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8
സംസ്കൃതസാഹിത്യം (തുടർച്ച)

(ക്രി. പി. 1300-ാമാണ്ടുവ�ര)

ശ്രീഗൗഡപാദാഹ്വയ�യാഗിവര്യാൻ

�ഗാവിന്ദപൂജ്യാനഥ ശങ്കരാര്യാൻ

സു�രശ്വരാം �സ്താടകപദ്മപാദാൻ

നമാമി ഹസ്താമലകാൻ ഗുരൂ�ന്മ! !

(ഭഗവദ്ഗീതാപദ�യാജന)

1
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1 ശങ്കരഭഗവൽപാദർ

ഈ�ലാകത്തിൽ പർവ്വതങ്ങളു�ട ചക്രവർത്തി ഹിമ

വാനാ�ണങ്കിൽ പണ്ഡിതന്മാരു�ട ചക്രവർത്തി ശങ്ക

രഭഗവൽപാദരാകുന്നു. തങ്ങളു�ടആവിർഭാവത്താൽ

ഉത്തരസീമ�യഅലങ്കരിക്കുന്നആ മഹാചലവും ദക്ഷി

ണസീമ�യഅലങ്കരിച്ചഈ മഹാപുരുഷനും ഭാരതഭൂ

മിയു�ട രണ്ടു് അഭിമാനസ്തംഭങ്ങളാണു്. ശങ്കരാചാര്യ�ര

�പ്പാ�ലയുള്ള ഒരുസർവതന്ത്രസ്വതന്ത്ര��—പദവാ

ക്യപ്രമാണപാരീണ��—പരമതത്വപ്രവക്താവി��

— ജനനിയായിത്തീരുവാനുള്ള �യാഗം നമ്മു�ട ജന്മഭൂ

മിയായ �കരളത്തിനാണ�ല്ലാ സിദ്ധിച്ചതു് ! ആസ്മരണ

നമ്മു�ട ഹൃദയ�ത്തവികസിപ്പിക്കും; ശിരസ്സി�ന ഉന്നമി

പ്പിക്കും; ശരീര�ത്ത �കാൾമയിർ�ക്കാള്ളിക്കും; കണ്ണുക

ളിൽആനന്ദബാഷ്പം നിറയ്ക്കും; ന�മ്മഅഭിജാതന്മാരും

ആത്മവീര്യവാന്മാരുമാക്കും. ആ മഹാത്മാവി�� കനി

ഷ്ഠസ�ഹാദരത്വം ഒന്നു�കാണ്ടു ത�ന്ന നാം എന്നും,

എവി�ടയും, ഏതു പരിതഃസ്ഥിതിയിലും ധന്യന്മാരാണു്.

�വറു�തയല്ലഅ�ദ്ദഹ�ത്തസർവജ്ഞനായ ശങ്കര

ഭഗവാ��അവതാര�മന്നു �ലാകംഐകക�ണ്ഠ്യന

പുകഴ്ത്തുന്നതു്. ശങ്കരൻ ധർമ്മസംസ്ഥാപനത്തിനു�വണ്ടി

അവതരിക്കുകയാ�ണങ്കിൽഅതു്ഈആകൃതിയിൽ,

ഈപ്രകൃതിയിൽത്ത�ന്നആയിരിക്കു�മന്നുള്ളതിനു

സംശയമില്ല.
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2 ശങ്കരാചാര്യ�രപ്പറ്റിയുള്ളഗ്രന്ഥങ്ങൾ

ഭഗവൽപാദരു�ട ജീവിതചരിത്ര�ത്തക്കുറിച്ചു സ്പഷ്ടമാ

യി അധിക�മാന്നുംഅറിയുവാൻ തരമില്ലാത്തനിലയി

ലാണു് അ�ദ്ദഹ�ത്തപ്പറ്റി പ്രസ്താവിക്കുന്നഗ്രന്ഥങ്ങളു�ട

സ്ഥിതി. അവയിൽ (1) (വിദ്യാരണ്യൻ) മാധവാചാര്യ

രു�ട�തന്നുപറയുന്നശങ്കരവിജയം, (2) ചിദ്വിലാസ

യതിയു�ട ശങ്കരവിജയവിലാസം, (3) ആനന്ദഗിരിയു

�ട ഗുരുദിഗ്വിജയം, (4) രാജചൂഡാമണി ദീക്ഷിതരു�ട

ശങ്കരാഭ്യുദയ മഹാകാവ്യംഈനാലു കൃതികൾക്കാണു്

സാമാന്യം പ്രാധാന്യമുള്ളതു്. �കരളീയനായ �ഗാവിന്ദ

നാഥ�� ശങ്കരാചാര്യചരിതവും അപ്രധാനമല്ല. �ഗാ

വിന്ദനാഥൻ �കാല്ലം എട്ടാം ശതകത്തി�� ഒടുവിൽ

�കാച്ചിരാജ്യത്തു ജീവിച്ചിരുന്നുഎന്നുംഅ�ദ്ദഹമാണു്

ഗൗരീകല്യാണ�മന്ന യമകകാവ്യം നിർമ്മിച്ച�തന്നും

28-ാമധ്യായത്തിൽ ഉപപാദിക്കും. പൂർവ്വകാലങ്ങളിൽ

ഹിന്ദുക്കൾക്കുചരിത്രവിഷയകമായി ഉണ്ടായിരുന്ന

അജ്ഞതയ്ക്കുംഅനാസ്ഥയ്ക്കുംഈഗ്രന്ഥങ്ങ�ളല്ലാം മകു

�ടാദാഹരണങ്ങളാകുന്നു.
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3 ശങ്കരവിജയത്തി��യും മറ്റും

അപ്രാമാണികത

ശങ്കരവിജയ�ത്ത മഹാത്മാവായ വിദ്യാരണ്യ�� കൃതി

യായി സങ്കല്പിക്കുന്നതുപ്രമാദമാകുന്നു. അതിൽ രാജചൂ

ഡാമണിദീക്ഷിതരു�ട ശങ്കരാഭ്യുദയത്തിൽനിന്നു പല

��ാകങ്ങൾഅവിടവി�ട പകർത്തീട്ടുണ്ടു്. വിദ്യാരണ്യൻ

ക്രി. പി. പതിന്നാലാം ശതകത്തിലും രാജചൂഡാമണി

പതി�നഴാം ശതകത്തിലുമാണ�ല്ലാ ജീവിച്ചിരുന്നതു്.

“വാ�ഗഷാ നവകാളിദാസവിദുഷഃ” എ�ന്ന ശങ്കരവിജ

യകർത്താവു് ത�ന്നപ്പറ്റി പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറയു

ന്നതുമുള്ളു. അസംഭാവ്യങ്ങളായസങ്ഗതികൾഅതിൽ

വർണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അമരുകശതകം കാമകലഅഭ്യസിക്കു

ന്നതിനു �വണ്ടി, പ�രതനായഅമരുക�നന്നകാശ്മീ

രരാജാവി�� പട്ടമഹിഷിയുമായി പരകായപ്ര�വശന

സിദ്ധി പ്ര�യാഗിച്ചു രമിച്ചആചാര്യപാദരു�ട കൃതിയാ

�ണന്നുപറയുന്നതു് അസത്യവുംആ പരമഗുരുവിനു്

അവമാന�ഹതുകവുമാകുന്നു. വാസ്തവത്തിൽആശൃ

ങ്ഗാരകൃതി നിർമ്മിച്ചതു് അമരുകൻ ത�ന്നയാ�ണന്നു

കാശ്മീരകനായആനന്ദവർദ്ധനൻ ധ്വന്യാ�ലാകത്തിൽ

‘യഥാ അമരുകസ്യ ക�വർമ്മുക്തകാഃ ശൃങ്ഗാര രസ

സ്യന്ദിനഃ പ്രബന്ധായമാനാഃ പ്രസിദ്ധാ ഏവ’ എന്ന

പങ് ക്തിയിൽ വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ടു്. ആആലങ്കാ

രികൻ ക്രി. പി. ഒൻപതാം ശതകത്തിലാണു ജീവിച്ചി

രുന്നതു്. കാവ്യാലങ്കാരസൂത്രകർത്താവായ വാമനനും

(ക്രി. പി. 800-ാമാണ്ടു്) അമരുകശതകത്തിൽനിന്നു “സാ

ബാലാ വയമപ്രഗല്ഭവചസഃ” ഇത്യാദി മൂന്നു ��ാക

ങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കുന്നു. കുമാരിലൻ, പ്രഭാകരൻ, മണ്ഡനൻ,

ഇവർക്കുപുറ�മ അഭിനവഗുപ്തൻ (ക്രി. പി. പത്താം ശത

കത്തി�� പൂർവ്വഭാഗം), മയൂരൻ, ബാണൻ (രണ്ടു�പ

രും ഏഴാം ശതകത്തി�� പൂർവ്വാർദ്ധം), ദണ്ഡി (ഏഴാം

ശതകത്തി�� മധ്യഘട്ടം), മുരാരി (ഒൻപതാം ശതക

ത്തി�� പൂർവ്വാർദ്ധം) മുതലായി പല പണ്ഡിതന്മാ�ര

യും ശങ്കരൻ വാദത്തിൽ ജയിച്ചതായി ശങ്കരവിജയകാ

രൻ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഈ വിവരണംഅസംബന്ധമാ

�ണന്നുള്ളതിന്നു തർക്കമില്ല�ല്ലാ. മറ്റുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളു�ട

സ്ഥിതിയും ഇതിൽനിന്നു ഭിന്നമല്ല. അതു�കാണ്ടു നിപു

ണമായി ത്യാജ്യഗ്രാഹ്യവി�വചനം �ചയ്തു്ഈഗ്രന്ഥ

ങ്ങളിൽ നിന്നു യുക്തിസഹങ്ങളായഅംശങ്ങൾ മാത്രം

സ്വീകരിക്കുന്നതായിരിക്കുംആശാസ്യമായിട്ടുള്ളത്.
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4 �ദശം

ശങ്കര�� ജന്മഭൂമി�യപ്പറ്റി അഭിപ്രായവ്യത്യാസമില്ല.

“ത�താ മ�ഹശഃ കില �കര�ളഷു

ശ്രീമദ്  വൃഷാദ്രൗ കരുണാസമുദ്രഃ

പൂർണ്ണാനദീപുണ്യത�ട സ്വയംഭൂർ-

ലിങ്ഗാത്മനാനങ്ഗധൃഗാവിരാസീൽ”

എന്നുനവകാളിദാസനും

“അള�കവ പുരീ യത്ര കാലടീതി പ്രതിശ്രുതാ

നഗരീ ധനസംവീതാ രാജ�ത ജഗതീത�ല”

എന്നുചിദ്വിലാസനും

“�കര�ളഷു ന�ഭാലംഘി�കരഭൂരുഹശാലിഷു

അസ്തി കശ്ചിന്മഹാനഗ്രഹാരഃ കാലടിനാമകഃ”

എന്നു രാജചൂഡാമണിയും പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. �ഗാവിന്ദ

നാഥൻ

“�ദ�ശ കാലടിനാമ്നി �കരളധരാ-

�ശാഭങ്ക�ര സദ്ദ്വി�ജാ

ജാതശ്  ശ്രീപതിമന്ദിരസ്യ സവി�ധ

സർവജ്ഞതാം പ്രാപ്തവാൻ

ഭൂത്വാ �ഷാഡശവത്സ�ര യതിവ�രാ

ഗത്വാ ബദര്യാശ്രമം

കർത്താ ഭാഷ്യനിബന്ധനസ്യ സുകവി-

  ശ്  ശ്രീശങ്കരഃ പാതു വഃ”

എന്നപദ്യം�കാണ്ടു ത�� ഗ്രന്ഥംസമാപിക്കുന്നു. ആന

ന്ദഗിരി മാത്രം യാ�താരടിസ്ഥാനവുമില്ലാ�തഅ�ദ്ദഹം

ചിദംബരത്തിൽ ജനിച്ചതായി പറയുന്നു. തിരുവിതാങ്കൂ

റിൽ കുന്നത്തുനാട്ടു താലൂക്കിൽ മഞ്ഞപ്രപകുതിയിൽ

�പട്ട കാലടി എന്നസ്ഥലത്തു�കപ്പള്ളി ഇല്ലത്തിലാ

ണു് ഭഗവൽപാദരു�ട ജനനം എന്നുള്ളവസ്തുതഇക്കാ

ലത്തുസകലരും സമ്മതിക്കുന്നുണ്ടു്.
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5 വയസ്സും മഹാസമാധിയും

ശങ്കരൻ മുപ്പത്തിരണ്ടു വയസ്സുവ�ര മാത്ര�മ ജീവിച്ചിരു

ന്നുള്ളുഎന്നുള്ളവസ്തുത�യപ്പറ്റിയുംആർക്കും വിപ്രതി

പത്തിയില്ല. വിദ്യാരണ്യൻ �ദവ്യപരാധ �സ്താത്രത്തിൽ

“മയാ പഞ്ചാശീ�തരധികമപനീ�തതു വയസി” എന്നു

ത�ന്നപ്പറ്റി പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ആ �സ്താത്രംആചാര്യരു

�ട�തന്നു �തറ്റിദ്ധരിച്ചു ചിലർ അ�ദ്ദഹം എൺപത്തഞ്ചു

വയസ്സിനു�മൽ ജീവിച്ചിരുന്നതായി ഭ്രമിക്കുന്നു. ഭഗവൽ

പാദരു�ട സമാധിസ്ഥല�ത്തപ്പറ്റി പ്രബലമായഅഭി

പ്രായവ്യത്യാസമുണ്ടു്. �കദാരനാഥ�ക്ഷത്രത്തിൽ�വച്ചാ

ണു് അ�ദ്ദഹം ഭൗതികശരീരം പരിത്യജിച്ച�തന്നു നവ

കാളിദാസനും കാഞ്ചീപുരത്തു�വച്ചാ�ണന്നുചിദ്വിലാസ

നും തൃശ്ശൂർ�വച്ചാ�ണന്നു �ഗാവിന്ദനാഥനും പറയുന്നു.

“�ദവത്രയമിതി സ്തുത്വാ ഭാസമാനം വൃഷാച�ല

ശി�ഷ്യസ്സഹ മഹാ�യാഗീ പ്ര�ദ�ശ കുത്രചിദു് ഗുരുഃ

നിവിഷ്ടസ്സുപ്രന്നാത്മാ സർവമാപാദമൂർദ്ധജം

യഥാവച്ചിന്തയാമാസ�വഷ്ണവം രൂപമാദരാൽ.

***

ഇത്ഥം ചിന്തയ�താ രൂപം �വഷ്ണവം സകലം ഗു�രാഃ

വക്ത്രാൽപ്രാദുരഭൂൽ �സ്താത്രംസ്രഗ്ദ്ധരാവൃത്തമാശ്രിതം

***

�ദശീ�ക�ന്ദ്രാ മഹാ�യാഗീ �സ്താത്രം കുർവൻസ

�വഷ്ണവം

വി�വശ പരമാനന്ദം ഭാനുബിംബാന്തരസ്ഥിതം.”

എന്നാണു് അ�ദ്ദഹത്തി�� പ്രസ്താവന. ഇതിനു് ഉ�പാൽ

ബലകമായി �മൽപ്പുത്തൂർ നാരായണഭട്ടതിരിത�ന്ന

നാരായണീയത്തിൽ

“ശ്രീശങ്ക�രാപി ഭഗവാൻസക�ലഷു താവ-

ർത്ത്വാ�മവ മാനയതി; �യാ ഹി ന പക്ഷപാതീ;

ത്വന്നിഷ്ഠ�മവ സഹി നാമസഹസ്രകാദി

വ്യാഖ്യൽ, ഭവൽസ്തുതിപരശ്ച ഗതിം പ്ര�പ�ദ.”

എന്നുഗാനം �ചയ്തിട്ടുണ്ടു്. തൃശ്ശൂർ മതിലകത്തുവിഷ്ണു

�ക്ഷത്രത്തി�� പു�രാഭാഗത്തു�വച്ചാണു് ആചാര്യർ

സുപ്രസിദ്ധമായ വിഷ്ണുപാദാദി�കശസ്തവം രചിക്കുവാൻ

ആരംഭിച്ച�തന്നുംഅതിൽ 43-ാമ�ത്തതും പുണ്ഡ്രസ്തുതി

പരവുമായ “രൂക്ഷസ്മാ�രക്ഷുചാപ ച്യുതശരനികരക്ഷീ

ണലക്ഷ്മീ കടാക്ഷ�പ്രാൽഫുല്ലൽ പത്മമാലാവിലസിത

മഹിത സ്ഫാടി�കശാനലിങ്ഗം” എന്നപദ്യത്തിൽ പദ്മ

എന്നപദം വ�ര ഉച്ചരിച്ച�പ്പാൾഅ�ദ്ദഹം പരഗതി�യ

പ്രാപിച്ചു എന്നും തദനന്തരംആപദ്യത്തി�� �ശഷംഭാ

ഗവും ബാക്കി ��ാകങ്ങളും അ�ദ്ദഹ�ത്താടുകൂടിയുണ്ടാ

യിരുന്ന പത്മപാദാചാര്യൻ നിർമ്മിച്ചു് ഗ്രന്ഥം പൂരിപ്പിച്ചു

എന്നുമാണു് �കരളീയമായഐതിഹ്യം. അതു് അവി

ശ്വസിക്കുന്നതിനു യാ�താരു കാരണവും കാണുന്നില്ല.

തൃശ്ശൂർ�ക്ഷത്രത്തിനു ദക്ഷിണ�കലാസം എന്നു �പ

രുണ്ട�ല്ലാ; ശങ്കരവിജയകാരൻഅതി�ന സാക്ഷാൽ

�കലാസമായി ധരിച്ചു എന്നു വരാൻ പാടില്ലായ്കയില്ല.

തൃശ്ശൂർ മതിലകത്തിനുള്ളിൽആചാര്യർ മഹാസമാധി

�യ പ്രാപിച്ചസ്ഥാനത്തുവിഷ്ണുവി�� ശംഖചക്രബിംബ

ങ്ങൾപ്രതിഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ളതു് ഇന്നും കാണാവുന്നതാണു്.
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6 കാലം

ശങ്കര�� ജീവിതകാല�ത്തപ്പറ്റി കഴിഞ്ഞഅറുപതു

വർഷങ്ങളായി പല വാദ�കാലാഹലങ്ങളും നടക്കുന്നു

ണ്ടു്. അവ ഇക്കാലത്തും പ്രശാന്തി�യ പ്രാപിച്ചിട്ടില്ല.

ക്രി. മു. ആറാം ശതകം മുതല്ക്കു് ഓ�രാ പണ്ഡിതന്മാർ

ഓ�രാ കാലവുമായി അ�ദ്ദഹത്തി�� ജീവിത�ത്തസം

ഘടിപ്പിക്കുന്നു. കാഞ്ചീപുരം കാമ�കാടിപീഠത്തി�ല

ആചാര്യപരമ്പരയു�ട പട്ടിക �നാക്കിയാൽബ്രഹ്മസൂ

ത്രഭാഷ്യകാരനായആദിശങ്കരൻ ക്രി. മു. 508 മുതൽ 476

വ�ര ജീവിച്ചിരുന്നതായി കാണും. എന്നാൽ ക്രി. പി.

പതിനാറാം ശതകത്തിൽസംവിധാനം �ചയ്തആവം

ശാവലി ശരിയ�ല്ലന്നു �തളിയിക്കുവാൻ തീ�ര പ്രയാസ

മില്ല. ഗൗതമബുദ്ധ�� ജീവിതം ക്രി. മു. 473-ലാണു് അവ

സാനിച്ചതു്. ബ്രഹ്മസൂത്രഭാഷ്യത്തിൽ ശങ്കരൻ “�വ

നാശി�കസ്സർ�വാ �ലാകആകുലീക്രിയ�ത” എന്നു

പറയുന്നു. ക്രി. മു. 264 മുതൽ 226 വ�ര രാജ്യഭാരം �ചയ്ത

അ�ശാകവർദ്ധനമൗര്യ�� കാലത്തുമാത്ര�മആ മത

ത്തിനു ഭാരതത്തിൽ ഗണനീയമായ പ്രചാരം സിദ്ധിച്ചി

ട്ടുള്ളു, എന്നു മാത്രമല്ല ശങ്കരൻ ഖണ്ഡിക്കുന്നതു് ആ മത

ത്തി��ആദ്യ�ത്തപ്ര�ഭദമായ ഹീനയാന�ത്തയല്ല

ക്രിസ്ത്വബ്ദംആരംഭിച്ചതിനു �മലുണ്ടായ മഹായാന�ത്ത

യാ�ണന്നുപത്മപാദ�� പഞ്ചപാദികയിൽ നിന്നു

�വളിവാകുന്നുമുണ്ടു്. പി�ന്ന�യങ്ങ�നയാണു് ശങ്കരൻ

ക്രി. മു. 5-ാം ശതകത്തി�� ഉത്തരാർദ്ധത്തിൽ ജീവിച്ചി

രുന്നതായി ഘടിക്കുന്നതു്; കൂടാ�ത ശങ്കര�നഅ�പ

ക്ഷിച്ചു് അല്പ�മങ്കിലും പ്രാചീന�നന്നുസമ്മതി�ക്കണ്ട

കുമാരിലഭട്ടൻ കാളിദാസ�� ശാകുന്തളത്തിൽ നിന്നു

“സതാം ഹിസ�ന്ദഹപ�ദഷു വസ്തുഷുപ്രമാണമന്തഃക

രണപ്രവൃത്തയഃ” എന്ന ��ാകാർദ്ധം ഉദ്ധരിക്കുന്നു.

ബുദ്ധമതാന്തകനായ കുമാരിലൻ ക്രി. മു. ആറാം ശത

കത്തി�� പൂർവ്വാർദ്ധത്തിലാ�ണാ ജീവിച്ചിരുന്നതു്?

കാളിദാസ�� കാലം അതിനും മുൻപാ�ണാ? ശങ്കര

�� ശിഷ്യനായസു�രശ്വരൻ ഉപ�ദശസാഹസ്രിക്കു

താ�നഴുതിയ വാർത്തികത്തിൽ ഭഗവൽപാദർ കീർ

ത്തി (ധർമ്മകീർത്തി) യു�ട ഒരു ��ാകം ഉദ്ധരിച്ചിരി

ക്കുന്നതായി പ്രസ്താവിക്കുന്നു. കുമാരിലനും ��ാകവാർ

ത്തികത്തിൽ ധർമ്മകീർത്തി�യസ്മരിക്കുന്നു. ധർമ്മ

കീർത്തി ക്രി. പി. 639-ൽ ജീവിച്ചിരുന്നതിനു �തളിവുണ്ടു്.

ക്രി. പി. 341-ൽ ജീവിച്ചിരുന്നതായി ന്യായസൂചീനിബന്ധ

നത്തിൽ ത�ന്നപ്പറ്റി പ്രസ്താവിക്കുന്ന വാചസ്പതിമിശ്രൻ

പത്മപാദ�നസ്മരിക്കുന്നു. ഇതു�കാ�ണ്ടല്ലാം ക്രി. പി.

650-നു് �മലാണു് ഭഗവൽപാദരു�ട ജീവിതകാല�മന്നു

വന്നുകൂടുന്നു. ക്രി. പി. 788 മുതൽ 820 വ�രയാണു് അതു്

എന്നുപറയുന്നവർക്കു് അവലംബമായിട്ടുള്ളത്

“നിധിനാ�ഗഭവഹ്ന്യ�ബ്ദ വിഭ�വ ശങ്ക�രാദയഃ

കല്യ�ബ്ദ ചന്ദ്ര�നത്രാങ്കവഹ്ന്യ�ബ്ദപ്രാവിശദ്ഗുഹാം;

�വശാ�ഖ പൂർണ്ണിമായാന്തു ശങ്കരശ്ശിവതാമഗാൽ.”

എ�ന്നാരുഅജ്ഞാതകർത്തൃകമായ ��ാകവും ��ാ

കാർദ്ധവുമാണു്. നവ കാളിദാസ�� ശങ്കരവിജയത്തി

�ല

“ല�� ശു�ഭ ശുഭയു�തസുഷു�വ കുമാരം

ശ്രീപാർവതീ ച സുഖിനീ ശുഭവീക്ഷി�ത ച

ജായാ സതീ ശിവഗു�രാർന്നതു ജങ്ഗമ�സ്ഥ

സൂ�ര്യ സു�ത രവിസു�ത ച ഗുരൗ ച �ക�ന്ദ്ര.”

എന്നപദ്യവും ‘ആചാര്യവാഗ�ഭദ്യാ’ എന്ന കലിവാക്യ

വും വച്ചു �കാണ്ടു �കാച്ചിയിൽ ഗവൺ�മന്റു�ജ്യാത്സ്യ

രായിരുന്ന പിച്ചുഅയ്യർ ക്രി. പി. 895 �മടമാസം 18-ാംനു

തിരുവാതിര നക്ഷത്രത്തിൽസ്വാമികൾ തിരുവവതാ

രം �ചയ്തിരിക്കാ�മന്നു് അഭ്യൂഹിക്കുന്നു. ആകണക്കിനു്

അ�ദ്ദഹത്തി�� മഹാസമാധി 837-ൽആ�ണന്നുവര

ണം. പ�ക്ഷശങ്കരവിജയത്തി�ല പ്രസ്തുത ��ാകത്തി

നു് എത്രമാത്രം വിശ്വാസ�യാഗ്യതയു�ണ്ടന്നുനിർണ്ണ

യിക്കുവാൻ മാർഗ്ഗമി�ല്ലന്നു മാത്രമല്ല ‘ആചാര്യ വാഗ�ഭ

ദ്യാ’ എന്ന കലിവാക്യം എന്നുണ്ടായി എന്നറിവാൻ നി

വൃത്തിയുമില്ല. �കാല്ലവർഷത്തി�� ഉത്ഭവകാലം ഓർ

മ്മിക്കുവാൻഅങ്ങ�ന�യാരു വാക്യം ആ�രാ പിന്നീടു

നിർമ്മിച്ചു എന്നുവച്ചുമാത്രം ശങ്കരൻഅക്കാലത്തുജീവി

ച്ചിരുന്നിരിക്കണ�മന്നില്ല�ല്ലാ.
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ടി.ആർ. ചിന്താമണിആചാര്യ�� കാലം ക്രി. പി. 655

മുതൽ 687 വ�രയാ�ണന്നുചില �രഖകൾ ഉദ്ധരിച്ചു

നിർ�ദ്ദശിക്കുന്നു. സു�രശ്വര��ബൃഹദാരണ്യക വാർ

ത്തികത്തിൽ നിന്ന്

“ആത്മാപി സദിദം ബ്രഹ്മ �മാഹാൽ പാ�രാക്ഷ്യദൂഷിതം;

ബ്രഹ്മാപി സ ത�ഥവാത്മാ സദ്വിതീയത�യക്ഷ�ത”

എന്ന ��ാകം �ജനഹരിവംശം രചിച്ച ജിന�സന��

ഗുരുവായ വിദ്യാനന്ദൻഅ�ദ്ദഹത്തി��അഷ്ടാസാഹ

സ്രിയിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്നുഎന്നും ജിന�സനൻക്രി. പി.

783-ൽ ജീവിച്ചിരുന്നുഎന്നു് അ�ദ്ദഹംത�ന്നപ്രസ്താ

വിച്ചിട്ടു�ണ്ടന്നുമുള്ളതാണു്ആ കാലഗണനയ്ക്കു് ഒരാധാ

രം. വിശ്വരൂപൻഎന്നതു നാമകരണമുഹൂർത്തത്തിൽ

ലബ്ധമായ �പരും മണ്ഡനമിശ്ര�നന്നതു ഗൃഹസ്ഥാശ്രമ

ത്തിൽസിദ്ധിച്ച ബിരുദവും സു�രശ്വര�നന്നതുസന്ന്യാ

സാശ്രമസ്വീകാരത്തിൽഅങ്ഗീകരിച്ച നാമ�ധയവു

മാ�ണന്നുചിലർ പറയുന്നു. ഉം�വകനും ഭവഭൂതിയും

ഒന്നാ�ണങ്കിലും വിശ്വരൂപൻ വിഭിന്നനാകുന്നതിനാ

ണു് ഉപപത്തിഅധികമുള്ളതു്. മണ്ഡനൻ കുമാരില��

ശിഷ്യനായിരുന്നുഎന്നുള്ളതു് എങ്ങ�ന �നാക്കിയാ

ലും നിർവിവാദമാണു്. മണ്ഡനൻ ശങ്കര�� ഒരു വാ

ക്യ�ത്ത ഖണ്ഡിക്കുന്നതായി കല്പതരുകാരനായഅമ

ലാനന്ദൻ (ക്രി. പി. പതിമ്മൂന്നാം ശതകം) പറയുന്നു;

എന്നുമാത്രമല്ലബ്രഹ്മസിദ്ധിയിൽ മണ്ഡനൻ ശങ്കര��

പ്രാചാര്യനായ ഗൗഡപാദ�� മാണ്ഡൂക്യകാരികയിൽ

നിന്നു് ഒരു ��ാകം ഉദ്ധരിക്കുകയും �ചയ്യുന്നു. ശങ്കര��

ചില വാക്യങ്ങ�ള ഭട്ടഭാസ്കരൻ വിമർശിക്കുകയും ഭാസ്കര

�� വിമർശനങ്ങൾക്കുവാചസ്പതിമിശ്രൻസമാധാനം

പറയുകയും �ചയ്യുന്നുണ്ടു്. ക്രി. പി. ഒൻപതാം ശതക

ത്തി��ആരംഭത്തിലാണു് ശങ്കരൻ ജീവിച്ചിരുന്ന�ത

ങ്കിൽ ഇ�തല്ലാം സംഭാവ്യമാകുന്ന�തങ്ങ�ന? ഇത്ത

രത്തിലാണു് ആ പണ്ഡിത�� വാദഗതി. �പ്രാഫസർ

എസ്സ്. കുപ്പുസ്വാമിശാസ്ത്രിഈ മത�ത്തപൂർണ്ണമായി

അങ്ഗീകരിക്കുന്നില്ല. സം�ക്ഷപശാരീരക കർത്താ

വായ പ്രകാശാത്മയതി സു�രശ്വര�� ശിഷ്യനാ�ണന്നു

മധുസൂദനസരസ്വതി പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. പ്രകാശാത്മാ

വു താമ്രവർണ്ണീതീരത്തിലുള്ളബ്രഹ്മ�ദശത്തിൽ ജനിച്ച

ഒരു പണ്ഡിതനാണു്. അ�ദ്ദഹം

“ശ്രീ�ദ�വശ്വരപാദപങ്കജരജ-

സ്സമ്പർക്കപൂതാശയ-

സ്സർവജ്ഞാത്മഗിരാങ്കി�താ മുനിവര-

സ്സം�ക്ഷപശാരീരകം

ച�ക്രസജ്ജനബുദ്ധിവർദ്ധനമിദം

രാജന്യവം�ശ്യ നൃ�പ

ശ്രീമത്യക്ഷയശാസ�ന മനുകുലാ-

ദി�ത്യ ഭുവം ശാസതി”

എന്നപദ്യത്തിൽ താൻ മനുകുലാദിത്യൻ എന്ന രാജാ

വി�� കാലത്താണു് സം�ക്ഷപശാരീരകം രചിച്ച�ത

ന്നുപ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. മനുകുലാദിത്യ�� തിരുമൂഴിക്കുളം

ശാസനത്തിൽ നിന്നു് ആ രാജാവു് ഭാസ്കരരവിവർമ്മ

�� (വാഴ്ച ക്രി. പി. 978–1027) കാലത്താണു് ജീവിച്ചി

രുന്ന�തന്നു �വളിവാകുന്നു. ഇതിൽനിന്നു് ഒന്നുകിൽ

പ്രകാശാത്മാവുസു�രശ്വര�� ശിഷ്യന�ല്ലന്നുംഅ�ല്ല

ങ്കിൽഅ�ദ്ദഹം സ്മരിക്കുന്ന മനുകുലാദിത്യൻ മ�റ്റാരു

രാജാവായിരുന്നിരിക്കണ�മന്നുമാണു് അനുമാനി�ക്ക

ണ്ടതു്. �ദ�വശ്വരനും സു�രശ്വരനും ഒന്നാകണ�മന്നില്ല.

ആയാല�ത്തഫലം സു�രശ്വര�ന പത്താം ശതകത്തി

�� പൂർവാർദ്ധത്തി�ല�ക്കങ്കിലും നയിക്കുകഎന്നുള്ള

താണു്. അ�പ്പാൾ ഭഗവൽപാദർ ഒൻപതാം ശതക

ത്തി�� ഒടുവിൽ ജീവിച്ചിരുന്നതായി സങ്കല്പിക്കണം;

അതു് ഏതുനിലക്കുംഅനുപപന്നമാ�ണന്നുള്ളതിനും

പക്ഷാന്തരത്തിനു മാർഗ്ഗമില്ല. ഭഗവൽപാദരാണു് �കാ

ല്ലവർഷം നടപ്പാക്കിയ�തന്നു മി. ഹിരിയണ്ണാ പറയു

ന്നു; അതു് ‘ആചാര്യവാഗ�ഭദ്യാ’ എന്ന കലിവാക്യ�ത്ത

ആസ്പദമാക്കി മാത്രമാകയാൽസ്വീകാര്യമ�ല്ലന്നു മുൻ

പുത�ന്നപ്രസ്താവിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ആ�കക്കൂടി �നാക്കു

�മ്പാൾ ശങ്കര�� ജീവിതകാലം ക്രി. പി. 788 മുതൽ 820

വ�ര�യ�ന്നാ 805 മുതൽ 837 വ�ര�യ�ന്നാഅല്ല 655

മുതൽ 687 വ�ര�യന്നുപറയുന്നതാണു് താരത�മ്യന

സംഭാവ്യമായിട്ടുള്ളതു്. ‘ന ശൿ�നാമി കർത്തും പര�ദ്രാ

ഹ�ലശം’ ഇത്യാദിപദ്യത്തിൽ ‘സുത�ദ്രാഹിണം’ എന്ന

പദം�കാണ്ടു ഭഗവൽപാദർ സ്മരിക്കുന്നതു ചിറു�ത്താ

ണ്ടനായനാ�രയാ�ണന്നുസമ്മതിച്ചാലും അ�ദ്ദഹം

ക്രി. പി. 642-ൽ ജീവിച്ചിരുന്നതായി കാണുന്നതു�കാണ്ടു്

അതുപ്രസ്തുത കാലഗണനയ്ക്കുബാധകമല്ല. ഇത്രയും

�കാണ്ടു്ഈപക്ഷംസിദ്ധാന്തദശയിൽഎത്തിയതാ

യി എനിക്കു് അഭിപ്രായമി�ല്ലന്നും ഉപരിഗ�വഷണം

ഇനിയുംആവശ്യകമാ�ണന്നും പ്രസ്താവിച്ചു�കാണ്ടു്

തൽക്കാലം വിരമിക്കാം. ചുരുക്കത്തിൽ ഭഗവൽപാ

ദർ ക്രി. പി. ഏഴാം ശതകത്തി�� ഉത്തരാർദ്ധത്തിനു

മുൻ�പാ ഒൻപതാം ശതകത്തി�� പൂർവാർദ്ധത്തിനു

പിൻ�പാ അല്ല ജീവിച്ചിരുന്നതു് എന്നുമാത്ര�മ നിഷ്കൃഷ്ട

മായിസ്ഥാപിക്കുവാൻസാധിക്കുകയുള്ളു.
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കാലടിയിൽ�കപ്പള്ളി ഇല്ലത്തുവിദ്യാധിരാജ�� പു

ത്രനായി ശിവഗുരുഎ�ന്നാരുബ്രാഹ്മണ�ശ്രഷ്ഠനുണ്ടാ

യിരുന്നു. അ�ദ്ദഹം ഇന്ന�ത്ത മൂവാറ്റുപുഴത്താലൂക്കിൽ

�പട്ട �മൽപാഴൂരില്ല�ത്ത ‘ആര്യ’ എന്നഅന്തർജ്ജ

ന�ത്തപാണിഗ്രഹണം �ചയ്തു. ആര്യാംബ�യസതി

എന്നും വിളിച്ചുവന്നു. ആ ദമ്പതിമാർ അനപത്യതാ

ദുഃഖത്താൽ പീഡിതരായി വള�രക്കാലം സമീപത്തു

ള്ളവൃഷഗിരി എന്ന �ക്ഷത്രത്തിൽ ശിവ�ന തപസ്സു

�ചയ്തു. അതി�� ഫലമായി ഭഗവൽപ്രസാദം ലഭിച്ചു്

അതിവിശിഷ്ട�നങ്കിലും അല്പായു�ര്യാഗമുള്ള ഒരു കു

മാര�നആര്യ പ്രസവിച്ചു. ആ കുമാരനാണു് പിന്നീടു

ജഗദ്ഗുരുവായിത്തീർന്ന ശങ്കരൻ. ഉണ്ണി�യ മൂന്നാമ

�ത്ത വയസ്സിൽ പിതാവു് എഴുത്തിനിരുത്തുകയുംആ

�കാല്ലത്തിൽ ത�ന്ന കാലധർമ്മം പ്രാപിക്കുകയും �ച

യ്തു. അഞ്ചാമ�ത്തവയസ്സിൽ ശങ്കരൻ ഉപനീതനായി

അതി�വഗത്തിൽസകല ശാസ്ത്രങ്ങളിലും പ്രശസ്തമായ

പാണ്ഡിത്യം സമ്പാദിച്ചു. ബ്രഹ്മചര്യകാലത്തു് ഒരിക്കൽ

അമ്മാത്തു ഭിക്ഷ യാചിക്കുവാൻ �പാകുകയും ദരിദ്ര

യായ വിപ്രപത്നിയു�ട സങ്കടം കണ്ടു് ശ്രീസ്തുതി എന്നു

കൂടി �പരുള്ളകനകധാരാ�സ്താത്രം നിർമ്മിച്ചു് ആകാ

ശത്തിൽനിന്നു കനകവർഷം �ചയ്യിക്കുകയും �ചയ്ത

തായിഐതിഹ്യം പുകഴ്ത്തുന്നു. ഈസംഭവം നടന്നതു

സ്വാമികൾസന്ന്യാസിയായി �കരളത്തി�ലയ്ക്കു തിരി�യ

വന്ന�പ്പാളാ�ണന്നും ഒരു പക്ഷമുണ്ടു്. വ�യാധികയായ

മാതാവിനു നടന്നു�പായി കുളിച്ചുവരാനുള്ളപ്രയാസം

കണ്ടു് �പരിയാറ്റി�� ഒരു ശാഖ ഇല്ലത്തി�� നടവ

ഴിക്കു് ഒഴുക്കി. എട്ടാമ�ത്ത വയസ്സിൽ മുതല കാലിൽ

കടിക്ക�വഅമ്മയു�ട സമ്മത�ത്താടുകൂടി ആപൽസ

ന്ന്യാസം സ്വീകരിച്ചു. �പരിയാറ്റി�� പുതിയ�കവഴി

കുടുംബപര�ദവതയായശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമിയു�ട �ക്ഷത്രം

കുത്തി�യടുക്കാതിരിക്കത്തക്കവണ്ണംഅതു നവീകരിച്ചു

ബിംബം പുനഃപ്രതിഷ്ഠാപനം �ചയ്കയും �ചയ്തു.

അനന്തരം കർമ്മകാണ്ഡനിഷ്ഠമായ �കരളത്തിൽ തനി

ക്കുസന്ന്യാസഭിക്ഷ നൽകുന്നതിനു തക്ക ഗുരുവില്ലാതി

രുന്നതിനാൽഅമ്മയു�ടഅനുമതി വാങ്ങി നർമ്മദാ

തീരത്തിൽ�ച്ചന്നു് അവി�ട ഗൗഡപാദ�� ശിഷ്യനായ

�ഗാവിന്ദഭഗവൽ പാദ��അ�ന്തവാസിത്വം സ്വീകരി

ച്ചു. ‘കസ്ത്വം’ എന്നുള്ള �ഗാവിന്ദാചാര്യ�� �ചാദ്യത്തി

നു് ഉത്തരമാണു് “ന ഭൂമിർന്ന വായുർന്ന ഖം �നന്ദ്രിയം

വാ” എന്നാരംഭിക്കുന്നസുപ്രസിദ്ധമായ ദശ��ാകി.

�ഗാവിന്ദൻസ�ന്താഷിച്ചു് അ�ദ്ദഹ�ത്തസന്ന്യാസാശ്ര

മത്തിൽപ്ര�വശിപ്പിച്ചു. അവി�ട കു�റക്കാലം അ�ദ്വ

ത�വദാന്തം അഭ്യസിച്ചതിനു�മൽ കാശിയിൽ �ചന്നു്

അവി�ട ബ്രഹ്മനിഷ്ഠനായി കാലയാപനം �ചയ്തു. കാ

ശിയിൽ�വച്ചാണു് നരസിം�ഹാപാസകനായസന

ന്ദൻഅ�ദ്ദഹത്തി�� പ്രഥമശിഷ്യനായിത്തീർന്നതു്.

അവി�ട സ്വാമികളു�ട അ�ദ്വതവിചാരത്തി�� പരി

ശുദ്ധതപരീക്ഷിക്കുവാൻസാക്ഷാൽശ്രീപര�മശ്വരൻ

ത�ന്ന ചണ്ഡാല�വഷത്തിൽപ്രത്യക്ഷീഭവിച്ചു. അവർ

തമ്മിൽ നടന്ന വാഗ്വാദത്തി�� ഫലമായി സ്വാമികൾ

ജീവാത്മപരമാത്മാക്കളു�ടഐക്യം ശരിക്കു മനസ്സി

ലാക്കി ‘മനീഷാപഞ്ചകം’ എന്ന മ�നാഹരമായ കൃതി

നിർമ്മിച്ചു. പിന്നീടു് അവി�ടയും ബദര്യാശ്രമത്തിലുമാ

യി താമസിച്ചു പലസിദ്ധന്മാരുമായി കൂടിയാ�ലാചിച്ചു

നിഷ്കൃഷ്ടമായി അർത്ഥനിർണ്ണയം വരുത്തി ബാദരായ

ണ�� (വ്യാസ��) �വദാന്തസൂത്രങ്ങൾക്കും മറ്റും ഭാ

ഷ്യം രചിച്ചു. പാശുപതന്മാർ, �നയായികന്മാർ ഇവ�ര

വാദത്തിൽ �താല്പിച്ചു സൂത്രകാരനായ വ്യാസഭഗവാ

�ന പ്രത്യക്ഷ�പ്പടുത്തി അ�ദ്ദഹത്തി��അനുഗ്രഹവും

സമ്പാദിച്ചു. അന്നുപതിനാറു വയ�സ്സആചാര്യനു തി

കഞ്ഞിരുന്നുള്ളുഎന്നുംഅതിനു�മൽആയുസ്സില്ലാതിരു

ന്നതിനാൽസമാധിക്കുസന്നദ്ധനായി എന്നും വ്യാസ

�� കാരുണ്യത്താൽ ദിഗ്വിജയത്തിനു�വണ്ടി പതിനാറു

വർഷംകൂടി ജീവിതകാലം നീട്ടിക്കിട്ടി എന്നുംആസ്തി

ക്യന്മാരായ പുരാവിത്തുകൾ പറയുന്നു. ഭഗവൽപാദർ

പതിനാറാമ�ത്ത വയസ്സിൽ മാത്ര�മ �കരളം വിട്ടു�പാ

യി �ഗാവിന്ദസ്വാമികളു�ട ശിഷ്യനായുള്ളുഎന്നാകുന്നു

�കരളത്തി�ലഐതിഹ്യം. “�ഷാഡശാ�ബ്ദസമാഗ

�തസർവജ്ഞത്വമഗാ�ദവ ശങ്കരശ്ശങ്കരാംശജഃ” എന്നു

�ഗാവിന്ദനാഥൻ ശങ്കരൻ �കരളം വിടുന്നതിനുമുൻപുള്ള

കഥ വർണ്ണിക്കുന്നതു �നാക്കുക.

പിന്നീടു സ്വാമികൾ ദിഗ്വിജയത്തിനായി പുറ�പ്പട്ടു. പ്ര

യാഗത്തിൽ�വച്ചു് ഉമിത്തീയിൽ ചാടി പ്രാണത്യാഗം

�ചയ്യുന്ന കുമാരിലഭട്ട�ന കാണുകയുംഅ�ദ്ദഹത്തി��

ഉപ�ദശമനുസരിച്ചു മാഹിഷ്മതീ നഗരത്തിൽ�ചന്നു വി

ശ്വരൂപൻഎന്നുകൂടി�പ്പരുള്ള മണ്ഡനമിശ്ര�ന വാദ

ത്തിൽ പരാജയ�പ്പടുത്തി മീമാംസകമൂർദ്ധന്യനായിരു

ന്നഅ�ദ്ദഹ�ത്ത�ക്കാണ്ടു് അ�ദ്വത മതം സ്വീകരിപ്പി

ച്ചു സു�രശ്വരൻഎന്ന �പരിൽ സന്യസ്തനാക്കി ത��

രണ്ടാമ�ത്തശിഷ്യനായി അങ്ഗീകരിക്കുകയും �ച

യ്തു. വിശ്വരൂപൻഎന്നതു ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിൽഅ�ദ്ദ

ഹത്തിനുണ്ടായിരുന്ന �പരും മണ്ഡനൻഎന്നതുബി

രുദനാമവുമാകുന്നുഎന്നുചിലർഅഭിപ്രായ�പ്പടുന്നു.

യാജ്ഞവല്ക്യസ്മൃതിക്കുബാലക്രീഡഎന്നവ്യാഖ്യാനം

അ�ദ്ദഹം നിർമ്മിച്ചതു വിശ്വരൂപൻഎന്ന �പരിലാകു

ന്നു. മണ്ഡനനും സു�രശ്വരനും ഒന്ന�ല്ലന്നാണു് എ��

പക്ഷം. സ്വാമികളു�ടയും മണ്ഡന��യും വാദം നടന്ന

തു് “ഉഭയഭാരതി” എന്ന മഹാവിദുഷിയായ മണ്ഡന��

ധർമ്മപത്നിയു�ട മാധ്യസ്ഥത്തിലായിരുന്നു. മണ്ഡനൻ

�താറ്റ�പ്പാൾ ഭാരതി ത�ന്നക്കൂടി �താല്പിച്ചാലല്ലാ�ത

ശങ്കര�� വിജയം പൂർണ്ണമാകുകയി�ല്ലന്നു തർക്കിക്കുക

യുംആതർക്കം സമ്മതിച്ചു ശങ്കരൻആപണ്ഡിത�യാ

ടും വാദം നടത്തുകയും �ചയ്തു. ഒടുവിൽ പരാജിതയാകു

�മന്നു കണ്ട�പ്പാൾ ഭാരതി കാമശാസ്ത്രത്തിൽ �ചാദ്യ

ങ്ങൾ �ചാദിച്ചുതുടങ്ങുകയും�നഷ്ഠികബ്രഹ്മചാരിയായ

ശങ്കരനു് ആ �ചാദ്യങ്ങൾക്കു് ഉത്തരം പറവാൻ നിവൃ

ത്തിയില്ലാ�ത തീർന്നതിനാൽ ഒരു മാസ�ത്തഅവധി

വാങ്ങി അതിനല്പംമുമ്പുസ്വര്യാതനായഅമരുകരാജാ

വി�� ശവശരീരത്തിൽ �യാഗശക്തി�കാണ്ടുപ്ര�വശി

ച്ചു് അ�ദ്ദഹത്തി�� പട്ടമഹിഷിയായ കാഞ്ചനമഞ്ജരി

യും മറ്റുമായി രമിച്ചു തിരി�യ വന്നു ഭാരതി�യആശാ

സ്ത്രത്തിലും �താല്പിക്കുകയും �ചയ്തു. അത്രമാത്രം ശ്രമം

�ചയ്തിട്ടാണു് സ്വാമികൾ മണ്ഡന�നസ്വമതത്തി�ലക്കു

പരിവർത്തനം �ചയ്യിച്ച�തന്നുശങ്കരചരിതങ്ങളിൽ വർ

ണ്ണിക്കുന്നു.

അതു കഴിഞ്ഞു ഭഗവൽപാദർ ദക്ഷിണ�ദശ�ത്തക്കു

യാത്രപുറ�പ്പട്ടു. വഴിക്കു�വച്ചു് ഒരു കാപാലികൻസ്വാ

മിക�ളാടു് അ�ദ്ദഹത്തി�� തല തനിക്കു മ�ഹശ്വരപൂ

ജയ്ക്കായി തരണ�മന്നുപ്രാർത്ഥിക്കുകയും സ്വാമികൾ

അതുസസ�ന്താഷം സമ്മതിക്കുകയും �ചയ്തു. എങ്കിലും

സനന്ദനനിൽആ�വശിച്ച നരസിംഹമൂർത്തിആപാ

പി�യ വധിച്ചു ഗുരുവി�� ജീവ�ന രക്ഷിച്ചു. അതിനുമുൻ

പു കാശിയിൽവച്ചുത�ന്നഅ�ദ്ദഹത്തിനു (സനന്ദനനു്)

പത്മപാദൻഎ�ന്നാരുബിരുദ�പ്പർ സിദ്ധിച്ചിരുന്നു.

ഗങ്ഗയു�ട മറുകരയിൽനിന്നു ഗുരു വിളിക്കുന്നതു �ക

ട്ടു ഗുരുഭക്തി ത�ന്ന രക്ഷിക്കു�മന്നുള്ളഅചഞ്ചലമായ

വിശ്വാസ�ത്താടുകൂടി അ�ദ്ദഹം നദിയിൽ നടന്നുതുട

ങ്ങി എന്നുംഅ�പ്പാൾ താൻ പാദന്യാസം �ചയ്തസ്ഥ

ല�ത്തല്ലാം ഓ�രാ താമരപ്പൂവുണ്ടായി അ�ദ്ദഹത്തി��

കാലടിക�ളത്താങ്ങി എന്നുമാണു്ഈബിരുദത്തിനു

പഴമക്കാർ പറയാറുള്ളആഗമം. മൂകാംബിയിൽനിന്നു്

ആചര്യൻ തൗളവബ്രാഹ്മണർ വസിക്കുന്നശ്രീവലിഗ്രാമ

ത്തിൽ �ചന്നു. അവി�ട പതിമ്മൂന്നു വയസ്സായ ഒരുബാ

ലൻ ജഡ�ന�പ്പാ�ലയിരിക്കുന്നതു കണ്ടു. പിതാവായ

പ്രഭാകരൻ വള�ര വ്യസനിച്ചു് ആ ഉണ്ണി�യആചാര്യ

�� സന്നിധിയിൽ�കാണ്ടു�പായി. ആചാര്യൻ �ചാദിച്ച

�ചാദ്യങ്ങൾക്കു് ഉണ്ണി �വദാന്തതത്വങ്ങൾ ഉള്ള�ങ്കയി

�ല �നല്ലിക്ക�പാ�ല കണ്ട മാതിരിയിൽ വിശദമായി

ഉത്തരം പറയുകയാൽഅ�ദ്ദഹത്തി�� ജാഡ്യം �കവ

ലം ഭൗതികവിഷയങ്ങളിലാ�ണന്നുഗ്രഹിച്ചു് അ�ദ്ദഹ

�ത്തത�� മൂന്നാമ�ത്തശിഷ്യനായി സ്വീകരിച്ചു. ആ

ശിഷ്യ�ന ഹസ്താമലക�നന്നുപറയുന്നു.

തദനന്തരം ഋശ്യശൃങ്ഗമഹർഷിയു�ട ത�പാവൃത്തി

യാൽ പണ്ടുത�ന്നപവിത്രമായ ശൃങ്ഗഗിരിയിൽ (ശൃ

ങ്�ഗരി) എത്തിഅവി�ട ഒരു �ക്ഷത്രം പണിയിച്ചു്

അതിൽ ശാരദാ �ദവി�യ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു് ഒരു മഠവുംസ്ഥാ

പിച്ചു സു�രശ്വര�നആ മഠത്തി��അധ്യക്ഷനായി

നിയമിച്ചു. ശൃങ്�ഗരിയിൽ �വച്ചു് ആനന്ദഗിരി എന്ന

നാലാമ�ത്തശിഷ്യ�ന കിട്ടി. �താടകവൃത്തത്തിൽ

�വദാന്തവിഷയകമായി കവനം�ചയ്യുന്നതിനു് അ�ദ്ദ

ഹത്തിനുണ്ടായിരുന്ന വി�ശഷ�നപുണ്യം �കാണ്ടു്

അ�ദ്ദഹം �താടകൻഎന്ന �പരിലും അറിയ�പ്പടുന്നു.

ഈആനന്ദഗിരിയല്ല ഗുരുദിഗ്വിജയകാരൻ. സ്വാമികൾ

ശൃങ്�ഗരിയിൽ താമസിച്ചു�കാണ്ടിരുന്ന�പ്പാൾഅമ്മ

യ്ക്കു് അന്ത്യകാലംആസന്നമായി എന്നറിഞ്ഞു് അവി�ട

നിന്നു പുറ�പ്പട്ടു കാലടിയിൽഎത്തി. അമ്മസഗുണ

ബ്ര�ഹ്മാപ�ദശം ലഭിക്കണ�മന്നുപ്രാർത്ഥിക്കുകയാൽ

ആദ്യം ശിവഭുജങ്ഗമുണ്ടാക്കി�ച്ചാല്ലുകയും അതു �പാ

�രന്നു പറകയാൽ വിഷ്ണുഭുജങ്ഗമുണ്ടാക്കിആ വ�യാധി

കയു�ട അന്തിമാശ സാധിക്കുകയും �ചയ്തു. മാതാവി��

മരണാനന്തരം സന്ന്യാസി അപരക്രിയയ്ക്കു് അധികാരി

യ�ല്ലന്നു കർമ്മഠരായഅവിട�ത്തനമ്പൂരിമാർ വിധി

ക്കുകയാൽഅവർആകാര്യത്തിൽഅ�ദ്ദഹത്തിനു യാ

�താരുസാഹായ്യവും �ചയ്യുകയുണ്ടായില്ല. തന്നിമിത്തം

സ്വാമികൾഅവ�ര ശപിച്ചു. ആചാര്യൻഅതിനു �ശ

ഷം ശിഷ്യന്മാ�രാടുകൂടി �കരള�മങ്ങും സഞ്ചരിക്കുകയും

പുണ്യ�ക്ഷത്രങ്ങൾസന്ദർശിക്കുകയും �ചയ്തു. അക്കൂട്ട

ത്തിൽ മാതുലഗൃഹത്തിലും �പായി.

പിന്നീടു പല �ദശങ്ങളിലും പര്യടനം �ചയ്തു് ശാക്ത

ന്മാർ, കാപാലികന്മാർ, പാഞ്ചരാത്രന്മാർ, �ശവന്മാർ,

ആർഹതന്മാർ മുതലായ പല കൂട്ട�രയും സ്വാമികൾ

വാദത്തിൽ മടക്കി. ഗങ്ഗാനദീതീരത്തുവച്ചു ഗൗഡപാ

ദാചാര്യ�രക്കണ്ടു് അ�ദ്ദഹത്തി��അനുഗ്രഹം വാങ്ങി.

ഒടുവിൽ കാശ്മീരത്തിൽഎത്തി സകലശാസ്ത്രവാദിക�ള

യും ജയിച്ചു് അന്നുവ�രആർക്കുംത�ന്ന തുറന്നു�കാടു

ക്കാതിരുന്നഅവിട�ത്തശാരദാ�ക്ഷത്രത്തി�� �ത

�ക്ക വാതിൽ തുറപ്പിച്ചു് �ദവിയു�ട പു�രാഭാഗത്തുള്ള

സർവജ്ഞപീഠ�ത്തആ�രാഹണം �ചയ്തു. അതി�ന

ത്തുടർന്നുശൃങ്�ഗരിയി�ല മഠത്തിനുപുറ�മ ഭാരതഭൂ

മിയു�ട കിഴക്കു്, പടിഞ്ഞാറു്, വടക്കു് എന്നീ മൂന്നു �കാ

ണങ്ങളിൽ ജഗന്നാഥം, ദ്വാരക, ബദരിഈസ്ഥലങ്ങ

ളിലായി മൂന്നു മഠങ്ങൾകൂടിസ്ഥാപിച്ചു് അവിടങ്ങളിലും

ശാരദാപ്രതിഷ്ഠ നിർവഹിച്ചു് അവയ്ക്കു് യഥാക്രമം �താട

കൻ, ഹസ്താമലകൻ, പത്മപാദൻ ഇവ�രഅധിപതിക

ളാക്കി. അ�പ്പാ�ഴക്കും മുപ്പത്തിരണ്ടു വയസ്സുതികഞ്ഞു.

അ�താടുകൂടി ത�� ജ�ന്മാ�ദ്ദശങ്ങ�ളല്ലാം സാധിച്ചുക

ഴിഞ്ഞതിനാൽ കൃതകൃത്യനായി അഭൗമപ്രഭാവനായ

ആയതീശ്വരൻ നിർവികല്പസമാധിയിൽ നിലീനനായി

പാഞ്ചഭൗതികമായ ശരീര�ത്തപരിത്യജിച്ചു പരമപദ

�ത്തപ്രാപിച്ചു.

ഇതാണു് ഭഗവൽപാദരു�ട ജീവിതചരിത്രത്തി��സം

�ക്ഷപം. അതിമാനുഷങ്ങളായഅപദാനങ്ങ�ള കഴിയു

ന്നതും ഒഴിക്കണ�മന്നായിരുന്നുഎ��ആഗ്രഹ�മങ്കി

ലും ഗത്യന്തരമില്ലായ്കയാൽഅവയിൽ ചില�തല്ലാംഈ

സം�ക്ഷപത്തിൽസ്പർശി�ക്കണ്ടതായി വന്നിട്ടുണ്ടു്. സ്വാ

മികൾ തൃശ്ശൂരിൽ�വച്ചാണു് �ദഹവി�യാഗം �ചയ്തതു്

എന്നുള്ളതിനു വടക്കുന്നാഥ�ക്ഷത്രത്തി�ല മതിൽക്കക

ത്തുള്ളശംഖചക്രകുടീരത്തിനു പുറ�മ, അ�ദ്ദഹത്തി��

ശിഷ്യന്മാർ അവി�ടസ്ഥാപിച്ച നാലു സന്ന്യാസിമഠങ്ങ

ളുംജ്ഞാപകങ്ങളാണു്. അവയിൽ �ത�ക്കമഠം പത്മ

പാദ��യും ഇടയിൽമഠം ഹസ്താമലക��യും നടുവിൽ

മഠം സു�രശ്വര��യും വട�ക്കമഠം �താടക��യുമാണു്.

ആആചാര്യന്മാർ പ്രസ്തുത മഠങ്ങൾസ്ഥാപിച്ചതു തങ്ങ

ളു�ട ഗുരുവി�� സമാധിസ്ഥലം കൂടക്കൂ�ട സന്ദർശിച്ചു

വന്ദിക്കുന്നതിനായിരുന്നുഎന്നുപറഞ്ഞുവരുന്നു. ഇട

യിൽമഠം �ത�ക്കമഠത്തിൽ പിൽകാലത്തിൽ ലയിച്ചു

�പായി. വട�ക്ക മഠം ബ്രഹ്മസ്വംമഠമായി മാറുന്നതിനു

ള്ള �ഹതുഞാൻഅന്യത്രപ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. �ത�ക്ക

മഠവും നടുവി�ല മഠവും മാത്ര�മ ഇ�പ്പാൾസ്വാമിയാർ

മഠങ്ങളായി അവ�ശഷിക്കുന്നുള്ളു. അവയ്ക്കു രണ്ടിനും

അളവറ്റ സ്വത്തുണ്ടു്. കാലടിക്കടുത്തു�കപ്പള്ളി എന്നു്

ഇ�പ്പാൾ ഒരില്ലമുണ്ടു്. എന്നാൽഅതുസ്വാമികളു�ട പൂർ

വാശ്രമത്തി�ല ഗൃഹമല്ല. ആ ഗൃഹത്തി�ലസ്വത്തുക്കൾ

�ത�ക്കമഠത്തിൽ ഒതുങ്ങിയിരിക്കുകയാണു്. സ്വാമിക

ളു�ട ഇല്ലപ്പറമ്പു �ത�ക്കമഠത്തിൽനിന്നു വിലകൂടാ�ത

ശൃങ്�ഗരി മഠത്തി�ലക്കു വിട്ടു�കാടുക്കുകയുംഅവി�ട

ആ മഠത്തി�ല ഉ�പാത്തമാചാര്യനായിരുന്ന നരസിം

ഹഭാരതീസ്വാമികൾ �കാല്ലം 1085-ാമാണ്ടു കുംഭമാസം

10-ാംനു ജഗദംബാ�ക്ഷത്രവും ശങ്കരാചാര്യ�ക്ഷത്രവും പ്ര

തിഷ്ഠിച്ചു കാലടി�യ ശാപവിമുക്തമാക്കുകയും �ചയ്തതു്

എല്ലാവർക്കുംഅറിവുള്ളതാണ�ല്ലാ.
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9 കൃതികൾ

ഭഗവൽപാദരു�ട കൃതികൾസമാഹരിച്ചു് ഇരുപതു

പുസ്തകങ്ങളായി ശ്രീരങ്ഗം വാണീവിലാസ മുദ്രാലയ

ത്തിൽനിന്നുപ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അവ�യ (1) ഭാഷ്യ

ങ്ങൾ (2) മൂലഗ്രന്ഥങ്ങൾ (3) �സ്താത്രങ്ങൾ (4) മന്ത്രശാ

സ്ത്രം എന്നിങ്ങ�ന നാലിനമായി വിഭജിക്കാവുന്നതാ

ണു്.

ഭാഷ്യങ്ങൾ

ഒന്നാമ�ത്തഇനത്തിൽസർ�വാൽകൃഷ്ടമായിട്ടുള്ളതു

ബാദരായണ�� �വദാന്ത (ഉത്തരമീമാംസാ) സൂത്ര

ങ്ങൾക്കു്ആചാര്യൻ രചിച്ചിട്ടുള്ള ഭാഷ്യംത�ന്നയാണു്.

ആസൂത്രങ്ങൾക്കുശാരീരകമീമാംസാസൂത്രങ്ങ�ളന്നും,

ബ്രഹ്മസൂത്രങ്ങ�ളന്നും കൂടി �പരുള്ളതിനാൽ പ്രസ്തുത

ഭാഷ്യ�ത്തബ്രഹ്മസൂത്രഭാഷ്യ�മന്നും ശാരീരകമീമാം

സാഭാഷ്യ�മന്നുംകൂടി പറയാറുണ്ടു്. അതു കഴിഞ്ഞാൽ

പിന്നീടു് ഉപനിഷദ്ഭാഷ്യങ്ങൾക്കാകുന്നുപ്രാധാന്യം.

ഭഗവൽപാദർഈശാവാ�സ്യാപനിഷത്തു്, �ക�നാ

പനിഷത്തു്, ക�ഠാപനിഷത്തു്, പ്ര��ാപനിഷത്തു്, മു

ണ്ഡ�കാപനിഷത്തു്, മാണ്ഡൂ�ക്യാപനിഷത്തു്,ഐത�ര

�യാപനിഷത്തു്, �തത്തിരി�യാപനിഷത്തു്, ഛാ�ന്ദാ

�ഗ്യാപനിഷത്തു്, ബൃഹദാരണ്യ�കാപനിഷത്തു്ഈ

പത്തുപ്രാചീ�നാപനിഷത്തുകൾക്കും ഗൗഡപാദ��

മാണ്ഡൂക്യകാരികയ്ക്കും പുറ�മ നൃസിംഹപൂർവതാപന്യു

പനിഷത്തിനും ഭാഷ്യം നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഒടുവില�ത്ത

ഭാഷ്യം പത്മപാദ�� പ്രാർത്ഥനഅനുസരിച്ചായിരിക്ക

ണ�മന്നുഞാൻഊഹിക്കുന്നു. ഇവ കൂടാ�തഅഥർവ

ശിഖ, അഥർവശിരസ്സു്ഈ രണ്ടുപനിഷത്തുകൾക്കുകൂടി

അ�ദ്ദഹത്തി�� ഭാഷ്യങ്ങളു�ണ്ടന്നുചിലർ പറയുന്നു.

എങ്കിലും അവ കണ്ടുകിട്ടീട്ടില്ല. അടുത്തപടിയിൽ നി

ല്ക്കുന്നതു ഭഗവദു് ഗീതാഭാഷ്യമാകുന്നു. ബ്രഹ്മസൂത്രങ്ങൾ,

ദ�ശാപനിഷത്തുകൾ, ഭഗവദ്ഗീത ഇവ�യ പ്രസ്ഥാന

ത്രയ�മന്നു പറയുന്നു. പ്രസ്ഥാനത്രയത്തിനു ഭാഷ്യങ്ങൾ

രചിക്കുന്നപണ്ഡിത�ശ്രഷ്ഠന്മാ�രയാകുന്നുപരിപൂർണ്ണ

ന്മാരായ മതാചാര്യന്മാരായി ഭാരതീയർ അങ്ഗീകരി

ക്കുന്നതു്. ആദ്യ�ത്ത, പ്രസ്ഥാനത്രയഭാഷ്യകാരനാണു്

ശങ്കരഭഗവൽപാദർ. ഭഗവദ്ഗീതയ്ക്കുപുറ�മ മഹാഭാര

താന്തർഗതങ്ങളായ വിഷ്ണുസഹസ്രനാമത്തിനും സനൽ

സുജാതീയത്തിനുംആചാര്യൻ ഭാഷ്യകാരനാണു്. അവ

കൂടാ�ത ലളിതാത്രിശതിക്കും ഹസ്താമലക�� “നിമി

ത്തം മനശ്ചക്ഷുരാദിപ്രവൃത്തൗ” എന്നുതുടങ്ങുന്ന ഒരു

�ചറിയ �വദാന്ത കൃതിക്കുംകൂടി അ�ദ്ദഹം ഭാഷ്യം രചി

ച്ചിട്ടുള്ളതായിഐതിഹ്യമു�ണ്ടങ്കിലും ത്രിശതീഭാഷ്യം

അ�ദ്ദഹത്തി�� കൃതിയ�ല്ലന്നുള്ളതിനു് അതിൽത്ത

�ന്ന �തളിവുണ്ടു്. ‘ഹല്ലീസലാസ്യ സന്തുഷ്ടാ’ എന്നപദം

വ്യാഖ്യാനിക്കു�മ്പാൾ പ്രസ്തുതഭാഷ്യകാരൻ ഹാരാവ

ലീ�കാശത്തിൽനിന്നു് ഒരു ��ാകാർദ്ധം ഉദ്ധരിക്കുന്നു.

ഹാരാവലി, ത്രികാണ്ഡ�ശഷം തുടങ്ങിയ �കാശ ഗ്രന്ഥ

ങ്ങളു�ട പ്ര�ണതാവായ പുരു�ഷാത്തമ�ദവൻഎന്ന

ബൗദ്ധാചാര്യൻ ജീവിച്ചിരുന്നതുക്രി. പി. പന്ത്രണ്ടാം

ശതകത്തി�� മധ്യത്തിലാണു്. അതിനാൽ ത്രിശതീഭാ

ഷ്യത്തി�� നിർമ്മാതാവു ശൃങ്�ഗരിപീഠ�ത്തഅനന്ത

രകാലത്തിൽഅലങ്കരിച്ചിരുന്ന മ�റ്റാരു യതിവര്യനാ

�ണന്നു്ഊഹി�ക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു. വിഷ്ണുസഹസ്രനാ

മഭാഷ്യം �ഗാവിന്ദസ്വാമികളു�ടആജ്ഞഅനുസരിച്ചു

രചിച്ചതാണു്.

മൂലഗ്രന്ഥങ്ങൾ

സ്വാമികൾഅ�ദ്വത�വദാന്തതത്വങ്ങ�ള പ്രസ്പഷ്ട

മാക്കുന്നതിനു�വണ്ടി വലുതും �ചറുതുമായി മുപ്പത്തിമൂ

�ന്നാളം ഗ്രന്ഥങ്ങൾനിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അവ (1) വി�വ

കചൂഡാമണി; (2) ഉപ�ദശസാഹസ്രി; (3) അപ�രാ

ക്ഷാനുഭൂതി; (4) വാക്യവൃത്തി; (5) സ്വാത്മനിരൂപണം;

(6) ആത്മ�ബാധം; (7) ശത��ാകി; (8) ദശ��ാകി;

(9) സർവ�വദാന്തസിദ്ധാന്തസാരസംഗ്രഹം; (10) പ്ര

�ബാധസുധാകരം; (11) സ്വാത്മപ്രകാശിക; (12) മനീ

ഷാപഞ്ചകം; (13) അ�ദ്വതപഞ്ചരത്നം; (14) നിർവാ

ണഷട്കം; (15) അ�ദ്വതാനുഭൂതി; (16) ബ്രഹ്മാനുചിന്ത

നം; (17) പ്ര��ാത്തരരത്നമാലിക; (18) സദാചാരാനു

സന്ധാനം; (19) �യാഗതാരാവലി; (20) ഉപ�ദശപഞ്ച

കം; (21) ധന്യാഷ്ടകം; (22) ജീവന്മുക്താനന്ദ ലഹരി; (23)

അനാത്മശ്രീവിഗർഹണപ്രകരണം; (24) സ്വരൂപാനു

സന്ധാനം; (25) യതിപഞ്ചകം; (26) പഞ്ചീകരണം; (27)

ത�ത്വാപ�ദശം; (28) ഏക��ാകി; (29) മായാപഞ്ചകം;

(30) പ്രൗഢാനുഭൂതി; (31) ബ്രഹ്മജ്ഞാനാവലീമാല; (32)

ലഘുവാക്യവൃത്തി; (33) നിർവാണമഞ്ജരിഈഗ്രന്ഥങ്ങ

ളാകുന്നു.

�സ്താത്രങ്ങൾ-ഭഗവൽപാദർ

(1) ഗണപതി�സ്താത്രങ്ങൾ; (2) സുബ്രഹ്മണ്യ�സ്താത്രം;

(3) ശിവ�സ്താത്രങ്ങൾ; (4) �ദവീ�സ്താത്രങ്ങൾ; (5) വി

ഷ്ണു�സ്താത്രങ്ങൾ; (6) സങ്കീർണ്ണ�സ്താത്രങ്ങൾഇങ്ങ�ന

പല �ദവതക�ളയും അധികരിച്ചു �സ്താത്രരത്നങ്ങൾ

നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടു്. (1) ഗ�ണശപഞ്ചരത്നം; (2) ഗ�ണശഭു

ജങ്ഗം ഇവ ഒന്നാമ�ത്തവകുപ്പിലും; (3) സുബ്രഹ്മണ്യ

ഭുജങ്ഗം രണ്ടാമ�ത്ത വകുപ്പിലും; (4) ശിവഭുജങ്ഗം,

(5) ശിവാനന്ദലഹരി, (6) ശിവപാദാദി�കശാന്തവർണ്ണ

�സ്താത്രം, (7) ശിവ�കശാദിപാദാന്തവർണ്ണന�സ്താത്രം,

(8) �വദസാരശിവ�സ്താത്രം, (9) ശിവാപരാധക്ഷമാപ

ണ�സ്താത്രം, (10) സുവർണ്ണമാലാസ്തുതി, (11) ദശ��ാ

കീസ്തുതി, (12) ദക്ഷിണാമൂർത്തിവർണ്ണമാലാ�സ്താത്രം,

(13) ശ്രീദക്ഷിണാമൂർത്യഷ്ടകം, (14) ശ്രീമൃത്യുഞ്ജയമാന

സിക പൂജാ�സ്താത്രം, (15) ശിവനാമാവല്യഷ്ടകം, (16)

ശിവപഞ്ചാക്ഷര�സ്താത്രം, (17) ഉമാമ�ഹശ്വര�സ്താത്രം

ഇവ മൂന്നാമ�ത്തവകുപ്പിലും ഉൾ�പ്പടും. (18) സൗന്ദര്യ

ലഹരി, (19) �ദവീഭുജങ്ഗ�സ്താത്രം, (20) ആനന്ദലഹരി,

(21) ത്രിപുരസുന്ദരീ �വദപാദ�സ്താത്രം, (22) ത്രിപുരസുന്ദ

രീമാനസപൂജാ�സ്താത്രം, (23) �ദവീഷഷ്ട്യുപചാരപൂജാ

�സ്താത്രം, (24) ത്രിപുരസുന്ദര്യഷ്ടകം, (25) ലളിതാപഞ്ച

രത്നം, (26) കല്യാണവൃഷ്ടിസ്തവം, (27) നവരത്നമാലിക,

(28) മന്ത്രമാതൃകാപുഷ്പമാലാസ്തവം, (29) ഗൗരീദശകം,

(30) �ദവീഭുജങ്ഗം ഇവയാണു് നാലാമ�ത്ത വകുപ്പിൽ

�ചരുന്നതു്. അഞ്ചാമ�ത്തവകുപ്പിൽ (31) ഹനൂമൽപ

ഞ്ചകം, (32) ശ്രീരാമഭുജങ്ഗം, (33) ലക്ഷ്മീനൃസിംഹ പഞ്ച

രത്നം, (34) ലക്ഷമീനൃസിംഹകരുണാരസ�സ്താത്രം, (35)

ശ്രീവിഷ്ണുഭുജങ്ഗം, (36) വിഷ്ണുപാദാദി�കശാന്ത�സ്താ

ത്രം, (37) പാണ്ഡുരങ്ഗാഷ്ടകം, (38) അച്യുതാഷ്ടകം,

(39) കൃഷ്ണാഷ്ടകം, (40) ഹരിസ്തുതി, (41) �ഗാവിന്ദാഷ്ടകം,

(42) ഭഗവന്മാനസപൂജ, (43) �മാഹമുദ്ഗരം ഇവയാണു്

അന്തർഭവിക്കുന്നതു്. ആറാമ�ത്ത വകുപ്പിൽ (44) കന

കധാരാ�സ്താത്രം, (45) അന്നപൂർണ്ണാഷ്ടകം, (46) മീനാ

ക്ഷീപഞ്ചരത്നം, (47) മീനാക്ഷീ�സ്താത്രം, (48) ദക്ഷിണാ

മൂർത്തി�സ്താത്രം, (49) കാല�ഭരവാഷ്ടകം, (50) നർമ്മ

ദാഷ്ടകം, (51) യമുനാഷ്ടകം, (52) മണികർണ്ണികാഷ്ടകം,

(53) നിർഗ്ഗുണമാനസപൂജ, (54) പ്രാതഃസ്മരണ�സ്താത്രം,

(55) ജഗന്നാഥാഷ്ടകം, (56) ഷട്പദീ�സ്താത്രം, (57) ഭ്രമ

രാംബാഷ്ടകം, (58) ശിവപഞ്ചാക്ഷരനക്ഷത്രമാലാ�സ്താ

ത്രം, (59) ദ്വാദശലിങ്ഗ�സ്താത്രം, (60) അർദ്ധനാരീശ്വര

�സ്താത്രം, (61) ശാരദാഭുജങ്ഗപ്രയാതാഷ്ടകം, (62) ഗുർ

വഷ്ടകം, (63) കാശീപഞ്ചകം (64) നർമ്മദാഷ്ടകംഈ

�സ്താത്രങ്ങൾഅടങ്ങുന്നു.

മന്ത്രശാസ്ത്രം

മന്ത്രശാസ്ത്രത്തിൽ ഭഗവൽപാദരു�ട കൃതി 32 പടലങ്ങ

ളായി വിഭജിച്ചിട്ടുള്ളസുപ്രസിദ്ധമായ പ്രപഞ്ചസാരമാ

കുന്നു. ഇതുകൂടാ�തസപര്യാഹൃദയം എ�ന്നാരു ഗ്രന്ഥം

കൂടി അ�ദ്ദഹത്തി��താ�ണന്നുചിലർഅഭിപ്രായ�പ്പ

ടുന്നു. അതു വാണീവിലാസക്കാർആചാര്യകൃതിസമുച്ച

യത്തിൽ ഉൾ�പ്പടുത്തീട്ടില്ല. അതു�പാ�ല സൗഭാഗ്യവി

ദ്യ, സുഭ�ഗാദയ പദ്ധതി ഇങ്ങ�ന �വ�റയും മന്ത്രശാസ്ത്ര

രഹസ്യങ്ങ�ള �വളി�പ്പടുത്തുന്നചില കൃതികൾഅ�ദ്ദ

ഹത്തി��താ�ണന്നുചില പഴമക്കാർ പറഞ്ഞുവരുന്നു.

സുഭ�ഗാദയം ഭഗവൽപാദരു�ട കൃതിയാ�ണാ എന്നു

സംശയി�ക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതും പ്രഭ�യന്ന വ്യാഖ്യാ

നവും ത്രിപുരാപൂജയ്ക്കു് ഋജുവിമർശിനി എന്ന വ്യാഖ്യയും

ശാംഭ�വാദയം എ�ന്നാരു തന്ത്രനിബന്ധവും ശിവാന

ന്ദ�യാഗി എ�ന്നാരുസിദ്ധ�� കൃതികളാകുന്നു. ശിവാ

നന്ദ�� കാല�ദശങ്ങൾഅവിജ്ഞാതങ്ങളായിരിക്കു

ന്നു.

ശാങ്കരസ്മൃതി

�കരളത്തി�ലആചാരങ്ങ�ള വിവരിക്കുന്നശാങ്കരസ്മൃ

തി ഏ�താ ഒരു ശങ്കരൻ നമ്പൂരിയു�ട കൃതി�യന്നല്ലാ

�തഅതു ഭഗവൽപാദരു�ട നിബന്ധമാ�ണന്നുപറ

വാൻ യാ�താരു നിർവാഹവും കാണുന്നില്ല. ഒന്നാമതു്

അതി��അടിസ്ഥാന�മന്നു പറയുന്ന ഭാർഗ്ഗവസ്മൃതി

ഇനിയും കണ്ടുകിട്ടീട്ടില്ല. രണ്ടാമതു ഭാർഗ്ഗവസ്മൃതി�യ

�യാ ശാങ്കരസ്മൃതി�യ�യാ ഇതരസ്മൃതികാരന്മാർ സ്മരി

ച്ചിട്ടി�ല്ലന്നു മാത്രമല്ല, ശാങ്കരസ്മൃതി ത�� കാലത്തുണ്ടാ

യിരുന്നുഎങ്കിൽഅതു നിശ്ചയമായി അറിഞ്ഞിരി�ക്ക

ണ്ട മാധവാചാര്യർ�പാലും സർവസ്മൃതി പ്രദീപമായ

‘പരാശരമാധവീയ’ത്തിൽഅങ്ങ�ന�യാരു ഗ്രന്ഥമുള്ള

തായി പറയുന്നുമില്ല. ആചാര്യപാദരു�ട ശിഷ്യനായ

വിശ്വരൂപ��ബാലക്രീഡയിലും ശാങ്കരസ്മൃതി�യസ്മ

രിച്ചുകാണുന്നി�ല്ലന്നു് ഇവി�ട പ്ര�ത്യകം പ്രസ്താവി�ക്ക

ണ്ടതുണ്ടു്. മൂന്നാമതു ഭഗവൽപാദരു�ട കവിതാ�ശലി

ശാങ്കരസ്മൃതിയിൽ ഒരിടത്തും �താട്ടു�തറിച്ചിട്ടു�പാലു

മില്ല. നാലാമതു സന്ന്യാസിവര്യനായആ മഹാത്മാവു

�കരളാചാരങ്ങ�ള �ക്രാഡീകരിച്ചു് ഒരു ഗ്രന്ഥം നിർ

മ്മിച്ചിരിക്കുകയി�ല്ലന്നുമാത്രമല്ല, നിർമ്മിച്ചാൽ ത�ന്ന

കർമ്മകാ�ണ്ഡാപാസകന്മാരായഅന്ന�ത്തനമ്പൂരി

മാർ അതുപ്രമാണ�ത്വനഅങ്ഗീകരിച്ചിരിക്കുകയുമി

ല്ല. അഞ്ചാമതു വസ്തുവുടമസ്ഥൻഎന്നഅർത്ഥത്തിൽ

‘ജന്മി’ എന്ന പദം ശാങ്കരസ്മൃതിയിൽ ധാരാളമായി പ്ര

�യാഗിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

“ജന്മി�നാ യദി ഭൂ�ദവാ ജ�ന്മാപഗ്രഹണാൽ ക്വചിൽ

ആഗ�തന ച ജീ�വയുർജ്ജന്മ�ഭാ�ഗന കർഷകാൽ

സർ�വ ജന്മിന ഏ�തന വ്യാഖ്യാതാ ഇതി ഭാർഗ്ഗവഃ

സ്വ�ക്ഷ�ത്രസങ്ഗ്രഹം ച�ക്ര വിഷ്ണുദ്ധർമ്മപതിർഭൃഗുഃ

ലജ്ജ�ത ഭർത്സ്യ�ത �തന വിപ്രഃ കാമീ ശ�മാചിതഃ

ജ�ല്മതി വർണ്ണവ്യത്യാസാൽ തൽസംബ�ന്ധനസാച ഭ്രഃ

ജ�ന്മത്യാഖ്യായ�ത തസ്യ സ്വാമിത്വഞ്ച തദാശ്രയം”

എന്ന ��ാകങ്ങൾ �നാക്കുക. ‘ലജ് ’ ധാതുവിനു പൃ�ഷാ

ദരാ ദിരീത്യാ വർണ്ണവ്യത്യാസം വന്നിട്ടു ജല്മി എന്നപദ

വും ‘ജല്മി’ രൂപാന്തര�പ്പട്ടു ജന്മി എന്നപദവും ഉണ്ടാ

യി എന്ന�ത്ര ഗ്രന്ഥകാരൻ പറയുന്നതു്. ഇത്രമാത്രം

അസംബന്ധമായ ഒരു നിരുക്തത്തിനുസർവശാസ്ത്ര

ജ്ഞനായ ഭഗവൽപാദ�ര ഉത്തരവാദി ആക്കുന്നതു്

അന്യായമാണു്. ജന്മിക്കും ജമിന്ദാർക്കുംആഗമം ഒന്നു

ത�ന്നയാണു്. ജന്മി ഏതു ധാതുവിൽനിന്നു വന്നാലും

പ്രകൃതാർത്ഥത്തിൽഅതുസംസ്കൃതഭാഷയിൽ പ്ര�യാ

ക്തവ്യമ�ല്ലന്നുള്ളതിൽ പക്ഷാന്തരത്തിനു് അവകാശമി

ല്ല�ല്ലാ. ഇനിയും പലതും പ്രസ്തുതഗ്രന്ഥ�ത്തപ്പറ്റി പറ

യുവാനുണ്ടു്. എത്ര�യാ ശങ്കരാചാര്യന്മാർ �കരളത്തിൽ

ഓ�രാ കാലത്തുജീവിച്ചിരുന്നിട്ടുണ്ടു്. പയ്യൂർ ശങ്കരഭട്ടതി

രി എ�ന്നാരു പണ്ഡിതൻ ക്രി. പി. പതിന്നാലാം ശതക

ത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നു. അ�ദ്ദഹത്തി�� ഗുരു ഒരു �ഗാവി

ന്ദഭഗവൽപാദനായിരുന്നുഎന്നു �വദാരണ്യവാസു�ദ

വ�� ശി�വാദയത്തിൽ നിന്നു് അറിയുന്നു. ശാങ്കരസ്മൃ

തി അ�ദ്ദഹത്തി�� കൃതിയായിരിക്കു�മാ എന്നറിവില്ല.

പരപ്രതാരണം�ചയ്തുസ്വകീയമായ ഗ്രന്ഥത്തിനു �മ

ന്മ �നടുവാൻ�വണ്ടിആ�രങ്കിലും ശങ്കരപദം അ�താടു

ഘടിപ്പിച്ചുമിരിക്കാവുന്നതാണു്.
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സ്വാമികളു�ട കൃതികളിൽ ഒന്നി�നപ്പറ്റിയും എ�ന്തങ്കി

ലും പ്രതിപാദിക്കുവാൻഈപുസ്തകത്തിൽസ്ഥലസൗ

കര്യമില്ല; അതിനു വലിയ �താതിൽ മ�റ്റാരു പുസ്തകം

ത�ന്നഎഴു�തണ്ടിവരുന്നതാണു്. അതു�കാണ്ടു് അതി

നായി ഇവി�ട ഉദ്യമിക്കുന്നില്ല. ഒരു കവിയു�ട�യാ, ഗദ്യ

കാര���യാ, തത്വചിന്തക���യാ, സന്മാഗ്ഗദർശിയു

�ട�യാ, പ്രതിവാദിഭയങ്കരനായ ശാസ്ത്രവാദിയു�ട�യാ,

സാക്ഷാൽകൃതബ്രഹ്മാവായ �യാഗിയു�ട�യാ, സനാ

തനധർമ്മപ്രതിഷ്ഠാപകനായആചാര്യ���യാ, സർ

വവിദ്യാവിചക്ഷണനായ ജീവന്മുക്ത���യാ, – ഏതു

നിലയിൽനിന്നു �നാക്കിയാലും അ�ദ്ദഹം അതിമാനു

ഷനായി, അപ്രതിരഥനായി, അഖണ്ഡ�തജസ്വിയായി,

അത്ഭുതപ്രഭാവനായി പരിലസിക്കുന്നു. അ�ദ്ദഹം പുനഃ

സ്ഥാപനം �ചയ്തഅ�ദ്വതമതം അതി��സ്വതന്ത്രത

�കാണ്ടും മാർമ്മികത�കാണ്ടും സർവ്വങ്കഷത�കാണ്ടും

ആ�രയുംആശ്ചര്യപരതന്ത്രരാക്കുന്നു. അന്ധവിശ്വാ

സത്തി�� ത്രസ�രണുവിനു�പാലും അവി�ട�യങ്ങും

സ്ഥാനമില്ല; സർവവും ബുദ്ധിഗ്രാഹ്യം, ഉപപത്തിയു

ക്തം, �ക്ഷാദക്ഷമം. ആസിദ്ധാന്തംആദിത്യബിംബ

�ത്ത�പ്പാ�ല പരിപൂർണ്ണമാകുന്നു; അധ്യാഹാരാ�പക്ഷ

അവി�ട�യങ്ങുംത�ന്നയില്ല. ഭഗവൽപാദർ ജനിച്ച കാ

ലത്തുകർമ്മമാർഗ്ഗവും ഭക്തിമാർഗ്ഗവും തമ്മിൽ ഭാരത

ത്തിൽ ഒരു വലിയ മത്സരം നടന്നു�കാണ്ടിരുന്നു. ആദ്യ

�ത്തക്കൂട്ടർ യാഗാദികർമ്മങ്ങൾക്കായും രണ്ടാമ�ത്ത

വർക്ഷുദ്ര�ദവതാപ്രീതിക്കായും ജന്തുക്ക�ള ഹിംസിച്ചു

വന്നു. ശാക്തന്മാർ, കാപാലികന്മാർ തുടങ്ങിയവരു�ട

ഇടയിൽ മതം അസന്മാർഗ്ഗചര്യയ്ക്കു് ഒരു തിരസ്കരണിയാ

യി�പ്പാലും തീർന്നിരുന്നു. ഭഗവൽപാദർ സമകാലിക

ന്മാരു�ട ദൃഷ്ടി ഭാരതത്തി�� ശാശ്വതനിധികളായ ഉപ

നിഷത്തുക്കളി�ലയ്ക്കു തിരിച്ചുവിട്ടു;ജ്ഞാനമാർഗ്ഗത്തി��

മാഹാത്മ്യം അവർക്കുകരതലാമലകം�പാ�ല കാണി

ച്ചു�കാടുത്തു; മനുഷ്യ��സർവ്വ�താമുഖമായ ഉൽഗതി

ക്കു് അവഎത്രമാത്രം ഉപകരിക്കുന്നുഎന്നുംബാദരായ

ണസൂത്രങ്ങളിൽഅവയു�ടഅനപലപനീയമായ സമ

ന്വയം എങ്ങ�നസാധിച്ചിരിക്കുന്നുഎന്നും വിശദീകരി

ച്ചു. ആത്മാവുംബ്രഹ്മവും ഒന്നാ�ണന്നും �വദങ്ങളിൽ

കാണുന്നതത്വമസ്യാദി മഹാവാക്യങ്ങളു�ട അർത്ഥം

മ�റ്റാന്ന�ല്ലന്നുംആഐക്യജ്ഞാനംത�ന്നയാണു് �മാ

ക്ഷ�മന്നും പ്രമാണം�കാണ്ടും യുക്തി �കാണ്ടുംസ്ഥാ

പിച്ചു. ‘സംസാര�ഹതുനിവൃത്തിസാധനബ്രഹ്മാ�ത്മക

ത്വവിദ്യ’ യാണു് അ�ദ്ദഹം പ്രവചിച്ചതു്. ഇത�ത്രഅ�ദ്ദ

ഹത്തി�� മ�ഹാപ�ദശരഹസ്യ�മങ്കിലും ‘ന ബുദ്ധി�ഭ

ദം ജന�യദജ്ഞാനാം കർമ്മസങ്ഗിനാം’ എന്ന ന്യാ

യമനുസരിച്ചു സാധാരണന്മാർക്കു ഭക്തിമാർഗ്ഗസഞ്ചാ

രംആവശ്യമാ�ണന്നു് അ�ദ്ദഹം നിർണ്ണയിക്കുകയും

തന്നിമിത്തംആ മാർഗ്ഗത്തിൽ ജനങ്ങൾക്കു് അഭിരുചി

ജനിപ്പിക്കുന്നഅനവധി �സ്താത്രങ്ങൾ രചിക്കുകയും �ച

യ്തു. അവയിൽസൗന്ദര്യലഹരി, ശിവാനന്ദലഹരി, വിഷ്ണു

പാദാദി�കശം തുടങ്ങിയ ചില �സ്താത്രങ്ങളു�ട മാഹാ

ത്മ്യം അന്യാദൃശമാകുന്നു. അ�ദ്ദഹം �മല്പുത്തൂർ ഭട്ടതിരി

പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു�പാ�ല ഒരു �ദവനിലും പക്ഷപാതിയാ

യിരുന്നില്ല; ഏതു �ദവ�നയും �ദവി�യയും ഉള്ളഴിഞ്ഞു

സ്തുതിച്ചു. നാസ്തികമതമായബുദ്ധദർശന�ത്തഖണ്ഡി

ക്കുകഎന്നുള്ളതായിരുന്നു ത�� ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ ഒന്നു്

എങ്കിലും ബൗദ്ധന്മാരിൽനിന്നു�പാലും സ്വീകാര്യങ്ങ

ളായ പല തത്വങ്ങളും സ്വീകരിച്ചു. ഭാരതത്തി�� വിവിധ

പ്രാന്തങ്ങളിൽബുദ്ധമതാചാര്യന്മാ�ര�പ്പാ�ലഅ�ദ്ദഹ

വും സന്ന്യാസിമഠങ്ങൾസ്ഥാപിച്ചു. കാഞ്ചീപുര�ത്തകാ

മ�കാടിപീഠവും അ�ദ്ദഹം പ്രതിഷ്ഠിച്ചതായിത്ത�ന്ന വി

ചാരിക്കണം. അഗാധമായ തത്വചിന്ത�കാണ്ടുംഅസ

ന്ദിഗ്ദ്ധമായ പ്രതിപാദനരീതി�കാണ്ടുംഅ�ദ്ദഹത്തി��

ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങൾആരു�ട ഹൃദയ�ത്തയും ഹഠാദാകർ

ഷിക്കുന്നു. ‘പ്രസാദഗാംഭീര്യഗുണാഭിരാമം’ എന്നുശങ്കര

വിജയകാരൻബ്രഹ്മസൂത്രഭാഷ്യത്തിനു നല്കീട്ടുള്ള വി�ശ

ഷണംഅത്യന്തം സമുചിതമാണു്. ‘ഏക��ാ�കാപി

�യഷുപ്രഥിതകവിജനാനന്ദസ�ന്ദാഹകന്ദഃ’ എന്നു നവ

കാളിദാസ�ന�പ്പാ�ല നമുക്കുംഅതിശ�യാക്തിഭയം

കൂടാ�തഅ�ദ്ദഹത്തി�� �സ്താത്രങ്ങ�ളസ്തുതിക്കാം:

“ഗിരാം ധാരാ കല്പദ്രുമകുസുമധാരാ പരഗു�രാ-

സ്തദർത്ഥാളീ ചിന്താമണികിരണ�വണ്യാഗുണനികാ

അഭങ്ഗവ്യങ്ഗ്യൗഘസ്സുരസുരഭിദു�ഗ്ദ്ധാർമ്മിസഹഭ്രർ-

ദ്ദിവം ഭ�വ്യഃ കാ�വ്യഃ സൃജതി വിദുഷാം ശങ്കരഗുരുഃ.”

എന്നും,

“�സാൽക്കണ്ഠാകുണ്ഠകണ്ഠീരവനഖരവര-

ക്ഷുബ്ധമ�ത്തഭകുംഭ-

പ്രത്യ�ഗ്രാന്മുക്തമുക്താമണിഗണസുഷമാ-

ബദ്ധ�ദാര്യുദ്ധലീലാ

മന്ഥാദ്രിക്ഷുബ്ധദുഗ്ദ്ധാർണ്ണവനികടസമു-

�ല്ലാലക�ല്ലാല�മത്രീ-

പാത്രീഭൂതപ്രഭൂതാ ജയതി യതിപ�തഃ

കീർത്തിമാലാ വിശാലാ.”

എന്നുംഅ�ദ്ദഹം സ്വാമിക�ളപ്പറ്റി �ചയ്യുന്നപ്രശസ്തി

ഗാനം ഏറ്റുപാടാൻ �കരളീയരായ നമുക്കാണു് സർ

�വ്വാപരി അവകാശമുള്ളതുംഔത്സുക്യമുണ്ടാ�കണ്ട

തും. ശങ്കരൻ ജനിച്ച �കരളം സാമാന്യമായ ഒരു ഭൂവി

ഭാഗമല്ല. അ�ദ്ദഹത്തി��ഓ�രാ അപദാനങ്ങളിൽ

കൂടിയും നാം ധീരധീരനായ ഒരു �ദശാഭിമാനി�യ—

സാർവ്വലൗകികനായ ഒരുസമന്വയീകരണ നിപുണ�ന—

വിസ്മയനീയചരിതനായ ഒരു വിശ്വാനുജിഘൃക്ഷുവി�ന

ആണു് നിരീക്ഷിക്കുന്നതു്. ആ മഹാനുഭാവ��സ്മരണ

നമുക്കുപര്യാപ്തമായഐകമത്യ�ബാധം പ്രദാനം �ച

യ്യുമാറാക�ട്ട.
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11 ശിഷ്യപരമ്പരയും മറ്റും

ഉത്തരമീമാംസാദർശനചരിത്രത്തിൽബാദരായണനു

�ശഷംഅടുത്തതായി നാം കാണുന്നതു ഗൗഡപാദ�ന

യാകുന്നു. ഗൗഡപാദൻ �ഗാവിന്ദസ്വാമിയു�ടആചാ

ര്യനും ഭഗവൽപാദരു�ട പ്രാചാര്യനുമാകുന്നു. അ�ദ്ദ

ഹം ശുകബ്രഹ്മർഷിയു�ട ശിഷ്യനാ�ണന്നുപറയുന്നതു

ശരിയല്ല. ഗൗഡപാദൻ മാണ്ഡൂ�ക്യാപനിഷത്തിനു് 215

��ാകങ്ങളിൽ കാരിക നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ആ കാരികയ്ക്കു

ഭഗവൽപാദർ ഭാഷ്യം രചിച്ചു�വന്നു മുൻപുപ്രസ്താവിച്ചി

ട്ടുണ്ട�ല്ലാ. മാണ്ഡൂക്യകാരികയിൽനിന്നാണു് മായാവാ

ദം സ്വാമികൾസ്വീകരിച്ചതു്. സ്വാമികളു�ട ശിഷ്യന്മാ

രിൽ പത്മപാദൻബ്രഹ്മസൂത്ര ഭാഷ്യത്തി�ലആദ്യ�ത്ത

അഞ്ചുപാദങ്ങൾക്കുപഞ്ചപാദിക എന്നും �ശഷം പാ

ദങ്ങൾക്കുവൃത്തി�യന്നും �പരുള്ള ടീക നിർമ്മിച്ചു. സു

�രശ്വര�� പ്രധാനകൃതികൾസൂത്രഭാഷ്യവാർത്തികവും,

�നഷ്കർമ്മ്യസിദ്ധിയുമാണു്. അവയ്ക്കു പുറ�മ �തത്തി

രി�യാപനിഷദ്ഭാഷ്യത്തിനും ബൃഹദാരണ്യ�കാപനിഷ

ദ്ഭാഷ്യത്തിനും ദക്ഷിണാമൂർത്തിസ്തവത്തിനുംകൂടി അ�ദ്ദ

ഹം ടീകകൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ആനന്ദഗിരിയു�ട അ�ദ്വ

തഗ്രന്ഥത്തിനു �പർ ന്യായനിർണ്ണയ�മന്നാണു്. വാച

സ്പതിമിശ്രൻ ഷഡ്ദർശനങ്ങളിലും ഒന്നു�പാ�ല നിഷ്ണാ

തനായിരുന്നു. പൂർവ്വമീമാംസയിൽ ന്യായകണികയും

തത്വബിന്ദുവും സാംഖ്യത്തിൽസാംഖ്യതത്വകൗമുദിയും

�യാഗത്തിൽ �യാഗഭാഷ്യവിശാരദിയും അ�ദ്ദഹത്തി

�� കൃതികളാണു്. ഉത്തരമീമാംസയിൽആ മഹാശ

യൻ മണ്ഡനമിശ്ര��ബ്രഹ്മസിദ്ധിക്കുബ്രഹ്മതത്വസമീ

ക്ഷ�യന്നും ഭഗവൽപാദരു�ടബ്രഹ്മസൂത്രഭാഷ്യത്തിനു

ഭാമതി�യന്നും രണ്ടു മഹനീയങ്ങളായ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ

രചിച്ചു. രണ്ടു �പരു�ട സിദ്ധാന്തങ്ങ�ളയും കഴിവുള്ളി

ട�ത്താളം സം�യാജിപ്പിച്ചു. ഭാമതിക്കു് അമലാനന്ദൻ

(പതിമൂന്നാം ശതകം) കല്പതരുവും, കല്പതരുവിനു് അപ്പ

യ്യ്യദീക്ഷിതർ (ക്രി. പി. പതിനാറാം ശതകം) പരിമളവും

രചിച്ചു. പ്രകാശാത്മയതി (ക്രി. പി. 1200) പഞ്ചപാദികയ്ക്കു

വിവരണ�മഴുതി. അങ്ങ�ന ഭാമതീ പ്രസ്ഥാന�മന്നും

വിവരണപ്രസ്ഥാന�മന്നുംഅ�ദ്വത�വദാന്തത്തിൽ

രണ്ടുശാഖകൾ ഉത്ഭവിച്ചു. വിദ്യാരണ്യൻ വിവരണത്തി

നു വിവരണപ്ര�മയസങ്ഗ്രഹം നിർമ്മിച്ചു. വിഷ്ണുഭട്ടൻ

അതിനു ഋജുവിവരണ�മന്ന ഒരു ടീകയും, ഭാരതീതീർ

ത്ഥ�നന്നുകൂടി �പരുള്ള രാമാനന്ദൻ ഋജുവിവരണത്തി

നുത്രയ്യന്തഭാവദീപിക എന്ന മ�റ്റാരു ടീകയും രചിച്ചു.

മഹാകവി ശ്രീഹർഷ�� (ക്രി. പി. പന്ത്രണ്ടാം ശത

കം) ഖണ്ഡനഖണ്ഡഖാദ്യവും, മധുസൂദനസരസ്വതിയു

�ട (ക്രി. പി. പതിനാറാം ശതകം) അ�ദ്വതസിദ്ധിയും

അ�ദ്വത�വദാന്തത്തി�ല മറ്റു രണ്ടുപ്രമാണഗ്രന്ഥ

ങ്ങളാകുന്നു. ഈവിഷയ�ത്തപ്പറ്റി ഇതിലധികം വി

സ്തരിക്കുന്നില്ല. തൃശ്ശുർ മഠങ്ങളി�ല സ്വാമിയാരന്മാരും

അ�ദ്വതവിഷയകമായി പല ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ടാക്കീട്ടുണ്ടു്.

അവരു�ട കാലവും മറ്റും കണ്ടുപിടിയ്ക്കുന്നതു വള�ര വിഷ

മമാണു്.
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12 പത്മപാദാചാര്യർ

ഭഗവൽപാദരു�ട നാലു ശിഷ്യന്മാരിൽ പത്മപാദൻ

ഒരു നമ്പൂരിയാ�ണന്നു �കരളത്തിൽഐതിഹ്യമുണ്ടു്.

‘ഗു�രാ മമ ഗൃഹം ബത! �ചാള�ദ�ശ’ എന്നു് അ�ദ്ദഹം

ശങ്കര�നാടു വിജ്ഞാപനം �ചയ്യുന്നതായി നവകാളിദാ

സൻ പറയുന്നു�ണ്ടങ്കിലും അതു �കരളീയർക്കു വിശ്വസി

�ക്കണ്ടനിർബ്ബന്ധമില്ല. �ഗാവിന്ദനാഥ�� ശങ്കരാചാ

ര്യചരിതം നാലാമധ്യായത്തിലും പത്മപാദാചാര്യചരിത

ത്തിലും കാണുന്നകഥ താ�ഴ �ചർക്കുന്നു. �വട്ടത്തുനാ

ട്ടു തൃക്കണ്ടിയൂർ �ക്ഷത്രത്തിനുസമീപംആലത്തൂർ ഗ്രാ

മത്തിൽ �പട്ട �വമണ്ണില്ലത്തിൽ �സാമശർമ്മാവി��

പുത്രനായി വിഷ്ണുശർമ്മാവു ജനിച്ചു. �സാമശർമ്മാവി

നു നരസിം�ഹാപാസ്തിയു�ട ഫലമായിട്ടായിരുന്നുആ

സന്താനം ലഭിച്ചതു്. ബാല്യത്തിൽത�ന്നഅതിബുദ്ധി

മാനായ വിഷ്ണുശർമ്മാവു �വദശാസ്ത്രപാരഗനായും നര

സിം�ഹാപാസകനായും തീർന്നു. ത�� കുടുംബ�ത്ത

ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്നുസമുദ്ധരിക്കുന്നതിനായി �വശ്യ

വൃത്തി സ്വീകരിച്ചു ധാരാളം ധനം സമ്പാദിച്ചു. ഒരിക്കൽ

യാത്രാമദ്ധ്യത്തിൽഅ�ദ്ദഹത്തി�� വാണിജ്യദ്രവ്യങ്ങ

�ളല്ലാം കള്ളന്മാർ തട്ടി�ക്കാണ്ടു�പായി. അതു കണ്ടു

�വരാഗ്യംവന്നു ജന്മനാശത്തിനുള്ള മാർഗ്ഗമ�ന്വഷിച്ചു

കാശിയിൽ �ചന്നു ഭഗവൽപാദരു�ട അ�ന്തവാസിത്വം

സ്വീകരിച്ചു. ഒടുവിൽ ബദര്യാശ്രമത്തിൽ പണ്ടുനരനാരാ

യണന്മാർ തപസ്സു �ചയ്തിരുന്ന നാരായണഗിരിയിൽ വി

ഷ്ണുപ്രതിമസ്ഥാപിച്ചു് അതി�� പൂജയ്ക്കു നമ്പൂരിമാ�രത്ത

�ന്ന നിയമിച്ചു. ഇന്നുംആ �ക്ഷത്രത്തിൽ പൂജയ്ക്കു നമ്പൂരി

മാർക്കുമാത്ര�മ അവകാശമുള്ളു. പത്മപാദൻ പാറപ്പുറ

ത്തു ദണ്ഡു�കാണ്ടടിച്ചുണ്ടാക്കിയ ദണ്ഡാഘാതതീർത്ഥം

ഇക്കാലത്തും ക�വാഷ്ണമായിത്ത�ന്നകാണ�പ്പടുന്നു.

അവി�ടത്ത�ന്നആ മഹാത്മാവു മൂന്നു �കാല്ലം തപസ്സു

�ചയ്തതിനു�ശഷം സമാധി�യ പ്രാപിച്ചു. ഈകഥയിൽ

അവിശ്വസനീയമായി യാ�താന്നും കാണുന്നില്ല.
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പിൻകുറിപ്പു്

◦ സായാഹ്നപുറത്തിറക്കുന്നഈ�ഫാൺപിഡിഎഫുകൾ

വായിക്കുവാനായി ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ട�റാ �ഡസ്ൿ

�ടാപ് ആപ്ലി�ക്കഷനുക�ളാആവശ്യമില്ല. ആധുനിക

മനുഷ്യ��സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർട്ട് �ഫാണുകളു

�ട സ്ക്രീനിൽ ത�ന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക രീതിയിലാണു

ഈപിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതു്. �ഫാണി��

വീതിക്കു നിജ�പ്പടുത്തിയ രീതിയിലാണു് മാർജിനുകൾ

ചിട്ട�പ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.

◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ളപ്ര�യാഗ

ങ്ങൾഎല്ലാതരം സ്മാർട്ട്�ഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാണു്.

എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്നഅ�ഡാബി

അ�ക്രാബാറ്റ് റീഡർആണു് ഇവയിൽഏറ്റവും മുന്തിയതു്.

അതു�കാണ്ടു് അ�ഡാബി റീഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ �ചയ്യുകയും

അതിൽഈ �ഫാൺപിഡിഎഫുകൾ വായിക്കുകയും

�ചയ്യുക.
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