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അവതാരിക

ഈ മലയാളഭൂമിയിൽ ജന്മികൾ അധികവും മലയാള ാഹ്മണരാകു .
അവർ കൂടുതൽ കുലേ ഷ്ഠതയും മ ള്ളവരുെട േമൽഗുരുസ്ഥാനവും ഉെണ്ട
പലരും സമ്മതി വരു . ഈ അവകാശങ്ങൾക്ക് അടിസ്ഥാനമായി അവർപ 
റയുന്നതു ര സംഗതികെളയാകു .
1. പരശുരാമൻ സമു നിഷ് കാസനം െകാ മലയാളഭൂമിെയ വീെണ്ടടു
വിേദശ നി ം ാഹ്മണെര വരുത്തി അവർ അതിെന ദാനം െച
എ ള്ളത്.
2. ജാതിവിഭാഗത്തിൽ ഒന്നാമെത്ത സ്ഥാനവും അങ്ങെന ഹി മതാനുസാരി 
കളായ മ ള്ളവരുെട ഗുരൂപുേരാഹിതസ്ഥാനെത്തയും അവർ അർഹി
എ ള്ളത്.
പഴയ മാണങ്ങൾ, പാരമ്പര്യങ്ങൾ, നടപടികൾ ഇവയിൽനി ം സർ 
വസമ്മതമായ യുക്തിവാദങ്ങളിൽ നി ം േമത്തറഞ്ഞ ര സംഗതികളും
അടിസ്ഥാനമില്ലാത്തവയാെണ ം ഈ ഭൂമി വാസ്തവ ത്തിൽ മലയാളിനായന്മാ 
രുെട വകയാെണ ം, നായന്മാർ ഉൽകൃഷ്ടകുലജാതന്മാരും നാടുവാഴികളുമായ

ാവിഡന്മാരാെണ ം, അവർ തങ്ങളുെട ആർജ്ജവശീലവും ധർമതത്പരതയും
െകാ സ്വേദശബഹിഷ് കൃതന്മാരും പാഷണ്ഡമതഗാമികളും ആയ ഒരു കൂട്ടം
ആര്യ ാഹ്മണരുെട വലയിൽ അകെപ കാലാന്തരത്തിൽ കക്ഷിപിരിഞ്ഞ്
ഇങ്ങെന അക ം പുറ മായി താഴ്മയിൽ കഴി േപാരികയാെണ ം
ആണ് ഈ പുസ്തകം സ്ഥാപിക്കാൻ ഉദ്യമി ന്നത്.
ഇതിേലയ്ക്ക്, ഒന്നാമതായി, മലയാള ാഹ്മണർ എ പറയുന്നവർക്ക് ഇവിെട
ജന്മാവകാശമിെല്ല ം, രണ്ടാമതായി അവർക്ക് യാെതാരു േമന്മ ം അർഹത 
യിെല്ല ം, മൂന്നാമതായി േമത്തറഞ്ഞ ര വക അവകാശങ്ങളുംനായന്മാരിൽ
േചർന്നവയാെണ ം ഇവിെട കാണി . ഇവയിൽ ഒന്നാമേത്തതു മുഴുവനും
സഹ്യാ ി ഖണ്ഡം, േകരളമാഹണ്ഡത്മ്യം, േകരേളാത്തത്തികൾ, േകരളാവകാ 
ശ മംഎന്നീ ാഹ്മണപരങ്ങളായ ന്ഥങ്ങെള ആ യിച്ചിരി ന്നതി നാൽ
അതിെന്റ ഖണ്ഡനം ഈ ന്ഥങ്ങളുെട ഖണ്ഡനം െകാ ം, മ രണ്ടിെന്റയും
ഖണ്ഡനങ്ങൾ, അനുഭവങ്ങൾ, യുക്തിവാദങ്ങൾ മുതലയവെയ െകാ ം സാധി 

ം. മലയാള ാഹ്മണർക്ക് ഇവിെട ജന്മാവകാശമിെല്ല സാമാന്യമായും
വിേശഷമായും ഖണ്ഡനരീത്യാ ര വിധത്തിൽ നിർണയിക്കാം. കൃതസം 
ഗതികെള മുൻകാണിച്ച ന്ഥങ്ങളിൽ പൂർവ്വാപരവിരുദ്ധമായും പര രവിരു 
ദ്ധമായും തിപാദിച്ചിരി ന്ന തിെന െവളിെപടുത്തി മാണ ന്ഥങ്ങളുെട
അവിശ്വാസ്യതെയ കാണി ന്ന സാമാന്യഖണ്ഡനം ഈ അവതാരികയിലും,
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അവെയ േത്യകം േത്യകം വ്യവഹരി മ മാണങ്ങൾ ം യുക്തി ം
ന്യായത്തിനും അവ വിപരീതങ്ങളാ െണ കാണി ന്ന വിേശഷഖണ്ഡനം
ഒ മുതൽനാലുവെര (ഉൾെപ്പെട)യുള്ള അദ്ധ്യായത്തിലും സാധിച്ചിരി
സാമാന്യഖണ്ഡനം
സ് കന്ദപുരാണത്തിൽ ഉൾെപ്പട്ട സഹ്യാ ിഖണ്ഡത്തിെന്റ ഉത്തരാർദ്ധം ഒന്നാം
അദ്ധ്യായത്തിൽ താെഴ പറയുന്നവിധം കാണു . പരശുരാമൻ 21 വട്ടം
ക്ഷ ിയെര െകാ വിധി േപാെല ഭൂമിെയ ാഹ്മണർ ദാനംെച .
അനന്തരം േവെറാരു ഭൂമിെയ സൃഷ്ടി . ഈ ഭൂമി ൈവതരണി 1 നദി െതക്ക്
സു ഹ്മണ്യത്തിനു2 വടക്ക് സഹ്യപർവ്വതം മുതൽ കടൽവെര ശൂർപാകാരം4
ആയി 100 േയാജന നീളത്തിൽ 3 േയാജന വീതിയിൽ കിട . അവിെട
ഒരു മലയിൽ പരശുരാമൻ താമസി . ാദ്ധമൂട്ട്, യാഗം എന്നിവയ്ക്കായി ാ 
ഹ്മണെര ക്ഷണിച്ചിട്ട് അവരാരും വരായ്കായാൽ േകാപിച്ച് ാഹ്മണെര ടി
പുതുതായി ഉണ്ടാ വാൻഅേദ്ദഹം നിശ്ചയി . രാവിെല സമു സ് നാനത്തിനു
െചന്നേപ്പാൾ ചിതാസ്ഥാനത്ത് വ നിന്ന ചില മു വെര ക തൃപ്തനായി
അവരുെട ചൂണ്ട മുറിച്ച് അതിെന്റ കയറുെകാണ്ട് പൂനൂലുണ്ടാക്കി അവർക്കിടുകയും
വിശുദ്ധരാക്കി അവർക്ക് ാഹ്മണ്യം െകാടു കയും െച . 14 േഗാ വും
കുലവും കത്തിച്ച് ചതുരംഗം എന്ന സ്ഥാനത്ത് അവെര പാർപി . അവർവിചാ 
രി േമ്പാൾ താൻ െച െകാള്ളാെമ വാഗ്ദാനം െചയ്ത് പരശുരാമൻേപായി.
കുേറനാൾ കഴി പരീക്ഷിപ്പാനായി മാ ം അവർ അേദ്ദഹത്തിെന സ്മരി 

കയും അേദ്ദഹം താൻ പറഞ്ഞിരുന്നതുേപാെല തെന്ന അവിെട െച കയും
െച . അേപ്പാൾ േയാജനം കൂടാെത വരുത്തിയതാെണന്നറിഞ്ഞ് ഭാർഗ്ഗവൻ
േകാപിച്ച് ദുർൈവദ്യന്മാരും നിന്ദ്യന്മാരും കുത്സിതന്മാരും ദരി ന്മാരും േസവാ 
പരന്മാരും ആയിേപ്പാകേട്ട എ അവെരശപി .ടി സഹ്യാ ിഖണ്ഡത്തിെന്റ
ഉത്തരാർദ്ധം ആറാം അദ്ധ്യായത്തിൽ പരശുരാമെന്റ ഭൂമി നിർമാണത്തിെനപ്പറ്റി
ഇങ്ങെന പറഞ്ഞിരി . മഹാവി ബലിേയാടു േലാകം വീ ം രജസ്വലാ 
ദിദത്തമന്നം.
നിന ഭവിക്കെട്ട’ എ കത്തി കയും ഭൂമി മുഴുവൻ കശ്യപനായിെക്കാ
ദാനം െചയ്കയും െച . കശ്യപൻ െഗൗഡർ ം ാവിഡർ ം ആര്യാവർത്ത 
ത്തിലുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ ംകർമ്മികൾ ംകൂടി അതിെന െകാടു . അനന്തരം
േ തായുഗത്തിൽ കാർത്തവീര്യാദി രാജാക്കന്മാർ ഭൂമിെയ അപഹരിച്ച് രക്ഷി .
പിെന്ന കശ്യപാദി ാഹ്മണരുെട ാർത്ഥന കാരം വി ഭഗവാൻ ജമദഗ്നിപു 

നായി േരണുകയിൽ അവതരി കയും തപ െച ശിവെന സാദിപ്പിച്ച്
െവണ്മഴു വാങ്ങി 21 വട്ടം ക്ഷ ിയെര വധിച്ച് വസിഷ്ഠകശ്യപാദി മുനിമാർക്ക്
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ഭൂമിെയ വീ ം ദാനം െച കയും െച . പിന്നീട് ഭാർഗ്ഗവൻ സഹ്യാ ിയുെട
മുകളിൽകയറി സമു ം ക വിചാരം തുടങ്ങി. അേപ്പാൾ നാരദൻ വ
വിചാരകാരണം േചാദി . ഭൂമി മുഴുവൻ ദാനം െച േപായതിനാൽതനിക്ക്
ഇരിക്കാൻഇടമിെല്ലന്ന് ഉത്തരം പറ . അേപ്പാൾ സമു ത്തിെന അക വാൻ
നാരദൻ ഉപേദശി . പരശുരാമൻ ഉടെന സഹ്യാ ിേമൽ നി െകാണ്ട്
സായകമയ സമു െത്ത നീക്കി സ്ഥലമുണ്ടാക്കി. ആ സ്ഥലം രാമേക്ഷ ം
എ സിദ്ധ മായിത്തീർ . ബാണം വീണ ദിക്കിൽ ’ബാണവല്ലി’ എന്ന
ഒരുപുണ്യപുരവും ഉണ്ടായി.
ഇ കാരം സമു നിഷ് കാസനം െച ണ്ടാക്കിയ ഭൂമിയിൽ സപ്തെകാങ്കണൾ
അടങ്ങിയിരു അതാവിത് (1)േകരളം (2) തുലംഗം (3) സൗരാ ം (4)
െകാങ്കണം (5) കരഹാടം (6) കർണാടം (7) ബർബരം. ഈ ഭൂമിയുെട ആെക വി 
സ്തീർണം 100 േയാജന നീളവും 5 േയാജന വീതിയും ആകു . േഗാകർണെമന്ന
സ്ഥലത്ത് ശിവൻ അധിവസിച്ചിരു . അവിെട ശിവന് മഹാബലൻ എ േപർ.
അവിെടനി ം 10 േയാജന വടക്ക് സപ്തേകാടീശ്വരം എന്ന സ്ഥലത്ത് രാമൻ
ഇരു െകാണ്ട് നാനാഭാഗങ്ങളിൽനി ം ാഹ്മണെര വരുത്തി നിർഭയമായി
പാർപ്പാൻ ആജ്ഞാപി . അവർ സ്മരി േമ്പാൾ താൻ െച െകാള്ളാെമ
പറ രാമൻേപായി. ഒരിക്കൽ പൂതരായി ഗർവ്വിഷ്ഠരായിത്തീർന്ന ാ 
ഹ്മണരും (ചിത്പാവന) ഇവരും ഒ കൂടി പരശുരാമെന പരീക്ഷിച്ചേപ്പാൾ
(മുൻപറഞ്ഞവിധം) പരശുരാമൻ അവിെട െച കയും കാരണമില്ലാെത സ്മരി 
ച്ചതിനായി അവെര ശപി കയും െച . ശാപവാ കൾ (മുൻപറഞ്ഞവ
കൂടാെത) താെഴ പറയുന്നവിധം ആയിരു . ’വിദ്യകളിൽ ഗർവ്വിഷ്ഠരും പര രം
ഈർഷ്യയുള്ളവരും, മര്യാദെയ ലംഘി കാലം കഴി ന്നവരും, യാചകൻ 
മാരും, ശൂ േരാടിര േമടി ന്നവരും ക്ഷ ിയർ ം മ ം ഭൃത്യ ായരും
അത്തജ്ഞന്മാരും, നികൃഷ്ടമായ പൂജകഴി ന്നവരും,ദരി െരങ്കിൽ ബഹുപു 

രും, സമ്പന്നെരങ്കിൽ സന്താനഹീനരും, കന്യാവിത്തം ഹി ന്നവരും
ആകെട്ട’ ശാപേമാക്ഷം താെഴപ്പറയുന്ന വിധമായിരു .
’ജനങ്ങൾ ധർമം െവടി നട ന്നതായി േഘാരമായിരി ന്ന കലിയുഗമാകു 
േമ്പാൾ ശാപം ഫലിക്കാെത്തേപാകെട്ട’
ടി അദ്ധ്യായത്തിൽപണ്ട് പരശുരാമൻഅശ്വേമധം െചയുകയും അവഭ്യത 
സ് നാനാനന്തരം അതിൽഗുരുവായിരുന്ന കശ്യപന്സാഗരാന്തയായ ഭൂമിെയ
ദാനം െചയുകയും െച . അതിെന്റ േശഷം ഋത്വി കെളല്ലാരും കൂടി രാമേനാട്
അേദ്ദഹത്തിനാൽ ദത്തയായ ഭൂമിയിൽ ഇരിക്കരുെത പറ . അതു
സമ്മതിച്ച് നട േപാവുകയും സഹ്യപർവതം കണ്ട് അതിേന്മൽ കയറി വരു 
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ണേനാട് കാര്യം പറയുകയും വരുണെന്റ അേപക്ഷ കാരം പരശു എറി
രാജ്യമുണ്ടാ കയും െച . അതിെന്റ അതിർത്തി സഹ്യപർവ്വതം തുടങ്ങി 3
േയാജന വീതിയിൽ കന്യാകുമാരി മുതൽ ’നാസികാ ്യംബകം’ വെരയാകു 

. അതു നൂറു േയാജന നീളമുള്ളതും (മുൻപറഞ്ഞവിധം) ഏഴുഭാഗങ്ങേളാട്
കൂടിയതും ആകു . ാഹ്മണരില്ലാതിരുന്ന ആ േദശത്ത് പരശുരാമൻ ചില
ൈകവർത്തകന്മാെരക്കണ്ട് അവരുെട ചൂണ്ടൽമുറി കളഞ്ഞേശഷം അതിെന്റ
ചരടിെന പൂണൂലുണ്ടാക്കി കഴുത്തിലി അവെര ാഹ്മണരാക്കി വാഴി കയും
ക്ഷാമം വരികയിെല്ല വരം െകാടു വിചാരി േമ്പാൾ വരാെമന്ന് പറ
േപാവുകയും െച . അനന്തരം മുൻപറഞ്ഞ വിധം തെന്ന അവെര ശപി .
ശാപത്തിലുള്ള വിേശഷവാക്യം താെഴ പറയു .; ’കുത്സിതാന്നഭക്ഷകന്മാരും
ൈചലഖണ്ഡം (മുറിമുണ്ട് ) ഉടു ന്നവരും ആയിട്ട് അസി സ്ഥാവനീസ്ഥാ 
ന ാഘ്യരായി ഭവിക്കെട്ട’പരശുരാമൻേപാവുകയും ആ ാഹ്മണർ
ശാപപീഡിതരായിത്തീരുകയും െച . കുേറനാൾകഴിഞ്ഞ് മയൂരവർമ്മെനന്ന
ആര്യകുലരാജാവ്ആ േദശം പരിപാലി . ശൂ ായരായതന്നാട്ടിെല ാ 
ഹ്മണെര കണ്ടിട്ട് മയൂരവർമ്മൻ അഹിച്ഛ ത്തിൽ േപായി അവിെടനി ം

ാഹ്മണെര െകാ വ അവർക്കായി 32 ാമങ്ങളാക്കിച്ചമ ാഹ്മണെര
േമൽ കാരം താമസിപ്പി . പിെന്ന മയൂരവർമ്മൻകലിയുെടആ മണം കണ്ട്
മ ിമാെര രാജ്യം ഏൾപ്പി ംെവച്ച് കാട്ടിൽതപസ്സിനു േപായി. രാജകുമാരനായ
ച ാഗതനും മ ിമാരും രക്ഷയ്ക്ക് േപാെര വിചാരി ാഹ്മണെരല്ലാരുംകൂടി
തിരി േപായ്ക്കള അവിെടയുള്ളവർ ഈ െചന്നവെര കൂട്ടിനടത്തിയില്ല. ഇവർ

േത്യകം പുറ ഭാഗത്തായി താമസി . വളെരനാൾകഴിഞ്ഞ് ച ാഗതൻ
ാപ്തിയായേപ്പാൾ ആ ാഹ്മണെര അേന്വഷി അഹിച്ഛ ത്തിൽെചന്ന്

അവെര പിടി െകാ വ പഴയ േപാെല 32 ാമങ്ങളിൽ ഗൃഹേഭദങ്ങൾ െച 
പിരിവുകൾ ഏർെപ്പടുത്തിമുൻപിൽ കുടുമയടയാളവും നിശ്ചയി പാർപ്പി .

ഇരൂപെത്താ തവണ ക്ഷ ിയ രാജാക്കന്മാെര നി ഹി പാപശാന്തിക്ക്
പലവിധ ദാനങ്ങളും െച വാണ പരശുരാമെന ഭൂദാനം െചയുവാൻ മുനിമാർ
േ രിപ്പി . അേദ്ദഹം രാജ്യം മുഴുവൻ ാഹ്മണരർ െകാടു . അനന്തരം
തനിക്കിരിപ്പാൻ േവെറ സ്ഥലം അേന്വഷിക്കണെമ ള്ള അവരുെട വാ േകട്ട്
വിഷാദി . ൈകലാസ െച ശിവെന േസവി കയും അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ആജ്ഞാനുസരണം സു മണ്യനുമായി പുറെപ്പട്ട് കന്യാകുമാരിയിൽ എ ക 
യും െച . അവിെട സു മണ്യെന്റ ഭാവം െകാ ണ്ടായ വി മായെയ ഒരു
വർഷം പരശുരാമൻ ഭജി . അേപ്പാൾ വരുണൻ ത്യക്ഷമായി ര േപെരയും
നമസ് ക്കരി . വരുണേനാട് താമസിക്കാൻസ്ഥലം ആവശ്യെപ്പട്ടേപ്പാൾഅേദ്ദ 
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ഹം ’പശ്ചിമസമു ത്തിൽ പരശുവിെന ഇടതു ൈക െകാെണ്ടറിഞ്ഞാൽ അതു
െച വീഴുെന്നടേത്താളം ഭൂമിെയ പാലി െകാ േക േവ ’ എ പറ .
ആ ഭൂമി ദശേയാജന വിസ്തീർണവും ശതേയാജന ൈദർഘ്യവും ഉണ്ട്.
ദുഷ്ടന്മാരായ ക്ഷ ിയ രാജാക്കന്മാെര നി ഹിപ്പാൻ ീപരശുരാമൻ അവതരി 
ച്ച് തെന്റ കൃത്യം നിറേവറ്റി. അേപ്പാളുണ്ടായ ’വീരഹത്യാേദാഷം േപാക്കണെമ
കത്തി കർമം െചയ് വാൻ തക്കവണ്ണം േഗാകർണം പു ഭൂമിേദവിെയ വന്ദി
നൂറ്ററുപതുകാതം ഭൂമിെയ ഉണ്ടാക്കി. മലയാളഭൂമിക്ക് രക്ഷേവണം എ കത്തി 

നൂെറ്റ ഈശ്വര തിഷ്ഠെച . എന്നി ം ഭൂമിക്ക് ഇളക്കം മാറിയില്ല എ
കണ്ടേശഷം ീപരശുരാമൻ നിരൂപി ാഹ്മണെര ഉണ്ടാക്കി പല ദിക്കിൽ
നി ം െകാ വ േകരളത്തിൽ വ .’ അവർകുറ കാലം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ
നാഗഭീതിെകാണ്ട് ഓടി െപായ്ക്കള . പിെന്ന നാഗന്മാർ തെന്ന കുേറക്കാലം
രാജ്യം ഭരി . പരശുരാമൻഓടിേപ്പായവരുെട േവഷവും ആചാരങ്ങളും േഭദെപ്പടു 
ത്തിഅവെര വീ ം േകരളത്തിൽപാർപ്പി .
മുൻകാണിച്ച മാണങ്ങളിൽ കാണുന്നവിധം മലയാള ാഹ്മണരുെട ജന്മാവ 
കാശം സംബന്ധിച്ച് നിരൂപിേക്കണ്ട ധാന സംഗതികളാവിത്;
1.മലയാളഭൂമി ഉണ്ടാക്കനുള്ള േഹതു
2.മലയാളഭൂമി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കൃത്യം
3.മലയാളഭൂമിയുെട അതിർത്തിയും വിസ്തീർണവും
4.മലയാളഭൂമി ദാനത്തിനുള്ള കാരണം
ഈ സംഗതികെളെളപ്പറ്റി േമൽകാണിച്ച ന്ഥങ്ങളിൽ തിപാദിച്ചിരി ന്ന
വിവരങ്ങെള അടുക്കായി താെഴേചർ .
1. മലയാളഭൂമിയുണ്ടാക്കാനുള്ള േഹതു: സഹ്യാ ിഖണ്ഡം ഉത്തരാർദ്ധം ഒന്നാം
അദ്ധ്യായത്തിൽ ക്ഷ ിയനി ഹവും ഭൂമിദാനവും കഴി േവെറാരു ഭൂമിെയ
സൃഷ്ടി എ ം ടി 6ൽടി ദാനത്തിനുേശഷം ഇരിക്കാൻഭൂമിയില്ലാ നാരദൻ
പറകയാലും, ടി ഏഴിൽ ടി ദാനത്തിനുേശഷം ദത്ത ഭൂമിയിൽ ഇരു കൂെട
ഋത്വി കൾ പറകയാൽ ഇരിപ്പാൻ ഇടമേന്വഷി വരുണെന്റ വാക്കിനാലും.
േകരളമഹാത്മ്യത്തിൽ േമൽ പറഞ്ഞവിധം ചതി േയാഗത്തായലുണ്ടായ
ദാനത്താൽ രാജ്യം ൈകവി ഇരിപ്പാൻ സ്ഥലമില്ലാെത ൈകലാസ െചന്ന്
സങ്കടം പറകയും ശിവെന്റ ആജ്ഞാനുസരണം സു ഹ്മണ്യനുമായി കന്യാകുമാ 
രിയിൽെച സു മണ്യെന്റ ഭാവത്താലുണ്ടായ വി മായെയ േസവിക്കയും
െചയ്കയാലും ഭൂമിയുണ്ടാക്കിെയ ം കാണു .
2. മലയാളഭൂമി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കൃത്യം: സഹ്യാ ിഖണ്ഡം ഉത്തരാർദ്ധം ആറാം
അദ്ധ്യായത്തിൽ സഹ്യാ ിയിൽ െച സായകമയ സമു െത്ത നീക്കി 
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െയ ം ടി ഏഴാം അദ്ധ്യായത്തിൽ പരശു എറി രാജ്യമുണ്ടാക്കിെയ ം
േകരളമാഹത്മ്യത്തിൽ ഇടതുൈക െകാണ്ട് കന്യാകുമാരിയിൽ വ പരശു
എറി അ കാരം െച എ ം േകരേളാൽപത്തിയിൽ േഗാകർണ്ണ
കന്മലയിലിരുന്ന് വരുണെന േസവി ഭൂമിയുണ്ടാക്കിെയ ം കാണു .
3. മലയാളഭൂമിയുെട അതിർത്തിയും വിസ്തീർണ്ണവും: സഹ്യാ ിഖണ്ഡം ഉത്ത 
രാർദ്ധം ഒന്നാം അദ്ധ്യായത്തിൽ കലിംഗത്തിെല ൈവതരണി നദി െതക്ക്
സു മണ്യത്തിനു വടക്ക് 100 േയാജന നീളത്തിൽ 3 േയാജന വീതിയിൽ
എ ം ടി ആറാം അദ്ധ്യായത്തിൽ 100 േയാജന നീളത്തിൽ 5 േയാജന വീ 
തിയിൽ എ ം. േകരളമഹാത്മ്യത്തിൽ 100 േയാജന നീളത്തിൽ 10 േയാജന
വീതിയിൽ എ ം. േകരേളാൽപത്തി യിൽ 160 കാതംഭൂമിെയ ം കാണു .
4. മലയാളഭൂമി ദാനത്തിനുള്ള കാരണം: പരശുരാമൻ മലയാളഭൂമിെയ ദാനം
െചയ്തതായിട്ട് സഹ്യാ ിഖണ്ഡത്തിലും േകരളമാഹാത്മ്യത്തിലും കാണുന്നില്ല.
േകരേളാൽപത്തിയിൽ വീരഹത്യാപാപശാന്തിക്കായി ം േകരളാവകാശ മ 
ത്തിൽ വീരഹത്യാപാപാവശിഷ്ടത്തിെന്റ പരിഹാരത്തിനായി ം അ കാരം
െച എ കാണു .
ഇനിയും പരശുരാമൻ ാഹ്മണെര െകാ വരിക. അവർ തിരി െപായ്ക്കളയുക
വീ ം െകാ വ പാർപ്പി ക മുതലായ കാര്യങ്ങൾ വാസ്തവസംഗതികെള
മറയ്ക്കാൻ േവണ്ടിയുള്ള യത് നത്തിൽ ഒന്നിെനാ വിപരീതമായും െപാതു 
േവ വിശ്വാസേയാഗ്യമല്ലാെതയും ഈ ന്ഥങ്ങളിൽകാണു ണ്ട്.ഇതിനു
ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം: മലയാചലനിവാസികളും രണശൂരന്മാരുമായ
നാകന്മാർ സമു ംവ ിൽ ഉണ്ടായ ഭൂമിെയ ൈകവശംവ രക്ഷി േമ്പാൾ
മ ള്ളവർ അതിൽ േവശിപ്പാൻ തുടങ്ങി. അേപ്പാൾ നാകന്മാർ കയർ കയും
വിേദശികൾ ഭയെപ്പ ഓടി രക്ഷെപ്പടുകയും െച . പിന്നീട് ആ യിച്ച്
അേപക്ഷിച്ചേപ്പാൾ അവിടവിെട പാർ െകാ വാൻ അവെര നാകന്മാർ
അനുവദി . ഇ കാരം വാസ്തവസംഗതികൾ ഇരിെക്ക സ്വാർത്ഥതത്തരതനി 
മിത്തം ’നാകന്മാർ’ എന്ന വർഗ്ഗനാമെത്ത സംസ് കൃതത്തിെല ’നാഗന്മാർ’ എന്ന
പദമായി മാറ്റിമറിക്കയും സമു ം നീങ്ങി ഉണ്ടായ േകരളത്തിൽ സർപ്പങ്ങൾ
അധികം ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ പാർപ്പാൻ പാടില്ലാെത വ എ ം മ ം
എഴുതി വ കയും െചയ്തിരി .
നടന്നേതാ നട ന്നേതാ ആയ ഒരു സംഗതിയുെട കാരണം അറിയുന്നതിനായി
വിചാരണ െച േമ്പാൾ അതുസംബന്ധമായ സാക്ഷിെമാഴിയും മാണവും
പൂർവ്വാപരവിരുദ്ധമായും പര രവിരുദ്ധമായും കാണെപ്പടു എങ്കിൽ ആയതു
അവിശ്വാസ്യവും ത്യാജ്യവും ആെണ ം ഒേര കാരം യുക്ത്യനുഭവങ്ങൾക്ക്
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േചർന്നിരി എങ്കിൽ വിശ്വാസ്യവും സ്വീകാര്യവും ആെണ ം ഉള്ളത് സർ 
വ്വസമ്മതമാണേല്ലാ. മലയാള ാഹ്മണരുെട ജന്മാവകാശെത്ത നിർണയി ന്ന
അവരുെട മാണ ന്ഥങ്ങളിൽ അതു സംബന്ധമായ വിവരങ്ങൾ പൂർവ്വാപര
വിരുദ്ധമായും പര ര വിരുദ്ധമായും തിപാദിക്കെപ്പട്ടിരി ന്നതിനാൽഅവ
വിശ്വാസേയാഗ്യങ്ങളെല്ല ം അതിനാൽ അവർക്ക് ഇവിെട ജന്മാവകാശമിെല്ല 

ം സിദ്ധി .
സംഗതികൾ അനുഭവത്തിൽ ഇരിക്കയാൽസക്ഷിെമാഴിയും മാണവും അവി 
ശ്വാസ്യങ്ങളായിരി ന്നതുെകാണ്ട് വലിയ േദാഷമിെല്ല ം കൃതത്തിെല പല
വിഷയങ്ങളും ത മാണ ന്ഥങ്ങളിൽ ഏെറ െറ സമ്മതിയ്ക്കെപ്പട്ടിരി 

ന്നതിനാലും ഈ മലയാളത്തിെല ഏർപ്പാടും നട ം ഏതാവൽ പര്യന്തം
അവയ്ക്ക് അനുസരണമായിത്തെന്ന ഇരി ന്നതിനാലും അവേയയും ആവക

മാണ സാരങ്ങേളയും വിശ്വസിേക്കണ്ടതാെണ ം ഒരു പക്ഷമുണ്ടാകാം.
ഇതിൻ കാരം താെഴപ്പറയുന്ന സംഗതികൾ അംഗീകാര്യങ്ങളായിത്തീരു .
ഈ മലയാളഭൂമി പരശുരാമേക്ഷ മാകു . പരശുരാമൻ ാഹ്മണെര വരുത്തി
അവർക്കായി അതിെന ദാനം െച . അങ്ങെന ഇവിെടെത്ത സകല അവകാ 
ശങ്ങളും അധികാരങ്ങളും യജമാനത്വവും ാഹ്മണർ ം ദാസ്യവൃത്തി മുതലായ
എല്ലാ ഏർപ്പാടുകളും നടവടികളും മലയാളി നായന്മാർ ം സിദ്ധി
ഈ സംഗതികെള േത്യകം േത്യകമായി തിരി അവയുെട അയഥാർത്ഥ്യ 
െത്ത െവളിെപ്പടു ന്നതിനുള്ള വിേശഷഖണ്ഡനം അടുത്ത അദ്ധ്യായം മുതൽ
ആരംഭി .
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ദാനകാരണനിേഷധം

ഭാർഗ്ഗവന് ക്ഷ ിയവധം നിമിത്തം ഉണ്ടായ വീരഹത്യാേദാഷെത്തയാണ്
മലയാള ഭൂമിയുെട കാരണമായി കത്തിച്ചിരി ന്നത് എന്നാൽ
“മാതൃഹേത്തശ്ച പാപസ്യ ക്ഷ ിയാനപ്യതഃ പരം
കാർത്ത വീര്യാർജുനം ഹത്വാ
എകശാസനയാ വിേഭാ പാല്യതാം ....’
’മാതൃഹത്തിപാപത്തിനു ക്ഷ ിയേരയും കാർത്തവീര്യാർ നേനയും െകാ 
ന്ന് ഏകശാസനേയാടുകൂടി രാജ്യ പരിപാലനം െചയ്യണം’ എന്നിങ്ങെന
മഹർഷിമാർ വിധിച്ചേപാെലഅേദ്ദഹം െച . അതുെകാ ം ആയതു ശിഷ്ടപരി 
പാലനത്തിനു േവണ്ടിയുള്ള ദുഷ്ടനി ഹമായി പറയെപ്പട്ടിരിക്കയാലും േലാകര 
ക്ഷകന്മാർ ധനജനയൗവനഗർവ്വിഷ്ഠന്മാരായ ലൗകികരുെട േബാധത്തിനായി
പാപശാന്തിെക്കന്നേപാെല പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ െചയ്ക പതിവുള്ളതിനാലും ഭാർഗ്ഗ 
വനിൽ പാപേലശമില്ല. വീ ം ഔപചാരികമായിെട്ടന്നേപാെല,
“േഷാഡശാഖ്യം മഹാദാനം കർ മിച്ഛാമി ഭൂസുരാഃ
േകന രൂേപണ തദ്ദാനം കിയത്സംഖ്യാ യഥാവിധി വീരഹേത്തശ്ച പാപസ്യ

ത സർേവ്വ ദ്വിേജാത്തമാഃ’
’േഹ! ാഹ്മണേ ഷ്ഠന്മാേര! ഞാൻ വീരഹത്തിപാപത്തിനു േഷാഡശ 
മഹാദാനം കഴിപ്പാനിച്ഛി . അത് എങ്ങെനെയല്ലാം എ േത്താളം
േവണ്ടിവരുെമന്ന് നിങ്ങെളല്ലാവരും ഒ പറവിൻ എ അേദ്ദഹം ാഹ്മണ 
േരാട് ആവശ്യെപ്പടുകയും അവരുെട വിധി കാരം ദാനം വളെര േകമമായി
നട കയും െച ആ അവസരത്തിൽ
“വിശ്വാമി ധർമ്മാത്മാ െകൗതൂഹലസമന്വിതഃ
അത്യാശ്ചര്യമിദം രാജന്നലമിത്യ വീ നിഃ
’ധർമ്മാത്മാവായ വിശ്വാമി മുനി സേന്താഷേത്താടുകൂടിേഹ! രാജൻ! ഇതു
അത്യാശ്ചര്യമായിരി . മതി’ എ പറ . അേതാടുകൂടി ഭാർഗ്ഗവനിൽ
പാപം ഒ ം േശഷിപ്പാൻ ഇടയില്ല. ഇനിയും ദാനം കഴിഞ്ഞ ഉടൻ ാഹ്മണരുെട
അേപക്ഷ കാരം
“സർവാൻ ഭൂമണ്ഡലാന്വാപി സർവപാപവിമുക്തേയ
വിേ േഭ്യാഹം ഭൂമിദാനം ദദാമി മുനീശ്വരാ’
’േഹ! മുനി േ ഷ്ഠന്മാേര! സർവ്വപാപവിേമാചനത്തിനായി എല്ലാ ഭൂമണ്ഡ 
ലങ്ങേളയും വി ന്മാർ ദാനം െച .’ എന്നിങ്ങെന പറ ഭാർഗ്ഗവൻ
ദാനം െച . ഇതിനുേശഷം പാപത്തിെന്റ ലവേലശം േശഷിപ്പാൻ ഇടയില്ല.
ഇ യും കഴിഞ്ഞി ം ഭാർഗ്ഗവനിൽ പപേലശം കിടന്നിരുന്നതായി േകരളാവകാ 
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ശ മത്തിൽ പറഞ്ഞിരി . ഇതിനു യാെതാരടിസ്ഥാനവുമില്ല. വിശിഷ്യാ
അർവാചീനമായ ഭാഷാഗദ്യ ന്ഥത്തിനു സംസ് കൃതമൂല ന്ഥത്തിേനാളം

ാമാണ്യം ഒരിയ്ക്കലും ഉണ്ടാകയില്ല.
’ദാനകരണനിേഷധം’ സ്ഥാപി ന്നതായി േമത്തറഞ്ഞവകൂടാെത ഭാർഗ്ഗ 
വെന്റ തപ , േയാഗം ജഞാനം മുതയലായ ശക്തികൾ അത്യന്തം ഗണ 
നീയങ്ങളാകു . പാപമറ്റവർ മാ േമ ഈവക ശക്തികൾ വർദ്ധി
സമു നിഷ് കാസനംമുതയാലവ സ്ഥിരമായി സാധ്യമാവു എ ള്ളത് തി

ത്യാദികളിൽനി ം ചില മാണങ്ങെള താെഴേചർ ;
“തേപാഭിഃ ക്ഷീണപാപാനാം”
അർത്ഥം: ’തപ െകാണ്ട് പാപം നശിച്ചവർക്ക് ’
“തപസാ കന്മഷം ഹന്തി”
അർത്ഥം: ’തപ െകാണ്ട് പാപത്തിെന ഹനി ’
“േയാഗാഗ്നിർദ്ദഹേത ക്ഷി മേശഷം പാപപഞ്ജരം”
അർത്ഥം: ’േയാഗാഗ്നി സകല പാപങ്ങേളയും േവഗത്തിൽനശിപ്പി ’
ഇത്യാദി മാണങ്ങളാൽ തപ െകാ ം േയാഗംെകാ ംപാപം ക്ഷയി 

െമ വരു . ഭാർഗ്ഗവൻ വലിയ തപസ്വിയുംേയാഗിയുമാെണ ള്ളതും
സിദ്ധമാണേല്ലാ.

“ജ്ഞാനാഗ്നിസ്സർവകർമ്മാണി ഭസ്മസാൽ കുരുേതർ ന”
അർത്ഥം: ’േഹ! അർജുന! ജ്ഞാനാഗ്നി സർവ്വകർമ്മങ്ങേളയും ഭസ്മമാക്കിെച്ച  

.’
“സർവം ജ്ഞാന േവെനവ ജിനം സന്തരിഷ്യതി”
അർത്ഥം: ’എല്ലാ പാപങ്ങേളയും ജ്ഞാനം അതി മി .’
“അശ്വേമധസഹ ാണി ഹ്മഹത്യാശതാനി ച
കുർവന്നപി ന ലിപ്യേത യേദ്യകത്വം പശ്യതി’
അർത്ഥം: ’ആയിരം അശ്വേമധവും നൂറു ഹ്മഹത്യയുംെചയ്താലും ആൈത്മക്യ 
ജ്ഞാനമുെണ്ടങ്കിൽ പാപമുണ്ടായിരിക്കയില്ല’
“യസ്യ നാഹംകൃേതാ ഭാേവാ ബുദ്ധിരസ്യ ന ലിപ്യേത
ഹത്വാപി സ ഇമാൻേലാകാൻ ന ഹന്തി ന നിബദ്ധ്യേത
അർത്ഥം: ’യാെതാരുത്താന്ന് അഹംകാരവും മനപ്പ മില്ലാതിരി േവാ
അവനു ഈ േലാകം മുഴുവൻനശിച്ചാലുംബന്ധനവും ഹാനിയും ഇല്ല.’
“തപസാ ഹ്മ വിജിജ്ഞാസസ്വ”
അർത്ഥം: തപ െകാ ഹ്മെത്ത അറിവാനിച്ഛി .
“ന മാതൃവേധന പിതൃവേധന ന ണ ഹത്യയാ”

https://thalilakkam.in/



ാചീന മലയാളം 1 - ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ 14

അർത്ഥം: ’മാതൃ വധംെകാ ം പതൃവധംെകാ ം ണഹത്യെകാ ം ഒ മി 
ല്ല’ (വിദ്വാന് മുഖഭാവം മാറുകിെല്ല േശഷം.)
“യഥാ പുഷ് കരപലാശ ആേപാ ന ിഷ്യന്ത ഏവം ഹ വിദി കർമ്മ ന ിഷ്യ 
േത”
അർത്ഥം: താമരയിലയിൽെവള്ളം പറ്റാത്തതുേപാെല വിദ്വാങ്കൽ കർമ്മേച്ചർച്ച 
യില്ല
“തദധിഗമ ഉത്തരപൂർവ്വാഘേയാരേ ഷവിനാശൗ തദ്വ പേദശാൽ”
അർത്ഥം: ജ്ഞാന ാപ്തിയിങ്കൽ മുൻപിൻ പാപങ്ങളുെടരണ്ടിേന്റയും പറ്റില്ലായ്മ 
യും നാശവും േമണ വരു ’
“ഇതരസ്യാേപ്യവമസംേ ഷ: പാേതതു”
അർത്ഥം: ജ്ഞാനസിദ്ധികാലത്ത് ഇതുേപാെല തെന്നപുണ്യങ്ങളുേടയും പ
അറുതിവരു .’
ഭാർഗ്ഗവൻ ദത്താേ യ ഭഗവ ഖ നി ം ഹ്മതേത്വാപേദശം ലഭിച്ച
ജ്ഞാനിയാകു . ( ിപുരാരഹസ്യം ജ്ഞാനകാണ്ഡം േനാ ക) േമൽകാണിച്ച

മാണങ്ങൾെകാണ്ട് തപസ്സ്, േയാഗം ഇതുകൾനിമിത്തം അേശഷപാപ 
ക്ഷയവും സകല സിദ്ധികളും സംഭവി െമ ം ജ്ഞാനിെയ യാെതാരു
പാപപുണ്യങ്ങളും തീ കയിെല്ല ം കാണു . ഭാർഗ്ഗവൻ തപസ്വിയും േയാഗി 
യും ജ്ഞാനിയുമാകു എന്നത് മ മാണങ്ങെളെക്കാ ം െതളിയു .
ഈ കാരണങ്ങളാൽദാനകാരണമിെല്ല ം കാര്യകാരണ സംബന്ധയുക്ത്യാ
ദാനമുണ്ടായിട്ടിെല്ല ം സിദ്ധി .
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മലയാള ാഹ്മണെര പരശുരാമൻ െകാ വന്നിട്ടില്ല

സം ഹം: പരശുരാമനു പാപമിെല്ല ം അതിനാൽ പാപപരിഹാരത്തിനായി
മലയാള ഭൂമിെയ ദാനം െചയ് വാൻ കാരണമിെല്ല ം ഒന്നാം അദ്ധ്യായത്തിൽ
സാധി . ഈ അദ്ധ്യായത്തിൽ ദാനം െകാടു ന്നതിനായി അേദ്ദഹം വിേദശ 

നി ം ാഹ്മണെര വരുത്തിയിട്ടിെല്ല ം െതളിയി . ഇതിേലയ്ക്കായി
ഏർെപ്പടുന്ന ധാന വാദമുഖങ്ങേളയും അതുകളുെട തീർച്ചകേളയും വായനക്കാ 
രുെട സൗകര്യത്തിനായി ഇവിെട കാണി .
1. മ ള്ള ജാതികെളന്നേപാെല മലയാള ാഹ്മണരിലും അേനകം അവാന്തര 
വിഭാഗങ്ങൾ ഇേപ്പാൾ കാണു ണ്ട്. ഇവെയ വിവരി ന്ന േകരളമാഹാത്മ്യം,
േകരളാവകാശ മം മുതലായ മാണങ്ങളിൽ ദാനസ്വീകരണവും മ മാണ്
ഈ വിഭാഗത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനെമ കാണു . അവയിൽ ആദ്യകാരണം
ദാനസ്വീകരണമായിരിക്കണെമ ം മ കാരണങ്ങൾ കാലാന്തരത്തിൽ സം 
ഭവിച്ചവയായിരിക്കണെമ ം ഉള്ളതിനു സംശയമില്ല. ദാനം സ്വീകരിച്ചവെര

ഷ്ടന്മാരായി ം സ്വീകരിക്കാത്തവെര ഉത്തമന്മാരായി ം അദ്യാപി ഗണി േപാ 
രു ണ്ട്. ഈ ഫലം സംഭവ്യമാേണാ എ പരിേശാധിക്കാം.
2. പരശുരാമനിൽനി ം ദാനം വാങ്ങിയതുെകാ ാഹ്മണർക്ക് പതിത്വം
സംഭവിക്കണെമങ്കിൽ ദാനം െച ന്നതിനുമുമ്പ് അേദ്ദഹത്തിനു പതിത്വം ഉണ്ടാ 
യിരുന്നിരിക്കണം. എന്നാൽ മലയാളഭൂമി ദാനത്തിനുമു തെന്ന അേനകം
മഹാദാനങ്ങളും മ ം നടത്തിയി ള്ള ദിവ്യ ീമാനായ പരശുരാമനു പതിത്വം
ഒരിക്കലും ഉെണ്ട വരുന്നതല്ല. ഇതു മുന്നദ്ധ്യായത്തിൽ സാധിക്കയും െചയ്തിരി 

. ആയതിനാൽ ാഹ്മണർ പതിത്വം വ എ പറയുന്നതു ശരിയല്ല.
3. ശരിയായ കർമ്മാനുഷ്ഠാനങ്ങളുെണ്ടങ്കിൽ ദാനം വാ ന്നതുെകാണ്ട് ാഹ്മ 
ണർ പതിത്വം വരികയില്ല. പതിത്വം വ എ പറഞ്ഞിരി ന്നതുെകാണ്ട്
ആ ാഹ്മണർക്ക് കർമ്മശക്തിയില്ലായിരു എ വിചാരിേക്കണ്ടിയിരി 

. ഈ കാര്യത്തിൽ ഭയ കയ്യിൽ വാങ്ങാെതയിരുന്ന ഉത്തമന്മാരും
കയ്യിൽ വാങ്ങി ഷ്ടരായിത്തീർന്ന മ ള്ളവരും ആന്തരാൽ ഒരു േപാെലതെന്ന.
ആകയാൽ മലയാളത്തിൽ വരുന്നതിനുമുമ്പ് ഈ ാഹ്മണർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന 
തായി േകരളമാഹാത്മ്യാദികളിൽ പറഞ്ഞിരി ന്ന േയാഗ്യതാംശങ്ങൾ ഇവെര
സംബന്ധിക്കാനിടയില്ല.
4. ദാനസ്വീകാരം നിമിത്തം പതിത്വം വന്നത് ദാനാർഹത ഇല്ലായ്മ െകാണ്ടല്ല,
പരശുരാമെന്റ േത്യക വിധി കാരം ആണ് എ ള്ള പക്ഷത്തിൽ മ
ഭൂമികെള ദാനംെചയ്തേപ്പാൾ ഏർെപ്പടുത്താത്ത ചട്ടം മലയാളഭൂമിദാനത്തിെന്റ
കാര്യത്തിൽമാ ം പരശുരാമൻ തി ത്യാദികൾ ം ലൗകികനിയമത്തിനും
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വിപരീതമായി ഏർെപ്പടുത്താനിടയില്ല.
5. പരശുരാമൻ ദാനാർഹരായവർേക്ക ദാനം െചയ്തി എ മാണങ്ങളിൽ
കാണു . ദാനാർഹന്മാരുെട ലക്ഷണം ദാതാവിെന്റ പാപെത്ത കർമ്മശക്തി 
െകാണ്ട് അവരിലും തങ്ങളിലും പറ്റാത്തവിധം നശിപ്പി ന്നതാണ്. എന്നാൽ
മലയാള ാഹ്മണർ ദാനം വാങ്ങിയതുെകാണ്ട് പതിത്വം വന്നതായി കാണു 
ന്നതിനാൽ അവെര പരശുരാമൻ ഇതിേലയ്ക്കായി േകരളത്തിൽ വരുത്തീട്ടില്ല.

ാഹ്മണരുെട ജാതിവിഭാഗം
“അഷ്ടൗ ഹി വി ാ ദ്വൗ ന നൗ
ദ്വാദൈശവാന്തരാളികാഃ
അർത്ഥം: ാഹ്മണവർഗ്ഗത്തിൽ ജാതി എട്ട്; ന നജാതി രണ്ട്; അന്തരാളജാതി
പ ണ്ട്.
ഈ ജാതികൾ എല്ലാം താെഴ പറയുന്ന വിഭാഗങ്ങളിലും അവയുെട പിരിവുകളി 
ലും ഉൾെപ്പട്ടിരി .
“സ ാഡാേഢ്യാ വിശിഷ്ടശ്ച സാമാേന്യാ ജാതിമാ കഃ
സാേങ്കതികശ്ച ശപ്തശ്ച പാപീത്യഷ്ടവിേധാ ദ്വിജഃ’
അർത്ഥം: ഒന്നാമത് സ ാട് (ത ാക്കൾ), രണ്ടാമത് ആഢ്യന്മാർ (അഷ്ടഗൃഹ 
ത്തിൽ), മൂന്നാമത് വിശിഷ്ട ാഹ്മണർ, നാലാമത് സാമാന്യന്മാർ, അഞ്ചാമത്
ജാതിമാ ന്മാർ, ആറാമത്സാേങ്കതികന്മാർ, ഏഴാമത് ശാപ സ്തന്മാർ, എട്ടാമത്
പാപികൾ.
ഇവരിൽ ഒന്നാമതായ ത ാക്കൾക്ക് ഭ ാസനം, സാർവ്വമാന്യം, ാഹ്മസാ 

ാജ്യം, ഹ്മവർച്ചസ് ഇങ്ങെന നാലുസ്ഥാനങ്ങൾ പരശുരാമൻ ആച താരം
പു പൗ പരമ്പരയായി െകാടുത്തിരി . ഇവരുെട വൃത്തി േമൽപറഞ്ഞ 
സ്ഥാനങ്ങെള യഥാവിധി അനുഷ്ഠി േപാരികയാകു .
രണ്ടാമത് അഷ്ടഗൃഹത്തിൽ ആഢ്യന്മാർ: വളെര യാഗം െചയ്ത് േദവ ീതി
സമ്പാദിച്ചി ള്ളവരാകയാൽ േമലിൽ ഇവർക്ക് യാഗം െചയ്യാെതതെന്ന യാ 
ഗഫലേത്താടുകൂടി തപസ്സ്, േവദേവദാംഗങ്ങളുെട അർത്ഥജ്ഞാനം, ഭുത്വം,
ധർമ്മശീലത്വം ഇങ്ങെന നാലു സ്ഥാനങ്ങൾ പരശുരാമൻ െകാടുത്തിരി .
തദനുഷ്ഠാനംതെന്ന ഇവരുെട വൃത്തി. ഇവെര ന രിപ്പാടന്മാർ എ പറയും.
മൂന്നാമത് വിശിഷ്ട ാഹ്മണർ. ഇവർക്ക് അഗ്നിേഹാ ം, ഭട്ടവൃത്തി, സന്ന്യാസം,
അന്യദ്വിജന്മാെരെക്കാണ്ട് യാഗം െചയ്യിക്കൽ ഇങ്ങെന നാലു സ്ഥാനങ്ങൾ െകാ 
ടുത്തിരി . തദനുഷ്ഠാനം തെന്ന ഇവരുെട വൃത്തി. ആധാനം എന്ന കർമ്മം
െചയ്താൽ ഇവെര ’ആഹിതാഗ്നി’ അെല്ലങ്കിൽ ’അടതിരി’ എ േസാമയാഗം
െചയ്താൽ ’േസാമയാജി’ അെല്ലങ്കിൽ ’േചാമാതിരി’ എ ം അഗ്നിചയനം െച 
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യ്താൽ ’അഗ്നിചിത്ത് ’ അെല്ലങ്കിൽ ’അക്കിത്തിരി’ എ ം ഭട്ടവൃത്തിമാ മുള്ളവെര
’ഭട്ടതിരി’മാർ എ ം പറയു .
നാലാമതു സാമാന്യ ാഹ്മണർ: ഇവർ േവദാദികൾ അഭ്യസി ക,
സന്ന്യാസം, മ വാദം, േക്ഷ ങ്ങളിൽ ത ം ഇങ്ങെന നാലു സ്ഥാനങ്ങൾ
െകാടുത്തിരി .
അഞ്ചാമതു ജാതിമാ ന്മാർ: ഇവെര നാലുതരമായി പറഞ്ഞിരി . (1)
പരശുരാമനിേയാഗത്താൽ ൈവദ്യശാ ം അഭ്യസി ചികിത്സി ന്നവരായ
അഷ്ടൈവദ്യന്മാർ. (2) പരശുരാമേനാടു ഹ്മക്ഷ മായി മലയാളെത്ത രക്ഷി 
പ്പാൻ ആയുധം വാങ്ങിയവർ. (3) ദാരി ്യം െകാേണ്ടാ മഹാേരാഗം െകാേണ്ടാ
േവദാദ്ധ്യയനെത്ത ഉേപക്ഷിച്ച് ഏതു വൃത്തി െകാെണ്ടങ്കിലും ജീവെന രക്ഷിച്ച 
വരായ ാഹ്മണർ. (4) രാഗ േദ്വഷാദികെളെക്കാണ്ട് ദുഷ്ടന്മാരായതുനിമിത്തം
േവദാദ്ധ്യയനെത്ത ഉേപക്ഷിച്ച് േസ്വച്ഛയായി ഓേരാ േവഷങ്ങെള അവലംബിച്ച്
ജീവെന രക്ഷിച്ചവർ. ഇവർക്ക് ഉത്തമന്മാേരാടുകൂടി ഒരു കടവിൽ സ്നാനം,
പംക്തിേഭാജനം, രംഗസ്ഥാനം, മഹാനസം (അര ം അടുക്കളയും) ഇങ്ങെന
നാലു സ്ഥാനങ്ങൾ െകാടുത്തിരി . ഇവരിൽ മു മു പറഞ്ഞവർക്ക്

േമണ ന നതയും ഉള്ളതായി വിധിച്ചിരി . ഈ കൂട്ടരിൽ ഒന്നാമതായി
പറയെപ്പട്ട അഷ്ടൈവദ്യന്മാർക്ക് ചികിത്സാദിയും, രണ്ടാമതായുള്ളവർക്ക് നാലു
സ്ഥാനങ്ങളുെട അനുഷ്ഠാനവും മ ള്ള പരിഷകൾക്ക് സ്വസ്ഥതയും വൃത്തികളാകു 

. അഷ്ടൈവദ്യന്മാെര സാമാന്യമായി ’ന രി’ എ ം വിേശഷമായി ’മൂസ്സ് ’
എ ം ’നമ്പി’ എ ം മൂ ം നാലും തരക്കാെര െവറും ’ന രിമാർ’ എ ം
പറയു .
ആറാമത് സാേങ്കതികന്മാർ: ഇവർ മലയാളത്തിലുള്ള ഉപ വം നിമിത്തം അവി 
ടം ഉേപക്ഷി േപാകയും പിന്നീട് ആ സ്ഥലം സ്വർഗ്ഗതുല്യമായിത്തീരുകയാൽ
പരശുരാമേനാടേപക്ഷിച്ച് വീ ം വ പാർ കയും െചയ്തി ള്ളവരാണ്.ഇവെര
പരശുരാമൻ ’േഹ! ാഹ്മണാഃ’ എ വിളിക്കയും അതിലുള്ള പകുതിഭാഗം
ഇവരുെട േപർ ആയി തീരുകയും െച . ആയത് ’െഹ ാ’ എന്നാകു .
അതു േലാപിച്ച് എ ാൻ എന്നായിത്തീർ . ഇവരിൽ ചിലർക്ക് മുഴുവനും
മലയാളാചാരവും ചിലർക്ക് പരേദശാചാരവും മ ചിലർക്ക് ഇതുകൾ ഇടകലർന്ന
ഒരു രീതിയും ആകു . ഇവെര ആറു ാസാക്കി വ്യവഹരി േപാരു . (1)
തിരുവല്ലാേദശി (2) തൃ ണി റേദശി (3) അക്കരേദശി (4) ഇക്കരേദശി (5)കർ 
ണ്ണാടകര് (6)തൗളവന്മാര്. ഇതിൽ തിരുവല്ലാേദശികെള േകാലത്തിരിരാജാവു
െകാ വ േകാല നാട്ടിൽ വാഴിക്കയും തൃ ണി റേദശികെള തൃ ണി 

റ രാജാവു െകാ വന്ന് അവിെട വാഴിക്കയും മൂ ം നാലും തരക്കാെര
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കുലേശഖരമഹാരാജാവു െകാ വ വാഴിക്കയുംെച . കർണ്ണാടകന്മാരും
തൗളവന്മാരും ആരും െകാ വരാെത തങ്ങൾ തെന്ന ദക്ഷിണദി കളിൽ
ഗതാഗതം െച െകാണ്ടിരി ന്നവരാകു . ഈ ആറു ാസുകാേരയും പര 
ശുരാമൻ മുപ്പത്തിര ാമങ്ങളിൽ പ വാഴി . ഇവർക്ക് േവദാദ്ധ്യയനം
, േക്ഷ ങ്ങളിൽ ശാന്തി, നമസ് കാഭക്ഷണം, പരികർമ്മം ഇങ്ങെന നാലു
സ്ഥാനങ്ങൾ െകാടുത്തിരി .
ഏഴാമത് ശാപ സ്തന്മാർ: പരശുരാമെന്റ ത്യക്ഷെത്ത പരീക്ഷിക്കയാൽ
അേദ്ദഹത്തിനാലും ആചാര്യസ്വാമികളാലും ശപിക്കെപ്പട്ടവരാകു ഇവർ.
ഇവേരയും സാമാന്യമായി ’ന രിമാർ’ എ പറയും. ഇവർക്ക് അേവദപാഠവും,
അനമസ് കാരഭക്ഷണവും, അപൂജ്യത്വവും, അസഹസ്ഥിതിയും ഇങ്ങെന നാലു
സ്ഥാനങ്ങളും തത്സംബന്ധമായ വൃത്തികളും വിധിച്ചിരി .
എട്ടാമത് പാപികൾ: ഇവെര അ ാസാക്കി പ്പറഞ്ഞിരി . (1) പരശു 
രാമേനാട് ദാനം വാങ്ങിച്ചവരായ ഊരിെല ’പരിഷമുെസ്സന്മാർ (2) െപരുമാെള
നി ഹിപ്പാൻ അനുവാദം െകാടുത്ത ാമണികൾ (3) വരാഹമൂർത്തിെയക്ക 
ളഞ്ഞ പന്നിയൂർ ാമക്കാർ (4) ശൂ പൗേരാഹിത്യം വഹിച്ച ഇളയതന്മാർ
(5) ാഹ്മണരുെട അനുവാദ കാരം െപരുമാളിെന നി ഹിച്ച നമ്പിടികൾ.
ഇവരിൽ ഒ മുതൽ മൂ വെര ാ കളിലുള്ളവർക്ക് പാപതാരതമ്യം േപാെല
സ്ഥാനമാനതാരതമ്യവും നാലും അ ം ാസുകാർക്ക് ജാതിേഭദവും ഉണ്ട്. ഇതു 
കൂടാെതയും; ഏേതതു കർമ്മങ്ങൾ െചയ്താല് ഭവി െമ ശാസ്ര്തത്താൽ
വിധിക്കെപ്പട്ടിരി േവാ ആ കർമ്മങ്ങൾ െചയ്തവേരയും പാപിഷ്ഠന്മാർ എ
പറയു .
േമൽ വിവരിച്ച ാഹ്മണെര അവരുെട വിേശഷാലുള്ള േപരുകെളെക്കാണ്ടല്ലാ 
െത സാമാന്യമായി ’ന രിമാർ’ എ ം നാലും അ ം ാസുകളിൽ ചിലെര
’േപാറ്റിമാർ’ എ ം വ്യവഹരി വരു . ഒടുവിൽ വിവരിച്ചവരിൽ ചില സ്ഥാന
മാനമുള്ളവെര ’നമ്പിടിമാർ’ എ ം പറയു . ആറാം ാസുകാെര സാമാന്യമാ 
യി ’എ ാൻ’ എ ം ചില ദി കളിൽ ’േപാറ്റി’ എ ം ഏഴാം ാസിലുള്ളവെര
സാമാന്യ മായി ’ന രി’ എ ം എട്ടാം ാസിലുള്ളവരിൽ മൂന്നാമന്മാെര ’ന  
രി’ എ ം ശിഷ്ടമുള്ളവെര അതതു പിരിവിൽ വിവരിച്ചിരി ന്നതുേപാെലയും
വ്യവഹരി േപാരു . മാതൃ വഴിയവകാശം സ്വീകരിച്ച പയ്യ ർ ാമക്കാരായ

ാഹ്മണെര ’അമ്മാമന്മാർ’ എ പറയു . േമൽക്കാണിച്ച വിഭാഗങ്ങളിൽ
ചിലതിൽ ഉൾെപ്പട്ട ാഹ്മണദാനം വാ ക േഹതുവായി ം മ ം ചിലർ
അതിൽ പിന്നീട് സംഭവിച്ച േവെറ കാരണങ്ങളാലും ഷ്ടന്മാരായിത്തീർ
എ പറഞ്ഞിരിക്കെകാണ്ട് അവർ തക്കതായ കർമ്മശക്തിയില്ലായിരു 
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എ ം അങ്ങെന കർമ്മ ശക്തിയില്ലാത്തവരും അതിനാൽ ദാനത്തിന്
അർഹതയില്ലാത്തവരും ആയ ാഹ്മണന്മാെര പരശുരാമൻ ദാനത്തിനായി
െകാ വന്നിരിക്കയിെല്ല ം വിചാരിേക്കണ്ടതുണ്ട്.
പരശുരാമൻ െകാ വന്ന ാഹ്മണർ മലയാളത്തിൽ വരുംമുമ്പ് ഉത്തമന്മാരാ 
യിരു എ ള്ളതിനു പറയുന്ന മാണം:
“കൃഷ്ണാതീേര തു ഗത്വാഥചചാര ഭൃഗുനന്ദനഃ............’ഇത്യാദി”
ഇത്യാദികളായ മാണങ്ങളാലും ദാനം വാ ക മുതലായ സംഗതികളിൽ
ഉൾെപ്പട്ടവെര ഒഴി േശഷമുള്ള മലയാള ാഹ്മണർ എല്ലാവരും ഉത്തമന്മാ 
രായിത്തെന്ന ഇരിക്കയാലും ഭാർഗ്ഗവൻ െകാ വന്നേപ്പാൾ അവരിൽ ആരും
തെന്ന ഷ്ടന്മാരായിരുന്നിെല്ല ം ഇവിെട വ േമത്തറഞ്ഞ സംഗതികളിൽ
േചർന്ന കാരണത്താൽ അേപ്പാൾമുതൽക്ക് ഇ കാരം പതിത്വം അവർ
സംഭവിച്ചതാെണ ം ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു സമാധാനം പറേഞ്ഞക്കാം.
ടി മാണം ഇവിെട േയാജി ന്നില്ല
എന്നാൽ ഏതാനും േപർ ഉൾെപ്പടുകയും അതുെകാണ്ട് ഷ്ടന്മാരായിേപ്പാകുകയും
െച എ ം മ ള്ളവർ ഉൾെപ്പടാെത മാറിനി കളഞ്ഞതുെകാണ്ട് പൂജ്യന്മാരാ 
യി എ ം കാണുകയാൽ ഈ ഒടുവിൽ പറഞ്ഞവരും ഉൾെപ്പട്ടിരു എങ്കിൽ
മേറ്റവെരേപ്പാെല ഷ്ടന്മാരാകുമായിരു എ ം അങ്ങെന െചയ്യാത്തതുെകാ
മാ മാണ് ഷ്ടന്മാരാകാതിരി ന്നത് എ ം തീർച്ചയാക്കം. ഈ ഒരു സംഗ 
തി െകാ തെന്ന ഇവർ എല്ലാവരും ആന്തരാൽ തുല്യന്മാെര ം തന്നിമിത്തം
ദാനാർഹന്മാരെല്ല ം ത മാണം ഇവെര സംബന്ധിക്കയിെല്ല ം
സിദ്ധി .
ദാനം വാങ്ങിയനിമിത്തം ഭവിപ്പാൻ ഇടയില്ല
സ്വീകൃ ക്കൾ ദാനസ്വീകാരദ്വാരാ സംഗമിച്ച വീരഹത്യാ പാപമാണ് ഈ
മലയാള ാഹ്മണരിൽ ഇങ്ങെന രൂപമായി നിലനിനുേപാരുന്നെത
കാണുന്നേല്ലാ. അങ്ങെനയാെണങ്കിൽ ഈ പാപം നിന്നിരുന്ന സ്ഥലെത്തല്ലാം

രൂപമായിത്തെന്നഇരുന്നിരിക്കാൻ ഇടയുണ്ട്. ആയതുെകാണ്ട് ദാനദ്വാരാ
ഈ േദാഷം ഇവരിലാകുന്നതിനുമുമ്പ് ഭാർഗ്ഗവനിൽത്തെന്ന നിന്നി ള്ളതി 
നാൽ ആ കാലം മുഴുവൻ അേദ്ദഹത്തിനും ഈ വിധ സംഭവിച്ചിരി 
േക്കണ്ടതാെണ ം ഉത്തമൈവദികകാര്യങ്ങളിൽ ഇവെരേപ്പാെല അേദ്ദഹം
ബഹിഷ് കൃതനായിരുന്നി െണ്ട ം വരണം. അതിനു യുക്തിയും മാണവും
വിപരീതമായിരി . ആ േദാഷം ഇവരിൽ വന്നേപ്പാൾമാ ം രൂപമായി
എങ്കിൽ അതിേല കാരണവും േവെറ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കണം. അല്ലാെത
ദാനം വാങ്ങിയ നിമിത്തം ഭവിപ്പാൻഇടകാണുന്നില്ല.
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പരശുരാമെന്റ വിധി
മലയാള ാഹ്മണപരമായുള്ള ’ശാങ്കര തി’ എന്ന ലഘു ധർമ്മ കാശിക
ഒന്നാം അദ്ധ്യായം രണ്ടാം പാദം 9, 10 േ ാകങ്ങളിൽ ഇങ്ങെന പറഞ്ഞിരി  

:
“സ്വേക്ഷേ സം ഹം ചേ വി ർദ്ധർമ്മപതിർഭൃഗുഃ
ലജ്ജേത ഭർത്സ്യേത േതന വി ഃ കാമി ശേമാചിതഃ

ശമ തിപേന്നരിത ച്യേത ഭൂ തി ഹാൽ
ജല് േമതി വർണ്ണവ്യത്യാസാത്തത്സംബേന്ധനസാച ഃ
ജേന്മത്യാഖ്യായേത തസ്യ സ്വാമിത്വഞ്ച തദാ യം
അർത്ഥം: ധർമ്മ തിഷ്ഠാപകനായ വി വിെന്റ അവതാര മൂർത്തിയായ
ഭാർഗ്ഗവൻ തെന്റ സ്വന്തമായ മലയാളത്തിൽ ഭൂമിെയ ദാനം വാ ന്നത്
ഉത്തമമെല്ല െവച്ച് അതിെന ാഹ്മണധർമ്മത്തിൽ ചുരുക്കി (കുറവാക്കി)
കത്തിച്ചിരി . ശേമാചിതനും, കാമിയും, ഭൂമിദാനം വാ ന്നവനുമായ

ാഹ്മണൻ ശമശീലന്മാരാൽ നിന്ദിക്കെപ്പടു . അവർ ലജ്ജി . ’ലജ് ’
ധാതുവിന് പൃേഷാദരാദിത്വാൽ വർണ്ണവ്യത്യാസം വന്നിട്ടാകു ’ജല്മി’ എ ള്ള
േപരുണ്ടായത്. തത്സംബന്ധം െകാണ്ട് ഭൂമിക്ക് ജല്മം (ജന്മം) എ വ്യവഹാരമു 
ണ്ടായി. ഇതിെകാണ്ടാണ് ദാനസ്വീകാരംനിമിത്തം േദാഷം സംഭവിച്ചത് എന്ന്
ഒരു പക്ഷമുണ്ട്.
േമൽ കാരം വിധി ഉണ്ടായിട്ടില്ല
ഈ മലയാളത്തിൽമാ ം ഭൂമിദാനസ്വീകരണം േദാഷകരെമ ഭാർഗ്ഗവൻ
കത്തിക്കാനിടയില്ല. ഈ ഭാർഗ്ഗവൻ മലയാള ഭൂമിദാനത്തിനു മുമ്പ് ഭാരതഖണ്ഡം
മുഴുവനും ാഹ്മണർ ദാനം െചയ്തി ണ്ട്. അതിെന്റ വിവരം താെഴക്കാണി  

.
“കുഠാേരണ ച തം ഹത്വാ വർഗ്ഗാൻ ക്ഷ ിയവംശജാൻ
ഏകവിംശതിരാവൃത്തൗ സംഭവാനഖിലാൻ തദാ
ഹത്വാ ഹത്വാ കൃതാൻ സർവ്വാൻ ഉഭേയാർവംശജാൻ മുദാ’
“ധർേമ്മണ പാലയൻ സർവക്ഷ ിയസ്യാന്തകഃ ഭുഃ
വീരാൻ ഹത്വാ തു രൈക്തശ്ച പിതൃൻ താൻ തർപ്പയത്യേഹാ
കാർത്തവീര്യാർ നം ഹത്വാ ഏകശാസനയാ ഭുവി
രാജാഭൂൽ പരശുരാമശ്ച സമസ് േത ക്ഷിതിമണ്ഡേല’
അർത്ഥം: ഇരൂപത്തിെയാ ാവശ്യം ര വംശത്തിലും ഉള്ള ക്ഷ ിയന്മാെര
ജനി ന്നവെര ജനി ന്നവെര ഒെക്ക പരശുെകാണ്ട് െകാ െകാെന്നാടുക്കി.
കാർത്തവീര്യാർ നാദി സർവ്വക്ഷ ിയന്മാെരയും നി ഹിച്ച് ഏകശാസനമാ 

https://thalilakkam.in/



ാചീന മലയാളം 1 - ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ 21

യിട്ട് എല്ലാ ഭൂമണ്ഡലങ്ങളും ധർമ്മേത്താടുകൂടി ഭാർഗ്ഗവൻ പരിപാലി . ഹനിച്ച
വീരന്മാരുെട രക്തത്തിൽ പിതൃതർപ്പണംകഴി .
“അേന്യാന്യം വീക്ഷിതാസ്സർേവ്വ ആേലാച്യ മുനിപുംഗവാഃ
നാരദന്തം സമാഹൂയ ഉവാച കുശികാത്മജഃ
ഉപാേയൈനവ ഭൂദാനം വിേശഷഫലമുത്തമം
ഏവഞ്ച േബാധയസ്വാർത്ഥമാഗച്ഛ മുനിപുംഗവ!
ഏവമുേക്താ മഹാരാേജാ നാരദസ്ത്വരിതം ഗതഃ
ഇംഗിതേജ്ഞാ മുനിേ ഷ് േഠാ രാജാനം വാമ്യമ വീൽ’
നാരദഃ ’ യതാം ദാനമാഹാത്മ്യം.......
തസ്മാത്ത്വം ഭൂമിദാനഞ്ച ത്വരിതം കുരു ഭാർഗ്ഗവ!
ഏവമുക്ത രാജർഷിഃ ണമ്യ വിനയാന്വിതം
ഭൂദാനം ദദാമ്യ കുസുൈമസ്സഹിേതാദകം
ഹസ് േത ഗൃഹീത്വാ രാമ ...........
ചതുസ്സാഗരമദ്ധ്യാ ച ഭൂമിസ്സാ ദീയേത മയാ
നാനാേഗാ ദ്വിേജഭ്യ ഭൂമിദാനം മയാ കൃതം
ഗൃഹീത്വാ മുനയസ്സർേവ്വ േതാഷിതാ മുനിസത്തമാഃ
........... ഭാർഗ്ഗവശ്ച തദാ വീൽ
അഹം കിങ്കരവാണ്യ വക്തവ്യം മുനിപുംഗവാഃ
ഭാർഗ്ഗേവൈണവമുക്താസ് േത സർേവ്വ ച ഹ്മവാദിനഃ

പാഭരാശ്ച മുനയസ്തത്കാേല കൗശിേകാ വീൽ
സർവ്വാൻ ഭൂമണ്ഡലാൻ ദത്വാ ത്വയാ സ്ഥാതും ന ശക്യേത
കു ാപി ഗച്ഛ സർവ്വജ്ഞ േയൗെഷ്ടം പയസാന്നിധൗ
ഏവം പുരാ കൃതയുേഗ ശാപകാരണമ േത
ഏവമുക്ത ഭഗവാൻ തിജ്ഞാമകേരാത്തദാ
സ്ഥീയദ്ധ്വം യൂയേമവാസ്മിൻ ഭൂമൗ ച ഋഷിപുംഗവാഃ
അഹ ച ഗമിഷ്യാമി ആകാേശ വാരിധാവപി
ഏവേമവഞ്ച നിർമ്മായ തൽ ഭൂമിം പാലയാമ്യഹം
ഇത ക്ത്വാ ഭാർഗ്ഗവഃ ീമാൻ ൈധര്യയുക്തഃ പരാഭവാൽ
ൈകലാസഞ്ച വിശ്യാഥ ണാമമകേരാച്ഛിവം.’
അർത്ഥം: വളെര ദാനങ്ങൾ കഴിച്ചിരുന്നി ം ഭൂദാനം കൂടി െചയ്യണെമ വി 
ശ്വാമി മഹർഷി പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് നാരദൻ പരശുരാമെന വിവരിമറിയി .
ഭാർഗ്ഗവൻ പൂവും നീരും ൈകയിൽ എടുത്ത് നാലു സമു ത്തിനക ള്ള ഭൂമി
മുഴുവനുംദാനം െച . ാഹ്മണർ സേന്താഷസേമതം േത്യകം േത്യകം
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അനു ഹി . അനന്തരം ഭാർഗ്ഗവൻ ഇനി എ േവ എ നമസ് കാരപൂർവ്വം
േചാദിച്ചേപ്പാൾ വിശ്വാമി െനാഴിച്ച് മെറ്റല്ലാവരും നാണിച്ചിരു േപായി. ഭൂമി
മുഴുവനും ദത്തമായിേപ്പായതിനാൽ ഇനി ഇവിെട ഇരിക്കാൻ പാടില്ല. ആകാ 
ശത്തിേലാ സമു ത്തിേലാ െപായ് െക്കാള്ളണം എ വിശ്വാമി മഹർഷി
പറ . അ കാരം തെന്ന ’നിങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയി!ൽ സുഖമായിരിപ്പിൻ’ എ
പറ ം േകാണ്ട് ഭാർഗ്ഗവൻ ൈധര്യസേമതം തിരിച്ച് ീൈകലാസ െചന്ന്
ശിവെന നമസ് കരി .
അേപ്പാൾ ഭഗവാൻ കത്തിച്ച് ഇങ്ങെന േചാദി :
“രാജ്യഭാരം വിഹായ ച മുനിഭിർവ്വഞ്ചിതസ്ത്വം ഹി”
ഇ കാരം ഭൂമിദാനം താനാേലാചിക്കാെത തി ഹീതന്മാ രുെട(ദാനം സ്വീ 
കരിച്ചവരുെട)വഞ്ചനയിൽ അകെപ്പ െച േപായി ള്ളതാണ്. ഈ സ്ഥിതിക്ക്
ഭാർഗ്ഗവൻ ഈ കാണിച്ച ഭൂമി ദാനത്തിെനയാണ് പാപകരെമ കത്തിക്കാൻ
കാര്യമുള്ളത്. എന്നി ം ഇതിെന നിന്ദ്യെമേന്നാ ജാതിന നതയ്ക്ക് േഹതുെവേന്നാ
ഭാർഗ്ഗവൻ കത്തിച്ചതായും അതുനിമിത്തം സ്വീകൃ കളിൽ ആർെക്കങ്കിലും
സമമായിേട്ടാ കൂടുതൽ കുറവായിേട്ടാ ന നത സംഭവിച്ചതായും നിവർത്തിപ്പാൻ
പാടില്ലാത്തവിധത്തിൽ ആ ന നത ഇ വെര ം നിലനി േപാരുന്നതായും

മാണങ്ങളിലും ജന തിയിലും അനുഭവത്തിലും ഇല്ല.
ഈ മലയാളഭൂമിയാകെട്ട മറ്റാരുേടയും ൈകവശത്തിലുംഅനുഭവത്തിലും ഇരു 
ന്നി ള്ളതും അവെര ഉപ വി പിടി പറിച്ചി ള്ളതും അല്ല.
“രാജൻ തവ സഹായാർത്ഥം
രാജ്യം നിർമ്മായിതും ഗുഹം കുമാരം േ ഷയിഷ്യാമി…
ഭാർഗ്ഗവസ്ത്വരിതം ഗച്ഛ സു ഹ്മണ്യസഹായകഃ
കന്യാകുമാരീം കല്യാണീം പൂജയിത്വാ......
ഗൃഹീത്വാ പരശും ഹസ് േത വാരിധൗ േ ഷ്യതി േഭാ’
ഇ കാരം പരശുരാമൻ സു ഹ്മണ്യെന്റ സഹായേത്താടുകൂടി സ്വ യ 
ത് നത്താൽ ഉണ്ടാക്കീ ള്ളതും ഹ്മാവി മേഹ ാദി മുപ്പത്തിമുേക്കാടി
േദവകളും സകലമഹർഷിമാരും അടിക്കടി വ േവ ന്ന അനു ഹങ്ങളും
സഹായങ്ങളും െച സുഖേമറ്റി വച്ചി ള്ളതും കുേബരെന്റ നിധികൾ ഉള്ള 
തും സ്വർഗ്ഗസ്ര്തീകൾ താമസി ന്നതിനാലും മ ം സ്വർഗ്ഗ തുല്യവും ആയ
സ്ഥലമാകു േകരളം. വിേശഷി ം ദാതാവുംസ്വീകൃ കളും േവണ്ടവിധം
അധികാരിതയുള്ള ാഹ്മണ േ ഷ്ഠനും ാഹ്മണേ ഷ്ഠന്മാരുമായിരു .
ഇക്കാരണങ്ങളാൽ പൂർവ്വകാലം തുടങ്ങി ഇ വെര നടന്നി ള്ള മെറ്റല്ലാ ദാന 
ങ്ങെളക്കാളും ഈ ദാനമാകു ശരിയും അത ത്തമവുമായി ള്ളെതന്ന് ആരും
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സമ്മതി ന്നതാണ്. പരശുരാമൻ തൻെറ ഇ കാരമുള്ള ഉത്തമകൃത്യെത്ത
നിന്ദ്യെമ െതറ്റിദ്ധരിച്ച് ആയതിെന തെന്റ ആജ്ഞയിൽ ഉൾെപ്പട്ടിരി ന്ന
സ്വജാതി ജനത്തിനു േദാഷം സംഭവി മാറ് കടിപ്പി ന്നവനായ ഒരു
ഉന്മത്തനല്ല. അതിനാൽ ദാനസ്വീകാരം നിമിത്തമാണ് പതിത്വമുണ്ടായെത
പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ശരിയല്ല.
കർമ്മാനുഷ്ഠാനം ദാനം നിമിത്തമുള്ള പാപെത്ത പരിഹരി ം
ഇനി മലയാളത്തിെന ഭൂമിദാനസ്വീകാരെത്ത മുൻപിൽ പറഞ്ഞതുേപാെല
പാപകരമായി തെന്ന സമ്മതി േനാക്കാം. എന്നാലും സ്വീകൃ ക്കൾക്ക്
പതിത്വം വ കൂടാ എ കാണിക്കാം.
“അഗ്നിഗുർവ്വതിഥിേ ഷ്ഠഭി ശിേഷ്ടന ഭൂസുരാഃ
ജീവിത്വാജന്മേഭാേഗന ന സീേദയുഃ ക്വചി വം’
അർത്ഥം: എന്നാൽ ന്യായമായി കി ന്ന ജന്മേഭാഗത്തിൽനിന്ന് അഗ്നി, ഗു 
രു, അതിഥി, ഇഷ്ടന്മാർ (ബ ക്കൾ), ഭി ക്കൾ ഇവർ േവ ന്നതിെന
െകാടുത്ത് ബാക്കിെകാണ്ട് ഉപജീവനം കഴി ന്ന ാഹ്മണന് േദാഷം സംഭവി 

ന്നതല്ല.’ അല്ലാേതയും.
“സർേവ്വഷാമപി േദയാനാം തി ാഹീ ദ്വിേജാത്തമഃ

ഹ്മണാ കത്തിതഃ പൂർവ്വം നാന്യസ്ത ാധികാരവാൻ
േകഷാഞ്ചിന്ന നിഷിദ്ധശ്ച വിേശഷൈജ്ഞകഃ തി ഹഃ
ആത്യന്തികപരേത്വന തന്നിേഷധസ്യ ജായേത
തത്തദ്ദാനേെകൗാച്ഛിത്തിരർത്ഥാഭാവശ്ച ധർമ്മതഃ
തത്തദ്ദാനവിേധരെന്യൗാ മാണഞ്ച ത നിഃ
ഭാർഗ്ഗേവാ ഭഗവാന്വീക്ഷ്യ ദു തി ഹൈജനസാം

ാഹ ദാനാനി ശാന്ത്യർത്ഥം വക്ഷ്യേന്ത്യതാന്യനു മാൽ
സ്വധർമ്മേസ്ഥന സർേവ്വഷാം ഗൃഹേസ്ഥന തി ഹഃ
കാേര്യാ നാേന്യന േകനാപി തൈസ്യതദഘമർഷണം’
അർത്ഥം: ഏതു ദാനവും വാ വാൻ ൈദവം ാഹ്മണെനയാണ് അധികാരെപ്പ 
ടുത്തിയിരി ന്നത്. മറ്റാർ ം അധികാരമില്ല. അറിവുള്ളവർ ചിലർ ദാനം
വാ ന്നതിനു വിേരാധമിെല്ല പറയു . ആരും ദാനം വാങ്ങിക്കയിെല്ല
വന്നാൽ േലാകത്തിൽ ദാനകഥ തെന്ന ഇല്ലാതായിത്തീരും. എന്നാൽദു തി  
ഹം(പാപം പുരണ്ട ദാനം സ്വീകരിക്കൽ)േദാഷമാകു . അവിെട മഹർഷിയാൽ
വിധിക്കെപ്പട്ട ശാന്തിെയ താെഴ വിവരി :
സ്വധർമ്മെത്ത േവണ്ടേപാെല അനുഷ്ഠി ന്ന ഗൃഹസ്ഥനുമാ േമ ദാനം വാ 

വാൻ അധികാരമു . അവെന്റ സ്വധർമ്മാചരണം ദാനം നിമിത്തമുള്ള
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പാപെത്ത നശിപ്പി ം.’
ഇതിെന്റ േശഷം ത മാണത്തിൽ ആ സ്വധർമ്മെത്ത വിവരി പറ 
യുകയും അതിെന മ കാരം ആചരിച്ചാൽ ദു തി ഹേദാഷം തീർന്ന്
അഗ്നിെയേപ്പാെല േശാഭി ം എ കത്തി കയും െചയ്തിരി . ഈ കാര 
ണത്താൽ ദാനസ്വീകാരംെകാണ്ട് േദാഷമുെണ്ടങ്കിലും അതിെന അേപ്പാൾതെന്ന
നിവർത്തി െകാള്ളാെമ ള്ളതിനാൽ ആയതു കുറച്ചിലിനു കാരണമായിട്ട്
ചിരകാലെമന്നല്ല അത്തകാലംേപാലും നില നില്ക്കാനിടയില്ല. ഇനിയും ാഹ്മ 
ണരും അവരിൽ താണ ജാതിക്കാരും പല വകയായിട്ട് എ േയാ ദാനങ്ങൾ
കഴിക്കയും ാഹ്മണരുതെന്ന സ്വീകരിക്കയും െച ക പ പേണ്ട പതിവും
നട ം ആയി ള്ളതാകു . ഇവിടുള്ള ാഹ്മണർക്കല്ലാെത ഈ പുതുമ മെറ്റാരു 
ത്തർ ം ഉള്ളതാേയാ ഉണ്ടായിരുന്നതാേയാ േക േകൾവിേപാലുമില്ല്.

ഷ്ടിനു കാരണം ദാനസ്വീകാരമല്ല; ആെണ വാദി ന്ന പക്ഷത്തിൽ സ്വീകൃ 
കൾ കർമ്മശക്തിയില്ല; ദാനത്തിന് അർഹതയില്ലാത്തവെര പരശുരാമൻ

െകാ വരികയില്ല. െകാ വന്നി മില്ല.
ഈ മലയാളഭൂമിദാനവും സ്വീകരണവും നിന്ദ്യമായി ള്ളെത വരുന്നപക്ഷ 
വും സ്വീകൃ കൾ ഇന്ന ഇന്ന കാരം സദ് വൃത്തിയിലിരുന്നാൽ അവരുെട
ദാനസ്വീകാരേദാഷങ്ങെളല്ലാം നിശിച്ച് അവർ യശസ്വികളായിരി ം എ
പറഞ്ഞിരി ന്നതിനാൽ ഈ മലയാള ാഹ്മണർ അ കാരമുള്ള സൽകൃത്യ 
ങ്ങളിൽ അധികാരവും അനുഷ്ഠാനവും ഇല്ലാത്ത അധമന്മാരാകു എന്ന് സ്വയം
സമ്മതി െകാണ്ടാലല്ലാെത ദാനസ്വീകാരേദാഷമാണ് അവരുെട കുറച്ചിലിനു
കാരണെമ ള്ളതു േചരുകയില്ല. ഷ്ടിനു കാരണം ദാനമെല്ല സമ്മതി ന്ന 
പക്ഷം മലയാളഭൂമിയുെട അവകാശം ഉടൻ ാഹ്മണെര വിെട്ടാഴിേയണ്ടിവരും.
ഈ വാദം അവസാനി കയും െച ം. അതല്ലാ തങ്ങൾ കർമ്മാനുഷ്ഠാനമി 
ല്ലാത്ത അധമന്മാർ തെന്നെയന്ന് അവർ സമ്മതി കളയുന്ന പക്ഷം അവർ
ദാനത്തിന്അർഹന്മാരെല്ല ം വ േപാകും.
“സ്വധർമ്മേസ്ഥന സർേവ്വഷാം ഗൃഹേസ്ഥന തി ഹഃ
കാേര്യാ നാേന്യന.....’
അർത്ഥം: സ്വധർമ്മെത്ത േവ ംവണ്ണം അനുഷ്ഠി ന്ന ഗൃഹസ്ഥനു മാ േമ
ദാനം വാങ്ങാൻ അധികാരമു . അല്ലാത്തവനധികാരമില്ല.’ (ഈ വിഷയം
മനു തി നാലാംഅദ്ധ്യായത്തിൽ വിവരി പറഞ്ഞി ണ്ട് ).
ഭാർഗ്ഗവന് ഈ വിഷയെത്തപ്പറ്റിയുള്ള അഭി ായം േമൽ കാരമാകു . ഈ
അഭി ായത്തിൽ ഭാർഗ്ഗവ തിയും ശാങ്കര തിയും േയാജി കയും െച .
ഭാർഗ്ഗവൻ മു ദാനം െചയ് വാൻ ഇച്ഛിച്ച് ാഹ്മണെര വരുത്താൻ ദൂതെന
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അയച്ചേപ്പാൾ അവേനാടു േത്യകം ഇങ്ങെന ക ി :
“ദ്വിേജാത്തമാനാനയസ്വ ജവാൽ ഗത്വാ... ദാനാർഹാൻ.....”
അനന്തരം ദാനം െകാടുത്തയവസരത്തിൽ ഇങ്ങെന പറ :
“ദദാമി ദശദാനാനി ദാനാർഹാഃ കില ഭൂസുരാഃ”
ഇങ്ങെന േത്യക കരുതൽകാണിച്ചി ള്ള മതിമാനും ദാനഫലാനുേഭാക്താവു 
മായ ഭാർഗ്ഗവൻ ഈ മലയാളഭൂമിെയ ദാനം െച ന്നതിനു താൻതെന്ന ആളുകെള
അേന്വഷി പിടി േമ്പാൾ ഈ വിഷയം അത്തംേപാലും വിസ്മരി േപാക 
യില്ല. അതിനാൽ ആചാരഹീനന്മാർ അേദ്ദഹത്താൽ െകാ വരെപ്പടുകയില്ല.
ഇനി മലയാളഭൂമി ദാനം വാ ന്നതിേല മാ ം എങ്ങെനയുള്ളവരായാലും
മതി എ കരുതിയതായി പറയു എങ്കിൽ, മുൻവിവരിച്ച േകരളമാഹാ 
ത്മ്യം പതിെനാന്നാം അദ്ധ്യായം മ ം േനാ ക അവിെട ഭാർഗ്ഗവൻ ഇേങ്ങാ
െകാ വന്നത്അത ത്തമന്മാെരയാെണന്ന് ഷ്ടമായി വിവരിച്ചി ണ്ട്. ഈ
ന്യായങ്ങെളെക്കാണ്ട് േനാ േമ്പാൾ ദാനം ൈകയിൽ വാങ്ങിയിരു എങ്കിൽ
േദാഷം സംഭവി മായിരു എ േള്ളടത്ത് സിദ്ധി ന്ന ദാനാർഹതെയ
അനുവദി ന്നതായ വ്യവധാനജന്യപാപാഭാവം അർത്ഥാൽസിദ്ധിന്യായ  
കാരം സ ാ മുതൽ പാപി വെര എല്ലാവരിലും ആപതി . അേപ്പാൾ
’അ െകാള്ളാതവരില്ല കുരുക്കളിൽ’എന്നേപാെല ആയിത്തീരു . ഈ
കാരണങ്ങളാൽ ഈ മലയാള ാഹ്മണർ ഭാർഗ്ഗവനാൽ വരുത്തെപ്പട്ടവരല്ല
എ െതളിയു .
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പരശുരാമൻ മലയാളഭൂമിെയ ദാനം െചയ്തിട്ടില്ല

സം ഹം: േകരളമാഹാത്മ്യം, േകരളവകാശ മം, ജാതി നിർണ്ണയം മുതലാ 
യവയിൽ മലയാള ാഹ്മണരായ സകലരും അറുപത്തിനാലു ാമക്കരിൽ
ഉൾെപ്പട്ടവരാെണ ം ഈ അറുപത്തിനാലു ാമക്കാർ ംകൂടിയാണ് പരശുരാ 
മൻ മലയാളഭൂമിെയ ദാനം െചയ്തി ള്ളെത ം പറഞ്ഞിരി . എല്ലാർ ം
െകാടു എ പറഞ്ഞതു ശരിയാെണങ്കിൽ ദാനസ്വീകാരംെകാണ്ട് ചിലർ  
മാ ം പതിത്വം വന്നെതങ്ങെന എ േനാ േമ്പാൾ ൈകയിൽ വാങ്ങിയവർ
(പൂവും നീരും സഹിതം) പാപികൾ, ൈകയിൽ വാങ്ങിയവർ തങ്ങൾ
േവണ്ടിയും മ ള്ളവർ േവണ്ടിയുംകൂടി (കുറതീർത്ത് അെല്ലങ്കിൽ തിനിധി 
സ്ഥാനം വഹിച്ച് ) വാങ്ങി എ ം അങ്ങെന വാങ്ങിയവർക്ക് ഭൂമിയും പാപവും
സിദ്ധിക്കയും മ ള്ളവർക്ക് പാപം കൂടാെത ഭൂമിമാ ം സിദ്ധിക്കയുംെച
എ ം മറുപടി കി . എന്നാൽ ഈ അറുപത്തിനാലു ാമക്കാരിൽത്തെന്ന
പലർ ം ജന്മിത്വമില്ലാെത ഇരി ന്നേല്ലാ. കുറതീർ വാങ്ങിയതിൽ ഇവെര
ഉൾെപ്പടുത്താത്തെതന്ത് എ ള്ള േചാദ്യത്തിനു സമാധാനേമ കാണുന്നില്ല.
മുമ്പിലെത്ത േചാദ്യങ്ങൾ ള്ള സമാധാനങ്ങൾ സ്വീകാര്യങ്ങളല്ലായ്കയാലും ഒടു 
വിലെത്ത േചാദ്യത്തിനു സമാധാനമില്ലായ്കയാലും അറുപത്തിനാലു ാമക്കാരിൽ
എല്ലാവർ ംകൂടി പരശുരാമൻ മലയാളഭൂമിെയ ദാനംെച എ പറഞ്ഞി 
രി ന്നതു സാധുവല്ല. അങ്ങെന ഓേരാ കാരണങ്ങളാൽ ഈ ാഹ്മണരിൽ
ഉത്തമന്മാരായ അഷ്ടഗൃഹത്തിൽ ആഢ്യന്മാർ ം അതുേപാെല ൈകയിൽ വാ 
ങ്ങിയവെര പറയുന്ന ഷ്ടന്മാർ ം, ഈ മൂ സംഗതികേളയും േവെറ ചില
കാരണങ്ങേളയും അടിസ്ഥാനെപ്പടുത്തി ഈ ാഹ്മണരിൽ യാെതാരുത്തർ ം
പരശുരാമൻ മലയാളഭൂമിെയ ദാനംെചയ്തിട്ടില്ല.
“അഖിലാം േകരളീം ഭൂമീം ാഹ്മേണേഭ്യാ ദദൗ ഭുഃ
ചതുഃഷഷ്ടിതേമഭ്യ ’
അർത്ഥം: ഭാർഗ്ഗവൻ അറുപത്തിനാലു ാമക്കാർ മായി േകരലഭൂമി മുഴുവനും
ദാനം െച .’ എന്ന് അടക്കി പ്പറഞ്ഞിരിക്കെകാണ്ട് ഇവിെടയുള്ള എല്ലാ
മലയാള ാഹ്മണർ ം ജന്മ ഭൂമിയും ജന്മിത്വവും ഉണ്ടായിരിേക്കണ്ടതാണ്.
അ കാരമല്ലാെത എ േയാ മലയാള ാഹ്മണകുടുംബങ്ങൾ പാരമ്പര്യമാ 
യിേട്ട ഈ മലയാളഭൂമിയിൽ ഉണ്ട്. അതിനാൽ എല്ലാേപർ ം െകാടു
എ ള്ള മാണവും ജന തിയും ധാരണയും ശരിയായി ള്ളതല്ല. എന്നാൽ
അേനകംേപർ െകാടുത്തിട്ടില്ല തെന്ന എന്നാെണങ്കിൽ ഭാർഗ്ഗവൻ അന്യായ 
ക്കാരനാെണ വ േപാകും.
എങ്ങെനെയന്നാൽ, പരേദശങ്ങളിൽ െചന്ന് ഉത്തമ ാഹ്മണെര സത്യംെച
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ക്ഷണി െകാ വന്ന് ഇവിെട സുഖമായി പാർപ്പിച്ചതിെന്റേശഷം അവരിൽ
ഏതാനും േപർ സ്വേദശേത്ത െപായ്ക്കളഞ്ഞതിനാൽ ഭാർഗ്ഗവൻ വ്യസനിച്ച്
ഇതുേപാെല േശഷം ഉള്ളവരും േപാകാതിരിപ്പാൻ േവണ്ടി അവർെക്കല്ലാം പൂർ 
വ്വശിഖ (മുൻകുടുമ) വ ിക്കയും േവഷം ആചാരം േവദാദ്ധ്യയനസ്സ്വരസ ദായം
മുതലായവെയ േഭദെപ്പടു കയും െച എ കാണുകയാൽ അവർക്ക് ഇവിെട
സ്വേദശംേപാെല സുഖ ദമല്ലായിരു എ ം, എങ്കിലും തിരി േപാകാതി 
രിപ്പാൻ ആയിരു പരേദശനിഷിദ്ധമായ മുൻപറഞ്ഞ ഏർപ്പാടുകൾ െച
ബലാൽക്കാരമയി അവെര താമസിപ്പിച്ചെത ം ഷ്ടമാകു . എ കാരം
ഭാർഗ്ഗവൻ െചയ്തതു വാസ്തവമാെണ വരികിൽ ദാനം വാങ്ങിയവർെക്കന്നേപാ 
െലതെന്ന വാങ്ങാത്തവർ ം ഭൂമി മുതലായവയും അതുകളുെട ജന്മാവകാശവും
ആഢ്യത്വവും അേദ്ദഹം െകാടുത്തിരിക്കണം. അല്ലാെത കുലശ ത ഉണ്ടാ 
യിരുന്നി ം കീഴടങ്ങിയ ക്ഷ ിയെന സ്വേക്ഷ ത്തിൽ െകാണ്ടിരുത്തി
രക്ഷിച്ച ഇേദ്ദഹം തന്നാൽ െകാ വരെപ്പട്ടവരും തെന്റ ആജ്ഞ കീഴടങ്ങി
സ്വേദശേത്ത െകാള്ളരുതാത്തവിധത്തിൽ േവഷം മുതലായവയും മാറ്റി
അനന്യഗതികളായി നിന്നിരുന്നവരും ആയ എ േയാ ാഹ്മണെര ഒ ം
െകാടുക്കാെത ഉേപക്ഷി എ പറയുന്നത് ഒരിക്കലും േചരുകയില്ല. എന്നാൽ
െകാടുക്കാെത ഉേപക്ഷിച്ചിട്ടല്ല അവർ േവെണ്ട ഒഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എ
പറകയാെണങ്കിൽ വിേദശ നി മുള്ള അവരുെട ആഗമനത്തിെന്റ ഉേദ്ദശ്യം
പിെന്ന എന്തായിരി ം? ഒരുേവള അബദ്ധത്തിൽ വ േപായതാെണ വ 
രികിൽ അവർേവഷം മാറുകയും േവെറ വിധം സമ്പാദിച്ച് ഉപജീവനം കഴി
െകാെണ്ടങ്കിലും ഇവിെടത്തെന്ന സ്ഥിരമായി താമസി കയുംെചയ്യാെത ഉടൻ
െപായ്ക്കളയുമായിരു .
ഇനി ഇവർ ഭാർഗ്ഗവനാൽ ക്ഷണിക്കെപ്പടാെത (തനിെയ)വ േവഷം മാറി
താമസിച്ചവരാകെകാണ്ടാണ് ഇവർക്ക് ഭൂമി കിട്ടാതിരുന്നെതങ്കിൽ, ഒന്നാ 
മത് അതിേലയ്ക്ക് മാണേമാ ജന തിേയാ ഒ ം തെന്നയില്ല; രണ്ടാമത്
പരേദശ ള്ള ാഹ്മണരുെട വാസസ്ഥല െചന്ന് അവെര നിർബന്ധി
കൂട്ടിെക്കാ വന്ന് ദാനംെചയ്ത ഭാർഗ്ഗവൻ ആ കാല തനിെയ വന്നവരും
ജന്മം മുഴുവൻ ഇവിെട താമസി ന്നതിനു സന്നദ്ധരായിരുന്നവരും ആയ ഇവെര
ഒഴിക്കയില്ലായിരു . അതുെകാ ം ദാനം വാങ്ങിയവർ വാങ്ങാത്തവരായ
മ ള്ള വർ േവണ്ടിെച്ചയ്ത കുറതീർച്ചയിൽ ഇവർ ഉൾെപ്പടാതിരു ന്നതുെകാ ം
അറുപത്തിനാലു ാമക്കാരിൽ എല്ലാവർ ം െകാടു എ പറഞ്ഞതു
ശരിയാകുന്നില്ല.
ഈ മലയാളത്തിെല ഭൂമിദാനസ്വീകരണത്തിൽ ദത്തഭൂമിമാ മല്ല ഒരുനാളും
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മാറാത്തതായ ംശരൂപമായ പാപവുംകൂടി സിദ്ധി ം എന്നാണേല്ലാ മാ 
ണംെകാ ം അനുഭവം െകാ ം ഈ ാഹ്മണർ വിശ്വസിച്ചിരി ന്നതായി
െതളിഞ്ഞിരി ന്നത്. ഈവിധ രൂപപാപസഹിത ദാനസ്വീകാരമാകു 

ഇവിെട ഉള്ള ജന്മിത്വത്തിനും ഭുത്വത്തിനും കാരണെമ ം കാണു .
ആഢ്യന്മാർ ള്ള അവകാശം ഭാർഗ്ഗവദാന കാരം സിദ്ധിച്ചതാെണ
കാണുന്നതിനാൽ േമൽ പറഞ്ഞമുറയ്ക്ക് ഇവർ ം പാപവും തന്നിമിത്തം ം
സംഭവിച്ചിരിേക്കണ്ടതായിരു . അ കാരം കാണുന്നില്ല. ആഢ്യന്മാർ ഇ ം
േ ഷ്ഠന്മാർ തെന്നയാണ്.
സമാധാനം: േനരി ൈകയിൽ വാങ്ങിെച്ചങ്കിേല പാപമു . ഈ ആഢ്യന്മാർ
അങ്ങെന വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ല. അതുെകാണ്ട് അവർ പാപവുമില്ല.
നിേഷധം: ’മഹാ ാഹ്മണർ വരുേത്തണ്ട. ദാനം േമൽ കാരം
മതി. അതുെകാണ്ട് ദാനം ഫലം സിദ്ധി െകാ ം’ എന്നിങ്ങെന ഭാർഗ്ഗവനു
ദയവുേതാന്നി ദാനം സ്വീകരിക്കാനുള്ളവെര മാറ്റി നിറുത്തിയുംെവച്ച് ഭൂമിയിേലാ
മെറ്റവിെടെയങ്കിലുേമാ ദാനവ െവ െകാടു കയും അ കാരം ഇവർ
സിദ്ധിക്കയും െചയ്തിരിക്കയാെണന്ന് ഊഹിേക്കണ്ടിയിരി . ആ സ്ഥിതി
ഇ ദയാലുവായ ഭാർഗ്ഗവന് മ ള്ളവെര സംബന്ധി ം ഇതുേപാെല െചയ്ത്
േദാഷം കൂടാെത കാര്യം സാധിക്കാമായിരു . അങ്ങെന നടത്തിയതായി 
ക്കാണാത്തതിനാൽ ഭാർഗ്ഗവന് അതു സമ്മതമെല്ല ം അതുെകാണ്ട് അേദ്ദഹം
അങ്ങെന െചയ്തിട്ടിെല്ല ം െതളിയു .
വിേശഷി ം ദാനവിഷയമായ പാപം ഏതുവിധത്തിെലങ്കിലും ദാനം സ്വീ 
കരിച്ചവേനാടല്ലാെത എവിേട േപാകുെമന്ന് അറിയുന്നില്ല. അതു വീ ം
ദാതാവിൽതെന്ന േചരുെമേന്നാ അതല്ല തൽക്കാലം മാറിനിന്ന് ൈകയിൽ
വാങ്ങാതുള്ള സ്വീകാര ിയ െകാ നശി േപാകുെമേന്നാ പറയുന്നതായാൽ
അതു യുക്തി േചരുന്നതല്ല.ഒരുവൻ െകാടു കയും േവെറാരുവൻ അതി 
നനുകൂലമായി നിന്ന് ഏ വാ കയും െചയ് െതങ്കിേല അതു ദാനമാകയും
ഫലെപ്പടുകയും തി ഹീതാവിനു ദത്തവ വിൽ അവകാശം സിദ്ധിക്കയും
െചയ്കയു . ആ സ്ഥിതിക്ക് േനെര ഏ വാങ്ങീട്ടില്ലാത്ത ഇവർ വ അവ 
കാശമുെണ്ട പറയുന്നതുശരിയല്ല. അഥെവാ അവകാശമുെണ്ട വരികിൽ
അതു േവെറ വല്ല മാർഗ്ഗത്തിലും സിദ്ധിച്ചി ള്ളതായിരിക്കണം. എന്നാൽ,
ഇവർ (ആഢ്യന്മാർ) വാങ്ങിയിെല്ലങ്കിലും മ ള്ളവർ വാങ്ങീ ണ്ടേല്ലാ. ആ
വാങ്ങൽ ഇവരുെട അവകാശത്തിനും കാരണമായി എന്നാെണങ്കിൽ, അവർ
ഭാർഗ്ഗവേനാടു ദാനംവാങ്ങീ ള്ളതായല്ലാെത േവെറ വ ക്കളില്ലാത്തതിനാലും
അവരുെട വാങ്ങലിെന്റ ഫലസിദ്ധി ഇവർക്കാെണ ് ഇപ്പറഞ്ഞ ഭാഗംെകാ
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വ േപാകുന്നതിനാലും അവരുെട സകലവ ക്കളുെട അവകാശവും ഇവർ
സിദ്ധിച്ചിരിേക്കണ്ടതാകു .
സമാധാനം: മറ്റവർ (കയ്യിൽവാങ്ങിയവർ) അവർ േവണ്ടിയും ഇവർ  
േവണ്ടിയും ഇങ്ങെന ര വിധം വാങ്ങീ ്; അതിനാൽ ഇവർ േവണ്ടി
വാങ്ങിയതുമാ േമ ഇവരു േടതായിരി .
നിേഷധം: അ കാരം വാങ്ങിയതു് ദത്തവ സഹിതേമാ അേതാ പാപെത്ത 
മാ േമാ? ദത്തവ സഹിതമാകു എങ്കിൽ ആർ േവണ്ടി ആയാലും ശരി
േദയവ സംബന്ധമായി ദാതാവി ണ്ടായിരുന്ന അവകാശം ആ ദാതാവിേനാ 
ടു േവർെപ തി ഹീതാവിെന്റ അധീനത്തിൽ ആകുമാറുള്ള കൃത്യത്തിെന
ആകു സ്വീകാരം (വാങ്ങൽ) എ പറയു ന്നതു്. അതിനാലും,
“സർവ്വപാപവിമുക്തേയ”
അർത്ഥം: ’എല്ലാ പാപത്തിേന്റയും വിേമാചനത്തിനായി ് ’
എന്നതിനാലും എല്ലാ പാപത്തിേന്റയും വിേമാചനമാണു് ദാന ത്തിെന്റ േയാ 
ജനെമ സിദ്ധി . പാപെത്ത ഏ വാങ്ങി െക്കാണ്ടതിനാൽ ഭാർഗ്ഗവനു
ദാനത്തിെന്റ േയാജനമായ പാപ വിേമാചനത്തിനു േഹതു ൈകയിൽ
വാങ്ങൽ ആകു . ആക യാൽ സ്വാർത്ഥമായും പരാർത്ഥമായും ഉള്ള ര
വാങ്ങലിൽ ഉൾെപ്പട്ട വ ക്കളുെട അവകാശങ്ങളും തുല്യബലേത്താടുകുടി ആ
ൈകയിൽ വാങ്ങിയവരിൽതെന്ന ഇരിക്കാേന ന്യായമു . അതല്ലാ നല്ല
മനേസ്സാടുകുടി പരാർത്ഥം വാങ്ങിയ വ ക്കെള വി െകാടു ന്നപക്ഷത്തിലും
സ്വാർത്ഥംവാങ്ങിയ വ ക്കളുെട അവകാശം എല്ലാ കാല ം അവരിൽതെന്ന
േചർന്നിരിേക്കണ്ട താണു്. ഈ സ്ഥിതി ് എല്ലാ വകക്കാരുെടയും വ ക്കളുെട
അവകാശം ആദ്യം ഭാർഗ്ഗവനും രണ്ടാമതു് അേദ്ദഹം െകാടു ത്തി ് ൈകയിൽ
വാങ്ങിയവർ ം അവർ െകാടുത്തി ് 3ാമതു ഇവർ ം (ആഢ്യന്മാർ ം)
സിദ്ധിച്ചി ള്ളതായിരിക്കണെമ സ്ഥിരെപ്പടു . ഭാർഗ്ഗവദാന കാരം സി 
ദ്ധിച്ചതു മറ്റവർ ം അവരുെട ദാന കാരം സിദ്ധിച്ചതു് ഇവർ ം എന്നല്ലാെത
ആഢ്യന്മാർ ഭാർഗ്ഗവദാന കാരം സിദ്ധി എ പറയുന്ന തിെന ഇവരുെട

മാണംതെന്ന ഖണ്ഡി .
ഇനി ൈകയിൽ വാങ്ങിയവർ അവകാശെത്ത വി പാപെത്തമാ മാണു്
വാങ്ങിയെതങ്കിൽ ഭൂമി അതിൽ ഉൾെപ്പടാ തിരുന്നതുെകാ ് അതു് ആഢ്യന്മാ 
രുെട ജന്മവകാശത്തിനു കാരണമെല്ലന്നാവും. ഭാർഗ്ഗവേനാടു വാങ്ങിട്ടിെല്ല ്
ആദ്യേമ തെന്ന പറ േപായതിനാൽ ഭാർഗ്ഗവദാനമാണു് ജന്മാവകാശ ത്തിനു
കാരണെമ പറയുവാനും പാടില്ല. അല്ലാെതയും ആച താരം അനുഭവിപ്പാൻ
വ വിെന അല്ലാെത വിഷുചിക എന്നേപാെല ക്ഷയത്തിനു േഹതുഭൂതമായ
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പാപെത്ത ആേണാ പൂവും നീരും സഹിതം െകാടു ന്നതു്? ദാനത്തിെന്റ മുറ
അ കാരം ആേണാ? ഇതിനു വിപരീതമായി ഭാർഗ്ഗവൻതെന്ന െചയ്തി ള്ള
ഭൂമിദാനമര്യാദെയ േനാക്കാം:
“പുേരാഹിതാൻ സമാഹൂയ േവദജ്ഞാൻ േവദപാരഗാൻ
വസിഷ്ഠാദീൻ ദ്വിജാതീംശ്ച ഭൂമിദാനമകത്തയൽ;
അസ്മൽ പാപവിനാശാർത്ഥം കുസുൈമസ്സഹിേതാദകം
ഹസ് േത ഗൃഹീത്വാ രാമ ഉവാച മുനിപുംഗവാൻ:
പുേരാഹിതശ്ശതാനന്ദസ്സമാഗത്യ സമാസ്ഥിതഃ
ഭൂദാനം ദീയതാം രാജൻ േഗാ പൂർവ്വം സനാമകം
െഗൗതമസ്യ സുേതേനാക്തമ വീന്മ പൂർവ്വകം:
ഭൂമിം ലിഖിത്വാ പേ ഷു ാഹ്മേണേഭ്യാ ദദൗ ഭുഃ
സർവ്വാൻ ഭൂമണ്ഡലാന്വാപി സർവ്വപാപവിമുക്തേയ
വിേ േഭ്യാഹം ഭൂമിദാനം ദദാമി മുനീശ്വരാഃ
ചതുസ്സാഗരമദ്ധ്യാ ച ഭൂമിസ്സാ ദീയേത മയാ
നാനാേഗാ ദ്വിേജഭ്യ ഭൂമിദാനം മയാ കൃത്യം.’
ഇ കാരം ദാനം െചയ്തി ള്ള േയാജനം ദാതാവിനു പാപേമാചനവും സ്വീകർ 
ത്താവിനു വസ്ത്വനുേഭാഗവും ആകു . ദാതാവു വ വിേനയും പാപേത്തയുംകൂടി
െകാടു എങ്കിലും വ അനുഭവിക്കെപ്പടണെമ ം പാപം ക്ഷയിപ്പിക്ക
െപ്പടണെമ ം ആകു ഉേദ്ദശ്യം. അതിനാൽ കുസുേമാദക സേമതം ദത്തമാ 
േകണ്ടതും ആയി ള്ളതും ’േദയവ ’ ആകു . അല്ലാെത ഒരിക്കലും ’പാപ’മല്ലാ
എ ള്ളതു മുൻ കാണിച്ച മാണം െകാ ം സിദ്ധി . അതിനാൽ വ
വിെന ഒഴി ദാനം വാങ്ങി എ പറഞ്ഞാൽ ആയതു േചരുകയില്ലാ.
ഇനി വാങ്ങിച്ചവർ വാങ്ങിക്കാത്തവരായ ഇവർ േവണ്ടി കുറതീർച്ച െചയ്ത 
േപ്പാൾ കുറതീർ േപായതായും പാപം വ വിേനയും തദനുേഭാക്താക്കളായ
ഇവേരയും വിട്ടി ് അവരുെട അടു ് ഉടൻ െചന്നതായും ഒ ം ശരിയെല്ല
കാണിക്കാം.
ദാതൃപാപെത്ത േദയവ വിൽ സങ്കത്തിച്ചാക്കിയും േദയവ കയ്യിൽ അടങ്ങാ 
ത്തതാെണങ്കിൽ ആയതിെന ഉദകദാനത്തിൽ സങ്കത്തിച്ചാക്കിയും ആകു
ദാനംെച ന്നതു്. ദാതാവു് നീരും പൂവും കയ്യിെലടു ് ’എെന്റ പാപം എെന്ന
വി ് ഈ ദാനേത്താടുകൂടി േപാെയാഴിയെട്ട’ എന്നിങ്ങെന സങ്കത്തി െകാടു 

കയും സ്വീകർത്താവു് ’ഈ ദാതാവിെന്റ പാപെത്ത ഈ േദയവ േവാടുകുടി
ഞാൻ ഏറ്റിരി ’ എ സങ്കത്തി വാങ്ങി കയും െച േമ്പാൾ ആ
സങ്കത്ത കാരം ആ പാപമാകെട്ട ദത്തവ വിെന തുടർ സ്വീകൃത്തിേനാ 
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ടു േചരു . ഈ സ്ഥിതി ് ദാതൃസങ്കത്തം അവെന്റ പാപെത്ത അവെന്റ
പക്കൽനി ം േവർെപടുത്തി സ്വീകൃത്തിേനാടു േചരുമാറു് ദത്തവ മാർഗ്ഗമായി
തള്ളിവിടുന്നതിനുള്ള ഒന്നാ കു ; ദത്തപദാർത്ഥം േമൽ കാരം വിടെപ്പട്ട പാപ 
ത്തിനു സ്വീകൃത്തിങ്കൽ പാ െച ന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗമാകു . സ്വീകൃത്തിെന്റ
സങ്കത്തം അ കാരം വരുന്ന പാപെത്ത അതു് ഇരുന്ന സ്ഥലേത്ത (മറുപടിയും
ദാതാവിങ്കൽ തെന്ന) െചല്ലാത്തവിധം ഏ െകാ ന്നതിനുള്ള ഒന്നാകു .
ഇ കാരം ദാനവും സ്വീകാരവും കഴിഞ്ഞി ് ദത്തവ വിൽ ദാതാവിനാൽ
സങ്കത്തം െകാ ണ്ടാക്കെപ്പട്ടി ള്ള പാപെത്ത സ്വീകൃത്തായവൻ തെന്റ
തേപാബലംെകാ നശിപ്പി ് ആ വ വിെന അന്യെന പാപത്തിൽനി ം
രക്ഷിച്ചതിെന്റ തിഫലമായി ് അനുഭവി െകാ . അല്ലാെത കയ്യിൽ
േനരി െകാടു ന്നതും വാ ന്നതും പാപെത്ത മാ മല്ല സങ്കത്തവിന്ന്യസ്തപാ 
പമായിരി ന്ന േദയ വ വിേനയും തദവകാശേത്തയുമാകു .ഈ അവസ്ഥ ്
ഒരു ദാനത്തിൽ വ വും പാപവും ഒന്നിച്ചിരിക്കെവ വ ഒരിട ം പാപം
മെറ്റാരിട ം ആകുെമ ളളതു് അസംഭാവ്യംതെന്ന.
സമാധാനം: കയ്യിൽ വാങ്ങിയവർ ് ഇവർ ളളതുേപാെല തെന്ന ഭാർഗ്ഗവ 
ദത്തവ ക്കൾ ഉളളതിനാൽ ഈ പാപവുംകുടി സങ്കത്ത കാരം അവയിൽ
േചർന്നിരു െകാളളും.
നിേഷധം; എങ്കിൽ, ആ ദത്തവ മാർഗ്ഗം സം മിച്ച പാപം എവിെട േപാകും?
ഈ പാപത്തിനു് ഇരിപ്പാൻകൂടി ആ വ ക്കൾ മതിയാകുെമങ്കിൽ ഇവർ
േവെറ െകാടുത്തി ട്ടാവശ്യമില്ലാ, െകാടുത്തിരി കയും ഇല്ല, ഇനിയും കയ്യിൽ
വാങ്ങിയവർ വാങ്ങാത്തവരായ മ ള്ള വരുെട കുറതീർച്ചകുടി െച വാങ്ങി
എ പറയു വെല്ലാ. ആയതു സത്യമായിരു െവങ്കിൽ തങ്ങൾ േവണ്ടി
യും, ൈകയിൽ വാങ്ങലാകുന്ന അശുദ്ധിെയ െതാടാെത വ ക്കെള മാ ം
മുറുെകപ്പിടി ് അനുഭവി ംെകാ ് പരിശുദ്ധമാ യിരി ന്ന മ ള്ള ജന്മി 
കൾ േവണ്ടിയും ദാനെത്ത കയ്യിൽ വാങ്ങി ് കുഴങ്ങിക്കിട ന്ന ര വക

കേളയും കൂടാെത കാര്യം പറ്റി സമർത്ഥന്മാരായിരി ന്ന ജന്മികൾ,
ദാനേദാഷപരിഹാരമാർഗ്ഗം തികളിൽ വിധിക്കെപ്പട്ടിരുന്നി ം, ആയതിെന
െച ് ഉപകാരികളായ സ്വജനങ്ങളിൽനി േദാഷം നീക്കി അവെര തങ്ങ 
ളുെട സമുഹത്തിൽ േചർ െകാള്ളാെത എന്നേന്ന ം ഇങ്ങെന പുറംതള്ളി
വി കളകയും അവർ (കയ്യിൽവാങ്ങിയവർ) ആ ഉപകാരെത്ത ഓർമ്മെപ്പടുത്തി
മറ്റവേരാടു് നിർബ്ബന്ധി തിവിധി െചയ്യി തങ്ങളുെട സ്ഥിതി ശരിയാക്കി 
െക്കാള്ളാെത ഉള്ള കാലെമാെക്കയും ഈ കാര്യത്തിൽ മാ ം ക്ഷമേയാടുകൂടി
ഇങ്ങെന െമൗന തം അനുഷ്ഠി െകാണ്ടിരി കയും െച കളയുമായിരുേന്നാ?
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ഒരിക്കലുമില്ല. അതുെകാ വാങ്ങിയവർ മ ള്ളവരുെട കുറ തീർച്ചെച വാങ്ങീ 
ട്ടിെല്ല ള്ളതു നിശ്ചയമാകു .
സമാധാനം: ഇതു് ഈ ഒരു ദാനത്തിനു മാ മായി ള്ള പുതിയ സംഭവമാണു്.
ആയതിനാൽ ഇതിെന്റ നിവൃത്തി ളള ഉപായം ഒരു തിയിലും മാണ 
ങ്ങളിലും േവദത്തിലും കാണുകയില്ല. ആകാെത അതുെകാണ്ടാണു് പരിഹൃതം
കിട ന്നതു് . അല്ലാെത അവർ മനസ്സില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല.
നിേഷധം: ഒരു ദാനത്തിൽ വ വും പാപവും ഉൾെപ്പട്ടി രിക്കെവ വ  
മാ ം ദാനം വാങ്ങിയവേനാടും പാപംമാ ം അതിൽ സംബന്ധിക്കാത്ത
േവെറാരുവേനാടും െച േചരുെമ ള്ള നിയമവും ഒന്നിലും ഒരിട ം ഇല്ല.
അതിനാലായിരി ക്കാം പരിഹാരവും കത്തിക്കപ്പടാത്തതു്.
സമാധാനം: ദാനം വാങ്ങാത്തവർ മ ള്ളവരുെട കുറതീർച്ച െച വാങ്ങിയനിമി 
ത്തമാണു് അവർ ് അവകാശം സിദ്ധിച്ചതു്.
നിേഷധം: ആയതു് എല്ലാവർ ം സിദ്ധിച്ചിരിേക്കണ്ടതാ യിരു . ഇവിെട
വാങ്ങാത്തവരിൽ അേനകംേപർ ് ഇതു ഫലിക്കാെത അവർ കുടിയായിവന്മാ 
രുെട(കുടിയാന്മാരുെട) േശഖരത്തിൽ േവെറ വിധം സമ്പാദി കാലേക്ഷപം
െച ന്നവരായി കാണു . അതിനാൽ ഇതു ശരിയാകുന്നില്ല.
സമാധാനം: ചിലർ േവണ്ടി മാ േമ വാങ്ങിയുളളു. അവർ അങ്ങെന തുനി 
ഞ്ഞാലും.
“നാനാേഗാ ദ്വിേജഭ്യ ഭൂമിദാനം മയാ കൃതം”
എല്ലാ േഗാ ക്കാരായ ാഹ്മണർ ം എന്നാൽ ഭൂമി ദാനം െചയ്യെപ്പ .’ ഇങ്ങ 
െന എല്ലാേപർ ം പക്ഷപാതം കൂടാെത ദാനം െചയ്ത ഭാർഗ്ഗവൻ അതിലുൾെപ്പട്ട
ഏതാനും േപർക്കായി മാ ം െകാടുക്കയില്ല. െകാടുക്കാത്ത സ്ഥിതി അവർ
വാങ്ങിയും ഇരിക്കയില്ലേല്ലാ.
സമാധാനം: ഈ മലയാളഭൂമിദാനത്തിനു മാ ം ഭാർഗ്ഗവൻ പക്ഷപാതമാർഗ്ഗ 
െത്ത അനുഷ്ഠി .
നിേഷധം: ഇതു് 64 ാമക്കാരായ ാഹ്മണർ മായി േകരളഭൂമി മുഴുവനും
ഭാർഗ്ഗവൻ ദാനം െച എ ള്ള മാണത്തിനു വിപരീതത്തിനു വിപരീതമാ 
യിട്ടിരി . ഇനിയും ഇവർ ള്ളതിെന ഇവർതെന്ന വാങ്ങാതിരിപ്പാനും ആ
കുറവിെന അന്യരുെട വാങ്ങലിൽ സമർപ്പി കളയാനും കാരണെമന്ത്? േദാ 
ഷശങ്കനിമിത്തം മനസ്സില്ലാഞ്ഞിേട്ടാ, അേതാ ഭാർഗ്ഗവൻ െകാടുക്കാഞ്ഞിേട്ടാ?
േദാഷശങ്കനിമിത്തം മനസ്സില്ലാഞ്ഞിെട്ടങ്കിൽ ഇ ദൂരം വരികയും അനന്തരം
അനന്യേദശശരണന്മാരായിട്ട് ഇവിെട ത്തെന്ന വാഴുകയും െചയ്കയില്ലായിരു .
അല്ലാേതയും ദാനാർഹന്മാർക്ക് ഇതിൽ േദാഷശങ്കയ്ക്ക് വകയും ഇല്ല. ഉണ്ടായി
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േപ്പാെയങ്കിൽ അർഹരെല്ല ം ജന്മിത്വകാരണം ഭാർഗ്ഗവദാന സ്വീകരണ 
മെല്ല ം വ കൂടും. ഭാർഗ്ഗവൻ െകാടുക്കാതിരി ക്കാൻ ഇടയിെല്ല ള്ളതു
താെഴപ്പറയുന്ന മാണഭാഗത്തിൽ നി ം െവളിവാകു .
“ത ാസ് േത ാഹ്മണഃ കശ്ചിേദ്വദവിദ്ഭിരലംകൃതഃ
ഷട്ക്കർമ്മനിരേതാ നിത്യമാചാര്യസ്തൽ പുേര സുധീഃ
തസ്യാ ദാസാ പതി താ ഭർതൃശു ഷേണ രതാ
തേയാരഷ്ടസുപു ാംശ്ച........................
ഭാർഗ്ഗേവൈനവ മുക്ത ദ്വിജാതീനാം ഗുരുസ്തദാ
അഷ്ടപുൈ തഃ സദാൈരശ്ച യാണമകേരാദ്ദ്വിജഃ
ആഗത്യ േകരേള സംേജ്ഞ വൃഷാ ിപുരസംജ്ഞിേക’
േമൽകാണിച്ച മാണത്തിൽനി ം അഷ്ടഗൃഹത്തിൽ ആഢ്യന്മാർ ഒരച്ഛെന്റയും
അമ്മയുേടയും പു ന്മാെര കാണു . ഈ സ്ഥിതിക്ക് അവർ ഒരു േഗാ  
ക്കാരായിരിപ്പാേന ഇടയു . ഒരു േഗാ ക്കാർക്ക് അേന്യാന്യവിവാഹബന്ധം
പാടില്ല എന്ന നിയമം ഇ ം ാഹ്മണരുെട ഇടയിൽ നടപ്പാണ്. ഇവർ
അേന്യാന്യം വിവാഹം െച വരുന്നതുെകാണ്ട് മുൻപറഞ്ഞതു ശരിയെല്ല ം
അവർ െവേവ്വെറ േഗാ ം ഉള്ളവരാെണ ം നിശ്ചയിേക്കണ്ടിയിരി .
കയ്യിൽ വാങ്ങിയവർ എ പറയെപ്പടുന്നവരായ ജന്മി കൾ ം ഭാർഗ്ഗവൻ
െകാടുത്തിട്ടില്ല ഭാർഗ്ഗവൻ വളെര േ ശെപ്പട്ട് സമു ത്തിൽനി ം ഈ ഭൂമിെയ
സമ്പാദിച്ചത് എന്തിനായിട്ട്? അേദ്ദഹം ആദ്യംെചയ്ത േഷാഡശമഹാദാനം
(ദശ) സർവ്വഭൂമണ്ഡലദാനം ഇതുകൾ നിമിത്തം മുമ്പിൽ കാണിച്ച കാരം വീര 
ഹത്യാപാപത്തിെന്റ എന്നല്ല തെന്റ സകലപാപങ്ങളുെടയും േമാചനം സിദ്ധി
േപായതിനാൽ ആയതിേലയ്ക്ക് അെല്ല ള്ളത് തീർച്ചതെന്ന. ’ േയാജനമനു 
ദ്ദിശ്യ ന മേന്ദാപി വർത്തേത’ േയാജനെത്ത ഇച്ഛിക്കാെത മന്ദനായുള്ള 
വൻേപാലും ഒ ംതെന്ന വർത്തിക്ക യില്ലാ. ഭാർഗ്ഗവന് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ
അത്യാവശ്യമായ േയാജനെമന്തായിരുന്നിരിക്കാം എ േനാക്കിയാൽ
ആയതു മു ള്ള മാണങ്ങൾെകാണ്ട് ഇരിപ്പാൻ ഇടം ഉണ്ടാവുക യാെണ
െവളിെപ്പടു . അല്ലാെത ദാനം െചയ്യണെമ ള്ള ആവശ്യം അേദ്ദഹത്തിനു
സ്വത്തം േപാലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അേദ്ദഹം ആേവഗേത്താടുകൂടിവന്ന് ഭൂമിെയ
ഉണ്ടാക്കി പുതുേമാടിയിൽ അ കാരം േയൗെച്ഛം ഇരു െവങ്കിലും കുേറ
ക്കാലം കഴിഞ്ഞേശഷം ാഹ്മണർ െകാടു എ വിചാരി ന്നപക്ഷം,
ഭാർഗ്ഗവൻ അേദ്ദഹത്തിെന്റ പുതിയ ഭൂമിയിൽ ാഹ്മണെര ഇരു െകാ  
വാൻ അനുവദി ംെവച്ച് േപാകയും കുറേഞ്ഞാരുകാലം െചന്നേശഷം അവർ
അേദ്ദഹ െത്ത പരീക്ഷിക്കയാൽ തൽക്ഷണം വ േകാപി ശപിച്ചിട്ട് ഭൂമി
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െകാടു കയില്ല, എ പറകയും അവർ ഭയ തിച്ചേപ്പാൾ, ശാപേമാക്ഷം
െകാടു ംവ േപാവുകയും െച . ഇ കാരമല്ലാെത സഹ്യാ ിഖണ്ഡത്തി!ൽ
ഭാർഗ്ഗവദാന ത്തിെന റിച്ച് ഒ ംതെന്ന കാണുന്നില്ല. അതുെകാണ്ട് ഭാർഗ്ഗവൻ
ദാനം െചയ്തിട്ടില്ല. ഇനി ഉെണ്ട വ ന്നപക്ഷവും അത് ഇപ്പറഞ്ഞതിനിടയ്ക്ക്
ഏെതങ്കിലും ഒരു സന്ദർഭത്തിലായി രിക്കാേന പാടു . അങ്ങെനയാെണങ്കിൽ
അത് ാഹ്മണെര ഇരുത്തിയുംെവച്ച് സേന്താഷമായിട്ട് േപായേപ്പാേഴാ അതല്ല,
അനന്തരം ാഹ്മണർ പരീക്ഷിച്ചതിനാൽ രണ്ടാമതു വ ശപിച്ചേപ്പാേഴാ?
ആദ്യമാെണങ്കിൽ.
“സർവ്വാൻ ഭൂമണ്ഡലാന്വാപി സർവ്വപാപവിമുക്തേയ
വിേ േഭ്യാഹം ഭൂമിദാനം ദദാമി മുനീശ്വരാഃ’
’എല്ലാ ഭൂമിയും സകലപാപനിവൃത്തിക്കായിട്ട് ഞാൻ ാഹ്മണർക്ക് ദാനം
െച ’ എ ം മ ം കാണുന്നതു േപാെല. ആ വിവരവും ഈ മാണത്തിൽ
കാണിക്കാത്തതിനു കാരണെമന്ത്? പിെന്ന ഭാർഗ്ഗവന് അേപ്പാൾ ഭൂമിദാ 
നം െചയ്തിട്ട് യാെതാരു കാര്യവും ഇല്ലായിരു താനും. ഇനിയും, ആദ്യേമ
െകാടുത്തിരു െവങ്കിൽ ഇനി തരിക യിെല്ല രണ്ടാമതു പറവാൻ ഇടയില്ല.
അല്ലാെതയും െകാടു ംെവച്ച് അ കാരം പറകെയ വന്നാൽ ഭാർഗ്ഗവൻ
േഭാഷ് കു പറയുന്നവനായിേപ്പാകയും അേപ്പാൾ ’മദ്വാക്യം സത്യേമവ ’ (എെന്റ
വാക്ക് സത്യമായി തെന്ന ഭവി ം) എന്ന് അേദ്ദഹം പേലട ം പറഞ്ഞി ള്ള 
തു വിശ്വാസേയാഗ്യ മെല്ല ം അേദ്ദഹത്തിനു ദത്താപഹാരേദാഷം ഉെണ്ട ം
വരികയും െച ം. ഭൂമി മുഴുവൻ വാങ്ങിെക്കാണ്ട് ’ഇനി ഇതിലിരിക്കാൻ പാടില്ല
എവിെട എങ്കിലും െപായ് െക്കാ േക േവ ’ എ മുമ്പ് മുനിമാരും മ ം
പറഞ്ഞേപ്പാൾ ഇതിലധികം േകാപം വരാനും ’എെന്ന വഞ്ചി വാങ്ങിയതാക
െകാണ്ട് ഇതു ശരിയായ ഒരു ദാനേമ അല്ല. ആയതിനാൽ ഞാൻ തരുന്നതല്ല.’
എ പറയുവാനും തിരിെയ എടു െകാ ന്നതിനുതെന്നയും ന്യായമുണ്ടാ 
യിരു . എന്നി േപാലും അ കാരം െചയ്യാെത ക്ഷമി േപാന്ന മഹാനായ
ഭാർഗ്ഗവൻ മുെമ്പ െകാടുത്തിരു എങ്കിൽ പിന്നീട് ഇങ്ങെന പറയുകയിെല്ല
നിശ്ചയംതെന്ന.
രണ്ടാമതു വന്നിരുന്നേപ്പാൾ ദാനം െച െവങ്കിൽ, അേപ്പാഴുണ്ടായത് േകാപി
ശപിക്കയും ഭൂമി തരികയിെല്ല ശപൗംെ◌ െചയ്തെതാഴികയും ആയിരു 
ന്നേല്ലാ. അല്ലാെതയും, ാഹ്മണർ ഭൂമി മുഴുവനും ൈകക്കലാക്കിെക്കാണ്ട്
’ഞങ്ങൾ ദത്തമായിേപ്പായി, ഇനി ഇതിലിരിേക്കണ്ട, എവിെട എങ്കിലും
െപായ് െക്കാള്ളണം’ എ പറ േകട്ടേപ്പാൾ െപാടുന്നനേവ ഉണ്ടായ മന 
സ്താപത്താൽ ’ആകെട്ട ഇ കാരം ഒരു ഭൂമി ഉണ്ടാക്കി പരിപാലിക്കാേമാ
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എ േനാക്കെട്ട’ എ തിജ്ഞ െച േപായി ഭൂമി സമ്പാദിച്ച ഭാർഗ്ഗവൻ
’െകാള്ളി െകാണ്ടടി െകാണ്ട പൂച്ച മിന്നാമിനുങ്ങിെന ഭയം’ എ ള്ള പഴെമാ 
ഴി േപാെല തനി പറ്റിയ തകരാറിെന ഓർത്ത് ഒരു കാല ം ഈ ഭൂമി
അന്യാധീനത്തിൽ േപാകാത്തവിധം ഏർപ്പാടു െചയ്കയല്ലാെത ദാനം െചയ് വാൻ
ഒരു കയിെല്ല േത്യകം പറേയണ്ടതുമില്ല. ഭാർഗ്ഗവൻ മലയാളഭൂമിെയ
ആർ ം ദാനം െചയ്തില്ല
“അ ാഹ്മേണ്യ തദാ േദേശ ൈകവർത്താൻ േ ക്ഷ്യ ഭാർഗ്ഗവഃ
ഛിത്വാ തൽബളിശം കണ് േഠ യജ്ഞസൂ മകത്തയത്
സ്ഥാപയിത്വാ സ്വകീേയ സ്വേക്ഷേ വി ാൻ സ്വകത്തിതാൻ
ജാമദഗ്നിസ്തേതാവാച സു ീേതനാന്തരാത്മനാ’
ഭാർഗ്ഗവൻ ഇ കാരെമല്ലാം െചയ്തത് ആേലാചി േമ്പാൾ ’ഇനി യാെതാന്നിനും

ാഹ്മണരുെട സഹായവും ചാർച്ചയും സഹവാസവും േവണ്ട’ എ ം നിത്യവും
ജീവഹിംസെച കഴിക്ക്കുന്ന അതിനികൃഷ്ടജാതിക്കാെര വരികിലും ’ഇവർ
അവെരക്കാൾ േഭദം. അവരുെട പൂണുനൂലിെനക്കാളും ഇവരുെട ഇരേകാർത്തിടു 
ന്ന ചൂണ്ടൽക്കയറു േഭദം’ എ ം അവെര ( ാഹ്മണെര) റിച്ച് അേദ്ദഹത്തിന്
ഒരു െവറുപ്പ് േതാന്നിയ തായി െവളിെപ്പടു . ഈ സ്ഥിതിക്ക് ഭൂമി തരിക 
യിെല്ല പറഞ്ഞി ള്ളതിൽനിന്ന് മുമ്പിൽ െകാടുത്തിട്ടിെല്ല െവളിവാകു
ന്നതുേപാെലതെന്ന പിെന്നയും അതായത് ഇതുവെരയും െകാടുത്തിട്ടിെല്ല
നിശ്ചയിക്കാവുന്നതാണ്. അ യുമല്ല, ഭാർഗ്ഗവൻ അവെര ( ാഹ്മണെര)
’നിങ്ങൾ വളെര കാരത്തിലുള്ള കഷ്ടാവസ്ഥകെള ാപിപ്പിൻ’ എ ശപി 
ച്ചിട്ടാണ് ’ഭൂമി തരികയില്ല’ എ പറഞ്ഞി ള്ളത്. അനന്തരം ാഹ്മണൻ
ഏറ്റവും വ്യസനേത്താടുകൂടി ശാപേമാക്ഷത്തിന് അേപക്ഷിച്ചേപ്പാൾ അേദ്ദഹം
അവേരാട് കലിയുഗം വർദ്ധി വരുന്ന കാലത്ത് എെന്റ വാക്ക് ശരിയായി
വരും; എങ്കിലും നിങ്ങൾ ’അസി സ്ഥം’ എന്ന ഭൂമിയിൽ ാഘനീയന്മാരായി
ഭവി ം; എന്നിങ്ങെന പറഞ്ഞ് അയച്ചേത യു . ഭൂമി െകാടുത്തിരു െവ 
ങ്കിൽ ഇ കാരം പറകയില്ലാ യിരു . ഈ വാ െകാണ്ട് അേദ്ദഹത്തിെന്റ
േദശത്ത് ഇവരിരി ന്നതുേപാലും ഇഷ്ടമെല്ല ം ഇരുന്നാൽ ഇവർക്ക് കഷ്ടത
ഭവി െമ ം എെന്തങ്കിലും നന്മേവണെമങ്കിൽ അവിടം വിട്ട് അന്യേദശ
െപായ് െക്കാള്ളണെമ ം ഉള്ള ഭാർഗ്ഗവെന്റ ആശയം െവളിെപ്പടു .
സമാധാനം: ഭൂമി തരികയിെല്ല ം മ മുള്ള വാക്യങ്ങൾ സഹ്യാ ിഖണ്ഡം
എന്ന ന്ഥത്തിൽ ഉത്തരാർദ്ധത്തിൽ ഉള്ളവയും േവെറ ദൂരസ്ഥല വച്ച്
സംഭവിച്ചി ള്ള സംഗതികെള സംബന്ധിച്ചവയും ഈ മലയാളഭൂമിെയ റി
സ്വീകരിക്കത്തക്കതല്ലാത്തവയും ആകു . ഇവിെട േവണ്ടത് ’േകരളമാഹാ 

https://thalilakkam.in/



ാചീന മലയാളം 1 - ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ 36

ത്മ്യം’, ’േകരേളാൽപത്തി’ മുതലായവയിലുള്ള സാക്ഷ്യങ്ങളാണ്.
നിേഷധം: ഇപ്പറഞ്ഞ ര വക മാണങ്ങളിൽ പറയുന്ന ഭൂമികളുെട ഉടമസ്ഥ 
നും ര സ്ഥലെത്ത സംഗതികളും നടത്തിയ ആളും ഭാർഗ്ഗവൻ ഒരാൾതെന്ന
ആകു . സമാധാനം: അവിെട ാഹ്മണർ ഭൂമി െകാടുക്ക യിെല്ല പറ
നിേഷധിക്കയും ഇവിെട സൽക്കാരപൂർവ്വം െകാടുക്കയുമാണ് െചയ്തി ള്ളത്.
നിേഷധം: സഹ്യാ ിഖണ്ഡത്തിൽ പറയുന്ന ഭൂമി, ആൾ, സംഗതികൾ,
നടവടികൾ ഇവതെന്നയാണ് ഈ േകരള മാഹാത്മ്യം മുതലായവയിലും തി 
പാദിച്ചിരി ന്നത്. അതിനാൽ ഇതുകെള ഒന്നായിട്ടല്ലാെത െവേവ്വെറ പറവാൻ
പാടില്ല. പറയുന്നതായിരുന്നാൽ, ഈ രണ്ടിേല ം നാൗെൻ ഒരാളായിരിക്ക 
െകാ ത സംഗതികൾ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ നട ന്നതിനു പാടിെല്ല ം,
ര സന്ദർഭത്തിൽ മു ം പി ം ആയിരിക്കാേന പാടു എ ം വരും. ആ
സ്ഥിതിക്ക് ഇവിെട െകാടുത്തത്, അവിെട െകാടുക്കയിെല്ല നിേഷധി ക്കയും
ശപിക്കയും െചയ്തതിൽ പിന്നീേടാ അതിനു മുേമ്പാ? എന്ന് ആേലാചിക്കാം.
പിന്നീട് ആെണങ്കിൽ, അ കാരം വിേരാധിക്കെപ്പ നിേഷധിക്കയും ശപി 
ക്കയുംെചയ്ത സ്ഥിതിക്ക് അനന്തരം ഇവിെടവ െകാടുപ്പാൻ തുനിയുകയില്ല.
അതിേലയ്ക്ക് ആവശ്യ വും ഇല്ല. അ യുമല്ല അവിെട ാഹ്മണെര സേ ാധം
ബഹു കാരത്തിൽ ശപി ംവ ഭാർഗ്ഗവൻ തപസ്സിനായി െപായ്ക്കള എ ം
പിെന്ന തിരി േനാക്കീെട്ട ഇെല്ല ം അതിെന്റേശഷം ആ ാഹ്മണർ ശാ 
പ സ്തന്മാരും ദുഃഖാർത്ത ന്മാരും, ശൂ ായന്മാരും ആയിക്കിടന്നിരു െവ ം
അനന്തരം മയൂരവർമ്മൻ എന്ന സൂര്യകുലരാജാവും പിൽക്കാലം അേദ്ദഹ ത്തി 
െന്റ പു നായ ച ാംഗദനും ആ ദിക്കിെന പരിഷ് കരി എ ം മുൻപറഞ്ഞ

ാഹ്മണരുെട അനന്തരാനുഭവങ്ങൾ ഭാർഗ്ഗവൻ െകാടുത്ത ശാപേമാക്ഷ കാരം
തെന്ന ആയിരു എ ം കാണുന്നതല്ലാെത ഭാർഗ്ഗവൻ പിെന്ന മെറ്റാരു
സ്ഥല െച മുമ്പിൽ പറഞ്ഞി ള്ള കാരം ഒ ം തെന്ന നടത്തി യതായി
കാണുന്നില്ല.
സമാധാനം: അവിെട നിേഷധിക്കെപ്പട്ട ാഹ്മണർക്കല്ല, ഇതിേലയ്ക്കായി
േവെറ െകാ വരെപ്പട്ട ാഹ്മണർക്കാണ്, ഇവിെട ഭൂമി െകാടുത്തത്.
നിേഷധം: അേപ്പാൾ, സമു െത്ത നീക്കൽ, ഭൂമിനിർമ്മാണം, ദാനം മുതലായവ
ഭാർഗ്ഗവൻ പലേപ്പാഴും െചയ്തി െണ്ട വ േപാകും. അങ്ങെന ആകുേമ്പാൾ,
വീരഹത്യാപാപ േമാചനാർത്ഥം ദാനം െചയ് വാെന ം ഭൂമി മുഴുവനും ാ 
ഹ്മണർ െകാടു േപായതിനാൽ തനിക്കിരിപ്പാൻ സ്ഥലമില്ലാഞ്ഞിട്ട്
അതിേല േവണ്ടി ആെണ ം ഉള്ള സമാധാനങ്ങളും തത്സംബന്ധമായ
കൃത്യങ്ങളും ഒന്നിലധികം തവണ േവണ്ടിവരും. അേപ്പാൾ ഇരൂപെത്താ വട്ടം
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ക്ഷ ിയെര നി ഹി ഭൂമിെയ നിക്ഷ ിയയാ ക, വീ ം ഭൂമിെയ നിർ 
മ്മി ക, അതിെന ദാനം െച ക, അതായത് ആദ്യം െകാന്ന ക്ഷ ിയെര
പിെന്നയും െകാ ക, ആദ്യം ദാനം െചയ്ത ഭൂമിെയ പിെന്നയും ദാനം െചയ്ക,
ആദ്യം നിർമ്മിച്ച ഭൂമിെയ പിെന്നയും നിർമ്മിക്ക, ആദ്യം വരുത്തിയതുേപാെല
പിെന്നയും ാഹ്മണെര വരു ക, മുമ്പിെലെത്തേപ്പാെല ാഹ്മണെര ഇരു 
ത്തിയുംവ വിചാരി േമ്പാൾ വരാെമ ം പറ പിെന്നയും േപാക, ആദ്യം
പരീക്ഷിച്ചതുേപാെല പിെന്നയും ാഹ്മണർ പരീക്ഷിക്ക, ആദ്യം വന്ന കാരം
പിെന്നയും വരിക, ആദ്യം േകാപിച്ച കാരം പിെന്നയും േകാപിക്ക, ആദ്യം
ശപിച്ച കാരം പിെന്നയും ശപിക്ക എന്നി ങ്ങെന ഇതുസംബന്ധമയി പറയ 
െപ്പടുന്ന സകല സംഗതിക േളയും ഭാർഗ്ഗവൻ വീ ം വർത്തിച്ചി െണ്ട
വരികയും ആയതു പരിഹാസജനകമായി തീരുകയും െച ം.
സമാധാനം: ഭാർഗ്ഗവൻ ഇരു വാഴുന്നതിനും ദാനം െച ന്നതിനും ഭൂമികൾ
ആവശ്യെപ്പട്ടിരു . അതിനാൽ വടെക്ക ഭാഗമായ സു ഹ്മണ്യം മുതൽ
ൈവതരണിവെര തനിക്കിരി ന്നതിേല ം കന്യാകുമാരി മുതൽ േഗാകർണ്ണം
വെര ദാനം െച ന്നതിേല ം ഭൂമി ഉണ്ടാക്കി േവ ന്ന ഏർപ്പാടുകൾ െചയ്തി  
ള്ളതാണ്. ഈ സ്ഥിതിക്ക് അവ േത്യകം ആയിട്ടല്ലാെത ഒന്നായിട്ടിരിക്കാൻ
പാടുള്ളതല്ല.
നിേഷധം: മു ഭാർഗ്ഗവെന്റ അധീനത്തിൽ ഇരുന്ന ഭൂമി മുഴുവനും ദാനംനി 
മിത്തം ൈകവി േപായതിനാൽ തനിക്കി രു വാഴുവാനായി മാ മാണ്
െതേക്ക ഭാഗമായ കന്യാ കുമാരി മുതൽ േഗാകർണ്ണം വെര ഉള്ള ഭൂമി ഉണ്ടാക്കി 
യെതന്ന് ഇവിടേത്ത ള്ള മാണങ്ങളിൽ മുഖ്യമായി േകരളമാഹാത്മ്യ ത്തിൽ
പറഞ്ഞിരിക്കെകാ ം േകരേളാൽപത്തികളിൽ കാണുന്ന കാരം ഈ ഭൂമി
പാപവിേമാചനാർത്ഥം ദാനം െചയ് വാനായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാെണ ള്ള ഭാഗം
ഇതിനുമു തെന്ന ഖണ്ഡിക്ക െപ്പ േപായിരിക്കെകാ ം (ഉണ്ടാക്കിയിെല്ലങ്കിൽ)
ദാനത്തിനാ യിട്ട് അെല്ല ം ഷ്ടമാകു .
പിെന്നയും സു ഹ്മണ്യം മുതൽ േഗാകർണ്ണംവെരയുള്ള സ്ഥലം സഹ്യാ ിഖ 
ണ്ഡ കാരം ആദ്യം ഭാർഗ്ഗവൻ നിർമ്മിച്ച തിൽ ഉൾെപ്പ േപായി. അതുേപാെല
ആ സ്ഥലം േകരള മാഹാത്മ്യാദി കാരം രണ്ടാമെത്ത നിർമ്മാണത്തിലും
ഉൾെപ്പട്ടി രി ന്നതായി കാണു . ഇതു തീെര േയാജി ന്നില്ല. എല്ലാ കാര 
ണങ്ങളാലും ഇതുകൾ രണ്ടല്ല എ ം ഒ തെന്നയാെണ ം രെണ്ടന്നമട്ടിൽ
പറയുന്നതു ശരിയെല്ല ം ദൃഷ്ടാന്തെപ്പടു . എന്നാൽ വാസ്തവം ഇ കാരമാ 
െണങ്കി!ൽ മാണങ്ങൾ ര കാരം എഴുതിെവ ാൻ കാരണെമെന്തന്ന്
ഒരു വലുതായ ജിജ്ഞാസയും ശങ്കയും ഇവിെട സംഭവിക്കാൻ ഇടയുണ്ട്.
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ഇതിൽത്തെന്ന ഇനിെയാരു സ്ഥലത്ത് ഓേരാന്നായി ചൂണ്ടിക്കാണി പറേയ 
ണ്ടതായിരി ന്നതിനാലും ഇതുവെര പറ വന്ന സംഗതികൾ േമൽക്കാണിച്ച
ന്യായങ്ങൾെകാണ്ട് ഏറ്റവും ഷ്ടീഭവിച്ചിരി ന്നതിനാലും അവെയ ഇവിെട
വിവരി ന്നില്ല. നിേഷധിക്കയും ശപിക്കയും െചയ്തി ള്ളതിനു മുമ്പായി രു 

െവങ്കിൽ, ’സഹ്യാൽ സാഗരപര്യന്തം’ കിട ന്ന ഭാർഗ്ഗവ േക്ഷ ത്തിെന്റ
െതേക്കഭാഗമായ ഈ മലയാളഭൂമിയിൽ മഹാ േയാഗ്യന്മാരായ ാഹ്മണർ
ഭാർഗ്ഗെന്റ സ്വാധീനത്തിൽ ഉണ്ടായി രി െമ ള്ളത് നിശ്ചയമാകു . ആ
സ്ഥിതിക്ക് അേദ്ദഹ ത്തിെന്റ സ്വന്തകാര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് അസ്വാധീനത്തിൽ
ഇരി ന്ന വരായ േവെറ ാഹ്മണെരേപ്പായി ക്ഷണി ന്നതിന് ആവശ്യ
മില്ലായിരു .
സമാധാനം: അന്ന് ഇവിെട ഉണ്ടായിരുന്ന ാഹ്മണർ ദാനം വാ ക മുതലായ
കൃത്യങ്ങളിൽ ഉൾെപ്പട്ടതിനാൽ പല കാരം ഭവിച്ചവരായിരുന്നതുെകാണ്ട്
ഉത്തമകാര്യങ്ങൾക്ക് ഇനി അവെര ക്ഷണിേക്കെണ്ട വിചാരിച്ചായിരു . നി 
േഷധം: ഷ്ടന്മാരല്ലാത്തവരായ വിശിഷ്ടർ മുതലായ ാഹ്മണർ എ േയാേപർ
ഉണ്ടായിരുന്നേല്ലാ. ആയവെര ക്ഷണിക്കരുതായിരുേന്നാ?
സമാധാനം: മ ള്ള ാഹ്മണർ വരുെമ വിചാരിച്ചിരുന്ന തിനാൽ ആണ്.
നിേഷധം: ആയവർ വരികയിെല്ല തീർച്ച ആയതിനാൽ പിെന്നയും ക്ഷ 
ണിക്കാമായിരുന്നേല്ലാ. ഇവർ വരാതിരിപ്പാൻ പാടിെല്ല ള്ളതിേല
സംശയവുമില്ലേല്ലാ. എന്നിട്ട് അ കാരം െചയ്യാെത,
“ ാദ്ധാർത്ഥൈഞ്ചവ യജ്ഞാർത്ഥം മ ിതാസ്സർവ ാഹ്മണാഃ
നാഗതാ ഋഷയസ്സർേവ്വ േദ്ധാഭൂൽ ഭാർഗ്ഗേവാ മുനിഃ
മയാ............................................. േക്ഷ ം നൂതനനിർമ്മിതം
നാഗതാ ാഹ്മണാസ്സർേവ്വ കാരണം കിം േയാജനം

ാഹ്മണാ നൂതനാ കാര്യാ ഏവം...........’
അർത്ഥം: ’ ാദ്ധം യാഗം ഇതുകൾക്കായി ാഹ്മണെര ക്ഷണിച്ചിട്ട് ആരും 
തെന്ന െചന്നില്ല. ഭാർഗ്ഗവൻ േകാപിച്ച് ’ഞാൻ നൂതനമായി ഭൂമിയുണ്ടാക്കി;

ാഹ്മണരാരും ക്ഷണിച്ചി വന്നില്ല. ഇതിേല കാരണെമന്ത്? ഇനി ാഹ്മ 
ണേരയും നൂതനമായി ഉണ്ടാ ണ്ട്.’
എന്നി കാരം ചിന്തിച്ച് മറ്റാരും ലഭിക്കാത്തതുേപാെല ’േപാക്കറ്റാൽ പുലി പു ം
തി ം’ എന്ന മട്ടിൽ നികൃഷ്ട ജാതിക്കാെര, അതും നിത്യവും ജീവിഹംസെച
കഴി കൂ ന്ന മു വന്മാെര പിടി തെന്റ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപേയാഗെപ്പടുന്നവിധം

ാഹ്മണരാക്കിത്തീർ മായിരുേന്നാ? ഒരിക്കലു മില്ലാ. അതിനാൽ സഹ്യാ 
ിഖണ്ഡ കാരം വട ഭാഗെത്ത ഏർപ്പാടിനുമുമ്പിലായിരു ഇവിടേത്തത്
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എ പറവാൻ അത്തം േപാലും കാരണമില്ല. ഇക്കാണിച്ച ന്യായങ്ങൾെകാണ്ട്
സഹ്യാ ിഖണ്ഡം േകരള മാഹാത്മ്യം മുതലായവയിെല മാണങ്ങൾ േവെറ ഭൂ 
മികൾ, സംഗതികൽ ഇവെയ റി ള്ളവയെല്ല സ്ഥിരെപ്പടു . സമാധാനം:
സഹ്യാ ിഖണ്ഡ മാണെത്ത വിശ്വസിപ്പാൻ പാടില്ല.
നിേഷധം: അ കാരം വിശ്വസിക്കാതിരി ന്നത് കാരണ േത്താടു കൂടാെതേയാ
കൂടിേയാ? കൂടാെത എങ്കിൽ, ഇതുേപാെലത്തെന്ന ഏതു മാണ െത്തയും
ആർ ം വിശ്വസിക്കാെത തള്ളിക്കളയാെമ വരും. ആ സ്ഥിതി േകരളമാ 
ഹാത്മ്യം, േകരേളാൽപത്തികൾ മുതലായ മാണങ്ങളും തള്ളെപ്പടും. അേപ്പാൾ
ഈ ഭാർഗ്ഗവ ാഹ്മണകീർത്തനാദികെളല്ലാം ദൂെര െതറി േപാകയും സത്യം
നിലനി കയും െച ം. കാരണേത്താടുകൂടിയാെണങ്കിൽ, അതിെന േത്യകം
ചൂണ്ടിക്കാണിേക്കണ്ടതായിവരും. സമാധാനം: സഹ്യാ ിഖണ്ഡം ാഹ്മണെര
ദുഷിക്കാൻ േവണ്ടി ആെരല്ലാേമാ കൂടി എഴുതിവച്ചതാണ്; ഇതുതെന്ന കാരണം.
നിേഷധം: േകരളമാഹാത്മ്യം, േകരേളാൽപത്തി മുതലായ ാഹ്മണെര
വർണ്ണിക്കാനും മ ള്ളവെര ദുഷിക്കാനുമായിട്ട് ആെരല്ലാേമാ കൂടിേച്ചർന്ന് എഴുതി 
വയ്ക്കെപ്പട്ടവയാണ്. സമാധാനം: ഈ മലയാളത്തിൽ ാഹ്മണരും, വിേശഷിച്ച്
ന രിമാരും, ശൂ (നായന്മാ)രും തമ്മിലുള്ള േസവ്യേസവക ഭാവം െതെക്ക
മലയാളത്തിേല ള്ള മാണങ്ങളായ േകരള മാഹാത്മ്യം മുതലായവയിൽ
പറഞ്ഞിരി ന്ന കാരം ഇ വെരയും ത്യക്ഷമായി ക വരികയാൽ ആ
വക മാണങ്ങെള വിശ്വസിക്ക തെന്ന േവണം. നിേഷധം: മാണത്തിൽ
പറയുന്ന സംഗതിയിലും കാരണവും നടപടിയും അതിൽ പറയും കാരംതെന്ന
ശരി യായി ം യുക്ത്യനുഭവങ്ങൾെക്കാ ം ഇരി െവങ്കിൽ വിശ്വസിക്കണം.

ത്യക്ഷത്തിൽ കണ്ടറിയത്തക്കവണ്ണം നടപ്പിൽ ഇരി ന്നതും ആയ സംഗതി 
കെള റി ള്ള ഒരു മാണം ആ സംഗതിക്ക് അെല്ലങ്കിൽ അതിൽ അധികം
ഭാഗത്തിനുതക്കതായ അടിസ്ഥാനമായിരിക്കണം.
േകരേളാൽപത്തി, േകരളമാഹാത്മ്യം മുതലായവയിൽ, കന്യാകുമാരി മുതൽ
വടക്ക് കാഞ്ഞേരാ പുഴ വെര 32 മലയാള ാമമടങ്ങിയ െതെക്ക മലയാളേദ 
ശെത്ത റി ള്ള സകലസംഗതികേളയും ടി കാഞ്ഞേരാ പുഴമുതൽ വട
േഗാകർണ്ണംവെരയുള്ള തുളുേദശെത്ത റിച്ച് 32 ാമങ്ങളുെട നാമങ്ങെള മാ 

വും പറയു .’ സഹ്യാ ിഖണ്ഡത്തിൽ സു ഹ്മണ്യം മുതൽ േഗാകർണ്ണം
വെര എ ം സു ഹ്മണ്യത്തിനു സമീപമുള്ളതായ ഉത്തര കന്യാകുമാരി മുതൽ
നാസികാ ്യംബകംവെരെയ ം അതിർത്തിനിർണ്ണയം കാണു . അതിൽ
േഗാകർണ്ണേത്തക്ക റമുള്ള 32 ാമങ്ങേളയും തൽ സംബന്ധമായ സംഗതിക 
േളയുംകൂടി വിവരിച്ചിരി . േഗാകർണ്ണംവെരയുള്ള തുളുേദശം േമൽപറഞ്ഞ
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ര വക മാണങ്ങളിലും ഉൾെപ്പ കാണു . ഇതുകളിൽ ശരി െവേക്കണ്ടതു
േകരളമാഹാത്മ്യം മുതലായതുകെളേയാ സഹ്യാ ിഖണ്ഡേത്തേയാ? ആദ്യം
പറയെപ്പട്ടവെയ ആെണങ്കിൽ
(1) ആ വക മാണങ്ങൾ ധാനസംഗതികെളേപ്പാലും അേന്യാന്യം വിരുദ്ധമാ 
യും വ്യത്യാസമായും പറഞ്ഞിരി .
(2) അവയിെല ധാന വിഷയങ്ങളായ ഭൂദാനം മുതലായ വയുെട സകല കാര 
ണങ്ങളും യുക്തിന്യായങ്ങളാൽ ആദ്യേമ തെന്ന ഖണ്ഡിക്കെപ്പ േപായിരി .
(3) വടേക്ക 32 തുളു ാമങ്ങളുെട നാമങ്ങെള മാ മല്ലാെത ആ ാമങ്ങൾ
ഇരി ന്ന സ്ഥലം, അതിർത്തി, ലക്ഷ്യം, സംഖ്യ, അവിെടയുള്ള നദികൾ,

ാമങ്ങളുെട പിരിവുകൾ, ആ പിരിവുകളുെട കാരണം, ാമക്കാരുെട ആഗമം,
അവസ്ഥാതാരതമ്യം, ആചാരം ഇതുകെള ഒന്നിെനയും അവ വിവരി ന്നില്ല.

ാഹ്മണരും ശൂ രും തമ്മിലുള്ള േസവ്യേസവകഭാവം ാഹ്മണർ എഴുതിവ 
ച്ചി ള്ള മാണങ്ങളിൽ കാണു െണ്ട ന്നല്ലാെത പരമ്പരയായി നട വരുന്ന
നടപടികെള േനാ േമ്പാൾ അതു കാണുന്നില്ല. എ തെന്നയുമല്ലാ മാണ 
ങ്ങളിൽ കാണുന്ന സംഗതികളാകെട്ട അതുകൾ പറയുന്ന കാരണങ്ങളാകെട്ട
ഒ ം തെന്ന പരമാർത്ഥമായിരി ന്നില്ല. ഇക്കാണിച്ച ന്യായങ്ങളാൽ വിശ്വ 
സിക്കാെത ത ന്നതിേല തക്കതായ കാരണങ്ങേളാടുകൂടിയിരി ന്നത്
േകരളമാഹാത്മ്യം മുതലായവതെന്നയാണ്. കാസേരാ പുഴ (കാഞ്ഞേരാ
പുഴ) വടക്ക് േഗാകർണ്ണംവെരയുള്ള േദശങ്ങൾ, നദികൾ, ദ്വാ ിംശൽ (32)
തുളു ാമങ്ങൾ, അതുകൾ ഇരി ന്ന സ്ഥലങ്ങൾ, അതുകളുെട നാമങ്ങൾ, പി 
രിവുകൾ, ആ പിരിവുകളുെട സംഖ്യകൾ, അ കാരം പിരിവുകൾ ഉണ്ടാകാ
നുള്ള കാരണം, ാമക്കാരുെട ആഗമം, ഉൽകൃഷ്ടനികൃഷ്ടതകൾ, ആചാരങ്ങൾ,
ചിഹ്നങ്ങൾ മുതലായവയും േഗാകർണ്ണേത്തക്ക റമുള്ള സംഗതികളും സഹ്യാ 

ിഖണ്ഡത്തിൽ വിവരിച്ചിരി ന്നവിധം അദ്യാപി മിക്കവാറും ശരിയായി ം
പരമാർത്ഥമാ യി ം ഇരി എ ള്ളത് േദശചരി ം, ഭൂമിശാസ്ര്തം
ഇതുകൾ വായി ന്നവർ ം അേന്വഷി ന്നവർ ം ദൃഷ്ടാന്ത െപ്പടുന്നതാണ്.
ഇ കാരമാകയാൽ ഈ രണ്ടിൽ നിേഷധനീയ മല്ലാെതയും സകാരണം
വിശ്വസനീയമായും ഇരി ന്നത് സഹ്യാ ിഖണ്ഡം തെന്നയാകു .
ഇനി ഈ സഹ്യാ ിഖണ്ഡേത്തയും കൂടി വിശ്വസിക്കാെത ഉേപക്ഷി
കളേയണ്ടതായിവ എന്നിരിക്കെട്ട. അേപ്പാൾ ഈ വിഷയത്തിേലയ്ക്ക് പുരാണ 

മാണങ്ങൾ ഒ ം ഇെല്ലന്നായി. പിെന്ന യുക്തിയും ഇതുവെര നട വന്നവയും
ത്യക്ഷാനുഭവ േയാഗ്യങ്ങളും ആയ നടപടികളും വ ക്കെള സംബന്ധി ള്ള

ആധാര മാണങ്ങളും മാ മവേശഷി ം. ഇങ്ങെന േനാ ന്ന തായിരുന്നാലും
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ഹ്മസ്വംവക, േദവസ്വം വക, ഗവെണ്മ വക മുതലായ സകലവ ക്കളുേടയും
ആദ്യജന്മിമാർ നായർ ഭു (നാക ഭു)ക്കന്മാർതെന്നെയ െതളിവാകും. അതി 
െനപ്പറ്റി അടുത്ത അദ്ധ്യായത്തിൽ വിവരി ന്നതാണ്. എന്നാൽ േമൽപറഞ്ഞ
യുക്ത്യനുഭവങ്ങൾ, ആധാര മാണ ങ്ങൾ ഇതുകേളയും വിശ്വസിക്കാെത തള്ളാ 
േമാ എ േനാക്കിയാൽ പിെന്ന യാെതാരവകാശവും േശഷിക്കയില്ല. ജന്മി
കൾ ം രാജാക്കന്മാർ ം ഭുക്കൾ ം ആർ ംതെന്ന ഒന്നിനും അവകാശം
സിദ്ധിക്കാെത സകലതും അരാജകത്വമായി കലാശി ം.
േകരളമാഹാത്മ്യാദി േമൽപറയെപ്പട്ട പുരാണ മാണങ്ങളുെട സ്വീകരണം
അേന്യാന്യ ർദ്ധ ം ഐക്യമത്യനാശങ്ങൾ ം മ ം കാരണമായിരി .
അതുകെള ഉേപക്ഷി ന്നതു െകാണ്ട് യാെതാരു തരേക്കടും വരുവാനില്ല. മനു 
ഷ്യർക്ക് സാധാരണമായി ഉണ്ടായിരിേക്കണ്ടതും കൃതത്തിൽ നായന്മാർക്ക്

േത്യകമായി ഉണ്ടായിരിേക്കണ്ടതും ആയ ആത്മാഭിമാനം ആർ ം േദാഷ 
െത്ത െച ന്നതായി വരികയില്ല.
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മലയാളഭൂമി ഭാർഗ്ഗവനുള്ളതല്ല

“‘ൈവതരണ്യാദ്ദക്ഷിേണ തു സു ഹ്മണ്യാത്തേഥാത്തേര
സഹ്യാത്സാഗരപര്യന്തം ശൂർപ്പാകാരം വ്യവസ്ഥിതം’
അർത്ഥം – ‘ൈവതരണി െത ം സു ഹ്മണ്യത്തിനുവട ം സഹ്യപർവ്വതം
തുടങ്ങി സമു ംവെര, അതായത് സഹ്യന്ന് പടിഞ്ഞാറും സമു ത്തിനു കിഴ  
മായിട്ട്, മുറത്തിെന്റ ആകൃതിയിൽ കിട ,’ ഇതാകു ഭാർഗ്ഗവഭൂമിയുെട
അതിർത്തിനിർണ്ണയം.
ഭാർഗ്ഗവൻ സ്വന്തഭൂമിയായ ഈ സ്ഥലത്തിരു ം െകാണ്ട്, പല ദിക്കിൽനി ം
അവിെടവ താമസി ന്ന ാഹ്മണേരാട് ‘ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഭൂമി തരി 
കയില്ല; നിങ്ങൾ എല്ലായിട ം യാചകന്മാരായി ഭവി ം’ എ മുതലായി
ശപിച്ചേപ്പാൾ അവർ ഭയന്ന് ശാപേമാക്ഷത്തിന്നേപക്ഷി . എന്നി ം അേദ്ദഹം
സ്വന്തഭൂമിെയ അവർ െകാടുക്കയിെല്ല ള്ള സിദ്ധാന്തെത്ത വിടാെത ഉറപ്പി 

ംെകാണ്ട് കലിയുഗമാകുേമ്പാൾ നിങ്ങൾ,
“‘അസി സ്ഥാവനീസ്ഥാേന ാഘനീയാ ഭവിഷ്യഥ.”
അർത്ഥം – ‘അസി സ്ഥം എന്ന സ്ഥലത്ത് ാഘനീയരായി ഭവിപ്പിൻ.’
എന്നിങ്ങെന പറഞ്ഞ് തള്ളിവിട്ടതായി കാണുന്നതിനാലും ആ ശാപേമാക്ഷ 

കാരം ആ ാഹ്മണർ വ േചർന്നത് ഈ മലയാളഭൂമിയിലാകെകാ ം
ഇവിടം ഭാർഗ്ഗവേന്റതെല്ല െതളിയു .
സമാധാനം: ഈ മലയാളത്തിെല ാഹ്മണർ ശാപം ഏ ം ശാപേമാക്ഷ  
കാരവും വന്നവരാെണ പറവാൻ പാടില്ല. ശാപേമറ്റി ള്ളവർ ഭാർഗ്ഗവൻ
പറഞ്ഞ കാരം അസി സ്ഥാവനിയിൽ േപായിരി ം. ആ സ്ഥലം േവെറ
എവിെടേയാ ആയിരിക്കാം.
നിേഷധം: ഈ ാഹ്മണർ ആദ്യം വടക്കൻ േദശങ്ങളിൽ മംഗലപുരം
പുഴയുെട വടേക്കകരേയാളം വ നിറ . അനന്തരം സ്ഥലവും, ഭവനവും,
നിത്യവൃത്തിമാർഗ്ഗവും ഇല്ലാെത നദീമാർഗ്ഗ െട മലെവള്ളം നിറ കവി 

വരുംേപാെല തിക്കിത്തിരക്കി വഹിച്ച് െതേക്കാ തെന്ന വരികയാൽ
ഈ േദശ വ േചരുവാേന ഇടയു . എ തെന്നയുമല്ല, കുല ഷ്ടരായി
രാമശാപഹതന്മാരായിരി ന്ന ഇവർ ( ാഹ്മണർ) ശൂ ാന്ന നിരതന്മാരായി 
ട്ട് ശുക്തിമതി (മംഗലപുരം ഉള്ളാളൻപുഴ) കടന്ന് ദക്ഷിണകന്യാകുമാരിയും
അഗസ്ത്യകൂടവും നാകന്മാെര സിദ്ധി അടഞ്ഞവരായിരി ന്ന ഭുക്കളും
ഉള്ളിടമായ ദക്ഷിണ (െതക്കൻ) ദിക്കിേല പുറെപ്പ െചന്ന് അേനകവിധം

വൃത്തികൾ ൈകെക്കാണ്ട് കാലേക്ഷപം െച വ എന്ന് ടി സഹ്യാ ിഖണ്ഡ 
ത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കയും െച . ‘മലയാ ിമാഹാത്മ്യം’ എന്ന ന്ഥത്തിൽ
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ഈ മലയാളഭൂമിയുെട അതിർത്തിെയ റിച്ച് ഇങ്ങെന പറഞ്ഞിരി .
“‘മലയേ ാഡഭൂേമ സീമാേത്വന വിനിശ്ചിതാ
പയസ്വിന്ന ത്തരസ്യാ 1 ദക്ഷിേണ തു കുമാരികാ
പൂർവ്വസീമാ തു ഗിരിരാണ്മലയഃ പശ്ചിേമംബുധിഃ’
‘വടക്ക് കാഞ്ഞേരാ പുഴയും െതക്ക് കന്യാകുമാരിയും കിഴക്ക് മലയപർവ്വതവും
പടിഞ്ഞാറ് സമു വും.’ ടി ന്ഥത്തിൽ അതിെന്റ േപരിേനയും ഭരണേത്തയും
കുറി താെഴപ്പറയും കാരം കാണു :
“‘അസിഹസ് ൈതഃ രക്ഷിതത്വാൽ ഭുഭിർന്നാക നാമൈകഃ
അസിപഞ്ജരിതത്വാച്ച അസി സ്ഥമഥാഗമത് ’
അർത്ഥം – ൈകയിൽ (ഒഴിയാെത) വാളുള്ളവരായി നാകന്മാെരന്ന ഭുക്ക 
ന്മാരാൽ എല്ലായ് േപ്പാഴും ഭരിക്കെപ്പടുകയാലും വാൾ േയാഗവും അതിേലക്ക്
അധികചാതുര്യ ചാരവും ഉള്ളതിനാലും (ഈ മലയാളഭൂമിക്ക് ) അസി സ്ഥം
എന്ന നാമം സിദ്ധി .’ ഈ കാരണങ്ങളാൽ ഭാർഗ്ഗവഭൂമി കാഞ്ഞേരാ പുഴ
മുതൽ വടേക്കാ ള്ള േദശമാെണ ം മലയാളഭൂമി കാഞ്ഞേരാ പുഴ മുതൽ
െതേക്കാ ള്ള േദശമാെണ ം ഇത് മലയാളിനായർ ഭുക്കന്മാർക്ക് സ്വന്തമാ 
യി ള്ളതാെണ ം െതളിയു .
എന്നാൽ,
“‘………………….. തിജ്ഞാ സാധിതാ ത്വയാ
തസ്മാ രാജ്യഭാരസ്ത്വപ്യഭിേഷകസ്ത്വമർഹസി’
അർത്ഥം – ‘അേങ്ങെട തിജ്ഞ സാധി . അതുെകാണ്ട് അഭിേഷകത്തിനും
രാജ്യഭാരത്തിനും അ തെന്ന അർഹനാകു .’
എന്നിങ്ങെന ിമൂർത്തികളും സകല േദവന്മാരും ഋഷികളുംകൂടി ഭാർഗ്ഗവേനാട്
പറഞ്ഞ കാരം അേദ്ദഹം,
“ചതുഃഷഷ്ടിതൈമർ ാൈമർബൃഹന്നദ്ദ്യാം സമാഗതഃ
േകരള്യാം ഭാർഗ്ഗേവാ രാമഃ സമ്മ്യ ാജ്യം ശാസതി

ിപഞ്ചാശത്സഹ ാണി വർഷാണി ച ഭൃഗൂത്തമഃ
യാവദ് േഗാകർണ്ണപര്യന്താം താവദ്കന്യാകുമാരികാം
രാേമ രാജ്യം ശാസതി ധർേമ്മണ പൃഥ്വിവീമിമാം.’
അർത്ഥം – ‘അറുപത്തിനാലു ാമക്കാേരാടുംകൂടി െപരു ഴക്കൽ വ േചർന്ന്
േഗാകർണ്ണം മുതൽ കന്യാകുമാരിേയാളം ഉള്ള രാജ്യെത്ത അൻപത്തിമൂവായിരം
വർഷം ധർമ്മേത്താെട പരിപാലിച്ചിരു ’ എ കാണു . ആ സ്ഥിതിക്ക്
അേദ്ദഹത്തിെന്റ േപരിൽ േരഖാ മാണങ്ങൾ ധാരാളം ഉണ്ടായിരിേക്കണ്ടതാ 
ണ്. അ കാരം കാണുന്നിെല്ല തെന്നയല്ല, ഈ മലയാളനാടുകളിൽ ഒന്നായ
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തിരുവിതാംകൂർഭൂമി തെന്ന പണ്ടാരവക േതട്ടം, പണ്ടാരവക ഒറ്റി, പണ്ടാരവക
കാണം, പണ്ടാരവക പാട്ടം, െപരുംപറ്റ്, വിരുത്തിപ്പാട്ടം, പുതുവൽ പാട്ടം, കഴ 
കപ്പാട്ടം, ദർഘാ ാട്ടം, െനന്തപ്പാട്ടം, സഞ്ചായപ്പാട്ടം, നടുപ്പാട്ടം, കുത്തകപ്പാട്ടം,
വിരുത്തിഒ പാതിപ്പാട്ടം, മീെതടു പാട്ടം, േതാൽപാട്ടം, പയി പാട്ടം, െവട്ട 
ഴിവുപാട്ടം, കരി റുപാട്ടം, പാൽപായസമഠംവക പിഴയാപ്പാട്ടം, വിള പാട്ടം,
ക കൃഷിവക പാട്ടം, കുത്തക ഷിവകപ്പാട്ടം, േമൽകങ്ങാണം, സേങ്കതം,
തുരം, കുടിയിരിപ്പ്, കുടുംബെപ്പാറുതി, തിരുമുഖ ഇറയിലി, അരുളിറയിലി, കുടുംബ 
വിരുത്തി, ചാേവ വിരുത്തി, കൂ വിരുത്തി, െകാടുവിരുത്തി, കുഴൽവിരുത്തി,
െകാ വിരുത്തി, വ വിരുത്തി, വഞ്ചിവിരുത്തി, ആനവിരുത്തി, മാലവിരുത്തി,
ശാന്തിവിരുത്തി, കയറുവിരുത്തി, തളിവിരുത്തി, ചൂലുവിരുത്തി, കഴകവിരുത്തി,
പാ വിരുത്തി, പാലുവിരുത്തി, പാെലടു വിരുത്തി, കീഴാണ്മവിരുത്തി, െച  
പണിവിരുത്തി, കൂറവിരുത്തി, ഓടന്മാർവിരുത്തി, ശംഖുവിരുത്തി, മഹാഭാരതം
വാ വിരുത്തി, നടകാവൽവിരുത്തി, െവടിവിരുത്തി, അനുേഭാഗവിരുത്തി,
പരിശവിരുത്തി, കച്ചവിരുത്തി, മുന്നിലവിരുത്തി, മൂന്നിലവകപ്പടി, പഴംേചാ വി 
രുത്തി, ഊഴിയവിരുത്തി, ഇറയിലിനായരുവകപ്പടി, മാനിഭം, അർത്ഥമാനിഭം,
കരെമാഴിവ്, സർവ്വമാനിഭം, ഹ്മദായം, േദവദായം, വട്ടവിരുത്തി, മഠ ം,
നന്താവന ം, ദ്വാദശി ം, ഉമ്പളം, ഉഭയഉമ്പളം, ഉടമഉമ്പളം, ജപ്തി, അയൽ,
ലയൻ ഉൾെപ്പട്ട അയൽ, അടിമ, അനുഭവം, തിരുവിളം, തിരുഅടയാളം, ഗുരുദ 
ക്ഷിണ, മണ്ഡപ റതീർച്ച, മലവാരം, വിളേമലടി, അടിയറപ്പാട്ടം, രക്ഷാേഭാഗം,
ദാന മാണം, െപാന്നി കാരാണ്മ, േനർകാരാണ്മ, കാരാണ്മ, അട്ടിേപ്പറ്, തീറ്,
വിലേയാല, വാേയാല, യശാസനം, േചരാഒറ്റി, മീളാെവാറ്റി, ഇടക്കാരാഴ്മ,
വ പാതികാരാഴ്മ, അ ര കാരാഴ്മ, കുഴിക്കാരാഴ്മ, േമലാഴ്മ, നടു റനുഭവം, നടു 

റുവാേയാല, കാണപ്പാട്ടം, ഒറ്റി, ഉഴവുപാട്ടം, ഉഴേവാല, ഉഴെവാറ്റി, പട്ടേയാല,
മാരായം, അെറ്റാറ്റി, േനെരാറ്റി, േനർപാട്ടം, ചിെറ്റാറ്റി, റാെവാറ്റി, േമെലാറ്റി,
േകാടാലിക്കാണി, പര്യപ്പാട്, പണയം, േനർപണയം, ചൂണ്ടിപ്പണയം, ചൂഴിപ്പ 
ണയം, മാരായപ്പാട്ടം, പാട്ടഒറ്റി, മാറാപാട്ടം, കാരാണ്മപാട്ടം, വ പാതിപ്പാട്ടം,
കുടിപ്പാതിപ്പാട്ടം, ഒഴിയാപ്പാട്ടം, വരമ്പടകപ്പാട്ടം, െവൺപാട്ടം, െപരുമ്പാട്ട 
േത്തട്ടം, പാതിവാരം, വി പാതി, വിത്തി കിള പാതി, ഇ പാതിപ്പാട്ടം,
ൈകെയാരുപാതി, ഒറ്റിയും കുഴിക്കാണവും, പാട്ടവും കുഴിക്കാണവും, കുടി ള്ളി,
തനത്, കുടിജന്മം, ഉക ടമ, യാപ്യ ഉക ടമ, നംകുടമ, േപർകൂലി, അറ സ്സ്വ 
മ്മ, കുടസ്സ്വമ്മ, െപരുമ്പട സ്വരൂപംവക വിരുത്തി, പാലിയ േമനവൻവക
വിരുത്തി ഇങ്ങെന മ പല ഇനങ്ങളിലായിട്ടാണു കാണെപ്പടുന്നത്.
സമാധാനം: ഇേപ്പാൾ പല ഇനങ്ങളിലായിട്ടിരി െയങ്കിലും ഈ ഭൂമി
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മുൻപറഞ്ഞേപാെല ആദ്യം പരശുരാമസ്വത്തായി മാ ം ഒേര ഇനത്തിലും
പരശുരാമനാൽ പാലിക്കെപ്പ ം ഇരുന്നിരു . അനന്തരം അേദ്ദഹം അറുപത്തി 
നാലു ാമങ്ങളിലുള്ള ാഹ്മണെരവരുത്തി പൂജിച്ച് അവർക്കായി േകരളഭൂമി
മുഴുവനും ദാനംെച . ഇ കാരം ാഹ്മണർ െകാടുത്തതിെന്റേശഷം ആ

ാഹ്മണരുെട രക്ഷ ലൗകികമായും ൈവദികമായും േവ ന്ന കാര്യങ്ങെള
നട ന്നതിനു നിയമിക്കെപ്പട്ട ജനങ്ങളുേടയും രാജാക്കന്മാരുേടയും മ ിക 
ളുേടയും മ ം ഉപജീവനാർത്ഥമായും േദവാലയങ്ങൾ േവണ്ടിയും വകവ
തിരി െകാടുക്കനിമിത്തം േമൽ കാരം പല ഇനങ്ങളിലായി ള്ളതാണ്.
നിേഷധം: മ ള്ള ഇനങ്ങളാകുന്ന സ്വപരിണാമങ്ങേളാടും മുന്നിനത്തിെന്റ
അഭാവേത്താടുംകൂടി സ്ഥിരെപ്പട്ട് ഒന്നായും െപാതുവായും ഉള്ള ഒരിനം ഉണ്ടാ 
യിരിക്കണെമ ള്ളതു നിശ്ചയമാകെകാണ്ട് ഈ പല ഇനങ്ങളും വന്ന മാർഗ്ഗം
പിടി േനാക്കിെച്ചന്നാൽ എല്ലാറ്റിേന്റയും ഒന്നായ മൂലസ്ഥാനെത്ത ശരിയായി
ക പിടിക്കാെമ വരും. അതിനാൽ മുമ്പിൽ കാണിക്കെപ്പട്ട ഇനങ്ങെള
സംബന്ധിച്ച് സംശയനിവൃത്തി വരുന്നതുവെര (േവണ്ടിടേത്താളം) ഓേരാന്നിെന
ആയി പിടി േനാക്കി അേങ്ങാ െചല്ലാം. അതിനുള്ള മാർഗ്ഗം േരഖാ മാ 
ണങ്ങൾ ആകു . ഇവിെട േരഖാ മാണങ്ങൾ എ പറഞ്ഞിരി ന്നതു
േകരേളാ ത്തികൾ, േകരളമാഹാത്മ്യം, ജാതിനിർണ്ണയം മുതലായ ന്ഥ 
ങ്ങെള ആെണന്ന് ആരും മനസ്സിലാക്കിക്കളയരുത്. അവെയല്ലാം ഓേരാ
ഉേദ്ദശ്യനിവൃത്തിക്കായി എഴുതി ഉണ്ടാക്കെപ്പട്ടവയാണ്. അങ്ങെന എഴുതി
ഉണ്ടാ ന്നത് വാസ്തവം െവളിെപ്പടുത്താൻ മാ വും സ്വാർത്ഥപരതനിമിത്തം
ഇല്ലാത്തവെയ കൃ ിമമായി എഴുതിേച്ചർ വാസ്തവെത്ത മറച്ച് കുക്ഷിപൂരണം
സാധി ന്നതിനുമാ വും ആയിരി ം. േകരേളാ ത്തികൾ മുതലായവ രണ്ടാ 
മതു പറയെപ്പട്ട േശഖരത്തിൽ ഉള്ളവയാണ്. ഇതുകളിൽ മുൻകാണിച്ചേപാെല
വ ക്കെള സംബന്ധിച്ച് അറിേയണ്ടതായ ഒരു വിവരവും ഇല്ലാ. ആകയാൽ
ഇതുകൾ യഥാർത്താേന്വഷണവിഷയത്തിൽ ൈകെകാ െതാടാൻേപാലും
െകാ കയില്ല.
ഇനി മുൻപറഞ്ഞേപാെല, രാജാക്കന്മാർ മ ിമാർ ഭുക്കന്മാർ മുതലായവ 
രുേടയും േദവസ്വം ഹ്മസ്വം മുതലായവയിേലയും സകല െചലവുകൾ ം
േവ ന്നെതല്ലാം അതാതി വക ഇറക്കീ ള്ള വ ക്കളിൽനി തെന്ന
ഉണ്ടാകണം. ഉണ്ടാകുന്നതിനു േദഹണ്ണം നടത്തണം. േദഹണ്ണം നട ന്നതിന്
അവെയ കുടിയാനവന്മാരായ ജനങ്ങെള ഏ ിക്കണം. അങ്ങെന ഏ ി  
േമ്പാൾ വളെര ജനങ്ങളും വ ക്കളും ഉണ്ടാകെകാണ്ട് എവിെട, എ കാരമുള്ള
വ വിെന ആര്, ആർക്ക്, എങ്ങെന െകാടു എ മുതലായ വിവരങ്ങൾ
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അറിയുന്നതിനു േരഖാ മാണം േവണം.
സ്ഥാനമറി കരം െകാടു ന്നതിന് എഴുതിെക്കാടു ന്ന ജന്മിയുെട േപരും
കരം െകാടുക്കാത്തപക്ഷം വരുത്തിേച്ചാദിക്ക, നടപടി നട ക ഇതുകൾക്ക്
എഴുതിവാങ്ങി ന്ന ഉഴവെന്റ േപരും വ കിട ന്ന സ്ഥലം അറിയുന്നതിനു
േദശം മുതലായവയുെട വിവരവും അതിരുകടന്ന് അന്യേന്റതിൽ െചല്ലാെത
ഇരിക്കാനും തേന്റതറിഞ്ഞ് മുഴുവനിലും േവശിപ്പാനും േവണ്ടി എലുകകളും
ഇ െയന്നറി കരം നിശ്ചയി ന്നതിേലക്ക് അളവും അേപ്പാഴേപ്പാൾ കാര 
ണാന്തരവശാൽ പലവിധത്തിൽ പലമാതിരി അവകാശങ്ങളും സിദ്ധി െകാ
പലരും അവകാശികളായി വേന്ന െമ ള്ളതിനാൽ അടിക്കടി േപരുമാറി
വരുേമ്പാൾ മുൻവിവരങ്ങൾ ം വ വിനും കുഴ േനരിടാെത ഇരി ന്നതി 
േല വ വിെന്റ മുന്നിനവും (ഇന്നാരുെട സ്വന്തെമന്ന് ആദ്യ ഉടമസ്ഥെന്റ േപർ
കാണിക്കൽ) ഉടമസ്ഥനു സിദ്ധിച്ച മാർഗ്ഗവും അവകാശത്തിെന്റ അളവും മ ം
േരഖാ മാണത്തിൽ (ആധാരത്തിൽ) കാണി െകാടു കയും േവ ന്ന എല്ലാ
വിവരങ്ങൾ ം ജന്മിസ്ഥാന കണ കളും നടന്നി ള്ളതും നട ന്നതും
ആയ സംഗതികൾക്ക് യഥാർത്ഥമായി ന്ഥവരിയും ഉണ്ടാക്കിവ കയും
െച ന്നതു പരിപാലനകർത്താക്കന്മാർ പതിവാണെല്ലാ. ഇവിെട വാസ്തവം
ക പിടി ന്നതിന് ഈവക മാണങ്ങളാകു േവണ്ടത്.
ഇ കാരം ആധാരങ്ങൾ കണ കൾ മുതലായ മാണങ്ങൾ2 പരിേശാധിച്ച 
തിെന്റ േശഷം കുടികൾ, സർക്കാർ സാമന്തന്മാർ, രാജാക്കന്മാർ, േദവസ്വങ്ങൾ,
ധർമ്മമഠങ്ങൾ, ഇതുകളിൽ യാെതാന്നിേന്റയും മൂന്നിനങ്ങൾ ഭാർഗ്ഗവേന്റേതാ

ാഹ്മണരുേടേതാ ആയി കാണുന്നില്ലാ. സമസ്തവും മലയാളിനായർ ഭുക്കളു 
െട വകയായി മാ മാണു കാണുന്നത്.
സമാധാനം: അതു പരശുരാമൻ ാഹ്മണശു ഷ േവണ്ടി പരേദശ നി ം
വരുത്തി അടിമകളാക്കി പാർപ്പിക്കെപ്പട്ടവർ അെല്ലങ്കിൽ സ്വർഗ്ഗ നി ം
ഭാർഗ്ഗവനാൽ െകാ വരെപ്പട്ട ീകളിൽ ാഹ്മണർ ജനിച്ചവർ ആയ
ശൂ ർ അന്യായമായി സകലവും അപഹരിച്ച് അധീനത്തിലാക്കിയതിനാൽ ആ
കാലംമുതൽക്ക് അവരുെട േപരിൽ ഇ കാരം േരഖാ മാണങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ
ഇടയായതാണ്. അല്ലാെത പൂർവസ്ഥിതിയിൽ അങ്ങെന ആയിരുന്നില്ല.
നിേഷധം: എന്നാൽ ഇടക്കാലത്ത് അവർ ൈകവശെപ്പടു ന്നതിനുമുമ്പ്
ഉള്ളതായ മാണങ്ങൾ ാഹ്മണരുെട പക്കൽ കാേണണ്ടതാണ്. മാണങ്ങ 
േളയും കൂടി ശൂ ർ അപഹരി നശിപ്പി കള എങ്കിൽ ശൂ ബാധകമായും

ാഹ്മണസാധകമായും പറയുന്ന േകരളമാഹാത്മ്യം േകരേളാ ത്തികൾ
മുതലായ സകല മാണങ്ങളുംകൂടി അവർ (ശൂ ർ) അപഹരി നശിപ്പിേക്ക 
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ണ്ടതായിരു . അ കാരം കാണുന്നില്ലാത്തതുെകാ ം ആവക മാണങ്ങൾ
ാഹ്മണരുെട പക്കൽ എ തെന്നയല്ലാ ശൂ രുെട അധീനത്തിലും തിര 

സ് കൃതങ്ങളാകാെത ത്യക്ഷമായി കാണുകെകാ ം അപഹരി എ
പറയുന്നതു തീെര ശരിയല്ല.
ഭാർഗ്ഗവൻ ഭൂമിെയ ഉണ്ടാക്കി രക്ഷയ്ക്കായിട്ട് രാജാക്കന്മാെരയും ശു ഷാദി 
കൾക്ക് ശൂ െരയും മ ള്ളവയ്ക്ക് മ ള്ളവേരയും നിയമിച്ച് എല്ലാം സുമാറാക്കി
മഹാ ാഹ്മണർക്ക് ദാനംെചയ്തതായിട്ടാണേല്ലാ പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഇതി 
നിട ശൂ ർക്ക് അപഹരിക്കാൻ സൗകര്യവും ശക്തിയും തീെരയില്ലായിരു
എ ം അതിൽ പിന്നീട് ാഹ്മണരും രാജാക്കന്മാരും വളെര ഉയർ ം
ശൂ ർ അടിമകളുെട നിലയിൽ വളെര താ ം ഇരുന്നിരുന്നേത ഉ എ ം
േകരളമാഹാത്മ്യം േകരേളാ ത്തി മുതലായ ന്ഥങ്ങൾ ഒരിക്കെലങ്കിലും
വായിച്ചി ള്ളവർക്ക് നല്ലേപാെല അറിയാവുന്നതും േമൽ കാരം അവർ (ശൂ ർ)
യാെതാരു അ മങ്ങളും െചയ്തി ള്ളതായിട്ട് ഒരു മാണത്തിലും കാണുന്നില്ലാ 
ത്തതും ആകു .
അല്ലാെതയും അടിമകളായും അസ്വത രായും അനധികാരികളായും അസ 
മ്പന്നന്മാരായും അശക്തന്മാരായും ഇരുന്ന ആ ശൂ ർ ഇതുകെള എങ്ങെന
അപഹരി ? അേപ്പാൾ സ്വാമിമാരും സമ്പന്നന്മാരും സ്വത ന്മാരും ശക്ത 
ന്മാരും ആയിരുന്ന ാഹ്മണർ എന്തിനായിട്ട് ഏതുവിധത്തിൽ അവെയ
വി കള ?
സമാധാനം: ാഹ്മണർ ആ ിതവാത്സല്യം െകാ ം ഉപകാരസ്മരണെകാ 

ം ശൂ രിൽ പലർ ം ഇടക്കാലങ്ങളിൽ ഭുത്വേത്തയും സ്ഥാനമാനങ്ങേളയും
െകാടു . അവർ കാല േമണ ബലന്മാരായി മ ള്ള ശൂ െരയും അധീന 
ത്തിലാക്കി എല്ലാം അപഹരിക്കയും അങ്ങെന വ ക്കൾ ാഹ്മണരിൽനി ം
ൈകവി േപാകയും െച .
നിേഷധം: എങ്കിൽ ശൂ ർ ൈകക്കലാക്കി എ പറയുന്ന ഭൂമികളുെട ഇടക്കിെട
വളെര ന ായും ൈകവാക്കിനും എ േയാ വ ക്കൾ ഹ്മസ്വംവകയായി
കിട ണ്ട്. അവയ് െക്കാെക്കയും ഇ വെരയും ജന്മിമാർ ാഹ്മണരും ഒഴവ 
ന്മാർ ശൂ രുംതെന്ന ആയിരി . എന്നാൽ അവെയ ടി ആ ബലന്മാരായ
ശൂ ർക്ക് അപഹരിക്കരുതായിരുേന്നാ?
സമാധാനം: ആ വ ക്കളുെട ജന്മിമാരായ ാഹ്മണർ ആ ശൂ െരക്കാളും

ാബല്യവും ശക്തിയും ഉള്ളവരായിരുന്നതിനാൽ അ കാരം പറ്റിയില്ല.
നിേഷധം: എങ്കിൽ ആ ബലന്മാരായിരുന്ന ജന്മിമാർ തെന്ന ശൂ േരക്കാൾ
ഇ േത്താളം ശക്തിയുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥിതിക്ക് അവരും മ ാഹ്മണരും
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ഒരുമി കൂടി ശൂ െര ദി വി പറത്താമായിരുന്നേല്ലാ. അേപ്പാൾ അവർ ഈ
അ ങ്ങെള െചയ്കയില്ലായിരുന്നേല്ലാ.
സമാധാനം: മ ള്ളവരുേടത് അപഹരി കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ മതിെയ ം േശഷം
ജന്മികളുേടത് േവെണ്ട ം െവച്ചിട്ടാണ്.
നിേഷധം: എങ്കിൽ െപെട്ടന്ന് അവർക്ക് ഇ കാരം ഒരു വിരക്തിേതാ വാൻ
കാരണെമന്ത്? ഇതു സംബന്ധമായി താെഴപ്പറയുന്ന മാണം േനാ ക.
“‘വാസനിവാരകേ ഷ്യ വാക്യേസ്യാച്ചാരണം മിഥഃ
പൗർവ്വാപേര്യണ തുേല്യായം ധർേമ്മാ ഭൂേദവ ശൂ േയാഃ
ബാഹുേജാരുജവർണ്ണാനാം ഭൂേദേവപി കനീയസി
ആഗേത സദൃേശാ ധർമ്മഃ ത ത്ഥാനാഭിവാദേന
രാമേക്ഷേ തു ശൂ സ്യ നാഭിവാദ ഇതി സ്ഥിതിഃ
സ തൽസ്ഥാേനഞ്ജലിം കുര്യാദിതി ഭാർഗ്ഗവശാസനം.
ബാഹുേജാരുജേയാദ്ധർമ്മ ീകർമ്മപരിനിഷ്ടിതഃ
അന്യ ഭാർഗ്ഗവേക്ഷ ാൽ സാധാരണ ഇതി തഃ
ബാഹുജാം ിജേയാദ്ധർമ്മസ്ത്യാേഗാ ൈവ ബ്യേതാപിനാ

ാണാനാം ാഹ്മണസ്യാർേത്ഥ സാധാരണ ഉദാഹൃതഃ
ഊരുജാം ിജേയാർദൂർവ്വാലവനം ക്ഷിതിവർദ്ധനം

ാണത്യാേഗാ ഗവാർേത്ഥ ച ധർമ്മസാധാരണ ികം’
വിേശഷി ം മലയാളത്തിേലക്ക് േത്യകമായി ള്ള തി മാണം ഇവിെട
നടപ്പാക്കിയിരി ന്നതിനാൽ മുൻപറഞ്ഞ കാരം ശൂ ർ ഒരിക്കലും ഹ്മസ്വ 
െത്ത അപഹരിച്ചിരിക്കയില്ല.
സമാധാനം: അവർ ദുരാശയും ദൗഷ്ട്യവും നിമിത്തം മാണേത്തയും ന്യായേത്ത 
യും ലംഘിച്ച് അ കാരം െച കള .
നിേഷധം: അങ്ങെന െചയ്തവർ ാഹ്മണശ ക്കളും പരമേ ാഹികളും മഹാ 
ദുഷ്ടന്മാരുമായിരിക്കണം. ആ മട്ടിനു ാഹ്മണർക്ക് അവേരാടും അവർക്ക്

ാഹ്മണേരാടും വിശ്വാസവും അടുപ്പവും സ് േനഹവും ആദരവും ഒരുകാല ം
ഉണ്ടായിരിക്കാനിടയില്ല.
എന്നാൽ ഇവർ ര വകക്കാരും ഈ മലയാളത്തിൽ പാരമ്പര്യമായിട്ട് അേന്യാ 
ന്യം ഏതു കാരമാണ് െപരുമാറിവരുന്നത്? ശൂ ീകൾക്ക് ാഹ്മണർ
സംബന്ധം െച ന്നത് എ യും നല്ലതാെണ വിചാരിച്ച് മിക്ക ഭവനങ്ങളിലും
അവെരെക്കാ തെന്ന സംബന്ധം െചയ്യിപ്പിച്ച് അങ്ങെന നട വരു .
ശൂ ഇട ഭുക്കന്മാരുെട (കയ്മൾ, പണിക്കർ മുതലായവരുെട) ഭവനങ്ങളിൽ
സമജാതിക്കാർ പാടില്ല. ാഹ്മണേര സംബന്ധം ആകാവൂ എ ംകൂടിയുണ്ട്;
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ഇ വെരയും നട ം അ കാരം തെന്നയാണ്. എന്നാൽ ശൂ ീയിൽ
ന തിരി ജനി ണ്ടാകുന്ന സന്തതിക്ക് ആ പിതാവിെന്റ സ്വത്തിൽ യാ 
െതാന്നിനും അവകാശമില്ല. അഥവാ ആ പിതാവ് കുട്ടിക്ക് നാലുകാശിന്
വല്ലതും തീർപ്പിച്ച് ഇ േപായാൽ ‘അയ്യേയ്യാ: ഹ്മസ്വംവക യാെതാ ം
കുടുംബത്തിൽ േകറ്റരുേത, തറവാടു മുടി േപാകുേമ’ എ െപ ടയന്മാർ
പറഞ്ഞ് ആയതിെന മെറ്റാരു ാഹ്മണന് ദാനം െചയ്കകൂടി പതിവാണ്. പിെന്ന
ഭർത്താവായ ന രി വരുേമ്പാൾ അയാേളാടുകൂടി ചങ്ങാതിമാരായി ര മൂന്നിൽ
കുറയാെത ന രിമാരും അവർക്ക് ആെളാന്നിന് ഓേരാരുത്തർവീതെമങ്കിലും
വാല്യക്കാരുംകൂടി വരും. േത്യകം മഠവും കിണറും കുളവും അടുക്കളയും ഇല്ലാ 
ത്ത തറവാടുകൾ മലയാള നായന്മാർക്ക് ദുർല്ലഭമാണ്. വരുന്നവർെക്കല്ലാം
എ കാലെമങ്കിലും താമസിക്കാവുന്നതാണ്. അക്കാലങ്ങളിൽ െവടിപ്പായി
സാപ്പാട്, േത കുളി, മുണ്ട് എ േവണ്ട സകല െചലവും െകാടു ം. പിെന്ന
െതാട്ടതിനും പിടിച്ചതിനും എല്ലാം ഇവെരെക്കാണ്ട് കർമ്മം െചയ്യി ക,
ഇവർക്ക് ദക്ഷിണെകാടു ക മുതലായവയുമുണ്ട്. മലയാളകുടുംബത്തിെല
ഗൃഹച്ഛി ം, മുതൽനഷ്ടം, അവമാനം, ദുർബുദ്ധികളായ സന്തതികൾ മുതലായ
ആപൽപാദപങ്ങൾക്ക് ആദിബീജം മിക്കവാറും ാഹ്മണരുെട േവശന 
മാണ്. ഇങ്ങെന ഒരു മഹാസമ്പ ള്ള കുടുംബത്തിൽ എന്തിനായിെട്ടങ്കിലും
ഇവരുെട േവശനം ശാഖീനിബിഡവിപിനത്തിൽ േവനൽക്കാലത്ത് കാ തീ
പിടി ന്നതുേപാെലയും തളിർ െകാഴു നിൽ ന്ന ക വൃക്ഷത്തിൽ

ളയകാലത്ത് അതികഠിനമായ വജ് റപാതം ഉണ്ടാകുന്നതുേപാെലയുമാണ്.
ഇ കാരം മലയാള ളള മിക്ക തറവാടുകളും നശി കഴി ം നശി െകാ ം
ഇരി . എന്നി ം തറവാ ടമസ്ഥരിൽ ധാനികൾ ചില നിസ്സാരങ്ങളായ ദുര 
ഭിമാനങ്ങൾ നിമിത്തം, അനുഭവെപ്പ െകാണ്ടിരി ന്ന ഈ ആപത്തിൽനി ം
രക്ഷെപടുന്നതിനു യത് നിക്കാെതയും അതിെന റി പറയുന്നവേരാട് ശുദ്ധ
അസംബന്ധങ്ങളായ സമാധാനങ്ങെള നിർല്ലജ്ജം വിളിെച്ചഴുന്നള്ളി െകാ ം
തറവാ ജന്മശ്ശനികളായി ജീവി . ഇവർ സാധുക്കേളയും ഗുണേദാഷി ന്ന
േയാഗ്യന്മാേരയും അലക്ഷ്യമായി വിചാരി എങ്കിലും ാഹ്മണേരാടു
മര്യാദയുള്ളവരായിത്തെന്നയിരി . എങ്ങെനയുള്ള നടത്തക്കാരായാലും
തരേക്കടില്ലാ, അവേരാെടല്ലാം ശൂ ഭുക്കന്മാർേപാലും വിളിെമാഴി, തിരുേമനി,
തിരുമനസ്സ്, ക ന, അരുളപ്പാട്, കരിക്കാടി, െനൽപതിര്, െച കാശ്, കല്ലരി,
കുപ്പമാടം, പടന്ന ഴി, പാണ്ടിെഞട്ട്, ഇത്തിെപ്പാടി, അടിേതാൽ, വിടെകാൾക,
പഴമനസ്സ്, നിലംെപാ ക, ഇറാൻ, അടിയൻ ഇത്യാദി താഴ്മ വാ കൾ
പറ ം അതുേപാെല ആചരി ം വരു . പിെന്ന ശൂ ർ ന രിമാരുെട
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സന്തതികളാകു എ ള്ള ഔൽകൃഷ്ട്യനാട്യം അതങ്ങെന; ാഹ്ണെര ള്ള
ഭയഭക്തി അെതാരുവക; അച്ഛന്മാെരന്ന ഭക്തി േവെറാരുവക; വിധികർത്താ 
ക്കന്മാെര ം മെറ്റാരുവക – എ േവണ്ടാ ഒരു ജാതിക്കാെര റി മെറ്റാരു
ജാതിക്കാർ ം മലയാള ാഹ്മണെര റി മലയാളശൂ ർ ള്ളതുേപാെലയു 
ള്ള ഭക്തിവിശ്വാസമില്ലാ. ഇങ്ങെനയാകു പാരമ്പര്യമായി ഇവർ തമ്മിലുള്ള
െപരുമാറ്റം. ചില പരിഷ് കാരികൾ ഗുണേദാഷങ്ങെള േത്യകം കാണിച്ച്
ഉപേദശി ന്ന ഈ കാലത്ത് ഇ േത്താളം ആയേപ്പാൾ ‘ ാഹ്മേണാ മമ
ൈദവതം’ എ മുറുെകപ്പിടിച്ചിരുന്ന മുൻകാലത്ത് എ മാ മായിരി ം!
ഇങ്ങെനയുള്ളവർ ഹ്മസ്വം അപഹരി എ പറഞ്ഞാൽ അതു വലിയ
അന്യായമായിത്തെന്ന ഇരി ം.
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നായന്മാരുെടസ്ഥാനമാനദാതാക്കൾ ഭാർഗ്ഗവേനാ ാഹ്മണേരാ അല്ല

ഇനി കഴിഞ്ഞ അദ്ധ്യായത്തിൽ കാണിച്ചവിധം ഭാർഗ്ഗവേനാ ാഹ്മണേരാ
ആണ് നായന്മാരുെട സ്ഥാനമാനദാതാക്കന്മാെര ള്ള േകരളമാഹാത്മ്യാദി
സിദ്ധാന്തെത്തപ്പറ്റി ആേലാചിക്കാം. കയ്മൾ, കർത്താ, പണിക്കർ, േമേനാൻ,
ഇല്ലം, സ്വരൂപം, പള്ളിച്ചാൻ തുടങ്ങിയുള്ള എല്ലാ നായന്മാെരയും െപാതുെവ
ശൂ രാക്കി ഗണിച്ച് അവരിൽ ഓേരാരുത്തർ ള്ള സ്ഥാനമാനങ്ങെള ഭാർഗ്ഗവൻ
അെല്ലങ്കിൽ ാഹ്മണർ െകാടുത്തതായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അേതാടുേചർന്ന്,
“സാമന്താനാം ദ്വിജാദീനാം നായകഃ പരിചാരകഃ”
അർത്ഥം: ‘നായർവർഗ്ഗം സാമന്തന്മാർ ം ദ്വിജന്മാർ ം പരിചാരകന്മാരാകു ’
എ നിയമവും ഉണ്ട്. സ്വാമിമാരായ ഭുക്കൾ അടിമകളായ ദാസന്മാരിൽ
ചിലർേക്കാ പലർ േമാ ആകെട്ട െപരുമയും സ്ഥാനമാനങ്ങളും െകാടു ന്നതാ 
യിരുന്നാൽ ആയത് എന്തിനായിരി ം? ആ ദാസന്മാർ ആ ഭുക്കന്മാേരക്കാൾ
താഴ്ന്ന സ്ഥിതിയിൽ ഇരി ന്നതിേനാ അവേരാടു തുല്യന്മാരാകുന്നതിേനാ അവ 
െരക്കാൾ വളെര ഉന്നതസ്ഥിതിയിൽ ആകുന്നതിേനാ?
താഴ്ന്ന സ്ഥിതിയിൽത്തെന്ന ഇരിക്കാനാെണങ്കിൽ ആദ്യം തുടങ്ങി അ  
കാരംതെന്ന ഇരു വരുന്നതിനാൽ അതിേലയ്ക്കായി വിേശഷിെച്ചാ ം

വർത്തിക്കണെമന്നില്ല.
തുല്യാവസ്ഥയിലിരിക്കാനാെണങ്കിൽ അ കാരമിരുന്നി യാെതാരു േയാ 
ജനവും ഉണ്ടാവാനില്ല. അല്ലാെതയും അതിന്മണ്ണം െച ന്നത് ആ ദാസന്മാർ
അേപക്ഷിച്ചിേട്ടാ അ കാരം െച െകാടുക്കാെമന്ന് ഭുക്കന്മാരുെട ഉള്ളിൽത 
െന്ന തനിെയ േതാന്നിയിേട്ടാ? ഏതുവിധമായാലും അത് േലാകസാധാരണമല്ല.
ഇങ്ങെന സ്ഥാനമാനങ്ങെള ദാസന്മാർ ബലാൽക്കാരമായിട്ട് എടു െകാണ്ടതാ 
െണ നിരൂപി ന്നപക്ഷം ആയത് ശരിയാകയിെല്ല മുന്നദ്ധ്യായത്തിൽ
കാണിച്ചി ണ്ട്.
സമാധാനം: ഓേരാ മഹാജനം താഴ്ന്നനിലയിലുള്ള അേനകംേപർക്ക് സ്ഥാനമാ 
നങ്ങൾ െകാടുത്തി ള്ളതായി േകൾവിയും അങ്ങെന പുരാതനകാലം തുടങ്ങി
നട ം ഉണ്ട്.
നിേഷധം: 1. സ്ഥാനമാനസംഭാവനയും ാപ്തിയും തൽസംബന്ധമായ ഒരുക്ക 
ങ്ങളും വൃത്തികളും പല കാരത്തിലുമുണ്ട്. ഒരു രാജകുടുംബത്തിേലക്ക് ആ
കുടുംബത്തിലുള്ളേതാ അല്ലാത്തപക്ഷം േവെറ ഒരു കുടുംബത്തിലുള്ളേതാ ആയ
ഒരാളിെന പട്ടംെകേട്ടണ്ടതായും മ ം വരുേമ്പാൾ ആയതിേല േവ ന്നവെയ 
ല്ലാം വർത്തി കാര്യം നിറേവ ന്നതിന് ഏർെപ്പടുത്തെപ്പട്ട് ആദായം പറ്റി
പാരമ്പര്യമായി വാണുവരുന്ന പുേരാഹിതർ, ജന ധാനികൾ മുതലായവർ ഒ  
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േചർന്ന് ആവക ിയകൾ മ കാരം നട ക. അതാതു ഭുക്കന്മാരുേടയും
അവരവരുെട സ്ഥാനത്തിെന്റയും നാമം, ആചാരം ഇത്യാദിെകാണ്ട് ആ ആൾ
ഇന്ന വർഗ്ഗക്കാരെനന്ന് അറിയുക.
2. ഒരു രാജ്യത്തിൽത്തെന്ന ൈവദികവിഷയത്തിേല ള്ള േക്ഷ ത്തിൽ
നിദാനകൃത്യങ്ങളായ പൂജാദികളും വിേശഷകൃത്യങ്ങളായ ഉത്സവാദികളും
നട േമ്പാൾ അവിടെത്ത കാര്യവിചാരത്തിനായി നിയമിക്കെപ്പട്ട് പതി 
വുള്ള ആദായം സ്വീകരി െകാണ്ടിരി ന്ന ഊരാണ്മക്കാർ മുതലായവരും,
അ കാരംതെന്ന ലൗകികവിഷയസംബന്ധമായി നിയമിക്കെപ്പട്ട കേച്ചരിമു 
തലായ സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാരും, ആ രാജ്യത്തിെല ധാനിയായ

ഭുവിനും അ ധാനികളായ തങ്ങൾ ം തമ്മിലുള്ള അവസ്ഥാതാരതമ്യം
നിമിത്തം നട വരുന്നതും േസവ്യേസവകഭാവെത്ത സൂചിപ്പി ന്നതും ആയ
പല കാരത്തിലുള്ള കൃത്യങ്ങെള േവണ്ടതായ സന്ദർഭങ്ങളിൽ നട കയും

ഭു സ്വീകരി കയും െച ക.
3. ഭുവായുള്ളവൻ േയാഗ്യത ം സർവ്വീസിനും തക്കവണ്ണം ജനങ്ങളിൽ
ചിലർ ം ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാർ ം സ്ഥാനമാനങ്ങൾ െകാടു ക. ഇതുകളിൽ
ഒ ം ര ം േസവ്യസ്ഥാനത്തിലുള്ളവർക്ക് അവരുെട അധീനത്തിലും രക്ഷയി 
ലും ഇരി ന്ന േസവകസ്ഥാനത്തിലുള്ളവർ െച വരുന്ന കടമകളും മൂന്നാമതു
പറയെപ്പട്ടത് േസവ്യന്മാർ േസവകർ െകാടു ന്ന സ്ഥാനമാനവും ആകു ;
എങ്കിലും മുൻപറഞ്ഞ കാരം സ്ഥാനമാനം വാ ന്നവർ സാധാരണ ഉള്ളവ 
രിൽനിന്ന് േമലായ ഒരു വിേശഷസ്ഥാനത്തിലായി എന്നല്ലാെത സ്ഥാനമാനം
െകാടുത്ത ആളിെനക്കാൾ േമലായ പദവിയിൽ ഒരിക്കലും ആകുന്നില്ല.
ഇനി ഈ മലയാളത്തിൽ ഭാർഗ്ഗവനെല്ലങ്കിൽ ാഹ്മണർ െകാടുത്തതായി
പറയെപ്പടുന്നവയും നായന്മാർ ള്ളവയുമായ ചില സ്ഥാനമാനങ്ങെളത്തെന്ന
ഇവിെട ചിന്തി േനാക്കാം.
േക്ഷ ങ്ങളിൽ ഉത്സവാദി അടിയന്തിരങ്ങൾക്ക് ആ സ്ഥലെത്ത നായർ ഭുവി 
െന ാഹ്മണർ, കൂട്ടംകൂടി നിൽ േമ്പാൾ തണ്ടിെലടു െകാ വരികയും ആ

ഭു ആ ാഹ്മണസദസ്സിെല ധാന അ ാസനത്തിലിരിക്കയും ആഢ്യർ,
ൈവദികർ മുതലായവേരാട് യഥാ മമിരു െകാ വാൻ ആജ്ഞാപിക്കയും
അ കാരമവരനുഷ്ഠി െകാ കയും െച ക.
േക്ഷ ങ്ങളിൽ െകാടിേയറുന്ന ദിവസം നായർസ്ഥാനി വാഹനാരൂഢനായി 
വ മാന്യസ്ഥാനത്തിലിരുന്നാൽ അനന്തരം ാഹ്മണർ നി ംെകാണ്ട്

ഭുവിേനാട് അനുവാദത്തിനേപക്ഷി കയും അനുവാദം ലഭിച്ചേശഷം ഇരി  
കയും െച ക.
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േക്ഷ ത്തിൽ ഉത്സവത്തിന് ാഹ്മണർ സാധാരണ ജനങ്ങളുെട േശഖരത്തിൽ
നിൽക്കെവ നായർ ഭു തണ്ടിൽ കയറി അവരുെട മേദ്ധ്യകൂടി േക്ഷ ത്തി 
നക വന്നിറ കയും ആദ്യം താൻ േസാപാനത്തിൽ കയറി െതാഴുകയും
അേപ്പാൾ അക നിൽ ന്ന നമ്പി, േദവെന്റ പീഠത്തിൽ മുൻകൂട്ടി വച്ചിരി ന്ന
െവറ്റില പാക്ക് പണം ഇതുകെള എടു ദക്ഷിണേപാെല െകാടു കയും ഭു
ആയതിെന വാങ്ങിെക്കാണ്ട് ഇനി ാഹ്മണർ മുതലായി എല്ലാേപരും െതാഴു 
തുെകാള്ളെട്ട എന്ന് ആജ്ഞാപി കയും അനന്തരം എല്ലാേപരും െതാഴുകയും
െച ക.

ാഹ്മണരുെട വിവാഹം മുതലായ അടിയന്തിരങ്ങൾക്ക് ആ സ്ഥലെത്ത നാ 
യർസ്ഥാനിയുെട ഭവനത്തിൽ അടിയന്തിരക്കാരൻ ാഹ്മണൻ െവറ്റിലെക്ക
െകാ വച്ച് ‘അടിയന്തിരസ്ഥല വന്ന് എല്ലാം ശട്ടംെകട്ടി നട ന്നതിനു പി 
ടാകക്കാർ ം നട െകാ ന്നതിന് ഞങ്ങൾ ം അനുവാദമുണ്ടാകണം’ എന്ന്
അേപക്ഷി കയും അ കാരം െചയ്തതിനുേശഷം മാ ം കാര്യം നട കയും
െച ക.
േക്ഷ ത്തിൽ െകാടിേയ സമയത്ത് അവിടെത്ത നായർസ്ഥാനി വല്ല കാരണ 
ത്താലും വെന്നത്താതിരു േപായാൽ ‘ഇവിടെത്ത നാഥൻ വ േചർേന്നാ?
എന്ന് മ ള്ള േക്ഷ ാധികാരികൾ ആദരേവാടുകൂടി ഉച്ചത്തിൽ വിളി േചാദി  
കയും വന്നതായറിഞ്ഞതിനുേമൽ മാ ം െകാടിേയ കയും െച ക.

ാഹ്മണർ േവദം അഭ്യസി പരീക്ഷെകാടുക്കാനായിട്ട് ഹാജരായാൽ േക്ഷ 
ഉടമസ്ഥനായ നായർ ഭു പരീക്ഷകനായിരു െകാണ്ട് പരീക്ഷി കയും

ജയി ന്നപക്ഷം ആ േതാറും ആയിരപ്പറ െന ം മറ്റ് ആദായങ്ങളും െകാടുത്ത്
അയാെള ആ േക്ഷ ത്തിെല ഒരു ഊരാണ്മസ്ഥാനത്തിലാ കയും േതാ േപാ 
കുെന്നങ്കിൽ അപമാനിച്ച് ആറ്റിനക്കെരകടത്തി ഓടി കയും െച ക.
ഈ ഉദാഹരണങ്ങളിൽ ബഹുമാനിക്കെപ്പടുന്നവെരല്ലാം അതാതു േദശങ്ങളിെല

ഥമസ്ഥാനികളായ നായർ ഭുക്കന്മാരും ബഹുമാനി ന്നവെരല്ലാം അതാതു
സ്ഥലങ്ങളിെല മുൻപറയെപ്പട്ട ഥമസ്ഥാനികളുെട അധീനത്തിലിരി ന്നവ 
രായ മ ള്ള ഭുക്കന്മാരും ഊരാണ്മക്കാരായ ാഹ്മണരുമാകു .
ഇ കാരം നായർ ഇട ഭുക്കന്മാരുെട സ്വന്തമായും അവരുെട രക്ഷയിലും
ഇരുന്നിരുന്ന ഈ മലയാളനാട്ടിൽ ഓേരാ േദശങ്ങളിലും േമൽക്കാണിച്ച കാരം
േസവ്യേസവകഭാവെത്ത അറിയി ന്നവയായ ഏർപ്പാടുകളും നടപടികളും സ്വ 

േഭദഗതികേളാടുകൂടിയവയായി ണ്ട്. േമ റഞ്ഞ ഉദാഹരണങ്ങൾ ഏെറ െറ
സു സിദ്ധങ്ങളാകു . ഇങ്ങെന ഇനിയും ഒ വളെര പറവാനുണ്ട്; അവെയ
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അടുത്ത പുസ്തകത്തിൽ വിവരി െകാള്ളാം.
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നായന്മാരുെട ഔൽകൃഷ്ട്യവും മലയാളഭൂമി ള്ള അവരുെട ഉടമസ്ഥാവകാശവും

ആദ്യം ാഹ്മണരുെട ഔൽകൃഷ്ട്യേത്തയും ശൂ രുെട ൈനകൃഷ്ട്യേത്തയും
കാണി ന്നതായ അവരുെട അേന്യാന്യെപരുമാറ്റങ്ങെള പറ . അനന്തരം
ശൂ രുെട ഔൽകൃഷ്ട്യേത്തയും ാഹ്മണരുെട ൈനകൃഷ്ട്യേത്തയും കാണി ന്ന
കൃത്യങ്ങെള പറ . ഇതുകളിൽ ാഹ്മണരുെട െപരുമേയയും (േമന്മേയയും)
ശൂ രുെട താഴ്മേയയും കുറി പറയുന്നതിെന എല്ലാം ാഹ്മണപരമായിരി ന്ന
േകരേളാ ത്തികൾ, േകരളമാഹാത്മ്യം മുതലായവ താ ണ്ട്. ശൂ രുെട
േമന്മേയയും ാഹ്മണരുെട താഴ്മേയയും കുറി പറയുന്ന സംഗതികെള ഒെക്ക 
യും എല്ലാേപരും സമ്മതിച്ചിരി ന്ന ആധാര മാണങ്ങളും യുക്ത്യനുഭവങ്ങളും
താ ണ്ട്. ഇതുകളിൽ ആദ്യെത്ത ഭാഗം ശരിയാെണങ്കിൽ രണ്ടാമെത്ത
(വിധവും) ഭാഗവും രണ്ടാമെത്ത ഭാഗം ശരിയായിരി ന്ന പക്ഷം ആദ്യെത്ത
(ഒന്നാമെത്ത) ഭാഗവും വാസ്തവമായി വരാൻ പാടില്ല.
ഒന്നാമെത്ത പക്ഷത്തിൽ േചർന്ന ഭാർഗ്ഗവ ാഹ്മണകീർത്തനങ്ങളും തൽ മാ 
ണങ്ങളും തിയുക്ത്യനുഭവങ്ങൾക്ക് ഒക്കാെതയും ഖണ്ഡിക്കെപ്പ ം േപായതു 
െകാണ്ട് ആധാര മാണങ്ങൾ ം യുക്ത്യനുഭവങ്ങൾ ം ശരിയായിട്ടിരി ന്ന
രണ്ടാംഭാഗെത്തത്തെന്ന വാസ്തമായുള്ളെത നിശ്ചയിേക്കണ്ടതായിരി .
അ കാരമാകുേമ്പാൾ മലയാളഭൂമിയും സകല വ ക്കളും നായന്മാർ മാ മു 
ള്ളതായിേട്ട ഇരിക്കാൻ പാടു . അേപ്പാൾ മലയാള ാഹ്മണരുെട വ ക്കളും
സ്ഥാനമാനങ്ങളും സകലവും ശൂ രുെട വകയായി ം അവർ ഈ ാഹ്മണർ
െകാടുത്തതായി ം തെന്നയിരിക്കണം. അെല്ലങ്കിൽ ഈ ാഹ്മണരും ശൂ ർത 
െന്നയാകു എ ം മെറ്റാരു കാരത്തിലുമാവാൻ പാടിെല്ല ംവരും.
എന്നാൽ ഇനി ാഹ്മണരുെട വ ക്കളും പദവികളുംകൂടി േമ റഞ്ഞ കാരം
ശൂ ർ ള്ളതായി ം അവർ ഈ ാഹ്മണർ െകാടുത്തതായി ം തെന്നയി 
രി േന്നാ; അല്ലാത്തപക്ഷം മലയാള ാഹ്മണർ എ പറയെപ്പടുന്നവരും
ശൂ ർതെന്നയാെണ കലാശി േന്നാ? ര കാരത്തിേലതാകു ശരി
എ േനാക്കാം:
മലയാള ാഹ്മണർ എന്നാൽ മലയാളത്തിെല ാഹ്മണർ എന്ന് അർത്ഥമാ 
കു . മലയാളത്തിെല ാഹ്മണെരന്നതിന്നർത്ഥം മലയാളത്തിൽ ജനി
വാഴുന്നവെരേന്നാ അന്യേദശങ്ങളിൽ വ താമസി ന്നവെരേന്നാ? മലയാ 
ളഭൂമിയുണ്ടായേശഷം ആദ്യമായിട്ട് അവിെട ാഹ്മണെരെന്നാരു വകക്കാരു 
ണ്ടായിരുന്നിെല്ല മാണസിദ്ധമാകയാൽ ജനി വാഴുന്നവെര പറവാൻ
പാടില്ലാ. പരേദശങ്ങളിൽനി വ താമസി ന്നവെരന്നാകുന്നപക്ഷം

ാഹ്മണജാതിയിലുള്ള അേനകവർഗ്ഗക്കാർ മലയാള വ താമസി വരു 
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ണ്ട്. അവരിലാർ ം മലയാളശബ്ദം േചരുകേയാ േചർ കേയാ െചയ്തിട്ടില്ലാ.
ഇവിെടനി ലഭി ന്ന ആദായത്തിേനാടു സ് േനഹമുെണ്ടങ്കിലും മലയാളശബ്ദ 
െത്ത സ്വജാതിനാമേത്താടു േചർ ന്ന കാര്യത്തിൽ പലർ ം െവറു തെന്ന.

വണമാ ത്തിൽേപ്പാലും െവറു േതാ ന്ന വകക്കാർ ധാരാളമിെല്ലന്നില്ലാ.
‘പരേദശ ാഹ്മണെരല്ലാേപരും പലേപ്പാഴായിട്ട് തനിെയ വന്നി ള്ളവരും
യേഥഷ്ടം സ്വേദശ ം മലയാളത്തിലുമായി ഗതാഗതം െച െകാണ്ടിരി ന്ന 
വരുമാകയാൽ മലയാളരാകാത്തതാണ്. ആദ്യം വന്നവർ അ കാരമുള്ളവരല്ലാ.
ഭാർഗ്ഗവൻ േപായി ക്ഷണി െകാ വ ഭൂമിയും െകാടു സ്വേദശമായ
പരേദശത്ത് ഒരുനാളും േപാകാൻപാടില്ലാത്തവിധത്തിലുള്ള ഏർപ്പാടുകളും
െചയ്ത് ഇവിെടത്തെന്ന വാഴിക്കയാൽ മലയാളരായിേപ്പായതാണ്,’ എന്നിങ്ങെന
പറയാെമ വച്ചാൽ ഭാർഗ്ഗവൻ െകാ വ എ ം മ മുള്ള സകല സംഗതി 
കളും ഇതിനു മു തെന്ന ഖണ്ഡിക്കെപ്പ േപായിരി ന്നതിനാൽ ആയതിനും
പാടില്ല.
അല്ലാെതയും ‘മലയാളെമ ം ാഹ്മണ’െന ം ര വാ ളളവയിൽ ആദ്യ 
േത്തതു പ തമിഴുനാടുകളിെലാന്നായ ഈ മലയാളഭൂമിയുെട േപരാകയാൽ
മലയാളഭാഷയിലുള്ളതും രണ്ടാമേത്തത് ( ാഹ്മണശബ്ദം) മലയാളഭാഷേയാടു
േചർന്നതല്ലാത്തതും ഹ്മാവർത്തത്തിലുണ്ടായതും ആര്യാവർത്തം മുഴുവനും
ധാരാളം നട ള്ളതുമാകയാൽ സംസ് കൃതഭാഷയിൽ േചർന്നതുമാകു .
ഇ കാരം മലയാളനാടും ാഹ്മണശബ്ദവും അേന്യാന്യം വളെര ദൂരത്തി 
ലാകയാൽ ാഹ്മണശബ്ദത്തിെന്റ േദശ മലയാളനാടും മലയാളനാട്ടിൽ

ാഹ്മണശബ്ദവും വരുവാൻ പാടില്ലാ. ര ശബ്ദങ്ങളും േചർന്ന് ‘മലയാള ാ 
ഹ്മണർ’ എെന്നാരു വാക്ക് ഉണ്ടായി ഈ നാട്ടിൽ വളെരക്കാലമായി നടപ്പിൽ
വന്നിരിക്കയാൽ ഇതിേലക്ക് ഏെതങ്കിലും മാർഗ്ഗവും ആവശ്യവും കൂടാെത
കഴികയിെല്ല ള്ളതു നിശ്ചയംതെന്ന. എന്നാൽ അതിെനപ്പറ്റി അേന്വഷണം
െചയ്താൽ താെഴ കാണി ന്നവയല്ലാെത മ യാെതാരു മാർഗ്ഗവും ആവശ്യവും
അതിനിെല്ല തീർച്ചെപ്പടു .

ാഹ്മണർ ഇവിെട വ േചരുന്നതിനു മുേമ്പതെന്ന ഇവിെട (മലയാളത്തിൽ)
സ്വന്തമായിട്ട് ഒരുവക ആളുകൾ ഉണ്ടായിരു എ ം ആയവർ വളെര ബലവാ 
ന്മാരും സാമർത്ഥ്യശാലികളും സദാചാരധർമ്മത രന്മാരും സൽഗുണസമ്പന്നരും
ൈധര്യശാലികളും ആയിരു െവ ം അവർതെന്ന ഈ ഭൂമിെയ പരിപാലി 

വ എ ം അങ്ങെനയിരിക്കെവ ാഹ്മണർ ദാരി ്യനിവൃത്തിെയ കരുതി
പലേപ്പാഴും കൂട്ടംകൂട്ടമായിട്ട് ഇവിെട വ േചരുകയും അവരുെട നടപടികളും
സ്വഭാവങ്ങളും പിടിക്കായ്കയാൽ അപ്പഴേപ്പാൾ സ്വേദശികൾ (നായകന്മാർ) അവ 
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െര തുരത്തി ഓടിക്കയും എന്തായി ം േവെറ ഗതിയില്ലായ്കയാൽ അവർ പലരും
പല സ ദായങ്ങളും െകാ സൂ ത്തിൽ വ പലേരയും പല കാരത്തിൽ

ീതിെപ്പടു കയും ഇങ്ങെന േമണ ഇവിടെത്ത താമസത്തിനു തരം സമ്പാ 
ദി കയും െച എ ം സംസ് കൃതം, ഇം ീഷ് മുതലായ ഭാഷകളിെല നല്ല
കവികെള റിച്ച് അഭിനവകാളിദാസെന ം ഇൻഡ്യൻ േഷക് ിയെറ ം
മ ം പറയുന്നതുേപാെല ആ കാലത്ത് ഈ മലയാള ണ്ടായിരു വരുെട
അവസ്ഥ അവിടെത്ത (ആര്യാവർത്തത്തിെല) സൽ ാഹ്മണരുെട അവ 
സ്ഥേയാടു തുല്യമായിേട്ടാ അതിെനക്കാൾ ഉപരിയായിേട്ടാ ഇരി ന്നതിെന
ക ം എങ്ങെനയും േമൽ േമൽ ീതിെയ സമ്പാദി ന്നതിനുേവണ്ടിയും
ബഹുമാനസൂചകമായിട്ട് ആ (വന്നിരുന്ന) ാഹ്മണർതെന്ന ഇ കാരം ‘മലയാ 
ള ാഹ്മണർ’ എ വിളി തുട കയും ഇവർ അതിെന സ്വീകരി േപാരുകയും
െചയ്തി ള്ളതാകു എ മാണ് ഇതിെന്റ വാസ്തവം. േമ റഞ്ഞ സംഗതികെള
താെഴ കാണി ന്ന മാണങ്ങൾ മുഴുവൻ സാധൂകരി .
“‘നാകാസ്സർേവ്വ സമാഗത്യ ീമൂലസ്ഥാനമണ്ഡേപ,
ചതുഷ്ഷഷ്ടിതമാ നാകാ വയേമവ ന സംശയഃ
വരുണ പുരാസ്മാകം ദത്തവാൻ ദ്വിജസത്തമാഃ
സമു ാേന്ത ച യാ ഭൂമിർജാതാ േചന്മമ ശാസനാൽ
നാേകഭ്യശ്ച മയാ ദത്താ മേദ്ദഹസ്യ വിേഷാൽകരം
നാകാനാം ശാസനാേദവ നിവാരയതു േദഹജം.
വിഷഹീനശരീേരാഭൂത്തൽക്കാേല േതജസാ യുതഃ
തസ്മാദസ്മാകേമവാശു േകരളം ഭൂമിമണ്ഡലം
ന ദീയേത ച യുഷ്മാഭിർച്ഛർദ്ദയിഷ്യാമേഹ വിഷം
ചതുഷ്ഷഷ്ടിതേമ ാേമ സർവ്വം രാജസു കുർമ്മേഹ,
ഭാർഗ്ഗവം ാഹ ഭഗവാൻ നാരേദാ മുനിവല്ലഭഃ
ചതുർണ്ണാം സ്ഥാനമൈ വ ഏകഭാഗശ്ച ദീയതാം.
നാരദസ്യവചശ് ത്വാ ഭാർഗ്ഗേവാദത്തവാൻ ദ്വിൈജഃ
യാവൽ േഗാകർണ്ണപര്യന്തം താവൽ കന്യാകുമാരികാ

ാേമഷു േക്ഷ േഗാഷ് േഠഷ്ടഭവേനഷു മമാജ്ഞയാ
ചതുർണ്ണാേമകഭാഗഞ്ച നാേകഭ്യശ്ച യച്ഛതി’ (േക. മാ. അ. 88.)
അർത്ഥം: ‘നാകന്മാെരല്ലാവരും കൂടിേച്ചർ ീമൂലസ്ഥാനമണ്ഡലത്തിൽ

േവശിച്ച് അല്ലേയാ ദ്വിജസത്തമന്മാേര! ഞങ്ങൾ 64 ാമക്കാരായ നാകന്മാ 
രാകു ; സംശയമില്ലാ (സംശയിേക്കണ്ട) ഈ ഭൂമി വരുണൻ പ ഞങ്ങൾ
തന്നതാകു (എങ്ങെനെയന്നാൽ) എെന്റ (വരുണെന്റ) ആജ്ഞനിമിത്തം
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സമു ത്തിലുണ്ടായ ഭൂമിെയ ഞാൻ നാകന്മാർക്കായി െകാടുത്തിരി ;
എെന്റ ശരീരത്തിലുണ്ടായിരി ന്ന വിഷവർദ്ധന ഈ നായകന്മാരുെട
ശാസനെകാ തെന്ന ശമിക്കെട്ട (ശമി ം); ഇ കാരം െകാടുത്തേപ്പാൾ വിഷ 
ഹീനശരീരനായി േതേജാമയനായിഭവിക്കയും െച ; അതുെകാണ്ട് ഈ ഭൂമി
ഞങ്ങൾ ള്ളതുതെന്നയാണ്. ഈ േകരളഭൂമണ്ഡലെത്ത തൽക്ഷണം ഇേങ്ങാ
വി തന്നിെല്ല വരികിൽ 64 ാമങ്ങളിലും വിഷെത്ത പുറെപ്പടുവി ണ്ട് ;
ഇങ്ങെന പറഞ്ഞേപ്പാൾ ശരിയായി നാലിെലാരുഭാഗം (േഗാകർണ്ണം മുതൽ
കന്യാകുമാരിവെര) അവർ െകാടു ന്നതാണ് നല്ലത് എ ഭാർഗ്ഗവേനാടു
നാരദൻ പറഞ്ഞതുേകട്ട് ഭാർഗ്ഗവൻ എല്ലാ വ ക്കളിൽനി ം നാലിെലാരു
ഭാഗം ാഹ്മണെരെക്കാ െകാടുപ്പി .’
എങ്കിേലാ പ ാഹ്മണനരുളാൽ അലകടലടി െകാ ം, എണ്ണംെകാ 
ണ്ടടങ്ങാൈക്കകെളല്ലാം െപാലിവു വി , പിൻവാങ്ങിെക്കാൾവൂതാകെവ,
സമു രാജനായിരിെപ്പാരു വരുണരാജൻ മകിഴ് വു താെന താൻ െപ െകാടു  
തും െച .
‘എങ്കിേലാ അക്കടലുടയ നാകത്താന്മാരേല്ലാ ആകുന്നത്. അവർക്കേല്ലാ ആദി 
കാലേത്ത വരുണൻ ഒരു നൂെറ്റ കാതംെകാണ്ട തറ മുഴുവതും െകാടു എ
െചാല്ലിയത്.’
‘അെപ്പരും േകാലുറ്റ നാകേരാ ചീ പടിയാക മഹാദും ാഹ്മണർ വശമല്ലാ 

;
‘കാറിടിെയാ ച്ചീറിമിഴിക്ക, േപ്പടി മുഴു , ൈക്കകെളാതുക്കി, കൂറചുരുക്കി,
ത്തലയതു താഴ്ത്തി, ക്കാതം വി ക്കണിയും വി പ്പാടുംവി , ത്താനംവി , ഇരവിൽ
താെന മൂ വിടാെത പ്പാറപ്പറ്റ പ്പലവഴി േപായാർ.’ (ഒരു പഴയ േകരേളാ ത്തി)
‘സ ർണ്ണാദുദകാജ്ജാതാ (നിറഞ്ഞ ജലത്തിൽനി ണ്ടായത് ) (േകരളമാഹാ 
ത്മ്യം)
‘േകരളം’; യദ് (യാെതാ ) േക (ജേല) രളതി (രാജതി) യാെതാ െവള്ളത്തിൽ
േശാഭി േവാ അതു േകരളം. (േകരളവിലാസം)
‘സമു ം ഒരുകാല േമണ മുേന്നാ ള്ള ഊക്കം വി പടിഞ്ഞാേറാ മാ 
റിയേപ്പാൾ സമു രാജനായ വരുണരാജൻ താേന താൻ െപറ്റത് ’ (സമു ം
നീങ്ങിയേപ്പാൾ അവിെട കാണെപ്പട്ടത്.) (ഒരു പഴയ േകരേളാ ത്തി)
‘ഭാർഗ്ഗവൻ വരുണെന േസവി തപ െച ഭൂമീേദവിെയ വന്ദിച്ച് (സമു  
ത്തിൽനിന്ന് ) നൂറ്ററുപതുകാതം ഭൂമിെയ ഉണ്ടാക്കി.’ (േവെറ ഒരു േകരേളാ ത്തി)
ഈ മാണങ്ങളാൽ ഈ ഭൂമി, സമു ം കിടന്നിരുന്ന സ്ഥലം അതായതു
കടൽൈവപ്പ് ആകു എ വിശദമാകു .
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“വരുണ പുരാസ്മാകം ദത്തവാ നിസത്തമ’ (േകരളമാഹാത്മ്യം) ”
അർത്ഥം: വരുണനാകെട്ട പ പേണ്ട ഞങ്ങൾ ത േപായി ള്ളതാകു .
‘തസ്മാദസ്മാകേമവ’ (േകരളമാഹാത്മ്യം)
അർത്ഥം: ‘അതിനാൽ ഞങ്ങൾ ള്ളതുതെന്നയാണ് ’, എ നാകന്മാരും;
അതിെന സമ്മതിച്ച്,
നാേകഭ്യശ്ച മയാ ദത്താ (േകരളമാഹാത്മ്യം)
അർത്ഥം: ‘നാകന്മാർക്കായി ഞാൻ െകാടുത്തിരി എ വരുണനും
പറഞ്ഞിരി ന്നതിനാലും,
‘എങ്കിേലാ അടക്കലുടയ നാകത്താന്മാരേല്ലാ ആകുന്നത്;* അവർക്കേല്ലാ ആദി 
കാലെത്ത വരുണൻ ഒരു നൂറ്ററുപതുകാതംെകാണ്ട തറ മുഴുവതും െകാടു എ
െചാല്ലിയത്.’
എന്ന് മുൻപറഞ്ഞ േകരേളാ ത്തിവാക്യംെകാ ം നാകന്മാർ കടൽെവപ്പായ
ഈ ഭൂമിയുെട ആദ്യെത്ത ഉടയക്കാരും ൈകവശക്കാരും ഈ കടൽെവ  
ണ്ടാകുന്നതിനുമുമ്പ് സമു േത്താടു െതാ കിടന്നിരുന്ന മല േദശത്തിെല

ഭുക്കളുംഅവിെട പാർ കാരും ആയിരു എ സിദ്ധി .
ഇനി എല്ലാറ്റിലും നാലാെലാരുഭാഗം നാകന്മാർ െകാടുപ്പി , എന്നതിെന്റ
സാരം അടു വരുന്ന സംഗങ്ങളിൽനി താേന െവളിെപ്പടും, അതുെകാണ്ട്
ഇവിെട േത്യകം എടു വിവരി ന്നില്ല.
‘അസിഹസ് ൈത രക്ഷിതത്വാൽ ഭുഭിർന്നാകനാമൈകഃ’ (മലയാ ി മാഹാ 
ത്മ്യം)
അർത്ഥം: ‘ൈകയിൽ വാളുള്ളവരും നാകന്മാർ എ സിദ്ധന്മാരും ആയ

ഭുക്കളാൽ രക്ഷിക്കെപ്പടുക നിമിത്തം.’
‘നായകാഖ്യാ യ ശൂ രാജാനസ്സന്തി….’ (സഹ്യാ ിഖണ്ഡം)
അർത്ഥം: ‘നായകന്മാെര േപരുള്ള ശൂ രാജാക്കളുള്ള സ്ഥലം.’
ഈ മാണങ്ങളാൽ ഈ ഭൂമിെയ നാകന്മാർതെന്ന ൈകവശംവ രക്ഷി വ 
ന്നിരു എ തീർച്ചെപ്പടും.
താെഴ കാണി ന്ന മാണങ്ങെളെക്കാണ്ട് ഈ നാകന്മാർ പണ്ട് ഏെതല്ലാം
അവസ്ഥയിലിരുന്നി ള്ളവരാെണന്ന് അറിയാം:
“1) ‘ഈശ്വരാരാധേന രക്താ ഭക്താ യ സുസാധവഃ
ജനാ യ ദാനശൂരാഃ സം ാമാങ്കണൈഭരവാഃ
േയാഗിേനാ യദ് ഗുഹാന്ത േപടികാ രത് നദീപികാഃ
നായകാഖ്യാ യ ശൂ രാജാനസ്സന്തി സർവ്വദാ.’ (സഹ്യാ ിഖണ്ഡം)
അർത്ഥം: എവിട കാർ ഈശ്വരാരാധനത്തിങ്കൽ ഇച്ഛയും ഭക്തിയുമുള്ള സാധു 
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ക്കേളാ, യാെതാരിട ള്ളവർ ദാനശൂരന്മാരായും വിശിഷ്ടേയാദ്ധാക്കളായും ഇരി 
േന്നാ, എവിെടയുള്ള ഗുഹകളിൽ െപട്ടികളിൽ രത് നദീപങ്ങെളന്നേപാെല

േയാഗികൾ േശാഭി േവാ, സർവ്വസ്വവും ദാനംെച ന്നവരായ നായകർ
എന്ന ശൂ രാജാക്കൾ എവിെടേയാ,
2) െനടുമീൈശ, വിരിമാറൂ, തിടേമനി, പടവാളു, നീറണിെനറ്റി, േനർന്തേകാളരി 
േമത്തടം, െപാട്ടിച്ചിതറവമർ ം െനടിന്തിടൈക്ക, െനടുവില്ലങ്കർ, തടവില്ലങ്കർ,
േമത്തട വില്ലങ്കർ, ഇരുത്തട വില്ലങ്കർ, മുത്തട വില്ലങ്കർ, മാവില്ലങ്കർ, െവട്ടത്തറവില്ല 
ങ്കർ, മാന്തറ, െനടന്തറ, െകാടിക്കടയ്ക്കൽ, േകാവള മരുത്തംേകാട്ട്, െച ലിക്കണ്ണ്,
ആനേയാട്ടിപ്പടവർ, കുതിരെവട്ടിപ്പടവർ, ഉണ്ടതട്ടിപ്പടവർ, ഇട്ടിച്ചീരാട്ടിപ്പടവർ,
െനടുമാത്തൻ െകാല്ലി, കരുമ്പാറക്കെക്കാല്ലി, പുെത്തല്ലി, മാറപ്പാടിക്കാവേറാട്,
കണ്ണനാട്, മൂഴി ളം, പറണ്ടേത്താള്, എ വില്ലിങ്കൽ ഒരു കുതിപ്പിൽ േമൽ
കിളമ്പി ഈെരെട്ടണ്ണം േമൽ മറിക്കരണം േപാട്ട്, മുത്തറയ്ക്കപ്പാൽ ഉണ്ടതട്ടി,
അ തട്ടി, കച്ചിെല്ലറി തട്ടി, മാറ്റലർ െകാടുേങ്കാെളാ േമശാമൽ മുത്തറയ്ക്കപ്പാൽ
മപ്പടി ക്കാലൂന്നി വട്ടക്കാൽവീശി, മാറ്റലർ കന്നം െതറിക്കെക്കാടും കാല 
ടി ം, ആൾപടക്കാലമാടെപ്പരുന്തൈലവരയ്യായിരവും, െകാ ലണിേവന്തർ,
േമയ്ക്കയ്മ്മ മുഴുക്കയ്മ, , േകായിക്കയ്മ, േകായിക്കേപ്പരുെങ്കയ്മ്മ, ൈകമ്മപ്പളുെവ 

റും, ന െകാണ്ടതാനി നാലായിരവും എ െകാണ്ടതാനി എണ്ണായിരവും,
ന െകാണ്ടതാനി മലേച്ചരിപ്പിരാൻ, നാരെങ്ങാളിപ്പിരാൻ, െചങ്ങാലിവട്ടത്തറ 
പ്പിരാൻ, മാമാത്തൻേചരി അരുമ്പിരാൻ മുപ്പത്തിര ം, മാമാത്തേഞ്ചരി വട്ട ർ
െപരുമ്പിരാൻ നാ െത്ത ം, പരുവാവണിവട്ടം ഒരു േകാവണിപ്പടക്കളക്കണ
എണ്ണത്തിേച്ചർെന്നാരും, കിരിയ നാകർ, കുഴാൈവച്ചം കണുറ്റേച്ചരേരാ,
എന്നാൽ എങ്കിേലാ അേച്ചരേവന്ത് ര്ടിെനഴു , െചംൈക കുവി പരത്തി,
നീട്ടിയുശക്തി േപരുതവി ള്ളിരങ്കിയ േനരാകെമാഴി െചപ്പിനാർ, എന്നാൽ
തിങ്കൾ പരിതി കതിേത്താങ്കി മ വിണ്ണ േപരുതവിെപ്പാരുളു കതിേത്താം
കുനാെളല്ലാം െചൈമ്മെച്ചൽവം, െചഴുെഞ്ചൽവം േചർ വാഴും ശിവെച്ചൽവം
െചൈമ്മെച്ചൽവം െപരുെഞ്ചൽവം േപശാവൂ ൈമെപ്പരുെഞ്ചൽവമണിക 
ളു വാഴ് വൂതാക, വാഴ് വൂതാക, െനടുനാൾവാഴ് വൂതാക, നീടൂഴിവാഴ് വൂതാക,
തൈലേയാങ്കിവാഴ് വൂതാക, പുകേഴാന്തിവാഴ് വൂതാക, െവനെക്കാക്കരിത്താർ,
കൂവിനാർ.’ (ഒരു പഴയ വെട്ടഴു ന്ഥം)
(3) ‘പാളത്താറും പൈടവാളും, മീതിലുടു ം, മിതിയടിയും, മീശെക്കാ ം, വിരികു 
ഴലും, വീരെച്ചാ ം, വിൈളയാ ം, നീറണിെനറ്റിത്തടവഴകും, േനരിൈശേയാ ം
െനറിനിൈലയും, നാകർക്കിരിയർ തുടിലിേത, നാടി ടിയർ വണ വേത.’ (ടി

ന്ഥം മെറ്റാരുഭാഗം)
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(4) ‘എങ്കൾകുഴാം നല്ലറവർകുഴാെമ,
െചാ േവാം െമയ് െചാൽതഴപ്പ്
എങ്കൾകുഴാം നല്ലറവർകുഴാേമ.
കള്ളരുന്തിടുവതുമിേല്ലാം;
എങ്കൾകുഴാം നല്ലറവർ കുഴാേമ,
െകണ്ടപ്പറണവ െയാരുവകയുമുൺപതിേല്ലാം
എങ്കൾകുഴാം നല്ലറവർ കുഴാേമ,
ഊൻവൈകയുൾെക്കാളവിേല്ലാം;
എങ്കൾകുഴാംനല്ലറവർകുഴാേമ,
പിറമനവിയൈരത്തവറുവിരു റ േനാ വതിേല്ലാം;
എങ്കൾകുഴാം നല്ലറവർകുഴാേമ,
ഈവതിെല്ലന െമാഴിന്താൽ പിറകി യിർ വാഴ് വതിേല്ലാം’ (മെറ്റാരു വെട്ടഴുത്ത്
ഏട് )

(5) ‘ഉൾത്തിടേമ യുരുവാന നാകത്താെര
ൈകത്തിടേമ കരുവാന നാകത്താെര
ൈവത്തിടേമ വിലവിരു ം നാകത്താെര
െമയ്ത്തിടേമ േമനിയാന നാകത്താെര
െപായ്ത്തിടെര െപാടിയാ ം നാകത്താെര
കത്തിവാൾ ൈകഏ ം നാകത്താെര
എത്തിൈശയും പുകൾ െകാണ്ട നാകത്താെര
ചിത്തി, മുത്തി, ൈകകണ്ട നാകത്താെര
വില്ലാളിവീരരാന നാകത്താെര
വിരുതുെകട്ടി പടെവ ം നാകത്താെര
പുല്ലെനെവല്ലാം തുറ ം നാകത്താെര
പുനിതരടിവണങ്കി വീഴും നാകത്താെര
അറന്താെന യുരുവാന നാകത്താെര
അറന്താെന കരുവിയാന നാകത്താെര
അറന്താെന യുള്ളമാന നാകത്താെര
അറന്താെന യുയിരാനനാകത്താെര
അറന്താെന കടവുളാന നാകത്താെര
അറന്താെന കൽവിയാന നാകത്താെര
അറന്താെനയുലകമാന നാകത്താെര
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അറന്താെന വയുമാന നാകത്താെര (േവെറാരു വെട്ടഴുത്ത് ഏട് )
ഇനി േമൽപറഞ്ഞ മാണങ്ങളിൽനി ചില ധാന വാക്യങ്ങെള എടുത്ത്
ഒ കൂടി വിവരിക്കാം.
‘െനടുമീശ, നീറണിെനറ്റി, പാളത്താറും, മീതിലുടുപ്പം, മിതിയടിയും, മീശ 
െക്കാ ം, വിരികുഴലും (വളർത്തിയ തലമുടി), വീരെച്ചാൽ (ഗൗരവവാക്ക് ),
നീറണിെനറ്റിത്തടവഴകും’ (നീറണിെനറ്റിെയ ള്ളത് ഇവെര റി പറയുെന്ന 
ടെത്താെക്ക വി േപാകാെത വിേശഷിെച്ചടു കാണി . അതുെകാണ്ട്
ഇവെരല്ലാേപരും – ൈശവർ – ശിവഭക്തന്മാരാെണ നിശ്ചയമാകു ണ്ട്.)
ഈ വാക്യങ്ങൾ ഈ നായകന്മാരുെട േവഷം ഇന്ന കാരമാെണ ളളതിെന
കാണി .
വിരിമാറ് = വിസ്താരമായ മാറ് (െനഞ്ച് ), തിടേമനി = ദൃഢഗാ ം, േനർത്ത =
എതിർത്ത (മദി വരുന്ന), േകാളരി = സിംഹ(ത്തിെന്റ). േമത്തടം = മസ്തകം,
െപാട്ടിച്ചിതറ = പിളർ (രുധിരവും തലേച്ചാറും ചി മാറ് ), അമർ =
തിടിെനന്ന് ഊേക്കാടുകൂടി െവ െഞരി ന്ന അതായത് മുഷ്ടിചുരുട്ടി ഇടി  
ന്ന, െനടുന്തിടൈക്ക = നീ ം ദൃഢമായുമിരി ന്ന ൈകകൾ, ൈകത്തിടേമ
േമനിയാന (നാകത്താെര) ബാഹുബലംതെന്ന സ്വരൂപമായുള്ള ഈ വാക്യങ്ങൾ
അവരുെട ശരീരബലെത്ത കാണി .
‘സം ാമാങ്കണൈഭരവാഃ’ ‘കാറിടിെയാ ച്ചീറിമിഴിക്ക’ ഈ വാക്യങ്ങളാൽ
അവർ പടക്കളത്തിൽ (ശ ക്കൾക്ക് ) വലുതായ ഭയെത്ത ഉണ്ടാ ന്നവർ –
അതായത് വിശിഷ്ട േയാദ്ധാക്കെള ം, ‘െപായ്ത്തിടെര െപാടിയാ ം നാക 
ത്താെര.’ ഈ വാക്യം അവർ (നാകന്മാർ) അസത്യവാന്മാെര (ദുർജ്ജനങ്ങെള)
നശിപ്പി ന്നവരാെണ ം െതളിയു .
‘െനടുവില്ലങ്കർ’, ‘തടവില്ലങ്കർ’, ‘േമത്തടവില്ലങ്കർ’, ‘ഇരുത്തടവില്ലങ്കർ’, ‘മുത്ത 
ടവില്ലങ്കർ’, ‘മാവില്ലങ്കർ’, ‘െവട്ടത്തറവില്ലങ്കർ’ മുതലായ വാക്യങ്ങൾ അവർ
വി വിദ്യയിൽ അതിസമർത്ഥന്മാരും ശ ക്കേളാട് മഹാവിഷമക്കാരുമാെണ 

കാണി .
‘അസിഹസ് ൈതഃ’ ‘അസിപഞ്ജരിതത്വാച്ച’ ‘കത്തിവാൾ കേയ്യ ം നാകത്താെര’
(പടവാൾ കയ്യിലുള്ളവർ) ഈ വാക്യങ്ങൾ നാകന്മാർ എല്ലായ് േപാഴും കയ്യിൽ
വാളുള്ളവരും വാളഭ്യാസത്തിൽ അതിസമർത്ഥന്മാരും സിദ്ധി സമ്പാദിച്ചവരും
ആകു എ ം, (7-ാം അദ്ധ്യായം േനാ ക).
‘ഉണ്ടതട്ടിപ്പടവർ’ എ കാണുന്നതിനാൽ നാകന്മാർ ഉണ്ടയിൽനിന്ന് അപാ 
യെപ്പടാെത രക്ഷെപ െകാ ന്നതിനു തക്കവണ്ണം വിേശഷമായി എേന്താ
ഒരു വിദ്യയും സാമർത്ഥ്യവും ഉള്ളവെര കരുേതണ്ടിയിരി . അതിെന്റ
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വാസ്തവം ഏതു കാരെമന്ന് അറിവാൻ പാടില്ല. എന്നാൽ ഇവരുെട പരിശയ്ക്ക്
‘ഉണ്ടത ം പരിശ’ എന്നാണ് നാമം. (ഇതിേല ള്ള ദിവ്യഔഷധത്തിന് ഒരു
േലാഹവും ചില പച്ചിലകളും േചരുമാനങ്ങളായി ഉണ്ട്. അതുകൂടാേതയും ഈവക
പരിശ ഉപേയാഗിക്കണെമ ള്ളേപ്പാെഴാെക്ക അതിലും പരിശക്കാരുെട ശരീ 
രം, ഉടുപ്പ് മുതലായവയിലും േമൽപറഞ്ഞ ഔഷധങ്ങെള േത ക പതിവാണ്.)
‘അ തട്ടി’, ‘കച്ചിെല്ലറിതട്ടി’ കൽ + ചി = കച്ചി = കരിങ്കൽകഷണം ഈ
വാ കൾ എ യും ഊക്കത്തിൽ പാ വരുന്ന അ ങ്ങേളയും അതുകൂടാെത
കവിണെകാ ള്ള കേല്ലറുകേളയും (പണ്ട് ഈ കവിേണറ് ധാരാളമുണ്ടായി 
രു . അത് ഒരു െവടിയുണ്ടെയേയാ അമ്പിെനേയാേപാെല ഊ ള്ളതും
വളെര ഉപ വകരവുമായിരു .) ഊക്കിൽവരുന്ന വാളുകേളയും ലഘുവിൽ
തടു കളയുന്നതിന് സാമർത്ഥ്യമുള്ളവെര ം, (െവ ം തടയും നാകന്മാർക്ക്
ബാലപാഠമായിരു .)
‘ഒരു കുതിപ്പിൽ േമൽകിളമ്പി………..’ എ തുടങ്ങിയ വാക്യങ്ങൾ വിേശഷമായ
ചാട്ടങ്ങൾ, മറിച്ചിലുകൾ, ഒരു ചാട്ടത്തിനിടയ്ക്ക് അതിശയിക്കത്തക്കവയായ
അേനകം അഭ്യാസങ്ങൾ ഇവെയ െച ന്നതിന് അവർ മഹാസമർത്ഥന്മാരായി 
രു എ ം,
‘കുതിരെവട്ടിപ്പടവർ’ എന്നത് അവർ കുതിരപ്പടെയ െവ ന്നതിന് വിേശഷസാമർ 
ത്ഥ്യം ഉള്ളവെര ം, (കാലിെന്റ മുട്ടിനുതാെഴ പടംവെര മുൻവശ ഒരുമാതിരി
മൂർച്ചയുള്ള ആയുധം വ മുറുക്കിെക്കാണ്ട് അതിേവഗത്തിൽ േമൽേപാ ള്ള
ചാട്ടേത്താടുകൂടി കുതിരയുെട കഴുത്തിെന്റ മുൻവശ നി ം േമല് േപാ
കാൽവീശി കഴുത്തിെന മുറിക്കയും അേതാെടാരുമി ൈകവാൾെകാ കുതിര 

റത്തിരി ന്ന ആളിെന ടി െവ കയും െച ക അവർ സാധാരണമായ
അഭ്യാസമായിരു .)
‘ആനേയാട്ടിപ്പടവർ’ എന്ന പദം അവർ ആനപ്പടെയ ഓടി ന്നതിനു വിരു 
തുള്ളവെര ം, (ഇക്കാര്യത്തിേല ം അവർക്ക് അേനകം ദിവൗഷധങ്ങളും

േത്യകമായ അഭ്യാസചാതുര്യവും ഉണ്ടായിരു ; ‘മാതംഗലീല’ (ഗജലക്ഷണ 
ശാ ം) േപാെല ‘ആൈന റിച്ചന്തം’ ‘പാകര് നൈട’ മുതലായ ന്ഥനിരകൾ
അവരുെട ഭവനങ്ങളിൽ എല്ലായിട ം ഉണ്ടായിരു . ീജനങ്ങൾ ംകൂടി
ഇതു നല്ലേപാെല പരിചയമുണ്ടായിരുന്നതായി കാണു .)
‘െചാ േവാം േമയ് െച്ചാൽതഴപ്പ് ’; ‘െപായ് വാർൈത്ത െമാഴിന്തനാേവാ പിറകി 
തപ്പട കാണാെത’ (അസഭ്യവാ പറഞ്ഞ നാക്കിന് അതുവെര അതിരു
വാണസ്ഥലെത്ത പിന്നീടു കാണുന്നതിനു കഴിയുകയില്ല. അതായത് അേപ്പാൾ 
ത്തെന്ന ആ നാക്കിെന എടു െവളിയിൽ കളയുെമന്ന് അർത്ഥം.) ഇതുകൾ

https://thalilakkam.in/



ാചീന മലയാളം 1 - ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ 64

അവർ സദാ സത്യവാദികൾ ആയിരു എ ം, ‘അറവർ’ = ധർമ്മിഷ്ഠർ,
(സംസ് കൃതഭാഷയിൽ ‘ധർമ്മ’െമ ം ‘അധർമ്മ’െമ ം പറയുന്നതിന് തമിഴ് ഭാ 
ഷയിൽ ‘അറം’ എ ം ‘മറം’ എ ം പറയും. ഇതുകളിൽ അറേത്താടു േചർന്നവർ
‘അറവരും’ മറേത്താടു േചർന്നവർ ‘മറവരും’ ആകു .) തമിഴിൽ കുഴാം എന്ന വാ 
ക്കിന് ‘സമൂഹം’ എന്നർത്ഥം. അതിനാൽ, ‘എങ്കൾകുഴാം നല്ലവർകുഴാേമ’ എന്ന
വാക്യം ഞങ്ങളുെട (നാകന്മാരുെട) സമൂഹം ധർമ്മിഷ്ഠസമൂഹമാകു എ ം,
‘അറന്താെന ‘യുരു’വാന നാകത്താെര, അറന്താെന ‘കരുവി’യാന നാകത്താെര,
അറന്താെന ‘യുള്ള’മാന നാകത്താെര; അറന്താെന ‘യുയിരാ’ന നാകത്താെര,
അറന്താെന ‘കടവു’ളാന നാകത്താെര, അറന്താെന ‘കൽവി’യാന നാകത്താ 
െര, അറന്താെന ‘യുലക’മാന നാകത്താെര, അറന്താെന ‘െയൈവ’യുമാന
നാകത്താെര’ ഈ വാക്യങ്ങൾ നാകന്മാരുെട (ഉരു) സ്വരൂപവും, (കരുവി) പേഞ്ച 

ിയങ്ങളും, (ഉള്ളം) അന്തഃകരണവും, (ഉയിർ) ാണങ്ങളും, (കടവുൾ) ൈദവവും,
(കൽവി) വിദ്യയും, (ഉലകം) േലാകവും, എ േവണ്ട അവരുെട (എൈവ) സർവ്വ 
വും ധർമ്മമയമായിരു എ ം, ‘കള്ളരുന്തിടുവതിേല്ലാം’ = ‘ഞങ്ങൾ മദ്യപാനം
െച ന്നില്ല; െകാൈണ്ടപ്പറണവ ഒരുവൈകയുൺപതിേല്ലാം’ = മത്സ്യാദികൾ
ഒ ം ഭക്ഷി ന്നില്ലാ; ‘ഊൻവൈക യുൾെക്കാളവിേല്ലാം’ = മാംസാദികൾ ഭക്ഷി 

ന്നില്ല; ‘പിറർമനവിയൈര ത്തവറു വിരു റ േനാ വതിേല്ലാം’ = പര ീകെള
െതറ്റായി ള്ള സ് േനഹം ജനി മാറു േനാ ന്നില്ല. ഈ വാക്യങ്ങൾ നാകന്മാർ
മദ്യപാനം; മത്സ്യംതീറ്റി, മാംസഭക്ഷണം, പര ീവാഞ്ഛ, ഇത്യാദി ദുർഗുണങ്ങൾ
യാെതാ മില്ലാത്ത പരിശുദ്ധരായിരു എ ം,
‘ദാനശൂരാഃ സർവ്വദാ’ = എല്ലായ് േപാഴും ദാനസ്വഭാവമുള്ളവർ; ‘ഇല്ലാൈരക്കണ്ട 
ങ്ങിൈശ തവി െചയ്യേവ ം’ = ദരി രായും സാധുക്കളായും ഉള്ള ജനങ്ങെള
അേന്വഷി സഹായിക്കണം; ‘ഈവതിെല്ലന െമാഴിന്താൽ പിറകിംകുയിർ
വാഴ് വതിേല്ലാം’ = ഇെല്ല പറ േപായാൽ പിെന്ന ജീവെന ധരി ന്നില്ല;
(‘ഇല്ല’ എന്ന് ഒരു വാ പുറെപ്പടുവിക്കാൻ ഇടയായിേപ്പായാൽ പിെന്ന അവർ
ജീവിച്ചിരിക്കയില്ല). ഈ വാക്യങ്ങൾ അവർ മഹത്തായ ദാനശീലവും മേനാഗു 
ണവും ഉള്ളവരായിരു എ ം.
‘ഈശ്വാരാരാധേന രക്താഃ ഭക്താഃ സുസാധവഃ’ ‘പുനിതരടിവണങ്കി വീഴും
നാകത്താെര,’ ‘നല്ലാെര ക്ക നയ വണങ്കേവണും’, ‘നല്ലറിഞർപാർെച്ച
നല്ലടിൈമയാകേവ ം. എല്ലാ വിൈനപ്പയെനന്റി ളകാതിക്കേവ ം,’ ഈ വാ 
ക്യങ്ങളാൽ നാകത്താന്മാർ ഈശ്വരാരാധനത്തിൽ താ ര്യവും, മഹ ക്കളിൽ
ഭക്തിയും ൈകങ്കര്യവും എങ്ങെനയുള്ള അനുഭവങ്ങൾ വന്നാലും ഇളകാതിരിക്ക 
ത്തക്കതായ ക്ഷമയും ഉള്ളവെര ം െതളിയു .
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ഇനിയും നായകന്മാരുെട കൂട്ടത്തിൽ രാജേയാഗികൾ, സിദ്ധേയാഗികൾ, ഹഠ 
േയാഗികൾ മുതലായ േയാഗിവര്യന്മാരും ഉണ്ടായിരു എ ള്ളതിനു താെഴ
പറയുന്നവ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളാകു .
(1) ‘േയാഗിേനാ യൽ ഗുഹാന്ത േപടികാ രത് ന ദീപികാ’, (2) ‘ചിത്തി, മുത്തി,
ൈകകണ്ട നാകത്താെര’ (3) ‘േകായിക്കെപ്പരും കയ്മൾ’ എെന്നാരു മഹാനായ
നായർ ഭുവിെന്റ കവിതകളിൽനി ം.
േകാളരിപ്പാട്ട്
േകാളരിെയ, േകാളരിെയ, േകാലമിറെന്താരു േകാളരിെയ
കണ്ടാരുൾെവളിേക്കാളരിെയ കാണാതാർക്കിരുൾ േകാളരിെയ
ഒൻപതുവാ ണ്ടി കടുള്ള വിളങ്കിയ േകാളരിെയ
ആറും താണ്ടിെച്ചന്നാലക്കെര യരൺമൈനേമവിയ േകാളരിെയ
േകാനാർ പാട്ട്
“േകാനാെരൈക്കെകാട്ടിപ്പാടുവീെര,
െകാണ്ടാനടി കൂത്താടുവീെര,
മാനേമാനേക്കാൈട്ട േപാടുവീെര,
മാല മാവിൻപം കൂടുവീെര,
തീയും, പുനലും, വളി, വിശു ം
മ ം കലർ മടമ്പിെക്കട്ടി
വീട്ടിലിരി ം നർേപ്പരനാെര,
പാടുവീർ പാടുവീർ പാവലെര.’
4. േവെറാരു നായർമഹാെന്റ കവിതകളിൽനിന്ന്
െപരുെമ്പട്ടിപ്പാട്ട്
“തിങ്കൾ പരിതി തിരിെന്താടു ം െപരുെമ്പട്ടി
േതനൂറിവ െതളിന്തിരു ം െപരുെമ്പട്ടി
മാനമറ്റ തുയർ മാളാെപ്പരുെമ്പട്ടി
മ വി ം മറ്റൈന മടംകും െപരുെമ്പട്ടി.’
5. മെറ്റാരു കവി
“േവണാ െപ്പാങ്കിലിയാർ െവടിവ ക്കാട്ട,
കാണാമ നിന്റവെര കൺെപാെട്ടെരന്നാർ,
മാണാക്കർ താമരൈപ മകിഴ്ന്തുപറ്റി പാരാട്ട
േകാണാമൽ കാണാെര േകാളിലികെളന്നാർ.’
6. േവെറാന്ന്
“പിളരി മുഴക്കിപ്പള്ളിെയഴുപ്പിേപ്പരിമ്പക്കടൽ െപാങ്കിവര
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കളരി തളു തുയിലയി ക്കാർേമനിെപ്പാരിചിന്തിെയഴ’
‘പുെല്ലനെവല്ലാം തുറ ം നാകത്താെര’
7. മാനാരിേക്കാട്ടയിൽ േകാമ്പിത്താൻ ശിവാങ്ങൾ
“ചുട്ടറെവ െവട്ട െവളി തനിയാേയാങ്കി
മട്ടറെവയടഞ്ഞ നില നിലതാനാകും
അന്നില താനഴിയാേതാരറിവാേയാരു
വിണ്ണിൈലെയന്നമതാശാൻ വിളമ്പിനാൈര’
‘അകമ , പുറമറ്റങ്ങാൈകയ ,
േമല , കീഴ , െവളിയുമ ,
കണ്ണ , ക്കാണല , കാക്ഷിയ
വിണ്ണിൈലെയന്നമതാശാൻ വിളമ്പിനാെര’
മന്നാടി അച്ചൻ ശിവാങ്ങൾ
‘ഓമെന്നഴു താനൂൈമ യായിനി ശി മുനയിലും നുണ്ണിതാകി, േത ചി 
റുകി ശിവവിണ്ണാകി ഒ േമ യ പിരിവറ്റാകും. എണ്ണാമയക്കാ കടന്തവാനം,
ഏറ്റകുറവറ്റിരു ം വാനം, ഏമെന ക്കാമെനത്തിെന്റ വാനം, എല്ലാമതു വാകി
നിെന്റ വാനം, കാ ം േകൾവി ം എട്ടാവാനം, നാറ്റം ചുൈവ, പറ്റിറന്തവാനം,
െവ ടൻ മൂച്ചറ്റിലകും വാനം, േപരിൻ പമാകെപ്പാലിന്തവാനം, മത്തലും െകാ 
ത്തലുമാണ്ടവാനം, വന്നാ മുന്നാട്ടം വിട്ടവാനം, ആശാനരുളാലൈടന്തവാനം,
വാനെമ ള്ളതും േപാന വാനം.’
ഈ വാക്യങ്ങൾ നാകന്മാരുെട കൂട്ടത്തിൽ ഹ്മസാക്ഷാൽകാരമടഞ്ഞ ജ്ഞാനി 
കൾ സാധാരണമായുണ്ടായിരു എ കാണി . േമൽക്കാണിച്ച സംഗതി 
കെളെക്കാണ്ട് നാകന്മാർ ഏറ്റവും ശരീരബലമുള്ളവരും, വിശിഷ്ടേയാദ്ധാക്കളും,
ദുർജ്ജനങ്ങെള ഉേപക്ഷി ന്നവരും, ശ ക്കൾക്ക് അതിഭയങ്കരന്മാരും, വില്ല 
ഭ്യാസം, വാളഭ്യാസം, കേല്ലറഭ്യാസം, ഉണ്ടത ക, അ ത ക, കുതിരെവ ക,
ആനേയാ ക, വിേശഷമായ ചാട്ടം, മറിച്ചിൽ, മർമ്മവിദ്യ മുതലായവയിൽ
മഹാസമർത്ഥന്മാരും, എെന്താെക്ക ആയാലും അസത്യം പറയാത്തവരും,
ദാനശൗണ്ഡന്മാരും ഈശ്വാരാരാധനത്തിലും മഹ ക്കെള റി ം താ ര്യവും
ഭക്തിയും ൈകങ്കര്യവും ഉള്ളവരും, അതിധർമ്മിഷ്ഠന്മാരും, മദ്യപാനം, മത്സ്യം 
തീറ്റി, മാംസഭക്ഷണം, ഇതുകെളാ മില്ലാത്തവരും, പര ീഗമനത്തിലുള്ള
വാഞ്ഛ ചിന്തയിൽേപാലും അ രിക്കാെത സൂക്ഷി െകാ ന്നവരും, രാജേയാ 
ഗികൾ മുതലായ േയാഗീശ്വരന്മാർ ഹ്മസാക്ഷാൽകാരമടഞ്ഞ ജ്ഞാനികൾ
മുതലായ സമുദായാംഗങ്ങേളാടുകൂടിയവരും ആ വക സംഗതികെള റിച്ച്
സാധാരണമായി നല്ലേപാെല അറിവും വിശ്വാസവും ഉള്ളവരും ആയിരു
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എ സിദ്ധി .
ാഹ്മണശബ്ദം ഈ മലയാളേദശ സ്വന്തമായി ള്ളതെല്ല ം, ആദ്യകാലം 

മുതൽ ാഹ്മണർ വ േകറിയ കാലംവെര (വളെര കൂടുതൽ കാലേത്തക്ക് )
ഇതിവിെട ഇല്ലാതിരുന്നതാെണ ം, ഈ ശബ്ദം ഇവിെട പല കാരത്തിലുള്ള
േദാഷങ്ങൾ േഹതുവായി ഭവിച്ചി ണ്ട് എ ം ഈ ശബ്ദെത്തെക്കാ
നന്മ സിദ്ധിേക്കണ്ടതായിട്ട് ആദ്യകാലം മുതൽക്കിതുവെര ഗണനീയമായ ഒരു
സംഗതിയും ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടിെല്ല ം, മലയാളരിൽ ആെരങ്കിലും ഇവിെടയിരു 

െകാണ്ടാകെട്ട അവിെട െചന്നാകെട്ട ഈ ശബ്ദെത്ത ആവശ്യെപ്പടുകേയാ,
െകാ വരികേയാ െചയ്തിട്ടിെല്ല ം, മുമ്പിൽ പറഞ്ഞേപാെല വിേദശ നി ം
വന്നവരായ ാഹ്മണർ അവരുെട കാര്യലാഭെത്തക്കരുതി ഇവിടു കാരിലും
ഈ ശബ്ദെത്ത സമർപ്പിക്കയും, എങ്ങെനേയാ െതറ്റിദ്ധരിച്ച് ഇവർ അതിെന
സ്വീകരിക്കയും െച േപായതാെണ ം ഉള്ളതു േമ റഞ്ഞ സംഗതികളിൽ നി 

നല്ലേപാെല െതളിഞ്ഞിരി . ആകയാൽ ഇടക്കാല കൂട്ടിേച്ചർത്തതും
അനാവശ്യകവുമായ ഈ ശബ്ദെത്ത ഇവരിൽ നിന്ന് തള്ളിക്കളേയണ്ടതാകു 

. അല്ലാത്ത പക്ഷം അതിെന വിേദശീയന്മാരായ ചില വർഗ്ഗക്കാർ ള്ള
െപാതുേപരുകെളേപ്പാെലമാ ം ഗണി മലയാള ാഹ്മണർ എന്ന് അഭിമാനം
ഭാവി ന്നവരുെട സ്ഥാനവലിപ്പെത്ത ഗണ്യമാക്കാെത ഇരിേക്കണ്ടതാകു .
ഇ കാരം മലയാള ാഹ്മണശബ്ദെത്ത ഉേപക്ഷി കഴിഞ്ഞാൽ പിെന്ന ആ
ശബ്ദേത്താടു കലർന്നിരി ന്ന എ ാൻ, ന രി, േപാറ്റി എന്നീ സ്ഥാനങ്ങൾ
മാ മാണ് ധാനമായി േശഷി ന്നത്. ഇവെയപ്പറ്റിയും മ ം സവിസ്തരം
അടുത്ത പുസ്തകത്തിൽ തിപാദി െകാള്ളാം.
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നായന്മാെരപ്പറ്റി ചരി കാലത്തിൽ വിേദശീയന്മാർ ണ്ടായി ള്ള അഭി ായങ്ങൾ

മുന്നദ്ധ്യായത്തിൽ കാണിച്ച മാണങ്ങൾ നായന്മാരുെട പുരാതനസ്ഥിതിെയ
കുറി . കാലാന്തരത്തിൽ ത സ്ഥിതി പല കാരണങ്ങളാൽ വളെര
ഭിന്നതകളും ന നതകളും സംഭവിക്കാനിടയായി. അങ്ങെന കഴി വരെവ
ദ്വീപാന്തരനിവാസികളായ വിേദശീയന്മാരിൽ പലരും തങ്ങൾ ഇദം ൗെമ 
യായി സിദ്ധിച്ച പരിഷ് കാരദശയാൽ േ രിതന്മാരായി പല കാലങ്ങളിലും ഈ
നാടിെന സന്ദർശിക്കയും ത്യക്ഷ മായിക്കണ്ട നായർസമുദായെത്ത യഥാസ്ഥി 
തി വർണ്ണിക്കയും െചയ്തി ണ്ട്. അവയിൽ ചിലതിെന താെഴ േചർ . (1)
’േറാലൻഡ് സൺ’ എന്ന സാ ിനാൽ തർജ്ജിമ െചയ്യെപ്പട്ട് ലണ്ടണിൽ 1833ൽ
അച്ചടിക്കെപ്പട്ട ’ടഹഫ ൾ മുജഹിഡിൻ’ എന്ന മതസംബന്ധമായ പുരാതന

ന്ഥത്തിെന്റ കർത്താവായ ’ൈഷക്ക് സിനുഡിൻ’ എന്ന മുഹമ്മദീയൻ മലയാളി 
കളുെട സ്ഥിതിെയപ്പറ്റി ഇ കാരം പറഞ്ഞിരി ഃ ’ഒരു ഭു െകാല്ലെപ്പട്ടാൽ,
അയാളുെട അനുചരന്മാർ സംശപ്തകന്മാരായി എതിർ െപാരുതി ശ ക്കളുെട
രാജ്യെത്ത പലവിേധന നശിപ്പിക്കയും അരിശം തീരുംവെര ജനങ്ങെള നി  
ഹിക്കയും െച .’(2) ിസ്ത്വബ്ദം ഒമ്പതാം ശതവർഷത്തിൽ ര മുഹമ്മദീയ
സഞ്ചാരികൾ 11(അൽതബരി, അഹ്മദുൽ ബലാസരി എന്നിവർ) എഴുതിയതും
’േറനാട്ട് ’ എന്നയാൾ തർജ്ജിമ െച 1733ൽ ലണ്ടണിൽ സിദ്ധംെചയ്തതും
ആയ പുസ്തകത്തിൽ താെഴ പറയുന്ന കാരം കാണുന്നതും ഈ നടവടിെയ
ഉേദ്ദശിച്ചായിരിക്കാം. ’രാജാക്കന്മാർ സിംഹാസനാേരാഹണം െച േമ്പാൾ
താെഴ പറയുന്ന മര്യാദെയ അവലംബിക്കാറു ്; ഏതാനും േചാറ് രാജാവിെന്റ
മുമ്പിൽ െകാ നിര ം; ഉടൻ മു േറാ നാനുേറാ ആളുകൾ സ്വന്തമനസ്സാെല
രാജസന്നിധിെയ ാപിച്ച് അേദ്ദഹം അത്തം ഭക്ഷിച്ചതിനുേശഷം ഓേരാപിടി
േചാറ് അേദ്ദഹത്തിെന്റ കയ്യിൽനി ം വാ ം. ഇതിെന ഭക്ഷി ന്ന േതാടുകൂടി
രാജാവു മരിക്കേയാ െകാല്ലെപ്പടുകേയാ െച ന്ന ദിവസത്തിൽ തങ്ങൾ അഗ്നി 

േവശം െച ന്നതിനു നിർബന്ധിതന്മാരാകയും അതിെന ശരിയാകുംവണ്ണം
അവർ അനുഷ്ഠിക്കയും െച ; ഈമാതിരി ആളുകൾ മലയാള േപ്പർ ’ചാവർ’
(ചാകുവാൻ തയ്യാറുള്ളവർ) എന്നാകു . േമൽ പറഞ്ഞതിനു ’ബർേബാസാ’
’പർക്കാസ് ’ എന്നീ േപാർ ഗീസ് ന്ഥകാരന്മാരും സാക്ഷ്യംവഹി .
(ഇതിെന അനുകരിച്ച് മാപ്പിളമാരും, വ വനാ രാജാവിെന്റ കീർത്തിക്കായിട്ട്
നായന്മാേരാട് േചർ തിരുനാവായിൽ ’മഹാമഖം (മാമാങ്കം) എന്ന ഉത്സവത്തി 
നു പര രം യുദ്ധംെചയ്ത് മരിപ്പാെനാ രു .)
(3) മ ാസ് സംസ്ഥാനം വക 1891െല െസൻസസ്സ് റിേപ്പാർട്ടിൽ മി�ർ എച്ച്.
എ. �◌ വർട്ട് എന്നയാൾ ഇ കാരം എഴുതിയിരി : ’നായന്മാർ ഒരു ാവി 
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ഡവർഗ്ഗമാണ്; അവരിൽ പലഭിന്നങ്ങളായ പിരിവുകളും ഓേരാ പിരിവുകൾ
േത്യക െതാഴിലുകളും കാണു ; പുരാതന നായന്മാർ നിസ്സംശയമായും

യുേദ്ധാദ ക്തമായ ഒരു സംഘമായിട്ട് വിരുത്തി മത്തിൽ വ അനുഭവിക്കയും
േവണ്ടേപ്പാൾ യുദ്ധം െച കയും െചയ്തിരുന്നിരിക്കണം. (4) ’മലബാർ ജില്ലാ
ഗസറ്റീയർ’ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ഇ കാരം കാണു . ’ഉത്ഭവം േനാക്കിയാൽ,
നായന്മാർ ഒരുേവള ാവിഡന്മാരായ കുടിപാർ കാരും മലബാറിെന ആദ്യ
മായി ആ മിച്ചവരിൽ േചർന്നവരും, േജതാക്കളുെട നിലയിൽ ഭരണകർത്താക്ക 
ളും ജന്മികളും ആയിത്തീർന്നവരും ആയിരി ക്കണം.; ആര്യരക്തസമ്മി തയും,
േദശ്യമായ കൃതിവിേശഷ ങ്ങളുംെകാണ്ട് ഇേപ്പാഴെത്ത നായന്മാർ മ ാ 
സ് സംസ്ഥാന ത്തിെല മ ള്ള ാവിഡ വർഗ്ഗങ്ങളിൽനിന്ന് ത്യക്ഷമായ
വ്യതാസം കാണെപ്പടു . (5) ജാൺ�ണിെന്റ ’േലാകത്തിൽ ഏറ്റവും സി 
ദ്ധമായ രാജ്യം’ എന്ന പുസ്തകത്തിൽനി ം മി. േലാഗൻ താെഴ പറയുന്ന
ഭാഗം ഉദ്ധരി ഃ ’ഈ നാട്ടിെല േയാദ്ധാവ് തെന്റ ആയുധ െത്ത േയാ 
ഗി ന്നതിൽ അതിശയനീയമായ സാമർത്ഥ്യം കാണി . അവെരാെക്ക
’നായന്മാർ’ എ വിളിക്കെപ്പടുന്ന ഒരു മാതിരി ഭുക്കന്മാരാണ്; ഏഴുവയ

ായമുള്ളേപ്പാൾ ’കളരികളിൽ’ അവരുെട ആയുധാഭ്യാസം ആരംഭി .
അവിെട സമർത്ഥന്മാരായ ’ആശാന്മാർ’ അവരുെട േദഹത്ത് എണ്ണയിട്ട് ഓേരാ
േചർ കെള മൃദുവാ കയും േപശികെള ഉട േചർ കയും െച . ഇതുനി 
മിത്തം അവർ ഗാ ലാഘവവും ചുറുചുറു ം സിദ്ധി . േദഹെത്ത പല
മാതിരിയിൽ വള ന്നതിനും, മു ം പി ം ഉയർ ം താ ം േവണ്ടവിധത്തിൽ
അതിെന ഉപേയാഗി ന്നതിനും അവർ ം കഴിയും. അവരുെട ഇമ്മാതിരി
അഭ്യാസം അവർ ചാരിതാർത്ഥ്യജനകവും അഭിമാനേഹതുകവും ആണ്.
ഈ വിഷയത്തിൽ അവെര ആരും അതിശയിക്കയിെല്ല അവർ ഉറപ്പായി
വിശ്വസി . (6) ബംഗാളിൽനി ം അയയ്ക്കെപ്പട്ട് (179293) മലബാറിെന
സന്ദർശിച്ച കമ്മീഷണറും പിന്നീട് േബാംെബ ഗവർണ്ണറുമായ േജാണാതൻ
െഡങ്കൻ എന്നയാൾ മിക്കിൾ എന്ന ന്ഥകാരെന്റ ’കേമായൻസ് ’ ഏഴാം
പുസ്തകത്തിൽനി ം താെഴ കാണി ന്ന ഭാഗെത്ത ഉദ്ധരി . (തർജ്ജിമ)
’കീഴ്ജാതികൽ േവലക്കാർക്കവിെട പുലയെര േപർ വാ ഭുക്കന്മാ 
രഭിമാനികൾ നായകർ; കരകൗശലവും പിെന്നക്കർഷകപ്പണിയാദിയിൽ
അതിപുച്ഛമവർേക്കറും വിരുതും െപാരുതുന്നതിൽ, െതളിയും കരവാളെത്ത ഴറ്റീ
വലത്തിലും എരിയും പരിശച്ച മമർത്തീ പരത്തിലും.’
ഈ ഭാഗെത്തപ്പറ്റി ത െഡങ്കൻ വീ ം ഇങ്ങെന വിമർശി : ’േമൽ 
പറഞ്ഞ േ ാകപാദങ്ങൾ വിശിഷ്യ ഒടുവി ലെത്ത ര പാദങ്ങൾ നായരുെട
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ഒരു നല്ല വർണ്ണനയാണ്. അന്യരാജ്യങ്ങളിൽ വഴിയാ ക്കാർ ഒരു വടിേയാ
പിരേമ്പാ വഹി നടക്കാറുള്ളതുേപാെല അ സാധാരണമായും സൗകര്യമായും
നായന്മാർ വാളിെന ഏന്തി എ സഞ്ചരി . ഇവരിൽ ചിലർ വാൾപിടി 
േയ മുതുകിൽ തിരുകു . പിടി ഉടുപ്പിനടിയിൽ അരെക്കട്ടിൽ താഴ്ത്തിയിരി ം.
മുന േമൽേപാട്ട ർ ഉരുഭുജങ്ങളിലും ഇടയ്ക്കിെട തട്ടി െതളുെതെള െതളി
കാണെപ്പടും.’ (7) സർ െഹക്ടർ മൺേറാ എന്ന ിട്ടിഷ് േസനാധിപൻ നായർ 
േയാദ്ധാക്കെളപ്പറ്റി ഇ കാരം എഴുതു :’യുദ്ധകാല ങ്ങളിൽ പകൽസമയ
അവെര െപാടിേപാലും കാണുകയില്ല. അവർ മണൽ കളുേടയും കുറ്റിെച്ചടി 
കളുേടയും ഇടയിൽ പതുങ്ങിയിരു കളയും. ഞങ്ങൾ േകാട്ടെയ ആ മിക്കാൻ
പുറ െപ്പടുേമ്പാൾമാ ം അവർ കൂടിളകിയ േതനീച്ചകൾ േപാെല കാണെപ്പടും.
അവർ തങ്ങളുെട േതാ കെള ശരിയാകും വണ്ണം പിടി കയും നല്ലേപാെല ലാ 

േനാക്കി െവടിെവ കയും െച .’ (ഈ ഭാഗം തലേശ്ശരിപ്പണ്ടികശാലയി 
െല 1761 ◌ാമാ വക ഡയറിയിൽ ഉൾെപ്പട്ടതാകു ). ഗവർണ്ണറായിരുന്ന
എം. മാഹിഡിലാേബാർഡനായി യും നായന്മാരുെട യുദ്ധസാമർത്ഥ്യെത്ത 
പ്പറ്റി പലതും ശംസി പറഞ്ഞിരി . (8) മ ാസ് മ ദിയംസൂ ണ്ടായ
മി�ർ ഈ. തഴ്�ൺ ’ദക്ഷിണ ഇന്ത്യയിെല ജാതികളും വർഗ്ഗങ്ങളും’ എന്ന

ന്ഥ ത്തിൽ നായന്മാെരപ്പറ്റി ഇ കാരം പറഞ്ഞിരി . ’അവർ പര
െപാരുതുന്നതിന് ഏറ്റവും സമർത്ഥന്മാരായ േയാദ്ധാക്കളായിരുന്നിരിക്കണം.
എന്നാൽ ഓേരാ േത്യക വിഭാഗങ്ങളായിട്ട് േത്യക ഉേദ്ദശ്യങ്ങേളാടുകൂടി
പിരിഞ്ഞിരി കയാൽ വിേദശീയന്മാരുെട ആ മണങ്ങെള തടു ന്നതിനു
അവർക്ക് നിവൃത്തിയില്ലാെത തീർന്നിരു .’ (9) ഒന്നാമെത്ത കുേലാ ംഗ
പാണ്ഡ്യമഹാരാജാവിെന്റ ( ിസ്ത്വബ്ദം 108384) ഒരു ശിലാേലഖനത്തിൽനി ം
അേദ്ദഹം കുടമലനാട് (പടിഞ്ഞാെറ മല േദശം) ആ മി ജയി എ ം
അവിെടെത്ത േയാദ്ധാക്കളായ ഇേപ്പാഴെത്ത നായന്മാ രുെട പൂർവ്വികന്മാർ തങ്ങ 
ളുെട സ്വത ്യരക്ഷയ്ക്കായി െചയ്ത സമരത്തിൽ ഒെട്ടാഴിയാെത മരി എ ം
കാണു . (10) ’ഡുവാർ ബർേബാസാ’ എന്ന പാശ്ചാത്യനാൽ എഴുത െപ്പട്ടതും
1866ൽ ഹാ ിയുട്ട് സംഘത്താൽ തർജ്ജിമ െചയ്യെപ്പ ട്ടതും ആയ ’കിഴേക്ക
ആ ിക്കയുേടയും മലബാറിേന്റയും സമു തീരവർണനം’ എന്ന ന്ഥത്തിൽ
16ാം ശതവർഷാരംഭ ത്തിെല നായന്മാരുെട സ്ഥിതിെയ റിച്ച് താെഴപ്പറയുന്ന
വിവരം കാണു ; നായന്മാർ നാട്ടിെല ഭുക്കന്മാ രാകു ; അവർ യുദ്ധംെച 

കമാ േമ െതാഴിൽ ഉ . അവർ വാൾ, വില്ല്, അമ്പ്, പരിശ, കുന്തം എന്നീ
ആയുധങ്ങെള പലേപ്പാഴും ധരി സഞ്ചരി . അവർ സമർത്ഥന്മാരും തങ്ങളു 
െട ഭാവെത്ത റിച്ച് വളെര അഭിമാനി ന്നവരും ആകു ; ഈ നായന്മാർ
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എല്ലാവരും ഉൽകൃഷ്ടകുലജാതന്മാർ ആയിരിക്കണെമ മാ മല്ല, തങ്ങൾ
ഒരുമി താമസി ന്ന രാജാവിനാേലാ ഭുവിനാേലാ ആയുധം െകാടുക്കെപ്പ ം
ഇരിക്കണം. അതിനു േശഷേമ ആയുധം ധരി ന്നതിനും നായർസ്ഥാനത്തിനും
അവർ അർഹന്മാരായി ഭവിക്കയു . ശരിയായ ആയുധ േയാഗത്തിനുതകു 
ന്നതായ പലമാതിരി അടവുകളും മുറകളും പഠി ന്നതിനു സാധാരണയായി
ഏഴുവയസ്സ് ായമാകു േമ്പാൾ അവർ വിദ്യാലയത്തിൽ അയയ്ക്കെപ്പടു ;
ഒന്നാമതായി നൃത്തം െച ന്നതിനും പിന്നീട് ഒേരാവിധത്തിൽ മറിയുന്ന തിനും
അവർ പഠി ; അതിനായി ബാല്യത്തിെല അവരുെട അവയവങ്ങെള
എ കാരെമങ്കിലും വളയ്ക്കത്തക്കവണ്ണം അവർ സ്വാധീനമാക്കിത്തീർ .
ഈ നായന്മാർ പട്ടണ ത്തിനു െവളിയിലായി മ ജനസാമാന്യത്തിൽനി ം
പിരിഞ്ഞ് േവ ന്ന ബെന്താബ കേളാടുകൂടിയ തങ്ങളുെട വ ക്കളിൽ പാർ 

; എവിെടെയങ്കിലും േപാകുേമ്പാൾ മാർഗ്ഗം ഒഴി െകാടു ന്നതിൻ
അവർ കർഷകന്മാേരാട് ഉച്ചത്തിൽ വിളി പറയു ; അ കാരംതെന്ന
അനുസരിക്കെപ്പടുകയും െച . അതെല്ലങ്കിൽ യാെതാരു േചാദ്യവും കൂടാെത
അവെര നായന്മാർ െകാല്ലാവുന്നതാകു . ഒരു കർഷകൻ നിർഭാവ്യവശാൽ
ഒരു നായർസ്ര്തീെയ െതാ േപായാൽ അവളുെട ബ ക്കൾ ഉടൻതെന്ന
അവെള െകാ ; അ കാരം തെന്ന അവെള െതാട്ടവനും അവെന്റ അഖില
ബ ക്കളും െകാലെചയ്യെപ്പടു ; ഇതു കർഷകന്മാരുെട രക്തം നായന്മാരിൽ
കലർ േപാകാതിരിപ്പാനാെണ അവവർ പറയു . ഈ നായർസ്ര്തീകൾ
വളെര വൃത്തിയുള്ളവരും േവ ം വണ്ണം വസ്ര്തധാരണമുള്ളവരും ആകു .’ (11)
18ാം ശതവർഷത്തിൽ എഴുതെപ്പട്ട ’പൗരസ്ത്യഹി േദശങ്ങളുെട നവീനചരി ം’
എന്ന ന്ഥത്തിൽ ഹാമിൽടൺ ഇങ്ങെന പറയു . ’പുരാതനകാലങ്ങളിൽ
സാമുതിരി 12 വർഷക്കാലേമ രാജ്യം ഭരിക്കാറു പതിവു . ആ കാലവധി
മുമ്പിൽ മരണം ാപിക്കയാെണങ്കിൽ പരസ്യമായി അയാൾ ആത്മഹത്തി
െചേയ്യണ്ടിവരികയില്ല. അതിനിടയായിെല്ലങ്കിൽ ഒന്നാമതായി അയാൾ തെന്റ
എല്ലാ ഭുക്കന്മാേരയും ഇട ഭു ക്കന്മാേരയും ക്ഷണി വരുത്തി ഒരു സദ്യ 
െകാടു കയും പിന്നീട് ഭക്ഷണത്തിനുേശഷം അവെര അഭിവാദ്യം െചയ്തി

േത്യകം തയ്യാറാക്കിയി ള്ള തൂ മരത്തിേലറി സകലരും കാൺെക എ  
യും കൃത്യമായ വിധത്തിൽ തെന്റ ശിരേച്ഛദം െച കയും െചയ്യണം; അത്തം
കഴിഞ്ഞ് ശവശരീരെത്ത എ യും ആേഘാഷേത്താടും ബഹുമാനേത്താടുകൂടി
സൽക്കരിക്കയും ഭുക്കന്മാരും മ ംകൂടി ഒരൂപുതിയ സാമൂതിരിെയ തിരെഞ്ഞടു 

കയും െച . ’(ഇത് പുരാതന നടപടി മാ ം). (12) ’1774േലയും, 1781േലയും
െവ�◌ിൻഡ്യൻ കപ്പൽ യാ കൾ’ എന്ന ന്ഥത്തിൽ ’െസാണ്ണറാറ്റ് ഇ കാരം
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എഴുതു : നായന്മാർ േയാദ്ധാക്കളാകു . ആയുധം ധരി നട ന്നതുെകാണ്ട്
അവെര മ വർഗ്ഗങ്ങളിൽനി ം തിരിച്ചറി യാവുന്നതാണ്. അവർ എ യും
അഹംഭാവമുള്ളവരാണ്; അവരുെട അടു േചരുന്ന ചില േത്യക വർഗ്ഗങ്ങെള
െകാ കളയുന്നതിനു അവർക്ക് അവകാശം ഉണ്ട്. അതിെനപ്പറ്റി പരാതിയും
ഇല്ല. (13) ’മലബാർനിയമവും നടവടിയും’ എന്ന ന്ഥത്തിൽ മി�ർ എൽ.
മുർ ഇ കാരം പറയു : ആംഗല ഇന്ത്യൻ നിഘ ക്കളിൽ നി ം നായക്ക്,
നായകൻ, നായർ ഇവ ഒരു ധാതുവിൽ നി ം ഉണ്ടായി ള്ളതാെന അറിയാം.
(14) വിജയനഗരത്തിെല നായക്കന്മാേരാടും വി െകാടുക്ക െപ്പട്ട േദശങ്ങളിെല
’നായക്കൻ’ എന്നഭിധാനമുള്ള ’േപാളിഗാർ’ ഭുക്കന്മാേരാടും പശ്ചിമതീരത്തി 
െല നായന്മാർ ം സംബന്ധ മുള്ളതായി സ വൽ, സർ താമസ് മൺേറാ
ഇവർ അഭി ായെപ്പടു . ആണറബിൾ ജാൺലിൻഡ് േസയും ഇതിെന
പിൻതാങ്ങി എഴുതു (1783). (15) തിരുവിതാംകൂർ െസൻസസ്സ് റിേപ്പാർട്ടിൽ
മി�ർ എൻ. സു ഹ്മണ്യയ്യർ ഇ കാരം പറയു : ’മധുരയിെല ചില നാടു
വാഴികൾ ’കർത്താ’ എന്ന സ്ഥാനേപ്പർ മുൻപിൽ വഹിച്ചിരു . മധുരയിേലയും
തഞ്ചാവൂരിേലയും നായക്ക് രാജാക്കന്മാരുെട അനതരാവകാശികൾ എ
ഗണി വരുന്ന ’ബാലിജ’ന്മാർ 1901െല ജനസംഖ്യ കണക്കിൽ ഈ സ്ഥാനം
ഉപേയാഗി ച്ചിരി .’ (16) 1901ൽ സിദ്ധം െചയ്യെപ്പട്ട ഇൻഡ്യൻെസൻസസ്സ്
റിേപ്പാർട്ടിെന റി ള്ള ഒരു ഗുണേദാഷനിരൂപണത്തിൽ ’നയന്റീൻത് െസഞ്ച്വ 
റി’ എന്ന സഞ്ചികയിൽ മി�ർ െജ. ഡി. റീഡ് (ഇേപ്പാൾ സർ േജാൺ) 1904ൽ
ഇ കാരം എഴുതി യിരി : ’െസൻസസ്സ് കമ്മീഷണർ നായന്മാരുെട
ഇട യിൽ താമസി ന്നതിനു അവസരം ലഭിച്ചിരു എങ്കിൽ, അേദ്ദഹം അവ 
രുെട കൂട്ടത്തിലുള്ള സ്ര്തീബാഹുല്യെത്ത റിച്ച് കുറ്റം പറകയില്ലായിരു .
ഇൻഡ്യയിെല ഏറ്റവും സുന്ദരികളായ സ്ര്തീവർഗ്ഗം എ ധാരാളമാെണങ്കിലും

മത്തിലധികമാകാൻ തരമില്ലേല്ലാ.’ ബുക്കാനൻവീ ം ഇ കാരം പറയു :
’മലയാളത്തിെല ഉയർന്ന വർഗ്ഗക്കാർ വസ്ര്തധാരണം കുറഞ്ഞരീതിയി 
ലാണ്; പേക്ഷ, അവർ അതിശയനീയമാകും വണ്ണം ശുചിയുള്ളവരാകു .
നായർസ്ര്തീകൾ തങ്ങളുെട േദഹ ങ്ങളും മുടികളും ഓേരാ സുഗന്ധവ ക്കൾ
േതച്ച് ശുചിയായി വ ന്നതിൽ എ യും ജാ തയുള്ളവരാകു . അവർ അഴു
വസ്ര്തം ധരിക്കാറില്ല.’ (17) മി�ർ എഫ്. ഡ ിയു. എല്ലിസ് ഇ കാരം
പറയു .: ആദികാലം മുതൽ 18ാം ശതവർഷത്തിെന്റ അവസാനകാലം വെര,
’തറ’ ’നാടു’ ഈ ഏർപ്പാടുകൾ മൂലമായിട്ട് നായർ ഭുക്കന്മാർ മലയാളേദശെത്ത
സ്വത രാജാക്കന്മാരുെട ദുർഭരണത്തിൽനി ം രക്ഷിച്ചിരുന്നതിനാലാണ്,
േകാഴിേക്കാട്, മുതലായ നഗരങ്ങൾ യൂേറാപ്പീയാഗനമേത്താടുകൂടി വലിയ
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കച്ചവടസ്ഥലങ്ങളായി തീർന്നത്; നായന്മാർക്ക് െപാതുേവ ഓവർസീയറന്മാ 
രുേടയും, ജമീന്ദാരികളുേടയും സ്ഥാനം ഉണ്ടാ യിരു .’ (18) മി�ർ േലാഗൻ
താെഴ കാണുന്നവിധം എഴുതു : ’മലബാറിൽ’ നാട് ’ ഏർപ്പടുണ്ടായിരു ;
അതിൻ കാരം ജന രക്ഷകസ്ഥാനം നായന്മാർ സിദ്ധമായിരു . ( ിട്ടീഷ്

േവശനം വെര) സംഘങ്ങളിൽ ’600’ േപർ വീതമുള്ള ’നാടു’കളും ഓേരാ
നാട്ടിലും ’150’ വീതം ’തറ’കളും ഓേരാ തറ ം ’4’ ൽ കുറയാെത കുടുംബങ്ങളും
ഉണ്ടായിരു ; ഇ യും വിഭാഗങ്ങൾഅടങ്ങിയ േദശത്തിെന്റ രക്ഷാധികാരി
സ്ഥാനം തന്നാ ഭുവും അറുനൂറ്റിനധിപനും ആയ നായർക്കാ യിരു .’
(19) േകാഴിേക്കാ നഗരത്തിെല ബഹുമാനെപ്പട്ട ഈ�◌ിൻഡ്യാകമ്പനി വക
കാര്യസ്ഥൻ, 1746 േമമാസം 28ാം തീയതി തലേശ്ശരിപ്പണ്ടികശാല വക
ഡയറിയിൽ ഇ കാരം പറഞ്ഞിരി ; ’ഈ നായന്മാർ േകാഴിേക്കാ
ജനസംഘ ത്തിെന്റ നായകന്മാരാകയാൽ ഇവർ ഇം ണ്ടിെല പാർലേമ
സാമാജികന്മാരുെട നിലയിലാണു; ഇവർ രാജക നെയ എല്ലാ കാര്യത്തിലും
അനുസരി ന്നില്ല. രാജാവിെന്റ മ ിമാർ അന്യായകൃത്യങ്ങളിൽ േവശി 

േമ്പാൾ ഇവർ നിർഭയം അവെര ശിക്ഷി .’ ഈ പാർലേമ സഭ
’കൂട്ടം’ എ േപരായ സഭ ആയിരിക്കണം. ദക്ഷിണകർണ്ണാടകത്തിെല ’കൂട്ടം’
183233ൽ ിട്ടിഷുേദ്യാഗസ്ഥന്മാർക്ക് എ യും ഉപ വകര മായി തീർന്നിരു .
(20)മലയാളേദശെത്തപ്പറ്റി നല്ലപരിചയം സിദ്ധിച്ചിരുന്ന അഞ്ചരക്കണ്ടിയിെല
മി�ർ മർഡാക്ക് ൗൺ എന്നയാൾക്ക യച്ച എഴുത്തിൽ രാജശക്തിെയ  
റി ന്നതായി ാൻസിലും മ ം നട ണ്ടായിരുന്ന ഫ ഡൽസി�ത്തിെന്റ
രീതിയിലായി രു മലബാറിെല നടപടി ( ിട്ടീഷ് േവശനംവെര) എ
പറഞ്ഞിരി . നായന്മാരുെട ഇടയിൽനട ണ്ടായിരുന്ന ഫ ഡൽ സി�
ത്തിന് തിരുവിതാംകൂർ െസൻസസ്സ് കമ്മിഷണർ എൻ. സു ഹ്മണ്യയ്യർ
അവർകളും സാക്ഷ്യം വഹി . ിസ്ത്വബ്ദം 925ൽ എഴുതെപ്പട്ട രണ്ടാമെത്ത
സിരിയൻ ിസ്ത്യൻ മാണത്തിൽ േമൽപറഞ്ഞ ’അറുനൂറുകെള’പ്പറ്റി രണ്ടിട
പറഞ്ഞിരി . െകാല്ലം 321െല ഒരു ശിലാേലഖനത്തിൽ ഒരു േവണാട്ടറു 
നൂറിെന ’േക്ഷ ാധികാരി’കളുെട നിലയിൽ പറഞ്ഞിരി . േവണാട്ടിൽ
ആെക 18 അറുനൂറുണ്ടായിരു ന്നിരിക്കണം. (21) ’കർക്കടമാസത്തിൽ (േദഹം
തണുത്തിരി േമ്പാൾ) ആണു നായർ യുവാക്കൾ കായികാഭ്യാസം േത്യക 
മായി െച ന്നത്. ’പേയാളിയിൽവച്ച് ഒരു കളരിയിൽ കുറു പഠിപ്പി ന്നതും
ശിഷ്യന്മാർ ചാട്ടം, മറിച്ചിൽ, തട മുതലായവ പഠി ന്നതും കണ്ട് ഞാൻ
എ യും അതിശയി . ’ എ മി�ർ ഫാ�◌് സ്താവി . (1845). (22)
നായന്മാരുെട മതാനുഷ്ഠാനെത്തപ്പറ്റി മി�ർ ഫാ�◌് വീ ം ഇ കാരം പറയു .
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’ഗവർേമണ്ട് ജീവനം നിമിത്തം അസൗകര്യമുള്ളവർ ഒഴിച്ച് ഒരു നായരും കുളി
മു മാറാെത ഭക്ഷണം കഴിക്കയില്ല. കുളിച്ചതിെന്റ േശഷം ദിനം തി ഒരുേനരം
അമ്പലത്തിൽ െതാഴണെമ ള്ളതും ഒരു കണിശ മായ നിയമമാണ് ’. ’പലേപ്പാ 
ഴും കുളി ര തവണ ആയിരി ം. മുൻകാല ങ്ങളിൽ അടു വരുന്ന (തീ ന്ന)
പുലയേനയും മ ം െവട്ടിക്കളയുകയും ഇേപ്പാൾ കാലേഭദം നിമിത്തം മാറി
െപായ് െക്കാ ന്നതിനായി വഴിയാ കയും പതിവാണ് എന്ന് ബുക്കാനൻ അഭി 

ായെപ്പടു . (23) മുൻ സ്താവിച്ച സംഗതിെയ അടിസ്ഥാനെപ്പടുത്തിയും മ ം
നായന്മാെരപ്പറ്റി മി�ർ ഫാ�◌് വീ ം ഇ കാരം പറയു : പാലക്കാട്ടിനടു ള്ള

േദശങ്ങളിൽ ഒരുമാതിരി മല്ലയുദ്ധം നട ണ്ട്. അതു േറാമാക്കരുെട ഇടയിലു 
ണ്ടായിരുന്ന രീതി സദൃശമായിരി . േറാമാങ്കാർ ബി.സി. 30 മുതൽ
മലബാറുമായി സംബന്ധമുണ്ടായിരു . ’അലാറിക് ’ എന്ന ഉത്തരേദശിയൻ
േറാമിെല േരാധം മതിയാ ന്നതിന് ആവശ്യെപ്പട്ട സംഗതികളിൽഒന്ന് 3000
റാത്തൽ നല്ല മുളകായിരു . (5ാം ശതകവർഷം) ഇത് മലബാറിൽ നി
തെന്ന േറാമങ്കാർ കിട്ടിയിരിക്കണം. പുരതാന ീ ക്കരുേടയും േറാമങ്കാരു 
േടയും ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പല കളികളും കായികാഭ്യാസങ്ങളും നായന്മാ
രുെട ഇടയിൽ അ മി ം അവശിഷ്ടങ്ങളായിട്ട് അദ്യാപി കാണു ണ്ട്.
ഓണത്തിനു നായന്മാർ ര കക്ഷികളായി നി മുനമടങ്ങിയ അസ്ര്തങ്ങൾ
വർഷി പലരും മുറിെപ്പ വീഴുന്നതിേനയും ഒരു െപാതുവായ ലക്ഷ്യത്തിൽ
സാമർത്ഥ്യം പരീക്ഷി ന്നതിേനയും മ ം പറ്റി പാളിനസ് സ്താവി
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ശൂ ശബ്ദം

മലയാള ാഹ്മണശബ്ദവും മലയാളശൂ ശബ്ദവും ആണ് ഇവിടുള്ള കുഴപ്പങ്ങൾ
ധാന േഹതുക്കൾ. ഇവയിൽ ഒന്നാമേത്തതിെന ഒഴിേക്കണ്ടതാെണ

ആറാമദ്ധ്യായത്തിൽ സകാരണം വിവരി . േശഷിച്ചിരി ന്ന (മലയാള)
ശു ശബ്ദെത്തപ്പറ്റി ഇവിെട ചിന്തിക്കാം.

ാഹ്മണർ മലയാളി നായന്മാെര ’ശൂ ർ’ എ പറ വരു . ഇത്
െവറും വ്യവഹാരത്തിൽ മാ മല്ല. നായന്മാെരപ്പറ്റി അവർ എഴുതിയി ള്ള

ന്ഥങ്ങളിലും കാണു ണ്ട്. ആഗമ വി തിെകാേണ്ടാ, അജ്ഞത്വംെകാേണ്ടാ
ഇവർ അതിെന മനഃപൂർവ്വം സമ്മതി കയും െച . ഈ വ്യവഹാരം
ഇങ്ങെന വർദ്ധി വർദ്ധിച്ച് സഹജമായി ഇേപ്പാൾ നായന്മാർ തമ്മിലുള്ള സം 
ഭാഷണങ്ങളിലും േരഖാ മാണങ്ങളിലുംകൂടി ആവിധം േയാഗി ന്ന നടപ്പ്
സ്ഥിര തിഷ്ഠതമായി തീർന്നിരി . ഈ അവസരത്തിൽ നായന്മാരുെട
ആഗമെത്തപ്പറ്റി ’േകരളമാഹാത്മ്യം’, ’േകരേളാൽപത്തി’ മുതലായ മാണ 
ങ്ങെള അനുസരി ള്ള ഒരു നിരൂപണം നി േയാജനമായി ഭവിക്കയിെല്ലന്ന്
വിശ്വസി .
ഒന്നാമതായി നായന്മാർ ഉണ്ടായി ള്ള ഈ ശൂ ശബ്ദം ആദ്യേമ ഉണ്ടായി 
രുന്നേതാ ഇടക്കാല വ കൂടിയേതാ എ നമ ആേലാചി േനാക്കാം.
’േകരളമാഹാത്മ്യ’ ത്തിൽ ഇതിെനപ്പറ്റി ഇങ്ങെന പറഞ്ഞിരി . ’ ാഹ്മണർ 

അനുഭവിപ്പാൻ േദവസ്ര്തീകെള തരണം’ എ ഭാർഗ്ഗവൻ സ്വർഗ്ഗ െചന്ന്
േദേവ േനാടു േചാദി . അേദ്ദഹം ജയന്തെന്റ പു ി ’സുഭഗ’േയയും ഗന്ധർവ്വെന്റ
പു ി ’ശുഭ’േയയും ഒരു രാക്ഷസസ്തീേയയും ആറാറു കന്യകമാേരാടുകൂടി െകാടു 

. അനന്തരം അേദ്ദഹം ദാസികേളയും ദാസന്മാേരയും (വിേദശ നി ം)
െകാ വ .
ഈ സംഗതിെയ േത്യകം സംബന്ധി ന്ന മാണങ്ങെള അടിയിൽ വിവരി 

.
മാണം. അർത്ഥം.

1 േദവനാര്യശ്ച ദാതവ്യാഃ േദവ ീകെളത്തരണം.
2 ജയന്തസ്യ സുതാം
കാഞ്ചിൽ സുഭഗനാമ
സുന്ദരീം ഷട്ക്കന്യാ
സഹിതാം നാരീം ജയന്തെന്റ പു ി സുഭഗെയന്ന സ്ര്തീേയയും ആറു കന്യക 
മാേരയും (െകാടു ).
3 േദവനാര്യഃ കില (ഇവർ) േദവ ീകളാകു േപാലും.
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4 പുനഃ കാഞ്ചിച്ച നാരീ
ഗന്ധർവസ്യ സുതാം ശുഭാം
ഷട്ക്കന്യാസഹിതാം നാരീം പിെന്ന ഗന്ധർവെന്റ പു ി ശുഭെയന്ന സ്ര്തീേയ 
യും ആറു കന്യകമാേരയും(െകാടു ).
5 പുനശ്ച രാക്ഷസീം തന്വീം
ഷട്ക്കന്യാസഹിതാം തദാ അനന്തരം (ഒരു) രാക്ഷസ ീേയയും ആറുകന്യകമാ 
േരയും (െകാടു ).
േമൽ കാണിച്ച മാണങ്ങളിൽ ഒന്നിലും തെന്ന ശൂ സംജ്ഞ േയാഗി കാ 
ണുന്നില്ല. അതിനാൽ പരശുരാമൻ െകാ വന്ന സ്ര്തീകൾ മുമ്പിൽ ഈ
നാമം ഇല്ലായിരു എ െതളിയു . േകരളത്തിൽ െകാ വന്ന് ഇരു ന്ന
സമയം ആ മൂ വക സ്ര്തീകെളപ്പറ്റിയും േമൽപറഞ്ഞവിധം (ശൂ ശബ്ദം കൂടാ 
െത തെന്ന) ആവർത്തി പറഞ്ഞിരി ന്നതിനാൽ വഴിമേദ്ധ്യവ ം അവരിൽ
ശൂ ശബ്ദം േചർന്നിെല്ല ള്ളതും നിശ്ചയം തെന്ന. ഇനിയും.
ദാസീദാസാൻ കുടുംബകാൻ’
അർത്ഥം: ദാസികേളയും ദാസന്മാേരയും (വിേദശത്തിൽ നി ം) െകാ വ 

, എന്ന് ’േകരളമാഹാത്മ്യ’ത്തിലും ’ഭാർഗ്ഗവൻ പരേദശ നി കാരയ്ക്കാ
െവള്ളാളെരെക്കാ വ താമസിപ്പി . അവരാണ് കിരിയ നായന്മാർ’
എ ’േകരേളാ ത്തി’യിലും കാണു . ഇ കാരമാെണങ്കിൽ കാരയ്ക്കാടു മുതൽ
മലയാളംവെര (ഉൽെപ്പെട) യുള്ള േദശങ്ങൾ തമിഴ് നാടാകയാൽ ’െവള്ളാംപിള്ള’
മുതലായ തമിഴ് േപരുകളല്ലാെത തമിഴിേനാട് അത്തവും അടുപ്പമില്ലാത്തതും
അന്യഭാഷയിലുള്ളതുമായ ശൂ ശബ്ദം അവിെടയാകേട്ട ഇവിെടയാകെട്ട തനതാ 
യി ണ്ടായിരിപ്പനിടയില്ല.
ഇനി ചിന്തിേക്കണ്ടതു ഈ നാമം ഇവിെട വന്നേശഷം ഉടൻ തെന്ന ഉണ്ടായി
പാരമ്പര്യമായി നട വരുന്നേതാ അതല്ലാ അടുത്ത കാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടാ 
യി ള്ളേതാ എന്നാണ്. മലയാളേദശ ള്ള എഴു കു കളിലാകെട്ട
ആധാര മാണങ്ങളിലാകെട്ട യാെതാന്നിലുംതെന്ന ഈ ശു സംജ്ഞ കാണു 
ന്നില്ല. മലയാംപട്ടാളത്തിെന ’നായർപട്ടാളം’ എന്നല്ലാെത ’ശൂ പ്പട്ടാളം’ എ
പറയുന്നില്ല. ഒരു സ്ര്തീേയാട് നിെന്റ ’നായർ’എന്നല്ലെത ’ശൂ ൻ’ എ പറ 
യുന്നില്ല. ’പടനായർകുളങ്ങര’ ’നായർകുളം’ ’ഇൈര നായർകുളം’ (ഇരണാകുളം)
’നായർവകപ്പടി’ ഇ കാരം മലയാള ള്ള േദശങ്ങൾ, വ ക്കളുെട ഇനം
ഇതുകൽെക്കല്ലാം (ഉള്ളതിെനാെക്ക) നായർസംജ്ഞകളല്ലാെത ശൂ സംജ്ഞ
ഒന്നിലും ഒരിട ം കാണുന്നില്ല. എന്നാൽ ഉേദ്ദശം 50 െകാല്ലങ്ങൾക്കകം
നടപ്പായി ള്ള രജിസ്തർ ആധാരങ്ങളിൽ (അതും തിരുവിതാംകൂറിൽ മാ ം) ഈ
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നാമം കാണു ണ്ട്. അതിനാൽ ശൂ ശബ്ദം ഈ മലയാളത്തിൽ മുൻകാലങ്ങ 
ളിൽ ഇല്ലായിരു എ ം അടുത്തകാല തുടങ്ങിയ താെണ ം ഉള്ളതിനു
സംശയമില. ഇവിടുെത്ത ഭാഷെകാ േനാക്കിയാലും ഈ നാമം ഇവിെട
ഉള്ളതെല്ല ഷ്ടമാകു . കിരിയം മുതൽ താേഴാ ള്ള വകക്കാെര ശൂ െര
കുെറക്കാലത്തിനി റം പറ വരികയും അവർ സാധരണയായി അതിെന
വിസമ്മതിക്കതിരിക്കയും െച േപാരുന്നതുെകാ മാ ം ഈ ശബ്ദം അവരുെട
സ്വന്തമാെണ പറവാൻ പാടില്ല. (സ്വന്തമാെണ വരുന്നതല്ല). ഒരു വർഗ്ഗ 
ക്കെര റിച്ച് മെറ്റാരു വർഗ്ഗക്കാർ േസ്വച്ഛാനുസരണം പലേപരും പറയുന്നതു
നടപ്പില്ലാത്തതല്ല. ആയത് ഇേപ്പാഴെത്ത ന രിമാർ മുതലായവെര റി ം
ഇെല്ലന്നില്ല. അ കാരമുള്ള എല്ല േപരുകളും വകയിൽ േചർ ഗണി ന്നത്
േകവലം േഭാഷത്വെമേന്ന പറവാനു .
വിേശഷി ം ’ന രി ഇേങ്ങാ വരൂ’ ’പട്ടേര വരൂ’ ’േപാറ്റി വരൂ’ എ പറയുന്നതു 
േപാെല ’ ാ വാ’ എ ഒരു നായെര േനാക്കി പറയുന്നില്ല. പറയുന്നതായാലും
ന രി, പട്ടർ ഇത്യാദി ഉപനാമം േപാെല ആ സ്ഥാനെത്ത നായർ, പിള്ള,
കർത്താ, കയ്മൾ, േമനവൻ മുതലായ സംജ്ഞകെള മാ േമ ഉപേയാഗി .
മുൻ വിവരിച്ച സംഗതികളുെട സാരംശെത്തപ്പറ്റി അത്തംേപാലും ചിന്തിക്കാെത
രജി ാധാരത്തിൽ ഒരുവെനഴുതി, ര േപെരഴുതി, മൂന്ന്, നാല്, പ , നൂര്,
എന്നിങ്ങെന െതരുെതെര അേങ്ങാട്ട് ’ഗഡ്ഡലിക വാഹന്യായം േപാെല ഇത്
സംഭവി എേന്ന ഉ .
“ഏകസ്യ കർമ്മ സംവീക്ഷ്യ കേരാത്യേന്യാപി ഗർഹിതം
ഗതാനുഗതിേകാ േലാേകാ ന േലാകഃ പാരമാർത്ഥികഃ
അർത്ഥം: ’ഒരുത്തെന്റ നിന്ദ്യമായ വൃത്തി കണ്ടിട്ട് അന്യനും അതുേപാെല
െച േപാകു . ഇതു മുൻപിൽ േപാകുന്നവെന്റ പിന്നാെല പലരും േപാകുന്ന 
തുേപാെലയാണ്. ഒരുവനും പരമാർത്ഥമറി വർത്തി ന്നില്ല.’ ഇനി
ശൂ ശബ്ദം, ഏതുഭാഷയിലുള്ളതാെണ േനാക്കാം:
“ ഹ്മക്ഷ ിയവിട്ശൂ ാശ്ചാതുർവർണ്യമിതി തം”
അർത്ഥം: ാഹ്മണ ക്ഷ ിയ ൈവശ്യ ശൂ ൻ ചാതുർവർണ്യമാകു എ
സ്മരിക്കെപ്പ .
’ഹാ ഹാേര ത്വാ ശൂ ’
അർത്ഥം: കഷ്ടം കഷ്ടം എടാ! ശൂ ാ നിെന്റ ..’
’ശൗ ം വർണ്ണമസൃജത’
അർത്ഥം:’ശൂ ജാതിെയ സൃഷ്ടി .’
’ഹാ േര ത്വാ ശൂ ’
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അർത്ഥം: കഷ്ടം! കഷ്ടം! കഷ്ടം: എടാ ശൂ ാ! നിെന്റ ...’
’ശൂ ാശ്ചാവരവർണ്ണാശ്ച വൃഷലാശ്ച ജഘന്യജാ’
അർത്ഥം. ’ശൂ ൻ, അവരവർണ്ണൻ, വൃഷലൻ, ജഘന്യജൻ ഇവ ശൂ ശബ്ദത്തിെന്റ
പര്യായങ്ങൾ (ആകു );
േമൾകാണിച്ച മാണങ്ങളും പര്യായങ്ങളും സംസ് കൃതഭാഷയിൽ കാണെപ്പടു 

. ’മലയാളം’ തുടങ്ങി പ പിരിവുകളുള്ള’തമിഴു’ ഭാഷയിെല ഇലക്കണാദി
ന്ഥങ്ങളിൽ ’അവരവരുണൻ’ ’വിരുഴലൻ’ ’ചകന്നിയചൻ എന്നിങ്ങെന തമി 

ഴ്വാ കെളല്ല കാണിച്ച് ’ചിൈതെച്ചാല്ലായിട്ട് ’ ഉപേയാഗിച്ചിരി ന്നതിനാൽ
ശൂ ശബ്ദം സംസ് കൃതഭാഷയിലുള്ളതുതെന്ന എ നിർണ്ണയിക്കാം.
(തമിഴ് ഭാഷയിൽ ’െപയർെച്ചാല്ല് ’ (നാമശബ്ദം)’ ’വിൈനെച്ചാല്ല് ) ( ിയശ 
ബ്ദം), ’ഇൈടെച്ചാല്ല് ’ (ഏകേദശം അവ്യയം), ’തിൈശെച്ചാല്ല് ’ (േദശീയനാമം),
’വൈടെച്ചാല്ല് ’ (ഇതരേദശഭാഷ, അതായത് സംസ് കൃതം), ’ചിൈതെച്ചാല്ല്
(ന നനാമം) എന്നിങ്ങെന പദങ്ങെള പിരിച്ചി ണ്ട്. ഇതിൽ വൈടെച്ചാെല്ലന്നതു
തമിഴക്ഷരങ്ങൾെകാണ്ട് സംസ് കൃതത്തിലിരുന്നതുേപാെലതെന്ന എഴുതാവുന്ന
കരം, മരം ഇത്യാദി പദങ്ങളും, ചിൈതെച്ചാെല്ലന്നത്, തമിഴക്ഷരങ്ങൾെകാ
ശരിയായി ച്ചരിക്കാൻ പാടില്ലാെത ’ചിത ’ (ന നെപ്പടുത്തി) ഉച്ചരി ന്ന
ഉട്ടണം (ഉഷ്ണം) പിരുങ്കം (ഭൃംഗം) ഇത്യാദി പദങ്ങളുമാകു .

ാദിപദങ്ങൾ തമിഴ് ഭാഷയിൽ ചിൈതെച്ചാല്ലായിരി ന്നതിനാൽ
സംസ് കൃതഭാഷയിലുള്ളവതെന്ന എ െതളിയു ). ഇനി ശൂ ശബ്ദം
ഏതു ഭാഷയിൽ എന്തിനായി പേയാഗിച്ചിരി എ േനാ ന്നപക്ഷം
മുൻകാണിച്ചിരി ന്ന മാണംെകാണ്ട് അതു ചാതുർവർണ്ണ്യവ്യവസ്ഥയിൽ
നാലാമെത്ത വർണ്ണത്തിനു സംജ്ഞയാെണ െതളിയു . ഈ വർണ്ണത്തിെന്റ
ലക്ഷണാദികെള േത്യകം ഷ്ടമാക്കികാണി ന്നതിനു െപാതുവായ ചാ 
തുർവർണ്ണ്യത്തിെന്റ ഒരു വിവരണം അത്യാവശ്യമായി േതാ കയാൽ അടുത്ത
അദ്ധ്യായത്തിൽ അതിെനാരുെമ്പടു .
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ചാതുർവർണ്യം

’ചാതുർവർണ്യം എന്നതു മുൻപറഞ്ഞ ാഹ്മണാദി നാലു ശബ്ദങ്ങൾ ം
ഒന്നായി ള്ള േപരാകു . ചതുർവർണ്ണം എന്നതു തെന്ന ചാതുർവർണ്യം
’സ്വാർത്ഥികഷ്യഞ് ’14 (വർണ്ണം എന്ന പദത്തിേനാട് സ്വാർത്ഥെത്ത റി ന്ന
’ഷ്യഞ് ’ എന്ന ത്യയം േചരുേമ്പാഴാണ് ’ചാതുർവർണ്യ’ത്തിെല വർണ്ണ്യം എന്ന
പദം ഉണ്ടാകുന്നത്.) എ ള്ള ത്യയം െകാണ്ട് രൂപേഭദം സിദ്ധിച്ചതല്ലാെത
അതിനു വിേശഷിച്ച് അർത്ഥേഭദം ഇല്ല. ചാതുർവർണ്യത്തിെന രണ്ടായി പിരി 
ക്കാം. അവയിൽ ഒന്ന് ഗുണകർമ്മങ്ങെള അടിസ്ഥാനെപ്പടുത്തിയും മേറ്റതു കുക്ഷി
പൂരണമതെത്ത അടിസ്ഥാനെപ്പടുത്തിയും ഇരി . എന്നാൽ യഥാർത്ഥമായ
വർണ്ണവിഭാഗം ശരിയില്ലാത്തതാെണേന്നാ അതിൻ കാരം ഇഹപരസുഖങ്ങൾ
സാധിക്കയിെല്ലേന്നാ യാെതാരു വർഗ്ഗത്തിനൂ ഇതുമാതിരിയുള്ള ഏർപ്പാടിൽ

തിബിംബഭാവത്തിൽ എങ്കിലും അകെപ്പടാെത േലാക ജീവിപ്പാൻ കഴിയു 
െമേന്നാ പറവാൻ പാടില്ല; പറയു മില്ല. ഇേപ്പാൾ ഇവിെട നടപ്പിലിരി ന്ന
ചാതുർവർണ്യനിയമം. ഒന്നാമതായി പറഞ്ഞ ഗുണകർമ്മവിഭാഗ ധാനമായ
നിയമത്തിലുള്ളതല്ല. വിധി കാരമുള്ള ാഹ്മണക്ഷ ിയാദി നാമങ്ങെള
മാ ം വ ംെകാണ്ട് ആ നിയമത്തിെന്റ ഉേദ്ദശത്തിനു വിപരീതമായും അതി 
െന്റ ശരിയായ സ്വരൂപത്തിന് മറവായും നാശകരമായും ഉള്ള രണ്ടാമെത്ത
പിരിവിെനയാണ് ഇവിെട സ്വീകരിച്ചിരി ന്നത്. ഇത് ഒരിക്കലും ആദ്യം
മഹാന്മാരാൽ അനുഷ്ഠിക്കെപ്പട്ട ചാതുർവർണ്യനിയമമല്ല എ നിശ്ചയംതെന്ന.
ഇതിെന പാഷണ്ഡമതേലാകായതമതമി മായ ദുർവ്യവസ്ഥ െയേന്നാ കഷ്ടി 
പിഷ്ടി ചാതുർവർണ്യാഭാസെമേന്നാ മേറ്റാ േവണം പറവാൻ. പൂർവ്വനിയമം
അമൃതം; ഇതു വിഷം. അതിെന ആചരി ന്നത് മാതാവിെന്റ മുലയിൽ
നി ം പാലുകുടി ന്നതു േപാെല. ഇതിെന ആചരി ന്നത് മുല േഛദിച്ച്
രക്തപാനം െച ന്നതുേപാെല. ഈ വാസ്തവെത്ത റി ള്ള അജ്ഞത്വം
നിമിത്തം ഇതു മഹാന്മാരുെട നിയമമാകയാൽ ത്യാജ്യ മെല്ല ള്ള അന്ധവി 
ശ്വാസജാഡ്യത്തിൽ ന െട ആളുകൾ അകെപ്പട്ടിരിക്കയാണ്. ഈ ചതുർവിധ
വിഭാഗെത്ത അടിസ്ഥാനമാക്കിെക്കാണ്ടാണ് മലയാളിനായർ വർഗ്ഗത്തിൽ
ശൂ ശബ്ദാേരാപണം െചയ്തി ള്ളത്. ഈ ആേരാപണം അവർ വലുതായ
നാശെത്ത ഉണ്ടാക്കിെക്കാണ്ടിരി . ഇതു കാരണം ജനസമൂഹത്തിന്
അതിമൂഢത, ധനനാശം, അലസത, ദാരി ്യം, മി േ ാഹം, കുടുംബകലഹം,
സ്വജനേദ്വഷം, അപമര്യാദ, ദുരാചാരം, ഭൃത്യ വൃത്തി, ധർമ്മഭൃംശം, കർമ്മ 
േലാപം, അനാസ്തിക്യം ഇതുകൾ വർദ്ധി നിലനിന്ന് ആകപ്പാെട ഇവർ
ദുരിതരൂപികളായി പരജനപരിഹാസത്തിനും ഇഹേലാകപരേലാകങ്ങളിൽ
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നരകാനു ഭൂതി ം പാ ീഭവി െകാണ്ടിരി . ഈ ആപത്തിൽ ഇ ം
രക്ഷെപ്പടണെമങ്കിൽ ഉന്നാമതായി സകലേദാഷങ്ങ ൾ ം ബീജമായ ഈ
ദുർവ്യവസ്ഥയിൽ ഇന്ന് ഒഴിയണം. അ കാരം ഒഴിയണെമങ്കിൽ ജനസമൂ 
ഹത്തിൽ വളെരക്കാല മായി േവരുറ കിട ന്ന െതറ്റിദ്ധാരണ നിേശ്ശഷം
നശിക്കണം. അങ്ങെന നശിക്കണെമങ്കിൽ ഋഷീശ്വരന്മാരാൽ തിമൂലം
ഏർെപ്പടുത്തെപ്പട്ട ശരിയായ ചാതുർവർണ്ണ്യനിയമരീതികേളയും െകടുതലിെന
വർദ്ധിപ്പി മയക്കിെക്കാണ്ടിരി ന്ന ദുർവ്യവ സ്ഥാരീതികേളയും തൽക്കർ 
ത്താക്കന്മാരുെട േയാഗ്യതകേളയും ശരിയായിത്തെന്ന മുഴുവനും അറിയണം.
ആയതു കഴിെച്ചങ്കിേല മ ള്ള ഔഷധങ്ങൾ ഫലി . അതുെകാണ്ട് മുൻപറഞ്ഞ
ര വക വ്യവസ്ഥകേളയും സംബന്ധിച്ച േവണ്ട വിവരങ്ങൾ മാണയുക്ത്യനുഭ 
വസഹിതം കാണിക്കാൻ തുട . ആദ്യമായി ഗുണകർമ്മവിഭാഗ ധാനമായ
മതെത്ത പറയാം. അതിേലയ്ക്ക് അനു മമായി താെഴ പറയുന്ന സംഗതികെള 
പ്പറ്റി ചിന്തിേക്കണ്ടിയിരി . 1. അതിെന്റ സാമാന്യനാമം 2. അതിെന്റ

േത്യകനാമം 3. അതിെന്റ കർത്താവ് 4. അതിെന്റ ജനനകാലം 5. അതിെന്റ
േയാജനം 6. അതിെന്റ അടിസ്ഥാനം 7. അതിെന്റ അധികാരി 8. അതിെന്റ

നട മുറ 9. അതിെന്റ താരതമ്യം 10. അതിെന്റ വ്യാപ്തി
1. സാമാന്യനാമം
സന്തതിേഗാ ജനനകുലാന്യഭിജനാന്വയൗ വംേശാന്വവായസ്സന്താേനാവർ 
ണ്ണാഃ സ ർ ാഹ്മണാദയഃ അമരേകാശം അർത്ഥം: ’സന്തതി, േഗാ ം, ജനനം,
കുലം, അഭിജനം, അന്വയം, വംശം, അന്വവായം, സന്താനം ഈ ഒമ്പതു ശബ്ദ
ങ്ങളും ാഹ്മണക്ഷ ിയാദി വർണ്ണങ്ങൾക്ക് സർവ്വ സാധാരണ മായി ള്ള
നാമങ്ങളാകു . ഇതുകളിൽ വർണ്ണെമന്ന ശബ്ദം ാഹ്മണക്ഷ ിയ ൈവശ്യ
ശൂ ജാതികൾക്ക് െപാതുവായി ള്ളതാകു . വർണ്ണ തൗ (വർണ്ണ എന്ന ധാതു

തി എന്ന അർത്ഥത്തിൽ വരും).
വർണ്ണ്യേന്ത ’കപിലാരുണപീതകൃഷ്ണവർൈണ്ണഃ നിരൂപ്യന്ത ഇതി’
അർത്ഥം: കപിലനിറം (േഗാേരാചനയുെട നിറം േപാെല യുള്ള നിറം) അരുണം
( കാശമില്ലാത്ത ചുവ നിറം) പീതം (മഞ്ഞൾ നിറം) കൃഷ്ണം (കറു നിറം) ഈ
വർണ്ണങ്ങൾ െകാണ്ട് സ് േതാ ം െചയ്യെപ്പടുന്നത്.
’കപിലാശ്ചാരുണാഃ പീതാഃ കൃഷ്ണാേശ്ചതി പൃൗെക് പൃൗെക് ാഹ്മണാഃ
ക്ഷ ിയാ ൈവശ്യാ ശൂ ാേശ്ചതി വിവക്ഷിതാഃ (വി പുരാണം)
കപിലാഃ ാഹ്മണൻ; അരുണാഃ ക്ഷ ിയൻ; പീതാഃ ൈവശ്യർ; കൃഷ്ണാഃ ശൂ ർ.
കപിലാരുണപീതകൃഷ്ണവർണ്ണങ്ങൾക്ക് േത്യകം േത്യകം ാഹ്മണൻ,
ൈവശ്യൻ, ശൂ ൻ എ പറയ െപ്പടു .
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2. േത്യകനാമം
’ ഹ്മക്ഷ ിയവിട്ശൂ ാ’ തി അർത്ഥം: ാഹ്മണക്ഷ ിയ ൈവശ്യശൂ ർ
’ ാഹ്മണം ക്ഷ ിയം ൈവശ്യം ശൂ ഞ്ച’ തി അർത്ഥം: ാഹ്മണനും
ക്ഷ ിയനും ൈവശ്യനും ശൂ നും. ’ ഹ്മവാ ഇദമ ആസീത് ’ ബൃഹ. ഉപ 
നിഷത്ത് അർത്ഥം: ആദ്യം ഹ്മെമന്ന ഒരു ജാതി തെന്ന ഭവി . ’അസൃജത
ക്ഷ ം’ ബൃഹ. ഉപനിഷത്ത് അർത്ഥം: ക്ഷ െത്ത (ക്ഷ ിയെന സൃഷ്ടി ).
’വിശമസൃജത് ’ ബൃഹ. ഉപനിഷത്ത് അർത്ഥം: ൈവശെന സൃഷ്ടി . ശൗ ം
വർണ്ണമസൃജത് ബൃഹ. ഉപനിഷത്ത് അർത്ഥം: ശൂ ജാതിെയ സൃഷ്ടി . ഈ

മാണങ്ങെളെക്കാണ്ട് ഇതിലടങ്ങിയ േത്യക നാമങ്ങൾ ാഹ്മണൻ,
ക്ഷ ിയൻ, ൈവശ്യൻ, ശൂ ൻ എന്നതുകളാകു എ സിദ്ധി .
3. ജന്മഭൂമി
’സരസ്വതീദൃഷദ്വേത്യാർേദ്ദവനേദ്യാര്യദന്തരം തം േദവനിർമ്മിതം േദശം

ഹ്മാവർത്തം വക്ഷ്യേത.’ മനു തി അർത്ഥം: സരസ്വതിെയ ം, ദൃഷദ്വതി 
െയ ം പറയെപ്പടു ന്ന േദവനദികളുെട മദ്ധ്യേദശം േദവന്മാരാേലർെപ്പടുത്തെപ്പട്ട

ഹ്മാവർത്തെമ പറയെപ്പടു . ’തസ്മിൻ േദേശ യ ആചാരഃ പാരമ്പര്യ 
മാഗതഃ വർണ്ണാനാം സാന്തരാത്മാനാം സ സദാചാരഃ ഉച്യേത’ മനു തി

അർത്ഥം: ആ േദശത്തിൽ എേപ്പാഴും മഹാന്മാർ വസി ന്നതിനാൽ ാ 
ഹ്മണാദിവർണ്ണങ്ങൾ ം സങ്കരജാതികൾ ം ശിഷ്ടാചാരം അനാദിയായി
അവിടത്തിൽ നി ം ഉണ്ടാകു . ഈ മാണം െകാണ്ട് ചാതുർവർണ്ണ്യം
ഉണ്ടായത് ഹ്മാവർത്തത്തിൽ നിന്നാെണന്ന് സിദ്ധി .
4. കർത്താവ്
’കൃതവാൻ ഭുഃ’ ഗായ ിത ം അർത്ഥം: ഭുവിനാൽ െചയ്യെപ്പ . ’ചാതുർ 
വർണ്യം മയാ സൃഷ്ടം’ ഭഗവൽ ഗീത അർത്ഥം: ചാതുർവർണ്ണ്യം എന്നാൽ
സൃഷ്ടിക്കെപ്പ . ഇതുകൾ െകാണ്ട് ചാതുർവർണ്യനിയമെത്ത സൃഷ്ടിച്ചത് സച്ചിദാ 
ത്മാവായ ഭഗവാനാെണന്ന് സിദ്ധമായി.
5. ജനനകാലം
’വർണ്ണ മവിഭാഗശ്ച േ തായാം കൃതവാൻ’ ഗായ ിത ം അർത്ഥം:
വർണ്ണ മവിഭാഗെത്ത േ തായുഗത്തിൽ െച എന്നതുെകാണ്ട് ഇതിെന്റ
ജനനകാലം േ തായുഗത്തില ◌ാെണ സിദ്ധി .
6. േയാജനം
’േലാകാനാ വിവൃദ്ധ്യർത്ഥം’ മനു തി അർത്ഥം: േലാകങ്ങളുെട വർദ്ധന േവ 
ണ്ടി, എന്നതുെകാണ്ട് ഇതിെന്റ േയാജനം േലാകവർദ്ധന(രക്ഷ)യാെണ
െതളി യു . ഹി മതാനുസാരികൾക്ക് ആദരണീയങ്ങെള സമ്മത മു 
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ള്ള മാണങ്ങളിൽ കാണുന്നവിധം േമ റഞ്ഞ മൂ മുതൽ ആറ് വെര
കാര്യങ്ങളിൽനി ഭുവായിരുന്ന ഭഗവാൻ ഈ വർണ്ണാ മവിഭാഗെത്ത

ഹ്മാവർത്തത്തിൽവ േലാകങ്ങളുെട വർദ്ധന േവണ്ടി ഉണ്ടാക്കി എ
ഷ്ടമായി. ഈ നിയമം േലാകവർദ്ധനയ്ക്കായിട്ടിരി ന്ന സ്ഥിതിക്ക് േ തായു 

ഗത്തിനുമുമ്പ് കൃതയുഗത്തിലും ഈ വർദ്ധന അവശ്യം േവണ്ടതായിരിക്കാേന
തരമു . ’ആദൗ കൃതയുേഗ വർേണ്ണാ നൃണാം ഹംസ ഇതി തഃ’ ഭാഗവതം
അർത്ഥം: ആദിയിൽ കൃതയുഗത്ത് മനുഷ്യർ എല്ലാവരും ഹംസന്മാർ എ
പറയെപ്പടുന്ന ഒരു വർണ്ണം മാ മായിരു . ’ന വിേശേഷാപ്പസ്തി വർണ്ണാനാം
സർവ്വം ഹ്മമിദം ജഗദ് ’ ഭാരതം അർത്ഥം: േഹ യുധിഷ്ഠിര! പ േലാകം
വർണ്ണേഭദം കൂടാെത ഒേര ജാതിയായിരു . ’ഏകവർണ്ണമിദം പൂർവ്വം വിശ്വ 
മാസീദ ധിഷ്ഠിര’ ഭാരതം അർത്ഥം: േഹ യുധിഷ്ഠിര! പ േലാകം വർണ്ണേഭദം
കൂടാെത ഒേര ജാതിയായിരു . ’ ഹ്മ വാ ഇദമ ആസീേദകേമവ’ ബൃഹ.
ഉപനിഷത്ത് ഈ മാണങ്ങെളല്ലാം ’േ തായം കൃതവാൻ ഭുഃ’ എന്നതിനാലും
കൃതയുഗത്തിൽ ഈ വിഭാഗം ഉണ്ടായിരുന്നി െല്ല കാണു . കൃതയുഗത്തിലും
േലാകവൃത്തി ആവശ്യ മുള്ളതായിരുന്നി ം ആ കാലത്ത് ഏർെപ്പടുത്താതിരി 
പ്പാനും േ തവെര താമസിപ്പാനും കാരണെമന്ത്? ’കൃതകൃത്യാഃ ജാ ജാത്യാ
തസ്മാൽ കൃതയുഗം വിദുഃ’ ഭാഗവതം അർത്ഥം: ജകൾ ജനനാൽ തെന്ന
കൃതകൃത്യന്മാരായിരി ക്കയാൽ കൃതയുഗെമ പറയെപ്പ . ’ചതുഷ്പാത്സകേലാ
ധർമ്മഃ സത്യം ൈചവ കൃേത യുേഗ നാധർേമ്മണാഗമഃ കശ്ചിന്മനുഷ്യാൻ

തിവർത്തേത.’ മനു തി അർത്ഥം: കൃതയുഗത്തിൽ ധർമ്മവും സത്യവും
നാലു പാദമായിരു . അതിൽ മനുഷ്യെര അധർമ്മത്തിനാലുണ്ടാകുന്ന ദുഃഖം
പീഡിപ്പി ന്നില്ല. ഈ മാണങ്ങളാൽ കൃതയുഗത്തിൽ ധർമ്മം തിക
സംപൂർണ്ണമാകുംവണ്ണമുണ്ടായിരുെന്ന ം, അതിനാൽ ജനങ്ങൾ വർണ്ണേഭദം
കൂടാെത ഒേര ജാതിയിൽ നിഷ് കളങ്കഹൃദയരും ഉപാസകരും ധർമ്മിഷ്ഠരുമായി 
രുെന്ന ം, അതിനാൽ അവർക്ക് യാെതാരൂപ വങ്ങളും േനരിട്ടിട്ടില്ലായിരു
എ ം, േവ ന്ന കാര്യങ്ങെള അവരവർതെന്ന നിർബാധ്മായി യത് നം
െച നിവർത്തി േപാ എ ം, ആയതുെകാണ്ട് അക്കാലത്ത് ഈ വിഭാഗം
ആവശ്യെപ്പട്ടിരുന്നിെല്ല ം െവളിവാ . എന്നാൽ. ’േ തായുേഗ ഭിന്ന 
ധിേയാ’ ഭാഗവതം അർത്ഥം: േ തായുഗത്തിൽ (മനുഷ്യർ) വിപരീതബുദ്ധിക
ളായി ഭവി . ഇതേരഷ്വാഗമാദ്ധർമ്മഃ പാദശസ്ത്വവേരാപിതഃ ചൗരികാനൃതമാ 
യാഭിർദ്ധർമ്മശ്ചാൈപതി പാദശഃ മനു തി അ 1 അർത്ഥം: മ യുഗങ്ങളിൽ
(േ തായുഗം മുതലായ) േമാഷണം, അസത്യം, വഞ്ചന ഈ കൃത്യങ്ങെളെക്കാണ്ട്
ധനം, വിദ്യ മുതലായവ സമ്പാദിക്കനിമിത്തം ധർമ്മം, സത്യം ഇവ ഓേരാ പാ 
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ദമായി കുറയു . ഈ മാണങ്ങളാൽ േ തായുഗം മുതൽക്ക് ധർമ്മം േമണ
കുറ ം അധർമ്മം വർദ്ധി ം വന്നിരു എ ം, ജനങ്ങളും അധർമ്മിഷ്ഠരായി
ഭവി എ ം കാണു . അതുെകാണ്ട് ആ കാലം (േ തായുഗം) മുതൽക്ക് ഈ
വിഭാഗം ആവശ്യെപ്പ വ . ഇതാകു കൃതയുഗത്തിേലർെപ്പടാതിരി പ്പാനും
േ തവെര താമസിപ്പാനും കാരണം. 7. അടിസ്ഥാനം ’ചാതുർവർണ്യം മയാ
സൃഷ്ടം ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശഃ’ ഭഗവൽഗീത അർത്ഥം: ഗുണകർമ്മവിഭാഗെത്ത
അടിസ്ഥാനെപ്പടുത്തി ചാതുർവർണ്യം എന്നാൽ സൃഷ്ടിക്കെപ്പ . ’ ഹ്മണാ
പൂർവ്വസൃഷ്ടം ഹി കർമ്മഭിർവർണ്ണതാം ഗതം’ ഭാരതം അർത്ഥം: ഹ്മാവിനാൽ
പണ്ട് (എല്ലാ മനുഷ്യരും) സൃഷ്ടി ക്കെപ്പ . കർമ്മം െകാണ്ട് (പല) വർണ്ണ 
ങ്ങെള ാപി . ’കർമ്മ ിയാവിേശേഷണ ചാതുർവർണ്യം തിഷ്ഠിതം’
ഗായ ീത ം അർത്ഥം: കർമ്മങ്ങളുെട േഭദഗതിെകാണ്ട് ചാതുർവർണ്യം

തിഷ്ഠിക്കെപ്പ . ഇതിൽനി ചാതുർവർണ്യത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനം വൃത്തിേഭദ 
െത്ത ആ യിച്ചാെണന്ന് വ്യക്തമാകു . 8. ഇന്നിന്ന ഗുണകർമ്മങ്ങളുള്ളവെന
ഇന്ന വിഭാഗത്തിൽവ എന്ന് ഹ്മ വാ ഇദമ ആസീേദകേമവ തേദകം
സന്നപ്യഭവത ◌് േ േയാ രൂപമത്യസൃജത ക്ഷ ം യാേന്യതാനി േദവക്ഷ ാ
ണീേ ാവരുണഃ േസാേമാ രു ഃ പർജ്ജേന്യാ യേമാ മൃത രീ ശാന ഇതി.
തസ്മാൽ ക്ഷ ാൽ പരം നാസ്തി തസ്മാൽ ാഹ്മണഃ ക്ഷ ിയമധസ്താദുപാസ് േത
രാജസൂേയ ക്ഷ ഏവ തദ്യേശാ ദധാതി ൈസഷാ ക്ഷ സ്യ േയാനിര്യദ്

ഹ്മ തസ്മാദ്യദ്യപി രാജാ പരമതാം ഗച്ഛതി ൈഹ്മവാന്തത ഉപനി യതി
സ്വാം േയാനിം യ ഉ ഏനം ഹിനസ്തി സ്വാം സ േയാനിമൃച്ഛതി സ പാപീയാൻ
ഭവതി യഥാ േ യാംസം ഹിംസിത്വാ. (ബൃഹദാരണ്യേകാപനിഷത്ത് ) അർ 
ത്ഥം: ’ആൈത്മേവദമ ആസീൽ’ എ െള്ളടത്ത് ആത്മശബ്ദം െകാണ്ട്
വിവക്ഷിതമായിരി ന്ന ഹ്മം യാെതാേന്നാ (അഗ്നിെയ സൃഷ്ടി )

ാഹ്മണജാത്യഭിമാനമുള്ള ആദ്ധ്യാത്മകമായിരി ന്ന അത് ഏകമാ മായി 
രു . പരിപാല നാദി െച ന്നതിനുള്ള ’േക്ഷ ’േത്താടുകൂടാെത കർമ്മത്തി
നായിെക്കാ മതിയായില്ല. അതുെകാണ്ട് ആ ഹ്മകർ ത്വ വിഭൂതി 
ക്കായിട്ട് ശസ്തരൂപെമാ വിേശഷമായി സൃഷ്ടി . അതായത് ’ക്ഷ ം’
ഇ ൻ, വരുണൻ, യമൻ, മൃത രീശാനെന ന്നിങ്ങെന യാവചിലരുേണ്ടാ അവർ
േദവ(ന്മാരിൽ) ക്ഷ ിയ ന്മാർ.
’സ ൈനവപ്യഭവത്സവിശമസൃജതിയാേന്യതാനി േദവജാതാ നി ഗണശഃ
ആഖ്യായേന്ത വസേവാ രു ാ ആദിത്യാവിേശ്വേദവാ മരുത ഇതി.’ (ബൃഹദാര 
ണ്യേകാപനിഷത്ത് ) അർത്ഥം: ാഹ്മണജാത്യഭിമാനമുള്ള ആ അഗ്നിപുരുഷൻ
(മുൻേപാൽ) വ്യസമ്പാദ്യക്കാരേനാടുകൂടാെത കർമ്മത്തിനായി െക്കാണ്ട്
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മതിയാകാെത (േപായി) ൈവശ്യജാതിെയ സൃഷ്ടി . ആ േദവൈവശ്യന്മാർ
ഏവെരന്നാൽ വസുക്കൾ, രു ന്മാർ, ആദിത്യന്മാർ, വിേശ്വേദവന്മാർ, മരു 

ക്കൾ എന്നിങ്ങെന വർഗ്ഗം വർഗ്ഗമായി പറയെപ്പടുന്നവർ തെന്ന. ’സ
ൈനവപ്യഭവത്സശൗ ം വർണ്ണമസൃജത. പുഷണമിയം ൈവ പുേഷയം ഹീദം
സർവ്വം പുഷ്യതി യദിദം കിഞ്ച’ ബൃഹദാരണ്യേകാപനിഷത്ത് അർത്ഥം:
പിന്നീട് ഇവൻ (ആ അഗ്നിപുരുഷൻ) പരിചാരക നില്ലായ്കയാൽ കർമ്മത്തിന്
ആകാതിരുന്ന് ശൂ വർണ്ണം (ജാതി) സൃഷ്ടി . പൂഷാവ് ഈ ശൂ വർണ്ണത്തിൽ
േചർന്നവനാകു . ഈ െപൃൗിവിയാകെട്ട പൂഷാവായി ഭവി .
എെന്തന്നാൽ ഈയുള്ള (ഭൂതജാലം) എല്ലാം േപാഷിപ്പി . ’കാമേഭാഗ 

ിയാസ്തീക്ഷ്ണാഃ േ ാധനാഃ ിയസാഹസാഃ ത്യക്തസ്വധർമ്മരക്താംഗാഃ േത
ദ്വിജാഃ ക്ഷ താം ഗതാഃ’ അർത്ഥം: വിഷയസുഖത്തിൽ ഇച്ഛേയാടുകൂടിയവരും
സാഹസത്തിൽ ിയമുള്ളവരും േകാപിഷ്ഠന്മാരും ആയി സ്വധർമ്മങ്ങെള
വി രേജാഗുണേത്താടിരുന്ന ാഹ്മണർ ക്ഷ ിയന്മാരായി ഭവി . േഗാഷു
വൃത്തിം സമാധായ പീതാഃ കൃഷ പജീവിനഃ സ്വധർമ്മാന്നനുതിഷ്ഠന്തി േത
ദ്വിജാ ൈവശ്യതാം ഗതാഃ അർത്ഥം: പശുപാലനവും ഉഴവും തെന്റ വൃത്തിയാ 
യി വ െകാ രേജാഗുണവും തേമാഗുണവും ഉള്ളവരായി സ്വധർമ്മെത്ത
ത്യജിച്ചവരായ ാഹ്മണർ ൈവശ്യരായി ഭവി . ഹിംസാനൃത ിയാ ലുബ്ധാഃ
സർവ്വകർേമാപജീവിനഃ കൃഷ്ണാഃ ശൗചപരി ഷ്ടാസ് േത ദ്വിജാഃ ശൂ താം ഗതാഃ
അർത്ഥം: െകാലയും കളവും വർത്തി ന്നവരും േലാഭികളും ഉപജീവനത്തിന്
എന്ത് കർമ്മേത്തയും അനുഷ്ഠി വാൻ മടിയില്ലാത്തവരും തേമാഗുണശീലരും
ശൗചമില്ലാത്ത വരും പരി ഷ്ടന്മാരുമായ ാഹ്മണർ ശൂ രായി ഭവി . 9.
നട മുറ ന വിേശേഷാ?സ്തി വർണ്ണാനാം സർവ്വം ഹ്മമിദം ജഗത് ഹ്മണാ
പൂർവ്വസൃഷ്ടം ഹി കർമ്മണാ വർണ്ണതാം ഗതം ഭാരതം അർത്ഥം: വർണ്ണേഭദമില്ല.
േലാകം മുഴുവനും ഹ്മ സംബന്ധമായത് ആകു . ഹ്മാവിനാൽ പൂർവ്വം
സൃഷ്ടിക്ക െപ്പ . അവനവെന്റ കർമ്മം നിമിത്തം വർണ്ണങ്ങെള സമ്പാദി . ശൂ 
േ ാ ാഹ്മണതാേമതി ാഹ്മണൈശ്ചതി ശൂ താം ക്ഷ ിയാജ്ജാതേമവ
വിദ്യാൈദ്വശ്യാൈത്തൗെവ ച മനു തി അർത്ഥം: ശൂ രും ാഹ്മണരാ 
കു . ാഹ്മണരും ശൂ രാകു . ക്ഷ ിയരും ൈവശ്യപു രും ഇ കാരം
തെന്ന ആകു എന്ന് അറിയണം. ഈ വിഷയം ഭാരതത്തിെല അനുശാ 
സനപർവ്വത്തിൽ വിസ്താരമായി കാണിച്ചിരി : ഏഭി കർമ്മഭിർേദ്ദവി
ശുൈഭരാചരിൈതസ്തഥാ ശൂേ ാ ാഹ്മണതാം യാതി ൈവശ്യഃ ക്ഷ ിയതാം

േജൽ അർത്ഥം:അല്ലേയാ േദവി! ഈ (മുൻെചാന്ന) കർമ്മങ്ങളാലും സദാ 
ചാരത്തിനാലും ശൂ ൻ ാഹ്മണനാകു . ൈവശ്യൻ ശൂ നാകു . ഏൈതഃ
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കർമ്മഫൈലർേദ്ദവി ന നജാതികുേലാത്ഭവഃ ശൂേ ാപ്യാഗമസമ്പേന്നാ ദ്വിേജാ
ഭവതി സംസ് കൃതഃ അർത്ഥം: അല്ലേയാ േദവി! താഴ്ന്ന ജാതിയിൽ താഴ്ന്ന കുല 
ത്തിൽ ജനിച്ച ശൂ െന വരികിലും അവൻ ഈ കർമ്മങ്ങളുെട ഫലത്തിനാൽ
ശാസ്ര്തജ്ഞാനമുണ്ടായി പരിശുദ്ധനായി ദ്വിജനായി ഭവി . ാഹ്മേണാ
വാപ്യസദ് വൃത്തിസ്സർവ്വസങ്കരേഭാജനഃ ാഹ്മണ്യം സമനുൽസൃജ്യ ശൂേ ാ
ഭവതി താദൃശഃ അർത്ഥം: അ കാരം ാഹ്മണനായിരുന്നാലും ദുർമാർഗ്ഗിയായും
സങ്കരേഭാജിയായും ആകു എങ്കിൽ ാഹ്മണത്വേത്താടു േവർെപ്പട്ട് ശൂ നയി
ഭവി . കർമ്മഭിഃ ശുചിഭിർേദ്ദവി! ശുദ്ധാത്മാ വിജിേത ിയഃ ശൂേ ാപ്പപി
ദ്വിജവൽേസവ്യഃ ഇതി ഹ്മാനുശാസനം അർത്ഥം: അല്ലേയാ േദവി! കർമ്മ 
ത്തിനാലും പരിശുദ്ധത യാലും പരിശുദ്ധാത്മാവായി ഇ ിയങ്ങെള ജയിച്ചവൻ
ശൂ നാ യിരുന്നാലും ദ്വിജെനന്നേപാെല േസവിക്കെപ്പടത്തക്കവനാകു എന്ന്
ൈദവനിയമം. സ്വഭാവം കർമ്മ ച ശുഭം യ ശൂേ ാപി തിഷ്ഠതി വിശിഷ്ടഃ
സ ദ്വിജാേതർ ൈവ വിേജ്ഞയ ഇതി േമ മതിഃ അർത്ഥം: യാെതാരു ശൂ െന്റ
സ്വഭാവവും വൃത്തിയും പരിശുദ്ധങ്ങളായിരി . ആ ശൂ ൻ ദ്വിജേനക്കാളും
ഉത്തമൻ (വിേശഷവാൻ); ഇത് എെന്റ അഭി ായമാകു . ന േയാനിർന്നാപി
സംസ് കാേരാ ന തം ന ച സന്തതിഃ കാരണാനി ദ്വിജത്വസ്യ വൃത്തേമവ തു
കാരണം അർത്ഥം: ജനനം, മതാനുഷ്ഠാനം, ശാസ്ര്ത യത് നം, കുലം ഇവ
ദ്വിജത്വം സിദ്ധി ന്നതിനു കാരണമാകയില്ല. അതിേലയ്ക്ക് ആചാരേമ കാരണം.
സർേവഷാം ാഹ്മേണാ േലാേക വൃേത്തന ച വിധീയേത വൃേത്ത സ്ഥിത
ശൂേ ാപി ാഹ്മണത്വം നിയച്ഛതി അർത്ഥം: േലാകവാസികളായ എല്ലാവരും
ആചാരം െകാ തെന്ന ാഹ്മണരാകാം. സദ് വൃത്തിയിലിരി ന്ന ശൂ നും

ാഹ്മണത്വം സിദ്ധി . ഹ്മസ്വാഭാവഃ കല്യാണി! സമഃ സർവ്വ േമ
മതിഃ നിർഗുണം നിർമ്മലം ഹ്മ യ തിഷ്ഠതി സ ദ്വിജഃ അർത്ഥം: അല്ല 
േയാ കല്യാണി! ഹ്മത്തിെന്റ സ്വഭാവം എല്ലായിട ം ഒ േപാെലതെന്ന
ഇരി . നിർ ണവും നിർമ്മലവുമായ ഹ്മം ഏവനിലുേണ്ടാ അവേന

ാഹ്മണൻ. ഏതേത്ത ഗുഹ്യമാഖ്യാതം യഥാ ശൂേ ാ ഭേവദ്വിജഃ ാഹ്മേണാ
വാ ച േതാ ധർമ്മാൽ യഥാ ശൂ ത്വമാ േത അർത്ഥം: ശൂ ന് എ കാരം

ാഹ്മണനാകാൻ കഴിയുേമാ, ാഹ്മണൻ ധർമ്മനാശംെകാണ്ട് എ കാരം
ശൂ നാകുേന്നാ അതിെന്റ രഹസ്യവിഷയങ്ങൾ നിനക്കായി പറയെപ്പ . ഇതു 
േപാെല ഭാരത്തിൽ ഇനിയും പല സ്ഥലങ്ങളിലും കാണാവുന്നതാണ്. സത്യം
ദാനം ക്ഷമാശീലം അനൃശംസ്യം തേപാ ഘൃണാ ദൃശ്യേത യ നാേഗ ! സ

ാഹ്മണ ഇതി തഃ അർത്ഥം: സത്യം, ദാനം, ക്ഷമ, സദാചാരം, ശാന്തത,
തപസ്സ്, കരുണ ഇതുകൾ ആരിലിരി േന്നാ അല്ലേയാ നാേഗ ! അവൻ തെന്ന
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ാഹ്മണൻ. ജിേത ിേയാ ധർമ്മപരഃ സ്വാധ്യായനിരതഃ ശുചിഃ കാമേ ാധൗ
വേശ യസ്യ തം േദവാ ാഹ്മണം വിദുഃ അർത്ഥം: ഏവൻ ഇ ിയങ്ങെള ജയി 
ച്ചവേനാ, ധർമ്മങ്ങെള അനുഷ്ഠി േവാ, േവദാധ്യയനത്തിൽ ഇച്ഛയുള്ളവേനാ,
പരിശുദ്ധേനാ, ഏവന് കാമേ ാധങ്ങൾ വശത്തായിരി േവാ അവെനത്ത 
െന്ന േദവതകൾ ാഹ്മണെനന്ന് അറിയു . യസ്യ ചാത്മസേമാ േലാേകാ
ധർമ്മജ്ഞസ്യ സമന്വിതഃ സർവ്വധർേമ്മഷു ചരതസ്തം േദവാ ാഹ്മേണാ വിദുഃ
അർത്ഥം: ഏവൻ േലാകെര തെന്നേപ്പാെല നിരൂപി േന്നാ, ധർമ്മത്തിൽ
ജ്ഞാനവും ശസ്തചിത്തവും ഉള്ളവേനാ, േമലും ഏവൻ ധർമ്മാനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ
ഇച്ഛയുള്ളവനായിരി േവാ അവെനത്തെന്ന േദവതകൾ ാഹ്മണെന 
ന്ന് അറിയു . ഭാരതം ആരണ്യകപർവ്വം യക്ഷയുധിഷ്ഠിരസംവാദം എന്ന
ഘട്ടത്തിൽ ഇനിയും ഈ കാര്യെത്തപ്പറ്റി പറഞ്ഞിരി . യക്ഷ ഉവാച
രാജൻ! കുേലന വൃേത്തന സ്വാധ്യായന േതന വാ ാഹ്മണ്യം േകന ഭവതി

േഹ്യതൽ സുനിശ്ചിതം അർത്ഥം: അല്ലേയാ രാജാേവ! ാഹ്മണത്വം,
കുലത്തി നാേലാ, നടത്തയാേലാ, േവദശാസ്ര്തപഠനത്തിനേലാ ഏതിനാൽ
ഉണ്ടാകു ? ഈ നിശ്ചയെത്ത നല്ലേപാെല പറഞ്ഞാലും. യുധിഷ്ഠിര ഉവാച ശൃ 
ണു യക്ഷ! കുലം താത! ന സ്വാധ്യാേയാ ന ച തം കാരണം ഹി ദ്വിജേത്വ ച
വൃത്തേമവ ന സംശയഃ അർത്ഥം: അല്ലേയാ യക്ഷ! അ േകട്ടാലും, ാഹ്മണ്യ
ത്തിനു കുലം േവദശാസ്ര്തപഠനം ഇതുകൾ കാരണങ്ങളാകയില്ല. സദാചാരം
തെന്നയാകു ദ്വിജത്വകാരണം സംശയമില്ല. ഇതുവെര എടു കാണിച്ച
പദ്യങ്ങളാൽ ഒരു വൃത്തി െച ന്ന പിതാമാതൃക്കളിൽ ജനിച്ച ഒരുവനാകെട്ട
തന്നത്താെന ഒരു വൃത്തി െച ന്നവനാകെട്ട മെറ്റാരു വൃത്തിയാൽ േവെറ
ജാതിയിലാകാെമ ം ഇതിനാൽ താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരൻ ഉയർന്ന ജാതിയിലും
ഉയർന്നവൻ താഴ്ന്ന ജാതിയിലും വരുെമ ള്ളതുെകാണ്ട് ഇന്ന ജാതി എ
നിശ്ചയി ന്നതിേല വൃത്തിയും ഗുണവും തെന്ന മുഖ്യങ്ങെള െതളിയു .
10. താരതമ്യം (സ്ഥാനം) അതായത് ഉ ത്തി ’..................,മുഖബാഹൂരൂപാദതഃ’
മനു തി അർത്ഥം: മുഖം, ൈക, തുട, പാദം ഈ സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന്. ാ 
ഹ്മേണാസ്യ മുഖമാസീൽ. ബാഹു രാജന്യഃ കൃതഃ. ഊരൂ തദസ്യ യൈദ്വശ്യഃ.
പദ്ഭ്യാം ശൂേ ാ അജായത പുരുഷസൂക്തം അർത്ഥം: ാഹ്മണൻ ഇവെന്റ മുഖ 
മാകു . രാജാവ് ൈക ആകു . ൈവശ്യൻ തുടയാകു . പാദങ്ങളിൽ നി
ശൂ ൻ ജനി . ഈ മാണങ്ങൾ െകാണ്ട് ഒരു ശരീരത്തിൽ മുഖബാഹൂരൂ
പാദങ്ങളുെട മുഖ്യാമുഖ്യതകൾ േപാെല ാഹ്മണക്ഷ ിയ ൈവശ്യശൂ രായ
നാലു വർണ്ണങ്ങൾ ം ഏറ്റ റച്ചിൽ ഉെണ്ട സിദ്ധി . സർവ്വവർേണ്ണ 
ഷു തുല്യാസു പത് നീഷ്വക്ഷതേയാനിഷു ആനുേലാേമ്യന സംഭൂതാ ജാത്യാ
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െജ്ഞയാസ്തൈയവ േത മനു. 10.5 അർത്ഥം:നാലു വർണ്ണങ്ങളിലും തെന്റ
ജാതികളായും വ്യഭിചാരേദാഷമില്ലാത്തവളായും ഇരി ന്ന ധർമ്മപത് നിെയ
വിവാഹം െചയ്ത വരെന്റ ബീജംെകാണ്ട് ആ ധർമ്മപത് നി സവി ന്ന
പു ന്മാർ അനുേലാമ്യമായി അതാതു ജാതികെളന്ന് അറിേയണ്ടതാകു .
അനാര്യമാര്യകർമ്മാണമാര്യഞ്ചാനാര്യകർമ്മിണം ന ധാര്യാ വീദ്ധാതാ ന
സമൗ നാസമാവിതി മനു 10.72 അർത്ഥം: ാഹ്മണെന്റ െതാഴിലിെന െചയ്താലും
ശൂ ൻ ാഹ്മണജാതിയായി ഭവി ന്നതല്ല. എെന്തന്നാൽ അവനു ാഹ്മണ 
ജാതി െതാഴിലിൽ അധികാരമില്ലേല്ലാ. ശൂ കൃത്യെത്ത െചയ്താലും ാഹ്മണൻ
ശൂ നായി ഭവിക്കയില്ല. എെന്തന്നാൽ അവൻ ഹീനകർമ്മെത്ത െചയ്താലും അവ 
െന്റ ജാതി ഉയർന്നത ല്ലേയാ. ഇ കാരംതെന്ന ഈ വിഷയങ്ങെള ഹ്മാവും
നിശ്ചയം െചയ്തിരി . ഇത്യാദി മാണങ്ങളാല് ഈ ാഹ്മാണാദി നാലു
ശബ്ദങ്ങളും രൂഢങ്ങളാെണ ം ഗുണകർമ്മങ്ങൾ ആർക്ക് എങ്ങെനയിരുന്നാലും

ാഹ്മണത്വാദികൾക്ക് അതുകൾ സംബന്ധമായി യാെതാരു ന നതയും
വരികയിെല്ല ം ആണ് ഇദാനീന്തനന്മാരുെട ( ാഹ്മണരുെട) വാദം. എന്നാൽ
ഇവരുെട ഈ വാദത്തിന് ഈ രൂഢെമന്നത് അടിസ്ഥാനമാകയാൽ ഈ
രൂഢെത്തയും ഇതിനടുത്തവയും അത്യാവശ്യങ്ങളും ആയ േയാഗരൂഢാദികെള 
യും പറ്റി ഒരു വിവരണം ഇവിെട കാണിക്കാതിരുന്നാൽ ഇതിലുള്ള സംഗതി
മുഴുവനും എല്ലാവർ ം ധരി ന്നതിന് എളുപ്പമില്ലാത്തതിനാൽ അതിേല
െക്കാരു . സംസ് കൃതഭാഷയിൽ വാ കൾ, നാമം, ആഖ്യാതം, ഉപ
സർഗ്ഗം, നിപാതം എന്നിങ്ങെന നാലു കാരത്തിലുണ്ട്. ഇവ യിൽ നാമം
എന്നതു ജാതിശബ്ദം, ഗുണശബ്ദം, ിയാശബ്ദം, സംജ്ഞാശബ്ദം എ നാലു

കാരമുണ്ട്. ഇതുകൂടാെത ശക്തം, ലക്ഷകം, വ്യഞ്ജകം എ േവെറ മൂ വിധ 
ത്തിലുണ്ട്. ഇതുകളിൽ ശക്തെമന്നതിെന വിവരി കാണി ന്നതിനു േവണ്ടി
ശബ്ദശക്തിയുെട ലക്ഷണെത്ത താെഴ കാണി . അസ്മാച്ഛബ്ദാദയമർേത്ഥാ
േബാദ്ധവ്യ ഇതീശ്വരസേങ്കതശ്ശക്തിഃ അർത്ഥം: ’ഇന്ന ശബ്ദത്തിൽ നിന്ന് ഇന്ന
അർത്ഥെത്ത േബാധിേക്കണ്ടതാകു എന്ന ഈശ്വരസേങ്കതം (നിയമം) ആകു 

ശക്തി’ എ ചിലരും അർത്ഥ ത്യനുകൂലപദപദാർത്ഥസംബന്ധശ്ശക്തിഃ
അർത്ഥം: ’ഒരു ശബ്ദെത്ത േകൾ േമ്പാൾ അതിനുള്ള അർത്ഥം ഓർമ്മയിൽ
വരുന്നതിനുകാരണമായ പദപദാർത്ഥ ങ്ങളുെട തമ്മിലുള്ള സംബന്ധമാകു
ശക്തി’ എ േവെറ ചിലരും പറയു . ഈ ശക്തിയാകെട്ട സമുദായശക്തിെയ 

ം അവയവശക്തി െയ ം ര വിധം പറയെപ്പടു . ഇതുകളിൽ സമുദായ
ശക്തിെയ രൂഢി എ ം അവയവശക്തിെയ േയാഗം എ ം പറയു . ഇങ്ങെന
ഏെതങ്കിലും അർത്ഥെത്ത േബാധിപ്പി ന്നതിനുള്ള ശക്തിെയ വഹിച്ച ശബ്ദ 
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വിേശഷമാകു മുൻ പറഞ്ഞ ശക്തം. ഈ ശക്തമാകെട്ട രൂഢം, േയാഗരൂഢം,
യൗഗികം, യൗഗികരൂഢം എന്നിങ്ങെന നാലു വിധം. രൂൈഢ്യ അർത്ഥേബാ 
ധകഃ രൂഢഃ അർത്ഥം: രൂഢിെകാണ്ട് അർത്ഥെത്ത േബാധിപ്പി ന്നതു രൂഢം.
രൂഢലക്ഷണം: അവയവശക്തിൈനരേപേക്ഷ്യണ സമുദായ ശക്തിമാേ ണ
ബുദ്ധ്യേത ത ഢം. അർത്ഥം: യാെതാന്നിൽ അവയവശക്തിെയ അേപക്ഷി
ക്കാെത സമുദായശക്തിെയ മാ ം േബാധിപ്പി േവാ ആ പദം രൂഢം.
ഉദാഹരണം: പൃഥിവീ, ജലം മുതലായവ. േയാഗരൂഢലക്ഷണം: യ തു
അവയവശക്തി വിഷേയ സമുദായശക്തിരപ്യസ്തി തേദ്യാഗരൂഢം അർത്ഥം:
യാെതാരു ശബ്ദത്തിൽ അവയവശക്തി വിഷയമായ െപാരുളിൽ സമുദായശ 
ക്തിയുമിരി േവാ അതു േയാഗരൂഢം. ഉദാഹരണം 1. പങ്കജം എന്ന പദം.
പങ്കത്തിൽ (േചറിൽ) നി ജനിച്ചെത ള്ള അവയവശക്തി വിഷയമായ
അർത്ഥെത്ത സമുദായശക്തിെകാണ്ട് ’താമര ’ എ േബാധിപ്പി . 2.
ഷട്പദം എന്ന പദം. ഷട് ആറ്, പദം പാദങ്ങൾ. ആറുകാലുള്ളത് എന്ന്
അവയവാർത്ഥം. വണ്ട് എന്ന് സമുദായാർത്ഥം. യൗഗികലക്ഷണം: യ
അവയവാർത്ഥ ഏവ ബുദ്ധ്യേത തദ്യൗഗികം. അർത്ഥം: യാെതാരു ശബ്ദത്തിൽ
നിന്ന് അവയവാർത്ഥം മാ ം അറിയെപ്പടു േവാ അതു യൗഗികം. ഉദാഹര 
ണം: പാചകഃ എന്ന പദം തനത് ഒരു അവയവമായ പച് എന്ന ധാതുവിെന്റ
അർത്ഥമായ പാകം െചയ്കൽ എന്നതിേനയും അക് എന്ന ത്യയത്തിെന്റ
അർത്ഥമായ കർത്താവിേനയും േചർ പാകംെച ന്നവൻ എന്ന അർത്ഥ 
െത്ത േബാധിപ്പി ന്നത ല്ലാെത ഈ പദം മ യാെതാരു അർത്ഥേത്തയും
േബാധിപ്പി ന്നില്ല. യൗഗികരൂഢലക്ഷണം: യ തു യൗഗികാർത്ഥരൂ 
ഢ്യർത്ഥേയാസ്സ്വാത ്യേബാധകസ്തദ്യൗഗികരൂഢം. അർത്ഥം: യാെതാന്നിൽ
യൗഗികാർത്ഥത്തിനും രൂഢ്യർത്ഥത്തിനും പര രസ്വാത ്യം (ഒന്നിെനാ
സഹായം കൂടാെത) േബാധിപ്പി േവാ അതു യൗഗികരൂഢം. ഉദാഹരണം:
ഉത്ഭിദ് എന്ന പദം. ഉേത്ഭദി (പിളർ ) െകാണ്ട് േമല് േപാട്ട് പുറെപ്പ വരുന്ന
വൃക്ഷലതാദികേളയും അതിെന്റ സഹായം കൂടാെത ഒരു യാഗത്തിേനയും േബാ 
ധിപ്പി . ഇതാണ് രൂഢ്യാദിവിവരണം. ാഹ്മണക്ഷ ിയാദി ശബ്ദങ്ങൾ
ഒന്നാമതായി പറയെപ്പട്ട രൂഢവകുപ്പിൽ േചർന്നവയാകു എ ം അവയവാർ 
ത്ഥം ചിന്തിച്ചി കാര്യമിെല്ല ം ഗജതുരഗാദിശബ്ദങ്ങൾ പലവിധ മൃഗജാതികെള
േബാധിപ്പി ന്ന നാമങ്ങളാകുന്നതുേപാെല ാഹ്മണാദി ശബ്ദങ്ങളും പലവിധ
മനുഷ്യജാതികെള േബാധി പ്പി ന്ന നാമങ്ങളാകു എ ം ഈ മനുഷ്യ 
ജാതിയിലുള്ള വകേഭദങ്ങെള ഷ്ടാവായ ഈശ്വരനും പേരാക്ഷജ്ഞാന
ശക്തരായ മഹർഷികൾ ം മാ േമ അറിവാൻ കഴിയൂ എ ം അതിനാൽ
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ഉത്തമഗുണങ്ങെള ലഭിച്ചതുെകാണ്ട് അധമവകു കാർ ഉത്തമവകുപ്പിലും, അധമ 
ഗുണങ്ങൾ േഹതുവായിട്ട് ഉത്തമ വകു കാർ അധമവകുപ്പിലും ആകയിെല്ല ം,
അതാതു ജാതി യിലുള്ളവരുെട പു പൗ പരമ്പരകൾ മാ േമ അതാതു ജാതി
യാകയു എ ം ആണ് ഇദാനീന്തന ാഹ്മണരുെട വാദം. ഇവരുെട ഈ
സിദ്ധാന്തവും ഇതിന്നനുകൂലമായ സകല മാണങ്ങളും സർവ്വാബദ്ധെമന്ന് താെഴ
കാണി . പതഞ്ജലിയുെട മഹാഭാഷ്യം രണ്ടാം ആഹ്നികത്തിൽ നവീനങ്ങ 
ളാേയർെപ്പടു ന്ന ശബ്ദങ്ങെള ന്യായാനുസരണം കത്തിക്കണെമ പറയു .
മാേഹശ്വരസൂ ം രണ്ടാം നിരുക്ത ത്തിലും ശാകടായനവ്യാകരണത്തിലും ’നാമ 
ങ്ങെളല്ലാം ധാതുക്ക ളിൽ നി ണ്ടായവ’െയ പറഞ്ഞിരി . അല്ലാെതയും,
ധാതു, ത്യയം ഇതുകെളെക്കാ നാമങ്ങെള ഉണ്ടാ ന്ന ആൾ, ആ ധാതു 
വിെന്റയും ത്യയത്തിെന്റയും അർത്ഥെത്ത ത്യജിച്ചിട്ട് ശബ്ദമാ ം െകാണ്ട്
യാെതാരു കാരണവും കൂടാെത നാമങ്ങെള ഏർെപ്പടുത്തി എ പറയുന്നത്
അസംബന്ധമാ കു . ഇക്കാല ം നിഘണ്ട്വാദികളുെട വ്യാഖ്യാതാക്കന്മാരായ
ഭാനുദീക്ഷിതർ മുതലായവർ ഒരു ശബ്ദെത്ത എങ്കിലും അവയവാ ർത്ഥം കൂടാെത
വി കളയുന്നില്ല. അതിനാൽ അ ഷ്ടകാരണക ങ്ങൾ അെല്ലങ്കിൽ അജ്ഞാ 
തകാരണകങ്ങൾ ആയ നാമങ്ങെള രൂഢങ്ങെള ം ജ്ഞാതകാരണകങ്ങെള
േയാഗരൂഢങ്ങെള ം പറയുന്നതു തെന്ന യുക്തമായിരി ം. ആയതിനാൽ
അവയ വാർത്ഥമില്ലാെത യാെതാരു ശബ്ദവുമില്ല. കാലാധിക്യം േഹതുവാ യിട്ട്
ചില ശബ്ദങ്ങളുെട കാരണം അറിയാെതവന്നതിനാൽ അവയവാർത്ഥം ഷ്ടമാ 
കാെത ഇരുന്നതുെകാ മാ ം അതു കെള രൂഢങ്ങെള പറയു . അങ്ങെന
രൂഢങ്ങൾ അജ്ഞാത കാരണകങ്ങൾ എന്നല്ലാെത അഭാവകാരണകങ്ങൽ
(അവയ വാർത്ഥമില്ലാത്തവ) ആെണന്ന് ഒരിക്കലും സിദ്ധി ന്നില്ല. ഇനി ഈ

ാഹ്മണരുെട സിദ്ധാന്ത കാരം ാഹ്മണാദി ശബ്ദങ്ങൾ രൂഢവകുപ്പിൽ
േചർന്നവയെല്ല കാണി . ാഹ്മണൻ: ഹ്മാവിെന്റ ഉത്തമാംഗത്തിൽ 
നി ം ജനി ച്ചതുെകാ ം ആദ്യമായുണ്ടായതുെകാ ം ഹ്മെത്ത (േവദെത്ത)
ധരിച്ചതുെകാ ം ’ ാഹ്മണൻ’ മനു തി. ഹ്മാവിെന്റ പു നായതുെകാ ം

ഹ്മെത്ത (േവദെത്ത) പഠി ന്നവനെല്ലങ്കിൽ അറിയുന്നവനാകെകാ ം
ാഹ്മണൻ’ പാണിനീസൂ ം 6.4.171. ക്ഷ ിയൻ: ക്ഷ ത്തിങ്കൽ (ആപത്തി 

ങ്കൽ, മുറിവിൽ) നി ം ാണനം െച ന്നവൻ (രക്ഷി ന്നവൻ) ’ക്ഷ ം’.
ക്ഷ ത്തിെന്റ സന്തതി ’ക്ഷ ിയൻ’ പാണിനീസൂ ം 41238. ഇനിയും ക്ഷ 

ം എന്ന വാക്കിെന്റ പര്യായനാമമായ രാജ എന്ന വാക്കിന് ദുഷ്ടന്മാരുെട
ഉപ വത്തിൽനി നീക്കി രഞ്ജിപ്പി ന്നവൻ എ മഹാഭാരതത്തിൽ
അർത്ഥം കാണു . ഇതു കൂടാെതയും രാജസൻ, രാജപു ൻ, ക്ഷ ിയൻ,
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ക്ഷ പു ൻ ഈ നാമങ്ങൾ സർവ്വാർത്ഥനാമങ്ങളായി തെന്നയിരി .
അതിനാൽ ക്ഷ ശബ്ദം ഷ്ടകാരണകം തെന്നെയ ം രൂഢ വകുപ്പിൽ
േചർന്നതെല്ല ം സിദ്ധി . ൈവശ്യൻ: ൈവശ്യൻ എന്ന വാക്ക് ’വിശ് ’
എന്ന ധാതുവിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായതും െതാഴിലുകളിൽ േവശിച്ചവൻ എന്ന്
അർത്ഥമുള്ളതായ ’വിശ’ എെന്നാരു നാമം (രൂപം) കൂടിയു ള്ളതും ആകു .
നിഘ വ്യാഖ്യാനം: പിെന്നയും ഇതിെന്റ പര്യായങ്ങൾ എല്ലാം ധനികൻ
എേന്നാ കച്ചവടക്കാരൻ എേന്നാ ഉള്ള അർത്ഥെത്ത േബാധിപ്പി ന്നതുെകാണ്ട്
ഇവയും ഷ്ടകാരണ കങ്ങൾതെന്നെയ െതളിയു . ശൂ ൻ: ഈ പദം
’ശുച് േശാേക’ എന്ന ധാതുവിൽ ഇ ണ്ടായതും േശാകി ന്ന(ദുഃഖി ന്ന)വൻ
എന്നർത്ഥമുള്ളതും ആകു . (വ്യാസരുെട േവദാന്തസൂ ം). ഇതിെന ശങ്ക 
രാചാര്യ രുെട ടി സൂ ഭാഷ്യവും നിഘ വ്യാഖ്യാനവും താങ്ങിപ്പറ യു .
ഇതിൽനി ം ശൂ ൻ മ മൂ വകു കാരുെട ( ാഹ്മണക്ഷ ിയൈവശ്യരുെട)

ിയകെള െച ന്നതിനുള്ള ബുദ്ധിെയ ലഭിക്കാത്തതുെകാ േശാകി ന്നവൻ
അെല്ലങ്കിൽ േശാകി ന്നവിധമുള്ള താഴ്മേയാടുകൂടിയവൻ ആെണ കാരണം
െകാ വന്നതിനാൽ ഈ ശബ്ദവും ഷ്ടകാരണകം തെന്ന. അതുെകാണ്ട് ഈ
ശബ്ദങ്ങൾ ഒ ം തെന്ന അവയവാർത്ഥം ഇല്ലാതുള്ളവയെല്ല ം തന്നിമിത്തം
രൂഢങ്ങള െല്ല ം സിദ്ധി . 11. ഈ നിയമത്തിൽെപ്പട്ട ഭൂമികൾ സരസ്വതീ 
ദൃഷദ്വേത്യാർേദ്ദവനേദ്യാര്യദന്തരം തം േദവനിർമ്മിതം േദശം ഹ്മാവർത്തം

ചക്ഷേത മനു തി 2.17 അർത്ഥം: സരസ്വതിെയ ം ദൃഷദ്വതിെയ ം
പറയെപ്പടുന്ന േദവനദികളുെട മദ്ധ്യ േദശം േദവന്മാരാൽ ഏർെപ്പടുത്തെപ്പട്ട

ഹ്മാവർത്തെമ പറയെപ്പടു . കുരുേക്ഷ ഞ്ച മത്സ്യാശ്ച പാഞ്ചാലാഃ
ശൂരേസനകാഃ ഏഷ ഹ്മർഷിേദേശാ ൈവ ഹ്മാവർത്താദനന്തരം മനു തി
2.19 അർത്ഥം: കുരുേക്ഷ ം, മത്സ്യേദശം, പാഞ്ചാലേദശം, ഉത്തരമധുര ഈ
േദശങ്ങൾ ഹ്മർഷികൾ വസി ന്ന േദശങ്ങളാകു . ഈ സ്ഥലങ്ങൾ

ഹ്മാവർത്തേദശങ്ങേളാളം ാഘ്യങ്ങളല്ല. ഹിമവദ്വിന്ധ്യേയാർമ്മദ്ധ്യം യൽ
ാഗ്വിനശനാദപി ത്യേഗവ േയാഗാച്ച മധ്യേദശഃ കീർത്തിതഃ മനു തി

2.21 അർത്ഥം: ഹിമവാൻ പർവ്വതത്തിനും വിന്ധ്യപർവ്വതത്തിനും മധ്യമായി
സരസ്വതി മറഞ്ഞ വിജനേദശത്തിനു കിഴക്കായും യാഗ പടിഞ്ഞാറായും
ഇരി ന്ന േദശം മധ്യേദശെമ പറയെപ്പടു . ആസമു ാ ൈവ പൂർവ്വാ 
ദാസമു ാ പശ്ചിമാൽ തേയാേരവാന്തരം ഗിേര്യാരാര്യവർത്തം വിദുർബുധാഃ
മനു തി 2.22 അർത്ഥം: കിഴേക്ക സമു ം തുടങ്ങി പടിഞ്ഞാേറ സമു ം വെര 
യുള്ള മുൻപറഞ്ഞ പർവ്വതങ്ങളുെട മധ്യ േദശം മഹാന്മാർ അധിവസി ന്ന
ആര്യാവർത്തെമ പറയെപ്പടു . കൃഷ്ണസാര ചരതി മൃേഗാ യ സ്വഭാവതഃ
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സേജ്ഞേയാ യജ്ഞിേയാ േദേശാ േ ച്ഛേദശസ്തതഃ പരഃ മനു. 2.23 അർത്ഥം: കൃ 
ഷ്ണസാരെമന്ന മാനാകെട്ട ഏതു സ്ഥലത്തിൽ സ്വാഭാവികമായി സഞ്ചരി േന്നാ
ആ േദശംതെന്നയാണ് യാഗം െച ന്നതിനു േയാഗ്യമായത് മ േദശങ്ങൾ
അശുദ്ധങ്ങളായ േ ച്ഛേദശങ്ങെള പറയെപ്പടു . ഈ മാണങ്ങളാൽ
ചാതുർവർണ്ണ്യവ്യവസ്ഥയുെട ജനന ഭൂമിയായ ഹ്മാവർത്തത്തിൽ ജനങ്ങളുെട
അഭിവൃദ്ധി നിമിത്തം അവിടം തേപാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ മതിയാകായ്കയാൽ ആ
ഋഷികൾ അടു ള്ള വിജന േദശങ്ങളിൽ വ ഹിതമാകുംവണ്ണം താമസി .
അതുെകാണ്ട് ആ േദശത്തിനു ഹ്മർഷിേദശെമന്ന സംജ്ഞ സിദ്ധി .
ഈ സ്ഥലം ഹ്മാ വർത്തത്തിെന്റ അടു െത കിഴക്കായിട്ടാകു . ഇതി 
െന്റ വടേക്കഅറ്റം ഹ്മാവർത്തത്തിെന്റ അടുത്ത പൂർവ്വദക്ഷിണഭാഗ ള്ള
ഹസ്തിനപുരം മുതലായതിെന ഒരു കാലത്ത് അന്തർഭവി പ്പി െകാണ്ടിരുന്ന
കുരുേക്ഷ വും മധ്യത്തിൽ പാഞ്ചാലേദശ വും ശൂരേസനകവും (അതായതു മധുര
അെല്ലങ്കിൽ മു ായും) ദക്ഷിണത്തിൽ മത്സ്യേദശവും ആകു . ദാർലാ രിെന്റ
പടിഞ്ഞാറും െജയി രിന് 40 ൈമൽ വട മുള്ള വിരാടം (ൈബരട് ) എന്ന

േദശം ഒരു കാലത്ത് ഇതിെന്റ ധാനസ്ഥാനമായിരു . ഈ സ്ഥലവും
ജനനിബിഡമായ േപ്പാൾ ഋഷികൾ േകാസലം മുതലായ മധ്യേദശങ്ങളിൽ വ
താമസി . ഏകേദശം മധ്യകാല ണ്ടായതുെകാ ം പൂർവ ്ര◌ പശ്ചിമസമു  
ങ്ങളുെട ഇടയിലുള്ള ഭൂമിയുെട ഏകേദശം മധ്യാന്തരത്തിലാകെകാ ം അടു
പറയെപ്പട്ട ഹ്മർഷി േദശം ഉൾെപ്പെട േകാസലം മുതലായവ മധ്യേദശം
എ സംജ്ഞ ലഭിച്ചിരിക്കണം. ഇതിെന്റ പശ്ചിമാവധി (58) കുരുേക്ഷ വും,
പൂർവ്വാവധി യാഗയും, ദക്ഷിേണാത്തരാവധി കൾ വിന്ധ്യാഹിമാലയ പർവ്വത 
ങ്ങളുമാകു . ഇവിെടയും ഗംഗാനദിയുെട ഉത്തരതീരത്തിൽ ആദ്യം ഋഷികൾ
വ താമസിച്ചതിെന്റ േശഷമാണ് മ ള്ളവരും അവിെടവ നിറഞ്ഞെത ം
അതിനാൽ ഋഷികൾ ഗംഗയുെട ദക്ഷിണതീരത്തിൽ വസിപ്പാനാരംഭി എ ം,
ഋഷികൾ താന്താങ്ങൾതെന്ന ധ്യാനാദികൾ വിജന േദശങ്ങെള അേന്വഷി 

ന്നവരാകെകാ ം വാല്മീകിരാമായണത്തിൽ (ബാലകാണ്ഡം) വിശ്വാമി ൻ
മുതലായ ഋഷികളുെട ആ മങ്ങൾ ദക്ഷിണതീരത്തിലും അേയാദ്ധ്യ മുതലായ
സ്ഥലങ്ങൾ ഉത്തരതീരത്തിലും വർണ്ണിക്കെപ്പട്ടതുെകാ ം ഊഹിക്കാവുന്നതാ 
ണ്. ഇങ്ങെന കാല േമണ പൂർവ്വപശ്ചിമ സമു ങ്ങളുേടയും ഹിമാലയവിന്ധ്യ 
പർവ്വതങ്ങളുെടയും അന്ത രാളഭൂമി ആസകലം ജനങ്ങളുെട വാസസ്ഥലമായി
ഭവി . ഈ സ്ഥല മുഴുവനും വർണ്ണാ മധർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടായിരു . വർ 
ണ്ണാ മധർമ്മങ്ങളുെട അവധിലുൾെപ്പട്ടവർക്ക് ആര്യന്മാെര ം മ ള്ളവർക്ക്
േ ച്ഛന്മാെര ം േപരി വ്യവഹരി വരു . ആര്യൻ എന്ന വാക്കിന് (ഋഗതൗ
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ഗത്യർത്ഥാനാം ജ്ഞാനാ ർത്ഥാനാം) അറിവുള്ളവൻ എ ം േ ച്ഛശബ്ദത്തിന്
(േ ച്ഛ് അപശേബ്ദ) നല്ലവണ്ണം സംഭാഷണം െചയ് വാനറിയാത്തവൻ എ ം
അർത്ഥമാകു . ആര്യന്മാർ വർത്തിച്ചതുെകാണ്ട് ഈ സ്ഥലത്തിന് ആര്യാവർ 
ത്തെമ ം മ ള്ള സ്ഥലങ്ങൾക്ക് േ ച്ഛേദശങ്ങൾ എ ം േപർ കിട്ടി. ഇതിൽ
നി ചാതുർവർണ്ണ്യനിയമത്തിെന്റ അവധിയിലുൾ െപ്പട്ട ഭൂമികൾ, പൂർവ്വപ 
ശ്ചിമസമു ങ്ങൾ ം വിന്ധ്യഹിമാലയ പർവ്വതങ്ങൾ ം അന്തരാളഭൂമിയായ
ആര്യാവർത്തമാെണ സിദ്ധി . േമൽപറഞ്ഞ മാണങ്ങളാൽ ജഗന്നി 
യന്താവായിരി ന്ന ഭഗവാൻ ഹ്മാവർത്തത്തിലിരു േ തായുഗത്തിൽ
േലാക ത്തിെന്റ വർദ്ധനയ്ക്കായിട്ട് ഗുണകർമ്മവിഭാഗങ്ങെള അടിസ്ഥാന െപ്പടുത്തി
ഒരു ശരീരത്തിൽ മുഖം, ബാഹു, ഊരു, പാദം ഇതുകളുെട താരതമ്യ മത്തിനു
വർണ്ണെമ സാമാന്യനാമ േത്താടും ാഹ്മണക്ഷ ിയൈവശ്യശൂ െരന്ന

േത്യകനാമ േത്താടുംകൂടിയ ചാതുർവർണ്ണ്യവ്യവസ്ഥാപനെയ ഹ്മാവർത്തം
തുടങ്ങി ആര്യാവർത്തം മുഴുവനിേല മുള്ള നിയമമായിട്ട് ഏർെപ്പടുത്തി എ
വ്യക്തമായി. ഈ മലയാളേദശമാകെട്ട ഹ്മാവർത്തത്തിെന്റയും ആര്യാ
വർത്തത്തിെന്റയും അതിർത്തിയിലുൾെപ്പട്ടതെല്ല ം അതിനാൽ ഇവിെട ചാ 
തുർവർണ്ണ്യനിയമം ആ കാലങ്ങളിൽ നടപ്പിലായിരു ന്നിെല്ല ം ഇതിൽനി ം
വ്യക്തമാകു . േമ റഞ്ഞ അതിർത്തി പുറേമയുള്ള എല്ലാ സ്ഥലങ്ങേളയും
േ ച്ഛേദശ ങ്ങെള ം എല്ലാ ആളുകെളയും േ ച്ഛന്മാെര ം ഒരുേപാെല കരുതി 
േപ്പാന്നിരുന്ന ആര്യന്മാർ തങ്ങളുെട ചില ന്ഥങ്ങളിൽ മലയാളിനായന്മാെര
േ ച്ഛസ്ഥാനത്തിലുപരിയായി കത്തിച്ചിരി ന്നതുതെന്ന അക്കാലെത്ത നായ 
ന്മാരുെട ബഹുമാന്യതയ്ക്ക് ഒരു മതിയായ െതളിവാകു . ഇങ്ങെനയിരിക്കേവ
ഈ മലയാളി നായന്മാരിൽ ശൂ ശബ്ദാേരാപണം െചയ് വാൻ, മാണ യുക്ത്യനു 
ഭവങ്ങളാൽ ത്യാജ്യമായി തള്ളിയ പരമ്പരാവകാശം െകാ േപാലും ആർ ം
അർഹതയിെല്ല െതളിഞ്ഞി രി . ഇനിയും വർണ്ണവ്യത്യാസം കൃത്യനു 
സരണമായിരി ന്ന തിനാൽ യാെതാരു സമുദായത്തിനും മെറ്റാന്നിെന്റ േമൽ
ജാതിേ ഷ്ഠത ഭാഅവി വാൻ അർഹതയിെല്ല ള്ളതിനു േമൽകാണിച്ചവ
കൂടാെത താെഴപ്പറയുന്ന സംഗതികളും ഗണനീയങ്ങളാകു . ’ഋഗ് േഭ്യാ ജാതം
ൈവശ്യവർണ്ണതാമാഹുഃ, യജുർേവ്വദം ക്ഷ ിയസ്യാഹുർ േയാനിം; സാമേവേദാ

ാഹ്മണാനാം സൂതിഃ’ ൈതത്തിരീയ ാഹ്മണം അർത്ഥം: ാഹ്മണെന്റ
ജന്മം സാമേവദത്തിൽ നി ം, ക്ഷ ിയെന്റ ജന്മം യജുർേവ്വദത്തിൽനി ം,
ൈവശ്യെന്റ ജന്മം ഋേഗ്വദത്തിൽ നി ം ആകു . ൈശവശാ ത്തിൽ
ശിവെന അവയവങ്ങളിൽനി ം ചാതുർവർണ്യമുണ്ടായി എ ം ൈവഷ്ണവശാ 
സ്ര്തത്തിൽ വി വിെന്റ അവയവങ്ങളിൽ നിന്നാ െണ ം ശാേക്തയത്തിൽ
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ശക്തി(േദവി)യുെട അവയവങ്ങളിൽ നിന്നാെണ ം കാണു ; ആകപ്പാെട
േനാക്കിയാൽ വർണ്ണ വ്യത്യാസത്തിനുള്ള കാരണം േലാകവൃദ്ധി മാ മാകു .
അതനുസരിച്ച് എല്ലായിട ം എക്കാല ം പലമാതിരി സ്ഥിതിേഭദങ്ങൾ
ഉണ്ടായിെക്കാണ്ടിരിക്ക്കു . (ബൃഹദാരണ്യ േകാപനിഷത്തിൽനി ം മുമ്പിൽ
േചർത്തിരി ന്ന ഭാഗം േനാ ക). പുേരാഹിതെപ്പരുമയുെട േദാഷഫലങ്ങെള
ഒഴി േനാ കയാെണങ്കിൽ ന െട കർമ്മഭൂമിയിൽത്തെന്നയും പുരാതന 
കാലം മുതല് േക്ക ഇതിെന്റ പരമാർത്ഥം ശരിയായി അറിയെപ്പട്ടിരു എ
െവളിവാകുന്നതാണ്. ഉദാഹരണമായി താെഴപ്പറയുന്ന ാഹ്മണലക്ഷണം
േനാ ക. ’അഗ്നിേഹാ തപരാൻ സ്വാധ്യായനിരതാൻ ശുചീൻ ഉപവാസ 
രതാൻ ദാന്താംസ്താൻ േദവാ ാഹ്മണാൻ വിദുഃ ക്ഷാന്തം ദാന്തം മിതേ ാധം
ജിതാത്മാനം ജിേത ിയം തേമവ ാഹ്മണം മേന്യ േശഷാ ശൂ ാ ഇതി താഃ
............ ന ജാതിഃ പൂജ്യെത രാജൻ ഗുണാഃ കല്യാണകാരകാഃ ചണ്ഡാലമപി വൃത്ത 
സ്ഥം തം േദവാ ാഹ്മണം വിദുഃ ഗൗതമസംഹിത ഇനിയും, ാഹ്മണവർണ്ണം
മനുഷ്യരിൽ മാ മല്ലാ േദവന്മാരിലും ഉെണ്ട ള്ളതിനു മുൻകാണിച്ച ബൃഹദാ 
രണ്യ േകാപനിഷദ് ഭാഷ്യം െതളിവായിരി എ തെന്നയുമല്ല, ഓേരാ
ജ ക്കേളയും സാധനങ്ങേളയും പറ്റി പറയുന്നിട െത്താെക്ക ഈ മാതിരി വർണ്ണ 
വ്യത്യാസം പ പേണ്ട വ്യവസ്ഥാപിതവും ആകു . ഉദാഹരണമായി ആന,
സർപ്പം മുതലായ ജ ക്കളിലും, രാഗം, സ്വരം മുതലായവയിലും ചാതുർവർണ്യം
േയാജിപ്പി കാണു ണ്ട്. ന്ഥവിസ്തരഭയ ത്താലും ഈവക സംഗതികൾ വായ 
നക്കാർക്ക് ദു ാപ മല്ലായ്കയാലും ഇവിെട േത്യകം വിവരി ന്നില്ല. ഇ കാരം
ചാതുർവർണ്യത്തിെന്റ നിലനിൽപ്പിന് അതിെന്റ അടിസ്ഥാനമായ ഗുണകർമ്മ 
വിഭാഗം കാരണമാകയാൽ അതിലിരി ന്നതിന് അതാതുവർണ്ണങ്ങളിേലയ്ക്ക്
നിശ്ചയിക്ക െപ്പട്ടി ള്ള ഗുണകർമ്മങ്ങളുള്ളവൻ മാ േമ േയാഗ്യനാവൂ എ ം
അല്ലാത്തവൻ വർണ്ണത്തിെല പിതൃമാതൃക്കളിൽനിന്ന് ജനിച്ചവനായാലും ആ
വർണ്ണങ്ങളിലിരിക്കാൻ േയാഗ്യനാക യിെല്ല ം ഏെതങ്കിലും ഒരു വർണ്ണത്തിൽ
ജനിച്ചവനിൽ ആ വർണ്ണത്തിേല േവണ്ടതായ ഗുണകർമ്മങ്ങളില്ലാതിരിക്കയും
മ വർണ്ണങ്ങളിേല തക്കതായ ഗുണകർമ്മങ്ങളുണ്ടായിരി ക്കയും െചയ്താൽ
യഥാേയാഗ്യം മാറ്റിവയ്ക്കാെമ ം അ കാരം ഇ വെര െച വരു െണ്ട ം
ഇങ്ങെന ഗുണകർമ്മങ്ങെള ആ യിച്ചല്ലാെത മേറ്റതുവിധമായാലും ഈ നി 
യമത്തിന് അടിസ്ഥാനമില്ലാതായിേപ്പാകുെമന്നതുെകാണ്ട് കാലാന്തരത്തിൽ
മുൻപറഞ്ഞ സകല ഏർപ്പാടുകളും നശി വർണ്ണസാംകര്യം സംഭവി േപാകുെമ 

ം ചാതുർവർണ്യനിയമത്തിനുമുമ്പ് എങ്ങെന ഇരു േവാ അ കാരം തെന്ന
(കാലേഭദെമാഴിച്ച് ) ആയിത്തീരുെമ ം സിദ്ധി . എന്നാൽ ഇേപ്പാഴെത്ത
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നട മുറ ഇതിന് അനുകൂലമാ യിട്ടാകു . അതിെനയാകു (മുമ്പിൽ പറയ 
െപ്പട്ട) രണ്ടാ മെത്ത പിരിവായ കുക്ഷിപൂരണമതെമ പറയുന്നത്. അതിെന്റ
സ്വഭാവാദികെള അടുത്ത അദ്ധ്യായത്തിൽ വിവരി .
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ചാതുർവർണ്യാഭാസവും ാഹ്മണമതവും

ശൂ ായാം ാഹ്മണാജ്ജാതഃ േ യസാ േചൽ ജായേത അേ യാംേ  
യസീം ജാതിം ഗച്ഛത്യാസപ്തമാദ ഗാൽ അർത്ഥം: ാഹ്മണൻ വിവാഹം
െചയ്ത ശൂ ീയിൽ ജനിച്ച കന്യക ാഹ്മണെനത്തെന്ന വിവാഹം െചയ്തിട്ട്
അവൾ ം പു ികൾ ജനിച്ച് അവരും അ കാരം തെന്ന ഏഴു തലമുറവെര

ാഹ്മണെനത്തെന്ന വിവാഹം െച െകാ വന്നാൽ ഏഴാമതു തലമുറയിൽ
ജനിച്ചവർ ാഹ്മണജാതി യായിത്തീരു .
ശൂേ ാ ാഹ്മണതാേമതി ാഹ്മണൈശ്ചതി ശൂ താം ക്ഷ ിയാജ്ജാതേമവ 

വിദ്യാ ൈദ്ദ്വശ്യാൈത്തൗെവ ച മനു തി
അർത്ഥം: േമൽപറഞ്ഞ കാരം ീസന്തതി വഴിയിൽ ശൂ കുലത്തിൽ
ഏഴാമെത്ത തലമുറയിൽ ാഹ്മണനു ജനിച്ചവൻ ാഹ്മണനാകു . ആ ശൂ  

ീയിൽതെന്ന ാഹ്മണനു ജനിച്ച പുരുഷസന്തതി ശൂ ത്വെത്ത ാപി ം.
ക്ഷ ിയനു ശൂ ീയിൽ ജനിച്ച ീസന്തതി ക്ഷ ിയെന തെന്ന തുടർന്ന്
വിവാഹം െച െകാ വന്നാൽ അഞ്ചാമതു തലമുറയിൽ ക്ഷ ിയത്വെത്ത

ാപി . ൈവശ്യനു ശൂ ീയിൽ ജനിച്ച ീസന്തതി മൂ തലമുറവെര
ൈവശ്യെനത്തെന്ന വിവാഹം െച െകാ വന്നാൽ ൈവശ്യത്വേത്തയും

ാപി ം. ാഹ്മണജാതിയിൽ ഉള്ള ീപുരുഷന്മാർ വിധി കാരം വിവാഹം
െചയ്ത് അവരിൽനിന്ന് ജനിച്ച പു പൗ പരമ്പര കളായി വരുന്നവർ മാ മാണ്

ാഹ്മണജാതികൾ എ കാണു . ഈ അഭി ായ കാരം, വർഗ്ഗവർദ്ധന
ജാതി ഇന്നെത ക പിടിേക്കണ്ടതത്യാവശ്യമാകയാൽ അതിേല ള്ള
മാർഗ്ഗെമെന്ത േനാക്കാം. മനുഷ്യരിലുള്ള ഗുണകർമ്മ വിഭാഗങ്ങെളെക്കാ
ക പിടിക്കാെമ വച്ചാൽ, ാഹ്മണ െന്റ െതാഴിലിെന െചയ്താൽ ശൂ ൻ

ാഹ്മണനാവുകേയാ ശൂ െന്റ െതാഴിലിെന െചയ്താൽ ാഹ്മണൻ ശൂ നാവു 
കേയാ െചയ്കയിെല്ല കാണുന്നസ്ഥിതി ം ഏതുജാതിയിലും ഏതു കർമ്മവും
വ്യവസ്ഥ കൂടാെത കാണാെമ ള്ളതിനാലും അതിെന ജാതിലക്ഷണമായി സ്വീ 
കരി കൂടാ. ഗുണകർമ്മ വിഭാഗങ്ങെള ഒഴിച്ചാൽ ജാതി ക പിടി ന്നതിന്
ഉപകരി ന്നതായി പറയുന്നത് രൂഢ(വാദ)െത്തയാണ്. ഇത് തീെര അടി 
സ്ഥാനമില്ലാത്തതാെണന്ന് മുമ്പിൽ തെന്ന സ്ഥാപി കഴിഞ്ഞിരി . ഇനി,
’കപിലാരുണപീതകൃഷ്ണാ’ദികളായ വർണ്ണങ്ങെളെക്കാ ജാതിനിർണ്ണയം
െചയ്യാം എ വിചാരി ന്നപക്ഷം അവ പര രവിരുദ്ധമായും വ്യവസ്ഥയില്ലാ 
െതയും കാണുന്നതുെകാണ്ട് അതിേലയ്ക്ക് തീെര ഉപകരി ന്നില്ല. പിെന്ന ജാതി
അനുസരി ദമ്പതികെള തിരെഞ്ഞടു ന്നതിനു മെറ്റാരു മാർഗ്ഗവും ഉള്ളതായി
േതാ ന്നില്ല. ഗുണകർമ്മങ്ങെള ഒഴിച്ച് മ യാെതാ ം ജാതിവിഭാഗത്തിന്
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അടിസ്ഥാനമായി വ കൂടാ എ ം പാരമ്പര്യത്തി ് അതിേലയ്ക്ക് അടിസ്ഥാന 
മാക്കി കത്തി ന്നതു ശരിയെല്ല ം ഉള്ളതിേലയ്ക്ക് ചില മാണങ്ങെള താെഴ
േചർ .
1. ഭാരതം അനുശാസനപർവ്വം അേതാ ാഹ്മണതാം യാേതാ വിശ്വാമിേ ാ
മഹാതപാഃ ക്ഷ ിയഃ േസാപ്യൗ െ◌തഥാ ഹ്മവംശസ്യ കാരകഃ അർത്ഥം:
മഹാതപസ്വിയായ വിശ്വാമി ൻ ക്ഷ ിയനായിരു ന്നി ം പിന്നീട് ാഹ്മണ 
നായി. അല്ലാെതയും ാഹ്മണവംശ ത്തിനു കാരണമായി.
2. വി പുരാണം 4.10 തിെരൗാൽ കണ്വസ്തസ്യാപി േമധാെതിൗിർയ്യതഃ
കണ്വായന ദ്വിജാഃ ബഭൂവുഃ
അർത്ഥം: ക്ഷ ിയനായ തിരൗൈന്റ പു ൻ കണ്വൻ. കണ്വ െന്റ പു ൻ േമ 
ധാെതിൗി. േമധാെതിൗിയിൽനിന്ന് കണ്വായന ാഹ്മണർ സകലരും
ഉണ്ടായി. പു ഃ തിരൗെസ്യാസീൽ കണ്വഃ സമഭവ പഃ േമധാെതിൗിഃ
സുതസ്തസ്യ യസ്മാൽ കേണ്വാഭവദ്ദ്വിജഃ അർത്ഥം: കണ്വൻ തിരൗൈന്റ പു ൻ.
േമധാെതിൗി അവെന്റ പു ൻ. അവനിൽ നിന്ന് കാണ്വായന ാഹ്മണർ ഭവി 

. മഹാവീര്യാദുരുക്ഷേയാ നാമ പുേ ാഭൂൽ. തസ്യ യ്യാരുണ പുഷ് കരിണൗ
കപിശ്ച പു യമഭൂൽ തച്ച ിതയമപി പശ്ചാൽ വി താമുപജഗാമ. അർ 
ത്ഥം: മഹാവീര്യെനന്ന ക്ഷ ിയന് ഉരുക്ഷയെനന്ന പു ൻ ഭവി . അവനു

യ്യാരുണൻ, പുഷ് കരൻ, കപി ഇങ്ങെന മൂ പു ന്മാർ ഉണ്ടായിരു . ഈ
മൂ േപരും പിന്നീട് ാഹ്മണരായി ഭവി .
3. ഭാരതം ഹരിവംശം അദ്ധ്യായം 32 ദിവൗദാസസ്യ ദായാദൗ ഹ്മർഷിർ 
മ്മി യുർ പഃ ൈമ ായണസ്തതേസ്സാമെമേ യാ തതഃ താഃ അർത്ഥം:
ദിവൗദാസെനന്നവെന്റ പു ൻ മി യു എന്ന രാജാവ് ഹ്മർഷിയായി.
അേദ്ദഹത്തിെന്റ പു ൻ ൈമ ായ ണൻ. ൈമ ായണെന്റ പു ൻ േസാമൻ.
േസാമനിൽ നിന്ന് ൈമേ യ ാഹ്മണരുമുണ്ടായി.
േകവലം ക്ഷ ിയർ മാ േമ ാഹ്മണരായി എ പറവാൻ പാടില്ലാ.
താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരും ാഹ്മണരായി ണ്ട്. സ് കാന്ദപുരാണത്തിൽ േചർന്ന
സഹ്യാ ിഖണ്ഡം ഉത്തരാർദ്ധ ത്തിൽ താെഴ പറയുന്നവിധം കാണു : അ ാ 
ഹ്മേണ്യ തദാ േദേശ ൈകവർത്താൻ േ ക്ഷ്യ ഭാർഗ്ഗവഃ ഛിത്വാ തദ്ബളിശം
കണ് േഠ യജ്ഞസൂ മകത്തയത് അർത്ഥം: ാഹ്മണരഹിതരായ ആ േദശ 
ത്തിൽ ഭാർഗ്ഗവൻ മു വന്മാെര കണ്ട്, അവരുെട ചൂണ്ടെയ ഖണ്ഡി കളഞ്ഞിട്ട്
കയറിെന പൂണുനൂലായി ധരിപ്പി . േമലും ഇ കാരം ഒരു ജാതിയിൽനി
േവെറാരു ജാതി കർമ്മം നിമിത്തം ഉണ്ടാകുന്നതുകൂടാെത ഒരു വംശത്തിൽതെന്ന
കർമ്മകാരണത്താൽ ാഹ്മണാദിയായ നാലു ജാതികളും ഉണ്ടാകു എ
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കാണു . ഇതിനും അേനക മാണങ്ങൾ ഭാരതം, വി പുരാണം മുതലായ
ന്ഥങ്ങളിൽ ഉണ്ട്.

4. വി പുരാണം, അംശം 4, അദ്ധ്യായം 1 കുരുഷാൽ കാരുഷാ ക്ഷ ിയാ ബഭൂ 
വുഃ അർത്ഥം: ( ാഹ്മണനായ ൈവവസ്വതമനുവിെന്റ പു ന്മാ രിൽ ഒരുവനായ)
കരുഷനിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ബലമുള്ള കാരുഷ ന്മാെരന്ന ക്ഷ ിയരുണ്ടായി. നാ 
ഭാേഗാ േനദിഷ്ടപു ൈവശ്യതാമഗാത് അർത്ഥം: ആ ൈവവസ്വതമനുവിെന്റ
മെറ്റാരു പു ൻ േനദിഷ്ടൻ. അവെന്റ പു നായ നാഭാഗൻ ൈവശ്യനായി ഭവി .
പൃഷ ഗുരുേഗാവധാൽ ശൂ താമഗമൽ അർത്ഥം: ആ ൈവവസ്വതമനുവിെന്റ
േവെറാരു പു നയ പൃഷ ൻ എന്നവൻ ഗുരുവിെന്റ പശുവിെന െകാന്നതിനാൽ
ശൂ നായി ഭവി .
5. വി പുരാണം അംശം 4, അദ്ധ്യായം 8 ശകാേലശഗൃത്സമദാസ്ര്തേയാ 
സ്യാഭവൻ ഗൃത്സമദസ്യ ശൗനകശ്ചാതുർവർണ്യ വർത്തയിതാ അർത്ഥം:
(സുനേഹാ നു) കാശൻ, േലശൻ, ഗൃസ്തമദൻ ഇങ്ങെന മൂ പു ന്മാർ. ഗൃത്സമദ 
െന്റ പു നായ ശൗനക നിൽ നിന്ന് നാലു ജാതികളുണ്ടായി. ഹരിവംശത്തിൽ
ഈ േലശൻ എ ള്ള നാമെത്ത ശലൻ എ ം ശൗനകൻ എന്ന നാമെത്ത
ശുനകൻ എ ം എഴുതി യിരി .
സുനേഹാ സ്യ ദായാദസ്ര്തയഃ പരമധാർമ്മികാഃ കാശഃ ശലശ്ച ദ്വാേവതൗ
തഥാ ഗൃത്സമദഃ ഭുഃ അർത്ഥം: സുനേഹാ നു കാശൻ, ശലൻ, ഗൃത്സമദൻ
എ മഹാധർമ്മിഷ്ഠന്മാരായ മൂ പു രുണ്ടായിരു . പുേ ാ ഗൃത്സമദസ്യാപി
ശുനേകാ യസ്യ ശൗനകാഃ ാഹ്മണാഃ ക്ഷ ിയാൈശ്ചവ ൈവശ്യാഃ ശൂ ാസ്ത 
ൈഥവ ച അർത്ഥം: ഗൃത്സമദെന്റ പു ൻ ശുനകൻ. അവെന്റ പു ന്മാരായ
ശൗനകന്മാർ ാഹ്മണരും ക്ഷ ിയരും ൈവശ്യരും ശൂ രും ആയി ഭവി .
ഭാർഗ്ഗസ്യ ഭാർഗ്ഗഭൂമിരതശ്ചാതുർവർണ്യ വൃത്തിഃ അർത്ഥം: ഭാർഗ്ഗെന്റ പു ൻ
ഭാർഗ്ഗഭൂമിഃ. ഭാർഗ്ഗഭൂമിയിൽനി നാലു വർണ്ണങ്ങളുമുണ്ടായി.
6. ഭാരതം ഹരിവംശം അദ്ധ്യായം 32 ഏേതഷ്വംഗിരസഃ പു ാ ജാതാ വംശtu
െ◌ഭാർഗ്ഗേവ ാഹ്മണാഃ ക്ഷ ിയാഃ ൈവശ്യാഃ ശൂ ാശ്ച ഭരതർഷഭ അർത്ഥം:
ഭൃഗുവംശേത്താടുേചർന്ന അംഗിരസ്സിെന്റ പു ന്മാർ ാഹ്മണക്ഷ ിയൈവശ്യ 
ശൂ രായി ഭവി .
7. ഭാരതം ഹരിവംശം, അദ്ധ്യായം 11 നാഭാഗാരിഷ്ടപു ൗ ൈവശ്യൗ ാ 
ഹ്മണതാം ഗതൗ അർത്ഥം: നാഭാഗാരിഷ്ടപു ന്മാരായ ര ൈവശ്യന്മാർ

ാഹ്മണ്യം സിദ്ധി .
ൈവവസ്വതമനുവിെന്റ പൗ നായിരുന്ന് ൈവശ്യനായിഭവിച്ച നാഭാഗൻ എന്ന 
വൻ ഹരിവംശെമന്ന മാണത്തിൽ നാഭാഗാ രിഷ്ടൻ എന്ന സംജ്ഞയാൽ
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പറയ് െപ്പടു . േനദിഷ്ടെന്റ പു നായ ഈ നാഭാഗൻ അെല്ലങ്കിൽ നാഭാഗാ 
രിഷ്ടൻ എന്നവൻ നീച കർമ്മത്താൽ ൈവശ്യനായി ഭവിച്ചതുേപാെലതെന്ന
ൈവശ്യന്മാ രായി ഭവി . ഇതിനാൽ ഒരു വംശക്കാർ ഒരു കാല നീച
കർമ്മത്താൽ നീചജാതികളായി ഭവി എങ്കിലും മറുപടിയും ആ വംശക്കാർ
തെന്ന ഉത്തമകർമ്മത്താൽ ഉയർന്ന ജാതിക്കാരാ കാെമ സിദ്ധി .
ഇതുവെര എടു കാണിച്ച ശാബ്ദ മാണങ്ങളാൽ പൂർവ്വികന്മാർ നിയമിച്ച
ജാതി കാരണം കർമ്മമല്ലാെത ജന്മെമ വരുന്നില്ല എ ള്ളതു നിഷ്പക്ഷ
പാതികളായ എല്ലാേപർ ം നിശ്ചയമാകുെമ വിചാരി . ഇനി ഇതിേല 
യ്ക്ക് േവദത്തിൽനി ം ചില മാണങ്ങെള ഉദ്ധരി .
8. കൗഷീതകി ാഹ്മണം മാദ്ധ്യമാഃ സരസ്വത്യാം സ മാസത. തദ്ധാപി
കവേഷാ മേദ്ധ്യ നിഷസാദ. തം േഹമ ഉേപാദുർദ്ദാസ്യാ ൈവ ത്വം പുേ ാസി. ന
വയം ത്വയാ സഹ ഭക്ഷയിഷ്യാമ ഇതി. സ ഹ ദ്ധഃ ദവത്സരസ്വതീേമേതന
സൂേക്തന തുഷ്ടാവ. തം േഹമമേന്വയായ ത ഉേഹ േമ നിരാഗാ ഇവ േമനിേര
തം ഹാന്വാവൃേത്യാചുഃ. ഋേഷ! നമസ് േത അ . മാേനാ ഹിംസീസ്ത്വം. ൈവ
നഃ േ ഷ് േഠാസി യം േത്വയമേന്വതീതി. തം ഹ യജ്ഞപയാംച സ്തസ്യ ഹ
േ ാധം വിനിന ഃ. (സ ഏഷ കവഷൈസ്യഷ മഹിമാ സൂക്തസ്യ ചാനുേവദി 
താ)’ (കൗ. ാ. 12.3)
അർത്ഥം: നടുവ(മദ്ധ്യമ)െര വിളിക്കെപ്പടുന്ന (ആശ്വലാ യനസൂക്തം 2.4)
ഗൃത്സമദ, വിശ്വാമി , വാമേദവ, അ ി, ഭരദ്വാജ, വസിഷ്ഠ മഹർഷിമാർ സര 
സ്വതീതീരത്ത് (ഒരിക്കൽ) ഒരു സ ം നടത്തി. അവരുെട ഇടയിൽ അേപ്പാൾ
കവഷൻ കയറി ഇരു . അേദ്ദഹെത്ത ഇവർ ’നീ അടിമെപ്പൺപിള്ള (ദാസീ 
പു ൻ) ആകു ’ എന്നിങ്ങെന ശകാരി . അേദ്ദഹം േകാപി സരസ്വതിെയ
േമൽപറഞ്ഞ ( േദവേ തി) സൂക്തം െകാ തി . അേപ്പാൾ േദവി
അേദ്ദഹെത്ത ചൂ (കൂടി) വരികയാൽ അവർ, അേദ്ദഹം നിഷ് കന്മഷെന വച്ച്
അടു െചന്ന് ’അല്ലേയാ ഋേഷ! മ ദൃഷ്ടാേവ! അേങ്ങ നമസ് കാരം. ഞങ്ങൾ 

േ ാഹം െചയ്യരുേത! യാെതാരു അെങ്ങ ഈ േദവി അനു ഹി വ േവാ
അതിനാൽ അ ഞങ്ങളിൽ േ ഷ്ഠനാകു ’ എന്നിങ്ങെന പറഞ്ഞ് അവർ
അേദ്ദഹത്തിെന്റ േകാപമടക്കി. (ഈ സൂക്തെത്ത ഉണ്ടാക്കിയ (ക പിടിച്ച)
ആെളന്നതാണ് ഇേദ്ദഹത്തിെന്റ മഹിമ). കൗഷീതകീ ാഹ്മണത്തിൽ കാണി 
ച്ചതുേപാെല ഐതേരയ ാഹ്മണത്തിലും ദാസീപു നായ ഈ കവഷെന്റ
കൗെയുണ്ട്. 9. കൗഷീതകീ ാഹ്മണം ദ്വിതീയ പഞ്ചികാ, തൃതീയാദ്ധ്യായഃ
’ഋഷേയാ ൈവ സതസ്വത്യാം സ മാസത്. േത കവഷൈമ ലുഷം േസാദാദന 
യൻദാസ്യാഃ പു ഃ കിതേവാ അ ാഹ്മണഃ കഥം േനാ മേധ്യ അദീക്ഷിേഷ്ടതി.
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തം ബഹിർദ്ധേന്വാദവഹന്ന ൈ നം പിപാസാ ഹ , സരസ്വത്യാ ഉദകം മാ
പാദിതി. സ ബഹൂർദ്ധേന്യാ ദുഹ് ളഃ പിപാസയാ വിത്ത ഏതദേപാ ന്രപ്തിയ 
മപശ്യത്, േദവ ാ ഹ്മേണ ഗാതുേരത്വിതി.’ അർത്ഥം: ( സിദ്ധിെപറ്റ)
ഋഷിമാർ സരസ്വതീതീര ള്ള ഒരു സ ം ആരംഭിച്ചതിൽ നി ം ഇലൂഷപു  
നായ കവഷെന ദാസീപു നും ധൂർത്തനും അ ാഹ്മണനു(ശൂ നു)മായ ഇവൻ
എങ്ങെന ന െട ഇടയിൽ ഇരുന്ന് യജ്ഞകൃത്യമർഹി ം’ എ പറ
പുറംതള്ളി, അേദ്ദഹെത്ത ഒരു ഊഷരഭൂമി യിലാക്കി സരസ്വതിയിെല െവള്ളം
കൂടിക്കാെത (ദാഹം ഇവെന െകാല്ലെട്ട) മരിക്കണെമ നിശ്ചയി . അേദ്ദഹം
ഇങ്ങെന (നിർജ്ജല) മരുഭൂമിയിലാക്കെപ്പട്ട് ദാഹംെകാണ്ട് വലഞ്ഞേപ്പാൾ
’ആേപാന്രപ്തിയം’ എന്ന മ െത്ത ദർശിച്ച് (ക പിടി ).
10. േവദത്തിൽ ’കക്ഷീവാൻ’ എ ബഹുമാന്യനായ ശു ീപു െന്റ കൗ 
െപറയു ണ്ട്. ’േസാമപാസ്സ്വരണം കൃണുഹി ഹ്മണ േത കക്ഷീവന്തം യ
ഔശിജഃ’
അർത്ഥം: അല്ലേയാ ാഹ്മണ േത !ഈ േസാമപാനം എെന്ന യാവെനാരു 
ത്തേനാ ’ഉശിക് ’ എന്നവളുെട പു ൻ ആ കക്ഷീവാെനേപ്പാെല കാശമുള്ളവ 
നാക്കിെചയ്താലും. ശു നു വിദ്യ ം േവദാദ്ധ്യയനം മുതലായവ ം അധികാര
മിെല്ലന്നാണ് ാഹ്മണരുെട വാദം. ഇതിെലയ്ക്കായിട്ട് േവദ േവദാംഗങ്ങളിലുള്ള
പല മാണങ്ങൾ ം അവർ പൂർവ്വപക്ഷം െച കൃ ിമാർത്ഥങ്ങൾ കത്തി 
ക്കാൻ മിച്ചി ണ്ട്. ഈ വിഷയത്തിൽ അവർ ഒ വളെര ബുദ്ധിമുട്ടിന്
ഇടയാക്കി ള്ളതും ഇേപ്പാഴും മുഴുവൻ സ്ഥിരെപ്പടാെത കിട ന്നതും ആയ ഒരു
വിഷയമാണ് ഛാേന്ദാേഗ്യാപനിഷത്തിെല ജാന ത പാഖ്യാനം. അതിെന്റ
സംഗതിസാരം താെഴ േചർ . ’ജാന തി’ അെല്ലങ്കിൽ ’പൗ ായണൻ’
എന്ന ഭു തെന്റ മാളികയിൽ ഉറങ്ങിക്കിടന്നിരു . അേപ്പാൾ മു ഹംസങ്ങൾ
അവിെട പറ പറ്റി. അതിൽ ഒരുവൻ ’ഈ ജാന തി തെന്ന മഹാേകമൻ’
എന്നിങ്ങെന പറ . അതുേകട്ട് മെറ്റാരുവൻ ’െഹ! എ പറ ! വിദ്യാവി 
ഹീനനായ ഇവനാേണാ േകമൻ? വണ്ടിേയാടുകുടിയ ’രയിക്വ’െന േകമെന
പറയണം’ എന്ന് അപഹസി . ഈ അനാദരവാക്യം േകട്ട് ജാന തി തെന്റ
കുറവുതീർപ്പാൻ ഏതാനും സ്വർണ്ണവും പശുക്കളും മ ംെകാണ്ട് രയിക്വെന്റ
അടുക്കൽ െചന്ന് തനി ഹ്മവിദ്യ ഉപേദശിക്കണ െമ അേപക്ഷി .
’കഷ്ടം’ കഷ്ടം! എടാ! ശൂ ാ! നിെന്റ പശുക്കൾ നിന തെന്ന ഇരിക്കെട്ട’ എ
അേദ്ദഹം നിരസി . ജാന തി തിരി വ തെന്റ പു ിയും സുന്ദരി യും ആയ
ഒരു കന്യകേയയും ആയിരം പശുക്കേളയും ഏതാനും രൗേഥത്തയും മ ംെകാണ്ട്
രയിക്വെന്റ അടുക്കൽ വീ ം െച . അവെയ സ്വീകരി െകാണ്ട് അേദ്ദഹം
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ജാന തി ഹ്മവിദ്യേയ ഉപേദശി .’ ഇതിെന്റ മൂലം താെഴ േചർ :
11. സാമേവദം ഛാേന്ദാഗ്യ ഉപനിഷ ് (4ാം പാഠം, സംവർഗ്ഗവിദ്യ,
ജാന ത്യൗപാഖ്യാനം)
1. തദുഹ ജാന തിഃ പൗ ായണഃ ഷട്ശതാനി ഗവാം നിഷ് കമശ്വതരീരഥം
തദാദയ തിച േമ തംഹാഭ വാദ.
2. രയിേക്വമാനി ഷട്ശതാനി ഗവാമയം നിഷ് േകായമശ്വതരീ േെരൗാനുമ
ഏതാം ഭഗേവാ േദവതാംശാധിയാം േദവതാമുപാസ്മ ഇതി.
3. തമുഹപരഃ ഗ വാചാഹ ഹാേര ത്വാ ശു തൈവവ സഹ േഗാഭി 
രസ്ത്വിതി തദുഹ പുനേരവ ജാന തിഃ പൗ ാ യണഃ സഹ ം ഗവാം
നിഷ് കമശ്വതരീരഥം ദുഹിതരം തദാദയ തിച േമ.
4. തം ഹാഭ വാദ രയിേക്വദം സഹ ം ഗവാമയം നിഷ് േകായമശ്വതരീ രൗ
െ◌ഇയം ജായായം േമാ യസ്മിന്നാ േസ്സേന്ന്വവമാഭഗവഃ ശാധീതി.
5. തസ്യാ ഹ മുഖമേപാദ്ഗൃഹ്ണ വാചാജഹാേരമാഃ ശൂ ാേനൈനവ മുേഖാ
നാലാപയിെഷ്യൗാ ഇതി േത ൈഹേത രയിക്വ പർണ്ണാനാമമഹാവൃേക്ഷഷു
യ ാസ്മാ ഉവാസ തസ് ൈമ േഹാവാച.
12. ഹ്മസൂ വും ശാങ്കരഭാഷ്യവും. േമൽ കാണിച്ച േവദഭാഗത്തിെല ശു ശബ്ദ 
ത്തിന് കൃതിമാർത്ഥം െചയ്ത സൂ ങ്ങളും അവയുെട ഭാഷ്യങ്ങളുെട അർത്ഥങ്ങളും
അടിയിൽ േചർ . (ഭാഷ്യങ്ങൾ , അനുബന്ധം 2 േനാ ക).
സൂ ം: ശുഗസ്യ തദനാദര വണാത്തദാ വണാൽ സൂച്യേത ഹി. 34.
ഭാഷ്യാർത്ഥം: മനുഷ്യർ വിദ്യാധികാരമുെണ്ട സിദ്ധാന്തി ം വച്ച് ഏതു  
കാരം േദവന്മാർ ം വിധിക്കെപ്പ േവാ അ കാരം ശൂ നും വിധ്യാധികാരമു 
െണ്ട ശങ്കെയ നിവൃത്തിക്കാനാണ് ഈ അധികരണം ആരംഭിക്കെപ്പടുന്നത്.
ശൂ നു വിദ്യയിലധികാരമുണ്ട്. ശൂ നു യാഗത്തിൽ അധികാരമിെല്ല നി 
േഷധിക്കെപ്പട്ടതുേപാെല വിദ്യയിലും നിേഷധിക്കെപ്പട്ടതായി േകൾ ന്നില്ല.
ശൂ ന് (അനഗ്നിത്വം) യാഗാഗ്നിയുെട ഇല്ലായ്മയുണ്ട് ’. ഈ ’അനഗ്നിത്വം’
തനി കർമ്മങ്ങളിൽ അധികാരമിെല്ല ള്ളതിനു കാരണമാകുെമന്ന ല്ലാെത
അത് വിദ്യാധികാരനിേഷധത്തിനും കാരണമാകുന്നില്ല. ആവഹനീയാദി 
യായ യാഗാഗ്നിയില്ലാത്തവനു വിദ്യെയ ഹി പ്പാൻ കഴിയുന്നതെല്ല മില്ല.
വിദ്യയിൽ ശൂ ാധികാരെത്ത ബലീകരി ന്നതിന് സംവർഗ്ഗവിദ്യയിൽ
ജാന തിയായി രി ന്ന പൗ ായണൻ. േവദ വണത്തിനു ഇച്ഛിച്ചേപ്പാൾ
രയിക്വെന്റ സംേബാധനവാക്യത്തിൽ േയാഗിക്കെപ്പട്ട ശു ശബ്ദം പരാ 
മർശകമായിരി . അതായത് ’കഷ്ടം കഷ്ടം കഷ്ടം എടാ ശൂ ാ. നിെന്റ
പശുക്കൾ നിന തെന്ന ഭവിക്കെട്ട’ എന്നാണ്. വിദുരാദികൾ ശൂ േയാനിയിൽ
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ജനിച്ചവരായി രുന്നി ം വിശിഷ്ടവിജ്ഞാനസമത്തിയുള്ളവരായിരു എ
സ്മരിച്ചി മുണ്ട്. ഈ കാരണങ്ങളാൽ ശൂ നു വിദ്യാധികാരമു െണ്ടങ്കിൽ നാമി 

കാരം പറയു . എങ്ങെനെയന്നാൽ ശൂ ന് േവദാധികാരമില്ലാത്തതിനാൽ
വിദ്യയിലുമധികാരമില്ല. േവദം പഠിച്ചവനു മാ േമ േവദാർത്ഥങ്ങളിലുമധി 
കാരമുണ്ടാവും. ശൂ നു േവദാദ്ധ്യയനമില്ലേല്ലാ. എെന്തന്നാൽ േവദാദ്ധ്യയന
ത്തിനു ഉപനയനസംസ് കാരം കഴിഞ്ഞാെല വിധിയു . ഉപനയന േമാ
(ദ്വിജാദികൾ) ഹ്മക്ഷ ൈവശ്യന്മാർ മാ േമ വിധിച്ചി . (സാമർത്ഥ്യം)
ശക്തിയില്ലാതിരി േമ്പാൾ വിദ്യ യിൽ അേപക്ഷയുെണ്ട ള്ളതുമാ ം അധി 
കാരകാരണമായി തീരുന്നില്ല. ശാ ീയകാര്യത്തിൽ ശാ ീയകാര്യത്തിൽ
ശാ ീയമായിരി ന്ന സാമർത്ഥ്യം വിദ്യാധികാരത്തിനു മതി യാവു മില്ല.
ശൂ നു േവദാദ്ധ്യയനം നിഷിദ്ധമാകയാൽ തത്സംബന്ധിനിയായ ശക്തിയും നി 
രാകരിക്കെപ്പട്ടിരിക്കയാ ണേല്ലാ? ന്യായത്തിനു സാധാരണത്വമുള്ളതാകയാൽ
ഏതു ന്യായത്താൽ ശൂ നു യാഗത്തിലുമധികാരമില്ലേയാ? അതുതെന്ന വിദ്യ 

മധികാരമിെല്ല ള്ളതിെന സൂചിപ്പി . സംവർഗ്ഗവിദ്യയിൽ ശൂ ശബ്ദം
േകൾക്കെപ്പടുകയാൽ ശൂ നും വിദ്യാധികാരമുെണ്ട വിചാരിക്കയാെണങ്കിൽ
ന്യായ വിരുദ്ധമാകയാൽ അതും കാരണമാകുന്നില്ല. എെന്തന്നാൽ ന്യായവ 
ചനത്തിനു ലിംഗദർശനം േദ്യാതകമാകു . ഇവിെട ന്യായമുണ്ടാകു മില്ല.
ഈ ശൂ ശബ്ദം സംവർഗ്ഗവിദ്യയിൽ ഇരിക്ക യാൽ ആ വിദ്യെയാന്നിൽ
ഇരി ന്ന ശൂ െന മാ േമ അധികരി . ’സംവർഗ്ഗവിദ്യ’ അർത്ഥവാ 
ദഘട്ടത്തിലാക യാൽ ഈ ശൂ ശബ്ദം തനി മ ള്ള വിദ്യകളിൽ ഒരിട ം
അധികാരമുണ്ടാകുന്നതിനു മി ന്നില്ല. ഈ ശൂ ശബ്ദം അധികാരവിഷ 
യത്തിൽ മാ േമ ഉപേയാഗി എ ള്ള െതങ്ങെനയാെണ െണ്ടങ്കിൽ
പറയാം: ’എടാ, വിദ്യാഹീനനാ യിരുന്നി ം (ഒരുത്തെന) ഈ ജാന തിെയ
വണ്ടിേയാടു കൂടിയിരി ന്ന ൈരക്വേനാടു സദൃശനാക്കിപ്പറയുേന്നാ’ എന്ന
ഹംസവാക്യത്താൽ തെന്റ അനാദരെത്ത താവനായിരി ന്ന അജാന 

തിെയന്ന പൗ ായണനു ദുഃഖമുണ്ടായി. ഇതിെന ഋഷിയായിരി ന്ന
ൈരക്വൻ ശു ശബ്ദംെകാണ്ട് സൂചിപ്പിച്ചത്. ജാതിശൂ ന് വിദ്യാധികാരമി 
ല്ലാകയാൽ തെന്റ പേരാക്ഷ ജ്ഞാനെത്ത അറിയി ന്നതിനായിട്ടാെണ
േതാ . തനിക്ക് (ശുക)േശാകമുണ്ടാെയ ശൂ ശബ്ദംെകാണ്ട് സൂചിക്ക
െപ്പടുന്നത് (എങ്ങെനെയന്നാൽ) ശുക്കിെന്റ ആ വണം േഹതുവായിട്ടം, ശുക്കി 
െന അഭി വിക്കയാലും,ശുക്കിനാൽ അഭി വിക്കെപ്പെട്ടന്ന്, ശുേക്കാെടാകൂടി
ൈരക്വെന അഭി വി െച്ച ം, ശു ശബ്ദത്തിനു അവയവാർത്ഥമുള്ളതാകയാലും
രൂഢാർത്ഥമില്ലാഴികയാലുമാകു . എന്നാൽ ഈ അർത്ഥം ഈ ജാന  
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ത പാഖ്യാനത്തിൽ കാണെപ്പടു മുണ്ട്. സൂ ം: ക്ഷ ിയത്വഗേതേശ്വാര
ൈച േതൗെന ലിംഗാൽ. 35. ഭാഷാർത്ഥം: ഇതുേഹതുവായി ം ജാന ി
ജാതിശൂ നല്ല. യാെതാന്നിെന്റ കാരണം കരണെത്ത നിരൂപിക്കയാൽ

ടമാകു എങ്ങെനെയന്നാൽ ഈ ജാന തിക്ക് സംവർഗ്ഗ വിദ്യയുെട ഉത്ത 
രഭാഗത്തിൽ ൈച രൗെനായി അഭി താരിയായിരി ന്ന ഭ ിയേനാടുള്ള
മസഭിവ്യവഹാരം (കൂട്ടിേച്ചർ പറക) എന്നതു േഹതുവാൽ ക്ഷ ിയത്വം േബാ 
ദ്ധ്യെപ്പടു . സംവർഗ്ഗവിദ്യാവാക്യേശഷ ത്തിലാണു ൈച രഥിയായിരി ന്ന
അഭി താരിെയന്ന ക്ഷ ിയൻ കീർത്തിക്കെപ്പടുന്നത്. അതായത് അനന്തരം
സുതനാൽ പരിവിഷ്യമാണന്മാരായി (വിളംബരെപ്പടുന്നവരായി) ശൗനകനായി 
രി ന്ന കാക്ഷേസനിേയയും ഹ്മചാരി ഭിക്ഷി എന്നാണ്. അഭി താരി
തനി കാേപയേയാഗം േഹതുവായിട്ട് (െച രഥിത്വ) ചി രൗൈന്റ വംശ 
ത്തിലുള്ളവനാ െണ തും ഷ്ടമാകു . എെന്തന്നാൽ ’ഇതുെകാണ്ടാണ്
ൈച രൗെനു ’ഇതുെകാണ്ടാണ് ൈച രൗൈന കാേപയന്മാർ യജിപ്പിച്ചത്.’
എന്ന േവദവാക്യത്താൽ െച രൗെനു കാേപയ േയാഗമുെണ്ട ം അറിയെപ്പ .
തുല്യവംശന്മാർ മിക്കവാറും തുല്യവംശന്മാർ മാ േമ യാജകന്മാരാകു  

. അതു േഹതുവായിട്ട്, ൈച രഥിെയ സിദ്ധനായ ഒരു ക്ഷ പതി
യുണ്ടായി എ ം േവദവാക്യത്തിൽ ക്ഷ പതിെയ േബാധി ക്കയാൽ
ൈച രഥി ക്ഷ ിയത്വമുെണ്ട ം ഷ്ടമാകു . ക്ഷ ിയനായിരി ന്ന
ആ അഭി ാതാരിേയാടുകൂടി ജാന തി തുല്യയായിരി ന്ന വിദ്യവിഷയ 
ത്തിൽ സങ്കീർത്തനം ഭവിക്കയാൽ തനി ം ക്ഷ ിയത്വമുെണ്ട സൂചി .
തുല്യന്മാെര മാ േമ മിക്കവാറുംകൂട്ടിേച്ചർ പറകയു . സൂതെന അയ ക
മുതലായ ഐശ്വരേയാഗമിരിക്കയാലും ജാന തി ം ക്ഷ ിയത്വമുെണ്ട
െവളിവാകു . ഇതു േഹതുവായി ം ജാതിശൂ ന്ന് വിദ്യാധികാരമില്ല. സൂ ം:
സംസ് കാരപരാമർശാത്തദഭാവാഭിലാപാച്ച. 36. ഭാഷ്യാർത്ഥം. ഇതു േഹതുവാ 
യി ം ശൂ നു വിദ്യ അധികാരമില്ല.
എെന്തന്നാൽ വിദ്യാ േദശങ്ങളിൽ ഉപനയനാദിയാരി ന്ന സംസ് കാരങ്ങൾ
പരാമർശിക്കെപ്പടു . ’അവെന ഉപനയിപ്പി ഭഗവാെന!’ പഠിപ്പിേക്കേണ
എ പറ ം െകാ ഉപസാദി എ ം േവദപാരഗന്മാരായും സുഗുണ ഹ്മ
നിഷ്ഠന്മാരായുമുള്ള ഭരദ്വജാദികൾ ഹ്മെത്ത തിരിഞ്ഞ് ഈ പിപ്പ് ലാദൻ
എല്ലാം പറയുെമ നിശ്ചയിച്ച് അവർ കയ്യിൽ ചമതയും വ െകാണ്ട് ഭഗവാ 
നായിരി ന്ന പിപ്പലാദെന ാപി എ ം ’അവെര ഉപനയിപ്പിക്കാെത’
എ ം േകൾക്ക യാൽ േവദാദ്ധ്യയനത്തിനു ഉപനയന ാപ്തി കാണി കയാൽ
േവദാദ്ധ്യയനത്തിനു ഉപനയന ാപ്തി കാണിക്കെപ്പട്ടതായി ത്തെന്നയിരി .
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’ശൂ ൻ നാലമാെത്ത വർണ്ണവും ഏക ജാതിയും’ എന്ന് സമരിച്ചിരിക്കയാലും
ശൂ ങ്കൽ പാപം അത്തവും ഇല്ലാത്തതിനാൽ അവനു സംസ് കാരം ആവശ്യ 
മിെല്ല പറക യാലും ശൂ നു സംസ് കാരമിെല്ല പറയെപ്പടു . സൂ ം:
തദ്ഭാവനിർദ്ധാരേണ ച വൃേത്തഃ 37. ഭാഷ്യാർത്ഥം: ഇതു േഹതുവായി ം ശൂ  
നു വിദ്യയിലധി കാരമില്ല. എെന്തന്നാൽ സത്യവചനത്താൽ താൻ ശു നെല്ല
ഉറപ്പാക്കിയതിെന്റ േശഷേമ ജാബാലെന ഗൗതമൻ ഉപനയി പ്പി ന്നതിനും
അഭ്യസിപ്പി ന്നതിനും മിച്ചി . ഇതിെന വിേവചി പറയുന്നതിനു

ാഹ്മണനല്ലാത്തവൻ േയാഗ്യനാകു ന്നില്ല. അല്ലേയാ സൗമ്യ! നീ െചന്ന്
ചമതെയെക്കാ വാ, നിെന്ന ഉപനയിപ്പിക്കാം. നീ സത്യത്തിൽ െതറ്റിയില്ല
എന്ന േവദ വാക്യം (ലിംഗ) കാരണമാകു .
സൂ ം.: വണാദ്ധ്യയനാർത്ഥ തിേഷധാൽ േതശ്ച. 38 ഭാഷ്യാർത്ഥം.
ഇതു േഹതുവായി ം ശൂ വിദ്യയിൽ അധികാരമില്ല. എെന്തന്നാൽ  
തി മാണത്താൽ ശൂ ന്ന് വണത്തിനും അദ്ധ്യയനത്തിനും തിേഷധം
കാണുകയാൽ, േവദ വണ തിേഷധവും േവദാദ്ധ്യയന തിേഷധവും സ്മരി
ക്കെപ്പടു . വണ തിേഷധം യെപ്പട്ടത് എങ്ങെനെയ ന്നാൽ, ’ഇവൻ േവ 
ദെത്ത േകൾ കയാൽ ഈയവും െമഴുകുമുരുക്കിെയാഴിച്ച് ഇവെന്റ െചവികെള
നിറ ക’ എ ം പദ ഹേവത്യാദി വാക്യത്താൽ ശൂ സമീപത്തിൽവ അദ്ധ്യ 
യനം െചയ്യരുെത േകൾ കയാൽ സമീപത്തിൽവ േപാലും വിധിയല്ലാത്ത
േവദാദ്ധ്യയനം തനിക്ക് അേശഷം പാടി െല്ല ം ഷ്ടമാകു . ’അ യുമല്ലാ
ശൂ ൻ േവദമുച്ചരിച്ചാൽ നാ കണ്ടിക്കണെമ ം, ധരിച്ചാൽ ശരീരെത്ത
െവട്ടിപ്പിളർക്ക ണെമ മിരിക്കയാൽ, േവദാർത്ഥജ്ഞാനത്തിനും തദനുഷ്ഠാന
ത്തിനും പാടിെല്ല സിദ്ധമാകു . ’ശൂ നു ജ്ഞാനെത്ത െകാടുക്കരുെത ം’
അദ്ധ്യയനം, യാഗം, ദാനം, ഇതുകൾ ദ്വിജാദികൾക്കാെണ ം േവദ മാണവും
കാണു . പൂർവ്വ ജന്മത്തിൽ െചയ്യെപ്പട്ട സംസ് കാര ാപ്തിയാൽ വിദുരൻ,
ധർമ്മ വ്യാധൻ തുടങ്ങിയ ശൂ ! ജ്ഞാേനാ ത്തിയുണ്ടായിരു െവങ്കിലും
ജ്ഞാനത്തിനു ഐകാന്തികഫലത്വമുള്ളതിനാലും ഇതിഹാസപുരാണങ്ങെള
ചാതുർവർണ്ണങ്ങെള വിപ്പിക്കണ െമന്ന േഹതുവാലും അവർ ഫല ാപ്തിെയ

തിബന്ധി പ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല. ആകയാൽ േവദപൂർവ്വകമായിരി ന്ന
വിദ്യാധികാരം ശൂ ന് വിഹിതമെല്ലന്നിരി .’ ജാന തി രയിക്വെന്റ
അടുക്കൽെചന്ന് ഉപേദശം േവണ െമന്ന് അേപക്ഷി കയും രയിക്വൻ ’കഷ്ടം!
കഷ്ടം! ശൂ നായ നിന പറ തരികയില്ലാ; നിെന്റ വ്യം നീതെന്ന
എടുേത്താ’ എ ഉേപക്ഷി പറയുകയും െച . ശൂ നു വിദ്യാധികാരമില്ല,
അവെന യാെതാ പഠിപ്പി േപാകരുത് എ ള്ള നിയമം ബലമായി
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നട വരുന്ന കാലത്താകയാൽ, ഈ വാ േക കൂടുേമ്പാൾ,’ ഓേഹാ എെന്ന
രയിക്വൻ ശൂ െന െതറ്റിദ്ധരി േപായി. അതുെകാണ്ടാണ് ഇ കരം പറ
നിേഷധിച്ചത്. എ ജാനശൃതി നല്ലതിൻവണ്ണം മനസ്സിലായിരി ം. താൻ
ശു നല്ലയിരു എങ്കിൽ (െപെട്ട ) ’അേയ്യാ ഞാൻ ശൂ നെല്ല, ഇന്ന ജാതിക്കാ 
രനാെണ’ എ ഉടൻ പറയുമായിരു . അ കാരം യാെതാ െചയ്യാത്തതു
െകാ ജാന തി ജാതിശൂ നാെണ ം തന്നിമിത്തം ശൂ ശബ്ദത്തിനു അവ 
യവാർത്ഥമിെല്ല ം വരു . അല്ലാെതയും ഈ ജാന ത പാഖ്യാനം േകട്ടാൽ
സാധാരണ വിദ്വാന്മാർേപാലും ഈ ശൂ ശബ്ദത്തിനു ജാതി ശൂ തെയത്തെന്ന
അർത്ഥമായി ഹിപ്പാെന ഇടയു . അങ്ങെനതെന്ന ധരി മിരി െമ
കരുതിയാണ് സൂ ഭാഷ്യ കാരന്മാർ ആയതിെന മറ ന്നതിനു മനഃപൂർവ്വം
പൂർവ്വപക്ഷം െച നിേഷധി ം വ േവെറ കാരത്തിൽ സിദ്ധാന്തി വളെര
ഒെക്ക ബദ്ധെപ്പ പരാ മങ്ങെള കാണിച്ചിരി ന്നത്; ഇതിെന ആേലാചി  
േമ്പാൾ ഇ കാരം ഒരു സിദ്ധാന്തം െചയ്തിെല്ലങ്കിൽ ജാന തി എല്ലാേപരും
ജാതിശൂ തെയ ത്തെന്ന നിശ്ചയി കളയുെമ ഭാഷ്യകർത്താവും നിരൂപിച്ചി
ള്ളതായി െതളിയു ; ജാന തി രയിക്വെന്റ വാ േക കൂടുേമ്പാൾ അതിെന്റ
സാധരണ അർത്ഥമായ ജാതിശൂ തെയ ത്തെന്നയാണ് മനസ്സിലാക്കിയതു
എ ം ഇതുെകാ ം നിശ്ചയിക്കാവുന്നതാണ്.
അതല്ല, രയിക്വൻ ആന്തരമായിക്കരുതിയ അവയവാർത്ഥെത്ത താൻ അറിഞ്ഞ 
തുെകാണ്ടായിരു മിണ്ടാെത േപായെതങ്കിൽ ’വിദ്യാവിഹീനനായ ഒരുവെന’
എ പറഞ്ഞതിേക വ്യസനി അതിെന പരിഹരിപ്പാൻ േനാക്കിയ ജാന 

തി രയിക്വെന്റ മേനാഗതേത്തയും ശു ശബ്ദത്തിന് അസാദാരണ മായി
െകാ വന്ന അവയവാർത്ഥേത്തയും അറിയുന്നതിനു തക്കതായ പേരാക്ഷ 
ജ്ഞാനവും ശബ്ദാർത്ഥ ശാസ്ര്തപാണ്ഡിത്യ വും ഉണ്ടായിരിപ്പാനും ഇടയില്ല.
ആയതിനാൽ അതും േചരുകയില്ല. ഈ ന്യായങ്ങളാൽ ജാന തി ജാതിശൂ 

െന ം അവയവാർത്ഥം െവ്യൗാകത്തിതെമ ം െതളിയു . പിെന്നയും,
അവയവാർത്ഥം സ്വീകരി ന്നപക്ഷം ജാന തി ജാതിശൂ നല്ല, ക്ഷ ിയ 
നാെണ ം, അേപ്പാൾ േവദാദ്ധ്യയനത്തിനു അനർഹനെല്ല ം വരണം. ആ
സ്ഥിതിക്ക് േനെര ഉപേദശി െകാടുക്കാെത ’കഷ്ടം കഷ്ടം’ എ പറ
നിേഷധിച്ചത് ഉചിതമാേയാ? അതി ദ്ധേയാടുകൂടി വ്യസനി വരുന്നവനു
ഉപേദശിക്കരുെത വല്ല നിേഷധവുമുണ്ടായി രുന്നിട്ടാെണങ്കിൽ അതു മാ 
ണവിരുദ്ധമാകു . ഉപേദശിക്ക െപ്പട്ടാലല്ലാെത വി േപാകാത്തതും ആദ്യം
ഉപേദശിക്കാെത ഉേപക്ഷിപ്പാൻ കാരണെമ കാണെപ്പടുന്നതുമായ വ്യസന
േത്താടുകൂടി ഇരിക്കേവതെന്ന രണ്ടാമതു ഉപേദശി മിരി ; ഇ കാരം വരു 
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ന്നവൻ ആകു ഉപേദശിക്കെപ്പടാൻ പാ െമ ള്ളത്, ’വിദ്യായാം വ്യസനം’
മുതലായ മാണങ്ങൾ ം യുക്ത്യനുഭവങ്ങൾ ം അനുസരണമായുമിരി .
ജാന തിയുെട പരിപാകതെയ പരീക്ഷിപ്പാനായിരു എങ്കിൽ മുമ്പിൽ ട്ടി
പേരാക്ഷജ്ഞാനംെകാണ്ട് അറിഞ്ഞി രി ന്ന രയിക്വനു പരീക്ഷ േവണ്ടേല്ലാ.
േവണെമ വരുന്നപക്ഷത്തിൽ അേദ്ദഹം പേരാക്ഷജ്ഞാനംെകാണ്ട് അറിയു 
ന്ന ആളെല്ല ം അേപ്പാൾ ശു ശബദം അവയവാർത്ഥ മെല്ല ം വരും.
ജാന തിക്ക് അേപ്പാൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ഭക്തി ദ്ധ മതിയാകായ്കയാൽ ആയ 
തിെന വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിരു എങ്കിൽ വളെരക്കാലം താമസിപ്പിക്കയും
ശു ഷിപ്പിക്കയുംമ ംെച സൂക്ഷി കണ്ടറിഞ്ഞ് പറ െകാടുേക്കണ്ടതായി 
രു . പരീക്ഷിക്കാനാെണങ്കിലും അ കാരംതെന്ന ’ദ്വാദശാബ്ദ ശു ഷാം’
എന്നല്ലേയാ മാണം പറയുന്നത്. ഇവിെട അതും അനുഷ്ഠിക്കെപ്പട്ടില്ല. േനെര
മറിച്ച് ’ഇയം ജായാ അയം ാേമാ’ എന്നിരിക്കയാൽ ’ഗുരുേവാ ബഹവസ്സന്തി ശി 
ഷ്യവിത്താ പഹാരകാഃ15(15 ശിഷ്യെന്റ ധനെത്ത അപഹരി ന്ന ഗുരുക്കന്മാർ
അേനകം േപരുണ്ട് എന്നർത്ഥം.) ’ എന്നേപാെല പരീക്ഷിപ്പാൻ േനാക്കിയത്
കൂടുതൽ ദക്ഷിണെയക്കരുതിയാെണ േതാ . േവെറവിധം പറയുന്നതിനു
യാെതാരു മാർഗ്ഗവും കാണുന്നില്ല. താൻ ആദ്യം ഉേപക്ഷിച്ചാൽ രണ്ടാമതു
ഉപേദശിേക്ക ണ്ടതായി വരും. അേപ്പാൾ അടുത്ത ഭവിഷ്യത്തിെനേപ്പാലും
അറിയുന്നതിനുള്ള പേരാക്ഷജ്ഞാനം തനിക്ക് ഇെല്ല വ േപാകും; ആയതു
ശരിയുമല്ല എേന്നാർ ക്ഷമി കളയാെത ഉേപക്ഷിച്ചതിെന േനാ േമ്പാൾ
എല്ലാേപേരയും േപാെല മാസദൃഷ്ടിെകാണ്ട് പുറേമ അേപ്പാൾ കണ്ട കാരം
അറിഞ്ഞിരി െമന്നല്ലാെത രയിക്വൻ തെന്റ പേരാക്ഷജ്ഞാനം െകാണ്ട്
അറിയുകേയാ ആയതിെന െവളി സൂചിപ്പിക്കണ െമ കരുതുകേയാ
െചയ്തിട്ടിെല്ല ം ആദ്യം ഉേപക്ഷിച്ചിട്ട് രണ്ടാമതു ഉപേദശിക്കയും േവെണ്ട
തള്ളിേയ കൂടുതലായി കിട്ടിയേപ്പാൾ മടങ്ങി സ്വീകരിക്കയും െചയ്തതിനാൽ
എന്തായാലും വ്യലാഭത്തിനുതക്കേപാെല വർത്തിക്കണ െമന്നല്ലാെത തെന്റ
വാക്കിനും വൃത്തി ം വ്യവസ്ഥേകടു സംഭവിക്കരുെത ള്ള വിചാരത്തിനു
മൂലവും ന്യായവുമായ ഒരഭിമാനം രയിക്വനു ഉണ്ടായിരുന്നിെല്ല കാണുന്നതി 
നാൽ ഈ ശൂ ശബ്ദം അവയവാർത്ഥമെല്ല ം ജാന തി ജാതി ശൂ ൻ തെന്ന
എ ം സിദ്ധി .
േമൽകാണിച്ച സൂ ഭാഷ്യത്തിൽ ഒരുദാഹരണമായി സ്വീകരി ച്ചിരി ന്ന 
തും ജാന ത പാഖ്യാനംേപാെല ഈ വിഷയ ത്തിൽ ഒരു മാണമായി
പറയെപ്പടുന്നതും ആയ ജാബാലെന്റ കൗൈയപ്പറ്റി സ്വത്തം ചിന്തിക്കാം:
ജാബാലെകൗാസാരം.: ’ജാബാലൻ ഗൗതമെന്റ അടുത്ത് അധ്യയനത്തിനു
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െച . ഗൗതമൻ അവെന്റ േപരിൽ ശൂ ശങ്കയുണ്ടായി. ജാബാലെനെക്കാ 
ണ്ട് താൻ ശൂ നെല്ല സത്യംെചയ്യിച്ച േശഷേമ പഠിപ്പി െകാടു ’.
ഇതിെനയും ശൂ ൻ വിദ്യ പ പേണ്ട അനർഹനാെണ ള്ളതിന് ഒരു
ദൃഷ്ടാന്തമായി ാഹ്മണർ പറയു ണ്ട്. ശൂ ൻ വിദ്യ അനർഹെന ം
അതിനാൽ അവെന യാെതാ ം പഠിപ്പി േപാകരുെത ം മുമ്പിനാെല നി 
േഷധിക്ക െപ്പട്ടി ണ്ട് ജാബാലൻ െചന്നത് അഭ്യസിപ്പാനുമായിരു . അേപ്പാൾ
ഗൗതമൻ ജാബാലെനെക്കാണ്ട്, ശൂ നെല്ല സത്യം െചയ്യിച്ചതിനാൽ
ഗൗതമൻ ജാബാലെന റിച്ച് ശൂ ശങ്കയുണ്ടാ യിരുെന്ന ം തന്നിമിത്തം
ഇവൻ നെമ്മ കബളിപ്പിച്ച് വിദ്യാ േമാഷണത്തിനായി വന്നിരിക്കയാെണ ള്ള
സംശയം അേദ്ദഹ ത്തിെന്റ ഉള്ളിൽ ജനിച്ചിരു എ ം നിശ്ചയംതെന്ന:
പിെന്ന ശൂ ൻ അനൃതവാക്കാേണ മാണവും ഉണ്ട്. ഇങ്ങെന അവിശ്വാ 
സിെയ െതളിയുന്ന ജാബാലെന്റ വാക്കിെന ഗൗതമൻ വിശ്വസിക്കയും
സേന്ദഹത്തിൽനി േവർെപടുകയും െചയ്കയില്ല. ഗൗതമൻ ജാബാലെന്റ
ജാതിനിർണ്ണയം െചയ് േത കഴിയൂ എ നിർബന്ധമുണ്ടായിരുെന്നങ്കിൽ ജാ 
ബാലെന നല്ലപരിചയമുള്ളവരായ ാഹ്മണേരാട് ആേരാെടങ്കിലും അേദ്ദഹം
പരമാർത്ഥം േചാദിച്ചറിയുമായിരി . അ കാരം െചയ്തതായി കാണു മില്ല.
ഉപനയിപ്പിക്കയും പഠിപ്പിക്കയും െചയ്തി മുണ്ട്. ഇെതല്ലാംെകാണ്ട് ഗൗതമൻ
മനഃപൂർവ്വമായി ശൂ െന പഠിപ്പി കൂെടേന്നാ പഠിപ്പിച്ചാൽ തനി ം പഠിച്ചാൽ
അവനും േദാഷമുെണ്ടേന്നാ ശൂ നെല്ലന്ന് വരികിേല പഠിപ്പി ക്കാവു എേന്നാ
ഉള്ള അഭി ായം ഉണ്ടായിരുന്നിെല്ല ം ആരാ യാലും എ ജാതിയായാലും
ശരി, ദ്ധയുള്ളവെര പഠിപ്പിക്ക ണെമ ള്ള അഭി ായേമ ഉണ്ടായിരു
എ ഷ്ടമാ കു .
സമാധാനം: എന്നാൽ സത്യം െചയ്യിച്ചെതന്തിന്? നിേഷധം: അതുപറ 
യാം ശൂ നു ാഹ്മണശു ഷ ഒഴിച്ച് മെറ്റാരു നന്മ ം അധികാരമിെല്ല ം,
ആരും ഒ ം പഠിപ്പി േപാകരുെത ം, അവനവെന്റ ഇച്ഛേപാെല ചില
സേങ്കതങ്ങൾ ഏർെപ്പടുത്തി അവെയ അനാദി മാണാനുസരണം നട ന്ന
തിനു ദ്ധാലുക്കളായിരുന്ന അക്കാലെത്ത ബലന്മാേരാട്, ഞാൻ സത്യം
െചയ്യിച്ചതിൽപിന്നീെട പറ െകാടു എ ള്ള സമാധാനം പറഞ്ഞ്
സമ്മതെപ്പടു ന്നതി േലയ്ക്കായി മാ മായിരു .
ഇനി േമൽക്കാണിച്ച ഭാഗങ്ങെള ടർ , ഉപനയനാദി െകാണ്ട് ഹ്മവിധ്യ
അർഹത സിദ്ധിക്കയിെല്ല ം, സാധന ചതുഷ്ടയസമ്പന്നനാണ് അതിെല
അർഹെന മുള്ളതിനു ീേവദാന്തസൂ ഭാഷ്യം ഒന്നാം അദ്ധ്യായം, ഒന്നാം
പാദം, ഒന്നാം അധികരണം, ഒന്നാം സൂ ഭാഗെത്ത താെഴ േചർ .
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’അെഥാേതാ ഹ്മജിജ്ഞാസാ’ ഇതി സൂ ം. ഭാഷ്യം ത അഥ െ◌ശബ്ദ
ആനന്താര്യാർത്ഥഃ പരിഗൃഹ്യേത നാധികാരാർത്ഥഃ

ഹ്മജിജ്ഞാസായാ അനധികാര്യത്വാൽ മംഗളസ്യ ച വാക്യാർേത്ഥ
സമന്വയഭാവാൽ അർത്ഥാന്തര യുക്ത ഏവ ഹി അഥ െ◌ശബ്ദഃ ത്യാ
മംഗള േയാജേനാ ഭവതി. പൂർവ്വ കൃതാ േപക്ഷായാശ്ച ഫലതഃ ആനന്തര്യാ
വ്യതിേരകാൽ. സതി ച ആനന്തര്യാർത്ഥേത്വ യഥാ ധർമ്മജിജ്ഞാസാ
പൂർവ്വവൃത്തം േവദാദ്ധ്യയനം നിയേമനാേപക്ഷേത ഏവം ഹ്മജിജ്ഞാസാപി
യൽ പൂർവ്വവൃത്തം നിയേമനാേപക്ഷേത തദ്വക്തവ്യം. സ്വാദ്ധ്യായാനന്തര്യ
സമാനം. നന്ന്വിഹ കർമ്മാവേബാധാന ന്തര്യം വിേശഷഃ ന ധർമ്മജിജ്ഞാ 
സായഃ ാഗപ്യധീത േവദാനന്തര്യം ഹ്മജിജ്ഞാേസാപപേത്തഃ. യഥാ
ച ഹൃദയാദ്യവദാനാനാമാനന്തര്യനിയമഃ മസ്യ വിവക്ഷിതത്വാൽ ന േതൗ
െ◌ഹ േമാ വിവക്ഷിതഃ േശഷേശഷിേത്വ അധികൃതാ ധികാേര വാ മാണാ 
ഭാവാൽ ധർമ്മ ഹ്മജിജ്ഞാസേയാഃ ഫലജിജ്ഞാസാേഭദാച്ച. അഭ ദയഫലം
ധർമ്മജ്ഞാനം തച്ചാനു ഷ്ഠാനാേപക്ഷം നിേ യസഫല ഹ്മവിജ്ഞാനം,
ന ചാനുഷ്ഠാനാന്തരാേപക്ഷം. ഭവ്യശ്ച ധർേമ്മാ ജിജ്ഞാേസ്യാ ന ജ്ഞാന 
കേലസ്തി പുരുഷവ്യാപാര ത ത്വാൽ ഇഹ തു ഭൂതം ഹ്മജിജ്ഞാസ്യം
നിത്യനിർവൃത്തത്വാൽ ന പുരുഷ വ്യാപാര ത ം. േചാദനാ വൃത്തി േഭദാച്ച.
യാഹി േചാദനാ ധർമ്മസ്യ ലക്ഷണം സാ സ്വവിഷേയ നിയുഞ്ജാൈനവ
പുരുഷമവ േബാധയതി. ഹ്മേചാദനാതു പുരുഷമവേബാധ യേത്യവ േകവലം
അവേബാധസ്യേചാദനാജന്യത്വാൽ ന പുരുേഷാവ േബാേധ നിയൂജ്യേത യഥാ
ക്ഷാർഥസന്നികർേഷണാർത്ഥാവ േബാേധ തദ്വൽ, തസ്മാൽ കിമപി വക്തവ്യം
യദനന്തരം ഹ്മജിജ്ഞാേസാപദിശ്യത ഇതി, ഉച്യേത, നിത്യാനിത്യവ വി 
േവകഃ ഇഹാമു ാർത്ഥേഭാഗ വിരാഗഃ ശമദമാദി സാധന സമ്പൽ മുമു ത്വഞ്ച.
േതഷു, ഹി സ ാഗപി ധർമ്മ ജിജ്ഞാസായാ ഊർദ്ധ്വഞ്ച ശക്യേത ഹ്മ
ജിജ്ഞാസിതും ജ്ഞാതുഞ്ച. തസ്മാദൗെശേബ്ദന േെയൗാക്ത സാധനസമ്പ 
ത്യാന ന്തര്യമുപദിശ്യേത.
ഗുണകർമ്മങ്ങെള അടിസ്ഥാനെപ്പടുത്തി മാ േമ വർണ്ണ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരി 
ക്കാൻ പാടു എ ം അതിേല പാരമ്പര്യെത്ത അടിസ്ഥാനമാക്കിപ്പറയുന്നതു
പിശകാെണ ം ആദ്യകാലം മുതൽ പാരമ്പര്യഭിന്നമായും അനുേലാമ

തി േലാമഗതികളായും വർണ്ണേഭദങ്ങളുണ്ടായി െണ്ട ം മുമ്പിൽ സ്താവി .
ഇതിേല േവെറാരുദാഹരണമായി ാഹ്മണ വർഗ്ഗത്തിെന്റ ഒരു െപാതു വിവര 
ണവും പു പൗ പരമ്പരയാ ാഹ്മണെരന്നഭിമാനിച്ച് പരിഷ് കാര ാപ്തി
ബാധകളായി ത്തീർന്നിരി ന്നവരിൽ ചിലരുെട ഉൽപത്തികളും ഇവിെട
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േചർ . ഇവർ വർണ്ണവ്യത്യാസം സംബന്ധി ം വർഗ്ഗ സാധാരണമായും
എ മാ ം ബഹുമാന്യത സാമുദായിക മായി സംഭവിക്കാെമ വായനക്കാർ
തെന്ന തീർച്ചെപ്പടുത്തി െക്കാള്ളെട്ട.
സ് കാന്ദപുരാണാന്തർഗ്ഗത സാഹ്യാ ിഖേണ്ഡാത്തരാർദ്ധം ഒന്നാം അദ്ധ്യായത്തി 
െന്റ സാരം:
ചിത്പാവന ാഹ്മേണാത്തത്തി (സ് കന്ദമഹാേദവസംവാദം) ാഹ്മ ണർ

ധാനമായി ര വിധമുണ്ട്. (1) പഞ്ച ാവിഡർ (2) പഞ്ചഗൗഡർ. പഞ്ച ാവി 
ഡർ: (1) ാവിഡന്മാർ (2) ൈതലാംഗന്മാർ (3) കർന്നാടർ (4) മദ്ധ്യേദശഗന്മാർ
5) ഗുർജരന്മാർ. പഞ്ചഗൗഡന്മാർ: (1) ഗൗഡർ, (2) സാരസ്വതർ, (3) കാന്യ
കുബ്ജർ (4) ഉൽകലർ (5) ൈെമൗിലർ; അഥെവാ (1) ിേഹാ ന്മാർ (2)
അഗ്നിൈവശ്യന്മാർ, (3) കാന്യകുബ്ജർ (4) കേനാ ജയർ (5) ൈമ ായണർ.

ാഹ്മണരുെട െപാതു അവകാശങ്ങൾ:
1) ഹ്മഗായ ി, (2) േവദകർമ്മം. (3) അദ്ധ്യയനാദ്ധ്യാ പനാദിഷ്ടകർമ്മം
(4) ഭുംജ്യത്വം (5) േഭാജനീയത്വം (6) വിവാഹം (ശാഖ ം േഗാ ത്തിനും
ഒത്ത് ). ാഹ്മണരുെട ആചാരങ്ങൾ (േദശേദാഷങ്ങൾ) 1. ഗുർജരേദശത്ത്
േതാലിൽ ആക്കിയ െവള്ളം (ചർമ്മാംബു) സ്വീകരി ക (ഉപേയാഗി ക) (2)
ദക്ഷിണേദശത്ത് ദാസീ ഗമനം (3) കർണാടേദശത്ത് പ േതത്തില്ലായ്മ (4)
കാശ്മീര േദശത്ത് അല േജാലി െച ക (5) ൈതലംഗേദശത്ത് േഗാവാഹനം
(6) ാവിഡേദശത്ത് പഴേഞ്ചാറു ഭക്ഷണം; ഗുർജര ീകൾ േമൽക്കച്ചയില്ലാത്ത 
വരും (കച്ഛഹീനാ) വിധവകൾ റൗക്കയുള്ളവരും ആകു ; ിേഹാ ന്മാരും
കേനാജയന്മാരും മത്സ്യമാംസം തി ന്നവരും കാന്യകുബ്ജർ ാതൃഗാമികളും
ആകു .’
അനന്തരം ചിത്പാവന ാഹ്മേണാത്തത്തിയാകു . ഇതിെന പ്പറ്റിയുള്ള

ധാനവിവരങ്ങൾ അവതാരികയിലും മ ം വിവരി ച്ചി ള്ളതുെകാണ്ട് ഇവിെട
േചർ ന്നില്ല. 13. സഹ്യാ ിഖണ്ഡം ഉത്തരാർദ്ധം രണ്ടാം അദ്ധ്യായത്തിെന്റ
സാരം: കരാ ാഹ്മേണാൽപത്തി: കരാ േദശം 16(ഇതിെന്റ തലസ്ഥാന 
മായിരുന്ന കരാടകം ഇന്ന് പശ്ചിമ മഹാരാ യിെല േകാലാ രിൽ നിന്ന് 50
കി. മീ. അകെലയുള്ള കരാഡ് എന്നറിയെപ്പടുന്ന സ്ഥലമാണ്.) േവദവതി
വട ം, േകായനാസംഗമത്തിനു െത മായി ദശേയാജന വിസ്താരത്തിൽ
കിട .

ാഹ്മണരുെട സ്ഥിതി:
ഖരസ്യാവ്യസ്ഥിേയാേഗന േരത ക്ഷിപ്തം വിഭാവകം േതന േതഷാം സമുത്പ 
ത്തിർജാതാൈവപാപ കർമ്മിണാം.’ കരാ ാഹ്മണരുെട മാതൃകാേദവി
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വർഷംേതാറും ലക്ഷണെമാത്ത ാഹ്മണപുരുഷെന ബലി െകാടുക്കാറുണ്ട്
(ഇ കാരം) ഹ്മഹത്തിെകാണ്ട് ഇവർ നശി . ഇവെര െതാട്ടാൽ
കുളിക്കണം. ഇവരുേള്ളടം െതാട്ട് മു േയാജനദൂരം വായു ദുഷി േപാകു ;
ഇവർ സർവ്വകർമ്മധർമ്മബഹിഷ് കൃത ന്മാരാകു . ഇതിൽ ചിലർ ഇരുപദ 
നാമധാരകന്മാരാകു . െകാങ്കണേദശം: സഹ്യെന്റ മുകളിൽ നാലും നൂറും
േയാജന വിസ്താരത്തിൽ ഈ േദശം കിട . െകാങ്കണത്തിലുള്ളവർ പാ 
ദമാ ഗായ ിയുള്ളവരാണ്. െകാങ്കണ ാഹ്മണർ (പദ്യ േയാഃ ാഹ്മണാ
ഖലു) പാദപാരഗനാമധാരകന്മാർ ആകു . ഇവെര സകല കർമ്മങ്ങളിലും
വർജ്ജിക്കണം.
14. ടിയിൽ അഞ്ചാം അദ്ധ്യായം.: ഗൗഡന്മാർ: ഇവരിൽ േഗാവിന്ദപുരവാസിക 
ളായ ാഹ്മണർ മദ്യമാസം അശി ന്നവരാകു . കിഴ ം പടിഞ്ഞാറുമുള്ള
സമു തീരവാസികളായ സാരസ്വതന്മാർ മത്സ്യം ഭക്ഷി ന്ന വരാണ്. ഇവർ
പ വിധം: 1) ശുദ്ധർ 2) അശുദ്ധർ 3) സിദ്ധർ 4) കാപൗൺ ർ 5) ഭീതചാരി
6) േ ണി 7) കൗശികർ 8) നർവ്വർ 9) ബഡികർ 10) ലജ്ജകർ. വാരാഹത്തിൽ

ാഹ്മണർ ഗജഭക്ഷകരായിരു . ജഗന്നാൗെ ള്ളവർ മദ്യമാംസങ്ങൾ
ഉപേയാഗി ം. ഉത്തരഭാഗ ം മാംസഭക്ഷണമുണ്ട്. നർമ്മദ െത ള്ളവർ
മരുമകെള വിവാഹംെച ം. (സ് കാന്ദത്തിൽ നാഗരഖണ്ഡവും, ലിംഗപുരാണവും
േനാ ക. ഈ വിവരണം വിസ്തരഭയത്താൽ തൽക്കാലം നിറുത്തി വ .
േകരളത്തിൽ േമൽപറഞ്ഞ തരത്തിലുള്ള ാഹ്മണ രുെട േവശനവും മ ം
അടുത്ത പുസ്തകത്തിൽ കാണി െകാള്ളാം.
േകരളാചാരങ്ങെള കുറി ന്നതായും േകരളവാസികൾ സർേവ്വാപരിയായ
ഒരു മാണമായും നിർമ്മിക്കെപ്പട്ടി ള്ള ഒരു ന്ഥമാണ് േകരളമാഹാത്മ്യം.
ഇതിൽ േകരളീയർക്കായി ഉണ്ടാക്കിവച്ചി ള്ള മതവും ആചാരങ്ങളും അത്യന്തം
പാപ ഗർഭവും ലജ്ജാവഹവുമാെണ വ്യസനസേമതം പറേയണ്ടി യിരി .
ഇതിെന അറിവാനിച്ഛി ന്ന വായനക്കാർ 3ാം അനുബന്ധം േനാക്കി കാര്യം

ഹി െകാള്ളെട്ട. (അവിെടയും അതിെന വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ മിച്ചിട്ടില്ല.)
ഈ േകരളത്തിൽ വളെര പുരാതനകാലം മുതൽേക്ക നട ണ്ടായിരുന്ന
സദാചാരങ്ങെള റി ം സത്യതത്തരതെയ റി ം മ ം ഈ ന്ഥത്തിൽ
സവിസ്തരം തിപാദിച്ചി ണ്ട്. ശാങ്കര തി, സഹ്യാ ിഖണ്ഡം മുതലായ സം 
സ് കൃത മാണങ്ങൾ ഇവെയ േവണ്ടവിധം സാധൂകരിക്കയും െച . അങ്ങെന
യുള്ള ജനസമുദായത്തിനു ഇ കഠിനമായ ഒരു പതിത്വം എങ്ങെന സംഭവി 

. ഇതിെന അവർ സ്വയം വരുത്തി െക്കാണ്ടേതാ അേതാ വിേദശീയന്മാർ
അവർക്കായി ചമ വച്ചേതാ? എന്നിങ്ങെന നിരൂപിക്കാംപക്ഷത്തിൽ ഈ
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ന്ഥ ത്തിൽ ഇതിനുമുൻപിൻ അേനകം തവണ സ്താവിച്ചവിധം സ്വേദശബ 
ഹിഷ് കൃതന്മാരും പാഷണ്ഡമതഗാമികളും ആയ ഒരു കൂട്ടം ആര്യ ാഹ്മണരുെട
ആഗമനം നിമിത്തമാണ് േകരളീയ രായ സാധുക്കൾ ഈ നരകാനുഭൂതിക്കി 
ടവന്നെത വിചാരിേക്കണ്ടിവരു . പാരമ്പര്യമായ ധർമ്മതൽപരതയുള്ള
ഒരു സമുദായത്തിേലാ സ്ഥാപനത്തിേലാ സംസർഗ്ഗേദാഷം െകാ ം കാ 
ലേഭദത്താലും ഓേരാ ദുരാചാരങ്ങൾ വ കൂടുന്നതിനു േലാകചരി ത്തിൽ
േവ േവാളം ഉദാഹരണങ്ങ ളുണ്ട്. േമലും പുരാണകാലത്തിനു മു തെന്ന
ആര്യന്മാരായ ാഹ്മണരുെട കൂട്ടത്തിൽ ദുരിതരൂപികളായ വംശക്കാർ ധാരാള
മുണ്ടായിരുന്നതായി േമൽക്കാണിച്ച പുരാണഭാഗങ്ങളിൽ കാണു . ഈ
േകരളത്തിൽ വ കൂടിയ ാഹ്മണർ ഇ കാര മുള്ള പാപികേളാ അേതാ
അവർ മദ്ധ്യ േദശ ങ്ങളിലും മ മുള്ള ചില സൽ ാഹ്മണേരാ എ ഇനി
തീരുമാനിേക്കണ്ടതായി രി . ഇതിേലക്കായി അന്യവർഗ്ഗക്കാരായ മലയാ 
ളികളുെട സദാചാരധർമ്മതൽപരത സാക്ഷ്യം വഹി ന്നതും ആര്യന്മ ◌ാരാൽ
സംസ് കൃതഭാഷയിൽ എഴുതെപ്പട്ട തും ആയ സഹ്യാ ി ഖണ്ഡം മുതലായവയും
നാരദവ്യാസ വചനങ്ങളും ഉദാഹരണ ങ്ങളാകു . (സഹ്യാ ിഖണ്ഡഭാഗത്തിനു
4ാം അനുബന്ധം േനാ ക). ആര്യഭടീയസംഹിത 11ാം അദ്ധ്യായത്തിലും
േമൽ പറഞ്ഞ വചനങ്ങളിലും ഇതിെന റി ള്ള വിവരങ്ങൾ താെഴേചർ
െകാ .
ശൗനകഃ
’ശൃണു വി ! ദ്വിജേ ഷ്ഠാ ഷ്ടാസ് േത പര്യടൻ ഭുവി ആക്ഷി 
പ്താ(അലബ്ധാ)ഹാരനിലയാ ജ�◌ുസ് േത ദക്ഷിണാം ദിശം. യാ ാസ് േത
ഭഗവാൻ സാക്ഷാൽ കുംഭേയാനിർ നീശ്വരഃ യ ദക്ഷിണകന്യാഖ്യം കുമാരീ 
േക്ഷ (തീർത്ഥ)മുത്തമം. യ ാഖിലഗുണാഢ്യാ ഭൂസ്ര്തിേവണീവ വിരാജേത
പശ്ചിമാബ്ധിതടാത്സഹ്യപര്യന്തം ദ്വിജപുംഗവ! ഈശ്വരരാധേന രക്താ ഭക്താ
യ സുസാധവഃ ജനാ യ ദാനശൂരാഃ സം ാമാങ്കണൈഭരവാഃ േയാഗിേനാ
യൽ ഗുഹാന്ത േപടികാ രത് നദീപികാഃ നായാകാഖ്യാ യ ശൂ (◌ാ)രാജാനഃ
സന്തി സർവദാ ത ാഗത്യ ഛലാദ്വാസം ച ഃ ക്വചന േകചന േസവാരതാഃ
േകചിദേന്യ ഭുലേബ്ധാപജീവികാഃ (നഃ) കൃത്വാഭിചാരമപേര ജഗൃഹുർദ്ധനസ 
മ്പദഃ മിൗഃെ◌ കലഹമുൽക്ഷിപ്യ ത പൂജ്യാഃ പേരഭവൻ രാേജ്ഞാപവരേക
സ്ഥിത്വാപ്യേന്യ ധനമുപാദദുഃ ശ്വാവൃത്യാപ പജീവന്തി ഭാസുരാ അപി ഭൂസുരാഃ
കിം ന കുർവന്തി വി ഷ്ടാ രാമശാപഹതാശ്ച േത.’ (ആര്യഭടീയസംഹിത അ.
11)
അർത്ഥം: ഷ്ടന്മാരായ ാഹ്മണർ ഭക്ഷണവും ഇരിപ്പിടവു മില്ലാത്തവരായിട്ട്
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അല തിരിഞ്ഞ് ഒടുവിൽ യാെതാരിട പടിഞ്ഞാെറ സമു ംമുതൽ സഹ്യൻ 
വെര ഗുണാഢ്യയായിരി ന്ന ഭൂമി ിേവണിെയന്നേപാെല േശാഭി േന്നാ,
യാെതാരു ദിക്കിൽ അഗസ്ത്യഭഗവാൻ വസി േന്നാ, എവിെട ദക്ഷിണകന്യാ
കുമാരീേക്ഷ മിരി േന്നാ, എവിട കാർ ഭക്തിയുള്ള സാധു ക്കേളാ, യാ 
െതാരിട ള്ളവർ ദാനശൂരന്മാരായും വിശിഷ്ട േയാദ്ധാക്കളായും ഇരി േന്നാ,
എവിെടയുളള ഗുഹകളിൽ െപട്ടികളിൽ രത് നദീപങ്ങെളന്നേപാെല േയാഗികൾ
േശാഭി േന്നാ, സർവസ്വവും ദാനംെച ന്ന നായകെരന്ന ശൂ രാജാ ക്കെള 
വിെടേയാ (അങ്ങെന ഇരി ന്ന) ആ ദക്ഷിണ ദിക്കിെന േനാക്കിത്തിരി .
അവരിൽ ചിലർ ചിലട സൂ ത്തിൽ (േകറി) പാർ ഭുവിങ്കൽനി
കിട്ടിയതുെകാ പജീവനം കഴി . ചിലർ േസവി നി . ംെച ചിലർ
ധനസമ്പ ക്കളുണ്ടാക്കി. ചിലർ തമ്മിൽതല്ലി ധനം ൈക ക്കലാക്കി. അടു 
ക്കളേവല െച ചിലർ ധനം േനടി. ഹീന വൃത്തിെയടു ം ചില ാഹ്മണർ
കാലംകഴി . രാമശാപ േമ െകട്ടവെര െചയ്കയില്ലതെന്ന.
(ശതാനീകൻ േചാദിച്ചതിനു ഉത്തരമായി േമൽപറഞ്ഞവ സ് കന്ദൻ പറഞ്ഞതാ 
കു .)
നാരദവചനം:
’ തി തിപൗെ ഷ്ടാശ്ശിഷ്ടാചാരപരാങ്മുഖാഃ േതമീ പാഷണ്ഡിനസ്സാക്ഷാൽ
ശിശ് േനാദരപരായണാഃ
വ്യാസവചനം:
’സന്ധ്യാ യവിഹീനാശ്ച ഗായ ീഭക്തവർജ്ജിതാഃ ൈദവഭക്തിവിഹീനാശ്ച
പാഷണ്ഡമതഗാമിനഃ അഗ്നിേഹാ ാദി സൽകർമ്മസ്വധാസ്വാഹാവിവർജ്ജി 
താഃ മൂല കൃതിരവ്യക്താം ൈനവ ജാനന്തി കർഹിചിൽ തപ്തമു ാജിതാഃ
േകചിൽ കാമാചാരരതാഃ പേര കാപാലികാഃ കൗളികാശ്ച ബൗദ്ധാൈജനാ 
സ്തഥാപേര പണ്ഡിതാ അപി േത സർേവ ദുരാചാര വർത്തകാഃ കുംഭീപാകം
പുനസ്സർേവ യാസ്യന്തി നിജകർമ്മഭിഃ
ഇങ്ങെനയുള്ള മാണങ്ങൾ നിേഷധിക്കെപ്പടുകയാെണങ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന
സ്ഥിതിെയപ്പറ്റി മു സ്താവിച്ചി ണ്ട്. ഇവയിൽ വിവരി ന്നവിധമുള്ള
മനുഷ്യർ േകരളമാഹാത്മ്യാദികളിെല നിന്ദ്യമായ മതം നിർമ്മിച്ചതിൽ അതി 
ശയിപ്പാനില്ല. അതു നിമിത്തമുള്ള കഷ്ടനഷ്ടങ്ങൾ അനുഭവി േപായവർ
തങ്ങളുെട ബുദ്ധിേമാശത്തിെന ഓർ പശ്ചാത്തപിക്കേയ ഇനിനിവൃത്തിയു .
േമലാൽ തങ്ങളുെട കർത്തവ്യങ്ങെള ശരിയായനുഷ്ഠി ന്നപക്ഷം ഈ ദുര്യശസ്സ്
ഒടു കയും പൂർവമഹിമ കാശിക്കയും െച െമന്ന് സമാശ്വസിക്കാം.
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അനുബന്ധം 1

“കൃഷ്ണാതീേര തു ഗത്വാഥചചാര ഭൃഗുനന്ദനഃ
ത ാസ് േത ാഹ്മണഃ കശ്ചിൽ േവദവിൽഭിരലംകൃതഃ
ഷട്ക്കർമ്മനിരേതാ നിത്യമാചാര്യസ്തൽ പുേര സുധീഃ
അതിദാരി ്യസംയുേക്താപ്പതിദാക്ഷിണ്യവാൻ ദ്വിജഃ,

ാഹ്മണാനാം കുലേ ഷ് േഠാ േയാഗാഭ്യാസവിശാരദഃ
തസ്യ ദാരാ പതിവൃതാ ഭർ ശു ഷേണ രതാ
തേയാരഷ്ടസുപു ാശ്ച ചതുരാ ഹ്മചാരിണഃ
േവദാദ്ധ്യയനസമ്പന്നാഃ നിത്യാേവദപരായണാഃ
േതഷാം േജ്യഷ്ഠസുതേ ഷ്ഠഃ സത്യസേന്ധാ ജിേത ിയഃ

ഹ്മചര്യാ മം ധൃത്വാ ഹ്മേതേജാബലാധികഃ
ചതുർേവദവിദാം നിത്യം കത്തയാമാസ കർമ്മഠഃ
കാശ്യപസ്യ ഗൃേഹ രേമ്യ േയാഗ്യസ്യ ശുഭമന്ദിേര
ഗത്വാശു സുമഹാത്മാനം ാഹ്മണം ഹ്മവർച്ചസം
സാഷ്ടാംഗം സം ണമ്യാഥഅഭിവാദ്യ സ്ഥിതഃ ഭുഃ
ആഗതം നരശാർദൂലം ദൃഷ്ട്വാ ദ്വിജവേരാത്തമഃ
ഉത്ഥായ ീ മാദായ അർഘ്യപാദ്യാദികം തതഃ
യഥാവൽ പൂജയാമാസ രാജാനം വാക്യമ വീൽ
മഹാരാജ മഹാ ാജ്ഞ അ ാഗമനകാരണം
ദരിേ ാഹം മഹാഭാഗ മദ്ഗൃഹാഗമനം വൃഥാ
മഹാദാരി ്യസംയുേക്ത പീഡിതസ്സകുടുംബൈകഃ
അസ്മിൻഗൃേഹ കിമർത്ഥം ത്വമാഗേതാസി വദ േഭാ
ഗച്ഛ ീ ം യഥാപൂർവ്വം ദരി ഃ കിം കേരാമ്യഹം
മദ്ഗൃഹാന്മനസാവാചാ ന സ്മരത്വം ജേനശ്വര
ഇത േക്താ ഭാർഗ്ഗേവാ വി മുവാച ദിജസത്തമം
മദ്വാക്യം ശൃണ്വതാം ഹ്മൻ മധുസൂദനപൂജക
മമരാേജ്യ സമാഗത്യ സ്ഥീയതാം േദവതാദിഭിഃ
നാശയിഷ്യാമി ദാരി ം ദദാൈമ്യശ്വര്യേകരകം

ഹ്മപീേഠഭിേഷക്ഷ്യാമി ാഹ്മണാനം വിധായക
ഹ്മചര്യാ മം ഗത്വാ തവ പു േകരേള

അഖിലാനാം ദ്വിജാതീനാം േക്ഷ ാണം ഗുരുേരവ സഃ
മമാപി മദ്വിേധയാനാം േയാഗാചാേര്യാ ന സംശയഃ
േയാഗപട്ടഞ്ച ദാസ്യാമി േയാഗപീേഠ നിേവശ്യതാം
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േയാഗമു ാം ദദാമ്യസ്യ സത്യേമവ വദാമ്യഹം
ഭാർഗ്ഗേവൈണവമുക്ത ദ്വിജാതീനാം ഗുരുസ്തദാ
അഷ്ടപുൈ തസ്സദാൈരശ്ച യാണമകേരാദ്ദ്വിജഃ
ആഗതാ േകരേള സംേജ്ഞ വൃഷാ ീപുരസംജ്ഞിേക
േതഷാം േജ്യഷ്ഠസുതസ്തസ്മിൻ ീമൂലസ്ഥാനമണ്ഡേപ
േയാഗപീേഠ നിേവശ്യാഥേയാഗപട്ടഞ്ച ദത്തവാൻ
സർേവഷാം ാഹ്മണാനാഞ്ച ഗുരുഭൂേതാ തത്ത്വതഃ

ഹ്മചര്യാ മം നിത്യം സർേവഷാം വിധിേരവ ഹി
മ ാണാഞ്ച തു ത ാണാം േയാഗാചാേര്യാ ന സംശയഃ’”
“മദ്ധ്യാർ ന മഹാവിേ ാ ാഹ്മണാനാം ഗുരുസ്തദാ
ഋേദ്വദാനാമുപാദ്ധ്യാേയാ ........ ............ ......
തം ാഹ്മണം സമാനീയ തിഷ്ഠാമകേരാൽ ഭുഃ
യജുർേവ്വദായ വി ം തം തിഷ്ഠാപ്യ ഗൃേഹ ശുേഭ
സാമേവദായ വി ം തം നിേവശ്യ ച ശുേഭ ഗൃേഹ
.......... ............... പുനർഗ്ഗച്ഛൻ യഥാ പുരാ
ശതാധിക്യാംശ്ച വി ാംശ്ച ആനയാമാസ ഭാർഗ്ഗവഃ
.......... ............... ................
കാശ്യപസ്യ തു േഗാ ാംശ്ച ഭരദ്വജസ്യ േഗാ കാ
ദ്വിേജാത്തമാൻ.......... ...............
........................... ഭാർഗ്ഗവഃ പുനർഗ്ഗത്വാ യഥാ പുരാ
ശാലീവാഹപുേര േകചിൽ ാഹ്മണാസ്സകുടുംബിനഃ
.......... ............... നിത്യം േവദപരായണാഃ
നിേത്യാപവാസിനഃ േകചിൽ ആനയാമാസ താൻ ദ്വിജാൻ
.......... ............... പുനശ്ച മധുരാപുരീം

േവശ്യ കാശ്യപാൻ േഗാ ാൻ തദ്വിജാനീയ ഭാർഗ്ഗവഃ
.......... ............... ................
.......... ............... ാഹ്മണാനാമധീശ്വരാഃ
േഗാദാവരീം പുനർഗ്ഗത്വാ വായുമാർേഗ്ഗണ ഭാർഗ്ഗവഃ
ധനുർേവദവിദാൻ വി ാൻ ഗദാഭ്യാസം ദദർശ ഹ
പഞ്ചവി ാൻ സമാനീയ കുടുംൈബശ്ച സമന്വിതാൻ
പുനർ ദ്വിേജാത്തമാൻ േ ഴാനാനയാമാസ ഭാർഗ്ഗവഃ
.......... ............... ................
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ചതുഃഷഷ്ടിതമാൻ ാമാൻ തിഴാപ്യ ദ്വിേജാത്തമാൻ.”
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അനുബന്ധം 2

സൂ ം 34
ഭാഷ്യം: യഥാ മനുഷ്യാധികാര നിയമമേപാദ്യ േദവാദീനാമപി വിദ്യാസ്വധികാര
ഉക്തസ്തൈഥവ ദ്വിജാത്യധികാരനിയമാപ വാേദന ശൂ സ്യാപ്യധികാരസ്സ്യാദി 
േത്യതാമാശങ്കാം നിവർത്ത യിതുമിദമധികരണമാരഭ്യേത.
ത ശൂ സ്യാപ്യധികാരഃ സ്യാദിതി താവൽ ാപ്തം അർത്ഥിത്വസാമർ 
ത്ഥ്യേയാസ്സംഭവാൽ ’തസ്മാ േ ാ യേജ്ഞ നാവ പ്ത’ ഇതിവൽ; ശൂേ ാ
വിദ്യായാമനവ പ്ത ഇതി ച നിേഷധാ വണാൽ. യച്ച, കർമ്മസ്വനധികാ 
രകാരണം ശൂ സ്യാനഗ്നിത്വം, ന തദ്വിദ്യാസ്വധികാരസ്യാപവാദകം ലിംഗം.
നഹ്യാവഹനീയദിരഹിേതന വിദ്യാ േവദിതും ന ശക്യേത. ഭവതി ച ലിംഗം
ശൂ ാധികാരേസ്യാേപാദ്ബലകം, സംവർഗ്ഗവിദ്യായാം ഹി ജാന തിം പൗ 

ായണം ശു ഷും ശൂ ശേബ്ദന പരാമൃശതി.
ഹ ഹ ഹ! േര! ത്വാ ശൂ ! തൈവവ സഹേഗാഭിര ഇതി. വിദുര ഭൃതയശ്ച
ശൂ േയാനി ഭവാ അപി വിശിഷ്ടവിജ്ഞാന സംപന്നാഃ സ്മര്യേന്ത തസ്മാദധി 

ിയേന്ത ശൂ ാ വിദ്യാസ്വി േത്യവം ാപ് േത മഃ,
ന ശൂ സ്യാധികാേരാ േവദാദ്ധ്യയനാഭാവാൽ. അധീതേവേദാ ഹി വിദിത 
േവദാർേത്ഥാ േവദാർേത്ഥഷ്വധി ിയേത. ന ച ശൂ സ്യ േവദാദ്ധ്യയനമസ്തി
ഉപനയനപൂർവ്വകത്വാൽ േവദദ്ധ്യയ നസ്യ ഉപനയനസ്യ ച വർണ്ണ യവിഷ 
യത്വാൽ, യത്ത്വർത്ഥിത്വം ന തദസതി സാമർേത്ഥ്യധികാരകാരണം ഭവതി,
സാമർത്ഥ്യമപി ന ലൗകികം േകവലം അധികാരകാരണം ഭവതി. ശാസ്ര്തീ 
േയർേത്ഥ ശാസ്ര്തീയസ്യ സാമർത്ഥ്യ സാേപക്ഷിതത്വാൽ, ശാസ്ര്തീയസ്യ
ച സാമർത്ഥ്യസ്യാദ്ധ്യയനനിരാകരേണന നിരാകൃതത്വാൽ, യേച്ചദം ശൂേ ാ
യേജ്ഞനവ പ്ത ഇതി തന്ന്യായപൂർവ്വകത്വാദ്വിദ്യായമപ്യനവ പ്തത്വം േദ്യാ 
തയതി; ന്യായസ്യ സാധാരണത്വാൽ; യൽ പുനസ്സംവർഗ്ഗവിദ്യായാം ശൂ
ശബ്ദ വണം ലിംഗം മന്യേസ ന തല്ലിംഗം ന്യായഭാവാൽ, ന്യാേയാേക്തർ
ഹി ലിംഗദർശനം േദ്യാതകം ഭവതി, ന ചാ ന്യാേയാസ്തി, കാമഞ്ചായം
ശൂ ശബ്ദസ്സംവർഗ്ഗവിദ്യായാേമ ൈവകസ്യാം ശൂ മധികുര്യാൽ, തദ്വിഷയ 
ത്വാൽ, ന സർവാസു വിദ്യാസു, അർത്ഥവാദസ്ഥത്വാൽ, നതു ക്വചിദപ്യയം
ശൂ മധി കർ മുത്സഹേത, ശക്യേത ചായം ശൂ ശേബ്ദാധികൃത വിഷേയ
േയാജയിതും കൗെമിത ച്യേത കംവര ഏനേമതത്സന്തം സയുഗ്മാനമിവ
ൈരക്വമാേത്ഥത്യസ്മാദ്ധംസവാക്യാദാത്മേനാ നാദരം തവേതാ ജാന േതഃ
പൗ ായണസ്യ ശുഗുത് േപേദ, താമൃഷീൈരകഃ ശൂ ശബ് േദനാേനന സൂചയാം
ബഭുവാത്മനഃ പേരാക്ഷജ്ഞാനസ്യ ഖ്യാപനാേയതി ഗമ്യേത. ജാതിശൂ സ്യാന 
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ധികാരാൽ. കഥം പുനഃ ശൂ ശേബ്ദന ശുഗുത്പന്നാ സൂച്യത ഇത ച്യേത? തദാ
വണാദ് ശുചമഭിദു ാവ; ശുചാവാഭിദു േവ, ശൂചാവാ ൈരക്വമഭി ാേവതി

ശൂ ാവയവാർത്ഥസംഭവാൽ, രൂഢാർത്ഥസ്യ അസംഭവാൽ. ദൃശ്യേത ചായമർ 
േത്ഥാസ്യാമാഖ്യായി കായാം.
ഭാഷ്യം: ഇതശ്ച ന ജാതിശൂേ ാ ജാന തി യൽകാരണം കരണനി 
രൂപേണന, ക്ഷ ിയത്വമേസ്യാത്തര ൈച രൗേഥ നാഭി താരിണാ
ക്ഷ ിേയണ സമഭിവ്യാഹാരാൽ ലിംഗാൽ ഗമ്യേത. ഉത്തര ഹി സംവർഗ്ഗ 
വിദ്യാവാക്യേശേഷ, ൈച രഥിരഭി താരീ ക്ഷ ിയസ്സംകീർത്ത്യേത. ’അഥ
ഹ ശൗനകശ്ച കാേപയമഭി താരിണഞ്ച കാക്ഷേസനിം സുേതന പരിവി 
ഷ്യ മാണൗ ഹ്മചാരീബിഭിേക്ഷ ഇതി. ൈച രഥിത്വഞ്ചാഭി താരിണഃ
കാേപയേയാഗാദവഗന്തവ്യം. കാേപയേയാേഗാ ഹി ൈച രൗെസ്യാവഗതഃ
ഏേതനൈവ ൈച രഥം കാേപയാ അയാജയൻ, ഇതി. സമാനാന്വയാനാഞ്ച

ാേയണ സമാനാന്വയാ യാജകാ ഭവന്തി. ’തസ്മാൈച്ച രഥിർന്നാൈമക
ക്ഷ പതിരജായത’ ഇതി ച ക്ഷ േയണാഭി താരിണാ സഹ സമാനാ 
യാം വിദ്യായാം സങ്കീർത്തനം ജാന േതരപി ക്ഷ ിയത്വം സൂചയതി.
സമാനാനാേമവ ഹി ാേയണ സമഭിവ്യാഹാരാഭവന്തി, ക്ഷ േ ക്ഷ 
ണാൈദശ്വര്യേയാഗാച്ച ജാന േതഃ ക്ഷ ിയതാവഗതിഃ അേതാ ന ജാതി
ശൂ സ്യാധികാരഃ
സൂ ം 36
ഭാഷ്യം: ഇതശ്ച ന ശൂ സ്യാധികാേരാ, യദ്വിദ്യാ േദേശഷൂപനയനാദയഃ
സംസ് കാരാഃ പരാമൃശ്യേന്ത. ’തം േഹാപനിേന്യ’, ’അധീഹി ഭഗവ ഇതി
േഹാപസസാദ’, ’ ഹ്മപരാ ഹ്മനിഷ്ഠാപരം ഹ്മാേന്വഷമാണാ ഏഷ
ഹ ൈവ തത്സർവ്വം വക്ഷ്യതീ’തി. ’േതഹ സമിത്പാണേയാ ഭഗവന്തം
പിപ്പലാദമുപസന്നാഃ ഇതി ച. ’താൻ ഹാനുപന ൈയേവ’ത്യപി ദർശിൈത 
േവാപനയന ാപ്തിർഭവതി. ശൂ സ്യ ച സംസ് കാരാഭാേവാഭിലപ്യേത ’ശൂ ശ്ച
തൂർേത്ഥാ വർണ്ണ ഏകജാതി’ രിേത്യകജാതിത്വസ്മരണാൽ. ’ന ശൂേ പാതകം
കിഞ്ചന ച സംസ് കാരമർഹതീ’ത്യാദിഭിശ്ച.
സൂ ം 37
ഭാഷ്യം. ഇതശ്ച ന ശൂ സ്യാധികാേരാ യത്സത്യവചേനന ശൂ ത്വാഭാേവ
നിർദ്ധാരിേത ജാബാലം ഗൗതമ ഉപേനതുമനു ശാസിതും ച വവൃേത. ’ൈനത 
ദ ാഹ്മേണാ വിവ മർഹതി
സമിധം േസാമ്യാഹേരാപത്വാേനേഷ്യ ന സത്യാദഗാഃ ഇതി തിലിംഗാൽ.
സൂ ം 38
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ഭാഷ്യം: ഇതശ്ച ന ശൂ സ്യാധികാേരാ യദസ്യ േതഃ വണാദ്ധ്യയനാർ 
ത്ഥ തിേഷേധാ ഭവതി. േവദ വണ തിേഷേധാ േവദാധ്യയന തി 
േഷധഃ തദർത്ഥജ്ഞാനാനു ഷ്ഠാനേയാശ്ച തിേഷധഃ ശൂ സ്യ സ്മര്യേത,

വണ തിേഷധസ്താവൽ. ’അഥാസ്യ േവദമുപശൃണ്വതസ്ര്തപൂജതുഭ്യാം
േ ാ തിപുരണം’ ഇതി ’പദ ഹവാ ഏതൽ ശ്മശാനം യ സ്തസ്മാച്ഛ  
സമീേപനാേദ്ധ്യതവ്യ’മിതിച. അത ഏവാദ്ധ്യ യന തിേഷേധാ യസ്യ
ഹി സമീേപപി നാേദ്ധ്യതവ്യം ഭവതി സ കൗെമ തമധീയീത, ഭവതി,
ച േവേദാച്ചാരെണ ജിഹ്വാേച്ഛേദാ ധാരേണ ശരീരേഭദ ഇത. അത ഏവ ച
തദർത്ഥജ്ഞാനാനുഷ്ഠാനേയാഃ തിേഷേധാ ഭവതി ’ന ശൂ ായ മതിം ദദ്യാ’
ദിതി. ’ദ്വിജാതീനാമദ്ധ്യയനമിജ്യാദാന’മിതിച. േയഷാം പുനഃ പൂർവ്വകൃത 
സംസ് കാരവശാദ്വിദുരധർമ്മവ്യാധ ഭൃ തീനാം ജ്ഞാേനാത്പത്തിസ് േതഷാം
ന ശക്യേത ഫല ാപ്തിഃ തിബ ം ജ്ഞാനൈസ്യകാന്തികഫലത്വാൽ.
’ ാവേയച്ച തുേരാ വർണ്ണാനി’തി േചതിഹാസപുരാണാധിഗേമ ചാതുർ വർണ്ണ്യാ 
ധികാര സ്മരണാൽ. േവദപൂർവ്വക നാസ്ത്യധികാരഃ ശൂ ാണാമിതി സ്ഥിതം.
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അനുബന്ധം 3

“അഥ രാേമാ മഹാേതജാഃ ീമുലസ്ഥാനമാഗതഃ
ചതുഃഷഷ്ഠിതമാൻ ാമാൻ ാഹ്മണാന്ന്വക്യമ വീൽ
ഇ േലാേക ച ഗത്വാഹമാഗച്ഛാമി ദ്വിേജാത്തമാഃ
അനുജ്ഞാപ്യ ദ്വിജാൻ സർവ്വാനി േലാകം ജഗാമ
ഭാർഗ്ഗവാഗമനം ദൃഷ്ട്വാ േദേവ സ്ത്വരിേതാത്ഥിതഃ
അർഘ്യപാദ്യം സമാദായ പൂജയിത്വാഥ ഭാർഗ്ഗവം
അനർഘ്യമാസനം ദത്വാ മന്ദംമന്ദമുവാച ഹ
ഭൃഗുനന്ദന തതത്വജ്ഞ കിമാഗമനകാരണം.
വ മർഹസി രാജർേഷ മികേപക്ഷാസ്തി ഭാർഗ്ഗവ
േദേവേ ൈണവമുക്ത ഭാർഗ്ഗേവാ വാക്യമ വീൽ
ശൃണു േദവപേത തത്വം മൽകാര്യഞ്ച വദാമ്യഹം
മൽഭൂമൗ നിത്യവാസീനാം ാഹ്മണാനാം തപസ്വിനാം
രത്യർത്ഥം േദവനാര്യശ്ച ദാതവ്യാ േദവവല്ലഭ
ഭാർഗ്ഗേവൈണവമുക്തശ്ച േദേവ ഃ ദദൗ തദാ

ാഹ്മണാനാം ച രത്യർത്ഥം ഭാർഗ്ഗവായ സുകന്യകാഃ
ശശാങ്കവദനാ നാര്യസ്ര്തയഃ കന്യാ േശാഭനാഃ
നവയൗവനസമ്പന്നാ രതിശാസ്ര്തവിചക്ഷണാഃ
ജയന്തസ്യ സുതാം കാഞ്ചിൽ സുഭഗാ നാമ സുന്ദരീം
ഷട്കന്യാസഹിതാന്നാരീം ഭാർഗ്ഗവായ ദദൗ തദാ
പുനഃ കാഞ്ചിച്ച നാരീം തു ഗന്ധർവ്വസ്യ സുതാം ശുഭാം
ഷട്ക്കന്യാസഹിതം തന്വീം േദേവേ ാ ഭാർഗ്ഗവായ ച
പുനശ്ച രാക്ഷസീം തന്വീം ഷട്ക്കന്യാസഹിതാം തദാ
ഭാർഗ്ഗവ തിഗൃഹ്യാഥ ഹൃേഷ്ടാഭൂദ്വിശാമ്പേതഃ
അഷ്ടാദശാഭിഃ കന്യാഭിഃ സഹനാരീസ്ര്തയ ഭാഃ

തിഗൃഹ്യ തദാ രാമഃ യാണമകേരാത്തദാ
സ്ഥാനമകേരാത്ത ഭാർഗ്ഗേവാ ഹ്യഷ്ടമാനസഃ

താശ്ച സർവാസ്സമാനീയ സ്വസ്ഥാനം ഗതവാൻ നൃപഃ
വൃഷാ ീപുരമാഗത്യ ീമൂലസ്ഥാനമണ്ഡേപ
സംസ്ഥിതാൻ ാഹ്മണാൻ സർവ്വാനഭിവാദ്യാഥഭാർഗ്ഗവഃ
ഉവാച വാക്യം വാക്യജ്ഞഃ േയാഗാചാര്യം ഗുരുഞ്ച ൈവ
സർേവഷാം ാഹ്മണാനാഞ്ച മയാ നീതാ ദിവിസ്ഥിതാഃ
യൗവനാഢ്യാശ്ച സുന്ദേര്യാ രത്യർത്ഥം നിത്യേമവ ച
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ഗൃഹസ്ഥാനാം േദവതാഭിഃ സുന്ദരീഭിർദ്വിേജാത്തമാഃ
രത്യർത്ഥഞ്ച ശയിഷ്യ സന്തത്യർത്ഥഞ്ച നിത്യശഃ
ഷട്ക്കന്യാസഹിതാം രാേമാ േദവനാരീന്നിേവശ്യ ച
വൃഷാ ീപുരമേദ്ധ്യ ച ീഡാർത്ഥം ഷട്ഗൃഹാൻ തഥാ
കത്തയിത്വാഥരാമശ്ച ാഹ്മണാനം സുഖായ ച
േജ്യഷ്ഠപു ം വിനാ സർേവ്വ ാഹ്മണാ ദ്വിജസത്തമാഃ
സുഭഗാഭിശ്ച കന്യാഭീരതിം കുർവ നിത്യശഃ
മമേദേശ ച ശൂ ശ്ച മാ ദൃഷ്ടാശ്ച സന്തതം

ീഡയ സുരാസ്സർേവ്വ ദിവി േദവാ യഥാ തഥാ
തയാ സാകം ദ്വിജാ നിത്യം ചത്വാേരാ വാ യശ്ച വാ

ാഹ്മണാനാഞ്ച സർേവ്വഷാം സംഗേദാേഷാ ന വിദ്യേത.
േദവനാര്യഃ കില ത്വസ്മാൽ ീഡാഹശ്ച ദിേനദിേന
പരസ്ര്തീസംഗേദാഷാനി മമേദേശ ന കിഞ്ചന
ദ്വിജസ്ര്തീേയാജനാസ്സർേവ്വ ീഡായാമ ദ്വിേജാത്തമാഃ
ഉപരി ീഡാസുരതാനാചര സ്ര്തിയസ്സദാ
നാരീണാഞ്ച തു സർവ്വാസാം സ്തനവസ്ര്താണി മാസ്ത്വിഹ
യൗേഥൈഷ്ടശ്ച ദ്വിൈജസ്സാകം കീഡയദ്ധ്വം ദിേന ദിേന
തിഷ്ഠ േദവനാര്യശ്ച മൽഭൂമൗ േകരേള സദാ
അംഗീകൃത്യ ദ്വിജാസ്സർേവ്വ താഭിസ്സാകം സുഖം സ്ഥിതാഃ
........ ............ ......... ...........
ഷട്ക്കന്യാസഹിതാം നാരീം ഗന്ധർവ്വസ്യ കുേലാത്ഭവാം
ലക്ഷ്മീപുര്യാം നിേവശ്യാഥത ത ച ഭാർഗ്ഗവഃ

ീഡാർത്ഥം ാഹ്മണാസ്സർേവ്വ അംഗീകുർവ നിത്യശഃ
താഭി ന്ദരനാരീഭീഃ ീഡയ ദ്വിേജാത്തമാഃ
സമാന്താനാം ദ്വിജാതീനാമന്യേദേശ നിവാസിനാം

ാഹ്മണാനാം തു വാ നാര്യസ്തിഷ്ഠ ച സുഖായ ൈവ
താ ഗന്ധർവ്വേലാേക തു ആചര യഥാ തഥാ
ഏകസ്യാൈശ്ചവ ഏേകാ മദ്ധ്യേദേശ നിവാസിനാം
ഗന്ധർവ്വകുലനാരീഭിർമ്മാനയുക്താഭിരന്വഹം

ാഹ്മണാൈശ്ചവ സാമന്താഃ ീഡയ ദിേന ദിേന
കശ്ചിേദ്ദവതയാ സാകമുപരി ീഡമംഗളം
രതിം കൃത്വാ ദിജാസ്സർേവ തിഷ്ഠ ച യഥാസുഖം
പുനശ്ച രാക്ഷസീം തന്വീം ഷട്ക്കന്യാസഹിതാം തദാ
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അംബികായാം പുേര രാേമാ നിേവേശ്യാന്മത്തയൗവനാം
ാഹ്മണാനാഞ്ച രത്യർത്ഥം തിഷ്ഠ ച ദിേന ദിേന

യഥാ രക്ഷസേലാേക ച കർത്തവ്യം കന്യകാസ്തഥാ
ാഹ്മൈണശ്ച സദാ യൂയം രതി ീഡനമംഗളം

സർേവ്വ ....... ...... രമയ ദ്വിേജാത്തമാഃ”
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അനുബന്ധം 4

“ഈശാലയാപി നഃ േകചിൽ േകചിദ്ധർമ്മപലായിനഃ
സാമഭി തപാഃ േകചിേദവം മിഥ്യാഭിമാനിനഃ
േദാൈഷകനിരതാഃ േകചദ്വിശതാദാത്മ്യമാനിനഃ
സ്ര്തീത്വം പുംസ്ത്വം ദ്വേയാർ ജാതിരിതരാഃ ാന്തിമൂലകാഃ
േവദാഃ മാഃഅം േനച്ഛന്തി ഹ്യാഗമം ൈനവ ചാപേര
സത്യക്ഷേമ കൃേത േചതി േലാകായതമതാനുഗീ
ശക്തിേരവ സവി ീതി മതം ജഗ്നിഹിേര പേര
ൈഭരവീത മാലംബ്യ ജാതിസങ്കരകാരിണഃ
ജനനീജനകാൻ ജന്യാൻ ധർമ്മപത് നീഃ ദ്വിഷന്തി ച
േദവാൻ ദ്വിജാൻ ഗുരൂൻ ാജ്ഞാൻ ധർമ്മമാർഗ്ഗാനുവർത്തിനഃ
അവമാന്യ മഹത്ത്വം തു വിവിധാ ധിഷണാഃ പേര
ഈേശാഹം ബലഭേ ാഹം സിേദ്ധാഹം ബലവാനഹം
ആേഢ്യാസ്മി ബലവാനസ്മി േകാദ്യേമ ഇതി വാദിനഃ
ഭൂതാഭിചാരേതാ ഭക്ഷാ സർവഭക്ഷാ വിഭക്ഷകാഃ
ഹേരരനർപ്പിതാഹാരാഃ അന്യേദവാർപ്പിതാശനാഃ
പു ാദീൻ ൈനവ പുഷ്ണന്തി ശിശ് േനാദരരതാഃ പേര
പരസ്ര്തീനിരതാസ്സർേവ സല്ലികാദത്തധർമ്മിണഃ
സ്വസ്മിൻ ഗുണിത്വമന്താേരാ േദവദ്വിജാനുനിന്ദിനഃ
മാംസാഹാര മദ്യപാശ്ച സ്വദാരാച്ഛി വാദിനഃ
ഷണ്ഡാേമൈകകലിംൈഗശ്ച പാഷണ്ഡശകുൈനസ്തഥാ
ഏതദുക്തമനുഷ്ഠായ ജനാസ്സർേവപി സന്തി ഹി
ഏകജന്യാ ജനാഃ േകചിൈന്നകജന്യാ ജനാഃ പേര
സങ്കീർണ്ണബുദ്ധയഃ േകചിേദ്യാനിസങ്കരകാരിണഃ
േദാഷാൈനവ വിചിന്വന്തി കാരണം ഹ്യ കാരണം
ഗരദാ ാഹ്മണാഃ േകചിദ്വിവാഹസ്യ ച കണ്ടകാഃ
വൃത്തിേച്ഛദകരാഃ േകചിൽ പരേദാഷാവമർശിനഃ
ഏവം ജനാഃ ബഹുവിധാഃ േദാഷവാർൈത്തകേലാലുപാഃ
ഏകകൃച്ഛ് റാദ്വികൃച്ഛ് റാശ്ച ിചതുഃകൃച്ഛ് റകാ പേര
ഏകകൂർച്ചാദ്വികൂർച്ചാശ്ച ബഹുകൂർച്ചാതികൂർച്ചകാഃ
മ വാദരതാഃ േകചിേല്ലാേകാപകൃതിേഹതേവ
നാമഭിർ ജിനസമ്പന്നാ തിശാസ്ര്തവിവർജിതാഃ
േലാകാൻ ദ്വിഷന്തി ധർമ്മജ്ഞാൻ ഗരദാ േലാകഗർഹിതാഃ
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കൂടസാക്ഷി വക്താരഃ സസ് േനഹാസ്താദൃേശഷു ച
പാപക്ഷിപകലൗ േലാകാൻ സേദാഷാ േദാഷവാദിനഃ
നൈതസ്സഹ വേസദ്ധീമാൻ നാവമേന്യത കർഹിചിൽ
അനന്താഗണേശാ േദാഷാ ഉദാഹർ ം ന ച ക്ഷമാഃ
കൃച്ഛ് േറശാനാഞ്ച േവദാനാം കാ ത പരിേദവനാ

ാേമ ാേമ ദുരാചാരാ േലാകാസ്സന്തി ഹ്യേനകശഃ
ഏവം മഹാന്തമാേലാകം ാമമാ യേത ജനാഃ
ഏവം കുേലഷു സർേവ്വഷു േദാഷജാത്യമനന്തകം
സദ്വംശജാ അേയാഗ്യാശ്ച നിന്ദ്യാ ഏവ ന സംശയഃ
ധനുർവംേശാ വിശുേദ്ധാപി നിർ ണഃ കിം കരിഷ്യതി
േയാേഗ്യാ ദുർവംശജാേതാപി ശസ്യേത സർവസജ്ജൈനഃ
സ് കാേന്ദ നാഗരഖേണ്ഡപി േ ാക്തം ൈലംേഗപി േചാദിതഃ
ജാതീനാം നിർണ്ണയഃ സമ്യഗുദാഹരണപൂർവ്വകം. ”
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