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സംസ്കൃതസാഹിത്യം

(ക്രി. പി. 1300-ാമാണ്ടുവ�ര)

1
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1 ഒടുവില�ത്ത �പരുമാൾ

ആദികാലത്തുജീവിച്ചിരുന്ന �കരളീയ സംസ്കൃതകവി

ക�ളപ്പറ്റിഈഅധ്യായം മുതൽപ്രസ്താവിക്കാം. ഒടു

വില�ത്ത�പ്പരുമാളായ ഭാസ്കര രവിവർമ്മൻ ഉ�ദ്ദശം

ക്രി. പി. 955 മുതൽ 978 വ�ര രാജ്യഭാരം �ചയ്ത ഇന്ദു�ഗാ

ദവർമ്മനു�ശഷം �ചരമാൻ �പരുമാളായി അഭിഷിക്ത

നാകുകയും 1036 വ�ര, ഉ�ദ്ദശം അൻപത്താറു വർഷം,

നാടുവാഴുകയും �ചയ്തു. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ശാസനങ്ങൾ

മലബാർ ജില്ലയിൽ തിരു�നല്ലിയിലും, വടക്കൻ തിരു

വിതാംകൂറിൽ തൃ�ക്കാടിത്താനം, �പരുന്ന (�പരു�ന

യ്തൽ), തിരുമൂഴിക്കുളംഈസ്ഥലങ്ങളിലും കാണുന്നുണ്ടു്.

അ�ദ്ദഹം പരാക്രമശാലിയായ ഒരു രാജാവായിരുന്നു

എങ്കിലും അ�ദ്ദഹ�ത്ത �ചാളചക്രവർത്തികളായ രാജ

രാജ�ചാളനും (985–1014) രാ�ജന്ദ്ര�ചാളനും (1014–1044)

ജയിക്കുകയും രാ�ജന്ദ്ര�ചാളൻഅ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ കിരീ

ടംത�ന്ന 1018-ാമാണ്ടിടയ്ക്കു് അപഹരിക്കുകയും �ചയ്തു.

അ�താടുകൂടി �കരളത്തി�ല �പരുമാൾ വാഴ്ച അവസാ

നിച്ചു. അതിനുമുമ്പുത�ന്ന മൂഷികഖണ്ഡത്തിലും (�കാല

ത്തുനാടു് ) കൂപകഖണ്ഡത്തിലും (�വണാടു് ) ഉള്ള രാജാ

ക്കന്മാർ സ്വതന്ത്രകല്പന്മാരായിരുന്നു. �ചരവംശത്തി�ന്റ

അധഃപതന�ത്താടുകൂടി അവരു�ട സ്വാതന്ത്ര്യം അഖ

ണ്ഡമായി. ഒടുവില�ത്ത�പ്പരുമാൾ �കരളം പലർക്കു

മായി പങ്കു�വച്ചു�കാടുത്തുഎന്നുള്ള �കര�ളാത്പത്തി

യി�ല പ്രസ്താവനഅവിശ്വസനീയമാണു്. �കാച്ചിരാ

ജാക്കന്മാർ �പരുമാക്കന്മാരു�ട പിൻവാഴ്ചക്കാ�രന്ന

നിലയിൽ തിരുവഞ്ചിക്കുളത്തുതാമസിച്ചു. ഈ മൂന്നു വം

ശങ്ങളി�ലയും, �കാഴി�ക്കാടു്, വടക്കൻ �കാട്ടയം, �വ

ട്ടത്തുനാടു്, വടക്കുംകൂർ, �ചമ്പക�ശ്ശരി മുതലായ ഇതര

വംശങ്ങളി�ലയും രാജാക്കന്മാർ പല കാലഘട്ടങ്ങളിലും

�കരളസാഹിത്യ�ത്ത വിദഗ്ദ്ധമായും ബഹുമുഖമായും

�പാഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്.



HOME Creative-Commons LIST-UL USER Backward ARROW-LEFT ARROW-RIGHT FORWARD

2 വരരുചി

ഗണിതശാസ്ത്രത്തിനു് ആവശ്യമുള്ള വാക്യവും പര�ല്പ

രും രചിച്ചതു വരരുചി എന്ന ഒരു പണ്ഡിതനായിരുന്നു

എന്നാണു് �കരളത്തിൽ പ്രചരിക്കുന്നഐതിഹ്യം. വര

രുചി�കരളം എ�ന്നാരു പഴയ �ജ്യാതിഷഗ്രന്ഥവും

അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ കൃതിയായുണ്ടു്. അ�ദ്ദഹം �ഗാകർണ്ണ

ത്തുകാരനും ശങ്കരാചാര്യരു�ട ഗുരുവായ �ഗാവിന്ദസ്വാ

മികളു�ട പുത്രനുമായിരുന്നുഎന്നുംആകസ്മികമായി

�കരളത്തിൽ വന്നതാ�ണന്നും പഴമക്കാർ പറയുന്നു.

�ഗാവിന്ദസ്വാമികളു�ട പുത്രന�ല്ലന്നുള്ളതുതീർച്ചയാ

ണു്. വരരുചി �മഴ�ത്താളഗ്നി�ഹാത്രിയു�ട അച്ഛനാ

�ണന്നുള്ളഐതിഹ്യം അവിശ്വസനീയമാ�ണങ്കിലും,

അഗ്നി�ഹാത്രി�യക്കാൾ പ്രാക്തനനാ�ണന്നുതദനു

�രാ�ധനഅനുമാനിക്കാ�മങ്കിൽഅ�ദ്ദഹം ക്രി. പി.

നാലാം ശതകത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നതായി സങ്കല്പിക്കാവു

ന്നതാണു്. എന്തു �കാ�ണ്ടന്നാൽഅഗ്നി�ഹാത്രി ജനി

ച്ചതു ‘പുരുധീസമാശ്രയഃ’ എന്നകലിവാക്യത്തിൽനിന്നു

കിട്ടുന്ന ക്രി. പി. 343-ലും യാഗക്രിയകൾസമാപിപ്പിച്ചതു

‘യജ്ഞസ്ഥാനം സുരക്ഷ്യം’ എന്ന കലിവാക്യം�കാണ്ടു

കിട്ടുന്ന 378-ലുംആ�ണന്നു �കട്ടു�കൾവിയുണ്ടു്. ഇതു

�പാ�ലയുള്ളകലിവാക്യങ്ങൾ പിൽക്കാലത്തു് ഓ�രാ

രുത്തർ ഉണ്ടാക്കിയതാണു്. വരരുചി എന്ന �പരിൽ

പല പണ്ഡിതന്മാ�രയും നാം ഭാരതസാഹിത്യ ചരിത്ര

ത്തിൽ ക�ണ്ടത്തുന്നു. കാത്യായനൻഎന്നനാമാന്തര

ത്താൽസുവിദിതനും പാണിനി മഹർഷിയു�ട വ്യാകര

ണസൂത്രങ്ങൾക്കുവാർത്തികങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച പണ്ഡിത

മൂർദ്ധന്യനുമായ വരരുചി ക്രി. മു. നാലാം ശതകത്തിൽ

�ഗാദാവരീതീരത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നു. ‘ഉഭയാഭിസാരിക’

എന്ന ഭാണത്തി�ന്റ പ്ര�ണതാവായ മ�റ്റാരു വരുരുചി

ക്രി. മു. ഒന്നാം ശതകത്തിൽ ശക�ജതാവായ വിക്രമാ

ദിത്യ�ന്റ സദസ്യനായി പരിലസിച്ചു. അധ്യാത്മരാമാ

യണത്തി�ന്റ രചയിതാവും ഒരു വരരുചിയാ�ണന്നു

പറയാറു�ണ്ടങ്കിലും അതിനു ലക്ഷ്യ�മാന്നുമില്ല. അതു

താരത�മ്യനഅർവ്വാചീനമായ ഒരു കൃതിയാണു്. ഇരു

പത്തഞ്ചു ��ാകങ്ങളിൽ കാരകം, സമാസം, തദ്ധിതം

മുതലായ വിഷയങ്ങ�ളക്കുറിച്ചു പ്രതിപാദിക്കുന്ന വാര

രുചസങ്ഗ്രഹത്തി�ന്റ നിർമ്മാതാവു സൂത്രകാരകല്പ

നായതു�കാണ്ടു ഭാഷ്യവിരുദ്ധമായി ഛാന്ദസപ്ര�യാഗം

�ചയ്യുന്നുഎന്നു് അതി�ന്റ ദീപപ്രഭഎന്ന വ്യാഖ്യയിൽ

നാരായണൻ നമ്പൂരി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതി�ന്റ കാ

രണം എന്തായാലും അ�ദ്ദഹം ഒരു പ്രാചീനഗ്രന്ഥകാ

രനാ�ണന്നുള്ളതിനുസംശയമില്ല. ഈസങ്ഗ്രഹകാ

രനും വാക്യകാരനും ഒരാളായിരിക്കാം. ഇവകൂടാ�ത

പ്രാകൃതപ്രകാശം, വാരരുച�കാശം, ആശൗചാഷ്ടകം

എന്നിങ്ങ�ന ചില വാങ്മയങ്ങളും വരരുചി കൃതിക

ളായി കാണുന്നുണ്ടു്. അവയിൽആശൗചാഷ്ടകം �ക

രളീയവരരുചിയു�ട കൃതിയാണു്. വരരുചി വാക്യവും

പര�ല്പരും നിർമ്മിച്ചു എങ്കിലും കടപയാദി സംഖ്യാക്രമ

ത്തിലുള്ളകലിവാക്യഗണന �കാല്ലവർഷത്തിനു മുൻപു്

അത്യന്തം വിരളമായിരുന്നു.
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3 ആശൗചാഷ്ടകം

ഈഗ്രന്ഥത്തിൽഎട്ടു ��ാകങ്ങ�ളഅടങ്ങീട്ടുള്ളുഎന്നു

�പരിൽനിന്നുത�ന്ന വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട�ല്ലാ. എങ്കിലും

ആസങ്കുചിതമായ പരിധിക്കുള്ളിൽആചാര്യൻഅത്യ

ന്തം വിസ്തൃതമായആശൗചവിഷയത്തി�ന്റസകല

മർമ്മങ്ങ�ളയും സ്പർശിച്ചിട്ടുണ്ടു്. താ�ഴ ഉദ്ധരിക്കുന്നതു്

ആദ്യ�ത്ത ��ാകമാണു്.

“നാമ്നഃപ്രാഗ് ദന്തജാ�തരുപനയനവി�ധ-

രാപ്ല�വാഹസ്ത്രിരാത്രം

ജ്ഞാ�തരൂർധ്വം ദ�ശതൽസഹഭൂവി തു കൃ�ത

നാമ്നി പി�ത്രാസ്സ�ദവ

സ്ത്രീഷുക്ഷൗരാഷ്ടമാബ്ദാദുപയമനവി�ധഃ

പൂർവവൽസന്നിധൗ സ്യാ-

ന്മാതുസ്തന്മാസസംഖ്യാസമദിനമുഭ�യാ-

രുദ്ഭ�വ ഗർഭനാ�ശ.”

വ്യാഖ്യ

പ്രസ്തുതഗ്രന്ഥത്തിനു് അജ്ഞാതനാമാവായ ഒരു �കര

ളീയൻ മ�നാഹരമായ ഒരു വ്യാഖ്യാനം സംസ്കൃതത്തിൽ

രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ആരംഭത്തിൽസ്മൃതികാരനായ യാജ്ഞവ

ല്ക്യ�ന വന്ദിച്ചതിനു�മൽ വ്യാഖ്യാതാവു്

“അഷ്ടമ��ാകസൂച്യഗ്ര�വധനം കൃതവാൻഹി യഃ

തഞ്ച നത്വാ വരരുചിം തദർത്ഥം വിവൃ�ണാമ്യഹം.

ആശൗചാഷ്ടകഗീതാദിതത്ത്വസമ്പ്രതിപത്ത�യ

പരസ്പരഭിദാഗുഢവ്യാഖ്യാർത്ഥവ്യക്തി�ഹത�വ”

എന്നിങ്ങ�ന മൂലകാര�ന നമസ്കരിക്കുകയും വ്യാഖ്യാ

�നാ�ദ്ദശം വിശദീകരിക്കുകയും �ചയ്യുന്നു. ‘സഹസ്രസ്വാ

മി’ എന്നഅശ്രുതപൂർവനായ ഒരുആചാര്യ�ന്റ വാക്യ

ങ്ങൾഅ�ദ്ദഹംഅങ്ങിങ്ങു് ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ടു്. അ�ദ്ദഹവും

�കരളീയനായിരിക്കാം. ക്ഷത്രിയർക്കും�വശ്യർക്കും

മരുമക്കൾ വഴിക്കാണു് ദായക്രമ�മന്നു വ്യാഖ്യാകാരൻ

വ്യക്തമായി പറയുന്നു. അതു�കാണ്ടു് അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ

�കരളീയത്വ�ത്തപ്പറ്റി സംശയി�ക്കണ്ടതില്ല. വ്യാഖ്യാ

നത്തിനു് ഉ�ദ്ദശം നാലഞ്ചുശതക�ത്തപഴക്കം കാണ

ണം.
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4 പറയി �പറ്റ പന്തിരുകുലം

വരരുചിയു�ട ദാമ്പത്യജീവിത�ത്തപ്പറ്റി �കരളീയർ ഒരു

കഥ പറഞ്ഞുവരുന്നുണ്ടു്. ഒരിക്കൽ വരരുചി ഒരാൽത്ത

റയിൽ ഇരിക്കു�മ്പാൾഅ�ദ്ദഹം ഒരു പറച്ചി�യ വിവാ

ഹം �ച�യ്യണ്ടിവരു�മന്നു ചില �വ്യാമചാരികൾസം

ഭാഷണം �ചയ്തു�പാകുകയും അതു �കട്ടു വിഷണ്ണനായി

അ�ദ്ദഹംആപറയ�പ്പൺ�പത�ല�തന്നുതിരക്കി,

അവ�ളപ്പിടിച്ചു തല�യ്ക്കാരാണി തറച്ചു് ഒരു �പട്ടിയിലാ

ക്കി രാജഭടന്മാ�ര�ക്കാണ്ടു് ആ �പട്ടി പുഴയിൽ ഒഴുക്കി

ക്കുകയും �ചയ്തു. അതു് ഒരുബ്രാഹ്മണൻക�ണ്ടടുത്തു.

കുട്ടി�യ ത�ന്റ മക�ള�പ്പാ�ല വളർത്തി. ആബ്രാഹ്മ

ണ�ന്റ ഗൃഹത്തിൽ വരരുചി ഒരു ദിവസം അതിഥിയാ

യി �ചല്ലുകയും കന്യകയു�ട രൂപഗുണങ്ങളാൽആകൃ

ഷ്ടനായി അവ�ള വിവാഹം �ചയ്കയും �ചയ്തു. ആ യുവ

തിയു�ട പൂർവ ചരിത്രം തലയി�ലആണി കണ്ടു മന

സ്സിലായ�പ്പാൾ ലജ്ജിച്ചുസ്വ�ദശത്തുതാമസിക്കുന്ന

തു വിഹിതമ�ല്ലന്നു കരുതി അ�ദ്ദഹം സപത്നീകനാ

യി �ദശസഞ്ചാരമാരംഭിക്കുകയുംആ വഴിക്കു �കരള

ത്തിൽ വന്നു �ചരുകയും �ചയ്തു. പതി�നാന്നു ശിശുക്ക

�ള പത്നി �കരളത്തിൽഓ�രാസ്ഥലത്തായി പ്രസ

വിച്ചു. ഓ�രാ കുഞ്ഞി�നപ്പറ്റിയും ‘വായു�ണ്ടാ’ എന്നു

വരരുചിആസാധ്വി�യാടു �ചാദിക്കുകയും ഉ�ണ്ടന്നു

പറഞ്ഞാൽഅതി�ന പ്രസവിച്ചസ്ഥലത്തുത�ന്നഇട്ടും

�വച്ചു �പാകുകയും പതിവായിരുന്നു. പന്ത്രണ്ടാമ�ത്ത

കുഞ്ഞിനു വായി�ല്ലന്നു് അവൾ �പാളി പറഞ്ഞ�പ്പാൾ

അതു വാസ്തവത്തിൽ വായില്ലാത്തതായിത്ത�ന്നതീർ

ന്നു. അതി�ന ഒരു കുന്നിൽ �കാണ്ടു �ചന്നു ‘വായി

ല്ലാക്കുന്നിലപ്പൻ’ എന്നു �പരും �കാടുത്തുപ്രതിഷ്ഠിച്ച

തിനു�മൽഅവർ വീണ്ടും യാത്ര തുടർന്നു �കരളം വി

ട്ടു�പായി. ഇതാണു്ഐതിഹ്യം.

“�മഴ�ത്താളഗ്നി�ഹാത്രീ, രജക, നുളിയനൂർ-

ത്തച്ചനും, പി�ന്ന വ�ള്ളാൻ,

വായില്ലാക്കുന്നിലപ്പൻ, വടുതലമരുവും

നായർ, കാരയ്ക്കൽ മാതാ,

�ച�മ്മ �കളുപ്പുകൂറ്റൻ, �പരിയ തിരുവരങ്ക-

�ത്തഴും പാണനാരും,

�ന�ര നാരായണഭ്രാന്തനു, മുടനകവൂർ-

ച്ചാത്തനും, പാക്കനാരും.”

എന്ന ��ാകത്തിൽനിന്നു മറ്റു മക്കൾആ�രന്നുഗ്രഹി

ക്കാവുന്നതാണു്. �മഴ�ത്താൾ ജാതിയിൽ നമ്പൂരിയും,

�പരുന്തച്ചൻ കമ്മാളനും, ഉപ്പുകൂറ്റൻ മാപ്പിളയും (മുഹ

മ്മദീയനല്ല), ചാത്തൻ�വശ്യനും, പാക്കനാർ പറ

യനുമായിരുന്നുഎന്നുപറയുന്നു. ഇളയതായ നാറാ

ണത്തുഭ്രാന്തനാണ�ത്ര �കരളത്തിൽ താന്ത്രികമതം

അഭിവൃദ്ധി�പ്പടുത്തിയതു്. ഓ�രാരുത്ത�ര ഓ�രാ ജാ

തിക്കാർ എടുത്തുവളർത്തിയതിനാൽഅവർക്കു ഭിന്ന

ജാതിത്വം വന്നു�ചർന്നു�പാലും. പതി�നാന്നു �പരും

ഓ�രാ തരത്തിൽ ദിവ്യന്മാരായിരുന്നു. അവരിൽ ചി

ല�രപ്പറ്റി ആശ്ചര്യകരങ്ങളായ പലഐതിഹ്യങ്ങൾ

�കട്ടു�കൾവിയുണ്ടു്. ഏക�ദശം ഇത്തരത്തിൽ ഒ�ര

തിഹ്യം തമിഴ്  നാട്ടിലും പ്രചരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻഎന്ന

ബ്രാഹ്മണ�ന്റയുംആതി എന്നപറച്ചിയു�ടയും സന്താ

നങ്ങളായി ഉ�പ്പ, ഉരു�വ, വള്ളി, ഔ�വയാർ,

അതികമാൻ, കപിലർ, തിരുവള്ളുവർ ഇങ്ങ�നഏഴു

�പർ ജനിച്ചു എന്നും, അവ�ര�യല്ലാം മാതാപിതാക്കൾ

വഴിയിൽ തള്ളിയിട്ടു�പായി എന്നും, ഓ�രാ ജാതിക്കാർ

എടുത്തുവളർത്തി എന്നുമാണു് ആഐതിഹ്യത്തി�ന്റ

ചുരുക്കം. തിരുവള്ളുവർ തിരുക്കുറളി�ന്റ പ്ര�ണതാവും,

കപിലർ പ്രസിദ്ധനായസംഘകവിയും, ഔ�വ �ച

ന്തമിഴ്  ക്കവയിത്രിയുമാണു്. അതികമാനും �ചരമാൻ

�പരുമാൾനായനാരും ഒന്നാ�ണന്നുപഴമക്കാർ പറ

യുന്നു. കാരയ്ക്കലമ്മ �ചാള�ദശത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു

കവയിത്രിയാണു്. തിരുവാലങ്കാട്ടു മൂത്തതിരുപ്പതികം,

ഇര�ട്ട മണിമാ�ല, അർപ്പുതത്തിരുവാന്താതി,ഈ

ശിവസ്തുതിപരങ്ങളായ പ്രബന്ധങ്ങൾ �ചന്തമിഴിൽ രചി

ച്ചതു് ആ ഭക്തയാകുന്നു. �ചാളരാജ്യത്തി�ല ഒരു �ദവ

തയായ കാരയ്ക്കലമ്മ�യയും �മലാപ്പൂരിൽ ജനിച്ചതാ

യി തമിഴർ �ഘാഷിക്കുന്നതിരുവള്ളുവ�രയും �കരളസ

ന്താനങ്ങളായി ഗണിക്കുന്നതുസാഹസം ത�ന്ന. തിരു

വരങ്കത്തുപാണനാരു�ട ജന്മഭൂമി ശ്രീരങ്ഗമാ�ണന്നു്

അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ �പരി�നാടു �ചർത്തുകാണുന്നവി�ശ

ഷണം ത�ന്നപ്രഖ്യാപനം �ചയ്യുന്നു. ആ�കക്കൂടി �നാ

ക്കു�മ്പാൾഅഗ്നി�ഹാത്രി, �പരുന്തച്ചൻ, വടുതലനാ

യർ, നാറാണത്തുഭ്രാന്തൻ, ചാത്തൻ, പാക്കനാർ എന്നീ

ആറു �പരും, പ�ക്ഷ ഉപ്പുകൂറ്റനും �കരളത്തിൽഓ�രാ

കാലത്തുജീവിച്ചിരുന്നിരിക്കാ�മന്നുംഅവ�ര�യല്ലാം

ഒരു ചരടിലിണക്കി�ക്കാർത്തു് ഏ�കാദരസ�ഹാദരന്മാ

രാക്കി ഒരു കഥ �കരളീയർ നിർമ്മിച്ചതു ജാതിബ്  ഭള്ളി

�ന്റ �പാള്ള �വളി�പ്പടുത്താനും സരസ്വതീ�ഗാത്രം

ഒ�ന്ന ഉള്ളുഎന്നുകാണിക്കുവാനുമായിരിക്കു�മന്നും

ഞാൻഊഹിക്കുന്നു. �വയാകരണനായ വരരുചിക്കു്

അഗമ്യാഗമനം കല്പിച്ചു് അ�ദ്ദഹ�ത്തപതിതപ്രായനാ

യി ജനങ്ങൾ കരുതിയിരുന്നുഎന്നുള്ളതു �ഭാജരാജാവി

�ന്റ ശൃങ്ഗാരപ്രകാശത്തിൽ നിന്നു താ�ഴ ഉദ്ധരിക്കുന്ന

��ാകത്തിൽനിന്നു വിശദമാകുന്നതാണു്.

“ധൂർ�ത്തര്യൽ ശ്വപചീകൃ�താ വരരുചി-

സ്സർവ്വജ്ഞക�ല്പാപി സൻ;

ജീവ�ന്നവ പിശാചതാഞ്ച ഗമി�താ

ഭർച്ചുര്യദഭ്യർച്യധീഃ;

ഛ�ന്ദാ�ഗായമിതി പ്രഭാകരഗുരുർ-

�ദ്ദശാച്ച നിർവാസി�താ

യദ്  വൃത്താന്തവിജൃംഭി�തന മഹതാ

തത്സർവമല്പീകൃതം”

പല �ദശങ്ങളി�ല പുരാവൃത്തങ്ങൾകൂട്ടിക്കുഴച്ചുമറിച്ചു്

ഒന്നിച്ചു �ചർത്തുതട്ടിപ്പടച്ചിരിക്കുന്നതാണു് �കരളത്തി

�ലഈഐതിഹ്യം എന്നുസൂക്ഷ്മമായി പരി�ശാധിക്കു

�മ്പാൾആർക്കും �ബാധ�പ്പടാതിരിക്കുകയില്ല.

�മഴ�ത്താൾഅഗ്നി�ഹാത്രി

�മഴ�ത്താൾഅഗ്നി�ഹാത്രിയു�ട ഇല്ലം മലബാർ ജില്ല

യിൽ �പാന്നാനിത്താലൂക്കിൽ �മഴ�ത്താളംശത്തിലാ

കുന്നു. ആ കുടുംബക്കാർ ഇന്നും വ�ന്നരിയിൽ ഉണ്ട�ത്ര.

അ�ദ്ദഹമാണു് നമ്പൂരിമാരു�ട ഇടയിൽആദ്യമായി

ഋതുമതീവിവാഹം �ചയ്തതു് എന്നുപറയാറുള്ളതുസത്യ

മ�ല്ലന്നുഞാൻ മുൻപുസൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അ�ദ്ദഹമ�ത്ര

�കരളത്തിൽആദ്യമായി യാഗം �ചയ്തതു് എന്നും �കൾ

വിയുണ്ടു്. അഗ്നി�ഹാത്രി വള�ര യാഗങ്ങൾഅനുഷ്ഠിച്ചു

എന്നുള്ളതു വാസ്തവമാണു്. അ�ദ്ദഹം �താണ്ണൂ�റ്റാൻപ

തു യാഗങ്ങൾ നിർവഹിച്ചു എന്നും ക്രി. പി. 378-ൽ മുപ്പ

ത്താറാമ�ത്ത വയസ്സിൽആണു് ഒടുവില�ത്തയാഗം

അവസാനിപ്പിച്ച�തന്നും പറഞ്ഞുവരാറുണ്ടു്. അ�ദ്ദഹം

‘അധ്വരസമ്പ്രദായം’ �കാടുന്തമിഴിൽ ഭാഷ�പ്പടുത്തീ

ട്ടു�ണ്ടന്നുചിലർ പ്രസ്താവിക്കുന്നതിൽ വല്ല വാസ്തവാം

ശവുമു�ണ്ടാ എന്നറിഞ്ഞുകൂടാ. ആ ഗ്രന്ഥം ഇതുവ�ര

കണ്ടുകിട്ടീട്ടില്ല. ഏതായാലും �കരളത്തിൽ പൂർവമീമാം

സാമതത്തി�ന്റ പ്രചാരത്തിനു�വണ്ടി ഇദംപ്രഥമമായി

പ്രയത്നിച്ചവരിൽഅ�ദ്ദഹം ഒരു പ്രാമാണികനായിരു

ന്നുഎന്നുനിർണ്ണയിക്കാം.

“മുൻപത്നി പുഷ്പിണി�യാടുക്ക�മാരമ്മിയാരീ-

ത്തൻപത്തനാടികളു�മാ�ത്തഴുമഗ്നി�ഹാത്രീ

വൻപത്ത�മാ�ടാരു കു�റശ്ശതമധ്വരം സൽ-

സമ്പത്തിയന്ന വിഭു �ചയ്തുനിരത്തി നാട്ടിൽ.”

എന്നപദ്യത്തിൽ കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാൻഏതദ്വിഷയ

കമായ ഒരുഐതിഹ്യം ത�ന്റ �കരളം എന്ന വിശിഷ്ട

മായ കാവ്യത്തിൽസങ്ഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു. അ�ദ്ദഹത്തി

�ന്റ പ്രഥമ പത്നിയായ ‘പത്തനാടി’ (ആധാനം �ചയ്ത

നമ്പൂരിയു�ട അന്തർജ്ജനം) യിൽ �വളുത്തപ�ട്ടരിയു

�ടയും മൂന്നാമ�ത്തപത്നിയായഅമ്യാരിൽ (തമിഴ്ബ്രാ

ഹ്മണി) �വമ�ഞ്ചരി, കൂടല്ലൂർ, കൂടലാറ്റുപുറംഈ മനക

ളി�ല നമ്പൂരിമാരു�ടയും കുടുംബങ്ങൾ ഉത്ഭവിച്ചു എന്നും

രണ്ടാമ�ത്ത ഭാര്യയായ ഋതുമതിയിൽ ഉണ്ടായസന്ത

തിപരമ്പരഅന്യംനിന്നു�പായി എന്നുംആ മഹാകവി

ത�ന്ന �രഖ�പ്പടുത്തീട്ടുണ്ടു്.
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5 പ്രഭാകരമിശ്രൻ – �ദശം

പൂർവമീമാംസ �കരളത്തിൽ �വരൂന്നുവാൻ പ്രധാനകാ

രണം �കരളീയനായ പ്രഭാകരമിശ്ര�ന്റആവിർഭാവമാ

ണു്. പ്രഭാകരൻ ശുകപുരം ഗ്രാമത്തിൽ �പട്ട പടിഞ്ഞാ

�റ കുത്തുള്ളിമനയ്ക്ക�ല ഒരു നമ്പൂരിയായിരുന്നുഎന്നാ

ണു്ഐതിഹ്യം. �കര�ളാൽപത്തിയിൽ പള്ളിവാണ

�പ്പരുമാൾ നമ്പൂരിമാ�ര ശാസ്ത്രാഭ്യാസം �ചയ്യിക്കുന്ന

തിനു �വണ്ടി ഭട്ടാചാര്യ�ര (കുമാരിലഭട്ടൻ) വരുത്തി

�ചലവിനു �കാടുത്തുപാർപ്പിച്ചു എന്നുംഅ�ദ്ദഹത്തി

�ന്റ ശിഷ്യനായി �വളിയിൽനിന്നുപ്രഭാകരഗുരുക്കളും

വന്നു�ചർന്നുഎന്നും പ്രഭാകരൻ �കരളത്തിൽത�ന്ന

സ്ഥിരമായി താമസിച്ചു് നമ്പൂരിമാ�ര പൂർവമീമാംസ

അധ്യയനം �ചയ്യിച്ചു എന്നുംഅ�ദ്ദഹത്തിനു �പരുമാൾ

ഏഴായിരം കലവും ഉദയതുങ്ഗൻ�ചട്ടി അയ്യായിരം

കലവും വസ്തുദാനം �ചയ്തുഎന്നും പ്രസ്താവിച്ചു കാണു

ന്നു. എങ്കിലുംആപ്രസ്താവനആദ്യന്തം വിശ്വസനീയമ

�ല്ലന്നുംഅ�ദ്ദഹം ഒരു �കരളീയൻ ത�ന്നയായിരുന്നു

എന്നുമാണു് എനിക്കു �താന്നുന്നതു്. ഛ�ന്ദാഗൻ (സാ

മ�വദാധ്യായി) എന്ന കാരണത്താൽഅ�ദ്ദഹ�ത്ത

�ദശത്തിൽനിന്നു നിഷ്കാസനം �ചയ്തുഎന്നുശൃങ്ഗാ

രപ്രകാശത്തിൽപ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതു താൻ ഉത്തരഭാര

തത്തിൽ പൂർവമീമാംസഅഭ്യസിച്ച �ദശമായിരിക്കാം.

അ�ദ്ദഹ�ത്തഅ�കരളീയനാ�ണന്നു്ആരും പറഞ്ഞി

ട്ടില്ല. ഏതായാലുംആ മഹാത്മാവു �കരളത്തിൽ പൂർ

വമീമാംസാചാര്യനായി പരിലസിച്ചിരുന്നുഎന്നുള്ളതു

നിർവിവാദമാണു്. ഉദയതുങ്�ഗശ്വരത്തുസഭാമഠത്തിൽ

അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ �മതിയടി വച്ചു പൂജിച്ചുവന്നതായി �ക

ര�ളാൽപത്തിയിൽ പ്രത്സാവനയുണ്ടു്. ഒരുഘട്ടത്തിൽ

അ�ദ്ദഹം ‘തദിദമന്യദീയമന്യ�സ്യാച്യമാനം മാതുലധ

നകഥനന്യായ മാവഹതി’ എന്ന പങ് ക്തിയിൽ മരുമ

ക്കത്തായ�ത്തകടാക്ഷിക്കുന്നതായി അഭ്യൂഹിക്കാവുന്ന

താണു്.

കാലം

കുമാരിലഭട്ട�ന്റ ശിഷ്യനായിരുന്നുപ്രഭാകരൻഎന്നാ

ണു് ഭാരത�മങ്ങും പ�ണ്ടക്കുപ�ണ്ടയുള്ളപ്രസിദ്ധി.

ക്രി. പി. 650-ൽ ചരമം പ്രാപിച്ച ഭർത്തൃഹരിയു�ട വാ

ക്യപദീയ�ത്ത ഭട്ടൻ തന്ത്രവാർത്തികത്തിൽസ്മരിക്കു

ന്നതു�കാണ്ടും ഉം�വകൻഎന്നനാമാന്തര�ത്താടുകൂ

ടിയ ഭവഭൂതി (655–725) അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ശിഷ്യനായി

രുന്നതു�കാണ്ടുംഅ�ദ്ദഹം ക്രി. പി. 620 മുതൽ 680 വ�ര

ജീവിച്ചിരുന്നിരിക്കണ�മന്നാണു് പല പണ്ഡിതന്മാരു�ട

യും മതം. കുമാരിലൻ ശിഷ്യന്മാ�ര പഠിപ്പിക്കു�മ്പാൾ

“അത്രാപി �നാക്തം; തത്ര തു�നാക്തം; ഇതി ദ്വിരു

ക്തം” എന്നപങ് ക്തിക്കു് അർത്ഥം �താന്നാ�തസ്വ

ല്പം കുഴങ്ങി എന്നുംഅതു കണ്ടകുശാഗ്രബുദ്ധിയായ പ്ര

ഭാകരൻ “അത്രഅപിനാ ഉക്തം; തത്ര തുനാ ഉക്തം;

ഇതി ദ്വിഃ ഉക്തം” അതായതു് “ഇവി�ട ‘അപി’ �കാ

ണ്ടുംഅവി�ട ‘തു’�കാണ്ടും ഇങ്ങ�ന രണ്ടുതവണപറ

ഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്” എന്നാണു്ആ പങ് ക്തിയു�ട അർത്ഥ�മ

ന്നു് ആചാര്യ�നഅറിയിച്ചു എന്നും, അ�പ്പാൾ വിസ്മി

തനായഅ�ദ്ദഹംആശിഷ്യനു ‘ഗുരു’ എന്നബിരുദം

നല്കി എന്നും പഴമക്കാർ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. തന്നിമിത്തം

അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ മത�ത്തഗുരുമത�മന്നു പറയുന്നു.

ശിഷ്യനായിരിക്കു�മ്പാൾ ഒരു രാത്രിയിൽ പ്രഭാകരൻ

കുമാരില�ന്റ ജീവഹാനി വരുത്തുവാൻ തട്ടിൻപുറത്തു

�കറി ഒളിഞ്ഞിരിക്കുകയും, കുമാരിലൻ ത�ന്റ പത്നി�യാ

ടു പൂർണ്ണചന്ദ്ര�ന ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു് ആ ചന്ദ്രനു ത�ന്റ

പ്രഭാകര�ന്റ കാന്തിയി�ല്ലന്നു പറയുകയുംഅതു �കട്ടു

ശിഷ്യൻ താ�ഴയിറങ്ങി ഗുരു�ദ്രാഹത്തിനു പ്രായശ്ചിത്ത

മായി ഉമിത്തീയിൽ ഇറങ്ങിനിന്നു മരിക്കുവാൻ നിശ്ച

യിക്കുകയും, അതു് ആചാര്യൻ പണി�പ്പട്ടു തടയുകയും

�ചയ്തതായി ഒരു കഥയുണ്ടു്. വിദ്യാരണ്യ�ന്റതാ�ണന്നു്

അബദ്ധമായി പറയുന്ന ശങ്കരവിജയത്തിൽ കാണുന്ന

തു കുമാരിലൻ ഒരുബൗദ്ധ�നാടു ബുദ്ധദർശനം അഭ്യ

സിച്ചു എന്നുംആഅഭ്യാസം ബൗദ്ധമതഖണ്ഡനത്തിനു

�വണ്ടിയായിരുന്നതിനാൽബൗദ്ധന്മാ�ര വാദത്തിൽ

മടക്കിയതിനു�ശഷം ഗുരു�ദ്രാഹഭീതിയാൽ ഉമിത്തീ

യിൽ ചാടി മരിച്ചു എന്നുമാകുന്നു. സുകുമാരകവി�യപ്പ

റ്റിയുംഈഐതിഹ്യം ത�ന്നപ്രകാരാന്ത�രണപ്രച

രിക്കുന്നു. പ്രസ്തുതസംഭവംആ�രസ്സംബന്ധിച്ചാണു് വാ

സ്തവത്തിൽ ഉണ്ടായ�തന്നു് അറിവാൻ നിവൃത്തിയില്ല.

ഏതായാലും ചില വിദ്വാന്മാർ വിപരീതാഭിപ്രായക്കാ

രാ�ണങ്കിലും പ്രഭാകരൻ �കരളത്തിൽനിന്നു് ഉത്തര

ഭാരതത്തിൽ �പായി ഭട്ട�ന്റഅ�ന്തവാസിത്വം സ്വീക

രിക്കുകയും ഭട്ട�നാടുകൂടി തിരി�യ സ്വ�ദശത്തുവന്നു

ബൗദ്ധമത�ത്തഅസ്തമിതപ്രായമാക്കുകയും �ചയ്തതാ

യി നമുക്കു് അനുമാനിക്കാം. ആഅനുമാനം അസങ്ഗ

തമ�ല്ലങ്കിൽഅ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ജീവിതകാലം ക്രി. പി.

650-നും 720-നും ഇടയ്ക്കാ�ണന്നുവന്നുകൂടുന്നു.

ഭവദാസനും പ്രഭാകരനും

ആദികാലത്തു മീമാംസാദർശനം ഒ�ന്നയുണ്ടായിരുന്നു

ള്ളു. അതു പിന്നീടു കർമ്മകാണ്ഡപ്രതിപാദകമായ പൂർ

വ്വമീമാംസ�യന്നുംജ്ഞാനകാണ്ഡപ്രതിപാദകമായ

ഉത്തരമീമാംസ�യന്നും രണ്ടായി പിരിഞ്ഞു. പൂർവ്വമീ

മാംസയ്ക്കു മീമാംസ�യന്നും ഉത്തരമീമാംസയ്ക്കു �വദാന്ത

�മന്നും പശ്ചാൽകാലികന്മാർ �പർ നൽകി. പൂർവമീ

മാംസാസൂത്രങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചതു�ജമിനി മഹർഷിയാ

ണു്. ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽ പതിനാറു് അധികരണങ്ങളുണ്ടു്.

‘ദ്വാദശലക്ഷണി’ എന്നുപറയുന്നആദ്യ�ത്തപന്ത്രണ്ടു്

അദ്ധ്യായങ്ങൾ മാത്ര�മ സാധാരണമായി പഠിക്കാറു

ള്ളു. സങ്കർഷകാണ്ഡ�മന്നും �ദവതാധ്യായ�മന്നും

പറയുന്ന ഒടുവില�ത്തനാലധ്യായങ്ങൾ താരത�മ്യന

അപ്രസിദ്ധങ്ങളാണു്. �ജമിനീയസൂത്രങ്ങളു�ടആദ്യ

�ത്ത വൃത്തികാരൻ ഉപവർഷനും രണ്ടാമൻ ഭവദാസ

നുമാണു്. ഭവദാസൻ ക്രി. പി. രണ്ടാംശതകത്തിൽ ജീ

വിച്ചിരുന്നു. ഈ �പർ നമ്പൂരിമാർക്കല്ലാ�ത മറ്റാർക്കു

മില്ലാത്തതു�കാണ്ടുപ്രസ്തുത വൃത്തികാര�നഞാൻ ഒരു

�കരളീയനായി പരിഗണിക്കുന്നു. അ�ദ്ദഹ�ത്ത ഭട്ടൻ

��ാകവാർത്തികത്തിൽ

“പ്രദർശനാർത്ഥമി�ത്യ�ക �കചിന്നാനാർത്ഥവാചിനഃ

സമുദായാദവച്ഛിദ്യ ഭവദാ�സന കല്പിതാൽ.”

എന്നപദ്യത്തിൽഅസന്ദിഗ്ദ്ധമായി സ്മരിക്കുന്നു. �ദവ

സ്വാമി (ക്രി. പി. 1000)ഈ വൃത്തി�യ ‘ഭാവദാസഭാഷ്യം’

എന്നുപ്രശംസിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഭവദാസ�ന്റ വൃത്തി ഇനിയും

കണ്ടുകിട്ടീട്ടില്ല. ശബരസ്വാമിയാണു് (ക്രി. പി. 200) �ജ

മിനീയസൂത്രങ്ങളു�ട ഒന്നാമ�ത്ത ഭാഷ്യകാരൻ. ശബര

ഭാഷ്യത്തിനു ടീകകളാണു് ഭട്ടനും പ്രഭാകരനും നിർമ്മിച്ചി

ട്ടുള്ളതു്. ഭട്ട�ന്റ ��ാകവാർത്തികം ശബരഭാഷ്യം പ്രഥ

മാധ്യായത്തി�ല പ്രഥമപാദത്തി�ന്റയും തന്ത്രവാർത്തി

കം ഒന്നാമധ്യായം രണ്ടാം പാദംമുതൽ മൂന്നാമധ്യായ

ത്തി�ന്റഅവസാനം വ�രയുള്ള ഭാഗത്തി�ന്റയും ടുപ്ടീക

നാലാമധ്യായം മുതൽ പന്ത്രണ്ടാമധ്യായംവ�ര ഒൻപതു

അധ്യായങ്ങളു�ടയും വ്യാഖ്യാനമാകുന്നു. ഇവ കൂടാ�ത

ബൃഹട്ടീക�യന്നും മധ്യമടീക�യന്നുംകൂടി രണ്ടു വ്യാഖ്യ

കൾഅ�ദ്ദഹം രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. വാർത്തികനിർമ്മാണം നി

മിത്തം കുമാരില�ന വാർത്തികകാര�നന്നും പറയുന്നു.

ഭവദാസമതത്തി�ന്റ ഖണ്ഡനത്തിനു ഭട്ടനും മണ്ഡനത്തി

നു പ്രഭാകരനും ഉദ്യമിച്ചു. ഒരു �കരളീയ�ന്റ മത�ത്തപു

നഃസ്ഥാപനം �ചയ്യുവാൻ മ�റ്റാരു �കരളീയൻശ്രമിക്കു

ന്നതുസ്വാഭാവികമാണ�ല്ലാ.

പ്രഭാകര�ന്റ കൃതികൾ

പ്രഭാകരൻ ശബരഭാഷ്യത്തിനു വിവരണ�മന്നും നി

ബന്ധന�മന്നും രണ്ടു വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. വി

വരണമാണു് ആദ്യ�ത്ത വ്യാഖ്യാനം. അതിനു ലഘ്വീ

എന്നും �പരുണ്ടു്. ആദ്യം വിവരണം രചിക്കുകയുംഅതി

�ന ഭട്ടൻ വാർത്തികത്തിൽ വിമർശിച്ച�പ്പാൾ വാർ

ത്തിക�ത്തചർച്ച�ചയ്തുബൃഹതീ എന്നുകൂടി�പ്പരുള്ള

നിബന്ധനം നിർമ്മിക്കുകയും �ചയ്തതായിഊഹിക്കാം.

ബൃഹതിയു�ടആറധ്യായങ്ങൾമാത്ര�മ കണ്ടുകിട്ടീട്ടുള്ളു.

ലഘ്വിക്കു് ആറായിരം ��ാക�ത്താളവും ബൃഹതിക്കു

പന്തീരായിരം ��ാക�ത്താളവും വലിപ്പമു�ണ്ടന്നാണു്

സർവദർശനകൗമുദീകാരനായ മാധവസരസ്വതി പറ

യുന്നതു്. രണ്ടും ഗദ്യമാണു്. പ്രഭാകര�ന്റ ഗദ്യ�ശലി

ഗഹനമാ�ണങ്കിലും അ�തസമയത്തിൽത�ന്ന മ�നാ

ഹരവും ഫലിതസമ്മിശ്രവുമാകുന്നു.

പ്രഭാകര�ന്റയും ഭട്ട�ന്റയും ശിഷ്യന്മാർ

പ്രഭാകരൻ ജീവിച്ചിരിക്കു�മ്പാൾത്ത�ന്നഅ�ദ്ദഹത്തി

�ന്റ പ്രശസ്തി ഭാരത�മങ്ങും പ്രസരിച്ചു. ആആചാര്യ�ന്റ

പ്രധാനശിഷ്യൻ ക്രി. പി. 690 മുതൽ 760 വ�ര ജീവിച്ചിരു

ന്നതായി വിചാരിക്കാവുന്ന ശാലികാനാഥനാകുന്നു. ശാ

ലികാനാഥൻ വങ്ഗ�ദശീയ�നന്നാണു് എ�ന്റഅഭ്യൂ

ഹം. അ�ദ്ദഹം ലഘ്വിക്കു ദീപശിഖാപഞ്ചിക�യന്നും,

ബൃഹതിക്കു ഋജുവിമലാപഞ്ചിക�യന്നും �പരുള്ള രണ്ടു

വ്യാഖ്യകൾ കൂടാ�ത പ്രഭാകരസിദ്ധാന്തങ്ങ�ള പ്രസ്പഷ്ട

മാക്കുന്നതിനു പ്രകരണപഞ്ചികഎന്നപ്രസിദ്ധമായ

ഗ്രന്ഥവും ഭാഷ്യപരിശിഷ്ടവും നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടു്. മഹാപ

ണ്ഡിതനായിരുന്ന പള്ളിപ്പുറത്തുനമ്പൂരി അ�ദ്ദഹ�ത്ത

പ്പറ്റി

“ശാലികാനാഥവന്മൂ�ഢാ ന ജാ�താ ന ജനിഷ്യ�ത

പ്രഭാകരപ്രകാശായ �യന ദീപശിഖാ കൃതാ”

എന്നുപറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുപ്രഭാകര�ന്റ �നർക്കുള്ള ഭക്തി

പാരവശ്യം നിമിത്തം മാത്രമാണു്. മണ്ഡനമിശ്രൻ (ക്രി. പി.

670–740) ഭട്ട�ന്റ ശിഷ്യനായിരുന്നു. വിധിവി�വകം, ഭാ

വനാവി�വകം, വിഭ്രമവി�വകം, മീമാംസാസൂത്രാനുക്രമ

ണി, ��ാടസിദ്ധി, ബ്രഹ്മസിദ്ധി എന്നീ ഗ്രന്ഥങ്ങളു�ട

പ്ര�ണതാവാണു് അ�ദ്ദഹം. ബ്രഹ്മസിദ്ധി ഒരു �വദാ

ന്തഗ്രന്ഥമാകുന്നു. ഉം�വകഭട്ട�നപ്പറ്റി മുൻപു പറഞ്ഞുവ

�ല്ലാ. അ�ദ്ദഹം ��ാകവാർത്തികത്തിനും ഭാവനാവി

�വകത്തിനും വ്യാഖ്യകൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഭട്ട�ന്റഈ മൂന്നു

ശിഷ്യന്മാ�രയും പറ്റി

“ഉം�വകഃ കാരികാം �വത്തി; തന്ത്രം �വത്തി പ്രഭാകരഃ;

മണ്ഡനസ്തുഭയം �വത്തി; �നാഭയം �വത്തി �രവണഃ”

എ�ന്നാരു പഴയ ��ാകമുണ്ടു്. കാരിക�യന്നാൽ ഇവി

�ട ��ാകവാർത്തിക�മന്നും തന്ത്ര�മന്നാൽ തന്ത്ര

വാർത്തിക�മന്നുംഅർത്ഥം. മണ്ഡനൻ വിധിവി�വ

കത്തിലും ബ്രഹ്മസിദ്ധിയിലും പ്രഭാകര�നസ്മരിക്കുന്നു.

“അലം ഗുരുഭിർവിവാ�ദന” എന്നു് അ�ദ്ദഹം ഒരുഘട്ട

ത്തിൽ പറയുന്നു. പ്രഭാകര�ന്റസിദ്ധാന്തങ്ങ�ളാടുകൂടി

പശ്ചാൽകാലികന്മാർ ചില ഭിന്നാഭിപ്രായങ്ങൾഘടി

പ്പിച്ചു. വാചസ്പതിമിശ്രൻ (ക്രി. പി. 800–900) ന്യായകണി

കയിൽ “ജരൽപ്രഭാക�രാന്നീതാർത്ഥം ഗു�രാർവചഃ”

എന്നും “നവീനാസ്തൂന്നയന്തി” എന്നും പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ള

തു�കാണ്ടു് അന്നുത�ന്നപ്രഭാകരശാഖ രണ്ടായി പിരി

ഞ്ഞുകഴിഞ്ഞിരുന്നുഎന്നൂഹിക്കാവുന്നതാണു്.

പ്രാഭാകരമതവും ഭാട്ടമതവും

പ്രഭാകര�ന്റയും ഭട്ട�ന്റയും മതങ്ങൾക്കുതമ്മിലുള്ള വ്യ

ത്യാസങ്ങൾഇവി�ട പ്രപഞ്ചനം �ചയ്യണ�മന്നു് ഉ�ദ്ദ

ശിക്കുന്നില്ല. �വദികങ്ങളായ ശബ്ദങ്ങ�ള മാത്ര�മ

പ്രഭാകരൻ പ്രമാണ�ത്വനഅങ്ഗീകരിക്കുന്നുള്ളു. പദ

ങ്ങ�ള�ക്കാണ്ടു് അഭിഹിതങ്ങളായ പദാർത്ഥങ്ങൾത

�ന്നയാണു് വാക്യാർത്ഥ�ത്ത �ബാധിപ്പിക്കുന്നതു് എന്നു

ള്ള ഭട്ട�ന്റ പക്ഷം പ്രഭാകരനുസമ്മതമല്ല. അ�ദ്ദഹത്തി

നു വാക്യമാണു് ഘടകം; തന്നിമിത്തം ഭട്ട�നഅഭിഹി

താന്വയവാദി�യന്നും പ്രഭാകര�നഅന്വിതാഭിധാന

വാദി�യന്നും പറയുന്നു. ഭട്ടനു് അഭാവം ഒരു പദാർത്ഥ

മാണു്. പ്രഭാകരൻഅതു് �കവലം അധികരണസ്വരൂ

പമാ�ണന്നുകരുതുന്നു; അതു �കാണ്ടു് അനുപലബ്ധി

അ�ദ്ദഹത്തിനു പ്രമാണമല്ല. വിപരീതഖ്യാതിവാദിയാ

ണു് ഭട്ടൻ; അഖ്യാതിവാദിയാണു് പ്രഭാകരൻ; ഇതു ഭ്രമ

ജ്ഞാനവിഷയകമായുള്ള മത�ഭദമാകുന്നു. ഖ്യാതി�യ

ന്നാൽജ്ഞാന�മന്നർത്ഥം. ഇങ്ങ�ന പൂർവമീമാംസ

ഭാട്ട�മന്നും പ്രഭാകര�മന്നും രണ്ടു വലിയ ശാഖകളായി

പ്രവഹിച്ചുതുടങ്ങി. കാലാന്തരത്തിൽ ഭാട്ടമതത്തിനാ

ണു് പ്രാബല്യം സിദ്ധിച്ചതു്. എങ്കിലും രണ്ടു മതങ്ങ�ളയും

ഒന്നു�പാ�ല �കരളീയർ ബഹുമാനിച്ചു. രണ്ടിനും സമാ

നകക്ഷ്യയിൽ പട്ടത്താനങ്ങളിലും മറ്റുസ്ഥാനം നൽ

കി. നമ്പൂരിമാരു�ട ഗ്രാമങ്ങ�ളക്കൂടി ഭാട്ടം, പ്രാഭാകരം,

വ്യാകരണം എന്നിങ്ങ�ന വിഭജിച്ചിരുന്നതായി �കര

�ളാൽപത്തിയിൽനിന്നു �വളി�പ്പടുന്നുഎന്നുഞാൻ

മുമ്പുപ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട�ല്ലാ. ഭട്ടനു �കരളത്തിൽ ലഭിച്ച

ഒരു ശിഷ്യനായിരുന്നു വടക്കൻ�കാട്ടയം രാജവംശത്തി

�ന്റ കൂടസ്ഥ�നന്നുപറയുന്നഹരിശ്ചന്ദ്രമഹാരാജാവു്.

അ�ദ്ദഹമാണു് ഇവി�ട ഭാട്ടമതത്തിനു പ്രചാരം വരു

ത്തിയതു്.

“�യഷാം വം�ശ സമജനി ഹരി-

ശ്ചന്ദ്രനാമാ ന�രന്ദ്രഃ

പ്രത്യാപത്തിഃ പതഗ, യദുപ-

ജ്ഞഞ്ചകൗമാരിലാനാം”

എന്നു �കാകിലസ�ന്ദശത്തിൽ ഉദ്ദണ്ഡശാസ്ത്രികൾആ

മഹാരാജാവി�ന വാഴ്ത്തുന്നു.

പ്രഭാകര�ന്റ യശസ്സു്

പ്രഭാകര�നപ്പറ്റി പിൽക്കാലക്കാർക്കു് ഏത്രമാത്രം മതി

പ്പുണ്ടായിരുന്നുഎന്നുതാ�ഴ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ��ാകങ്ങൾ

�തളിയിക്കുന്നതാണു്. ശാലികാനാഥൻ ഋജുവിമല

ഇങ്ങ�നആരംഭിയ്ക്കുന്നു:-

“സൃഷ്ടാവിദ്യാനിശാധ്വംസിനിബന്ധനിബിഡൗജസം

ഉദ്ഭാസിതജഗജ്ജാഡ്യം നമസ്യാമഃ പ്രഭാകരം.

പ്രഭാകരഗു�രാരർത്ഥാൻ മിതഗംഭീരഭാഷിണഃ

അഞ്ജസാ വ്യഞ്ജയിഷ്യന്തീ പഞ്ചികാ ക്രിയ�ത മയാ.”

മഹാത്മാവായ രാമാനുജാചാര്യർ തന്ത്രരഹസ്യത്തിൽ

“ആ�ലാച്യ ശബ്ദബലമർത്ഥബലം ശ്രുതീനാം

ടീകാദ്വയം വ്യരചയദ് ബൃഹതീം ച ലഘ്വീം

ഭാഷ്യം ഗഭീരമധികൃത്യ മിതാക്ഷരം യ-

�സ്സായം പ്രഭാകരഗുരുർജ്ജയതി ത്രി�ലാക്യാം.”

എന്നുഗുരുവി�നയും

“ബൃഹതീം ത�ഥവ ലഘ്വീം

ടീകാമധികൃത്യ ശാലികാനാഥഃ

ഋജുവിമലാം ദീപശിഖാം

വിശദാർത്ഥമകൃത പഞ്ചികാം ക്രമശഃ”

എന്നുശിഷ്യ�നയും പ്രശംസിക്കുന്നു. എല്ലാം�കാണ്ടും

പ്രഭാകരമിശ്രൻ �കരളഭൂമിയു�ട മഹനീയന്മാരായ പു

ത്രന്മാരിൽ ശങ്കര ഭഗവൽപാദ�ര കഴിച്ചാൽഅടുത്ത

സ്ഥാനത്തിനവകാശിയാ�ണന്നുസ്ഥാപിക്കാവുന്നതാ

ണു്.



HOME Creative-Commons LIST-UL USER Backward ARROW-LEFT ARROW-RIGHT FORWARD

6 ഭവരാതൻ; മാതൃദത്തൻ; രാമശർമ്മാ

ക്രി.പി. 635 മുതൽ 700 വ�ര ജീവിച്ചിരുന്നുഎന്നുസങ്ക

ല്പിക്കാവുന്നആചാര്യ ദണ്ഡി�യപ്പറ്റി �കട്ടിട്ടില്ലാത്തസം

സ്കൃതസാഹിത്യ പ്രണയികൾ ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല�ല്ലാ.

പല്ലവരാജാവായസിംഹവിഷ്ണുവി�ന്റയും (വാഴ്ചക്കാലം

ക്രി. പി. 575–600) അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ പുത്രനായ മ�ഹ

ന്ദ്രവിക്രമ�ന്റയും (വാഴ്ചക്കാലം ക്രി. പി. 600–630) സദ

സ്യപ്ര�വകനും കിരാതാർജ്ജുനീയത്തി�ന്റ പ്ര�ണതാ

വും ദാ�മാദരനാമാന്തരനുമായ ഭാരവി മഹാകവിയു�ട

പുത്രനായ മ�നാരഥനു വീരദത്തൻഎ�ന്നാരു പുത്ര

നുണ്ടായിരുന്നു. വീരദത്തനു ഗൗരി എന്നപത്നിയിൽ

ദണ്ഡി ജനിച്ചു. ദണ്ഡി കാഞ്ചീപുരത്തുതാമസിക്ക�വ പു

ല�കശിയു�ട പുത്രനായ പ്രഥമചാലൂക്യവിക്രമാദിത്യൻ

ക്രി. പി. 655-ാമാണ്ടിടയ്ക്കു് ആ നഗരം സ്വായത്തമാക്കുക

യുംഅ�താടുകൂടി അ�ദ്ദഹം �ദശാന്തരഗമനം �ചയ്യുക

യും �ചയ്തു. ദ്വിതീയനരസിംഹവർമ്മ�നന്നപല്ലവരാ

ജാവു് (വാഴ്ചക്കാലം ക്രി. പി. 660–685) കാഞ്ചി വീ�ണ്ട

ടുത്ത�പ്പാൾ ദണ്ഡി തിരി�യ വന്നു്, അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ

ആസ്ഥാനപണ്ഡിതനായിത്തീർന്നു. അവി�ട�വച്ചു കാ

വ്യാദർശം, അവന്തിസുന്ദരി, ദ്വിസന്ധാനകാവ്യം എന്നി

ങ്ങ�ന മൂന്നുഗ്രന്ഥങ്ങൾഅ�ദ്ദഹം നിർമ്മിച്ചു. ദശകുമാ

രചരിതത്തിൽ പൂർവപീഠിക�യാഴി�കയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ

അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ കൃതിയാ�ണാ എന്നുസംശയമുണ്ടു്.

ദണ്ഡിക്കു �വദശാസ്ത്രങ്ങളിലുള്ള പാണ്ഡിത്യത്തിനു പുറ

�മ ശില്പവിദ്യയിലും �നപുണ്യമുണ്ടായിരുന്നു. ഇക്കാല

ത്തു �ചങ്കൽ�പ്പട്ട ജില്ലയിൽ ഉൾ�പ്പടുന്ന മഹാമല്ലപുര

ത്തുനിന്നു ലളിതാലയൻഎന്ന ഒരു ശില്പി കാഞ്ചീപുര

ത്തു �ചന്നു മഹാമല്ലപുര�ത്തവിഷ്ണുവിഗ്രഹത്തി�ന്റ വല

ത്തു�ക ഒടിഞ്ഞു�പായി എന്നും താൻഅതു വീണ്ടും

ഘടിപ്പിച്ചു എന്നുംഅതു ശരിയാ�യാ എന്നുപരി�ശാ

ധിക്കുവാൻ ദണ്ഡി കൂടി �പാരണ�മന്നുംഅ�പക്ഷിച്ചു.

അ�പ്പാൾ രണമല്ല�നന്ന �സനാപതിയു�ട പുത്രൻ

ദണ്ഡി�യാടു് ആഅ�പക്ഷസാധിച്ചു �കാടു�ക്കണ്ടതാ

�ണന്നുശുപാർശ �ചയ്തു�കാണ്ടു് അതിനു പ്ര�രാചകമാ

യി ദണ്ഡിയു�ട ��ഹിതന്മാരായ മാതൃദത്താദിപണ്ഡി

തന്മാർ �കരളത്തിൽനിന്നു് അവി�ട സന്നിഹിതന്മാരാ

യിരിക്കു�മന്നു പറയുന്നു. അവന്തിസുന്ദരീകഥയി�ലആ

ഭാഗം പ്രകൃ�താപ�യാഗിയാകയാൽ ചുവ�ട ഉദ്ധരിക്കു

ന്നു:-

“മിത്രം ച ത�വഷ വിശ്വബ്രഹ്മരാ�ശഃ, കല്പസൂത്രടീകാകാ

രസ്യ, സകലവിദ്യാനദീപൂരവാരി�ധഃ, ത്രയസ്ത്രിംശൽകൂതു

വിഭൂതിഭാവിതക്രയത്രിദശസ്യ, ശാപാനുഗ്രഹസമർത്ഥസ്യ,

ബ്രഹ്മർ�ഷർഭവരാതനാമ്നഃ പുത്രഃ, തൽപുത്രാണാം തത്സ

മാന�മധാദിസർവസമ്പദാം ദ്വിതീയഃ, ത്രയ്യാമങ്�ഗ�ഷ്വ

തിഹ്യ കലായാം കവിതായാമദ്വിതീയഃ, സുഹൃന്മതനിർവ

ഹണദത്തഹൃദ�യാ, ഗുരുപരിചര്യാപരഃ. പരമമാ�ഹശ്വ

�രാ ലബ്ധവർണ്ണകർണ്ണധാരഃ, കർണ്ണമപി നാപരയാ ത്യാ

ഗശക്ത്യാതിക്രാ�ന്താ, തന്ത്രാർത്ഥതത്വവ്യാഖ്യാനചതുരശ്ച

തു�വർദവിതു്, സർവജനമാതൃ ഭൂതകരുണാവൃത്തിർമ്മാതൃദത്തഃ”.

ഇതിൽനിന്നു് അക്കാലത്തു �കരളത്തിൽ ഭവരാതൻ

എന്നു �പ�രാടുകൂടി ഒരുബ്രഹ്മർഷിയുണ്ടായിരുന്നുഎന്നും

അ�ദ്ദഹം മുപ്പത്തിമൂന്നു യാഗം�ചയ്ത കർമ്മഠനും കല്പസൂ

ത്രത്തിനു ടീക നിർമ്മിച്ച പണ്ഡിതപ്ര�വകനുമായിരുന്നു

എന്നും വ്യക്തമാകുന്നു. അ�ദ്ദഹത്തി�ന്റ ദ്വിതീയ പുത്ര

നായ മാതൃദത്തൻ മൂന്നു �വദങ്ങളിലുംആറു �വദാങ്ഗ

ങ്ങളിലും അത്യന്തം നിഷ്ണാതനും കഥാപ്രവചനത്തിലും

കവിതാ നിർമ്മാണത്തിലും അദ്വിതീയനുമായിരുന്നു.

മാതൃദത്തൻ ദണ്ഡിയു�ട ഉത്തമസൗഹൃദം സമ്പാദിച്ചി

രുന്നുഎന്നും ഇതിൽനിന്നു നാം അറിയുന്നു. അജ്ഞാത

നാമാവായ ഒരു കവിയു�ട അവന്തിസുന്ദരീകഥാസാരം

എന്നകൃതിയിൽ

“അപിച സ്പൃഹണീയം �ത സുഹൃദാമപി ദർശനം

മിത്രാണി മാതൃദത്താദ്യാഃ �കര�ളഷു ദ്വി�ജാത്തമാഃ

ത്വദ്ദർശനാർത്ഥമായാതാസ്തസ്മിൻസന്നിദധത്യമീ.”

എന്നു്ഈ ഭാഗം ചുരുക്കി എഴുതിയിരിക്കുന്നു. മാതൃദ

ത്തൻഹിരണ്യ�കശിയു�ട ശ്രൗതസൂത്രങ്ങളും ഗൃഹ്യ

സൂത്രങ്ങളും വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ടു്. മാതൃദത്ത�നക്കൂടാ�ത

ദണ്ഡി രാമശർമ്മാ�വന്ന മ�റ്റാരു പണ്ഡിത�നക്കൂടി

അവന്തിസുന്ദരിയിൽ സ്മരിക്കുന്നുണ്ടു്. അ�ദ്ദഹം വിശ്വാമി

ത്ര�ഗാത്രജനും വിദ്വാനും (‘വിശ്വാമിത്ര�ഗാത്രഃ കൃതീ’)

ആയിരുന്നു. രാമശർമ്മാവു പ്ര�ഹളികാരൂപത്തിൽ

അച്യു�താത്തരം എ�ന്നാരു കാവ്യം രചിച്ചിട്ടു�ണ്ടന്നു

ഭാമഹൻ കാവ്യാലങ്കാരത്തിൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നു.

“സ പീതവാസാഃ പ്രഗൃഹീതശാർങ്�ഗാ

മ�നാജ്ഞഭീമം വപുരാപ കൃഷ്ണഃ

ശതഹ്ര�ദന്ദ്രായുധവാന്നിശായാം

സംസൃജ്യമാനശ്ശശി�നവ �മഘഃ”

എന്ന ��ാകം ‘ഉപമാനത്തിൽഅധികപദത്വം’ എന്ന

കാവ്യ�ദാഷത്തിനു് ഉദാഹരണമായി ഉദ്ധരിക്കുകയും

�ചയ്യുന്നു. ഈ രാമശർമ്മാവി�നയായിരിക്കാം അവ

ന്തിസുന്ദരിയിൽ നാമനിർ�ദ്ദശം �ചയ്തിരിക്കുന്നതു്. ഭാ

മഹനും ദണ്ഡിയും ഏക�ദശം സമകാലികന്മാരായിരു

ന്നു.
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7 കുല�ശഖരആഴ്  വാരും മുകുന്ദമാലയും

ക്രി.പി. 767 മുതൽ 834 വ�ര ജീവിച്ചിരുന്നിരിക്കാ�മന്നു

ഞാൻഊഹിക്കുന്നകുല�ശഖരആഴ്  വാരു�ട �ചന്ത

മിഴ്  ക്കൃതിക�ളപ്പറ്റി മുൻപു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അ�ദ്ദഹ

ത്തി�ന്റഅത്യുത്തമമായ ഒരു വിഷ്ണു�സ്താത്രമാണു് മുകു

ന്ദമാല. അതി�ന്റ കാശ്മീരപാഠത്തിൽ 34-ം �കരളീയ

പാഠത്തിൽ 31-ം ��ാകങ്ങൾ കാണുന്നു. ഒടുവില�ത്ത

��ാകം സാഹിത്യചരിത്രകാരന്മാർക്കു വള�ര പ്ര�യാ

ജനമുള്ളതാണു്. അതു താ�ഴ ഉദ്ധരിക്കാം.

“യസ്യപ്രിയൗ ശ്രുതിധരൗ രവി�ലാകവീരൗ

മി�ത്ര ദ്വിജന്മവരപാരശവാവഭൂതാം

�തനാംബുജാക്ഷചരണാംബുജഷട്പ�ദന

രാജ്ഞാ കൃതാകൃതിരിയം കുല�ശഖ�രണ”

‘ശ്രുതധരൗ’ എന്നുപാഠാന്തരം. ഇതിൽനിന്നു കു�ല�ശ

ഖരൻ ഒരു രാജാവായിരുന്നുഎന്നുംഅ�ദ്ദഹത്തിനു

മഹാവിദ്വാന്മാരായ രവി എന്നബ്രാഹ്മണനും �ലാകവീ

ര�നന്ന വാരിയരും മിത്രങ്ങളായിരുന്നുഎന്നും �വളി

വാകുന്നു. ഈപാഠം ശരിയ�ല്ലന്നും തമിഴ് നാട്ടിൽ ഇതു

“യസ്യ പ്രിയൗ ശ്രുതിധരൗ കവി�ലാക വീരൗ മി�ത്ര

ദ്വിജന്മവരപത്മശരാവഭൂതാം” എന്നാണു് പാരായണം

�ചയ്യാറുള്ള�തന്നും ഒരു വാദം ചിലർ പുറ�പ്പടുവിക്കാ

റുണ്ടു്. കാശ്മീരപാഠം “യസ്യ പ്രിയൗ ശ്രുതധരൗ കവി

�ലാക ഗീതൗ മി�ത്ര ദ്വിജന്മപരിവാരശിവാവഭൂതാം”

എന്നാണു്. ഈപാഠങ്ങളനുസരിച്ചു പ്രസ്തുത��ാകാർ

ദ്ധത്തി�ന്റഅർത്ഥ�മ�ന്തന്നു് അവർക്കറിഞ്ഞുകൂടാ.

�കരളപാഠം ഇ�ന്നാ ഇന്ന�ല�യാ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതല്ല.

ഒരു പ്രാചീനമായ ഭാഷാവ്യാഖ്യാനത്തിൽ “ശ്രുതധരൗ,

എല്ലാ വിദ്യകളിലും പരിപൂർണ്ണന്മാരായി, പ്രിയൗ, പ്രി

യന്മാരായി, വീരൗ, രവി എൻറും �ലാകവീര�നൻറും

�പരായിരിക്കിന്റ ദ്വിജന്മവരപാരശവൗ, ദ്വിജന്മവരനും

പാരശവനും, മി�ത്ര, മിത്രമായി, ബന്ധുക്കളായി, അഭൂ

താം, ഭവിച്ചു” എന്നുകാണുന്നു. മുകുന്ദമാലയ്ക്കു �കരളീയ

നായ രാഘവാനന്ദൻ ക്രി. പി. പതിമ്മൂന്നാം ശതകത്തി

�ന്റഅവസാനത്തിൽ രചിച്ച താത്പര്യദീപിക എന്ന

വ്യാഖ്യാനത്തിലും “ശ്രുതിധരൗ, സർവശാസ്ത്രജ്ഞൗ, പ്രി

യൗ, ഇഷ്ടൗ, രവി�ലാകവീരൗ, രവിശ്ച �ലാകവീരശ്ച

തൗ, തന്നാമാനൗ, ദ്വിജന്മവരപാരശവൗ യസ്യ മി�ത്ര

അഭൂതാം” എന്നിങ്ങ�നയാണു് പ്രസ്താവിക്കുന്നതു്. പാ

രശവപദത്തി�ന്റഅർത്ഥം ശരിയ്ക്കു മനസ്സിലാകായ്കയാ

ലാണു് പാര�ദശികന്മാർ പാഠവ്യത്യാസം വരുത്തിയ

�തന്നു്ഊഹി�ക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ശ്രീ �വഷ്ണവസ

മ്പ്രാദായത്തിൽ മുകുന്ദമാലആഴ്  വാരു�ട ഗ്രന്ഥമായി

ഗണിച്ചിട്ടി�ല്ലന്നുംഅതു�കാണ്ടു് അതു് അ�ദ്ദഹത്തി

�ന്റ കൃതിയ�ല്ലന്നും ഒരുഎതിർവാദമുള്ളതും സാധുവല്ല.

മറ്റുള്ളആഴ്  വാരന്മാർ തമിഴിലല്ലാ�ത കവനം �ചയ്തിട്ടി

ല്ലാത്തതിനാൽ ഒരാഴ്  വാരു�ട സംസ്കൃതഗ്രന്ഥ�ത്ത മാ

ത്രം അവർ രാമാനുജാദ്യാചാര്യന്മാരു�ട സമ്പ്രദായ ഗ്ര

ന്ഥങ്ങളു�ട കൂട്ടത്തിൽ ഉൾ�പ്പടുത്തിയി�ല്ല�ന്നഞാൻ

കരുതുന്നുള്ളു. സമ്പ്രദായഗ്രന്ഥമ�ല്ലങ്കിലും ശ്രീ�വഷ്ണവ

ന്മാർ നിത്യപാരായണത്തിനു് ഉപ�യാഗിക്കുന്നതാ�ണ

ന്നുള്ളപരമാർത്ഥം മറയ്ക്കുവാൻ പാടുള്ളതുമല്ല.

മുകുന്ദമാലയു�ട പ്രചാരം

മുകുന്ദമാലയ്ക്കു വള�ര �വഗത്തിൽ ഭാരത�മങ്ങും പ്ര

ശസ്തി സിദ്ധിച്ചു. വംഗരാജാവായ ലക്ഷ്മണ�സന�ന്റ

സമകാലികനും സുഹൃത്തുമായശ്രീധരദാസൻ ക്രി. പി.

1205-ൽ രചിച്ച സദുക്തികർണ്ണാമൃതം എന്നസുഭാഷിതഭ

ണ്ഡാഗാരത്തിൽഅതിൽനിന്നുഹരിഭക്തിക്കു് ഉദാഹര

ണമായി ‘ബ�ദ്ധനാഞ്ജലിനാ’ ‘നാസ്ഥാ ധർ�മ്മ’ ‘മജ്ജ

ന്മനഃ ഫലമിദം’ എന്നീ മൂന്നു പദ്യങ്ങളും ‘ശ്രീകുല �ശഖ

രസ്യ’ എന്നു നാമഗ്രഹണം �ചയ്തും ‘നാഹം വ�ന്ദ തവ

ചരണ�യാഃ’ എന്നും ‘മുകുന്ദ മൂർദ്ധ് നാ പ്രണിപത്യ യാ

�ച’ എന്നീ രണ്ടു പദ്യങ്ങളും ‘കസ്യചിൽ’ എന്നുമാത്രം

സൂചിപ്പിച്ചും ഉദ്ധരിക്കുന്നു. ക്രി. പി. പതിമ്മൂന്നാം ശത

കത്തിൽബർമ്മായിൽ പാഗാൻഎന്നനഗരത്തിനു്

ഒരു�മൽഅക�ലയുള്ള�മൻപാഗാൻഎന്നസ്ഥ

ലത്തുക�ണ്ടത്തീട്ടുള്ള ഒരു തമിഴു് ശിലാ�രഖയിൽ മല

മണ്ഡലത്തിൽ മ�കാതയർ പട്ടണത്തിൽ രായര�ന്റ

മകൻ കുല�ശഖരനമ്പിപുക്കം എന്നുംഅരിവട്ടണപുരം

(അരിമർദ്ദനഎന്നുസംസ്കൃതം) എന്നുംകൂടി �പരുള്ളആ

സ്ഥല�ത്തനാനാ�ദശി വിണ്ണഗരാഴ്  വാർ�കാവിലിൽ

ഒരു മണ്ഡപം പണിയിച്ചു് അതി�നാരു കതകിടുവിച്ചു്

അവി�ട ഒരു നിലവിളക്കും വയ്പിച്ചതായി കാണുന്നു.

�കാടുങ്ങല്ലൂർക്കാരനായ ഒരു മലയാളി �കാത്തിച്ചആ

ലിഖിതത്തി�ന്റ ശീർഷകമായി

“നാസ്ഥാ ധർ�മ്മ ന വസുനിച�യ�നവ

കാ�മാപ�ഭാ�ഗ

യദ്ഭാവ്യം തദ്ഭവതു ഭഗവൻ! പൂർവകർമ്മാനുരൂപം;

ഏതൽപ്രാർത്ഥ്യം മമ ബഹുമതം ജന്മജന്മാന്ത�രപി

ത്വൽപാദാം �ഭാരുഹയുഗഗതാ നിശ്ചലാ ഭക്തിരസ്തു”

എന്നപദ്യവും കുറിച്ചിരിക്കുന്നു. മുകുന്ദമാലയി�ല

“വാത്സല്യാദഭയപ്രദാനസമയാദാർത്താർത്തിനിർവാപണാ-

ദൗദാര്യാദഘ�ശാഷണാദഭിമത�ശ്രയഃപദപ്രാപണാൽ

�സവ്യശ്  ശ്രീപതി�രവ സർവജഗതാ�മകാന്തതഃ

സാക്ഷിണഃ

പ്രഹ്ലാദശ്ച വിഭീഷണശ്ചകരിരാടു് പാഞ്ചാല്യഹല്യധ്രുവഃ”

എന്നപദ്യം സർവതന്ത്രസ്വതന്ത്രനായ �വദാന്ത�ദശിക

രു�ട (ക്രി. പി. 1260–1361) ഉപബൃംഹണത്തിനു പാത്രീഭ

വിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അ�ത കൃതിയി�ല

“ദിവി വാ ഭുവി വാ മമാസ്തു വാ�സാ നര�ക വാ

നരകാന്തക, പ്രകാമം

അവധീരിതശാരദാരവി�ന്ദ ചര�ണ �ത മര�ണപി

സംശ്രയാമി.”

എന്നപദ്യം വിശ്വനാഥകവിരാജൻ (ക്രി. പി. പതിന്നാ

ലാം ശതകം) സാഹിത്യദർപ്പണത്തിൽ �ദവവിഷയക

മായ രതിക്കു മൂർദ്ധാഭിഷി�ക്താദാഹരണമായി സ്വീകരിച്ചു

മിരിക്കുന്നു.
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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.
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