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ആൾവാർമാരും
തമിഴകത്തിെലപ്രാചീന
വിഷ്ണുേക്ഷത്രങ്ങളും

ബി.സി. 190–180 കാലഘട്ടത്തിെല
നാണയത്തിലുള്ള വാസുേദവൻ.

ൈവഷ്ണവമതത്തിെന്റ ചരിത്രെത്ത നാലുഘട്ടങ്ങ�
ളായി പണ്ഡിതന്മാർ േവർതിരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ബി.സി.
300-വെര നിലനിന്ന പ്രഥമഘട്ടത്തിൽ, കൃഷ്ണവാ�
സുേദവൻ എന്ന യാദവൻ പഞ്ചരാത്രം, അഥവാ,
ഭാഗവതമതം എെന്നാരു ഏകൈദവമതം സ്ഥാപി�
ക്കുകയുണ്ടായി. ഇതിെന്റ തത്ത്വജ്ഞാനപരമായ
അടിസ്ഥാനം സാംഖ്യത്തിേലയും േയാഗത്തിേല�
യും സിദ്ധാന്തങ്ങളായിരുന്നു. ഭക്തിമാർഗ്ഗമാണു്
ഇതു സ്വീകരിച്ചിരുന്നതു്. ഈ കാലഘട്ടത്തിെന്റ
അന്ത്യേത്താെട തെന്ന പ്രസ്തുത ഭാഗവതമതത്തി�
െന്റ സ്ഥാപകനും മഹാേയാഗിയുമായിരുന്ന കൃഷ്ണ�
വാസുേദവെന അതിെന്റ അനുയായികൾ ഒരു ദിവ്യ�
പുരുഷനായി കരുതുകയും െചയ്തു. ഈ ഘട്ടത്തിൽ
അതിെന്റ അനുയായികെള ഹിന്ദുമതാനുസാരികൾ
പാഷണ്ഡരായിട്ടാണു് പരിഗണിച്ചിരുന്നതും. ക്രിസ്ത്വ�
ബ്ദത്തിെന്റ പ്രാരംഭം വെര നിലനിന്ന രണ്ടാമെത്ത
ഘട്ടത്തിൽ, ഹിന്ദുക്കൾ ഭാഗവത മതാനുസാരികെള
ഹിന്ദുക്കളായി കരുതുകയും, അവരുെട ദിവ്യപുരുഷ�
നായ കൃഷ്ണെന ൈവദികമതത്തിൽ സൂര്യെന സം�
ബന്ധിച്ച ഒരു ഉപേദവതയായിരുന്ന വിഷ്ണുവിേനാടു
ലയിപ്പിച്ചു ഒരു പ്രധാനേദവനായി അേദ്ദഹെത്ത
പരിഗണിക്കുകയും െചയ്യുകയുണ്ടായി. ക്രിസ്ത്വബ്ദത്തി�
െന്റ പ്രാരംഭംവെര നിലനിന്ന മൂന്നാമെത്ത ഘട്ട�
ത്തിൽ പ്രസ്തുത കൃഷ്ണവിഷ്ണുവിെന പരബ്രഹ്മേത്താടു
ലയിപ്പിക്കുന്ന േജാലിയാണു് നടന്നതു്. പന്ത്രണ്ടാം
ശതാബ്ദം മുതൽക്കു രാമാനുജൻ ദക്ഷിണ ഭാരത�
ത്തിലും, ൈചതന്യൻ മുതലായവർ ഉത്തരഭാരത�
ത്തിലും ഈ ൈവഷ്ണവമതത്തിനു ഒരു ഘടനയും
മുറയും നൽകുകയുണ്ടായി.

ശ്രീരംഗം േക്ഷത്രനഗരത്തിെല േഗാപുരങ്ങളുെട
ചിത്രം.

ഇങ്ങെന ൈവഷ്  ണവമതം ഉത്തരഭാരതത്തിൽ
ഉത്ഭവിച്ചതാെണങ്കിലും, അതു വളർന്നു പരിപൂർ�
ണ്ണത പ്രാപിച്ചതു് ദക്ഷിേണന്ത്യയിെല തമിഴകത്തു�
വച്ചായിരുന്നു. ഇതു് പ്രസ്തുത മൂന്നാം ഘട്ടത്തിലാണു്
സംഭവിച്ചതും. ഇതിനു കാരണക്കാർ തമിഴകെത്ത
ൈവഷ്ണവ ആൾവാർമാരും ആചാര്യന്മാരുമാകുന്നു.
ഈ രണ്ടു കൂട്ടരിലും െവച്ചു് ആൾവാർമാരാണു് ആദ്യ�
മായി ജീവിച്ചിരുന്നതു്. ആൾവാർമാരുെട സംഖ്യ
പന്ത്രണ്ടും, രാമാനുജനുമുമ്പുള്ള ആചാര്യന്മാരുേട�
തു് അഞ്ചുമാകുന്നു. ആൾവാർമാരിൽ േഗാദ എന്ന
സ്ത്രീ ആൾവാർ ഒഴിച്ചുള്ള പതിെനാന്നു േപരുെടയും
സംസ്കൃതനാമങ്ങൾ രാമാനുജാചാര്യരുെട ശിഷ്യ�
നും പിൻഗാമിയുമായ പിള്ളെന്റ, ചുവെട േചർക്കുന്ന
േശ്ലാകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്.

ശ്രീരംഗത്തിെല രംഗനാഥസ്വാമി
േക്ഷത്രത്തിനുള്ളിലുള്ള ഉപേദശ മുദ്രയിെല
രാമാനുജെന്റ രൂപം. ഇതു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ

സംരക്ഷിത അവശിഷ്ടമാെണന്നു്
വിശ്വസിക്കെപ്പടുന്നു.

“ഭൂതം സരശ്ച മഹദാഹ്വയ ഭട്ടനാഥഃ
ശ്രീഭക്തിസാര കുലേശഖര േയാഗിവാഹൻ
ഭക്താംഘ്രിേരണു പരകാലയതീന്ദ്രമിശ്രാൻ
ശ്രമത്പരാങ്കുശമുനി പ്രണേതാസ്മി നിത്യം.”

ഇവരുെട തമിഴ് േപരുകൾ യഥാക്രമം പുതത്താൾ�
വാർ, െപായിെക ആൾവാർ, െപയാൾവാർ, െപരി�
യാൾവാർ, തിരുമഴിൈചെപ്പാടി ആൾവാർ, തിരു�
മൈങ്ക ആൾവാർ, നമ്മാൾവാർ, മധുരകവി ആൾ�
വാർ എന്നാകുന്നു. േശഷിച്ച സ്ത്രീ ആൾവാറായ േഗാ�
ദയുെട തമിഴ്  േപരു് ആണ്ടാൾ എന്നാണു്. രാമാനുജ�
നു മുമ്പുള്ള പ്രസ്തുത അഞ്ചു ആചാര്യന്മാരുേടയും, ഒടു�
വിലെത്ത ആചാര്യന്മാരുേടയും ഒടുവിലെത്ത ആൾ�
വാെരന്നു മി.പി. ടി. ശ്രീനിവാസയ്യങ്കാെരേപ്പാെല
ഈ േലഖകനും വിചാരിക്കുന്ന നമ്മാൾവാർ, അഥ�
വാ, ചടേകാപൻ എന്ന ആൾവാരുേടയും േപരു�
കൾ അടങ്ങിയ േവദാന്തേദശികെന്റ അധികാരസം�
ഗ്രഹത്തിെല ഒരു തമിഴ്േശ്ലാകം ചുവെട േചർക്കുന്നു.

“എന്നുയിർ തന്തളിത്തവൈരച്ചരണം പുക്കി
യാനൈട േവയവർ കുരുക്കണിൈര വണങ്കി-
പ്പിന്നരുളാൽ െപരുസുതാർ വന്തവള്ളൽ
െപരിയ തമ്പിയാളവന്താര് മണമാക്കാൽ നമ്പി
നെന്നറിൈയ യവർക്കുൈരത്ത വുയ്യെക്കാേണ്ടാർ
നാതമുനി ചടേകാപൻ േചൈനനാതൻ
ഇന്ന മുതത്തിരുമകെളന്റിവെര മുന്നി-
െട്ടെമ്പരുമാന്റിരുവടികളൈടകിേന്റേന.”

ശ്രീരംഗം േവണുേഗാപാല േക്ഷത്രത്തിെല ശില്പം.

ഇങ്ങെന ആൾവാർമാെര കഴിഞ്ഞു തുടങ്ങുന്ന ആചാ�
ര്യപരമ്പരയിൽ ആദ്യെത്ത ആചാര്യൻ നാഥമുനി�
യും പിന്നീടു് യഥാക്രമം ശിഷ്യപ്രശിഷ്യ മുറയ്ക്കു് ഉയ്യ�
െക്കാണ്ടാൻ, മണക്കാൽ നമ്പി, ആളവന്താൻ, െപ�
രിയനമ്പി എന്നിവരും ഉൾെപ്പട്ടിരുന്നു. രാമാനുജ�
െന്റ പ്രധാന ഗുരുവാണു് െപരിയനമ്പി.

ആൾവാർമാരുെട മുറെയപ്പറ്റിയും അവരുെട കാല�
െത്തക്കുറിച്ചും ഭിന്നാഭിപ്രായങ്ങളാണുള്ളതു്. ഇവ�
യിേലക്കു പ്രേവശിക്കുന്നതിനു മുമ്പു് അവെരക്കുറി�
ച്ചുള്ള ഐതിഹ്യങ്ങൾ ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞുെകാള്ളെട്ട.
ആദ്യെത്ത ആൾവാെരന്നു എല്ലാേപരും ഒന്നുേപാ�
െല പരിഗണിക്കുന്ന െപാൈയ്ക ആൾവാർ കാഞ്ചീ�
പുരത്തിലുളള തിരുൈവഹ് കാ േക്ഷത്രത്തിെല ഒരു
െപായ്കയിൽ ദ്വാപരയുഗത്തിൽ ജനിക്കുകയുണ്ടാ�
യി. വിഷ്ണുവിെന്റ പാഞ്ചജന്യത്തിെന്റ അവതാരമാ�
ണു് െപാൈയ്ക ആൾവാർ. തിരുക്കടൽമൈല്ല, അഥ�
വാ മാമല്ലപുരം (മദ്രാസിനടുത്തുള്ള മഹാബലിപുരം)
ആണു് വിഷ്ണുവിെന്റ ഗദാവതാരമായ പൂതത്താൾവാ�
രുെട ജനനസ്ഥലം. ദ്വാപരയുഗത്തിലാണു് ഇേദ്ദഹ�
വും ജനിച്ചതു്. വിഷ്ണുവിെന്റ നന്ദകാവതാരമായ െപാ�
യാൾവാർ മദ്രാസിെല മയിലാപ്പൂരിൽ ദ്വാപരയുഗ�
ത്തിൽ ജനിച്ചു. വിഷ്ണുവിെന്റ ചക്രാവതാരമായ തിരു�
മഴിൈച ആൾവാർ പാലാർ നദീതീരത്തുള്ള തിരു�
മഴിൈച എന്ന ഗ്രാമത്തിലാണു് ദ്വാപരയുഗത്തിൽ
ഭൂജാതനായതു്. ഈ നാലു ആൾവാർമാരും ആദ്യം
ആളറിയാെത െതക്കൻ ആർക്കാട്ടു ജില്ലയിലുള്ള
തിരുേക്കാവല്ലൂരിൽ െവച്ചു് ഒരു രാത്രി കൂട്ടിമുട്ടിെയ�
ന്നും ഒരു ഐതിഹ്യമുണ്ടു്. തിരുമഴിൈപ ആൾവാ�
രുെട ഒരു ശിഷ്യനായ കനികണ്ണൻ എന്ന ഭക്തെന
കാഞ്ചിനഗരത്തിെല പല്ലവരാജാവു് നാടുകടത്തിയ�
േപ്പാൾ, അവിെട തപസ്സു െചയ്തുെകാണ്ടിരുന്ന ആ
ആൾവാരും അേദ്ദഹത്തിെന്റ പിന്നാെല തിരുൈവ�
ഹ്കാ േക്ഷത്രത്തിെല വിഷ്ണുവും ആ നഗരം വിട്ടുേപാ�
യി എന്നും, അതുെകാണ്ടുണ്ടായ വരൾച്ച കണ്ടു രാ�
ജാവു് അവെര പിന്തുടർന്നു കനികണ്ണേനാടു ക്ഷമ�
യാചിച്ചു്, അവർ എല്ലാവേരയും തിരിച്ചു കൂട്ടിെക്കാ�
ണ്ടുേപാന്നു എന്നും ഒരു കഥയുണ്ടു്. തിരുമഴിൈപ
ആൾവാെര കാഞ്ചിയിൽ െവച്ചു െകാങ്കണസിദ്ധൻ
എെന്നാരു രസവാദി സന്ദർശിച്ചതും ചിരഞ്ജീവിയാ�
കാനുള്ള ഒരു ഔഷധം ആ സിദ്ധൻ ആൾവാർക്കു
സമ്മാനിച്ചതു് അേദ്ദഹം നിരസിച്ചതും ഈ പംക്തി�
കളിൽ ഈ േലഖകൻ എഴുതിയിരുന്ന “രണ്ടു നാ�
ഗാർജ്ജുനന്മാർ” എന്ന േലഖനത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാ�
ണിച്ചിരുന്നേല്ലാ.

ശ്രീരംഗം ശ്രീ രംഗനാഥസ്വാമി േക്ഷത്രത്തിെല
പ്രധാന േഗാപുരം.

െതക്കൻ ആർക്കാട്ടു ജില്ലയിെല തിരുേക്കാളൂർ വി�
ഷ്ണുവിെന്റ ൈവനേതയാവതാരമായി ദ്വാപരയുഗ�
ത്തിൽ ജനിച്ച േദഹമാണു് മധുരകവി ആൾവാർ.
പൂർവ്വശിഖ ബ്രാഹ്മണകുലത്തിൽ ജനിച്ച ഇേദ്ദഹം
ഗംഗാതീരത്തിൽ തപസ്സുെചയ്തുെകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ
ദൂെരയായി ഒരു പ്രഭ കാണുകയും, അതിെന േതടി�
േത്തടി തിരുെനൽേവലി ജില്ലയിലുള്ള താമ്രപർ�
ണ്ണീ നദീതീരത്തു സ്ഥിതിെചയ്യുന്ന തിരുക്കുരുൈക
നഗരത്തിൽ െചന്നേപ്പാൾ അതു് അവിെട സമാ�
ധിയിലിരുന്ന ബാലനായ നമ്മാൾവാറിൽ നിന്നു
പുറെപ്പട്ടതാെണന്നു മനസ്സിലാക്കുകയും, ഉടെന
അേദ്ദഹം നമ്മാൾവാരുെട ശിഷ്യനായിത്തീരുക�
യും െചയ്തു എന്നാണു് ഐതിഹ്യം. കലിയുഗത്തിെന്റ
ആദിയിൽ പ്രസ്തുത തിരുക്കുരുൈക നഗരത്തിൽ
വിഷ്ണുവിെന്റ േസനാവതാരമായി കാരി എന്ന േദശാ�
ധിപതിക്കു ജനിച്ച പുത്രനാണു് കാരിമാറൻ, അഥ�
വാ ചടേകാപൻ അഥവാ, നമ്മാൾവാർ. ജനിച്ച
കാലം മുതൽക്കു ഇേദ്ദഹം സമാധിയിലിരിപ്പായിരു�
ന്നു. ൈവഷ്ണവരുെട പ്രധാന മതഗ്രന്ഥമായ നാലാ�
യിര പ്രബന്ധത്തിൽ തിരുമൈങ്ക ആൾവാെര കഴി�
ഞ്ഞാൽ ഏറ്റവുമധികം പാട്ടുകൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളതു്
ഇേദ്ദഹമാണു്. അതിനാലാണു് േവദെത്ത തമിഴി�
േലക്കു പകർത്തിയതു് ഇേദ്ദഹമാെണന്നു പറയാറു�
ള്ളതു്. ആൾവാന്മാരിൽ െവച്ചു കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം
ഇേദ്ദഹത്തിനു സിദ്ധിച്ചതും മെറ്റാന്നുെകാണ്ടുമല്ല.
കലിയുഗം 47-ൽ േചരരാജ്യത്തിെല വഞ്ചിനഗര�
ത്തിൽ വിഷ്ണുവിെന്റ െകൗസ്തുഭാവതാരമായി ജനിച്ച
േചരരാജാവാണു് കുലേശഖര ആൾവാർ. തമിഴിൽ
നാലായിര പ്രബന്ധത്തിെന്റ ഒരു ഭാഗമായ െപരു�
മാൾ തിരുെമാഴിയും, സംസ്കൃതത്തിൽ മുകുന്ദമാലയും
ഇേദ്ദഹം രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. രാമനാട്ടുജില്ലയിെല ശ്രീവില്ലി
പുത്തൂരിൽ വിഷ്ണുവിെന്റ ഗരുഡാവതാരമായി കലി
98-ൽ ജനിച്ച േദഹമാണു് വിഷ്ണുചിത്തൻ, അഥവാ,
െപരിയാൾവാർ. ആണ്ടാൾ അഥവാ, േഗാദാ കലി
298-ൽ ശ്രീവില്ലിപുത്തൂരിൽ ഭൂമിേദവിയുെട അംശ�
മായി ജനിക്കുകയും ആ സ്ത്രീെയ െപരിയാൾവാർ
തെന്റ ദത്തുപുത്രിയായി സ്വീകരിക്കുകയും െചയ്തു.
ശ്രീരംഗത്തിനു സമീപമുള്ള തിരുമങ്ങൻകുടിയിൽ
ഒരു ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിൽ വിഷ്ണുവിെന്റ വനമാലാ�
വതാരമായി കലി 343-ൽ ഭൂജാതനായ വിപ്രനാരാ�
യണനാണു് െതാണ്ടരടിെപ്പാടി ആൾവാർ. േക്ഷത്ര�
പ്രേവശനം തിരുവിതാംകൂറിെലങ്കിലും സഫലമായി�
രിക്കുന്ന ഇന്നു് ഭാരതീയർക്കു ൈശവനായ നാരാ�
യനന്ദനിൽ േതാന്നുന്ന കൗതുകം തെന്ന േതാേന്ന�
ണ്ടതായ ഒരു ൈവഷ്ണവഭക്തനെത്ര തിരുപ്പാണാൾ�
വാർ. ഒരു പഞ്ചമൻ എടുത്തുവളർത്തിയതുെകാണ്ടു
ശ്രീരംഗത്തിെല ബ്രാഹ്മണർ കാേവരിക്കരയിൽ
നിന്നു തങ്ങൾ കുളിക്കാൻ േപാകുേമ്പാൾ ആട്ടി ഓടി�
ക്കാറുള്ളവനും, ഇതുനിമിത്തം ശ്രീരംഗേക്ഷത്രവാ�
തിൽ തുറക്കാൻ പാടില്ലാതാക്കി തകർത്ത അവിടു�
െത്ത വിഷ്ണുേദവെന്റ പ്രീതിക്കായി ബ്രാഹ്മണർ ഒടു�
വിൽ േക്ഷത്രത്തിൽ പ്രേവശിപ്പിച്ചവരുമാണു് ഇേദ്ദ�
ഹം. കലി 398-ൽ വിഷ്ണുവിെന്റ ശ്രീവത്സാവതാരമാ�
യി േചാഴരാജ്യത്തിെന്റ തലസ്ഥാനമായ ഉൈമയൂ�
രിൽ ഇേദ്ദഹം ജനിച്ചു എന്നാണു് ഐതിഹ്യം. നാ�
ലായിര പ്രബന്ധത്തിെല പാട്ടുകളിൽ അധികവും
രചിച്ച േദഹവും ഒടുവിലെത്ത ആൾവാരായി സാ�
ധാരണയായി വിചാരിച്ചുവരുന്ന മനുഷ്യനുമാണു്
തിരുമൈങ്ക ആൾവാർ. തഞ്ചാവൂർ ജില്ലയിലുള്ള തി�
രുക്കുൈരയല്ലുരിൽ കലി 399-ൽ വിഷ്ണുവിെന്റ ശാർ�
ങ്ങ്ഗാവതാരമായി കള്ളർവർഗ്ഗത്തിൽ ഇേദ്ദഹം
ജനിച്ചു എന്നും, േചാളരാജാവിനു കപ്പം െകാടുേക്ക�
ണ്ട പണെത്ത ഇേദ്ദഹം അപഹരിച്ചു ൈവഷ്ണവെര
തീറ്റിേപ്പാറ്റിെയന്നും, അതു േഹതുവായി അേദ്ദഹ�
െത്ത തടവിലാക്കിെയന്നും, തടവിൽ നിന്നു േമാച�
നം ലഭിച്ചതിനുേശഷവും വഴിയാത്രക്കാരിൽ നിന്നു്
പിടിച്ചുപറിനടത്തി അേദ്ദഹം വിഷ്ണുഭക്തെര േപാ�
റ്റിവന്നു എന്നും മറ്റുമാണു് ഇേദ്ദഹെത്തപ്പറ്റിയുള്ള
ഐതിഹ്യം.

െതാണ്ടരടിെപ്പാടി ആൾവാർ.

മുകളിൽ വിവരിച്ച ഐതിഹ്യങ്ങളിൽ ഇവരുെട
ജനനസ്ഥലങ്ങളും കുലങ്ങളും ഒഴിച്ചു മറ്റുമിക്കതും,
പ്രേത്യകിച്ചു് കാലെത്തപ്പറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങൾ വി�
ശ്വാസേയാഗ്യമല്ല. ഇവരുെട മുറെയപ്പറ്റിയും കാ�
ലെത്തക്കുറിച്ചും തർക്കമുണ്ടു്. ഐതിഹ്യപ്രകാരം
ഇവരുെട മുറ െപാെയ്ക, പൂതം, േപയ് , തിരുമഴിൈച,
നമ്മാൾവാർ, മധുരകവി കുലേശഖരൻ, െപരിയാൾ�
വാർ, ആണ്ടാൾ, െതാണ്ടരടിെപ്പാടി, തിരുപ്പാണാൾ�
വാർ, തിരുമൈങ്ക ആൾവാർ എന്ന ക്രമത്തിലാകു�
ന്നു. ഈ മുറ 14-ാം ശതാബ്ദത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന
േവദാന്തേദശികൻ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ള മുറെയ അടി�
സ്ഥാനെപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ളതാെണന്നു േതാന്നുന്നു.
എെന്തന്നാൽ ആണ്ടാളിേനയും മധുരകവിേയയും
വിട്ടുകളഞ്ഞിട്ടു് ചുവെട േചർക്കുന്ന മുറ അേദ്ദഹം
ഒരു േശ്ലാകത്തിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ടു്. െപാെയ്ക, പൂ�
തം, േപയ് , തിരുമഴിൈച, ചടേകാപൻ (നമ്മാൾ�
വാർ), വിഷ്ണു ചിത്തൻ (െപരിയാൾവാർ), കുലേശ�
ഖരൻ, തിരുപ്പാൺ, െതാണ്ടരടിെപ്പാടി, തിരുൈങ്ക.
അടുത്ത േശ്ലാകത്തിൽ ഗുരുമുേഖന എല്ലാ മതൈദ�
വേത്താടുള്ള സമ്പർക്കം സാധ്യമെല്ലന്നു ആദ്യം
പ്രഖ്യാപനം െചയ്തതു മധുരകവിയാെണന്നും അേദ്ദ�
ഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. ഒടുവിൽ പറഞ്ഞ അഭിപ്രായം
തെന്ന ആൾവാർമാരുെട ഇടയ്ക്കു ഗുരുശിഷ്യ ക്രമം
ഉണ്ടായിരുന്നിെല്ലന്നും ഒടുവിലെത്ത ആൾവാർമാർ
മധുര കവിയും അേദ്ദഹത്തിെന്റ സമകാലീനനും
ഗുരുവുമായ നമ്മാൾവാരുമാെണന്നും ധ്വനിപ്പിക്കു�
ന്നുമുണ്ടു്. നമ്മാൾവാർക്കു േശഷമുണ്ടായ ആചാര്യ�
ന്മാരുെട ഇടയ്ക്കു ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരക്രമം ഉണ്ടായി�
രുന്നു എന്നു മുകളിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ.
േവദാന്തേദശികെന്റ പ്രസ്തുത മുറ ക്രമമനുസരിച്ചുള്ള�
തെല്ലന്നു് അേദ്ദഹത്തിനു ഇരുന്നൂറു െകാല്ലത്തിനു
മുമ്പു ജിവിച്ചിരുന്ന േദഹവും, രാമാനുജെന്റ ശിഷ്യന്മാ�
രിൽ മുഖ്യനായ കുറത്താൾവാരുെട ശിഷ്യനുമായ
തിരുമങ്കത്തമുതനാർ നൽകിയിരിക്കുന്ന മുറയിൽ
നിന്നു അനുമാനിക്കാവുന്നതുമാണു്. ശ്രീരംഗത്തും
മറ്റുമുള്ള വിഷ്ണുേക്ഷത്രങ്ങളിൽ ഇവർ പാടിയതിനു�
േശഷം പാടുക പതിവുള്ളതുെകാണ്ടു് ൈവഷ്ണവരുെട
ഇടയ്ക്കു അതിയായ പ്രാധാന്യം സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളതും പ്ര�
പന്നസാവിത്രി എന്നു വിളിച്ചു ൈവഷ്ണവർ ബഹുമാ�
നിക്കുന്നതുമായ ‘രാമാനുജനുറ്റന്താതി’ എന്ന തമിഴ് 
സ്തവത്തിെന്റ കർത്താവുമാണു് ഈ അമുതനാർ. തി�
രുേക്കാവലൂരിെല ത്രിവിക്രമെപ്പരുമാൾ േക്ഷത്രത്തി�
െല ഒരു ശിലാേലഖനത്തിൽ നിന്നു എ.ഡി. 1180-
ൽ ജീവിച്ചിരുന്നതായി നമുക്കു് അറിവുള്ള ഈ അമു�
തനാർ മധുരകവി ആൾവാെര വിട്ടുകളഞ്ഞിട്ടു ചുവ�
െട േചർത്തിരിക്കുന്ന മുറ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു: െപാ�
ൈയ്ക, പൂതം, േപയ് , തിരുപ്പാണൻ, തിരുമഴിൈച,
െതാണ്ടരടിെപ്പാടി, കുലേശഖരൻ, െപരിയാൾവാർ,
ആണ്ടാൾ, തിരുമൈങ്ക, നമ്മാൾവാർ. അമുതെന്റ
മുറയാണു് േവദാന്തേദശികെന്റ മുറേയക്കാൾ അധി�
കം വിശ്വാസേയാഗ്യമായിട്ടുള്ളതു്. അമുതെന്റ മുറ�
യിൽത്തെന്ന തിരുമഴിൈച ആൾവാരുെട സ്ഥാനം
ശരിയെല്ലന്നും, അേദ്ദഹെത്ത തിരുപ്പാണാൾവാർ�
ക്കു മുമ്പു സ്ഥാപിേക്കണ്ടതാെണന്നും കൂടി ചില കാ�
രണങ്ങളാൽ ഈ േലഖകൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഈ
കാരണങ്ങൾ പിന്നീടു പ്രസ്താവിക്കുന്നതാണു്.

ആചാര്യ കുണ്ഡകുണ്ട.

ഇനി ഈ ആൾവാർമാരുെട കാലേമതാെണന്നു
കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കാം. രാമാനുജെന്റ ശിഷ്യ�
നായ മുകളിൽ പറഞ്ഞ അമുതൻ എ.ഡി. 1180-
ൽ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നു് ഒരു ശിലാേലഖനെത്ത
ആസ്പദിച്ചു മുകളിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ. രാ�
മാനുജൻ എ.ഡി. 1017 മുതൽക്കു എ.ഡി. 1137
വെര നൂറ്റിയിരുപതുവർഷം ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നാ�
ണു് ഐതിഹ്യം. എ.ഡി. 1104 മുതൽക്കു 1141
വെര നാടുവാണിരുന്ന ൈമസൂരിെല പ്രസിദ്ധ െഹാ�
യ് സല രാജാവായ വിഷ്ണുവർധനെന ൈജനമത�
ത്തിൽ നിന്നു ൈവഷ്ണവ മതത്തിേലക്കു് െകാണ്ടുവ�
ന്നതു് രാമാനുജനാകയാൽ, രാമാനുജൻ വിഷ്ണുവർ�
ദ്ധനെന്റ ശിഷ്യെന്റ ശിഷ്യനായ അമുതൻ 1180-
ൽ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ള വസ്തുതയും ഒന്നിച്ചുെവച്ചു
േനാക്കിയാൽ രണ്ടാമെന്റ കാലം 1075-നും 1150-
നും മേധ്യയായിരുന്നു എന്നും കാണാവുന്നതാണു്.
അേപ്പാൾ ഒരു തലമുറയ്ക്കു പതിവുള്ള മുപ്പതുവർഷം
അനുവദിച്ചാൽ, രാമാനുജെന്റ ഗുരുവായ െപരിയ�
നമ്പി 1090-നു സമീപിച്ചും, ഇേദ്ദഹത്തിെന്റ ഗുരു�
വായ മണക്കാൽ നമ്പി 1030-നു സമീപിച്ചും, ഇേദ്ദ�
ഹത്തിെന്റ ഗുരുവായ ഇയ്യെക്കാണ്ടാൻ 1000-നു
സമീപിച്ചും, ഇേദ്ദഹത്തിെന്റ ഗുരുവായ നാഥമുനി
970-നു സമീപിച്ചും ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നു വരും. നാഥ�
മുനി എ.ഡി. 582-ൽ ജനിച്ചു എന്നും നമ്മാൾവാർ
തപസ്സുെചയ്തുെകാണ്ടിരുന്ന പുളിമരത്തിൻകീഴിൽ
മുന്നൂറിലധികം വർഷം തപസ്സുെചയ്തതിനുേശഷം
അേദ്ദഹം 922-ൽ മരണം പ്രാപിച്ചു എന്നുമാണു് നാ�
ഥമുനിെയപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു ഐതിഹ്യം. വിസ്മൃതിയിൽ
കിടന്നിരുന്ന നമ്മാൾവാരുെട പ്രസിദ്ധ സ്തവഗ്രസ്ഥ�
മായ തിരുവാെയ്മാഴിെയ നാഥമുനി മധുരകവി ആൾ�
വാരുെട ഒരു ശിഷ്യെന്റ സഹായേത്താടുകൂടി പ്ര�
സിദ്ധെപ്പടുത്തിെയന്നാണു് നാഥമുനിെയക്കുറിച്ചുള്ള
മെറ്റാരു ഐതിഹ്യം. ഈ രണ്ടു് ഐതിഹ്യങ്ങേളാ�
ടുകൂടി, ആൾവാൾമാർക്കുേശഷം വന്ന ആചാര്യന്മാ�
േരാടുകൂടി, നമ്മാൾവാെര ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന േവദാ�
ന്ത േദശികെന്റ അധികാര സംഗ്രഹത്തിൽ നിന്നു
മുകളിൽ ഉദ്ധരിച്ച തമിഴ് േശ്ലാകെത്ത കൂട്ടിേച്ചർത്തു
േനാക്കുന്നതായാൽ ഒടുവിലെത്ത ആൾവാരാണു്
നമ്മാൾവാെരന്നും നാഥമനിയുെട ഗുരുവായിരുന്നു
അേദ്ദഹെമന്നും സുവ്യക്തമാകുന്നതാണു്. നാഥമുനി
970-നു സമീപം ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നു മുകളിൽ ചൂണ്ടി�
ക്കാണിച്ചിട്ടുള്ളതിനാൽ, അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഗുരുവായ
നമ്മാൾവാരുെട കാലം 940-നു സമീപിച്ചാെണ�
ന്നു വരുന്നുണ്ടു്. നാഥമുനിയുെട സമകാലീനനായ
േചാഴ രാജാവു് ഒരു രാജനാരായണ േചാഴനാെണ�
ന്നു നമുക്കറിയാം. എ.ഡി. 985 മുതൽക്കു നാടുവാ�
ഴാൻ തുടങ്ങിയ പ്രസിദ്ധ േചാഴരാജാവായ രാജരാ�
ജൻ ഒന്നാമനു് േചാഴനാരായണൻ എന്ന ബിരുദ�
മുണ്ടായിരുന്നു. ഈ സംഗതി മുകളിൽ സ്ഥാപിച്ച
കാലം ശരിയാെണന്നു കാണിക്കുന്നുമുണ്ടു്. മധുരക�
വി നമ്മാൾവാെരക്കാൾ പ്രായം കൂടിയ ശിഷ്യനാക�
യാൽ, മധുരകവിയുെട കാലവും നമ്മാൾവാരുേടതു്
അതായതു് 940 നു സമീപിച്ചു് തെന്ന ആയിരുന്നിരി�
ക്കണം.

എ.ഡി. 770-നു സമീപിച്ചു് പാണ്ഡ്യരാജാവായ
ജടില പരാന്തകെന്റ കാലത്തുണ്ടായ ആനമലയി�
െല നരസിംഹേക്ഷത്രത്തിെല ഒരു ശിലാേലഖന�
ത്തിൽ നിന്നും േവൾവിക്കുടി െചമ്പുപട്ടയത്തിൽ നി�
ന്നും പേരതനായ മി. െവങ്കയ്യാ മുതലായ ആർക്കി�
േയാളജിക്കൽ വകുപ്പു ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാർ മധുരകവി�
യുേടയും നമ്മാൾവാരുേടയും കാലം എ.ഡി. 770-നു
സമീപിച്ചാെണന്നു അഭിപ്രായെപ്പട്ടിട്ടുള്ളതു പ്രസ്തുത
േലഖനങ്ങളുെട െതറ്റായ വ്യാഖ്യാനം െകാണ്ടാെണ�
ന്നുള്ള അഭിപ്രായക്കാേരാടു ഈ േലഖകനും പൂർ�
ണ്ണമായി േയാജിക്കുന്നു. പ്രസ്തുത പാണ്ഡ്യരാജാവി�
െന്റ ഒരു മന്ത്രിയായ മാറൻകാരി എന്ന ആളുെട
വർണ്ണനകളുെട കൂട്ടത്തിൽ മധുരകവി എന്ന ഒരു വി�
േശഷണപദം വന്നിട്ടുള്ളതാണു് ഇവരുെട െതറ്റായ
വ്യാഖ്യാനത്തിനു കാരണം. കാരിമാറൻ എന്നുേപ�
രുള്ള നമ്മാൾവാർ മാറൻകാരി എന്ന മധുരകവി
ആൾവാരുെട മകനാെണന്നു് ഇവർ അനുമാനി�
ക്കുന്നു. ഇതു ൈവഷ്ണവ ഐതിഹ്യങ്ങൾക്കു പാേട
വിരുദ്ധമാണു്. മധുരകവിയുെട േപർ മാറൻകാരിയാ�
െണേന്നാ അേദ്ദഹം നമ്മാൾവാർ അഥവാ കാരിമാ�
റെന്റ പിതാവാെണേന്നാ പ്രസ്തുത ഐതിഹ്യം പറ�
യുന്നില്ല. േനെരമറിച്ചു് മധുരകവി ഒരു മുക്കാണിയ
ബ്രാഹ്മണനാെണന്നും, നമ്മാൾവാർ ഒരു േദശാ�
ധിപതിയായ െവള്ളാളെന്റ പുത്രനാെണന്നുമാണു്
ഐതിഹ്യം. മധുരകവിെയന്നു പ്രസ്തുത ശിലാേലഖ�
നങ്ങളിൽ പറയുന്ന മാറൻകാരിെയ വിളിച്ചിരിക്കു�
ന്നതു് അേദ്ദഹം േകവലം ഒരു കവിയായതു െകാണ്ടു
മാത്രവുമാണു്. അതിനാലും മുകളിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള
കാലനിർണ്ണയത്താലും മറ്റും 770-നു് സമീപിച്ചു് മധു�
രകവി ആൾവാരും, നമ്മാൾവാരും ജീവിച്ചിരുന്നു
എന്നുള്ള അഭിപ്രായം ഒട്ടുംതെന്ന സ്വീകാര്യമല്ല. വാ�
സ്തവത്തിൽ നമ്മാൾവാരുേടയും മധുരകവിയുേടയും
സമകാലീനനായ പാണ്ഡ്യരാജാവു് വലിയ ചിന്തമ�
ന്നൂർ െചമ്പുപട്ടയം പുറെപ്പടുവിച്ചവനും അഭിമാന�
േമരു എന്ന ബിരുദമുള്ളവനുമായ രാജസിംഹപാ�
ണ്ഡ്യനാകുന്നു. ഇേദ്ദഹത്തിെന്റ വലിയ ചിന്നമന്തുർ
പട്ടയത്തിെല സംസ്കൃത ഭാഗം രചിച്ച കവിെയക്കു�
റിച്ചു ചുവെട േചർക്കുന്ന േശ്ലാകം അതിൽത്തെന്ന
കാണുന്നുണ്ടു്.

“വിഭിത സകല വാങ്മയസ്യ വിേഷ്ണാർ-
വ്വിനയനയ പ്രഭവസ്യ പൂർവ്വേജായ
അരചയ ദതുലാമിമാം പ്രശസ്തിം
മധുരഗുണസ്യ സഖാ സ വാസുേദവഃ”

ഇതിൽ ‘മധുരഗുണസ്യ’ എന്ന പദത്തിൽ മധുരക�
വി ആൾവാെരക്കുറിച്ചു് ഒരു സൂചന ഒരുപേക്ഷ,
ഉണ്ടായിരുേന്നക്കാം. ഈ രാജസിംഹപാണ്ഡ്യൻ
എ.ഡി. 930-നു സമീപിച്ചു് അതായതു്, മധുരകവി�
യുേടയും നമ്മാൾവരുേടയും കാലത്തു ജീവിച്ചിരുന്നു
എന്നു നമുക്കു അറിവുള്ളതുമാണു്, പിെന്നയും ആൾ�
വാർമാരിൽ െവച്ചു നമ്മാൾവാർ മാത്രേമ തിരുവന�
ന്തപുരെത്ത ശ്രീപത്മനാഭ സ്വാമിേക്ഷത്രെത്തപ്പറ്റി
സ്തുതിക്കുന്നുള്ളൂ. ഈ േക്ഷത്രം വില്വമംഗലം സ്വാമി�
യാർ പ്രതിഷ്ഠിച്ചതാെണന്നാണു് ഐതിഹ്യം. വില്വ�
മംഗലം സ്വാമിയാർ ഒന്നിലധികം ഉെണ്ടന്നു വിചാ�
രിക്കുവാൻ കാരണങ്ങളുെണ്ടങ്കിലും, പ്രസ്തുത േക്ഷത്ര�
പ്രതിഷ്ഠ ആദ്യെത്ത വില്വമംഗലം സ്വാമിയാർ നട�
ത്തിെയന്നു വിചാരിക്കുന്നതാണു് ശരിയായിട്ടുള്ളതു്.
ഈ വില്വമംഗലം സ്വാമിയാർ (ലീലാശുകൻ) ശങ്ക�
രചാര്യരുെട പ്രശിഷ്യനാണു്. അതിനാൽ അേദ്ദ�
ഹത്തിെന്റ കാലവും പ്രസ്തുത േക്ഷത്രപ്രതിഷ്ഠയും
എ.ഡി. 840 നു സമീപിച്ചായിരിക്കും. നമ്മാൾവാർ
സ്തുതിക്കത്തക്കവണ്ണം അതിനു പ്രസിദ്ധി കിട്ടുവാൻ
ഒരു നൂറുവർഷം േവണ്ടിവരും. ഈ വിധത്തിലും
നമ്മാൾവാരുെട കാലം 940-നു സമീപിച്ചാെണന്നു
വരുന്നുണ്ടു്.
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െഹായ് സല രാജാവായ വിഷ്ണുവർധനൻ.

നമ്മാൾവാർക്കു മുമ്പുള്ള ആൾവാർമാർക്കു ഗുരു�
ശിഷ്യപരമ്പര ക്രമമില്ലായ്കയാൽ, അവരുെട കാ�
ലം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതു് കൂടുതൽ വിഷമകരമാണു്,
ആൾവാർമാെര സാധാരണയായി മൂന്നു് ഇനമാ�
യി േവർതിരിക്കാറുണ്ടു്. ആദ്യകാലെത്ത ആൾവാർ�
മാർ, മധ്യകാലെത്ത ആൾവാർമാർ, ഒടുവിലെത്ത
ആൾവാർമാർ എന്നാണു് പ്രസ്തുത ഇനങ്ങൾ. േവ�
ദാന്തേദശികെന്റ മുറ അനുസരിച്ചുള്ള സാധാരണ�
ക്രമമനുസരിച്ചു െപാൈയ്ക, പൂതം, േപയ് , തിരുമട�
ഴിൈച എന്നീ നാലു േപേരയും ആദ്യെത്ത ആൾ�
വാർമാരുെട കൂട്ടത്തിലും, നമ്മാൾവാർ, മധുരകവി,
കുലേശഖരൻ, െപരിയാൾവാർ, ആണ്ടാൾ എന്നി�
വെര മധ്യകാലത്തിെല ആൾവാർമാരുെട കൂട്ടത്തി�
ലും, െതാണ്ടരടിെപ്പാടി, തിരുപ്പാൺ, തിരുമൈങ്ക
എന്നിവെര ഒടുവിലെത്ത ആൾവാർമാരുെട കൂട്ട�
ത്തിലും േചർക്കാറുണ്ടു്. ഈ േലഖനത്തിൽ സ്ഥാ�
പിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന മുറ അനുസരിച്ചു് പ്രസ്തുത
ഇനം തിരിപ്പാൻ രണ്ടാമേത്തതിലും മൂന്നാമേത്ത�
തിലും മാത്രേമ വൃത്യാസം വരുേത്തണ്ടതുള്ളു. ഈ
മുറ അനുസരിച്ചു് മധ്യകാലെത്ത ആൾവാർമാർ
തിരുപ്പാൺ, െതാണ്ടരടിെപ്പാടി, കുലേശഖരൻ,
െപരിയാൾവാർ എന്നിവരും ഒടുവിലെത്ത ആൾ�
വാർമാർ ആണ്ടാൾ, തിരുമൈങ്ക, നമ്മാൾവാർ,
മധുരകവി എന്നിവരുമായിരിക്കുന്നതുമാണു്. ഒടു�
വിലെത്ത ആൾവാർമാരുെട കൂട്ടത്തിൽ ഉൾെപ്പ�
ട്ട നമ്മാൾവാരുേടയും മധുരകവിയുേടയും കാലം
എ.ഡി. 949-നു സമീപിച്ചാെണന്നു മുമ്പു സ്ഥാപി�
ച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ. ഇതിനു അല്പം മുമ്പാണു തിരുമൈങ്ക
ആൾവാരും ആണ്ടാളും ജീവിച്ചിരുന്നെതന്നു ഈ
േലഖകൻ വിചാരിക്കുന്നു. തിരുമൈങ്ക ആൾവാെര�
പ്പറ്റിയുള്ള ൈവഷ്ണവ ഐതിഹ്യത്തിൽ, േചാഴരാജാ�
വിനു െകാടുക്കാനുള്ള കപ്പെത്ത കുള്ളെരന്ന വർഗ്ഗ�
ക്കാരുെട തലവനായ വരകാലൻ, അഥവാ, തിരുമ�
ൈങ്ക ആൾവാർ അപഹരിച്ചു ൈവഷ്ണവെര േപാറ്റി
വന്നേപ്പാൾ, േചാഴരാജാവു് അേദ്ദഹെത്ത തടവിൽ
പാർപ്പിച്ചു എന്നും, അേപ്പാൾ താൻ കുെറ ധനം കാ�
ഞ്ചീപുരത്തു െവച്ചിട്ടുെണ്ടന്നു് അേദ്ദഹം േചാഴരാജാ�
വിെന അറിയിച്ചതനുസരിച്ചു അേദ്ദഹെത്ത ആ പട്ട�
ണത്തിേലക്കു കൂട്ടിെക്കാണ്ടുേപായി അവിെട നിന്നു
പണെമടുത്തു എന്നും പറയുന്നുണ്ടു്. ഇതിൽ നിന്നു
അന്നു േചാഴരാജാവു കാഞ്ചീപുരത്തിലും അധികാ�
രം െചലുത്തിയിരുന്നു എന്നു് അനുമാനിക്കാവുന്ന�
താണു്. അേതസമയത്തു തിരുമൈങ്ക ആൾവാർ
തെന്ന തെന്റ പ്രധാനകൃതികളിൽ ഒന്നായ െപരിയ
തിരുെമാഴിയിൽ, കാഞ്ചീപുരത്തുള്ള അഷ്ടഭുജകരം
എന്ന േക്ഷത്രെത്ത സ്തുതിക്കുേമ്പാൾ,

“മന്നവൻ െതാൈണ്ടയർ േകാൻ വണങ്കു
നീൾമുടിമൈല ൈവരേമകൻ
തൻവലിതൻ പുകഴ്  പൂഴ്  ന്തകച്ചി അട്ടപു
യകരത്തു ആതി തെന്ന”

എന്നു തുടങ്ങുന്ന ഒരു േശ്ലാകം െചാല്ലുന്നുണ്ടു്. ഇതിൽ
നിന്നു കച്ചിെയട അതായതു് കാഞ്ചീപുരെത്ത, വജ്ര�
േമഘൻ എന്ന ബിരുദമുള്ള ഒരു പല്ലവ രാജാവു്
(െതാൈണ്ടയാർേകാൻ) ഭരിച്ചിരുന്നു എന്നും സ്പ�
ഷ്ടമാകുന്നുണ്ടു്. മുകളിൽ പറഞ്ഞ ഐതിഹ്യവും തി�
രുമൈങ്ക ആൾവാരുെട ഈ വാക്കുകളും കൂട്ടിെവച്ചു
േനാക്കിയാൽ, അന്നു് ഒരു േചാളരാജാവിെന്റ േമൽ�
േക്കായ്മയിൻകീഴിൽ വജ്രേമഘൻ എന്ന ഒരു പല്ലവ
രാജാവു് കാഞ്ചിെയ ഭരിച്ചിരുന്നു എന്നു കാണാവു�
ന്നതാണു്. സാധാരണയായി, ഈ പല്ലവരാജാവു്
ഉേദ്ദശം എ.ഡി. 790-മുതൽക്കു നാടുവാണിരുന്ന
ദന്തിവർമ്മൻ വജ്രേമഘൻ എന്ന പല്ലവ രാജാവാ�
െണന്നാണു് പണ്ഡിതന്മാർ വിചാരിച്ചുവരുന്നതു്.
ഇതു ശരിയല്ല. ദന്തിവർമ്മെന്റ കാലത്തു േചാഴരാ�
ജാക്കന്മാർ പല്ലവ രാജാവിനു കപ്പം െകാടുത്തിരു�
ന്നതല്ലാെത, പല്ലവരാജാവു േചാഴനു കപ്പം െകാടു�
ത്തിരുന്നില്ല. സ്വതന്ത്രമായ പല്ലവരാജാക്കന്മാരിൽ
ഒടുവിലെത്ത രാജാവായ അപരാജിത വിക്രമെന്റ
മകേനാ, സേഹാദരേനാ ആയ ഒരാൾക്കും വജ്ര�
േമഘൻ എന്ന ബിരുദമുണ്ടായിരുന്നു എന്നു ശിലാ�
േലഖനത്തിൽ നിന്നു് അറിയാവുന്നതാണു്. അപരാ�
ജിത വിക്രമവർമ്മെന േചാളരാജാവായ ആദിത്യൻ
ഒന്നാമൻ എ.ഡി. 890-നു സമീപിച്ചു േതാൽപിച്ചു്
തെന്റ േമൽേക്കായ്മ പല്ലവരാജാവിെന്റേമൽ സ്ഥാ�
പിക്കുകയുണ്ടായി. ഈ സ്ഥിതിെയയാണു് േമല്പറ�
ഞ്ഞ ഐതിഹ്യവും തിരുമൈങ്കയുെട വാക്കുകളും
സൂചിപ്പിക്കുന്നതു്. അതിനാൽ, എ.ഡി. 900-നു സമീ�
പിച്ചാണു് തിരുമൈെങ്ക ആൾവാർ ജീവിച്ചിരുന്നെത�
ന്നു വരുന്നു.

തിരുമൈങ്ക ആൾവാൾ.

െപരിയാൾവാരുെട രാജാവു ശ്രീവല്ലഭേദവനാെണ�
ന്നാണു് ഐതിഹ്യം. പാണ്ഡ്യരാജ്യത്തുള്ള തിരു�
മാലിരുംേഞ്ചാല എന്ന സ്ഥലത്തുള്ള വിഷ്ണുേക്ഷത്ര�
െത്തക്കുറിച്ചു െപരിയാൾവാർ രചിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്തു�
തിയിൽ ചുവെട േചർക്കുന്ന രണ്ടുവരികൾ കാണുന്നു.

“െപാന്നവിൽ കൂർേവർേകാൻ
െനടുമാറൻ െതൻകുടർേകാൻ
െതന്നൻ െകാണ്ടാടുെന്തൻ
തിരുമാലിരുേഞ്ചാൈലേയ”.

ഇതിൽ നിന്നു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ സമകാലീനായ
െതന്നെന്റ, അതായതു് പാണ്ഡ്യരാജാവിെന്റ ഒരു
േപരു െനടുമാറൻ എന്നാെണന്നു സ്പഷ്ടമാണു്. ഈ
രാജാവു് എ.ഡി. 862-ൽ മരിച്ച മാറവർമ്മൻ ശ്രീവ�
ല്ലഭനായിരിക്കാേന ഇടയുള്ളു. ഇേദ്ദഹം അതിപ്ര�
ബലനായി തമിഴകത്തു മാത്രമല്ല, സിേലാണിലും
കൂടി തെന്റ അധികാരം െചലുത്തി ദീർഘകാലം നാ�
ടുവാണിരുന്നു. അതിനാൽ ഇേദ്ദഹം നാടുവാഴാൻ
തുടങ്ങിയതു് എ.ഡി. 822 ധനു സമീപിച്ചാെണന്നു
വിചാരിക്കാവുന്നതാണു്. ഇങ്ങെന ഉേദ്ദശം 822 മു�
തൽക്കു 862 വെര നാടുവാണിരുന്ന പാണ്ഡ്യരാജാ�
വായ മാറവർമ്മൻ ശ്രീവല്ലഭെന്റ സമകാലീനനാ�
ണു് െപരിയാൾവാർ. ആണ്ടാൾ ഈ ആൾവാരുെട
ദത്തുപുത്രിയാെണന്നു ൈവഷ്ണവ ഐതിഹ്യമുള്ള�
തിനാൽ, ആ സ്ത്രീ ആൾവാരുെട കാലം എ.ഡി.
880-നു സമീപിച്ചിരിക്കും.

പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ തുടക്കത്തിൽ െഹായ് സല
രാജാവായ വിഷ്ണുവർധനൻ പണികഴിപ്പിച്ച

െചന്നേകശവ േക്ഷത്രം.

കുലേശഖര ആൾവാർ കുലേശഖരെപ്പരുമാൾ എന്ന
സ്ഥാനേപ്പരുള്ള േചരരാജാക്കന്മാരിൽ ഒരുവനാ�
െണന്നുള്ളതു് പ്രത്യക്ഷമാണു്. െപരിയാൾവാരുെട
കാലത്തിനടുപ്പിച്ചായിരുന്നു ഇേദ്ദഹം നാടുവാണിരു�
ന്നെതന്നു ൈവഷ്ണവ ഐതിഹ്യത്തിൽ നിന്നു അനു�
മാനിക്കാം. അതിനാൽ ഒമ്പതാം ശതാബ്ദത്തിൽ
തെന്ന കുലേശഖര ആൾവാർ ജീവിച്ചിരുന്നിരിക്ക�
ണം. ഒമ്പതാം ശതാബ്ദത്തിെന്റ ഉത്തരാർദ്ധത്തിൽ
നാടുവാണിരുന്നതാണു രവിയുെട പിൻഗാമിയായ
വിജയരാഘവേദവൻ എന്ന േചര രാജാവു് ഒരു കുല�
േശഖര േദവെന്റ പുത്രിെയ വിവാഹം െചയ്തു എന്നു
ദക്ഷിണതിരുവിതാംകൂറിെല തിരുനന്തിക്കെരയുള്ള
ഒരു ശിലാേലഖനത്തിൽ നിന്നു നമുക്കറിയാം. മരു�
മക്കത്തായികൾ തങ്ങളുെട അമ്മാവെന്റ മക്കെള
വിവാഹം െചയ്യുക പതിവുള്ളതിനാൽ, വിജയരാഘ�
വേദവെന്റ ഭാര്യയുെട അച്ഛനായ കുലേശഖരേദവൻ
താണുരവിക്കു മുമ്പു നാടുവാണിരുന്ന കുലേശഖര�
െപ്പരുമാൾ എന്ന േചരരാജാവാെണന്നു ന്യായമാ�
യി അനുമാനിക്കാവുന്നതാണു്. താണുരവിയുെട
ഭരണകാലം ഏെറക്കുെറ സൂക്ഷ്മമായി കണ്ടുപിടി�
ക്കുവാൻ സാധിക്കും. താൻ എഴുതുന്ന ആണ്ടായ
എ.ഡി. 1602-നു 733 വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പു് അതായ�
തു്, എ.ഡി. 869-ൽ മാർസേപ്പാർ എന്നും മാർെപ്രാ�
ത്തു് എന്നും േപരുള്ള രണ്ടു ക്രിസ്ത്യാനി െമത്രാന്മാർ
െകാല്ലത്തു െസന്റ് േതാമസ്  പള്ളി പണികഴിപ്പി�
ച്ചു എന്നു ഗൂവിയ (Gowvea) േരഖെപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ടു്.
സപ്പീർ ഈേശാ (മാർസേപ്പാർ) ഇങ്ങെന െകാല്ല�
ത്തു പണികഴിപ്പിച്ച തരിസാപ്പളളിയ്ക്കു താണുരവിയു�
െട അഞ്ചാമെത്ത ആണ്ടിൽ േവണാട്ടിെല ഉടയവ�
രായ അയ്യനടി തിരുവടി കുെറ ഭൂമിയും മറ്റും ദാനം
െചയ്തതായി താണുരവിയുെട േകാട്ടയം െചേപ്പടിൽ
നിന്നു് നമുക്കറിയാവുന്നതാണു്. പള്ളി പണികഴിപ്പി�
ച്ച കാലത്തിനടുപ്പിച്ചാണു് ഈ ഭൂമിദാനം ഉണ്ടായ�
െതന്നു വിചാരിക്കാവുന്നതാണു്. പള്ളിയുെട പണി
തീർന്നു് ഒരുവർഷം കഴിയുന്നതിനു മുമ്പിൽ പ്രസ്തുത
ദാനമുണ്ടായി എന്നു വിചാരിക്കുന്നതിൽ അധികം
െതറ്റു കാണുകയില്ല. അേപ്പാൾ താണുരവി രാജ്യഭാ�
രേമറ്റതു് എ.ഡി. 865-ൽ ആെണന്നു വരുന്നു. അതി�
നാൽ താണുരവിയുെട മുൻഗാമിയായ കുലേശഖര
ആൾവാർ മരിച്ചതും എ.ഡി. 865-ൽ ആെണന്നു
വിശ്വസിക്കാം. ഇതിൽ നിന്നു കുലേശഖര ആൾ�
വാരുെട വാഴ്ചക്കാലം ഉേദ്ദശം 840 മുതൽക്കു് 865
വെര ആയിരിക്കുെമന്നും അനുമാനിക്കാം. ഏക�
േദശം ഈ കാലത്തുതെന്ന െപരിയാൾവാരും ജീ�
വിച്ചിരുന്നു എന്നു മുമ്പു് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ. കുല�
േശഖര ആൾവാരുെട കാലത്തായിരിക്കണം തി�
രുവനന്തപുരെത്ത ശ്രീപത്മനാഭസ്വാമിേക്ഷത്രം
ഉണ്ടായതും.

നരസിംഹേക്ഷത്രം, ആനമല.

തപതീസംവരണം, സുഭദ്രാധനഞ്ജയം എന്നീ നാട�
കങ്ങളുെട കർത്താവായ കുലേശഖരവർമ്മനും കുല�
േശഖര ആൾവാരും ഒന്നാെണന്നുള്ള പക്ഷക്കാേരാ�
ടു ഈ േലഖകൻ പല കാരണങ്ങളാലും േയാജിക്കു�
ന്നിെല്ലന്നും ഇവിെട പറഞ്ഞുെകാള്ളെട്ട. പ്രസ്തുത കു�
ലേശഖരവർമ്മൻ എ.ഡി. 10-ാം ശതാബ്ദത്തിെന്റ
ഉത്തരാർദ്ധത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നാണു് ഈ
േലഖകെന്റ അഭിപ്രായം. ഇതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ
സ്ഥലച്ചുരുക്കത്താലും, വിഷയത്തിനുള്ള അകൽച്ച
നിമിത്തവും ഇവിെട വിവരിക്കുവാൻ തുനിയുന്നില്ല.
എന്നാൽ ഇതിെന സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു സംഗതി
അതിനു പ്രതിപാദ്യവിഷയവുമായി ബന്ധമുള്ളതി�
നാൽ പറയാെത ഗത്യന്തരമില്ല. കുലേശഖര ആൾ�
വാരുെട മുകുന്ദമാലയിെല ഒരു േശ്ലാകത്തിെന്റ ഒരു
പാഠേഭദെത്ത ആസ്പദിച്ചു് ചില പണ്ഡിതന്മാർ അേദ്ദ�
ഹം രവിയുെട പുത്രനായ വാസുേദവ ഭട്ടതിരിയുെട
സമകാലീനനും പ്രസ്തുത നാടകങ്ങളുെട കർത്താവു�
മായ കുലേശഖരവരമ്മനാെണന്നു സ്ഥാപിക്കുവാൻ
ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ആ േശ്ലാകത്തിനു ഇവർ സ്വീകരിച്ചിട്ടു�
ള്ള പാഠം ചുവെട േചർക്കുന്നു.

“യസുപ്രിയൗ ശ്രുതിധരൗ രവിേലാക വീരൗ
മിേത്ര ദ്വിജന്മ വര ദ്വിപാശര വാവഭുതാം
േതനാം ബുജാക്ഷചചരണാം ബുജഷ്ടപേദന
രാജ്ഞാകൃതാ സ്തുതിരിയം കുലേശഖേരണ.”

നമ്മാൾവാരുെട ശില്പം.

കുലേശഖര ആൾവാർക്കു രവി എന്ന നമ്പൂതിരിയും
േലാകവീരെനന്ന വാര്യരും േസ്നഹിതന്മാരായിട്ടു�
ണ്ടായിരുന്നു എന്നാണു് ഒരു നവീനവ്യാഖ്യാനെത്ത
ആസ്പദിച്ചു് ഇവർ ഇതിൽ നിന്നു അഭിപ്രായെപ്പട്ടി�
ട്ടുള്ളതു്. എന്നാൽ കുലേശഖര ആൾവാെരപ്പറ്റിയു�
ള്ള ൈവഷ്ണവഐതിഹ്യം അറിയാവുന്ന പണ്ഡിത�
ന്മാർ ഈ േശ്ലാകത്തിെന്റ സാധാരണപാഠമായ
“കവിേലാകഗിതൗ മിേത്രദ്വിജന്മ പരിവാരശിവാം
ചഭൂതാം” എന്നതിൽ നിന്നു ഇതിൽ പ്രസ്താവിക്കു�
ന്ന മിത്രങ്ങൾ െതാണ്ടരടിെപ്പാടി ആൾവാരും തി�
രുപ്പാണാൾവാരുമാെണന്നു വിചാരിക്കുകയും െച�
യ്യുന്നുണ്ടു്. ഈ അഭിപ്രായെത്ത സാധൂകരിക്കുവാ�
നായി ഇവർ കുലേശഖര ആൾവാരുെട െപരുമാൾ
തിരുെമാഴിയിൽ നിന്നു് “േതാട്ടരുംതിറൽ േതനി�
ൈന” എന്ന ശ്രീരംഗേക്ഷത്രെത്തപ്പറ്റിയുള്ള പ്ര�
സിദ്ധ സ്തവത്തിെല ചുവെട േചർക്കുന്ന േശ്ലാകം
ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുമുണ്ടു്.

“േതാട്ടലാ മലർമൈങ്കേതാളിൈണ
േതായ്  ന്തതും ചുടർവാളിയാൽ
നീട്ടുമാമരം െപറ്റതും നിൈറേമയ്  ത്തതും
ഇൈവൈയ നിൈനന്തു
ആടിപ്പാടി അരങ്കേവാ! എന്റൈഴക്കു
െന്താണ്ടരടിെപ്പാടി
ആടനാം െപറിൽ കൈങ്കനീർക്കുൈട
ന്താടും േവട്ൈക എന്നാവേതാ.”

ഈ േശ്ലാകത്തിൽ അരങ്കൻ എന്നു േപരുണ്ടായി�
രുന്ന തിരുപ്പാണാൾവാരുേടയും െതാണ്ടരടിെപ്പാ�
ടി ആൾവാരുേടയും നാമങ്ങൾ കുലേശഖര ആൾ�
വാർ ധ്വനിപ്പിച്ചിട്ടുെണ്ടന്നും ഇവർ അഭിപ്രായെപ്പട്ടി�
രിക്കുന്നു. ഈ ഒടുവിലെത്ത അഭിപ്രായേത്താടാണു്
ഈ േലഖകൻ േയാജിക്കുന്നതു്. “രവിേലാകവീരൗ”
എന്ന പാഠം െവച്ചുെകാണ്ടു മുകുന്ദമാലയിെല പ്ര�
സ്തുത േശ്ലാകം പ്രസ്തുത രണ്ടു് ആൾവാന്മാേരയും സൂ�
ചിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണു് ഈ േലഖകെന്റ അഭിപ്രാ�
യം. രവിേലാകം എന്നതു സൂര്യവംശജരായ േചാ�
ഴരാജാക്കന്മാർ ഭരിച്ചിരുന്ന ശ്രീരംഗത്തിനു സമീ�
പത്തുള്ള ഉൈറയൂരിലും, വിപ്രനാരായണൻ എന്ന
േപരിലുള്ള െതാണ്ടരടിെപ്പാടി ആൾവാർ ശ്രീരംഗ�
ത്തിനടുത്തുള്ള തിരുമങ്ങൻകുടിയിലും ജനിക്കുകയും,
കുലേശഖര ആൾവാർ പല സ്തവങ്ങളിലും വാഴ്ത്തുന്ന
ശ്രീരംഗേക്ഷത്രത്തിെല േദവെന ആരാധിച്ചു ജീവി�
തം നയിക്കുകയുമാണു് െചയ്തിട്ടുള്ളതു്. മുകുന്ദമാലയി�
െല േശ്ലാകത്തിെല ദ്വിജന്മവരൻ അതായതു് ബ്രാ�
ഹ്മണേശ്രഷ്ഠൻ, ബ്രാഹ്മണനായ െതാണ്ടരടിെപ്പാടി
ആൾവാരാകുന്നു. പാരശവൻ എന്ന പദത്തിനു വാ�
ര്യർ എന്ന അർത്ഥത്തിനു പുറെമ കുലടാപുത്രൻ
എന്നുംകൂടി അർത്ഥമുണ്ടേല്ലാ. തിരുപ്പാണാൾവാെര
ഒരു പഞ്ചമൻ ഉൈറയൂരിെല ഒരു വയലിൽ നിന്നു
കെണ്ടത്തി വളർത്തി എന്നാണു് ൈവഷ്ണവ ഐതി�
ഹ്യം. കുലടാപുത്രനാകയാൽ മാതാവു് ഉേപക്ഷിച്ച
ശിശുവായിരുന്നിരിക്കാം തിരുപ്പാണാൾവാർ. അതി�
നാൽ പാരശവൻ എന്ന പ്രസ്തുത േശ്ലാകത്തിൽ പറ�
ഞ്ഞിരിക്കുന്നതു തിരുപ്പാണാൾവാെര ഉേദ്ദശിച്ചാ�
െണന്നു വരാൻ പാടില്ലാെതയില്ല. മുകുന്ദമാലയിെല
ഒരു സ്തവത്തിൽ,

“ആനാതെചൽവത്തു അരംൈപയർകൾ കർപുഴ
വാനാളും െചൽവമും മണ്ണരചും യാൻ േവേണ്ടൻ
േതനാർ പുേഞ്ചാൈലത്തിരുേവങ്കടച്ചു ൈനയിൽ
മീനായ്പിറക്കും വിതിയുൈടെയേനാേവേന”.

എന്നുേപാലും തെന്റ െപരുമാൾ തിരുെമാഴിയിൽ
പാടിയിട്ടുള്ള ഭക്തശിേരാമണിയും അതിെന്റ കർ�
ത്താവുമായ ഒരു രാജാവു് തെന്റ സമകാലീനരായ
പ്രസിദ്ധഭക്തന്മാെരപ്പറ്റി പ്രസ്താവിക്കുന്നതാണു്
തെന്റ ആശ്രിതരായ ലൗകിക കവികെളക്കുറിച്ചു
പറയുന്നതിെനക്കാളധികം സ്വാഭാവികമായിരിക്കു�
ന്നതും. “രവിേലാകവീരൗ” എന്ന പദം ത്രിപുര ദഹ�
നാദി യമകകാവ്യങ്ങളുെട കർത്താവായ വാസുഭട്ട�
തിരിയുെട പിതാവായ രവിേയയും േലാകവീർ എന്ന
വാര്യേരയും സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു എങ്കിൽ, കുലേശഖര�
െന്റ പിൻഗാമിയായ േചരരാജാവു് രാജേശഖരെന�
ന്ന ബിരുദമുള്ള രാമമവർമ്മൻ ആേയ മതിയാവൂ.
േനെരമറിച്ചു്, കുലേശഖര ആൾവാരുെട പിൻഗാമി
താണുരവി ആെണന്നു മുകളിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടു�
ണ്ടേല്ലാ. കുലേശഖര ആൾവാരും നാടകകർത്താ�
വായ കുലേശഖര വർമ്മനും ഒന്നെല്ലന്നു കാണിക്കു�
ന്ന പല സംഗതികളിൽ ഒന്നു മാത്രമാണിതു്.

കുലേശഖര ആൾവാെരപ്പറ്റി മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ചി�
ട്ടുള്ള വിവരങ്ങളിൽ നിന്നു്, തിരുപ്പാണാൾവാരും
അേദ്ദഹത്തിെന്റ സമകാലീനരാെണന്നു വരുന്നു�
ണ്ടേല്ലാ. ഇതുനിമിത്തമാണു് അന്നു മുതൽ നൽ�
കിയിട്ടുള്ള ആൾവാർമാരുെട മുറയിൽ തിരുമഴി�
ൈച ആൾവാരുെട സ്ഥാനം മാറ്റി അേദ്ദഹെത്ത
തിരുപ്പാണാൾവാരുെട മുമ്പു് സ്ഥാപിക്കണെമ�
ന്നു മുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു്. തിരുമഴിൈച ആൾ�
വാർ ആദ്യകാലെത്ത ആൾവാർമാരുെട കൂട്ടത്തിൽ
ഉൾെപ്പടുന്ന േദഹമാണു്. ഈ ആദ്യകാലെത്ത
ആൾവാർമാരുെട കാലം, അതിൽ ഉൾെപ്പട്ട പ്ര�
ഥമ ആൾവാരായ െപാൈയ്ക തമിഴ് സംഘത്തി�
െല പ്രസിദ്ധകവികളുെട കൂട്ടത്തിലുള്ള െപാൈയ്ക
കവിയാെണന്നുള്ള കാരണത്താൽ, തമിഴ് സം�
ഘത്തിെന്റ കാലമാെണന്നു േഡാക്ടർ എസ് . കൃ�
ഷ്ണസ്വാമി അയ്യങ്കാർ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടു്. തമിഴ് സം�
ഘത്തിെന്റ കാലെത്തപ്പറ്റി തീവ്രമായ തർക്കങ്ങൾ
ഇന്നും നടന്നുവരുന്നുണ്ടു്. തമിഴ് സംഘത്തിെന്റ കാ�
ലം എ.ഡി. 550-നും 750-നും മേധ്യയാെണന്നാണു്
പല കാരണങ്ങൾെകാണ്ടും ഈ േലഖകൻ വിചാ�
രിക്കുന്നതു്. തമിഴ് സംഘത്തിെന്റ ആദികാലത്തു�
ള്ള കവികളിൽ ഒരാളാണു് െപാൈയ്ക, അഥവാ,
െപാൈയ്ക ആൾവാർ. അതിനാൽ െപാൈയ്ക ആൾ�
വാർ എ.ഡി. 550-നും 650-നും മേധ്യ ജീവിച്ചിരു�
ന്നിരിക്കണം. പുത്താൾവാരും, േപായാൾവാരും,
തിരുമഴിൈച ആൾവാരും ഏെറക്കുെറ െപാൈയ്ക
ആഴ് വാർമാരുെട സമകാലീനരായിരുന്നു എന്നു
ൈവഷ്ണവഐതിഹ്യം സൂചിപ്പിക്കുന്നതിനാൽ ഇവ�
രും എ.ഡി. 550-നും 650-നും മേധ്യ ജീവിച്ചിരുന്നു
എന്നു് നമുക്കു വിശ്വസിക്കാം: െകാങ്കകണസിദ്ധൻ
അതായതു്, രണ്ടു നാഗാർജ്ജുനന്മാർ എന്ന േലഖ�
നത്തിൽ ഈ േലഖകൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുള്ളതനു�
സരിച്ചു്, സിദ്ധനാഗാർജ്ജുനൻ തിരുമഴിൈച ആൾ�
വാെര സന്ദർശിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ള ഐതിഹ്യവും
ആദ്യകാലെത്ത ആൾവാർമാർക്കു ഇവിെട നിൽകി�
യിരിക്കുന്ന കാലെത്ത പിന്താങ്ങുന്നുണ്ടു്. സിദ്ധനാ�
ഗാർജ്ജുനൻ ആറാം ശതാബ്ദത്തിെന്റ ഉത്തരാർദ്ധ�
ത്തിൽ കാളിദാസെന്റ സമകാലീനനായി ജീവിച്ചി�
രുന്നു എന്നു് ഈ േലഖകൻ പ്രസ്തുത േലഖനത്തിൽ
ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നേല്ലാ.

പതിെനാന്നാം നൂറ്റാണ്ടിെല ൈവകുണ്ഠ ചതുർമൂർത്തി.
ചില മധ്യകാല ഹിന്ദു േക്ഷത്രങ്ങളിൽ കാണെപ്പടുന്ന

പഞ്ചരാത്ര വ്യൂഹ സിദ്ധാന്തത്തിെന്റ
പ്രതിരൂപമാണിതു്.

ആൾവാർമാരുെട കാലം ഇപ്രകാരം നിർണ്ണയിച്ചു
കഴിഞ്ഞതിനാൽ അവർ വാഴ്ത്തിയിരിക്കുന്ന ൈവ�
ഷ്ണവേക്ഷത്രങ്ങളുെട താരതേമ്യനയുള്ള പ്രാചീനത
കണ്ടുപിടിക്കുന്നതു് ലഘുവായ ഒരു കാര്യമാണു്.
േചാഴരാജ്യത്തിലുള്ള 40 വിഷ്ണു േക്ഷത്രങ്ങേളയും, പാ�
ണ്ഡ രാജ്യത്തുള്ള 18 വിഷ്ണുേക്ഷത്രങ്ങേളയും, േചരരാ�
ജ്യത്തുള്ള അഥവാ േകരളത്തിലുള്ള 13 വിഷ്ണു േക്ഷ�
ത്രങ്ങേളയും, നടുനാട്ടിലുള്ള അതായതു് െകാംഗുേദ�
ശത്തും അതിനു സമീപത്തുമുള്ള രണ്ടു വിഷ്ണുേക്ഷത്ര�
ങ്ങേളയും, െതാൈണ്ടനാട്ടിലുള്ള അതായതു് പല്ലവ�
രാജാക്കന്മാർ ഭരിച്ചിരുന്നതും െതക്കൻ ആർക്കാടു
ജില്ല മുതൽക്കു മദ്രാസുവെര നീണ്ടു കിടന്നിരുന്നതു�
മായ രാജ്യത്തുള്ള 22 വിഷ്ണുേക്ഷത്രങ്ങേളയുമാണു്
ഈ ആൾവാർമാർ നാലായിര പ്രബന്ധത്തിൽ വാ�
ഴ്ത്തിയിരിക്കുന്നതു്. തമിഴ് നാട്ടിെല ഈ േക്ഷത്രങ്ങൾ�
ക്കു പുറേമ തിരുേവങ്കടം (തിരുപ്പതി) തുടങ്ങി വടക്കു്
െഡക്കാണിലും ഉത്തര ഇന്ത്യയിലുമുള്ള ചില വിഷ്ണു�
േക്ഷത്രങ്ങേളയും ഇവർ വാഴ്ത്തുന്നുണ്ടു്. ഇവർ സ്തുതിച്ചി�
ട്ടുള്ള േചാഴരാജ്യത്തിെല ൈവഷ്ണവേക്ഷത്രങ്ങളിൽ
പ്രധാനമായവ ശ്രീരംഗം (തിരുവിരങ്കം) ഉറയൂർ, തി�
രുെവള്ളൈറ, തിരുേപ്പർനഗരം, തിരുവഴുത്തൂർ, കും�
ഭേകാണം (കടൈന്ത) തിരുെവണ്ണകരം, തിരുക്കണ്ണ�
പുരം, ചിതംബരം (ചിത്രകൂടം) നാങ്കൂർ എന്നീ സ്ഥ�
ലങ്ങളിലുള്ളവയാകുന്നു. തിരുമാലിരുേഞ്ചാല, തി�
രുെക്കാട്ടിയൂർ, തിരുത്തൽകാൽ, ശ്രീവില്ലിപുത്തൂർ,
തിരുക്കരികൂർ, തിരുക്കുറുങ്കടി എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിലു�
ള്ള വിഷ്ണുേക്ഷത്രങ്ങളാണു് ഇവർ വാഴ് ത്തിയിട്ടുള്ള
പാണ്ഡ്യരാജ്യത്തിെല േക്ഷത്രങ്ങളിൽ പ്രധാനമാ�
യിട്ടുള്ളവ. ഇവർ വാഴ്ത്തിയിട്ടുള്ള േകരളത്തിെല വി�
ഷ്ണുേക്ഷത്രങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരം, തുരുവൺ പരി�
യാരം (തൃപ്പതിസാരം), തൃക്കാക്കര, തിരുമൂഴിക്കുളം,
കുട്ടനാട്ടിെല തിരുപ്പുലിയൂർ, െചങ്ങന്നൂർ, തിരുനാ�
വായ് , തിരുവല്ലവായ് (തിരുവല്ല), തിരുവൺവണ്ടൂർ,
തിരുവട്ടാർ, വിത്തുവേക്കാടു്. തിരുക്കടിത്താനം,
ആറന്മുള എന്നീ 13 േക്ഷത്രങ്ങളാണു്. നടുനാട്ടിൽ
ഇവർ വാഴ്ത്തിയിട്ടുള്ള പ്രധാനേക്ഷത്രം തിരുേക്കാവ�
ല്ലുരിലുള്ളതെത്ര. െതാൈണ്ടനാട്ടിൽ ഇവർ വാഴ്ത്തി�
യിട്ടുള്ള വിഷ്ണുേക്ഷത്രങ്ങളിൽ പ്രധാനമാവ കാഞ്ചീ�
പുരം, തിരുേവപ്പുൾ, തിരുനീർമല, മഹാബലിപുരം,
മദ്രാസ്സിെല ട്രിപ്ലിെക്കയിൻ (തിരുെവല്ലിേക്കാണി)
തിരുക്കടിൈക എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിലുള്ളവയാണു്.
തമിഴകത്തും അതിനു വടക്കുമുള്ള ഈ േക്ഷത്രങ്ങ�
ളിൽ െവച്ചു ശ്രീശങ്കരേക്ഷത്രെത്ത പതിെനാന്നാൾ�
വാർമാരും, കുംഭേകാണേക്ഷത്രെത്ത ആറുേപരും,
തിരുക്കുറുങ്കടി േക്ഷത്രെത്ത അഞ്ചുേപരും, തിരുക്ക�
ടിൈക േക്ഷത്രെത്ത നാലുേപരും, തിരുേക്കാവല്ലൂർ
േക്ഷത്രെത്ത മൂന്നുേപരും, കാഞ്ചീപുരത്തിെല േക്ഷ�
ത്രങ്ങെള അഞ്ചുേപരും, തിരുേവങ്കടത്തിലുള്ള (തി�
രുപ്പതിയിലുള്ള) േക്ഷത്രെത്ത പത്തുേപരും സ്തുതി�
ച്ചിട്ടുള്ളതിൽ നിന്നു് ആൾവാർമാരുെട കാലത്തു�
ണ്ടായിരുന്ന അതിപ്രസിദ്ധങ്ങളായ േക്ഷത്രങ്ങൾ
ഇവയായിരുന്നു എന്നു അനുമാനിക്കാവുന്നതുമാണു്.
ആൾവാർമാരുെട സ്തവങ്ങളിൽ നിന്നു അവരുെട
കാലത്തു കാഞ്ചീപുരത്തു 13 വിഷ്ണുേക്ഷത്രങ്ങളും, നാ�
ങ്കൂരിൽ 11 േക്ഷത്രങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നതായും കാ�
ണുന്നു.

ഈ വിഷ്ണുേക്ഷത്രങ്ങളുെട പ്രാചീനതെയ സംബ�
ന്ധിച്ചിടേത്താളം ആൾവാർമാർ സ്തുതിക്കാത്ത�
തായ േക്ഷത്രങ്ങൾ അവരുെട കാലത്തുണ്ടായിരു�
ന്നിെല്ലന്നു പറയാവുന്നതെല്ലങ്കിലും, ആ േക്ഷത്ര�
ങ്ങൾ അവരുെട കാലത്തു പ്രസിദ്ധിേനടിയിരുന്നി�
െല്ലന്നു വിചാരിക്കാവുന്നതാണു്. എ.ഡി. 550 മുതൽ�
ക്കു് എ.ഡി. 650 വെരയുള്ള കാലത്തിൽ ജീവിച്ചിരു�
ന്ന ആദ്യെത്ത ആൾവാർമാർ ശ്രീരംഗം, തഞ്ചാവൂരി�
െല മണിമാടേക്കാവിൽ, േചാഴനാട്ടുള്ള അൻപിൽ,
തിരുേപ്പർനഗരം, കുംഭേകാണം, തിരുെവണ്ണകരം,
തഞ്ചാവൂർ ജില്ലയിലുള്ള കപിലസ്ഥലം, തിരുമാലി�
രുേഞ്ചാലം, തിരുെക്കാട്ടിയൂർ, തിരുത്തൺകാൽ,
തിരുക്കുറുങ്കടി, തിരുേക്കാവലൂർ, കാഞ്ചീപുരം, തി�
രുേവപ്പൂർ, തിരുനീർമല, മഹാബലിപുരം, മദ്രാസ്സി�
െല തിരുവല്ലിേക്കണി, തിരുക്കടിൈക, തിരുേവ�
ങ്കടം (തിരുപ്പതി) എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള േക്ഷത്ര�
ങ്ങെളയാണു് വാഴ്ത്തിയിരിക്കുന്നതു്. േകരളത്തിെല
പ്രസ്തുത 13 േക്ഷത്രങ്ങേളയും മധ്യകാലെത്ത ആൾ�
വാർമാരായ കുലേശഖര ആൾവാരും ഒടുവിലെത്ത
ആഴ് വാന്മാരായ തിരുമൈങ്ക ആൾവാരും നമ്മാൾ�
വാരും മാത്രേമ വാഴ്ത്തിയിട്ടുള്ളു. േകരളത്തിെല പ്ര�
സ്തുത േക്ഷത്രങ്ങൾ വിത്തുവേക്കാട്ടിെന മാത്രം കുല�
േശഖര ആൾവാരും, കുട്ടനാെട്ട തിരുപ്പുലിയൂർ, തി�
രുനാവായ് , തിരുവല്ല, തിരുമൂഴിക്കുളം എന്നിവെയ
തിരുമൈങ്ക ആൾവാരും നമ്മാൾമാരും, േശഷിച്ച
എട്ടിേനയും നമ്മാൾവാരുമാണു് വാഴ്ത്തിയിരിക്കുന്നതു്.
തൃക്കാക്കര േക്ഷത്രപ്രതിഷ്ഠ എ.ഡി. 604-ൽ നടന്നു
എന്നും മൂഴിക്കുളം േക്ഷത്രത്തിെന്റ പ്രതിഷ്ഠേയാ ജീർ�
േണ്ണാദ്ധാരണേമാ എ.ഡി. 973-ൽ ഉണ്ടായി എന്നും
ശിലാേലഖനങ്ങളിൽ നിന്നു നമുക്കു അറിയാവുന്ന�
താണു്. തിരുനാവായ് േക്ഷത്രവും ഒരുപേക്ഷ, തൃ�
ക്കാക്കര േക്ഷത്രത്തിെന്റ ഉത്ഭവത്തിനു സമീപിച്ചു്
ഉണ്ടായിരിക്കുവാൻ ഇടയുണ്ടു്. തൃക്കാക്കര, തിരു�
നാവായ് , തിരുമൂഴിക്കുളം എന്നിവ ആദ്യെത്ത ആൾ�
വാർമാരുെട കാലത്തു് ഉണ്ടായിരിക്കാനിടയുെണ്ട�
ങ്കിലും അവയ്ക്കു അന്നു് പ്രസിദ്ധി കിട്ടായ്കയാലാണു്
ഇവർ അവെയ സ്തുതിക്കാെത വിട്ടുകളഞ്ഞതു്. േശ�
ഷിച്ച േകരളത്തിെല 10 വിഷ്ണുേക്ഷത്രങ്ങളും മധ്യകാ�
ലെത്ത ആൾവാർമാരുെട കാലമായ ഒമ്പതാംശ�
താബ്ദത്തിലും അതിനു േശഷവുമാണു് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള�
െതേന്നാ, പ്രസിദ്ധിേനടിയെതേന്നാ, ഇതിൽ നിന്നു്
അനുമാനിേക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

ആൾവാർമാരുെട സ്തവങ്ങൾക്കു ഒരു ഉദാഹരണമാ�
യി തിരുമൈങ്ക ആൾവാരുെട തിരുെനട്ടന്താണ്ടക�
ത്തിെല തിരുമൂഴിക്കുളെത്തപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു പാട്ടു ചുവ�
െട േചർക്കുന്നു.

“െപാന്നാനായ്  ! െപാഴിേലഴും കാവൽ പൂണ്ട
പുകഴാനായ്  ! ഇകഴ്വായ െതാണ്ടേനർനാൻ
എന്നാനായ്  ! എന്നാനായ്  ! എന്നലല്ലാൽ
എന്നറിവൻ ഏൈഴേയൻ! ഉലകേമത്തും
െതന്നാനായ്  ! പടവാനായ്  ! കടപാലാനായ്  !
കുണപാലമതയാനായ്  ! ഇൈകേയാർക്കു എൻറും
മുന്നാനായ്! പിന്നാനാർ വണങ്കും േചാതി!
തിരുമൂഴിക്കളത്താനായ്  ! മുതലാനാേയ!”

മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പു് 1937 ഫിബ്രവരി 8.

□

https://en.wikipedia.org/wiki/Thirumangai_Alvar
https://en.wikipedia.org/wiki/Thirumangai_Alvar
https://en.wikipedia.org/wiki/Andal
https://en.wikipedia.org/wiki/Puliyur_Mahavishnu_Temple


േകസരിബാലകൃഷ്ണപിള്ള

പാശ്ചാത്യ സാഹിത്യ ചിന്തകളുെട ഊഷ്മള ൈചതന്യം
മലയാള ഭാഷയിേലക്കു് ആവാഹിച്ച ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റ് ചിന്ത�
കനും വിമർശകനും. പത്രപ്രവർത്തകൻ, നിരൂപകൻ,
ചരിത്രകാരൻ എന്നീ നിലകളിൽ ശ്രേദ്ധയനായ മലയാ�
ളസാഹിത്യകാരനായിരുന്നു േകസരി എന്നറിയെപ്പടുന്ന
േകസരി എ. ബാലകൃഷ്ണപിള്ള. ജീവിതത്തിലും സാഹി�
ത്യത്തിലും അേദ്ദഹം ഒരു വിപ്ലവകാരിയായിരുന്നു.

1889-ൽ തമ്പാനൂരിെല പുളിക്കൽ േമേല വീട്ടിൽ ജന�
നം. പണ്ഡിതനും ഗ്രന്ഥകാരനുമായ ദാേമാദരൻകർ�
ത്താവാണു് അച്ഛൻ. അമ്മ പാർവ്വതി അമ്മ. കുടിപ്പള്ളി�
ക്കൂടത്തിലും െകാല്ലം ൈഹസ്ക്കൂളിലുമായി സ്ക്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാ�
സം. 1908-ൽ തിരുവനന്തപുരം മഹാരാജാസ് േകാേള�
ജിൽ നിന്നു് ചരിത്രം ഐഛികമാെയടുത്തു് ബി.എ. ജയി�
ച്ചു. േഗൾസ് േകാേളജിലും െകാല്ലം മഹാരാജാസ് േകാ�
േളജിലും ചരിത്രാദ്ധ്യാപകനായി േജാലി െചയ്തു. സായാ�
ഹ്നക്ലാസിൽ പഠിച്ചു് 1913-ൽ ബി.എൽ. ജയിച്ചു. 1917-
ൽ േജാലി രാജി െവച്ചു വക്കീലായി പ്രാക്റ്റീസ് തുടങ്ങി.
1922 വെര തിരുവനന്തപുരം ൈഹേക്കാടതിയിൽ വക്കീ�
ലായിരുന്നു.

പത്രപ്രവർത്തനം
1922 െമയ് 14-൹ സമദർശിയുെട പത്രാധിപത്യം ഏെറ്റ�
ടുത്തുെകാണ്ടു് പത്രപ്രവർത്തനരംഗേത്തക്കു് പ്രേവശിച്ചു.
1926 ജൂൺ 19-൹ സമദർശിയുെട പത്രാധിപത്യം രാജി�
െവച്ചു. സ്വന്തമായി ഒരു പത്രം തുടങ്ങുന്നതിനുള്ള പണം
േശഖരിക്കുന്നതിനായി തിരുവിതാംകൂറിലും, മേലഷ്യയി�
ലും പര്യടനങ്ങൾ നടത്തി. 1930 ജൂൺ 4-൹ പ്രേബാധ�
കൻ ശാരദാ പ്രസ്സിൽ നിന്നും അച്ചടി ആരംഭിച്ചു. 1930
െസപ്തംബർ 10-൹ ൈലസൻസ് റദ്ദാക്കിയതുെകാണ്ടു്
പ്രേബാധകൻ നിർത്തി. പിന്നീടു് 1930 െസപ്തംബർ 18-
൹ തെന്ന േകസരി പത്രം പ്രസിദ്ധീകരണം ആരംഭിക്കു�
ന്നു. 1931 െഫബ്രുവരി 19-൹ േകാടതിയലക്ഷ്യത്തിനു് 200
രൂപ പിഴ ചുമത്തുന്നു. 1935 ഏപ്രിൽ മാസേത്താെട േക�
സരി പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ കഴിയാതാവുകയും 1936-ൽ
കടം താങ്ങാനാവാെത ശാരദാ പ്രസ്സും ഉപകരണങ്ങളും
വിൽക്കുകയും െചയ്യുന്നു.

സാഹിത്യപ്രവർത്തനം
പാശ്ചാത്യ സാഹിത്യെത്ത മലയാളികൾക്കു് പരിചയ�
െപ്പടുത്തിെക്കാടുത്തതു് േകസരിയാണു്. േലാകെത്ത
വിപ്ലവകരമായി മാറ്റിമറിക്കുന്നതിനു് പ്രേയാഗിേക്കണ്ട
ഒരായുധമായിട്ടാണു് അേദ്ദഹം സാഹിത്യെത്ത കണ്ടതു്.
ൈവേദശിക സാഹിത്യപ്രസ്ഥാനങ്ങെള മുൻ നിർത്തി
മലയാളസാഹിത്യെത്ത വിലയിരുത്താനാണു് അേദ്ദഹം
ഉദ്യമിച്ചതു്. പ്രസ്ഥാന നിരൂപകൻ, സാേങ്കതിക നിരൂ�
പകൻ, ചിത്രകലാ നിരൂപകൻ, എെന്നാെക്കയാണു്
േകസരി വിേശഷിപ്പിക്കെപ്പടുന്നതു്.

മലയാളം കൂടാെത ഹീബ്രു, ലാറ്റിൻ, ഗ്രീക്ക് എന്നിവയും
അസീറിയൻ, സുേമറിയൻ ഭാഷകളും ഇംഗ്ലീഷ്, ഫ്രഞ്ച്,
ജർമ്മൻ എന്നീ യൂേറാപ്യൻ ഭാഷകളും സംസ്കൃതം, അറ�
ബി എന്നിവയും തമിഴു്, െതലുങ്ക്, കന്നട, ൈചനീസ്
എന്നീ ഭാഷകളും അറിയാമായിരുന്നു.

േകസരി സദസ്
1930-കളിൽ ശാരദ പ്രസ്സിൽ ഒത്തു കൂടിയിരുന്ന എഴുത്തു�
കാരുേടയും രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരുേടയും കൂട്ടായ്മയാണു്
േകസരി സദസ്. തകഴി, പട്ടം താണുപിള്ള, എ.വി. കൃ�
ഷ്ണപിള്ള, െക.എ. ദാേമാദരൻ, എൻ.എൻ. ഇളയതു്,
േബാേധശ്വരൻ, സി. നാരായണപിള്ള തുടങ്ങിയവരായി�
രുന്നു േകസരി സദസിൽ ഒത്തു കൂടിയിരുന്നതു്.

അവസാനകാലം
1942 െസപ്തംബർ 3-നു് തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്നും വട�
ക്കൻ പറവൂരിേലക്കു് താമസം മാറ്റി. 1960 ഡിസംബർ
18-നു് ആ മഹാമനീഷി ഈ േലാകേത്താടു വിടപറ�
ഞ്ഞു.

കൃതികൾ
പതിമൂന്നു വിവർത്തനങ്ങളുൾെപ്പെട 41 കൃതികൾ പ്രസി�
ദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

• കാമുകൻ (തർജ്ജമ)
• ലാർഡ് കിച്ചനർ
• പുരാതത്വ പ്രദീപം
• അലക്സാണ്ടർ മഹാൻ
• യുളിസസു് ഗ്രാന്റ്
• രണ്ടു് സാഹസികയാത്രകൾ
• ഐതിഹ്യ ദീപിക
• വിക്രമാദിത്യൻ ത്രിഭുവന മല്ലൻ
• ഹർഷ വർദ്ധനൻ
• കാർെമൻ (തർജ്ജമ)
• നവേലാകം
• േപ്രതങ്ങൾ
• രൂപമഞ്ജരി
• ഒരു സ്ത്രീയുെട ജീവിതം
• ഓമനകൾ
• ആപ്പിൾ പൂെമാട്ട്
• േനാവൽ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ
• മൂന്നു് ഹാസ്യ കഥകൾ
• േമാപ്പസാങ്ങിെന്റ െചറുകഥകൾ (തർജ്ജമ)
• സാഹിത്യ ഗേവഷണ മാല
• പ്രാചീന േകരള ചരിത്ര ഗേവഷണം
• സാേങ്കതിക ഗ്രന്ഥ നിരൂപണങ്ങൾ
• ഒമ്പതു് പ്രഞ്ച കഥകൾ
• നാലു് ഹാസ്യ കഥകൾ
• സാഹിത്യ വിമർശനങ്ങൾ
• ആദം ഉർബാസ്
• എട്ടു് പാശ്ചാത്യ കഥകൾ
• േകസരിയുെട മുഖ പ്രസംഗങ്ങൾ
• ചരിത്രത്തിെന്റ അടിേവരുകൾ
• േകസരിയുെട സാഹിത്യ വിമർശനങ്ങൾ
• േകസരിയുെട േലാകങ്ങൾ
• നവീന ചിത്ര കല
• ചരിത്ര പഠനങ്ങൾ
• Outline of Proto Historic Chronology of Western

Asia

• േകസരിയുെട ചരിത്ര ഗേവഷണങ്ങൾ ( നാലു വാ�
ള ്യം)

േഡ്രായിങ്: വി.ആർ.സേന്താഷ്.
(വിവരങ്ങൾക്കു് വിക്കിപ്പീഡിയേയാടു് കടപ്പാടു്.)
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◦ “റിവർ വാലി പ്രസ്” എന്ന േലബലിൽ, സായാഹ്ന
ആറു മാസത്തിെലാരിക്കൽ മുൻ  നിര എഴുത്തുകാരുെട
ഇരുപതു് പുസ്തകങ്ങൾ വീതം ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനം
നടത്തുന്നു. ഈ േസവനത്തിെന്റ വാർഷിക വരിസം�
ഖ്യ:

രാജ്യം കറൻസി വരിസംഖ്യ

ഇന്ത്യ രൂപ 238
(119 വീതം ആറു മാസത്തിെലാരിക്കൽ)

യുഎസ്, കാനഡ യുഎസ് േഡാളർ 10
യൂേറാപ് യൂേറാ 10
മറ്റു വികസിത
രാഷ്ട്രങ്ങൾ

യുഎസ് േഡാളർ 10

ഖത്തർ റിയാൽ 20
യുഎഇ ദിർഹം 20
സൗദി അേറബ്യ റിയാൽ 20
കുൈവറ്റ് ദിനാർ 2
ഒമാൻ ദിനാർ 2
ബഹ്  റിൻ ദിനാർ 2

മേലഷ്യ റിങ്ങിറ്റ് 25

◦ പ്രസാധകരുെട നിരന്തരചൂഷണത്തിനു വിേധയരായി�
െക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന എഴുത്തുകാെര ശക്തിെപ്പടുത്തുക,
നല്ല വായനാവിഭവങ്ങൾ െചറുതുകയ്ക്കു വായനക്കാർ�
ക്കു ലഭ്യമാക്കുക, ഇന്റർെനറ്റിെനയും സാേങ്കതിക
മുേന്നറ്റെത്തയും സാംസ്ക്കാരികവളർച്ചയ്ക്കു് ഉപേയാഗി�
ക്കുക എന്നിവയാണു് പ്രധാനലക്ഷ്യങ്ങൾ.

◦ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും വായിക്കുവാൻ
പറ്റിയ തരത്തിലാണു് ഉള്ളടക്കം ലഭ്യമാക്കുക.

◦ ഈ പദ്ധതിയിൽ താല്പര്യം േതാന്നുന്നുെവങ്കിൽ ഇവി�
െട രജിസ്റ്റർ െചയ്യുക. (രജിസ്റ്റർ െചയ്യുേമ്പാൾ പണം/
കാർഡ് വിവരങ്ങൾ നേല്കണ്ടതില്ല.)

◦ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കു്/സുഹൃത്തുക്കൾക്കു് സമ്മാനം രജി�
സ്റ്റർ െചയ്യുക.

◦ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ:

1. ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനനയം
2. സായാഹ്നെയക്കുറിച്ചു അറിയുക
3. Who’s who

4. സായാഹ്ന േഫാൺ പിഡി  എഫുകൾ
5. സായാഹ്ന ഗ്രന്ഥേശഖരം
6. സായാഹ്ന വിക്കി

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമ�
യിലിേലയ്ക്കു് അയയ്ക്കുക.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം
695014

https://docs.google.com/forms/d/1C1VfKin3UXTGX5XofM9Yc9AoH1epmNNKo3t5ihs7uQk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1C1VfKin3UXTGX5XofM9Yc9AoH1epmNNKo3t5ihs7uQk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1v5M3sCUOk0uaZDwlNCrGquTuRc-ogZPz5Q-sU558snM/edit
https://docs.google.com/forms/d/1v5M3sCUOk0uaZDwlNCrGquTuRc-ogZPz5Q-sU558snM/edit
http://books.sayahna.org/ml/pdf/rivervalley.pdf
http://sayahna.org
http://books.sayahna.org/ml/pdf/whoswho.pdf
http://www.sayahna.org/?page_id=31
http://ax.sayahna.org/collection.html
https://ml.sayahna.org
mailto:info@sayahna.org

