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കുേചലവൃത്തംവഞ്ചിപ്പാട്ടു്:
കവിതാചരിത്രത്തിെല
േവറിെട്ടാരധ്യായം

രാമപുരത്തു വാര്യർ

ഒരു കവി താൻ രചി�
ച്ച ഒേര ഒരു കാവ്യ�
ത്തിെന്റ മൂല്യപരമായ
ബലത്തിേന്മൽ സുപ്ര�
തിഷ്ഠിതനാവുക എന്ന
അവസ്ഥെയക്കുറിച്ചു്
ആേലാചിക്കുേമ്പാൾ
ഒരു മലയാളിയുെട
ഓർമ്മയിൽ അനാ�
യാേസന നീന്തിവരു�
ന്ന മൂന്നു േപരുകൾ
ഉണ്ടു്. െചറുേശ്ശരി (കൃ�

ഷ്ണഗാഥ), ഉണ്ണായിവാര്യർ (നളചരിതം ആട്ടക്കഥ),
രാമപുരത്തു വാര്യർ (കുേചലവൃത്തം വഞ്ചിപ്പാട്ടു്).
ഇവരിൽ ആദ്യെത്ത കവി പൂർണാവതാരമായ കൃ�
ഷ്ണെന്റ സമ്പൂർണകഥ അലങ്കാരശബളവും ശാലീന
മധുരവുമായ ൈശലിയിൽ ആവിഷ്കരിച്ചു. രണ്ടാമ�
െത്ത കവി ആട്ടക്കഥാ സാഹിത്യത്തിെന്റ സഹജ�
മായ പരിമിതികെളയും ദൗർബല്യങ്ങെളയും ഉല്ലം�
ഘിച്ചുെകാണ്ടു മഹത്തായ ജീവിതത്തിെന്റ ഗതി�
ൈവപരീത്യങ്ങെളയും സൂക്ഷ്മസങ്കീർണങ്ങളായ മാ�
നസികാവസ്ഥകെളയും ആഴത്തിൽ നിരീക്ഷണം
െചയ്തു. ഇത്തരത്തിൽ ക്രിയാവിചിത്രമായ ജീവി�
തത്തിെന്റ പൂർണതേയാ, പ്രതിസന്ധിയുെട കുരു�
ക്കിൽ അകെപ്പടുന്ന മർത്യാവസ്ഥയുെട ഗഹനഭാവ�
േമാ ആവിഷ്കരിേക്കണ്ടതില്ലാത്തതിനാൽ സർഗ്ഗപ്ര�
തിഭയുെട അസാധാരണമായ വിനിേയാഗം ആവ�
ശ്യമില്ലാത്തതാണു് കുേചലവൃത്തത്തിെല ഇതിവൃ�
ത്തം. ഭാഗവതപ്രതിപാദിതമായ അേനകം കൃഷ്ണ�
കഥകളിൽ ഋജുസ്വഭാവമുള്ള ഒന്നിെന്റ ഉപാഖ്യാന�
മാണു് രാമപുരത്തു വാര്യർ നിർവഹിച്ചതു്—അതും
െവറും 698 വരികളിൽ. എന്നിട്ടും ഈ കൃതിയും ഇതി�
െന്റ കർത്താവും മലയാള കവിതാചരിത്രത്തിൽ പ്ര�
മുഖമായ സ്ഥാനം കവർെന്നടുത്തിരിക്കുന്നു. ഇതു്
‘കുേചലവൃത്തം വഞ്ചിപ്പാട്ടിെന്റ’ േകവലമായ കാവ്യ�
മൂല്യമാണു് വ്യക്തമാക്കിത്തരുന്നതു്.

ഉണ്ണായിവാര്യർ

ആരാണു് രാമപുരത്തു�
വാര്യർ? കുേചലവൃ�
ത്തം വഞ്ചിപ്പാട്ടിെന്റ
കർത്താവു് എന്നതിൽ
കവിഞ്ഞ യാെതാരു
പ്രസക്തമായ അറി�
വും അേദ്ദഹെത്തക്കു�
റിച്ചു് നമുക്കില്ല. മീന�
ച്ചൽ താലൂക്കിെന്റ രാ�
മപുരംേദശെത്ത വാര്യ�
രാണു് ഇേദ്ദഹെമന്നു

നാം പാരമ്പര്യമായി വിശ്വസിച്ചു േപാരുന്നു. ഇേദ്ദ�
ഹം നല്ല പണ്ഡിതനും ദരിദ്രനുമായിരുന്നു എന്നും
കരുതെപ്പടുന്നു. വാര്യർ വഞ്ചിപ്പാട്ടു് ഉണ്ടാക്കിയതി�
െന സംബന്ധിച്ചുള്ള ഐതിഹ്യം ഭാഷാചരിത്രകാ�
രനായ പി. േഗാവിന്ദപ്പിള്ള ഇങ്ങെന േരഖെപ്പടുത്തു�
ന്നു. ‘കാർത്തിക തിരുനാൾ മഹാരാജാവു് 945-ൽ
വടേക്കാട്ടു എഴുെന്നള്ളിയിരുന്ന സമയം ൈവക്ക�
ത്തു് അല്പദിവസം എഴുന്നള്ളി താമസിച്ചു. ഈ വർ�
ത്തമാനം വാര്യരുെട ശിഷ്യന്മാരറിഞ്ഞു ഒരുവിധ�
ത്തിൽ വാര്യെര പറഞ്ഞു സമ്മതിപ്പിച്ചു് പത്തു േശ്ലാ�
കങ്ങളുണ്ടാക്കിച്ചും െകാണ്ടു് ൈവക്കേത്തക്കു െകാ�
ണ്ടുേപാകയും അവ അടിയറവയ്പിക്കുകയും െചയ്തു.
ആൾ കുെറ േയാഗ്യനും വിദ്വാനുമാെണന്നു് മഹാരാ�
ജാവു് േശ്ലാകങ്ങൾ െകാണ്ടു് നിശ്ചയിച്ചു് ഭക്ഷണം
െകാടുക്കുന്നതിനു് ശട്ടംെകട്ടി. തിരിെയ എഴുന്നള്ളു�
ന്ന സമയം വാര്യർ കടവിൽ ഹാജരായി നിന്നു.
േബാട്ടിൽകൂടി കയറുന്നതിനു് കൽപിക്കയും വാര്യർ
അതിൽ കയറുകയും െചയ്തു. അനന്തരം ഒരു വള്ള�
പ്പാട്ടുണ്ടാക്കി പാടുന്നതിനു് കൽപിച്ചു. തൽക്ഷണം
േവണ്ടതാകയാൽ വാര്യർ അല്പം ക്ഷീണിച്ചു എങ്കി�
ലും, പരമഭക്തനായിരുന്നതിനാൽ െപരുംതൃേക്കാ�
വിലപ്പെന ധ്യാനിച്ചുെകാണ്ടു് കുേചലവൃത്തം വള്ള�
പ്പാട്ടായിട്ടു് ആരംഭിച്ചു് പാടിത്തുടങ്ങി. തിരുവനന്തപു�
രത്തു എഴുന്നള്ളിയതും കഥ അവസാനിച്ചതും ശരി�
യിട്ടിരുന്നു. കല്പിച്ചു് വളെര സേന്താഷിച്ചു വാര്യർ�
ക്കു് സാപ്പാടിനും മറ്റും ശട്ടംെകട്ടി താമസിപ്പിച്ചതി�
െന്റ േശഷം േഗാപ്യമായി ഉത്തരവയച്ചു് സർക്കാർ
െചലവിേന്മൽ വാര്യം പുത്തനായിപണിയിക്കുക�
യും വാരസ്യാർക്കും കുട്ടികൾക്കും േവണ്ട ആഭരണ�
ങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിവച്ചു െകാടുക്കയും, വാര്യത്തിെന്റ
നടയിൽ അൻപതുപറ നിലം കരെമാഴിവായി വി�
ട്ടുെകാടുക്കയും െചയ്തു (ഭാഷാചരിത്രം-പുറം 308).
ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകാരം കാർത്തികതി�
രുന്നാൾ മഹാരാജാവിെന്റ കാലത്തു് അേദ്ദഹത്തി�
െന്റ ആജ്ഞപ്രകാരമാണു് വാര്യർ വഞ്ചിപ്പാട്ടുണ്ടാ�
ക്കിയതു്. എന്നാൽ ഈ അഭിപ്രായത്തിനു് അനു�
സൃതമല്ല ആഭ്യന്തരമായ െതളിവു്. കാരണം കാർ�
ത്തികതിരുനാളിെന്റ േപർ രാമവർമ്മ എന്നായി�
രുന്നു. എന്നാൽ കവി വാഴ്ത്തുന്നതു് മാർത്താണ്ഡവർ�
മ്മ രാജാവിെനയാെണന്നതിനു് സംശയമില്ല. േനാ�
ക്കുക:

“മാർത്താണ്ഡമഹീപതീന്ദ്രൻ
െവറുെതേയാ ജയിക്കുന്നു
മാേലാകേര മന്നരായാലീവണ്ണം േവണ്ടൂ.”

കൂടാെത,

“സ്വാമിേദ്രാഹികെട വംശവിേച്ഛദംവരുത്തിയതും,
സ്വാമിത്ര മന്നവന്മാെര ദ്രവിപ്പിച്ചതും”

എന്നു സ്തുതിക്കുന്നതും,

“ഒറ്റക്കല്ലിേങ്ങാടിവന്നു മുഖമണ്ഡപം ഭവിച്ചു
മെറ്റാന്നതിൽപ്പരം
മന്നർക്കാജ്ഞെകാണ്ടാേമാ?”

എന്നു് പത്മനാഭസ്വാമിേക്ഷത്രത്തിെല ഒറ്റക്കൽ
മണ്ഡപം നിർമിച്ചതിെനപ്പറ്റി പറയുന്നതും മാർത്താ�
ണ്ഡവർമ്മെയ സംബന്ധിച്ചുമാത്രേമശരിയാവുക�
യുള്ളു. ഇേദ്ദഹത്തിെന്റ കാലത്താണു് പത്മനാഭ�
സ്വാമി േക്ഷത്രം പുതുക്കിപ്പണിയാൻ ആരംഭിച്ചതു്.
ഇരുപതടി സമചതുരവും ആറടി കനവുമുള്ള ഒരു
ഒറ്റക്കല്ലുെകാണ്ടു് മുഖമണ്ഡപം തീർത്തതും 1293
അടി നീളവും 20 അടി വീതിയും 23 അടി െപാക്ക�
വുമുള്ള ശീേവലിപ്പന്തൽ കരിങ്കല്ലുെകാണ്ടു നിർമ്മി�
ച്ചതും മാർത്താണ്ഡവർമ്മയാണു്. ഇേദ്ദഹത്തിെന്റ
കാലം 1706–1758-ൽ ആണു്. ഈ രാജാവിെന്റ
ആജ്ഞയാലാണു് താൻ വഞ്ചിപ്പാട്ടുണ്ടാക്കിയതു്
എന്നു കവി തെന്ന ഒരിടത്തു പറയുന്നു.

വഞ്ചന മനുജനായിട്ടവതരിച്ചിരിക്കുന്ന
വഞ്ചിവലൈവരിയുെട കൃപയ്ക്കിരിപ്പാൻ
വഞ്ചികയായ് വന്നാവു
ഞാെനന്നിച്ഛിച്ചു വാഴുംകാലം
വഞ്ചിപ്പാട്ടുണ്ടാേക്കണെമന്നരുളിെച്ചയ്തു.
േവദശാസ്ത്രപുരാേണതിഹാസ കാവ്യനാടകാദി-
േവദികളായിരിക്കുന്ന കവികളുെട
േമദുരങ്ങളായ ഗദ്യപദ്യങ്ങെള ശ്രവിക്കുന്ന
േമദിനീന്ദ്രനജ്ഞേനാടാജ്ഞാപിച്ചേതാർപ്പൂ!

ലഭ്യമായ ഈ വസ്തുതകളുെട അടിസ്ഥാനത്തിൽ
കൃതിയുെട രചനാകാലം എങ്ങെന നിശ്ചയിക്കാം?
വഞ്ചിപ്പാട്ടിൽ ഭദ്രദീപപ്രതിഷ്ഠെയപ്പറ്റി പരാമർശ�
മുണ്ടു്.

കാർത്തവീര്യൻ കഴിേച്ചാണം ഭദ്രദീപപ്രതിഷ്ഠയും
കാശീരാമസ്വാമി പ്രതിഷ്ഠയും കഴിച്ചു.

ആദ്യെത്ത ഭദ്രദീപം 1744-ൽ ആണു് നടന്നതു്.
അതിനുേശഷം 1745-നും 1758-നും ഇടയിലാവാം
ഈ കാവ്യം രചിക്കെപ്പട്ടതു് എന്നു െക.ആർ. കൃഷ്ണ�
പിള്ള ഊഹിക്കുന്നു. (അവതാരിക, കുേചലവൃത്തം
വഞ്ചിപ്പാട്ടു്, എൻ.ബി.എസ് പതിപ്പു് പുറം 20). രാ�
ജസ്തുതിവർണ്ണനയുെട കൂട്ടത്തിൽ 1750-ൽ നടന്ന
ആദ്യെത്ത മുറജപെത്തക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശമില്ലാ�
ത്തതിനാൽ പ്രസ്തുത കൃതി 1745-നും 1750-നും ഇട�
യിലായിക്കൂേടെയന്നും അേദ്ദഹം തുടർന്നു് ഊഹി�
ക്കുന്നുണ്ടു്. എന്നാൽ നിർമ്മാണകാലെത്ത സൂചിപ്പി�
ക്കുന്ന ഒരു െതളിവു് കൃതിയിലുണ്ടു്. കവി പറയുന്നതു്
േനാക്കുക:

കഷ്ടമായ കലിയുഗകാലവും കലികളായ
ദുഷ്ടരും മുഴുക്കമൂലമനന്തപുരം
പ്ലുഷ്ടമായിേപ്പാകെകാണ്ടും,
പുണ്യശീലന്മാരായുള്ള
ശിഷ്ടന്മാർക്കു് പുലർച്ചയില്ലാത്തതുെകാണ്ടും,
നവമവതാരെമാന്നു കൂടി, േവണ്ടിവന്നു നൂനം
നരകാരിക്കൻ പതിറ്റാണ്ടിന്നപ്പുറത്തു്.

ഇതിൽനിന്നു്, അൻപതു് വർഷത്തിനു മുമ്പു് വിഷ്ണു പു�
തുതായി അവതരിച്ചു എന്ന കവിയുെട വിവക്ഷ വ്യ�
ക്തമാകുന്നുണ്ടേല്ലാ. മാർത്താണ്ഡവർമ്മയുെട ജന�
നം 1706-ൽ ആണു്. അേപ്പാൾ 1756-ൽ രാജാവി�
െന്റ മരണത്തിനു രണ്ടുെകാല്ലം മുമ്പു് ഈ കൃതി രചി�
ക്കെപ്പട്ടു എന്നു് ഉറപ്പിച്ചു പറയാൻ കഴിയും. രാമപുര�
ത്തു വാര്യർ ദരിദ്രനായിരുന്നു എന്നതിനു് കൃത്യമായ
െതളിവിെല്ലങ്കിലും ‘വഞ്ചവലൈവരിയുെട കൃപയ്ക്കിരി�
പ്പാൻ വഞ്ചികയായ് വന്നാവൂ ഞാെനന്നിച്ഛിച്ചു വാ�
ഴുംകാലം വഞ്ചിപ്പാട്ടുണ്ടാേക്കണെമന്നരുളിെച്ചയ്തു’
എന്ന പ്രേയാഗത്തിലൂെട അേദ്ദഹത്തിെന്റ ദാരിദ്ര്യം
സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്നു പറയാം.

കുേചലവൃത്തത്തിെന്റ സാഹിത്യപരമായ േമന്മ പരി�
േശാധിക്കുേമ്പാൾ ഇതിവൃത്തേത്താടുള്ള കവിയുെട
സമീപനമാണു് ആദ്യമായി നമ്മുെട ശ്രദ്ധയിൽെപ്പ�
ടുന്നതു്. അക്കാലത്തും അതിനു മുമ്പും പുരാേണതി�
ഹാസകഥകൾ ൈകകാര്യം െചയ്യുന്നവർ കഥെയ
അകന്നുനിന്നു് കാണുക എന്ന നിലപാടാണു് സ്വീക�
രിച്ചുേപാന്നതു് എന്നു കാണാം. ഭക്തൻ എന്ന നില�
യിൽ ഈശ്വരേനാടുള്ള ഭക്തിസമന്വിതമായ ഹൃദയ
ഭാവം പ്രകടിപ്പിക്കുക എന്നതിൽ കവിഞ്ഞു ഏെത�
ങ്കിലും പുരാണ കഥാപാത്രവുമായുള്ള താദാത്മ്യം
വാര്യർക്കുമുമ്പു് ചില കവികളുെട കാര്യത്തിൽ മാത്ര�
േമ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളു. ഒരു കഥാഭാഗെത്ത സ്വന്തം കല്പ�
നകൾ കലർത്തി പുനഃരാഖ്യാനം െചയ്യുന്നതിൽ
തൃപ്തിയടയുമായിരുന്നു ഏതു കവിയും. ഇതിവൃത്ത�
ത്തിെന്റ സ്വഭാവം അേതേപാെല നിലനിർത്തിേയാ
അല്ലാേതേയാ ഒരു പുതിയ മാനം അതിനു നല്കുക
എന്നതു് അക്കാലംവെര പരിചിതമായിരുന്നില്ല
എന്നു് െപാതുവായി പറയാം—ഈ സാമാന്യ പ്ര�
സ്താവത്തിനു് േനരിയ അപവാദങ്ങൾ ഉെണ്ടങ്കിൽ�
തെന്ന. ആധുനികകവികൾ കവിതയ്ക്കു് വിഷയമാ�
ക്കുന്ന പുരാണപ്രേമയം പുതിയ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾക്കു്
വിേധയമാക്കാറുണ്ടു്. ഇതു സാധിക്കുന്നതു് പഴയ�
കഥ ഉൾെക്കാള്ളുന്ന മൂല്യെത്ത അേതേപാെല നില�
നിർത്താൻ കവി ആഗ്രഹിക്കാത്തതുെകാണ്ടാണു്.
എന്നാൽ അത്തരത്തിലുള്ള പഴയ മൂല്യങ്ങെള നി�
േഷധിക്കാനും ആ കാലഘട്ടത്തിെല കവികളിൽനി�
ന്നും േമൽ സൂചിപ്പിച്ച തരത്തിലുള്ള ഇതിവൃത്തപരി�
ഷ്കാരം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൂടാ. അങ്ങെന െചയ്യുന്നതിനു്
പ്രാധാന്യവുമില്ല. രാമപുരത്തു വാര്യർ െചയ്തതാക�
െട്ട, ഇതിവൃത്തത്തിെന്റ കാലപരമായ വിദൂരതെയ
അവഗണിച്ചു് തെന്റ കാലത്തു നടക്കുന്ന ഒരു സം�
ഭവമായി കാണുകയും അതിെന്റ ധർമ്മസാദൃശ്യം�
െകാണ്ടു് തെന്റ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒന്നായി
വിഭാവനം െചയ്യുകയും അതിന്നായി ആത്മാംശ�
െത്ത ഇതിവൃത്തത്തിൽ കലർത്തുകയും ആണു്.
പുരാണപ്രസിദ്ധനായ കുേചലെന കുേചലനാക്കി�
നിർത്തിെക്കാണ്ടുതെന്ന തെന്റ അന്തരംഗത്തിെന്റ
ചലനങ്ങൾ കലർത്തി അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു
എന്നുള്ളിടത്തുെവച്ചാണു് വാര്യരുെട പ്രാധാന്യം
വിലയിരുേത്തണ്ടതു്. നല്ല കാവ്യെത്ത സംബന്ധി�
ച്ചിടേത്താളം അനിവാര്യവും എന്നാൽ പുരാണ
കഥാഖ്യാനത്തിൽ ക്ളിഷ്ടസാധ്യവുമാണു് ഇതിവൃ�
ത്തവുമായുള്ള ആൈത്മക്യത്തിെന്റ അർദ്ധസ്മൃതി�
യിൽനിന്നും പുതിെയാരു ഭാവപരിേവഷം െതളി�
േവാെട പ്രത്യക്ഷെപ്പടുക എന്നതു്. ഇത്തരെമാരു
കലാപരമായ വിജയം േനടിെയടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞ�
തു് തെന്റ സവിേശഷമായ മാനസികാവസ്ഥ സത്യ�
സന്ധമായി പകർത്താൻ സന്നദ്ധനായതുെകാ
ണ്ടാണു്. പി.െക. പരേമശ്വരൻനായർ പറയുന്ന�
തു് േനാക്കുക: “മുൻകൃതികേളക്കാൾ കുേചലവൃത്ത�
ത്തിനുള്ള െമച്ചം കവിെയ സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം
അതു് ആദ്യന്തം സ്വാനുഭൂതിയും ആത്മാർത്ഥതയും
ഉരുകിേച്ചർന്ന ഒരു കൃതിയായിരിക്കുന്നുെവന്നതാ�
ണു്… ഹൃദയെത്ത സ്പർശിച്ചിട്ടുള്ള വിഷയെത്തപ്പറ്റി
ആേവശഭരിതനായി ഉദ്േബാധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രഭാ�
ഷകെനേപ്പാെലയാണു് വാര്യർ തെന്റ കഥാകഥനം
ഉപക്രമിക്കുന്നതു്.

എങ്കിെലല്ലാവരും േകട്ടുെകാൾക തിരുമനസ്സീന്നു
എങ്കലുള്ള പരമാർത്ഥം പാട്ടുെകാണ്ടുണ്ടാം.

അെത കവിഹൃദയത്തിെന്റ പരമാർത്ഥം അഥവാ
സത്യസ്ഥിതി ആവിഷ്കരിക്കാനായിരുന്നു വാര്യരുെട
ഉേദ്ദശ്യം. അതുതെന്നയായിരുന്നു ആ കവിയുെട വി�
ജയേഹതുവും (ആധുനിക മലയാള സാഹിത്യം പു�
റം 70–72).

ഈ വിജയം എങ്ങെന ൈകവന്നു എന്നു് അപഗ്ര�
ഥിക്കാം:

േകരളത്തിൽ എത്രേയാ േക്ഷത്രങ്ങളും േദവന്മാരുമു�
ണ്ടു്. എന്നിട്ടു രാമപുരത്തുകാരനായ കവി ആെരയാ�
ണു് സ്മരിക്കുന്നതു്?

െകൽേപാെടല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും
േകടുതീരത്തക്കവണ്ണ-
െമേപ്പാഴുമന്നദാനവും െചയ്തു െചഞ്ചേമ്മ.
മുപ്പാരുമടക്കിവാഴും
ൈവയ്ക്കത്തു െപരുംതൃേക്കാവി-
ലപ്പാ! ഭഗവാേന! േപാറ്റി മറ്റില്ലാശ്രയം.

േമാക്ഷത്തിനുേവണ്ടിയല്ല കവിയുെട പ്രാർത്ഥന. നി�
ത്യമായ അന്ന ദാനമാണു് കവിക്കുള്ള ഏകാശ്രയം.
ഇതു് ഒരു മുഖക്കുറിപ്പായി തുറന്നു പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതി�
െന്റ പിന്നിലുള്ള ആർജ്ജവം നാം ഇതിനു മുമ്പു് ഒരു
കവിയിലും കണ്ടിട്ടില്ല. ഇത്തരെമാരു പ്രസ്താവത്തി�
െന്റ പിന്നിൽ നിറയുന്ന ഭൗതികചിന്ത കൃതിയിൽ
ആദ്യന്തം കാണാം.

1. അന്ന വസ്ത്രാഭരണാദിവർഷമർത്ഥികളിലിന്നും
മന്നവരിലാരാേനവം െചയ്തീടുന്നുേവാ?

(അർത്ഥികൾക്കു് അന്നാദി ദാനംെചയ്യുക എന്ന�
താണു് രാജാവിെന്റ മഹത്വം).

2. ഭക്തിേയറും ഭഗവാങ്ക,െലങ്കിലുമവെന്റ ഭാര്യ
ഭർത്താേവാളം വിരക്തയായില്ല, ഭക്ഷിേച്ച
ശക്തിയുള്ളു ശുശ്രൂഷിപ്പാെനന്നായിട്ടു…

3. ഇല്ല ദാരിദ്ര്യാർത്തിേയാളം വലുതായിെട്ടാരാർ�
ത്തിയും

4. കാവ്യത്തിെന്റ ഫലശ്രുതി.

ഇന്നിക്കഥ െചാല്ലുേന്നാർക്കും ഭക്തിേയാെട േകൾ�
ക്കുേന്നാർക്കും മന്ദെമേന്യ ധനധാന്യ സന്തിതിയു�
ണ്ടാം.

ഭക്ഷിച്ചാേല ശുശ്രൂഷിപ്പാൻ ശക്തിയുണ്ടാവുകയുള്ള
എന്നും, ദാരിദ്ര്യദുഃഖംേപാെല മെറ്റാരു ദുഃഖം ഇല്ല
എന്നും ഇക്കഥ േകൾക്കുന്നവർക്കു ധനധാന്യസമൃ�
ദ്ധി ഉണ്ടാവും എന്നും പറയുന്ന കവി, ധനം അനിവാ�
ര്യമാെണന്നും അതു ഭക്തിക്കു വിഘാതമല്ല എന്നും
വാദിക്കുന്ന ഭൗതികവാദിയാണു്. ഈെയാരു സമീ�
പനം ‘ഭാഗവതപുരാണ’ത്തിെല കുേചലകഥയുെട
സത്തയ്ക്കുതെന്ന വിരുദ്ധമാണു് എന്നു പറയണം. ഭാ�
ഗവതത്തിൽ പരീക്ഷത്തിനു രാജാവു് ശുകമഹർഷി�
േയാടു് േചാദിക്കുന്നു;

േകാനുശ്രുത്വാ സകൃദ് 
പ്രഹ്മന്നുത്തമ േശ്ലാക സദ്കഥാഃ
വിരേമത വിേശഷേജഞാ വിഷണ്ണഃ
കാമമാർഗ്ഗൈണഃ (80::2)

കൃഷ്ണകഥ േകട്ടിട്ടു് ആെരങ്കിലും േഭാഗമാർഗ്ഗത്തിൽനി�
ന്നും പിന്തിരിഞ്ഞിട്ടുേണ്ടാ? ഇതിനു് മറുപടിയായിട്ടാ�
ണു് ഭാഗവതനായ കുേചലെന്റ കഥ ശുകമഹർഷി
പറയുന്നതു്. ലൗകിക വിരക്തി ൈകവന്ന പുണ്യാ�
ത്മാവാണു് ഭാഗവതത്തിെല കുേചലൻ. ഇതിവൃ�
ത്തെത്ത പരിണമിപ്പിക്കാെതയും കഥാപാത്രെത്ത
മാറ്റിമറിക്കാെതയും തെന്റ അനുഭവത്തിൽ നിന്നും
ഉത്ഭിന്നമായ സവിേശഷദർശനം ഇതിവൃത്തത്തി�
നും പാത്രത്തിനും നൽകി ആവിഷ്കരിക്കാൻ രാമപു�
രത്തുവാര്യർക്കു കഴിഞ്ഞു. ഈ ദർശനെത്ത േപാ�
ഷിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ആണു് കവി വഞ്ചിപ്പാട്ടു്
രചിക്കുന്നതു് എന്നു് ഭാഗവതകഥയുമായി താരതമ്യ�
െപ്പടുത്തി പരിേശാധിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും.

ഭാഗവതം ദശമസ്കന്ധത്തിെല 80, 81 അധ്യായങ്ങ�
ളിൽ 86 േശ്ലാകങ്ങളിൽ കുേചലകഥ പ്രതിപാദിക്ക�
െപ്പടുന്നു. വഞ്ചിപ്പാട്ടിൽ 698 വരികൾ ഉണ്ടു് എന്നു്
സൂചിപ്പിച്ചുവേല്ലാ. കുേചല കഥയ്ക്കും വാര്യർ രണ്ടു് പീ�
ഠികകൾ നല്കിയതായി കാണാം.

ഒന്നു്: വഞ്ചിഭൂപേന്റയും തിരുവനന്തപുരത്തിേന്റയും
വർണ്ണന (96 വരി) 1-96.

രണ്ടു്: കൃഷ്ണെന്റ അവതാര ലീലകളുെട വർണ്ണന
(132 വരി) 97-228. ഇങ്ങെന 229 വരികൾ, കൃ�
തിയുെട ഏതാണ്ടു് മുന്നിെലാരു ഭാഗം, കുേചല�
കഥയുെട മുഖവുരയായി നിലെകാള്ളുന്നു. ഇതി�
െന സംബന്ധിച്ചു് െപ്രാഫ. എസു്. ഗുപ്തൻനാ�
യർ പറയുന്നു: “സംഭവങ്ങളുെട അനുപാതക്രമം
േനാക്കിയാൽ ഇത്രയും അനുവദനീയമാെണ�
ന്നു േതാന്നുന്നില്ല, പെക്ഷ. തെന്റ കൃഷ്ണഭക്തിക്കു
അങ്ങെനെയാരു നീർച്ചാലു െവട്ടിെക്കാടുക്കാ�
നെല്ലങ്കിൽ പിെന്ന ഈ കാവ്യത്തിനു് എന്തു
പ്രസക്തിെയന്നാണു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഭാവം.”
(‘വിട്ടുേപായ കണ്ണികൾ’ സാഹിത്യചരിത്രം പ്ര�
സ്ഥാനങ്ങളിലൂെട പുറം 703) ഇതുെകാണ്ടു് കവി
മറ്റെന്തല്ലാം േനടി? കൃഷ്ണെന്റ അവതാരങ്ങൾ
വർണ്ണിക്കുന്ന ഭാഗത്തു കുേചലകഥയ്ക്കു മുമ്പുള്ള 9
ഭാഗവത കഥാംശങ്ങളും 6 ഭാരതയുദ്ധകഥാംശ�
ങ്ങളും ഉൾേച്ചർത്തു കവി ഇതിഹാസപുരാണങ്ങ�
ളിൽ നിറഞ്ഞു നില്ക്കുന്ന കൃഷ്ണെന്റ വ്യക്തിത്വത്തി�
െന്റ സമ്രഗത ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. ഇതിൽ തെന്ന
കവി പ്രത്യകശ്രദ്ധേയാെട ആവിഷ്കരിക്കുന്നതു
ആശ്രിതെര രക്ഷിക്കുന്നതിൽ അധർമ്മംേപാലും
െചയ്യാൻ മടിക്കാത്ത കൃഷ്ണെന്റ വാത്സല്യെത്ത�
യാണു്.

എളിയ പുറേത്ത നിൽപൂ
കൃഷ്ണെനല്ലാവെരെക്കാണ്ടും
െഞളിയുന്ന ജനങ്ങെള െഞരിപ്പാൻ കൂടും.

ഭാഗവതത്തിൽ ഉള്ള നാലു സന്ദർഭങ്ങെള കവി
കുേചലവൃത്തത്തിൽ സ്വീകരിക്കാെത വിടുന്നുണ്ടു്.
അതിെലാന്നു് കുേചലൻ ധനാദിഐശ്വര്യ മാർഗ്ഗ�
ത്തിൽ വിരക്തി വരുന്നു എന്നതാണു്. (81:37, 38)
വിഭൂതി കൃഷ്ണഭക്തിക്കു തടസ്സമായി വർത്തിക്കുെമ�
ന്നു് കരുതിയാണു് കുേചലൻ വിരാഗിയായിത്തീർന്ന�
തു്. എന്നാൽ വഞ്ചിപ്പാട്ടിെല കുേചലൻ വിരക്തനാ�
വുന്നില്ല.

‘കുേചലനും േപ്രയസിക്കും
സമ്പത്തുണ്ടായതിൽ തത്ര
കുേശശയേലാചനങ്കൽ പത്തിരട്ടിച്ചു.’

സമ്പത്തുണ്ടാകുേമ്പാൾ ഭക്തി കൂടുകേയ െചയ്യൂ എന്നാ�
ണു് കവിയുെട പക്ഷം. വാര്യർ ഇത്രയും കുടി പറയുന്നു.

കുേചലീയമായ ഭക്തി
കൃഷ്ണൈനക്യം െകാടുത്താലും
കൃേശതരതരമായി കടം േശഷിച്ചു.

സമ്പൂർണ്ണമായ ഭക്തിക്കു ധനം തടസ്സമല്ല. എന്നുമ�
ല്ല, ധനംെകാണ്ടു വീട്ടിത്തീർക്കാവുന്ന കടമല്ല ഭക്തി.

ഭാഗവതെത്ത അേപക്ഷിച്ചു് വഞ്ചിപ്പാട്ടിൽ കവി വി�
പുലീകരിച്ച ഭാഗങ്ങൾ ദ്വാരകാവർണ്ണനയും കുേച�
ലെന്റ ചിന്തയുമാണു്. ഭാഗവതത്തിൽ രണ്ടു േശ്ലാക�
ത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിനിൽക്കുന്ന (80:16.17) ലഘു�
വിവരണം വഞ്ചിപ്പാട്ടിൽ 55 വരിയായി വികസിക്കു�
ന്നു. നിഷ്ക്കളങ്കനായ ദരിദ്രെന്റ മുമ്പിൽ വിസ്മയത്തി�
െന്റ മഹാപ്രപഞ്ചം വന്നുദിച്ചതുേപാെലയാണു് കു�
േചലെന്റ കണ്ണുകളിലൂെട കാണുന്ന നഗരത്തിെന്റ
വർണ്ണന. കുേചലചിന്ത രണ്ടു സന്ദർഭത്തിലുണ്ടു്. കാ�
ണാൻ േപാകുേമ്പാഴും തിരിച്ചുവരുേമ്പാഴും ഭാഗവ�
തത്തിൽ കുേചലെന്റ ചിന്ത ഒരു േശ്ലാകത്തിെലാതു�
ങ്ങുന്നു.

സ താനാദായ വിപ്രാഗ്ര്യഃ
പ്രയയൗ ദ്വാരകാം കില,
കൃഷ്ണ സന്ദർശനം മഹ്യാ
കഥാം സ്യാദിതിചിന്തയൻ (15)

എങ്ങെന കൃഷ്ണെന കാണാനാകും എേന്നാർത്തു ദ്വാ�
രകയിെലത്തി എന്നുമാത്രമാണു് ആ പരാമർശം.
വഞ്ചിപ്പാട്ടിേലക്കുവരുേമ്പാൾ 20 വരിയിൽ കുേചല�
ചിന്ത വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നു.

“നാെള നാെളെയന്നായിട്ടു
ഭഗവാെനക്കാണ്മാനിത്ര-
നാളും പുറെപ്പടാത്ത
ഞാനിന്നു െചല്ലുേമ്പാൾ
നാളിക നയനെനന്തു
േതാന്നുേമാ ഇന്നു നേമ്മാടു്!
നാളീകം കരിമ്പന
േമെലയ്തേപാെലേയാ?
േദശിക ദക്ഷിണ കഴിഞ്ഞതിൽപ്പിെന്ന
കാണാത്ത ഞാൻ
േദവേദവനാലർത്ഥിക്കെപ്പടുെമങ്കിലും
ദാശാർഹെനൻ ദാരിദ്ര്യെമാഴിച്ചയപ്പാൻ
ബന്ധം േവണ്ട
ദാസ്യ സഖ്യാദികേളാ
നിത്യന്മാർക്കുണ്ടാേമാ?
താണു പണ്ടുണ്ടായ
സാപ്തപദീനം തേന്ന പറഞ്ഞു
കാണുേമ്പാളഖിേലശേനാടിരപ്പനിവൻ
േദ്രാണർ ദ്രുപദനാെലന്ന
േപാെല നിന്ദിക്കെപ്പടുക-
േവണെമന്നില്ലാദ്യനേല്ല പ്രഭുവല്ലേല്ലാ?

എന്നുതുടങ്ങി ആേക്ഷപസമാധാനം െചയ്യുന്ന ഭാ�
ഗം ദരിദ്രെന്റ േലാലവും വിഭ്രാത്മകവുമായ മാനസി�
കാവസ്ഥ അനാവരണം െചയ്യുന്നു. ഉത്കണ്ഠാകുല�
മാണു് കുേചലെന്റ അേങ്ങാട്ടുള്ള യാത്രെയങ്കിൽ തി�
രിച്ചുവരുേമ്പാൾ പശ്ചാത്താപാർദ്രമായ വിചാരമാ�
ണു് കുേചലനിൽ നിറയുന്നതു്.

“ഓർത്താെലെന്റ ദാരിദ്ര്യം
തീർത്തയേച്ചേന അർത്ഥിെച്ചങ്കിൽ
ആർത്തപാരിജാത,
മെതാന്നയർത്തുേപായി
േപർത്തേങ്ങാട്ടു െചല്ലുകയും,
കഷ്ടം! വഴിക്കണ്ണുംേതാർത്തു
കാത്തിരിക്കും പത്നിേയാെടന്തുരെചേയ്യണ്ടു.
ജന്മം വ്യർത്ഥമാക്കിപ്പതിവ്രതെയപ്പട്ടിണിക്കിട്ട
കല്മഷവാനുേണ്ടാ ഗതി മുക്തനായാലും?

താെനന്നേപാെല കൃഷ്ണനും എെന്തങ്കിലും തന്നയ�
േയ്ക്കണ്ട കാര്യം േചാദിക്കാൻ മറന്നുേപായി എന്നാ�
ണു് കുേചലൻ ചിന്തിക്കുന്നതു്. ഇേത സന്ദർഭത്തിൽ
ഭാഗവതത്തിെല കുേചലൻ ചിന്തിക്കുന്നതു്, ധനം
നല്കി തെന്ന അനുഗ്രഹിക്കാത്തതു് കൃഷ്ണഭക്തി േശാ�
ഷിച്ചു േപാകും എന്നു കരുതിയാണു് എന്നേത്ര. ഈ
രണ്ടു ചിന്തയിലൂെടയും യഥാർത്ഥ ദരിദ്രെന്റ വിേലാ�
ലശുഭ്രമായ മനസ്സിെന്റ അപൂർവ്വമായ വികാരദീപ്തി
വാര്യർ ഒപ്പിെയടുത്തിരിക്കുന്നു. പി.െക. പരേമശ്വ�
രൻനായർ പറയുന്നു; ‘യാത്രാമാേധ്യ ഉള്ള കുേചല�
െന്റ അത്മഗതത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മനശ്ശാ�
സ്ത്രേബാധം, പ്രഭുജനങ്ങെള ആശ്രയിക്കാൻ േപായി�
ട്ടുള്ള സാധുക്കളുെട അനുഭവങ്ങൾ േനരിട്ടറിഞ്ഞിട്ടു�
ള്ളവർക്കു മാത്രേമ ആവിഷ്ക്കരിക്കാൻ സാധ്യമാകു’
(ആധുനിക മലയാളസാഹിത്യം പുറം 75).

രാമപുരത്തു വാര്യർ ഭാഗവതത്തിലില്ലാത്ത മൂന്നു
സന്ദർഭങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു വഞ്ചിപ്പാട്ടിൽ സംേയാജി�
പ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഒന്നു്: തെന്റ വീടു് രണ്ടാം ദ്വാരകയായി
മാറിയതുകണ്ടു് ആശ്ചര്യസ്തിമിതനായി നില്ക്കുന്ന കു�
േചലേനാടു് പത്നി പറയുന്ന ഭാഗം. രണ്ടു്: കുേചലപ�
ത്നിയുെട വിവരണം േകട്ട കുേചലെന്റ പ്രതികരണം
ആവിഷ്കരിക്കുേമ്പാൾ കൃഷ്ണെന സ്തുതിക്കുന്നതായി
കവി വർണിക്കുന്ന ഭാഗം. പന്ത്രണ്ടു വരിയിലുള്ള
നാേമാച്ചാരണവും (633-644) പതിന്നാലുവരിയിൽ
(647-660) ദശാവതാരവർണനയും ഉൾെപ്പെട 36
വരിയിൽ ആ ഭക്തിവാങ്മധുനിറഞ്ഞു നില്ക്കുന്നു.
മൂന്നു്: ഇരന്നു നടന്ന വിപ്രനാരി പിന്നീടു്, വരുന്ന�
വർെക്കാെക്ക വസ്ത്രാഭരണങ്ങളും അന്നവും ദാനം
െചയ്യുന്നതായി വാര്യർ പ്രതിപാദിക്കുന്നു. കുേചല�
ഭവനത്തിലും ഹസ്തിനപുരിയിലും വാദ്യേഘാഷവും
നാേമാച്ചാരണവും നിരന്തരം മുഴങ്ങിേക്കൾക്കുന്നു.

ഇവ കൂടാെത പ്രാധാന്യം കുറഞ്ഞ ലഘുപരിഷ്കരണ�
ങ്ങളും കവിവരുത്തിയിട്ടുണ്ടു്.

ഈ പരിഷ്കാരംെകാണ്ടു് കവിക്കു്, ആദ്യം വിവരി�
ച്ചവിധം, തെന്റ പ്രേത്യക ദർശനം ആവിഷ്കരിക്കു�
ന്നതിൽ ശ്രദ്ധ േകന്ദ്രീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു.
ഐശ്വര്യേത്താടുകൂടി ഇഹേലാകത്തിൽ ജീവിച്ചു്
ഒപ്പം അവ്യാജ മധുരമായ ഭക്തിനിലനിർത്തുകയും
െചയ്താൽ ഉണ്ടാകുന്ന ൈകവല്യമാണു് കവിയുെട
സങ്കൽപത്തിലുള്ള സമ്പൂർണ്ണ ജീവിതം.

‘ദാനധർമ്മങ്ങളും െചയ്തു ദമ്പതിമാരിരുവരു-
മാനന്ദിച്ചിട്ടാലയത്തിലേനകകാലം
മാേനതരഹരി രതിേയാടുകൂടി വാണിട്ടവ-
സാനത്തിങ്കൽ ൈകവല്യം ലഭിക്കയും െചയ്തു.’

ഇഹേലാകജീവിതെത്ത യാഥാർത്ഥ്യമായും, ഈ
ഭൂമിയിൽ നിന്നും േനടുന്ന സുഖെത്ത അർത്ഥപൂർ�
ണ്ണമായും കാണുന്ന ഒരു വീക്ഷണം കുേചലകഥെയ
അവലംബമാക്കി രൂപെപ്പടുത്തുവാനാണു രാമപുര�
ത്തു വാര്യർ മുഖ്യമായും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളതു്. ഈെയാ�
രു വീക്ഷണം ഇതിവൃത്തത്തിനു് അന്യമായി േതാ�
ന്നാത്തതു കവിയുെട അനുഭൂതി ഇതിവൃത്തത്തിൽ
സമ്പൂർണ്ണമായും ലയിച്ചതുെകാണ്ടുതെന്നയാണു്.
ഇവിെടയാണു്, കവി ദരിദ്രനായിരുന്നു എന്നും രാ�
ജാവിൽനിന്നും എെന്തങ്കിലും ലഭിക്കാൻേവണ്ടിത�
െന്നയാണു് ഈ കൃതി രചിച്ചതു് എന്നുമുള്ള ഐതീ�
ഹ്യത്തിെന്റ പ്രസക്തി. പണം കിട്ടാൻ ദീപസ്തംഭം
മഹാശ്ചര്യമാണു് എന്നു പറേയണ്ടതുെണ്ടങ്കിൽ ദീ�
പസ്തംഭം മഹാശ്ചര്യം തെന്നയാണു് എന്നു് തുറന്നു�
പറയുകയാണു് ഇവിെട വാര്യർ-കുഞ്ചൻനമ്പ്യാരുെട
തുറന്നുപറയൽ മെറ്റാരു രീതിയിൽ നടത്തിയിരി�
ക്കുന്നു എന്നുമാത്രം. മാർത്താണ്ഡവർമ്മ രാജാവി�
െന വിഷ്ണുവിെന്റ അവതാരമായും തുടർന്നു കൃഷ്ണനാ�
യും തെന്ന കുേചലനായും കൽപിച്ചുെകാണ്ടു് രചിച്ച
ഒരു േശ്ലാകം രാജാവിനു ഇഷ്ടെപ്പട്ടതായും അതിെന്റ
ഫലമായാണു് വഞ്ചിപ്പാട്ടു് രചിക്കാൻ രാജകല്പന
ഉണ്ടായെതന്നും ഒരു വാദമുണ്ടു്. (േഡാ. എം. ലീ�
ലാവതി. മലയാളകവിതാ സാഹിത്യചരിത്രം-പുറം
152). ‘ഏതായാലും വാര്യരുെട ഉപമയ്ക്കു് കനത്ത�
വില കിട്ടി എന്നർത്ഥം.’ സാധാരണ രാജസ്തുതിക�
ളിെല അലങ്കാരകല്പനയായി വഞ്ചിപ്പാട്ടിെല സങ്ക�
ല്പനെത്ത കാണാൻ കഴിയുകയില്ല. കാരണം കുേച�
ലെന്റ അവസ്ഥയുമായി താദാത്മ്യം പ്രാപിച്ച കവി�
യുെട സ്വാഭാവികമായ മാനസിക നിലയിൽനിന്നും
ഉദയം െകാണ്ടതാണു് ആ കല്പന. കുേചലൻ ചിപിട�
കം നൽകി ഐശ്വര്യം സാക്ഷാത്ക്കരിച്ചതുേപാെല
തനിക്കും ഭൗമസൗഭാഗ്യം നുകരാനുള്ള സമ്പത്തു്
നൽേകണേമ എന്ന അർത്ഥനയുെട മുഴക്കം വ്യംഗ്യ�
ഭംഗിയാർന്ന ഭാവനാവിനിേയാഗത്തിലൂെട നമുക്കു്
ഈ കൃതിയിൽ േകൾക്കാനാകും. അതുെകാണ്ടുത�
െന്ന ഇരു അലങ്കാരകല്പനയുെട തലത്തിൽനിന്നു�
യർന്നു് ദരിദ്രെന്റ ആത്മ നിേവദനത്തിെന്റ ഹൃദേയാ�
ന്മാദിയായ ആവിഷ്കാരമായി മാറുന്നു. ഈ നിലയ്ക്കു്
നിരീക്ഷിക്കുേമ്പാഴാണു് വഞ്ചിപ്പാട്ടുകാരൻ സ്വന്തമാ�
യി ഉൾേച്ചർത്ത ഒരു ഭാഗം പ്രസക്തമായിത്തീരു�
ന്നതു്. കുേചലപത്നി അഗതികൾക്കു് അന്നവും മറ്റും
ദാനം െചയ്യുന്നതാണു് ആ ഭാഗം.

‘ഇരന്നവലുണ്ടാക്കിയ വിപ്രകുടുംബിനിചിത്രം
വരുന്നവർെക്കല്ലാം വസ്ത്രാഭരണങ്ങളും
വിരുന്നൂട്ടും േവണ്ടുന്നെതാെക്കയും കഴിച്ചുതുടങ്ങി
പരന്നന്നു ദിനം േതാറുമതിരസവും.’

ഏതു് യാചകനാണു് താൻ ധനമാർജ്ജിച്ചു് തെന്ന�
ക്കാണാൻ വരുന്നവർക്കു് േലാഭെമേന്ന ധനധാ�
ന്യാദികൾ ദാനം െചയ്യുന്നതു് സ്വപ്നം കാണാതിരി�
ക്കുക? അതിനാൽ േമൽവിവരിച്ച വരികൾ കവിയു�
െടതെന്ന സ്വപ്നത്തിെന്റ ആവിഷ്കാരമായിത്തീരുന്നു.
ഇതിവൃത്തൈചതന്യവുമായുള്ള കവിമനസ്സിെന്റ താ�
ദാത്മ്യത്തിെന്റ മെറ്റാരു ഫലമാണിതു്.

പുരാണത്തിെല കഥാപരമായ േകവലമൂല്യം നഷ്യ�
െപ്പടുത്തി ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ആത്മാവിഷ്കാര�
ത്തിനു് ഉപേയാഗെപ്പടുത്തുക എന്നതു് സാമാന്യ�
മായി പറഞ്ഞാൽ ആധുനികകാലത്തു കണ്ടുവരു�
ന്ന പ്രവണതയാണു്. എന്നാൽ പതിെനട്ടാം ശത�
കത്തിൽ ഇത്തരെമാരു രീതി അപൂർവ്വം തെന്ന�
യാണു്. പുരാേണതിവൃത്തെത്ത പുനരാവിഷ്കരിക്കു�
േമ്പാൾ ചില നൂതനാലങ്കാരങ്ങളും പുത്തൻ രസിക�
ത്വങ്ങളും മറ്റും േകാർത്തിണക്കി ആെകക്കൂടി ആസ്വാ�
ദ്യമാക്കുന്ന രീതിയാണു് അന്നു വെര നിലനിന്നിരു�
ന്നതു്. വഞ്ചിപ്പാട്ടിനുേശഷവും കുേറക്കാലേത്തയ്ക്കു്
ഇതുതെന്നയായിരുന്നു അവസ്ഥ. ഇവിെടയാണു്
ഈ കാവ്യത്തിെന്റ ചരിത്രപ്രാധാന്യം. അലങ്കാരപ�
രമായ ആർഭാടത്തിെന്റ സ്ഥാനത്തു മാനസികയാ�
ഥാർത്ഥ്യെത്ത പുനഃസൃഷ്ടിക്കാനുള്ള ഭാവനയും, ഭാ�
വസാന്ദ്രമായ രംഗങ്ങൾ ചിത്രീകരിക്കാനുള്ള ശക്തി�
യും കവി പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതു് േനാക്കുക. അസാധാ�
രണമായതും തെന്റ മനസ്സിെന ആഴത്തിൽ സ്പർ�
ശിക്കുന്നതുമായ രംഗങ്ങെള ആവിഷ്കരിക്കുേന്നടത്തു
ഭാവനയുേടയും വികാരത്തിെന്റയും സമുചിതമായ
പരിണയം ദർശിക്കാൻ കഴിയുന്നു.

ഇപ്പറഞ്ഞതിനു് ഏറ്റവും ഉചിതമായ ഉദാഹരണം
കുേചലൻ ദ്വാരകാപുരിയിൽ എത്തുന്നതും തുടർന്നു്
ലഭിക്കുന്ന അസാധാരണമായ സ്വീകരണപരിചര�
ണങ്ങളുമാണു്.

പട്ടിണിെകാണ്ടുെമലിഞ്ഞ
പണ്ഡിതനു കുശസ്ഥലീ
പട്ടണം കണ്ടേപ്പാേഴ
വിശപ്പും ദാഹവും
െപെട്ടന്നകന്നുെവന്നല്ല
ഭക്തിെകാെണ്ടന്നിേയ പണി-
െപ്പട്ടാലുെമാഴിയാത്ത
ഭവാർത്തിയും തീർന്നു.
രാമാനുജാഞ്ചിത രാജധാനി
സൽക്കരിേച്ചകിയ
േരാമാഞ്ചക്കുപ്പായമീറനായി െചെഞ്ചേമ്മ
സീമാതീതാനന്ദാശ്രുവിൽ
കുളിക്കെകാണ്ടു കുേചല-
േചാമാതിരിക്കതു ചുമടായിച്ചമഞ്ഞു
ഭക്തിയായ കാറ്റു
ൈകകണക്കിേലറ്റു െപരുകിയ
ഭാഗ്യപാരാവാര ഭംഗപരമ്പരയാ
ശക്തിേയാടുകൂടിവന്നു മാറിമാറിെയടുത്തിട്ടു
ശാർങ്ഗിയുെട പുരദ്വാരം പൂകിക്കെപ്പട്ടു

അന്തണെനക്കണ്ടിട്ടു സേന്താഷം
െകാേണ്ടാ; തസ്യ ൈദന്യം
ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ളിലുണ്ടായ സന്താപംെകാേണ്ടാ;
എന്തുെകാേണ്ടാ ശാരി
കണ്ണുനീരണിഞ്ഞു, ധീരനായ
െചന്താമരക്കണ്ണനുേണ്ടാ കരഞ്ഞിട്ടുള്ളു?
പള്ളിമഞ്ചത്തിന്നു െവക്കമുത്ഥാനം
െചയ്തിട്ടു പക്ക-
ലുള്ള പരിജനേത്താടുകൂടി മുകുന്ദൻ
ഉള്ളഴിഞ്ഞു താഴെത്തഴുന്നള്ളി, പൗരവരന്മാരും
െവള്ളംേപാെല ചുറ്റുംവന്നു വന്ദിച്ചുനിന്നു
പാരാവാര കല്പപരിവാരേത്താടുകുടി ഭക്ത-
പാരായണനായ നാരായണനാശ്ചര്യം
പാരാെതെചെന്നതിേരറ്റു കുേചലെന; ദീനദയാ
പാരവശ്യേമവം മെറ്റാരീശ്വരനുേണ്ടാ?
മാറെത്ത വിയർപ്പുെവള്ളം
െകാണ്ടു നാറും സതീർത്ഥ്യെന
മാറത്തുണ്മേയാടു േചർത്തു ഗൗഢം പുണർന്നു
കൂറുമുലം തൃൈക്കെക്കാണ്ടു പാദം കഴുകിച്ചു പരൻ
ഭെള്ളാഴിഞ്ഞു ഭഗവതി െവള്ളെമാഴിച്ചു
തുള്ളിയും പാഴിൽേപ്പാകാെത
പാത്രങ്ങളിേലറ്റു തീർത്ഥ
മുള്ളതുെകാണ്ടു തനിക്കുമാർക്കും തളിച്ചു.

കുേചലൻ ലഭിച്ച പരിചരണം വിഭാവനം െചയ്യു�
േമ്പാൾ, ഒരു ദരിദ്രൻ കാംക്ഷിക്കുന്ന സ്വപ്നതുല്യ�
മായ അവസ്ഥയുമായി സമാനമായ അനുഭൂതി
സംഭരിച്ചുെവച്ച കവിഹൃദയം സാത്മ്യം പ്രാപിക്കു�
ന്നതിെന്റ ഫലമായാണു്, ഇത്തരം രംഗങ്ങൾ വി�
കാേരാർജ്ജം വികിരണം െചയ്തു േതേജാമയനായി�
ത്തീരുന്നതു്. ൈവയക്തികതയുേടയും വികാരത്തി�
േന്റയും ആധിക്യമാണു് നാം ഇവിെട കാണുന്നതു്.
ഇവയുെട ആധിക്യം കാല്പനികതയുെട പ്രേത്യകത�
കളായി െകാണ്ടാടാറുണ്ടേല്ലാ. ഈ അർത്ഥത്തിൽ,
അകാലത്തിൽ പിറന്ന ഈ കാവ്യെത്ത കാല്പ�
നികകൃതിയായി വാഴ്ത്തുന്നതിൽ അപാകതയില്ല.
“മലയാളത്തിൽ െറാമാന്റിസിസത്തിെന്റ ലക്ഷണ�
ങ്ങൾ ഇത്രമാത്രം തികഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇതാരകൃതികൾ
അധികം കാണുകയില്ല” (പി.െക. പരേമശ്വരൻനാ�
യർ, ആധുനിക മലയാളസാഹിത്യം 70) അങ്ങെന
അന്തർഭാവപരമായ നവീനതയുെട അടിസ്ഥാന�
ത്തിൽ േനാക്കുേമ്പാൾ കുേചലവൃത്തം വഞ്ചിപ്പാട്ടു്
20-ാ൦ ശതകത്തിെന്റ ആരംഭത്തിൽ രചിക്കെപ്പട്ട
ഖണ്ഡകാവ്യങ്ങൾക്കിടയിലാണു് സ്ഥാനം പിടിക്കു�
ന്നതു്.

ആത്മാവിഷ്കാര പ്രധാനമായി മാറിയ കുേചലവൃ�
ത്തം വഞ്ചിപ്പാട്ടിൽ കവി തെന്റ വ്യക്തിത്വം മുഖ്യ�
പാരരതമായ കുേചലനിൽ കലർത്തുകയുണ്ടായി.
ഇതിെന്റ ഫലമായി പുരാണത്തിെല കുേചലേന�
ക്കാൾ വ്യക്തിത്വത്തിെന്റ സ്ഫുടേശാഭ പ്രസരിപ്പിക്കു�
ന്ന നായകനായി മാറി വാര്യരുെട കുേചലൻ. പുരാ�
ണത്തിെല കുേചലെന്റ ഭക്തി വഞ്ചിപ്പാട്ടിെന്റ സി�
രകളിലൂെടയും ഒഴുകുന്നുണ്ടു്. ഒപ്പം, മാനുഷികമായ
തലം അതിൽ വ്യക്തഭംഗിേയാെട െതളിഞ്ഞുനില്ക്കു�
കയും െചയുന്നു. യാത്രാമേധ്യയുള്ള ചിന്തയിലൂെട
അഭിവ്യക്തമാവുന്ന മനശ്ചാഞ്ചല്യം വഴി ദരിദ്രെന്റ
ഹൃദയതാളം നാം അറിയുന്നു. തിരിച്ചുവരുേമ്പാഴാ�
കെട്ട, ഒരു ഗൃഹസ്ഥെന്റ പശ്ചാത്താപത്തിൽ ചാ�
ലിച്ച വൃഥിതചിന്തയിൽനാം പങ്കാളികളാവുന്നു. കു�
േചലെന്റ വ്യക്തിത്വത്തിൽ അലിഞ്ഞു േചർന്ന ഒരു
ഗൃഹസ്ഥെന ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച കവി രാമപുരത്തു വാ�
ര്യരാണു്. അേപ്പാൾ പാത്രസൃഷ്ടിയുെട കാര്യത്തിൽ
വാര്യർ േനടിെയടുത്ത വിജയം, മാനുഷികമായ നി�
ലപാടിൽ നിന്നുെകാണ്ടു് കുേചലെന ദർശിച്ചു എന്ന�
താണു്. ഒരു കവി ഇതിവ്യത്തം—പ്രേത്യകിച്ചു് വി�
ഖ്യാതമായ പുരാവൃത്തം—ആഖ്യാനം െചയ്യുേമ്പാൾ
ശ്രദ്ധെവേയ്ക്കണ്ടതു പാത്രസൃഷ്ടിയിലാണു്. കുട്ടികൃ�
ഷ്ണമാരാർ പറയുന്നു: ‘രചനാഭംഗിയിലും നഗരാദി
വർണ്ണനകളിലും അർത്ഥ കൽപനകളിലും എെന്ത�
ല്ലാം ൈവജാത്യമുണ്ടായാലും അവെയ്ക്കാന്നുമല്ല വ്യ�
ക്തിത്വത്തിനാണു്. കാവ്യത്തിെന്റ ആത്മാെവന്നു്
പറയെപ്പടുന്ന രസവും മുഖ്യമായി അതിെന അവ�
ലംബിച്ചേത്ര വ്യക്തമാവുന്നതു്’ (പഴയ മൂന്നു കൃതി�
കൾ—രാജാങ്കണം പുറം 26) നമ്മുെട കവികൾ ഈ
കാര്യത്തിൽ പ്രാേയണ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ലായിരുന്നു
എന്നു് മാരാർ തുടർന്നു പറയുന്നുണ്ടു്. കഥാപാത്ര�
െത്ത കൂടുതൽ വ്യക്തത നല്കി ആവിഷ്കരിക്കുന്ന ഈ
കാവ്യം മാരാരുെട വിലയിരുത്തലിെന്റ രീതി അനു�
സ്മരിച്ചാൽ മാതൃകാപരമാണു് എന്നു് പറയാം.

ഇത്രയും ഭദ്രശില്പമായ ഈ കൃതി ഒരു ദ്രുതകവന�
മാണു് എന്ന ഐതീഹ്യം നിലവിലുണ്ടു്. ഒരു ദ്രുതക�
വനത്തിെന്റ ഇതിവൃത്തത്തിൽ കവിയുെട വ്യക്തി�
ത്വം സ്വാഭാവികമായും ഇഴുകിേച്ചരുകയില്ല. വ്യക്തി�
ത്വത്തിെന്റ സുക്ഷ്മവും അഗാധവുമായ തലങ്ങളല്ല,
ഉത്താനവും സഹജവുമായ വിതാനങ്ങളാണു് ദ്രുത�
രചനയിൽ സ്പർശിക്കെപ്പടുക. അലങ്കാരം കുത്തി�
നിറച്ച കല്പനാൈവഭവത്തിെന്റ അഭാവം കാരണം
ൈകവന്ന രചനാപരമായ സ്വാഭാവികതയാവണം
ഇത്തരം ഐതിഹ്യത്തിെന്റ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച�
തു്. “ഏെതാരു ഉത്തമമായ കലാസൃഷ്ടിേയയുംേപാ�
െല ശാന്തതയിൽ ഘനീഭവിച്ച ൈവകാരികാനുഭുതി�
ക്കു് അവധാനപൂർവ്വം രൂപംെകാടുത്തു രചിച്ചു് കവി�
തയായിേട്ട അതിെന ഗണിക്കാൻ തരമുള്ളു. നിമി�
ഷകവികൾക്കു് അനിവാര്യമായ അന്തസ്സാരശൂന്യത�
യും പ്രതിപാദനൈവകല്യങ്ങളും കുേചലവൃത്തെത്ത
സ്പർശിച്ചു േപാലുമില്ല” (പി.െക. പരേമശ്വരൻനാ�
യർ 69).

ഒരു നല്ല കാവ്യം അമൂല്യമായ കാവ്യതത്ത്വം നമ്മിൽ
അവേശഷിപ്പിക്കുന്നു. പില്ക്കാലകവികൾക്കു അതു
സർഗ്ഗാത്മകമായ പാഠമായിത്തീരുകയും െചയ്യുന്നു.
കുേചലവൃത്തം വഞ്ചിപ്പാട്ടു് ഒരു കാവ്യതത്വം നമ്മു�
െട മുമ്പിൽ െവയ്ക്കുന്നു. ഇതിവൃത്തവുമായി അേങ്ങയ�
റ്റം താദാത്മ്യം പ്രാപിക്കുകയും, ആത്മാനുഭൂതിെയ
ഇതിവൃത്തത്തിൽ ലയിപ്പിക്കുകയും െചയ്യുേമ്പാൾ
മാത്രേമ സ്ഥായിയായ മൂല്യമുള്ള കലാസൃഷ്ടി രൂ�
പംെകാള്ളുകയുള്ളു എന്നതാണു് ഈ കാവ്യം നൽ�
കുന്ന കലാതത്വം. വിഷയവും വിഷയിയും തമ്മി�
ലുള്ള ലയനത്തിെന്റ സ്വാഭാവിക ഫലമാണു് കാ�
വ്യം. ഇതിെന്റ ഫലമായി ഇതിവൃത്തം സാമാന്യ�
മായ തലംവിട്ടു കവിവ്യക്തിത്വത്തിെന്റ മുദ്ര പതി�
ഞ്ഞു സവിേശഷമായ രുപം ൈകെക്കാള്ളുന്നു. ഹൃ�
ദയാനുഭൂതിയുെട ആവിഷ്കാരംഎെന്നാെക്ക പറ�
യുേമ്പാൾ നാം അർത്ഥമാക്കുന്നതു ഈ വിേശഷ�
വൽക്കരണ പ്രക്രിയെയയാണു്. ഭാഗവതാന്തർഗ�
തമായ കുേചലകഥയ്ക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള സവിേശ�
ഷവൽക്കരണമാണു് വഞ്ചിപ്പാട്ടിലൂെട സംഭവിച്ചിട�
ടുള്ളതു്. േമൽവിവരിച്ച തത്ത്വം അതീവസാധാരണ�
മായ ഒന്നാണേല്ലാ എന്നു് േചാദിേച്ചക്കാം. പേക്ഷ,
അഴിെച്ചടുക്കാൻ കഴിയുംവിധം െകട്ടിെവയ്ക്കെപ്പടു�
ന്ന അലങ്കാരങ്ങളുെട മിന്നുന്ന ആർഭാടങ്ങളിലൂെട
പുരാേണതിഹാസങ്ങളിെല ഇതിവൃത്തം ചർവ്വിത�
ചർവ്വണം െചയ്തു േപാന്ന പരശ്ശതം കൃതികളാൽ
ഭാരം തൂങ്ങിയ നമ്മുെട കാവ്യപാരമ്പര്യത്തിൽനി�
ന്നും അകന്നും ഉയർന്നും നില്ക്കുന്ന കുേചലവൃത്തം
വഞ്ചിപ്പാട്ടിെനേപ്പാലുള്ള കൃതികെള വിേവചിച്ചിട്ടു്
വിലയിരുത്തുന്നതിനുള്ള ഉപാധിയായി തീരുന്നതു്
ഈ കാവ്യതത്ത്വമാണു്.

കുേചലവൃത്തം വഞ്ചിപ്പാട്ടിനുമുമ്പ കുേചലകഥ പ്ര�
േത്യകമായ കാവ്യത്തിനുള്ള ഇതിവൃത്തമായി സ്വീക�
രിക്കെപ്പട്ടുകാണുന്നില്ല. കൃഷ്ണഗാഥയിലും കണ്ണശ്ശഭാ�
ഗവതത്തിലും ഭാഗവതം കിളിപ്പാട്ടിലും കുേചലകഥ
ആവിഷ്കരിക്കെപ്പടുന്നുണ്ടു് എന്നുമാത്രം. കൂട്ടത്തിൽ
കൃഷ്ണഗാഥയിെല കുേചലെനപ്പറ്റി പ്രേത്യകമായി
പരാമർശിേക്കണ്ടതുണ്ടു്. കുേചലൻ അതിൽ ഒരു
േകാമാളിയായിട്ടാണു് അവതീർണ്ണനായിരിക്കുന്നതു്.
ദ്വാരകയിെല ജനങ്ങൾ കുേചലെന കണ്ടേപ്പാൾ
‘ലീല’ യായി പറയുന്നതു് ഇങ്ങെനയാണു്.

അസ്ഥികൾ െകാണ്ടുചമച്ചുതിൻ മുലെമ-
ന്തബ്ജ്ജമ്പണ്ടിവൻ േമനി തെന്ന
ബീഭത്സമായ രസത്തിെനക്കാട്ടുവാ-
നാബദ്ധ ലീലനായല്ലയല്ലീ?

പേക്ഷ, വഞ്ചിപ്പാട്ടിനുേശഷം ഇങ്ങെന അവതരി�
പ്പിക്കുവാൻ കവികൾ ൈധര്യെപ്പടില്ല. പില്ക്കാല�
കവികൾ കുേചലകഥ പ്രേത്യക കാവ്യത്തിനു വി�
ഷയമാക്കിയിട്ടുണ്ടു്. അവരിൽ പ്രമുഖൻ കുഞ്ചൻ�
നമ്പ്യാരാണു്. അേദ്ദഹത്തിെന്റ ശ്രീകൃഷ്ണചരിതം
മണിപ്രവാളം ഭാരത-ഭാഗവത കഥകെള േകാർ�
ത്തിണക്കി സംേക്ഷപിച്ചു് കാവ്യഗതമാക്കിയ കൃതി�
യാണു്. 12 സർഗ്ഗങ്ങളിലായി 912 േശ്ലാകങ്ങളിൽ
അയത്നമധുരമായി കൃഷ്ണകഥ അതു് ആവിഷ്കരിക്കു�
ന്നു. ചില പ്രേത്യക കഥകൾ—കൃഷ്ണെന്റ മായാൈവ�
ഭവെത്തയും അസുരനിഗ്രഹെത്തയും വിവരിക്കു�
ന്നവ—വിശദമായി വർണ്ണിക്കെപ്പടുന്നതു് കാണാം.
അവയുെട കൂട്ടത്തിൽ കുേചല കഥയും ഉൾെപ്പടുന്നു.
ൈശശവലീല, സ്യമന്തകകഥ, രുഗ്മിണീസ്വയംവ�
രം എന്നിവ കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം നല്കി�
യാണു് കുഞ്ചൻനമ്പ്യാർ കുേചലകഥ പറയുന്നതു്.
30 േശ്ലാകങ്ങളുണ്ടു് ഇതിൽ. കുേചല കുടുംബത്തി�
െന്റ ദയനീയചിത്രം അവതരിപ്പിക്കുേമ്പാൾ കവിക്കു
കുേചലേനാടുള്ള സഹഭാവാർദ്രമായ മേനാഭാവം
പ്രത്യക്ഷെപ്പടുന്നു. ഇതിെല പല വരികളും േകരളീ�
യരുെട മനസ്സിെന്റ ആഴങ്ങെള സ്പർശിച്ചവയാണു്.
കുേചലപത്നിയുെട വാക്കുകൾ േകൾക്കുക:

ദരിദ്രെനന്നാകിലുമത്രമാത്രം
കരത്തിലില്ലാത്ത ജനം ചുരുക്കം
ധരിക്ക നീ നാഥ! നമുക്കിദാനീ-
െമാരിക്കലഷ്ടിക്കുമുപായമില്ല.
ഇല്ലങ്ങളിൽെച്ചന്നു നടന്നിരന്നാ-
ലിെല്ലന്നു െചാല്ലുന്ന ജനങ്ങേളറും
അെല്ലങ്കിലാഴക്കരി നൽകുമേപ്പാൾ
െനെല്ലങ്കിൽ മുഴപ്പതുമന്തിേനരം
ഉഴക്കുേചാർെകാെണ്ടാരു വാസരാന്തം
കഴിക്കുമഞ്ചാറു ജനങ്ങളിേപ്പാൾ
കിഴക്കുദിക്കുെമ്പാഴുതാത്മജന്മാർ
കഴൽക്കു െകട്ടിക്കരയുന്നു കാന്താ? (12:3-5)

കുേചലകഥ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഒരു ആട്ടക്കഥ െച�
ങ്ങന്നൂർ മുരിങ്ങൂർ ശങ്കരനൻേപാറ്റി രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
അതിൽ കുേചലെന്റ വ്യക്തിത്വത്തിനു് െതളിമ നല്കി
അവതരിപ്പിക്കാൻ ശ്രദ്ധ െചലുത്തിക്കാണുന്നില്ല.
തിരുവാതിരപ്പാട്ടിെന്റ രൂപം സ്വീകരിച്ച രണ്ടു കൃതി�
കൾക്കു് കുേചലകഥ ഇതിവൃത്തമായിട്ടുണ്ടു്. കുേച�
ലവൃത്തം (8 വൃത്തം) എന്ന േപരിലാണു് രണ്ടു് കൃതി�
കളും അറിയെപ്പടുന്നതു്. ഇതിൽ ഒന്നിനു് മണിപ്ര�
വാളത്തിേന്റയും വഞ്ചിപ്പാട്ടിേന്റയും സ്വാധീനമുണ്ടു്.
രണ്ടിലും കുേചലൻ ഇഹേലാകപരാങ്മുഖനാണു്.
കുേചലവൃത്തം കിളിപ്പാട്ടു് എന്ന കൃതിയിൽ കുേചല�
പത്നിയുെട ദാരിദ്ര്യവിവരണം, 60 വരിയിൽ, വ്യാപി�
ച്ചുകിടക്കുന്നു. വഞ്ചിപ്പാട്ടിെന അനുകരിച്ചുെകാണ്ടു്
മടക്കയാത്രയിൽ കുേചലൻ,

‘സുന്ദരി െചാേന്നാരു വാക്കുകെളാെക്കയും
നന്ദജൻ തേന്നാടറിയിച്ചതില്ല.
എന്തുഞാൻ െചാേല്ലണ്ടു വല്ലഭേയാടിേപ്പാൾ
ഹന്തമറന്നിങ്ങു േപാന്നേതയുള്ളു.’

എന്നു് ചിന്തിക്കുന്നു.

കുേചലകഥ പറയുന്ന തുള്ളലുകൾ കാണാൻ കഴി�
ഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. അജ്ഞാതകർത്തൃകമായ കുേചല േഗാ�
പാലം, അനിഴം തിരുനാൾ േകരളവർമ്മയുെട കു�
േചലവൃത്തം, പൂേന്താട്ടത്തിൽ മഹെന്റ കുേചലവൃ�
ത്തം പറയൻതുള്ളൽ, ഒറവങ്കര നീലകണ്ഠൻ നമ്പൂ�
തിരിയുെട കുേചലവൃത്തം ഓട്ടൻതുള്ളൽ എന്നിവ�
യാണു് അവ. ഇവ സാമാന്യമായി പറഞ്ഞാൽ കു�
േചലനു് സവിേശഷമായ പ്രാധാന്യം നല്കുന്നു. ഇവ�
യിൽ കുേചലൻ പ്രപഞ്ചപരാങ്മുഖനും, കുേചല�
പത്നി ജീവിതയാഥാർത്ഥ്യെത്ത ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന
ഭൗതികാവസ്ഥയുെട പ്രതിനിധിയും ആണു്. ഒറ�
വങ്കരയുെട ഓട്ടൻതുള്ളലിൽ (അതിെന്റ ഒന്നാം
കളം 641 വരിമാത്രേമ കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടുള്ളു) കുേചല�
പത്നിെയ മുഖ്യകഥാേകന്ദ്രമാക്കിെക്കാണ്ടു് അവ�
ളുെട ദയനീയാവസ്ഥ ആവിഷ്കരിക്കുന്നതിലാണു്
ശ്രദ്ധ െചലുത്തിക്കാണുന്നതു്. അനിഴം തിരുനാളി�
െന്റ ഓട്ടൻതുള്ളൽ കുേചലവൃത്തം വഞ്ചിപ്പാട്ടിെന്റ
പല ആശയങ്ങേളയും അനുകരിച്ചതായി കാണാം.
അതി േനക്കാൾ കുഞ്ചൻനമ്പ്യാരുെട സ്വാധീനവും
ഉണ്ടു്. കാരണം, അതിൽ കുേചലൻ വളെരേയെറ
വാചാലനാവുന്നുണ്ടു്. തനിക്കു് കിട്ടിയ സ്വീകരണം
ഓാർമ്മിച്ചുെകാണ്ടു് കൃഷ്ണൻ മറ്റു നൃപന്മാരിൽനിന്നും
എത്ര വ്യത്യസ്തനാണു് എന്നു് കുേചലൻ അവിെട കു�
റ്റെപ്പടുത്തുന്നു.

ആധുനികകാലത്തു് കവികൾ കുേചലെന ഇടയ്ക്കി�
െട ഓർമ്മിക്കാറുണ്ടു്. മുതുകുളം ഗംഗാധരൻപിള്ളയു�
േടയും െക.വി. തിക്കുറിശ്ശിയുേടയും കുേചലവൃത്തം
ആധുനികകാലെത്ത സങ്കൽപം ഉൾെക്കാള്ളുന്ന�
വയാണു്. മുതുകുളത്തിെന്റ കവിതയിൽ കമ്പനി
മാേനജരായ കൃഷ്ണനിൽനിന്നും കുേചലെനന്ന ദരി�
ദ്രനായ സഹപാഠിക്കുണ്ടാവുന്ന കയ്പൻ അനുഭവം
ആവിഷ്കൃതമാവുന്നു. വി.െക. േഗാവിന്ദൻനായരുെട
കവിതകളിൽ കുേചലനിെല്ലങ്കിലും കവിതതെന്ന
കുേചലനായി വിഭാവന െചയ്യുകയും, താൻ രചിക്കു�
ന്ന കവിതകൾ കൃഷ്ണൻ ഭക്തി പൂർവ്വം സമർപ്പിക്കു�
ന്ന അവിൽെപ്പാതിയായി കാണുകയും െചയ്യുന്നു.
അേദ്ദഹത്തിെന്റ കവിതകൾക്കു് അവിൽെപ്പാതി
എന്നു് നാമകരണം െചയ്തിരിക്കുന്നു. സന്തതിക�
ളില്ലാത്തതിനാൽ ദുഃഖമനുഭവിച്ച ‘സന്താനേഗാ�
പാല’ത്തിെല ബ്രാഹ്മണൻതെന്നയാണു് കുേചല�
നായി ജനിച്ചു് മക്കെളേപ്പാറ്റാൻ വിഷമിച്ചതു് എന്നു്
സങ്കൽപിച്ചുെകാണ്ടു് ൈവേലാപ്പിള്ളി എഴുതിയ
ഒരു കവിതയുണ്ടു്—‘കുേചലൻ.’ കുടുംബത്തിെല ദാ�
രിദ്ര്യം കണ്ടു് മനമലിഞ്ഞു കുേചലൻ ഇങ്ങെന പ്രാർ�
ത്ഥിക്കാറുണ്ടായിരുന്നേത്ര:

‘ഹാ, വിേഭാ, ഹേര, കൃഷ്ണ,
നിന്മായ െമേന്താേതണ്ടൂ?
ഒെക്കയും കവർന്നേല്ലാ കുഞ്ഞുമക്കെളയങ്ങു
ന്നുൾക്കനിവാേല വീണ്ടുെമാരുമിേച്ചൽപിച്ചേല്ലാ
മാപ്പു നല്കുകീക്രൂര ചിന്തയ്ക്കു, ഭവാൻ ദയാ
വായ്പിനാേല താെനണ്ണം
ഹാ തിരിെച്ചടുെത്തങ്കിൽ’

ഭാഗവതത്തിെല കുേചലസങ്കല്പമല്ല ഈ കവിതയി�
െല കുേചലനു്. ജീവിതത്തിെല ൈവപരീത്യങ്ങെള
ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയാണു് ഈ പുരാവൃത്തത്തിലൂെട കവി
െചയുന്നതു്.

രാമപുരത്തു വാര്യർ കുേചലനുമായി സമ്പൂർണ്ണമായി
താദാത്മ്യം പ്രാപിച്ചതിെന്റ ഫലമായി രചിച്ച കാ�
വ്യമാണു് കുേചലവൃത്തം വഞ്ചിപ്പാട്ടു് എന്ന സങ്കല്പ�
ത്തിൽ വിഷ്ണുനാരായണൻ നമ്പൂതിരി രചിച്ച ലഘുക�
വിതയാണു് ‘രാമപുരത്തു കുേചലൻ.’

മലയാളകവിതയിൽ കുേചലകഥാകാവ്യങ്ങൾക്കു�
ള്ള പ്രാധാന്യെമന്താണു്? കൃഷ്ണകഥകളിൽ ഏറ്റവു�
മധികം കാവ്യഗതമാക്കെപ്പട്ട ഇതിവൃത്തം കുേച�
ലേന്റതാണു്. വഞ്ചിപ്പാട്ടടക്കം 22 കവിതകൾ കു�
േചല കഥാപ്രതിപാദകങ്ങളായി മലയാളത്തിൽ
കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. (‘കൃഷ്ണകഥ മലയാള കവിത�
യിൽ ‘ എന്ന അപ്രകാശിത ഗേവഷണപ്രബന്ധ�
ത്തിെന്റ അനുബന്ധം കാണുക) ഈ കഥ എന്തു�
െകാണ്ടു് മലയാളികെള ആകർഷിച്ചു? അത്യപൂർവ്വ�
വും അതിവിശിഷ്ടവുമായ സതീർത്ഥ്യ േസ്നഹത്തി�
െന്റ ആദർശപ്രദീപ്തമായ ചിത്രീകരണം ഈ കഥ
ഉൾെക്കാള്ളുന്നു എന്നതാവാം ഇതിനു് കാരണം.
എന്നാൽ, രാമപുരത്തുവാര്യർ കാവ്യം രചിച്ചേതാെട
ഇതിെല പ്രേമയത്തിനു് മെറ്റാരു പ്രാധാന്യം ൈകവ�
ന്നു. ദാരിദ്ര്യം എന്ന ജീവിതയാഥാർത്ഥ്യം കവിതയ്ക്കു്
പ്രേമയമായി എന്നതാണു് ആ പ്രാധാന്യം. രാമ�
പുരത്തു വാര്യർ സ്വീകരിച്ച റിയലിസെമന്ന സേങ്ക�
തവും പിൽക്കാലത്തു് അനുകരണവിേധയമായി.
സാഹിത്യ പഞ്ചാനനൻ പി.െക. നാരായണപിള്ള
കുമാരനാശാെന്റ കരുണെയ ആേക്ഷപിക്കുന്നതി�
നിടയിൽ വഞ്ചിപ്പാട്ടിെല റിയലിസ്റ്റിക്കു് രീതി സ്വീ�
കരിച്ചതിെന പരാമർശിക്കുന്നുണ്ടു്. മറ്റു ചിലരുെട
ലക്ഷ്യം പ്രതിപാദ്യവിഷയെത്ത യഥാർത്ഥമായി
പ്രാകൃതികമായി (പ്രകൃതി എങ്ങെനേയാ അതുേപാ�
െല) വർണ്ണിക്കണെമന്നാണു്. ഇക്കൂട്ടർ സ്വല്പങ്ങ�
ളായ വിവരങ്ങൾേപാലും വർണ്ണ്യവസ്തുവിെന്റ പൂർ�
ണ്ണപ്രതീതി യഥാ യഥമായി ജനിപ്പിക്കുവാൻ അംഗീ�
കരിക്കുന്നവരാണു്. വാര്യർ പലടത്തും യാഥാർത്ഥ്യ�
െത്ത ആദരിച്ചുകാണുന്നു. ഇതിനു് ഉദാഹരണമായി
കുേചലെന്റ പുറപ്പാടു്, പത്മനാഭസ്വാമിേക്ഷത്രത്തി�
െന്റ വർണ്ണനയിെല വിശദാംശവിവരണം എന്നിവ
ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഈ മാതൃക സ്വീകരിച്ച പില്ക്കാലക�
വികൾ കുേചലവൃത്തത്തിെല കഥ അവതരിപ്പിക്കു�
േമ്പാൾ: നനെഞ്ഞാലിക്കുന്ന കുടിലും ഒട്ടിയ വയറും
ഉടുതുണിയില്ലാത്ത േമനിയും ആയിക്കഴിയുന്ന പട്ടി�
ണിേക്കാലങ്ങേളയും, മക്കളുെട ദയനീയാവസ്ഥ
േനാക്കി െനടുവീർപ്പിടുന്ന മാതാവിെന്റ നിസ്സഹാ�
യതേയയും വിശദമായി വിവരിച്ചു. ജീവിതത്തിെന്റ
ഇരുണ്ട, പരുപരുത്ത യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ ആവിഷ്കൃത�
മാവുന്നതു് ഈ വർണ്ണനകളിലൂെടയാണു്. കവിതയ്ക്കു്
സ്വീകരിക്കാൻ പുതിയ പ്രേമയം ഇങ്ങെന കെണ്ട�
ത്തുകയായി. അങ്ങെന േനാക്കുേമ്പാൾ റിയലിസ�
ത്തിനും പുേരാഗമനപ്രസ്ഥാനത്തിനും മുേന്നാടിയാ�
യും പശ്ചാത്തലമായും വർത്തിച്ചതു കുേചലവൃത്തം
വഞ്ചിപ്പാട്ടിെല ദരിദ്രജീവിതകഥാകഥനം ആണു്
എന്നു പറയാവുന്നതാണു്.

സംക്ഷിപ്തമായി പറഞ്ഞാൽ, മലയാളകവിത ജീവി�
തത്തിെന്റ പരുക്കനായ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങെള േനരി�
ടാൻ േവണ്ട കരുത്തു സമ്പാദിച്ചതു് കുേചലവൃത്തം
വഞ്ചിപ്പാട്ടിലൂെടയാണു്. അതിെന്റ ഫലമായി മല�
യാളിയുെട കാവ്യസൗന്ദര്യേബാധത്തിനു് നവീന�
മായ വികാസം സംഭവിച്ചു. ഭാവുകത്വത്തിെന്റ സം�
േവദനം പുതിയ േമഖലകൾേതടി വളരുകയും െച�
യ്തു. ഇത്തരം ചരിത്രപരമായ പ്രാധാന്യം കുേചലവൃ�
ത്തം വഞ്ചിപ്പാട്ടിനു് അവകാശെപ്പട്ട ഒന്നാണു്.
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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 യൂനിേവഴ് സിറ്റി 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.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം
695014
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