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1 ആയില്യംതിരുനാൾ

രാമവർമ്മമഹാരാജാവു് (1007–1055)

ജനനവും വിദ്യാഭ്യാസവും
ആയില്യം തിരുനാൾ രാമവർമ്മമഹാരാജാവു്, 1007ാമാണ്ടു മീനമാസം 2-ാം൹ രുൿമിണീ
ബായിത്തമ്പുരാട്ടിയുേടയും തിരുവല്ലാ പാലിയക്കരേക്കാ
യിത്തമ്പുരാേന്റയും (പുണർതംനാൾ രാമവർമ്മാ) ദ്വിതീ
യപുത്രനായി തിരുവവതാരം െചയ്തു. ബാല്യത്തിൽത്ത
െന്ന സങ്ഗീതസാഹിത്യങ്ങളിൽ അനന്യസാധാരണ
മായ വാസന പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്ന അവിടുന്നു് അനുസ്യൂത
മായ അഭ്യാസബലംെകാണ്ടു് അവ രണ്ടിലും ഒന്നുേപാ
െല നിഷ്ണാതനായി എന്നുമാത്രമല്ല, വ്യാകരണാദിശാസ്ത്ര
ങ്ങളിലും ൈവദുഷ്യം സമ്പാദിച്ചു. മാതാവു ബാല്യത്തിൽ
ത്തെന്ന തീെപ്പട്ടുേപാെയങ്കിലും, പിതാവിെന്റ വാത്സല്യ
പൂർണ്ണമായ ലാളനത്തിൽ വളരുന്നതിനു് അവിടേത്ത
യ്ക്കും അനുജൻ വിശാഖം തിരുനാൾ തമ്പുരാനും ഭാഗ്യം
സിദ്ധിച്ചു. രാമവർമ്മ േകായിത്തമ്പുരാൻ 980-ാമാണ്ടു
ജനിച്ചു. 1033 കന്നിയിൽ മരിച്ചു. അേദ്ദഹം ഒരു നല്ല
സംസ്കൃതപണ്ഡിതനായിരുന്നു എന്നു േകട്ടിട്ടുണ്ടു്. ഇംഗ്ലീ
ഷിലും തിരുേമനിയ്ക്കുള്ള പാണ്ഡിത്യം അപാരമായിരുന്നു.
േപരൂർക്കട അപ്പിവാരിയരായിരുന്നു സംസ്കൃതത്തിൽ
ആദ്യെത്ത ആശാൻ. പിന്നീടു് അന്നെത്ത രാജകീയ വി
ദ്വത്സദസ്സിെല അങ്ഗങ്ങളായിരുന്ന പല ശാസ്ത്രിവര്യന്മാ
േരാടും പല വിഷയങ്ങളും അഭ്യസിച്ചു വാക്യാർത്ഥവിവ
രണപാടവം സ്വായത്തമാക്കി. ഇംഗ്ലീഷിൽ ആദ്യെത്ത
ഉപാധ്യായൻ സുബ്ബരായരും പിന്നീടു േകാട്ടയത്തു ശങ്ക
രേമേനാനുമായിരുന്നു. ശങ്കരേമേനാൻ േകാട്ടയെത്ത
െസമിേനരിയിൽ േബക്കർസായിപ്പിെന്റ ശിഷ്യനാണു്.
1024-ൽ വിശ്വവിശ്രുതനായ മാധവരായർ ഗുരുനാഥ
നായി. ഈ ഭാഷകൾക്കു പുറെമ തമിഴ്, െതലുങ്ക്, കർ
ണ്ണാടകം, ഹിന്ദുസ്ഥാനി, മഹാരാഷ്ട്രം എന്നീ ഭാഷകളും
അവിടേത്തയ്ക്കു സ്വാധീനമായിരുന്നു. 1022-ൽ യുവരാജാ
വു് ഉത്രംതിരുനാൾ സിംഹാസനാരൂഢനായേപ്പാൾ ആ
മഹാരാജാവിെന അവിടുന്നു സകലരാജ്യകാര്യങ്ങളിലും
ഭക്തിവിശ്വാസപൂർവ്വം സഹായിച്ചുതുടങ്ങി. േജ്യഷ്ഠൻ ബു
ദ്ധിമാന്ദ്യംനിമിത്തം സ്വസ്ഥജീവിതം സ്വീകരിേക്കണ്ടി
വന്നതിനാൽ അവിടുന്നുതെന്നയാണു് ഇളയതമ്പുരാ
െന്റ കൃത്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചുവന്നതു്. 1026-ൽ മാതുലെന്റ
പുത്രി കല്യാണിക്കുട്ടിത്തങ്കച്ചിയ്ക്കു പട്ടും കച്ചയും നല്കി.
ആ സ്ത്രീരത്നത്തിനും സങ്ഗീതസാഹിത്യങ്ങളിൽ ൈവദ
ഗ്ദ്ധ്യമുണ്ടായിരുന്നു. ആ മഹതിയുെട മരണത്തിനുേമൽ
1037-ൽ മാതൃപ്പള്ളി കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മെയ പരിഗ്രഹി
ച്ചു. സ്വാതിതിരുനാൾ മഹാരാജാവിെന്റ സകലകലാ
േപാഷകസ്ഥാനവും ആ തിരുേമനിതെന്നയാണു് അധി
േരാഹണം െചയ്തതു്. ഉത്രംതിരുനാൾ മഹാരാജാവിനു
കഥകളിേയാടുണ്ടായിരുന്ന അഭിനിേവശാധിക്യംനിമി
ത്തം അവിടേത്തയ്ക്കു് അന്യകലകളിൽ ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കു
ന്നതിനു സമയമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ആയില്യംതിരുനാൾ
ക്കുള്ള വിദ്യാവിഷയകമായ സിദ്ധിവിേശഷെത്തപ്പറ്റി
ഇലത്തൂർ രാമസ്വാമിശാസ്ത്രികൾ 1033-ൽ രചിച്ച കീർ
ത്തി വിലാസം ചമ്പുവിലും േകരളവർമ്മ വലിയ േകായി
ത്തമ്പുരാൻ 1036-ൽ നിർമ്മിച്ച തിരുനാൾപ്രബന്ധത്തി
ലും സമുജ്ജ്വലമായ രീതിയിൽ കീർത്തനംെചയ്തിട്ടുണ്ടു്.
പാച്ചുമൂത്തതിെന്റ ശ്രീരാമവർമ്മചരിതെത്തക്കുറിച്ചു പി
ന്നീടു പ്രസ്താവിക്കും.
1033-ൽ തിരുവനന്തപുരെത്ത ആസ്ഥാനപണ്ഡിതന്മാ
രിൽ പ്രമുഖന്മാർ (1) അനന്തരാമശാസ്ത്രി, (2) അപ്പാദീ
ക്ഷിതർ, (3) െവങ്കടരാമശാസ്ത്രി, (4) ശ്രീനിവാസയ്യങ്കാർ
ശാസ്ത്രി, (5) സുബ്ബാദീക്ഷിതർ, (6) പണ്ഡിതർ രാമസ്വാമി
ശാസ്ത്രി, (7) അപ്പുവയ്യങ്കാർശാസ്ത്രി, (8) ഭാസ്ത്രിപൗരാണി
കൻ, (9) ഇലത്തൂർ രാമസ്വാമിശാസ്ത്രി എന്നിവരായിരു
ന്നു. ആയില്യംതിരുനാെളപ്പറ്റി ഇലത്തൂർമഹാകവി
“സൗജന്യവാദാന്യകേയാസ്സഹസ്ഥിതി-

സ്സാഹിത്യപാണ്ഡിത്യവിലാസേയാരപി
ഛായാതൈപകസ്ഥിതിവത്സുദുർല്ലഭാ
വ്യാഭാതി യസ്മിൻ നരേലാകപാലേക”

എന്നു പ്രശംസിയ്ക്കുന്നു. അവിടുന്നു പണ്ഡിതേരാടു താെഴ
കാണുന്നവിധത്തിൽ അരുളിെച്ചയ്യുന്നതായിട്ടും അേദ്ദ
ഹം പ്രസ്താവിക്കുന്നു.
“അദ്യാരഭ്യ ദിേനദിേന മമ സദസ്യാഗമ്യതാം, പണ്ഡിൈതഃ

കാേലഽസാവനുഗൃഹ്യതാം പ്രതി മിേഥാ
മാത്സര്യമുത്സൃജ്യതാം,
വാക്യാർത്ഥഃ പ്രവിചാര്യതാം,
ശ്രുതിശിരസ്സീമന്തസീമാന്തേഗാര്യച്ചാന്യന്മുനിഭിഃ പ്രണീതമമലം പ്രസ്തുയതാം ശാസനം.”

ആ ആജ്ഞയനുസരിച്ചു ശാസ്ത്രിമാരുെട വാക്യാർത്ഥ
സദസ്സു് എന്നും അവിടുന്നു് എഴുന്നള്ളിത്താമസിച്ചിരുന്ന
ഭജനപ്പുരെക്കാട്ടാരത്തിൽ നിർവിഘ്നമായി നടന്നുെകാ
ണ്ടിരുന്നു; ശാസ്ത്രസദസ്സ് അവസാനിച്ചാൽ ഉടൻ സം
ഗീതസദസ്സായി. അതു രണ്ടും കഴിഞ്ഞിേട്ട സായങ്കാല
െത്ത സവാരിക്കു് അവിടുന്നു് എഴുന്നള്ളാറുണ്ടായിരുന്നു
ള്ളു.

ഗ്രന്ഥനിർമ്മാണം
മലയാളത്തിൽ അക്കാലത്തും പദ്യശാഖെയ േപാഷി
പ്പിച്ചുവന്ന പണ്ഡിതകവികൾ പലരുമുണ്ടായിരുന്നു.
എന്നാൽ പുതിയ രൂപത്തിലുള്ള ഗദ്യശാഖ അങ്കുരിക്കു
കേപാലും െചയ്തിരുന്നില്ല. രാജ്യേത്തയും ഭാഷേയയും
അത്യധികമായി േസ്നഹിച്ച ആ യുവരാജാവിനു് അതു്
അസഹ്യമായ ഒരു ഹൃദയശല്യമായിേത്താന്നി. അവിടു
ന്നു പല സരണികളിലും ഒരു പരിഷ്കർത്താവിെന്റ നില
യിലാണു് പ്രത്യക്ഷീഭവിച്ചതു്. സാമാന്യജനങ്ങൾക്കു ഭാ
ഷയിൽ സ്ഥായിയായ അഭിരുചിയും ഭാഷയ്ക്കുതെന്ന ശാ
ശ്വതമായ ഉൽക്കർഷവും സിദ്ധിക്കണെമങ്കിൽ ഗദ്യഗ്ര
ന്ഥങ്ങളുെട ആവിർഭാവം അപരിത്യാജമാെണന്നു് അവി
ടേത്തയ്ക്കു ബാല്യത്തിൽത്തെന്ന േബാധെപ്പട്ടു. തന്നിമി
ത്തം ഭാഷ ആ സ്ഥാനത്തിൽ എത്തിേച്ചരുന്നതിനു യു
വരാജാവായിരുന്നേപ്പാഴും സിംഹാസനാരൂഢനായതി
നുേമലും പല കാര്യക്ഷമങ്ങളായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും
അവിടുന്നു് ഏർെപ്പടുകയുണ്ടായി. യുവരാജാവായിരു
ന്ന കാലത്തു് ആ തിരുേമനി രചിച്ച രണ്ടു ഗദ്യകാവ്യങ്ങ
ളാണു് മീനേകതനചരിതവും ഭാഷാശാകുന്തളവും. ആ
രണ്ടു പുസ്തകങ്ങളും അവിടെത്ത മരണാനന്തരം വിശാ
ഖം തിരുമനസ്സിെല രാജ്യഭാരകാലത്തിൽ േകരളവർമ്മ
വലിയ േകായിത്തമ്പുരാൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഭാഷാശാ
കുന്തളം അച്ചടിപ്പിച്ചതു് 1057 വൃശ്ചികത്തിലാണു്. അന്നു്
അവിടുന്നുതെന്ന ആ നാടകത്തിെന്റ തർജ്ജമയിൽ
ഏർെപ്പട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു.

രാജ്യഭാരം
ആയില്യം തിരുനാൾ മഹാരാജാവു വിദ്യാവിഷയകമാ
യി പ്രജകൾക്കു നല്കിയ അനുഗ്രഹങ്ങെളപ്പറ്റി മാത്രേമ
പ്രകൃതത്തിൽ സൂചിപ്പിേക്കണ്ടതുള്ളു. 1043-ൽ പരിഷ്കൃത
രീതിയിൽ മലയാളം പഠിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള വ്യവസ്ഥ
കൾ െചയ്യുകയും, താലൂക്കുേതാറും ഓേരാ മലയാളം
പള്ളിക്കൂടവും തിരുവനന്തപുരത്തു് ഒരു ശിക്ഷാക്രമപാ
ഠശാലയും സ്ഥാപിക്കുകയുംെചയ്തു. നാട്ടുഭാഷാവിദ്യാഭ്യാ
സം പ്രേത്യകം ഒരു ഡയറക്ടരുെട ചുമതലയിലാക്കി.
1046-ൽ പകുതികളിലും (അന്നു പ്രവൃത്തികൾ) ഭാഷാ
വിദ്യാലയങ്ങൾ ഉൽഘാടനംെചയ്തു. 1047-ൽ മുപ്പതു ഡി
സ്ത്രിക്ട് പള്ളിക്കൂടങ്ങളും 141 പ്രവൃത്തിപ്പള്ളിക്കൂടങ്ങളുമു
ണ്ടായിരുന്നു. 1042-ൽ ഇദംപ്രഥമമായി ബുക്കുകമ്മിറ്റി
എന്ന േപരിൽ പാഠശാലകൾക്കുംമറ്റും ആവശ്യമുള്ള
തും സാമാന്യജനങ്ങൾക്കു ജ്ഞാനസമ്പാദനത്തിനു്
ഉതകുന്നതുമായ പുസ്തകങ്ങളുെട നിർമ്മാണത്തിനു് ഒരു
സമിതി രൂപവൽക്കരിച്ചു. 1043-ൽ അതിെന പുനസ്സം
ഘടിപ്പിച്ചു േകരള വർമ്മ വലിയ േകായിത്തമ്പുരാെന
അധ്യക്ഷനായി നിയമിച്ചു. അധ്യക്ഷെന സഹായിക്കു
വാൻ മൂന്നു് അംഗങ്ങെളയും തിരെഞ്ഞടുത്തു. ഭാഷാപ
ണ്ഡിതന്മാേരെക്കാണ്ടു വിേജ്ഞയങ്ങളായ വിഷയങ്ങ
െളപ്പറ്റി പ്രസംഗങ്ങൾ എഴുതി വായിപ്പിച്ചു. ആ വഴിക്കു
ള്ള േജാർജ്ജ്മാത്തെന്റ വ്യവസായങ്ങെളപ്പറ്റി പിന്നീടു
പ്രസ്താവിക്കും. തിരുവിതാംകൂറിൽ നാട്ടുഭാഷാവിദ്യാഭ്യാ
സം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമത്തിൽ അവിടേത്തയ്ക്കു
കനിഷ്ഠ സേഹാദരൻ വിശാഖംതിരുനാൾ ഇളയ തമ്പു
രാനും േകരള വർമ്മ വലിയ േകായിത്തമ്പുരാനും മന്ത്രി
പുങ്ഗവൻ മാധവരായരും ഗണനീയമായ വിധത്തിൽ
സഹായം നല്കിവന്നു. ആയില്യംതിരുേമനിയും വിശാഖം
തിരുേമനിയും തമ്മിൽ വളെരക്കാലേത്തയ്ക്കു് അന്യാദൃശ
മായ സൗഭ്രാത്രം പുലർത്തിയിരുന്നു. പാച്ചുമൂത്തതിെന്റ
ശ്രീരാമവർമ്മചരിതത്തിൽ ആ വസ്തുത അത്യന്തം ഹൃ
ദ്യമായി ചിത്രണം െചയ്തിട്ടുണ്ടു്. “ശ്രീമദ്വിശാഖാനുഗതഃ
കലാനിധിഃ” എന്നു് ഇലത്തൂർ രാമസ്വാമിശാസ്ത്രികളും
അവിടെത്ത സ്തുതിക്കുന്നു. ഭാഷാഗദ്യ സാഹിത്യത്തിെന്റ
ഉന്നമനത്തിൽ േജ്യഷ്ഠെനേപ്പാെലേയാ അതിലധിക
േമാ സമത്സുകനായിരുന്നു അനുജനും.

സാഹിത്യം
രാജ്യഭാരം കേയ്യറ്റതിനുേമലും ആയില്യം തിരുേമനി ശാ
സ്ത്രിയചിന്തയിൽ വ്യാപൃതനായിരുന്നു. പണ്ഡിതന്മാെര
പരിതുഷ്ടന്മാരാക്കുന്നതിനു് അവിടെത്ത സുധാമധുരമായ
സൂക്തിയും മുക്തഹസ്തമായ ധനവിശ്രാണനവും പ്രേയാ
ജകീഭവിച്ചു. അനവധി ആസ്ഥാനപണ്ഡിതന്മാർ അക്കാ
ലത്തു തിരുവനന്തപുരത്തുണ്ടായിരുന്നു. അവരിൽ പല
രും അമ്മാവെന്റ കാലത്തുതെന്ന അവിടെത്ത േസ്നഹ
ബഹുമാനങ്ങൾക്കു പാത്രീഭവിച്ചിരുന്നവരുമാണു്.
“ആേലാകാേലാകേലാകപ്രഥിതപൃഥുയശാ
േവദേവദാങ്ഗവിദ്യാപാരാവാരാവഗാഹീ ബുധധരണിമരു-

ന്മണ്ഡലീചക്രവർത്തീ
സേദ്യാ വിേദ്യാതമാേന ന്യവിശദ സദസി
ശ്രീകുമാരസ്യ വിദ്വൽേകാടീേകാടീരനീരാജിതപദകമേലാഽനന്തരാമാര്യഭട്ടഃ”

എന്നു കീർത്തിവിലാസത്തിൽ വർണ്ണിതനായ അന
ന്തരാമശാസ്ത്രിയായിരുന്നു ആ സദസ്സിെന്റ അദ്ധ്യക്ഷൻ.
പടുേതാൾവിദ്വാൻ നമ്പൂരിപ്പാട്ടിേലയ്ക്കു തിരുമനസ്സുെകാ
ണ്ടു ൈവദുഷ്യത്തിനു വീരശൃംഖല സമ്മാനിച്ചേപ്പാൾ
പുളകഭൂഷിതനായ ആ ൈവയാകരണൻ മഹാരാജാ
വിെന്റ സമ്മാനമല്ല, താൻ വ്യാകരണത്തിൽ നല്ല വി
ദ്വാനാെണന്നു ശാസ്ത്രികൾ തിരുമനസ്സറിയിച്ചതാണു്
തെന്ന വികാരതരളിതനാക്കിയെതന്നു് ആ സർവ്വത
ന്ത്ര സ്വതന്ത്രേനാടു പറഞ്ഞതായി േകട്ടിട്ടുണ്ടു്. വിേദശീയ
പണ്ഡിതന്മാരും രാജസദസ്സിൽ ധാരാളമായി വന്നുെകാ
ണ്ടിരുന്നു. അവരിൽ ഒരാളാണു് “കൗമുദീേസാമം” എന്ന
നാടകത്തിെന്റ പ്രേണതാവായ തഞ്ചാവൂരിെല പരുത്തി
യൂർ കൃഷ്ണശാസ്ത്രി. അേദ്ദഹം 1042-ാമാണ്ടിടയ്ക്കു മഹാരാ
ജാവിെന മുഖംകാണിച്ചു. കൗമുദീേസാമത്തിൽ അവിട
െത്തപ്പറ്റി “അസ്തി സമസ്തരാജരാജമകുടമണിപുഞ്ജകി
ഞ്ജല്കിതചരണാരവിേന്ദാ, ദശാതിരിക്ത ഇവാവതാരഃ
ഫണിരാജപര്യങ്കസ്യ ഭഗവതഃ പദ്മനാഭസ്യ, പരിഷ്കാര
മണിരിവ വസുന്ധരായാഃ, സാദരസങ്കീർത്തിത സദ്ഗു
ണസേന്ദാഹസഞ്ചിതാനന്ദസുരസുന്ദരീവൃേന്ദാ രാജാ
രാമവർമ്മനാമാ” എന്നും,
“പാേഥാധിഃ പരിഖായേത, സ മലയഃ
പ്രാകാരകുഡ്യായേത,

പർജ്ജന്യഃ പരിരബ്ധഭൂധരശിരശ് േശ്രണീവിതാനായേത,
ശൂരശ്ശ്രീരമണസ്സദാപി ഭഗവാൻ േസനാധിനാഥായേത,
ധർേമ്മാ വർമ്മശതായേത തവ വിേഭാ! തുഭ്യം
കിമാശാസ്മേഹ?”

എന്നുംമറ്റും ആ കവി പ്രശംസിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അന്നെത്ത
ആസ്ഥാന വിദ്വാന്മാരിൽ ഞാൻ മുൻപു സ്മരിച്ച േവങ്ക
ടരാമശാസ്ത്രി ഒരു േദാൈഷകദൃക്കായിരുന്നു. തെന്റ ഒരു
േശ്ലാകത്തിൽ എേന്താ ഒരു സ്ഖലിതമുെണ്ടന്നു് അേദ്ദഹം
പറഞ്ഞേപ്പാൾ ആ യുവാവു നിർഭയനായി മഹാരാജാ
വിനു്
“കവീന്ദ്രകല്ഹാരവിഹാരബേന്ധാഃ

കാന്തസ്യ വഞ്ചിക്ഷിതിവല്ലേഭേന്ദാഃ
കലായമാേനഷു കലാധിേകഷു
കളങ്കവേദ്വങ്കടരാമശാസ്ത്രീ.

വിശൃംഖലക്രീഡിതരാജഹംേസ
വിദ്വൽപ്രകാണ്ഡാംബുരുഹാവതം േസ
ശ്രീവഞ്ചിരാജസ്യ സഭാതടാേക
ൈശവാലവേദ്വങ്കടരാമശാസ്ത്രീ”

എന്നുംമറ്റുമുള്ള േശ്ലാകങ്ങളുണ്ടാക്കി അടിയറവച്ചു. െകാ
ടുങ്ങല്ലൂർ വിദ്വാൻ ഇളയതമ്പുരാെന്റ രാമചരിതം മഹാ
കാവ്യം പൂനയിൽ അച്ചടിപ്പിച്ചതും അവിടുന്നുതെന്നയാ
ണു്.

സംഗീതം
തിരുമനസ്സിേലയ്ക്കു വായ്പാട്ടിൽ അസൂലഭമായ വാസന
യും അഭ്യാസവുമുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെത്ത സമകാലി
കനായിരുന്ന അരിപ്പാട്ടു രാഘവവാരിയരും മഹാരാ
ജാവും പലേപ്പാഴും ശംഖുംമുഖത്തു െകാട്ടാരത്തിൽെവച്ചു്
അവരുെട ഗാനകലാൈവദഗ്ദ്ധ്യം പ്രദർശിപ്പിച്ചുവന്നി
രുന്നു. 1047-ൽ അക്കാലത്തു ദക്ഷിണാപഥത്തിെല
ഗായകമൂർദ്ധന്യനായ മഹാൈവത്തിഭാഗവതർ തിരു
വനന്തപുരത്തു വരികയും മഹാരാജാവും അേദ്ദഹവും
രാഘവഭാഗവതരുമായി വായ്പാട്ടിൽ മത്സരിച്ചു് അവിട
െത്ത വിേശ്വാത്തരമായ കലാേകാവിദതെയ തലകുലു
ക്കി സമ്മതിക്കയും െചയ്തു. രാഘവഭാഗവതെരക്കൂടാെത
സ്വാതിതിരുനാളുെട കാലത്തുതെന്ന തിരുവനന്തപുര
േത്തയ്ക്കു േപാന്ന പരേമശ്വരഭാഗവതർ, ൈവണികൻ പാ
ലക്കാട്ടു കല്യാണകൃഷ്ണഭാഗവതർ, ഫിഡിൽ മഹാേദവ
ഭാഗവതർ എന്നീ ഒന്നാംകിടക്കാർക്കുപുറേമ കിട്ടുഭാഗവ
തർ, രഘുപതിഭാഗവതർ, രാമസ്വാമി ഭാഗവതർ, ഗണ
പതിഭാഗവതർ, അനന്തുഭാഗവതർ, ചാത്തു ഭാഗവതർ
തുടങ്ങി േവേറയും പല സംഗീതമാർമ്മികന്മാരായ യുവാ
ക്കന്മാർ ജീവിച്ചിരുന്നു. അവർ പിൽക്കാലത്തു് അനശ്വര
മായ യേശാധനം ആർജ്ജിക്കുകയും െചയ്തു.
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2 മീനേകതനചരിതം
ഇനി അവിടുെത്ത രണ്ടു ഗദ്യകൃതികേളയുംപറ്റി അല്പം പ്ര
സ്താവിക്കാം. അവ മീനേകതന ചരിതവും ഭാഷാശാകു
ന്തളവുമാെണന്നു സൂചിപ്പിച്ചുകഴിഞ്ഞുവെല്ലാ. ആ ഗ്രന്ഥ
ങ്ങൾ േജാർജ്ജ്മാത്തെന്റ സത്യവാദേഖടത്തിനുമുൻപു
രചിക്കെപ്പട്ടതാകയാൽ, ആധുനികരീതിയിലുള്ള ആദ്യ
െത്ത ഭാഷാഗദ്യകാവ്യങ്ങൾ എന്നു പറയാവുന്നതാണു്.
െകാച്ചുപിള്ളവാരിയരുെട ഈേസാപ്പിെന്റ കഥകൾക്കു
കാവ്യത്വമുെണ്ടന്നു പറവാൻ നിർവ്വാഹമില്ലേല്ലാ. അറ
ബിക്കഥകളിൽ ൈദർഘ്യംെകാണ്ടു സ്വാരസ്യംെകാണ്ടും
പ്രഥമഗണനീയമാണു് Kamaralzanean and Princes
Budur എന്ന ആഖ്യാതകം. അതാണു് തിരുമനസ്സുെകാ
ണ്ടു വിവർത്തനത്തിന്നു തിരെഞ്ഞടുത്തതു്. ആ കഥയ്ക്കു
പാത്രസംജ്ഞകൾെകാണ്ടും, കാലേദശാദി വർണ്ണനം
െകാണ്ടും, സംഭാഷണരീതിെകാണ്ടും, തികച്ചും പ്രാച്യ
ത്വം വരുത്തുവാൻ അവിടുന്നു ശ്രമിക്കുകയും ആ ശ്രമ
ത്തിൽ പരിപൂർണ്ണമായി വിജയം പ്രാപിക്കുകയും െച
യ്തിട്ടുണ്ടു്. സ്വർണ്ണദ്വീപ് എന്ന രാജ്യത്തിെല രാജാവായ
കാഞ്ചനേകതുവിേന്റയും അേദ്ദഹത്തിെന്റ ധർമ്മപത്നി
യായ വിദ്യുല്ലതികയുേടയും പുത്രനാണു് മീനേകതനൻ
എന്ന രാജകുമാരൻ. അേദ്ദഹം പ്രതാപസൂര്യേന്റയും
ചന്ദ്രമുഖിയുേടയും പുത്രിയായ തടിൽപ്രഭെയ വിവാഹം
െചയ്യുന്നു. മതംഗമഹർഷിയുെട ശാപത്തിനു വിേധയ
നായ ചിത്രരഥെനന്ന ഗന്ധർവ്വനാണു് അവരുെട വിവാ
ഹത്തിനു ഘടകനായിത്തീരുന്നതു്. “ജനാൻ രഞ്ജയതീ
തി രാജാ” “നാവിഷ്ണുഃ പൃഥിവീപതിഃ” “രാജ്യാേന്തനരകം
ധ്രുവം” ഇത്യാദി പൂർവ്വസൂക്തികൾ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഉദ്ധരി
ച്ചിട്ടുണ്ടു്.
“ഉഡുരാജമുഖീ മൃഗരാജകടി-

ർഗ്ഗജരാജവിരാജിതമന്ദഗതിഃ
യദി സാ വനിതാ ഹൃദേയ വസതി
ക്വ ജപഃ ക്വ തപഃ ക്വ സമാധിരതിഃ”

എന്ന പ്രാചീനപദ്യത്തിനും പ്രേവശമനുവദിച്ചുകാണുന്നു.
തിരുേമനിയുെട ഗദ്യസരണിക്കു രാജകീയമായ ഒെരൗ
ജ്ജ്വല്യവും ആകാരസുഷമയും പ്രേത്യകമായുണ്ടു്. തടിൽ
പ്രഭയുെട അങ്ഗലാവണ്യം, കാഞ്ചനേകതുവിെന്റ വിലാ
സമന്ദിരം ഇവയുെട വർണ്ണനം ഹൃദയത്തിനു് അമൃതേസ
ചനം െചയ്യുന്നതുേപാെലയുള്ള അനുഭവം സഹൃദയന്മാ
രായ വായനക്കാർക്കു സംജാതമാക്കാെതയിരിക്കുകയി
ല്ല. ആെക ഒൻപതു് അദ്ധ്യായങ്ങൾ പ്രസ്തുത കൃതിയിൽ
അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.
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3 ഭാഷാശാകുന്തളം
ഇതു അഭിജ്ഞാനശാകുന്തളനാടകത്തിെന്റ വിവർത്ത
നമാണു്. തിരുമനസ്സുെകാണ്ടു് അംഗീകരിച്ച മൂലം ശാകു
ന്തളത്തിെന്റ വംഗീയപാഠമാണു്. എന്നാൽ സന്ദർഭാ
നുഗുണമായി പല ആവാേപാദ്വാപങ്ങളും െചയ്യുന്നതി
നു് അവിടുന്നു മടിച്ചിട്ടുമില്ല. “പൂരുവംേശാത്ഭവനായിരി
ക്കുന്ന ദുഷ്യന്തമഹാരാജാവു് ഒരു ദിവസം ധനുഷ്പാണി
യായിട്ടു കാഞ്ചന മയമായിരിക്കുന്ന രഥത്തിൽ കയറി
ഒരു മഹാരണ്യത്തിെന്റ മധ്യത്തിങ്കൽ വന്നു മൃഗങ്ങെള
പിന്തുടർന്നുെകാണ്ടു പ്രേവശിക്കുന്നു” എന്നിങ്ങെനയാ
ണു് ഗ്രന്ഥത്തിെന്റ ഉപക്രമം. തിരുമനസ്സിെല ൈശലി
യിൽ അങ്ങിങ്ങു സംസ്കൃതത്തിെന്റ അനുകരണം കാണാ
െമങ്കിലും ആെകക്കൂടി ഒരു സുഭഗമായ സ്വാച്ഛന്ദ്യമാണു്
ആപാദചൂഡം കളിയാടുന്നതു്. ഒരു ഉദാഹരണം പ്രദർ
ശിപ്പിക്കാം.
രണ്ടാമങ്കം വിദൂഷകെന്റ സ്വഗതം:-“ഇെതെന്താരു േന
രംേപാക്കായിരിക്കുന്നു! എനിേക്കാ മരണകാലം അടു
ത്തേപാെല ആയിരിക്കുന്നു. ഈ രാജാവിെന്റ ബുദ്ധി
ഇത്ര വിപരീതമായിട്ടു് എന്തിനു പ്രവർത്തിച്ചു? നിരുപ
േയാഗികളായും നിരപരാധികളായും ഇരിക്കുന്ന മൃഗങ്ങ
െള വധിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ ഇത്ര തല്പരനായി തീർ
ന്നിരിക്കുന്നതു് എന്തുെകാണ്ടാകുന്നു? അേങ്ങാട്ടു് ഒരു സൂ
കരം ഓടി എന്നും ഇേങ്ങാട്ടു് ഒരു വ്യാഘ്രം ചാടി എന്നും
പറയുന്നതുതെന്നേയ േകൾക്കുന്നുള്ളു. മധ്യാഹ്നകാല
ത്തിങ്കൽേപ്പാലും ശ്രമപരിഹാരം െചയ്തുെകാള്ളാെത
മൃഗങ്ങെളേപ്പാെല മൃഗങ്ങെള പിൻതുടർന്നു നടക്കുന്നു.
ദാഹിച്ചാൽ കുടിക്കുന്നതിനു നല്ല െവള്ളം കിട്ടുകയില്ല.
ചുക്കാംപാറെവള്ളം കുടിച്ചു മുത്രവ്യാധി ഉണ്ടായിരിക്കു
ന്നു. ക്ഷുൽബാധയുണ്ടായാൽ ഭക്ഷിക്കുന്നതിനു ഹരിണ
ത്തിെന്റ അപക്വമാംസേമയുള്ളു. അതുെകാണ്ടു് ഉദരേരാ
ഗം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. ഇതുകൂടാെത മൂർഖനായിരിക്കുന്ന
നമ്മുെട രാജാവു ശകുന്തളാ എന്ന നാമേത്താടുകൂടി ഒരു
ഋഷികന്യകെയ കണ്ടു േമാഹാതുരനായിട്ടു സ്വേദശത്തു
േപാലും വരുന്നില്ല. എെന്താരാശ്ചര്യമായിരിക്കുന്നു!”
ഇതു തർജ്ജമയല്ല, സ്വതന്ത്രമായ ഒരു പരാവർത്തന
മാണു്. “സായങ്കാലത്തിൽ സരസമായുള്ള േമഘങ്ങൾ
സൂര്യകിരണങ്ങെള പ്രാപിച്ചു സുവർണ്ണമയമായിരിക്കു
ന്ന കാന്തിേയാടു േവഷ്ടിതങ്ങളായിരിക്കുന്നേപാെല
നീലവർണ്ണമായിരിക്കുന്ന േമഘമണ്ഡലത്തിെന്റ മധ്യ
ത്തിൽ േശാഭായമാനമായിരിക്കുന്ന പർവ്വതം” എന്നു
ഒരിടത്തു് എഴുതുന്ന തമ്പുരാൻതെന്നയാണു് മെറ്റാരിട
ത്തു “വലിയ വിഷമമായിരിക്കുന്നു. ഒരു ദിക്കിൽ ഋഷീശ്വ
രന്മാരുെട ആജ്ഞ, ഒരു ദിക്കിൽ മാതാവിെന്റ കല്പന.
ഈ രണ്ടിൽെവച്ചു ഏതിെന തിരസ്കരിക്കാവൂ?” എന്നും
എഴുതുന്നതു്. ആധുനികഭാഷാഗദ്യത്തിെന്റ ഉപജ്ഞാ
താക്കന്മാരിൽ പ്രമുഖനായ ആ തിരുേമനി നമ്മുെട കൃ
തേകതരമായ കൃതജ്ഞതയ്ക്കു നിശ്ചയമായും പാത്രീഭവി
ക്കുന്നു.
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4 വിശാഖം തിരുനാൾ

രാമവർമ്മമഹാരാജാവു്

ജനനവും വിദ്യാഭ്യാസവും
വിശാഖം തിരുനാൾ രാമവർമ്മ മഹാരാജാവു് 1012മാണ്ടു് ഇടവമാസം 8-ാം൹ ജനിച്ചു. അവിടുന്നു രുൿമി
ണീഭായിത്തമ്പുരാട്ടിയുേടയും പാലിയക്കര രാമവർമ്മ
േകായിത്തമ്പുരാേന്റയും കനിഷ്ഠപുത്രനായിരുന്നു. ആ
െകാല്ലം കർക്കടകം 3-ാം൹ മാതാവു പരഗതിെയ പ്രാ
പിച്ചു. പണ്ഡിതനായ പിതാവു് ആ കുമാരെന്റ േപാഷ
ണത്തിൽ പ്രേത്യകം ശ്രദ്ധ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള
കാരണങ്ങളിൽ ഒന്നു് അവിടേത്തയ്ക്കു ൈശശവംമുതല്ക്കു
തെന്ന ഉണ്ടായിരുന്ന ശരീര െദൗർബല്യമായിരുന്നു.
“ഏതസ്യ മാതാ മഹിതാ ഗുെണൗൈഘഃ

സാ രുൿമിണീ സാരധിയാം വരിഷ്ഠാൽ
സ്വവല്ലഭാദ്വല്ലഭേദശനാഥാേല്ലേഭ സുതാൻ പഞ്ച സുതാദ്വയം ച”

എന്നു വലിയ േകായിത്തമ്പുരാൻ വിശാഖവിജയത്തിൽ
പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ആ അഞ്ചു പുത്രന്മാരിൽ മൂന്നാമൻ
ൈശശവത്തിൽത്തെന്ന തീെപ്പട്ടുേപായി. േജ്യഷ്ഠപു
ത്രനായ ഉത്രംതിരുനാെളേപ്പാെല ദ്വിതീയപുത്രനായ
ഉത്രാടംതിരുനാളും മുഗ്ദ്ധ ബുദ്ധിയുമായി. തന്നിമിത്തം
വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു് ഉത്തമാധികാരികളായി അവേശഷി
ച്ചതു് ആയില്യം തിരുേമനിയും വിശാഖം തിരുേമനിയും
മാത്രമായിരുന്നു. അവർതമ്മിലുള്ള അന്യാദൃശമായ ഭ്രാ
തൃേസ്നഹെത്തപ്പറ്റി മുൻപു സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. 1047 വെര
ആ േസ്നഹം അഭംഗുരമായി നിലനിന്നു. ആയില്യം തി
രുമനസ്സിേലയ്ക്കു മാധവരായർദിവാൻജിയുെട േപരിലുള്ള
അപ്രീതി വർദ്ധിച്ചേപ്പാൾ, അേദ്ദഹത്തിെന്റ സുഹൃത്ത
മനായ സേഹാദരെന്റ േപരിലും അതു വ്യാപിച്ചു. മാധ
വരായരിൽ നിന്നു് ആയില്യംതിരുേമനി വളെരെയാ
ന്നും പഠിച്ചില്ല, അതിനുമുൻപുതെന്ന അവിടെത്ത ഇംഗ്ലീ
ഷ്വിദ്യാഭ്യാസം അവ സിതപ്രായമായിരുന്നു. എന്നാൽ
വിശാഖംതിരുേമനിയുെട അവസ്ഥ അതല്ലായിരുന്നു.
അവിടുന്നു മാധവരായരുെട അേന്തവാസിയായി നാലു
െകാല്ലേമ കഴിച്ചുകൂട്ടിയുള്ളു. അേപ്പാേഴയ്ക്കും രാജ്യേസവ
നത്തിനു് ആ വീരപുരുഷെന അന്നു നാടുവാണിരുന്ന
ഉത്രംതിരുനാൾ മഹാരാജാവിനു നിേയാഗിേക്കണ്ടിവ
ന്നു. പേക്ഷ ശാതബുദ്ധിയും സതേതാത്ഥായിയുമായ
വിശാഖം തിരുനാൾക്കു് ആ ഹ്രസ്വകാലെത്ത പഠനം
െകാണ്ടുതെന്ന സകല സിദ്ധികളും ലഭിച്ചുകഴിഞ്ഞിരു
ന്നു. തമിഴു്, ഹിന്ദുസ്ഥാനി, മറാത്തി ഈ ഭാഷകളിൽ
അവിടുന്നു പ്രേയാഗികമായ ജ്ഞാനം സമ്പാദിച്ചതിനു
പുറെമ സംസ്കൃതത്തിൽ അവഗാഢമായ വ്യുൽപത്തിയും
ആർജ്ജിക്കുകയുണ്ടായി. സംസ്കൃതത്തിൽ പല ഗ്രന്ഥ
ങ്ങളും പാലിയക്കരേക്കായിത്തമ്പുരാൻ ആയില്യംതി
രുനാേളയും വിശാഖംതിരുനാേളയും അഭ്യസിപ്പിച്ചിരു
ന്നിരിക്കണം. വിശാഖംതിരുനാെളസ്സംബന്ധിച്ചു വലിയ
േകായിത്തമ്പുരാൻ വിശാഖവിജയത്തിൽ “തതഃ സ്വതാ
താ-ദയമധ്യഗീഷ്ട ഗ്രന്ഥാനേനകാനചിേരണ ധീമാൻ”
എന്നു് ആ വസ്തുത പ്രകടമായിത്തെന്ന പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
ആ അധ്യയനം സമാവർത്തനത്തിനുമുൻപായിരുന്നു.
േജ്യഷ്ഠനും അനുജനും ഇതരഭാഷാഭ്യസനവിഷയത്തിലു
ള്ള ഗുരുക്കന്മാർ ഭിന്നന്മാരായിരുന്നില്ല. േജ്യഷ്ഠനു സംസ്കൃ
തത്തിൽ ശാസ്ത്രവിഷയകമായും അനുജനു സാഹിത്യവി
ഷയകമായുമാണു് ജ്ഞാേനാൽകർഷം ലഭിച്ചതു്. അനു
ജനു സംങ്ഗീതവാസന കുറയുമായിരുന്നു. എന്നാൽ
ഇംഗ്ലീഷിൽ അക്കാലത്തു് അവിടേത്തയ്ക്കു തുല്യനായ ഒരു
പണ്ഡിതൻ ഭാരതത്തിൽ യാെതാരു രാജകുടുംബത്തി
ലും ജീവിച്ചിരുന്നില്ല. ഊർജ്ജതന്ത്രം തുടങ്ങി ധനതന്ത്രം
വെരയുള്ള സകല പാശ്ചാത്യശാസ്ത്രങ്ങളിലും അവിടുന്നു
നിഷ്ണാതനായിരുന്നു എന്നുള്ളതും പ്രകൃതത്തിൽ വിശി
ഷ്യ വക്തവ്യമാണു്.

വിശാഖം തിരുമനസ്സിെല
ആങ്ഗലഭാഷാപരിജ്ഞാനം
ഇംഗ്ലീഷ്ഭാഷയിൽ ഉപന്യാസരചനയ്ക്കു തിരുമനസ്സിേല
യ്ക്കു് അത്ഭുതാവഹമായ പാടവമുണ്ടായിരുന്നു. ക്രി. പി.
1854-ൽ നടന്ന ക്രിമിയൻയുദ്ധെത്തപ്പറ്റി അവിടേത്തയ്ക്കു
േതാന്നിയ ൈവരസ്യം “യുദ്ധത്തിെന്റ ക്രൂരതകളും സമാ
ധാനത്തിെന്റ നന്മകളും” (Horrors of war and Benefits
of peace) എെന്നാരു േലഖനം എഴുതുവാൻ േപ്രരകമാ
യിത്തീർന്നു. ആ േലഖനം അന്നുമദിരാശി പ്രവിശ്യയി
െല പ്രധാന േസനാധിപനായ ജനറൽ ആൻസാന്ന്
അയച്ചുെകാടുക്കുകയും അേദ്ദഹം അതു വായിച്ചു േനാ
ക്കി അതിെല ആശയങ്ങളുെട ക്രമീകരണവും ൈശലിയു
െട ഭംഗിയും അഭിനന്ദനീയമാെണന്നു കാണിച്ചു് അന്നു
17 വയസ്സുമാത്രം പ്രായമുണ്ടായിരുന്ന അവിടേത്തക്കു
ഒരു പ്രശംസാപത്രം സമ്മാനിക്കുകയുംെചയ്തു. പിന്നീടു
മദിരാശിയിൽ െജ.ബി. േനാർട്ടൺ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചുവന്ന
അതീനിയം എന്ന പത്രത്തിേലയ്ക്കു “ഏതേദ്ദശീയരാജ
കുമാരന്മാരുെട വിദ്യാഭ്യാസം” (Education of Native
Princes) എന്ന പ്രേമയെത്തപ്പറ്റി അവിടുന്നു് അയച്ച
ഉപന്യാസം സാഹിത്യവിജയത്തിനു രാജരഥ്യയിെല്ലന്നു
ള്ള കുറിേപ്പാടുകൂടി പത്രാധിപർ മടക്കിയയച്ചു എങ്കിലും
അടുത്ത െകാല്ലത്തിൽ “തിരുവിതാംകൂറിെല രാജ്യകാ
ര്യവിവരണം” (Political Sketch of Travancore) എന്ന
േപരിൽ മെറ്റാരു വിശിേഷ്ടാപന്യാസം ആ പത്രത്തിൽ
ത്തെന്ന പ്രസിദ്ധീകരിപ്പിച്ചു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ േസ്നഹ
ബഹുമാനങ്ങെള ആവർജ്ജിച്ചു. ആ സംഭവം നടന്നതു്
21-ാമെത്ത വയസ്സിലാണു്. 1036 ചിങ്ങത്തിൽ എഫ്.
എൻ. മാൾട്ട്ബി റസിഡൻറായി വന്നേപ്പാൾ “എഫ്.
എൻ. മാൾട്ട്ബിക്കുള്ള പ്രേമയങ്ങൾ” എന്ന ശീർഷ
കത്തിൽ ഒരു േലഖനപരമ്പര െജ. ബി. േനാർട്ടൺ
അക്കാലത്തു പുത്തനായി മദിരാശിയിൽ ആരംഭിച്ച
ഇൻഡ്യൻ േസ്റ്ററ്റ്സ്മാൻ എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് വാരികയിൽ
ബ്രൂട്ടസ് എന്ന വ്യാജനാമത്തിൽ തുടർച്ചയായി പ്രസി
ദ്ധീകരിച്ചു. അതിനുേമൽ ഫിലാെലത്തീസ് എന്നുംമറ്റുമു
ള്ള േപരുകളിൽ േവെറയും ചില േലഖനങ്ങൾ അവിടു
ന്നു് എഴുതി അതിൽത്തെന്ന മുദ്രണംെചയ്യിച്ചു. അവയ്ക്കും
പുറെമ 1. Human Greatness (മാനവമഹിമ), 2. The
Relation between Nature and Art (പ്രകൃതിക്കും കല
യ്ക്കും തമ്മിലുള്ള സംബന്ധം), 3. Our Morals (നമ്മുെട
സദാചാരങ്ങൾ), 4. Our Industrial Status (നമ്മുെട
വ്യവസായസ്ഥിതി) എന്നിങ്ങെന വിവിധ വിഷയങ്ങെള
പ്പറ്റിയും മുറജപം, തുലാഭാരം, ഹിരണ്യഗർഭം മുതലായ
മഹാദാനകർമ്മങ്ങെളപ്പറ്റിയും അവിടുന്നു് ഓേരാ അവ
സരത്തിൽ ഉപന്യാസങ്ങൾ രചിച്ചതായി കാണുന്നു.
അവയിൽ ചിലതു് ഇളയ തമ്പുരാനായിരുന്നേപ്പാൾ
എഴുതിയതാണു്.

ആയില്യം തിരുമനസ്സിെല കാലം
1047-ൽ മാധവരായർ ദിവാനുേദ്യാഗത്തിൽനിന്നു് ഒഴി

ഞ്ഞേപ്പാൾ വിശാഖം തിരുനാൾ സുപ്രസിദ്ധമായ കല്ക്ക
ട്ടാ റിവ്യൂ എന്ന മാസികയിൽ A Native Statesman
(ഏതേദ്ദശീയനായ ഒരു രാജ്യതന്ത്രകുശലൻ) എന്ന
ശീർഷകത്തിൽ അേദ്ദഹെത്തപ്പറ്റി ഒരു ഉപന്യാസം
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. അതിനു രണ്ടുെകാല്ലം മുൻപു മദിരാശി
യിെല ഗവർണ്ണറായിരുന്ന േലാർഡ് േനപ്പിയർ അതു
വായിച്ചുേനാക്കി അവിടെത്തപ്പറ്റി, യൂേറാപ്പിൽേപ്പാലും
ഇതര രാജ്യങ്ങളിൽ ഇംഗ്ലീഷുെകാണ്ടു് അത്ര ഭംഗിയായി
ൈകകാര്യംെചയ്യാവുന്ന ഒരു രാജകുമാരനുേണ്ടാ എന്നു
താൻ സംശയിക്കുന്നതായി അഭിപ്രായെപ്പടുകയുണ്ടാ
യി.

സ്വഭാഷാേപാഷണം
മലയാളത്തിെല ഗദ്യദാരിദ്ര്യം പരിഹരിക്കുന്നതിനു്
അവിടുന്നു പല പ്രകാരത്തിൽ കാര്യക്ഷമമായി പ്രയത്നി
ച്ചു. ബുക്കുകമ്മിറ്റിയിെല പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അവിടുന്നു
ശ്രദ്ധാലുവായ ഒരു സഹകാരിയായിരുന്നു. അവിടുെത്ത
ബഹിശ്ചരപ്രാണനായിരുന്ന േകരളവർമ്മ വലിയ േകാ
യിത്തമ്പുരാനായിരുന്നു 1043 മുതൽ ആ സമിതിയുെട
അധ്യക്ഷൻ എന്നു പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞു. അക്കാലത്തു തിരു
േമനി (1) സത്യം, (2) വിദ്യാഭ്യാസം, (3) പേരാപകാരം,
(4) േദഹരക്ഷ എന്നീ പ്രേമയങ്ങെള അംഗീകരിച്ചു െപ്രൗ
ഢങ്ങളായ ഉപന്യാസങ്ങൾ ഭാഷയിൽ രചിച്ചു. മിസ്സസ്
ഗ്ലാസ്റ്റൺ എഴുതിയ The Management of Sick Home
എന്ന െചറിയ പുസ്തകം “ദീനസംരക്ഷണം” എന്ന തല
െക്കട്ടിൽ തർജ്ജമ െചയ്തു. ക്ഷാമവൃത്താന്തം എന്ന
മെറ്റാരു െചറിയ പുസ്തകവും അവിടുന്നു നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
അവയ്ക്കുപുറേമ മാണ്ഡർസായിപ്പിെന്റ “മഹച്ചരിതഭണ്ഡാ
ഗാരം” (Treasury of Biography) എന്ന പുസ്തകത്തിൽ
നിന്നു് അെലക്സാണ്ടർ, ആൽഫ്രഡ്. ആർക്കിമിഡിസ്,
അരിേസ്റ്റാട്ടിൽ, േബക്കൺ എന്നീ അഞ്ചു മഹാന്മാരുെട
ചരിത്രങ്ങൾ വിവർത്തനംെചയ്തു. േവേറയും ചിലരുെട
ജീവചരിത്രങ്ങൾ എഴുതണെമന്നു് അവിടേത്തയ്ക്കു് ആഗ്ര
ഹമുണ്ടായിരുന്നു. എങ്കിലും 1055 മിഥുനം 19-ാം൹ മൂപ്പു
കിട്ടുകയാൽ അത്തരത്തിലുള്ള വ്യവസായങ്ങളിൽനിന്നു
വിരമിേക്കണ്ടിവന്നു. ഉടൻതെന്ന താൻ എഴുതിയ അഞ്ചു
ചരിത്രങ്ങളും വലിയ േകായിത്തമ്പുരാനു് ഇംഗ്ലീഷിൽ
ഒരു നിർേദ്ദശേത്താടുകൂടി അയച്ചുെകാടുത്തു. അതിൽ
ഇങ്ങെന പറയുന്നു: “അപ്രകാരം ഒരു പുസ്തകം നമ്മു
െട പള്ളിക്കൂടങ്ങളിൽ പാഠത്തിനായി ഉപേയാഗിച്ചാൽ
നന്മയുേടയും മഹിമയുേടയും ദൃഷ്ടാന്തങ്ങെള കാണിച്ച
െകാടുക്കുന്നതുെകാണ്ടു നമ്മുെട യുവജനങ്ങൾക്കു സ്വഭാ
വസിദ്ധമായി മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കാവുന്ന േശ്രഷ്ഠങ്ങളും
ധർമ്മ്യങ്ങളുമായ വിചാരങ്ങളുെട അങ്കുരങ്ങെള േപാഷി
പ്പിക്കുന്നതാകുന്ന ഒരു വിശിഷ്ടഫലം സദാചാര പര്യവ
സായിയായി ജനിക്കാൻ ഇടയുെണ്ടന്നു് എനിക്കു േതാ
ന്നി.” 1056-ാമാണ്ടു മീനമാസത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്തു
തിരുമനസ്സിെല ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ആരംഭിച്ച “വിദ്യാവി
ലാസിനി” എന്ന മാസികയിൽ ഈ അഞ്ചു ചരിത്രങ്ങൾ
ക്കു പുറെമ വലിയ േകായിത്തമ്പുരാൻ എഴുതിയ െബ
ന്റം, ബർക്ക് മുതലായി ഒൻപതുേപരുെട ചരിത്രങ്ങൾ
കൂടി പ്രകാശനം െചയ്യുകയും, ഒടുവിൽ ആ പതിന്നാലു
ചരിത്രങ്ങളും ഒന്നിച്ചു േചർത്തു് ഒരു പുസ്തകം േകരളവി
ലാസം അച്ചുക്കൂടത്തിൽനിന്നു മുദ്രണം െചയ്യുകയും െച
യ്തു. തിരുവനന്തപുരത്തു രാജകീയമഹാപാഠശാലയിലും
മറ്റും തിരുമനസ്സുെകാണ്ടു പലേപ്പാഴും മലയാളത്തിൽ
ത്തെന്ന പ്രസംഗങ്ങൾ െചയ്തുവന്നു. ആ പ്രസംഗങ്ങൾ
ക്കു് ആശയത്തിലും ൈശലിയിലുമുള്ള ഗാംഭീര്യം അദൃ
ഷ്ടപൂർവ്വമായിരുന്നു. ഭാഷയിൽ വാസനയുള്ള അഭ്യസ്ത
വിദ്യരായ യുവാക്കന്മാെര േപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നു
ള്ളതു് അവിടെത്ത നിത്യവ്രതമായിരുന്നു. Lambs’ Tales
From Shakespeare എന്ന േഷക്സ് പീയർകഥകളിൽനി
ന്നു് As You Like It, Winter’s Tale (കാമാക്ഷീചരിതം,
വർഷകാലകഥ) എന്നീ രണ്ടു കഥകൾ തർജ്ജമ െചയ്ത
െക. ചിദംബരവാധ്യാർ അവിടെത്ത വിേശഷപ്രീതിക്കു
ഭാജനമായിത്തീർന്നു. സംസ്കൃതജ്ഞനും കവിയുമായ
െവളുേത്തരി േകശവൻൈവദ്യനു വീരശൃംഖല സമ്മാനി
ച്ചു. സ്വഭാവേപാഷണവിഷയത്തിൽ യുവാക്കന്മാർക്കു
ള്ള കർത്തവ്യെത്തപ്പറ്റി അവസരം ലഭിക്കുേമ്പാെഴല്ലാം
അവിടുന്നു് അവെര അനുസ്മരിപ്പിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. സം
സ്കൃതഭാഷാഭ്യസനം അപരിത്യാജ്യെമന്നായിരുന്നു അവി
ടെത്ത മതം. ഇളയതമ്പുരാനായിരുന്നേപ്പാൾത്തെന്ന
നല്ല പുസ്തകങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിൽനിന്നു മലയാളത്തിൽ തർ
ജ്ജമെചയ്യുന്നതിന്നു മൂവായിരം ഉറുപ്പികയ്ക്കുള്ള ഒരു നിധി
മദിരാശിയിൽ വർണ്ണാക്കുലർ ലിറ്റേറച്ചർ െസാൈസറ്റി
എന്ന സമാജെത്ത ഏല്പിച്ചു് അതിൽനിന്നു കിട്ടുന്ന പലി
ശെകാണ്ടു് ആ കാര്യം നിർവഹിക്കണെമന്നു് അവിടുന്നു
വ്യവസ്ഥാപനം െചയ്തിരുന്നു എന്നുള്ളതും പ്രകൃതത്തിൽ
സ്മരണീയമാണു്.

രാജ്യഭാരം
1055 മിഥുനം 9-ാം൹ ആരംഭിച്ച തിരുമനസ്സിെല രാജ്യഭാ
രം 1060 കർക്കടകം 21-ാം൹ അവസാനിച്ചു. കിഴവൻ

രാജാവിനു പിന്നീടു തെന്റ കുടുംബത്തിൽ ആർക്കും ദീർ
ഘായുേര്യാഗമുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നും ഉത്രംതിരുേമനി
േയയും ആയില്യംതിരുേമനിേയയും േപാെല താനും 48ാമെത്ത വയസ്സിൽ അന്തരിക്കുെമന്നും ആ സർവ്വജ്ഞ
കല്പൻ മുൻകൂട്ടിക്കണ്ടു. അതുെകാണ്ടു് അഞ്ചുെകാല്ലേത്ത
യ്ക്കുമാത്രം നീണ്ടുനിന്ന അവിടെത്ത വാഴ്ചക്കാലം പ്രജാ
േക്ഷമകരങ്ങളായ ഭരണപരിഷ്കാരങ്ങെളെക്കാണ്ടു നി
ബിഡീകരിക്കുവാൻ അവിടുന്നു പകലും രാവും പണിെപ്പ
ട്ടു. ആ സദ്വ്യവസായം സർവ്വഥാ സഫലമാകുകയും െച
യ്തു. ആ പരിഷ്കാരങ്ങേളക്കുറിച്ചു സാഹിത്യചരിത്രത്തിൽ
പ്രസ്താവിക്കുന്നതു് അപ്രസക്തമാകുെമന്നു കരുതി അതി
നു് ഒരുങ്ങുന്നില്ല.

ഭാഷാകൃതികൾ
(1) സത്യംമുതലായ നാലു വിഷയങ്ങെളക്കുറിച്ചുള്ള ഉപ
ന്യാസങ്ങൾ, (2) മഹച്ചരിതസംഗ്രഹത്തിെല അഞ്ചു് ഉപ
ന്യാസങ്ങൾ, (3) ദീനസംരക്ഷണം, (4) ക്ഷാമവൃത്താന്തം

എന്നിവയാണു് തിരുമനസ്സിെല ഭാഷാകൃതികൾ എന്നു
ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുവേല്ലാ. മാതൃക കാണിക്കാൻ സത്യ
െത്തപ്പറ്റിയുള്ള ഉപന്യാസത്തിൽനിന്നു് ഒരു ഭാഗം ഉദ്ധ
രിക്കാം. “സത്യംതെന്ന ഈശ്വരൻ, ഈശ്വരൻതെന്ന
സത്യം, എന്ന ശ്രുതി പ്രസിദ്ധമാകുന്നു. അതുെകാണ്ടു
യാവെനാരുത്തൻ സത്യെത്ത വിചാരത്തിലും വാക്കി
ലും പ്രവൃത്തിയിലും എല്ലാ സമയങ്ങളിലും എല്ലാ അവ
സ്ഥകളിലും സ്വീകരിക്കുന്നുേവാ, അവൻ അവെന സർ
വ്വാവസ്ഥകളിലും രക്ഷിക്കുന്നവനായും ജഗന്നിയന്താവാ
യുമിരിക്കുന്ന ഈശ്വരെന പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നു. ഇതിനു വി
പരീതമായി അസത്യനിരതനായ മനുഷ്യൻ ൈദവേദ്വ
ഷിയേത്ര ആകുന്നു. സത്യം എന്നുള്ളതിെല്ലങ്കിൽ പ്രപ
ഞ്ച വ്യവഹാരം ഒന്നും നടക്കുന്നതല്ല. മാതാവിെന്റ ഗർ
ഭപാത്രത്തിൽനിന്നും പുറത്തായ കാലം മുതൽ സത്യം
സർവ്വാത്മനാതങ്ങൾക്കു ഹിതമാെണന്നും അസത്യം
സർവ്വാത്മനാ അഹിതമാെണന്നും മനുഷ്യർക്കു േബാ
ധം വരാൻ പലതും േഹതുക്കൾ ഉണ്ടു്. ഒരു ശിശു യഥാർ
ത്ഥമായിട്ടു വിശക്കുന്ന സമയം കരഞ്ഞാൽ അതിെന്റ
അമ്മ പാലു െകാടുക്കും. അതല്ലാെത കരഞ്ഞു് അമ്മ
െയ അടുത്തു വരുത്തി സ്തന്യപാനവ്യാേജന സ്തനങ്ങൾ
പല്ലുകെളെക്കാണ്ടു മുറിെപ്പടുത്തിയാൽ ഒന്നുരണ്ടു പ്രാവ
ശ്യം അങ്ങെന ആവുേമ്പാൾ യഥാർത്ഥമായിട്ടു വിശപ്പു
ണ്ടായിരിക്കരയുന്ന സമയവും അതിെന അമ്മ വിശ്വസി
ക്കുകയില്ല. ഇപ്രകാരം ൈശശവാവസ്ഥയിൽക്കൂടിയും
സത്യം ഹിതകരമാെണന്നുള്ള അറിവുണ്ടാകുന്നു.”

താെഴ കാണുന്ന പംക്തികൾ ആൽഫ്രഡിെനപ്പറ്റിയുള്ള
ഉപന്യാസത്തിൽനിന്നുദ്ധരിക്കുന്നു: “എന്നാൽ ആൽ
ഫ്രഡിെന്റ യുദ്ധവിജയങ്ങൾ അേദ്ദഹം രാജ്യത്തിേലയ്ക്കു
െചയ്ത ഉപകാരങ്ങെള അേപക്ഷിച്ചു് ഏറ്റവും തുച്ഛങ്ങൾ
എന്നുതെന്ന പറയാം. അേദ്ദഹത്തിെന്റ രാജ്യഭാരത്തി
െന്റ നിഷ്കർഷെകാണ്ടു െചൗര്യം എന്നുള്ളതു് അശ്രുത
മായിരുന്നു. രാജമാർഗ്ഗങ്ങളിൽ സ്വർണ്ണകണങ്ങെള
െകട്ടിത്തൂക്കിയിരുന്നു എന്നും അവെയ ആരും സ്പർശി
ക്കേപാലും െചയ്തിെല്ലന്നും ഐതിഹ്യമുണ്ടു്. “വാേതാപി
നാസ്രംസയദംശുകാനി േകാ ലംബേയാദാഹരണായ
ഹസ്തം” എന്നു രഘുവംശത്തിൽ കാർത്തവീര്യാർജ്ജു
നെന ഉേദ്ദശിച്ചു കാളിദാസൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു് ആൽ
ഫ്രഡിൽ േയാജിക്കുന്നതാകുന്നു. അേദ്ദഹം 24 മണി
ക്കൂറായ ഒരു അേഹാരാത്രെത്ത മൂന്നു സമഭാഗമായി
വിഭജിച്ചു് ഒന്നിെന ൈദവേസവയ്ക്കും, ഒന്നിെന രാജ്യ
േയാഗേക്ഷമത്തിെന്റ അേന്വഷണത്തിനും, ഒന്നിെന
വിശ്രമവിഹാരിദികൾക്കും ആയിട്ടു് ഉപേയാഗിച്ചു. “വിഭ
ജ്യനക്തന്ദിവമസ്തതന്ദ്രിണാ” എന്നുള്ള കിരാതാർജ്ജുനീ
യേശ്ലാകെത്ത ഇവിെട ഉപേയാഗെപ്പടുത്താം. പ്രജക
ളിൽനിന്നും വാങ്ങുന്ന കരങ്ങളുെട സമുദായെത്ത രണ്ടു
സമഭാഗങ്ങളായി വിഭജിച്ചു് ഒന്നിെന െലൗകികവിഷയ
ങ്ങളിലും ഒന്നിെന ൈവദികവിഷയങ്ങളിലും വ്യയംെച
യ്തു. ഈ പ്രശസ്തകൃത്യങ്ങൾക്കു് എല്ലാത്തിനും മകടീഭൂ
തമായിരുന്നു അേദ്ദഹത്തിെന്റ ആത്മഗുണം. അേദ്ദഹം
പ്രകൃത്യാ ഉപശാന്തനും പ്രസന്നനും പ്രിയംവദനും ദയാ
വാനും ൈസ്വരസമാഗമത്തിനും േദാഷഹീനങ്ങളായ വി
ഹാരങ്ങൾക്കും വിേരാധമില്ലാത്തവനും ആയിരുന്നു.”
അവിടേത്തയും വലിയേകായിത്തമ്പുരാേന്റയും ഗദ്യ
ൈശലി ൈദനംദിനമുള്ള സാഹചര്യംെകാണ്ടു പ്രാ
േയണ ഏകരൂപമായിത്തെന്ന വികസിച്ചു. വലിയേകാ
യിത്തമ്പുരാൻ എഴുതിയ മഹച്ചരിതത്തിൽ ഒരു ഭാഗം
അവിടേത്തയ്ക്കു സമ്മതമാേയാ എന്നറിയുന്നതിനായി
സമർപ്പിച്ചേപ്പാൾ അവിടുന്നു് അതു തിരിെയ അയച്ചു
െകാടുത്തതു് “അവിടെത്ത ഭാഷാന്തരീ കരണം എേന്റ
തുേപാെലതെന്ന എനിക്കു സമ്മതമാണു്” എന്നുള്ള
കുറിേപ്പാടുകൂടിയായിരുന്നു.
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5 മുക്തകങ്ങൾ
വിശാഖംതിരുേമനിക്കു താൻ ഒരു കവിയാെണന്നു് അഭി
മാനമില്ലായിരുന്നു എങ്കിലും ഓേരാ സന്ദർഭത്തിൽ
അേനകം േശ്ലാകങ്ങൾ അവിടുന്നു നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അവ
െയല്ലാം ദ്രുതനിർമ്മിതങ്ങെളന്നാണു് േകട്ടിട്ടുള്ളതു്. പല
തിലും പ്രകൃഷ്ടമായ ഫലിതം പരിസ്ഫുരിച്ചിരുന്നു. മൂന്നു
േശ്ലാകങ്ങൾ ചുവേട േചർക്കാം.
1. മാധവരായെരപ്പറ്റി:
“മാധവമുഖ്യാ ഋതേവാ മാധവമുഖ്യാശ്ച േവദഭാഷ്യ

കൃതഃ
മാധവമുഖ്യാ ഋഭേവാ മാധവമുഖ്യാശ്ച രാജ്യഭാരഭൃ
തഃ.”

2. ധൂമേകതു ഉദിച്ചിരുന്ന ഒരവസരത്തിൽ സുഹൃത്തായ
കരമന സുന്ദരശാസ്ത്രിക്കു് അയച്ചതു്:
“േഭാേഭാസ്സുന്ദരശാസ്ത്രിൻ യുഷ്മൽഫാലസ്ഥേഗാപി

കാപുണ്ഡ്രഃ
നിതരാം വിരാജേതഽെസൗ പ്രാതർേവ്യാമസ്ഥധൂമ
േകതുരിവ”

3. കിരാങ്ങാട്ടു നമ്പൂരിപ്പാട്ടിേലക്കു് അയച്ചതു്:
“ദ്വിജാനാം ശുഭ്രപക്ഷാണാം ജീവനായ നു േകവലം
സരസം ചാതിേശാഭാൈയ ഭവതീഹ സരസ്ഥിതിഃ”
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6 െബൻജമിൻ െബയ്ലി (980–1046)

െബയ്ലിയുെട ഭാഷാേസവനത്തിെന്റ ആരംഭം
ക്രി. പി. 1814-ൽ ഒരു നൂതനനിയമമനുസരിച്ചു ബ്രിട്ടീഷ്
ഗവർെമ്മന്റു് ഇൻഡ്യയിൽ വിേദശീയരായ മിഷണറി
മാരുെട സുവിേശഷപ്രചാരണത്തിനുണ്ടായിരുന്ന പ്ര
തിബന്ധങ്ങൾ നീക്കി. ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിെന്റ ഫലമാ
യി െതക്കൻതിരുവിതാംകൂറിൽ ലണ്ഡൻ മിഷൻസഭ
യും വടക്കൻ തിരുവിതാംകൂറിൽ ചർച്ചുമിഷൻ (ആംഗ്ലി
ക്കൻ) സഭയും അവയുെട പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആേരഭിച്ചു.
ലണ്ഡൻമിഷെന്റ േകന്ദ്രം നാഗർേകാവിലും ചർച്ചുമിഷ
േന്റതു േകാട്ടയവുമായിരുന്നു. ആദ്യെത്ത ആംഗ്ലിക്കൻ
മിഷണറിയായ േതാമസ് േനാർട്ടൺ 1816 േമയ്മാസ
ത്തിലും അേദ്ദഹെത്ത തുടർന്നു െബൻജമിൻ െബയ്ലി,
േജാസഫ് െഫൻ, െഹന്റി േബക്കർ (സീനിയർ) എന്നീ
മൂന്നു മിഷണറിമാരും ആലപ്പുഴയിൽ വന്നിറങ്ങി. െബ
യ്ലി സപത്നീകനായി ആഗമിച്ചതു് 1816 നവംബർമാ
സത്തിലായിരുന്നു. അേദ്ദഹത്തിനു ഭാഷാഭ്യസനത്തിൽ
പ്രശംസനീയമായ ഔത്സുക്യവും വാസനയുമുണ്ടായിരു
ന്നു. മലയാളഭാഷ േവഗത്തിൽ പഠിച്ചു് അതിൽ 1818
മുതൽ പ്രസംഗിച്ചുതുടങ്ങി. അതിെനത്തുടർന്നു സിറിയ
ക്ക്, സംസ്കൃതം എന്നീ ഭാഷകളിലും പാണ്ഡിത്യം സമ്പാ
ദിച്ചു. േകാട്ടയം െസമിേനരിയിൽ 1817 മുതൽ അദ്ധ്യാപ
കവൃത്തിയിൽ ഏർെപ്പട്ടിരുന്നേപ്പാൾ അവിടെത്ത മുൻ
ഷിമാരുെട ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിച്ചാണു് അേദ്ദഹം ഇത്തര
ത്തിൽ വിവിധ ഭാഷാൈവജ്ഞാനികനായതു്.

േകാട്ടയത്തു് അച്ചുക്കൂടം
പീലിേപ്പാസ് റമ്പാെന്റ ൈബബിൾ തർജ്ജമയുെട സ്വ
രൂപെത്തപ്പറ്റി നാല്പെത്താന്നാ മധ്യായത്തിൽ പ്രസ്താ
വിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ. ആ തർജ്ജമ ആർക്കും തൃപ്തികരമാ
യിേത്താന്നായ്കയാൽ അതു നല്ലേപാെല പരിഷ്കരിച്ചു്
ഒരു പുതിയ പതിപ്പു പ്രസിദ്ധീകരിക്കണെമന്നു െബ
യ്ലിസ്സായിപ്പു നിശ്ചയിച്ചു. അക്കാലത്തു തിരുവിതാം
കൂറിേലയും െകാച്ചിയിേലയും റസിഡൻറായിരുന്ന കർ
ണ്ണൽ േജാൺ മൺേറാ അേദ്ദഹത്തിനു പ്രസ്തുത വിഷ
യത്തിൽ േവണ്ട സഹായെമല്ലാം െചയ്തു. 1761-ാമാണ്ടു
മദിരാശിയിൽ എസ്.പി.സി.െക. പ്രസ്സ് എെന്നാരു ക്രി
സ്തീയമുദ്രണാലയം ഭാരതീയഭാഷാഗ്രന്ഥങ്ങളുെട പ്രസി
ദ്ധീകരണത്തിനായി സ്ഥാപിക്കെപ്പട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ
അതിൽ പ്രാേയണ തമിഴ് പുസ്തകങ്ങേള അച്ചടിച്ചിരു
ന്നുള്ളു. 1805-1812 ഈ വർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ അവിെട
മലയാളത്തിലും ചില െചറിയ പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധ
െപ്പടുത്തിയനായി റിക്കാർഡുകളിൽനിന്നറിയുന്നുെണ്ട
ങ്കിലും അവ ഏെതല്ലാെമന്നു വ്യക്തമാകുന്നില്ല. 1812-ൽ
മദിരാശിയിൽ േകാേളജ് ഓഫ് േഫാർട്ട് െസന്റ് േജാർ
ജ്ജ് (College of Fort St. George) എന്ന വിദ്യാലയം
സ്ഥാപിക്കുകയും അതിെന്റ പര്യേവക്ഷകസമിതിയിൽ
എഫ്. ഡബ്യു. എല്ലിസ് എന്ന പണ്ഡിതെനക്കൂടി അധി
കൃതന്മാർ നിയമിക്കുകയും െചയ്തു. എല്ലിസ് മലയാളഭാ
ഷെയപ്പറ്റി വിേജ്ഞയങ്ങളായ ചില ഉപന്യാസങ്ങൾ
രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അേദ്ദഹം 1819-ാമാണ്ടു് യൗവനത്തിൽ
ത്തെന്ന മരിച്ചുേപായി. െബയ്ലിയുെട ആഗ്രഹം തെന്റ
തർജ്ജമ േകാട്ടയത്തുതെന്ന ഒരു മുദ്രാലയം സ്ഥാപി
ച്ചു പ്രസിദ്ധീകരിക്കണെമന്നായിരുന്നു. 1821-ാമാണ്ടു്
ഒേക്ടാബർ 18-ാം൹ േബാംേബമാർഗ്ഗമായി ഒരു അച്ചുക്കൂ
ടവും അതിനുേവണ്ട ഇംഗ്ലീഷ് ലിപികളും ഇംഗ്ലണ്ടിൽനി
ന്നു േകാട്ടയം െസമിേനരിയിൽ വന്നുേചർന്നു. പിന്നീടു
മലയാള അക്ഷരങ്ങൾ സമ്പാദിക്കുവാനുള്ള ശ്രമമായി.
മുൻപറഞ്ഞ േഫാർട്ട് െസന്റ് േജാർജ്ജ് േകാേളജിൽ
നിന്നു് ആവശ്യമുള്ള മലയാളമക്ഷരങ്ങൾ െകാത്തിയു
ണ്ടാക്കി െബയ്ലിക്കു് അയച്ചു െകാടുത്തു. എങ്കിലും അവ
ഉപേയാഗശൂന്യങ്ങളായാണു് അനുഭവത്തിൽ കാണ
െപ്പട്ടതു്. അേപ്പാേഴയ്ക്കും പരിഷ്കരിച്ച തർജ്ജമ തയ്യാറാ
യിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു, ആ വിഷയത്തിൽ ൈവദ്യനാഥയ്യർ
എെന്നാരു ബ്രാഹ്മണെന്റയും ചില നായന്മാരുേടയും
സാഹായ്യം െബയ്ലിക്കു ലഭിച്ചു. സുറിയാനിഭാഷയിെല
മൂലത്തിൽനിന്നു വ്യത്യാസം വരുത്താേതയും, എന്നാലും
ഭൂരിപക്ഷേത്താെടാപ്പം സൂരിപക്ഷത്തിനും രുചിക്കത്ത
ക്ക നിലയിലുമാണു് ആ തർജ്ജമ നിർവ്വഹിേക്കണ്ടെത
ന്നു് അേദ്ദഹം ആശിച്ചു. ആ ആശ ഒരുവിധെമല്ലാം ഫലി
ക്കുകയും െചയ്തു. എങ്കിലും അച്ചുകളില്ലാെത പുസ്തകം
എങ്ങിെന പ്രസിദ്ധീകരിക്കും? താൻതെന്ന പല പുസ്ത
കങ്ങൾ േനാക്കിയും ബുദ്ധിെകാണ്ടാേലാചിച്ചും േകാട്ട
യത്തു് ഒരു ആശാരിേയയും രണ്ടു െകാല്ലന്മാേരയുംെകാ
ണ്ടു് ആ വ്യവസായശീലൻആവശ്യമുള്ള അച്ചുകെളല്ലാം
െകാത്തിച്ചു. 1824-ൽ ആ ൈബബിൾ തർജ്ജമ പ്രസി
ദ്ധീകരിച്ചു. ഇംഗ്ലണ്ടിൽനിന്നു വന്ന അച്ചടിയന്ത്രവും പഴ
കിേപ്പാകുകയാൽ മരംെകാണ്ടു് ഒരു പുതിയ മുദ്രണയ
ന്ത്രം 1829-ൽ ഉണ്ടാക്കിച്ചു. അതും അേദ്ദഹത്തിെന്റ ശില്പ
വിദ്യാ കൗശലത്തിനു നിദർശനമാണു്. 1828-ൽ േവേറ
രണ്ടു് അച്ചടി യന്ത്രങ്ങൾകൂടി വരുത്തി. 1014-ൽ മാത്ര
മാണു് സ്വാതിതിരുനാൾമഹാരാജാവു സക്കാർവകയാ
യി ഒരച്ചുക്കൂടം തിരുവനന്തപുരത്തു സ്ഥാപിച്ചെതന്നും
അതുവെര ഗവർെമ്മന്റിേലക്കാവശ്യമുള്ള അച്ചടിപ്പണി
മുഴുവൻ ഈ സി. എം. എസ്. പ്രസ്സിലായിരുന്നു നിർവ്വ
ഹിച്ചുവന്നതു് എന്നും മുൻപു സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ.
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7 രണ്ടുമലയാളനിഘണ്ടുക്കൾ
െബയ്ലിയുെട പുസ്തകങ്ങളിൽ അതിപ്രധാനമായി പരി
ഗണിേക്കണ്ടതു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ മലയാളം-ഇംഗ്ലീഷ്
ഡിൿഷണറി തെന്നയാണു്. എച്ച്. എച്ച്. വിൽസെന്റ
സംസ്കൃത-ഇംഗ്ലീഷ് ഡിൿഷണറി 1832-ൽ പ്രസിദ്ധീകൃ
തമായി. ആ പുസ്തകെത്ത അനുകരിച്ചാണു് െബയ്ലി
അേദ്ദഹത്തിെന്റ മലയാളം-ഇംഗ്ലീഷ് നിഘണ്ടു നിർമ്മി
ച്ചതു്. അതിൽ സംസ്കൃതപദങ്ങെളയാണു് അധികമായി
പ്രേവശിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളെതന്നും ഭാഷാപദങ്ങൾ കുറവാെണ
ന്നും ചിലർ പറയാറുണ്ടു് അതു ശരിതെന്ന. എന്നാൽ
ഏതു പ്രസ്ഥാനത്തിലും ഒരു മാർഗ്ഗദർശകനുണ്ടാകാ
വുന്ന േക്ലശങ്ങെളപ്പറ്റി അല്പെമങ്കിലും പര്യാേലാചിക്കു
വാൻ ഹൃദയമുള്ളവർക്കു പ്രസ്തുതഗ്രന്ഥം ഒരു ഭഗീരഥ
പ്രയത്നത്തിെന്റ ഫലമാെണന്നു േബാധെപ്പടാെതയി
രിക്കുകയില്ല. ൈബബിൾ തർജ്ജമ കഴിഞ്ഞു സായിപ്പ്
ആരംഭിച്ച ആ നിഘണ്ടു 1846-ൽ പ്രസിദ്ധീകൃതമായി.
അേതാടുകൂടിത്തെന്ന അേദ്ദഹം എഴുതിത്തീർത്ത ഇംഗ്ലീ
ഷ്-മലയാളം ഡിൿഷണറി 1848-ലും അച്ചടിക്കെപ്പട്ടു.
മലയാളം-ഇംഗ്ലീഷ് നിഘണ്ടു സ്വാതിതിരുനാൾ മഹാ
രാജാവിനാണു് ഭക്തിബഹുമാനപുരസ്സരം സമർപ്പിച്ചിട്ടു
ള്ളതു്. സമർപ്പണനിേവദനത്തിൽ ഗ്രന്ഥകാരൻ, അവി
ടുന്നു് അതിെന്റ നിർമ്മതിയിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ച ഔത്സുക്യ
േത്തയും, െപാതുേവ സ്വപ്രജകളുെട ഇടയിൽ വിദ്യാഭ്യാ
സവർദ്ധനത്തിനും സാഹിേത്യാന്നമനത്തിനും നല്കിവ
ന്ന േപ്രാത്സാഹനങ്ങേളയും മുക്തകണ്ഠമായി ശ്ലാഘിച്ചി
രിക്കുന്നു.

മറ്റു കൃതികൾ
െബയ്ലി ഈ മൂന്നു ഗ്രന്ഥങ്ങൾ കൂടാെത (4) പള്ളിയുെട
ഉപേയാഗെത്തപ്പറ്റി ഒരു സംവാദം, (5) േഡാക്ടർ വാക്സി
െന്റ ഒന്നും രണ്ടും േചാേദ്യാത്തരപുസ്തകങ്ങൾ, (6) മേറ
സായിപ്പിെന്റ വ്യാകരണസങ്ഗ്രഹം, (7) രണ്ടു് ആട്ടിൻ
കുട്ടികൾ, (8) രാമേമാഹനേറായിയുെട ഉപനിഷദ്വ്യാഖ്യാ
നം, (9) മിസ്സ് െഷർവുഡ്ഡിെന്റ ഭാരതീയ തീർത്ഥാടകൻ
(Indian Pilgrim) ഇവയും മലയാളത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരി
ച്ചിട്ടുണ്ടു്.

മരണം
െബയ്ലിസ്സായിപ്പിനു കൂെടക്കൂെട തലേവദനയുേടയും
മറ്റും ഉപദ്രവം ഉണ്ടാകാറുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും അെതാ
ന്നും അേദ്ദഹത്തിെന്റ സുസ്ഥിരമായ കൃത്യനിഷ്ഠയ്ക്കു ൈശ
ഥില്യം വരുത്തിയില്ല. േകാട്ടയത്തു സ്ത്രീവിദ്യാഭ്യാസത്തി
നു് അടിസ്ഥാനമുറപ്പിച്ചതു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ പത്നിയായി
രുന്നു. 1830-ാമാണ്ടിടയ്ക്കു ശീമയ്ക്കുേപായി എങ്കിലും ഏെറ
ത്താമസിയാെത തിരിെയേപ്പാന്നു. 1839-ൽ േകാട്ടയ
െത്ത മേനാഹരമായ ആംഗ്ലിക്കൻപള്ളിയുെട പണി
ആരംഭിച്ചു് അതു് അചിേരണ പൂർത്തിയാക്കി. അേദ്ദഹ
ത്തിെന്റ പുത്രി 1824-ൽ േകാട്ടയത്തുെവച്ചു മരിച്ചുേപായി.
1840-ൽ മൂത്തപുത്രൻ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ േവണ്ട പരിശീലനം
കഴിഞ്ഞു തിരിെയ വന്നു. സി.എം.എസ്. അച്ചുക്കൂടം
സൂപ്രണ്ടായി േജാലി േനാക്കി. 1850-ൽ മുപ്പത്തിനാലു
വർഷെത്ത മതസംബന്ധവും ഭാഷാസംബന്ധവുമായ
തെന്റ ൈകങ്കര്യം നിസ്തുലമായ സാമർത്ഥ്യേത്താടുകൂടി
നിർവ്വഹിച്ചതിനുേമൽ നാട്ടിേലയ്ക്കു മടങ്ങുകയും 1871-ൽ
80-ാമെത്ത വയസ്സിൽ പരഗതിെയ പ്രാപിക്കുകയും െച
യ്തു. െബയ്ലിസ്സായിപ്പിെന്റ പാവനമായ നാമേധയം
ഭാഷാഭിമാനികളായ േകരളീയർ ഒരു കാലത്തും വിസ്മ
രിക്കുന്നതല്ല.
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8 േജാസഫ് പീറ്റ് (1040)
െബൻജമിൻ െബയ്ലിെയേപ്പാെല േജാസഫ് പീറ്റും
ഒരു ആംഗ്ലിക്കൻമിഷണറിയായിരുന്നു. അേദ്ദഹം 1833ൽ തിരുവിതാംകൂറിൽ വന്നു കുേറക്കാലം േകാട്ടയം
േകാേളജ് പ്രിൻസിപ്പലായി പണി േനാക്കി. 1838-ൽ
മാേവലിക്കെര മിഷണറിയായി നിയമിക്കെപ്പട്ടു. 1841ൽ മലയാളഭാഷയ്ക്കു് ഒരു പുതിയ വ്യാകരണം നിർമ്മിച്ചു.
ആ വ്യാകരണത്തിെന്റ രണ്ടാമെത്ത പതിപ്പു് 1854-ൽ
പ്രസിദ്ധീകൃതമായി. ഇംഗ്ലീഷുകാരിൽ ഒന്നാമതായി േറാ
ബട്ട് ഡ്രമ്മണ്ഡും രണ്ടാമതായി എഫി. സ്പ്രിഗും മൂന്നാമ
തായി പീറ്റുമാണു് മലയാളഭാഷയ്ക്കു വ്യാകരണം നിർമ്മി
ച്ചതു്. ഡ്രമ്മണ്ഡിെനേപ്പാെല സ്പ്രിംഗും തെന്റ വ്യാകരണം
രചിച്ചതു് ഈസ്റ്റിൻഡ്യാക്കമ്പനിയുേദ്യാഗസ്ഥന്മാരുെട
ആവശ്യെത്ത പുരസ്കരിച്ചാണു്. ആ വ്യാകരണം 1839ൽ മുദ്രിതമായി. പീറ്റ്സായിപ്പിെന്റ വ്യാകരണം, അതി
നുമുൻപുള്ള രണ്ടു വ്യാകരണങ്ങെളക്കാൾ േഭദമാണു്.
964-ാമാണ്ടുമുതല്ക്കുള്ള പഴയ മലയാളം എഴുത്തുകുത്തു
കൾ അതിൽ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. വ്യാകരണത്തിനുപുറേമ
ആ ൈകരളീബന്ധു ബണിയെന്റ വിശ്വവിശ്രുതമായ
പിൽഗ്രിംസ് േപ്രാഗ്രസ് എന്ന ഇംഗ്ലിഷു കൃതി തർജ്ജമ
െചയ്യുകയും തെന്റ ൈററ്റർ േകാശിെയെക്കാണ്ടു് ഒരു
ഭൂമിശാസ്ത്രം രചിപ്പിക്കുകയും െചയ്തു. 1845-ൽ ശീമയ്ക്കുേപാ
യി. 1849-ൽ തിരുവിതാംകൂറിേലയ്ക്കു തിരിെയ വന്നു. ഈ
നാട്ടിെല ശീേതാഷ്ണാവസ്ഥ അേദ്ദഹത്തിെന്റ ശരീരസ്ഥി
തിക്കു േയാജിച്ചില്ല. 1865-ൽ രക്തസമ്മർദ്ദംനിമിത്തം
മാേവലിക്കരെവച്ചു മരിച്ചു.
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9 റിച്ചാർഡ് േകാളിൻസ്
മലയാളവാക്കുകൾക്കു മലയാളത്തിൽത്തെന്ന അർ
ത്ഥവിവരണം െചയ്യുന്ന ഒരു നിഘണ്ടു ആദ്യമായി നിർ
മ്മിച്ചതു െറവറന്റു് റിച്ചാർഡ് േകാളിൻസ് എന്ന ആംഗ്ലി
ക്കൻമിഷണറിയാണു്. േകാളിൻസ് 1854 ഡിസംബർ
20-ാം൹ മദിരാശിയിൽ വന്നിറങ്ങി. അേദ്ദഹം േകംബ്രി
ഡ്ജിെല െസന്റ് േജാൺസ് േകാേളജിൽ പഠിച്ച ഒരു
പണ്ഡിതനായിരുന്നു. 1855 മാർച്ച് മാസത്തിൽ േകാട്ട
യം െസമിേനരിയുെട ചാർജ്ജു കിട്ടി. 1867 വെര േകാ
ട്ടയം േകാേളജ് പ്രിൻസിപ്പലായി േജാലിേനാക്കി. പി
ന്നീടു സിേലാണിൽ ഒരു സി. എം. എസ്. േകാേളജിെല
അധ്യാപകനായിേപ്പായി. അവിെടയും മിഷണറിപ്രവർ
ത്തനം നടത്തിയതിനുേശഷം ഇംഗ്ലണ്ടിേലയ്ക്കു തിരിെയ
േപ്പായി. 1900-ാമാണ്ടു മരിച്ചു. േകാട്ടയത്തുവച്ചു തെന്റ
സ്വന്തം മുൻഷിയായ രാമവാരിയരുേടയും േകാേളജ് മുൻ
ഷിയായ ൈചവള്ളിക്കൽ സുബ്രഹ്മണ്യൻേപാറ്റിയുേട
യും മറ്റും സഹായേത്താടുകൂടി േമല്പറഞ്ഞ ഡിൿഷണറി
നിർമ്മിച്ചു് 1865-ൽ അച്ചടിപ്പിച്ചു. അതിെന്റ ഒരു പരിഷ്ക
രിച്ച പതിപ്പു് 1905-ലും മെറ്റാന്നു് 1918-ലും പ്രസിദ്ധീകൃ
തമായി. സംവൃേതാകാരം പീറ്റ് ഉപന്യസിച്ചതുേപാെല
അകാരമെല്ലന്നും അരയുകാരമാെണന്നും അേദ്ദഹം ചൂ
ണ്ടിക്കാണിച്ചു. െബയ്ലിയുെട മലയാളം-ഇംഗ്ലീഷ് ഡി
ൿഷണറിെയക്കാൾ കൂടുതൽ ശബ്ദങ്ങൾ േകാളിൻസി
െന്റ പുസ്തകത്തിൽ ഉൾെപ്പടുത്തീട്ടുണ്ടു്. എങ്കിലും ഭാഷാ
പദങ്ങെളക്കാൾ ഭാഷയിൽ പ്രചരിക്കുന്ന സംസ്കൃതപദ
ങ്ങൾക്കാണു് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നല്കീട്ടുള്ളതു്. ഗേണ
രുകാ (േവശ്യകളുെട തായ്ക്കിഴവി) േഖാഡ (മുടന്തുള്ള) തുട
ങ്ങിയ അേനകം അപ്രസിദ്ധസംസ്കൃതപദങ്ങേളയും സം
ഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടു്. വിൽസൺ, വിൽകിൻസൺ മുതലായ
പാശ്ചാത്യന്മാരുെട ഡിൿഷണറികെള േവണ്ടതിലധി
കം ഉപജീവിക്കുകനിമിത്തമാണു് ആ ൈവകല്യം സംഭ
വിച്ചതു്. എങ്കിലും ഭാഷയ്ക്കു് ഏറ്റവും ഉപേയാഗമുള്ള ഒരു
നിഘണ്ടുവായിത്തെന്നയാണു് അതു് ഇന്നും പരിലസി
ക്കുന്നതു്. ഒടുവിൽ പ്രധാന സംസ്കൃത ധാതുക്കൾക്കു ധാ
തുമഞ്ജരി എന്ന േപരിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ അർത്ഥം പ്രദർ
ശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അനുബന്ധവും സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
ഡിൿഷണറിക്കുമുൻപു ഭാഷയ്ക്കു് ഒരു ലഘുവ്യാകരണവും
േകാളിൻസ് രചിക്കുകയുണ്ടായി.
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10 േജാർജ്ജ് മാത്തൻ (995–1045)

ഉേപാൽഘാതം
ഭാഷയിൽ ഓേരാ കാലത്തുത്ഭവിച്ച പല ഗദ്യഗ്രന്ഥങ്ങ
െളപ്പറ്റിയും ഇതിനു മുൻപു പ്രസ്താവിക്കുകയുണ്ടായേല്ലാ.
(1) ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളുെട വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ, (2) ചാക്കിയാ
ന്മാരുെട അഭിനയത്തിനുള്ള രൂപകങ്ങളുെട പരാവർ
ത്തനങ്ങൾ, (3) പാഠകക്കാർക്കു പ്രവചനത്തിനുള്ള
കഥനങ്ങൾ, (4) ബ്രഹ്മാണ്ഡപുരാണം ഉത്തരരാമായാ
ണം ഭാഷാഭാഗവതം തുടങ്ങിയ അപൂർവ്വം ചില സ്വത
ന്ത്രനിബന്ധങ്ങൾ—ഇവയാണു് പ്രധാനമായി നമുക്കു്
ആ കൂട്ടത്തിൽ ദൃശ്യങ്ങളാകുന്ന വാങ്മയങ്ങൾ. ഇവ
െയല്ലാം ഹിന്ദുക്കൾ പ്രാേയണ സംസ്കൃതൈശലിയവ
ലംബിച്ചു രചിച്ചിട്ടുള്ളവയാണു്. ക്രിസ്ത്യാനികൾ വർത്ത
മാനപ്പുസ്തകം മുതലായി ഏതാനും ചില ഗ്രന്ഥങ്ങൾ
രചിച്ചിട്ടുെണ്ടങ്കിലും അവയിെല ശബ്ദേകാശവും വാക്യ
ൈശലിയും അസംസ്കൃതമായ വ്യാവഹാരികഭാഷയിൽ
െപടുന്നതാകയാൽ സാഹിത്യദൃഷ്ട്യാ ഉത്തമേകാടിയിൽ
പരിഗണിക്കുന്നതിനു് അർഹങ്ങളല്ല. വാസ്തവത്തിൽ
വ്യവസ്ഥിതമായ ഒരു ഗദ്യരീതി ഭാഷയ്ക്കു സിദ്ധിച്ചതു േക
രളത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷുഭാഷ പ്രചരിച്ചുതുടങ്ങിയതിനുേമൽ
ആ ഭാഷയിൽ പാണ്ഡിത്യം േനടിയ ഭാഷാഭിമാനികളു
െട പരിശ്രമം നിമിത്തമാണു്. ഇംഗ്ലീഷിനുപുറെമ സംസ്കൃ
തത്തിലും പര്യാപ്തമായ ജ്ഞാനം സിദ്ധിച്ച ഒരാൾക്ക
ല്ലാെത അത്തരത്തിലുള്ള പരിശ്രമംെകാണ്ടു് എെന്തങ്കി
ലും സാധിക്കുന്നതിനു മാർഗ്ഗമില്ലാതിരുന്നതിനാൽ ആ
പന്ഥാവിൽ സഞ്ചരിക്കുവാൻ ആദ്യകാലത്തു് ആരും
അത്രതെന്ന ൈധര്യെപ്പട്ടില്ല. പാശ്ചാത്യ സമ്പ്രദായ
ത്തിലുള്ള ഒരു ഗദ്യപദ്ധതി ഭാഷയിൽ ഇദംപ്രഥമമാ
യി അവതരിപ്പിച്ച് ആ പദ്ധതിയിൽ വിവിധ വിഷയങ്ങ
െള അധികരിച്ചു പുസ്തകങ്ങളും ഉപന്യാസങ്ങളും രചിച്ച
ഒന്നാമെത്ത േകരളീയൻ െറവറന്റു േജാർജ്ജ് മാത്തനാ
ണു്. ആ പദ്ധതി േവണ്ടവിധത്തിൽ പരിഷ്കരിച്ചു വികസി
പ്പിച്ചു് അനവദ്യവും സർവ്വാംഗരമണീയവുമാക്കിത്തീർ
ത്തതു് േകരളവർമ്മ വലിയ േകായിത്തമ്പുരാനാെണ
ന്നും പറേയണ്ടതുണ്ടു്.

ജനനം
േജാർജ്ജ് മാത്തെന്റ കുടുംബം െകാച്ചിയിൽ കുന്നംകുള
ത്തിനു സമീപമുള്ള ആർത്താറ്റുനിന്നു മധ്യതിരുവിതാം
കൂറിൽ െചങ്ങന്നൂർതാലൂക്കിൽെപട്ട പുത്തൻകാവിൽ
കുടിേയറിപ്പാർത്ത ഒന്നാണു്. പുത്തൻകാവിൽ താമ
സിക്കുേമ്പാൾ അേദ്ദഹത്തിെന്റ പിതാവായ മാത്തൻ
തരകൻ ആറന്മുളക്കു സമീപമുള്ള കിടങ്ങനൂർ എന്ന
ഗ്രാമത്തിൽ താമസമുറപ്പിച്ചു. അതു ഒരു യാേക്കാബായ
കുടുംബമായിരുന്നു. ആ തരകേന്റയും പുത്തൻ കാവിൽ
പുത്തൻവീട്ടിൽ അന്നാമ്മയുേടയും പുത്രനായി േജാർ
ജ്ജ് മാത്തൻ 1819 െസപ്റ്റംബർ 25-ാം൹ ജനിച്ചു. റവറ
ന്റു് േജാർജ്ജ് മാത്തൻ എന്നും ഗീവറുഗീസ് പാ(ദ്രി)തിരി
എന്നും മല്ലപ്പള്ളിലച്ചൻ (മല്ലപ്പള്ളച്ചൻ) എന്നുമുള്ള േപ
രുകളിൽ അേദ്ദഹം അറിയെപ്പടുന്നു. മല്ലപ്പള്ളിയിൽ മറി
യാമ്മെയ പരിഗ്രഹിക്കുകയും വളെരക്കാലം അവിെട
മിഷൻേസവനത്തിൽ ഏർെപ്പട്ടു താമസിക്കുകയും െച
യ്യുകയാലാണു് ഒടുവിലെത്ത നാമാന്തരം അേദ്ദഹത്തിനു
സിദ്ധിച്ചതു്.

ചരിത്രം
ഗീവറുഗീസിെന്റ പിതാവു് നമ്മുെട കഥാപുരുഷൻ ഗർ
ഭസ്ഥനായിരുന്നേപ്പാൾത്തെന്ന മരിച്ചുേപാകയാൽ
പിതൃസേഹാദരനായ കുര്യൻകത്തനാരുെട സംരക്ഷ
ണത്തിലാണു് അേദ്ദഹം ബാല്യകാലത്തിൽ വളർന്ന
തു്. കത്തനാർ ഗീവറുഗീസിെന ൈവദികവിദ്യാഭ്യാസം
െചയ്യിച്ചു് ഒരു പട്ടക്കാരനാക്കണെമന്നാഗ്രഹിച്ചു. ഒൻ
പതുവയസ്സു പ്രായമായേപ്പാൾ െമത്രേപ്പാലിത്താ “കാ
േറായാ” എന്ന ഒന്നാമെത്ത പട്ടം നല്കി. പിന്നീടു േകാ
ട്ടയത്തു പഴയ െസമിേനരിയിൽ പഠിത്തം ആരംഭിച്ചു.
അവിെട ഇംഗ്ലീഷ്, ഗ്രീക്ക് എന്നീ ഭാഷകൾ അഭ്യസിക്കു
ന്നതിനു േവണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രജ്ഞാ
ശാലിയായ നമ്മുെട ബാലൻ ആ സൗകര്യങ്ങെളല്ലാം
വഴിേപാെല ഉപേയാഗെപ്പടുത്തി. 1837-ൽ ആ െസ
മിേനരി പ്രിൻസിപ്പലായിരുന്ന ൈവയാകരണൻ പീറ്റു
സായിപ്പ് അേദ്ദഹെത്ത ഉപരിവിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി
മദിരാശിയിേലക്കയച്ചു. അവിെട ബിേഷാപ്പ് േകാറിസ്
ഗ്രാമർ സ്ക്കൂളിൽ പഠിച്ചു് അക്കാലെത്ത േകൾവിേകട്ട ഒരു
പണ്ഡിതനായി ഉയർന്നു. മദിരാശിയിൽെവച്ചു് ആംഗ്ലി
ക്കൻസഭയിൽ േചർന്നു തമിഴും െതലുങ്കും ഹിന്ദുസ്ഥാ
നിയുംകൂടി അവിെട താമസിച്ചേപ്പാൾ പഠിച്ചു. 1844-ൽ
െശമ്മാശനും 1847-ൽ െപ്രസ്ബിറ്ററുമായി. ഉടൻതെന്ന
മല്ലപ്പള്ളിയിൽ മിഷൻേസവനത്തിനു നിയുക്തനാവു
കയും അവിെട പതിനാറുെകാല്ലം പണി േനാക്കുകയും
െചയ്തു. അതിൽപ്പിന്നീടുള്ള പ്രവർത്തനം തിരുവല്ലാ തു
കലേശ്ശരി ഇടവകയിലായി. 1869-ൽ മദിരാശിയിെല
ബിഷപ്പ് അേദ്ദഹെത്ത തെന്റ െഡാമസ്റ്റിൿ ചാെപ്ലയ്നാ
യ് നിയമിച്ചു തലവടി ഇടവകയിേലയ്ക്കു സ്ഥലം മാറ്റി.
1870-ാമാണ്ടു മാർച്ച്മാസം 4-ാം൹ പ്രേമഹേരാഗം മൂർ
ച്ഛിച്ചു ചരമഗതിെയ പ്രാപിച്ചു. നാട്ടുകാരിൽ അതുവെര
ആർക്കും ലഭിക്കാത്ത സ്ഥാനമാനങ്ങൾ ആംഗ്ലിക്കൻ
സഭ അേദ്ദഹത്തിനു് സംഭാവനെചയ്തു. 1858-ൽ തിരുവി
താംകൂർദിവാൻജിയായി നിയമിക്കെപ്പട്ട മാധവരായർ
ക്കു (പിന്നീടു രാജാ സർ.ടി. മാധവരായർ) ഒരു ഭാഷാ
പണ്ഡിതെനന്നും സമുദായേനതാെവന്നും വിദ്യാഭ്യാസ
തൽപരെനന്നും മറ്റും പല നിലകളിൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ
േപരിലുണ്ടായിരുന്ന േസ്നഹബഹുമാനങ്ങൾ അളവറ്റതാ
യിരുന്നു. പല ഉേദ്യാഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനു് ആ
മഹാത്മാവു കഥാപുരുഷേനാടു് അേനകംപ്രാവശ്യം
ആവശ്യെപ്പടുകയുണ്ടായി എങ്കിലും ഒരു മിഷണറിയാ
യിത്തെന്നയാണു് അേദ്ദഹം യാവജ്ജീവം കാലയാപ
നം െചയ്തതു്. േദശാഭിമാനം ഭാഷാഭിമാനം ദീനാനുകമ്പ
മുതലായ പല വിശിഷ്ടഗുണങ്ങൾ അേദ്ദഹത്തിൽ പ്രകാ
ശിച്ചിരുന്നു.

േജാർജ്ജ് മാത്തനും മലയാളഭാഷയും
മലയാളഭാഷയുെട കഴിവുകെളപ്പറ്റി ഗീവറുഗീസ് കത്ത
നാർക്കു വലിയ ശുഭപ്രതീക്ഷയാണുണ്ടായിരുന്നതു്. ഒര
വസരത്തിൽ അേദ്ദഹം ഇങ്ങെന പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു:
“മലയാണ്മയുെട ജാത്യം വിചാരിക്കുേമ്പാൾ അതു ഭംഗി
ക്കും ശക്തിക്കും ഏതു ഭാഷേയാടും േനരിടത്തക്കതായി
രിക്കുന്നു. അതിൽ വാക്കുകൾക്കുള്ള മാറ്റങ്ങൾ എളുപ്പ
ത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതും വാചകങ്ങെള കുഴച്ചിൽ
വരാെത കൂട്ടിെക്കട്ടാവുന്നതും കൂടാെത സ്വരേഭദങ്ങൾ
െകാണ്ടു് ഓേരാ മേനാവികാരങ്ങെള െവളിെപ്പടുത്താൻ
നല്ല പാങ്ങുള്ളതുമാകുന്നു. വന്നു, വേന്ന എന്നുള്ള ഭാവ
േഭദങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ വരുത്താൻ ശ്രമിച്ചാൽ സാധി
ക്കുകയില്ല. എഴുതിേയച്ചു്, എഴുതിേപ്പായി എന്നിങ്ങെന
യുള്ള ഭാവനകെള ആ ഭാഷയിൽ എഴുതണെമങ്കിൽ
ബഹു ചുറ്റിെക്കട്ടു േവണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇതു ഫലിതവാ
ചകത്തിനു മടുക്കുന്നില്ല എന്നു “ആൾമാറാട്ടം” എന്ന
ഭാഷാന്തരംെകാണ്ടും അനുകാരവാക്കിനു മുന്തുന്നു എന്നു
“ജ്ഞാനനിേക്ഷപ”ത്തിെല സംഭാഷണങ്ങൾെകാണ്ടും
വർണനാശക്തിക്കു േയാഗ്യം എന്നു “ഫുൽേമാറി” എന്ന
കഥ െകാണ്ടും െതളിവായിരിക്കുന്നു. അഗാധജ്ഞാന
േത്തയും സൂക്ഷ്മവ്യവഹാരങ്ങേളയും വിവരിക്കുന്നതിനു്
ഇംഗ്ലീഷിെനക്കാൾ ഇതു പുറെകയെല്ലന്നു “സംയുക്തി”
എന്നപരിഭാഷ മൂലേത്താടു് ഒത്തുേനാക്കി വായിക്കുന്ന
വർക്കു് ഒെക്കയും േബാധ്യമാകും.”
ആയില്യംതിരുനാൾ മഹാരാജാവിനു ഭാഷാഗദ്യത്തി
െന്റ അഭ്യുന്നമനത്തിലുള്ള ഔത്സുക്യം അത്യന്തം ഗാഢ
മായിരുന്നു. ഗദ്യശാഖ പുഷ്ടിെപ്പടാെത യാെതാരു ഭാ
ഷയിെല സാഹിത്യവും യഥാർത്ഥമായി വികസിക്കുക
യിെല്ലന്നു് അവിടേത്തയ്ക്കും മാധവരായർക്കും േബാധ്യമു
ണ്ടായിരുന്നു. മാധവരായെര ആ വിഷയത്തിൽ അവ
സേരാചിതമായ ഉപേദശംെകാണ്ടു മല്ലപ്പള്ളിലച്ചനും
േപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ടു്.

കൃതികൾ
കത്തനാർ 1861-ൽ സത്യവാദേഖടം എെന്നാരു ഗദ്യ
പ്രബന്ധം എഴുതിയയച്ചു. തിരുവിതാംകൂർ ഗവർെമ്മ
ന്റിൽനിന്നു് അതിേലയ്ക്കു നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന പ്രഥമ സമ്മാ
നത്തിനു് അർഹനായിത്തീർന്നു. 1863-ൽ ആ കൃതി പ്ര
സിദ്ധെപ്പടുത്തി. അെക്കാല്ലത്തിൽത്തെന്ന അേദ്ദഹ
ത്തിെന്റ “മലയാണ്മയുെട വ്യാകരണം” എന്ന ശാസ്ത്ര
ഗ്രന്ഥവും അച്ചടിപ്പിച്ചു. 1851-ൽ ഗുണ്ടർട്ടു സായിപ്പിെന്റ
വ്യാകരണത്തിെല ആദ്യഭാഗം പ്രസിദ്ധീകൃതമായിക്ക
ഴിഞ്ഞിരുന്നു. എങ്കിലും “മലയാണ്മയുെട വ്യാകരണം”
രചിക്കുന്ന കാലത്തു് ഗ്രന്ഥകാരനു് അതു വായിക്കുവാൻ
സാധിച്ചിരുന്നിെല്ലന്നാണു് േകട്ടിട്ടുള്ളതു്. ആ വ്യാകരണ
ത്തിെന്റ നൂറു പ്രതികൾ മാധവരായർ സർക്കാരിേലക്കു
വിലയ്ക്കു വാങ്ങി അേദ്ദഹെത്ത േപ്രാത്സാഹിപ്പിച്ചു. ഏക
േദശം പ്രസ്തുത വ്യാകരണേത്താളംതെന്ന പ്രശംസാവ
ഹമായ ഒരു ഗ്രന്ഥമാണു് േജാർജ്ജ് മാത്തെന്റ “േവദ
സംയുക്തി”. അതു ഇംഗ്ലീഷിൽ പ്രസിദ്ധമായ േജാസഫ്
ബട്ളരുെട “അേനാേളാജി ഓഫ് റിലിജൺ” എന്ന മത
ഗ്രന്ഥം ഒന്നാം ഭാഗത്തിെന്റ വിവർത്തനമാണു്. രണ്ടാം
ഭാഗം പൂർത്തിയാക്കുവാൻ അനുവാദകനു സാധിച്ചില്ല.
ഈ മൂന്നു ഗ്രന്ഥങ്ങൾക്കും പുറെമ, (4) കാശിയിൽ ഗുരു
ദാസപണ്ഡിതരും ഒരു ഇംഗ്ലീഷ്ജഡ്ജിയുമായുണ്ടായ
സംവാദം, (5) ബാലാഭ്യസനം എന്നീ ഗ്രന്ഥങ്ങളും അേദ്ദ
ഹം രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഇവയിൽ ആദ്യേത്തതു േഡാക്ടർ മുള്ള
സ്സിെന്റ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് പുസ്തകത്തിെന്റ തർജ്ജമയാണു്.
ഇവകൂടാെത (1) ഭൂമി ഉരുണ്ടതാകുന്നു, (2) മരുമക്കത്താ
യത്താലുള്ള േദാഷങ്ങൾ, (3) അൈദ്വതം, (4) ആകാശ
ത്തുള്ള േഗാളങ്ങൾ, (5) അന്തരീക്ഷം, (6) മറുജന്മം, (7)
സ്ത്രീകളുെട േയാഗ്യമായ സാമൂഹ്യസ്ഥിതി, (8) സാധാ
രണ ചികിത്സാശാല, (9) െകാഴു മുതലാണ്മ മുതലായ
പ്രേമയങ്ങെളപ്പറ്റി ഉപന്യാസങ്ങളും പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തി
യിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു. 1860 മുതൽ 1870 വെരയുള്ള
പത്തുവർഷങ്ങളിലാണു് ഈ സാഹിത്യസമ്പത്തിൽ
ഒട്ടുമുക്കാൽ ഭാഗവും അേദ്ദഹം ൈകരളിക്കു പ്രദാനം
െചയ്തതു് എേന്നാർമ്മിക്കുേമ്പാൾ അേദ്ദഹത്തിെന്റ തീവ്ര
മായ ഭാഷാേപാഷണതൽപരതെയപ്പറ്റി ആർക്കാണു്
ആശ്ചര്യം േതാന്നാത്തതു്.
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11 മലയാണ്മയുെട വ്യാകരണം
ഈ ഗ്രന്ഥംതെന്നയാണു് േജാർജ്ജ് മാത്തെന്റ കൃതി
കളിൽ പ്രഥമഗണനീയമായിട്ടുള്ളതു്. അ, എ, ഇ, ഒ, ഉ
എന്ന അഞ്ചു ഹ്രസ്വാക്ഷരങ്ങളും ആ, ഏ, ഈ, ഓ, ഊ
എന്ന അഞ്ചു ദീർഘാക്ഷരങ്ങളും േചർന്നു ഭാഷയിൽ
പത്തു സ്വരാക്ഷരങ്ങേള ഉള്ളുെവന്നു് അേദ്ദഹം പറയു
ന്നു. ഐ, ഔ എന്നിവ ദ്വിത്വാക്ഷരങ്ങെളന്നാണു് അേദ്ദ
ഹത്തിെന്റ പക്ഷം. ഋ, നു, ഋൗ, ണു,ഇവ ഭാഷാസ്വരങ്ങ
ളല്ലാത്തതിനാൽ അവെയ അേദ്ദഹം പരിത്യജിച്ചതിൽ
അനൗചിത്യമില്ല. 214 വശമുള്ള ആ പുസ്തകം കഥാപു
രുഷെന്റ ഭാഷാ ഗേവഷണകുശലതയ്ക്കു പര്യാപ്തമായ
നിദർശനമാെണന്നു ചുരുക്കത്തിൽ പറയാം.
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12 േവദസംയുക്തി
ഇതരകൃതികളിൽ പ്രാധാേന്യന സ്മരിേക്കണ്ടതു േവദ
സംയുക്തിയാകുന്നു. മൂലഗ്രന്ഥം അത്യന്തം കഠിനമാ
കയാൽ സാമാന്യന്മാരായ വിവർത്തകന്മാെര അതു
പരാജയെപ്പടുത്തും. എന്നാൽ കത്തനാർക്കു് ആ പരി
ശ്രമത്തിലും വിജയംതെന്നയാണു് സിദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നതു്.
പ്രസിദ്ധീകൃതമായ പ്രഥമകാണ്ഡത്തിൽ എട്ടു് അദ്ധ്യായ
ങ്ങൾ ഉൾെക്കാള്ളുന്നു. തർജ്ജമയുെട മാതൃക കാണി
ക്കാൻ ചില പങ്ക്തികൾ ഉദ്ധരിക്കാം. “മനുഷ്യർക്കു
പരേലാകത്തിൽ ഒരു ജീവിതമുണ്ടു്. എല്ലാവർക്കും ശി
ക്ഷാരക്ഷകളുണ്ടാകും. ആ ശിക്ഷാരക്ഷകൾ മനുഷ്യരു
െട സുകൃതദുഷ്കൃതങ്ങെള ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. പരേലാക
ത്തിേലയ്ക്കു നെമ്മ പ്രാപ്തന്മാരാക്കുന്നതിനുള്ള അഭ്യസന
വും പരിേശാധനയുമാണു് ഈ േലാകത്തിെല ജീവിത
ത്തിനിടയിൽ നടക്കുന്നതു്. അവനവെന്റ ആവശ്യത്തി
നുേവണ്ടിയുള്ള വാദം ൈദവത്തിെന്റ ധർമ്മാധിപത്യ
ത്തിനു വിേരാധമായി ഭവിക്കുന്ന ഒരാേക്ഷപമാകയില്ല.
ഈ േലാകം വീഴ്ചയിലും ദുഷ്ടതയിലും നാശത്തിലും സ്ഥി
തിെചയ്യുന്നതുെകാണ്ടു നമ്മുെട അജ്ഞാനം ൈദവത്തി
െന്റ ജ്ഞാനത്തിനും നന്മയ്ക്കും പ്രതിബന്ധമായിരിക്കാം.
മനുഷ്യർക്കു തങ്ങേളക്കുറിച്ചും തങ്ങളുെട ധർമ്മെത്ത
ക്കുറിച്ചുമുള്ള അജ്ഞത വർദ്ധിക്കുേമ്പാൾ അവരുെട
ഇടയിൽ ഒരു പ്രേത്യക േവദമാർഗ്ഗമുണ്ടാകെയന്നുള്ളതു്
ഒട്ടും അപ്രധാനമല്ലാത്ത ഒരു കാര്യമാണു്. പ്രസ്തുത േവദ
ദാർഗ്ഗത്തിൽ അദൃഷ്ടപൂർവ്വമായും വിചാരാതീതമായുമുള്ള
പല കാര്യങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.”
1041-ലാണു് സംയുക്തി മുദ്രിതമായതു്. േജാർജ്ജ് മാ

ത്തെന്റ വിദഗ്ദ്ധവും വാത്സല്യപൂർണ്ണവുമായ പരിലാള
നത്തിൽ ഭാഷാഗദ്യം എത്രമാത്രം വളർന്നു എന്നു കാ
ണിക്കുവാൻ 1031-ാമാണ്ടു മീനമാസം 14-ാം൹ പാത്രി
യാർക്കീസ്ബാവാ മലങ്കരയിെല പള്ളികൾക്കയച്ച ഒരു
സുറിയാനിക്കല്പനയുെട തർജ്ജമ അതുമായി തട്ടിച്ചുേനാ
ക്കിയാൽ മതി.
“ഇന്തുെക്കട്ടിെല മലങ്കെരയുള്ളവരും ഞാനത്തിൽ നമ്മു

െട പ്രിയെപ്പട്ടവരും ബഹുമാനമുള്ളവരും ആയ േമൽപ
ട്ടക്കാരർക്കും നമ്മുെട മക്കളായ അഴകുതായ പട്ടകാരർ
ക്കും ൈകക്കാരന്മാർക്കും മൂപ്പന്മാർക്കും േശഷംേപർക്കും
ബാവാതമ്പുരാങ്കൽനിന്നും തെന്റ പുത്രനും നമ്മുെട കർ
ത്താവും ആകുന്ന ഈേസാമിശിഹായിൽ നിന്നും വാഴ്വും
സ്വതത്വവും ഉണ്ടാകുമാറാക. ആയതു തമ്പുരാെനെപ്പറ്റ
മാർത്തമറിയത്തുമ്മായുേടയും സകലമായ പുണ്യവാള
ന്മാരുേടയും പ്രാർത്ഥനകളാൽതെന്ന.”
“നിങ്ങളുെട ഉപവിേയാടു നാം അറിയിക്കുന്നെതെന്ത

ന്നാൽ നാം അേന്ത്യാക്യായിെല പേത്രാസിനടുത്ത ശു
ദ്ധമായ സിംഹാസനത്തിേന്മൽ കരേയറിയതുമുതൽ
നിങ്ങളുെട കരയ്ക്കു വന്നു നിങ്ങെള കാണണെമന്നു് ഉള്ള
ത്താേല െകാതിച്ചിരുന്നു. കർത്താവു നമുക്കു തുണനിന്നു
നാം ഇങ്ങ് എത്തുകയും നമ്മുെട ആശ നിറേവറെപ്പടുക
യും െചയ്കയാെല തനിക്കു സ്തുതി.”
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13 സത്യവാദേഖടം
സത്യവാദേഖടത്തിൽ 93 വശങ്ങൾ ഉൾെക്കാള്ളുന്നു.
വളെര രസകരമായ ഒരു പ്രബന്ധമാണു് ഇതു്. ഇത്തര
ത്തിലുള്ള പ്രബന്ധങ്ങൾ എങ്ങെന രചിക്കണെമന്നുള്ള
തിനു മാർഗ്ഗദർശകമായും ഇതു നിലെകാള്ളുന്നു. താേഴ
േചർക്കുന്ന പംക്തികൾ േനാക്കുക.
“ഒരു കള്ളസാക്ഷ്യം േനെരന്നു േബാധിപ്പാൻതക്കവ

ണ്ണം േചർച്ച ഒപ്പിച്ചു പറയുന്നതു മഹാസമർത്ഥന്മാരാൽ
തെന്നയും പ്രയാസമാകുന്നു. കാരണകാര്യങ്ങളിൽ
ഏെതങ്കിലും, സാഹചര്യങ്ങളിൽ എങ്കിലും, വ്യാജത്തി
നു ചില അസംബന്ധങ്ങൾ വന്നു േപാകും. ആകയാൽ
േകാർട്ടുവ്യവഹാരങ്ങളിലുംമറ്റും ചിലർ കള്ളസാക്ഷ്യം
േബാധിപ്പിക്കുന്നതിെനപ്പറ്റി വിസ്താരക്കാർ മുറയ്ക്കു േചാ
ദ്യംെചയ്താൽ േനരും കളവും െതളിെച്ചടുക്കുന്നതിനു് എളു
പ്പമാകുന്നു. പിെന്നയും ഒരുത്തനു താൻ അറിഞ്ഞിരിക്കു
ന്ന പരമാർത്ഥം മറയ്ക്കണം എന്നു് എത്രേമൽ താൽപ
ര്യമുണ്ടായിരുന്നാലും സാഹസം, ആശ്ചര്യം, ഭയം, േകാ
പം, ദുഃഖം എന്നിങ്ങെനയുള്ള മേനാവികാരാവസ്ഥയിൽ
അവൻ ഭാഷണം െചയ്യുേമ്പാൾ സത്യം ഓർമ്മകൂടാെത
സ്വയമായി െവളിയിൽ പുറെപ്പട്ടുേപാകുന്നു. ഒരു െകാ
ല്ലൻ തെന്റ പണിക്കത്തിെയ അപായെപ്പടുത്തുകമൂലം
വിസ്താരത്തിൽ ഉൾെപ്പട്ടാേറ െകാലപാതകം ഏല്ക്കാതി
രിയ്ക്കുന്നമുറയ്ക്കു് അവൻ അേനകം പാറാപ്പുള്ളികേളാടുകൂ
െടക്കിടക്കുന്ന വിലങ്ങിടത്തിൽ ജഡ്ജി ഒരു ദിവസം
െപെട്ടന്നു െചന്നു െകാല്ലത്തിെയ െകാന്ന െകാല്ലൻ
എവിെടെയന്നു ദൃതിേയാെട േചാദിച്ചതിനു് “തമ്പുരാേന
അടിയൻ ഇവിടുേണ്ട” എന്നു വിചാരംകൂടാെത ഉത്ത
രം പറഞ്ഞുേപായ പ്രകാരം ഒരു േകൾവിയുണ്ടേല്ലാ.
ആകയാൽ വ്യാജവാദം സ്വഭാവവിേരാധമാകെകാണ്ടു്
ആയതു ൈദവവിേരാധവുമാകുന്നു.”
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14 മറ്റു ഗ്രന്ഥങ്ങൾ
“പണ്ഡിതരും ജഡ്ജിയുമായുള്ള സംവാദം” േകാട്ടയ

ത്തു ചർച്ച്മിഷൻവകയായി പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തിയിരു
ന്ന വിദ്യാസംഗ്രഹം എന്ന ൈത്രമാസികപത്രികയി
ലാണു് പ്രകാശിതമായതു്. അതിൽ കഥാപുരുഷെന്റ
ഷഡ്ദർശനവിജ്ഞാനം പ്രതിഫലിച്ചുകാണുന്നു. “ബാ
ലാഭ്യസന”ത്തിൽ മുപ്പത്തിമൂന്നു വശങ്ങേളയുള്ളു. അതു
ഗവർെമ്മന്റിെല ആഭിമുഖ്യത്തിൽ 1867-ൽ െകാല്ലം
ഡിവിഷൻ കേച്ചരിയിൽ അന്നു ദിവാൻേപഷ്കാരായി
രുന്ന ടി. രാമരായരുെട (പിന്നീടു ദിവാൻ) അധ്യക്ഷത
യിൽ െചയ്ത ഒരു പ്രസംഗമാണു്. പ്രസംഗത്തിനു പാ
ഠകെമന്നായിരുന്നു അക്കാലെത്ത േപർ. ആ പ്രസം
ഗത്തിൽനിന്നാണു് “മലയാണ്മയുെട ജാത്യം” എന്ന
ഖണ്ഡിക ഞാൻ മുൻപു പ്രദർശിപ്പിച്ചതു്. ബാക്കിയുള്ളവ
െചറിയ ഉപന്യാസങ്ങളും ജ്ഞാനനിേക്ഷപം, വിദ്യാസം
ഗ്രഹം എന്നീ പത്രികകളിൽ അേദ്ദഹം ഓേരാ അവസ
രത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചവയുമാണു്. ആെകക്കൂടി ആധു
നികഭാഷാഗദ്യത്തിനു േജാർജ്ജ് മാത്തൻ സുസ്ഥിര
മായ ഒരിസ്ഥവാരം പണിതു സകല േകരളീയേരയും
തനിക്കു അധമർണ്ണരാക്കിത്തീർത്തു എന്നുള്ള വിഷയ
ത്തിൽ പക്ഷാന്തരത്തിനു് അവകാശേലശേമ ഇല്ല.
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15 ആയ്മനം പി. േജാൺ
പതിെനാന്നാം ശതകം പൂർവ്വാർദ്ധത്തിെല ഗദ്യകാര
ന്മാരുെട ഇടയിൽ അയ്മനം പി. േജാണിനും ഒരു സ്ഥാ
നത്തിനു് അവകാശമുണ്ടു്. അേദ്ദഹം 1000-ാമാണ്ടു് (1825
ആഗസ്റ്റ് 7-ാം൹) േകാട്ടയംതാലൂക്കിൽ േചർന്ന അയ്മനം
എന്ന സ്ഥലത്തു ജനിച്ചു. അയ്മനത്തുനിന്നു് ആംഗ്ലിക്കൻ
മിഷണറിമാർ ഉൽകൃഷ്ടവിദ്യാഭ്യാസത്തിനു തിരെഞ്ഞ
ടുത്ത നാലുേപരിൽ ഒരാൾ അേദ്ദഹമായിരുന്നു. വിദ്യാ
ഭ്യാസാനന്തരം ആദ്യം െകാച്ചിയിൽ ഒരു േജാലിയിലിരു
ന്നു. പിന്നീടു േകാഴിേക്കാട്ടു ഗവർെമ്മന്റ് പാഠശാലയിൽ
ഒന്നാം മുൻഷിയായും പിന്നീടു തലേശ്ശരി സബ്േകാട
തിയിൽ ശിരസ്തദാരായും പണി േനാക്കി. 1055-ാമാണ്ടു
പണിയിൽനിന്നു പിരിഞ്ഞു. പിെന്നയും പതിന്നാലുെകാ
ല്ലംകൂടി ജീവിച്ചിരുന്നു 1069-ൽ (1893 ഡിസമ്പർ 8-ാം൹)
മരിച്ചു. നിയമ സംബന്ധമായുംമറ്റും ഒന്നുരണ്ടു പുസ്തക
ങ്ങൾ അേദ്ദഹം മലയാളത്തിേലയ്ക്കു വിവർത്തനം െചയ്തി
ട്ടുെണ്ടങ്കിലും അവെയപ്പറ്റി ഇവിെട പ്രസ്താവിേക്കണ്ടതി
ല്ല.
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16 ഇൻഡ്യാചരിത്രം
എന്നാൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഇൻഡ്യാചരിത്രം ഭാഷാ
ഭിമാനികളുെട സ്മരണെയ പ്രേത്യകം അർഹിക്കുന്നു.
ഭാഷയിെല ഒന്നാമെത്ത ഇൻഡ്യാചരിത്രം എന്ന നി
ലയിൽ മാത്രമല്ല അതിനു പ്രശസ്തിയുള്ളതു്. േജാണി
െന്റ ഗദ്യൈശലിക്കു് അനപലപനീയമായ ആസ്വാ
ദ്യതയുണ്ടു്. ആ പുസ്തകം “എല്ലാവക പള്ളിക്കൂടങ്ങളു
േടയും” ഉപകാരത്തിനായിട്ടു് അേദ്ദഹം എഴുതി 1035ാമാണ്ടിടയ്ക്കു (1860-ൽ) േകാട്ടയം സി.എം.എസ്. അച്ചു
കൂടത്തിൽനിന്നു പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. േമാറിസ്സായിപ്പിെന്റ
ഇൻഡ്യാചരിത്രമാണു് േജാൺ തർജ്ജമയ്ക്കു െതരെഞ്ഞ
ടുത്തിരിക്കുന്നെതങ്കിലും അേദ്ദഹം വിട്ടുകളഞ്ഞിരിക്കുന്ന
അേനകം പ്രധാനസംഗതികെള മി. വിൽസൺ, ഗാെറ
റ്റ് എന്നിവരുെട പുസ്തകങ്ങളിൽനിന്നും കൂെട എടുത്തു
േചർത്തിട്ടുണ്ടു്. “മലയാളഭാഷ പഠിക്കുന്നതിനു് ആഗ്ര
ഹമുള്ള ബിലാത്തിക്കാർക്കും ഈ പുസ്തകം ഉപേയാ
ഗമായി വരുന്നതിനുേവണ്ടി വാചകെമാെക്കയും കഴി
യുേന്നടേത്താളം സ്പഷ്ടമായും മലയാളഭാഷയുെട രീതി
പ്രകാരവും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു” എന്നു വിവർത്തകൻ
പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു പരമാർത്ഥമാണു്. ഒരു ഭാഗം പകർ
ത്തിക്കാണിക്കാം: “1789-ാം െകാല്ലത്തിെന്റ ഒടുക്കം
ഡിപ്പു തിരുവിതാംകൂറുരാജ്യം വളഞ്ഞു. അവൻ അതി
െന ആക്രമത്താൽ പിടിക്കുന്നതിനു ശ്രമിച്ചു. എങ്കിലും
അതു സാധ്യമാകായ്കെകാണ്ടു് അവൻ പാളയമടിച്ചിരു
ന്ന സ്ഥലത്തിനു് അല്പം ദൂെര കണ്ട ഒരു ഗുഢവഴിയുെട
േകാട്ടയ്ക്കകത്തു കടേക്കണ്ടതിനു ശ്രമിച്ചു. േകാട്ടെയ സം
രക്ഷിേക്കണ്ടതിനു് ആദ്യംെചയ്ത തടസ്സങ്ങൾ ഒെക്കയും
ജയിച്ചു് അവെന്റ ൈസന്യങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ അക
ത്തു പ്രേവശിക്കുന്നതിനുേവണ്ടി േകാട്ടയുെട ഒരു ഭാഗം
ഇടിച്ചുകളയുന്നതിനു പടയാളികൾക്കു കല്പന െകാടു
ത്തുവച്ചു തെന്റ ൈസന്യങ്ങളിൽ വലിയ ഭാഗം കിടന്നി
രുന്ന സ്ഥലേത്തയ്ക്കു േകാട്ടയുെട മുന്നിൽ കൂെട അവൻ
െചന്നു. അേപ്പാൾ ഹിന്ദുക്കളിൽ ഏതാനുംേപർ െവച്ച
െവടിെകാണ്ടു മുസല്മാന്മാർ ഭയെപ്പട്ടു സുൽത്താേനയും
െകാണ്ടു് പിേന്നാക്കം ഓടി. പിന്നാേല ഓടിയവർ േകാ
ട്ടയുെട ഒരു ഭാഗം െപാളിച്ച വിവരം ഓർക്കാെത മുൻ
േപാട്ടു തള്ളുകയാൽ മുന്നണിയിൽനിന്നവരിൽ വളെര
േപ്പർ േകാട്ടയുെട വിള്ളലിൽക്കൂെട ഉരുണ്ടുവീണു് അവ
രിൽ ഏറിയേപർക്കു് അപജയം വന്നുേപായി. സുൽ
ത്താൻതെന്നയും വളെര പ്രയാസേത്താെട രക്ഷെപ്പട്ടു.
ഇതിനാൽ അവെന്റ േകാപം ജ്വലിച്ചു. ശ്രീരംഗപട്ടണ
ത്തിൽനിന്നു് ഏതാനും വലിയ േതാക്കുകൾ വരുത്തി
േകാട്ടെയ നശിപ്പിച്ചു. രാജാവിെന്റ രാജ്യത്തുകടന്നു വള
െര ക്രൂരതകളും അഴിമതികളും െചയ്തു.”
1035 വെരയുള്ള ഭാഷാഗദ്യത്തിെന്റ വളർച്ചെയപ്പറ്റി ചി

ന്തിക്കുേമ്പാൾ േജാണിെന്റ ൈശലി ഏതു സഹൃദയനും
ആദരെത്ത ജനിപ്പിക്കുന്നതാണു്.
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17 ഉമ്മൻ പിലിേപ്പാസ് (1013–1055)
ഉമ്മൻ പിലിേപ്പാസ് ആശാൻ 1013-ാമാണ്ടിടയ്ക്കു തിരു
വല്ലാത്താലൂക്കിൽ കലയൂപ്പാറപ്പകുതിയിൽ കലയൂർ
എന്ന കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു. ഉമ്മൻ എന്നതു പിതാ
വിെന്റ േപരാണു്. മാതാപിതാക്കന്മാർ ബാല്യത്തിൽ
മരിച്ചുേപാകനിമിത്തം മാതൃസേഹാദരനായ േജാർജ്ജ്
കുരിയൻ പാതിരിയുെട സംരക്ഷണത്തിൽ വളർന്നു.
കുരിയൻ േകരളത്തിെല സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനികളുെട
പൂർവ്വചരിത്രെത്ത ആസ്പദമാക്കി ഒരു പ്രബന്ധം രചിച്ചി
ട്ടുണ്ടു്. അേദ്ദഹം െകാച്ചിയിൽ ഡി.എം.എസ്. പട്ടക്കാ
രനായി പണിേനാക്കിയിരുന്ന കാലത്തു് അവിെടയും
േകാട്ടയത്തുമായി പിലിേപ്പാസ് പഠിച്ചു െകാച്ചിയിൽ
ഒരു ഗ്രാന്റു പള്ളിക്കൂടത്തിൽ അധ്യാപകനായി. 1042ൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ പ്രധാനഗ്രന്ഥമായ “ആൾമാറാ
ട്ടം” പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തിയേപ്പാഴും ആ േജാലിയിൽത്ത
െന്നയാണു് ഏർെപ്പട്ടിരുന്നതു്. െകാച്ചിയിൽ അക്കാ
ലത്തു െവേസ്റ്റൺസ്റ്റാർ എന്ന േപരിൽ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ്
പത്രം വാക്കർ (Walker) എെന്നാരു സായിപ്പു നടത്തി
െക്കാണ്ടിരുന്നു. അതിേനാടനുബന്ധിച്ചു പശ്ചിമതാരക
എെന്നാരു മലയാളപത്രം ആരംഭിച്ചേപ്പാൾ അതിെന്റ
ആധിപത്യം പിലിേപ്പാസ് ആശാനു കിട്ടി. 1880 ജൂലാ
യ് 20-ാം൹ േകാട്ടയത്തു് ഒളശ്ശയിൽ ഭാര്യാഗൃഹമായ
ഏനാതിക്കൽ വച്ചു മരിച്ചു. മരിക്കുന്നതുവെരയും പശ്ചി
മതാരക നടത്തിെക്കാണ്ടിരുന്നതു് അേദ്ദഹംതെന്നയാ
ണു്. ആശാൻ നല്ല ഒരു പത്രാധിപരായിരുന്നു എന്നും
അക്കാലത്തു പല അഴിമതികെളയും നിശിതമായി വി
മർശിച്ചിരുന്നു എന്നും േകൾവിയുണ്ടു്.

കൃതികൾ
മലയാളത്തിെല ഒരു പഴയ പത്രാധിപർ എന്ന നില
യിൽ മാത്രമല്ല നാം ആശാെന അറിയുന്നതു്. അേദ്ദ
ഹം (1) ആൾമാറാട്ടെമന്നും (2) അമരേകാശപ്രദീപി
കെയന്നും രണ്ടു പുസ്തകങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അവ
യിൽ രണ്ടാമേത്തതു് ഇേപ്പാൾ കിട്ടുന്നില്ല. “ആൾമാറാ
ട്ടം, അഥവാ ഒരു നല്ല േകളീസല്ലാപം” എന്ന പുസ്തകം
1866 നവംബർ മാസത്തിൽ (1042-ാമാണ്ടു്) െവേസ്റ്റൺ
സ്റ്റാർ ആഫീസിൽ നിന്നു പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. അതു േഷ
ൿസ്പീയരുെട േകാെമഡി ഓഫി എെറഴ്സ് (Comedy of
Errors) എന്ന നാടകത്തിേല ഇതിവൃത്തത്തിെന്റ ഒരു
സ്വതന്ത്രവിവർത്തനമാണു്. “ഇംഗ്ലീഷ് കവിേശ്രഷ്ഠൻ
വില്യം െഷയ്ൿസ്പീയർ എന്ന ജഗൽപ്രസിദ്ധൻ വകഞ്ഞു
ണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന നാടകങ്ങളിൽനിന്നു്” എന്നു ഗ്രന്ഥ
കാരൻതെന്ന ആ വസ്തുത നിർേദ്ദശിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഭാഷയി
െല ആദ്യെത്ത േനാവൽ അതാെണന്നു പറയണം.
ആൾമാറാട്ടത്തിെന്റ അവതാരികയിൽ “ഈ പുതുമ പര
സമ്മതമാെണന്നും ഇങ്ങെനയുള്ള പ്രബന്ധങ്ങളിൽ വാ
യനക്കാർക്കു് ഇമ്പവും താല്പര്യവും ഉെണ്ടന്നു കണ്ടാൽ
ഇതിെനക്കാൾ വലിപ്പവും വിേശഷവും കൂടിയ കൃതികൾ
പലതും കുറ്റംതീർത്തുെവച്ചിട്ടുള്ളതും താമസിയാെത പ്ര
സിദ്ധെപ്പടുത്തുന്നതുമാകുന്നു” എന്നും േരഖെപ്പടുത്തിയി
രിക്കുന്നു.
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18 ആർച്ചു് ഡീക്കൻ േകാശി
(1001–1075)
ആർച്ചു് ഡീക്കൻ േകാശി 1075-ാമാണ്ടുവെര ജീവിച്ചിരു
ന്നു എങ്കിലും അേദ്ദഹെത്ത പല കാരണങ്ങൾെകാണ്ടും
ഈ ഘട്ടത്തിൽ സ്മരിക്കുന്നതു സമീചീനമായിരിക്കുെമ
ന്നു േതാന്നുന്നു.

ജീവിതചരിത്രം
േകാശി മധ്യതിരുവിതാംകൂറിൽ തിരുവല്ലാ താലൂക്കിൽ
േതാട്ടപ്പുഴേശ്ശരി എന്ന പ്രേദശത്തിൽ മുല്ല മങ്ഗലത്തു
വീട്ടിൽ 1825-ാമാണ്ടു കുംഭമാസത്തിൽ ജനിച്ചു. പിതാ
വിെന്റ േപരും േകാശി എന്നുതെന്നയായിരുന്നു. കാണ്ട
മ്മയാണു് മാതാവു്. അന്നെത്ത നാട്ടുനടപ്പനുസരിച്ചുള്ള
ബാലപഠനം കഴിഞ്ഞതിനുേമൽ 1835-ാമാണ്ടു േകാട്ടയ
െത്ത പഴയ െസമിേനരിയിൽ അനന്തരവിദ്യാഭ്യാസം
ആരംഭിച്ചു. അവിെടയും പുത്തൻെസമിേനരിയിലുമായി
(സി.എൻ.ഐ) 1844-ാമാണ്ടു് അവസാനംവെര പഠി
ച്ചു. അതു കഴിഞ്ഞു മാേവലിക്കര മിഷണറിയായിരുന്ന
പീറ്റുസായിപ്പിെന്റ ൈററ്ററായി. ബാല്യംമുതല്ക്കുതെന്ന മല
യാളഭാഷയിൽ വായിക്കുകയും എഴുതുകയും െചയ്യുന്ന
തിൽ അഭിനന്ദനീയമായ വാസന പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്ന
അേദ്ദഹത്തിന് പീറ്റുമായുള്ള സമ്പർക്കം എല്ലാവിധത്തി
ലും ശുഭാവഹമായി പരിണമിച്ചു. സംസ്കൃതം, ഇംഗ്ലീഷ്,
ലത്തീൻ തുടങ്ങി വിവിധ ഭാഷകളിൽ കഥാപുരുഷൻ
ആർജ്ജിച്ചിരുന്ന ജ്ഞാനം സാഹിതീവ്യവസായത്തിനു
സഹായകവുമായി. ഏകേദശം ആയിടയ്ക്കുതെന്ന പര
േദശിേമാക്ഷയാത്ര (ബണിയെന്റ Pilgrims Progress)
എന്ന സുപ്രസിദ്ധമായ ഇംഗ്ലീഷുപുസ്തകത്തിെന്റ പ്രഥമ
ഭാഗം ഭാഷയിേലയ്ക്കു വിവർത്തനംെചയ്തു. അതിെനയാ
ണു് പീറ്റിെന്റ വിവർത്തനമായി ചിലർ ഗണിക്കുന്നതു്.
1845-ൽ പീറ്റ് ശീമയ്ക്കു േപായേപ്പാൾ േഹാൿസുവത്ത്
മാേവലിക്കെര മിഷണറിയായി. അേദ്ദഹത്തിെന്റ ആവ
ശ്യപ്രകാരം “ആയയും മകനും” “പത്തു വയസ്സുള്ള ഒരു
െപണ്ൈപതൽ” എന്നിങ്ങെന രണ്ടു െചറിയ കൃതികൾ
ഇംഗ്ലീഷിൽനിന്നു തർജ്ജമെചയ്തു. 1848 വെര തിരുവല്ലാ
തുകലേശ്ശരിയിലും േസവനമുഷ്ഠിച്ചു. 1856 മാർച്ചുമാസ
ത്തിൽ ഡീക്കണായി അവേരാധിക്കെപ്പട്ടു. പിന്നീടു കു
െറക്കാലം തലവടിയിൽ േജാലി േനാക്കിയതിെന്റ േശ
ഷം 1859 മുതൽ 1867 വെര ഒളശ്ശയിലും അതിനുേമൽ
സ്വല്പകാലം ഇലന്തൂരും കഴിച്ചുകൂടി. 1870-ൽ േജാർജ്ജ്
മാത്തൻ മരിച്ചേപ്പാൾ തലവടിയിേലയ്ക്കു വീണ്ടും നിയമി
തനായി. 1873-ൽ പള്ളേത്തയ്ക്കും 1881-ൽ അവിെടനി
ന്നു േകാട്ടയേത്തയ്ക്കും സ്ഥലമാറ്റം കിട്ടി. 1885-ൽ കാന്റർ
െബറിയിെല ആർച്ചുബിഷപ്പു് ആർച്ച്ഡീക്കൻസ്ഥാനം
നല്കി അേദ്ദഹെത്ത ബഹുമാനിച്ചു. നാട്ടുകാരിൽ ഒന്നാ
മെത്ത ആർച്ചുഡീക്കൻ അേദ്ദഹമായിരുന്നു എന്നു പറ
േയണ്ടതില്ലേല്ലാ. 1872-ൽ ഏർെപ്പടുത്തിയ േവദപുസ്തക
പരിഷ്കരണക്കമ്മിറ്റിയിൽ അേദ്ദഹവും ഒരംഗമായിരുന്നു.
തദ്വിഷയകമായ അേദ്ദഹത്തിെന്റ മഹനീയേസവന
െത്തക്കൂടി അഭിനന്ദിച്ചാണു് അേദ്ദഹത്തിനു് ആർച്ചുബി
ഷപ്പ് ആ ബഹുമതി സംഭാവനെചയ്തതു്. കാന്റർബറി
ആർച്ചു ബിഷപ്പിൽനിന്നു് േഡാക്ടർ ഓഫ് ഡിവിനിറ്റി
എന്ന ബിരുദവും അേദ്ദഹത്തിനു് സിദ്ധിച്ചു. 1075-ാമാണ്ടു
വൃശ്ചികമാസത്തിൽ മരിച്ചു. അതിസാരമായിരുന്നു േരാ
ഗം.

കൃതികൾ
മുൻപു നിർേദ്ദശിച്ച (1) പരേദശിയുെട േമാക്ഷയാത്ര
ഒന്നാംഭാഗം, (2) ആയയും മകനും, (3) പത്തു വയസ്സു
ള്ള ഒരു െപണ്ൈപതൽ എന്നീ പുസ്തകങ്ങൾക്കുപു
റേമ, ആർച്ചുഡീക്കൻേകാശി, (4) പുേല്ലലിക്കുഞ്ചു, (5)
കന്നീറ്റുപേദശം, (6) തിരുേപ്പാരാട്ടം, (7) ഭസ്മക്കുറി, (8)
തിരുവവതാരമാഹാത്മ്യം, (9) സത്യം, (10) വസ്ത്രധാര
ണം, (11) മലയാളഭാഷാവിഷയെത്തപ്പറ്റി പ്രസംഗ
ങ്ങൾ എന്നിങ്ങെന അേനകം കൃതികൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
ജ്ഞാനനിേക്ഷപം എന്ന േപരിൽ ഒരു പത്രം ചർച്ചു
മിഷൻസഭ 1015-ൽ േകാട്ടയത്തു നിന്നു പ്രസിദ്ധെപ്പ
ടുത്തിത്തുടങ്ങി. അതാണു് േകരളത്തിെല ഒന്നാമെത്ര
വർത്തമാനപ്പത്രം. അതിൽ അന്നന്നുള്ള േലാകവർ
ത്തമാനങ്ങളുെട സംേക്ഷപം, മതപരവും സാമൂഹിക
വുമായ കാര്യങ്ങൾ, സുറിയാനിസഭയിെല അനാചാര
ങ്ങൾ, േറാമൻ കേത്താലിക്കാ മേതാപേദശങ്ങളുെട
ഖണ്ഡനങ്ങൾ ഇങ്ങെനയുള്ള വിഷയങ്ങെളയാണു് പ്രാ
േയണ പ്രതിപാദിച്ചുവന്നതു്. അതിൽ കഥാപുരുഷൻ
ഹിന്ദുമതേത്തയും അവസരംേപാെല ഖണ്ഡിക്കുവാൻ
ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ആ ശ്രമത്തിെന്റ ഫലമാണു് പുേല്ലലിക്കു
ഞ്ചു. 1042 വെര ജ്ഞാനനിേക്ഷപം പ്രചരിച്ചു. വളെര
ക്കാലം അതിെന്റ പ്രസാധകനായിരുന്നതു് േഡാക്ടർ
േകാശിതെന്നയാണു്. വിദ്വാൻകുട്ടി എന്ന ഒരു ബ്രാഹ്മ
ണൻ 1861-ൽ ജസ്റ്റസ് േജാസഫ് എന്ന േപർ സ്വീക
രിച്ചു് ആംഗ്ലിക്കൻസഭയിൽ േചരുകയും 1875-ൽ ആ
മതത്തിൽത്തെന്ന ഒരു നവീനസഭ സംവിധാനംെചയ്തു
അതിെന്റ അധ്യക്ഷനാകയും െചയ്തു. ആ സഭയുെട േപർ
യുേയാമതം എന്നാണു്. കരുനാഗപ്പള്ളിയിൽ കന്നീറ്റു്
(കേന്നറ്റി) എന്ന സ്ഥലമായിരുന്നു ആ സഭയുെട േക
ന്ദ്രം. കന്നീറ്റുപേദശം രണ്ടു ഭാഗങ്ങളിലായി േകാശി എഴു
തിയതു സഭയുെട തത്വങ്ങെള ഖണ്ഡിക്കുന്നതിനാണു്.
തിരുേപ്പാരാട്ടം, പരേദശിയുെട േമാക്ഷയാത്രെയഴുതിയ
ബണിയെന്റ േഹാളീ വാർ (Holy War) എന്ന മെറ്റാ
രു പ്രസിദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിെന്റ തർജ്ജമയാണു്. ഭൂേലാക
ത്തിെന്റ തലസ്ഥാനമായ നരാത്മപുരി എന്ന പട്ടണം
ആേകൽകറുതാ പിടിെച്ചടുത്തതിെന തിരിെച്ചടുക്കാ
നായിട്ടു് എമ്മാനുവൽ മഹാരാജാവു െചയ്ത യുദ്ധമാണു്
അതിൽ വർണ്ണിക്കുന്നതു്. ഭസ്മക്കുറി ഹിന്ദുക്കളുെട ഭസ്മ
ധാരണാചാരെത്ത അവേഹളിക്കുന്നു. തിരുവവതാര
മാഹാത്മ്യം ക്രിസ്തുവിെന്റ അവതാരെത്ത വിഷയീകരിച്ചു
ള്ള ഒരു െചറിയ കൃതിയാണു്. 1872 മുതൽ 1898 വെര
ൈബബിൾ പരിഷ്കരണക്കമ്മിറ്റിയിൽ ഒരംഗമായിരുന്നു്
ആ വിഷയത്തിലും തെന്റ ഭാഷാപാണ്ഡിത്യം അേദ്ദഹം
പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു് എന്നു സൂചിപ്പിച്ചുകഴിഞ്ഞുവേല്ലാ. പു
േല്ലലിക്കുഞ്ചു, പ്രസംഗങ്ങൾ ഇവയിൽനിന്നുമാത്രം ഉദാ
ഹരണങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കാം.
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19 പുേല്ലലിക്കുഞ്ചു
ഹിന്ദുമതത്തിെല അനാചാരങ്ങൾ, ജാതിവ്യത്യാസം പു
ലർത്തുന്നതുെകാണ്ടു് അതിൽ വന്നുേചർന്നിട്ടുള്ള ൈവക
ല്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയ സമുദായ പരിഷ്കരണപ്രേയാജനങ്ങ
ളായ വിഷയങ്ങെള പ്രസന്നവും സരസവും ഫലിതനിർ
ഭരവുമായ ഭാഷയിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഒരു കൃതിയാണു്
പുേല്ലലിക്കുഞ്ചു. അതു പുസ്തകരൂപത്തിൽ പ്രസിദ്ധെപ്പടു
ത്തിയതു് 1057-ലായിരുന്നു. ക്രിസ്ത്യാനിയായ ഒരു മുതൽ
പിടിക്കാരൻ, ൈകതപ്പള്ളി രാമപ്പണിക്കർ, പുേല്ലലിക്കു
ഞ്ചുപിള്ള, െനടുങ്ങാട്ടു മഠത്തിൽ ശാമു അണ്ണാവി, െനടു
േവലിമനയ്ക്കൽ മൂത്ത നമ്പൂതിരിപ്പാടു്, ൈകതപ്പള്ളി മാധ
വൻകുട്ടി എന്നിവരാണു് പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങൾ. രാമ
പ്പണിക്കെര ഒരു കടുത്ത യാഥാസ്ഥിതികനായും കുഞ്ചു
പിള്ളെയ ഒരു ഒന്നാംതരം ഉൽപതിഷ്ണുവായും ചിത്രണം
െചയ്തിരിക്കുന്നു. അജ്ഞാനകഠാരത്തിൽനിന്നു “െകാ
ത്തിപ്പണി െചയ്തുതീർത്ത ബിംബങ്ങളും” തുടങ്ങിയ ചില
വരികൾ ഇതിൽ പകർത്തിയിട്ടുണ്ടു്. ആെക മൂന്നു ഭാഗ
ങ്ങൾ അടങ്ങീട്ടുെണ്ടങ്കിലും ഗ്രന്ഥം അത്ര വലുതല്ല. ചില
പാഠപംക്തികൾ താെഴ േചർക്കുന്നു.
െവള്ളക്കാെരപ്പറ്റി രാമപ്പണിക്കർ കുഞ്ചുപിള്ളേയാടു്:“നീ എന്തറിഞ്ഞു പറയുന്നു കുട്ടീ? ഈ െവള്ളക്കാരുെട
ഉത്ഭവം തെന്ന നിനക്കു മനസ്സിലായിട്ടുേണ്ടാ? പണ്ടു
ശ്രീരാമൻ തെന്റ വാനരപ്പടയുമായി രാവണേനാട് യു
ദ്ധത്തിന്നു േപായിരുന്നേപ്പാൾ വാനരന്മാേരാടുള്ള കൂടി
പ്പുണർച്ചയാൽ അവിെട അേനകം സ്ത്രീകൾക്കു ഗർഭമു
ണ്ടായി. ശ്രീരാമൻ അതറിഞ്ഞാേറ സ്ത്രീവധം െചയ്യാൻ
മനസ്സിലായ്കെകാണ്ടു് അവെര ഒക്കപ്പാെട ഒരു ഉരുവിൽ
കയറ്റി കടലിേലയ്ക്കു ഒരു തള്ളുെകാടുത്തു. ആ തള്ളലി
െന്റ ബലത്താൽ ഉരു ഓടിേയാടി ഒരു ദ്വീപിൽ െചന്ന
ടുത്തു. അതുെകാണ്ടു “ബലാെലത്തി” എന്നു് ആ ദ്വീപി
നുേപരുണ്ടായി. ബലാെലത്തി എന്നുെവച്ചാൽ ശ്രീരാമ
െന്റ തള്ളിെന്റ ബലത്താൽ എത്തിയ ഇടം എന്നർത്ഥം.
ഇേപ്പാൾ നാം പദം ചുരുക്കി ബിലാത്തി എന്നു പറയു
ന്നു. െവള്ളക്കാരുെട കൂട്ടം അേശഷവും ഈ സ്ത്രീകളുെട
സന്തതികളേത്ര. നീ ചിരിക്കണ്ട കുഞ്ചു. ഇതു സത്യമാ
ണു്. േവണ്ടാ, നല്ല െവള്ളക്കാർക്കു വാലില്ലേയാ എന്നു്
അടുത്തു നില്ക്കുന്നവേരാടു് അേന്വഷിേച്ചാ.”
കുഞ്ചുപിള്ള രാമപ്പണിക്കേരാടു്:-“ഈ ചട്ടം (ജാതി നി
യമം) നിമിത്തം സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള േവെറാരു മഹാേദാഷം
വിചാരിക്കുേമ്പാൾ ഞാൻ ഇതുവെര പറഞ്ഞെതാെക്ക
യും ഏതുമില്ലാത്തപ്രകാരം ഇരിക്കുന്നു. സകല മനുഷ്യർ
ക്കും അേന്യാന്യം േവണ്ടുന്ന േസ്നഹം എന്ന മഹാസുകൃ
തം എവിെട എെന്റ പണിക്കേര. അേമ്പാ! േസ്നഹം!
ഭഗവാെന്റ കണ്ണിനു് അത്യന്തം ഓമനയായുള്ള േസ്നഹം,
ഉത്തമസൃഷ്ടികെള പരമാനന്ദെപ്പടുത്തുന്ന േസ്നഹം, ഈ
ദുഷ്ടഭൂമിെയ സ്വർഗ്ഗത്തിനു തുല്യമാക്കുന്ന േസ്നഹം! ഇതു
എവിെട േപായി മറഞ്ഞു? നാെടല്ലാം തണുക്കുമാറും നാ
നാഗുണങ്ങൾ തഴയ്ക്കുമാറും, നാലു ദിക്കിലും നിെന്നാഴുേക
ണ്ട ഈ ആകാശഗംഗെയ ജാതിേഭദം എന്ന നരകാസു
രൻ വന്നു ചിറയിട്ടു തടുത്തുകളഞ്ഞില്ലേയാ? അതിനാൽ
േസ്നഹം എന്ന കനകജലം അവിടവിെട െകട്ടിനിന്നി
ട്ടു െകാഴുത്തു കുറുകി വറ്റിവറ്റിേപ്പാകുന്നുവേല്ലാ. മനുഷ്യ
കുലം എന്ന ഏകശരീരെത്ത ഈ പാതാളേക്കാടാലി
വന്നു തുണ്ടംതുണ്ടമായി െവട്ടിമുറിച്ചു് അതാ തല േവെറ
ഉടൽ േവെറ ൈക േവെറ കാൽ േവെറ ആക്കിയിട്ടി
രിക്കുന്നു. ഈ ഛിന്നഭിന്നമായിേപ്പായ ശരീരം ഇനി
ഏെതാരു കാലത്തു് ഒരുെമ്പട്ടുകാണ്മാൻ സംഗതിവ
രുെമന്റീശ്വരാ.”
ഉത്തമഗദ്യത്തിെന്റ മാതൃകകൾതെന്നയാണ്, ഉദ്ധൃതങ്ങ
ളായ ഈ ഭാഗങ്ങൾ.
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20 പ്രസംഗങ്ങൾ
സത്യെത്തപ്പറ്റി 1881-ലാണു്, േഡാക്ടർ േകാശി പ്രസം
ഗിച്ചതു്. അതിൽ കാണുന്ന ഉദാഹരണങ്ങെളല്ലാം ൈഹ
ന്ദവസാഹിത്യത്തിൽനിന്നു തിരെഞ്ഞടുത്തവയാണു്.
തിരുവനന്തപുരം ഗവൺെമന്റു േകാേളജിൽ അേദ്ദഹം
മലയാളഭാഷെയപ്പറ്റി െചയ്ത നിഷ്കൃഷ്ടമായ പ്രഭാഷണം
ഇന്നും അധ്യാപകന്മാരുേടയും അേധ്യതാക്കളുേടയും ശ്ര
ദ്ധയ്ക്കു വിഷയീഭവിേക്കണ്ടതാണു്. ആ പ്രഭാഷണത്തിൽ
നേളാപാഖ്യാനം മലയാളത്തിൽ കഥാസംഗ്രഹരൂപ
ത്തിൽ വിവർത്തനം െചേയ്യണ്ടതു് എങ്ങെനയാെണ
ന്നും അേദ്ദഹം കാണിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അന്യഭാഷകളിൽനിന്നു
പദങ്ങൾ കടംവാങ്ങുേമ്പാഴും ഭാഷാവിഭക്തി പ്രത്യയ
ങ്ങൾ േചർത്തുേവണം അവെയ പ്രേയാഗാർഹങ്ങളാ
ക്കുവാൻ എന്നു് ആ പണ്ഡിതൻ സമഞ്ജസമായി സി
ദ്ധാന്തിക്കുന്നുണ്ടു്. ആ ഘട്ടത്തിലുള്ളതാണു് അേധാലി
ഖിതമായ ഭാഗം.

ഭാഷയിേലയ്ക്കു കടം വാങ്ങുന്ന പദങ്ങൾ
“എന്നാൽ വാക്കുകൾ എടുേക്കയാവൂ. വിഭക്തികൾ മല
യാണ്മയ്ക്കു സ്വന്തമുള്ളതുതെന്നയായിരിക്കണം. ‘േചതസ്സു
െകാണ്ടു വരിച്ചു’ എന്നല്ലാെത ‘േചതസാ വരിച്ചു’ എന്നു
പറയരുതു്. എഴുത്തച്ഛൻ മുതലായ മഹാന്മാരുെട കൃതി

കളിൽ സംസ്കൃതത്തിെല വിഭക്തിരൂപങ്ങൾ പലതും പ്ര
േയാഗിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ശരിതെന്ന. പദ്യ ബന്ധങ്ങളുെട ആവ
ശ്യംനിമിത്തം അവർ അങ്ങിെന െചയ്തതായിരിക്കും.
എങ്കിലും അതു ന്യായരഹിതമാകുന്നു. എത്ര വലിയവ
നും അന്യെന്റ വീട്ടിൽ െചന്നാൽ ആ വീട്ടിെല ദിനച
ര്യാക്രമങ്ങൾ താനും അനുസരിച്ചു പാർക്കുന്നതല്ലാെത
അതു സ്വന്ത ഭവനം എന്നേപാെല വിചാരിക്കുകേയാ
തെന്റ ഗൃഹത്തിെല ചട്ടങ്ങൾ അവിെട നടത്തുവാൻ
ഭാവിയ്ക്കുകേയാെചയ്തു് അങ്ങെന ആ വീട്ടുകാർക്കു ശമ്മ
ലയുണ്ടാക്കരുതു്. സംസ്കൃതത്തിെല വിഭക്തിരൂപങ്ങൾ
മലയാഴ്മയിൽ നടപ്പാക്കുവാൻ വിചാരിച്ചാൽ അതു് ഒരു
ത്തൻ അന്യെന്റ ഭവനത്തിൽ അധികാരം െചലുത്തുന്ന
തുേപാെലയായിരിക്കും.”

ഗീവറുഗീസുകത്തനാരും
ആർച്ചുഡീക്കൻേകാശിയും
സംസ്കൃതത്തിൽ കത്തനാേരാളം പരിജ്ഞാനം ആർച്ചു
ഡീക്കന്നുണ്ടായിരുന്നിെല്ലങ്കിലും ഭാഷാസാഹിത്യത്തിൽ
അേദ്ദഹത്തിനുതെന്നയായിരുന്നു അധികമായ അവഗാ
ഹം. ഗഹനങ്ങളായ ശാസ്ത്രീയവിഷയങ്ങെളപ്പറ്റി കത്ത
നാരും സാധാരണങ്ങളായ ലൗകികവിഷയങ്ങെളപ്പ
റ്റി ആർച്ചുഡീക്കനും ഗ്രന്ഥനിർമ്മാണം െചയ്യുന്നതിന്നു
സമർത്ഥന്മാരായിരുന്നു എന്നു ചുരുക്കത്തിൽ പറയാം.
ഗീവറുഗീസിെന േകാശിയുെട സാഹിത്യേദശികനായി
പരിഗണിക്കുന്നതിൽ വിേരാധമുെണ്ടന്നു േതാന്നുന്നില്ല.
കാലക്രമത്തിൽ േകരളവർമ്മേദവേന്റയും മറ്റും ഗദ്യഗ്ര
ന്ഥങ്ങളുെട പാരായണവും അേദ്ദഹത്തിനു പ്രേയാജകീ
ഭവിച്ചിട്ടുെണ്ടങ്കിലും സ്വകൃതികളിെലല്ലാം സ്വന്തം വ്യക്തി
മുദ്രതെന്ന സ്പഷ്ടമായി പതിഞ്ഞിട്ടുെണ്ടന്നാണു് എെന്റ
അഭിപ്രായം.
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21 െഹർമൻ ഗുണ്ഡർട്ട് (989–1068)
പല വിേദശീയ വിദ്വാന്മാരും ഭാഷയ്ക്കു പല പ്രകാരത്തിൽ
ൈകങ്കര്യം അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുെണ്ടങ്കിലും അവരിൽ പ്രഥമപ
ദെത്ത അലങ്കരിക്കുന്നതു േഡാക്ടർ െഹർമൻ ഗുണ്ഡർട്ട്
എന്ന ജർമ്മൻ പണ്ഡിതനാകുന്നു. അേദ്ദഹം പാലാ
ഴിയിൽനിന്നു േദവാമൃതെമന്നേപാെല കടെഞ്ഞടുത്തു
ൈകരളിക്കു കാഴ്ചവച്ച മലയാളം-ഇംഗ്ലീഷ് നിഘണ്ടു
േപാെല ഒരു മഹാഗ്രന്ഥം മലയാളത്തിൽ േവെറയില്ല.
തങ്ങൾ ഏെറ്റടുക്കുന്ന ഏെതാരു കാര്യവും സമർത്ഥമാ
യി, സർവ്വങ്കഷമായി, സാങ്േഗാപാങ്ഗസുഭഗമായി,
െചയ്തുതീർക്കുന്നതിനു ജർമ്മൻേദശക്കാരായ മനീഷി
കൾക്കുള്ള അഭൗമമായ ധിഷണാശക്തിയും േക്ലശസ
ഹിഷ്ണുതയും വിശ്വവിദിതമാണു്. അവരുെട കൂട്ടത്തിൽ
അപശ്ചിമമായ ഒരു സ്ഥാനത്തിനു് ഏതു നിലയ്ക്കു േനാ
ക്കിയാലും ഗുണ്ടർട്ട് സായിപ്പിനും അവകാശമുണ്ടു്.

ജനനവും വിദ്യാഭ്യാസവും
െഹർമൻ ഗുണ്ഡർട്ട് 1814-ാമാണ്ടു െഫബ്രുവരിമാസം 14ാം൹ ലൂദ്വീഗ് ഗുണ്ഡർട്ടിേന്റയും അേദ്ദഹത്തിെന്റ പത്നി
ക്രിസ്ത്യാേന ഏൻഡിലിേന്റയും തൃതീയപുത്രനായി ജർമ്മ
നിയിൽ സ്റ്റട്ട്ഗാർട്ട് എന്ന നഗരത്തിൽ ജനിച്ചു. 1816-17
ഈ വർഷങ്ങളിൽ ജർമ്മനി ആകമാനം യുദ്ധാനന്തര
മുള്ള ഭയങ്കരമായ ക്ഷാമത്തിൽ വലയുകയാൽ മാതാ
പിതാക്കന്മാർ മക്കെള വളെര അരിഷ്ടിച്ചാണു് വളർ
ത്തിയതു്. അഞ്ചാമെത്ത വയസ്സിൽ യറമിയാപ്ലാത്ത്
എന്ന ഒരു ഉപാധ്യായേനാടു ഗുണ്ഡർട്ട് സ്വഭാഷയ്ക്കുപുറ
േമ ലത്തീനും പഠിച്ചുതുടങ്ങി. ബാല്യകാലത്തു് ഒരു േയാ
ദ്ധാവാകണെമന്നായിരുന്നു അേദ്ദഹത്തിെന്റ ആഗ്രഹം.
തന്നിമിത്തം ഈശ്വരവിശ്വാസം അേദ്ദഹത്തിൽ അന്നു
േവരൂന്നിയില്ല. പിന്നീടു േഡാക്ടർ േഡവിഡ് സ്െസ്ട്രൗസ്
(Dr. David Strauss) എന്ന പണ്ഡിതെന്റ ശിഷ്യനായി
1831-ൽ ട്യൂബിൻ ജൻസർവകലാശാലയിൽ േചർന്നു
തത്വശാസ്ത്രം അഭ്യസിച്ചു. അതിനുേമൽ 1833-ൽ സ്വി
റ്റ്സർലാൻഡിൽ െചന്നു് അവിടെത്ത വിശ്വവിദ്യാലയ
ത്തിൽനിന്നു് േഡാക്ടർ ഓഫ് ഫിേലാസഫി എന്ന ബി
രുദം േനടി.

ആദ്യകാലെത്ത മിഷ്യൻപ്രവർത്തനം
ആ ഇടയ്ക്കു് ആദ്യം ബാഗ്ദാദിലും പിന്നീടു് ഇൻഡ്യയിലും
ക്രിസ്തുമതം പ്രചരിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചുെകാണ്ടിരുന്ന
േനാറിസ് േഗ്രാവ്സ് (Norris Groves) എന്ന ഒരു ഇം
ഗ്ലീഷ് പാതിരി, േജാർജ്ജ് മില്ലർ എന്ന തെന്റ ബന്ധു
വായ മെറ്റാരു പാതിരിേയാടു് ഇൻഡ്യയിൽ മിഷൻപ്ര
വർത്തനത്തിന്നു ജർമ്മനിക്കാരനായി ആെരെയങ്കിലും
കിട്ടുേമാ എന്നു േചാദിക്കുകയും മില്ലർ ഗുണ്ടർട്ടിെന്റ േപർ
അതിേലക്കു നിർേദ്ദശിക്കുകയും െചയ്തു. 1834 ജൂൺ 27ാം൹ മുതൽ ഒരു നല്ല ക്രിസ്ത്യാനിയായി ജീവിതം നയി
ച്ചുവന്നിരുന്ന കഥാപുരുഷൻ ആ ഉേദ്യാഗം സ്വീകരിച്ചു്
ആറുമാസം ഇംഗ്ലണ്ടിൽ താമസിച്ചു് ഇംഗ്ലീഷുഭാഷ കുേറ
ക്കൂടി വശമാക്കി 1836-ൽ ഇൻഡ്യയിേലക്കു േഗ്രാവ്സു
മായി പുറെപ്പട്ടു. കപ്പലിൽവച്ചു ബംഗാളി, െതലുങ്കു്, ഹിന്ദു
സ്ഥാനി എന്നീ ഭാഷകൾ പഠിച്ചു. ജൂൈലമാസം 8-ാം൹
ആ കപ്പൽ മദിരാശിയിൽ ഇറങ്ങി. അവിെടവച്ചു െതലു
ങ്കിനു പുറേമ തമിഴും അഭ്യസിച്ചു. 1837 വെര മദിരാശി
യിൽത്തെന്ന താമസിച്ചു മതപ്രചരണം െചയ്തു. 1838-ൽ
തിരുെനൽേവലിയിൽ ലണ്ഡൻമിഷൻസഭയിൽ േജാ
ലി തുടരുവാൻ തീർച്ചെപ്പടുത്തി. ആ വർഷം ജൂൈല
23-ാം൹ യൂലിയാ ഡിേബാവാ എന്ന ഫ്രഞ്ചു യുവതിെയ
വിവാഹംെചയ്തു. ആഗസ്റ്റ് 20-ാം൹ തിരുെനൽേവലിയി
െലത്തി ക്രിസ്തുവിെന്റ ജനനംവെരയുള്ള കഥകൾ ഉൾ
െക്കാള്ളിച്ചു് ഒരു പുസ്തകം എഴുതി.

ബാസൽമിഷൻ
എന്നാൽ മലയാളഭാഷയുെട ഭാഗ്യംെകാണ്ടു് ഗുണ്ടർട്ടി
നു തമിഴ്നാടു വിട്ടു േകരളത്തിൽ തെന്റ ഔേദ്യാഗികമായ
പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുവാൻ ഉടൻതെന്ന ഇടവന്നു.
അക്കാലത്തു സ്വിറ്റ്സർലൻഡിെല ഒരു മിഷൻ സംഘം
“ബാസൽമിഷൻ” എന്ന േപരിൽ െതക്കൻകർണ്ണാട
കത്തിൽ മതപ്രചരണം നടത്തിെക്കാണ്ടിരുന്നു. േഡാ
ക്ടർ ഗുണ്ടർട്ടിനു് അതിെല ഒരംഗമായി തെന്റ േസവനം
അനുഷ്ഠിക്കണെമന്നു് ആഗ്രഹം േതാന്നി. അേദ്ദഹത്തി
െന്റ അേപക്ഷയ്ക്കു മിഷനിൽനിന്നു് അനുകൂലമായ മറുപടി
കിട്ടുകയാൽ 1838 ഒേക്ടാബർ 1-ാം൹ മംഗലാപുരേത്ത
ക്കു പുറെപ്പട്ടു. മാർഗ്ഗമേധ്യ തിരുവനന്തപുരത്തുെവച്ചു
മലയാളഭാഷെയപ്പറ്റി ആദ്യമായി േകൾക്കുകയും ആ
ഭാഷ അേദ്ദഹെത്ത ആശ്ചര്യകരമാംവണ്ണം ആകർഷി
ക്കുകയും െചയ്തു. നവംബർ 1-ാം൹ സപത്നീകനായി സാ
യിപ്പു മങ്ഗലാപുരെത്തത്തി. എങ്കിലും അവിെട അേദ്ദ
ഹത്തിനു് അധികകാലം താമസിേക്കണ്ടിവന്നില്ല. 1839
ജനുവരിയിൽ മലബാറിൽ ആ മിഷെന്റ ഒരു ശാഖ ഏർ
െപ്പടുത്തുവാൻ സാധിക്കുേമാ എന്നേന്വഷിക്കുന്നതിനു്
അധികാരികൾ അേദ്ദഹെത്ത നിേയാഗിച്ചു. ആ അേന്വ
ഷണം ഫലവത്തായി. ബാസൽമിഷെന്റ ആദ്യെത്ത
മലബാർശാഖ തലേശ്ശരിയിൽ 1839-ൽത്തെന്ന സ്ഥാ
പിക്കെപ്പട്ടു. തലേശ്ശരിയിൽനിന്നു് അഞ്ചരക്കണ്ടിയിേല
യ്ക്കുള്ള പാതയിൽ നിട്ടൂരിൽ ഇല്ലിക്കുന്നു് എന്ന സ്ഥല
ത്തു ബാസൽമിഷനു് ഒരു ബങ്കളാവുണ്ടായിരുന്നു. അവി
െട താമസിച്ചുെകാണ്ടു ഗുണ്ഡർട്ട് ൈക്രസ്തവേസവനവും
ൈകരളീേസവനവും ഒന്നിച്ചുനടത്തി. 1846-ൽ സ്വേദ
ശേത്തയ്ക്കു േപാെയങ്കിലും 1847 ജനുവരിയിൽ വീണ്ടും
തലേശ്ശരിയിൽ വന്നുേചർന്നു. ഇല്ലിക്കുന്നിൽ ഉണ്ടാ
യിരുന്ന ഒരു കല്ലച്ചിൽ ആ വർഷം നവംബർമാസം
1-ാം൹ മലയാളത്തിൽ ഒരു പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.
1849 േമമാസത്തിൽ ഗുണ്ഡർട്ടിെന തലേശ്ശരിയിേല
യ്ക്കു മാറ്റി. അവിെട ഗ്രന്ഥ നിർമ്മാണത്തിനു േയാജിച്ച
പരിതഃസ്ഥിതി ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ അേദ്ദഹം ഓേരാ
പുസ്തകമായി എഴുതുകയും അേതാടുകൂടി താൻ ചിരകാ
ലമായി ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന നിഘണ്ടുവിെന്റ രചനയ്ക്കു േവ
ണ്ട സാമഗ്രികൾ സങ്ഗ്രഹിക്കുകയും െചയ്തു. 1853-ൽ
പടിഞ്ഞാേറക്കരയിെല ബാസൽമിഷൻസംഘത്തിെന്റ
അധ്യക്ഷനായി. 1856 െഫബ്രുവരിയിൽ മങ്ഗലാപുര
േത്തയ്ക്കു് േപായി. 1852-ൽ മദിരാശി ഗവർെമ്മന്റ് അേദ്ദ
ഹെത്ത മലയാളം, കർണ്ണാടകം എന്നീ ജില്ലകളിെല
ഒന്നാം സ്ക്കൂൾ ഇൻെസ്പക്ടരായി നിയമിക്കുകയും മിഷൻ
േജാലിക്കു വിഘ്നം കൂടാെത ആ പണികൂടി അേദ്ദഹം
രണ്ടു െകാല്ലേത്തയ്ക്കു നിപുണമായി നിർവ്വഹിക്കുകയും
െചയ്തു. 1859 ഏപ്രിൽ 11-ാം൹ രക്താതിസാരത്തിെന്റ
ഉപദ്രവംനിമിത്തം ശീമയ്ക്കുേപായി. പിെന്ന തിരിെയ
വന്നില്ല. അങ്ങെന 21 െകാല്ലക്കാലം അേദ്ദഹം മലബാ
റിൽ അത്യന്തം ജേനാപകാരപ്രദങ്ങളായ പലകാര്യപ
രിപാടികളിലും ഏർെപ്പട്ടു് അവയിെലല്ലാം ഒരുേപാെല
വിജയം േനടി.

വീണ്ടും ശീമയിൽ
1859 േമ 24-ാം൹ വീണ്ടും ബാസൽ നഗരത്തിെലത്തി.

ജർമ്മനിയിൽ മതപരങ്ങളായ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിക്കുന്ന
തിനുേവണ്ടി ഒരു വലിയ പണ്ഡിതസംഘം അക്കാല
ത്തു സജീവമായി പ്രയത്നിച്ചുെകാണ്ടിരുന്നു. ഗുണ്ഡർട്ട്
ആ സമിതിയുെട അധ്യക്ഷനായ ബാർത്തിെന (Barth)
ആദ്യം സഹായിക്കുകയും പിന്നീടു് അതിെന്റ അധ്യക്ഷ
പീഠം അലങ്കരിക്കുകയും െചയ്തു. അവിെട ആദ്യെത്ത
പത്തുെകാല്ലങ്ങൾ യാെതാരു തരത്തിലുള്ള പരസഹാ
യവുംകൂടാെത തെന്റ നിഘണ്ടു പ്രസിദ്ധീകരണത്തിനു
തക്കവണ്ണം സജ്ജീകരിച്ചു. കൽവ് എന്ന ഗ്രാമത്തിലാ
യിരുന്നു മരണംവെര താമസം. മലബാറിലും ശീമയിലും
യഥാർത്ഥമായ സഹകരണംെകാണ്ടു തെന്ന ചരിതാർ
ത്ഥനാക്കിയ േപ്രയസി 1885-ൽ അന്തരിച്ചു. 1890-ൽ
മേഹാദരവ്യാധി പിടിെപടുകയും അതിൽനിന്നു ശമനം
ലഭിക്കാെത 1893 ഏപ്രിൽ 25-ാം൹ 80-ാമെത്ത വയ
സ്സിൽ ആ മഹാൻ അന്ത്യവിശ്രമം േനടുകയും െചയ്തു.

കൃതികൾ
ഗുണ്ഡർട്ട് ഓേരാ കാലത്തായി പല പുസ്തകങ്ങൾ നിർ
മ്മിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അവയിൽ (1) പഴയ നിയമം, (2) പുതിയ
നിയമം, (3) സ്ഥിരീകരണത്തിനുള്ള ഉപേദശങ്ങൾ, (4)
മനുഷ്യേചാദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ൈദവം കല്പിച്ചിട്ടുള്ള ഉത്തരം,
(5) േവദചരിത്രസാരം, (6) സത്യേവദ ഇതിഹാസം, (7)
ക്രിസ്തുസഭാചരിത്രം, (8) ശർമ്മാന, (9) സന്മരണവിദ്യ,
(10) മനുഷ്യഹൃദയം (11) മതവിചാരണ, (12) േദവവിചാ
രണ, എന്നീ പുസ്തകങ്ങൾ ക്രിസ്തുമതപരങ്ങളാണു്. (13)
വജ്രസൂചി, എെന്തന്നറിയുന്നില്ല, (14) മഹമ്മദുചരിത്രം
എെന്നാരു ഗദ്യ കൃതിയും അേദ്ദഹം രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. (15)
നളചരിതസാരേശാധന, തത്സംബന്ധമായ ൈഹന്ദവ
കഥെയ ആസ്പദമാക്കി എഴുതീട്ടുള്ളതാണു്. (16) പാഠ
മാല, (17) മലയാളം-ഇംഗ്ലീഷ് നിഘണ്ടു, (18) മലയാള
ഭാഷാവ്യാകരണം, (19) മലയാള വ്യാകരണം േചാേദ്യാ
ത്തരം, (20) േകരളപ്പഴമ, (21) പഴെഞ്ചാൽമാല ഇവ
യാണു് െപാതുജനങ്ങളുെട ദൃഷ്ടിയിൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ
മറ്റു പ്രധാനകൃതികൾ. അക്കൂട്ടത്തിൽ നിഘണ്ടുവും അതു
കഴിഞ്ഞാൽ വ്യാകരണവും പ്രമുഖസ്ഥാനെത്ത അർ
ഹിക്കുന്നു. അവയിൽ ചിലതിെനപ്പറ്റി അല്പം ഉപന്യസി
ക്കാം. ഇവ കൂടാെത “Madras Journal of Literature
and Science” “Indian Antiquity” എന്നീ പത്രഗ്രന്ഥ
ങ്ങളിൽ മലയാളഭാഷെയപ്പറ്റിയും മറ്റും അേനകം വിശി
ഷ്ടങ്ങളായ ഉപന്യാസങ്ങളും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയുണ്ടാ
യി.
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22 പാഠമാല (Malayalam Anthology)
പാഠമാല പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു് 1860-ലാണു്. വിവിധകൃതി
കളിൽനിന്നു രസകരങ്ങളായ വാങ്മയസുമങ്ങൾ വി
ദ്യാർത്ഥികൾക്കു പ്രേയാജകീ ഭവിക്കത്തക്കവിധത്തിൽ
ഇദംപ്രഥമമായി േശഖരിച്ചു ഗ്രഥിച്ചിട്ടുള്ളതാണു് പ്രസ്തു
തമാല. അതിൽ ഗദ്യപാഠങ്ങളും പദ്യപാഠങ്ങളും അട
ങ്ങീട്ടുണ്ടു്. ഗദ്യപാഠങ്ങൾ പ്രാേയണ ഗുണ്ഡർട്ടുതെന്ന
യാണു് എഴുതിേച്ചർത്തിരിക്കുന്നതു്. പദ്യപാഠങ്ങൾക്കു്
(1) ഇട്ടിെക്കാമ്പിമന്നവെന്റ എന്നു് അേദ്ദഹം പറയുന്ന
കേല്ലക്കുളങ്ങര രാഘവപ്പിഷാരടിയുെട പഞ്ചതന്ത്രം. (2)
അേത കവിയുെട േവതാളചരിതം; (3) നളചരിതം കി
ളിപ്പാട്ടു്, (4) ഭാരതം കിളിപ്പാട്ടു്. (5) മുദ്രാരാക്ഷസം, (6)
ചാണാക്യസുത്രം കിളിപ്പാട്ടു, (7) ജ്ഞാനപ്പാന, (8) േക
രളവർമ്മരാമായണം, (9) ഉത്തരരാമായണം കിളിപ്പാ
ട്ടു്, (10) ബ്രഹ്മാണ്ഡപുരാണം കിളിപ്പാട്ടു്, (11) ഭാഗവതം
കിളിപ്പാട്ടു്, (12) ശീലാവതി, (13) േമാക്ഷദായകം, (14)
ൈവരാഗ്യചേന്ദ്രാദയം, (15) ശ്രീകൃഷ്ണചരിതം മണിപ്രവാ
ളം എന്നീ പ്രസിദ്ധകൃതികളിൽനിന്നു മാത്രമല്ല, (16) നി
ദാനം, (17) അഞ്ചടി, (18) ഏകാദശീമാഹാത്മ്യം ഗാഥ,
(19) ചന്ദ്രസങ്ഗമം, (20) സഹേദവവാക്യം എന്നീ അപ്ര
സിദ്ധകൃതികളിൽനിന്നുംകൂടി ഉദാഹരണങ്ങൾ സ്വീക
രിച്ചുകാണുന്നു. രാമചരിതത്തിൽനിന്നു് ആറുപാട്ടുകളും
എടുത്തുേചർത്തിട്ടുണ്ടു്. ആെകക്കൂടി ഭാഷയ്ക്കു് ഏറ്റവും ഉപ
േയാഗമുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണു് പാഠമാല. ഇൻെസ്പക്ടരാ
യിരുന്ന കാലത്തു പള്ളിക്കൂടത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനു
േവണ്ടിയാണു് അതിെല പാഠങ്ങൾ ഗുണ്ഡർട്ട് സംവിധാ
നം െചയ്തതു്.
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23 പഴെഞ്ചാൽമാല
പഴെഞ്ചാൽമാല 1845-ൽ അച്ചടിക്കെപ്പട്ടു. ഗുണ്ഡർട്ടി
െന്റ ആദ്യകാലെത്ത കൃതികളുെട കൂട്ടത്തിൽ അതിെന
ഉൾെപ്പടുത്താവുന്നതാണു്. “പഴെഞ്ചാല്ലിൽ പതിരു്
ഉെണ്ടങ്കിൽ പശുവിൻപാലും ൈകയ്ക്കും” എന്നിങ്ങെന
യാണു് അതു് ആരംഭിക്കുന്നതു്. ആയിരം പഴെഞ്ചാൽ
എന്നും അേദ്ദഹം നിർമ്മിച്ചതായി ഒരു പുസ്തകത്തിെന്റ
േപർ േകട്ടിട്ടുണ്ടു്. അവ രണ്ടും ഭിന്നങ്ങളാേണാ എന്നറി
വില്ല.

േകരളപ്പഴമ
ഇതു ഗുണ്ഡർട്ട് രചിച്ച ഒരു പ്രസിദ്ധമായ േകരളചരിത്ര
ഗ്രന്ഥമാണു്. പതിനാറാം ശതകത്തിൽ േപാർത്തുഗ
ലിനും േകരളത്തിനും തമ്മിലുണ്ടായിരുന്ന ബന്ധെത്ത
ഗ്രന്ഥകാരൻ “ബേറാസ മുതലായ പറങ്കിപ്പുസ്തകങ്ങൾ”
പരിേശാധിച്ചു സവിസ്തരമായി വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു. ഗു
ണ്ഡർട്ടിെന്റ ഗേവഷണൈനപുണ്യേത്താെടാപ്പം ഗദ്യ
ൈശലിയുെട സ്വരൂപവും മനസ്സിലാക്കുവാൻ പ്രസ്തുതകൃ
തി പ്രേയാജനെപ്പടുന്നു.

മലയാളഭാഷാവ്യാകരണം
1851-ൽ ഗുണ്ഡർട്ട് ഈ വ്യാകരണത്തിൽ ആദ്യെത്ത
552 വകുപ്പുകൾ പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തി. 1860-ൽ പള്ളിക്കൂട

ങ്ങളുെട ആവശ്യെത്ത പുരസ്കരിച്ചു മലയാളവ്യാകരണം
േചാേദ്യാത്തരം അച്ചടിപ്പിച്ചു. അതു തിരുത്തി ഒരു പതി
പ്പു, താൻ ശീമയ്ക്കു േപായതിനുേമൽ തെന്റ ഗ്രന്ഥങ്ങളുെട
പ്രസിദ്ധീകരണത്തിനു താൻ േകരളത്തിൽ അധികാര
െപ്പടുത്തിയിരുന്ന ഈ. ഡീയസ് (E. Diez) ആദ്യം മദിരാ
ശിഗവർെമ്മന്റിെന്റ മലയാളം ട്രാൻസിേലറ്ററും പിന്നീടു
മലബാർ സ്ക്കൂൾ ഇൻെസ്പക്ടരുമായ എൽ. ഗാർത്തുേവയി
റ്റ് എന്നിവെരെക്കാണ്ടു പ്രകാശിപ്പിച്ചു. ഗാർത്തുേവയിറ്റ്
ഗുണ്ഡർട്ടിെന്റ ഒരു വിനീതശിഷ്യനും ദൂരാനുയായിയുമാ
യിരുന്നു. അേദ്ദഹം പഞ്ചതന്ത്രം, ചാണക്യസൂത്രം, നളച
രിതം, േവതാള ചരിത്രം, ഭാരതം സംഭവപർവ്വം എന്നീ
ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വരികൾ തിരിച്ചും ചിഹ്നങ്ങൾ കാണിച്ചും
പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തി. വലിയ വ്യാകരണം 569-ാം വകുപ്പു
വെരേയ ഗുണ്ഡർട്ട് രചിച്ചിട്ടുള്ളു. ബാക്കി ഡീയസ് ഗാർ
ത്തുേവയിറ്റിെന്റ സഹായം അവലംബിച്ചു കൂട്ടിേച്ചർത്ത
താണു്. ആെക 878 വകുപ്പുകൾ (നിധാനങ്ങൾ എന്നാ
ണു് ഗുണ്ഡർട്ട് െകാടുത്തിട്ടുള്ള േപർ) അതിലടങ്ങിയിരി
ക്കുന്നു. അക്ഷരകാണ്ഡം, പദകാണ്ഡം, വാചകകാണ്ഡം
എന്നു മൂന്നു ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണു് ഗ്രന്ഥം നിർമ്മിച്ചിരിക്കു
ന്നതു്. 857-ാംവകുപ്പുമുതൽ അലങ്കാരമാണു് പ്രതിപാദ്യം.
അവതാരികയിൽ ഇങ്ങെന കാണുന്നു: “മലയാളഭാഷ
ദ്രമിളം എന്നുള്ള തമിഴിെന്റ ഒരു ശാഖയാകുന്നു. അതു
െതലുങ്കു്, കർണ്ണാടകം, തുളു, കുടക് മുതലായ ശാഖകെള
ക്കാൾ അധികം തമിഴരുെട സൂത്രങ്ങേളാടു് ഒത്തുവരിക
യാൽ ഉപഭാഷയെത്ര. എങ്കിലും ബ്രാഹ്മണർ ഈ േക
രളെത്ത അടക്കിവാണു്, അനാചാരങ്ങൾ നടപ്പാക്കി,
നാട്ടിെല ശൂദ്രരുമായി േചർന്നുേപായതിനാൽ, സംസ്കൃ
തശബ്ദങ്ങളും വാചകങ്ങളും വളെര നുഴഞ്ഞുവന്നു ഭാഷ
യുെട മൂലരൂപെത്ത പലവിധത്തിലും മാറ്റിയിരിക്കുന്നു.
ഇങ്ങെന കാലക്രമത്തിലുണ്ടായ േകരളഭാഷയുെട വ്യാ
കരണം ചമപ്പാൻ സംസ്കൃതവ്യാകരണവും തമിഴു് നന്നൂ
ലും േനാക്കിയിട്ടു േവണം. എങ്കിലും ഭാഷയിൽ ആക്കിയ
മഹാഭാരതം, രാമായണം, പഞ്ചതന്ത്രം, േവതാളചരി
ത്രം, ചാണക്യസൂത്രം മുതലായതിെന്റ പദ്യവും, േകര
േളാല്പത്തി, കണക്കുസാരം, ൈവദ്യശാസ്ത്രം തുടങ്ങിയു
ള്ളതിെന്റ ഗദ്യവും അനുഭവത്തിനും ഉദാഹരണത്തിനും
പ്രമാണം എന്നു േതാന്നിയിരിക്കുന്നു.”
ഗുണ്ഡർട്ടിെന്റ ഗ്രന്ഥംതെന്നയാണു് മലയാളഭാഷയിൽ
ആദ്യെത്ത പ്രമാണഭൂതമായ വ്യാകരണം. 1053-ൽ
േകാവുണ്ണി െനടുങ്ങാടി പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തിയ േകരളകൗ
മുദിയിൽ
“ഗുണ്ഡർെട്ടന്ന പ്രബലമതിമാനിട്ട നൂെലാട്ടു െകാള്ളാം;

ഗീവർഗ്ഗീസും പുനെരാരുതരം േചർതും നന്നു പാർത്താൽ;
ഗുണ്ഡർട്ടിൻനൂലുപരി കലനം െചയ്തിതഗ്ഗാർത്തുെവയ്റ്റും,
പൂർവ്വന്മാരാമവെരയനുകൂലിപ്പനാേവാളെമല്ലാം.”

എന്നു് ആ പണ്ഡിതൻ അതിെന്റ അവതാരികാപഞ്ചക
ത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിനുപുറെമ ഗുണ്ഡർട്ടുസായിപ്പിെന്റ
പുസ്തകം എനിക്കു് ഇതിേലയ്ക്കു വളെര ഉപകരിച്ചിരിക്കു
ന്നു എന്നും തെന്റ കൃതജ്ഞതെയ േരഖെപ്പടുത്തിയിട്ടു
ണ്ടു്.
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24 മലയാളം-ഇംഗ്ലീഷ് നിഘണ്ടു
ഗുണ്ഡർട്ടിനു പതിെനട്ടു ഭാഷകൾ അറിയാമായിരുന്നു
െവന്നു പറയുന്നു. ഒട്ടുവളെര ഭാഷകളിൽ അേദ്ദഹത്തി
നു വിസ്മയാവഹമായ വിജ്ഞാനമുണ്ടായിരുന്നുെവന്നു
ള്ളതിനു സംശയമില്ല. ഭാഷാവിഷയകമായുള്ള ഏതു
കാര്യെത്തസ്സംബന്ധിച്ചും അേദ്ദഹത്തിെന്റ ജീവിതകാ
ലത്തിൽ അേദ്ദഹത്തിനുതെന്നയായിരുന്നു പ്രാമാണി
കത. ഭാഷാ ശബ്ദങ്ങളുെട ധാത്വർത്ഥനിർണ്ണയം, പഴയ
െചേപ്പടുകളുെട താൽപര്യവിേവചനം മുതലായി നിരവ
ധി പ്രേമയങ്ങൾക്കു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഗേവഷണംനിമി
ത്തം പ്രശംസനീയമായ പ്രകാശം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അന്നു
വെര യാെതാരു േകരളീയനും േപർ േപാലും േകട്ടിട്ടില്ലാ
ത്ത അേനകം താളിേയാലഗ്രന്ഥങ്ങൾ അേദ്ദഹം സംഭ
രിക്കുകയും ഓേരാന്നും നിഷ്കൃഷ്ടമായി വായിച്ചു മനസ്സിലാ
ക്കി തെന്റ നിഘണ്ടുവിൽ നിരവധി ശബ്ദങ്ങൾ ഉദാഹരി
ക്കുന്നതിനു പ്രേയാജനെപ്പടുത്തുകയും െചയ്തു. തലേശ്ശരി
മുതലായ സ്ഥലങ്ങളിെല പഴയ സർക്കാർറിക്കാർഡു
കൾ പരിേശാധിച്ചു് അവയിെല ശബ്ദങ്ങളും തിരെഞ്ഞ
ടുത്തിട്ടുണ്ടു്. പല തരത്തിലും െതാഴിലിലും സ്ഥാനങ്ങ
ളിലുമുള്ള നാനാജാതി മതസ്ഥന്മാരായ ജനങ്ങളുമായി
സംഭാഷണത്തിേലർെപ്പട്ടു് അവരവരുെട ഇടയിൽമാ
ത്രം പ്രചാരമുള്ള ശബ്ദങ്ങളും സംഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു. രാമ
ചരിതവും പയ്യന്നൂർപ്പാട്ടും അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഗ്രന്ഥസമു
ച്ചയത്തിൽ അവയുെട പ്രാചീനതനിമിത്തം അത്യന്തം
മഹനീയമായ ഒരു സ്ഥാനെത്ത അലങ്കരിക്കുന്നു. രാ
മചരിതം നമുക്കു പിന്നീടു കിട്ടുകയുണ്ടായിട്ടുെണ്ടങ്കിലും
പയ്യന്നൂർപ്പാട്ടു് അേദ്ദഹേത്താെടാന്നിച്ചു് അന്തർദ്ധാനം
െചയ്തതായി കരുേതണ്ടിയിരിക്കുന്നു. “സ്വർഗ്ഗത്തിൽെവ
ച്ചും ഓേരാ പുതിയ ഭാഷ പഠിക്കുവാൻ എനിക്കു് അവ
സരം കിട്ടിയാൽ എെന്താരു സേന്താഷമായിരിക്കും”
എന്നു് ഒരവസരത്തിൽ അേദ്ദഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു് അേദ്ദ
ഹത്തിെന്റ മേനാഗതിയുെട അതിശേയാക്തി സ്പർശമി
ല്ലാത്ത പ്രതിഫലനം മാത്രമാണു്. 25 െകാല്ലെത്ത നിര
ന്തരമായ ഭാഷാപഠനത്തിെന്റയും നിഷ്കൃഷ്ടമായ ശബ്ദാ
ഗമ ഗേവഷണത്തിെന്റയും ഫലമായി അേദ്ദഹം എഴുതി
1872-ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മലയാളം-ഇംഗ്ലീഷ്നിഘണ്ടു
ഭാഷയ്ക്കു് ഒരനർഘനിധിയാകുന്നു. ഭാഷാശബ്ദങ്ങൾക്കു
സംസ്കൃതശബ്ദങ്ങെളക്കാൾ പ്രാധാന്യം നല്കി, ഭാഷയിൽ
പ്രചുരപ്രചാരങ്ങളായ സംസ്കൃതശബ്ദങ്ങെളമാത്രം ഉൾ
െപ്പടുത്തി, പ്രാചീനകാലേത്തയും മധ്യകാലേത്തയും ഭാ
ഷാകൃതികളിൽ നിന്നു് അന്നു നടപ്പിലിരുന്നവയും ഇന്നു
പ്രചാരലുപ്തങ്ങളുമായ ശബ്ദങ്ങൾ കഴിയുന്നിടേത്താളം
തിരെഞ്ഞടുത്തു, നാേടാടി ശബ്ദങ്ങൾക്കും വിേദശീയഭാ
ഷകളിൽനിന്നു് കടന്നുകൂടിയിട്ടുള്ള ശബ്ദങ്ങൾക്കും പ്ര
േവശനം അനുവദിച്ചു്, ഓേരാ ശബ്ദത്തിെന്റയും ആഗമം
നിർേദ്ദശിച്ചു. വിവിധഗ്രന്ഥങ്ങളിൽനിന്നും മറ്റും അവയു
െട അർത്ഥാവേബാധത്തിനുതകുന്ന ഉദാഹരണങ്ങളുദ്ധ
രിച്ചു, പഴെഞ്ചാല്ലുകളും ൈശലികളും അവസേരാചിതമാ
യി എടുത്തുകാണിച്ചു് അേദ്ദഹം രചിച്ചിട്ടുള്ള പ്രസ്തുതനി
ഘണ്ടുവിെന്റ ഗുണവിേശഷങ്ങൾ വാചാമേഗാചരങ്ങെള
േന്ന ചുരുക്കത്തിൽ പറയുവാൻ നിവൃത്തിയുള്ളു.

ഗണ്ഡർട്ടിെന്റ ഗദ്യൈശലി
ഗുണ്ഡർട്ടിെന്റ ഗദ്യം ഏതു തരത്തിലുള്ളതാെണന്നുകൂടി
അനുവാചകന്മാെര അറിയിേക്കണ്ടതുണ്ടു്. അതിേലയ്ക്കു്
ഒന്നുരണ്ടു് ഉദാഹരണങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കാം.
അൾബുെക്കർക്ക് െകാച്ചിയിൽ േകാട്ട െകട്ടിച്ചതു്
“അനന്തരം െപരിമ്പടപ്പു ‘നിങ്ങൾ എെന്ന രക്ഷിച്ചു പ്ര
തിക്രിയ െചയ്തും ഇരിക്കുന്നു. ഞാൻ പ്രത്യുപകാരം എന്തു
െചേയ്യണ്ടു?’ എന്നു േചാദിച്ചാെറ ‘പാണ്ടിശാലയുെട
രക്ഷയ്ക്കായി ഒരു േകാട്ട എടുപ്പിപ്പാൻ സ്ഥലം തരണം’
എന്നുണർത്തിച്ചാെറ, രാജാവു പുഴവായിൽതെന്ന ഒരു
കുന്നും പണിക്കുേവണ്ടുന്ന മരങ്ങളും െകാടുത്തു. അൾബു

െക്കർക്ക് ഉടെന സകല േപാർത്തുഗീസെരെക്കാണ്ടും
പണി എടുപ്പിച്ചു. െതങ്ങു മുതലായ മരങ്ങെള ഇരുമ്പു
പട്ടകെള േചർത്തു ചുവരാക്കി നടുവിൽ കല്ലും ഇട്ടുനിക
ത്തി േകാട്ടയാക്കി ക്ഷണത്തിൽ തീർക്കുകയും െചയ്തു.
(കന്നി 1503-ൽ) ആ േവല കാണ്മാൻ രാജാവു താൻ
ചിലേപ്പാൾ വന്നു് ‘ഇവർ അന്യന്മാർ എങ്കിലും മഴയും
െവയിലും സഹിച്ചു് അധ്വാനിക്കുന്നു. കഷ്ടം. എന്തു് കൂലി
ക്കാെരെക്കാണ്ടു െചയ്യിക്കാത്തതു്’ എന്നു െചാല്ലി അതി
ശയിച്ചു േനാക്കിനിന്നു. പറങ്കികൾ േകാട്ടെയ തീർത്ത
േപ്പാൾ മാനുവൽേകാട്ട എന്നു േപരുമിട്ടു. വലിയ ക്രൂെശ
െപരിക്കുടക്കീഴിൽ എഴുന്നള്ളിച്ചു പ്രദക്ഷിണം കഴിച്ചും.”
(േകരളപ്പഴമ)
ഒരു കഥ
“െവന്നഗരെമന്നു േപരായ ഒരു ഊരിൽ ഒരു കിഴവി
ഉണ്ടായിരുന്നു. അവളുെട വീട്ടിൽ ഒരു തീകായുന്ന ചട്ടി
യും ഒരു േകാഴിയുമുണ്ടു്. അതുെകാണ്ടു ദിവസവും െവ

ളുക്കും കാലത്തു് ആ േകാഴി കൂവുേമ്പാൾ ആ ഊരിൽ
ഉള്ളവർ ഒെക്കയും എഴുന്നീറ്റു് ഈ കിഴവിയുെട വീട്ടിൽ
വന്നു തീ േമടിച്ചുെകാണ്ടു േപാകും. ഇങ്ങെന ഏെറക്കാ
ലം കഴിഞ്ഞു പിെന്ന ഒരുദിവസം ആ കിഴവി ‘എെന്റ
േകാഴി കൂവുന്നതുെകാണ്ടു് േനരംെവളുക്കുന്നു. എെന്റ വീ
ട്ടിൽ തീ ഇരിക്കുന്നതുെകാണ്ട് ഈ ഊരിൽ ഒെക്കയും
തീ േമടിച്ചുെകാണ്ടുേപായി െവയ്പു കഴിച്ചു േഭാജനം െചയ്യു
ന്നു. ഞാൻ ഈ ഊർ വിട്ടുേപായാൽ ഇവിെട എങ്ങെന
േനരം െവളുക്കും? ഈ ഊരിൽ ഉള്ളവർ എങ്ങെന േഭാ
ജനം കഴിക്കും? ഇതറിയണം’ എന്നു വിചാരിച്ചു് ആേരാ
ടും പറയാെത േകാഴിേയയും തീകായുന്ന ചട്ടിേയയും
എടുത്തുെകാണ്ടു് ആ ഊരിൽനിന്നു വളെര ദൂരത്തിലുള്ള
കാട്ടിേലയ്ക്കു് െചന്നു് അവിെട ഇരുന്നു.” (പാഠമാല)
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25 ൈവക്കത്തു പാച്ചുമൂത്തതു്
(989–1058)
പതിെനാന്നാം ശതകം പൂർവ്വാർദ്ധത്തിെല കവികളു
േടയും പണ്ഡിതന്മാരുേടയും മധ്യത്തിൽ പാച്ചുമൂത്തതി
നുള്ള സ്ഥാനം അദ്വിതീയമാണു്. ആധുനിക ഭാഷാഗ
ദ്യത്തിെന്റ ആദ്യകാലപരിഷ്കർത്താക്കന്മാരിൽ അന്യ
തമൻ എന്ന നിലയിലും അേദ്ദഹം നമ്മുെട കൃതജ്ഞത
െയ സവിേശഷമായി അർഹിക്കുന്നു. പദ്യകാരെനന്നും
ഗദ്യകാരെനന്നും അേദ്ദഹത്തിനു രണ്ടു സ്ഥാനങ്ങളുെണ്ട
ങ്കിലും സൗകര്യത്തിനുേവണ്ടി അേദ്ദഹത്തിെന്റ സകല
സാഹിത്യവ്യാപാരങ്ങേളയും ഈ അധ്യായത്തിൽത്ത
െന്ന സംഗ്രഹിക്കാെമന്നുേദ്ദശിക്കുന്നു.

ജനനവും വിദ്യാഭ്യാസവും
പാച്ചുമൂത്തതു ൈവക്കത്തു പടിഞ്ഞാേറടത്തില്ലത്തിൽ
നീലകണ്ഠൻമൂത്തതിെന്റപുത്രനായി 989-ാമാണ്ടു് ഇട
വമാസം 25-ാം൹ ജനിച്ചു. പാച്ചു പരേമശ്വരൻ എന്ന
സംജ്ഞയുെട തത്ഭവമാെണന്നു പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ.
1000-ാമാണ്ടു സമാവർത്തനം കഴിയുന്നതുവെര അക്ഷ
രജ്ഞാനംെകാണ്ടു് മാത്രം തൃപ്തനായി കഴിഞ്ഞുകൂടി.
1001 വൃശ്ചികത്തിൽ മഹാവിദ്വാനായ തൃപ്രേങ്ങാട്ടു കു
ഞ്ഞണ്ണിമൂസ്സതിേനാെടാന്നിച്ചു് ആ സ്ഥലത്തു േപായി
താമസിച്ചിട്ടും അഞ്ചിൽച്ചില്വാനം െകാല്ലംെകാണ്ടു ശ്രീ
രാേമാദന്തത്തിൽ 40 േശ്ലാകങ്ങേളാളം പഠിക്കുന്നതിേന
സാധിച്ചുള്ളു. കാലേക്ഷപത്തിനു കുലവൃത്തിയല്ലാെത
മാർഗ്ഗമില്ലാതിരുന്നതിനാൽ ആദ്യമായി നല്ലൂർ നമ്പൂ
തിരിേയാടു ചിത്രെമഴുത്തും 1009-ാമാണ്ടു െവച്ചൂർ മൂത്ത
തിേനാടു പാഠകവും പഠിച്ചു. 1012-ാമാണ്ടു്, അതായതു
ഇരുപത്തി മൂന്നാമെത്ത വയസ്സിൽമാത്രേമ ശരിയായ
അധ്യയനം ആരംഭിച്ചുള്ളു. പടിഞ്ഞാേറടത്തില്ലേത്തയ്ക്കു
െപരുവനത്തും തൃപ്പറയാറ്റും അടുത്ത ചാർച്ചക്കാരുണ്ടാ
യിരുന്നതിനാൽ െപരുവനത്തു താമസിച്ചു താഴയ്ക്കാട്ടു
കണ്ണൻപുതുവാേളാടു കുവലയാനന്ദവും തർക്ക സംഗ്ര
ഹവും അഷ്ടാധ്യായിയിൽ ആദ്യെത്ത നാലധ്യായവും
പഠിച്ചു. ഉത്തരാർദ്ധം പഠിക്കുവാൻ െകാടുങ്ങല്ലൂർ വി
ദ്വാൻ ഇളയതമ്പുരാെന്റ അേന്തവാസിയായി 1013 കർ
ക്കടകത്തിൽ കൂടി 1015 തുലാം വെര അവിെട താമസി
ച്ചു. അങ്ങെനയിരിെക്ക ത്വേഗ്രാഗം ബാധിക്കുകെകാ
ണ്ടു ൈവക്കേത്തയ്ക്കു േപാന്നു. 1016 േമടം മുതൽ 1017
തുലാം വെര വീണ്ടും െകാടുങ്ങല്ലൂേരയ്ക്കു േപായി കൗമുദി
മുഴുവൻ ഹൃദിസ്ഥമാക്കി. 1018-ൽ േകാട്ടയത്തു തിരുന
ക്കര േചാഴിയത്തു നമ്പൂരിയിൽ നിന്നു് അഷ്ടാംഗഹൃദയം
അഭ്യസിച്ചു. അേപ്പാേഴയ്ക്കു ത്വേഗ്രാഗം ഒന്നിെനാന്നു മൂർ
ച്ഛിച്ചുവരികയാൽ െപരുംതൃേക്കാവിൽേക്ഷത്രത്തിൽ
അത്യന്തം കൃച്ഛ്റസാധ്യവും അതിനുമുൻപു് അപൂർവ്വം
ചില സിദ്ധന്മാരാൽമാത്രം അനുഷ്ഠിതവുമായ സംവത്സ
രഭജനം നടത്തുന്നതിനു തീർച്ചെപ്പടുത്തി. 1019 മകരം
1-ാം൹ തുടങ്ങി ആ അസിധാരാവ്രതം 1020 മകരം 1ാം൹േയാടുകൂടി അവസാനിപ്പിച്ചു. ആ െകാല്ലം േമടമാ
സത്തിൽ മസൂരിബാധിച്ചു കുളിച്ചേപ്പാൾ പഴയ േരാഗം
നിേശ്ശഷം മാറി. ൈവക്കത്തപ്പൻ പരിപൂർണ്ണമായി പ്ര
സാദിച്ച ആ യുവാവു േവഗത്തിൽ ഒരു സർവ്വ തന്ത്രസ്വ
തന്ത്രനായ മഹാപുരുഷനായി പരിലസിച്ചു. ഭജന കാല
ത്തു േചാളേദശത്തുനിന്നു രംഗശാസ്ത്രി എെന്നാരു മഹാ
പണ്ഡിതൻ െപരുംതൃേക്കാവിലപ്പെന്റ ആരാധകനായി
അവിെട കുേറക്കാലം താമസിച്ചിരുന്നു. അേദ്ദഹത്തിൽ
നിന്നു വ്യാകരണത്തിൽ ശബ്ദകൗസ്തുഭവും പൂർവ്വമീമാം
സയിൽ ഭാട്ടദീപികയും പഠിച്ചു. അതുകൂടാെത ചിദംബ
രം പിച്ചുശാസ്ത്രികളിൽനിന്നു ശബ്ദശാസ്ത്രത്തിൽ േവെറ
യും ചില ഉപരിഗ്രന്ഥങ്ങളും േവദാന്തവും കൂടി പഠിക്കുക
യുണ്ടായി. ഈ ശാസ്ത്രങ്ങൾെക്കല്ലാം പുറെമ 1021-ൽ
കുമാരനല്ലൂർ വട്ടപ്പള്ളിമൂത്തതിൽ നിന്നു േജ്യാതിശ്ശാസ്ത്ര
വും സാംേഗാപാംഗമായി ഗ്രഹിച്ചു. തദനന്തരം ഛാത്ര
ന്മാെര വിവിധശാസ്ത്രങ്ങൾ അഭ്യസിപ്പിക്കുകയും ആയുർ
േവ്വദചികിത്സ വൃത്തിമാർഗമായി സ്വീകരിച്ചു് അതിൽ
നിപുണമായി പ്രവർത്തിക്കുകയും െചയ്തുവന്നു.

പാച്ചുമൂത്തതു െകാച്ചിയിൽ
1023-ാമാണ്ടു െകാച്ചിയിൽ ദിവാനായിരുന്ന ശങ്കരവാ

രിയർക്കു പിടിെപട്ട ഒരു േരാഗം ചികിത്സിച്ചു േഭദമാക്കു
കയാൽ കതാപുരുഷന്നു് ആ സർക്കാരിൽ നിന്നു നാമ
മാത്രമായ ഒരു മാസികേവതനം ലഭിച്ചു. 1027-ാമാണ്ടു
കുംഭമാസത്തിൽ അന്നെത്ത െകാച്ചിമഹാരാജാവായ
വീര േകരളവർമ്മത്തമ്പുരാൻ കുതിരപ്പുറത്തുനിന്നു വീഴു
കയും തന്നിമിത്തമുണ്ടായ ശീലായ്മ, മൂത്തതു ശമിപ്പിക്കു
കയാൽ അവിടെത്ത വാത്സല്യത്തിനു പ്രേത്യകഭാജന
മായിത്തീരുകയും െചയ്തു. ആ തമ്പുരാൻ 1027 കർക്കട
കത്തിൽ കാശിക്കു് എഴുന്നള്ളിയേപ്പാൾ മൂത്തതിെനക്കൂ
ടി െകാണ്ടുേപായി. ആ വഴിക്കു പല പുണ്യസ്ഥലങ്ങളും
സന്ദർശിക്കുന്നതിനു അേദ്ദഹത്തിനു സാധിച്ചു. 1028 കും
ഭത്തിൽ കാശിയിൽെവച്ചു് അവിടുന്നു തീെപ്പടുകയാൽ
വിഷണ്ണനായി തിരിെയേപ്പാന്നു. 1029 ചിങ്ങം 5-ാം൹
ൈവക്കത്തു തിരിെച്ചത്തി. പിന്നീടു െകാച്ചിയിേലയ്ക്കു േപാ
യില്ല. ആ സഞ്ചാരെത്തപ്പറ്റി കാശിയാത്രാപ്രബന്ധം
എന്ന േപരിൽ സംസ്കൃതത്തിൽ പ്രൗഢമായ ഒരു ചമ്പു
വും കാശിയാത്രാ വിവരണം എന്ന േപരിൽ ഭാഷയിൽ
ഒരു ഓട്ടൻതുള്ളലും രചിച്ചു. അതിനുമുൻപു സംസ്കൃത
ത്തിൽ സാമാന്യവിദ്യാഭ്യാസംമാത്രം ലഭിച്ചിരുന്ന ഒരു
കാലത്തു നിർമ്മിച്ചതാണു് മുചുകന്ദേമക്ഷം ആട്ടക്കഥ.
ആ ആട്ടക്കഥെയ അേദ്ദഹത്തിെന്റ പ്രഥമകൃതിയായി
കരുതാം. 1015-ാമാണ്ടിടയ്ക്കാണു് അതിെന്റ നിർമ്മിതി
എന്നു േകട്ടിട്ടുണ്ടു്.

പാച്ചുമൂത്തതു തിരുവനന്തപുരത്തു്
അങ്ങെനയിരിെക്ക 1029 മിഥുനമാസത്തിൽ അന്നു തി
രുവനന്തപുരത്തു സദർേകാട്ടിൽ ഒന്നാം ജഡ്ജിയായി
രുന്ന െചാവ്വൂർ പരേമശ്വരൻനമ്പൂരിയുെട അേപക്ഷയനു
സരിച്ചു തിരുവനന്തപുരത്തു് ഒരു ചികിത്സയ്ക്കായി മൂത്ത
തിനു േപാേകണ്ടിവന്നു. ആയില്യംതിരുനാൾ ഇളയത
മ്പുരാേനയും പൂരാടംതിരുനാൾ ആറ്റിങ്ങൽ മൂത്തതമ്പുരാ
േനയുംകൂടി തദനന്തരം ചികിത്സിച്ചു ശിലായ്മ േഭദമാക്കു
വാൻ ഇടവന്നതിനാൽ അവരുെട പ്രീതിക്കും അേദ്ദഹം
പാത്രീഭവിച്ചു. അന്നു നാടു വാണിരുന്ന ഉത്രംതിരുനാൾ
മഹാരാജാവു് ആദ്യം ചില സമ്മാനങ്ങൾ െകാടുക്കുക
യും പിന്നീടു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ ചികിത്സെകാണ്ടു തനിക്കു
ഫലം സിദ്ധിച്ചേപ്പാൾ െകാട്ടാരംൈവദ്യനായി നിയമി
ക്കുകയും െചയ്തു. മഹാപണ്ഡിതനായ ആയില്യംതിരുേമ
നിയുെട ആജ്ഞയനുസരിച്ചു േമല്പുത്തൂർ ഭട്ടതിരിയുെട രാ
ജസൂയപ്രബന്ധത്തിനു് അർത്ഥവിമർശിനി എന്ന േപ
രിൽ സർവ്വങ്കഷമായ ഒരു വ്യാഖ്യാനം രചിച്ചു. അതിെന്റ
സമാപ്തി 1033 ഇടവം 21-ാം൹യായിരുന്നു.

പാച്ചുമൂത്തതും ആയില്യംതിരുനാൾ
മഹാരാജാവും
1036-ാമാണ്ടു് ആയില്യംതിരുനാൾ സിംഹാസനാരൂഢ

നായ ദിവസം മുതൽ വിശാഖംതിരുനാൾ മഹാരാജാവി
െന്റ വാഴ്ചക്കാലത്തു് 1058 ചിങ്ങം 4-ാം൹ ചരമഗതിെയ
പ്രാപിക്കുന്നതുവെര പാച്ചുമൂത്തതിനു് തുടെരത്തുടെര
സിദ്ധിച്ചുവന്ന രാജപ്രസാദം അപരിേമയമായിരുന്നു.
അെതല്ലാം ആ മഹാത്മാവു പരിപൂർണ്ണമായി അർഹി
ക്കുകയും െചയ്തു. ആയില്യംതിരുേമനിക്കു ഭാഷാഗദ്യത്തി
െന്റ അഭ്യുന്നതിയിൽ അത്യധികമായ ഔത്സുക്യമുണ്ടാ
യിരുന്നു എന്നു മുൻപു സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ. 1042-ൽ
“ബാലഭൂഷണം” എന്ന േപരിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കു്
ഉപയുക്തമായ ഒരു പുസ്തകം രചിച്ചു. 1043- ൽ തിരുവി
താംകൂർ ചരിത്രം ഉണ്ടാക്കി. 1051-ൽ േകരളഭാഷാവ്യാ
കരണം എന്ന പുസ്തകം അച്ചടിപ്പിച്ചു. 1053-ൽ േകരള
വിേശഷനിയമവിവരം എെന്നാരു പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീ
കരിച്ചു. ആ പുസ്തകം താനും തെന്റ ശിഷ്യേകാടിയിൽ
െപ്പട്ട കൃഷ്ണപുരത്തു േകരളവർമ്മൻതിരുമുല്പാടും തമ്മിൽ
വലിയ വാദപ്രതിവാദങ്ങൾക്കു കരണമായിത്തീർന്നു.
ആയില്യംതിരുമനസ്സിെല രാജ്യഭാരാരംഭെത്ത വർണ്ണി
ച്ചു ശ്രീരാമവർമ്മചരിതം എെന്നാരു സംസ്കൃതകാവ്യം
അേദ്ദഹം ആദ്യംതെന്ന രചിക്കുകയുണ്ടായി. അതിനു
പുറേമ ൈവക്കത്തുവച്ചു െപരും തൃേക്കാവിലപ്പെനപ്പറ്റി
നക്ഷത്രമാലാ എെന്നാരു ലഘുകാവ്യവും സുഖേബാധ
കം എെന്നാരു ആെശൗചനിർണ്ണയകമായ കൃതിയും
നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടു്. സുഖസാധകം എവുതി സമാപ്തമായതു്
1057 ചിങ്ങം 23-ാം൹യാണു്. പാച്ചുമൂത്തതിെന്റ പ്രഥമഗ
ണനീയമായ കൃതി ഹൃദയപ്രിയം എന്ന ൈവദ്യഗ്രന്ഥമാ
ണു്. അതു് 1040 ധനു 29-ാം൹യാണു് എഴുതിത്തീർത്ത
തു്. “ഗ്രേന്ഥാസൗ േലാകഹൃദ്യഃ” എന്ന കലിസംഖ്യെകാ
ണ്ടു് ആചാര്യൻതെന്ന ആ വസ്തുത സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
1057-ൽ ൈവക്കത്തുവച്ചു് ഒരു പണ്ഡിതസദസ്സു നടത്തി.
1043-ൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ േജ്യാതിഷജ്ഞാനത്തിെന്റ
നിദർശനമായി ഭൂേഗാളം െകട്ടിയുണ്ടാക്കി പ്രദർശിപ്പി
ച്ചു.

വട്ടപ്പള്ളിസ്ഥാനികർ
സുപ്രസിദ്ധമായ ശുചീന്ദ്രത്തു ശിവേക്ഷത്രത്തിൽ വട്ട
പ്പള്ളി എന്ന കുടുംബത്തിെല ശിവദ്വിജന്മാർക്കു പ്രേത്യ
കമായി ചില അവകാശങ്ങളും സ്ഥാനമാനങ്ങളുമുണ്ടു്.
പുരാതനകാലത്തു സകല ശിവേക്ഷത്രങ്ങളിലും മൂത്തത
ന്മാർക്കായിരുന്നു പൂജാധികാരം. അതുെകാണ്ടുതെന്ന
യാണു് അവർക്കു ശിവദ്വിജന്മാർ എന്നു േപർ സിദ്ധിച്ച
തും. 1045-ൽ ചാർച്ചക്കാരനായ നാരായണൻമൂത്തതു
മരിച്ചു. പ്രസ്തുത കുടുംബത്തിൽ അവകാശികളില്ലാെത
തീർന്നേപ്പാൾ പാച്ചുമൂത്തതിേനയും അേദ്ദഹത്തിെന്റ
അനുജൻ നീലകണ്ഠൻമൂത്തതിേനയും ആ ഇല്ലേത്തയ്ക്കു്
ആയില്യം മഹാരാജാവു് അവിടെത്ത മനയമ്മമാരുെട
അനുമതിേയാടുകൂടി ദത്തുപൂകിച്ചു. അങ്ങെനയാണു് പാ
ച്ചുമൂത്തതിനു വട്ടപ്പള്ളിസ്ഥാനികർ എന്ന പദവി സിദ്ധി
ച്ചതു്. ആയില്യംതിരുേമനി അേദ്ദഹത്തിനു വ്യാകരണ
ത്തിലും േജ്യാതിഷത്തിലുമുള്ള പാണ്ഡിത്യേത്തയും കവ
നപാടവേത്തയും അഭിനന്ദിച്ചു് ഒരു പ്രശംസാപത്രവും
നല്കുകയുണ്ടായി.

ശിഷ്യന്മാർ
പാച്ചുമൂത്തതിനു വ്യാകരണത്തിലും ൈവദ്യത്തിലും അേന
കം ശിഷ്യന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. വ്യാകരണത്തിൽ (1)
കിടങ്ങൂർ രാഘവപ്പിഷാേരാടി, (2) കൃഷ്ണപുരത്തു േകരള
വർമ്മൻതിരുമുല്പാടു്, (3) പിണക്കാമിറ്റത്തു നമ്പൂരി, (4)
ഋഷിനമ്പൂരി, (5) താമരക്കാട്ടു നമ്പൂരി, (6) അനുജൻ നീല
കണ്ഠൻമൂത്തതു് എന്നിവരും, ൈവദ്യത്തിൽ (7) അനന്ത
പുരത്തു രാജരാജവർമ്മേകായിത്തമ്പുരാൻ, (8) കവിയൂർ
പരേമശ്വരൻ മൂത്തതു്, (9) ഏവൂർ കുട്ടനുണ്ണി എന്നിവരും
മുഖ്യശിഷ്യന്മാരായിരുന്നു. േകരളവർമ്മ േകായിത്തമ്പുരാ
നും അേദ്ദഹേത്താടു് അഷാംഗഹൃദയം അഭ്യസിക്കുകയു
ണ്ടായിട്ടുണ്ടു്.

കൃതികൾ
പാച്ചുമൂത്തതിനു വ്യാകരണം, തർക്കം, മീമാംസ, േവദാ
ന്തം, ൈവദ്യം. േജ്യാതിഷം എന്നീ ആറു ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ
അവഗാഹമുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള വസ്തുത ആേരയും
ആശ്ചര്യപരതന്ത്രരാക്കുന്നതാണു്. അവയിൽ വ്യാക
രണത്തിലും ൈവദ്യത്തിലുമായിരുന്നു അേദ്ദഹത്തിനു
കൂലംകഷമായജ്ഞാനം. സംസ്കൃതത്തിലും ഭാഷയിലും
സരസമായി ഗദ്യപദ്യങ്ങൾ രചിക്കുന്നതിനും ആ പരി
ണതപ്രജ്ഞനു കഴിവുണ്ടായിരുന്നു. സംസ്കൃതത്തിൽ
അേദ്ദഹം (1) ശ്രീരാമവർമ്മചരിതം കാവ്യം, (2) കാശി
യാത്രാപ്രബന്ധം, (3) നക്ഷത്രമാലാ, (4) അർത്ഥവി
മർശിനി എന്ന രാജസൂയവ്യാഖ്യാ, (5) ഹൃദയപ്രിയം,
(6) സുഖസാധകം, (7) സുഖേബാധകം എന്നീ ഗ്രന്ഥ
ങ്ങളും, ഭാഷയിൽ (8) മുചുകുന്ദേമാക്ഷം ആട്ടക്കഥ, (9)
കാശിയാത്രാവർണ്ണന തുള്ളൽ, (10) ബാലഭൂഷണം,
(11) തിരുവിതാംകൂർചരിത്രം, (12) േകരള ഭാഷാവ്യാകര
ണം, (13) ആത്മകഥാ സംേക്ഷപം എന്നിവയും രചിച്ചി
ട്ടുണ്ടു്. ഇവയിൽ കാശിയാത്രാവർണ്ണനംമാത്രം ഞാൻ
കണ്ടിട്ടില്ല. 1029 മുതൽ 1058 വെര 27 െകാല്ലംെകാണ്ടാ
ണു് ഇവയിൽ മുചുകുന്ദേമാക്ഷെമാഴിെക ബാക്കിെയ
ല്ലാം എഴുതിത്തീർത്തെതന്നു് ഓർമ്മിക്കുേമ്പാൾ നമുക്കു്
അേദ്ദഹെത്തപ്പറ്റിയുള്ള ആദരാതിശയം ദ്വിഗുണീഭവിക്കു
ന്നു. സമീപകാലത്തിൽ സംസ്കൃതേത്തയും ഭാഷേയയും
സമരീതിയിൽ േപാഷിപ്പിച്ച ഒന്നാമെത്ത േകരളീയൻ
അേദ്ദഹമാെണന്നു പറയാം. സന്ദർഭവശാൽ അേന
കം മുക്തകങ്ങളും അേദ്ദഹത്തിെന്റ അനുഗൃഹീതമായ
തൂലികയിൽനിന്നു് ആവിർഭവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഇനി അേദ്ദഹ
ത്തിെന്റ കൃതികെളപ്പറ്റി അല്പം പ്രസ്താവിക്കാം.
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26 സംസ്കൃതകൃതികൾ-

ശ്രീരാമവർമ്മചരിതം

ഇതു കവി എട്ടു സർഗ്ഗത്തിൽ രചിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു െപ്രൗഢ
മായ കാവ്യമാണു്. അേദ്ദഹത്തിെന്റ അന്യാദൃശമായ
വ്യാകരണ പാണ്ഡിത്യത്തിനു് ഇതിെലവിെടയും, പ്രേത്യ
കിച്ചു പ്രഥമസർഗ്ഗത്തിലും ഉദാഹരണങ്ങൾ കാണാം.
“സർേഗ്ഗാത്ര സൂത്രമിളിതഃ പ്രഥേമാ ഗേതാഭൂൽ” എന്നാ
ണു് അേദ്ദഹം അതിെനപ്പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു്. ആ സർ
ഗ്ഗത്തിെല പ്രഥമേശ്ലാകത്തിൽനിന്നു തെന്ന തദ്വിഷയ
കമായ കവിവിവക്ഷ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണു്. ആ
േശ്ലാകം താെഴ േചർക്കുന്നു.
“ശ്രിയഃ പദം സന്ദധദാത്മനാ വിഭും

യമക്ഷരാമ്നായമയം ഫണീശ്വരഃ
സമാതേനാദ്വ്യാകൃതിഭാഷ്യമദ്ഭുതം
പദം തദീയം ശുഭദം വഹാമ്യഹം.”

കഥാനായകൻ ആയില്യംതിരുനാൾ രാമവർമ്മമഹാരാ
ജാവാണു്. വിശാഖംതിരുനാൾ ഇളയതമ്പുരാെന്റ അപ
ദാനങ്ങേളയും സന്ദർഭാനുേരാേധന ധാരാളമായി വർ
ണ്ണിക്കുന്നുണ്ടു്. ഇടയ്ക്കു പ്രകൃതമുണ്ടാക്കി വീരമാർത്താണ്ഡ
വർമ്മമഹാരാജാ തുടങ്ങിയുള്ള അവിടെത്ത പൂർവ്വന്മാ
രുെട ചരിത്രവും സംക്ഷിപ്തമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നു. തൃ
തീയസർഗ്ഗത്തിെല രാജനീതിവിവരണം ഏറ്റവും ഹൃദയ
ഹാരിയാണു്.
“വിജിഗീഷുരപി ദ്വിഷന്തപഃ

പ്രബലം നാഭിഭേവദ്ദ്വിഷം രുഷാ
ഭുജഗാഃ പവനാൻ പ്രഭുജ്ഞേത
ന ഗരുത്മന്മുഖമാർഗ്ഗനിർഗ്ഗതാൻ”

എന്ന േശ്ലാകവും ആ കൂട്ടത്തിൽ െപട്ടതാകുന്നു. സപ്തമ
സർഗ്ഗത്തിൽ ശ്രീപത്മനാഭേക്ഷത്രത്തിെന്റയും ആറാട്ടി
നുള്ള എഴുന്നള്ളിപ്പിെന്റയും സമുജ്ജ്വലമായ ഒരു വർണ്ണ
നയുണ്ടു്. ആ പ്രകരണത്തിലുള്ളതാണു് അേധാലിഖിത
മായ േശ്ലാകം.
“ഹരിധൃതനവമാലികാപരാൈഗഃ

പവനഹൃൈതരണുഭിസ്സുേരന്ദ്രരാമാഃ
നിബിഡതരപരിഷ്കൃതാളകാന്താ
വിയതി വിേരജൂരയത്നഹൃഷ്ടകാന്താഃ.”
ഗ്രന്ഥാവസാനത്തിൽ
“ഇത്ഥം ശ്രീവഞ്ചിപൃഥ്വീശ്വരചരിതമിദം

കിഞ്ചിദുക്തം പ്രസിദ്ധം
ശ്രീമദ്വ്യാഘ്രാലയാധീശ്വരചരണജൂഷാ
േകനചിൽ പദ്യരൂപം
േപ്രാദ്യച്ഛ്റീപദ്മനാഭപ്രഥിതഗുണഗണേത്വന വാ കീർത്തിലൗല്യാദ്വഞ്ചിക്ഷ്മാപാലകാനാം സുവിമലയശസാം
സൽകവീനാം മുേദ ഽസ്തു.”

എെന്നാരു േശ്ലാകം േചർത്തിട്ടുണ്ടു്. 5-ാം സർഗ്ഗത്തിെന്റ
ഒടുവിൽ ഉത്രംതിരുനാൾ മഹാരാജാവിെന്റ േദഹവി
േയാഗവും 6-ാം സർഗ്ഗത്തിൽ ആയില്യംതിരുനാളുെട
സിംഹാസനാേരാഹണവും അരിയിട്ടുവാഴ്ചയും വിവരി
ച്ചിരിക്കുന്നതുെകാണ്ടു് 1037-ാമാണ്ടിടയ്ക്കാണു് പ്രസ്തുത
കൃതിയുെട നിർമ്മിതി എന്നനുമാനിക്കാം.
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27 കാശിയാത്രാപ്രബന്ധം
ഇതിെന്റ രചനയ്ക്കുള്ള കാരണെത്തപ്പറ്റി മുമ്പു പ്രസ്താവിച്ചു
കഴിഞ്ഞു.
“ൈകലാേസ വാ കാളിയാഹീന്ദേഭാേഗ

നൃത്താഭ്യാസീ മാമേക ചിത്തരങ്േഗ
നൃത്തം കുർവ്വൻ സർവ്വദാ രാഗപൂർവ്വം
ദുർഹൃൽഷട്കം നിർദ്ദയം മർദ്ദേയന്നഃ”

എന്ന േശ്ലാകംമാത്രം ഇതിൽനിന്നു പകർത്തുന്നു.
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28 നക്ഷത്രമാലാ
“വ്യാഘ്രാലേയശ നക്ഷത്രമാലാ” എന്നാണു് ഇതിെന്റ
പൂർണ്ണമായ സംജ്ഞ. ശിഖരിണീവൃത്തത്തിലാണു് പ്ര
സ്തുത കാവ്യം രചിച്ചിരിക്കുന്നതു്.
“ഹരിബ്രഹ്മാദ്യാനാം ഹരിദധിപതീനാം സുരമുനിപ്രകീർണ്ണാനാം നിത്യം പ്രണമനപദം താവകപദം
സ്മരത്താപവ്രാതപ്രശമനവിധിപ്രാംശുനഖരം
സ്മരാമഃ ശ്രീവ്യാഘ്രാലയവിലസിതാത്മൻ പശുപേത!”

എന്ന േശ്ലാകം അതിലുള്ളതാണു്.

S

°

Õ

G

}







29 അർത്ഥവിമർശിനി
േമല്പുത്തൂർ ഭട്ടതിരിയുെട പ്രബന്ധങ്ങളിൽ രാജസൂയം
േപാെല കഠിനമായി മെറ്റാന്നില്ല. മഹാകവി അേദ്ദഹ
ത്തിെന്റ വ്യാകരണത്തിലും മീമാംസയിലുമുള്ള അന്യാദൃ
ശമായ പാണ്ഡിത്യം മുഴുവൻ അതിൽ പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
അങ്ങെനയുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥമാണു് ആയില്യംതിരുനാൾ
ഇളയതമ്പുരാനായിരുന്നേപ്പാൾ പാച്ചുമൂത്തതിേനാടു
വ്യാഖ്യാനിക്കുവാൻ ആജ്ഞാപിച്ചതു്. അതുെമാരു നിേദ
ശെമന്നേപാെല പരീക്ഷണവുമായിരുന്നു. ആ പരീക്ഷ
ണത്തിൽ മൂത്തതു് അനായാേസന വിജയിച്ചു. വ്യാഖ്യാ
നത്തിെന്റ ആരംഭത്തിൽ താെഴ േചർക്കുന്ന േശ്ലകങ്ങൾ
കാണുന്നു.
“മാർത്താണ്ഡവഞ്ചീശ്വരഭാഗിേനയഃ

സർവ്വപ്രജാനാമപി ഭാഗേധയം
സദ്ധർമ്മവർമ്മപ്രതിഗുപ്തേദഹഃ
ശ്രീരാമവർമ്മാ നൃപതിർവിഭാതി.

സുധർമ്മായാമിന്ദ്രസ്സദസി വിദുഷാം േഭാജനൃപതിഃ
ദ്വിജേശ്രണീമേധ്യ പുനരമൃതഗുഃ കല്പകതരുഃ
സുേരാദ്യാേന േലാൈകരിഹ യദവേലാേക സതി സമം
പ്രദർശ്യേന്ത േസായം ജഗതി സുഗുണാേശ്ലഷനൃപതിഃ.
ആജ്ഞാപിതസ്തൽപദാഭ്യാമേജ്ഞാ ഽപി ഗ്രന്ഥകർമ്മണി
യേത്ന സതി മഹാലംേബ േകന കിം കിം ന സാധ്യേത.
വ്യാഘ്രാലേയശദാേസാ ഽഹം ശിവദ്വിജകുേലാദ്ഭവഃ
പ്രബന്ധം രാജസൂയാഖ്യം വ്യാചിഖ്യാേസ യഥാമതി.
ആേലാച്യാക്ഷിപദാം വാണീ മമ മൂർദ്ധ്നി സുമായതാം
അന്യപ്രമാേണാ യസ്ത്വന്യഃ േകന മാേന്യന മാന്യേത?
വൃെത്തൗ നാനാപ്രമാദാ വിവൃതിഷു കഥിതാ
മാധവാൈദ്യശ്ച സർവ്വവ്യാഖ്യാസ്വാഖ്യായി േദാഷാ ബഹുലമഘടിതം
പ്രക്രിയാ കാവ്യപങ്െക്തൗ
നാമവ്യാഖ്യാസ്വനന്തം കില തദിഹ മഹാേകാവിൈദരപ്യവാര്യാ
വിഭ്രാന്തിേശ്ചൽ കൃശാഭ്യാസിനി കൃശധിഷേണ
മാദൃേശ കിന്നു വാച്യം?
അന്വയക്രമേതാ വ്യാഖ്യാ തന്യേത ഽർത്ഥവിമർശിനീ
അഭിധാനപ്രക്രിയേയാരഭിധാൈനര്യേഥാചിതം.”
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30 ഹൃദയപ്രിയം
ൈവദ്യകമാണു് ഈ മഹാഗ്രന്ഥത്തിെല വിഷയം. ആെക
നാലു ഖണ്ഡങ്ങെളെക്കാണ്ടു സംപുടിതമായ പ്രസ്തുത
കൃതിയിൽ നാല്പെത്തട്ടു് അധ്യായങ്ങളടങ്ങിയ ആദ്യ
െത്ത മൂന്നു ഖണ്ഡങ്ങളിൽ അഷ്ടാംഗഹൃദയത്തിെല 120
അധ്യായങ്ങളിൽ അന്തർഭവിക്കുന്ന സകല വിഷയങ്ങ
ളും സമഞ്ജസമായി സംഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അതിനുേമൽ
േയാഗഖണ്ഡം എന്നു നാലാമതായി ഒരു ഖണ്ഡംകൂടി 12
അധ്യായങ്ങളിൽ.
“അഥ തത്തച്ചികിേത്സാക്താൻ

േയാഗാനാചാര്യസമ്മതാൻ
യഥാക്രമം ലിഖാമ്യത്ര േയാഗഖേണ്ഡായമുച്യേത”

എന്ന പ്രതിജ്ഞേയാടുകൂടി എഴുതിേച്ചർത്തിരിക്കുന്നു.
തന്നിമിത്തം ഹൃദയപ്രിയത്തിെന്റ കാര്യകാരിത വള
െര വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടു്. തെന്റ കൃതിയുെട സ്വരൂപെത്തപ്പറ്റി
ആചാര്യൻ
“പ്രാേയണാഷ്ടാംഗഹൃദയേപ്രാൈക്തഃ

പൈദ്യർന്നൈവരപി
തദർത്ഥാനുസൃൈതഃ കുർേവ്വ ബാലാനാം ഹൃദയപ്രിയം”

എന്നു പറയുന്നു. അനുഷ്ടുപ്പുവൃത്തത്തിൽത്തെന്നയാണു്
ഗ്രന്ഥം പ്രാേയണ ആദ്യന്തം നിബന്ധിച്ചിട്ടുള്ളതു്. നാലു
ഖണ്ഡങ്ങളുെടയും അവസാനത്തിൽ യഥാക്രമം ചുവേട
ഉദ്ധരിക്കുന്ന േശ്ലാകങ്ങൾ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
“നിത്യം ശ്രീപരേമശ്വരസ്യ ഭജതാ വ്യാഘ്രാലയാധീശിതുഃ

പാദാബ്ജം പരേമശ്വേരണ ശിവഭൂേദവാന്വേയാദ്ഭൂതിനാ
സംക്ഷിേപ്ത ഹൃദയപ്രിേയ പ്രകലിതഃ ഖേണ്ഡാത്ര
കല്പാഭിേധാ
േമാദായാസ്തു ഗുേണാത്തേരാ വിമൃശതാം മാത്സര്യവർജ്ജം
സതാം.”
“വ്യാഘ്രാലേയശചരണം ശരണം ഗുരുഞ്ച

യാേതന ശുദ്ധഹൃദയം ഹൃദയപ്രിേയസ്മിൻ
സ്പഷ്ടാർത്ഥപദ്യപരേമ പരേമശ്വേരണ
ഭൂയാദിയം ഭുവി ഹിതാ വിഹിതാ ചികിത്സാ.”
“വ്യാഘ്രാലേയശപദകല്പകപുഷ്പകാന്തി-

േജ്യാത്സ്നാവികാസിതമേനാമയൈകരേവണ
ൈശവദ്വിേജന രചിേത ഹൃദയപ്രിേയസ്മിൻ
വൃത്തം ചികിത്സിതമിദം പരേമശ്വേരണ.”
“കൃച്ഛ്റാനുഷ്ഠാനഭാൈരരഗദസമുദൈയർദുർല്ലൈഭർമ്മിശ്രചിൈഹ്ന-

വിസ്തീർണ്ണാൽ പുസ്തെകൗഘാൽ പ്രചകിതമനസാം
പ്രാർത്ഥനാൽ സംപ്രണീതഃ
ഗ്രേന്ഥാെസൗ േലാകഹൃദ്യഃ കലിതബഹുരുജാലക്ഷണസ്സിദ്ധേയാേഗാ
ഭൂയാദായുസ്സുഖാനാമയസുചരിതദഃ
ശംഭുവൽ സ്വാശ്രിതാനാം.”

ഹൃദയപ്രിയവും സുഖസാധകവും ഗ്രന്ഥകാരെന്റ കാല
ത്തുതെന്ന പ്രചുരപ്രചാരങ്ങളായിത്തീർന്നു. ഇന്നും അവ
യുെട യശസ്സു് അഭംഗുരമായി പരിലസിക്കുന്നു.
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31 സുഖസാധകം
സുഖസാധകത്തിൽ ആെക 12 ഖണ്ഡങ്ങളുണ്ടു്. ആദ്യ
േത്തതു സാമാന്യാധികാരവും ഒടുവിലേത്തതു് അവശിഷ്ട
വുമാണു്. താെഴ കാണുന്ന ഉപക്രമേശ്ലാകങ്ങൾ അതി
ലുൾെപ്പടുന്നു.
“ബ്രഹ്മദക്ഷാശ്വിമഘവദാേത്രയാദീൻ നേതാസ്മ്യഹം

ആയുർേവദവിേദാ ൈവദ്യാൻ േലാകത്രയഹിൈതഷിണഃ
ആയുശ്ശാസ്ത്രാൽ തൽപ്രണീതാൽ സംഹൃഹ്യ
വ്യാധിലക്ഷണം
സിെദ്ധൗഷധഗുേണാേപതം ലിഖ്യേത സുഖസാധകം.”
അവസാനത്തിൽ ആചാര്യൻ ഇങ്ങെനയും
പ്രസ്താവിക്കുന്നു.
“വ്യാഘ്രാലേയ ശുചീന്ദ്രാേഖ്യ സ്ഥിേതാപി പരേമശ്വരഃ
വസ്തുദൂൈഷ്യകേയവാെസൗ ദീനാനാം കുരുേത സുഖം.

തൽപ്രസാദാന്നിർമ്മിേതായം ഗ്രന്ഥസ്സാധൂപകാരകഃ
സമാസമനയദ്യത്ര സർവായുർന്നിഗമാമൃതം.
ശിവദ്വിേജന ഭിഷജാ ധിയാദായ കലീദൃശഃ
ഗ്രന്ഥഃ േകനാപ്യന്യതന്ത്രാേദ്യാഗിണാം സുഖസാധകഃ.”

ഒടുവിലെത്ത േശ്ലാകത്തിെന്റ പൂർവ്വാർദ്ധത്തിൽ കലി
സംഖ്യ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഹൃദയപ്രിയത്തിെന്റ സംേക്ഷ
പംതെന്നയാണു് സുഖസാധകം. ആയുർേവ്വദാമൃതെമ
ന്നു് അതിെന ഗ്രന്ഥകാരൻ വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നതു് അസ്ഥാ
നത്തിലല്ല.

സുഖേബാധകം
സുഖേബാധകം ആെശൗചം സംബന്ധിച്ച ഒരു ഗ്രന്ഥ
മാണു്. പല പൂർവ്വസൂരികളുേടയും മതങ്ങൾ നിപുണമാ
യി വിേവചനംെചയ്തു് അവയിൽ അംഗീകാര്യമായ അം
ശം സംഗ്രഹിച്ചാണു് ആചാര്യൻ ഇതു രചിച്ചിരിക്കുന്നതു്.
ആെക അൻപത്തിമൂന്നു് അനുഷ്ടുപ്പുേശ്ലാകങ്ങളും അവയു
െട ഭാഷാവ്യാഖ്യാനവും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടു്. ആരംഭത്തിലും
അവസാനത്തിലുമുള്ള േശ്ലാകങ്ങളാണു് ചുവെട േചർന്ന
തു്.
“യസ്യ ജ്ഞാേനന വിധിവന്നിർവികല്പസുഖാത്മനഃ
ജേന്മതരനിദാനാഘം ത്യക്ത്വാ ശുദ്ധ്യതിതദ്ഭേജ”

ഈ സ്തുതി പരബ്രഹ്മപരമാണു്. ഇതിനു് ആെശൗചപര
മായും അർത്ഥമുണ്ടു്.
“ഏവമാെശൗചശാസ്ത്രസ്യ സങ്ഗ്രഹസ്സുഖേബാധകഃ
അനഘായാനുേമാദായ ഭേവന്മതിമതാം സതാം.”

ഭാഷാകൃതികൾ - മുചുകുന്ദേമാക്ഷം
ഏഴു സംസ്കൃതകൃതികെളന്നേപാെല ഏഴു ഭാഷാകൃതിക
ളും അേദ്ദഹത്തിെന്റ വകയായി ഉെണ്ടന്നു നാം കണ്ടുവ
േല്ലാ. അവയിൽ കാലംെകാണ്ടു് ഒന്നാമേത്തതാണു്, മു
ചുകുന്ദേമാക്ഷം ആട്ടക്കഥ. ആ കൃതിക്കു വലിയ ഗുണമി
ല്ല. എങ്കിലും അതുംകൂടി 54 ദിവസെത്ത ആട്ടക്കഥയിൽ
േചർത്തു പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ളതു് 1033-ാമാണ്ടു കവിക്കു
തിരുവനന്തപുരത്തുണ്ടായിരുന്ന പ്രശസ്തിെയ പരിഗണി
ച്ചായിരിക്കുെമന്നു് ഊഹിേക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു.
“ലലനാലലാമേമ ജലജനയേന! ജാേയ!
മലർബാണേകളിെസൗധേമ!
തരേവണെമൻസുകൃതപരിപാകമാമമൃതപരിപൂർണ്ണമായ കുചഭരേഹമകലശമിേപ്പാൾ”

മുതലായി ഒന്നുരണ്ടു പദങ്ങൾ സാമാന്യം നന്നായിട്ടു
ണ്ടു്.

ബാലഭൂഷണം
ഇതു വളെര വിശിഷ്ടമായ ഒരു കൃതിയാണു്. സംസ്കൃത
ത്തിെല സുപ്രസിദ്ധമായ വിശ്വഗുണാദർശചമ്പുവിെന
അനുകരിച്ചു സുമതിെയന്നും കുമതിെയന്നും രണ്ടു സ്ത്രീക
െള കഥാപാത്രങ്ങളാക്കി കമതിെയെക്കാണ്ടു ഓേരാ
വിഷയത്തിേന്റയും പൂർവ്വപക്ഷവും സുമതിെയെക്കാണ്ടു
സിദ്ധാന്തപക്ഷവും വിവരിപ്പിച്ചു ബാലന്മാർക്കു സാന്മാർ
ഗ്ഗികാഭിരുചി വളർത്തുകയാണു് പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥംെകാ
ണ്ടു കവി സാധിക്കുന്നതു്. ആെക ഇരുപെത്താന്നധ്യാ
യങ്ങൾ പുഷ്പങ്ങൾ എന്ന േപരിൽ അേദ്ദഹം ഇതിൽ
ഉൾെക്കാള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു. ഗുരുജനഗൗരവം, ഈശ്വരവി
ചാരം, സത്യം, ദയ, തപസ്സു് എന്നിവ തുടങ്ങി പുനർവി
വാഹശങ്കാപരിഹാരം, രാജധർമ്മം, ശീലഗുണം എന്നി
വയിൽ ഗ്രന്ഥം അവസാനിക്കുന്നു. ഗ്രഹചാരാദിഫലം
ഭൂേഗാള സിദ്ധാന്തം തുടങ്ങിയ േജ്യാതിശ്ശാസ്ത്രപ്രേമയങ്ങ
േളയും സമീചീനമായി ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഗദ്യത്തിലാണു്
വാദപ്രതിവാദസരണി തുടരുന്നെതങ്കിലും ധാരാളം ഭാ
ഷാപദ്യങ്ങളും സംങ് ക്രമിപ്പിച്ചുകാണുന്നു. മൂത്തതിെന്റ
വിവക്ഷെയെന്തന്നു താെഴേചർക്കുന്ന പ്രഥമപുഷ്പത്തി
െല പദ്യങ്ങളിൽനിന്നു ഗ്രഹിക്കാവുന്നതാണു്.
“വിചാരമേല്ലാ െതളിവിന്നു കാരണം

പക്ഷദ്വയജ്ഞാനമതിന്നു േഹതുവാം
വിശുദ്ധമാർഗ്ഗങ്ങൾ െതളിച്ചുകാട്ടുവാൻ
വിേരാധിവാെക്കാട്ടു കലർന്നുെചാല്ലുവൻ.
വാക്കിന്നനുപ്രാസഗുണങ്ങൾ കൂട്ടിയാൽ
േനാക്കുന്ന ബാലർക്കറിവാൻ പ്രയാസമാം
ഓർക്കാെനളുപ്പെത്താടു വാക്കു മാലയായ്േക്കാർക്കുന്നു ഞാനിെന്നാരു ബാലഭൂഷണം.
സുമതിെയെന്നാരു മാനിനിതനുേട
തനയേനാടു ഗുണം പറയുന്ന നാൾ
കുമതിെയെന്നാരു െപണ്ണു യദൃച്ഛയാ
വ്യവഹരിച്ചതു േകൾക്കുക ബാലേര.”

മൂത്തതിെന്റ സമുജ്ജ്വലവും ധാരാവാഹിയുമായ ഗദ്യരീ
തിക്കു് ഒരു ഉദാഹരണം രണ്ടാം പുഷ്പത്തിൽനിന്നു പ്രദർ
ശിപ്പിക്കാം.
“ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, ആദിത്യൻ, ഗ്രഹങ്ങൾ, നക്ഷത്ര

ങ്ങൾ ഇങ്ങെന ചിലതു ധാരണശക്തിെകാണ്ടും ഉഷ്ണം
മുതലായ സ്വഗുണങ്ങെളെക്കാണ്ടും ആകൃതിെകാണ്ടും
േതജസ്സുെകാണ്ടും നമ്മെളക്കാൾ വളെര അധികങ്ങ
ളായി കാണെപ്പടുന്നു. വായ്വാകാശങ്ങൾ അപ്രത്യക്ഷ
ങ്ങളായിട്ടു കാണുന്നതിെനാെക്കയും വ്യാപാരത്തിങ്കൽ
സഹായം െചയ്യുന്നു എന്നും അറിയെപ്പടുന്നു. ഇതുെകാ
ണ്ടു് ഇനിയും ഇതിന്മണ്ണം നമ്മുെട കാഴ്ചക്കു് കിട്ടാെത
ചില വിേശഷ ശക്തിമാന്മാരുെണ്ടന്നും അവർക്കു് ഭൂ
മിയല്ലാെത ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കാമായിരി
ക്കുെമന്നും വിചാരിക്കണം. എന്നാൽ വൃക്ഷങ്ങൾ മൃ
ഗപക്ഷികേളയും അതുകൾ മനുഷ്യേരയും അവരുെട
ശക്തിേയയും എങ്ങെന മുഴുവൻ അറിയാെത ഇരിക്കു
ന്നു, അതിന്മണ്ണം മനുഷ്യരും തങ്ങൾക്കു സുഖ ദുഃഖങ്ങെള
െചയ്വാൻ ശക്തന്മാരായിട്ടു കാണുന്നതല്ലാേതയും ചി
ലർ ഉണ്ടായിരിക്കുെമന്നും അവരുെട ശക്തിെയ നമുക്കു്
അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്നും ഉള്ള അറിവുണ്ടാകും. പിെന്ന വി
ചാരിക്കുേമ്പാൾ കണ്ടറിവാൻ വഹിയാത്തതിെന േകട്ട
റിയണെമന്നും വരും; അേപ്പാൾ സത്യവചനം ഉപേയാ
ഗിക്കുന്നതായാൽ േദവന്മാരുെണ്ടന്നുള്ള സജ്ജനവാക്കു
േബാധെപ്പടും.”
1042-ാമാണ്ടു രചിച്ച ഈ കൃതിയിെല ഗദ്യം ഒട്ടു മിക്കവാ

റും ഇന്നെത്ത പരിഷ്കൃതരീതിയിലുള്ള ഗദ്യംേപാെലത
െന്ന ശുദ്ധമായിരിക്കുന്നു. ബാലഭൂഷണത്തിനു മുൻപാ
ണു് താൻ അർത്ഥവിമർശിനിയും ശ്രീരാമവർമ്മചരിത
വും ഹൃദയപ്രിയവും നിർമ്മിച്ചെതന്നു ഗ്രന്ഥകാരൻ ഒടു
വിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

S

°

Õ

G

}







32 തിരുവിതാംകൂർ ചരിത്രം
തിരുവിതാംകൂർ ചരിത്രെത്തപ്പറ്റി പ്രഥമമായി ഒരു പുസ്ത
കം എഴുതിയതു പാച്ചുമൂത്തതാെണന്നു പറഞ്ഞുവേല്ലാ.
േക്ലശസഹിഷ്ണുവും കുശാഗ്രബുദ്ധിയുമായ ഒരു ചരിത്ര
ഗേവഷകെന്റ നിലയിലാണു് അേദ്ദഹം ഇതിൽ പ്രത്യ
ക്ഷെപ്പടുന്നതു്. മരക്കലംപാട്ടു്, െകാച്ചുകണ്ടപ്പിള്ളയുെട
കുറിപ്പുകൾ, ഇടേശ്ശരി ഉണ്ണിത്താന്മാരുെട നീട്ടു്, േകശവ
പിള്ളേപഷ്കാർ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന റിക്കാർടുകൾ മുതലായ
വയാണു് െകാല്ലം 898-ാമാണ്ടുവെരയുള്ള ചരിത്രനിർമ്മി
തിക്കുള്ള േരഖകൾ; 899 മുതൽ 1002 വെരയുള്ളതിനു
നിത്യെച്ചലവിൽ കാര്യക്കാരായിരുന്ന അപ്പിഅണ്ണാവി
യുെട റിക്കാർട്ടുകളും കായകുളം യുദ്ധെത്തപ്പറ്റി പ്രതിപാ
ദിക്കുന്നതിനു തലവടി കുഞ്ഞുണ്ണിമൂത്തതിെന്റ േരഖകളും
പ്രേയാജനെപ്പട്ടിട്ടുണ്ടു്. 1036-ാമാണ്ടു് ആയില്യംതിരു
നാൾ സിംഹാസനാേരാഹണം െചയ്ത കാലംവെരയുള്ള
ചരിത്രം സംേക്ഷപിച്ചിരിക്കുന്നു. അന്നെത്ത സ്ഥിതിക്കു്
മൂത്തതു് അത്രമാത്രം യാെതാരു എത്തും പിടിയുമില്ലാ
ത്ത ആ വിഷയെത്തപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥരചനയിൽ
വിജയീഭവിച്ചതു് ഒരു അതിമാനുഷകർമ്മമായി പരി
ഗണിേക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ശങ്കുണ്ണിേമേനാൻേപഷ്കാർ
താൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ രചിച്ച തിരുവിതാംകൂർചരിത്രത്തിൽ
അേദ്ദഹെത്ത പല ഘട്ടങ്ങളിലും ഉപജീവിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
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33 േകരളഭാഷാവ്യാകരണം
1050-ൽ േകാവുണ്ണി െനടുങ്ങാടി േകരളകൗമുദി രചി
ച്ചു എങ്കിലും 1053-ൽ മാത്രേമ അതു മുദ്രണംെചയ്തുള്ളു.
1051-ലാണു് പാച്ചുമൂത്തതിെന്റ വ്യാകരം പ്രകാശിതമാ
യതു്. െനടുങ്ങാടിക്കു തമിഴിൽ സാമാന്യമായ ജ്ഞാ
നമുണ്ടായിരുന്നു; മൂത്തതിനു് അതില്ലാതിരുന്നതുെകാ

ണ്ടു തെന്റ വ്യാകരണം അത്ര പ്രശസ്യമായ രീതിയിൽ
നിർമ്മിക്കുവാൻ സാധിച്ചില്ല. േചാേദ്യാത്തരരൂപത്തിൽ
രചിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രസ്തുത പുസ്തകത്തിൽ “മലയാളഭാഷയ്ക്കു
സംസ്കൃതരീതിെയ മുഖ്യമായി അനുസരിച്ചു വ്യാകരണം
എഴുതുന്നു” എന്നാണു് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതു്. അക്ഷരകാ
ണ്ഡം സന്ധികാണ്ഡം, പദകാണ്ഡം, സമാസകാണ്ഡം
എന്നിങ്ങെന പൂർവ്വഭാഗത്തിൽ നാലും, ധാതുകാണ്ഡം,
ക്രിയാകാണ്ഡം, പ്രേയാഗകാണ്ഡം, അലങ്കാരകാണ്ഡം
എന്നിങ്ങെന ഉത്തരഭാഗത്തിൽ നാലുമായി ആെക
എട്ടു കാണ്ഡങ്ങൾ അടങ്ങീട്ടുണ്ടു്. അലങ്കാര കാണ്ഡ
ത്തിൽ വൃത്തെത്തപ്പറ്റിയും പ്രതിപാദിക്കുന്നു. വിേജ്ഞ
യങ്ങളായ അംശങ്ങൾ പലതും ഈ വ്യാകരണത്തിലു
മുണ്ടു്.
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34 േകരള വിേശഷനിയമവിവരം
േകരളത്തിെല വിവിധ ജാതികളുെട ഉത്ഭവേത്തയും െപ
രുമാക്കന്മാരുെട വാഴ്ചേയയും മറ്റു പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഈ
ഗ്രന്ഥം ഒരു പുതിയ േകരേളാൽപത്തിയാെണന്നു പറ
യാം. േകരളമാഹാത്മ്യം തുടങ്ങിയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അവിശ്വ
സനീയങ്ങളാെണന്നു മൂത്തതു കാരണസഹിതം െതളി
യിച്ചിട്ടുണ്ടു്. “േകരളമാഹാത്മ്യത്തിൽ അർത്ഥവാദങ്ങൾ
അധികമുെണ്ടന്നു പറഞ്ഞാൽ ചിലതിെന സ്തുതിപ്പാനാ
യിട്ടും ചിലതിെന നിന്ദിപ്പാനായിട്ടും േഭാഷ്കുകൂടി പറയു
കയാകുന്നു. ‘സ്തുതിനിന്ദാഫലകമധികാർകത്ഥവചന
മർത്ഥവാദഃ’ എന്നു പ്രമാണം. വർണ്ണനകവനങ്ങൾക്കു
ശുദ്ധകൃതിമമായും സമ്മിശ്രകൃതിമമായും അർത്ഥവാദ
മാവാം എന്നു് കാവ്യലക്ഷണത്തിൽ പ്രമാണമുള്ളതി
നാൽ അതിെന അനുസരിച്ചു് േകരേളാല്പത്തിയിെല
സത്യമായ േക്ഷത്രനാമേത്തയും ചില വൃത്താന്തങ്ങേള
യും േചർത്തു വളെര അർത്ഥവാദങ്ങളുള്ള േകരളമാഹാ
ത്മ്യത്തിെല േശ്ലാകങ്ങെള പ്രമാണമാക്കി എഴുതുകേയാ
പറയുകേയാ െചയ്താൽ പഠിത്വംെകാണ്ടു ബുദ്ധിവർദ്ധന
യും നല്ല യുക്തികളുമുള്ള ഇംഗ്ലീഷുകാരുെട േശ്രാത്രമാത്ര
ത്തിങ്കൽനിന്നു ദൂെര വർജ്ജ്യമാകുെമന്നു വിചാരിേക്കണ്ട
താകുന്നു” എന്നാണു് പറയുന്നതു്.

ആത്മകഥാസംേക്ഷപം
ഭാഷയിെല ആദ്യെത്ത ആത്മകഥ പാച്ചുമൂത്തതിേന്റതാ
െണന്നു് ഒരു െമച്ചം പ്രസ്തുത കൃതിക്കു നിസ്സംശയമായു
ണ്ടു്. ജനനം മുതൽ 1047-ാമാണ്ടുവെരയുള്ള സംഭവങ്ങ
ളാണു് അതിൽ േരഖെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.

ചില മുക്തകങ്ങൾ
മൂത്തതിെന്റ ചില മുക്തകങ്ങൾ കൂടി ഉദ്ധരിക്കാെത മു
േന്നാട്ടു േപാകുവാൻ നിർവ്വാഹമില്ല.
1. “ഉത്രംതിരുനാൾ മഹാരാജാവിെനപ്പറ്റി;

മാർത്താേണ്ഡായം മദീയാം ഭുവമതിവിപുലാം
േദ്യാതയത്യംബരേസ്ഥാ
നിർവിഘ്നം വസ്തു േദയം കിമപി ഖലു മയാ
േതാഷചിഹ്നം തദൈസ്മ
ഇത്യാേലാച്യാസ്യ ദൂരസ്ഥിതദുരധിഗമേത്വന നൂനം വിഷണ്ണാ
തന്നാേമ്ന തുല്യധാേമ്ന മണിമനഘമദാദ്ധൂണരാജ്ഞീ നൃപായ.”
2. “പകർച്ച തരുവിക്കേണ” എന്നു് ഉത്രംതിരുനാേളാട
േപക്ഷിക്കുന്ന ഒരു രഥബന്ധേശ്ലാകം:
“പത്മനാഭം വീരമേണ! സ്വകരാക്ഷിപ്തദിക്കരിൻ!
സമർച്ചയൻ ഭുവി ഭവാൻ ഭാതി ദ്യുതരുഭൂരിദ!”

3. ഒരു സമസ്യാപൂരണം:
“ക്രുദ്ധാമുവാച ഗിരിേശാ ഗിരിരാജകന്യാം
മഹ്യം പ്രസീദ ദയിേത! ത്യജ ൈവപരീത്യം;

േനാ േചദ്ഭവിഷ്യതി ജഗത്യധുൈനവ വാർത്താ
ഭസ്മീചകാര കിരിശം കില ചിത്തജന്മാ.”
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35 ൈവക്കത്തു നീലകണ്ഠൻമൂത്തതു്
(994–1047)
ൈവക്കത്തു പടിഞ്ഞാേറടത്തു നീലകണ്ഠൻമൂത്തതു പാ
ച്ചു മൂത്തതിെന്റ അനുജനാണു്. ഒരു പദ്യകൃത്തായ അേദ്ദ
ഹെത്ത സൗകര്യമുേദ്ദശിച്ചു് ഈ അധ്യായത്തിൽ ഉൾ
െപ്പടുത്തുന്നുെവേന്നയുള്ളു. 994-ാമാണ്ടു മീനമാസത്തിൽ
ജനിച്ചു. വട്ടപ്പള്ളി സ്ഥാനികനായി േജ്യഷ്ഠേനാടുകൂടി
അേദ്ദഹവും 1045-ൽ ശുചീന്ദ്രത്തു ദത്തുേകറി എന്നും
വ്യാകരണത്തിൽ ഗുരുനാഥൻ േജ്യഷ്ഠൻതെന്ന ആയി
രുന്നുെവന്നും 1047-ൽ മരിച്ചു എന്നും മുൻപു സൂചിപ്പിച്ചി
ട്ടുണ്ടേല്ലാ. നല്ല ഒരു ൈവയാകരണനും അക്കാലെത്ത
പാഠകന്മാരിൽ അദ്വിതീയനുമായിരുന്നു. പാഠകത്തിനു്
ആയില്യംതിരുനാൾ മഹാരാജാവു വീരശൃംഖല സമ്മാ
നിക്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ടു്. (1) പ്രഹ്ലാദചരിതം ആട്ടക്കഥ
യും (2) അഷ്ടമിപ്പാനയും ൈവക്കത്തമ്പലത്തിൽ പാടി
വരുന്ന ചില േസ്താത്രങ്ങളും ഏതാനും ഒറ്റേശ്ലാകങ്ങളും
അേദ്ദഹത്തിെന്റ കൃതികളായി നമുക്കു കിട്ടീട്ടുണ്ടു്.

അഷ്ടമിപ്പാന
ൈവക്കത്തു വൃശ്ചികമാസത്തിൽ ആേഘാഷിക്കെപ്പ
ടുന്ന അഷ്ടമീമേഹാത്സവെത്ത അധികരിച്ചാണു് ഈ
പാന കവി രചിച്ചിട്ടുള്ളതു്. ഇതിെന്റ ആമുഖരൂപത്തിൽ
സ്തുതിപ്പാന എന്ന േപരിൽ െപരുംതൃേക്കാവിലിെല മാ
ഹാത്മ്യെത്ത വിവരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗവും ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
അഷ്ടമീവർണ്ണനത്തിൽനിന്നു ചില ഈരടികൾ ഉദ്ധരി
ക്കാം.
“വൻെപഴും നല്ല പട്ടുക്കുടയതും

െപാൻപിടിയുള്ള െവഞ്ചാമരങ്ങളും
അമ്പിളിേപാെലയാലവട്ടങ്ങളും
പിൻപുറത്തു പിടിച്ചങ്ങുയർത്തുന്നു.
അൻപിേനാേട കുട തഴെയന്നിവ
മുമ്പിെലാെക്ക നിരത്തിപ്പിടിക്കുന്നു.
ചട്ട െതാപ്പിയും േതാക്കും ധരിച്ചുള്ള
പട്ടാളത്തിൻ ശിപായിമാെരത്തുന്നു.
ശിഷ്ടന്മാർ ചിലർ നാമം ജപിക്കുന്നു;
തുഷ്ടിേയാെട പ്രദക്ഷിണം െചയ്യുന്നു.
നാഗരാജന്നു തുല്യമതാകുന്ന
നാഗരാവുണ്ടു െകാട്ടിത്തുടങ്ങുന്നു.
അഖിലന്മാർക്കുമാനന്ദം നല്കുന്ന
തകിലുമുണ്ടു തകർത്തുതുടങ്ങുന്നു.
േചരുേമറ്റം ഗുണങ്ങെളെക്കാണ്ടതിചാരുനാഗസ്വരങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നു.”

ചില മുക്തകങ്ങൾ
1. ഒരു പ്രാർത്ഥന:
“ജാതസ്സർേവാ മ്രിേയത ധ്രുവമിഹ ഭഗവം-

േസ്തന നാഹം വിഷാദീ
ത്വൽപാദാംേഭാജേസവാവിധിപരരതതാ
നാസ്തി േചൽ ൈസവ േഖദഃ
യാവജ്ജീവന്തു തസ്മാത്തവ ഭജനവിധൗ
സക്തേയ ശക്തേയ ച
ശ്രീമദ്വ്യാഘ്രാലയാധീശ്വര പുരഹര േഹ!
േദഹി േമ േദഹസൗഖ്യം.”

2. ശുചീന്ദ്രത്തു സ്ഥാണുമൂർത്തിേയാടു്, അേനകം മരണ
ങ്ങൾ ഇല്ലത്തു സംഭവിച്ചേപ്പാൾ:
“സർവം മേമദമഹേമവ ഗൃേഹ പ്രധാന

ഏവം ഗതാഃ കതി ജനാഃ കതി ഗാമിനശ്ച
മേധ്യഗേതാഹമിഹ താവകേസവകസ്സ്യാം
നിത്യം ശുചീന്ദ്രപുരനാഥ! നേമാസ്തു ശംേഭാ!”
3. ഉദയനാപുരത്തപ്പേനാടു്:
“ദഹനജനേകാപി ത്വം ഭക്താൻ കേരാഷി ഹി

ശീതളാൻ
ഭവസുഖകേരാപി ത്വം േതഷാം ഭവസ്യ വിനാശനഃ
ഉദയനപുരാധീേശാപ്യസ്തം നയസ്യഖിലാശുഭാൻ
നഹിനഹി മഹാൻ നിർേണ്ണതവ്യസ്ത്വിതീവവിേബാധയൻ.”
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36 കുഴിക്കാട്ടു മേഹശ്വരൻഭട്ടതിരി
(970–1040)

ചരിത്രം
തിരുവല്ലാത്താലൂക്കിൽ കുഴിക്കാടു് എന്ന േപരിൽ സുപ്ര
സിദ്ധമായ ഒരു താന്ത്രികകുടുംബമുെണ്ടന്നും അതിെല
അങ്ഗമായി എട്ടാം ശതകത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ശങ്ക
രൻ ഭട്ടതിരി ക്രിയാസംഗ്രഹം, പരാസ്തുതി എന്നീ ഗ്രന്ഥ
ങ്ങൾ രചിച്ചിട്ടുെണ്ടന്നും ഇരുപേത്തഴാമധ്യായത്തിൽ
വിവരിച്ചുകഴിഞ്ഞുവേല്ലാ. തന്ത്രപദ്ധതിയുെട മറുകര
കണ്ടു രണ്ടു ഭട്ടതിരിമാർ െകാല്ലം പതിെനാന്നാംശത
കത്തിെന്റ പൂർവ്വാർദ്ധത്തിൽ ആ കുടുംബെത്ത അലങ്ക
രിച്ചിരുന്നു. അവരിൽ അച്ഛൻ മേഹശ്വരൻ ഭട്ടതിരി 970
മുതൽ 1040 വെരയും, മകൻ അക്കീരമൻ (അഗ്നിശർ
മ്മൻ) ഭട്ടതിരി 994 മുതൽ 1068 വെരയും ജീവിച്ചിരുന്നു.
മേഹശ്വരൻ അക്കാലെത്ത സംസ്കൃതപണ്ഡിതന്മാരു
െട ഇടയിൽ പ്രമുഖനും വ്യാകരണം, േജ്യാതിഷം എന്നീ
ശാസ്ത്രങ്ങളിൽക്കൂടി നിഷ്ണാതനുമായിരുന്നു. മകനും ൈവ
ദുഷ്യത്തിൽ ഒട്ടും കുറഞ്ഞ ആളായിരുന്നില്ല. മേഹശ്വര
നുമായാണു് വിദ്വാൻ േകായിത്തമ്പുരാൻ വാദത്തിെലർ
െപ്പട്ടതു് എന്നു മുൻപു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അേദ്ദഹവും സ്വാ
തിതിരുനാൾ മഹാരാജാവിെന്റ ആശ്രിതനായിരുന്നു.
മേഹശ്വരൻ സ്വപുത്രെന്റ സഹായേത്താടുകൂടി തന്ത്ര
സമുച്ചയത്തിനും േശഷസമുച്ചയത്തിനും വിസ്തൃതവും മർ
മ്മസ്പർശിയും സർവ്വസംശയേച്ഛദിയുമായ ഓേരാ വ്യാ
ഖ്യാനം രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങൾക്കു േകരളത്തിെല
േദവപൂജകന്മാരായ ബ്രാഹ്മണരുെടയിടയിൽ ഇക്കാ
ലത്തുമുള്ള പ്രചാരവും പ്രാമാണികതയും അന്യാദൃശമാ
ണു്. മേഹശ്വരൻ ഭട്ടതിരിെയ താന്ത്രികന്മാർ അവരുെട
ഒരു പരൈദവമായി പരിഗണിക്കുന്നതിൽ ആശ്ചര്യമി
ല്ല. അേദ്ദഹം ഏതദ്വിഷയകമായ വ്യവസായംെകാണ്ടു്
അവെര അനുഗ്രഹിച്ചിരുന്നിെല്ലങ്കിൽ ഇന്നു സംസ്കൃത
ഭാഷ ശരിക്കു പഠിക്കാത്ത പല തന്ത്രിമാർക്കും കുലവൃ
ത്തി തുടർന്നുെകാണ്ടു േപാകുവാൻ സാധിക്കുന്നതല്ലായി
രുന്നു.

തന്ത്രസമുച്ചയവ്യാഖ്യ
ഈ ഗ്രന്ഥത്തിെന്റ ആരംഭത്തിൽ ആചാര്യെന്റ അേധാ
ലിഖിതങ്ങളായ േശ്ലാകങ്ങൾ കാണുന്നു.
“വിഷ്ണ്വീേശശാച്യുതാംബാഗുഹഗണപതിശാ-

സ്താഖ്യയാ ഖ്യാതമൂർത്തിം
നത്വാത്മാനം പരം തം ശ്രുതിശിരസി ഗതം
സച്ചിദാനന്ദരൂപം
ശ്രീമന്നാരായണാഖ്യദ്വിജവരവിദുൈഷകത്ര തന്ത്രം സമുച്ചിത്യാബദ്ധം വ്യാകരിഷ്യാമ്യഹമിഹ വിദുഷാം
ഭാഷയാ േതാഷണായ.

വന്ദിച്ചു വാരണമുഖം വിരേവാടു വാണീം
കന്തപ്രഭാം ഭഗവതീം ഗുരുനാഥേനയും
െചർേമ്മ സമുച്ചയമതിന്നിഹ ഭാഷയായി
നിർമ്മിപ്പതിന്നു വിവൃതിം തുനിയുന്നേഹാ ഞാൻ,
ശ്രീചർമ്മൈശല [1] നിലയൻ ശിശിമൗലിതാനും
ശ്രീവല്ലേഭശ്വരനുമിങ്ങനുകമ്പേയാേട
ശ്രീഭദ്രകാളിപരേദവതയും നമുക്കു
ശ്രിഭദ്രസന്തതികൾ നല്കുക സർവകാലം.
ഇെല്ലങ്കിലും മതിബലം മമ െതല്ലുേപാലുമുല്ലാസമാർന്നു ഗുരുനാഥകൃപാബലത്താൽ
െമെല്ലന്നുരപ്പതിനു പാരെമാരുെമ്പടുേന്നൻ
നേല്ലാരു സത്തുകളനുഗ്രേമകിേടണം.”
ഒടുവിൽ ഇങ്ങെന പറയുന്നു:
“അത്യുക്തിവക്തവ്യാനുക്തിസങ്കീർേണ്ണാക്തിദുരുക്തയഃ

േയ േദാഷാ ഇഹ ജാേയരന്നാർത്ഥികാശ്ശാബ്ദികാശ്ച വാ,
വിമൃശ്യാപാസ്യ സന്തസ്താനന്യാനാധായ തൽസ്ഥേല
ഇമം സമഞ്ജസീകുര്യുഃ പ്രബന്ധം തന്ത്രപാരഗാഃ.”
“ഗർത്താരണ്യമേഹശ്വരക്ഷിതിസുരൻ

ബാലപ്രേബാധാർത്ഥമായ്
വൃത്തിം തന്ത്രസമുച്ചയത്തിനു ചമച്ചൻേപാടു ഭാഷാമയീം;
ഉൾത്തട്ടിൽക്കുതുേകന സജ്ജനമിദം
േശാധിച്ചു െചേമ്മ കൃപാശക്ത്യാ ശാധു പരിഗ്രഹിച്ചു സതതം
നല്കീടണം മങ്ഗലം.

ഭക്തിശ്രദ്ധാതിേമേധ്യാപഹരണവിഹിതാ
േശ്രയസീ യത്സപര്യാ
പര്യാേപ്നാത്യർച്ചേകേഭ്യാ മഹിതതരചതുവർഗ്ഗവിശ്രാണനായ
ഹന്താപ്രാേജ്ഞാപ്യകാർഷം ഖലു വിവൃതിമിമാം
യൽപ്രസാദാൽ ക്രിയാസുർേദ്ദവാേസ്ത ജഹ്നുകന്യാകലിതപദപേയാജാദിമാം മങ്ഗളം വഃ.”
‘േദവാേസ്ത ജഹ്നുകന്യാ’ എന്ന കലിവാക്യത്തിൽനിന്നു
പ്രസ്തുതകൃതി സമ്പൂർണ്ണമായതു് 1026 ധനുമാസം 9-ാം൹
യാെണന്നു സിദ്ധിക്കുന്നു.

േശഷസമുച്ചയവ്യാഖ്യാ
പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥം ഇങ്ങെന ആരംഭിക്കുന്നു.
“ശ്രീമദ്ഗുരും ഗേണശം ബ്രഹ്മാദീർേദ്ദവതാശ്ച നത്വാഹം
േശഷസമുച്ചയവിഷയാം വിമൃശാമി യഥാമതി വ്യാഖ്യാം.

കാരുണ്യാദ്ഗുരുനായകസ്യ ഗുരുേണാ ഗുഹ്യസ്യ
ഭാഷാമയീം
കൃത്വാ തന്ത്രസമുച്ചയസ്യ വിവൃതിം ലഘ്വീമൈഥതാദൃശീം
കർത്തും േശഷസമുച്ചയസ്യ വിവൃതിം സംബധ്നതാമുദ്യമം
കല്യാണം കലയന്തു നഃ കമലേയാന്യർക്കാദികാ േദവതാഃ.
അല്പജ്ഞനാകിലുമഹം കരുണാർദ്രമാകും
കല്പദ്രുമം െതാഴുതു മൽഗുരുസൽകടാക്ഷൽ
നേല്പാടേശഷമപി േശഷസമുച്ചയാർത്ഥം
താല്പര്യേമാെടഴുതുവാൻ തുനിയുന്നിദാനീം.”

തന്ത്രസമുച്ചയത്തിെല പ്രഥമേശ്ലാകത്തിെന്റ
വിവൃതി
ഭട്ടതിരിയുെട വ്യാഖ്യാനത്തിെന്റ രീതി കാണിക്കുവാൻ
പ്രഥമേശ്ലാകവ്യാഖ്യ മാത്രം പകർത്താം. “ശ്രീമദ്ഷ
ഡ്ഗുണ-സംഭൃതം…ഇതി–അസ്യാർത്ഥഃ േവദശാസ്ത്രപു
രാണാദികളിൽ അധിഗതനായി അപരിേച്ഛദ്യനായിരി
ക്കുന്ന ഈശ്വരെന വിടാെത സമീചീനമാംവണ്ണം ആരാ
ധിേക്കണേമ. ശ്രദ്ധാ ഭക്തി എന്നിവെയെക്കാണ്ടു ശുദ്ധ
ങ്ങളായിരിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളുണ്ടേല്ലാ, അപ്പു്, പൃഥ്വി,
ആകാശം, വായു, േതജസ്സു് എന്നീ ഭൂതമയങ്ങളായിരിക്കു
ന്ന ജലഗന്ധപുഷ്പാദിനിേവദ്യങ്ങൾ, അവെറ്റെക്കാണ്ടു
പൂർണ്ണമായിരിക്കുന്ന ആനന്ദാനുഭവെത്ത അനുഭവിക്കു
െന്നാരുത്തെനങ്കിലും, സന്തുഷ്ടനായിട്ടു് േതേജാമയനാ
യി ജ്ഞാനസേന്താഷനിത്യസ്വാതന്ത്ര്യാവിഘ്നങ്ങെള
െക്കാണ്ടു് ഉണ്ടാക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്ന േദഹെത്ത ആശ്രയി
ച്ചിട്ടു വിധിക്കുതക്കവണ്ണം പൂജിക്കുന്നതു് ആ ഈശ്വരെന
എന്നു താല്പര്യം.”
കുഴിക്കാട്ടുപച്ച എന്ന േപരിൽ ഒരു തന്ത്രഗ്രന്ഥവും മേഹ
ശ്വരൻ ഭട്ടതിരി ഭാഷയിൽ രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അതു സമുച്ചയ
വ്യാഖ്യയിൽനിന്നു വളെര വ്യത്യസ്തമല്ല. ഭദ്രകാളിെയ
സ്സംബന്ധിച്ചുള്ള ക്രിയാഭാഗവും മറ്റും കൂട്ടിേച്ചർത്തിട്ടുണ്ടു്
എേന്നയുള്ളു േഭദം.
1. ചർമ്മൈശലം=തുകലേശ്ശരി.
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ജനനവും വിദ്യാഭ്യാസവും
ബ്രിട്ടീഷ് മലബാർ വള്ളുവനാടുതാലൂക്കിൽ നടുവട്ടം അം
ശത്തിൽ െതാടുകാടു് എെന്നാരു േദശമുണ്ടു്. അവിെട
യുള്ള േമേലതിൽ എന്ന ഭവനത്തിൽ മുള്ളത്തു് ഉണ്ണിരാ
രിച്ചൻ െവേള്ളാടിയുേടയും കുഞ്ചിേക്കാവിലമ്മയുേടയും
പുത്രനായി േകാവുണ്ണിെനടുങ്ങാടി 1006-ാമാണ്ടു ചിങ്ങം
16-ാം൹ ജനിച്ചു. 15 വയസ്സുവെര കളിച്ചും അഹങ്കരിച്ചും
നടന്നതല്ലാെത യാെതാന്നും പഠിച്ചില്ല. 1021-ൽ വാഴ
യൂർ തച്ചയിൽ ഏറാടി എന്ന പണ്ഡിതെന്റ അേന്തവാ
സിത്വം സ്വീകരിച്ചു സംസ്കൃതം സിദ്ധരൂപംമുതൽ അഭ്യ
സിച്ചുതുടങ്ങി. രണ്ടു മൂന്നു െകാല്ലംെകാണ്ടു മാഘൈന
ഷധാദികാവ്യങ്ങളും സിദ്ധാന്തകൗമുദിയും തർക്കസം
ഗ്രഹവും വശമാക്കിയതിനു പുറെമ േജ്യാതിഷത്തിലും
സാമാന്യമായ ജ്ഞാനം സമ്പാദിച്ചു. കുടുംബത്തിെന്റ
ധനസ്ഥിതി േശാചനീയമായിരുന്നതിനാൽ തദനന്ത
രം സ്വല്പേവതനത്തിൽ ചില േകാവിലകങ്ങളിലും മറ്റും
പറ്റിക്കൂടി അവിടങ്ങളിെല ബാലന്മാെര സംസ്കൃതം പഠി
പ്പിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചു. 1027-ൽ അമരമ്പലം കുപ്പുസ്വാ
മിശാസ്ത്രികേളാടു് മുക്താവലി അഭ്യസിച്ചു. 1028 വൃശ്ചികം
20-ാം൹ വെര ആ അഭ്യസനം തുടർന്നു. അേപ്പാേഴക്കും
വ്യാകരണവും തർക്കവും േജ്യാതിഷവും ഒരുമാതിരി സ്വാ
ധീനമാക്കിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു.

ഉേദ്യാഗങ്ങൾ
1036-ൽ െനടുങ്ങാടി േകാഴിേക്കാട്ടു േപ്രാവിൻഷ്യൽ സ്ക്കൂ
ളിൽ ഒരു മുൻഷിയായി. 1041 കുംഭത്തിൽ അേദ്ദഹത്തി

നു മദിരാശി പ്രസിഡൻസിേകാേളജിൽ മുൻഷിയായി
കയറ്റംകിട്ടി. അവിടെത്ത ശീേതാഷ്ണാവസ്ഥ േയാജിക്കാ
ത്തതുെകാണ്ടു് ആ പണി 1044 ധനു 5-ാം൹ രാജിെവച്ചു.
1047 േമടം 13-ാം൹ തിരുവനന്തപുരത്തു രാജകീയ മഹാ
പാഠശാലയിൽ മലയാളം മുൻഷിയായി. അതിനുമുൻപു
തെന്ന ടിപ്പുവിെന്റ കലാപകാലത്തു െനടുങ്ങാടിയുെട കു
ടുംബം വഞ്ചിമഹാരാജാവിെന അഭയംപ്രാപിച്ച ഒന്നാ
യിരുന്നതിനാൽ അേദ്ദഹത്തിനു് ആ പുതിയ േജാലി
ആനന്ദപ്രദമായിേത്താന്നി. അവിെടനിന്നു് 1050 േമ
ടം 13-ാം൹ ആലുവാ ജില്ലാേക്കാടതിയിൽ സർക്കാർ
വക്കീലായി നിയമിക്കെപ്പട്ടു. ആ പണി പല േകാടതിക
ളിലുമായി 1055 വൃശ്ചികമാസംവെര േനാക്കി. േമൽക്ക
യറ്റത്തിനു വഴികാണായ്കയാൽ അതും രാജിെവച്ചു പിരി
ഞ്ഞു. പിന്നീടു കവളപ്പാറ ൈമനറുെട അധ്യാപകനായി
കുേറക്കാലം കഴിച്ചുകൂട്ടി. 1064 മകരം 15-ാം൹ മരിച്ചു.

കൃതികൾ
േകാവുണ്ണിെനടുങ്ങാടിയുെട പ്രധാന കൃതി േകരളകൗമുദി
എന്ന വ്യാകരണഗ്രന്ഥമാണു്. പാച്ചുമൂത്തതിെനേപ്പാ
െല അേദ്ദഹം വ്യാകരണത്തിനുപുറെമ ഒരു ആത്മക
ഥാ സംേക്ഷപവും എഴുതീട്ടുണ്ടു്. െനടുങ്ങാടിയുെട ഭാ
ഷാവിഷയകമായ ജ്ഞാനം സർവ്വേതാമുഖമായിരുന്നു.
1047-ൽ തിരുവനന്തപുരത്തു പണി ആരംഭിച്ചേതാടുകൂടി
തമിഴ്ഭാഷ പഠിച്ചു നന്നൂൽ ഹൃദിസ്ഥമാക്കി. ആ ഭാഷ
യിൽ േവണ്ട പരിജ്ഞാനമില്ലാെത മലയാളത്തിനു് ഒരു
വ്യാകരണം നിർമ്മിക്കുവാൻ ആർക്കും അധികാരിഭാവ
മിെല്ലന്നു് ആ സമീക്ഷ്യകാരി മുൻപു തെന്ന ഗ്രഹിച്ചിരു
ന്നു. 1050-ാമാണ്ടു മീനമാസം േകരളകൗമുദിയുെട രചന
പൂർത്തിയാെയന്നു ഗ്രന്ഥത്തിെന്റ അവസാനത്തിലുള്ള
‘കല്യാണസൗേഖ്യാദയം’ എന്ന കലിവാചകത്തിൽ
നിന്നു കാണാവുന്നതാണു്. ആ െകാല്ലം േമടത്തിലാണ
േല്ലാ അേദ്ദഹം തിരുവനന്തപുരം വിട്ടതു്. ആത്മകഥാ
സംേക്ഷപത്തിൽ 1057 മിഥുനം 15-ാം൹ തെന്റ മാതാ
വു മരിക്കുന്നതു വെരയുള്ള ചരിത്രഭാഗേമ കണ്ടുകിട്ടീട്ടു
ള്ളു.
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38 േകരളകൗമുദി
ഭാഷയ്ക്കു് അമൂല്യമായ ഒരു നിധിയാണു് േകരളകൗമുദി.
അതിെനക്കാൾ ഗുണപുഷ്കലമായ ഒരു വ്യാകരണം
ഏ.ആർ. രാജരാജവർമ്മേകായിത്തമ്പുരാെന്റ േകരള
പാണിനീയം മാത്രേമയുള്ളു.
“െകാട്ടാരക്കര േകാട്ടയത്തരചനും േകാട്ടൂരുമുണ്ണായിയും

കൂട്ടക്കാരവെരാത്തു െതാട്ട തിലകെപ്പാട്ടാെമഴുത്തച്ഛനും
വാട്ടംവിെട്ടാരു വഞ്ചിവീരധരണീപട്ടം ധരിേച്ചാർകളും
േകാട്ടംവിെട്ടാരു കുഞ്ചനും കൃതികളിേന്നട്ടിൽ
പ്രമാണങ്ങളാം.
[2] കവികളിലവരാരും കണ്ട നൂലിട്ടു കാട്ടീലവികലമതുെകാണ്ടിേന്നട്ടിലും കാടുെകട്ടീ;
കവിയുമഴിനിലയ്ക്കീ നൂലു മാലാനുരൂപം
കവികളിലുരെചയ്യാം ബാലേബാധാർത്ഥേമവം.”

ഇവ കഴിഞ്ഞാണു് അന്യത്ര ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ള “ഗുണ്ഡർെട്ട
ന്ന പ്രബലമതിമാൻ” ഇത്യാദി പദ്യം.
“ഗാഢം പാണിനിസൂത്രവും തമിഴുനന്നൂലും ഗ്രഹിച്ചഞ്ജസാ

ഗുഢം േകരള സമ്പ്രദായമഖിലഗ്രന്ഥപ്രേയാഗങ്ങളും
വ്യൂഢം േചതസി േയന േതന ഗുരുൈണവാേലാകനീയം
ത്വിദം
മൂഢന്മാരിതു കണ്ടുടൻ പരിഹസിച്ചാലും നമുെക്കന്തേഹാ”

എന്ന ഉേപാൽഘാതപദ്യങ്ങളിൽ ഗ്രന്ഥകാരൻ തനി
ക്കു പൂർവ്വ സൂരികളുെട േനർക്കുള്ള ആധമർണ്ണ്യം േരഖ
െപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ആ പഴയ വ്യാകരണങ്ങെളപ്പറ്റി
പ്രകൃതപദ്യങ്ങളുെട വൃത്തിയിൽ ഇങ്ങെന പറയുന്നു.
“അവ പല വിഷയങ്ങളിലും ശ്ലാഘിക്കത്തക്കെതങ്കിലും
ചില ന്യൂനതകളാൽ ഈ മലയാളികൾക്കു് ഉണ്ടാേക
ണ്ടുന്ന പ്രേയാജനം മുഴുവനും ഉണ്ടായിട്ടിെല്ലന്നു മാത്ര
മല്ല ചില അപകടങ്ങളും വന്നിട്ടുണ്ടു്. എന്നാൽ എെന്റ
ഈ ഉത്സാഹത്തിെന്റ നിമിത്തം േമല്പറഞ്ഞവരുെട പ്ര
വൃത്തിയാകയാൽ ഞാൻ അവർക്കു വണക്കം പറയുന്നു.
എന്നുതെന്നയല്ല ഗുണ്ഡർട്ടുസായിപ്പവർകളുെട പുസ്തകം
എനിക്കു് ഇതിേലയ്ക്കു് വളെര ഉപകരിച്ചിരിക്കുന്നു. കഴി
യുന്നിടേത്താളം ഞാൻ ഇതിൽ അേദ്ദഹെത്തത്തെന്ന
പിൻതുടരുകയും െചയ്യും.”

ഗ്രന്ഥത്തിെന്റ സ്വരൂപം:
“വർണ്ണം േപർ െപാരുൾ സന്ധി ശബ്ദപദവും

നാമം ക്രിയാ ചാവ്യയം
വർണ്ണം വാക്യസമാസവൃത്തവുമലങ്കാരം തഥാ ധാതുവും
നിർണ്ണീതിശ്ച കലാക്രമാദുപചിതാേലാൈകരിയം ദ്വ്യഷ്ടഭിഃ
പുർണ്ണാ േകരളകൗമുദീഹ കുരുതാം
കല്യാണസൗേഖ്യാദയം”

എന്ന ഒടുവിലെത്ത പദ്യത്തിൽ പൂർണ്ണചന്ദ്രികേപാെല
യാണു് തെന്റ കൗമുദി എന്നും 16 കലകൾക്കുപകരം
അതിൽ 16 ആേലാകങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നും
ആചാര്യൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ആദ്യെത്ത വർണ്ണത്തി
നു് അക്ഷരെമന്നും രണ്ടാമേത്തതിനു വിേശഷെമന്നും
േപരിനു സംജ്ഞെയന്നും െപാരുളിനു പരിഭാഷെയന്നും
നിർണ്ണീതിക്കു് അഭ്യാസെമന്നുമാണു് അർത്ഥം കല്പിച്ചി
രിയ്ക്കുന്നതു്. ഭാഷാകൃതികൾക്കു സാമാന്യമായി േവണ്ട
പാണിനിസൂത്രങ്ങളും നന്നൂൽസൂത്രങ്ങളും ഓേരാ പ്രക
രണത്തിലും കൗമുദിയിൽ സംഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ആദ്യം സം
സ്കൃതസൂത്രങ്ങളും പിന്നീടു ദ്രാവിഡസൂത്രങ്ങളും എടുത്തു
കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. “സംസ്കൃതഹിമഗിരിഗളിതാ ദ്രാവിഡ
വാണീകളിന്ദജാമിളിതാ” എന്ന അക്ഷരാേലാകത്തിെല
മങ്ഗളേശ്ലാകത്തിൽനിന്നു െനടുങ്ങാടി മലയാളത്തി
െന്റ ഉത്ഭവം സംസ്കൃതത്തിൽനിന്നാണു് എന്നു പ്രസ്താവി
ച്ചിട്ടുള്ളതായി ചിലർ ശങ്കിക്കുന്നു. ആ ശങ്ക അസ്ഥാന
ത്തിലാെണന്നു്
“സംസ്കൃേതാച്ചാരണം പ്രായസ്സൽകൃതം േകരേളാക്തിയിൽ;
എങ്കിലും താവഴിക്കേത്ര തങ്കേല രീതിെയാക്കയും”

എന്ന ആേലാകത്തിെല ചതുർത്ഥകാരിക െവളിെപ്പടു
ത്തുന്നു. അവതാരികയായി േചർത്തിട്ടുള്ള അഞ്ചു േശ്ലാക
ങ്ങൾ ഒഴിച്ചാൽ 388 േശ്ലാകങ്ങൾ കാരികാരൂപത്തിലും
മറ്റും കൗമുദിയിൽ അന്തർഭവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. കാരികകൾ നിർ
മ്മിക്കാൻ െനടുങ്ങാടിക്കു് അസാധാരണമായ ൈവഭവ
മുണ്ടായിരുന്നു. ധാതുക്കെളേപ്പാലും അേദ്ദഹം
“ആടു ഓടു കൂടു േകാടു ചാടു ചൂടു േഞടുവും

േതടു േനടു പാടു പൂടു േപാടു മാടു വാടുവും
വീടു ഊരു േകാരു ചാരു വാരു കാളു ചൂളുവും
മൂളു മരുവു പൂചു തടവു ഓതുേവരിവ”

ഇത്യാദി പദ്യരൂപത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. ഉദാഹര
ണങ്ങൾക്കുേവണ്ടി ആചാര്യൻ ചില സ്വകീയപദ്യങ്ങളും
ഉണ്ടാക്കി അവെയ അവസേരാചിതമായി ഘടിപ്പിച്ചിട്ടു
ണ്ടു്. താെഴേച്ചർക്കുന്ന മൂന്നു പദ്യങ്ങൾ ആ കൂട്ടത്തിൽ
െപ്പടുന്നു.
“െകാടുെവയിൽെകാണ്ടുടൽ മുടിയും ചുടുമണലടിെകാണ്ടു

ചുട്ടു തന്നടിയും
െനടുവയൽ നടുേവ കഷ്ടം കിടുകിടയാരാണ്ടു മണ്ടുന്നു.
കുറുെമാഴിനറുമലരാലും പുതുമടു മുതുമുത്ത
വണ്ടിന്നുണ്ണരുേതാ
അറുകുല കരുതിത്താേന തുറുമിഴിേയാടും പറക്കുന്നു?

നിലത്തൂന്നിത്തേന്ന തളിരടി തുടുത്തായിതയി! േത
മുഖശ്രീ േമാഹിച്ചംബുജെമാടു െവറുക്കുന്നു വിധുവും
നിലയ്പാേനാ െകാങ്കത്തടെമാടിനടുെക്കട്ടു വലിയാൽ
സുഖം കാൈലക്യത്തിന്നുദകതപമാേണ്ടാ നളിനവും?”

ഏതു വ്യാകരണം ആരു പുത്തനായി പ്രസിദ്ധീകരി
ച്ചാലും ബാലന്മാർ ശരിയ്ക്കു മലയാളം അഭ്യസിക്കണ
െമങ്കിൽ േകരള കൗമുദി നിഷ്കർഷിച്ചു പഠിക്കുകതെന്ന
േവണം.
“ഭൂവിൽക്കലർെന്നാരു സമന്തഭവ [3] പ്രണാളീ-

കാവിൽക്കുേലാർദ്ധ്വഭവേന ജനുവാർന്നുേമവും

[4] േകാവില്ക്കിടാവുകൃതിയാമിതു ബാലകാനാം
നാവിൽക്കളിക്ക കടലിൽത്തിരമാലേപാെല”

എന്നു െനടുങ്ങാടി ഗ്രന്ഥാന്തത്തിൽ െചയ്തിരിക്കുന്ന
ആശംസതികച്ചും സഫലമായിട്ടുണ്ടു്.

ചില മുക്തകങ്ങൾ
1. ഒരു ശൃങ്ഗാരേശ്ലാകം:
“പേണ്ട കണ്ടറിവില്ല കണ്ടതിലകത്തൻേപാടു രണ്ട

ക്ഷരം
മിണ്ടീട്ടില്ലതിനത്ര ബന്ധവുെമനിക്കുണ്ടായതിെല്ലങ്കി
ലും
വണ്ടാരപൂങ്കഴലാളതായ ഭവതിെക്കങ്കൽ പ്രിയംേല
ശെമാന്നുണ്ടാേമാ മധുവാണിമാർകുലമണിഞ്ഞീടുന്ന പൂമാ
ലിേക?”

2. ഒരു സമസ്യാപൂരണം:
“ദാേമാദരകരാഘാതവിഹ്വലീകൃതേചതസാ
ദൃഷ്ടം ചാണൂരമേല്ലന ശതചന്ദ്രം നഭസ്ഥലം.”

2. കവികൾ=പദ്യങ്ങൾ
3. പ്രണാളീകാവിൽക്കുേലാർദ്ധ്വഭവനം-െതാടുകാടുവംശത്തിൽ
േമേലെതന്ന ഭവനം.
4. േകാവിൽക്കിടാവ്-േകാവുണ്ണി.
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39 പി. േഗാവിന്ദപ്പിള്ള (1024–1072)

ജീവചരിത്രം
പി. േഗാവിന്ദപ്പിള്ള തിരുവനന്തപുരം ശ്രീകേണ്ഠശ്വര
ത്തു കുളവറവിളാകത്തുവീട്ടിൽ 1024-ാമാണ്ടു് ഇടവമാസ
ത്തിൽ ജനിച്ചു. അച്ഛൻ തിരുവനന്തപുരത്തു പുന്നപുര
ത്തു കവണേശ്ശരിവീട്ടിൽ പപ്പുപിള്ള മുൻസീഫായിരുന്നു.
അേദ്ദഹെത്ത മണക്കാട്ടു പപ്പുപിള്ള എന്നും പറയും.
1048-ൽ ബി.ഏ. പരീക്ഷ ജയിച്ചു; ചാലയിൽ പള്ളിക്കൂ
ടത്തിൽ പ്രഥമാധ്യാപകനായി കുേറക്കാലം േജാലി
േനാക്കി. ആയില്യംതിരുനാൾ മഹാരാജാവിെന്റ കൃപ
െകാണ്ടു 1049-ൽ വലിയ െകാട്ടാരം സംപ്രതിയായി
നിയമിക്കെപ്പട്ടു. ആ പണിയിൽ നിന്നു സർവ്വാധികാര്യ
ക്കാരായി ഉയർന്നു. അങ്ങിെനയാണു് േഗാവിന്ദപ്പിള്ള
സർവ്വാധികാര്യക്കാെരന്ന േപരിൽ അേദ്ദഹം വിശ്രുത
നായതു്. ആ മഹാരാജാവിെന്റ ആനുകൂല്യംമൂലം 1054ാമാണ്ടു കന്നി 8-ാം൹ അഗസ്തീശ്വരം താലൂക്കിൽ േവമ്പ
നൂർേദശത്തു പുതുവീട്ടിേലയ്ക്കു ദെത്തടുക്കെപ്പട്ടു. വിശാഖം
തിരുനാൾ മഹാരാജാവു സിംഹാസനാരൂഢനായേതാ
ടുകൂടി സർവ്വാധിയുേദ്യാഗത്തിൽനിന്നു പിരിേയണ്ടിവന്നു.
പിന്നീടു വക്കീലായി തിരുവനന്തപുരത്തുതെന്ന വ്യവഹ
രിച്ചു. െനയ്യാറ്റിൻകരത്താലൂക്കിൽ വിളപ്പിൽ മുല്ലൂർവീ
ട്ടിൽ പാർവ്വതിയമ്മയായിരുന്നു അേദ്ദഹത്തിെന്റ പത്നി.
1072-ാമാണ്ടു കുംഭമാസം 23-ാം൹ മരിച്ചു. ശബ്ദതാരാവ
ലിയുെട പ്രേണതാവായ ശ്രീകേണ്ഠശ്വരം ജി. പത്മനാഭ
പിള്ള അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഭാഗിേനയനായിരുന്നു.
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40 മലയാളഭാഷാചരിത്രം
േഗാവിന്ദപ്പിള്ളയ്ക്കു മാതൃഭാഷാേസവനത്തിൽ അത്യധി
കമായ ആസക്തിയുണ്ടായിരുന്നു. വലിയ െകാട്ടാര
ത്തിൽ ഉേദ്യാഗം ലഭിച്ചേതാടുകൂടി ബാല്യംമുതല്ക്കുതെന്ന
തന്നിൽ അന്തർല്ലീനമായിരുന്ന ഒരാഗ്രഹം സഫലീ
ഭവിപ്പിക്കുന്നതിനു് അേദ്ദഹം നിരന്തരമായി പ്രയത്നി
ച്ചു. അതു മലയാളഭാഷാചരിത്രത്തിെന്റ നിർമ്മാണമാ
െണന്നു പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ. അതിനുേവണ്ടി വലിയ
െകാട്ടാരം ഗ്രന്ഥപ്പുരയിെല ഗ്രന്ഥസമുച്ചയം അേദ്ദഹം
നിപുണമായി പരിേശാധിച്ചു; െവളിയിൽ പല വിദ്വാ
ന്മാർക്കും എഴുതിയയച്ചു വിവരങ്ങൾ വരുത്തി; അന്നു
അത്തരത്തിലുള്ള ഉദ്യമങ്ങെള സഹായിക്കുന്നതിനു
േവണ്ട സന്മനസ്സും സാമർത്ഥ്യവും േകരളത്തിൽ വള
െരേപ്പർക്കുണ്ടായിരുന്നു. 1056-ാമാണ്ടു മിഥുനമാസം
28-ാം൹യാണു് ആ പുസ്തകത്തിെന്റ ഒന്നാംപതിപ്പു പ്ര
സിദ്ധീകരിച്ചതു്. മുഖവുരയിൽ േഗാവിന്ദപ്പിള്ള ഇങ്ങെന
പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു: “ഇടയ്ക്കിെട സംഭവിച്ച പ്രത്യുഹവ്യൂ
ഹങ്ങെള എതിർത്തുനിന്നു് ഇേപ്പാൾ മലയാളത്തിനു്
അലങ്കാരമായി തീർന്നിരിക്കുന്ന കവിപുങ്ഗവന്മാരാ
െരല്ലാമായിരുന്നു എന്നു് അറിയുന്നതിനുള്ള ആവശ്യ
ത്താലും, ഇനിെയങ്കിലും ഈ ഭാഷയുെട ന്യൂനതകെള
അറിഞ്ഞു് അവെയ തീർക്കുന്നതിനും വിസ്മരണസാ
ഗരത്തിൽ മഗ്നങ്ങളായിേപ്പായ കവിതകെള ഉദ്ധാര
ണം െചയ്യുന്നതിനും. ഇേപ്പാഴുള്ളവതെന്ന മറവിയിൽ
അകെപ്പട്ടുേപാകാതിരിക്കുന്നതിനും, നവീനകവിതകൾ
നിർമ്മിക്കുന്നതിനു് അത്യുത്സാഹം ജനിപ്പിക്കുന്നതിനും
ഏവമാദികളാൽ നമ്മുെട ഭാഷെയ ഒന്നു നന്നാക്കണ
െമന്നുള്ള ആഗ്രഹത്താലുമാണു് ഞാൻ, വളെര പഴമ
പരിചയമുള്ള ആളുകളുേടയും അേനക വിദ്വാന്മാരുേട
യും സഹായേത്താടുകൂടി, മലയാളഭാഷാ ചരിത്രെമന്ന
ഈ പുസ്തകെത്ത ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതു്.” ആ പുസ്ത
കം പരിഷ്കരിച്ചു വിസ്തൃതമാക്കി രണ്ടാം പതിപ്പു് 1064-ൽ
അച്ചടിപ്പിച്ചു. അത്തരത്തിൽ ഒരു പുസ്തകം അതിനു മുമ്പു്
ആരും എഴുതിയിരുന്നില്ല. അത്രമാത്രം േക്ലശസാധ്യ
മായ സദ്വ്യവസായംെകാണ്ടു മലയാളഭാഷെയ ധന്യമാ
ക്കിയ േഗാവിന്ദപ്പിള്ളെയ ആർക്കും ഒരിക്കലും മറക്കാവു
ന്നതല്ല. അേദ്ദഹം പണിത അസ്ഥിവാരത്തിേന്മലാണു്
അനന്തരകാലികന്മാർ അവരുെട സാഹിത്യചരിത്രകു
ടീരങ്ങൾ പണിയിച്ചിട്ടുള്ളതു്. അേദ്ദഹം അക്കാലത്തു്
അങ്ങെന ഒരു പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നിെല്ലങ്കിൽ
അവെരല്ലാം പല ഘട്ടങ്ങളിലും യാെതാെരത്തുംപിടിയും
കിട്ടാെത നട്ടംതിരിയുമായിരുന്നു.

മറ്റു ഭാഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ
ഭാഷാചരിത്രം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിനു മുൻപുതെന്ന
സർക്കാരുേദ്യാഗത്തിൽനിന്നു വിരമിേക്കണ്ടതായിവ
ന്നു എങ്കിലും േഗാവിന്ദപ്പിള്ളയുെട സാഹിത്യ പ്രവർ
ത്തനങ്ങൾക്കു ഹസ്താവലംബം നല്കുവാൻ േകരളവർ
മ്മ വലിയേകായിത്തമ്പുരാൻ സദാ ജാഗരൂകനായിരു
ന്നതുെകാണ്ടു് വിശാംഖംതിരുനാൾ മഹാരാജാവിെന്റ
ആനുകൂല്യം േഗാവിന്ദപ്പിള്ളയ്ക്കു് ഏെറക്കുെറ സമ്പാദി
ക്കുവാൻ സൗകര്യം കിട്ടി. തിരുവനന്തപുരത്തു ഒന്നില
ധികം മുദ്രാലയങ്ങളുെട സ്ഥാപനത്തിലും പ്രവർത്തന
ത്തിലും അേദ്ദഹത്തിനു പങ്കുണ്ടായിരുന്നു. മഴമങ്ഗല
ത്തിെന്റ ഭാഷാൈനഷധചമ്പു വലിയ േകായിത്തമ്പുരാ
െന്റ േമൽേനാട്ടത്തിൽ അേദ്ദഹം പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തി.
1060-ൽ അച്ചടിപ്പിച്ച േറാമൻചരിത്രമാണു് അേദ്ദഹത്തി
െന്റ പ്രധാനഗദ്യകൃതി. ഇംഗ്ലീഷിലും “A Handbook of
Travancore” എന്നും മറ്റും ചില പുസ്തകങ്ങൾ അേദ്ദഹം
ഉണ്ടാക്കി അച്ചടിപ്പിച്ചു. െവബ്സ്റ്റർസായ്പിെന്റ ഇംഗ്ലീ
ഷുനിഘണ്ടുവിൽ േചർന്നിട്ടുള്ള ഇംഗ്ലീഷുവാക്കുകൾക്കു്
അത്രയും മലയാള അർത്ഥേത്താടുകൂടി ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളനിഘണ്ടു രചിക്കണെമന്നുള്ള അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ആശ പ്രവൃത്തിപദ്ധതിയിൽ എത്തിയില്ല.
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41 ഫാദർ െജറാർദ് - അലങ്കാരശാസ്ത്രം
െജറാർദ് എെന്നാരു പാതിരി അലങ്കാരശാസ്ത്രം എന്ന
േപരിൽ ദീർഘമായ ഒരു പുസ്തകം 1056-ാമാണ്ടു (ക്രി.പി.
1881) പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. അേദ്ദഹം കമ്മലീത്താ േദസ്കാൾ
സ് സഭയിെല അംഗമായ ഒരു സുറിയാനിക്രിസ്ത്യാനിയാ
യിരുന്നു. പുസ്തകം വരാപ്പുെഴ മർച്ചലിനൂസാ െദസാന്ത
േത്രസ്യാ എന്ന മതാദ്ധ്യക്ഷനു സമർപ്പിച്ചു പ്രസിദ്ധീക
രണത്തിനു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ അനുമതി വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ള
തായി കാണുന്നു. െജറാർദിെനപ്പറ്റി മറ്റു യാെതാരു വി
വരവും ലഭിക്കുന്നില്ല. അേദ്ദഹത്തിനു ലത്തീൻ, ഗ്രീക്കു
മുതലായ പാശ്ചാത്യഭാഷകളിൽ പരിനിഷ്ഠിതവും, സം
സ്കൃതത്തിലും മലയാളത്തിലും സാമാന്യവുമായ ജ്ഞാന
വും ഗദ്യരചനയിൽ നല്ല പരിചയവുമുണ്ടായിരുന്നതായി
പ്രസ്തുത കൃതിയിൽനിന്നു െവളിെപ്പടുന്നു. പഞ്ചതന്ത്രം,
ചാണക്യസൂത്രം, ഭാഗവതം കിളിപ്പാട്ടു്, രാമായണം ഇരു
പത്തിനാലുവൃത്തം, അജ്ഞാനകുഠാരം, മരണപർവം,
നരകപർവം, ഉമ്മാപർവം മുതലായ ക്രിസ്തീയഗാന
ങ്ങൾ ഇവയിൽനിന്നാണു് പ്രാേയണ പദ്യങ്ങൾ ഉദ്ധ
രിച്ചിരിക്കുന്നതു്. ഒവീദ്യൻ (Ovid) വൃജീല്യൻ (Virgil) ഒരാ
സ്യൻ (Horace) തുടങ്ങിയ പാശ്ചാത്യകവികളുെട ചില
പദ്യാംശങ്ങൾ സ്വയേമവ വളെര േക്ലശിച്ചു തർജ്ജമെച
യ്തും േചർത്തിട്ടുണ്ടു്. ഗദ്യത്തിൽ ഉദ്ധരിേക്കണ്ട ഭാഗങ്ങൾ
താൻ തെന്ന വിവർത്തനംെചയ്തിരിക്കുന്നു; മാത്തൻ ഗീ
വറുഗീസിെന്റ ഒന്നുരണ്ടു ഖണ്ഡികകളും പകർത്തീട്ടിെല്ല
ന്നില്ല.

ഗ്രന്ഥത്തിെന്റ ഉേദ്ദശം
1056-ാമാണ്ടുവെര പ്രഭാഷണകലെയ പ്രതിപാദിക്കു

ന്ന യാെതാരു ഗ്രന്ഥവും ഭാഷയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
അത്തരത്തിൽ ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിെന്റ ആവശ്യകത മത
പ്രസംഗം െചയ്യുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കു പ്രേത്യകം അനു
ഭവെപ്പട്ടിരുന്നു. ആ ന്യൂനത പരിഹരിക്കുന്നതിനാണു്
െജറാർദ് ഈ ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥം രചിച്ചതു്. അേദ്ദഹംതെന്ന
മുഖവുരയിൽ ഇങ്ങെന പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു: “കിരീടത്തിനു
രത്ന മണിേപാെലയും, ശരീരത്തിനു വസ്ത്രാഭരണങ്ങൾ
േപാെലയും, സ്വരൂപത്തിനു സുവർണ്ണങ്ങൾേപാെലയും,
അക്ഷരവിദ്യയ്ക്കു് അലങ്കാരശാസ്ത്രം േതജസ്സും േശാഭയു
മായിരിക്കുന്നുെവന്നതു സർവ്വസമ്മതമാകുന്നു. എന്നു
മാത്രമല്ല, ഈ ഉത്തമശാസ്ത്രം വ്യക്തമായും ഗൗരവമാ
യും പ്രസംഗിക്കുന്നതിനും, കാന്തം ഇരുമ്പിെന ആകർ
ഷിക്കുന്നതുേപാെല േകഴ്വിക്കാെര വചനമാധുര്യത്താൽ
പറഞ്ഞിണക്കി വശീകരിക്കുന്നതിനും, പ്രതിവാദങ്ങേള
യും ആേക്ഷപങ്ങേളയും വിേരാധിച്ചു ഖണ്ഡിക്കുന്നതിനും,
തക്ക മുറയും ക്രമവും പഠിപ്പിക്കുന്നതിനാൽ ഇതിെന
അഭ്യസിക്കുന്നതു് തങ്ങളുെട ഉത്തമപ്രസംഗത്താൽ സു
വിേശഷസത്യങ്ങെല, അജ്ഞാനയിരുള്ിൽ സൂേര്യാദ
യംേപാെല പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതിനും, സത്യേവദത്തി
േന്മൽ േവദവിേരാധികളാൽ ആേരാപിക്കെപ്പടുന്ന ദൂ
ഷണങ്ങെള ആേക്ഷപിച്ചു ഖണ്ഡിക്കുന്നതിനും, പാപാ
ന്ധകാരത്താൽ കരുടരായവർക്കു ജ്ഞാനദീപമായി
േമാക്ഷമാർഗ്ഗെത്ത കാട്ടിെക്കാടുക്കുന്നതിനും ഉേദ്യാ
ഗെപ്പട്ടിരിക്കുന്ന ൈവദികപ്രസംഗികൾക്കുമാത്രമല്ല,
വക്കീലന്മാർ തുടങ്ങിയ ലൗകികപാഠകന്മാർക്കും അതി
പ്രേയാജനകരവും ആവശ്യവുമാണു്.”

ഗ്രന്ഥത്തിെന്റ സ്വരൂപം
ഇംഗ്ലീഷിൽ െറെറ്റാറിക്കു് (Rhetoric) എന്ന േപരിൽ
അറിയെപ്പടുന്ന പുസ്തകങ്ങളിൽ അടങ്ങുന്ന വിഷയങ്ങ
െളല്ലാം അലങ്കാരശാസ്ത്രത്തിലും പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ടു്. യൂ
േറാപ്യൻഭാഷകളിൽ രചിച്ചിട്ടുള്ള മൂന്നു നാലു് അലങ്കാര
ഗ്രന്ഥങ്ങെള സാമാന്യമായും, അരിേസ്റ്റാട്ടിൽ, സീസർ,
ക്വിന്റിലിയൻ മുതലായ പൂർവ്വസൂരികളുെട പ്രമാണങ്ങൾ
സമാഹരിച്ചു ഡിേകാേളാന്യേദാമീനിക്കൻ (Dominico
Decolomica) എന്ന പണ്ഡിതൻ ലത്തീൻഭാഷയിൽ
നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള അലങ്കാര ഗ്രന്ഥെത്ത പ്രേത്യകമായും
ഉപജീവിച്ചാണു് അച്ചൻ ഈ പുസ്തകം രചിച്ചെതന്നു
പറയുന്നു. പ്രേശ്നാത്തരരൂപത്തിലാണു് ഗ്രന്ഥത്തിെന്റ
ഗതി. (1) അലങ്കാരശാസ്ത്രം എെന്തന്നും അതു െകാണ്ടു
ള്ള സാധ്യം ഇന്നെതന്നും, (2) അലങ്കാരവിദ്യയുെട വിഷ
യം, അഥവാ അതിൽ വിവരിക്കെപ്പടുന്ന സംഗതികൾ
എെന്തല്ലാെമന്നും, (3) അതിെന്റ ഭാഗങ്ങൾ എത്രെയ
ന്നും ഏെതല്ലാെമന്നും, (4) അതിെന്റ വിേശഷതയും ഉപ
കാരങ്ങളും ഇന്നെതന്നും, (5) അലങ്കാരശാസ്ത്രത്തിെന്റ
പൂർണ്ണ അറിവു സമ്പാദിക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണങ്ങളും
േപാംവഴികളും ഏെതല്ലാെമന്നും അേദ്ദഹം പ്രപഞ്ചനം
െചയ്യുന്നു. സങ്കല്പന, അനുക്രമണം, അലങ്കരണം, ഉച്ചാ
രണം എന്നിങ്ങെന നാലു കാണ്ഡങ്ങൾ ഗ്രന്ഥത്തിൽ
അടങ്ങീട്ടുണ്ടു്. ഓേരാ കാണ്ഡേത്തയും ഭാഗങ്ങളായും,
ഓേരാ ഭാഗേത്തയും അധ്യായങ്ങളായും വിഭജിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
ചതുർത്ഥകാണ്ഡത്തിൽ ഒരധ്യായേമയുള്ളു. ഈ പുസ്ത
കം ശരിക്കു് അഭ്യസിച്ചാൽ ഒരാൾക്കു് ഏതു സദസ്സിലും
ഒരു പ്രവക്താവിെന്റ നിലയിൽ ഏെറക്കുെറ േശാഭി
ക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണു്. ഗ്രന്ഥകാരൻ അക്കാര്യ
ത്തിൽ െദെമസ്തെനെയ (േഡേമാസ്തിനീസിെന)യാണു്
ദൃഷ്ടാന്തമായി കാണിച്ചു തരുന്നതു്. “ഈ വിദ്വാൻ ആദ്യ
ത്തിൽ നാലു വാക്യങ്ങെള കൂട്ടിപ്പറയുന്നതിനു വശഹീ
നനായിരുന്നു എങ്കിലും പിന്നീടു് അഭ്യസനംെകാണ്ടും
താൽപര്യംെകാണ്ടും അതിവാചാലതേയാെട പറവാൻ
തക്ക ഉത്തമപ്രസങ്ഗിയായിച്ചമഞ്ഞു. അയാൾക്കുണ്ടാ
യിരുന്ന െകാഞ്ഞ മുഴുത്ത ചരൽ വായിലിട്ടുച്ചരിച്ചുെകാ
ണ്ടു തീർത്തു. കടേലാരത്തു െചന്നുനിന്നു കടലിെന്റ സ്വ
രെത്തക്കാൾ സ്വരമുയർത്തിപ്പറയുന്നതിനും നിലവിളി
ക്കുന്നതിനും അഭ്യസിച്ചുെകാണ്ടു് അയാളുെട പതിഞ്ഞ
സ്വരം ഉച്ചസ്വരമാക്കി മഹാഗൗരവേത്താെട പ്രസങ്ഗി
ക്കുന്നതിനു പ്രാപ്തനാകുകയും െചയ്തു” എന്നു് അേദ്ദഹം
ഉൽേബാധിപ്പിക്കുന്നു.

ഗദ്യൈശലി
സാേങ്കതിക ശബ്ദങ്ങളുെട വിവർത്തനത്തിലും മറ്റും
അച്ചനു ചില പ്രമാദങ്ങൾ പറ്റീട്ടുണ്ടു്. വിേശഷ്യങ്ങൾക്കു
പകരം വിേശഷണങ്ങൾ പ്രേയാഗിക്കുന്ന വിലക്ഷണത
യും അേദ്ദഹത്തിെന്റ വാക്യങ്ങളിൽ അങ്ങിങ്ങുകാണാം.
അപഹ്നുതി പഹ്നുതിയായി രൂപേഭദം ൈകെക്കാള്ളു
ന്നു. ഇങ്ങെന ചില േദാഷങ്ങൾ വിസ്മരിക്കത്തക്കതെല്ല
ങ്കിലും ഇത്തരത്തിൽ സർവ്വവ്യാപകമായ ഒരു സാഹി
ത്യശാസ്ത്രഗ്രന്ഥം എഴുതി ഭാഷെയ േപാഷിപ്പിച്ച ഫാദർ
െജറാർദ് നമ്മുെട ഗാഢമായ കൃതജ്ഞതയ്ക്കു പാത്രീഭ
വിക്കുന്നു. ഏ.ആർ.രാജരാജവർമ്മേകായിത്തമ്പുരാെന്റ
സാഹിത്യസാഹ്യത്തിനു പൂർവ്വഗാമിയായ ഈ ഗ്രന്ഥ
ത്തിൽ അതിലുള്ളതിലധികം വിഷയങ്ങൾ അടങ്ങീട്ടു
ണ്ടു്. ഇതു െതറ്റുകൾ തീർത്തു പരിഷ്കരിച്ചു് ഏെതങ്കിലും
ഒരു പണ്ഡിതൻ പുനഃപ്രസാധനം െചയ്യുെമങ്കിൽ അതു
ഭാഷയ്ക്കു വലിയ ഉപകാരമായിരിക്കും. അച്ചനു കഥന
ത്തിനും മറ്റും േയാജിച്ച ഒരു സരളമായ ഗദ്യൈശലി
സ്വാധീനമായിരുന്നു എന്നു താെഴ േചർക്കുന്ന ഉദാഹ
രണത്തിൽ നിന്നു വ്യക്തമാകുന്നതാണു്.
“പണ്ടു നമ്മുെട ശരീരത്തിലുള്ള അവയവങ്ങൾ ഇേപ്പാ
ഴുള്ളതുേപാെലയല്ല, ഓേരാന്നിന്നു തനതു് ആേലാചന
കളും അഭിപ്രായങ്ങളുമുണ്ടായിരുന്നു. ഒരിക്കൽ േശഷം

അവയവങ്ങെളല്ലാം ഒന്നിച്ചുകടി നാം െചയ്യുന്ന അനിഷ്ട
ത്തിെന്റയും േവലയുേടയും ബുദ്ധിമുട്ടിേന്റയും ഫലങ്ങെള
ല്ലാം വയറേത്ര അനുഭവിക്കുന്നതു്. അവൻ യാെതാത
േവലയും െചയ്യാെത നമ്മിൽ നമ്മുെട പ്രയത്നത്തിെന്റ
ഫലങ്ങെളല്ലാം അനുഭവിച്ചു്, ആനന്ദമത്തനായി സു
േഖന കിടക്കുന്നു. ഇവെന ഒന്നു പഠിപ്പിക്കണം എന്നാ
േലാചിച്ചു്. ഇനി ൈക യാെതാന്നും വായിൽെവയ്ക്കയി
െല്ലന്നും, െവച്ചാൽ വാ ൈകെക്കാള്ളുകയിെല്ലന്നും, നാ
വു രസിപ്പിയ്ക്കയിെല്ലന്നും, പല്ലു ചവക്കയിെല്ലന്നും ഇങ്ങ
െന ഉപവാസമിട്ടു് ഉദരെത്ത ക്ഷയിപ്പിക്കണെമന്നും
നിശ്ചയിച്ചു. കുേറ ദിവസം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ കരങ്ങൾ
ക്ഷീണിച്ചു; നാവു് ഇളക്കാൻ േമലാതായി; വാ തുറക്കാൻ
േമലാതായി; ശരീരം മുഴുവനും നശിക്കാറായി; അേപ്പാൾ
വയറിെന്റ സഹായം തങ്ങൾക്കു് ആവശ്യമാെണന്നും,
തങ്ങൾ ഉദരെത്ത േപാഷിപ്പിക്കുന്നതുേപാെല തങ്ങൾ
ക്കു ജീവനും ശക്തിയും വയറു തരികയാെണന്നും, തെന്റ
സദാപ്രവൃത്തിെകാണ്ടും യത്നംെകാണ്ടും എല്ലാഅവയ
വങ്ങൾക്കും രക്തെത്ത ഞരമ്പൂെട വയറു നൽകുന്നുെവ
ന്നും ഗ്രഹിച്ചു്, ആ നാശകരമായ കലഹം അമരുകയും
െചയ്തു.”
1056-ാമാണ്ടെത്ത ഗദ്യമാണു് ഇതു് എന്നു് ഓർമ്മിക്കു

േമ്പാൾ ഗ്രന്ഥകാരെന്റ േപരിലുള്ള ബഹുമാനം ആർ
ക്കും വർദ്ധിക്കുകതെന്ന െചയ്യും.
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ജീവിതം
ആർച്ച് ഡീക്കൻ ഉമ്മൻ മാേവലിക്കരത്താലൂക്കിൽ
ആലുമ്മൂട്ടുവീട്ടിൽ ക്രി. പി. 1830-ാമാണ്ടു മാർച്ച് 23-ാം൹
ജനിച്ചു. മാമ്മൻ എന്നായിരുന്നു അച്ഛെന്റ േപർ. അതു
െകാണ്ടു് അേദ്ദഹം മാമ്മൻ ഉമ്മൻ എന്ന േപരിൽ അറി
യെപ്പടുന്നു. മകൻ പിറന്നു് 22-ാം ദിവസം അച്ഛൻ മരി
ച്ചുേപാകയാൽ അമ്മ ആ കുഞ്ഞിെന നിരണംപള്ളി
ക്കു് അടിയറവച്ചു. ബാല്യത്തിൽ “മറ്റു കുട്ടികെളേപ്പാെല
തെന്ന നിഗളവും േകാപവും തൻകാര്യശീലവുമുള്ളവനാ
യി ഞാൻ വളർന്നു. എെന്റ അപ്പേനാ അമ്മേയാ വലി
യപ്പേനാ എെന്റ ആത്മാവിെന്റ േപർക്കു പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ
എെന്ന എേപ്പാെഴങ്കിലും പഠിപ്പിച്ചിട്ടുേണ്ടാ എന്നു സം
ശയിക്കുന്നു” എന്നു് അേദ്ദഹം അന്നെത്ത അവസ്ഥെയ
പില്ക്കാലത്തു േരഖെപ്പടുത്തീട്ടുണ്ടു്. മാതാവിെന്റ ഇളയ
സേഹാദരിെയ വിവാഹം െചയ്തിരുന്ന തരിയനച്ചെന്റ
സംരക്ഷണത്തിൽ 1839-ൽ മാേവലിക്കര പീറ്റുസായിപ്പി
െന്റ സ്ത്രൂളിൽ േചർന്നു. 1841-ൽ അമ്മ വീണ്ടും വിവാഹ
ബന്ധത്തിൽ ഏർെപ്പടുകയാൽ ആ ബാലൻ േകവലം
അനാഥനായിത്തീർന്നു. ആ അവസരത്തിൽ സഹായി
ച്ചതു ഹാക്സ്വർത്തു സായിപ്പായിരുന്നു. അേദ്ദഹം ഉമ്മ
െന േകാട്ടയത്തു െപ്രാട്ടസ്റ്റാന്റു െസമിേനരിയിൽ പഠി
പ്പിച്ചു. 1850-ൽ െസമിേനരി വിട്ടു. 1851 ഒേക്ടാബറിൽ
വിവാഹിതനായി. പിന്നീടു് ആറു െകാല്ലം തിരുവല്ലാ
മിഷനിൽ േജാലിേനാക്കി. 1856 മാർച്ച് 16-ാം൹ ഡീക്ക
നും. 1859 നവമ്പർ 8-ാം൹ പ്രസ്ബിറ്റുമായി. ആലപ്പുഴ,
തൃശ്ശൂർ, മല്ലപ്പള്ളി, െകാടുകുളഞ്ഞി, ഇലത്തൂർ, ചങ്ങനാ
േശ്ശരി, ഒളശ്ശ, മാേവലിക്കര എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിെലല്ലാം
മിഷൻേസവനം അനുഷ്ഠിച്ചു. േഡാക്ടർ േകാശി മരിച്ച
േപ്പാൾ ആർച്ച് ഡീക്കനായി ഉയർന്നു. 1904 ആഗസ്റ്റ്
23-ാം൹ യായിരുന്നു ഉമ്മെന്റ മരണം.

കൃതികൾ
ആർച്ച് ഡീക്കൻ ഉമ്മെന്റ പ്രധാനകൃതി ശേലാേമാെന്റ
(േസാളമൺ) സുഭാഷിതങ്ങളാണു്. അതു് അേദ്ദഹം
ചങ്ങനാേശ്ശരിയിൽ േജാലിേനാക്കിെക്കാണ്ടിരുന്ന കാ
ലത്തു് 1882 ജനുവരി 17-ാം൹ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. അതിനു
പുറെമ ബാലപ്രിയൻ, സുകൃതമുള്ള സ്ത്രീ എന്നീ രണ്ടു െച
റുകഥകൾകൂടി അേദ്ദഹം രചിച്ചിട്ടുള്ളതായി അറിയാം.
തേന്നാടു സഹരിക്കാത്ത തെന്റ പത്നിെയപ്പറ്റി പശ്ചാ
ത്താപം നിമിത്തം മനസ്സു നീറി എഴുതിയ കഥയാണു്
സുകൃതമുള്ള സ്ത്രീ.

ശേലാേമാെന്റ സുഭാഷിതങ്ങൾ
സാമാന്യം നല്ല ഒരു ഗദ്യപുസ്തകമാണു് ഉമ്മൻ 1053-ൽ
പ്രസാധനം െചയ്ത സുഭാഷിതങ്ങൾ. അതിെന്റ മുഖവുര
യിൽ ഗ്രന്ഥകാരൻ ഇങ്ങെന പറയുന്നു: “ഈ പുസ്തകം
വായനക്കാർക്കു് ഒരു മുഖക്കണ്ണാടിേപാലാകുന്നു. കണ്ണാ
ടിയിൽ േനാക്കി മുഖത്തുള്ള കുറ്റങ്ങൾ അറിയുന്നപ്രകാ
രം ഹൃദയത്തിലുള്ള കുറ്റങ്ങൾ അറിവാൻ ആഗ്രഹിക്കു
ന്നവർ ഇതിെന ക്ഷമേയാടു വായിക്കെട്ട. െവള്ളത്തിൽ
േനാക്കി മുഖം കാണണെമങ്കിൽ െവള്ളം കലങ്ങാെത
യിരിക്കണം. അപ്രകാരം ഈ പുസ്തകത്തിൽ പ്രേയാജ
നം വരണെമങ്കിൽ അതിരാവിെല ഒരു രഹസ്യസ്ഥല
ത്തുെവച്ചു് മനസ്സിനു് യാെതാരു കലക്കവും വരാത്തവിധ
ത്തിൽ ഭക്തിേയാടും ധൃതികൂടാെതയും ഒത്തു വാക്യങ്ങൾ
വിട്ടുകളയാെതവായിക്കണം. ഹൃദയം വഞ്ചനയുള്ളതാ
കയാൽ സ്വന്തം കുറ്റം അറിവാൻ ആർക്കും മനസ്സില്ല.
അത്രയുമല്ല അതിെന അറിവാൻ അഹംഭാവം സമ്മ
തിക്കയുമില്ല. ഇതിെന വായിക്കുന്നവർക്കു േവണ്ടിയ
വിേശഷലക്ഷണം വിനയമാകുന്നു. ൈദവശിക്ഷയാൽ
ഹൃദയം താഴാത്തവന്നു് ഈ പുസ്തകത്തിൽനിന്നു പ്ര
േയാജനം വരുവാൻ പ്രയാസെമന്നു ഞാൻ ദുഃഖേത്താടു്
അറിയിക്കുന്നു.” ഈ ഖണ്ഡികയിൽനിന്നുതെന്ന ആർ
ച്ച്ഡീക്കെന്റ ഗദ്യരചനയുെട സ്വരൂപം വായനക്കാർക്കു്
ഏെറക്കുെറ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണേല്ലാ.
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പിൻകുറിപ്പു്
◦ സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ
വായിക്കുവാനായി ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿ
േടാപ് ആപ്ലിേക്കഷനുകേളാ ആവശ്യമില്ല. ആധുനിക
മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർട്ട് േഫാണുകളു
െട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക രീതിയിലാണു
ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതു്. േഫാണിെന്റ
വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ രീതിയിലാണു് മാർജിനുകൾ
ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.
◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാഗ
ങ്ങൾ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാ
ണു്. എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്ന അേഡാബി
അേക്രാബാറ്റ് റീഡർ ആണു് ഇവയിൽ ഏറ്റവും മുന്തിയതു്.
അതുെകാണ്ടു് അേഡാബി റീഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും
അതിൽ ഈ േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ വായിക്കുകയും
െചയ്യുക.
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