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(െകാല്ലം എട്ടാംശതകം)

1



1 ഉത്തരരാമായണം ഗദ്യം

ഗ്രന്ഥകാരനും കാലവും
മലയാളഭാഷയ്ക്കു തികച്ചും അഭിമാനം െകാള്ളാവുന്ന ഒരു
മഹനീയകൃതിയാകുന്നു ഉത്തരരാമായണം ഗദ്യം. അതി�
െന്റ പ്രേണതാവു് ആെരന്നറിയുന്നതിനു ഗ്രന്ഥത്തിൽ
സ്പഷ്ടമായ ലക്ഷ്യെമാന്നുമിെല്ലങ്കിലും അതിെനപ്പറ്റി
അവിശ്വസനീയെമന്നു കരുേതണ്ടതല്ലാത്ത ഒൈരതി�
ഹ്യം വടേക്കമലയാളത്തിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ടു്. അവി�
െട ചിറയ്ക്കൽത്താലൂക്കിൽ കരിെവള്ളൂർ എന്ന സ്ഥല�
ത്താണു് സുപ്രസിദ്ധമായ വേങ്ങാട്ടു് ഉണിത്തിരിമാരുെട
കുടുംബം സ്ഥിതിെചയ്യുന്നതു്. ഉണിത്തിരിമാെര പണ്ടാ�
ലമാെരന്നു് െതക്കൻപ്രേദശങ്ങളിൽ പറയും. ആ കുടും�
ബത്തിൽ െകാല്ലം 700-നും 750-നും ഇടയ്ക്കു് അതിവിദ്വാ�
ന്മാരായ രണ്ടു സേഹാദരന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നും
അവരിൽ അനുജൻ തെന്റ തറവാട്ടിെല പ്രായംെചന്ന
സ്ത്രീകളുെട ആവശ്യമനുസരിച്ചു് അവർക്കു നിത്യപാരാ�
യണത്തിന്നായി രാമായണകഥ മുഴുവൻ ഗദ്യത്തിൽ
രചിച്ചു എന്നുമാണു് പുരാവൃത്തം. അതിൽ ഉത്തരരാമാ�
യണം മാത്രേമ കണ്ടുകിട്ടീട്ടുള്ളു. ഒരു മാതൃകയിൽ അതു്
759-ൽ എഴുതി എന്നു േരഖെപ്പടുത്തിക്കാണുന്നതിനാൽ
അതിനു മുൻപായിരിയ്ക്കണം ഗ്രന്ഥനിർമ്മിതി എന്നു സി�
ദ്ധിക്കുന്നു. ആ സ്ഥിതിക്കു്, ഐതിഹ്യെത്ത ആസ്പദമാ�
ക്കി വേങ്ങാട്ടുണിത്തിരിമാരിൽ ഒരാൾ എട്ടാംശതകത്തി�
െന്റ പൂർവ്വാർദ്ധത്തിൽ ഉത്തരരാമായണം ഉണ്ടാക്കി
എന്നു ന്യായമായി ഊഹിക്കാവുന്നതാണു്.

ഗ്രന്ഥസ്വരൂപം
ഉത്തരരാമായണകാരൻ വാല്മീകി മഹർഷിെയത്ത�
െന്നയാണു് ആദ്യന്തം ഉപജീവിച്ചിരിക്കുന്നെതങ്കിലും
മൂലെത്ത പ്രാേയണ വികസിപ്പിച്ചുെകാണ്ടാണു് അേദ്ദ�
ഹത്തിെന്റ കാവ്യഗതി. ഭാഷയ്ക്കു സമഗ്രമായ ഓജസ്സും
ധാരാവാഹിത്വവുമുണ്ടു്. ഗ്രന്ഥം ആരംഭിക്കുന്നതു താെഴ�
ക്കാണുന്ന വിധത്തിലാണു്:
“അരുളിെച്ചയ്താൻ മഹാനുഭാവനാകിയ വാല്മീകിമഹർഷി
കുശലവന്മാെര േനാക്കി. അഖിേലാകമംഗല്യാംഗസമ്പന്ന�
നായിരിക്കുന്ന ശ്രീരാമേദവൻ തിരുവടി രാവണാദി രാക്ഷ�
സന്മാെര നിഗ്രഹിച്ചു തിരുവേയാധ്യാപുരിപുക്കഭിേഷകം
െചയ്തു് അനുജേരാടും സീതാേദവിേയാടും െകൗസല്യാദി മാ�
തൃക്കേളാടും സുഗ്രീവാദി വാനരന്മാേരാടും വിഭീഷണാദി രാ�
ക്ഷസേരാടുംകൂടി രാജ്യപരിപാലനം െചയ്തിരുന്ന പ്രകാര�
വും സ്വർഗ്ഗാേരാഹണപ്രകാരവും ശ്രീവാല്മീകി കുശലവന്മാർ�
ക്കുപേദശം െചയ്തു പഠിപ്പിക്കെപ്പട്ട ഉത്തരരാമായണം സം�
േക്ഷപമായറിയിക്കുേന്നൻ.”

ഇതു ഗ്രന്ഥകാരെന്റ പീഠികയാണു്. മൂലത്തിൽ ഈ ഭാ�
ഗം ഇല്ല. ഈ ഭാഗത്തിനു നമ്പ്യാർ തമിഴിെന്റ സാജാ�
ത്യം നല്ലേപാെലയുണ്ടു്; ഇതരഭാഗങ്ങളിലും അതിേല
ൈശലിതെന്ന ഏെറക്കുേറ സമീക്ഷിക്കാവുന്നതാണു്.
അപൂർവ്വം ചില ഭാഗങ്ങളിൽ മൂലകഥെയ േഭദെപ്പടുത്തീ�
ട്ടുമുണ്ടു്. തർജ്ജമയിൽ രാവണെന കാർത്തവീര്യനിൽ�
നിന്നു േമാചിപ്പിക്കുന്നതു പുലസ്ത്യനല്ല, വിശ്രവസ്സാെണ�
ന്നുള്ളതു് അതിനു് ഒരുദാഹരണമായി ഗണിക്കാം. മൂല�
ത്തിൽ നിന്നു തർജ്ജമ വികസിക്കുന്നതു് എങ്ങെനയാ�
െണന്നു് അടിയിൽ േചർക്കുന്ന ഉദാഹരണത്തിൽ നിന്നു
െവളിവാകും.

മൂലം: “ഏവമുക്ത്വാ തേതാ രാമ ഭുജാൻ വിക്ഷിപ്യ പർവേത
േതാലയാമാസ തം ൈശലം സ ൈശലസ്സമകമ്പത.
ചാലനാൽ പർവതൈസ്യവ ഗണാ േദവസ്യ കമ്പിതാഃ
ചചാല പാർവതീ ചാപി തദാശ്ലിഷ്ടാ മേഹശ്വരം.
തേതാ രാമ മഹാേദേവാ േദവനാം പ്രവേരാ ഹരഃ
പാദാംഗുേഷ്ഠന തം ൈശലം പീഡയാമാസ ലീലയാ,
പീഡിതാസ്തു തതസ്തസ്യ ൈശലസ്യാേധാഗതാ ഭുജാഃ.”

തർജ്ജമ: “പുഷ്പകവിമാനത്തിൽനിന്നിറങ്ങി ശ്രീൈക�
ലാസപർവതത്തിൻമുരട്ടു െചന്നുനിന്നു് ഇരുപതു ൈക�
യും ചുരുട്ടിപ്പർവതമടരുമാറു െമെല്ലെയാെന്നറ്റിയതു�
േനരം പർവതെമാേരടെമാഴിയാെത െഞട്ടിയിളകി�
പ്പിളർന്നതുേനരം ശ്രീഭൂതഗണങ്ങളും മഹർഷിമാരും
ബ്രാഹ്മണരും േദവകളും ഗണപതിയും സുബ്രഹ്മണ്യനും
യക്ഷകിന്നരഗന്ധർവസിദ്ധവിദ്യാധരചാരണരും ഇവ�
െരല്ലാവരും െപരിക ഭയെപ്പട്ടു െചാല്  വിതുംെചയ്താർ.
ജഗൽകാരണനായിരിക്കുന്ന ശ്രീമഹാേദവൻ തിരുവ�
ടിയുെട നിവാസസ്ഥലമായിരിക്കുന്ന ശ്രീൈകലാസെമ�
ന്തിങ്ങെന ഇളകുമാറിെതന്നും ഇെതന്നുേമ ഇളകിെയാ�
ന്നല്ലാെയന്നും തമ്മിൽ പറയുന്നതുേനരം ഭർത്താവി�
േനാടുകൂെട ക്രുദ്ധിച്ചരുളുന്ന ശ്രീപാർവതിയും ബദ്ധെപ്പട്ടു
മനസ്സാെല നിരൂപിച്ചു. ഞാനുെമാരാശ്രയം കൂടാെത
ഇവിെടയിരിക്കുന്നാകിൽ വീണു മരിച്ചുേപാകുെമന്നു ഭയ�
െപ്പട്ടു സംഭ്രമേത്താടുേമാടിെച്ചന്നു ഭർത്താവിനുെട മാ�
റിൽ വീണു മുറുെകപ്പിടിച്ചാേശ്ലഷിച്ചു നില്പിതും െചയ്താൾ.
അേതതു പ്രകാരെമന്നാൽ കല്പകവല്ലി കല്പകവൃക്ഷ�
െത്ത ചുറ്റിപ്പിടിച്ചതുേപാെല, ശ്രീമഹാേദവൻതിരുവടി�
യുെട മാറിൽെചന്നുമറഞ്ഞിരുന്നു ശ്രീപാർവതീേദവിയും.
അതുേനരം ശ്രീപരേമശ്വരൻ തിരുവടിയും െപരിെകസ്സ�
േന്താഷിച്ചു മന്ദസ്മിതമാകുംവണ്ണം ചിരിച്ചരുളുവിതും െച�
യ്താൻ. പെണ്ടങ്ങുെമാരുനാളുെമന്നുെട പ്രാണവല്ലഭയാ�
യിരിക്കുന്ന െഗൗരിയുെമെന്നയാലിംഗനം െചയ്തില്ലേല്ലാ.
ഇന്നിേപ്പാെളെന്നയാലിംഗനം െചയ്യാൻ കാരണെമ�
െന്തന്നാൽ ആരാനുെമാരു ബലവാൻ പരാക്രമശക്ത�
നായിരിക്കുന്ന പുരുഷൻ ഇപ്പർവതമടർത്തുന്നുെണ്ടന്നു
വന്നു. എന്നാൽ അവൻ എനിെക്കത്രയും െപരികയി�
ഷ്ടവാെനന്നും അവെന വളെര േസ്നഹിേച്ചൻ ഞാെന�
ന്നും ഒരുനാളുമവേനാെടാരുവിേരാധംനമുക്കരുെതന്നും
അവന്നുേവണ്ടുമഭിപ്രായെത്തെച്ചയ്തുെകാടുക്കണെമന്നും
േദവിയുെട ഭയെത്തക്കളയണെമന്നും നിനച്ചു പർവതമ�
ടർത്തുന്നവനുേമതുെമാരു വ്യസനം വരാെത േദവിയുെട
സങ്കടം േപാക്കണെമന്നുംവച്ചു തിരുവടിയുെട ശ്രീപാ�
ദാരവിന്ദങ്ങളുെട െപരുവിരൽദ്വയംെകാണ്ടു െമല്ലേവ
അപ്പർവതെമാന്നമക്കുവതും െചയ്താൻ. അെപ്പാഴുതു ദശ�
ഗ്രീവനും പർവതമടർന്ന വിവരത്തിൽ ൈകകളിരുപതും
നടത്തിെപ്പാങ്ങിക്കുമതുേനരം പർവതം പേണ്ടേപ്പാെല
ഉറച്ചുനിന്നതുേനരം വിവരത്തിങ്കലിട്ട ൈക ഇരുപതും
വലിച്ചുകൂടാെത മുറുകി െപാറുക്കരുതാത്ത േവദനയാേല
മുറയിടത്തുടങ്ങിനാൻ ദശഗ്രീവൻ.”

എെന്താരു ഹൃദയഹാരിയായ ചിത്രമാണിതു്! ഒരു വലിയ
ഭൂതക്കണ്ണാടിയിൽക്കൂടിയാണു് വിവർത്തകൻ മൂലത്തി�
േല ആശയങ്ങെള നമുക്കുകാണിച്ചുതരുന്നതു്, ‘ലീലയാ’
എന്ന പദത്തിനു് അേദ്ദഹം കല്പിക്കുന്ന അർത്ഥപ്രപഞ്ച�
നം മഹർഷി വിചാരിച്ചിരിക്കാവുന്നതെല്ലങ്കിലും ഹൃദയ�
േപയമായിത്തെന്നയിരിക്കുന്നു.

സുന്ദരങ്ങളായ ഭാഷാപദങ്ങളുെട സുലഭമായ പ്രേയാഗം
ഈ ഗ്രന്ഥെത്ത സവിേശഷം ആകർഷകമാക്കിത്തീർ�
ക്കുന്നു. “പുതിേയാ ചില കഴുവിൻ തൂവലാൽ വരിഞ്ഞു
േനർചാണേമൽ െതളിയക്കടഞ്ഞു േനരിയതായ് െന�
േയ്തച്ചു െതാട്ടവാേറ ശത്രുക്കെള പ്രാണൻപറിേപ്പാ ചില
ശരങ്ങൾെകാണ്ടുടനുടൻ പ്രേയാഗിച്ചു”, “കെണ്ണല്ലാം ചു�
കന്നു മറിഞ്ഞു ദന്തം കടിച്ചു് അരിെകയിരുന്ന വാെളടു�
ത്തു വലേത്ത കയ്യിൽ മുറുെകപ്പിടിച്ചു കുറെഞ്ഞാന്നു പിൻ�
വാങ്ങി വാളിളക്കി ഊക്കി രണ്ടു മുറിയായി വീഴുമാറു ദൂത�
െന െവട്ടിെക്കാല്  വിതും െചയ്താൻ”, “അരയും തലയും
ൈകച്ചരടും മുറുക്കിയാവനാഴിക പുറത്തണച്ചു വിെല്ലടു�
ത്തു ഞാൺ പൂേട്ടറ്റിയിടത്തു െചന്നുനിന്നു് ഇടേത്തൈക്ക�
േമൽ വിെല്ലടുത്തു മുറുക്കപ്പിടിച്ചു െതളിയക്കടെഞ്ഞാര�
മ്പുെമടുത്തു രമണീയമായി െപാന്മയമായിരിക്കുന്ന േത�
രിേലറി െകാടിയും കുടയുമുയർത്തിപ്പിടിച്ചു യുദ്ധേയാഗ്യ�
നായി പുറെപ്പട്ടു” എന്നിത്തരത്തിലുള്ള സജീവങ്ങളായ
വാക്യങ്ങൾ ഇതിൽ എവിേടയും േപ്രക്ഷണീയങ്ങളായി
നിലെകാള്ളുന്നു.



2 വാസുേദവൻനമ്പൂരി,പഞ്ചികാകാരൻ

അമരേകാശത്തിനു പഞ്ചിക എെന്നാരു പഴയ േകരളീ�
യവ്യാഖ്യാനമുണ്ടു്. അതിൽ സംസ്കൃതവും ഭാഷയും ഇട�
കലർന്നിരിക്കുന്നുെവങ്കിലും ഭാഷയ്ക്കാണു് പ്രാധാന്യം.
ഗ്രന്ഥനിർമ്മിതിയുെട കാലവും ഗ്രന്ഥകാരെന്റ നാമ�
േധയവും വ്യാഖ്യാനത്തിലുള്ള ഒരു േശ്ലാകത്തിൽനിന്നു
െവളിെപ്പടുന്നു.

“ശശധരവസുബാണപ്രാണരന്ധ്രക്ഷേമൈശഃ
പരിമിതിമുപയാേത വാസരാണാം സമൂേഹ
ഇഹ കലിയുഗഭാജാം വാസുേദേവാ ദ്വിജന്മാ
വ്യലിഖദമരേകാശഗ്രന്ഥതാൽപര്യസാരം.”

ഇതിൽ ആദ്യേത്ത പാദം കലിദിനസംഖ്യാസൂചകമാക�
യാൽ ഗ്രന്ഥനിർമ്മിതി െകാല്ലം 716-ആണ്ടിടയ്ക്കാെണന്നു
സിദ്ധിക്കുന്നു. ‘വ്യലിഖൽ’ എന്ന പദത്തിനു നിർമ്മിച്ചു
എന്നാണു് ഞാൻ ഭാഷാരീതിെയ ആസ്പദമാക്കി അർ�
ത്ഥം കല്പിക്കുന്നതു്. അല്ലാെത പകർത്തിെയഴുതിെയന്ന�
ല്ല.

“േലാേകാപകാരായ കൃതാ മഹാത്മനാ
േകനാപി ൈസഷാമരേകാശപഞ്ചികാ
ആചന്ദ്ര(നക്ഷത്രഗണം)സുപൂജിതാ
േസ്ഥയാദ്ധരണ്യാം സുമേനാഹരാ സതാം.”

എെന്നാരു പദ്യം ‘ശശധര’ എന്നതിെന തുടർന്നു കാ�
ണുന്നുെണ്ടങ്കിലും അതു ഗ്രന്ഥകാരേന്റതുതെന്നേയാ
എന്നു സംശയിക്കുന്നു; ആെണങ്കിൽ അേദ്ദഹം താൻ
മഹാത്മാവാെണന്നു സ്വയം േഘാഷണം െചയ്യുന്നതാ�
യി വിചാരിക്കണം. അതു് അസ്വാഭാവികമാണേല്ലാ.
പഞ്ചിക ഇങ്ങെന ആരംഭിക്കുന്നു:

“േക്ലശാദേയാ യം ന പരാമൃശന്തി
േയാ വാ ബിഭർത്തീശ്വരശബ്ദേമകഃ
പുരാതനാനാം ഗുരേവ ഗുരൂണാം
തൈസ്മ നേമാ നാഗവിഭൂഷണായ.
ആയുർധനുർേവ്വദനിഘണ്ടുസാേര
വാസ്തുഗ്രഹാശ്വാദിഗജാദിശാസനം
സ്മൃതീഃ പുരാണാന്യഖിലാസ്സഹസ്രശഃ
സമീക്ഷ്യ വേക്ഷ്യഽമരേകാശപഞ്ചികാം.

േകാ മർേത്ത്യാമരേകാശന്തു വിവരീതും ക്ഷേമാ ഭുവി?
േകാ വാബ്ധിമഥനം കർത്തും ശേക്താ നാരായണാദൃേത.
തത്ര േയ േസ്വന വിവൃതാ േയ ച വ്യക്താർത്ഥവാചിനഃ
േതഷാം നിരർത്ഥകാ വ്യാഖ്യാ വ്യാക്രിയേന്തഽത്ര
ദുർഗ്ഗമാഃ.”

വ്യാഖ്യാനം ഹ്രസ്വമാണു്; ധ്വാത്വർത്ഥപ്രതിപാദനവും
മറ്റുമില്ല. താെഴക്കാണുന്ന ഭാഗങ്ങൾ േനാക്കുക.
“സ്വഃ ഇതി അവ്യയം, സ്വർഗ്ഗഃ, നാകഃ, ത്രിദിവഃ, ത്രിദശാല�
യഃ, സുരേലാകഃ ഇവ അഞ്ചും പുല്ലിംഗം. ദ്യൗഃ ഓകാരാന്തം,
ദ്യൗഃ വകാരാന്തം, േദ്വ സ്ത്രിെയൗ; ക്ലീേബ ത്രിവിഷ്ടപം ഇവ
ഒൻപതും സ്വർഗ്ഗത്തിെന്റ േപർ” “മഷാദയഃ ശമീധാേന്യ മാ�
ഷമുദ്ഗാദികം = പുട്ടലിൽ വിളയിന്റവ”, “ശൂകധാേന്യ യവാ�
ദയഃ = യവേഗാധൂമാദികൾ കരിേമൽ വിളയിന്റവ.” “േശാ�
ധിതം സമം = നിർമ്മലമായതു്. ചിക്കണം മസൃണം സ്നി�
േഗ്ദ്ധ = െനയ് േചർന്നതു്, തുേല്യ ഭാവിതം വാസിതം = ധൂ�
പിച്ചതു്. 18-ഉം ത്രിലിംഗം. അപക്വംേബാളിഃ സ്ത്രീ. അഭ്യൂഷഃ
നാ. തിലഗുളസക്ത്വാദികൃതാേബാളിഃ” “േതഷാം വിേശഷാ
ഹാരീതഃ = നായ്പ്രാവു്. മദ്ഗുഃ = നാ നീർക്കാക്ക. കാരണ്ഡ�
വഃ = നാ േകാഴി. പ്ലവഃ = നാ മരക്കലം, നാവു്. തിത്തിരിഃ =
നാ ചിച്ചിരി, കകഭഃ = നാ െചറുകുരീൽ. ലാവഃ = നാ മീവൽ.
ജീവഞ്ജീവഃ = നാ വട്ടച്ചാവൽ. ചേകാരകഃ = നാ ചേകാര�
പ്പുൾ. േകായഷ്ടികഃ = നാ ടിട്ടിഭക = നാ കുതികുലുക്കി.”

ൈകക്കുളങ്ങര രാമവാരിയർ അമരേകാശത്തിനു രചി�
ച്ചിട്ടുള്ള ബാലപ്രിയ എന്ന വ്യാഖ്യാനത്തിൽ പഞ്ചികെയ
ആപാദചൂഡം ഉപജീവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. വാസുേദവെന്റ ഗൃഹം
ഏെതന്നു് അറിയുന്നില്ല.

സൂക്ഷ്മമായ നിരൂപണത്തിെന്റ ഫലമായി ഈ പഞ്ചിക
തന്നാമേധയമായ തമിഴ്ഗ്രന്ഥത്തിെന്റ തർജ്ജമയാ�
െണന്നു കാണുന്നു. വാസുേദവൻ അതിൽ വിേശഷി�
െച്ചാന്നും കൂട്ടിേച്ചർത്തതായി േതാന്നുന്നില്ല. തമിഴ്ഗ്രന്ഥ�
ത്തിെന്റ രീതി മനസ്സിലാക്കുവാൻ പ്രഥമേശ്ലാകത്തിെന്റ
വ്യാഖ്യാനം ഉദ്ധരിച്ചുെകാള്ളുന്നു:
“േഹ ധീരാഃ, വാരീർ. വിദ്വാംസഃ ജ്ഞാനദയാസിേന്ധാഃ
ജ്ഞാന, ജ്ഞാനെമന്ന, ദയാ, ദയെയന്ന, ഇതുകളുെട സി�
േന്ധാഃ. സിന്ധുവായിരുപ്പാരായി, സമുദ്രമായിരുപ്പാരായി,
അഗാധസ്യ, അഗാധരായിരുപ്പാരായി, നിലയന്നിയിേല
ഇരുപ്പാരായിരുക്കുകിറ, യസ്യ = യാെതാരു പരേമശ്വരനു�
ൈടയ, ഗുണാഃ = ഗുണങ്കൾ, അനഘാഃ = അനഘങ്കേളാ,
പാപരഹിതങ്കേളാ, അക്ഷയഃ, അക്ഷയരായിരുപ്പാരായി,
നാശരഹിതരായിരുപ്പാരായി ഇരുക്കുകിറ, സഃ = അന്ത
പരേമശ്വരൻ = ശ്രിൈയ, ശ്രീയിൻെപാരുട്ടും, സമ്പത്തിൻ
െപാരുട്ടും, അമൃതായ ച = അമൃതത്തിൻെപാരുട്ടും, േമാ�
ക്ഷത്തിൻെപാരുട്ടും, ഭവദ്ഭിഃ = ഉങ്കളാേല, േസവ്യതാം =
േസവിക്കെപ്പടത്തക്കതു്.”

ഞാൻ മലയാളപഞ്ചികയിൽനിന്നുദ്ധരിച്ച ഭാഗങ്ങൾ
ആ മാതിരിയിൽത്തെന്നയാണു് തമിഴ്  പ്പഞ്ചികയിലും
കാണുന്നതു്. തമിഴ്പ്പഞ്ചികയ്ക്കു തമിഴ് നാട്ടിൽ യാെതാ�
രു പ്രചാരവുമില്ലാത്തതിനാൽ അതും േകരളത്തിൽ
ആവിർഭവിച്ച ഒരു കൃതിെയന്നുതെന്ന അനുമാനിേക്ക�
ണ്ടിയിരിക്കുന്നു. മലയാളപഞ്ചികയ്ക്കു് അമരംതമിഴ്ക്കുെത്ത�
ന്നുെമാരു േപരുണ്ടു്. അതു തദനുേരാേധന സിദ്ധിച്ചതാ�
യിരിക്കണം.

ഈ തമിഴ്ക്കുത്തിെനത്തെന്ന അല്പം വ്യത്യാസെപ്പടുത്തി
അമരപദാർത്ഥപ്രകാശിക എെന്നാരു പുസ്തകവും പ്ര�
സിദ്ധീകൃതമായിട്ടുണ്ടു്. അതിെന്റ കർത്താവു തൃക്കണ്ടി�
യൂർ േഗാവിന്ദപ്പിഷാരടിയാെണന്നു േകൾവിയുണ്ടു്. 1060-
ആമാണ്ടിടയ്ക്കുമാത്രമാണു് അതിെന്റ ആവിർഭാവം.



3 ഭാഷാൈവജയന്തി

വിശിഷ്ടാൈദ്വതമതസ്ഥാപകനായി രാമാനുജാചാര്യരു�
െട ഗുരുവായ യാദവപ്രകാശൻ ക്രി.പി. പതിെനാന്നാം
ശതകത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നു. അേദ്ദഹമാണു് സുപ്രസി�
ദ്ധമായ ൈവജയന്തിെയന്ന സംസ്കൃതനിഘണ്ടുവിെന്റ
പ്രേണതാവു്. അമരസിംഹെന്റ നാമലിംഗാനുശാസനം
കഴിഞ്ഞാൽ േകരളീയപണ്ഡിതന്മാരുെട ബഹുമാനത്തി�
നു് അത്രമാത്രം പാത്രീഭവിച്ചിരുന്ന ഒരു േകാശഗ്രന്ഥം
േവെറയില്ല. ആ നിഘണ്ടുവിനും ലഘുവായ ഒരു ഭാഷാ�
ടിപ്പണി നമുക്കു ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടു്. പന്ത്രണ്ടാം ശതകത്തിൽ
പ്രഥമകുേലാത്തുംഗേചാളെന്റ പുത്രനായ തൃതീയരാജരാ�
ജെന്റ കാലത്തു േചാളേദശെത്ത അലങ്കരിച്ചിരുന്ന േക�
ശവസ്വാമിയുെട നാനാർത്ഥാർണ്ണവസംേക്ഷപത്തിനും
േകരളത്തിൽ ധാരാളം പ്രചാരമുണ്ടായിരുന്നുെവങ്കിലും
അതു് ആരും മലയാളത്തിൽ തർജ്ജമ െചയ്തിട്ടുള്ളതാ�
യി കാണുന്നില്ല. അമരപഞ്ചികേപാെല ൈവജയന്തീ�
ടീകയും ഇന്ന സംജ്ഞകൾ ഇന്ന ജാതിക്രിയാഗുണങ്ങ�
ളുെട പര്യായങ്ങളാെണന്നു മാത്രേമ പറഞ്ഞുെകാണ്ടു�
േപാകുന്നുള്ളു; അതുതെന്നയും എല്ലാ സംജ്ഞകൾക്കു�
മില്ല. എങ്കിലും പഴയ ഒരു ഭാഷാടീകയാകയാൽ അതു
നമ്മുെട പ്രേത്യകശ്രദ്ധെയ അർഹിക്കുന്നു. ആദ്യവസാ�
നഭാഗങ്ങൾ കിട്ടീട്ടില്ലാത്തതിനാൽ പ്രസ്തുതഗ്രന്ഥത്തി�
െന്റ നിർമ്മാതാവു് ആെരന്നറിയുവാൻ യാെതാരു മാർഗ്ഗ�
വും കാണുന്നില്ല. ഗ്രന്ഥനിർമ്മിതി െകാല്ലം എട്ടാം ശത�
കത്തിേലാ, പേക്ഷ ഏഴാം ശതകത്തിൽത്തെന്നേയാ
ആയിരിക്കുവാൻ ഇടയുണ്ടു്. ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ ഉദ്ധ�
രിക്കാം:
“ബലാൽെച്ചയ്യിച്ച കർമ്മം—പിഷ്ടിർന്നാകാരിതം കർമ്മഹ�
ഠാേദ്യപി ച തൽകൃതം, കള്ളൻ—അൈഥകാഗാരികേശ്ചാരഃ
പരിേമാഷീ മലിമ്ളുചഃ പ്രതിേരാധീ പരാസ്കന്ദീതസ്കരഃ പ്രതി�
േരാധകഃ, േസ്തേനാ രാത്രിചേരാ ദസ്യുർേമ്മാഷകഃ പരി�
പാന്ഥികഃ, പശ്യേതാ േയാ ഹരത്യർത്ഥാൻ സേചാരഃ
പശ്യേതാഹരഃ, കൂറപറിക്കുമവൻ—പടച്ചരഃ പടേച്ചാേരാ,
വലിഞ്ഞുപിടിയ്ക്ക—ബന്ദീ സ്ത്രീ പ്രഗ്രേഹാ ഗ്രഹഃ, കട്ടുെകാണ്ട
ദ്രവ്യം—േലാഷ്ട്രം ഹൃേതാർത്ഥെശ്ചൗര്യം തു.”

മൂരിനിമിർക, അച്ചാണി, പട്ടാങ്ങു്, ചാടുനുകം, പടരക്ഷി�
ക്കുമവൻ. മികെവല്ലുമവൻ, തിരണ്ടുപുറെപ്പടുക (സർവ്വാ�
ഭിസാരഃ) പൂണുനൂൽ ഇടഞ്ഞൂടിടുക (പ്രാചീനാവീതം)
കൂടിേയാതുമവൻ (ഏകതീർത്ഥീ സതീർൈത്ഥ്യകഗുരുഃ
സബ്രഹ്മചാര്യപി), െചറുചീര (തണ്ഡുലീയകഃ), അറുക്കു�
ഞ്ചീര (കാണമാരീഷദലകഃ) െകാടിച്ചീര (ലതാമാരിേഷ�
തു), നീർചീര (ജലേജെസൗ ചഞ്ചടകഃ) എന്നിങ്ങെന�
യുള്ള പഴയ മലയാള പദങ്ങൾ ഈ ടീകയിൽ സുലഭ�
മായിക്കാണാം. െചവ്വാ, ചനി, ഉത്തിരാടം, ആയിലിയം
ഇങ്ങെന അേനകപദങ്ങളുെട തത്ഭവരൂപങ്ങളും കാ�
ൺമാനുണ്ടു്.



4 മെറ്റാരു ലഘുഭാസ്കരീയവ്യാഖ്യ

മഴമംഗലത്തു ശങ്കരൻനമ്പൂരിയുെട ഭാഷാഗദ്യഗ്രന്ഥങ്ങ�
െളപ്പറ്റി ഇരുപെത്തട്ടാമധ്യായത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
അേദ്ദഹത്തിേന്റതിനു പുറേമ പ്രേണതാവിെന്റ േപരറി�
ഞ്ഞുകൂടാത്ത മെറ്റാരു ലഘു ഭാസ്കരീയഭാഷാവ്യാഖ്യയും
കാൺമാനുണ്ടു്. കാലം െകാല്ലം എട്ടാം ശതകത്തിനു
പിൻപെല്ലന്നു ഭാഷയുെട പഴക്കത്തിൽ നിന്നു് അനുമാ�
നിക്കാം. ആ ഗ്രന്ഥം ഇങ്ങെന തുടങ്ങുന്നു:

“എല്ലാർക്കുമുള്ളിേല നില്ക്കും മാനത്തിനിൽ നടപ്പവൻ
കതിേരാെനന്നഭീഷ്ടങ്ങെളല്ലാേപ്പാഴും വരുത്തുക.
ഒറ്റെക്കാമ്പനതായുള്ളയാേനട മുഖമുള്ളവൻ
മാേതവർമകെനന്നുള്ളിെലേപ്പാഴും വിളയാടുക.
ഉൾക്കാമ്പിൽനിന്നണിഞ്ഞിട്ടു പുറെപ്പെട്ടങ്ങൾനാവിേല
സത്തുക്കൾക്കു സുഖിപ്പാനായ്  ക്കൂത്താടുക സരസ്വതി.
െപാട്ടിരുട്ടിെനേയാടിച്ചിട്ടറിെവന്നീ നിലാവിെന
ഉള്ളിെലങ്ങും പരത്തുന്ന ഗുരൂക്തികൾ വിളങ്ങുക.
കുറച്ചിട്ടു ചമേച്ചാരാബ്  ഭാസ്കരീയത്തിേലെപ്പാരുൾ
ഭാഷെകാെണ്ടാട്ടു െചാല്ലുേന്നൻ
ബാലന്മാർക്കറിവാനഹം.”

ഇത്രയും േശ്ലാകങ്ങൾക്കുേമൽ വ്യാഖ്യാനത്തിെന്റ ആരം�
ഭമായി.

“ഭാസ്കരായ നമസ്തൈസ്മ സ്ഫുേടയം േജ്യാതിഷാം ഗതിഃ
പ്രക്രിയാന്തരേഭേദപി യസ്യ ഗത്യാനുമീയേത.”

“പണ്ടു മഹർഷികളാൽ ചമയ്ക്കെപ്പട്ടിട്ടുള്ള േജ്യാതിശ്ശാസ്ത്രങ്ങ�
ളിൽ ഗ്രഹസ്ഥിതി വരുത്തുവാനുള്ള ഗണിതപ്രക്രിയ ഓേരാ�
ന്നിേലാേരാ ജാതിയിരിക്കയാൽ അവെകാണ്ടു വരുത്തുന്ന
ഗ്രഹസ്ഥിതികളുെമാന്നുെമാവ്വാ. അേപ്പാേഴതു ശാസ്ത്രത്തി�
െല ഗ്രഹസ്ഥിതിക്കു തക്കവാറു െശ്രൗതസ്മാർത്തകർമ്മ�
ങ്ങളുെട മുഹൂർത്തം വിധിപ്പൂ എന്നു െമൗഹൂർത്തികന്മാർക്കു
സംശയമുണ്ടാംേപാഴ്, കാലൈവകല്യംെകാണ്ടു കർമ്മ
ൈവകല്യമുണ്ടാകാെതയിരിക്കണെമന്നു്, ഹവിർഭാഗെത്ത
ഭുജിക്കുന്ന േദവതകളുെട അനുഗ്രഹം െകാണ്ടു ദിവ്യനായി�
െട്ടാരുത്തനുണ്ടാം. അവനടുത്തവണ്ണേമ സ്വകർമ്മെത്തെച്ച�
യ്തു പാപക്ഷയം വന്നാൽ ഇഷ്ടേദവതെയ തപസ്സുെകാണ്ടു
പ്രസാദിപ്പിച്ചു േദവതാപ്രസാദംെകാണ്ടു അതീന്ദ്രിയജ്ഞാ�
നമുണ്ടായാൽ മദമാത്സര്യാദികേളാടു േവറുെപട്ടു േലാകാനു�
ഗ്രഹതൽപരനായി േജ്യാതിശ്ശാസ്ത്രപാരഗനായിരിക്കുന്നവ�
നനുമാനംെകാണ്ടു ഗ്രഹസ്ഥിതികെള ഉള്ളവണ്ണമറിവാൻ
തുടങ്ങുേമ്പാഴ് യാെതാരാദിത്യെന്റ ഗതിെകാണ്ടു മറ്റുള്ള ഗ്ര�
ഹങ്ങളുെട സ്ഫുടഗതികെള ഉള്ളവണ്ണമനുമിക്കെപ്പടുന്നു പരീ�
ക്ഷിക്കുന്നവനാൽ. ഇങ്ങെനെയല്ലാമനുമാനംെകാണ്ടു ഗ്രഹ�
സ്ഥിതികളുെട ഗതികെള സൂക്ഷിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കുന്നവർകൾ
ഇക്കാലത്തു ശാസ്ത്രദൃക്സംവാദിയായുള്ളെതന്നു െചാല്ലിയാൽ
അശ്ശാസ്ത്രത്തിേല ഗ്രഹഗതിക്കു തക്കവാറു െശ്രൗതസ്മാർ�
ത്തകർമ്മങ്ങളുെട കാലെത്തെച്ചാല്ലുകയും ജാതകഫല�
െത്തെച്ചാല്ലുകയും പ്രശ്നെത്തെച്ചാല്ലുകയുെമല്ലാം െചയ്യുന്നു.
െമൗഹൂർത്തികന്മാർ ഇങ്ങെന ഗ്രഹങ്ങളുെട ഗതികെള
അനുമിപ്പാൻ സാധനമായിരിക്കുന്ന ഗതിേയാടുകൂടിയിരിക്കു�
ന്ന ഭാസ്കരന്നായിെക്കാണ്ടു നമസ്കാരം.”



5 േഹാരാസാേരാച്ചയം ഭാഷ

ഇതു തൃക്കണ്ടിയൂർ അച്യുതപ്പിഷാരടി തെന്റ ആേപ്പരിലു�
ള്ള േജ്യാതിസ്തന്ത്രത്തിനു് രചിച്ചിട്ടുള്ള ഗദ്യപരിഭാഷയാ�
കുന്നു. ചില പംക്തികൾ താെഴ പകർത്തുന്നു:
“ഭക്ത്യാ ഗുരൂണാമിതി. ഭക്തിേയാടുകൂടുംവണ്ണം ഗുരുപാദന�
മസ്കാരം െചയ്തു ൈദവവിത്തുകൾക്കു ഹിതത്തിനായിെക്കാ�
ണ്ടു ശ്രീപതി ചമച്ച േഹാരാതന്ത്രത്തിനുെട സാരസമൂഹ�
െത്ത ഒെട്ടാഴിയാെത െചാല്ലുന്നു തൃക്കണ്ടിയൂർ അച്യുതപ്പി�
ഷാരടി എന്നർത്ഥം.



6 േവണ്വാേരാഹപരിഭാഷ

സംഗമഗ്രാമമാധവെന്റ േവണ്വാേരാഹത്തിനു് അച്യുത�
പ്പിഷാരടി നിർമ്മിച്ച ഗദ്യവ്യാഖ്യാനെത്തപ്പറ്റി ഇരുപ�
െത്താന്നാമധ്യായത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. സരളമാണു്
പിഷാരടിയുെട ഗദ്യൈശലി. “പ്രഭാകരാദയഃ” എന്ന
േശ്ലാകത്തിെന്റ തർജ്ജമ േനാക്കുക:
“ദിവി പ്രഭാകരാദയസ്സർേവ ഗ്രഹാഃ േമ പ്രസീദന്തു=ആകാശത്തിങ്കൽ
വർത്തിക്കുന്ന ആദിത്യാദികളാകുന്ന ഗ്രഹങ്ങെളല്ലാം എെന്ന�
ക്കുറിച്ചു പ്രസാദിപ്പൂതാക. പ്രണതാന്തഃപ്രഭാകരാഃ അങ്ങ�
െനയിരുന്നൂ ഗ്രഹങ്ങൾ; തങ്ങെള നമസ്കരിക്കുന്നവരുെട
ഉള്ളിേലത്തമസ്സിെനക്കളഞ്ഞു ജ്ഞാനമാകുന്ന െവളിച്ച�
െത്ത ഉണ്ടാക്കുന്നവരായിരുന്നു. ത്രിേലാകാനന്ദിവിഗ്രഹാഃ
അങ്ങെനയുമിരുന്നൂ; പുറേമയുള്ള ഇരുട്ടിെനക്കളകെകാണ്ടു
ൈത്രേലാക്യെത്ത ആനന്ദിപ്പിക്ക ശീലമായുള്ള ശരീരേത്താ�
ടു കൂടിയിരുന്നു.”

“വിനാഡി പിേന്നയും ആറിൽ ഗുണിച്ചു സ്ഥാനെമാപ്പിച്ചു കൂ�
ട്ടൂ. അതിെന അറുപതിലും മുപ്പതിലും കേരറ്റി ചര പ്രാണക�
ലാന്തരം സംസ്കരിച്ചു രവിയിൽ കൂട്ടൂ. അതിന്നു കാലലഗ്നെമ�
ന്നു േപർ. രാപ്പിറക്കിൽ അസ്തമയാൽപ്പരം ജന്മകാലേത്താ�
ളമുള്ള നാഡീവിനാഡികൾ നേട അസുവാക്കി അറുപതി�
ലും മുപ്പതിലും കേരറ്റി ചരപ്രാണകലാന്തരം… കാലലഗ്നം
േവെറ വച്ചു ചരപ്രാണകലാന്തരങ്ങൾെകാണ്ടു കാലലഗ്ന�
ത്തിൽ വിപരീതമായി സംസ്കരിപ്പൂ.”

“ഇനി പ്രേശ്നാപേദശം െചാല്ലുന്നു. െവച്ച രാശിതുടങ്ങി ഉദി�
ച്ച രാശിേയാളെമണ്ണി അസ്സംഖ്യെകാണ്ടു ഗുണിച്ചു മാനേമറ്റി�
നിന്നതിൽ ഗുളികെനക്കൂട്ടി വന്ന നാളറിഞ്ഞു പ്രഷ്ടാവിെന്റ
ജനനനക്ഷത്രവും നാലാമതുമാറാവതും പെത്താൻപതു തു�
ടങ്ങി ഇരുപത്തിരേണ്ടാളവുമുള്ള നാളുവരികിൽ കഷ്ടം. ത്രി�
സ്ഫുടത്തിൽ വന്ന നാൾ ത്രിേകാണവും കഷ്ടം. അതിൽ സൃ�
ഷ്ടി സ്ഥിതിസംഹാരമറിക. അതിേല ഭാഗ്യാധിപനുമുദയല�
ഗ്നാധിപനും ബന്ധുവാകിലഞ്ഞാറ്റുനിലയിൽ ശമനം. സമ�
മാകിലന്നാളിൽ ശമനം. ശത്രുവാകിലന്നാളിലത്രനാഴിക
െചല്ലുേമ്പാൾ മരണം.”



7 ൈപ്രഷഭാഷ്യം

ൈപ്രഷം എന്നാൽ വിധി എന്നർത്ഥം. ൈവദികമന്ത്ര�
ങ്ങൾ ൈപ്രഷങ്ങെളന്നും കരണങ്ങെളന്നും ക്രിയമാണാ�
നുവാദികെളന്നും ശാസ്ത്രാഭീഷ്ടവനാതിഗതങ്ങെളന്നും�
ജപാനുവചനാദിഗതങ്ങെളന്നും അഞ്ചു പ്രകാരത്തിലു�
ണ്ടു്. ബ്രഹ്മചര്യാദ്യാശ്രമങ്ങെള നിർവ്വഹിക്കുന്നതിനുള്ള
അധികാരവിധികേളയും വിധിനിേഷധാത്മകങ്ങളായി
അധികാരികൾക്കുള്ള ധർമ്മങ്ങേളയും ൈപ്രഷം എന്ന
പദംെകാണ്ടു വിവക്ഷിക്കുന്നു, ‘ബ്രഹ്മചാര്യസി’ എന്നു തു�
ടങ്ങിയുള്ള പന്ത്രണ്ടു ൈപ്രഷങ്ങൾ ബ്രഹ്മചാരികേളയും
‘നാജാതേലാമ്യാപഹാസമിേച്ഛൽ’ എന്നാരംഭിക്കുന്ന
ഇരുപതു ൈപ്രഷങ്ങൾ സ്നാതകന്മാേരയും സംബന്ധി�
ക്കുന്നു. ഈ ൈപ്രഷങ്ങെള മലയാളബ്രാഹ്മണർ പ്രാ�
േയണ ഇന്നും ഭക്തിശ്രദ്ധകേളാടുകൂടി ആചരിച്ചുേപാരു�
ന്നുണ്ടു്. േകരളത്തിൽ നമ്പൂരിമാർക്കു വിധികർത്താക്ക�
ളായി ആറു ൈവദികന്മാരാണേല്ലാ ഉള്ളതു്. അവരിൽ
ൈതക്കാടും െചറുമുക്കും ബ്രിട്ടീഷുമലബാറിലും കപ്ലിങ്ങാ�
ടും പന്തലും െപരുമ്പടപ്പും ൈകമുക്കും െകാച്ചിയിലുമാ�
ണു് താമസിക്കുന്നതു്. മലബാറിലുള്ള ൈവദികന്മാർ
ഋേഗ്വദികളും െകാച്ചിയിലുള്ളവർ യജുർേവദികളുമാകു�
ന്നു. െകാല്ലം എട്ടാം ശതകത്തിെന്റ ഉത്തരാർദ്ധത്തിൽ
ൈതക്കാട്ടില്ലത്തു നീലകണ്ഠൻ എന്നു പ്രസിദ്ധനായി
ഒരു ൈവദികനുണ്ടായിരുന്നു. അേദ്ദഹം കാമസേന്ദ�
ശകാരെന്റ പ്രശസ്തിക്കു വിഷയീഭവിച്ചിട്ടുെണ്ടന്നു നാം
കണ്ടുവേല്ലാ. ഒരിക്കൽ തിരുനാവായ വാധ്യാെന്റ കുടും�
ബത്തിൽ ഒരു ശ്രാദ്ധം നടത്തുന്നതിനു തല്ക്കാലം ഗത്യ�
ന്തരമില്ലായ്കയാൽ നീലകണ്ഠൻ നമ്പൂരിതെന്ന അവിെട
േപാേകണ്ടിവന്നു. ൈവദികകാര്യങ്ങളിൽ അക്കാലത്തു
പറയത്തക്ക പരിചയെമാന്നുമില്ലാതിരുന്ന നമ്പൂരി ആ
കർമ്മം ഒരുവിധം അനുഷ്ഠിച്ചു തിരിെയ േപാന്നു. രാത്രി�
യിൽ ആ വിവരം തെന്റ ഭാര്യയായ പിഷാരസ്യാേരാടു
പറഞ്ഞേപ്പാൾ അവർ അതു തീെര വിശ്വസിച്ചില്ല. പിേറ്റ
ദിവസം ആ സ്ത്രീ നമ്പൂരിേയാടു െചാവ്വരത്തു ദക്ഷിണാമൂർ�
ത്തിേക്ഷത്രത്തിെന്റ നടയ്ക്കൽെവച്ചു് ആ സംഭവെത്തപ്പറ്റി
സത്യം െചയ്യണെമന്നു നിർബന്ധിക്കുകയും നമ്പൂരി വി�
രക്തനായി ‘ഇനി സ്ത്രീസംസർഗ്ഗമുണ്ടാകുന്നതല്ല’ എന്നു
ശപഥം െചയ്യുകയും െചയ്തു. അതു േകട്ടു പിഷാരസ്യാർ
‘ആരാ ഇനിേമൽ, േയാഗിയാേണാ?’ എന്നു േചാദിക്കു�
കയും നമ്പൂരി അവിെട നിന്നു് ഇറങ്ങിേപ്പായി സർവ്വ�
സംഗപരിത്യാഗം െചയ്തു സാക്ഷാൽ േയാഗിയായിത്ത�
െന്ന പരിണമിക്കുകയും െചയ്തു. അന്നുമുതൽക്കു് അേദ്ദ�
ഹെത്ത ജനങ്ങൾ ൈതക്കാട്ടു േയാഗിയാെരന്നു വിളി�
ച്ചുതുടങ്ങി. ആ മഹാത്മാവു വളെരക്കാലം ദക്ഷിണാമൂർ�
ത്തിെയ ഏകാഗ്രചിത്തനായി ഭജിച്ചു േവദേവദാംഗപാ�
രഗനായിത്തീരുകയും, ആചാരം, ചടങ്ങു്, പ്രായശ്ചിത്തം
എന്നീ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുകയും െചയ്തു. അവയുെട
േപെരെന്തന്നറിയുന്നില്ല. അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഒടുവിലെത്ത
ഗ്രന്ഥമാണു് ൈപ്രഷഭാഷ്യം. ബ്രഹ്മചാരിപ്രകരണത്തി�
നും സ്നാതകപ്രകരണത്തിൽ ഒന്നാമെത്ത ൈപ്രഷത്തി�
നും ഭാഷ്യം രചിച്ചുകഴിഞ്ഞേപ്പാൾ നീലകണ്ഠൻനമ്പൂരി
അന്തരിക്കുകയാൽ അവശിഷ്ടമായ ഭാഗത്തിനു് അേദ്ദ�
ഹത്തിെന്റ സമകാലികനായ ൈവദികൻ െചറുമുക്കിൽ
പരേമശ്വരൻനമ്പൂരി ഭാഷ്യം നിർമ്മിച്ചു് ആ ഗ്രന്ഥം പൂരി�
പ്പിച്ചു. േയാഗിയാരുെട ഭാഷ്യംേപാെല െചറുമുക്കിേന്റതു്
അത്ര വിപുലമല്ല. രണ്ടുേപരുെട ഭാഷ്യങ്ങളിൽനിന്നും
ഓേരാ ഭാഗം ഉദ്ധരിച്ചുകാണിക്കാം:
“ബ്രഹ്മചാര്യസി=ബ്രഹ്മചാരിയായി ഇേപ്പാൾ നീയ്, ബ്രഹ്മ�
ശബ്ദെത്തെക്കാണ്ടു സാംഗമായിരിക്കുന്ന േവദം ഇവിെട
വിവക്ഷിതമായതു്. ‘ബൃഹത്ത്വാദ് ബൃംഹണത്വാദ്വാ ബ്രഹ്മ�
േവേദാഽഭിധീയേത’ എന്നു വചനമുണ്ടാകയാൽ, അതി�
െന ചരിക്ക—പ്രാപിക്ക. ലക്ഷണയാ അധ്യയനം വിവക്ഷി�
തമായതു്. എന്നാൽ േവദാധ്യയനത്തിനധികാരിയായി
ഇേപ്പാൾ നീയ് എന്നേത്ര ‘ബ്രഹ്മചാര്യസി’ എന്നതിെന�
െക്കാണ്ടു െചാല്ലിയതു്. ഇത്രനാളും േവദാധ്യയനത്തിനു്
അധികാരമില്ല. ‘ന ചാഭിവ്യാഹേരദ് ബ്രഹ്മ സ്വധാനിനയ�
നാദൃേത. ശൂേദ്രണ ഹി സമസ്താവ, ദ്യാവേദ്വേദ ന ജായേത’
എന്നു വചനമുണ്ടാകയാൽ” ഇത്യാദി (നീലകണ്ഠൻ).

“നാനർമ്മണി ഹേസൽ. ധർമ്മാർത്ഥങ്ങൾക്കു േലാപംവ�
രാെത യാെതാന്നു് അതു ക്രീഡയാകുന്നതു്. അതിെന നർ�
മ്മശബ്ദെത്തെക്കാണ്ടു െചാല്ലുന്നു. തദ്വ്യതിരിക്തകാലത്തി�
ങ്കൽ ഹസിെക്കാല്ലാ. ഹസിക്ക=ചിരിക്ക, ‘ന ഹേസൽ’
‘ന ധാേവൽ’ എന്നിങ്ങെന കൗഷീതകിവചനവുമുണ്ടു്. ‘ന
ക്രുേധ്യൽ ന ഹേസൽ’ എന്നു െബൗധായനവചനവുമുണ്ടു്.
ഈ ഹാസനിേഷധത്തിങ്കൽ വിേശഷെത്ത െചാല്ലുന്നു. വി�
ഷ്ണു പുരാണത്തിങ്കൽ “േനാൈച്ചർഹേസൽ സശബ്ദം ച
ന മുേഞ്ചൽ പവനം ബുധഃ.” ഉൈച്ചഃ ഹസിെക്കാല്ലാ, െവട്ടി�
ച്ചിരിെക്കാല്ലാ. ഹാസമാത്രം അനുഗൃഹീേതന്ദ്രിയന്മാർക്കു
സംഭാവിതെമന്നിട്ടു തത്സംഭാവനയിങ്കൽ വാഗ്വിലെത്ത
നിേരാധനം െചയ്തിട്ടു ഹസിച്ചുെകാള്ളണം” (പരേമശ്വരൻ).
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ൈപ്രഷഭാഷ്യം പൂരിപ്പിച്ച െചറുമുക്കിൽ പരേമശ്വരൻന�
മ്പൂരിതെന്നയാണു് െചറുമുക്കിൽ പച്ചയുേടയും പ്രേണ�
താവു് എന്നു പറഞ്ഞുവരുന്നു. ‘പച്ച’ എന്നാൽ ‘ഭാഷ’
എന്നർത്ഥം. ൈവദികഗ്രന്ഥങ്ങളുെട ഭാഷാനുവാദങ്ങൾ�
ക്കാണു് ഈ േപർ സാധാരണമായി നല്കിക്കാണുന്നതു്.
മലയാളബ്രാഹ്മണർക്കു് അവരുെട േഷാഡശസംസ്കാര�
ങ്ങെളപ്പറ്റിയുള്ള ചടങ്ങുകൾ സൂക്ഷ്മമായി അറിയുന്നതി�
നു െചറുമുക്കിൽ പച്ച ഏറ്റവും പ്രേയാജകീഭവിക്കുന്നു,
ഗ്രന്ഥം ഉപക്രമിക്കുന്നതു താെഴക്കാണുന്നവിധത്തിലാ�
ണു്:
“എല്ലാടവും നാന്ദീമുഖാദിയേല്ലാ കർമ്മങ്ങളാകുന്നു. അതി�
െന്റ ൈവകല്യാദി മുമ്പിൽ പറയുന്നു. സീമന്തം, ചൗളം, ഉപ�
നയനം, േഗാദാനം, ചമാവർത്തനം, േവളി എന്നിവ ആറു
കർമ്മങ്ങൾക്കും നാന്ദീമുഖം പ്രധാനം. നാലർക്കുതെന്ന
െചയ്യണം. മറ്റുള്ള കർമ്മങ്ങൾക്കു നാന്ദീമുഖം കർമ്മാംഗമാ�
യിട്ടു െചയ്യുന്നു. ൈജമിനിക്കു് ഈ ആറിന്നുംതെന്ന നാന്ദീമു�
ഖം െചയ്യുമാറുള്ളു. ശുദ്ധമായി കുളിച്ചു പുടവ പുച്ഛമടക്കിയുടു�
ത്തു കാലു കഴുകിയാചമിച്ചു പവിത്രമിട്ടു് ഇരുന്നു ഗണപതി
നിേവദിച്ചു പ്രായശ്ചിത്താർത്ഥമായി മുൻപിൽ ദാനം െച�
യ്  വൂ. പിെന്ന നാന്ദീമുഖം മേന്ത്രണ െചയ്യൂ. ഇതിേലതാനും
പിഴയുെണ്ടങ്കിൽ കർമ്മം ആവർത്തിക്കണം. അവിെട ഉപ�
നയനവും േവളിയും ഉൽപത്തികർമ്മം. അവ രണ്ടും ആധാ�
രങ്ങൾ. മറ്റുള്ളവ ഒെക്ക ആേധയങ്ങൾ. ആധാരത്തിനു
നാശം വന്നാൽ ആേധയത്തിങ്കൽക്കൂെട നശിച്ചുേപാകും.”

സംസ്കൃതത്തിൽനിന്നു് അനവധി പ്രമാണേശ്ലാകങ്ങൾ
സന്ദർേഭാചിതമായി ഉദ്ധരിച്ചുകാണുന്നു. മതാന്തരങ്ങ�
േളയും ആചാര്യൻ സ്മരിക്കുന്നുണ്ടു്. “ബ്രഹ്മപ്രണീതകൾ
കാലത്തു മറക്കിൽ പരിധിക്കു മുേമ്പ അറികിൽ അറി�
ഞ്ഞ നേട െചയ്താൽ മതി. വ്യാഹൃതി നാലും പ്രായശ്ചി�
ത്തം, ഇങ്ങെന െചറുമുക്കിെന്റ പക്ഷം. പ്രധാനേയാ�
ളം െപാറുക്കും എന്നു ൈതക്കാട്ടിെന്റ പക്ഷം” ഇത്യാദി
പങ്  ക്തികൾ േനാക്കുക.
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േവദാന്തപ്രകരണം എെന്നാരു അൈദ്വതഗ്രന്ഥം േഗാ�
പാലതീർത്ഥെന്റ ശിഷ്യനായ വാസുേദവയതി സംസ്കൃ�
തത്തിൽ രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അതിൽ സാക്ഷിസാക്ഷ്യവിേവ�
കെമന്നും പഞ്ചാവസ്ഥാവിേവകെമന്നും രണ്ടു പ്രകരണ�
ങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഈ വാസുേദവയതിെയത്ത�
െന്നയായിരിക്കാം വിേവകസാരകാരൻ വന്ദിക്കുന്നതു്.
േവദാന്തപ്രകരണത്തിേല ദ്വിതീയഭാഗത്തിെന്റ വിവര�
ണമാണു് പ്രസ്തുത ഭാഷാഗ്രന്ഥം. എട്ടാം ശതകേത്താ�
ളം ൈശലിക്കു പഴക്കം കാണുന്നുണ്ടു്. ഏേതാ ഒരു യതി�
യുെട കൃതിയാണു് ഭാഷയും. ഒരു ഭാഗം ചുവേട േചർക്കു�
ന്നു:
“ഈ ഇരുപത്തിനാലു തത്ത്വങ്ങളും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കു് അധി�
േദവതകളായിരിക്കുന്ന പതിന്നാലു േപരും അന്നമയാദി
പഞ്ചേകാശവും ശരീരത്രയവും ജാഗ്രദാദ്യവസ്ഥയും അവ�
സ്ഥാഭിമാനികളായിരിക്കുന്ന വിശ്വൈതജസപ്രാജ്ഞകളും
ആകാശം തുടങ്ങി ബ്രഹ്മാണ്ഡമുടിവായിരിക്കുന്ന സർവപ്ര�
പഞ്ചവും ഇപ്പി ഓട്ടിൽ െവള്ളി കല്പിക്കെപ്പട്ടാെലേപ്പാെല�
യും രജ്ജുവിങ്കൽ സർപ്പം കല്പിക്കെപ്പട്ടാെലേപ്പാെലയും
കാനലിൽ തണ്ണീർ കല്പിക്കെപ്പട്ടാെലേപ്പാെലയും സ്ഥാണു�
വിങ്കൽ േചാരൻ കല്പിക്കെപ്പട്ടാെലേപ്പാെലയും ഘടാകാ�
ശേത്താടു് അേഭദമായിരിക്കുന്ന മഹാകാശത്തിെലേപ്പാ�
െല ജീവാഭിന്നബ്രഹ്മത്തിേല സർവം കല്പിക്കെപ്പട്ടതു്. ജീ�
വേനാടു് അേഭദമായിരിക്കുന്ന ബ്രഹ്മത്തിൽ സർവം കല്പിത�
െമന്നു െചാല്ലീേത. ജീവനാരു്? ബ്രഹ്മേമത്? ജീവനിടത്തി�
േല എന്നംശം കല്പിതം? ബ്രഹ്മത്തിേല എന്നംശം കല്പിതം?
എന്നു േകൾക്ക ഉത്തരം.”
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ഗ്രന്ഥത്തിെന്റ േപരുെകാണ്ടു തെന്ന വിഷയം ഇന്നെത�
ന്നു വ്യക്തമാകുന്നുണ്ടേല്ലാ. അേത നാമേധയത്തിലുള്ള
ഒരു സംസ്കൃതനിബന്ധത്തിെന്റ സാരസംേക്ഷപമാണു്
ഈ ഭാഷാഗദ്യം. ഏതാനും പങ്  ക്തികൾ താെഴേച്ചർ�
ക്കുന്നു:
“അനന്തരം ഈശ്വരസ്വരൂപം വിചാരിക്കെപ്പടുന്നതു് ഉപാ�
സനാർത്ഥമായിട്ടതു്. ‘മുക്തിർഗ്ഗുരുശ്രുത്യുദിതാത്മവിദ്യയാ,
വിദ്യാ ച േദവപ്രണിധായിനാം ഭേവൽ, േദവസ്സേദവ ശ്രു�
തമീശ്വരാഹ്വയഃ, കാര്യം ജഗത്സാവയവം യേതാജനി’.
ഗുരുശ്രുത്യുദിതാത്മവിദ്യയാ മുക്തിർഭവതി = ഗുരുമുഖത്തി�
ങ്കൽ നിന്നു മഹാവാക്യെത്ത േകട്ടിരിക്കുന്ന അധികാരി�
ക്കു ബ്രഹ്മവിദ്യയുണ്ടാം, അതുെകാണ്ടു സംസാരേമാക്ഷവും
വരും എന്നു് മുൻപിേല പ്രകരണങ്ങെളെക്കാണ്ടു് ഉപപാ�
ദിക്കെപ്പട്ടതു്. വിദ്യാ ച േദവപ്രണിധായിനാം ഭേവൽ—
അങ്ങെനയിരിക്കുന്ന വിദ്യ േദ്യാതനാദിശീലനായിരിക്കുന്ന
പരേമശ്വരങ്കൽ നിരന്തരമാംവണ്ണം ബുദ്ധിപ്രണിധാനെത്ത
െചയ്യുന്നവർേക്കയുണ്ടാവൂ. ഈശ്വരാഹ്വയഃ േദവശ്ച ശ്രുതം
സൽ ഏവ = ഈശ്വരൻ എന്നു െചാല്ലെപ്പടുന്ന േദവനാകു�
ന്നതു് ഉപനിഷത്തുകളിൽ േകൾക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്ന സന്മാത്ര�
മേത്ര. ഇവിെട അനുഗ്രാഹകയുക്തികെള കാട്ടുന്നു. സാവ�
യവം കാര്യം ജഗൽ യതഃ അജനി=സാവയവമാകയാൽ
കാര്യമായിരിക്കുന്ന ഇജ്ജഗത്തു യാെതാരു മൂലകാരണ�
ത്തിങ്കൽനിന്നുണ്ടായി അതു് ഈശ്വരനാകുന്നതു്. ജഗത്തി�
നു കാരണം യാെതാന്നാേണാ അതു് ഈശ്വരനാകുന്നതു്
എന്നേല്ലാ െചാല്ലി. ജഗൽകാരണത്വം പ്രധാനാദിയായിരി�
ക്കുന്ന ജഡവർഗ്ഗത്തിേന സംഭവിപ്പൂ, നിർവികാരന്നു സംഭ�
വിയാ എന്നുള്ള ശങ്കെയ പരിഹരിക്കുന്നു. പ്രധാനകാലാദ്യ�
നു ലക്ഷണം—” ഇത്യാദി.



11 വിംശതിവ്യാഖ്യ

ലഘുഭട്ടകാരെന്റ വിംശതി അഥവാ ലഘുസ്തുതി എന്ന
സംസ്കൃതേസ്താത്രം സുപ്രസിദ്ധമാണു്. ആ േസ്താത്രത്തി�
നു രാഘവാനന്ദമുനി അേത ഭാഷയിൽ ഒരു ഗംഭീരമായ
വ്യാഖ്യാനം രചിച്ചിട്ടുള്ളതായി ഞാൻ മുൻപു പ്രസ്താവി�
ച്ചിട്ടുണ്ടു്. രാഘവാനന്ദെന പ്രാേയണ ഉപജീവിച്ചു േദ�
വ്യുപാസകനായ ഏേതാ ഒരു പണ്ഡിതപ്രേവകൻ വിം�
ശതിക്കു് ഒരു ഭാഷാവ്യാഖ്യാനം നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഗ്രന്ഥ�
കാരെന്റ കാലം എട്ടാം ശതകേമാ ഒൻപതാം ശതക�
േമാ ആയിരിക്കണം. ‘കല്പിക്കെപ്പേട്ടാ ചിലവെയല്ലാം’,
‘എല്ലാേയ്പാഴും ക്രീഡിേപ്പാേവ’ എന്നും മറ്റും ചില പ്ര�
േയാഗങ്ങൾ കാൺമാനുണ്ടു്. ചില പങ്  ക്തികൾ ചുവേട
പകർത്തുന്നു:
“ഏഷാ അസൗ ത്രിപുരാ വഃ അഘം സഹസാ സദാഛി�
ന്ദ്യാൽ—ആ ഈ ത്രിപുര നിങ്ങളുെട അഘെത്ത എത്ര�
യും വിരെയ എല്ലാേയ്പാഴും േഛദിപ്പൂതാക. എങ്ങെനയി�
രുേന്നാരു േദവിെയന്നു് അേപക്ഷ വന്നിടത്തു െചാല്ലുന്നു—
േജ്യാതിർമ്മയീ വാങ്മയീ എന്നു്. േജ്യാതിർമ്മയിയായിട്ടും
വാങ്മയിയായിട്ടും ഇരുെന്നാരുത്തി; പ്രകാശസ്വരൂപനാ�
യി സർവഭൂതങ്ങളുേടയുമാത്മാവായിരിക്കുന്ന പരേമശ്വ�
രെന്റ സ്വഭാവഭൂതയായി അനവിച്ഛിന്നയായിരിക്കുന്നതു
വിമർശേജ്യാതിസ്സാകുന്നതു്; തത്സ്വരൂപയായിരുേന്നാരു�
ത്തി. വാങ്മയിയായിരുേന്നാരുത്തി. വരവാഗ്രൂപിണിയാ�
യിരുേന്നാരുത്തി. എെന്താരു കർമ്മംെകാണ്ടു േദവി അഘ�
െത്ത േഛദിക്കുന്നിടത്തു് അഭിമുഖിയായി ഭവിപ്പൂ എന്നേപ�
ക്ഷ വന്നിടത്തു് അതിനുപായങ്ങളായിരിക്കുന്ന ഉപാസന�
കളുെട സ്ഥാനങ്ങേളയും സാധനങ്ങേളയും പ്രകാശിപ്പി�
പ്പാനായിെക്കാണ്ടു േദവിയുെട പദത്രയെത്ത െചാല്ലുന്നു.
മേധ്യലലാടം ഐന്ദ്രസ്യ ശരാസനസ്യ ഇവ പ്രഭാം ദധതീ
= ലലാടത്തിെന്റ മധ്യത്തിങ്കൽ ഐന്ദ്രമാകുന്ന ശരാസന�
ത്തിെന്റ എന്ന േപാെല പ്രഭെയ ധരിച്ചിയങ്ങുെന്നാരുത്തി.
ഐന്ദ്രം = ഇന്ദ്രെന സംബന്ധിച്ചുള്ളതു്. ശരാസനം = വി�
ല്ല്. ആകാശത്തു േമഘങ്ങളിൽ കാണെപ്പടുന്ന ഇന്ദ്രചാപ�
ത്തിെന്റ എന്ന േപാെല പ്രഭെയ ധരിച്ചിയങ്ങുെന്നാരുത്തി.
ഹൃദയമധ്യത്തിങ്കൽ സ്ഥിതയായി ഭ്രൂപദ്മമധ്യേത്താളവും
െവളുത്തും ചുവന്നും കറുത്തും േതേജാമാത്രമൂർത്തിയായി മൂ�
ന്നു് അവയവങ്ങേളാടും കൂടിയിരിക്കുന്ന കാമബീജംെകാണ്ടു്
ഉപാസ്യയായിരുെന്നാരുത്തി എന്നു െപാരുൾ.”
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േദവീമാഹാത്മ്യത്തിെന്റ ആദ്യെത്ത പതിമ്മൂന്നധ്യായ�
ങ്ങൾക്കു് ഒരു പഴയ ഭാഷാവ്യാഖ്യാനമുണ്ടു്. അതു തിരു�
വിതാംകൂർ ഗവർെമ്മണ്ടു ക്യൂേററ്റർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുമു�
ണ്ടു്. വളെര നല്ല വ്യാഖ്യാനമാണു്. ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ ഗ്ര�
ന്ഥകാരൻ േകവലമായ ശബ്ദാർത്ഥവിവരണം െകാണ്ടു
തൃപ്തിെപ്പടാെത സ്വകേപാലകല്പിതമായും പലതും വിവ�
രിച്ചിരിക്കുന്നു. താെഴക്കാണുന്ന േശ്ലാകങ്ങളും അവയുെട
വ്യാഖ്യാനവും േനാക്കുക:

“േയാഗനിദ്രാം യദാ വിഷ്ണുർജ്ജഗേത്യകാർണ്ണവീകൃേത
ആസ്തീര്യ േശഷമഭജൽ കല്പാേന്ത ഭഗവാൻ പ്രഭുഃ,
തദാ ദ്വാവസുെരൗ േഘാെരൗ വിഖ്യാെതൗ
മധുൈകടെഭൗ
വിഷ്ണുകർണ്ണമേലാദ്ഭൂെതൗ ഹന്തും ബ്രഹ്മാണമുദ്യെതൗ.”

“കല്പാേന്ത ജഗേത്യകാർണ്ണവീകൃേത ഭഗവാൻ വിഷ്ണുേശ്ശ�
ഷമാസ്തീര്യ യദാ േയാഗനിദ്രാമഭജൽ, തദാ വിഷ്ണുകർണ്ണ�
മേലാദ്ഭൂെതൗ മെലൗ അസുെരൗ ബ്രഹ്മാണം ഹന്തും
ഉദ്യെതൗ = കല്പാന്തത്തിങ്കൽ, ജഗത്തു പ്രളയാർണ്ണവ�
ത്താൽ മുക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്ന വിഷയത്തിങ്കൽ, ഭഗവാൻ
ശ്രീനാരായണൻ അനന്തെന പള്ളിക്കിടക്കയാക്കൂ�
തും െചയ്തു യാെതാരിക്കൽ േയാഗനിദ്രെയ േസവിച്ചു
അേപ്പാൾ വിഷ്ണുകർണ്ണമേലാദ്ഭൂതന്മാരായി ഇരുവർ
അസുരകൾ ബ്രഹ്മെന നിഗ്രഹിപ്പാനായിെക്കാണ്ടു് ഒരു�
െമ്പട്ടാർ. ൈത്രേലാക്യവിലയസമയത്തിങ്കൽ സമുച്ഛ ്വ�
സിതവാതവ്രാേതാദ്ധൂതങ്ങളായിരിക്കുന്ന സപ്തസമുദ്രങ്ങ�
ളുെട തിരമാലകളുെട ആസ്ഫാലനംെകാണ്ടു് ഭൂമി കുലുങ്ങി
ഭഗവാെന്റ തൃെച്ചവിയിൽ െചന്നടിഞ്ഞു കർണ്ണമലേത്വന
പരിണമിച്ചു. അതിെന ഭഗവാൻ തിരുവിരൽെകാണ്ടു
വാങ്ങി നീരിലിട്ടു. ആ പൃഥിവീസാരം ഭഗവൽകരസ്പർശം�
െകാണ്ടു് േതേജാമിളിതമായിട്ടുവന്നു. പ്രളയാർണ്ണവത്തി�
ങ്കൽ പതിതമാകയാൽ അംേഭാമിശ്രിതമായിട്ടും വന്നു.
വായുവിനാൽ സമുദ്ധൂയമാനമായി സാവകാശമായിരി�
ക്കുന്ന ആ മൃൽപിണ്ഡം ഇങ്ങെന പഞ്ചഭൂതങ്ങളുെട സമ�
വായമുണ്ടാകയാൽ ചില ജീവവിേശഷങ്ങളുെട കർമ്മ�
പരിപാകവശാൽ ശരീരദ്വയാകാേരണ പരിണതമായി
ഭവിച്ചു. അവർ കർണ്ണമേലാദ്ഭൂതന്മാരാകയാൽ ഇരു�
വർ അസുരകളായിട്ടുളരായി. അവർ ബ്രഹ്മെന നിഗ്ര�
ഹിപ്പാനാെയ്ക്കാെണ്ടാരുെമ്പട്ടാർ. മധുൈകടെഭൗ ഇതി
വിഖ്യാെതൗ—അേത അവർ മധുൈകടഭന്മാർ എന്നി�
ങ്ങെന പ്രസിദ്ധന്മാരായിരുന്നു. ‘യന്മൃദുത്വാന്മധുർന്നാമ
കഠിനഃ ൈകടേഭാസ്ത്വയം’ എന്നിങ്ങെന നാമകരണം
െചയ്തു ഭഗവാൻ” ഇത്യാദി.

ഇതിനു ‘െസൗന്ദര്യലഹരി, രൂപാവതാരം’ എന്നിവയു�
െട വ്യാഖ്യാനങ്ങേളാളം പഴക്കമില്ല. പേക്ഷ ഒൻപതാം
ശതകത്തിെല കൃതിയാെണന്നും വരാം.
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േപാർത്തുഗീസുകാർ േകരളത്തിൽ വന്ന കാലത്തു നസ്രാ�
ണികളുെട ൈകവശം േവദപുസ്തകങ്ങളും, വ്യാഖ്യാന�
ങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നും അവ ആശാന്മാരും മറ്റും
കുട്ടികെള വായിപ്പിച്ചിരുന്നു എന്നും അക്കാലെത്ത പാ�
ശ്ചാത്യചരിത്രഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ േരഖെപ്പടുത്തീട്ടുണ്ടു്. ആ
ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പ്രാേയണ സുറിയാനിഭാഷയിൽ എഴുത�
െപ്പട്ടവയായിരുന്നു. അങ്ങെനയുള്ള അേനകം ഗ്രന്ഥ�
ങ്ങൾ ക്രി.പി. 1547-ൽ ൈവപ്പിേക്കാട്ടയിൽ സ്ഥാപിച്ച
െസമ്മനാരിയിൽ സൂക്ഷിക്കെപ്പട്ടിരുന്നു. ഉദയംേപരൂർ
സൂനഹേദാസിനാൽ നിേരാധിക്കെപ്പട്ട ചില ക്രിസ്തീ�
യഗ്രന്ഥങ്ങളുെട േപരുകൾ ഡാക്ടർ പി.െജ. േതാമസ്സ്
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ‘േകരളത്തിെല ക്രിസ്തീയ സാഹിത്യം’
എന്ന പുസ്തകത്തിൽ േരഖെപ്പടുത്തീട്ടുണ്ടു്. (1) മിശിഹാ�
യുെട തിരുബാല്യപുസ്തകം (അഥവാ കന്നിമാതാവിെന്റ
ചരിത്രം); (2) േയാഹന്നാൻ ബരിയൽേദാെന്റ പുസ്തകം
(3) പിതാക്കന്മാരുെട പുസ്തകം; (4) പവിഴത്തിെന്റ പു�
സ്തകം (അബ്ദിേശാ); (5) മാക്കമാത്ത് (പറുദീസാ); (6)
സൂനഹേദാസുകളുെട പുസ്തകം; (7) സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നു
വന്ന എഴുത്തു്; (8) കമിസിെന്റ പാട്ടുകൾ; (9) നർസയുെട
പുസ്തകം; (10) പുണ്യവാന്മാരുെട ചരിത്രം: (11) പാർസി�
മാൻ; (12) ശകുനപുസ്തകം ഇവ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾെപ്പ�
ടുന്നു. ഇവയിൽ ഒടുവിലേത്തെതാഴിെക േശഷമുള്ളവ
സുറിയാനിയിൽ രചിക്കെപ്പട്ടവയാെണന്നു പണ്ഡിത�
ന്മാർ അഭിപ്രായെപ്പടുന്നു. ക്രി.പി. 1301ൽ (െകാല്ലം
476) സക്കറിയ എന്ന ശമ്മാശ്ശൻ എഴുതിയ ‘െപൗേലാ�
സിെന്റ േലഖനങ്ങൾ’ എന്നതിനാണു് േകരളത്തിെല
സുറിയാനി ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽെവച്ചു് അധികം പഴക്കമുള്ളതു്.
അതു് ഇന്നും േറാമ്മായിേല വത്തിക്കാൻ ഗ്രന്ഥശാല�
യിൽ സൂക്ഷിക്കെപ്പടുന്നുണ്ടു്.



14 ഉദയംേപരൂർസൂനഹേദാസിെല
കേനാനാകൾ

ക്രി.പി. 1599-ൽ (െകാല്ലം 774) ഉദയംേപരൂരിൽ െവച്ചു
നടന്ന പ്രസിദ്ധമായ സൂനഹേദാസിെന (Synod) പ്പറ്റി
മുൻപു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ. നസ്രാണികളുെട വിശ്വാ�
സാചാരങ്ങെള തിരുത്തി അവെര പാപ്പായ്ക്കു (Pope)
കീഴ്വഴക്കുന്നതിനായി അേല്ലസീസുെമത്രാൻ (Arch-
Bishop-Alexis de Menizes) 153 നസ്രാണിപ്പട്ടക്കാേര�
യും 600-ഓളം മാപ്പിളപ്രമാണികേളയും മറ്റും ഉദയംേപ�
രൂർ പള്ളിയിൽ വരുത്തി ആ ആണ്ടു ജൂൺ 20-ആംനു
മുതൽ ഏഴു േയാഗങ്ങൾ കൂട്ടി അേനകം തീർപ്പുകൾ നി�
ഷ്പാദിപ്പിച്ചു. ആ തീർപ്പുകളും േയാഗങ്ങളിേല നടപടികളു�
മാണു് ഉദയംേപരൂർ സൂനഹേദാസിേല കേനാനാകൾ
(Canons) എന്ന പുസ്തകത്തിൽ േരഖെപ്പടുത്തിയിരിക്കു�
ന്നതു്. ഈ കേനാനാകൾ ലത്തീൻഭാഷയിൽനിന്നു
മലയാളത്തിേലക്കു വിവർത്തനം െചയ്തതു് ആ േയാഗ�
ങ്ങളിൽ ദ്വിഭാഷിയായിരുന്ന പള്ളുരുത്തി യാേക്കാബു�
കത്തനാരായിരിക്കാം. തർജ്ജമയിേല ഗദ്യൈശലി
ആസ്വാദ്യമായിരിക്കുന്നു. ഈ കേനാനാകൾക്കു ഭാ�
ഷാചരിത്രത്തിൽ ഗണനീയമായ ഒരു സ്ഥാനത്തിനു്
അവകാശമുെണ്ടന്നുള്ളതു് നിർവിവാദമാകയാൽ ചില
ഭാഗങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചു കാണിക്കാം.

നാലാം കേനാനാ
കാവ്യരുെട [1] ഇടയിൽ മാർേതാമ്മാ ക്രിസ്ത്യാനികൾ
ഇരിക്കുന്നതിെനെക്കാണ്ടു കാവ്യരു വിശ്വസിക്കുന്നതിൽ
ചിലതു നസ്രാണികളിലും ചിലരു വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നു
ശുദ്ധമാന സൂനഹേദാസ് അറിഞ്ഞതിെനെക്കാണ്ടു്
ഇതു് അറിയിക്കുന്നു. മറുപിറവിയുെണ്ടന്നു വിശ്വസിക്കു�
ന്നതു പട്ടാങ്ങയുെട വിശ്വാസത്തിനു് എടത്തൂടു് ആകുന്ന�
തു്. അെതേന്ത്യ? േമെലഴുത്തുെപട്ടേപാെല ഉടലിന്നു്
ആത്മാവു പുറെപ്പടുേമ്പാേഴ ആകാശേമാക്ഷങ്ങളിൽ
താൻ പാതാളങ്ങളിൽ താൻ ഇറങ്ങി വിധിയുെട ദിവ�
സത്തിേല ഓേരാേരാ ആത്മാവുകൾ തെന്റ തെന്റ ഉട�
ലിന്നു േചരുെമന്നേത്ര തമ്പുരാെന്റ അരുളപ്പാടു്. വിേശ�
ഷിച്ചു് ഈ േലാകത്തിൽ മാനുഷരു െചയ്യുന്ന ഗുണവും
േദാഷവും േശഷം എല്ലാം തങ്ങളുെട മനസ്സാൽ അല്ല
െചയ്യുന്നതു്; പിെന്ന തലേയാട്ടിെല എഴുത്തും വിധിയുമ�
േത്ര എന്നു െചാല്ലുന്നതും ഒൺമയാകുന്ന വിശ്വാസത്തി�
നു മറുത്തേത്രയാകുന്നു. അെതേന്ത്യ? നന്മയും തിന്മയും
െചയ്യുന്നതു തമ്പുരാൻ മനുഷ്യെന്റ പക്കൽ ആക്കിയ�
തേത്രെയന്നു തമ്പുരാെന്റ അരുളപ്പാടു്. തെന്റ തെന്റ
മാർഗ്ഗത്തിനു തക്കവണ്ണമിരുന്നാൽ േമാക്ഷം കിട്ടുെമന്നു
െചാല്ലുന്നതും വിശ്വാസേത്താടു മറുത്തേത്രയാകുന്നു.

ഒൻപതാം കേനാനാ, നാലാം െമൗത്വാ
പുരകേത്തരി (Purgatory) എന്ന എടത്തിൽ കിടന്നു
പാടുെപടുന്ന ആത്മാവുകൾക്കു തണുപ്പും തുണയും െകാ�
ടുപ്പാൻ കുർബ്ബാേനക്കായിൽ ഏെറ വലുതായിട്ടു് മെറ്റാ�
ന്നും ഇെല്ലന്നതിെനെക്കാണ്ടു നസ്രാണികേളാടു ശുദ്ധ�
മാന സൂനഹേദാസ് അേപക്ഷിക്കുന്നു. മരിച്ചവരുെട
ആത്മാവുകൾക്കുേവണ്ടി കുർബ്ബാനെചയ്യിക്കണെമന്നും
ഒരുത്തരു മരിപ്പാൻ തുടങ്ങുമ്പാൾ തങ്ങളുെട അനന്ത്ര�
പ്പാടു െചാല്ലുേമ്പാൾ തങ്ങൾക്കുേവണ്ടി കുർബ്ബാന െച�
യ്യിക്കണെമന്നും ഉള്ള മര്യാദ ഉണ്ടാക്കണം. ഇതിെന�
െക്കാണ്ടു കുമ്പസാരിക്കയും െപാരുൾ പറകയും െചയ്യു�
ന്ന പട്ടക്കാരരു് എണങ്ങേരാടു് ഈ അവസ്ഥ പറഞ്ഞു
േബാധിപ്പിച്ചു് അവെരെക്കാണ്ടു് അനുവദിപ്പിക്കണെമന്നു
ശുദ്ധമാന സൂനഹേദാസു് പ്രമാണമാക്കുന്നു.

കുമ്പസാരെമന്ന കൂദാശേമൽ അഞ്ചാം
കേനാനാ
വസൂരി േക്ലശമുണ്ടായി മരിക്കുന്നവരിൽ മിക്കവരും കുമ്പ�
സാരം കൂടാെത മരിക്കുന്നു എന്നും കാവ്യർക്കു് അടുത്ത�
വണ്ണം അവരുെട ചവം അടക്കെപ്പടുന്നു എന്നും ശുദ്ധ�
മാന സൂനഹേദാസ് അറിഞ്ഞമൂലം എടവക രക്ഷിക്കു�
ന്ന പട്ടക്കാരേരാടു് അങ്ങെന ഇനി ആരും മരിച്ചുേപാ�
കായ്  വാൻ തങ്ങൾതെന്ന എങ്കിലും മെറ്റാരുത്തെര യാ�
ത്രയാക്കിെയങ്കിലും അവെര കുമ്പസാരിക്കണം എന്നു്
അേപക്ഷിക്കയും പ്രമാണിക്കയും െചയ്യുന്നു. തങ്ങെള
കാത്തുെകാണ്ടു് ഇതു െചയ്യുകയും േവണം. വിേശഷി�
ച്ചു വസൂരിേക്ലശം ഉള്ളവരു കുമ്പസാരിച്ചുെകാണ്ടു മരി�
ക്കിലും കുമ്പസാരിച്ചുെകാള്ളാെത കുമ്പസാരിക്കണം
എന്ന അേപക്ഷേയാടുകൂടി മരിക്കിലും ശുദ്ധമാന എട�
ത്തിൽ അവെര ഇടുകയും േവണം. അവർക്കുേവണ്ടി
അന്നിദാ [2] െചാല്ലുകയും േവണം. തങ്ങെള എേപ്പാഴും
കാത്തുെകാള്ളുകയും േവണം.

1. തങ്ങൾപക്കൽ വിേധയമാക്കിയ ഞായം;
2. െവടിപ്പില്ലാത്തുതാനും;
3. ആർക്കും േമാക്ഷം കിട്ടാ;
4. എേപ്പരും (മുഴുവൻ);

5. ഉവവി (േസ്നഹം);
6. തണ്ണിയ (താണ);

7. േനറ്റി (പതിവു്);
8. അടാത (അയാഗ്യമായ);

9. അരിമ (പ്രയാസം)

മുതലായി അേനകം പഴയ പദങ്ങളും പ്രേയാഗവിേശഷ�
ങ്ങളും പ്രസ്തുതഗ്രന്ഥത്തിൽ കാൺമാനുണ്ടു്.

1. കാവ്യർ = (കാഫർ) അവിശ്വാസികൾ
2. മരിച്ചവർക്കുേവണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥന.



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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25. മണിപ്രവാളസാഹിത്യം (തുടർച്ച)

26. ഭാഷ–ഗദ്യഗ്രന്ഥങ്ങൾ
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28. സംസ്കൃതസാഹിത്യം (തുടർച്ച)
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30. തുഞ്ചെത്തഴുത്തച്ഛൻ
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