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26
ഭാഷ–ഗദ്യഗ്രന്ഥങ്ങൾ
(ക്രി. പി. പതിനഞ്ചാം ശതകം)

െകാല്ലം ഏഴാംശതകത്തിൽ പദ്യസാഹിത്യത്തിെനന്ന
േപാെല ഗദ്യത്തിനു ഭാഷയിൽ ഗണനീയമായ പുേരാഗ
മനം സിദ്ധിച്ചതായി കാണുന്നില്ല. അന്നേത്ത ഗദ്യകാര
ന്മാരുെട വ്യവസായം പുരാണങ്ങളുെട തർജ്ജമയിലും,
േവദാന്തം തുടങ്ങിയ ദർശനങ്ങളുെട സാരസംഗ്രഹണ
ത്തിലും, ചില സംസ്കൃത േസ്താത്രങ്ങളുേടയും മറ്റും വ്യാഖ്യാ
നത്തിലുമാണു് പ്രധാനമായി വ്യാപരിച്ചിരുന്നതു്. താെഴ
പരാമർശിക്കുന്നവയിൽ ചില ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഏഴാംശത
കത്തിലും മറ്റു ചിലവ എട്ടാംശതകത്തിലും വിരചിതങ്ങ
ളായിരിക്കണം. ഓേരാന്നും ഏതു ശതകത്തിലാെണന്നു്
ക്ണുപ്തെപ്പടുത്തിപ്പറവാൻ പ്രയാസമുണ്ടു്. ഭാഗവതം ദശമ
മാണു് അവയിൽ അതിപ്രധാനമായുള്ളതു്.
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1 ഭാഗവതം ഗദ്യം, കാലം
ഭാഗവതം ആദ്യെത്ത അഞ്ചുസ്കന്ധങ്ങൾക്കും, ദശമസ്ക
ന്ധത്തിനും ഏകാദശസ്കന്ധത്തിനും ഭാഷാനുവാദം
കണ്ടുകിട്ടീട്ടുണ്ടു്. ആദ്യെത്ത അഞ്ചു സ്കന്ധങ്ങൾക്കു കി
ട്ടിട്ടുള്ളതു് സംഗ്രഹമാണു്. ദശമത്തിനും ഏകാദശത്തിനു
മുള്ള പരിഭാഷ വിസ്തൃതം തെന്ന. അവെയല്ലാം ഒേരഗ്ര
ന്ഥകാരെന്റ വാങ്മയമാെണന്നു േതാന്നുന്നില്ല. ഏകാദ
ശമാണു് അവയിൽ അത്യന്തം പ്രാക്തനമായിട്ടുള്ളതു്.
മറ്റുള്ളവ എട്ടാംശതകത്തിൽ നിർമ്മിക്കെപ്പട്ടതായി
ഗണിയ്ക്കാം: പ്രേണതാക്കൾ ആെരന്നു് അറിയുന്നില്ല.
ഭാഗവതത്തിെന്റ ൈശലി—പ്രേത്യകിച്ചു് ദശമത്തിേല
തു്—ഏറ്റവും ഹൃദയാവർജ്ജകമായിരിക്കുന്നു.

ഏകാദശസ്കന്ധം
താെഴ ഉദ്ധരിക്കുന്ന വാക്യങ്ങൾ ഏകാദശസ്കന്ധത്തിൽ
ഉള്ളവയാണു്:
“ബ്രാഹ്മണേശ്രഷ്ഠന്മാേര, ഗർഭിണിയായിരിക്കിൻറൂളവൾ,
നിങ്ങേളാടു വിചാരിക്കിൻേറാം. നിങ്ങേളാടു വിചാരിപ്പാൻ
ലജ്ജേയാടുംകൂടിയിരുേന്നാൾ. പുത്രകാമയായി പ്രസവമടു
ത്തിരിക്കിൻറയിവെളന്തു െപറിൻറുെതൻറു െചാേല്ലണേമ.
നിഷ്ഫലമായിട്ടു വെരാല്ലാ നിങ്ങളിെട ദർശനം. വഞ്ചിതന്മാ
രായിരിക്കിൻറ മുനികൾ െചാല്ലിയാർ. ബാലന്മാേര, ഇവൾ
കുലനാശനമായിരിേപ്പാരു മുസലെത്ത ജനിപ്പിക്കുെമൻറി
ങ്ങെന െചാല്ലിയാർ മുനികൾ. കുപിതന്മാരായിട്ടു മുനികൾ
െചാല്ലിയതു േകട്ടു് അതിസംഭ്രാന്തന്മാരായി വിരയ സാംബ
െന്റ ഉദരെത്ത പിളർന്നു. അവെന്റ ഉദരത്തിെലാരിരിപ്പുല
ക്കകണ്ടാർ ബാലന്മാർ. എന്തിതിേലാ നാെമാരു ദുഷ്കൃതം
െചയ്തതു്? എന്തു െചാല്ലും നെമ്മ േലാകരിേപ്പാൾ? ഇങ്ങെന
തങ്ങളിലേന്യാന്യം പറഞ്ഞിട്ടു് ഇരുപ്പുലക്കയുെമടുത്തുെകാ
ണ്ടു തങ്ങളുെട ഗൃഹത്തിന്നു േപായാർ ബാലന്മാർ. അബ്ബാ
ലന്മാർ യാദവരിെട സഭയിങ്കലിരുപ്പുലക്ക െകാണ്ടുെചൻ
റിട്ടു രാജാവായിരിക്കിൻറ ഉഗ്രേസനന്നായിെക്കാണ്ടറിയി
ച്ചാർ. വാടിയിരിക്കിൻറ മുഖശ്രീെയാടുംകൂടിയിരുേന്നാർ. രാ
ജാേവ േകൾക്കണേമ! വിപ്രന്മാരിെട ശാപമവ്വണ്ണേമ വരു
മേത്രെയൻറൂ േകട്ടിട്ടും ഇരിപ്പുലക്ക കണ്ടിട്ടും വിസ്മയിച്ചാർ,
ഭയെപ്പടൂതും െചയ്താർ ദ്വാരകാനിവാസികളായിരിക്കിൻറ
യാദവന്മാർ.”

ആദിമസ്കന്ധങ്ങൾ
പഞ്ചമസ്കന്ധത്തിൽനിന്നു് ഏതാനും പങ്ക്തികൾ അടി
യിൽ േചർക്കുന്നു:
“ഹതപുത്രനായ ത്വഷ്ടാവു് ഇന്ദ്രനു ശത്രുവുണ്ടാവാൻ േഹാമം

െചയ്യുന്ന കാലം അഗ്നിയിൽനിന്നു ഭയങ്കരനായിരിേപ്പാ
രു പുത്രനുളനായാൻ. അെപ്പാഴുതു വൃത്രെന കണ്ട സകല
ഭൂതങ്ങളും േപരിേച്ചാടുന്നതു കണ്ടു േദവകെളാെക്കെച്ചന്നു
നാനാജാതിയായുള്ളായുധങ്ങെളെക്കാണ്ടു വർത്തിക്കുന്ന
കാലത്തു് അവെറ്റെയാക്കത്തിെന്നാടുക്കിയാൻ വൃത്രൻ.
അനന്തരമതു കണ്ടു വിസ്മിതരായിരുന്ന േദവകൾ നാനാജാ
തിയായുള്ള സ്തുതികെളെക്കാണ്ടു വിഷ്ണുഭഗവാെന്റ പ്രസാദം
വരുത്തി, പ്രസന്നനായ ഭഗവാെന്റ നിേയാഗത്താൽ ദധീ
ചിയാകുന്ന മഹാമുനിയുെട അസ്ഥികെള ഇരന്നുെകാണ്ടു്
അവെറ്റെക്കാണ്ടു വജ്രായുധമുണ്ടാക്കി; വജ്രപാണിയായി
ഇന്ദ്രൻ, സകല േദവകേളാടും കൂടി വൃത്രെന എതിർത്തു.
െചല്ലുന്ന ഇന്ദ്രെന വൃത്രൻ അസുരകേളാടുകൂടി എതിർത്തു.
പ്രവൃത്തമായ േദവാസുരയുദ്ധത്തിങ്കൽ അസുരകളുെട ആയു
ധങ്ങെള േദവകൾ ഖണ്ഡിച്ചുകളഞ്ഞാർ. അങ്ങെന ക്ഷീണാ
യുധരായ അസുരകൾ ശിലാവൃക്ഷാദികെളെക്കാണ്ടു യുദ്ധം
െചയ്തു പരാക്രമിച്ചു. അവിെടയും െപാറാഞ്ഞു േതാേറ്റാടുന്ന
അസുരകെളക്കണ്ടു വൃത്രാസുരൻ ധർമ്മയുക്തങ്ങളായ വച
നങ്ങെളെക്കാണ്ടു പലതും പറഞ്ഞാൻ. “എേടാ േദവകേള!
നിങ്ങെളക്കണ്ടു േപടിേച്ചാടുന്ന അസുരകെളെക്കാെണ്ടന്തു
േവണ്ടിയതു്? യുദ്ധത്തിന്നു് അേപക്ഷെയങ്കിൽ എേന്നാെട
തിർത്തു യുദ്ധം െചയ്വിൻ.” എന്നിങ്ങെന െചാല്ലി േദവക
േളാടു യുദ്ധം െചയ്യുന്ന വൃത്രനും കുപിതനായി െചല്ലുന്ന ഇന്ദ്ര
നും തങ്ങളിൽ പരുഷവചനങ്ങെളെക്കാണ്ടു പീഡിച്ചുനിന്നു
ബഹുവിധമായി പരാക്രമിച്ചാർ. അവിെട വൃത്രനാൽ പ്രയു
ക്തമായ ശൂലെത്ത ഇന്ദ്രൻ തെന്റ ശൂലെത്ത പ്രേയാഗിച്ചു
തടുത്താൻ. കയ്യുംകൂെട വജ്രംെകാണ്ടു ഖണ്ഡിച്ചനന്തരം
മേറ്റൈക്കെകാണ്ടിരിെപ്പഴുകു പ്രേയാഗിച്ചാൻ.”

ദശമസ്കന്ധം
ദശമസ്കന്ധത്തിെല വാക്യങ്ങൾ പ്രാേയണ ഹ്രസ്വങ്ങ
ളാകുന്നു; അകൃത്രിമമധുരമായ കിേശാരാകൃതിെകാണ്ടു്
അവ അന്യാദൃശമായി പരിലസിക്കുന്നു. താെഴക്കാണു
ന്ന പങ്ക്തികൾ പരിേശാധിക്കുക.
1. കംസേനാടു് അസുരന്മാരുെട നിേവദനം:– “അേഹാ!
ഇങ്ങെനേയാ ഇരിക്കുന്നു? ഒരിടത്തുളേനാ? എങ്കിൽ
ഞങ്ങൾ ഉപായമുണ്ടാക്കുന്നുണ്ടു്. ഇേപ്പാൾ പുറന്ന

വയും പത്തു ദിവസം കഴിഞ്ഞവയുെമാെക്കെക്കാ
ല്ലുന്നുണ്ടു്. അേപ്പാൾ അതിെലാന്നായിട്ടുവരും. േദവ
കൾക്കേല്ലാ നേമ്മാടാവൂ. അവേരാ സമരഭീരുക്കൾ.
മെറ്റാരുത്തെര േപടിേക്കണ്ടാ. ഈ ഭൂമിയിൽ േദേവ
ന്ദ്രൻ നിെന്റ െചറുഞാെണാലി േകട്ടാൽ ഭയെപ്പേട്ടാ
ടും; േദവകൾ യുദ്ധത്തിനു വരുകിൽ നിെന്റ ശരേമറ്റു
മണ്ടിേപ്പാേവാർ, ജീവിക്കയിലിച്ഛയുേള്ളാർ. അല്ലാ
ത്തവർ ചത്തുേപാേവാർ. ചിലർ ഭയെപ്പട്ടു തലമുടി
യഴിച്ചിടുേവാർ. നമസ്കരിേപ്പാർ ചിലരായുധവുംവച്ചു്.
ഇങ്ങനത്തവെര െകാല്കയില്ല നിന്തിരുവടി. അസ്ത്ര
ശസ്ത്രങ്ങെള േതാന്നാതവെരയും േതരഴിഞ്ഞവെര
യും മെറ്റാരുത്തേനാടു യുദ്ധംെചയ്യുന്നവെരയും ചതി
ച്ചു െകാല്ലുകയില്ല നിന്തിരുവടി. വില്ലു മുറിഞ്ഞാലും
ആയുധേമറ്റു വീണാലും െകാല്ലുകയില്ല നിന്തിരുവടി.
ആഹവ ശൂരന്മാരായിരിക്കുന്ന നേമ്മാേടതുമരുതു്.”

2. യേശാദേയാടു േഗാപസ്ത്രീകളുെട ആവലാതി:– “ഒരു
ത്തി െചാല്ലിയാൾ: ‘എെന്റ പശുക്കിടാങ്ങെള അഴി
ച്ചുവിട്ടാൻ. പിെന്ന അകത്തു പുക്കു െവണ്ണെയടുത്തു
െകാണ്ടുേപായാൻ; മർക്കടങ്ങൾക്കു െകാടുത്താൻ.
താൻ ഭക്ഷിക്കയല്ല െചയ്യുന്നതു്. െനയ്യും തയിരും
കുടിച്ചു കലവുമുടേച്ചച്ചു േപാരും.’ പിെന്ന ഒരുത്തി:
‘പിെന്നെയാെരടത്തു കപ്പാൻ െചന്നേപ്പാൾ അവൻ

കണ്ടുെവങ്കിൽ അവിെട കിടക്കുന്ന കിടാക്കെള നു
ള്ളിക്കരയിക്കും. ഉറിയുയെരത്തൂക്കിക്കിടക്കുകിൽ
ഉരലുമിട്ടുെകാള്ളും. അതു േപാരായ്കിൽ ചിരവയുമി
ട്ടുെകാള്ളും. പിെന്ന ഉറിയിൽ പലവക കലമുെണ്ട
ങ്കിൽ ഇന്ന കലത്തിൽ െവണ്ണെയന്നറിഞ്ഞിട്ടു കലം
തുളച്ചു െവണ്ണയുെമടുത്തു േമാരും തൂത്തുകളയും…
പിെന്നച്ചിേലടത്തു െചന്നാൽ അേനകമിരുട്ടുണ്ടാ
യിരിക്കും. അവിെട തെന്റ െമേയ്മെല രത്നങ്ങെള
െക്കാണ്ടു കാണാം. പിെന്ന മറ്റുമുെണ്ടാരു വിേനാദം.
ഞങ്ങളടിച്ചു തളിച്ചു കിടക്കുെന്നടത്തു് അപ്പിയിേട്ട
ച്ചുേപാകും. കപ്പാൻ തരമില്ലാഞ്ഞിട്ടു്. ഇവെന േനാ
ക്കിനിന്നാൽ എത്രയും സാധുെവന്നേപാെല, ഏതു
മറിയുന്നീെലന്ന ഭാവം.’ ഈവണ്ണം േഗാപസ്ത്രീകൾ
പറയുന്ന വാർത്ത േകട്ടാേറ യേശാദ അെച്ചറിയവ
െനെയാന്നു ശാസിപ്പാൻേപാലും ഇച്ഛിച്ചീല.”

ഭാഷാപ്രധാനമായ ഈ ൈശലി ഗ്രന്ഥം പുേരാഗമ
നംെചയ്യുേമ്പാൾ അല്പംകൂടി സംസ്കൃതപ്രധാനമായി
ത്തീരുകയും അേപ്പാൾ വാക്യങ്ങൾക്കു ൈദർഘ്യം
കൂടുകയും െചയ്യുന്നു. ഈ വിപരിണാമത്തിനു് ഒരുദാ
ഹരണമാണു് താെഴ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതു്:
3. ബാണയുദ്ധം:– “ദ്വാരാവതിയിങ്കെലല്ലാവരും നാലു

മാസക്കാലമായിട്ടു് അനിരുദ്ധെനക്കാണാഞ്ഞു ദുഃഖി
ച്ചിരിക്കുേമ്പാൾ ശ്രീനാരദൻ പറഞ്ഞു് ആ വർത്തമാ
നം േകട്ടു് അതിക്രുദ്ധന്മാരായിരിക്കുന്ന യദുക്കേളാടും
കൂെട ഭഗവാൻ ശ്രീബലഭദ്രേരാടുെമാന്നിച്ചു പുറെപ്പ
ട്ടു് ആ ബാണാസുരെന്റ രാജധാനി േശാണിതപുര
െത്ത വളവൂതുംെചയ്തിട്ടു ശ്രീകൃഷ്ണൻ തെന്റ പാഞ്ചജ
ന്യമാകുന്ന ശംഖിെന വിളിച്ചു. അേപ്പാൾ ആ പാഞ്ച
ജന്യധ്വനിേകട്ടിട്ടു് അവിെട ബാണാസുരെന്റ േഗാപു
രം കാത്തു വസിക്കുന്ന ഭഗവാൻ ശ്രീപരേമശ്വരൻ
ഭൂതഗണങ്ങേളാടുംകൂെട യാദവന്മാരുെട കൂട്ടെത്ത
ശങ്കകൂടാെതകണ്ടു തടുത്തു.”
േഗാപികാഗീത, ഭ്രമരഗീത, ശ്രുതിഗീത മുതലായ വി
ശിഷ്ടഭാഗങ്ങൾ മൂലേശ്ലാകങ്ങൾകൂടി ഉദ്ധരിച്ചു വിശദ
മായി തർജ്ജമ െചയ്തിരിക്കുന്നു. ആ വസ്തുതയും ഒരു
ഉദാഹരണംെകാണ്ടു െതളിയിക്കാം.

മൂലം: “ജയതി േതധികം ജന്മനാ വ്രജഃ
ശ്രയത ഇന്ദിരാ ശശ്വദത്ര ഹി;
ദയിത ദൃശ്യതാം ദിക്ഷു താവകാസ്ത്വയി ധൃതാസവസ്ത്വാം വിചിന്വേത!”

തർജ്ജമ: “നിന്തിരുവടി ഈ അമ്പാടിയിൽ ജനിക്ക
യാൽ ഈ വ്രജം ഉല്ക്കർഷേത്താടുകൂെട വർദ്ധിക്കുന്നു.
നീയിവിെടപ്പുറക്കയാൽ ശ്രീഭഗവതി എല്ലാേയ്പാഴുമി
വിെട വസിക്കുേന്നാൾ. എന്നാൽ നിെന്റ ജനമാകുന്ന
ഞങ്ങൾ നിെന്ന ഇന്നും കാണാെമന്നിട്ടേത്ര ജീവിച്ചിരി
ക്കുന്നു. അങ്ങെനയിരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ നിെന്നയേന്വഷി
ക്കുേന്നാർ, കാണായിട്ടുവേരണേമ.”
(1) െകാല്ലല്ലാെത (െകാെല്ലാല്ലാ), (2) െചറുക്കൻ (ബാ
ലൻ), (3) വളുസം (കളവു്), (4) ഇഴുകുക (പൂശുക), (5) തി
കക്കുക (തിളയ്ക്കുക), (6) എവിടേത്താൻ (എവിെടയുള്ള
വൻ), (7) െചല്ലത്തുടങ്ങുക, (8) ഇയയ്ക്കുക (എയ്ക്കുക), (9)
േമാഹമുണ്ടായി ഞായം, (10) പടവാർത്ത (കുഞ്ഞുങ്ങളു
െട വാക്കു്), (11) രുചിയുെണ്ടങ്കിൽ േപാവൂ, (12) വാ മുറു
ക്കുക (വായടയ്ക്കുക), (13) കണ്ടേതാ േപാരാേതാ?, (14)
അഴകുതു്, (15) പാമ്പന്മാർ (പാമ്പുകൾ), (16) വണ്ടന്മാർ
മുതലായ പഴയ പദങ്ങളും പ്രേയാഗങ്ങളും പ്രസ്തുത ഗ്ര
ന്ഥത്തിൽ കാൺമാനുണ്ടു്.
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2 ഭാഗവതസങ്ഗ്രഹം ഭാഷ (ഗദ്യം)

ശ്രീമദ്ഭാഗവതപുരാണത്തിെന്റ സാരസംഗ്രഹരൂപ
മായ ഈ ഗദ്യകൃതിക്കു് ഏഴാംശതകേത്താളം പഴക്കം
കല്പിേക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഗ്രന്ഥകാരൻ ആെരന്നു് അറി
യുന്നില്ല. പാഞ്ചരാത്രമതത്തിെന്റ ചില രഹസ്യങ്ങൾ
അവസേരാചിതമായി സൂചിപ്പിച്ചുകാണുന്നു. ചില പങ്ക്തി
ഉദ്ധരിച്ചു് അതിെല ഗദ്യരീതി പ്രദർശിപ്പിക്കാം:
“ശ്രീേവദവ്യാസൻ ശ്രീനാരദെന്റ നിേയാഗത്താൽ ശ്രീ
ഭാഗവതെമെന്റാരു പുരാണരത്നെത്ത നിർമ്മിച്ചു. ഇതു
പന്ത്രണ്ടു സ്കന്ധം; പതിെനണ്ണായിരം ഗ്രന്ഥം. ഹയഗ്രീ
വബ്രഹ്മവിദ്യ, വൃത്രവധെമൻറിവെറ്റെയല്ലാം ഏകാദശ
ത്തിങ്കൽ പ്രതിപാദിക്കയുമുണ്ടു്; ഗായത്ര്യർത്ഥപ്രതിപാദ
കമായിരിേപ്പാൻറാദിഗ്രന്ഥവും. ഇങ്ങെനെയല്ലാമിരിക്ക
െകാണ്ടു ഭാഗവതമാകുന്നൂതും. അേതാ അതിനുതക്കവാ
റു ലക്ഷണങ്ങെള പഠിക്കുന്നു:

ഗ്രേന്ഥാഷ്ടദശസാഹേസ്രാ ദ്വാദശസ്കന്ധസമ്മിതഃ
ഹയഗ്രീവബ്രഹ്മവിദ്യാ യത്ര വൃത്രവധസ്തഥാ
ഗായത്ര്യാശ്ച സമാരംഭ ഏതദു് ഭാഗവതം വിദുഃ.

പ്രബന്ധമാഹാത്മ്യാതിശയെത്ത േതാന്നിപ്പാനായി
െക്കാണ്ടു ശ്രീശബ്ദപ്രേയാഗം. ഇങ്ങെന ശ്രീഭാഗവതമാ
യി. മുപ്പത്തിരണ്ടു പ്രകരണം; മുന്നൂറ്റിമുപ്പെത്താന്നധ്യാ
യം. േശഷേശഷിേത്വന സർഗ്ഗാദികളും പരമാർത്ഥസ്വ
രൂപവും പ്രതിപാദ്യമാകിൻറതു്. അതു തന്നിേല െചാല്ലു
ന്നു:
അത്ര സർേഗ്ഗാ വിസർഗ്ഗശ്ച സ്ഥാനം േപാഷണമൂതയഃ
മന്വന്തേരശാനുകഥാ നിേരാേധാ മുക്തിരാശയഃ

എൻറ്. അശരീരനായിരുന്ന വിഷ്ണുവിെന്റ പുരുഷശരീര
സ്വീകാരം സർഗ്ഗമാകിൻറതു്. പുരുഷസ്വരൂപത്തിങ്കൽ
നിൻറു ബ്രഹ്മാദികളുെട സൃഷ്ടി വിസർഗ്ഗമാകിൻറതു്.
സൃഷ്ടരായിരുന്ന ബ്രഹ്മാദികൾക്കു് ആഹാരമായിരുന്ന
േലാകപത്മത്തിെന്റ വ്യവസ്ഥാനം സ്ഥാനമാകിൻറ
തു്. ഓേരാ േലാകങ്ങളിൽ സ്ഥിതരായിരിക്കുന്നവരുെട
അന്നപാനാദികെളെക്കാണ്ടുള്ള പരിപുഷ്ടി േപാഷണ
മാകിൻറതു്. പരിപുഷ്ടരായിരിക്കിൻറവരുെട ആചാരം
ഊതിയാകിൻറതു്. അവിെട വിേശഷിച്ചു സദാചാരം
മന്വന്തരമാകിൻറതു്. അതിൽ വിേശഷിച്ചു വിഷ്ണുഭക്തി
ഈശാനുകഥനമാകിൻറതു്. വിഷ്ണുഭക്തന്മാരുെട പ്രപ
ഞ്ചഭാവം നിരുദ്ധമാകിൻറതു്; നിഷ്പ്രപഞ്ചന്മാരുെട സ്വ
രൂപഭാവം മുക്തിയാകിൻറതു്. മുക്തന്മാരുെട ബ്രഹ്മഭാ
േവനയുള്ള അവസ്ഥാനം ആശ്രയമാകിന്റതു്. ഇവെറ്റ
പ്രതിപാദിക്കുന്നു.”

പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥം സ്വതന്ത്രമാണു്. തെന്റ മതത്തിനു് ഉേപാൽ
ബലകമായി പ്രേണതാവു ചില സംസ്കൃതേശ്ലാകങ്ങൾ
ഉദ്ധരിക്കുന്നു എേന്നയുള്ളൂ.
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3 ചില ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങൾ, തത്ത്വമസി

വ്യാഖ്യാനം

തിരുവിതാംകൂർ ശ്രീമൂലം മലയാളഭാഷാഗ്രന്ഥാവലി
യിെല ഇരുപത്തിരണ്ടാമങ്കമായി തത്ത്വമസി വ്യാഖ്യാ
നവും തത്ത്വമസി മഹാവാക്യക്കട്ടിളയും ഇരുപത്തിമൂ
ന്നാമങ്കമായി ബ്രഹ്മാനന്ദ വിേവകസമുദ്രവും പ്രസിദ്ധ
െപ്പടുത്തീട്ടുണ്ടു്. ഇവയിൽ തത്ത്വമസിവ്യാഖ്യാനെമാഴി
െകയുള്ള മറ്റു രണ്ടു ഗ്രന്ഥങ്ങളിേലയും ഭാഷ തമിഴാണു്.
തത്ത്വമസി വ്യാഖ്യാനത്തിെല ഭാഷ മലയാളം തെന്ന.
ഛാേന്ദാേഗ്യാപനിഷത്തിേല ‘തത്ത്വമസി’ എന്ന മഹാ
വാക്യത്തിെന്റ അർത്ഥമാണു് ഇവിെട പ്രതിപാദ്യെമന്നു
പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ. ഈ വ്യാഖ്യാനത്തിെന്റ മൂലഗ്രന്ഥം
തമിഴാെണന്നുള്ളതിനു ചില സൂചനകൾ കാൺമാനു
ണ്ടു്. അനുവാദം പദാനുപദമാേണാ എന്നു നിശ്ചയമില്ല.
ഒരു ഭാഗം ഉദ്ധരിക്കുന്നു:
“ഇരവും പകലുമില്ലാത്ത കാലത്തു കാൺ രാജാേവ, സത്യ
മായി, ജ്ഞാനമായി, സകലപരിപൂർണ്ണമായി, സകലനി
ഷ്കളമായി നിറഞ്ഞുനിന്ന പരമാത്മാെവ കാൺ രാജാേവ,
എള്ളിൽ എണ്ണകണെക്കയും, എലുമ്പിൽ മജ്ജകണെക്ക
യും, ഉള്ളിൽ ജീവൻകണെക്കയും, ഒളിവിൽ ആകാശംക
ണെക്കയും, േവദാന്തത്തുക്കു ഉൾെപ്പാരുൾ കണെക്കയും,

ഉരഗത്തിൽ വിഷം കണെക്കയും കള്ളിതൻ പാൽ കണ
െക്കയും, കരിമ്പിൻരസം കണെക്കയും, തപസ്സുള്ളവർ
അകംകണെക്കയും, പാലിെല െനയ്കണെക്കയും, മുളകിെല
എരികണെക്കയും, തത്ത്വനില ജഗത്തിങ്കൽ നിറഞ്ഞിതു
കാൺ രാജാേവ.”
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4 സിദ്ധദീപിക
സിദ്ധദീപിക എന്ന അൈദ്വതേവദാന്തപ്രതിപാദക
മായ തത്ത്വഗ്രന്ഥം ശ്രീപരേമശ്വരൻതെന്ന ലീലാവിഗ്ര
ഹെത്ത പരിഗ്രഹിച്ചു്, ചാർവാകൻ, ആർഹതൻ, ബൗ
ദ്ധൻ, താർക്കികൻ, സാംഖ്യൻ, മീമാംസകൻ എന്നീ
ദർശനവാദികൾ തന്തിരുവടിെയ പലപ്രകാരത്തിൽ നി
രൂപണംെചയ്തു േമാേക്ഷച്ഛുക്കളായ ജനങ്ങെള സംശയാ
ലുക്കളാക്കുകയാൽ അവരുെട സംശയനിവൃത്തിക്കായി
രചിച്ചതാെണന്നു ഗ്രന്ഥകാരൻ ഉപക്രമഘട്ടത്തിൽ ഉൽ
േഘാഷിയ്ക്കുന്നു. പ്രേണതാവിെനപ്പറ്റി ഒരറിവും ലഭിയ്ക്കു
ന്നില്ല. ഗുരുശിഷ്യസംവാദരൂപമാണു് ഗ്രന്ഥം. ഏതാനും
പംക്തികൾ ചുവേട പകർത്തുന്നു:
“ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കു കർമ്മങ്ങെള വിഷയീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഭ്രമം
ജാഗ്രത്താകുന്നതു്. അന്തഃകരണം താേന അറിയെപ്പടുന്ന

തായും അറിവായും ചമഞ്ഞുനിന്നിട്ടുള്ള ഭ്രമം സ്വപ്നമാകുന്ന
തു്. ഇവ രണ്ടിേലയും വാസന സുഷുപ്തിയാകുന്നതു്. ഇവ മൂ
ന്നിലും കൂടി നില്ക്കുന്ന അറിവു തുരീയമാകുന്നതു്. നമ്മുെട സി
ദ്ധാന്തത്തിങ്കൽ ദൃക്കു് ഒേന്ന സത്യമായുള്ളു. വ്യവഹാരത്തി
ങ്കൽ ദൃക്കും ദൃശ്യവുമുണ്ടു്. അദൃശ്യരൂപം ഒെട്ടാഴിയാെത മി
ഥ്യാമയമായിരുേന്നാന്നു്. അമ്മിഥ്യാമയമായിരിക്കുന്ന ദൃശ്യ
ത്തിങ്കൽ അന്തർഭൂതങ്ങളായിരുേന്നാ ചിലവ ഇതിഹാസ
പുരാണങ്ങളും േവദശാസ്ത്രങ്ങളും ധർമ്മാധർമ്മങ്ങളും സുഖ
ദുഃഖങ്ങളും സ്വർഗ്ഗനരകങ്ങളും ജനനമരണങ്ങളും വർണ്ണാ
ശ്രമങ്ങളും, എന്തിനു െപരിെക പറയുന്നു? സമസ്തപദാർത്ഥ
ങ്ങളും മിഥ്യാമയമാേയ ഇരുേന്നാ ചിലവ എന്നഭിപ്രായം.”
“ഇവ്വണ്ണം ഗുരുവരുളിെച്ചയ്തിരിയ്ക്കുന്ന വിഷയത്തിങ്കൽ ശി
ഷ്യൻ വിചാരിക്കുേന്നാൻ: നിന്തിരുവടിയാൽ മിഥ്യെയ
ന്നിങ്ങെന അരുളിെച്ചയ്യെപ്പട്ടതു യാെതാന്നു സ്വാമി, അതു
സത്താേയാ, അസത്താേയാ, സദസത്താേയാ ഇരിക്കുന്നു?
സത്താകുേമ്പാൾ ആത്മാവിന്നു മിഥ്യാത്വവും വന്നു മുടിയും;
അസത്താകുേമ്പാൾ ശശവിഷാണത്തിൻ േതാറ്റവും വന്നുമു
ടിയും. സദസത്താകുേമ്പാൾ ഇെച്ചാല്ലിയ േദാഷങ്ങൾ രണ്ടു
മുണ്ടായി വന്നുമുടിയും. എന്നാൽ മിഥ്യെയെന്നാരു വസ്തു
എന്താണു് സ്വാമി? എന്നീവണ്ണം ശിഷ്യനാൽ േചാദിയ്ക്കെപ്പ
ട്ടിരിയ്ക്കുന്ന ഗുരുവരുളിെച്ചയ്യുേന്നാൻ.”

ഈ സിദ്ധാന്തദീപികെയ സംേക്ഷപിച്ചുെകാല്ലം പത്താം
ശതകത്തിേലാ മേറ്റാ സിദ്ധദീപികാസംഗ്രഹം എന്ന
േപരിൽ ഒരു കിളിപ്പാട്ടും ഉത്ഭവിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
“ എങ്കിേലാ േകട്ടുെകാൾക പാർവ്വതീ! ഭക്തപ്രിേയ!
സങ്കടവിനാശനം സിദ്ധദീപികാർത്ഥെത്ത;
വിസ്തരിച്ചുരെചയ്വാെനത്രയും പണിയുണ്ടു;
വിസ്തരം ചുരുക്കി ഞാൻ നിെന്നയുമറിയിക്കാം.
പൃഥ്വിയിേലാേരാ തരമുള്ള ജന്തുക്കൾെക്കല്ലാം
ചിത്തവും നാനാപ്രകാേരണെയന്നറിഞ്ഞാലും.”

ഈ വരികൾ അതിലുള്ളതാകുന്നു. കവിതയ്ക്കു ഗുണം വി
രളമാണു്.
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5 ജനകാഗസ്ത്യസംവാദം
ഇതും േവദാന്തവിഷയകമായ ഒരു പഴയ ഗദ്യഗ്രന്ഥമാ
കുന്നു, ഒരു ഭാഗം ഉദ്ധരിക്കാം:
“ജനകരാജാവു് അഗസ്ത്യമഹർഷിെയ നമസ്കരിച്ചു് ഉണർ
ത്തിനാൻ. അടിയൻ പരബ്രബഹ്മവും അതിങ്കൽനിന്നു േതാ

ന്നിയ അനാദിവടിവും അതിനാൽ േതാന്നിയ സർവജന്തു
ക്കൾവടിവും അറിയേവണ്ടുെമന്നു നമസ്കരിച്ചുണർത്തിനാൻ
രാജാവു്. ആ രാജാവിെന േനാക്കി പ്രീതിെപ്പട്ടു് ഇവനുപേദ
ശത്തിനു േയാഗ്യെനന്നു കല്പിച്ചരുളിെച്ചയ്താൻ മഹാഋഷി,
േകൾേപ്പായാക രാജാേവ! പരബ്രഹ്മമാകുന്ന സ്വരൂപെത്ത
ആർക്കുേമ മേനാേഗാചരത്താൽ അറിയാേവാന്നല്ല, എങ്കി
ലും ആശ്രയമിെല്ലന്നും െചാല്ലരുതു്.”
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6 യന്ത്രരാജൻ
യന്ത്രരാജൻ എന്നതു് ഒരു െചറിയ മന്ത്രശാസ്ത്രഗ്രന്ഥമാ
കുന്നു. അതിൽനിന്നു ചില വരികൾ പകർത്തിക്കാണി
ക്കാം:
“ശ്രീപാർവതി േകട്ടരുളിനാൾ ശ്രീപരേമശ്വരേനാടു്. അവൾ
േകട്ടപരിചാവതു എല്ലാ ഇയന്ത്രങ്ങേളയും നിന്തിരുവടി
യാൽ േകൾക്കെപ്പടുന്നതേല്ലാ. ഇനി അടിയത്തിന്നു് അപ
കടെമന്നുള്ള ഇയന്ത്രെത്ത അരുളിെച്ചയ്കേവണെമന്നു ഭഗ
വതി അരുളിെച്ചയ്യേക്കട്ടു് അരുളിെച്ചയ്താൻ ശ്രീപരേമശ്വ
രൻതിരുവടി. േകൾേപ്പായാക. സർവ ഇയന്ത്രങ്ങളിലും
ഇതു േശ്രഷ്ഠം. സകേലഷ്ടഫലങ്ങെള െകാടുക്കും. എന്നാൽ
ത്രിപുരദഹനത്തിേല പുരുേഷാത്തമൻപക്കൽനിന്നു േകൾ
ക്കെപ്പട്ടിതു. അതിനാൽ അഷ്ടകർമ്മങ്ങൾക്കും സത്യകർ
മ്മങ്ങൾക്കും പുരുേഷാത്തമനരുളിെച്ചയ്കയിനാൽ ഞാനും
പുരുേഷാത്തമെന നമസ്കരിച്ചു െചാല്ലുേന്നൻ.”
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7 വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ,

സൗന്ദര്യലഹരീവ്യാഖ്യ

ഇതു ശങ്കരഭഗവൽപാദകൃതമായ സൗന്ദര്യലഹരീേസ്താ
ത്രത്തിെന്റ വ്യാഖ്യാനമാെണന്നു പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ.
വിശദമായ അർത്ഥഗ്രഹണത്തിനു പ്രേയാജകീഭവിക്കു
ന്ന ഒരു വ്യാഖ്യാനംതെന്നയാണു് പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥം. രണ്ടു
േശ്ലാകങ്ങളുെട വിവരണം ചുവേട പകർത്താം:
“ തനീയാംസം പാംസും തവ ചരണപേങ്കരുഹഭവം

വിരിഞ്ചസ്സഞ്ചിന്വൻ വിരചയതി േലാകാനവികലം
വഹേത്യനം ശൗരിഃ കഥമപി സഹേസ്രണ ശിരസാം
ഹരസ്സംക്ഷുൈദ്യനം ഭജതി ഭസിേതാദ്ധൂളനവിധിം.”
“േഹ ശരേണ്യ-ശരണം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്കു്
അനുഗ്രഹിക്ക ശീലമായിരിേപ്പാേയ! വിരിഞ്ചഃ തവ ചര

ണപേങ്കരുഹഭവം തനീയാംസം പാംസും സഞ്ചിന്വൻ
േലാകാൻ അവികലം വിരചയതി-വിരിഞ്ചൻ നിന്തിരു
വടിയുെട ചരണപേങ്കരുഹത്തിങ്കൽ ഭവിേച്ചാന്നായി,
ഏറ്റവും െചറിേയാന്നായിരിക്കുന്ന െപാടിെയ ഈട്ടം
കൂട്ടി ഇയങ്ങുെന്നാരുത്തനായിട്ടു േലാകങ്ങെള പരിപൂർ
ണ്ണമാകുംവണ്ണം ചമയ്ക്കുേന്നാൻ. ശൗരിഃ ഏനം ശിരസാം
സഹേസ്രണ കഥമപി വഹതി – ശൗരി ഇതിെന ശി
രസ്സുകളുെട സഹസ്രംെകാണ്ടു് എത്രയും പണിെപ്പട്ടു
വഹിക്കുേന്നാൻ. ഹരഃ ഏനം സംക്ഷുദ്യ ഭസിേതാദ്ധൂള
നവിധിം ഭജതി – ഹരൻ ഇതിെന ചൂർണ്ണമാക്കീട്ടു ഭസി
തം െകാണ്ടുേള്ളാരു ഉദ്ധൂളനവിധിെയ ഭജിക്കുേന്നാൻ.
ഇങ്ങെനയിരിക്കുന്ന നിന്തിരുവടിെയ പ്രണാമം െച
യ്വാനായിെക്കാണ്ടും സ്തുതിപ്പാനായിെക്കാണ്ടും അകൃ
തപുണ്യനായിരിക്കുന്നവൻ എങ്ങെന പ്രഭവിപ്പൂ എന്നർ
ത്ഥം.”

“ സവിത്രീഭിർവാചാം ശശിമണിശിലാഭംഗശൂചിഭിർവശിന്യാദ്യാഭിസ്ത്വാം സഹ ജനനി! സഞ്ചിന്തയതി യഃ
സ കർത്താ കാവ്യാനാം ഭവതി മഹതാം ഭംഗിസുഭൈഗർവേചാഭിർവാേഗ്ദവീവദനകമലാേമാദമധുൈരഃ.”

“േഹ ജനനി! വാചാം സവിത്രീഭിഃ ശശിമണിശിലാഖ

ണ്ഡശുചിഭിഃ വശിന്യാദ്യാഭിഃ സഹ യഃ ത്വാം സഞ്ചിന്ത
യതി സഃ ഭംഗിസുഭൈഗഃ വാേഗ്ദവീവദനകമലാേമാദമ
ധുൈരഃ വേചാഭിഃ മഹതാം കാവ്യാനാം കർത്താ ഭവതി
– എേടാ ജനനിയായുേള്ളാേവ! വാക്കുകെള പ്രസവി
ക്കുേന്നാ ചിലരായി, ചന്ദ്രകാന്തക്കല്ലു മുറിച്ചകണേക്ക
അതിശേയന െവളുത്തു േശാഭിക്കുേന്നാ ചിലരായിരിക്കു
ന്ന വശിനിയാദിയായുള്ള മൂർത്തികേളാടു കൂടീട്ടു യാവ
െനാരുത്തൻ നിന്തിരുവടിെയ ചിന്തിക്കുന്നതു്, അവൻ
ഭംഗിസുഭഗകളായിരിക്കുന്ന വാക്കുകെളെക്കാണ്ടു് എത്ര
യും സൗഭാഗ്യേത്താടുകൂടിേയാ ചിലവായി, വാേഗ്ദവീവദ
നകമലാേമാദ മധുരങ്ങളായിരിക്കുന്ന, സരസ്വതിയുെട
മുഖകമലത്തിെന്റ സൗരഭ്യംേപാെല മധുരങ്ങളായിരി
ക്കുന്ന വാക്കുകെളെക്കാണ്ടു മഹത്തുക്കളായി, പ്രധാന
ങ്ങളായിരിക്കുന്ന കാവ്യങ്ങൾക്കു കർത്താവായി ഭവിക്കു
േന്നാൻ.”
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8 മുകുന്ദമാലാവ്യാഖ്യാനം
കുലേശഖര ആഴ്വാരുെട മുകുന്ദമാലാേസ്താത്രത്തിനു് ഒരു
പഴയ ഭാഷാവ്യാഖ്യാനം കാണുന്നു എന്നു മുമ്പു സൂചിപ്പി
ച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ. അതിൽനിന്നു് ഒരുഭാഗം ഉദ്ധരിക്കുന്നു:
“ തത്ത്വം ബ്രുവാണാനി പരം പരസ്താ-

ന്മധു ക്ഷരന്തീനി മുദാം പദാനി
പ്രാവർത്തയ, പ്രാജ്ഞലിരസ്മി ജിേഹ്വ!
നാമാനി നാരായണേഗാചരാണി.”

“േഹ ജിേഹ്വ, പ്രാഞ്ജലിരസ്മി — എേടാ രസേന, ഞാൻ
നിനക്കു പ്രാഞ്ജലിയായി ഭവിക്കുേന്നൻ. നാരായണ
േഗാചരാണി നാമാനി ആവർത്തയ — നാരായണേഗാ
ചരങ്ങളായിരിക്കുന്ന നാമങ്ങെള ആവർത്തീച്ചീടുക.
എങ്ങെനയിരുേന്നാന്നു നാമങ്ങൾ? മുദാം പദാനി —
സേന്താഷെത്ത ഉണ്ടാക്കുേന്നാ ചിലവ, മധു ക്ഷരന്തീ
നി-മധുെവ ദ്രവിപ്പിക്കുേന്നാ ചിലവ, പരസ്താൽ പരം
തത്ത്വം ബ്രുവാണാനി — പരത്തിങ്കൽനിന്നു പരമായി
രിക്കുന്ന തത്ത്വെത്ത െചാല്ലിയിയങ്ങുേന്നാ ചിലവ.” പ്ര

സ്തുത വ്യാഖ്യ കുേറക്കൂടി വിസ്തൃതമായി മെറ്റാരു രൂപത്തി
ലും കണ്ടിട്ടുണ്ടു്.
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9 യുധിഷ്ഠിരവിജയവ്യാഖ്യാനം
വാസുേദവ ഭട്ടതിരിയുെട യുധിഷ്ഠിരവിജയം യമകകാ
വ്യം പണ്ടു േകരളത്തിൽ പരെക്ക ബാലശിക്ഷയ്ക്കു് ഉപ
േയാഗിച്ചുവന്നിരുന്നു. തന്നിമിത്തം അതിനു നല്ല ഒരു
ഭാഷാവിവരണം രചിേയ്ക്കണ്ടതിെന്റ ആവശ്യം േനരിടുക
യും അതു് ഏേതാ ഒരു പണ്ഡിതപ്രേവകൻ നിർവ്വഹിയ്ക്കു
കയും െചയ്തു. “പദേച്ഛദഃ പദാർേത്ഥാക്തിർവിഗ്രേഹാ
വാക്യേയാജനം ആേക്ഷപസ്യ സമാധാനം വ്യാഖ്യാനം
പഞ്ചലക്ഷണം” എന്ന നിർവചനം പ്രസ്തുത വ്യാഖ്യാന
ത്തിനു നല്ലേപാെല േയാജിക്കുന്നുണ്ടു്. ഒരു േശ്ലാകത്തി
െന്റ വ്യാഖ്യാനംമാത്രം ചുവേട പകർത്താം:
“യുധിഷ്ഠിരവിജയമാകുന്ന ഗ്രന്ഥെത്ത ചമപ്പാൻ തുടങ്ങുന്ന

ആചാര്യൻ അതിെന്റ അവിഘ്നപരിസമാപ്ത്യാദിപ്രേയാജന
സിദ്ധ്യർത്ഥമായിട്ടു നേട ആശിസ്സിെന െചയ്യുന്നു, ‘പ്രദിശതു’
എന്ന േശ്ലാകംെകാണ്ടു്.
പ്രദിശതു ഗിരിശഃ സ്തിമിതാം ജ്ഞാനദൃശം വഃ ശ്രിയം ച ഗി
രിശസ്തിം ഇതാം പ്രശമിതപരമദമായം സന്തഃ സഞ്ചിന്ത
യന്തി പരമദമാഃ യം ഇതി പദേച്ഛദഃ
ഗിരിശഃ വഃ ജ്ഞാനദൃശം പ്രദിശതു ഗിരി ശ്രിയം ച — ഗിരി
ശൻ നിങ്ങൾക്കായിെക്കാണ്ടു ജ്ഞാനദൃക്കിെന പ്രദാനം
െചയ്േവാനാക. ഗീർവിഷയമായിരിക്കുന്ന ശ്രീെയയും. ഗി
രിശൻ ശ്രീമഹാേദവൻ. ‘ഗിരീേശാ ഗിരിേശാ മൃഡഃ’ എന്നു
സിംഹൻ. ജ്ഞാനദൃൿ ജ്ഞാനമാകുന്ന ദൃക്കു്. ജ്ഞാനം
അറിവു്. ദൃക്കു് കണ്ണു്, ‘േലാചനം നയനം േനത്രമീക്ഷണം
ചക്ഷുരക്ഷിണീ ദൃഗ്ദൃഷ്ടിശ്ച’ എന്നു സിംഹൻ. ഗീരു് വാക്കു്.
‘വാഗ്വാണീ ഭാരതീ ഭാഷാ െഗൗർഗ്ഗീർബ്രാഹ്മീ സരസ്വതീ’
എന്നു ൈവജയന്തി. ശ്രീയ് േശാഭ. ‘ശ്രീരിന്ദിരായാം േശാ
ഭായാം സ്യാൽ സമ്പത്തിലവംഗേയാഃ’ എന്നു േകശവൻ.
സ്തിമിതാം, അങ്ങെനയിരിേക്കണം ജ്ഞാനദൃക്കു്. സ്തിമിത
യായിരിേക്കണം. ‘സ്തിമിതം നിശ്ചേല ക്ലിേന്ന’ എന്നു േകശ
വൻ. ശസ്തിം ഇതാം, അങ്ങെനയിരിേക്കണം ശ്രീയ്. ശസ്തി
െയ ഇതയായിരിേക്കണം. ശസ്തി പ്രശസ്തി. ഇത പ്രാപ്ത. യം
സന്തഃ സഞ്ചിന്തയന്തി-യാെതാരു ഗിരിശെന സത്തുക്കൾ
സഞ്ചിന്തനം െചയ്യുന്നു. സത്തുക്കൾ വിദ്വാന്മാർ. ‘വിദ്വാൻ
വിപശ്ചിേദ്ദാഷജ്ഞഃ സൻ സുധീഃ േകാവിേദാ ബുധഃ’ എന്നു
സിംഹൻ. സഞ്ചിന്തനം െചയ്ക ഉപാസിക്ക. പ്രശമിതപരമ
ദമായം, അങ്ങെനയിരുന്നു ഗിരിശൻ. പ്രശമിതപരമദമായ
നായിരുന്നു. പ്രശമിതകളായിരിക്കുന്ന പരമദമായകേളാടു
കൂടിയിരുന്നു. പ്രശമിതകൾ പ്രകർേഷണ ശമിതകൾ. ശമി
തകൾ നാശിതകൾ. പരമദമായകൾ പരന്മാരുെട മദമായ
കൾ. പരന്മാർ ശത്രുക്കൾ. ‘അഭിഘാതിപരാരാതി പ്രത്യർ
ത്ഥിപരിപന്ഥിനഃ’ എന്നു സിംഹൻ. മദമായകൾ മദവും മാ
യയും. മദം സഹങ്കാരം. മായ വ്യാജം. പരമദമാഃ, അങ്ങ
െനയിരുന്നു സത്തുക്കൾ, പരമമായിരിക്കുന്ന ദമേത്താടുകൂ
ടിയിരുന്നു. പരമം ഉൽകൃഷ്ടം. ദമം അടക്കം.”

പിന്നീടു വ്യാഖ്യാതാവു ‘പ്രദിശതു-ദിശ അതിസർജ്ജ
േന എന്ന ധാതുവിൽ പരൈസ്മപദേലാട്ടിൽ പ്രഥമപു
രുൈഷകവചനം’ എന്നിങ്ങെന ഓേരാ പദത്തിേന്റയും
വിഭക്തിേയയും “ജ്ഞാനേമവ ദൃൿ, ജ്ഞാനദൃൿ ഇതി
കർമ്മധാരയഃ. ജ്ഞാനം തെന്ന ദൃൿ, ജ്ഞാനദൃൿ താം,
അതിെന ജ്ഞാനദൃക്കിെന” എന്നിങ്ങെന വിഗ്രഹേത്ത
യും പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്നു. എത്ര സമ്പൂർണ്ണമായ ഒരു
വിവരണമാണു് ഇതു് എന്നു വായനക്കാർക്കു കാൺ
മാൻ പ്രയാസമില്ലേല്ലാ. വ്യാഖ്യാതാവു സ്മരിക്കുന്ന േക
ശവൻ ക്രി. പി. 1660 ഇടയ്ക്കു ജീവിച്ചിരുന്ന കല്പദ്രുേകാ
ശകാരനെല്ലന്നും, പ്രത്യുത ക്രി. പി. പന്ത്രണ്ടാം ശതക
ത്തിേലാ പതിമ്മൂന്നാം ശതകത്തിേലാ ജീവിച്ചിരുന്ന
നാനാർത്ഥാർണ്ണവ സംേക്ഷപകാരനായ േകശവസ്വാ
മിയാെണന്നും ഞാൻ പരിേശാധിച്ചു തീർച്ചെപ്പടുത്തീട്ടു
ണ്ടു്. പ്രസ്തുത ഭാഷാവ്യാഖ്യ െകാല്ലം എട്ടാം ശതകത്തി
നപ്പുറമല്ല ആവിർഭവിച്ചതു് എന്നു സൂക്ഷ്മമായി പറയാം.
യുധിഷ്ഠിരവിജയവ്യാഖ്യയ്ക്കു വിഭിന്ന പാഠങ്ങളുള്ള ആദർ
ശഗ്രന്ഥങ്ങളും കാൺമാനുണ്ടു്.
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10 വിഷ്ണുേകശാദിപാദവ്യാഖ്യാനം
ശങ്കരഭഗവൽപാദകൃതമായ വിഷ്ണുേകശാദിപാദസ്തവ
ത്തിനും ഒരു പഴയ വ്യാഖ്യാനം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അതിെലാ
രു ഭാഗം ഉദ്ധരിക്കാം:
“ലക്ഷ്മീഭർത്തുഃ ഇത്യാദി. ആദിയിങ്കൽ മംഗലാർത്ഥമായിട്ടു
കവി ലക്ഷ്മീശബ്ദെത്ത െചാല്ലിയതു്. അങ്ങെനെയല്ലാമിരു
ന്ന കംബുരാജൻ നെമ്മ രക്ഷിപ്പൂതാക. എങ്ങെനയിരുെന്ന
ന്നു വിേശഷിയ്ക്കുന്നു പിെന്ന. ലക്ഷ്മീഭർത്താവിെന്റ ഭുജാഗ്ര
ത്തിങ്കൽ കൃതവസതിയായിരുെന്നാന്നു്. നീലപർവതത്തി

െന്റ ശൃംഗത്തിേന്മൽ ചന്ദ്രബിംബം സ്ഥിതിെചയ്യുന്നേതാ
എന്നു േതാന്നും കണ്ടാൽ” ഇത്യാദി.
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11 രൂപാവതാരവ്യാഖ്യാനം
യുധിഷ്ഠിര വിജയം േപാെലേയാ അതിലധികേമാ േക
രളത്തിൽ പുരാതനകാലത്തു പ്രചുര പ്രചാരമായിരുന്ന
ഒരു ഗ്രന്ഥമാണു് ധർമ്മകീർത്തിയുെട രൂപാവതാരം;
വ്യാകരണശാസ്ത്രത്തിൽ ഭേട്ടാജിദീക്ഷിതരുെട സിദ്ധാ
ന്തകൗമുദി ആവിർഭവിക്കുന്നതിനു മുൻപു് ഈ നാട്ടിൽ
അേദ്ധ്യതാക്കെള അഭിസിപ്പിച്ചുവന്നതു് ആ ഗ്രന്ഥമാ
യിരുന്നു. അതിനും വിശിഷ്ടമായ ഒരു പഴയ വ്യാഖ്യാ
നം കണ്ടുകിട്ടീട്ടുണ്ടു്; പേക്ഷ പ്രതിപാദനം സരളമല്ല.
വ്യാഖ്യാതാവിെനപ്പറ്റി ഒരറിവുമില്ല. താെഴക്കാണുന്നതു്
അതിെല ഒരു ഭാഗമാണു്:
“യഥാസംഖ്യമനുേദശസ്സമാനാം. സംഖ്യാശേബ്ദന ക്രേമാല
ക്ഷ്യേത. സംഖ്യാശബ്ദംെകാണ്ടു ക്രമം ലക്ഷിക്കെപ്പടിൻറു.
യഥാവൽ ക്രമത്താേല എൻറു െപാരുൾ. സമാനാം സമ

സംഖ്യാനാം സമപരിപഠിതാനാമുേദ്ദശിനാമനുേദ്ദശിനാഞ്ച
യഥാക്രമമുേദ്ദശിഭിരനുേദ്ദശിഭിസ്സഹ സംബധ്യേന്ത – സമാ
നെമൻറു സമസംഖ്യങ്ങളായി സമപരിപഠിതങ്ങളായിരി
ക്കിന്റ ഉേദ്ദശികളിലുമനുേദ്ദശികളിലുംവച്ചു ക്രമത്താേല ഉേദ്ദ
ശികേളാടു് അനുേദ്ദശികെള സഹ സംബന്ധിക്കെപ്പടിൻറു.
ഉേദ്ദശികെളൻറു മുന്നമുളവായിരിക്കിൻറവ; അനുേദ്ദശിക
െളൻറു പിെന്ന വൻറവ. തകാരത്തിന്നു ചകാരമാവൂ എൻ
റാൽ േദവച്ഛത്രം എൻറിരിക്കുേമ്പാഴു് ശ്ലിേഷ്ടാച്ചാരണം
കർത്തവ്യം. േശ്ലഷ വരുത്തിെച്ചാല്ലുക. േദവച്ഛത്രം.”
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12 സംഗീതരത്നാകരവ്യാഖ്യാനം
ക്രി. പി. പതിന്നാലാംശതകത്തിെന്റ പൂർവാർദ്ധത്തിൽ
ജീവിച്ചിരുന്ന േദവഗിരിയിെല ധർമ്മപാലൻ എന്ന രാ
ജാവു സംഗീതസുധാകരം എെന്നാരു ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥം നിർ
മ്മിച്ചു. അതിെന്റ ഒരു പഴയ വ്യാഖ്യാനമാണു് നമുക്കു കി
ട്ടീട്ടുള്ളതു്. മൂലേശ്ലാകങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചു് അവയ്ക്കു ഗദ്യത്തിൽ
വിവരണം വ്യാഖ്യാതാവു് എഴുതിേച്ചർത്തിരിക്കുന്നു. േനാ
ക്കുക:
“ വാണീ ന േകവലമഹാരി തയാ വിജിത്യ

പ്രീതിപ്രദാ പികകുലാൽ സമവർണ്ണേഭൈദഃ
േദേവന്ദ്രേശഖരിതപാദസേരാജേരണും
താം പഞ്ചമസ്വരമയീമനിശം നമാമി.”

“പികകുലെമൻറ കയിൽക്കൂട്ടത്തിങ്കൽനിൻറു ജയിച്ചിട്ടു് ആ
വാണിെയ മാത്രമല്ല ഹരിച്ചു, ആ വർണ്ണേഭദേത്തയും ഹരി

പ്പൂതും െചയ്തു േദേവന്ദ്രനാൽ േശഖരിതമായിരിക്കിൻറ േദവി
െയ എേപ്പാഴും നമസ്കരിക്കിേന്റൻ.”
“ യസ്യാ വപുർന്നവസുധാരസനിർവിേശഷം

പീതം തദപ്യതിതരാം നയൈനർമ്മേഹശഃ
ആപീയമാനമഭിേതാ വിദധാതി േദവസ്താം ൈധവതീമനുഗൃണന്നനിശം നമാമി.”

“മേഹശനായിരിക്കിൻറ േദവൻ യാവെളാരുത്തിയിെട

നവസുധാരസനിർവ്വിേശഷമായിരിക്കിൻറ വപുസ്സിെന
അത്യർത്ഥം നയനങ്ങെളെക്കാണ്ടു ചുറ്റുവട്ടവും പാനം
െചയ്താെനൻറിട്ടിരിക്കിൻറൂതാകിലും ആപീയമാനമായി
ട്ടു ഭവിക്കിൻറിതു, അൈദ്ധവതിയായിരിക്കിൻറ േദവി
െയ സ്തുവന്നായിട്ടു് എേപ്പാഴും നമസ്കരിക്കിേന്റൻ.”
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13 സനൽസുജാതീയവ്യാഖ്യാനം
മഹാഭാരതം ഉേദ്യാഗപർവത്തിൽ വിദുേരാപേദശാന
ന്തരം സനൽസുജാതമഹർഷി ധൃതരാഷ്ട്രചക്രവർത്തി
ക്കു് അപവർഗ്ഗവിഷയകമായി ജ്ഞാേനാപേദശം െച
യ്യുന്ന ഒരു ഘട്ടമുണ്ടു്. സനൽസുജാതീയെമന്നാണു് ആ
ഉപേദശത്തിെന്റ സംജ്ഞ. അതു മഹാഭാരതത്തിെല
ഭഗവൽഗീതാദികളായ പഞ്ചരത്നങ്ങളിൽ ഒന്നും സാ
ക്ഷാൽ ശങ്കരഭഗവൽപാദർ തെന്ന വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുള്ള
തുമാകയാൽ അസാധാരണമായ മാഹാത്മ്യേത്താടുകൂ
ടിയ ഒരു പ്രകരണമാകുന്നു. അതിെന്റ ഭാഷാവ്യാഖ്യാന
ത്തിൽ ഒരു ഭാഗമാണു് അടിയിൽ േചർക്കുന്നതു്:
“ തേതാ രാജാ ധൃതരാേഷ്ട്രാ മനീഷീ

സമ്പൂജ്യ വാക്യം വിദുേരരിതം തൽ
സനൽസുജാതം രഹിേത മഹാത്മാ
പപ്രച്ഛ ബുദ്ധിം പരമാം ബുഭൂഷൻ.”

പാണ്ഡവാഭിപ്രായെത്ത അറിയായ്ക േഹതുവായിട്ടു പ്ര
ജാഗരാഭിഭൂതനായുള്ള ധൃതരാഷ്ട്രർ വിദുരർമുഖത്തിങ്കൽ
നിന്നു ത്രിവർഗ്ഗ വിഷയമായുള്ള അർത്ഥജാതെത്ത േക
ട്ടു. തദനന്തരം വിദുരരാൽ സൂചിതമായി അപവർഗ്ഗവിഷ
യമായുള്ള അർത്ഥജാതെത്ത േകൾപ്പാനായിെക്കാണ്ടു
േചാദിക്കുന്നു.

തതഃ ധൃതരാഷ്ട്രഃ സനൽസുജാതം പപ്രച്ഛ-ത്രിവർഗ്ഗെത്തേക്കട്ടന
ധൃതരാഷ്ട്രർ സനൽസുജാതേനാടു േചാദിച്ചു. സനൽസുജാ
തം എേന്റടത്തു സനച്ഛബ്ദം സദാവചനമായിരിേപ്പാൻറ്;
സുജാതശബ്ദംെകാണ്ടു യുവാവിെനെച്ചാല്ലി: സദായുവാവാ
യിരിേപ്പാരുത്തൻ; അെതൻറി എല്ലാ നാളും യൗവന യുക്ത
നായിരിേപ്പാരുത്തനവൻ. അെതൻറിേയ സുജാതശബ്ദം
കുമാരവാചകമായിരിേപ്പാൻറ്; നിത്യകുമാരൻ എൻറാകിലു
മാം. അെതൻറിേയ സനെത്തൻറു ശാന്തയായുള്ള ബുദ്ധി.
ബുദ്ധ്യാദികരണങ്ങൾ അത്യന്തം പ്രസന്നങ്ങളായിരിക്കും
വിഷയത്തിങ്കൽ ബ്രഹ്മെന്റ മാനസത്തിങ്കൽനിൻറുളനാക
െകാണ്ടു സനൽസുജാതെനൻറാകിലുമാം. അവ്വണ്ണമുണ്ടു
െചാല്ലുന്നൂതും:
“ ബുദ്ധ്യാദികരൈണസ്സർൈവശ്ശാേന്താ ബ്രഹ്മാ

ജഗൽപതിഃ
യദാഭവത്തദാ ജാതസ്സനൽസുത ഇതീരിതഃ”

എൻറിങ്ങെന. അെതൻറിേയ സനെത്തൻറു സനാതന
മായി ഹിരണ്യഗർഭാഖ്യമായുള്ള ആ ബ്രഹ്മെത്തെച്ചാല്ലി.
സനാതനമായുള്ള ബ്രഹ്മത്തിങ്കൽനിൻറു ജ്ഞാനൈവ
രാഗ്യാദി ഗുണങ്ങേളാടുകൂടീട്ടുളനായി എന്റിട്ടാകിലുമാം
സനൽസുജാതൻ. അങ്ങനത്ത സനൽസുജാതേനാടു
േചാദിച്ചു. വിദുേരരിതം തൽവാക്യം സമ്പൂജ്യ – വിദുേരരി
തമായുള്ള ആ വാക്യെത്ത സമ്പൂജനം െചയ്തിട്ടു്. വിദുര
രാൽ െചാല്ലെപ്പട്ടിരിക്കിൻറ ആ വാക്യമുണ്ടു്; ത്രിവർഗ്ഗവി
ഷയമായുള്ള വാക്യം. അതിെന അഴകുതായി പൂജിച്ചിട്ടു്.
എത്രയുമഴകുതു വിദുരർ ത്രിവർഗ്ഗെത്ത കഥിച്ചവാറു് എൻ
റ് അതിെനെപ്പരിക പ്രശംസിപ്പൂതും െചയ്തു. എങ്കിൽ
തനിക്കറിേയണ്ടീട്ടുതെന്നേയാ േചാദിച്ചു് അനുഷ്ഠിക്കയി
േല ശ്രദ്ധെകാണ്ടേത്ര അനുഷ്ഠാേനച്ഛെകാണ്ടല്ല എൻറു
െചാല്ലുൻറു. പരമാം ബുദ്ധിം ബുഭൂഷൻ – പരമയായുള്ള
ബുദ്ധിെയ ബുഭൂഷന്നായിട്ടു്; സച്ചിദാനൈന്ദകരസമായു
ള്ള ബുദ്ധി എന്റ ബ്രഹ്മജ്ഞാനം. അതിെന ബുഭൂഷന്നാ
യിട്ടു്; ബ്രഹ്മസ്വരൂപെത്ത അറികയിേല ശ്രദ്ധെകാണ്ടു്;
അപവർഗ്ഗവിഷയമായുള്ള അർത്ഥജാതെത്ത അറിക
യിേല ശ്രദ്ധെകാണ്ടേത്ര േചാദിച്ചു; അനുഷ്ഠിക്കയിേല
ശ്രദ്ധെകാണ്ടല്ല. എന്തു േഹതുവായിട്ടനുഷ്ഠിക്കയിൽ ശ്ര
ദ്ധയില്ലാഞ്ഞു എൻറ്. അതു് അനുഷ്ഠാനത്തിങ്കൽ തനി
ക്കധികാരമില്ലായ്കയാൽ എൻറു െചാല്ലുൻറു പിെന്ന രാ
ജാ. രാജാവേല്ലാ താൻ, ഐശ്വര്യരാഗമുേള്ളാരുത്തൻ,
സാധനചതുഷ്ടയസമ്പന്നനായുള്ളവനേല്ലാ അനുഷ്ഠാ
നത്തിങ്കൽ അധികാരമുള്ളൂ. എങ്കിൽ ജിജ്ഞാസയി
ങ്കൽ അധികാരമുേണ്ടാ എൻറ്. അതുെണ്ടൻറു െചാല്ലുൻ
റു. മനീഷീ, അേത ധൃതരാഷ്ട്രർ മനീഷിയായിരിേപ്പാരു
ത്തൻ. മഹാത്മാവായിട്ടു, തേപാവിദ്യകേളാടുംകൂടിയിരു
േപ്പാരുത്തൻ. അങ്ങനത്ത ധൃതരാഷ്ട്രൻ സനൽസുജാ
തെന്നാടു േചാദിച്ചു. അതും രഹിേത, വിവിക്തത്തിങ്കൽ.
വിദുരാദികൾ േപായിട്ടിരിക്കിൻറേപ്പാൾ. ഉപനിഷദർ
ത്ഥെത്ത േകൾപ്പാൻ അധികാരമില്ലേല്ലാ വിദുരാദികൾ
ക്കു്. അതുെകാണ്ടു് അവർ േപായിട്ടിരിക്കിൻറേപ്പാൾ
േചാദിച്ചു.”
ഇതു ശാങ്കരവ്യാഖ്യാനേത്തക്കാൾ വളെര വളെര വി
പുലമാെണന്നു പ്രഥമേശ്ലാകത്തിെന്റ അർത്ഥവിവര
ണത്തിൽ നിന്നു തെന്ന മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാകുന്നു.
ഇത്തരത്തിൽ സർവങ്കഷങ്ങളും സകലസംശയേച്ഛദി
കളുമായ അേനകം ഭാഷാവ്യാഖ്യാനങ്ങൾ െകാല്ലം ഏഴു
മുതൽ ഒൻപതുവെര ശതകങ്ങിളിൽ വിവിധശാസ്ത്രജ്ഞ
ന്മാരായ േകരളീയപണ്ഡിതന്മാർ വിരചിച്ചു േലാകെത്ത
അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഭാഷാഗദ്യത്തിെന്റ അനുക്രമമായ
വികാസത്തിനു് ഈ വ്യാഖ്യാനങ്ങളുെട സാഹായ്യ്വും
നിസ്സാരമായിരുന്നില്ല.
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14 ശ്രൗതപ്രേയാഗം ഭാഷ
യാഗാദിൈവദികകർമ്മങ്ങളിൽ അനുഷ്ഠിേക്കണ്ട പ്ര
േയാഗരീതികെളപ്പറ്റി സവിസ്തരമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന
ഒരു ഗ്രന്ഥമാണു് ഇതു്. ഗ്രന്ഥകാരൻ ആെരന്നറിയുന്നി
ല്ല. ആ വിഷയത്തിൽ അത്യന്തം അഭിജ്ഞനായ ഒരു
നമ്പൂരിയാെണന്നു മാത്രേമ ഊഹിക്കുവാൻ നിർവ്വാഹമു
ള്ളു. ഭാഷയ്ക്കു വളെര പഴക്കമുണ്ടു്. ഏഴാം ശതകത്തിലാ
യിരിക്കാം ഗ്രന്ഥത്തിെന്റ ആവിർഭാവം. ഒരു ഭാഗം ഉദ്ധ
രിക്കാം: “അഗ്നിേഷ്ടാമാർത്ഥമായി ൈകപിടിച്ചാൽ ബ്ര
ഹ്മനും േഹാതനും ൈതത്തിരീയേരാടുകൂടേപ്പായി േബാ
ധായനസ്നാനവും െചയ്തുേപാരൂ. ബ്രഹ്മൻ കാലുംകഴുകി
ആചമിച്ചു…െചയ്യിൻറതിനു െതേക്ക നില്പൂ. ൈതത്തരീയ
േരാടുകൂട വരണാന്തമായിെച്ചയ്തഗ്നിേഹാത്രശാലയിൽ
െച്ചന്റു തീ കാച്ചുേന്നടത്തു് അവിെടയവിെടെത്തക്കിരിപ്പൂ.
ശാലയിൽ േപാകുേമ്പാൾ കൂടേപ്പായി കാലും കഴുകി
ആചമിച്ചു േദവയജനാദ്യവസ…ത്തിേങ്കന്നു െതക്കു നി
ല്പൂ. ഇരിക്കിലിരിപ്പൂ. അധ്വര്യു ഇഡ ജപിച്ചാൽ ബ്രഹ്മൻ
േവദ്യുൽകരമകംപുക്കു േപായി ആയതനു പരിഗ്രഹത്തി
ന്നവിെടയവിെടെത്തക്കിരിപ്പൂ. മഥിക്കുേന്റടത്തിേങ്കൻറു
തീെപ്പട്ടാൽ കിഴക്കു േപായി ഇരിപ്പൂ.”
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15 ഭാവാധ്യായം ഭാഷ
േഹാരയിേല ഭാവാധ്യായത്തിനു് ഒരു പഴയ ഭാഷാവ്യാ
ഖ്യാനം കണ്ടുകിട്ടീട്ടുണ്ടു്. വ്യാഖ്യാതാവു് ആെരന്നറിയുന്നി
ല്ല. മാതൃക കാണിക്കുവാൻ രണ്ടു േശ്ലാകങ്ങളുെട തർ
ജ്ജമ ചുവേട കുറിക്കുന്നു:
മൂ: “മൂർത്ത്യാദയഃ പദാർത്ഥാ ജായേന്ത േയന വിവിധജന്തൂ
നാം
തസ്മാദധുനാ വേക്ഷ്യ ഭാവാധ്യായം വിേശേഷണ.”
ത: “യാെതാരു ശാസ്ത്രത്തിങ്കൽനിൻറു യാെതാരു ഗ്രഹെത്ത
െക്കാണ്ടു മൂർത്ത്യാദികളായിരിക്കിൻറ പദാർത്ഥങ്ങൾ
ജനിക്കെപ്പടിൻറൂ വിവിധങ്ങളായിരിക്കിൻറ ജന്തുക്കളു
െട; ആ ശാസ്ത്രത്തിങ്കൽനിൻറു ഭാവാധ്യായെത്ത ഞാൻ
ഇേപ്പാഴു വിേശേഷണ വചിക്കിൻറുണ്ടു്.”
മൂ: “അല്പായുഃ കുനഖീ പരാക്രമഗുണീ ഹൃച്ഛൂ ന്യനഷ്ടാത്മജഃ
സ്ഥാനഭ്രംശകേരാ വിശീർണ്ണമദേനാ ദുർമ്മാർഗ്ഗമൃത്യുസ്ത
ഥാ
ധർമ്മാദി പ്രതികൂലതാഹിമരുചിർവിേത്തശ്വേരാ േദാഷ
വാനിേത്യേത ക്രമേശാ വിലഗ്നഭവനാൽ േകേതാഃ ഫലം ചി
ന്ത്യതാം.”
ത: അല്പായുസ്സായിരിേപ്പാരുത്തൻ, അശ്ശിരിയായിരിക്കിൻറ
നഖങ്ങേളാടുകൂടിയിരിേപ്പാരുത്തൻ, പരാക്രമമാകിൻറ ഗു
ണേത്താടുകൂടിയിരിേപ്പാരുത്തൻ, ഹൃദയത്തിങ്കൽ സൽഗുണ
െമൻറുെള്ളാരു നിരൂപണെമാരിക്കലുമില്ലാെതയിരിേപ്പാ
രുത്തൻ, പുത്രേരാടു േവറുെപട്ടിരിേപ്പാരുത്തൻ, സ്ഥാന
നാശെത്തെച്ചയ്ക ശീലനായിരിേപ്പാരുത്തൻ, സ്ത്രീകേളാടു
കൂടിയുേള്ളാരു ക്രീഡയിങ്കൽ സ്ത്രീകൾ ഇവെനെപ്പരിക നി
േഷധിച്ചിരിക്കുമാറുള്ളിതു, ദുർമ്മാർഗ്ഗം വിഷയമായുേള്ളാരു
മൃത്യുവിേനാടുകൂടിയിരിേപ്പാരുത്തൻ, ധർമ്മാർത്ഥകാമേമാ
ക്ഷങ്ങളിൽ ഒരിക്കലും ബുദ്ധിെചല്ലാെതയിരിേപ്പാരുത്തൻ,
ഹിമെമൻറേപാെലയിരിേപ്പാരു േശാഭേയാടുകൂടിയിരി
േപ്പാരുത്തൻ ധനപതിയായിരിേപ്പാരുത്തൻ, േദാഷേത്താ
ടുകൂടിയിരിേപ്പാരുത്തൻ” ഇത്യാദി.
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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.

ഉള്ളൂർ: േകരളസാഹിത്യചരിത്രം ഭാഗം 2
േഫാൺ പതിപ്പുകളുെട കണ്ണികൾ
20. സംസ്കൃതസാഹിത്യം
21. േജ്യാതിഷത്തിെന്റ അഭിവൃദ്ധി
22. ഭാഷാസാഹിത്യം
23. മണിപ്രവാള സാഹിത്യം: ഭാഷാചമ്പുക്കൾ
24. മണിപ്രവാളസാഹിത്യം (തുടർച്ച)
25. മണിപ്രവാളസാഹിത്യം (തുടർച്ച)
26. ഭാഷ–ഗദ്യഗ്രന്ഥങ്ങൾ
27. സംസ്കൃതസാഹിത്യം
28. സംസ്കൃതസാഹിത്യം (തുടർച്ച)
29. മണിപ്രവാള സാഹിത്യം
30. തുഞ്ചെത്തഴുത്തച്ഛൻ
31. ഭാഷാസാഹിത്യം (പദ്യം)
32. ഭാഷാഗദ്യം
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