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1 േകരളവർമ്മൻതിരുമുല്പാടു്
(1011–1064)

േകരളവർമ്മൻ തിരുമുല്പാടു 1011-ാണ്ടു കായംകുളത്തിനു
സമീപമുള്ള കൃഷ്ണപുരത്തു െചത്തിേവൽേകാവിലകത്തു
ജനിച്ചു. കുടുംബം േചലക്കലാപകാലത്തു തിരുവിതാം�
കൂറിെന അഭയം പ്രാപിച്ചവയിൽ ഒന്നാണു്. അമ്മാവ�
െന്റ േപർ കൂട്ടിേച്ചർത്തു് അേദ്ദഹെത്ത േഗാപാലൻ േക�
രളവർമ്മൻ തിരുമുല്പാടു എന്നു വ്യവഹരിച്ചുവന്നിരുന്നു.
1024-ൽ തിരുമുല്പാടു തിരുവനന്തപുരേത്തയ്ക്കു േപാന്നു.
1026 േമടത്തിൽ ഉത്രംതിരുനാൾ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ�
മഹാരാജാവിെന്റ പുത്രി പാനപ്പിള്ള മാധവിലക്ഷ്മിയ�
മ്മെയ െകട്ടുകല്യാണം കഴിച്ചു. തദനുേരാേധന മാപ്പിള�
ത്തിരുമുല്പാടു് എന്ന േപരിൽ വിഖ്യാതനായി. പരിഗ്രഹി�
ച്ചതു സ്വാതിതിരുനാൾ മഹാരാജാവിെന്റ പ്രഥമപത്നി
പാനപ്പിള്ളി കാളി മാധവിഅമ്മയുെട സേഹാദരി ജാന�
കിപ്പിള്ള പാർവ്വതിപ്പിള്ള തങ്കച്ചിെയയായിരുന്നു. അപ്പു
അയ്യങ്കാർ ശാസ്ത്രികളുേടയും പാച്ചുമൂത്തതിേന്റയും ശി�
ഷ്യനായി സംസ്കൃതത്തിൽ ഗാഢമായ വ്യുൽപത്തിയും
വ്യാകരണത്തിൽ വിേശഷ പാണ്ഡിത്യവും സമ്പാദിച്ചു.
േകരളാചാരവും നാരായണീയ വ്യാഖ്യയുമാണു് അേദ്ദ�
ഹം ഭാഷയ്ക്കു സമ്മാനിച്ച രണ്ടു കൃതികൾ. പാച്ചുമൂത്തതി�
െന്റ േകരളവിേശഷനിയമവിവരം എന്ന പുസ്തകത്തിൽ
േകരളത്തിെല ക്ഷത്രിയസ്ത്രീകൾക്കു് അപകർഷമുണ്ടാ�
ക്കുന്നതായി േതാന്നിയ ചില പ്രസ്താവനകൾ കണ്ടു ക്ഷു�
ബ്ധനായി തിരുമുല്പാടു് ആ പ്രസ്താവനകെള എതിർക്കുക�
യും അേതതരത്തിലുള്ള അപവാദം ശിവദ്വിജജാതിക്കു
മുമ്പുെണ്ടന്നു സമർത്ഥിക്കുവാൻ ഒരുെമ്പടുകയും െചയ്തു.
അതിെന്റ ഫലമാണു് േകരളാചാരക്രമം. മൂത്തതന്മാർ
മരുമക്കത്തായക്കാരാെണന്നുേപാലും അതിൽ സത്യ�
വിരുദ്ധമായി അേദ്ദഹം പ്രസ്താവിച്ചു. രണ്ടു ഗ്രന്ഥകാര�
ന്മാരും ആയില്യംതിരുേമനിയുെട ആശ്രിതന്മാരായിരു�
ന്നതിനാൽ േകരളാവകാശക്രമത്തിൽ ചില ഖണ്ഡിക�
കൾ തള്ളി ആ പുസ്തകം വീണ്ടും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന�
തിൽ വിേരാധമിെല്ലന്നു് അവിടുന്നു് ഒരു മദ്ധ്യസ്ഥവിധി
കല്പിച്ചു. അതിൽ തൃപ്തനാകാെത പാച്ചുമൂത്തതു് േകാടതി�
യിൽ ഒരപകീർത്തിേക്കസ്സു് െകാടുക്കുകയും സദർേകാർ�
ട്ടു് ജഡ്ജിമാർ തിരുമനസ്സിെല അഭിപ്രായം അംഗീക�
രിയ്ക്കുകയും െചയ്തു. പ്രസ്തുത പുസ്തകത്തിൽ എട്ടധ്യായ�
ങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. 2-ാമധ്യായം േകരളത്തിെല
ജാതിവിഭാഗങ്ങൾ, 3-ാമധ്യായം േക്ഷത്രവും ഊരാണ്മ�
യും, 4-ാമധ്യായം വിവാഹം, 5-ാമധ്യായം ദായക്രമം, 6-
ാമധ്യായം ഭാഗം, 7-ാമധ്യായം ഗൃഹഭരണം, 8-ാമധ്യായം
ദത്തു് ഈ വിഷയങ്ങെള പരാമർശിക്കുന്നു. െപാതുവിൽ
പൂർവ്വാചാരങ്ങെളപ്പറ്റി പലതും ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്നു
ഗ്രഹിക്കാം. എന്നാൽ അതിേനക്കാൾ തിരുമുല്പാടിെന്റ
യശസ്സു നിലനില്ക്കുന്നതു നാരായണീയത്തിനു അേദ്ദഹം
രചിച്ച വിപുലവും വിശിഷ്ടവുമായ വ്യാഖ്യാനംെകാണ്ടാ�
കുന്നു. അതു പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു് 1054-ലാണു്. 1064-ാണ്ടു
മകരമാസം 8-ാം൹ തിരുവനന്തപുരത്തു മതിലകം െത�
െക്ക നടയിൽ സർക്കാർമഠത്തിൽെവച്ചു തിരുമുല്പാടു
പരഗതിെയ പ്രാപിച്ചു.

നാരായണീയവ്യാഖ്യ
നാരായണീയത്തിെല ഓേരാ േശ്ലാകത്തിനും പദവും വി�
ഭക്തിയും, അന്വയം, അന്വയാർത്ഥം, പരിഭാഷ, ഭാവം
ഇവെയല്ലാം ഒരു പരിണതപ്രജ്ഞനായ പണ്ഡിതെന്റ
നിലയിൽ വ്യാഖ്യാതാവു് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. വ്യാഖ്യാന�
ത്തിെന്റ സ്വരൂപം ഗ്രഹിപ്പിക്കുവാൻ “സാന്ദ്രാനന്ദാവ�
േബാധാത്മകം” എന്ന പ്രഥമപദ്യത്തിെന്റ ഭാവത്തിൽ�
നിന്നു ചില പംക്തികൾ ഉദ്ധരിക്കാം.

‘ഗുരുപവനപുരം’ എന്ന പദത്തിനു േശ്രഷ്ഠമായ ശരീരം
എന്നുകൂടി പരിഭാഷയിൽ വിവരിച്ചതിെന്റ സാരെത്ത
പ്രസ്താവിക്കുന്നു. “ഏറ്റവും മഹത്തായ ഒരു വടവൃക്ഷ�
ത്തിങ്കൽ അസംേഖ്യയങ്ങളായ ഫലങ്ങളും, ആ ഫലങ്ങ�
ളിൽ ഓേരാന്നിേന്റയും ഉള്ളിൽ അസംേഖ്യയങ്ങളായ
ബീജങ്ങളും, ആ ബീജങ്ങളിെലാെക്കയും ഓേരാ വടവൃ�
ക്ഷങ്ങളും, ആ വടവൃക്ഷങ്ങളിലും പൂർേവ്വാക്തപ്രകാരം�
തെന്ന ഫലങ്ങളും ബീജങ്ങളും എങ്ങെന അവസാനമി�
ല്ലാെത കാണെപ്പടുന്നുേവാ, അതുപ്രകാരം കാര്യകാര�
ണരൂേപണ സകലങ്ങളായ സ്ഥാവരജങ്ഗമപ്രപഞ്ച�
ങ്ങളിൽ പരമാത്മാവു ജീവൻ എന്നുള്ള സംജ്ഞേയാടു�
കൂടി നിറഞ്ഞും, ആ ജീവയുക്തങ്ങളായ പ്രപഞ്ചങ്ങൾ
ഈശ്വരൻ എന്നുള്ള സംജ്ഞേയാടുകൂടിയ ആ പരമാ�
ത്മവിങ്കലും ആകുന്നു സ്ഥിതിെചയ്യുന്നതു്.” ഈ പുസ്തകം
ഇടക്കാലത്തു വീണ്ടും അച്ചടിക്കെപ്പട്ടിട്ടുണ്ടു്.



2 േവർേക്കാട്ടു് അച്യുതപ്പണിക്കർ
(1014–1065)

േവർേക്കാട്ടു് അച്യുതപ്പണിക്കരുെട സ്വേദശം മലബാ�
റിൽ തിരുമാന്ധാംകുന്നു് എന്ന േദവീേക്ഷത്രത്താൽ സു�
വിദിതമായ േകാങ്ങാടാണു്. അേദ്ദഹം 1014-ാണ്ടു് തുലാ�
മാസത്തിൽ ജനിച്ചു. 1065 ധനുവിൽ മരിച്ചു. മലബാറിൽ
വിദ്യാലയങ്ങളുെട ഉപേയാഗത്തിനു ചില പാഠ്യപുസ്തക�
ങ്ങൾ രചിച്ചതിനു പുറെമ ഹരിശ്ചന്ദ്രപുരാണസംഗ്രഹം,
മുഹമ്മദുചരിതം എന്നിങ്ങെന രണ്ടു നല്ല ഗദ്യഗ്രന്ഥങ്ങൾ
അേദ്ദഹം നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടു്. വളെരക്കാലം മദിരാശിഗവർ�
െമ്മന്റിെന്റ കീഴിൽ മലയാളം ട്രാൻേസ്ലറ്ററായി പണി
േനാക്കി. ൈമലാപ്പൂരിൽ ആദ്യമായി വീടു വാങ്ങി താമ�
സം തുടങ്ങിയ മലയാളി അേദ്ദഹമായിരുന്നുവെത്ര.

ഹരിശ്ചന്ദ്രപുരാണസംഗ്രഹം
അന്നെത്ത കാലസ്ഥിതിക്കു പണിക്കരുെട ഗദ്യൈശലി
ആസ്വാദ്യമാെണന്നുതെന്ന പറയണം. ഒരു ഖണ്ഡിക
ഉദ്ധരിക്കാം. “കിരീടം ആഭരണങ്ങൾ, േഭരി മുതലായ
വാദ്യങ്ങൾ, െവണ്െകാറ്റക്കുട, െവഞ്ചാമരങ്ങൾ, ചതുരം�
ഗങ്ങൾ എന്നീ രാജചിഹ്നങ്ങൾ ഒന്നും കൂടാെത നമ്മുെട
രാജാവു് അരമനവാതിൽ വിട്ടു കാൽനടയായി േപാകു�
ന്നുവേല്ലാ. കഷ്ടം! െകാടിെകട്ടിയ േതരിലും, ആനേമലും,
പല്ലക്കു മുതലായ അേനകം വാഹനങ്ങളിലും കേരറി,
ൈസന്യസേമതം വാദ്യേഘാഷേത്താടുകൂടി എഴുന്ന�
േള്ളണ്ടുന്ന രാജാവു് ഒരകമ്പടിയും കൂടാെത മലിനമായ
േവഷേത്താടും മങ്ങിയ മുഖേത്താടും േപാേകണ്ടതിനു്
എെന്താരു പാപകർമ്മം െചയ്തു. അത്രയുമല്ല, ബാല�
നായ ഈ കുലപുത്രനും അതിമൃദുവായ കാൽെകാണ്ടു
െവയിലിൽ കഠിനമായ ഭൂമിയിൽക്കൂടി നടക്കുന്നെത�
ങ്ങിെന? ഇത്ര ചാരിത്രവതിയായി, ശീലവതിയായി, ഗു�
ണാന്വിതയായിരിക്കുന്ന ഈ ചന്ദ്രമതിക്കും ഈ വിധം
കഷ്ടങ്ങൾക്കു് ഇടവന്നതു് എെന്താരു പാപപരിപാകം!
‘ധർമ്മം ആർ െചയ്യുന്നുേവാ അർക്കു നന്മ’ എന്നു ജന�
ങ്ങൾ പറയുന്നു. എന്നാൽ ഇത്ര ധർമ്മിഷ്ഠനായ രാജാ�
വിന്നു് ഈവിധമായ കഷ്ടംവരുവാൻ കാരണെമന്തു്?”



3 പടുേതാൾ വിദ്വാൻ നമ്പൂരിപ്പാടു്
(998–1056)

ചരിത്രം
മൂവാറ്റുപുഴത്താലൂക്കിൽ പാഴൂർേദശത്തു പടുേതാൾ
എെന്നാരു ആഢ്യഗൃഹമുണ്ടു്. വിദ്വാൻ നമ്പൂരിപ്പാടു് ആ
ഗൃഹത്തിൽ 998-ാണ്ടിടയ്ക്കു ജനിച്ചു. സുബ്രഹ്മണ്യൻ എന്നാ�
യിരുന്നു നാമേധയെമങ്കിലും വിളിച്ചുവന്ന ഓമനേപ്പർ
കുഞ്ഞുക്കുട്ടൻ എന്നാണു്. മാതാവു് ഉമയും പിതാവു വാ�
സുേദവൻ നമ്പൂരിയുമായിരുന്നു. കൂടല്ലൂർമന അമ്മാത്താ�
യിരുന്നതിനാൽ അവിടെത്ത വാസുേദവൻനമ്പൂരിപ്പാ�
ട്ടിെല അേന്തവാസിയാകുന്നതിനുള്ള ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ചു.
പടുേതാളിെന വ്യാകരണം അഭ്യസിപ്പിച്ചതു് ആ മഹാപ�
ണ്ഡിതനാണു്. അതിൽപ്പിന്നീടു തൃപ്പൂണിത്തുറ താമസിച്ചു്
അന്നു് അവിെട സഭാപണ്ഡിതനായിരുന്ന െവങ്കടസു�
ബ്ബാദീക്ഷിതേരാടു തർെക്ക േവദന്തവും പഠിച്ചു. പടുേതാ�
ളിെന്റ േശഖരവ്യാഖ്യയുെട ആരംഭത്തിൽ താെഴ കാണു�
ന്ന േശ്ലാകങ്ങൾ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

“ശ്രീശങ്കരം ഗുരും നത്വാ ശ്രീേദവീമപി സാദരം
വാസുേദവമുമാം ൈചവ േശഖരം വിവൃേണാമ്യഹം.

യദാനേനേന്ദാർമൃദുഹാസകൗമുദീ
േമാ രമായാ നനു നന്ദയത്യലം
ഗളസ്ഥസൽകൗസ്തുഭരത്നഭൂഷണം
ശ്രീവാസുേദവം ഗുരുമീശ്വരം ഭേജ

ഗുരൂണാം ചരണാംേഭാജപരിചര്യാഗുേണാദിത:
ശേബ്ദന്ദുേശഖരസ്യാപി പ്രകാേശായം പ്രകാശ്യേത.

സ്പർദ്ധയാ യദി േകഷാഞ്ചിദ്വിചാേരാ േദാഷേഗാചരഃ
തൃണായ തമഹം മേന്യ വിദ്വാംസസ്സന്തി ഹി ക്ഷിതൗ.

ആേലാകമാത്രമപി േകാ നു കേരാത്യമുഷ്മിൻ
നിർമ്മൂലയുക്തിഘടിേത മമ വാക്യജാേല?
േചദപ്യുദാരമതേയാ ഗുണലിപ്സവേസ്ത
ഗ്യഹ്ണീയുേരവ യദി കിഞ്ചിദപീഹ സമ്യൿ.”

ആദ്യെത്ത േശ്ലാകത്തിെല ശങ്കരൻ പാഴൂർേക്ഷത്രത്തി�
െല ശിവനും ശ്രീേദവി കൂടല്ലൂരിനു സമീപമുള്ള മൂേക്കാ�
ലയ്ക്കൽ ഭഗവതിയുമാകുന്നു. വാസുേദവേനയും ഉമേയ�
യും കുറിച്ചു പ്രസ്താവിച്ചു കഴിഞ്ഞു. മൂന്നാമെത്ത േശ്ലാക�
ത്തിൽ ഗ്രന്ഥകാരൻ തെന്റ ഗുരുനാഥെന വന്ദിക്കുന്നു.
ശബ്ദകൗമുദി, മേനാരമ, ശബ്ദകൗസ്തുഭം എന്നീ വ്യാക�
രണഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ അേദ്ദഹത്തിനു് പരിനിഷ്ഠിതമായ
ജ്ഞാനമുണ്ടായിരുന്നതായി ഇതിൽനിന്നു കാണാം.
േശ്ലഷസാമർത്ഥ്യംെകാണ്ടു തൃപ്പൂണിത്തുെറയപ്പേനയും
ഈ േശ്ലാകത്തിൽ സ്തുതിക്കുന്നു.

ക്രേമണ നമ്പൂരിപ്പാട്ടിെല പാണ്ഡിത്യകീർത്തിഭാരതെമ�
ങ്ങും പ്രസരിച്ചു. േകരളത്തിെല രാജാക്കന്മാർെക്കല്ലാം
അേദ്ദഹം സ്മാർത്താദി വിഷയങ്ങളിൽ ഉപേദഷ്ടാവാ�
യിത്തീർന്നു. അക്കാലെത്ത സ്ഥിതിക്കു് അേദ്ദഹെത്ത
ഒരു തികഞ്ഞ ഉൽപതിഷ്ണുവായി പരിഗണിക്കാവുന്നതാ�
ണു്. രാജകുടുംബങ്ങളിെല അകന്ന ശാഖകൾ തമ്മിൽ
അവയുെട നാമമാത്രമായ പൂർവബന്ധത്വെത്ത ആസ്പ�
ദമാക്കി ആശൗചം പരിപാലിേക്കണ്ട ആവശ്യമിെല്ലന്നു്
അേദ്ദഹം തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവിെനയും െകാ�
ച്ചി മഹാരാജാവിെനയും ഉൽേബാധിപ്പിച്ചു. ആ വിഷയ�
െത്ത അധികരിച്ചു് ആയില്യംതിരുനാൾ മഹാരാജാവി�
നു് 1047 മിഥുനം 7-ാനു അേദ്ദഹം അയച്ച േലഖനത്തിലു�
ള്ളതാണു് താെഴക്കാണുന്ന േശ്ലാകം.

“വിദിതസകലേവേദ്യാ രാമരാജഃ പൃഥിവ്യാം
ജയതി വിബുധവൃന്ദശ്ലാഘിതാത്മാപദാനഃ
വ്യലിഖദിദമിദാനീമാജ്ഞയാ തസ്യ രാജ്ഞഃ
പടുധവളനിജാഖ്യഃ പണ്ഡിതസ്തദ്ധിതാർത്ഥീ.”

പണ്ഡിതശബ്ദപ്രേയാഗത്തിെന്റ സ്വാരസ്യത്തിൽനിന്നു്
അേദ്ദഹം അതിനുമുൻപുതെന്ന വിദ്വാൻ എന്ന ബിരുദ�
ത്താൽ വിദിതനായിരുന്നു എന്നു കാണാവുന്നതാണു്.
പടുധവളം എന്നാൽ പടുേതാൾ എന്നർത്ഥം. അതിനു�
മുമ്പുതെന്ന അേദ്ദഹം തിരുവനന്തപുരെത്ത നവരാത്രി�
വിദ്വത്സദസ്സിൽ സംബന്ധിക്കുകയും ആ മഹാരാജാവി�
േനാടു വീരശൃംഖല സമ്മാനമായി വാങ്ങുകയും െചയ്തി�
രുന്നു. െകാച്ചിയിെല പണ്ഡിതസദസ്സിൽ അേദ്ദഹം നി�
ത്യനായി കൂടി അവിെട വന്നുെകാണ്ടിരുന്ന വിേദശീയ�
രായ പണ്ഡിതന്മാരുമായി വാദപ്രതിവാദങ്ങളിൽ ഏർ�
െപ്പട്ടു വിജയം േനടി വന്നു. 1056 േമടം 26-ാം൹ മരിച്ചു
ഈ വസ്തുത െവണ്മണിഅച്ഛൻ നമ്പൂരിപ്പാടുണ്ടാക്കിയ
ഒരു ചരമേശ്ലകത്തിൽനിന്നു െവളിവാകുന്നു.

പ്രസാദം
നാേഗശഭട്ടെന്റ ലഘുശേബ്ദന്ദുേശഖരത്തിനു നമ്പൂരിപ്പാടു
രചിച്ച വ്യാഖ്യയാണു് പ്രസാദം. അതിെനപ്പറ്റി സൂചനയു�
ള്ള േശ്ലാകം ഞാൻ പ്രദർശിപ്പിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ആ വ്യാഖ്യാ�
നം പൂർണ്ണമായിട്ടുേണ്ടാ എന്നു നിശ്ചയമില്ല. മൂലഗ്രന്ഥം
ആദ്യമായി േകരളത്തിേലയ്ക്കു െകാണ്ടുവന്നതു് പന്തളം
സുബ്രഹ്മണ്യശാസ്ത്രികളായിരുന്നു. പ്രസാദം ഇങ്ങെന
ആരംഭിക്കുന്നു.

“വൃദ്ധിരാൈദജിതി പ്രഥമേതാ മങ്ഗലാർത്ഥം വൃദ്ധി�
ശബ്ദ പ്രേയാഗസ്യ ഭഗവതാ പാണിനിനാ കൃതത്വാൽ
ശിഷ്ടാചാരാനു മിതകർത്തവ്യതാകം മങ്ഗലം ശിഷ്യ�
ശിക്ഷാൈയ നിബധ്നം ശ്ചികീർഷിതം പ്രതിജാനീേത-
പാതഞ്ജല ഇത്യാദിനാ. അഞ്ജേലഃ പതിത ഇതി വി�
ഗ്രേഹ മയൂരവ്യംസകാദിത്വാൽ സമാേസ തൈത്രവ
നിപാതനാദിതശബ്ദസ്യ േലാേപ പൃേഷാദരാദിത്വാദ്വാ
തസ്യ േലാേപ സാധുഃ. േഗാനർദ്ദേദേശ കസ്യചിദൃേഷ�
രഞ്ജേലഃ സന്ധ്യാകരണസമേയ പതിത ഇൈത്യതി�
ഹ്യസ്യ വക്ഷ്യമാണത്വാൽ പതഞ്ജലിശബ്ദഃ ഭാഷ്യകാ�
േരരൂഢഃ; തസ്മാൽ കൃേത ഗ്രേന്ഥ ഇത്യണി പാതഞ്ജല
ഇതിരൂപം. ഏേതന ഭാഷ്യകാരസ്യ അേയാനിജത്വം
ഭഗവദവതാരരൂപത്വഞ്ച ധ്വനിതം; േതന ച മഹാഭാഷ്യ�
സ്യ അതിശയിതപ്രാമാണ്യം അേധ്യത്രാധീനാം പരമ�
പുരുഷാർത്ഥ േഹതുത്വഞ്ച സൂചിതം. ഏേതന മഹാഭാ�
ഷ്യശബ്ദസ്യ വ്യാകരണഭാേഷ്യ രൂഢേത്വന പാതഞ്ജല
ഇതി വിേശഷേണാപാദാനം വ്യർത്ഥമിത്യപാസ്തം.”

ഒരു മുക്തകം
ശക്തൻതമ്പുരാൻ 1031-ൽ മരിച്ചതിൽപ്പിെന്ന ഒരിക്കൽ
നമ്പൂരിപ്പാടു േകാഴിേക്കാടു കണ്ടേപ്പാൾ അേദ്ദഹത്തിൽ
അങ്കുരിച്ച വികാരമാണു് അേധാലിഖിതമായ പദ്യത്തിൽ
പ്രതിഫലിക്കുന്നതു്.

“ന യത്ര േസ്ഥമാനം ദധുരതിഭേയാദ്ഭ്രാന്തനയനാ
ഗളാദ്ദാേനാദ്ദാമഭ്രമദളികദംബാഃ കരടിനഃ
ലുഠന്മുക്താഹാേര ഭവതി പരേലാകം ഗതവേതാ
ഹേരരദ്യ ദ്വാേര ശിവശിവ! ശിവാനാം കളകളഃ.”



4 കിഴേക്കപ്പല്ലത്തുശങ്കരൻമൂസ്സതു്:
(1003–1063)

ചരിത്രം
ഒരു ഗ്രന്ഥകാരൻ എന്ന നിലയിലല്ല ശങ്കരൻ മൂസ്സതി�
െന്റ പ്രശസ്തി നിലനിൽക്കുന്നതു്. അ്ദേദഹം പതിെനാ�
ന്നാം ശതകത്തിെന്റ പൂർവ്വാർദ്ധത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന
േകരളത്തിെല േകളിേകട്ട ഒരു വ്യാകരണപണ്ഡിത�
നും സംസ്കൃതാധ്യാപകനും ൈവേദ്യാത്തമനുമായിരുന്നു.
1003-ാണ്ടു കന്നിമാസത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷ്മലബാർ, െപാന്നാ�
നിത്താലൂക്കു്, തൃപ്രേങ്ങാടംശത്തിലായിരുന്നു അേദ്ദഹ�
ത്തിെന്റ ജനനം. പിതാവു് അക്കാലെത്ത ഒരു പ്രധാന�
ൈവദ്യനായിരുന്ന പരേമശ്വരൻ മൂസ്സതായിരുന്നു. ശങ്ക�
രൻമൂസ്സതിെന തൃപ്രേങ്ങാട്ടു മൂെസ്സന്നും കുഞ്ഞുണ്ണിമൂസ്സതു്
എന്നുംകൂടി പറയും. “കുഞ്ഞുണ്ണി” എന്നതു് ഓമനേപ്പരാ�
ണു്. സ്വഗൃഹത്തിൽ അച്ഛേനാടുതെന്നയാണു് മൂസ്സതു
വിദ്യാഭ്യാസംെചയ്തതു്. വ്യാകരണത്തിലും ൈവദ്യത്തിലും
അസാധാരണമായ ൈനപുണ്യം സമ്പാദിച്ചു. പിന്നീടു്
അധീതിേബാധാചരണപ്രചാരണങ്ങൾക്കായി ആയു�
ഷ്കാലം മുഴുവൻ വിനിേയാഗിച്ചു. തദനന്തരം അനശ്വരയ�
ശസ്വികളായിത്തീർന്ന പല അേന്തവാസികേളയും ശാ�
സ്ത്രാഭ്യാസം െചയ്യിച്ചു.നിത്യൈനമിത്തികകർമ്മങ്ങളിൽ
അത്യന്തം ശ്രദ്ധാലുവായി ജീവിതം നയിച്ചു. അേദ്ദഹ�
ത്തിെന്റ പ്രധാന ശിഷ്യന്മാരാണു് പുണേശ്ശരി നീലകണ്ഠ�
ശർമ്മ, െവള്ളാനേശ്ശരി വാസുേദവൻമൂസ്സതു്, മണന്തല
നീലകണ്ഠൻമൂസ്സതു് എന്നീ സൃഗൃഹീതനാമാക്കൾ. േചാള�
േദശത്തിൽ ശ്രീരങ്ഗം, ചിദംബരം, കാഞ്ചീപുരം, മധുര,
തിരുവയാറു് മുതലായ സ്ഥലങ്ങളിൽ ൈവദ്യെനന്ന നി�
ലയിൽ സഞ്ചരിക്കുകയും അവിടെത്ത സംസ്കൃതപണ്ഡി�
തന്മാരുമായി വാദപ്രതിവാദങ്ങളിൽ ഏർെപ്പട്ടു പാരി�
േതാഷികങ്ങൾ വാങ്ങുകയും െചയ്തിട്ടുണ്ടു്. 1063 മകരം
13-ാം൹ മരിച്ചു.

ചില േശ്ലാകങ്ങൾ
സംസ്കൃതത്തിൽ ശിവേകശാദിപാദസ്തവം തുടങ്ങിയ
ചില േസ്താത്രങ്ങൾമാത്രേമ അേദ്ദഹം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളു.
ഓേരാ അവസരത്തിൽ പാണ്ഡിത്യപ്രകടനത്തിനുേവ�
ണ്ടിയും മറ്റും ചില മുക്തകങ്ങളും രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

1 താെഴക്കാണുന്ന േശ്ലാകം സിദ്ധാന്തകൗമുദി ഉത്ത�
രാർദ്ധത്തിെല “പ്രഹാേസ ച മേന്യാപപേദ” എന്ന
സൂത്രം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ ഉണ്ടാക്കിയതാെണ�
ന്നു പറയുന്നു.

“കിം കാമ്യേത, കാ മധുരാ, ക ഈ ഡ്യഃ,
സ്ത്രീഭൂഷണം കിം, മധുേലാലുപഃ കഃ,
േകാ ന്യക്പരഃ, കീദൃഗഭൂദ്ദശാേസ്യാ
രാമാസ്ത്രപാളീനിഹേതാ ബഭൂവ.”

2 വ്യാകരണാഭ്യാസം പൂർത്തിയായേപ്പാൾ നിർമ്മിച്ച
േശ്ലാകം:

“ആസ്വാദിതം ബുധജൈനരിതൈരരലഭ്യം
ശബ്ദാഗമാബ്ധിമഥേനാത്ഥിതസാരഭൂതം
ശ്രീകൗസ്തുഭപ്രഭൃതിേസാദരതാം ദധാനം
ഭേട്ടാജിദീക്ഷിതവേചാമൃതമാസ്വദധ്വം.”

3 െവള്ളാനേശ്ശരി വാസുണ്ണിമൂസ്സതു് ആദ്യം ഒരു കഥക�
ളി േയാഗത്തിൽ േചർന്നു തൃപ്രേങ്ങാട്ടു െചന്നു് അവി�
െട ഒരു കളി കളിപ്പിക്കണെമന്നേപക്ഷിച്ചു. ആഗത�
നായ യുവാവിനു് അന്നു് അേശഷം വ്യുല്പത്തിയുണ്ടാ�
യിരുന്നില്ല. അേപ്പാൾ മൂസ്സതു കഥകളിേയാഗക്കാ�
െര ആകമാനം അല്പെമാന്നു് അവേഹളനം െചയ്തു�
െകാണ്ടു്

“ദ്വിത്ര്യംഗുലപരീണാഹജിഹ്വാചലനഭീരവഃ
സർവാങ്ൈഗരപ്യേഹാ േക്ലശം മൂഢാഃ േകചന

കുർവേത”

എെന്നാരു െചറിയ േശ്ലാകമുണ്ടാക്കി െചാല്ലി. അതി�
െന്റ അർത്ഥം അവിെട പഠിച്ചു താമസിച്ചിരുന്ന ചില�
േരാടു േചാദിച്ചു മനസ്സിലാക്കിയ ക്ഷണത്തിൽ വാസു�
ണ്ണിമൂസ്സതു കഥകളി േയാഗത്തിൽനിന്നു പിരിഞ്ഞു്
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ശിഷ്യനായി.

4 ശങ്കരൻമൂസ്സതു് ശുചീന്ദ്രത്തു െതാഴാൻ േപായേപ്പാൾ
െചാല്ലിയതാണു് ചുവെട േചർക്കുന്ന േശ്ലാകം. അവി�
െട ശിവനും വിഷ്ണുവിനും അടുത്തടുത്തു ശ്രീേകാവിലു�
ണ്ടു്. ആ രണ്ടു േദവന്മാേരയും പരാമർശിക്കുന്നതാ�
ണു് പ്രസ്തുത േശ്ലാകം.

“ബിഭ്രാണഃ കമലാദി പാണികമൈലഃ
സൽപുണ്ഡരീകച്ഛദം

േനേത്രണാകലയൻ വിനായകകുമാരാൈദ്യഃ
സേദാപാസിതഃ

ചേന്ദ്രാല്ലാസിതമൗലിരബ്ധിജനുഷാ കേണ്ഠ
ശ്രിയാലിങ്ഗിേതാ

േദദീവീതു ശുചീന്ദ്രമന്ദിരഗതശ്ചിേത്ത ഹേരാ വാ
ഹരിഃ,”

രാമവാരിയെര പരീക്ഷിക്കുന്നതിനായി എഴുതിയ
“യസ്യാർക്കാതിശയാ” എന്ന േശ്ലകം േമൽ ഉദ്ധരി�
ക്കും.

5 ശിവേകശാദിപാദത്തിെല ഒരു േശ്ലാകം:
“വിദ്യുൽപുഞ്ജനിഭപ്രഭാ ദശ ദിേശാ

വിേദ്യാതയന്ത്യശ്ശ്രിയാ
ബദ്ധാസ്സാധു ഭുജങ്ഗേമന്ദ്രലയതാ

സംസാരബന്ധച്ഛിദഃ
രാജദ്രാജകലാകലാപവിഗളൽപീയൂഷബിന്ദുപ്രൈഭഃ
ക്ലിന്നാസ്സ്വസ്സരിദൂർമ്മിഭിർദ്ദിശതു വഃ േക്ഷമം ജടാ

ധൂർജ്ജേടഃ.”

ഒരാചാര്യെനന്ന നിലയിൽ പുന്നേശ്ശരിനമ്പി അേദ്ദ�
ഹെത്ത താെഴക്കാണുന്ന നിലയിൽ വർണ്ണിക്കുന്നു.

“പ്രജ്ഞാൈവഭവമന്ഥദണ്ഡമഥിതാന്നിേശ്ശഷ
ശാസ്ത്രാംബുേധഃ

സാരാർത്ഥാനമൃതം സ്വയം സുമധുരം സമ്പാദയൻ
പായയൻ

ശിഷ്യാൻ വത്സലതാഭരാൽ സുമനസസ്തന്വൻ ബുധാൻ
ഗീയേത

യഃ സർവത്ര നേതാസ്മി തം ഗുരുവരം ശ്രീശങ്കരം
സാദരം.”

ചില പഴയ മുദ്രാലയങ്ങളും വൃത്താന്തപത്രങ്ങളും

1 തിരുവനന്തപുരം േകരളവിലാസം:ഗവർെമ്മന്റുക�
ളുേടയും മിഷണറിമാരുേടയുമല്ലാെത മറ്റുള്ളവരു�
െട ഉടമസ്ഥതയിൽ ആദ്യകാലത്തു േകരളത്തിൽ
യാെതാരു മുദ്രാലയവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 1028-
ാണ്ടു തിരുവനന്തപുരത്തു ഉത്രംതിരുനാൾ മഹാരാ�
ജാവിെന്റ ആനുകൂല്യേത്താടുകൂടി ഈശ്വരപിള്ള
വിചാരിപ്പുകാർ സ്ഥാപിച്ച േകരളവിലാസമാണു്
അവയിൽ ഒന്നാമേത്തെതന്നു േതാന്നുന്നു. ഉേദ്ദശം
1065-ാണ്ടുവെര അതു് ഉത്തേരാത്തരം അഭിവൃദ്ധി�
െയ പ്രാപിച്ചുവന്നതായി കാണുന്നു. അതിൽനിന്നാ�
ണു് േകരളത്തിെല ഒന്നാമെത്ത സാഹിത്യ മാസിക
എന്നു പറയാവുന്ന വിദ്യാവിലാസിനി 1056 മീനമാ�
സത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചുതുടങ്ങിയതു്. വിേജ്ഞയ�
ങ്ങളായ വിവിധവിഷയങ്ങൾ അതിൽ പ്രതിപാദി�
ക്കെപ്പട്ടിരുന്നു. വിശാഖം തിരുനാൾ മഹാരാജാവി�
േന്റയും േകരളവർമ്മ വലിയ േകായിത്തമ്പുരാേന്റ�
യും അനുഗ്രഹം അതിനു പര്യാപ്തമായ പരിണാമ�
ത്തിൽ ലബ്ധമായി. അവർ രണ്ടുേപരും മഹച്ചരിത�
ങ്ങെള അധികരിച്ചും മറ്റും അേനകം ഉപന്യാസങ്ങൾ
അതിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. വലിയ േകായിത്തമ്പുരാ�
െന്റ അഭിജ്ഞാന ശാകുന്തളനാടകത്തിെന്റ ഭാഷാ�
നുവാദവും ഇദംപ്രഥമമായി അതിലാണു് പ്രകാശി�
തമായതു്. നിലമ്പൂർ മാനവിക്രമ ഇളയ രാജാവിെന്റ
ഉത്തരരാമചരിതം ഗദ്യനാടകത്തിെന്റ ആദ്യഭാഗവും
അതിൽത്തെന്നയാണു് അല്പം പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തിയ�
തു്. അേപ്പാേഴക്കു് അതു മുടങ്ങിേപ്പായി.

2 േകാഴിേക്കാട്ടു വിദ്യാവിലാസം:1036-ൽ േകാഴിേക്കാ�
ട്ടു കാളഹസ്തിയപ്പമുതലിയാർ എന്ന ഒരു വിേദശീയ�
നായ മഹാശയൻ സ്ഥാപിച്ച മുദ്രാലയമാണു് വിദ്യാ�
വിലാസം. അേദ്ദഹം അക്കാലത്തു അവിെട മുൻസി�
ഫായിരുന്നു. ഭാഷാ േപാഷണത്തിലും മതപ്രചാര�
ണത്തിലും ഉത്സുകനായിരുന്ന അേദ്ദഹം തമിഴ്നാട്ടി�
െലന്നേപാെല േകരളത്തിൽ ഹിന്ദുക്കൾക്കു സ്വമത�
ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതിനു് ഒരു മുദ്രാലയം
ഇല്ലാതിരുന്ന േശാച്യാവസ്ഥ പരിഹരിക്കണെമന്നു�
റച്ചു് അതിേലക്കുേവണ്ടി വിദ്യാവിലാസം സ്ഥാപിക്കു�
കയും അവിെട നിന്നു തുഞ്ചെത്തഴുത്തച്ഛൻ, കുഞ്ചൻ�
നമ്പ്യാർ മുതലായ മഹാകവികളുെട വാങ്മയങ്ങൾ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചുതുടങ്ങുകയും െചയ്തു. ആ പുസ്തകങ്ങ�
ളുെട വില വളെര അധികമായിരുന്നു. ഭാരതത്തി�
നു അഞ്ചും ഭാഗവതത്തിനു പത്തും ഉറുപ്പിക െകാടു�
ത്താണു് ആ പുസ്തകങ്ങൾ അന്നു അവിേടനിന്നു വാ�
േങ്ങണ്ടിയിരുന്നതു് എന്നു േകൾക്കുേമ്പാൾ നമുക്കു്
ആശ്ചര്യം േതാന്നുന്നു.

3 െകാച്ചി െസന്റ് േതാമസ് അച്ചുക്കൂടം:ഈ അച്ചുക്കൂ�
ടം ബ്രിട്ടീഷുെകാച്ചിയിൽ 1037-നും 1040-നും ഇടയ്ക്കു
സ്ഥാപിക്കെപ്പട്ടു. ഉടമസ്ഥൻ കുന്നംകുളത്തു കൂത്തൂർ�
പാറേമൽ ഇട്ടൂപ്പായിരുന്നു. ആ അച്ചുക്കൂടത്തിൽനി�
ന്നു രാമായണവും മറ്റും, വിദ്യാവിലാസത്തിൽനിന്നു
ക്ണുപ്തെപ്പടുത്തിയതിൽ പകുതി വിലയ്ക്കു വില്ക്കുവാൻ
ആരംഭിച്ചു. സാധാരണന്മാർക്കു പുസ്തകപാരായണ�
ത്തിനു് അതു അത്രമാത്രെമങ്കിലും സഹായമായി.

4 െവേസ്റ്റൺസ്റ്റാർ:ഏതാനും വർഷങ്ങൾകൂടി കഴി�
ഞ്ഞു ബ്രിട്ടീഷുെകാച്ചിയിൽത്തെന്ന െവേസ്റ്റൺ സ്റ്റാർ
എെന്നാരച്ചുക്കൂടം ഒരു യൂേറാപ്യൻ സ്ഥാപിക്കുകയും
അവിെടനിന്നു് അേത േപരിൽ ഒരു ഇംഗ്ലീഷുപത്രം
പുറെപ്പടുവിക്കുകയും െചയ്തു. ആ അച്ചുകൂടത്തിൽനി�
ന്നു “പശ്ചിമതാരക-േകരളപതാക” എന്ന േപരിൽ
1048-ാണ്ടിടയ്ക്കു് ഒരു മലയാളപത്രവും പ്രചരിച്ചു തു�
ടങ്ങി. “ആൾമാറാട്ടം” എന്ന കഥയുെട പ്രേണതാ�
വായ പീലീേപ്പാസാശാനും റ്റി.െജ. ൈപലിയുമാണു്
പ്രാരംഭദശയിൽ അതിെന്റ ആധിപത്യം വഹിച്ചതു്.
െവേസ്റ്റൺ സ്റ്റാറിെന്റ ഒരു ഭാഷാനുവാദമായിരുന്നു
പ്രാേയണ ആ പത്രം.

5 േകരളമിത്രവും േദവജിഭീമജിയും (1004-1070):േബാംേബ
പ്രവിശ്യയ്ക്കു സമീപമുള്ള കച്ച്സംസ്ഥാനത്തിൽ ഭീമ�
ജിേകസരിയുേടയും കല്യാണീബായിയുേടയും പു�
ത്രനായി േദവജിഭീമജി ക്രി.പി. 1829 (1004)-ൽ
ജനിച്ചു ദാരിദ്ര്യ ദുഃഖംനിമിത്തം സ്വേദശംവിട്ടു് ആ
ബാലൻ പത്താമെത്ത വയസ്സിൽ െകാച്ചിയിേലക്കു
േപാന്നു. അവിെട സജാതീയനായ തൃക്കുമുരളീധർ
എന്ന വണിൿപ്രമുഖനു് ആ അശരണനിൽ അനുക�
മ്പു േതാന്നുകയും അേദ്ദഹം േദവജിെയ േവണ്ടവിധ�
ത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസംെചയ്യിക്കുകയും െചയ്തു. പിന്നീടു്
ആ യുവാവു് അന്നു െകാച്ചിയിെല മെറ്റാരു വാണി�
ജ്യധുരന്ധരനായ ധർമ്മ സിംഗിെന്റ കീഴിൽ കണ�
െക്കഴുത്തുപണിക്കു നിയമിക്കെപ്പട്ടു. 25 വയസ്സുവെര
അങ്ങെന കഴിഞ്ഞു. ഉൽക്കർേഷചതുവായ അേദ്ദ�
ഹത്തിനു് ആ വൃത്തിയിൽ വിരക്തി േതാന്നി. വാണി�
ജ്യ സംബന്ധമായുള്ള പല ഉദ്യമങ്ങളിലും ഏർെപ്പട്ടു.
അവയിെലാന്നും പറയത്തക്ക ധനലാഭമുണ്ടായി�
ല്ല. അന്നു െകാച്ചിയിെല മുഖ്യമായ ആവശ്യം ഒരു
നല്ല അച്ചുക്കൂടമായിരുന്നു. ആദ്യമായി േകരളമിത്രം
അച്ചുക്കൂടം എന്ന േപരിൽ ഒരു കല്ലച്ചു യന്ത്രവും മറ്റും
സംവിധാനംെചയ്തു് അവിെട ശ്രീരാമകർണ്ണാമൃതം
മുതലായ ചില പുസ്തകങ്ങൾ അച്ചടിപ്പിച്ചു. 1042-ൽ
ഒരു മരപ്രസ്സും ഉപകരണങ്ങളും വാങ്ങി. കുേറക്കഴി�
ഞ്ഞു േബാംെബയിൽനിന്നു് ഒരു ആൽബിയൺപ്ര�
സ്സു വാങ്ങി. അതിൽ രാമായണം, ഭാരതം മുതലായ
അനവധി കൃതികൾ അച്ചടിപ്പിച്ചു േകരളത്തിെല
പുസ്തകവ്യാപാരികളിൽ പ്രഥമഗണനീയൻ എന്ന
േപർ സമ്പാദിച്ചു. 1881 (1056) ജനുവരി 1-ാം൹ മു�
തൽ ശനിയാഴ്ചേതാറും “േകരളമിത്രം” എന്ന സുപ്ര�
സിദ്ധമായ വൃത്താന്തപത്രം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. അതി�
െന്റ ആദ്യെത്ത അധിപർ സുഗൃഹീതനാമാവായ
കണ്ടത്തിൽ വറുഗീസുമാപ്പിളയായിരുന്നു. അതിെല
മുദ്രാവാക്യമായ “ഭൂരിസൂരിപരിഷന്മുദമത്രം” ഇത്യാദി
സംസ്കൃതപദ്യം വറുഗീസുമാപ്പിള, ആറന്മുള െകാച്ചു�
രാമൻപിള്ള ൈവദ്യെനെക്കാണ്ടു് ഉണ്ടാക്കിച്ചു േചർ�
ത്തതാണു്. വറുഗീസുമാപ്പിള ആ പണിയിൽ ഒേന്നാ
രേണ്ടാ െകാല്ലം കഴിച്ചുകൂട്ടി. ഞാൻ കുട്ടിക്കാലത്തു
നിയേമന വായിച്ചു വന്ന വർത്തമാനക്കടലാസ്സു േക�
രളമിത്രമായിരുന്നു. എത്ര ആനന്ദപാരവശ്യേത്താ�
ടുകൂടിയാണു് അതു് എെന്ന അഭിമുഖീകരിച്ചതു് എന്ന
പറഞ്ഞറിയിക്കുവാൻ പ്രയാസമുണ്ടു്. ആ വാരിക�
െകാണ്ടു േദവജിഭീമജി ഭാഷെയ സമർത്ഥമായി
േപാഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. വളെരക്കാലം അതു നിർവിഘ്ന�
മായി പ്രചരിച്ചു. അതിനുംപുറെമ െകാച്ചിയിൽ രാേമ�
ശ്വരം മുറിയിൽ േകരളമിത്രം ശാഖാമുദ്രാലയം എന്ന
േപരിൽ ഒരു മുദ്രാലയംകൂടി ഉൽഘാടനം െചയ്കയും
അവിെടനിന്നു മഹാരാഷ്ട്രിയിൽ “േകരളേകാകിൽ”
എെന്നാരു മാസികയും നാഗരലിപിയിൽ അമര�
േകാശം മുതലായ സംസ്കൃതകൃതികളും പ്രസിദ്ധെപ്പടു�
ത്തുകയും െചയ്തു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഭാഷാേപാഷണ�
പരിശ്രമെത്ത അഭിനന്ദിച്ചു തിരുവിതാംകൂറിേലയും
െകാച്ചിയിേലയും മഹാരാജാക്കന്മാർ വിലേയറിയ
പാരിേതാഷിതങ്ങൾ നല്കുകയുണ്ടായി. 1894 (1070)
ഒേക്ടാബർ 27-ാം൹ േദവജിഭീമജി പരഗതിെയ പ്രാ�
പിച്ചു. സ്വപ്രയത്നംെകാണ്ടു മാത്രം ധനാഢ്യനായി�
ത്തീർന്ന അേദ്ദഹം തെന്റ ഒസ്യത്തിൽ പല ധർമ്മ�
സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ധാരാളം ധനം നീക്കിവയ്ക്കുകയു�
ണ്ടായി.

6 കുന്നംകുളം വിദ്യാരത്നപ്രഭയും മാളിയമ്മാവിൽ കു�
ഞ്ഞുവറിയതും (1028–1110): ബ്രിട്ടീഷുെകാച്ചിയിൽ
െസന്റ് േതാമസ് അച്ചുക്കൂടം സ്ഥാപിച്ച കുന്നംകുള�
ത്തു് അങ്ങാടിയിൽ പാറേമൽ ഇട്ടൂപ്പുതെന്നയാണു്
കുന്നംകുളത്തു വിദ്യാരത്നപ്രഭെയന്ന അച്ചുക്കൂടവും
സ്ഥാപിച്ചതു്. ഇട്ടൂപ്പു് ഒരു തികഞ്ഞ ഭാഷാഭിമാനി�
യായിരുന്നു. െസന്റ് േതാമസ് അച്ചുക്കൂടംതെന്ന
സ്വേദശേത്തയ്ക്കു മാറ്റി അതിനു പുതിയ േപർ െകാടു�
ക്കുകയാണു് അേദ്ദഹം െചയ്തതു് എന്നും ചിലർ പറ�
യുന്നുണ്ടു്. ആ രണ്ടു് അച്ചുക്കൂടങ്ങൾക്കും പിന്നീടു തൃ�
ശ്ശൂർ േകരളകല്പദ്രുമത്തിനും ഭാരതവിലാസത്തിനും
സിദ്ധിച്ച പ്രശസ്തിക്കുള്ള കാരണം വിദ്വാൻ ൈക�
ക്കുളങ്ങര രാമവാരിയർക്കു് അവയുമായുള്ള സാഹി�
ത്യ ബന്ധമാണു്. അേദ്ദഹത്തിെന്റ പുരസ്കർത്താവും
ബഹിശ്ചര പ്രാണനുമായിരുന്ന മാളിയമ്മാവിൽ കു�
ഞ്ഞുവറിയതിേനയും ഈ ഘട്ടത്തിൽ സ്മരിേക്കണ്ട�
തുണ്ടു്. മാളിയമ്മാവിൽ കുഞ്ഞു വറിയതു േദവജീഭീമ�
ജിേയക്കാൾ വലിയ ഒരു മുദ്രാലയപ്രവർത്തകനുമാ�
യിരുന്നു. അേദ്ദഹം 1028 േമടം 6-ാം൹ മലബാറിൽ
െപാന്നാനിത്താലൂക്കു െവയ് ലത്തൂരംശർത്തിൽ
ജനിച്ചു. 1040-ൽ അച്ചടിേവല പഠിക്കുവാൻ െകാ�
ച്ചിയിൽ ഒരു അച്ചുനിരത്തുകാരനായി മാസെമാന്നി�
നു മൂന്നുറുപ്പിക ശമ്പളത്തിൽ പ്രേവശിച്ചു. ആ േവ�
തനം അടുത്ത െകാല്ലത്തിൽ അഞ്ചുറുപ്പികയായി.
ചാവക്കാടു്, പാവറട്ടി തുടങ്ങി േകാഴിേക്കാടുവെരയു�
ള്ള സ്ഥലങ്ങളിെലല്ലാം പണി േനാക്കി, അച്ചുക്കൂട�
ത്തിൽ അച്ചടിപ്പിച്ച പുസ്തകങ്ങൾ ചുമന്നുെകാണ്ടുെച�
ന്നു വിറ്റുകിട്ടുന്ന ആദായം ഉടമസ്ഥന്മാർക്കു െകാടു�
ത്തുവന്നു. എട്ടുവർഷം അവിെട േജാലിെചയ്തതിനു
േശഷം കുന്നംകുളം വിദ്യാരത്നപ്രഭ അച്ചുക്കൂടത്തിൽ
നിയമിതനായി. ആറുവർഷേത്താളം അവിെടയും
േജാലിേനാക്കി. വിദ്യാരത്നപ്രഭയിൽനിന്നു പ്രസിദ്ധീ�
കരിച്ച രാമായണാദിഗ്രന്ഥങ്ങൾ െസന്റ് േതാമസ്
പ്രസ്സിൽ അച്ചടിപ്പിച്ചവെയക്കാൾ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്കു
വില്ക്കുന്നതിന്നു കുഞ്ഞുവറിയതിനു സാധിച്ചു. അതിനു�
മുൻപുതെന്ന ൈകക്കുളങ്ങര രാമവാരിയേരെക്കാ�
ണ്ടു ചില സംസ്കൃതപുസ്തകങ്ങളും മറ്റു വ്യാഖ്യാനിപ്പിച്ചു
െസന്റ് േതാമസ് പ്രസ്സിൽനിന്നു പ്രസിദ്ധീകരിച്ചുവ�
ന്ന അേദ്ദഹത്തിനു വിദ്യാരത്നപ്രഭയിൽനിന്നു് ആ
മഹാപണ്ഡിതെന്റ ഇതരഗ്രന്ഥങ്ങൾ പ്രകാശിപ്പിക്കു�
ന്നതിനും സൗകര്യം ഉണ്ടായി. 1062 മിഥുനം 1-ാം൹
തൃശ്ശൂർ േകരളകല്പദ്രുമം അച്ചുക്കൂടം മാേനജരായി.
അന്നുമുതൽ മാേനജർ കുഞ്ഞുവറിയതു് എന്ന േപ�
രിലാണു് അേദ്ദഹം അറിയെപ്പട്ടുവന്നതു്. സുപ്രസി�
ദ്ധമായ ആ അച്ചുക്കൂടം െചമ്പുക്കാവിൽ റാേഫൽ
തുടങ്ങിയ പന്ത്രണ്ടു ക്രിസ്തീയപ്രമാണികൾ സ്ഥാപി�
ച്ചതാണു്. അനന്തരം അവിെടത്തെന്ന ഭാരതവിലാ�
സം എന്നും വാണീകേളബരം എന്നും രണ്ടു മുദ്രാല�
യങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചു. 1081 മുതൽ ഏതാനും െകാല്ലം
േമടമാസത്തിൽ പൂരക്കാലത്തിൽ ഭാഷാേപാഷ�
ണെത്ത പുരസ്കരിച്ചു ഭാരതവിലാസം സഭ നടത്തി.
ക്രിസ്തുേവദചരിത്രം തുടങ്ങി പതിന്നാേലാളം ക്രിസ്തുമ�
തഗ്രന്ഥങ്ങളും അേദ്ദഹം രചിച്ചു പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക�
യുണ്ടായി. 1110-ാണ്ടു (1935 ജൂൺ 29-ാം൹) കുഞ്ഞു�
വറിയതു മരിച്ചു.

7 െകാല്ലംവിദ്യാഭിവർദ്ധിനി:െകാല്ലം വിദ്യാഭിവർദ്ധിനി
അച്ചുക്കൂടം 1062-ൽ എളിയ നിലയിൽ സ്ഥാപിച്ച
സുബ്ബയ്യാ െതന്നാട്ടുെറഡ്ഡിയാെരപ്പറ്റിയും നമുക്കു പ്ര�
കൃതത്തിൽ കൃതജ്ഞതാപൂർവ്വം സ്മരിേക്കണ്ടതുണ്ടു്.
െറഡ്ഡിയാർ 1047-ൽ ജനിച്ചു; 1090-ൽ മരിച്ചു. അേദ്ദ�
ഹം പുസ്തകെപ്പട്ടിയും ചുമന്നുെകാണ്ടു ബാല്യത്തിൽ
ഓേരാ സ്ഥലത്തായി ഉത്സവാവസരങ്ങളിലുംമറ്റും
േപായി ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്കു പുസ്തകങ്ങൾ വിറ്റു
േകരളത്തിൽ ദരിദ്രന്മാർക്കുേപാലും ഗ്രന്ഥസഞ്ചയ�
നം സുകരമാക്കിത്തീർത്തു് ഒടുവിൽ ലക്ഷപ്രഭുവായി
ആട്ടക്കഥകളും തുള്ളൽക്കഥകളുംമറ്റും േശഖരിച്ചു്
അവേയയും നാമമാത്രമായ മൂല്യത്തിന്നു വിക്രയം�
െചയ്ത ഉദാരശീലനാണു്. വിദ്യാഭിവർദ്ധിനിേപാെല
ലഘുവായ വിലയ്ക്കു പുസ്തകങ്ങൾ പ്രകാശിപ്പിച്ച ഒരു
മുദ്രാലയേത്തേയാാ, െറഡ്ഡിയാേരക്കാൾ പുസ്തക
വ്യാപാരത്തിെന്റ മർമ്മങ്ങൾ ധരിച്ച ഒരു വാണി�
ജ്യനിപുണേനേയാ േകരളം അറിയുന്നില്ല. അേദ്ദ�
ഹം സ്ഥാപിച്ച ആ മുദ്രാലയം ഇന്നും നല്ലനിലയിൽ
അതിെന്റ പ്രവർത്തനം തുടർന്നുേപാരുന്നു.

ചില പത്രങ്ങൾ
“പശ്ചിമതാരക-േകരളപതാക”െയയും “േകരളമിത്ര”
െത്തയും സ്മരിച്ചുകഴിഞ്ഞുവെല്ലാ. “പ്രാചീനതാരക”
എെന്നാരു പത്രം െക.പി. പീറ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. അതി�
െന്റ ഉദയകാലം ഏെതന്നറിയുന്നില്ല.

3 സത്യനാദകാഹളം:സത്യനാദകാഹളമാണു് നാളതു�
വെര നിന്നുേപാരുന്ന േകരളത്തിെല ഭാഷാവൃത്താന്ത�
പത്രങ്ങളിൽ അത്യന്തം പുരാതനമായിട്ടുള്ളതു്. അതി�
െന്റ ആദ്യെത്ത ലക്കം 1052-ാണ്ടു കന്നിമാസം 28-ാം൹
ആവിർഭവിച്ചു. മാസാദ്യത്തിലും മാസമധ്യത്തിലും അങ്ങ�
െന മാസത്തിൽ രണ്ടു തവണയാണു് അതു് ആരംഭ�
കാലത്തു പ്രസിദ്ധീകരിച്ചുവന്നതു്. കൂനമ്മാവായിരുന്നു
അതിെന്റ ജന്മേദശം. രണ്ടു മൂന്നു െകാല്ലം കഴിഞ്ഞു് അതി�
െന്റ പ്രസിദ്ധീകരണം വരാപ്പുഴയ്ക്കു മാറ്റി. പത്തുപതിന്നാ�
ലുെകാല്ലം അവിെടനിന്നു പുറെപ്പട്ടുെകാണ്ടിരുന്നതിനു�
േശഷം എറണാകുളേത്തയ്ക്കു് അച്ചുക്കൂടവും പത്രവും നീ�
ങ്ങി. സ്വല്പകാലേത്തയ്ക്കു മുടങ്ങിെയങ്കിലും വീണ്ടും ഉദ്ധൃ�
തമായി. 1076-ാേണ്ടാടടുപ്പിച്ചു േപർ മാറി സത്യനാദമാ�
യി. ആദ്യകാലത്തു പത്രാധിപർ ഫാദർ കാന്തിേദാസ്
(Fr. Candidus) എെന്നാരു ൈവദികനായിരുന്നു എന്നു
പഴയ ലക്കങ്ങളിൽ കാണാെമങ്കിലും വാസ്തവത്തിൽ
ആ സ്ഥാനം വഹിച്ചിരുന്നതു മുൻപു പശ്ചിമതാരക നട�
ത്തിയ റ്റി.െജ. ൈപലിയായിരുന്നു. ൈപലി പിന്നീടു
നസ്രാണിദീപികയുെട അധിപരായി. ൈവദികവിഷയ�
ങ്ങൾ മാത്രമല്ല സത്യനാഥകാഹളത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചു�
വന്നതു്. ഒന്നാമെത്ത ലക്കത്തിൽത്തെന്ന (1) േറാമ്മ,
(2) യുഗവിസ്മയം, (3) പുറനാട്ടു വർത്തമാനം, (4) തൻനാ�
ട്ടുെചയ്തി, (5) കടംകഥ എന്നീ പ്രേമയങ്ങൾ ഉൾെക്കാ�
ള്ളിച്ചുകാണുന്നു. (1) സന്ദിഷ്ടവാദി, (2) പശ്ചിമതാരക-
േകരളപതാക, (3) സത്യനാഥകാഹളം എന്നീ പത്ര�
ങ്ങൾ േകരളമിത്രത്തിനും േകാഴിേക്കാട്ടുനിന്നു 1060-
ാണ്ടിടയ്ക്കു പുറെപ്പട്ട േകരളപത്രികയ്ക്കും മാന്നാനെത്ത
നസ്രാണി ദീപികയ്ക്കും കുെറെയല്ലാം മാർഗ്ഗദർശകങ്ങളാ�
യിരുന്നുെവന്നു സങ്കല്പിക്കുന്നതിൽ അനുപപത്തിയില്ല.
േകാട്ടയം സി.എം. എസ്. അച്ചുക്കൂടത്തിൽനിന്നു മല�
യാളമിത്രം എെന്നാരു പത്രികയും കുേറക്കാലേത്തയ്ക്കു
പ്രകാശിപ്പിച്ചുവന്നു.



5 വിദ്വാൻൈകക്കുളങ്ങര രാമവാരിയർ
(1008–1072)

വിദ്വാൻ ൈകക്കുളങ്ങര രാമവാരിയെരേപ്പാെല സർ�
വ്വവിദ്യാപാരീണനായ ഒരു സംസ്കൃതപണ്ഡിതൻ േകര�
ളെത്ത പതിെനാന്നാംശതകത്തിൽ അലങ്കരിച്ചിട്ടില്ല.
പുതിയ സമ്പ്രദായത്തിലുള്ള വിദ്യാലയപാഠപദ്ധതി�
യിൽ സംസ്കൃതഭാഷയ്ക്കു ലഭിച്ച സ്ഥാനം അഭിലഷണീ�
യമായിരുന്നില്ല. അതു പഠിയ്ക്കുവാൻ പൂർവ്വകാലങ്ങളിൽ
ഉണ്ടായിരുന്ന സൗകര്യം ക്രേമണ കുറഞ്ഞുവരികയും�
െചയ്തു. ആ ദുർദ്ദശയിൽനിന്നു രാമവാരിയർ നിരവധി
ഗ്രന്ഥങ്ങൾക്കു സുഗ്രഹമായ രീതിയിൽ ഭാഷാവ്യാഖ്യാന�
ങ്ങൾ രചിച്ചു് അവെയ െസന്റ് േതാമസ്, വിദ്യാരത്നപ്രഭ,
േകരളകല്പദ്രുമം, ഭാരതവിലാസം എന്നീ അച്ചുക്കൂടങ്ങ�
ളിൽനിന്നു പ്രസിദ്ധീകരിപ്പിച്ചു ൈഗർവ്വാണീേപ്രമികെള
അനുഗ്രഹിച്ചു. മാളിയമ്മാവിൽ കുഞ്ഞുവറിയതു് ആ സമു�
ദ്യമത്തിൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ ബഹിശ്ചരപ്രാണനായിരു�
ന്നു എന്നു പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞുവേല്ലാ.

ബാല്യകാലം
രാമവാരിയർ െകാച്ചിയിൽ തലപ്പള്ളിത്താലൂക്കു െച�
ങ്ങഴിേക്കാടുപ്രവൃത്തി കടേങ്ങാട്ടുേദശത്തു ൈകക്കുള�
ങ്ങെര കിഴേക്ക വാരിയത്തു നാരായണിവാരസ്യാരുേട�
യും ൈകതേക്കാട്ടു ഭട്ടതിരിയുേടയും പുത്രനായി 1008-
ാണ്ടു ചിങ്ങ മാസത്തിൽ സ്വാതിനക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചു.
ആദ്യംമുതല്ക്കുതെന്ന അതിമാനുഷമായ േമധാശക്തി പ്ര�
ദർശിപ്പിച്ചുവന്ന ആ ബാലെന മന്ത്രശാസ്ത്രത്തിൽ നിപു�
ണനായ പിതാവു നിഷ്കർഷേയാടുകൂടി വളർത്തി. പന്ത്ര�
ണ്ടാമെത്ത വയസ്സിനകം രാമൻ ആദിത്യമണ്ഡലാന്തർ�
ഗ്ഗതയായ േധനുസരസ്വതീേദവിെയ ഉപാസിച്ചു സിദ്ധി
വരുത്തിയതായി പറയെപ്പടുന്നു. അന്നു ൈകക്കുളങ്ങര
വാരിയത്തിൽ രാമെനന്നും കൃഷ്ണെനന്നും അേദ്ദഹത്തി�
െന്റ അമ്മാവന്മാരായ രണ്ടു സേഹാദരന്മാർ ജീവിച്ചി�
രുന്നു. അവരിൽ രാമവാരിയർക്കു ൈവദ്യത്തിലും കൃഷ്ണ�
വാരിയർക്കു ജ്യൗതിഷത്തിലുമായിരുന്നു പാണ്ഡിത്യം.
അവേരാടു ആ രണ്ടു ശാസ്ത്രങ്ങളിേലയും പ്രഥമപാഠങ്ങൾ�
കൂടി കഥാനായകൻ ബാല്യത്തിൽ അഭ്യസിച്ചു. അന്നു
കുഞ്ഞിട്ടി രാഘവൻനമ്പിയാരുെട ശിഷ്യനും അേനക�
ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിഷ്ണാതനുമായ പാലപ്പുറത്തു പുതിേയ�
ടത്തു േഗാവിന്ദൻനമ്പിയാർ തൃപ്പൂണിത്തുറേക്കാവില�
കത്തുതാമസിച്ചു െകാച്ചുതമ്പുരാക്കന്മാെര ശാസ്ത്രാഭ്യാ�
സംെചയ്യിക്കുകയായിരുന്നു. അവിെട രാമവാരിയരും
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ശിഷ്യനായിക്കൂടി മൂന്നുെകാല്ലംെകാണ്ടു്
അലങ്കാരം, വ്യാകരണം തർക്കം എന്നീ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ
പരിനിഷ്ഠിതമായ പാണ്ഡിത്യം സമ്പാദിച്ചു.

വാരിയരും േയാഗാനന്ദസ്വാമികളും
തനിക്കു ഗുരുദക്ഷിണയായി വല്ലതും തേന്ന കഴിയൂ എന്നു
നിർബ്ബന്ധമുെണ്ടങ്കിൽ അതു വൃദ്ധയായ തെന്റ മാതാവി�
െന ഒരു കുറി മഹാഭാരതം വായിച്ചുേകൾപ്പിക്കുകയാ�
െണന്നു േഗാവിന്ദൻനമ്പിയാർ നിർേദ്ദശിക്കുകയാൽ
കിള്ളിക്കുറിശ്ശിമങ്ഗലത്തുെചന്നു രാമവാരിയർ ആ കർ�
ത്തവ്യം മൂന്നു െകാല്ലംെകാണ്ടു നിർവ്വഹിച്ചു. പിന്നീടു കു�
െറക്കാലം തൃശ്ശിവേപരൂർ െതേക്കക്കുറുപ്പത്തു രാമഞ്ചിറ
മഠത്തിൽ താമസിച്ചു് ആ ദിക്കിൽ ചിലെര സംസ്കൃതം
പഠിപ്പിക്കുകയും പ്രസിദ്ധൈനയായികനായ ഭീമാചാ�
ര്യേരാടു തർക്കശാസ്ത്രത്തിൽ ചില ഉപരിഗ്രന്ഥങ്ങൾ�
കൂടി പഠിക്കുകയും െചയ്തു. തദനന്തരം പുന്നത്തൂർ രാജ�
കുടുംബത്തിെല ചില തമ്പുരാക്കന്മാെര കുെറക്കാലം
സംസ്കൃതം അഭ്യസിപ്പിച്ചു. അതിനുേമൽ വിേദശപര്യടന�
ത്തിൽ ഉത്സുകനായി സ്വഹൃഹത്തിൽനിന്നു നിഷ്ക്രമിച്ചു
വടേക്കാട്ടു േപായി കർണ്ണാടക േദശത്തിൽ കുമ്പഴ രാജ�
സ്വരൂപത്തിെല തമ്പുരാക്കന്മാരുെട അധ്യാപകനായി
മായിപ്പാടിേക്കാവിലകത്തു് ഏതാനും െകാല്ലം താമസി�
ച്ചു. അതിനു സമീപത്തുള്ള ഇളനീർമഠം സ്വാമിയാരുെട
അതിഥിയായി േയാഗാനന്ദസ്വാമികൾ എെന്നാരു സി�
ദ്ധൻ അക്കാലത്തു് അവിെട വന്നുേചർന്നു. അേദ്ദഹം
പൂർവ്വാശ്രമത്തിൽ ആ സ്ഥലെത്ത ഒരു എമ്പ്രാന്തിരിയു�
െട പുത്രനായിരുന്നു. പന്ത്രണ്ടാമെത്ത വയസ്സിൽ ആ
ദിവ്യൻ കാശിക്കു േപായി വരദരാജേയാഗീശ്വരെന്റ ശി�
ഷ്യനായിത്തീർന്നു. േയാഗാനന്ദേനാടു രാമവാരിയർ
ശങ്കരഭഗവൽപാദരുെട ബ്രഹ്മസൂത്രഭാഷ്യം തെന്ന
അഭ്യസിപ്പിക്കണെമന്നേപക്ഷിക്കുകയും ചാതുർമ്മാ�
സ്യവ്രതം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിനുേവണ്ടിമാത്രം അവിെട
താമസിച്ച സ്വാമികളിൽനിന്നു മൂന്നു മാസത്തിനകം ആ
മഹത്തായ േവദാന്തശാസ്ത്രഗ്രന്ഥം സരഹസ്യം അഭ്യ�
സിക്കുകയും െചയ്തു. േയാഗാഭ്യാസപരിപാടികളിലും ആ
യതിവര്യൻതെന്നയായിരുന്നു കഥാപുരുഷനു് ആചാ�
ര്യനായിത്തീർന്നതു്. പിെന്നയും ശിഷ്യനിലുള്ള വാത്സ�
ല്യാതിേരകം െകാണ്ടു സ്വാമികൾ മൂകാംബിയിലും കുട�
ശാദ്രിയിലുമായി മൂന്നു മാസംകൂടി അേദ്ദഹേത്താെടാ�
ന്നിച്ചു താമസിയ്ക്കുകയും, ഒടുവിൽ വാഗ്ദാസൻ, രാമാന�
ന്ദനാഥൻ, പണ്ഡിതപാരശേവന്ദ്രൻ എന്നിങ്ങെന മൂന്നു
ബിരുദനാമങ്ങൾ അേദ്ദഹത്തിനു സമ്മാനിച്ചു് അവിെട�
നിന്നു പിരിഞ്ഞുേപാവുകയുംെചയ്തു. അതിനിടയ്ക്കു രാമ�
വാരിയർ ഋേഗ്വദത്തിലും യജൂർേവദത്തിലുംകൂടി അസാ�
ധാരണമായ ജ്ഞാനം േനടിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. പിെന്ന
കുെറക്കാലം െവട്ടത്തുനാട്ടിൽ മുൻസിഫായിരുന്ന ഉള്ളാ�
ട്ടിൽ അച്യുതൻനായരുെട പത്നി പരുവക്കാട്ടു് അമ്മുഅ�
മ്മെയ കാവ്യനാടകാദിഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചുെകാണ്ടു
തൃക്കണ്ടിയൂരിൽ താമസിച്ചു. അവിെടവച്ചു കിഴേക്കച്ചി�
റയ്ക്കു സമീപമുള്ള െതേക്കവാരിയത്തു കുട്ടിവാരസ്യാെര
വിവാഹംെചയ്തു.

രാമവാരിയരും അച്ചുക്കൂടങ്ങളും
ബാല്യത്തിൽത്തെന്ന സംസ്കൃതഗ്രന്ഥങ്ങളുെട വ്യാഖ്യാ�
നംെകാണ്ടും മറ്റും മാതൃഭാഷെയ സമർത്ഥമായി േപാ�
ഷിപ്പിക്കണെമന്നു വാരിയർ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. പാറ�
േമൽ ഇട്ടൂപ്പ് കുന്നംകുളെത്ത വിദ്യാരത്നപ്രഭ അച്ചുക്കൂടം
സ്ഥാപിച്ചേതാടുകൂടി ആ ആഗ്രഹം സഫലീഭവിക്കുന്ന�
തിനുള്ള സന്ദർഭം സമാഗതമായി. അതിനുമുൻപുതെന്ന
ഇട്ടൂപ്പ് അേദ്ദഹെത്തെക്കാണ്ടു ചില ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വ്യാഖ്യാ�
നിപ്പിച്ചു െസന്റ് േതാമസ് അച്ചുക്കൂടത്തിൽ അച്ചടിപ്പി�
ച്ചിരുന്നു. വിദ്യാരത്നപ്രഭയുെട ആവിർഭാവേത്താടുകൂടി
1058-ാണ്ടിടയ്ക്കു് അേദ്ദഹം വാരിയെര സകുടുംബം കുന്നം�
കുളത്തു വരുത്തി അഞ്ഞൂരുേക്ഷത്രത്തിനു സമീപം താമ�
സിപ്പിച്ചു പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിച്ചുതുടങ്ങി. അേപ്പാേഴയ്ക്കാ�
ണു് മാളിയമ്മാവിൽ കുഞ്ഞു വറിയതും അവിെട വന്നു�
േചർന്നതു്. ഇട്ടൂപ്പിെന്റ ധനം, കുഞ്ഞു വറിയതിെന്റ ൈക�
ങ്കര്യം, വാരിയരുെട ൈവദുഷ്യം ഇവ മൂന്നും കൂടി സമഞ്ജ�
സമായി സേമ്മളിച്ചേപ്പാൾ പുസ്തകനിർമ്മിതിയ്ക്കു േവണ്ടി�
യുള്ള പുരുഷദ്രവ്യസമ്പത്തു പൂർണ്ണമായി. വാരിയരുമാ�
യുള്ള നിരന്തര സഹവാസംെകാണ്ടു കുഞ്ഞുവറിയതും
ക്രേമണ ഒരു ഭാഷാപണ്ഡിതനായി. അേദ്ദഹത്തിെന്റ
പുസ്തകങ്ങൾ പലതും ആ ശിഷ്യനാണു് പകർത്തിെയഴു�
തിയതു്. ആദ്യമായി വാരിയർ എഴുത്തച്ഛെന്റ അധ്യാത്മ�
രാമായണവും ഭാരതവും മറ്റും പിഴതീർത്തു അച്ചടിപ്പിക്കു�
വാൻ െകാടുത്തു; അതുവെര പ്രമാദജടിലങ്ങളായി കിട�
ന്നിരുന്ന പല വരികളുേടയും അർത്ഥം െപാതുജനങ്ങൾ
ശരിയ്ക്കു ഗ്രഹിച്ചതു് അേപ്പാൾമാത്രമാണു്. 1060-ാണ്ടു േമ�
ടം 3-ാം൹ കുഞ്ഞുവറിയതു വിദ്യാരത്നപ്രഭവിട്ടു െസന്റ്
േതാമസ്സിേലയ്ക്കു വീണ്ടും േപായി; അേപ്പാൾ ആ അച്ചുക്കൂ�
ടത്തിേലയ്ക്കു പിേന്നയും ചില പുസ്തകങ്ങൾ വാരിയർ എഴു�
തി. 1062 മിഥുനം 1-ാം൹ തെന്റ ശിഷ്യൻ േകരളകല്പദ്രുമം
മാേനജരായി േപാകുകയും അേദ്ദഹത്തിെന്റ അേപക്ഷ�
യനുസരിച്ചു വാരിയർ തൃശ്ശൂരിൽ താമസമുറപ്പിച്ചു നിര�
വധി പുസ്തകങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുകയുംെചയ്തു. അക്കാല�
ത്താണു് എടമന കൃഷ്ണൻ എമ്പ്രാന്തിരി അേദ്ദഹത്തിെന്റ
അേന്തവാസിയായിത്തീർന്നതു്. വാരിയരുെട ശിഷ്യന്മാ�
രിൽ പ്രഥമഗണനീയൻ പരമസാത്വികനും വിശിഷ്ടേവ�
ദാന്തിയും മഹാമന്ത്രജ്ഞനുമായ അേദ്ദഹമാെണന്നുത�
െന്ന പറയാം. അവിെട െവച്ചു െകാച്ചിയിെല രാജഗുരു
ശഠേകാപാചാര്യേരാടു വാരിയർ തർക്കത്തിൽ വീണ്ടും
ചില ഉൽഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിക്കുകയും അതിനു ഗുരുദക്ഷി�
ണെയന്നേപാെല അേദ്ദഹെത്ത വ്യാകരണത്തിൽ
ചില ഉപരിഗ്രന്ഥങ്ങൾ അഭ്യസിപ്പിക്കുകയും െചയ്തു. പു�
ന്നേശ്ശരി നീലകണ്ഠശർമ്മ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചുെകാണ്ടിരുന്ന
“വിജ്ഞാനചിന്താമണി” പത്രികയ്ക്കു വാരിയരിൽനിന്നു
പല തരത്തിലുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങളും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടു്. പ്രസ്തു�
തപത്രത്തിൽ ൈവയാകരണമൂർദ്ധന്യനായ ഏ. ആർ.
രാജരാജവർമ്മ േകായിത്തമ്പുരാൻ ഒരിക്കൽ

“മൗലൗ മാലഹി മുക്താസ്രജ ഭുജലതേയാ–
രന്തരാളപ്രേദേശ

ഫാേല മാേലയധൂളീതിലക കടിതേട
ശാടേയത്യുൽക്കടാ യാ

ഉദ്വാേഹ ഭസ്മഭൂഷാജുഷമലമചരീ–
കസ്തരാം കൃത്തിേചലം

സാസ്മാന്മന്ദസ്മിതശ്രീർഗ്ഗിരിവരദുഹിതുഃ
പാഹിപാഹീതി പായാൽ”

എന്നു് ഒരു േശ്ലാകം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും അതിൽ വ്യാ�
കരണ വിരുദ്ധങ്ങളായ പ്രേയാഗങ്ങൾ ഉെണ്ടന്നു വാരി�
യർ ഒരു വാദം ഉന്നയിക്കുകയും െചയ്തു. ആ പ്രേയാഗ�
ങ്ങൾ ശരിയാെണന്നു റ്റി. ഗണപതിശാസ്ത്രികെള ആൾ�
േപ്പരാക്കി ഏ. ആറിെന്റ മാതുലനും വ്യാകരണഗുരുവു�
മായ േകരളവർമ്മ വലിയേകായിത്തമ്പുരാനും, താൻ
ഉപേക്ഷപിച്ച ആേക്ഷപം സമീചീനമാെണന്നു വാരിയ�
രും സിദ്ധാന്തിച്ചു. അന്നാണു് വാരിയർക്കുള്ള പാണ്ഡി�
ത്യപ്രകർഷം വലിയ േകായിത്തമ്പുരാനു േബാധ്യമായ�
തു്. പിന്നീടു തൃശ്ശിവേപരൂർവച്ചു് ഒരിക്കൽ ആ വിദ്വൽ
േകസരികൾ തമ്മിൽ കണ്ടു സംഭാഷണം െചയ്യുന്നതി�
നുള്ള അവസരം േനരിട്ടു. 1067 േമടം 28-ാം൹ തൃശ്ശിവ�
േപരൂർവച്ചു നടന്ന ഭാഷാേപാഷിണിസഭയുെട ദ്വിതീയ�
വാർഷികേയാഗത്തിൽ വാരിയരാണു് ആധ്യക്ഷ്യം വഹി�
ച്ചതു്. 1070-ൽ തിരുവനന്തപുരത്തു ആേഘാഷിച്ച ആ
സഭയുെട ചതുർത്ഥേയാഗത്തിൽ വാരിയെര അഗ്രാസ�
നസ്ഥനാക്കണെമന്നു് വലിയേകായിത്തമ്പുരാൻ ആശി�
ച്ചു. എങ്കിലും വാരിയർക്കു താൽക്കാലികമായി േനരിട്ട
അസൗകര്യംനിമിത്തം അതു സാധിച്ചില്ല.

മരണം
കഥാപുരുഷെന്റ ഒരു പുത്രി തൃശ്ശൂർെവച്ചു് അകാലമൃതി�
െയ പ്രാപിച്ചു. അനന്തരം ആ പരിസരത്തിൽ നിന്നു തീ�
െര വിട്ടുപിരിഞ്ഞു സകുടുംബം തൃക്കണ്ടിയൂരിൽത്തെന്ന
വീണ്ടും താമസംതുടങ്ങി. രണ്ടുെകാല്ലേത്താളം അങ്ങെന
കഴിഞ്ഞു. അന്നന്നു കിട്ടുന്നതു് അന്നന്നുതെന്ന െചലവി�
ടണെമന്നു നിർബ്ബന്ധമുണ്ടായിരുന്ന അേദ്ദഹം ആ രണ്ടു�
െകാല്ലവും ആദായത്തിനു യാെതാരു മാർഗ്ഗവുമില്ലാെത
അതികഠിനമായ ദാരിദ്ര്യപീഡയ്ക്കു വശംവദനായി, ശാരീ�
രികമായ ശക്തിയും മാനസികമായ ഓജസ്സും ക്രേമണ
ക്ഷയിച്ചു, വളെര കഷ്ടെപ്പടുകയും 1072-ാണ്ടു കന്നിമാ�
സം 20-ാം൹ വിജയദശമിദിനത്തിൽ പ്രപഞ്ചയവനിക�
യ്ക്കുള്ളിൽ തിേരാധാനംെചയ്കയും െചയ്തു.

കൃതികൾ
ൈകക്കുളങ്ങര രാമവാരിയർ നിരവധി ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നിർ�
മ്മിച്ചിട്ടുണ്ടു്. െസന്റ് േതാമസ് അച്ചുക്കൂടത്തിൽ മുദ്രണം�
െചയ്തവയാണു് താെഴക്കാണുന്ന ഭാഷാവ്യാഖ്യാനങ്ങൾ.
(1) രഘുവംശം, (2) മാഘം, (3) ൈനഷധം, (4) കുമാര�
സംഭവം, (5) േമഘസേന്ദശം, (6) യുധിഷ്ഠിരവിജയം, (7)
ശ്രീരാേമാദന്തം, (8) ശ്രീകൃഷ്ണവിലാസം, (9) താേരാപേദ�
ശം. വിദ്യാരത്നപ്രഭയിൽനിന്നാണു് അേധാലിഖിതങ്ങ�
ളായ പുസ്തകങ്ങൾ ആവിർഭവിച്ചിട്ടുള്ളതു്. (10) അഷ്ടാം�
ഗഹൃദയം സൂത്രസ്ഥാനം, നിദാനസ്ഥാനം, ശാരീരസ്ഥാ�
നം, കല്പസ്ഥാനം, ചികിത്സിതസ്ഥാനം, ഉത്തരസ്ഥാനം
എന്നിവ സാരാർത്ഥദർപ്പണെമന്ന ഭാഷാവ്യാഖ്യാസ�
േമതം, (11) അമരേകാശം ബാലപ്രിയാവ്യാഖ്യാനസ�
ഹിതം, (12) ആേരാഗ്യ കല്പദ്രുമം ബാലചികിത്സ, (13)
ശിവശക്തിസപ്തശതീേസ്താത്രം (14) സാമുദ്രികാശാസ്ത്രം,
(15) ഗൗളീശാസ്ത്രം, (16) നൂതന സിദ്ധരൂപം, (17) ബാ�
ലപ്രേബാധനം സമാസചക്രം എന്നിവയുെട ഭാഷാവ്യാ�
ഖ്യ, (18) ലക്ഷ്മേണാപേദശത്തിെന്റ ഭാഷാവ്യാഖ്യ. േക�
രളകല്പദ്രുമം, ഭാരതവിലാസം എന്നീ മുദ്രാലയങ്ങളിൽ�
നിന്നാണു് മറ്റു പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകൃതങ്ങളായതു്.
അവയിൽ ചിലതിെന്റ േപർ േചർക്കാം. (19) സങ്ഗീത
ശാസ്ത്രം, (20) നാരായണീയവ്യാഖ്യ, (21) വിംശതിവ്യാഖ്യ,
(22) സിദ്ധാന്തകൗമുദിയുെട പൂർവാർദ്ധത്തിനു പദസം�
സ്കാര ചന്ദ്രിക എന്ന വ്യാഖ്യ, (23) തർക്കശാസ്ത്രം, (24)
േഹാരാശാസ്ത്രം, (25) അമരം ബാലേബാധിനി, (26) വി�
ദ്യാക്ഷരമാല, (27) വാസുേദവമനനം, (28) പ്രശ്നമാർഗ്ഗം
പൂർവാർദ്ധം, (29) ജീവന്മുക്തി പ്രകരണം, (30) ൈവദ്യാ�
മൃതതരങ്ഗിണി, (31) േനത്രചികിത്സ, (32) അഷ്ടാംങ്ഗ�
ഹൃദയം ഭാവപ്രകാശവ്യാഖ്യാ സഹിതം, (33) അമരു�
കശതകം, (34) അഷ്ടപദി, (35) േദവീമാഹാത്മ്യം, (36)
പുഷ്പബാണവിലാസം, (37) മഹിഷമങ്ഗലഭാണം, (38)
േകാടിവിരഹം (സങ്ഗീതേകതുചരിതം) എന്നീ ഗ്രന്ഥ�
ങ്ങൾക്കു ഭാഷാവ്യാഖ്യകൾ, (39) വാഗാനന്ദലഹരി, (40)
വാമേദവസ്തവം, (41) വിദ്യുന്മാലാസ്തുതി എന്നീ സ്വതന്ത്ര
സംസ്കൃതകാവ്യങ്ങൾ. ഇവയിൽ ചിലെതാന്നും എനി�
ക്കു വായിക്കുവാൻ സങ്ഗതി വന്നിട്ടില്ല. ഭഗവൽഗീത�
യ്ക്കു് ഒരു സംസ്കൃതവ്യാഖ്യാനം േയാഗാനന്ദസ്വാമികളുെട
നിേദശമനുസരിച്ചു വാരിയർ എഴുതീട്ടുള്ളതായി ചിലർ
പറയാറുെണ്ടങ്കിലും അതു് ആരും കണ്ടിട്ടില്ല. എന്നാൽ
അതിെന വിഷയീകരിച്ചുള്ള (42) ഒരു കിളിപ്പാട്ടിെന്റ
“ഗണപതി” മാത്രം വായിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ആെകക്കൂടി ഇരുപ�
ത്തഞ്ചു െകാല്ലക്കാലേത്താളേമ അേദ്ദഹം ഗ്രന്ഥനിർമ്മി�
തിക്കു വിനിേയാഗിച്ചിട്ടുള്ളു. എന്നാൽ എത്ര ഫലഭൂയി�
ഷ്ഠമാണു് ആ വ്യവസായം! അേദ്ദഹത്തിെന്റ കൂലങ്കഷ�
മായ ചർച്ചയ്ക്കു വിഷയീഭവിക്കാത്ത ശാസ്ത്രങ്ങൾ അത്യ�
ന്തം വിരളങ്ങളാണു്. അേദ്ദഹം രചിച്ചിട്ടുള്ള വ്യാഖ്യാന�
ങ്ങൾ ഓേരാന്നും ആ പുണ്യേശ്ലാകെന്റ വിേശ്വാത്തര�
മായ വിജ്ഞാനപ്രകർഷേത്തയും വിസ്മയാവഹമായ
ധിഷണാസമ്പത്തിേനയും വിശങ്കടമായ വിചിന്തനശ�
ക്തിേയയും കാഹളമൂതി പ്രഖ്യാപനം െചയ്യുന്നു. പദസം�
സ്കാരചന്ദ്രികെയപ്പറ്റി അഭിപ്രായം േരഖെപ്പടുത്തുേമ്പാൾ
വലിയ േകായിത്തമ്പുരാൻ വാരിയെര “സർവ്വതന്ത്രസ്വ�
തന്ത്രനും, കുശാഗ്രബുദ്ധിയും അശ്രാന്തപരിശ്രമശീലനും”
ആെണന്നു വർണ്ണിച്ചിട്ടുള്ളതു വസ്തുതത്വകഥനം മാത്രമാ�
കുന്നു.

വ്യാഖ്യാനൈശലി
അമരേകാശം വിേശഷ്യനിഘ്ന വർഗ്ഗത്തിൽ നിർവാ�
േണാ മുനിവഹ്ന്യാദൗ - നിർവാതസ്തു ഗതാനിേല” എന്ന
േശ്ലാകാർദ്ധത്തിെല പ്രഥമപാദം വാരിയർ ഇങ്ങെന
വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു; - “നിർവാണഃ (അ പു.പ്ര.ഏ) മുനിവ�
ഹ്ന്യാദികളുെട േപർ. നിർഗ്ഗമിച്ചതു് എന്നു നിർവ്വാണ
ശബ്ദത്തിെന്റ അർത്ഥമാകുന്നു: നിർഗ്ഗമനകർത്താവു
വായുവാകുന്നു എങ്കിൽ നിർവാതഃ എന്നുതെന്ന പ്രേയാ�
ഗിക്കുകയും േവണം. നിർവാതശബ്ദം ‘നിർ’ എന്ന ഉപ�
സർഗ്ഗത്തിൽനിന്നു പരമായ ‘വാ’ എന്ന ധാതുവിൽനി�
ന്നു പരമായി കർത്ത്രർത്ഥകമായ ‘ക്ത’ പ്രത്യയം വരു�
േമ്പാൾ ഉണ്ടാകുന്നതാകുന്നു. ഇതിെന്റ തകാരത്തിനു
നകാരം വിധിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. വായുവിെന പറയു�
ന്നതാകുന്നു എങ്കിൽ തകാരത്തിനു നകാരം വരികയു�
മില്ല. അതുെകാണ്ടു വായുഭിന്നന്മാരായ മുന്യാദികെള
നകാരംെകാണ്ടു വിേശഷിപ്പിക്കാം. ‘നിർവാേണാമുനിഃ’
‘നിർവാേണാവഹ്നിഃ’ ‘നിർവാേണാ ഹസ്തീ’ ഇങ്ങെന
ഉദാഹരണങ്ങൾ. ഇപ്രകാരമായാൽ നിർവാണശബ്ദം
മുനിവഹ്ന്യാദിവാചകമാകുന്നു എന്ന സാരെത്ത ഗ്രഹിച്ചു�
െകാൾക. ‘നിർവാേണാ മുനിഃ’ എന്ന ഉദാഹരണത്തി�
ങ്കെല നിർവാണശബ്ദത്തിനു നിർമ്മുക്തൻ എന്നർത്ഥ�
മാകുന്നു. ‘നിർവാേണാ വഹ്നിഃ’ എന്ന ഉദാഹരണത്തി�
ങ്കെല നിർവാണശബ്ദത്തിനു െകട്ടതു് എന്നർത്ഥമാകു�
ന്നു. ‘നിർവാേണാ ഹസ്തീ’ എന്നുള്ള ഉദാഹരണത്തി�
ങ്കെല നിർവാണശബ്ദത്തിനു മുങ്ങിയവൻ എന്നർത്ഥ�
മാകുന്നു. എങ്കിലും നിർവാണെമന്ന ഒരു ശബ്ദം മുന്യാ�
ദിവിേശഷണമായി േചരുകയാൽ മുനിവഹ്ന്യാദിനാമ�
ത്വം നിർവാണശബ്ദത്തിനു സിദ്ധമാകുന്നു എന്നറിഞ്ഞു
െകാൾക.”

പദസംസ്കാരചന്ദ്രികയിൽ “യതശ്ച നിർദ്ധാരണം” (2-
3-4) എന്ന സൂത്രം വ്യാഖ്യാനിക്കുേമ്പാൾ വാരിയർ താ�
െഴക്കാണുന്നവിധം അഭിപ്രായെപ്പടുന്നു. “നൃണാമിത്യാ�
ദിബഹുവചനം സമുദായത്തിങ്കൽ സ്പഷ്ടമായ അവയ�
വേഭദത്തിെന്റ വിവക്ഷ േഹതുവായിട്ടു് ഉപപന്നമാകു�
ന്നു. അസ്പഷ്ടാർവയവേഭദേത്വന വിവക്ഷയുണ്ടായാലും
ഏകവചനം സാധുവായി ഭവിക്കില്ല. എന്തു േഹതുവാ�
യിെട്ടന്നാൽ അതിനു േഹതു ഭാഷ്യ വിേരാധംതെന്ന.
‘കാരേക’ എന്ന സൂത്രത്തിെന്റ ഭാഷ്യത്തിങ്കൽ ‘കാ�
രേക’ എന്നതു നിർദ്ധാരണസപ്തമിയാകുന്നുെവങ്കിൽ
‘കാരേകഷു’ എന്നു പറേയണ്ടതാെണന്നു പറഞ്ഞിരിക്കു�
ന്നു. ‘മിദേചാന്ത്യാൽ പരഃ’ എന്നുേള്ളടത്തു് ഏകവചന�
പ്രേയാഗം സൗത്രമാകയാൽ അതിന്നു് അസാധുത്വമി�
ല്ല. സ്മൃതിയും േവദവും തുല്യമാകുന്നു എന്നും േവദത്തിൽ
കണ്ടതിെന അനുസരിച്ചു വിധിെയ കല്പിേക്കണെമന്നും
ഭാഷ്യത്തിങ്കൽത്തെന്ന പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. ഇങ്ങെനയാക�
യാൽ േലാകത്തിങ്കൽ ഏകവചനം അസാധുതെന്ന
എന്നറിഞ്ഞുെകാൾക.” ഈ ചർച്ചെയാന്നും കൗമുദിയി�
ലുള്ളതല്ല.

സംസ്കൃതകവിത
രാമവാരിയർക്കു താൻ ഒരു കവിയാെണന്നു് അഭിമാന�
േമാ കാവ്യരചനയ്ക്കു സമയേമാ ഇല്ലായിരുന്നു എങ്കിലും
വാഗാനന്ദലഹരി, വാമേദവസ്തവം തുടങ്ങിയ കൃതികൾ
അേദ്ദഹത്തിെന്റ വശ്യവചത്വത്തിനു മകുേടാദാഹരണ�
ങ്ങളാണു്. ഈ കൃതികളിലും പ്രാേയണ അേദ്ദഹത്തി�
െന്റ വ്യാഖ്യാനങ്ങളിലും എല്ലാംതെന്ന തെന്റ ഉപാസ�
നാമൂർത്തിയായ േധനുസരസ്വതിെയ വന്ദിക്കുന്ന േശ്ലാ�
കമുണ്ടു്.

“നത്വാർക്കമണ്ഡലസ്ഥാം വാേഗ്ദ്ധനും” എന്നു വാഗാന�
ന്ദലഹരിയിലും, “വാചം േധനുമനുസ്മൃത്യ വരദാം” എന്നു
വാമ

േദവസ്തവത്തിലും, “അനുചിന്ത്യ ഗിരാം േദവീം രവിമണ്ഡ�
ലവാസിനീം” എന്നു പദസംസ്കാരചന്ദ്രികയിലും കാണു�
ന്നു. കവിയുെട നാമത്രയത്തിൽ ഒന്നായ വാഗ്ദാസശബ്ദ�
ത്തിനും ഈ ഉപാസനതെന്നയാണു് നിദാനം. സൗന്ദ�
ര്യലഹരിെയ അനുകരിച്ചു 108 േശ്ലാകങ്ങളിൽ വാേഗ്ദവി�
െയ വന്ദിക്കുകയാണു് വാഗാനന്ദലഹരിെകാണ്ടു് അേദ്ദ�
ഹം സാധിച്ചിരിക്കുന്നതു്. ഒരു േശ്ലാകം ഉദ്ധരിയ്ക്കാം.

“കവീന്ദ്രാണാമന്തഃകരണമധുപഘ്രാണപദവീ–
പദാതിത്വം ധേത്ത മുഹുരയി യദാേമാദവിഭവഃ
തേദതൽ േപാതത്വം ഭവജലനിധൗ ബിഭ്രദിഹ േത
പദദ്വന്ദ്വം േഹതുഃ പ്രണതജയലക്ഷ്മ്യാ വിജയേത.”

ശിവവർണ്ണനപരമായ വാമേദവസ്തവത്തിൽ ഫലശ്രുതി�
കൂടാെത നാല്പത്തിരണ്ടു പദ്യങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.
വാഗാനന്ദലഹരി ശിഖരിണീവൃത്തത്തിലും വാമേദവസ്ത�
വം സ്രഗ്ദ്ധരാവൃത്തത്തിലുമാണു് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നതു്.
ഒരു േശ്ലാകം പ്രദർശിപ്പിക്കാം.

“ഗംഗാേഹമാംബുേജാൈത്ഥഃ പ്രണിഹിതകളമാ–
ഗ്രൗഘദീപ്തീൻ പരാൈഗ–

സ്സംഗൃഹ്ണാനഃ കപർദ്ദാംസ്ത്രിണയന പരിത–
സ്താവകാനാവേഹന്നഃ

േക്ഷമാണ്യുദ്ദാമഫൂൽകൃത്യപതുഷിതഫണാ–
ശൂർപ്പസമ്പൂർണ്ണരത്ന–

ച്ഛായാസഞ്ചാരസമ്പാദിതജഗദുദര–
ധ്വാന്തഭംേഗാ ഭുജംഗഃ.”

വാരിയരുെട കാവ്യൈശലി അത്യന്തം പ്രൗഢവും കല്പന
സാമാേന്യന പണ്ഡിൈതകഗ്രാഹ്യവുമാകയാൽ ലഹരി�
ക്കു “ഹൃദ്യ”െയന്നും സ്തവത്തിനു് “അർത്ഥപ്രകാശിക”-
െയന്നും ഓേരാ വിസ്തൃതമായ വ്യാഖ്യാനവും അേദ്ദഹംത�
െന്ന രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

ഭാഷാകവിത
ഭാഷാകവിതകളുെട േനർക്കു വാരിയർക്കു മമത ഇല്ലാ�
യിരുന്നു. “ഭാഷാസൂക്തിനിബന്ധനാനി ബഹവഃ കർ�
വന്തി നാമാധുനാ േദാഷം കഞ്ചന േതഷു നാവകലേയ
ജാനാമി േനാ വാ ഗുണാൻ” എന്നു് അേദ്ദഹം ഒരവസ�
രത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. രണ്ടുമൂന്നു മുക്തകങ്ങൾമാ�
ത്രേമ േശ്ലാകരൂപത്തിൽ ഭാഷയിൽ നമുക്കു് അേദ്ദഹ�
ത്തിൽനിന്നു ലഭിച്ചിട്ടുള്ളു. അവ ആസ്വാദ്യങ്ങളായിരിക്കു�
ന്നു. രണ്ടു േശ്ലാകങ്ങൽ ഉദ്ധരിക്കാം.

1 “െകട്ടും ഭുജാലതകൾെകാണ്ടവളെങ്ങാരിക്കൽ
കൂട്ടും കടാക്ഷവടിെകാണ്ടടി മെറ്റാരിക്കൽ
െപെട്ടന്നു വാഗമൃതവീചിയിലിട്ടു മുക്കും
തട്ടംതിരിച്ചിലിവിെടപ്പലതുണ്ടു പാർത്താൽ.”
2 “ജലജപതി മറഞ്ഞതില്ല മുറ്റും
തവമുടിെകാണ്ടു നിറഞ്ഞു കൂരിരുട്ടും
അതിനിടയിൽ മുേഖന്ദു വന്നുദിച്ചി–
ട്ടതിെന നിേജന ബേലന പിന്നിലാക്കി.”

ഭഗവൽഗീത കിളിപ്പാട്ടായി എഴുതണെമന്നു് ഒരിക്കൽ
ആേലാചിച്ചു. അതു മുഴുമിച്ചിട്ടുെണ്ടന്നു േതാന്നുന്നില്ല. ഗ്ര�
ന്ഥം ഇങ്ങെന ആരംഭിക്കുന്നു.

“ശാരീകുലത്തിന്നലങ്കാരഹീരേമ!
ശാരദാപാദാബ്ജേസൈവകതൽപേര!
ശാരികൈപ്പതേല! സച്ചരിതാഖ്യാവി–
ശാരേദ! ശ്രീചാരുമൂർേത്ത! സുഭാഷിണീ!
ഭാരതവൃത്തങ്ങൾ മിക്കതുെമാെട്ടാട്ടു
സാരംശമാദായ െചാല്ലി നീെയന്നതിൽ
വീരനാമർജ്ജുനൻതന്നുെട േചതസി
േചരാതവണ്ണം നിറഞ്ഞു ചമെഞ്ഞാരു
േഘാരവിഷാദങ്ങൾ ദൂരേവനീങ്ങീടു–
മാറു ഭഗവാനരുൾെചയ്തതിന്നെത–
ന്നാരും ഗ്രഹിേക്കണ്ട ഞങ്ങളിെലെന്നാരു
നീരസഭാവം നിനക്കു ഞങ്ങളിെലെന്നാരു
കാരണെമെന്തന്നു ഞാനറിഞ്ഞീല തൽ–
സാരം ഗ്രഹിപ്പാെനനിക്കുമിന്നാഗ്രഹം.”

ചില ഐതിഹ്യങ്ങൾ
രാമവാരിയർക്കു സംസ്കൃതത്തിൽ ദ്രുതകവനം സുകരമാ�
യിരുന്നു. ഒരിക്കൽ അേദ്ദഹം വിജ്ഞാന ചിന്താമണി�
യിൽ

“അഭിനവനവനീതമുേഷ േഘാഷവധൂടീസ്തേനാത്തരീയകൃേഷ
ശിഖിപിഞ്ഛേശഖരജുേഷ ശിശേവ കൈസ്മചിദവ്യയാ നമഃ

എെന്നാരു മംഗലേശ്ലാകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഒടുവില�
െത്ത പാദം ‘േഷ’ എന്ന അക്ഷരത്തിൽ അവസാനിപ്പി�
ക്കാത്തതു ഭംഗിയായില്ല എന്നു ചിലർ പറഞ്ഞേപ്പാൾ
തെന്റ ‘ഷ’ െപട്ടി ഒന്നുകൂടി തുറക്കാം എന്നു പറഞ്ഞു�
െകാണ്ടു് ആദ്യേത്തതിനുപകരം മാറ്റാരു േശ്ലാകം െചാ�
ല്ലിെക്കാടുത്തു.

“േശേഷശയായ വിദുേഷ, േവേഷണാഭീരബാലസാമ്യജൂേഷ,
േതാഷാദുലൂഖലകൃേഷ േഘാഷപുേഷ േരാചിേഷ

നേമാജനുേഷ.”

എന്നതാണു് ആ േശ്ലാകം. മെറ്റാരിക്കൽ “ബേദ്ധാ ഹി
നാേഗാ ജലബിന്ദുനാസീൽ” എെന്നാരു സമസ്യ താെഴ�
ക്കാണുന്ന വിധത്തിൽ പൂരിപ്പിച്ചു.

“സിംഹാദ്ഭിയാനുവ്രജതഃ പ്രധാവൻ
സാകം കരിണ്യാ പഥി നിഷ്പതന്ത്യാഃ
ഗർേത്തതിേശാകാന്നയനസ്രുതാസ്യാ
ബേദ്ധാ ഹി……………………………”

ഒരവസരത്തിൽ വാരിയർ പുന്നേശ്ശരി നമ്പിേയാടു സം�
സ്കൃതഭാഷയിൽ ആരു് ഏതുമാതിരി അബദ്ധം വിജ്ഞാ�
നചിന്താമണിയിൽ േചർക്കുകയാെണങ്കിലും വാദമുണ്ടാ�
യാൽ താൻ അതു സുബദ്ധമാെണന്നു സമർത്ഥിച്ചുെകാ�
ള്ളാെമന്നു വാഗ്ദാനംെചയ്തതായി നമ്പിയുെട മുഖത്തുനി�
ന്നു ഞാൻ േകട്ടിട്ടുണ്ടു്. ചമ്പത്തിൽ ചാത്തുക്കുട്ടിമന്നാടി�
യാർ ഒരിക്കൽ താൻ നിരർത്ഥകമാെണന്നു ധരിച്ചിരു�
ന്ന ഒരു േശ്ലാകത്തിനു് എന്താണു് അർത്ഥെമന്നു വാരി�
യേരാടു േചാദിച്ചു. ചുവെട േചർക്കുന്നതാണു് ആ േശ്ലാ�
കം.

“പതിരതീവ ധനീ സുഭേഗാ യുവാ
പരവിലാസവതീഷു പരാങ്മുഖഃ
ശിശൂരലംകുരുേത സദനം സദാ
കിമപിവാ സുദതീ രുദതീ ഭൃശം.”

‘സുഭഗ’െനന്നാൽ നല്ല (ഭം) നക്ഷത്രത്തിൽമാത്രം പത്നി�
െയ പ്രാപിക്കുന്നവെനന്നാണർത്ഥം എന്നും, പത്നി മറ്റു
ദിവസങ്ങളിെല വിേയാഗാർത്തിെകാണ്ടു േരാദിക്കുന്ന�
താണു് പ്രകൃതെമന്നും വാരിയർ പറഞ്ഞേപ്പാൾ മന്നാ�
ടിയാൽ അത്ഭുതെപ്പട്ടുേപായി. മെറ്റാരിക്കൽ കഥാനാ�
യകൻ മഹാൈവയാകരണനായ കിഴേക്കപ്പുല്ലത്തു
ശങ്കരൻമൂസ്സതിെന്റ ഗൃഹത്തിൽ െചന്നേപ്പാൾ മൂസ്സതു
വാരിയരുെട ബുദ്ധിസാമർത്ഥ്യത്തിെന്റ അഗാധത പരി�
േശാധിക്കുന്നതിനായി ഏറ്റവും കഠിനമായ ഒരു േശ്ലാക�
മുണ്ടാക്കി രാത്രി കിടക്കാൻ േപാകുേമ്പാൾ െകാടുത്തു.
“വാരിയർ, ഇതിെന്റ അർത്ഥം ഞാൻ നാലഞ്ചുനാഴിക
െവളിപ്പിനു കുളിക്കുവാൻ േപാകുേമ്പാൾ എെന്ന െചാല്ലി�
േക്കൾപ്പിക്കണം” എന്നേപക്ഷിച്ചു. വാരിയർക്കുേണ്ടാ
അതുെകാെണ്ടാരു കുലുക്കം? അർത്ഥം കണ്ടുപിടിച്ചു
നിർദ്ദിഷ്ടസമയത്തുതെന്ന മൂസ്സതിെന െചാല്ലിേക്കൾപ്പി�
ച്ചു എങ്കിലും “ഈ േശ്ലാകം ഇന്നെല എെന്ന ഉറക്കിയി�
ല്ല” എന്നുകൂടി പറഞ്ഞു. േശ്ലാകം താെഴേച്ചർക്കുന്നു.

“യസ്യാർക്കാതിശയാ പ്രഹർഷജനനീ ഭേദ്രണ ഭാഗീരഥീ
സാ മാലാത്യധിമൗലി േലാചനപേദ ചിത്രം കരാബ്ജം വിദുഃ
വാമാർദ്ധാങ്ഗമുമാപി േയാ ദഹതി ഗേവ്യന സ്മരേണ

സ്മരം
സൽേക്ഷമായ സ സർവകാലമപി േയാ േവദാത്മഭൂതസ്സ

നഃ.”



6 ഉേപ്പാട്ടു കണ്ണൻ (1000–1060)

ചരിത്രം
ഉേപ്പാട്ടു കണ്ണൻ 1000-ാണ്ടു േമടമാസം 12-ാം൹ വടേക്ക
മലബാറിൽ കണ്ണൂരിൽ ജനിച്ചു. ബാല്യത്തിൽ സ്വല്പം
സംസ്കൃതം അഭ്യസിച്ചതിനുേമൽ സ്വേദശത്തു് ഇംഗ്ലീഷ്
പട്ടാളക്കാരുെട ആവശ്യത്തിനായി സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന
ഗവർെമ്മന്റു റജിെമന്റൽസ്ക്കൂളിൽ േചർന്നു ഇംഗ്ലീഷ് പഠി�
ച്ചു. ആ രണ്ടു ഭാഷകളിലും കാലക്രമത്തിൽ നല്ല പരി�
ജ്ഞാനം േനടുവാൻ വ്യവസായശീലനായ അേദ്ദഹത്തി�
നു സാധിച്ചു. ൈവദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ പ്രശംസനീയമായ
പാണ്ഡിത്യം സമ്പാദിച്ചു. 25-ാമെത്ത വയസ്സിൽ മലബാ�
റിെല ആദ്യെത്ത ഇൻഡ്യൻ െഡപ്യൂട്ടികലക്ടരായ ചൂര്യ�
യിൽ കണാരെന്റ സാഹായംെകാണ്ടു് ആ ആഫീസി�
െല ഒരു പകർപ്പുഗുമസ്തനായി നിയമിക്കെപ്പട്ടു. കണാ�
രൻ അന്നു ഹജൂരിൽ നായിബ് (രണ്ടാം) ശിരസ്തദാരായി�
രുന്നു. അേദ്ദഹം മയ്യഴിക്കാരനാണു്. ക്രി.പി. 1812-1876
ഈ വർഷങ്ങൾക്കിടയിലായിരുന്നു അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ജീവിതകാലം. കണ്ണൻ ഉേദ്യാഗേസാപാനത്തിൽ പടി�
പ്പടിയായി ഉയർന്നു 1042 മുതൽ ഹജൂർ ശിരസ്തദാരായും
1045 മുതൽ കണാരൻ െപൻഷൻപറ്റിയേപ്പാൾ െഡപ്യൂ�
ട്ടി കലക്ടരായും രാജ്യേസവ െചയ്തു. ഗവർെമ്മണ്ടിേന്റയും
െപാതുജനങ്ങളുേടയും േസ്നഹബഹുമാനങ്ങൾക്കു പാത്രീ�
ഭവിച്ചു് 1060-ാണ്ടുമീനമാസം 31-ാം൹ വാതേരാഗംനിമി�
ത്തം മരിച്ചു.

കൃതികൾ
ഉേപ്പാട്ടു കണ്ണൻ (1) അഷ്ടാങ്ഗഹൃദയം താൻ എഴുതിയ
ഭാസ്കരം എന്ന ഭാഷാവ്യാഖ്യാനേത്താടുകൂടി 1048 തു�
ലാം 22-ാം൹ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. “ജഗച്ചക്ഷുര്യേദാൽപന്നഃ
കുജവാേരാദയഃ കലിഃ” എന്ന അന്നെത്ത കലിദിനവാ�
ക്യം െകാണ്ടു് ആ തീയതി അറിയാം. അതുകൂടാെത (2)
േയാഗാമൃതം എന്ന സുപ്രസിദ്ധമായ പഴയ ൈവദ്യമ�
ണിപ്രവാളവും താൻ ഉണ്ടാക്കിയ ലഘുടിപ്പണിേയാടു�
കൂടി അച്ചടിപ്പിച്ചു. അതു് 1046-ാണ്ടിടയ്ക്കാണു്. േയാഗാമൃ�
തകാരൻ െപരിഞ്ചല്ലൂർ ഗ്രാമേത്താടു ബന്ധമുള്ള ഒരു
നമ്പൂരിയാെണന്നു് ഊഹിയ്ക്കാം. തൃപ്പറയാറ്റുകാരനാെണ�
ന്നു േഗാവിന്ദപ്പിള്ള സർവ്വാധികാര്യക്കാർ പറയുന്നതി�
നു് ആസ്പദെമെന്തന്നറിയുന്നില്ല. താെഴ ഉദ്ധരിക്കുന്നവ�
യിൽ രണ്ടാമെത്ത േശ്ലാകം േനാക്കുക.

“പൂമാതാൽ വീക്ഷ്യമാണം കലശജലനിേധ–
ർമ്മഥ്യമാനാൽപ്പുറെപ്പ–

ട്ടാേമാേദാേല്ലാലകേല്ലാലിതജലകണേമ–
േററ്ററു വിഭ്രാജമാനം

േഹമാലങ്കാരകാന്താരഗമിത െതാഴുേതൻ
ധാമ ധാന്വന്തരം തൽ

െക്ഷൗമാബേദ്ധാത്തമാങ്ഗം കരലസദരിശം–
ഖാബ്ജപീയൂഷകുംഭം.

െചല്ലൂരാവാസി ഭദ്രം പ്രദിശതു സശിവം
ധാമ േമ ഞാൻ ചുരുക്കി–

െച്ചാല്ലീടുേന്നൻ ചികിത്സാസരണി ചില ധരി–
പ്പാൻ ഭിഷഗ്ബാലകാനാം

െകാള്ളാെമേന്നാർത്തു ൈകെക്കാണ്ടുരുളുക ഭിഷേജാ
വീക്ഷ്യ േയാഗാമൃതം തൽ

കല്യാണം മൽപ്രബന്ധം പുനരിത െതാഴുേത–
േനഷ സദ്േഭ്യാപി േതഭ്യഃ.”

“േഹമാലങ്കാരകാന്താരം” എന്ന േക്ഷത്രം ഏെതന്നു മന�
സ്സിലാക്കുന്നില്ല. അഷ്ടാങ്ഗസാരം എന്ന ൈവദ്യഗ്രന്ഥ�
ത്തിെന്റ പ്രേണതാവും േയാഗാമൃതകാരൻതെന്നയാണു്.
അതിലും

“േഹമാലങ്കാരകാന്താരധാമാ സ പുരുേഷാത്തമഃ
ശ്രീമാനമൃതഹേസ്താ നഃ േക്ഷമായാസ്തു ഭിഷങ്മണിഃ”

എെന്നാരു വന്ദനേശ്ലാകം കാണുന്നു. അേദ്ദഹം ഒമ്പ�
താം ശതകത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നതായി ഭാഷാൈശലി�
യിൽനിന്നു് ഉേദ്ദശിക്കാവുന്നതാണു.



7 ആറ്റുപുറത്തു് ഇമ്പിച്ചൻഗുരുക്കൾ
(1027–1076)

ചരിത്രം
ആറ്റുപുറത്തു ഇമ്പിച്ചൻഗുരുക്കൾ 1027-ാണ്ടു കുംഭമാസം
അവിട്ടം നക്ഷത്രത്തിൽ വടേക്ക മലബാർ െകായിലാ�
ണ്ടിയിൽ ആറ്റുപുറത്തു ചാത്തുവിേന്റയും െചട്ടിേയടത്തു
േചായിച്ചിയുേടയും പുത്രനായി ജനിച്ചു. മാതാവിെന്റ കു�
ടുംബെത്തയും കൂടി അനുസ്മരിച്ചു് ആറ്റുപുറത്തു് െചട്ടിേയ�
ടത്തു് ഇമ്പിച്ചൻഗുരുക്കെളന്നും അേദ്ദഹെത്ത പറയാറു�
ണ്ടു്. അവർ ജാതിയിൽ കണിശന്മാരായിരുന്നു; വലിയ
ദാരിദ്ര്യത്തിലാണു് കഴിഞ്ഞുകൂടിയിരുന്നതു്. ഇമ്പിച്ചൻ
തെന്റ അമ്മാമനായ മെറ്റാരു ഇമ്പിച്ചൻ നടത്തിവന്ന
മീത്തെല എഴുത്തുപള്ളിയിൽ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം
കഴിഞ്ഞതിനുേമൽ തലേശ്ശരിയിൽ ഗവർെമ്മന്റു സ്ക്കൂളി�
ലും പിന്നീടു േകാഴിേക്കാട്ടു ഗവർെമ്മന്റു െപ്രാവിൻഷ്യൻ
സ്ക്കൂളിലും പഠിച്ചു് അവിടെത്ത ട്രാൻസ് േലഷൻപരീക്ഷ�
യിലും മറ്റും വിജയം േനടി. േമല്പറഞ്ഞ അമ്മാമനാണു്
വിദ്യാഭ്യാസ സംബന്ധമായുള്ള െചലവുകൾ നിർവഹി�
ച്ചതു്. വടേക്ക മലബാറിൽ കണിശർ, കമ്മാളർ, തീയർ
ഈ ജാതികളിൽെപട്ട അദ്ധ്യാപകന്മാെര പ്രാേയണ
ഗുരുക്കന്മാെരന്നു പറഞ്ഞുവരുന്നു. ചില നായന്മാരായ
അദ്ധ്യാപകന്മാെരയും അങ്ങെന പറയും. അനന്തരം
ഉേപ്പാട്ടു കണ്ണെന്റ അഷ്ടാങ്ഗഹൃദയവ്യാഖ്യ മുദ്രണം െച�
യ്ത അവസരത്തിൽ അതിെന്റ പ്രൂഫ് പരിേശാധകനായി�
ക്കൂടി. അതിനു േമലാണു് കാര്യമായി സംസ്കൃതം പഠിച്ചു
തുടങ്ങിയതു്. പാലക്കാട്ടു േശഖരീപുരം േശഷുശാസ്ത്രികളു�
െട ശിഷ്യനായ അമ്പ്രേമാളി രാമുണ്ണിൈവദ്യരുെട ശിഷ്യ�
സ്ഥാനം സ്വീകരിച്ചു കാവ്യനാടകാലങ്കാരങ്ങളിൽ പരി�
നിഷ്ഠിതവും തർക്കശാസ്ത്രത്തിൽ സാമാന്യവുമായ പരി�
ജ്ഞാനം സമ്പാദിച്ചു. അതിനുമുൻപുതെന്ന േജ്യാതിഷ�
ത്തിലും പ്രാേയാഗികമായ അറിവു േനടിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു.
പിന്നീടു വ്യാകരണം അഭ്യസിക്കുന്നതിനായി പരേദശ�
േത്തയ്ക്കു േപായി. മദിരാശി പ്രസിഡൻസിേകാേളജിെല
മലയാളപണ്ഡിതരായ മൂളിയിൽ കൃഷ്ണെന്റ സാഹായ്യ�
ത്തിൽ അവിെട താമസിച്ചു് ആ ശാസ്ത്രത്തിലും നിഷ്ണാ�
തനാകുകയും അതിനുപുറേമ തർക്കശാസ്ത്രത്തിൽ ചില
ഉപരിഗ്രന്ഥങ്ങൾകൂടി വായിക്കുകയും െചയ്തു. വിദ്യാഭ്യാ�
സം പൂർത്തിയായതിനുേമൽ ആറ്റുപുറത്തു തിരിെയേപ്പാ�
ന്നു് ഒരു പാഠശാല സ്ഥാപിച്ചു് ഒട്ടുവളെര ശിഷ്യന്മാെര
സംസ്കൃതം പഠിപ്പിച്ചു. 1076-ാണ്ടു് കുംഭമാസം 22-ാം൹
മരിച്ചു.

കൃതികൾ
ഇമ്പിച്ചൻ ഗുരുക്കളുെട പ്രധാനകൃതി തൃക്കണ്ടിയൂർ അച്യു�
തപ്പിഷാരടിയുെട പ്രേവശകം എന്ന വ്യാകരണഗ്രന്ഥ�
ത്തിെന്റ ഭാഷാവ്യാഖ്യാനമാണു്. അതിൽ തെന്റ ഗുരുനാ�
ഥനായ രാമുണ്ണിൈവദ്യെര താെഴ ഉദ്ധരിക്കുന്ന േശ്ലാക�
ത്തിൽ വന്ദിച്ചിരിക്കുന്നു.

“ശ്രീമാനംബരമൗലിനാമകഗൃഹാലങ്കാരഹീരായിതഃ
ശ്രീരാേമാഭിധയാ ഗുരുർവിജയേത േദാഷജ്ഞചൂഢാമണിഃ
യസ്യാനർഘഗുേണാൽകരാ സുകവിതാ

േപ്രാദ്യദ്രസാലംകൃതാ
സദ്രൂപാ സുരസുന്ദരീവ ബുധേലാകാനന്ദസന്ദായിനീ.”

ഈ കൃതിയുെട ആദ്യഭാഗേമ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ളു.
അതു കൂടാെത (2) ധാരാകല്പം എെന്നാരു ൈവദ്യഗ്ര�
ന്ഥവും, (3) മനീഷാ പഞ്ചകം എന്ന ശങ്കരാചാര്യരുെട
േവദാന്തപ്രകരണവും അേദ്ദഹം വ്യാഖ്യാനസഹിതം
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. (4) രാഘവാമൃതം എന്നു രാമായ�
ണകഥെയ ആസ്പദമാക്കി ഒരു സംസ്കൃതകാവ്യം രചി�
ച്ചിട്ടുെണ്ടന്നും (5) കഥാസരിത്സാഗരം മലയാളത്തി്ല 
വിവർത്തനം െചയ്തിട്ടുെണ്ടന്നും േകട്ടുേകൾവിേയ ഉള്ളൂ.
(6) അഷ്ടപടി ആട്ടം എെന്നാരു കൃതിയും നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടു�
േപാൽ. (7) ഭാഗവതം അേദ്ദഹം ഭാഷാഗദ്യരൂപത്തിൽ
പരാവർത്തനംെചയ്തിട്ടുള്ളതിൽ ഒരു ഭാഗം ചുവേട കുറി�
ക്കുന്നു.

മൂലം:
“സ ഏഷ േലാകവിഖ്യാതഃ പരീക്ഷിദിതി യൽപ്രഭുഃ
ഗർഭദൃഷ്ടമനുധ്യായൻ പരീേക്ഷത നേരഷ്വിഹ.
സ രാജപുേത്രാ വവൃധ ആശു ശുക്ല ഇേവാഡുപഃ
ആപൂര്യമാണഃ പിതൃഭിഃ കാഷ്ഠാഭിരിവ േസാന്വഹം.”

(ഭാഗവതം 1-12-30, 31)

തർജ്ജമ
“മുമ്പു മാതാവിെന്റ ഗർഭപാത്രത്തിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടായി�
രുന്ന ദിവ്യപുരുഷെന മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചിട്ടു് ഇവൻ
അവനായിരിക്കുേമാ എന്നു തെന്റ ജനങ്ങെള എല്ലാവ�
േരയും പരീക്ഷിക്കെകാണ്ടു് ഈ പ്രഭു പരീക്ഷിത്തു് എന്നു
േലാകത്തിൽ പ്രസിദ്ധനായും വന്നു. ശുക്ലപക്ഷത്തിെല
ചന്ദ്രൻ കലകളാൽ േപാഷിപ്പിക്കെപ്പടുന്നതുേപാെല
ആ രാജകുമാരനും പിതൃക്കളാൽ അന്നാദികേളെക്കാ�
ണ്ടു േപാഷിപ്പിക്കെപ്പട്ടു.” സ്വാശ്രയശക്തിെകാണ്ടുമാത്രം
ഉയർന്നു സമർത്ഥമായി മാതൃഭാഷെയ േസവിച്ച േക�
രളപണ്ഡിതന്മാരുെട പങ്ക്തിയിൽ ഗുരുക്കൾക്കും ഒരു
സ്ഥാനത്തിനു് അവകാശമുണ്ടു്.



8 മാടായി മന്ദൻഗുരുക്കൾ (1005?-1037)

ചരിത്രം
വടേക്ക മലയാളത്തിെല തീയരുെട ഇടയിൽ സാമാ�
ന്യം പ്രസിദ്ധിയുള്ള തലേശ്ശരി തിരുവങ്ങാട്ടു മാടായി�
ത്തറവാട്ടിലാണു് മന്ദൻഗുരുക്കളുെട ജനനം. 1005-നും
1009-നും ഇടയ്ക്കായിരുന്നു അേദ്ദഹം ജനിച്ചതു് എന്നറി�
യാം. പിതാവു കൂടക്കായി കണ്ണൻൈവദ്യനായിരുന്നു.
സംസ്കൃതം പഠിച്ചതു േമനപ്രം അംശക്കാരനായ പുതു�
േശ്ശരി ചാത്തുഗുരുക്കേളാടാണു്. ചാത്തുഗുരുക്കൾ ഊരാ�
േച്ചരി ഗുരുക്കന്മാെരന്നു വിഖ്യാതി േനടിയ ഒരു കുടുംബ�
ത്തിെല അംഗമായിരുന്നു. േജ്യാതിഷം, ൈവദ്യം എന്നീ
ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നല്ല ൈവദുഷ്യം സമ്പാദിച്ചതിനുപുറേമ
വ്യാകരണവും തർക്കവുംകൂടി മന്ദൻ ഗുരുക്കൾ അഭ്യസി�
ച്ചിരുന്നു. തിരുവങ്ങാട്ടു തലായി എന്ന സ്ഥലത്തു് ഒരു
വിദ്യാലയം സ്ഥാപിച്ചു് അവിെട അധ്യാപക വൃത്തിയിൽ
ഏർെപ്പട്ടു കാലയാപനംെചയ്തു. അവിെടയായിരുന്നു
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഗൃഹം. 1037-ാണ്ടിടയ്ക്കു മുപ്പത്തി രണ്ടാമ�
െത്ത വയസ്സിൽ മരിച്ചു.

കൃതികൾ
ഗുരുക്കളുെട പ്രധാനകൃതി നളചരിതം കാവ്യമാണു്. കു�
ഞ്ചെന്റ ശ്രീകൃഷ്ണചരിതം കഴിഞ്ഞാൽ ആ രീതിയിൽ
രചിച്ചിട്ടുള്ള രണ്ടാമെത്ത കാവ്യം നളചരിതമാെണന്നു
േതാന്നുന്നു. അതിൽനിന്നു് ഒരു േശ്ലാകം ഉദ്ധരിക്കാം.

“ഭീമാഖ്യക്ഷിതിപകുമാരിെയന്നു േകട്ടൂ
വാമാക്ഷിക്കിഹ ദമയന്തിെയന്നു േപർേപാൽ
നാമിന്നിത്തരുണിെയയിങ്ങു െകാണ്ടുേപാരാ–
നാെമങ്കിൽപ്പരിെചാടുടൻ തുടർന്നിേടണം.”

പിന്നീടു് (2) പതിവ്രതാധർമ്മം എെന്നാരു കൃതി ദ്രാവിഡ
വൃത്തത്തിൽ നിർമ്മിച്ചു. ഒടുവിലെത്ത കൃതിയായ (3)
പാർവ്വതീ പരിണയകാവ്യം പൂർത്തിയാകുന്നതിനു മുൻ�
പായിരുന്നു മരണം.



9 കാരായി കൃഷ്ണൻഗുരുക്കൾ
(1030–1063)

ചരിത്രം
കാരായി കൃഷ്ണൻഗുരുക്കൾ വടേക്ക മലബാറിൽ ചിറ�
യ്ക്കൽത്താലൂക്കിൽ കണ്ണൂരിൽ ഒതേയാത്തുവീട്ടിൽ 1030-
ാണ്ടു് കന്നിമാസത്തിൽജനിച്ചു. അസാമാന്യമായ സഹൃ�
ദയത്വത്താലും ആശ്ചര്യജനകമായ വാസനയാലും
അനുഹൃഹീതനായിരുന്നുെവങ്കിലും കഠിനമായ ത്വേഗ്രാ�
ഗപീഡ നിമിത്തം 1063 കന്നിയിൽ അല്പായുസ്സായി ചര�
മഗതിെയ പ്രാപിച്ചു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ വാങ്മയങ്ങൾ
എല്ലാംതെന്ന അമൃതനിഷ്യന്ദികളാകുന്നു.

കൃതികൾ
(1) രുൿമിണീപരിണയം മണിപ്രവാളം, (2) രാമായണം
മണിപ്രവാളം, (3) ആദിത്യഹൃദയം-90 േശ്ലാകങ്ങൾ,
(4) ലക്ഷണാപരിണയം ഓട്ടൻതുള്ളൽ, (5) അലങ്കാ�
രത്തിൽ നായകപ്രകരണത്തിനു ഭദ്രാഖ്യാനം എന്ന
ഭാഷാവ്യാഖ്യാനം, (6) കുേചലകൃഷ്ണീയം യമകകാവ്യം
ഇവയാണു് കൃഷ്ണൻഗുരുക്കളുെട പ്രധാനകൃതികൾ. ഇവ�
യിൽ പലതും എനിക്കു കാണ്മാൻ സംഗതിവന്നിട്ടില്ല.
യമകകാവ്യം സംസ്കൃതേമാ മലയാളേമാ എന്നുേപാലും
നിശ്ചയമില്ല. ആദിത്യഹൃദയം സംസ്കൃതമാെണന്നു േതാ�
ന്നുന്നു. ചില കൃതികളിൽ നിന്നു് ഉദ്ധാരണങ്ങൾ േഗാവി�
ന്ദപ്പിള്ളയുെട ഭാഷാചരിത്രത്തിൽ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

രുൿമിണീപരിണയം:
“ഗണാധിപൻതൻ ചരണാംബുജദ്വയം
ഗുണാഭിവൃൈദ്ധ്യ സതതം നേതാസ്മി ഞാൻ
പ്രണാമമാേത്രണ സമസ്തകില്ബിഷ–
പ്രണാശനം സർവസുപർവപൂജിതം.”

രാമായണം:
“കഥയ ജനനി! കിം വിഷീദസി ത്വം?
കഥമതിസിക്തമിഹാശ്രുണാ മദംഗം?
പ്രഥയതി സുതരാം മുഖം ഭവത്യാഃ
പൃഥുശുചമാശു വദാംബ! ദുഃഖേഹതുകം.”

ആദിത്യഹൃദയം:
“അരുണസാരഥിമിന്ദ്രമുഖാമര–
പ്രകരപൂജിതപാദസേരാരുഹം
സരസിജാസനവിഷ്ണുശിവാത്മകം
സദയമാശ്രിതവത്സലമാശ്രേയ.”

സംസ്കൃതപ്രധാനങ്ങളാണു് പ്രസ്തുത കവിയുെട നിബന്ധ�
ങ്ങൾ എന്നു പ്രേത്യകിച്ചു പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ.



10 നരിക്കുനി ഉണ്ണീരിക്കുട്ടിൈവദ്യൻ
(1023–1084)

ചരിത്രം
നരിക്കുനി ഉണ്ണീരിക്കുട്ടിൈവദ്യൻ 1023-ാണ്ടു ചിങ്ങമാസ�
ത്തിൽ േകാഴിേക്കാട്ടുതാലൂക്കു കുന്ദമങ്ഗലം െചറുകുള�
ത്തൂർേദശത്തു നരിക്കുനി എന്ന തറവാട്ടിൽ രാമെന്റ പു�
ത്രനായി ജനിച്ചു. പത്തുവയസ്സുവെര സ്വേദശത്തു മരുമ�
യിൽ രാമപ്പണിക്കേരാടു സംസ്കൃതത്തിൽ ബാലപാഠങ്ങ�
ളും ഗ്രഹഗണനാന്തംവെര േജ്യാതിഷവും പഠിച്ചു. 1034-
ൽ ആ സ്ഥലത്തു തെന്ന കറുേത്തടത്തുകണ്ടിയിൽ ഒരു
എഴുത്തുപള്ളി സ്ഥാപിച്ചു് അവിെട ഒരു െകാല്ലേത്താളം
അദ്ധ്യാപകനായി കഴിച്ചുകൂട്ടി. 1035-ൽ േകാഴിേക്കാ�
േട്ടയ്ക്കു േപായി. അടുത്ത െകാല്ലം അച്ഛൻ മരിച്ചു. അതി�
നുേമൽ േകാഴിേക്കാട്ടു മൂേത്താറൻ എഴുത്തച്ഛെന്റ ശി�
ഷ്യനായി കാവ്യങ്ങൾ അഭ്യസിച്ചു. പിന്നീടു പിലാേശ്ശരി
േപരു എെന്നാരാളുെട സഹായേത്താടുകൂടി അവിെട�
ത്തെന്ന ഇംഗ്ലീഷുപള്ളിക്കു സമീപം ഒരു പള്ളിക്കൂടം നട�
ത്തി. ഗ്രന്ഥെമഴുത്തിൽ വളെര ൈനപുണ്യമുണ്ടായിരു�
ന്നതിനാൽ അധ്യാത്മരാമായണം കിളിപ്പാട്ടു പലർക്കും
ഓലയിൽ പകർത്തിെയഴുതിെക്കാടുത്തു് അങ്ങെനയും
കുെറ ധനം സമ്പാദിച്ചു. സ്വകുടുംബത്തിൽ പരമ്പരാഗത�
മായിരുന്ന ൈവദ്യവൃത്തിയിൽ ഏർെപ്പടുന്നതിനുേവണ്ടി
കാട്ടുകണ്ടി വട്ടാേമ്പായിൽ വലിയ ചാത്തുണ്ണി ൈവദ്യ�
േരാടു് അഷ്ടാംഗഹൃദയവും ചരകസുശ്രുതാദിഗ്രന്ഥങ്ങ�
ളും അഭ്യസിക്കുകയും പര്യാപ്തമായ ചിരിത്സാപരിചയം
സമ്പാദിക്കുകയും െചയ്തു. 1946-ൽ ചികിത്സ ആരംഭിച്ചു.
ഉേപ്പാട്ടു കണ്ണെന്റ ഭാസ്കരവ്യാഖ്യാനം പ്രസിദ്ധീകരിക്കു�
ന്ന വിഷയത്തിൽ ൈവദ്യരുേടയും സഹായം ഉണ്ടായി�
ട്ടുണ്ടു്. 1049-ൽ പില്ക്കാലത്തു േകരളവിദ്യാശാലയിെല
സംസ്കൃതപണ്ഡിതർ ഏ. െവങ്കടസുബ്രഹ്മണ്യശാസ്ത്രി�
കേളാടു വ്യാകരണവും തർക്കവും േവദാന്തവും പഠിച്ചു.
ഒരു ൈവദ്യെനയും പണ്ഡിതെനന്നുമുള്ള നിലകളിൽ
കഥാപുരുഷനു് അസാമാന്യമായ ഖ്യാതി േനടുവാൻ
സാധിച്ചു. അേതാടുകൂടി അധ്യാപകവൃത്തിയും തുടർന്നു�
െകാണ്ടുേപായി. 1054-ൽ പിലാേശ്ശരിപ്പറമ്പിൽനിന്നു
തെന്റ പള്ളിക്കൂടം നായ്ക്കർമഠത്തിേലയ്ക്കു മാറ്റി അവിെട
പിെന്നയും ആറുെകാല്ലം പണി േനാക്കി. 1084 കർക്ക�
ടകത്തിൽ പക്ഷവാതേരാഗം നിമിത്തം ചരമഗതിെയ
പ്രാപിച്ചു.

ഹരിശ്ചന്ദ്രചരിതം കാവ്യം
ഉണ്ണീരിക്കുട്ടിൈവദ്യരുെട കൃതികളിൽ പ്രഥമഗണനീയ�
മായി കരുേതണ്ടതു ഹരിശ്ചന്ദ്രചരിതം മണിപ്രവാളമാ�
ണു്. പത്തു സർഗ്ഗങ്ങളിൽ 1002 േശ്ലാകങ്ങൾ അതിൽ
കവി ഉൾെക്കാള്ളിച്ചിട്ടുണ്ടു്. കുഞ്ചൻനമ്പിയാരുെട ശ്രീ�
കൃഷ്ണചരിതെത്ത അനുകരിച്ചു രചിച്ചിട്ടുള്ളതാണു് മാടാ�
യി മന്ദെന്റ എന്നേപാെല ൈവദ്യരുേടയും കാവ്യം. മന്ദ�
െന്റതായിരുന്നു ൈവദ്യരുെട കാവ്യെത്തക്കാൾ മുൻപു
ആവിർഭവിച്ചതു്. കൃഷ്ണൻഗുരുക്കളുെട രുൿമിണീ പരി�
ണയവും രാമായണവും ഇവെയേപ്പാലുള്ള കൃതികൾത�
െന്നയാെണന്നു േതാന്നുന്നു. “സത്യം ശ്രീഭദ്രദാസ്യാൽ”
എെന്നാരു കലിദിനസൂചകമായ വാക്യം ഒടുവിൽ ഘടി�
പ്പിച്ചിട്ടുള്ളതിൽ നിന്നു ഹരിശ്ചന്ദ്രചരിതം എഴുതിത്തീർ�
ത്തതു് 1068 കർക്കടമാസം 24-ാം൹യാെണന്നു കാ�
ണാം. മാതൃക മനസ്സിലാക്കുവാൻ മൂന്നു േശ്ലാകങ്ങൾ
ഉദ്ധരിക്കാം.

“ശമദമഗുണയുക്തനാജിശൂരൻ
സുമഹിതേചഷ്ടനഭീഷ്ടദൻ സുധീരൻ
കുമതിജനമദാരിഭൂരിസാരൻ
വിമലവിചിത്രചരിത്രനത്യുദാരൻ;

സുമുഖികൾമണിയായ േദവിതെന്റ
വിമലമുഖാബ്ജമേനാജ്ഞകാന്തിെകാണ്ടും
അമിതരസവചസ്സുെകാണ്ടുെമാന്നി–
ച്ചമൃതരുചിദ്വയനീരസം ജനിച്ചു.

ഉരഗാവലി േതാഷേമാടുകൂടി
ത്വരിതം വന്നു നിറഞ്ഞെതത്ര േകാടി!
ഉരഗാളി തഥാ മദിച്ചു; കാട്ടി–
ക്കുലവും വന്നുനിരന്നു ദിക്കുമുട്ടി.”

െവണ്മണിപ്രസ്ഥാനെത്തപ്പറ്റി നമ്മുെട കവിക്കു അറിവു�
ണ്ടായിരുന്നതായി േതാന്നുന്നില്ല. ഭാഷാ മഹാകാവ്യങ്ങ�
ളുെട ഗണനാപ്രസംഗത്തിൽ ഹരിശ്ചന്ദ്രചരിതവും അവി�
സ്മരണീയമാകുന്നു.

ഇതരകൃതികൾ
ഇതുകൂടാെത (2) പഴനിയാണ്ടവസ്വാമി കീർത്തനം, (3)
ഗുരുവായുപുേരശേസ്താത്രം, (4) നളചരിതം ൈകെകാട്ടി�
ക്കളിപ്പാട്ടു് എട്ടുവൃത്തം, (5) നല്ലീശ്വരാഷ്ടകം, (6) േവങ്ങാ�
ടു, പാേടരി എന്നീ േക്ഷത്രങ്ങെളസ്സംബന്ധിച്ചു് അഞ്ചടി�
കൾ ഇങ്ങിെന ചില ലഘുകൃതികളും ൈവദ്യർ രചിച്ചിട്ടു�
ണ്ടു്. (7) ഭർത്തൃഹരിയുെട നീതിശതകവും തർജ്ജമ െച�
യ്തിട്ടുള്ളതായി അറിയാം നല്ലീശ്വരാഷ്ടകത്തിൽനിന്നുമാ�
ത്രം ഒരു േശ്ലാകം ഉദ്ധരിക്കാം

“കാസശ്വാസം ഹൃദയഗദവും െനഞ്ഞടപ്പും തരിപ്പും
ശാവസംമുട്ടും ജഠരരുജയും വാന്തിയും കാന്തിഹാനി
ഏതൽസർവം ശമയ ഭഗവൻ! ശൂലപാേണ! കൃപാേലാ!
പ്രീേതാ ഭൂത്വാ കരുണയരുളീേടണേമ ചന്ദ്രമൗേല!”



11 റ്റി. കണാരൻ (1037–1072)

ചരിത്രം
തത്തകണാരൻ വടേക്ക മലബാറിൽ തലേശ്ശരിയിൽ
1860-ൽ (1037) ജനിച്ചു. തത്ത എന്നതു കുടുംബേപ്പരാ�
ണു്. െബ്രന്നൻ ജില്ലാ സ്ക്കൂളിൽനിന്നു മട്രിക്യുേലഷൻ പരീ�
ക്ഷയിലും േകാഴിേക്കാട്ടുേപായി അവിടെത്ത രണ്ടാംേഗ്ര�
ഡ് േകാേളജിൽനിന്നു് എഫ്. ഏ. പരീക്ഷയിലും ജയിച്ചു.
അനന്തരം തലേശ്ശരി ബാസൽ മിഷൻ പാഴ്സി ൈഹ�
സ്ക്കൂളിൽ ഒരു ഉപാധ്യായനായി. ആ വിദ്യാലയേത്താടു
പാഴ്സി എന്ന പദംകൂടി ഘടിപ്പിച്ചതു് ഏേതാ ഒരു ഉദാര�
നായ പാഴ്സി അതിെന്റ സ്ഥാപനത്തിന്നായി ധനസഹാ�
യം െചയ്ക നിമിത്തമാണു്. 1885-ൽ ൈപ്രവറ്റായി പഠി�
ച്ചു ബി. ഏ പരീക്ഷയിൽ വിജയം േനടി. 1887-ൽ ആ
സ്ക്കൂളിെല പ്രഥമാധ്യാപകനായി. 1890-ൽ കുേറക്കാലം
െപ്രാേബഷനറി േപാലീസ് ഇൻെസ്പക്ടരായും പണിേനാ�
ക്കി. ആ ഉേദ്യാഗം അരുചികരമായി േതാന്നുകയാൽ
അതിൽനിന്നു പിരിഞ്ഞു സാഹിത്യേസവനത്തിനായി
ആയുേശ്ശഷം വിനിേയാഗിച്ചു. ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാള�
ത്തിലും അേദ്ദഹത്തിനു് ഉപന്യാസരചനയ്ക്കു് ഒന്നുേപാ�
െല പാടവമുണ്ടായിരുന്നു. 1897 ജൂൈല 2-ാം൹ (1072)
അപ്രതീക്ഷിതമായി ചരമഗതിെയ പ്രാപിച്ചു.

കൃതികൾ
കണാരൻ ആദ്യമായിരചിച്ച പുസ്തകത്തിെന്റ േപർ Com-
parative Study of English and Malayalam as a guide
to reciprocal translation (പരിഭാഷാരീതി) എന്നായിരു�
ന്നു. മലയാളത്തിൽ നിന്നു് ഇംഗ്ലീഷിേലയ്ക്കും ഇംഗ്ലീഷിൽ
നിന്നു് മലയാളത്തിേലയ്ക്കും തർജ്ജമെചയ്യുന്നതിനു േവ�
ണ്ട പല പ്രാേയാഗികനിർേദ്ദശങ്ങളും അതിൽ അടങ്ങി�
യിട്ടുണ്ടു്. ഉദാഹരണങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുവാൻ രണ്ടു
ഭാഷകളിേലയും ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽനിന്നു് അേനകം ഗദ്യപദ്യ�
ഖണ്ഡങ്ങൾ എടുത്തു േചർത്തിട്ടുമുണ്ടു്. അതിൽ പിന്നീടു
സർ വാൾട്ടർേസ്കാട്ടു് എന്ന സുപ്രസിദ്ധനായ ആങ്ഗ�
േലയഭാഷാകവിയുെട േലഡി ഓഫ് ദി േലക്കു് (Lady of
the Lake) എന്ന കാവ്യം സേരാഭാമിനീവിലാസം എന്ന
ശീർഷകത്തിൽ ഗദ്യമായി വിവർത്തനംെചയ്തു. അേദ്ദഹ�
ത്തിെന്റ മൂന്നാമേത്തതും അതിപ്രധാനവുമായ കൃതിയാ�
ണു് രസേലശിക. അതു സാമുവൽ േജാൺസൺ എന്ന
ആങ്ഗേലായഗദ്യഗ്രന്ഥകാരെന്റ Rasselas (റാെസല�
സ്) എന്ന േനാവലിെന്റ തർജ്ജമയാണു്. രസേലശിക
വളെര നന്നായിട്ടുണ്ടു്. അതിൽനിന്നു ചില പങ്ക്തികൾ
പ്രദർശിപ്പിക്കാം.

“ഈശ്വരൻ സുഖങ്ങെള തെന്റ ഇരുകരങ്ങളിലും െവ�
ച്ചു ക്ഷണിക്കുകയാെണന്നു ഹിമേലഖകൻ പലേപ്പാഴും
പറയാറുള്ള അഭിപ്രായം വാസ്തവമാെണന്നു എനിക്കു
നിമിഷംപ്രതി അധികമധികം േബാധ്യമായിട്ടാണു് വരു�
ന്നതു്. മേനാരഥവിഷയമായ സുഖങ്ങൾ ഒരു കരത്തി�
ലും, ഇച്ഛാവിഷയമായവ അപരകരത്തിലും െവച്ചിരിക്ക�
യാൽ ഒന്നിെന കരസ്ഥമാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുേമ്പാൾ
മേറ്റതിൽനിന്നു ദൂരഗാമിയായിത്തീരുന്നു. ഇങ്ങെന
അേന്യാന്യം വിരളമായ ഗുണങ്ങളിൽ ഒന്നിെനയല്ലാെത
രണ്ടിേനയും ഗ്രഹിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതല്ല. ഇതിനാൽ
ഈ കരദ്വയത്തിേന്റ സമമദ്ധ്യത്തിൽക്കൂടി ചരിക്കുന്ന�
താണു് ബുദ്ധിസാമർത്ഥ്യത്താൽ സാധിക്കാവുന്നതി�
െന്റ പരമാവധി…… ശരൽക്കാലത്തുണ്ടാകുന്ന പഴങ്ങൾ
ആസ്വദിക്കയും മധുമാസത്തിലുണ്ടാകുന്ന പുഷ്പങ്ങളുെട
സൗരഭ്യം അനുഭവിക്കയും ഒേര സമയത്തുതെന്ന സാ�
ധിക്കാവുന്നതാേണാ? ഈ ഗങ്ഗയുേട ഉത്ഭവസ്ഥാ�
നത്തുനിന്നും മുഖത്തുനിന്നും ജലം േകാരി ഒേര സമയ�
ത്തുതെന്ന ഒരു ഭാജനെത്ത പൂരിപ്പിക്കാൻ ആർക്കാനും
കഴിയുേമാ?”

(29-ാം കാണ്ഡം)



12 പി. േവലായുധൻ (1032–1076)

ചരിത്രം
കണാരെനേപ്പാെലതെന്ന സ്മരണീയനായ ഒരു ഗദ്യ�
കാരനാണു് പി. േവലായുധൻ. അേദ്ദഹം 1857 (1032)
തിരുവനന്തപുരത്തു േപട്ടയിൽ തച്ചക്കുടി എന്ന പ്രസി�
ദ്ധമായ ഈഴവകുടുംബത്തിൽ പപ്പുവിേന്റയും മാത്തെപ�
രുമാളുേടയും പുത്രനായി ജനിച്ചു. തിരുവനന്തപുരെത്ത
സ്ക്കൂളുകളിൽ ആദ്യകാലത്തു പ്രേവശനം ലഭിക്കാത്തതി�
നാൽ അഞ്ചിെതങ്ങിൽ നിന്നു് ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ മിഷയറി�
െയ വരുത്തി ഇംഗ്ലീഷിൽ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം നിർ�
വ്വഹിച്ചു. എഫ്. ഏ., ബി. ഏ. എന്നീ പരീക്ഷകൾ തിരു�
വനന്തപുരത്തു ഗവർെമ്മന്റുേകാേളജിൽ നിന്നുതെന്ന�
യാണു് ജയിച്ചതു്. 1883-ൽ ബി. ഏ. യായി. തിരുവിതാം�
കൂറിെല ഈഴവരിൽ ആദ്യെത്ത ബി. ഏ ബിരുദധാ�
രി അേദ്ദഹമായിരുന്നു. േകാേളജിൽ വായിക്കുേമ്പാൾ
േഷക്സ്പീയരുെട െപരിക്ലിസ് (Pericles) എന്ന നാടക�
ത്തിെല ഇതിവൃത്തം സങ്ഗ്രഹിച്ചു. “പരിേക്ലശരാജാവി�
െന്റ കഥ” എന്ന േപരിൽ ഗദ്യത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.
“ലാംബ്സ് െറ്റയില്സി”ലുള്ള സങ്ഗ്രഹെത്തയാണു്
ഗ്രന്ഥകാരൻ ഉപ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതു്. അന്നു വിശാഖം�
തിരുനാൾ മഹാരാജാവു് അത്തരത്തിലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ
ഭാഷയിൽ ഉണ്ടായിക്കാണുവാൻ ഔത്സുക്യം പ്രദർശി�
പ്പിച്ചിരുന്നു എന്നു മുൻപു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ. ആദ്യ�
മായി കുേറക്കാലം േകാഴിേക്കാെട്ട െവസ്റ്റ് േകാസ്റ്റ് െസ്പ�
േക്ടറ്റർ എന്ന പത്രത്തിെന്റ ആധിപത്യം വഹിക്കുകയും
പിന്നീടു നീലഗിരി സബ്കലക്ടർ ആഫീസിൽ ഒരു ഗു�
മസ്തനായി സർക്കാർ സർവ്വീസിൽ പ്രേവശിക്കുകയും
െചയ്തു. െഡപ്യൂട്ടികലക്ടർ സ്ഥാനംവെര ഉയർന്നു് ആ
ഉേദ്യാഗത്തിൽ പല ജില്ലകളിലും പണിേനാക്കി ബ്രിട്ടീ�
ഷു ഗവർെമ്മന്റിൽനിന്നു റാവുബഹദൂർ എന്ന ബഹുമതി
േനടി. 1911-ൽ ബർഹാംപൂർ എന്ന സ്ഥലത്തുവച്ചു മരി�
ച്ചു. പരിേക്ലശരാജാവിെന്റ കഥയും ഭാഷയിെല ആദ്യ�
കാലെത്ത ഗദ്യകഥകളുെട മധ്യത്തിൽ പരിഗണനെയ
അർഹിക്കുന്നു.



13 കക്കുഴി കുഞ്ഞിബാപ്പുഗുരുക്കൾ
(1001–1083)

ചരിത്രം
കുഞ്ഞിബാപ്പുഗുരുക്കൾ വടേക്ക മലബാറിൽ തലേശ്ശരി�
യിൽ കക്കുഴി എന്ന തറവാട്ടിൽ ജനിച്ചു. ബാല്യത്തിൽ�
ത്തെന്ന സംസ്കൃതം അഭ്യസിച്ചു; സംഗീതത്തിലും നിപു�
ണനായി. സംസ്കൃതത്തിൽ അധ്യായനം െചയ്യിച്ചതു
തലേശ്ശരിക്കടുത്തുള്ള േമനപ്പുറത്തു പുതുേശ്ശരി കണ്ണൻ�
ഗുരുക്കളായിരുന്നു. ആദ്യം സ്വന്തമായി ഒരു പാഠശാല
സ്ഥാപിച്ചു് അതു നടത്തിവരേവ െബ്രന്നൻ ജില്ലാസ്ക്കൂ�
ളിൽ മലയാളപണ്ഡിതനായി നിയമിക്കെപ്പട്ടു. 1033-ൽ
(1855) ബാസൽമിഷൻകാർ പ്രസ്തുത വിദ്യാലയം ഏെറ്റ�
ടുത്തേപ്പാൾ അവിെട ആ സ്ഥാനത്തിൽത്തെന്ന തുടർ�
ന്നു. ഏകേദശം അൻപതു െകാല്ലേത്താളം അദ്ധ്യാപക�
നായിരുന്ന അേദ്ദഹത്തിനു് ഒട്ടുവളെര ശിഷ്യ സമ്പത്തു്
ഉണ്ടായതിൽ ആശ്ചര്യമില്ല. ഗാർത്തുെവയിറ്റു സായിപ്പി�
െന വ്യാകരണം േചാേദ്യാത്തരം എന്ന പുസ്തകത്തിെന്റ
രചനയിൽ അേദ്ദഹം സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ബാല്യത്തിൽ
തീയർക്കുേവണ്ടി ഇദംപ്രഥമമായി ഒരു കഥകളിേയാ�
ഗം ഏർെപ്പടുത്തി അതിൽ ഭാഗവതരായിരുന്നിട്ടുെണ്ട�
ന്നുള്ളതും പ്രസ്താവേയാഗ്യമാണു്. 1083-ൽ 82-ാമെത്ത
വയസ്സിൽ മരിച്ചു.

കൃതികൾ
ഗുരുക്കളുെട പ്രധാനകൃതി ഹരിശ്ചന്ദ്രചരിതം ശീതങ്കൻ�
തുള്ളലാണു്. (2) ഭഗവൽഗീത കിളിപ്പാട്ടു്, (3) ഈേസാ�
പ്പിെന്റ സാേരാപേദശകഥകൾ (ഗാനരൂപത്തിൽ) ഹരി�
ച്ചന്ദ്രചരിതത്തിെന്റ നിർമ്മിതിക്കു് ഒരു കാരണമുണ്ടു്.
ഒരു കാലത്തു വിഭവപൂർണ്ണമായിരുന്ന കക്കുഴിക്കുടുംബ�
ത്തിൽ ഗുരുക്കളുെട വാർദ്ധക്യത്തിൽ ഒരത്യാഹിതം
േനരിട്ടു. ആയിടയ്ക്കു ഇംഗ്ലണ്ടുമായി േനരിട്ടു കാപ്പിക്കച്ച�
വടം നടത്തിെക്കാണ്ടിരുന്ന ഒരു േസ്നഹിതനുേവണ്ടി
അേദ്ദഹം ജാമ്യംനിന്നു; േസ്നഹിതൻ പാപ്പരായി; ഈടാ�
േകണ്ട സംഖ്യ ഉത്തമർണ്ണൻ ഗുരുക്കളിൽനിന്നു് ഈടാ�
ക്കുകയും െചയ്തു. തെന്റ സത്യനിഷ്ഠനിമിത്തം സംഭവിച്ച
ധനനാശത്താലുണ്ടായ സന്താപത്തിനു സമാശ്വാസം
സത്യവ്രതനായ ഹരിശ്ചന്ദ്രമഹാരാജാവിെന്റ ഉപാഖ്യാ�
നത്തിനല്ലാെത മെറ്റന്തിനു നല്കുവാൻ കഴിയും? അങ്ങ�
െന അേദ്ദഹം ആ ഇതിവൃത്തം തിരെഞ്ഞടുത്തു ശീത�
ങ്കൻ തുള്ളലായി രചിച്ചു. പകുതിയിലധികം ഭാഗമായ�
േപ്പാേഴയ്ക്കും കവി േരാഗഗ്രസ്തനായി; എങ്കിലും തെന്റ
ശിഷ്യന്മാരുെട നിർബ്ബന്ധപൂർവ്വമുള്ള പ്രാർത്ഥനെയ
നിരസിക്കാെത ശയ്യാവലംബിയായിത്തെന്ന ആ കാ�
വ്യം ഒരുവിധത്തിൽ പൂരിപ്പിച്ചു് അവെര ഏല്പിക്കുകയും
ഉത്തരക്ഷണത്തിൽ നിര്യാതനാവുകയും െചയ്തു. ഗുരുക്ക�
ളുെട ൈശലിയിൽ അങ്ങിങ്ങു് ചില സംസ്കൃതവിഭക്ത്യ�
ന്തങ്ങളായ പദങ്ങളും മറ്റും കടന്നുകൂടീട്ടുെണ്ടങ്കിലും അതു്
ആദ്യന്തം രമണായമാണു്. തുള്ളൽപ്പാട്ടു രചിക്കുവാൻ
അേദ്ദഹത്തിനു പ്രശംസനീയമായ വാസനയുണ്ടായി�
രുന്നു; കുഞ്ചെന്റ അനുയായികളിൽ അേദ്ദഹത്തിനും
ഒരു സ്ഥാനമുണ്ടു്. ഇത്ര ദീർഘമായ ഒരു തുള്ളൽ ഭാ�
ഷയിൽ െകാടുങ്ങല്ലൂർ െകാച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാെന്റ സുന്ദര
കാണ്ഡം കഴിഞ്ഞാൽ േവേറയില്ല. ഹരിശ്ചന്ദ്രചരിതം
ആദ്യം മഹാകാവ്യരൂപത്തിൽ രചിച്ച ഉണ്ണീരിക്കുട്ടിൈവ�
ദ്യരുെട സമകാലീനനായിരുന്നു അേദ്ദഹെമന്നും ഓർ�
മ്മിേക്കണ്ടതുണ്ടു്. ചില ഈരടികൾ ഉദ്ധരിക്കാം:

“രാജീവമാജീവനാന്തം ഭുജിച്ചുപ–
ജീവനംെകാള്ളുന്ന രാജഹംസങ്ങളും
േപടകേളാടും തടാകങ്ങളിൽേക്കളി–
യാടിക്കളിച്ചു പിടകൾക്കിടയ്ക്കിെട
േത്രാടീപുടംെകാണ്ടു മാടിവിളിച്ചങ്ങു
ധാടീയുതം വിസം േതടിെക്കാടുപ്പതും
പാടീരവും േതച്ചു േദവേചടീജനം
പാടി, പുന്നാഗവരാടിയും, പന്തുവ–
രാടിയും, േതാടിെയന്നുേള്ളാരു രാഗങ്ങൾ
പാടി ലേയന കൂത്താടി േമവുന്നതും
എന്നിെതല്ലാം ഭവാെനാെന്നാഴിയാെത ക–
െണ്ടന്നു നിരൂപിച്ചുെകാള്ളുന്നു ഞങ്ങളും.”

മറ്റു ചില ഉത്തരേകരളീയരായ ഗ്രന്ഥകാരന്മാർ

1 പുനത്തൂർ രാമൻഗുരുക്കൾ:ഉത്തരാസ്വയംവരം ഓട്ടൻ�
തുള്ളൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ കൃതിയാണു്. കാലം ഏെത�
ന്നു നിശ്ചയമില്ല. നാരങ്ങാപ്പുറമാണു് േദശം. തിരുവ�
ങ്ങാട്ടു തൃേക്കാവിൽ ശിവേക്ഷത്രത്തിനു സമീപമാ�
ണു് ഭവനെമന്നു തുള്ളലിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

“ശാസ്ത്രം ശ്രുതികളിവ േശ്രാത്രം െചയ്തിട്ടുമില്ല;
മാത്രം ഗുരുകടാക്ഷമേത്ര നമുക്കിങ്ങുള്ളു.
സൂത്രമില്ലാെത മണിേകാർക്കാനാവുേമാ െചാൽവിൻ?
എന്നകണേക്ക ഞാനിങ്ങിന്നിനിത്തുടങ്ങുന്ന–
െതന്നുെട മതിേമാശെമേന്ന െചാല്ലുവാനുള്ളു.”

എന്നീ വരികൾ അതിലുള്ളതാണു്.
2 കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻമാസ്റ്റർ:ഇേദ്ദഹം ഉപേകാശാചരിതം

എന്ന കാവ്യത്തിെന്റയും ധ്രുവചരിതം എെന്നാരാട്ട�
ക്കഥയുേടയും പ്രേണതാവാണു്.

3 േമലൂട്ടു കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻഗുരുക്കൾ:ഇേദ്ദഹം മിടുക്കൻ
കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻഗുരുക്കൾ എന്ന േപരിൽ അറിയ�
െപ്പടുന്നു. ചൂര്യയിൽ കണാരൻ െഡപ്യൂട്ടികലക്ടരുെട
സഹായേത്താടുകൂടി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ െവങ്കടസു�
ബ്രഹ്മണ്യശാസ്ത്രികേളാടു വ്യാകരണം അഭ്യസിച്ചു.
അതിനു മുൻപുതെന്ന പുതുേശ്ശരി കണ്ണൻഗുരുക്കളു�
െടയും കുഞ്ഞിബാപ്പുഗുരുക്കളുെടയും ശിഷ്യനായി
ആ ഭാഷയിൽ അടിയുറച്ച അറിവു് സമ്പാദിച്ചിരുന്നു.
കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ ഗുരുക്കളുെട ശിഷ്യനാണു് പാലക്കാ�
ട്ടു വിേക്ടാറിയാേകാേളജിൽ വളെരക്കാലം സംസ്കൃത
പണ്ഡിതനായിരുന്ന പാരമ്പത്തുൈരരുനായർ. തല�
േശ്ശരിയിലും പരിസരപ്രേദശങ്ങളിലും ൈഗർവ്വാണി�
യുെട പ്രചാരത്തിനു ഗുരുക്കൾ വളെര യത്നിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
അേദ്ദഹം ഒരു നല്ല ഭാഷാകവിയായിരുന്നു എന്നു
േകട്ടുേകൾവിേയ ഉള്ളു.

4 മാടാവൽ വലിയ കുഞ്ഞിരാമൻൈവദ്യർ:(998–
1064) ഇേദ്ദഹം 998-ൽ ജനിച്ചു. തഹശീൽദാർ കൂ�
ക്കൽ കുങ്കൻനായരായിരുന്നു പിതാവു്. ആദ്യം കു�
േറക്കാലം െചറുമർക്കായുള്ള പ്രേത്യകവിദ്യായല�
യത്തിൽ അധ്യാപകനായിരുന്നു. പിന്നീടു് തലേശ്ശ�
രി സബ്ബ്കലക്ടരാഫീസിൽ ഗുമസ്തനായി. ക്രേമണ
വടകര െഹഡ്ശിരസ്തദാർ സ്ഥാനത്തിൽ എത്തി.
തടാകാസ്വയംവരം ഓട്ടൻതുള്ളലും ശ്രീരാേമാദന്തം
(പുതിയതു്) േഗാവിന്ദചരിതം എന്നീ സംസ്കൃതകാവി�
ങ്ങളും പ്രസ്തുത പണ്ഡിതെന്റ കൃതികളാണു്. ശ്രീരാ�
േമാദന്തത്തിെല പ്രഥമേശ്ലാകമാണു് താെഴ േചർക്കു�
ന്നതു്.

“കമലാകാന്തം നത്വാ വിമലശ്രീവത്സലാഞ്ഛിേതാരസ്കം
കലേയ രാേമാദന്തം കവിനാ വാല്മീകിനാ േപ്രാക്തം.”

മാടാവിൽ െചറിയ കുഞ്ഞിരാമൻൈവദ്യർ ഇേദ്ദഹത്തി�
െന്റ അനന്തരവനാണു്.

പുന്നത്തൂർ രാമെന്റ പുത്രന്മാരായിരുന്ന മണക്കാടൻ
കുഞ്ഞമ്പു, മണക്കാടൻ രാമുണ്ണി എന്നിവരും കവികളാ�
യിരുന്നു എന്നു േകട്ടിട്ടുണ്ടു്. കുഞ്ഞമ്പു കുേറക്കാലം ഒരു
കഥകളിേയാഗം നടത്തിയിരുന്നു. േകളൻ ഗുരുക്കൾ
ഒരു നല്ല േജ്യാത്സ്യനായിരുന്നു. ഉത്തരേകരളീയരുെട
ഇടയിൽ പതിെനാന്നാം ശതകത്തിെന്റ മധ്യകാലത്തു
ദ്വിേദതരന്മാരായ പലരും ഗദ്യപദ്യങ്ങൾെകാണ്ടു ഭാഷ�
െയ േപാഷിപ്പിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതു് ഏതാവന്മാത്രമുള്ള
വിവരണംെകാണ്ടു വ്യക്തമാകുന്നതാണു്.



14 മങ്കടശ്രീവല്ലഭൻതമ്പുരാൻ
(1034–1076)

വള്ളുവനാട്ടു മങ്കടേക്കാവിലകത്തു് ഉണ്ണിക്കിടാവു് എന്നു�
കൂടിേപരുള്ള ശ്രീവല്ലഭൻതമ്പുരാൻ 1034-ാണ്ടു ജനിച്ചു.
കുട്ടിത്തമ്പുരാെനന്നും അേദ്ദഹെത്ത പറയും. സങ്ഗീ�
തത്തിലും സാഹിത്യത്തിലും ൈനപുണ്യമുണ്ടായിരുന്നു.
െചറുപ്പത്തിൽത്തെന്ന കാരണവനെല്ലങ്കിലും കുടുംബ�
ഭരണത്തിൽ ഏർെപ്പേടണ്ടിവന്നതിനാൽ സാഹിത്യ�
വ്യവസായത്തിനു വളെര വിരളമാേയ സമയം ലഭിച്ചു�
ള്ളു. 1076-ൽ മരിച്ചു, അേദ്ദഹത്തിെന്റ കൃതികളായി (1)
പത്മാസുരവധം, (2) േദവേസനാപരിണയം, (3) ഭാനു�
േകാപവിജയം, (4) േഘാഷയാത്ര, (5) മുചുകുന്ദേമാക്ഷം
എന്നിങ്ങെന അഞ്ചു് ആട്ടക്കഥകൾ അച്ചടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
പത്മാസുരവധത്തിെല ഇതിവൃത്തം സുബ്രഹ്മണ്യെന്റ
ശൂരപത്മാസുരസംഹാരം തെന്ന. എല്ലാ കഥകളിലും
കുലേദവതയായ തിരുമാന്ധാംകുന്നിൽ ഭഗവതിെയ
വന്ദിച്ചിട്ടുണ്ടു്. താെഴക്കാണുന്ന േശ്ലാകം േദവേസനാപരി�
ണയത്തിലുള്ളതാണു്.

“മൃന്മൂലാഖ്യപുേര പുരാ ക്ഷിതിഭുേജാ ജാതാസ്സുേരന്ദ്രദ്രുമാൻ
ദാേനനാതിതരാമധഃകൃതയശഃപൂരാൻ വിേതനുശ്ചേയ
മാന്ധാതൃപ്രമുഖാർച്ചിതാം ഭഗവതീം േയ

േഭജൂരിഷ്ടാർത്ഥദാം
േതഷാം പാദസേരാരുഹാണി ച സദാ വേന്ദ ഗിരാം

േദവതാം.”

ഒരു േശ്ലാകം മുചുകുന്ദേമാക്ഷത്തിൽനിന്നുകൂടി പകർത്തു�
ന്നു.

“മധുരാനഗരാധിവാസിേനാ
മധുഹന്തുർവിരേഹണ വിഹ്വലാഃ
മധുരാം ഗിരമൂചുരുദ്ധവം
മധുേരാഷ്ഠാധരപല്ലവാംഗനാഃ”

കവിതയ്ക്കു പറയത്തക്ക ഗുണെമാന്നും ഇെല്ലങ്കിലും ഒരു
കാലത്തു് ഈ കഥകൾക്കു െതേക്ക മലബാറിൽ അഭി�
േനതാക്കളുെട ഇടയിൽ നല്ല പ്രചാരമുണ്ടായിരുന്നു.



15 അകത്തൂട്ടു ദാേമാദരൻകർത്താവു്
(1025–1097)

ചരിത്രം
അകത്തൂട്ടു ദാേമാദരൻകർത്താവിെന്റ സ്വേദശം മുവ്വാറ്റു�
പുഴയാണു്. വടക്കുേഞ്ചരി അകത്തൂെട്ടന്നതു കുടുംബനാ�
മേധയമാകുന്നു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ ബാല്യകാലെത്തപ്പ�
റ്റി ഒന്നും അറിയുന്നില്ല. 1055-ാണ്ടിടയ്ക്കു വിശാഖംതിരു�
നാൾ മഹാരാജാവു തിരുമനസ്സിെല പുത്രൻ അരുമന
ശ്രീനാരായണൻ തമ്പിെയ സംസ്കൃതം അഭ്യസിപ്പിക്കു�
ന്നതിന്നായി തുരുവനന്തപുരേത്തയ്ക്കു േപാന്നു. അന്നു്
അേദ്ദഹത്തിനു സംസ്കൃതത്തിലും ൈവദ്യത്തിലും നല്ല
ജ്ഞാനവും കവനവിഷയത്തിൽ പാടവവുമുണ്ടായിരു�
ന്നു. ശ്രീമൂലംതിരുനാൾ മഹാരാജാവിെന്റ പുത്രൻ നാഗ�
രുേകാവിലിൽ ശ്രീനാരയണൻതമ്പിേയയും അേദ്ദഹം
പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. 1061-ാണ്ടിടയ്ക്കു േകാട്ടയ്ക്കകത്തു ബാലി�
കാ വിദ്യാലയത്തിൽ സംസ്കൃതപണ്ഡിതനായി; െകാല്ലം
ഇംഗ്ലീഷ് ൈഹസ്ക്കൂളിലും ആ പണിതെന്ന കുേറക്കാലം
േനാക്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ടു്. െപൻഷൻപറ്റി കുേറക്കാലം
ജീവിച്ചിരുന്നു. 1097-ാണ്ടു കന്നി 22-ാം൹ മരിച്ചു.

കൃതികൾ
കർത്താവിെന്റ ഒന്നാമെത്ത കൃതിയായ (1) ഇന്ദുമതീസ്വ�
യംവരം ഓട്ടൻതുള്ളൽ, ഇേപ്പാൾ കിട്ടുന്നില്ല. (2) ഭർത്തൃ�
ഹരിയുെട നീതിശതകം ഭാഷാേശ്ലാകരൂപത്തിൽ തർ�
ജ്ജമ െചയ്തു് അവതാരിക, അർത്ഥം, ഭാവം ഇവേയാടു�
കൂടി പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തീട്ടുണ്ടു്. ആ കൃതി വിശാഖം തിരു�
നാൾ മഹാരാജാവിെന്റ ആജ്ഞാനുേരാേധന നിർമ്മിച്ച�
താെണന്നു കവി മുഖവുരയിൽ പറയുന്നു. ശൃങ്ഗാരശത�
കവും ൈവരാഗ്യശതകവും കൂടി കർത്താവു തർജ്ജമെച�
യ്തിട്ടുള്ളതായി േഗാവിന്ദപ്പിള്ള സർവാധികാര്യക്കാർ പറ�
യുന്നു; ആ ഭാഗങ്ങൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. അേദ്ദഹത്തി�
െന്റ ഭാഷാേശ്ലാകങ്ങൾക്കു ഭങ്ഗി കുറവാണു്. (3) വരാ�
ഹാവതാരം ആട്ടക്കഥയാണു് മെറ്റാരു കൃതി. പ്രഹ്ലാദച�
രിതം എെന്നാരു ആട്ടക്കഥയാണു് അേദ്ദഹം എഴുതീട്ടു�
ള്ളെതന്നു േഗാവിന്ദപ്പിള്ള പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു പ്രമാദജന്യ�
മാെണന്നു ഊഹിേക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു. വരാഹാവതാര�
ത്തിലും വിശാഖം മഹാരാജാവിെന കവി

“ശരൽകുരങ്ഗലാഞ്ഛനസ്ഫുരൽപ്രഭാസേമാജ്ജ്വലൽ–
സ്വകീയകീർത്തികൗമുദീവിരാജിേതാല്ലസദ്ദിശഃ
വിശാഖവഞ്ചിഭൂപേതഃ കൃപാലേവാപജീവിനാ
കൃതന്ത്വിദം ഹി േകനചിദ്വിേശാധയന്തു സഞ്ജനാഃ”

എന്ന േശ്ലാകത്തിൽ സ്തുതിക്കുന്നു. പ്രസ്തുത കൃതിയിൽ
അശ്വതിയുേടയും കരീന്ദ്രേന്റയും കവിതകളുെട ഉപജീ�
വിത്വം ധാരാളമായി കാണുന്നുെണ്ടങ്കിലും ആെകക്കൂടി
േനാക്കുേമ്പാൾ അതിെനപ്പറ്റി ഒരു നല്ല അഭിപ്രായം േര�
ഖെപ്പടുത്താൻ പാടില്ലായ്കയില്ല. (4) ഗാരുഡപുരാണം
കിളിപ്പാട്ടിെന്റ കാലേമെതന്നു്

“െകാല്ലെമാരായിരവും പിെന്നെയാരറുപതും
െചല്ലുേമ്പാളുള്ള ചിങ്ങമാസത്തിൽ (?)
ഗാരുഡസംജ്ഞിതമാകുെന്നാരിപ്പുരാണെത്ത–
ദ്ദാേമാദരാഖ്യൻ ചമച്ചീടിനാൻ കിളിപ്പാട്ടായ്”

എന്നു് അേദ്ദഹംതെന്ന നെമ്മ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടു്. പതിനാ�
റധ്യായങ്ങളാണു് അതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതു്. ആ
കിളിപ്പാട്ടിൽ കുടുംബപരേദവതയായ കല്ലിൽ ഭഗവതി�
െയ വന്ദിക്കുന്നുണ്ടു്. അതിെന്റ രചനയ്ക്കും േഹതുഭൂതൻ വി�
ശാഖം തിരുമനസ്സുതെന്നെയന്നു േതാന്നുന്നു.

“അഞ്ചിതഗുണഗണവാരിധി ദയാനിധി
വഞ്ചിഭൂപാലവംശാംേഭാനിധികലാനിധി
പങ്കജനാഭദാസൻ ശ്രീവിശാഖക്ഷ്മാപതി
തൻകൃപെയങ്കലല്പമങ്കുരിച്ചതുമൂലം
വേമ്പറുമിപ്പുരാണം േലാേകാപകാരാർത്ഥമായ്
സംപ്രതി പാട്ടാക്കുവാൻ സംഗതിവന്നൂ മമ.”

എന്നീ ഈരടികൾ േനാക്കുക. (5) കർത്താവിെന്റ മു�
ഖ്യമായ കൃതി േയാഗവാസിഷ്ഠം കിളിപ്പാട്ടാണു്. അതു്
എഴുതി 1079-ൽ അച്ചടിപ്പിച്ചു. ലഘുവാസിഷ്ഠം എന്നും
േയാഗവാസിഷ്ഠം എന്നും പറയുന്ന മൂലഗ്രന്ഥത്തിെന്റ
ഭാഷാനുവാദമായ ആ ഗ്രന്ഥം കവിയുെട പാണ്ഡിത്യ�
ത്തിനും കവിത്വത്തിനും മകുേടാദാഹരണമായി പരി�
ലസിക്കുന്നു. ൈവരാഗ്യപ്രകരണം, മുമുക്ഷു പ്രകരണം,
ഉൽപത്തിപ്രകരണം, സ്ഥിതിപ്രകരണം, ഉപശമപ്രക�
രണം, നിർവാണപ്രകരണം എന്നീ ആറു ഭാഗങ്ങളുള്ള
ആ ഗാനത്തിൽ ആെക നാല്പത്തിയാറു സർഗ്ഗങ്ങൾ
അന്തർഭവിക്കുന്നു. ചില വരികൾ ഉദ്ധരിക്കാം.

“യാെതാന്നു മനസ്സു െചയ്തീടുന്നിതതുതെന്ന
വീതസേന്ദഹം െചയ്തീടുന്നെതന്നറിക നീ;
യാെതാന്നു മനസ്സിനാൽ ത്യജിക്കെപ്പട്ടീടുന്നു
രാഘവ! ത്യജിക്കെപ്പട്ടിടുന്നതതുതെന്ന.
മനനരഹിതമാേയെതാരുവെന്റ മന–
സ്സചലഭാവത്തിെന പ്രാപിച്ചീടുന്നൂ രാമ!
അമ്മഹാൻ സർേവാത്തേമാപായമാം ധ്യാനത്തിനാൽ
ചിന്മാത്രേശഷാവസ്ഥായുക്തനായ്ഭവിക്കുന്നു.
മനസ്സിൻസംയമത്താൽ സംസാരവിഭ്രമങ്ങൾ
മനുേശ്രഷ്ഠാത്മജാ! േകൾ ശാന്തിെയ പ്രാപിക്കുന്നു.”

മഹാഭാരതം കിളിപ്പാട്ടുരീതിയിൽ തർജ്ജമെചയ്യുവാൻ
കർത്താവു് ആരംഭിച്ചിരുന്നു എന്നു േഗാവിന്ദപ്പിള്ള േരഖ�
െപ്പടുത്തീട്ടുെണ്ടങ്കിലും അതു ഗർഭത്തിൽത്തെന്ന അല�
സിേപ്പായതായി കരുേതണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അങ്ങെന�
െയാരു കൃതിെയപ്പറ്റി വാസിഷ്ഠം കിളിപ്പാട്ടിെന്റ മുഖവു�
രയിൽ അേദ്ദഹം ഒന്നും പറഞ്ഞുകാണുന്നില്ല.
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ചരിത്രം
നേല്ലപ്പള്ളി സുബ്രഹ്മണ്യശാസ്ത്രി 1004-ാണ്ടു ധനുമാസം
16-ാം൹ െകാച്ചിരാജ്യത്തു ചിറ്റൂർത്താലൂക്കിൽെപ്പട്ട നേല്ല�
പ്പള്ളി ഗ്രാമത്തിൽ ജനിച്ചു. അേദ്ദഹം സകല വിദ്യകളും
അഭ്യസിച്ചതു് അയ്യാശാസ്ത്രി എന്നുകൂടി േപരുള്ള തെന്റ
പിതാവായ െവങ്കടകൃഷ്ണശാസ്ത്രികളിൽനിന്നായിരുന്നു.
ബാല്യത്തിൽത്തെന്ന സംസ്കൃതത്തിൽ നല്ല വ്യുൽപത്തി
സമ്പാദിച്ചതിനുപുറെമ, േജ്യാതിഷം, മന്ത്രശാസ്ത്രം, വിഷ�
ൈവദ്യം എന്നീ വിദ്യകളിലും സംഗീതത്തിലും ക്രേമണ
നിഷ്ണാതനായിത്തീർന്നു. തമിഴിലും അേദ്ദഹത്തിനു ഗണ�
നിയമായ ജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരുന്നു. പതിെനാന്നാമ�
െത്തവയസ്സിൽത്തെന്ന േദവീഭക്തനായി. പതിമ്മൂന്നാ�
മെത്ത വയസ്സിൽ സമീപത്തുള്ള എക്കണത്തു് എന്ന
പ്രസിദ്ധ നായർതറവാട്ടിെല വലിയ കയ്മളുെട പുറേക
അേദ്ദഹമറിയാെത േകാഴിേക്കാേട്ടയ്ക്കു േപായി സാമൂതി�
രിെയ കണ്ടു ചില സംസ്കൃതേശ്ലാകങ്ങൾ അടിയറവച്ചു്
അേദ്ദഹത്തിൽ നിന്നു പട്ടും വളയും സമ്മാനമായി േന�
ടി. ശാസ്ത്രിയുെട കവിയശസ്സു് അനുക്രമമായി ഉയർന്നു.
െകാച്ചിയിൽ ദിവാൻജിയായിരുന്ന തിരുെവങ്കടാചാ�
ര്യർ സംഘടിപ്പിച്ച ഒരു പണ്ഡിതസദസ്സിൽ പ്രേവശിച്ചു
സദസ്യരുെട അേപക്ഷയനുസരിച്ചു സ്ത്രീവർണ്ണനമായും
വനവർണ്ണനമായും ഓേരാ ചൂർണ്ണിക െപെട്ടന്നുണ്ടാക്കി�
െച്ചാല്ലി നിമിഷകവി എന്ന ബിരുദം വാങ്ങി. പെത്താൻ�
പതാമെത്ത വയസ്സിൽ പിതൃവിേയാഗംനിമിത്തം കുടും�
ബഭരണം ഏെറ്റടുേക്കണ്ടിവന്നതിനാൽ നമ്മുെട കവി�
പ്രാേയണ നേല്ലപ്പള്ളിയിലും എലപ്പുള്ളിയിലും താമസി�
ച്ചുപലേരയും സംസ്കൃതം അഭ്യസിപ്പിച്ചു കാലയാപനം
െചയ്തു. 1063-ാണ്ടു ചിങ്ങമാസം 17-ാം൹ മരിച്ചു.

കൃതികൾ
(1) ലളിേതാപാഖ്യാനം പാട്ടു്, (2) സൗന്ദര്യലഹരീഭാഷാ�
വ്യാഖ്യാനം, (3) പാരിജാതഹരണം, (4) ത്രിപുരദഹനം,
(5) പ്രഭാവതീസ്വയംവരം എന്നീ മൂന്നു ആട്ടക്കഥകൾ
(ഭാഷ), (6) ശാകുന്തളം ഒന്നും രണ്ടും ദിവസെത്ത ആട്ട�
ക്കഥകൾ (സംസ്കൃതം), (7) ലളിതാവിലാസചമ്പു (സംസ്കൃ�
തം), (8) അഗണിതം (സംസ്കൃതം), (9) മീനാക്ഷീനാടകം
(തമിഴ്) എന്നിവയാണു് ശാസ്ത്രിയുെട പ്രധാനകൃതികൾ.
കഥകളിയിൽ ശാസ്ത്രിക്കുള്ള അഭിനിേവശം അസാമാ�
ന്യമായിരുന്നു. തദനു ബന്ധികളായ േകളിെകാട്ടു്, മൃദം�
ഗവാദനം മുതലായ സംഗീത വലിയ കയ്മളുെട നിേദശ�
മനുസരിച്ചാണു് അേദ്ദഹം തെന്റ ആട്ടക്കഥകെളല്ലാം
രചിച്ചതു്. ത്രിപുര ദഹനത്തിെന്റ നിർമ്മിതി 1031-ലും, പ്ര�
ഭാവതീസ്വയംവരം, പാരിജാതഹരണം, അഗണിതം,
മീനാക്ഷീനാടകം, ശാകുന്തളം ഇവയുേടതു് യഥാക്രമം
1032, 1033, 1036, 1044, 1053 ഈ െകാല്ലങ്ങളിലുമാ�
യിരുന്നു. ലളിതാവിലാസം ചമ്പുവും സൗന്ദര്യലഹരീ
വ്യാഖ്യാനവും കണ്ടുകിട്ടീട്ടില്ല.

ആട്ടക്കഥകൾ
താെഴക്കാണുന്ന വന്ദനേശ്ലാകങ്ങൾ പാരിജാതഹരണ�
ത്തിലുള്ളതാണു്:

“ക്ഷീരാംേഭാനിധിമന്ഥമന്ദരചലദ്വീചിച്ഛടാേഭാക്തിഭി–
ർദ്ധീരാധ്യക്ഷകുലാവതംസമണിഭിര്യഃ ശ്ലാഘനീേയാ

ബുൈധഃ
കാരുെണ്യൗഘതരംഗിതായ

വിപുലാജ്ഞാനാന്ധകാരച്ഛിേദ
തൈസ്മ േവങ്കടകൃഷ്ണസംജ്ഞഗുരേവ കുർേവഞ്ജലിം

സാദരം.

രക്താംേഭാരുഹദാമേശാഭിതഭുജാേപ്രാദ്യച്ഛരാേസാജ്ജ്വലം
മത്തദ്വീപിതരക്ഷുസിംഹമൃഗയാേലാലം ദയാംേഭാനിധിം
ബധ്വാ ചാഞ്ജലിമദ്യ ചർമ്മസരസീതീരാധിവാസം പരം
ഭേക്താത്തുംഗവരാർച്ചരത്നമകുടം വാർഷാകേപയം ഭേജ.”

ഇവയിൽ ആദ്യെത്ത േശ്ലാകത്തിൽ കവി തെന്റ അച്ഛ�
േനയും, രണ്ടാമേത്തതിൽ േതാല്ക്കുളത്തിെന്റ (േതവർകുള�
െമന്നു നാമാന്തരം) സമീപത്തുള്ള ശാസ്താവിെനയും നമി�
ക്കുന്നു. ത്രിപുരദഹനത്തിൽ എക്കണെത്ത പരേദവത�
യും വരുണാലേയശനുമായ ശിവെനയും വന്ദിക്കുന്നുണ്ടു്.
പാരിജാതഹരണത്തിൽ നികുംഭവധം എെന്നാരു കഥ�
കൂടി ഒടുവിൽ േചർത്തു ശാസ്ത്രി അരങ്ങിനു െകാഴുപ്പു വരു�
ത്തുന്നു. വസുേദവെന്റ സബ്രഹ്മചാരിയായ ബ്രഹ്മദത്തൻ
ഒരു യാഗം നടത്തുന്ന അവസരത്തിൽ അേദ്ദഹംകൂടി
സന്നിഹിതനായിരിക്കണെമന്നു് അേപക്ഷിക്കുകയാൽ
വസുേദവൻ അവിെട െചല്ലുന്നു. അേപ്പാൾ ശ്രീകൃഷ്ണൻ
പാരിജാതഹരണത്തിനുേവണ്ടി സ്വർഗ്ഗേത്തയ്ക്കു േപായി�
രിക്കുകയാണു്. യാഗമധ്യത്തിൽ നികുംഭൻ എെന്നാരു
അസുരൻ തനിക്കും േദവന്മാർെക്കാപ്പം ഹവിസ്സിൽ ഒരം�
ശം തരണെമന്നും ബ്രഹ്മദത്തെന്റ പുത്രിമാെര തനിക്കു
ഭാര്യമാരായി കിട്ടണെമന്നും ഒരു സേന്ദശം തെന്റ അനു�
ചരനായ രൂക്ഷാക്ഷൻമുേഖന അയയ്ക്കുന്നു. ബ്രഹ്മദത്തൻ
അതിനു വഴിെപ്പടായ്കയാൽ രൂക്ഷാക്ഷൻ ആ യുവതിക�
െള മായാബലംെകാണ്ടു് അപഹരിക്കുന്നു. പ്രദ്യുമ്നനാണു്
അവെര ആ ദുഷ്ടെന്റ പിടിയിൽനിന്നു േമാചിപ്പിക്കുന്ന�
തു്. നാരദൻമുഖാന്തരം ആ വൃത്താന്തമറിഞ്ഞു നികുംഭൻ
ജരാസന്ധനുമായി സഖ്യംെചയ്തു ശ്രീകൃഷ്ണേനാടു യുദ്ധ�
ത്തിെനാരുങ്ങി. പ്രദ്യുമ്നെന ജരാസന്ധൻ േമാഹാസ്ത്രം
പ്രേയാഗിച്ചു രണാങ്കണത്തിൽ വീഴ്ത്തി. എങ്കിലും നന്ദിേക�
ശ്വരൻ അവിെട ആവിർഭവിച്ചു് അേദ്ദഹത്തിനു ശത്രുജ�
യത്തിനായി ഒരു പാശം നല്കുകയും അതുെകാണ്ടു് ആ
കുമാരൻ ജരാസന്ധെന ബന്ധിക്കുകയും ശ്രീകൃഷ്ണൻ
നികുംഭെന വധിക്കുകയുംെചയ്തു. ഈ കഥ ശാസ്ത്രി കഥ�
കളിക്കുേവണ്ടി സൃഷ്ടിച്ചതാണു്. രംഗപ്രേയാഗത്തിനു്
ഇതു വളെര േയാജിച്ചിരിക്കുന്നു. പെക്ഷ കവി ഈ ഭാ�
ഗം അഭിേനതാക്കൾ പ്രേത്യകമായി ആടിെക്കാള്ളെട്ട
എന്നു കരുതിയുമിരിക്കാം. ശാസ്ത്രിയുെട ആട്ടക്കഥകെള
രണ്ടാം കിടയിൽ െകാള്ളിക്കാവുന്നതാണു്.

അഗണിതം
ഇതു് ഒരു അമൂല്യമായ േജ്യാതിഷഗ്രന്ഥമാണു്. ഇതിെന്റ
സഹായംെകാണ്ടു ഭാഷയിൽ സൂര്യാദിനവഗ്രഹങ്ങളുെട
ആയിരംെകാല്ലേത്താളമുള്ള നിലകൾ കവടിക്രിയ കൂടാ�
െത കണക്കാക്കാവുന്നതാണു്. അതിൽനിന്നു് ഒരു േശ്ലാ�
കം പകർത്തുന്നു.

“ആേദ്യ മാേസ സുരതരുദിേന കാർമ്മുകാഗാരഗാമീ
ൈവശാഖസ്യ ദ്വിതയദിവേസ സാർത്ഥനാൈമവ വക്രഃ
തൈസ്യവാഹ്നി സ്ഥിരപരിമിേത കീടേകാ യുഗ്മമാസി
ത്രിംശദ്വാേര ധരണിതനയസ്ത്വാർജ്ജവം സംപ്രേപേദ.”

മീനാക്ഷീകല്യാണം
പ്രസ്തുത നാടകം അക്കാലത്തു ചിറ്റൂരിൽ താലൂക്കുെഹ�
ഡ്രായസമായിരുന്ന വിനായകംപിള്ള എെന്നാരു ദ്രാ�
വിഡപണ്ഡിതെന്റ അേപക്ഷയനുസരിച്ചു രചിച്ചതാ�
ണു്. അതിെന്റ േതാടയത്തിൽ “ജയ സിദ്ധിവിനായക”
എെന്നാരു പദം വിനായകംപിള്ളേയയും കൂടി ലക്ഷീ�
കരിച്ചു കവി പ്രേയാഗിച്ചിട്ടുണ്ടു്. മീനാക്ഷീനാടകത്തിൽ
പുരുഷേവഷങ്ങൾ രംഗപ്രേവശം െചയ്യുേമ്പാൾ കഥക�
ളിരീതിയിൽ െചണ്ടയും സ്ത്രീേവഷങ്ങൾ അരങ്ങത്തു വരു�
േമ്പാൾ േമാഹിനിയാട്ടത്തിെന്റ സമ്പ്രദായത്തിൽ മൃദം�
ഗാദിവാദ്യങ്ങളുമാണുപേയാഗിക്കുന്നതു്. പുരുഷന്മാരുെട
േവഷവിധാനം കഥകളിയുെട മാതിരിയിലും സ്ത്രീകളുേട�
തു േമാഹിനിയാട്ടത്തിെന്റ മട്ടിലും നിർവഹിക്കുന്നു. ഈ
രണ്ടു േകരളീയ ദൃശ്യകലകളുേടയും മേനാേമാഹനമായ
സേമ്മളനമാണു് പ്രസ്തുത നാടകത്തിൽ നാം കാണു�
ന്നെതന്നു ചുരുക്കത്തിൽ പറയാം. ഈ ചിട്ടകെളല്ലാം
ഏർെപ്പടുത്തിയതു് ശാസ്ത്രിതെന്നയാണു്. മീനാക്ഷീനാ�
ടകത്തിനു് അതുണ്ടാക്കിയ കാലത്തു മധ്യേകരളത്തിൽ
ധാരാളം പ്രചാരം സിദ്ധിച്ചു. ഗ്രന്ഥകാരനു് അതു് ഒരു
നല്ല സമ്പാദ്യത്തിനു മാർഗ്ഗവുമായി.

കൃഷ്ണസ്തുതി
കൃഷ്ണസ്തുതിയിെല അേധാലിഖിതമായ ഭാഗത്തിൽനിന്നു
കവിയുെട സംസ്കൃതകാവ്യരചനാപാടവും ഗ്രഹിക്കാവുന്ന�
താണു്.

“ഫാലേലാചന, വിരിഞ്ചിസുസന്നുത,
ബാലശീതകിരേണാപമാനന,
ഫാലേശാഭിഘനസാരസുലക്ഷണ,
നീലജലദരുചിരാങ്ഗ, ഹിരണ്മയ–
േചല, ചാരുജഘനാമല, േമാഹന–
ശീല, കാമജനകാംബുജേലാചന.
ലീലയാ മൃദിതേഘാരശകട, വരു–
ണാലേയശ, കരുണാമിഹ കുരു മയി,
പാലയ േലാകാനന്ദലീല, യദുനന്ദന!

ഒരു േജ്യാത്സ്യെനന്നും മന്ത്രവാദിെയന്നുമുള്ള നിലക�
ളിൽ സുബ്രഹ്മണ്യശാസ്ത്രി തെന്റ ജീവിതകാലത്തിൽ
സമ്പാദിച്ചിരുന്ന യശസ്സും അപരിമിതമാണു്. വിഷബാ�
ധകളും അേദ്ദഹം മന്ത്രശക്തിെകാണ്ടു ശമിപ്പിച്ചിരുന്ന�
തായി ഗ്രാമവൃദ്ധന്മാർ പറഞ്ഞു േകട്ടിട്ടുണ്ടു്.
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ചരിത്രം
െനടുമങ്ങാട്ടുതാലൂക്കിൽ മാണിക്കൽപകുതിയിൽ പിര�
പ്പൻേകാട്ട് ഇടമനമഠത്തിലാണു് ഗണപതിേപ്പാറ്റി ജനി�
ച്ചതു്. 1036 മകരത്തിലായിരുന്നു ജനനം. തുളുനാട്ടിൽ
നിന്നു തിരുവിതാംകൂറിൽ കുടിേയറിപ്പാർത്തു മലയാളി�
ബ്രാഹ്മണരുെട ആചാരങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച ഒരു ഹവീക�
കുടുംബമായിരുന്നു േപാറ്റിയുേടതു്. പിരപ്പൻേകാട്ടു രാ�
മകൃഷ്ണശാസ്ത്രികേളാടു യജൂർേവ്വദം മുഴുവൻ അധ്യയനം�
െചയ്തു. സ്വജാതിയിൽ പൗേരാഹിത്യമായിരുന്നു വൃത്തി.
അേതാടുകൂടി പലേരയും സംസ്കൃതവും അഭ്യസിപ്പിച്ചിട്ടു�
ണ്ടു്. േവദാന്തത്തിലും േജ്യാതിഷത്തിെല ഫലഭാഗത്തി�
ലും നിഷ്ണാതനായിരുന്നു; എന്നുമാത്രമല്ല ഭാഷയിലും
സംസ്കൃതത്തിലും അക്ലിഷ്ടമായി കവനംെചയ്യുന്നതിനും
ഭാഷയിൽ നിരർഗ്ഗളമായി പ്രസംങ്ഗിക്കുന്നതിനുമു�
ള്ള പാടവവും സമ്പാദിച്ചിരുന്നു. 1116-ാണ്ടു കുംഭമാസ�
ത്തിൽ മരിച്ചു.

കൃതികൾ
(1) ശതകത്രയഭൂഷണം, (2) ഭദ്രകാളീ മാഹാത്മ്യം മൂന്നു
ദിവസെത്ത കഥ, (3) മഹിഷമർദ്ദനം എന്നീ ആട്ടക്ക�
ഥകളും ഗണപതിേപ്പാറ്റി രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ശതകത്രയഭൂ�
ഷണം ഭർത്തൃഹരിെയ അനുകരിച്ചു് ഐകമത്യം, ശൃ�
ങ്ഗാരം, അൈദ്വതം എന്നീ പ്രേമയങ്ങെള അധികരിച്ചു
നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കൃതിയാണു്. ഈ പുസ്തകം 1075-ൽ
അച്ചടിപ്പിച്ചു. ആട്ടക്കഥകൾ പല അവസരങ്ങളിലായി
ഉണ്ടാക്കി. ഭദ്രകാളീ മാഹാത്മ്യത്തിൽ ഒന്നാംദിവസ�
െത്ത കഥയ്ക്കു ദാരുേകാത്ഭവെമന്നും, രണ്ടാമേത്തതിനു
ദാരുകവിജയെമന്നും, മൂന്നാംദിവസെത്ത കഥയ്ക്കു ദാരു�
കവധെമന്നും േപരുെകാടുത്തിരിക്കുന്നു. മഹിഷമർദ്ദനം
സാമാന്യം േഭദെപ്പട്ട ഒരു കൃതിയാണു്. കവിയുെട ഇഷ്ട�
േദവതകൾ കാളിയും ഹനുമാനുമാെണന്നു് ഈ ആട്ട�
ക്കഥകളിൽനിന്നു കാണാം. ശതകത്രയഭൂഷണത്തിൽ
കവിയുെട ൈനസർഗ്ഗികമായ ഫലിേതാക്തിപാടവവും
സ്പഷ്ടമാകുന്നുണ്ടു്.

ശതകത്രയഭൂഷണം:
“കാലം േദശമവസ്ഥെയന്നിവകെളക്കാേല മലയ്ക്കാെതക–
ണ്ടാേലാചിച്ചതിെനാത്തേപാെലകരുതിേച്ചെലാന്നു

യർത്തീടണം
കാേല േവനലിെലന്നേപാെല കയറാൻ

െചന്നപ്പുഴയ്ക്കക്കെര–
ക്കാലും െപാക്കിവശാകിലായതു മഴക്കാലത്തു

േചലാകുേമാ?”



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.

ഉള്ളൂർ: േകരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം IV
േഫാൺ പതിപ്പുകളുെട കണ്ണികൾ
42. പതിെനാന്നാം ശതകം, പൂർവാർദ്ധം
43. പതിെനാന്നാം ശതകം, പൂർവ്വാർദ്ധം (തുടർച്ച)

44. പതിെനാന്നാം ശതകം, പൂർവ്വാർദ്ധം (തുടർച്ച)

45. പതിെനാന്നാം ശതകം, പൂർവ്വാർദ്ധം (തുടർച്ച)

46. പതിെനാന്നാം ശതകം, ഉത്തരാർദ്ധം
47. പതിെനാന്നാം ശതകം, ഉത്തരാർദ്ധം (തുടർച്ച)

48. െവണ്മണിപ്രസ്ഥാനം
49. െകാടുങ്ങല്ലൂർ തമ്പുരാക്കന്മാർ
50. േകരളവർമ്മ വലിയേകായിത്തമ്പുരാൻ (1020–1090)

51. ചില വൃത്താന്തപത്രങ്ങളും മാസികകളും
52. െവണ്മണിപ്രസ്ഥാനം (തുടർച്ച)

53. ചില തിരുവിതാകൂർക്കവികൾ
54. െകാച്ചിയിെല ചില കവികളും കവയിത്രികളും
55. ചില തിരുവിതാംകൂർക്കവികൾ (തുടർച്ച)

56. മലബാറിെല ചില കവികൾ

െവബ് പതിപ്പു കണ്ണികൾ
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4. ഉള്ളൂർ: േകരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 4

5. ഉള്ളൂർ: േകരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 5
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