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മലയാളത്തിെല
രാമകഥാകാവ്യങ്ങളും
എഴുത്തച്ഛനും
മലയാള കവിതാച
രിത്രത്തിെന്റ ശ്രേദ്ധ
യമായ ഘട്ടങ്ങളിൽ
അപൂർവ്വമായ ൈചത
ന്യം പ്രസരിപ്പിച്ചുെകാ
ണ്ടു് തലയുയർത്തി നി
ല്ക്കുന്ന ചില കാവ്യങ്ങൾ
ക്കു് ഇതിവൃത്തമായി
തീർന്നിരിക്കുന്നതു് രാ
മകഥയാണു്. ചീരാമ
എഴുത്തച്ഛൻ
കവിയുെട ‘രാമചരിത’ െത്ത (എ. ഡി. പന്ത്രണ്ടാം
ശതകത്തിെന്റ ഉത്തരാർദ്ധം) ചൂണ്ടിക്കാട്ടിപ്പറയാം
മലയാളകവിത കണ്ണുതുറക്കുന്നതു് രാമകഥ േകട്ടു
െകാണ്ടാണു് എന്നു്. ലീലാതിലകസൂത്രം നിർേദ്ദശി
ക്കുന്നവിധത്തിൽ പാട്ടുപ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ ലക്ഷണം
മുഴുവൻ ഒത്തിണങ്ങിയതായി കാണുന്ന ആദ്യെത്ത
കൃതി എന്ന പ്രാധാന്യവും രാമചരിതത്തിനുണ്ടു്. ഈ
പ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ ഗതിപരിണാമത്തിെന്റ സുവ്യ
ക്തമായ രണ്ടാംദശെയ കണ്ണശ്ശകൃതികൾ ആണ
േല്ലാ പ്രതിനിധാനം െചയ്യുന്നതു്. കണ്ണശ്ശദശെയ
സംപുഷ്ടമാക്കിയ കവിത്രയത്തിൽ പ്രമുഖനായ രാ
മപ്പണിക്കരുെട മികച്ച സംഭാവന രാമകഥാഖ്യാന
മായ കണ്ണശ്ശരാമായണമാണു്. (പതിനാറാം ശത
കം) ഭാഷയുെട പ്രാേദശികസ്വഭാവം ഉൾെക്കാള്ളു
കവഴി കലർന്ന തമിഴ്പദങ്ങളുെട ആധിക്യം കാ
രണം ദ്രാവിഡ സംസ്കാരപരിമളം പരത്തുന്നതാ
ണു് രാമകഥപ്പാട്ടു് എന്ന ജനകീയ മഹാകാവ്യം.
(പതിനഞ്ചാംശതകം) പ്രസ്തുതശതകത്തിൽ മെറ്റാ
രു സമ്പൂർണ്ണ രാമായണം കൂടി ൈകരളിക്കു് ലഭി
ച്ചു: ഭാഷാ രാമായണം ചമ്പു. പതിമൂന്നാംശതകം
മുതൽ പതിനഞ്ചാംശതകംവെര നിലനിന്ന മണി
പ്രവാള പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഉൾെപ്പട്ടതും സംസ്കൃതച
മ്പുക്കെള അനുസരിച്ചു് വളർന്നുവന്ന ഭാഷാചമ്പുക്ക
ളിൽ ഏറ്റവും സ്ഥൂലവും ആയ ഭാഷാരാമായണം
ചമ്പു കാവ്യചരിത്രത്തിൽ ശ്രേദ്ധയമായ സ്ഥാനം
കരസ്ഥമാക്കുന്നു. പാട്ടു, മണിപ്രവാളം എന്നീ ൈക
വഴികളിലൂെട ഒഴുകിയ മലയാളകവിത ഏകപ്രവാ
ഹിയായി അലിഞ്ഞു േചർന്ന ഘട്ടം സാക്ഷാൽക്ക
രിച്ച എഴുത്തച്ഛെന്റ കിളി ആദ്യമായി കളഗാനം െച
യ്തതു്, രാമകഥയാണു് (രാമായണം കിളിപ്പാട്ടു. േക
രളത്തിെന്റ തനതുകലയായ കഥകളിയ്ക്കുള്ള പ്രഥമ
സാഹിത്യരൂപമായി ഭവിച്ച ‘രാമനാട്ടം’ (പതിേന
ഴാംശതകം) രാമകഥ എട്ടു ദിവസങ്ങളിൽ അഭി
നയിക്കാൻേവണ്ടി രചിക്കെപ്പട്ടതാണു്. ദൃശ്യകല
േയയും സാഹിത്യേത്തയും ജനകീയമാക്കി മാറ്റിയ
കുഞ്ചൻനമ്പ്യാർ തെന്റ തുള്ളലുകൾ ചിലതിനു്—
സീതാസ്വയംവരം, അഹല്യാേമാക്ഷം, ലങ്കാമർദ്ദ
നം, രാവേണാത്ഭവം, ഐരാവണവധം, കുംഭകർ
ണ്ണവധം എന്നിവ—രാമകഥയാണു് ഇതിവൃത്തം.
സംസ്കൃത മഹാകാവ്യങ്ങളുെട ലക്ഷണം പിന്തുടർ
ന്നു ഭാഷയിൽ നിർമ്മിക്കെപ്പട്ട ആദ്യെത്ത മഹാകാ
വ്യമായ രാമചന്ദ്രവിലാസ (1908) ത്തിൽ രാമകഥ
ആഖ്യാനം െചയ്യെപ്പടുന്നു. ഇരുപതാം ശതകത്തി
െന്റ ഉദയത്തിൽ മലയാള കവിതെയ ഒരു കാൽപ
നികപ്പുലരിയിൽ കുളിപ്പിച്ച കുമാരനാശാൻ പൗരാ
ണിക-ൈഹന്ദേവതിവൃത്തം സ്വീകരിച്ചു് രചിച്ച ഉദാ
ത്ത ഭാവനയാർന്ന ഏകകൃതി ‘ചിന്താവിഷ്ടയായ
സീത’(1919)യാണു്.1 ഇങ്ങെന, പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലൂ
െട വളർന്നുവന്ന മലയാള കവിതയിെല ഓേരാ പ്ര
സ്ഥാനത്തിലും മുഖ്യകൃതിയായി ഉയർന്നുനില്ക്കുന്നതും
കാലിക കവിതാപ്രവണതകൾ സമഗ്രമായി പ്രതി
ഫലിപ്പിക്കുന്നതുമായ കാവ്യങ്ങൾ രാമകഥ ൈക
കാര്യം െചയ്യുന്നവയാണു് എന്നു് കാണാം. േകരള
ത്തിെന്റ കവനപ്രതിഭകെള രാമകഥ എക്കാലത്തും
സവിേശഷമായി ആകർഷിച്ചുേപാന്നിട്ടുണ്ടു് എന്നു്
ഈ നിരീക്ഷണം വ്യക്തമാക്കിത്തരുന്നു.

എന്തുെകാണ്ടു് ഈ പ്രാധാന്യം ൈകവന്നു?
ആദികാവ്യമായാലും
അെല്ലങ്കിലും വാല്മീകി
രാമായണം മർത്ത്യ
മഹിമയുെട മധുേരാ
ദാരമായ സങ്കീർത്ത
നമന്ത്രം മുഴങ്ങുന്ന കാ
വ്യമാണു്. പിതൃഭക്തി,
കുഞ്ചൻനമ്പ്യാർ
പുത്രവാത്സല്യം, പാ
തിവ്രത്യം, ത്യാഗസന്നദ്ധത, തിന്മേയാടുള്ള േപാരാ
ട്ടം, ലക്ഷ്യസാക്ഷാത്കാരത്തിനു് േവണ്ടിയുള്ള േക്ല
ശപൂർണവും ഏകാഗ്രവുമായ യത്നം എന്നിങ്ങെന
ൈവയക്തികമൂല്യങ്ങെള ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുെകാണ്ടു്
ആേരാഗ്യദൃഢമായ ഒരു സമൂഹെത്ത വ്യവസ്ഥാ
പനം െചയ്യുന്നതിനു് പര്യാപ്തമായ ഉേത്തജേനാർ
ജ്ജം നല്കുന്നതാണു് ഈ ആർേഷതിഹാസം. അതു
െകാണ്ടു് തെന്ന പ്രാേദശികഭാഷകൾ വഴി ഇതിെല
സേന്ദശാമൃതം ഒരു മധുരഗാനമായി ഭാരതത്തിലാ
െക വ്യാപിച്ചു. ഓേരാ പ്രേദശത്തിെന്റയും സാംസ്കാ
രികവും സാമുഹ്യവുമായ വളർച്ചയിലുള്ള വ്യതിരിക്ത
ഭാവംെകാണ്ടു് പല കാലഘട്ടങ്ങളിലായിട്ടാണു് രാമ
കഥ മനുഷ്യകഥാനുഗായികളായ കവികെള ആകർ
ഷിച്ചെതന്നു് മാത്രം.
മാനുഷ്യകത്തിെന്റ മികവുറ്റ മൂല്യസംഭരണിയായ
ഈ ഇതിഹാസത്തിെന്റ അളവറ്റ സാധ്യതകെള
മലയാളകവികൾ എങ്ങെന പ്രേയാജനെപ്പടുത്തി?
നമ്മുെട കവികൾ രാ
മകഥെയയും രാമസ
ങ്കല്പേത്തയും സമീ
പിക്കുന്നതിൽ ഒരു
പരിധിവെര നിശ്ചി
തമായ ക്രമം അനു
സരിച്ചു േപാന്നിട്ടുള്ള
തായി കാണാം. കവി
കളുെട സമീപനക്രമ
െത്ത അടിസ്ഥാനമാ
കുമാരനാശാൻ
ക്കിരാമകഥാകാവ്യ
ങ്ങൾക്കു് മൂന്നു് ദശയുണ്ടു് എന്നു് നിരീക്ഷിക്കാവുന്ന
താണു്. എഴുത്തച്ഛനു് മുമ്പുള്ള പ്രാചീനദശ, എഴുത്ത
ച്ഛെന്റ ഭക്തിദശ, ഇരുപതാംശതകേത്താെട രൂപം
െകാണ്ടു് ആധുനിക ദശ. വാൽമീകിരാമായണെത്ത
അടിസ്ഥാനമാക്കി, രാമകഥ േകരളീയർക്കു് കാവ്യ
രൂപത്തിൽ പകർന്നു നൽകുന്നതാണു് പ്രാരംഭദശ.
ഹൃദയത്തിൽ തട്ടുംവിധം കഥ പറയുേമ്പാൾ ആ
ആഖ്യാനത്തിലൂെട കഥ ഉൾെക്കാള്ളുന്ന ജീവിതമൂ
ല്യവും ആസ്വാദകരിേലക്കു് പകരുന്നു. അതുെകാ
ണ്ടു് ഭംഗിയായി കഥ പറയുക തെന്നയായിരുന്നു
ആദ്യകാലദശയിെല കവിലക്ഷ്യം. ഐതിഹാസിക
കഥാമൂല്യം േകരളീയരിൽ നിറയ്ക്കുക എന്ന സാമൂഹ്യ
മായ ആവശ്യമായിരുന്നു ഇതിെന്റ ഉേത്തജനം.
‘ഊഴിയിൽ െചറിയവർക്കറിയുമാറുരെചയ്വാൻ’2
എന്നും ‘മന്ദപ്രജ്ഞന്മാർക്കറിവാനായ് മനുകുലത്തി
ലകനുേട വൃത്താന്തം’3 പറയാൻ തുനിയുന്നു എന്നും
അവർ പറയും. ഇവിെട കഥാഘടനയിലും കഥാപാ
ത്രെത്ത സംബന്ധിച്ചു മൗലിക സങ്കല്പത്തിലും പറ
യത്തക്കമാറ്റെമാന്നും കാണുകയില്ല. കവി തെന്റ
സാന്നിധ്യം പ്രകടിപ്പിക്കുമാറു് ചിലേപ്പാൾ ചില
ആശയങ്ങളും മറ്റു ചിലേപ്പാൾ പുതിയ അലങ്കാര
ങ്ങളും കലർത്തി സന്ദർഭങ്ങെള േമാടിപിടിപ്പിക്കു
െമന്നു് മാത്രം. രാമൻ ഇവിെട ഒരു വീരപുരുഷനാ
ണു്. ഏതു് പ്രാചീനകാവ്യത്തിേലയും എന്നേപാെല
പൗരുഷം മുഴുത്ത കഥാനായകൻ. രാമചരിതം, രാ
മകഥപ്പാട്ടു്, കണ്ണശ്ശരാമായണം, രാമായണം ചമ്പു
എന്നീ കൃതികളിെല രാമൻ വീരപുരുഷൻ എന്ന നി
ലയിലാണു് െപാതുെവ നമ്മുെട മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷ
െപ്പടുന്നതു്. രണ്ടാംഘട്ടം എഴുത്തച്ഛൻ പരിേപാഷി
പ്പിച്ച ഭക്തിയുെട ഘട്ടമാണു്. രാമകഥ അടക്കമുള്ള
പുരാേണതിഹാസകഥകൾ േകരളീയർ ഉൾെക്കാ
ണ്ടുകഴിഞ്ഞ ഘട്ടത്തിലാണു് എഴുത്തച്ഛൻ ജീവിച്ച
തു്. അേപ്പാൾ േകവലം കഥപറയുക എന്നതു് ഒരു
കവിയുെട മുഖ്യ ലക്ഷ്യമായിത്തീരാനുള്ള സാധ്യത
നഷ്ടെപ്പടുന്നു. കഥ ഇവിെട ഒരു ഉപാധിയായി മാ
റുന്നു—മെറ്റാരു ലക്ഷ്യത്തിെന്റ സാക്ഷാത്കാരത്തി
നു് േവണ്ടിയുള്ള മാർഗ്ഗം. അൈദ്വതേവദാന്തത്തിെന്റ
വ്യാഖ്യാനമായി രാമകഥെയ ഉപേയാഗെപ്പടുത്തിയ
‘അധ്യാത്മരാമായണം’ എന്ന സംസ്കൃത കാവ്യെത്ത
എഴുത്തച്ഛൻ സ്വീകരിച്ചതു് തെന്റ പ്രേത്യക ലക്ഷ്യം
സാക്ഷാത്കരിക്കാനാണു്. ഇന്ത്യയിലാകമാനം
വ്യാപിച്ച ഭക്തിെയ—പ്രേത്യകിച്ചും രാമഭക്തിെയ—
ഉേത്തജിപ്പിക്കുന്നതിനു് മുഖ്യകാരണമായിത്തീർന്ന
അധ്യാത്മരാമായണം വിവർത്തനം െചയ്യുകവഴി
ജീർണ്ണിച്ച, മരവിച്ച ഒരു സമൂഹത്തിനു് പുനരുജ്ജീ
വനമന്ത്രമായി അതു മാറും എന്നു് എഴുത്തച്ഛൻ കരു
തിയിരിക്കണം. അവിെട രാമൻ ഈശ്വരനാണു്;
പരമാത്മാവാണു്. മനുഷ്യസഹജമായ ദൗർബല്യ
ങ്ങൾക്കു് അവിെട സ്ഥാനമില്ല. അങ്ങെന ആദർശ
വത്കരിക്കെപ്പട്ട മാനുഷ്യകെത്ത—അഥവാ ഈശ്വ
രത്വെത്ത—അവതരിപ്പിക്കാനാണു് എഴുത്തച്ഛൻ ശ്ര
മിച്ചതു്. രാമൻ മാത്രമല്ല, സീതയും, ലക്ഷ്മണനും, രാ
വണനും പ്രതിനിധാനം െചയ്യുന്ന സ്വഭാവത്തിെന്റ
സമ്പൂർണ്ണത പ്രത്യക്ഷെപ്പടുത്തിത്തരുന്നു. മനുഷ്യ
നു് ആരാധ്യമാവുന്ന ഗുണങ്ങളുെട സമൃദ്ധിയിൽ നിറ
ഞ്ഞുനി ല്ക്കുകയാണു് രാമൻ. സാമൂഹ്യമായ സുരക്ഷാ
േബാധം നഷ്ടെപ്പട്ട ഒരു ജനതയ്ക്കു മൂല്യ സംരക്ഷക
നും മൂല്യനിർമ്മാതാവും ആയ ഒരു മാതൃകാപുരുഷ
െന അവതരിപ്പിക്കുകയാണു് എഴുത്തച്ഛൻ. തെന്റ
ഈ പ്രേത്യകലക്ഷ്യം നിർവഹിക്കുന്നതിനുതകുമാ
റും അേദ്ദഹം സ്തുതിയും തത്ത്വചിന്തയും ഗണ്യമായ
അളവിൽ കലർത്തി ശുകഗാനത്തിനു് ആന്തര ഗൗ
രവവും േശാഭയും വർദ്ധിപ്പിച്ചു. മൂന്നാംഘട്ടം, ഈ നൂ
റ്റാണ്ടിെന്റ പിറവിേയാെട ആരംഭിച്ചു എന്നു് െമാത്ത
ത്തിൽ പറയാം. പൗരാണിക സംസ്കാരേത്താടും
അതിെന്റ മൂല്യങ്ങേളാടും വിമർശാത്മകമായ സമീപ
നം ൈകെക്കാള്ളുകയും ആംഗലവിദ്യാഭ്യാസം വഴി
േനടുന്ന പുതിയ െവളിച്ചം ഉൾെക്കാണ്ടു് പുതിയ മാ
നവികതെയ സൃഷ്ടിക്കാൻ േപാരുന്ന ആശയപരി
വർത്തനത്തിനു് വിേധയമാവുകയും െചയ്യുന്ന സാ
മൂഹ്യപശ്ചാത്തലമാണു് ഈ മൂന്നാംഘട്ടെത്ത സൃ
ഷ്ടിക്കുന്നതു്. എഴുത്തച്ഛൻ ഉണർത്തിവിട്ട ഭക്തിപ
രവും ആദ്ധ്യാത്മികവുമായ അന്തരീക്ഷം എക്കാല
വും നിലനില്ക്കുകയില്ലേല്ലാ. എങ്കിലും പതിനാറാംശ
തകം മുതൽ നാലുശതകേത്താളം ഭാഷയിലുണ്ടായ
രാമകഥാഖ്യാനങ്ങളായ പല കാവ്യങ്ങളിലും രാമൻ
ഭക്തികാരണനായ ഈശ്വരൻ തെന്നയാണു്. ഒരു
പരിധിവെര, മലയാളികൾക്കു് ഇന്നും എഴുത്തച്ഛെന്റ
രാമനാണു് രാമൻ. രാമെന എന്നാൽ, മാനുഷികത
ലത്തിൽ വിഭാവനം െചയ്ത തുള്ളൽകൃതികൾ ഈ
കാലയളവിൽ തെന്നയാണു് ഉണ്ടായതു്. പേക്ഷ,
അതു കുഞ്ചൻനമ്പ്യാരുെട ഒരു തമാശ എേന്ന േക
രളിയർ വിചാരിച്ചുള്ളു. എന്തായാലും ഈ ശതക
ത്തിെന്റ ആരംഭത്തിൽ വിമർശവിേധയനായ രാ
മെന നാം കാണുന്നു. ഈ വിമർശഘട്ടെത്ത ഭംഗി
യായി പ്രതിനിധാനം െചയ്യുന്ന കാവ്യമാണു് ‘ചിന്താ
വിഷ്ടയായ സീത’. ആർഷചിന്തകളുെട സദംശങ്ങ
െള സ്വാംശീകരിച്ച കുമാരനാശാൻ സംഘടിതമത
െമന്ന നിലയിൽ ഹിന്ദുമതെത്ത വിമർശാത്മകമാ
യിട്ടാണു് അഭിവീക്ഷിച്ചെതന്നു് പറയാം. സാംസ്കാ
രിക നേവാത്ഥാനത്തിെന്റ വക്താവായ ആശാൻ
മാമൂൽതത്ത്വങ്ങെള വിമർശിക്കാൻ ‘ചിന്താവിഷ്ട
യായ സീത’യിലൂെട ശ്രമിക്കുന്നു. ശ്രുതിേയയും സ്മൃ
തിേയയും പിഴയ്ക്കാെത അനുസരിക്കുന്നതിലൂെട മനു
ഷ്യെന്റ നന്മ അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നുെവന്നും, അവേയ
ക്കാൾ ഭൂമിെയ ധന്യമാക്കുന്നതു മനുഷ്യഗുണങ്ങളാ
ണു് എന്നും ആശാൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.4 രാമെന്റ സ്വ
ഭാവത്തിെല ദൗർബല്യത്തിേലക്കും ദയാരാഹിത്യ
ത്തിേലയ്ക്കും അേദ്ദഹം സഹൃദയെന്റ ശ്രദ്ധക്ഷണിക്കു
ന്നു. ഇവിെട രാമായണകഥ ഉൾെക്കാള്ളുന്ന മൂല്യ
ങ്ങളിൽ ചിലതിെന വിമർശിച്ചു് പുനർമൂല്യനിർണ്ണയ
ത്തിനു് വിേധയമാക്കുകയാണു് കുമാരനാശാൻ െച
യ്യുന്നതു്.
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അപൂർണ്ണമായ ബാലസാഹിത്യകൃതിയും ആശാൻ രചി
ച്ചിട്ടുണ്ടു്: 1916-ൽ.

2. രാമചരിതം. 1:2.
3. കണ്ണശ്ശരാമായണം ബാലകാണ്ഡം. പാട്ടു് 2.
4. നിരുപിക്കിൽ മയക്കിഭൂപെന

തരുണീപാദജ ഗർഹിണീശ്രുതി. (ചി. സീ. 112).
സ്മൃതിവിസ്മൃതമാകിലും സ്വയം
ശ്രുതികാലാബ്ധിലാണ്ടുേപാകിലും
അതിപാപവനശീലേമലുമിസ്സതിമാർ വാണിടുമൂഴി ധന്യമാം (69).

അേപ്പാൾ എഴുത്തച്ഛൻ അദ്ധ്യാത്മരാമായണെത്ത
അവലംബിച്ചു് രാമെന ഈശ്വരനായി സങ്കല്പിക്കു
േമ്പാൾ മറ്റുകവികൾ പ്രാേയണ വാല്മീകീരാമായ
ണെത്ത ആശ്രയിച്ചു് രാമെന വീരപുരുഷനായി ചി
ത്രീകരിക്കുന്നു. ആധുനികർ രാമെന വിമർശിക്കാവു
ന്ന മഹാമനുഷ്യനായും കാണുന്നു.കവികളുെട ഈ
സമീപനത്രയെത്ത നിരീക്ഷിക്കുേമ്പാൾ ഊറിക്കൂ
ടുന്ന വസ്തുത, സമീപനത്തിെല വ്യത്യാസം വ്യക്തി
നിഷ്ഠം എന്നതിേനക്കാൾ സമൂഹനിഷ്ഠേമാ കാല
നിഷ്ഠേമാ ആണു് എന്നതാണു്. ഓേരാ കാലഘട്ട
ത്തിേലയും ജനതയുെട സൂക്ഷ്മേമാ സ്ഥൂലേമാ ആയ
സ്വഭാവവിേശഷങ്ങെള പ്രതിഫലിപ്പിക്കുകേയാ
സാംസ്കാരികാവശ്യങ്ങെള നിറേവറ്റുകേയാ ആണു്
രാമകഥ െചയ്തുേപാന്നതു്. ഒരു ജനത സ്വാംശീക
രിച്ചു കഴിഞ്ഞ കലയ്ക്കു അതിെന്റ അർത്ഥവത്തായ
വ്യാഖ്യാനത്തിലൂെട മാത്രേമ തുടർന്നും യുഗധർമ്മ
െത്ത നിറേവറ്റാൻ കഴിയുകയുള്ളു. അേപ്പാൾ പുരാ
ണകഥ ഭൂതകാലത്തിെന്റ നിശ്ചലതേയേയാ ജീർ
ണ്ണതേയേയാ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന കണ്ണാടിയല്ല;
വർത്തമാനകാലേസ്താഭങ്ങെള പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന
നിത്യചലമായ ജലധാരയേത്ര. ഒരുപേക്ഷ, യുഗ
പ്രവണതകൾ ഉൾെക്കാള്ളാനുള്ള ഉദാരസ്വഭാവം
പ്രകടിപ്പിക്കുേമ്പാൾ മാത്രേമ പുരാണകഥയ്ക്കു് നില
നില്പുണ്ടാവുന്നുള്ളൂ എന്നും പറയാം.
മലയാളത്തിൽ ഒേട്ട
െറ രാമകഥാകാവ്യ
ങ്ങളുണ്ടു്.5 രാമകഥ
സമ്പൂർണ്ണമായി ആവി
ഷ്കരിക്കുന്നവമുതൽ
ഏെതങ്കിലും ഒരു സം
ഭവെത്ത ആഖ്യാനം
െചയ്യുന്ന ലഘുകവി
തകൾ വെര. ഇതര
വിഷയങ്ങൾ ൈക
കാര്യം െചയ്യുേമ്പാഴും
കുട്ടികൃഷ്ണമാരാർ
കവിതയുെട ഭാവസ്പൂർ
ത്തിക്കായി രാമകഥ പരാമർശിക്കുന്ന നിലയിലു
ള്ള കവിതകളും ആധുനികകാലത്തു് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടു്.
ഇവെയ താരതമ്യം െചയ്തു മൂല്യനിർണ്ണയം നടത്തു
േമ്പാൾ അവലംബിേക്കണ്ട മാനദണ്ഡം എന്താവ
ണം? പുരാണപ്രേമയവും അതു പ്രാഥമികാവസ്ഥ
യിൽ ഉൾെക്കാള്ളുന്ന ദർശനവും പില്കാലകവിക്കു്
അവകാശപ്പെപടാനാവില്ല. കഥേയ്ക്കാ കഥാപാത്ര
ത്തിേനാ കവിനല്കുന്ന സങ്കൽപ്പത്തിെല നവീന
തയുെട േപരിലും കവിതെയ വിലയിരുത്താനാവി
ല്ല. കാരണം പുതിയ പ്രേമയം സ്വീകരിക്കുന്ന ഏതു
കവിേയയും ആ പ്രേമയത്തിെന്റയും അതിലടങ്ങിയ
സങ്കൽപത്തിേന്റയും േപരിൽ അംഗീകരിേക്കണ്ടി
വരും. അേപ്പാൾ പിെന്ന എന്താവണം നിയാമക
തത്ത്വം? വിഖ്യാതമായ ഇതിവൃത്തം സ്വീകരിക്കു
ന്ന ഒരു കൃതിക്കു് ശാശ്വതപ്രതിഷ്ഠ േനടണെമങ്കിൽ
അതു കവിയുെട സ്വീയഭാവനയുെട സജീവസാന്നി
ദ്ധ്യം അനുഭവെപ്പടുന്ന സ്വയംപൂർണ്ണമായ വികാര
ശില്പമായിതീരണം. വസ്തുതകെള ഉദ്ഗ്രഥിച്ചു സമഗ്ര
മായി ദർശിക്കാനുള്ള സവിേശഷൈവഭവം എന്ന
അർത്ഥത്തിലാണു് ഇവിെട ഭാവനപ്രയുക്തമായിട്ടു
ള്ളതു്. ഇതു് പ്രഖ്യാതമായ ഇതിവൃത്തം സ്വീകരിക്കു
ന്ന കവിതയുെടമാത്രം മാനദണ്ഡമല്ലേല്ലാ എന്നുപ
റയാം. പേക്ഷ, പഴയ കൃതികളിെല ഒറ്റെപ്പട്ട ‘ഹാ,
എത്ര ആസ്വാദ്യമായിരിക്കുന്നു!’ എന്നും ‘എെന്താ
രു മൗലികപ്രതിഭ!’ എന്നും വിസ്മയം കൂറുന്ന സമീ
പനമാണു് പഴയകൃതികളുെട വിലയിരുത്തലുകെള
ഇതുവെര നിയന്ത്രിച്ചതു് എന്നു മനസ്സിലാേക്കണ്ട
താണു്. അതിനാൽ, അവിടവിെട ചില പരിഷ്ക്കാര
ങ്ങൾ വരുത്തിയാൽ േപാരാ. സ്വന്തമായ ദർശനം
െകാണ്ടു് െമനെഞ്ഞടുത്ത രൂപശില്പം ഉണ്ടാവണം;
അലങ്കാരങ്ങൾ വിതറിയാൽേപാരാ, ഇതിവൃത്ത
ത്തിെന്റ ഭാവദാർഡ്യം െവളിെപ്പടുത്തുന്ന ഭാവനനി
റഞ്ഞു നില്ക്കണം; സ്വന്തമായ വർണ്ണനകൾ തിരുകി
െവച്ചു് തൃപ്തിയടഞ്ഞാൽ േപാരാ, അന്തരംഗക്രിയ
കൾ സൂക്ഷ്മമായി ആവിഷ്ക്കരിക്കുക വഴി ൈവകാരിക
ദീപ്തിെകാണ്ടു് കാവ്യം തിളങ്ങണം. കവിവ്യക്തിത്വം
ജാഗരൂകമായി അതിെന്റ േതേജാരശ്മികൾ ഇതി
വൃത്തവുമായി ലയിച്ചുേചർന്നതിെന്റ ഫലമായി സ്വ
തന്ത്രമായകാവ്യംതെന്ന രൂപെപ്പടണം. അേപ്പാൾ
കാവ്യത്തിലൂെട െതളിയുന്ന കവിയുെട വ്യക്തിത്വ
ത്തിനാണു് പ്രാധാന്യം എന്നു വരുന്നു. പ്രമുഖനിരൂ
പകനായ കുട്ടികൃഷ്ണമാരാർ പറയുന്നു: “രചനാഭം
ഗിയിലും നഗരാദിവർണ്ണനകളിലുെമാെക്ക എെന്ത
ല്ലാം ൈവജാത്യങ്ങളുണ്ടായാലും അവെയ്ക്കാന്നുമല്ല
ഇത്തരം ഇതിവൃത്തപരമായ കാവ്യങ്ങളിൽ പ്രാധാ
നം. കഥാപാത്രങ്ങളുെട വ്യക്തിത്വത്തിനാണു്. കാ
വ്യത്തിെന്റ ആത്മാെവന്നു് പറയെപ്പടുന്ന രസവും
മുഖ്യമായി അതിെന അവലംബിച്ചേത്ര വ്യക്തമാവു
ന്നതു്.’6 പാത്രസൃഷ്ടിെയക്കുറിച്ചു് അേദ്ദഹം വീണ്ടും
പറയുന്നു. ‘കവിയുെട േലാകപരിചയവും ജീവിതവി
ജ്ഞാനവും ഓചിത്യേബാധവുെമല്ലാം ഇതിൽേവ
ണം െവളിെപ്പട്ടുകാണുക. എന്നല്ല, പേലടത്തും വർ
ണ്ണനകളുേടയും ഉേല്ലഖങ്ങളുേടയും ഔചിത്യവും ചമ
ത്കാരവും ഈ പാത്ര സൃഷ്ടിെയ അവലംബിച്ചാണു്
വ്യവസ്ഥെപ്പടുന്നതും.”7
പുരാേണതിവൃത്തം സ്വന്തം അനുഭവമാക്കിമാറ്റുക
യും ആ അനുഭവം തന്നിലുണർത്തിയ പ്രതികരണം
എന്ന നിലയിൽ കാവ്യാവിഷ്കാരം നടത്തുകയും േവ
ണം കവി. അങ്ങെന വരുേമ്പാൾ കൃതിക്കു് പുതിയ
‘മാനം’ ലഭിക്കുന്നു. കൃതിെയ അനശ്വരമാക്കുന്നതും
വ്യക്തിമുദ്രയുെട തിളക്കംെകാണ്ടു ൈകവരുന്ന മാ
നം തെന്ന.
ഈ നിലയിൽ രാമകഥാകാവ്യങ്ങൾ പരിേശാധിച്ചു
േനാക്കാം: രാമചരിതം സമ്പൂർണ്ണമായ രാമായണ
മല്ല. ‘അരചനായ് നിചിചരാതിപതിെയ േപാരിൽ
മുന്നം മുടിത്ത’ യുദ്ധകാണ്ഡകഥയാണു് ചീരാമകവി
ഇതിവൃത്തമായി സ്വീകരിച്ചതു്. എന്നാൽ അേയാ
ദ്ധ്യാകാണ്ഡത്തിേലയും സുന്ദരകാണ്ഡത്തിേലയും
കഥാംശം മേനാജ്ഞമാംവിധം കവി സംഗ്രഹിച്ചി
ട്ടുണ്ടു്. അങ്ങെന രാമായണകഥയ്ക്കു് കവി, പൂർണ്ണത
നല്കി. എന്നാലും യുദ്ധവർണ്ണനനടത്തി വീരരസം
ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നതിൽ കവി ഏകാഗ്രശ്രദ്ധ െചലുത്തി
യിട്ടുണ്ടു്. വീരരസപ്രധാനമായ ഭാഗങ്ങൾ ഉേപക്ഷി
ക്കുന്നില്ല എന്നു മാത്രമല്ല, അവ കൂടുതൽ വിശദമാ
യി പ്രതിപാദിച്ചു് സന്ദർഭത്തിനു മിഴിവും ദീപ്തിയും
ൈകവരുത്തുന്നു. േപാർവിളികളും യുദ്ധസന്നാഹങ്ങ
ളും യുദ്ധയാത്രയും ദ്വന്ദയുദ്ധവും മരണവും വർണ്ണിക്കു
േമ്പാൾ ആദികാവ്യത്തിെല രണ്ടു് സർഗ്ഗങ്ങെള രണ്ടു്
പടലങ്ങളായിട്ടാണു് ഭാഷാകവി വിവരിക്കുന്നതു്.
യുദ്ധരംഗെത്ത സൂക്ഷ്മവിശദമായിത്തെന്ന പിന്തു
ടർന്നു വീരരൗദ്രരസൈചതന്യെത്ത ആവാഹനം
െചയ്യുന്നു കവി എന്നു് പറയാം. ഇങ്ങെന ഏകര
സെത്ത ഉന്മീലനം െചയ്യുകവഴി ഭാൈവകാഗ്ര്യവും
കാവ്യശില്പപരമായ പൂർണ്ണതയും കൃതിക്കു് ൈകവ
ന്നിട്ടുണ്ടു്. എന്നാൽ കഥയുെടേയാ കഥാപാത്രങ്ങളു
െടേയാ കാര്യത്തിൽ സ്വന്തമായി ഒന്നും കവിനല്കു
ന്നില്ല. ൈവയക്തിക ദർശനത്തിെന്റ പ്രകാശം കാ
വ്യത്തിൽ കാണുന്നില്ല എന്നർത്ഥം. കണ്ണശ്ശരാമാ
യണത്തിേന്റയും പ്രേത്യകത കവിയുെട സാന്നിധ്യം
അനുഭവെപ്പടുന്നു എന്നതാണു്. ഭക്തിയുെട േനർ
ത്ത സൗരഭ്യം ഇതിൽ അനുഭവിക്കാം. ‘കാച്ചിക്കുറു
ക്കിയ വാല്മീകിരാമായണം’ എന്ന വിേശഷണം8
അർത്ഥവത്താക്കുന്നതാണു് ഇതിെല സംഗ്രഹം. മൂ
ലകാവ്യത്തിെല ഓേരാ കഥാസന്ദർഭവും ഉൾെക്കാ
ണ്ടു് അവയിൽ ലയിച്ചുകിടക്കുന്ന ഭാവൈചതന്യ
െത്ത േചാർന്നുേപാവാെത ജീവൻ തുടിക്കുന്ന ഭാഷ
യിലൂെട സാക്ഷാത്കരിക്കുകയാണു് രാമപ്പണിക്കർ.
ഭാവദീപ്തി എന്ന ഗുണം ഈ കാവ്യെത്ത അനുഗ്ര
ഹിച്ചിരിക്കുന്നു. രസം, ഭാവസ്പൂർത്തി, ശബ്ദാർത്ഥ
സംവിധാനം, രംഗസജ്ജീകരണം, അലങ്കാരനിേവ
ശം എന്നിവയിൽ നിശിതവും സൂക്ഷ്മവുമായ ഔചി
ത്യം കവി പ്രദർശിപ്പിച്ചതായി കാണാം. ഇവ്വിധം
സംേക്ഷപണം കലാത്മകമാെയങ്കിലും ആർഷ
കവിയുേടതിൽ നിന്നും വ്യതിരിക്തമായ ദർശനം
കവി സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. ഗാനാത്മകകാവ്യമായ രാമ
കഥാപ്പാട്ടു് േശ്രാതാക്കളിൽ ഝടുതിയിൽ വികാരം
ഉണർത്താൻ പാകത്തിൽ ആവിഷ്കരിക്കെപ്പട്ടതാ
ണു്. സ്വകീയാശയങ്ങളും സ്വകൽപനാേശഖരത്തി
െല വസ്തുക്കളും സ്വീകരിച്ചു് സന്ദർഭങ്ങെള േമാടിപിടി
പ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. എങ്കിലും ഏെതങ്കിലും പ്രേത്യക ലക്ഷ്യ
െത്ത േകന്ദ്രമാക്കിെക്കാണ്ടല്ല കവി മൂലവ്യതിയാനം
നടത്തി സ്വീയകൽപനാമലരുകൾ േകാർത്തുെവ
യ്ക്കുന്നതു്. രാമെന ഒരു വീരപുരുഷനായി കാണുന്ന
അയ്യപ്പിള്ളി ആശാൻ മാനുഷികഭാവങ്ങെള ആവി
ഷ്ക്കരിക്കുന്നതിൽ സാമർത്ഥ്യെമാന്നും പ്രകടിപ്പിക്കു
ന്നില്ല. രാമായണം ചമ്പു ഇതര മണിപ്രവാളചമ്പു
ക്കെളേപ്പാെല തെന്ന പൃഥുല വർണ്ണനകൾെകാണ്ടു്
സമൃദ്ധവും വാഗ്വിലാസ്പൂർണ്ണവും ആണു്. േപ്രക്ഷക
രിൽ ക്ഷിപ്രാസ്വാദ്യത സൃഷ്ടിക്കാൻ പാകത്തിൽ
ആണു് രചിച്ചതു് എന്നു േതാന്നുന്ന വിധത്തിലാണു്
ഈ ചമ്പുവിെന്റ രചന. സ്ഥൂലമായ വർണ്ണനകൾ
ക്കിടയിൽ ഓേരാ ആവിഷ്കൃതസന്ദർഭവും ഉൾെക്കാ
ള്ളുന്ന ഭാവദീപ്തി ഉന്മീലനം െചയ്യെപ്പടാെത േപാവു
കയാണു്. ഭാവനാപരമായി ഏറ്റവുമധികം സ്വാത
ന്ത്ര്യം പ്രദർശിപ്പിച്ച രാമകഥാകാരൻ രാമായണം
ചമ്പുവിെന്റ കർത്താവാണു്. പേക്ഷ, കഥാപാത്ര
ങ്ങളുെട സൂക്ഷ്മസ്വഭാവം കരുപ്പിടിപ്പിക്കുന്ന കാര്യ
ത്തിൽ കവി ശ്രദ്ധാലുവല്ല. കഥാപാത്രങ്ങൾ, അവ
യുെട സ്വഭാവം, സ്വഭാവാനുസാരിയായ വികാേരാ
ന്മീലനം, വികാരപ്രകാശനത്തിന്നാവശ്യമായ ഭാവ
നാവിനിേയാഗം—ഈെയാരു സ്വാഭാവിക ബന്ധ
ത്തിെന്റ സൗഭാഗ്യത്തികവു് രാമായണം ചമ്പുവി
െന അനുഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. സ്വതന്ത്രവർണ്ണനയിലൂെട
സഹൃദയന്മാർക്കു് രസിക്കാവുന്നെതല്ലാമുണ്ടു് എന്നു
സമ്മതിക്കാം. േകരളീയത ഏറ്റവും കൂടുതൽ കലർ
ന്ന രാമകഥാകാവ്യം എന്ന ശ്രേദ്ധയതയും രാമായ
ണചമ്പുവിന്നുണ്ടു്. എന്നാൽ, ഒരു കാവ്യശിൽപം
എന്നതിേനക്കാൾ രാമകഥകളുെട ആവിഷ്കാരമായ
കുേറ കാവ്യഖണ്ഡങ്ങൾ എന്ന വിേശഷണമായിരി
ക്കും രാമായണം ചമ്പുവിനു് േയാജിക്കുക.

5. മലയാളത്തിെല രാമകഥാസാഹിത്യെത്ത സംബന്ധി

ച്ച ഒരു േലഖനത്തിൽ കാവ്യത്തിെന്റ വിവിധ ശാഖ
യിൽെപ്പടുന്ന 62 കൃതികൾ പരാമർശിക്കെപ്പട്ടിരിക്കു
ന്നു. തുഞ്ചൻ പ്രബന്ധങ്ങൾ, െക. മേഹശ്വരൻനായ
രുെട േലഖനം, സംേശാധനം, എസ്. ഗുപ്തൻനായർ,
1995.

6. പഴയ മൂന്നു് കൃതികൾ: രാജാങ്കണം. േപജ് 17.
7. അേത പുസ്തകം.
8. പുതുേശ്ശരി രാമചന്ദ്രൻ: കണ്ണശ്ശരാമായണം യുദ്ധകാ
ണ്ഡം േപജ് 27 (1971).

ഇതിൽ നിെന്നാെക്ക വ്യത്യസ്തമാണു് രാമായണം
കിളിപ്പാട്ടിെന്റ നില. രാമകഥയിലൂെട തെന്റ ആധ്യാ
ത്മികവും ഭക്തിഭാവാർദ്രവുമായ വ്യക്തിത്വം പ്രകാ
ശിപ്പിക്കുവാൻ േവണ്ടിയാണു് എഴുത്തച്ഛൻ വാല്മീ
കിരാമായണം വിട്ടു് അധ്യാത്മരാമായണം സ്വീക
രിച്ചതു്. എന്നാൽ അധ്യാത്മരാമായണെത്ത േക
വലം വിവർത്തനം െചയ്താൽ മതിേയാ? കാലഘ
ട്ടേത്താടുള്ള ബാധ്യത എന്ന നിലയിൽ അതുമതി
യായിരുന്നു. പേക്ഷ, കലാകാരൻ േയാജിച്ച നി
ലയിൽ തെന്റ കൃതി സ്വീയരൂപം പൂണ്ട അന്യൂന
കാന്തിയാർന്ന കലാശില്പമാേവണ്ടതാണു് എന്നു
അേദ്ദഹം ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കാം. അധ്യാത്മരാമായ
ണം എന്ന അസംസ്കൃതവിഭവേത്താടുള്ള ഉദ്ഗ്രഥിത
വും ജാഗ്രത്തുമായ കവിഭാവനയുെട പ്രതികരണമാ
യിത്തീർന്നു രാമായണം കിളിപ്പാട്ടു്. അതുെകാണ്ടു്
അതിലൂെട ഉദ്ഗ്രഥിതവും അഖണ്ഡവുമായ ദർശനം
സ്വരൂപിക്കാവുന്നതാണു്. അെത, ആത്മപ്രകാശ
നരൂപത്തിലുള്ള ഉദ്ഗ്രഥിത ജീവിതദർശനം െകാ
ണ്ടു് കാവ്യെത്ത ആകമാനം പുനഃസംഘടിപ്പിച്ച
എഴുത്തച്ഛൻ ശുഷ്കമായ സന്ദർഭങ്ങെള സ്വന്തം വരി
കൾ നൽകി േമാടിപിടിപ്പിക്കുക എന്ന സാധാരണ
കവികളുെട നിലയിൽ നിന്നും ഏറ്റവും ഉയർന്നു നി
ല്ക്കുന്നു. രാമൻ, സീത എന്നിവെര അവർ പ്രതിനി
ധാനം െചയുന്ന ആദർശത്തിെന്റ അധിത്യകയിൽ
പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ കവി പ്രദർശിപ്പിച്ച ശ്രദ്ധ
അന്യാദൃശമാണു്. കവിമനസ്സിൽ നിറഞ്ഞുനില്ക്കുന്ന
നായകൻ ഉത്കർഷമണയ്ക്കാത്ത ചില അംശങ്ങൾ
അധ്യാത്മരാമായണത്തിൽ തെന്ന ഉണ്ടു്. അതറി
ഞ്ഞുെകാണ്ടു് അത്തരം അനൗചിത്യങ്ങൾ തുടച്ചുനീ
ക്കി തിളക്കം കൂട്ടുകയാണു് എഴുത്തച്ഛൻ. ഒന്നുരണ്ടു്
ഉദാഹരണങ്ങൾ േനാക്കുക:
1. ൈശശവ വർണനേവളയിൽ മൂലകവി രാമെന്റ
കുസൃതി വർണ്ണിക്കുന്നുണ്ടു്. അമ്മേയാടു് ആഹാ

രത്തിനു് േചാദിച്ചേപ്പാൾ േജാലിത്തിരക്കുകാര
ണം ഗൗനിച്ചില്ല. അേപ്പാൾ രാമൻ േകാപംപൂണ്ടു്
വടിെയടുത്തു ഉറിയുടച്ചു െവണ്ണയും പാലും ഒെക്ക
ലക്ഷ്മണനും ഭരതനും മറ്റും െകാടുത്തു. അമ്മയ
റിഞ്ഞേപ്പാൾ രാമൻ ചിരിച്ചുെകാണ്ടു് ഓടിക്കള
ഞ്ഞു. വാസ്തവത്തിൽ അമ്പാടികൃഷ്ണെന്റ ഛായപ
തിഞ്ഞ ഈ ചിത്രം എഴുത്തച്ഛൻ ഹൃദയത്തിൽ
വരച്ചുെവച്ചിട്ടുള്ള രാമസങ്കൽപത്തിൽനിന്നും വ്യ
ത്യസ്തമാെണന്നു് മനസ്സിലാക്കുകയും ഈ ഭാഗം
ഉേപക്ഷിക്കുകയും െചയ്തു. േകാപിക്കുകയും വികൃ
തികാട്ടുകയും പരിഹസിക്കുകയും െചയ്യുന്ന രാമ
നല്ല എഴുത്തച്ഛേന്റതു്.
“േകാമളന്മാരാേയാരു േസാദരന്മാരുമായി

ശ്യാമള നിറംപൂണ്ട േലാകാഭിരാമൻ േദവൻ
കാരുണ്യാമൃത പൂർണ്ണാപാംഗവീക്ഷണം െകാണ്ടും
സാരസ്യ വ്യക്ത വർണ്ണാലാപപീയൂഷം െകാണ്ടും
വിശ്വേമാഹനമായ രൂപസൗന്ദര്യം െകാണ്ടും
നിേശ്ശഷാനന്ദപ്രദേദഹമാർദ്ദവം െകാണ്ടും
ബന്ധുകദന്താംബര ചുംബന രസംെകാണ്ടും
താതനുമമ്മമാർക്കും നഗരവാസികൾക്കും
പ്രീതി നല്കീടിനാൻ സമേസ്തന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും”
എന്ന ഉദാത്തമധുരമായ ഒരു ൈകേശാരചിത്ര
മാണു് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ എഴുത്തച്ഛൻ വായന
ക്കാരുെട മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കുന്നതു്.
2. കാട്ടിൽ വസിക്കുന്ന രാമെനപ്പറ്റി പറയുേമ്പാൾ
‘അധ്യുവാസസുഖംരാേമാ േദവേലാക ഇവാമരഃ’
(IV:10) എന്നാണു് കവി വിേശഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന
തു്. സ്വർഗ്ഗത്തിൽ അമരെനന്നേപാെല എന്ന

സാദൃശ്യ കല്പനയിൽ എെന്തങ്കിലും പ്രേത്യക
സാരസ്യമുേണ്ടാ? ‘ശ്രീരാമനേയാദ്ധ്യയിൽ വാ
ണതുേപാെല വാണാൻ’ എന്നാണു് എഴുത്തച്ഛ
െന്റ ഉപമ. അേയാധ്യയിെല രാജരാേജാചിത
മായ സുഖസൗകര്യങ്ങൾ െവടിഞ്ഞിട്ടും രാമനു്
ആരണ്യജീവിതത്തിെന്റ േക്ലശം സമചിത്തത
ൈകവിടാെത സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നു് രാ
മെന്റ സ്ഥിതിപ്രജ്ഞതയിേലക്കു് ഒെരത്തിേനാട്ട
മാണു് എഴുത്തച്ഛൻ നടത്തിയിരിക്കുന്നതു്.

3. രാജ്യം ഭരതനു െകാടുത്തു് താൻ പതിനാലുവർ

ഷം കാട്ടിൽ വസിക്കാൻ നിർേദ്ദശിക്കെപ്പട്ട
േപ്പാൾ രാമൻ യാെതാരു ചാഞ്ചല്യവുമില്ലായി
രുന്നു എന്നു് അധ്യാത്മരാമായണം മൂലത്തിൽ
കാണുന്നു. അവിെട, പേക്ഷ, രാമെന്റ സ്വഭാവ
ത്തിനു് വ്യക്തതലഭിക്കുന്നില്ല. എഴുത്തച്ഛനാക
െട്ട രാമെന്റ ഉദാത്തഭാവം മുഴുെക്ക നിവർത്തി
ക്കാട്ടുന്നു. രാമൻ പറയുന്നു:
‘രാജ്യെത്ത രക്ഷിപ്പതിനു് മതിയവൻ

രാജ്യമുേപക്ഷിക്കുന്നതിനു് ഞാനും മതി.
ദണ്ഡമേത്ര രാജ്യഭാരം വഹിപ്പതു
ദണ്ഡകവാസത്തിേനറ്റെമളുതേല്ലാ’
ഇവിെട പിതാക്കൾക്കു് േവണ്ടി െചറിയ ത്യാ
ഗം അനുഷ്ഠിക്കാൻ സന്ദർഭം ലഭിച്ചതിൽ അഭി
മാനിക്കുന്ന പുത്രെന നമുക്കു കാണാം. ആദ്യ
െത്ത ഈരടിയിെല വ്യംഗ്യഭംഗി, തനിക്കു് മാ
ത്രം െചയ്യാൻ കഴിയുന്നതു് ആണു് ത്യാഗം എന്ന
അർത്ഥത്തിൽ െചന്നുമുട്ടുന്നു. രാമെനാത്തവിധ
ത്തിൽ അന്യൂനയായ സീതേയയും എഴുത്തച്ഛൻ
അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ഭർത്താേവാെടാപ്പം കാട്ടി
േലക്കു േപാവാൻ ആവർത്തിച്ചു് ആവശ്യെപ്പട്ട
സീത അല്പം േകാപിച്ചു എന്നു് മൂലകവി പറയുന്നു:
“കിഞ്ചിൽ േകാപസമന്വിതാ.” പേക്ഷ, എഴുത്ത
ച്ഛെന്റ സീത ഭർത്താവിേനാടു േകാപിക്കുകയില്ല.
പ്രസ്തുത പ്രേയാഗം ഒഴിവാക്കിയ കവി,
“ഉേണ്ടാ പുരുഷൻ പ്രകൃതിെയ േവറിട്ടു

രണ്ടുെമാന്നേത്ര വിചാരിച്ചു കാൺകിേലാ?”
എന്നു് സീതെയെക്കാണ്ടു് പറയിച്ചു സീതാരാമ
ന്മാരുെട തത്വം ഓർമ്മിക്കുന്നു. രാമായണകഥയ്ക്കു
മൂലകവി നല്കിയ വ്യാഖ്യാനെത്ത പിന്തുടരുകയാ
ണു് ഇവിെട എഴുത്തച്ഛൻ ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ,
രാമകഥയുെട ആധ്യാത്മിക വ്യാഖ്യാനത്തിെന്റ
പ്രേയാജനം പൂർണ്ണമായും സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ
അധ്യാത്മരാമായണകാരനു് കഴിയാത്തിടത്തു മൂ
ലകവിയുെട ലക്ഷ്യം എഴുത്തച്ഛൻ പൂർണമാക്കി.
മാതൃകെയ സ്വീകരിച്ചു് സ്വയം മാതൃകയായി ഭവി
ച്ചതിെന്റ ഒന്നാന്തരം ദൃഷ്ടാന്തമായി തീർന്നിരിക്കു
ന്നു രാമായണം കിളിപ്പാട്ടു്.
രാമകഥ സ്വീകരിച്ചു അതുെകാണ്ടു് സിദ്ധിക്കാവുന്ന
േനട്ടങ്ങെള പൂർണ്ണമായും പ്രേയാജനെപ്പടുത്തിയ
രാമായണം കിളിപ്പാട്ടു സ്വയം േനടിെയടുത്ത ഈ
ഔന്നത്യത്തിേലക്കു രാമനാട്ടേമാ നമ്പ്യാരുെട തു
ള്ളലുകേളാ രാമചന്ദ്രവിലാസേമാ എത്തിേനാക്കു
ന്നുേപാലുമില്ല. ‘ചിന്താവിഷ്ടയായ സീത’ മാത്രമാ
ണു് ഈ വിതാനത്തിൽ ഉയർന്നു നില്ക്കുന്ന ഒരു വരി
ഷ്ഠകൃതി. ഇതു് ആഖ്യാനകാവ്യമല്ല. നാടകീയ സ്വ
ഗതാഖ്യാനത്തിെന്റ ഭാവപൂർണ്ണതയുള്ള ഈ കാ
വ്യം സീതയുെട മാനസിക േലാകം അനാവരണം
െചയ്യുന്നു. സ്വന്തം ഭൂതകാലേത്താടുള്ള സീതയുെട
പ്രതികരണെമന്ന നിലയിൽ വിഭാവനം െചയ്യെപ്പ
ടുന്ന ഈ കാവ്യത്തിൽ മുഖ്യ രാമായണകഥാസന്ദർ
ഭങ്ങൾ വിചാരഭാഷയിലൂെട അലിഞ്ഞുേചരുന്നു.
ഇതു ‘ചിന്താവിഷ്ടയായ സീതയെട’ മാത്രം സ്വഭാ
വമല്ല. പ്രേമയം കവിയിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രതികര
ണം ആവിഷ്ക്കരിക്കുക എന്ന സമീപനമാണു് ആധു
നിക കവികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതു്. ആധുനികകവി
എന്ന നിലയിൽതെന്ന ആശാെന്റ വ്യക്തിത്വം രാമ
കഥയിൽ അലിഞ്ഞുേചരുന്നു. ‘ചിന്താവിഷ്ടയായ
സീത’യിെല സീത വാല്മീകിയുേടയും ആശാേന്റ
യും സീതയാണു്. വാല്മീകിയുെട സീത ചിന്തിക്കാ
ത്തതും, ഇരുപതാംശതകത്തിെല അഭ്യസ്തവിദ്യ
യായ സ്ത്രീ അഥവാ സ്ത്രീസ്വാതന്ത്ര്യ പ്രസ്ഥാനേത്താടു്
അനുഭാവമുണ്ടായിരുന്ന ആശാൻ ചിന്തിക്കാവുന്ന
തുമായ കാര്യങ്ങൾ ആണു് സീത ചിന്തിക്കുന്നതു്.
ഈ കാവ്യം ആധുനിക കവി എങ്ങെന പ്രാചീേന
തിവൃത്തം സ്വീകരിക്കണം എന്നതിെന്റ നല്ല മാതൃ
കയായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. കവിയുെട വ്യക്തിത്വവും
യുഗപ്രവണതയും കലർത്തിെകാണ്ടു് പുരാണകഥ
തന്നിലുണർത്തിയ പ്രതികരണങ്ങെള അവതരി
പ്പിക്കുന്ന ആധുനിക രീതി ആശാൻ ഫലപ്രദമായി
ൈകകാര്യം െചയ്തു. പില്കാല കവി കുറച്ചുകൂടി മുേന്നാ
ട്ടു േപായിട്ടുണ്ടു്. ഉദാഹരണത്തിനു് വിഷ്ണുനാരായ
ണൻ നമ്പൂതിരിയുെട ലക്ഷ്മണൻ, അഹല്യാേമാക്ഷം
എന്നീ കവിതകൾ േനാക്കുക.9 രണ്ടിലും കഥാംശ
ത്തിെല കാലാതിവർത്തിയായ മേനാഭാവങ്ങെള
ചികെഞ്ഞടുത്തു് പൗരാണിക കഥയ്ക്കു പുതിയ വ്യാ
ഖ്യാനം വഴിേയാ അല്ലാെതേയാ സ്വതന്ത്രമായ മൂ
ല്യം നല്കി ശശ്വൽക്കരിക്കുകയാണു് െചയ്തിരിക്കുന്ന
തു്. ആദ്യെത്ത കവിത മനുഷ്യെന്റ എക്കാലത്തും
അകെപ്പടുന്ന ധർമ്മസങ്കടങ്ങളുെട ചുഴി കാണിച്ചു
െകാണ്ടു് നിസർഗ്ഗജമായ ജീവിതരീതി സൃഷ്ടിക്കുന്ന
ഐന്ദ്രിയദാഹത്തിെന്റ തീഷ്ണജ്വാലകെള അനുഭവി
പ്പിക്കുകയാണു്. ഇങ്ങെന രാമകഥ ഇന്നും കവന
പ്രതിഭകെള ഉേത്തജിപ്പിച്ചു െകാേണ്ടയിരിക്കുന്നു.
എന്നാലും രാമകഥെയ സംബന്ധിച്ച എഴുത്തച്ഛെന്റ
പ്രാധാന്യം അവിസ്മരണീയമായിത്തെന്ന നിലനി
ല്ക്കും. കാരണം, കവിയുെട ലക്ഷ്യത്തിനു് അനുസൃത
മായി പുതിയ കഥാവ്യാഖ്യാനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ
പില്ക്കാല കവികൾക്കു് ൈധര്യം നല്കിയ കവി എഴു
ത്തച്ഛനായിരുന്നു.

9. സ്വാതന്ത്ര്യെത്തക്കുറിെച്ചാരു ഗീതം: 1968.

□

എൻ. മുകുന്ദൻ

1948 ജൂൺ 30-നു് കണ്ണൂർ എടക്കാ
ട്ടു് ജനിച്ചു. അച്ഛൻ: ഒ. ചന്തു. അമ്മ:
എൻ. ജാനകി. കണ്ണൂർ എസ്. എൻ.

േകാളജ്, തലേശ്ശരി ബ്രണ്ണൻ േകാള
ജ്, എറണാകുളം മഹാരാജാസ് േകാ
ളജ്, േകരള സർവകലാശാല മലയാ
ളവിഭാഗം എന്നിവിടങ്ങളിൽ വിദ്യാ
ഭ്യാസം. േകരള സർവകലാശാലയിൽനിന്നു് േഡാ. െക.
രാമചന്ദ്രൻനായരുെട േമൽേനാട്ടത്തിൽ പി. എച്ച്. ഡി.
ബിരുദം േനടി (1976). 1975-ൽ തലേശ്ശരി ബ്രണ്ണൻ േകാ
ളജിൽ ലക്ചററായി ഓേദ്യാഗിക ജീവിതം ആരംഭിച്ചു.
1985-ൽ േകരള സർവകലാശാലയിൽ അധ്യാപകനാ
യി. 2004-ൽ മലയാള വിഭാഗം െപ്രാഫസറും വകുപ്പധ്യ
ക്ഷനുമായി. 2008-ൽ 33 വർഷെത്ത അധ്യാപനത്തിനു്
േശഷം വിരമിച്ചു. പുസ്തകങ്ങൾ: എഴുത്തച്ഛെന്റ രാമായ
ണവും മറ്റു രാമായണങ്ങളും (1971), ഗാഥ (1984), കിളി
പ്പാട്ടു് (1984), കവിത: ധ്വനിയും പ്രതിധ്വനിയും (1989), മാ
ക്സിം േഗാർക്കിയുെട സ്വാധീനം മലയാളത്തിൽ (1990),
കുേചലവൃത്തം വഞ്ചിപ്പാട്ടു് പാഠവും പഠനവും (1990), ഗു
ജറാത്തി സാഹിത്യചരിത്രം—വിവർത്തനം (1994), ചങ്ങ
മ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള ജീവചരിത്രം (2003). പുരസ്കാരം: ഗാന്ധി
ജിയുെട തത്ത്വശാസ്ത്രെത്ത അടിസ്ഥാനമാക്കി ആകാശ
വാണിക്കുേവണ്ടി തയാറാക്കിയ േഡാക്യുെമന്ററിയുെട
രചനയ്ക്കു് 2003-ലും 2009-ലും േദശീയ പുരസ്കാരം േനടി.
2009-ൽ യൂനിേവഴ്സിറ്റി ഗ്രാന്റ്സ് കമ്മീഷെന്റ എമിരറ്റ
സ് െഫേല്ലാ ആയി െതരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ടു. ഭാര്യ: ആർ.
രമാബായു്. മക്കൾ: നവനീത്, നവീന.

പിൻകുറിപ്പു്
◦ മുപ്പതു മുതൽ നാല്പതു മിനിട്ടിനകം വായിച്ചു തീർക്കാ
വുന്ന ഉള്ളടക്കമാണു് സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ
േഫാൺ പിഡിഎഫുകളിൽ ഉള്ളതു്. ഇതു വായിക്കു
വാനായി ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿേടാപ്
ആപ്ലിേക്കഷനുകെളാ ആവശ്യമില്ല.
◦ ആധുനിക മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർ
ട്ട് േഫാണുകളുെട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ
തക്ക രീതിയിലാണു ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസി
ച്ചിരിക്കുന്നതു്. േഫാണിെന്റ വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ
രീതിയിലാണു് മാർജിനുകൾ ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്ന
തു്.
◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാ
ഗങ്ങൾ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു
ലഭ്യമാണു്. എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്ന
അേഡാബി അേക്രാബാറ്റ് റീഡർ ആണു് ഇവയിൽ
ഏറ്റവും മുന്തിയതു്. അതുെകാണ്ടു് അേഡാബി റീഡർ
ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും അതിൽ ഈ േഫാൺ പിഡി
എഫുകൾ വായിക്കുകയും െചയ്യുക.

◦ സ്വതന്ത്രപ്രസാധനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന/ഇഷ്ടെപ്പടുന്ന
ആർക്കുേവണെമങ്കിലും സായാഹ്നയിലൂെട സ്വന്തം
കൃതികൾ പ്രസാധനം െചയ്യാവുന്നതാണു്. 30 മുതൽ
60 മിനിട്ടുകൾക്കകം വായിച്ചുതീർക്കാവുന്ന ഉള്ളടക്കം
– കഥകൾ, അനുഭവക്കുറിപ്പുകൾ, േലഖനങ്ങൾ, അഭി
മുഖങ്ങൾ, സിനിമാനിരൂപണങ്ങൾ, കവിതകൾ –
എന്നു തുടങ്ങി എന്തുേവണെമങ്കിലും അയയ്ക്കാവുന്നതാ
ണു്. അയേയ്ക്കണ്ട വിലാസം: <info@sayahna.org>.

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമ
യിലിേലേയ്ക്കാ, ഈ െവബ് േപജിൽ കമ്മന്റുകളാേയാ
േചർക്കുക. നിർേദ്ദശങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും എേപ്പാ
ഴും സ്വീകാര്യമാണു്. അവ സായാഹ്നപ്രവർത്തകർക്കു്
കൂടുതൽ ഉേത്തജനം നൽകുന്നതാണു്.

