ടു. “ദാരിദ്ര്യം ജനതാപകാരകമിദം �കനാ

പി ദഗ്ദ്ധം നഹി” എന്നവസാനിക്കുന്ന ഒരു സംസ്കൃത�ശ്ലാകം അടിയറവച്ചതിനു പു

റ�മ, സന്താന�ഗാപാലം, രുക്മാങ്ഗദചരിതം എന്നീ രണ്ടാട്ടക്കഥകൾ ഉണ്ടാക്കി

സമർപ്പിക്കയും െചയ്തു. കവിബന്ധുവായ മഹാരാജാവു് �മ�നാെന്റ സാഹിത്യ വാ

സന കണ്ടുസ�ന്താഷിച്ചു് ഒരു വീരശൃംഖല സമ്മാനിക്കുകയും അറുപതു പറ നിലം

കരെമാഴിവായി പതിച്ചു െകാടുക്കുകയും െചയ്തു. �മ�നാെന്റ തറവാടു് അന്യം നിന്നു

�പായി എന്നറിയുന്നു.

കൃതികൾ

സന്താന�ഗാപാലവും രുക്മാങ്ഗദചരിതവും കൂടാെത ബാണയുദ്ധം എെന്നാരാട്ട

ക്കഥകൂടി �മ�നാൻ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതായി പി. �ഗാവിന്ദപ്പിള്ളപ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്; ആ

കഥ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. സന്താന�ഗാപാലത്തിനു സാമാന്യം പ്രചാരമുണ്ടു്. അതു്

അശ്വതി തിരുനാൾ തമ്പുരാെന്റ സന്താന�ഗാപാലം വായിച്ചതിനു�മൽ എഴുതിയ

താെണന്നുസങ്കല്പിക്കാം. “നാഹം ശൌരിർന്ന ഖലു മുസലീ” എന്നചമ്പു �ശ്ലാകത്തി

െന്റ പ്രതിധ്വനി “കൃഷ്ണനല്ലഹം ബലഭദ്രനല്ലറിക നീ” എന്ന വരിയിൽ കാണുന്നുണ്ടു്.

പ�ക്ഷആസാജാത്യം ആകസ്മികമാെണന്നും വരാവുന്നതാണു്. രുക്മാംഗദ ചരി

തം നടന്മാർ മറന്നതു �പാെല �താന്നുന്നു. പുതിയിക്കൽതമ്പാെന്റ കഥകൾഎത്ര

മാത്രം ഗ്രാമ്യശൃങ്ഗാരം െകാണ്ടു് അശുദ്ധങ്ങ�ളാ അത്രമാത്രം അതിെന്റ അഭാവം

െകാണ്ടു പവിത്രങ്ങളാകുന്നു �മ�നാെന്റ കൃതികൾ. സന്താന�ഗാപാലത്തിൽ ശൃ

ങ്ഗാരരസത്തിെന്റ സ്പർശ�മയില്ല. രുക്മാങ്ഗദ ചരിതത്തിൽ ഗതാനുഗതികത്വ

ത്തിനുവശംവദനായിരുക്മാങ്ഗദ�നയുംപത്നി�യയും രങ്ഗത്തിൽപ്ര�വശിപ്പിച്ചു്

അവെരെക്കാണ്ടു �പരിനു് ഒരു ശൃങ്ഗാരപ്പദം അഭിനയിപ്പിക്കുന്നുെണ്ടങ്കിലും കവി

ഉത്തരക്ഷണത്തിൽത്തെന്നആസരണി സന്ത്യജിച്ചു്

“പ്രാണനാഥ കാണുപവനംഘ്രാണ�മാദകര�മാഹനം;

കാണുന്നില്ല കുസുമങ്ങെളാന്നുമിതിൽ കാരണം കിമിഹ �കാമളമൂർ�ത്ത!

എന്നു നായികെയെക്കാണ്ടു് ഉച്ചരിപ്പിച്ചു പ്രകൃതമനുസരിക്കുന്നു. രണ്ടു കഥകളിലും

പുരാ�ണാപാഖ്യാനങ്ങളിൽനിന്നു വ്യത്യാസെമാന്നും വരുത്തീട്ടില്ല. �മ�നാെന ഒരു

തികഞ്ഞവി ഷ്ണുഭക്തനായാണു് നാംഅ�ദ്ദഹത്തിെന്റ കൃതികളിൽ നിരീക്ഷിയ്ക്കുന്നതു്.

രണ്ടു കഥകളിലും സംസ്കൃത �ശ്ലാകങ്ങൾ വളെര അപൂർവമായി മാത്ര�മ ഘടിപ്പിച്ചി

ട്ടുള്ളു;അവയ്ക്കു ഗുണവും കുറയും. പദങ്ങളിൽ ചിലതു നന്നായിട്ടുണ്ടു്. സന്താന�ഗാപാ

ലത്തിെല “വധിമതം നിരസിച്ചീടാ�മാ?” “ജീവിതനായക വ�ന്ദ!” “ഇരുെളല്ലാമക

ന്നു ദൂ�ര” എന്നീ പദങ്ങൾ മ�നാജ്ഞങ്ങളാെണന്നു �പാലും പറയാം. �ലാകാ�ലാ

കപർവതത്തിനപ്പുറമുള്ള അന്ധകാരം നശിപ്പിക്കുവാൻ സുദർശനം ആവിർഭവിച്ചു

ശ്രീകൃഷ്ണ�നാടു നി�വദനം െചയ്യുന്നതാണു് മൂന്നാമതായി ഞാൻ പരിഗണിച്ച പദം.

“ഇരുെളല്ലാമകന്നു ദൂ�ര—ഈശകംസാ�ര!

എഴുെന്നള്ളാമിനി �ന�ര.
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498 അദ്ധ്യായം 40. കിളിപ്പാട്ടുകളുംആട്ടക്കഥകളും

തിരുവുള്ളെപ്പരുെവള്ളത്തിരതള്ളും വിരുതുള്ള

നരനുള്ളിലലമല്ലെലഴുമല്ലിങ്ങിനിയില്ല.

ഫുല്ലസരസിജതുല്യമിഴിമുന െതല്ലലംകുരു കല്യമയി തവ

മല്ലരുചിഭരകല്യ! ജിതമല്ല! മഞ്ജുതരമല്ല!”

�വകുണ്ഠവർണ്ണനവും ഒരുമാതിരി നന്നായിട്ടുണ്ടു്.

വടക്കൻ രുക്മാംഗദചരിതം

ഈ�പരിൽ ഒരാട്ടക്കഥ അൻപത്തിനാലു ദിവസെത്തആട്ടക്കഥയുെട കൂട്ടത്തിൽ

കാണുന്നു. കവി ആെര�ന്നാ അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ കാലം ഏെത�ന്നാ അറിയുന്നില്ല.

കവിതയ്ക്കു �മ�നാെന്റരുക്മാങ്ഗദചരിതെത്തക്കാൾഗുണംകൂടുെമങ്കിലുംഅതിെന്റ

ആവിർഭാവത്തിനു �മലാണു് പ്രസ്തുത കൃതിയുെട രചനെയന്നു് അനുമാനിക്കാവുന്ന

താണു്. െതക്കൻ കഥയിൽ �മാഹിനിയുെട വർണ്ണനം �മ�നാൻ ഒരു സാരി െകാ

ണ്ടാണു് നിർവ്വഹിക്കുന്നതു്. ആഘട്ടത്തിെല

“പഞ്ചബാണനഞ്ചിടുന്ന പുഞ്ചിരിയും ചാരു-

ചഞ്ചലാപാങ്ഗവും കിളികിഞ്ചിതവും

നീണ്ടുരുണ്ടുചുരു�ണ്ടാരു കുന്തളവും കാമൻ

വീണ്ടുമാശ പൂണ്ടിടുന്ന െകാങ്ക രണ്ടും

മിന്നൽ�പാെല മിന്നിടുന്നരൂപ�ത്തയും കണ്ടു

മന്നവനുമാശ പൂണ്ടുനിന്നു �ന�ര”

എന്ന വരികൾ വടക്കൻ കഥയിൽ അ�ത രൂപത്തിൽ പകർത്തിയിരിക്കുന്നു. െത

ക്കനിൽആഗാനംഅപരിത്യാജ്യവും വടക്കനിൽവൃഥാസ്ഥൂലവുമാെണന്നുപ്രകൃതം

െകാണ്ടു മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണു്. അതു�പാെല ബ്രഹാമാവു് അന്തകെനആശ്വ

സിപ്പിക്കുന്ന “രവിതനയ മഹാത്മൻ മാ കൃഥാസ്ത്വം വിഷാദം” എന്ന ഇന്ദള�ശ്ലാകം

അ�ത വൃത്തത്തിലും അ�ത ആശയം ഉൾെക്കാള്ളിച്ചും “തപനതനയ �ഖദം മാകൃ

ഥാ മാന�സത്വം”എന്ന �ശ്ലാകത്തിൽപരാവർത്തനം െചയ്തുകാണുന്നു,സന്ധ്യാവ

ലിയുെട പുത്രലാഭം മുതല്ക്കുള്ളകഥ വർണ്ണിച്ചു, രുക്മാങ്ഗദെന്റ പു�ഷ്പാദ്യാനം സംര

ക്ഷിക്കുവാൻവജ്രദംഷ്ട്രെയന്നഒരു രാക്ഷസി�യയുംസൃഷ്ടിച്ചുകവി ഇതിവൃത്തംവില

ക്ഷണമാക്കീട്ടുണ്ടു്. “അത്ഭുതാങ്ഗിയാമവൾക്കുഗർഭവും വിധിയായ്” എന്നും, “ജയ

ജയ മാധവ �കശവ ശൌ�ര” എന്നുമുള്ളപദങ്ങൾ നന്നായിട്ടുണ്ടു്

ബാലകവി രാമശാസ്ത്രികൾ

ജീവിതം

ബാലകവി രാമശാസ്ത്രികൾ പത്താം ശതകം ഉത്തരാർദ്ധത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നു. സ്വ

�ദശം പാലക്കാടാണു്; ഗ്രാമംഏെതന്നറിയുന്നില്ല. ‘ബാലകവി’ എന്നബിരുദംസാ

മൂതിരിപ്പാടു സമ്മാനിച്ചതാെണന്നും �കട്ടിട്ടുണ്ടു്. അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ താമസം അധിക

വും ആലപ്പുഴയായിരുന്നുെവന്നും അവിെട കള്ളർ�കാട്ടു് ഒരു ഭവനത്തിൽ അ�ദ്ദഹ

ത്തിന്നു സംബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു െവന്നും �കട്ടിട്ടുണ്ടു്. 976-ൽ ‘പാലക്കാട്ടുകവി രാമ
ശാസ്ത്രിക്കു ‘ആഭരണം’ സമ്മാനിച്ചതിനു വലിയ െകാട്ടാരത്തിൽ �രഖകാണുന്നു.
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ബാണയുദ്ധം

�കാട്ടയം, അശ്വതി തുടങ്ങിയ ഒന്നാം കിടയിലുള്ള നൃത്യസാഹിത്യകാരന്മാരുെട കൂ

ട്ടത്തിൽ രാമ ശാസ്ത്രികൾക്കും ഒരു സ്ഥാനത്തിന്നവകാശമുണ്ടു്. അത്രയ്ക്കു് ആപാദ

ചൂഡം അമൃതമയമാണു് അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ ബാണയുദ്ധം ആട്ടക്കഥ. ഇന്നും ആ കഥ

യ്ക്കു �കരളെമങ്ങുംപ്രശംസനീയമായപ്രചാരമുണ്ടു്. കവിയുെടപ്രതിഭയും പാണ്ഡിത്യ

വുംഅതിൽ�ക�കാർത്തുകളിയാടുന്നു. �ശ്ലാകങ്ങളുംപദങ്ങളുംഅഹമഹമികയാ

സഹൃദയഹൃദയങ്ങെളആവർജ്ജനംെചയ്യുന്നു.

“�ജ്യാതീംഷി പ്രതിബിംബിതാനി ശശഭൃൽകാ�ന്താപലപ്രാങ്ക�ണ

ചക്രുര്യത്ര തമസ്വിനീഷു മഹതീം പു�ഷ്പാപഹാരശ്രിയം”

എന്ന �ശ്ലാകത്തിനു് അശ്വതി തിരുനാളുെട പൌണ്ഡ്രകവധത്തിെല

“പുഷ്യൽസൌരഭപാരിജാതകുസുമദ്വാ�സ്താരണസ്രഗ്വിണീം

ദ്യാ�മവ പ്രതിബിംബിതാം ജലനിധൌയാമാശശ�ങ്കജനഃ”

എന്ന പ്രഥമ �ശ്ലാകത്തിെന്റ സാജാത്യമുണ്ടു്. “നെല്ലാരു മാധവകാലം”, “ചിത്രപട

മിതു കാണ് ക”, “കാ�മാപമരൂപൻ” , “മുഗ്ദ്ധമൃഗ�ലാച�ന” , “മാരസന്നിഭാകാര മാ

രകുമാര” ഇത്യാദി പദങ്ങളുെട സ്വാരസ്യം അന്യാദൃശമാണു്. മാതൃക കാണിക്കാൻ

ചില ഭാഗങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കാം.

“വികസ്വരപികസ്വ�ര വികചമാലതീഭാസ്വ�ര

മദാന്ധകുസുമന്ധ�യ മധുദി�ന പ്രവൃ�ദ്ധാദ�യ

വിഹാരവിപിനാന്ത�ര വകുളമഞ്ജരീദന്തു�ര

ജഗാദ രതിലാലസഃ പ്രണയിനീർമ്മുക�ന്ദാ മുദാ,”

“ധാവൽപാദാതപാദാഹതതുരഗഖു�രാ-

ദ്ദാമകദ്ദാലജാല-

ക്ഷുർണ്ണ�ക്ഷാണീവിനിര്യന്നിബിഡതരര�ജാ-

രാജി�ഘാരാന്ധകാരം

താവൽസം�പ്രക്ഷ്യ �കാലാഹലബധിരിതനി-

�ശ്ലഷ�ലാകം ബലൌഘം

�ശലാദി�ശ്ശലകൂ�ടാപമവികടതനു-

സ്വാന്ത�രവം വ്യചിന്തീൽ.”

പദങ്ങൾ—പത്നിമാർ ശ്രീകൃഷ്ണ�നാടു്:

“നെല്ലാരു മാധവകാലം വന്നു മല്ലമഥന! മുതിരുന്നു;

മല്ലികാകലികയിൽനിന്നു മധുക�ല്ലാലിനിെയാഴുകുന്നു;

കാണുക വിലസീടുന്നു പര�മണതിലകനുമുയർന്നു

സൂനായുധശരജാലങ്ങളുെട ശാ�ണാപലമതു�പാെല.

കുരവനിരകൾ�താറും െചന്നു കുസുമമണമിതാ കവർന്നു

പരിെചാടു പവനൻ വരുന്നുഹൃദി സ്മരദഹനൻ വളരുന്നു.

തരിക തവാധരബിംബം കാന്ത! അരുതരുതതിനുവിളംബം

വിരചയ ദൃഢപരിരംഭം മമ കുരുസഫലം കുചകുംഭം.”
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500 അദ്ധ്യായം 40. കിളിപ്പാട്ടുകളുംആട്ടക്കഥകളും

ചിത്ര�ലഖ ഉഷ�യാടു്:

“ചിത്രപടമിതു ബാ�ല കാണ്ക ചിത്രകവിലസിതസുഫാ�ല

സുരപരിവൃഢരിഹ ചാ�ര കാണ്ക സുരുചിരതരകചഭാ�ര

സുമുഖി! ദനുജരിതാ സർ�വ രൂപശമിതസുരയുവതിഗർ�വ

�സാമാന്വയഭൂപന്മാരിവർ കാ�മാപമരൂപന്മാർ

വാസു�ദവനുമിതാ കാണ്ക ചാ�ല ഭാസിതാപാംഗി സുശീ�ല

സുദതി വിലസതി മുകുന്ദൻ കാണ്കസൂദിതസുരരിപുവൃന്ദൻ

തൽസുതനിവനതിധന്യൻ കാണ്ക മത്സഖി! ജനബഹുമാന്യൻ

അവനുെട സുതനനിരുദ്ധൻ കാണ്ക ഭുവനവി�മാഹനമുഗ്ദ്ധൻ

മതിമുഖി! കരുെതന്നുമിന്നു മമ മതി�മാഹനനിവെനന്നു

�യാഗബലംെകാണ്ടവെനെക്കാണ്ടു �വഗെമാടുവരുവൻ ഭവ�ന”

പാലക്കാട്ടു് അമൃതശാസ്ത്രികൾ

ലവണാസുരവധം എന്നആട്ടക്കഥയുെട പ്ര�ണതാവായ അമൃതശാസ്ത്രികൾ പാല

ക്കാട്ടു െകാടുവായൂർ ഗ്രാമക്കാരനായ ഒരു കവിയാണു്. കാലം, പത്താം ശതകത്തി

െന്റ ഒടുവി�ലാ പതിെനാന്നാം ശതകത്തിെന്റ ആദ്യത്തി�ലാ ആയിരുന്നു. അമൃത

ഘ�ടശ്വരൻ എന്നായിരുന്നു പിതൃദത്തമായ നാമ�ധയം. പാലക്കാട്ടു രാജാവിെന

ആശ്രയിച്ചു ജീവിച്ചിരുന്നതായി �കൾവിയുണ്ടു്. ലവണാസുരവധം സാഹിത്യെമന്ന

നിലയിൽനിർഗ്ഗുണമാെണങ്കിലുംഅതിെലചില രംഗങ്ങൾഇന്നുംആടിവരുന്നുണ്ടു്.

അവയിൽ അതിപ്രധാനമായിട്ടുള്ളതു രജകനും രജകിയും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണ

മാണു്.

“ആെരടീ നീെയെന്റ മുൻപിൽ വന്നുനിന്നവൾ?

അതി�ഘാരാകാരജാ�ര! ദൂെര�പ്പാക നില്ക്കാെത;

മാരശരപരിതാപം െചറ്റുമില്ല �മ തവ

മാരകനായ് ഭവിച്ചീടും പാരാെത �പാക”

എന്നും മറ്റുമുള്ള രജകെന്റ വാക്യം ആടി ഫലിപ്പിക്കുവാൻ െകാള്ളാവുന്നതു തെന്ന.

കഥയ്ക്കു ലവണാസുരവധം എന്നാണു് �പെരങ്കിലും, ഉത്തരരാമായണത്തിൽ അതി

നപ്പുറമുള്ളകുശല�വാപാഖ്യാനവും കൂടി കവി മാംസളതയ്ക്കു�വണ്ടിഅതിൽഅന്തർ

ഭവിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. സീതാപരിത്യാഗാനന്തരം ഗംഗാതടത്തിൽ െവച്ചു ലവണെന്റ വയ

സ്യനായ ഗഭീരാക്ഷൻ എെന്നാരു കാട്ടാളെന പ്ര�വശിപ്പിക്കുന്നതു് അരങ്ങു െകാഴു

പ്പിക്കുന്നതിനു �വണ്ടി മാത്രമാെണന്നുപറ�യണ്ടതില്ല�ല്ലാ.

“വാരിജനിഭവദന! ബാല!

മാ കുരു �ശാകം മമ സൂ�നാ!

അനുപമഗുണനാകും മനുകുലദീപൻ

കനിെവാടു ജനിച്ചിഹ വളരുന്നുനിങ്ങൾ”

എന്നീപ്പദങ്ങൾ െകാള്ളാം; എന്നാൽഅവിെടയും രാവ�ണാത്ഭവത്തിെന്റ പ്രതിധ്വ

നി �കൾക്കാവുന്നതാണു്.

“ജനകൻ �മ താതെനന്നു ജനങ്ങളുരെചയ്യുന്നു

കനിെവാെടൻ പ്രാണ�നയും ജനിപ്പിച്ച ജനകൻ നീ”
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എന്നു സീതാ�ദവി ഹനൂമാ�നാടു പറയുന്ന വാക്യത്തിനു് ആകർഷകതയുണ്ടു്. പു

റയന്നൂർ നമ്പൂരിപ്പാട്ടിെല കുശല�വാപാഖ്യാനെത്തയാണു് ശാസ്ത്രികൾ ഇതിവൃത്ത

വിഷയത്തിൽപ്രധാനമായി ഉപജീവിച്ചിരിക്കുന്നതു്.

െപാല്പാക്കര നമ്പൂരിപ്പാടു്

�വ്യാമാസുരവധംആട്ടക്കഥയുെട കർത്താവാണു് െപാല്പാക്കരനമ്പൂരിപ്പാടു്. �പെര

െന്തന്നു്അറിയുന്നില്ല. െപാല്പാക്കരമനസ്ഥിതിെചയ്യുന്നതുെപാന്നാനിക്കുസമീപമു

ള്ളഇടപ്പാഴൂർ �ദശത്തിലാകുന്നു. അതുശുകപുരംഗ്രാമത്തിൽെപ്പട്ടഒരുആഢ്യകുടും

ബമാണു്. നമ്പൂരിപ്പാടു പത്താം ശതകത്തിെന്റഅവസാനത്തി�ലാ പതിെനാന്നാം

ശതകത്തിെന്റആരംഭത്തി�ലാ ജീവിച്ചിരുന്നിരിക്കണം. �വ്യാമാസുരവധെത്തസാ

ഹിത്യ�കാടിയിൽ ഗണിക്കുന്നതു സാഹസമായിരിക്കും; അത്രമാത്രം െപാട്ടയാണു്

അതിെല �ശ്ലാകങ്ങളും പദങ്ങളും. അപശബ്ദപ്ര�യാഗം ധാരാളമായുണ്ടു്. അൻപ

ത്തിനാലു ദിവസെത്തആട്ടക്കഥകളുെട കൂട്ടത്തിൽആകഥയും പ്രസിദ്ധീകൃതമായി

രുന്നിെല്ലങ്കിൽഅതിെനഅനന്തരകാലങ്ങളിൽആരും തെന്നസ്മരിക്കുമായിരുന്നി

ല്ല.

മ�ന്ത്രടത്തു് നമ്പൂരിപ്പാടു്

വടക്കൻ സുഭദ്രാഹരണം എന്നു പറയുന്ന ആട്ടക്കഥയുെട കർത്താവു മ�ന്ത്രടത്തു

നമ്പൂരിപ്പാടാെണന്നും ആ കഥ കാർത്തികതിരുനാൾ മഹാരാജാവിെന്റ െതക്കൻ

സുഭദ്രാഹരണത്തിൽ നിന്നു ഭിന്നമാെണന്നും മുൻപു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട�ല്ലാ. മ�ന്ത്ര

ടത്തുമന സ്ഥിതിെചയ്യുന്നതു കിള്ളിക്കുറിശ്ശിമങ്ഗലത്താണു്. നമ്പൂരിപ്പാട്ടിെല നാ

മ�ധയം അവിജ്ഞാതമായിരിക്കുന്നു. മഹാരാജാവിെന്റ കഥക്കു സാഹിത്യഭംഗി

കൂടുെമങ്കിലും കഥകളിക്കാരുെട ഇടയിൽ പ്രചാരം മ�ന്ത്രടത്തിെന്റ കൃതിക്കാണു്.

വടക്കൻ സുഭദ്രാഹരണത്തിെല �ശ്ലാകങ്ങൾക്കു തീെര ഗുണമില്ല; അവയിൽ പല

തും ഭാഷാ�ശ്ലാകങ്ങളുമാണു്. പദങ്ങളിൽ “പൂ�ന്തെന്മാഴി വരികസന്താപിെക്കാല്ല”,

“കഞ്ജദള�ലാച�ന! മഞ്ജുതരഭാഷിണീ” ഇവ രണ്ടും സാമാന്യം നന്നായിട്ടുണ്ടു്.

“മാനിനിമാരടികൂപ്പും ഭാമിനിമാർ”, “�കട്ടാലും വചനം സ�ഖ”, “കുത്ര വദ കുത്ര

വദ വൃത്രാരിപുത്രനാം” ഇങ്ങെന �വ�റയും ചില പദങ്ങളും, കാവ്യഗുണമില്ലാത്ത

വെയങ്കിലും, ആടിക്കാണ്മാൻ െകാള്ളാവുന്നവ തെന്ന. �വഷസമൃദ്ധിക്കു �വണ്ടി

വിവിദ�നയും ഘ�ടാൽകച�നയും കവി രങ്ഗപ്ര�വശം െചയ്യിക്കുന്നു. അപൂർവ്വം

ചില നമ്പൂരിഫലിതങ്ങളും അങ്ങിങ്ങു കാണാം.

“നാരിമാർതന്നിലനുരാഗമുള്ളവർ �വ�ഗനസന്യസിപ്പിൻ ഉട�ന;

�വളികഴിയുമതിെന്റഫലംെകാണ്ടുകാലം തു�ലാം പകർന്നതുകാണ്ക”

എന്നതുഅവയിെലാന്നാണു്. “പൂ�ന്തെന്മാഴി വരിക” എന്ന പദത്തിൽ നിന്നു ചില

വരികൾ മാത്രം ചുവ�ട പകർത്തി മാതൃക പ്രദർശിപ്പിക്കാെമന്നു�ദ്ദശിക്കുന്നു.

“കൂരിരുളി�നാടിടയും ചാരുചികുരം മൃദു

�വർെപടുത്തമരസുമദാമമണി�യണം;

ചിത്രതരമാകിെയാരു ചിത്രകം നിന്നുെട

പുത്രി! വിലസീടണം ബാ�ലന്ദുഫാ�ല.

ഭൂഷാവി�ശഷമിഹ �ദാഷലവഹിനം
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ഭൂഷയാമ്യദ്യ തവ �വഷമലസാക്ഷി.”

കുന്നത്തുസുബ്രഹ്മണ്യൻ�പാറ്റി

കുന്നത്തുസുബ്രഹ്മണ്യൻ �പാറ്റിയുെട മൂലകുടുംബം മലബാറിലാണു്. 950-ആണ്ടിടയ്ക്കു
ജനിച്ച �പാറ്റി ബാല്യത്തിൽത്തെന്ന ടിപ്പു സുൽത്താൻ മലബാർ ആക്രമിച്ച കാല

ഘട്ടത്തിൽ തിരുവിതാംകൂറി�ലയ്ക്കു് ഓടി�പ്പാന്നു മാ�വലിക്കര താലൂക്കിൽ െചന്നി

ത്തലഎന്നസ്ഥലത്തുകുന്നംഎന്നഭവനംപണിയിച്ചു്അവിെടതാമസിച്ചു. രസവാ

ദത്തിലും മൃദംഗ വാദനത്തിലും നാട്യപ്ര�യാഗത്തിലും വിദഗ്ദ്ധനായിരുന്നു. ഉ�ദ്ദശം

1020-ആണ്ടുവെരജീവിച്ചിരിക്കുകയുംസ്വാതിതിരുനാൾമഹാരാജാവിെന്റതിരുവുള്ള

ത്തിനു പാത്രീഭവിക്കുകയും െചയ്തു. കന്യാകുമാരിയിെല ഭഗവതിയായിരുന്നുഇഷ്ട�ദ

വത. അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ രണ്ടു പുത്രന്മാരിൽ ഒരാളായ വിഷ്ണു�പ്പാറ്റിയുെട മകനാണു്

പതിെനാന്നാം ശതകം ഉത്തരാർദ്ധത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന �ബാധചന്ദ്രപ്രകാശകാര

നായസുബ്രഹ്മണ്യൻ �പാറ്റി.

സുന്ദരീസ്വയംവരംആട്ടക്കഥ

സുന്ദരീസ്വയംവരം ആട്ടക്കഥ അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ കൃതിയാണു്. ശ്രീകൃഷ്ണനു സത്യഭാമ

യിൽ ജനിച്ച സുന്ദരി എന്ന കുമാരിെയ ബലരാമൻ ദു�ര്യാധനപുത്രനായ ലക്ഷണ

െനെക്കാണ്ടുവിവാഹം െചയ്യിക്കണെമന്നുതീർച്ചെപ്പടുത്തിഅതിനു �വണ്ടഏർപ്പാ

ടുകൾ െചയ്യുന്നുെവങ്കിലും ശ്രീകൃഷ്ണൻ ആ പാണിഗ്രഹണം സുഭദ്രാർജ്ജുനന്മാരുെട

പുത്രനായഅഭിമന്യുവിെനെക്കാണ്ടാണു് നടത്തിക്കുന്നതു്. �കായിപ്പുറത്തുപണിക്ക

രുെടസുന്ദരീസ്വയംവരം തുള്ളലിെലപ്രതിപാദ്യവുംഈകഥതെന്നയാകുന്നു. അര

ങ്ങു െകാഴിപ്പിക്കുന്നതിനും വിവിധരസഭാവങ്ങൾപ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനും �വണ്ടസാ

മഗ്രികൾ കഥയിൽത്തെന്നയുണ്ടു്. ഘാ�ടാൽകചൻ, ഇരാവാൻ, ഘ�ടാൽകചെന്റ

ഭൃത്യനായ വജ്രദംഷ്ട്രൻ, ഹിഡിംബ എന്നീ പാത്രങ്ങളിൽ ഹിഡിംബെയ മാത്ര�മ

കവിക്കു കൂടുതലായി പ്ര�വശിപ്പി�യ്ക്കണ്ടി വരുന്നുള്ളു. അൻപത്തിനാലു ദിവസെത്ത

ആട്ടക്കഥകളുെട കൂട്ടത്തിൽ പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തീട്ടിെല്ലങ്കിലും സുന്ദരീസ്വയംവരം സാ

മാന്യം പ്രചാരമുള്ള ഒരു കഥകളിയാണു്. ആടാൻ െകാള്ളാവുന്ന ഒരു പ്രബന്ധെമ

ന്നാണു് െപാതുെവ അതിെനപ്പറ്റിയുള്ളഅഭിജ്ഞമതവും. കവിതയ്ക്കു വലിയ െമച്ചമു

െണ്ടന്നു പറയാൻ തരമില്ല. “താവദുൽ ബണശരാസ ഗുണരാണദ്വിഗുണിത സിംഹ

നാദവിത്രസ്ത സമസ്തദിശാഹസ്തീന്ദ്ര മസ്തകകമ്പനാ�ന്ദാളിത വിശ്വവിശ്വംഭരാഭാരപ

രി ഭു ഗ്ന നി�ശ്ശഷ�ശഷ ഫണാമണ്ഡ�ല” എന്നിങ്ങെന തുടങ്ങുന്ന ചൂർണ്ണികയിൽ

നിന്നു കവി അവ്യുൽപന്നനെല്ലന്നുസിദ്ധിക്കുന്നു; എങ്കിലും ആ പാണ്ഡിത്യെമാന്നും

പ്രബന്ധത്തിൽപ്രകടമായി സംക്രമിച്ചുകാണുന്നില്ല.

“നീരദാഭാഞ്ചിതചാരുമൂർ�ത്ത; സ്വാമിൻ!

നാരദസന്നുതഗൌരകീർ�ത്ത!

സാരസ�നത്ര! — മ�നാഹര-

താരുണ്യഗാത്ര! —സുരനുത-

കാരുണ്യപാത്ര! ജനാർദ്ദന!

സൂരായുതഭൂരിപ്രഭ! ചാരുസ്മിത! വീരാഗമ-

സാര! ദനുജത�മാംബുജാ�ര! �മരു-

ധീര! ചരാച�രശ! മുരാ�ര!”
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എന്നതുശ്രീകൃഷ്ണെന്റ പത്നിമാർ പാടിക്കളിക്കുന്നകുമ്മിയിെല ഒരു ചരണമാണു്.

മറ്റു ചിലആട്ടക്കഥകൾ

�വെറയും അ�നകംആട്ടക്കഥകൾ െകാല്ലം പത്താം ശതകത്തിെന്റ ചതുർത്ഥപാ

ദത്തിൽ വിരചിതങ്ങളായിട്ടുണ്ടു്. അവെയ്ക്കാന്നുംഅൻപത്തിനാലു ദിവസെത്തആട്ട

ക്കഥകളുെട പംക്തിയിൽ പ്ര�വശനത്തിനു് അവസരം ലഭിയ്ക്കാത്തതിനാൽ പ്രസി

ദ്ധിക്കു് ഇടവന്നിട്ടില്ല. ആ കൂട്ടത്തിൽ ഏതാനും ചില കഥകെളപ്പറ്റി മാത്രം ഇവിെട

ഒന്നുരണ്ടു വാക്കുകൾ പറയാം.

ധ്രുവചരിതം

ഈ ആട്ടക്കഥ കാർത്തികതിരുനാൾ മഹാരാജാവിെന്റ ആശ്രിതനായ ഏ�താ

ഒരു കവി നിർമ്മിച്ചതാെണന്നു മാത്രം അറിയാം. അ�ദ്ദഹം �താടയത്തിൽ മൂകാം

ബികെയ വന്ദിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ “ജയ രാമവർമ്മജയദാത്രി” എന്നും, “ബാ

ലരാമവർമ്മ നൃപം പാലയാശു �ലാകമാ�യ! ശൂലിനി” എന്നും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു.

“ശ്രീരാമവർമ്മ നൃപ�തസ്തു കൃപാതി�രകാൽ” എന്നു മെറ്റാരു ഘട്ടത്തിലും അതിൽ

ഒരു പ്രസ്താവനയുണ്ടു്. ശങ്കരൻ എെന്നാരു പണ്ഡിതെന്റ ശിഷ്യനും മൂകാംബികയു

െട ഭക്തനുമായിരുന്നു അ�ദ്ദഹം എന്നതിനു െതളിവു ഗ്രന്ഥത്തിൽത്തെന്നയുണ്ടു്.

സാമാന്യം നല്ല ഒരു കൃതിയാണു് ധ്രുവചരിതം. ഉത്താനപാദെനപ്പറ്റിയുള്ള താെഴ

ക്കാണുന്ന �ശ്ലാകം �നാക്കുക.

“ആസീദാസീനപാ�ദാഽഖിലനൃപപടലീ-

മൌലിഷൂത്താനപാ�ദാ

രാ�ജ�ന്ദ്രാ രാജരാജസ്വവിപുലയശസാ

രാജരാജാധികശ്രീഃ

രുച്യാ രുച്യാ സുരുച്യാ സമമസുസമയാ

നിത്യനീത്യാ സുനീത്യാ

�സായം സ്വായംഭുവസ്യ പ്രതിനിധിരശിഷദ്

ഭൂതധാത്രീമ�ശഷാം”

പാരിജാതഹരണം

ഈ ആട്ടക്കഥയുെട നിർമ്മാതാവിെന്റ നാമ�ധയവും അജ്ഞാതമായിരിക്കുന്നു.

പറവൂർ തമ്പുരാെന്റആശ്രിതന്മാരിൽ ഒരാളായിരുന്നുഅ�ദ്ദഹം എന്നറിയാം.

“ഉമാപ�തർഭൂമിപ�തശ്ചനാം

�യാധാരയദു് ഭൂസുരവംശദീപഃ

വ�ന്ദ സദാ സത്യ പദാരവിന്ദം

സർവസ്യ കാമസ്യ ഫലപ്രദം തം”

എെന്നാരു വന്ദന�ശ്ലാകം പ്രസ്തുതകൃതിയിലുണ്ടു്. ഉമാപതി ശങ്കരനും ഭൂമിപതി

ശ്രീരാമനുമാെണന്നു് ഓർമ്മിക്കു�മ്പാൾ ശങ്കരരാമൻ എന്നു മാറാ�പ്പരുള്ള ഒരു

ബ്രാഹ്മണ�ശ്രഷ്ഠനാണു് കവിയുെട പുരസ്കർത്താവു് എന്നു മനസ്സിലാകുന്നു. ആ

ബിരുദത്തിൽ പറവൂർ രാജാക്കന്മാെര അവർ രാജ്യഭ്രഷ്ടരാകുന്നതു വെര കവികൾ

പുകഴ്ത്തിയിരുന്നു. “�യാ ധാരയൽ” എന്ന വർണ്ണനം െകാണ്ടു കവി വിവക്ഷിക്കുന്നതു്
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ഒടുവിൽ ആ രാജ്യം പരിപാലിച്ചിരുന്ന രാജാവിെനയാെണന്നു ഞാൻ കരുതുന്നു.

അതു ശരയാെണങ്കിൽ പാരിജാതഹരണത്തിെന്റ നിർമ്മിതി പത്താം ശതകത്തി

െന്റ ഉത്തരാർദ്ധത്തിലാെണന്നു വന്നുകൂടുന്നു. മഹാവിഷ്ണു, ദക്ഷിണാമൂർത്തി, അം

ഗാരവനാലയയായ ദുർഗ്ഗ, �വട്ടക്കരുമൻഎന്നീ �ദവതകൾക്കുപുറ�മ,

“വ്യാസം കവിം ശക്രഗുരും ചസൂര്യ-

മിന്ദ്രാദി�ദവാനഖിലാൻ മുനീന്ദ്രാൻ

വാല്മീകിമാര്യം ച മ�ഹശ്വരഞ്ച

വ�ന്ദസദാ സർവഫലാർത്ഥസി�ദ്ധ്യ”

എന്ന �ശ്ലാകത്തിൽ വ്യാസവാല്മീകിമാർ, ഗുരുശുക്രന്മാർ, ആദിത്യൻ, ഇന്ദ്രാദി�ദവ

ന്മാർ, മ�ഹശ്വരൻ മുതലായവ�രയും കവി വന്ദിച്ചുകാണുന്നു. നരകാസുരവധത്തിനു

�മലുള്ളകഥയാണു് പാരിജാതഹരണത്തിൽപ്രതിപാദിക്കുന്നതു്.

“ഭൌമം ഹത്വാ മഹാത്മാ തദനു മുസലിനാ

�ചാദ്ധവാ�ദ്യരമാ�ത്യ-

സ്സാകം �ഭഷ്മീസഹായസ്സകലരിപുജനാ-

നാഞ്ച ദാവാന�ലാസൌ

സത്രാസത്രാജിദാഹ്വാധരനൃപസുതയാ

ദ്വാരവത്യാം സ കൃ�ഷ്ണാ

�ര�മ �ലാകാഭിരാ�മാ നിജപദനമിതാ-

നാം ച സർവാർത്ഥദായീ”

എന്നാണു്ആദ്യെത്ത �ശ്ലാകം. കവിത വിശിഷ്ടെമന്നു പറയുവാനില്ല.

വസുനൃപതിചരിതം

ഈആട്ടക്കഥയുംആരുണ്ടാക്കിയതാെണന്നറിവില്ല. ഗ്രന്ഥാവസാനത്തിൽെചങ്ങ

ന്നൂർ പാർവതി �ദവി�യയും ശ്രീപര�മശ്വര�നയും വന്ദിച്ചിരിക്കുന്നതു െകാണ്ടു കവി

അവിടുത്തുകാരനാെണാഎന്നുസംശയിക്കാം. ഒരിക്കൽ വിധൂമെനന്ന വസുബ്രഹ്മ

�ലാകത്തിൽ �പായ�പ്പാൾ അവിെട നർത്തനം െചയ്തുെകാണ്ടിരുന്ന അലംബുസ

എന്ന അസ്പരസ്ത്രീെയ കാമിക്കുകയും തന്നിമിത്തം ബ്രഹ്മാവിനാൽ ശപ്തനായി കൌ

ശാംബിയിൽശതാനീകൻഎന്നരാജാവിെന്റപുത്രത്വംഅങ്ഗീകരിച്ചുസഹസ്രാനീ

കൻ എന്ന രാജാവായി ജനിക്കുകയും െചയ്യുന്നു. അലംബുസയും ശാപവി�ധയയാ

യി അ�യാധ്യാധിപതിയായ ക്രതുവർമ്മാവിെന്റ പുത്രിയായ മൃഗാവതിയായി ജനി

ക്കുന്നു. സഹസ്രാനീകെന യൌവനാരംഭത്തിൽ മാതലി പൂർവവൃത്താന്തം ഗ്രഹിപ്പി

ക്കുകയും അ�ദ്ദഹം പല പ്രതിബന്ധങ്ങൾ തരണം െചയ്തു മൃഗാവതിെയ പാണിഗ്ര

ഹണം െചയ്യുകയും െചയ്യുന്നു. ഇതാണു് പ്രസ്തുതപ്രബന്ധത്തിെല ഇതിവൃത്തം. താ

െഴക്കാണുന്നതു് അതിെല ഒടുവിലെത്ത �ശ്ലാകമാണു്.

“ശക്ത്യാ തം സ നിഹത്യ രാക്ഷസവരം പ്രത്യാഗതസ്സ്വാം പുരീം

ഭൃത്യാമാത്യസമസ്ത�സന്യസഹി�താ വീരാഗ്രഗ�ണ്യാ ഭൃശം

സത്യാസത്യവി�വകനിഘ്നഹൃദ�യാ ഗൌരീശഭ�ക്താത്ത�മാ

നിത്യാനന്ദര�സന തത്ര നഗ�ര �ര�മ തയാ ഭാര്യയാ.”

ഇതിെല കവിതയ്ക്കും ഗുണം ചുരുങ്ങും.
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�സാമവാരമാഹാത്മ്യം

ഈആട്ടക്കഥബാലരാമൻഎെന്നാരു കവിയുെട കൃതിയാണു്.

“നവ്യകാന്താരവാസിനി! ആമയവിനാശിനി!

�ഭരവി! ശർവാണി! വരവടധുനീ-

ബാലരാമഹൃദയാം�ഭാജതരണി!”

എന്നു ഗ്രന്ഥാരംഭത്തിൽ കാണുന്ന സൂചനയിൽ നിന്നും മറ്റും അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ �ദ

ശം വരവടതടിനിയാെണന്നും ഇഷ്ട�ദവത നവ്യകാന്താരത്തിെല ദുർഗ്ഗയാെണന്നും

അറിയാം. നവ്യകാന്താരം പുതുക്കാടാ�ണാ എന്നുസംശയിക്കാം. കാലെത്തപ്പറ്റി

ഒരു വിവരവുമില്ല.

മെറ്റാരു ബാണയുദ്ധം

“അം�ഭാജാസനശങ്കരാദിദിവി�ജസ്സംഭാവിതസ്സന്തതം

സാനന്ദം സബലസ്സ�മർന്നിജസു�തഃ പൌ�ത്രസ്സ്വദാ�രരപി

ജംഭ�ഘ്നാപലനീല�മഘരുചിരശ് ശ്രീ�ദവകീനന്ദനഃ

ശ്രീമത്യാം ചിരമാസ്ത വിശ്വവിഭവസ്സ ദ്വാരവത്യാം സുഖം”

എന്നാരംഭിക്കുന്ന ഈ ആട്ടക്കഥയ്ക്കു തീെര പ്രചാരമില്ല. രാമശാസ്ത്രികളുെട കൃതി

കണ്ടു രചിച്ചതായിരിക്കാെമന്നു �താന്നുന്നു. കാല�ത്ത�യാ കർത്തൃത്വ�ത്ത�യാ

പറ്റി ഒരറിവും ലഭിക്കുന്നില്ല. എടവട്ടിക്കാട്ടിെന്റ ബാണയുദ്ധമല്ല ഇെതന്നു ഉറപ്പിച്ചു

തെന്ന പറയാം. കവിതഅത്ര�മൽ നിർഗ്ഗുണമാണു്.

“ശുണ്ഡാദ�ണ്ഡനകണ്ഡൂതിഷു രസികതരം

ചണ്ഡികാനാഥവാഹം

മന്ദംമന്ദം ക്രമാ�ന്ദാളിതശിരസമമ-

ന്ദായിതാനന്ദസാന്ദ്രം

ഗ�ണ്ഡചണ്ഡാരിസന്ദണ്ഡനനിപുണക�ര-

ണാമൃശന്തം ലസന്തം

വ�ന്ദ വന്ദാരുവൃന്ദാരകജനവിനുതം

വിഘ്നരാജം വിരാജം”

എന്നആദ്യെത്ത വന്ദന�ശ്ലാകത്തിനു വലിയ തര�ക്കടില്ല.

ഭസ്മ�യാഗിമാഹാത്മ്യം, പത്മാകരചരിതം

ഇവ രണ്ടും ഏറ്റുമാനൂർക്കാരനായഏ�താ ഒരു കവിയുെട കൃതികളാണു്.

“ഭജാമ�ഹ ഭക്തപരായണം പരം

ഭയാപഹം ഭൂരിമൃഗാല�യശ്വരം”

എന്നിങ്ങെന ആരംഭിക്കുന്ന ഒരു �ശ്ലാകം ഭസ്മ�യാഗി മാഹാത്മ്യത്തിലുണ്ടു്. അതി

നുപുറ�മ

“ഭക്തജനപ്രിയ! പരമകൃപാ�ലാ!

ഭർഗ്ഗ! സുധാകര �ശഖരമൌ�ല!

മുക്തിവിധായക! മുനിജനനായക!

സക്തമൃഗാലയ! പാലയ ശം�ഭാ!”
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എെന്നാരു കീർത്തനം രണ്ടു കഥകളു�ടയും അവസാനത്തിൽ കാണുന്നു. ഭസ്മ�യാ

ഗി മാഹാത്മ്യം ശങ്കരസംഹിതയിൽ അന്തർഭവിക്കുന്നു. പത്മാകരൻ എന്ന �വ

ശ്യരാജാവു് തപശ്ശക്തി െകാണ്ടു് ഒരു മൃതനായ ബാലകെന പുനർജ്ജീവിപ്പിക്കുന്ന

താണു് പത്മാകരചരിതത്തിെല ഇതിവൃത്തം.

ഇധിയും നിർജ്ജീവമായ മെറ്റാരു “നരകാസുരവധം”, പാച്ചുമൂത്തതി�ന്റതിൽ

നിന്നു ഭിന്നമായ ഒരു “മുചുകുന്ദ�മാക്ഷം” എന്നിങ്ങെനഅ�നകംആട്ടക്കഥകളുണ്ടു്.

മുചുകുന്ദ �മാക്ഷത്തിെന്റ കർത്താവു “ഭാവ�യഹംബിഭ്രന്മൂർദ്ധാഞ്ജലിസ്സാദരമപി ച

ഗുരൂൻ പശ്ചിമാബ്ധീശമുഖ്യാൻ” എന്നുപറയുന്നതിൽ നിന്നു് അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ പ്രധാ

നഗുരു ഒരു െകാടുങ്ങല്ലൂർത്തമ്പുരാനാെണന്നുസിദ്ധിക്കുന്നു.

താരകാസുരവധംആട്ടക്കഥ

ഈആട്ടക്കഥയുെട കർത്താവു് ആെരന്നറിയുന്നില്ല, കവിത സാമാന്യം നന്നായിട്ടു

ണ്ടു്.

ആരംഭത്തിൽ കാണുന്ന

“വി�ശ്വാദഗ്രപ്രതാ�പാദ്ഭടഭടപടലീ-

ദുർജ്ജയാൻ നിർജ്ജരാരീൻ

ഹത്വാ യശ്ചാരുവാപീതടകൃതവസതി-

�സ്സവ്യമാനസ്സുരൌ�ഘഃ

സാന്ദ്രാനന്ദസ്വരൂ�പാ നിരൂപമമഹിമാ

മാന�സ മാമകീ�ന

നിത്യം സംപൂർണ്ണ�മാദം വിഹരതു വിലസൽ-

കീർത്ത�യ കാർത്തി�കയഃ”

എന്ന �ശ്ലാകത്തിൽ കവി കുളങ്ങര സുബ്രഹ്മണ്യെന വന്ദിക്കുന്നു. താെഴ ഉദ്ധരിക്കു

ന്നതു് ഒടുവിലെത്ത �ശ്ലാകമാണു്.

“ഇത്ഥംബാഹാഭുജംഗാധിപകലിതമഹാ-

ശക്തിമന്ഥാച�ലന്ദ്ര-

പ്രക്ഷുഭ്യത്തദ്വിപക്ഷാംബുധിമഥനഭവാം

വിശ്രുതാം വീരലക്ഷ്മീം

ലബ്ധ്വാ�ഥാ �ദവ�സനാം പുനരപി ലവലീം

ഭൂതസം�ഘസ്സ�മത-

സ്സുബ്രഹ്മണ്യഃ പുരീം താമഖിലസുഖവിധാ-

ബദ്ധധീരധ്യുവാസ.”

ഇടയ്ക്കു നിന്നു് ഒരു �ശ്ലാകം കൂടി പ്രദർശിപ്പിക്കാം.

“നാര�ദാദിതസുധാരസം സരസമാപിബൻസുരവ�രാപ്യസൌ

നീരജാസനമുഖാമരൌഘമുനിവീരവാരപരിവാരിതഃ

കാളകൂടഗരളാശനം ശമല�മാചനം ജ്വലന�ലാചനം

കാലകാലമവ�ലാകിതും രജത�ശലരാജമഗമത്തദാ.”

അക്കാലത്തു് ആവിർഭവിച്ച മറ്റുള്ള നൃത്യപ്രബന്ധങ്ങെളപ്പറ്റി ഒന്നും പറയണെമന്നു്

ഉ�ദ്ദശിക്കുന്നില്ല.
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അഴി�ക്കാട്ടു കമ്മാരൻനായർ

കമ്മാരൻ നായെര ശ്രീകുമാരൻ എന്നും പറയുന്നു. അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ ജന്മഭൂമി �കാ

ലത്തുനാട്ടു ചിറയ്ക്കൽ �കാവിലകത്തു നിന്നു രണ്ടു നാഴിക പടിഞ്ഞാറു മാറിക്കിടക്കു

ന്ന അഴി�ക്കാടു �ദശമാണു്. സ്വകൃതികളിൽ തെന്നപ്പറ്റി ‘അംഘ്രിജന്മാവു് ’ എന്നും

‘ചര�ണാത്ഭവൻ’എന്നുമുള്ളപദങ്ങൾപ്ര�യാഗിച്ചിരിക്കുന്നതു െകാണ്ടുജാതിയിൽ

നായരാെണന്നു െവളിെപ്പടുന്നു. കവി തെന്റ ഗ്രാമ�ദവതയായഅക്കിളിയത്തമ്പല

ത്തിെല ശിവ�നയും അവിെട നിന്നു് ഏഴു നാഴിക വടക്കുള്ളസുപ്രസിദ്ധമായ െചറു

കുന്നത്തു �ക്ഷത്രത്തിെല അന്നപൂർ�ണ്ണശ്വരി�യയും െചറുകുന്നിൽ നിന്നു് എട്ടുപത്തു

നാഴിക വടക്കുള്ളകുഞ്ഞിമംഗലം �ദശത്തിെല ഗ്രാമ�ദവതയായ ചാമുണ്ഡി�യയും

സ്വർ�ല്ലാകമാലിക എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ സ്മരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. കുഞ്ഞിമംഗലത്തു തറവാട്ടി

െലഒരുശാഖഅഴി�ക്കാട്ടുതാമസിച്ചിരുന്നു;ആശാഖയിൽകവിജനിക്കുകയാൽമൂ

ലകുടുംബത്തിെല ഇഷ്ട�ദവതെയ വന്ദിച്ചതാെണന്നു് അഭിജ്ഞന്മാർ ഊഹിക്കുന്നു.

“പാരാെതന്നുെട ശിശുമംഗലമമർന്നീടും

വീരചാമുണ്ഡീശ്വരി സന്തതം പാലി�ക്കണം.

കാടുെണ്ടങ്കിലുമിതിൽപ്പാടവമുള്ള ജനം

�കടു തീർ�ക്കണമതിെന്ന�പ്പാഴും വന്ദിക്കു�ന്നൻ.

അക്കളി�യശൻതെന്റ െചാെല്പാങ്ങും കൃപയാ�ല-

യിക്കഥ �ലാകത്തിങ്കെലല്ലാർക്കും രസി�ക്കണം.

�കാലഭൂപാലകുലപാലനംെചയ്തു നിത്യം

ബാല�ശലത്തിൽ വാഴുമന്നപൂർ�ണ്ണശ്വരിയും

ചാല�വ തുണ�യ്ക്കണമതിനാെയല്ലാ�യ്പാഴും

കാലിണക്കമലെത്ത �മ�ന്മ�ല വണങ്ങു�ന്നൻ.”

എന്നീഈരടികൾ �നാക്കുക.

കാലവും കൃതികളും

കുമാരകവി കു�ചലകഥെയന്നും സ്വർ�ല്ലാകമാലികെയന്നും രണ്ടു കിളിപ്പാട്ടുകൾ

രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഇവ 998 കർക്കിടകം 22-നു “ശ്രീകുമാരശിഷ്യനായിരി�പ്പാരു ഉതയന
�യാഗിഗുരുക്കൾ” പകർത്തിെയഴുതിയതായി �രഖ കാണുന്നു. രണ്ടു കൃതികളിലും

കവി തെന്റഗുരുനാഥനായപള്ളിയില്ലത്തുമാധവൻനമ്പൂരിെയസ്മരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. പള്ളി

യില്ലം എന്ന ഗൃഹം അഴി�ക്കാട്ടു �മ�ളാളം എന്ന സ്ഥലത്തുള്ളതാണു്. മാധവൻ

നമ്പൂരി 1026-ൽ തീെപ്പട്ട ചിറയ്ക്കൽ രവിവർമ്മ �കാലത്തിരിയു�ടയും ഗുരുനാഥനായി

രുന്നു. അ�ദ്ദഹെത്തകവി താെഴക്കാണുന്നവിധത്തിൽ വന്ദിക്കുന്നു.

“ബുദ്ധിമത്തുക്കളിൽവച്ചുത്തമൻ വിഹാരാഖ്യ-

പത്തനനിവാസിയാം മാധവാചാര്യൻതെന്റ

ചരണസ�രാരുഹെമ�പ്പാഴും വന്ദിച്ചീടും

ചര�ണാത്ഭവനാകും ശ്രീകുമാരാഖ്യൻതന്നാൽ” (കു�ചലകഥ)

“ബ്രഹ്മജ്ഞരായുള്ളവരിൽവച്ചുത്തമൻ

ബ്രഹ്മകു�ലാത്ഭവൻ �വദശാസ്ത്രാത്മകൻ

നിർമ്മലശീലൻ വിഹാരാഖ്യമന്ദിരൻ
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ധർമ്മപരായണൻശ്രീമാധവാഖ്യനാം

സൽഗുരുനാഥെന്റ പാദാംബുജദ്വയ-

മുൾക്കുരുന്നിങ്കൽവച്ചാസ്ഥയാ നിത്യവും

ശ്രീകുമാരാംഘ്രിയിൽ ഭക്തനായ് �മവുന്ന

ശ്രീകുമാരാഖ്യനാമംഘ്രിജന്മാവിനാൽ” (സ്വർ�ല്ലാകമാലിക)

ഇതിൽനിെന്നല്ലാം കുമാരകവി പത്താം ശതകത്തിെന്റ ഉത്തരാർദ്ധത്തിൽജീവിച്ചി

രുന്നുഎന്നുനിർണ്ണയിക്കുവാൻ കഴിയും.

കു�ചലകഥനാലുപാദങ്ങളിലും,സ്വർ�ല്ലാകമാലികനാലു മാലികകളിലുമായി

ഗ്രഥിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. “ശാന്താത്മാവായീടുന്ന ധർമ്മനന്ദന�നാടു ശന്തനുജാതൻ

െചാല്ലീടുന്നതു” �കട്ടു് അതു കവി�യാടു “ശാരിക�പ്പതൽ” നി�വദനം െചയ്യുന്നതാ

യി സ്വർ�ല്ലാകമാലികയുെട ആരംഭത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചു കാണുന്നു. യമപുരവർണ്ണ

നം,സുകൃതദുഷ്കൃതവർണ്ണനം, ചിത്രഗുപ്തവർണ്ണനംപുണ്യകർമ്മകഥനംഎന്നിങ്ങെന

യാണു് നാലു മാലികകൾക്കും യഥാക്രമം നല്കിയിരിക്കുന്ന സംജ്ഞകൾ. കവിത

ഒരുവിധം െകാള്ളാം,

കു�ചലകഥ

“കചവിതതിവിലസിതസ്സുപിഞ്ഛികാഭംഗിയും

കാർത്തസ്വരമയമാകും കിരീടവും

അളികുലവുമിരുൾനിരയുമിടയുെമാരു �ശാഭ പൂ-

ണ്ടാ�ലാലമായ കുറുനിരഭംഗിയും

ഫണിയുടയ തിഥിയിെലഴുമുഡുപതിെയ െവല്ലുന്ന

ഫാല�ദ�ശ വിളങ്ങീടും തിലകവും

മലർവിശിഖധനുരധികരുചിനികരഡംഭിെന

മാറ്റുമാറുെള്ളാരു ചില്ലീവിലാസവും. . .

നതവരദ! പരപുരുഷ! കലികലുഷനാശന!

നാരായണ! നമ�സ്ത നമ�സ്തസദാ.

രുചിരുചിരമിദമധികനയനജന�മാഹനം

രൂപം തവാനിശം ഭാതു �മ മാന�സ.”

ഏറ്റവും വിസ്തരിച്ചാണു് കു�ചാ�ലാപാഖ്യാനംഈകിളിപ്പാട്ടിൽ കവി പ്രതിപാദിച്ചി

രിക്കുന്നതു്.

സ്വർ�ല്ലാകമാലിക

ഇതു കു�ചലകഥ�യാളം ദീർഘമല്ല.

“ദുഷ്കൃതങ്ങൾക്കു�ള്ളാരു കണക്കിൻവർഗ്ഗം�പാെല

സൽകരിച്ചീടും ദണ്ഡനാദികൾെകാണ്ടു നന്നായ്.

അത്യന്തം ഭയങ്കരന്മാരാകും യമരാജ-

പുത്രന്മാരുണ്ടങ്ങതിലസംഖ്യം വർത്തിക്കുന്നു.

ഇത്തരം വിളങ്ങുന്നധർമ്മരാജാവുതെന്റ

പത്തനംതന്നിൽ വടക്കുള്ള �ഗാപുരത്തിങ്കൽ

വിഷ്ണുദൂതന്മാര�ല്ലാ വസിച്ചീടുന്നൂ നിത്യം,
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ജിഷ്ണുമന്ദിരം�പാെല വിളങ്ങും നഗരത്തിൽ.

അഴ�കറീടും കിഴക്കുള്ള �ഗാപുരത്തിങ്കൽ-

പ്പിഴകൂടാെത ശിവദൂതന്മാർ വസിക്കുന്നു.

ദക്ഷിണദിശി വിളങ്ങുന്ന �ഗാപുരത്തിങ്കൽ-

ദ്ദക്ഷന്മാരാകും ബ്രഹ്മദൂതന്മാർ വസിക്കുന്നു.

വടി�വറീടും പടിഞ്ഞാറു�ഗാപുരംതന്നിൽ-

ക്കടുതായീടും യമദൂതന്മാർ വസിക്കുന്നു.

ഹരിശങ്കരബ്രഹ്മദൂതന്മാെരാരുമിച്ചു

വിരവിൽ നടന്നീടും; തീണ്ടുമാറില്ല�ന്യാന്യം.

�ഗാപുരവാതിൽ കടന്നന്തർഭാഗത്തു �നാക്കി-

ലാക�വ�വവസ്വതമാം പുരം കാണായ്  വരും.”

കൃഷ്ണാർജ്ജുനസംവാദം

ഈകിളിപ്പാട്ടു പത്താം ശതകത്തിൽആവിർഭവിച്ചതാണു്. കവിയുെട �പർ അറി

വിെല്ലങ്കിലും ഗ്രന്ഥാരംഭത്തിൽ “അകതളിരിലഴകിെനാടു �മവുകസന്തതം �താലി

യാധീശനാമീശനും” എെന്നാരു പ്രാർത്ഥന കാണുന്നതിൽനിന്നു് അ�ദ്ദഹം തിരു

വല്ലാ തുകല�ശ്ശരിക്കാരനാെണന്നു് ഊഹിക്കാം. “കർമ്മികളായ ഭൂ�ദവപ്രവരരും”

തുണയ്ക്കണെമന്നുകൂടി പറയുന്നുണ്ടു്. രണ്ടു ഖണ്ഡമായി വിഭജിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്ന പ്ര

സ്തുതകൃതിയിൽ പ്രഥമഖണ്ഡം കളകാഞ്ചിയിലും ദ്വിതീയഖണ്ഡം കാകളിയിലുമാണു്

രചിച്ചിട്ടുള്ളതു്. കൃഷ്ണാർജ്ജുനവിജയം തുള്ളലിെല ഇതിവ   ൃത്തം പ്രസിദ്ധമാണ�ല്ലാ.

അതുതെന്നയാണു് ഈ ഗ്രന്ഥത്തി�ലയും പ്രതിപാദ്യം. പ്ര�ണതാവിനു ഗണനീ

യമായ സംസ്കൃതപാണ്ഡിത്യം കാണുന്നില്ല. “സരഭസെമാടു” തുടങ്ങിയ അ�നകം

അപശബ്ദങ്ങൾപ്ര�യാഗിച്ചിട്ടുണ്ടു്. പലസ്ഥലങ്ങളിലും രചനയ്ക്കു നിഷ്കർഷയും �പാ

രാെതയിരിക്കുന്നു. മാതൃക കാണിക്കുവാൻ ചില വരികൾ ഉദ്ധരിക്കാം.

“ജയ പരമപുരുഷ! ജയസകലജഗദാനന്ദ!

ജങ്ഗമാജങ്ഗമരുപ! ജഗൽപ�ത!

ജനിമരണഭയഹരണനിപുണചരണാംബുജ!

ജന്തുക്കളുള്ളിൽ വാഴുന്ന ജീവാത്മക!

ജയ ഭുജഗശയന! ജയ പതഗപതിവാഹന!

ജാഹ്നവീകാന്തപ്ര�സവ്യാംഘ്ര�യ നമഃ.

സകലതനുഭവന! ജയ നിഗമമയസാധന!

സച്ചിദാനന്ദമൂർ�ത്ത! നാഥ �ഗാപ�ത!

നിരതിശയ! നിരുപമ! നിരഞ്ജന! നിരാധാര!

നിർഗ്ഗുണ! നിശ്ചല! നിർമ്മമ! നിർമ്മല!

വിധുകുലജ! മധുമഥന! നരകമുരമഥന! ജയ

വി�ശ്വകസാക്ഷി�ണ �വദ�വദാന്തഗ!

കമലഭവമുഖവിബുധനമിതചരണാംബുജ!

കാരുണ്യപൂർണ്ണാമൃതാ�ബ്ധ! ന�മാ നമഃ.”

കവിതആകപ്പാെടതര�ക്കടിെല്ലന്നുപറയാെമ�ന്നയുള്ളു. ബ്രഹ്മാണ്ഡപുരാണാന്തർ

ഗ്ഗതമാണു് ആ കഥെയന്നുകവി മാമൂലനുസരിച്ചു പറയുന്നതു് അപ്രമാണമാണു്.
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വൃഷപുരമാഹാത്മ്യം കിളിപ്പാട്ടു്

ഈകിളിപ്പാട്ടിൽ രണ്ടു ഖണ്ഡങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. പൂർവഖണ്ഡം കാകളിയി

ലും ഉത്തരഖണ്ഡം കളകാഞ്ചിയിലുമാണു് രചിച്ചിരിക്കുന്നതു്. പത്താംശതകത്തിെല

ഒരു കൃതിയായി ഇതിെന പരിഗണിക്കാെമന്നു �താന്നുന്നു; നിശ്ചയമില്ല. പ്ര�ണ

താവു് ആരായാലും അ�ദ്ദഹം ഭാഷാകവികളിൽ അ�ഗ്രസരനാെണന്നു പറ�യ

ണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കിളി�യാടു് “അഞ്ജലികൂപ്പി ദ്വിജന്മാെരയും െതാഴുതഞ്ജസാ �മാദം

ലഭിക്കനീ ശാരി�ക”എന്നുള്ളഉപ�ദശം �നാക്കിയാൽഅ�ദ്ദഹംബ്രാഹ്മണനെല്ല

ന്നുസങ്കല്പിക്കാവുന്നതാണു്. വില്വാദ്രിയിൽ തെന്റ പൂർണ്ണസാന്നിദ്ധ്യമുണ്ടാകുെമന്നു

പരശുരാമൻബ്രാഹ്മണ�രാടു പറയുന്നതു �നാക്കിയാൽ “വില്വാദ്രിനാഥാശ്രീരാമച

ന്ദ്ര”എന്നുശീലാവതിയിൽ പാടീട്ടുള്ളനമ്പിയാർതെന്ന�യാഎന്നുംസംശയിക്കാം.

പദഘടനാപാടവവും ഫലിതപ്ര�യാഗചാതുര്യവും പരി�ശാധിച്ചാൽ പ്രസ്തുതകൃതി

അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റതാെണ�ന്ന �താന്നുകയുള്ളു.

ശ്രീപരശുരാമൻബ്രാഹ്മണർക്കു�വണ്ടി �കരളം സമുദ്രത്തിൽ നിന്നു് ഉദ്ധരിക്കു

ന്നതുംഅതിെന്റ മധ്യസ്ഥലമായതൃശ്ശിവ�പരൂരിൽശ്രീപര�മശ്വരെനകുടിയിരുത്തു

ന്നതും �കരളൻഎന്ന രാജാവു് അവിെട �ക്ഷത്രനിർമ്മാണം െചയ്യുന്നതും മറ്റുമാണു്

പ്രതിപാദ്യം. െത�ങ്കലനാ�ഥാദയം ഭാഷാചമ്പുവിെല ഇതിവൃത്തവും ഇതുതെന്ന

യാണ�ല്ലാ.

“വിശ്വത്തിെലങ്ങും വൃഷപുരിെക്കാെത്താരു

വി�ശ്വശ്വരാവാസമിെല്ലന്നറിക നീ;

അങ്ങെനയു�ള്ളാരു പുണ്യസ്ഥലീമൂല-

െമങ്ങെനയുൽഭൂതെമന്നു കഥിക്ക നീ”

എന്നു കവി കിളി�യാടു് അ�പക്ഷിക്കുകയും ആഅ�പക്ഷയനുസരിച്ചു കിളി ഭരദ്വാ

ജമഹർഷി�യാടു സൂതൻ പറഞ്ഞു�കൾപ്പിച്ച തൃശ്ശിവ�പരൂർ �ക്ഷത്രമാഹാത്മ്യം

വർണ്ണിക്കുകയും െചയ്യുന്നു. പരശുരാമൻ “മൂ�വഴുവട്ടം മുടിക്ഷത്രിയന്മാെര” വധിച്ചു

സ്വായത്തമാക്കിയ ഭൂമി മുഴുവൻ കാശ്യപനു ദാനംെചയ്തു ഹിമവൽപർവതത്തിനു

സമീപം തപസ്സുെചയ്യു�മ്പാൾ

“ദാരിദ്ര്യമാകും സമുദ്രം കടക്കുവാ-

നാരുവാനുള്ളു നമുെക്കാരു നാവികൻ

മെറ്റാരുത്തെന്റ മഹീത�ല നമ്മെള-

െപറ്റുവളർത്ത മാതാ�വ ന�മാസ്തു �ത”

“െകാറ്റിന്നുമാത്രം ധനം കയ്യിലില്ലാഞ്ഞു

മുറ്റും മഹാദുഃഖമായ്  വന്നുസാംപ്രതം.

രാജവംശം നശിപ്പി�ച്ചാരു ഭാർഗ്ഗവൻ

യാചകന്മാർക്കു ഭൂദാനം തുടങ്ങി�പാൽ.

യാചനം െചയ്യുന്നവർക്കു മുനിവരൻ

�രാചനീയം ധനം നല്കുന്നു�പാലവൻ.

ഉത്തമന്മാ�രാടു യാചനം െചയ്യുന്ന

വസ്തുസിദ്ധിക്കായ്കിലിങ്ങില്ല ലാഘവം.

സജ്ജന�ത്താട�പക്ഷിച്ചാലതുെകാണ്ടു

ലജ്ജയി�ല്ലതും നമുെക്കന്നുനിർണ്ണയം.

LINKS TO
CHAPTERS TOC 33 34 35 36 37 38 39 40 41



�കരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 3 511

ദുർജ്ജന�ത്താട�പക്ഷിച്ചു ലഭിച്ചാലു-

മിജ്ജനത്തിന്നു ലഘുത്വമുണ്ടായ്  വരും.

‘�ദഹി’െയന്നിങ്ങിെന രണ്ടക്ഷരം മഹാ-

�മാഹികൾക്കശ്രീനിമിത്തെമന്നാകിലും

�ദഹാർത്ഥെമാക്ക�വ �വണ്ടിവന്നൂനമു-

ക്കാഹാരമാത്രം ത്യജിക്കാവതല്ല�ഹാ”

എന്നും മറ്റുമുള്ള ചിന്തകളാൽ �പ്രരിതന്മാരായി ചില ബ്രാഹ്മണർ അ�ദ്ദഹ�ത്താടു

തങ്ങൾക്കുതാമസത്തിനു ഭൂമി�വണെമന്നു യാചിക്കുന്നു.

“�ശ്രാത്രിയന്മാർഞങ്ങളാറു ശാസ്ത്രങ്ങളും

ശ്രൌതധമ്മർങ്ങളും നാലു�വദങ്ങളും

മന്ത്രവും തന്ത്രവും മന്ത്രവാദങ്ങളും

മന്ത്രദീ�ക്ഷാപ�ദശപ്രകാരങ്ങളും

ഇത്യാദിസർവം പരിശ്രമിച്ചീടുന്ന

സത്യസന്ധന്മാർ പലരുണ്ടുഞങ്ങളിൽ.

�വദികന്മാരുണ്ടു�വദ്യശാസ്ത്രജ്ഞരും

�വദിയന്മാരും പലരുണ്ടു ഭാർഗ്ഗവ!

�ജ്യാതിഷക്കാരുണ്ടുശില്പശാസ്ത്രങ്ങളിൽ-

ച്ചാതുര്യ�മറും ജനങ്ങളുമുെണ്ട�ടാ.

നാടകം കാവ്യം പുരാണമിത്യാദിയിൽ-

പ്പാടവം പാർത്താൽ പലർക്കുമുണ്ടായ്  വരും.

�കടകന്നീടുന്നസംഗീതവിദ്യയിൽ-

�ക്കവലം �ക്ലശിച്ച വിപ്രരുമുെണ്ട�ടാ.

പാണിനിസൂത്രവും�ജമിനിസൂത്രവും

വാണി�ദവീകൃതവ്യാകരണങ്ങളും1

ചാന്ദ്രബാർഹസ്പത്യശാസ്ത്ര�ഭദങ്ങളും

സാന്ദ്രമാംവണ്ണം ഗ്രഹിച്ചവരുണ്ടിതിൽ”

എന്നിങ്ങെനയാണു്അവരുെട നി�വദനത്തിെന്റ ഗതി. “പുൽ കുത്തുവാൻ മാത്രെമ

ന്നാകിലുമിെന്നനിക്കുള്ളഭൂഭാഗെമങ്ങുമില്ലാ ദൃഢം”എങ്കിലും “ഇല്ലമുണ്ടാക്കുവാനിച്ഛി

ച്ചവിപ്ര�രാടിെല്ലന്നുെചാല്ലുന്നെതത്രയുംനിന്ദിതം”എന്നുള്ളതിനാൽസമുദ്ര�ത്താടു

കു�റ ഭൂമി വാങ്ങി അവർക്കു ദാനം െചയ്യാെമന്നു മഹർഷി നിശ്ചയിക്കുന്നു. സമുദ്ര

ത്തിെന്റഅവസ്ഥെയഅ�ദ്ദഹം വർണ്ണിക്കുന്നതു് ഇങ്ങെനയാണു്.

“െവള്ളം കുടിപ്പാനുമാകാ നിരൂപിക്കി-

ലുള്ളതുമില്ലാത്തതും സമം �കവലം.

വള്ളങ്ങ�ളാടങ്ങൾ വഞ്ചിയും കപ്പലും

കള്ളപ്പടവുകൾ വർക്കാസ്സു�താണികൾ

ഇത്തര�മാടിച്ചു വാണിഭം െചയ്യുന്ന

ബൌദ്ധർക്കനുകൂലമ�യ്യാ! മഹാർണ്ണവം.

വരുണ�ദവൻ �ഗാകർണ്ണത്തുെവച്ചുപ്രത്യക്ഷീഭവിച്ച�പ്പാൾ,

1 സാരസ്വതവ്യാകരണം.
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“അപ്പ�ത! നിന്നുെട വിസ്മിതിെയന്തിന്നു

കല്പ�ത കല്പാന്തകാ�ല ഭവാന�ഹാ;

കാലാനലജ്വാലമാലാവലീ�ഘാര-

�കാലാഹലം വന്നടുക്കും ദശാന്ത�ര,

ഭസ്മാവ�ശഷമാെമന്നു �ബാധി�ക്കണ-

മസ്മാകമാഗ്രഹം വ്യർത്ഥമാക്കീെടാലാ”

എന്നും മറ്റും മഹർഷി പറയുന്നു. പ്രഥമഖണ്ഡത്തിെല കാവ്യ �ശലി ഇതിൽനി

ന്നു്അനുവാചകന്മാർക്കുഅവധാരണീയമാണ�ല്ലാ. അതിെനക്കാൾ മ�നാഹരമാ

ണു് ദ്വിതീയഖണ്ഡം. �കരളൻതൃശ്ശിവ�പരൂർ �ക്ഷത്രപ്രതിഷ്ഠയുംനഗരസ്ഥാപനവും

നിർവഹിച്ചതിനു �ശഷം അവിടെത്ത ലക്ഷ്മീവിലാസം കവി വർണ്ണിക്കുന്നതിൽനി

ന്നു് ഏതാനും വരികളാണു് താെഴ�ച്ചർക്കുന്നതു്.

“തരുണികളിലധികതരപരവശത പൂണ്ടുള്ള

താരുണ്യവാന്മാര�നകം വിധങ്ങളിൽ

കുസുമശരശരനികരകരുമനസഹിക്കാഞ്ഞു

കുണ്ഠിതം പൂണ്ടുനടക്കുന്നിതു ചിലർ.

കളെമാഴികളുെട കപടകുടിലിതകടാക്ഷങ്ങൾ

കണ്ടുകണ്ടു�ങ്ങാട്ടുഴയ്ക്കുന്നിതു ചിലർ.

കലഹരസമകലുവതിനതിവിവശഭാ�വന

കാഞ്ചനം വച്ചു വണങ്ങുന്നിതു ചിലർ.

രസികനഹമിതി കരുതി രജനികളിെലാക്ക�വ

രാഗങ്ങൾ പാടി നടക്കുന്നിതു ചിലർ.

വരുമിവിെട വിരവിെനാടു വരതരുണിമാെരന്നു

വാഞ്ഛിച്ചു ഗുഢമായ് നില്ക്കുന്നിതു ചിലർ.

മതിമുഖികളുെട വരവു വിരെവാടിഹ കാണുവാൻ

മാർഗ്ഗങ്ങളിൽെച്ചന്നുപാർക്കുന്നിതു ചിലർ.

പൃഥുലകുചതടമുടയ മടവർമണിമാരുെട

പിന്നാെലകൂടിഗ്ഗമിക്കുന്നിതു ചിലർ.

കമനികളിലതികുതുകമതികളവ�രാടുടൻ

കർണ്ണാന്തി�ക െചന്നുരയ്ക്കുന്നിതു ചിലർ.

പരുഷതരമവരുടയ പരിഭവനിറം കണ്ടു

പാരം വിഷാദിച്ചു �പാരുന്നിതു ചിലർ.

ഒളിമിഴിയിെലാരു െതളിവു െവളിവിലിഹകാണ്കയാ

െലാത്തവണ്ണം വരുെമന്നുറച്ചാർ ചിലർ.

വടിവിയലുമുടുപുടകൾ നടനമപി കണ്ടുടൻ

വാെലടുപ്പാനായ് നടക്കുന്നിതു ചിലർ.”

ഇതു വിഷയികളുെട വ്യാപാരമാണു്. ഇതിനു പുറ�മ

“കവികളുെട കവിതകളുമവികലമ�നാഹരം

കാവ്യനാട്യാദിപ്രബന്ധപ്ര�യാഗവും” ,

“ശതമഖനുമഥ ശശിയുമിവർ പലർ ചമെച്ചാരു

ശബ്ദശാസ്ത്രംെകാണ്ട�നകവാദങ്ങളും”
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മറ്റും അവിെട നടക്കുന്നു. അവസാനത്തിൽ കവി

“കലുഷഹരസുരതടിനിയുെട തടനിവാസിയാം

കാശിഗിരീശനിെത്ത�ങ്കലശങ്കരൻ

രഘുതിലകകരകമലപരികലിതമൂർത്തിയാം

രാ�മശ്വ�രശനിെത്ത�ങ്കലശങ്കരൻ”

എന്നു തുടങ്ങി �ഗാകർ�ണ്ണശൻ, ചിദംബ�രശൻ, കാളഹസ്തീശൻ, “വിരവിെലാരു

ധരണിസുരജഠരപരിപൂരകൻ വ്യാഘ്രാല�യശൻ” “ചിരരുചിരധനവിഭവമനവധി

െകാടുക്കുന്ന െചല്ലൂരു�മശൻ” “തിരുമനസി കനിവിെനാടു യമഭയെമാഴിക്കുന്ന തൃ

പ്പറ�ങ്ങാടൻ” , “മഹിമെയാടു ജനജഠരരുജമപഹരിക്കുന്ന മർത്ത്യാങ്ഗരാജൻ” ,

“സ്ഥലമഹിമ െപരുകുെമാരുശുചികരശുചീന്ദ്രഗസ്ഥാണുനാഥസ്വാമി”ഈ മൂർത്തി

കെളല്ലാം �ത�ങ്കലശങ്കരൻ തെന്നയാെണന്നും

അവനിതലമതിലഖിലപരമശിവസാന്നിധ്യ-

മാക�വ തൃശ്ശിവ�പരൂർമ�ഹശ്വ�ര”

എന്നുംസ്ഥാപിക്കുന്നു.

ബൃഹസ്പതിവാക്യം കിളിപ്പാട്ടു്

അഹല്യാസങ്ഗമം നിമിത്തം കുപിതനായ ഗൌതമ മഹർഷിയാൽ ശപിക്കെപ്പട്ട

�ദ�വന്ദ്രെന്റ ദയനീയമായഅവസ്ഥാന്തരംഅപ്സരസ്ത്രീകളിൽനിന്നുഗ്രഹിച്ചുസുരഗു

രുവായ ബൃഹസ്പതി അ�ദ്ദഹെത്ത സമാശ്വസിപ്പിക്കുന്നതാണു് വിഷയം. പത്താം

ശതകത്തിൽ രചിച്ചെതന്നു കരുതാവുന്ന പ്രസ്തുത കൃതിയുെട പ്ര�ണതൃത്വെത്തപ്പറ്റി

യാെതാരറിവുമില്ല. ബൃഹസ്പതി അനവദ്യമായ സദാചാരപദ്ധതി ഇന്ദ്രന്നുപ�ദശി

ക്കുന്നു.

“എന്നതുെകാണ്ടുമി�പ്പാളിക്രിയ �വണ്ടീലാഞ്ഞു;

എന്നുണ്ണീ! നിെന്റ ശീലെമാട്ടുമാകാെതയായീ.

അറിവില്ലാത്ത�പാെല തുടങ്ങുന്നതു കഷ്ടം;

അറിവിന്നടുത്ത�ത ഗ്രഹിക്കാവറിഞ്ഞാലും.

വൻമദാചാരത്തിന്നു വശമായിരിക്ക�ല്ല;

മറി�വറീടും മങ്കമാെര വിശ്വസിക്ക�ല്ല.

അറി�വാർ പറയുന്ന വചനം കടക്ക�ല്ല;

അഭിമാനെത്തക്കളഞ്ഞർത്ഥെത്ത �മാഹിക്ക�ല്ല.

�ചാറു തന്നവർകെളച്ചതിപ്പാൻ തുടങ്ങ�ല്ല

�ചാരന്മാ�രാടുകൂടി�ച്ചാരത െചയ്തീട�ല്ല.

അധമന്മാെര�സ്സവിച്ചിട�ല്ലെയാരിക്കലും;

അൻപിനാൽ വരാത്തതു വൻപിനാൽ വരുത്ത�ല്ല.”

ഇങ്ങെന ആ കൃതി �പാകുന്നു. കവി പണ്ഡിതനെല്ലങ്കിലും പല തത്വങ്ങളും കണ്ട

റിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു �ലാകജ്ഞനാണു്. ചില നീതിവാക്യങ്ങൾ വിദു�രാപ�ദശത്തിൽ

നിന്നു പകർത്തീട്ടുമുണ്ടു്.

“ഇത്തരം ബഹുവിധം ബൃഹസ്പതിവാക്യങ്ങൾ

വിസ്തരിച്ചുരെചയ് വാൻ കാല�മ �പാരയ�ല്ലാ”

LINKS TO
CHAPTERS TOC 33 34 35 36 37 38 39 40 41



514 അദ്ധ്യായം 40. കിളിപ്പാട്ടുകളുംആട്ടക്കഥകളും

എന്നു് അ�ദ്ദഹംആ ഭാഗം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. ആചാര്യെന്റ ഉപ�ദശമനുസരിച്ചു്

അപ്സരസ്ത്രീകൾ ഗൌതമെനക്കണ്ടു ശാപ�മാക്ഷത്തിനുള്ള അനുഗ്രഹം വാങ്ങി തിരി

െയ വരുന്നു. തദനന്തരം

“പുസ്തകം ദണ്ഡും തെന്റഛത്രവുെമടുത്തുടൻ

�വഗമെങ്ങഴുന്നള്ളിബ്ഭവനം പുക്കു മുനി.

ഭാര്യമാ�രാടു �ചർന്നു വസിച്ചാൻ ശക്രൻതാനും”

എന്ന വരിക�ളാടു കൂടി കവി സ്വകൃത്യത്തിൽനിന്നു വിരമിക്കുന്നു. കഥ ഈ ഘട്ട

ത്തിൽ അവസാനിക്കുന്നതു െകാണ്ടു് ഈ കൃതിക്കു �ദ�വന്ദ്ര�മാക്ഷം എന്നും ഒരു

സംജ്ഞചില പ്രതീകങ്ങളിൽ കാണുന്നു.

പ്രഹ്ലാദചരിതം കിളിപ്പാട്ടു്

പ്രഹ്ലാദചരിതം കിളിപ്പാട്ടു വട�ക്ക മലയാളത്തിെല ഏ�താ ഒരു കവി രചിച്ചതാ

െണന്നു് ഊഹിക്കാെമന്നല്ലാെത അ�ദ്ദഹം ആെര�ന്നാ ഏതു കാലത്തു ജീവിച്ചിരു

ന്നുെവ�ന്നാ നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനു യാെതാരു മാർഗ്ഗവും കാണുന്നില്ല.

“മുക്കണ്ണിൽ �മവുന്ന തമ്പുരാെനന്നുെട

മുക്കണ്ണരും തുണെയ്ക്കന്നുള്ളിെലെപ്പാഴും”

എന്നഈരടിയിൽനിന്നു് അ�ദ്ദഹം മുക്കണ്ണു് എന്ന ഒരുസ്ഥലവുമായി ബന്ധെപ്പട്ടി

രുന്നുഎന്നുസങ്കല്പിക്കാം. ആ മുക്കണ്ണു് ഏതാെണന്നും വിശദമാകുന്നില്ല.

പ്രഹ്ലാ�ദാപാഖ്യാനം ആദ്യന്തം കാകളീ വൃത്തത്തിൽ നിർമ്മിതമായ ഈ കൃ

തിയിൽ വളെര വിസ്തരിച്ചു പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. കവിത സാമാന്യം െകാള്ളാം.

ഹിരണ്യകശിപു:

“െചമ്പരുത്തിപ്പൂവു�പാെല ചുവന്നുള്ള

വമ്പിച്ച കണ്മിഴി കാണ്കിൽ ഭയങ്കരം.

അമ്പിളിെത്തല്ലു�പാ�ല വളഞ്ഞു�ള്ളാരു

വമ്പിച്ച ദംഷ്ട്രകളുമതിഭീഷണം.

വൃത്തെമാത്തുള്ളകഴുത്തിൽ വിളങ്ങുന്നു

മുത്തുരത്നങ്ങെളെക്കാണ്ടുള്ള മാലകൾ.

ഉന്നതമാകിയ �താളിനു തുല്യമായ്-

ക്കുന്നു�പാലും പുനരിെല്ലന്നു നിർണ്ണയം.”

സഹ�ദവവാക്യം കിളിപ്പാട്ടു്

ഇതു കലിയുഗത്തിൽ പൂർവാചാരങ്ങൾക്കു സംഭവിക്കാവുന്ന �ഭദങ്ങെള ഉപാലംഭ

രൂപത്തിൽ വിവരിക്കുന്ന ഒരു െചറിയ ഗാനമാകുന്നു.

“മുല്ലശരാരി മുനികുല�സവിതൻ

െചല്ലൂരമർെന്നാെരൻ തമ്പുരാെനന്നു�മ

അല്ലൽ കളഞ്ഞുരക്ഷിക്കണംസന്തതം.”
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എന്നു കവി െപരുെഞ്ചല്ലൂർ ശിവെന വന്ദിക്കുന്നു. െപരുെഞ്ചല്ലൂർക്കാരനായ ഒരു

നമ്പൂരിയാണു് ഈ ഗാനത്തിെന്റ കർത്താെവന്നു് ഐതിഹ്യമുണ്ടു്. “ആചാര്യനാ

ഥനനന്തൻ” എന്നു് അനന്തസംജ്ഞനായ ഒരു ഗുരുവിെന അ�ദ്ദഹം സ്മരിക്കുന്നു.

“�ജ്യാതിഷവിദ്യയുമില്ലാെതയായ് വരും” എന്നു ഭയെപ്പടുന്നതുെകാണ്ടു് അ�ദ്ദഹത്തി

നു �ജ്യാതിശാസ്ത്ര�ത്താടു പഥ്യമായിരുന്നു എന്നൂഹിക്കാം. കാലം പത്താം ശതക

ത്തിെന്റ ഉത്തരാർദ്ധം തെന്നെയന്നു �താന്നുന്നു. “സഹ�ദവബാലകൻ െചാെല്ലഴും

ധർമ്മസുത�നാടു സാദരം” നി�വദനം െചയ്യുന്നതാണു് കാവ്യത്തിെല പ്രതിപാദ്യം.

“പൃഥ്വീപരിപാലനംെചയ്തു വാഴുവാൻ

ശക്തിയില്ലാെതയാം ഭൂപാലകന്മാർക്കും.

അർത്ഥാഭിലാഷയാ മത്തമതികളായ്

നിത്യം പ്രജക�ളാടർത്ഥം പറിക്കയും

ക്രുദ്ധത പാരം പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കു�മ്പാൾ

മർ�ത്ത്യന്ദ്രനാപത്തുെമത്തും ദിനംപ്രതി.

ഭക്തിയും വിശ്വാസവും െവടിഞ്ഞഞ്ജസാ

ശത്രുവായ് വന്നുകൂടും പ്രജാവൃന്ദവും.

െകാല്ലും ബലാലപരാധവുെമന്നി�യ

നല്ല പ്രജകെളെയല്ലാം നരപതി.

ഇല്ലാ െപാറുതിെയന്നാകയാലങ്ങവർ

വല്ലകണക്കിലും െകാല്ലും നൃപെനയും.

ചാരുത �ചരുന്ന വാണിഭങ്ങൾക്കുമ-

�ങ്ങാ�രാതരം കപടം വരും ഭൂപ�ത!

നാഴിയും �കാലും തുലാപ്പടിക്കല്ലുക-

ളീഷലീഷൽെച്ചറുതാക്കും ദിനംപ്രതി.

കിഞ്ചന തഞ്ചുകയില്ല �നരാരിലും

വഞ്ചനമല്ലാെതെയാന്നുമുണ്ടായ് വരാ.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

�മ്ലച്ഛജനങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചുവരുമിനി

നിർദ്ദയം െകാല്ലുമവർകൾ പശുക്കെള.

�ക്ഷത്രം വിഹാരമാക്കീടു�മാ�രാന്നവർ

കീർത്തി നടക്കുമവർക്കവനീത�ല.

വിക്രമ�മെറയുണ്ടാകയാലങ്ങവ-

െരാെക്കയും ജാതിെയാന്നാകുവാ�നാർത്തിടും.

�വദശാസ്ത്രങ്ങൾ മറഞ്ഞു�പാകു�ന്നരം

ജാതിനീതിക്കുമിളപ്പം വരും നൃണാം.

�ഭദമില്ലാെത�പാം വംശങ്ങെളാെക്കയും

�ജ്യാതിഷവിദ്യയുമില്ലാെതയായ് വരും.

ഇങ്ങെനയുള്ളകലിയു�ഗ ഭൂമിയി-

െലങ്ങെനസൌ�ഖ്യന വാഴുന്നു മന്നവ?

ഭൂ�ലാകപാലകൻ ധർമ്മിഷ്ഠെനങ്കി�ലാ

നാലു യുഗത്തിലും നല്ലൂ കലിയുഗം.”
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അവി�രാധം കിളിപ്പാട്ടു്

അവി�രാധം സാമാന്യം നന്നായിട്ടുണ്ടു്. ജ്ഞാനപീയൂഷെമന്നും ഇതിനു �പർ കാ

ണുന്നു. ധർമ്മാർത്ഥകാമങ്ങളും കർമ്മമാർഗ്ഗവും ഭക്തിമാർഗ്ഗവും �മാക്ഷസിദ്ധിക്കു

ള്ള ഉപായങ്ങെളന്നു െതളിയിക്കുവാനാണു് കവിയുെട ശ്രമം.

“ദുർവാസനകളായുള്ള �മഘങ്ങെള

ച്ഛിന്നാമാക്കും ചണ്ഡമാരുതനാമിതു്,

സൽബുദ്ധി�ചരും വി�വകികൾമാനസ-

സത്മത്തിനർക്കെന�ന്ന പറഞ്ഞീടാവൂ.

ഇങ്ങെന െചാ�ന്നാരവി�രാധമാകുമി-

ജ്ഞാനചൂഡാമണിയാ�യാരിതു മുദാ,

�കൾക്കിലും െചാല്കിലുമുള്ളിൽസ്മരിക്കിലു-

മാക്കമു�ള്ളാരു വി�വകമുണ്ടായ് വരും.

കാട്ടുമിതു മഹാസൽഗുരുനാഥെന-

ക്കാട്ടും ഗുരുവും പരമസ്വരൂപെത്ത.”

�വശാഖമാഹാത്മ്യം കിളിപ്പാട്ടു്

�വശാഖമാഹാത്മ്യം കിളിപ്പാട്ടിെന്റ പ്ര�ണതാവു, രാമനാമ�ധയനായ ഒരു �വ

ഷ്ണവഗുരുവിെന്റ കഥാപ്രവചനത്തിൽ നിന്നാണു് ആ കഥ മനസ്സിലാക്കിയതു് എന്നു

പറയുന്നു. അ�ദ്ദഹം ഗ്രന്ഥാവസാനത്തിൽ തെന്നപ്പറ്റി

“ഹരിനിലയമതിരഭസമണവതിനു സൽകഥ

ഹന്ത! ബിംബാല�യ ജാതനായീടി�നൻ.

ശ്രീരമണചരണയുഗമകെമ കുടിെവച്ചവൻ

ശ്രീരാമനാമാ കവീശ്വരൻ�വഷ്ണവൻ

അമലമതികരുണെയാടു സതതമരുൾെചയ്തുെച-

യ്താശു �ബാധിപ്പിക്കകാരണമിക്കഥ

അറിവകെമ കുറയുെമാരു വിമലനരബാലർക്കി-

ത�മ്പാടറിവാൻ ചമച്ചിതു ഭാഷയായ്”

എന്നു പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. തനിക്കു് ഒന്നിലധികം ഗുരുനാഥന്മാരുണ്ടായിരുന്നതാ

യി ആരംഭത്തിൽസൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

“സൂരിയാമാദിഗുരുഭൂതനാെമൻമാതുലൻ

കാരുണ്യ�മാടുമനുഗ്രഹിപ്പാൻ വന്ദിക്കു�ന്നൻ.

െചാെല്ക്കാള്ളും ബാലിപ്രതി�ഷ്ഠശ്വരാല�യ �മവും

വിഖ്യാതൻ നാരായണനാമപണ്ഡിത�ശ്രഷ്ഠൻ

മൽഗുരുവരൻപദം �ദവപാദ�പാപമ-

മുൾക്കുരുന്നിങ്കൽ വിലസീടുവാൻ വന്ദിക്കു�ന്നൻ.”

ആദ്യെത്ത ഗുരു അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ അമ്മാവനായിരുന്നു; പിന്നീടാണു് നാരായണപ

ണ്ഡിതെന്റ അ�ന്തവാസിയായതു്. ബ്രാഹ്മണരുെട �നർക്കു കവിക്കു് അപാരമായ

ഭക്തിയുണ്ടായിരുന്നു.
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“�സ്നഹവർത്തിക�ളറ്റമുണ്ടായാെലത്ര�ശാഭ

�മാഹനദീപങ്ങൾക്കുവർദ്ധിക്കുമതു�പാെല

തപസ്സു െചയ്കമൂലം താപസരാകുമിവർ

ശപിപ്പാനുണ്ടുശക്തി വരവും െകാടുത്തീടും.

അത്ര മാഹാത്മ്യമുള്ള �മദിനീസുരവംശം

നിത്യവുമനുഗ്രഹിച്ചീടുവാൻ വന്ദിക്കു�ന്നൻ.

അതിബാലകനുെട വചനം �കട്ടാലുള്ളിൽ-

ക്കുതുകമുണ്ടായ് വരും ജനകാദികൾെക്കല്ലാം.

അതിമൂഢത�നടുെമെന്മാഴി �കട്ടാ�ലവം

മതിമാന്മാർക്കു കുതുഹലമായ് വ�രണ�മ,

കർദ്ദമംതന്നിൽക്കിടന്നീടുള്ള രത്നാദികൾ

വിദ്രുതം ശുദ്ധീകരിെച്ചടുക്കുമതു�പാെല.”

�വശാഖമാഹാത്മ്യം മൂലം മുപ്പതു് അധ്യായങ്ങളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. സ്കാന്ദപു

രാണാന്തർഗ്ഗതമാണു് ആ പ്ര�മയം. പ്രസ്തുതകൃതി അതിെന്റ വിവർത്തനം തെന്ന.

കവി �കകയും കാകളിയും കളകാഞ്ചിയും പ്ര�യാഗിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഗുരുദക്ഷിണപ്പാന

ഗുരുദക്ഷിണപ്പാന പത്താം ശതകത്തിെല ഒരു കൃതിയാണു്. കവിയുെട

“കല്പകാരണ്യവാ�സ മഹാമാ�യ

സുപ്രസ�ന്ന മ�ഹശ്വരി നീെയെന്റ

ഉൾപ്പൂവിൽ വിള�ങ്ങണം പിരിയാെത-

െയ�പ്പാഴുമതിന്നായ് വണങ്ങീടു�ന്നൻ”

എന്നുള്ള മങ്ഗളാചരണത്തിൽ നിന്നു കല്പകാരണ്യത്തിെല �ദവിയുെട ഭക്തനാ

ണു് അ�ദ്ദഹം എന്നല്ലാെതഈകാവ്യത്തിെന്റ പ്ര�ണതൃത്വെത്തപ്പറ്റി മെറ്റാരറിവും

ലഭിക്കുന്നില്ല. കല്പകാരണ്യം ഏെതന്നും കണ്ടുപിടി�ക്കണ്ടതായിരിക്കുന്നു. കഥ ഭഗ

വാൻയമ�ലാകത്തു�പായിസാന്ദീപനിക്കുശംഖൻ (ശംഖചൂഡൻ)എന്നഅസുരൻ

ജലത്തിനുള്ളിൽ െവച്ചു െകാന്ന പുത്രെന െകാണ്ടുവന്നു ഗുരുദക്ഷിണാരൂപത്തിൽ

ദാനം െചയ്യുന്ന ഭാഗവതാന്തർഗ്ഗതമായ ഇതിവൃത്തം തെന്നയാണു്. ഗുരുദക്ഷിണ

പ്പാട്ടുകാരെന�പ്പാെല പാനക്കാരൻ മൂലകഥയിൽ വ്യത്യാസെമാന്നും വരുത്തീട്ടില്ല.

നരക വർണ്ണനം സവി�ശഷം മ�നാഹരമായിരിക്കുന്നു. ആഘട്ടത്തിൽനിന്നു ചില

ഈരടികൾ താെഴ �ചർക്കാം.

“മുൾത്തടിെകാണ്ടിടിക്കുന്നിതു ചിലർ;

കുത്തിക്കുത്തി വലിക്കുന്നിതു ചിലർ;

തൂവ വച്ചങ്ങുതല്ലുന്നിതു ചിലർ;

െചാവ്വെല്ലന്നുപറയുന്നിതു ചിലർ;

ആരു കയ്യിൽത്തറയ്ക്കുന്നിതു ചിലർ;

കൂരിരുട്ടിൽത്തറയ്ക്കുന്നിതു ചിലർ;

മണൽ കണ്ണിൽ നിറയ്ക്കുന്നിതു ചിലർ;

തുണി ചുറ്റിെക്കാളുത്തുന്നിതു ചിലർ;

കണ്ണിൽസ്സൂചി തറയ്ക്കുന്നിതു ചിലർ;
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മണ്ണു വായിൽ നിറയ്ക്കുന്നിതു ചിലർ;

സർപ്പംെകാണ്ടു കടിപ്പിക്കുന്നു ചിലർ;

വീർപ്പടക്കിപ്പിടിക്കുന്നിതു ചിലർ;

മാറിലാണിയടിക്കുന്നിതു ചിലർ;

നൂറു കണ്ണിെലഴുതുന്നിതു ചിലർ;

ഉടൽ െവട്ടിപ്പിളർക്കുന്നിതു ചിലർ;

െകാടിൽ ചുട്ടു പിടിക്കുന്നിതു ചിലർ;

ശൂലത്തി�ന്മൽത്തറയ്ക്കുന്നിതു ചിലർ;

കാലു െവട്ടിനുറുക്കുന്നിതു ചിലർ;

െകട്ടി മുള്ളിലിഴയ്ക്കുന്നിതു ചിലർ;

െകട്ടിത്തൂക്കിപ്പുകയ്ക്കുന്നിതു ചിലർ;

ഡുണ്ഡുഭം െമയ്യിൽച്ചാറ്റിക്കുന്നു ചിലർ;

കണ്ണു ചൂഴ് ന്നെങ്ങടുക്കുന്നിതു ചിലർ;

െചമ്പിലിട്ടു വറുക്കുന്നിതു ചിലർ;

കമ്പുെകാണ്ടങ്ങിളക്കുന്നിതു ചിലർ;

�ചാട്ടിൽത്തീയിെട്ടരിക്കുന്നിതു ചിലർ;

ചാട്ട െകട്ടി മറിക്കുന്നിതു ചിലർ;

ഈർച്ചവാളുെകാണ്ടീരുന്നിതു ചിലർ;

മൂർച്ച �പാരാഞ്ഞു രാകുന്നിതു ചിലർ;

തീക്കിണറ്റിലിറക്കുന്നിതു ചിലർ;

ചക്കിലിട്ടു തിരിക്കുന്നിതു ചിലർ;

വലുതായുള്ള ദണ്ഡങ്ങ�ളാ�രാ�ന്നാ

പലതുണ്ടിനിെച്ചയ്യുന്നതും പിെന്ന.”

ഈപാനയിൽ തരംഗിണീവൃത്തത്തിെന്റഘടന കാണുന്നില്ല.

മുറജപപ്പാന

െകാല്ലം 979-ൽ തിരുവിതാംകൂർബാലരാമവർമ്മ മഹാരാജാവിെന്റ വാഴ്ചക്കാലത്തു
�വലുത്തമ്പി ദളവയുെട �മൽ�നാട്ടത്തിൽ നടന്ന മുറജപെത്തപ്പറ്റി അജ്ഞാതനാ

മാവായ ഒരു കവി രചിച്ചിട്ടുള്ളതാണു് മുറജപപ്പാന. “�കാളംബം നവനൂെറാെടഴുപ

തിെലാൻപതു �ചർന്ന കാർത്തികതിങ്ങളി” ലാണു് പ്രസ്തുതമഹത്തിെന്റ ആരംഭം

എന്നു കവി തെന്ന പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. സദ്യവർണ്ണനത്തിനു പാനവൃത്തം പറ്റിയതാ

െണന്നുഅത്താഴപ്പാന െതളിയിച്ചിട്ടുള്ളതുെകാണ്ടു് ആ വൃത്തത്തിൽ അശനപ്രധാ

നമായ മുറജപം കവി വർണ്ണിക്കുവാൻ ഒരുെമ്പട്ടു എന്നു�ദ്ദശിക്കാം. മുറജപെത്തപ്പ

റ്റി ഇദംപ്രഥമമായി ആവിർഭവിച്ച കൃതി ഈ പാനയാെണന്നു �താന്നുന്നു. “പുഷ്ടി

�യറുന്ന െവട്ടിക്കവ�ലശൻ” , “മണ്ണടിക്കാവിൽ വാഴും മ�ഹശ്വരി” , “മണിക�ണ്ഠശ്വ

രം (െകാട്ടാരക്കര) തന്നിൽ വാണിടും ഗണനാഥൻ” “തിരുവാരിയം കാവിൽ മരുവു

ന്നഹരിഹരതനയൻ” എന്നീ �ദവതകെള കവി വന്ദിക്കുന്നുണ്ടു്. െകാട്ടാരക്കര െവ

ട്ടിക്കവലയിൽ ഒരു �പാറ്റിയില്ല�ത്തക്കാണു് ആരിയങ്കാവിെല തന്ത്രം. അതുെകാ

ണ്ടു് ആ കുടുംബത്തിെല അംഗങ്ങളിൽആെരങ്കിലുമായിരിക്കാം പ്രസ്തുത കൃതിയുെട

പ്ര�ണതാെവന്നൂഹിക്കാം. ഒടുവിൽ

“വഞ്ചിഭൂപാലഭാഗ്യാംബുരാശിയി-
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ലഞ്ചിതനായ മന്ത്രിപ്രവരനായ്

െവണ്മതിസമനായ ദളവായും

ധർമ്മരാജ്യെത്തപ്പാലിക്കയാൽസദാ

അംബുജാക്ഷൻപ്രസാദിച്ചനന്തരം

നന്മ �മ�ന്മൽ വളർത്തുന്നുനിത്യവും

ചാരുശീലൻസുധാഗീരുെകാണ്ടുടൻ

പരി�താഷം വളർത്തി നരന്മാർക്കു

അമ്പി�നാടു വസിക്ക ചിരകാലം

തമ്പി �വലായുധാഖ്യ! ഭവാൻ മുദാ.”

എന്നു �വലുത്തമ്പി�യയും കവി പ്രശംസിച്ചിരിക്കുന്നു.

“കനകപ്രഭയ്ക്കാർത്തി വളർത്തുന്ന

പനസച്ചുള മർദ്ദനം െചയ്തുടൻ

കനി�വാടങ്ങു വച്ചപ്രഥമനും

ദിനം�താറും വിളമ്പുന്നനവധി.

തക്രംെകാണ്ടു കുറുക്കുപുളി�ശ്ശരി

വക്രെമന്നി�യ െകാണ്ടുവിളമ്പുന്നു.

�മാരു കാച്ചിക്കുറുക്കിയതിൽ നല്ല

ജീരകം െപാടിച്ചിട്ടു മ�നാഹരം

ആരണൻ െകാണ്ടുവന്നിഹ പന്തിയിൽ

പാരാ�ത വിളമ്പീടുന്നു നിത്യവും.”

എന്നിവഅത്താഴവർണ്ണനയിൽെപ്പടുന്നചിലവരികളാണു്. കവിതയ്ക്കുപറയത്തക്ക

പ്രൌഢിെയാന്നുമിെല്ലങ്കിലും പ്രതിപാദ്യെത്ത കവി യഥാതഥരൂപത്തിൽ വർണ്ണിച്ച

രിക്കുന്നുഎെന്നാരു െമച്ചമില്ലായ്കയില്ല.

സുഭദ്രാഹരണം പാന

കുഞ്ചൻനമ്പിയാരുെടപാർവതീസ്വയംവര�ത്താടുകിടനില്ക്കുന്നഒരുഉൽകൃഷ്ടകൃതി

യാണു് സുഭദ്രാഹരണം പാന. പാർവ്വതീസ്വയംവരെത്ത കവി ഫലിത വിഷയത്തി

ലും മറ്റും ധാരാളമായി അനുകരിച്ചിട്ടുണ്ടു് ആെകയുള്ള നാലു പാദങ്ങളിൽ ചതുർത്ഥ

പാദം തരങ്ഗിണീ വൃത്തത്തിൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു. ഗ്രന്ഥാരംഭത്തിൽ കവി

ഭൂസു�രാത്തമെനെന്റ ഗുരുനാഥൻ

ഭാസുരപ്രീതിഭാരം ത�രണ�മ”

എന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നമ്പിയാരുെട കൃതികളിെലന്ന �പാെല ഇതിലും നായന്മാ

െര സൌകര്യമുള്ളസ്ഥലങ്ങളിെലാെക്കയും കവി പ്ര�വശിപ്പിക്കുന്നുണ്ടു്.

“നായന്മാരും വൃഷളീജനങ്ങളും

തായം �നാക്കിപ്പുറെപ്പട്ടുകൂടിനാർ.

കുട്ടിെയക്കൂെട െകാണ്ടുപുറെപ്പട്ടാൽ

ഇട്ടിെപ്പ�ണ്ണ! തരംെകട്ടു നാെമ�ടാ.

ശീലെയാന്നും തരം �പാരാെഞ്ഞന്നുെട

നീലിയമ്മയ്ക്കു �പാരാൻ മനസ്സില്ല.
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രണ്ടര മുഴം വീതിയതുെള്ളാരു

മുണ്ടു െകാണ്ടുവരുന്നുെണ്ടന്നു െചാല്ലി

�പായ നായെരക്കണ്ടീലഞാെന�ടാ

ഞായവും �നരുമില്ലാത്തകശ്മലൻ.

കാച്ചമുണ്ടും െവളു�ത്തടത്താെയെന്റ

താച്ചൻനായ�ര! താൻ െചന്നു �ചാദിക്കൂ”

എന്നും,

“ആെരടാ പുരം പുക്കുതരുണിെയ-

�ച്ചാരണംെചയ്തു�പാകുന്ന തസ്കര?

നായന്മാ�ര! െകാടുപ്പിൻ െകാടുപ്പിനി-

�പ്പായ കള്ളെന്റ പള്ളയ്ക്കു െവട്ടുവിൻ.

കുന്തത്തിെന്റ ചരത്തിലിരുത്തിെക്കാ-

െണ്ടന്തു �വെണ്ടന്നു െചന്നങ്ങു �ചാദിപ്പിൻ.”

എന്നുമുള്ള വരികൾ �നാക്കുക. ആദ്യ�ത്തതു �രവതകത്തിെല ഉത്സവവർണ്ണ

നവും രണ്ടാമ�ത്തതു ദ്വാരകയിെല ഭടന്മാ�രാടു് വിപൃഥുവിെന്റ ആജ്ഞയുമാണു്.

അർജ്ജുനെന്റ അനുരാഗപാരവശ്യം പ്രപഞ്ചനംെചയ്യുന്ന ഘട്ടത്തിൽനിന്നു ചില

വരികൾകൂടി പ്രദർശിപ്പിക്കാം.

“ഇന്ദ്രനന്ദനനദ്ദിക്കിെലാക്ക�വ

മന്ദമന്ദം നടന്നുതുടങ്ങിനാൻ.

ഉൽപലാക്ഷി പദം വയ്ക്കകാരണാ-

ലപ്ര�ദശമവെനത്ര �മാഹനം!

�കശപുഷ്പമുതിർന്നു കിടക്കുന്ന

�ദശം �നാക്കി നമസ്കരിച്ചീടിനാൻ.

പാദപത്മം പതിഞ്ഞപരാഗെത്ത-

സ്സാദരം ശിരസ്സിങ്കൽദ്ധരിക്കയും

സിന്ദൂരെപ്പാടി വീണ മണിസ്ഥ�ല

സാന്ദ്ര�മാദം പ്രദക്ഷിണംവയ്ക്കയും

ഏണ�ലാചന വാെണാരു ഭൂത�ല

വീണുരുണ്ടുപിരണ്ടുസുഖിക്കയും.”

ഈ വർണ്ണനത്തിെന്റ മാധുര്യം അനുഭവ�വദ്യമാണ�ല്ലാ.

നളചരിതം പാന

നളൻസ്വയംവരത്തിനു �പാകുന്നതു മുതൽ ദമയന്തിെയ പാണിഗ്രഹണം െചയ്യുന്ന

തുവെരയുള്ളകഥയാണു്ഈപാനയിൽപ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നതു്. പ്രസ്തുതകൃതിയും

നന്നായിട്ടുണ്ടു്. രണ്ടു പാദങ്ങ�ളയുള്ളു. അതിൽ രണ്ടാമെത്ത പാദം തരങ്ഗിണി

യിൽ രചിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതു മച്ചാട്ടിളയതിെന്റ കൃതിയാെണന്നു �താന്നുന്നില്ല.

“എന്തുസംശയെമെന്നവരിച്ചീടും

പെന്താക്കുംമുലയാളാം ദയമന്തി.

അംഗഭംഗി നിനച്ചാെലനിക്ക�ത്ര
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സങ്ഗതിെയെന്നാരുത്തെന്റ കല്പിതം.

വീര്യംെകാണ്ടു നിരൂപിച്ചാെലന്നുെട

ഭാര്യയായ് വരുെമന്നുെണ്ടാരു നൃപൻ,

കീർത്തിയു�ള്ളാരു നെമ്മ വരിക്കുവാൻ

പാർത്തിരിക്കുമിവെളെന്നാരു നൃപൻ.

െതാപ്പിമദ്ദളക്കാരരിലാഗ്രഹം

സ്വല്പ�മറീടുെമന്നെങ്ങാരു നൃപൻ.

വീണക്കാരെന കണ്ടാലടങ്ങു�മാ

മാനിനീമണിെയന്നെങ്ങാരു നൃപൻ.

�ജ്യാതിഷക്കാരന്മാരിൽ പ്രധാനി ഞാൻ

കാതരാക്ഷി വരിക്കുെമന്നന്യനും.

വിദ്യ പാർത്താെലനിെക്കന്നുനിശ്ചയം

സന്ത്യജിക്കു�മാ നെമ്മ വിദർഭജ?

സങ്ഗീതാദിവി�നാദം നിരൂപിച്ചാ-

ലങ്ഗനാമണി നെമ്മ വരിച്ചീടും.”

ദൂതവാക്യം പാന

ഇതു �മല്പുത്തൂർ ഭട്ടതിരിയുെട ദൂതവാക്യപ്രബന്ധെത്ത ഉപജീവിച്ചു രചിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു

പാനയാണു്. ശ്രീകൃഷ്ണൻ പാഞ്ചാലിെയസമാശ്വസിപ്പിച്ചു ഹസ്തിനപുര�ത്തക്കു �പാ

കുന്ന ഭാഗം മുതല്ക്കുള്ളകഥസം�ക്ഷപിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഗ്രന്ഥാരംഭത്തിൽ കവി

“ഗുരുനാഥനും വാണിയും നമ്മുെട

ഗുരുമന്ദി�ര �മവുന്ന കൃഷ്ണനും

പുരുകാനനംതന്നിലമരുന്ന

പുര�വരിയുെമൻഗണനാഥനും

ഗൌരവ�ത്താ�ട �ചർപ്പിൽ വിളങ്ങുന്ന

ഗൌരീ�ദവിയും ദക്ഷിണാമൂർത്തിയും

ഭാരതംെകാണ്ടു പാനയായ് െച്ചാല്ലുവാൻ

പാരമിന്നു തുണച്ചരു�ളണ�മ”

എന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചുകാണുന്നതിൽനിന്നു് അ�ദ്ദഹം െപരുവനത്തിനടുത്തുള്ള �ചർ

പ്പിൽ താമസിച്ചിരുന്ന ശുകപുരഗ്രാമക്കാരനായ ഒരു നമ്പൂരിയാെണന്നു് ഊഹി

ക്കാം. താെഴക്കാണുന്ന വരികളിൽ നിന്നു രചനാരീതി മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണു്.

“�ഘാഷയാത്രയിൽഗ്ഗന്ധർവരാജാവും

�രാഷ�ത്താ�ട ഭവാെനപ്പിടിച്ചങ്ങു

�പഷണം െചയ്തുബന്ധിച്ചുെകാണ്ടവർ

�ഘാഷ�ത്താെട പുറെപ്പട്ട�നരത്തു്

ഏഷണി പറഞ്ഞീടുന്ന കർണ്ണനും

�താഷെമന്നി�യ മണ്ടിത്തിരിച്ച�പ്പാൾ

ഭീഷണനായ പാർത്ഥെന്റ വിക്രമം
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522 അദ്ധ്യായം 40. കിളിപ്പാട്ടുകളുംആട്ടക്കഥകളും

�ഭാഷനായ ഭവാനും മറന്നി�താ?”

മുകാമിമാഹാത്മ്യം കിളിപ്പാട്ടു്

ഇതു്ആരുെട കൃതിെയന്നറിയുന്നില്ല. പത്താം ശതകത്തിെന്റ ഉത്തരാർദ്ധത്തി�ലാ

പതിെനാന്നാം ശതകത്തിെന്റപൂർവാർദ്ധത്തി�ലാ ഉത്ഭവിച്ച ഒരുകാവ്യമാെണന്നു

�താന്നുന്നു. പ്രഥമപാദം മാത്ര�മ കിട്ടീട്ടുള്ളു. മൂകാംബി �ക്ഷത്രമാഹാത്മ്യമാെണന്നു്

കവി പറയുന്നു. ഒരിക്കൽശ്രീപര�മശ്വരൻ നാരദമഹർഷിക്കുപാർവതീ �ദവിയുെട

പൂജാകല്പം സരഹസ്യം ഉപ�ദശിക്കുകയുംആ ഉപ�ദശം മറ്റുള്ളവർക്കു െകാടുക്കരു

െതന്നുപ്ര�ത്യകംആജ്ഞാപിക്കുകയും െചയ്തു. നാരദൻആആജ്ഞവിസ്മരിച്ചു �ദ

വന്മാർക്കു്ആമന്ത്രം ഉപ�ദശിക്കുകയും മധുപൻഎെന്നാരു �ദവൻതദനു�രാ�ധന

പാർവതിയുെട പരമ ഭക്തനായിത്തീരുകയും െചയ്തു. ഭഗവാൻതെന്റസമീപത്തു�ദ

വിയുെടസാന്നിധ്യം കുറഞ്ഞുകാണുകയുംഅതിെന്റകാരണം ദിവ്യദൃഷ്ടി െകാണ്ടുനി

രീക്ഷിക്കുകയും െചയ്തു. അ�പ്പാൾ �ദവി മധുപെനഏെതങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻശാസ്ത്ര

വാദത്തിൽ ജയിക്കുന്നതു വെരയും ആ �ദവെന്റ പൂജയിൽ സന്നിഹിതയായിരുന്നു

െകാള്ളാെമന്നു വാഗ്ദാനം െചയ്തിരിക്കുന്നതായി കണ്ടു. തന്നിമിത്തം ശ്രീപര�മശ്വ

രനു മനുഷ്യാവതാരം �കെക്കാണ്ടു സ്വർഗ്ഗത്തിൽ�പായി മധുപെന ജയി�ക്കണ്ട

ആവശ്യം �നരിട്ടു.

“ഭൂ�ലാകത്തിങ്കൽെച്ചന്നുഞാൻതെന്ന മനുഷ്യനായ്-

ക്കാലം �വകാെത പിറന്നവെനജ്ജയി�ക്കണം.

പരശുരാമ�ക്ഷത്രമാകിയ ഭൂമിതന്നിൽ

െപരിെക�വകീടാെത പിറക്ക�വണമി�പ്പാൾ”

എന്നു് അവിടുന്നു നിശ്ചയിച്ചു തെന്ന ഭജിച്ചു െകാണ്ടിരുന്ന ഒരു ബ്രാഹ്മണ വിധവ

യുെട പുത്രനായി ജനിച്ചു എന്നാണു് കവി പറയുന്നതു്. ഇതു് അ�ദ്വതമത�ദ്വഷി

കളായ ചില വീരമാധ്വന്മാർ ശങ്കരഭഗവൽപാദെരപ്പറ്റി പിൻകാലത്തു െകട്ടിച്ചമച്ചി

ട്ടുള്ള ഒരു അസത്യകഥയാെണന്നു പറ�യണ്ടതില്ല�ല്ലാ. ജാതനായ ശിശുവിെന്റ

രൂപം കണ്ട�പ്പാൾ ആ ദിവ്യമങ്ഗള വിഗ്രഹത്തിെന്റ അഭൌമമായ �തജസ്സിനാൽ

ആകൃഷ്ടരായി അയൽവാസികൾ ജാതകർമ്മാദി സംസ്കാരങ്ങളിൽ പങ്കുെകാണ്ടു.

ബാലൻ ക്ര�മണ വളർന്നുസകലശാസ്ത്രപാരങ്ഗതനായി.

“അക്ഷരവിദ്യ �വണെമന്നു ചിന്തിച്ചു മാതാ

ശിക്ഷയിൽപ്പഠിപ്പിപ്പാനയച്ചു കുമാരെന.

�വദവിദ്യയും �വദാങ്ഗാദിവിദ്യയും �വദാ-

ന്താദിവിദ്യയും പാഠമായിതു കുമാരനും.

ഇതിഹാസവും കാവ്യശാസ്ത്രാദി പുരാണങ്ങൾ

മതിയിലുറച്ചതിദിവ്യനായിതു ബാലൻ

നാനാവർണ്ണത്തിലുള്ള വിദ്യകൾബഹുവിധം.

താ�ന സംഭവിച്ചിതു നാളുകൾ െചല്ലു�ന്താറും.

ഈ�രഴു �ലാകങ്ങളിലുള്ള വിദ്യകൾെക്കല്ലാം

സാരനായിരി�പ്പാരു ഗുരുവായ് ച്ചമഞ്ഞിതു.

വിദ്യയാ വിദ്വാന്മാെരജ്ജയിപ്പാനാെയ്ക്കാണ്ടുട-
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നു�ദ്യാഗ�ത്താടു പുറെപ്പട്ടിതു ശങ്കരനും.

മലയാളത്തിലുള്ള വിദ്വാന്മാർ തനിക്കാരും

നിലയിെല്ലന്നു കണ്ടിട്ടുട�ന പുറെപ്പട്ടു.

പര�ദശവും നീെള നടന്നു ജയിച്ചിതു;

പരമാനന്ദം ചിദംബരംതന്നിലും െചന്നു

പര�മശ്വരൻതെന്നക്കണ്ടുവന്ദിച്ചുകൂപ്പീ.

പരി�ചാടവിടുന്നു വിദ്വാന്മാർ പലർകൂടി

ശങ്കരാചാര്യെനന്നു നാമവും വിളിച്ചിതു.”

എന്നു് ആ ഘട്ടം കവി വർണ്ണിക്കുന്നു. പിന്നീടു ശ്രീ പരശുരാമെന്റ സഹായ�ത്താ

ടു കൂടി സ്വർഗ്ഗത്തിൽെച്ചന്നു വാദത്തിൽ മധുപെന ജയിച്ചു തിരെയ ഭൂമിയി�ലക്കു

വന്നു. അ�പ്പാൾ ശിവെന്റ അരുളപ്പാടിനാൽ പാർവതീ�ദവി കൂടി അവെര പിൻതു

ടരുകയും മൂകവനത്തിങ്കൽ �ദവി തെന്ന മൂകാസുരെനെക്കാന്നു് അവിടം തെന്റ വാ

സസ്ഥാനമാക്കുകയും െചയ്തു.

“ശങ്കരാചാര്യൻ പിെന്ന രാമൻ �പാ�യാരു�ശഷം

പന്നഗവിഭൂഷണനുപ�ദശിച്ച�പാെല

നന്നായിപ്പിഴയാെത തുടങ്ങീ �ദവീപൂജ

ഇന്നുമവ്വണ്ണംതെന്ന െചയ്തു�പാരുന്നുവ�ല്ലാ”

എന്നുകവി പറയുന്നു.

“മൂകാമിതന്നിൽെച്ചന്നു �ദവിെയപ്പൂജി�പ്പാർക്കു

നാക�ലാകാദികളിൽസ്സുഖമായ് വസിച്ചീടാം.”

എന്നും മറ്റുമുള്ളഫലശ്രുതി�യാടുകൂടി പ്രഥമപാദം അവസാനിക്കുന്നു.

പ്ര�ബാധച�ന്ദ്രാദയം പാട്ടു്

പ്ര�ബാധച�ന്ദ്രാദയം നാലു വൃത്തമായി രചിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പാട്ടാണു്. പ്രഥമവൃത്തം

മഞ്ജരിയിലും ദ്വിതീയവൃത്തം “ഗുണ�മറും ഭർത്താ�വ” എന്ന മട്ടിലും മൂന്നാമെത്ത

വൃത്തം പാനമട്ടിലും നാലാമ�ത്തതു് “ഓമനത്തിങ്കൾക്കിടാ�വാ” എന്ന പാട്ടും മറ്റും

�പാെല താരാട്ടു മട്ടിലും രചിച്ചിരിക്കുന്നു മൂന്നും നാലും വൃത്തങ്ങൾഅത്യന്തംഹ്രസ്വ

ങ്ങളാണു്, കവിത �മാശെമന്നു�വണം പറയുവാൻ.

“ശ്രീശുക�പ്പത�ലസൽഗുണവാരി�ധ!

ശ്രീമൽപരമാർത്ഥ�ബാധരൂ�പ!

സ്വപ്ര�ബാധാനന്ദപാനെത്തെച്ചയ്യും നീ

ഇപ്ര�ബാധച�ന്ദ്രാദയമാകും

മാനസരാജൻ ചരിത്രങ്ങെളാക്ക�വ

ആദര�വാടു പറഞ്ഞി�ടണം”

എന്നു കാവ്യം ആരംഭിക്കുന്നു. ചിദംബ�രശ്വരനായ നടരാജൻ. മീനാക്ഷി�ദവി,

“�കരളനായികയായ് വിളങ്ങീട്ടുള്ള �രണുകാ�ദവി” , പഴനിയിെല ദണ്ഡായുധപാ

ണി (സുബ്രഹ്മണ്യൻ) , മൂകാംബി�ദവി, ശ്രീപത്മനാഭൻ, ശങ്കരാചാര്യർ, “സച്ചിദാന

ന്ദൻ സദാശി�വന്ദ്രബഹ്മം” , “ജ്ഞാനശിവാചാര്യൻ” , �വദാന്ത�ദശികൻ ഇവെര

യും മറ്റും കവി വന്ദിക്കുന്നു. സദാശിവബ്ര�ഹ്മന്ദ്രസരസ്വതി ജീവിച്ചിരുന്നതു െകാല്ലം
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പത്താം ശതകത്തിെന്റ പൂർവാർദ്ധത്തിലാകയാൽ പ്രസ്തുത കൃതിയുെട ഉത്ഭവം

ആ ശതകത്തിെന്റ ഉത്തരാർദ്ധത്തിനുമുൻപാകുവാൻ നിവൃത്തിയില്ല. പ�ക്ഷ, പതി

െനാന്നാം ശതകത്തിെന്റ പൂർവാർദ്ധത്തിലാെണന്നും വരാവുന്നതാണു്. �കാട്ടയം

�കരള വർമ്മത്തമ്പുരാെന്റ �മാക്ഷദായകത്തിെല ഇതിവൃത്തമാണു് കവി സംഗ്രഹി

ച്ചിരിക്കുന്നതു്.

കൂരിയാറ്റപ്പാട്ടു്—ഇതിവൃത്തം

പെണ്ടാരിക്കൽ രണ്ടു കൂരിയാറ്റപ്പക്ഷികൾ “�ചവലും പിടയുമായ്” സമുദ്രതീരത്തു

താമസിച്ചുവര�വ, പിടക്കൂരി രണ്ടുമുട്ടയിടുകയുംഅല�കറിആമുട്ടകൾെവള്ളത്തിൽ

താണു�പാകുകയും െചയ്തു. ഉടൻ ആ പക്ഷികൾ വരുണെന്റ “മുറിപ്പൌരുഷം” ശമി

പ്പിക്കുവാൻ തീർച്ചെപ്പടുത്തി അവയാൽ കഴിവുള്ളിട�ത്താളം മണൽ ശരീരത്തിൽ

പുരട്ടിെക്കാണ്ടു പലകുറി കുളിച്ചു കടൽ കരയാക്കുവാൻ തുടങ്ങി. ക്ര�മണ മറ്റു കൂരി

യാറ്റകൾ മാത്രമല്ല,

“ഊമന്മാർ കാകന്മാരും കാടകളറെവള്ളൻ

�കമന്മാരായ കുത്തിച്ചുടന്മാർ പരുന്തുകൾ”

തുടങ്ങി സകലപക്ഷികളും സമുദ്രത്തിൽ മണൽ വർഷിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചു. അതു

െകാെണ്ടല്ലാം വരുണൻ കുലുങ്ങു�മാ? ഇല്ല�ല്ലാ. അനന്തരം തെന്റ വാഹനമായ

മയിൽമു�ഖനആയുദ്ധവാർത്തധരിച്ചുസുബ്രഹ്മണ്യനും പിന്നാെല പാർവതീസ�മ

തനായ ശ്രീപര�മശ്വരനും വി�ഘ്നശ്വരനും ഭൂതഗണങ്ങളും ആസ്ഥെത്തത്തി; ഹം

സാരൂഢനായിബ്രഹ്മാവുംഅവിെട െചന്നു �ചർന്നു. ഒടുവിൽ വന്നതുഗരുഡവാഹ

നനായ ശ്രീനാരായണനായിരുന്നു. ഗരുഡൻ വരുണനുമായി ഒരു �ഘാരസമരം

തെന്ന നടത്തി. പർവതങ്ങൾ പലതും സമുദ്രത്തിൽ വീണു തുടങ്ങി. “ശങ്കയില്ലിതു

കാലംതൂർന്നു�പാമം�ഭാനിധി”എന്നപതനത്തിൽഎത്തിയ�പ്പാൾവരുണൻശ്രീ

നാരായണെനഅഭയം പ്രാപിക്കുകയും സാധുക്കളായആ രണ്ടുകൂരിയാറ്റകൾക്കും

അവയുെട സന്താനങ്ങെള തിരിെയ െകാടുക്കുകയും െചയ്തു. “ഐകമത്യം മഹാബ

ലം” എന്നതത്വമാണു്ഈ െചറിയ കിളിപ്പാട്ടു പഠിപ്പിക്കുന്നതു്.

കവിത

കവിതയ്ക്കു �ദാഷമില്ല. ഗരുഡെന്റ വിക്രമം കവി വർണ്ണിക്കുന്ന ഭാഗം �നാക്കുക.

“പക്ഷങ്ങെളടുത്തുടനിളക്കും �നരത്തിങ്കൽ-

ത്തൽക്ഷണം കുലുങ്ങിബ്ഭൂചക്രവും വിറയ്ക്കുന്നു.

വളർന്ന മഹാമല കിളർന്ന �വ�രാെടയ-

ങ്ങടർന്നു പറിഞ്ഞുടനുയർന്നു വായുമാർ�ഗ്ഗ

തിരിഞ്ഞുതിരിഞ്ഞുടൻ പറന്നുസമുദ്രത്തിൽ

മറിഞ്ഞു;�ശ�ലന്ദ്രരാൽ നിറഞ്ഞു രത്നാകരം.

വളർന്നു െപാടിധൂള, മമർന്ന ഭൂമണ്ഡലം

കിളർന്നു �മൽഭാഗ�ത്താട്ടുരുമ്മീടുന്ന�നരം

കലങ്ങീടുന്നുസിന്ധു; കുഴങ്ങീടുന്നു �ലാകം;

നടുങ്ങീടുന്നു ജനം; മുടങ്ങി �ലാ�കാത്സവം;

മുഴങ്ങീ സാധുവാദം; പുഴങ്ങീ �ലാകെമല്ലാം;

കുഴങ്ങിജ്ജലധിയിലമർന്നു ജന്തുക്കളും.”
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രാ�മശ്വരയാത്രഓട്ടംതുള്ളൽ

ഇതിവ ൃത്തം: രാ�മശ്വരയാത്ര ധർമ്മരാജാവു 959-ആണ്ടു നിർവഹിച്ച �സതുസ്നാ

നെത്ത വിവരിക്കുന്ന ഒരു ഓട്ടൻതുള്ളലാണു്. തിരുവിതാംകൂറിൽനിന്നു് ഇദംപ്രഥ

മമായി രാ�മശ്വര�ത്തക്കു് എഴുന്നള്ളിയ മഹാരാജാവു് 786 കന്നി 6-ആംനു മൂ�പ്പറ്റു്
838 ചിങ്ങം 10-ആംനു തീെപ്പട്ട വീരരവിവർമ്മകുല�ശഖരെപ്പരുമാളാകുന്നു. പിന്നീ
ടു് അതിനുള്ള ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ചതു രാമവർമ്മമഹാരാജാവിനാണു്. തിരുമനസ്സിെല

മാതാവായ കാർത്തികതിരുനാൾ പാർവതീറാണി 957 ഇടവം 30-ആംനു നാടുനീ
ങ്ങി. തത്സംബന്ധമായുള്ള തിരുമാസം 958 ഇടവം 23-ആംനു ആ�ഘാഷിക്കെപ്പ
ട്ടു. അതിെന്റ ഒരു അപരാങ്ഗമായിട്ടാണു് മഹാരാജാവു �സതവിൽ സ്നാനംെച

യ്തതു്. 959 തുലാം 23-ആംനു യാത്രപുറെപ്പട്ടു. കൂെട മഹാകവി അശ്വതിതിരുനാൾ
െകാച്ചുതമ്പുരാനും ഉണ്ടായിരുന്നു. തുള്ളലിൽ കവി “മന്നവർകുലമണിയുെട മരുമ

കനും, കന്ദർപ്പസമാനനും, വന്ദി�പ്പാർക്കമരതരുവും, സർവവിദ്യാംബുധിയും, ഭുവന

മ�നാഹരശീലനു” മാെണന്നു വർണ്ണിക്കുന്നു. തിരുവനന്തപുരം മുതൽ രാ�മശ്വരം

വെരയുള്ളഎഴുന്നള്ളത്തും തിരിെച്ചഴുന്നള്ളത്തുംസംബന്ധിച്ചുള്ളആഡംബരപൂർവ

മായസജ്ജീകരണങ്ങളും സമഗ്രമായി വിവരിച്ചു കാണുന്നു. ആർക്കാട്ടു നവാബായ

മഹമ്മദാലിയു�ടയും ഇംഗ്ലീഷ്ഈസ്റ്റിൻഡ്യാക്കമ്പനിയു�ടയുംസാഹായ്യ്യ�ത്താടുകൂ

ടിയാണു് മഹാരാജാവു് ആ യാത്ര നിർവ്വഹിച്ചതു്.

കവി

രാ�മശ്വരയാത്രയുെട പ്ര�ണതാവു് ഏറ്റുമാനൂർക്കാരനും നയനവികലനും മഹാ

രാജാവിെന്റ ആശ്രിതനുമായ ഒരു മാരാരായിരുന്നു. �പെരെന്തന്നു് അറിയുന്നില്ല.

“ന�ല്ലാർമണിയാ�യാരു കല്യെനൻ താതൻ ഗുരുവുല്ലാസ�മാടു മറ്റങ്ങുള്ള �ദശി

കന്മാരും” അനുഗ്രഹിക്കണെമന്നു് അ�ദ്ദഹം കാവ്യാരംഭത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു.

“തിരു�വറ്റുമാനൂരമരു�പാറ്റിതൻപദതാരും മുറ്റും ഞാൻ വന്ദിക്കു�ന്നൻ” എന്ന വരി

കളിൽ ഇഷ്ട�ദവത�യയും നമസ്കരിക്കുന്നു.

“താമരനാഭൻതിരുവടിതന്നുെട

താമരമലരടി സതതം മാനസ-

താരതിൽ നിധിയായ്ക്കരുതീടും ശ്രീ-

രാമമഹാനൃപകുല�ശഖരനിഹ

ഭൂമിസുരർക്കമൃതായ് മരുവീടിന

സാമദയാംബുധിയായമഹീപതി

രാ�മശ്വരമാകും പരരാജ്യത്തിനു

രാ�ജശ്വരെനഴുനള്ളിന വാർത്തകൾ

ശിഷ്ടന്മാർ ധരണീസുരർ െചാല്ലി-

�ക്കട്ടപ്രകാരം പറയുന്നൂഞാൻ”

എന്ന പീഠിക�യാടുകൂടി കഥ ആരംഭിക്കുന്നു. അ�ദ്ദഹം സ്മരിക്കുന്ന രാജ�സവക

ന്മാരിൽഒരാൾദാ�മാദരൻനമ്പിയാരാണു്;അ�ദ്ദഹമായിരിക്കുംഅപ്പക്കഥയുെടപ്ര

�ണതാവു്.
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കവിതാരീതി

രാ�മശ്വരയാത്ര വിഭക്ത്യുജ്ജ്വലമെല്ലങ്കിലും ഭക്തിസുരഭിലമായ ഒരു കൃതിയാണു്.

അക്കാലെത്ത തിരുവിതാംകൂർചരിത്രെത്തപ്പറ്റി അമൂല്യങ്ങളായ പല അറിവുകളും

നമുക്കു് അതിൽനിന്നു ലഭിക്കുന്നു. ചില ശീലുകൾ ഉദ്ധരിക്കാം.

ഭടന്മാരുെട വി�നാദങ്ങൾ

എഴുന്നള്ള�ത്താടുകൂടി �പായതിരുവിതാംകൂർ ഭടന്മാരുെടചിലവി�നാദങ്ങെളപ്പറ്റി

അറിവാൻ വായനക്കാർക്കു കൌതുകമുണ്ടായിരിക്കും.

“അ�പ്പാഴങ്ങു പടജ്ജനെമല്ലാം

ശില്പ�ത്താടു സുഖിച്ചിട്ടങ്ങവർ

തപ്പടി ത�മ്പറടികൾ മുഴക്കി-

െക്കാെമ്പാടു കാളംവിളി�ഘാഷെത്താടു-

ടുെക്കാടു നന്തുണി ചന്തിരവളയ-

മിടയ്ക്കിെട നെല്ലാരു വിര�ലറുകളും

െകാട്ടിന വില്ലും പലതരമങ്ങെന

വട്ടമതായ്ക്കയ്യിലെയാടു താളം-

കൂട്ടിയടിച്ചു െചറിച്ചവർ �മ�ന്മൽ

കൂട്ടംകൂടി മിടുക്കിെനാടങ്ങെന

മുത്തമിഴിൽ�ച്ചർത്തഴെകാടു െകട്ടിയ

മുഗ്ദ്ധതരം രാമായണപാട്ടുകൾ

ഭാരതകഥെയാടു സങ്കീർത്തനവും

പാനകളും മാരൻപാട്ടുകളും

പറയൻകഥ ചീതങ്കനു�മാട്ടനും

പരിെചാടു ചില വഞ്ചിപ്പാട്ടുകളും

ഉലകുെടെപരുമാൾപാട്ടുകൾ മറ്റും

കുല�ശഖരവരകീർത്തനപാട്ടും

മത്സര�മാടവർ െചാല്ലിപ്പാടീ-

ട്ടുത്സാഹെത്താടു പിെന്നപ്പലപല

ഗാഥകൾ തായം ചതുരംഗാദികൾ

പകട പറഞ്ഞും െപാരുതു രസിച്ചും”

കവിക്കു കല്പനാശക്തിയും ഇെല്ലന്നു പറയുവാൻ പാടില്ല. അ�ധാലിഖിതങ്ങളായ

ശീലുകൾ പരി�ശാധിക്കുക.

“മുന്നം രഘുപതി ദശവദനാദിക-

ളുന്നതരാക്ഷസപാളിെയെയല്ലാം

ധന്യൻ തിരുവടി ശരനികരത്താൽ

െവന്നു മഹാലക്ഷ്മിെയയും മീണ്ടു

െപാങ്ങും ഹരി�സന്യെത്താടുകൂടി-

പ്പുഷ്പകമായ വിമാ�ന �കറി.

അക്കാലത്താ ത്രിഭുവന�ദവമ-

�യാധ്യയ്ക്കാെയഴുനള്ളിയ�പാെല,

തിരുവഞ്ചീശ്വരനി�പ്പാളിങ്ങെന
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ദുരിതമതാെയാരു രാക്ഷസപാളിെയ

ഉരുതരതീർത്ഥസ്നാനശരത്താൽ

വിരെവാടു സംഹാരെത്ത വരുത്തി

മുക്തിയതാകും ശ്രീമഹാലക്ഷ്മിെയ

മുഗ്ദ്ധതരത്തിൽ വരിച്ചുംെകാണ്ടു

നിർമ്മലകീർത്തിയതാം �സന്യെത്താടു

ധർമ്മമതായ വിമാ�ന �കറി

ഇക്കാലത്തിന്നരകുല�ദവത-

മിതെമാടുതിരു�വണാട്ടുകരയ്ക്കായ്

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

െപരിെയാരു ചതുരംഗപ്പടനടു�വ

പരിെചാെടഴുന്നള്ളത്തുതുടങ്ങീ,”

ഈ വിഷയെത്തപ്പറ്റി നാഞ്ചനാട്ടുതമിഴിൽ സാമാന്യം വിസ്തൃതമായ ഒരു വില്ലടി

ച്ചാൻപാട്ടും കിട്ടീട്ടുണ്ടു്.

അപ്പക്കഥ

സ്രഗ്ദ്ധരാവൃത്തത്തിൽഇരുപെത്താന്നു �ശ്ലാകങ്ങെളെക്കാണ്ടുനിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളഅപ്പ

ക്കഥഎന്ന െചറിയ മണിപ്രവാളകൃതിയുെട പ്ര�ണതാവു് ഒരു ദാ�മാദരൻനമ്പിയാ

രാെണന്നതിനു് അതിൽത്തെന്ന �രഖയുണ്ടു്. അ�ദ്ദഹം കലക്കത്തുകുടുംബത്തിെല

ഒരങ്ഗമായിരിക്കാം. ധർമ്മരാജാ�വാടു കൂടി രാ�മശ്വ�ത്തക്കു �പായതു് അ�ദ്ദഹ

മായിരിക്കാൻ ഇടയുെണ്ടന്നുംഞാൻസൂചിപ്പിച്ചുകഴിഞ്ഞു.

ഇതിവൃത്തം

പണ്ടു് ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ തെന്റ പുത്ര�നാടുകൂടി ഒരു സ്ഥലത്തു താമസിക്കു�മ്പാൾ

അച്ഛൻ ശ്രാദ്ധമൂണു കഴിഞ്ഞു െകാണ്ടുവന്ന അപ്പം മകൻ മുറ്റത്തു നട്ടു. അടുത്ത ദി

വസംഅതു മുളച്ചിെല്ലങ്കിൽ താൻഅച്ഛെന്റ “െകാങ്ങണം കത്തിെകാണ്ടു് അതിെന

അറുത്തുകളയു” െമന്നുഭയെപ്പടുത്തുകയാൽഅതുമുളയ്ക്കുകയുംക്ര�മണഒരുവൃക്ഷമാ

യി വളരുകയും െചയ്തു. അതിൽ കായ്ക്കുന്നഅപ്പങ്ങൾ ഉണ്ണിയും തിന്നുെകാണ്ടിരുന്നു.

അങ്ങെനയിരിെക്ക ഒരു രാക്ഷസി ആസ്ഥലത്തുെചന്നു് ഉണ്ണിെയ ഭക്ഷിക്കണെമ

ന്നുകരുതി അയാെള ചതിച്ചു തെന്റ ഗൃഹത്തി�ലക്കു െകാണ്ടു�പാകുകയും ഉണ്ണി ബു

ദ്ധിസാമർത്ഥ്യം െകാണ്ടു് അവിെടനിന്നു് രക്ഷെപ്പടുകയും െചയ്തു. വീണ്ടും രാക്ഷസി

അയാെള പിടിച്ചുെകാണ്ടു�പായി. ആഅവസരത്തിൽ ഉണ്ണിഅവളുെട മകളായ കു

ട്ടിെപ്പണ്ണിെനെക്കാല്ലുകയും തള്ളെയ കിണറ്റിൽ ചാടിച്ചു് അതു കല്ലിട്ടടയ്ക്കുകയും െച

യ്തു. തിരിെയ അപ്പമരത്തിൽ �കറി അപ്പവും ഭക്ഷിച്ചു സുഖമായിരുന്നു. അതാണു്

അപ്പക്കഥയിെല പ്രതിപാദ്യം. ഇതു് “�കൾക്കിലും െചാല്കിലും താൻ �ക്ലശം തീരും

ജനാനാം നിശി പുനരുട�ന നിദ്രയും വന്നു�ചരും”എന്നുകവി പറയുന്നു. ഈകൃതി

യിൽനിന്നു രണ്ടു �ശ്ലാകങ്ങൾ താെഴ�ച്ചർക്കുന്നു.

“ഒന്നും �കട്ടീലതിന്നുത്തരമധികരുഷാ

പാകശാലാമകംപു-

െക്കാന്നും മിണ്ടാെത മാറാപ്പവളുടെനയഴി-

െച്ചാന്നു നന്നായ്ക്കുടഞ്ഞു;
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അ�ന്നരം ചണ്ടിയ�ത്രസലിലെമാടു പതി-

ക്കുന്നു; കിണ്ടം പിണഞ്ഞൂ

കള്ളൻനെമ്മച്ചതിച്ചു; ശിവശിവെയളുത-

ല്ലിക്കുമാരൻസമർത്ഥൻ.

ഇക്കള്ളൻതെന്റ കണ്ഠം െനാടിയിടയിലറു-

ത്താശു രക്തം കുടിക്കാ-

തിക്കാളിെപ്പണ്ണടങ്ങാ ദൃഢമിതിയലറി-

െക്കാണ്ടു പല്ലും കടിച്ചു്

ര�ക്ഷാനാരീ വിരൂപാ ഖരഭഗിനി പുരാ

രാമ�നാെടന്ന�പാെല

ശ്ശീഘ്രം ഗത്വാ കുമാരൻ മരുവിന തരുവിൻ-

കീഴിരുന്നാളിരന്നാൾ”

െവടിക്കമ്പവിധി

െവടിക്കമ്പവിധി എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ മാതങ്ഗലീലാദിഗ്രന്ഥങ്ങളിെലന്ന�പാെല

“ശ്രീ മങ് ലാസ്പദസദാശ്രയനീലകണ്ഠം” എന്ന വന്ദന�ശ്ലാകം കാണുന്നുണ്ടു്; എങ്കി

ലുംഅതുതിരുമംഗലത്തുനീലകണ്ഠൻ മൂത്തതിെന്റ കൃതിയാെണന്നു് എനിക്കു �ബാ

ധ്യമാകുന്നില്ല. െവടിക്കമ്പവിധി എഴുതിയ പണ്ഡിതൻ അതു സ്വകൃതിയു�ടയും വന്ദ

ന�ശ്ലാകമാക്കി എ�ന്ന കരു�തണ്ടതുള്ളു. കവന�ശലികൾക്കു തമ്മിൽ അത്ര

വളെര വ്യത്യാസം കാണുന്നുഎന്നുള്ളതു്ആഊഹത്തിനുള്ളപലകാരണങ്ങളിൽ

ഒന്നാണു്. പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥം ആമൂലാഗ്രം സംസ്കൃതവൃത്തങ്ങളിലുള്ള �ശ്ലാകങ്ങെള

െക്കാണ്ടു നിബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നു.

“െവണ്ചാമരെച്ചറിയ പൂവിനു ഗന്ധകത്താ-

െലാ�ന്നഴുെകാൾക ലവണം കരിയുപ്പിലർദ്ധം

നാലാം മണൽത്തരിെയാെടാക്കുമുരുക്കുചൂർണ്ണം

�ചർപ്പൂ മുളംകുഴലിനുള്ളിൽ നിലാവു�പാെല.

�കാഴിമുട്ടയിെലഴുന്ന പൂവിന-

ങ്ങുപ്പു പത്തുകരി മൂന്നു�പാൽപ്പലം

മൂന്നു ഗന്ധകമുരുക്കുചൂർണ്ണവും

മൂന്നുെകാണ്ടതിലമർത്തു �യാജ�യൽ.”

വ്യവഹാരമാല പദ്യം

മഴമങ്ഗലത്തിെന്റവ്യവഹാരമാലെയഅനുകരിച്ചു ഭാഷയിൽ �കരളത്തിെലവസ്ത്വ

നുഭവക്രമെത്തപ്പറ്റിയും മറ്റും ആ�രാ രചിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കൃതിയാണിതു്. ഈ ഭാഷാവ്യ

വഹാരമാല മെറ്റാരാൾ തമിഴിലും തർജ്ജമെചയ്തിരിക്കുന്നു. തമിഴ് വ്യാഖ്യാനം 985-
ൽ എഴുതിയതിനു �രഖയുണ്ടു്. അതിനു മുമ്പായിരിക്കണമ�ല്ലാ മൂലത്തിെന്റആവിർ

ഭാവം. അതിെല ഭാഷയ്ക്കു പത്താം ശതക�ത്താള�മ പഴക്കം �താന്നുന്നുള്ളു. പല

വൃത്തങ്ങളിൽ പദ്യങ്ങൾഎഴുതി�ച്ചർത്തിട്ടുെണ്ടങ്കിലും അനുഷ്ടുെപ്പാഴിെയ മറ്റു വൃത്ത
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ങ്ങൾ െകാണ്ടു�കകാര്യം െചയ്യുവാൻഗ്രന്ഥകാരൻഅപ്രഗല്ഭനാെണന്നുവ്യക്ത

മാകുന്നു. ഗ്രന്ഥം ഇങ്ങിെനആരംഭിക്കുന്നു.

“ഗണനാഥെന വന്ദിച്ചു വാണിമാതാവുതെന്നയും

വ്യവഹാരം സമുദ്ദിശ്യ ഭാഷാരൂ�പണകഥ്യ�ത.

ഋണദാനം തുടങ്ങീട്ടു പതിെനട്ടുവിധം പുരാ

വ്യവഹാരപദം �പ്രാക്തം നാരദാദിമുനീശ്വ�രഃ,

ധർമ്മാധർമ്മങ്ങളും കാലം �ദശവും ജാതികർമ്മവും

രാജബ്രാഹ്മണവാക്യത്താൽ ഗ്രഹി�ക്കണം വി�ശഷതഃ.

ബ്രാഹ്മണപ്രവരന്മാരാം സഭാസത്തിെലാരുത്തമൻ

വിവാ�ദന വിളി�ച്ചവം �ചാദി�ക്കണം നൃപാജ്ഞയാ.

ചിന്തിച്ച കാര്യെമെന്തന്നുെമന്തുെതാട്ടു വിവാദവും

അന്തർഗ്ഗതങ്ങെളല്ലാ�മ ഹന്ത! സ�ത്യന െചാല്ലുവിൻ.

വൃത്താന്തമറിയിക്കു�മ്പാൾ വാക്കിെന്റസ്ഥിതി�ഭദവം

സ്ഥിതിയും ഭാവവും തദ്വൽ ദൃഷ്ടി�ചഷ്ടയു�മാർക്കണം.

സത്യമായ വചെസ്സങ്കിൽ യുക്തി�ചർന്നു യഥാക്രമം

മുഖപ്രസാദവും കാണാം പ്രകൃതിസ്ഥിതിയും തഥാ.

സത്യം �കവിട്ട വാെക്കന്നുചി�ത്ത �ബാധിച്ചുെകാള്ളുവാൻ

ശിരസ്സിൽെച്ചാറിയും പിെന്നസ്വരത്തിൽ�ഭദമായ്  വരും;

നിടിലത്തിൽ വിയർത്തീടും െനടുവീർപ്പുളവായ്  വരും;

കായമാത്രം വിറച്ചീടും വായിൽ തീരു വറണ്ടു�പാം;

സ്ഥിതിക്കിളക്കം മാറീടാ വാടീടും മുഖ�ശാഭയും;

അധരെത്തബ്ഭുജിച്ചീടുമ�ധാദൃഷ്ടികളായ്  വരും;

ഇടെനഞ്ഞുവിറച്ചിട്ടങ്ങിടറീടുന്ന വാക്യവും;

സ്വല്പ�നരം പറഞ്ഞിട്ടു നിർജ്ജ�ന െചന്നുനില്ക്കയും,

പൃച്ഛകന്മാർ വിളിക്കു�മ്പാൾ ക്രുദ്ധഭാവം നടിക്കയും,

മ�ധ്യ മ�ധ്യ വരും പിെന്നസ്സത്വരം നീങ്ങിനില്ക്കയും,

ഇത്ഥം പ്രകൃതി �കവിട്ടങ്ങ�പ്പാൾ വികൃതിയും തഥാ.”

സംസ്കൃതത്തിലുള്ള വിവാദനിയമങ്ങൾസംഗ്രഹിച്ചു ഭാഷയിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നതാ

യി ഗ്രന്ഥത്തിൽപ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു.

“ഗീർവാണഭാഷയിൽശ്ശാസ്ത്രം സംഗ്രഹിച്ചു പറഞ്ഞവ
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ചുരുക്കിബ്ഭാഷയാക്കീട്ടു െചാല്ലു�ന്നൻ �ഭദമില്ല �കൾ.

ശബ്ദാർത്ഥതത്വവിജ്ഞാനമില്ലാത്ത ജനെമാക്ക�വ

ഭാഷയാമിതിെനത്തെന്ന വിശ്വസിച്ചു നടക്കണം.”

മഴമങ്ഗലത്തിെന്റവ്യവഹാരമാലയിൽ�കരളത്തിെലവസ്ത്വനുഭവക്രമങ്ങെളസ്പർശിച്ചി

ട്ടില്ല.

വ്യവഹാരമാല ഗദ്യെത്തപ്പറ്റി അടുത്തഅധ്യായത്തിൽപ്രസ്താവിക്കും.
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പലവകപ്പാട്ടുകളും ഗദ്യകൃതികളും

(ക്രി. പി. പതിെനട്ടാം ശതകം, ഉത്തരാർദ്ധം തുടർച്ച)

വാ�നാർനദീനിലയകീർത്തനം

ഹരിനാമകീർത്തനത്തിെന്റ രീതി പിടിച്ചു പില്ക്കാലങ്ങളിൽ ചിലർ ചില പാട്ടുകൾ

രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അവയിൽ രണ്ടു പാട്ടുകെളപ്പറ്റി മാത്രം ഇവിെട പ്രസ്താവിക്കാം. ഒന്നു്

അമ്പലപ്പുഴശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമിെയപ്പറ്റിയുള്ളഒരു �സ്താത്രമാണു്. ആെകഅൻപത്തി മൂ

ന്നുശീലുകളുണ്ടു്. എല്ലാം “ജയ”എന്നപദത്തിൽഅവസാനിക്കുന്നു. ചിലശീലുകൾ

എടുത്തുകാണിക്കാം.

“ശ്രീവാസു�ദവ യദുവംശാവതംസസുര-

വി�ദ്വഷിഗർവഹര നന്ദാത് മജാത ജയ;

�ദ�വശ ശർവനത വാ�നാർനദീനിലയ

കല്യാണരംഗനട കാരുണ്യഗാത്ര ജയ.

വൻ�പറുമിജ്ജനന�ദഹാത്യയാംബുനിധി-

സന്താപവൻതിരകൾ �വർമായുമാറുലകിൽ

നിൻപാദപത്മയുഗെമ�പ്പാഴുെമൻമനസി

കാണായ് വ�രണമരവിന്ദാക്ഷകൃഷ്ണ ജയ.

വാർ�തടുമിബ് ഭുവന�മാർ�ത്താളെമത്രയുമ-

സാരം വിനശ്വരമനന്താതുലാർത്തികരം

�ച�താഹരം വിമലമൻ�പാടു �മനി തവ

കാണാകണം വരദ നിത്യം ര�മശ ജയ.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

�ഹമപ്രസ്തനശിഖിപിഞ്ഛങ്ങളും ശിരസി

ഫാ�ല നിറം കലരുമക്കുങ്കുമദ്യുതിയും

ആ�മാഹമൻപിെനാടു �ലാ�കഷു �ചർത്തകുനു-

ചില്ലീസുസൂചിതപരാനുഗ്ര�ഹാദയവും
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ആ�ലാല�ശാണതര�നത്രദ്വ�യ വിപുല-

കാരുണ്യവാരിധിമഹാവീചിമാലകളും

ആലാപഭംഗികളുമല്പസ്മിതം ഗളത-

ലാകല്പമംഗദഘടാകങ്കണാദികളും

ഓമൽക്കരാംഗുലികളും �മാതിരങ്ങൾ മണി-

കാഞ്ചീകലാപമണിെപാന്നിൻചിലമ്പുകളും

സീമാവിഹീനപദതാർ �മാതിരങ്ങൾ നഖ-

ജാലങ്ങളും വിതര കാണ്മാൻഹൃ�ദഡ്യ മമ.”

ഈകവിതയ്ക്കു വലിയ ഗുണെമാന്നുമില്ല. “ആപീനദീർഘഭുജ പ�ത്മ നിറന്ന” എന്ന

വരിയിൽ ‘നിറന്ന’ എന്ന പദവും മറ്റും കാണുന്നതുെകാണ്ടു പത്താം ശതകത്തിനു

പിന്നീടല്ല ഇതിെന്റ നിർമ്മിതി എന്നു് അനുമാനിക്കാം.

ഗുരുനാമകീർത്തനം

അടുത്തതായി പറയാൻ�പാകുന്ന ഗുരുനാമകീർത്തനത്തിെന്റ സാരസ്യം ഇതിലും

പരുങ്ങലിലാണു്. “മാതൃപിതൃവാരും” എന്നും മറ്റും അതിൽ തട്ടിമൂളിച്ചു കാണുന്നു.

അതിെന്റ പ്ര�ണതാവു് ഒരു നമ്പൂരിയാെണന്നു് ഋഗ്യജ്ജുസ്സാമാദികെളപ്പറ്റിയുള്ള

പ്രസ്താവനയിൽനിന്നു െവളിവാകുന്നു. ഹരിെയ�പ്പാെലതെന്ന ഗുരുവിെന വന്ദി

ക്കുവാൻ കവി ആവശ്യെപ്പടുന്നു. ‘ഹരിഃ’ മുതൽ ‘ക്ഷ’ വെരയുള്ള അക്ഷരങ്ങളിൽ

അനുക്രമമായി ശീലുകൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഓ�രാന്നും “�ഗാവിന്ദ രാമ ജയ” എന്ന

വസാനിക്കുന്നു. ഹരിനാമകീർത്തനം കണ്ടാണു് അ�ദ്ദഹം ഗുരുനാമകീർത്തനം

രചിച്ചെതന്നുള്ളതിനു ഗ്രന്ഥത്തിൽത്തെന്ന െതളിവുണ്ടു്.

“ണന്തം കലർന്നഹരിനാമത്തിെനാക്കുമിഹ

ചന്തം വളർന്ന ഗുരുനാമം ജപിക്കിലിഹ”

എന്നും

“ഹരിനാമകീർത്തനവും ഗുരുനാമകീർത്തനവു-

െമാരു�പാെല ഭക്തിപദമനിശം സ്തുതിപ്പവനു

കരുതുന്നെതന്തുഫലമനുഭൂതദത്തമിഹ

കരുണാകരായ നമ �ഗാവിന്ദ രാമ ജയ”

എന്നുമുള്ള ഭാഗങ്ങൾ �നാക്കുക.

ചില പാട്ടുകൾ ചുവ�ട പകർത്തുന്നു.

“ഹരിെയെന്നാരക്ഷരമതരി�ക വിളിച്ചു ബത

പരി�ചാടു ശിക്ഷയിലിതരുളീടുെമൻഗുരുെവ

ഹരിെയന്നുറച്ചു പുനരനിശം നമിപ്പതിനു

കരളിങ്കലാക മമ �ഗാവിന്ദ രാമ ജയ”

“ഈശൻ െവറുക്കിലതു�മലെങ്ങാഴിക്കുമിഹ

കൂശാെത �ദശികനതാചാരമിന്നു ഭുവി

നാശങ്ങളാശു ഗുരു �കാപിക്കിൽ വന്നടിയു-
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മീശൻ തടാ സപദി �ഗാവിന്ദ രാമ ജയ”

അങ്കം െപാരുന്ന ജനവും കാലനും ഗുരുവ-

രൻകാരണം പരവശം തൽകൃതാന്തഭട-

സംഘങ്ങൾശങ്കരെനാെട�ന്താന്നു െചയ് വരവർ

ശങ്കിച്ചു വാങ്ങുമിഹ �ഗാവിന്ദ രാമ ജയ” .

ഈകീർത്തനവും പത്താം ശതകത്തിൽ ഉത്ഭവിച്ചതാെണന്നു �താന്നുന്നു.

ദശമം സങ്കീർത്തനം (എട്ടുവൃത്തം)

പാണ്ഡവശങ്കരം മുതലായ ചില സങ്കീർത്തനങ്ങെളപ്പറ്റി 31-ആമധ്യായത്തിൽ പ്ര

സ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട�ല്ലാ. രാമായണം ഇരുപത്തിനാലുവൃത്തം, ഭാഗവതം ഇരുപത്തിനാ

ലുവൃത്തം ഇവയുെട സ്വരൂപവുംമറ്റും വായനക്കാർ ധരിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ആ പ്രസ്ഥാന

ത്തിൽ രചിച്ചിട്ടുള്ള മെറ്റാരു സങ്കീർത്തനമാണു് ദശമം എട്ടുവൃത്തം. ഓ�രാ വൃത്ത

ത്തിലും ധാരാളം പാട്ടുകളുണ്ടു്. ദശമസ്കന്ധത്തിെല ഇതിവൃത്തം മുഴുവൻ അജ്ഞാ

തനാമാവായ ഒരു കവി സം�ക്ഷപിച്ചിരിക്കുന്നു. കാല�മെതന്നു നിർണ്ണയിക്കാൻ

പ്രയാസമുണ്ടു്. 10-ആംശതകമാെണന്നുഊഹിക്കാം. രണ്ടു മൂന്നു ഭാഗങ്ങൾ പ്രദർ

ശിപ്പിച്ചുെകാള്ളെട്ട.

“അവനിയിൽ വസു�ദവാത്മജനായ്  വ-

ന്നവതാരംെചയ്തരുളിന ഭഗവാൻ

അവയവ ലീലകൾ തടവിയെതല്ലാ

മിത പുകഴു�ന്നൻ നാരായണജയ.

അവനീമാെതാരു പശുവായംബുജ-

ഭവെനക്കണ്ടുകരഞ്ഞുപറഞ്ഞാൾ

അവശത തങ്കലിയന്നവെയല്ലാ-

മവനതവദനാ നാരായണജയ.” (പ്രഥമവൃത്തം)

“ജനകനും �ഗാപജനങ്ങളും വന്ന-

ങ്ങണഞ്ഞുനിന്നവർ കരയു�മ്പാൾ

പിണക്കം കാണായു് മുകുന്ദനും കൃഷ്ണ-

ഫണധരൻതാനും ഹരി ന�മാ.

. . . . . . . . .
തലകളായിരം ചതഞ്ഞുകാളിയൻ

വളെര�ച്ചാരകാർന്നവശനായ്

തളർന്നുവീണ�പ്പാൾസ്തുതിച്ചു പത്നികൾ

നളിനനാഭെന ഹരി ന�മാ.” (തൃതീയവൃത്തം)

“പരൻപൂരു�ഷാ�ക്തന �യാ�ഗനപാർത്ഥൻ

പരിത്യജ്യ �ദഹം വിശുദ്ധാന്തരാത്മാ

പരബ്രഹ്മരൂപസ്യ വി�ഷ്ണാസ്സ്വരൂപം

പരം പ്രാപ �വഗാന്മുകുന്ദാ! മുരാ�ര!
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സ�രാജാസനപ്രാർത്ഥനാം �കട്ടു സാക്ഷാൽ

പരൻ പൂരുഷൻ �ഗാപികാപത്യഭാവാൽ

ധരാഭാരവും തീർത്തുപാലാഴിമ�ധ്യ

പുരം സംപ്ര�പ�ദ മുകുന്ദാ! മുരാ�ര!” (അഷ്ടമവൃത്തം)

�കാട്ടൂർ നമ്പിയാർ

ഉത്തര�കരളത്തിൽ ചിറയ്ക്കൽത്താലൂക്കിൽ കരിവള്ളൂർ �ദശത്തു �കാട്ടൂർ എെന്നാ

രു ഭഗവതി �ക്ഷത്രമുണ്ടു്. ചിറക്കൽ �കാവിലകം വക �കാട്ടൂർമഠത്തിനടുത്താണു്

‘പള്ളിയറ’എന്നുപറയുന്നആ�ക്ഷത്രം. കരിെവള്ളൂർ �ക്ഷത്രത്തിെലശ്രീപര�മശ്വ

രെന്റ പത്നിയായ പാർവതീ�ദവിെയഅവിെട പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്നുഎന്നാണു് സങ്ക

ല്പം. അവിെട �കാട്ടൂർ നമ്പിയാർ എന്ന ഒരു വിശിഷ്ടകവി പത്താംശതകത്തിൽ ജീ

വിച്ചിരുന്നു. �പെരെന്തന്നറിവില്ല. അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ കൃതികളിൽ ഒന്നാണു് സുപ്രസി

ദ്ധമായകു�ചലകഥപത്തുവൃത്തം. ആകൃതിയുെടഒരുപ്രതീകത്തിൽ” �കാട്ടൂർനമ്പി

യാരുെട പാട്ടു് ”എന്നും �കാഷട്യപുരനിവാസി�ന്യഅംബികാ�യനമഃ”എന്നുമു

ള്ളകുറിപ്പുകൾകാണ്മാനുണ്ടു്. െകാല്ലം 622-ൽ ഉദയവർമ്മ�കാലത്തിരിആരാജകു

ടുംബത്തിെന്റകുല�ദവതയായകളരിവാതില്ക്കൽഭഗവതിയുെടഅടിയന്തരക്കാരിൽ

ഒരു െതയ്യംപാടിക്കു �കാട്ടൂരധികാരിെയന്നസ്ഥാനം നല്കിയതായി കാണുന്നു. ആ

കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച ഒരു കവിയാണു് കു�ചലകഥയുെട കർത്താവു്. അ�ദ്ദഹം കു

�ചലകഥ�കെകാട്ടിക്കളിപ്പാട്ടിനു പുറ�മ (1) സുഭദ്രാഹരണം�കെകാട്ടിപ്പാട്ടു് (2)

നളചരിതം �കാല്ക്കളിപ്പാട്ടു് എന്നിങ്ങെന രണ്ടു ഭാഷാഗാനങ്ങൾകൂടി നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള

തായി അറിയുന്നു.

കു�ചലകഥ

കു�ചലകഥസ്വല്പം സംസ്കൃതപ്രധാനമാെണങ്കിലും �കെകാട്ടിക്കളിപ്പാട്ടുകളുെട കൂ

ട്ടത്തിൽഅതു്അഭ്യർഹിതമായ ഒരുസ്ഥാനെത്തഅലങ്കരിക്കുന്നു. ഒടുവിൽതാെഴ

ക്കാണുന്നഫലശ്രുതി�ശ്ലാകം ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

“ലീലാമാനുഷ�ദഹനായ കമലാഭർത്തുഃ കഥാസ്തവ്യഥാ

ബാലസ്ത്രീജന�കള�യ വിരചിതാ ഭാഷാമയീയം മയാ

പാ�ലാലും െമാഴിമാരമൂമനുദിനം പാടിക്കളിച്ചീടുകിൽ-

ത്താ�ലാലിപ്പതിനാശു പുത്രരുളവാമർത്ഥാദിമങ്ഗല്യവും.”

തൃതീയവൃത്തത്തിൽനിന്നു് ഒരു ഭാഗമുദ്ധരിച്ചു കവിതാരീതി കാണിക്കാം. ദ്വാരകാപു

രിയുെട വർണ്ണനമാണു് പ്ര�മയം.

“പാ�ലാലുംെമാഴിമാരാമാ�ലാലനയനമാർ

ചാല�വ പലർകൂടിെയാത്തു െച�മ്മ

കുന്തളമഴിഞ്ഞുലഞ്ഞന്തരാന്തരാ സുമ-

സഞ്ചയമതി�ങ്കന്നു ചിന്തിച്ചിന്തി,

സഞ്ചിതരസഭരചഞ്ചലതരനയ

നാഞ്ചലമ�ങ്ങാടി�ങ്ങാ�ടാടി�യാടി,

െനഞ്ചകമലിയുന്ന െകാഞ്ച�ലാടിണങ്ങുമ-

പ്പുഞ്ചിരിപ്പുതുമലർ തൂകിത്തൂകി,
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�കടറ്റ മണി�ശാഭ കൂടിക്കലർന്ന തങ്ക-

ത്താടങ്കയുഗളങ്ങളാടിയാടി,

തിങ്ക�ളാടനുദിനമങ്കം തുടരും മുഖ-

പങ്കജത്തിങ്കൽ വിയർ�പ്പറി�യറി,

ലാളിത്യമാണ്ട ഗളനാളത്തിൽത്താലിമാല

�മളത്തിലിടയിെട മിന്നിമിന്നി,

തങ്ങളിലിടതിങ്ങിബ് ഭംഗിയിലിളകുന്ന

തുംഗസ്തനങ്ങൾകാന്തി െപാങ്ങിെപ്പാങ്ങി,

കിഞ്ചന ശിഥിലിതകാഞ്ചനകാഞ്ചീബദ്ധ-

പ്പൂ�ഞ്ചാലെയാരു കയ്യാൽത്താങ്ങിത്താങ്ങി,

മഞ്ജൂരണിതമണിമഞ്ജീര�ശാഭിപാദ-

കഞ്ജതലങ്ങ�ളറ്റം വാടിവാടി,

ചന്തത്തിലിത്ഥം നിന്നു പന്തുകളടിക്കയും

സ�ന്താഷവാരിധിയിൽ നീന്തുകയും

ഇങ്ങെന പലവിധം മംഗലലീല�കാലു-

മംഗനാജനങ്ങൾക്കുസംഖ്യയില്ല.”

ഇതിൽസ്വഭാ�വാക്തിെക്കാപ്പംതെന്ന,

“പങ്കജകുമുദ�യാസ്സ�ങ്കാചവികാസങ്ങ-

ളങ്കങ്ങളറിവതിനുെണ്ടങ്കിലും

കിന്തുസംപൂർണ്ണചന്ദ്രൻസന്തതമുദിക്കയാ-

െലന്തു�പാൽത്തിഥി�ഭദം കണ്ടറിവാൻ?”

“തെന്നയും മറന്നവൻ പിെന്നയങ്ങവിടുന്നു

മന്നിടത്തിങ്കൽച്ചാടി �പടിയാെത

വത്സെത്തക്കണ്ടുഹൃദി വാത്സല്യംപൂണ്ടു �ഗാക്കൾ

തത്സമീപത്തിൽ �വഗാൽെച്ചല്ലും�പാെല”

എന്നും മറ്റുമുള്ളഈരടികളിൽ ഇതരാലങ്കാരങ്ങളും കവി �മാഹനമായ രീതിയിൽ

പ്ര�യാഗിച്ചിരിക്കുന്നു.

നളചരിതം

ഈകൃതിയിൽെപ്പട്ട

“�കാലഭൂപൻതെന്റ കാലിണ വന്ദിച്ചു

�കാല്ക്കളിപ്പാട്ടായു് കൃതിച്ച നളകഥ

�കാലത്തുനാട്ടിെന്റ �കളി പരത്തണം

�കാലരൂപംപൂണ്ട �കാലവം�ശശ്വരി”

എന്നീ വരികൾമാത്ര�മ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. സുഭദ്രാഹരണം കിട്ടീട്ടില്ല.

രുക്മിണീസ്വയംവരം പാട്ടു് – ഇതിവൃത്തം

കാർത്തികതിരുനാൾ രാമവർമ്മമഹാരാജാവിെന്റ �പ്രയസിയായ ഒരുയുവതി ഒര

വസരത്തിൽ ഒരു തത്ത�യക്കണ്ടു് ഇങ്ങെന �ചാദിക്കുന്നു.
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“അത്യന്തകൌതുകംപൂണ്ടുപറ�ന്നാ�രാ

ദിക്കുകൾ �താറും നടന്നു മന്ദം

വൃത്താന്തെമാെക്കയറിഞ്ഞുവഴി�പാെല

ചിത്താനു�മാദം വരുന്ന ത�ത്ത!

തത്രം1 നിനക്കില്ല �പാവതിെനങ്കി�ലാ

തത്ര കുറെഞ്ഞാന്നു വാണി�ടണം.

ശ്രീരാമവർമ്മകുല�ശഖ�രന്ദ്രനി-

ന്നീ�രഴുലകിലും കീർത്തി�യാ�ട

വൃത്രാരിത�ന്നാടു തുല്യനായു് വാഴുെമൻ

ഭർത്താവിെനയു�ണ്ടാ കണ്ടു െചാൽക.

കണ്ടാലറിഞ്ഞിടാമിെല്ലാരു സ�ന്ദഹം

തണ്ടാർശരനിലും ന�ല്ലാന�ല്ലാ.

ബാലപ്പനിമതിക്കാലസ്യം നല്കുന്ന

ഫാലപ്ര�ദശത്തിലു�ണ്ടാ കണ്ടു

മാ�ലയപങ്കംെകാണ്ടുള്ള െതാടുകുറി-

െത്തല്ലിെന്റ �ശാഭ വിളങ്ങുന്നതും?

പത്മനാഭൻതെന്ന�സ്സവിച്ചു നിന്നാെണ

സത്മത്തിലാശു വരുന്നുനിെന്റ”

എന്നു വാഗ്ദാനം െചയ്തു തിരുവനന്തപുര�ത്തയ്ക്കു �പായ ഭർത്താവിെന തിരിെയ

വന്നുകാണാത്തതുെകാണ്ടാണു് നായിക പരിഭ്രമിക്കുന്നതു്. അതു�കട്ടു തത്ത ആ

തിരു�മനിെയ സ്യാനന്ദൂരം �ക്ഷത്രത്തിൽവച്ചു കണ്ടതായും, കൂെട സ�ഹാദരനും

(രവിവർമ്മ ഇളയതമ്പുരാൻ) ഉണ്ടായിരുന്നതായും പറഞ്ഞു�കൾപ്പിക്കുന്നു. ആ

�ക്ഷത്രത്തിെല ശീ�വലിയും “നാടകശാലയിൽ നാരിമാർ �ചർന്നിട്ടു �മാടികൾ”

കാട്ടുന്ന രീതിയും മറ്റും വർണ്ണിച്ചതിനു �മൽ “വഞ്ചിമഹീപതിതെന്റ ജനനി” �യയും

അവിെട കണ്ടതായിഅറിയിക്കുന്നു. അവിടെത്തശ്രീകൃഷ്ണ�ക്ഷത്രത്തിൽ (ആമ്പാടി

യിൽ) തത്തഒരുബ്രാഹ്മണൻ” മല്ലാരിതാെനാരുകല്യാണംെചയ്ത” കഥപ്രവചനം

െചയ്യുന്നതു �കട്ടു് അതു നായിക�യാടു നി�വദനം െചയ്യുന്നതായാണു് കവിയുെട

സങ്കല്പം. മഹാരാജാവിെന്റ മാതാവു പരഗതിെയ പ്രാപിച്ചതു 957-ലാകെകാണ്ടു
934- 957ഈവർഷങ്ങൾക്കിടയ്ക്കാണു് പ്രസ്തുതകൃതിയുെട ഉത്ഭവം എന്നു തീർച്ചെപ്പ

ടുത്താം. കവിതയ്ക്കു ഗുണം �പാരാ.

ചന്ദ്രസംഗമം പാട്ടു്

ഈ പാട്ടും പത്താം ശതകത്തിെല കൃതിെയന്നാണു് �താന്നുന്നതു്. കവിെയപ്പറ്റി

ഒന്നുംഅറിഞ്ഞുകൂട.

“ബുദ്ധിമാന്മാ�രാടു �വണം – നല്ല വൃത്താന്തവും വിചാരിപ്പാൻ.

അല്ലായ്കി�ലാ കാര്യെമല്ലാ – മങ്ങു വല്ലാെതതെന്ന വരു�മ.

ആറു കർണ്ണങ്ങളിൽ�ക്കട്ട – മന്ത്രമാരുള്ളു രക്ഷിച്ചുെകാൾവാൻ?

കാമിനിമാെരെക്കാതിച്ചാൽ – പിെന്നക്കാമെന്റ കിങ്കരരാകും.

പ്രാണഭയവുമില്ലാെത – െയാരു നാണവുമില്ലാെതയാകും.

1 തത്രം ബദ്ധപ്പാടു്.
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ബന്ധുെവന്നുള്ളതുമില്ലാ – െതയാം കന്ദർപ്പബാണങ്ങ�ളറ്റാൽ.

�യാഷമാക്കിങ്ങെനയുള്ളൂ – ചി�ത്ത �ദാഷംവിചാരിക്കയില്ല.

പണ്ഡിതന്മാരായവർക്കും – പ�ണ്ടയു�ണ്ടാ വിചാരമുണ്ടാവൂ?

�മാഹത്താൽ വല്ലതും െചയ്താൽ – പിെന്നയാപത്തുവന്നുഭവിക്കും.”

ഭൂതനാ�ഥാത്ഭവം പാട്ടു്

ഇതു മഞ്ജരീവൃത്തത്തിലും മറ്റുമായി “ശാരിക�പ്പതലി”െനെക്കാണ്ടു “മങ്കമാർക്കു

�വണ്ടി” കവി പാടിക്കുന്ന ഒരു െചറിയ പാട്ടാണു്. വിഷ്ണുമായെയന്നുംഈ പാട്ടിനു

�പരുണ്ടു്. “ഹരി മുന്നം നാരീ �വഷം പൂണ്ട വാർത്തെയല്ലാം” കിളി പറഞ്ഞു�കൾ

പ്പിക്കുന്നു. “ശൃംഗാരബാല” നായ ശാസ്താവു ജനിച്ച�പ്പാൾ ഗംഗാ�ദവി സ്കന്യപാനം

െചയ്യിച്ചുവ�ത്ര.

“�ച�താഹരനായ പുത്രനു�ട ജാതകകർമ്മാദികൾ െചയ്താര�പ്പാൾ;

താതമാതാക്കൾ മുനികളും കൂട�വ ഭൂതനാഥെനന്നു �പരുമിട്ടു”

എന്നു് ഒടുവിൽ പറയുന്നു. ചില വരികൾ പകർത്തുന്നു.

“കാമിനി�യാടു രമിച്ചു നന്നായു് കാമമാെലാട്ടു കളഞ്ഞിടുവാൻ

�സാമെനച്ചൂടന്ന �ദവൻ െതരുെന്നെന�ക്കാമളെയെച്ചന്നടുക്കു�ന്നരം

�പാരാളിവീരനാമിക്ഷുവില്ലൻനാരിതന്നുള്ളിൽ മറഞ്ഞു െമെല്ല.

�ന�രെയാളിയമ്പു�കാരിെച്ചാരിയുന്നുകാരണമുണ്ടതി�നാർത്തുകണ്ടാൽ.”

കവിതയ്ക്കു�വശിഷ്ട്യെമാന്നുമില്ല.

ഭീമൻകഥ

സീതാദുഃഖം�പാെല അജ്ഞാതനാമാവായ ഏ�താ ഒരു ഗ്രാമീണകവി നിർമ്മിച്ച

ഒരു െചറിയ പാട്ടാണു് ഭീമൻകഥ. ഹിഡിംബവധവും ബകവധവും ഈ പാട്ടിൽ

അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടു്. അതിനു മുൻപു “ചാതൃപ്പുഴ”എെന്നാരുപുഴഅരക്കില്ലത്തിൽനിന്നു്

ഓടി�പ്പായ കുന്തിക്കും മക്കൾക്കും കട�ക്കണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു. അതു കടത്തിവിടണ

െമന്നു കടത്തുകാര�നാടു കുന്തി താണു�കണ�പക്ഷിച്ചിട്ടും കൂലി തരാെത �താണി

യിൽ �കറ്റുകയിെല്ലന്നുഅയാൾ ശഠിച്ചു. കൂലിക്കു കാശിെല്ലങ്കിൽ മക്കളിൽ ഒരാെള

െയങ്കിലും ത�ന്നകഴിയൂഎന്നുകടത്തുകാരൻനിർബ്ബന്ധിച്ച�പ്പാൾതാൻഅവ�നാ

ടുകൂടി െപാെയ്ക്കാള്ളാെമന്നു് ഭീമൻ പറഞ്ഞു. മനസ്സില്ലാമന�സ്സാെട അമ്മ അതിനു്

അനുവാദം നൽകി. ആ ദുഷ്ടെന ഭീമൻ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കുന്ന ഉപാഖ്യാനം കവി

യുെട സ്വന്തമാണു്. അതു സരസമായി പ്രതിപാദിക്കുകയും െചയ്തിരിക്കുന്നു. കടത്തു

കാരൻതെന്റ വീട്ടിൽ ഭീമെന െകാണ്ടുെചന്നു ഭാര്യെയശുശ്രൂഷിക്കാൻനി�യാഗിച്ചു.

അ�പ്പാൾ ഭീമൻ എന്തു െചയ്തു എന്നു കവിയുെട മുഖത്തുനിന്നുതെന്ന നമുക്കു �കൾ

ക്കാം.

“നിത്യം കുളിപ്പതിനുള്ള – െവള്ളം കാ�ച്ചണെമന്നു പറഞ്ഞു.

ഊറ്റമായു�ള്ളാരു െചമ്പു – ഭീമ�സനെന്റ പറ്റിൽെക്കാടുത്തു.

ബാലകൻ െചമ്പെങ്ങടുത്തു – മടപ്പള്ളിമഠമതിൽപ്പുക്കു.

െചപ്പുക്കുടം രെണ്ടടുത്തു – െവള്ളം �കാരിെച്ചാരിഞ്ഞുനിറച്ചു.

അഗ്നിയും കത്തിച്ചുനന്നായു് – െവള്ളം കാഞ്ഞുതിളച്ചുതുടങ്ങി.
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‘�പാരിക �വഗം കുളിപ്പാൻ – വിനനാഴിക2 െതറ്റരുെതാട്ടും.

�പാരാൻ മടിയുെണ്ടന്നാകിൽ-പ്രാണനാ�ഥ! വിരവിെലടുപ്പൻ’

എന്നുപറഞ്ഞുടൻ ഭീമൻ – �വഗം കാൽകരം കൂട്ടിപ്പിടിച്ചു

െമെല്ലയവിടുെന്നടുത്തു – തിളെവള്ളത്തിലിട്ടു മറിച്ചു.

കാർകൂന്തൽ ചുറ്റിപ്പിടിച്ചു – തിളെവള്ളത്തിലിെട്ടാന്നുലച്ചു.

അസ്ഥിയുെമാെക്ക മുറിഞ്ഞുഅവൾ മൃത്യുവശഗതയായി.

ചെത്തന്നുക�ണ്ടാരു�നരം – ഭീമൻ മെറ്റാരു െചമ്പെങ്ങടുത്തു

ചിത്രത്തിൽവച്ചങ്ങു മൂടി – �യാടിെച്ചന്നു കടവില�ന്നരം.”

തെന്റഭാര്യയ്ക്കുസൌഖ്യംതെന്ന�യാഎന്നുയജമാനൻ�ചാദിച്ചതിനു് “ഒരുനാളുംലയ

മില്ലവർക്കു്” എന്നു ഭീമൻ മറുപടി പറഞ്ഞ�പ്പാൾ അയാൾ സ�ന്താഷിച്ചു. തനിക്കു

�വണ്ടി ഭീമൻഅന്നു്ഓടംകടത്തണെമന്നു്ആജ്ഞാപിച്ചു. പുഴയുെടനടുവിൽ െകാ

ണ്ടുെചന്നു് അതിലിരുന്ന കടത്തുകാര�നാടുകൂടി ഓടം മുക്കി അയാെള “കാൽകരം

കൂട്ടിപ്പിടിച്ചു – ഭീമനക്കരയ്ക്ക�ങ്ങാെട്ടറിഞ്ഞു” �പാലും. ഈ പാട്ടു് ഏ�താ ഒരുതരം

കളിക്കു പാടുന്നതിനു് എഴുതീട്ടുള്ളതാെണന്നു് “ഇങ്ങെന െചാല്ലിക്കളിക്കു – �ന്നാർ

ക്കുമങ്ഗലം വർദ്ധിച്ചുകൂടും” എന്നഫലശ്രുതിയിൽ നിന്നു് അനുമാനിക്കാം.

പുത്രകാ�മഷ്ടിപ്പാട്ടു്

അജ്ഞാതനാമാവായ കവിഈപാട്ടു് ഒ�ര വൃത്തത്തിൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു. �ക

െകാട്ടിക്കളിക്കു�വണ്ടിയാ�ണാഎന്നുസംശയമുണ്ടു്. കവിക്കു പാണ്ഡിത്യം �പാെര

ങ്കിലും �ജ്യാതിശ്ശാസ്ത്രത്തിൽജ്ഞാനമുണ്ടായിരുന്നുഎന്നുകാണുന്നു.

“ഉറ്റവർ മറ്റുള്ള മങ്കമാരും ഗർഭമുെണ്ടന്നുമിെല്ലന്നും തമ്മിൽ.

ഒട്ടു കറുത്തു മുലക്കണ്ണുകൾ ഗർഭമുെണ്ടന്നുള്ളതുനിർണ്ണയിക്കാം.

അന്നം െവടിയും; നടന്നുകൂടാ; കണ്ണിൽ മിഴികളിരട്ടിച്ചിട്ടു്;

മന്ദത�യറും; കരം തളരും; എന്നതി�ലതാനുമു�ണ്ടാ െചാല് വിൻ?

മന്ദിരംതന്നിൽനിന്നന്തി�നരെമങ്ങുംപുറ�ത്തക്കിറങ്ങിെടാല്ലാ.

വ�ല്ലാരും വല്ലതും �ചാദിെച്ചന്നാലിെല്ലന്നുമാത്രം പറഞ്ഞീെടാല്ലാ.

ദുഷ്ടെരന്നു നിങ്ങളാെരെക്കാണ്ടുെമാട്ടു�മെചാല്ലിച്ചു െകാള്ളരുതു് . . .
പാരാെത കൌസല്യെപറ്റു മു�മ്പ പാരം വിചിത്രമിെതന്തുെചാല്ലാം.

പക്കം നവമി പുണർതത്തിൻകാൽ കർക്കടകക്കൂറു �മടമാസം

കർക്കടം രാശി പിറന്നുബാലനർക്കനും �മടത്തിലുച്ചമുണ്ടു്;

അർക്കജൻതാനും തുലാത്തിലുണ്ടു്; ഉച്ചനായ്ഭൂമിസുതനുമുണ്ടു്.

ഉച്ചസ്ഥനായിട്ടു വ്യാഴമുണ്ടു്; മകരത്തിൽ�ക്കസരിയാദിയായ

നല്ല �യാഗങ്ങൾ പലതുമുണ്ടു്; നാടു പിഴുകിപ്പുറത്തു�പായി-

ക്കാടു പുക്കീടുവാനുണ്ടു �യാഗം, ദൃഷ്ടിയിൽ ഭൂമിജൻ നില്ക്കെകാണ്ടു്

ഉണ്ടാകും നാശങ്ങൾ പത്നിയാ�ല.”

2 വിനനാഴിക എന്നശബ്ദം വിനാഴികയ്ക്കു പകരം പ്രാകൃതരീതിയിൽ പ്ര�യാഗിച്ചിരിക്കുന്നു.
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കു�ചല�മാക്ഷം പാട്ടു്

ഇതു മഞ്ജരീവൃത്തത്തിൽ രചിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഷാഗാനമാണു്. പത്താം ശതകത്തി

െന്റ ഉത്തരാർദ്ധത്തിലായിരിക്കണം ഈ കാവ്യത്തിെന്റ നിർമ്മിതികാലം. കവി

ആെരന്നറിയുന്നില്ല. കവിത നന്നായിട്ടുണ്ടു്.

“ദാരിദ്ര്യസങ്കടം തീരും വഴി�പാെല

നാരിമാരിക്കഥ പാടിെക്കാണ്ടാൽ

നാരായണൻതെന്റ കാരുണ്യമുണ്ടാകും

നാരിമാെരല്ലാം ഗ്രഹിച്ചി�ടണം.”

എന്നു് കവി ഒടുവിൽ ഉപ�ദശിക്കുന്നതിൽനിന്നു സ്ത്രീകൾക്കു പാടുന്നതിനായി എഴു

തിയ ഒരു കൃതിയാണിെതന്നു െതളിയുന്നു. ആരംഭത്തിൽ

“തൃക്കണ്മുനെകാണ്ടുതൃക്കണ്പാർത്തി�ടണം

തൃശ്ശിവ�പരൂർ വടക്കുന്നാഥ!”

എന്നുകാണുന്നവന്ദനത്തിൽനിന്നു കവിആ �ദശക്കാരനാെണന്നുംഊഹിക്കാവു

ന്നതാണു്. ഈപാട്ടിനു �കരളത്തിൽ പ്രചുരമായ പ്രചാരമുണ്ടു്.

“അന്നന്നുകാണായ്കിലാസ്ഥകുറഞ്ഞു�പാം

മന്നവന്മാർക്കും തരുണിമാർക്കും”

എന്നും മറ്റുമുള്ള സുപ്രസിദ്ധങ്ങളായ വരികൾ ഇതിലുള്ളവയാണു്. കവി ശ്രീകൃ ഷ്ണച

രിതം മണിപ്രവാളെത്ത ഉപജീവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഒരു ഭാഗം ഉദ്ധരിക്കാം.

“അ�യ്യാ ശു�ഭ മമ ഭാ�ര്യ മ�നാഹ�ര!

കാര്യെമ�ന്നാടു പറഞ്ഞെതല്ലാം.

പാരിൽജ്ജനങ്ങൾക്കു ദാരിദ്ര്യെമന്നതു

പാരിച്ച സങ്കടെമങ്കിലും �കൾ.

അർത്ഥം മുഴുത്താലനർത്ഥങ്ങളുണ്ടാകും

വ്യർത്ഥം ധനെമെന്നനിക്കു പക്ഷം.

ദ്രവ്യത്തിലാഗ്രഹമാകാ നമുെക്കന്നു

ഭവ്യന്മാർ െചാല്ലി ഗ്രഹിച്ചു പ�ണ്ട.

പത്തുപണം കയ്യിലുള്ള പുരുഷന്നു

ശത്രുക്കളായു് പലരുണ്ടാമ�ല്ലാ.

ഞാെനന്നഹംഭാവമുണ്ടാമതു�നരം

മാനം വളർന്നു െഞളിഞ്ഞുകൂടും.

അ�ന്നരമാപത്ത�നകം ജനിച്ചീടു-

മ�ന്നരം രാജാവും �കാഴ വാങ്ങും

തക്കത്തിൽ വന്നിങ്ങു തസ്കരിച്ചീടുവാൻ

തസ്കരന്മാരും തുനിഞ്ഞുകൂടും.

കാണം മുതലാണ്മെകാണ്ടു പറയു�മ്പാൾ

പ്രാണൻ നശിപ്പെനളുപ്പം ബാ�ല!

ഇല്ലം നിറച്ചു തലയ്ക്കൽ വച്ചാൽ

അ�പ്പാെഴാരു കുറ്റമുണ്ടാക്കി മന്നവ-

െന�പ്പരും കുത്തിക്കവർന്നുെകാള്ളും.
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െകട്ടിയടിച്ചുപിടിച്ചു പിഴിഞ്ഞീടും

െപെട്ടന്നു നമ്മുെട നാടുവാഴി

�വണ്ടാ ധനെമെന്നനിക്കിന്നു �താന്നുന്നു

�വണ്ടുംപ്രകാരമിരിക്കാം താനും.

രാഗാദി�ദാഷങ്ങൾ �വഗം വളർന്നീടും

�രാഗാദി�ദാഷങ്ങെളന്നു�വണ്ടാ.

�വരം മുഴുത്തീടും �നരും കുറഞ്ഞീടും

�ചരുന്നകൃത്യങ്ങളസ്തമിക്കും.

ഇത്യാദി�ദാഷങ്ങളുണ്ടാം ധനികന്നു

സത്യം ദരിദ്രന്നു �ദാഷമില്ല.”

ലക്ഷ് മീപാർവതിസംവാദം പാട്ടു്

“മാമലമങ്കയും പൂമാതും തങ്ങളിൽ �പ്രമമില്ലാത്തവെരന്ന�പാെല” അ�ന്യാന്യം വി

ഷ്ണുവിനും ശിവനുമുള്ളകുറ്റങ്ങെള” െചാല്ലി രസി�ച്ചാരുസല്ലാപലീലക” െളപ്പറ്റി ഒരു

�പങ്കിളി മങ്കമാ�രാടു അവരുെടഅ�പക്ഷയനുസരിച്ചു പറഞ്ഞു�കൾപ്പിക്കുന്നതാ

ണു്ഈ െചറിയ പാട്ടിെല വിഷയം. കവിതയ്ക്കു പത്താം ശതകത്തിനു�മൽ പഴക്ക

മില്ല. ഒരിക്കൽ ശിവനും പാർവതിയും മറ്റു �ദവന്മാരുംകൂടി മഹാവിഷ്ണുവി�നാടു ഭ്രഭാ

രശമനത്തിനു �വണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ പാലാഴിയിൽെചന്നു�ചർന്നു. അ�പ്പാൾ

ലക്ഷ്മി പാർവതി�യാടു് ഇങ്ങെന നർമ്മസംഭാഷണംആരംഭിച്ചു.

“ദക്ഷാരിതന്നുെട ഭക്ഷണമിക്കാലം

ഭിക്ഷയിരന്നി�ട്ടാ െചാൽകബാ�ല!”

അതിനു പാർവതി

“മുന്നം മഹാബലിതന്നുെട യാഗത്തിൽ

െച്ചന്നിരന്നുണ്ട�തയുണ്ടതുള്ളു.”

എന്നു മറുപടിപറഞ്ഞു. ആ�ശലിയിൽ അവർ തമ്മിൽ വാഗ്വാദം ഇങ്ങെന തുടർ

ന്നു.

“ഉത്ത�മ! നിന്നുെട ഭർത്താവുതന്നുെട

നൃത്തങ്ങൾകാണ്മാൻ കഴിവരു�മാ?’

‘വൃന്ദാവനംതന്നിൽെച്ചന്നുകൂത്താടു�മ്പാ-

െളന്നു�മ കാണാ�മ സുന്ദരാങ്ഗി.’

‘തിണ്ണം തലമുടിെക്കണ്ണയില്ലാഞ്ഞി�ട്ടാ

െവണ്ണീറു �തയ്ക്കുന്നുനിൻകണവൻ?’

‘നീലപ്പുരികുഴൽ നീളം �പാരാഞ്ഞി�ട്ടാ

പീലികൾ ചാർത്തുന്നുനിൻകണവൻ?’

. . . . . . . . . . . . . . .

‘പെണ്ടെന്റ കാന്തെന്റസുന്ദരീ�വഷെത്ത-

ക്കണ്ടു ഭ്രമിച്ചി�ല്ല നിൻകണവൻ?’

‘എണ്ണുരണ്ടായിരം െപണ്ണുങ്ങൾതന്നുെട

പിന്നാ�ല �പായി�ല്ല നിൻകണവൻ?’
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‘ആനെയെക്കാന്നതു �താലുെപാളിപ്പാ�നാ

മാനിനി! നിന്നുെട പ്രാണനാഥൻ?’

‘വൻപനായു�ള്ളാരു കുംഭിെയെക്കാന്നതു

െകാമ്പു പറിപ്പാനാെണന്നു �കട്ടു.’

‘ഉത്ത�മ! നിന്നുെട കൂറ്റൻ മുതുകാള

ചത്തു�പാ�യാ ഇ�പ്പാളു�ണ്ടാ ബാ�ല?’

‘കാലികൾ �മയ്ക്കുന്നവ�നാടു �ചാദി�ച്ച

െചാല്ലാവൂ നിർണ്ണയം സുന്ദരാംഗി!’

‘പ്രാണനാഥെന്നാരു മാനുള്ളെതങ്ങു �പാ–

�യണവി�ലാച�ന! ചത്തു�പാ�യാ?’

‘ബാണവും വില്ലുമായു് മാനിെന്റ പിൻ�പ �പായ്

മാനിങ്ങു �പാരാഞ്ഞിെട്ടയ്തുെകാന്നു.’

‘�ചലയില്ലാഞ്ഞി�ട്ടാ ബാ�ല! നിൻവല്ലഭൻ

�താലുമുടുത്തു നടന്നീടുന്നു?’

‘�ചലയിെല്ലങ്കിലും െപണ്ണുങ്ങൾതന്നുെട

�ചല കവർന്നതിെല്ലൻകണവൻ.’

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

‘കണ്ഠം കറുത്തതുെകാണ്ടുസുഭഗത-

യുെണ്ട�ന്നാ ഭാവം നിൻകാന്തന്നി�പ്പാൾ?’

‘കണ്ഠം കറുത്തതുെകാണ്ടുള്ളതു മതി

കണ്ടാലുെമാെക്കക്കറുത്ത �മനി.”

ഒടുവിൽ

“ഭർത്താക്കന്മാെരെക്കാണ്ടീവണ്ണം നാം തമ്മിൽ

വിസ്തരിക്കുന്നതു കഷ്ട�മാർത്താൽ.”

എന്നുപറഞ്ഞു രണ്ടു ഭഗവതിമാരും അടങ്ങിയതായി കവി ഉപന്യസിച്ചു തെന്റ പാട്ടു

സമാപിപ്പിക്കുന്നു.

ഭാമാകൃഷ്ണസംവാദം വാതിൽതുറപ്പാട്ടു്

പണ്ടു െകട്ടുകല്യാണം ആ�ഘാഷിക്കുന്ന അവസരങ്ങളിൽ വാതിൽ തുറപ്പാട്ടു പാ

ടുക എന്നുള്ളതു് ഒഴിച്ചികൂടാത്ത ഒരു ചടങ്ങായിരുന്നു. ഭർത്താവു രാത്രിയിൽ �നരം

താമസിച്ചു ഭാര്യയുെട ഗൃഹത്തിൽ െചല്ലുകയും ഭാര്യ ഭർത്താവിനു തെന്റ �നർക്കുള്ള

പ്രണയത്തിൽ ശങ്കിച്ചു കല�ഹാത്സുകയായി ഭർത്താവി�നാടു് ആ താമസത്തിെന്റ

കാരണം �ചാദിക്കുകയും െചയ്യുന്നതാകുന്നുഈഇനത്തിലുള്ള പാട്ടുകളിെല വിഷ

യം. അനവധി പാട്ടുകൾ ഇത്തരത്തിലുണ്ടു്. പത്തുമുപ്പതു െകാല്ലം മുൻപുവെര ചില

ഇടത്തരക്കാരായകവിതക്കാർഇവനിർമ്മിച്ചിരുന്നു. ഇന്നുെകട്ടുകല്യാണവും �പാ

യി; വാതിൽതുറപ്പാട്ടും �പായി. ഒരു പാട്ടിൽ നിന്നു മാത്രം ചില വരികൾ ഉദ്ധരി

ക്കാം.

“കാമിനിമാർകുലമൌലിമ�ണസത്യ-

ഭാ�മയുറങ്ങിടു�ന്നാ നാ�ഥ?

യാമിനി പാരം പകർന്നതു കണ്ടീ�ല?
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താമസെമന്തു െചാല്ക.

കാമകലാവിധി�ഭദങ്ങൾ െചയ് വതി-

ന്നാ�മാദ�മാടു വന്നു.

സാമജഗാമിനി ഭാമിനി വാതിൽ തു-

റക്ക നീ �വകിടാെത.”

“കാമ�കാമളാകാര, കാന്ത, കമലനാഭ!

താമസിച്ചതിൻകാരണം

കാമപാലാനുജ, നീ �നരു പറഞ്ഞല്ലാെത

വാതിൽ തുറക്കുന്നില്ലഞാൻ.”

“ധൂർത്തരിൽമുൻപനാം ധാർത്തരാഷ്ട്ര�നാടു

പാർത്ഥാദികൾക്കായിട്ടു പാതി-

രാജ്യം പകത്തുെകാടുപ്പാൻ പറഞ്ഞ�ത്ര

പാർത്തതറിഞ്ഞുെകാൾക.”

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

“പാർത് ഥാദികൾക്കുപാതിരാജ്യം പകുപ്പാനർദ്ധ-

രാത്രിയിൽ �വണെമന്നു�ണ്ടാ?

പാർത്ഥസാര�ഥ പരമാർത്ഥം പറഞ്ഞല്ലാെത

വാതിൽതുറക്കുന്നില്ലഞാൻ.”

അഞ്ചടികൾ

സന്മാർഗ്ഗപ്രതിപാദകങ്ങളായ ചില െചറിയ പാട്ടുകൾക്കു് ‘അഞ്ചടികൾ’ എന്നു

�പരുള്ളതായി �ഡാക്ടർ ഗുണ്ഡർട്ടു് അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ നിഘണ്ടുവിൽ പ്രസ്താവിക്കു

ന്നു. ആ �പരിലുള്ള ഗാനങ്ങളുെട ഉൽപത്തി മലബാറിലാണു്. അഞ്ചടി എന്ന

ശബ്ദത്തിെന്റ ആഗമെത്തപ്പറ്റി നിഷ്കൃഷ്ടമായി ഒന്നും പറവാൻ �താന്നുന്നില്ല. തമി

ഴിൽ കുറൾ, ചിന്തു്, അളവു്, െനടിൽ, കുഴിെനടിൽ എന്നിങ്ങെന അഞ്ചു മാതിരി

അടികളുണ്ടു്. ആ അടികളിൽ ഏെതങ്കിലും ഒന്നനുസരിച്ചു പാെട്ടഴുതിയാൽ അതി

നു് അഞ്ചടി എന്നു പറഞ്ഞു വന്നു എന്നൂഹിക്കാം. “െചല്ലൂരമെന്നഴും തമ്പുരാ�ന”

എന്നും “കാഞ്ഞിരക്കാട്ടമ്പും ശങ്കര�ര” എന്നുമുള്ള വരികൾ അഞ്ചടികളിൽ െപ

ട്ടിട്ടുള്ളവയാെണന്നും, “ഇരെതണ്ടിത്തെന്ന പകലും കഴിഞ്ഞു” എന്ന വരി തിരൂർ

അഞ്ചടിയിൽനിന്നു് എടുത്തതാെണന്നും പറഞ്ഞു ഗുണ്ഡർട്ടു് അവ നിഘണ്ടുവിൽ

ഉദ്ധരിക്കുന്നു. കണ്ണിപ്പറമ്പത്തു്അഞ്ചടി എന്നപാട്ടിൽനിന്നു്ആപണ്ഡിതൻഏതാ

നും വരികൾഅ�ദ്ദഹത്തിെന്റ പാഠമാലയിൽ എടുത്തു �ചർത്തിട്ടുണ്ടു്. കണ്ണിപ്പറമ്പു

�കാഴി�ക്കാട്ടിന്നടുത്താണു്.

“പല�രാടും നിനയാെതെയാരു കാര്യം തുടെങ്ങാല്ല,

പണം �മാഹി�ച്ചാരുത്തെനച്ചതിച്ചീെടാല്ല.

അറിവുള്ള ജനങ്ങ�ളാെടതിർപ്പാനും നിനയ് െക്കാല്ല.

അരചെനെക്കടുെത്താന്നും പറഞ്ഞീെടാല്ല.

ഗുരുനാഥനരുൾെചയ് താെലതിർവാക്കു പറെകാല്ല.

മരണമുെണ്ടനിെക്കന്നെതാരിക്കലും മറെക്കാല്ല.

ധനം കണ്ടാലഹംഭാവം നടിച്ചീെടാല്ല.
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വ്യസനെമന്നതിെന മെറ്റാരുത്തർക്കും വരുെത്താല്ല.

ബഹുലീലാവചനെത്തപ്പറഞ്ഞീെടാല്ല.

അതിർനീക്കി വിളയിപ്പാെനാരുനാളും നിനയ് െക്കാല്ല.

അഴകെങ്ങെപ്പാഴും െമയ്യിൽ ധരിച്ചീെടാല്ല,

ആരാെന്റ മുതല്ക്കാശ െപരുത്തീെടാല്ല.

ആദിത്യനുദിക്കു�മ്പാളുറങ്ങീെടാല്ല.

ആനെയബ് ഭരിപ്പെതാരഴെകന്നു നിനെയ്ക്കാല്ല.

ആചാരെമാ�രടത്തും കുറച്ചീെടാല്ല.

മാന്യങ്ങൾ കുറഞ്ഞുള്ളധനലാഭം െകാതിെക്കാല്ല.

മാതാവിൻമനം�നാകപ്പറഞ്ഞീെടാല്ല.”

ഇതിെലഈരടികളിൽആദ്യെത്തവരിയിൽഇരുപത്താറും രണ്ടാമെത്തവരിയിൽ

ഇരുപത്തിരണ്ടും മാത്രകൾ വീതമാണു് കാ�ണണ്ടെതങ്കിലും ഉദ്ധരിച്ച ഭാഗത്തിൽ

രണ്ടു വരികൾ അടുത്തടുത്തു് ഇരുപത്താറു മാത്രകളിലും, �വെറ രണ്ടു വരികൾ

ഇരുപത്തിരണ്ടു മാത്രകളിലും ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതു �ലഖകപ്രമാദ�മാ കർത്തൃസ്വാ

തന്ത്ര്യ�മാഎന്നുപരി�ച്ഛദിച്ചുപറവാൻസാധിക്കുന്നതല്ല. ഈഅഞ്ചടിക്കു് പത്താം

ശതക�ത്താള�മ പഴക്കമുള്ളു.

�വ�റയും ഒരഞ്ചടിയിൽനിന്നു ചില വരികൾ ഗുണ്ഡർട്ടു് ആ പാഠമാലയിൽത്ത

െന്ന ഉദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഊക്കരല്ലാത്തവർ തങ്ങെളെയാട്ടു�മ

മൂർഖത്വംെകാണ്ടു നശിപ്പിെക്കാല്ല.

�യാഗ്യമല്ലാത്തതവർകൾ െചയ്യുന്നതും

സൂക്ഷിച്ചട�ക്കണം മാനുഷ�ര!

ഏതുമറിയാെത പാപിക�ളാ�രാ�ന്ന

െചയ്തീടും കർമ്മങ്ങെളന്നു�വണ്ടാ

�ബാധവാന്മാരതു കണ്ടിട്ടടക്കായ്കിൽ-

പ്പാപമുണ്ടായ് വരും മാനുഷ�ര!

�കാഴി�ക്കാട്ടു കല്ലിങ്കൽ എന്ന തീയകുടുംബത്തിെല കുഞ്ഞി�ക്കാരുമൂപ്പൻ എന്ന

ഒരു കീർത്തിമാെന്റ അപദാനങ്ങെള വാഴ്ത്തുന്ന ഒരഞ്ചടി 1079-െല ഭാഷാ�പാഷിണി

മാസികയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ടു്. തമിഴിെല സുപ്രസിദ്ധമായ ആചിരിയ

വിരുത്തത്തിലാണു് ആ അഞ്ചടി രചിച്ചിരിക്കുന്നതു്. പ്രസ്തുത വൃത്തം ഒരു കാലത്തു

ഭാഷയിൽ പ്രചുരപ്രചാരമായിരുന്നു എന്നു വായനക്കാർ ധരിച്ചിട്ടുണ്ട�ല്ലാ. മൂപ്പെന്റ

സമാധിസ്ഥലെത്ത വണ്ണാന്മാർ ആ പാട്ടു �താറ്റത്തിെന്റ രീതിയിൽ പാടിവന്നിരു

ന്നുവ�ത്ര.

“കറുത്തകണ്ഠെന്റ പൂർവനന്ദനൻ കരിതൂണ്ഡൻതാൻ

വിരുദ്ധനായു് നിന്നീടാെത വിഘ്നങ്ങൾ നീക്കീ�ടണം.

സരസ്വതി നാവിൽ വാഴ്വാൻ ഗുരുവരൻ തുണെച�യ്യണം

പരെക്കയുെള്ളാരുസൂരിമാർകളും തുണെച�യ്യണം.

ഉരെത്തഴും കുഞ്ഞി�ക്കാരുമൂപ്പനാം പുലി�യ വാഴ്ത്തു-

െന്നാരുത്തനി�ന്നഴുപാദമായിട്ടു കണ്ടവണ്ണം

െപാരുത്ത�മറീടു�ന്നാരു കല്ലിങ്കൽക്കുടിെകാള്ളുന്ന

കരുത്തനാം കുഞ്ഞി�ക്കാരുപ്പുലി തുണച്ചരുൾകെയന്നും.”
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പുലിെയന്നതു കവി�യാ മറ്റാെരങ്കിലു�മാ കുഞ്ഞി�ക്കാരു മൂപ്പെന്റ ശൌര്യെത്ത,

ആസ്പദമാക്കി നല്കിട്ടുള്ളബിരുദമായിരിക്കണം.

ചില�കെകാട്ടിക്കളിപ്പാട്ടുകൾ

െകാല്ലം പത്താംശതകത്തിെന്റ ഉത്തരാർദ്ധത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള �കെകാട്ടിക്ക

ളിപ്പാട്ടുകൾക്കു സംഖ്യയില്ല. മച്ചാട്ടിളയതും �കാട്ടൂർ നമ്പിയാരും ആ രീതിയിൽ

രചിച്ചിട്ടുള്ള പാട്ടുകെളപ്പറ്റി പ്രസ്താവിച്ചുകഴിഞ്ഞു. പറയത്തക്ക വ്യുൽപത്തി ദാർഢ്യ

�മാ വാസനാസമ്പ�ത്താ ഇല്ലാത്തവർക്കും ലളിതമായ ഭാഷയിൽ എഴുതാവുന്ന

െചറിയ െചറിയ ഗാനങ്ങളാണ�ല്ലാ ഇവ; അതുെകാണ്ടു മറ്റു യാെതാരു കൃതിയും

രചിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത പലരും ഈ സുഗമമായ മാർഗ്ഗത്തിൽ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

പ്ര�ണതാക്കന്മാരുെട സിദ്ധികളനുസരിച്ചു് ഇവയിൽ ഉച്ചനീചത്വങ്ങൾ ഭാവുകന്മാർ

ക്കു് കാണാവുന്നതാണു്. “കാലം �പാരാ സകലം പറവാൻ.” എങ്കിലും അവയിൽ

ചില�കെകാട്ടിപ്പാട്ടുകെളക്കുറിച്ചു് ഒന്നുരണ്ടു വാക്കുകൾ പറയാം.

മാർക്ക�ണ്ഡയപുരാണം (നാലുവൃത്തം)

മാർക്ക�ണ്ഡയപുരാണം നാലുവൃത്തെത്ത �കെകാട്ടിപ്പാെട്ട�ന്നാ പാന എ�ന്നാ

വ്യവഹരി�ക്കണ്ടെതന്നു നിശ്ചയമില്ല. ഒന്നും മൂന്നും ഭാഗങ്ങൾ പാനമട്ടിലും രണ്ടും

നാലും ഭാഗങ്ങൾഓട്ടൻതുള്ളൽ മട്ടിലും രചിച്ചിരിക്കുന്നു. കവിത നന്നായിട്ടുണ്ടു്.

“അക്കാലത്തതി�ഘാരനാമന്തക-

ന�ക്ക രണ്ടിലും ദണ്ഡും കയറുമായു്

ഉൾ�ക്കാപ�ത്താടവിെട വെന്നത്തിനാൻ

ധിക്കരിച്ചു മുനിസുതെനപ്പാര-

മർക്കനന്ദനനായ കൃതാന്തനു-

മുൽക്കമ്പം വരുമാെറാന്നു �ചാദിച്ചു. . . . . .

ഈശൻതെന്നെക്കാെണ്ടെന്ന വി�രാധിപ്പാ-

നാശയുള്ളിലുറച്ച നിെന്റ കണ്ഠം

പാശംെകാണ്ടു മുറുക്കിയിഴപ്പൻഞാൻ

ആശു െകാണ്ടുവാ ബന്ധുവിെനെച്ചന്നു്.

മണ്ണുെകാണ്ടു പിടിച്ച ശിവലിംഗം

തന്നിലർച്ചനെചയ്തിരിക്കു�ന്നരം

വണ്ണം�കാലും കൃതാന്തെനക്കണ്ടിട്ടു

കണ്ണുമന്ദിച്ചു�പായിതു ബാലനു്.

അട്ടഹാസം െപാടുെപാെട�ക്കൾക്കയാൽ

െപാട്ടി രണ്ടു െചവിയും കഷണംെകാണ്ടു്

കഷ്ടവാക്കു പലതരം �കൾക്കയാൽ

തട്ടി പാരം ഭയം മുനിപുത്രനു്. . . . . .

ഭക്തന്മാരുെട സങ്കടം �കൾക്കു�മ്പാൾ

ചി�ത്തപാരെമരിയുന്നു തമ്പുരാൻ.

ഭക്തനായ മൃകണ്ഡുസുതൻതെന്റ-

യത്തൽപാർെത്തഴുന്നള്ളിനാൻ �വ�ഗന.

സാരനായ മുനിസുതൻ ത�ന്നാടു
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ദൂരത്തൂന്നുവിളിച്ചരുളിെച്ചയ്തു.

�ഘാര�വദന �പാക്കുകബാലക!

ചാരത്തുണ്ടുഞാൻബന്ധുവായിെട്ട�ടാ.

ആെരയും �പടി�വണ്ടാ നിനക്കിന്നു

�ന�ര പാലിപ്പാൻഞാനുണ്ടു്, ഞാനുണ്ടു്.

എന്നിവണ്ണമരുൾെചയ്ത�നരത്തു

െചന്നുകാലൻ പിടിപ്പാനടുത്തിതു്.”

�വശാഖമാഹാത്മ്യം (പതിെനാന്നുവൃത്തം)

നൃഗമഹാരാജാവിെന്റ പുത്രനായകീർത്തിമാൻ�വശാഖവ്രതംഅനുഷ്ഠിച്ചുഎന്നും

തന്നിമിത്തം കാലെന ജയിച്ചു എന്നും മറ്റുമുള്ള പ്രസിദ്ധമായ പുരാണകഥയാണു്

ഈ�കെകാട്ടിപ്പാട്ടിൽ പ്രതിപാദിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നതു്.

“അമരപതിവന്ദിതനാകുെമെന്റ

െപരിയനദീവാസനാം ഭൂതനാഥൻ

ദുരിതമകറ്റീടുവാൻ പാദപ�ത്മ

പരിചിെനാടു ഞാനിതാ �കെതാഴു�ന്നൻ”

എന്ന വന്ദനത്തിൽനിന്നു കവിയുെട ഇഷ്ട�ദവത �പരിയാറ്റിെന്റ തീരത്തിൽ പ്രതി

ഷ്ഠിതനായ ശാസ്താവാെണന്നു െതളിയുന്നു. ആ �ക്ഷത്രം എവിെടയാെണന്നു് അറി

വില്ല.

[കാക്കാത്തി (കുറത്തി)പ്പാട്ടു �പാെല]

“മാധവ �ഗാവിന്ദ പാഹി വാസു�ദവ ശൌ�ര

ഭീതിനാശന മുകുന്ദ�കവണങ്ങീടു�ന്നൻ.

കാലനാകുെമെന്നപ്പരിപാലനം െച�യ്യണം

നീല�നത്ര നീെയാഴിെഞ്ഞാരാശ്രയം മറ്റില്ല.

മർത്ത്യനായ കീർത്തിമാ�നാ�ടറ്റു ഞാനുമി�പ്പാൾ

കീർത്തിഹീനനായിവന്നു കഷ്ടെമന്തു െചയ് വൂ?

സൃഷ്ടിരക്ഷാസംഹാരത്തിന്നാദിമൂലമാകും

ഇഷ്ടനാം വിരാൾപുരുഷനല്ല�യാ നീ നാഥാ?

കാലനറിയാെത വന്നുബാലമൃതി�പാലും

കാലകാലനും നിനച്ചാലാവതെല്ലന്നായി.

നിൻതിരുവുള്ളത്തിെല�ന്താന്നിപ്രകാരം �താന്നി-

ച്ചന്ത�മറും ചക്രം ഭൂമിപാലനു െകാടുത്തു?”

ദക്ഷയാഗം (പതിെനട്ടുവൃത്തം)

“സാരസ�ലാചനമാ�ര! വരിൻ പാരാെത �പാക നാം �താഴിമാ�ര!

ആരാമസീമനി െചന്നു നമു�ക്കാരാെത പൂക്കളിറുത്തി�ടണം.

എന്തിനുപൂക്കളിറുത്തിടുന്നു? െചന്താമരാക്ഷി അണിഞ്ഞിടുവാൻ.

എന്തിനുനാമിന്നണിഞ്ഞിടുന്നു? ബന്ധുരരൂപിണി �പായിടുവാൻ.
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എങ്ങുനാം �പാകുന്നു �താഴിമാ�രാ? ചങ്ങാതി ദക്ഷെന്റ മന്ദിരത്തിൽ

അങ്ങുവി�ശഷങ്ങെളന്തു �താഴി? മംഗലമാെയാരു യാഗമുണ്ടു്.

എന്നൽ നമുക്കു ഗമിക്ക�വണം കന്ദബാണാരിയാം �ദവൻതെന്ന

സുന്ദരിയാകും സതിയുമായി ഒന്നിച്ചു കണ്ടു രസിച്ചു�പാരാം!

അന്തക�വരി വരികയില്ല. എന്തുെകാെണ്ടന്നുപറകസഖി!

അന്ധനാം ദക്ഷൻക്ഷണിക്കായ്കയാൽ.”

പാർവ്വതീസ്വയംവരം (എട്ടുവൃത്തം)

രണ്ടും മൂന്നുംഅക്കങ്ങളായി ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ളപാട്ടുകൾക്കുള്ളഗുണം�പാലുംഈകൃതി

യ്ക്കില്ല.

“ഗീർവാണസുന്ദരിമാരും വിധി�യാെട പാർവതിെയ നീരാടിച്ചു

കാർകൂന്തൽ ചീകിത്തിരുകിയതിൽ നല്ല പുതുമലർ പൂക്കളും ചാർത്തി

കസ്തൂരിെകാണ്ടു തിലകം ധരിപ്പിച്ചിട്ടഞ്ജനം കണ്ണിെലഴുതി

�ശാഭ�യറീടു�ന്നാരാഭരണങ്ങളും ഭംഗി�യാ�ടയണിയിച്ചു

മ�ട്ടാലുംവാണിെയെപ്പെട്ടന്നു �കാമളപ്പട്ടുെഞാറിഞ്ഞുടുപ്പിച്ചു.

അന്തണന്മാർ�ക്കറ്റം ദാനങ്ങളും െചയ്തുസ�ന്താഷം പൂണ്ടച�ലശൻ

വാരസ്ത്രീകളുെട വായ്ക്കരവ�യാടും വാദ്യ�ഘാഷ�ത്താടുംകൂെട

അക്ഷതപാത്രം ധരിച്ചവരുമംബുജാക്ഷിെയയുെമതി�രറ്റു

മാധവ�നാടും വിരിഞ്ച�നാടുംകൂെട മാരാരിതാെനഴുന്നള്ളി

അംഗജ�വരിതാൻ െചന്നങ്ങുനീരാടിബ് ഭംഗി�യാ�ട തുകിൽ ചാർത്തി

കാലാരിതൻ പാദക്ഷാളനവുംെചയ്തു�ശ�ലശ്വരൻ �മാദ�ത്താ�ട

�വദിയിൽ വന്നിറങ്ങീടുന്നു; �വദിയിലാദി�ദവെനഴുന്നള്ളി.

പാലാഴിമങ്കതാൻ�ശ�ലന്ദ്രപുത്രിെയ�ച്ചല െഞറിഞ്ഞുടുപ്പിച്ചു.”

ഓ�രാ വൃത്തവും അവസാനിയ്ക്കു�മ്പാൾ കവി “െപാന്മയമാെയാരു �ദവിതൻ പാദ

ങ്ങൾ ഭക്തി�യാെട �കെതാഴു�ന്നൻ” എന്നും മറ്റും ശ്രീപാർവതിെയ വന്ദിയ്ക്കുന്നു

ണ്ടു്.

സുബ്രഹ്മ�ണ്യാൽപത്തി

കാമദഹനം, പാർവതീ സ്വയംവരം, സുബ്രഹ്മ�ണ്യാൽപത്തി എന്നീ കഥകൾ

ഈ�കെകാട്ടിപ്പാട്ടിൽ അടങ്ങിയിരിയ്ക്കുന്നു. ആെക പതിെനാന്നു വൃത്തങ്ങളുണ്ടു്.

“കവിത മുഴുവനില്ല” എെന്നാരു കുറിപ്പു ഗ്രന്ഥത്തിൽ കാണുന്നതുെകാണ്ടു് ഉപരിക

ഥകളിൽ ചിലതും കവി സ്പർശിച്ചിരിയ്ക്കണെമന്നു വിചാരിയ്ക്കാം.

“ചാരുത�ര ഹരിഗീതനി�കത�ന

സാരത പൂണ്ടു മരുവും നാഥൻ

കാർത്തി�കയൻ കരുണാനിധിെയന്നുെട-

യാർത്തി കളഞ്ഞുപാലിച്ചി�ടണം”

എെന്നാരു വന്ദനം പ്രഥമവൃത്തത്തിൽ കാണുന്നതിൽനിന്നു കവി അരിപ്പാട്ടുകാര

നും പെക്ഷഅവിടുെത്ത വാരിയന്മാരിൽ ഒരാളുമാെണന്നുസങ്കല്പിക്കാം. കവിതയ്ക്കു

ഗുണം �പാരാ. ആവശ്യമില്ലാെത പലസംസ്കൃത പദങ്ങളും പ്ര�യാഗിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു;
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“പ്രാ�ലയ�ശലകുമാരി – തത്രബാ�ലന്ദുചൂഡെനക്കണ്ടു

ശ്രീമഹാ�ദവെന്റ വാചാ – ഗൌരിക്കാമയെമല്ലാമകന്നു.

ഇംഗിതവുമങ്ങറിഞ്ഞു – ജവാൽ മംഗലഗാത്രി പറഞ്ഞു.

ഇച്ഛാലാഭാർത്ഥമിദാനീ – െമല്ലാമച്ഛെന�ബ്ബാധിപ്പിയ് �ക്കണം.

എന്നതു �കട്ടു ഗിരീശ – നങ്ങുനിന്നു പിരിഞ്ഞുകഥഞ്ചിൽ.

സപ്തർഷിമാെര സ്മരിച്ചു – �ദവന�പ്പാൾ വരുത്തിയവെര.

കല്യാണകാര്യം ഹിമാദ്രൌ – തദാ െചാല്ലുവാൻ കല്പിച്ചയച്ചു” .

കാളീചരിതം (എട്ടുവൃത്തം)

കാളീചരിതവും പത്താംശതകത്തിൽആവിർഭവിച്ച ഒരുഗാനമായിരിയ്ക്കാം. കവിയ്ക്കു

പറയത്തക്കവ്യുൽപത്തി�യാകവിതയ്ക്കുഗണ്യമായആസ്വാദ്യത�യാഇല്ല. ഭ�ദ്രാൽ

പത്തിയും ദാരുകവധവുമാണു് പ്രതിപാദ്യം. അതുസാമാന്യം വിസ്തരിച്ചു വർണ്ണിച്ചിട്ടു

ണ്ടു്. “ആളീജനങ്ങൾക്കുപാടിക്കളിപ്പാനായ്ക്കാളീചരിതെത്തെച്ചാല്ലി�ടണം.” എന്നാ

ണു് കവി തത്ത�യാടു് അ�പക്ഷിയ്ക്കുന്നതു്.

“�ഘാരമായുള്ളതപം കണ്ട�നരത്തു

�ലാ�കശൻ തെന്റ മനം െതളിഞ്ഞു;

�ലാകങ്ങെളാെക്കദ്ദഹിക്കുന്നതിൻമുൻ�പ

കാ�ല വരെത്തെക്കാടുപ്പതിന്നായ്

രൂക്ഷത�യാ�ട തപസ്സിെനെച്ചയ്യുന്ന

രാക്ഷസിമാരുെട മുന്നിൽെച്ചന്നു്

�വണ്ടും വരെത്തത്തരുന്നുണ്ടുഞാനിന്നു

�വണ്ടാ തപെമന്നരുളിെച്ചയ്തു.

അക്ഷണത്തിങ്കൽനിന്നക്ഷി തുറന്നവ-

രീക്ഷണം െചെയ്താരു �നരത്തിങ്കൽ

സാക്ഷാജ്ജഗന്നാഥനായ വിരിഞ്ചെന

പ്രത്യക്ഷഭൂതനായ് ക്കണ്ട�നരം

�മാദം കലർന്നവർ താണുെതാഴുതുെകാ-

�ണ്ടവമുണർത്തിച്ചു ഭക്തി�യാ�ട.” .

അജാമിള�മാക്ഷം (നാലുവൃത്തം)

അജാമിള�മാക്ഷം ഒരുനല്ലതിരുവാതിരപ്പാട്ടാണു്. നാലുവൃത്തങ്ങ�ളഅടങ്ങീട്ടുള്ളു.

“വാർദ്ധക്യവും വന്നകംപുക്കു വിപ്രന-

ങ്ങാസ്ഥകുറഞ്ഞുസകലത്തിന്നും,

�ദഹം െമലിഞ്ഞുജരാനരയും പൂണ്ടു

�മാഹം വളർന്നു കുരയുമായി,

താ�നെയഴു�ന്നറ്റിരിപ്പാനരുതാഞ്ഞു

സ്നാനാശനങ്ങളുമില്ലാതായി,

നന്ദനന്മാരും കരഞ്ഞുതുടങ്ങിനാ-
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െരന്നല്ല പത്നിയുമവ്വണ�മ:

ശ്വാസത്തി�നറ്റം പകർച്ച തുടങ്ങീതു

നാസിക തപ്പിത്തുടങ്ങി വിപ്രൻ.”

ഇതു ആസന്നമൃത്യുവായ അജാമിളെന്റ വർണ്ണനമാണു്. വിഷ്ണുദൂതന്മാർ നാരായണ

മാഹാത്മ്യെത്തപ്പറ്റി യമെന ഇങ്ങെന ഉൽ�ബാധിപ്പിക്കുന്നു.

“ഇമ്മഹീതലെമാെക്കദ്ദഹിപ്പതി-

െന്നണ്മണിപ്രായം �പാര�യാ പാവകൻ?

ദണ്ഡപാ�ണ! ധരിയ്ക്ക നീയിന്നിയും

ദണ്ഡംപുക്കു വലഞ്ഞുകിടക്കുന്ന

വ്യാധിതാെനാരു കുന്നിക്കുരു�വാളം

�പാരുെമൌഷധം തിന്നാലകന്നു�പാം.

എന്നതു�പാെല തൻതിരുനാമങ്ങൾ;

നി�ന്നാ�ടെറപ്പറ�യണ്ടതില്ല�ല്ലാ.”

അമൃതമഥനം (പതിന്നാലുവൃത്തം)

ഇതു് ഇ�ത�പരിലുള്ള മച്ചാട്ടിളയതിെന്റ �കെകാട്ടിക്കളിപ്പാട്ടിൽനിന്നു ഭിന്നമാ

കുന്നു. ഈ �കെകാട്ടിക്കളിപ്പാട്ടു് പത്താം ശതകം ഒടുവിൽ രചിക്കെപ്പട്ടതാണു്.

“ഓടും മൃഗങ്ങ�ള,” “കല്യാണീ കളവാണീ” മുതലായ മട്ടുകൾഅനുകരിക്കണെമന്നു

കവി നിർ�ദ്ദശിച്ചിട്ടുള്ളതിൽനിന്നു മച്ചാട്ടിളയതിെന്റ കാലത്തിനു പിന്നീടാണു് ഇതി

െന്റ നിർമ്മിതി എന്നു വ്യക്തമാകുന്നു. കവി “ആരണവൃന്ദെത്ത” വന്ദിക്കുന്നുണ്ടു്.

(ഓടും മൃഗങ്ങൾ�പാെല)

“വാരിധികന്യകാവല്ലഭനും പിെന്ന

നാരിയുെട �വഷം �കെവടിഞ്ഞു്

പാരം െതളിഞ്ഞുള്ള �ദവകളും സുധാ-

പാരണെചയ് വാൻ തുടങ്ങു�ന്നരം

സ്വർഭാനുവായുള്ള ദാനവവീരനും

നിർഭയം �ദവസഭാന്ത�ര �പായ്

അത്ഭുതമായെകാണ്ടാരുമറിയാെത

വിഭ്രമ�ത്താടമൃതാസ്വദിച്ചു.

തന്നുെട കണ്െകാണ്ടു കണ്ടതുപിെന്നയും

മന്നവന്മാർ െചന്നു െചാല്ലു�മ്പാെല

ചന്ദ്രദിവാകരന്മാരതു കണ്ടുടൻ

ചന്ദ്രാർക്ക�ലാചന�നാടു െചാല്ലി.

ഇന്ദ്രാറി�കതവം കണ്ടു മുകുന്ദനും

സാന്ദ്ര�മാദ�ത്താടയച്ചു ചക്രം.

അർദ്ധഗളഗതമാ�യാരമൃതത്താൽ

നിർദ്ധൂതജീവനായില്ലസുരൻ.”

പതിന്നാലാംവൃത്തംെകാണ്ടു കഥയുെട ഉത്തരഭാഗമായ വിഷ്ണുമായാവിഭ്രമം അവ

സാനിക്കുന്നതായി കാണുന്നില്ല,
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“പെന്താക്കും െകാങ്കകൾ തുള്ളു�ന്നരം െചന്താർശരൻ കൂെടത്തുള്ളിടുന്നു.

മഞ്ജരീപുഞ്ചിരി തൂകിെക്കാണ്ടു മഞ്ജുലതാനവസുന്ദരിമാർ

വണ്ടുകൾ നാദമാം പാട്ടുകളും െകാണ്ടാടിെക്കാണ്ടവർ പാടിെക്കാണ്ടു

മന്ദസമീരണൻ െചാല്കയാ�ല വന്നവർ കൂടിക്കളിച്ചിടുന്നു.”

എന്ന വരികളിൽ അവസാനിക്കുന്ന ഒരു മാതൃക�യ എനിക്കു കാണ്മാനിടവന്നിട്ടു

ള്ളു.

അമൃതമഥനം (മെറ്റാന്നു്)

ഈ�കെകാട്ടിപ്പാട്ടിെല ആദ്യെത്ത പതിമ്മൂന്നുവൃത്തങ്ങൾ മാത്ര�മ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളൂ.

രാഹുവാെരന്നു്ആദിത്യചന്ദ്രന്മാർസ്ത്രീരൂപിണിയായിഅമൃതം വിളമ്പുന്ന മഹാവിഷ്ണു

വിെന അറിയിക്കുന്നതുവെരയുള്ള ഇതിവൃത്താംശമാണു് ഈ ഭാഗത്തിൽ അടങ്ങി

യിരിക്കുന്നതു്.

“അ�ന്നരമൻ�പാടുകാണായി പാല്ക്കടൽ തന്നുള്ളിൽനിന്നു�വഗാൽമലർ-

മങ്കമഹാലക്ഷ്മി പങ്കജപ്പൂവതി-ലങ്കിത�ശാഭ�യാ�ട.

രണ്ടു ഭാഗത്തും കരിവരരൻ�പാടു തുമ്പിക്കരങ്ങൾെകാണ്ടു-നല്ല

തങ്കക്കലശങ്ങൾെകാണ്ടഭി�ഷകവും മങ്കയ്ക്കു െചയ്തു �മാദാൽ.

അഷ്ടമംഗല്യം കരാ�ഗ്ര ധരിച്ചുടൻ മ�ട്ടാലുംവാണിമാരും-ഭയാൽ

പക്ഷീന്ദ്രവാഹനൻതെന്റ ഗളമതിൽ ലക്ഷ്മിയും മാലയിട്ടാൾ.

ശ്രീമഹാ�ദവനുംബ്രഹ്മനും ശുക്രനും ശ്രീനാരദാദികളു-മ�പ്പാൾ

ശ്രീപതിതെന്ന വണങ്ങി സ്തുതിെചയ്തുശ്രീപാദഭക്തി�യാ�ട.”

ലക്ഷ്മീസ്വയംവരം (മൂന്നുവൃത്തം)

ഇതു് അമൃതമഥന�ത്തയും ലക്ഷ്മീസ്വയംവര�ത്തയുംപറ്റി സംക്ഷിപ്തമായി പ്രതിപാ

ദിക്കുന്ന ഒരു �കെകാട്ടിപ്പാട്ടാണു്. പത്താംശതകത്തിെന്റ ഉത്തരാർദ്ധത്തിൽ

ആവിർഭവിച്ചിരിക്കാം.

“ലക്ഷ്മീഭഗവതിതാനും – തത്ര ലളിതവിലാസങ്ങ�ളാ�ട-

തൽക്ഷണം കാണുമാറായി – നല്ല കളെമാഴിമാരുമ�നകം.

കല്പകമാലയുംകയ്യിൽ – െമെല്ല കനി�വാെടടുത്തുെകാണ്ട�പ്പാൾ

വല്ലഭനായി വരിപ്പാ – നിന്നു വരഗുണമുള്ളപൂമാെന

കണ്ടറിഞ്ഞീടുകബാ�ല – െയന്നുകനി�വാടു �താഴിമാർ െചാല്ലി.

അണ്ടർകുലത്തിന്നധീശ – നിവനരി�ക �മവുന്നു മ�ഹന്ദ്രൻ.

ഇന്ദ്രെനെച്ചന്നുവരിച്ചീ – ടുക ഇവനതിസുന്ദരന�ല്ലാ.

അ�ഗ്ര മഹാബലി വീര – നിവനസുരകുലത്തിന്നധീശൻ.

വ്യഗ്രം െവടിഞ്ഞുവരിച്ചീ – ടുക വിരെവാടു പാലാഴിമാ�ത.

നാലു മുഖെമഴും ബ്രഹ്മാ – വിവൻ നലെമാടു വാണരുളുന്നു.

കാലംകളയാെത �വണു – �ന്നാെരക്കളെമാഴി! മാലയിട്ടാലും.

ചന്ദ്രക്കലാധരനീശൻ – നല്ല ചതുരൻ മ�നാജ്ഞശരീരൻ.

ഇന്നിവരിൽെക്കാതിയുെണ്ട-ന്നാകിെലാരുവെനെച്ചന്നുവരിയ്ക്ക.

പന്നഗത�ല്പ വസിയ്ക്കു – െന്നാരു പരമപൂമാനിവന�ല്ലാ.

വാർമുകിൽ�വണി! മ�നാ�ജ്ഞ! – െചന്നു വരണംെചയ്തീടുകബാ�ല.
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ആയതു �കെട്ടാരു �നരം – ലക്ഷ്മിയനുരാഗകൌതുക�ത്താ�ട

പാണിയിൽ മാലയു�മന്തി! – െച്ചന്നു പരമപുമാനുെട മുമ്പിൽ

വി�ശ്വകനാഥെന്റ കണ്ഠം – തന്നിൽ വിരെവാടുമാലയുമിട്ടു.”

രഘുസംഭവം (പന്ത്രണ്ടുവൃത്തം)

ഈ തിരുവാതിരപ്പാട്ടിെന്റ കർത്താവു് ആെരന്നറിയുന്നില്ല. ദാ�മാദരൻ എെന്നാ

രു ഗുരുവി�നയും, “ശ്രീരത്നമൃത്തിക” യിൽ അതായതു തൃക്കൽമണ്ണിൽ വസിയ്ക്കുന്ന

മെറ്റാരു ഗുരുവി�നയും, പൂവരിണയിൽ ശിവ�നയും അമ്പാറ ശാസ്താവി�നയും, �വ

ങ്ങയല്ലിത്തിൽ �ദവി�യയും വന്ദിയ്ക്കുന്നു. ദിലീപെന്റ നന്ദിനീപരിചര്യയും, രഘുവിെന്റ

ജനനവുമാണു് ഇതിവൃത്തം.

അഹല്യാ�മാക്ഷം (ഏഴുവൃത്തം)

മ�നാഹരമായ ഒരു കൃതിയാണു് ഈ �കെകാട്ടിപ്പാട്ടു്. ചില ഭാഗങ്ങൾ സഭ്യതാ

സീമെയ ഉല്ലംഘിയ്ക്കുന്നു. �ദ�വന്ദ്രൻ അഹല്യാസമാഗമം കഴിഞ്ഞു തിരിെയ സ്വർ

�ല്ലാക�ത്തയ് ക്കു �പാകുന്നതുവെരയുള്ളകഥമാത്ര�മ ഇതിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളൂ.

“മഞ്ജുളഭാഷിണിതന്നുെട വാക്കുകളിങ്ങെന �കട്ട�നര ം         – ഹൃദി

െപാങ്ങിന �വദനപൂണ്ടു മ�ഹന്ദ്രനും (മങ്ങി) മുഖാബ് ജമ�പ്പാൾ. . .

നെന്മാഴിമാർകുലമാലി�ക ബാലി�കെയെന്മാഴി�കട്ടുെകാൾക –ഹൃദി

മന്മഥപീഡസഹിയാഞ്ഞുനിെന്നാടു െചാെന്നാരുകാര്യമി�പ്പാൾ

സമ്മതമായിവ�രണമതിെന്നാരു കല്മഷശങ്ക �വണ്ടാ – ഭുവി

കർമ്മഫലത്തിന്നധിപതി ഞാെനന്നു നന്മയി�ലാർത്തുെകാൾക. .

സ�ന്ദഹെമാട്ടും മനസ്സിലിനി �വണ്ട വന്നാലുെമന്നരികി – ലിഹ

മ�ന്ദഹനാക്കിയയക്കരുെതെന്ന നീ മഞ്ജുളഗാത്രി ബാ�ല! . . .

കാലവിളംബമിനിയരുെതാട്ടു�മ കാലിണ�കെതാഴു�ന്നൻ – പരി-

പാലനംെചയ്യണെമെന്ന മടിയാെത നീലസ�രാജ�ന�ത്ര! . . .

എല്ലാജ്ജനങ്ങൾക്കും നല്ലതു നല്കുന്ന വില്ലാളിവീരൻഭവാ – നിന്നു

െചാല്ലുന്ന വാക്കുകൾ �കൾക്കാത്തവർക്കു�ണ്ടാ നല്ലതു വന്നീടുന്നു?

എന്നതുെകാണ്ടിനി �വകാെത വാഞ്ഛിതം നന്നായിസ്സാധിച്ചാലുംനമു-

െക്കാന്നിന്നുമില്ല വി�രാധം ഭവാനായിത്തന്നുഞാെനെന്റ�ദഹം.

എന്നുപറഞ്ഞുടൻ കണ്മുനെകാണ്ടവൾ തന്നുെട ചാരുമുഖം – പാരം

പിെന്നയും പിെന്നയും �നാക്കിക്കടാക്ഷിച്ചു നി�ന്നാരു�നരത്തിങ്കൾ

ഉല്ലാസ�മാടങ്ങടുത്തുപുരന്ദരൻ നല്ലാരിൽമൌലിതെന്റ – കര-

പല്ലവം െമെല്ലപ്പിടിച്ചു ത�ലാടിനാൻ െതല്ലും മടിച്ചിടാെത.”

ഖരവധം (പതിെനാന്നുവൃത്തം)

“എങ്കി�ലാ പണ്ടു രഘുപതി തന്നുെട

തമ്പിയും സീതയും താനുമായി

പഞ്ചവടിയിെലാരാശ്രമം തീർത്തതി-

ലഞ്ചാെത വാഴുന്ന കാലത്തിങ്കൽ

രൂക്ഷത�യറുന്ന രാക്ഷസനാരിയാം
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ശൂർപ്പണഖെയന്നു �പരവൾക്കു്.

ഊക്കുസഹിയാഞ്ഞുപാഞ്ഞവൾ ദിക്കുക-

ളാക്രമം െചയ്തു നടക്കും കാലം.

പഞ്ചവടിയിൽക്കടന്നു വിര�വാ�ട

സഞ്ചരി�ക്കണെമ�ന്നാർെത്താരുനാൾ.”

എന്നിങ്ങെനതുടരുന്നഈകവിത �മാശംതെന്നെയങ്കിലുംശൂർപ്പണഖയുെടവിലാ

പം സാമാന്യം ഭംഗിയായി വർണ്ണിയ്ക്കെപ്പട്ടു കാണുന്നു.

“എട്ടുദിെക്കാെക്കയും െപാട്ടിയലറുമാറട്ടഹാസംതുടങ്ങി – െച്ചന്നു

െപെട്ടന്നു ഭൂമിയിെലാെക്ക നടക്കു�മ്പാൾ െകട്ടിപ്പിടഞ്ഞുവീണും

മുഷ്ടികൾെകാണ്ടു തൻമാറത്തിടിച്ചിട്ടുെമാെട്ടാട്ടു വീണുരുണ്ടുംപിെന്ന-

ദ്ദംഷ്ട്ര കടിച്ചിട്ടുമട്ടാത3മിട്ടിട്ടുെമാെട്ടാെട്ടഴു�ന്നറ്റിട്ടും

ദൃഷ്ടികലങ്ങിതുറിച്ചുമിഴിച്ചിട്ടും െപെട്ടന്നു �ബാധംെകട്ടും�മലിൽ

�ചാരയുണങ്ങിത്തടി�ച്ചാരു െപാറ്റങ്ങ�ളാ�രാന്നുനുള്ളിത്തിന്നും”

ധ്രുവചരിതം (എട്ടുവൃത്തം)

“�കരളഭൂമിയ് െക്കാരാഭരണമായ

�കരളാദിത്യപുരാധിപനാം

നാളീകനാഭെന്റ �കളിവി�ശഷങ്ങ-

ളാളിമാ�ര നിങ്ങൾ �കട്ടുെകാൾവിൻ.”

എന്നപീഠിക�യാടുകൂടി കവി തെന്റ ഗാനംആരംഭിക്കുന്നു.

“എത്രയും സുഭഗൻഞാെനന്നുള്ള ഭാവം – കണ്ടാൽ

ചിത്രംചിത്രെമന്നല്ലാെത െചാല്ലിടാ�മാ!

തെന്നത്താനറിഞ്ഞിടാത്തതന്വംഗിമാ – �രാടു-

െമാന്നിച്ചു വാഴുന്നെതങ്ങെന വല്ലഭന്മാർ?

പിട്ടല്ലിതിൽക്കാളുമലംകരിച്ചു – കണ്ടാ-

െലാട്ടകത്തിെനാട്ടു ഭംഗിയുണ്ടാമ�ല്ലാ.

ശീല�മവമില്ലാ നാരിമാരിലാർക്കു – െമാരു

ബാലകനുള്ളതുമതു�പാെലതെന്ന.”

പൂതനാ�മാക്ഷം (എട്ടുവൃത്തം)

ഈ �കെകാട്ടിപ്പാട്ടിൽ “ധരണീഭാരെത്തെക്കാണ്ടു സഹിയാഞ്ഞു ഭൂമിതാനും

വിരിഞ്ചനും ശിവൻതാനും മുനിമാരും �ദവകളും” പാലാഴിയിൽെച്ചന്നു മഹാവിഷ്ണു

വിെനക്കണ്ടു്ആവലാതി പറയുന്നതു മുതല്ക്കുള്ള ദശമസ്ക്കന്ധകഥയാണു് പ്രതിപാദ്യം.

കവിത തര�ക്കടില്ല. “പൂർണ്ണത്രയീശ, പുരന്ദരപൂജിത, പൂർണ്ണചന്ദ്രാനന, പാലയ

മാം” എന്ന ഭാഗത്തിൽനിന്നു കവി തൃപ്പൂണിത്തുറയി�ലാ അതിനു സമീപ�ത്താ

താമസിച്ചിരുന്ന ഒരാളാെണന്നു് അനുമാനിയ് ക്കാം.

3 അട്ടാതം = അട്ടഹാസം.
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“അമ്പാടിതന്നിലവരൻ�പാ�ട വാഴുംകാലം

വൻപനാം കംസൻതെന്റ വചനത്താ�ല

രൂക്ഷത െപരുെത്താരു രാക്ഷസിയാം പൂതന

സാക്ഷാൽ ജഗന്നാഥെനഹനിപ്പാനായി

�കാമള�വഷം പൂണ്ടു �പാർമുലയുഗളത്തിൽ-

ക്കാളകൂടെത്ത�ത്തച്ചുകനിവി�നാ�ട4

ഓ�രാ�രാ ദിക്കിൽെച്ചന്നുബാലെരെക്കാന്നുെകാന്നു

പാരാ�ത നടക്കുന്നകാലത്തിങ്കൽ

നന്ദ�ഗാപെന്റ പുരം പുക്കവൾ യദൃച്ഛയാ

നന്ദകുമാരൻതെന്റയരുകിൽെച്ചന്നു.

�ഗാപികമാരായുള്ള നാരിമാെരല്ലാവരും

�ഗാപാലൻതെന്നക്കണ്ടുവസിക്കും�നരം

ഇന്ദിരാ�ദവി തെന്റ കാന്തെനക്കാണ്മതിന്നായ്

വന്നി�താ എന്നു �താന്നും ജനങ്ങൾെക്കല്ലാം.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

െകാല്ലുവാൻ വന്നവൾക്കു�കവല്യം നല്കീടുന്ന

കാർമുകിൽവർണ്ണെനഞാൻ�കെതാഴു�ന്നൻ.

പൂതനാശരീരെത്ത�ഗ്ഗാപന്മാെരാെക്കക്കൂടി-

ക്ഖണ്ഡിച്ചു െകാണ്ടു�പായിദ്ദഹനം െചയ്തു.

മല്ലാക്ഷിമാ�ര നിങ്ങളുല്ലാസ�ത്താെട നല്ല

മല്ലരികഥ പാടിക്കളിച്ചുെകാൾവിൻ.

�മാഹങ്ങൾസാധിപ്പാനും പാപങ്ങൾ നശിപ്പാനു-

മിത്ര നന്നായിെട്ടാരുകഥകളില്ല

ഇന്നിനി �നരം �പാരാ സൽക്കഥയുരെചയ് വാൻ

നാെളഞാൻ വന്നീടുവൻ െപാളിയ�ല്ലതും.

ഇത്തരമുരെചയ്തു തത്തയും �പായ�ശഷം

മത്തകാശിനിമാരും സുഖിച്ചുവാണു.”

കാളിയമർദ്ദനം (ഇരുപത്തിമൂന്നുവൃത്തം)

കാളിയമർദ്ദനം �കെകാട്ടിപ്പാട്ടു സാമാന്യം നല്ല ഒരു കൃതിയാണു്. കവി ശ്രീകൃ

ഷ്ണവിലാസെത്ത ഉപജീവിക്കുകയും കഥ വളെര വിസ്തരിച്ചു പ്രതിപാദിക്കുകയും െച

യ്തിരിക്കുന്നു. കൃഷ്ണവിലാസെത്ത അനുകരിച്ചു, കാളിന്ദീനദി ഒരു സുന്ദരിയുെട രൂപ

ത്തിൽ ഒരു ദിവസം രാത്രി ശ്രീകൃഷ്ണ�നാടു് ആവലാതി പറയുന്ന ഘട്ടവും മറ്റുമുണ്ടു്.

“കണ്ണനുണ്ണി കുളി കഴിഞ്ഞണ്ണ�നാടുംകൂടി-

യുണ്ണുവാനായ് െച്ചന്ന�നരമമ്മതാനും �വഗം

അണ്ണനും തമ്പിക്കും രണ്ടു കിണ്ണമതിൽ�പ്പാലും

െവണ്ണെനയ്യുംകൂെടയിട്ടു െകാണ്ടുവന്നുനല്കി.

ഉണ്ണികൾക്കു രണ്ടു�പർക്കും �രാഹിണിയ�ന്നരം

4 കനിവു് = ഭംഗി.

LINKS TO
CHAPTERS TOC 33 34 35 36 37 38 39 40 41



�കരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 3 553

കിണ്ണമതു രണ്ടിലവർ�ക്കാദനങ്ങൾ നല്കി.

ഇഞ്ചിനാരങ്ങക്കറികൾ പഞ്ചസാര �തനും

ചഞ്ചലാക്ഷി �രാഹിണിതാൻ പുഞ്ചിരി�യാ�ടകി.

ഉണ്ണിരാമാ, കൃഷ്ണാ, നിങ്ങൾെക്കന്തു�വണംെചാൽവിൻ.

ഉണ്ണണെമന്നാകിൽപ്പഴംകൂെട �വണമ�മ്മ!

കണ്ണ�നവം പറഞ്ഞ�പ്പാളമ്മതാനും �വഗ-

െമണ്ണമില്ലാ�താളം പഴം െകാണ്ടുവന്നുനല്കി.

കണ്ണനും കദളിയുമക്കണ്ണനു വിളമ്പി,

പിെന്നയങ്ങുറതയിരുമന്നവും വിളമ്പി-

െയാെന്നാഴിയാെതയങ്ങവെരാെക്കയും ഭുജിച്ചു.

ഇന്നിനി മാതാ�വ! ഞങ്ങൾക്കുണ്ണണെമന്നില്ല

നന്ന നിറെഞ്ഞന്നുപറഞ്ഞുണ്ണികളു�മറ്റം

അെപ്പാ�ഴ െചന്നവരുെട�ക കഴുകിച്ചമ്മ.

െകല് െപഴുന്ന മണിമഞ്ചം �കറിയങ്ങുറങ്ങി.”

�ഗാപികാവസ്ത്രാപഹരണം (ഏകവൃത്തം)

ഇതു് ഒരു വൃത്തത്തിൽമാത്രം രചിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു െചറിയ�കെകാട്ടിപ്പാട്ടാണു്.

“മാരബാണപീഡിതരാം �ഗാപികമാർ പണ്ടു

മാര�വരികാന്തയാകും ഗൌരിതെന്റ രൂപം

സൂരപുത്രീതീ�ര നല്ല മണ്ണുെകാണ്ടുണ്ടാക്കി

ചാരു�നത്രൻ വാസു�ദവൻ കാന്തനായ് വന്നീടാൻ

ഭൂരിഭക്തി�യാെടല്ലാരും കിഞ്ചന ഭജിച്ചു.

നാരിമാരും ശൌരി ഹരനാരദാദി�സവ്യൻ

സാരസാക്ഷിമാരുടയ വാഞ്ഛിതം സാധിപ്പാൻ

�കരവബാന്ധവകാന്തികാന്തമന്ദഹാസൻ

നീരജബാന്ധവസുതാ�രാധസി ഗമിച്ചു

നാരിമാനസമദനതാപകാരിതെന്ന.”

എന്നിങ്ങെനആപാട്ടു പു�രാഗമിക്കുന്നു.

രാസക്രീഡ (ആറുവൃത്തം)

ഇതു സാമാന്യം നല്ല ഒരു �കെകാട്ടിപ്പാട്ടാണു്. കവി “ശൂകപുരി വാണരുളും ഭഗ

വാെന” വന്ദിക്കുന്നുണ്ടു്.

�വണുഗാനം �കട്ടു �ഗാപികമാെര�പ്പാ-

ളാകുല�മാടുടെനല്ലാ�പരും

അത്താഴമുണ്മാനിരു�ന്നാരു നാരിമാ-

രത്തൽെപ്പ�ട്ടാടീ ചിലരവിെട.

ബാലകന്മാർക്കു മുലയും െകാടുത്തങ്ങു

താ�ലാലം പാടിയുറക്കു�ന്നരം

ഓടക്കുഴൽവിളി �കട്ടു തരുണിമാർ
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�ബാധം മറന്നു നടന്നാർ ചിലർ;

ഭർത്താവി�നാടു കലഹവും ഭാവിച്ചു

െമത്ത�മൽനിന്നങ്ങിറങ്ങി �വഗാൽ

മ�റ്റ മുറിയിൽശ്ശയിക്കുന്നവളുടൻ

െതെറ്റന്നു �പായിതു മെറ്റാരുത്തി.

കാെതാന്നലങ്കരിച്ചാ�മാദാൽ മ�റ്റതി

�ലതു�മ കൂടാെതാരു തരുണി;

ഒറ്റക്കണ്ണഞ്ജനം െകാണ്ടെങ്ങഴുതീട്ടു

മ�റ്റതുഴുതാെത മെറ്റാരുത്തി;

ഹാരാവലിയുമരയിലുടഞാണു-

�മാരാെത മാർവിലലങ്കരിച്ചാൾ.

നൂപുരം �കകളിലിട്ടു തരിവള

പാ�ദ ധരിപ്പാൻ തുടങ്ങു�ന്നരം

ആണികൂടാെതാരു നൂപുരെമന്നിട്ടു

�കാണിെലറിഞ്ഞുകുപിതയായി

അത്തൽപൂ�ണ്ടാടു�മ്പാളുത്തരീയം വീണ-

െതാട്ടുമറിഞ്ഞിെല്ലാരു തരുണി.

ഇങ്ങെന �ഗാപിമാെരല്ലാവരും കൂടി

നന്ദതനൂജെന്റസന്നിധിയിൽ

ഒെട്ടാട്ടഴിഞ്ഞതലയിെലാരു കയ്യും

മ�റ്റതു നീവിയഴിഞ്ഞിടത്തും

മട്ടലർബാണെന്റയാജ്ഞെകാെണ്ടല്ലാരും

വട്ടത്തിൽനിന്നങ്ങുഴലു�ന്നരം

പുഞ്ചിരിതൂകീട്ടു വഞ്ചനമാനുഷൻ

ചഞ്ചലാക്ഷിമാ�രാ�ടവം െചാന്നാൻ.”

രാസക്രീഡാസം�ക്ഷപം എന്നു നാലുവൃത്തത്തിൽ മെറ്റാരു തിരുവാതിരപ്പാട്ടും കാ

ണ്മാനുണ്ടു്. അതിലും “ശുകപു�ര വാണരുളും ഭഗവാ�ന” സ്മരിച്ചിരിക്കുന്നു.

ശംബരകഥ (ഏകവൃത്തം)

ഇതും ഒരു െചറിയ കൃതിയാണു്. മുഴുവൻ കിട്ടീട്ടില്ല.

“ഗർഭം തികഞ്ഞാശു രുക്മിണീ�ദവിയു-

മർഭകൻതെന്നയും െപറ്റാള�പ്പാൾ

ചമ്മരെനെന്നാരു ദാനവന�ന്നരം

വന്നു പതുക്ക�വ മായയാ�ല

�ചാരക്കിടാവിെന വാരിപ്പിടിച്ചങ്ങു

വാരിധിതന്നിെലറിഞ്ഞു മൂഢൻ.

ആരുമറിഞ്ഞില്ലബാലൻ പിറന്നതും

�ചാരണംെചയ്തതുെമ�ന്ന �വണ്ടൂ.

വത്സൻസമുദ്രത്തിൽെചന്നങ്ങുവീണ�പ്പാൾ

മത്സ്യം വിഴുങ്ങി നടന്നു �വഗാൽ.

മു�ക്കാർ വലവീശി നില്ക്കുന്ന�നരത്തു
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ചിെക്കന്നു മത്സ്യം വലയിൽപ്പുക്കു

മു�ക്കാരതു�നരം മത്സ്യത്തടിയെന

തൃക്കാഴ്ചയായ് െവച്ചു ചമ്മരനു്.

മത്സ്യെത്ത െമല്ല�വ കീറുന്ന�നരത്തു

വത്സെനക്കണ്ടവൻ വിസ്മയിച്ചു.

ത�ന്നാടുശൃങ്ഗാരപ്രകടനം െചയ്യുന്നതെന്റവളർത്തമ്മയായമായാവതി�യാടുപ്ര

ദ്യുമ്നൻ

“ഇന്നു നിനെക്കന്തുസ�മ്മാഹനമായ

ദുർമ്മാർഗ്ഗ�മാ�രാ�ന്ന �താന്നീടുന്നു?

മറ്റുള്ള മാതാക്കൾ െപറ്റുള്ള മക്കളിൽ

മുറ്റുമി�ഗ്ഗാഷ്ടികൾ കാട്ടുന്നു�ണ്ടാ?

വാരാങ്ഗ�ന, നിെന്റ ചാരത്തിരിക്കാെത

ദൂരത്തു �പാകുന്നുഞാനുമി�പ്പാൾ”

എന്നുപറയുന്ന വാക്യംവെര മാത്ര�മഈപാട്ടു കാണ്മാനുള്ളു.

കു�ചലവൃത്തം (എട്ടുവൃത്തം)

ഈ�കെകാട്ടിപ്പാട്ടു് സമഗ്രമായി കിട്ടീട്ടില്ല. “ഇങ്ങിെന വന്നതിൻ കാരണെമല്ലാ

െമങ്ങിെനെയന്നതു െചാല്ലുക കാ�ന്ത?” എന്നു കു�ചലൻ ലക്ഷ്മീ�ദവിെയ�പ്പാെല

തെന്റ സമീപത്തു െചന്നു�ചർന്ന പത്നി�യാടു പറയുന്ന ഭാഗംവെര�യ കണ്ടിട്ടുള്ളു.

കവി ശ്രീകൃഷ്ണചരിതം മണിപ്രവാളം പന്ത്രണ്ടാം സർഗ്ഗെത്തഅനുകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

“അ�യ്യാെയൻവല്ലഭെനന്നുെട സങ്കടം

െമ�യ്യാെട �കട്ടാലുെമൻകണവാ!

ഊണുകഴിയ്ക്കാെതയാറു ദിനമായി

പ്രാണൻ ഗമിപ്പാനടുത്തുവ�ല്ലാ.

ബാലകന്മാെരാെക്ക ലീലകൾ�കവിട്ടു

ചാ�ല തളർന്നു കിടന്നിടുന്നു.

ഇല്ലങ്ങളിൽബ് ഭിക്ഷ െതണ്ടിനടന്നാലു-

മിെല്ലന്നു െചാല്ലും ജനങ്ങ�ളറും

വല്ലാെതന്നാകിലും െചന്നാെലാരു പിടി

െനല്ലുമാത്രം�പാലും കിട്ടാതായി.

വിറ്റു ഭുജിച്ചിടാെമന്നു നിരൂപിച്ചാൽ

ച്ചുറ്റുകൾ താലികൾ പ�ണ്ടയില്ല.

മാനസംതന്നിൽസ്സുഖമിെല്ലാരിക്കലും

ഞാെനന്തു െച�യ്യണ്ടൂ ജീവനാഥ!

കണ്ണുമടച്ചു ജപിച്ചങ്ങിരുന്നാകി-

ലുണ്ണികെളങ്ങിെനയുണ്ണുന്നതും?

ശിഗ്രുവിൻപല്ലവം വച്ചുചമച്ചതു

ഭദ്രമായു് ഭക്ഷണം െചയ്യുന്നതും

എത്രനാളിങ്ങെന �വണെമന്നുള്ളതു

കൃത്യമതു�ണ്ടാ എൻ പൃഥ്വീ�ദവ?”
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സന്താന�ഗാപാലം (പതിമ്മൂന്നുവൃത്തം)

ഈ�കെകാട്ടിപ്പാട്ടുസാമാന്യം നന്നായിട്ടുണ്ടു്. കവി പൂന്താനെത്തയാണു് ശരണീ

കരിച്ചിരിക്കുന്നതു്.

“എന്നരുളിെച്ചയ്തു കൃഷ്ണൻ പാർത്ഥ�നാടു-കൂടി

മ�ന്ദതരം സ്യന്ദനത്തി�ലറി�പ്പായി.

വായു�വഗം ജയി�ച്ചാരു �തരുമ�പ്പാൾ-�വഗം

വായുമാർ�ഗ്ഗ പശ്ചിമാശ പറയു�ന്നരം

സിന്ധുരാജന്മാെരെയല്ലാം ഹന്ത! കണ്ടു – കണ്ടു

ബന്ധുരാങ്ഗൻ കടന്നിതു �ലാകാ�ലാകം.

അർക്കചന്ദ്രന്മാരില്ലാത്ത ദിക്കിലായി – അ�പ്പാ-

െളാെക്കയുമിരുട്ടായിട്ടു വന്നുകൂടി.

�തർക്കുതിരകൾക്കു�മറ്റമാകുലമായു് – (മന്ദം)

െതരുെതെര�പ്പാകാതായ �നരം പാർത്ഥൻ

അന്ധകരെമന്തി�തവം വാസു�ദവ! – നമ്മ-

�ളതു ദിക്കിലകെപ്പട്ടു �ദവ�ദവ?

�ലാകനാഥനരുൾെചയ്തു നമ്മളി�പ്പാൾ – (. . . )

�ലാകാ�ലാകം കടെന്നാരു ഭാഗത്തായി.

കൂരിരുളു കളഞ്ഞിടാം ഭീതി �വണ്ടാ-പാരം

സൂരനുദിച്ചതു�പാെല കണ്ടുെകാൾക.

തൃച്ചക്രെത്തസ്മരിച്ചിതു വാസു�ദവ – ന�പ്പാ-

ളുച്ചയ്ക്ക�ല രവി�പാെല വന്നുദിച്ചു.

ചക്ര�ശാഭ കണ്ടുപാർത്ഥൻ ഭീതി പൂണ്ടു – നിന്നു

ചക്രപാണിതെന്ന �നാക്കിനില്ക്കു�ന്നരം

ചന്ദ്ര�കാടിപ്രഭ�പാെല ദൂെര�യറ്റം – പാരം

സാന്ദ്രമായ �തജസ്സങ്ങുകാണ്മാറായീ.

സ്യന്ദനത്തിൽനിന്നിറങ്ങി കൃഷ്ണന്മാരു – മ�പ്പാൾ

നന്ദസൂനുവരുൾെചയ്തു പാർത്ഥ�നാടായു്.

വിശ്വസാക്ഷിയായസത്യം താനിരിക്കു – െന്നാരു

നിത്യമായ �ലാകമിതു കണ്ടുെകാൾക”.

ഭാമാസാന്ത്വനം (രണ്ടുവൃത്തം)

ശ്രീകൃഷ്ണനും രുക് മിണിയുംകൂടി ഒരു ദിവസം ചൂതു കളിച്ചുെകാണ്ടിരിക്ക�വ നാരദമ

ഹർഷി അവിെടെച്ചന്നു് ഒരു പാരിജാതപുഷ്പംശ്രീകൃഷ്ണനു കാഴ്ചെവയ്ക്കുകയുംആപൂവു

ഭഗവാൻ തെന്ന രുക്മിണിയുെട �കശപാശത്തിൽ ചൂടിക്കുകയും െചയ്തു. ആ വാർ

ത്തതെന്റ ഒരു ദാസി മുഖാന്തിരം സത്യഭാമഅറിഞ്ഞുവ്യസനിക്കുകയും �കാപിക്കു

കയും െചയ്തു. അ�പ്പാൾ ശ്രീകൃഷ്ണൻ െചന്നു ഭാമെയ സമാധാനെപ്പടുത്തി. ഇതാണു്

കഥ.

LINKS TO
CHAPTERS TOC 33 34 35 36 37 38 39 40 41



�കരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 3 557

“ഇത്ഥമവൾ െചാന്ന വാക്കുകൾ �കട്ട�പ്പാൾ

ക്രുദ്ധിെച്ചഴു�ന്നറ്റു സത്യഭാമ.

നിർണ്ണയ�മാ സഖി നീ െചാന്ന വാക്കുകൾ?

നിർണ്ണയം; കണ്ടുഞാൻ ധന്യശീ�ല!

മല്ലാരിതാൻ തെന്റ വല്ലഭതന്നുെട

നല്ല മുടിയിലണിഞ്ഞി�താ െചാൽ?

െതല്ലുെമ സംശയമില്ലഞാൻ െചാന്നതു;

നല്ല വചനങ്ങൾ വിശ്വസിക്ക.

�കശവനീവണ്ണെമന്നതു �കട്ട�പ്പാൾ

�ക്ലശവും �രാഷവുമുത്ഭവിച്ചു

ഭൂഷണജാലങ്ങൾ െപാട്ടിെച്ചറിഞ്ഞിതു

�രാഷാൽ ചുവന്നുനയനങ്ങളും.

നെല്ലാരു പീതദുകൂലം മുലക്കച്ച-

െയല്ലാം ത്യജിച്ചു പരവശയായ്

പല്ലും കടിച്ചങ്ങു ന�ല്ലാരു െമയു് വിറ-

ച്ചല്ലലും പൂണ്ടു നിലത്തു വീണു.

�രാദനം െചയ്കയും െപെട്ടന്നുരുൾകയും

�വദനയാമ്മാറു കണ്ട�നരം

�പടിപൂ�ണ്ടാ�രാ�രാ ദാസീസമൂഹങ്ങ-

�ളാടിത്തുടങ്ങിനാരങ്ങുമിങ്ങും.

രാമാനുചരിതം

ഈ�കെകാട്ടിപ്പാട്ടിെല ആദ്യെത്ത എട്ടുവൃത്തങ്ങ�ള കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. “അതു �കട്ടൻ

െപാടു ഗരുഡൻ താൻ െചന്നു കുതുക�മാടങ്ങു െചാല്ലിനാൻ” എന്ന വരിയാണു് ഗ്ര

ന്ഥത്തിെന്റ ഒടുവിൽ കാണുന്നതു്.

“ആരു നീെയന്നുെട �നെര വ�ന്നാ�രാ�രാ

പൌരുഷവാക്കുകൾ (െചാല്ലി) �പാരും

നിെന്നയും നിന്നുെട നാഥ�നയുമിന്നു

മാന�സഞാനുമറിയുന്നില്ല.

�ലാ�കശ്വരൻ കൃഷ്ണൻതെന്നയറിയാെത

�ലാകത്തിലാരുള്ളു നിെന്ന�പ്പാെല?

മൂഢത്വം െചാല്ലിയതാരു�മ �കൾക്കണ്ട;

രൂഢിഞാനാ�രാടും െചാല്ലുന്നില്ല.

െപണ്ണുങ്ങൾതന്നുെട കൂറകളും വാരി

െവണ്ണകൾ കട്ടുണ്ടു �മവിടുന്ന

കണ്ണൻനി�യാഗത്താൽ വന്ന നിെന്നക്കണ്ടു

നാണം വളരുന്നുപാരമി�പ്പാൾ.

�പാരുന്നതില്ലഞാൻ വീര്യവാെനങ്കി�ലാ

പാരാെത നീെയെന്നെക്കാണ്ടു�പാകു.

െകാണ്ടു�പാവാനായ് ത്തുനി�ഞ്ഞാരു �നരത്തു
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െകാെണ്ടാരു തല്ലിനാലല്ലൽ പൂണ്ടു

പാരം വിഷണ്ണനായ് െച്ചന്നു മുകുന്ദെന്റ

ചാരത്തുനിെന്നാരു വാക്കുണ്ടായി” .

കവിതയ്ക്കു ഗുണമില്ല.

തുളസീമാഹാത്മ്യം (ആറുവൃത്തം)

ഒരിക്കൽസത്യഭാമയുെട ഗൃഹത്തിൽ നാരദമഹർഷി െചന്നു വീണ വായിക്കുവാൻ

ശ്രീകൃഷ്ണെന ത�ന്നാടുകൂടി അയച്ചുതരണെമന്നു് അ�പക്ഷിച്ചു. തനിക്കു ഭർത്താവി

െന പിരിഞ്ഞിരിക്കുവാൻ നിവൃത്തിയിെല്ലന്നും ഭർത്താവിെന്റ ശരീര�ത്താളം തൂങ്ങു

ന്നസ്വർണ്ണം ദാനം െചയ്യാെമന്നും ഭാമ പറഞ്ഞു. ശ്രീകൃഷ്ണനും നാരദനും അങ്ങിെന

െചയ്യുവാൻ അനുവദിച്ചു. രുക്മിണീ�ദവിെയാഴിെകയുള്ള ഭഗവാെന്റ പതിനാറായി

ര�ത്തഴു പത്നിമാരും അവരുെട സകല ഭൂഷണങ്ങളും ത്രാസിെന്റ ഒരു തട്ടിലിട്ടുമ

�റ്റത്തട്ടിൽ ഭഗവാെന തൂക്കി�നാക്കി. ഭഗവാെന്റ �ദഹം അധികം തൂങ്ങുന്നതായി

കണ്ടു വ്യസനിച്ചു ഭാമയും മറ്റും രുക്മിണിെയ വിവരമറിയിച്ചു. രുക്മിണി ആ ആഭ

രണങ്ങെളല്ലാം നീക്കിയിട്ടു് ഒരു തുളസീദളംമാത്രം അവയിരുന്ന തട്ടിൽ വയ് ക്കുക

യും അ�പ്പാൾ ഭഗവാനും തുളസീദളവും ഒന്നു�പാെല തൂങ്ങുകയും െചയ്തു. മഹർഷി

തുളസീദളം സ്വീകരിച്ചു തൃപ്തനായി അവിടം വിട്ടു�പായി. ഈ കഥയാണു് പ്രസ്തുത

കൃതിയിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നതു്.

“എന്നരുൾെചയ്ത�നരം തുലാഭാര-

മന്നു കാർമുഖിൽവർണ്ണനുണ്ടായി�പാൽ.

ഏഴുരണ്ടു ഭുവനംനിറഞ്ഞീടു-

മാഴിവർണ്ണെനത്തൂക്കുവാനാരുള്ളു?

ഊഴിതന്നിലഴകുള്ള ഭാമയും

പാഴിെലന്തു നിനച്ചു വൃഥാ ഫലം?

െകാണ്ടൽവർണ്ണെനത്തൂക്കിയ തട്ടത്തിൽ

െകാണ്ടു ഭാരമധികമധികമായു്.

െകാണ്ടൽ�വണിമാരാഭരണങ്ങെള-

െക്കാണ്ടുവന്നുനിറച്ചിതു മ�റ്റതിൽ.

െകാണ്ടൽ�വണിമാർ �കാപ്പുകളിട്ടിട്ടും

െകാണ്ടൽവർണ്ണനധികമായ് ത്തൂങ്ങുന്നു.”

രാജസൂയം (പത്തുവൃത്തം)

ഈ�കെകാട്ടിപ്പാട്ടിനുകവിതാഗുണം �പാരാ. ജരാസന്ധവധവുംപാണ്ഡവദ്വിഗ്വി

ജയവുംമറ്റും വർണ്ണിക്കുന്നുെണ്ടങ്കിലും കവി ശിശുപാലവധെത്തസ്പർശിച്ചുകാണുന്നി

ല്ല. പ്രാസദീക്ഷപ്രാ�യണഇെല്ലന്നുതെന്നപറയാം. “കിളിമക” െളെക്കാണ്ടാകുന്നു

കഥ പറയിക്കുന്നതു്.

“ദ്വാരകാമന്ദിരത്തിൽ ഭാര്യമാ�രാടുംകൂടി

�സ്വരമായു് വസിക്കുന്ന വാസു�ദവൻ

താതനും ജനനികൾ �ജ്യഷ്ഠനും കാന്തമാരും

�സനയും �സനാപതിവീരന്മാരും
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�സവകപ്രവരനാം സാത്യകി�യാടുംകൂടി-

സ്സത്വരം പുറെപ്പട്ടാനംബുജാക്ഷൻ.

ഏറിയ ജന�ത്താടു�മറിയ �ഘാഷ�ത്താടു-

മച്യുതൻ തിരിച്ചിതു �വ്യാമമാർ�ഗ്ഗ.

പാണ്ഡവഗൃഹമാകും ഖാണ്ഡവപ്രസ്ഥത്തിങ്കൽ-

പ്പാരാെതെയഴുന്നള്ളി �ലാകനാഥൻ.

കൃഷ്ണൻതന്നരുളാ�ല നിർമ്മലൻ ധർമ്മാത്മജൻ

യാഗവുമനുഷ്ഠിച്ചു ശാലപുക്കു.”

സുഭദ്രാഹരണം (പതിന്നാലുവൃത്തം)

ഇതു് ഇരയിമ്മൻ തമ്പിയുെട “പാതിവ്രത്യമിയലും പാർവ്വതി�ദവിതെന്ന” എന്നാരം

ഭിക്കുന്ന സുപ്രസിദ്ധമായ സുഭദ്രാഹരണം �കെകാട്ടിപ്പാട്ടിൽനിന്നു ഭിന്നമാകുന്നു.

കവിത അതു�പാെല രമണീയമെല്ലങ്കിലും ആെകക്കൂടി തര�ക്കടില്ല. കവി �മല്പ

ത്തൂർ ഭട്ടതിരിയുെട സുഭദ്രാഹരണം പ്രബന്ധെത്ത ഉപജീവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. സുഭദ്രയുെട

പാണിഗ്രഹണംവെരയുള്ളകഥ�യ പ്രതിപാദ്യമായിക്കാണുന്നുള്ളു. തദനന്തരമുള്ള

യുദ്ധവും മറ്റും വിട്ടിരിക്കുന്നു.

“അംഗനമാർമണിതെന്റ – ഗുണമിങ്ങെന �ക�ട്ടാരു�നരം

അംഗജസായക�മറ്റു – തെന്റയംഗം മറന്നവൻ നിന്നു.

കൃഷ്ണയിലുെള്ളാരു രാഗം – �പാന്നു വൃഷ്ണീശ�സാദരിതന്നിൽ.

പാ�ലാലും വാണിെയത്തെന്ന – മനതാരിലുറപ്പിച്ചു പാർത്ഥൻ

ഭദ്രയാകുന്നസുഭദ്രാ – ലാഭമുദ്രെയത്തെന്നക്കരുതി.

യാചിക്കെയന്നതുചിത – മല്ല ശീതാംശുവംശജന്മാർക്കു്.

�ചാദിക്കിലല്ലാെത കിട്ടാ – െയന്നു �ലാകപ്രസിദ്ധമുണ്ട�ല്ലാ.

രാക്ഷ�സാദ്വാഹമസാധ്യം – നൂനം സാക്ഷാൽ ജഗന്നാഥ�നാ�ട.

മട്ടലർസായക�മറ്റു പാരം ചുെട്ടരിയുന്നന്തരംഗം.

�വദന�പാവാനുപായം – ജഗന്നാഥെന�സ്സവിച്ചാലുണ്ടാം.

ഇങ്ങിെന ചിന്തിച്ചുറച്ചു – ഭിക്ഷു�വഷം ധരിച്ചു വിജയൻ.

ഭദ്രയിലുെള്ളാരു രാഗ – മുള്ളിൽനിന്നു പുറെപ്പട്ട�പാെല

വസ്ത്രങ്ങൾകാവിയിൽ മുക്കി – രക്തമാക്കിദ്ധരിച്ചു ശരീ�ര.

മാരി െചാരിയും നിശയിൽ – പാരമാകുലമാനസനായി

�കാട�യറ്റങ്ങു വിജയൻ – വട�കാടരം തന്നിലിരുന്നു;

�കടഭനാശനചിന്ത – െചയ്തു�കവരുവാനഭിപ്രായം.”

“�മ�ത്രയമുഹൂർത്തത്തിങ്കൽ വൃത്രാരിസുതെനെക്കാണ്ടു

ചിത്രഭാനു�ദവൻതെന്നസ്സാക്ഷിയായ് വച്ചു

അം�ഭാജസംഭവസുതൻജംഭാരിസഹജൻതെന്റ

�സാദരിതൻ പാണിഗ്രഹമാചരിപ്പിച്ചു.”

എന്ന വരിക�ളാടുകൂടിഈ�കെകാട്ടിപ്പാട്ടു് അവസാനിയ്ക്കുന്നു.
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അക്ഷയപാത്രം (രണ്ടുവൃത്തം)

“തിരുമാനാംകുന്നിൽത്തിരുനീലകണ്ഠസു�തതിരുവുള്ളമുണ്ടാ�കണംരുചിരത�നാ”

എന്നിങ്ങെനഈകൃതി ആരംഭിയ്ക്കുന്നു. തിരുമാനാംകുന്നു് എന്നതു് തിരുമാന്ധാംകു

ന്നുതെന്ന.

കിരാതം (എട്ടുവൃത്തം)

ഇതു സാമാന്യം ദീർഘവും രചനാമധുരവുമായ ഒരു പാട്ടാണു്. പലസ്ഥലങ്ങളിലും

ഈ കൃതിയ്ക്കു പ്രചാരമുള്ളതായറിവുണ്ടു്. ശിവൻ പർവ്വതി�യാടുകൂടി അർജ്ജുനെന്റ

ത�പാവനത്തി�ലയ്ക്കു പുറെപ്പടുന്ന ഭാഗമാണു് ചുവെട വർണ്ണിച്ചിരിയ്ക്കുന്നതു്.

“�വടനാരിയുെട �വഷം കൂട�വ നീ ധരി�യ്ക്കണം

കാടുതന്നിൽക്കളിയാടി നടക്കാെമന്നാൽ.

കുന്നു െവല്ലും മുലതന്നിൽക്കുന്നിമാലയണിഞ്ഞാലും

കുന്നിൽമാ�ത! നിന�ക്കതും കൂസലും �വണ്ടാ

നീലവർണ്ണം കലരുന്ന �ചലെകാണ്ടങ്ങുടുത്താലും

നീലിെയന്നുള്ള �പർ പ�ണ്ട നിനക്കുണ്ട�ല്ലാ.

െകാട്ടയും നെല്ലാരു �കാലും െകാണ്ടു പിൻ�പ നടന്നാലും

�വട്ടയാടുന്നതു കണ്ടുവി�നാദിച്ചാലും.

ഇത്ഥ�മാ�രാന്നരുൾെചയ്തു മൃത്യു�വരി വിര�വാ�ട

മത്തനാകും കിരാതെന്റ ശരീരം പൂണ്ടു.

താടിയും �മാടിയും മീശെക്കാമ്പുമമ്പുെമാരു വില്ലും

�പടിയാകും കിരാതെന്റ വിഗ്രഹം കണ്ടാൽ.

നീലവസ്ത്രം കടീഭാ�ഗ, പീലിമാല മുടിഭാ�ഗ,

നാലു ഭാ�ഗ നിറഞ്ഞുള്ളകിരാതന്മാരും

ഗളത്തിൽച്ചങ്ങല െകട്ടിെവളുത്തനായ്ക്കളുമായി-

ക്കളിച്ചു പർവ�തനിന്നങ്ങിറങ്ങി നാഥൻ”

കല്യാണസൌഗന്ധികം (ഏകവൃത്തം)

കല്യാണസൌഗന്ധികം ഏകവൃത്തത്തിൽ വിരചിതമായിരിയ്ക്കുന്നു.

“കല്യാണി വാവാ! കിളിമക�ള! കല്യാണസൌഗന്ധികെത്തെച്ചാല്ലാൻ.

നെല്ലാരുസമ്പത്തുസംഭവിപ്പാനു�ള്ളാരുസാധനമ�ല്ലാ ബാ�ല!

എങ്കി�ലാ�കട്ടാലും മങ്കമാ�ര! എങ്കൽനിന്നാശു കഥാമൃതെത്ത.”

കീചകവധം (രണ്ടുവൃത്തം)

ഇതിെല കവിതയ്ക്കു പറയത്തക്കഗുണവും �ദാഷവുമില്ല. “വാണീവിനായക �ദശിക

ന്മാർ വാണി�ടണെമെന്റ മാനസത്തിൽ” എന്നുപ്രഥമവൃത്തംആരംഭിയ്ക്കുന്നു. ദ്വിതീ

യവൃത്തം മഞ്ജരിയിലാണു് രചിച്ചിരിയ്ക്കുന്നതു്.

“മാരുതനന്ദനനാരുമറിയാെത

വാരിജ�ലാചന�യാടുംകൂെട

നൃത്തഗൃഹത്തിങ്കൽെച്ചന്നിതു മുന്ന�മ
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ചി�ത്ത നിറ�ഞ്ഞാരു �കാപ�ത്താ�ട.

തത്രബൃഹന്നളതന്നുെട െമത്ത�മൽ

വൃത്രാരിജാഗ്രജൻതാൻ കിടന്നു.

കുഞ്ജര�പാതെത്തച്ചാടിപ്പിടിപ്പാനായ്

കു�ണ്ഠ പതിക്കുന്നസിംഹി�പാെല.

ഏണമിഴിയായ കൃഷ്ണയുമ�ന്നരം

പ്രാണനാഥെന്റ നി�യാഗത്താ�ല

കാണണം കള്ളെനെക്കാല്ലുന്നെത�ന്നാർത്തു

തൂണും മറഞ്ഞങ്ങരികിൽ നിന്നു. . . . . . . . .

െചന്തീക്കനൽ�പാെല കണ്ണും ചുവപ്പിച്ചു

കുന്തളം ചുറ്റിപ്പിടിച്ചാൻ പിെന്ന.

ഏറ്റം വലിച്ച�പ്പാെളന്തിെത�ന്നാർത്തവൻ

െചറ്റു വിവാദിച്ചാൻ മാനസത്തിൽ.

പല്ലവ�കാമളമല്ല�യാ പാർക്കു�മ്പാൾ

മല്ലാക്ഷിമാരുെട �ദഹമ�യ്യാ?

കല്ലിെനക്കാളും കഠിനതരമിതു-

െമല്ലാം വിധിബലെമന്നുനൂനം.

കാമിനീ�കശം ത�ലാടുന്ന �നരത്തു

കാമാഗ്നി വർദ്ധിയ്ക്കുമ�ത്ര പാർത്താൽ.

ചാെമന്നു �താന്നുന്നു �കശം പിടിച്ച�പ്പാൾ

�രാമങ്ങൾ െകാള്ളുന്നു മുള്ളു�പാെല.

െപായു് പറെഞ്ഞെന്നച്ചതിച്ചാളിവള�യ്യാ

മയ്യൽമിഴിയല്ലിതാരു പാർത്താൽ?”

ശിവകഥ (നാലുവൃത്തം)

ഇതിെല കഥ വിചിത്രമാണു്. ശിവ�ക്ഷത്രങ്ങളിൽ ശാന്തിക്കാരനായിരുന്ന ഒരുബ്ര

ഹ്മണൻ പല പുണ്യകർമ്മങ്ങളും െചയ്തുെവങ്കിലും അ�താടുകൂടി തെന്റ വൃത്തിയിൽ

ആർജ്ജിച്ചപാപംനിമിത്തംഅടുത്തജന്മത്തിൽപകൽ മുഴുവൻപല്ലിയായും രാത്രി

മുഴുവൻ രാജാവായും ജീവി�ക്കണ്ടിവന്നു.

“ശാന്തിെകാണ്ടുണ്ടായ പാതകത്താൽ ജീവിച്ചിതുനൃപൻ ഗൌളിയായി;

രാത്രിയിലീശ്വരചിന്തെകാണ്ടു ധാത്രിയ്ക്കു നാഥനായ് രാത്രി�താറും.

അർക്കനുദിക്കുന്ന �നരത്തിങ്കലക്ഷിതിനാഥനും ഗൌളിയായി.

െചന്നു ദി�നശൻ മറഞ്ഞാൽപ്പിെന്ന വന്നിടും രാജത്വെമ�ന്ന �വണ്ടു.

അത്ഭുതം�താന്നുമീവാർത്ത�കട്ടാൽചിൽപുമാൻതെന്റവിലാസെമല്ലാം.”

എന്നു കവി ഈ ഘട്ടം വർണ്ണിക്കുന്നു. ഒരു രാത്രിയിൽ ആ രാജാവു് ഒരു സന്യാ

സിെയ കണ്ടുമുട്ടുകയും തനിക്കു കാശിക്കു �പായാൽ െകാള്ളാെമന്നുള്ളആഗ്രഹം

അ�ദ്ദഹെത്തഅറിയിക്കുകയും െചയ്തു. സന്യാസി ആ ഭാരം ക�യ്യറ്റു തെന്റ ഭസ്മപാ

ത്രത്തിൽ ഉഷഃകാലത്തുപല്ലിെയഅടയ്ക്കുകയുംസന്ധ്യയാകു�മ്പാൾ രാജാവിെന തു

റന്നുവിടുകയും െചയ്തുവന്നു. അങ്ങെന നാലഞ്ചുമാസംെകാണ്ടു് അവർ കാശിയിെല

ത്തി.
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562 അദ്ധ്യായം 41. പലവകപ്പാട്ടുകളും ഗദ്യകൃതികളും

“പുണ്യപ്ര�ദാഷസമയത്തു �മാ�ദന

പുണ്യവാൻ െചന്നിതു ഗംഗാത�ട.

മന്ദമിറങ്ങിക്കുളിച്ചു വിശുദ്ധനായ്

നന്നായു് വിഭൂതി ധരിപ്പതിന്നായ്

ഭസ്മക്കുടുക്കതുറ�ന്നാരു�നരത്തു

വിസ്മയം ഗൌളി പുറത്തുചാടി.

െചന്നു പിടിപ്പാെനടുത്ത�പ്പാൾപ്പല്ലിയു-

െമാന്നുകുതിച്ചു ജലത്തിൽച്ചാടി.

െകാത്തിബ് ഭുജിച്ചു�പാൽ മത്സ്യമാദിയ�പ്പാൾ

മൃത്യുഞ്ജയൻതെന്റ�വഭവത്താൽ.

അ�ന്നരമത്രനിന്നുണ്ടായ �തജസ്സു

ചാ�ല ലയിച്ചിതു കാശിതന്നിൽ”

ഈ പാട്ടു വാസ്തവത്തിൽ യുവതികൾ �കെകാട്ടിക്കളിക്കു് ഉപ�യാഗിച്ചിരുന്നിരി

ക്കുവാൻ ഇടയില്ല. ശിവ�ക്ഷത്രങ്ങളിൽ ശാന്തി കളിക്കുന്നതു് പാപമാെണന്നുകവി

പ്രസ്തുതകഥമൂലം കാണിക്കുന്നുഎ�ന്നകരു�തണ്ടതുള്ളു.

പൂച്ചചരിതം (മൂന്നുവൃത്തം)

തിരുവാതിരപ്പാട്ടുകൾ ധാരാളമായി ഉത്ഭവിക്കുകയും യുവതികൾ അവ പാടിക്കളി

ക്കുകയും െചയ്ത�പ്പാൾ ഏ�താ ഒരു സരസൻ അവെര അവ�ഹളനം െചയ്യുന്നതി

െനന്ന�പാെലഈെചറിയ കൃതി രചിച്ചു. �കാരിക്കുടിക്കുവാൻ പിലാവില െകാണ്ടു

വരണെമന്നു ഈച്ച പൂച്ച�യാട�പക്ഷിക്കുകയും അതി�ലക്കായി പൂച്ച െവളിയിൽ

�പാവുകയും െചയ്തു. ഈച്ച ഉടെന ക്ഷുത്തു സഹിക്കവഹിയാെത കഞ്ഞിപ്പാത്ര

ത്തിൽ ചാടി കാലനൂരി�ലക്കു യാത്രയായി. പൂച്ച വന്നു �നാക്കിയ�പ്പാൾ ഈച്ച

പാത്രത്തിൽ ചത്തു കിടക്കുന്നതായി കാണുകയും കഞ്ഞി മുഴുവൻ കുടിക്കുകയും

െചയ്തു. ഇതാണു് കഥ. “ഒരു ചരിതം െചാല് വാൻ തുടങ്ങുന്നുഞാൻ തരുണിജനം

പാടിക്കളിച്ചീടുവാൻ” എന്നു ആദ്യവും “അംഗനമാരിതു നല്ല ഭംഗി�യാെട െചാല്ലീ

�ടണം മംഗലം വരുവാെനാരു സംഗതിയായു് ഭവിച്ചീടും” എന്നു് ഒടുവിലും കവി

പറയുന്നു.

“ഒരു ദിവസമീച്ചയിലഗ്രജനും

െപരിയ ബലമുെള്ളാരു പൂച്ചയുമായ്

വിരവിെനാ�ട കഞ്ഞി ചമച്ചീടുവാൻ

കരളിലുറച്ചാശു ജലവും �കാരി

അരിയുെമടുത്താശു കഴുകിെവച്ചു

ഉരുളിയതിൽ െവള്ളമടുപ്പത്താക്കി

വിറകുനിറച്ചഗ്നിയും കത്തിച്ചുട-

നരിയുെമടുത്തിട്ടു തിളച്ച�ശഷം

കറികൾ ചമച്ചീടുവാൻ �വണ്ടുംവണ്ണം

മുതിര വറുത്താശു തിരഞ്ഞുവച്ചു.

െചറിെയാരിടിച്ചക്കയരിഞ്ഞു�ചർത്തു

ഇരുവരുമങ്ങാ�മാദ�ത്താടു െചാന്നാർ.”
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�കാക്രിത്തത്തയുെട കഥ

�കാക്രിത്തത്തയുെട കഥയും വായിക്കാൻ രസമുണ്ടു്. കു�റ വരിക�ള ഉള്ളൂ. പീഠിക

കഴിഞ്ഞുള്ള ഭാഗം താെഴ പകർത്തുന്നു. അബദ്ധത്തിൽ തള്ളക്കിളി തെന്റ മകെള

െകാല്ലുന്നതാണു് വിഷയം.

“എങ്കി�ലാ പെണ്ടാരുനാൾ �കാക്രിത്ത�ത്തെട തള്ള

ഊ�ക്കാെട പറെന്നാരു ദിക്കിൽെച്ചന്നു്

�ന�രാ�ട പതിെനട്ടു മണിയുള്ളപയർെകാത്തി

യാരു�മ കാണാെതതാൻ പറന്നു�പാന്നു;

നെല്ലാരു പയർമണിെയാന്നവൾ തിന്നു�നാക്കി

നല്ല�താെയന്നറിവാന�ന്നരത്തു്!

തിന്നതു മറന്നു�പായ്പ്പയർമണിെയണ്ണു�ന്നര

െമാന്നു കുറവായ് ക്കണ്ടു ചിന്തിച്ച�പ്പാൾ,

തിന്നതു മകെളന്ന�ങ്ങാർത്തവൾ �കാപ�ത്താെട

യ�ന്നരം തൻമകെളശ്ശണ്ഠയിട്ടു.

മൂ�ധവി! മുടിവി�ത്ത! മൂശിനിയത്തി! �യെറ

ബ്ബന്ധെമന്തിതു മുമ്പിൽത്തിന്നീടുവാൻ?

എെന്നല്ലാമുരെചയ്തു തൻമകൾതെന്നെക്കാന്നു;

അ�ന്നരം തിന്ന�താർത്തുകരഞ്ഞാള�ല്ലാ.

ഒത്തിതു �കാക്രിത്ത�ത്ത! കരുെവന്നങ്ങവള�പ്പാ

ളാർത്തയായ് ക്കരയു�മ്പാൾ കഥയും �പായി.”

ഇത്രമാത്രമുള്ളവിവരണംെകാണ്ടു്ഇത്തരത്തിലുള്ളകൃതികളുെട ഗുണവും �ദാഷവും

അനുവാചകന്മാർക്കു് അറിയുവാൻ കഴിയുന്നതാണ�ല്ലാ. സ് ത്രീകൾക്കു�വണ്ടി രചി

ച്ച ഗാനങ്ങളാകയാൽ അവയിൽ ഭാഷാലാളിത്യം പ്രാ�യണ കാണാവുന്നതാണു്.

അപൂർവം ചില കൃതികൾക്കു മാത്ര�മ കാവ്യത്വമുള്ളു.

�ജാസഫ്െഫൻ (960-1010) – ചരിത്രം
ഹിന്ദുമതത്തിൽനിന്നു ക്രിസ്തുമതത്തി�ലക്കു പരിവർത്തനം െചയ്ത ഒരു കവിയാണു്

െചറു�ശ്ശരി ചാത്തുനായർ. അ�ദ്ദഹം 960-ആമാണ്ടിടയ്ക്കു വട�ക്ക മലയാളത്തിൽ

ജനിച്ചു. മലയാളവും കു�റ സംസ്കൃതവും ഗുരുമു�ഖന അഭ്യസിക്കുകയും ഇംഗ്ലീഷ്

സ്വപ്രയത്നം െകാണ്ടു വശമാക്കുകയും െചയ്തതിനു �മൽ സ്വ�ദശം വിട്ടു തിരുവന

ന്തപുര�ത്തക്കു �പാന്നു് അവിെട ഒരു െചറിയ സർക്കാരു�ദ്യാഗത്തിൽ പ്ര�വശി

ച്ചു. കു�റക്കാലം കഴിഞ്ഞ�പ്പാൽ അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ കൃത്യനിഷ്ഠാദിഗുണങ്ങൾ കണ്ടു

സന്തുഷ്ടരായഅധികാരികൾഅ�ദ്ദഹെത്ത �കാട്ടയത്തുകാര്യക്കാരായി നിയമിച്ചു.

അങ്ങെന അവിെട താമസിക്കുന്ന കാലത്തു �ജാണ് െബയിലി 1816 ലും �ജാസ
ഫ് െഫൻ 1818 ലും ചർച്ചുമിഷണ്സഭയിെല പാതിരിമാരായി തിരുവിതാംകൂറിൽ
വന്നു�ചർന്നു. െബയിലി പീലി�പ്പാസിെന്റ �വദപുസ്തക തർജ്ജമ പരിഷ് ക്കരി

ക്കുന്നതിലും പഴയ നിയമംകൂടി ഭാഷാന്തരീകരിക്കുന്നതിലും വ്യാപൃതനായി. ആ

പ്രയത്നത്തിൽ തെന്ന സഹായിക്കുന്നതിനു മറ്റു ചില �ഹന്ദവപണ്ഡിതന്മാർക്കു

പുറ�മ ചാത്തുനായ�രാടും അ�പക്ഷിച്ചു. ചാത്തുനായർക്കു ക്രിസ്തുമതത്തിെന്റ�നർ

ക്കു് അസാമാന്യമായ പ്രതിപത്തിയുണ്ടായിരുെന്നന്നുമാത്രമല്ല. അ�ദ്ദഹം �ജാസ

ഫ്െഫന്നിെന തെന്റ ഒരാചാര്യെന�പ്പാെലആരാധിക്കുകയും െചയ്തുവന്നു. തൽഫ
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ലമായി കാര്യക്കാരു�ദ്യാഗം രാജിെവച്ചു �കാഴി�ക്കാട്ടു �പാവുകയുംഅവിെടെച്ചന്നു

ജ്ഞാനസ്നാന�മറ്റു തെന്റആചാര്യെന്റ �പർതെന്ന സ്വീകരിച്ചു �ജാസഫ് െഫന്നാ

യിത്തീരുകയും െചയ്തു. ബ്രിട്ടീഷിന്ത്യയിൽ അ�ദ്ദഹം ഒരു മുൻസിഫായി ഉയർന്നു്

1010-ആമാണ്ടിടയ്ക്കു െകാച്ചി�ക്കാട്ടയിൽആപണിയിൽ ഇരിക്ക�വ മരിച്ചു.

അജ്ഞാനകുഠാരം

അജ്ഞാനകുഠാരം എന്ന ഭാഷാഗാനം മാത്ര�മ �ജാസഫ് െഫന്നിെന്റ കൃതിയാ

യി കണ്ടിട്ടുള്ളു. ഒന്നിലധികം വൃത്തങ്ങൾ ഉപ�യാഗിച്ചു രചിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഗാനം

സാമാന്യം ദീർഘമാകുന്നു. ഹിന്ദുമതത്തിെല പലആചാരങ്ങ�ളയും അനുഷ്ഠാനങ്ങ

�ളയും കർക്കശമായ രീതിയിൽ വിമർശിക്കുകഎന്നുള്ളതാണു് കവിയുെട ഉ�ദ്ദശം.

ബാലന്മാർക്കു�പാലും തെന്റ കവിത സുഗ്രഹമാകണെമന്നു് അ�ദ്ദഹത്തിന്നാഗ്രഹ

മുണ്ടായിരുന്നു.

“ബാലകർ�പാലും �കട്ടറിവതിനായ്

കാലവിളംബനെമന്നിെയാരല്പം-

�പാലും കഠിനപദങ്ങൾ വരാ�ത

�ചെലാടു െവള്ളയിലുരെചയ്യു�ന്നൻ.”

എന്നു്അ�ദ്ദഹംപറയുന്നു. കവിശ്രീകൃഷ്ണെനഅധി�ക്ഷപിയ്ക്കുന്നതുതാെഴക്കാണുന്ന

വിധത്തിലും മറ്റുമാണു്.

“വൃഷ്ണികുലമതിൽ കൃഷ്ണൻ ജനിച്ചു;

തൃഷ്ണ�യാെട മുലയുണ്ണുന്ന�നരം

പൂതനെയെന്നാരു നരിെയെക്കാന്നു;

പാതകം കംസനാം മാതുലം െകാന്നു;

കട്ടുകവർന്നുണ്ടുപാൽെവണ്ണെയല്ലാം

കട്ടുതുങ്ങിനാനാടകൾ പിെന്ന.”

അയിത്തെത്തഅവ�ഹളനം െചയ്യുന്ന ചില വരികൾ �നാക്കുക.

“മൂശാരി വാർത്തതിടമ്പമ്പലംതന്നിൽ

�ഘാഷിച്ചുെവച്ചു പൂജിക്കുന്നതു�നരം

�ദാഷമുണ്ടാം വിപ്രെനന്നി�യ െതാട്ടീടിൽ

�ദാഷമില്ലായതുടഞ്ഞിെതന്നാകി�ലാ

മൂശാരിെതാട്ടു കുറകൾ തീർത്തീടുന്നു;

മൂശയ്ക്കകത്തിട്ടു വാർപ്പതവന�ല്ലാ.”

െകട്ടുകല്യാണത്തിെന്റഅർത്ഥശൂന്യതെയ ചുവ�ട �ചർക്കുന്നഈരടികളിൽ ഉപാ

ലംഭനം െചയ്തിരിയ്ക്കുന്നു.

“െപണ്െകട്ടുകല്യാണമുണ്ടു �കാലാഹലം;

െപണ്െകാടിമാർക്കുപകാരം വരുന്നീല.

താലി െകട്ടു�ന്നാരു കാന്തനഞ്ചാം ദിനം

കൂലി വാങ്ങിെക്കാണ്ടു�പക്ഷിച്ചു�പാകുന്നു.”

നാസ്തികന്മാരായ ക്രിസ്ത്യാനികെളപ്പറ്റിയും അ�ദ്ദഹത്തിനു് അവജ്ഞയുണ്ടു്.
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“ക്രിസ്ത്യാനിെയന്നുള്ളനാമ�ധയം പൂണ്ടു

ക്രിസ്തുവാെരന്നുെമെന്തന്നുമറിയാെത

സത്യ�വദെത്തയു�മാതിപ്പഠിക്കാെത

നിത്യജീവാപ്തിക്കു മാനസം െചല്ലാെത

ചിത്തത്തിെനാത്തവണ്ണം നടന്നങ്ങിെന

സാത്താെന്റ ഭക്തരായാലനർത്ഥം ഫലം.”

അങ്ങിങ്ങു ത�ത്വാപ�ദശവും ഇല്ലാതില്ല.

“മർത്ത്യനുബുദ്ധിെയന്നുെള്ളാരുസാധനം

തത്വം ഗ്രഹിപ്പതിനല്ല�യാ തന്നതും?

�ന�രതു �നരു�ക�ടെതന്നു �തറുവാൻ

�ന�ര വിചാരെമന്നുള്ളിെലാന്നില്ല�യാ?

ചിത്ത�മകാഗ്രമായു് നിന്നിെതന്നാകി�ലാ

സത്വരംജ്ഞാനാഗ്നിതന്നിൽദ്ദുരിതങ്ങൾ

കത്തിെയരിഞ്ഞു�പാം �കത്തിരിെകാെണ്ടാരു

പത്തനെമല്ലാം ദഹിക്കുന്നതു�പാെല.”

െഫന്നിെന്റ കവിതയ്ക്കു ഒഴുക്കും ഫലിതവുമുണ്ടു്. പത്താംശതകത്തിെന്റ അവസാന

�ത്താടുകൂടിയായിരിയ്ക്കണം പ്രസ്തുത കൃതിയുെട നിർമ്മിതി.

�ച�കാട്ടു് ആശാൻ: (948-1035)
പത്തനംതിട്ടത്താലൂക്കിൽ ഇലന്തൂർപകുതിയിൽ �ച�കാട്ടുകുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച

ഒരു കവിയായിരുന്നു �ച�കാട്ടു് ആശാൻ. ആശാൻ എന്ന സ്ഥാനം പല�രയും

സംസ്കൃതവും �ജ്യാതിഷവും പഠിപ്പിച്ചതുെകാണ്ടുകിട്ടിയതാണു്. 948-ൽ ജനിച്ചു; 1035-

ൽ മരിച്ചു. സ്വാതിതിരുനാൾ മഹാരാജാവു ചില സമ്മാനങ്ങൾ െകാടുത്തതായി

അറിവുണ്ടു്. ആശാൻ മുപ്പത്തിനാലുവൃത്തം എന്നു രാമായണം ഇരുപത്തിനാലുവൃ

ത്തെത്ത അനുകരിച്ചു് ഒരു കൃതിയും, ഇസ്രാ�യൽ ഉത്ഭവം അഥവാ �യാ�സപ്പു്

ചരിതം എന്നതുള്ളൽക്കഥയും രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ ഉദ്ധരിയ്ക്കാം.

“�വദചരിതം സമുദിതം പറവതിന്നും

ആദിതിരുനായകവിലാസമറിവാനും

�മാദമിയലുെന്നാരടിയെന്റഹൃദയത്തിൽ

ആദിവചൻ കരുണെചയ്ക ഗുരുനാഥാ.” (മുപ്പത്തിനാലുവൃത്തം)

“െവള്ളപ്പുഴക�ട തീരത്തുെണ്ടന്നവ-

നുള്ളിൽ പ്രസാ�ദന െചന്നു�നാക്കുംവിധൌ

തുള്ളിക്കളിക്കുന്ന മത്സ്യകൂർമ്മാദിക-

ളല്ലാെത െവള്ളത്തിലാെരയും കണ്ടില്ല.

വള്ളിക്കുടിലുകൾതള്ളി�നാക്കുെമ്പാഴ-

പ്പുള്ളിപ്പുലികൾ കരിമ്പുലിക്കൂട്ടങ്ങൾ

വള്ളിെക്കട്ടിൻമീതിലാടുന്ന മാൻകുട്ടി-

യല്ലാെത മെറ്റാന്നുമായവൻ കണ്ടില്ല.

പുറ്റിന്നരികത്തടുത്തു�നാക്കും വിധൌ

ഈറ്റുസർപ്പമതിൽക്കുട്ടിക�ളാടുമായ്
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ചുറ്റിക്കളിച്ചിട്ടു ചീറ്റുന്നതല്ലാെത

മെറ്റാന്നിെനയുമവിടവൻ കണ്ടില്ല.” (�യാ�സപ്പുചരിതം)

ചാ�ക്കാമാപ്പിള

മലങ്കര ക്രിസ്ത്യാനികളുെട ഇടയിൽ നല്ല പ്രചാരമുള്ള ചില ഗാനങ്ങളുെട പ്ര�ണതാ

വാണു് ചാ�ക്കാമാപ്പിള. ജനനമരണകാലങ്ങൾഅറിവില്ല. അ�ദ്ദഹത്തിെന്റജന്മഭൂ

മി �കാതമംഗലമാെണന്നു് ഊഹിക്കെപ്പടുന്നു. (1) മാർ അ�ല്ലശുപാന (2) അ�ല്ലശു

നാടകം (3) നിഷിദ്ധപർവ്വം എന്നീ മൂന്നു കൃതികളും ചാ�ക്കാമാപ്പിള തെന്നയാണു്

രചിച്ചതു്. അവ കൂടാെത (4) മാർവർഗ്ഗീസു് പാന (5) ശുശരാജാക്കളുെട പാട്ടു് (6)

െചറിയ �താബിയാസിെന്റ പാട്ടു് എന്നീ കൃതികളും അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ വാങ്മയങ്ങ

ളാെണന്നു് അഭിജ്ഞന്മാർ സങ്കല്പിക്കുന്നു. എഴുത്തച്ഛെന അനുകരിച്ചു കവിപ്രാവി

െനെക്കാണ്ടുംഅരയന്നെത്തെക്കാണ്ടും മറ്റുമാണു് കഥ പറയിക്കുന്നതു്. മാർ അ�ല്ല

ശുപാനയിെല നാലു പാദങ്ങളും നാലു ഭിന്നവൃത്തങ്ങളിൽ രചിച്ചിരിക്കുന്നു. അതി

െന്റപ്രാരംഭത്തിൽ വന്ദനവും മറ്റും ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. രണ്ടുദാഹരണങ്ങൾപ്രദർശിപ്പി

ക്കാം.

“ധനപതിതന്നുെട പുത്രൻതെന്റ

കല്യാണെത്തക്ക�ണണ്ടാ�യാ?

ആനകൾ കുതിരകൾ പല്ലക്കുകളും

ചന്തം ചിന്തിന തണ്ടുകെളന്നിവ

പദവിക�ളറിന പൌരജനങ്ങൾ

മിത്രന്മാരും സഖികളുമായി

“പുരുഷശിഖാമണിയ�ല്ലശിെനയും

നളിനവി�ലാചന കന്യക�യയും

�കവലമങ്ങിത ചമയിക്കുന്നു,

അഞ്ചിതകാന്തികലർെന്നരിയുെന്നാരു

കഞ്ചുകമന്നിരുവർക്കുമണിഞ്ഞു.

ഭാസ്കരബിംബസമാഭരണങ്ങൾ

പരിചിെനാടങ്ങിരുവർക്കുമണിഞ്ഞു.”

“പച്ചമരതകം വച്ചുപതിച്ചുള്ള

മാലയും മാർവിലണിഞ്ഞുവരുെന്നാരു

െമച്ച�മറുമരയന്ന�മ വന്നിരി

ഇച്ഛയായുള്ളതു െചാൽ കഥാ�ശഷവും.

െകാച്ചുകിടാങ്ങൾ െകാഞ്ഞച്ചു െചാല്ലുന്ന വാ-

ക്കിച്ഛ�യറുമറിവുള്ളവർ �കൾക്കു�മ്പാൾ

എന്ന�പാ�ല കരുതീടണെമെന്നയു-

െമന്നാൽപ്പറയാം കഥയിതിൻ�ശഷവും.”

ചില ഗദ്യകൃതികൾ
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പൌലീ�നാസു് പാതിരി (923-981)   –ജീവിതം
പൌലീ�നാസു് യൂ�റാപ്പിൽ ഓസ്ത്രിയരാജ്യത്തു പി�നാനിയാ (Pinonia) എന്ന ഗ്രാമ

ത്തിൽ 1748ഏപ്രിൽ 23-ആനു (െകാ.വ. 923) ജനിച്ചു. �ജാണ്ഫിലിപ്പു് െവസ് ഡിൻ

(Wesdin) എന്നായിരുന്നു അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ ആദ്യെത്ത �പർ. കർമ്മലീത്താ (കർ

�മ്മ�ലൻ)സഭയിെലഅംഗമായതിനു �മലാണു് പൌലീ�നാഡിസൻബർ�ത്താ

�ലാമി�യാ (Paulino De San Bartolomeo) എന്ന നാമ�ധയം സ്വീകരിച്ചതു്. ആ

�പർ ചുരുക്കി പൌലീ�നാസു് എന്നും പൌലി (Pauli; Paoli) എന്നും അ�ദ്ദഹെത്ത
പറയാറുണ്ടു്. പൌലീ�നാസു് പ്രാഗി�ലയും (Prague) �റാമ്മയി�ലയും വിശ്വവിദ്യാല
യങ്ങളിൽ പഠിച്ചു. 1777-ൽ വരാപ്പുെഴ വന്നു് അവിടെത്ത കർമ്മലീത്താപ്പള്ളിയിൽ

താമസംആരംഭിച്ചു.

(1) െലത്തീൻ, (2) ഇത്താലിയൻ, (3) ജർമ്മൻ, (4) ഫ്രഞ്ചു്, (5) ഇംഗ്ലീഷ്, (6) സു

റിയാനി, (7) സംസ്കൃതം, (8) മലയാളം, (9) തമിഴു് എന്നീ ഭാഷകളിലും വി�ശഷിച്ചു

ഹിന്ദുമതഗ്രന്ഥങ്ങളിലുംപ്രശംസനീയമായപാണ്ഡിത്യംസമ്പാദിച്ചഅ�ദ്ദഹം പതി

മ്മൂന്നു െകാല്ലം വരാപ്പുഴയിൽ കഴിച്ചു കൂട്ടി.

1758–ൽ സിംഹാസനാരൂഢനായ തിരുവിതാംകൂർ രാമവർമ്മ മഹാരാജാ

വിനു �വദുഷ്യനിധിയായ അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ �പരിൽ അസാധാരണമായ കാരു

ണ്യമുണ്ടായിരുന്നു. 1774–ൽഅന്നു മാർപ്പാപ്പയായിരുന്ന െക്ലമന്റു് പതിന്നാലാമൻ

ക്രിസ്ത്യാനികളുെട �നർക്കു് ആ മഹാരാജാവിനുണ്ടായിരുന്ന വാത്സല്യത്തിനു കൃ

തജ്ഞത പ്രദർശിപ്പിച്ചുെകാണ്ടു് അയച്ച സ�ന്ദശം 1780–ൽ പൌലീ�നാസാണു്

പത്മനാഭപുരത്തുെകാണ്ടു െചന്നു സമർപ്പിച്ചതു്. 962-ൽ നമ്മുെട പാതിരിക്കു് ഒരു
വീരശൃംഖല മഹാരാജാവു സമ്മാനിച്ചു. ഇംഗ്ലീഷുഭാഷയിെല ശബ്ദവിഭാഗങ്ങൾ

അ�ദ്ദഹത്തിൽനിന്നു ഗ്രഹിച്ച�പ്പാൾ അ�ദ്ദഹെത്ത തെന്റ ഒരു ഗുരുവായി�പ്പാലും

അംഗീകരിച്ചു. മഹാരാജാവിെന്റ ആജ്ഞയനുസരിച്ചു പാതിരി ഒരു മലയാളം –

ഇംഗ്ലീഷ് – �പാർത്തുഗീസു് നിഘണ്ടു നിർമ്മിക്കുകയുണ്ടായി. �കരള�ത്തയും പ്ര

�ത്യകിച്ചു തിരുവിതാംകൂറി�നയും പരാമർശിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങൾഅ�ദ്ദഹം ഇൻ

ഡ്യാ യാത്ര (A Voyage to the East Indies) എന്നും പൌരസ്ത്യരായ ഇൻഡ്യയിെല
ക്രിസ്ത്യാനികൾ (India Orientalis Christiana) എന്നുമുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ �രഖെപ്പ

ടുത്തീട്ടുണ്ടു്. അവയിൽ ആദ്യെത്ത ഗ്രന്ഥം ഇംഗ്ലീഷിൽ വിവർത്തനംെചയ്തിട്ടുള്ളതും

സുപ്രസിദ്ധവുമാണു്. അതിൽ മലയാളഭാഷാസാഹിത്യെത്തപ്പറ്റി ഒരു രസകരമായ

അധ്യായമുണ്ടു്. ആ അധ്യായത്തിൽ അധ്യാത്മരാമായണം കിളിപ്പാട്ടു്, രാമായണം

ഇരുപത്തിനാലുവൃത്തം, ശിവപുരാണം കിളിപ്പാട്ടു് എന്നീ കൃതികളിൽനിന്നു് ഓ�രാ

ഭാഗം ഉദ്ധരിച്ചു �ചർത്തിരിക്കുന്നു.

1789-ൽ പാതിരി തിരിെയ യൂ�റാപ്പി�ലയ്ക്കു മടങ്ങി. �റാമ്മയിൽ വി�ദശമിഷ്യന
റിമാരുെട മതപരിശീലനത്തിനുള്ളകലാലയത്തിൽപൌരസ്ത്യഭാഷകളുെട െപ്രാഫ

സർ എന്നസ്ഥാനത്തിൽ ആരൂഢനായി. ആ കലാലയത്തിെന്റ കാര്യദർശിയാ

യുംഅ�ദ്ദഹെത്തത്തെന്നഅധികാരികൾ നിയമിച്ചു. �റാമ്മയിെല “�വാൾസിയൻ

അക്കാഡമി” എന്ന പണ്ഡിതപരിഷത്തിെല െഫ�ല്ലാസ്ഥാനവും പാരീസ്സി�ലയും

�നപ്പിൾസി�ലയും ‘അക്കാഡമി ഓഫ് സയൻസു്’ എന്ന വിദ്വൽ സമിതിയിെല

െമമ്പർസ്ഥാനവും അവെയ്ക്കല്ലാം മകുടം ചാർത്തുമാറു മാർപ്പാപ്പയിൽനിന്നു വികാരി

അ�പ്പാ�സ്താലികു് എന്ന ബഹുമതിയും അ�ദ്ദഹത്തിനു സിദ്ധിച്ചു. പൌലീ�നാസു്

1806-ആമാണ്ടുഫിബ്രവരി 7-ആംനു- (െകാ.വ. 981) പരഗതിെയ പ്രാപിച്ചു.
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പാശ്ചാത്യഭാഷാകൃതികൾ

സത�താത്ഥായായിരുന്നഈ പാതിരിക്കു പല ഭാഷകളിലും അവയിെല സാഹി

ത്യങ്ങളിലുമുണ്ടായിരുന്ന അന്യാദൃശമായ പാണ്ഡിത്യം ആെരയും വിസ്മയിപ്പിച്ചിരു

ന്നു. �കരളത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള പാശ്ചാത്യന്മാരായ മിഷ്യനറിമാരിൽ അ�ദ്ദഹെത്ത

ക്കാൾ �വദുഷ്യം സമ്പാദിച്ചവർ ആരുംതെന്നയുണ്ടായിട്ടിെല്ലന്നു �ധര്യമായി

പറയാം. അ�ദ്ദഹംആെക ഇരുപത്തിനാലു കൃതികൾ രചിച്ചിട്ടുള്ളതായി പറയുന്നു.

അവയിൽ പതിെനാന്നു ഗ്രന്ഥങ്ങൾ �റാമ്മയിൽ അച്ചടിപ്പിച്ചു. ആ ഗ്രന്ഥങ്ങളുെട

�പരുകൾ താെഴ�ച്ചർക്കുന്നു. പ്രാ�യണ ലത്തീൻഭാഷയിലാണു് പൌലീ�നാസു്

തെന്റ കൃതികൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളെതങ്കിലും അവയിൽ സന്ദർഭവശാൽ പല മലയാ

ളവാക്കുകളും ഇടകലർത്തീട്ടുണ്ടു്. മലയാളം ചതുരവടിവിലാണു് ആ വാക്കുകളുെട

അച്ചടി.

(1) അമര�കാശം (1798) (2) സിദ്ധരൂപം (1790) (3) ബ്രാഹ്മണമതവിവരണം
(Systema Brahmanicum – 1791) (ഇതിൽ ആഴ്വാ�ഞ്ചരി തമ്പ്രാക്കളുെട ഒരു പടം
�ചർത്തിട്ടുണ്ടു്) (4) �പ്രാപ്പഗാന്ത എന്ന �വദപ്രചാരണാലയത്തിെല ഭാരതീയ

ഹസ്തലിഖിതഗ്രന്ഥങ്ങളുെട വിവരണം (A Treatise on the Indian MSS to the
Library of the congregation de Propaganda fide – 1792) (5) കർദ്ദിനാൾ �ബാർ
ജ്ജിയയുെട മ്യൂസിയത്തിലുള്ള മലയാളം, ഹിന്ദുസ്ഥാനി മുതലായ ഭാഷകളിെല

ഹസ്തലിഖിതഗ്രന്ഥങ്ങളുെട വിവരണം (A Treatise on the MSS in the Penang,
Siamaese, Malayalam and Hindustani Languages – 1793) (6) പൌരസ്ത്യരായ
ഇൻഡ്യൻക്രിസ്ത്യാനികൾ (India Orientalis Christiana – 1794) (7) പ്രാചീനഭാര
തം (A Treatise on Ancient India – 1795) (8) ഇൻഡ്യായാത്ര (A voyage to the
East Indies – 1796) (9) അർ�ണ്ണാസു് പാതിരിയുെട വകയായുള്ള ഹസ്തലിഖിതഗ്ര

ന്ഥങ്ങളുെട വിവരണം (De Codicibus Indicio Manuscript R. P. Jonnis Hanxlden
– 1799) (10) �പർഷ്യൻ, സംസ്കൃതം, ജർമ്മൻഈ ഭാഷകൾക്കുള്ള പഴക്കവും പര

സ്പരബന്ധവും (A Treatise on the Antiquity and Affinity of Persian, Sanskrit
and Geramn Languages – 1799) (11) മലയാളത്തിെല പഴെഞ്ചാല്ലുകൾ (Adagia
Malabarica – 1790)ഇവയാണു്അച്ചടിച്ച പുസ്തകങ്ങൾ. ഇവ കൂടാെത (12) Viaggio
Alle India Orientali—1796 (13)Monumenti Indici del nunsio namano—1799 (14)
De Latin Sermonis (15) Bibliotheca Indica (16) Opus Moraleet Manuscripta (17)
Commentarium Super quinque Praccipua attributa Dei Contra Politheismum
ഇങ്ങെന �വെറയും അ�നകം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ വകയായി ഉെണ്ടന്നു്

അഭിജ്ഞന്മാർ പറയുന്നു. ആധുനികരീതിയിലുള്ള ഭാഷാശാസ് ത്രപഠനരീതിയുെട

ഉപജ്ഞാതാക്കന്മാരിൽ പ്രഥമഗണനീയനായി പൌലീ�നാസിെന പരിഗണി�ക്ക

ണ്ടതാണു്.

മലയാളകൃതികൾ

ഭാഷയിൽ പാതിരി (1) �ത്രസിയാചരിതം (2) �ദവഷഡ്ഗുണം എന്നീ രണ്ടു പദ്യകൃ

തികളും (3) കൂദാശപ്പുസ്തകം (4) എട്ടുദിവസെത്ത ധ്യാനം (5) ദിവ്യജ്ഞാനലബ്ധിക്കു

ള്ളസരണിഎന്നീ ഗദ്യകൃതികളും (6) മലയാളവ്യാകരണം (7) അക്ഷരമാലാവിസ്താ

രം എന്നീ വ്യാകരണഗ്രന്ഥങ്ങളും രചിച്ചിട്ടുള്ളതായി പറയുന്നു. ഇവയിൽ ഒടുവില

െത്തരണ്ടുഗ്രന്ഥങ്ങളുംകണ്ടുകിട്ടിയിട്ടില്ല. ഗദ്യഗ്രന്ഥങ്ങൾസംസ്കൃതപ്രധാനങ്ങളാക

LINKS TO
CHAPTERS TOC 33 34 35 36 37 38 39 40 41



�കരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 3 569

യാൽആരും ഉപ�യാഗിയ്ക്കാറുമില്ല. �ദവഷഡ്ഗുണം �ദവത്തിെന്റആറു ഗുണങ്ങ

െള വിഷയീകരിച്ചു രചിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഗാനമാണു്. �ത്രസിയാചരിതംഅതിെനക്കാൾ

ഒന്നുകൂടി നന്നായിട്ടുണ്ടു്. അതിൽനിന്നു ചില വരികൾ ചുവ�ട �ചർക്കുന്നു.

“അഖിലശാസ്ത്രചിത്രം പരമജ്ഞാനമിത്രം

മഖണ്ഡഗുണമാത്രം കരുണാപൂർണ്ണപാത്രം

സർവകാരണം നിത്യം സർവവ്യാപകം ഭവ്യം

സർ�വശമ�ധാമുഖം സാദരം നമാമ്യഹം.

�ത്രസിയാ മമ മാതാപുണ്യചരിത്രം ചിത്രം

വക്തും �മജ്ഞാനം �ദഹി സകലജ്ഞാനമിത്ര!”

ഈവരികൾ കൃതിയുെടആരംഭത്തിലുള്ളതാകുന്നു. അവസാനത്തിെല ചിലഈര

ടികൾകൂടി പകർത്താം.

“വിപ്രാദിനീച�രാളം സമസ്ത �കരളന്മാർ

വിവിധഭാഗത്തിങ്കൽെചയ്യുന്നു ദിനം�താറും.

എത്രയും ശു�ഭ ബാ�ല കരുണാകരീ ക�ന്യ

�ത്രസി�യ പങ്കം നീക്കിഗ്ഗുണം നല്കുക നാ�ഥ!

�വദാർത്ഥവിനാശനം വരുത്തും രിപുക്കെള

�വദഗുരുനിതം�ബയമർത്തിെക്കാ�ള്ളണ�മ.

സാധുത്വം ദാനശീലം സുജ്ഞാനം�ദവഭീതി

ചാരുസ്വഭാവം �മാ�ക്ഷസുഖിച്ചീടുവാൻ യത്നം.”

പഴെഞ്ചാല്ലുകൾ

മലയാളത്തിെല പഴെഞ്ചാല്ലുകെളപ്പറ്റി ഒരു ഗ്രന്ഥം പാതിരി രചിച്ചിട്ടുെണ്ടന്നുചൂണ്ടി

ക്കാണിച്ചുവ�ല്ലാ. അതിൽ നൂറ്റിൽപ്പരം പഴെഞ്ചാല്ലുകൾ ലത്തീൻപ്പരിഭാഷ�യാടു

കൂടി സമാഹരിച്ചു�ചർത്തിട്ടുണ്ടു്. “പഴെഞ്ചാല്ലിൽ െപാളിയുെണ്ടങ്കിൽ പാലും �ക

യ്ക്കും” എന്നു് ആദ്യമായി പറയുന്നു. അതിെല പദ്യമായ ഒരു ഭാഗംകൂടി ഉദ്ധരിക്കാം.

“മക്കളില്ലാഞ്ഞാൽ മനവുമതിരു�ള

മക്കളുമിരു�ള െപാരുളില്ലാഞ്ഞാൽ

വിദ്യയില്ലാഞ്ഞാൽ മനവുമതിരു�ള

വിദ്യയുമിരു�ള െപാരുളില്ലാഞ്ഞാൽ

നാരിയില്ലാഞ്ഞാൽ വീടുമതിരു�ള

നാരിയുമിരു�ള വാ കടുതായാൽ.”

“ഉമാ കാത്യായനീ ഗൌരീ കാളീ �ഹമവതീശ്വരീ. . . . . . . . . ചണ്ഡികാംബികാ”

എന്നഅമരസിംഹവചനം ബ്രാഹ്മണമതവിവരണത്തിൽ �ചർത്തിട്ടുണ്ടു്. ച�ന്ദ്രാദ

യം സ്നാനപർവം മുതലായി ചില ഭാഷാഗ്രന്ഥങ്ങളിൽനിന്നു് അ�ദ്ദഹം ഉദാഹരണ

ങ്ങൾകാണിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

“െചമ്പകപ്പൂ�ഞ്ചാല തന്നിലങ്ങു

െച�മ്മസുഖിച്ചു തൻകാന്ത�നാടും
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ഒന്നിച്ചുതെന്ന മരുവിടുന്നാൾ

സുന്ദരി �പങ്കിളിെപ്പണ്കിടാ�വ”

എന്നീ വരികൾ സ്നാനപർവത്തിലുള്ളതാണ�ത്ര. ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇക്കാലത്തു്

അലഭ്യങ്ങളായിരിക്കുന്നു.

ആെകക്കൂടി �നാക്കു�മ്പാൾ ഭാഷയുെട പര�മാപകർത്താക്കളിൽ ഒരാളായി

പൌലീ�നാസു് പാതിരി പരിലസിക്കുന്നു. നൂറ്റൻപതു െകാല്ലങ്ങൾക്കുമുമ്പു് മലയാളം

എെന്നാരു ഭാഷയും അതിനു മ�നാജ്ഞമായ ഒരു സാഹിത്യവുമുെണ്ടന്നു യൂ�റാപ്യ

ന്മാെര മനസ്സിലാക്കിച്ചതു് അ�ദ്ദഹമാണ�ല്ലാ.

കരിയാട്ടി യൌ�സപ്പു െമത്രാൻ (917-962) – ചരിത്രം
ആലങ്ങാട്ടുപകുതിയിൽ ആലങ്ങാട്ടു അങ്ങാടിയിൽ കരിയാട്ടിവീട്ടിൽ �പലി, മറി

യം എന്നീ ദമ്പതിമാരുെട ദ്വിതീയസന്താനമായി 1742 െമയു് 5 – ആംനു – ജനിച്ച
ഒരു പുരുഷ�കസരിയാണു് യൌ�സപ്പു്. ബാല്യത്തിൽത്തെന്നആലങ്ങാട്ടു െസമ്മി

നാരിയിൽ സുറിയാനി, ലത്തീൻ, �പാർത്തുഗീസു് തുടങ്ങിയ ഭാഷകൾ അഭ്യസിച്ചു.

തദനന്തരം ഉപരിവിദ്യാഭ്യാസത്തിന്നായി 1755-ൽ �റാമ്മയി�ലക്കു �പായി. അവി

െട പതിെനാന്നു വർഷകാല�ത്താളം പഠിച്ചു പല ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ അഗാധമായ

വിജ്ഞാനം സമ്പാദിച്ചു് 1766 ഏപ്രിൽ 2-ആംനു- �പ്രാപ്പഗന്താ സർവകലാശാ
ലയിൽനിന്നു ഡി.ഡി. എന്ന ഉൽകൃഷ്ടബിരുദം �നടി സ്വ�ദശ�ത്തക്കു തിരിെയ

�പ്പാരികയും ആലങ്ങാട്ടു െസമ്മിനാരിയിെല പ്രധാനാധ്യാപകനായി നിയമിക്ക

െപ്പടുകയുംെചയ്തു. മലങ്കരനസ്രാണിസഭയിൽ പലകാരണങ്ങെളെക്കാണ്ടും �വർ

തിരിഞ്ഞു�പായ പഴയ കൂറ്റുകാ�രയും (Catholic Syrians) പുത്തൻകൂറ്റുകാ�രയും

(Jacobite Syrians) തമ്മിൽ �യാജിപ്പിക്കുന്നതിനു�വണ്ടി ജീവിതാർപ്പണം െചയ്യു

വാൻ ആ പണ്ഡിതവര്യൻ നിശ്ചയിച്ചു. സഭയിലുള്ള അന്തച്ഛിദ്രത്തിനു മാർപ്പാപ്പ

മുഖാന്തരവും �പാർത്തുഗൽ രാജാവുമുഖാന്തരവും ശമനം വരുത്തിക്കാണുവാനുള്ള

അത്യാശയാൽ 1777-ആമാണ്ടു് ഒടുവിൽ വീണ്ടും �റാമ്മയി�ലക്കു പുറെപ്പടുകയും

1778 ഒ�ക്ടാബർ 14-ആംനു – മദിരാശിയിൽനിന്നു കപ്പൽകയറി 1780 ജനുവരി
3-ആംനു- �റാമ്മയിൽ എത്തുകയും െചയ്തു. അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ സഭാപ്രവർത്തനങ്ങ

െളപ്പറ്റി ഇവിെട പ്രപഞ്ചനം െച�യ്യണ്ട ആവശ്യമില്ല. ലിസ്ബണിൽെവച്ചു് 1782
ജൂലായു് 16-ആംനു- അ�ദ്ദഹം െകാടുങ്ങല്ലൂർ രൂപതയുെട െമത്രാനായി നിയമിക്ക
െപ്പട്ടു. 1786-�മയു് 1-ആംനു- �ഗാവയിൽ തിരിെച്ചത്തി. അവിെടെവച്ചു് ആ െകാല്ലം

െസപ്തംബർ 8-ആംനു- (െകാ.വ. 962) 45-ആമെത്ത വയസ്സിൽ യശശ്ശരീരനായി.

അ�ദ്ദഹത്തിനു (1) മലയാളം (2) തമിഴു് (3) കർണ്ണാടകം (4) സംസ്കൃതം (5) സുറിയാ

നി (6) ലത്തീൻ (7) �പാർത്തുഗീസു് (8) ഇത്താലിയൻ (9) ഫ്രഞ്ചു് എന്നീ ഭാഷകൾ

സ്വാധീനമായിരുന്നുെവന്നും മലയാളത്തിനുപുറ�മ സുറിയാനിയിലും ലത്തീനിലും

�പാർത്തുഗീസിലും ഉണ്ടായിരുന്നപാണ്ഡിത്യപ്രകർഷംഅ�ദ്ദഹം രചിച്ചിട്ടുള്ള ചില

പ്രബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നുഅനുമാനിക്കത്തക്കതാെണന്നുംഅറിവുള്ളവർ പറയുന്നു.

�വദതർക്കം

കരിയാട്ടി െമത്രാൻ മലയാളത്തിൽ �വദ തർക്കം എന്ന �പരിൽ ഒരു ഗദ്യഗ്രന്ഥം

നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അതിെല വിഷയം കൃസ്തീയസഭയിൽ പല അധികാരികൾ ഒരു
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�കരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 3 571

കാലത്തും ഉണ്ടായിട്ടിെല്ലന്നും ഏകാധികാരി പ�ത്രാസും പ�ത്രാസിെന്റ അനുഗാ

മിയായ മാർപ്പാപ്പയും മാത്രമാെണന്നുമാകുന്നു. ആ ഗ്രന്ഥം അ�ദ്ദഹം 1768-ൽ
ആലങ്ങാട്ടുവെച്ചഴുതി. അതിൽനിന്നു് ഒരു ഭാഗം താെഴ ഉദ്ധരിക്കുന്നു.

“ആദിെതാട്ടു മിശിഹാ വരു�വാളം പല തലവന്മാരായിവാണു എങ്കിലും ഒരു

കാലത്തിൽ ഒരു കൂട്ടത്തിനു രണ്ടു തലവന്മാരു് ഒരുനാളും വാണിട്ടിെല്ലന്നു വിശ്വാസ

മായിട്ടു്എഴുത്തുെപട്ടിരിക്കുന്നു. ഓ�രാ�രാകാലങ്ങളിൽഓ�രാ�രാതലവന്മാര�ത്ര

ആകുന്നു. ഇെത�ന്ത? ഒരുനാട്ടിനു രണ്ടുരാജാവായാൽതമ്മിൽപിണങ്ങി രാജിതം

ക്ഷയിച്ചു�പാകും. എന്ന�പാെല ഒരു വീടിനു രണ്ടശ്ചന്മാരായാൽ തങ്ങളിൽ പിണ

ങ്ങി വീടു ക്ഷയിച്ചു�പാകും. അതുെകാണ്ടു് ഒരു നാട്ടിനു രണ്ടു രാജാവും ഒരു വീട്ടിനു

രണ്ടശ്ചനും ഒരു ശരീരത്തിനും രണ്ടു തലയും ന്യായമാകുന്നില്ല; എന്ന�പാെല സക

ലമാനുഷ�രയും രക്ഷിപ്പാനായിട്ടു സകലനാഥൻ മാനുഷനായി പിറന്നാ�ല തെന്റ

മാർഗ്ഗന്യായം താൻതെന്ന പഠിപ്പിച്ചു സർവ്വ�നർവ്വഴി സമ്മതിച്ചു കൂടിയ സർവ്വവി

ശ്വാസക്കാരാകുന്ന നസ്രാണികളുെട സഭക്കൂട്ടമാകുന്ന ശുദ്ധമാന കാ�താലിക്കാപ

ള്ളിയുെട മുമ്പില�ത്തത്തലവനും ഇടയനും വികാരിയും അടിസ്ഥാനവും മിശിഹാത

മ്പുരാൻതെന്നയായിരുന്നു.”

പാ�റമ്മാക്കിൽ �താമ്മാക്കത്തനാർ (912-974) ചരിത്രം
മീനച്ചൽത്താലൂക്കിൽ രാമപുരം പകുതിയിൽ കടനാട്ടുകരയിൽ പാ�റമ്മാക്കിൽവീ

ട്ടിൽ 1736 കന്നി 10-ആനു (െകാ.വ. 912) കുരുവിള, അന്നഈദമ്പതിമാരുെട നാലാ

മെത്തസന്താനമായി ജനിച്ച മെറ്റാരു �കരളീ�സവകനാണു് �താമ്മാ. മീനച്ചൽ

ശങ്കരൻകർത്താവി�നാടു മൂന്നുവർഷം സംസ്കൃതവും കാനാട്ടു് അയ്പുകത്താനാ�രാടും

വീണ്ടും മൂന്നുവർഷം സുറിയാനിയും അഭ്യസിച്ചു. പിന്നീടു യഥാവിധി ആലങ്ങാട്ടു സി

മ്മനാരിയിൽ ലത്തീനും �പാർത്തുഗീസും പഠിച്ചു. 1761-ൽ കത്തനാരായും 1768-ൽ
കടനാട്ടു പള്ളിയിെല വികാരിയായും പണി �നാക്കി. അക്കാലത്താണു് കരിയാ

ട്ടി യൌ�സപ്പുമല്പാൻ �റാമ്മയിൽനിന്നു സ്വ�ദശെത്തത്തിയതു്. 1778 മുതൽ 1786
വെര അവർ ഒരുമിച്ചു വി�ദശപര്യടനം നടത്തി. യൌ�സപ്പുെമത്രാൻ മരിക്കുന്നതി

നു മുൻപുതെന്ന നമ്മുെട കത്തനാെര െകാടുങ്ങല്ലൂർ രൂപതയുെട ഗവർണ്ണരാക്കി.

അന്നു്ആരൂപതയുെട വിസ്തീർണ്ണതതിരുവനന്തപുരംമുതൽകണ്ണൂർവെര വ്യാപിച്ചി

രുന്നു. ഗവർണ്ണർഅങ്കമാലിയിൽ താമസിച്ചു ഭരണം നടത്തിവര�വ ടിപ്പുസുൽത്താ

െന്റ ആക്രമണംനിമിത്തം 1790-ൽ അവിെടന്നിന്നു തലസ്ഥാനം വടയാറ്റുപള്ളിയി

�ലക്കു മാറ്റി. 1798-ൽ വാത�രാഗം ആരംഭിക്കുകയാൽ സ്വ�ദശമായ രാമപുര�ത്ത
ക്കുതെന്ന �പാരികയും അവിെടവച്ചു് 1799 മാർച്ചു് 20 – ആംനു – (െകാ.വ. 974)
പരഗതിെയ പ്രാപിക്കുകയും െചയ്തു.

വർത്തമാനപ്പുസ്തകം

�താമ്മാക്കത്തനാർ (1) വർത്തമാനപ്പുസ്തകം (2) ക്രിസ്താനുകരണം എന്നിങ്ങെന

രണ്ടു ഗദ്യഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഭാഷയിൽ രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. വർത്തമാനപ്പുസ്തകത്തിനു �റാമ്മാ

യാത്രെയന്നും �പർ പറയുന്നു. ഇതിൽ രണ്ടു ഭാഗങ്ങൾഅടങ്ങീട്ടുണ്ടു്. ഒന്നാംഭാഗം

1780കന്നി 1-ആംനു-യാണു് കുറ തീർത്തതു്എന്നുഗ്രന്ഥകാരൻഅതിെലഴുതി�ച്ചർ

ത്തിട്ടുള്ള മുഖവുരയിൽനിന്നു ഗ്രഹിക്കാവുന്നതാണു്. “1773-ആംകാലം മാർെപ്ലാ
െരൻസി�യാസു് അരയെപ്പാല്ലീസു് എന്ന െമത്രാൻ മരിച്ച�പ്പാൾ മലങ്കര ഇടവക
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572 അദ്ധ്യായം 41. പലവകപ്പാട്ടുകളും ഗദ്യകൃതികളും

യിലുണ്ടായിരുന്ന കാര്യം െതാട്ടു നമ്മുെട വി�ശഷം തുടങ്ങുകയും െചയ്യുന്നു” എന്നു്

അ�ദ്ദഹം ആ മുഖവുരയിൽ വിഷയസൂചന നൽകീട്ടുണ്ടു്. 1785 വെരയുള്ള ചരിത്രം

മാത്രമല്ല 1786-ൽ െമത്രാനും ഗ്രന്ഥകാരനും �ഗാവയിൽ എത്തുന്നതുവെരയുള്ള

ചരിത്രവുംകൂടി അതിൽ ഉൾെക്കാള്ളിച്ചുകാണുന്നു. അതിൽപ്പിന്നീടുള്ള വൃത്താന്ത

ങ്ങളാണു് രണ്ടാം ഭാഗത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളതു്. രണ്ടാംഭാഗം 1100-മാണ്ടു �പാ

ലും കണ്ടിട്ടുള്ളവരുണ്ടു്; ഇ�പ്പാൾ എവിെടയാെണന്നു നിശ്ചയമില്ലാെതയിരിക്കു

ന്നു. ഒന്നാംഭാഗത്തിൽ എഴുപത്തിനാലദ്ധ്യായങ്ങ�ള കണ്ടുകിട്ടീട്ടുള്ളു. ഇടയ്ക്കു ചില

െപാടിവുകളുള്ളതുെകാണ്ടു് എണ്പതു അധ്യായങ്ങ�ളാളം ക�ണ്ടക്കാെമന്നു ചിലർ

ഊഹിക്കുന്നു. അധ്യായത്തിനുപകരം ‘പദം’ എന്ന സ ം ജ്ഞയാണു് ഗ്രന്ഥത്തിൽ

ഉപ�യാഗിച്ചിരിക്കുന്നതു്.

വർത്തമാനപ്പുസ്തകത്തിെന്റസ്വരൂപം

�താമ്മാക്കത്തനാരുെടപ്രസ്തുതകൃതിഏതുനിലയ്ക്കു �നാക്കിയാലും�കരളിയ്ക്കു ഒരു

കനകാഭരണെമന്നുതെന്ന പറ�യണ്ടതാണു്. ഗ്രന്ഥകാരെന്റ നിരീക്ഷണപാടവം,

ത്യാജ്യഗ്രാഹ്യവി�വചനാസാമർത്ഥ്യം, വിവരണ�വദഗ്ദ്ധ്യം മുതലായ സിദ്ധികൾ

ക്കുഎവിെടയും ഉദാഹരണങ്ങൾകാണാം. സംസ്കൃതപ്രധാനമായഒരു�ശലിയല്ല

അ�ദ്ദഹത്തിന്നുള്ളതു്; പ്രത്യുത അന്നെത്ത സർക്കാെരഴുത്തുകുത്തുകളിലും മറ്റും പ്ര

ചുരപ്രചാരമായിരുന്ന ഒരുതരം ഭാഷാരീതിയാണു്. യാത്രാവിവരണത്തിനു് ഏറ്റവും

�യാജിച്ച ഒരു രീതിതെന്നയാണു് അതു് എന്നുള്ളതിനു് സംശയമില്ല. ക്രിസ്ത്യാനികളു

െട ആവശ്യെത്തപ്രാ�യണ മുൻനിറുത്തി രചിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിൽഅവരുെട

യിടയിൽ മാത്രം നടപ്പുള്ള വാക്കുകൾ അങ്ങിങ്ങു കാണാെമങ്കിലും അവയ്ക്കും സന്നി

�വശവി�ശഷംെകാണ്ടു് ഒരുവകസൌഭാഗ്യമാണു് ലഭിച്ചിരിക്കന്നതു്. ആെകക്കൂടി ഭാ

ഷയിെലആകർഷകമായ ഒരു ഗദ്യഗ്രന്ഥംഎന്നതിനുപുറെമ, അക്കാലെത്ത �ദശ

ചരിത്രം, സമുദായചരിത്രം തുടങ്ങിയ വിവിധ വിഷയങ്ങെളപ്പറ്റി അന്യത്രഅസുലഭ

മായ വിജ്ഞാനത്തിെന്റ ഭണ്ഡാഗാരം എന്ന നിലയിലും വർത്തമാനപ്പുസ്തകം നമ്മു

െട സമഗ്രമായ ശ്ലാഘെയ അർഹിക്കുന്നു. ഒന്നുരണ്ടു ഭാഗങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചു് എെന്റ

ആശയം വിശദീകരിക്കാം.

�വണാട്ടിെല വലിയ കപ്പിത്താൻ

“തൃപ്പാപ്പൂസ്വരൂപെമന്ന മഹാരജാവു് ഉ�ടതമ്പുരാൻ തനിക്കു് അനുവദിച്ച മുഷ്കരത്വ

ത്താലയും വലിമയാലയും മലങ്കെര ഒെക്കയും പിടിച്ചതിെന്റ �ശഷം തെന്റ മുഷ്കര

ത്വത്തിൽ കീൾ ആക്കുന്ന നാടുകളിൽ തെന്റ പടപ്പുരുഷാരെമാെക്കയ്ക്കും ആകമാ

നമായ വലിയ യജമാനനും ഭരിക്കുന്നവനുമായി എവുസ്താക്കി�യാ െബനദി�ക്കാ

സ്ലണു�വ എന്ന �പരു�കട്ട ഒരു പ്രാൻസുകാരൻ ആയിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ

പ്രാൻസുകാരൻ പടത്തായം നല്ലവണ്ണം അറിഞ്ഞിരുന്നു. പടയ്ക്കു വളെര പരിജ്ഞാ

നം ഉണ്ടായിരിക്കുകയും െചയ്തതുെകാണ്ടു രാജവിെന്റ പടപ്പുരുഷാരെത്ത നല്ലക്രമ

ത്തുംവഴി ഭരിച്ചു മറ്റു മലങ്കെരയുള്ള രാജാക്കളിൽ പലരു�ടയും നാടു പിടിച്ചടക്കി

രാജാവിെന്റ നാടു വളർമ്മിച്ചതിെന5െക്കാണ്ടുതെന്റപ്രയത്നവും വിശ്വാസവും രാജാ

വു കണ്ടു സമ്മതിച്ചു തെന്റ നാെടാെക്കയും �മലും മുഷ്കരത്വവും യജമാനസ്ഥാനവും

തെന്റ രാജിത6ത്വത്തിെന്റ നാമത്തിൽ �വണാട്ടുകപ്പിത്താെനന്നുള്ള �പരും തനി

5 വളർമ്മിക്കുക – വളർത്തുക
6 രാജിതം – രാജ്യം
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ക്കു െകാടുത്തതുമല്ലാെത തനിക്കും ത�ന്നാടുകൂെട രാജാവിനും ചിറ്റാഴ്മ7െചയ്യുന്ന

ഏ�റാപ്പാക്കാറരു ചിലർക്കും ഇരിപ്പടമായിട്ടു തെന്റ രാജിതത്തിെന്റ െതെക്കഅറു

തികളിലുള്ള ഉദയഗിരി എന്ന �കാട്ട ഒഴിഞ്ഞുെകാടുക്കുകയും െചയ്തു.”

കത്തനാരുെട �ദശാഭിമാനം

“ജാതിമഹത്വം എെന്നാരു വസ്തുഎത്രവലിയ കാര്യമാകുന്നുഎന്നു്ഈഉണ്ടായതു

വിചാരിച്ചാൽ അറികയുമാം. അെതെന്തന്നാൽ ഞങ്ങൾ പലർ ഉണ്ടാകെകാണ്ടും

�ശഷം പാതിരിമാരു് ആ ദിക്കുകളിൽ നടപ്പാൻ മര്യാദയാകുന്ന സന്നാഹം ഒന്നു

കൂടാെതയും പാവെപ്പട്ട ജനങ്ങെള�പ്പാെല െചന്നിട്ടും അവിെടയുള്ളപാതിരി ബഹു

മാനിക്കാഞ്ഞതി�ന്മൽആഇടത്തിലുള്ളവിശ്വാസക്കാർക്കുപാരം സങ്കടം �താന്നു

കയും െചയ്തു.

ഇതു എന്തുെകാണ്ടു്? പ�ക്ഷ മുൻപിൽ ഞങ്ങളുമായിട്ടു് അവർക്കുള്ള കണ്ടറി

വുെകാ�ണ്ടാഞങ്ങൾഏതാനും മനഗുണംഅവർക്കു െചയ്തതുെകാ�ണ്ടാ? ആയതു

ഒന്നുെകാണ്ടുമല്ല. പിെന്ന�യാ നാെമല്ലാവരും ഒരു ജാതി അതായതു് ഇന്ദിയാകാറ

രു് ആകെകാണ്ടു വർഗ്ഗത്തിന്നടുത്തഈ �സ്നഹം അവരുെട ഹൃദയങ്ങെള ഇളക്കി

യതിെനെക്കാണ്ട�ത്ര.”

“തമ്പുരാെനയുള്ള �പടികൂടാെത ചുക്കാനില്ലാത്ത കപ്പൽ തനിക്കുള്ള വഴി

യറിയാെത കാറ്റൂതുന്ന പുറ�ത്തക്കു �പാകുമാറാകുന്നതു�പാെല”, “ആടുമാടുകൾ

തങ്ങളുെട നല്ല �മച്ചിൽസ്ഥലമാകുന്ന പട്ടാങ്ങെയ ഉ�പക്ഷിച്ചു് ഇടത്തൂടാകുന്ന

കാട്ടുമലയിൽ പിണങ്ങി�പ്പായി വ്യാഘ്രത്തിനു് ഇരയാകാെതയിരിപ്പാൻ”, “അർ

ദ്ധരാത്രിയിൽ ഒരു കള്ളെനെക്കാണ്ടു�പാകു�മ്പാെല �ശാഭ�ക�ടാെട”, “കാലം

�കക്കീഴമരാത്തവണ്ണം െചന്നു കലാശമായിരിക്കുന്ന” എന്നിങ്ങെനയുള്ള ശക്തി

മത്തുകളായ വാക്യങ്ങൾ പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥത്തിൽ ധാരാളമുണ്ടു്. ദിഷ്ടതി (ഭയം) �വസ്ത

(വ്യവസ്ഥ)ഏറക്കുറെയ, മനസ്സല്ലാമന�സാെട, മുന്നൽ നന്ദി മുതലായ പദങ്ങളുെട

നിഷ്പത്തി ശബ്ദാഗമജ്ഞന്മാരുെട നിഷ് കൃഷ്ടമായ ചിന്തനെത്തഅർഹിക്കുന്നു.

ക്രിസ്താനുകരണം

�താമസു്അെക്കമ്പീസു് (Thomas Akempis)എന്നപണ്ഡിതൻലത്തീൻ ഭാഷയിൽ

രചിച്ചിട്ടുള്ള (Imitation of christ) എന്ന സുപ്രസിദ്ധമായ ഗ്രന്ഥത്തിെന്റ ഭാഷാനു

വാദമാണു് ഇതു്. ഒന്നുരണ്ടു വാക്യങ്ങൾ ചുവ�ട �ചർക്കുന്നു. “ധനശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠി

ച്ചാലും ഗ്രഹിച്ചാലും ഒരു ഫലവുമു�ണ്ടാ? പട്ടാങ്ങയ്ക്കു ഒരു വസ്തുവുമറിയാെത അന്ന

ന്നു ദണ്ഡിച്ചുകഴിയുന്ന ഒരു മൂഢൻ നല്ലൂ, തന്നിടം സൂക്ഷിക്കാെത കണ്ടു് ആദിത്യെന്റ

ഓട്ടംസൂക്ഷിച്ചുഗ്രഹശാസ്ത്രം പഠിച്ചിരിക്കുന്നഒരുഫീലസുഫ്യക്കാരെനക്കാൾഎന്നു

�ബാധിച്ചിരിക്കെട്ട.”

കത്തനാർ ക്രിസ്തുമതസംബന്ധമായി �വെറയും ചില ഗദ്യപ്രബന്ധങ്ങൾഎഴു

തീട്ടുെണ്ടൻറിയുന്നു.

മറ്റു ചില യൂ�റാപ്യൻ പാതിരിമാർ

7 ചിറ്റാഴ്മ – �സവനം
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574 അദ്ധ്യായം 41. പലവകപ്പാട്ടുകളും ഗദ്യകൃതികളും

സ്റ്റീഫൻ പാതിരി

ഇത്താലിയക്കാരനായ സ്റ്റീഫൻ 1700-നും 1769-നും ഇടക്കു ജീവിച്ചിരുന്നു. ഇന്ത്യ

യിൽ വന്നതിനു�മൽ ഹിന്ദുസ്ഥാനി, െതലുങ്ക, മലയാളം എന്നീ ഭാഷകളിൽ ഗ്രന്ഥ

ങ്ങൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. മലയാളത്തിൽഅ�ദ്ദഹം നിർമ്മിച്ചതു് ഒരു നിഘണ്ടുവായിരുന്നു.

െക്ലമന്റു് പാതിരി

െക്ലമന്റു് പിയാനിയസു് (Clement Peanius) എന്നാണു് പീഡ് െമാണ്ടുകാരനായ
പ്രസ്തുത �വദികെന്റ പൂർണ്ണമായ നാമ�ധയം. 1714-ൽ അ�ദ്ദഹം ജനിച്ചു. സ്റ്റീഫ
െന�പ്പാെല വരാപ്പുഴയിൽ ഉ�ദ്യാഗമായി താമസിച്ച അ�ദ്ദഹവും മലയാളത്തിൽ

ഒരു നിഘണ്ടുനിർമ്മിച്ചു. അതിനുപുറെമ മലയാളം, സംസ്കൃതം എന്നീ ഭാഷകളിെല

അക്ഷരമാലെയപ്പറ്റി ലത്തീനിൽ ഒരു പുസ്തകവും രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. എന്നാൽ പാതിരി

യുെട സർവപ്രധാനമായ കൃതി സം�ക്ഷപ�വദാർത്ഥമാണു്. അതിനു ലത്തീൻഭാ

ഷയിൽ Compendiosa Legis Explicatio Omnidus Christianis Scitu Neccessaria
എെന്നാരു ദീർഘമായ നാമ�ധയം നല്കിയിരിക്കുന്നു. അതിെല ആദ്യെത്ത വാക്കു്

രൂപാന്തരെപ്പടുത്തി പ്രസ്തുതപുസ്തകത്തിനു ‘കു�മ്പന്തി’ എന്നും �പർ പ്രചരിക്കുന്നു

ണ്ടു്. ഈ പുസ്തകങ്ങെളല്ലാം പാതിരി �റാമ്മയിൽ സർവമുദ്രാലയത്തിൽ (Polyglot
Press) മലയാളമച്ചുകൾ ഉണ്ടാക്കി അവിെട 1772 (െകാ.വ. 947) -ൽ അച്ചടിപ്പിച്ചു.
െക്ലമന്റും രാമവർമ്മമഹാരാജാവിെന്റസുഹൃത്തുക്കളിൽ ഒരാളായിരുന്നു. ആപാതി

രി 1782 നവംബർ 9-ആംനു- (958) വരാപ്പുഴ െവച്ചു മരിച്ചു. മലയാളലിപിയിൽആദ്യ
മായിഅച്ചടിച്ച പുസ്തകംസം�ക്ഷപ�വദാർത്ഥമാണു്. 270-ൽച്ചില്വാനം പുറങ്ങളുള്ള
ആപുസ്തകം �ചാ�ദ്യാത്തര (ഗുരുശിഷ്യസംവാദ) രൂപത്തിൽ രചിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.

അതു്അ�നകംപാഠങ്ങളായുംകാണ്ഡങ്ങളായുംവിഭജിച്ചുകാണുന്നു. ഒടുവിൽ “തമ്പു

രാനടുത്ത ഗുണങ്ങളുെട പ്രകാരങ്ങ” ളും, “രായിലയും സന്ധിക്കും വ്യാപരി�ക്കണ്ടും

നിഷ് ട (പ്രാർത്ഥന) പ്രകാരങ്ങ” ളും അടങ്ങീട്ടുണ്ടു്. ചതുരവടിവിൽ ഭങ്ഗിയായി

�റാമ്മയിൽ അച്ചടിച്ചുള്ള ആ പുസ്തകത്തിെന്റ പ്രതികൾ ഇ�പ്പാൾ വളെര അപൂർ

വ്വമാ�യ കണ്ടുകിട്ടുന്നുള്ളു. ഈ ലിപികളുെട മാതൃക കണ്ടാണു് െബയിലിസായിപ്പു്

പിെന്നയുംഅരശതാബ്ദ�ത്താളം കാലം കഴിഞ്ഞു �കാട്ടയം സി.എം.എസു്. മുദ്രാല

യത്തി�ലക്കു്അച്ചുകൾവാർത്തുണ്ടാക്കിയതു്. െബയിലിയുെട �മൽ�നാട്ടത്തിൽപ്ര

സിദ്ധെപ്പടുത്തിയ പുതിയ നിയമത്തിെല ഭാഷെയഅ�പക്ഷിച്ചുസം�ക്ഷപ�വദാർ

ത്ഥത്തിെല ഭാഷെയ നന്നായിട്ടുണ്ടു്. അക്കാലത്തു സർക്കാെരഴുത്തുകൾ�പാലും

നാ�ടാടിഭാഷയിലായിരുന്നു എന്നു് ഓർമ്മിക്കു�മ്പാൾ സം�ക്ഷപ�വദാർത്ഥത്തി

െല ഭാഷാരീതി ശ്ലാഘാവഹമാെണന്നുപറ�യണ്ടതുണ്ടു്. ഒരു ഭാഗം പകർത്തുന്നു.

“ഗുരു: — കർത്താവിെന കുരിശി�ന്മൽ തറച്ചുെകാൾവാൻ കല്പിച്ചതാരു്?

ശിഷ്യൻ: — യൂദരാജ്യത്തിെലഅധികാരം ആയ പന്തി�യാസപീലാ�ത്താെസന്ന

ഒരു �ദഹം മിശിഹാകർത്താവിന്ന ഒരു കുറ്റമിെല്ലന്നു �ബാധിച്ചറിഞ്ഞുെവങ്കിലും

തെന്ന പിടിച്ച കുരിശി�ന്മൽ തൂക്കിെക്കാള്ളണെമന്ന വിധി കല്പിയ്ക്കുകയും �ചതു.

ഗുരു: — യൂദന്മാരുെട �കയിൽനിന്നും പീലാ�ത്താസിെന്റ വശത്തിൽനിന്നും

തെന്ന രക്ഷിപ്പാൻഈ�ശാമിശിഹായ്ക്കു നിർവാഹമില്ലാഞ്ഞ�താ?
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ശിഷ്യൻ: —തെന്നരക്ഷിപ്പാൻവശമുണ്ടായിരുന്നുെവങ്കിലുംനമ്മുെട രക്ഷെയപ്രതി

താൻ പാടുപ്പട്ട മരിയ്ക്കണെമന്നഅനാതിആയ തെന്റബാവാെട തിരുമനസ്സാകുന്നു

െയന്നറിഞ്ഞിട്ട താൻ മനസ്സാല താൻതെന്ന വഴങ്ങി പാടുെപ്പട്ടു മരിച്ചു; എന്നത്ത

െന്നയല്ല, പിെന്ന�യാ എഴു�ന്നറ്റു തെന്റ ശത്രുക്കൾക്കഎതൃത്തതെന്നപിടിപ്പാനും

െകട്ടുവാനും വന്നവർക്ക നല്ല മനസ്സാെലഅനുവാദം െകാടുക്കുകയും�ചതു.”

ഫാ�റാസു് പാതിരി

അ�ദ്ദഹം അമ്പഴക്കാട്ടു സന്യാസിമന്ദിരത്തിെല െറക്ടറായിരുന്നു. ടിപ്പുസുൽത്താ

െന്റ ആക്രമണകാലത്തു അവിടംവിട്ടു ചാക്യാത്തുപള്ളിയി�ലയ്ക്കു താമസം മാറ്റി.

അ�ദ്ദഹവും ഒരു െചറിയ മലയാളവ്യാകരണവും നിഘണ്ടുവും നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടു്. 1715
– 1789ഈവർഷങ്ങൾക്കിടയിലായിരുന്നുഫാ�റാസിെന്റ ജീവിതകാലം.

ബീെഷാപ്പു് ഇൽദെഫാൻസ്

അ�ദ്ദഹം (1) ഹിന്ദു�വദാചാരങ്ങൾ, (2) മലയാളം – ലത്തീൻ – �പാർത്തുഗീസു് നി

ഘണ്ടുഎന്നിങ്ങെന രണ്ടുഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. രണ്ടാമ�ത്തതു് അപൂർണ്ണമാണു്.

ബീെഷാപ്പു് പിമന്റൽ

അ�ദ്ദഹമാണു് അർ�ണ്ണാസു പാതിരിയുെട നിഘണ്ടുപൂർണ്ണമാക്കിയതു്.

ഇങ്ങെന പല യൂ�റാപ്യൻ�വദികന്മാർ ഭാഷയിൽ നിഘണ്ടുക്കൾ നിർമ്മിച്ചു.

ഇവെയ െമാത്തത്തിൽ വരാപ്പുഴനിഘണ്ഡുക്കൾ എന്നു പറയുന്നു. ഇവയിൽ ചില

െതല്ലാം �ഡാക്ടർ ഗുണ്ഡർട്ടിെന്റ മഹനീയമായ നിഘണ്ഡുനിർമ്മിതിയ്ക്കു അത്യന്തം

പ്ര�യാജകീഭവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഈവി�ദശീയന്മാർ മലയാള ഭാഷയ്ക്കു്അകാരാദികളുംവ്യാ

കരണങ്ങളും ഇതരഗ്രന്ഥങ്ങളുംസമ്മാനിയ്ക്കുന്നതിനുഎത്രമാത്രം �ക്ലശങ്ങൾസഹി

ച്ചിരിയ്ക്കുന്നു എന്നതു് ഏെറക്കുെറ ഊഹ്യമാണ�ല്ലാ. ഇവർ �കരളിയ്ക്കു എന്നും പ്രാ

തഃസ്മരണീയരായ മഹാപുരുഷന്മാർതെന്ന. ഭാരതീയഭാഷകളിൽ മലയാളം തമിഴു്

ഇവെയപ്പറ്റി യൂ�റാപ്യന്മാർക്കു പല ഇതര ഭാഷക�ളക്കാൾ മുമ്പുതെന്നഅറിവാൻ

ഇട വന്നതു് ഇവരുെട നിസ്തന്ദ്രമായ പരിശ്രമത്തിെന്റ ഫലമാകുന്നു.

�റാബർട്ടു് ഡ്രമ്മണ്ഡ്

�റാബർട്ടു് ഡ്രമ്മണ്ഡ് (Robert Drummond)എന്ന ഒരു ഇംഗ്ലീഷ്കാരൻ മലയാളഭാ

ഷയുെട വ്യാകരണം എെന്നാരു കൃതി രചിച്ചു 974-ൽ അതു �ബാംെബയിെല കൂറി
യർഅച്ചുക്കൂടത്തിൽഅച്ചടിപ്പിച്ചു. അതാണു് ഒരുഇംഗ്ലീഷ്കാരൻമലയാളഭാഷെയപ്പ

റ്റിഇദംപ്രഥമമായിപ്രസിദ്ധീകരിച്ചഗ്രന്ഥം. അന്നു്ഇംഗ്ലീഷ്ഈസ് ററിൻഡ്യാക്കമ്പ

നിക്കു �കരളത്തിലുണ്ടായിരുന്നപ്ര�ദശങ്ങെളല്ലാം �ബാംെബപ്രസിഡൻസിയിൽ

ഉൾെപ്പട്ടിരുന്നു. കമ്പനിയിെല �ജാലിക്കാരായ പാശ്ചാത്യരുെടആവശ്യെത്തപുര

സ്കരിച്ചാണു് ഡ്രമ്മണ്ഡ് പ്രസ്തുത പുസ്തകം നിർമ്മിച്ചതു്. അതിെല ഭാഷ ഇംഗ്ലീഷാ

െണങ്കിലും ഉദാഹരണങ്ങൾ മലയാളത്തിലുള്ള കൃതികളിൽനിന്നുതെന്ന ഉദ്ധരിച്ചു

�ചർത്തിരിയ്ക്കുന്നു. അവ പ്രാ�യണ ക്ലമന്റിെന്റ സം�ക്ഷപ�വദാർത്ഥത്തിലുള്ള വാ

ക്യങ്ങളാണു്. മറ്റു വരാപ്പുഴപ്പാതിരിമാരുെട വ്യാകരണം തുടങ്ങിയ ഭാഷാശാസ് ത്ര

സംബന്ധികളായ ഗ്രന്ഥങ്ങ�ളാടും അ�ദ്ദഹത്തിനു കടപ്പാടുണ്ടായിരുന്നു.
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576 അദ്ധ്യായം 41. പലവകപ്പാട്ടുകളും ഗദ്യകൃതികളും

പടപ്പുസ്തകം

“�നെര�മ്പാക്കായിട്ടു പടവിദ്യയഭ്യസിപ്പാെനാള്ള െപാസ്തകം” എന്നാണു് ഈ പു

സ്തകത്തിെന്റ പൂർണ്ണമായ നാമ�ധയം. പാശ്ചാത്യരീതിയിലുള്ള യുദ്ധസമ്പ്രദായം

മനസ്സിലാക്കിയ ഏ�താ ഒരു ഭടനാണു് ഇതു് എഴുതീട്ടുള്ളതു്. കൃസ്ത്യാനിയായിരിയ്ക്കു

െമന്നു് എനിയ്ക്കു �താന്നുന്നു. പലവിധത്തിലുള്ളപടങ്ങളുംഅവിടവിെട സന്ദർ�ഭാചി

തമായി �ചർത്തിട്ടുണ്ടു്. ദീർഘമായആഗ്രന്ഥം ഇങ്ങെനആരംഭിയ്ക്കുന്നു.

“പടനടത്തിപ്പാൻഅഭ്യസി�ക്കണ്ടുന്നവിദ്യകൾഇെപ്പാസ്തകംനാലുവീതമായി

തിരിെച്ചഴുതുകെകാണ്ടു വായിക്കുന്നവർക്കു് എെറ പ്രിയവും ഉപകാരങ്ങളും ഒണ്ടാം.

�ശ്രഷ്ഠതയുള്ളഒരു�പതലാൽപടയാളികൾക്കു �വണ്ടുന്നവിദ്യകൾചിക്ഷയായി

അഭ്യസിച്ചു രാജാവിനും രാജ്യത്തിനും ഉപകാരമുള്ളവനായി വരണെമന്നു മനസ്സിൽ

െവയ്ക്കെകാണ്ടു് അവെന്റ കാരണവരുെട അനുവാദ�ത്താെട ഗുണ�ദാഷങ്ങൾ പറ

ഞ്ഞു്അവെനസൂക്ഷിച്ചു കൂട്ടിെക്കാണ്ടു�പാവാൻ ഒരു വിചാരിപ്പുകാരുെട കൂട്ടത്തിൽ

ഒരു�കാട്ടയും ഒരുപാളയവും ഒരു �കാട്ടപിടിപ്പാൻഉണ്ടായിരിയ്ക്കുന്നപാളയത്തിെന്റ

പ്രകാരവും �കാട്ട അമർത്തുവാൻ െചയ്തുവരുന്ന �വലകളും അതിെന്റ കണക്കുകളും

കാണ്മാനായി പുറെപ്പടുന്നു.

പടയാളികൾഅറി�ഞ്ഞ മതിയാവുെയന്നുള്ളപലകൂട്ടം കാര്യങ്ങളും സംസാര

ത്തുംവഴി ഇെപ്പാസ്തകത്തിെലഴുതീട്ടുണ്ടു്.

വിദ്യകൾ അറിയണെമന്നു മനുഷ്യർക്കു് ഒെക്കയും പിറവിയിെല ഒരു ആശയു

ണ്ടു്. എന്നതുെകാണ്ടുബഹുമാനവും കീർത്തിയും ഉണ്ടാകണെമന്നു് ആഗ്രഹെമാള്ള

പുരുഷന്മാർ അവരുെട െതാഴിൽ നടത്തിപ്പാൻ കൂടി�യ മതിയാവു എന്നുള്ള വിദ്യ

കൾ ഒെക്കയും അഭ്യസിപ്പാൻ ഉ�ദ്യാഗ�ത്താെട �ക്ലശിക്കണം. പ്ര�ത്യകം പടയാ

ളികൾക്കുപടനടത്തിപ്പാൻ �വണ്ടുന്നവിദ്യകൾഅഭ്യസിപ്പാൻഏറിെയാരു�ദ്യാഗം

�വണം. അവരെട വിദ്യ അഭ്യാസങ്ങെട കര�യറ്റത്തിനു തക്കവണ്ണം രാജ്യവും രാ

ജാംഗവും വർദ്ധിയ് ക്കുകയും െചയ്യുന്നു; അെല്ലങ്കിൽ കുറഞ്ഞു�പാകുന്നു.

പടയാളികെള അഭ്യസിപ്പിപ്പാൻ ഒള്ള കളരികളും മറ്റു പല വിദ്യകൾഅഭ്യസി

പ്പിപ്പാൻഒണ്ടാകുന്നകളരികളുംഈരണ്ടുവകകളരിെകാണ്ടു് ഒരു�പാെല രാജാവി

നു ഉപകാരങ്ങൾ ഒണ്ടാം. എന്നാൽ പടസംബന്ധിച്ചുള്ള വിദ്യ അഭ്യസിപ്പാൻ കല്പി

െച്ചാണ്ടാക്കിയകളരികൾപ്ര�ത്യകം രക്ഷിച്ചുനടത്തിപ്പാൻസംഗതിെയാണ്ടു്. ഇക്ക

ളരികൾ �ഹതുവായിട്ടു രാജ്യത്തിെന്റസൌഖ്യവും വർദ്ധനയും ഒണ്ടാകുന്നു. ഇക്കളരി

കൾ �ചർന്നു് അഭ്യസിപ്പാൻ എല്ലാ പടയാളികൾക്കും സമയം ഒണ്ടാകയില്ല�ല്ലാ.

എന്നാൽ മനുഷ്യെരെക്കടുക്കുന്ന മടി കളഞ്ഞു കളരികളിൽെച്ചന്നു അഭ്യസിപ്പാൻ

സമയം ഇല്ലാത്തപടയാളികൾഅവരെട ഭവനങ്ങളിൽവച്ചു് ഇെപ്പാസ്തകങ്ങൾ വാ

യിച്ചാൽ പടയ്ക്കു �വണ്ടുന്ന വിദ്യ പഠിയ്ക്കുകയും ആം. ഇതും വണ്ണം �ക്ലശിച്ചു് വായിച്ചു്

എഴുതി തെന്റ ഗൃഹത്തിനു പുറത്തു് എറങ്ങാെത മതിയാകത്തക്ക പടവയ് മ്പന്മാരാ

യി �പായതു പലരു് ഒണ്ടായിെട്ടാണ്ടു്.”

കായംകുളത്തുപിലി�പ്പാസു് റമ്പാൻ

�ലാർഡ് െവല്ലസ് ലി ഇൻഡ്യയിൽ ഗവർണ്ണർ ജനറലായിരുന്ന കാലത്തു് 981-ൽ

(1806) �ഡാക്ടർ �ക്ലാഡിയസു് ബുക്കാനൻ എന്ന പാതിരിെയ �കരളത്തിെല സു

റിയാനി ക്രിസ്ത്യാനികളുെട ചരിത്രവും തൽക്കാലാവസ്ഥയും ഗ്രഹിക്കുന്നതിനായി

നി�യാഗിക്കുകയുംഅ�ദ്ദഹം തിരുവിതാംകൂറിലും െകാച്ചിയിലും സുദീർഘമായ ഒരു

പര്യടനംനടത്തി �വണ്ടവിവരങ്ങൾസംഗ്രഹിച്ചുക്രിസ്തീയഗ�വഷണം (Christian
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Researches) എന്ന �പരിൽ ഒരു പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും െചയ്തു. ക്രിസ്ത്യാ

നികളുെട �വദപുസ്തകത്തിനു് ഒരു ഭാഷാനുവാദം ഇല്ലാത്തതുസുറിയാനികളുെടയും

മറ്റു ക്രിസ്ത്യാനികളുെടയും ഉൽകർഷത്തിനു് ഒരു മുഖ്യമായ പ്രതിബന്ധമാെണന്നു്

അ�ദ്ദഹത്തിനു �ബാധ്യമായി. അന്നു തിരുവിതാംകൂറിലും െകാച്ചിയിലും (1800-1810)

റസിഡണ്ടായിരുന്ന ജനറൽ�കാളിൻ മക്കാെള അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ �സ്നഹിതനായി

രുന്നു. റസിഡണ്ടിെന്റഒത്താശ�യാടുകൂടി പുതിയനിയമം മലയാളത്തിൽതർജ്ജമ

െചയ്യുവാൻ അ�ദ്ദഹം �വണ്ടഏർപ്പാടുെചയ്തു. ആ �ജാലി ക�യ്യറ്റതു കായംകുളത്തു

പിലി�പ്പാസു് മല്പാനായിരുന്നു. പിന്നീടാണു് അ�ദ്ദഹം റമ്പാനായതു്. 1811-ൽ ആ

പുസ്തകം �ഡാക്ടർ ബുക്കാനൻതെന്ന �ബാംെബയിെല കൂറിയർപ്രസ്സിൽ നിന്നു്

അച്ചടിപ്പിച്ചു് അതിെന്റ ഏതാനും പ്രതികൾ അന്നു റസിഡണ്ടായിരുന്ന �ജാണ്

മണ്�റായ്ക്കു് അയച്ചുെകാടുത്തു. പ്രസ്തുതഗ്രന്ഥത്തിെന്റ വിവർത്തനം സുറിയാനി ഭാ

ഷയിൽ നിന്നാണു്. അതിനു ഭാഷാശുദ്ധി �പാരായ്കയാൽ പതിെനാന്നാം ശതക

ത്തിെന്റ ആരംഭത്തിൽ െറവറണ്ടു് �ജാണ് െബയിലി അതു പരിഷ്കരിച്ചു് പ്രസിദ്ധീ

കരിച്ചു. ആ പരിഷ്കാരെത്തപ്പാറ്റി അന്യത്ര പ്രസ്താവിയ്ക്കും. നാലു സുവി�ശഷങ്ങളും

അടങ്ങീട്ടുള്ളതാണു് റമ്പാെന്റ തർജ്ജമ. ഒന്നു രണ്ടു വാക്യങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കാം.

ലൂ�ക്കാസു് പന്ത്രണ്ടാമധ്യായം

“13 എന്നാൽആ കൂട്ടത്തിൽനിന്നു് ഒരുത്തൻ ത�ന്നാടവൻ ഉണർത്തിച്ചു. മല്പാ�ന

അനന്തരസുഖം എെന്റകൂെട പവുപ്പാൻ എെന്റ കൂടപ്രപ്പി�നാട നീ അരുളിെച്ചയ്കാ.

14എന്നാൽയീ�ശാതമ്പുരാൻഅവ�നാടു താൻഅരുളിെച്ചയ്തു. പുരുഷാ,ഞായകാ

രനും പവുക്കുന്നവനുംആയി നിങ്ങളുെട�മൽഎെന്നക്കല്പിച്ചതആരാകുന്നൂ” .

പരസഹായംകൂടാെത ആ വിവർത്തനം, അതിനു് ആധുനികദൃഷ്ട്യാ എെന്ത

ല്ലാം �വകല്യങ്ങളുെണ്ടങ്കിലും, നിർവഹിച്ച റമ്പാെന്റ സദുദ്യമം ശ്ലാഘനീയമാണു്.

അ�ദ്ദഹത്തിെന്റ ജീവിതചരിത്രെത്തപ്പറ്റി യാെതാന്നും അറിയുന്നില്ല. മണങ്ങനഴി

യത്തു് എന്നകുടുംബത്തിെല ഒരങ്ഗമായിരുന്നുഎന്നു മാത്രം െവളിെപ്പടുന്നു.

വ്യവഹാരമാല ഗദ്യം

ഈഗ്രന്ഥം മഴമങ്ഗലത്തിെന്റ വ്യവഹാരമാലയുെട ഭാഷാനുവാദമാകുന്നു. “മനുമു

ഖ്യസരിൽസമുദ് ഭ�വഃ” എന്നപ്രഥമ�ശ്ലാകത്തിെന്റ തർജ്ജമ താെഴ�ച്ചർക്കുന്നു.

“ഈ ഗ്രന്ഥത്തിനു പ്രസിദ്ധി വരുത്തുവാനായിട്ടു ഗ്രന്ഥത്തിെന്റ �പരും പ്രകാ

രവുംവച്ചു പ്രതിജ്ഞെചയ്യുന്നു. വ്യവഹാരമാല എന്നു ഗ്രന്ഥത്തിനു �പരു്. ഈ മാ

ലയുണ്ടാക്കിയതു് എന്തുെകാണ്ടു് എന്നാൽ മനു യാജ്ഞവല്ക്യൻ മുതലായ ഋഷീശ്വര

ന്മാരാകുന്ന തടാകങ്ങളിൽനിന്നും ഉൽഭൂതങ്ങളായും സ്വർഗ്ഗാദിപുണ്യ�ലാകപ്രാപ്തി

യാകുന്ന ഫല�ത്താടുകൂടിയവയായും ഇരിക്കുന്ന, മന്വാദി ഋഷീശ്വരന്മാരുെട വചന

ങ്ങളാകുന്ന കുസുമങ്ങെളെക്കാണ്ടു് ആകുന്നു. ഈ മാല രാജാവിനു �യാഗ്യമായിട്ടു

ള്ളതു്.”

മെറ്റാരു �ശ്ലാകത്തിെന്റ വിവർത്തനംകൂടി കാണിക്കാം.

മൂലം: “അജാ�ത�ഷ്വവ സ�സ്യഷു കുര്യാദാവരൻ മഹൽ.;

ദുഃ�ഖന ഹി നിവാര്യ�ന്ത ലബ്ധസ്വാദുരസാ മൃഗാഃ.”

ഭാഷ: “�മെലഴുതിയ നിലങ്ങളിൽ �പരുകൾ കുരുക്കുന്നതിനു മുൻപിൽത്ത

െന്ന നിലങ്ങളിൽ പശുക്കൾ ചാടി അഴിക്കാെത �വലി െകട്ടിെക്കാള്ളണം. വിത

കൾ കുരുത്തു മൃഗങ്ങൾ വന്നു ഭക്ഷിച്ചു രസമറിഞ്ഞു�പായാൽ പിെന്നത്തതിൽ മൃഗ
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578 അദ്ധ്യായം 41. പലവകപ്പാട്ടുകളും ഗദ്യകൃതികളും

ങ്ങെള ഓടിപ്പാൻ എത്രയും പ്രയത്നം �വണ്ടിവരുന്നതാകെക്കാണ്ടു മുമ്പിൽത്തെന്ന

�വലി െകട്ടിെക്കാള്ളണം.”

ഗ്രന്ഥകാരെനപ്പറ്റിയുള്ളഗ�വഷണത്തിൽ, ഒരുപ്രതീകത്തിൽതാെഴക്കാണു

ന്നപ ങ് ക്തികൾ ഉപ�യാഗെപ്പടുന്നു.

“മന്വാദിഋഷീശ്വരന്മാരാൽ സംവാദ�ത്താടുകൂടി നിർമ്മിതമായ പുസ്തകമിദമൃ

ഷികല്പിതം ഗ്രന്ഥം. ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഋഷികൾ എല്ലാവരുംകൂടിയിരുന്നു

കല്പിച്ചുണ്ടാക്കിയ �ശ്ലാകങ്ങൾ അർത്ഥം കഠിനമാകെക്കാണ്ടു് 84-ആമാണ്ടു് ഒരു

ശാസ്ത്രി പട്ടരുെട പക്കൽ പുസ്തകം െകാടുത്തു ഭാഷയായിട്ടു് അർത്ഥെമഴുതിച്ചു തി

രുവനന്തപുരത്തുവച്ചു ശാസ്ത്രികെള ബഹുമാനിച്ചു വളെര സമ്മാനവും െകാടുത്തു്

അവിെടത്തെന്ന പാർപ്പിക്കയും െചയ്തു.” ഈ 84-ആമാണ്ടു് 884-ആമാണ്ടല്ല, 984-

ആമാണ്ടാെണന്നു് ഇ�പ്പാൾ െതളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 989-ആമാണ്ടു വ്യവഹാരമാല

ഒന്നുകൂടി വിസ്തരിച്ചു തർജ്ജമെചയ് വാൻ പന്തളംസുബ്രഹ്മണ്യശാസ്ത്രികെളയും �ചാ

ള�ദശം അനന്തരാമശാസ്ത്രികെളയും റാണി െഗൌരി ലക്ഷ്മീബായി നിയമിച്ചതായി

പഴയ റിക്കാർഡുകളിൽ കാണുന്നുെണ്ടങ്കിലും റാണിയും സുബ്രഹ്മണ്യശാസ്ത്രികളും

990-ൽ പരഗതിെയ പ്രാപിക്കയാൽ അത്തരത്തിൽ ഒരു പുതിയ ഗദ്യഗ്രന്ഥം ഭാഷ

യിൽആവിർഭവിച്ചിട്ടില്ല.
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Please write to 〈info@sayahna.org〉to file bugs/problem reports, feature requests and to get involved.
Sayahna Foundation • jwra 34, Jagathy • Trivandrum 695014 • india
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