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പ്രസിദ്ധരായ ചില
ബുദ്ധഭിക്ഷുണികൾ

സന്യാസിമുഖ്യനു് വിശുദ്ധിമാർഗ്ഗം കാഴ്ചവയ്ക്കുന്ന
ബുദ്ധേഘാഷൻ.

െഗൗതമബുദ്ധൻ സ്ഥാപിച്ച ബുദ്ധമതത്തിെന്റ പ്രചാരണ�
ത്തിനായി സ്ത്രീകൾ എത്രമാത്രം പ്രയത്നിച്ചിരുന്നു എന്നു്
ഇന്നെത്ത ഭൂരിഭാഗം ജനങ്ങളും അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളതായി
േതാന്നുന്നില്ല. ബുദ്ധമതത്തിെന്റ പ്രചാരണത്തിനായി
ബുദ്ധമുനി ഉപേയാഗെപ്പടുത്തിയ രണ്ടു പ്രാേയണ പുതി�
യതരം ഉപകരണങ്ങൾ നാേടാടിഭാഷയും സ്ത്രീകളുമായി�
രുന്നു. ബുദ്ധമതത്തിെന്റ സ്ഥാപനകാലത്തു നിലവിലി�
രുന്ന ൈവദിക ഹിന്ദുമതത്തിൽ യജ്ഞമാകുന്ന കർമ്മ�
വർഗ്ഗവും, ഉപനിഷത്തുകളിൽ പ്രത്യക്ഷെപ്പട്ടിരിക്കുന്ന
ആധ്യാത്മിക ചിന്തനമാകുന്ന ജ്ഞാനമാർഗ്ഗവും മാത്ര�
േമ അടങ്ങിയിരുന്നുള്ളു. പിൽക്കാലത്തു ഹിന്ദുമതത്തിൽ
കാണാമായിരുന്ന ഭക്തിമാർഗ്ഗം അന്നു് അതിൽ ഇല്ലാ�
യിരുന്നു. ബുദ്ധമതസ്ഥാപനത്തിെന്റ ഒരു അന്തിമഫല�
മായിട്ടാണു് ഭക്തിമാർഗ്ഗം ഹിന്ദുമതത്തിൽ ഉൾെപ്പടുവാൻ
സംഗതി വന്നതു്. ബുദ്ധമതസ്ഥാപനകാലെത്ത ഹിന്ദുമ�
തത്തിെല ഘടകങ്ങളായ യജ്ഞം ഇടത്തരക്കാർക്കും,
ആധ്യാത്മിക ചിന്തനം ഉയർന്ന നിലയിലുള്ളവർക്കും
മാത്രേമ മതപരമായ സഹായം െചയ്തിരുന്നുള്ളൂ. ഭൂരിപ�
ക്ഷക്കാരായ സാധാരണജനങ്ങൾക്കുംകൂടി മതം ഉപ�
കാരപ്രദമായിരിക്കണെമന്നു നിശ്ചയിച്ചാണു് ബുദ്ധമുനി
തെന്റ പുതിയ മതം സ്ഥാപിച്ചതു്. ഈ ഉേദ്ദശ്യെത്ത പുര�
സ്കരിച്ചു് ഭാരതത്തിൽ ഇദംപ്രഥമായി ഒരു മതപരിഷ്ക്കാരം
വരുത്തിയതു് ബുദ്ധമുനിക്കു് ഒരു 250 വർഷത്തിനു മുമ്പു്
ജീവിച്ചിരുന്ന േദഹവും, ചരിത്രകാലെത്ത ൈജനമതത്തി�
െന്റ യഥാർത്ഥ സ്ഥാപകനുമായ പാർശ്വനാഥതീർത്ഥങ്ക�
രനായിരുന്നു. ഗൗതമബുദ്ധൻ പാർശ്വനാഥെന അനുക�
രിക്കുക മാത്രേമ ഇക്കാര്യത്തിൽ െചയ്തിരുന്നുള്ളൂ. തെന്റ
പ്രസ്തുത ഉേദ്ദശ്യം നടപ്പിൽ വരുത്തുവാനായിട്ടാണു് ബുദ്ധ�
മുനി സംസ്കൃത ഭാഷയ്ക്കു പകരം നാേടാടി ഭാഷയും, പുരുഷ�
ന്മാരുെട പ്രയത്നങ്ങൾക്കു പുറേമ സ്ത്രീകളുെട സഹായവും
ഉപേയാഗെപ്പടുത്തിയതു്. മതപ്രചരണാർത്ഥം അതിനു
വളെര മുമ്പുതെന്ന ശ്രമണി അഥവാ ഭിക്ഷുണി സമ്പ്രദാ�
യം ൈജനമതം സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. ഗൗതമബുദ്ധനു് ആദ്യം
“നരകത്തിെന്റ കവാടങ്ങളായ” സ്ത്രീകെള ഭിക്ഷുണികളാ�
യി സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ ൈവമനസ്യം ഉണ്ടായിരുന്നുെവ�
ങ്കിലും, ഒടുക്കം അേദ്ദഹം ആ സമ്പ്രദായം സ്വീകരിക്കുക�
യാണു് െചയ്തതു്. ബുദ്ധമുനിയുെട സമകാലീനരും, ബുദ്ധമ�
തത്തിെന്റ പ്രചാരണത്തിൽ അേദ്ദഹെത്ത അധികമായി
സഹായിച്ചവരുമായ പതിമൂന്നു പ്രസിദ്ധഭിക്ഷുണികെള�
ക്കുറിച്ചു് വിഖ്യാതനായ ബുദ്ധമതഗ്രന്ഥവ്യാഖ്യാതാവായ
ബുദ്ധേഘാഷൻ തെന്റ അംഗുത്തരനികായ ഭാഷ്യമായ
മേനാരഥപുരാണിയിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ള ചില വിവരങ്ങ�
െളയാണു് ചുവെട േചർത്തിരിക്കുന്നതു്.

സിദ്ധാർത്ഥ രാജകുമാരൻ മഹാപ്രജപതി ഗൗതമിെയ്ക്കാപ്പം.

െഗൗതമബുദ്ധെന്റ െകാച്ചമ്മയാണു് പ്രസിദ്ധ ഭിക്ഷുണി�
യായ മഹാപജാപതി േഗാതമി (മഹാപ്രജാപതി െഗൗ�
തമി). പേത്മാത്തരബുദ്ധൻ എന്ന പൂർവ്വ ബുദ്ധെന്റ കാല�
ത്തു് ഹംസാവതിനഗരത്തിെല ഒരു കുലീന കുടുംബത്തി�
െല അംഗമായും, പിന്നീടു കാശിയിെല ഒരു ചാലിയത്തി�
യായും ഉള്ള പൂർവ്വജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു്, ഒടുക്കം ആ പൂർവ്വ�
ജന്മങ്ങളിൽ െചയ്തിരുന്ന സൽകർമ്മങ്ങളുെട ഫലമായി
മഹാപജാപതി േഗാതമി െഗൗതമബുദ്ധെന്റ മാതാവായ
മായാേദവിയുെട അനുജത്തിയായി ജനിച്ചു. മായാേദ�
വിയുെട മരണാനന്തരം ബുദ്ധമുനിയുെട പിതാവായ ശു�
േദ്ധാദനൻ അവെര വിവാഹം െചയ്തു. െഗൗതമബുദ്ധെന
വളർത്തിവന്നതു് ഈ മഹിളാമണിയായിരുന്നു. ഭർത്താ�
വിെന്റ മരണാനന്തരം ഇവർ ഒരു ഭിക്ഷുണിയായി ബുദ്ധ�
മതത്തിൽ േചരുവാൻ നിശ്ചയിച്ചു. ശാക്യമുനി ആദ്യം
അവർക്കു് അതിനുേവണ്ട അനുവാദം നിേഷധിക്കുകയു�
ണ്ടായി. ഉടെന പജാപതി േഗാമതി തെന്റ ശിഷ്യത്തിക�
ളായ അഞ്ഞൂറു് കന്യകകേളാടുകൂടി ശിരസ്സുകൾ മുണ്ഡനം
െചയ്തു മഞ്ഞ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ചു ബുദ്ധമുനിയുെട പ്രധാന
ശിഷ്യനായ േഥരൻ ആനന്ദെനെച്ചന്നു കണ്ടു് തങ്ങെള
ഭിക്ഷുണികളായി സ്വീകരിക്കുവാൻ തെന്റ ഗുരുവിേനാടു
ഉപേദശിക്കണെമന്നു് അേപക്ഷിച്ചു. ആനന്ദൻ അങ്ങ�
െന െചയ്തു് അവർക്കു ഭിക്ഷുണികളാകാൻ അനുവാദം
വാങ്ങിെക്കാടുത്തു. പിന്നീടു ബുദ്ധമുനി മഹാപ്രജാപതി
േഗാമതിെയ ഭിക്ഷുണികളുെട തലവിയാക്കിത്തീർക്കുക�
യും െചയ്തു.

ആനന്ദെന ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന ബുദ്ധെന്റ ശില്പം, രാജ്ഗീർ,
ഇന്ത്യ.

രണ്ടാമെത്ത പ്രസിദ്ധ ഭിക്ഷുണി മഗധരാജാവായ ബിം�
ബിസാരെന്റ രാജ്ഞിയായ േഖമ (േക്ഷമ) യായിരുന്നു.
പൂർവ്വജന്മങ്ങളിൽ െചയ്ത പുണ്യങ്ങളുെട ഫലമായി ഇന്ന�
െത്ത പഞ്ചാബിൽ പണ്ടു സ്ഥിതിെചയ്തിരുന്ന മദ്ര രാജ്യ�
ത്തിെല ഒരു രാജാവിെന്റ പുത്രിയായി േഖമ സാലഗന�
ഗരത്തിൽ ജനിച്ചു. മഗധയിെല പ്രസിദ്ധ രാജാവായ
ബിംബിസാരനാണു് േഖമെയ കല്യാണം കഴിച്ചതു്. മഗധ�
രാജധാനിയായ രാജഗൃഹത്തിനു സമീപമായി ഒരിക്കൽ
ബുദ്ധമുനി താമസിച്ചിരുന്നു. രാജധാനിയിെല സകല
സ്ത്രീകളും ബുദ്ധമുനിെയ കാണാൻ േപാകാറുണ്ടായിരു�
ന്നുെവങ്കിലും അതിസുന്ദരിയായ േഖമമാത്രം അങ്ങെന
െചയ്തിരുന്നില്ല. ബുദ്ധമുനി െസൗന്ദര്യെത്ത അപലപിച്ചു
സംസാരിക്കുക പതിവാെണന്നു േകട്ടതു നിമിത്തമാണു്
േഖമ അേദ്ദഹെത്ത സന്ദർശിക്കുവാൻ േപാകാെതയി�
രുന്നതു്. ബുദ്ധമുനിയുെട പുതിയ മതെത്ത പിന്താങ്ങി�
യിരുന്ന ബിംബിസാരനു് ഇതു കണ്ടു വിഷാദം േതാന്നി.
ബുദ്ധമുനി അേപ്പാൾ നിവസിച്ചിരുന്ന േവലുവന ആശ്രമ�
ത്തിെന്റ മഹിമേയയും ലാവണ്യേത്തയും പുകഴ്ത്തി കാവ്യം
രചിക്കുവാൻ ഉടെന ബിംബിസാരൻ തെന്റ സദസ്സിലുള്ള
കവികേളാടു് ആജ്ഞാപിച്ചു. ഇതു രചിച്ചുകഴിഞ്ഞ ഉടെന
അതിെന െചാല്ലിേക്കൾപ്പിക്കുവാൻ അേദ്ദഹം അവെര
നിേയാഗിച്ചു. അതു േകട്ടേപ്പാൾ ആ ആശ്രമം സന്ദർശി�
ക്കണെമന്നു് ഒരു േമാഹം േഖമയിൽ ജനിച്ചു. അവിെട
േപാകുന്നതിനു േഖമ ബിംബിസാരേനാടു അനുവാദം
േചാദിച്ചു. ആശ്രമം സന്ദർശിക്കുന്നതായാൽ ബുദ്ധമുനി�
െയ കാണാെത വരാൻ സാധിക്കുകയിെല്ലന്നു അേദ്ദഹം
േഖമെയ ധരിപ്പിച്ചു. േഖമയുെട പരിചാരികമാെര വിളി�
ച്ചു് രാജ്ഞി ബുദ്ധമുനിെയ കണ്ടിെല്ലങ്കിൽ, അേദ്ദഹെത്ത
അവർക്കു കാണിച്ചുെകാടുക്കണെമന്നും ബിംബിസാരൻ
കൽപിച്ചു. ആശ്രമത്തിൽ െവച്ചു പരിചാരികമാരാൽ േപ്ര�
രിതയായി േഖമ തെന്ന സമീപിക്കുന്നതു കണ്ടേപ്പാൾ,
ബുദ്ധമുനി ഇദ്ധി എന്ന ശക്തി ഉപേയാഗിച്ചു് ഒരു അതി�
സുന്ദരിയായ യുവതിെയ സൃഷ്ടിച്ചു. ആ യുവതി ഒരു പന�
േയാല വിശറിെയടുത്തു ബുദ്ധമുനിെയ വീശിത്തുടങ്ങി. ആ
യുവതിയുെട െസൗന്ദര്യം കണ്ടു് ആശ്ചര്യെപ്പട്ടുെകാണ്ടു്
േഖമ അവിെട സ്തംഭിച്ചു നിന്നുേപായി. അേപ്പാൾ ആ യു�
വതി ഒരു മധ്യവയസ്കയുെട രൂപം പൂണ്ടതും അനന്തരം
ആ മായാ സ്ത്രീ മരിച്ചു നിലംപതിക്കുന്നതും േഖമയ്ക്കു കാണു�
വാൻ സാധിച്ചു. അേപ്പാൾ േഖമയിൽ ഒരു മാനസാന്തരം
ജനിക്കുകയും ഒരു ഭിക്ഷുണിയാകുവാൻ അവൾ നിശ്ചയി�
ക്കുകയും െചയ്തു. തിരിച്ചു െകാട്ടാരത്തിൽ െചന്നയുടെന
േഖമ തനിക്കു ഒരു ഭിക്ഷുണിയാകുവാൻ അനുവാദം തര�
ണെമന്നു ബിംബിസാരേനാടു അേപക്ഷിച്ചു. ബിംബിസാ�
രൻ അതിനു സമ്മതിച്ചു. േഖമ ഒരു ഭിക്ഷുണിയായിത്തീർ�
ന്നു. ഒടുക്കം അവൾ ഒരു പ്രധാന േഗരിയായി ഭവിക്കുക�
യും െചയ്തു.

ആനന്ദൻ.

മറ്റു രണ്ടു പ്രസിദ്ധ ഭിക്ഷുണികൾ ഉപ്പലവർണ്ണയും (ഉല്പ�
ലവർണ്ണാ) പാടാചാരയുമായിരുന്നു. ശ്രാവസ്തിയിെല
ഖജനാവിെല ഒരു ഉേദ്യാഗസ്ഥെന്റ മകളായിരുന്നു ഉല്പല�
വർണ്ണ. അവളുെട അതിയായ െസൗന്ദര്യം കണ്ടു പല
രാജാക്കന്മാരും പ്രഭുക്കളും മറ്റും അവെള തങ്ങൾക്കു
കല്യാണം കഴിക്കണെമന്നു് അവളുെട പിതാവിേനാ�
ടു പറഞ്ഞു. ഇവെര എല്ലാവേരയും തൃപ്തിെപ്പടുത്തുവാൻ
അസാധ്യമാകയാൽ, മകേളാടു് അവൾക്കു ഒരു ഭിക്ഷു�
ണിയാകുവാൻ മനസ്സുേണ്ടാ എന്നു് അേദ്ദഹം േചാദിച്ചു.
അവൾ അതിനു സമ്മതിച്ചു് ഒരു ഭിക്ഷുണിയായിത്തീർ�
ന്നു. ശ്രാവസ്തിയിെല ഖജനാവിെല മെറ്റാരു ഉേദ്യാഗസ്ഥ�
െന്റ കുടുംബത്തിൽ പിറന്നവളാണു് പാടാചാര. അവൾ
തെന്റ വീട്ടിൽ േവലയ്ക്കു നിന്നിരുന്ന ഒരു യുവാവിെന േസ്ന�
ഹിക്കുകയും, അയാേളാടു കൂടി ഒളിേച്ചാടിേപ്പാവുകയും
െചയ്തു. താമസിയാെത അവൾക്കു ഗർഭമുണ്ടായി. പ്രസ�
വസമയം അടുക്കാറായേപ്പാൾ തെന്റ വീട്ടിേലക്കു തെന്ന
െകാണ്ടുവിടാൻ അവൾ ഭർത്താവിേവനാടു അേപക്ഷിച്ചു.
അയാൾ അതിനു് അമാന്തിച്ചു. ഒടുക്കം അവൾ തനിച്ചു
ശ്രാവസ്തിയിേലക്കു തിരിച്ചു. വഴിക്കുെവച്ചു പ്രസവിക്ക�
യാൽ അവൾ ഭർതൃഗൃഹത്തിേലക്കു് തിരിച്ചുേപാന്നു.
രണ്ടാമതും അവൾക്കു് ഗർഭമുണ്ടായി. പ്രസവം സമീ�
പിക്കാറായേപ്പാൾ അവളും ഭർത്താവും അവളുെട വീട്ടി�
േലക്കു പുറെപ്പട്ടു. വഴിക്കുവച്ചു് അവൾക്കു് പ്രസവേവദന
േതാന്നി. പ്രസവിക്കുന്നതിനു് ഒരു മറയുണ്ടാക്കുവാൻ ഭർ�
ത്താവു് ചുള്ളിെവട്ടിെക്കാണ്ടു നിന്നേപ്പാൾ ഒരു പാമ്പുകടി�
ച്ചു് അയാൾ മരിച്ചു. അനന്തരം അവൾ പ്രസവിച്ചു. തെന്റ
രണ്ടു കുട്ടികേളാടുംകൂടി അവൾ പിന്നീടു തെന്റ വീട്ടിേല�
ക്കുള്ള യാത്ര തുടർന്നു. വഴിക്കു് അവർക്കു് ഒരു പുഴ കട�
േക്കണ്ടി വന്നു. അേപ്പാൾ ആ രണ്ടു കുട്ടികേളയും ഒഴുക്കു
െകാണ്ടുേപായി. ദുഃഖിച്ചു െകാണ്ടു് അവൾ യാത്ര തുടർന്നു്
ശ്രാവസ്തിയിൽ എത്തി. അേപ്പാൾ അല്പം മുമ്പു് അവിെട�
യുണ്ടായ ഒരു െകാടുങ്കാറ്റിൽ നിലംപതിച്ച അവളുെട ഭവ�
നത്തിൽ അകെപ്പട്ടു അവളുെട ബന്ധുക്കെളല്ലാം മരിച്ചു�
േപായി എന്നു് അവൾ അറിഞ്ഞു. അവരുെട ശരീരങ്ങൾ
ചിതയിൽ എരിയുന്നതും അവൾ കാണുകയുണ്ടായി. ദു�
സ്സഹമായ ദുഃഖം നിമിത്തം അവൾക്കു് ഉടെന ചിത്ത�
ഭ്രമം ഉണ്ടാകുകയും വസ്ത്രം എല്ലാം ഉരിഞ്ഞിട്ടു് നഗ്നയാ�
യി ആ നഗരത്തിൽ അലഞ്ഞുനടക്കുകയും െചയ്തു. ഈ
നഗ്നതയിൽ നിന്നാണു് അവൾക്കു പാടാചാര എന്നേപ�
രു ലഭിച്ചതു്. ഒരിക്കൽ ബുദ്ധമുനി ഒരു വലിയ ജനക്കൂട്ട�
േത്താടു് ഒരു വിഹാരത്തിൽ െവച്ചു പ്രസംഗിച്ചുെകാണ്ടി�
രുന്നേപ്പാൾ പാടാചാര നഗ്നയായി അവിെട േകറിെച്ച�
ന്നു. അേപ്പാൾ ബുദ്ധമുനി അവേളാടു് “േസാദരീ, നിനക്കു
സ്ഥിരബുദ്ധി തിരിച്ചു കിട്ടെട്ട” എന്നു പറഞ്ഞു. അേപ്പാൾ
അവളുെട ചിത്തഭ്രമം മാറുകയും, അവൾ ലജ്ജിച്ചു് തെന്റ
നഗ്നത മറക്കുന്നതിനായി നിലത്തു് ഒതുങ്ങിയിരിക്കുകയും
െചയ്തു. അവിെടയുണ്ടായിരുന്ന ജനങ്ങളിൽ ഒരാൾ ഒരു
വസ്ത്രം അവൾക്കു് എറിഞ്ഞുെകാടുത്തു. ഒടുക്കം അവൾ
ഒരു പ്രസിദ്ധ ഭിക്ഷുണിയായിത്തീരുകയും െചയ്തു.

പതിെനട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിെല ആനന്ദെന്റ ബർമീസ് ശില്പം.

ധർമ്മഭിന്നയും, രൂപനന്ദായും , േസാണായും, സകുലാ�
യുമാണു് മറ്റു നാലു പ്രസിദ്ധ ഭിക്ഷുണികൾ. ബിംബിസാ�
രെന്റ ഒരു ഉേദ്യാഗസ്ഥനായ വിശാഖെന്റ ഭാര്യയായി�
രുന്നു ധർമ്മഭിന്ന. ബുദ്ധമുനിയുമായുണ്ടായ പ്രഥമസമാ�
ഗമത്തിൽത്തെന്ന വിശാഖൻ ഒരു ബൗദ്ധനായിത്തീർ�
ന്നു. അതുകഴിഞ്ഞു് അേദ്ദഹം തെന്റ വീട്ടിൽ തിരിച്ചുവന്ന�
േപ്പാൾ ധർമ്മഭിന്നയുെട ലാളനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാെത
അവളുെട ഭർത്താവായി തനിക്കു െപരുമാറുവാൻ സാ�
ധിക്കുകയിെല്ലന്നു് അവെള അറിയിച്ചു. ഉടെന അവൾ
ഒരു ബുദ്ധഭിക്ഷുണിയായിത്തീർന്നു. കുെറക്കാലം കഴി�
ഞ്ഞു് ധർമ്മഭിന്നെയ വിശാഖൻ ഒരിക്കൽ സന്ദർശിക്കു�
കയുണ്ടായി. അേപ്പാൾ അേദ്ദഹെത്തക്കാൾ തനിക്കു
മതകാര്യങ്ങളിൽ പാണ്ഡിത്യമുെണ്ടന്നു അവൾ അേദ്ദ�
ഹെത്തെക്കാണ്ടു് സമ്മതിപ്പിക്കുകയും െചയ്തു. ബുദ്ധമുനി
ഒരിക്കൽ പ്രസംഗിച്ചുതു് േകട്ടയുടെന ഒരു ഭിക്ഷുണിയാ�
യിത്തീർന്ന ശ്രാവസ്തിയിെല ഒരു സ്ത്രീയാണു് സകുലാ.
മഹാപ്രജാപതി േഗാമതിയുെട പുത്രിയാണു് രൂപനന്ദാ.
അവളുെട െസൗന്ദര്യാധിക്യം െകാണ്ടു് അവൾക്കു് ജനപ�
ദകല്യാണി എന്ന േപരും കിട്ടി. മഹാപജാപതിേഗാമ�
തി ഭിക്ഷുണിയായി കഴിഞ്ഞതിനുേശഷം രൂപനന്ദായും
ഒരു ഭിക്ഷുണിയായി ഭവിച്ചു. ഭിക്ഷുണിയായിത്തീർന്നതി�
നുേശഷം, ബുദ്ധമുനി െസൗന്ദര്യെത്ത അപലപിക്കുക
പതിവാെണന്നറിഞ്ഞു. അവർ മറ്റു ഭിക്ഷുണികെളേപ്പാ�
െല അേദ്ദഹത്തിെന്റ പ്രസംഗങ്ങൾ േകൾക്കുവാേനാ
അേദ്ദഹെത്ത ശുശ്രൂഷിക്കുവാേനാ േപായിരുന്നില്ല. ബുദ്ധ�
മുനിയുെട പ്രസംഗത്തിെന്റ സാരം മറ്റു ഭിക്ഷുണികളിൽ
നിന്നു് അവൾ ഗ്രഹിക്കുക മാത്രേമ െചയ്തിരുന്നുള്ളു. ഇത�
റിഞ്ഞു് ഓേരാ ഭിക്ഷുണിയും പ്രസംഗസമയത്തു് ഹാജരാ�
േകണ്ടതാെണന്നു് ബുദ്ധമുനി ആജ്ഞാപിച്ചു. അതിനാൽ
രൂപനന്ദായ്ക്കു പ്രസംഗം േകൾക്കുവാൻ േപാകാെത ഗത്യ�
ന്തരമിെല്ലന്നായി. അവൾ ആദ്യമായി പ്രസംഗം േകൾ�
ക്കുവാൻ േപായേപ്പാൾ േഖമയ്ക്കുണ്ടായ മായാദർശനം
അവൾക്കും ഉണ്ടായി. അേതാടുകൂടി അവളുെട ഗർവ്വു്
ശമിക്കുകയും പിന്നീടു് അവൾ ഒരു പ്രസിദ്ധഭിക്ഷുണി�
യായി ഭവിക്കുകയും െചയ്തു. അേനകം സന്താനങ്ങളുെട
മാതാവായതിനുേശഷമാണു് േസാണ ഒരു ഭിക്ഷുണിയാ�
യിത്തീർന്നതു്. അവളുെട ഭീമമായ അജ്ഞതനിമിത്തം
അവൾ മറ്റുള്ളവരുെട പരിഹാസത്തിനു പാത്രീഭവിച്ചി�
രുന്നു. തനിക്കു മതത്തിൽ പാണ്ഡിത്യം സിദ്ധിക്കണ�
െമന്നു കരുതി സദാ “ദ്വാത്തിംസാകാര” എന്ന മന്ത്രം
പറഞ്ഞുെകാണ്ടിരുന്നു. ഒരിക്കൽ മറ്റുള്ള ഭിക്ഷുണികൾ
അടുത്തുള്ള ഒരു വിഹാരത്തിേലക്കു യാത്രതിരിച്ചേപ്പാൾ
തങ്ങൾ തിരിച്ചു വരുേമ്പാൾ കുെറ െവള്ളം ചൂടാക്കിെവ�
േച്ചക്കണെമന്നു േസാണേയാടു അവർ പറഞ്ഞിരുന്നു.
എന്നാൽ തെന്റ പ്രസ്തുത മന്ത്രം ഉരുക്കഴിക്കുന്നതിൽ ശ്ര�
ദ്ധ േകന്ദ്രീകരിച്ചിരുന്നതിനാൽ മറ്റുള്ള ഭിക്ഷുണികൾ പറ�
ഞ്ഞ കാര്യം െചയ്യുവാൻ അവൾ മറന്നുേപായി. അവർ
തിരിച്ചുവന്നേപ്പാൾ െവള്ളം െവച്ചിരുന്ന അടുപ്പിൽ തീ�
കത്തിക്കാെതയിരുന്നതു കണ്ടു മുറുമുറുക്കാൻ തുടങ്ങി.
അേപ്പാൾ ആ െവള്ളത്തിനു് ചൂടുെണ്ടന്നും അെതടുത്തു്
ഉപേയാഗിച്ചു േനാക്കുവാനും േസാണാ അവേരാടു പറ�
ഞ്ഞു. അവർ അങ്ങെന െചയ്തേപ്പാൾ അതിനു ചൂടുെണ്ട�
ന്നു കണ്ടു് അത്ഭുതെപ്പട്ടു. അവളുെട ഭക്തിെകാണ്ടാണു്
അതിനു ചൂടു പിടിച്ചിരുന്നതു്.

ബാേങ്കാക്കിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ഉപ്പലവർണ്ണയുെട
അവശിഷ്ടങ്ങൾ.

ഭദ്ദാ (ഭദ്രാ), അഥവാ, കുണ്ഡലേകശിയാണു് മെറ്റാരു പ്ര�
സിദ്ധ ഭിക്ഷുണി. േഥരീഗാഥയിലുള്ള ചില സ്തവങ്ങൾ ഭദ്ദ�
യുെട കൃതിയാണു്. രാജഗൃഹ നഗരത്തിെല ഒരു രാജ�
കീയ ഉേദ്യാഗസ്ഥെന്റ മകളായി ഭദ്ദാ ജനിച്ചു. ഭദ്ദാ ജനി�
ച്ച സമയത്തുതെന്ന രാജാവിെന്റ പുേരാഹിതനും ഒരു
ആൺകുട്ടി ജനിക്കുകയുണ്ടായി. ഈ ആൺകുട്ടിയുെട
ജാതകത്തിൽ അവൻ ഒരു കുപ്രസിദ്ധ തസ്ക്കരനായിത്തീ�
രണെമന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതുെകാണ്ടു് അവൻ ജനിച്ച
സമയത്തു് രാജഗൃഹനഗരത്തിെല ആയുധങ്ങെളല്ലാം
ജ്വലിച്ചു പ്രകാശിക്കുകയുണ്ടായി. സത്തുേകാ എന്നു് ഈ
ആൺകുട്ടിക്കു പുേരാഹിതൻ േപരിട്ടു. ബാല്യം മുതൽക്കു
ഈ ബാലൻ േമാഷ്ടിച്ചു തുടങ്ങി. പ്രായപൂർത്തി വന്നി�
ട്ടും ഈ ശീലം മാറുന്നിെല്ലന്നു കണ്ടിട്ടു് അവെന്റ പിതാവു്
അവനു ഭവനേഭദനത്തിനുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാ�
ക്കിെക്കാടുത്തുെകാണ്ടു് തെന്റ വീട്ടിൽ നിന്നു് അവെന
ബഹിഷ്കരിച്ചു. അവൻ അനന്തരം ആ നഗരത്തിെല ഒരു
കുപ്രസിദ്ധനായ കവർച്ചക്കാരനായിത്തീർന്നു. ഇതിെന്റ
ഫലമായി ഒരിക്കൽ നഗരകാവൽക്കാർ അവെന പിടി�
ച്ചു രാജാവിെന്റ മുമ്പിൽ െകാണ്ടുെചന്നു. അവെന നഗ�
രത്തിെന്റ െതേക്ക ദ്വാരത്തിൽ െകാണ്ടുെചന്നു വധിക്കു�
വാൻ രാജാവു് അവേരാടു് ആജ്ഞാപിച്ചു. അവർ അവ�
െന അവിേടക്കു ബന്ധിച്ചു െകാണ്ടുേപാകുേമ്പാൾ വളെര
ജനങ്ങൾ അവെന്റ ശിക്ഷ കാണുവാനായി അവേരാടു കൂ�
ടി േപായി. സത്തുേകാെയ ഇങ്ങെന െകാണ്ടുേപാകുന്ന�
തു് തെന്റ ഗൃഹത്തിൽ നിന്നു യുവതിയായ ഭദ്ദാ കണ്ടു. ഉട�
െന അവൾ േമാഹാലസ്യെപ്പട്ടു വീണു. ബന്ധുക്കൾ വന്നു്
അവെള ശുശ്രൂഷിച്ചു േബാധം വരുത്തിയേപ്പാൾ സത്തു�
േകാെയെക്കാണ്ടു തെന്ന കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചിെല്ലങ്കിൽ
താൻ മരിക്കുെമന്നു ഭദ്ദാ ശഠിച്ചു. അവളുെട ബന്ധുക്കൾ
ഭദ്ദായുെട ജീവെന രക്ഷിക്കുവാനായി നഗരകാവൽക്കാ�
രുെട തലവനു ൈകക്കൂലി െകാടുത്തു സത്തുേകാെയ
വധത്തിൽ നിന്നു രക്ഷിച്ചു അവിെട െകാണ്ടുവന്നു ഭദ്ദാ�
െയ അയാൾക്കു കല്യാണം കഴിച്ചുെകാടുത്തു.

പാടാചാരയുെട കഥയുെട ചിത്രീകരണം, മ്യാന്മാർ.

വിവാഹാനന്തരം കുെറ ദിവസം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ സത്തു�
േകാ തെന്റ ഭാര്യയുെട ആഭരണങ്ങൾ േമാഷ്ടിക്കുവാൻ
നിശ്ചയിച്ചു. തെന്റ ജീവെന രക്ഷിച്ചതു് ആ നഗരത്തിെല
വധശിക്ഷ വിധിച്ചവെര കീേഴാട്ടു പിടിച്ചു തള്ളിെക്കാല്ലു�
ന്ന മലയുെട മുകളിൽ അധിവസിക്കുന്ന േദവിയാെണ�
ന്നും, അതിനാൽ തനിക്കു് ആ േദവിക്കു് ഒരു േനർച്ച നട�
േത്തണ്ടതുെണ്ടന്നും ഭദ്ദാേയാടു പറഞ്ഞു. ഉടെന സർവ്വാ�
ഭരണഭൂഷിതയായി ഭദ്ദാ ഭർത്താവിേനാടു കൂടി ഒരു കാ�
ളവണ്ടിയിൽ ആ മല സ്ഥിതിെചയ്തിരുന്ന സ്ഥലേത്തക്കു
േപായി. രണ്ടു േപരുംകൂടി ആ മലയുെട മുകളിേലക്കു േക�
റി. ഇങ്ങെന േകറുേമ്പാൾ ഭർത്താവു് തേന്നാടു് ഒന്നും
ഉരിയാടാെതയിരുന്നതു കണ്ടു് അയാളുെട ഉേദ്ദശ്യം ഭദ്ദാ�
യ്ക്കു മനസ്സിലായി. അവേളാടു് ആ ആഭരണങ്ങെളല്ലാം
അഴിച്ചു് അവളുെട ഒരു വസ്ത്രത്തിൽ െപാതിഞ്ഞുെകട്ടു�
വാൻ സത്തുേകാ ആവശ്യെപ്പട്ടു. അവൾ അതിെനപ്പറ്റി
പ്രതിേഷധിച്ചേപ്പാൾ അവളുെട ആ ആഭരണം അപഹ�
രിക്കുവാനാണു് താൻ അവെള അവിെട കൂട്ടിെക്കാണ്ടു�
വന്നെതന്നു് അയാൾ പറഞ്ഞു. താൻ ആഭരണങ്ങെള�
ല്ലാം അഴിച്ചുെവക്കുന്നതിനു മുമ്പു് തനിക്കു അേദ്ദഹെത്ത
ആദ്യം അഭിമുഖമായും പിന്നീടു് പുറകിൽ നിന്നും ആലിം�
ഗനം െചയ്യുവാൻ േമാഹമുെണ്ടന്നു് അവൾ അേപ്പാൾ
അയാെള ധരിപ്പിച്ചു. അതിനു് അയാൾ സമ്മതിക്കുകയും
െചയ്തു. അനന്തരം അയാളുെട പുറകിൽ നിന്നു് അയാെള
ആലിംഗനം െചയ്തേപ്പാൾ അവൾ അയാെള മലയുെട
അടിയിേലക്കു് പിടിച്ചുതള്ളി. മലയുെട അടിയിൽ വീണു്
അയാൾ ഉടെനതെന്ന മരിക്കുകയും െചയ്തു. അനന്തരം
അവൾ ഒരു ൈജനശ്രമണിയായിത്തീർന്നു. ൈജനമത�
സിദ്ധാന്തങ്ങളിൽ അവൾ അത്യധികം പാണ്ഡിത്യം േന�
ടി. പിന്നീടു് അവൾ നഗരങ്ങൾ േതാറും സഞ്ചരിച്ചു് ഇതര
മതപണ്ഡിതന്മാെര തേന്നാടു വാദത്തിനു വിളിച്ചു് അവ�
െര എളുപ്പത്തിൽ േതാല്പിക്കുന്നതിൽ താല്പര്യം കാണിച്ചു.
പലേരയും അവൾ വാദത്തിൽ േതാല്പിച്ചു. എന്നാൽ ഒടു�
ക്കം ശ്രാവസ്തിയിൽ െവച്ചു ബുദ്ധമുനിയുെട ഒരു പ്രധാന�
ശിഷ്യനായ ശാരീപുത്രൻ അവെള വാദത്തിൽ എളുപ്പം
േതാല്പിക്കുകയുണ്ടായി. ഉടെന അവൾ തെന്ന ബുദ്ധമ�
തത്തിൽ േചർത്തു് അതിെന്റ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്ക�
ണെമന്നു് ശാരീപുത്രേനാടു് അേപക്ഷിച്ചു. സമീപത്തുള്ള
മഹാവിഹാരത്തിൽ അേപ്പാൾ നിവസിച്ചിരുന്ന തെന്റ ഗു�
രു ബുദ്ധമുനിെയ െചന്നു് കാണാൻ അേദ്ദഹം അേപ്പാൾ
അവേളാടു് ഉപേദശിച്ചു. അവൾ ഉടെന ബുദ്ധമുനിെയ
െചന്നു കണ്ടു് അേദ്ദഹത്തിൽ നിന്നു ബുദ്ധമതതത്വങ്ങൾ
പഠിച്ചു. അനന്തരം അവൾ ഒരു അതിപ്രസിദ്ധയായ ഭി�
ക്ഷുണിയായിത്തീരുകയും െചയ്തു. ഈ ഭദ്ദായുെട അഥവാ
കുണ്ഡല േകശിയുെട ചരിത്രെത്ത ആസ്പദിച്ചാണു് െചന്ത�
മിഴിെല ചിലപ്പതികാരം ആദിയായ അഞ്ചു മഹാകാവ്യ�
ങ്ങളിൽ ഒന്നായ കുണ്ടലേകശി രചിച്ചിട്ടുള്ളതും.

രൂപനന്ദാ ബുദ്ധെന്റ മുൻപിൽ.

ഭദ്ദാകാപാലിനി, ഭദ്ദാകച്ചാന (ഭദ്രകാഞ്ചന), സിഗാല�
മാതാ എന്നിവരാണു് മറ്റു മൂന്നു പ്രസിദ്ധ ഭിക്ഷുണികൾ.
ഇവരിൽ ഭദ്ദാകച്ചാന െഗൗതമബുദ്ധെന്റ ഭാര്യയും അേദ്ദ�
ഹത്തിെന്റ പുത്രനായ രാഹുലെന്റ മാതാവുമാണു്. ഭദ്ദാ�
കച്ചാന രാഹുലെന പ്രസവിച്ച ദിവസമാണു് െഗൗതമ�
ബുദ്ധൻ ലൗകിക ജീവിതം പരിത്യജിച്ചു് സന്ന്യാസിയാ�
യിത്തീർന്നതു്. മെറ്റാരു പ്രസിദ്ധഭിക്ഷുണി കിസാേഗാമ�
തിയാണു്. പാംസുകുലത്തിൽ നിെന്നടുത്ത പരുപരുത്ത
വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ചിരുന്ന ഭിക്ഷുണികളുെട തലവിയായി�
രുന്നു കിസാേഗാമതി. ശ്രാവസ്തിയിെല ഒരു അതിദരിദ്ര
കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച അവെള ഒരു ധനികൻ കല്യാണം
കഴിക്കുകയുണ്ടായി. അവൾ ഒരു ദരിദ്രകുടുംബത്തിൽ
നിന്നു വന്നവളായതുെകാണ്ടു് അവെള ഭർത്താവിെന്റ
വീട്ടുകാർ പുച്ഛിച്ചിരുന്നു. അവൾ ഒരു പുത്രെന പ്രസവി�
ച്ചേപ്പാൾ, ഭർത്താവിെന്റ വീട്ടുകാർ അവേളാടു കൂടുതൽ
ബഹുമാനേത്താെട െപരുമാറുകയുണ്ടായി. നിർഭാഗ്യവ�
ശാൽ ഈ ബാലൻ ഓടി നടക്കുന്ന പ്രായമായേപ്പാൾ
മൃതിയടഞ്ഞു. ഇതു നിമിത്തം കിസാേഗാമതിക്കു ദുസ്സഹ�
മായ ദുഃഖം േതാന്നി. അവൾ ആ ബാലെന്റ മൃതശരീരം
എടുത്തുെകാണ്ടു ശ്രാവസ്തിയിലുള്ള ഓേരാ ഗൃഹത്തിലും
െചന്നു് കുട്ടിയുെട േരാഗം ശമിപ്പിക്കുവാൻ വല്ല മരുന്നും
െകാടുക്കണെമന്നു യാചിച്ചു തുടങ്ങി. അവർക്കു ചിത്തഭ്ര�
മമാെണന്നു പറഞ്ഞു ജനങ്ങൾ അവെള പരിഹസിക്കു�
കയും അവെള കാണുേമ്പാൾ കൂവി വിളിക്കുകയും െച�
യ്തു. ഒരിക്കൽ ഒരു പണ്ഡിതൻ അവെളക്കണ്ടു് അവളുെട
തീരാസങ്കടം അറിഞ്ഞു് അവേളാടു അടുത്തുള്ള ധുരവി�
ഹാരത്തിൽ അന്നു പാർത്തിരുന്ന ബുദ്ധമുനിെയ െചന്നു
കണ്ടാൽ അേദ്ദഹം അവളുെട കുട്ടിക്കു മരുന്നു െകാടുക്കു�
െമന്നു പറഞ്ഞു. അതുേകട്ടു അവൾ ആ വിഹാരത്തിൽ
െചന്നു് ബുദ്ധമുനിേയാടു് കുട്ടിക്കു മരുന്നു തരണെമന്നു്
അേപക്ഷിച്ചു. അേപ്പാൾ “നീ ഈ നഗരത്തിെല ഓേരാ
വീട്ടിലും െചന്നു് അവിെട മരണം ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിട്ടി�
െല്ലങ്കിൽ അങ്ങെനയുള്ള വീട്ടിൽ നിന്നു കുെറ കടുകുെപാ�
ടിച്ചു് വാങ്ങിെക്കാണ്ടു വരണം. എങ്കിൽ ഞാൻ കുട്ടിെയ
അതുെകാണ്ടു ചികിത്സിക്കും” എന്നു ബുദ്ധമുനി അവേളാടു
പറഞ്ഞു. അവൾ അതനുസരിച്ചു പല വീടുകളിലും അേപ�
ഷിച്ചു. എന്നാൽ ഒരു വീട്ടിലും മരണം ഉണ്ടാകാെതയി�
രുന്നിട്ടിെല്ലന്നറിഞ്ഞു് അവൾ കടുകുെപാടി വാങ്ങിച്ചില്ല.
അേപ്പാൾ മരണം എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും വരുന്നതാെണ�
ന്നു് അവൾക്കു േബാധം വന്നു. ഉടെന അവൾ തെന്റ മരി�
ച്ച കുട്ടിെയ ശ്മശാനത്തിേലക്കു െകാണ്ടുേപായി. അവിെട
അതിെന മറവുെചയ്തു. അനന്തരം അവൾ അവിെട െവച്ചു�
തെന്ന ചുവെട േചർത്തിരിക്കുന്ന പാലിേശ്ലാകം പാടി;

“നാഗാമധേമ്മാ നിഗമസ്സധേമ്മാ
നചാപ് /അയം ഏകകുലസ്സധേമ്മാ
സബ്ബസ്സ േലാകസ്സ സേദവകസ്സ
ഏേസാവധേമ്മാ യദിദം അനിച്ചതഃ”

സംഘത്തിൽ നിന്നു് രക്ഷെപ്പടാൻ ശ്രമിച്ച രൂപനന്ദാെയ
ബുദ്ധൻ തടയുന്നു.

പിന്നീടു് അവൾ ബുദ്ധമുനിെയെച്ചന്നു കണ്ടു. കടുകുെപാ�
ടി കിട്ടിേയാ എന്നു അേദ്ദഹം അവേളാടു േചാദിച്ചു. ഇല്ല
എന്നു മറുപടി പറഞ്ഞതിനുേശഷം തെന്ന ബുദ്ധമതത�
ത്ത്വങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കണെമന്നു് അവൾ അേദ്ദഹേത്താടു്
അേപക്ഷിച്ചു. പിന്നീടു് അവൾ ഒരു ഭിക്ഷുണിയായിത്തീരു�
കയും െചയ്തു.

(ഗുരുനാഥ മാസിക, 1113 കുംഭം—ലക്കം 7.)
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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

◦ പ്രസാധകരുെട നിരന്തരചൂഷണത്തിനു വിേധയരായിെക്കാ�
ണ്ടിരിക്കുന്ന എഴുത്തുകാെര ശക്തിെപ്പടുത്തുക, നല്ല വായ�
നാവിഭവങ്ങൾ െചറുതുകയ്ക്കു വായനക്കാർക്കു ലഭ്യമാക്കുക,
ഇന്റർെനറ്റിെനയും സാേങ്കതിക മുേന്നറ്റെത്തയും സാംസ്ക്കാരി�
കവളർച്ചയ്ക്കു് ഉപേയാഗിക്കുക എന്നിവയാണു് പ്രധാനലക്ഷ്യ�
ങ്ങൾ.

◦ 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://www.sayahna.org/?page_id=31
http://ax.sayahna.org/collection.html
https://ml.sayahna.org
mailto:info@sayahna.org

