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1 ഐന്തി�ണ

ദ്രാവിഡരുംആര്യന്മാരും ഭിന്നവർഗ്ഗന്മാരായിരുന്നതു

�കാണ്ടു പുരാതനകാലത്തു് അവരു�ടആചാരങ്ങളും

സംസ്കാരങ്ങളും �ഭദിച്ചിരുന്നതിൽആശ്ചര്യ�പ്പടുവാനി

ല്ല. ദ്രാവിഡർ ഭൂസ്ഥിതി�യആസ്പദമാക്കി അവരു�ട

(തി�ണ) നാട്ടി�ന കുറിഞ്ചി, മു�ല്ല, മരുതം, �നയ്തൽ

എന്നിങ്ങ�ന നാലിനമായി വിഭജിക്കുകയും പിന്നീടു്

അതിൽ പാ�ലഎ�ന്നാരു വകുപ്പുകൂടി �ചർക്കുകയും

�ചയ്തു. അങ്ങ�നയുള്ളപഞ്ചഖണ്ഡങ്ങളിൽ കുറിഞ്ചി

മലമ്പ്ര�ദശവും, പാല ജലദുർഭിക്ഷമുള്ള മണൽക്കാടും,

മുല്ല കുന്നിനും താഴ്വരയ്ക്കും ഇടയ്ക്കുള്ള വൃക്ഷനിബിഡമായ

സ്ഥലവും, മരുതം നദികൾ പരന്നുപ്രവഹിക്കുന്നസമ

തലവും, �നയ്തൽസമുദ്രതീരവുംആയിരുന്നു. ഈഭൂമി

കളിൽ താമസിച്ചിരുന്നവർ യഥാക്രമം കുറവ�രന്നും,

മറവ�രന്നും, ഇടയ�രന്നും, (�വള്ളാളർ) ഉഴവ�രന്നും,

(പരവർ) പരതവ�രന്നും ഉള്ള �പരുകളാൽഅറിയ

�പ്പട്ടുവന്നു. ആദ്യം കുറിഞ്ചിയിലും ഒടുവിൽ മരുതത്തിലു

മാണു് ജനങ്ങൾ വസിച്ചു തുടങ്ങിയതു്. കുറവരു�ട �ദ

വം (സുബ്രഹ്മണ്യൻ) മുരുകനും, പാലയി�ലതു (കാളി)

�കാറ്റ�വയും, മുല്ലയി�ലതു (ശ്രീകൃഷ്ണൻ) മാ�യാനും,

മരുതത്തി�ലതു് ഇന്ദ്രനും, �നയ്തലി�ലതു വരുണനുമായി

രുന്നുഎന്നാണു് സംഘഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്നു് അറിയുന്ന

തു്. ദ്രാവിഡർക്കു് ആര്യന്മാരുമായുള്ളസമ്പർക്കത്തിനു

മുൻപുള്ള �ദവതകൾഏതായിരുന്നുഎന്നുകണ്ടുപിടി

ക്കുവാ�നാആ �ദവതകളിൽഏ�തല്ലാംആര്യന്മാർ

നവീകരിച്ചു എന്നുപരി�ച്ഛദിക്കുവാ�നാ സാധിക്കുന്ന

തല്ല. എന്നാൽ പൗരാണികകാലത്തി�ല ഹിന്ദുമത

ത്തിൽ ദ്രാവിഡമതത്തി�ന്റ ചിലഅംശങ്ങൾസംക്ര

മിച്ചിട്ടു�ണ്ടന്നുള്ളതുനിസ്സംശയമാണു്. മുരുകൻ, �കാറ്റ

�വ, അയ്യനാർ (ശാസ്താവു് ) മുതലായ �ദവതകൾആ

കൂട്ടത്തിൽ ഉൾ�പ്പടുന്നു. ദ്രാവിഡർക്കു് അകം അഥവാ

ഗാർഹികം, പുറം അഥവാ സാമുദായികം എന്നിങ്ങ�ന

രണ്ടിനത്തിൽ�പട്ട സാഹിത്യ�മആദ്യകാലത്തു് ഉണ്ടാ

യിരുന്നുള്ളു. ശൃങ്ഗാരവും വീരവുമാണു് യഥാക്രമംആ

സാഹിത്യത്തി�ലഅങ്ഗികളായ രസങ്ങൾ. അ�യാഗ

വിരഹ�ത്തകുറിഞ്ചിപ്പാട്ടിലും; ഗാർഹസ്ഥ്യ�ത്ത മരുത

പ്പാട്ടിലും, വിവാഹാനന്തരമുള്ളസ്വല്പകാലവിരഹ�ത്ത

മുല്ലപ്പാട്ടിലും, കതിപയ കാലവിരഹ�ത്ത �നയ്തൽപ്പാ

ട്ടിലും, ദീർഘകാലവിരഹ�ത്തപാലപ്പാട്ടിലും വർണ്ണിച്ചു

വന്നു. അവ�യ �മാത്തത്തിൽഅകത്തി�ണ (തിണ

എന്നാൽ �ദശത്തിനു പുറ�മ കവനസമ്പ്രദായ�മന്നുമർ

ത്ഥം) എന്നുപറയും. പുറത്തിണയിൽ രാജാക്കന്മാരു�ട

പരാക്രമ�ത്തയും യുദ്ധങ്ങ�ളയും പറ്റിയാണു് പ്രധാനമാ

യി പ്രതിപാദിച്ചിരുന്നതു്. പശ്ചാൽകാലത്തിൽഅക

�മന്നതിനു കാമ�മന്നും പുറ�മന്നതിനു ധർമ്മാർത്ഥ

ങ്ങ�ളന്നുംഅർത്ഥം കല്പിച്ചു് അവയിൽആര്യന്മാരു�ട

ത്രിവർഗ്ഗ�ത്ത മുപ്പാൽഎന്ന �പരിൽ ദ്രാവിഡ�വയാ

കരണന്മാർ സംക്രമിപ്പിച്ചു. തുരീയ പുരുഷാർത്ഥമായ

�മാക്ഷ�ത്തപുരാതന ദ്രാവിഡർഅത്രകാര്യമായി

കരുതിയിരുന്നില്ല; എന്നാൽ പിന്നീടു ത്രിവർഗ്ഗത്തിനു

�പാരു�ളന്നും �മാക്ഷത്തിനു വീ�ടന്നും �പർ നല്കി വീടി

നു് അതർഹിക്കുന്നപ്രാധാന്യം അവർഅനുവദിച്ചു.
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2 �ചന്തമിഴ് വ്യാകരണം

�ചന്തമിഴ് സാഹിത്യ�ത്ത �മാത്തത്തിൽ മുത്തമി�ഴന്നു

പറഞ്ഞുവന്നുഎന്നും ഇയൽ (കവിത) ഇ�ച (ഗാനം)

നാടകംഈ മൂന്നുമായിരുന്നുഅതി�ന്റ ഉൾപ്പിരിവുക�ള

ന്നും മുൻപുപ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട�ല്ലാ. അഗസ്ത്യം, �താൽ  കാ

പ്പിയം മുതലായ ഗ്രന്ഥങ്ങൾഇയറ്റമിഴിനുള്ള വ്യാകരണ

ങ്ങളാകുന്നു. അത്തരത്തിലുള്ളകൃതികളിൽ പിൽക്കാല

ത്തു്ആചാര്യന്മാർ എഴുത്തു്, �ചാല്ലു്, �പാരുൾ, യാപ്പു്,

അണിഈഅഞ്ചുവിഷയങ്ങ�ളപ്പറ്റി പ്രതിപാദിച്ചു തു

ടങ്ങി. എഴുത്തു് എന്നഇനത്തിൽ പദങ്ങളു�ട നിരുക്ത

�മാഴി�ക സാധാരണമായി വ്യാകരണശാസ്ത്രത്തിനു

വിഷയീഭവിക്കുന്നഎല്ലാഅംശങ്ങളും ഉൾ�പ്പടും. �ചാ

ല്ലിൽ നിരുക്തവും, �പാരുളിൽ കാവ്യാർത്ഥവും, യാ

പ്പിൽ വൃത്തവും, അണിയിൽഅലങ്കാരവുമാണു് പ്ര�മ

യം. ഇവയിൽആദ്യ�ത്ത മൂന്നിലക്കണങ്ങ�ള മാത്രമാ

ണു് �താൽകാപ്പിയം സ്പർശിക്കുന്നതു്. �പാരു�ള�ന്നാ

രു വിഷയംഐന്ദ്രവ്യാകരണത്തിലും മറ്റുമില്ലാത്തതി

നാൽഅതി�നപ്പററി �താ  ൽകാപ്പിയർക്കു് പ്ര�ത്യകമാ

യി പരാമർശി�ക്കണ്ടിവന്നു. പിന്നീടാണു് യാപ്പുകൂടി വ്യാ

കരണങ്ങളിൽ പ്രതിപാദ്യമായിത്തീർന്നതു് എന്നു നാം

ഇ�റയനാരക�പ്പാരുൾ (കളവിയൽ) എന്നഗ്രന്ഥ

ത്തിൽനിന്നു് അറിയുന്നു. അലങ്കാരശാസ്ത്ര�ത്തപ്പറ്റി ദ്രാ

വിഡർക്കുപറയത്തക്കജ്ഞാന�മാന്നുമില്ലായിരുന്നു.

അതു മുഴുവൻആര്യന്മാരിൽ നിന്നുത�ന്നയാണു് അവർ

ക്കു് ലഭിച്ചതു്. �താൽകാപ്പിയർ �പാരുളധികാരത്തിൽ

ഉപമ�യ മാത്ര�മ അർത്ഥാലങ്കാരമായി ഗ്രഹിക്കുന്നു

ള്ളൂ. കാവ്യാദർശത്തിൻ�റ ദ്രാവിഡാനുവാദമായ ദണ്ഡി

യലങ്കാരം വള�രക്കാലം കഴിഞ്ഞതിനു�മൽ ക്രി. പി.

പന്ത്രണ്ടാംശതകത്തിൽ തമിഴർക്കു ലഭിച്ചആദ്യ�ത്ത

അലങ്കാരഗ്രന്ഥമാകുന്നു.
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3 മൂന്നുസംഘങ്ങൾ

ക്രി. മു. നാലാംശതക�ത്താടുകൂടി ദക്ഷിണദ്രാവിഡ

ത്തിൽ �ചന്തമിഴു് സാഹിത്യം ആവിർഭവിച്ചു എന്നു മുൻ

പുസൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട�ല്ലാ. പാണ്ഡ്യന്മാർഈസാഹിത്യ

ത്തി�ന്റഅഭിവൃദ്ധി�യ ഉ�ദ്ദശിച്ചു ദക്ഷിണമധുരയിലും

അതു കടൽ �കറി നശിച്ചതിൽ പി�ന്ന കപാടപുരത്തും

ഓ�രാ സംഘംസ്ഥാപിച്ചു (മുതർച്ചങ്കവും ഇ�ടച്ചങ്ക

വും) എന്നും. കപാടപുര�ത്തയും സമുദ്രം ഗ്രസിച്ച�പ്പാൾ

ഉത്തരമധുര എന്നുപറയുന്നഇന്ന�ത്തദ്രാവിഡമധുര

യിൽ മൂന്നാമതും ഒരുസംഘം പ്രതിഷ്ഠിച്ചു എന്നും, അഗ

സ്ത്യം പ്രഥമസംഘത്തി�ലയും �താൽകാപ്പിയം ദ്വിതീയ

സംഘത്തി�ലയും വ്യാകരണമാ�ണന്നുംഐതിഹ്യം

�ഘാഷിക്കുന്നു. ആദ്യ�ത്ത രണ്ടുസംഘങ്ങൾ വാസ്തവ

ത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതായി �താന്നുന്നില്ല. എന്നാൽ

ക�ടച്ചങ്കം (കടശ്ശിസ്സംഘം) എന്നുതമിഴർ പറയുന്ന

ഒരുസംഘം ക്രി. മു. രണ്ടാം ശതകത്തി�ലാ മ�റ്റാ അങ്കു

രിക്കുകയും ക്രി. പി. നാലാംശതകത്തി�ന്റഅവസാനം

വ�ര ഉ�ദ്ദശം അറുനൂറു വർഷ�ത്താളം കാലം അഭിവൃദ്ധ

മായി സമുല്ലസിക്കുകുയും �ചയ്തുഎന്നു്ഊഹിക്കുവാൻ

ന്യായങ്ങളുണ്ടു്. പണ്ഡിതന്മാരും കവികളും മധുരയിൽ

കൂടിയിരുന്നു യ�ഥച്ഛം ഗ്രന്ഥനിർമ്മാണം �ചയ്യുവാൻ

പാണ്ഡ്യരാജാവു് ഒരു മണ്ഡപം പണിയിക്കുകയുണ്ടാ

യി. ആ നഗരത്തിൽ ഇന്നും സുന്ദ�രശ്വര�ക്ഷത്രത്തി

�ന്റബാഹ്യപ്രാകാരത്തിനുള്ളിൽ �തക്കുപടിഞ്ഞാ�റ

മൂലയിലായി സംഘത്താർ�കാവിൽഎ�ന്നാരു കീഴീ

ടമ്പലമുണ്ടു്. അവി�ട സരസ്വതീ�ദവിയു�ടയും നാല്പ

�ത്താൻപതുസംഘകവികളു�ടയും വിഗ്രഹങ്ങൾവച്ചു

പൂജിച്ചുവരുന്നു. ചിലആഴ്വാരന്മാരും നായനാരന്മാരും

സംഘകാല�ത്തപ്പറ്റി വ്യക്തമായി പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ടു്.

ബുദ്ധമതത്തി�ന്റയും �ജനമതത്തി�ന്റയുംആക്രമണ

�ത്താടും കാഞ്ചിയി�ല പല്ലവരാജവംശത്തി�ന്റഅഭ്യു

ന്നതി�യാടുംകൂടി പ്രസ്തുതസംഘം നാമാവ�ശഷമായി.

ക്രി. പി. 470-ൽ വജൂനന്ദി എന്നപണ്ഡിതൻ മധുരയിൽ

ഒരു�ജനസംഘംസ്ഥാപിച്ചു. അതു കൂടാ�ത കാ�വ

രിപട്ടണത്തിൽസംഘകാലത്തുത�ന്ന ഒരുബുദ്ധസം

ഘമുണ്ടായിരുന്നതായി മണി�മഖല �ഘാഷിക്കുന്നു.

വജൂനന്ദിസ്ഥാപിച്ച സംഘം തിരുജ്ഞാനസംബന്ധർ,

തിരുനാവുക്കുരശർ (അപ്പർ)ഈ�ശവസമയാചാര്യ

ന്മാരു�ട തീവ്രയത്നംനിമിത്തം ക്രി. പി. 760-ൽ നശിച്ചു.

ആ ഭക്തന്മാർ സംഘകാല�ത്തകവിക�ള�പ്പാ�ല

പ്രകൃഷ്ടപണ്ഡിതന്മാരല്ലായിരുന്നു. എങ്കിലും അവരു�ട

ഭക്തിരസനിഷ്യന്ദികളാ�യ പാട്ടുകൾസംഘനായക

ന്മാരു�ട പരി�ശാധനയും പ്രശംസയും കൂടാ�തത�ന്ന

സഹൃദയാവർജ്ജനത്തിനു പര്യാപ്തങ്ങളായി. തന്നിമി

ത്തവും മറ്റും തമിഴ്  നാട്ടിൽ പിൽക്കാലത്തുപുതിയ ഒരു

സംഘത്തി�ന്റ പ്രതിഷ്ഠഅനാവശ്യകവും അപ്രാ�യാഗി

കവുംആയിത്തീർന്നു.
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4 സംഘകൃതികൾ

സങ്ഗീതവിഷയകങ്ങളായ ലക്ഷണഗ്രന്ഥങ്ങളും ലക്ഷ്യ

ഗ്രന്ഥങ്ങളുമാണു് ഇ�ശത്തമിഴിൽഅന്തർഭവിക്കു

ന്നതു്. �പരുനാ�ര, �പരുങ്കുരുകു, പഞ്ചഭാരതീയം,

ഇ�ശനുണുക്കം, പഞ്ചമരപു, താളസമുദ്രം, ഷഡ്ജപു

ട�വൺപാ, ഇന്ദ്രകാളിയം, പതിനാറുപടലം, താളവ

�ക�യാത്തു, ഇ�ശത്തമിഴ്�ച്ചയ്യാട്ടു�റ�ക്കാ�വ

ഇത്യാദി ഗ്രന്ഥങ്ങൾഈവകുപ്പിൽ�പ്പട്ടതായി അറി

യുന്നു�ണ്ടങ്കിലും അവ�യാന്നും കണ്ടുകിട്ടീട്ടില്ല. ഇതു

�പാ�ല നാടകത്തമിഴിലും അഗസ്ത്യം, മുറുവൽ, ജയന്തം

ഗുണനൂലു്, �ചയിറ്റിയം തുടങ്ങി പല നിബന്ധങ്ങളുമു

ണ്ടായിരുന്നതായി ഇതരഗ്രന്ഥങ്ങളിൽഅവ�യപ്പറ്റിയു

ള്ളസൂചനകൾ�കാണ്ടു മാത്ര�മ നാം ഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ.

എന്നാൽ ഇയറ്റമിഴി�ന്റ നിലഅങ്ങ�നയല്ല. �താൽ

കാപ്പിയ�ത്തപ്പറ്റി പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞുവ�ല്ലാ. അതിനുത

�ന്ന ഇളമ്പൂരണർ, �സനാവ�രയർ, �പരാചിരിയർ,

നച്ചിനാർക്കിനിയർ, കല്ലാടർ, �ദവച്ചി�ലയാർ ഇങ്ങ

�നആറു പണ്ഡിതന്മാരു�ട വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ പശ്ചാൽ

കാലത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടു്. ഇവ�യല്ലാം ലക്ഷണഗ്ര

ന്ഥങ്ങൾആണ�ല്ലാ. ലക്ഷ്യഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പൂർവകാല

ത്തി�ല ഖണ്ഡകൃതിക�ള എട്ടു�ത്താ�ക, പത്തുപ്പാ

ട്ടു, പതി�നൺകീഴ്ക്കണക്കുഎന്നു മൂന്നു വകുപ്പുകളിൽ

അടക്കിയിരിക്കുന്നു. അവയ്ക്കു പുറ�മഐ�മ്പരുങ്കാപ്പി

യങ്കൾ (പഞ്ചമഹാകാവ്യങ്ങൾ),ഐഞ്ചിറുക്കാപ്പിയ

ങ്കൾ (അഞ്ചു �ചറുകാവ്യങ്ങൾ) മുതലായി �വ�റയും പല

ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടു്. എട്ടു�താകയിൽ (1) പുറനാനൂറു (2)

അകനാനൂറു (3) പതിറ്റുപ്പത്തു (4)ഐങ്കുറുന്നൂറു (5) കലി

�ത്താ�ക (6) കുറു�ന്താ�ക (7) പരിപാടൽ (8) നറ്റി

�ണഈകൃതികൾ ഉൾ�പ്പടുന്നു. ഇവയിൽ പലതും

അ�നകം കൃതികളു�ട സമാഹാരങ്ങളാകുന്നു. പുറനാ

നൂറ്റി�ല നാനൂറുപാട്ടുകൾനൂറ്ററുപ�താളം കവികൾ

പാടീട്ടുള്ളവയാണു്. ഐങ്കറുനൂറിൽഅഞ്ചുകവികളു�ട

അഞ്ഞൂറു പാട്ടുകളുണ്ടു്. ഈഅഞ്ഞൂറുപാട്ടുകളും മാന്ത

രം�ചരലിരു�മ്പാ�റഎന്ന �ചരരാജാവി�ന്റആജ്ഞ

യനുസരിച്ചു കൂടലൂർകിഴാർ എന്നപണ്ഡിതൻസഞ്ചയി

ച്ചതായിട്ടാണു കാണുന്നതു്. ‘പതിറ്റുപ്പത്തു’ എന്നകൃതി

�ചരരാജാക്കന്മാ�ര പ്രശംസിച്ചുള്ള പത്തുകവികളു�ട

പാട്ടുകൾ ഒന്നിച്ചു �ചർത്തതാകുന്നു. അവയിൽ രണ്ടുമു

തൽ ഒൻപതുവ�ര എട്ടു ‘പത്തു’കൾ മാത്ര�മ കണ്ടുകി

ട്ടീട്ടുള്ളു. ഒന്നാമ�ത്തയും പത്താമ�ത്തയും പത്തുകൾ

ഇനിയും അന്ധകാരഗർത്തത്തിൽആണ്ടുകിടക്കുന്ന

�തയുള്ളൂ. പത്തുപ്പാട്ടിൽ തിരുമുരുകാറ്റുപ്പ�ട, �പാരു

നരാറ്റുപ്പ�ട, ചിറുപാണാറ്റുപ്പ�ട, �പരുമ്പാണാറ്റുപ്പ

�ട, മു�ല്ലപ്പാട്ടു, മധു�രക്കാഞ്ചി, �നടുനല് വാ�ട,

കുറിഞ്ചിപ്പാട്ടു, പട്ടിനപ്പാ�ല, മ�ലപടുകടാംഈകൃ

തികൾ ഉൾ�പ്പടുന്നു. തിരുക്കുറൾ, നാലടിയാർ ഇവ

പതി�നൺകീഴ് ക്കണക്കിൽ �പടുന്ന പതി�നട്ടു കൃ

തികളിൽ �ചരുന്നു. ചിലപ്പതികാരം, മണി�മഖ�ല,

ജീവകചിന്താമണി, കുണ്ഡല�കശി, വ�ളയാപതി

ഇവ പഞ്ചമഹാകാവ്യങ്ങളും, നീല�കശി, ചൂഡാമണി,

യ�ശാധരകാവ്യം, നാഗകുമാരകാവ്യം, ഉദയകുമാരകാ

വ്യം (ഉദയണൻ ക�ഥ) ഇവ പഞ്ചലഘുകാവ്യങ്ങളുമാ

കുന്നു. ഇവയിൽ മണി�മഖ�ല, കുണ്ഡല�കശി, ഇവ

ബൗദ്ധഗ്രന്ഥങ്ങളും ചിന്താമണിയും പഞ്ചലഘുകാവ്യ

ങ്ങളും �ജനഗ്രന്ഥങ്ങളുമാണു്. ഒടുവിൽ പറഞ്ഞഏഴു

ഗ്രന്ഥങ്ങളും സംഘകാലത്തിനിപ്പുറമുണ്ടായ കൃതിക

ളാ�ണന്നുപറ�യണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ചിന്താമണി രചിച്ച

തിരുത്തക്ക�തവർ ജീവിച്ചിരുന്നതുക്രി. പി. എട്ടാംശത

കത്തിലാണു്. പുറനാനൂറ്റി�ല ചില പാട്ടുകൾക്കാണു്

സംഘഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ�വച്ചു കൂടുതൽ പഴക്കമുള്ളതു്. സം

ഘഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പലതിലും �ചരരാജാക്കന്മാ�രപ്പറ്റി

പ്രസ്താവനയുള്ളതിനാൽഅവയുമായി �കരളീയർ സാ

മാന്യമായി പരിചയിച്ചിരി�ക്കണ്ടതു് അഭിലഷണീയമാ

ണ്; പതിറ്റുപ്പത്തി�നയും ചിലപ്പതികാര�ത്തയും പറ്റി

അവർ പ്ര�ത്യകം അറിഞ്ഞിരി�ക്കണ്ടതുമുണ്ടു്.
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5 പതിറ്റുപ്പത്തു്

പതിറ്റുപ്പത്തിൽഓ�രാ പത്തും ഓ�രാ �ചരരാജാവി�ന്റ

അപദാനങ്ങ�ളപ്പറ്റി അതാതു കാലത്തുജീവിച്ചിരുന്ന

കവികൾ പാടീട്ടുള്ളതാണു്. രണ്ടാമ�ത്തപത്തിൽ കമ

ട്ടൂർ കണ്ണനാർ ഇമയവരമ്പൻ �നടു�ഞ്ചരലാത�നയും,

മൂന്നാമ�ത്തതിൽ പാ�ലഗൗതമനാർ പല്യാ�ന

�ച��ഴുകുട്ടുവ�നയും, നാലാമ�ത്തതിൽ കാപ്പിയാറ്റുകാ

പ്പിയനാർ, കളങ്കായ്ക്കന്നിനാർമുടി�ച്ചരലി�നയും, അഞ്ചാ

മ�ത്തതിൽ പരണർ കടൽ പിറ�കാട്ടിയ �ചങ്കുട്ടുവ�ന

യും, ആറാമ�ത്തതിൽ കാ�ക്കപാടിനിയാർ ന�ച്ച

�ള്ളയാർ എന്നകവയിത്രി ആടു�കാട്പ്പാട്ടു �ചരലാത

�നയും, ഏഴാമ�ത്തതിൽ കപിലർ �ചല് വക്കടു�ങ്കാവാ

ഴിയാത�നയും, എട്ടാമ�ത്തതിൽഅരിശിൽകിഴാർ തക

ടു�രറിന്ത �പരു�ഞ്ചരൽ ഇരു�മ്പാ�റ�യയും, ഒൻ

പതാമ�ത്തതിൽ �പരുങ്കൻറൂൾകിഴാർ കുട�ക്കാ ഇള

�ഞ്ചരൻ ഇരു�മ്പാ�റ�യയും വാഴ്ത്തുന്നു. നാലാമ�ത്ത

പത്തിൽഅന്താദിപ്രാസമുണ്ടു്. ഇവ�രക്കൂടാ�ത ഓ�രാ

പത്തി�ന്റയും (പതികം) അവതരണ ഗാനത്തിൽ നിന്നു

�വ�റ ചില �ചരരാജാക്കന്മാ�രപ്പറ്റിയും നാം അറിയു

ന്നുണ്ടു്. ഇവർ സുമാർ ക്രി. പി. ഒന്നാംശതകത്തി�ന്റ

ആരംഭം മുതൽ മൂന്നാംശതകത്തി�ന്റഅവസാനംവ

�ര രാജ്യഭാരം �ചയ്തതായി ചില ഗ�വഷക�ശ്രഷ്ഠന്മാർ

അനുമാനിക്കുന്നു. �ചരന്മാർ വഞ്ചിയിലും ഇരു�മ്പാ�റ

കൾഅവരു�ട പ്രതിപുരുഷന്മാരായി �താണ്ടിയിലും

രാജ്യഭാരം �ചയ്തു. എല്ലാവരും ഒന്നു�പാ�ല കവിക

�ള ദാനങ്ങളുംസ്ഥാനമാനങ്ങളും�കാണ്ടു �പ്രാത്സാഹി

പ്പിച്ചു�പാന്നു. പരണരും കപിലരും മഹാകവികളായി

രുന്നു. �കാട്ടമ്പലത്തുതുഞ്ചിയ (മരിച്ച) മാ�ക്കാ�ത

എന്ന �ചരരാജാവു് ഒരു പണ്ഡിതനായിരുന്നുഎന്നുപു

റനാനൂറിൽനിന്നും നാം അറിയുന്നു. പാ�ല പാടിയ

�പരുങ്കടു�ങ്കാ എന്ന �ചരരാജാവി�ന്റ കവനകലാപാട

വം ‘പാ�ല പാടിയ’ എന്നബിരുദത്തിൽനിന്നുത�ന്ന

ഗ്രഹിക്കാവുന്നതാണു്. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ പാ�ലക്ക

ളി എന്നപ്രസിദ്ധമായ കൃതിക്കു പുറ�മ ചില പാട്ടുകൾ

നറ്റി�ണ, അകനാനൂറു്, കുറു�ന്താ�കഈഗ്രന്ഥങ്ങ

ളിലും എടുത്തു�ചർത്തിട്ടുണ്ടു്. മാന്തരം �ചരലിരു�മ്പാറ

�യപ്പറ്റി മുൻപുത�ന്നപ്രസ്താവിച്ചുകഴിഞ്ഞു.
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6 ചിലപ്പതികാരം

ആത്യന്തം മ�നാഹരമായഈ മഹാകാവ്യത്തി�ന്റ

പ്ര�ണതാവു കടൽപിറ�കാട്ടിയ �ചങ്കുട്ടുവ�ന്റഅനുജ

നായ ഇള�ങ്കാവടികളാണു്. ആ മഹാകവി മൂർദ്ധന്യ�ന

ചിലപ്പതികാരത്തി�ന്റ പതികത്തിൽ

“കണവായിർ�ക്കാട്ടത്തരചു തുറന്തിരുന്ത

കുട�ക്കാ�ച്ചരിലിള�ങ്കാവടി”

എന്നുപ്രശംസിച്ചുകാണുന്നു. ഇള�ങ്കാ ബാല്യത്തിൽ

ത�ന്ന പിതാവായ �നടു�ഞ്ചരലാത�നാടു് ഒരു �ജ്യാ

ത്സ്യൻ ത�ന്റ �ജ്യഷ്ഠനല്ല താനാണു് രാജ്യം ഭരിക്കുവാൻ

�പാകുന്ന�തന്നും പ്രവചിക്കുക നിമിത്തംഅ�ദ്ദഹത്തി

നുണ്ടായ മനസ്താപം നീങ്ങുവാൻ�ജനവിധിയനുസ

രിച്ചുള്ളസന്ന്യാസം സ്വീകരിച്ചു തൃക്കണാമതിലക�ത്ത

ആർഹത�ക്ഷത്രത്തിൽസർവസങ്ഗപരിത്യാഗിയായി

കാലയാപനം �ചയ്തുഎന്നാണു്ഐതിഹ്യം. അ�ദ്ദഹം

�ശവനായിരുന്നുഎന്നുവാദിക്കുന്നവരും ഇ�ല്ലന്നി

ല്ല. ചിലപ്പതികാരം പുകാർ (കാ�വരിപ്പട്ടണം) കാണ്ഡം,

മധു�രക്കാണ്ഡം, വഞ്ചിക്കാണ്ഡംഎന്നിങ്ങ�ന മൂന്നു

കാണ്ഡങ്ങളിൽ മുപ്പതു കാ�ത(ഗാഥ)കളായി രചിക്ക

�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു. മൂവരശരു�ട മൂന്നു രാജ്യങ്ങ�ളയും കവി

ഓ�രാ കാണ്ഡം �കാണ്ടു വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇയൽ,

ഇ�ച, നാടകം ഇവ മൂന്നി�ന്റയും ലക്ഷ്യങ്ങൾഈകാ

വ്യത്തിൽഅടങ്ങിയിട്ടുള്ളതു�കാണ്ടു് ഇതി�ന മുത്തമി

ഴ് ക്കാവ്യ�മന്നുസഹൃദയന്മാർഐകക��്യന വാഴ്ത്തി

വരുന്നു. ഇതല്ലാ�ത മ�റ്റാരു മുത്തമിഴ് കാവ്യം തമിഴു്

സാഹിത്യത്തിൽ ഇ�ല്ലന്നുള്ളതും നാം അറിഞ്ഞിരി�ക്ക

ണ്ടതാണു്. മണി�മഖല മുപ്പതു ഗാഥകളിൽഅ�ദ്ദഹ

ത്തി�ന്റ ��ഹിതനും ബൗദ്ധകവി�ശ്രഷ്ഠനുമായ മധു

രയി�ല കൂലവാണികൻ (�നൽക്കച്ചവടക്കാരൻ) ചാ

ത്തനാർ നിർമ്മിച്ച ഒരു കൃതിയാണു്. ആ മഹാകാവ്യം

തൃക്കണാമതിലകത്തു് ഇള�ങ്കാവടികളു�ട സന്നിധാന

ത്തിൽഅര�ങ്ങറ്റ�പ്പട്ടു. അപവർഗ്ഗസാധകമായആ

വാങ്മയരത്നം കണ്ട�പ്പാൾഅതി�ന്റ പ്രാക്കഥാംശ

�ത്ത ഉപജീവിച്ചു ത്രിവർഗ്ഗസാധകമായ ഒരു കാവ്യം

രചിക്കുവാൻ ഇള�ങ്കാവടികൾക്കുംആഗ്രഹമുണ്ടായി.

അതി�ന്റ ഫലമാണു് പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥം.
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7 ഇതിവൃത്തം

�കാവലനും അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ധർമ്മപത്നി കണ്ണകിയും

പുകാറിൽ (കാവിരിപ്പൂമ്പട്ടിനം, കാ�വരിപ്പട്ടണം) ധന

സമൃദ്ധിയുള്ള രണ്ടു വണികകുടുംബങ്ങളി�ലഅങ്ഗങ്ങ

ളായിരുന്നു. അവരു�ട ദാമ്പത്യജീവിതം �കാവലൻ

മാധവി എന്ന �വശ്യ�യക്കണ്ടുമുട്ടുന്നതുവ�ര പ്രശാന്ത

സുഭഗമായി കഴിഞ്ഞുകൂടി. മാധവിയാൽ വശീകൃതനായ

�പ്പാൾആയുവാവു് കണ്ണകി�യ തീ�ര വിസ്മരിച്ചു സർ

വ്വസ്വവും ത�ന്റ പുതിയ �പ്രമഭാജനത്തിനായി സമർപ്പി

ച്ചു് അവൾക്കടിമയായി ജീവിച്ചു. അവി�ട ഇ�ന്ദ്രാത്സവ

കാലത്തു �കാവലനും മാധവിയും കടൽക്കരയിൽ വി

�നാദിക്ക�വ മാധവി പാടിയ പാട്ടിൽനിന്നു �കാവലനു്

അവളു�ട അനുരാഗത്തിൽ ശങ്ക �താന്നി. തൽക്ഷണം

അവ�ള ഉ�പക്ഷിച്ചു പശ്ചാത്താപ�ത്താടുകൂടി അ�ദ്ദ

ഹം കണ്ണകിയു�ട സന്നിധാനത്തി�ലക്കുത�ന്ന മടങ്ങു

കയുംആപതി�ദവത ഭർത്താവി�ന്റ സമസ്താപരാധ

ങ്ങളുംക്ഷമിച്ചു് അ�ദ്ദഹത്തിൽ പൂർവ്വാധികം �പ്രമവതി

യാകുകയും �ചയ്തു. രണ്ടു�പരും പുകാർവിട്ടു മധുരയിൽ

�ചന്നു് ആയു�ശ്ശഷം നയിക്കാ�മന്നു തീർച്ച�പ്പടുത്തി.

വല്ല �താഴിലിലും ഏർ�പ്പടുന്നതിനു �കാവലനു ത�ന്റ

�പ്രയസി കാലിൽഅണിഞ്ഞിരുന്ന രണ്ടു �പാൻചി

ലമ്പുകൾ മാത്ര�മ മൂലധനമായുണ്ടായിരുന്നുള്ളു. അതു

മധുരയി�ല രാജാവായ �നടു�ഞ്ചഴിയനു വിറ്റുകിട്ടുന്ന

പണം�കാണ്ടു് കാല�ക്ഷപം �ചയ്യാ�മന്നായിരുന്നു

അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റആശ. മധുരയിൽ �ചന്നു് അതിൽ ഒരു

ചിലമ്പു് രാജാവി�ന്റ തട്ടാ�നക്കാണിച്ചു് അതു വിറ്റുത

രണ�മന്നു �കാവലൻഅ�പക്ഷിച്ചു. പാണ്ഡ്യരാജ്ഞി

യു�ട ഒരു ചിലമ്പു് അതിനു് അല്പംമുമ്പു ക�ട്ടടുത്തിരുന്ന

ദുഷ്ടനായ തട്ടാൻഅ�താരു തക്കമാ�ണന്നുകരുതി

�കാവല�ന �കാട്ടാരത്തിൽ പിടിച്ചു�കാണ്ടു �ചന്നു

രാജാവി�ന ചിലമ്പു് കാണിച്ചു് അതുആവി�ദശീയൻ

രാജഗൃഹത്തിൽ നിന്നു �മാഷ്ടിച്ചതാ�ണന്നുനി�വദനം

�ചയ്തു. ഉടൻ ത�ന്നഅവിമൃശ്യകാരിയായആ ദുഷ് പ്രഭു

ചിലമ്പു കരസ്ഥമാക്കി�ക്കാണ്ടു �കാവല�ന �കാല

�ചയ്യിച്ചു. ആഅത്യാഹിതം �കട്ടു് അടക്കുവാൻ പാടി

ല്ലാത്തഅന്തസ്താപ�ത്താടുകൂടി കണ്ണകി വധ്യഭൂമിയിൽ

ഓടി�യത്തി ഭർത്താവി�ന്റ മൃതശരീര�ത്തക്കാണുക

യുംഅവി�ടനിന്നും �ക്രാധാവിഷ്ടയായി പാഞ്ഞു് അര

മന നടയിൽ �ചന്നു രാജാവി�ന മാണിക്യം �കാണ്ടു

നിറച്ചിരുന്ന ത�ന്റ മ�റ്റ ചിലമ്പു് ഉടച്ചു കാണിക്കുകയും

മുത്തുകൾ ഉള്ളടക്കിയിരുന്ന പട്ടമഹിഷിയു�ട ചിലമ്പല്ല

ത�ന്റതു് എന്നു �ബാധ്യ�പ്പടുത്തുകയും �ചയ്തു. പാപഭീ

രുവായ രാജാവു് നഷ്ടസംജ്ഞനായി നിലത്തു വീണു

പ്രാണത്യാഗം �ചയ്തു. കണ്ണകി ത�ന്റ ഇട�ത്ത മുലക്ക

ണ്ണുപറി�ച്ചറിഞ്ഞു മധുരഅഗ്നിക്കിരയാക�ട്ട എന്നു

ശപിച്ചു. സർ�വ്വശ്വര്യസമൃദ്ധമായആ രാജധാനി തൽ

ക്ഷണം �വന്തു �വണ്ണീറായി. കണ്ണകി മധുര വിട്ടു �വ

കയാറ്റി�ന്റ തീരത്തുകൂടി പടിഞ്ഞാ�റാട്ടു നടന്നു മല �ക

റി മുരുക�വൾ (സുബ്രഹ്മണ്യൻ)ക്കുന്നിൽ�ച്ചന്നു് അവി

�ട ഒരു �വങ്ങമരത്തി�ന്റ ചുവട്ടിൽഅ�നകം കുറവർ

�നാക്കിനിൽക്ക�വ ദിവ്യരൂപനായ �കാവല�നാടുകൂ

ടി ഇന്ദ്രരഥത്തിൽ കയറി സ്വർഗ്ഗത്തി�ലക്കു �പായി.

ഇതിനു�മലാണു് വഞ്ചികാണ്ഡംആരംഭിക്കുന്നതു്. ഒടുവി

ല�ത്തഏഴു ഗാഥകൾആകാണ്ഡത്തിൽ �പടുന്നു. ആ

അത്ഭുതമായ വൃത്താന്തം കുറവർ �ചങ്കുട്ടുവ�നഅറി

യിച്ചു. അ�പ്പാൾആ രാജാവു് �പരിയാറ്റി�ന്റ കരയിൽ

ത�ന്റ പട്ടമഹിഷി �വണ്മാ�ളാടും അനുജൻ ഇള�ങ്കാവ

ടിക�ളാടും സദസ്യൻ ചാത്തനാ�രാടും മറ്റുംകൂടി വിശ്ര

മസുഖം അനുഭവിക്കുകയായിരുന്നു. അതു �കട്ട�പ്പാൾ

�ചങ്കുട്ടുവൻആ ‘പത്തിനിക്കടവു’ളി�ന്റ (�ദവതാരൂ

പം �ക�ക്കാണ്ടസതീരത്നത്തി�ന്റ)ആരാധനത്തിനു

സമുചിതമായ ഒരു ശില ഹിമവൽ പർവ്വതത്തിൽനിന്നു

�കാണ്ടുവന്നു്ആ ശില ഒരു വിഗ്രഹമാക്കി പുതിയ ഒരു

�ക്ഷത്രം പണിയിച്ചു് അതു് അവി�ട പ്രതിഷ്ഠിക്കണ�മ

ന്നു നിശ്ചയിച്ചു. അതനുസരിച്ചു്സ്ഥിരപ്രതിജ്ഞനായ

അ�ദ്ദഹം ദിഗ്വിജയം �ചയ്തു ത�ന്റഅഭീഷ്ടം സാധിച്ചു

കൃതകൃത്യനായി. �കാവല�ന്റയും കണ്ണകിയു�ടയും വൃ

ത്താന്തംഅറിഞ്ഞു ദുഃഖിതയായ മാധവിയും അവളു�ട

പുത്രി മണി�മഖലയുംഐഹികങ്ങളായ വസ്തുക്കളിൽ

ആശ വിട്ടു ബൗദ്ധഭിക്ഷുണികളായിത്തീർന്നു. മണി�മഖ

ലയു�ട ചരിത്രമാണു് ചാത്തനാരു�ട മഹാകാവ്യത്തിൽ

പ്രതിപാദിക്ക�പ്പടുന്നതു്. നാം ഇന്നു �കാടുങ്ങല്ലൂർ ഭഗ

വതി�യന്നുസങ്കല്പിച്ചു് ആരാധിക്കുന്നതു �ചങ്കുട്ടുവൻ പ്ര

തിഷ്ഠിച്ച കണ്ണകിയു�ട പ്രതിമയാണു്. ആ �ദവിക്കു് ഒറ്റ

മുലച്ചി എ�ന്നാരു �പരുണ്ടു്. പല �ദവീ�ക്ഷത്രങ്ങളിലും

മറ്റും പാടിവരുന്ന �താറ്റമ്പാട്ടുകളി�ല കഥയും ചിലപ്പ

തികാരത്തി�ലതുത�ന്നയാണു്. �കാവല�നഅവയിൽ

ചിലപാട്ടുകളിൽ പാലകൻഎന്നുവ്യവഹരിച്ചുവരുന്നു.

�കാവലൻഎന്നപദം �ഗാപാല�ന്റ തത്ഭവമാണു്.

‘�ഗാപാലൻ’ സ�ങ്കാചിച്ചതാണു് പാലകൻ. �ചങ്കുട്ടു

വ�നയുംആനുഷങ്ഗികമായി �ചരരാജവംശ�ത്തയും

സംബന്ധിച്ചുള്ളപലവിഷയങ്ങൾ കവി വഞ്ചികാണ്ഡ

ത്തിൽപ്രകീർത്തനം �ചയ്തിട്ടുണ്ടു്. �കാടുങ്ങല്ലൂരി�ല

പ്രതിഷ്ഠ�യഅനുകരിച്ചു �ചാളരാജധാനിയായ ഉറയൂരി

ലും സിംഹളദ്വീപിലും അ�തതരത്തിലുള്ളപ്രതിഷ്ഠകൾ

നടന്നതായും ഇള�ങ്കാവടികൾ പ്രസ്താവിക്കുന്നു.
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8 വഞ്ചി—കുണവായിൽ

�ചങ്കുട്ടുവ�ന്റ രാജധാനി �കരളത്തി�ല തിരുവഞ്ചിക്കു

ളമ�ല്ലന്നും തൃശ്ശിനാപ്പള്ളിയി�ല കരുവൂരാ�ണന്നും വാ

ദിക്കുന്ന ചില ദ്രാവിഡപണ്ഡിതന്മാർ ഇന്നും ഉണ്ടു്. അവ

രു�ട വാദ�ത്തഖണ്ഡിക്കുവാൻഅ�നകം �തളിവുകൾ

ചിലപ്പതികാരത്തിലും മറ്റു സംഘഗ്രന്ഥങ്ങളിലുംനിന്നു്

എടുത്തുകാണിക്കാവുന്നതാണു്. ഒന്നാമതു പുറനാനൂ

റിൽ ഒരു രാജാവി�ന കരുവൂ�രറിയ ഒൾവാം�കാ�പ്പ

രു�ഞ്ചരലിരു�മ്പാ�റഎന്നും പതിറ്റുപ്പത്തു മൂന്നാം

പത്തിൽ പല് യാ�ന �ചല് �ചഴുകുട്ടുവ�ന �കാങ്കു

(�കാങ്ങു് = �കായമ്പത്തൂർ) പിടിച്ചടക്കിയ രാജാ�വ

ന്നും വർണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഈ രാജാക്കന്മാരു�ട കാലത്താ

യിരിക്കണം കരുവൂരും �കാങ്കും യഥാക്രമം �ചരന്മാർ

ക്കു് അധീനമായതു്. രണ്ടാമതു് ചിലപ്പതികാരത്തി�ന്റ

വ്യഖ്യാതാവായഅടിയാർക്കു നല്ലാർ “കുൻറക്കുറവ�രാ

രുങ്കുടൻകൂടി” എന്ന ഭാഗത്തിന്നുഅർഥ�മഴുതു�മ്പാൾ

“കൻറ�മൻറാൽ �കാടു�ങ്കാളൂരുക്കുഅയലതാകിയ

�ചങ്കുൻറ�മനമ�ല” എന്നുവ്യക്തമായി പ്രസ്താവിച്ചി

ട്ടുണ്ടു്. മൂന്നാമതു് “�പരുമ�ലവിലങ്കിയ�പരിയാറ്റ�ട

ക�ര” എന്ന വരിയിൽ മല കാണുവാൻ�ചന്ന �ചങ്കുട്ടു

വൻ വിവരിക്കുന്നതായി ഇള�ങ്കാവടികൾ വർണ്ണിക്കുന്ന

സ്ഥലം നമ്മു�ട �പരിയാറ്റി�ന്റ കരത�ന്നയാണു്. തൃ

ശ്ശിനാപ്പള്ളിയിൽ കരുവൂരിൽനിന്നു മല കാണുവാൻ

�പരിയാറ്റിൻകരവ�ര വരണ�മന്നില്ല�ല്ലാ. നാലാമ

തു് കുറവർഅവി�ട തിരുമുൽക്കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നസാധനങ്ങ

ളിൽ പലതും �കരളത്തി�ല മലകളിലല്ലാ�ത മ�റ്റാ

രിടത്തും ഉണ്ടാകുന്നവയല്ല. ഏലവല്ലി, കൂവനീറു്, (�ത

ങ്കിൻ പഴൻ) �തങ്ങാ, (പലവിൻപഴങ്കൾ) പഴുത്തചക്ക,

കമുകിൻകുല മുതലായവയാണു് അവരു�ട ഉപഹാരദ്ര

വ്യങ്ങൾ. അഞ്ചാമതു് �ചങ്കുട്ടുവൻ ദിഗ്വിജയം കഴിഞ്ഞു

തിരി�യ വരു�മ്പാൾ (പ�റയൂർ കൂത്തച്ചാ�ക്ക യൻ)

പറവൂർ ചാക്യാരു�ട കൂത്തുകാണുകയുണ്ടായി. പറയൂർ

എന്നതു പറവൂർ എന്നതി�ന്റ പൂർവരൂപമാ�ണന്നുശി

ലാശാസനദ്വാരാ നാം അറിയുന്നു. ചാക്യാർ അതഭിന

യിച്ചതു തൃശ്ശിനാപ്പള്ളിയി�ല കരുവൂരിൽ�വച്ചായിരി

ക്കുവാൻ തരമില്ല�ല്ലാ. ആറാമതു് കണ്ണകി മധുര വിട്ടു

�ചരരാജ്യത്തി�ലക്കു �പായതു�വകയു�ട കരവഴി

ക്കു പശ്ചിമാഭിമുഖമായാണു്; തൃശ്ശിനാപ്പള്ളിക്കരുവൂരി

�ലക്കാ�ണങ്കിൽആയാത്ര ഉത്തരാഭിമുഖമായി �വ

ണ്ടതായിരുന്നു. ഏഴാമതു് അടിയാർക്കു നല്ലാ�രക്കാൾ

പ്രാചീനനായഅരുമ്പത ഉരയാചിരിയർ എന്ന ചില

പ്പതികാരവ്യാഖ്യാതാവു വഞ്ചി കടൽക്കരയിലുള്ള തുറ

മുഖമാ�ണന്നു �രഖ�പ്പടുത്തീട്ടുണ്ടു്; ഇന്നു് അവിട�ത്ത

അഴിക്കു തിരുവഞ്ചാഴിമുഖ�മന്നു �പരുമുണ്ടു്. എട്ടാമ

തു് മണി�മഖല ഇരുപ�ത്തട്ടാമ�ത്ത ഗാഥയിൽ �ചാ

ളരു�ട രാജധാനി കാഞ്ചീപുര�ത്തക്കു മാറ്റിയ�പ്പാൾ

അവി�ടഈതിബാധനിമിത്തം വലുതായക്ഷാമമുണ്ടാ

�യന്നുംഅതിൽനിന്നു രക്ഷ�നടുവാൻ ജനങ്ങൾ വഞ്ചി

�യഅഭയം പ്രാപിച്ചു എന്നും കവി വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു.

കാഞ്ചീപുരത്തു മഴയി�ല്ലങ്കിൽ തൃശ്ശിനാപ്പള്ളിക്കരുവൂ

രിലും അതുണ്ടായിരിക്കുകയി�ല്ലന്നുള്ളതിനാൽഅവർ

തിരുവഞ്ചിക്കുള�ത്തക്കു �പാന്നുഎന്നൂഹിക്കുന്നതായി

രിക്കും സമീചീനമായിട്ടുള്ളതു്. ഒൻപതാമതു് �ചക്കിഴാർ

ക്രി. പി. 1100-ാമാണ്ടിടയ്ക്കു രചിച്ച �പരിയപുരാണത്തിൽ

�ചരമാൻ�പരുമാൾ നായനാരു�ട രാജധാനി�യ

വഞ്ചി�യന്നും, തിരുവ�ഞ്ചക്കള�മന്നും, മ�കാത�യ

ന്നും, �കാടു�ങ്കാളൂ�രന്നും പല �പരുകളിൽ വ്യവഹരി

ക്കുന്നു. അ�ഞ്ചക്കളം എന്നാൽഅഞ്ചയു�ട (അ�ഞ്ച

=അ�ഞ്ഞ=അമ്മ)സ്ഥലംഎന്നർഥം. ‘അ�ഞ്ച

ക്കളത്തപ്പ�ന’പ്പറ്റി സുന്ദരമൂർത്തിനായനാർ പാടീട്ടു

ണ്ടു്. ‘അഞ്ജനഖളം’ എന്നു �കാകിലസ�ന്ദശത്തിൽ

ഉദ്ദണ്ഡശാസ്ത്രികളും ‘പഞ്ചരങ്ഗാധിനാഥം നത്വാ’ എന്നു

ഭ്രമരസ�ന്ദശത്തിൽ വാസു�ദവകവിയും അതി�ന സ്മ

രിക്കുന്നതു് അർത്ഥാവ�ബാധം ഇല്ലാ�തയാണു്. �ച

ക്കിഴാരു�ട “�ചരർ കുല�ക്കാവീറ്റിരുന്തു മു�റപുരിയും

കുല�ക്കാമൂതൂർ �കാടു�ങ്കാളൂർ” അതായതു് “�ചരരാജാ

വു് എഴുന്നരുളിയിരുന്നു രാജ്യഭാരം �ചയ്യുന്നഅവരു�ട

വംശത്തി�ന്റ പുരാണനഗരമായ �കാടുങ്ങല്ലൂർ” എന്നു

പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതിനു ചിലർ പറയുന്നസമാധാനം �ചാ

ളരാജാക്കന്മാ�ര ഭയ�പ്പട്ടു �ചരരാജാക്കന്മാർ തൃശ്ശിനാ

പ്പള്ളിക്കരുവൂർ ഉ�പക്ഷിച്ചു�പായി �ചരമാൻ�പരുമാൾ

നായനാരു�ട കാലത്തിനുമുമ്പു �കാടുങ്ങല്ലൂർ തങ്ങളു�ട

രാജധാനിയാക്കി�യന്നാണു്. ഈസമാധാനം തീ�ര

ഉപപന്നമല്ല. ക്രി. പി. 150-ാമാണ്ടിടയ്ക്കു �ടാളമി എന്ന

�റാമൻഗ്രന്ഥകാരൻ �ക�രാ�ബാത്രാസി�ന്റ (�കരള

പുത്ര�ന്റ) രാജധാനി ‘കരൂര’യാ�ണന്നുപറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്.

ആ കരൂരും തിരവഞ്ചിക്കുളം ത�ന്നയാ�ണന്നു �കാ

ടുങ്ങല്ലൂരിനു് അടുത്തു വടക്കുള്ളകരുപ്പടനഎന്നസ്ഥല

ത്തി�ന്റ �പരിൽനിന്നു നമുക്കുഗ്രഹിക്കാവുന്നതാണു്.

ഇതു�പാ�ല കണവായിൽ �കരളത്തി�ല സംസ്കൃത

സാഹിത്യത്തിൽ ‘ഗുണകാ’ എന്നുരൂപം സ്വീകരിച്ചു.

“ഗുണകാനാഥ ഇത്യൂഢകീർത്തിഃ” എന്നുശുകസ�ന്ദശ

ത്തിലും “ഗുണകാം മാടധാത്രീന്ദ്രഗുപ്താം” എന്നു ഭൂമരസ

�ന്ദശത്തിലും പ്രയുക്തമായി കാണുന്നു. കണവായിലി

�ല “ഇൽ” എന്നതുസപ്തമീവിഭക്തിപ്രത്യയമാ�ണന്നു

പശ്ചാൽകാലികന്മാർ �തറ്റിദ്ധരിച്ചു �പായതു�പാ�ല

�താന്നുന്നു. അപ്രകാർശിതവും ക്രി. പി. പന്ത്രണ്ടാംശ

തകത്തി�ലാ മ�റ്റാ രചിച്ച�തന്നു് അനുമാനിക്കാവുന്ന

തുമായ ഉണ്ണിയച്ചിചരിതം എന്ന മണിപ്രവാളചമ്പുവിൽ

“കുണവായ്ക്കുണമപി കണപം ദധതീ” എ�ന്നാരു പ്ര

�യാഗമുണ്ടു്. കണവായിൽഎന്നാൽ കിഴ�ക്ക വാതി

�ലന്നും �കാട്ട�മന്നാൽ �ക്ഷത്ര�മന്നുമാണു് അർത്ഥം.

ഇന്നുംക്ഷുദ്ര�ദവതാലയങ്ങ�ള �കാട്ട�മന്നു പറയാറു

ണ്ടു്. അടിയാർക്കുനല്ലാരു�ട ‘തിരുക്കുണവായിൽ’ ചമ്പു

വി�ല കണവായിൽ നിന്നു ‘തൃക്കണാ’വായി മതിലകവു

മായി�ച്ചർന്നു തൃക്കണാമതിലകമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു.

ആസ്ഥലം �കാടുങ്ങല്ലൂരിനു കിഴക്കല്ല, ഏഴു�മൽ വട

ക്കായിരി�ക്കഅതിനു് എങ്ങ�ന കണവായിൽഎന്നു

�പർ വന്നുഎന്നുചിലർ �ചാദിക്കാറുണ്ടു്. വഞ്ചി പണ്ടു

തൃക്കണാമതിലകംവ�ര വ്യാപിച്ചിരുന്നുഎന്നു്ഐതി

ഹ്യം �ഘാഷിക്കുന്നു. സംഘകാലത്തിനുമുമ്പു് ഭൂസ്ഥിതി

സംബന്ധി�ച്ചാ മ�റ്റാ സംഭവിച്ച വല്ല വ്യത്യാസവും കി

ഴ�ക്കവാതിലി�ന വട�ക്ക വാതിലാക്കിയിരിക്കാം; �പ

രിനുള്ള കാരണം മാറിയാലും �പർ മാറുന്നതല്ല�ല്ലാ.

കണവായിൽഎന്നാൽ വളഞ്ഞവാതി�ലന്നുംഅർ

ത്ഥം വരാവുന്നതാണു്.
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9 ചിലപ്പതികാരത്തി�ന്റ കാലം

ചിലപ്പതികാര�ത്തക്രി.പി. ഒന്നാംശതകം മുതൽക്രി. പി.

പതിമ്മൂന്നാംശതകംവ�ര പല കാലങ്ങളിലായി പണ്ഡി

തന്മാർ ഘടിപ്പിക്കുവാൻശ്രമിച്ചിട്ടു�ണ്ടങ്കിലുംആ മതങ്ങ

ളിൽ യുക്തി യുക്തവും ഭൂരിപക്ഷത്തി�ന്റഅങ്ഗീകരം

സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളതുമായ കാലം ക്രി. പി. രണ്ടാംശതകമാ

ണു്. തിരുജ്ഞാനസംബന്ധരു�ടയും അപ്പരു�ടയും കൃ

തികൾക്കും സംഘകൃതികൾക്കും തമ്മിൽ ഭാഷാവിഷയ

കമായുള്ളപ്രകടമായ �ഭദം മുമ്പുത�ന്നഞാൻപ്രസ്താ

വിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഈ�ശവഭക്തന്മാരു�ട കാലം ക്രി. പി.

ഏഴാംശതകമാണു്. അതു�കാണ്ടു് അതിനു മുമ്പായിരി

ക്കണം സംഘകാല�മന്നുള്ളതിനുസംശയമില്ല. പല്ല

വവരാജാക്കന്മാ�രപ്പറ്റി ചിലപ്പതികാരത്തിലാക�ട്ട

മണി�മഖലയിലാക�ട്ട യാ�താരുസൂചനയുമില്ല. അതി

നാൽ കാഞ്ചീപുര�ത്തസ്മരിക്കുന്ന മണി�മഖലയും തദ

നു�രാ�ധന ചിലപ്പതികാരവും പല്ലവവംശം അവി�ട

സ്ഥാപിതമായ ക്രി. പി. മൂന്നാംശതകത്തിനുമുമ്പാണു്

നിർമ്മിക്കപ്പട്ട�തന്നു് അനുമാനി�ക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

മധുരയി�ലഅഗ്നിബാധ ക്രി. പി. 171 കർക്കടകം 26-ാം

തിയ്യതിയാ�ണന്നുചില പണ്ഡിതന്മാർ ചിലപ്പതികാര

ത്തിലുള്ള �ജാതിർഗ്ഗണിതസൂചനക�ളആസ്പദമാക്കി

തീർച്ച�പ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു. സിംഹളരാജാവായ ഗജ

ബാഹു കണ്ണകീ�ദവിയു�ട പ്രതിഷ്ഠയ്ക്കു വഞ്ചിയിൽസന്നി

ഹിതനായിരുന്നതായി കാണുന്നു. ഗജബാഹുവി�ന്റ

വാഴ്ച ക്രി. പി. 173 മുതൽ 195 വ�രയാണു്. പല കാരണ

ങ്ങ�ള�ക്കാണ്ടും പ്രസ്തുതപ്രതിഷ്ഠ ക്രി. പി. 176-ൽ നടന്ന

തായി തീരുമാനിക്കുന്നതിൽ വി�രാധമില്ല.
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10 സംഘകൃതികളുംആര്യസംസ്കാരവും

�ചന്തമിഴ് സാഹിത്യത്തി�ന്റആവിർഭാവത്തിനു മുമ്പു

ത�ന്നആര്യസംസ്കാരവും സംസ്കൃതഭാഷയും ദ്രാവിഡ

രു�ട ഇടയിൽ പ്രചരിക്കുക കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അഗസ്ത്യ

രും �താല്  കാപ്പിയരും സംസ്കൃത�വയാകരണന്മാ�രാ

ടു് എത്രമാത്രം കട�പ്പട്ടിരുന്നുഎന്നു മുമ്പുപറഞ്ഞുവ

�ല്ലാ. സംഘഗ്രന്ഥങ്ങൾസൂക്ഷ്മമായി പരി�ശാധിച്ചാൽ

അക്കാലത്തുസംസ്കൃതവും തമിഴും എത്ര�മൽ�ക

�കാർത്തും തമ്മിൽ �കട്ടു�പട്ടും ഇത�രതരാശ്രയങ്ങ

ളായി കഴിഞ്ഞുകൂടിയിരുന്നുഎന്നുകാണാവുന്നതാണു്.

രണ്ടായിരം �കാല്ലത്തിനുമുമ്പു ത�ന്ന �ദവൻ, �ദവി,

കാലം, �ലാകം, ഭൂതം, യമൻ, വരുണൻ, യാമം, മങ്ഗ

ലം, �ദശം, നിമിത്തം, ഉപമ, മന്ത്രം, സൂത്രം, ആനന്ദം

ഇത്യാദി പദങ്ങൾസംസ്കൃതത്തിനൽനിന്നു �ചന്തമി

ഴിൽ എങ്ങ�ന�യാ, അതു�പാ�ല ത�ന്നഅടവി, കടു,

കുടി, കണ്ഡം, കലം, ശവം, ഛായ, പട്ടണം, മീനം, വല

യം, കടാക്ഷം മുതലായ പദങ്ങൾ �ചന്തമിഴിൽനിന്നു

ഭാഷാരീതിക്കു് ആവശ്യകമായ രൂപ�ഭദ�ത്താടുകൂടി

സംസ്കൃതത്തിലും സംക്രമിച്ചിരുന്നു. തമിഴർ മുതർപ്പാവ

ലർ (ആദികവി) എന്നുപുകഴ്ത്താറുള്ള തിരുവള്ളുവരു�ട

തിരുക്കുറളി�ല “അകരമുത�ലഴു�ത്തലാമാതിപക

വൻ മുത�റ്റയുലകു” എന്ന ഒന്നാമ�ത്തപാട്ടിൽത്ത�ന്ന

അകാരം (അകരം) ആദി (ആതി) ഭഗവാൻ (പകവൻ)

�ലാകം (ഉലകം) ഇങ്ങ�ന നാലു പദങ്ങൾസംസ്കൃത

ത്തിൽ നിന്നുസംക്രമിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വസ്തുത നാം ഗ്രഹി

ച്ചിരി�ക്കണ്ടതാണു്. അതു�പാ�ലത�ന്ന ഗൗതമശാപ

ത്താൽ ഗ്രസ്തനായ �ദ�വന്ദ്രൻ, അഗസ്ത്യശാപത്താൽ

ആർത്തനായ നഹുഷൻ, ചിരഞ്ജീവിയായ മാർക്ക�ണ്ഡ

യൻ, ദാനശൗണ്ഡന്മാരായ ദധീചി മഹർഷിയും ശിബി

ചക്രവർത്തിയും, മായവടുവായ വാമനൻ ഇത്യാദി പു

രാണപുരുഷന്മാരു�ട ഉപാഖ്യാനങ്ങ�ള വള്ളുവരും,

ശ്രീകൃഷ്ണ�ന്റ ലീലകൾ, ശിവ�ന്റ ത്രിപുരസംഹാരം, സു

ബ്രഹ്മണ്യ�ന്റ ശൂരപത്മാസുരവധം, ഇത്യാദി കഥക�ള

മറ്റു ചില സംഘകവികളും സന്ദർഭാനുഗുണമായി സ്മ

രിക്കുന്നു. �വദികകാല�ത്ത �ദവതകളായ ഇന്ദ്രനും

വരുണനും തമിഴരു�ടഐന്തിണയി�ലആരാധനാ

മൂർത്തികളു�ട കൂട്ടത്തിൽ �പട്ടിരുന്നുഎന്നുപറഞ്ഞുവ

�ല്ലാ. കാ�വരിപ്പട്ടണത്തിൽ �ദ�വന്ദ്രപ്രീതിക്കായി ഇരു

പ�ത്തട്ടു ദിവസ�ത്ത ഉത്സവുംആ�ഘാഷിച്ചിരുന്നു.

അവ�രക്കൂടാ�തശ്രീപര�മശ്വരൻ, ബലരാമൻ, കാമ

�ദവൻ, ആദിത്യൻ, ചന്ദ്രൻഎന്നീ �ദവന്മാർക്കും �ക്ഷ

ത്രങ്ങളും പൂജകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ബ്രഹ്മാവു്, ഗണപതി,

ശ്രീരാമൻ, മുതലായ �ദവതക�ളപ്പറ്റിയും സംഘകൃതി

കളിൽ പ്രസ്താവനകളുണ്ടു്. കല്പവൃക്ഷം,ഐരാവതം,

വജ്രായുധം, മുതലായ ദിവ്യവസ്തുക്ക�ളയും ജനങ്ങൾ

വന്ദിച്ചു വന്നു. ബ്രാഹ്മണരു�ടആചാരങ്ങൾ പാണ്ഡ്യ

രാജ്യത്തിലന്ന �പാ�ല �ചരരാജ്യത്തിലും �വരുറച്ചു

കഴിഞ്ഞിരുന്നു. �നടു�ഞ്ചരലാതൻ �ക്ഷത്രങ്ങൾക്കും

ബ്രാഹ്മണർക്കും ധാരാളമായി ദാനങ്ങൾ �ചയ്തിരുന്നു.

പൽയാ�ന �ചൽ�ചഴുകുട്ടുവൻ ത�ന്റആസ്ഥാന

പണ്ഡിതനായ ഗൗതമനു പത്തുയാഗങ്ങൾഅനുഷ്ഠി

ക്കുവാൻ �വണ്ടസഹായം �ചയ്യുകയും ധർമ്മപൂത്രൻ

എന്നബിരുദം �നടുകയും �ചയ്തു. നാർമുടി�ച്ചരലാത�ന്റ

പ്രധാന�ദവതശ്രീപത്മനാഭനായിരുന്നു. ശിവഭക്തനും

ആചാരശ്ലക്ഷ്ണനുമായ �ചങ്കുട്ടുവൻ യാഗം �ചയ്തു. അ�ദ്ദ

ഹത്തി�ന്റ �കാട്ടാരത്തിൽ ഒരഗ്നി�ഹാത്രശാലയുണ്ടാ

യിരുന്നതായി ചിലപ്പതികാരത്തിൽനിന്നു �വളിവാകു

ന്നു. പല യാഗകർമ്മങ്ങളും അനുഷ്ഠിച്ച ഒരു രാജാവാ

യിരുന്നു �പരു�ഞ്ചരൽ ഇരു�മ്പാ�റ. ചുരക്കത്തിൽ

ക്രി. പി. മൂന്നാംശതകത്തിനു മുമ്പുത�ന്നആര്യസംസ്കാ

രം ദക്ഷിണാപഥം മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചതായി കരുതാവുന്ന

താണു്. ഇങ്ങ�നഅക്കാലത്തു �ചരന്മാർആര്യമതാ

നുയായികളായക്ഷത്രിയരായിരുന്നുഎങ്കിലും അവർ

ക്കുബുദ്ധമതത്താടും �ജനമത�ത്താടും യാ�താരു

വിപ്രതിപത്തിയുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. �കാവല�ന്റ പൂർവ്വ

ന്മാരിൽ ഒരാൾ തിരുവഞ്ചിക്കുളത്തു് ഒരുബൗദ്ധസ്തൂപം

സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു. അതു വന്ദിക്കുവാൻ മണി�മഖലഅവി

�ട�പ്പായതായി ചാത്തനാർ പാടിയിരിക്കുന്നു. �ജന

�ക്ഷത്രമായ കണവായിൽ �കാട്ട�ത്തപ്പറ്റി പ്രസ്താവി

ച്ചുകഴിഞ്ഞു. �ചങ്കുട്ടുവൻ ചന്ദ്രചൂഡാരാധകനായിരുന്നു

എങ്കിലും അന്യമതങ്ങ�ളയും ബഹുമാനിച്ചിരുന്നു. ബൗ

ദ്ധമതാനുയായി ആയിരുന്ന �കാവല�ന്റ പത്നിയായ

കണ്ണകിആജീവകമതാനുഗയായിരുന്നുഎങ്കിലുംആ

പതി�ദവതയു�ട സ്മരണയ്ക്കു് ഒരു �ക്ഷത്രംസ്ഥാപിയ്ക്കുവാ

നുള്ള മഹാമനസ്കതആചക്രവർത്തിക്കുണ്ടായി.
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ഇനി സംഘകാലത്തിനു പിന്നീടു ജീവിച്ചിരുന്ന �ചന്ത

മിഴ് സാഹിത്യകാരന്മാരായ �ചരരാജാക്കന്മാ�രപ്പറ്റി

ക്കൂടി പ്രസ്താവിക്കാം. അവരിൽഅയ്യനരിതനാർ ഉ�ദ്ദ

ശം ക്രി. പി. 7-ാംശതകത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നു. അ�ദ്ദഹ

ത്തി�ന്റ കൃതിയാണു് �പാരുളിനു് ഒരു പ്രധാനലക്ഷണ

ഗ്രന്ഥമായ പുറ�പ്പാരുൾ�വൺപാമാ�ല. അതി�ന്റ

‘പായിര’ത്തിൽ �താല്  കാപ്പിയർ മുതലായ പന്ത്രണ്ടു

പണ്ഡിതന്മാരാൽ വിരചിതമായ പന്നിരുപ്പടലം എന്ന

ഗ്രന്ഥം നിഷ്കർഷിച്ചു പഠിച്ച അ�ദ്ദഹം “ഓങ്കിയ ചിരപ്പി

നുലകമുഴുതാണ്ടവാങ്കു വിറ്റട�ക്കവാനവർ മരുമാൻ”

അതായതു വളഞ്ഞവില്ലു�കയിൽ ധരിച്ച �ചരരാജാ

ക്കന്മാരു�ട വംശപരമ്പരയിൽ ജനിച്ച കവിയാ�ണ

ന്നുപ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. പന്നിരുപ്പടലം കണ്ടുകിട്ടീട്ടില്ല.

�വൺപാമാലയിലും പന്ത്രണ്ടുപടലങ്ങളുണ്ടു്. അവ

യിൽആദ്യ�ത്ത ഒൻപതു ‘പുറ’�ത്തയും ബാക്കി മൂന്നു്

‘അക’�ത്തയും പരാമർശിക്കുന്നു. ശത്രുക്കളു�ട പശുക്ക

�ളഅപഹരിയ്ക്കുക (�വട്ചി), അവ�യ വീണ്ടു �കാണ്ടു

വരിക (കര�ന്ത), ശത്രുക്ക�ളആക്രമിക്കുക (വഞ്ചി),

ആക്രമികളു�ട �നർക്കു് എതിർത്തു�ചല്ലുക (കാഞ്ചി),

�കാട്ടകാക്കുക (�നാച്ചി), ശത്രുക്കളു�ട �കാട്ട വളയുക

(ഉഴി�ഞ) മുതലായവയാണു് ഗ്രന്ഥത്തി�ല വിഷയ

ങ്ങൾ.
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മൂവരശർ ബൗദ്ധ�രാടും �ജന�രാടും മതവിഷയത്തിൽ

പ്രദർശിപ്പിച്ച മഹാമനസ്കതസനാതനധർമ്മത്തിനു

�ദാഷകരമായി പരിണമിച്ചു. ആ രണ്ടു മതാനുയായി

കൾ –അവരിൽ പ്രധാനമായി �ജനർ – ഹിന്ദുമത

�ത്തപ്രത്യക്ഷമായി അവ�ഹളനം �ചയ്യുകയുംഅവ

രു�ട വിവിധങ്ങളായ വാങ്മയങ്ങ�ള�ക്കാണ്ടു �പാതു

ജനങ്ങ�ള മാത്രമല്ല രാജാക്കന്മാ�ര�പ്പാലും തങ്ങളു�ട

പാർശ്വത്തി�ലയ്ക്കു് ആകർഷിക്കുകയും �ചയ്തു. ഹിന്ദുക്കൾ

ഉണർന്നു; ഇതരമതക്കാരുമായി വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ

നടത്തിഅവ�ര ജയിച്ചു; വഴി�തറ്റി�പ്പായ രാജാക്കന്മാ

�ര സ്വമതത്തി�ലക്കു വീ�ണ്ടടുത്തു. ഈഅത്ഭുതകർ

മ്മം നിർവ്വഹിച്ചജ്ഞാനസംബന്ധർ, അപ്പർ, സുന്ദരമൂർ

ത്തി, മാണിക്യവാചകർഈനാലു ശിവഭക്തന്മാ�രയും

�ശവസമയാചാര്യന്മാർ എന്നുപറഞ്ഞുവരുന്നു. �ജ

നമതത്തിൽ �ചർന്നു�പായഅപ്പർ ത�ന്റസ�ഹാദ

രിയായ തിലകവതിയു�ട ഉപ�ദശമനുസരിച്ചു വീണ്ടു

ഹിന്ദുവായി. അന്ന�ത്തപല്ലവരാജാവും �ജനനുമായി

രുന്നപ്രഥമ മ�ഹന്ദ്രവിക്രമ�നയുംആ മതത്തി�ലക്കു

പരിവർത്തനം �ചയ്യിച്ചു. ക്രി. പി. 600 മുതൽ 638 വ�ര

രാജ്യഭാരം �ചയ്തഈ മ�ഹന്ദ്രവിക്രമനാണു് മത്തവിലാ

സപ്രഹസനത്തി�ന്റ പ്ര�ണതാവു്. അപ്പർ ജാതിയിൽ

�വള്ളാളനും,ജ്ഞാനസംബന്ധരും മാണിക്യവാചക

രുംബ്രാഹ്മണരും, സുന്ദരമൂർത്തി ഓതുവാരും (ഒരമ്പ

ലവാസിവർഗ്ഗം) ആയിരുന്നു.ജ്ഞാനസംബന്ധർ പാ

ണ്ഡ്യരാജാവായ ക്രി. പി. 645 മുതൽ 675 വ�ര പാണ്ഡ്യ

രാജ്യം ഭരിച്ച നൻറചീർ�നറുമാറൻഎന്നുകൂടി �പരുള്ള

കൂൻപാണ്ഡ്യ�നഅ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ പട്ടമഹിഷി മങ്കയർ

ക്കരശിയു�ട സാഹായ്യ�ത്താടുകൂടി �ജനമതത്തിൽ

നിന്നുഹിന്ദുമതത്തി�ലയ്ക്കു വീ�ണ്ടടുത്തു. സംബന്ധർപ്ര

ഥമനരസിംഹവർമ്മൻ (ക്രി. പി. 630 മുതൽ 668 വ�ര രാ

ജ്യഭാരകാലം) എന്നപല്ലവരാജാവി�ന്റ �സനാനിയാ

യി അ�ദ്ദഹത്തിനു �വണ്ടി പശ്ചിമചാലൂക്യന്മാരുമായി

ക്രി. പി. 642-ൽ വാതാപിയിൽവച്ചു നടന്ന യുദ്ധത്തിൽ

പങ്കു�കാണ്ട മ�റ്റാരു ശിവഭക്തനായ ചിറു�ത്താണ്ടരു

�ട സുഹൃത്തായിരുന്നു. ഈ രണ്ടു്ആചാര്യന്മാരും സമ

കാലികന്മാരായിരുന്നുഎന്നും ഇവർ ജീവിച്ചിരുന്നതു

ക്രി. പി. ഏഴാംശതകത്തിലായിരുന്നുഎന്നും ഇത്രയു

മുള്ളപ്രസ്താവം�കാണ്ടു വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട�ല്ലാ. സുന്ദര

മൂർത്തി�യപ്പറ്റി �മൽ പ്രസ്താവിക്കും. മാണിക്യവാചകർ

സുന്ദരമൂർത്തി�യഅ�പക്ഷിച്ചു് അർവാചീനനായിരുന്നു.

അത്തരത്തിൽ�ശവമ�താദ്ധാരണത്തിനായി ക്രി. പി.

ഏഴാംശതകം മുതൽ ഒൻപതാംശതകംവ�ര തീവ്രമാ

യി പ്രയത്നിച്ചഅറുപത്തിമൂന്നു ഭക്തന്മാ�ര നായനാര

ന്മാർ (ദിവ്യന്മാർ) എന്ന �പരിൽ �ചന്തമിഴു് സാഹിത്യം

പുകഴ്ത്തു്ന്നു. �ജനമതത്തി�ല തീർത്ഥങ്കരന്മാരും അറു

പത്തിമൂന്നാണ�ല്ലാ. നായനാരന്മാരു�ട ചരിത്രം മുഴു

വൻ പ്രഥമകു�ലാത്തുങ്ഗൻഎന്ന �ചാളചക്രവർത്തി

(ക്രി. പി. 1070 മുതൽ 1115 വ�ര രാജ്യഭാരകാലം) യു�ട

മന്ത്രിയായ �ചക്കിഴാർ ത�ന്റ �പരിയപുരാണം എന്ന

മ�നാഹരമായ �ചന്തമിഴ് ക്കാവിയത്തിൽ വർണ്ണിക്കു

ന്നു. മാണിക്കവാചകർഅറുപത്തിമൂവരിൽ �പടുന്നില്ല.

അതിനുമുൻപു ത�ന്ന �ചാള�ദശത്തുതിരനാരയൂരി�ല

നമ്പിയാണ്ടാർ നമ്പി (ക്രി. പി. 975-1035) എന്നബ്രാഹ്മ

ണപു�രാഹിതൻ, സംബന്ധർ, അപ്പർ തുടങ്ങിയ നായ

നാരന്മാരു�ട ഗാനങ്ങ�ള പതി�നാന്നു തിരുമുറകളായി

സമാഹരിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. അവയിൽആദ്യ�ത്തഎട്ടു

തിരുമുറകൾ നാലുസമയാചാര്യന്മാരു�ടയും കൃതിക

ളാണു്. അവ�യ �പാതുവിൽ �തവാരം (�ദവഹാരം)

എന്നുപറയുന്നു. ഒൻപതാം തിരുമുറയിൽഅത്രത�ന്ന

പ്രശസ്തന്മാരല്ലാത്ത ഒൻപതു കവികളു�ട ഗാനങ്ങൾ

അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അതിനു ‘തിരവി�ശപ്പാ’ എന്നാ

ണുനാമ�ധയം. പന്ത്രണ്ടാം തിരുമുറയായി �പരിയ

പുരാണ�ത്തക്കൂടി പശ്ചാൽകാലികന്മാർ �ചർത്തിട്ടു

ണ്ടു്. അറുപത്തിമൂവരിൽ വിറന്മിണ്ടനായനാർ, �ചരമാർ

�പരുമാൾനായനാർ ഇങ്ങ�ന രണ്ടു �കരളീയ�ര ഉൾ

�പ്പടുന്നുള്ളൂ. വിറന്മിണ്ടർ �ചങ്ങന്നൂർക്കാരനായിരുന്നു.

�ശവമതത്തി�ന്റ പുനരുത്ഥാപനത്തിനു�ശഷം ബൗ

ദ്ധരും�ജനരും �ലാ�കാപകാരകങ്ങളും പരിശ്ര�മ

കസാദ്ധ്യങ്ങളുമായ നിഘണ്ടു, വ്യാകരണം തുടങ്ങിയ

ഗ്രന്ഥങ്ങൾ �ചന്തമിഴിൽ രചിച്ചു�കാണ്ടിരുന്നതല്ലാ�ത

മതപ്രചരണത്തിനു് ഉദ്യമിക്കുക�യാ ഹിന്ദുക്കളുമായി

രാഷ്ട്രകാര്യങ്ങളിൽ ഇടയുക�യാ �ചയ്തില്ല.
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മ�കാ�തഎന്നുകൂടി�പ്പരുള്ള �കാടുങ്ങല്ലൂരിൽ �പ

രുമാ�ക്കാ�തയാർ എന്ന ഒരു �ചരരാജാവു ജനിച്ചു.

അ�ദ്ദഹം ബാല്യത്തിൽത�ന്ന രാജധാനിക്കുസമീപ

മുള്ള തിരുവഞ്ചിക്കുളത്തുശിവ�ക്ഷത്രത്തിൽ �പായി

ഭഗവൽ�കങ്കര്യത്തിൽ വ്യാപൃതനായി താമസിക്ക�വ

�ച�ങ്കാൽ�പാ�റയൻഎന്നത�ന്റ പിതാവു വാന

പ്രസ്ഥാശ്രമത്തിൽപ്ര�വശിക്കുകയാൽ രാജ്യഭാരം

�ക�യറ്റു. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ പലഅപദാനങ്ങ�ളയും

�പരിയ പുരാണത്തിൽപ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അവ�യാ

ന്നും ഇവി�ട പ്രപഞ്ചനം �ചയ്യുന്നില്ല. അ�ദ്ദഹത്തിനു

സകല ജീവരാശികളു�ടയും ശബ്ദങ്ങൾക്കു് അർത്ഥമ

റിയാമായിരുന്നതു�കാണ്ടു ‘കഴറിറ്ററിവാർ’ എ�ന്നാരു

ബിരുദം കൂടിയുണ്ടായിരുന്നതായിക്കാണുന്നു. �ചരമാൻ

അന്ന�ത്തശിവഭക്തൻമാരിൽഅഗ്രഗണ്യനായിരുന്ന

സുന്ദരമൂർത്തി�യ കാണുന്നതിനായി തഞ്ചാവൂരിനടുത്തു

ള്ളതിരവാരൂരിൽ �ചന്നു് ആ മഹാ�നസന്ദർശിച്ചു്

അവിട�ത്ത മൂർത്തിയായ വല്മീകനാഥസ്വാമി�യപ്പറ്റി

മുമ്മണി�ക്കാ�വഎ�ന്നാരു �സ്താത്രം ഗാനം �ചയ്തു.

തദനന്തരം സുന്ദരമൂർത്തി�യാടുകൂടി �വദാരണ്യ�ത്തക്കു

�പായി അവിട�ത്തപരമശിവ�നക്കുറിച്ചു �പാൻവ

ണ്ണത്തന്താദി എന്ന മ�റ്റാരു �സ്ത്രാത്രം പാടി. പിന്നീടു

പാണ്ഡ്യരാജ്യത്തിൽ �ചന്നു് അവി�ടയുള്ളപല ശിവാ

ലയങ്ങളും സന്ദർശിച്ചു് അവർ രണ്ടു�പരും �കാടുങ്ങ

ല്ലൂരി�ലക്കു �പാന്നു. ആ കാലത്താണു് സുന്ദരമൂർത്തി

അ�ഞ്ചക്കളത്തപ്പ�നപ്പറ്റി “ത�ലക്കുത്ത�ലമാ

�ല” എന്നാരംഭിക്കുന്നപുളകപ്രദമായ ഗാനം നിർ

മ്മിച്ചതു്. കു�റ ദിവസം കഴി ഞ്ഞുസുന്ദരർ തിരുവാരൂരി

�ലക്കു �പായി വീണ്ടും �കാടുങ്ങല്ലൂരിൽ �ചന്നു�ചർന്നു.

അങ്ങ�നയിരി�ക്ക തിരവഞ്ചിക്കുളത്തുവച്ചു് അ�ദ്ദഹം

പരഗതി�യ പ്രാപിക്കുകയുംആ വാർത്ത �കട്ടു �പരു

മാളും അ�ദ്ദഹ�ത്തഅനുഗമിക്കുകയും �ചയ്തു. �പരു

മാൾ ഒടുവിൽ രചിച്ചതാണു് ആദിയുലാ എന്നസുപ്രസി

ദ്ധമായ പാട്ടു്. അതിനു തിരു�ക്കലാസജ്ഞാനവുലാ

എന്നും �പരുണ്ടു്. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ മൂന്നു ഗാനങ്ങളും

നമ്പി അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ പതി�നാന്നാംതിരുമുറയിൽ

ഉൾ�പ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു. രണ്ടു�പരു�ടയും സ്വർഗ്ഗാ�രാ

ഹണം ഒരു �മടമാസത്തി�ല സ്വാതിനക്ഷത്രത്തിലാ

യിരുന്നുഎന്നാണു്ഐതിഹ്യം. �പരുമാൾ�കലാ

സത്തു �പായി �ദഹവി�യാഗം �ചയ്തതായാണു് �പരി

യപുരാണത്തിൽപ്രതിപാദിക്കുന്ന�തങ്കിലും അ�ദ്ദഹ

ത്തി�ന്റസമാധി തിരവഞ്ചിക്കുളത്തുവച്ചുത�ന്നയായി

രുന്നരിക്കണ�മന്നുഞാൻഊഹിക്കുന്നു. പ്രജകളിൽ

പലരും അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ മരണവൃത്താന്തം �കട്ടു ചാ

�വറായതായി �പരിയപുരാണത്തിൽ വർണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

സുന്ദരമൂർത്തി തമ്പി (മ്പു) രാൻ�താഴൻഎന്ന �പരിലും

അറിയ�പ്പടുന്നു. ഇന്നും തമിഴരിൽ ചിലർക്കു് ആ �പ

രിടാറുണ്ടു്. പ്രസ്തുതസംജ്ഞയി�ല ‘തമ്പുരാൻ’ എന്ന

ശബ്ദത്തിനു ശിവ�നന്നാണു് അർത്ഥ�മന്നു ചിലർ പറ

യാറു�ണ്ടങ്കിലും �കരളം രക്ഷിച്ച തമ്പുരാ�നത്ത�ന്നയാ

ണു് അതു് കുറിക്കുന്നതു് എന്നുഞാൻഅനുമാനിക്കുന്നു.

�ചരമാൻ�പരുമാളു�ടയും സുന്ദരമൂർത്തിയു�ടയും വിഗ്ര

ഹങ്ങൾഇന്നും തിരുവഞ്ചിക്കുളത്തു �ക്ഷത്രത്തിൽ�വച്ചു

പൂജിക്കുന്നുണ്ടു്. അതിനു കാൽനാഴിക �തക്കുപടിഞ്ഞാ

റു �ചരമാൻ�കാവിലകം എന്നുപറയുന്ന ഒരു പറമ്പും

കാണുന്നു. സുന്ദരമൂർത്തിയു�ട ജീവിതം ക്രി. പി. 850-

ാമാണ്ടിടയ്ക്കാ�ണന്നുപറയുന്നതിനു് ആധാരമില്ല. അതു

ക്രി. പി. എട്ടാംശതകത്തി�ന്റ മധ്യത്തി�ലന്നാണു് എനി

ക്കു �താന്നുന്നതു്. �ചരമാൻ�പരുമാൾ പാണ്ഡ്യരാജാ

വായ രണധീര�ന്റ പുത്രനായ പ്രഥമരാജസിംഹ�ന്റ

സമകാലികനായിരുന്നു. ആ രാജസിംഹൻ ക്രി. പി.

731-നു് ഇടയ്ക്കാണു് പാണ്ഡ്യരാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്നുതു്.
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14 �വണാട്ടടികൾ

ഒൻപതാം തിരുമുറയിൽ ഒൻപതു കവികളു�ട ‘തിരുവി

�ശപ്പാ’ക്കൾഅടങ്ങീട്ടു�ണ്ടന്നുപറഞ്ഞുവ�ല്ലാ. അവ

യിൽ ഒരു തിരുവി�ശപ്പാവി�ന്റ കർത്താവു ക്രി. പി.

സുമാർ 949 മുതൽ 965 വ�ര �ചാളരാജ്യം ഭരിച്ച കണ്ട

രാദിത്യനും മ�റ്റാന്നി�ന്റ പ്ര�ണതാവു് �വണാട്ടടികളു

മാകുന്നു. �വണാട്ടടികൾ ഒരു തിരുവിതാംകൂർ രാജാ

വാ�ണന്നുപറ�യണ്ടതില്ല�ല്ലാ. അ�ദ്ദഹം കണ്ടരാദി

ത്യ�ന്റ സമകാലികനാ�ണന്നുള്ളഐതിഹ്യം ശരിയാ

�ണങ്കിൽ പത്താം ശതകത്തി�ന്റ ഉത്തരാർദ്ധത്തിൽ

ജീവിച്ചിരുന്നിരിക്കണം. ഏതായാലും നമ്പിയാണ്ടാർന

മ്പിയു�ട കാലത്തിനു മുൻപാ�ണന്നുളളതിനു സംശയമി

ല്ല�ല്ലാ. �വണാട്ടടികളു�ട തിരുവി�ശപ്പാവു് “തിരുത്തി

�ല്ലനടംപയിലുംനമ്പാൻ” അതായതു ചിദംബര�ക്ഷ

ത്രത്തി�ല നടരാജസ്വാമി�യപ്പറ്റിയുള്ള പത്തുപാട്ടുകൾ

അടങ്ങിയതാണു്.
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15 ശ്രീ�വഷ്ണവമതത്തി�ന്റആഭ്യുത്ഥാനം

�ശവന്മാർക്കു് അറുപത്തിമൂന്നു നായനാരന്മാരുള്ള

തു�പാ�ല�വഷ്ണവന്മാർക്കു പന്ത്രണ്ടു്ആഴ്  വാരന്മാ

രുണ്ടു്. ക്രിസ്ത്വബ്ദത്തി�ന്റആരംഭത്തിനു മുൻപുത�ന്ന

ദക്ഷിണാപഥത്തിൽ വിഷ്ണുഭക്ത്യുപ�ദശകമായ പാ

ഞ്ചരാത്രമതത്തിൽ ജനങ്ങൾക്കുപ്രതിപത്തിയുണ്ടാ

യിരുന്നു. ദ്രമിഡൻഎ�ന്നാരു പൂർവാചാര്യ�ന രാമാ

നുജനും മ  റ്റും സബഹുമാനം സ്മരിക്കുന്നുണ്ടു്. എന്നാൽ

ആ മതത്തിനു പ്രാബല്യം ഭവിച്ചതു് ആഴ്  വാരന്മാരു

�ടആവിർഭാവ�ത്താടുകൂടിയാകുന്നു. ചിലആ  ഴ്  വാ

രന്മാർ ബൗദ്ധ�ജനന്മാ�ര എന്ന�പാ�ല�ശവ

ന്മാ�രയും എതിർത്തു. �പാ�യ്കയാഴ്  വാർ, പുതത്താ

ഴ്  വാർ, �പയാഴ്  വാർ, തിരുമഴി�ശയാഴ്  വാർ, മതുര

കവി, നമ്മാഴ്  വാർ, കുല�ശഖരആഴ്  വാർ, �പരിയാ

ഴ്  വാർ, ആണ്ടാൾ, �താണ്ടരടി�പ്പാടിയാഴ്  വാർ, തിര

പ്പാണാഴ്  വാർ, തിരമ�ങ്കയാഴ്  വാർ ഇങ്ങ�നയാണു്

അവരു�ട �പരുകൾ. അവരിൽആണ്ടാൾ ഒരുസ്ത്രീര

ത്നമായിരുന്നുഎന്നപറ�യണ്ടതില്ല�ല്ലാ. ആഴ്  വാർ

എന്നപദത്തിനു ഭഗവൽഭക്തിയിൽ മഗ്ന�നന്നാണു്

അർത്ഥം. പന്ത്രണ്ടു്ആഴ്  വാരന്മാരിൽ കുല�ശഖരൻ

മാത്രമാണു് �കരളീയൻ. ആദ്യ�ത്തആഴ്  വാരായ �പാ

യ്കയാർ കാഞ്ചീപുരത്താണു് ജനിച്ച�തങ്കിലും �കരള

ത്തി�ല ഒരു തുറമുഖമായ �താണ്ടിയിൽ വന്നു് അവി�ട

രാജ്യഭാരം �ചയ്തുതു�കാണ്ടിരുന്ന �കാ�ക്കാ�തമാർ

വൻ, ക�ണക്കാലിരു�മ്പാ�റഎന്നീ �ചരരാജാക്ക

ന്മാരു�ടആസ്ഥാനപണ്ഡിതനായി താമസിച്ചു എന്നും

ക�ണക്കാലിരു�മ്പാറ�യ �ചാളരാജാവായ �കാ�ച്ച

ങ്കണ്ണൻബന്ധനസ്ഥനാക്കിയ�പ്പാൾ �ജതാവി�ന്റ ഗു

ണഗണങ്ങ�ള പ്രശംസിച്ചു ‘കളവഴി നാർപ്പതു’ എ�ന്നാ

രു കാവ്യം രചിച്ചു ത�ന്റ പുരസ്കർത്താവി�ന വിമുക്തനാ

ക്കി എന്നും നാം സംഘഗ്രന്ഥങ്ങളിൽനിന്നു് അറിയുന്നു.

അ�ദ്ദഹം ജീവിച്ചിരുന്നതുക്രി. പി. മൂന്നാംശതകത്തി�ന്റ

ഒടുവിലാണു്. ഒടുവില�ത്തആഴ്  വാരായ തിരുമങ്കയു�ട

ജീവിതകാലം ക്രി. പി. എട്ടാം ശതകത്തി�ന്റഅന്ത്യപാ

ദത്തിലും ഒൻപതാംശതകത്തി�ന്റ പ്രഥമപാദത്തിലു

മാ�ണന്നു് എന്നു് തീർച്ച�പ്പട്ടിട്ടുണ്ടു്. ആഴ്  വാരന്മാരു�ട

ഇടയിൽഅ�നകവിധത്തിലുള്ളഅപദാനങ്ങൾ�കാ

ണ്ടുപ്രഥമഗണനീയനായി കരു�തണ്ടതു ശഠ�കാപ

�നന്നും പരാങ്കുശ�നന്നും വകുളാഭരണ�നന്നും ഉള്ള

അഭിധാനാന്തരങ്ങളാൽസുവിദിതനായ നമ്മാഴ്വാ�ര

ത്ത�ന്നയാണു്. അ�ദ്ദഹം എട്ടാം ശതകത്തി�ന്റആരം

ഭത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നതായിഊഹിക്കാം. ആഴ്    വാര

ന്മാരു�ട പാട്ടുകൾഎല്ലാംകൂടി സമാഹരിച്ചു നാഥമുനി

ക്രി. പി. പത്താംശതകത്തിൽ ‘നാലായിരപ്രബന്ധം’

എന്ന �പരിൽ ഒരു ഗ്രന്ഥംസംവിധാനം �ചയ്തു. അ�ദ്ദ

ഹ�ത്തആദ്യ�ത്ത�വഷ്ണവാചാര്യ�നന്നു പറയുന്നു.

അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ പൗത്രനായആളവന്താരാണു് രാമാ

നുജാചാര്യർക്കു മുൻപു് ശ്രീരങ്ഗത്തിൽആചാര്യപീഠം

അലങ്കരിച്ചിരുന്നതു്. രാമാനുജാചാര്യരു�ട കാലത്തിൽ

ആ മതത്തിനു തമിഴ് നാട്ടിലും കർണ്ണാടകത്തിലും അത്യ

ധികമായ പ്രചാരവും പ്രഭാവവും സിദ്ധിച്ചു.
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16 കുല�ശഖരആ  ഴ്  വാർ

കുല�ശഖരൻ ദൃഢവ്രതൻഎന്ന �ചരരാജാവി�ന്റ പു

ത്രനായി തിരവഞ്ചിക്കുളത്തുജനിച്ചു. മാഘമാസത്തിൽ

പുണർതം നക്ഷത്രത്തിലാണു് അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റഅവ

താരം. രാജ്യഭാരം ലഭിച്ചു സ്വല്പകാലം കഴിഞ്ഞ�പ്പാൾ

ത്ത�ന്ന �ചാള�രയും പാണ്ഡ്യ�രയും ജയിച്ചതിനാൽ

അ�ദ്ദഹത്തിനു �കാല്ലിക്കാവലൻഎന്ന �ചരരാജാക്ക

ന്മാരു�ട ബിരുദത്തിനു പുറ�മ �കാഴി�ക്കാടൻ (�കാ

ഴി = �ചാളരാജധാനിയായ ഉറയൂർ) കൂടൽ നായകൻ

(കൂടൽ = മധുര) എന്നബിരുദങ്ങൾകൂടി �നടുവാൻസാ

ധിച്ചു. പ�ക്ഷഅ�ദ്ദഹത്തി�ന്റഹൃദയം ക്ര�മണ വിഷ്ണു

ഭക്തിയിൽഅധികമധികമായി ലയിച്ചു. ശ്രീരാമനാ

യിരുന്നു കുല�ശഖര�ന്റ ഇഷ്ട�ദവത. ഏ�റത്താമസി

യാ�ത ത�ന്റ പുത്രനിൽ രാജ്യഭാരം അവ�രാപണം

�ചയ്തുശ്രീരങ്ഗത്തു�പായി വള�രക്കാലം ഭഗവൽ�സ

വയിൽഏർ�പ്പട്ടു. അവി�ട ത�ന്റ പുത്രി നീലാ�ദവി�യ

രങ്ഗനാഥസ്വാമിയു�ട �കങ്കര്യത്തിനായി സമർപ്പിച്ചു

സകലസ്വത്തുകളും �ക്ഷത്രത്തിനായി വിട്ടു�കാടുത്തതി

നു�ശഷം നമ്മാഴ്  വാരു�ട യശസ്സിനാൽ പവിത്രമായ

തിരു�നൽ�വലി ജില്ലയി�ലആഴ്  വാർ തിരുനഗരിയി

ലും കു�റ ദിവസം താമസിച്ചു് ഒടുവിൽആ ജില്ലയിൽ

താമ്രവർണ്ണീതീരത്തിൽ രാജ�ഗാപാലസ്വാമി�യ ഭജി

ച്ചു�കാണ്ടിരിക്ക�വഅറുപ�ത്തഴാമ�ത്ത വയസ്സിൽ

�ദഹവി�യാഗം �ചയ്തു. മന്നാർ�കാവിലിന്നടുത്തായി

ആഴ്  വാർ പരഗതി�യ പ്രാപിച്ചസ്ഥലത്തുകുല�ശ

ഖരആഴ്  വാർ�കാവിൽഎ�ന്നാരു �ക്ഷത്രമുണ്ടു്. അതു

പണിയിച്ചതു “ശ്രീകുല�ചകര�പ്പരുമാ�ളയുകന്തരു

ളിവിത്തമ�ല മണ്ടലത്തു മു�ല്ലപ്പള്ളി വാചു�ദവൻ

�കചവൻ”ആ�ണന്നു് ഒരു ശിലാ�രഖയിൽനിന്നറിയു

ന്നു. ആഴ്  വാരു�ട പ്രീതിക്കു പാത്രീഭവിച്ചഈവാസു�ദ

വൻ �കശവൻ മുല്ലപ്പള്ളി ഇല്ല�ത്ത ഒരു നമ്പൂരിയായി

രുന്നിരിക്കണം. കുല�ശഖരൻ രചിച്ച നൂറ്റഞ്ചുപാട്ടുകൾ

�പരുമാൾതിരു�മാഴി എന്ന �പരിൽ നാഥമുനി നാലാ

യിരപ്രബന്ധത്തിൽ ഉൾ�പ്പടുത്തീട്ടുണ്ടു്. അതിനു് ഒരു

പ്രശസ്തിഗാനം നാഥമുനിയു�ട പ്രശിഷ്യനുംആളവന്താ

രു�ട ഗുരുവുമായ മണക്കാലു് നമ്പി രചിച്ചു. ആഴ്  വാരു

�ട സംസ്കൃതകൃതിയായ മുകുന്ദമാല�യപ്പറ്റി അന്യത്ര

പ്രസ്താവിക്കും. അ�ദ്ദഹം ഒരു �കരളീയനല്ലായിരുന്നു

എന്നും തൃശ്ശിനാപള്ളി ജില്ലയിൽ �പട്ട കരുവൂരായിരു

ന്നുഅ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ രാജധാനി�യന്നും പറയുന്ന ചില

തമിഴ്  പ്പണ്ഡിതന്മാരുണ്ടു്. അവരു�ട മുഖമുദ്രണത്തിനു

�പരുമാൾ തിരു�മാഴിയി�ല ‘�പരുമാൾ’ എന്നപദം

ത�ന്ന പര്യാപ്തമാണു്. കരുവൂരിൽ രാജ്യഭാരം �ചയ്തിരു

ന്നുഎന്നു് അവർ വാദിക്കുന്നു രാജാക്കന്മാരിൽആ�ര

യും ‘�പരുമാൾ’ എന്നപദംത�ന്ന പര്യാപ്തമാണു്. കരു

വൂരിൽ രാജ്യഭാരം �ചയ്തിരുന്നുഎന്നു് വാദിക്കുന്ന രാജാ

ക്കന്മാരിൽആ�രയും ‘�പരുമാൾ’ എന്നുപറയാറി�ല്ല

ന്നു് അവർ ത�ന്നസമ്മതിക്കുന്നതാണ�ല്ലാ. �പാ�ര

ങ്കിൽ മലമണ്ഡല�ത്തവാസു�ദവൻ �കശവൻ തിരു

�ന  ൽ�വലി ജില്ലയിൽ കുല�ശഖരആ    ഴ്  വാർ �കാവിൽ

പണിയിക്കുന്നതിനുള്ളകാരണവുംഅവർ കണ്ടുപിടി

�ക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കുല�ശഖരൻ തിരമങ്കയാഴ്വാരു�ട

സമകാലികനാ�ണന്നുചിലർ പറയാറുണ്ടു്. സ്വാമിക്ക

ണ്ണുപിള്ളയു�ട പക്ഷംഅ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ജിവിതകാലം

ക്രി. പി. 767 മുതൽ 834 വ�ര�യന്നാണു്. ആ ഗണന

നമുക്കുസമ്മതിക്കാം. 817 മുതൽ 17 വർഷമാണു് അ�ദ്ദ

ഹത്തി�ന്റ രാജ്യഭാരകാലം. കുല�ശഖര�ന്റ പിതാവാ

യിരുന്ന �ചരമാൻ�പരുമാൾനായനാർ എന്ന മതം

ഞാൻഅങ്ഗീകരിക്കുന്നില്ല.
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17 പാടൽ�പറ്റ �കരള�ക്ഷത്രങ്ങൾ

�ശവർക്കു 274 തിരുപ്പതികൾ (പുണ്യ�ക്ഷത്രങ്ങൾ)

ഉണ്ടു്. അവ�യപ്പറ്റി അറുപത്തിമൂവരിൽ ഒരാ�ളങ്കിലും

പാടീട്ടുള്ളതു�കാണ്ടാണു് അവയ്ക്കു് ആ �പർ വന്നതു്.

അവയിൽ �ചാള�ദശത്തിൽ കാ�വരിക്കു �തക്കു് അറു

പത്തിമൂന്നും വടക്കുനൂറ്റിരുപ�ത്തഴും സിംഹളദ്വീപിൽ

രണ്ടും പാണ്ഡ്യ�ദശത്തിൽ പതിന്നാലും �കാങ്ങനാട്ടിൽ

ഏഴും നടുനാട്ടിൽ ഇരുപത്തിരണ്ടും �താണ്ടനാട്ടിൽ മു

പ്പത്തിരണ്ടും തുളുനാട്ടിൽ ഒന്നും വടനാട്ടിൽ (ആര്യാവർ

ത്തത്തിൽ) അഞ്ചും മലനാട്ടിൽ ഒന്നുംസ്ഥിതി�ചയ്യുന്നു.

മലനാട്ടി�ല �ക്ഷത്രം സുന്ദരമൂർത്തി പുകഴ്ത്തിയ തിരവ

ഞ്ചിക്കുളം മാത്രമാണു്. �വഷ്ണവർക്കുനൂ�റ്റട്ടു തിരുപ്പതി

കങ്ങളാണുള്ളതു്. അവയിൽ �ചാള�ദശത്തുനാല്പതും

പാണ്ഡ്യ�ദശത്തുപതി�നട്ടും നടുനാട്ടിൽ രണ്ടും �താണ്ട

നാട്ടിൽ ഇരുപത്തിരണ്ടും വടനാട്ടിൽ പന്ത്രണ്ടും മലനാ

ട്ടിൽ പതിമ്മൂന്നും ഉൾ�പ്പടുന്നു. മലനാട്ടി�ല പതിമ്മൂന്നു

പതികങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരം, തിരു�വൺപരിചാരം

(തിരുപ്പതിസാരം), തിരുക്കാട്ക�ര (തൃക്കാക്കര), തി

രുമൂഴിക്കുളം, തിരുപ്പുലിയൂർ, (പുലിയൂർ, �ചങ്ങന്നൂരിനു

സമീപം), തിരു�ച്ചങ്കുൻറൂർ (�ചങ്ങന്നൂർ), തിരുവല്ലവാഴു്

(തിരുവല്ലാ), തിരുവൺവണ്ടൂർ, തിരുവാട്ടാറു് (തിരുവട്ടാ

റു് ), തിരുവാറൻവി�ള (തിരുവാറന്മുള), തിരുക്കടിത്താ

നം (തൃ�ക്കാടിത്താനം), തിരുവിത്തുവ�ക്കാടു് (തിരുമു

റ്റ�ക്കാടു് ), തിരുനാവാ എന്നിവയാകുന്നു. ഈ �ക്ഷത്ര

ങ്ങളി ൽ തിരുമുറ്റ�ക്കാടും തിരുനാവായും മലബാറിലും

ബാക്കിയുള്ളവ തിരുവിതാംകൂറിലുമാണു്സ്ഥിതി�ചയ്യു

ന്നതു്. തിരുമുറ്റ�ക്കാടി�നപ്പറ്റി കുല�ശഖരനും മ�റ്റല്ലാ

�ക്ഷത്രങ്ങ�ളയും പറ്റി നമ്മാഴ് വാരും, തിരുപ്പുലിയൂർ, തി

രുവല്ലാ, തിരുനാവാഈ മൂന്നു �ക്ഷത്രങ്ങ�ളപ്പറ്റി അ�ദ്ദ

ഹത്തിനുപുറ�മ തിരുമങ്കയാഴ് വാരും പാടീട്ടുണ്ടു്. ഈ

ആഴ് വാരന്മാർ പ്രസ്തുത �ക്ഷത്രങ്ങ�ളപ്പറ്റി �ചയ്തിട്ടുള്ള

വർണ്ണനങ്ങൾഅത്യന്തം ഉജ്ജ്വലങ്ങളാണു്. പാടൽ�പ

റ്റ �ക്ഷത്രങ്ങള�ല്ലങ്കിലും ജനാർദ്ദന (വർക്കല)ത്തിനും

തിരുവഞ്ചിക്കുളത്തിനും (കുല�ശഖരപുരം) ദിവ്യ�ക്ഷത്ര

ങ്ങൾഎന്നനിലയിൽശ്രീ�വഷ്ണവന്മാരു�ടയിടയിൽ

അഭ്യർഹിതത്വമുണ്ടു്. ഈ �ക്ഷത്രങ്ങളി�ലല്ലാം ഇന്നും

അ�നകം ശ്രീ�വഷ്ണവന്മാർ വന്നുസ്വാമിദർശനം �ച

യ്തു�പാകാറുണ്ടു്.
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18 പശ്ചാൽകാല�ത്തചരിത്രം

ഇത്തരത്തിൽ �കരളവും പാണ്ഡ്യ�ചാളരാജ്യങ്ങളും

തമ്മിൽഅവയു�ട പൂർവബന്ധം ക്രി. പി. പതി�നാ

ന്നാം ശതകത്തി�ന്റആരംഭംവ�ര അനുസ്യൂതമായി

പുലർത്തി�പ്പാന്നിരുന്നു. �ചരരാജാക്കന്മാർക്കു തമിഴു്

വ്യവഹാരഭാഷയായിരുന്ന �കായമ്പത്തൂർ, �സലംഈ

പ്ര�ദശങ്ങളു�ടയുംആധിപത്യമുണ്ടായിരുന്നതു�കാണ്ടും

മൂവരശരിൽ ഒരു വംശക്കാർ എന്നനിലയിൽ തങ്ങളു

�ട പാരമ്പര്യം പരിപാലി�ക്കണ്ടിയിരുന്നതു�കാണ്ടും

പാണ്ഡ്യ�ചാളരാജാക്കന്മാരുമായി �വവാഹികബ

ന്ധം തുട�രണ്ടിവന്നതു�കാണ്ടുംഅവർക്കു �ചന്തമിഴി

�ല ലക്ഷ്യലക്ഷണഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ�വദൂഷ്യം സമ്പാദി

�ക്കണ്ടതു് അത്യാവശ്യകമായിരുന്നു. ആ പരിപാടിക്കു

വലിയ ഒരുടവു തട്ടിയതു പ്രഥമരാ�ജന്ദ്ര�ചാളൻഎന്ന

മഹാനായ �ചാളചക്രവർത്തി ക്രി. പി. 1018-ാമാണ്ടിടയ്ക്കു

അന്ന�ത്ത �കരളരാജാവായ ഭാസ്കരരവിവർമ്മ�ന

ജയിച്ചു �കരള�ത്തപല നാടുവാഴികൾക്കുമായി വിഭ

ജിച്ചു നൽകിയ�താടുകൂടിയാണു്. �കരളീയർക്കു മാതൃ

ഭാഷാ വിദ്യാഭ്യാസം �ചന്തമിഴു് വഴിക്കുത�ന്നയായിരു

ന്നു. എങ്കിലും സംവ്യവഹാരഭാഷഅതിൽനിന്നു വള�ര

അകന്നിരുന്നതിനാൽഅതി�നാടു വലിയആഭിമുഖ്യം

�താന്നിയിരിക്കുവാൻ ഇടയില്ല. അതു�കാണ്ടാണു് സം

ഘകാല�ത്ത �ചരരാജാക്കന്മാരു�ട അസ്ഥാനകവിക

ളായി നാം പരണർ, കപിലർ മുതലായ വി�ദശീയ�ര

കാണുന്നതു്. നായനാരന്മാരു�ടയുംആഴ്  വാരന്മാരു�ട

യും കൂട്ടത്തിൽഓ�രാ �ചരരാജാവിനുകൂടിസ്ഥാനം

ലഭിച്ചു. എങ്കിലും �തവാര�ത്തഅനുസരിച്ചുള്ള�ശവ

മതത്തി�നാ നാലായിരപ്രബന്ധ�ത്തഅനുസരിച്ചുള്ള

ശ്രീ�വഷ്ണവമതത്തി�നാ ഒരു കാലത്തും �കരളത്തിൽ

കുടന്നുകൂടുവാൻസാധിച്ചില്ല. �കരളീയരായ നമ്പൂരിമാർ

സ്മാർത്തമതാനുയായികളായി ശിവ�നയും വിഷ്ണുവി�ന

യും ഒന്നു�പാ�ലആരാധിച്ചുവന്നു. അവരു�ട വശവർ

ത്തികളായ മറ്റു ഹിന്ദുക്കളുംആആരാധനാക്രമംത�ന്ന

സ്വീകരിച്ചു. �ജനമതത്തിന്നും ബുദ്ധമതത്തിനും �ക

രളത്തിൽ തമിഴ് നാട്ടി�ലാ കർണ്ണാടകത്തി�ലാ ഉണ്ടാ

യിരുന്നതു�പാ�ലയുള്ളപ്രാബല്യം ഒരിക്കലും സിദ്ധിച്ചി

ല്ല. മുൻപു് പ്രസ്താവിച്ച ചില കാവ്യകാരന്മാർക്കു പുറ�മ

വൃത്തശാസ്ത്രഗ്രന്ഥമായ യാപ്പരുങ്കല�മഴുതിയഅമൃത

സാഗരൻ, അതിനു വ്യാഖ്യാന�മഴുതിയ ഗുണസാഗരൻ

�നമിനാഥം, വജ്രനന്ദിമാ�ലഅഥവാ �വൺപാപ്പാട്ടി

യൽഎന്നീ വ്യാകരണഗ്രന്ഥങ്ങളു�ട കർത്താവായ ഗു

ണവീരൻ, നന്നൂലി�ന്റ നിർമ്മാതാവായ ഭവണന്ദി, ഇവ

രും ദിവാകരം പിങ്ഗള�ന്ത, ചൂഡാമണിഈനിഘ

ണ്ടുക്കൾയഥാക്രമം നിർമ്മിച്ച ദിവാകരമുനി, പിങ്ഗളമു

നി, മണ്ഡലപുരുഷൻ ഇവരും�ജനരും, വീര�ചാഴിയം

എന്ന വ്യാകരണം രചിച്ച ബുദ്ധമിത്രൻബൗദ്ധനുമായി

രുന്നു. കർണ്ണാടകത്തി�ല കവി സാർവഭൗമനായ രാ

മായണകാരൻ പമ്പ�ന്റ മതം �ജനമാണു്. എന്നാൽ

�തലുങ്കിനും മലയാളത്തിനുംആ രണ്ടു മതക്കാരിൽ നി

ന്നു യാ�താരു �പാഷണവും ലഭിച്ചില്ല. സംഘകാലത്തി

നിപ്പുറം ബുദ്ധമതം �കരളത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്നുഎന്നു

കാണിക്കുന്നതിനു തല�ശ്ശരിക്കും �കാഴി�ക്കാടിനും ഇട

യ്ക്കുസമുദ്രതീരത്തിൽസ്ഥിതി�ചയ്തിരുന്നതും ഇ�പ്പാൾ

കട�ലടുത്തു�പായതുമായശ്രീമൂലവാസം എന്നബൗ

ദ്ധ�ക്ഷത്ര�ത്തപറ്റിയുള്ള ചില പ്രസ്താവനകളും അങ്ങു

മിങ്ങുംനിന്നു് അപൂർവമായി ലഭിക്കുന്ന ചില ബുദ്ധവി

ഗ്രഹങ്ങളും മാത്ര�മ �തളിവുകളായുള്ളൂ. അതു�പാ�ല

�ജനമതത്തി�ന്റസ്മാരകങ്ങളായി �തക്കൻതിരുവി

താംകൂറിൽ തിരുച്ചാണപുരത്തുംഅഥവാ ചിതറാൽ,

നാഗരു�കാവിൽഈ �ക്ഷത്രങ്ങളും, വടക്കൻതിരുവി

താംകൂറിൽ �പരുമ്പാവൂരിൽനിന്നു് എട്ടു�മൽഅക

�ലയുള്ളകല്ലിൽ �ക്ഷത്രവുമാണുള്ളതു്. അവിടങ്ങളിൽ

�പാലും വള�രക്കാലമായി �ജന�ദവതക�ളആരാ

ധിക്കുന്നില്ല. ചുരുക്കത്തിൽബൗദ്ധന്മാ�ര�ക്കാ�ണ്ടാ

�ജനന്മാ�ര�ക്കാ�ണ്ടാ �കരളഭാഷാസാഹിത്യത്തി

നു് ഒരു വിധത്തിലും ഉൽക്കർഷമുണ്ടായിട്ടി�ല്ലന്നു് ഉറ

പ്പിച്ചുത�ന്ന പറയാവുന്നതാണു്. ബൗദ്ധ�നാ �ജന

�നാആയ ഒ�രാറ്റ ഗ്രന്ഥകാരൻ �കരളത്തിൽ ജീവി

ച്ചിരുന്നിട്ടില്ല. കൗതുകചിന്താമണി എന്നഗ്രന്ഥത്തി�ന്റ

പ്ര�ണതാവായ നാഗാർജ്ജുനൻ ഒരു �കരളീയബൗ

ദ്ധനായിരുന്നുഎന്നുസങ്കല്പിക്കുന്നതിനു യാ�താരടി

സ്ഥാനവുമില്ല. അത്രമാത്രം ദുർബ്ബലങ്ങളായഈ രണ്ടു

മതങ്ങ�ളയും നിഷ്കാസനം �ചയ്യുവാൻ തമിഴ് നാട്ടിൽ

എന്ന�പാ�ല�ശവമത�മാ ശ്രീ�വഷ്ണവമത�മാ

�കരളത്തിൽ വിജൃംഭിക്കാത്തതിൽആശ്ചര്യമില്ല�ല്ലാ.

�ചരവംശത്തി�ന്റഅധഃപതനത്തിനു �മൽ �ചന്തമി

ഴ് പാഠക്രമം ഉടനടി ഇവി�ടനിന്നു തി�രാഭവിച്ചു എന്നു

വിചാരിക്കുവാൻ ന്യായമില്ല. ക്രി. പി. പന്ത്രണ്ടാംശതക

ത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന �ചന്തമിഴ് ക്കവിചക്രവർത്തിയായ

കമ്പർ �കരളത്തിൽസഞ്ചരിക്കുകയും ത�ന്റ രാമായ

ണം പല വിദ്വൽസദസ്സുകളിൽ പാടി�ക്കൾപ്പിക്കുക

യും �ചയ്തതായിഐതിഹ്യമുണ്ടു്. കമ്പരു�ട പുരസ്കർ

ത്താവായ ചടയപ്പ�ന്റ പുത്രൻ പി�ള്ള�പ്പരുമാ�ള

പ്രശംസിക്കുന്ന രണ്ടു �ചന്തമിഴ്  പ്പാട്ടുകൾ തഞ്ചാവൂർ ജി

ല്ലയിൽ�പ്പട്ട മൂവലൂർ എന്ന �ക്ഷത്രത്തിൽ ശിലയിൽ

�കാത്തി�വച്ചിരിക്കുന്നു. ആ �രഖയിൽ ‘അഖിലകലാ

വല്ലഭൻ �ചരമാൻ�പരുമാൾ വഞ്ചിമാർത്താണ്ഡൻ’

എന്നിങ്ങ�ന പ്ര�ണതാവി�ന്റ �പരും കാണുന്നുണ്ടു്.

പ്രസ്തുത കവി ക്രി. പി. 1157 മുതൽ 1195 വ�ര �വണാടു

വാണിരുന്ന വീര ഉദയമാർത്താണ്ഡവർമ്മനാ�ണന്നു

ഞാൻഊഹിക്കുന്നു. ക്രി. പി. പതിന്നാലാംശതകത്തി

�ന്റഅവസാനത്തിൽ ലീലാതിലകം നിർമ്മിച്ചആചാ

ര്യനു് �ചന്തമിഴി�ല ലക്ഷണഗ്രന്ഥങ്ങളിൽആശ്ചര്യജ

നകമായഅവഗാഹമുണ്ടായിരുന്നു. കു�റക്കാലംകൂടി

കഴിഞ്ഞ�പ്പാൾആ ഭാഷയിൽ യാ�താരു �കരളീയനും

ഉപരിപഠനം �ചയ്യാ�തയായി. ക്രി. പി. പതിനാറാംശ

തകത്തി�ന്റആരംഭത്തിൽഅമ്പലപ്പുഴയിൽ താമസി

ച്ചിരുന്ന �മല്പുത്തൂർ നാരായണഭട്ടതിരി വിപ്രകൃഷ്ടനായ

തഞ്ചാവൂരി�ല യജ്ഞനാരായണദീക്ഷിതരുമായി വ്യാ

കരണശാസ്ത്രം സംബന്ധിച്ചു് എഴുത്തുകുത്തുകൾ നടത്തി

യിരുന്നു. എന്നാൽഅമ്പലപ്പുഴയിൽ നിന്നു് അധികം

ദൂരമില്ലാത്ത �തങ്കാശിയിൽ രാജ്യാഭാരം �ചയ്തിരുന്ന

ത�ന്റസമകാലികന്മാരായ വരതുങ്ഗരാമപാണ്ഡ്യ�ന

�യാ അതിവീരരാമപാണ്ഡ്യ�ന�യാ പറ്റി അ�ദ്ദഹത്തി

ന്നു യാ�താരറിവും ഉണ്ടായിരുന്നതായി �താന്നുന്നില്ല.

വരതുങ്ഗരാമൻ �ചന്തമിഴിൽബ്ര�ഹ്മാത്തരഖണ്ഡം,

�കാ�ക്കാകം എന്നീ ഗ്രന്ഥങ്ങളു�ടയും, അതിവീരരാമൻ

�നഷധം, കാശിഖണ്ഡം, ലിങ്ഗപുരാണം, കൂർമ്മപു

രാണം എന്നീ ഗ്രന്ഥങ്ങളു�ടയും, പ്ര�ണതാക്കന്മാരായി

രുന്നു. ക്രി. പി. 1758 മുതൽ 1798 വ�ര തിരുവിതാംകൂർ

ഭരിച്ചിരുന്ന കാർത്തിക തിരുനാൾ ധർമ്മരാജാവി�ന്റ

കാലത്തുതിരുവാടുതുറമഠത്തി�ല പണ്ടാരസന്നിധി ആ

തിരു�മനി�യ മുഖം കാണിച്ചു്—

“മാറിടത്തുലവു�പാർ പ�ടവഞ്ചി–

മന്നവ! �ചന്തമിഴ് മയിലു് യാം;

കൂറു മൂ�വന്തർ തിരുമടി തുളക്ക–

ക്കുലവീരനാം നിൻ കുല�ത്താരുവൻ

ആറു �ചർച�ടയാന�വമുന്നന�മ്മ–

യണി�ചയ്താൻ; ആരിയ�പ്പാതു�പ്പൺ

ചീറു�മൻറുണർത്തായ് നീയിവൺമതിയായ്

തിരമുനി മലയ�മതുകു�മ”

എ�ന്നാരു പാട്ടു സമർപ്പിച്ചതായും അതു�കട്ടു സ�ന്താ

ഷിച്ചു് അവിടുന്നു് ആ�ശവസന്യാസി�യ �വണ്ടവിധ

ത്തിൽ മാനിച്ചതായുംഐതിഹ്യം ഉൽ�ഘാഷിക്കുന്നു.

“ശത്രുക്കളു�ട ഇടയിൽസഞ്ചരിക്കുന്ന വലിയ�സന്യ

�ത്താടുകൂടിയ വഞ്ചി മഹാരാജാ�വ, ഞാൻ �ചന്തമി

ഴാണു്. മൂവരശരിൽഅഗ്രഗണ്യനായിരുന്നഅവിടു�ത്ത

ഒരു പൂർവപുരുഷൻശ്രീപര�മശ്വര�ന്റ സദസ്സിൽ�വച്ചു

എ�ന്നഅലങ്കരിച്ചു (�ചരമാൻ �പരുമാൾനായനാർ

ആദിയുല പാടിയതു�കലാസത്തിൽവച്ചാ�ണന്ന

ഐതിഹ്യം ഇവി�ട സൂചിപ്പിക്കുന്നു). ആര്യം (സംസ്കൃ

തം) ആകുന്ന �പാതുഭാഷ (�വശ്യ�യന്നും) കയർക്കു

�മന്നു കരുതിയിട്ടാണു് അവിടുന്നു് ഇ�പ്പാൾ ഇവ�ള

മാനിക്കാത്തതു്. ആയി�ക്കാള്ള�ട്ട; എങ്കിലും എ�ന്റ

മഹർഷി (പിതാവായഅഗസ്ത്യൻ) അങ്ങയു�ട മലയ

പർവ്വതത്തിലാണ�ല്ലാ വാസം �ചയ്യുന്നത്” എന്നാണു്

ഈപാട്ടി�ന്റഅർത്ഥം. അ�ത, മലയാളഭാഷയ്ക്കുസം

സ്കൃത�ത്താടുള്ളബന്ധം ദൃഢീഭവിക്കു�ന്താറും �ചന്തമി

ഴുമായുള്ളബന്ധം ശിഥിലമായി. മലയപർവതത്തിന്റ

വ്യവധാനം, �കരളത്തി�ലആചാരവ്യത്യാസം, ശീ�താ

ഷ്ണസ്ഥിതി�ഭദം, ഇവ�യല്ലാം മലയാള�ത്ത �കടുന്ത

മിഴി�ന്റ നിലയിൽന്നുയർത്തി ഒരു പ്ര�ത്യകഭാഷയാ

ക്കുന്നതിനുസഹായിച്ചിട്ടു�ണ്ടങ്കിലും സംസ്കൃതത്തി�ന്റ

ഹസ്താവലംബമാണു് അതിനു സർ�വാപരി ആസമുൽ

കർഷം സമ്പാദിച്ചു�കാടുത്തതു് എന്നുഞാൻ ഇതിനു

മുൻപില�ത്തഅധ്യായത്തിൽ ഉപപാദിച്ചിട്ടുള്ള വസ്തുത

ത്വ�ത്തഈഘട്ടത്തിൽആവർത്തിച്ചു�കാള്ളുന്നു.
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പിൻകുറിപ്പു്

◦ സായാഹ്നപുറത്തിറക്കുന്നഈ�ഫാൺപിഡിഎഫുകൾ

വായിക്കുവാനായി ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ട�റാ �ഡസ്ൿ

�ടാപ് ആപ്ലി�ക്കഷനുക�ളാആവശ്യമില്ല. ആധുനിക

മനുഷ്യ�ന്റസന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർട്ട് �ഫാണുകളു

�ട സ്ക്രീനിൽ ത�ന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക രീതിയിലാണു

ഈപിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതു്. �ഫാണി�ന്റ

വീതിക്കു നിജ�പ്പടുത്തിയ രീതിയിലാണു് മാർജിനുകൾ

ചിട്ട�പ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.

◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ളപ്ര�യാഗ

ങ്ങൾഎല്ലാതരം സ്മാർട്ട്�ഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാണു്.

എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്നഅ�ഡാബി

അ�ക്രാബാറ്റ് റീഡർആണു് ഇവയിൽഏറ്റവും മുന്തിയതു്.

അതു�കാണ്ടു് അ�ഡാബി റീഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ �ചയ്യുകയും

അതിൽഈ �ഫാൺപിഡിഎഫുകൾ വായിക്കുകയും

�ചയ്യുക.

ഉള്ളൂർ: �കരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 1

�ഫാൺ പതിപ്പുകളു�ട കണ്ണികൾ

1. ഭാഷ

2. ദ്രാവിഡം

3. മലയാളഭാഷയു�ട ഉൽപത്തി

4. �കരളവുംആര്യസംസ്കാരവും

5. �കരളവും �ചന്തമിഴു് സാഹിത്യവും

6. പാട്ടും മണിപ്രവാളവും

7. സംസ്കൃതസാഹിത്യം

8. സംസ്കൃതസാഹിത്യം (തുടർച്ച)

9. സംസ്കൃതസാഹിത്യം (വീണ്ടും തുടർച്ച)

10. നാ�ടാടിപ്പാട്ടുകൾ I

11. നാ�ടാടിപ്പാട്ടുകൾ II

12. നാ�ടാടിപ്പാട്ടുകൾ III

13. ഭാഷാകൃതികൾ (പദ്യം) I

14. മണിപ്രവാളകൃതികൾ

15. സംസ്കൃതകൃതികൾ

16. ഭാഷാകൃതികൾ – പദ്യം

17. മണിപ്രവാളകൃതികൾ II

18. ലീലാതിലകം

19. ചിലആനുഷങ്ഗിക വിഷയങ്ങൾ

�വബ് പതിപ്പു കണ്ണികൾ

1. ഉള്ളൂർ: �കരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 1

2. ഉള്ളൂർ: �കരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 2

3. ഉള്ളൂർ: �കരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 3

4. ഉള്ളൂർ: �കരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 4

5. ഉള്ളൂർ: �കരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 5

സായാഹ്നഫൗ�ണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014
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