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1 കൂടല്ലൂർ കുഞ്ചുണ്ണിനമ്പൂതിരിപ്പാടു്
(1005–1060)

11-ാം ശതകത്തിൽ കൂടല്ലൂരിെല വിദ്വൽപരമ്പര
കൂടല്ലൂർ മനക്കെല അംഗങ്ങൾ വ്യാകരണപാണ്ഡിത്യ�
ത്തിനു േകൾവിെപ്പട്ടവരാെണന്നു മുൻപു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടു�
ണ്ടേല്ലാ. 11-ാം ശതകത്തിെന്റ ആരംഭത്തിൽ ആ മന�
യ്ക്കൽ വാസുേദവൻനമ്പൂരിപ്പാടു് എെന്നാരു മഹാവിദ്വാൻ
ജീവിച്ചിരുന്നു. പരേദശങ്ങളിൽ അേദ്ദഹം വാസുേദവശാ�
സ്ത്രി എന്ന േപരിലാണു് അറിയെപ്പട്ടിരുന്നതു്. അേദ്ദഹ�
ത്തിെന്റ േജ്യഷ്ഠെന്റ മകനും ൈവയാകരണനുമായിരുന്ന
കുഞ്ചുനമ്പൂരിപ്പാടു് െചറുപ്പത്തിൽ മരിച്ചുേപായി. ആ കു�
ഞ്ചു നമ്പൂരിപ്പാടും വിദ്വാൻ പടുേതാൾ നമ്പൂരിപ്പാടു്, നമ്മു�
െട കുഞ്ചുണ്ണിനമ്പൂരിപ്പാടു് മുതൽേപരും വാസുേദവൻന�
മ്പൂരിപ്പാട്ടിെല ശിഷ്യന്മാരായിരുന്നു. െകാച്ചി ചാലക്കുടി
പിലാേങ്ങാട്ടു പടുേതാൾ നമ്പൂരിപ്പാട്ടിെല മരുമകനായ
ഈ കുഞ്ചു (ബ്രഹ്മദത്തൻനമ്പൂരിപ്പാടു്) ആണു് കുഞ്ചുണ്ണി�
യുെട അച്ഛൻ. കുഞ്ചുനമ്പൂരിപ്പാടു് രണ്ടന്തർജ്ജനങ്ങെള
പരിഗ്രഹിച്ചു. ആദ്യെത്ത േവളി പാഴൂർ കറുേത്തടത്തു
മനയ്ക്കൽനിന്നും രണ്ടാമേത്തതു െപരുമ്പിള്ളിേശ്ശരി കി�
രാങ്ങാട്ടുമനയ്ക്കൽ നിന്നുമായിരുന്നു. രണ്ടു പത്നിമാരിലും
മുമ്മൂന്നു പുത്രന്മാർ ജനിച്ചു. ദ്വിതീയപത്നിയുെട പുത്രന്മാ�
രാണു് കുഞ്ഞൻനമ്പൂരിപ്പാടും കുഞ്ഞുണ്ണിനമ്പൂരിപ്പാടും
കുഞ്ചുണ്ണിനമ്പൂരിപ്പാടും. കുഞ്ചുണ്ണിയുെട പിതൃദത്തമായ
നാമേധയം നീലകണ്ഠൻ എന്നായിരുന്നു. കുഞ്ഞുണ്ണിന�
മ്പൂരിപ്പാടു് ഒരു മികച്ച മീമാംസകനും കൂടിയായിരുന്നു.
പ്രഥമപത്നിയുെട ശാഖയിൽെപ്പട്ട കുഞ്ഞിക്കാവുനമ്പൂ�
രിപ്പാടാണു് സുപ്രസിദ്ധനായ ഭാഗവതപൗരാണികൻ.
ഭക്തിസാരാമൃതസംഗ്രഹം എെന്നാരു െചറിയഗദ്യഗ്ര�
ന്ഥം അേദ്ദഹത്തിെന്റ വകയായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടണ്ടു്.
ഭക്തിമാർഗ്ഗത്തിെന്റ സകലരഹസ്യങ്ങളും പ്രമാണപു�
രസ്സരം ആർക്കും മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിൽ അതിസ്പ�
ഷ്ടമായി പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭക്തിയുെട സ്വരൂപം,
അതിെന്റ വിഭാഗങ്ങൾ, അതിെന്റ ആവശ്യം, ഭക്തി
െകാണ്ടുമാത്രം സാക്ഷാൽക്കരിക്കാവുന്ന ഭഗവത്സ്വരൂ�
പത്തിെന്റ ലക്ഷണം, ഭക്തിയുെട വളർച്ചയിൽ ഭക്ത�
ന്നുണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥാവിേശഷം, ഭക്തിേയാഗത്തി�
നു ജഞാനേയാഗാദികളിൽനിന്നുള്ള ൈവലക്ഷണ്യം
ഇങ്ങെനയുള്ള വിഷയങ്ങളാണു് അതിൽ അേദ്ദഹം സം�
ഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നതു്. അേദ്ദഹത്തിെന്റ േജ്യഷ്ഠൻ കാവു�
നമ്പൂരിേയാടാണു് േചന്നമംഗലത്തു് അയ്യാശാസ്ത്രികളും
മറ്റും കുേറക്കാലം വ്യാകരണം അഭ്യസിച്ചതു്. കഞ്ചുണ്ണി�
നമ്പൂരിപ്പാട്ടിെല കാലം കഴിഞ്ഞതിനുേമൽ ഉണ്ണിനമ്പൂരി�
പ്പാടു് എെന്നാരു പണ്ഡിതൻകൂടി കൂടല്ലൂർമനയ്ക്കൽ ജീവി�
ച്ചിരുന്നു. സ്ഥാനസസന്ന്യാസം െചയ്ത െകാച്ചി വലിയത�
മ്പുരാേനാടു് ആ ഉണ്ണിനമ്പൂരി ഒരവസരത്തിൽ “ഇല്ലത്തു
വ്യാകരണം പ്രധാനമായി പഠിച്ചുതുടങ്ങിയിട്ടു പതിന്നാ�
ലു തലമുറയായി. എേന്നാടുകൂടി അതവസാനിക്കാൻ
േപാകുന്നു എന്നു വിചാരിച്ചു് എനിക്കു വലിയ സങ്കടമു�
ണ്ടു്” എന്നു തിരുമനസ്സറിയിച്ചതു കൂെടനിന്നു േകട്ടുെകാ�
ണ്ടിരുന്ന പരീക്ഷിത്തു രാമവർമ്മ വലിയതമ്പുരാൻ തി�
രുേമനിയിൽനിന്നു് എനിക്കു് അറിവാൻ ഇടവന്നിട്ടുണ്ടു്.
 ഉണ്ണിനമ്പൂരിപ്പാടുതെന്നയായിരുന്നു കൂടല്ലൂർ മനക്കെല
ഒടുവിലെത്ത പണ്ഡിതൻ.

ചരിത്രം
1005-ാമാണ്ടു മിഥുനമാസം 18-ാം൹ സ്വാതിനക്ഷത്രത്തി�
ലാണു് കുഞ്ചുണ്ണിനമ്പൂരിപ്പാടു ജനിച്ചതു്. ബാല്യത്തിൽ�
ത്തെന്ന േകട്ടെതല്ലാം കാണാെത പഠിക്കുവാൻ ഒരു
വാസന പ്രേത്യകമുണ്ടായിരുന്നു. മണിക്കുറ്റി വാരിയ�
രായിരുന്നു ആദ്യെത്ത ഗുരു. കൂടല്ലൂർമനക്കെല കുലഗു�
രുസ്ഥാനം പരമ്പരയാ ആ കുടുംബേത്തയ്ക്കുണ്ടു് . ഓത്തു
െചാല്ലിച്ചതു് മുത്തച്ഛനാണു്. വാസുേദവശാസ്ത്രിയായിരു�
ന്നു വ്യാകരണാചാര്യൻ എന്നു മുൻപുതെന്ന പ്രസ്താവി�
ച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ. കുഞ്ചുണ്ണിനമ്പൂരിപ്പാടു വ്യാകരണത്തിനുപു�
റെമ േവദാന്തത്തിലും പരിനിഷ്ഠിതമായ പാണ്ഡിത്യം
സമ്പാദിച്ചു. ഉമയാപുരം രാമയ്യാശാസ്ത്രികളാണു് ആ വി�
ഷയത്തിൽ ഗുരു. േജ്യാതിഷത്തിലും ധർമ്മശാസ്ത്രത്തി�
ലും കൂടി അേദ്ദഹം ൈനപുണ്യം േനടി. ഇരുപതാമെത്ത
വയസ്സിൽ സിദ്ധാന്തകൗമുദി പഠിപ്പിച്ചുതുടങ്ങി. ആ ശാ�
സ്ത്രത്തിൽ കാരയ്ക്കാട്ടു് അച്ഛൻനമ്പൂരിയും മുല്പപ്പള്ളി സ്വാമി�
യാരുമാണു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ പ്രഥമശിഷ്യന്മാർ. 1030-
ാമാേണ്ടാടുകൂടി തൃശൂരിൽ താമസം തുടങ്ങി വടേക്കക്കു�
റുപ്പത്തു കുട്ടിപ്പാറുവമ്മെയപരിഗ്രഹിച്ചു. അവിെടയും വ്യാ�
കരണംതെന്നയാണു് മുഖ്യമായി പഠിപ്പിച്ചതു്. മഹാമ�
േഹാപാധ്യായൻ കിള്ളിമംഗലത്തുനാരായണൻനമ്പൂരി�
പ്പാടു്, വാടാനംകുറിശ്ശി പിച്ചുശാസ്ത്രികൾ, േചന്നമങ് ഗലം
അയ്യാശാസ്ത്രികൾ, കൂടല്ലൂർ കുഞ്ഞിക്കാവുനമ്പൂരിപ്പാടു്,
കാവുനമ്പൂരിപ്പാടു്, വാഴ്ചെയാഴിഞ്ഞ െകാച്ചിവലിയതമ്പു�
രാൻ മുതലായവർ ആ കാലത്തു് അേദ്ദഹത്തിനു ലഭിച്ച
ശിേഷ്യാത്തമന്മാരാണു്. സി. പി. അച്യുതേമേനാനും
കുേറക്കാലം അേദ്ദഹത്തിെന്റ കീഴിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടു് . േകാ�
ഴിേക്കാട്ടു തളിയിൽ സദസ്സിൽ ശിഷ്യന്മാേരയുംെകാണ്ടു
പതിവായിേപ്പാകാറുണ്ടായിരുന്നു. മിഥുനമാസത്തിൽ
തീെപ്പട്ട വലിയതമ്പുരാൻ അേദ്ദഹത്തിെന്റ ൈവദുഷ്യ�
െത്ത അഭിനന്ദിച്ചു മാസേന്താറും ഇരുപത്തിരണ്ടര ഉറു�
പ്പിക പാരിേതാഷികമായി െകാടുത്തു. തിരുവനന്തപു�
രത്തു് ആയില്യം തിരുനാൾ മഹാരാജാവും ഒരു വീര�
ശൃംഖല സമ്മാനിച്ചു. നമ്പൂരിമാരുെടയിടയിൽ ഇംഗ്ലീഷ്
 വിദ്യാഭ്യാസം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ തൃശ്ശൂരിൽവച്ചു് അവരുെട
ഒരു േയാഗം സംഘടിപ്പിച്ചു. സ്വസമുദായത്തിൽ കാ�
േലാചിതമായ ഏതു പരിഷ്കാരവും നടപ്പിലാക്കുന്ന വി�
ഷയത്തിൽ അേദ്ദഹം ആത്മാർത്ഥമായി സഹായിച്ചു.
വിഷൂചികാബാധിതനായ ഒരു ദീനക്കാരെന പരിചര്യ�
െചയ്യുക നിമിത്തം ആ േരാഗം തനിക്കും ബാധിക്കുകയും
അതു മൂർച്ഛിച്ചു് 1060-ാമാണ്ടു് ഇടവമാസം ഉത്രാടംനാൾ
പരഗതിെയ പ്രാപിക്കുകയും െചയ്തു. കുഞ്ചുണ്ണിനമ്പൂരിപ്പാ�
ട്ടിെല യശസ്സ് ഇക്കാലത്തും നിലനില്ക്കുന്നതു വ്യാകരണ�
ത്തിൽ അേദ്ദഹത്തിനുണ്ടായിരുന്ന അധീതി േബാധാ�
ചരണ പ്രചാരണങ്ങളുെട ഫലവത്തായ സ്വപരിശ്രമം
നിമിത്തമാണു്.



2 റ്റി. ഗണപതിശാസ്ത്രി (1036–1101)

ചരിത്രം
ഗണപതിശാസ്ത്രി തിരുെനൽേവലി ജില്ലയിൽ തരുൈവ
ഗ്രാമത്തിൽ രാമസുബ്ബയ്യരുേടയും സീതാംബയുേടയും
പുത്രനായി 1036-ാമാണ്ടു തുലാമാസം 11-ാം൹ ജനിച്ചു.
അേദ്ദഹത്തിെന്റ കുടുംബം വളെര ദരിദ്രമായിരുന്നു. നീ�
ലകണ്ഠശാസ്ത്രി എെന്നാരു പണ്ഡിതെന്റ അടുക്കൽ നി�
ഷ്കർഷിച്ചു സംസ്കൃതം അഭ്യസിച്ചതിനുേമൽ വദാന്യന്മാ�
രും ൈവദുഷ്യനിധികളുമായ വഞ്ചിമഹാരാജാക്കന്മാ�
രുെട വാസസ്ഥാനമായ തിരുവനന്തപുരത്തു സ്വഗൃഹ�
ത്തിൽനിന്നു കാൽനടയായി നടെന്നത്തി ചാലഗ്രാമ�
ത്തിൽ താമസിച്ചു കടയം സുബ്ബയ്യാദീക്ഷിതെരന്ന മഹാ�
ൈവയാകരണെന്റ കീഴിൽ വ്യാകരണവും അലങ്കാര�
വും പഠിച്ചു. വളെര േവഗത്തിൽ ഒരു ഗണനീയനായ
പണ്ഡിതനായി വികസിച്ചു. 1054-ാമാണ്ടു മീനമാസം
1-ാം൹തിരുവിതാംകൂർ ൈഹേക്കാടതിയിൽ ഒരു ഗുമ�
സ്തനായി സർവ്വീസിൽ പ്രേവശിച്ചു. അവിെടനിന്നു സം�
സ്കൃതമഹാപാഠശാലയിൽ ആദ്യം ഒരു ഉപാധ്യായനാ�
യും പിന്നീടു െഹഡ് മാസ്റ്റരായും തദനന്തരം പ്രിൻസി�
പ്പലായും ഉയർന്നു. േകരളവർമ്മ വലിയേകായിത്തമ്പു�
രാെന്റ ആശ്രിതനും അേന്തവാസിയുമായ അേദ്ദഹത്തി�
െന്റ ബഹുമുഖമായ പാണ്ഡിത്യെത്തയും വികസ്വരമായ
പ്രതിഭാപാരമ്യേത്തയും പറ്റി അക്കാലെത്ത സംസ്കൃത�
വിദ്വാന്മാർെക്കല്ലാം വലിയ മതിപ്പായിരുന്നു. വിശാഖം
തിരുനാൾ മഹാരാജാവു് ഒരു േമാതിരം സമ്മാനിച്ചു;
1084-ാമാണ്ടു ചിങ്ങമാസം 19-ാം൹ പ്രാച്യഗ്രന്ഥങ്ങളു�
െട പ്രസിദ്ധീകരണത്തിനു പ്രേത്യകമായി ഒരു വകുപ്പു
ഗവർെമ്മന്റു് സംവിധാനം െചയ്തേപ്പാൾ ആ വകപ്പിെല
ആദ്യെത്ത ക്യൂേറട്ടറായി നിയമിതനായതും, നമ്മുെട ശാ�
സ്ത്രിയായിരുന്നു. ആ നിലയിൽ പതിെനട്ടു െകാല്ലം േലാ�
കേസവനം െചയ്തു ദിഗന്തങ്ങളിൽ തെന്റയും വഞ്ചിനാ�
ട്ടിെന്റയും കീർത്തി പ്രചരിപ്പിച്ചു. ലണ്ടനിെല േറായൽ
ഏഷ്യാറ്റിക് െസാൈസറ്റിയിെല ഓണറ്റിെമംബർ സ്ഥാ�
നവും, ജർമ്മനിയിെല ട്യൂബിൻജൻ സർവ്വകലാശാല�
യിൽനിന്നു പി. എച്ച് . ഡി. ബിരുദവും, ഭാരതചക്രവർ�
ത്തിയിൽനിന്നു മഹാമേഹാപാധ്യായ പദവിയും, െവയി�
ത്സ് രാജകുമാരൻ ഭാരതം സന്ദർശിച്ചേപ്പാൾ ഒരു കീർ�
ത്തിമുദ്രയും അേദ്ദഹത്തിനു ലബ്ധമായി. 1101-ാമാണ്ടു തു�
ലാമാസം 10-ാം൹ ഉേദ്യാഗത്തിൽനിന്നു വിരമിക്കുകയും
ആ െകാല്ലത്തിൽത്തെന്ന മീനം 21-ാം൹ പരമപദെത്ത
പ്രാപിക്കുകയും െചയ്തു.

കൃതികൾ
ഗണപതിശാസ്ത്രി ഒരു ൈവയാകരണനായിരുന്നുെവ�
ന്നു പറഞ്ഞുവെല്ലാ. അലങ്കാരത്തിലും സാഹിത്യത്തിലും
അേദ്ദഹത്തിനുണ്ടായിരുന്ന അവഗാഹം അനന്യസാ�
മാന്യമായിരുന്നു. വിശ്രമം എെന്നാന്നു് അേദ്ദഹം അറി�
ഞ്ഞിരുന്നേതയില്ല. (1) മാധവീവാസന്തീയം നാടകം, (2)
േസതുയാത്രാവർണ്ണനം, (3) തുലാപുരുഷദാനകാവ്യം,
(4) അർത്ഥചിന്താമണിമാല, (5) ചക്രവർത്തിനീഗുണമ�
ണിമാലം, (6) ഭാരതാനുവർണ്ണനംഗദ്യം, (7) വലിയേകാ�
യിത്തമ്പുരാെന്റ ശാകുന്തളപാരമ്യത്തിനു വ്യാഖ്യാനം
ഇവ അേദ്ദഹത്തിെന്റ കൃതികളിൽ ഉൾെപ്പടുന്നു. ഇവ
കൂടാെത വലിയ േകായിത്തമ്പുരാെന്റ വിശാഖവിജയ�
ത്തിനും, ഏ. ആർ. രാജരാജവർമ്മ േകായിത്തമ്പുരാെന്റ
ആംഗലസാമ്രാജ്യത്തിനും ലഘുടിപ്പണികളും അേദ്ദഹം
എഴുതീട്ടുണ്ടു്.

പ്രാച്യഗ്രന്ഥപ്രകാശനം
എന്നാൽ ഗണപതിശാസ്ത്രിയുെട യശസ്സു് , ക്യൂേറട്ടർ
എന്ന നിലയിൽ അേദ്ദഹം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥ�
ങ്ങെള ആശ്രയിച്ചാണു് സർേവ്വാപരി നിലെകാള്ളുന്നതു്.
ഒട്ടുവളെര ഉത്തമഗ്രന്ഥങ്ങൾ അേദ്ദഹം പ്രകാശിപ്പിക്കു�
കയുണ്ടായി. (1) മഹിമഭട്ടെന്റ വ്യക്തിവിേവകം, (2) കാ�
മന്ദകെന്റ നീതിസാരം, (3) േകശവസ്വാമിയുെട നാനാർ�
ത്ഥാർണവസംേക്ഷപം, (4) വന്ദ്യഘടീയ സർവ്വാനന്ദ�
െന്റ ടീകാസർവ്വസ്വേത്താടുകൂടിയ നാമലിംഗാനുശാസ�
നം, (5) മേഹന്ദ്രവിക്രമവർമ്മാവിെന്റ മത്തവിലാസപ്ര�
ഹസനം, (6) കൃഷ്ണാനന്ദസരസ്വതിയുെട സിദ്ധാഞ്ജനം,
(7) ഈശാനശിവഗുരുേദവെന്റ പദ്ധതി, (8) കൗടില്യ�
െന്റ അർത്ഥസ്ത്രം, (9) അര്യമഞ്ജുശ്രീമൂലകല്പം, (10) വിശ്വ�
രൂപെന്റ ബാലക്രീഡേയാടുകൂടിയ യാജ്ഞവല്ക്ക്യസ്മൃതി
എന്നീ അപൂർവ്വഗ്രന്ഥങ്ങൾ അവയിൽ ചിലതുമാത്രമാ�
ണ് . ഭാസേന്റെതന്നു് അേദ്ദഹവും മറ്റു ചില പണ്ഡിതപ്ര�
േവകന്മാരും സ്ഥാപിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന പതിമ്മൂന്നു
രൂപകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക നിമിത്തമാണു് അേദ്ദ�
ഹെത്ത സകലരാജ്യങ്ങളിെല സംസ്കൃതപണ്ഡിതന്മാരും
ഒന്നുേപാെല സർേവ്വാപരി ബഹുമാനിച്ചതു്. ആ രൂപക�
ങ്ങൾക്കും അർത്ഥശാസ്ത്രത്തിനും അേദ്ദഹം വളെര േമ�
േലക്കിടയിലുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അർത്ഥ�
സ്ത്രവ്യാഖ്യയ്ക്കു് അേദ്ദഹത്തിനു് അവലംബമായിത്തീർന്നതു്
ഒരു മഹത്തും പ്രാക്തനവുമായ ഭാഷാവ്യാഖ്യാനമാെണ�
ന്നുള്ള വസ്തുത അവിസ്മരണീയമാണു്. പദ്യെത്തക്കാൾ
ഗദ്യമായിരുന്നു അേദ്ദഹത്തിനു് അധികം സ്വാധീനം.
ആ കൃതഹസ്തത ഭാരതാനുവർണ്ണനം എന്ന ലഘുഗ്രന്ഥ�
ത്തിൽനിന്നു മാത്രമല്ല, പ്രതിമാനാടകത്തിനു് അേദ്ദഹം
എഴുതീട്ടുള്ളതും സ്വപ്നവാസവദത്താദി ഗ്രന്ഥങ്ങെളാന്നും
ഭാസേന്റതെല്ലന്നു വാദിക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാെര ഇരുത്തി�
ച്ചിന്തിപ്പിക്കുന്നതുമായ ഉേപാൽഘാതത്തിൽനിന്നും കാ�
ണാവുന്നതാണു്. വളെര താളിേയാലഗ്രന്ഥങ്ങൾ േകര�
ളത്തിെന്റ നാനാഭാഗങ്ങളിൽനിന്നു് അേദ്ദഹം വരുത്തി
സംഭരിച്ചു. ഏതു പ്രകാരത്തിൽ േനാക്കിയാലും അേദ്ദ�
ഹം ക്യൂേറട്ടറായിരുന്ന കാലത്തുെചയ്തിട്ടുള്ള സംസ്കൃത�
േസവനം ആർക്കും പുളേകാൽഗമകാരിയായി, അന്യാ�
ദൃശമായ േതജേസ്സാടുകൂടി എവിെടയും എല്ലാക്കാലത്തും
പരിലസിക്കും. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വിദ്യാവല്ലഭെന
ആ േസവനത്തിനു കിട്ടിയതു തിരുവിതാംകൂറിെന്റ ഭാ�
ഗ്യാതിേരകം െകാണ്ടുതെന്നയാണു്.



3 കിള്ളിമംഗലത്തു നാരായണൻനമ്പൂരി
(1030–1109)

ചരിത്രം
ഗണപതിശാസ്ത്രിക്കുപുറേമ രണ്ടു േകരളീയർക്കുകൂടി ബ്രി�
ട്ടീഷ് ഗവർെമ്മന്റു മഹാമേഹാപാദ്ധ്യായബിരുദം സമ്മാ�
നിച്ചിട്ടുണ്ടു് . അവരിൽ ഒരാൾ കിള്ളിമംഗലത്തു നാരായ�
ണൻനമ്പൂരിപ്പാടും മേറ്റയാൾ െകാടുങ്ങല്ലൂർ വലിയേഗാ�
ദവർമ്മത്തമ്പുരാനുമാകുന്നു. രണ്ടുേപരും െകാച്ചിക്കാരാ�
യിരുന്നു എന്നു പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ. െകാച്ചിശ്ശീമ തല�
പ്പിള്ളിത്താലൂക്കിൽ മംഗലത്തു നടുവത്തു പാഞ്ഞാൾ
എെന്നാരു േദശമുണ്ടു്. അവിെട നടുവത്തുമനയ്ക്കൽ നാരാ�
യണൻനമ്പൂരിപ്പാട്ട്  1030-ാമാണ്ടു മീനമാസത്തിൽ ജനി�
ച്ചു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ അച്ഛനു് അന്നു 47 വയസ്സു പ്രായമാ�
യിരുന്നു. തൃശ്ശിവേപരൂർ ജഡ്ജിയായിരുന്ന സുപ്രസിദ്ധ�
നായ വ്യാകരണാചാര്യേരാടാണ് അച്ഛൻ ശേബ്ദന്ദുേശ�
ഖരം പഠിച്ചതു്. ആ മഹാൈവയാകരണെന്റ ആദ്യെത്ത
ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരാളായിരുന്നു അേദ്ദഹം. എറണാകുളം
േകാേളജിൽ മലയാളം പണ്ഡിതനായിരുന്ന കുഞ്ഞൻ�
വാരിയരുെട അമ്മാവൻ ശങ്കുവാരിയരായിരുന്നു നാരാ�
യണൻ നമ്പൂരിപ്പാട്ടിെല ആദ്യെത്ത ഗുരു. ഓത്തുെചാ�
ല്ലിച്ചതു് െതേക്കമഠത്തിേലക്കു സന്യസിച്ച െവമ്മലത്തുർ
നമ്പൂരിയാണു്. സംസ്കൃതത്തിൽ ഉപരിപഠനത്തിനായി
നമ്മുെട കഥാനായകൻ കൂടല്ലൂർമനയ്ക്കൽ െചന്നുകൂടി.
അവിെട വാസുേദവശാസ്ത്രിേയാടു ൈനഷധം ഒരു സർ�
ഗ്ഗം പഠിച്ചു. സിദ്ധാന്തകൗമുദി, മേനാരമ, പരിഭാേഷന്ദു�
േശഖരം ആദ്യഭാഗം എന്നീ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ കഞ്ചുനമ്പൂരി�
പ്പാട്ടിേലയും മറ്റും സന്നിധിയിൽ നിന്നഭ്യസിച്ചു. പിന്നീ�
ടു തൃശ്ശൂേരയ്ക്കു താമസം മാറ്റി കുഞ്ചുണ്ണിനമ്പൂരിപ്പാട്ടിെല
അടുക്കൽ കുേറക്കാലം തർക്കം പഠിച്ചുെവങ്കിലും അതു
വ്യാകരണാഭ്യസനത്തിനു പ്രതിബന്ധമാകുെമന്നു കരു�
തി തുടർന്നുെകാണ്ടു േപായില്ല. പരിഭാേഷന്ദുേശഖരം
മുഴുമിപ്പിച്ചു ശേബ്ദന്ദുേശഖരവും പഠിച്ചു. ആയിടയ്ക്കുതെന്ന
ശാങ്കരീയഭാഷ്യവും വായിച്ചു േവദാന്തത്തിലും നിഷ്ണാ�
തതനായി. പിന്നീടു മഹാഭാഷ്യം മുഴുവൻ വശമാക്കി.
മഹാഭാഷ്യം പഠിച്ചുതീർന്നേപ്പാൾ അേദ്ദഹെത്ത കുന്നം�
കുളത്തിനു മൂന്നു ൈമൽ വടക്കുകിഴക്കു സ്ഥിതിെചയ്യുന്ന
െചാവ്വന്നൂർ സഭാമഠത്തിെല വ്യാകരണഭട്ടതിരിയായി
നിയമിച്ചു. അവിെട ആറു ശാസ്ത്രങ്ങളും പഠിപ്പിക്കുവാൻ
ആറു പണ്ഡിതപ്രേവകന്മാെര നിയമിച്ചിരുന്നു. ഒന്നി�
ലധികം തവണ തിരുവനന്തപുരത്തു േപാവുകയും വി�
ശാഖംതിരുനാൾ മഹാരാജാവിെന്റയും അവിടുെത്ത
സദസ്യേകസരികളുേടയും മുക്തകണ്ഠമായ അഭിനന്ദന�
ത്തിനു പാത്രീഭവിക്കുകയും െചയ്തു. തൃപ്പൂണിത്തുറ വിദ്വ�
ത്സദസ്സിൽ ആദ്യമായി പ്രേവശിച്ചത് 1063-ലാണു്. ആ
സദസ്സിൽ പ്രഥമസമ്മാനം വളെരെക്കാല്ലം അേദ്ദഹം
വാങ്ങിച്ചു. 1109 മകരമാസം 6-ാം൹യാണു് യശശ്ശരീര�
നായതു്. അേദ്ദഹം സ്വജാതിയിൽ വിവാഹം െചയ്തിരു�
ന്നില്ല. രണ്ടു നായർ സ്ത്രീകെള പരിഗ്രഹിച്ചു. അവരിൽ
ഒന്നു വടക്കാേഞ്ചരിക്കടുത്തു പുത്തൻകളത്തിെല കുട്ടി�
പ്പാറുവമ്മയും മേററതു കിള്ളിമംഗലത്തു് ഊരമ്പകെത്ത
െകാച്ചുക്കുട്ടിയമ്മയുമാണു്. നടുവത്തുമനയ്ക്കു െചാവ്വന്നൂരി�
നടുത്തു് അകത്തിയൂർ എെന്നാരില്ലവും സ്വത്തുമുണ്ടു് . വ്യാ�
കരണത്തിൽ അർത്ഥവാദസൂത്രശതേകാടി എെന്നാരു
മഹാഗ്രന്ഥം നിർമ്മിച്ചിട്ടള്ളതിനു പുറേമ, നാമി (6–4–3)
സാമ ആകം (7–1–3)എന്നീ രണ്ടു പാണിനീസൂത്രങ്ങെള
സമഗ്രമായി വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും സ്വപ്നചരിതം എെന്നാ�
രു കാവ്യം രചിക്കുകയും െചയ്തിട്ടുണ്ടു് .



4 െകാടുങ്ങല്ലൂർ വലിയ
േഗാദവർമ്മത്തമ്പുരാൻ (1034–1109)

ചരിത്രം
േഗാദവർമ്മത്തമ്പുരാൻ 1034-ാമാണ്ടു മിഥുനമാസം 14-
ാം൹ എളകുറിശ്ശി നാരായണൻ നമ്പൂരിപ്പാട്ടിേലയും കു�
ഞ്ഞിക്കുട്ടിത്തമ്പുരാട്ടിയുേടയും പുത്രനായി ജനിച്ചു. അേദ്ദ�
ഹത്തിനു വിശിഷ്ടന്മാരായ പലഗുരുക്കന്മാരും ഉണ്ടായി�
രുന്നു. അവരിൽ േഗാദവർമ്മത്തമ്പുരാനും (1005–1049)
കുഞ്ഞുണ്ണിത്തമ്പുരാനും (1028–1090) കുംഭേകാണം കൃ�
ഷ്ണശാസ്ത്രികളും, െകാച്ചി വാഴ്ചെയാഴിഞ്ഞ വലിയ തമ്പു�
രാെന്റ അനുജൻ െകാച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാനും, മഹാമേഹാ�
പാദ്ധ്യായൻ കുംഭേകാണം ശഠേകാപാചാര്യരും പ്രധാ�
നന്മാരാണു്. മഹാകവി െകാച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാൻ േഗാദ�
വർമ്മത്തമ്പുരാെന്റ ശിഷ്യനും കഥാപുരുഷെന്റ സഹ�
പാഠിയുമായിരുന്നു. മേനാരമയും േശഖരവും പഠിപ്പിച്ചതു
കുഞ്ഞുണ്ണിത്തമ്പുരാനായിരുന്നു. ശഠേകാപാചാര്യരാ�
ണു് അേദ്ദഹത്തിനു തർക്കശാസ്ത്രത്തിൽ പാരങ് ഗതത്വം
വരുത്തിയതു്. തത്സംബന്ധമായി െകാച്ചി ഇളയതമ്പു�
രാെന്റ േപരും സ്മരിേക്കണ്ടതുണ്ടു്. ബ്രഹ്മാനന്ദീയം, സി�
ദ്ധാന്തബിന്ദു എന്നീ േവദാന്തഗ്രന്ഥങ്ങളും കഥാപുരുഷൻ
നിഷ്കർഷിച്ചു വശമാക്കി. ഇങ്ങെന മൂന്നു ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ
പരിനിഷ്ഠിതമായ പാണ്ഡിത്യം സമ്പാദിച്ചിരുന്നുെവങ്കി�
ലും തർക്കമായിരുന്നു അേദ്ദഹത്തിെന്റ മുഖ്യശാസ്ത്രം.
വിദ്വാന്മാർ അേദ്ദഹെത്ത ഭട്ടൻ എന്ന ബിരുദം നല്കി
ബഹുമാനിച്ചു. ഭട്ടൻ എന്നു് ഒരാെള വ്യപേദശിക്കണ�
െമങ്കിൽ ഗഹനങ്ങളായ ശാസ്ത്രങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനിക്കുക�
േയാ അെല്ലങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ സ്വയം
രചിക്കുകേയാ െചയ്തിരിക്കണം. മഹാതാർക്കികനായ
മാന്തിട്ട കുഞ്ചുനമ്പൂരി അേദ്ദഹത്തിെന്റ പ്രധാന ശിഷ്യ�
നാണു്. വടേശ്ശരി കുഞ്ഞിക്കാവമ്മയുെട പുത്രി ലക്ഷ്മിക്കു�
ട്ടിയമ്മെയ വിവാഹം െചയ്തു. 1108 ധനുമാസം 25-ാം൹
മുതൽ വലിയതമ്പുരാനായിരുന്നു. ഭട്ടൻതമ്പുരാൻ പ്ര�
കൃത്യാ ദുർബ്ബലനും വാതേരാഗിയുമായിരുന്നു. എങ്കിലും
തൃപ്പൂണിത്തുറ വിദ്വത്സദസ്സിൽ സന്നിഹിതനാകാറുണ്ടാ�
യിരുന്നു. 1109-ാമാണ്ടു കുംഭമാസം 16-ാം൹ ആയില്യം
നാളിൽ പ്രപഞ്ചയവനികയ്ക്കുള്ളിൽ തിേരാധാനംെച�
യ്തു.

കൃതികൾ
ഭട്ടെന്റ വാങ് മയങ്ങളിൽ ഉൾെപ്പട്ടവയാണു് ചുവേട കു�
റിയ്ക്കുന്ന കൃതികൾ. (1) പ്രാമാണ്യവാദവ്യാഖ്യാനം (തൃതീ�
യവ്യുൽപ്പത്തിവെര), (2) ദൃത്തകമീമാംസ; (3) സ്മാർത്ത�
പ്രായശ്ചിത്തവ്യാഖ്യാനം, (4) ഉപകാരപ്രേവശികാവ്യാ�
ഖ്യാനം, (5) ഭാഗവതപ്രഥമേശ്ലാകവ്യാഖ്യാനം, (6) ന്യാ�
യരത്നാവലീവ്യാഖ്യാനം, (7) ശക്തിതത്വപ്രകാശിക, (8)
വ്യുൽപത്തിവാദകാരിക. ഇവെയല്ലാം പ്രമാണഗ്രന്ഥങ്ങ�
ളാണു്. നമ്മുെട മഹാമേഹാപാദ്ധ്യായന്മാെരല്ലാം ആ
സ്ഥാനത്തിനു സർവ്വഥാ അർഹന്മാരായിരുന്നുെവന്നു്
ഇത്രമാത്രമുള്ള പ്രസ്താവനയിൽ നിന്നു വ്യക്തമാകുന്ന�
താണേല്ലാ.



5 െകാച്ചി രാമവർമ്മമഹാരാജാവു്
(1028–1107)

ജനനം
രാജർഷിെയന്നും വാഴ്ചെയാഴിഞ്ഞ വലിയതമ്പുരാെന�
ന്നുമുള്ള വിേശഷണങ്ങളാൽ പ്രശസ്തനായ െകാച്ചി രാ�
മവർമ്മ മഹാരാജാവു് 1028-ാമാണ്ടു ധനുമാസം 14-ാം൹
ജനിച്ചു. 971-ൽ ജനിച്ചു് 1036-ൽ തീെപ്പട്ട വലിയമ്മത്ത�
മ്പുരാെന്റ തൃതീയപുത്രിയായിരുന്നു അവിടെത്ത മാതാ�
വായ അംബത്തമ്പുരാട്ടി. ആ മഹതിെയ കുഞ്ഞിക്കി�
ടാവു് എന്നാണു് വിളിച്ചുവന്നിരുന്നതു്. അവിടുന്നു് 1008-
ാമാണ്ടു വൃശ്ചികമാസത്തിൽ ജനിച്ചു. 13-ാമെത്ത വയ�
സ്സിൽ കൂടലാറ്റു പുറത്തു ഭാസ്കരൻ അനുജൻ നമ്പൂരിപ്പാ�
ട്ടിെല ധർമ്മപത്നിയായി. രാമവർമ്മമഹാരാജാവിനു
നാലു സേഹാദരന്മാരും മൂന്നു സേഹാദരിമാരും ഉണ്ടാ�
യിരുന്നു.

വിദ്യാഭ്യാസം
കഥാപുരുഷൻ ബാല്യത്തിൽ തത്സഹജങ്ങളായ ലിലാ�
വിേനാദങ്ങളിൽ വ്യാപൃതനായിരുന്നതല്ലാെത വിദ്യാസ�
മ്പാദനത്തിൽ വിേശഷവിധിയായി ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നില്ല.
ആമു (രാമപട്ടർ) എെന്നാരു വിശ്വസ്തനും സ്വാമിഭക്ത�
നുമായ പരിചാരകെന വാത്സല്യവതിയായ മാതാവു്
അവിടുെത്ത േമൽേനാട്ടത്തിനായി പ്രേത്യകം നിയമി�
ച്ചിരുന്നു. മൂഴിക്കുളത്തു കുഞ്ഞുണ്ണിനമ്പിയാരായിരുന്നു
ഒന്നാമെത്ത സംസ്കൃതഭാഷാധ്യാപകൻ. 1037-ൽ േറാ�
ബർട്ട് ൈവറ്റ് , നാരായണയ്യർ എന്നീ ഉപാധ്യായന്മാ�
രുെട കീഴിൽ ഇംഗ്ലീഷ്  പഠിച്ചുതുടങ്ങി. അനന്തരം സു�
പ്രസിദ്ധനായ പാലപ്പുറത്തു േഗാവിന്ദൻനമ്പിയാെര
വരുത്തി തൃപ്പൂണിത്തുറ താമസിപ്പിച്ചു സംസ്കൃതത്തിൽ
ഉപരിഗ്രന്ഥങ്ങൾ അേദ്ദഹെത്തെക്കാണ്ടഭ്യസിപ്പിക്കു�
വാൻ അന്നെത്ത വലിയ തമ്പ്രാൻ തീർച്ചെപ്പടത്തി.
േഗാവിന്ദൻനമ്പിയാർ ൈകക്കുളങ്ങര രാമവാരിയരു�
േടയും ഗുരുനാഥനായിരുന്നു എന്നു് അനുവാചകന്മാർ
സ്മരിക്കുമേല്ലാ. അന്നു് അേദ്ദഹെത്തേപ്പാെല സമഞ്ജ�
സമായും സരഹസ്യമായും ധ്വന്യാേലാകത്തിനു് അർ�
ത്ഥവിവരണം െചയുന്ന പണ്ഡിതന്മാർ േകരളത്തിൽ
ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അേദ്ദഹം അധ്യാപകനായേതാടു�
കൂടി മഹാരാജാവിെന്റ പഠനരീതിക്കു് ഒരു മാറ്റംവന്നു.
കാലത്തു് ഏഴു മണിമുതൽ ഒൻപതു മണിവെര നമ്പി�
യാർ പഠിപ്പിക്കും. താൻ ഉണ്ണാൻ േപാകുന്ന അവസ�
രങ്ങളിൽ പാഠം െചാല്ലുന്നതു േകൾക്കുവാൻ മകെന
കൂെടയിരുത്തും. പത്തു മണിമുതൽ പന്ത്രണ്ടു മണിവ�
െര പഴയ പാഠങ്ങൾ ഉരുവിടണം. മൂന്നു മണിമുതൽ
അഞ്ചു മണിവെര പിെന്നയും പഠിപ്പിക്കും. ആ ഗുരുനാ�
ഥൻ ഒരു െകാല്ലം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ വസൂരിദീനത്താൽ
നിര്യാതനാകുക നിമിത്തം ആ പരിപാടി വിച്ഛിന്നമാ�
യി. തൃപ്പൂണിത്തുറ തീെപ്പട്ട വീരഇളയതമ്പുരാനും പാ�
റേമക്കാവു രാമൻനമ്പിയാരുമായിരുന്നു പിന്നെത്ത
അധ്യാപകന്മാർ. അവർ മൂന്നുനാലു െകാല്ലം പഠിപ്പിച്ച�
േതാടുകൂടി അവിടേത്തക്കു വ്യുൽപ്പത്തി ഉറച്ചു. പിന്നീടു
ശാസ്ത്രപഠനമായി. അക്കാലത്തു േശഷാചാര്യെരന്നും
രങ് ഗപ്പാചാര്യെരന്നും രണ്ടു പണ്ഡിതപഞ്ചാനനന്മാർ
െകാച്ചിയിലുണ്ടായിരുന്നു. മഹാരാജാവു േശഷാചാര്യ�
േരാടു തർക്കവും വ്യാകരണവും വായിച്ചു. അവിടുെത്ത
സഹചാരിയായ െകാച്ചുണ്ണിത്തിരുമുൽപ്പാട് എെന്നാ�
രാൾ രങ് ഗപ്പാചാര്യേരാടു തർക്കംപഠിച്ചു് അലസനായ
അവിടെത്ത പരാജിതനാക്കുെമന്നുള്ളഘട്ടം സമീപി�
ച്ചേപ്പാൾ അവിടുേത്തക്കും ആത്മാവിൽ നിലീനമായ
ഉത്സാഹശക്തി അത്ഭുതാവഹമായ വിധത്തിൽ ഉൽബു�
ദ്ധമായി. േശഷാചാര്യർ മൂന്നു െകാല്ലേത്താളം പഠിപ്പിച്ചു.
ആ ഗുരുേശ്രഷ്ഠെന്റ സ്മാരകമായി സ്വന്തം ചിലവിൽ ‘ശ്രീ�
േശഷ്ഠാചാര്യപാഠശാല’ എെന്നാരു സംസ്കൃതവിദ്യാലയം
1060-ാമാണ്ടു് കർക്കടകമാസത്തിൽ തൃപ്പൂണിത്തുെറ
സ്ഥാപിച്ചു. അതാണു് ഇന്നെത്ത സംസ്കൃതേകാേളജായി
വികസിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതു്. ആ വിദ്യാലയത്തിെന്റ ആവശ്യ�
ത്തിനു ‘ബാലേബാധനം’ എെന്നാരു ലഘുവ്യാകരണഗ്ര�
ന്ഥം നിർമ്മിച്ചു. അനന്തരകാലങ്ങളിൽ േവദാന്തത്തിലും
നിപുണമായി പരിശ്രമിച്ചു. അങ്ങെന ഇളയതമ്പുരാനാ�
കുന്നതിനു മുൻപുതെന്ന മൂന്നു ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിഷ്ണാത�
നായി. സി. പി. അച്യുതേമേനാനിൽനിന്നു് ഇംഗ്ലീഷിൽ
തനിക്കുള്ള ജ്ഞാനത്തിനു പരിപൂർണ്ണതയും വരുത്തി.
1063-ാമാണ്ടു മിഥുനമാസത്തിലാണു് അവിടുന്ന് ഇളയത�
മ്പുരാനായതു്.

വിവാഹം
മഹാരാജാവു് 1055-ാമാണ്ടു് വൃശ്ചികമാസത്തിൽ എടക്കു�
ന്നി ഇട്ടിയുഴുത്തിരവാരിയരുേടയും േകാരകത്തു കുഞ്ഞി�
ക്കാളിയമ്മയുേടയും പുത്രിയായ പാറുക്കുട്ടിയമ്മെയ വി�
വാഹം െചയ്തു. ആ സാധ്വി 1056 തുലാത്തിൽപേരതയാ�
യി. പിന്നീടു പന്ത്രണ്ടു വർഷേത്താളം വിധുരനായി കഴി�
ച്ചുകൂട്ടിയതിനുേമൽ 1068-ാമാണ്ടു തുലാമാസത്തിൽ തൃ�
ശൂർ ഇട്ട്യാണത്തു പാറുക്കുട്ടിയമ്മെയ പത്നിയായി സ്വീക�
രിച്ചു.

രാജ്യഭാരം
ഇന്നെത്ത െകാച്ചിയുെട പിതാവു് എന്ന ബഹുമതിയാ�
ണു് അവിടുന്നു സമാർജ്ജിച്ചതു്. അതിെനപ്പറ്റി സാഹി�
ത്യചരിത്രത്തിൽ അധികെമാന്നും പ്രസ്താവിക്കുവാൻ
സാധിക്കുന്നതെല്ലങ്കിലും തീെര വിസ്മരിക്കുന്നതു് അനു�
ചിതമായിരിക്കും. 1071-ാമാണ്ടു ചിങ്ങം 27-ാം൹ അന്നു
നാടുവാണിരുന്ന മഹാരാജാവു തീെപ്പട്ടു. കഥാപുരുഷൻ
സിംഹാസനാരൂഢനുമായി. അന്നു് അവിടുേത്തക്കു്
42 വയസ്സു പ്രായമായിരുന്നു. ഇളയതമ്പുരാനായിരു�
ന്നേപ്പാൾത്തെന്ന വലിയതമ്പുരാെന്റ സഹചാരിയും
ഉപേദഷ്ടാവുമായി രാജ്യഭരണം സംബന്ധിച്ചുള്ള കാ�
ര്യങ്ങളിൽ അസാധാരണമായ ൈനപുണ്യം സമ്പാദി�
ച്ചിരുന്നു. പല പരിഷ്കാരങ്ങൾ അവിടുെത്ത വാഴ്ചക്കാല�
ത്തു് ഏർെപ്പടുത്തെപ്പട്ടു. രാജ്യത്തിെന്റ ആയവ്യയസ്ഥി�
തി ക്രമീകരിച്ചു. സർേവ്വയും െസറ്റിൽെമന്റും നടത്തി.
വനസംരക്ഷണത്തിനു് ആശാസ്യമായ ഒരു പദ്ധതി രൂ�
പവൽക്കരിച്ചു. ട്രാംെവ ഉൽഘാടനം െചയ്തു. പ്രധാന
പട്ടണങ്ങളിൽ േരാഗികെള കിടത്തി ചികിത്സിക്കുന്ന�
തിനുള്ള ആശുപത്രികൾ സ്ഥാപിച്ചു. എൈക്സസ് തുട�
ങ്ങിയ പലഡിപ്പാർട്ടുെമന്റുകളും കാര്യക്ഷമമായി പരിഷ്ക�
രിച്ചു. മാജിസ്ട്രിസിയും റവന്യൂവും വകുപ്പുകൾ േവർതിരിച്ചു.
ആേരാഗ്യം, കൃഷി എന്നീ വകുപ്പുകൾ ഇദംപ്രഥമമായി
സംഘടിപ്പിച്ചു. എറണാകുളം, മട്ടാേഞ്ചരി, തൃശൂർ എന്നീ
സ്ഥലങ്ങളിൽ നഗരസഭകൾ ഏർെപ്പടുത്തി പഞ്ചായ�
ത്തുഭരണം ആരംഭിച്ചു. േകാവിലകം ചിലവു ക്ലുപ്തെപ്പട�
ത്തി. െചറുവണ്ണൂർ എറണാകുളം തീവണ്ടിപ്പാത നടപ്പി�
ലാക്കി. വ്യവസായസർേവ്വ നിവ്വഹിച്ചു. അധഃസ്ഥിതെര
സർക്കാരുേദ്യാഗങ്ങളിൽ നിയമിച്ചു. വിദ്യാഭ്യാസം വ്യാ�
പ്തിയിലും പരിണാമത്തിലും അഭൂതപൂർവ്വമായി വർദ്ധി�
പ്പിച്ചു. എന്തിനു വിസ്തരിക്കുന്നു? അവിടുെത്ത കുശാഗ്ര�
ബുദ്ധിയുേടയും രാജ്യതന്ത്രപാരീണതയുേടയും മുദ്രപതി�
യാത്തയാെതാരു ഗവർെമ്മന്റ് സ്ഥാപനവും അക്കാല�
ത്തു് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. െകാള്ളയും േകാഴയും അസ്തമിച്ചു.
അധർമ്മം ഒരുദിക്കിലും തലെപാക്കിയില്ല. തെന്റ രാ�
ജ്യെമന്നും പ്രജകെളന്നുമല്ലാെത അവിടേത്തക്കു േവെറ
യാെതാരു ചിന്തയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അരിഷഡ്വർഗ്ഗ�
െത്ത ജയിച്ച ഒരു മഹാത്മാവായിരുന്നു ആ തിരുേമനി.
അവിടെത്ത രാജ്യഭരണത്തിലുള്ള മതിപ്പുനിമിത്തം ബ്രി�
ട്ടീഷ് ഗവർെമ്മന്റു് അവിടേത്തക്കു് ജി. സി. എസ് . ഐ.,
ജി. സി. ഐ. ഈ. എന്നീ ബിരുദങ്ങൾ പ്രദാനം െചയ്തു.
അവിടേത്തക്കുള്ള ആചാരെവടി പതിേനഴിൽനിന്നു
പെത്താൻപതായി ഉയർത്തി. ഇൻഡ്യെയാട്ടുക്കു സഞ്ച�
രിക്കുകയും പല രാജാക്കന്മാരും പണ്ഡിതന്മാരുമായി
പരിചയം സമ്പാദിക്കുകയും െചയ്തു. കൃതജ്ഞരായ പ്രജ�
കൾ അവിടെത്ത ഷഷ്ട്യബ്ദപൂർത്തിമേഹാത്സവം യേഥാ�
ചിതം െകാണ്ടാടി.

സ്ഥാനസന്ന്യാസം
അത്തരത്തിലുള്ള അഭികാമ്യമായ അത്യുച്ചസ്ഥാനെത്ത
അവിടുന്നു് 1090-ാമാണ്ടു വൃശ്ചികമാസം 22-ാം൹ സ്വയം
പരിത്യജിച്ചു. അതു പാടിെല്ലന്നു ബ്രിട്ടീഷ്  ഗവർെമ്മന്റു്
ആകുന്നതും ഉപേദശിച്ചുേനാക്കി. ഭിന്നജാതിമതസ്ഥ�
രായ സകലപ്രജകളും അവിടെത്ത ആ ഉദ്യമത്തിൽനി�
ന്നു വിരമിപ്പിക്കുവാൻ പലപ്രകാരത്തിൽ പരിശ്രമിച്ചു.
അെതാന്നും ഫലിച്ചില്ല. തെന്റ നിശ്ചയം അവിടുന്നു ദൃ�
ഢവ്രതനായി നിറേവറ്റുകതെന്ന െചയ്തു. താൻ രാജ്യഭാ�
രം കേയ്യറ്റ പതിെനാന്നാമെത്ത വർഷത്തിൽത്തെന്ന
അവിടുേത്തക്കു് അതിൽനിന്നു് ഒഴിയണെമന്നു് ആഗ്രഹ�
മുണ്ടായിരുന്നു. അന്നു് അതു സാധിച്ചില്ല. “ഗളിതവയ�
സാമിക്ഷ്വാകൂണാമിദം ഹി കുലവ്രതം” എന്ന കാളിദാ�
സവചനത്തിൽ അന്തർഭവിച്ചിരിക്കുന്ന തത്വം പ്രവൃത്തി�
പഥത്തിൽ വരുത്തുവാൻ പിെന്നയും കുേറക്കാലംകൂടി
താമസിേക്കണ്ടിവന്നു. സ്ഥാനത്യാഗത്തിനുേമൽ സ്ഥി�
രവാസം തൃശൂർ കാനാട്ടുകര േകായിക്കലാക്കി ശാസ്ത്ര�
ചിന്തകളിൽ വ്യാപൃതനായി ആയുേശ്ശഷം നയിച്ചു് 1107-
ാമാണ്ടു മകരമാസം 16-ാം൹ പരമപദത്തിൽ ലയിച്ചു.

മഹാരാജാവും ഭാഷാേപാഷണവും
ഷഷ്ടിപൂർത്തിമേഹാത്സവത്തിൽ കഥാപുരുഷൻ സംസ്കൃ�
തഭാഷയുെട േപാഷണത്തിനായി മുപ്പതിനായിരം ഉറു�
പ്പികയും ഭാഷാപരിഷ്കരണത്തിനായി ഇരുപതിനായിരം
ഉറുപ്പികയും തൃൈക്കച്ചിലവായി നല്കി മലയാളത്തിൽ
പ്രാചീനങ്ങളും നവീനങ്ങളുമായ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ആ സം�
ഖ്യയിെല ആദായംെകാണ്ടു് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് 
ഒരു കമ്മിറ്റിെയ നിയമിച്ചു. ആ കമ്മിറ്റിയുെട േമൽേനാ�
ട്ടത്തിൽ അേനകം നല്ല ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പ്രകാശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
(1) സാഹിത്യദർപ്പണത്തിെന്റ പരിഭാഷ, (2) അർത്ഥ�
ശാസ്ത്രത്തിെന്റ ഭാഷാഗദ്യവിവർത്തനം (െക. വി. എം.),
(3) ദൂതവാക്യം ഭാഷാഗദ്യം (അതിപ്രാചീനം), ഉത്തര�
രാമായണംഭാഷാഗദ്യം (പ്രചീനം), (5) പ്രാചീന േക�
രളലിപികൾ (എൽ. ഏ. രവിവർമ്മ), (6) ഒട്ടേനകം
ഭാഷാചമ്പുക്കൾ ഇവ ആ കൂട്ടത്തിൽെപ്പട്ടവയാണു്.
അവിടുെത്ത അനുകരിച്ചു മദിരാശിയിൽെവച്ചു തീെപ്പ�
ട്ട വലിയതമ്പുരാൻ േകളിേകട്ട ഭാഷാപണ്ഡിതന്മാെര
കീർത്തിമുദ്ര നല്കി േപ്രാത്സാഹിപ്പിച്ചതായി നാം കണ്ടു�
വേല്ലാ. 1121-ൽ തീെപ്പട്ട രവിവർമ്മ വലിയതമ്പുരാനും
ചില ഗ്രന്ഥകാരന്മാർക്കു കീർത്തിമുദ്ര സമ്മാനിക്കുക�
യും സംസ്കൃതഭാഷയുെട അഭിവൃദ്ധിക്കായി ഒരു ലക്ഷം
ഉറുപ്പികദാനം െചയ്യുകയും െചയ്തു. പല താളിേയാലഗ്ര�
ന്ഥങ്ങൾ അവിടുന്നുതെന്ന സംഭരിച്ചിരുന്നു. 1092-ൽ
തിരുമനസ്സുെകാണ്ടു് അഖിലഭാരതീയായുർേവ്വദസമിതി�
യിൽ ആധ്യക്ഷ്യം വഹിച്ചുെകാണ്ടു െചയ്ത ഗംഭീരമായ പ്ര�
സംഗം േകട്ട മഹാപണ്ഡിതനായ േലാകമാന്യതിലകൻ
അഭിപ്രായെപ്പട്ടതു് “അവിടുന്നു രാജാക്കന്മാരുെട ഇട�
യിൽ ഒരു പണ്ഡിതനാെണന്നു ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടണ്ടു്.
ഇേപ്പാളാണു് അവിടന്നു പണ്ഡിതന്മാരുെട ഇടയിൽഒരു
രാജാവാെണന്നു് അറിയുന്നതു്” എന്നായിരുന്നു. മഹാ�
മേഹാപാധ്യയായന്മാരായ പണ്ഡിതഗണനാഥേസന�
നും, േഡാക്ടർ ഗണനാഥേസനനും അവിടുെത്ത സം�
സ്കൃതഭാഷാൈവദുഷ്യെത്തപ്പറ്റി മുക്തകണ്ഠമായി പ്രശം�
സിച്ചിട്ടുണ്ടു്. തൃപ്പൂണിത്തുറവിദ്വത്സദസ്സിൽ ആധ്യക്ഷ്യം
വഹിച്ചുവന്നതു തെന്റ വാഴ്ചക്കാലെത്തല്ലാം അവിടുന്നുത�
െന്നയാണു്. അവിടുെത്ത വാഗ്മിത്വവും ഉപപാദനപാടവ�
വും അസാധാരണമായിരുന്നു തനിക്കു വല്ലസംശയവും
േനരിട്ടാൽ വ്യാകരണമാെണങ്കിൽ കിള്ളിമങ് ഗലത്തു
നമ്പൂരിപ്പാടിേനാടും തർക്കമായാൽ ഭട്ടൻതമ്പുരാേനാടും
േചാദിച്ചു അതു തൽക്ഷണംതെന്ന പരിഹരിക്കുന്നതിലും
അവിടുേത്തക്കു സേങ്കാചമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അവിടുന്നു
േവദാന്തപരിഭാഷാസങ്ഗ്രഹം എന്ന ശീഷകത്തിൽ
ഒരു വിശിഷ്ടഗ്രന്ഥം രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. സരളമായ ൈശലി�
യിൽ േവദാന്തത്തിെന്റ സാരസംേക്ഷപം അതിൽ പ്ര�
തിപാദിതമായിരിക്കുന്നു. “േവദാന്തശാസ്ത്രസ്യ പ്രേയാ�
ജനം പരമപുരുഷാർത്ഥഃസ ച േമാക്ഷഃ യജ് ജ്ഞാനം
സൽസ്വവൃത്തിതേയഷ്യേത സൽപുരുഷാർത്ഥഃ മുഖ്യാമു�
ഖ്യേഭേദന സ ദ്വിവിധഃ” എന്നിങ്ങെനയാണു് അതിെല
വാക്യങ്ങളുെട ഗതി. ആ രാജർഷിയുെട ഭാഗിേനയനും
ജാമാതാവും േകരളത്തിൽ ഇന്നുള്ള ശാസ്ത്രപണ്ഡിത�
ന്മാരിൽ പ്രഥമഗണനീയനുമായ െകാച്ചി പരീക്ഷിത്തു
രാമവർമ്മമഹാരാജാവു് അവിടുെത്തപ്പറ്റി ഇങ്ങെന ഉപ�
േശ്ലാകനം െചയ്തിരിക്കുന്നു.

“േയനാമാഥി ധിയാ കുശാഗ്രസമയാ
ശാസ്ത്രാംബുരാശിർന്നേവ

േയനാേഭാജി ച മധ്യേമ വസുമതീ യേത്നന സംലാളിതാ
േയനാത്യാജി വിപശ്ചിതാ വയസി തദ്രാജ്യം തഥാ

പശ്ചിേമ
ദിഷ്ട്യാ രാജതി േസായമച്യുതപദന്യസ്താന്തരാത്മാ നൃപഃ.”



6 േചന്നമങ് ഗലം അയ്യാശാസ്ത്രി
(1039–1120)

ജനനം
അയ്യാശാസ്ത്രി 1039-ാമാണ്ടു ധനുമാസം 30-ാം൹ ചതയം
നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ അച്ഛൻ സുന്ദര�
ശാസ്ത്രി പാലക്കാട്ടു് എണ്ണപ്പാടം ഗ്രാമത്തിൽനിന്നു േച�
ന്നമംഗലത്തു െചന്നുേചർന്നു പാലിയെത്ത പണ്ഡിത�
നും െപൗരാണികനുമായി താമസിച്ചു. ആ വഴിക്കാണ് 
േചന്നമംഗലം എന്നുകൂടി അയ്യാശാസ്ത്രിയുെട നാമേധയ�
േത്താടു േചർത്തുവന്നതു്. സുന്ദരശാസ്ത്രി ഒരു നല്ല ൈവ�
യാകരണനും െപ്രൗഢമേനാരമ, ശബ്ദകൗസ്തുഭം എന്നീ
ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിച്ചിരുന്ന പണ്ഡിതനുമായിരുന്നു. അേദ്ദ�
ഹത്തിെന്റ നാലു പുത്രന്മാരിൽ കനിഷ്ഠനാണു് നമ്മുെട
കഥാനായകൻ. ‘അയ്യാ’ എന്നതു് ഓമനേപ്പരാണു്. പി�
തൃദത്തമായ നാമേധയം ഹരിഹരപുത്രൻ എന്നായിരു�
ന്നു.

വിദ്യാഭ്യാസം
ശാസ്ത്രിയുെട പ്രഥമഗുരു അച്ഛൻതെന്നയായിരുന്നു. കാ�
വ്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നേതാടുകൂടി നിഘണ്ടുക്കളും മുഖസ്ഥമാ�
ക്കുവാൻ തുടങ്ങി. കൃഷ്ണവിലാസം രണ്ടു സർഗ്ഗവും, രഘു�
വംശം മൂന്നു സർഗ്ഗവും, ൈനഷധം ഒരു സർഗ്ഗവും ഗുരുമു�
ഖത്തുനിന്നുതെന്ന അഭ്യസിച്ചു. പിന്നീടു സിദ്ധാന്തകൗമു�
ദി പഠിച്ചു തുടങ്ങി. അതിൽ പൂർവ്വാർദ്ധവും ഉത്തരാർദ്ധ�
ത്തിൽ ണിജന്തം വെരയുള്ള ഭാഗങ്ങളം അച്ഛൻതെന്ന
പഠിപ്പിച്ചു. പിന്നീടു് 1057-ൽ കൂടല്ലൂർ കുഞ്ചുണ്ണിനമ്പൂരിപ്പാ�
ട്ടിെല ശിഷ്യനായി ആ ശാസ്ത്രത്തിെല ഉൽഗ്രന്ഥങ്ങൾ
അഭ്യസിച്ചു. അമരേകാശത്തിനുപുറെമ വിശ്വപ്രകാശം,
േമദിനി, ഹാരാവലി, ദ്വിരൂപേകാശം എന്നീ നിഘണ്ടു�
ക്കളും അേതാടുകൂടി ഹൃദിസ്ഥമാക്കി. പ്രൗഢമേനാരമ
പഠിക്കുന്ന കാലത്തു കഞ്ചുണ്ണിനമ്പൂരിപ്പാടു പേരതനാകു�
കയാൽ അതിെന്റ ബാക്കി ഭാഗങ്ങളും, മഹാഭാഷ്യത്തി�
െല ചില ആഹ്നികങ്ങളും കൂടല്ലൂർ കാവുനമ്പൂരിപ്പാട്ടിെല
അടുക്കൽനിന്നു വശമാക്കി. കാവുനമ്പൂരിപ്പാട്ട് ഒരു മീ�
മാംസകനും കൂടിയായിരുന്നതിനാൽ മീമാംസാന്യായ�
മാല, ഭാട്ടദീപികയിെല ചില ഭാഗങ്ങൾ എന്നീ ഗ്രന്ഥങ്ങ�
ളും അേദ്ദഹത്തിെന്റ കീഴിൽ പഠിച്ചു. അന്നു കൂടല്ലൂർ താ�
മസിച്ചു ശാസ്ത്രാഭ്യാസം െചയ്യിച്ചിരുന്ന പഴമാേനരി സുന്ദ�
രശാസ്ത്രിയുെട ശിഷ്യൻ കൃഷ്ണശാസ്ത്രിയിൽനിന്നു ബ്രഹ്മസൂ�
ത്രഭാഷ്യം പരിശീലിച്ചു. 1067-ലാണു് അയ്യാശാസ്ത്രി ആദ്യ�
മായി തൃപ്പൂണിത്തുറ വിദ്വത്സദസ്സിൽ പ്രേവശിച്ചതു്. ആ
അവസരത്തിൽത്തെന്ന അേദ്ദഹം ഉത്തമസംഭാവനയ്ക്കു്
അർഹനായി. “അയ്യൻ തർക്കത്തിൽ വാദഗ്രന്ഥങ്ങൾ�
കൂടി പഠിക്കണം” എന്നു് അന്നു് ഇളയതമ്പുരാനായിരു�
ന്ന രാജർഷി അനുശാസിക്കുകയാൽ രണ്ടു െകാല്ലംതൃ�
പ്പൂണിത്തുെറ താമസിച്ചു ശഠേകാപാചാര്യേരാടു പഞ്ചല�
ക്ഷണി, ചതുർദ്ദശലക്ഷണി, സിദ്ധാന്തലക്ഷണം, സംശ�
യപക്ഷത, അവയവത്തിെല ആദ്യഭാഗം ഇവ അഭ്യസി�
ച്ചു. ഗദാധരീയത്തിെല ഉപരിഗ്രന്ഥങ്ങളായ േഹത്വാഭാ�
സനിബന്ധങ്ങളം ആ ഗുരുവിൽനിന്നുതെന്ന ഗ്രഹിച്ചു.
35 വയസ്സു കഴിഞ്ഞതിനുേമൽ പറവൂർ ശ്രീരാമഘനപാ�
ഠികേളാടു േവദം അഭ്യസിച്ചു. അത്തരത്തിൽ േവദജ്ഞ�
നായ ഒരു ചതുശ്ശാസ്ത്രപണ്ഡിതൻഅക്കാലത്തു േകരള�
ത്തിൽ ഇല്ലായിരുന്നു എന്നു തീർച്ചയായിപറയാം.

ചില സംഭവങ്ങൾ
അയ്യാശാസ്ത്രിക്കു കർമ്മാനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ വളെര ആസ�
ക്തിയും നിഷ്ഠയുമുണ്ടായിരുന്നു. ആചാരേലാപം സംഭ�
വിക്കുവാൻ ഇടവരുന്ന വിേദശസഞ്ചാരത്തിൽ അേദ്ദ�
ഹം പ്രകൃത്യാ വിമുഖനായിരുന്നു. ഒരിക്കൽ കാശിക്കു�
േപായി ഗംഗാസ്നാനം െചയ്യുക മാത്രമുണ്ടായി. മദിരാശി
സർവ്വകലാശാലയിൽ ഒരു പരീക്ഷകസ്ഥാനംേപാലും
അേദ്ദഹം സ്വീകരിച്ചില്ല. ഇതിഹാസപുരാണങ്ങളിലും
ധർമ്മശാസ്ത്രത്തിലും ശാസ്ത്രിക്കുള്ള അവഗാഹം അന്യാ�
ദൃശമായിരുന്നു. രാമായണം, ഭാഗവതം എന്നീ ഗ്രന്ഥ�
ങ്ങൾ ആമൂലാഗ്രം ഹൃദിസ്ഥമായിരുന്നു. വാഴ്ചെയാഴിഞ്ഞ
വലിയതമ്പുരാൻ ധർമ്മശാസ്ത്രം സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യ�
ങ്ങളിൽ അേദ്ദഹെത്ത ഒരു പ്രധാേനാപേദഷ്ടാവായി
ആദരിച്ചിരുന്നു. േകരളീയരായ സകല ൈവദികന്മാർ�
ക്കും അേദ്ദഹത്തിെന്റ പ്രാമാണികത സമ്മതമായിരു�
ന്നു. തിരുവിതാംകൂറിൽ ശ്രീമൂലം തിരുനാൾ മഹാരാജാ�
വു് അേദ്ദഹത്തിനു മൂന്നുതവണ പാരിേതാഷികങ്ങൾ
നല്കീട്ടുണ്ടു് . േകാഴിേക്കാട്ടു താനത്തിനു സാമൂതിരിപ്പാടു് കൂ�
ടല്ലൂർ നമ്പൂരിപ്പാേടാെടാപ്പം തെന്ന സംഭാവന നല്കി. രാ�
ജർഷി 1090-ൽ അേദ്ദഹത്തിനു ശാബ്ദികതിലകെനന്നും
മാന്തിട്ട നമ്പൂതിരിക്കു താർക്കികതിലകെനന്നും വലിയ
രാമപ്പിഷാരടിക്കു സഹൃദയതിലകെനന്നുമുള്ള ഉചിതങ്ങ�
ളായ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ സമ്മാനിച്ചു. പണ്ഡിതരാജൻ
എന്ന കീർത്തിമുദ്ര തൃപ്പൂണിത്തുറ വിദ്വത്സദസ്സിൽ ആദ്യ�
മായി ലഭിച്ചതു് അേദ്ദഹത്തിനായിരുന്നു. അതു്  1101-ലാ�
ണു്. െചാവ്വെരവച്ചു തീെപ്പട്ട വലിയതമ്പുരാൻ അേദ്ദഹ�
െത്ത വീരശൃംഖലാർപ്പണത്താൽ ബഹുമാനിച്ചു. വിദ്യ�
യ്ക്കനുസരിച്ചുള്ള വിനയം അേദ്ദഹത്തിെന്റ വിശിഷ്ടഗുണ�
ങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു. ശാസ്ത്രിയുെട വിശ്വേതാമുഖമായ
ഉപസ്ഥിതി വിസ്മയാവഹമായിരുന്നുെവേന്ന പറയാവൂ.
ഒരിക്കൽ പി. എസ് . അനന്തനാരായണശാസ്ത്രി യക്ഷി�
ണീ എന്ന ശബ്ദം സാധുവാേണാ എന്നു േചാദിക്കുകയും
അതിനു് ആ പാണ്ഡിത്യൈവശ്രവണൻ “യക്ഷഃ പതി�
േത്വന അസ്യാ അസ്തീതിയക്ഷിണീ ഇതി േഗാവിന്ദരാജീ�
േയ വ്യാഖ്യാതം” എന്നു കൂസൽകൂടാെത ഉത്തരം പറയു�
കയും െചയ്തു. മെറ്റാരിക്കൽ ‘ശിപ്രാ’ എന്നതിനുപകരം
‘സിപ്രാ’ എന്നേല്ല ഉച്ചരിേക്കണ്ടതു് എന്ന അേദ്ദഹത്തി�
െന്റ പൂർവ്വപക്ഷത്തിനു ലഭിച്ച മറുപടി “ശിപ്രാ സിപ്രാ
ച കഥ്യേത ഇതി ദ്വിരൂപേകാശഃ” എന്നായിരുന്നു മറുപ�
ടി. 1120-ാമാണ്ടു മകരമാസം 4-ാം൹ അയ്യാശാസ്ത്രിയുെട
ശതാഭിേഷകം ആേഘാഷിക്കെപ്പട്ടു. നാല്പതു െകാല്ല�
േത്താളം േചന്നമംഗലത്തു താമസിച്ചു പാലിയെത്ത
െപൗരാണികവൃത്തിയിൽ ഏർെപ്പട്ടിരുന്നു. എല്ലാ ചി�
ലവുകളം കഴിച്ചു് ഒരു സംഖ്യ പ്രതിമാസം േവതനമായും
വലിയച്ചൻ െകാടുത്തുവന്നു. ആ കുടുംബത്തിെല ചില
അംഗങ്ങെള സംസ്കൃതവും അഭ്യസിപ്പിച്ചിട്ടണ്ടു് . 1107 മു�
തൽ തെന്റ മക്കളിൽ ഒരാൾ മുള്ളൂർക്കെര പണിെചയ്യി�
ച്ചിട്ടള്ള വസതിയിേലക്കു താമസം മാറ്റി. ശതാഭിേഷകം
നടന്നതു് അവിെടവച്ചാണു്. ആ മേഹാത്സവം കഴിഞ്ഞു്
അടുത്ത ചതയത്തിൻനാളിൽ 1120-ാമാണ്ടു കുംഭമാസം
2–ാം൹ സായൂജ്യം പ്രാപിച്ചു. അനന്തനാരായണശാസ്ത്രി
അേദ്ദഹെത്തപ്പറ്റി ശതാഭിേഷകാവസരത്തിൽ താെഴ�
ക്കാണുന്ന വിധത്തിൽ പ്രശംസിച്ചിരിക്കുന്നു.

“ശ്രീനാേഗശവേചാഝരീവിഹരണാനന്ദപ്രമഗ്നാശേയാ
ന്യായാംേഭാനിധിമന്ദരായിതമഹാേമധാസമുദ് ഭാസിതാഃ
മീമാംസാദ്വിതയാമൃതപ്രവണധീർേവ്വദജ്ഞഭൂേദവരാ–
ഡയ്യാശാസ്ത്രിമഹാശേയാ വിജയതാമാചന്ദ്രതാരം സുഖീ.”

അയ്യാശാസ്ത്രി കിള്ളിമങ്ഗലത്തു നമ്പൂരിപ്പാട്ടിെല ശത�
േകാടിയ്ക്കു് ഒരു ഉേപാൽഘാതം എഴുതീട്ടുള്ളതല്ലാെത
ഗ്രന്ഥങ്ങെളാന്നും രചിച്ചിട്ടില്ല. പ്രാചീനന്മാരുെട ഗ്രന്ഥ�
ങ്ങൾ നിഷ്കർഷിച്ചു േനാക്കി ഗ്രഹിക്കുവാൻ സമയവും
ശക്തിയുമില്ലാത്തവർ പുതിയ ഗ്രന്ഥം ഉണ്ടാക്കുന്നെത�
ങ്ങെനെയന്നും എന്തിെനന്നുമായിരുന്നു ആ പരിണത�
പ്രജ്ഞെന്റ ആശയഗതി.



7 െക. രാമപ്പിഷാരടി (1042–1122)

ജനനം
െകാച്ചിരാജ്യത്തു് ഇരിങ്ങാലക്കുട കൂടൽമാണിക്യം േക്ഷ�
ത്രത്തിൽ നിന്നു് ഏകേദശം മുക്കാൽൈമൽ അകെല�
യായി കല്ലങ്കര എന്ന േപരിൽ ഒരു പിഷാരമുണ്ടു്. ആ
ഗൃഹത്തിൽ െവള്ളാങ്ങല്ലൂർ വാഴപ്പള്ളിമനയയ്ക്കൽ നമ്പൂ�
രിപ്പാട്ടിേലയും കുഞ്ചിപ്പിഷാരസ്യാരുേടയും മൂത്ത പുത്ര�
നായി രാമപ്പിഷാരടി 1042-ാമാണ്ടു തുലാമാസത്തിൽ
ആയില്യം നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചു. തെന്റ മരുമകനായ
പ്രഫസർ െക. രാമപ്പിഷാരടിയിൽനിന്നു തിരിച്ചറിയു�
ന്നതിനുേവണ്ടി കഥാനായകെന വലിയ രാമപ്പിഷാരടി
എന്ന േപരിലാണു് വ്യവഹരിക്കാറുള്ളതു്. പ്രഫസർ പി�
ഷാരടിയും വലിയ പിഷാരടിയുെട മകൻ കുട്ടമേശ്ശരി നാ�
രായണപ്പിഷാരടിയും സാഹിത്യകാരന്മാരാണു്.

വിദ്യാഭ്യാസം
അച്ഛനമ്മമാർ ബാല്യത്തിൽ മരിച്ചുേപാവുകയാൽ മാ�
തുലനായ അച്യുതപ്പിഷാരടിയാണു് രാമപ്പിഷാരടിെയ
പാഠങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതു്. െകാച്ചി മഹാരാജകുടുംബത്തി�
െല ഗുരുസ്ഥാനം കല്ലങ്കരപ്പിഷാരേത്തക്കായിരുന്ന�
തിനാൽ അച്യുതപ്പിഷാരടിയുെട താമസം അധികവും
തൃപ്പൂണിത്തുറയായിരുന്നു. ഉേദ്ദശം പത്താമെത്ത വയ�
സ്സിൽ അേദ്ദഹേത്താടുകൂടി രാമപ്പിഷാരടിയും അവിെട�
ത്തെന്ന താമസമായി. അച്യുതപ്പിഷാരടി പ്രധാനമായി
ആശ്രയിച്ചതു മദിരാശിയിൽവച്ചു തീെപ്പട്ട വലിയതമ്പു�
രാെനയായിരുന്നു. ആ തമ്പുരാെന്റ അടുക്കൽ നമ്മുെട
ബാലൻ മുക്താവലിയും ദിനകരീയവും പഠിച്ചു. പിന്നീടു
ന്യായശാസ്ത്രം അഭ്യസിപ്പിച്ചതു രങ് ഗപ്പാചാര്യരും അേദ്ദ�
ഹത്തിെന്റ പുത്രൻ മാധ്വാചാര്യരുമാണു്. ഒടുവിൽ ശഠ�
േകാപാചാര്യർ ആ ശാസ്ത്രത്തിെല ഉൽഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠി�
പ്പിച്ചു. ആ വഴിയ്ക്കു പരീക്ഷിത്തു തമ്പുരാെന്റ സതീർത്ഥ്യ�
നാകുവാനുള്ള ഭാഗ്യം പിഷാരടിക്കു സിദ്ധിച്ചു. അവർ�
തമ്മിൽ നാൾക്കുനാൾ വളർന്നുവന്ന െസൗഹാർദ്ദം
സൗഭ്രാത്ര നിർവ്വിേശഷമായി വിജൃംഭിച്ചു. രണ്ടുേപരും തൃ�
പ്പൂണിത്തുെറയുെണ്ടങ്കിൽ ഒരു ദിവസെമങ്കിലും ഒന്നിച്ചുകൂ�
ടാെതേയാ, കാവ്യശാസ്ത്രാർത്ഥചിന്തനം െചയ്യാെതേയാ
ഇരുന്നിട്ടില്ല. രാമപ്പിഷാരടി പ്രധാനമായി ശീലിച്ച ശാ�
സ്ത്രം തർക്കം തെന്നയാണു്. പാലപ്പുറത്തു േഗാവിന്ദൻ�
നമ്പ്യാരുെട ശിഷ്യനായ മുരിേങ്ങാട്ടു െകാച്ചുകുഞ്ഞൻന�
മ്പ്യാരാണു് വ്യാകരണം പഠിപ്പിച്ചതു്. രാമപ്പിഷാരടിയ്ക്കു്
അലങ്കാരത്തിലുള്ള ൈവദുഷ്യം അനന്യസാധാരണ�
മായിരുന്നു. ധ്വന്യാേലാകേലാചനം, കാവ്യപ്രകാശം,
വ്യക്തിവിേവകം, രസഗങ് ഗാധരം തുടങ്ങിയുള്ള ആ ശാ�
സ്ത്രത്തിെല പ്രൗഢഗ്രന്ഥങ്ങൾ സ്വയേമവ പരിശീലനം�
െചയ്തു. േവദത്തിലും സാമാന്യമായ വ്യുൽപ്പത്തി േനടി.
ഇരിങ്ങാലക്കുട ശങ്കുവാരിയരുേടയും അേദ്ദഹത്തിെന്റ
അനന്തിരവൻ കുട്ടൻവാരിയരുേടയും അടുക്കൽനിന്നു
േജ്യാതിഷവും വശമാക്കി.

ഉേദ്യാഗവും ബഹുമതികളും
വാഴ്ചെയാഴിഞ്ഞ തമ്പുരാൻ രാമപ്പിഷാരടിെയ േശഷാ�
ചാര്യപാഠശാലയിെല ഒരു അദ്ധ്യാപകനായി നിയമിച്ചു.
1078-ാമാണ്ടു് എറണാകുളം േകാേളജിൽ പ്രധാനസംസ്കൃ�
തപണ്ഡിതനായി. 1097-ൽ അവിെട നിന്നു െപൻഷൻ�
പറ്റി പിരിഞ്ഞു. വാഴ്ചെയാഴിഞ്ഞ തമ്പുരാൻ അേദ്ദഹത്തി�
നു സഹൃദയതിലകൻ എന്ന സ്ഥാനം നല്കിയതിെനപ്പ�
റ്റി മുമ്പു പ്രസ്താവിച്ചേല്ലാ. പണ്ഡിതരാജകീർത്തിമുദ്രയും
അേദ്ദഹത്തിനു് അചിേരണ ലബ്ധമായി. തിരുവിതാംകൂർ
ശ്രീചിത്തിരതിരുനാൾ മഹാരാജാവും ഒരു സുവർണ്ണ�
മുദ്ര സമ്മാനിച്ചു. പല സർവ്വകലാശാലകളും പണ്ഡി�
തപരിഷത്തുകളുമായി അേദ്ദഹം ഗാഢമായ ബന്ധം
പുലർത്തി. ഒട്ടുവളെര ശിഷ്യസമ്പത്തു് അേദ്ദഹം സമ്പാ�
ദിച്ചു. െക. പി. കറുപ്പെന അലങ്കാരവും വ്യാകരണവും
പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു് . േകരളത്തിെല പണ്ഡിതപാരമ്പര്യെത്ത�
പ്പറ്റി അത്ര വളെര അറിവുള്ള ഒരാൾ സമീപകാലത്തു്
നമ്മുെടയിടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അത്തരത്തിലുള്ള
ഒരു വിദ്യാവ്യസനിേയയും കണ്ടുകിട്ടുവാൻ പ്രയാസമു�
ണ്ടു്. രഘുവംശേത്തയും ൈനഷധേത്തയുംകുറിച്ചു് അേദ്ദ�
ഹത്തിനുണ്ടായിരുന്ന ബഹുമാനത്തിനളവില്ല. െകാ�
ച്ചിയിലും മലബാറിലും സഞ്ചരിച്ചു് അമുല്യങ്ങളായ താ�
ളിേയാലഗ്രന്ഥങ്ങൾ സമ്പാദിച്ചു തൃപ്പൂണിത്തുറ ഈടു�
വയ്പുഗ്രന്ഥപ്പുരയ്ക്കു െകാടുത്തുെവന്നുള്ള വസ്തുതയും പ്ര�
കൃതത്തിൽ വക്തവ്യമാണു്. 1122-ാമാണ്ടു തുലാമാസം
6-ാം൹തൃപ്പൂണിത്തുറ സ്വഗൃഹത്തിൽെവച്ചു യശശ്ശരീരനാ�
യി. ഒടുവിൽ ഒരു നിേത്യാപദ്രവിയായിരുന്ന കാസശ്വാ�
സെത്ത പരിഗണിക്കാെത മരിക്കുന്നതുവെര ഗ്രന്ഥനിർ�
മ്മിതിയിൽ വ്യാപൃതനായിരുന്നു. മരിയ്ക്കുന്ന ദിവസംകൂടി
ശാസ്ത്രാർത്ഥവിചാരം െചയ്തുെകാണ്ടിരുന്നുെവന്നു പറ�
ഞ്ഞാൽ ആർക്കാണു് ആശ്ചര്യം േതാന്നാത്തതു്?

കൃതികൾ
രാമപ്പിഷാരടിയുെട വകയാണു് ചുവേടേചർക്കുന്ന കൃ�
തികൾ. (1) ശാകുന്തളവ്യാഖ്യാനം, (2) മാളവികാഗ്നിമി�
ത്രവ്യാഖ്യാനം (സാരാർത്ഥദീപിക), (3) ധ്വന്യാേലാക�
േലാചന വ്യാഖ്യാനം (ബാലപ്രിയ), (4) രാമവർമ്മശത�
കം (വാഴ്ചെയാഴിഞ്ഞ വലിയതമ്പുരാെന്റ ഷഷ്ട്യബ്ദപൂർ�
ത്തിയവസരത്തിൽ എഴുതിയതു്. കുവലയാനന്ദത്തിെന്റ
അംഗീകൃതങ്ങളായ നൂറർത്ഥാലങ്കാരങ്ങൾക്കും ഇതിൽ
ഉദാഹരണങ്ങൾ ഉൾെക്കാള്ളിച്ചിട്ടണ്ടു്), (5) രത്നാവലീ�
വ്യാഖ്യാനം, (6) വിക്രേമാർവ്വശീയവ്യാഖ്യാനം, (7) ശുക�
സേന്ദശവ്യാഖ്യാനം, (8) ചിത്രമീമാംസാടിപ്പണി, (9) കു�
വലയാനന്ദവ്യാഖ്യാനം, (10) ദശരൂപകവ്യാഖ്യാനം, (11)
വ്യുൽപ്പത്തിവാദവ്യാഖ്യാനം, (12) നാരായണീയവ്യാഖ്യാ�
നം, (13) ശിവാനന്ദലഹരീവ്യാഖ്യാനം, (14) ശിവപാദാ�
ദിേകശവ്യാഖ്യാനം, (15) ശിവേകശാദിപാദവ്യാഖ്യാനം,
(16) ദിനകരീയടിപ്പണി, (17) േദവീമാഹാത്മ്യവ്യാഖ്യാ�
നം, (18) വ്യഞ്ജനാവൃത്തി (സംസ്കൃതഗദ്യം). ഇവയിൽ
ആദ്യെത്ത നാലു ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മുദ്രിതങ്ങളായിട്ടുണ്ടു് . നാ�
രായണീയവ്യാഖ്യാനം ദശമകഥാഭാഗത്തിേന എഴുതീട്ടു�
ള്ളു.

ബാലപ്രിയ
േലാചനത്തിെന്റ വ്യാഖ്യയായ ബാലപ്രിയയാണു് പിഷാ�
രടിയുെട അലങ്കാരവിജ്ഞാന സമ്പത്തിനു മൂർദ്ധാഭിഷി�
േക്താദാഹരണമായി പരിലസിക്കുന്നതു്. അഭിനവഗു�
പ്തെന്റ അതിപ്രൗഢമായ ആ ഗ്രന്ഥം അതുവെര ആരും
സമഗ്രമായി വ്യാഖ്യാനിക്കുവാൻ ഒരുെമ്പട്ടിട്ടില്ല. കഥാപു�
രുഷനു മാത്രേമ അതിനുേവണ്ട ആത്മവിശ്വാസമുണ്ടായു�
ള്ളു. സർവ്വങ്കഷമായ ആ വ്യാഖ്യാനം സഹൃദയന്മാർ വാ�
യിച്ചിരിേക്കണ്ടതാണു്. അേദ്ദഹം ബാലപ്രിയയുെട ഉപ�
ക്രമത്തിൽ ഇങ്ങെന പറയുന്നു:

“കാവ്യാേലാേകാ േലാചനഞ്ച േദ്വഗ്രാഹ്യഗ്രാഹേക സദാ
തദ് ഗ്രന്ഥകാരാവാചാര്യൗ രസികാേഗ്രസരൗ സ്തുമഃ.
േലാചനസ്യാദിേമാേദ്യാതമാത്രസ്യാത്ര പുരാ കൃതാ
വിവൃതിർല്ലഭ്യേത തത്താം ദൃഷ്യ്വാ ഗ്രന്ഥാന്തരാണി ച
പാഠാൻ േകരളവിഖ്യാതാനാലംബ്യ ച യഥാമതി
കുർേമ്മാ ബാലപ്രിയാം പ്രായഃ പ്രൗഢേലാചനടിപ്പണീം.”
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കുടുംബവും വിദ്യാഭ്യാസവും
തിരുവനന്തപുരത്തു് ആയില്യംതിരുനാൾ മഹാരാജാവി�
േന്റയും വിശാഖംതിരുനാൾ മഹാരാജാവിേന്റയും ആശ്രി�
തനായി ൈവക്കം കൃഷ്ണശാസ്ത്രി എെന്നാരു വ്യാകരണപ�
ണ്ഡിതൻ ജീവിച്ചിരുന്നു. ആ കൃഷ്ണശാസ്ത്രിയുെട പുത്രനാ�
ണ് സാംബശിവശാസ്ത്രി. അച്ഛനു മകെന ഇംഗ്ലീഷ് പഠി�
പ്പിച്ചാൽെക്കാള്ളാെമന്നു് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുെന്നങ്കിലും
മകനു സംസ്കൃതപഠനത്തിലായിരുന്നു വാസന. പത്താ�
മെത്ത വയസ്സിൽ പിതാവു മരിച്ചുേപാകയാൽ നാലാം
ഫാറത്തിൽെവച്ചു് ആ ദരിദ്രനായ ബാലനു് ഇംഗ്ലീഷു് വി�
ദ്യാഭ്യാസം മതിയാേക്കണ്ടിവന്നു. അനന്തരം സംസ്കൃത�
മഹാപാഠശാലയിൽ പഠിച്ചു മേഹാപാധ്യായ പരീക്ഷ�
യിൽ വ്യാകരണവും സാഹിത്യവും ഐച്ഛികവിഷയമാ�
യി സ്വീകരിച്ചു് ഒന്നാമനായി ജയിച്ചു. അക്കാലെത്ത ഒരു
മഹാൈവയാകരണനായ തുറവൂർ നാരായണശാസ്ത്രി�
യായിരുന്നു ഗുരുനാഥൻ.

ഉേദ്യാഗവും ബഹുമതികളും
സാംബശിവശാസ്ത്രി ആദ്യം െനയ്യാറ്റിൻകെര മലയാംപ�
ള്ളിക്കൂടത്തിൽ മലയാളംമുൻഷിയായി നിയമിക്കെപ്പട്ടു.
അവിെടനിന്നു താൻ പഠിച്ച മഹാപാഠശാലയിേലക്കു
മാറ്റംകിട്ടി അവിെട വ്യാകരണപണ്ഡിതനായി ഉയർ�
ന്നു. തദനന്തരം ഗവർെമ്മൻറ് േകാേളജിൽ സംസ്കൃതാ�
ധ്യാപനത്തിനു നിയുക്തനായി. 1101-ൽ റ്റി. ഗണപതി�
ശാസ്ത്രി പ്രാച്യഗ്രന്ഥപ്രകാശനശാഖയുെട അധ്യക്ഷപദ�
ത്തിൽനിന്നു െപൻഷൻപറ്റി പിരിഞ്ഞേപ്പാൾ ആ സ്ഥാ�
നത്തിൽ ആരൂഢനായതു സാംബശിവസ്ത്രിയായിരുന്നു.
1114-ാമാണ്ടു തുലാമാസംവെര ആ പണി തുടർച്ചയായി
േനാക്കി. അേദ്ദഹത്തിനു മലയാളത്തിലും പരിജ്ഞാന�
മുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ ഈ പുസ്തകം എഴുതുന്ന വ്യക്തി
ആദ്യവും, േഡാക്ടർ െകാളേത്തരി ശങ്കരേമേനാൻ അതി�
നപ്പുറവും വഹിച്ച ഭാഷാഗ്രന്ഥപ്രകാശനവകപ്പിെന്റ
ആധ്യക്ഷ്യവും അേദ്ദഹത്തിൽ അവേരാധിതമായി. പൗ�
രസ്ത്യഭാഷാഗ്രന്ഥങ്ങളുെട പ്രസാധകെനന്ന നിലയിൽ
അേദ്ദഹത്തിനു ഗവർെമ്മന്റ് , ഭാരതം മുഴുവൻ പര്യടനം
െചയ്യുന്നതിനും അതാതു സ്ഥലങ്ങളിലുള്ളവിദ്വൽേക�
സരികളുെട പരിചയം സമ്പാദിക്കുന്നതിനും സൗകര്യം
നല്കി. െപൻഷൻ പറ്റിയതിനുേശഷവും േകരളെമങ്ങും
ചുറ്റിസ്സഞ്ചരിച്ചു പല താളിേയാലഗ്രന്ഥങ്ങൾ സർവ്വക�
ലാശാലയ്ക്കു സമ്പാദിച്ചുെകാടുത്തു. ഒടുവിൽ ഗവർെമ്മന്റ്
 ഹിന്ദുമതഗ്രന്ഥശാലയുെട ക്യുേററ്റരായി അേദ്ദഹെത്ത
നിയമിക്കുകയും ആ ചുമതല അേദ്ദഹം രണ്ടു െകാല്ല�
േത്താളം വഹിക്കുകയും െചയ്തു. തിരുവനന്തപുരത്തു നവ�
രാത്രി വിദ്വത്സദസ്സിെല അധ്യക്ഷനായി വളെരക്കാലം
അതിെന നയിച്ചു. ബ്രിട്ടിഷ് ഗവർെമ്മന്റിൽനിന്നു് ഒരു
സിൽവർജുബിലിെമഡലും, െകാച്ചി വിദ്വത്സദസ്സിൽനി�
ന്നു പണ്ഡിതരാജൻ എന്ന സ്ഥാനവും കുംഭേകാണം
കാമേകാടിപീഠെത്ത അലങ്കരിക്കുന്ന ജഗൽഗുരു ശ്രീശ�
ങ്കരാചാര്യരിൽനിന്നു ഗീർവ്വാണവാണീതിലകൻ എന്ന
ബിരുദവും അേദ്ദഹത്തിനു ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടു് . വ്യാകരണശാ�
സ്ത്രത്തിൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ വിജ്ഞാനം അസാമാന്യ�
മായിരുന്നു. ഒടുവിൽ േവദാന്തത്തിലും നിഷ്ണാതനായി.
അേദ്ദഹത്തിെന്റ സിദ്ധിവിേശഷങ്ങളിൽ ആെരയും
ആശ്ചര്യപരതന്ത്രരാക്കിവന്നതു് ആ വാഗ്മിക്കു സംസ്കൃ�
തത്തിൽ പ്രസങ് ഗിക്കുന്നതിനും വാക്യാർത്ഥവിവരണം
െചയ്യുന്നതിനുമുള്ള ൈനസർഗ്ഗികവും നിത്യാഭ്യാസപ്രവൃ�
ദ്ധവുമായ പാടവമായിരുന്നു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ സമശീർ�
ഷനായ ഒരു പ്രഭാഷകനായി പുന്നേശ്ശരി നീലകണ്ഠശർ�
മ്മാ മാത്രേമ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു.

കൃതികൾ
ശാസ്ത്രിയുെട ഭാഷാകൃതികളിൽ പ്രഥമഗണനീയമായുള്ള�
തു് േമല്പത്തൂർ ഭട്ടതിരിയുെട നാരായണീയത്തിനു് അേദ്ദ�
ഹം ഏഴു ഭാഗങ്ങളായി രചിച്ചിട്ടുള്ള (1) ലക്ഷ്മീവിലാസം
എന്ന അതിവിസ്തൃതവും അതലസ്പർശിയുമായ വ്യാഖ്യാന�
മാകുന്നു. അതിെന്റ മുഖവുരയിൽ വ്യാഖ്യാതാവു് ഇങ്ങെന
പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. “ഈ വ്യാഖ്യാനം അന്വയക്രമത്തിനു�
ള്ള അർത്ഥവിവരണം, സാരം, നിരൂപണം, അലങ്കാ�
രാദിവിമർശം എന്നിങ്ങെന അേനകം േസാപാനങ്ങളാ�
യിട്ടാണു് രചിച്ചിരിക്കുന്നതു്. സാരാർത്ഥവർണ്ണനത്തിനു
ചിേലടത്തു ഭാഗവതപ്രകാരം നാരായണീയഗതിക്കു്
അവിരുദ്ധങ്ങളായ ആശയങ്ങൾ േചർത്തുകാണുന്നതാ�
ണു്. നിരൂപണംെകാണ്ടു ഭങ്ഗ്യന്തേരണ േലാേകാപ�
േദശപര്യവസായികളായ ഗുണപാഠങ്ങളും പദപ്രേയാ�
ജനങ്ങളും ശാസ്ത്രീയസിദ്ധാന്തസ്ഥാപനങ്ങളും യുക്തി�
ചർച്ചകളും ബഹുമുഖങ്ങളായ കവിവാക്യങ്ങളിൽനിന്നു
േദ്യാതിയ്ക്കുന്ന അഭിപ്രായാന്തരങ്ങളും പാഠേഭദപര്യാ�
േലാചനകളും ആവശ്യെപ്പടുന്നിടത്തു മതാന്തരഖണ്ഡ�
ങ്ങളും വർണ്ണിക്കുന്നതായിരിക്കും. നിരൂപിതങ്ങളായ
ഭാഗങ്ങൾക്കു് ആവശ്യമുള്ള അേനകം പ്രമാണങ്ങൾ
ഭാഗവതാദിഗ്രന്ഥങ്ങളിൽനിന്നു് ഉദ്ധരിച്ചു േചർത്തിട്ടു�
ണ്ടു് .” ഭാഷയ്ക്കു് ഒരു അനർഘമായ നിധി തെന്നയാണു് 
ദീർഘതമമായ ഈ പുസ്തകം. (2) ഹിന്ദുമതതത്വങ്ങെള
വിശദീകരിച്ചു ഹിന്ദുമതപ്രദീപിക എെന്നാരുഗ്രന്ഥവും
ഗവർെമ്മന്റിെന്റ ആവശ്യപ്രകാരം ഉണ്ടാക്കി. (3) എഴു�
ത്തച്ഛെന്റ അധ്യാത്മരാമായണത്തിനു് ഒരു ഭാഷാവ്യാ�
ഖ്യാനെമഴുതി. അതു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ ആദ്യെത്ത കൃതി�
യാണു് . സംസ്കൃതത്തിൽ, (4) ചിേത്രാദയമണി മുതലായി�
ചില ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതീട്ടുണ്ടു് . പ്രക്രിയാസർവ്വസ്വത്തിനു്
അേദ്ദഹം ആരംഭിച്ച സംസ്കൃതവ്യാഖ്യാനം മുഴമിച്ചിട്ടില്ല.
സാംബശിവീയം എെന്നാരു മഹാകാവ്യവും ആ ഭാഷ�
യിൽ എഴുതിത്തുടങ്ങി; അതും മൂന്നു സർഗ്ഗങ്ങേളാളേമ
തീർന്നിട്ടുള്ളു. ക്യുേററ്റർ എന്ന നിലയിൽ അേദ്ദഹം പല
ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പ്രകാശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു് . (1) സ്കന്ദസ്വാമിയുേടയും
േവങ്കടമാധവേന്റയും വ്യാഖ്യാനങ്ങേളാടുകൂടിയ ഋൿസം�
ഹിത, (2) സുചരിതമിശ്രെന്റ കാശികാവ്യാഖ്യാനേത്താടു�
കൂടിയ മീമാംസാേശ്ലാകവാർത്തികം, (3) നീലകണ്ഠേസാ�
മയാജിയുെട ഭാഷ്യേത്താടുകൂടിയ ആര്യഭടീയം, (4) േഹ�
ലാരാജെന്റ പ്രകീർണ്ണപ്രകാശവ്യാഖ്യാനേത്താടുകൂടിയ
വാക്യപദീയം, (5) േഭാജരാജാവിെന്റ സരസ്വതീകണ്ഠാ�
ഭരണം (വ്യാകരണം) എന്നിവ സംസ്കൃതഗ്രന്ഥങ്ങളിലും,
(6) കണ്ണശ്ശഭാഗവതം, (7) കണ്ണശ്ശഭാരതം, (8) കൗടലീ�
യം അർത്ഥശാസ്ത്രം, (9) രാമചരിതം, (10) ബ്രഹ്മാണ്ഡപു�
രാണം ഗദ്യം എന്നിവ ഭാഷാഗ്രന്ഥങ്ങളിലും പ്രാധാന്യ�
െത്ത അർഹിക്കുന്നു. ഇവയിൽ ചില ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇനി�
യും പൂർണ്ണമായി മുദ്രണം െചയ്തുകഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.



9 കരമന േകശവശാസ്ത്രി (1042–1109)

ജനനവും വിദ്യാഭ്യാസവും
േകശവശാസ്ത്രിയുെട ജന്മഭൂമി പത്മനാഭപുരമാണു്. ജന�
നം 1042 കന്നി 16-ാം൹യാണു് . അച്ഛനമ്മമാർ ബാല്യ�
ത്തിൽത്തെന്ന മരിച്ചുേപാകയാൽ തിരുവനന്തപുരത്തു
കരമനഗ്രാമത്തിൽ അന്നു താമസിച്ചിരുന്ന തെന്റ പി�
തൃവ്യനായ അഞ്ചൽമാസ്റ്റർ നാണുവയ്യരുെട സംരക്ഷ�
ണത്തിലാണു വളർന്നതു്. നാണുവയ്യർ ഒരു സാഹിത്യര�
സികനായിരുന്നു. കരമന ശാമുശാസ്ത്രിയായിരുന്നു ആദ്യ�
െത്ത ഗുരു.

“കാേവ്യഷു വ്യുദപാദിഷൽ കരുണയാ േയാ മാം തഥാ
പാണിേന–

സ്തേന്ത്ര ന്യസ്നപയദ് ഗുരും ഗുരുകൃപം തം സ്വാമിശാസ്ത്ര്യാ
ഹ്വയം

വാത്സല്യാതിശയം ദധാനമനിശം മയ്യാത്മപുത്രാധികം
പൂതാത്മാനമേമയസദ് ഗുണമഹം ധ്യായാമി ഹൃദ്യന്വഹം”

എന്നു പതിനാറാമെത്ത വയസ്സിൽ എഴുതിയ ഗുരുപഞ്ച�
കം എന്ന േസ്താത്രത്തിൽ കവി തെന്റ ഗുരുവിെനപ്പറ്റി
വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഉേദ്യാഗം
ദാരിദ്ര്യബാധെകാണ്ടു് 1060-ാമാണ്ടു കുംഭമാസത്തിൽ
കണ്ടുകൃഷിക്കേച്ചരിയിൽ അഞ്ചു രൂപാ ശമ്പളത്തിൽ
ഒരു ഗുമസ്തനായി സക്കാർ സർവ്വീസിൽ പ്രേവശിച്ചു.
അത്തരത്തിൽ നാലു െകാല്ലം പണി േനാക്കിയതി�
െന്റേശഷം 1064-ൽ തിരുവനന്തപുരത്തു സംസ്കൃതപാ�
ഠശാല സ്ഥാപിച്ചേപ്പാൾ അവിെട സാഹിത്യാധ്യാപ�
കനായി നിയമിക്കെപ്പട്ടു. 20 െകാല്ലം അവിെട േജാലി
െചയ്തു. 1084-ൽ ൈഹസ്ക്കൂൾ സംസ്കൃതമുൻഷിയായി നി�
യമിതനായി. തുടർന്നു് 1087-ാമാണ്ടു കുംഭമാസത്തിൽ
മലയാളം മുൻഷിേവല േനാക്കിത്തുടങ്ങി. 1090-ൽ രാ�
ജകീയ മഹാപാഠശാലയിൽ സംസ്കൃതപണ്ഡിതനായി.
1094-ൽ കർക്കിടകമാസത്തിേല ആ ഉേദ്യാഗം ഉറച്ചു�
ള്ളു. 1097 വെര അവിെട സാൻസ്ക്രിറ്റ് അസിസ്റ്റന്റു് എന്ന
നിലയിൽ തുറവുർ നാരായണശാസ്ത്രിയുെട അനന്തരഗാ�
മിയായി പണിേനാക്കിയേപ്പാൾ വയഃക്ലുപ്തി നിയമമനു�
സരിച്ചു സർവ്വീസിൽനിന്നു പിരിേയണ്ടിവന്നു. പലേരയും
ഗൃഹത്തിൽവച്ചും സംസ്കൃതം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. തികഞ്ഞ
ഒരു സഹൃദയനായിരുന്നു ശാസ്ത്രി. നല്ല കവിതകളിൽ
ആസ്വാദ്യാംശം ഏെതങ്കിലും കണ്ടാൽ അേദ്ദഹത്തിനു�
ള്ള ആനന്ദം അനിർവ്വചനീയമായിരുന്നു. അശ്രുധാര�
വാർത്തുെകാണ്ടു വളെര േനരേത്തക്കു െപാട്ടിച്ചിരിക്കുക
എന്നുള്ളതാണു് അതിെന്റ ബഹിർലക്ഷണം. 1109–
ാമാണ്ടു േമടമാസം 20-ാം൹ ചരമഗതിെയ പ്രാപിച്ചു.

കൃതികൾ
ശാസ്ത്രി സംസ്കൃതത്തിലും മലയാളത്തിലുമായി പല കൃ�
തികൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ടു് . അവയിൽ ചിലതിെന്റ േപരുകൾ
താെഴ േചർക്കുന്നു. (1) കൃതജ്ഞതാശതകം (1074),
(2) അനുഭവജ്ഞാനം (1074), (3) ഇക്കാവമ്മയുെട സു�
ഭദ്രാർജ്ജുനനാടകത്തിെന്റ സംസ്കൃതാനുവാദം (1075),
(4) സൂര്യശതകം (1077), (5) ശിഖരിണീസ്തുതി (1074),
(6) ആര്യാസ്തുതി, (7) േദവകീനന്ദനാശ്രമസ്വാമിവിജയ
ഖണ്ഡകാവ്യം (1100), (8) ആര്യാഗീതിസഹസ്രം (1103),
(9) േഗാമതീപഞ്ചാശിക, (10)ഭഗവതീനവമഞ്ജരി, (11)
വഞ്ചിേസതുലക്ഷ്മീവിജയഖണ്ഡകാവ്യം, (12) ഉപസർഗ്ഗ�
വൃത്തി, (13) ശങ്കരവിജയകഥാസാരം,(14) നീലകണ്ഠദീ�
ക്ഷിതരുെട കലിവിഡംബനത്തിെന്റയും സഭാരഞ്ജന�
ത്തിെന്റയും ൈവരാഗ്യശതകത്തിെന്റയും ഭാഷാനുവാ�
ദം. േഗാദാവരീമഠത്തിെല ശ്രീേദവകീനന്ദനാശ്രമസ്വാ�
മികളുെട അപദാനങ്ങെള വിഷയീകരിച്ചു രചിച്ചിട്ടുള്ള�
താണു് ഏഴും എട്ടും നമ്പർ കൃതികൾ. ആ സ്വാമികൾ
തിരുവനന്തപുരത്തു സന്നിധാനം െചയ്തു പല ശിഷ്യന്മാ�
െര സമ്പാദിച്ചു. സുഭദ്രാർജ്ജുനത്തിൽനിന്നു് ഒന്നുരണ്ടു
േശ്ലാകങ്ങൾ ശാസ്ത്രിയുെട കവിതാരീതി കാണിക്കുവാൻ
ഉദ്ധരിക്കാം.

“ഭൂത്യാ ലിപ്തവപുർവ്വതംസിതവിയദ് ഗംഗസ്സടാത്യുജ്വേലാ
രുദ്രാക്ഷാഞ്ചിതയാ സ്രജാ വിമലയാ സംഭൂഷി േതാരസ്തടഃ
ഏകീഭൂയ സേഹാമയാതികുതുകം

തത്താദൃൈശർവ്വിഭൂൈമ–
സ്സാേമാദം വിഹരൻ ഹേരാ ദിശതു വഃ പ്രീത്യാനിശം

മംഗലം.”

“കദാചിദപി േനാ ഭേവൽ കപടിതാ വിശിഷ്ട ജേന
തദപ്രിയമിദം വേചാ നിശമയംശ്ച പാപി ദൃഢം
ഭഗിന്യയപി വരീയസി യതിപതിശ്ച ശംഭൂപമഃ
കനിഷ്ക! കലയാധുനാ കഠിനേമവ േത ഭാഷിതം.”

താെഴക്കാണുന്ന േശ്ലാകം േദവകീനന്ദനാശ്രമവിജയ�
ത്തിലുള്ളതാണു്.

“മാേതവാവതി യഃ പിേതവ ഹിതകൃൽ
കൃേത്യാപേദശാദിഭി-

ര്യശ്ശാസ്ത്രാർത്ഥമേശഷേതാ ഗുരുരിവ സ്വാൻ േബാധയത്യാ
ശ്രിതാൻ

യശ്ചാപാദയതീഷ്യൈദവതമിവ േശ്രയസ്സമസ്തം നൃണാം
തൈസ്മ േദവകി നന്ദനാശ്രമയതീന്ദ്രായാസ്തു നിത്യം നമഃ.”



10 പുന്നേശ്ശരി നമ്പി നീലകണ്ഠശർമ്മാ
(1033–1110)

ജനനം
ബ്രിട്ടീഷ് മലബാറിൽ വള്ളുവനാടു താലൂക്കു െപരുമുടിയൂർ
അംശം ഈങ്ങയൂർേദശത്തു പുന്നേശ്ശരി എന്ന േപരിൽ
പ്രസിദ്ധമായി മൂത്തതന്മാരുെട ഒരില്ലമുണ്ടു് . ആ ഇല്ല�
ത്തിനു സാമൂതിരിേക്കാവിലകവുമായി പരമ്പരയാ ഉള്ള
ഔേദ്യാഗികബന്ധെത്തപ്പറ്റി പുന്നേശ്ശരി ശ്രീധരൻന�
മ്പിയുെട ചരിത്രത്തിൽ ഇതിനുമുമ്പു ഞാൻ പ്രസ്താവിച്ചി�
ട്ടുണ്ടേല്ലാ. പുന്നേശ്ശരിയില്ലത്തിൽ നാരായണൻനമ്പി
കഥാപുരുഷെന്റ പിതാവും മാതാവു് അച്ചുതത്തു നങ്ങ�
യ്യ അന്തർജ്ജനവും (നീലിെയന്നും പറയും) ആയിരുന്നു.
െകാച്ചിശ്ശീമ തലപ്പിള്ളിത്താലൂക്കിൽ തളിയിൽ ഏഴി�
ക്കര എന്ന ഇല്ലമാണു് അമ്മാത്തു്. അമ്മാമൻ നാരായ�
ണൻമൂസ്സതു് അന്നെത്ത െകാച്ചി മഹാരാജാവിെന്റ പ്രീ�
തിബഹുമാനങ്ങൾക്കു പാത്രീഭവിച്ച ഒരു ൈദവേജ്ഞാ�
ത്തമനായിരുന്നതായി അറിവുണ്ടു്. കഥാപുരുഷെന്റ പി�
താവായ നാരായണൻനമ്പിയും ഒരു നല്ല സംസ്കൃതപ�
ണ്ഡിതനായിരുന്നു. ഈ ദമ്പതികളുെട സന്താനമായി
നീലകണ്ഠശർമ്മാ 1033-ാമാണ്ടു മിഥുനമാസം 4-ാം൹
മകം നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചു.

വിദ്യാഭ്യാസം
1038 കന്നിയിൽ അച്ഛൻ മരിച്ചുേപായി. അതിനാൽ
അമ്മയുെട സംരക്ഷണത്തിലാണു് പുത്രൻ വളർന്നതു്.
ആ അമ്മയുെട പരിചരണമാണു് തെന്റ േശ്രയസ്സിെന�
ല്ലാം നിദാനെമന്നു് അേദ്ദഹം പറയാറുണ്ടായിരുന്നു.
അഞ്ചാമെത്ത വയസ്സിൽ കുലഗുരുവായ ആറേങ്ങാട്ടു�
വാരിയർ എഴുത്തിനുവച്ചു. അേദ്ദഹവും എടവീട്ടിൽ േഗാ�
വിന്ദമാരാരും കലുക്കമില്ലാവൂർ ഉണിക്കണ്ടവാരിയരും
ബാലപാഠങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു. അതിനുേശഷം േചലൂർ േക�
ളവർമ്മ ഉണിത്തിരിയുെട ശിഷ്യനായി േജ്യാതിശ്ശാസ്ത്രം
അഭ്യസിച്ചു. ഉണിത്തിരി അക്കാലെത്ത േപരുേകട്ട ഒരു
േജ്യാത്സ്യനായിരുന്നു. നീലകണ്ഠശർമ്മാവിെന പ്രശ്ന�
മാർഗ്ഗം, േഹാര, ജാതകാേദശം എന്നീ േജ്യാതിഷഗ്ര�
ന്ഥങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതും, ലീലാവതിയിെല കണക്കുകളും,
പഞ്ചേബാധത്തിേലയും മറ്റും ക്രിയകളും അഭ്യസിപ്പിച്ച�
തും അേദ്ദഹമാണു്. ആ ആചാര്യെന ചമൽക്കാരചിന്താ�
മണി എന്ന േജ്യാതിഷഗ്രന്ഥത്തിെന്റ വ്യാഖ്യാേനാപക്ര�
മത്തിൽ ശർമ്മാ താെഴക്കാണും വിധത്തിൽ പ്രശംസി�
ച്ചിരിക്കുന്നു.

“ഗുരും േകളവർമ്മാണമന്തർന്നിധായ
പ്രസാേദന തസ്യാപ്തവിജ്ഞാനസിദ്ധിഃ
ചമൽകാരചിന്താമണിം നീലകണ്ഠ–
സ്സ്വധീശാണേകാേല്ലഖിതം സംവിധേത്ത.”

പ്രശ്നമാർഗ്ഗത്തിനു താൻ രചിച്ച ഉപരത്നശിഖാവ്യാഖ്യാന�
ത്തിലും

“ശ്രീേകളവർമ്മഗുരുവര്യമുഖാരവിന്ദ–
സമ്പാദിതാർത്ഥമധുസാരനിേഷകഹൃദ്യാം
തം പ്രശ്നമാർഗ്ഗമുപരത്നശിഖാം പ്രദർശ്യ
ശിഷ്യാഭിലാഷവിവേശാ വിശദീകേരാമി.”

1047-ൽ സമാവർത്തനം കഴിഞ്ഞതിനുേമൽ വ്യാകര�
ണം പഠിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചു. സിദ്ധാന്തകൗമുദിയിൽ
സന്ധിത്രയാന്തം വെര ചിറ്റിലപ്പള്ളി അപ്പുശാസ്ത്രിയിൽ
നിന്നു് അഭ്യസിച്ചു. 1051-ാമാണ്ടു് ആ ശാസ്ത്രം നിഷ്കർഷി�
ച്ചു പഠിക്കുന്നതിനായി തൃപ്രേങ്ങാട്ടു കുഞ്ഞുണ്ണി (ശങ്കരൻ)
മൂസ്സതിെന്റ അേന്തവാസിയായി കൂടി. കഞ്ഞുണ്ണിമൂസ്സ�
തിെന്റ പാണ്ഡിത്യപ്രകർഷേത്തയും അധ്യാപനപാടവ�
േത്തയുംപറ്റി അന്യത്ര ഉപന്യസിച്ചിട്ടുണ്ടു് . വ്യാകരണവും
ൈവദ്യവും അേദ്ദഹത്തിൽ അഹമഹമികയാ സേമ്മളി�
ച്ചിരുന്നു. അവിെട കൗമുദി രണ്ടു െകാല്ലം െകാണ്ടു പഠിച്ചു�
തീർത്തു. പ്രൗഢമേനാരമ മുതലായ ചില ഉൽഗ്രന്ഥങ്ങ�
ളും ശീലിച്ചു. എങ്കിലും കൗമുദിെയ ആശ്രയിച്ചായിരുന്നു
അേദ്ദഹത്തിെന്റ പ്രതിഷ്ഠ. ആ ഗ്രന്ഥത്തിലുള്ള ഉപസ്ഥി�
തി അന്യാദൃശമായിരുന്നതിനാൽ പ്രക്രിയാഭാഗത്തിൽ
അേദ്ദഹെത്ത ജയിക്കത്തക്ക ഒരു ൈവയാകരണൻ
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ജീവിതകാലത്തിൽ േകരളത്തിൽ
ഇല്ലായിരുന്നുെവന്നു പറയാം. മണന്തല നീലകണ്ഠൻമൂ�
സ്സതു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ സബ്രഹ്മചാരിയായിരുന്നു. 1063-
ൽ കുഞ്ഞുണ്ണിമൂസ്സതു മരിച്ചതിനുേമൽ സ്വഗൃഹത്തിേലയ്ക്കു
േപാന്നു. അതിനുമുമ്പുതെന്ന ആ ഗുരുവര്യനിൽനിന്നു്
അലങ്കാരശാസ്ത്രവും അഷ്ടാങ് ഗഹൃദയവും മറ്റും അഭ്യസി�
ച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. കുഞ്ഞുണ്ണിമുസ്സതിെനപ്പറ്റി കഥാപുരു�
ഷൻ തെന്റ “പ്രജ്ഞാൈവഭവമന്ഥദണ്ഡമഥിതാൽ”
ഇത്യാദി പദ്യത്തിൽ ഉപേശ്ലാകനം െചയ്തിട്ടുണ്ടു്.

അനന്തരഘട്ടം — പത്രപ്രവർത്തനം
േലാകേസവനം ഒന്നു മാത്രമായിരുന്നു നമ്പിയുെട ലക്ഷ്യം.
അേദ്ദഹം മാതൃഭൂമിെയ പലപ്രകാരത്തിൽ ഉപാസി�
ച്ചിട്ടുണ്ടു് . വാചാമേഗാചരമായിരുന്നു അേദ്ദഹത്തിെന്റ
അനുജിഘൃക്ഷ! വിജ്ഞാനചിന്താമണി എന്ന മാസിക
നമ്പിയുെട പിൻതുണേയാടുകൂടി െവള്ളാനേശ്ശരി വാസു�
ണ്ണിമൂസ്സതു് ആരംഭിച്ചതും വളെര േക്ലശങ്ങൾ സഹിച്ചു
കുന്നംകുളത്തു െകാണ്ടുേപായി അച്ചടിപ്പിച്ചതും മുമ്പു പ്ര�
സ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അതിൽ സംസ്കൃതമയൂഖം എന്നും ഭാഷാ�
മയൂഖം എന്നും രണ്ടു വിഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നുെവന്നും
ആദ്യേത്തതിൽ സംസ്കൃതേലഖനങ്ങളും രണ്ടാമേത്ത�
തിൽ ഭാഷാേലഖനങ്ങളുമാണു് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്ന�
െതന്നും വായനക്കാർ ധരിച്ചിരിക്കും. ആദ്യെത്ത െകാ�
ല്ലത്തിൽ രണ്ടു മയൂഖങ്ങളും മലയാളത്തിലും അടുത്ത
രണ്ടു െകാല്ലങ്ങളിൽ സംസ്കൃതമയൂഖം ഗ്രന്ഥാക്ഷരത്തി�
ലുമാണു് പ്രകാശിപ്പിച്ചതു്. പിന്നീടു് രണ്ടു െകാല്ലക്കാലം
ആ പത്രം മുടങ്ങിേപ്പായി. നമ്പിയുെട ജാതകത്തിൽ ദ്വാ�
ത്രിംശേദ്യാഗം കണ്ടതിനാൽ ഈശ്വരഭജനം െകാണ്ടു്
അതിനു പരിഹാരം േനടുവാൻ അേദ്ദഹം ഉദ്യമിച്ചു. ആ
ഉദ്യമത്തിൽ അേദ്ദഹം വിജയിയായി. പിന്നീടു മുടങ്ങി�
ക്കിടന്ന വിജ്ഞാനചിന്താമണി പുനരുദ്ധരിച്ചു. 1067-
ൽ സ്വേദശത്തുതെന്ന വിജ്ഞാനചിന്താമണി എന്ന
േപരിൽ ഒരു മുദ്രണാലയം സ്ഥാപിച്ചു. സംസ്കൃതേലഖ�
നങ്ങൾ മാത്രേമ അനന്തരകാലത്തു് ആ മാസികയിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചുള്ളു. ആദ്യം മലയാളത്തിലും പിന്നീടു ഗ്ര�
ന്ഥാക്ഷരത്തിലും ഒടുവിൽ േദവനാഗരിയിലുമാണു് അതു്
അച്ചടിപ്പിച്ചതു്. ഇടയ്ക്കു ഒന്നു രണ്ടു തവണ മുടങ്ങിെയങ്കി�
ലും ഏകേദശം പെത്താൻപതു െകാല്ലക്കാലം വിജ്ഞാ�
നചിന്താമണി പ്രചരിച്ചു. േദശവൃത്താന്തങ്ങൾ, അവെയ�
ക്കുറിച്ചുള്ള വിമശനങ്ങൾ, ഖണ്ഡകൃതികൾ, െചറുകഥ,
സമസ്യാപൂരണങ്ങൾ, ചിത്രപ്രശ്നങ്ങൾ, സാഹിത്യപര�
മായും ശാസ്ത്രപരമായുമുള്ള പണ്ഡിതമൂർദ്ധന്യന്മാരുെട
വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ ഇവെയല്ലാം അതിൽ അടങ്ങിയി�
രുന്നു. േകരളീയർ മാത്രമല്ല, ൈവേദശികന്മാരായ മഹാ�
പണ്ഡിതന്മാരും അതിേലക്കു േലഖനങ്ങൾ അയച്ചുെകാ�
ടുത്തിരുന്നു. നമ്പിയുെട ശ്ലക്ഷ്ണവും പ്രസന്നവുമായ ൈശ�
ലിയിൽ എഴുതെപ്പടുന്ന മുഖപ്രസംഗങ്ങൾ അതിെനാരു
വിേശഷാലങ്കാരമായി േശാഭിച്ചിരുന്നു. ശാകുന്തളേമാ,
ഉത്തരരാമചരിതേമാ മഹനീയം എന്ന വിഷയെത്ത�
പ്പറ്റി േകരളവർമ്മ വലിയേകായിത്തമ്പുരാൻ എഴുതിയ
ശാകുന്തളപാരമ്യവും, കവിഭൂഷണൻ കുമാരതാതാചാ�
ര്യൻ എഴുതിയ ഭവഭൂതിഭാരതിയും അതിലാണു് പ്രസി�
ദ്ധീകരിച്ചതു്. േകരളത്തിൽ മലയാളപത്രങ്ങൾേപാലും
വിരളമായിരുന്ന ഒരു കാലത്തു സ്വന്തമായ ഒരു അച്ചു�
ക്കൂടം സ്ഥാപിച്ചു് അവിെട നിന്നു് ഒരു സംസ്കൃതമാസിക
പ്രചരിപ്പിക്കാെമന്നുേതാന്നിയ നമ്പിയുെട ഉത്സാഹശ�
ക്തിയും അകുേതാഭയതയും ആശ്ചര്യകരെമന്നു് ആരുത�
െന്ന സമ്മതിക്കയില്ല?

സാരസ്വേതാേദ്യാതിനീപാഠശാല
സംസ്കൃതഭാഷയുെട ഉജ്ജീവനത്തിനായി അവതരിച്ച
ഒരു മഹാപുരുഷനായിരുന്നു നമ്പി. ഗുരുനാഥൻ എന്ന
ഉപാധി പലരും പലേരയും സംബന്ധിച്ചു് ഉപേയാഗി�
ക്കാറുെണ്ടങ്കിലും ആ വിേശഷണംെകാണ്ടു പരെക്ക
അറിയെപ്പടുന്നതു് അേദ്ദഹെമാരാൾ മാത്രമാണു്. 1063-
ൽ ചുരുങ്ങിയ നിലയിൽ പ്രസ്തുതപാഠശാല ആരംഭി�
ച്ചു. 1096-ൽ അതു് ഒരു േകാേളജായി ഉയർന്നു. ആദ്യം�
മുതല്ക്കുതെന്ന ജാതിമതവ്യത്യാസം പരിഗണിക്കാെത
എല്ലാവേരയും സംസ്കൃതം അഭ്യസിപ്പിച്ചു. അന്നെത്ത കാ�
ലസ്ഥിതിക്കു് അതു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഹൃദയവിശാലത�
െയ സ്പഷ്ടമായി പ്രഖ്യാപനം െചയ്യുന്നു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ
അധ്യാപനം രണ്ടുതരത്തിലായിരുന്നു. േനരിട്ടും, പാഠ�
ശാലമുഖാന്തരവും. ഉയർന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ വ്യാകരണം,
അലങ്കാരം, േജ്യാതിഷം, ൈവദ്യം എന്നീ വിഷയങ്ങൾ
പഠിപ്പിച്ചിരുന്നതു് അേദ്ദഹംതെന്നയാണു്. ഗൃഹത്തിൽ
പ്രഭാതത്തിൽ ഒന്നുരണ്ടു വിഷയങ്ങളും, രാവിലെത്ത
കുളിയും ജപവും കഴിഞ്ഞാൽ േവെറ ഒന്നു രണ്ടു വിഷയ�
ങ്ങളും പഠിപ്പിക്കും. ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞാൽ വിശ്രമത്തി�
നുമുൻപും, വിശ്രമാനന്തരം സന്ധ്യയ്ക്കുമുൻപും അധ്യാപ�
നമണ്ടു്. അത്താഴമൂണിനുമുൻപും ചിലെര അഭ്യസിപ്പി�
ക്കുക പതിവുണ്ടു്. ഇങ്ങെനയാണു് പല പ്രായക്കാരും
പല തരക്കാരുമായ ശിഷ്യന്മാർക്കു് അേദ്ദഹം പാണ്ഡി�
ത്യം േനടിെക്കാടുത്തതു്. നമ്പിയുെട അധ്യാപനസമ്പ്ര�
ദായം അത്യന്തം ആകർഷകമായിരുന്നു. അേദ്ദഹം ഒരു
പണ്ഡിതമൂർദ്ധന്യെനന്നേപാെല സഹൃദയധുരീണനുമാ�
യിരുന്നു. രഘുവംശം, േമഘസേന്ദശം മുതലായ കാവ്യ�
ങ്ങൾക്കും, അനർഘരാഘവം തുടങ്ങിയ നാടകങ്ങൾ�
ക്കും അേദ്ദഹം സ്വയം അർത്ഥവിചാരംെചയ്തു് അചും�
ബിതങ്ങളായ ചില നിഗമനങ്ങളിൽ എത്തിയിരുന്നു.
അവ അേദ്ദഹത്തിെന്റ മുഖത്തുനിന്നു േകൾക്കുവാൻ ഭാ�
ഗ്യംെചയ്തവർേക്ക സാധിക്കു. പാഠശാലയിൽ അഷ്ടമി�
േതാറും ഒരു സഭാേയാഗം സംഘടിപ്പിച്ചു് അതിൽ വി�
ദ്യാർത്ഥികെളെക്കാണ്ടു സംസ്കൃതത്തിലും ഭാഷയിലും
പ്രസംഗങ്ങൾ െചയ്യിച്ചുവന്നു. നമ്പിയുെട ശിഷ്യന്മാരായി
വളർന്ന പല വിദ്യാർത്ഥികളും പില്ക്കാലത്തു േപരുേകട്ടിട്ടു�
ണ്ടു് . അവരിൽ പഴയ ശിഷ്യന്മാരായ വാചസ്പതി ടി. സി.
പരേമശ്വരൻമൂസ്സതും, മഹാൈവദ്യൻ വടേക്കപ്പാട്ടു നാ�
രായണൻനായരുമാണു് പ്രഥമഗണനീയന്മാർ. നമ്പി
ൈനഷ്ഠികബ്രഹ്മചാരിയായിരുന്നതിനാൽ ശിഷ്യന്മാർ
തെന്നയായിരുന്നു അേദ്ദഹത്തിെന്റ സന്താനങ്ങൾ.
അേദ്ദഹത്തിനു് അവരിൽ പ്രാണാധികമായ േസ്നഹം
ഉണ്ടായിരുന്നതു േപാെല അവർക്കു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ
േപരിൽ േദവതാബുദ്ധിയും ഉണ്ടായിരുന്നതിൽ ആശ്ചര്യ�
െപ്പടുവാനില്ലേല്ലാ.

േജ്യാത്സ്യവും ൈവദ്യവും
1060-ാമാണ്ടിടയ്ക്കു തെന്ന നമ്പി പട്ടാമ്പി പഞ്ചാങ് ഗം
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചുതുടങ്ങി. ഗ്രഹഗണിതത്തിലും േഗാളഗ�
ണിതത്തിലും അേദ്ദഹം ഒന്നുേപാെല നിഷ്ണാതനായി�
രുന്നു. വിവാഹവിഷയത്തിൽ സ്ത്രീപുരുഷജാതകങ്ങൾ
പരിേശാധിച്ചു െപാരുത്തം േനാക്കി വിധി പറയുന്നതി�
നു വിേശഷൈനപുണ്യം സമ്പാദിച്ചിരുന്നു. 1063-ാമാണ്ടു
മുതല്ക്കുതെന്ന ൈവദ്യം പഠിപ്പിച്ചുതുടങ്ങി. 1078-ൽ ചി�
ന്താമണി എന്ന േപരിൽ ഒരു ൈവദ്യശാല സ്ഥാപിച്ചു.
ആര്യൈവദ്യസമാജത്തിെന്റ ഒരു പ്രധാന പ്രവർത്ത�
കനായിരുന്നു നമ്പി. അനന്തപുരത്തു മൂത്തേകായിത്ത�
മ്പുരാെന്റ നിര്യാണത്തിനുേശഷം ആ സമാജത്തിെന്റ
സ്ഥിരാധ്യക്ഷനായി തിരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ടു.

േദശസഞ്ചാരം
സാമൂതിരിേക്കാവിലകത്തു നമ്പി നിത്യനായിരുന്നു. മാ�
നവിക്രമ ഏട്ടൻതമ്പുരാനും അേദ്ദഹവും തമ്മിലുള്ള സൗ�
ഹാർദ്ദെത്തക്കുറിച്ചു മുമ്പു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടണ്ടു് . അേദ്ദഹം
സഹൃദയസമാഗമം എന്ന േപരിൽ ഒരു വിദ്വൽസഭ
ആരംഭിക്കയും ഏതാനും വർഷക്കാലേത്തക്കു് അതു്
മുടക്കംകൂടാെത നടക്കുകയും െചയ്തു. അതിെന്റ മുഖ്യ
ഭാരവാഹിയും നമ്പിയായിരുന്നു. അേദ്ദഹം കാശിയും,
ദക്ഷിണഭാരതത്തിെല പല പുണ്യസ്ഥാനങ്ങളും ഇര�
ശ്വരഭജനത്തിനുേവണ്ടി സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ആ വഴിക്കു്
അേനകം സംസ്കൃതപണ്ഡിതന്മാരുെട െസൗഹാർദ്ദം
സമ്പാദിക്കുവാൻ സാധിച്ചു. ആ െസൗഹാർദ്ദം വിജ്ഞാ�
നചിന്താമണി പത്രികയ്ക്കു് ഉപകാരപ്രദവുമായി.

വാഗ്മിത്വം
സദസ്സുകളിൽ ആധ്യക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നതിനും പ്രസങ്ഗി�
ക്കുന്നതിനും നമ്പി ഒരവസരത്തിലും ൈവമുഖ്യം പ്രദർശി�
പ്പിച്ചിരുന്നില്ല. സംസ്കൃതപാരീണന്മാരായി അന്നു സഹൃ�
ദയന്മാരും ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും ധാരാളം ഉണ്ടായിരുന്നു�
െവങ്കിലും പ്രസങ് ഗേവദിയിൽ കയറിയാൽ അവർ പ്രാ�
േയണ വാചംയമന്മാരായാണു് കാണെപ്പടുന്നതു്. സം�
സ്കൃതത്തിലും മലയാളത്തിലും യാെതാരു തടവും കൂടാ�
െത േശ്രാതാക്കളുെട ഹൃദയം കവരുമാറു സരസമായും
ഫലിതമായും സാരസമ്പൂർണ്ണമായും പ്രസങ്ഗിക്കുവാ�
നുള്ള പാടവം അേദ്ദഹത്തിെന്റ അപൂർവ്വസിദ്ധികളിൽ
ഒന്നായിരുന്നു. 1067-ാമാണ്ടു േകാട്ടയത്തു കവിസമാജ�
ത്തിൽ അേദ്ദഹം െചയ്ത സംസ്കൃതപ്രസങ് ഗെത്തപ്പറ്റി
ചങ്ങനാേശ്ശരി രവിവർമ്മ േകായിത്തമ്പുരാൻ കവിസഭാ�
രഞ്ജനത്തിൽ

“രണ്ടായിരം രസന കണ്ഠതലത്തിലുള്ള
തണ്ടാർദളാക്ഷനുെട തല്പമതാം ഫണിക്കും
ഉണ്ടാകയില്ലിതുകണക്കു സദസ്യരാെക–
െക്കാണ്ടാടുമാെറാരു നിരർഗ്ഗളവാഗ്വിലാസം”

എന്നു പ്രശംസിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഇതരപ്രവർത്തനങ്ങൾ
നമ്പി ഒരു തികഞ്ഞ കാര്യസ്ഥനും െപാതുകാര്യേസവക�
നുംകൂടിയായിരുന്നു. മലബാർ ഡിസ്ത്രിക്ട് േബാർഡിൽ
മൂന്നു െകാല്ലക്കാലേത്തക്കു് ഒരു അങ് ഗെമന്ന നില�
യിൽ പണി േനാക്കി. പഞ്ചായത്തുേകാടതിയിലും ഒരു
ജഡ്ജിയായിരുന്നു. പുന്നേശ്ശരിക്കുടുംബത്തിനു ധാരാളം
ജന്മസ്വത്തുണ്ടു്. ൈവമാേത്രയനായ േജ്യഷ്ഠൻ നാരാ�
യണൻനമ്പിയായിരുന്നു ഭരണക്കാരൻ. 1093–ലാണു് 
കഥാപുരുഷെന്റ ഭിക്ഷാടനകാവ്യം, ചന്ദ്രികാവീഥി, മാ�
നേസാല്ലാസം, ൈഗർവ്വാണീവിജയം ഇത്യാദി ഗ്രന്ഥ�
ങ്ങളും പ്രസ്താവേയാഗ്യങ്ങളാണു്. പുരുേഷാത്തമെന്റ
പ്രശ്നായനം എന്ന േജ്യാതിശ്ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥവും ആ അച്ചുക്കൂ�
ടത്തിൽ നിന്നുതെന്ന അച്ചടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി.

ചില േശ്ലാകങ്ങൾ

“സന്തസ്സന്തതസന്നിേവശിതസുധാസൂതിസ്ഫുരന്മൗലയഃ
കാമ്യാഃ കാശ്ചന കാമേദവജയിനഃ കാമാഗമാധ്യാപികാഃ
അൈദ്വതാഗമസാരതത്വഹൃദയാ ഭൂയാസുരുൈച്ചസ്തമാം
യുഷ്മാകം മനസസ്സമാഗമസുഖപ്രാൈപ്ത്യ മഹാസിദ്ധയഃ.”

(ഒരു മങ് ഗളേശ്ലാകം)
“താവച്ഛുശ്രുവിേര ദിഗന്തനിവസന്മാതങ് ഗകർണ്ണാന്തര–
േപ്രാദ് േഭൈദകപടിഷ്ഠതാമതിതമാംസ്പഷ്ടം ദധാനഃ

ക്ഷണാൽ
ആേഗ്നയൗഷധപൂർണ്ണഭൂരിനളികേശ്രഷ്ഠാന്തേരാത്ഥാ രവാ
നാകദ്വാരകവാടപാടനചണാസ്തൽസ്ഥാനഭീത്യാ ചിരം.”



11 റ്റി.സി. പരേമശ്വരൻ മൂസ്സതു്
(1042–1114)

ജനനം
റ്റി. സി. പരേമശ്വരൻ മൂസ്സതു ബ്രിട്ടീഷ് മലബാർ ഏറനാ�
ടു താലൂക്കു െപാന്മുള അംശത്തിൽ േചാലക്കരയില്ലത്തു്
1042-മാണ്ടു േമടമാസത്തിൽ മൂലംനക്ഷത്രത്തിൽ ജനി�
ച്ചു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ പിതാവു വാസുേദവൻമൂസ്സതും മാ�
താവു േദവകിയമ്മയും (േതതി) ആയിരുന്നു. നമ്മുെട
കഥാപുരുഷനു്  ഒരു േജ്യഷ്ഠനും രണ്ടു സേഹാദരിമാരു�
മുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ േജ്യഷ്ഠസേഹാദരൻ വാസുേദ�
വൻമൂസ്സതു് അക്കാലെത്ത ഒരു പ്രസിദ്ധൈവദ്യനും, ഒരു
സേഹാദരിയുെട പ്രഥമപുത്രനായ പണ്ഡിതർ സി. െക.
വാസുേദവശർമ്മ അേനകം വ്യാഖ്യാനങ്ങളുെട കർത്താ�
വുമാണു്. അവയിൽ അഷ്ടാങ്ഗഹൃദയം, ചരകം, പര�
േമശ്വരൻമൂസ്സേതാടുകൂടി സുശ്രുതസംഹിത, ഹൃദേയാ�
ല്ലാസം വ്യാഖ്യ, അഞ്ജനനിദാനം, ഉന്മീലനവ്യാഖ്യ, സു�
ഖസാധകവ്യാഖ്യ, ശാർങ്ഗധരസംഹിത, ൈവദ്യപ്രി�
യാവ്യാഖ്യ, അഷ്ടസ്ഥാനപരീക്ഷയിൽ മർമ്മവിഭാഗം,
ആശൗചദീപികാവ്യാഖ്യ എന്നിവയാണു് മുഖ്യങ്ങൾ. പു�
ന്നേശ്ശരി നീലകണ്ഠശർമ്മാവിെന്റ മാതുലനായ ഏഴി�
ക്കര നാരായണൻമൂസ്സതായിരുന്നു പരേമശ്വരൻമൂസ്സതി�
െന്റ അമ്മാത്തുമുത്തച്ഛൻ.

വിദ്യാഭ്യാസം
ആദ്യെത്ത ഗുരു വരയ്ക്കൽ പാറമഠത്തിൽ കൃഷ്ണനമ്പിയാ�
യിരുന്നു. അേദ്ദഹം കാവ്യനാടകാലങ്കാരങ്ങൾ പഠിപ്പി�
ച്ചു. 1058-ാമാണ്ടു മീനമാസം 13-ാം൹ അച്ഛൻ മരിച്ചു.
1060-ാമാണ്ടു കുംഭം 4-ാം൹ പട്ടാമ്പിയിൽ േപായി പു�
ന്നേശ്ശരി നമ്പിയുെട ശിഷ്യനായി. സിദ്ധാന്തകൗമുദി,
അഷ്ടാങ് ഗഹൃദയം, ലീലാവതി തുടങ്ങിയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ
പഠിപ്പിച്ചതു് ആ ആചാര്യനാണു്. 1062-ാമാണ്ടു മുതൽ
പട്ടാമ്പി വിടുന്നതുവെര ഗുരുനാഥെന്റ സകലപ്രവർത്ത�
നങ്ങളിലും ഭാഗഭാക്കായിരുന്നു. അച്യുതത്തു രാമൻമൂ�
സ്സതിനു് അവയിൽ ഗണനീയമായ ഒരു പങ്കണ്ടു് . 1104-
ലാണു് അേദ്ദഹം മരിച്ചതു്. 1067-ൽ വിജ്ഞാനചിന്താ�
മണി അച്ചുക്കൂടം സ്ഥാപിച്ചേപ്പാൾ. അേദ്ദഹത്തിെന്റ
പണി വർദ്ധിച്ചു. ചിന്താമണിപത്രികയിൽ അതിനുമുമ്പു�
തെന്ന ഉപന്യാസങ്ങൾ എഴുതിശ്ശീലിച്ചിരുന്നു. 1063-ൽ
അച്യുതത്തു വാസുേദവൻ മൂസ്സതിെന്റ പുത്രിെയ വിവാ�
ഹം െചയ്തു.

അനന്തരചരിതം
1068-ൽ മൂസ്സതു് ഇല്ലേത്തക്കു മടങ്ങി. അവിെട ചില വി�
ദ്യാർത്ഥികെള സംസ്കൃതം അഭ്യസിപ്പിച്ചു. 1072-ൽ െപാ�
ന്മുള ശിവേക്ഷത്രം ജീർേണ്ണാദ്ധാരണം െചയ്തു. 1078-ൽ
േകാട്ടക്കൽനിന്നു പുറെപ്പട്ട ധന്വന്തരി എന്ന മാസികയു�
െട ഉപപത്രാധിപരായി. പത്രാധിപർ ൈവദ്യരത്നം പി.
എസ്സ് . വാരിയരായിരുന്നു. 1080-ൽ മാളിയമ്മാവിൽ
കുഞ്ഞുവറിയതു തൃശൂരിൽ ഭാരതവിലാസം അച്ചുക്കൂ�
ടം സ്ഥാപിച്ചേപ്പാൾ മൂസ്സതു താമസം അേങ്ങാട്ടു മാറ്റി.
അേദ്ദഹത്തിനു േവണ്ടി പുസ്തകങ്ങൾ എഴതിെക്കാടുത്തു
തുടങ്ങി. 1081-ൽ െകാച്ചി കടവല്ലൂരിൽ ഒരു സ്ഥലം വാ�
ങ്ങി പുരപണിനടത്തി അതിനു ദ്വാരക എന്നു നാമക�
രണം െചയ്തു. 1090-ൽ പട്ടാമ്പി ഗുരുഗൃഹത്തിൽ കാര്യ�
സ്ഥനായി. അേത െകാല്ലം മകരം 5-ാം൹ മാനവിക്രമ
ഏട്ടൻതമ്പുരാൻ അേദ്ദഹം അമരേകാശത്തിനു രചിച്ച
പാരേമശ്വരി എന്ന വ്യാഖ്യാനം കണ്ടു സന്തുഷ്ടനായി
അഭിനവവാചസ്പതി എന്ന ബിരുദം സമ്മാനിച്ചു. 1086
േമടത്തിൽ മാസികയായി ആരംഭിച്ച ആ പുസ്തകം 1090
കന്നിയിൽ അവസാനിച്ചു. ഇടയ്ക്കു കേറക്കാലം കുടുംബ�
ത്തിെല ചില പ്രാരബ്ധങ്ങൾ നിമിത്തം െപാന്മുളയിൽ
താമസിേക്കണ്ടിവന്ന അേദ്ദഹം 1103 ചിങ്ങത്തിൽ ഭാ�
രതവിലാസക്കാരുമായുള്ള ബന്ധം വീണ്ടും ആരംഭിച്ചു.
1104-ൽ ഹരിപ്പാട്ടുെവച്ചു നടന്ന വാർഷികസേമ്മളന�
ത്തിൽ അധ്യക്ഷനായി തിരെഞ്ഞടുത്തതു് അേദ്ദഹെത്ത�
യായിരുന്നു. 1105-ൽ ഇരിങ്ങണ്ണുർ വച്ചുനടന്ന വാഷിക�
േയാഗത്തിൽ വായിക്കുവാൻ സമുദായേബാധം എന്ന
േപരിൽ സംസ്കൃതഭാഷയിൽ ഒരു െചറിയ പദ്യപുസ്ത�
കം എഴുതി അച്ചടിപ്പിച്ചു. 1109-ൽ ഏറ്റുമാനൂരിൽ താ�
മസമാക്കി അവിെടവച്ചും ചിലപുസ്തകം രചിച്ചു. 1112
തുലാത്തിൽ ഏറ്റുമാനൂരിെല താമസം മതിയാക്കി കട�
വല്ലൂരിേലക്കു തിരിെയ േപാന്നു. രാമവാരിയെരേപ്പാെല
സാമ്പത്തികമായ േക്ലശം അേദ്ദഹവും അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടു് .
1114-ാമാണ്ടു വൃശ്ചികമാസം 7-ാം൹ചരമഗതിെയ പ്രാ�
പിച്ചു. രക്തവാതമായിരുന്നു മരണകാരണമായ േരാഗം.
മരിക്കുന്നതിനു് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കുമുൻപു ചുവേട
ഉദ്ധരിക്കുന്ന േശ്ലാകം ഉണ്ടാക്കി െചാല്ലി.

“ശ്രീനീലകണ്ഠഗുരുപാദസേരാജയുഗ്മം
മൂർദ്ധ് നാ പ്രണമ്യ പരേമശ്വരഭൂസുേരാഽയം
വാചസ്പതിർജ്ജിഗമിഷത്യധുനാ ദിദൃക്ഷുഃ
ൈകലാസൈശലനിലയം കുലൈദവതം േമ.”

കൃതികൾ
മൂസ്സതു് 35 പുസ്തകങ്ങൾ രചിച്ചിട്ടുളളതായി അറിവുണ്ടു്.
(1) അമരം പാരേമശ്വരീവ്യാഖ്യാനം, (2) അമരംസംക്ഷി�
പ്ത പാരേമശ്വരീവ്യാഖ്യാനം, (3) അമരം പദാർത്ഥദീപി�
കാവ്യാഖ്യാനം, (4) അമരം ത്രിേവണീവ്യാഖ്യാനം, (5)
നാരായണീയം ശ്യാമസുന്ദരം വ്യാഖ്യാനം, (6) ശാങ്കര�
സ്മൃതി എന്നുകൂടി േപരുള്ള ലഘുധർമ്മപ്രകാശികയുെട
വ്യാഖ്യാനം, (7) വിഷ്ണുസഹസ്രനാമം മുക്തിമാർഗ്ഗപ്രദീ�
പവ്യാഖ്യാനം, (8) വിഷ്ണുസഹസ്രനാമം ഭാഷാവ്യാഖ്യാ�
നം, (9) ശിവാനന്ദലഹരി ഉമാമേഹശ്വരം വ്യാഖ്യാനം,
(10) ഭഗവൽഗീത മാർഗ്ഗദർശിവ്യാഖ്യാനം, (11) ഭഗവൽ�
ഗീത ഭാേഗ്യാദയം വ്യാഖ്യാനം, (12) ഭഗവൽഗീതേലാ�
കമാന്യം വ്യാഖ്യാനം, (13) േലാകമാന്യതിലകെന്റ ഗീ�
താരഹസ്യം പൂവ്വാർദ്ധം പരിഭാഷ, (14) രുക്മിണീസ്വയം�
വരം വ്യാഖ്യാനം, (15) ഏറ്റുമാനൂർേക്ഷത്രമാഹാത്മ്യം
ഭാഷാവിവരണം, (16) സുബ്രഹ്മണ്യപൂജാകല്പം വ്യാഖ്യാ�
നം, (17)സന്ധ്യാവന്ദനഭാഷ്യം, (18) ൈവദ്യമേനാരമ
ഭാഷാവ്യാഖ്യാനം, (19) ൈകക്കുളങ്ങര രാമവാരിയരു�
െട ജീവചരിത്രം, (20) പരശുരാമെന്റജീവചരിത്രം, (21)
കാളീകല്പം മാർഗ്ഗദർശിവ്യാഖ്യാനം, (22) ശ്രിരുദ്രചമക�
ങ്ങൾക്കു ഭാഷാഭാഷ്യം, (23) രുദ്രസൂക്തം ഭാഷാഭാഷ്യം,
(24) ശാസ്താവിെന്റ മൂലതത്വം, (25) ഭാഗവതം മാർഗ്ഗദ�
ശിവ്യാഖ്യാനം, (26) കാഠേകാപനിഷത്തു്ഭാഷാസാരം
വ്യാഖ്യാനം, (27) േകരളാചാരം ഭാഷാവ്യാഖ്യാനം, (28)
ഭാവപ്രകാശം അഭിനവവാചസ്പത്യവ്യാഖ്യാനം, (29)
ചരകസംഹിത വാചസ്പത്യവ്യാഖ്യാനം, (30) ഗുരുവായു�
പുര മാഹാത്മ്യം കിളിപ്പാട്ട് , (31) ദൃഗ് ദൃശ്യവിേവകം അർ�
ത്ഥവിവരണം, (32) രത്നത്രയം മാർഗ്ഗദർശിവ്യാഖ്യാനം
എന്നിവയ്ക്കുപുറേമ, മുൻസൂചിപ്പിച്ച (33) സമുദായേബാ�
ധവും, (34) ൈസ്വരേക്കട് എെന്നാരു െചറുകഥയുംകൂടി
അേദ്ദഹത്തിെന്റ വാങ് മയങ്ങളിൽ ഉൾെപ്പടുന്നു. (35)
ബൗധായനച്ചടങ്ങു് എന്നും അേദ്ദഹത്തിെന്റ വകയാ�
യി ഒരു പുസ്തകമുണ്ടു്. അതിെന്റ ഒരു പ്രതീകം മാത്രേമ
അച്ചടിച്ചിട്ടുള്ളതായി േകട്ടിട്ടുള്ള. 7, 10, 16, 17, 22, 23, 24,
26 എന്നീ നമ്പർപുസ്തകങ്ങൾ ഈശ്വരാനന്ദ സരസ്വതി
എന്ന കർതൃനാമത്തിലാണു് അച്ചടിച്ചിരിക്കുന്നതു്. ചര�
കസംഹിതാവ്യാഖ്യയിൽ സി. െക. ശർമ്മാവിനും പങ്കു�
െണ്ടന്നു നാം കണ്ടുവേല്ലാ. അമരം പദാർത്ഥദീപിക,
ഭഗവൽഗീതയുെട മാർഗ്ഗദർശിവ്യാഖ്യ, ഭാഗവതം, ഭാവ�
പ്രകാശം, ദൃഗ് ദൃശ്യവിേവകം എന്നീ അഞ്ചു പുസ്തകങ്ങൾ
പൂർണ്ണമായിട്ടില്ല. ഇവയ്ക്കുപുറെമ മൂസ്സതു് അേനകം പത്ര�
ങ്ങൾക്കും മാസികകൾക്കും ഗദ്യേലഖനങ്ങൾ എഴുതിവ�
ന്നിരുന്നു. വാചസ്പതിക്കു േജ്യാത്സ്യം മാത്രേമ വശമല്ലാ�
തിരുന്നുള്ളു. അതിനുപകരം പുേരാഹിതകർമ്മങ്ങളിൽ
നിഷ്ണാതനായിരുന്ന അേദ്ദഹത്തിനു പൂജാക്രമം സം�
ബന്ധിച്ചു ചില ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതുവാൻ സാധിച്ചു. ഒരു
അടിയുറച്ച ൈവയാകരണനും േകാശജ്ഞനുമായിരുന്നു
അേദ്ദഹം എന്നുകൂടി എടുത്തുപറേയണ്ടതായുണ്ടു്.

അമരം പാരേമശ്വരിയും ത്രിേവണിയും
മൂസ്സതിെന്റ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പ്രഥമഗണനീയമായുള്ളതു്
അമരത്തിനു് അേദ്ദഹം രചിച്ച പാരേമശ്വരിയാകുന്നു. 16
വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നിഷ്കർഷിച്ചു പരിേശാധിച്ചു ത്യാജ്യഗ്രാ�
ഹ്യവിേവചനം െചയ്ത്  ഒട്ടുവളെര േക്ലശങ്ങൾ സഹിച്ചു്
അേദ്ദഹെമഴുതിയ ആ വ്യാഖ്യാനം അത്യന്തം വിസ്തൃതവും
സർവ്വസംശയേച്ഛദിയുമാകുന്നു. ഉപരിപ്ലവമായ രീതി�
യിൽ ഒരു പുസ്തകവും അേദ്ദഹം ഉണ്ടാക്കീട്ടില്ല. ‘ഗേതാ
വദാന്യാന്തരം’ എെന്നാരു അവസ്ഥ സംഭവിക്കരുെത�
ന്നു് അേദ്ദഹത്തിനു് അത്യുൽക്കടമായ ആഗ്രഹമുണ്ടായി�
രുന്നു. ഏറ്റുമാനൂർ താമസിക്കുേമ്പാൾ രചിച്ചതാണു് ത്രി�
േവണി. അതു പാരേമശ്വരിേപാെല വിസ്തൃതമല്ല. എങ്കി�
ലും അതിെല ചില സ്ഖലിതങ്ങൾ തിരുത്തുന്നതിനും ചില
പരിഷ്കാരങ്ങൾ വരുത്തുന്നതിനും ഉപേയാഗെപ്പട്ടിട്ടുണ്ടു്.
അേനകം ശബ്ദങ്ങൾക്കു് ഇംഗ്ലീഷിൽക്കൂടി അർത്ഥം േര�
ഖെപ്പടുത്തീട്ടുെണ്ടന്നുള്ളതു് അതിെന്റ കാര്യകാരിതെയ
വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ത്രിേവണിയുെട പ്രാരംഭത്തിൽമൂസ്സതു്
ഇങ്ങെനയാണു് മാലാചരണം െചയ്യുന്നതു്.

“ഉദ്ധൃൈതണപുരാവാസശ്ശങ്കരസ്സങ്കടാപഹഃ
പ്രേചാദയതി മാമന്തഃ സ്ഥിേതാ വ്യാഖ്യാനകർമ്മണി.
ശ്രീനീലകണ്ഠശർമ്മാേന്തവാസിനാ ടീസിനാധുനാ
വ്യാഖ്യാനമമേരശസ്യ ത്രിേവണ്യാഖ്യാ വിലിഖ്യേത.”

ഗ്രന്ഥാവസാനത്തിലുള്ള അേധാലിഖിതമായ പദ്യ�
ത്തിൽ നിന്നു് അേദ്ദഹത്തിനു േവണെമങ്കിൽ നല്ല പദ്യ�
വും എഴുതാെമന്നുള്ളതു െവളിെപ്പടുന്നു.

“സമർപ്പ്യേത സകലചരാചരാനേത
മഹത്തേര മുനിജനഹൃൽസുേശാഭിേത
പദാംബുേജ പരമശിവസ്യ ൈശലജാ–
വിേലാചനടഭ്രമരകിേശാരമന്ദിേര.”

ഗീതാരഹസ്യം
ബാലഗംഗാധരതിലകെന്റ ഗീതാരഹസ്യം പൂർവ്വഭാഗ�
ത്തിനു മൂസ്സതു രചിച്ച പരിഭാഷ അത്യന്തംവിശിഷ്ടമാ�
കുന്നു. മൂലഗ്രന്ഥം നമ്മുെട മാതൃഭൂമിയുെട അമൂല്യനിധി�
കളിൽ ഒന്നാണു്. തിലകെന്റ വിശ്വവ്യാപിയായ ൈവ�
ദുഷ്യപ്രകർഷവും ഊഹാേപാഹകുശലതയും അതിൽ
ആപാദചൂഡം സഹസ്രകിരണമായ ആദിത്യബിംബം�
േപാെല പ്രകാശിക്കുന്നു. അതിനു കർണ്ണാടകഭാഷ�
യിലുള്ള തർജ്ജമയാണു് മൂസ്സതിനു പ്രസ്തുതപരിഭാഷ�
യ്ക്കു് അവലംബമായി പരിണമിച്ചിരിക്കുന്നതു്. അേദ്ദഹം
പ്രസ്താവനയിൽ “കർണ്ണാടകാക്ഷരവും ഭാഷയും മുമ്പു�
തെന്ന ഏതാെണ്ടനിക്കു പരിചയെപ്പട്ടിരുന്നതിനുപു�
റേമ അടുത്ത കാലത്തു ഞാൻ അതിൽ പൂർവ്വാധികം
പരിശ്രമിക്കയും െചയ്തിട്ടുണ്ടു് . കൂടാെത സംസ്കൃതം, മല�
യാളം, കർണ്ണാടകം എന്നീ മൂന്നു ഭാഷകളിലും ധാരാ�
ളം വ്യുൽപന്നനായ ഒരു എമ്പ്രാന്തിരി എെന്ന ഇക്കാ�
ര്യത്തിൽ േവണ്ടിടേത്താളം സഹായിപ്പാേനല്ക്കുകയും
അതുപ്രകാരം സഹായിച്ചുവരികയും െചയ്യുന്നതുെകാണ്ടു
തജ്ജമയുെട കാര്യത്തിൽ േലാകമാന്യരുെട അനുഗ്ര�
ഹം സഫലമാകാെത വരികയിെല്ലന്നു്  എനിക്കു ധാ�
രാളം ൈധര്യമുണ്ടു്” എന്നു നിേവദനം െചയ്തിരിക്കുന്നു.
കഥാപുരുഷനു പ്രസന്നപ്രൗഢവും, ധാരാവാഹിയുമായ
ഒരു ഗദ്യൈശലി സ്വാധീനമായിരുന്നുെവന്നു പ്രകൃതഗ്ര�
ന്ഥത്തിൽ ഏതു ഭാഗം പരിേശാധിച്ചാലും േബാധ്യമാകു�
ന്നതാണു്.

ഉപസംഹാരം
റ്റി. സി. പരേമശ്വരൻ മൂസ്സതു് ആജീവനാന്തം ഒരു വി�
ദ്യാർത്ഥിയും ജിജ്ഞാസുവും ഗ്രന്ഥകാരനും േലാകഗുരു�
വുമായിരുന്നു. സാധാരണപണ്ഡിതന്മാരിൽ ചിലേപ്പാൾ
കാണാറുള്ള സങ്കുചിതമനസ്ഥിതിക്കു് അേദ്ദഹം ഒരി�
ക്കലും അധീനനായിരുന്നില്ല. ൈകക്കുളങ്ങര രാമവാരി�
യർക്കിപ്പുറം ഭാഷെയ തെന്റ അപ്രതിമമായ പാണ്ഡി�
ത്യംെകാണ്ടും, അത്ഭുതാവഹമായ പരിശ്രമംെകാണ്ടും
ധന്യതമയാക്കിയ മഹാപുരുഷന്മാരിൽ അഗ്ര്യപൂജയ്ക്കു്
അർഹൻ വാചസ്പതിതെന്നയാകുന്നു. പാരേമശ്വരിയും
ഗീതാരഹസ്യവും മാത്രം മതി അേദ്ദഹത്തിെന്റ സദ്യശ�
സ്സു് അമ്ലാനമായും അക്ഷയമായും നിലനിറുത്തുവാൻ.
ഇന്നെത്ത പരിതസ്ഥിതിയിൽ േകരളത്തിൽ അത്തര�
ത്തിലുള്ള ഒരു പുരുഷൻ ജനിക്കുേമാ എന്നു കണ്ടുതെന്ന
അറിേയണ്ടിയിരിക്കുന്നു.
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ജനനവും വിദ്യാഭ്യാസവും
പി. എസ്സ്. അനന്തനാരായണശാസ്ത്രി തൃശൂർ ഡിസ്ത്രിൿറ്റ്
േകാടതി വക്കീൽ സീതാരാമയ്യരുേടയും നാരായണിയ�
മ്മാളുേടയും പുത്രനായി 1060-ാമാണ്ടു കർക്കടകമാസം
30-ാം൹ ജനിച്ചു. തൃശൂർ സർക്കാർ സ്ക്കൂളിൽ ഇംഗ്ലീഷ് വി�
ദ്യാഭ്യാസം ആരംഭിച്ചു. ബാല്യത്തിൽതെന്ന അച്ഛൻ മരി�
ച്ചുേപാകയാൽ സ്ക്കൂൾ വിേടണ്ടിവന്നു. സംസ്കൃതം ആദ്യ�
കാലത്തു കുേറ പഠിച്ചിരുന്നു. ആ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തി�
യാക്കുവാനായിരുന്നു പിന്നീടുള്ള ശ്രമം. അതിേലയ്ക്കായി
പല പണ്ഡിതന്മാരുേടയും കീഴിൽ ശാസ്ത്രാഭ്യാസംെച�
യ്തു. പുതുേക്കാടാണു് ശാസ്ത്രിയുെട മൂലകുടുംബം. അച്ഛൻ
മരിച്ചതിനുേശഷം അമ്മാത്തു മുത്തച്ഛൻ നമ്മുെട കഥാ�
പുരുഷെന പുതുേക്കാട്ടു െകാണ്ടുേപായി. പുതുേക്കാട്ടു രാ�
മശാസ്ത്രികൾ, എടമന നമ്പൂരിപ്പാട് , വാടാനങ്കുറിശ്ശി നാ�
രായണശാസ്ത്രികൾ, പുന്നേശ്ശരി നമ്പി നീലകണ്ഠശർമ്മ,
മഹാമേഹാപാധ്യായൻ ആർ.വി. കൃഷ്ണമാചാര്യർ ഇവ�
രായിരുന്നു പ്രധാനഗുരുനാഥന്മാർ. പുതുേക്കാട്ട രാമശാ�
സ്ത്രി തർക്കത്തിൽ പ്രകരണപാഠവും ചിലവാദഗ്രന്ഥങ്ങ�
ളും, മനുസ്മൃതി ൈവദ്യനാഥദീക്ഷിതീയം തുടങ്ങിയ സ്മൃതി�
ഗ്രന്ഥങ്ങളും വാടാനങ്കുറിശ്ശി നാരായണശാസ്ത്രി േവദാന്ത�
ഭാഷ്യവും, എടമന നമ്പൂരിപ്പാട് ദിനകരീയവും, പുന്നേശ്ശ�
രിനമ്പി വ്യാകരണം, േജ്യാതിഷം, ൈവദ്യം എന്നിവയും,
ആർ. വി. കൃഷ്ണമാചാര്യർ വ്യാകരണവുമാണു് അഭ്യസി�
പ്പിച്ചതു്. കൃഷ്ണമാചാര്യരുെട അേന്തവാസിത്വം സ്വീകരിച്ച�
തു് ആ മഹാപണ്ഡിതെന്റ സ്വേദശമായ തൃശ്ശിനാപ്പള്ളി�
യിൽ െവച്ചാണു്. സുപ്രസിദ്ധനായ പിച്ചുശാസ്ത്രികളുെട
അനുജനായിരുന്നു നാരായണശാസ്ത്രി.

പിച്ചുശാസ്ത്രി
വാടാനങ്കുറിശ്ശി പിച്ചുശാസ്ത്രികെളക്കുറിച്ചും ഈ പ്രകൃത�
ത്തിൽ അല്പം സ്മരിേക്കണ്ടതായുണ്ടു്  . വാടാനങ്കുറിശ്ശി
െഷാറണൂർ റയിൽേവേസ്റ്റഷനു മൂന്നു ൈമൽ വടക്കുപടി�
ഞ്ഞാറാണ് . ശാസ്ത്രി നെല്ലാരു േവദജ്ഞനും തർക്കത്തി�
ലും വ്യാകരണത്തിലും മികച്ച പണ്ഡിതനും ഗണിതപദ്ധ�
തികളിൽ സ്വപ്രയത്നം െകാണ്ടു് ഉറച്ച വിദ്വാനുമായിരു�
ന്നു. വളെരക്കാലം േദശമങ്ഗലത്തു മനയ്ക്കെല പണ്ഡിത�
നായിരുന്നു. അനുജൻ നാരായണ ശാസ്ത്രിക്കുപുറേമ
അനന്തനാരായണശാസ്ത്രിയുെട ഗുരു രാമശാസ്ത്രിയും
മുണ്ടയൂർ നമ്പ്യാത്തൻനമ്പൂരിയും പൂേന്താട്ടത്തു മഹൻ
ദാേമാദരൻനമ്പൂരിയും അേദ്ദഹത്തിെന്റ ശിഷ്യന്മാരായി�
രുന്നു. തർക്കം, േവദാന്തം എന്നീ ശാസ്ത്രങ്ങളിലും അന�
ന്തനാരായണശാസ്ത്രി പരിനിഷ്ഠിതമായ പരിജ്ഞാനം
സമ്പാദിച്ചിരുന്നുെവങ്കിലും വ്യാകരണത്തിലായിരുന്നു
പാരങ് ഗതത്വം. ആ ശാസ്ത്രത്തിൽ േശഖരാന്തം നിഷ്കൃ�
ഷ്ടമായി അധ്യയനംെചയ്ത േകരളത്തിെല പ്രാമാണിക�
നായ ഒരു ൈവയാകരണൻ എന്ന േപരു പരത്തി.

അനന്തരകാലജീവിതം
1084-ൽ തൃപ്പൂണിത്തുറ വിദ്വത്സദസ്സിൽ സന്നിഹിതനാ�
കുകയും അവിെടനിന്നു സമ്മാനം ലഭിക്കുകയും െചയ്തു.
ഇംഗ്ലീഷും ഹിന്ദിയും സ്വയം അഭ്യസിച്ചു. ഇംഗ്ലീഷിൽ
അേദ്ദഹം സമ്പാദിച്ച പാണ്ഡിത്യം അന്യാദൃശമായിരു�
ന്നു. ആ ധിഷണാശാലി മദിരാശിയിെല ഹിന്ദുപത്ര�
ത്തിൽ കുേറക്കാലം നിപുണമായി ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നിരൂ�
പണം െചയ്തുെകാണ്ടിരുന്നതു സഹൃദയന്മാർ മറക്കാ�
റായിട്ടില്ല. ഒടുവിൽ തൃപ്പൂണിത്തുറ വിദ്വത്സദസ്സിൽനിന്നു
പണ്ഡിതരാജൻ എന്ന ബിരുദവും തിരുവിതാംകൂർ നവ�
രാത്രി സദസ്സിൽനിന്നു കീർത്തിമുദ്രയും േനടി. െകാച്ചി�
യിൽ ആദ്യം തൃശൂർ സർക്കാർ ൈഹസ്ക്കൂളിലും പിന്നീടു
രാജകീയമഹാപാഠശാലയിലും സംസ്കൃതപണ്ഡിതനാ�
യി. ഒരു വലിയ കുടുംബം സംരക്ഷിേക്കണ്ട ഭാരം നിമി�
ത്തം വളെരക്കാലം സാമ്പത്തികമായ േക്ലശം അനുഭ�
വിച്ചു. ബാലാംബാെളയാണു് ധർമ്മപത്നിയായി സ്വീക�
രിച്ചതു്.

കൃതികൾ
ശാസ്ത്രികൾക്കു സംസ്കൃതത്തിലും മലയാളത്തിലും ഒന്നു�
േപാെല പ്രൗഢഗംഭീരമായ രീതിയിൽ ഗദ്യെമഴുതുവാൻ
പാടവമുണ്ടായിരുന്നു. (1) മണിമഞ്ജുഷ, (2) നവപുഷ്പ�
മാല. (3) ഭഗവൽഗീതയയ്ക്കു് അനുസ്വാനം എന്ന മർമ്മ�
സ്പൃക്കായ വ്യാഖ്യാനം, (4) േദവീമാഹാത്മ്യ വ്യാഖ്യാനം,
(5) നാരായണീയ വ്യാഖ്യാനം (അപൂർണ്ണം), (6) വാകൃ�
തത്വം, (7) തർക്കസാരം, (8) പ്രേവശകത്തിനു വിവൃതി
എന്ന സംസ്കൃതവ്യാഖ്യാനം, (9) ബാലരാമായണം, (10)
േമഘസേന്ദശവിമർശനം. ഇവയ്ക്കുപുറേമ അേനകം സം�
സ്കൃതഗ്രന്ഥങ്ങൾ അേദ്ദഹം മംഗേളാദയം കമ്പനിക്കും
മറ്റും േവണ്ടി പ്രസാധനം െചയ്തിട്ടുണ്ടു് . ഇതുകൂടാെത
ലഘുകൗമുദി, സാംഖ്യകാരിക എന്നീ രണ്ടു ഭാഷാവ്യാ�
ഖ്യാനങ്ങളും അേദ്ദഹത്തിെന്റ വകയായുണ്ടു്. ശങ്കരെന്റ
ശ്രീകൃഷ്ണവിജയം കാവ്യവും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഗ്ര�
ന്ഥമാണു്. മംഗേളാദയം മാസികയുെട ആധിപത്യവും
കുേറക്കാലം വഹിക്കുകയുണ്ടായി.

വാക്യതത്വം
ഈ െചറിയ പുസ്തകംെകാണ്ടു വാക്യസംബന്ധമായി
പല അറിവുകൾ സംസ്കൃതവിദ്യാർത്ഥികൾക്കു നല്കുവാൻ
ഗ്രന്ഥകാരൻ സമർത്ഥമായി യത്നിച്ചിരിക്കുന്നു.

“ആേലാക്യസാഹിത്യമഹാംബുരാശി–
മനന്തനാരായണശാസ്ത്രിേണദം
സംഗൃഹ്യ സാരാംശമണീൻ വികീർണ്ണാൻ
സംഗ്രഥ്യേത സംസ്കൃതവാക്യതത്വം”

എന്നതു് അതിെല പ്രതിജ്ഞാപദ്യമാണു്.

പദൗചിതി
“സാമാന്യതഃ േകാശാദിഷു പര്യായതയാ പരിഗണിതാ�
നാമപി പദാനാം േകഷാഞ്ചിൽ ക്വചചിൽ പ്രേയാഗ
ഔചിത്യാതിശേയാ ഭവതി. യഥാ തനുഃ േദഹ ഇത്യന�
േയാഃ പര്യായതയാ ഗണ്യമാനേയാരപി തനുശബ്ദസ്യ
കാർശ്യേദ്യാതകത്വം േദഹശബ്ദസ്യ പുനഃ പുഷ്ടിവിേശഷ�
വ്യഞ്ജകത്വം ച സഹൃദൈയരനുഭൂയേത. സന്താപാദിജ�
നിതകാർശ്യവർണ്ണേന പ്രകൃേത േദഹശബ്ദപ്രേയാേഗാ
അനുചിത ഇതിഭാേസത. ഏവം ഉപചയാതിേരേക വർ�
ണ്ണ്യമാേന തനുശബ്ദപ്രേയാേഗാപി ന തനുേത സ്വാര�
സ്യം. ഏവം തത്ര തത്ര വർത്തമാനം സൂക്ഷ്മരൂപമർത്ഥ�
വിേശഷം വിജ്ഞാൈയവ പദാനി പ്രേയാജ്യാനി.”

തർക്കസാരം അതുേപാെല തർക്കത്തിെന്റ മൂലതത്വങ്ങ�
െളപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്നു.

വിവൃതിവ്യാഖ്യാ
അച്യുതപ്പിഷാരടിയുെട പ്രേവശകം എന്ന വ്യാകരണ�
ത്തിനു ശാസ്ത്രി രചിച്ച വ്യാഖ്യാനമാണു് വിവൃതി എന്നു
മുൻപു സുചിപ്പിച്ചുവേല്ലാ. ഇതു േഗാശ്രീ സംസ്കൃത ഗ്രന്ഥാ�
വലിയുെട ദ്വിതീയാങ്കമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ളതാ�
ണു്.

“പ്രേവശേക പ്രകരേണ സുേഖന പ്രവിവിക്ഷതാം
ഉപകാരായ ബാലാനാം വിവൃതിഃ ക്രിയേത ലഘു”

എന്ന േശ്ലാകേത്താടുകൂടിയാണു് ഗ്രന്ഥകാരൻ തെന്റ
വ്യാഖ്യാനം ആരംഭിക്കുന്നതു്. ഒടുവിൽ കാണുന്ന

“അച്യുതാവർജ്ജിതസ്വാന്തഃ കൃപാപാത്രം പരീക്ഷിതഃ
നാരായേണാനന്തപൂർേവ്വാ വ്യവരിഷ്ട പ്രേവശകം.”

എന്ന േശ്ലാകത്തിൽ തെന്റ പുരസ്കർത്താവായ പരീക്ഷി�
ത്തുതമ്പുരാെന കൃതജ്ഞതാപൂർവ്വം സ്മരിക്കുന്നു.

ബാലരാമായണവും മറ്റും
ബാലരാമായണം ഒരു സംസ്കൃതഗദ്യഗ്രന്ഥമാണു്. കഴി�
യുന്നതും വാല്മീകിയുെട ഭാഷതെന്നയാണ് ഉപേയാ�
ഗിച്ചിട്ടുള്ളതു്. േമഘസേന്ദശവിമർശനം ഭാഷയിലാ�
ണു് രചിച്ചിരിക്കുന്നതു്. ശാസ്ത്രികളുെട പാണ്ഡിത്യവും
സഹൃദയത്വവും അതിൽനിന്നു വിശദമാകും. മണിമം�
ജുഷയും ഭാഷതെന്ന മംഗേളാദയം പത്രാധിപരായി�
രുന്ന കാലത്തു് അതിൽ എഴുതിയിരുന്ന ശാേസ്ത്രാപ�
ന്യാസങ്ങളുെട സമാഹാരമാണു് അതിെല ഉള്ളടക്കം.
ഷഡ് ദർശനങ്ങെള മാത്രമല്ല, പാശ്ചാത്യശാസ്ത്രങ്ങളിൽ
പ്രതിപാദ്യങ്ങളായ ചില വിഷയങ്ങെളക്കുറിച്ചും അതിൽ
ഉപന്യാസങ്ങളുണ്ടു്. അത്തരത്തിൽ ഒന്നാണു് കുജേലാ�
കം.

നവപുഷ്പമാല
ഒരു തികഞ്ഞ സഹൃദയെനന്ന നിലയിൽ ശാസ്ത്രിെയ
ഉയർത്തിക്കാണിക്കുന്ന ഒരു വിമർശനഗ്രന്ഥമാണു് നവ�
പുഷ്പമാല. ഇതിൽ ഒൻപതുപന്യാസങ്ങൾ അടങ്ങിയിരി�
ക്കുന്നു. നവശബ്ദത്തിനു പ്രകൃതത്തിൽ രണ്ടർത്ഥം കല്പി�
ച്ചിട്ടുണ്ടു്; കുമാരനാശാെന്റ കരുണെയപ്പറ്റി മണ്ഡനപര�
മായ ഒരു നിരൂപണവും ഇവയിൽ ഒരു പുഷ്പമാണു്. ശാ�
സ്ത്രിയുെട ഗദ്യരചനാപാടവവും ഭാവനാവിേശഷവും പ്ര�
ദർശിപ്പിക്കുവാൻ േമഘപ്രാദുർഭാവം എന്ന ഉപന്യാസ�
ത്തിൽനിന്നു് ഒരു ഭാഗം ഉദ്ധരിക്കാം.

“രാമഗിര്യാശ്രമത്തിെന്റ പർവ്വതശിഖരത്തിൽ എെന്ന
കൂട്ടുകാരില്ലാെത ഒറ്റയാക്കി നിർത്തി വിട്ടുേപാകുന്നു. ആ
വിജനമായ ഗിരിശിഖരത്തിേന്റയും എെന്റ പുരാതനഗൃ�
ഹമായ — അന്തരാത്മാവിെന്റ പ്രാർത്ഥനീയധാമമായ
— അളകാപുരിയുേടയും മധ്യത്തിൽ അത്യന്തം വിശാല�
വും രമണീയവുമായ ൈമതാനം പരന്നുകിടക്കുന്നതായി�
േത്താന്നുന്നു. ആ ൈമതാനത്തിൽ നദികളുെട നിർഝ�
രത്തിെന്റ മാെറ്റാലി േകൾക്കുന്നു. ഉന്നതങ്ങളായ പർവ്വ�
തങ്ങൾ ശിഖരങ്ങളായ ശിരസ്സുയർത്തി നില്ക്കുന്നു. ഫലം
നിറഞ്ഞ ജംബുവൃക്ഷങ്ങളുെട നിഴൽ ഇരുൾ പരത്തുന്നു.
പുതുമഴേയറ്റ പിച്ചകത്തിെന്റ വാസന നാലുപാടും വീശു�
ന്നു. മനുഷ്യരുെട ഹൃദയം ഈ ൈമതാനത്തിെല ഓേരാ
വനത്തിലും ഗ്രാമത്തിലും പർവ്വതത്തിലും നദീതീരത്തി�
ലും ചുറ്റിനടന്നു് ആ രമ്യമായ പ്രേദശത്തിെന്റ പരിചയം
സമ്പാദിക്കുകയും, ഒടുവിൽ ദീർഘവിരഹത്തിെന്റ അവ�
സാനത്തിൽ മാനസസരസ്സിേലക്കായി ഉൽക്കണ്ഠേയാ�
െട യാത്ര തുടരുന്ന രാജഹംസേത്താെടാപ്പം േമാക്ഷ�
സ്ഥാനെത്ത പ്രാപിപ്പാൻ ആഗ്രഹിക്കയും െചയ്യുന്നു.”



13 വാഴകുന്നത്തു വാസുേദവൻ നമ്പൂരി
(1066–1122)

ആദ്യകാലചരിത്രം
െതേക്ക മലബാറിൽ തിരുേവഗപ്പുറ എന്ന പ്രസിദ്ധ�
മായ േദശത്തിൽ വാഴകുന്നം എെന്നാരു നമ്പൂരിയില്ല�
മുണ്ടു്. ആ ഇല്ലത്തിൽ രാമൻ അടിതിരിപ്പാട്ടിേലയും മു�
ണ്ടക്കിഴി കാലടി മനയ്ക്കൽ പാർവ്വതി അന്തർജ്ജനത്തി�
േന്റയും പുത്രനായി വാസുേദവൻ നമ്പൂരി 1066-ാമാണ്ടു
േമടമാസം 12-ാം൹ ജനിച്ചു. അടിതിരിപ്പാടിനു വ്യുൽപ്പ�
ത്തിയും കവിതയും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഭാഗവതം ഏകാ�
ദശസ്കന്ധവും ഭഗവൽഗീതയും പാനയായി അേദ്ദഹം
രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. നമ്മുെട കഥാപുരുഷെന്റ 11-ാമെത്ത വയ�
സ്സിൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ അമ്മ മരിച്ചു. സമാവർത്തനം
കഴിഞ്ഞു തിരുനാവായിൽ നാലു െകാല്ലം താമസിച്ചു
േവദം േവണ്ടവിധത്തിൽ അഭ്യസിച്ചു. ജട, രഥ എന്നി�
വയിൽ പാണ്ഡിത്യം േനടി. പിെന്ന കഥകളി, നാടകം,
സങ് ഗീതം മുതലായവയിലായി ഭ്രമം. എങ്കിലും പഞ്ചാ�
ക്ഷരം മുവ്വായിരം ഉരു ജപിക്കുക എന്നുള്ള കൃത്യം ഒരു
ദിവസവും മുടക്കിയില്ല. ശുകപുരത്തു ദക്ഷിണാമൂർത്തി
പ്രസാദിച്ചു; നമ്പൂരിയുെട ഭാഗ്യതാരവും അന്നുമുതൽ െത�
ളിഞ്ഞുതുടങ്ങി.

സംസ്കൃതപഠനം
ഇരുപെത്താന്നാമെത്ത വയസ്സിൽ മാത്രമാണു് വാസു�
േദവൻനമ്പൂരി സംസ്കൃതപഠനം ആരംഭിച്ചത് . ആദ്യം
വരിക്ക മാേഞ്ചരി മനയ്ക്കൽ താമസിച്ചു കാവ്യനാടക�
ങ്ങൾ പഠിച്ചു. കുേറ തർക്കവും വശമാക്കി. പിന്നീടു മു�
േക്കാലയിൽ േപായി പകരാവൂർ മനയ്ക്കൽ നീലകണ്ഠൻ
നമ്പൂരിപ്പാട്ടിെല കീഴിൽ ചതുർദ്ദശലക്ഷണി അഭ്യസിച്ചു.
തദനന്തരം തൃപ്പൂണിത്തുറ സംസ്കൃതപാഠശാലയിൽേച്ചർ�
ന്നു് ഒരു െകാല്ലം പഠിക്കുകയും അവിടെത്ത േവദാന്താ�
ചാര്യനായിരുന്ന പഞ്ചാപേകശശാസ്ത്രികേളാടു പഞ്ചദ�
ശി, സിദ്ധാന്തേലശസങ് ഗ്രഹം തുടങ്ങിയ േവദാന്തഗ്ര�
ന്ഥങ്ങൾ വായിക്കുകയും െചയ്തു. കിരാങ്ങാട്ടു കുഞ്ഞുണ്ണി�
നമ്പൂരിപ്പാട്ട് സാമാന്യനിരുക്തി പഠിപ്പിച്ചു. പരീക്ഷിത്തു
തമ്പുരാൻ തിരുേമനിയും തർക്കത്തിൽ അേദ്ദഹത്തി�
െന്റ ഗുരുവാണു്. അേദ്ദഹം ദിനകരീയം അഭ്യസിപ്പിച്ചു.
സ്വല്പകാലം തൃപ്പൂണിത്തുറയ്ക്കടുത്തുള്ള മുേക്കാട്ടിൽ ഭഗവ�
തീേക്ഷത്രത്തിൽ ലളിതാസഹസ്രനാമം പാരായണം
െചയ്തു. പിന്നീടു തിരുേവഗപ്പുറയ്ക്കു മടങ്ങി. അവിെട ഹരി�
വിലാസം എന്ന സ്ഥലത്തു് ഒരു സംസ്കൃതവിദ്യാലയം
ഉൽഘാടനംെചയ്തു് ഏതാനും ബാലന്മാെര പഠിപ്പിച്ചു.
അക്കാലത്തു് 75000 പവൻ ഒന്നാം സമ്മാനമായി കി�
ട്ടാവുന്ന ഒരു ഭാഗ്യക്കുറിയിൽ 10 ഉറുപ്പിക ഒരു േസ്നഹി�
തെന്റ പക്കൽനിന്നു കടം വാങ്ങി േചർന്നു. ആറുമാസം
ആ സമ്മാനം തനിയ്ക്കു കിട്ടുന്നതിന്നുേവണ്ടി േദവിെയ
ശ്രീചക്രപൂജെകാണ്ടും, ലളിതാസഹസ്രനാമപുഷ്പാഞ്ജലി�
െകാണ്ടും ആരാധിച്ചു. പരിപൂർണ്ണമായ പരാജയമായി�
രുന്നു ഫലം. ഒരു കാശുേപാലും ആ കുറിയിൽനിന്നു കി�
ട്ടീട്ടില്ല. ധനത്തിലുള്ള തൃഷ്ണ അേതാടുകൂടി വിെട്ടാഴിഞ്ഞു.
ഈ സംഭവെത്തപ്പറ്റി താെഴക്കാണുന്ന േശ്ലാകത്തിൽ
ഇങ്ങെന പ്രസ്താവിയ്ക്കുന്നു.

“ഒന്നാം സമ്മാനേമകൂ ഭഗവതി ലളിേത–
െയന്നു ചിേത്ത നിനച്ചി–
ട്ടന്നാളർപ്പിച്ചു േമാദാൽ ജനനി! തവ പേദ
ഹന്ത! നാമങ്ങേളാതി
തന്നാൾ നീയും കനിഞ്ഞായതിനിവനു പര–
ബ്രഹ്മമാം കൃഷ്ണെനത്താൻ
നന്നായീ മൂഢരാരും കുഴിയിലിനി വിഴാ
േദവി! നീയുള്ള കാലം.”

അവിെടനിന്നു െകാടുങ്ങല്ലൂരിൽെച്ചന്നു േദവിെയ ഭജിക്കു�
കയും വലിയ െകാച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാെന്റ കീഴിൽ േഹാര
പത്തദ്ധ്യായം പഠിക്കുകയും, മഹാകവി െചറിയ െകാച്ചു�
ണ്ണിത്തമ്പുരാെന്റ ഭാഗവതംവായന േകൾക്കുകയും െച�
യ്തു. അതിബാല്യത്തിൽത്തെന്ന വാഴകുന്നത്തിനു കഥ
പറഞ്ഞുേകൾപ്പിക്കാൻ ഒരു പ്രാഗല്ഭ്യം സ്വതസ്സിദ്ധമാ�
യുണ്ടായിരുന്നു. അതു യൗവനത്തിൽ ഉൽക്കടമായ ശ്രീ�
കൃഷ്ണഭക്തിയായി വികസിക്കുകയും ഭാഗവതത്തിൽ നിര�
തിശയമായ അഭിരുചിക്കു കാരണമായി പരിണമിക്കു�
കയും െചയ്തു. െകാച്ചുണ്ണിത്തമ്പുരാെന്റ ഭാഗവതപാരാ�
യണം അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഹൃദയെത്ത അസാമാന്യമായി
വശീകരിച്ചു. 1093-ൽ അവിടം വിട്ടു കടത്തനാേട്ടക്കുേപാ�
യി. അവിെടവച്ചു കഠിനമായ വാതേരാഗം പിടിെപട്ടു.
അതിെന്റ ശാന്തിക്കായി ഗുരുവായൂരപ്പെന പ്രാർത്ഥിച്ചു.
ആ പ്രാർത്ഥന ഫലവത്തായി. േരാഗം ഉടൻതെന്ന മാ�
റി. േനേര ഗുരുവായൂരിേലക്കു േപായി. അവിെട 12 ദിവ�
സം േദവെനഭജിച്ചു.

ഭാഗവതം വായന
ആ ഭജനത്തിെന്റ അവസാനത്തിലാണ് ഭാഗവതംവാ�
യന ആരംഭിച്ചതു്. വളെര േവഗത്തിൽ വാഴകുന്നം ഒരു
േകളിേകട്ട ഭാഗവതംവായനക്കാരനും പുരാണപ്രഭാഷ�
കനുമായി ഉയർന്നു. നാലു െകാല്ലം തുടർന്നു ഗുരുവായൂ�
രമ്പലത്തിൽ ആ ഭക്തിസംവർദ്ധകമായ പുരാണം പാ�
രായണം െചയ്തു. 1097-ാമാണ്ടു തുലാമാസം 27-ാം൹ ഒരു�
ളൂർമന പാർവ്വതി അന്തർജനെത്ത വിവാഹം െചയ്തു.
1098 മുതൽ അേദ്ദഹം പ്രഭാഷണത്തിനായി ഒരുങ്ങി.
തൃശ്ശൂർ വിേവേകാദയം സ്കൂളിൽവച്ചായിരുന്നു ആദ്യെത്ത
പ്രസംഗം. അവിെടനിന്നു േകരളത്തിെന്റ നാനാഭാഗ�
ങ്ങളിലും മദിരാശിയിലും ബാംബയിലും പ്രസംഗങ്ങൾ
നടത്തി. അനവധി ജനങ്ങെള നിരീശ്വരതയിൽനിന്നു
വിഷ്ണുഭക്തിയിേലക്കു പരിവർത്തനം െചയ്യിക്കുവാൻ
അേദ്ദഹത്തിനു് അനായാേസന സാധിച്ചു. എറണാകു�
ളത്തു് ഒരവസരത്തിൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ പ്രഭാഷണം
േകട്ടു് ആനന്ദതുന്ദിലയായ വലിയമ്മത്തമ്പുരാൻ രണ്ടു
ൈകയ്ക്കും വീരശൃംഖല സമ്മാനിച്ചു. ആ ഭക്തനാകേട്ട
ആ സമ്മാനത്തിൽ മതിമറക്കാെത ഒന്നു േതാന്നല്ലൂർ�
േത്തവർക്കും മേററതു െനല്ലുവായിൽേത്തവർക്കും സമർ�
പ്പിച്ചു. 1121-ാമാണ്ടു േരാഗശയ്യെയ അവലംബിച്ചു. 1122
ധനു 2-ാം തീയതി െകാച്ചി രവിവർമ്മവലിയതമ്പുരാൻ
അേദ്ദഹത്തിനു ഭക്തശിേരാമണി എന്ന സ്ഥാനവും 20
ഉറുപ്പിക മാസികേവതനവും നല്കി. ശരീരാസ്വാസ്ഥ്യം നി�
മിത്തം തമ്പുരാേനാടു് ആ പാരിേതാഷികങ്ങൾ േനരിട്ടു
വാങ്ങുവാൻ നിവൃത്തിയില്ലാതിരുന്നതിനാൽ സർവ്വാധി�
കാര്യക്കാർ സ്ഥാനചിഹ്നം മുതലായവ ഒരുളൂരിൽ െകാ�
ണ്ടുെചന്നു െകാടുക്കുകയാണുണ്ടായതു്. ആെകാല്ലം േമ�
ടം 10-ാം൹ വാഴകുന്നം യശശ്ശരീരനായി വിഷ്ണുസായൂജ്യം
പ്രാപിച്ചു. അേദ്ദഹത്തിനു് േതാട്ടം, െവണ്മണി തുടങ്ങി
പല ഉത്തമശിഷ്യന്മാരുമുണ്ടു്.

പ്രഭാഷണരീതി
1078-ൽ മരിച്ച കൂടല്ലൂർ കുഞ്ഞിക്കാവുനമ്പൂരിപ്പാടായി�
രുന്നു ഗുരുവായൂരിെല അധുനാതനന്മാരായ ഭാഗവതം�
വായനക്കാരിൽ അഗ്രഗണ്യൻ. ചില അംശങ്ങളിൽ
വാഴകുന്നം അേദ്ദഹെത്തേപ്പാലും ഒന്നു കവച്ചുവയ്ക്കുയാ�
ണു് െചയ്തതു്. ലളിതമായ ഭാഷയിൽ, സരളമായ രീതി�
യിൽ, മധുരങ്ങളായ ഭാവനകളിൽ, ശ്രാവ്യമായ സ്വര�
ത്തിൽ, ഉചിതമായ മുഖഭാവേത്താടും, കരചരണവിന്യാ�
സേത്താടുംകൂടി ഗങ് ഗാപ്രവാഹംേപാെല പരിശുദ്ധ�
മായി, നിരർഗ്ഗളമായി പുേരാഗമനം െചയ്യുന്ന അേദ്ദഹ�
ത്തിെന്റ പ്രഭാഷണപരിപാടി അത്ഭുതാവഹമായിരുന്നു.
ഒന്നിലും മമതയില്ലാതിരുന്ന അേദ്ദഹം എല്ലാ മതങ്ങ�
േളയും ആദരിച്ചു. വിവിധഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ തികഞ്ഞ ഉപ�
സ്ഥിതി ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ േമല്പുത്തൂർ, വില്വമംഗലം
എന്നീ സംസ്കൃതകവികളുെട മാത്രമല്ല, തുഞ്ചെത്തഴുത്ത�
ച്ഛൻ, പൂന്താനം എന്നീ ഭഷാകവികളുെട സൂക്തികേള�
യും മറ്റും അവസേരാചിതമായി ഉദ്ധരിച്ചു. ഫലിതസമ്മി�
ശ്രമായ അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഓേരാവാക്കും േശ്രാതാക്ക�
ളുെട ഹൃദയങ്ങളിൽ തുളച്ചുേകറി. ആധുനികഭാരതത്തി�
െല രാഷ്ട്രീയസംഭവങ്ങളം അേദ്ദഹം ഉദാഹരണത്തി�
നു സ്വീകരിക്കുകനിമിത്തം ഈശ്വരസത്തെയ മറന്ന
പുതുേമാടിക്കാർക്കും അേദ്ദഹത്തിെന്റ പ്രസങ് ഗങ്ങൾ
ആകർഷകങ്ങളായി. 1096-ൽ തിരുേവഗപ്പുറവച്ചു പ്ര�
ഹ്ലാദെനപ്പറ്റി നടത്തിയ ഒരു രാഷ്ട്രീയച്ഛായയുള്ള പ്രഭാ�
ഷണത്തിൽ അേദ്ദഹം പറയുന്നതു േനാക്കുക. “അതു�
െകാണ്ടു് ഈ മർദ്ദനഭരണത്തിൽ നിന്നു രക്ഷെപ്പടണ�
െമങ്കിൽ എെന്നേപ്പാെല നിങ്ങളും കുട്ടിക്കാലത്തു ശ്രീ�
കൃഷ്ണെന ശരണംപ്രാപിക്കണം എന്നായി പ്രഹ്ലാദൻ”
എന്നു കഥാപ്രസങ്ഗം അവസാനിപ്പിച്ചു. “ആ! നമുക്കും
നാമം ജപിക്കുക ഹരിനാമം! ഇല്ല. നിങ്ങൾ ജപിക്കി�
ല്ല അേല്ല? നിങ്ങേളാടു ഞാൻ പറയുന്നില്ല” എന്നു പറ�
ഞ്ഞു പിൻവശേത്തക്കു തിരിഞ്ഞു് “അക്കെര നില്ക്കുന്ന
പച്ചപിടിച്ച മാമരങ്ങേള! ജപിക്കുക! നാരായണനാമം
ജപിയ്ക്കുക” എന്നു തുടർന്നു. എല്ലാവരും ഏകകണ്ഠമാ�
യി നാരായണനാമം ജപിച്ചു. ഇതു നടന്നതു് അേദ്ദഹം
ഭാഗവതം വായന ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുൻപാണു് എന്നു�
കൂടി നാം ഓർമ്മിേക്കണ്ടതാണു്. ഭാഷയിൽ ഇത്ര ഹൃദ�
യാവർജ്ജകമായി പ്രസങ് ഗിക്കാവുന്ന ഒരു വാഗ്മിെയ
േകരളം സമീപകാലത്തു കണ്ടിട്ടില്ല.

കൃതികൾ
വാഴകുന്നെത്ത ഒരു മഹാപണ്ഡിതൻ എന്ന നിലയി�
ലല്ല, ഭക്തശിേരാമണി എന്ന നിലയിലാണു് േകരളം
അറിയുന്നതും അറിേയണ്ടതും. പ്രകൃതത്തിൽ ശാസ്ത്രപ�
ണ്ഡിതന്മാരുെട കൂട്ടത്തിൽ സൗകര്യമുേദ്ദശിച്ചു് അേദ്ദഹ�
ത്തിെന്റ േപരു കൂടി േചർത്തുെവേന്നയുള്ളു. ചുവേട േചർ�
ക്കുന്നവയാണു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ പ്രധാന കൃതികൾ.
(1) വാസുേദവകർണ്ണാമൃതം എന്ന പ്രഥമകൃതി 1106-ൽ
എഴുതി. (2) അതിൽപ്പിന്നീടു് 335 േശ്ലാകങ്ങൾ ഉൾെക്കാ�
ള്ളുന്ന ഭാഗവതസംഗ്രഹം എന്ന ഗ്രന്ഥംനിർമ്മിച്ചു. (3)
ശ്രീധരാചാര്യർ എന്ന ഒരു ഏകാങ്കനാടകവും, (4) ഭാഗ�
വതസംഗ്രഹം ഗാഥയും ഉണ്ടാക്കി. (5) അേദ്ദഹത്തിെന്റ
അതിപ്രധാനകൃതിയാണു് ഭാഗവതത്തിനു വിശദവും വി�
സ് തൃതവുമായ ഭാഷാവ്യാഖ്യാനം. അതുമുഴുമിപ്പിക്കുവാൻ
സങ് ഗതി വന്നില്ല. 70 അധ്യായങ്ങളുെട വ്യാഖ്യാനേമ
എഴുതിയിട്ടുള്ളു. അന്വിതാർത്ഥപ്രകാശിക, ബാലപ്ര�
േബാധിനി, ശ്രീധരീയം എന്നീ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നിഷ്കർ�
ഷിച്ചുേനാക്കി ഭാഗവതത്തിെല ഓേരാ േശ്ലാകത്തിനും
അവതാരിക, അന്വയം, അർത്ഥം, പ്രസങ് ഗം ഈ ക്ര�
മത്തിലാണു് വാഴകുന്നത്തിെന്റ ഭാഷാവ്യാഖ്യാനരീതി.
പ്രസങ് ഗഭാഗത്തിൽ അേദ്ദഹം തെന്റ ൈനപുണ്യം പ്ര�
കൃഷ്ടമായി പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. “നിഗമകല്പതേരാഃ”
എന്ന േശ്ലാകം സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രസങ് ഗമാണു്  ചുവ�
േട േചർക്കുന്നതു്. “പ്രപഞ്ചപ്പന്തലിൽ ഭാഗവതസദ്യ�
യ്ക്കു രസം എടുത്തുകഴിഞ്ഞു. പുരുഷാർത്ഥചതുഷ്ടയാദി�
വിഭവങ്ങൾ തുടച്ചുനീക്കി ഒരുങ്ങിയിരുന്നുെകാള്ളുക.
ശുകവായ്മലരിൽ അകെപ്പട്ടു് അധികം മധുരിച്ചുേപായ
േവദമന്ദാരമരത്തിെന്റ പഴം പിഴിഞ്ഞുണ്ടാക്കിയ ഈ
രസം മുക്താവസ്ഥയിലും ചൂടാറുന്നതല്ല; മുത്തശ്ശിേസ്താ�
ത്രം േപാെല മനംമടുപ്പിക്കുന്നതുമല്ല. സംസാരസങ്കട�
ത്തിൽ ആസക്തിയില്ലാത്തവർ മാത്രേമ ഇതുപാനംെച�
യ്യാവു.” (6) ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകൾ, (7) ഭാഗവതമകരന്ദം,(8)
ലഘുഭാഗവതം ഭാഷ, (9) രാമകഥാസുധ, (10) വാല്മീകി�
യും വ്യാസനും തുടങ്ങിയ മറ്റു ചില നാടകങ്ങൾ ഇവയും
അേദ്ദഹത്തിെന്റ കൃതികളുെട കൂട്ടത്തിൽ ഉൾെപ്പടുന്നു.
സംസ്കൃതത്തിൽ (11) ഭാഗവതാധ്യായസാരം, അഥവാ
ലഘുഭാഗവതം, (12) വാല്മീകിരാമായണസർഗ്ഗസാരം,
(13) ശ്രീകൃഷ്ണകൃപാേസ്താത്രം എന്നീ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതി�
യിട്ടുണ്ടു് . ലഘുഭാഗവതത്തിൽ നിന്നു് ഒരു േശ്ലാകംകൂടി
ഉദ്ധരിക്കാം.

“ധർമ്മൻതൻപുത്രേനാടായ് കദനെമാഴിയുവാൻ
ഭീഷ്മേരാതുന്ന വാക്കും
മർമ്മം സ്പർശിച്ചു െചാല്ലും സ്തവവുമയി വിേഭാ!
കാൺമു കണ്ണീെരാടും ഞാൻ
ആ േസ്താത്രം െചാല്ലി നിൻകാലടികളിലടിയൻ
വീണിടാം വീണ്ടുമേയ്യാ!
വീെഴ്ത്താേല്ല േഘാരദുഃഖപ്രദ ജനനപേയാ–
രാശിയിൽേക്കശിൈവരിൻ.”

ഒരു വിജ്ഞപ്തി
ഈ അധ്യായത്തിൽ ഞാൻ ഇതഃപര്യന്തം വർണ്ണിച്ചി�
ട്ടുള്ള പഴഞ്ചൻ പണ്ഡിതന്മാെര നമുക്കു് എന്തിനു സ്മരി�
ക്കണം എന്നു ചിലർ േചാദിക്കുമായിരിക്കാം. പറയാം.
ഇവരാണു് നമ്മുെട ഭാരതഭൂമിയുെട പ്രാചീനസംസ്കാരം
— വിജ്ഞാനദീപം — ഈ പരിവർത്തനദശയിൽ മല�
നാട്ടിൽ േപ്രാജജ്വലിപ്പിച്ചുെകാണ്ടിരുന്നതു്; ആങ് ഗലഭാ
ഷാവാത്യയുെട പ്രചണ്ഡസമ്മർദ്ദത്തിൽനിന്നു് ഇവിെട
ആ െനയ് വിളക്കിെന രക്ഷിച്ചതു്. ഇവരിൽ പലരും നിർ�
ദ്ധനരായിരുന്നു. എങ്കിലും വിജ്ഞാനത്തിെന്റ സമ്പാദ�
നത്തിലും വിതരണത്തിലുമല്ലാെത അവർ മെറ്റാന്നിലും
ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. എെന്താരു നിരീഹത! എെന്താരു നിസ്വാർ�
ത്ഥത! ഉപശമപരമാണു് വിദ്യാബീജം എന്നു് അവർ
േവണ്ടവിധത്തിൽ ഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. ഇവരും ഇവരുെട
ശിഷ്യന്മാരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എത്ര പാവനമായി�
രുന്നു! അങ്ങെന ശിഷ്യപ്രശിഷ്യപ്രണാളികാദ്വാരാ ഈ
േദശത്തിൽ സംസ്കൃതഭാഷെയ നിത്യയൗവനയും നിതാ�
ന്തസൗന്ദര്യവതിയുമായി അടുത്ത കാലത്തു േപാറ്റിപ്പു�
ലർത്തിയതു് ഇവരാകുന്നു. ഇവരുെട വാങ് മയങ്ങൾ
വായിച്ചറിയുവാൻേവണ്ട മേനാവൃത്തിയും ൈവദുഷ്യ�
വും സൗകര്യവും ഇല്ലാത്തവർ അതു െചയ്യണെമന്നില്ല.
എന്നാൽ നമുെക്കല്ലാവർക്കും ഒരു കർത്തവ്യമുണ്ടു്. ഇവ�
െര സാഷ്ടാങ് ഗപാതമായി നമസ്കരിക്കാം; അതിൽ െത�
റ്റില്ല. “പ്രതിബധ് നാതി ഹിേശ്രയഃ പൂജ്യപൂജാവൃതിക്രമഃ”
എന്നു് ഉപേദശിക്കുന്നു മഹാകവി കാളിദാസൻ.
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ജനനവും കുടുംബവും
തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ െകാല്ലൂർ എെന്നാരു ഗ്രാ�
മമുണ്ടു്. അവിെടയുള്ള പുരാതനമായ ഒരു നായർ കുടും�
ബത്തിൽ 1029-ാമാണ്ടു ചിങ്ങമാസം ഭരണി നാളിൽ
കുഞ്ഞൻപിള്ളച്ചട്ടമ്പി ജനിച്ചു. മാതാവു നങ്ങയമ്മയും
പിതാവു് അനന്തശർമ്മാ എെന്നാരു ബ്രാഹ്മണനുമായി�
രുന്നു. പിതൃദത്തമായ നാമേധയം അയ്യപ്പൻ എന്നാ�
ണു്. കുഞ്ഞൻ എന്നതു് ഓമനേപ്പരും. സ്വാതിതിരുനാൾ
മഹാരാജാവിെന്റ ആശ്രിതന്മാരുെട കൂട്ടത്തിൽ ഒരു
വിദ്വദ്വേരണ്യനായ ഉമ്മിണിപ്പിള്ളയാശാനായിരുന്നു മാ�
തുലൻ. മൂലകുടുംബം െനയ്യാറ്റിൻകെരയാണു്.

ആദ്യകാലെത്ത ചരിത്രം
നമ്മുെട കഥാപുരുഷൻ ജനിക്കുന്ന കാലത്തു് അേദ്ദഹ�
ത്തിെന്റ കുടുംബം അത്യന്തം ദരിദ്രമായിരുന്നു. അതു�
െകാണ്ടു പള്ളിക്കൂടത്തിൽേച്ചർന്നും മറ്റും വിദ്യയഭ്യസി�
യ്ക്കുന്നതിനു് അേദ്ദഹത്തിനു സൗകര്യം ലഭിച്ചില്ല. െകാ�
ല്ലൂരിൽ ശ്രീപത്മനാഭസ്വാമിേക്ഷത്രത്തിൽ എട്ടരേയാ�
ഗത്തിെന്റ അങ് ഗമായ ഒരു േപാറ്റിയുെട (െകാല്ലൂർ
അത്തിയറ) ഭവനമുണ്ടു്. െകാല്ലൂർമഠം എന്ന േപരിലാ�
ണു് അതിെന വ്യവഹരിക്കുന്നതു്. അതിെല ഗൃഹനാ�
ഥൻ തെന്റ കുട്ടികെള സംസ്കൃതം പഠിപ്പിക്കുവാൻ ഒരു
ശാസ്ത്രിെയ ഏർെപ്പടുത്തിയിരുന്നു. അേദ്ദഹം അവർക്കു
െചാല്ലിെക്കാടുക്കുന്ന പാഠങ്ങൾ അവിെട ഒരു നിത്യനാ�
യിരുന്ന കുഞ്ഞൻ ഒളിഞ്ഞു േകട്ടു പഠിക്കുകയും അതറി�
ഞ്ഞു് ആ ശാസ്ത്രി അേദ്ദഹത്തിെന്റ അത്ഭുതാവഹമായ
ബുദ്ധിൈവഭവത്താൽ ആകൃഷ്ടനായി േനരിട്ടു പഠിച്ചു�
െകാള്ളുവാൻ അനുവദിക്കുകയും െചയ്തു. അങ്ങെനയാ�
ണു് സംസ്കൃതത്തിെല ലഘുകാവ്യങ്ങളും മറ്റും അഭ്യസി�
ച്ചതു്. അന്നു് ആ ബാലനു െകാല്ലൂർ േക്ഷത്രത്തിൽ മാ�
ലെകട്ടുകൂടിയുണ്ടായിരുന്നു. വയസ്സു പതിമ്മൂേന്നാ പതി�
ന്നാേലാ വരും. അക്കാലത്തു ജടാവല്ക്കലധാരിയായ
ഒരു സിദ്ധൻ അേദ്ദഹെത്ത അനുഗ്രഹിച്ചു ബാലസുബ്ര�
ഹ്മണ്യമന്ത്രം ഉപേദശിക്കുകയും അതു ജപിച്ചു സിദ്ധി�
വരുത്തിെക്കാള്ളണെമന്നാജ്ഞാപിക്കുകയും െചയ്തു.
സ്വാമി ആ അനുശാസനം അക്ഷരംപ്രതി അനുഷ്ഠിച്ചു.
പില്ക്കാലങ്ങളിൽ ഷണ്മുഖദാസൻ എന്ന ബിരുദനാമം
അേദ്ദഹത്തിനു ലഭിച്ചതു് ആ വഴിക്കാണ് . അതിനിടയ്ക്കു
െകാല്ലൂർ മഠത്തിൽ കണെക്കഴുത്തുേവല കിട്ടി. പിെന്ന
െനയ്യാറ്റിൻകെര രജിസ്റ്റർ കേച്ചരിയിൽ ആധാരെമഴു�
തിത്തുടങ്ങി. വടിവീശ്വരം േവലുപ്പിള്ള എെന്നാരാേളാടു
മലയാളം പഠിച്ചു. തദനന്തരം േപട്ടയിൽ രാമൻപിള്ള�
യാശാെന്റ പള്ളിക്കൂടത്തിൽ േപായി മലയാളത്തിൽ
കൂടുതൽ അറിവും സങ് ഗീതവിജ്ഞാനവും സമ്പാദിച്ചു.
അക്കാലത്തു് ആ പള്ളിക്കൂടത്തിൽ ഒരു േമാണിട്ടറായി
േജാലി േനാക്കുകയാൽ ചട്ടമ്പി എന്നു് അേദ്ദഹെത്ത
ചിലർ വിളിച്ചുതുടങ്ങി. ഏതായാലും ആ േപരിലാണു്
അേദ്ദഹത്തിനു കൂടുതൽ പ്രശസ്തി. സ്വാമിനാഥേദശി�
കൻ എെന്നാരു ദ്രാവിഡഭാഷാപണ്ഡിതേനാടു് ആദ്യമാ�
യി തമിഴു പഠിച്ചു. സർ.ടി. മാധവരായർ അേദ്ദഹെത്ത
ഒരു കണെക്കഴുത്തുഗുമസ്തനായി നിയമിച്ചുെവങ്കിലും ആ
പണിയിൽനിന്നു് ഉടൻതെന്ന രാജിെവച്ചു പിരിഞ്ഞു.

ഉപരിവിദ്യാഭ്യാസം
അക്കാലത്തു് തിരുെനൽേവലി ജില്ലയിൽ കല്ലടക്കുറിച്ചി
എന്ന ഗ്രാമത്തിൽനിന്നു സുബ്ബജടാപാഠികൾ എെന്നാ�
രു േവദേവദാന്തവിജ്ഞനായ പണ്ഡിതമൂർദ്ധന്യൻ തി�
രുവനന്തപുരത്തു നവരാത്രി വിദ്വത്സദസ്സിൽ ഭാഗഭാക്കാ�
കുവാൻ വന്നുേചർന്നു. അേദ്ദഹം കുഞ്ഞൻപിള്ളച്ചട്ടമ്പി�
യുെട ഗുണങ്ങൾ കണ്ടു സന്തുഷ്ടനായി അേദ്ദഹെത്ത
സ്വേദശത്തുകൂെടെക്കാണ്ടുേപായി തർക്കം, വ്യാകരണം,
മീമാംസ, േവദാന്തം, േവദങ്ങൾ, എന്നിവയിൽ നിഷ്ണാത�
നാക്കി. ചട്ടമ്പിയുെട പ്രധാന വിഷയങ്ങൾ തർക്കവും
േവദാന്തവുമാണു്. മൂന്നുനാലു െകാല്ലം ചട്ടമ്പി ജടാവല്ലഭ�
രുെട അേന്തവാസിയായി ഇരുന്നിട്ടുണ്ടു്. അതിനുേശഷം
ദക്ഷിണാപഥത്തിെന്റ നാനാഭാഗങ്ങളിൽ സഞ്ചരിച്ചു
തെന്റ ശാസ്ത്രവിജ്ഞാനം ഒന്നുകൂടി വർദ്ധിപ്പിച്ചു. അതു
കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ ഒരു അവധൂതസന്യാസി യാദൃച്ഛികമാ�
യി അേദ്ദഹത്തിെന്റ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷീഭവിക്കുകയും, ആ
പരിപക്വമതിെയ ബ്രേഹ്മാപേദശം നല്കി അനുഗ്രഹിക്കു�
കയും െചയ്തു. ഖുർആൻ ഒരു തങ്ങളിൽനിന്നു് അഭ്യസി�
ച്ചു. ൈബബിൾ സ്വപരിശ്രമം െകാണ്ടു വശമാക്കിയതാ�
ണു്. കൂപക്കരമഠത്തിെല ഗ്രന്ഥപ്പുര പരിേശാധിച്ചു മന്ത്ര�
ങ്ങൾ, മർമ്മവിദ്യ മുതലായ വിഷയങ്ങെളസ്സംബന്ധിച്ചു�
ള്ള പഴയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നിഷ്കർഷിച്ചു വായിച്ചു് അവയിലും
അറിവുേനടി. വെട്ടഴുത്തു വായിയ്ക്കുവാൻ അേദ്ദഹത്തിനു
നല്ല പരിചയമുണ്ടായിരുന്നു. ഏതു കലാവിദ്യയും അേദ്ദ�
ഹത്തിനു സ്വാധീനമായിരുന്നു എന്നു ചുരുക്കത്തിൽ
പറയാം. തന്നിമിത്തം ശ്രീവിദ്യാധിരാജൻ എെന്നാരു
ബഹുമതിേപ്പരുെകാണ്ടും െപാതുജനങ്ങൾ അേദ്ദഹ�
െത്ത ആരാധിച്ചുവന്നു. “ശ്രീവിദ്യാധിരാജപരമടഭട്ടാ�
രകചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ” എന്നാണു േസാപാധികമായ
നാമേധയം.

അനന്തരകാലചരിത്രം
യൗവനാരംഭത്തിനുമമ്പുതെന്ന പിതാവും, ഏകേദശം
25-ാമെത്ത വയസ്സിൽ മാതാവും മരിച്ചു. മാതാവിെന്റ
സംസ്കാരകർമ്മങ്ങൾ കഴിച്ചു സ്വഭവനം വിട്ടതിൽപ്പി�
െന്ന ഒരിക്കലും അവിടം സ്പർശിച്ചിട്ടില്ല. സ്വാമികൾ ഒരു
നിത്യബ്രഹ്മചാരിയായാണു് ജീവിതം നയിച്ചതു്. തിരു�
വനന്തപുരം റസിഡൻസിയിൽ ഉേദ്യാഗമായി ‘അയ്യാ’
എന്ന േപരിൽ ഒരു ആദിദ്രാവിഡനായ സിദ്ധനുണ്ടായി�
രുന്നു. അേദ്ദഹവും ചട്ടമ്പിസ്വാമികളും തമ്മിൽ ഉണ്ടായി�
രാന്ന ഗാഢമായ സൗഹാർദ്ദം ഗുരുശിഷ്യബന്ധത്തിെന്റ
ഫലമായിരുന്നുെവന്നും, അയ്യാവിേനാടു സ്വാമികൾ ശീ�
ലിച്ചതു ഹഠേയാഗത്തിെല ചില അഭ്യാസക്രമങ്ങളായി�
രുന്നുെവന്നും അറിയുന്നു. കുമാരേവലുനാടാർ അഥവാ
ആത്മാനന്ദേയാഗിയാണു് തമിഴ് മുറയ്ക്കുള്ള േയാഗവിദ്യ�
യിൽ അേദ്ദഹെത്ത പാരങ് ഗതനാക്കിയതു് എന്നുള്ള
വസ്തുത എല്ലാവരും അങ് ഗീകരിക്കുന്നു. സ്വഗൃഹം വിട്ട�
തിൽപ്പിന്നീടു തെന്റ ബന്ധുവായ കല്ലുവീട്ടിൽേകശവപി�
ള്ള എന്ന ഒരു െപാതുമരാമത്തു് ഓവർസീയേറാടുകൂടി
പല സ്ഥലങ്ങളിലും േദശസഞ്ചാരത്തിനു ഭങ് ഗം വരു�
ത്താെത താമസിച്ചിരുന്നു. െനടുമങ്ങാട്, വാമനപുരം,
േകാട്ടയം, ഏറ്റുമാനൂർ, മൂവാറ്റുപുഴ, ആലുവാ തുടങ്ങിയ
സ്ഥലങ്ങളിൽ താമസിക്കുേമ്പാൾ ആദ്ധ്യാത്മികരശ്മി
േകരളെമങ്ങും പ്രസരിപ്പിക്കുകയും, ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചി�
ക്കുകയും െചയ്തുെകാണ്ടിരുന്നു. ഒരു ആശ്രമം സ്ഥാപി�
ച്ചു് അതിെന്റ അദ്ധ്യക്ഷനാകണെമന്നു് അേദ്ദഹത്തിനു്
ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നില്ല. 1099-ാമാണ്ടു േമടമാസം 23-
ാം൹ കാർത്തികനക്ഷത്രത്തിൽ കരുനാഗപ്പള്ളിയിൽ
പന്മനവച്ചു് ആ പുണ്യപുരുഷൻ മഹാസമാധിെയ പ്രാ�
പിച്ചു — സച്ചിദാനന്ദമഹസ്സിൽ ലയിച്ചു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ഭക്തന്മാർ അവിെട ‘ഭട്ടാരേകശ്വരം’ എന്ന േപരിൽ ഒരു
േക്ഷത്രം പണിയിച്ചു് അേതാടനുബന്ധിച്ചു് ഒരാശ്രമവും
സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടു് . അവിെട സന്ദർശനത്തിനും ആരാധന�
ത്തിനുമായി പലഭക്തന്മാരും വന്നുെകാണ്ടിരിക്കുന്നു.

സ്വഭാവം
സകലകലാവല്ലഭനായ സ്വാമികെള ഔദ്ധത്യത്തിെന്റ
കണികേപാലും തീണ്ടിയിരുന്നില്ല. വിദ്യാപൗഷ്കല്യത്തി�
നു അനുരൂപമായ വിനീതിസമ്പത്തു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ
വിശിഷ്ടഗുണങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു. നിരവധി സിദ്ധി�
കൾ സമാർജ്ജിച്ചിരുന്ന അേദ്ദഹം േകരളീയർക്കു െപാ�
തുേവയും സമുദായത്തിനു പ്രേത്യകിച്ചുമുള്ള ഒരമൂല്യനി�
ധിയായിരുന്നു. എങ്കിലും ഒരു സാധാരണമനുഷ്യെന്റ
നിലയിൽ സാധാരണരീതിയിൽ െപരുമാറിയേത ഉള്ളു.
സമഭാവന അേദ്ദഹത്തിനു് എല്ലാക്കാലത്തും അലങ്കാ�
രമായിരുന്നു. ഭൂതദയെയയാണു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഗു�
ണഗണങ്ങളിൽ പരമപ്രധാനമായി ഗണിേക്കണ്ടതു്.
പാമ്പു് കടുവാ തുടങ്ങിയ ഹിംസ്രജന്തുക്കൾ അേദ്ദഹ�
ത്തിെന്റ സന്നിധാനത്തിൽ ശാന്തങ്ങളായി നില്ക്കുന്നതു
പലരും കണ്ടിട്ടുണ്ടു്. സാമരസ്യദർശനത്തിൽ അേദ്ദ�
ഹത്തിനുണ്ടായിരുന്ന ഔത്സുക്യം അപരിേമയമാണു്.
ശങ്കരഭഗവൽപാദരുെട അൈദ്വതമതേത്തയും, ജഞാ�
നസംബന്ധർ, അപ്പർ, മാണിക്യവാചകർ മുതലായ
ദ്രാവിഡാചാര്യന്മാർ പ്രചരിപ്പിച്ച ൈശവസമയേത്തയും
കൂട്ടിയിണക്കി അേദ്ദഹം നടപ്പിൽ വരുത്തിയതാണു് തീൎ�
ത്ഥപാദമതം.

ശിഷ്യസമ്പത്തു്
സ്വാമികൾക്കു് ഒരു വലിയ ശിഷ്യസമ്പത്തുണ്ടായിരുന്നു.
പ്രധാനശിഷ്യന്മാർ നാരായണഗുരുസ്വാമികളും, നീല�
കണ്ഠതീർത്ഥപാദസ്വാമികളും, തീത്ഥപാദ പരമഹംസ�
സ്വാമികളമാണു്. അവെരപ്പറ്റി ഉപരി വർണ്ണിക്കും. തീ�
ത്ഥപാദപരമഹംസൻ ബാല്യത്തിൽത്തെന്ന ശിഷ്യത്വം
സ്വീകരിച്ചു ബ്രഹ്മനിഷ്ഠനായി തദുപദിഷ്ടങ്ങളായ േയാ�
ഗജ്ഞാനസമ്പ്രദായങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ആശ്രമ�
ങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുകയും േവദാന്ത പ്രഭാഷണങ്ങൾെചയ്യു�
കയും െചയ്തുെകാണ്ടിരുന്നു.

കൃതികൾ
താെഴ േപർ കുറിക്കുന്നവ സ്വാമികളുെട കൃതിസമുച്ചയ�
ത്തിൽ ഉൾെപ്പടുന്നു. (1) പ്രാചീനമലയാളം ഭാഷാഗ�
ദ്യം — ഇതിെന്റ ഒന്നാം ഭാഗം മാത്രേമ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു�
ള്ളു. ആറു ഭാഗങ്ങൾ എഴുതിവച്ചിരുന്നതായി അറിവുണ്ടു് .
(2) സർവ്വമതസാമരസ്യം — ഇതാണു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ആദ്യെത്ത കൃതി. (3) തർക്കരഹസ്യരത്നം — ഇതു ന്യാ�
യശാസ്ത്രെത്ത ആസ്പദമാക്കിയുള്ള ഒരു കൃതിയാണു്. (4)
ബ്രഹ്മതത്വനിർഭാസം — ഇതു് ഒരു േവദാന്തഗ്രന്ഥമാ�
ണു്.

“വിനുേമാ വ്യഷ്ടിപദാർേത്ഥഷ്വർക്കച്ഛാേയവ
മുകുരഖേണ്ഡഷു

അജഹന്നിജസത്താം സമ്പ്രവിഷ്ടമിവ വസ്ത്ര ബിംബഭൂതം
തൽ”

എന്ന േശ്ലാകംമാത്രം ഇതിൽനിന്നു് ഉദ്ധരിക്കുന്നു. (5) സ്ത�
വരത്നഹാരാവലി–േസ്താത്ര രൂപമായ ഈ കൃതിയിൽ�
നിന്നുകൂടി ഒരു േശ്ലാകം പ്രദർശിപ്പിക്കാം.

“പരാനുരക്തിര്യദി നാമ കസ്യചി–
ച്ഛിവാങ്കേകളീകുതുേക മഹസ്യുൈദൽ
നേവ വയസ്യക്ഷയപുണ്യസമ്പദാം
ഖനിസ്സ ഏേവതി വചസ്സമഞ്ജസം.”

(6) പരമശിവസ്തവം — ഇതും േസ്താത്രാത്മകംതെന്ന.
ൈദ്വതചിന്ത സ്വാമികൾക്കില്ലായിരുന്നുെവങ്കിലും ശിവ�
നായിരുന്നു ആരാധനാമൂർത്തി. (7) അൈദ്വതപഞ്ജരം
— ഈ കൃതിയിെല ഒരു േശ്ലാകം കൂടി ഉദ്ധർത്തവ്യമായി
േതാന്നുന്നു.

“ഏവഞ്ച ഘടാദ് ഭിന്നഃ പട ഇതി ഭാതി; നതു
സാധയതിേഭദം;

ഘടപടതദ് േഭദാനാം സദേഭേദൈനകതാസിേദ്ധഃ.”

(8) േവദാധികാരനിരൂപണം, (9) അൈദ്വതചിന്താപദ്ധ�
തി, (10)ചിദാകാശലയം, (11) പുനർജ്ജന്മനിരൂപണം,
(12) ജീവകാരുണ്യനിരൂപണം, (13) ശ്രീചക്രപൂജാകല്ലം
എന്നീ േപരുകളിലും ആറുകൃതികൾ അേദ്ദഹം രചിച്ചി�
ട്ടുള്ളതായി അഭിജ്ഞന്മാർ പറയുന്നു. (14) ക്രിസ്തുമതഖ�
ണ്ഡനം, (15) ക്രിസ്തുമതസാരം, (16) േമാക്ഷപ്രദീപഖണ്ഡ�
നം എന്നിവയാണു് മറ്റു കൃതികൾ. ഈ കൃതികൾ വാദ�
ഗ്രന്ഥങ്ങളാകുന്നു. ഇവയിെല ഭാഷാഗദ്യൈശലി പ്രൗ�
േഢാദാരെമേന്ന പറഞ്ഞുകൂടു. തെന്റ ഗ്രന്ഥങ്ങെളപ്പറ്റി
ഒരവസരത്തിൽ ഇങ്ങെന പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നതു് അവി�
സ്മരണീയമാണു്.

“ഞാൻ എഴുതുന്ന പുസ്തകങ്ങെളക്കുറിച്ചു് ആെരങ്കിലും
എെന്തങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അതിൽ അസഭ്യമായി വല്ല�
തും ഉണ്ടായിരുന്നാൽ അതിേലക്കു വന്ദനം പറഞ്ഞു
െകാള്ളുകയും, സഭ്യങ്ങളായുള്ളവെയ നമസ്കാരപൂർവ്വം
സ്വീകരിച്ചുെകാള്ളുകയും മാത്രേമ െചയ്യുകയുള്ളു.”

ആലത്തൂർ ബ്രഹ്മാനന്ദശിവേയാഗിയുെട ഒരു നിബന്ധ�
മാണു് േമാക്ഷപ്രദീപം. ‘ആദിഭാഷ’ എന്ന ശീർഷക�
ത്തിൽ ഒരു ബൃഹൽ ഗ്രന്ഥം അേദ്ദഹം എഴുതിവച്ചിരുന്ന�
തായി േകട്ടിട്ടുണ്ടു് . ഇേപ്പാൾ അതു ഒരിടത്തും കണ്ടുകിട്ടു�
ന്നില്ല.



15 ശ്രീ നാരായണഗുരുസ്വാമികൾ
(1032–1104)

ജനനം
തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിനു് ഏഴു നാഴിക വടക്കു
െചമ്പഴന്തി എെന്നാരു ഗ്രാമവും അവിെട മണയ്ക്കുൽ
എെന്നാരു േക്ഷത്രവുമുണ്ടു്. അതു് ഈഴവരുെട േക്ഷ�
ത്രമാണ് . അതിെന്റ വടക്കുപടിഞ്ഞാറായി വയൽവാ�
രം എെന്നാരു പറമ്പും അതിൽ ഒരു െചറിയ ഗൃഹവുമു�
ണ്ടു്. ആ ഗൃഹത്തിൽ നാരായണഗുരുസ്വാമികൾ 1032-
ാമാണ്ടു ചിങ്ങമാസം ചതയം നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചു.
1032-ലല്ല, 1030-ലാണു് ജനനം എന്നു പറയുന്നവരുമു�
ണ്ടു്. നാരായണൻ എന്നായിരുന്നു അച്ഛൻ നല്കിയ േപ�
രു് എങ്കിലും നാണു എന്നാണു് ആ ശിശുവിെന എല്ലാ�
വരും വിളിച്ചുവന്നതു്. മാതാവു കുട്ടിയമ്മയും, പിതാവു
മാടനാശാനുമായിരുന്നു. മാടനാശാൻ സാമാന്യവിദ്യാ�
ഭ്യാസം സിദ്ധിച്ച ഒരു കുടിപ്പള്ളിക്കൂടം അധ്യാപകനായി�
രുന്നുെവന്നു േകട്ടിട്ടുണ്ടു്. കഥാപുരുഷെന്റ കുടുംബം ഏറ്റ�
വും ദരിദ്രമായിരുന്നു. അേദ്ദഹത്തിനു രാമൻൈവദ്യൻ
എന്നും കൃഷ്ണൻൈവദ്യൻ എന്നും രണ്ടു് അമ്മാവന്മാരു�
ണ്ടായിരുന്നു. കൃഷ്ണൻൈവദ്യൻ ഒരു സംസ്കൃതജ്ഞനും
ൈവദ്യനുമായിരുന്നു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ സാഹായ്യമാണു്
സ്വാമികൾക്കു് ആദ്യകാലത്തു പ്രധാനമായുണ്ടായിരുന്ന�
തു്.

ആദ്യകാലെത്ത വിദ്യാഭ്യാസം
െചമ്പഴന്തി മൂത്തപിള്ള എന്ന നായർ പ്രമാണി എഴു�
ത്തിനിരുത്തി. തമിഴും മലയാളവും കുെറെയല്ലാം പഠിച്ചു.
തമിഴ് ഭാഷയിൽ പിന്നീടു പരിനിഷ്ഠിതമായ ജ്ഞാനം
സമ്പാദിച്ചതു ചാലയിൽ ഒരു പാണ്ടിപ്പിള്ളയുെട കട�
യിൽനിന്നു പുസ്തകങ്ങൾവാങ്ങി വായിച്ചാണു്. ഉപരി�
വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ധനസ്ഥിതി ഒട്ടും അനുകൂലമല്ലാതി�
രുന്നതിനാൽ പഠിത്തം നിറുത്തി കൃഷി, മാടുേമച്ചിൽ
മുതലായ െതാഴിലുകളിൽ ഏർെപ്പട്ടു കുേറക്കാലം കഴി�
ച്ചു. അക്കാലത്തു തിരുവനന്തപുരത്തും ചിറയിൻകീഴിലും
ഈഴവർ ഇടതിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ സഞ്ച�
രിച്ചു് അവിടെത്ത േദവന്മാെര ഭജിച്ചുെവന്നും, കുളിയും
ഭസ്മധാരണവും ജപവും നിർബന്ധമായിരുന്നുെവന്നും
േകൾവിയുണ്ടു്. അങ്ങെനയിരിെക്ക 1053 ധനുമാസ�
ത്തിൽ അമ്മാവൻ കൃഷ്ണൻൈവദ്യെന്റ േപ്രാത്സാഹനം
നിമിത്തം വാരണപ്പള്ളി കുടുംബക്കാരുെട ഒരു ആശ്രിത�
നും പണ്ഡിതമ േശ്രഷ്ഠനുമായ കമ്മമ്പള്ളി രാമൻപിള്ള
ആശാെന്റ കീഴിൽ സംസ്കൃതം പഠിക്കുവാൻ േപായി. വാ�
രണപ്പള്ളിക്കാരുെട ഒരു ശാഖാഗൃഹമായ കുന്നത്തുവീട്ടി�
ലായിരുന്നു താമസം. െവളുേത്തരി േകശവൻൈവദ്യനും
െപരുെന്നല്ലി കൃഷ്ണൻൈവദ്യനും അവിെട അേദ്ദഹത്തി�
െന്റ സതീർത്ഥ്യന്മാരായിരുന്നുെവന്നു മുൻപു പ്രസ്താവിച്ചി�
ട്ടുണ്ടേല്ലാ. ക്ലാസ്സിൽ ഒന്നാമനാകയാൽ ‘ചട്ടമ്പി’ എന്ന
സ്ഥാനം കിട്ടി. അങ്ങെനയാണു് നാണു നാണുച്ചട്ടമ്പി�
യായതു്. 1057-ാമാണ്ടു തുലാമാസംവെരേയ അവിെട
പഠിക്കുവാൻ സാധിച്ചുള്ളു. കഠിനമായ അർേശാേരാ�
ഗം ബാധിക്കുകയാൽ തിരിെയ െചമ്പഴന്തിക്കുതെന്ന
േപാന്നു. പിെന്ന കടക്കാവൂരിൽ മീരാൻകടവിന്നടുത്തും,
അഞ്ചുെതങ്ങിലും, സ്വേദശത്തും ഓേരാ പാഠശാലസ്ഥാ�
പിച്ചു വിദ്യാർത്ഥികെള സംസ്കൃതം അഭ്യസിപ്പിച്ചു. ഒരിട�
ത്തും ഉറച്ചിരുന്നില്ല. ജനങ്ങൾ അേദ്ദഹെത്ത നാണുവാ�
ശാൻ എന്നു വിളിച്ചു തുടങ്ങിയതു് അേപ്പാഴാണു്. അതി�
നു മുമ്പുതെന്ന അേദ്ദഹം േവദാന്തവിചാരത്തിൽ നിമഗ്ന�
നായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. 28-ാമെത്ത വയസ്സിൽ തെന്റ ഹി�
തത്തിനു വിപരീതമായി െനടുങ്ങണ്ടയിൽ ഒരു സ്ത്രീെയ
വിവാഹം െചേയ്യണ്ടിവന്നുെവങ്കിലും ആ സംസാരപാ�
ശം അടുത്ത നിമിഷത്തിൽത്തെന്ന േഛദിച്ചുകളയുവാൻ
അേദ്ദഹത്തിനു മേനാൈധര്യമുണ്ടായി. അന്നുമുതൽ സ്വ�
ഗൃഹത്തിേലാ െനടുങ്ങണ്ടയിെല ആ വീട്ടിേലാ അേദ്ദഹം
പ്രേവശിക്കയുണ്ടായില്ല. െനടുങ്ങണ്ടവീട്ടിൽ ഒരിക്കൽ
അേദ്ദഹം പ്രേവശിച്ചതു താൻ പരിവ്രാട്ടാകാൻ േപാകു�
ന്നു എന്നു കാണിക്കുവാനാണു്. 1060-ൽ അച്ഛൻ മരിച്ച
കാലത്തു് അേദ്ദഹം അരുവിപ്പുറത്തായിരുന്നു.

േയാഗവും േവദാന്തവും
േയാഗത്തിലും േവദാന്തത്തിലും അഭ്യാസത്തിനു് ഉത്തമ�
നായ ഒരു ഗുരുവിെന അേദ്ദഹം അേന്വഷിക്കുന്ന കാല�
മായിരുന്നു അതു്. െപരുെന്നല്ലി കൃഷ്ണൻ ൈവദ്യൻ കഥാ�
നായകെന ചട്ടമ്പിസ്വാമികളുമായി സംഘടിപ്പിച്ചു. ചട്ട�
മ്പിസ്വാമി റസിഡൻസിയിൽ അയ്യാവിെന സമിപിച്ചു് 
അേദ്ദഹെത്ത ശിഷ്യനായി സ്വീകരിക്കണെമന്നു നിർേദ്ദ�
ശിച്ചു. അയ്യാ അേദ്ദഹെത്ത േയാഗവും തമിഴ് വഴിക്കുള്ള
േവദാന്തവും കുേറെയാെക്ക പരിശീലിപ്പിച്ചു. േയാഗാഭ്യാ�
സവിധികളിൽ പ്രാേയാഗികവിജ്ഞാനവും സംസ്കൃത�
ത്തിലൂെടയുള്ള അൈദ്വതേവദാേന്താപേദശവും നല്കി�
യതു് ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾതെന്നയായിരുന്നു. ആ രണ്ടു ഗു�
രുക്കന്മാരുേടയും അേന്തവാസിയായി നാരായണഗുരു
വികസിച്ചു. ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ നാരായണഗുരുസ്വാമികളു�
െട ആചാര്യനായിരുന്നുേവാ എന്നു ചിലർ സംശയിക്കു�
ന്നു. ആ സംശയം അനാസ്പദമാണു്.

“ശിശുനാമഗുേരാരാജ്ഞാം കേരാമി ശിരസാ വഹൻ
സ്തവമഞ്ജരികാം ശുദ്ധിം കർത്തുമർഹന്തി േകാവിദാഃ”

എന്നു നാരായണഗുരുതെന്ന ജനനീസ്തവമഞ്ജരിയിൽ
പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു് . ശിശു എന്നാൽ കുഞ്ഞൻ എന്നർ�
ത്ഥം. നാരായണഗുരുസ്വാമി േയാഗജ്ഞാന വിഷയ�
ങ്ങളിൽ തെന്റ ശിഷ്യനായിരുന്നതായി ചട്ടമ്പിസ്വാമിക�
ളും ഒെരഴുത്തിൽ പ്രാസംഗികമായി സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
ഇതിൽക്കൂടുതൽ െതളിവു ആവശ്യമില്ലേല്ലാ.

തപസ്സു്
തനിക്കു കിട്ടിയ ഉപേദശങ്ങളുെട സാധനയ്ക്കായി നാ�
രായണഗുരു കന്യാകുമാരിക്കു സമീപമുള്ള മരുത്വാമ�
ലയിേലക്കു േപായി. അവിടം ചില േയാഗികളുെട വാ�
സസ്ഥാനെമന്നതിനുപുറേമ ഒററമൂലിമരുന്നുകൾക്കു
േപരുേകട്ട ഒരു വിജനപ്രേദശവുമായിരുന്നു. അവിെട
പിള്ളത്തടം എന്ന കുന്നിൽനിന്നു തപശ്ചര്യ കഴിഞ്ഞു
ബഹിർഗ്ഗമിക്കുേമ്പാൾ നാം അേദ്ദഹെത്ത കാണുന്നതു്
ഒരു ൈവദ്യവിദഗ്ദ്ധനും മനഃശാസ്ത്രകുശലനുമായ മഹാ�
പുരുഷനായാണ് . അന്നാണു സ്വാമികൾ എന്ന ഉപാ�
ധിെകാണ്ടു് ജനങ്ങൾ അേദ്ദഹെത്ത പൂജിച്ചുതുടങ്ങിയതു്.
അേദ്ദഹത്തിെന്റ മുഖത്തു് അഭൗമമായ ഒരു േതജസ്സു
പ്രകാശിച്ചിരുന്നു. സാത്വികങ്ങളായ േക്ഷത്രങ്ങൾ പ്രതി�
ഷ്ഠിക്കുന്നതിനാണു് ആ അഹിംസാവ്രതി ആദ്യമായി ഉദ്യ�
മിച്ചതു്. പ്രകൃതിരമണീയങ്ങളായ സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ടുപി�
ടിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ അേദ്ദഹം അവർണ്ണനീയമായ
ഏേതാ അന്തർദൃഷ്ടിയാൽ അനുഗൃഹീതനായിരുന്നു.
െനയ്യാറ്റിൻകരത്താലൂക്കിൽ െനയ്യാർ എന്നു് ഒരു പുഴ
പ്രവഹിക്കുന്നുണ്ടു്. അതിെന്റ തീരത്തിൽ പൂവാർ എന്ന
തുറമുഖത്തിനടുത്താണു് അരുവിപ്പുറം. 1060-ാമാണ്ടു് ആ
സ്ഥലത്തു താമസിച്ചു തുടങ്ങുകയും 1063-ാമാണ്ടു ശിവ�
രാത്രി ദിവസം ശിവലിംഗാകൃതിയിൽ ആറ്റിൽ കിടന്നി�
രുന്ന ഒരു ശിലാഖണ്ഡെമടുത്തു് ആറ്റിെന്റ കിഴേക്ക തീ�
രത്തുള്ള പാറയിൽ വളെരേപ്പരുെട സാന്നിധ്യത്തിൽ
ൈശവമന്ത്രപുരസ്സരം പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയും െചയ്തു. അതാ�
ണു് സ്വാമികൾ നിർമ്മിച്ച ആദ്യെത്ത േക്ഷത്രം. അരു�
വിപ്പുറത്തുവച്ചാണു് കുമാരനാശാൻ അേദ്ദഹത്തിെന്റ
അനുചരനായതു്. അേദ്ദഹമാണു് സ്വാമികളുെട പ്രധാന
ശിഷ്യെനന്നു വായനക്കാർ ധരിച്ചിരിക്കുമേല്ലാ.

അനന്തരകാലചരിത്രം
പിന്നീടു സ്വാമികൾ തെന്റ പ്രവത്തനേകന്ദ്രം വർക്കല
വലിയതുരപ്പിനു സമീപമുള്ള വിശാലമായ ഒരു കുന്നിേല�
ക്കു മാറ്റി. ആ കുന്നിേനക്കാൾ മേനാഹരമായി അത്ത�
രം സ്ഥലങ്ങൾക്കു േകൾവിെപ്പട്ട ഒരു സ്ഥലം േകരള�
ത്തിൽ ഉേണ്ടാ എന്നു സംശയമാണു്. 1079-ാമാണ്ടു മു�
തൽ അവിെട താമസിച്ചു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഉേദ്ദശശുദ്ധി�
ക്കു് ഉതകത്തക്കവണ്ണം അതിനു മുമ്പിലെത്ത െകാല്ലം
ധനു 23-ാം൹ ശ്രീനാരായണധർമ്മപരിപാലനേയാ�
ഗം എന്ന േപരിൽ ഒരു േയാഗം ഭക്തജനങ്ങൾ സം�
ഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. ആ േയാഗത്തിെന്റ ഒൻപതാമെത്ത
വാർഷിക സേമ്മളനം നടന്ന 1087-ാമാണ്ടു കന്നിമാസ�
ത്തിൽ അവിെട ഒരു ശിവേക്ഷത്രം നിമ്മിക്കുവാൻ േവ�
ണ്ട സാഹചര്യമുണ്ടായി. 1087 േമടം 18-ാം൹മുതൽ 21-
ാം൹വെര സ്വാമികൾ ആ പുണ്യസ്ഥലത്തു ശിവേനയും
ശാരദേയയും അടുത്തടുത്തായി രണ്ടു േക്ഷത്രങ്ങളിൽ
പ്രതിഷ്ഠിച്ചു. ശിവനും സുബ്രഹ്മണ്യനുമായിരുന്നു അേദ്ദ�
ഹത്തിെന്റ ഇഷ്ടേദവതകൾ. ശിവപ്രതിഷ്ഠക്കുേമലാണു്
ആ കുന്നിനു ശിവഗിരി എന്നു േപരുവന്നതു്. ഇേപ്പാൾ
അവിെട നല്ല രീതിയിൽ നടത്തെപ്പടുന്ന ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് 
ൈഹസ്ക്കൂളും മറ്റു ചില െപാതുസ്ഥാപനങ്ങളുമുണ്ടു്. തദ�
നന്തരം 1090-ാമാണ്ടിടയ്ക്കു ആലുവായിൽ ഒരാശ്രമവും
സംസ്കൃതപാഠശാലയും സ്ഥാപിച്ചു. അങ്ങെന ആദ്യ�
കാലത്തു പൂജാദികൾ നടത്തുന്ന േക്ഷത്രങ്ങളും പിന്നിടു് 
ധ്യാനത്തിനുമാത്രം പ്രേയാജകീഭവിക്കുന്ന വിധത്തിൽ
ഒരു ബിംബേത്താടുകൂടിയ ശാരദാേക്ഷത്രവും ഒടുവിൽ
േക്ഷത്രവും ബിംബവും മറ്റുമില്ലാത്ത അൈദ്വതാശ്രമവും,
മനുഷ്യനു സർവ്വസാധാരണമായ അധികാരേഭദത്തിനു്
അനുഗുണമായി സ്വാമികൾ നിർമ്മിച്ചു. അേദ്ദഹത്തിനു്
ഏകമതത്തിലും ഏകജാതിയിലും ഏകൈദവത്തിലു�
മായിരുന്നു വിശ്വാസം. 1096-ാമാണ്ടു് അേദ്ദഹം നല്കിയ
ഉപേദശത്തിൽ,

“ഒരു ജാതി, ഒരു മതം, ഒരു ൈദവം- മനുഷ്യനു് 
ഒരു േയാനി ഒരാകാരം ഒരു േഭദവുമില്ലതിൽ.
ഒരു ജാതിയാൽനിന്നേല്ലാ പിറന്നീടുന്നു സന്തതി
നരസംഘമിേതാർക്കുേമ്പാൾ ഒരു ജാതിയിലുള്ളതാം.”

എന്നീ പ്രസിദ്ധേശ്ലാകങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. “ജാ�
തിേചാദിക്കരുതു്, വിചാരിക്കരുത് , പറയരുതു്” എന്നും
അേദ്ദഹം അനുശാസിച്ചിട്ടുണ്ടു് . 1099-ാമാണ്ടു കുംഭമാ�
സം 20, 21 തീയതികളിൽ ആലുവായിൽ ഒരു സർവ്വമ�
തസേമ്മളനം വിളിച്ചുകൂട്ടി. എല്ലാ മതാനുയായികൾക്കും
തമ്മിൽ ഏകത്വേബാധം ജനിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതായി�
രുന്നു ആ സേമ്മളനത്തിെന്റ മുേഖ്യാേദ്ദശം. സ്വാമികൾ
ദക്ഷിണകർണ്ണാടകമുൾെപ്പെട പല സ്ഥലങ്ങളിലും
അവിടവിെടയുള്ള ജനങ്ങളുെട അഭ്യർത്ഥനയനുസരിച്ചു്
േക്ഷത്രങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടു് . അവയുെട നാമനിർേദ്ദ�
ശത്തിനുേപാലും നിർവ്വാഹമില്ലാെതയിരിക്കുന്നു. അവ�
യിൽ അതിപ്രധാനമായി കരുേതണ്ടതു തലേശ്ശരി ജഗ�
ന്നാഥേക്ഷത്രെത്തയാകുന്നു. ആ േക്ഷത്രം 1083-ാമാണ്ടു
കുംഭമാസം 1-ാം൹യാണു് പ്രതിഷ്ഠിച്ചതു്. മതപരിഷ്കാര�
േത്താടകൂടി അന്ധവിശ്വാസത്തിൽ ആണ്ടുകിടന്ന സമു�
ദായത്തിെല അനാചാരങ്ങൾക്കും സമൂലപരിവർത്തനം
വരുത്തി.

മഹാസമാധി
70-ാമെത്ത വയസ്സിനുേമലും സ്വാമികൾ െതേക്ക ഇന്ത്യ�
യിലും സിേലാണിലും ഒരു ദീർഘസഞ്ചാരം നടത്തി.
വഴിയ്ക്കുവച്ചു േരാഗഗ്രസ്തനാകുക നിമിത്തം തിരിെയ ശിവ�
ഗിരിയ്ക്കു േപാന്നു. അവിെടവച്ചു് 1104-ാമാണ്ടു കന്നിമാസം
5-ാം൹ ആ അത്ഭുതമഹസ്സു് ചിത്സ്വരൂപത്തിൽ വിലയം
പ്രാപിച്ചു.

സ്വഭാവം
സ്വാമികൾക്കു് ആശ്ചര്യകരങ്ങളായ പലസിദ്ധിവിേശ�
ഷങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നുെവന്നു മുമ്പു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട�
േല്ലാ. അവെയാന്നും വലിയ േനട്ടങ്ങളായി ഗണിക്കാ�
െത അേദ്ദഹം തെന്റ സമുദായെത്ത രാവിൽനിന്നു പക�
െലന്നവണ്ണം ഉൽബുദ്ധമാക്കി; അതിെന്റ മാലിന്യങ്ങെള
നിമ്മാർജ്ജനം െചയ്തു; ആത്മാഭിമാനവും ആത്മവിശ്വാ�
സവും അതിെല അംഗങ്ങൾക്കു സഞ്ജാതമാക്കി. ആ
മഹാത്മാവിെന്റ അത്ഭുതാവഹമായ േനതൃത്വത്തിൽ
ആ അങ്ഗങ്ങൾ സമീചീനമായി സമുൽഗമിച്ചു. ഇത�
രസമുദായങ്ങൾക്കും അേദ്ദഹം ഒരു ഉൽപതിഷ്ണുവായ
മാർഗ്ഗദർശിയായി േകരളത്തിൽ ഉത്തേരാത്തരം േപ�
രും െപരുമയും വളത്തൎ ി. സ്വാമികളുെട ഭൂതാനുകമ്പ,
ഹൃദയശുദ്ധി, േലാേകാദ്ധാരണൈവയഗ്ര്യം, പേരങ്ഗിത�
ജ്ഞാനം, ദൂരവീക്ഷാകുശലത, സരസവും, സാരഭൂയിഷ്ഠ�
വും ഫലിതസമ്മിശ്രവുമായ സംഭാഷണരീതി ഇത്യാദി
ഗുണങ്ങൾ ആെരയും ഹഠാദാകർഷിക്കുവാൻ പര്യാപ്ത�
മായിരുന്നു. അേദ്ദഹെത്ത േലാകപ്രസിദ്ധരായ വിേദ�
ശീയർേപാലും അഭിവാദനംെചയ്തു ചരിതാർത്ഥരായി.
അേദ്ദഹം അനുഷ്ഠിച്ചതുേപാെല അത്ര ഫലപൂർണ്ണമായ
സമസൃഷ്ടൈകങ്കര്യം നമ്മുെട നാട്ടിൽ മറ്റാെരങ്കിലും െച�
യ്തിട്ടുേണ്ടാ എന്നു ഞാൻ സംശയിക്കുന്നു.

കൃതികൾ
ഗ്രന്ഥരചന അേദ്ദഹത്തിെന്റ കൃത്യശതങ്ങളുെട കൂട്ട�
ത്തിൽ ഉൾെപ്പട്ടിരുന്നില്ല. ആദ്യകാലത്തു ചില സുബ്ര�
ഹ്മണ്യേസ്താത്രങ്ങളും ശിവേസ്താത്രങ്ങളും പിന്നീടു ചില
അൈദ്വതപദ്യങ്ങളും ഒടുവിൽ ദർശനമാലയുമാണു് അേദ്ദ�
ഹത്തിെന്റ കൃതികൾ. അവയിൽ (1) കണ്ഡലിനിപ്പാട്ട് ,
(2) ൈവരാഗ്യദശകം, (3) മുനിചര്യാപഞ്ചകം, (4) ശിവ�
ശതകം, (5) മതമീമാംസ, (6) കാളീനാടകം (ഒരു ദണ്ഡ�
കം), (7) ദർശനമാല ഇവയാണു് വാങമയങ്ങളിൽ പ്ര�
ധാനം. ഭാഷാകൃതികളിൽ ശിവശതകവും സംസ്കൃതകൃ�
തികളിൽ ദർശനമാലയും പ്രാമുഖ്യെത്ത അർഹിയ്ക്കുന്നു.
ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ ഉദ്ധരിയ്ക്കാം.

“ആടു പാേമ്പ! പുനം േതടു പാേമ്പ! അരു–
ളാനന്ദക്കൂത്തു കണ്ടിടും പാേമ്പ!
തിങ്കളും െകാന്നയും ചുടുമീശർ തിരു–
െച്ചങ്കഴൽ േചർന്നുനിന്നാടും പാേമ്പ!
പുള്ളിപ്പുലിേത്താൽ പുതയ്ക്കും പൂേമനിെയ–
ന്നുള്ളിൽക്കളിക്കുെമന്നാടു പാേമ്പ!
കാമെനച്ചുട്ട കണ്ണുള്ള കാലാരിതൻ
നാമം നുകർന്നുനിന്നാടു പാേമ്പ!” (കുണ്ഡലിനിപ്പാട്ടു്)

“ഭുജഃ കിമുപധാനതാം കിമു ന കുംഭിനീ മഞ്ചതാം
വ്രേജദ്വൃജിനഹാരിണീ സ്വപദപാതിനീ േമദിനീ
മുേനരപരസമ്പദാ കിമിഹ മുക്തരാഗസ്യ ത
ത്ത്വമസ്യധിഗമാദയം സകലേഭാഗ്യമത്യശ്നുേത”

(മുനിചര്യാപഞ്ചകം)

ഈ പഞ്ചകം സംസ്കൃതമാണു്.
“കണ്ണുണ്ടീരാറു കാതും കരവുമതുകണ–
ക്കുണ്ടു കാരുണ്യേമായീ–
വണ്ണം മറ്റാർക്കുമില്ലീയടിമയിഹ െപടും
പാടു കണ്ടീലേയാ നീ?
കണ്ണിൽക്കേണ്ടാർ പഴിക്കുന്നതുെമാരു െചവിെകാ–
െണ്ടങ്കിലും േകട്ടതിേല്ല?
ദണ്ഡം തീർെത്തെന്ന രക്ഷിച്ചഭയമരുളുവാൻ
കയ്യുെമാന്നെല്ല േവണ്ടൂ?”

(സുബ്രഹ്മണ്യേസ്താത്രം)
“പലമതസാരവുേമകെമന്നു പാരാ–
തുലകിെലാരാനയിലന്ധെരന്നേപാെല
പലവിധയുക്തി പറഞ്ഞു പാമരന്മാ–
രലമതു കണ്ടലയാതമർന്നിേടണം.

അഖിലരുമാത്മസുഖത്തിനായ് പ്രയത്നം
സകലവുമിങ്ങ സദാപി െചയ്തിടുന്നു
ജഗതിയിലമ്മതേമകെമന്നു ചിന്തി–
ച്ചഘമണയാതകതാരമർത്തിേടണം.” (മതമീമാംസ)

“നേമാ നാദവിദ്യാത്മിേക! നാശഹീേന! നേമാ നാ–
രദാദീഡ്യപാദാരവിേന്ദ! നേമാ നാന്മറയ്ക്കും മണി–
പ്പൂവിളേക്ക! നേമാ നാന്മുഖാദിപ്രിയാംബാ നമേസ്ത‼”

ഇത്യാദി
(കാളീനാടകം)

ദർശനമാല
ഉപനിഷത്സാരസർവ്വസ്വമായ ഈ സംസ്കൃതഗ്രന്ഥം മത�
വിഷയത്തിൽ അൈദ്വതേവദാന്തത്തിൽ സ്വാമികൾക്കു�
ണ്ടായിരുന്ന അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസം സ്പഷ്ടമായി പ്ര�
ദർശിപ്പിക്കുന്നു. അധ്യാേരാപദർശനത്തിൽ തുടങ്ങി നി�
വ്വാണദർശനത്തിൽ അവസാനിക്കുന്ന പത്തു ദർശന�
ങ്ങൾ ഇതിൽ അന്തർഭവിക്കുന്നു. ഓേരാ ദർശനത്തിലും
പത്തു് അനുഷ്ടുപ്പ്  േശ്ലാകങ്ങൾ വീതമുണ്ടു്.

“ആസീദേഗ്ര സേദേവദം ഭവനം സ്വപ്നവൽ പുനഃ
സസർജ്ജ സർവ്വം സങ്കല്പമാേത്രണ പരേമശ്വരഃ.”

(അധ്യാേരാപദർശനം)
“ആത്മാ ന ക്ഷീരവദ്യാതി രൂപാന്തരമേതാഖിലം
വിവർത്തമിന്ദ്രജാേലന വിദ്യേത നിർമ്മിതം യഥാ.”

(അസത്യദർശനം)
“ഭക്തിരാത്മാനുസന്ധാനമാത്മാനന്ദഘേനാ യഥാ
ആത്മാനമനുസന്ധേത്ത സൈദവാത്മവിദാത്മനാ.”

(ഭക്തി ദർശനം)
“ഏകേമവാദ്വിതീയം ബ്രഹ്മാസ്തി നാന്യന്ന സംശയഃ
ഇതി വിദ്വാൻ വിവർേത്തത ൈദ്വതാന്നാവർത്തേത പുനഃ.”

(നിർവ്വാണദർശനം)

ചട്ടമ്പിസ്വാമികളും നാരായണഗുരുസ്വാമികളും അവർ
ജനിച്ച സമുദായങ്ങളുേടേയാ രാജ്യത്തിേന്റേയാ പ്രേത്യ�
കസ്വത്തുക്കളല്ല. ഭാരതത്തിെല അധുനാതനന്മാരായ
പരമാചാര്യന്മാരുെട കൂട്ടത്തിലാണു് അവരുെട സ്ഥാ�
നം.



16 നീലകണ്ഠതീർത്ഥപാദർ
(1047–1096)

ജനനം
മുവാററുപുഴത്താലൂക്കിൽ തിരുമാറാടി എെന്നാരു ഗ്രാമമു�
ണ്ട് . ശ്രീമധുേരശ്വരേക്ഷത്രം അതിനു സമീപമാണു് സ്ഥി�
തിെചയ്യുന്നതു്. ആ ഗ്രാമത്തിൽ വാളാനിക്കാട്ടു കല്യാ�
ണിയമ്മ എന്ന പുണ്യവതിയുേടയും, നീലകണ്ഠപ്പിള്ള
എന്ന ഒരു മാന്യേന്റയും തൃതീയപുത്രനായി നീലകണ്ഠ�
തീർത്ഥപാദർ 1047 ഇടവം 13-ാം൹ തൃേക്കട്ടനാളിൽ
ജനിച്ചു. അച്ഛെന്റ ഗൃഹം പാഴൂരിനു രണ്ടുമൂന്നു നാഴിക
അകെലയാണു്. അമ്മയുേടയും അച്ചെന്റയും കുടുംബ�
ങ്ങൾ സമ്പന്നങ്ങളായിരുന്നു. പിതാവും പത്മനാഭപി�
ള്ള, നാരായണപിള്ള എന്ന രണ്ടു േജ്യഷ്ഠന്മാരും വിദ്വാ�
ന്മാരായിരുന്നു. അമ്മാവൻ പരേമശ്വരക്കുറുപ്പാണു് എഴു�
ത്തിനിരുത്തിയതു്. കഥാപുരുഷനു 15 വയസ്സായേപ്പാൾ
അച്ഛൻ മരിച്ചു.

വിദ്യാഭ്യാസം
തൃപ്പൂണിത്തുറ സ്ക്കൂളിൽനിന്നു മിഡിൽസ്ക്കൂൾ പരീക്ഷ ജയി�
ച്ചതിനുേമൽ കഥാപുരുഷൻ എറണാകുളം ഇംഗ്ലീഷ് 
ൈഹസ്ക്കൂളിൽ ആറാം ഫാറംവെര വായിച്ചു. അത്തര�
ത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ആഭിമുഖ്യമില്പാതിരുന്ന�
തിനാൽ സംസ്കൃതപഠനത്തിലാണു് കൂടുതലായി ശ്രദ്ധ
പതിപ്പിച്ചതു്. ബാല്യത്തിൽത്തെന്ന മൂത്ത േജ്യഷ്ഠെന്റ
കീഴിൽ കുേറെയല്പാം സംസ്കൃതം അഭ്യസിക്കുകയും വിഷ�
ൈവദ്യവും മന്ത്രശാസ്ത്രവും സാംേഗാപാംഗമായി പഠിച്ചു
സിദ്ധിവരുത്തുകയും െചയ്തു. തീർത്ഥപാദർ അക്കാലത്തു്
ഒരു തികഞ്ഞ വിഷ്ണുഭക്തനും, സ്നാനജപാദിനിത്യകർ�
മ്മങ്ങളിൽ ഏറ്റവും തൽപരനുമായിരുന്നു. തർക്കശാ�
സ്ത്രം ശഠേകാപാചാര്യേരാടും, വ്യാകരണം കുംഭേകാണം
കൃഷ്ണശാസ്ത്രികേളാടും മറ്റും അഭ്യസിച്ചു. കവിതയും പരി�
ശീലിച്ചു. 20-ാമെത്ത വയസ്സിൽ േവദാന്തവിചാരത്തിൽ
മനസ്സുെവച്ചു.

ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ
തീർത്ഥപാദർ ഒരു വർഷേത്താളം ജപവ്രതാദികളിലും,
ഗ്രന്ഥപാരായണത്തിലും, പിന്നീടു സ്വല്പകാലം സ്വേദ�
ശത്തു് അധ്യാപകവൃത്തിയിലും കഴിച്ചുകൂട്ടിയതിനുേശ�
ഷം േയാഗേവദാന്തപാരീണനായ ചട്ടമ്പിസ്വാമികളുെട
അേന്തവാസിയായിത്തീരുകയും, േഖചരീമുദ്ര ബന്ധിച്ചു
ധ്യാനനിഷ്ഠ അഭ്യസിക്കുകയും, ബ്രേഹ്മാപേദശം വാ�
ങ്ങുകയും െചയ്തു. ചട്ടമ്പിസ്വാമികളുെട ശിഷ്യന്മാരിൽ
നാരായണഗുരു സ്വാമികെള കഴിച്ചാൽ അടുത്ത സ്ഥാ�
നം തീർത്ഥപാദർക്കുതെന്നയാണു്. “ശിശുനാമാവതു
മാം സ പുജ്യപാദഃ” എന്നവസാനിക്കുന്ന അഞ്ചു േശ്ലാക�
ങ്ങൾ ശ്രീമദാരാധ്യപാദപഞ്ചകം എന്ന ശീർഷകത്തിൽ
പിന്നീടു തെന്റ ആചാര്യെനപ്പററി രചിച്ചിട്ടുണ്ട് . അതു
പിന്നീടു സപ്തകമാക്കി. ആ ആചാര്യെന വന്ദിച്ചുെകാ�
ണ്ടാണു് മിക്ക കൃതികളും ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നതു്.

“നിസ്തുലാനുഗ്രഹങ്ങൾക്കു വസ്തുഭൂവായ് വിളങ്ങിടും
വസ്തു വിദ്യാധിരാജാഖ്യമസ്തു വാഗർത്ഥദം സദാ.”

എന്നു ബ്രഹ്മാഞ്ജലിയിൽ കാണുന്നു. ഈ പരിശീലനം
മൂന്നു െകാല്ലേത്തേക്ക നീണ്ടുനിന്നുള്ളു. അതിനിടകയ്ക്കുത�
െന്ന അേദ്ദഹം ജീവന്മുക്തനായിക്കഴിഞ്ഞു.

അനന്തരകാലചരിത്രം
തീർത്ഥപാദർ ഒരു സഞ്ചാരപ്രിയനായിരുന്നു. ബഹു�
മുഖമായിരുന്നു അേദ്ദഹത്തിെന്റ േലാകേസവനെമങ്കി�
ലും അവയിൽ ശിേഷ്യാപേദശം, ശാസ്ത്രാഭ്യാസം, േദ�
ശസഞ്ചാരം, ഗ്രന്ഥപാരായണം, കവിതാനിർമ്മാണം
എന്നിവയ്ക്കായിരുന്നു പ്രാധാന്യെമന്നു പറയാം. സംസ്കൃത�
ത്തിൽ ഗദ്യവും പദ്യവും ഒന്നുേപാെല രചിക്കുവാൻ ൈവ�
ദഗ്ദ്ധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നതുെകാണ്ടും, വ്യാകരണം, തർക്കം,
േവദാന്തം മുതലായ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിഷ്ണാതനായിരുന്ന�
തുെകാണ്ടും ഔത്തരാഹവും ദാക്ഷിണാത്യവുമായ ഭാര�
തപര്യടനങ്ങളിൽ അേദ്ദഹത്തിനു പല പണ്ഡിതസുഹൃ�
ത്തുക്കെള സമ്പാദിക്കുവാൻ സാധിച്ചു. േവണ്ടിവന്നാൽ
പ്രാകൃതത്തിലും കവനം െചയ്യാമായിരുന്നു. മലയാള�
ത്തിൽ സരസഗംഭീരങ്ങളായ ഗദ്യപദ്യങ്ങൾ നിർമ്മിക്കു�
ന്നതിനുള്ള പാടവം അതിനു മമ്പുതെന്ന േനടിയിരുന്നു.
താനുണ്ടാക്കിയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അച്ചടിപ്പിച്ചു സഹൃദയന്മാ�
രുെടയിടയിൽ മൂല്യംകൂടാെത വിതരണംെചയ്തു വന്ന
അേദ്ദഹത്തിെന്റ യശസ്സ് ജർമ്മനി മുതലായ പാശ്ചാത്യ�
രാജ്യങ്ങളിൽേപ്പാലും പ്രസരിച്ചു. പരിവ്രാജകനായിരു�
ന്നതിനാൽ ഒരു സ്ഥലത്തും സ്ഥിരമായി താമസിച്ചില്ല.
അേദ്ദഹത്തിനു് ഒരു വലിയ ശിഷ്യസമ്പത്തു മധ്യതിരുവി�
താംകൂറിലും ഉത്തരതിരുവിതാംകൂറിലും ഉണ്ടായിരുന്നു.
അവെര അേദ്ദഹം പരിശീലിപ്പിച്ചതു് അൈദ്വതേവദാന്ത�
മാണു്. തീർത്ഥപാദർ സംസ്തൃതത്തിേലാ മലയാളത്തി�
േലാ പ്രസിദ്ധീകൃതങ്ങളായ പുസ്തകങ്ങൾ മിക്കവാറും
പാരായണം െചയ്തിരുന്നു. എന്നുമാത്രമല്ല. മലയാളത്തി�
െല മാസികകളും വൃത്താന്തപത്രങ്ങളും കൂടി മുടങ്ങാെത
വായിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ ശ്രദ്ധാലുവുമായിരുന്നു. പരി�
പൂർണ്ണമായ േവദാന്തവിജ്ഞാനത്തിനുേവണ്ടി തമിഴും,
േദശസഞ്ചാരത്തിനുപേയാഗെപ്പടത്തക്കവണ്ണം െത�
ലുങ്ക്, ബംഗാളി മുതലായ ഭാഷകളും സ്വാധീനമാക്കി .
ഇത്രമാത്രം പരിശ്രമശീലന്മാരും പേരാപകാരനിരതന്മാ�
രുമായ പണ്ഡിതമൂർദ്ധന്യന്മാെര അപൂർവ്വമായി മാത്രേമ
കാണുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളു. യാവജ്ജീവം അേദ്ദഹം
ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയായിത്തെന്ന കാലയാപനം െചയ്തു.
വിനീതനും ജിജ്ഞാസുക്കൾക്കു് അഭീഷ്ടദാതാവുമായി�
രുന്നു ആ മഹാപുരുഷൻ. ഉപനിഷത്തുകൾ, സ്മൃതികൾ,
ജ്ഞാനവാസിഷ്ഠം, പഞ്ചദശി എന്നീ വിശിഷ്ടഗ്രന്ഥങ്ങ�
ളിൽ അേദ്ദഹത്തിനുള്ള അന്യാദൃശമായ അവഗാഹം
ആെരയും ആശ്ചര്യപരതന്ത്രന്മാരാക്കി. അന്നെത്ത സം�
ഭവങ്ങൾ ഒരു ഡയറിയിൽ എഴുതി സൂക്ഷിച്ചിരുന്നുെവ�
ന്നുള്ളതു വിശിഷ്യ അഭിനന്ദനീയമാണു്. അേദ്ദഹത്തിനു
തീെര അറിവില്ലാത്ത വിഷയം സങ്ഗീതം മാത്രമായി�
രുന്നു എന്നു ചിലർ പറയാറുള്ളതിൽ അത്യുക്തിയില്ല.
1096-ാമാണ്ടു കർക്കടകമാസം 23-ാം൹ കരുനാഗപ്പള്ളി�
യിൽ പള്ളിേത്താട്ടത്തുമഠത്തിൽവച്ചു സായൂജ്യം പ്രാ�
പിച്ചു. അപ്രാപ്തകാലമായിരുന്നു ആ നിര്യാണം എന്നു
പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ.

കൃതികൾ
തീർത്ഥപാദർ മലയാളത്തിലും സംസ്കൃതത്തിലുമായി ഒട്ടു�
വളെര കൃതികൾ രചിച്ചിട്ടണ്ടു്. അവയിൽ ചിലതിെന്റ
േപർ താെഴ േചർക്കുന്നു. (1) മൗസലം മണിപ്രവാളം
14-ാമെത്ത വയസ്സിലും, (2) സുേന്ദാപസുന്ദം നാടകം 20-
ാമെത്ത വയസ്സിലും എഴുതി. അവെയ അപക്വഫലങ്ങ�
ളായി കരുതിയാൽ മതി. ചട്ടമ്പിസ്വാമികളിൽനിന്നു ബ്ര�
േഹ്മാപേദശം സിദ്ധിച്ചതിനുേമൽ എഴുതിയ കൃതികെള�
േയ കാര്യമായി ഗണിേക്കണ്ടതുള്ളു. അൈദ്വതസ്തബകം
എന്ന േപരിൽ എട്ടു വാങ് മയങ്ങൾ 1079-നു മുൻപു നിർ�
മ്മിച്ചു. (3) േവദാന്താര്യാശതകം, (4) ശ്രീരാമഗീതഭാഷ,
(5) ആനന്ദമന്ദാരം, (6) ഹരികീർത്തനം, (7) രാമഹൃദ�
യം ഭാഷ, (8) ആത്മപഞ്ചകം ഭാഷ, (9) ൈകവല്യകന്ദ�
ളി വ്യാഖ്യാനം ഗദ്യം, (10) ശ്രീമദാരാധ്യപാദപഞ്ചകം
ഇവയാണു് ആ എട്ടു വാങ് മയങ്ങൾ. ഇവയിൽ ഒടുവി�
ലേത്തതുമാത്രേമ സംസ്കൃതത്തിൽ നിബന്ധിച്ചിട്ടുള്ളു.
പ്രാേയണ മിക്ക കൃതികളും അൈദ്വതപ്രതിപാദകങ്ങ�
ളാണു്. ശ്രീകണ്ഠാമൃതാർണ്ണവത്തിൽ അന്തർഭവിച്ചിരിക്കു�
ന്നവയാണു്, (11) പ്രേശ്നാത്തരമഞ്ജരി, (12) ശിവാമൃതം,
(13) അൈദ്വതപാരിജാതം, (14) ഹരിഷഡ്രത്നം എന്നീ
നാലു കൃതികൾ. ഇവയിൽ രണ്ടാമേത്തതിൽ 262 േശ്ലാ�
കങ്ങളണ്ടു്. തീത്ഥപാദരുെട സംസ്കൃതൈശലി വ്യുൽപ�
ന്നന്മാർക്കുേപാലും വ്യാഖ്യാനാേപക്ഷകൂടാെത ഗ്രഹിക്കു�
വാൻ വിഷമമാകുന്നു. അത്തരത്തിലുള്ളകാവ്യങ്ങളിെല
നാളിേകരപാകവും, അപൂർവ്വപദപ്രേയാഗവും, ആെര�
യും അമ്പരപ്പിക്കുന്ന വ്യാകരണപാണ്ഡിത്യ പ്രകടനവും
കാലക്രേമണ കുറഞ്ഞുവന്നുെവങ്കിലും വളെരെയാന്നും
കുറഞ്ഞില്ല. േയാഗാമൃതതരങ് ഗിണിയിൽെപ്പട്ട (15)
ഹരിഭജനാമൃതം, (16) വിധുനവസുധാഝരി, (17) ഹരി�
പഞ്ചകം, (18) വിധുസ്തവമധുദ്രവം, (19) സ്വാത്മസുധാ�
കരം, (20) േയാഗരഹസ്യെകൗമുദി, (21) േയാഗമഞ്ജരി,
(22) അമൃതലത (ൈകവല്യകന്ദളി), (23) കാളീപഞ്ചകം
ഇവയും, സങ്കല്പലതികയിൽ േചർത്തിട്ടുള്ള (24) ദിവ്യ�
േക്ഷത്രാദർശം, (25) ലക്ഷ്മീകടാക്ഷമാല, (26) ഭുവേന�
ശ്വര്യഷ്ടകം, (27) സൂര്യാഷ്ടകം, (28) ശങ്കരാർേഭാദയം,
(29) അച്യുതാനന്ദലഹരി, (30) നീലകണ്ഠപഞ്ചകം, (31)
ദക്ഷിണാമൂർത്തിഭുജംഗം, (32) അംബാകൃപാംബുവാഹം,
(33) സ്വാരാജ്യലക്ഷ്മീപഞ്ചകം എന്നിവയും സംസ്കൃതനി�
ബദ്ധങ്ങളാണു്. (34) കണ്ണാമൃതലഹരി ശിഖരിണീവൃ�
ത്തത്തിൽ കവി നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വിദ്വൽപ്രിയമായ
ലഘുകാവ്യമാണു്. ആത്മാമൃതം എന്ന പുസ്തകത്തിൽ
(35) പഞ്ചാക്ഷരേസ്ലാത്രം, (36) വിഷമൃത്യുഞ്ജയം, (37)
സ്തവമാല എന്നീ സംസ്കൃതകൃതികൾ കാണാം. (38) സ്വ�
രാജ്യസർവ്വസ്വം എന്നതാണു് മെറ്റാരു വാങ് മയം. (39)
ബ്രഹ്മാഞ്ജലി, (40) ഹഠേയാഗപ്രദീപിക, (41) ആചാര�
പദ്ധതി, (42) േദവാർച്ചാപദ്ധതി ഗദ്യം ഇവ ഭാഷാകൃതി�
കളാകുന്നു. ആചാരപദ്ധതിയും േദവാർച്ചാപദ്ധതിയും
താൻ ജനിച്ച സമുദായത്തിെന്റ ഉന്നമനെത്ത പുരസ്ക�
രിച്ചു പലരുേടയും അഭ്യർത്ഥനകൾക്കു വിേധയനായി
എഴുതിയതാണു്. ഇവകൂടാെത വളെര മാസികകൾക്കു്
ഉപന്യാസങ്ങൾ സംഭാവനെചയ്തുവന്നു. യതികൾക്കു
സദസ്സുകളിൽ സന്നിഹിതരായി പക്ഷം പിടിച്ചു പ്രസം�
ഗിക്കുന്നതു് ഉചിതമെല്ലന്നായിരുന്നു അേദ്ദഹത്തിെന്റ നി�
ഷ്കൃഷ്ടമായമതം. അതിനാൽ സഭകളിൽ േപാവുക പതി�
വില്ലായിരുന്നുെവങ്കിലും നിർബ്ബന്ധിച്ചാൽ അവയിൽ
വായിക്കുന്നതിനു ചില ഉപന്യാസങ്ങൾ എഴുതിെക്കാ�
ടുത്തുെകാണ്ടിരുന്നു. ഏതു ഗഹനതമമായ േവദാന്തവി�
ഷയവും അേദ്ദഹം വിശകലനം െചയ്തു പ്രകാശിപ്പിക്കു�
േമ്പാൾ അത്യന്തം ലളിതമാകും. ഇതിെനാരുദാഹരണം
പ്രദർശിപ്പിക്കാം. “മുൻപു് ഉപേദശിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്ന
ബ്രഹ്മധ്യാനനിഷ്ഠയിൽ ദൃഢത സിദ്ധിക്കാൻ നാഡി —
ഹൃദയ — ശുദ്ധിദ്വാരാ ഉപയുക്തെമന്നു് പറഞ്ഞു് അേപ�
ക്ഷിക്കയാൽ പരമാനന്ദനാഥനു പ്രാണായാമക്രമം പറ�
ഞ്ഞുെകാടുത്തു. പ്രാണായാമം വല്ല അംശത്തിലും ജ്ഞാ�
നത്തിനു സഹകാരിസാധനം (സഹായം) ആകുെമങ്കി�
ലും ബ്രഹ്മനിഷ്ഠ െചയ്യുന്നവർക്കു് ഇതു് ആവശ്യെമന്നു
ഞങ്ങൾ വച്ചിട്ടില്ല. “അത ഏവ ഭഗവൽപാദാഃ കുത്രാപി
േയാഗാേപക്ഷാം നവ്യുൽപാദയാമാസുഃ” എന്നു വിദ്യാര�
ണ്യസ്വാമിയും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.”

ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ
തീർത്ഥപാദരുെട കവിതാരീതികാണിക്കുവാൻ ചില
ഉദാഹരണങ്ങൾചുവേട േചർക്കുന്നു.

“ശ്രീമന്നാരായണപദതലദ്വന്ദമൈദ്വതകന്ദം
സർേവ്വാൽകൃഷ്ടം ഖന മതിവരാഹാത്മനാ ചാനുഭുങ് ക്ഷ്വ
ഏവംകാേര ഭവസി ഹി സുഖീ നിത്യതൃപൃത്വമീേതാ
യത്നാഢ്യാജ്ഞാം സഫലയ തതഃ പൂർണ്ണകാേമാപ്യഹം

സ്യാം.”
(ഹരിഭജനാമൃതം)

“ശ്രുത്വാ മാതുർന്നിലീനാഃ സുരമുനിവചനാൽസ്വാവമാനം ച
സമ്യ–

ക്കുപ്യൽകാലാഗ്നിരുദ്രാത്മകഹരനിടിലാക്ഷ്യുത്ഥിതാ
ൈഭരവീ യാ

ബ്രഹ്മാണ്ഡവ്യാപ്യേദഹാ ദിഗിഭകരസഹസ്രാധികാ
േഘാരരൂപാ

കേണ്ഠകാളീ സദാ സാ വിതരതു കരുണാർദ്രാന്തരാത്മാ
ശിവം േമ.”

(കാളീപഞ്ചകം)
“ഹൃദന്തഃപൂർവ്വാദ്രിം തിലകയതു ചിദ് ഭാനുരുദയൻ
സഭർഗ്ഗാഖ്യം േതേജാ വിദിതമിഹ യസ്മിൻ ഭഗവതി
യദംശുസ്രക് സമ്യദ്ധൃദയരജസം ധൂനയതി ത–
ത്തമസ്തസ്മാന്നിത്യം നിരുപമകൃപലതം (?) പ്രണവതി.”

(കണ്ഠാമൃതലഹരി)
“ഇെന്നൻഹൃദയഗുഹാധിഗമിന്ദുസഹസ്രപ്രഭം രമാകാന്തം
സന്നമെസ്സാടുമനിശം കിന്നരവദനം നമസ്കുരിക്കുേന്നൻ.”

(േവദാന്താര്യാശതകം)



17 തീത്ഥൎ പാദപരമഹംസസ്വാമി
(1057–1114)

ചരിത്രം
തീർത്ഥപാദപരമഹംസസ്വാമി എന്ന േപർ സന്യാസാ�
ശ്രമം അങ്ഗീകരിച്ചേപ്പാൾ ൈകെക്കാണ്ടതാണു്. വട�
ക്കൻപറവൂരിൽ വടേക്കക്കരപ്പകുതിയിൽ മഠത്തിൽ
ഭവനത്തിൽ നാരായണക്കുറുപ്പ് എന്നാണു് ആദ്യകാ�
ലെത്ത േപർ. അേദ്ദഹം 1057 തുലാമാസത്തിൽ പൂരം
നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചു. പുതുക്കുടി നാരായണൻ ഇളയ�
താണു് ആദ്യകാലത്തു സംസ്കൃതം പഠിപ്പിച്ചതു്. പതിനാ�
റാമെത്ത വയസ്സിൽ ചട്ടമ്പിസ്വാമികളുെട ശിഷ്യനായി.
പണ്ഡിതേന്റയും േവദാന്തിയുേടയും നിലയിൽ ഉയർന്നു.
കവിതയും ഉണ്ടായിരുന്നു. താെഴക്കുറിക്കുന്ന കൃതികൾ
അേദ്ദഹം രചിച്ചിട്ടണ്ടു് . (1) േലഖനമാലിക (രണ്ടു ഭാഗ�
ങ്ങൾ — ഗദ്യം), (2) നവാലേയശ്വരീസ്തവം (പറവൂർ പു�
തിയകാവു േദവിെയപ്പറ്റി), (3) സർേവ്വശ്വരാഷ്ടകം, (4)
േവദാന്തചിന്താശതകം, (5) ചുഡാലാശിഖിധ്വജം നാട�
കം, (6) ശ്രീകുമാരാഭരണശതകം, (7) വിഷ്ണുേസ്താത്രശത�
കം, (8) അമൃതാനന്ദലഹരി (ഗുരുേസ്താത്രം). ഇവയിൽ
നവാലേയശ്വരീസ്തവം, വിഷ്ണുേസ്താത്രശതകം, അമൃതാന�
ന്ദലഹരി ഇവ സംസ്കൃതഗ്രന്ഥങ്ങളാണു്.

“ജീവന്മാർക്കാ വിലയനിലയിൽ സ്വാത്മേബാധപ്രകാശം
ൈകവന്നീടാനിടവരികയില്ലാവൃതിപ്രാഭവത്താൽ
ജീവത്വെത്തപ്പരിെചാടരുളിെക്കാണ്ടിരിേപ്പാരവിദ്യാ–
ജീവൻ പാർത്താലറിവിെന മറയ്ക്കുെന്നാരശ്ശക്തിയേല്ലാ.”

(േവദാന്തവിചാരശതകം)
“ഓമൽെച്ചന്താർകരംെകാണ്ടളിവരചികുരം
മന്ദമന്ദം തേലാടി
ശ്രീ െമത്തീടുന്ന ബാലത്തിരനിരപുരികം
െമെല്ലെമെല്ലന്നിളക്കി
േപ്രമം പൂണ്ടക്കരുംകൂവളമിഴിമുനയാ–
ലീക്ഷണം െചയ്തുെചയ്ത–
ങ്ങാേമാദാൽപ്പുഞ്ചിരിെക്കാണ്ടരുളെമാരു ശര–
ത്തന്വിെയക്കണ്ടിേതാ നീ?”

(ചൂഡാലാശിഖിധ്വജം)

1114-ാമാണ്ട് ചിങ്ങമാസം 26-ാം൹ സമാധിെയ പ്രാപി�
ച്ചു.



18 പന്നിേശ്ശരി നാണുപിള്ള
(1061–1118)

ചരിത്രം
നാണുപിള്ളെയ ഈ സിദ്ധന്മാർക്കു പിന്നീടു ഇവിെട
സ്മരിച്ചിരിക്കുന്നതു് അേദ്ദഹം ഇവരിൽ ഒന്നും മൂന്നും േപ�
രുെട അേന്തവാസിയായതു െകാണ്ടാണു്. കരുനാഗപ്പ�
ള്ളിത്താലൂക്കിൽ മരുതൂർകളങ്ങര എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ
പന്നിേശ്ശരി എെന്നാരു ഭവനമുണ്ടു്. അവിെട കല്യാണി�
യമ്മയുേടയും പത്മനാഭക്കുറുപ്പ് എന്ന ഒരു പണ്ഡിത�
േന്റയും പുത്രനായി അേദ്ദഹം 1061-ാമാണ്ടു കന്നിമാസം
7-ാം൹ ജനിച്ചു. െകാല്ലം ഇംഗ്ലീഷ് ൈഹസ്ക്കൂളിൽ മൂന്നാം
ഫാറംവെര വായിച്ചു. അേപ്പാഴേത്തക്കു് അച്ഛൻ അേദ്ദ�
ഹത്തിെന്റ 40-ാമെത്ത വയസ്സിൽ മരിച്ചുേപായി. അമ്മ
വീണ്ടും പരിണീതയായി. പിന്നീടു സ്വല്പകാലേത്തയ്ക്കു്
അമ്മാവേന്റയും േജ്യഷ്ഠൻ േവലുപ്പിള്ളയുേടയും സംരക്ഷ�
ണത്തിൽ വളർന്നു. അമ്മാവെന്റ േപരു് കൃഷ്ണൻ എന്നാ�
യിരുന്നുെവന്നറിയുന്നു. സ്ക്കൂളിെല അദ്ധ്യയനം അവസാ�
നിപ്പിേക്കണ്ടിവന്നുെവങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷിൽ േവദാന്തപ്രതി�
പാദകങ്ങളായ പുസ്തകങ്ങൾ ധാരാളമായി വായിച്ചു് ആ
ഭാഷ കുേറക്കൂടി സ്വാധീനമാക്കി. അേപ്പാഴാണു് നീലക�
ണ്ഠതീർത്ഥപാദസ്വാമികൾ ആസ്ഥലത്തു െചന്നുേചർന്ന�
തു്. അേദ്ദഹവുമായുള്ള സഹവാസത്തിെന്റ ഫലമായി
സംസ്കൃതം പഠിക്കണെമന്നുറച്ചു. കരിേങ്ങാലിൽ കൃഷ്ണ�
നാശാൻ എെന്നാരീഴവനായിരുന്നു ആദ്യെത്ത ഗുരു. പി�
ന്നീടു നാരായണേദശികൻ എെന്നാരു പണ്ഡിതെന്റ കീ�
ഴിൽ പഠിത്തം തുടർന്നു. നാണുപിള്ളയുെട തീക്ഷ്ണമായ
ബുദ്ധിശക്തിയും േമധാബലവും വിശിഷ്യ േവദാന്തവാ�
സനയുംകണ്ടു സന്തുഷ്ടനായ നീലകണ്ഠതീർത്ഥപാദർ
അേദ്ദഹം ചട്ടമ്പിസ്വാമികേളാടു ശിഷ്യെപ്പടണെമന്നു�
പേദശിച്ചു. അവിെടെച്ചന്നു േവദാന്തത്തിേന്റയും തർക്ക�
ത്തിേന്റയും മർമ്മങ്ങൾ ഗ്രഹിച്ചു. സംസ്കൃതത്തിലും പാ�
ണ്ഡിത്യം ഉറപ്പിച്ചു. മങ്ങാട്ടുവീട്ടിൽ െകാച്ചുകൃഷ്ണനാശാൻ,
നാരായണനാശാൻ എന്നിങ്ങെന രണ്ടു കഥകളിയാ�
ശാന്മാരുെട ജന്മഭൂമിെയന്ന നിലയിൽ മരുതൂർകുളങ്ങര
പ്രശസ്തമായിരുന്നു. നാണുപിള്ളയ്ക്കു ബാല്യംമുതല്ക്കുതെന്ന
കഥകളിയിൽ അസാമാന്യമായ അവഗാഹമുണ്ടായി�
രുന്നതിനാൽ പല നടന്മാർക്കും മുദ്രൈക്കകളും മറ്റും
മനസ്സിലാക്കിെക്കാടുത്തു് അവരുെട ആചാര്യസ്ഥാനം
വഹിക്കുവാൻ പ്രാപ്തിേനടി. രണ്ടു സിദ്ധന്മാരുെട അേന്ത�
വാസിയായി കാലയാപനം െചയ്കനിമിത്തം പല വിഷ�
യങ്ങളിലും ൈവദുഷ്യം സമ്പാദിക്കുവാൻ അേദ്ദഹത്തിനു
സാധിച്ചു എന്നു ചുരുക്കത്തിൽ പറയാം. ‘പരമാനന്ദ�
നാഥൻ’ എന്ന ബിരുദത്താൽ അേദ്ദഹം അറിയെപ്പ�
ട്ടിരുന്നു. 1118-ാമാണ്ടു ചിങ്ങമാസം 4-ാം൹യായിരുന്നു
മരണം.

കൃതികൾ
നാണുപിള്ള താെഴ േപരു കുറിക്കുന്ന കൃതികൾ രചിച്ചിട്ടു�
ണ്ടു്. (1) പഞ്ചദശി കിളിപ്പാട്ടു (തർജ്ജമ,അപൂർണ്ണം), (2)
നീലകണ്ഠതീർത്ഥപാദരുെട ബ്രഹ്മാഞ്ജലിയിെല ചില
ഭാഗങ്ങൾ, (3) നിഴൽക്കുത്തു്, (4) ഭദ്രകാളീവിജയം, (5)
പാദുകാപട്ടാഭിേഷകം, (6) ശങ്കരവിജയം എന്നീ നാലു്
ആട്ടക്കഥകൾ, (7) സൂര്യശതകം (തർജ്ജമ). ഇവ കൂടാ�
െത നീലകണ്ഠതീർത്ഥപാദചരിത്രസമുച്ചയത്തിെല പ്ര�
ഥമഭാഗവും അേദ്ദഹമാണു് എഴുതിയതു്. ആട്ടക്കഥകെള�
ല്ലാം നന്നായിട്ടുണ്ടു്. നിഴൽക്കുത്തിൽനിന്നും ശങ്കരവിജ�
യത്തിൽനിന്നും ഓേരാ ഭാഗം ഉദ്ധരിക്കാം.

പദഭാഗം — ഭീമേസനൻ പാഞ്ചാലിേയാട്:
“അസമാശുഗവിജയപതാേക!

കുസുമാധികമൃദുതനുലതിേക!
ബിസസൂനമേനാഹരവദേന! അസിേതാൽപലനയേന!

കാണ്ക
മതിതിലകം മങ്ങി രഥാംഗസ്തനവിഭ്രമേവഗമടങ്ങി
ഉഡുഘർമ്മാങ്കുരതതി ചിന്നിഗ്ഗഗനകേപാലാേന്ത മിന്നി
ഗതയാമകയായ് വിലസീടും ശതദളേലാചന നിെന്നാടു

തുല്യം
ഗതിനിർജ്ജിതബാലമരാേള! രതിതാന്തത േതടുന്നധുനാ.
ഹതദുഷ്ടമൃഗമാമീയടവി കണ്ടാലും കാമം
ക്രുധെതാട്ടതറ്റേയാഗിഹൃദയാന്തംേപാെല ശാന്തം
ഉദരെത്തയുന്നിസ്സദാ പതറീടും പ്രാകൃതെര–
യപഹസിപ്പൂ ജന്തുക്കളയത്നലബ്ധേഭാജ്യങ്ങൾ.
തരുലതാകുലം ഫലനിരേപക്ഷം ഫലാദിക–
ളരുളിയുപചരിച്ചു നരെന ലജ്ജിപ്പിക്കുന്നു.
പരിശുദ്ധിയകൃത്രിമപരിസരെമന്നിവയാൽ
പരദൃഷ്ടിപരിചയം കരുതുേന്നാരിഹ വാഴ്വൂ.
സുരഭി വന്നിതു കാമസുരഭി േപാൽ സുരസ്മിത–
സുരുചിരരുചി െചാരിഞ്ഞുരുസുഖം നല്കുന്നിതാ.
പരഭൃതസ്വരത്താൽ നാം പുരിതന്നിൽഗ്ഗമിക്കുവാൻ
പറകയും െചയ്തീടുന്നു പരിേചാടു േപാകതെന്ന.”

താെഴക്കാണുന്ന േശ്ലാകം സൂര്യശതകത്തിൽനിന്നാ�
ണു്.

“െചാേവ്വ കാലങ്ങാൾ നില്ക്കുംെചടി വിളവുതരും
മാരി േനരത്തിനുണ്ടാം
ഹവ്യത്താൽ തൃപ്തി േനടും സുരരുഡുനികരം
മിന്നിടും കാറ്റു വീശും
ഭൂെവത്താങ്ങും മഹീഭൃത്തുകൾ കടൽ കയറാ
ശാന്തമാമാശെയല്ലാ–
േമവൻ േശാഭിക്കേയവം ത്രിഭവനമിളകി–
ല്ലായവൻ ശ്രീ തരേട്ട.”

“ഉൽക്കടകാേര്യാൽക്കടകർക്കശമഹാജ്ഞാന–
നക്രനിഗ്രഹമാകും മുഖ്യവൃത്തിെയപ്പൂണ്ടു
ചിൽക്കലാവിലാസശ്രീശങ്കരാനന്ദസ്വാമി
സൽഗുരുപാദാംബുജം വീണു ഞാൻ വണങ്ങുേന്നൻ.

നിന്തിരുവടിയുെട പാദപങ്കജദ്വന്ദ്വ–
സന്തതേസവാപരിപാവനചിത്തന്മാർക്കു
ചന്തേമാടറിവാനായ്ത്തത്ത്വത്തിൽ വിേവചന–
മന്തരമകന്നിങ്ങു നിർവ്വചിച്ചീടുന്നു ഞാൻ.
ജാഗരാവസ്ഥതന്നിൽ േവദ്യമായുള്ള ശബ്ദ–
സ്പർശാദിപേഞ്ചന്ദ്രിയവിഷയേമാേരാന്നുേമ
ഓേരാേരാ പ്രകാരത്തിൽക്കാണ്കയാലവെയല്ലാം
േവറുേവറായിത്തെന്ന വർത്തിച്ചുെകാണ്ടീടന്നു.”

(പഞ്ചദശി ഭാഷാഗാനം)



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 V
േഫാൺ പതിപ്പുകളുെട കണ്ണികൾ
57. അമ്പേത്തഴാമധ്യായം
58. ഏ. ആർ. രാജരാജവർമ്മ േകായിത്തമ്പുരാൻ (1038–

1093)

59. അമ്പെത്താമ്പതാമധ്യായം
60. അറുപതാമധ്യായം
61. ചില വിശിഷ്ടപണ്ഡിതന്മാരും സിദ്ധന്മാരും
62. േനാവൽസ്സാഹിത്യം
63. െചറുകഥാപ്രസ്ഥാനം
64. അറുപത്തിനാലാമധ്യായം

െവബ് പതിപ്പു കണ്ണികൾ
1. ഉള്ളൂർ: േകരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 1

2. ഉള്ളൂർ: േകരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 2

3. ഉള്ളൂർ: േകരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 3

4. ഉള്ളൂർ: േകരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 4

5. ഉള്ളൂർ: േകരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 5

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014
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