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ഭവഭൂതിയും േകരളവും

അല്പം െകാല്ലങ്ങൾക്കു മുമ്പുവെര സുപ്രസിദ്ധ കവിയായ
ഭവഭൂതിെയ േകരളവുമായി ഘടിപ്പിക്കുന്ന യാെതാരു
ഐതിഹ്യവും നാം അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഒരു േകരളീയ നാ�
ടകകർത്താവായ കുലേശഖരവർമൻ തെന്റ തപതീ സം�
വരണത്തിൽ ശൂദ്രകെനയും കാളിദാസെനയും ഹർഷ�
െനയും ദണ്ഡിേയയും പറ്റി പ്രസ്താവിക്കുന്നുെണ്ടങ്കിലും ഭവ�
ഭൂതിെയപ്പറ്റി ഒന്നും തെന്ന പറയുന്നില്ല. ഇേപ്പാൾ ഈ
സ്ഥിതിക്കു് ഒരു പരിവർത്തനം വന്നിരിക്കുന്നു. ഭവഭൂതി
േകരളത്തിൽ വന്നിട്ടുെണ്ടന്നും ഇവിെട കുേറക്കാലം താ�
മസിച്ചിട്ടുെണ്ടന്നും ഇവിെട െവച്ചു മരിച്ചു എന്നും വിചാരി�
ക്കുവാൻ ചില കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ ഇടയാക്കിയിരിക്കുന്നു.
ഇവെയപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്നതിനു് മുമ്പു് ഈ കണ്ടുപിടു�
ത്തങ്ങൾക്കു മുമ്പു നമുക്കറിവുണ്ടായിരുന്ന ഭവഭൂതിയുെട
ജീവചരിത്രം സംേക്ഷപിച്ചു വിവരിച്ചുെകാള്ളെട്ട.

വരാഹം, ഒരു ഗുർജന-പ്രതിഹാര നാണയത്തിൽ
(എ.ഡി. 850–900).

യജുർേവദത്തിെന്റ ൈതത്തരീയശാഖയിലും കാശ്യപ�
േഗാത്രത്തിലും െപട്ട ഒരു ഉദുംബരബ്രാഹ്മണനായ നീല�
കണ്ഠെന്റ പുത്രനായി ശ്രീകണ്ഠൻ എന്നു േപരുള്ള ഭവഭൂ�
തി വിദർഭ(ബീറാർ)യിെല പത്മപുരത്തു് എ.ഡി. എട്ടാം
ശതാബ്ദത്തിെന്റ ആദ്യകാലത്തു് ജനിക്കുകയുണ്ടായി.
അേദ്ദഹത്തിെന്റ മാതാവിെന്റ നാമം ജാതുകർണിെയ�
ന്നും, മുത്തച്ഛെന്റ േപർ ഭട്ടേഗാപാലെനന്നും ഗുരുവിേന്റതു്
ജ്ഞാനനിധിെയന്നുമായിരുന്നു. െചറുപ്പത്തിൽ അേദ്ദ�
ഹം അന്നു് ഗുർജനപ്രതിഹാരന്മാരുെട കീഴിലായിരുന്നു.
ഉജ്ജയിനിയിൽ താമസിച്ചിരുന്നു എന്നു് വിചാരിക്കുവാൻ
കാരണമുണ്ടു്. അനന്തരം നാം അേദ്ദഹെത്ത കാണുന്ന�
തു് കന്യാകുബ്ജത്തിെല രാജാവായ യേശാവർമെന്റ രാജ�
ധാനിയിൽ അേദ്ദഹം ആ രാജാവിെന േസവിച്ചു പാർക്കു�
േമ്പാഴാണു്. രാമാഭ്യുദയം എന്ന നാടകത്തിെന്റ കർത്താ�
വായ ഈ യേശാവർമൻ എ.ഡി. 728-നു് സമീപിച്ചു്
രാജ്യഭാരേമൽക്കുകയും എ.ഡി. 731-ൽ ചീനാച്ചക്രവർ�
ത്തിയായ ഹിയുൻ സാങിെന്റ രാജധാനിയിേലക്കു് ഒരു
രാജദൂതെന അയക്കുകയും െചയ്തതായി നമുക്കറിയാം.
എ.ഡി. 740-നു് സമീപിച്ചു് ഇേദ്ദഹം ഒരു ദിഗ്വിജയം നട�
ത്തി. ഗൗഡരാജാവിെന വധിക്കുകയും മഗധരാജാവിേന�
യും വംഗരാജാവിേനയും െസൻട്രൽ േപ്രാവിൻസിലുള്ള
ഒരു രാജാവിേനയും (ഈ രാജാവു് നാഗപുരിനു് സമീ�
പത്തു് ഭരിച്ചിരുന്ന ൈശലവംശജനായ ജയവർധനൻ
ഒന്നാമനായിരിക്കുെമന്നു് ഈ േലഖകൻ വിചാരിക്കുന്നു)
പാരസികേരയും ജയിച്ചതിനുേശഷം ഗുർജരന്മാർ ഭരിച്ചി�
രുന്ന രാജപുട്ടാണെയ കടന്നു് സ്ഥാേനശ്വരത്തിൽക്കൂടി
തെന്റ തലസ്ഥാനമായ കന്യാകുബ്ജത്തിേലക്കു് തിരിച്ചു�
േപാരുകയും െചയ്തു. ഈ ദിഗ്വിജയത്തിൽ ഉജ്ജയിനി�
യിൽ താമസിച്ചിരുന്ന ഭവഭൂതിെയ യേശാവർമൻ കണ്ടു�
മുട്ടുകയും തേന്നാടുകൂടി കന്യാകുബ്ജത്തിേലക്കു് അേദ്ദഹ�
െത്ത കൂട്ടിെക്കാണ്ടുേപാരികയും െചയ്തു എന്നു് നമുക്കു വി�
ചാരിക്കാം. തെന്റ മൂന്നു നാടകങ്ങളിൽ ‘വീരചരിതം’ ഭവ�
ഭൂതി ഉജ്ജയിനിയിൽ താമസിക്കുേമ്പാൾ രചിച്ചതായി�
രിക്കാം. േശഷിച്ച രണ്ടും, അതായതു്, ‘മാലതീമാധവ’വും
‘ഉത്തരരാമചരിത’വും അേദ്ദഹം യേശാവർമെന്റ രാജ�
ധാനിയിൽ രചിച്ചു എന്നു് വിചാരിക്കുവാൻ ന്യായമുണ്ടു്.
ഭവഭൂതി എന്ന േപർ അേദ്ദഹത്തിനു കിട്ടിയതു്:

“തപസ്വികാം ഗേതാവസ്ഥാ-
മിതി േസ്മരാനനാവിവ-
ഗിരിജായാഃ സ്തനൗവണ്ട
ഭഭൂതി സിതാനനൗ”

എന്ന അേദ്ദഹത്തിെന്റ േശ്ലാകത്തിൽ നിന്നാെണന്നാ�
ണു് ഐതിഹ്യം. കന്യാകുബ്ജത്തിൽ താമസിച്ചിരുന്നു
െകാണ്ടിരുന്നേപ്പാൾ ഭവഭൂതി ബംഗാൾ മുതലായ ഭാര�
തത്തിെന്റ പൂർവ്വേദശങ്ങളിൽ സഞ്ചരിച്ചിരുന്നു എന്നു്
അേദ്ദഹത്തിെന്റ കൃതികളിൽ നിന്നു് നമുക്കനുമാനിക്കാം.
ഉദാഹരണമായി ഉത്തരരാമചരിതം നാലാമങ്കത്തിൽ
സീതയുെട വനവാസം അറിഞ്ഞയുടെന ദുഃഖശമനാർ�
ത്ഥം ജനകൻ (കിഴെക്ക ബംഗാളിലുള്ള) ചന്ദ്രദ്വീപിെല
ഒരാശ്രമത്തിൽ േപായി കുേറക്കാലം തപസ്സു െചയ്തിരു�
ന്നു എന്നു് അേദ്ദഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എ.ഡി. 745-നു്
സമീപിച്ചു് മുക്താപീഡ ലളിതാദിത്യൻ എന്ന പ്രസിദ്ധ�
നായ കാശ്മീരരാജാവു് യേശാവർമെന േതാൽപ്പിച്ചു് കീ�
ഴടക്കുകയുണ്ടായി. ഇതിനുേശഷം ഉേദ്ദശം ഒരു ആറുവർ�
ഷം കുടി യേശാവർമൻ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നു വിചാരിക്കു�
വാൻ കാരണമുെണ്ടങ്കിലും, ഇതു മുതൽക്കു് അേദ്ദഹത്തി�
െന്റ പ്രതാപം അസ്തമിച്ചു എന്നു് നമുക്കു വിചാരിക്കാം.
യേശാവർമെന്റ േതാൽവിക്കുേശഷമുള്ള ഭവഭൂതിയുെട
ചരിത്രെത്തപ്പറ്റി നമുക്കു് യാെതാരു അറിവുമുണ്ടായിരു�
ന്നില്ല.

െതലി കാ മന്ദിറിെന്റ നാലു് പ്രേവശന കവാടങ്ങളിൽ ഒന്നു്.
പ്രതിഹാര ചക്രവർത്തി മിഹിര േഭാജയാണു് ഈ ഹിന്ദു

േക്ഷത്രം പണികഴിപ്പിച്ചതു്.

യേശാവർമെന്റ രാജധാനിയിൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ ആശ്രി�
തനായി ഭവഭൂതിക്കു പുറേമ വാക്പതി എന്ന ഒരു സാമ�
ന്ത കവിയുണ്ടായിരുന്നു. ‘ഗൗഡവേഹാ’ (ഗൗഡവധം)
എന്ന പ്രസിദ്ധ പ്രാകൃത കാവ്യത്തിെന്റയും ‘മഹുമഹവിജ�
േയാ’ (മഥുമഥവിജയം) എന്ന മെറ്റാന്നിെന്റയും കർത്താ�
വാണു് വാക്പതി. ഇവയിൽ മഹുമഹാവിജയം നമുക്കു
ലഭിച്ചിട്ടില്ല. യേശാവർമെന്റ ഗൗഡയുദ്ധേത്തയും ഗൗഡ�
രാജാവിെന്റ വധേത്തയും വിവരിക്കുന്ന ഗൗഡവേഹാ�
വിൽ നിന്നാണു് ആ രാജാവിെന്റ ദിഗ്ജയെത്തപ്പറ്റി മു�
കളിൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ നമുക്കു് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതു്.
വാക്പതി ഭവഭൂതിെയ വളെര സ്തുതിച്ചിരിക്കുന്നതുെകാ�
ണ്ടും മറ്റു കാരണങ്ങളാലും ആ പ്രാകൃത കവിക്കു് ഭവഭൂ�
തിെയക്കാൾ ഒട്ടധികം പ്രായം കുറഞ്ഞിരുന്നു എന്നു നമു�
ക്കു് വിചാരിക്കാം. ഒടുക്കം ഒരു ൈജനനായിത്തീർന്നു.
ൈജനന്മാർ അനുഷ്ഠിക്കാറുള്ള പട്ടിണി േനാമ്പുെകാണ്ടു്
ജീവത്യാഗം െചയ്ത വാക്പതിെയക്കുറിച്ചും, ൈജനമതം
സ്വീകരിച്ച യേശാവർമപുത്രനായ ആമരാജാവിെന സം�
ബന്ധിച്ചും ൈജനഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്കു് ചില വി�
വരങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടു്. യേശാവർമെന്റ െകാട്ടാരത്തിെല
കവി രാജാവായിരുന്ന വാക്പതി ആദ്യം ആ രാജാവു്
വധിച്ച ആമരാജാവിെന്റ ആശ്രിതനായിരുന്നുെവന്നും,
തെന്റ രക്ഷിതാവിെന്റ മരണാനന്തരമാണു്, അതായതു്,
ഉേദ്ദശം 751-നു േശഷമാണു് വാക്പതി ഗൗഡവേഹാ
രചിച്ചെതന്നും ആ രാജാവിെന ൈജനമതത്തിേലക്കു്
െകാണ്ടുവന്ന ൈജനാചാര്യൻ ബപ്പഭട്ടി എ.ഡി. 743
മുതൽക്കു് 837 വെര ജീവിച്ചിരുന്നുെവന്നും നമുക്കു് പ്ര�
സ്തുത ൈജനഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്നറിയാം. ഇതിൽനിന്നു്
എ.ഡി. 751-നു് മുമ്പു് ഭവഭൂതി തെന്റ മൂന്നു നാടകങ്ങളും
രചിച്ചിരുന്നുെവന്നു് നമുക്കൂഹിക്കുകയും െചയ്യാം. നാട�
കരചനയ്ക്കുള്ള െകൽപ്പു് വളെര കുറയുെമങ്കിലും കവിത്വം
മികച്ചിരുന്ന ഭവഭൂതിക്കു് അസാധാരണ ബുദ്ധിശക്തി
ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ, തെന്റ ഒടുവിലെത്ത കൃതി രചിച്ചു
തീർന്നിരുന്ന കാലമായ എ.ഡി. 751-ൽ കുറഞ്ഞപക്ഷം
മുപ്പത്തിരണ്ടു് വയസ്സുണ്ടായിരുന്നു എന്നും നമുക്കു വിചാ�
രിക്കാവുന്നതാണു്. അതിനാൽ ഭവഭൂതിയുെട ജനനം
എ.ഡി. 720-നു് സമീപമായിരിക്കുവാൻ ഇടയുണ്ടു്.

ഗ്വാളിേയാർ േകാട്ടയിെല െതലി കാ മന്ദിറിനടുത്തുള്ള
ശില്പങ്ങൾ.

ഇനി നമുക്കു് ഭവഭൂതിെയപ്പറ്റി നവീനമായി ലഭിച്ചിട്ടുള്ള
അറിവുകളിേലക്കു് കടക്കാം. പ്രസിദ്ധ മീമാംസകനായ
കുമാരിലഭട്ടെന്റ നാലു മുഖ്യശിഷ്യന്മാെര വിവരിക്കുന്ന:

“ഉംേബകകാരികാം േവത്തി
തന്ത്രം േവത്തി പ്രഭാകരഃ
മണ്ഡനസ്തുഭയം േവത്തി
ന കിഞ്ചിഭപി േരവണഃ”

എന്ന േശ്ലാകത്തിൽ പറയുന്ന ഉംേബകനും, ശങ്കരാചാ�
ര്യന്മാരുെട സുപ്രസിദ്ധ ശിഷ്യനായ സുേരശ്വരനും, യാ�
ജ്ഞവൽക്ക്യ സംഹിതയ്ക്കു ബാലക്രീഡ എന്ന േപരിൽ
ഒരു വ്യാഖ്യാനെമഴുതിയിട്ടുള്ള വിശ്വരൂപനും, ഭവഭൂതിയും
ഒന്നാെണന്നു കാണിക്കുന്ന ലക്ഷ്യങ്ങളാണു് നമുക്കു പുതു�
തായി കിട്ടിയിരിക്കുന്നതു്. മി. ദിേനശചന്ദ്ര ഭട്ടാചാര്യ ഈ
െതളിവുകെളെയല്ലാം കൂട്ടിേച്ചർത്തു. പ്രസ്തുത നാലുേപ�
രും ഒന്നാെണന്നും മണ്ഡന മിശ്രനും, ഉംേബകനും, വി�
ശ്വരൂപനും സുേരശ്വനും മാധവെന്റ ശങ്കര ദിഗ്വിജയെത്ത
ആസ്പദിച്ചുള്ള സാധാരണയായ ധാരണ െതറ്റാെണന്നും
ഇന്ത്യൻ ഹിേസ്റ്റാറിക്കൽ ക്വാർേട്ടർലിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാ�
ണിച്ചിട്ടുണ്ടു്. മുകളിൽ ഉദ്ധരിച്ച കുമാരിലയിൽ ശിഷ്യെന
പറ്റിയുള്ള േശ്ലാകത്തിെന്റ മൂന്നാമെത്ത വരിയിൽ മണ്ഡ�
നെനന്നതിനുപകരം വാമനെനന്ന പാഠേഭദമുെണ്ടന്നും
ഇടയ്ക്കു പറഞ്ഞുെകാള്ളെട്ട. സുേരശ്വരനും മണ്ഡനമിശ്ര�
നും ഒന്നെല്ലന്നു മി. ഭട്ടാചാര്യക്കു മുമ്പുതെന്ന െപ്രാഫസർ
ഹിരിയണ്ണ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നു. ഈ െതളിവുകളിേല�
ക്കു കടക്കുന്നതിനു് മുമ്പു് ഈ പ്രസിദ്ധ പണ്ഡിതന്മാെരപ്പ�
റ്റി യാെതാരറിവും ഇല്ലാത്തവരുെട ഉപേയാഗത്തിനായി
അവെരക്കുറിച്ചു് ചില വിവരങ്ങൾ പറഞ്ഞുെകാള്ളെട്ട.

ഗ്വാളിയർ േകാട്ടയിെല സിദ്ധാചൽ ഗുഹകൾക്കുള്ളിെല
ൈജനമതവുമായി ബന്ധെപ്പട്ട ഗുഹാസ്മാരകങ്ങളും

പ്രതിമകളും പാറമുഖത്തു് െകാത്തിവച്ചിട്ടുള്ളതു്.

അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കുവാൻ പ്രയാസമായിത്തീർന്നി�
രുന്ന േവദങ്ങളിെല ആരാധനാവിധികേളയും യുക്തി
െചലുത്തി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന മീമാംസശാസ്ത്രത്തിെന്റ പ്ര�
ധാനഗ്രന്ഥമായ ൈജമിനിയുെട പൂർവ്വമീമാംസാ സൂത്ര�
ത്തിനുണ്ടായിട്ടുള്ള പ്രധാന വ്യാഖ്യാനങ്ങളിെലാന്നു് ശബ�
രഭാഷ്യമാണു്. ഈ ശബരഭാഷ്യത്തിനും വ്യാഖ്യാനങ്ങെള�
ഴുതി മീമാംസെയ മൂന്നു പ്രേത്യക വഴികളിേലക്കു് തിരിച്ച�
വരാണു് കുമാരിലനും പ്രഭാകരഗുരുവും മണ്ഡനമിശ്രനും.
കുമാരിലെന്റ വ്യാഖ്യാനഗ്രന്ഥങ്ങളുെട േപരുകൾ േശ്ലാക�
വാർത്തികം, താന്ത്രവാർത്തികം, ടുപ് ടീക എന്നും പ്രഭാ�
കരെന്റ വ്യാഖ്യാനത്തിെന്റ േപരു് ബൃഹതി എന്നും, മണ്ഡ�
നമിശ്രെന്റ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ വിധിവിേവകം, ബ്രഹ്മസിദ്ധി
മുതലായവയുമാകുന്നു. ബാദാരായണനെന്റ േവദാന്ത�
സൂത്രെത്തയും അതിെന്റ പ്രാചീന വ്യാഖ്യാനങ്ങെളയും
ആസ്പദിച്ചു് ശങ്കരാചാര്യെന്റ പ്രസിദ്ധ ഭാഷ്യഗ്രന്ഥങ്ങളും
സുേരശ്വരെന്റ പലവാർത്തികങ്ങളും ൈനഷ്കർമ്മസിദ്ധി�
യും ജനിക്കുകയുണ്ടായി. ശങ്കരാചാര്യനും സുേരശ്വരനും
തമ്മിലും, ശങ്കരാചാര്യരും മണ്ഡനമിശ്രനും തമ്മിലുണ്ടാ�
യതായി ഐതിഹ്യം േഘാഷിക്കുന്ന വാദപ്രതിവാദങ്ങ�
ളും സുപ്രസിദ്ധമാണേല്ലാ. മുകളിൽ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ള കുമാരി�
ലെന്റ ശിഷ്യന്മാെര സൂചിപ്പിക്കുന്ന േശ്ലാകത്തിൽ പ്രസ്താ�
വിക്കുന്ന േരവണൻ േരവണാരാധ്യെനന്ന നാമത്തിൽ
ഒരു കാമശാസ്ത്രഗ്രന്ഥമായ സ്മരതത്വപ്രകാശിക രചിച്ചിട്ടു�
ള്ളതായും കാണുന്നു.

ബേറാലി േക്ഷത്ര സമുച്ചയത്തിെല ഘേട്ടശ്വര മഹാേദവ
േക്ഷത്രം. ഗുർജന പ്രതിഹാരന്മാർ നിർമ്മിച്ചതു്.

ഇനി നമുക്കു് മി. ദിേനശ് ചന്ദ്ര ഭട്ടാചാര്യ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചി�
ട്ടുള്ള സംഗതികളിേലക്കു കടക്കാം. മണ്ഡനമിശ്രനും ഉം�
േബകനും വിശ്വരൂപനും സുേരശ്വരനും ഒന്നാെണന്നു് മാ�
ധവെന്റ ശങ്കരദിഗ്വിജയത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതു െത�
റ്റാെണന്നും, സുേരശ്വരെന്റ കൃതികളിലും മണ്ഡനമിശ്രെന്റ
കൃതികളിലും കാണുന്ന അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളും ചി�
ത് സുഖജനിയുെട കൃതികളിൽ സുേരശ്വരെന്റയും മണ്ഡ�
നമിശ്രെന്റയും അഭിപ്രായങ്ങെള െവേവ്വെറ ഉദ്ധരിച്ചിരി�
ക്കുന്ന വസ്തുതയും ഗുരുവംശകാവ്യത്തിൽ ശങ്കരാചാര്യർ
മണ്ഡനമിശ്രേനയും വിശ്വരൂപേനയും കണ്ടുമുട്ടിയതായി
പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നതും, മണ്ഡനമിശ്രനും സുേരശ്വരനും
ഒന്നെല്ലന്നു കാണിക്കുന്നു. മണ്ഡനമിശ്രെന്റ കൃതിയായ
ഭാവനാവിേവകവും, ഉംേബകെന്റ നഷ്ടമായ േശ്ലാകവാർ�
ത്തിക വ്യാഖ്യാനത്തിൽ നിന്നു് ശാസ്ത്രദീപികയിൽ ഭട്ടരാ�
മകൃഷ്ണൻ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളും, ഉംേബകൻ കുമാരി�
ലഭട്ടെന്റ ശിഷ്യനാെണന്നും, മണ്ഡനമിശ്രൻ കുമാരില�
െന്റ ചില അഭിപ്രായങ്ങെള ആേക്ഷപിക്കുന്നു എന്നും,
ഉംേബകനും മണ്ഡനമിശ്രനും തമ്മിൽ അഭിപ്രായ വൃത്യാ�
സമുെണ്ടന്നും വരുന്നു. ഭവഭൂതിയുെട മാലതീമാധവത്തി�
െന്റ ഒരു ൈകെയഴുത്തുപ്രതിയിൽ അതു് കുമാരിലഭട്ടെന്റ
ശിഷ്യെന്റ കൃതിയാണു് എന്നു് ഒരിടത്തും, ഉംേബകാചാ�
ര്യെന്റ കൃതിയാെണന്നു് മെറ്റാരിടത്തും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതും,
ചിൽസുഖി എന്ന വ്യാഖ്യാനഗ്രന്ഥത്തിൽ ഉംേബകനാണു്
ഭവഭൂതിെയന്നു വ്യക്തമായി പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതും ഉംേബ�
കനും ഭവഭൂതിയും ഒന്നാെണന്നു സ്ഥാപിക്കുന്നുണ്ടു്. അവ�
സാനമായി വിശ്വരൂപൻ യാജ്ഞവല്ക്യസംഹിതയുെട
വ്യാഖ്യാനമായി രചിച്ചിട്ടുള്ള ‘ബാലക്രീഡ’യ്ക്കു യതീശ്വരൻ
എഴുതിയ ‘വിഭാവനാ’ എന്ന ഉപവ്യാഖ്യാനത്തിൽ:

“യത് പ്രസാദാദയം േലാേകാ
ധർമ്മമാർക്ഷസ്ഥിതഃ സുഖീ
ഭവഭൂതി സുേരശാഖ്യം
വിശ്വരൂപം പ്രണമ്യച്ഛതം.”

എന്നു ബാലക്രീഡാകർത്താവായ വിശ്വരൂപെനപ്പറ്റി
പറയുന്നതിൽ നിന്നു് ഭവഭൂതിയും, സുേരശ്വരനും, വിശ്വ�
രൂപനും ഒന്നാെണന്നു് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ടു്. ബാലക്രീഡ�
യിൽ ഭവഭൂതിയുെട കയ്യു കാണിക്കുന്ന പല ഉദാഹരണ�
ങ്ങളും മി. ദിേനശചന്ദ്ര ഭട്ടാചാര്യ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഭവഭൂതി
തെന്റ നാടകങ്ങളിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്ന േവദങ്ങേളാ�
ടുള്ള താല്പര്യം േവദങ്ങളിൽ നിന്നു ധാരാളം ഭാഗങ്ങളു�
ദ്ധരിച്ചു ബാലക്രീഡയിലും അേദ്ദഹം കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.
ഉത്തരരാമചരിതത്തിെന്റ നാലാമങ്കത്തിൽ േഗാമാംസം
ഭക്ഷിക്കുന്നതിെന ഋേഗ്വദെത്ത ആസ്പദിച്ചു ന്യായീകരി�
ച്ചിരിക്കുന്നതുേപാെല ബാലക്രീഡയിലും ഭവഭൂതി േഗാവ�
ധെത്ത ന്യായീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ബാലക്രീഡ ഭവഭൂതിയു�
െട യൗവനകാലെത്ത ഒരു കൃതിയാണു്. വിശ്വരൂപനും
ശങ്കരാചാര്യരും തമ്മിൽ മഗധയിൽ വച്ചു നടന്നതായി
ഗുരുവംശകാവ്യം പ്രസ്താവിക്കുന്ന പ്രസിദ്ധ വാദപ്രതിവാ�
ദത്തിെന്റ പരമാർത്ഥെത്ത മഗധെയ കീഴടക്കിവാണിരു�
ന്ന യേശാവർമെന്റ രാജധാനിയായ കന്യാകുബ്ജത്തിൽ
ഭവഭൂതി താമസിച്ചിരുന്നതിനുള്ള സംഗതി പിന്താങ്ങു�
ന്നുണ്ടു്. മണ്ഡനമിശ്രനും സുേരശ്വരനും ഒന്നെല്ലന്നും,
ഉംേബകനും സുേരശ്വരനും, വിശ്വരൂപനും ഭവഭൂതിയും
ഒന്നാെണന്നുള്ള മി. ദിേനശഭട്ടാചാര്യയുെട അഭിപ്രായം
സ്വീകരിക്കുന്നതിനു് കാലസംബന്ധമായ ചില െപാരു�
ത്തമില്ലായ്മകൾ ഉെണ്ടന്നു് പ്രഥമദൃഷ്ടിയിൽ േതാന്നുെമങ്കി�
ലും, അതു ചില െതറ്റായ കാലഗണന െകാണ്ടാെണന്നു്
സൂക്ഷ്മപരിേശാധനയിൽ നിന്നു മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാ�
ണു്. അതിനാൽ ഈ േലഖകെന്റ പ്രസ്തുത അഭിപ്രായ�
ങ്ങേളാടു പൂർണ്ണമായി േയാജിക്കുന്നു. മി. ഭട്ടാചാര്യയുെട
അഭിപ്രായെത്ത സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ കാലസംബന്ധ�
മായും യാെതാരു തടസ്സവുമിെല്ലന്നു് കാണിക്കുവാനായി
എ.ഡി. എട്ടാം ശതാബ്ദത്തിൽ ഭാരതെത്ത ഭരിച്ചിരുന്ന
പ്രധാന രാജവംശങ്ങളുെട വംശാവലിയും ഉേദ്ദശകാല�
ങ്ങളും ആദ്യമായി ചുവെട േചർത്തുെകാള്ളുന്നു;

രാഷ്ട്രകൂടവംശം കാശ്മീരവംശം കന്യാകുബ്ജം ഗൗഡവംശം ഗൂർജര
പ്രതിഹാര
വംശം

കക്കൻ മുക്താപീഢ (724–760) 728–751 740–768 നാഗഭടൻ
ഇന്ദ്രൻ കൃഷ്ണൻ ലളിതാദിത്യൻ ആമ (751–780) േഗാപാലൻ േദവശക്തി
(769–779) (768–808)
ദന്തിദുർഗ്ഗൻ കുവലയപീഡൻ വജ്രായുധൻ ധർമ്മപാലൻ വത്സരാജൻ
(754–769) (761) (783)

ഇന്ദ്രായുധൻ (783) ത്രിഭുവനപാലൻ
നാഗഭടൻ-11
േഗാവന്ദൻ 11 (779) വജ്രായിതലളിതാദ്യിത്യൻ ചക്രായുധൻ (800) േദവപാലൻ (790–815)
ധ്രുവൻ (780–794) (761–768)
േഗാവിന്ദൻ 111 പൃഥിവ്യാപീഡൻ
794–815 സാഗ്രാമപീഡൻ

(768–775)

കന്യാകുബ്ജത്തിെല യേശാവർമെന്റ പുത്രനായ ആമരാ�
ജാവിെന സാധാരണയായി ചരിത്രകാരന്മാർ വിഗണിച്ചു്
യേശാവർമനുേശഷം 783-ൽ നാടുവാണിരുന്ന ഇന്ദ്രായു�
ധനു് മുമ്പു് ഒരു വജ്രായുധൻ വാണിരുന്നു എന്നു് രാജേശ�
ഖരകവിയുെട കർപ്പൂരമഞ്ജരിയിെല ഒരു പ്രസ്താവനെയ
ആസ്പദമാക്കി വിശ്വസിച്ചുവരുന്നു. എന്നാൽ ൈജനന്മാ�
രുെട ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ആമരാജാവിെന വളെര കീർത്തിക്കു�
ന്നുണ്ടു്. അതിനാൽ ആമരാജാവിെന്റ ഒരു ബിരുദം മാ�
ത്രമാണു് ഈ വജ്രായുധെനന്നു് ഈ േലഖകൻ വിചാ�
രിക്കുന്നു. ഇതിനു് മെറ്റാരു െതളിവുമുണ്ടു്. ചാലുക്യവംശ�
ത്തിെന്റ ശക്തി നശിപ്പിച്ചു് ൈഹദരാബാദിലുള്ള മാന്യ�
േകടത്തിെല രാഷ്ട്രകൂടന്മാെര ഇന്ത്യയിെല ഒരു മഹച്ഛ�
ക്തിയാക്കിച്ചമച്ച ദന്തിദുർക്ഷൻ കർണാടകത്തിെല ചാ�
ലുക്യന്മാർക്കു് പുറേമ മാളവത്തിെല ഗുർജരപ്രതിഹാര�
ന്മാെരയും കാഞ്ചിയിെല പല്ലവെരയും േകരള േചാളപാ�
ണ്ഡ്യരാജാക്കന്മാെരയും ഒരു ശ്രീഹർഷെനയും ഒരു വജ്ര�
ടെനയും േതാൽപ്പിച്ചു് ഉജ്ജയിനിയിൽ വച്ചു് ഹിരണ്യഗർ�
ഭവും മറ്റും നടത്തിയതായി െചേപ്പടുകളിൽ നിന്നും ശിലാ�
േലഖനങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്കറിയാം. രാഷ്ട്രകൂട ചക്രവർ�
ത്തിയായ േഗാവിന്ദൻ മൂന്നാമെന്റ ൈപലാൽ െചേപ്പടി�
ലാണു് ചുവെട േചർക്കുന്ന പ്രകാരം ശ്രീ ഹർഷവജ്രകൂട�
ന്മാെര േതാല്പിച്ചകാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു്.

കാശിവിശ്വനാഥ േക്ഷത്രം പട്ടടക്കൽ, കർണാടകം.

“കാഞ്ചീശേകരളനരാധിപ േചാളപാണ്ഡ്യ-
ശ്രീഹർഷവജ്രടവിേഭദ വിധാന ഭക്ഷം
കർണ്ണാടകം ബല മനന്ത മേജയമൈന്യർ
ഭൃൈതഃകിയദ്ഭിരപിയഃ സഹസാജിലായ”

ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വജ്രടൻ കന്യാകുബ്ജത്തിെല
വജ്രായുധനും ശ്രീഹർഷൻ കാമരൂപത്തിെല (ആസാമി�
െല) ശ്രീഹർഷനുമാെണന്നാണു് ഈ േലഖകെന്റ അഭി�
പ്രായം. ഈ ശ്രീഹർഷെന ഗൗേഡാഡാദാദി കലിംഗ
േകാശലപതിയായി എ.ഡി. 759-ൽ ഉള്ള േനപ്പാളിെല
ജയേദവെന്റ ഒരു േലഖനവും, െഗൗനഡരാജാവായ േഗാ�
പാലെന്റ സമകാലീനനായി താരാനാഥനും നിർണ്ണയി�
ച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ അേദ്ദഹം ദന്തിദുർഗെന്റ സമകാലീ�
നനാെണന്നു വരുന്നു. യേശാവർമെന്റ പുത്രനായ ആമ�
രാജാവു് േഗാപാലെന്റയും ധർമ്മപാലെന്റയും കാലത്തു്
നാടുവാണിരുന്നു എന്നു് ൈജനഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്നനു�
മാനിക്കാവുന്നതിനാൽ ദന്തിദുർഗൻ േതാൽപിച്ച വജ്ര�
ടനാണു് ആമരാജാവ് , അഥവാ വജ്രായുധൻ എന്നു പ്ര�
ത്യക്ഷമാകുന്നുണ്ടു്. ദന്തിദുർഗെനേപ്പാെല തെന്ന അേദ്ദ�
ഹത്തിെന്റ ഒരു പിൻഗാമിയായ േഗാവിന്ദൻ മൂന്നാമനും
ഉത്തരഭാരതെത്ത ആക്രമിച്ചു് കന്യാകുബ്ജത്തിെല ചക്രാ�
യുധെനയും, മാലവത്തിെല ഗുർജരപ്രതിഹാരനായ നാ�
ഗഭടൻ രണ്ടാമേനയും, ഗൗഡത്തിെല ധർമ്മപാലേന�
യും േതാൽപ്പിച്ചിരുന്നു. പ്രസ്തുത ആമരാജാവിെന്റ ശക്തി�
യിൽ അസൂയ ജനിച്ചതുെകാണ്ടായിരിക്കണം കാശ്മീര�
ത്തിെല മുക്താ പീഡലാളിതാദിത്യെന്റ ഒരു പിൻഗാ�
മിയായ ജയാപീഡവിനയാദിത്യൻ ആമരാജാവിെന
േതാൽപ്പിച്ചു് കന്യാകുബ്ജത്തിെല സിംഹാസനം അപഹ�
രിച്ചു് കാശ്മീരേത്തക്കു െകാണ്ടുേപായതു്. യേശാവർമെന്റ
മരണാനന്തരം ഭവഭൂതി ആമരാജാവിേനയും േസവിച്ചു്
കന്യാകുബ്ജത്തിലും അതിെന്റ അധീനത്തിലിരുന്നിരുന്ന
മഗധയിലും പാർത്തിരിക്കണം. ആമരാജാവിെന്റ മര�
ണം 780-നു സമീപിച്ചാകയാൽ ആ കാലംവെര ഭവഭൂതി
ഉത്തേരന്ത്യയിൽ പാർത്തിരുന്നു എന്നുവരുന്നു.

ഒൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിെല കന്നഡ ലിഖിതം,
കർണാടകയിെല കുക്നൂരിെല നവലിംഗ േക്ഷത്രത്തിൽ

നിന്നു്.

ഭവഭൂതി മുകളിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുേപാെലതെന്ന 720-
നു സമീപത്തു ജനിച്ചിരുന്നതിനാലും ശങ്കരാചാര്യർ 788-
ൽ ജനിച്ചു് 840 വെര ജീവിച്ചിരുന്നതായി ഇന്നു സാധാര�
ണയായി വിചാരിച്ചു വരുന്നതിനാലും ഭവഭൂതിക്കു് ശങ്ക�
രെന്റ ശിഷ്യനായിത്തീരുവാൻ സാധിക്കുന്നതെല്ലന്നു
േതാന്നിേയക്കാം. ഭവഭൂതി 85 വയസ്സുവെര ജീവിച്ചിരുന്നു
എന്നു വിചാരിച്ചാൽേപ്പാലും അേദ്ദഹം മരിക്കുേമ്പാൾ
ശങ്കരനു പ്രസ്തുത കാലനിർണ്ണയമനുസരിച്ചു് 17 വയസ്സു�
മാത്രേമ ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളു. 17 വയസ്സായ ഒരു ബാ�
ലൻ മഗധയിൽ െചന്നു് ഗുരുവംശകാവ്യം പ്രസ്താവിക്കു�
ന്നതുേപാെല പണ്ഡിതേകസരിയായ വിശ്വരൂപെത്ത,
അഥവാ ഭവഭൂതിെയ വാദത്തിൽ േതാല്പിക്കുന്നതു സം�
ഭാവ്യമല്ല. അതിനാൽ ഭവഭൂതിെയ മുകളിൽ ഉദ്ധരിച്ച
അവിതർക്കിതങ്ങളായ െതളിവുകളനുസരിച്ചു് ശങ്കരെന്റ
ശിഷ്യനാകണെമങ്കിൽ ഇേപ്പാൾ ഊഹിക്കെപ്പട്ടുവരുന്ന
ശങ്കരെന്റ ജനനവർഷെത്ത, അതായതു് 788-െന കുേറ�
ക്കൂടി പുറേകാട്ടു് െകാണ്ടുേപാേകണ്ടിവരുന്നു. ഇങ്ങെന
െചയ്യുന്നതിനു് മറ്റു കാരണങ്ങളുമുണ്ടു്.

യക്ഷ മാതംഗ, യക്ഷി സിദ്ധായികിെക്കാപ്പം െജയിൻ
തീർത്ഥങ്കര മഹാവീര, എേല്ലാറ ഗുഹ.

“േദഭീധ്യച്ഛുക്രദേത്താആട
നവഭടവാഗ്ബദ്ധബുദ്ധാധ്വമധ്വ-
സ്വാദേപ്രാദസ്തേവദാഭൃതിരഥ
സജയാപീഡ സമ്രാഡപിദ്രാക്
യദ്വാഗുദ്ഭൂതേബാധ ശ്രുതിമഥ
വപുഷഃ ശാരദായാഃ പുരസ്താൽ
പീേഠ സർവ്വജ്ഞേയാേഗ്യ
നിദധദധിപദച്ഛായ മാർച്ചീദ്യമർച്യം”.

എന്ന േശ്ലാകത്തിൽ നിന്നു് ജയാപീഡ വിനയാദിത്യെന്റ
സഭാപതിയായ ഉത്ഭടെന കാശ്മീരത്തിെല ശാരദാപീ�
ഠത്തിൽ വച്ചു് േതാൽപ്പിച്ചു് ശങ്കരാചാര്യൻ സർവ്വജ്ഞ�
പീഠം കയറി എന്നതു് പ്രത്യക്ഷമാണു്. എ.ഡി. 860-നു്
സമീപിച്ചു് ജയാപീഠൻ മരിക്കുേമ്പാൾ ഇന്നു സ്വീകരിച്ചിട്ടു�
ള്ള ശങ്കരെന്റ ജനനതീയതിയനുസരിച്ചു് അേദ്ദഹത്തിനു്
18 വയസ്സുമാത്രേമ ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ. ഇതു് സംഭാ�
വ്യമാണു്. ഇതും ശങ്കരെന്റ ജനനകാലം പിറേകാട്ടു െകാ�
ണ്ടുേപാകണെമന്നു് കാണിക്കുന്നു. എത്ര വർഷേത്തക്കു്
പിറേകാട്ടു െകാണ്ടുേപാകണെമന്നതാണു് അടുത്തപ്ര�
ശ്നം. ശങ്കരെന്റ സമാധികാലം ഇേപ്പാൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള
840-നു സമീപമാെണന്നുള്ളതു് നിശ്ചയമാണു്. ആചാര്യ�
വാഗേഭദ്യ എന്ന കലിവാക്യം 830-നു് സമീപകാലത്തു്
ശങ്കരൻ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നു കാണിക്കുന്നു. മാതൃഭുമി
ആഴ്ചപ്പതിപ്പിൽ ചിറക്കൽ ടി. ബാലകൃഷ്ണൻ നായർ പ്ര�
സിദ്ധെപ്പടുത്തിയിരുന്ന ഒരു േലഖനത്തിൽ രവിവർമ
വിരചിതമായ ഉദയവർമചരിതത്തിൽ എ.ഡി. 835-ൽ
ശങ്കരാചാര്യർ േകാലത്തുനാട്ടിൽ നിന്നു് തൃശൂർക്കു് േപാ�
യി എന്നു് പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതായി പറഞ്ഞിരുന്നു. അതി�
നാൽ 835-നു േശഷവും അതിനടുപ്പിച്ചും അേദ്ദഹം തൃശൂ�
രിൽ വച്ചു് സമാധിയടഞ്ഞിരുന്നു എന്നു് നമുക്കു വിചാരി�
ക്കാം. േദവിെയ സ്തുതിച്ചു് ശങ്കരൻ എഴുതിയിട്ടുള്ള:

“പരിത്യക്ത്വം േദവാൻ വിവിധവിധി േസവാ കുല തയാ
മയാ പഞ്ചാഗീേത രധിക മപനീേത തുവയസി
ഇദാനീം േചന്മാത. തവയദികൃപാ നാപിഭവതാ
നിരാലംേബാ ലംേബാദര ജനനികം യാമി ശരണം”

എന്ന േശ്ലാകത്തിൽ തനിക്കു് 85 വയസ്സായതായി അേദ്ദ�
ഹം പ്രസ്താവിക്കുന്നതിനാൽ ശങ്കരൻ കുറഞ്ഞപക്ഷം
85 വയസ്സുവെര ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നു് വിചാരിക്കണെമ�
ന്നു് മി.എ.വി. െവങ്കിേടശ്വരൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുള്ള�
തു് ഇവിെട സ്മരണീയമാണു്. 32 വയസ്സിൽ മരിച്ചതാ�
യി ഐതിഹ്യം പ്രസ്താവിക്കുന്ന ശങ്കരാചാര്യർ ആദി�
ശങ്കരാചാര്യരാെണന്നും, അഭിനവ ശങ്കരനെല്ലന്നും,
ഇന്നെത്ത പണ്ഡിതന്മാർ വിചാരിച്ചു വരുന്നു എന്നും പറ�
ഞ്ഞുെകാള്ളെട്ട. 840-ൽ 85 വയസ്സായതുെകാണ്ടു് ശങ്ക�
രെന്റ ജനനം എ.ഡി. 755-നു സമീപിച്ചായിരിക്കണം.
അേപ്പാൾ കാശ്മീരത്തിൽ വച്ചു് സർവ്വജ്ഞപീഠം കയറി�
യേപ്പാൾ ശങ്കരനു് 45 വയസ്സു് ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാനി�
ടയുണ്ടു്. എ.ഡി. 800-നു സമീപിച്ചു് കന്യാകുബ്ജത്തിെല
ഇന്ദ്രായുധെന േതാൽപ്പിച്ചു് ചക്രായുധെന അവിെട വാ�
ഴ്ത്തിയേശഷം ഗൗഡരാജാവും ബുദ്ധമതാനുസാരിയുമായ
ധർമ്മപാലൻ മഗധയുെട പ്രസിദ്ധ തലസ്ഥാനമായ പാ�
ടലീപുത്രത്തിൽവച്ചു് ചക്രവർത്തിയായി തെന്റ കിരീടധാ�
രണം നടത്തിെയന്നു് നമുക്കറിയാം. ഈ രാജാഭിേഷക�
െത്തയാണു് പൂർണ്ണവർമെന്റ കിരീടധാരണമായി ശങ്ക�
രാചാര്യർ ശാരീരികഭാഷ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളെതന്നു്
ഈ േലഖകൻ വിചാരിക്കുന്നു. പൂർണ്ണവർമൻ എന്നതു്
ധർമ്മപാലെന്റ വ്യക്തിപരമായ േപരും, ധർമ്മപാലൻ
എന്നതു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ ബിരുദവുമായി വേന്നക്കാം.
ഈ ഉത്സവത്തിൽ പങ്കുെകാണ്ടതിനുേശഷം ശങ്കരൻ
കാശ്മീരത്തിേലക്കുേപായി സർവ്വജ്ഞപീഠം കയറിയിരി�
ക്കാനിടയുണ്ടു്. അതിനാൽ ഈ അനുഭവം 800-നു് സമീ�
പത്തു നടന്നിരിക്കാം.

പട്ടടക്കലിെല ൈജന നാരായണ േക്ഷത്രം.

വിശ്വരൂപനും ശങ്കരനും തമ്മിൽ മഗധയിൽ വച്ചു നടന്ന�
തായി ഗുരുവംശകാവ്യം പ്രസ്താവിക്കുന്ന പ്രസിദ്ധമായ
വാദപ്രതിവാദം 800-നു വളെര മുമ്പു നടന്നിരിക്കണെമ�
ന്നു് വിചാരിക്കുവാൻ ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ടു്. മണ്ഡനമിശ്രനും
ശങ്കരനും നടത്തിയ വാദപ്രതിവാദത്തിനിടയ്ക്കു് മണ്ഡനമി�
ശ്രെന്റ ഭാര്യയും കുമാരിലഭട്ടെന്റ സേഹാദരിയുമായ ശാ�
രദ ശങ്കരേനാടു് കാമകലെയക്കുറിച്ചു് കുേറ േചാദ്യങ്ങൾ
േചാദിച്ചുെവന്നും, അതിനുത്തരം പറയാൻ ശങ്കരൻ മരി�
ച്ച അമരുക രാജാവിെന്റ ശവശരീരത്തിൽ പ്രേവശിച്ചു്
ആ രാജാവിെന്റ ഭാര്യമാരുമായി രമിച്ചു് അമരുകശത�
കം ശാരദയുെട േചാദ്യങ്ങൾക്കുത്തരമായി രചിച്ചു എന്നും
സുപ്രസിദ്ധമായ ഒരു ഐതിഹ്യമുണ്ടേല്ലാ. അമരുകശത�
കം വ്യാഖ്യാതാവായ രാമചന്ദ്രൻ ഈ സംഭവെത്ത ശങ്ക�
രൻ കാശ്മീരത്തു് ജ്ഞാനപീഠം കയറിയ കാലത്താണു്
സ്ഥാപിക്കുന്നതു്. ഈ ഐതിഹ്യത്തിൽ ചില പരമാർ�
ത്ഥങ്ങൾ ഉെണ്ടന്നു് ഈ േലഖകൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഏെറ�
ക്കുെറ വിശ്വാസേയാഗ്യമായ ഗുരുവംശകാവ്യം പ്രസ്താവി�
ക്കുന്ന ശങ്കരനും, വിശ്വരൂപനും അഥവാ ഭവഭൂതിയുമാ�
യുള്ള വാദപ്രതിവാദമാണു് ഇതു് സൂചിപ്പിക്കുന്നതു്. ഇതു്
മഗധയിൽ വച്ചാണു് നടന്നതും. ദുർവാസാവിനാൽ ശപി�
ക്കെപ്പട്ട സരസ്വതീേദവി ഉഭയഭാരതി എന്ന നാമത്തിൻ�
കീഴിൽ മനുഷ്യസ്ത്രീയായി പിറന്നു വിശ്വരൂപേനാടു േപ്രമം
പ്രാപിച്ചു എന്നു ഗുരുവംശകാവ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതും,

“യം ബ്രഹ്മാണം ഇയം േദവീ
വാഗ്വേശ്യവാനു വർത്തേത.”

എന്നു് ഉത്തരരാമചരിതത്തിൽ ഭവഭൂതി പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ള�
തും ഭവഭൂതിയുെട വിദുഷിയായ ഭാര്യയുെട േപരു് സരസ്വ�
തി എേന്നാ ഭാരതി എേന്നാ ആയിരുന്നുെവന്നു് സൂചിപ്പി�
ക്കുന്നു. അമരുകരാജാവിെനപ്പറ്റിയുള്ള മുകളിൽ പ്രസ്താ�
വിച്ച ഐതിഹ്യം, കന്യാകുബ്ജത്തിെലയും മഗധയിേലയും
രാജാവായിരുന്ന ആമരാജാവിെനയും, ഈ രാജാവിെന്റ
ആശ്രിതനായിരുന്ന അമരു എന്ന കവിേയയും കൂട്ടിക്കു�
ഴച്ചതിെന്റ ഫലമാെണന്നാണു് ഈ േലഖകെന്റ അഭി�
പ്രായം. അമരുകശതകത്തിെന്റ ഒരു വ്യാഖ്യാനത്തിൽ
കവിെയ ‘വിശ്വവിഖ്യാതനാഡിം ധമ കുലതിലേകാ വിശ്വ�
കർമ്മാ ദ്വിതീയ’െനന്നു് വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ, അമ�
രു തട്ടാൻജാതിയിൽെപ്പട്ട ഒരു കവിയാെണന്നു് അനു�
മാനിക്കാം. അമരുരാജാവിെന്റ മരണെത്തപ്പറ്റി പ്രസ്തുത
ഐതിഹ്യം പറയുന്നതിനാൽ ആമരാജാവിെന്റ മരണ�
കാലമായ 780-നു സമീപം ഇതു നിർമ്മിച്ചിരിക്കണം.
ജയാപീഡെന്റ പണ്ഡിത സഭയിെല ഒരു അംഗമായ
വാമനെന്റ കാവ്യാലങ്കാര സൂതപ്രവൃത്തിയിൽ ഇതിെന
ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ളതും ഈ കാലേത്താടു േയാജിക്കുന്നുണ്ടു്.
ഇതിെന്റ രചനാകാലത്തിനടുത്തു് ഭവഭൂതിയും ശങ്കരനും
തമ്മിലുള്ള വാദം നടന്നതുെകാണ്ടാണു് അതിെന ശങ്ക�
രനും വിശ്വരൂപനും, അതായതു് ഭവഭൂതിയുമായി ഐതി�
ഹ്യം ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളെതന്നു വിചാരിക്കാം.

അകളങ്കൻ

ഇപ്രകാരം എ.ഡി. 770-നു സമീപിച്ചു് മഗധയിൽ വച്ചു്
ശങ്കരാചാര്യർ തെന്ന വാദത്തിൽ േതാല്പിച്ചതിനാൽ
താൻ അതുവെര സ്വീകരിച്ചിരുന്ന തെന്റ ഭാര്യാസേഹാദ�
രനും ഗുരുവുമായ കുമാരിലഭട്ടെന്റ മീമാംസമതം ഉേപക്ഷി�
ച്ചു് ശങ്കരെന്റ േവദാന്തമതം സ്വീകരിച്ചു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ശിഷ്യനായിത്തീർന്നിരിക്കണം. ഇേതാടുകൂടി സുേരശ്വര�
െനന്ന നാമത്തിൻ കീഴിൽ ഭവഭൂതി സന്ന്യസിക്കുകയും,
ശങ്കരെനാന്നിച്ചു കുേറക്കാലം സഞ്ചരിച്ചതിനുേശഷം
അേദ്ദഹേത്താടുകൂടി േകരളത്തിേലക്കു േപാന്നു എന്നുളള�
തും സംഭാവ്യമാണു്. ഭവഭൂതിയുെട യഥാർഥനാമം ശ്രീക�
ണ്ഠെനേന്നാ വിശ്വരൂപെനേന്നാ ആയിരിക്കണം. ജ്ഞാ�
നനിധിെയന്ന ബിരുദം വഹിച്ചിരുന്ന അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഗു�
രു കുമാരിലഭട്ടനാണു്. ഉംബകെനന്നു ഭവഭൂതിക്കു േപരു
ലഭിച്ചതു് അേദ്ദഹം ഒരു ഉദുംബര ബ്രാഹ്മണനായിരുന്നതു
െകാണ്ടായിരിക്കാം. ഉദുംബരെമന്ന പദെത്ത പ്രാകൃതീ�
കരിച്ചേപ്പാൾ ഉംേബകെമന്നായിത്തീർന്നിരിക്കാം. രാഷ്ട്ര�
കൂട രാജാക്കന്മാരായ ദന്തിദുർഗെന്റയും അേദ്ദഹത്തിെന്റ
പിതൃസേഹാദരനായ കൃഷ്ണൻ ഒന്നാമെന്റയും സമകാലീ�
നനായ അകളങ്കൻ എന്ന പ്രസിദ്ധ ൈജനാചാര്യെന്റ
സമകാലീനനായി കുമാരിലഭട്ടൻ ജീവിച്ചിരുന്നതിനാൽ
എ.ഡി. 700-നും 760-നും മേധ്യയായിരിക്കും കുമാരിലഭട്ട�
െന്റ കാലം. കുമാരിലെനക്കാൾ കുേറയധികം പ്രായംകു�
റഞ്ഞ സേഹാദരിെയയായിരിക്കാം ഭവഭൂതി കല്യാണം
കഴിച്ചതു്. അഷ്ടസഹ്രസി എന്ന വ്യാഖ്യാനഗ്രന്ഥത്തിൽ
അതിെന്റ കർത്താവും സുേരശ്വരെന്റ സമകാലീനനുമായ
ൈജനഗ്രന്ഥകാരൻ വിദ്യാനന്ദൻ, കുമാരിലൻ (എ.ഡി
672-ൽ മരിച്ച) ധർമ്മകീർത്തിയുെടയും പ്രഭാകരെന്റയും
അഭിപ്രായങ്ങെള ഖണ്ഡിക്കുന്നു എന്നു പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കു�
ന്നതിനാൽ, പ്രഭാകരൻ കുമാരിലഭട്ടെന്റ സമകാലീന�
േനാ, മുൻഗാമിേയാ ആയിരുന്നിരിക്കണം. പ്രഭാകരെന
കുമാരിലെന്റ ശിഷ്യനാക്കുന്ന ഐതിഹ്യം നിമിത്തവും
മറ്റുചില കാരണങ്ങളാൽ പ്രഭാകരൻ കുമാരിലെന്റ പ്രാ�
യംകുറഞ്ഞ സമകാലീനനാെണന്നാണു് ഈ േലഖക�
െന്റ അഭിപ്രായം. പ്രസിദ്ധ മീമാംസാഗ്രന്ഥമായ ശബര�
ഭാഷ്യത്തിനു പ്രഭാകരൻ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ബൃഹതി എന്ന
വ്യാഖ്യാനം, ശബരഭാഷ്യത്തിനു വാർത്തികൻ എന്ന േപ�
രിൽ പ്രസിദ്ധനായിത്തിർന്ന വ്യാഖ്യാതാെവഴുതിയിട്ടുള്ള
വ്യാഖ്യാനെത്ത ആസ്പദിച്ചാണു് രചിച്ചിടുള്ളെതന്നു് േഡാ�
ക്ടർ ഝാ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ശബരഭാഷ്യത്തിെന്റ
കാലെത്തപ്പറ്റി ചില ഊഹങ്ങൾ മാത്രേമ ഇേപ്പാഴുള്ളൂ.

ലളിതാദിത്യെന്റ കാലഘട്ടത്തിൽ നിർമ്മിച്ച സൂര്യേക്ഷത്രം.

അതു് ബി.സി. 57-ൽ ജീവിച്ചിരുന്ന പ്രസിദ്ധനായ വിക്ര�
മാദിത്യെന്റ കാലത്തു രചിച്ചു എന്നു ചിലർ വിചാരിക്കു�
ന്നു. ഇതു് ശരിയെല്ലന്നും അതു് രചിച്ചതു് എ.ഡി. ആറാം
ശതാബ്ദത്തിെന്റ മധ്യത്തിലാെണന്നുമാണു് ഈ േലഖക�
െന്റ അഭിപ്രായം. ഹർഷവർധനൻ എന്ന രാജാവിെന്റ
‘ലിംഗാനുശാസന’െമന്ന ഗ്രന്ഥത്തിനു് ഭട്ടഭരദ്വാജെന്റ പു�
ത്രനായ പൃഥിവിശ്വരനും ഭട്ടദീപ്തസ്വാമിയുെട പുത്രനായ
ശബരിസ്വാമിയും ഓേരാ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ വീതെമഴുതിയി�
ട്ടുണ്ടു്. ഈ ഹർഷവർധനൻ നാഗാനന്ദകർത്താവായ
ഹർഷ ചക്രവർത്തിയെല്ലന്നും അേദ്ദഹം ആറാം ശതാ�
ബ്ദത്തിൽ കാളിദാസെന്റ സമകാലീനനായി ജീവിച്ചിരു�
ന്ന യേശാവർമ വിക്രമാദിത്യഹർഷനാെണന്നും പ്രസ്തുത
ഭട്ടഭരദ്വാജൻ പ്രസിദ്ധ ന്യായശാസ്ത്രജ്ഞനായ ഉേദ്യാത�
കരനും ശബരിസ്വാമി ശബരഭാഷ്യകർത്താവുമാെണന്നും
ഈ േലഖകൻ വിചാരിക്കുന്നു. വിക്രമാദിത്യേനയും ശബ�
രിസ്വാമിേയയും ഘടിപ്പിച്ചിരുന്ന േശ്ലാകം ഇതിെനാരു
ലക്ഷ്യമാണു്. എ.ഡി. 600-നു സമീപിച്ചു് ജീവിച്ചിരുന്ന
സുബന്ധുതെന്റ വാസവദത്തയിൽ ‘മീമാംസാദർഗേന�
േനവ തിരസ്കൃത ദിഗംബര ദർഗേനന രജസാ ജജ്യംേഭ’
എന്നിങ്ങെന പലതവണയും മീമാംസകമതം ൈജന�
മതെത്ത ഓടിച്ചു എന്നു് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതു് പുതുതായി
പുറെപ്പട്ട ശബരഭാഷ്യംെകാണ്ടു് ൈജനമതത്തിനു വന്നി�
ട്ടുള്ള ഇടിവിെന സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ശബരഭാഷ്യം ഇങ്ങ�
െന എ.ഡി. ആറാം ശതാബ്ദത്തിൽ ജനിച്ചതിനാൽ,
അതിനു് ആദ്യമായി വ്യാഖ്യാനെമഴുതിയ വാർത്തികകാ�
രൻ ഏഴാം ശതാബ്ദത്തിലും, ഈ വാർത്തികകാരെന്റ
വ്യാഖ്യാനെത്ത ആസ്പദിച്ചു് ബൃഹതി രചിച്ച പ്രഭാകരൻ
എട്ടാം ശതാബ്ദത്തിലും ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നു് വിചാരിേക്ക�
ണ്ടിയിരിക്കുന്നു. േകരളത്തിെല ഐതിഹ്യം കുമാരില�
മതപ്രചരണെത്ത ഹരിശ്ചന്ദ്രെപ്പരുമാളിേനാടും പ്രഭാ�
കരമതപ്രചരണെത്ത ഹരിശ്ചന്ദ്രെപ്പരുമാളുെട പിൻ�
ഗാമിയുെട പിൻഗാമിയായ കുലേശഖരെപ്പരുമാേളാടും
ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതും പ്രഭാകരൻ കുമാരിലഭട്ടനു മുമ്പു് ജീ�
വിച്ചിരുന്നിെല്ലന്നു് കാണിക്കുന്നു. ഈ രണ്ടു മീമാംസക
ഗുരുക്കന്മാരുേടയും മതങ്ങൾ ഹരിശ്ചന്ദ്രെപ്പരുമാളും കു�
ലേശഖരെപ്പരുമാളും പ്രചരിപ്പിക്കുവാൻ മഠങ്ങളും മറ്റും
ഉണ്ടാക്കിെയന്നല്ലാെത ഈ ഗുരുക്കന്മാർ അവരുെട
സമകാലീനരാെണന്നും, േകരേളാൽപ്പത്തി എന്തു പറ�
ഞ്ഞിരുന്നാലും വിചാരിച്ചുേപാകരുതു്. കുലേശഖരെപ്പരു�
മാൾ പ്രഭാകരഗുരുക്കെള േകരളത്തിൽ െകാണ്ടുവന്നു
പാർപ്പിച്ചു എന്നു േകരേളാൽപ്പത്തിയിൽ പറഞ്ഞിരി�
ക്കുന്നതിെന്റ അർത്ഥം പ്രഭാകരപരമ്പരയിലുള്ള ഒരു
ഗുരുവിെന ഇവിെട െകാണ്ടുവന്നു എേന്നയുള്ളു. കുലേശ�
ഖരെപ്പരുമാൾ എ.ഡി. 864-നു സമീപിച്ചു മരിച്ചു എന്നു്
ഈ േലഖകൻ മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പിൽ പ്രസിദ്ധെപ്പടു�
ത്തിയിരുന്ന ‘ആൾവാർമാരും തമിഴകത്തിെല-പ്രാചീന
ൈവഷ്ണവ േക്ഷത്രങ്ങളും’ എന്ന േലഖനത്തിൽ ചൂണ്ടി�
ക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അതിനാൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ മുൻഗാ�
മിയുെട മുൻഗാമിയായ ഹരിശ്ചന്ദ്രെപ്പരുമാൾ എ.ഡി.
800-നു് സമീപിച്ചു് ജീവിച്ചിരുന്നിരിക്കണം. എട്ടാം ശതാ�
ബ്ദത്തിെന്റ പൂർവ്വാർദ്ധത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള പ്രസ്തുത
മതങ്ങൾക്കു് പ്രസിദ്ധി േനടുവാൻ ഈ കാലാന്തരം ഒട്ടും
അധികമായിേപ്പാകുന്നതല്ല. എ.ഡി. 800-നു് സമീപിച്ചു്
രാജേശഖരൻ എെന്നാരു േചരരാജാവു് ജീവിച്ചിരുന്നതാ�
യി അേദ്ദഹത്തിെന്റ തലമന ഇല്ലം െചേപ്പടിൽ നിന്നു്
നമുക്കറിയാം. ഈ രാജേശഖരനായിരിക്കാം ഹരിശ്ചന്ദ്ര�
െപ്പരുമാൾ. സദാശിവ ബ്രേഹ്മന്ദ്രെന്റ ജഗദ്ഗുരു രത്നമാ�
ലാസ്തവത്തിൽ അന്ധനായ യായാവരൻ രാജേശഖരൻ
തെന്റ മൂന്നു നാടകങ്ങെള ശങ്കരാചാര്യനിൽ നിന്നു് മൂന്നാ�
മെത്ത തലമുറയിലുള്ള കാഞ്ചിയിെല കാമേകാടി മഠാധ്യ�
ക്ഷനു് സമർപ്പിച്ചു എന്നു് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. ഈ നാടകങ്ങ�
ളുെട േപർ അതിെന്റ സമകാലീന വ്യാഖ്യാതാവു് െകാടു�
ത്തിട്ടുള്ളതിൽ നിന്നു് ഇതു് 9-ാം ശതാബ്ദത്തിൽ ജീവിച്ചി�
രുന്ന രാജേശഖരനാെണന്നു് പ്രത്യക്ഷമാണു്. എന്നാൽ
രാജേശഖരകവിക്കു് അന്ധത്വമുള്ളതായി മറ്റു യാെതാരു
ഐതിഹ്യവുമില്ല. തിറയാട്ടം, അഥവാ െതയ്യം തുള്ളൽ
എന്ന തലെക്കട്ടിൽ ശ്രീമാൻ െനട്ടൂർ പി. ദാേമാദരൻ മാ�
തൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പിൽ ഈയിെട എഴുതിയിരുന്ന ഒരു
രസകരമായ േലഖനത്തിൽ അേദ്ദഹം പുരളിമല മുത്ത�
പ്പൻ എന്ന േപരിൽ ഒരു അന്ധനായ വടക്കൻ േകാട്ടയം
രാജാവിെന വിവരിച്ചിരുന്നു. ഒരുപേക്ഷ, ഇേദ്ദഹമായിരി�
ക്കാം ഹരിശ്ചന്ദ്രെപ്പരുമാൾ. ശങ്കരാചാര്യരുെട സമകാ�
ലീനനും അന്ധനുമായ ഈ ഹരിശ്ചന്ദ്രെപ്പരുമാേളയും
അഥവാ രാജേശഖരേനയും അേദ്ദഹത്തിനു് ഒരു ശതവർ�
ഷത്തിനുേശഷം ജീവിച്ചിരുന്ന കർപ്പൂരമഞ്ജരി മുതലായ
കൃതികളുെട കർത്താവായ അന്ധനല്ലാത്ത രാജേശഖര�
കവിേയയും പ്രസ്തുത സ്തവത്തിെന്റ കർത്താവു് കൂട്ടിക്കുഴ�
ച്ചതു െകാണ്ടായിരിക്കാം രാജേശഖരകവി അന്ധെനന്നു്
അേദ്ദഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതു്.

പരിഹാസ്പർ; ഝലം നദിയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള ഒരു പീഠഭൂമിയിൽ
മുക്താപീഡ ലളിതാദിത്യൻ നിർമ്മിച്ചതു്.

ഒരു േകരളീയനായ േഗാവിന്ദനാഥയതി എഴുതിയിട്ടുള്ള
ശങ്കരാചാര്യചരിതത്തിൽ ശങ്കരെന്റ പ്രധാന ശിഷ്യന്മാ�
രിൽ മൂന്നുേപർ േകരളീയരാെണന്നും, ഇവരിൽ പത്മ�
പാദൻ, വിഷ്ണുശർമൻ എന്നു േപരുള്ള ആലത്തൂർ ഗ്രാമ�
ത്തിെല ഒരു നമ്പൂതിരിയാെണന്നും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
ശങ്കരെന്റ നാലു പ്രധാന ശിഷ്യന്മാർ സുേരശ്വരനും പത്മ�
പാദനും േതാടകനും ഹസ്താമലകനുമാണു്. സുേരശ്വരൻ
ഭവഭൂതിയായാൽ േശഷിച്ച മൂന്നുേപരുമാണു് േകരളീയർ.
പത്മപാദനാണു് മണ്ഡനമിശ്രൻ എന്നു് ഈ േലഖകൻ
വിചാരിക്കുന്നു. സുേരശ്വരനും പത്മപാദനും ശങ്കരെന�
ക്കാൾ മൂപ്പുകുടിയ ശിഷ്യന്മാരാണു്. തൃശൂരിെല നടുവിെല
മഠം സ്ഥാപിച്ചതു് സുേരശ്വരനും, െതെക്ക മഠം സ്ഥാപിച്ച�
തു് പത്മപാദനുമാെണന്നുള്ള േകരളീയ ഐതിഹ്യെത്ത
അവിശ്വസിക്കുവാൻ ഒരു കാരണവും കാണുന്നില്ല. സാ�
ധാരണയായി പറഞ്ഞുവരുന്നതു് ശങ്കരൻ സുേരശ്വരെന
ൈമസൂരിലുള്ള ശൃംേഗരി മഠത്തിേന്റയും, പത്മപാദെന
ഗുജറാത്തിലുള്ള ദ്വാരകാമഠത്തിേന്റയും, േതാടകെന
ഹിമാലയത്തിലുള്ള ബദരി മഠത്തിേന്റയും, ഹസ്താമല�
കെന ഒറീസ്സയിലുള്ള ജഗന്നാഥ (പുരി) മഠത്തിേന്റയും
മഠാധിപതികളായി നിയമിച്ചു എന്നാകുന്നു. ശൃംേഗരിമ�
ഠം. എ.ഡി. 6-ാം ശതാബ്ദം മുതൽക്കു് 14-ാം ശതാബ്ദം
വെര പൂട്ടിയിട്ടിരുന്നു എന്നു് വിചാരിക്കുവാൻ കാരണമു�
ള്ളതിനാൽ, സുേരശ്വരൻ തൃശൂരിെല നടുവിെല മഠത്തി�
േലയും പത്മപാദൻ അവിടുെത്ത െതെക്ക മഠത്തിേലയും
മഠാധിപതികളായിട്ടാണു് പ്രാേയാഗികജീവിതം നയി�
ച്ചിരുന്നെതന്നു് നമുക്കു് വിശ്വസിക്കാം. ഇങ്ങെന പണ്ഡി�
താേഗ്രസരനും മഹാകവിയുമായ സുേരശ്വരൻ അഥവാ
ഭവഭൂതി കുേറക്കാലം തൃശുരിെല നടുവിെല മഠത്തിെന്റ
അധിപനായിരുന്നേശഷം, ശങ്കരെന്റ ജീവിതകാലത്തുത�
െന്ന, അതായതു് എ.ഡി. 800-നു കുേറവർഷങ്ങൾക്കുമു�
മ്പു് മരണമടഞ്ഞിരിക്കണം.

ശങ്കരാചാര്യർ ശിഷ്യന്മാേരാെടാപ്പം (ചിത്രം).

തൃശൂരിനു് മാത്രമല്ല, തിരുവനന്തപുരത്തിനുകൂടി ഭവഭൂതി�
േയാടു് ഒരു ബന്ധമുണ്ടു്. ഈ ബന്ധം തൃശൂരിേന്റതുേപാ�
െല അത്ര അടുത്തായിരുന്നിെല്ലേന്നയുള്ളു. സുേരശ്വരൻ
അഥവാ ഭവഭൂതിയുെട മരണാനന്തരം നടുവിെല മഠ�
ത്തിെന്റ മഠാധിപതിയായതു് ലീലാശുകൻ എന്ന അപ�
രനാമമുള്ള േകരളത്തിെല ഒന്നാമെത്ത വില്വമംഗലം
സ്വാമിയാരായിരുന്നുെവന്നു് ഈ േലഖകൻ വിചാരിക്കു�
ന്നു. ഈ ഒന്നാമെത്ത വില്വമംഗലം സ്വാമിയാരാണു് ലീ�
ലാശുകൻ എന്നു് മി. േഗാവിന്ദയ്യർ പുറെപ്പടുവിച്ചിട്ടുള്ള
അഭിപ്രായേത്താടു് ഈ േലഖകൻ പൂർണ്ണമായി േയാ�
ജിക്കുന്നു. പത്മപാദനാണു് ഗുരുെവന്നു് ഒന്നാമെത്ത
വില്വമംഗലം സ്വാമിയാർ അേദ്ദഹത്തിെന്റ വ്യാഖ്യാന�
ങ്ങളിെലാന്നിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതായി മി. വാര്യർ ചൂ�
ണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ടു്. എന്നാൽ തെന്റ ശിക്ഷാഗുരു പത്മ�
പാദരാെണങ്കിലും തെന്റ പരമ്പരാഗുരു സുേരശ്വരനാ�
െണന്നുംകൂടി ലീലാശുകൻ തെന്റ സുപ്രധാനകൃതിയായ
ശ്രീകൃഷ്ണകർണാമൃതത്തിെല ചുവെട േചർത്തിരിക്കുന്ന
േശ്ലാകാർധത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു് ഈ േല�
ഖകൻ വിചാരിക്കുന്നു.

‘ചിന്താമണിർജയന്തി േസമഗിരിർ ഗുരുർേമ
ശിക്ഷാഗുരുശ്ച ഭഗവാൻ ശിവി പിഞ്ചാമൗലി’

ശൃംേഗരി ശാരദാ പീഠം.

സുേരശ്വരൻ ശൃംേഗരി മഠെത്ത ഭരിച്ചിരുന്നിെല്ലങ്കിലും
ആ മഠാധിപതിയുെട സ്ഥാനം അേദ്ദഹത്തിനുണ്ടായിരു�
ന്നുെവന്നു് മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുളള ഐതിഹ്യങ്ങളിൽ
നിന്നു് വിചാരിക്കാവുന്നതാണു്. ശൃംേഗരി മഠത്തിെല
സ്വാമിയാരുെട ബിരുദങ്ങൾ സരസ്വതി, പുരി, ഭാരതി,
ആരണ്യൻ, തീർഥൻ, ആശ്രമൻ എന്നും ബദരിമഠത്തി�
െല സ്വാമിയാരുെട ബിരുദങ്ങൾ ഗിരി, പർവ്വതൻ, സാ�
ഗരൻ എന്നും ദ്വാരകാമാഠത്തിെല സ്വാമിയാരുെട ബി�
രുദങ്ങൾ തീർഥൻ, ആശ്രമൻ എന്നും, പുരിമഠത്തിെല
സ്വാമിയാരുെട ബിരുദങ്ങൾ അരണ്യൻ, വനൻ എന്നു�
മാണു്. പ്രസ്തുത േശ്ലാകത്തിെല ഒന്നാമെത്ത വരിയിൽ
പറഞ്ഞിട്ടുള്ള േസാമഗിരി അതിനാൽ ഗിരിസ്ഥാനമുള്ള
നടുവിെല മഠത്തിെല വില്വമംഗലം സ്വാമിയാരുെട മുൻ�
ഗാമിയായ സുേരശ്വരനാെണന്നു് വിചാരിക്കാവുന്നതാ�
ണു്. പത്മനാഭൻ, അഥവാ മണ്ഡനമിശ്രൻ എന്ന ശങ്കര�
ശിഷ്യെന്റ യഥാർഥനാമം വിഷ്ണുശർമ്മൻ എന്നാെണന്നു്
മുകളിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ. രണ്ടാമെത്ത വരി
ശ്രീകൃഷ്ണെനന്ന അർഥത്തിൽ വിഷ്ണുശർമ്മേനയും സൂചിപ്പി�
ക്കുന്നു. തിരുവനന്തപുരെത്ത ശ്രീപത്മനാഭസ്വാമി േക്ഷ�
ത്രത്തിൽ ഇന്നും പുഷ്പാഞ്ജലി െചയ്യുന്ന സ്വാമിയാർമാർ
നടുവിെല മഠത്തിെല സ്വാമിയാരാകയാൽ, ആദ്യെത്ത
വില്വമംഗലം സ്വാമിയാരായ ലീലാശുകൻ ശ്രീപത്മനാ�
ഭസ്വാമിേക്ഷത്രം പ്രതിഷ്ഠിച്ചേപ്പാൾ അതിൽ ആദ്യമായി
പുഷ്പാഞ്ജലി െചയ്തു എന്നും തന്മൂലമാണു് മറ്റു സ്വാമിയാർ�
മാർക്കു് ഈ അവകാശം സിദ്ധിച്ചെതന്നും വിചാരിക്കാ�
വുന്നതാണു്. ഇങ്ങെന ഭവഭൂതിയുെട ശിഷ്യനാണു് ശ്രീ�
പത്മനാഭസ്വാമിേക്ഷത്രത്തിൽ ആദ്യം പുഷ്പാഞ്ജലി െച�
യ്തെതന്നു് തിരുവനന്തപുരത്തുകാർക്കു് അഭിമാനിക്കാം.
തുഞ്ച-കുഞ്ചാദികളുെട സ്മാരകങ്ങൾ അവർ പാർത്തിരു�
ന്ന പറമ്പുകളിൽ െകട്ടുവാൻ ഉദ്യമിക്കുന്ന േകരളീയരായ
ഭാഷാഭിമാനികളുെട ദൃഷ്ടിയിൽ ഭാരതത്തിെല പണ്ഡിത�
ന്മാരുെടയും കവികളുെടയും മുന്നണിയിൽ നിൽക്കുന്ന
ഭവഭൂതിയുെട സ്മാരകം തൃശൂരിെല നടുവിെല മഠത്തിൽ
െകേട്ടണ്ടതിെന്റ ആവശ്യകത ഈ േലഖകൻ െകാണ്ടുവ�
ന്നു െകാള്ളുന്നു.

(1937 െമയ് 3.)
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േകസരിബാലകൃഷ്ണപിള്ള

പാശ്ചാത്യ സാഹിത്യ ചിന്തകളുെട ഊഷ്മള ൈചതന്യം മല�
യാള ഭാഷയിേലക്കു് ആവാഹിച്ച ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റ് ചിന്തകനും വി�
മർശകനും. പത്രപ്രവർത്തകൻ, നിരൂപകൻ, ചരിത്രകാരൻ
എന്നീ നിലകളിൽ ശ്രേദ്ധയനായ മലയാളസാഹിത്യകാര�
നായിരുന്നു േകസരി എന്നറിയെപ്പടുന്ന േകസരി എ. ബാല�
കൃഷ്ണപിള്ള. ജീവിതത്തിലും സാഹിത്യത്തിലും അേദ്ദഹം ഒരു
വിപ്ലവകാരിയായിരുന്നു.

1889-ൽ തമ്പാനൂരിെല പുളിക്കൽ േമേല വീട്ടിൽ ജനനം.
പണ്ഡിതനും ഗ്രന്ഥകാരനുമായ ദാേമാദരൻകർത്താവാണു്
അച്ഛൻ. അമ്മ പാർവ്വതി അമ്മ. കുടിപ്പള്ളിക്കൂടത്തിലും െകാ�
ല്ലം ൈഹസ്ക്കൂളിലുമായി സ്ക്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം. 1908-ൽ തിരുവന�
ന്തപുരം മഹാരാജാസ് േകാേളജിൽ നിന്നു് ചരിത്രം ഐഛിക�
മാെയടുത്തു് ബി.എ. ജയിച്ചു. േഗൾസ് േകാേളജിലും െകാല്ലം
മഹാരാജാസ് േകാേളജിലും ചരിത്രാദ്ധ്യാപകനായി േജാലി
െചയ്തു. സായാഹ്നക്ലാസിൽ പഠിച്ചു് 1913-ൽ ബി.എൽ. ജയി�
ച്ചു. 1917-ൽ േജാലി രാജി െവച്ചു വക്കീലായി പ്രാക്റ്റീസ് തുടങ്ങി.
1922 വെര തിരുവനന്തപുരം ൈഹേക്കാടതിയിൽ വക്കീലായി�
രുന്നു.

പത്രപ്രവർത്തനം
1922 െമയ് 14-൹ സമദർശിയുെട പത്രാധിപത്യം ഏെറ്റടുത്തു�
െകാണ്ടു് പത്രപ്രവർത്തനരംഗേത്തക്കു് പ്രേവശിച്ചു. 1926 ജൂൺ
19-൹ സമദർശിയുെട പത്രാധിപത്യം രാജിെവച്ചു. സ്വന്തമായി
ഒരു പത്രം തുടങ്ങുന്നതിനുള്ള പണം േശഖരിക്കുന്നതിനായി തി�
രുവിതാംകൂറിലും, മേലഷ്യയിലും പര്യടനങ്ങൾ നടത്തി. 1930
ജൂൺ 4-൹ പ്രേബാധകൻ ശാരദാ പ്രസ്സിൽ നിന്നും അച്ചടി
ആരംഭിച്ചു. 1930 െസപ്തംബർ 10-൹ ൈലസൻസ് റദ്ദാക്കിയതു�
െകാണ്ടു് പ്രേബാധകൻ നിർത്തി. പിന്നീടു് 1930 െസപ്തംബർ
18-൹ തെന്ന േകസരി പത്രം പ്രസിദ്ധീകരണം ആരംഭിക്കുന്നു.
1931 െഫബ്രുവരി 19-൹ േകാടതിയലക്ഷ്യത്തിനു് 200 രൂപ പിഴ
ചുമത്തുന്നു. 1935 ഏപ്രിൽ മാസേത്താെട േകസരി പ്രസിദ്ധീക�
രിക്കാൻ കഴിയാതാവുകയും 1936-ൽ കടം താങ്ങാനാവാെത
ശാരദാ പ്രസ്സും ഉപകരണങ്ങളും വിൽക്കുകയും െചയ്യുന്നു.

സാഹിത്യപ്രവർത്തനം
പാശ്ചാത്യ സാഹിത്യെത്ത മലയാളികൾക്കു് പരിചയെപ്പടുത്തി�
െക്കാടുത്തതു് േകസരിയാണു്. േലാകെത്ത വിപ്ലവകരമായി മാ�
റ്റിമറിക്കുന്നതിനു് പ്രേയാഗിേക്കണ്ട ഒരായുധമായിട്ടാണു് അേദ്ദ�
ഹം സാഹിത്യെത്ത കണ്ടതു്. ൈവേദശിക സാഹിത്യപ്രസ്ഥാ�
നങ്ങെള മുൻ നിർത്തി മലയാളസാഹിത്യെത്ത വിലയിരുത്താ�
നാണു് അേദ്ദഹം ഉദ്യമിച്ചതു്. പ്രസ്ഥാന നിരൂപകൻ, സാേങ്ക�
തിക നിരൂപകൻ, ചിത്രകലാ നിരൂപകൻ, എെന്നാെക്കയാ�
ണു് േകസരി വിേശഷിപ്പിക്കെപ്പടുന്നതു്.

മലയാളം കൂടാെത ഹീബ്രു, ലാറ്റിൻ, ഗ്രീക്ക് എന്നിവയും അസീ�
റിയൻ, സുേമറിയൻ ഭാഷകളും ഇംഗ്ലീഷ്, ഫ്രഞ്ച്, ജർമ്മൻ
എന്നീ യൂേറാപ്യൻ ഭാഷകളും സംസ്കൃതം, അറബി എന്നിവയും
തമിഴു്, െതലുങ്ക്, കന്നട, ൈചനീസ് എന്നീ ഭാഷകളും അറിയാ�
മായിരുന്നു.

േകസരി സദസ്
1930-കളിൽ ശാരദ പ്രസ്സിൽ ഒത്തു കൂടിയിരുന്ന എഴുത്തുകാ�
രുേടയും രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരുേടയും കൂട്ടായ്മയാണു് േകസ�
രി സദസ്. തകഴി, പട്ടം താണുപിള്ള, എ.വി. കൃഷ്ണപിള്ള,
െക.എ. ദാേമാദരൻ, എൻ.എൻ. ഇളയതു്, േബാേധശ്വരൻ,
സി. നാരായണപിള്ള തുടങ്ങിയവരായിരുന്നു േകസരി സദ�
സിൽ ഒത്തു കൂടിയിരുന്നതു്.

അവസാനകാലം
1942 െസപ്തംബർ 3-നു് തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്നും വടക്കൻ
പറവൂരിേലക്കു് താമസം മാറ്റി. 1960 ഡിസംബർ 18-നു് ആ
മഹാമനീഷി ഈ േലാകേത്താടു വിടപറഞ്ഞു.

കൃതികൾ
പതിമൂന്നു വിവർത്തനങ്ങളുൾെപ്പെട 41 കൃതികൾ പ്രസിദ്ധീകരി�
ച്ചിട്ടുണ്ടു്.

• 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 വാള ്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 വരിസംഖ്യ:

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

◦ എഴുത്തുകാെര ശക്തിെപ്പടുത്തുക, നല്ല വായനാവിഭവങ്ങൾ
െചറുതുകയ്ക്കു വായനക്കാർക്കു ലഭ്യമാക്കുക, ഇന്റർെനറ്റിെന�
യും സാേങ്കതിക മുേന്നറ്റെത്തയും സാംസ്ക്കാരികവളർച്ചയ്ക്കു്
ഉപേയാഗിക്കുക എന്നിവയാണു് പ്രധാനലക്ഷ്യങ്ങൾ.

◦ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും വായിക്കുവാൻ പറ്റിയ
തരത്തിലാണു് ഉള്ളടക്കം ലഭ്യമാക്കുക.

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

◦ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കു്/സുഹൃത്തുക്കൾക്കു് സമ്മാനം രജിസ്റ്റർ
െ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 ഇെമയിലി�
േലയ്ക്കു് 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://dl.sayahna.org/dl-p-pdfs.html
http://ax.sayahna.org/collection.html
https://ml.sayahna.org
mailto:info@sayahna.org

