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21
േജ്യാതിഷത്തിെന്റഅഭിവൃദ്ധി

ക്രി.പി. പതിനഞ്ചാം ശതകം

1



1 ഉപക്രമം

ഒൻപതാമധ്യായത്തിൽ തലക്കുളത്തു ഭട്ടതിരിെയപ്പറ്റി
പ്രതിപാദിച്ചേപ്പാൾ േകരളത്തിെല േജ്യാതിസ്തന്ത്രെത്ത�
ക്കുറിച്ചു കുറെഞ്ഞാന്നു് ഉപന്യസിക്കുകയുണ്ടായേല്ലാ.
ക്രി.പി. ഏഴാം ശതകത്തിൽ ആ ശാസ്ത്രം േകരളത്തിൽ
അത്യധികം അഭിവൃദ്ധിെയ പ്രാപിച്ചു. അതുെകാണ്ടു സ്വ�
ല്പം കൂടി ആ പ്രകരണം ഈ അവസരത്തിൽ വിസ്തരി�
േക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ശിക്ഷ, വ്യാകരണം, നിരുക്തം,
േജ്യാതിഷം, കല്പം, ഛേന്ദാവിചിതി എന്നിവ േവദത്തി�
െന്റ ഷഡംഗങ്ങളാണു്. “േജ്യാതിശ്ശാസ്ത്രം വദത്യത്ര കാ�
ലം ൈവദികകർമ്മണാം” എന്ന പ്രമാണമനുസരിച്ചു
ൈവദികകർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിനുള്ള കാലെത്ത
നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനാണു് േജ്യാതിഷം ആദികാലങ്ങ�
ളിൽ പ്രേയാജകീഭവിച്ചിരുന്നതു്. േജ്യാതിശ്ശാസ്ത്രത്തിനു
ഗണിതം, സംഹിത, േഹാര എന്നിങ്ങെന മൂന്നു സ്കന്ധ�
ങ്ങളുെണ്ടന്നു മുമ്പു പറഞ്ഞുവേല്ലാ. അതിെന്റ പുറെമ ആ
ശാസ്ത്രത്തിനു്

“ജാതകേഗാളനിമിത്തപ്രശ്നമുഹൂർത്താഖ്യഗണിതനാമാനി
അഭിദധതീഹ ഷഡംഗാന്യാചാര്യാ േജ്യാതിേഷ

മഹാശാേസ്ത്ര.”

എന്ന വാക്യത്തിൽനിന്നു ജാതകം, േഗാളം, നിമിത്തം,
പ്രശ്നം, മുഹൂർത്തം, ഗണിതം എന്നിങ്ങെന ആറംഗങ്ങ�
ളുെണ്ടന്നും സിദ്ധിക്കുന്നു. ഈ ഷഡംഗങ്ങളിൽ േഗാ�
ളം, ഗണിതം ഇവ ഗണിതസ്കന്ധത്തിലും, ജാതകം, പ്ര�
ശ്നം, മുഹൂർത്തം ഇവ േഹാരാസ്കന്ധത്തിലും നിമിത്തം
സംഹിതാസ്കന്ധത്തിലും അന്തർഭവിക്കുന്നു. നിമിത്ത�
െത്തപ്പറ്റി േഹാരാസ്കന്ധത്തിലും പ്രസ്താവനയിെല്ലന്നില്ല.
എന്നാൽ

“ജനപുഷ്ടിക്ഷയവൃദ്ധിദ്വിരദതുരംഗാദി സർവ്വജന്തൂനാം
േകതൂല്ക്കാദീനാം വാ ലക്ഷണമുദിതം ഹി

സംഹിതാസ്കേന്ധ.”

എന്ന പ്രമാണപ്രകാരം, നിമിത്തം സംഹിതയിൽ വള�
െര വിസ്തരിച്ചാണു് പ്രതിപാദിക്കെപ്പടുന്നതു്. േജ്യാതിശ്ശാ�
സ്ത്രെത്ത പ്രമാണഭാഗെമന്നും ഫലഭാഗെമന്നും രണ്ടാ�
യി േവർതിരിച്ചു ഗണിതസ്കന്ധം പ്രമാണഭാഗേത്തയും
മറ്റു രണ്ടു സ്കന്ധങ്ങളും ഫലഭാഗേത്തയും പരാമർശി�
ക്കുന്നതായി പരിഗണിക്കുന്നവരുമുണ്ടു്. സൂര്യചന്ദ്രന്മാ�
രുെട ഗ്രഹണം, ഗ്രഹങ്ങളുെട മൗഢ്യം, ചന്ദ്രശൃംേഗാന്ന�
തി, ഗ്രഹങ്ങളുെട ഗതിേഭദങ്ങൾ മുതലായവെയ മുൻകൂട്ടി
ഗണിച്ചറിയുന്നതും ഭൂേഗാളഖേഗാളങ്ങെള വിവരിക്കുന്ന�
തും മറ്റും പ്രമാണഭാഗത്തിൽ െപടുന്നു. ജാതകം, പ്രശ്നം,
ഭൂതശകുനാദിലക്ഷണങ്ങൾ, മുഹൂർത്തങ്ങൾ തുടങ്ങിയ
വിഷയങ്ങൾ ഫലഭാഗത്തിലാണു് ഉൾെക്കാള്ളുന്നതു്.
ഇവയിൽ ജാതകവും പ്രശ്നവും അതിപ്രധാനങ്ങളാകു�
ന്നു. ഒരു മനുഷ്യെന്റ ജനനസമയം ക്നുപ്തമായി ഗണിച്ച്ച്
ആ സമയത്തിെല ഗ്രഹസ്ഥിതി മുതലായവ പരിേശാ�
ധിച്ചു് ആയുഷ്കാലത്തിലുണ്ടാകാവുന്ന ശുഭാശുഭഫലങ്ങ�
െള വിവരിക്കുന്നതാകുന്നു ജാതകശാഖ. ൈദവജ്ഞൻ
ചില പ്രേത്യകപരീക്ഷകൾ െചയ്യുന്ന അവസരത്തിെല
ഗ്രഹസ്ഥിതിേഭദങ്ങേളയും മറ്റും ആസ്പദമാക്കി പ്രഷ്ടാവി�
െന്റ ശുഭാശുഭഫലങ്ങെള നിർണ്ണയിക്കുന്നതാണു് പ്രശ്ന�
ശാഖ.



2 പ്രാചീനാചാര്യന്മാർ

ഭാരതീയ േജ്യാതിശ്ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുെട കൂടസ്ഥാനായ
ആര്യഭടാചാര്യൻ ക്രി.പി. അഞ്ചാംശതകത്തിെന്റ ഉത്ത�
രാർദ്ധത്തിൽ പാടലീപുത്രത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നു. അേദ്ദ�
ഹം ക്രി.പി. 499-ൽ രചിച്ച ആര്യഭടീയെമന്ന ഗണി�
തഗ്രന്ഥം ഗീതികാപാദം, ഗണിതപാദം, കാലക്രിയാ�
പാദം, േഗാളപാദം എന്നിങ്ങെന നാലു പാദങ്ങളായി
വിഭജിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. രണ്ടുമുതൽ നാലുവെരയുള്ള
പാദങ്ങളിൽ സവിസ്തരം പ്രതിപാദിതങ്ങളായ ശാസ്ത്ര�
സിദ്ധാന്തങ്ങളുെട സാരാംശങ്ങൾ ഗീതികാപാദത്തിൽ
സംഗ്രഹിക്കുകയാണു് ആചാര്യൻ െചയ്തിട്ടുള്ളതു്. ആര്യ�
ഭടീയത്തിൽ ആെക 121 ആര്യാപദ്യങ്ങൾ അടങ്ങിയിരി�
ക്കുന്നു. വരാഹമിഹിരാചാര്യനാണു് ആര്യഭടനുേശഷം
അവതരിച്ച പ്രധാനൈദവജ്ഞൻ. ബുഹജ്ജാതകം,
ലഘുജാതകം, പഞ്ചസിദ്ധാന്തം, ബൃഹദ്യാത്ര, ബൃഹ�
ദ്വിവാഹപടലം, ബൃഹത്സംഹിത ഇങ്ങെന പല ഉൽ�
കൃഷ്ടഗ്രന്ഥങ്ങൾ അേദ്ദഹം രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ക്രി.പി. 505-
ആമാണ്ടിടയ്ക്കു ജീവിച്ചിരുന്ന അേദ്ദഹെത്ത ആദിത്യെന്റ
അവതാരമാെണന്നു് ആസ്തികന്മാർ വിഭാവനം െചയ്യു�
ന്നു. ബൃഹജ്ജാതകത്തിെല ആദ്യെത്ത പത്തധ്യായ�
ങ്ങൾക്കുള്ള ഭാഷ്യമാണു് തലക്കുളത്തു ഭട്ടതിരിയുെട
ദശാധ്യായി എന്നു നാം കണ്ടുവേല്ലാ. മഹാഭാസ്കരീയം,
ലഘുഭാസ്കരീയം മുതലായ കൃതികളുെട കർത്താവായ
പ്രഥമഭാസ്കരാചാര്യൻ ക്രി.പി. 522-ആമാണ്ടിടയ്ക്കു ജീവി�
ച്ചിരുന്നതായും അേദ്ദഹം േകരളീയനാെണന്നു ചിലർ
അഭ്യൂഹിക്കുന്നതായും അന്യത്ര പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ബീ�
ജഗണിതം, കരണകുതൂഹലം, സിദ്ധാന്തശിേരാമണി,
ലീലാവതി മുതലായ ഗ്രന്ഥങ്ങളുെട നിർമ്മാതാവായ ദ്വി�
തീയഭാസ്കരാചാര്യൻ ക്രി.പി. 1114-ൽ ജനിച്ചു. ശിഷ്യധീ�
വൃദ്ധിദകാരനായ ലല്ലെന്റ ജീവിതകാലം ക്രി.പി. 598-
ആമാണ്ടിടയ്ക്കും ലഘുമാനസകാരനായ മുഞ്ജാലകേന്റതു
922-ആമാണ്ടിടയ്ക്കുമാണു്. ശ്രീപതി എന്ന െജ്യൗതിഷി�
കമൂർദ്ധന്യെനയും ഇവിെട പ്രേത്യകമായി സ്മരിേക്ക�
ണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അേദ്ദഹം സിദ്ധാന്തേശഖരം (ആര്യഭ�
ടീയവ്യാഖ്യ) , ഗണിതതിലകം, ജാതകകർമ്മപദ്ധതി,
േജ്യാതിഷരത്നമാല മുതലായി പല വിശിഷ്ടഗ്രന്ഥങ്ങൾ
നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

“നിജഗുരുപദദ്വന്ദം കൃത്വാ മനസ്യതിഭക്തിേതാ
ഗണകതിലകഃ ശ്രീപൂർേവ്വായം പതിർദ്ദ്വിജപുംഗവഃ
സ്ഫുടമവിഷമം മന്ദപ്രജ്ഞപ്രേബാധവിവൃദ്ധേയ
ലളിതവചൈനസ്സിദ്ധാന്താനാം കേരാമി ഹി േശഖരം.”

എന്നും മറ്റുമുള്ള പ്രസ്താവനകളിൽനിന്നു ശ്രീപതി ഒരു
ബ്രാഹ്മണനാെണന്നറിയുന്നുെവന്നല്ലാെത അേദ്ദഹത്തി�
െന്റ ജന്മഭൂമി ഏെതന്നു വിശദമാകുന്നില്ല. പ്രസ്തുത ൈദ�
വജ്ഞെന്റ ജീവിതകാലം ക്രി.പി. 1039-ആമാണ്ടിടയ്ക്കാണു്.
ശ്രീപതിയുെട പദ്ധതിക്കു േകരളത്തിൽ അന്യാദൃശമായ
പ്രചാരമുണ്ടു്. താരതേമ്യന അർവാചീനെനങ്കിലും വാ�
സിഷ്ഠേഗാത്രജനായ വിദ്യാമാധവെനപ്പറ്റിക്കൂടി പ്രസ്താ�
വിക്കാം. വിദ്യാമാധവൻ ഒരു േജ്യാതിശ്ശാസ്ത്രജ്ഞെനന്ന�
തിനുപുറേമ കവിയും കാവ്യവ്യാഖ്യാതാവും കൂടിയായിരു�
ന്നു. മുഹൂർത്തദർശനമാണു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ മുഖ്യമായ
േജ്യാതിഷകൃതി. കിരാതാർജ്ജുനീയ മഹാകാവ്യവും
അേദ്ദഹം സമഞ്ജസമായി വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

“ശ്രീമന്നീലഗൃഹാലേയ ഗുണവതിഗ്രാേമ പ്രഭൂേത പേര
ഖ്യാേതാ രത്നഗിരിർമ്മഹാമുനിരഭൂൽ തൽഭ്രാതൃപുത്രാത്മജഃ
േയാ നാരായണസൂരിരസ്യ തനേയാ വ്യാഖ്യാതുമദ്യാരേഭ
വിദ്യാമാധവസംജ്ഞിതഃ കവിരഹം കാവ്യം മഹദ്ഭാരേവഃ”

എന്ന േശ്ലാകത്തിൽനിന്നു് അേദ്ദഹം ഗുണവതിഗ്രാമ�
ത്തിൽ നീലമന എന്ന ഗൃഹത്തിൽ നാരായണെന്റ പു�
ത്രനായി ജനിച്ചു എന്നു െവളിവാകുന്നു. ഗുണവതി േഗാ�
കർണ്ണത്തിനു സമീപമുള്ള ഒരു ഗ്രാമവും വിദ്യാമാധവൻ
ഒരു തൗളവബ്രാഹ്മണനുമാണു്. മല്ലപ്പൻ എെന്നാരു
രാജാവിെന്റ ആസ്ഥാനപണ്ഡിതനായിരുന്നു നാരായ�
ണൻ. “ശ്രീമന്മല്ലപ്പഭൂപസ്സ ജയതി ജഗതീഭൂഷണീഭൂത�
ധാമാ” എന്നും “വീരശ്രീധരബുക്കഭൂപതി മഹാസാമ്രാ�
ജ്യലക്ഷ്മീകരാലംബാ” എന്നുംമറ്റുമുള്ള പദ്യങ്ങൾ വിദ്യാ�
മാധവൻ രചിച്ച മുഹൂർത്തദർശനത്തിെന്റ അവസാന�
ത്തിൽ കാണുന്നതുെകാണ്ടു നാരായണെന്റ പുരസ്കർ�
ത്താവു വിജയനഗര മഹാരാജാവായ പ്രഥമബുക്കെന്റ
പുത്രനായ മല്ലപ്പനാെണന്നു വിശദീഭവിക്കുന്നു. മല്ല�
പ്പൻ അഥവാ മല്ലീനാഥൻ െകാല്ലം ആറാംശതകത്തി�
െന്റ പൂർവ്വാർദ്ധത്തിലാണു് ജീവിച്ചിരുന്നതു്. ഈ മല്ല�
പ്പൻ ക്രി.പി. പന്ത്രണ്ടാംശകത്തിെന്റ പൂർവ്വാർദ്ധത്തിൽ
പശ്ചിമചാലൂക്യരാജാവായിരുന്ന ചതുർത്ഥേസാേമശ്വ�
രനാെണന്നു ചിലർ സങ്കല്പിക്കുന്നതു യുക്തിസഹമല്ല.
േസാേമശ്വരെന്റ പിതാവിനു ബുക്കൻ എന്നു േപരുണ്ടാ�
യിരുന്നതായി അറിവില്ല. മുഹൂർത്തദർശനം പതിന�
ഞ്ചദ്ധ്യായത്തിലുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥമാണു്. അതിനു േകര�
ളത്തിൽ വളെര പ്രചാരമുണ്ടു്. വിദ്യാമാധവീയെമന്നും
മുഹൂർത്തമാധവീയെമന്നും പല േപരുകളിൽ അതിനു
പ്രസിദ്ധി കാണുന്നു. പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥത്തിനു് അേദ്ദഹത്തി�
െന്റ ശിഷ്യെനന്നു കരുതാവുന്ന വിഷ്ണു ആദർശെമന്നും
മുഹൂർത്തദീപികെയന്നും േപരുള്ള ഒരു വ്യാഖ്യാനം നിർ�
മ്മിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അതിെല പതിെനാന്നാമധ്യായം വ്യാഖ്യാനി�
ച്ചതു് വിദ്യാമാധവെന്റ പുത്രൻതെന്നയാണു്.

“മുഹൂർത്തദർശനാദർശവ്യാഖ്യാേന വിഷ്ണുനാ കൃേത
വ്യാചൈഷ്ടകാദശാധ്യായം വിദ്യാമാധവനന്ദനഃ”

എന്ന പദ്യം േനാക്കുക. ഈ വിഷ്ണു േകരളീയനാേണാ
എന്നു നിശ്ചയമില്ല. ഭാരതഭൂമിയിൽ േജ്യാതിശ്ശാസ്ത്രത്തി�
നു ത്രിസ്കന്ധങ്ങളിലും അഭിവൃദ്ധി വരുത്തുവാൻ േകരളീ�
യെരേപ്പാെല ഇതരേദശക്കാർ ആരും പ്രയത്നിച്ചിട്ടിെല്ല�
ന്നുള്ളതു് നമ്മുെട ജന്മഭൂമിക്കു ലഭിച്ചിട്ടുള്ള വലിയ െമച്ച�
ങ്ങളിൽ ഒന്നായി കരുതാവുന്നതാണു്. 12-ആം ശതക�
ത്തിനു േമൽ പ്രസ്തുത ശാസ്ത്രത്തിനു പ്രശസ്യമായ അഭി�
വൃദ്ധി േകരളത്തിേല ഉണ്ടായിട്ടുള്ളു.



3 ചില േകരളീയ േജ്യാതിർവിത്തുകൾ,
േഗാവിന്ദസ്വാമി

മഹാഭാസ്കരീയത്തിനു സമഗ്രമായ ഒരു ഭാഷ്യവും മുഹൂർ�
ത്തരത്നം എന്ന മെറ്റാരു േജ്യാതിഷഗ്രന്ഥവും നിർമ്മി�
ച്ച േഗാവിന്ദസ്വാമി ദൃഗ്ഗണിതകാരനായ പരേമശ്വരേന�
ക്കാൾ പ്രാക്തനെനന്നാണു് ഊഹിേക്കണ്ടിയിരിക്കുന്ന�
തു്.

“ആചാര്യാര്യഭടഃ പിതാമഹമതം തന്ത്രഃ സുസംക്ഷിപ്തവാൻ
വൃത്തിം വിസ്തരേതാഽസ്യ മന്ദമതേയ േതനാകേരാദു്

ഭാസ്കരഃ
തസ്യാ അപ്യതിദൂരേമത്യ സുധിയാമർത്ഥസ്ത്വിദാനീമിതി
വ്യാേഖ്യയംകലിതാശ്രുതാഗുരുമുഖാദ്േഗാവിന്ദനാമ്നാ മയാ”

എെന്നാരു േശ്ലാകം ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽ കാണുന്നുണ്ടു്.
“േഗാവിേന്ദന കൃതാ ടീകാ േഗാവിന്ദസ്വാമിനാമികാ
സമാപ്താ ഭാസ്കരീയസ്യ ഗുരുവ്യാഖ്യാനിബന്ധനാ”

എന്ന പദ്യത്തിൽനിന്നു ഗ്രന്ഥത്തിനു േഗാവിന്ദസ്വാമി
എന്നാണു് സംജ്ഞെയന്നു വന്നുകൂടുന്നു. ഗ്രന്ഥകാര�
േനയും േഗാവിന്ദസ്വാമി എന്നു പറയാറുണ്ടു്. േകളല്ലൂർ
േചാമാതിരി ആര്യഭടീയഭാഷ്യത്തിൽ അേദ്ദഹെത്ത സ്മ�
രിക്കുന്നു. പരേമശ്വര വിരചിതമായി ആചാരസംഗ്രഹം
എെന്നാരു േജ്യാതിഷഗ്രന്ഥമുണ്ടു്. അതിൽ

“പിതുഃ പിതുർേമ്മ ഗുരുരഗ്രജന്മാ
േഗാവിന്ദനാമാ ഭുവി യഃ പ്രസിദ്ധഃ
േതേനാദിേതാ േയാ ഗുരുഭക്തിേതാ മാം
പ്രാപ്തസ്സ ആചാര ഇഹ പ്രദിഷ്ടഃ.

ശിഷ്യാണാം മന്ദബുദ്ധീനാം പ്രേബാധായ യഥാ (മതി)
പരേമശ്വരനാമ ്ൈനഷ കൃത ആചാരസംഗ്രഹഃ”

എന്നു് അതിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. ആചാരസംഗ്രഹ�
െത്ത ഒരു പ്രമാണഗ്രന്ഥമായാണു് മഴമംഗലത്തു ശങ്ക�
രൻനമ്പൂരി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നതു്. അതിെന്റ നിർമ്മാതാ�
വായ പരേമശ്വരൻനമ്പൂരി സാക്ഷാൽ ദൃഗ്ഗണിതകാര�
നാകുന്നു.

മുഹൂർത്തരത്നം ഒരു േഗാവിന്ദെന്റ കൃതിയാെണന്നുള്ളതി�
നു് ആ ഗ്രന്ഥത്തിെന്റ ഒടുവിലുള്ളതും താെഴ ഉദ്ധരിക്കുന്ന�
തുമായ േശ്ലാകം ജ്ഞാപകമാണു്:

“രവിചന്ദ്രാദിതിമിംഗിലേലാല-
േജ്യാതിഷദുഗ്ദ്ധമഹാംബുധിമധ്യാൽ
േഗാവിേന്ദന മുഹൂർത്തമഹാമണി-
രുദ്ധൃത ഏഷ ഹി േലാകഹിതായ.”

ഈ മുഹൂർത്തരത്നവും ദൃഗ്ഗണിതകാരൻ വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടു�
ണ്ടു്. ആ വ്യാഖ്യയിൽ

“േഗാവിന്ദപൂജ്യപാേദന കൃപാസംസിക്തേചതസാ
മുഹൂർത്താഗമദുഗ്ദ്ധാേബ്ധർമുഹൂർത്തമണിരുദ്ധൃതഃ;
തസ്മിംസ്തച്ഛിഷ്യപൗേത്രണ കിയാംശ്ചിൽ പരമാദിനാ
ഭാേവാ വിവ്രിയേത സ്വല്പമീശ്വേരണ യഥാശ്രുതം.”

എന്നിങ്ങെന പ്രാരംഭത്തിൽ കാണുന്ന പദ്യങ്ങളിൽനി�
ന്നു് ഈ വസ്തുത െവളിെപ്പടുന്നു. തലക്കുളത്തു ഭട്ടതിരി�
യിൽനിന്നു ഭിന്നനായ േഗാവിന്ദസ്വാമിെയ പരേമശ്വ�
രൻനമ്പൂരി ‘പൂജ്യപാദ’ പദംെകാണ്ടു വ്യപേദശിക്കുന്ന�
തിനാൽ അേദ്ദഹം ഒരു സ്വാമിയാരായിരുന്നു എന്നു്
ഊഹിക്കാവുന്നതാണു്. പരേമശ്വരെന്റ പിതാമഹനു്
അേദ്ദഹം ഗുരുവായിരുന്നു എന്നു കാണുന്ന സ്ഥിതിക്കു്
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ജീവിതകാലം െകാല്ലം ആറാം ശത�
കത്തിെന്റ പൂർവാർദ്ധമായിരിക്കണെമന്നും സിദ്ധിക്കു�
ന്നു.



4 സൂര്യേദവൻ

സൂര്യേദവയജ്വാെവന്നാണു് പ്രസ്തുതൈദവജ്ഞെന സാ�
ധാരണമായി പറയാറുള്ളതു്. ഒരു നമ്പൂരിയും േസാമയാ�
ജിയുമായിരുന്നു അേദ്ദഹെമന്നുള്ളതു നിസ്സംശയമാണു്.
‘നിധ്രൂ വ’ േഗാത്രത്തിലായിരുന്നു അേദ്ദഹത്തിെന്റ ജന�
നെമന്നു ശ്രീപതിയുെട ജാതകകർമ്മപദ്ധതിക്കു് അേദ്ദ�
ഹം രചിച്ചിട്ടുള്ള ജാതകാലങ്കാരത്തിേല

“ഇത്ഥം നിധ്രൂ വേഗാേത്രണ സൂര്യേദേവന യജ്വനാ
കൃതം ജാതകപദ്ധത്യാമായുർദ്ദായാർത്ഥവർണ്ണനം”

എന്ന േശ്ലാകത്തിൽനിന്നു െവളിെപ്പടുന്നു. ശ്രീപതിയുെട
ജാതകകർമ്മപദ്ധതിക്കു സൂര്യേദവൻ രചിച്ചിട്ടുള്ള ടീക�
യാണു് ജാതകാലങ്കാരം. അതിനു േകരളത്തിൽ വളെര
പ്രചാരമുണ്ടു്.

“ആചാര്യശ്രീപതികൃതാജാതേക കർമ്മപദ്ധതിഃ
വ്യാഖ്യായേത മയാ സ്പ്ഷ്ടം സൂര്യേദേവന യജ്വനാ.

പശ്യന്തു തമിമം ഗ്രന്ഥം ശാസ്ത്രന്യാേയാപബൃംഹിതം
പൂർണ്ണം ജാതകശാസ്ത്രാണാമലങ്കാരം വിപശ്ചിതഃ”

എന്നു് അേദ്ദഹം ഗ്രന്ഥാരംഭത്തിൽ പറയുന്നു. “ജാതകാ�
ലങ്കാേര സൂര്യേദവേസാമസുദ്വിരചിേത” എന്നു ഗ്രന്ഥാ�
വസാനത്തിൽ ഒരു വാചകവും കാണുന്നു. അതു കൂടാ�
െത (2) ആര്യഭടീയത്തിനു ഭടപ്രകാശെമന്ന ലഘുവ്യാ�
ഖ്യാനം, (3) വരാഹമിഹിരെന്റ ബൃഹദ്യാത്രയ്ക്കു വ്യാഖ്യ, (4)
മുഞ്ജാലകെന്റ ലഘുമാനസകരണത്തിനു വ്യാഖ്യ എന്നീ
ഗ്രന്ഥങ്ങളും ആ ആചാര്യെന്റ കൃതികളാണു്.

“നമാമി പരമാത്മാനം സ്വതസ്സർവാർത്ഥേവദിനം
വിദ്യാനാമാദിവക്താരം നിമിത്തം ജഗതാമപി.
നമസ്സകലകാല്യാണഗുണസംവാസഭൂമേയ
നിരവദ്യായ നിത്യായ നമേസ്തഽസ്തു മഹീയേസ.
ത്രിസ്കന്ധാർത്ഥവിദാ സമ്യൿ സൂര്യേദേവന യജ്വനാ
സംക്ഷിപ്യാര്യഭടീേയാക്തസൂത്രാർേത്ഥാത്ര പ്രകാശ്യേത”

എന്നു് ആര്യഭടീയവ്യാഖ്യയിൽ പ്രസ്താവനയുണ്ടു്. അതിൽ
“ശ്രീസൂര്യേദവനാേമ്നാ മാതുർഭ്രാതുഃ പ്രസാേദന” എന്നു
പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൽനിന്നു് അേദ്ദഹത്തിനു സൂര്യേദ�
വൻ എന്ന േപരിൽ ഒരു മാതുലനുണ്ടായിരുന്നതായി
െവളിെപ്പടുന്നു.

ലഘുമാനസകരണത്തിനു സൂര്യേദവേന്റതു കൂടാെത പര�
േമശ്വരനാമേധയനായ മെറ്റാരു പണ്ഡിതേന്റയും വ്യാ�
ഖ്യാനമുണ്ടു്. പാരേമശ്വരെമന്നാണു് അതിനു േപർ പറയു�
ന്നതു്. അേദ്ദഹം വടേശ്ശരി പരേമശ്വരൻനമ്പൂരിയാെണ�
ന്നുള്ളതിനു ലക്ഷ്യെമാന്നുമില്ല.

“വ്യാഖ്യാനം മാനസൈസ്യതൽ സുചിരം തിഷ്ഠതു ക്ഷിതൗ
ഹരിപാദാബ്ജയുഗേള സതതം മാനസഞ്ച േമ”

എെന്നാരു േശ്ലാകം ആ ഗ്രന്ഥത്തിെന്റ ഒടുവിൽ കാണു�
ന്നു. േകളല്ലൂർ േചാമാതിരി സൂര്യേദവെന സ്മരിക്കുന്നു�
ണ്ടു്.



5 ഇരിഞ്ഞാടപ്പള്ളി മാധവൻനമ്പൂരി

വിദ്യാമാധവനിൽനിന്നു ഭിന്നനായ ഈ ആചാര്യെന
‘സംഗമഗ്രാമമാധവൻ’ എന്ന േപരിൽ ആപ്തന്മാർ വ്യവ�
ഹരിക്കുന്നു. ഇരിഞ്ഞാലക്കുട െതേക്കടത്തു വാരിയന്മാ�
രിൽ ഒരാളായിരുന്നു ഈ ൈദവജ്ഞൻ എന്നു ചിലർ
അഭ്യൂഹിക്കുന്നതു നിരാസ്പദമാണു്. സംഗമഗ്രാമെമന്നു്
ഇരിഞ്ഞാലക്കുട ഗ്രാമത്തിന്നും േപരുണ്ടു്. ഇരിഞ്ഞാല�
ക്കുട തീവണ്ടിയാപ്പീസിനുസമീപമുള്ള ഇരിഞ്ഞാടപ്പള്ളി
ഇല്ലത്തിെല ഒരംഗമായിരുന്നു സംഗമഗ്രാമമാധവൻ
എന്നു് ഒൈരതിഹ്യമുള്ളതു വിശ്വസനീയമായി േതാന്നു�
ന്നു. വടേശ്ശരി പരേമശ്വരൻനമ്പൂരി താൻ കണ്ടുപിടിച്ച
ദൃഗ്ഗണിത പദ്ധതി അേദ്ദഹെത്ത കാണിച്ചേപ്പാൾ ഗണി�
തസ്കന്ധത്തിൽ മാത്രം അതിനു പ്രേവശം നല്കിയാൽ
മതി എന്നു് ആ പരിണതപ്രജ്ഞൻ അഭിപ്രായെപ്പട്ടുവ�
േത്ര. അതു ശരിയാെണങ്കിൽ വടേശ്ശരിക്കും മാനനീയ�
നായ ഒരു േജ്യാതിർവിത്തായിരുന്നു അേദ്ദഹം എന്നു
വന്നുകൂടുന്നു. വടേശ്ശരിെയ അേപക്ഷിച്ചു ജ്യായാനായി�
രുന്നിരിക്കണം അേദ്ദഹം. േവണ്വാേരാഹാദിഗ്രന്ഥങ്ങളു�
െട പ്രേണതാവു് എന്ന നിലയിൽ സ്ഫുടനിർണ്ണയകാരൻ
അേദ്ദഹെത്ത സാദരം സ്മരിക്കുന്നുണ്ടു്. േകളല്ലൂർ േചാ�
മാതിരി ആര്യഭടീയ ഭാഷ്യത്തിൽ തെന്നപ്പറ്റി ‘സമുദാഹൃ�
തമാധവാദിഗണിതജ്ഞാ ചാര്യകൃതയുക്തിസമുദാേയ’
എന്നു നിർേദ്ദശിച്ചു് അതിനു് ഉേപാൽബലകമായി “തദ�
നന്തരം പുനസ്തദ്വിഷയം വസന്തതിലകം സംഗമഗ്രാമജ�
മാധവനിർമ്മിതം ച ശ്രുതം. യഥാ

ജീേവ പരസ്പരനിേജതരമൗർവ്വികാഭ്യാ-
മന്യസ്യ വിസ്തൃതിഗുേണന വിഭജ്യമാേന
അേന്യാന്യേയാഗവിരഹാനുഗുേണ ഭേവതാം
യദ്വാ സ്വലംബകൃതേഭദപദീകൃേത േദ്വ”

എന്നും മറ്റുമുള്ള വചനങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കുന്നു. ‘ജീേവ പര�
സ്പര’ ന്യായത്തിെന്റ മൂലകർത്താവായിട്ടാണു് മാധവനു
േകരളത്തിൽ ഇന്നും പ്രസിദ്ധി എന്നും, പരിധിവ്യത്യാ�
സം ഗ്രഹിക്കുവാൻ ഉതകുന്ന േശ്രണിയുെട ഉത്ഭവം േക�
രളത്തിലായിരുന്നു എന്നും പരിധിമാനെത്ത േകരളീയർ
അത്യന്തം സൂക്ഷ്മമായി നിർണ്ണയിച്ചിട്ടുെണ്ടന്നും അഭി�
ജ്ഞന്മാർ പറയുന്നു.



6 േവണ്വാേരാഹം

അൻപെത്താൻപതു േശ്ലാകങ്ങൾ െകാണ്ടു ക്രിയാക്രമം
വിവരിക്കുന്ന ഒരു കൃതിയാണു് േവണ്വാേരാഹം. അതി�
നു തൃക്കണ്ടിയൂർ അച്യുതപ്പിഷാരടി ആഴ്വാേഞ്ചരിത്തമ്പ്രാ�
ക്കളുെട നിേദശമനുസരിച്ചു ഗദ്യത്തിൽ ഒരു ഭാഷാവ്യാ�
ഖ്യാനവും രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. താെഴക്കാണുന്ന േശ്ലാകങ്ങൾ ഗ്ര�
ന്ഥാരംഭത്തിൽ ഉള്ളവയാണു്:

“ശ്രിേയ ഭവതു േമ േദവശ്ശിവശ്ശീതാംശുേശഖരഃ
തൈഥവ തത്സുേതാപ്യസ്തു വിേഘ്നാ വിേഘ്നാപശാന്തേയ.

അവിചാരകൃതം വാചാമചാതുര്യമേപാഹതു
ജാഗ്രതീ രസനാേഗ്ര േമ ഗിരാമപ്യധിേദവതാ.

പ്രഭാകരാദയസ്സർേവ്വ പ്രണതാന്തഃപ്രഭാകരാഃ
ദിവി ഗ്രാഹാഃ പ്രസീദന്തു ത്രിേലാകാനന്ദിവിഗ്രഹാഃ.

വൿതും സംഖ്യാവിേശഷാംസ്തു വർൈഗ്ഗസ്തന്മാത്രസൂചൈകഃ
പദ്യാനി രചേയ ഭൂയാംസ്യദ്യ ജിേഹ്രമി േനാ ഇഹ.

ബകളാധിഷ്ഠിതേത്വന വിഹാേരാ േയാ വിശിഷ്യേത;
ഗൃഹനാമനി േസായം സ്യാന്നിജനാമനി മാധവഃ.”

ഇവയിൽ ഒടുവിലെത്ത േശ്ലാകം പിഷാരടി വ്യാഖ്യാനി�
ച്ചിരിക്കുന്നതു് ഇങ്ങെനയാണു്: “യാെതാരു ഗൃഹം ബകു�
ളാധിഷ്ഠിതത്വംെകാണ്ടു വിേശഷിക്കെപ്പടുന്നതു്…ബകുളം
= ഇരഞ്ഞി; വിഹാരം = പള്ളി. ഇരഞ്ഞി നിന്ന പള്ളി
എന്നു് ഇല്ലേപ്പർ. തെന്റ നാമത്തിങ്കൽ മാധവൻ.” ഇര�
ഞ്ഞി നിന്ന പള്ളി അനന്തരകാലങ്ങളിൽ ഇരിഞ്ഞാടപ്പ�
ള്ളിയായി രൂപാന്തരെപ്പട്ടിരിക്കാം. ഒടുവിലെത്ത േശ്ലാക�
ത്തിൽ ഗ്രന്ഥത്തിേല േശ്ലാക സംഖ്യ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

“േശ്ലാൈകേരേകാനഷേഷ്ട്യത്ഥമഭിധായ ക്രിയാക്രമം
ക്രമശസ്താനി സൂക്ഷ്മാണി വക്തും വാക്യാന്യുപക്രേമ.”

വ്യാഖ്യാതാവിെന്റ േശ്ലാകമാണു് അടിയിൽ േചർക്കുന്ന�
തു്:

“മാധവൻതാൻ ചമച്ചുള്ള േവണ്വാേരാഹത്തിനച്യുതൻ
ഭാഷാവ്യാഖ്യാനമുണ്ടാക്കീ േനത്രനാരായണാജ്ഞയാ.”

േകളല്ലൂർ േചാമാതിരി ഉദ്ധരിയ്ക്കുന്ന വസന്തതിലകപദ്യം
അടങ്ങിയ കൃതി മാധവെന്റ മെറ്റാരു വാങ്മയമായിരി�
ക്കണെമന്നു േതാന്നുന്നു.



7 വടേശ്ശരി പരേമശ്വരൻ നമ്പൂരി,
േദശകാലങ്ങൾ

േകരളീയരായ ജ്യൗതിഷികന്മാരിൽ ആലത്തൂർ ഗ്രാമ�
ത്തിൽെപ്പട്ട വടേശ്ശരി ഇല്ലെത്ത പരേമശ്വരൻ നമ്പൂരി�
േയക്കാൾ ധിഷണാശാലിയായ ഒരു പണ്ഡിതൻ ഒരു
കാലത്തും ജീവിച്ചിരുന്നിട്ടില്ല. “നിളായാസ്സൗമ്യതീേരഽ�
േബ്ധഃ കൂലസ്ഥഃ പരേമശ്വരഃ” എന്നും “നിളാേബ്ധ്യാസ്സംഗ�
മാൽ സൗേമ്യസ്ഥിേതന” എന്നും അേദ്ദഹം തെന്നപ്പറ്റി
പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിൽ നിന്നു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഇല്ലം ഭാരത�
പ്പുഴ സമുദ്രത്തിൽ പതിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിനു സമീപം ആ
പുഴയുെട വടേക്കക്കരയിലായിരുന്നു എന്നു നാം ധരിക്കു�
ന്നു. പരഹിതഗണിതം ക്രി.പി. ഏഴാം ശതകത്തിൽ തി�
രുനാവായിൽ ഒരു മാമാങ്കമേഹാത്സവത്തിലാണു് വ്യവ�
സ്ഥാപനം െചയ്തതു് എന്നു മുമ്പു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടേല്ലാ. ആ
ഗണിതം കാലക്രേമണ അസ്ഫുടമായി കണ്ടുതുടങ്ങിയ�
േപ്പാൾ ദൃഗ്ഗണിതം ആവിർഭവിച്ചു. മുഞ്ജാലകൻ, ശ്രീപ�
തി മുതലായവർ ഗ്രഹേയാഗം, ഗ്രഹനക്ഷത്രേയാഗം, ഗ്ര�
ഹണം മുതലായ പ്രത്യക്ഷാനുഭവങ്ങെള ഗണിച്ചറിയുന്ന�
തിനു ചില പുതിയ സംസ്കാരങ്ങൾ ഏർെപ്പടുത്തി. പര�
േമശ്വരൻ നമ്പൂരി അവരുെട മാർഗ്ഗത്തിൽ അകുേതാഭ�
യനായി സഞ്ചരിച്ചു കുജാദിഗ്രഹങ്ങൾെക്കല്ലാം ആ രീ�
തി അനുസരിച്ചു ഗണിതം ക്രമീകരിച്ചു പരേലാകഹിതം
പരഹിതവും ഇഹേലാകഹിതം ദൃഗ്ഗണിതവുമാക്കി വ്യവ�
സ്ഥ െചയ്തു. തന്നിമിത്തം തിഥി, നക്ഷത്രം, മുഹൂർത്തം മു�
തലായവയുെട കാര്യത്തിൽ പരഹിതരീതിയും, ജാതകം
ഗ്രഹമൗഢ്യം ഗ്രഹണം മുതലായവയുെട കാര്യത്തിൽ ദൃ�
ഗ്രീതിയും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ദൃഗ്ഗണിതത്തിലും സൂര്യെനാ�
ഴിച്ചു മറ്റുള്ള ഗ്രഹങ്ങളുെട വിഷയത്തിൽമാത്രേമ മൂലത�
ത്വങ്ങൾ പരിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ളു. “േകരളത്തിെല കാലഗണന�
േപാെല ശാസ്ത്രാനുസൃതമായ ഒരു സമ്പ്രദായം ഭൂേലാക�
ത്തിൽ മെറ്റാരിടത്തും തെന്നയിെല്ലന്നു പറയാം” എന്നു
േജ്യാതിർവ്വിത്തുകൂടിയായിരുന്ന െപ്രാഫസർ രാജരാജ�
വർമ്മേകായിത്തമ്പുരാൻ ഒരവസരത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടു�
ണ്ടു്. ‘ഏവം ദൃഗ്ഗണിേത ശാേക ത്രിഷു വിശ്വമിേത കൃതം’
എന്നു ദൃഗ്ഗണിതത്തിൽ േരഖയുള്ളതുെകാണ്ടു പരേമശ്വ�
രാചാര്യെന്റ ദൃഗ്ഗണിതഗ്രന്ഥം െകാല്ലം 606-ൽ വിരചി�
തമായി എന്നു നാമറിയുന്നു. തന്നിമിത്തം െകാല്ലം 550-
നും 625-നും ഇടയ്ക്കാണു് അേദ്ദഹം ജീവിച്ചിരുന്നെതന്നു്
ഒരുവിധം തീർച്ചെപ്പടുത്തിപ്പറയാവുന്നതാണു്.



8 കൃതികൾ

േജ്യാതിശ്ശാസ്ത്രസംബന്ധമായി അനവധി ഗ്രന്ഥങ്ങൾ
ഈ ആചാര്യൻ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അവയിൽ (1) സിദ്ധാ�
ന്ത ദീപിക (2) േഗാളദീപിക (3) കർമ്മദീപിക (4) ദൃഗ്ഗ�
ണിതം (5) മുഹൂർത്തരത്നവ്യാഖ്യ (6) ലീലാവതീവ്യാഖ്യ
(7) ലഘുഭാസ്കരീയവ്യഖ്യാ (8) ജാതകകർമ്മപദ്ധതി (9)
ജാതകപദ്ധതി (10) പ്രശ്നഷൾപഞ്ചാശികാവൃത്തി (11)
സൂര്യസിദ്ധാന്തവിവരണം (12) ആചാരസംഗ്രഹം എന്നീ
ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നമുക്കു ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ആചാരസംഗ്രഹെത്ത�
പ്പറ്റി മുമ്പു സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ. ഇവ കൂടാെത (1) ഗ്രഹ�
ണമണ്ഡനം (2) ഗ്രഹണാഷ്ടകം (3) വ്യതീപാതാഷ്ടകവൃ�
ത്തി എന്നീ മൂന്നു ഗ്രന്ഥങ്ങൾ കൂടി അേദ്ദഹത്തിെന്റ കൃ�
തികളാകുവാൻ ന്യായമുണ്ടു്.



9 സിദ്ധാന്തദീപിക

ഇതു േഗാവിന്ദസ്വാമിയുെട മഹാ ഭാസ്കരീയഭാഷ്യത്തി�
െന്റ വ്യാഖ്യാനമാണു്. ഒടുവിൽ, താെഴ ഉദ്ധരിക്കുന്ന
േശ്ലാകങ്ങൾ ചില ൈകെയഴുത്തുപ്രതികളിൽ കാണു�
ന്നുണ്ടു്.

“ആചാര്യാര്യഭേടാഽകേരാദ്വിധിമതം തന്ത്രം പുനർഭാസ്കേരാ
വൃത്തിം തസ്യ ച വിസ്തരാൽ പുനരേഥാ ഭാഷ്യഞ്ച

തസ്യാസ്തഥാ;

േഗാവിേന്ദാഽസ്യ ച ദൂരേമത്യ സുധിയാമർത്ഥസ്ത്വിദാനീമഥ
വ്യാഖ്യാ തസ്യ മയാ കൃതാ ലഘുതരാ രുദ്രപ്രസാദാദിതി.

നിളാേബ്ധ്യാസ്സംഗമാൽ സൗേമ്യ ഭാേഗ
േയാജനസംസ്ഥിേത

ഗ്രാമമേധ്യ പ്രസാരേണ്യ വസൻ വിഷ്ണുഃ പ്രസീദതു.

പരേമശ്വരരചിതായാം വ്യാഖ്യായാം ഭാസ്കരീയഭാഷ്യസ്യ
സിദ്ധാന്തദീപികായാമാസീൽ പൂർേണ്ണാഽഷ്ടേമാഽധ്യായഃ”

ഇതിനു മഹാഭാസ്കരീയഭാഷ്യെമന്നും േപരുണ്ടു്. േകളല്ലൂർ
േചാമാതിരി അേദ്ദഹത്തിെന്റ ആര്യഭടീയഭാഷ്യത്തിൽ
സ്മരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഒന്നാകുന്നു സിദ്ധാന്തദീപിക.
“അശ്വത്ഥ ഗ്രാമ (ആലത്തൂർ) േജാ ഭാർഗ്ഗവഃ പരേമശ്വരഃ
സിദ്ധാന്തദീപികായാം…പ്രാഹ” എന്നു് അേദ്ദഹം ഈ
മഹാചാര്യെന നാമനിർേദ്ദശം െചയ്യുന്നു.



10 േഗാളദീപിക

302 ആര്യാപദ്യങ്ങളിൽ നക്ഷത്രേഗാളേത്തയും ഭൂമിയു�
െട മാനം മുതലായ വിഷയങ്ങേളയും പറ്റി അത്യന്തം
ലളിതമായ ഭാഷയിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥമാ�
ണു് േഗാളദീപിക. സിദ്ധാന്തദീപികയുെട നിർമ്മിതിക്കു�
േമലാണു് പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥത്തിെന്റ രചനെയന്നു് ആചാ�
ര്യൻ തെന്ന പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

“പരമാദിേനാക്തേമവം സംേക്ഷപാദീശ്വേരണ േഗാളസ്യ
സംസ്ഥാനം ലഘുമതേയ വക്തവ്യം ചാന്യദസ്തി

േഗാളഗതം.
യുക്തിഃ പ്രദർശിതാ പ്രാങ്മയാ മഹാഭാസ്കരീയഭാഷ്യസ്യ
സിദ്ധാന്തദീപികായാം വിവൃതൗ വേക്ഷ്യ തഥാപി

ശങ്ക്വാേദഃ”

എന്ന പദ്യങ്ങൾ േനാക്കുക. പരമാദിയായ ഈശ്വരൻ
എന്നാൽ പരേമശ്വരൻ എന്നർത്ഥം.



11 കർമ്മദീപിക

“വ്യാഖ്യാേന ഭാസ്കരീയസ്യ ഭാഷ്യസ്യ പ്രാൿ പ്രദർശിതാ
ഗുരുകർേമ്മാപപത്തിസ്തു സേഗാളാ വിസ്തരാന്മയാ;
ക്രിയാമാത്രപ്രസിദ്ധ്യർത്ഥമധുനാ മന്ദേചതസാം
വ്യാഖ്യാല്പാ തസ്യ മൂലസ്യ ക്രിയേത കർമ്മദീപികാ”

എന്നീ പദ്യങ്ങളിൽനിന്നു പ്രസ്തുത കൃതി ആര്യഭടീയത്തി�
െന്റ ഒരു ലഘുവ്യാഖ്യയാെണന്നു കാണുന്നു. ഇതിനു ഭട�
ദീപികെയന്നും േപരുണ്ടു്.

“തന്ത്രസ്യാര്യഭടീയസ്യ വ്യാഖ്യാല്പാ ക്രിയേത മയാ
പരമാദീശ്വരാേഖ്യന നാമ്നാ തു ഭടദീപികാ”

എന്ന പദ്യം ഇതിനു െതളിവാകുന്നു.



12 ദൃഗ്ഗണിതം

ദൃഗ്ഗണിതെത്തപ്പറ്റി മുമ്പു പ്രസ്താവിച്ചുവേല്ലാ. ആചാര്യ�
െന്റ നാമേധയം അന്യാദൃശമായ മാഹാത്മ്യേത്താടുകൂ�
ടി പരിസ്ഫുരിക്കുന്നതു് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിെന്റ നിർമ്മിതിനി�
മിത്തമാകുന്നു. ഇതു കണ്ടുകിട്ടീട്ടില്ല. പ്രാണകലാന്തര
സംസ്കാരമാണു് അേദ്ദഹം ഗണിതപദ്ധതിയിൽ വരു�
ത്തീട്ടുള്ള പ്രധാനപരിഷ്കാരം. “പരേമശ്വരസ്തു രുദ്രപര�
േമശ്വരാത്മജനാരായണമാധവാദിേഭ്യാ േഗാളവിദ്േഭ്യാ
ഗണിതേഗാളയുക്തീ രപി ബാല്യ ഏവ സമ്യഗ് ഗൃഹീ�
ത്വാ ദൃഗ്ഗണിതം കരണം ചകാര” എന്നു േകളല്ലൂർ േചാ�
മാതിരി ആര്യഭടീയഭാഷ്യത്തിൽ പറയുന്നതിൽനിന്നു
ദൃഗ്ഗണിതകാരനു രുദ്രൻ എന്ന പ്രധാനാചാര്യനു പുറേമ
പരേമശ്വരപുത്രനായ നാരായണൻ, മാധവൻ (സംഗമ�
ഗ്രാമമാധവൻ) മുതലായി േജ്യാതിശ്ശാസ്ത്രവിഷയത്തിൽ
േവേറയും ഗുരുക്കന്മാരുണ്ടായിരുന്നു എന്നു വിശദമാകു�
ന്നു. രുദ്രൻ ഒരു വാരിയരായിരിക്കണം. വരാഹേഹാര�
യ്ക്കു വിവരണെമന്ന വ്യാഖ്യാനം രചിച്ച രുദ്രനും പരേമശ്വ�
രെന്റ ആചാര്യനും ഭിന്നന്മാരാകുന്നു. വിവരണകാരൻ
േകളല്ലൂർ േചാമാതിരിയുെട സമകാലികനാണു്. പ്രസ്തുത
ഗ്രന്ഥത്തിെന്റ നിർമ്മിതിയ്ക്കുേവണ്ടി പരേമശ്വരൻനമ്പൂരി
അൻപത്തഞ്ചു വർഷം േക്ലശിച്ചു എെന്നാരു ഐതിഹ്യ�
മുള്ളതു് അതിശേയാക്തിപരമാെണന്നു പറേയണ്ടിയിരി�
ക്കുന്നു.



13 മുഹൂർത്തരത്നവ്യാഖ്യ

ഇതു േഗാവിന്ദസ്വാമിയുെട മുഹൂർത്തരത്നത്തിെന്റ വ്യാ�
ഖ്യാനമാെണന്നു മുൻപു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്.



14 ലീലാവതീവ്യാഖ്യ

ഇതു ഭാസ്കരാചാര്യരുെട ലീലാവതിക്കുള്ള ഒരു വ്യാഖ്യാ�
നമാണു്.

“നിളായാസ്സാഗരസ്യാപി തീരസ്ഥഃ പരേമശ്വരഃ
വ്യാഖ്യാനമൈസ്മ ബാലായ ലീലാവത്യാഃ കേരാമ്യഹം.”

എെന്നാരു പദ്യം ആ ഗ്രന്ഥത്തിെന്റ ഉപക്രമത്തിലുണ്ടു്.
ഈ പദ്യത്തിെന്റ പൂർവ്വാർദ്ധത്തിനു് “പ്രണമ്യ പാർവ്വതീ�
പുത്രം ശ്രീരുദ്രഞ്ച കൃപാനിധിം” എെന്നാരു പാഠാന്തര�
വും കാണുന്നു. ഒടുവിൽ

“ശ്രീമദ്രുദ്രസ്യ ശിേഷ്യണ ലീലാവത്യാഃ കൃതം മയാ
പരേമശ്വരനാൈമ്നവം വ്യാഖ്യാനം ഹരേയ നമഃ”

എന്നും ഒരു പദ്യമുണ്ടു്.



15 ലഘുഭാസ്കരീയവ്യാഖ്യ

ഇതു പ്രഥമഭാസ്കരാചാര്യരുെട ലഘുഭാസ്കരീയത്തിനുള്ള
ഒരു വ്യാഖ്യാനമാെണന്നു േപരു െകാണ്ടുതെന്ന മനസ്സി�
ലാക്കാവുന്നതാണേല്ലാ.

“അർേത്ഥാ േയാ ഭാസ്കരീയസ്യ ശ്രുേതാ ഗുരുമുഖാന്മയാ
അൈസ്മ സ മന്ദമതേയ സംേക്ഷേപേണാപദിശ്യേത.”

എന്നും
“പരേമശ്വേരണ രചിതം വ്യാഖ്യാനം

ഭാസ്കേരാക്തശാസ്ത്രസ്യ
ഏതച്ചിരായ വിലസതു കരൗഘമിവ ഭൂതേല ദിനകരസ്യ.”

എന്നും രണ്ടു പദ്യങ്ങൾ ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ കാണ്മാനുണ്ടു്.
ശങ്കര നാരായണീയെമന്ന പൂർവ്വവ്യാഖ്യാനം അേദ്ദഹം
സ്മരിയ്ക്കാത്തതു് അത്ഭുതമായിരിക്കുന്നു.



16 ജാതകകർമ്മപദ്ധതിവ്യാഖ്യ

ജാതകകർമ്മപദ്ധതി ശ്രീപതി എട്ടധ്യായങ്ങളിൽ രചി�
ച്ചിട്ടുള്ള ഒരു േജ്യാതിഷഗ്രന്ഥമാകുന്നു. അതിെന്റ വ്യാ�
ഖ്യാനമാണു് പരേമശ്വരെന്റ കൃതി.

“പരേമശ്വരനാൈമ്നവം കൃതം ജാതകപദ്ധേതഃ
വ്യാഖ്യാനം ശിഷ്യേബാധാർത്ഥം ഭാർഗ്ഗേവണ സമാസതഃ.”

ഇതു സൂര്യേദവയജ്വാവും വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥ�
മാെണന്നു നാം ധരിച്ചുകഴിഞ്ഞുവേല്ലാ.



17 ജാതകപദ്ധതി

നാല്പെത്താന്നു േശ്ലാകങ്ങളിൽ ആചാര്യൻ രചിച്ചിട്ടുള്ള
ഒരു സ്വതന്ത്രഗ്രന്ഥമാകുന്നു ജാതകപദ്ധതി.

“ശ്രീവടേശ്രണിഭൂേദൈവഃ കൃതാ ജാതകപദ്ധതിഃ
ദിവ്യാം ഭാഷാം സമാശ്രിത്യ ലിഖ്യേത േദശഭാഷയാ.”

എന്നു് അതിെന്റ ഭാഷാവ്യാഖ്യാനത്തിൽ ഒരു ഉപക്രമപ�
ദ്യം കാണുന്നുണ്ടു്.



18 പ്രശ്നനഷ്ടപഞ്ചാശികാവൃത്തി

ഇതും പരേമശ്വരെന്റ ഒരു കൃതിതെന്ന. പാരേമശ്വരി
എന്നാണു് ഇതിനു േപർ പറയുന്നതു്. മൂലഗ്രന്ഥം രചിച്ച�
തു വരാഹമിഹിരെന്റ പുത്രനായ പൃഥുയശസ്സാകുന്നു.



19 സൂര്യസിദ്ധാന്തവിവരണം

“വ്യാഖ്യാതം ഭാസ്കരീയം ലഘു, തദനു മഹാ-
ഭാസ്കരീയം ച ഭാഷ്യം

പശ്ചാല്ലീലാവതീ ച ഗ്രഹഗതിവിഷയം
കിഞ്ചിദന്യച്ച േയനാ

േസാഽയം ശ്രീരുദ്രശിേഷ്യാ വദനജ ശിശേവ
സൂര്യസിദ്ധാന്തസംസ്ഥം

വക്ഷ്യത്യസ്പഷ്ടമർത്ഥം ഗണിതവിഷയഗം
കർമ്മ തൈത്രവ ഹി സ്യാൽ”

എന്നും
“നിളാേബ്ധ്യാസ്സംഗമാൽ സൗേമ്യ സ്ഥിേതന പരമാദിനാ
സിദ്ധാന്തം വിവൃതം സൗമ്യമീശ്വേരേണദമല്പശഃ”

എന്നും ഉള്ള േശ്ലാകങ്ങൾ ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ കാണു�
ന്നു.



20 ഗ്രഹണമണ്ഡനം,ഗ്രഹണാഷ്ടകം

“വിജ്ഞായ ലഘും തന്ത്രം ദുഷ്ട്വാ േഗാളസ്യ സംസ്ഥിതിം
ബഹുശഃ

ഗണകാനാം സേന്താഷപ്രദം മയാ ഗ്രഹണമണ്ഡനം
ക്രിയേത”

എന്നു് ഇവയിൽ ആദ്യെത്ത കൃതിയിലും
“കാേര്യാ ഗ്രേഹഷു ഗ്രഹണമണ്ഡേനാേക്തഷ്വതഃ പരം
സംസ്കാരസ്തം ച വക്ഷ്യാമി തത്ര േനാക്തം യേതാ മയാ”

എന്നു രണ്ടാമേത്തതിലും പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. രണ്ടു കൃ�
തികളുെടയും പ്രേണതാവു് ഒരാളാെണന്നു് ഇതിൽനിന്നു
വ്യക്തമാകുന്നു. അതു് ഒരു പരേമശ്വരനും തെന്ന. വട�
േശ്ശരി നമ്പൂരിയായിരിയ്ക്കണം.

“ജയതി ജഗേതാ ദിേനശഃ പ്രേബാധകൃദ്യസ്യ ഭാനു
സമ്പർക്കാൽ

ശശിഭൃഗുജതാരകാദ്യാ േജ്യാതിർദ്ദീപ്താഃ പ്രദൃശ്യേന്ത”

എന്ന േശ്ലാകംെകാണ്ടാണു് ഗ്രഹണമണ്ഡനം ആരംഭി�
ക്കുന്നതു്.

“പരേമശ്വേരണ രചിതം നവാധികാശീതിസമ്മിതാര്യാ�
ഭിഃ” എന്നു കവി തെന്റ നാമേധയം ഒടുവിൽ ഘടിപ്പിക്കു�
ന്നു. ആെക ആര്യാവൃത്തത്തിൽ എണ്പെത്താൻപതു
േശ്ലാകങ്ങളുണ്ടു്.



21 വ്യതീപാതാഷ്ടകവൃത്തി

ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ആെക അൻപതു േശ്ലാകങ്ങളുണ്ടു്.
അവെയല്ലാം അനുഷ്ടുപ്പുവൃത്തത്തിലാണു് രചിച്ചിരിക്കു�
ന്നതു്.

“പ്രണമ്യ ഭാസ്കരം േദവം കേരാതി പരേമശ്വരഃ
വ്യതീപാതാഷ്ടകസ്യാല്പാം വൃത്തിം ബാലപ്രേബാധിനീം”

എന്ന േശ്ലാകം പ്രസ്തുത കൃതിയുെട ആരംഭത്തിൽ കാണു�
ന്നു.

ഇത്രയും വിവരിച്ചതിൽനിന്നു വടേശ്ശരി പരേമശ്വരൻ
നമ്പൂരി ജ്യൗതിഷതന്ത്രത്തിൽ എത്രമാത്രം ബഹുമുഖമാ�
യും വിദഗ്ദ്ധമായും പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു എന്നു് അനുവാച�
കന്മാർക്കു് ഗ്രഹിക്കാവുന്നതാകുന്നു. അേദ്ദഹെത്തപ്പറ്റി
െകാല്ലം എട്ടാം ശതകത്തിെന്റ ആരംഭത്തിൽ ജീവി�
ച്ചിരുന്ന മഴമംഗലം ശങ്കരൻ നമ്പൂരിയുെട ബാലശങ്കര�
ത്തിൽനിന്നു് ഒരു വിവരംകൂടി കിട്ടുന്നുണ്ടു്. “പണ്ടു ദൃഗ്ഗണി�
തം ചമച്ച പരേമശ്വര വടേശ്ശരിക്കു പതിനാറു വയസ്സിൽ
തെന്റ അച്ഛൻ നേട േവട്ട അമ്മ മരിച്ചു ദീക്ഷയുണ്ടായി.
ആ ദീക്ഷ ഇടയിൽ വിടുവാൻ മടിച്ചു പതിെനട്ടിലേത്ര
േഗാദാനം െചയ്തു. പരേമശ്വരൻ ആശ്വലായനൻ താ�
നും” എന്നാണു് അേദ്ദഹം േരഖെപ്പടുത്തീട്ടുള്ളതു്. ആ
മഹാത്മാവിെനപ്പറ്റി അനന്തരകാലികന്മാർക്കു് എത്ര�
മാത്രം മതിപ്പുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതിനു രണ്ടുദാഹര�
ണങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചുെകാണ്ടു പുേരാഗമനം െചയ്യാം.
വിവരണകാരനായ ഉഴുത്തിരവാരിയർ.

“സത്യജ്ഞാനപ്രദാേയഷ്ടേദശകാലാവേബാധിേന
നമഃ ശ്രീഗുരേവ സാക്ഷാൽ പരേമശ്വരമൂർത്തേയ”

എന്നു് അേദ്ദഹെത്ത വന്ദിക്കുന്നു. സിദ്ധാന്തദർപ്പണ�
കാരനായ േകളല്ലൂർ േചാമാതിരി “തത്രാസ്മൽപരമഗു�
രുഃ പരേമശ്വരാചാേര്യാ ഭാർഗ്ഗേവാഽശ്വത്ഥഗ്രാമേജാ
മുന്യംശസപ്തമാംേശാ വാപഞ്ചമാംേശാ േവതി സംശയ്യ്യ
ബഹൂപരാഗദർശേനന പഞ്ചാം േശാനത്വം നിർണ്ണീയ
സിദ്ധാന്തദീപികായാം േഗാവിന്ദഭാഷ്യ വ്യാഖ്യായാമവ�
ദൽ” എന്നു പറയുന്നു.
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മുഹൂർത്താഭരണത്തിെന്റ കർത്താവു ദാേമാദരൻ നമ്പൂ�
രിയാണു്.

“േയാഗേക്ഷമം നിഖിലജഗതാം കർത്തുമുൈച്ചർമ്മേഹശഃ
പൂർൈണ്ണശ്വേര്യാ വിലസതി യതസ്സ്വാനുഭാവം പ്രകാശ്യ
െചല്ലൂരാേഖ്യാ ജയതി സ പരം ഗ്രാമവര്യഃ പ്രസിേദ്ധാ
വിേപ്രന്ദ്രാണാം പ്രഥിതയശസാമാശ്രയഃ ശ്രീനിേകതഃ.

വിേഷ്ണാഃ സ്ഥാനം ജയതി ഹി തേതാ
ദക്ഷിണസ്യാംദിശായാം

േശ്വതാരണ്യാഹ്വയമിതി സദാ സർവേലാേകാപകാരി
യച്ച പ്രാഹുഃ കൃതദശമുഖധ്വാന്തവിധ്വംസനാമ്ന-
ൈസ്രേലാക്യാം േഭാരുഹരുചികൃേതാ

ഭാസ്കരേസ്യാദയാദ്രിം.

തസ്മാൽ പ്രാച്യാംദിശി പരിമിേത േയാജേനഽസ്തിദ്വിജാനാം
ഗ്രാേമാ യസ്മിൻ വസതി വിമലജ്ഞാനദായീ രേമശഃ
വിദ്യാം രക്ഷത്യപി മുനിവേരാ വാൿപതിസ്സന്നിധാനാൽ
ൈദവീം വാചം പ്രഥയിതുമനാ യത്ര വിേപ്രാത്തമാനാം.

തസ്മിൻ ഗുരുപ്രശേസ്ത കതിപയേഗാേത്രാദ്ഭേവഷു
വാേഗ്ദവീ

സാനുഗ്രഹാ ഭഗവതീ വശംവദാ ച പ്രവർത്തേത നിത്യം.
േതഷാം വിദുഷാം മേധ്യ ഭാരദ്വാജാഖ്യേഗാത്രജാതാ േയ,
അസ്തി ഹി േതഷാം സ്ഥാനം േജ്യാതിർമ്മീമാംസേകഷു

മുഖ്യാനാം.

ൈദവജ്ഞാനാമുത്തമസ്തത്ര ജാേതാ
യജ്ഞാേഖ്യാഽഭൂദ്വിപ്രവേര്യാ മഹാത്മാ
ശ്രീമാൻ പുേത്രാഽഭൂച്ച “ദാേമാദരാേഖ്യാ”
േലാേക യസ്മാല്ലബ്ധവിദ്യാഃ പ്രസിദ്ധാഃ.

തദ്ഭ്രാതൃപുേത്രാ ജഗതി പ്രസിേദ്ധാ
ഗുൈണസ്സ്വകീയസ്യ പിതുസ്സമാനഃ
ജയത്യസൗ േകശവനാമേധയഃ
ശ്രുതിസ്മൃതിവ്യാകരേണഷ്വഭിജ്ഞഃ.

***

ആചാര്യാര്യഭടീയസൂത്രിതമഹാഗുേഢാക്തിമുക്താവലീ-
മാലാലങ്കൃതേയാ ജയന്തി വിമലാ വാേചാ യദീയാശ്ശുഭാഃ
സൂക്ഷ്മാ യൽപ്രതിഭാ ച ഗുഢഗണിതം നിേശ്ശഷകാലക്രിയം
ഭൂേഗാളം ഗ്രഹചക്രവാസ്തവമിദം വിശ്വം സ്ഫുടം പശ്യതി.

തസ്യാനുജശ്ശിഷ്യവരഃ പ്രസാദ-
മാശ്രിത്യ ദാേമാദരനാമേധയഃ
മുഹൂർത്തശാസ്രാഭരണം ഗുണാഢ്യം
വിചിത്രവൃത്തം രുചിരം ചകാര.

***

ഇത്യുക്തവിധിവിധാൈനരധ്യാൈയർന്നവഭിരിവ
മഹാരൈത്നഃ

സുമുഹൂർത്താഭരണമിദം സുദൃശാം കേണ്ഠഷു ഭൂഷണം
ഭൂയാൽ.”

ഈ േശ്ലാകങ്ങളിൽനിന്നു ഗ്രന്ഥകാരെന്റ പൂർവ്വപുരു�
ഷനായി യജ്ഞൻ എെന്നാരു നമ്പൂരിയുണ്ടായിരുന്നു
എന്നും, അേദ്ദഹത്തിെന്റ സേഹാദരപുത്രനായി േകശ�
വൻ എെന്നാരു മഹാപണ്ഡിതൻ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നും,
അേദ്ദഹത്തിെന്റ അനുജനാണു് ഗ്രന്ഥകർത്താെവന്നും
െവളിെപ്പടുന്നു. േകശവൻ േകരളത്തിൽ പ്രചരിക്കുന്ന
അേനകം ജാതകപദ്ധതികളിൽ ഒന്നിെന്റ പ്രേണതാ�
വാകുന്നു. അതിൽ നാല്പതു േശ്ലാകങ്ങൾ അടങ്ങിയിരി�
ക്കുന്നു. അതിനു ദിവാകരൻ എെന്നാരു ൈദവജ്ഞൻ
പ്രൗഢമേനാരമ എന്ന േപരിൽ ഒരു വ്യാഖ്യാനം എഴുതീ�
ട്ടുള്ളതായും അറിവുണ്ടു്.

തൃപ്രേങ്ങാടിനു സമീപമുള്ള ഒരു ഗ്രാമത്തിലാണു് ആ കു�
ടുംബം സ്ഥിതി െചയ്തിരുന്നതു് എങ്കിലും അതു തളിപ്പറമ്പു
ഗ്രാമത്തിൽ െപട്ടതായിരുന്നു എന്നും െവളിവാക്കുന്നു. മു�
ഹൂർത്താഭരണവും മുഹൂർത്തരത്നാദിേപാെല മഴമംഗലം
പ്രമാണമായി സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടു്. േകശവൈദവജ്ഞൻ
േകരളത്തിൽ പ്രചരിക്കുന്ന പല ജാതകപദ്ധതികളിൽ
ഒന്നിെന്റ പ്രേണതാവാണു്. അേദ്ദഹവും ദാേമാദരെന്റ
േജ്യഷ്ഠനും ഒരാൾതെന്നയായിരിക്കുവാൻ ന്യായമുണ്ടു്. മു�
ഹൂർത്താഭരണം വടേശ്ശരി പരേമശ്വരൻ നമ്പൂരിയുെട പു�
ത്രനായ ദാേമാദരൻനമ്പൂരിയുെട കൃതിയല്ല. ആ ഗ്രന്ഥ�
ത്തിെന്റ നിർമ്മാതാവു ഭരദ്വാജേഗാത്രജനും വടേശ്ശരി
ഭാർഗ്ഗവേഗാത്രജനുമാണു്. എന്നാൽ പരേമശ്വരെന്റ പു�
ത്രനും ഒരു േജ്യാതിർവിത്തായിരുന്നു എന്നുള്ളതിനു സ്ഫു�
ടനിർണ്ണയതന്ത്രവിവൃതിയിെല “പരേമശ്വരം സതനയം”
എന്ന പംക്തി ജ്ഞാപകമാകുന്നു. അേദ്ദഹമാണു് േകള�
ല്ലൂർ േചാമാതിരിയുെട േജ്യാതിശ്ശാസ്ത്രാചാര്യൻ. ഏതു ഗ്ര�
ന്ഥമാണു് അേദ്ദഹം നിർമ്മിച്ചെതന്നറിയുന്നില്ല.
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മുഹൂർത്തദീപകം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിെന്റ പ്രേണതാവാണു്
നാരായണൻനമ്പൂരി. ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽ താെഴ ഉദ്ധരി�
ക്കുന്ന പദ്യങ്ങൾ കാണുന്നു:

“ഗജാസ്യേഗാശിവഗുരൂൻ നത്വാ മൂർദ്ധ്നാ കേരാമ്യഹം
മുഹൂർത്തദീപകം സ്വല്പം സ്വല്പബുദ്ധിഹിതായ ൈവ.

***

“കശ്ചിദ്ദ്വിേജാ ഗുണഖ്യാതേകശവാഖ്യദ്വിജാത്മജഃ
കാണ്വവസ്ത്വാഹ്വയഗ്രാമജന്മാ നാരായണാഹ്വയഃ
ഇത്ഥം മുഹൂർത്തദീപാഖ്യം മുഹൂർത്താഗമസാരജം
മുഹൂർത്തദർശനം പുണ്യം സജ്ജൈനഃ കൃതവാൻ ശ്രുതം.”

‘കാണ്വവസ്തു’ എന്നതു ശങ്കരകവി സ്മരിക്കുന്ന തൃക്കണ്ണ�
പുരമായിരിക്കാം. വടേശ്ശരി പരേമശ്വരൻനമ്പൂരിയുെട
ഗുരുക്കന്മാരിൽ അന്യതമെനന്നു േകളല്ലൂർ േചാമാതിരി
പറയുന്ന നാരായണൻ പേക്ഷ ഇേദ്ദഹമായിരിക്കുവാൻ
ഇടയുണ്ടു്. മുഹൂർത്തദീപകവും മഴമംഗലം സ്മരിക്കുന്ന ഗ്ര�
ന്ഥങ്ങളിൽ ഒന്നാകുന്നു.
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െകാല്ലം ഏഴാംശതകത്തിെന്റ ആരംഭത്തിൽ വടേശ്ശരി
നമ്പൂരിയുെട സമകാലികനായി ജീവിച്ചിരുന്ന മെറ്റാരു
ൈദവജ്ഞനാണു് പുതുമനേച്ചാമാതിരി. അേദ്ദഹത്തി�
െന്റ കൃതികളായി കരണപദ്ധതി, ജാതകാേദശമാർഗ്ഗം,
ന്യായരത്നം, സ്മാർത്തപ്രായശ്ചിത്തം എന്നിങ്ങെന നാ�
ലു ഗ്രന്ഥങ്ങൾ കിട്ടീട്ടുണ്ടു്. കരണപദ്ധതിയുെട അവസാ�
നത്തിൽ താെഴ ഉദ്ധരിക്കുന്ന േശ്ലാകം കാണുന്നു:

“ഇതി ശിവപുരനാമഗ്രാമജഃ േകാപി യജ്വാ
കിമപി കരണപദ്ധത്യാഹ്വയം തന്ത്രരൂപം
വ്യധിത ഗണിതേമതൽ; സമ്യഗാേലാക്യ സന്തഃ
കഥിതമിഹ വിദന്തഃ സന്തു സേന്താഷവന്തഃ.”

കരണപദ്ധതിക്കു് അജ്ഞാതനാമാവായ ഒരു പണ്ഡി�
തൻ ഒരു ഭാഷാവ്യാഖ്യാനം രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അതിൽ

“നൂതനഗൃഹേസാമസുതാ രചിതായാഃ
കരണപദ്ധേതർവിദുഷാ

ഭാഷാം വിലിഖതി കശ്ചിദു് ബാലാനാം
േബാധനാർത്ഥമല്പധിയാം”

എെന്നാരു പ്രതിജ്ഞാപദ്യം കാണുന്നു. ഇവയിൽനിന്നു
പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥത്തിെന്റ പ്രേണതാവു പുതുമനേച്ചാമാതി�
രിയാെണന്നും അേദ്ദഹം ശിവപുരം ഗ്രാമക്കാരനാെണ�
ന്നും വിശദമാകുന്നു.

“നവീനവിപിേന മഹീമഖഭുജാം മണിേസ്സാമയാ-
ജ്യുദാരഗണേകാഽത്ര യസ്സമഭവച്ച; േതനാമുനാ
വ്യേലഖി സുദൃഗുത്തമാ കരണപദ്ധതിസ്സംസ്കൃതാ
ത്രിപഞ്ചശിഖിഭൂമിതപ്രഥിതശാകസംവത്സേര”

എന്നു േഗാവിന്ദഭട്ടെന്റ ഗണിതസൂചികയിലുള്ള ഒരു
പദ്യം വടക്കുംകൂർ രാജരാജവർമ്മരാജാവു് അേദ്ദഹത്തി�
െന്റ േകരളീയ സംസ്കൃതസാഹിത്യചരിത്രത്തിൽ ഉദ്ധരി�
ച്ചിരിക്കുന്നു. േഗാവിന്ദഭട്ടെന്റ കാലഗണന ശരിയായി�
രിക്കണം. അങ്ങെനയാെണങ്കിൽ കരണപദ്ധതിയുെട
നിർമ്മിതി ശകാബ്ദം 1353-നു സമമായ െകാല്ലവർഷം
606-ൽ ആെണന്നു വന്നുകൂടുന്നു. ആ െകാല്ലത്തിൽത്ത�
െന്നയാണു് വടേശ്ശരി നമ്പൂരി ദൃഗ്ഗണിതവും കണ്ടുപിടി�
ച്ചെതന്നു നാം ധരിച്ചുവേല്ലാ. ‘ഗണിതേമതൽ സമ്യൿ’
എന്ന വാക്യത്തിൽ കലിദിനസൂചനയില്ല. ‘നൂതനഗൃ�
ഹം’ പുതുമനയും ‘നവീനവിപിനം’ പുതുവനവുമാണു്.
പുതുമന പുതുവനമായി വിപരിണമിച്ചിരിയ്ക്കണം. അങ്ങ�
െന ആ രണ്ടു സംജ്ഞകളും ഒേര ഇല്ലേത്തക്കു സിദ്ധിച്ചു.
ഇന്നു േസാമയാഗാധികാരികളായ നമ്പൂരിമാർ തൃശ്ശി�
വേപരൂർ ഗ്രാമത്തിലിെല്ലന്നു ചിലർ പറയുന്നതു് ശരി�
തെന്ന; എന്നാൽ ശിവപുരെമന്നു െചാവ്വരം ഗ്രാമത്തി�
ന്നും േപരുെണ്ടന്നും േചാമാതിരി െചാവ്വരം ഗ്രാമക്കാ�
രനായിരിക്കാെമന്നും നാം അതിന്നു പരിഹാരമായി
കരുതിയാൽമതി. കരണപദ്ധതി പത്തദ്ധ്യായങ്ങളിൽ
രചിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഗണിതപ�
രിഷ്കാരത്തിനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങെളപ്പറ്റി പറയുന്നുെണ്ടങ്കിലും
ദൃക്കരണങ്ങെളക്കുറിച്ചുള്ള സൂചന കാണുന്നില്ല.

“ഗണിതമിദമേശഷം യുക്തിയുക്തം പഠേന്താ
ഭുവി ഗണകജനാനാമഗ്രഗണ്യാ ഭേവയുഃ;
അപി ച ഗതിവിേശഷാൽ കാലതുല്യസ്യ വിേഷ്ണാ-
സ്സുദൃശമനുഭവേന്താ യാന്തി തദ്ധാമ ശുദ്ധം.”

എെന്നാരു ഫലശ്രുതിേശ്ലാകവും േചർത്തിരിക്കുന്നു. കര�
ണപദ്ധതിയും ജാതകാേദശമാർഗ്ഗവും

“മദീയഹൃദയാകാേശ ചിദാനന്ദമേയാ ഗുരുഃ
ഉേദതു സതതം സമ്യഗജ്ഞാനതിമിരാരുണഃ”

എന്ന വന്ദനേശ്ലാകംെകാണ്ടാണു് ആരംഭിക്കുന്നതു്.
ഗേണശാദീൻ നമസ്കൃത്യ മയാ ഗുരുമുഖാച്ഛ്റുതഃ
ജാതകാേദശമാർേഗ്ഗാഽയമവിസ്മർത്തും വിലിഖ്യേത”

എന്നു രണ്ടാമെത്ത ഗ്രന്ഥത്തിൽ വിനയേദ്യാതകമായ
ഒരു വിജ്ഞാപനവുമുണ്ടു്. അവസാനത്തിൽ

“നവാലയവനാേഖ്യാന ധീമതാ േസാമയാജിനാ
കൃതം പ്രകരണം േഹ്യതൈദ്ദവജ്ഞജനതുഷ്ടേയ”

എന്നു് ഒരു കുറിപ്പു കാണ്മാനുണ്ടു്. ‘പുതുമന’ എന്ന ഇല്ല�
േപ്പരു ശരിതെന്നെയന്നും മുറയ്ക്കു് അതിെന ‘പുതുമനക്കാ�
ടു്’ എന്നാണു് പറേയണ്ടെതന്നും ഈ പദ്യത്തിൽനിന്നു
വ്യഞ്ജിക്കുന്നു.
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ന്യായരത്നവും ഒരു ഗണിതഗ്രന്ഥമാണു്. ‘മദീയഹൃദയാ�
കാേശ’ എന്ന വന്ദനേശ്ലാകംെകാണ്ടാണു് ഇതും ആരം�
ഭിക്കുന്നതു്.

“നമസ്കൃത്യ ഗുരൂൻ ഭക്ത്യാ ഗേണശാദീൻ ഗ്രഹാനപി
ന്യായരത്നാഹ്വയം കിഞ്ചിൽ ഗണിതം ക്രിയേത മയാ”

എന്നു് ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ആചാര്യൻ ചികീർഷിതപ്രതി�
ജ്ഞ െചയ്തിരിക്കുന്നു. അതിൽ എട്ടധ്യായങ്ങൾ അടങ്ങീ�
ട്ടുണ്ടു്. ഗ്രന്ഥം െചറുതാണു്.

ഈ മൂന്നു ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽനിന്നു പുതുമനേച്ചാമാതിരിക്കു
ഗണിതഭാഗത്തിലും ഫലഭാഗത്തിലും ഒന്നുേപാെല
ൈവദുഷ്യമുണ്ടായിരുന്നു എന്നു െതളിയുന്നുണ്ടേല്ലാ. കര�
ണപദ്ധതി േകരളത്തിെല ഒരു പ്രമാണീഭൂതവും പ്രചു�
രപ്രചാരവുമായ േജ്യാതിഷഗ്രന്ഥമാകുന്നു. സ്മാർത്ത�
പ്രായശ്ചിത്തത്തിനു ‘പുതുമനേച്ചാമാതിരിയുെട പ്രായ�
ശ്ചിത്തം’ എന്നു തെന്നയാണു് േപർ നല്കിക്കാണുന്നതു്.
അതിൽ വിവിധവൃത്തങ്ങളിലായി 173 സംസ്കൃതപദ്യ�
ങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അതിലും ‘മദീയ ഹൃദയാകാ�
േശ’ എന്ന വന്ദനേശ്ശാകമുണ്ടു്.

“അഥാശ്വലായനം നത്വാ മുനിം കൗഷീതകം തഥാ
യൽകിഞ്ചിൽ ബഹ്വൃചസ്മാർത്തപ്രായശ്ചിത്തം

വിലിഖ്യേത”

എന്ന പദ്യത്തിൽനിന്നു് അേദ്ദഹം ഋേഗ്വദികെള പരാമർ�
ശിക്കുന്ന സ്മാർത്തപ്രായശ്ചിത്തെത്തപ്പറ്റി മാത്രേമ പ്ര�
തിപാദിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നു കാണാം.

“ആേലപാദ്യനലാഹുതിശ്ച ഹവിേഷാ
നിർവാപ ആജ്യസ്യ വാ-

ഥാന്വാേധരപി േദവേതാക്തിരിതി താ-
ന്യുൽപത്തികർമ്മാണ്യപി

കാര്യം സ്വിഷ്ടകൃതഃ പുരാഗ്നിമുഖത-
േശ്ചാർദ്ധ്വം പ്രധാനം മുഹൂ-

ർേത്താക്തം ചാവിധിനാ കൃതാനി സകലാ-
േന്യതാനി ചാവർത്തേയൽ.”

എന്ന പദ്യത്തിൽ വിഷയം ആരംഭിക്കുന്നു.
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േകരളീയരായ േജ്യാതിശ്ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ മുഹൂർത്തപദവി
എന്ന േപരിൽ നാേലാളം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
അവയിൽ രെണ്ടണ്ണം െകാല്ലം എട്ടാം ശതകത്തിെന്റ
പൂർവ്വാർദ്ധത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന മഴമംഗലം ശങ്കരൻ
നമ്പൂരിക്കു മുമ്പും േശഷം രണ്ടു പിന്നീടും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള�
വയാണു്. മഴമംഗലം ബാലശങ്കരെമന്ന േപരിൽ പ്ര�
സിദ്ധമായ കാലദീപവ്യാഖ്യയിൽ, തെന്റ കാലത്തിനു
മുമ്പു പ്രചരിച്ചിരുന്ന മുഹൂർത്തപദവികെള നേടെത്ത മു�
ഹൂർത്തപദവിെയന്നും രണ്ടാംമുഹൂർത്തപദവിെയന്നും
വ്യവഹരിക്കുന്നു. രണ്ടാംമുഹൂർത്തപദവിെയ മുഹൂർത്ത
പദവിെയന്ന േപരിൽത്തെന്ന പലേപ്പാഴും സ്മരിക്കാറു�
മുണ്ടു്. ആദ്യെത്ത മുഹൂർത്തപദവി തലക്കുളത്തു ഭട്ടതിരി�
യുേടെതന്നാണു് പറഞ്ഞുവരുന്നതു്. അതു ശരിയാേണാ
എന്നു നിശ്ചയമില്ല. രണ്ടാം മുഹൂർത്തപദവിയുെട പ്ര�
േണതാവാണു് മാത്തൂർ നമ്പൂരിപ്പാടു്. നാമേധയെമെന്ത�
ന്നറിയുന്നില്ല. അേദ്ദഹത്തിെന്റ ജനനസ്ഥലം െകാച്ചി�
യിൽ േചലക്കരയ്ക്കു സമീപം പാഞ്ഞാൾ എന്ന േദശമാ�
െണന്നും ആ കുടുംബപരമ്പര ഇേപ്പാഴുമുെണ്ടന്നും അറി�
യുന്നു. സംസ്കൃതത്തിൽ പാഞ്ഞാൾ പാഞ്ചാലഗ്രാമവും
മാത്തൂർ മഹാവാസ്തുപുരവുമായി രൂപം മാറുന്നു. ആ മു�
ഹൂർത്ത പദവിതെന്ന രണ്ടു പാഠങ്ങളിലായി കണ്ടിട്ടുണ്ടു്.
ഒന്നു്

“പ്രത്യൂഹപ്രണിഹന്താരം പ്രണിപത്യ ഗണാധിപം
മുഹൂർത്താവഗേമ മാർഗ്ഗമൃജും കർത്തും യതാമേഹ”

എന്ന േശ്ലാകേത്താടുകൂടി ആരംഭിക്കുന്നു; അതാണു്
മഴമംഗലത്തു ശങ്കരൻനമ്പൂരി വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുള്ളതും.
അതിൽ മംഗലാചരണമുൾെപ്പെട മുപ്പത്താറു േശ്ലാക�
ങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. മേറ്റതിെല പ്രഥമേശ്ലാകം

“പ്രത്യൂഹപ്രണിഹന്തൃകിഞ്ചന മഹസ്സഞ്ചിന്ത്യ
ഭാസാംനിധിം

ഭാനുഞ്ച ക്രിയേത മുഹൂർത്തപദവീ സംക്ഷിപ്തശാസ്ത്രാന്തരാ
വർജ്ജ്യാവർജ്ജ്യവിേവകിനീ കൃതസദാചാരാനുസാരാ

മയാ
സന്തുഷ്യന്തുതരാം ചിരായ സുധിേയാ േദവാഃ പ്രസീദന്തു

നഃ”

എന്നതാണു്. ഇവയിൽ ആദ്യെത്ത പാഠമനുസരിച്ചാണു്
മഴമംഗലത്തു ശങ്കരൻനമ്പൂരിയുെട വ്യാഖ്യാനം; രണ്ടാമ�
െത്ത പാഠത്തിെന്റ വ്യാഖ്യാതാവു് അർവാചീനനാണു്.
അതിൽ നാല്പത്തിമൂന്നു േശ്ലാകങ്ങൾ ഉൾെക്കാള്ളുന്നു.

“ത്രിചത്വാരിംശതാ പൈദ്യർമ്മുഹൂർത്തപദവീമിമാം
പാഞ്ചാലഗ്രാമവാസ്തേവ്യാ ദ്വിജഃ കശ്ചിദരീരചൽ.”

എന്നു് അതിൽ ഒടുവിൽ ഒരു േശ്ലാകം ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
ഇതാേണാ മൂന്നാം മുഹൂർത്തപദവി എന്നു നിശ്ചയമില്ല.
ഇവ കൂടാെത മുപ്പത്തിരണ്ടു േശ്ലാകങ്ങൾ മാത്രമടങ്ങിയ
മെറ്റാരു മുഹൂർത്തപദവിയുമുണ്ടു്. അതിെന നാലാം മു�
ഹൂർത്തപദവി എന്നു പറയുന്നു.

മഴമംഗലം പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥം വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുള്ളതുെകാണ്ടു
െകാല്ലം ഏഴാം ശതകത്തിെന്റ മധ്യത്തിലാണു് മാത്തൂ�
രിെന്റ ജീവിതകാലം എന്നു് ഊഹിക്കാം. പഴയ മുഹൂർ�
ത്തപദവിെയ അേദ്ദഹം സംേക്ഷപിച്ചു മുപ്പത്തഞ്ചു േശ്ലാ�
കങ്ങളിൽ ആശയങ്ങൾ മുഴുവൻ അടക്കീട്ടുള്ളതു് ഏറ്റവും
ആശ്ചര്യകരമായിരിക്കുന്നു.

ഈ മുഹൂർത്തപദവിയിൽ മൂന്നു പരിേച്ഛദങ്ങളുണ്ടു്. പ്ര�
ഥമ പരിേച്ഛദത്തിൽ നിത്യേദാഷങ്ങേളയും ഷഡ്േദാ�
ഷങ്ങേളയും കർത്തൃേദാഷങ്ങേളയും കർമ്മങ്ങളുെട
കാലനിർണ്ണയേത്തയും പ്രതിപാദിക്കുന്നു. ദ്വിതീയപ�
രിേച്ഛദത്തിൽ േഷാഡശക്രിയകളുെട മുഹൂർത്തങ്ങൾ
നിർണ്ണയിക്കുകയും, തൃതീയ പരിേച്ഛദത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠ,
ഗൃഹനിർമ്മിതി, ഔഷധേസവ, യാത്ര, കൃഷി ഇവയ്ക്കു�
ള്ള മുഹൂർത്തങ്ങൾ വിവരിക്കുകയും െചയ്യുന്നു. പ്രസ്തുത
ഗ്രന്ഥത്തിനു മുമ്പു സൂചിപ്പിച്ച മഴമംഗലത്തിെന്റ ബാലശ�
ങ്കരെമന്ന വിശിഷ്ടമായ ഭാഷാവ്യാഖ്യാനത്തിനു പുറേമ
അജ്ഞാതനാമാവായ ഒരു പണ്ഡിതെന്റ മുഹൂർത്തസ�
രണീദീപം എെന്നാരു െചറിയ സംസ്കൃതടീകയും, െപാറ�
യന്നൂർ പരേമശ്വരൻ നമ്പൂരിപ്പാട്ടിെല വരദീപിക എന്ന
വിസ്തൃതമായ ഒരു സംസ്കൃത വ്യാഖ്യാനവും, ആഴ്വാേഞ്ചരി
തമ്പ്രാക്കളുെട മുഹൂർത്തഭാഷെയന്ന ഭാഷാവ്യാഖ്യാനവു�
മുണ്ടു്.

‘പ്രത്യൂഹപ്രണിഹന്താരം’ എന്ന േശ്ലാകം വരദീപികാ�
കാരൻ വ്യാഖ്യാനിക്കുേമ്പാൾ “പഞ്ചസിദ്ധാന്ത—ഷട്സൂത്ര—
മുഹൂർത്തരത്ന—മുഹൂർത്തദീപിക—വിധിരത്നസാരസമു�
ച്ചയ—സർവ്വസിദ്ധി—പഞ്ചാശികാ—കാലപ്രകാശികാ—
ചാരദീപികാ—ചാരസംഗ്രഹ—മാധവീയ—മുഹൂർത്ത�
പദവ്യാദിഷു മുഹൂർത്തശാേസ്ത്രഷു” എന്ന പംക്തിയിൽ
മുഹൂർത്തശാസ്ത്രപ്രതിപാദകങ്ങളായ പല പൂർവ്വ ഗ്രന്ഥ�
ങ്ങേളയും സ്മരിച്ചു “ബഹുവിസ്തരത്വാച്ച അർത്ഥദുർഗ്ഗമ�
ത്വാച്ച ഉത്സർഗ്ഗാപവാദബഹുളത്വാച്ച തത്തച്ഛാേസ്ത്രഷു
തത്തദ്വിധവചനദർശനാച്ച അനനുസൃതസജ്ജനാചാ�
രവചനദർശനാച്ച ഗ്രന്ഥ വിസ്തരഭീരൂണാമൂഹാേപാ�
ഹാപടൂനാം മന്ദമതീനാം താനിശാ സ്ത്രാണ്യാേലാച്യ
സുമൂഹൂർത്തകാലജ്ഞാനസ്യ സുദുഷ്കരത്വാൽ” അവെയ�
െക്കാണ്ടു േപാരാത്തതിനാലാണു് ആചാര്യൻ നാതിസം
േക്ഷപവിസ്തരവും നാതിസംവൃതാർത്ഥവും നാതിഗഹന�
ശബ്ദ ബഹുലവുമായ പുതിയ മുഹൂർത്തപദവി നിർമ്മിച്ച�
െതന്നുപറയുന്നു. വരദീപികയുെട രചന െകാല്ലം 990-ൽ
ആണു്. മുഹൂർത്തസരണീദീപത്തിൽ

“മുഹൂർത്തസരണീദീപം സർവ്വസംശയനാശനം
വ്യാഖ്യാനം ലിഖിതും യത്നം കേരാമി ജനരഞ്ജനം”

എെന്നാരു േശ്ലാകം കാണുന്നു.
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ഇതു് ആര്യാവൃത്തത്തിൽ ഇരുപത്തിനാലധ്യായങ്ങളിൽ
രചിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥമാണു്.

കവി േകരളീയനായിരിക്കുവാൻ ന്യായമുണ്ടു്. കാലേദ�
ശങ്ങേളേയാ നാമേധയേത്തേയാ പറ്റി യാെതാരറിവും
ലഭിക്കുന്നില്ല. ആദ്യെത്ത പതിനാറദ്ധ്യായങ്ങളിൽ യു�
ദ്ധവിജയകാംക്ഷിയായ രാജാവിനു നക്ഷത്രം, തിഥി,
വാരം, േയാഗം, ലഗ്നം, ഗ്രഹചാരം മുതലായവയുെട
സ്ഥിതിയിൽനിന്നു വരാവുന്ന ശുഭാശുഭ ഫലങ്ങെള നി�
രൂപണം െചയ്യുന്നു. 17 മുതൽ 21 വെരയുള്ള അധ്യായ�
ങ്ങളിൽ മന്ത്രം, യന്ത്രം, ഔഷധം മുതലായവെകാണ്ടു
ശത്രുൈസന്യത്തിെന്റ വ്യാേമാഹനം, സ്തംഭീകരണം,
പ്രത്യുച്ചാടനം തുടങ്ങിയ വിജയപ്രകാരങ്ങൾ എങ്ങെന
സാധിക്കാെമന്നു നിർേദ്ദശിക്കുന്നു. ഒടുവിലെത്ത മൂന്ന�
ധ്യായങ്ങളിൽ ധാരാലിപ്തകം തുടങ്ങിയ ശസ്ത്രങ്ങളുെട
നിർമ്മിതിയും മറ്റുമാണു് പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നതു്. പ്ര�
ഥമാധ്യായത്തിൽ ആചാര്യൻ ഇങ്ങെന പ്രസ്താവിക്കു�
ന്നു:

“ജഗേദകേഹതുരീേശാ ജഗാദ ജഗേതാ ഹിതായ
സർവ്വജ്ഞഃ

ശാസ്ത്രമതിവിസ്തരാർത്ഥം യുദ്ധസ്യ ജയാർണ്ണവം നാമ.

വിഷ്ണുപിതാമഹഗിരിജാനന്ദീന്ദ്രകുമാരചന്ദ്രസൂര്യാൈദ്യഃ
ഗരുേഡാരേഗന്ദ്രമുനിഭിഃ ശ്രുതം ച തച്ഛാസ്ത്രമീശാനാൽ.

യുദ്ധജയാർണ്ണവശാസ്ത്രാദുദ്ധൃത്യ മനാൿ തേതാ മയാര്യാഭിഃ
ക്രിയേത ശാസ്ത്രം സാരം സംഗ്രാമജേയാദയം നാമ.”

ശ്രീപരേമശ്വരൻ യുദ്ധജയാർണ്ണവം എെന്നാരു ഗ്രന്ഥം
നിർമ്മിച്ചു എന്നും, ആ ഗ്രന്ഥം വിഷ്ണു, ബ്രഹ്മാവു, പാർവ്വ�
തീേദവി, നന്ദിേകശ്വരൻ, േദേവന്ദ്രൻ, സുബ്രഹ്മണ്യൻ,
ചന്ദ്രൻ, സൂര്യൻ, ഗരുഡൻ, അനന്തൻ, മഹർഷിമാർ
മുതലായവർ േകട്ടു പഠിച്ചു എന്നും അതിെന്റ സാരം
ഉദ്ധരിച്ചാണു സംഗ്രാമവിജേയാദയം താൻ രചിക്കുന്ന�
െതന്നും അേദ്ദഹം പ്രസ്താവിക്കുന്നു. സംഗ്രാമ ശബ്ദം
േകട്ടു ഭ്രമിച്ചു പ്രസ്തുത കൃതി സംഗ്രാമധീരരവിവർമ്മച�
ക്രവർത്തിയുെട കാലത്തു നിർമ്മിച്ചതാെണന്നു പറയു�
ന്നതു പ്രമാദമാകുന്നു. വരാഹേഹാരയ്ക്കു വിവരണം എന്ന
ടീക രചിച്ച ഉഴുത്തിരവാരിയർ സംഗ്രാമവിജേയാദയ�
ത്തിൽനിന്നു “സാേമ്നാഭൃഗ്വംഗിരസൗ ദണ്ഡാധീശൗ ദി�
വാകേരാർവീജൗ” ഇത്യാദി േശ്ലാകം ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ടു്.
വാരിയർ െകാല്ലം എട്ടാം ശതകത്തിെന്റ ആരംഭത്തിൽ
ജീവിച്ചിരുന്നു.
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യുദ്ധസംബന്ധമായ പല ഉപേദശങ്ങളും നല്കുന്ന മെറ്റാ�
രു പ്രമാണഗ്രന്ഥമാകുന്നു രണദീപിക. ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ
(1) നയവിേവകം (2) യാത്രാവിേവകം (3) ജയാജയവി�
േവകം (4) കാലവിേവകം (5) ശൂലചക്രാദിവിേവകം (6)
പഞ്ചസ്വരവിേവകം (7) മൃഗവീര്യവിേവകം (8) ഭൂബലവി�
േവകം എന്നീ േപരുകളിൽ എട്ടു് അധ്യായങ്ങൾ അട�
ങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ആദ്യന്തം ആനുഷ്ടുഭവൃത്തത്തിലാണു്
പ്രസ്തുത നിബന്ധം രചിച്ചിരിക്കുന്നതു്. ഗ്രന്ഥകാരെന്റ
േപർ കുമാരെനന്നാെണന്നു്,

“കുമാരനാമേധേയന ഗണേകന മയാധുനാ
പ്രേബാധനാർത്ഥം ബാലാനാം ക്രിയേത രണദീപികാ”

എന്നു് ആദ്യത്തിലും
“രാജൽേകരളരാജരാജമകുടീരാജീവദങ്ഘ്രിദ്വയ-
ശ്രീേഗാവിന്ദമഹീസുേരന്ദ്രസഹജശ്രീേദവ ശർമ്മാജ്ഞയാ
കൃത്വാസൗ രണദീപികാരചനയാ രാജ്ഞാം

തേമാധ്വംസനം
(ബ്രധ്നീ) യത്യധുനാ കുമാരഗണകഃ; സന്തഃ പ്രസീദന്ത്വതഃ”

എന്നു് അവസാനത്തിലുമുള്ള പദ്യങ്ങളിൽനിന്നു െവളി�
വാകുന്നു. രണ്ടാമെത്ത പദ്യത്തിൽ നിന്നു ഗ്രന്ഥകാരൻ
രണദീപിക നിർമ്മിച്ചതു േഗാവിന്ദൻ എന്ന ബ്രാഹ്മണ�
െന്റ അനുജനായ േദവശർമ്മാവിെന്റ ആജ്ഞയനുസ�
രിച്ചാെണന്നും ഗ്രഹിക്കാവുന്നതാണു്. ആ പദ്യത്തിെല
പ്രഥമപാദത്തിൽ കവി സ്മരിക്കുന്ന േകരളരാജരാജൻ
ഏേതാ ഒരു െകാച്ചി മഹാരാജാവാെണന്നു് എനിക്കു
േതാന്നുന്നു. േഗാവിന്ദൻ പേക്ഷ അന്നെത്ത ഇടപ്പള്ളി
വലിയ തമ്പുരാനായിരിക്കാം. രണദീപിക മൂന്നാമധ്യാ�
യത്തിൽ ഗ്രന്ഥകാരൻ േജ്യാതിർവിത്തായ ഒരു മാധവ�
െനപ്പറ്റി പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ടു്. അതു വിദ്യാമാധവനാെണ�
ന്നു സങ്കല്പിച്ചാലും കുമാരൻ പതിന്നാലാംശതകത്തിെന്റ
ഒടുവിേലാ പതിനഞ്ചാം ശതകത്തിേലാ ജീവിച്ചിരുന്നിരി�
ക്കുവാേന മാർഗ്ഗമുള്ളൂ. അതു െകാണ്ടു മുൻപു നിർേദ്ദശിച്ച
രാജരാജൻ ഒരു േചരമാൻ െപരുമാളെല്ലന്നു തീർച്ചെപ്പ�
ടുത്താവുന്നതാണു്. ‘ഗണകൻ’ എന്ന ബിരുദംെകാണ്ടു
കവി ജാത്യാ ഒരു ഗണകനായിരുന്നിരിക്കണെമന്നില്ല.
‘ഉദാരഗണകഃ’ എന്നു പുതുമനേച്ചാമാതിരിെയപ്പറ്റിത്ത�
െന്ന വർണ്ണിച്ചുകാണുന്നുണ്ടേല്ലാ. ഏതു േജാതിശ്ശാസ്ത്ര�
ജ്ഞനും ആ ബിരുദം സ്വനാമേധയേത്താടുകൂടി ഘടി�
പ്പിക്കാവുന്നതാണു്. കുമാരഗണകൻ ഒരു വലിയ ൈദ�
വജ്ഞനായിരുന്നതിനുപുറേമ അർത്ഥശാസ്ത്രം, സ്വരാഗ�
മം, പക്ഷിവിദ്യ മുതലായ പല ശാസ്ത്രങ്ങളിലും നിഷ്ണാത�
നായിരുന്നു എന്നു ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്നു വിശദമാകുന്നു.
അേദ്ദഹം സ്വതന്ത്രചിന്തകനായിരുന്നു എന്നുള്ളതിനും
അതിൽ െതളിവുണ്ടു്:

“വദന്തു ബഹുധാ കാമം മുനീന്ദ്രാശ്ശുദ്ധമാനസാഃ;
അഹം സത്യം പ്രവക്ഷ്യാമി യുക്ത്യാ പരമസാരയാ.
ഗ്രാേമ നിവാസിനാം യദ്വച്ഛൂദ്രാദീനാമനന്തരം
ഭാഗിേനയാൻ പരിത്യജ്യ പുേത്രാ േഭാക്താ ഭവിഷ്യതി,

തദ്വൽ സംസർഗ്ഗമാേത്രണ ഹീേനാപ്യുത്തമതാം വ്രേജൽ;
രജതം സ്വർണ്ണസമ്പർക്കാദ്വ്രജേത്യവ സുവർണ്ണതാം.

ജാതിവർണ്ണകലാദീനാം ക്ഷയവൃദ്ധീ ഭവിഷ്യതഃ;
േമരുമാശ്രിത്യ സൗവർണ്ണാ ഭവന്തി കില വായസാഃ.

തസ്മാദസ്മിൻ േകരളാേഖ്യ മഹീേദവമഹീതേല
ശുദ്രാദിഭിരപി േജ്ഞയം ജന്മദസ്യ ബലാബലം.”

എന്നീ പദ്യങ്ങൾ പരിേശാധിക്കുക. െകാല്ലം 825-ൽ ഇട�
യ്ക്കാട്ടു നമ്പൂരിയുെട പ്രശ്നമാർഗ്ഗത്തിൽ രണദീപികെയ
ഒരു പ്രമാണഗ്രന്ഥമായി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള�
തു

“തൽകാലം സൂര്യശീതാംശുശ്രിത രാശിവശാദപി
ജയഭംഗാദികം വാച്യം തഥാ ച രണദീപികാ.”

എന്ന പദ്യത്തിൽനിന്നു െവളിെപ്പടുന്നു.



29 രവിനമ്പൂരി

േകളല്ലൂർ േചാമാതിരിയുെട ഗുരുക്കന്മാരിൽ അന്യതമ�
നാണു് രവിനമ്പൂരി. അേദ്ദഹം േജ്യാതിശ്ശാസ്ത്രത്തിലും
േവദാന്തത്തിലും പണ്ഡിതനായിരുന്നു. അേദ്ദഹേത്താടു
േചാമാതിരി രണ്ടു ശാസ്ത്രങ്ങളും അഭ്യസിക്കുകയുണ്ടായി.
“രവിത ആത്തേവദാന്തശാേസ്ത്രണ” എന്നു് ആര്യഭടീയ�
ഭാഷ്യത്തിലും

“ശ്രീമദ്ദാേമാദരം നത്വാ ഭഗവന്തം രവിം തഥാ
തൽപ്രസാദാന്മയാ ലബ്ധം േജ്യാതിശ്ചരിതമുച്യേത.”

എന്നു സിദ്ധാന്തദർപ്പണത്തിലും അേദ്ദഹം ഈ ആചാ�
ര്യെന സബഹുമാനം സ്മരിയ്ക്കുന്നു. േജ്യാതിഷത്തിൽ രവി
ആചാരദീപിക എെന്നാരു ഗ്രന്ഥം രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ആചാര�
ദീപിക മുഹൂർത്താഷ്ടകത്തിെന്റ വൃത്തിയാകുന്നു.

“േജ്യാതിർമ്മയം ശിവം നത്വാ വൃത്തിരാചാരദീപികാ
പൈദ്യർമുഹൂർത്താഷ്ടകസ്യ ക്രിയേതഽല്പീയസീ മയാ”

എന്ന പദ്യം േനാക്കുക.
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വരാഹമിഹിരെന്റ േഹാര ഇരുപത്താറധ്യായങ്ങൾക്കും
സവിസ്തരമായുള്ള ഒരു വ്യാഖ്യാനമാണു് ഉഴുത്തിരവാരി�
യരുെട വിവരണം. ‘രുദ്രൻ’ എന്ന പദത്തിെന്റ തത്ഭ�
വമാണു് ഉഴുത്തിരൻ. വ്യാഖ്യാനത്തിെന്റ ആരംഭത്തിൽ
വാരിയർ ഗണപതിേയയും ശ്രീപരേമശ്വരേനയും ബ്രാ�
ഹ്മണേരയും താെഴക്കാണുന്ന പദ്യങ്ങളിൽ വന്ദിക്കു�
ന്നു:

“ജയതി ഭഗവാൻ ഗജാേസ്യാ യൽകർണ്ണവ്യജനമാരുതാ
ഭജതാം

യാേന്താ വ്യസനാനി ഹരന്ത്യായാന്തശ്ചാർപ്പയന്ത്യഭീഷ്ടാനി.”

“സത്യജ്ഞാനപ്രദാേയഷ്ട േദശകാലപ്രേബാധിേന
നമഃ ശ്രീഗുരേവ സാക്ഷാൽ പരേമശ്വരമൂർത്തേയ.”

“േയഷാമാത്മനി ഗർഭസംസ്കൃതിമുൈഖർമ്മൗഞ്ജീ
നിബന്ധാന്തിൈമഃ

പൂൈതഃ കർമ്മഭിരത്ര ഭാതി വിധിവദ്ബ്രഹ്മപ്രതിഷ്ഠാപിതം,
ശ്രൗതസ്മാർത്തസമസ്തകർമ്മസതതാനുഷ്ഠാനനിഷ്ഠാത്മന-
സ്താേനതാൻ പ്രണമാമി ഭൂമിവിബുധാനിഷ്ടാർത്ഥകല്പദ്രുമാൻ.”

രണ്ടാമെത്ത േശ്ലാകത്തിൽ ദൃഗ്ഗണിതക്കാരെനക്കൂടി
ഗ്രന്ഥകാരൻ അഭിവാദനം െചയ്യുന്നതായി വിചാരി�
ക്കാെമന്നു മുമ്പു സൂചിപ്പിച്ചുവേല്ലാ. ‘ശ്രീഗുരേവ’ എന്ന
വിേശഷണം ആചാര്യൻ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുെണ്ടങ്കിലും ദൃഗ്ഗണി�
തകാരെന്റ അേന്തവാസിയായിരുന്നു അേദ്ദഹെമന്നു
േതാന്നുന്നില്ല. അെതെന്തന്നാൽ ഗ്രന്ഥത്തിെന്റ അവ�
സാനത്തിൽ

“ഭദ്രാഗീർന്നിധൃതാദ്യഹ്നി മകേരഽർക്കബുേധാദേയ
ഇദം േഹാരാവിവരണം രുേദ്രണ സുസമാപിതം.”

എെന്നാരു പദ്യം കാണുന്നു. കലിദിനസൂചകമായ പ്ര�
സ്തുത പദ്യത്തിെന്റ പ്രഥമപാദത്തിൽനിന്നു െകാല്ലം
702-ആമാണ്ടിടയ്ക്കാണു് ഗ്രന്ഥരചന സമാപ്തമായതു്
എന്നു് അറിയുവാൻ ഇടവരുന്നു.

ഈ രുദ്രൻ േദശമംഗലത്തു വാരിയന്മാരിൽ ഒരാളായിരു�
ന്നു എന്നും കൂടല്ലൂർ മനയ്ക്കൽ െചന്നു വ്യാകരണം പഠിച്ചു
വിവിധ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിഷ്ണാതനായിത്തീർന്നു എന്നും
ഐതിഹ്യമുണ്ടു്. ആ മനയ്ക്കെല മഹൻമൂസ്സതും വാരിയ�
രും സതീർത്ഥ്യന്മാരായിരുന്നു എന്നും,

“കൃത്വാ രുക്മിസേഹാദരീകമിതരി പ്രാവണ്യപൂതം മന-
സ്തദ്വിഭ്രമ്യ ഗിരാ വരാഹമിഹിേരാേക്തരർത്ഥനാമിശ്രയാ
സത്സ്വീകൃത്യനുവിദ്ധമാഗമികതാപ്രാണം സുധീന്ദ്രപ്രിയാ-
യാർത്ഥം വ്യാകൃഷി വാസ്തവജ്ഞസദേന

നന്വല്പയാഹംധിയാ.”

എന്ന വ്യാഖ്യാനാന്തത്തിെല േശ്ലാകം അതിനു െതളി�
വാെണന്നും ചില പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നു. സുധീന്ദ്രപ്രി�
യനായ ആ നമ്പൂരിപ്പാട്ടിെല അഭ്യർത്ഥന അനുസരിച്ചു
വാസ്തവജ്ഞസദനത്തിൽവച്ചു വാരിയർ വിവരണം രചി�
ച്ചു എന്നു് ഈ േശ്ലാകത്തിനു് ഒരുവിധം അർത്ഥകല്പന
െചയ്യാം. വാസ്തവജ്ഞസദനം േനരറിയുന്നവരുെട മന,
അതായതു് നാേറരി ഇല്ലമാെണന്നുകൂടി പറയാേമാ?
അതു പ്രയാസം തെന്ന. മാഘെന്റ ശിശുപാലവധത്തി�
നു ബാലേബാധിക എന്ന വ്യാഖ്യാനം രചിച്ച േദശമംഗ�
ലത്തു ശ്രീകണ്ഠവാരിയർ തെന്റ കുടുംബത്തിൽ തനിക്കു
മുമ്പു് ഒരു രുദ്രനും മൂന്നു ശ്രീകണ്ഠന്മാരുമുണ്ടായിരുന്നതാ�
യി പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ആ ഭാഗം ഇവിെട ഉദ്ധരിക്കാം:

“പാേരദക്ഷിണഗംഗമസ്തി മഹിതസ്സ്വസ്തിപ്രേദാ േദഹിനാം
േദശഃ േകാപി ശശാങ്കചൂഡരമണീ സാന്നിധ്യനിേത്യാത്സവഃ
ൈവതാനാഗ്നിവിേലാലധൂമപടലീ സൗഗന്ധ്യൈനരന്തരീ-
മംഗേല്യാ ജയസിംഹമംഗല ഇതി

േക്ഷാണീസുൈരരർച്ചിതഃ.

വിദ്യേത തത്ര സാഹിത്യവിദ്യാഭ്യാസഖളൂരികാ
വിശ്വപാരശേവന്ദ്രസ്യ വിശ്രുതം ഭവേനാത്തമം.

പാരമ്പേര്യണ ജായേന്ത േയ തത്ര സുകൃേതാദയാൽ
ആചാര്യാ ഏവ േത സർേവ്വ േകരളക്ഷ്മാഭുജാം നൃണാം.

രുദ്രാഭിധാനാ തത്രാസീദു് ഭാരത്യാഃ പുരുഷാകൃതിഃ
പരേക്രാഡസ്ഥലാക്രീഡരുദ്ര താദാത്മ്യമുദ്രിതാ.

ആപഞ്ചാശൽ സമാേസ്സായം ശ്രീപഞ്ചാക്ഷരജീവനം
ചകാരാേസവ്യ സാഹിത്യവിദ്യാം സ്വകുലവർത്തിനീം.

പരസ്പേരാപമൗ ശാന്തൗ തദ്വംേശ സാർവ്വലൗകികൗ
ശ്രീകണ്ഠാഖ്യാവുഭൗ ജാതൗ സാഹിൈത്യകപരായണൗ.

അഥാത്മനാ സൂസംവൃദ്ധം േദവശ്ചന്ദ്രാർദ്ധേശഖരഃ
ശ്രീപരേക്രാഡവാസ്തവ്യസ്തൽകുലം വീക്ഷ്യ ഹൃഷ്ടവാൻ.

സ തത്ര ജന്മലാഭായ കതുകീ പരേമശ്വരഃ
ശ്രീകണ്ഠാൽ പിതൃതുല്യാംേഗാ ദ്വിതീയാദുദഭൂൽ സ്വയം.

സ ബാല്യാൽ പ്രഭൃതി ശ്രീമാൻ സാഹിത്യസുരപാദപഃ
അതിഗംഭീരവാഗ്ഗുംഭസുഭഗംഭാവുേകാ ബഭൗ.

ശ്രീകണ്ഠാഖ്യ ഇതി സ്പഷ്ടനിജാവിർഭാവകൗതുകഃ
അസൂത ജഗതാം ഭൂൈത്യ ശിഷ്യകല്പദ്രുമാനസൗ.

ജ്ഞാേനന വാചാ വയസാ പ്രവൃദ്ധത്വമുേപയിവാൻ
േസാഽഭജൽ പലിതാേഭാഗം പുണ്യാങ്കുരമിേവാദിതം.

യഥാ യഥാ വേയാ ജാതം തസ്യ ജ്ഞാനഗരീയസഃ
തഥാ തഥാ സമായാതാ സ്വച്ഛതാ മനസസ്തേനാഃ.
ശീതളീകൃതചിത്തസ്യ ശ്രീേകാലൂരഗിരീന്ദ്രജാ
പ്രവിേവശാന്തരാത്മാനം ശിവേസ്യവാസ്യ നിർവൃതാ.

ജയസിംഹാദിമംഗല്യവാസ്തവ്യഃ ശ്രീമേഹശ്വരഃ
അേനന സൗഹൃദമധാൽ പരേക്രാേഡശ്വേരച്ഛയാ.

സദാശിവപദാംേഭാജഭക്തിഭാരരസായനം
മൂർദ്ധ്നാ വഹന്നസാവുൈച്ചരാനേതാ……

അംഗസ്യാംഗസ്യ തസ്യാസ്യ സ്മാരംസ്മാരം കുതൂഹലീ
കിന്നു വേക്ഷ്യ തേതാ ജാതഃ തന്നാമാഹം സതാം മതഃ.

ഗുേരാരനന്തരം േസാഽഹം കാരുേണ്യനാസ്യ ഭൂയസാ
ബാലേകാപി പ്രയേത്നന കുലവിദ്യാമുദൂഢവാൻ.

മനുസ്കാരാംബുജസ്ഥാസ്നുഗുരുഭൂതനിേയാഗതഃ-
അഹം പുനര്യാജ്യശിക്ഷാദേക്ഷാ േദശികതാമഗാം.

ഗുേരാർന്നിേയാഗാദ്യാജ്യാനാം ശശ്വൽ പ്രാർത്ഥനയാപി ച
ചതുഷ്ടയാദിഗ്രന്ഥാനാം വ്യാഖ്യാ ബഹ്വ്യഃ കൃതാ മയാ.

േസാഹം മാഘകേവഃ കാവ്യപാരാവാരം തിതീർഷയാ
വിതേനാമി സുവിസ്തീർണ്ണാം വ്യാഖ്യാനൗകാം
വിചക്ഷണഃ.”

ഒടുവിൽ “ഇതി ശ്രീകണ്ഠാചാര്യശിേഷ്യണ ശ്രീകേണ്ഠന
വിരചിേത” എെന്നാരു കുറിപ്പും കാണുന്നുണ്ടു്. േദശ
(ജയസിംഹ) മംഗലത്തു വാര്യന്മാർ സാമൂതിരിേക്കാവില�
കെത്ത ആചാര്യന്മാരാെണന്നും മാഘവ്യാഖ്യാകാരെന്റ
മൂന്നു പൂർവന്മാരും ശ്രീകണ്ഠാഭിധന്മാരായിരുന്നു എന്നും
ആ വാരിയത്തിൽ ആദ്യെത്ത പണ്ഡിതേശ്രഷ്ഠൻ ഒരു
ഉഴുത്തിരവാരിയരായിരുന്നു എന്നും അേദ്ദഹം അൻപ�
തു വയസ്സുവെര ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നും അവെരല്ലാവരും
സാഹിത്യത്തിൽ വിചക്ഷണന്മാരായിരുന്നു എന്നും തൃ�
പ്പറേങ്ങാട്ടു ശിവൻ അവരുെട കുലേദവതയായിരുന്നു
എന്നും മാഘവ്യാഖ്യാകാരെന്റ പിതാവു വാർദ്ധക്യത്തി�
ലാണു് മരിച്ചതു് എന്നും മറ്റും നാം ഈ േശ്ലാകങ്ങളിൽനി�
ന്നു ധരിയ്ക്കുന്നു. വിവരണകാരെനയല്ല ശ്രീകണ്ഠൻ ഇവി�
െട സ്മരിക്കുന്നതു്. ആെണങ്കിൽ അേദ്ദഹം ഒരു േജ്യാ�
തിർവിെത്തന്നു പറയാെതയിരിക്കുകയില്ലേല്ലാ.

വിവരണകാരനു വ്യാകരണം, മീമാംസ, േയാഗം, മുത�
ലായി പല ശാസ്ത്രങ്ങളിലും പ്രശംസനീയമായ പാണ്ഡി�
ത്യമുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതിനു് ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽത്ത�
െന്ന ധാരാളം ലക്ഷ്യമുണ്ടു്. കല്യാണവർമ്മാവിെന്റ സാ�
രാവലി, കൃഷ്ണീയം, സ്വല്പജാതകം, പരാശരേഹാര, മഹാ�
യാത്ര മുതലായി പല േജ്യാതിഷഗ്രന്ഥങ്ങളിൽനിന്നും,
ഗാർഗ്ഗി, ഭേട്ടാൽപലൻ, ശ്രീപതി, ബാദരായണൻ, യവ�
േനശ്വരൻ, ജീവശർമ്മാ, വിദ്യാമാധവൻ, മണിമന്ഥൻ,
സത്യൻ തുടങ്ങിയ പൂർവസൂരികളുെട കൃതികളിൽനിന്നും
അേദ്ദഹം പ്രമാണങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കുന്നു. കൃഷ്ണീയെത്തപ്പറ്റി
മുമ്പു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

അഷ്ടമംഗലപ്രശ്നം
ഈ ഗ്രന്ഥവും ഉഴുത്തീരവാരിയരുെട കൃതിയാെണന്നു
വിചാരിേക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു. എെന്തന്നാൽ ‘ജയതി ഭഗ�
വാൻ ഗജാേസ്യാ’ ‘സത്യജ്ഞാനപ്രദാേയഷ്ട’ ‘േയഷാ�
മാത്മനി’ ഇത്യാദി േശ്ലാകങ്ങൾ അതിെന്റ ആരംഭത്തി�
ലും കാൺമാനുണ്ടു്.

“വിധാത്രാ ലിഖിതാ യാസൗ ലലാേടഽക്ഷരമാലികാ
ൈദവജ്ഞസ്താം പേഠദ്വ്യക്തം േഹാരാനിർമ്മലചക്ഷുഷാ.
ആേദശവിധാനമിദം പാരമ്പര്യക്രമാഗതം ജ്ഞാനം
അപ്യഷ്ടമംഗലാഖ്യം വിലിഖ്യേത ഗുരുകൃപാവലംേബന.”

എന്ന പദ്യങ്ങളും ഈ കൃതിയിലുള്ളവതെന്ന.
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വടേശ്ശരി പരേമശ്വരൻ നമ്പൂരിക്കു സമശീർഷനായി േക�
രളീയർ സാമാേന്യന കരുതിേപ്പാരുന്ന സർവതന്ത്രസ്വ�
തന്ത്രനായ ഒരു േജ്യാതിശ്ശാസ്ത്രജ്ഞനാണു് േകളല്ലൂർ
നീലകണ്ഠേസാമയാജി. അേദ്ദഹം േകളല്ലൂർ േചാമാതിരി
എന്ന േപരിലാണു് സാധാരണമായി അറിയെപ്പടുന്ന�
തു്. അേദ്ദഹത്തിെന്റ കൃതികളായി അഞ്ചു ഗ്രന്ഥങ്ങൾ
നമുക്കു ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അവ (1) ആര്യഭടീയഭാഷ്യം (2)
തന്ത്രസംഗ്രഹം (3) സിദ്ധാന്തദർപ്പണം (4) േഗാളസാ�
രം (5) ചന്ദ്രച്ഛായാഗണിതം. ഗ്രഹനിർണ്ണയം എെന്നാരു
ഗ്രന്ഥംകൂടി ഉള്ളതായി ചിലർ പറയുന്നു. അതു ഞാൻ
കണ്ടിട്ടില്ല.

ചരിത്രം
നീലകണ്ഠേസാമയാജി തെന്നപ്പറ്റി ആര്യഭടീയഭാഷ്യ�
ത്തിെല ഗണിതപാദാന്തത്തിൽ ഇങ്ങെന പ്രസ്താവിച്ചി�
രിക്കുന്നു:

“ഇതി ശ്രീകുണ്ഡജഗ്രാമേജന ഗാർഗ്ഗ്യേഗാേത്രണാശ്വ�
ലായേനന ഭാേട്ടന േകരളസൽഗ്രാമഗൃഹേസ്ഥന ശ്രീ
േശ്വതാരണ്യനാഥ പരേമശ്വരകരുണാധികരണഭൂത�
വിഗ്രേഹണ ജാതേവദഃ– പുേത്രണ ശങ്കരാഗ്രേജന
ജാതേവേദാമാതുേലന ദൃഗ്ഗണിതനിർമ്മാപക പരേമ�
ശ്വരപുത്രശ്രീദാേമാദരാത്തേജ്യാതിഷാമയേനനരവിത
ആത്തേവദാന്തശാേസ്ത്രണ സുബ്രഹ്മണ്യസഹൃദേയന
നീലകേണ്ഠന േസാമസുതാ വിരചിതവിവിധഗണിതഗ്ര�
േന്ഥന ദൃഷ്ടബഹൂപപത്തിനാ സ്ഥാപിതപരമാർേത്ഥന
കാേലന ശങ്കരാര്യനിർമ്മിേത ശ്രീമദാര്യഭടാചാര്യവിര�
ചിതസിദ്ധാന്തവ്യാഖ്യാേന മഹാഭാേഷ്യ ഉത്തരഭാേഗ
യുക്തിപ്രതിപാദനപേരത്യക്താന്യഥാപ്രതിപത്തൗ നി�
രസ്തദുർവ്യാഖ്യാപ്രപേഞ്ച സമുദ്ഘാടിതഗൂഢാർേത്ഥ
സകലജനപദജാതമനുജഹിേത നിദർശിതഗീതിപാ�
ദാർേത്ഥ സർവേജ്യാതിഷാമയനരഹസ്യാർത്ഥ നിദർ�
ശേക സമുദാഹൃതമാധവാദിഗണിതജ്ഞാചാര്യകൃത�
യുക്തി സമുദാേയ നിരസ്താഖിലവിപ്രതിപത്തിപ്രപഞ്ച�
സമുപജനിത സർവേജ്യാതിഷാമയനവിദമലഹൃദയ�
സരസിജവികാേസ നിർമ്മേല ഗംഭീേര അന്യൂനാനതി�
രിേക്ത ഗണിതപാദഗതാര്യാത്ര യസ്ത്രിംശദ്വ്യാഖ്യാനം
സമാപ്തം.”

ഈ വാക്യത്തിൽ നിന്നു് അേദ്ദഹം െതേക്കമലയാള�
ത്തിൽ സുപ്രസിദ്ധമായ തൃക്കണ്ടിയൂർ ഗ്രാമത്തിൽ ജനി�
ച്ചു എന്നും അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഇഷ്ടേദവത (േശ്വതാരണ്യം)
തൃപ്രേങ്ങാട്ടു ശ്രീപരേമശ്വരനായിരുന്നു എന്നും അച്ഛനു
ജാതേവദെസ്സന്നും അനുജനു ശങ്കരെനന്നും ഭാഗിേനയ�
നു ജാതേവദെസ്സന്നുമായിരുന്നു നാമേധയങ്ങെളന്നും
ദൃഗ്ഗണിതകാരനായ പരേമശ്വരൻനമ്പൂരിയുെട പുത്രൻ
ദാേമാദരൻ േജ്യാതിശ്ശാസ്ത്രത്തിലും രവിനമ്പൂരി േവദാന്ത�
ത്തിലും ഗുരുക്കന്മാരായിരുന്നു എന്നും സുബ്രഹ്മണ്യെന�
െന്നാരു വയസ്യനും അേദ്ദഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു എന്നും
സ്പഷ്ടമാകുന്നു. ദാേമാദരൻ, രവി എന്നീ ഗുരുക്കന്മാെരപ്പ�
റ്റി മുമ്പു സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

കാലം
തന്ത്രസംഗ്രഹം എട്ടധ്യായങ്ങളിൽ നാന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിര�
ണ്ടു േശ്ലാകങ്ങെള െകാണ്ടു നിബന്ധിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്ര�
ന്ഥമാകുന്നു. അതിെന്റ ഉപക്രമത്തിൽ

“േഹ വിേഷ്ണാ നിഹിതം കൃത്സ്നം ജഗത്ത്വേയ്യവ കാരേണ
േജ്യാതിഷാം േജ്യാതിേഷ തൈസ്മ നേമാ നാരായണായ

േത”

എന്നും ഉപസംഹാരത്തിൽ
“േഗാളഃ കാലക്രിയാ ചാപി േദ്യാത്യേതഽത്ര മയാ സ്ഫുടം
ലക്ഷ്മീശനിഹിതധ്യാൈനരിഷ്ടം സർവം ഹി ലഭ്യേത”

എന്നും േശ്ലാകങ്ങളുണ്ടു്. ഈ േശ്ലാകങ്ങളിൽനിന്നു ഗ്ര�
ന്ഥരചനയുെട ആരംഭത്തിേന്റയും പരിസമാപ്തിയുേടയും
കാലങ്ങൾ കലിദിനസംഖ്യകൾെകാണ്ടു സൂചിപ്പിക്കുന്നു
എന്നു ചിലർ പറയുന്നു. അതു ശരിയാെണങ്കിൽ തന്ത്ര�
സംഗ്രഹം ആരംഭിച്ചതു െകാല്ലം 676-ആമാണ്ടു മീനമാ�
സം 26-ആംതിയ്യതിയും അവസാനിച്ചതു േമടമാസം 1-
ആംനുയുമാെണന്നു നാം ധരിക്കുന്നു. എന്നാൽ അേഞ്ചാ
ആേറാ ദിവസംെകാണ്ടു് എഴുതിത്തീർത്ത ഒരു ഗ്രന്ഥമാ�
ണു് അതു് എന്നു സങ്കല്പിക്കുവാൻ നിവൃത്തിയില്ല. 718-
ൽ ഈഞ്ചക്കഴ്വാ മാധവൻനമ്പൂരി പ്രശ്നസാരം രചിക്കു�
ന്ന കാലത്തു് അേദ്ദഹം ജീവിച്ചിരുന്നു. അന്നു് അേദ്ദഹം
വേയാധികനായിരുന്നിരിക്കണം. ആെകക്കൂടി േനാക്കു�
േമ്പാൾ െകാല്ലം 640-നും 720-നും ഇടയ്ക്കാണു് അേദ്ദഹ�
ത്തിെന്റ ജീവിതകാലം എന്നു വന്നുകൂടുന്നു.

ഗ്രന്ഥങ്ങളുെട പൗർവാപര്യം
ആര്യഭടീയഭാഷ്യത്തിൽ നീലകണ്ഠൻ ‘ഏതൽ സർവമ�
സ്മാഭിർേഗ്ഗാളസാേര പ്രദർശിതം’ എന്നും ‘അത ഏേവാ�
ക്തം മയാ തന്ത്രസംഗ്രേഹ’ എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു�
െകാണ്ടു് അവ രണ്ടും ഭാഷ്യത്തിനുമുമ്പു രചിച്ചതാെണന്നു
സിദ്ധിക്കുന്നു. താെഴക്കാണുന്ന േശ്ലാകം േഗാളസാര�
ത്തിലുള്ളതാണു്:

“േഗാളാകാരാ പൃഥ്വീ സർവാധാരാ സ്വയം നിരാധാരാ
േജ്യാതിർേഗ്ഗാളഃ പരിേതാ യാേമവ സദാ ഭ്രമയതി സാ

ജയതി.”

സിദ്ധാന്തദർപ്പണത്തിെന്റ നിർമ്മിതി എേപ്പാളാെണ�
ന്നു് അറിയുന്നില്ല. അതിൽ ആെക മുപ്പതു് അനുഷ്ടുപ്േശ്ലാ�
കങ്ങേളയുള്ളൂ.

“ഗാർഗ്ഗ്യേകരളസദ്ഗ്രാമനീലകേണ്ഠന നിർമ്മിതം
സിദ്ധാന്തദർപ്പണം ശാസ്ത്രമലിഖച്ഛങ്കരാഭിധഃ”

എെന്നാരു േശ്ലാകം ഒരു പ്രതീകഗ്രന്ഥത്തിൽ കാണുന്നു�
ണ്ടു്.

“വിംശത്യനുഷ്ടുഭാ സ്പഷ്ടം കൃതം ശാസ്ത്രമിഹാഖിലം
ദശഭിർന്യായഭാൈഗശ്ച സംേക്ഷപാേദവ ദർശിതഃ”

എന്നു ഗ്രന്ഥത്തിെന്റ അവസാനത്തിൽ ആചാര്യൻ ആ
വിവരം വിശദമാക്കിയിരിക്കുന്നു.

ആര്യഭടീയഭാഷ്യം
ആര്യഭടീയഭാഷ്യമാണു് േകളല്ലൂർ േചാമാതിരിയുെട
അതിപ്രധാനമായ കൃതി. പാണിനിക്കു പതഞ്ജലി എന്ന�
േപാെലയാണു് ആര്യഭടനു േചാമാതിരി എന്നു ചുരുക്ക�
ത്തിൽ പറയാം. അത്ര സർവങ്കഷവും മർേമ്മാൽഘാ�
ടകവുമായ ഒരു മഹാഭാഷ്യംതെന്നയാണു് അേദ്ദഹം
ആര്യഭടീയത്തിനു നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നതു്. അതിെന്റ ൈവ�
ശിഷ്ട്യെത്തപ്പറ്റി ഗ്രന്ഥകാരൻ, മുമ്പു ഞാൻ ഉദ്ധരിച്ച
വാക്യത്തിൽ െചയ്തിട്ടുള്ള പ്രശംസ അേശഷം അതി�
സ്തുതിയല്ല. ആഴ്വാേഞ്ചരി നാരായണൻതമ്പ്രാക്കളുെട
ആജ്ഞയനുസരിച്ചു് ഏതാനും സൂത്രങ്ങൾക്കു താൻ ബ്ര�
ഹ്മചാരിയായിരുന്ന കാലത്തു് ഒരു ഭാഷ്യം നിർമ്മിച്ചു
എന്നും ആ മനയ്ക്കൽ ഉണ്ണികെള പഠിപ്പിച്ചു താമസിച്ചിരു�
ന്ന തെന്റ അനുജൻ ശങ്കരൻ ചില സൂത്രങ്ങളുെട യുക്തി�
കൾ അേദ്ദഹത്തിനു മനസ്സിലാക്കിെക്കാടുത്തു എന്നും
ആ തമ്പ്രാക്കളുെട മരണാനന്തരം വാർദ്ധക്യത്തിലാണു്
താൻ പ്രസ്തുത ഭാഷ്യം രചിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചെതന്നും
അതിൽ ഭാസ്കരാദി മഹാചാര്യന്മാരുെട മതങ്ങെളപ്പറ്റി�
േപ്പാലും വിമർശനം െചയ്യുവാൻ താൻ മുതിർന്നിട്ടുെണ്ട�
ന്നും ആര്യഭടീയത്തിെല ഗീതികാപാദം വിട്ടു ബാക്കിയു�
ള്ള ത്രിപാദി മാത്രേമ താൻ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നും
േചാമാതിരി പ്രസ്താവിക്കുന്നു. താെഴക്കാണുന്ന വാക്യ�
ങ്ങളിൽനിന്നു് ഈ വസ്തുതകൾ െവളിവാകുന്നതാണു്:

“യന്മയാത്ര േകഷാഞ്ചിൽ സൂത്രാണാം തദ്യുക്തീഃ പ്രതി�
പാദ്യ കൗഷീതകിനാേഢ്യന നാരായണാേഖ്യന വ്യാ�
ഖ്യാനം കാരിതം അതസ്തേദവാത്ര ലിഖ്യേത.” “ഇതീദം
പ്രഥേമ വയേസ്യവ വർത്തമാേനന മയാ ദ്വിതീയവയ�
സി സ്ഥിേതന കൗഷീതകിനാേഢ്യന കാരിതം. അത്ര
േകഷാഞ്ചിദ്യുക്തയഃ പുനരസ്മദനുേജന ശങ്കരാേഖ്യന
തത്സമീേപഽധ്യാപയതാ വർത്തമാേനന തൈസ്മ പ്ര�
തിപാദിതാഃ. തസ്യാഢ്യത്വാൽ സ്വാതന്ത്ര്യാച്ച തത്ര വ്യാ�
പാരശ്ച നിർവൃത്തഃ. തസ്മിൻ സ്വർഗ്ഗേത പുനരത ഏവ
മയാദ്യ പ്രവയസാ ജ്ഞാതാ യുക്തീഃപ്രതിപാദയിതും
ഭാസ്കരാദിഭിരന്യഥാ വ്യാഖ്യാതാനാം കർമ്മാണ്യപി പ്ര�
തിപാദയിതും യഥാ കഥഞ്ചിേദവ വ്യാഖ്യാനമാരബ്ധം.”
“തേത്രയം ത്രിപാദ്യസ്മാഭിർവ്യാചിഖ്യാസിതാ, യതസ്ത�
ദ്വ്യാേഖ്യയ രൂപത്വാദു് ഗീതികാപാദൈസ്യതദ്വ്യാഖ്യാേന�
ൈനവാർത്ഥഃ പ്രകാേശത.”

“ഇതി കൗഷീതകീ ശ്രുത്വാ േനത്രനാരായണഃ പ്രഭുഃ
മഹ്യം ന്യേവദയസ്തൈസ്മ തൈദവം പ്രത്യപാദയം.”

എന്ന പദ്യത്തിൽനിന്നും മറ്റും േചാമാതിരി ആഴ്വാേഞ്ചരി
തമ്പ്രാക്കളുെട ആശ്രിതനായിരുന്നു എന്നു സിദ്ധിക്കുന്നു.
േചാമാതിരിക്കു േജ്യാതിഷം, േവദാന്തം എന്നീ ശാസ്ത്ര�
ങ്ങൾക്കു പുറെമ മീമാംസ, വ്യാകരണം, ന്യായം എന്നീ
ശാസ്ത്രങ്ങളിലും പാണ്ഡിത്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നു് അനു�
മാനിക്കുന്നതിനു് ആര്യഭടീയഭാഷ്യം വഴിനല്കുന്നു. പാർ�
ത്ഥസാരഥിമിശ്രെന്റ വ്യാപ്തി നിർണ്ണയത്തിൽനിന്നു് ഒരു
േശ്ലാകം അേദ്ദഹം ഭാഷ്യത്തിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ടു്.

ചന്ദ്രച്ഛായാഗണിതാ
ചന്ദ്രച്ഛായാഗണിതവും അതിെനാരു വ്യാഖ്യയും േചാമാ�
തിരി രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. വ്യാഖ്യയിെല ഒരു േശ്ലാകം ചുവെട
േചർക്കുന്നു:

“ജന്മസ്ഥിതിഹൃതയസ്സ്യുർജഗേതാ യസ്മാൽ പ്രണമ്യ
തദ്ബ്രഹ്മ

ചന്ദ്രച്ഛായാഗണിതം കർത്ത്രാ വ്യാഖ്യായേതഽസ്യ
ഗാർേഗ്ഗ്യണ”
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തന്ത്രസംഗ്രഹത്തിനു രണ്ടു സംസ്കൃതവ്യാഖ്യകൾ കിട്ടീട്ടു�
ണ്ടു്. അവയിൽ ഒന്നു തൃപ്രേങ്ങാട്ടുകാരനായ ഒരു നമ്പൂരി�
യുേടതാെണന്നുമാത്രമറിയാം;

“ഇേത്യഷ പരേക്രാഡാവാസദ്വിജവര
സമീരിേതാേയാഽർത്ഥഃ

സ തു തന്ത്രസംഗ്രഹസ്യ േപ്രാേക്താധ്യാേയ
ചതുർേത്ഥഭൂൽ”

എെന്നാരു േശ്ലാകം അതിൽ കാണുന്നുണ്ടു്. മേറ്റ വ്യാ�
ഖ്യാനം സുപ്രസിദ്ധമായ ലഘുവിവൃതിയാണു്. െകാല്ലം
731-ആമാണ്ടിടയ്ക്കാണു് അതിെന്റ ആവിർഭാവം. ആ ഗ്ര�
ന്ഥത്തിെന്റ ഒടുവിൽ “ഈ വ്യാഖ്യാനം തൃക്കുടേവലിച്ചങ്ക�
രവാരിയർ ഒടുക്കത്തു ചമച്ചതു്. ആഴാേഞ്ചരിക്കുേവണ്ടീട്ടു
സുഖേമ ശിക്ഷിച്ചു ചമച്ചു എന്നു പാേങ്ങാടു പറഞ്ഞുേകട്ടു”
എന്നു േരഖെപ്പടുത്തീട്ടുണ്ടു്.

“പ്രത്യൂഹവ്യൂഹവിഹൃതികാരണം പരമം മഹഃ
അന്തഃകരണശുദ്ധിം േമ വിദധാതു സനാതനം.

നാരായണം ജഗദനുഗ്രഹജാഗരൂകം
ശ്രീനീലകണ്ഠമപി സർവവിദം പ്രണമ്യ
യത്തന്ത്രസംഗ്രഹഗതം ഗ്രഹതന്ത്രജാതം
തസ്യാപരാഞ്ച വിവൃതിം വിലിഖാമി ലഘ്വീം.”

എന്നീ േശ്ലാകങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനത്തിേല ആരംഭത്തിലും
“ഇതിതന്ത്രസംഗ്രഹസ്യ ക്രിയാകലാപം ക്രേമണ

സംഗൃഹ്യ
രചിേത തദ്വ്യാഖ്യാേന പൂർേണ്ണാഽഭൂദഷ്ടേമാഽധ്യായഃ”

എന്ന േശ്ലാകം അവസാനത്തിലും കാണുന്നു.

ശങ്കരവാരിയർ േസാമയാജിെയ േനരിട്ടു കണ്ടിരിക്കുവാ�
നും പെക്ഷ അേദ്ദഹത്തിെന്റ അേന്തവാസി ആയിരുന്നി�
രിക്കുവാനും ഇടയുണ്ടു്. ലഘുവിവൃതി അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ഒടുവിലെത്ത ഗ്രന്ഥമാണേല്ലാ. “നാരായണം ജഗദനു�
ഗ്രഹ” എന്ന േശ്ലാകത്തിൽ വാരിയർ േശ്ലഷമര്യാദയാ
ആഴ്വാേഞ്ചരി നാരായണൻ തമ്പ്രാക്കേളയും നീലകണ്ഠ�
േസാമയാജിേയയും വന്ദിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനു സംശയ�
മില്ല.
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നാരായണനാമേധയനായ ഒരു ൈദവജ്ഞൻ ഭാസ്കരാ�
ചാര്യരുെട ലീലാവതിക്കു കർമ്മപ്രദീപിക അഥവാ കർ�
മ്മപ്രദീപകം എന്ന േപരിൽ ഒരു വ്യാഖ്യാനം നിർമ്മിച്ചി�
ട്ടുണ്ടു്. ‘ക്രിയാക്രമകരി’ എെന്നാരു സംജ്ഞാന്തരവും ആ
ഗ്രന്ഥത്തിനു് ഉള്ളതായി കാണുന്നു. പ്രസ്തുതവ്യാഖ്യാനം
നാതിസംേക്ഷപവിസ്തരവും മർമ്മസ്പൃക്കുമാണു്. അതി�
െന്റ ആരംഭത്തിൽ

“പ്രണമ്യ ഭാസ്കരം േദവമാചാര്യാര്യഭടം തഥാ
വ്യാഖ്യാ വിലിഖ്യേത ലീലാവത്യാഃ കർമ്മപ്രദീപികാ.

നാരായണം ജഗദനുഗ്രഹജാഗരൂകം
ശ്രീനീലകണ്ഠമപി സർവവിദം പ്രണമ്യ
വ്യാഖ്യാം ക്രിയാക്രമകരീം രചയാമി ലീലാ-
വത്യാഃ കഥഞ്ചിദഹമല്പധിയാം ഹിതായ”

എന്നും അവസാനത്തിൽ
“ഏതന്നാരായണാേഖ്യന രചിതം കർമ്മദീപകം
സന്തിഷ്ഠതു ചിരം േലാേക; നമാമ്യാര്യഭടം സദാ”

എന്നുമുള്ള േശ്ലാകങ്ങളുണ്ടു്. ശങ്കരവാരിയെരേപ്പാെല
നാരായണൻനമ്പൂതിരിയും നാരായണൻ തമ്പ്രാക്കളുെട
ആശ്രിതനും േസാമയാജിയുെട ശിഷ്യനുമായിരുന്നിരി�
ക്കാം. കർമ്മപ്രദീപികയുെട ൈവശിഷ്ട്യെത്തപ്പറ്റി വ്യാ�
ഖ്യാതാവിനു വലിയ മതിപ്പുണ്ടായിരുന്നു.

“വിഫലിത സൂര്യാേടാേപ ഭാസ്കരപാടീഗഭീരഗഗനതേല
കർമ്മപ്രദീപേതാഽന്യൽ കഥമിവ

വസ്തുപ്രകാശേയന്നിത്യം”

എന്ന േശ്ലാകം േനാക്കുക.

കരണസാരം
ദൃൿസമ്പ്രദായത്തിൽ ഗ്രഹസ്ഫുടാനയനം മുതലായ വി�
ഷയങ്ങെളപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്നതാണു് കരണസാരം
എന്ന ഗ്രന്ഥം. അതിൽ ആെക നാലദ്ധ്യായങ്ങൾ അട�
ങ്ങിയിരിക്കുന്നു. താെഴക്കാണുന്ന േശ്ലാകങ്ങൾ ആരംഭ�
ത്തിലുള്ളവയാണു്:

“ആഭാത്യദ്വയദന്താഢ്യം ദന്താവളമുഖം മഹഃ
നിരന്തരാന്തരായാന്തഃകരേണാന്നിദ്രശക്തിമൽ…
ശ്രീനീലകണ്ഠമാചാര്യം ശ്രീമദ്ദാേമാദരം ഗുരും
പ്രണമ്യ ലിഖ്യേത കിഞ്ചിദു് ഗണിതം സുലഭക്രിയം.”

രണ്ടാമെത്ത േശ്ലാകത്തിൽ ആചാര്യൻ വന്ദിക്കുന്ന നീ�
ലകണ്ഠൻ േകളല്ലൂർ േചാമാതിരിയാണു്. ദാേമാദരൻ
ആെരന്നു തിട്ടമില്ല. ഏതായാലും കരണസാരം എട്ടാം�
ശതകത്തിെന്റ ആരംഭത്തിൽ രചിച്ച ഒരു കൃതിയാെണ�
ന്നു സങ്കല്പിക്കാം. ഒടുവിൽ

“ബാലപ്രേബാധനാേയത്ഥം ദിങ്മാേത്രേണാദിതം മയാ
വ്യാേഖ്യയേമതത്തത്ത്വൈജ്ഞർേഗ്ഗാളൈജ്ഞരനസൂയുഭിഃ
അമൃതമിവ സുേരേന്ദ്രേണാദ്ധൃതം ക്ഷീരസിേന്ധാഃ
പ്രണവ ഇവ വിധാത്രാ േവദരാേശസ്തു സാരഃ
യദുകുലതിലകസ്യ ശ്രീഗുരൂണാം പ്രസാദാൽ
സകലഗണിതശാസ്ത്രാത്താവേദവമ്മയാപി.”

എന്നു കവി താൻ നിഷ്കർഷിച്ചു നിർമ്മിച്ച പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥ�
െത്തപ്പറ്റി പ്രകൃഷ്ടമായി പ്രശംസിക്കുന്നുണ്ടു്.

ഭാഷായുക്തിഭാഷ
ആദ്യന്തം ഭാഷാഗദ്യരൂപത്തിൽ ഒരു യുക്തിഭാഷ കാ�
ണ്മാനുണ്ടു്. അതു് എട്ടാം ശതകത്തിേലാ ഒൻപതാംശ�
തകത്തിേലാ രചിച്ചതാെണന്നു േതാന്നുന്നു. കർത്താവി�
െന്റ േപർ അജ്ഞാതമാണു്. അതു ഗണിതയുക്തികാ�
രനായ േകളല്ലൂർ േചാമാതിരിയുെട കൃതിയല്ല. ചില പം�
ക്തികൾ ചുവേട പകർത്താം: -
“അനന്തരം ഏതു പുറത്തു ഗ്രഹണം തുടങ്ങുന്നു എങ്ങെന
ഇഷ്ടകാലത്തിങ്കൽ സംസ്ഥാനെമന്നതിേനയും അറിയും
പ്രകാരം. അവിെട സൂര്യഗ്രഹണം തുടങ്ങുംേനരത്തു ചന്ദ്രൻ
പടിഞ്ഞാേറപ്പുറത്തീന്നു് കിഴേക്കാട്ടു നീങ്ങീട്ടു് ആദിത്യബിം�
ബത്തിെന്റ പടിഞ്ഞാേറപ്പുറത്തു േനമിയിങ്കൽ ഒരിടം മറയും.
അതു് എവിടം എന്നു നിരൂപിക്കുന്നതു്, അവിെട ചന്ദ്രനുവി�
േക്ഷപമില്ല എന്നിരിക്കുേമ്പാൾ ചന്ദ്രബിംബം ഘനമധ്യത്തി�
ങ്കലും ആദിത്യബിംബം ഘനമധ്യത്തിങ്കലുംകൂടി സ്പർശിച്ചി�
രുേന്നാന്നു് അപക്രമമണ്ഡലം. അവിെട ആദിത്യബിംബഘ�
നമധ്യത്തിേങ്കന്നു തെന്റ പടിഞ്ഞാറുപാർശ്വത്തിങ്കൽ യാ�
െതാരിടത്തു് അപക്രമമണ്ഡലം പുറെപ്പടുന്നു അവിെട വി�
േക്ഷപമില്ലാത്ത ചന്ദ്രെന്റ ബിംബംെകാണ്ടു നേട മറയുന്നതു്.
അവിെട ആദിത്യെന്റ തല്ക്കാലസ്വാേഹാരാത്ര വൃത്തവും ബിം�
ബഘനമധ്യത്തിങ്കൽ സ്പർശിച്ചിരിേപ്പാന്നു്. അതു നിരക്ഷ�
േദശത്തിങ്കൽ േനേര കിഴക്കുപടിഞ്ഞാറായിട്ടിരുേന്നാന്നു്
ആകയാൽ അവിെട േനേര പടിഞ്ഞാറു സ്വാേഹാരാത്രവൃ�
ത്തത്തിെന്റ പുറപ്പാടു്.”



പിൻകുറിപ്പു്

◦ സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ
വായിക്കുവാനായി ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿ�
േടാപ് ആപ്ലിേക്കഷനുകേളാ ആവശ്യമില്ല. ആധുനിക
മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർട്ട് േഫാണുകളു�
െട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക രീതിയിലാണു
ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതു്. േഫാണിെന്റ
വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ രീതിയിലാണു് മാർജിനുകൾ
ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.

◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാഗ�
ങ്ങൾ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാ�
ണു്. എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്ന അേഡാബി
അേക്രാബാറ്റ് റീഡർ ആണു് ഇവയിൽ ഏറ്റവും മുന്തിയതു്.
അതുെകാണ്ടു് അേഡാബി റീഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും
അതിൽ ഈ േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ വായിക്കുകയും
െചയ്യുക.
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