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1 ഭദ്രദീപം
ഭദ്രദീപം എന്ന ഗണിതശാസ്ത്രഗ്രന്ഥം രചിച്ചതു് ഇടക്ര
മേഞ്ചരി നമ്പൂരിയാണു്. “ലക്ഷ്മീപുരാധീശ്വര”െന ഗ്ര
ന്ഥാരംഭത്തിൽ വന്ദിച്ചിരിക്കുന്നതുെകാണ്ടു് അേദ്ദഹം
െപരുെഞ്ചല്ലൂർ ഗ്രാമക്കാരനാെണന്നു െവളിെപ്പടുന്നു.
െപരുമാനൂർ എെന്നാരു സ്ഥലമാണു് അേദ്ദഹത്തി
െന്റ ജന്മഭൂമി. ഗുരു അവിെടയുള്ള മങ്ഗലേശ്ശരിയില്ല
െത്ത ദാേമാദരൻനമ്പൂരിയായിരുന്നു. ഈ ദാേമാദരനും
ൈദവജ്ഞനായ മെറ്റാരു ആറന്മുളയുള്ള മങ്ഗലേശ്ശ
രി ദക്ഷിണാർത്തി മൂത്തതും ഭിന്നന്മാരായിരുന്നു എന്നു
പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ. ഭദ്രദീപത്തിെന്റ നിർമ്മിതി 840ആമാണ്ടിടയ്ക്കാണു്. ആെക പതിെനാന്നു് അധ്യായങ്ങളു
ണ്ടു്. താെഴ പകർത്തുന്ന േശ്ലാകങ്ങൾ ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽ
പീഠികാരൂപത്തിൽ എഴുതിേച്ചർത്തുകാണുന്നു.
“വിേഘ്നശം കവിമാതിേനയുമുടേന കൃഷ്ണം ഗുരും വ്യാസെനസ്സൂര്യാദീംശ്ച നവഗ്രഹാനുഡുഗണാൻ ലക്ഷ്മീപുരാധീശ്വരം
വന്ദിച്ചിട്ടുടനിന്ദിരാപതിമജം വിഷ്ണും പുരാണം പരം
വേന്ദഹം െപരുമാൻപുരാഖ്യഭവേന വാഴുന്ന നാരായണം.

വിേഷ്ണാർജ്ജങ്ഗമമാലയം ഭുവി ജനാ യം ൈവ വദന്തി
ദ്വിജം
ശിഷ്യാൻ നഃ പരിപാതി യഃ ഖലു സദാ
സ്നിഗ്ദ്ധാവേലാേകക്ഷൈണഃ
വിദ്യാനാം യശസാം ശ്രിയാം ച നിലയം ദാേമാദരം
നിത്യദാ
വേന്ദഹം െപരുമാൻപുരാഖ്യതടവും ശ്രീമങ്ഗലേശ്രണിനം.
ഇടക്രമേഞ്ചരി ചമയ്പതിന്നങ്ങുപക്രമിക്കുന്നിതു ഭദ്രദീപം;
പഠിച്ചുെകാണ്ടാലിതുെകാണ്ടുതെന്നയറിഞ്ഞുെകാള്ളാം ഗണിതപ്രകാരം.”

പിന്നീടു വിഷയമാരംഭിക്കുന്നു.
“ െകാല്ലത്തിൽത്തരളാങ്ഗെത്തക്കൂട്ടുേമ്പാൾ കലിവത്സരം
സാധ്വസം െകാല്ലസഹിതം ശകാബ്ദം ശാലിവാഹനം.

കലിസംവത്സരം വച്ചു പന്തിരണ്ടിൽെപ്പരുക്കിയാൽ
ൈചത്രാദിമാസവും കൂട്ടീട്ടതു േവെറാന്നു വച്ചഥ
യുഗാദിമാസമാകുന്ന തുലാേലാലഘമാന്യനാൽ
െപരുക്കീട്ടു ഹരിേക്കണമനൂനനവദർപ്പൈണഃ
സൗരമാേസ ഫലം കൂട്ടൂ േവേറ വച്ചതിലഞ്ജസാ
അതു നീൈലഃ െപരുക്കീട്ടു ചാന്ദ്രമാേസ ഗതം ദിനം
കൂട്ടി േവെറാന്നു വച്ചിട്ടങ്ങഹീേശാരാഹുനിർമ്മുൈഖഃ
യുഗാവൈമഃ െപരുക്കീട്ടു ഹരിപ്പൂ ചന്ദ്രൈഗർദ്ദിൈനഃ
അദീനജ്ഞാനനാേഗാനേക്ഷൈപർലബ്ധം
പൃഥൿസ്ഥിതാൽ
വാങ്ങിയാഴ്ച കഴിക്കുേമ്പാൾ പിെന്നക്കലിദിനം വരും.”

അഞ്ചാമധ്യായത്തിൽ ഭൂമിയുെട സ്ഥിതിേയയും സ്വരൂപ
േത്തയും വർണ്ണിക്കുന്നു.
“ ഖം മധ്യേമ നില്പിതു ഭൂമിതെന്റ

കക്ഷ്യാന്തേര ധാരണെകാണ്ടുറച്ചു
ഉരുണ്ട നാരങ്ങവദാകൃതിം പൂണ്ടു … േയാജനതുല്യമധ്യാ.
െതക്കുള്ള പാർേശ്വ ബഡവാമുേഖാഽസ്യാഃ
പാതാളേലാകം നിരയഞ്ച തത്ര;
ദ്വീൈപരേനൈകരുപേശാഭമാനസ്സമുദ്രരാട് തിഷ്ഠതി മധ്യേദേശ.
നില്പൂ വടക്കുഗ്രമതായ് സുേമരു
വടക്കുഭാേഗ ബഹുരത്നപൂർണ്ണം
പ്രജാപേതർദ്ധിഷ്ണ്യമതിന്നുമേധ്യ
സുവർണ്ണശാലാദിവിരാജമാനം.”

ഇങ്ങെന ആ അധ്യായം പുേരാഗമനം െചയ്യുന്നു. നരക
ഭയവും അതിങ്കൽനിന്നു േമാചനം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള
ഉപായങ്ങളും അനന്തരം വർണ്ണിക്കെപ്പടുന്നു. ആ കൂട്ട
ത്തിൽ
“ കാശീ രാേമശ്വരം പുണ്യം കാേവരീ രങ്ഗമന്ദിരം

കുംഭേകാണം രത്നസഭാ േസവിച്ചാൽപ്പാപമറ്റുേപാം.
കന്യാകുമാരീ േഗാകർണ്ണം മൂകാംബികയുെമന്നിവ
സ്കന്ദേക്ഷത്രം ച േസവിച്ചാൽ ഭുക്തിമുക്തിഫലം നൃണാം.
ശൂചീന്ദ്രം തിരുവട്ടാറും രുദ്രാണാം ഭവനങ്ങളും
േസവിച്ചു തിരുവല്ലത്തു ശ്രാദ്ധവും െചയ്ക മുക്തേയ.
െപാന്നുങ്കിരീടകനകാങ്ഗദകുണ്ഡലാഢ്യം
ശ്രീവത്സപീതവസനം ഘനനീലവർണ്ണം
േഭാഗീന്ദ്രശായിനമനന്തപുേര മുരാരിം
േസവിക്ക േസാത്സവദിേന ഗരുഡാധിരൂഢം.
വർക്കെലത്തീർത്ഥമാടീട്ടു കാൺമൂ തത്ര ജനാർദ്ദനം
തിരുവല്ലാ നമസ്കാരേമറിനാൽ മുക്തി വന്നിടും.
െപരുെഞ്ചല്ലൂർ നമസ്കാരം, ൈവക്കത്താകിൽ പ്രദക്ഷിണം,
ശിവേപരൂർ ശിവധ്യാനം, ഭുക്തിമുക്തിഫലം നൃണാം.
ആലുവാ തിരുനാവായും മാഘസ്നാനങ്ങൾ െചയ്തുടൻ
ഹരം ഹരിഞ്ച േസവിച്ചാൽ പാപെമാെക്ക ക്ഷയിച്ചുേപാം.
പുണ്യേക്ഷത്രങ്ങളുണ്ടിന്നും വില്വാദ്രി തിരുെനല്ലിയും
ഇത്യാദി െചന്നു േസവിച്ചാൽ നരകം നീങ്ങുമെപ്പാേഴ”

എന്നിങ്ങെന േകരളത്തിേലയും മറ്റും ചില പ്രധാനേക്ഷ
ത്രങ്ങെള ആചാര്യൻ ഭക്തന്മാർക്കു ചൂണ്ടിക്കാണിക്കു
ന്നു. നരകവർണ്ണനം ഹ്രസ്വെമങ്കിലും ഭയങ്കരമായിരിക്കു
ന്നു.
“ ഏേതതുവണ്ണെമാരുപദ്രവമിങ്ങു െചയ്തു

തത്തദ്ഭേവച്ഛതഗുണം നരേകഷു െചന്നാൽ
െവട്ടീടിൽ െവട്ടുവരടിക്കിലടിപ്പേതറ്റം
മുട്ടിക്കിലന്നമവർ പട്ടിണിെകാൾവർ നൂനം.”

എന്നും മറ്റും അേദ്ദഹം ഉൽേബാധിപ്പിക്കുന്നുണ്ടു്.
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2 ഘടീേഗാപൻ
ആര്യഭടീയത്തിനു സംക്ഷിപ്തമായ ഒരു വ്യാഖ്യാനം സം
സ്കൃതത്തിലും ഭാഷയിലും ഘടീേഗാപൻ എെന്നാരു പണ്ഡി
തൻ രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അേദ്ദഹം ഏേതാ ഒരു പരേമശ്വരെന്റ
ശിഷ്യനും ശ്രീപത്മനാഭെന്റ ഭക്തനുമായിരുന്നു എന്നു
ഗ്രന്ഥാന്തത്തിലുള്ള അേധാലിഖിതങ്ങളായ പദ്യങ്ങ
ളിൽനിന്നു് അറിയുന്നു.
“ പരേമശ്വരപാദാബ്ജപാംസുപാവിതമൂർത്തിനാ
ഏതദാര്യഭടീയസ്യ യൽകിഞ്ചിദ്വ്യാഹൃതം മയാ.

ഗൃഹ്ണന്ത്വഗാധധിഷണാഃ കരുണാമലേചതസഃ
സേന്താ വിഹായ േദാെഷൗഘാൻ ഗുണേലശാദൃതാശയാഃ.
ഘടീേഗാപാഭിധാനസ്യ വാങ്മനഃകായവൃത്തിഭിഃ
യൽകൃതം, പദ്മനാഭസ്യ പൂജാ തദഖിലം ഭേവൽ.
അജ്ഞാനാദ്വാ യദപി ച മയാ ഗ്രന്ഥവിസ്താരഭീേതരാചാര്യാര്യാവിവരണമിദം കല്പിതം സ്വല്പേമവ
വിദ്വാംേസാ േയ വിപുലമതയഃ ക്ഷന്തുമർഹന്തി തത്തച്ചാപേല്യാക്തീരിവ ബുധജനാസ്സാനുരാഗാശ്ശിശൂനാം.”

ഗണിതപാദവ്യാഖ്യയുെട അവസാനത്തിൽ “യദിഹ
ഘടീേഗാേപന േപ്രാക്തം കിഞ്ചന ബുധാഃ ക്ഷമധ്വമി
ദം” എന്നും പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഘടീേഗാപേനാ അേദ്ദഹ
ത്തിെന്റ ഗുരുവായ പരേമശ്വരേനാ ആെരന്നറിയുന്നില്ല.
ഭാഷാവ്യാഖ്യാനം ഇങ്ങെന ആരംഭിക്കുന്നു.
“നേട ആര്യഭടാചാര്യൻ ദശഗീതികാസൂത്രാത്മകമായി

രിക്കുന്ന പ്രബന്ധംെകാണ്ടു് അതീന്ദ്രിയമായിരിക്കുന്ന
അർത്ഥജാതെത്ത ഉപേദശിച്ചിട്ടു് തന്മൂലന്യായസിദ്ധ
മാകുന്ന ഗണിതപാദേത്തയും കാലക്രിയാപാദേത്തയും
േഗാളപാദേത്തയും െചാല്ലുവാനായിട്ടു് ഇഷ്ടേദവതാനമ
സ്കാരം െചയ്തു ശാസ്ത്രെത്ത ആരംഭിക്കുന്നു.
ബ്രഹ്മകുശശിബുധഭൃഗുരവികുജഗുരുേകാണഭഗണാൻ
നമസ്കൃത്യ
ആര്യഭടസ്ത്വിഹ നിഗദതി കുസുമപുേരഽഭ്യർച്ചിതം ജ്ഞാനം.

നേട ശാസ്ത്രകർത്താവാകുന്ന ബ്രഹ്മേനയും ശാസ്ത്രപ്രതി
പാദ്യങ്ങളായിരിക്കുന്ന ഭൂമിേയയും ചന്ദ്രേനയും ബുധേന
യും ശുക്രേനയും ആദിത്യേനയും കുജേനയും ഗുരുവിേന
യും ശനിേയയും നക്ഷത്രങ്ങേളയും നമസ്കരിച്ചിട്ടു കുസു
മപുേരഭ്യർച്ചിതം ശാസ്ത്രം നിഗദതി—കുസുമപുരവാസി
കളാൽ അഭ്യർച്ചിതമായിരിക്കുന്ന ഗണിതകാലക്രിയാ
േഗാളാത്മകമാകുന്ന ജ്ഞാനെത്ത െചാല്ലുന്നു. ഇവിെട
ഭൂമി തുടങ്ങി നക്ഷത്രഗണാന്തെമാൻപതും ക്രേമണ മുക
ളിൽ സ്ഥിതങ്ങളാകുന്നു. കുസുമപുരവാസികൾക്കു് ഈ
ശാസ്ത്രത്തിങ്കൽ താൽപര്യാധിക്യമുണ്ടു്.”
ഒരു ഭാഗംകൂടി ഉദ്ധരിക്കാം.
“ഭൂസാമ്യത്തിനു് ഇഷ്ടഭൂപ്രേദശം കഴിച്ചു് അതിൽ ജലം
െകാണ്ടു പൂരിപ്പൂ. അവിെട ജലപ്രമാണങ്ങളായിട്ടു പല
ശംകുസ്ഥാപനം െചയ്വൂ. പിെന്ന ജലം കളഞ്ഞു മണ്ണു
െകാണ്ടു നിറച്ചു തല്ലി ശംകുസമാനതലമാക്കൂ. എന്നാൽ
സമാനഭൂവാം.”

കാലക്രിയാപാദത്തിേന്റയും േഗാളപാദത്തിേന്റയും
ആരംഭത്തിൽ ആ പാദങ്ങളിെല പ്രതിപാദ്യം സംസ്കൃത
ഗദ്യത്തിൽ സംഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു. െകാല്ലം 1009 കന്നിമാ
സത്തിൽ പകർത്തിയ ഒരു മാതൃക ഈ ഗ്രന്ഥത്തിനു
കിട്ടീട്ടുണ്ടു്.
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3 ഇടയ്ക്കാട്ടു കൂക്കണിയൾ—ചരിത്രം
പനങ്കാട്ടു നമ്പൂരിയുെട ശിഷ്യനാണു് പ്രശ്നരീതി എന്ന ഭാ
ഷാേജ്യാതിഷ ഗ്രന്ഥത്തിെന്റ പ്രേണതാവായ ഇടയ്ക്കാട്ടു
കൂക്കണിയൾ. ഇടയ്ക്കാട്ടു കണിയാങ്കണ്ടി എന്ന ഗൃഹത്തി
ലായിരുന്നു കണിയാർ ജാതിയിൽെപ്പട്ട പ്രസ്തുത ൈദ
വജ്ഞെന്റ ജനനം. ബാല്യകാലത്തിൽ അേദ്ദഹത്തിനു
പറയത്തക്ക വിദ്യാഭ്യാസം സിദ്ധിച്ചിരുന്നില്ല. തെന്റ
അനുജൻ േജ്യാതിസ്തന്ത്രത്തിൽ സാമാന്യം പരിചയമു
ള്ള ഒരാളായിരുന്നതിനാൽ തനിയ്ക്കും ആ ശാസ്ത്രത്തിൽ
അഭിനിേവശം േതാന്നുകയും ഒരു ദിവസം ഭംഗിയുള്ള
ഒരു ഓലക്കുട െകട്ടിയുണ്ടാക്കി അതുംെകാണ്ടു പ്രശ്നമാർ
ഗ്ഗകർത്താവിെന സമീപിച്ചു് ആ ഉപഹാരം സമർപ്പിച്ചു
തെന്നയും ഒരു ൈദവജ്ഞനാക്കണെമന്നു് അേപക്ഷി
ക്കുകയും െചയ്തു. പനങ്കാടു് ആ ശ്രദ്ധാലുവിെന തെന്റ
ശിഷ്യനായി അംഗീകരിച്ചു പ്രശ്നശാസ്ത്രം രഹസ്യമായി
പഠിപ്പിച്ചു. ആചാര്യെന്റ അനുഗ്രഹത്താൽ കണിയാർ
ക്കു് ആ വിഷയത്തിൽ വിസ്മയനീയമായ സിദ്ധി കരഗ
തമായി. പനങ്കാടിെന്റ മരണാനന്തരം കണിയാർ േജ്യാ
തിഷത്തിൽ ചില ഉപരിഗ്രന്ഥങ്ങൾ പാഴൂരിലും േപാ
യി പഠിച്ചു. ഇടയ്ക്കാടിെന്റ വടക്കുഭാഗത്തു ചാേത്തറത്തു
നായർ എന്ന ഒരു ഇടപ്രഭു അക്കാലത്തു ജീവിച്ചിരുന്നു.
സന്തത്യഭാവം നിമിത്തം സന്തപ്തനായിരുന്ന അേദ്ദഹം
തെന്റ തറവാട്ടിെല ഒരു യുവതിയുെട ജാതകം കണി
യാെരെക്കാണ്ടു േനാക്കിക്കുകയും ആ സ്ത്രീ ഇന്ന ദിവസം
ഒരു െപൺകിടാവിെന പ്രസവിക്കുെമന്നു കണിയാർ കു
റിച്ചുെകാടുക്കുകയും െചയ്തു. അതുേപാെല സന്താനപ്രാ
പ്തി സംഭവിച്ചതിനാൽ നായർ ഒരു വിലപിടിച്ച പറമ്പു്
അേദ്ദഹത്തിെന്റ േപരിൽ ചാർത്തി അതിൽ ഒരു ഗൃഹ
വും നിർമ്മിച്ചുെകാടുത്തു് അേദ്ദഹെത്ത ദാരിദ്ര്യത്തിൽ
നിന്നു വിമുക്തനാക്കി. കണിയൾ (കണികൾ) എന്നതു
‘കണിയാർ’ എന്ന ശബ്ദത്തിെന്റ രൂപാന്തരമാണു്. കൂ
ക്കണിയൾ എന്നതു് ഒരു ബിരുദനാമമാെണന്നറിയുന്നു.
പുതിയ ഗൃഹത്തിൽ താമസിക്കുേമ്പാൾ കണിയാർക്കു്
ഒരു േയാഗിയുെട സാഹചര്യം ലഭിക്കുകയും തദനന്ത
രം അദ്ധ്യാത്മചിന്തയിൽത്തെന്ന അേദ്ദഹം അവശി
ഷ്ടമായ ആയുഷ്കാലം നയിക്കുകയും െചയ്തു. രണ്ടുേപരു
േടയും സമാധി ആ ഗൃഹത്തിൽവച്ചുതെന്നയായിരുന്നു.
കണിയാരുെട കാലം െകാല്ലം ഒൻപതാം ശതകത്തി
െന്റ പശ്ചാർദ്ധമായിരുന്നു എന്നു് ഇത്രയുംെകാണ്ടു വ്യ
ക്തമാകുന്നുണ്ടേല്ലാ.
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4 പ്രശ്നരീതി
പ്രശ്നരീതി ഇരുപതദ്ധ്യായങ്ങളിൽ വിരചിതമായ ഒരു
ഗ്രന്ഥമാണു്. അതിനു കണിയാന്മാർ എഴുത്തച്ഛന്മാർ
മുതലായവരുെടയിടയിൽ ഇന്നും അത്യധികമായ പ്ര
ചാരമുണ്ടു്. കവിതയ്ക്കു ഗുണം േപാെരങ്കിലും കാര്യഭാ
ഗം ഒന്നും വിട്ടിട്ടില്ല. കണിയാർ മർമ്മജ്ഞനായ ഒരു
പ്രാശ്നികനും മന്ത്രവാദത്തിൽ പ്രേത്യകിച്ചു നിഷ്ണാതനും
ആയിരുന്നു എന്നു പ്രശ്നരീതിയിൽനിന്നു െവളിെപ്പടുന്നു.
ആദ്യെത്ത പന്ത്രണ്ടധ്യായങ്ങൾ പ്രശ്നമാർഗ്ഗത്തിെന്റ
ഒരു ലഘുപരാവർത്തനമാണു്.
“ ഗ്രഹങ്ങെള വണങ്ങീട്ടു ഗ്രഹിപ്പാൻ മന്ദേചതസാം

യത്നം െചയ്യുന്നിതാേവാളം പ്രശ്നരീതികൾ കാട്ടുവാൻ”

എന്നു ഗ്രന്ഥമാരംഭിക്കുന്നു. താെഴക്കാണുന്ന േശ്ലാക
ങ്ങൾകൂടി േനാക്കുക.
“ ൈദവജ്ഞൻ നിത്യവും പ്രാതഃകാലത്തെങ്ങഴുേനറ്റുടൻ

േദഹേശാധനയും െചയ്തു സ്നാനവുംെചയ്തുെകാണ്ടഥ

നിത്യമായുള്ള കർമ്മങ്ങൾ െചയ്തു മന്ത്രജപാദിയും
പഞ്ചാംഗവും കണ്ടുെകാണ്ടു ഗ്രഹാണാം ഗണനം പുനഃ
വിധിവൽ െചയ്തു വന്ദിച്ചു ഗുരുഭൂതെനയും തഥാ
സ്വസ്ഥചിത്തനതായിട്ടു വസിേക്കണമനന്തരം.”

അടിയിൽ േചർക്കുന്ന േശ്ലാകങ്ങൾ ശത്രുബാധാനിരൂപ
ണപ്രകരണത്തിലുള്ളവയാണു്.
“ സൂര്യചന്ദ്രാംശകേക്ഷേത്ര ബാധകഗ്രഹമാകിേലാ

തൽപ്രീതി വരുവാനായി കർമ്മം ബ്രാഹ്മണർ െചയ്യണം.
കുജേക്ഷത്രാംശേക നില്ക്കിൽ മണ്ണാൻ ക്രിയകൾ െചയ്യണം.
കുശവൻതാൻ ബുധേന്റതിൽ, െതയ്യംപാടി ബൃഹസ്പേതഃ,
ശുക്രസ്യ കണിയാൻ േവണം, മന്ദസ്യ മലയൻ ക്രിയാ,
േയാഗം മാന്ദിയുേട ദൃഷ്ടി ത്രിേകാണംതാൻ ഭവിക്കിേലാ
ബാധിക്കുന്ന ഗ്രഹത്തിന്നു പുലയൻതന്നുേട ക്രിയാ,
മലയൻ രാഹുേയാഗാെദൗ, േകേതാസ്തു പറയൻ ക്രിയാ.”

പന്ത്രണ്ടാമധ്യായത്തിൽ കുട്ടിച്ചാത്തൻ, രുധിരേമാഹി
നി, ഭൂതത്താൻ, ജലയക്ഷി, പുലച്ചാമുണ്ഡി, വീരഭദ്രൻ,
കരകലക്കി, േവട്ടക്കരുമകൻ, കല്ലുരുട്ടിനാഗം, രേക്തശ്വ
രി, മലൈന്ദവം എന്നിങ്ങെന പല ബാധകെളപ്പറ്റിയും
പ്രസ്താവിക്കുന്നു.

S

°

Õ

G

}







5 ജാതകർമ്മപദ്ധതി ഭാഷ
ശ്രീപതിയുെട ജാതകർമ്മപദ്ധതിക്കു വടേശ്ശരി പരേമ
ശ്വരൻനമ്പൂരിയുെട സംസ്കൃത വ്യാഖ്യയ്ക്കുപുറെമ ഒരു ഭാ
ഷാവ്യാഖ്യാനവുമുണ്ടു്, വ്യാഖ്യാതാവു് ആെരന്നറിയുന്നില്ല.
ആ ഗ്രന്ഥം ഇങ്ങെന ഉപക്രമിക്കുന്നു.
“അവിെട നേട ആചാര്യൻ ഗുരുപ്രമാണെത്ത മുൽെപ്പ
ടുത്തു ചികീർഷിതെത്ത പ്രതിജ്ഞ െചയ്യുന്നു ‘നത്വാ
താം ഗുരു േദവതാം’ … ഇതി ഈവണ്ണെമല്ലാമിരിക്കുന്ന
ഞാൻ—ശ്രീപതി—ഗുരുവാകുന്ന േദവതെയ സ്മരിച്ചു, ശി

ഷ്യപ്രാർത്ഥന േഹതുവായി ഒെട്ടാഴിയാെതയുള്ള േഹാ
രാശാസ്ത്രങ്ങളുെട അർത്ഥങ്ങെള പിെന്നയും പിെന്നയും
വിചാരിച്ചു േഹാരാവിത്തുകളുെട പ്രീതിക്കായിെക്കാണ്ടു
ജാതകകർമ്മപദ്ധതി എെന്നാരു ഗ്രന്ഥെത്ത ചമയ്ക്കു
േന്നൻ. അതീതാനാഗതവർത്തമാനങ്ങളിെല പുണ്യപാ
പഫലെത്ത അറിവാൻ േഹതുവായിരുന്നൂ ഗുരുപ്രസാ
ദം; ഗുരുപ്രസാദലബ്ധേബാധനായിരുന്നൂ ഞാൻ.”

“അനന്തരം ജാതകം ഗണിപ്പാനുള്ള സാധനെത്തെച്ചാ
ല്ലുന്നൂ ‘േജ്ഞേയാത്ര പ്രഥമം … ’ ഇതി. അവിെട നേട

പിെന്ന േനരേത്ത ഛായെക്കാണ്ടുതാൻ നാഴികവട്ടക
െകാണ്ടുതാൻ സൂക്ഷിച്ചറിഞ്ഞു് അക്കാലത്തിങ്കേലക്കു്
ഉദയലഗ്നഗ്രഹസ്ഫുടങ്ങൾ എന്നിവെറ്റ ദൃക്സംവാദമുള്ള സി
ദ്ധാന്തംെകാണ്ടു പലയാവൃത്തി ഗണിച്ച് ഉണ്ടാക്കണം.
പിെന്ന ഗ്രഹങ്ങളുെട ത്രിദശാദിസ്ഥാനങ്ങളിെല ദൃഷ്ടിവി
േശഷം; പിെന്ന ഗ്രഹങ്ങൾ തങ്ങളിെല ദൃഷ്ടിവിേശഷം;
പിെന്ന ഓേരാേരാ ഗ്രഹങ്ങൾക്കു് ആറാറുബലങ്ങൾ;
എന്നിവറ്റിെന്റ പരിണാമെത്ത ഉണ്ടാക്കണം.”
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6 ജാതകേലഖനക്രമം
ജാതകം എഴുേതണ്ടതിെന്റ രീതി വിവരിക്കുന്ന ഭാഷാഗ്ര
ന്ഥങ്ങൾ ഒന്നിലധികംമാതിരിയിൽ കാണ്മാനുണ്ടു്. ഇവ
പ്രാേയണ ഗദ്യത്തിലാണു് രചിക്കെപ്പട്ടിട്ടുള്ളെതങ്കിലും
ഇടയ്ക്കു് പല ഭാഗങ്ങളും പദ്യത്തിലും എഴുതിേച്ചർത്തിരി
ക്കുന്നു. പ്രേണതാക്കന്മാെരപ്പറ്റി ഒരറിവുമില്ല. ഒരു മാതൃ
കയിൽനിന്നു ചില പംക്തികൾ ചുവേട േചർക്കുന്നു.
“ജാതകെമഴുതുവാനുള്ള ക്രമങ്ങൾ െചാല്ലുന്നു. നേടത
െന്ന ഗണപതിക്കു കുറിച്ചു പിെന്ന ഗണപതി, സരസ്വ
തി, നവഗ്രഹങ്ങൾ, ത്രിമൂർത്തികൾ എന്നിവെരെക്കാ
ണ്ടുള്ള സ്തുത്യമായിരിക്കുന്ന േശ്ലാകം എഴുതൂ. പിെന്ന പി
റന്ന ദിവസെത്ത കലിക്കു േപരിടൂ. അതിെന എഴുതൂ. പി
െന്ന േദ്രക്കാണെമഴുതൂ. േമടലഗ്നമാകിൽ േമഷാദിേദ്ര
ക്കാണലഗ്നജാതസ്യ, േമഷമധ്യേദ്രക്കാണലഗ്നജാത
സ്യ, േമഷാന്ത്യേദ്രക്കാണലഗ്നജാതസ്യ, ഇങ്ങിെന യാ
െതാരു ലഗ്നത്തിനും രാശിയും േദ്രക്കാണവും കൂട്ടിയിട്ടു,
പുരുഷജാതകെമങ്കിൽ ‘ജാതസ്യ’ സ്ത്രീജാതകെമങ്കിൽ
‘ജാതായാ’ ഇങ്ങെന എഴുതിയാൽ നാമേധയെമഴുതൂ.
ശർമ്മ, വർമ്മ, ഗുപ്ത, ദാസ എന്നിങ്ങെന ചതുർവർണ്ണ
ക്രമം. ബ്രാഹ്മണനാകിൽ നാരായണശർമ്മേണാ ഽയമ
ഹർഗ്ഗണഃ, ക്ഷത്രിയനാകിൽ ആദിത്യവർമ്മേണാ ഽയമ
ഹർഗ്ഗണഃ …യാെതാരു േപെരന്നാൽ അതിെനെച്ചാല്ലി
എഴുതിേയപ്പൂ … മറ്റുള്ള വർഗ്ഗങ്ങൾക്കു നാമേധയസ്യാ
യമഹർഗ്ഗണഃ എന്നു് എഴുതിേയപ്പൂ. എല്ലാ വർഗ്ഗങ്ങൾ
ക്കും നാമേധയസ്യായമഹർഗ്ഗണഃ എെന്നഴുതുന്നൂ ചി
ലർ. പിെന്ന ‘അഥ തൽക്കാലഗ്രഹവാക്യാനി വക്ഷ്യ
േന്ത’ എെന്നഴുതൂ. പിെന്ന ഗണിക്ക. സ്ഫുടെമഴുതൂ പിെന്ന;
ഏവം സൂര്യാദിേകതുപര്യന്താനാം സലഗ്നഗുളികാനാം
എെന്നഴുതൂ. അഥ കലിദിനാദാരഭ്യ എെന്നഴുതൂ. പിെന്ന
കലിദിവസെത്ത ഭാഷയാെയഴുതൂ. പിെന്നശ്ശനി, പിെന്ന
വ്യാഴം, പിെന്ന െകാല്ലസംഖ്യ, പിെന്ന മാസം, പിെന്ന
തീയതി, പിെന്ന ആഴ്ച, പിെന്ന നാൾ, പിെന്ന പക്കം, പി
െന്ന രാശി, പിെന്ന രാശിയിൽെച്ചന്ന നാഴികയും വിനാ
ഴികയും എഴുതൂ. പിെന്ന ഷഡ്വർഗ്ഗെമഴുതൂ.”

ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കു പദ്യമുെണ്ടന്നു പറഞ്ഞുവേല്ലാ. ലഗ്നരാശി
ഫലങ്ങൾ വസന്തതിലകവൃത്തത്തിൽ നിർേദ്ദശിച്ചിരി
ക്കുന്നതു േനാക്കുക.
“ േമടം പിറന്നവനു േകാപമേനകമുണ്ടാം;
വാക്കിന്നിടർച്ച തുടരും; െമലിയും ശരീരം;
േദശാന്തേരപിച നടപ്പിതു; ലുബ്ധനാകും;
സൗഖ്യം കുറഞ്ഞിടുമേഹാ; പ്രഭുവാം സഭായാം.”
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7 കരണപദ്ധതി ഭാഷ
പുതുമനേച്ചാമാതിരിയുെട കരണപദ്ധതിക്കു് ഒരു ഭാഷാ
വ്യാഖ്യാനമുെണ്ടന്നു് ഇരുപെത്താന്നാമധ്യായത്തിൽ സൂ
ചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ. താെഴക്കാണുന്ന വിധത്തിലാണു് ആ
വ്യാഖ്യാനത്തിെന്റ ഗതി.
“കരണപദ്ധതിയായ ഗ്രന്ഥെത്ത ചമപ്പാൻ തുടങ്ങുന്ന

ആചാര്യൻ അതിെന്റ അവിഘ്നപരിസമാപ്തിക്കായിെക്കാ
ണ്ടു തെന്റ ഗുരുവിെന സ്മരിക്കുന്നു. “മദീയഹൃദയാകാേശ
… തിമിരാരുണഃ”—അജ്ഞാനതിമിരാരുണഃ ചിദാനന്ദമ
യഃ ഗുരുഃ മദീയഹൃദയാകാേശ സതതം സമ്യൿ ഉേദതു—
അജ്ഞാനമാകുന്ന ഇരുട്ടിനു് ആദിത്യനായി ചിദാനന്ദമ
യനായിരിക്കുന്ന ഗുരുവ് എെന്റ മനസ്സാകുന്ന ആകാശ
ത്തിങ്കൽ എേപ്പാഴും വഴിേപാെല ഉദിക്കണേമ.
‘മാർത്താണ്ഡാദീൻ … കാപി പദ്ധതിഃ’—നടയെത്ത
േശ്ലാകംെകാണ്ടു ഗുരുസ്മരണ െചയ്തിട്ടു് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ
പ്രതിപാദ്യന്മാരായിരിക്കുന്ന സൂര്യാദി ഗ്രഹങ്ങെള നമ
സ്കരിച്ചിട്ടു ചികീർഷിതപ്രതിജ്ഞെചയ്യുന്നു ഈ േശ്ലാകം
െകാണ്ടു്. മാർത്താണ്ഡാദീഗ്രഹാൻ നത്വാ തൽപ്രസാദാൽ
ഗുണഹാരഗുണാദീനാം കരേണ കാപി. പദ്ധതിഃ വിലി
ഖ്യേത—ആദിത്യൻ തുടങ്ങിയുള്ള ഗ്രഹങ്ങെള നമസ്കരിച്ചി
ട്ട്, അവരുെട പ്രസാദം േഹതുവായിട്ടു ഗുണഹാരങ്ങൾ,
ഹാരകങ്ങൾ, ജ്യാക്കൾ തുടങ്ങിയുള്ളവറ്റിെന്റ ആനയ
നത്തിേലക്കു് ഒരു മാർഗ്ഗം എന്നാൽ എഴുതെപ്പടുന്നു.
കരേണ കാപി പദ്ധതിഃ എന്നതിെനെക്കാണ്ടു കരണപ
ദ്ധതി എന്നീ ഗ്രന്ഥത്തിനു േപരാകുന്നതു് എന്നു െചാല്ലി
യതായി.”
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8 ജാതകഫലം
ജാതകഫലത്തിൽ ആദ്യം കുേറ ഭാഗം മണിപ്രവാള
േശ്ലാകങ്ങളും പിന്നീടു സംസ്കൃതേശ്ലാകങ്ങളും ഘടിപ്പിച്ചി
രിക്കുന്നു. കർത്താവിെനപ്പറ്റി ഒന്നും അറിവില്ല. ഗ്രന്ഥം
ആരംഭിക്കുന്നതു ഇങ്ങെനയാണു്.
“ ഗുരുക്കന്മാെര വന്ദിച്ചിട്ടവരാലുക്തമായതിൽ

ചുരുക്കിജ്ജാതകഫലം കുറെഞ്ഞാന്നിഹ ലിഖ്യേത.
മൂർത്തിയും കീർത്തിയും സ്ഥാനം ത്രീണി ലേഗ്നന
ചിന്തേയൽ,
അർത്ഥവും േനത്രവും വാക്കും ദ്വിതീേയന കുടുംബവും,
വീര്യവും വിക്രമം ൈസ്ഥര്യം േസാദരം ച തൃതീയതഃ
ചതുർേത്ഥന സുഖം ബന്ധും ഗൃഹാൻ മരുമകൻ തഥാ
വിദ്യയും േക്ഷത്രമമ്മാവൻ പശുക്കളിവ ചിന്തേയത്
പഞ്ചമാൽ ബുദ്ധി പുത്രഞ്ച പൂർവപുണ്യമമാത്യരും,
മനസ്സും ബുദ്ധിയും േദഹം രക്തം സുഖവുമമ്മയും
കൃഷിയും െവള്ളവും െനല്ലും രാത്രിയും ചന്ദ്രേതാ വേദത്,
വ്യാധിയും മൃത്യുവും ദുഃഖം വധുവും നീചവൃത്തിയും
ദാസഭൃത്യാദിയും ജ്ഞാനം സ്നായുവും മന്ദേതാ വേദത്.”
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9 ഏകവിംശതിപ്രശ്നക്രമം
േകളല്ലൂർ േചാമാതിരിയുെട തന്ത്രസങ്ഗ്രഹത്തിൽ പ്ര
തിപാദിതമായിട്ടുള്ള ദശപ്രശ്നക്രമമനുസരിച്ചു രചിച്ചിട്ടു
ള്ളതാണു് ഈ ഭാഷാഗ്രന്ഥം. കർത്താവെരന്നും കാലം
ഏെതന്നും നിർണ്ണയമില്ല. താെഴ ഉദ്ധരിക്കുന്ന േശ്ലാക
ങ്ങൾ ഗ്രന്ഥത്തിെന്റ ആരംഭത്തിൽ കാണുന്നു.
“ യസ്സൂര്യാചന്ദ്രേനത്രസ്സരിദധിപസുതാ-

തുങ്ഗവേക്ഷാജലൈഗ്നഃ
കാശ്മീൈരർേല്ലാഹിതാങ്േഗാ ബുധമഹിതപദഃ
ശ്രീഗുരുർവിഷ്ടപാനാം
സ്വച്ഛശ്രീമന്ദഹാസഃ ഫണിപതിശയനസ്താർക്ഷ്യേകതുഃ പരന്തേജ്ജ്യാതിശ്ശാസ്ത്രാവഗമ്യസ്സ ഭവതു ഭവതഃ
േശ്രയേസ പദ്മനാഭഃ.
നാനാശാസ്ത്രപേയാധിതന്നിലുളവാം സദ്യുക്തിശുക്ത്യുദ്ഭവപ്രൗഢാർക്കസ്ഫുടമൗക്തികാവലി ധരിച്ചീടും ഭവാനാൽ
പരം
വിേജ്ഞയം പുനേരകവിംശതിവിധപ്രശ്നക്രമം ഭാഷയായ്
വിസ്താേരണ വിലിഖ്യ പത്രികയിലിന്നൻേപാടു
സംേപ്രഷേയ
തന്ത്രസംഗ്രഹസംേപ്രാക്തദശപ്രശ്നാനുസാരതഃ
അൈത്രകവിംശതിപ്രശ്നക്രമസ്താവദ്വിലിഖ്യേത.”

ഈ ഗ്രന്ഥകാരൻ ഒരു നല്ല കവിയുമായിരുന്നുെവന്നു്
ആദ്യെത്ത രണ്ടു േശ്ലാകങ്ങളും െതളിയിക്കുന്നു. ഗദ്യത്തി
ലാണു് ഏകവിംശതിപ്രശ്നക്രമം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നതു്.
അതിെന്റ മാതൃകകൂടി കാണിക്കാം.
“അനന്തരം ഏകവിംശതിപ്രേശ്നാത്തരെത്ത െചാല്ലു

വാൻ തുടങ്ങുേന്നടത്തു നേട അതിെന്റ സ്വരൂപെത്ത
െചാല്ലുന്നു. രണ്ടു രാശികളുെട േയാഗം, അന്തരം, ഘാ
തം, വർഗ്ഗേയാഗം, വർഗ്ഗാന്തരം, ഘനേയാഗം, ഘനാ
ന്തരം ഇങ്ങെന ഏഴിൽെവച്ചു രണ്ടു വസ്തു അറിഞ്ഞാൽ
ആ രാശികെള െവേവ്വെറ അറിയാം. ഇതു് ഇരുപെത്താ
ന്നു പ്രകാരം അറിയാം എന്നതിെന കാട്ടുന്നു. േയാഗം
അന്തരാദി ആറിേനാടും കൂട്ടുേമ്പാൾ ആറു പ്രകാരം;
അന്തരം ഘാതാദി അഞ്ചിേനാടും കൂട്ടുേമ്പാൾ അഞ്ചു പ്ര
കാരം; ഘാതം വർഗ്ഗേയാഗാദി നാലിേനാടും കൂട്ടുേമ്പാൾ
നാലുപ്രകാരം; … ഘനം ഘനാന്തരേത്താടു കൂട്ടുേമ്പാൾ
ഒരു പ്രകാരം.”
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10 േഹാരാവ്യാഖ്യ ഭാഷ
വരാഹമിഹിരെന്റ േഹാരയ്ക്കു വിശദമായ ഒരു ഭാഷാവ്യാ
ഖ്യാനമുണ്ടു്. അതു 943-ൽ പകർത്തിെയഴുതിയതായി
േരഖ കാണുന്നതുെകാണ്ടും ഭാഷാൈശലിയുെട സ്വഭാവ
ത്തിൽ നിന്നും ഒൻപതാം ശതകത്തിെല ഒരു കൃതിയാ
യിരിക്കാെമന്നു േതാന്നുന്നു. വ്യാഖ്യാതാവു് ആെരന്നറി
യുന്നില്ല. മാതൃക കാണിക്കുവാൻ ഇരുപത്താറാമധ്യായ
ത്തിെല ഒരു േശ്ലാകവും അതിെന്റ ഭാഷാനുവാദവും ഉദ്ധ
രിക്കാം.
“ ഗുരുരുഡുപതിശുക്രൗ സൂര്യഭൗമൗ യമജ്ഞൗ

വിബുധപിതൃതിരേശ്ചാ നാരകീയാംശ്ച കുര്യുഃ
ദിനകരശശിവീര്യാധിഷ്ഠിതാർത്ത്ര്യംശനാഥാൽ
പ്രവരസമനികൃഷ്ടാസ്തുംഗഹ്രാസാദനൂേക”

എന്നതു്. ഈ േശ്ലാകംെകാണ്ടു പൂർവജന്മത്തിെല അവ
സ്ഥെയ സംേക്ഷപിച്ചു െചാല്ലുന്നു. ജന്മത്തിങ്കൽ ചന്ദ്ര
േനാ ആദിത്യേനാ ബലമുള്ളൂ എന്നറിഞ്ഞു ബലേമറി
യവൻ നില്ക്കുന്ന േദ്രക്കാണത്തിനുടയതു വ്യാഴെമങ്കിൽ
പൂർവജന്മത്തിങ്കൽ േദവേലാകത്തിൽ ഇരുന്നിട്ടു് അവി
െടനിന്നു േപാന്നിവിെട പിറന്നു എന്നു െചാല്ലുക. ചന്ദ്രൻ
താൻ ശുക്രൻതാൻ അേദ്രക്കാണത്തിനുടയവനാകിൽ
പിതൃേലാകത്തിൽ ഇരുന്നിട്ടു് അവിെടനിന്നു് ഇവിെട
േപ്പാന്നു പിറന്നു എന്നു െചാല്ലുക. ആ േദ്രക്കാണത്തി
ന്നു് ആദിത്യൻതാൻ െചാവ്വതാൻ ഒരുത്തൻ ഉടയവ
നാകിൽ പശു പക്ഷി തുടങ്ങിയുള്ള തിര്യേഗ്യാനികളിൽ
ഇരുന്നിട്ടു് അവിെട നിന്നു് ഇവിെടേപ്പാന്നുപിറന്നു എന്നു
െചാല്ലുക. പിെന്ന ശനിതാൻ ബുധൻതാൻ ഒരുത്തൻ
േദ്രക്കാണത്തിന്നുടയവനാകിൽ കൃമികീടാദിനരകേലാ
കത്തിങ്കൽ ഇരുന്നിട്ടു് അവിെടനിന്നു വന്ന് ഇവിെട പിറ
ന്നു എന്നു െചാല്ലുക. അവിെട വ്യാഴമാദിയായുള്ള ഗ്രഹ
ങ്ങൾ തങ്ങളുെട ഉച്ചത്തിങ്കൽ നിന്നു എങ്കിൽ സ്വർഗ്ഗാദി
േലാകത്തിങ്കൽ േശ്രഷ്ഠന്മാരായിരിക്കും. ഇവർ തെന്റ നീ
ചത്തിൽ നില്ക്കിൽ പൂർവജന്മത്തിങ്കൽ സ്വർഗ്ഗാദിയായി
െച്ചാല്ലിയ േലാകത്തിങ്കൽ നികൃഷ്ടന്മാരായിരിക്കും. പി
െന്ന ഉച്ചത്തിേന്റയും നീചത്തിേന്റയും ഇടയിൽ നില്ക്കിൽ
സ്വർഗ്ഗാദിേലാകത്തിങ്കൽ മധ്യമന്മാരായിരിക്കും.”
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11 ജാതകസാരം
ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ പ്രമാണേശ്ലാകങ്ങൾ സംസ്കൃതത്തി
ലും അവയുെട ഏകേദശവിവരണം ഭാഷയിലും രചിക്ക
െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. പെക്ഷ പ്രമാണേശ്ലാകകാരൻ മെറ്റാരു
കവിയായിരിക്കാം. ഭാവചിന്ത, ആയുർന്നിരൂപണം മു
തലായി ഏഴു് അധ്യായങ്ങൾ ഇതിൽ ഉൾെക്കാള്ളുന്നു.
അഷ്ടവർഗ്ഗാധ്യായമാണു് അന്തിമം. ഭാഷ ഒമ്പതാം ശത
കത്തിേലതാെണന്നു േതാന്നുന്നു.
“ വേന്ദ ഗിരീശം ഗിരിജാസേമതം

ൈകലാസൈശേലന്ദ്രഗുഹാഗൃഹസ്ഥം
അേങ്ക നിഷേണ്ണന വിനായേകന
സ്കേന്ദന ചാത്യന്തസുഖായമാനം”

എന്നതാണു് മംഗലാചരണേശ്ലാകം. ഭാഷാഗദ്യത്തിെന്റ
ഒരു ഭാഗം പകർത്താം.
“സന്തതിയും കളത്രവും നിരൂപിേക്കണ്ടുേമ്പാൾ അേത
തുകാലത്തുണ്ടാവൂ എന്നു നിരൂപിേക്കണ്ടിവരും. അേപ്പാൾ
കാലത്തിെന്റ ആനുകൂല്യവും നിരൂപിക്കണം. അേപ്പാൾ

എത്രനാളേത്തക്കുണ്ടു് ഇവരുെട ആയുസ്സ് എന്നു നിരൂ
പിക്കണം. അേപ്പാൾ ബാലാരിഷ്ടമുണ്ടു് പിറക്കുന്നേപ്പാ
െളങ്കിൽ ആയരിഷ്ട കർത്തൃഗ്രഹങ്ങളുെട ദശാപഹാര
ങ്ങളും ആകാെതവന്നു ഞായം. എന്നിട്ടു ബാലാരിഷ്ടവും
സൂക്ഷിേക്കണ്ടിവരും. അേപ്പാെഴ നേട ജന്മകാലം സൂ
ക്ഷിച്ചു് അറിഞ്ഞുെകാള്ളണം. ജന്മകാലെത്ത ഗ്രഹങ്ങ
േളയും ഗുളികേനയും സൂക്ഷിച്ചു വരുത്തിലഗ്നെത്ത േദഹ
െമന്നു കല്പിച്ചിട്ടു് അതാദിയായി പന്ത്രണ്ടു ഭാവങ്ങേളയും
നിരൂപിക്ക.”
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12 പ്രശ്നമാല ഭാഷ
“ജാതകസാരങ്ങളിലും പ്രശ്നസാരങ്ങളിലും ദൂതലക്ഷ
ണംനിമിത്തം ശകുനാദികൾ, സ്ഫുടപരീക്ഷകൾ ഇങ്ങെന

തുടങ്ങി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ലക്ഷണങ്ങെള ഓേരാന്നിെന
ക്രമത്താേല അറിഞ്ഞവണ്ണം ബാലപ്രേബാധമായിട്ടു്
എടുെത്തഴുതുന്നു” എന്നുള്ള ഉപക്രമേത്താടു കൂടി പ്രശ്ന
മാല എന്ന േപരിൽ ഒരു േജ്യാതിഷഗ്രന്ഥം വിരചിത
മായി കാണുന്നു. അതു് ഒൻപതാം ശതകത്തിേലേയാ
പത്താംശതകത്തിേലേയാ ഒരു കൃതിെയന്നു് അനുമാ
നിക്കാവുന്നതാണു്. അനവധി സംസ്കൃതേശ്ലാകങ്ങൾ
ഉദ്ധരിക്കെപ്പട്ടിട്ടുള്ളതിനു പുറേമ ഗ്രന്ഥകാരൻ
“ അർക്കാദ്യഷ്ടകവർഗ്ഗങ്ങൾ വാക്യംെകാണ്ടിഹ െചാല്ലി
ഞാൻ;
ശൂന്യാക്ഷരങ്ങൾ വേന്നടം ദശമസ്ഥാനമായ്വരും”

എന്നും മറ്റും ചില ഭാഷാേശ്ലാകങ്ങളും എഴുതിേച്ചർത്തിട്ടു
ണ്ടു്.
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13 പ്രശ്നപ്രകാശിക
പ്രശ്നപ്രകാശികയും പ്രശ്നസംബന്ധമായുള്ള ഒരു േജ്യാ
തിഷഗ്രന്ഥമാകുന്നു. മിക്കവാറും ഭാഗങ്ങൾ വിവിധവൃത്ത
ങ്ങളിലുള്ള പദ്യങ്ങളിലാണു് വിരചിതമായിരിക്കുന്നതു്.
ആെക ഏഴധ്യായങ്ങളുണ്ടു്. പദ്യങ്ങൾക്കു് ഗുണം കുറ
യും. ഈ േദാഷം പ്രാേയണ പദ്യാത്മകങ്ങളായുള്ള
സകല ഭാഷാേജ്യാതിഷഗ്രന്ഥങ്ങേളയും ബാധിക്കുന്ന
താെണന്നും അനുസ്മരിേക്കണ്ടതുണ്ടു്. വസ്തുപ്രപഞ്ചന
ത്തിേല അവയുെട നിർമ്മാതാക്കൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നുള്ളൂ.
പ്രശ്നപ്രകാശികയുെട പ്രഥമാധ്യായത്തിൽനിന്നു് രണ്ടു
േശ്ലാകങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കുന്നു.
“ പ്രശ്നംവച്ചാൽ നേട സൂക്ഷ്മമളപ്പൂ അടി േനരവും

അതുെകാണ്ടു പുലർന്നുള്ള നാഡികാദീൻ വരുത്തുക.
തൽകാലലഗ്നസമയമർക്കാദീനാം സ്ഫുടങ്ങളും.”
പ്രശ്നനിര്യാണവും പിെന്ന വരുത്തൂ ത്രിസ്ഫുടങ്ങളും.”
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14 ലീലാവതീഭാഷ
ലീലാവതിക്കും ഭാഷാഗദ്യത്തിൽ നല്ല ഒരു വ്യാഖ്യാനം
ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടു്. വ്യാഖ്യാതാവിെനപ്പറ്റി ഒരറിവുമില്ല. താെഴ
ക്കാണുന്നവ ആ ഗ്രന്ഥത്തിെന്റ ആരംഭത്തിലുള്ള ചില
പംക്തികളാകുന്നു.
“വരാടകാനാം …” —ഇവിെട ദ്രവ്യത്തിെന്റ ഓേരാ സം
ജ്ഞകെള െചാല്ലുന്നു. വരാടകങ്ങൾ ഇരുപതു കൂടിയതു
കാകണി. കാകണി നാലുകൂടിയതു പണം. പണം പതി
നാറുകൂടിയതു ദ്രമ്മം. ദ്രമ്മം പതിനാറു കൂടിയതു നിഷ്കം
…‘യേവാദൈരരംഗുലമഷ്ടസംൈഖ്യഃ …’—ഇവിെട ഭൂമി
വൃക്ഷാദികെള അളപ്പാനുള്ള മാനങ്ങളുെട സംജ്ഞക
െളെചാല്ലുന്നു. യേവാദരങ്ങൾ എട്ടു കൂടിയതു് അംഗുലം.
അംഗുലം ഇരുപത്തിനാലു കൂടിയതു ഹസ്തം. ഹസ്തെമാ
ന്നു മുഴേക്കാൽ—ഹസ്തം നാലു കൂടിയതു ദണ്ഡം. ദണ്ഡം
രണ്ടായിരം കൂടിയതു േക്രാശം. േക്രാശെമന്നതു കൂവീടു്.
േക്രാശം നാലു കൂടിയതു് േയാജന. േയാജന എന്ന കാ
തം വഴിേയ െചാല്ലുന്നു. അവ്വണ്ണേമ പത്തു മുഴേക്കാൽ കൂ
ടിയതു് ഒരു വംശം. വംശം ഇരുപതുകൂടിയതു നിവർത്ത
നം. ഇങ്ങെന പിെന്ന നാലു ഭുജങ്ങേളാടു കൂടിയിരിക്കു
ന്ന ഭൂഖണ്ഡത്തിന്നു േക്ഷത്രം എന്നു സംജ്ഞ.”
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15 പക്ഷിശാസ്ത്രം
പക്ഷിശാസ്ത്രത്തിനു പഞ്ചപക്ഷിശാസ്ത്രെമന്നും േപരുണ്ടു്.
ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കു ചില േശ്ലാകങ്ങൾ മണിപ്രവാളത്തിൽക്കൂടി
ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ ഈ ഗ്രന്ഥം േകരളീയമാ
െണന്നുള്ളതിനു സംശയമില്ല. ഗ്രഹങ്ങെളെക്കാണ്ടു നിർ
ണ്ണയിക്കാവുന്ന ഭാവിഫലവും മറ്റും പരുന്തു്, പുള്ളു്, കാ
ക്ക, േകാഴി, മയിൽ എന്നീ അഞ്ചു പക്ഷികെളെക്കാണ്ടു
നിർണ്ണയിക്കാം എന്നാണു് പക്ഷിശാസ്ത്രപ്രസ്ഥാനത്തി
െല സിദ്ധാന്തം. ആ പ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ ഉപജ്ഞാതാവു്
അഗസ്ത്യമഹർഷിയാണേത്ര. തമിഴ്നാട്ടിലാണു് അതി
െന്റ ഉൽപത്തി. ചില േശ്ലാകങ്ങൾ പകർത്തുന്നു.
“ നത്വാ വിേഘ്നശ്വരം വാണീം പഞ്ചപക്ഷിനിദർശനം

പുരാഗേസ്ത്യന േദേവഭ്യഃ േപ്രാക്തം സംക്ഷിപ്യേത മയാ.
േഭരണ്ഡകചേകാരാഖ്യകാകകുക്കുടേകകിനഃ
േശ്വതപീതാരുണശ്യാമനീലാഃ സ്യുഃ പഞ്ച പക്ഷിണഃ
ജാത്യാ േത ബ്രഹ്മവിട് ക്ഷത്രശൂദ്രചണ്ഡാലകാഃ ക്രമാൽ
വാളും വില്ലും ചുരികയും കുന്തം ഗദയുമായുധം.
പുള്ളുത്തമാങ്േഗ ഭുജേയാശ്ചേകാരഃ
കാേകാഥ വക്ഷസ്യുദേര ച േകാഴി
ഊർേവാരധസ്താദപി നീലകേണ്ഠാ
േദേഹ തു പക്ഷിസ്ഥിതിേരവമുക്താ.
േശ്യേനാ ഭൗമാർക്കേയാർേദ്ദശഃ പിങ്ഗേലാ
ബുധചന്ദ്രേയാഃ
ഗുരുഭാർഗ്ഗവമന്ദാനാം കാകകുക്കുടേകകിനഃ”
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16 മുഹൂർത്തദർശനം ഭാഷ
വിദ്യാമാധവെന്റ വിദ്യാമാധവീയം എന്നുകൂടി േപരുള്ള
മുഹൂർത്തദർശനത്തിനു വിസ്തൃതവും വിശിഷ്ടവുമായ ഒരു
ഭാഷാവ്യാഖ്യാനമുണ്ടു്. വ്യാഖ്യാതാവു് ആെരന്നറിവില്ല.
ആ ഗ്രന്ഥത്തിെന്റ രീതി കാണിക്കുവാൻ,
“ സ്വകീയശാേസ്ത്ര ബഹുേശാപശബ്ദാനമീ വദന്തീതി ജഗൽപ്രസിദ്ധം
സുദുസ്സഹം തൽ പരിവാദശല്യം
മൗഹൂർത്തികാനാമപഹർത്തുകാമഃ

വസിഷ്ഠവാഗീശ്വരഗാർഗ്ഗ്യമുൈഖ്യർമ്മനീഷിഭിർവിസ്തരതഃ കൃേതഷു
ശാേസ്ത്രഷു ബുദ്ധ്യാ പരിഗൃഹ്യ സാരം
േലാേകാപകാരായ ച കീർത്തേയ ച
ശ്രുതാഖിലവ്യാകരേണാഹമുത്തൈമഃ
പൈദരേദാൈഷഃ കൃതപദ്യഗുംഫനം
വിചിത്രവൃത്തം ലഘു സമ്മതം സതാമിദം വിധാസ്യാമി മുഹൂർത്തദർശനം”

എന്നീ മൂന്നു േശ്ലാകങ്ങളുെട വ്യാഖ്യാനം ചുവെട പകർ
ത്തുന്നു.
“ഞാൻ വസിഷ്ഠവാഗീശ്വരഗാർഗ്ഗ്യന്മാർ തുടങ്ങിയുള്ള

മഹർഷിമാരാൽ വിസ്താരേത്താടുകൂടി ചമയ്ക്കെപ്പട്ടിരി
യ്ക്കുന്ന ശാസ്ത്രങ്ങളിെല സാരെത്ത ബുദ്ധിെകാണ്ടു പരി
ഗ്രഹിച്ചു് ഈ മുഹൂർത്തദർശനമാകുന്ന പ്രകരണെത്ത
ചമയ്ക്കുന്നുണ്ടു്. ‘േലാേകാപകാരായ ച കീർത്തേയ ച”—
ശുഭകർമ്മങ്ങെള െചേയ്യണ്ടുന്ന േലാകരുെട ഉപകാര
ത്തിന്നായിെക്കാണ്ടും കീർത്തിക്കായിെക്കാണ്ടും, ചകാ
രാൽ, പുരുഷാർത്ഥചതുഷ്ടയപ്രാപ്തിക്കായിെക്കാണ്ടും
പ്രീതിക്കായിെക്കാണ്ടും ഇങ്ങെന ചമയ്ക്കുന്നു. പിെന്ന
പ്രേയാജനാന്തരെത്ത െചാല്ലുന്നു. ഇമ്മൗഹൂർത്തിക
ന്മാർ തങ്ങളുെട ശാസ്ത്രത്തിങ്കൽ പല അപശബ്ദങ്ങെള
െചാല്ലുേന്നാർ എന്നിങ്ങെന േലാകത്തിങ്കൽ പ്രസിദ്ധ
ന്മാരായിരിക്കുന്ന മൗഹൂർത്തികന്മാരുെട ഒളിയമ്പിെന
പറിച്ചു കളവാനായിെക്കാണ്ടു് ഇച്ഛിക്കുേന്നാൻ ഞാൻ.
ഏറ്റവും സഹിക്കെപ്പടുവാൻ അരുതാേത്താന്നേല്ലാ
പരിവാദശല്യം. എന്നിട്ടു ‘ശ്രുതാഖിലവ്യാകരണഃ’—
പാണിനീയശാകടായനാദിവ്യാകരണങ്ങൾ എല്ലാെറ്റ
യും േകട്ടിരുേന്നാരുത്തൻ ഞാൻ. ആകയാൽ പ്രസാദ
മാധുര്യാദിഗുണങ്ങേളാടു കൂടി അസാധുത്വാനർത്ഥക്യാദി
േദാഷങ്ങേളാടു േവർെപട്ടിരിക്കുന്ന പദങ്ങെളെക്കാണ്ടു
െചയ്യെപ്പട്ടിരിക്കുന്ന പദ്യബന്ധേത്താടുകൂടിയിരുന്നു മു
ഹൂർത്തദർശനം. ‘വിചിത്രവൃത്തം’—നാനാവിധങ്ങളായ
വൃത്തങ്ങേളാടുകൂടിയിരിക്കുന്നു. ‘ലഘു’—അല്പഗ്രന്ഥം
ആയിരിക്കുന്നു. ‘സതാം സമ്മതം’—സജ്ജനങ്ങൾക്കു്
ഏറ്റവും ഇഷ്ടമായിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങെന ഇരിക്കുന്ന മുഹൂർ
ത്ത ദർശനെത്ത ചമയ്ക്കുന്നുണ്ടു്. ‘മുഹൂർത്തദർശനം’
എന്നതുെകാണ്ടു ശൂഭക്രിയകളിെല കാലനിരൂപണം.
ഇതിങ്കൽ അഭിേധയമാകുന്ന വിഷയമാകുന്നതു് എന്നു
െചാല്ലെപ്പട്ടു. ശുഭകർമ്മങ്ങൾക്കു േവദവിഹിതത്വമുണ്ടാ
കയാൽ ഇതിനു േവദേത്താടു് അങ്ഗാംങ്ഗിഭാവസംബ
ന്ധമാകുന്നതു് എന്നു െചാല്ലെപ്പട്ടു. ‘േലാേകാപകാരായ
ച കീർത്തേയ ച’ എന്നതുെകാണ്ടു ശുഭാശുഭകാലജ്ഞാ
നംെകാണ്ടുള്ള പുരുഷാർത്ഥചതുഷ്ടയപ്രാപ്തി പ്രേയാജ
നമാകുന്നതു് എന്നു െചാല്ലെപ്പട്ടു. ‘േലാേകാപകാരായ
ച’ എേന്നടത്തു ശുഭകാലെത്ത ആേദശിപ്പാനായിെക്കാ
ണ്ടു് ഇച്ഛയുള്ള േലാകർക്കു സ്വല്പ ഗ്രന്ഥംെകാണ്ടു വിമത
വിപ്രതിേഷധമായിരിക്കുന്ന ബലാബലെത്ത പറകെകാ
ണ്ടു് ഉപകാരെത്ത െചയ്വാനായിെക്കാണ്ടു് എന്നുമുണ്ടർ
ത്ഥം. എന്നിട്ടു മുഹൂർത്തജ്ഞാനകാമനായിരിക്കുന്നവൻ
അധികാരി എന്നു െചാല്ലെപ്പട്ടു.”
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17 അഷ്ടമംഗലപ്രശ്നം ഭാഷ
ഉഴുത്തിരവാരിയരുെട അഷ്ടമങ്ഗലപ്രശ്നവിഷയകമായ
നിബന്ധെത്തപ്പറ്റി അന്യത്ര പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ. ഭാ
ഷാഗദ്യരൂപത്തിലും ഒരഷ്ടമംഗല്യ പ്രശ്നഗ്രന്ഥം കാണു
ന്നു. സംസ്കൃതത്തിൽ അവഗാഹം േപാരാത്ത ൈദവ
ജ്ഞന്മാർക്കു് ഇതു് ഏറ്റവും പ്രേയാജനകരമാണു്. ചില
വരികൾ ഉദ്ധരിക്കുന്നു.
“അനന്തരം വിളക്കും ഗണപതിയും വച്ചു് അഷ്ടമങ്ഗല
വും വച്ചാൽ രാശിചക്രം വരപ്പൂ. അതിൽ അക്ഷതവും
വിതറിേയപ്പൂ. പിെന്ന ഗണപതി നിേവദിപ്പൂ. ആത്മാർ
ച്ചനം െചയ്വൂ. ചന്ദനക്കുറിയുമിട്ടുെകാള്ളൂ. പിെന്ന രാ
ശിചക്രത്തിൽ ജലഗന്ധാദികെളക്കാണ്ടു പൂജിപ്പൂ. ശ്രീപ
ഞ്ചാക്ഷരീവിധാനം പൂജ. അതിെന്റ പരിവാരരൂേപണ
േമഷാദിദ്വാദശരാശികെള തെന്റ സ്ഥാനത്തു പൂജിപ്പൂ …
ഇങ്ങെന ഗ്രഹമന്ത്രം. ഈവണ്ണം രാശിചക്രത്തിങ്കൽ
ശ്രീഭഗവതിെയ കല്പിച്ചാരാധിപ്പൂ. അഷ്ടമങ്ഗലം വച്ചതി

ങ്കൽ തെന്റ ഇഷ്ടേദവതേയയും സരസ്വതിേയയും ആരാ
ധിപ്പൂ. പിെന്ന രാശിചക്രം വലത്തും കിഴക്കും വരുമാറു
കണ്ടു പിൻേനാക്കി നീങ്ങി നേല്ലാരു പലകേമൽ ഇരു
ന്നാൽ ഊനമില്ലാേത്താരു പലകേമൽ നൂെറ്റട്ടു പരൽ
നീക്കിെവച്ചുെകാണ്ടു കഴുകി മന്ത്രം െചാല്ലൂ. മൂന്നു തളി
ച്ചാൽ പിെന്ന െവള്ളംെകാണ്ടു കഴുകി മന്ത്രം െചാല്ലി
ശുദ്ധജലംെകാണ്ടു കഴുകി ഇടെത്ത അരികത്തു വേച്ച
പ്പൂ.”
അഷ്ടമങ്ഗലപ്രശ്നത്തിനു േവെറയും ഒന്നിലധികം ഭാഷാ
വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടു്.
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18 ഭാഷാജാതകപദ്ധതി
വടേശ്ശരിനമ്പൂരിയുെട ജാതകപദ്ധതിക്കു ൈവക്കത്തുകാ
രനായ ഒരു പണ്ഡിതൻ രചിച്ചിട്ടുള്ള സംസ്കൃതവ്യാഖ്യാന
െത്തപ്പറ്റി മുൻപു പറഞ്ഞുവേല്ലാ. ആ മൂലകൃതിക്കു് ഒരു
നല്ല ഭാഷാവ്യാഖ്യാനവും ആേരാ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടു്. വ്യാ
ഖ്യാതാവു് ഒരു വശ്യവാക്കായ സംസ്കൃതകവിയായിരുന്നു
എന്നു ഗ്രന്ഥാരംഭത്തിലുള്ളതും അടിയിൽ പകർത്തുന്ന
തുമായ പദ്യങ്ങളിൽനിന്നു വിശദമാകുന്നു.

“ ഹരിഹരസരസിരുഹാസനഹരിഹയമുഖൈദവൈതക്യമവന
ശ്രീഗുരുപാദദ്വന്ദ്വം ബഹുവിധമാഹാത്മ്യമാശ്രേയ സതതം.
“ ഗണ്ഡാന്തനിർഗ്ഗളദനർഗ്ഗളദാനധാരാ-

ഗന്ധഭ്രമദ്ഭ്രമരവാരണകർണ്ണതാളം
ഗന്തും മേനാരഥമഹാർണ്ണവപാരമാദ്യം
ഗംഗാധരസ്യ തനയം ശരണം പ്രപേദ്യ.

പഞ്ചാശദക്ഷരകൃതാകൃതിമക്ഷമാലാചിന്താസുധാകലശപുസ്തകപാശവാഹാം
താം േദവതാം ദ്രുഹിണയത്നമേമാഘയന്തീം
വേന്ദ ച കുന്ദരുചമിന്ദുകലാവതംസാം.
ശ്രീവടേശ്രണിഭൂേദൈവഃ കൃതാ ജാതകപദ്ധതിഃ
ദിവ്യാം ഭാഷാം സമാശ്രിത്യ, ലിഖ്യേത േദശഭാഷയാ.”

എന്നു് ഉപക്രമിച്ചുെകാണ്ടു് ആചാര്യൻ പ്രേമയത്തിൽ പ്ര
േവശിക്കുന്നു. ഗ്രന്ഥത്തിെല ഗദ്യരീതിെയെന്തന്നു താെഴ
ക്കാണുന്ന പംക്തികളിൽനിന്നു് അറിയാവുന്നതാണു്.
“അവിെട ജനനകാലെത്ത ഛായെകാണ്ടുതാൻ അം

ബുയന്ത്രംെകാണ്ടുതാൻ സൂക്ഷിച്ചറിഞ്ഞു് അേന്നരേത്ത
ക്കു െചന്ന നാഴികയും വിനാഴികയും അറിഞ്ഞു് അക്കാ
ലത്തു് അടുെക്ക പരീക്ഷകന്മാർ പരീക്ഷിച്ചുണ്ടാക്കിയ
ഗണിതംെകാണ്ടു തൽകാലഗ്രഹസ്ഫുടങ്ങേളയും സൂക്ഷി
ച്ചുവരുത്തൂ. പിെന്ന തൽകാലാദിത്യെന വച്ചു ഭുജയ്ക്കു ചര
വും പ്രാണകാലാന്തരവുമുണ്ടാക്കി അതിൽ ദിക്കിന്നു
തക്കവണ്ണം സംസ്കരിപ്പൂ.”

S

°

Õ

G

}







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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