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ാചീന മലയാളം രണ്ടാം പുസ്തകം
മലയാള ാഹ്മണരുെട നാമങ്ങൾ

മലയാള ാഹ്മണർ ള്ള മൂ ് നാമങ്ങളും അതുകളുെട അർത്ഥങ്ങളും: ൬൪
ാമങ്ങളിെല ാഹ്മണർ എ ാൻ എ ം, ന രിെയ ം, േപാറ്റിെയ 
ം മൂ ് നാമങ്ങൾ ഉ ്. എന്നാൽ ആ മൂ ് നാമങ്ങേളയും പറ്റി േകരള

മാഹാത്മ്യത്തിൽ ഒ ം തെന്ന പറ കാണുന്നില്ല. ഒരു േകരേളാ ത്തിയിൽ
ആര്യാവർത്തത്തിൽ നി ം വന്നവെര ന രിെയ ം പറയും എ മാ ം
കാണു . മാപ്പിളത്തിരുമു ാടിെന്റ േകരളാവകാശ മം എന്ന ന്ഥത്തിലും
ജാതിനിർണ്ണയത്തിലും എ ാൻ ശബ്ദത്തിനുമാ ം അർത്ഥം പറ കാണു .
പാ മൂത്തതിെന്റ േകരേളാ ത്തിയിൽ ഈ മൂ ശബ്ദങ്ങൾ ം അർത്ഥം
പറഞ്ഞി ്.
’െഹ ാഹ്മണാർദ്ധനാമാെനാ’ (ജാതിനിർണ്ണയം)
പരശുരാമൻ ഇവെര ’െഹ ാഹ്മണാ’ എ വിളി കയും അതിൽ പകുതി
ഭാഗെത്ത ഇവരുെട േപരാക്കി ക ിച്ച് ഇവെര ’േഹ ാ’ എ പറ വരികയും
ആയതു് എ ാൻ ആയി എ ് മാപ്പിള തിരുമു ാടിെന്റ ജാതിനിർണ്ണയത്തിൽ
പറഞ്ഞിരു .
പാ മൂത്തതിെന്റ േകരേളാ ത്തിയിൽ എം. െപരുമാൻ എ ള്ളതു് േലാപി ്
എെന്റ രക്ഷിതാവു് എന്നർത്ഥമുള്ള എ ാൻ ആയിത്തീർ എ പറഞ്ഞി  

്.
ന രി എന്ന വാക്കിൽ ഹ്മപരമായിരി ന്ന ’ന’ ശബ്ദത്തിനു് േവദം എന്നർ 
ത്ഥമാകയാൽ അതിനു് ’നം-പൂരയതി ഇതി ന രി’ എന്നിങ്ങെന േവദെത്ത
പൂരിപ്പി ന്നവൻ അെല്ലങ്കിൽ േവദപാരായണ ധാനൻ എ അർത്ഥമാകു
എ ് മൂത്തതു് അഭി ായെപ്പട്ടിരി . ൯
‘േപാറ്റി’ ശബ്ദത്തിനു് ‘ഈശ്വരൻ’ എ അർത്ഥമാകു എ ം അതിൽ
കാണു .
‘ഇതുകളിൽ എ ാൻ ശബ്ദം െപരു ഴ വട ് മുപ്പത്തിര തുളു ാമത്തിലുള്ള 
വർ ം, ന രി ശബ്ദം െപരുഞ്ച രു മുതൽ കാടമുറിവെരയുള്ള എല്ലാ േപർ ം,
െത അമ്പല ഴയും അരിപ്പാ വെരയും വട നി ം വന്ന ചിലർ ം േപാറ്റി
ശബ്ദം അതിനു െത ള്ളവർ ം ആകു ’ എ ം അതിൽ പറഞ്ഞിരി .
മാപ്പിള തിരുമു ാടു് എ ാൻ എന്ന ശബ്ദെത്ത സം ത വാക്കായി േചർ
‘െഹ ാഹ്മണാർദ്ധനാമാെനാ’ എ ള്ള വ്യാഖ്യാനെത്ത സ്വീകരിച്ചിരി .
പാ മൂത്തതു് എ ാൻ ശബ്ദെത്ത തമിഴു് വാ ് അെല്ലങ്കിൽ മലയാളവാക്കായി
േചർ ് അതു് ‘എെമ്പരുമാൻ’ എ ള്ളതു് േലാപിച്ചതും ‘എെന്റ രക്ഷിതാവു് ’
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എന്നർത്ഥമുള്ളതും ആകു എ ം മാപ്പിളതിരുമു ാടു പറഞ്ഞതിനു േനേര
വിപരീതമായി ം മുപ്പത്തിര തുളു ാമക്കാർ മാ മുള്ളതാെണ ം പറ 
ഞ്ഞിരി .
പാ മൂത്തതു് ‘ന രി’ ശബ്ദെത്ത സം ത വാക്കായി േചർ ് മുൻ കാ 
ണിച്ച കാരം േവദെത്ത പൂരിപ്പി ന്നവൻ എ ് വ്യാഖ്യാനിച്ചിരി .
മാപ്പിളതിരുമു ാടു് ഇങ്ങെനയുള്ള കൃ ിമ വ്യാഖ്യാനെമാ ം അതിലിെല്ല
വിചാരിച്ചായിരിക്കാം സാധാരണ േശഖരത്തിൽ വി കളഞ്ഞതു്.
പാ മൂത്തതു് ‘േപാറ്റി’ ശബ്ദത്തിെന മലയാള വാക്കായി കരുതി ആയതി
ഈശ്വരെന ് അർത്ഥം ക ി . തിരുമു ാടു് വിേശഷിെച്ചാ ം പറയാനിെല്ല 

ം സാധാരണ എല്ലാേപർ ം അറിയാവുന്നതാെണ ം കരുതിയായിരിക്കാം
അതിെന റി ് ഒ ം പറയാെത വി കളഞ്ഞിരി ന്നതു്.
ഈ മലയാള ാഹ്മണർ (എ ാൻ, ന രി, േപാറ്റി) എല്ലാേപരും അന്യ 
േദശങ്ങളിൽ നി ് ഭാർഗ്ഗവനാൽ െകാ വരെപ്പട്ടവെര ് മാണങ്ങളിൽ
കാണു വേല്ലാ. എന്നാൽ അ കാരം തെന്ന ചിന്തി േനാക്കാം. ആ സ്ഥിതി 

് മുമ്പറഞ്ഞ മൂ ് നാമങ്ങളും ഇവിെട വരുന്നതിനു് മുമ്പ് ഇവർ ഇരുന്നിരുന്ന
സ്വേദശങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവെയാ ഇേങ്ങാ വരുേമ്പാൾ മാർഗ്ഗത്തിൽ നി ം
സിദ്ധിച്ചവെയാ ഇവിെട വ േചർന്നതിെന്റ േശഷം ഇവിെട നി ം ലഭിച്ചവ 
െയാ ആയിരിക്കണം.
മുമ്പറഞ്ഞ േകരേളാ ത്തിയിൽ ന രിമാരുെട പൂർവ്വ വാസസ്ഥാനമായി
പറഞ്ഞിരി ന്ന ആര്യാവർത്തത്തിലാകെട്ട ഇവിെടെകാ വരെപ്പട്ട ാഹ്മണ 
രുെട സ്വേദശങ്ങളായി േകരള മാഹാത്മ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരി ന്ന കൃഷ്ണാതീരം,
മദ്ധ്യാർ നം, ശാലീവാഹം, മധുര (ഉത്തരമധുരെയാ ദക്ഷിണ മധുരെയാ
ര ം കൂടി ആയാലും ശരി) മുതലായ സ്ഥലങ്ങളിലാവെട്ട (എ ാൻ, ന രി,
േപാറ്റി) ഈവക ശബ്ദങ്ങൾ ഒരു കാല ം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇേപ്പാഴുമില്ല.
അഥവാ അങ്ങിെന ഉള്ളേപാെലേതാ ന്ന പക്ഷം ഈ ാവിഡവാ ് ഇവിെട
(േഗാകർണ്ണ)ത്തിനു െത വശ ള്ള ദി കളിൽ നി ് അേങ്ങാ െചന്നി  
ള്ളവയായിരി ം. അ തെന്നയുമല്ല, മലയാളെത്ത ഒഴി ് മ സ്ഥലങ്ങളിൽ

ാഹ്മണെരല്ലാം ഈ നാമ യെത്ത നിസ്സാര സ്ഥിതിയിലും േചരാത്തതായിട്ടാ 
ണു് വച്ചിരി ന്നതു്. അതിനാൽ ഈ നാമങ്ങൾ അവരുെട സ്വേദശ നി ം
സിദ്ധിച്ചി ള്ളവയല്ല.
മലയാള ഭൂമിയുെട വടേക്ക അതിർത്തിയും തുളുനാട്ടിെന്റ െതേക്ക അതിർത്തിയും
കൂടിേച്ചർന്ന സ്ഥലമായ കാഞ്ഞിേരാ പുഴയുെട വടെക്കക്കര െതാ ് വടേക്കാ ്
അതായതു് തുളു ാമങ്ങളിലാകെട്ട മലയാളെമാഴി ള്ള മെറ്റവിെടെയങ്കിലുമാകെട്ട
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ഒരിട ം എ ാൻ, ന രി, േപാറ്റി എ ള്ള ശബ്ദങ്ങളും ഇതുകെള റി ള്ള
ബഹുമാനവും അ ംേപാലും ഇല്ലാെത തെന്ന ഇരിക്കെകാ ് മാർഗ്ഗ മദ്ധ്യത്തിൽ
വ സിദ്ധിച്ചിരിപ്പാനുമിടയില്ല.
വിേശഷി ം തുളു ാമത്തിലുള്ളവർ അയ്യൻ, പട്ടൻ മുതലായ േവെറ നാമങ്ങള 
ല്ലാെത എ ാെനന്ന നാമം ഒരു നാളും (ഇ വെരയും) അവരുെട സ്വേദശ ്
ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്തതുെകാ ്, മലയാളത്തിൽ െകാണ്ടിരുത്തിയേശഷം േപാ 
േയ രണ്ടാമതു വന്ന ാഹ്മണർ എ ാെനന്ന നാമവും െകാടു ൩൨

ാമങ്ങളിൽ ഭാഗ്ഗവൻ ഇരുത്തി എ പറയുന്നതു ശരിയല്ല.
കൂടൽമാണിക്യം േക്ഷ ത്തിെല ഒടുവിലെത്ത ത ടയ ൈകമളുെട ഭാര്യവീടായ
െവട്ടിയാട്ടിൽ തറവാട്ടിൽ നി ം ലഭിച്ച ാചീനമലയാളത്തിെന്റ നൂറുവർഷെമ 
ങ്കിലും പഴക്കമുള്ള കെയ്യഴു തിയുെട ഒരു േപജു്
എല്ലാം െകാ ് കാഞ്ഞിേരാടുപുഴ മുതൽ െതേക്കാ ള്ള ദിക്കായ ഈ മലയാള ്
ഈ നാമങ്ങളും ഇതുകെളപ്പറ്റിയുള്ള ബഹുമാനവും ധാരാളം നടപ്പായിരിക്കയാൽ
ഈ നാമങ്ങളുെട ജനനഭൂമി ഇവിടം തെന്നയാെണ ള്ളതു ഷ്ടമാകു .
അ യുമല്ല, പൂർവകാലം തുടങ്ങി അടുത്തകാലം വെരയുള്ള ആധാര മാണങ്ങൾ,
പുരാണങ്ങൾ, ന്ഥവരികൾ മ ങ്ങൾ, ഇതിഹാസങ്ങൾ, പലവകപാ കൾ
മുതലായ സകല േരഖാ മാണങ്ങൾ, ഭുക്കൾ, മരങ്ങൾ, ശരീരാവയവങ്ങൾ
എ േവണ്ട സകല പദാർത്ഥങ്ങളുേടയും നാമങ്ങൾ ഇതുകെളല്ലാം തമിഴു
ഭാഷയിൽ ഇരി . ‘ന ൽ’ എന്ന തമിഴ് വ്യാകരണ (ഇലക്കണ)൦.
‘െതൻ പാണ്ടികുട്ടം, കുടം, കർക്താ, െവൺപൂഴി
പന്റി, യരുപാ, വതൻവട നന്റായ ചീതം
മൈലനാ , പുന്നാ , െചന്തമിഴ് േചർ,
ഏതമിൽ പന്തിരുനാെട്ടൻ’
ഈ മാണം െകാ ം ഇവിടം (ഈ മലയാള േദശം) ആകെട്ട തമിഴു് േദശം2]
അെല്ലങ്കിൽ തമിഴു് േദശങ്ങളിെലാന്നായ ഒരു േദശെമ ള്ളതു ത്യക്ഷെപ്പടു .
ഒരു േദശെത്ത ഭു, ഭൂമിവിഭാഗം, ഭവനം, മുതലായതുകൾ ് ഓേരാെരാ
സംഗതികെള കാരണമാക്കി ആേദശത്തിെല സ്വഭാഷയിൽ നാമം ഏർെപ്പട്ടിരി 

െമ ള്ളതു് യുക്ത്യനുഭവങ്ങൾ േചർന്നതാണേല്ലാ.
ആ സ്ഥിതി ് അതാതുേദശെത്ത ഭാഷയിലുള്ള നാമങ്ങൾ ് അതുകൾ
ഏർെപ്പടുവാനുള്ള കാരണങ്ങെള അടിസ്ഥാനെപ്പടുത്തിയും വാ കെള േഭദെപ്പടു 
ത്താേതയും ശരിയായി അർത്ഥം ക ിേക്കണ്ടതാണു്.
അല്ലാെത അതാതിെന്റ നാമമായ വചനെത്ത വികാരെപ്പടുത്തി അന്യ ഭാഷ 
യിെല വചനെമന്നാക്കി ആവശ്യത്തിനു തക്കതായ വിധത്തിൽ അതിേല ്
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കൃ ിമമായി ് അർത്ഥം ക ിക്കെയാ അെല്ലങ്കിൽ ആ വാക്കിെന ഒരു മാതിരി
േഭദെപ്പടുത്തി ആ ഭാഷയിൽ തെന്നയുള്ള േവെറാരു വചനെമന്നാക്കി അതി
േചരുന്ന പടി വല്ല അർത്ഥേത്തയും ക ിക്കെയാ, അല്ലാത്തപക്ഷം വചനമങ്ങ 
െന തെന്നയിരിക്കെവ അയഥാർത്ഥമായ അർത്ഥെത്ത ക ിക്കെയാ െചയ്താൽ
ആയതു് വാസ്തവ സംഗതിെയ മറ ന്നതി ം േവെറ കൃ ിമസംഗതിെയ ഉണ്ടാ 
ക്കി േചർ ന്നതിനും േവണ്ടി മാ മാെണ കരുതി ആയതിെന ത്യജി
കളേയണ്ടതാകു .
മലയാളത്തിെല േദശഭാഷ, മലയാളഭാഷ തെന്ന ആയിരിക്കാനേല്ല പാെടാ ?
ആ മുറ ് അന്യനാട്ടിൽ തീെര ഇല്ലാത്തവയും ഈ നാട്ടിൽ ധാരാളം നട ള്ള 
വയും ഇവിെട നി സിദ്ധിച്ചി ള്ളവയുമായ ഈ നാമങ്ങൾ ് ഇവിടുെത്ത
േദശഭാഷയായ മലയാളത്തിൽ നി ം കി ന്ന അർത്ഥെത്ത മാ േമ ക ിക്കാൻ
പാെടാ എ ന്യായമായിരുന്നി ം അവ സം തഭാഷയിലുള്ളതുകളാെണ
നടി ് േതാന്ന്യാസമായി ് അർത്ഥം െചയ്തി ള്ളതു് അജ്ഞാനം െകാെണ്ടാ
അന്യായമായ വല്ല ഉേദ്ദശം െകാെണ്ടാ തെന്ന ആയിരിക്കണം.
ഇനി ഇതുകെളല്ലാം െതറ്റായ അർത്ഥങ്ങളാെണ ് േത്യകം എടു കാണി 
ക്കാം.
കുറി കൾ
മലയാളം തമിഴിെന്റ ഒരു വക േഭദമാകയാൽ േത്യകം പറയാത്തതാണു്
ഇവിടം തമിഴു് േദശം ആകു എ ള്ളതു് ഇതിൽ ഇനി ഒരു സ്ഥല വിസ്താര 
മായി കാണി ം.
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എ ാൻ

ാഹ്മണർ ് ഏതു ദിക്കിലും െപാതുെവ ഉള്ള ാഹ്മണ ശബ്ദത്തിനു പുറെമ,
അവിെട നട ള്ള ഒരു ഉപാധിനാമവും കൂടി ഇല്ലാതിരിക്കയില്ല. അയ്യൻ, ഭട്ടൻ,
ആചാര്യൻ മുതലായവ ഉദാഹരണങ്ങളാകു . ഈ എ ാന്മാർ മാ ം
ആദ്യെമ അവരുെട േദശ ് ഹ്മണെര മാ മല്ലാെത േവെറ ഒരു ഉപാധി
നാമവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെയാ? എ കാരണത്താലാണു് ഈ വിളിെമാഴിെയ
ഇ യാസെപ്പ ് നാമമാക്കി തീർത്തതു്? േപരറിയാൻ പാടില്ലാത്തവർ
ഒരു സമയം സാമാന്യമായുള്ള കുലനാമെത്തെച്ചാല്ലി വിളിെച്ച വേന്നക്കാം.
ഏതായാലും ആയതിെന തെന്ന നാമമാ കെയ ം ഇ ട്ടർ ് പൂർവകാലം
തുടങ്ങി അ വെര യാെതാരു ഉപാധിനാമവും സ്ഥാനേപ്പരും ഇല്ലാതിരു
എ ം ഉള്ളതു സാധുവായിവരികയില്ല.
ഇനി ഒരു പെക്ഷ മുമ്പറഞ്ഞേപാെല ാഹ്മണശബ്ദത്തിെന നാമമാക്കി എ
തെന്ന ഇരിക്കെട്ട. എന്നാലും ഇതിേല ആവശ്യമില്ലാത്തതായ ‘െഹ’ ശബ്ദം
കൂടി േചർക്കയും ‘ഹ്മ’ കാര ‘ണ’ കാരങ്ങെള മുറി തള്ളിക്കളകയും െച
എ ള്ളതും മുൻേപാെല അസംബന്ധം തെന്ന.
ന രിമാേരയും േപാറ്റിമാേരയും ഭാർഗ്ഗവൻ ‘െഹ ാഹ്മണ’ എ ഒരിക്കലും
പറകെയാ വിളിക്കെയാ െചയ്തിട്ടില്ലായിരി െമാ? ആെട്ട ആയതുമിരിക്കെട്ട,
പുലയർ മുതലായവർ മലയാളി നായന്മാെര ‘എമ്പിരാ’(ക്കൾ)െന ം നായർ

ീകെള ‘എമ്പിട്ടിയാർ’ (എമ്പിരാട്ടിയാർ) എ ം വളി ന്നതു നടപ്പാണെല്ലാ.
ഇവെരയും ഭാർഗ്ഗവൻ ‘െഹ ാഹ്മണ’ എ വിളിച്ചിരി െമാ?
സമാധാനം :- ഈ നാമം േക െകാതിയിളകി നായന്മാർ പുലയെരെക്കാ ്
വിളിപ്പിച്ചതായിരിക്കാം. നിേഷധം :- ‘എമ്പിരാെന നീ െനാന്താൽ’ എ തമിഴു്
രാമായണത്തിലും ‘എമ്പിരാൻ ചമ്പന്തടിയാർ മടിേയൻ’ എ െപരിയപുരാ 
ണം, തിരുെത്താണ്ടപ്പതികത്തിലും ഇതുേപാെല മ ് അസംഖ്യം േയാഗങ്ങളും
തമിഴിൽ കാണുന്നെല്ലാ. പാണ്ടിക്കാേരയും ഭാർഗ്ഗവൻ അ കാരം വിളിച്ചി ണ്ടാ 
യിരി െമാ? അെല്ലങ്കിൽ നായന്മാർ അവിടങ്ങളിലും െച ് അവെരെക്കാ ം
അ കാരം പറയിച്ചതായിരി െമാ? ഈ മുറ ് ത ാക്കെളന്ന ശബ്ദത്തിനു്
ഭാർഗ്ഗവൻ അേദ്ദഹെത്ത സ ാഹ്മണഃ (ആ ാഹ്മണൻ) എ പറഞ്ഞതാ 
യും ആയതിെന മുൻേപാെല പാതിയാക്കി ‘സ ാ’ എ ം അതു പിന്നീടു്
‘ത ാ’ക്കെള ം ആയതായി പറയാെത സ ാെഡ പറഞ്ഞിരി ന്നതും
അസംബന്ധം തെന്ന.
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പാ മൂത്തതിെന്റ പുസ്തകത്തിൽ ‘എം െപരുമാൻ’ എ ള്ളതു േലാപി ്
‘എ ാൻ’ എ വന്നതാെണ പറഞ്ഞിരി . ഈ ശബ്ദം എം െപരു 
മാെന ള്ളതു േലാപിച്ചതല്ല. ഇതിെന്റ രൂപം എമ്പിരാെന തെന്നയാണു്.
ഇതിനു് എെന്റ െപരിയവൻ എ ് അർത്ഥവുമാകു .
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ന രി

ന രി എന്ന വാക്കിെല ‘ന’ ശബ്ദം ഹ്മപരവും േവദാർത്ഥകവും ആണു് എ ്
പറഞ്ഞിരി . ഇതു് അേഷ്ടാത്തരശത (നൂറ്റി എ ് ) ഉപനിഷ കളിലാകെട്ട
ഇതുകൾ ് ശങ്കരാനന്ദൻ, വിദ്യാരണ്യൻ, നാരായണഭട്ടർ എന്നീ മഹാത്മാക്കൾ
െചയ്തി ള്ള ദീപികകളിലാകെട്ട, സ്ഥാന യത്തിലാകെട്ട, ശാരീരകഭാഷ്യ 
ടീക ( ാഹ്മവിദ്യാഭരണം) യിലാകെട്ട, അൈദ്വതസിദ്ധി ഗൗഡ ഹ്മാനന്ദീയം,
അൈദ്വത ഹ്മസിദ്ധി, ചി ഖി (തത്വ ദീപിക) ഇത്യാദികളിലാകെട്ട, മ ള്ള
അൈദ്വത കരണങ്ങളിലാകെട്ട നിഘ , വ്യാകരണം ഇതുകളിലാകെട്ട,
വാച ത്യം, മഹാഭാഷ്യം ഇതുകളിൽ േപാലും ആകെട്ട സാധൂകരിക്കെപ്പട്ടി  
െണ്ട േതാ ന്നില്ല.
ഇനി ഹ്മത്തിനു നാമമായി ് ഏെതല്ലാം ശബ്ദങ്ങൾ ധാനമായ് ഉെണ്ട
േനാക്കാം.
‘തസ്യഉദിതിനാമ’ ( തി)
അർത്ഥം :- അതിനു് ( ഹ്മത്തിനു് ) ഉത് എ ് നാമ(മാകു )൦.
‘കം ഹ്മ ഖം ഹ്മ’ ( തി)
അർത്ഥം :- ‘കം’ ഹ്മ(മാകു ) ‘ഖം’ ഹ്മ(മാകു )
‘ഓം തൽസദിതി നിർേദ്ദേശാ

ഹ്മന ിവിധഃ തഃ ( തി)
അർത്ഥം :- ‘ഓം’ ‘തത് ’ ‘സത് ’ എന്നിങ്ങെന മൂന്ന് നാമം ഹ്മത്തിനു് സ്മരിക്ക 
െപ്പട്ടിരി
‘അക്ഷരാണാമകാേരാസ്മി’
അർത്ഥം :- അക്ഷരങ്ങളിൽ വച്ച് അ കാരം ഞാൻ ( ഹ്മ  ) മാകു . ഇ കാരം
‘ഉത് ’ ‘കം’ ‘ഖം’ ‘ഓം’ ‘തത് ’ ‘സത് ’ ‘അ’ പിെന്ന ‘ബൃഹത് ’ ‘മഹ ് ’ മുതലായ
ശബ്ദങ്ങളുമല്ലാെത മൂത്തതു് പറഞ്ഞി ള്ളേപാെല ‘ന’ ശബ്ദം ഹ്മപരമായി
കാണുെമ േതാ ന്നില്ല.
ഇനി ‘േകാടരീശക്തി സഹിതശ്ശിേവാണകാരാർത്ഥ വാചകഃ’ എ ് വിദ്യാ 
രണ്യ സ്വാമികൾ പറഞ്ഞിരിക്കെകാ ് ‘ണ’ ശബ്ദം ശിവപരമാകയാൽ
ശിവ ഹ്മങ്ങൾ ് അേഭദെത്ത ക ി ് ശിവെന ഹ്മമായി ം ‘ കർേഷണ
നെവായസ്മാൽ ണവേസ്തന കീർത്തിതഃ’ എ ള്ള അഭിയുക്തവചന കാ 
രവും ി + നയനം ിണയനം, + നമിതം ണമിതം എന്നിങ്ങെന ‘ന’
ശബ്ദത്തിന് ‘ണ’ ശബ്ദം േയാഗത്തിലിരിക്കയാലും അതുകൾ ം അേഭദ 
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െത്തക ി ് ‘ണ’ ശബ്ദെത്ത ‘ന’ ശബ്ദമായി ം അതിെന (ആ ‘ന’ ശബ്ദെത്ത)
ഹ്മപരമായി ം അർത്ഥം െചയ്തതാെണങ്കിൽ ഈ േയാഗങ്ങൾ നിമിത്തം

‘ന’ കാരസ്ഥാനത്ത് ‘ണ’ കാര സിദ്ധിേയ ആയി . ‘ണ’ കാരസ്ഥാനത്ത് ‘ന’
കാരം സിദ്ധിെച്ചങ്കിേല ഇവിെട ശരിയാകെയാ . അതിേല ഈ േയാഗം
തീെര മതിയാകു മില്ല. മതിയാകുന്ന വിധത്തിൽ മാണവും കാണുന്നില്ല.
അതു തെന്നയല്ല, ിണയനം, ണമിതം ഇതുകളിെല പൂർവഗതങ്ങളായ ‘ ി’
‘ ’ ഇതിന്മണ്ണമുള്ള വർണ്ണങ്ങൾ ് പരമായിരി േമ്പാഴല്ലാെത ശബ്ദങ്ങളുെട
ആദ്യക്ഷരമായിരി േമ്പാൾ ‘ന’ കാരം ‘ണ’കാരമാകയില്ല.
സമാധാനം :- ‘എന്നാൽ ’ന‘ കാരരൂപായനമഃ ശിവായ’ എ കാണുക െകാ ്
‘ണ’കാരം േവണ്ടാ ‘ന’ കാരം തെന്ന ശരിയായി ്. ഇനി മുൻപറഞ്ഞേപാെല

ഹ്മപരവും േവദാർത്ഥകവും ആകാമേല്ലാ.
നിേഷധം :- എന്നാൽ ഈ പറഞ്ഞവാക്യം പഞ്ചാക്ഷരേസ്താ ത്തിലുള്ളതും ഈ
േസ്താ ം ശിവെന പഞ്ചാക്ഷര സ്വരൂപിയായി ക ി ് തിച്ചി ള്ളതുമാണു്.
പഞ്ചാക്ഷരെമന്നാൽ അഞ്ചക്ഷരങ്ങളുെട സമുദായമാകു . ഇങ്ങെന പഞ്ചാക്ഷര
സമുദായ സ്വരൂപനായ ശിവെന ഹ്മമാ േമ്പാൾ അതിെല അഞ്ചക്ഷരങ്ങെള
(‘ന’ ‘മ’ ‘ശി’ ‘വാ’ ‘യ’) ഹ്മപരമായി ള്ളവെയന്നാകും. അതു ശരിയാെണ
വരികയില്ല. ഇനി ‘ന’ കാരെത്ത മാ ം സ്വീകരിക്കാെമന്നാൽ അക്ഷരസമുദായ
സങ്ക േത്താടുകൂടിയല്ലാെത മെറ്റവ നാലക്ഷരങ്ങേളയും തള്ളിേയച്ച് ‘ന’ കാരം
മാ ം ശിവപരമാകയില്ല. എ തെന്നയല്ല ‘ന’ കാരം ശൂന്യപരെമ വരും.
ആയതും കുഴപ്പത്തിലാകും. എന്തായാലും ഈ ിയ അജ്ഞാനവിജൃംഭിതത 
െന്നയാണു്.
ഇ കാരം ന രി എന്നതിെല ‘ന’ ശബ്ദത്തി ് ഹ്മപരതയാൽ വരുന്ന
‘േവദം’ എന്ന അർത്ഥസിദ്ധി ആമൂലപരാഹതയായിത്തീരുകയാൽ അതു് േതടി
ഓേടണ്ട കാലമായിരി .
ഇനി ‘ന’ കാരത്തിനു് ഏെതല്ലം അർഥങ്ങളുെണ്ട േനാക്കാം
‘ന’ = നകാര തവർഗ്ഗ പഞ്ചേമാ ദേന്ത്യാ വർണ്ണാഃ (‘ന’ ഇ കാരം കാമേധനു
മ ം ആകു എ ം അതിെന്റ ജപധ്യാനാദികൾ നാനാത ശാ ത്തിൽ
പറഞ്ഞി ള്ളതായും കാണു )
‘ന’ = അവ്യയം അഭാേവനഹ്യനാനാപി എ ് അമരം
‘നം’ = ശുകഃ നാശകഃ എ ര േപരിൽ കാണു
‘നഃ’ = സുഗതഃ ബന്ധഃ ഹിരണ്യഃ തഃ ഇങ്ങെന നാലു് ഇതിനുേമദിനി നിഘ  
വിലും ഏകാക്ഷര നിഘ വിലും ‘രത്നം’ എ ് അർത്ഥമു ്. ഹ്മം എ ്
കാണുന്നില്ല.
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ഇനി അങ്ങെനയുള്ള േവദെത്ത പൂരിപ്പി ന്നവൻ പൂരയതീതിവ ത്ത്യാ,
‘പൂര’ന്മാേരാ ‘പുരക’ന്മാെരാ എന്നാകുന്നതല്ലാെത ഗത്യന്തരമില്ലായ്കയാൽ ‘പൂരി’
എന്നാകുന്നതു ദുർഘടം. ‘പുര’ എന്ന അവയവ (അംശ)ത്തിനു് പൂരണവും
പൂര(ണം) വിദ്യ െതയസ്യസപൂരി = പൂരണമുള്ളവൻ പൂരി എന്ന അർത്ഥവും
വരു ന്നതായാലും ‘ന’ ശബ്ദത്തിേന്മൽ െതാട ന്ന ഇതും ‘അധിഷ്ഠാനാനർത്ഥ 
ക്യാദാേരാപാനർത്ഥക്യം....’ (മടേലൽ പിടിച്ചവെന്റ കാേലൽ പിടിച്ചേപാെല)
വ ് അചികിത്സ്യാ ിേദാഷതാ എന്ന ഖണ്ഡനഖണ്ഡകാര്യപ്പടി ഒഴിയാബാധ 
യാകും.
ഇതിങ്കൽ (സ്വ) കേപാലക ിത മം വരാതിരിപ്പാനായി ് ഇേദ്ദഹത്തിനു
വല്ല മാണവും കൂടി േ ാഡീകരിക്കാമായിരു . അതു െച യ്യാത്തതിനാൽ
േവണ്ടിവന്നതായ ഈ ന രി ശബ്ദവിവരണം അതിശങ്കയാെലന്ന് മഹാന്മാർ
വിചാരിക്കയിെല്ല വിശ്വസി .
ഇനി ‘ന’ കാരം ഹ്മപരവും േവദാർത്ഥകവും തെന്നെയ ം േവദെത്ത
പൂരിപ്പിക്ക.... (പാരായണം െചയ്ക) നിമിത്തമേ നംപൂരി സംജ്ഞ സിദ്ധിച്ചി  
ള്ളെത ം തെന്നയാകെട്ട. എന്നാലും ശരിയാകുെമാ എ േനാക്കാം.
ന രി ശബ്ദത്തി ് േവദപാരായണം (േവദാധികാരം) തെന്നയാണു് കാരണെമ 
ങ്കിൽ േവദപാരായണമുള്ളവർ ് എല്ലാേപർ ം ഈ ന രിപ്പട്ടമുണ്ടായും േവദ
പാരായണമില്ലത്തവർെക്കാരുത്തർ ം ന രിപ്പട്ടമില്ലാെതയുമിരിേക്കണ്ടതാ 
െണ ള്ള അന്വയ വ്യതിേരക യുക്തികൾ ് അതു ശരിയായി വേരണ്ടതാണു്.
ഈ ന രി ശബ്ദം സം ത ഭാഷയിൽ േചർന്നതും േവദപാരായണം െചയ്ക
നിമിത്തം സംഭവിച്ചി ള്ളതുമായിരി ന്ന സ്ഥിതി ് േവദങ്ങളും അധ്യയനവും
ഉണ്ടായതായിപ്പറയുന്ന ഹ്മവർത്തം തുടങ്ങി ഭാരതഖണ്ഡം മുഴുവനിലും ബഹു 
മാനപുരസ്സരം ധാരാളം സിദ്ധെപ്പ ം തന്നിവാസികളും േവദാധികാരികളുമായ
എല്ലാ ാഹ്മണരിലും (ൈ വർണ്ണകന്മാരിൽ േപാലും) ശരീരവും അതിെന്റ
നിഴലും - വാ ം അതിെന്റ അർത്ഥവും എന്ന േപാെല േവദപാരായണവും അതു
നിമിത്തമുണ്ടായതായിപ്പറയുന്ന ന രി സംജ്ഞയും തമ്മിൽ വി പിരിയാേതയും
ഇരിേക്കണ്ടതാണു്. അങ്ങെന ഇരി ന്നില്ല. അതുെകാ ് ഇതു് തീെര ശരിയല്ല.
അന്വയ യുക്തി തീെര ശരിയിടുന്നിെല്ല െതളിയു .
ഇനി വ്യതിേരക യുക്തി ശരിയായി െണ്ടാ എ േനാക്കാം.
ഇനി േവദപാരായണമില്ലാത്ത വകക്കാരിൽ (അതായതു് ജാതിമാ ന്മാരിലും
ശാപ സ്തന്മാരിലും) ഈ നാമമിരി .
സമാധാനം :- ജാതിമാ ന്മാരിൽ ഒ ം ര ം തരക്കാർ ് ഒരു ാവശ്യം
േവദപാരായണം (മുതൽമുറ) ആകാെമ ് എ വാദിേച്ചക്കാം.
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പേക്ഷ ന രി ശബ്ദത്തിനു് േവദപാരായണ ധാനമാെര അർത്ഥം പറഞ്ഞ
സ്ഥിതി ് സ്വപ്നം േപാെല ഒരിക്കെലങ്ങാെണ്ടാ ആകാെമ ള്ളതു് മുൻപറഞ്ഞ
അർത്ഥേത്താടു േയാജി ന്നില്ല. ാധാന്യമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല - അവർ േവെറ
െതാഴിൽ ഏർെപ്പ േപായതുെകാ ് സൗകര്യം കുറയുെമ കണ്ടി ് േവദത്തിന്ന 
ധികാരമുെണ്ട ള്ളതിെന സൂചിപ്പി ന്നതിനുമാ ം ഇ യും െവച്ചി ള്ളതാണു്
എന്നതിനു് ത ത്തരം ഉണ്ടാേയക്കാം. എന്നാൽ മുമ്പറഞ്ഞ െതാഴിലുകെള
െച ന്നതിേനാടുകൂടി ചതുർേവദങ്ങേളയും അധ്യയനം െച ന്നതിനു് സാമാന്യം
ബുദ്ധിശാലിയായ ഒരു മനുഷ്യനു് വലുതായ യാസെമാ മിെല്ല ള്ളതിേല 

് അേനകം പണ്ഡിതന്മാർ ഇക്കാല ം ദൃഷ്ടാന്തമായിരിക്കയാൽ ആയതു്
ശരിയാകുന്നില്ല.
അ യുമല്ല മൂ ം നാലും തരക്കാർ േവദാധ്യയനം തീെര നിേഷധിക്കെപ്പട്ടി 
രുന്നി ം അവർ ം ഈ നാമമിരി .
മഹാദാരി ്യം െകാെണ്ടാ മഹാേരാഗം െകാെണ്ടാ േവദാധ്യയനെത്ത ഉേപ 
ക്ഷിച്ചതാണു് അല്ലാെത അധികാരമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല എ പറയു . എങ്കിൽ
ജ്വരം പിടിെപട്ടതുെകാ ് അധ്യയനം ഉേപക്ഷിച്ചാൽ അതുശമി ന്ന കാല 

് ആകാെമ വരും. ഇതങ്ങെനയല്ലേല്ലാ. ആവകക്കാരിൽ കാരണമാക്കി
പറയെപ്പട്ട ദാരി ്യവും േരാഗവും ഇല്ലാെത ശക്തന്മാരായിരി ന്നവർ അേനകം
േപർ ഉണ്ടായിരുന്നി ം അവർ ം നിേഷധിക്കെപ്പ തെന്നയിരിക്കയാൽ
ഇപ്പറഞ്ഞതു് േയാജി ന്നില്ല.
രാഗേദ്വഷാദികൾ െകാ ് ദുഷിച്ച ഹൃദയം നിമിത്തം ഉേപക്ഷിച്ചതാെണേന്നാ
ജീവരക്ഷാർത്ഥം ഏതു വൃത്തിയിലും േവശിക്കയും േസ്വച്ഛാ കാരം ഓേരാ
േവഷങ്ങെള അവലംബിക്കയും െച ് ഷ്ട ഭവിച്ചവരാകയാൽ അധ്യയനം
പാടിെല്ല െവച്ചതാെണെന്നാ പറഞ്ഞാലും േമൽകാണിച്ചേദാഷം േനരിടുന്ന 
തുെകാ ് ആയതും പാടില്ല. അ യുമല്ല ഉത്തമന്മാേരാടു് ഏക ഘട്ടസ്നാനം
പംക്തിേഭാജനം, രംഗസ്ഥാനം, മഹാനസം (അര ം അടുക്കളയും) ഇതുക 
െളാ ം പാടില്ലാത്തവിധം താ സംഭവിച്ച ശാപ സ്തന്മാർ േപാലും ഈ
ന രിപ്പട്ടം ഇരി . അധ്യയനം നിമിത്തം ഉണ്ടായ േപരാെണങ്കിൽ
അധ്യയനം പാടിെല്ല വരുേമ്പാൾ ഈ േപരിേനയും മാേറ്റണ്ടതാണു്.
അധ്യയനം േപാെയാഴിഞ്ഞി ം നാമം ഒഴിയാെത കിട േപായതാണു് എന്നാ 
െണങ്കിൽ മാറാെത കിട ന്നതി ം മാറ്റാെത ഇട്ടിരി ന്നതി ം എ
കാരണം എ കാണുന്നില്ല. അതു യുക്തി ം നടപ്പിനും േയാജി മിരി ന്നി 
ല്ലാ. ഈ നാമെത്ത കുറി ് അ ഗൗരവമായി വിചാരിക്കാഞ്ഞിട്ടണു് എ
തർക്കി . എങ്കിൽ ആദ്യം േവദപാരായണം, ന രിപ്പട്ടം ഇതുകേളാടുകൂടി
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േകമന്മാരായിരു താ ഭവിച്ച ഇളയതു്, മൂത്തതു്, പുഷ്പകൻ മുതലായ എല്ലാ
േപർ ം ഈ ന രിപ്പട്ടത്തിനു് വളെര ഇച്ഛയുണ്ടായിരുന്നി ം അവർ ് ആയ 
തു് ഇല്ലെത വന്നതു് അവരിൽ നി ം എടു കളകയാൽ തെന്നയാെണ ം,
അങ്ങെന എടു കളഞ്ഞതു് അഭിമാനം നിമിത്തമാെണ ം, അതിനാൽ ഈ
നാമെത്ത കുറി ് അഭിമാനമിെല്ല മുെമ്പ പറഞ്ഞതു ശരിയെല്ല ം െതളിയു .
ഇ കാരം േവദപാരായണമുള്ളവരായ എല്ലാ േപരിലും ന രിപ്പട്ടം കാണാ 
ത്തതുെകാ ് അവ്യാപ്തി എന്ന േദാഷവും േവദപാരായണമില്ലാത്തവരിലും
കാണുകെകാ ് അതിവ്യാപ്തി എന്ന േദാഷവും പറ്റിയിരി .
ഇനി ന രി ശബ്ദത്തിെന്റ നിർേദ്ദാഷ (ശരിയായ) കാരണെത്ത ചിന്തിക്കാം.
എ ാൻ, േപാറ്റി, േവദത്തിനു് ഇവർ പൂർണ്ണാധികാരികളായിരുന്നി ം അവർ
ന രി ശബ്ദം ഇല്ലാതിരി . എന്നാൽ ആയവർ തെന്ന ഒരു വിധം സമ്പ 
ന്നന്മാരായും േവലക്കാർ മുതലായി ശൂ െര ം പറ വരുന്നവെരെക്കാ ്
‘അടിയൻ’ ‘ഇറാൻ’ എ പറയി ന്നവരായും അടുക്കള േദാഷ ശങ്കയുണ്ടായാൽ
സ്മാർത്ത വിചാരം നടത്തി ന്നതിനു് അവകാശെപ്പ ം െപൺെകാട അേന്യാ 
ന്യം ആകാെമ വരുത്തിയും ഇരി ന്നവരായും തീർന്നാൽ ന രിയായി
ഭവി . ഇതുെകാ ് ന രി ശബ്ദത്തിനു് ധാന കാരണം തീർച്ചയായി ം
േവദപാരായണമെല്ല ം േമ റഞ്ഞ സംഗതികൾ മാ മാെണ ം െതളിയു .
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േപാറ്റി

േപാറ്റി ശബ്ദം. ഇതിനു ൈദവം എന്ന അർത്ഥമില്ല. േപാ ക = രക്ഷി ക,
അതിനാൽ രക്ഷിതാെവന്ന അർത്ഥം ശിവാദി ൈദവപരമായി ് പലട ം
പറഞ്ഞി െണ്ടങ്കിലും അവിെട എല്ലാം രക്ഷിതാെവേന്ന അർത്ഥമു .
ഇങ്ങെന ഈ മൂ ് ശബ്ദങ്ങളും ാഹ്മണർ ് ഇവിെട നി ം തെന്ന, സിദ്ധി 
പ്പാൻ മാർഗ്ഗമു എന്നായെല്ലാ. എന്നാൽ ഇവർ ് ഇവിെട നി ം കിട്ടിയി ള്ള
ഈ ശബ്ദം ഇവരിവിെട വരുന്നതിനു മുെമ്പ പാരമ്പര്യമായി ഇവിെട നട ണ്ടാ 
യിരുന്നെതാ അതല്ല ഇവരിവിെട വന്നതിെന്റ േശഷം ഉണ്ടായെതാ?
വന്നതിൽ പിെന്ന ഇങ്ങെന േപരുകൾ ഉണ്ടായി ഇവർ ് സിദ്ധിച്ചതുെകാ ്
വിേശഷ േയാജനം ഒ ം ഇല്ലാത്തതിനാൽ പിന്നീടുണ്ടായതല്ല. പുരാതനമാ 
യി ഇവിെട നട ണ്ടായിരുന്നതുെകാ ് ഇവർ ം സിദ്ധിച്ചിരിക്കണം.
ഈ മലയാളത്തിൽ നായർ ഭുക്കന്മാർ ് സ്വതഃ സിദ്ധങ്ങളായി പ പേണ്ട
വളെര സ്ഥാനേപ്പരുകൾ ഉ ്. ഈ മൂ ് നാമങ്ങളും ഇതുകളിൽ ന രി
ശബ്ദേത്താടു രൂപം െകാ ം അർത്ഥം െകാ ം സാമ്യമുള്ള ‘നമ്പി’ ‘നമ്പിയാർ’,
നമ്പിയാതിരി‘, നമ്പിടി’ 1] ഈ ശബ്ദങ്ങളും അവയിൽ ഉൾെപ്പട്ടവയാകു .
ഒേട്ടെറക്കാലമായി ് ഇവർ ഈ നാമങ്ങൾ ഇവിെട ഇരി െണ്ടന്നല്ലാെത
ഈ മലയാളത്തിൽ തെന്ന എവിെട വ ്, ആരിൽ നി ്, ഏതു കാരം, ഏതു 
കാല ്, എന്തിനായി ് ലഭി എ ള്ളതു് ഇവർ സാധകമായി പറയുന്ന

മാണങ്ങളിെലാന്നിലും കാണുന്നില്ല. എങ്കിലും ഇനി ഇതിെലാരു സ്ഥല ്
അതിെനപ്പറ്റി നിരൂപി ം.
ഈ സന്ദർഭത്തിൽ അത്യാവശ്യെമ കാണുകയാൽ ഈ വാ കൾ ്
ശരിയായ ഒരു വിവരണം താെഴ കാണിക്കാം.
തമിഴു ഭൂമിയായ ഈ മലയാള ള്ളതുകളാകെകാ ് ഈ നാമങ്ങളും ഇവി 
ടുെത്ത േദശഭാഷയിൽ ഉള്ളവയായിത്തെന്ന ഇരി എ ള്ളതു് േത്യകം
പറയണെമന്നില്ലെല്ലാ. താെഴകാണി ന്ന ഉദാഹരണങ്ങളിൽ നി ് അതു
വ്യക്തെപ്പടുന്നതാണു്.
ഉദാഹരണം :- ‘പിരാൻ’ എ ് ഒരു വാ ് “േവൈലയി െണാടു ചൂഴൻറും
‘പിരാൻ’ െമയ്യമ്പെനന നട ം” (സു ഹ്മണ്യവിരുത്തം)
തമിഴിെന്റ വകേഭദമായ ഈ മലയാളത്തിൽ ഈ തമിഴുവാക്കിെന ‘പുരാൻ’
എ പറയും
ഉദാഹരണം :- ‘അസ്ഥിയണിഞ്ഞപുരാെന’ ഞാെനാരു വ വറിഞ്ഞവളേല്ല
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കീഴിൽ‘ (ഗർഭിണിയായ പാർവതി പരമശിവേനാടു പറയുന്നതു് )
’അ നാ ഖെനന്നവൻ ശിര
െമാന്നറുത്ത ‘പുരാനു’െട (ഭ കാളിപ്പാട്ട് )
അനൽ മിഴിത്തടമതിലുൽെത്തഴു
ന്നറുവരിത്തനിലിളയവൾ’ (ഇത്യാദി)
’എം’ = എമതു അെല്ലങ്കിൽ എ ടയ, അെല്ലങ്കിൽ എങ്ങളുെട
’നം’ = നമതു അെല്ലങ്കിൽ ന ടയ, അെല്ലങ്കിൽ നമ്മളുെട
’തം’ = തമതു അെല്ലങ്കിൽ ത ടയ, അെല്ലങ്കിൽ തങ്ങളുെട
’െചം’ = െചമ്മയാന അെല്ലങ്കിൽ തക്കതായ
ഇങ്ങെന നാലു ശബ്ദങ്ങളാണു് ഇതുകൾ മുൻ പറഞ്ഞ ‘പിരാൻ’ ശബ്ദത്തിെന്റ
ആദ്യമായി (മുമ്പിൽ) േചരും. അേപ്പാൾ ഒന്നാമതു്
എം + പിരാൻ = എമ്പിരാൻ
ഉദാഹരണം :- ‘എമ്പിരാൻ ചമ്പന്തനടിയാർ മടിേയൻ’
(െപരിയപുരാണം തിരുകിയെത്താണ്ടപ്പതികം)
‘എമ്പിരാെന നീെനാന്താൻ’ ഇത്യാദി (രാമായണപ്പദം)
ഇതു് ീലിംഗത്തിലാകുേമ്പാൾ ‘എംപിരാട്ടി’ എ ം, ഇതിേനാടു ‘ആര’ഔ
(അവർ) എന്ന ബഹുമാന സൂചകമായ ബഹുവചന ത്യയം േചരുേമ്പാൾ
എമ്പിരാട്ടി + ആർ = എമ്പിരാട്ടിയാർ
രണ്ടാമതു് :- നം + പിരാൻ = നംപിരാൻ
ഉദാഹരണം :-
‘നമ്പിരാനുൈടയതിരുപ്പാര് ൈവയും, നമ്പിരാട്ടിയുെട തിരുേനാൻപും നയ വ 
െമ്പഴുെമാരാൺ കുഴൈന്തവടിവുടെന െപെറ്റടുത്താൾ’
(ഒരു വെട്ടഴു ന്ഥം)
ഇത് ീലിംഗത്തിലാകുേമ്പാൾ മുൻപറഞ്ഞേപാെല നമ്പിരാട്ടി (യാർ)
മൂന്നാമതു് :- തം + പിരാൻ = തമ്പിരാൻ (ത രാൻ)
ഉദാഹരണം :- ‘വമ്പി ള്ള വിഘ്നങ്ങൾ വളെര ദൂരെവനീക്കി ത രാൻ അടിയെന്റ
തരേക്കടിെന്നാഴിേക്കണം’ (സന്താനേഗാപാലം തുള്ളക്കഥ).
ഇതു ീലിംഗത്തിലാകുേമ്പാൾ തമ്പിരാട്ടി അെല്ലങ്കിൽ ത രാട്ടി
നലാമതു് :- െചം + പിരാൻ = െചമ്പിരാൻ (െചമ്പിറാൻ)
ഉദാഹരണം :- ’െച ാപ്പിള്ള വീടും െച ാപ്പിള്ളപ്പട്ടം’
ഇവകൂടാെത അരും = അരുമയാന, െപരും = െപരുമയാന, Pracheenamalayalam
2 potti.svg2] വാ കളിലും ‘പിരാൻ’ േചർ ് അരും + പിരാൻ = അരുമ്പിരാൻ,
െപരും + പിരാൻ = െപരുമ്പിരാൻ.
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ഈ ശബ്ദങ്ങൾ കാല േമണ ഉച്ചാരണദാർഢ്യത്താൽ വരാന്ത ാന്ത എന്നായ 
തുേപാെല അരു ാൻ, െപരു ാൻ, എ ാൻ, ത ാൻ, െച ാൻ എന്നായി.
ഇതിെല െച ാൻ പിള്ള പട്ടെത്തയാണു് െതറ്റായി െചമ്പകരാമൻ പിള്ള
പട്ടെമ പേയാഗി വരുന്നതു്. ഇതാണു് എ ാൻ ശബ്ദത്തിെന്റ ആഗമം എ
വ്യക്തമായി.
ഇനി എമ്പ്, നമ്പ്, തമ്പ് എന്ന മൂ സ്ഥാനങ്ങൾ ഉ ്.
ഉദാഹരണം :-
’ന െകാണ്ടതാനിനാലായിരവും
എ െകാണ്ടതാനി എണ്ണായിരവും
ത െകാണ്ടതാനി മല്ലേഛരിപിരാൻ’
എന്ന് ഒരു വെട്ടഴു ന്ഥത്തിൽ കാണു . അവ ഭു ഭവനത്തിെനകുറി ന്ന
മാടം; മാടം എ ള്ളതിേനാടുേചർ ് മാട്+എമ്പ് (അനുസ്വാരവും എകാരവും
േലാപി ് ) മാടമ്പ് എന്നായി.
ഉദാഹരണം :-
’വാളുമാട േള്ളാെരത്തി േവളി
നാെളെയ ം െചാല്ലാം’
ഇൈറ + എമ്പ് = ഇൈറയമ്പ് = ഏറമ്പ് = ആറമ്പ്. ‘എമ്പ് ’ സ്ഥാനമുള്ളവൻ
‘എമ്പി’
ഉദാഹരണം :-
‘െവ ങ്കാൈല െവതുമ്പി വിഴുഞ്ചിരം
െചമ്പൻ േകാടി വിൈലയനച്ചിന്തിത്താ
ഉമ്പർനാടുമുലെക ം േതടിനും
‘എമ്പി’ േപാെല മക്യാവരുരിയെര‘
(പാണ്ഡ്യരാജൻ പാടൽ)
ഈ ’എമ്പി‘ ശബ്ദം ീലിംഗത്തിലാകുേമ്പാൾ ’എമ്പിട്ടി. ബഹുമാനെപ്പടുത്തിപ്പ 
റയുേമ്പാൾ ‘എമ്പിട്ടിയാർ’
ഉദാഹരണം:-
‘പാടിെകാൾവിൻ പാടിെകാൾവിൻ എമ്പിട്ടിയാെരാ’
(തിരുവാതിര േനാൻപിനു പാടുന്ന പുലപ്പാട്ട് )
ഈ ‘എമ്പി’ ശബ്ദെത്ത ചിലട ് ‘അമ്പി’ എ ം പറ വരാറു ്
ഉദാഹരണം :- ‘അമ്പിശാ ി’, ‘മാടമ്പി’ മുതലായവ
ഇനിയും ഈ ഇതു് ‘എ ് ’ എെന്നാരു സ്ഥാനേപ്പരുകൂടി ആയി ്.
‘മഠം’ എന്ന ശബ്ദമാണു് ഈ മലയാള ചിലസ്ഥലങ്ങളിൽ (മാടം) ഭവനം
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എ പറ വരുന്നതു്.
ഉദാഹരണം :- ‘മാടഭൂപൻ’ ‘മാടത്തിൻ കീഴാൾ’ (െകാട്ടാരം)
ഇനി എറണാകുള പരമ്പരാ കുളങ്ങെര േചരാെന ർ കർത്താവിെന്റ
ഭവനത്തിനു് ഇ ം മാടപാെട പറ വരു . അല്ലാേതയും ന െട െപാ  
ത രാക്കന്മാരുെട തിരു ണുനൂൽ കല്യാണത്തിനു് തിരുമാട ് എ പറക

സിദ്ധമാണേല്ലാ.
‘നമ്പി’ ഇതുസാധാരണ സിദ്ധമാണേല്ലാ.
നമ്പി + ആർ (അവർ) ബഹുമാന സൂചകമായ ബഹുവചന ത്യയം = ‘നമ്പിയാർ’
നമ്പി + അടി (പാദം) ബഹുമാനസൂചകം = ‘നമ്പിയടി’
‘യ’ േലാപി ് ‘നമ്പിടി’
നമ്പി + ആത്തൻ (ഏ) (അച്ഛൻ) ബഹുമാനസൂചകമായ - അത്തർ എന്നതു
ബഹുവചനം - ‘ർ’ എ ള്ള േരഫെത്ത ‘രി’ എന്ന േപാെല ശബ്ദി ം.
ഉദാഹരണം :- ‘തലയാർ’ എ ള്ളതിെന ‘തലയാരി’ എ വിളി . ഇേപ്പാ 
ഴും തമിഴു് േദശങ്ങളിൽ ഇ കാരം നട ്. ഇവിേടയും അ കാരം തെന്ന.
ഉദാഹരണം :- ‘തൈല + ആത്തർ = ’തലിയാത്തർ‘ എ ം ർ, രി, ആയി തല 
യാതിരി എ ം അനന്തരം ’തളിയാതിരി എന്നായി ള്ളതു് േകരേളാ ത്തിയിൽ
കാണുക.
‘ന ് ’ + ആതിരി = നമ്പ്വാതിരി, േമണ ന തിരി, ന രി എന്നായി പരിണ 
മി .
‘ന ’ ശബ്ദത്തിനു ൈദവെമ ം ഭു എ ം അർത്ഥമു ്. ഈ ന ശബ്ദെത്ത 
യാണു് ചില പാ കളിലും കീർത്തനങ്ങളിലും ‘ഹരിനെമ്പാ’, ‘നാരായണനെമ്പാ’
എെന്നല്ലാം കാണുന്നതു്.
ഉദാഹരണം ;-
‘മണിക്കിരീടവും മകരകുണ്ഡലം
വനമാല പാദകമലവും
മലർമാതുേചരും തിരുമാറുെമെന്റ
മനസ്സിൽ േതാന്നനം ഹരിനെമ്പാ’
ഇത്യാദി (ഇരുപത്തിനാലുവൃത്തം)
‘തമ്പി’ എന്നതു സ്ഥാനേപ്പരു്. അനുജെനന്ന അർത്ഥവുമു ്.
മലയാളം വടക്കൻ േദശങ്ങളിൽ േക്ഷ ത്തിൽ ശാന്തിക്കാര ് ‘നമ്പി’െയ ം
തമിഴു (പാണ്ടി) േദശങ്ങളിൽ അവെര നമ്പ്യാെന ം പറയുെന്നാ ്. െതക്കൻ

േദശങ്ങളിൽ (മുഖ്യമായി തിരുവിതാംകൂറിൽ) ശാന്തിക്കാരേനയും കുടുംബരക്ഷ 
ണം െച ന്നകാരണവേനയും ‘േപാറ്റി’ എ പറയു . സന്ധ്യ െകാളുത്തി
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വച്ച വിളക്കിെനയും ഗുരുക്കന്മാെരാ ഭക്തന്മാെരാ വന്നാൽ അവേരയും കു ങ്ങ 
െള െകാ കാണി ് ‘ഉേമ്പാറ്റിയാണ് െതാഴുെതാ’ എ പറ വന്ദിപ്പി ക
പതിവാണു്. ശുദ്ധതമിഴക്കാറനു് സാധാരണ വർത്തമാനം പറയുേമ്പാൾ
േപാത്തി എ ് (റ്റി പകരം ത്തി േചർ ) വിളി ്. മുഖ്യമായി
മലയാളമായ നീലീശ്വര നി ം ശാന്തിക്കാ ഹി വരുന്നവെരയാണു്
എ ാെന പറ േപാരുന്നതു്. ഈ പതിവിെന അനുസരി ് അ റ ്
(തുളുേദശ ) നി ം വരുന്നവേരയും കൂടി എ ാൻ എ വിളി േപാകു
എേന്നയു . ഇതിെന്റ േഭദെത്ത അറിയാൻ പാടില്ലാ. അതുെകാ ം മുൻ
പഴക്കം െകാ ം തുളുനാട്ടിൽ നിന്നാെണന്നറിഞ്ഞാലും എ ാെനന്നതിെന
വിടാെത തുളുഎ ാെന പറയു . പട്ടെനേന്നാ മേറ്റെതങ്കിലും പരേദശ

ാഹ്മണർ പറയുന്ന നാമെമാ പറഞ്ഞാൽ ഇവിെട (മലയാള ) ശാന്തികഴി 
ക്കാൻ സമ്മതിക്കയിെല്ല ള്ളതു നിശ്ചയമാകെകാ ് വരുന്നവരും അവരുെട
ഉപാധിനാമെത്ത െവളിെപ്പടുത്താെത തുളു എ ാെന ം േപാറ്റിെയ ം
അജ്ഞതയിൽ ഇവിെട വിളി കയും അവർ അംഗീകരി കയും െച  

. പട്ടർ എ പറഞ്ഞാൽ ശാന്തി മുതലായതു െകാടുക്കയില്ലാത്തതിനാലും,
എ ാൻ, േപാറ്റി, നമ്പി ഇവർേക്കെകാടു എന്നിരിക്കെകാ ം ഈ േപരുകൾ
വാസ്തവത്തിൽ മലയാള ് നായർ ജാതി സ്വന്തമായി ള്ളവയാകെകാ ം
മുൻകാലങ്ങളിൽ നായന്മാർ തെന്ന തിഷ്ഠ, ശാന്തി മുതലായവ നടത്തിവ
എ ം ധേനഛനിമിത്തം നായന്മാേരാടു േചർ ം വിേരാധമില്ലെതയിരിപ്പാൻ
േവണ്ടിയും അവരുെട േപരുകെളെക്കാ ം പരേദശ ാഹ്മണർ േക്ഷ ങ്ങളിൽ

േവശിച്ചതാെണ ം െതളിയു .
കുറി കൾ
(േശഷമുള്ള സ്ഥാനേപ്പരുകൾ േവെറാരിട ് വിശദമായി കാണി ം).
പഴയമലയാളലിപിയിൽ ഈ Pracheenamalayalam 2 potti.svg ഇങ്ങെന
എഴുതിയിരു - സമ്പാദകൻ
24 വൃത്തത്തിെല നാലാം വൃത്തം
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മൂസ്സത്

ഇനി ജാതിമാ ന്മാരിൽ ൧ ◌ാം തരക്കാരായ മൂസ്സന്മാരുെട കുറച്ചിലിനു കാരണം
ചികിത്സ അെല്ല കാണിക്കാം.
ധർമ്മെത്ത ആചരി ന്നതിനും അർത്ഥെത്ത സമ്പാദി ന്നതിനും കാമെത്ത
അനുഭവി ന്നതിനും േമാക്ഷെത്ത ാപി ന്നതിനുമുള്ള സാധനമാകു ഈ
ശരീരം. ഇങ്ങെനയുള്ള ഈ ശരീരെത്ത േരാഗങ്ങളിൽ നി ം രക്ഷെപ്പടുത്തി
േവ ം കാരത്തിലാക്കിയിരു ന്നതിേല ള്ള മാർഗ്ഗങ്ങെള അറിയി ന്ന 
താകു ൈവദ്യശാ ം.
‘ ാഹ്മാ ത്വായുെഷാ േവദം ജാപതി മജി ഹൽ
െസാശ്വിെനൗ െതൗ സഹ ാക്ഷം െസാ ി
പു ാദികാനൃഷീൽ’
ഈ ൈവദ്യശാ മായ ആയുർേവ്വദെത്ത ആദ്യം ഹ്മാവുണ്ടാക്കി ദക്ഷ ജാ 
പതിേയയും അേദ്ദഹം അശ്വിനിേദവകേളയും അവർ േദേവ േനയും അേദ്ദഹം
അ ി പു ൻ, ആേ യൻ, ഭരദ്വാജൻ, അംഗിരസ്, ജമദഗ്നി, വസിഷ്ഠൻ,
കാശ്യപൻ, ഭൃഗു, െഗൗതമൻ, സാംഖ്യൻ, പുലസ്ത്യൻ, നാരദൻ, അനന്തൻ,
വാമേദവൻ, മാർക്കേണ്ഡയൻ, കപിഞ്ജലൻ, വിശ്വാമി ൻ, അശ്വാരണ്യൻ,
ഭാർഗ്ഗവൻ, ച്യവനൻ, അഭിജിത്ത്, ഗാർഗ്ഗ്യൻ, ശാണ്ഡില്യൻ, െകൗണ്ഡില്യൻ,
െദവലൻ, ശാലവൻ, െസൗഹൃത്യൻ, കുശികൻ, ബാദരായണൻ, ൈകകെസയി,
െധൗമൻ, മരീചി, ഹിരണ്യാക്ഷൻ, േലാകാക്ഷൻ, െശൗനകൻ, മുതലായ
മഹർഷിമാേരയും പഠിപ്പി . ഇ കാരം മഹാന്മാരായ മഹർഷിമാർ േപാലും
പൂർവ്വകാലങ്ങളിൽ പഠി വർത്തി വന്നിരുന്നതാണു്. ഇക്കാലങ്ങളിലും
കുലീനന്മാർ േപാലും അഭ്യസി ് പേരാപകാരാർത്ഥം െച വരുന്നതു് മുമ്പ 
റഞ്ഞ മഹർഷിമാർക്കാകെട്ട ഇതു സംബന്ധമായി സംഭവി കയും
കുറച്ചിലുള്ളതാെണ ം മാണങ്ങളിൽ പറകയും െചയ്തിട്ടില്ല. എ െയാെക്ക

േയാജനമുള്ളതായാലും ഇതു നിമിത്തം ചില ഹിംസകൾ ം ശ ിയ 
കൾ ം കൂടി ഇടവേന്നക്കാെമ ള്ളതിനാൽ ന നതയും കുറച്ചിലുമു ് എ
വാദി . എങ്കിൽ േവദസമ്മതമായും മ ാദികേളർെപ്പ മിരി ന്ന ഒരു
വലുതായ കൃത്യെമ വരികിലും യാഗകർമ്മമായതു് ഹിംസ ം ശ ിയ ം
േഹതുവായിരിക്കയാൽ നീചമായുള്ളെത ം തദനുഷ്ഠാതാക്കൾ ം കുറച്ചിലു 
ണ്ടാേകണ്ടതാെണ ം വരണം. അ കാരമുള്ളതായി അറിയുന്നില്ല. മ ള്ള
സ്ഥലങ്ങളിലും േയാഗ്യന്മാെര േവണ്ടാ സാമാന്യന്മാർ േപാലും അതി
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നിഷിദ്ധങ്ങളായ അേനകം സംഗതികെള ഈ മലയാളത്തിൽ നിഷിദ്ധമെല്ല
ക ിച്ച ഭാർഗ്ഗവൻ അനിഷിദ്ധവും ഉപകാരവുമായ ഈ സംഗതി മനഃപൂർവ്വമാ 
െയന്ന േപാെല വിേശഷമായി ് ഒരു നിഷിദ്ധത(െയ) ക ി കയും ആയതിെന
സ്വൗജനമായ ഇവെരെക്കാ തെന്ന സ്വീകരിപ്പി കയും െച ന്നതിേല ്
ഒരിക്കലും തുനികയില്ല.
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ശാ ന രി

ഇനി ജാതിമാ ന്മാരിൽ രണ്ടാം തരക്കാരായ ശാ ന രിമാർ ് കുറവി
കാരണം ആയുധ ഹണമെല്ല കാണിക്കാം.
ശാ കളിക്കാർ ആയുധാഭ്യാസ ഹണം നിമിത്തമാണു് കുറച്ചിെലങ്കിൽ
അശ്വത്ഥാമാവു്, േ ാണരു്, കൃപരു്, ഭീഷ്മർ മുതലായവർ ം ആയുധവിദ്യ
ഉണ്ടായിരു എ തെന്നയല്ല അവർ വളെര യുദ്ധം െചയ്തി മു ് (ഭാരത

മാണങ്ങൾ). ഭാർഗ്ഗവനാകെട്ട അേനക മഹാന്മാർ ് ഈ വിദ്യെയ ഉപേദ 
ശി കയും യുദ്ധം െച ് ലേക്ഷാലക്ഷം ക്ഷ ിയെര െകാ കയും െചയ്തി ്.
പാഞ്ചാലീ സ്വയംവരത്തിൽ സുന്ദര ാഹ്മണൻ (അർ നൻ) ലക്ഷ്യെത്ത എ
മുറിച്ചതു കണ്ടി ് അവിെട കുടികൂട്ടിയിരുന്നതായ എല്ലാ ാഹ്മണരും സേന്താ 
ഷി ്, ‘അെല്ല കണ്ടിെല്ല എ മുറിച്ചതു്. ാഹ്മണനു തേപാശക്തിെകാ ്
എന്തിനാ യാസം’ എന്നിങ്ങെന വർണ്ണിച്ചതല്ലാെത നിന്ദിച്ചില്ല. ഈയിവർ  
മാ ം വലിയ കുറച്ചിൽ അതിലും വിേശഷം ഒരുനാളും ഒ െകാ ം തീരാത്ത
കുറച്ചിൽ എ കാണുന്നതു് ആശ്ചര്യം തെന്ന.
അല്ലാേതയും ഈ മലയാളത്തിേല ാഹ്മണ ശു ഷ ം അവർ േവ 

ന്ന കൃഷ്യാദികൾ ം ശൂ േരയും വിേശഷ ശു ഷ സ്വർഗ്ഗ ീകേളയും
രക്ഷ ക്ഷ ിയ രാജാവിേനയും െകാ വേന്നർെപ്പടുത്തിയ ഭാർഗ്ഗവന് മലയാ 
ളെത്ത രക്ഷി ന്നതിനുള്ള ഭടജനെത്ത േചർ വാൻ മാ ം േവെറ ആളുകെള
കി കയില്ലാെഞ്ഞ ഈ സ്വജനങ്ങളായ മഹാ ാഹ്മണെര ഷ്ടരാക്കണെമ  
െണ്ടാ? ഇതും അസംബന്ധം തെന്ന.
ഇനി ജാതിമാ ന്മാരിൽ മൂ ം നാലും തരക്കാരായവർ കുറവിനു കാരണം
ദാരി ്യം, മഹാേരാഗം, രാഗാദിദുഷ്ടബുദ്ധി ഇക്കാരണങ്ങളാലാകു േവദാധ്യ 
യനാദി വി േപായെതങ്കിൽ, അ കാരം വി േപായവരിൽ ആ വിട്ടിരി ന്ന
കാലേത്താളം മാ ം േവദധ്യയനാദ്യഭാവമിരി െമന്നല്ലാെത ആ വർഗ്ഗത്തി 
ലുള്ള എല്ലാേപേരയുെമന്നല്ല മുൻപറയെപ്പട്ട കാരണങ്ങൾ വി നീങ്ങിയാൽ
ആയവേരയും ഒരിക്കലും ബാധി കയില്ല. ഇവിെട ഈ വർഗ്ഗത്തിൽ മുൻ 
പറഞ്ഞ ദാരി ്യാദികാരണങ്ങെളാ മില്ലാത്തവരിലും േവദാധ്യയനാദ്യഭാവം
കാണുകെകാ ം ഉപജീവനാർത്ഥം ഏതു വൃത്തിയും േസ്വച്ഛാസഞ്ചാരവും
എ പറഞ്ഞിരിക്കെകാ ം (ഭാരതം േമാക്ഷധർമ്മം, ഹിംസാനൃത ിയാലു 
ബ്ധാ സർവ്വകർെമ്മാപജീവിനഃ ത്യക്തസ്വധർമ്മ നിഷ്ഠാംഗാെസ്തദ്വിജാ ശൂ താം
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ഗതാഃ) എന്ന കാരെമെന്നാ ആയിരിക്കണം.

https://thalilakkam.in/



24

സാേങ്കതികൻ

ഇനി സാേങ്കതികന്മാെര റി . ഇവർ ആദ്യം ഭാർഗ്ഗവൻ െകാ വന്നിരു 
ത്തിയ േശഷം െപായ്ക്കളഞ്ഞവരും അനന്തരം േപാകാെത ഇവിടുെത്തെന്ന
ഇരുന്നവർ പുതിയ മലയാളാചാരം ഉണ്ടാക്കി ഏർെപ്പടുത്തി സ്വർഗ്ഗ
െച ് ചില സാധനങ്ങെള െകാ വ ് രസകരമായ അതിവിേശഷ ഏർപ്പാടു
െച ് മലയാള ഭൂമിെയ ഇങ്ങെനെയാെക്ക സ്വർഗ്ഗമാക്കിയേപ്പാൾ മറുപടിയും
വ ് ഭാർഗ്ഗവേനാടേപക്ഷിക്കയാൽ എ ാെനെന്നാരു അതിശയ വ്യാഖ്യാന
നാമവും േവദാധ്യയനം, േക്ഷ ങ്ങളിൽ ശാന്തി, നമ ാര ഭക്ഷണം, പരികർമ്മം,
ഇങ്ങെനയുള്ള സ്ഥാനങ്ങളും െകാടു ് തുളു ാമങ്ങളിൽ പാർപ്പിക്കെപ്പട്ടവരും
അനന്തരം ഇവരിൽ ചിലർ ചില രാജാക്കന്മാരാൽ ഈ മലയാളത്തിൽ െകാ  
വരെപ്പട്ടവരും ആകു എ മുമ്പിനാൽ പറഞ്ഞി ണ്ടെല്ലാ.
എന്നാൽ ഭാർഗ്ഗവൻ ഇവെര മലയാളാചാരത്തിൽ ഉൾെപ്പടുത്താേതയും മലയാ 
ളത്തിേല കടത്തിവിടാേതയും തുളു ാമത്തിൽ തെന്നയിരുത്തിയതിനാൽ
ഇവർക്കായി ക ിച്ച ശാന്തി, നമ ാരം, മുതലായവയുെട അവകാശം തുളുേക്ഷ 

ങ്ങെള സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം മാ േമ ഒ എ ം ഇേങ്ങാട്ടീ വകക്കാെര
വരു ന്നതു് ഭാർഗ്ഗവനും വിേരാധമായിരു എ ം ഊഹിേക്കണ്ടിയിരി .
എന്നാൽ ഈ കൂട്ടരിൽ ഇവിെട (മലയാളത്തിൽ) സ്ഥിരവാസികളായ അേനകം
േപർ പൂർവ്വശിഖയും വ ് ചിലർ മലയാളാചാരം മുഴുവനും ചിലർ പകുതിയും
ധരി ം െകാണ്ടിരി . ഇവരുെട സ ദായം ശാങ്കര തി ൧ -അ - ൩ആം
പാദം - ൧൪ - മു - ൧൮ - വ - േ ാ.
‘െകശ ാരംഭതഃ ഫാലാ
ദൂർദ്ധ്വ ചതുരംഗുലം
ത്യക്ത്വാൈദവീംശിഖാമാഹു
ശ്ച തുരംഗുലവി തിം
താവതീെമവ ൈപശാചീ
മാസൂരീഞ്ചതതഃ മാൽ
മാനുെഷ്യ െദ്വലലാടസ്യ

ാന്തെയാരുഭെയാഃ കൃെത
ദക്ഷിെണതു ശിഖാൈദവീ
േകരെളതുനെചതരാഃ
ഉത്തേരഷ്ഠതു ൈപശാചി
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െനതരാ ഇതി ഭാർഗ്ഗവഃ
അപിധാനാൽ പരിത്യജ്യ
സ ദായാഗതാംശിഖാം
വഹന്നപ്യതഥാഭൂതാ
ദ്വിജഃ പാതിത്യമൃച്ഛതി.‘
െനറ്റിയിൽ േരാമമുെള്ളട നി ് നാലംഗുലം േമേ ാ െചന്നാൽ അവിെട
നാലംഗുലം വിസ്താരത്തിൽ േദവശിഖയുെട സ്ഥാനമാകു . അവിടു ് നാലം 
ഗുലം െചന്നാൽ ആസുരിയമായ ശിഖയുെട സ്ഥാനമാണു്. മലയാലത്തിൽ ൬൪

ാമങ്ങളുള്ളതിൽ െതെക്ക ൩൨ ൽ (തുളുരാജ്യത്തിൽ) ൈപശാച ശിഖയുമാണു്
ഭാർഗ്ഗവനാൽ വിധിക്കെപ്പട്ടി ള്ളതു്. സ ദായപ്പടി വന്ന കുടുമ്മെയ വിധി കാ 
രം അല്ലാെത കളഞ്ഞാലും േവറുവിധം വച്ചാലും ദ്വിജൻ പാതിത്യമുള്ളവനാകും.
ഇ കാരം ഭാർഗ്ഗവനിയമവിരുദ്ധവും പാതിത്യ ദവുമാകു . എന്നി ം അവ 
െര േദാഷം പറ നീക്കി വയ്ക്കാേതയും ഭാർഗ്ഗവാനുവാദമില്ലതിരിെക്ക ഈ
മലയാളരാജ്യ ം ശാന്തി മുതലായവ െകാടു ം െകാടു ന്നതിെന അനു 
വദി െകാ മിരി . ഈ കൂട്ടരിൽ ഇവിെട സ്ഥിരവാസമില്ലാത്തവർ
സ്വേദശേത്ത യേഥഛം േപാവുകയും വരികയും മുമ്പിലെത്ത പരേദശാചാരം
തെന്ന വ െകാണ്ടിരി കയും െച . ഇനിയും ഇവർ ഇവിെടനി ം വല്ല 
വിധവും അധികം വ്യം സമ്പാ ദിച്ചി ് ഇവിെടത്തെന്ന വിശിഷ്ടന്മാെരേപ്പാെല
സ്ഥിരവാസം െച മാറു സന്ദർഭം േനരിട്ടാൽ, ആദ്യം പൂർവ്വശിഖ (മുൻകുടുമ),
പിെന്ന േമണ േപാറ്റി, നമ്പിതിരി, ന തിരി, ന രി ഇ കാരം ആയിെക്കാ 
ണ്ടിരി . പൂർവ്വനിയമം വിടുന്നതിനാൽ ഭാർഗ്ഗവ നിയമാനുസരണം
വിധി തള്ളാെത ഇവെര കൂട്ടിേച്ചർ ന്നതുെകാ ് ന രിമാർ ഇക്കാര്യ 
ത്തിൽ അഭിമാനമിെല്ല ം അതിനാൽ ഇെതാ ം ഭാർഗ്ഗവനിയമമെല്ല ം
വിശിഷ്ഠന്മാരായ ാഹ്മണെരേപ്പാെല കുെറ മുമ്പിൽ പലേപ്പാഴായി വരികയും
യഥാസൗകര്യം സ്വയമി കാരം ആയിെക്കാ കയും െചയ്തവരാെണ ം
ഊഹിേക്കണ്ടിയിരി .
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എ ാൻ

എ ാന്മാർ ന രിമാരായിക്കഴിഞ്ഞതും ആയിെക്കാണ്ടിരി ന്നതും ദൃഷ്ടാന്ത 
ത്തിനു േവണ്ടി കുെറ ഇവിെട കാണിക്കാം.
൧.1] അമ്പല െഴ, പുളി വൃത്തിയിൽ മൺെകാ മുറിയിൽ കുളങ്ങെര
എ ാൻ, ആയില്യം തിരുനാൾ തിരുമനസ്സിെല കാല ന രിയായി;
വിശാഖം തിരുനാൾ തിരുമനസ്സിെല കാല ആ തിരുമന െകാ ശകാരി 
ക്കയാൽ വീ ം എ ാനായി. അനന്തരം മൂലം തിരുനാൾ തിരുമനസ്സിേല
തിരുമൂ കിട്ടിയേപ്പാൾ ന രിയാകയും മുറജപത്തിനു ചാർത്തെപ്പടുകയും
െചയ്തിരി . ഇേദ്ദഹം ആല െഴ മുൻസീ േകാടതിയിൽ ൧൦൬൯ ൽ ൪൯൮
ആം നമ്പരിൽ വാദിയായിരുന്നേപ്പാൾ എ ാൻ തെന്നയാണു്.
൨. പുതുപ്പള്ളിയിൽ െനടുംകുന്നം മുറിയിൽ ഇടമരം മഠത്തിൽ േകശവൻ മാധവരു്
േപാറ്റിയായിരു . തിരുവല്ലാ മുൻസിപ്പിൽ ൧൦൬൯ ൽ ൭൧ ആം നമ്പർ വാദിയാ 
യിരുന്നേപ്പാൾ േപാറ്റി; ഇേപ്പാൾ ന രി.
൩. േകാട്ടയ കാരാ െഴ ഈശ്വരമഠെമ ം െപരിയമനെയ ം ഭവനേപ്പ 
രുള്ള എ ാൻ (േപാറ്റി) േകാട്ടയം മുൻസിപ്പൽ ൧൦൭൪ ൽ സിവിൽ ന ൮൩

തിയായേപ്പാൾ മുതൽ ന രി.
൪. ടി കരയിൽ േമക്കാ മഠത്തിൽ ശംഭുേപാറ്റി ‘ശംഭുവരു’ എന്ന് അടുത്തകാല 
ത്തിൽ ന രിയായിരി .
൫. മൂവാ പുെഴ ഇലക്കാ െനടുേവലി എ ാൻ ന രിയായി
൭. അയ്മനം മഠം േപാറ്റി ന രിയായി
൮. കിട ർ െകാെങ്ങാപ്പള്ളി ന രി പന്നിയൂർ ാമക്കാർ അവിെട െചന്ന 
േപ്പാൾ കിട ർ േക്ഷ ഊരാണ്മസംബന്ധി ന രിയായി.
൯. െനടുംേശരി വട ം മ്യാൽ നമ്പ്യാതിരി.
൧൦. ഇളയിട നമ്പ്യാതിരി.
൧൧. കീരന്തിട്ട നമ്പ്യാതിരി (ഇനി ഒ കൂടിഉണ്ട് ) ഇവർ നാലുേപരും കുമാരെന 

ർ േദവസ്വം ഊരാണ്മ സംബന്ധി ന രാരായി.
൧൨. കൂത്താ കുളം സമീപം െവളിയ ർ മഠത്തിൽ എ ാൻ ന രിയായി.
൧൩. അവിെട സമീപം താമരക്കാ മഠത്തിൽ ന രി എ ാനായിരു . കൂടി
വിവാഹം ഇയ്യിട നടത്തി തുടങ്ങിയിരി .
൧൪. െതാ പുഴ കല്ലമ്പള്ളി വി എ ാൻ മാറിമാറി മത്തിന് േപാറ്റി,
നമ്പിതിരി, ന രി എന്നായിരി . േകാട്ടയം മലയാളമേനാരമ പ ത്തിെല
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ഭാഷാകവികളുെട കൂട്ടത്തിൽ കാണാം.
൧൫. തൃക്കാരിയൂർ ഓതിേക്കാൻ മഠം േപാറ്റി ന രിപ്പട്ടം ധരിച്ചിരി .
ഇതിനു മുമ്പിൽ സ്മാർത്ത വിചാരം ഇല്ലാതിരു . എന്നാൽ ഈയിെട അതും
സമ്പാദിച്ചി ്. ഒരു സാധു അന്തർജനത്തിനു് ഇതു നിമിത്തം ഷ്ടിനും
ഇടയായി.
കാ ർ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ന രിപ്പാടിനു് ഒരിട േപാറ്റി എ ം േപരു ്. 2]
കുന്ന നാ ് ഇരുേങ്ങാൾ നാഗേഞ്ചരി ന രി ്, തിരുവനന്തപുര വഴുതക്കാ 
് േപാറ്റി എന്നിങ്ങെന അേനകം ന രിമാർ ം ഇേപ്പാഴും േപാറ്റി സ്ഥാനമു ്.

കുറി കൾ
പഴയ മലയാള അക്കങ്ങളായ ൧, ൨, ൩, ൪, ൫, ൬, ൭, ൮, ൯, (1,2,3,4,5,6,7,8,9)
ആണു് സ്വാമികൾ ഈ കെയ്യഴു ന്ഥത്തിൽ ഉപേയാഗിച്ചിരി ന്നത്.
സമ്പാദകൻ.
നമ്പർ 5 നു േശഷം 7 നമ്പറാണിട്ടിരി ന്നത്. 15 നു േശഷം ര നമ്പർ
ഇട്ടിട്ടില്ല. സമ്പാദകൻ
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ശാപ സ്തൻ

‘ചിരകാലം ഗെതതസ്മിം
ീമൂലസ്ഥാന മണ്ഡെപ

ചതുഷ്ഷഷ്ടിതമാ ാമാ
ാഹ്മണാനാമധിശ്ചരാഃ

സമാഗത്യസ്ഥിതാസ്സർെവ
ഭർഗ്ഗവാഗമനം തി
യത്നം ച ദ്വിജാസ്സർെവ

ീമൂലസ്ഥാനമണ്ഡെപ
ധ്യായന്തം പരശുരാമന്തം
പരീക്ഷാർത്ഥം ദ്വിേജാത്തമാഃ.’
(േകരള മഹാത്മ്യം)
േതഷാം ചിന്തനകാെലച പരശുപാണിസ്സമാഗതഃ
കിമർത്ഥം ചിന്തിതായുയം മമാഗമനകാരണം
യുഷ്മാകഞ്ചതു കിംബാധാ തൽബാധാനാശയാമ്യഹം
തൽകാെല ാഹ്മണാസ്സർെവ പായുക്താസ്ഥിതാസ്തദാ
അഥരാമ െകാെപന ശശാപദ്വിജസത്തമാൻ
മാംവിനാസവ്വകാർയ്യ്യാണി കുരുദ്ധ് വം ചദ്വിേജാത്തമാഃ
കദാപി ാഹ്മണാസ്സർെവ ീമൂലസ്ഥാനമണ്ഡെപ
ചതുഷ്ഷഷ്ടിതമാ ാമാഃഭവിഷ്യന്തി നസംശയഃ
യുയം നചസമാഗത്യ സ്ഥിതാശ്ചര്യകദാസ്ത്വസി

ഥമഞ്ചസമാഹൂയ തസ്മാച്ശാപം ദദാമ്യഹം
ആചാരാം ശ്ചമയാ ദത്താൻ ാമിണാഞ്ചദ്വിേജാത്തമാൻ
ചതുഷ്ഷഷ്ടി തമാദീനാം ാഹ്മണാനാഞ്ച ശാശ്വതാൻ
ശംഭും രവാപതീർയ്യാഥ ഭവിഷ്യതികെലൗയുെഗ
ചതുഷഷ്ടിതമാദീനാ മനാചാരാംശ്ച ദാസ്യതി
ആചാരം ശ്ചനിരാകൃത്യ അനാചാരാ ഭവ വഃ
ഏവമുക്താദ്വിജാസ്സർെവ ാഹ്മണാനാമധീശ്വരാഃ
അ വൻ ഭാർഗ്ഗവന്ത തപ്യന്തഃ ഖിന്നമാനസാഃ
തൽക്കാെല ഭാർഗ്ഗെവാരാമേസ്തഷാമഭയജംപരം

ാവെണ സംസ്ഥിെതഭാെനന മാേസ വസ്ത്വിഹ
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ആഗമിഷ്യാമിതൽ ഭൂെമൗ േകരേളസ്മിൻ സുവാർഷിെക
വൃഷാ ീപുരമാഗത്യ ീമൂലസ്ഥാന മണ്ഡെപ
ആഗച്ശാമ ദ്വിജാസ്സർെവ്വ തിഷ്ഠന്താം സുഖേകരെള
ഇത ക്താന്തർദ്ദെധരാെമാ ഭാർഗ്ഗവഃ യെയൗതദാ
തസ്മിൻ ഹിമവതഃപാർെശ്വതപസ്തപ്ത്വാസുഖാസ്ഥിതഃ
ഇങ്ങെന എല്ലാേപരും കൂടി നിശ്ചയി പരീക്ഷിച്ച സ്ഥിതി ് എല്ലാവർ ം
ശാപം പെറ്റണ്ടതായിരി . ഇവിെട അങ്ങെനയല്ലാ. ചിലർ മാ ം ശാപ  
സ്തന്മാരായി എ കാണു . ആയതു തീെര ശരിയല്ലാ.
ഏതാനും േപർ മാ െമ അതിലുൾെപ്പ അവരാണു് ശാപ സ്തന്മാരായതു്
എന്നാെണങ്കിൽ
ചിരകാലം ഗെതതിസ്മിം ീമൂലസ്ഥാന മണ്ഡെപ
ചതുഷഷ്ടിതമാ ാമാ ാഹ്മണാനാമധിശ്വരാ
സമാഗത്യസ്ഥിതാസ്സർെവ ഭർഗ്ഗവാഗമനം തി
യത്നം ച ദ്വിജാസ്സർെവ ധ്യായന്തഃ പരശുരാമന്തം
പരീക്ഷാർത്ഥം ദ്വിേജാത്തമാഃ
ഇ കാരം എല്ലാേപരും േചർന്നതായികാണുന്നതിനാൽ ഇപ്പറഞ്ഞതു ശരിയല്ല.
ഇതു നിരൂപി ംേതാറും അസംബന്ധവും അടിയുറപ്പിെല്ല കാണാവുന്നതുമാ 
ണു്.
ഇനി പാപിെയ റി ് േകരളാവകാശ മെമന്ന പുസ്തകത്തിൽ താെഴപറയും

കാരം കാണു .
‘പ ് ചില ാഹ്മണരുെട ീതിക്കായി ഒരു ാഹ്മണൻ ഒരു െപരുമാളിെന
ഹിംസിക്ക നിമിത്തം പാപം സംഭവി െമ ള്ള നമ്പിനു് (വിശ്വാസത്തിനു് )
ഇടിവു് വ ് നി ഹിക്ക നിമിത്തം വീരഹത്യാപാപം െകാ ് ഷ്ടനായ നമ്പി 
ടി േദശവും സ്ഥാനവും െകാടുത്തിരുത്തി’. ഇതിൽ ഇവർ പറയും കാരം
വീരഹത്യാപാപത്തിനു ണ്ടായിരുെന്നങ്കിൽ വീരഹത്യാ െദാഷാവശിഷ്ടെമാ
മുഴുവനുെമാ ഈ മലയാള ാഹ്മണരിൽ ചിലർ ഏ വാ ന്നതുവെര അതി 
െന്റ ഇരിപ്പിടമായിരുന്ന ഭാർഗ്ഗവനും ഈ ഷ്ട് ഇരുന്നിരിേക്കണ്ടതായിരു .
അ കാരമില്ലാത്തതുെകാ വീരഹത്യാ നിമിത്തം ണ്ടായി എ ള്ളതു്
അസംബന്ധം തെന്ന.
ഇനി പാ മൂത്തതിെന്റയും േവെറയും േകരേളാ ത്തികളിൽ ഈ വിധം കാ 
ണു . പിെന്ന പാണ്ടിയിൽ നി ് ഭൂതരായെപ്പരുമാൾ എന്ന ാഹ്മണൻ
താെന വ . അേദ്ദഹം ഭൂതങ്ങേളയും ദുർേദ്ദവതമാേരയും ഉപാസി ് അവരുെട
ശക്തിെകാ ് ചിലെര സ്വാധീനെപ്പടുത്തി മലയാളത്തിൽ കുെറ അ മി .
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അേദ്ദഹത്തിെന ഉത്തമ ാഹ്മണരും ആയുധപാണികളായി ള്ള ാഹ്മണരും
കൂടി ഭൂമിദാനം വാങ്ങിയതിൽ ര ാഹ്മണെരെക്കാ ചതിവിൽ വധിപ്പി .
അങ്ങിെന വധിച്ചവർ ാഹ്മണസഭയിൽ വന്നേപ്പാൾ സേന്താഷി ് ാഹ്മണർ
കൂട്ടത്തിലിരിക്കാൻ പറ . അേപ്പാൾ മഹാത്മാവിെന വധിച്ചി ള്ള പാപം
െകാ ് േവെറ ഇരിക്കാനായി ‘നാം പടിയിൽ’ എ പറ ് േവെറ ഇരു .
അ മുതൽ അവെര ‘നാമ്പടി’ എ േപരു പറ . ഹിംസാ േദാഷം െകാ ്

ാഹ്മണ്യം േപായതിനാൽ അവരുെട കുടുംബം ക്ഷ ിയ മര്യാദയും മരുമക്കൾ
വഴിയുമായി അവർ േവണ്ടെതാെക്കയും ാഹ്മണാചാരമായി ാഹ്മണർ
തെന്ന കഴിപ്പി െകാടു ക എ നിശ്ചയി . വളെര ഭൂ േദശങ്ങെളാെക്കയും
െകാടു . അതിനാൽ അ മുതൽ ര നമ്പിടി രാജാക്കന്മാർ ഉണ്ടായി വ .
അതിൽ അ വധിക്കാൻ കൂടിയിരുന്നവരിൽ ചിലർ ഭൂമിദാനം വാങ്ങിയവരും
ചിലർ ാഹ്മണരിൽ താണവരും ഉ ്. അതിനാൽ ‘നാംപടി’യിലും ര
ജാതിയായിതീർ . അവർ നിത്യൈനമിത്തികാദി കർമ്മങ്ങൾ മിക്കതും

ാഹ്മണാചാരം തെന്ന. ഇവരുെട ീകൾ കണ്ഠാഭരണം െചറുതാലി ട്ടം
ആകു . ഇവർ സന്താനം ാഹ്മണരിൽ നി ലഭി .
നമ്പി ഇടിവു വന്നതുെകാ ് ‘നമ്പിടി’ എ ം ‘നാംപടി’ േമൽ എന്നതുെകാ 

് ‘നാമ്പടി’ എ ം ര വിധം. അതിരിക്കെട്ട.
ഇപ്പറഞ്ഞ കാരം നമ്പടി ഹ്മഹത്തിെയാ വീരഹത്തിെയാ െചയ്തിരു  
െവങ്കിൽ അവിെടത്തെന്ന ഒരു ാഹ്മണൻ ശൂ ഭവനത്തിൽ േപായി ചാത്തം
ഊണും കഴി ് ീമൂലസ്ഥാന വ ് ാഹ്മണരുെട ഇടയിൽ ഇരു .
േയാഗാചാര്യൻ അയാെള േനാക്കി
ഗഛത്വം പാപസംയുക്ത
ശൂ ാേദ്ധതു ഭുക്തിതഃ
ത ച് ത്വാതഞ്ചവി ാ
ബഹിഷ്കാരം കൃതാസ്തദാ
(ശൂ ചാത്തമുണ്ട പാപമുള്ള താൻ േപായിെകാ ക എ പറ . ഇതുേകട്ട

ാഹമണർ ഈയാെള പുറ തള്ളി)
േകരള മാഹാത്മ്യം - ൪ - അ
ആദിയിൽ വൃദ്ധനും മൂർഖനുമായ ഒരു ാഹ്മണൻ ഉണ്ടായിരു . അയാൾ
േയാഗക്കാരുെട അടു െചന്ന് സ്വഭാര്യ വ്യഭിചാരിണി എ പറയുകയും
അയാൾ മരി നരകത്തിൽ േപാകയും െച . അനന്തരം ാഹ്മണരാേലാചിച്ച്
ഭട്ടതിരി വ വിചാരം നടത്തി.
’കന്യകായ േദാഷശ്ച
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ഭാന്തിേനാനചഭാർഗ്ഗവ
തഥാപിവി വാേക്യന
കിഞ്ചിേദ്ദാെഷാ ഭവിഷ്യതി’
കന്യക വ്യഭിചാരേദാഷം അറിയുന്നില്ല. ഇല്ലാതാനും എങ്കിലും വി വാക്യ

കാരം കുെറ േദാഷമിരിക്കണെമ വിധി ് പുറത്താക്കി. േകരള മഹാത്മ്യം
- ൪൭. അ.
അവിെട ാഹ്മണേവഷക്കാരനായ ഒരു ശിവ ദ്വിജൻ ഒരു ാഹ്മണപു ിെയ
വിവാഹം െചയ് വാനിശ്ചിച്ച് ഹ്മചര്യം ധരി ് അയാളുെട ഭവനത്തിൽ െച ്
കന്യകെയ െകാടുക്കണെമ ് അേപക്ഷിച്ചേപ്പാൾ പരമാർത്ഥം ഹിക്കാെത
െകാടുക്കയും അയാൾ വിവാഹം െചയ്ത് പാർക്കയും െച . എന്നി ് എല്ലാേപരും
കൂടി
തല്ക്കാെലക ായാമാസ
കന്യാകാഞ്ചശിവദ്വിജഃ
ആലയസ്യ തുേസാപാന

ക്ഷാളനവിധാവഥ
ഉത്സെവബിംബവാഹായ
ഗൃഹം തൈസ്മപൃഥഗ്ദെദൗ.
ആ ശിവദ്വിജെനയും കന്യകെയയും േക്ഷ േസാപാനം (നട) കഴുകുന്നതിനും
ഉത്സവത്തിനു് തിട ് എഴുന്നള്ളി ന്നതിനും നിയമി ് െവേവ്വറു ഗൃഹം െകാടു 

പാർപ്പി . (േകരള മഹാത്മ്യം - ൪൮ - അ) ഇങ്ങെന വളെര ഉണ്ട്. ഇ കാരം
ഇല്ലാത്ത സംഗതികളായാലും ശരി എങ്ങാനും വല്ലവനും തുമ്മിേപാെയങ്കിൽ

ക ി ത ന്നതിനു് ബദ്ധകംകണരായ കൂട്ടർ അവർ (നമ്പിടികൾ)
ാഹ്മഹത്തിെചയ്തിരു എങ്കിൽ അവെര സമൂഹത്തിലിരിക്കാൻ ഒരിക്കലും

ക്ഷണിക്കയില്ലായിരു . വിധികർത്താക്കന്മാരായ ഇവർ ക്ഷണിച്ചിരു
എങ്കിൽ അവരായി തനിെയ ഷ്ടരായിെക്കാ കയും ഇരിക്കാെത മാറിക്കളക 
യും െചയ്കയില്ലായിരു . ആയതിനാലിെതാ ം സംഭവിച്ചി ള്ളതല്ല.
എന്നാൽ ാഹ്മണരുെട അഭി ായവും ഈ ഹന്താക്കെള കൂട്ടത്തിലിരുത്തികൂടാ
എ തെന്ന ആയിരു ; അവരിരു കയുമില്ല. ക്ഷണിച്ചാലും അവരിരി ക 
യിെല്ല ള്ളതു് ാഹ്മണർ സ്വമഹിമെകാ മുൻകൂട്ടി അറിഞ്ഞിരുന്നതിനാലും
ഉപകാരം െചയ്ത അവർ െപെട്ട മനസ്താപമുണ്ടാകാതിരി ന്നതിനു മാ 

വുമാണു് ക്ഷണിച്ചതു് എങ്കിൽ; മനസ്താപം വരരുെത കൂടി ഉണ്ടായിരു .
എ വരികിൽ അതിേലക്കിങ്ങെനയല്ല േവണ്ടതു്. ഉപകാരം െചയ്ത നിമിത്തം
അവർ ണ്ടായ േദാഷെത്ത വിധി കാരം മാറ്റി കൂട്ടത്തിൽ േചർ െകാേള്ള 
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ണ്ടതു ഇവരുെട കടമയാകയാൽ തൽക്ഷണം അ കാരം െചേയ്യണ്ടതായിരു .
അങ്ങെന െചയ്യാതിരുന്നതിെന േനാ േമ്പാൾ അവരുെട മനസ്താപെത്തപ്പറ്റി
ഇവർ കരുണയുണ്ടായിരു എ പറയുന്നതായാൽ ആയതു ശുദ്ധേമ കള്ളം
തെന്നയാണു്.
ഇനി ഈ ാഹ്മണർ പറയുന്ന കാരം അവർ (നമ്പിടിമാർ) ഹ്മഹത്തി
െച . െചേയ്ത വന്നേപ്പാൾ ഇരിപ്പാനിവർ സൽക്കരി . അവരിരിക്കാെത നാം
പടിേമെല പറ . അെല്ലങ്കിൽ നമ്പി ഇടിവു വ ് ഭവി . ഇതുകൾ
വാസ്തവത്തിൽ നടത്തിയി ള്ളവതെന്നെയ ് വകവ േനാ ന്നതായാൽ,
ഈ സംഗതിയിൽ ധാന ഷ്ടരും ദുഷ്ടരും ഈ ാഹ്മണർ തെന്നെയ ം
നമ്പിടിമാർ ് ഇവേരക്കാൾ വളെര കുറേച്ച എ ം അതുെകാ നമ്പി 
ടിമാർ ് ക ി ന്നതിനു് ഇവർ േയാഗ്യരെല്ല ം വിധി ന്നതായാൽ
തെന്ന ഒന്നാമതായിട്ട് ാഹ്മണർ ്, രണ്ടാമതു നമ്പിടിമാർ ് ഇ കാരം
ര വകക്കാർ ം കല്പ്പിേക്കണ്ടതാെണ ം അതിേല ഷ്ടനല്ലാത്ത
േയാഗ്യനായ മൂന്നാമെതാരുവൻ േവണ്ടതാെണ ം വരാം. എങ്ങെനെയന്നാൽ,
ഇവർ ് ഉപകാരം െചയ്തതിനാലുണ്ടായ േദാഷെത്ത പരിഹരി ് ശുദ്ധിവരുത്തി
േചർ െകാേള്ളണ്ടതായിരു . എന്നി ം അ കാരം െചയ്യാതിരുന്നതു്
േ ാഹവും കൃതഘ്നതയും ചതിവും തെന്നയാണു്. ശുദ്ധന്മാരായി ഇവേരാടു
േചരുന്നതിന്ന് മനസ്സില്ലാഞ്ഞിട്ടായിരു എന്നാണു സമാധാനം എങ്കിൽ,
അവരുെട വംശത്തിെനങ്കിലും േദാഷം ഭവിക്കാതിരിക്കെട്ട എ കരുതി ആ
േദാഷെപ്പട്ടവെര മാ ം ബഹിഷ്ക്കരിച്ചാൽ േപാരായിരുെന്നാ? അതുേപായി ്
എല്ലാം കൂടി േചർ ് വംശം മുഴുവൻ ണ്ടാക്കിയെല്ലാ.
എന്നാൽ ആ വംശക്കാർ ് അ കാരം ഷ്ടേരാടു േചർന്നിരി ന്നതു്
സമ്മതമായിരു എങ്കിൽ, ഇവർ ആയവെര പറ സമാധാനെപ്പടുത്തിെക്കാ 
േള്ളണ്ടതായിരു . അതു െചയ്തില്ലെല്ലാ.
എന്നാൽ അവർ (ആ വംശക്കാർ) ഇവർ പറ വിലക്കിയി ം അനുസരി 
ക്കാെത ആയിക്കളഞ്ഞതാെണങ്കിൽ ദുഷ്ടബുദ്ധികളായ അവെര തൽക്ഷണം
തെന്ന അതിദൂെര ത്യജിക്കയും അവേരാടുള്ള സംസർഗ്ഗെത്ത ‘ശ്വവാന്ത്യശ’
നാദിേപാെല ഏറ്റവും വർജ്ജിച്ചിരിക്കയും െചേയ്യണ്ടതായിരു . ഇവർ അതിനു
പകരം ആ വംശെത്ത ദുഷിച്ച ആസ്ഥിതിയിൽ തെന്ന ഉത്തേരാത്തരം വർദ്ധി 

മാറു അതിെല ീ ജനത്തിനു േവെറയാരും ഭർത്താവാകാൻ പാടിെല്ല ള്ള
നിയമസഹിതം അക്കാര്യത്തിേല ് ഈ ാഹ്മണർ െതെന്ന കുത്തകേയ .
ഇെതാ മല്ല വിേശഷം, അവരുെട കുടുംബത്തിൽ ഉണ്ടായി വരുന്ന േദാഷം
ഭവിച്ച പിതൃക്കളുെട ചാത്തം മുതലായ സകല ിയകളും നട ന്നതി ം

https://thalilakkam.in/



33

ചാത്തമു ന്നതി ം കൂടി കുത്തകേയ . ഇക്കലത്തി കാരം ഭവിച്ച
ാഹ്മണകുലത്തിെല ീകേളാടു രമിക്കയും അവരുെട ചാത്തമു കയും െച  

ന്നതിന്നിവർ തയ്യാറാകുേമാ? മനുസംഹിത ൧൧ അ
‘ ഹ്മഹത്യാസുരാപാനം േസ്തയം ഗുർവംഗതാഗമഃ
മഹാന്തിപാതകാന്യാഹുസ്സംസർഗ്ഗാശ്ഛാപിൈതസ്സഹ
സ്വർണ്ണെസ്തയീസുരാപായീ ഹ്മഹാഗുരുത ഗഃ
മഹാപാതകിനെസ്തൈവതത്സംസർഗ്ഗീച പഞ്ചമഃ’
ഈ മാണ കാരവും വീരഹത്തിയാകെട്ട അെല്ലങ്കിൽ ഹ്മഹത്തിയാകേട്ട
ഉള്ളവരായ പാതകേരാടുള്ള ഏറ്റവും അടുത്ത സംസർഗ്ഗം നിമിത്തം ഇവരും
( ാഹ്മണരും) പാതകികൾ തെന്നെയ ന്യായം െകാ സിദ്ധി . അ  
യുമല്ല, കുലയ്ക്ക് ഉത്സാഹിപ്പി ക, സഹായി ക, കുല വരു ക, ഇതുകൾ
നിമിത്തം മഹാദുഷ്ടെര ം കൂടി സിദ്ധി . കാരയിതാവിനു േദാഷമുഭയ
േലാക സിദ്ധമാണെല്ലാ.
ഇനിയും ാഹ്മണ ് വീരഹത്യ അെല്ലങ്കിൽ ഹ്മഹത്യാേദാഷം സംഭവി 
ച്ചാൽ ആയതു (ആ ഹ്മഹത്യാ േദാഷത്തിനു് ) അവ ം അവെന്റ കുലത്തിനും
ക്ഷ ിയ മര്യാദയും മരുമക്കത്തായവുമായി ം അവേരാടു പല കാരത്തിൽ േച 
രുന്നവരും ഏതേദ്ദാഷകാരയിതാക്കന്മാരും ആയ ാഹ്മണെര ർശിക്കാത്ത
വിധത്തിലും പരിണമി െമ ള്ളതു് ആശ്ചര്യകരമാകാതിരിക്കയില്ല.
ഇനിയും ഇ കാരം േദാഷെപ്പട്ടവർ (നമ്പിടിമാർ) മറ്റവേരാടു നിർബന്ധി ശരി 
യാക്കി െകാള്ളാെത ഇങ്ങെന അടങ്ങിപാർ ന്നതു െകാ ം ഈ സംഗതി
നടന്നതെല്ല നിശ്ചയിേക്കണ്ടിയിരി .
എന്നാൽ നിർബന്ധിച്ചാലും ാഹ്മണരിവെര ശരിയാക്കി േചർ െകാ ക 
യില്ലാെയ ള്ളതുെകാണ്ടാെണങ്കിൽ, അ കാരമുള്ള ദുഷ്ടന്മാരുെട സംസർഗ്ഗം
ഇനിയും അധികമധികം േദാഷവർദ്ധന കാരണെമന്നറിഞ്ഞാൽ പിെന്നയും
ഇവെര സ്വവംശ വർദ്ധകന്മാരാ ന്നതിനു് അനുവദിക്കാനിടയില്ല.
ഇെതല്ലാം െകാ ം ഇവർ പറയുന്ന കാരം ഒ മെല്ല ം ഈ ാഹ്മണർ ്
െവളിയിൽ പറയാൻ പാടില്ലാത്ത വിധത്തിലുള്ള തകരാറുകളിതിലുമുെണ്ട ം
നിശ്ചയിേക്കണ്ടിയിരി .
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ഇളയതു്

ഇനി ന ന ജാതി ര വകയുള്ളതിൽ ഇളയതിെന റി ്
‘കശ്ചിദ്വിജതുതൈ വ ശൂ സ്യച ഭവനംയെയൗ

ാദ്ധം ഭുക്തസമാഗത്യ ീമൂലസ്ഥാനമണ്ഡെപ
ാഹ്മണാനാ മെധ്യ ച തസ്ഥൗചദ്വിജഭൂഷകഃ

േയാഗാചാര്യ വീക്ഷ്യാഥ ാഹ്മണം വാക്യമ വീൽ.
ഗച്ശത്വം പാപസംയുക്ത ശൂ ാേദ്ധതു ഭുക്തിനഃ
തച് ത്വാതഞ്ച വി ാ ബഹിഷ്കാരം കൃതാസ്തദാ
തല്ക്കാെല ഭാർഗ്ഗവസ്ത ാഹ്മണാന്ന്വാക്യമ വീൽ
ശൂ ാണാം സതുനിത്യഞ്ച ാദ്ധം ഭുക്തം ച തിഷ്ഠതു
അനുജ്ഞാപ്യദ്വിജാസ്തൈസ്മഗൃഹഞ്ച ദെദൗതദാ
പാതി ത്യഗതാമാ തവഭാര്യാചപു ികാ
തവഭാര്യാചപു ാർത്ഥം ാഹ്മണാൻ നിത്യെമചവ
ൈതസ്സാകുഞ്ചരതിംകൃത്വാതിഷ്ഠന്താമവനീതെല‘
അർത്ഥം - അവിെടത്തെന്ന ഒരു ാഹ്മണൻ ശൂ ഭവനത്തിൽ േപായി ാദ്ധമു 

് ീമൂലസ്ഥാന വ ് ാഹ്മണരുെട ഇടയിലിരു .
േയാഗാചാര്യൻ അയാെളേനാക്കി ശൂ ച്ചാത്തമു ് പാപമുള്ള താൻ േപായി 
െകാൾക എ പറ . ഇതുേകട്ട ാഹ്മണർ ഇയാെള പുറന്തള്ളി. അേപ്പാൾ
ഭാർഗ്ഗവൻ വ ് ഇയാൾ എ ം ശൂ ചാത്തമുണ്ട് പാർക്കെട്ട പറ ് ഒരു
വീടും െകാടു . നിെന്റ ഭാര്യ പാതി ത്യമരുെത ം പു ാർത്ഥം ാഹ്മണ 
െര ൈകെക്കാണ്ടവേരാടു കൂടി രമിക്കേട്ട എ ം പറ .
ഇതിൽ മുൻപറഞ്ഞ കാരം ഒരു ാഹ്മണൻ ശൂ ചാത്തമുണ്ടതു എ കാര 
ണത്താലായിരിക്കാം? ദാരി ്യവും വിശ ം അധികെപ്പട്ടതിനാെലാ ചിത്ത മം
െകാെണ്ടാ Pracheenamalayalam 2 potti.svg ഊണു് അവർ സർവസാധാര 
ണമായിരുന്നതു െകാേണ്ടാ ആയിരിക്കണം.
ദാരി ്യവും വിശ ം െകാണ്ടാെണങ്കിൽ ഭാർഗ്ഗവൻ
’കുേബരസ്യ തു േകാശാനുഗൃഹീത്വാവി ഭുരാഗതഃ
വൃഷമൂെല തുനിക്ഷിപ്യ‘
(േകരള മഹാത്മ്യം)
അർത്ഥം - ൈവ വണെന്റ ഭണ്ഡാരം (ഖജനാവ് ) െകാ വ വൃഷമൂലത്തി 
ങ്കൽ (വാഹന വട്ടിൽ) സ്ഥാപി .
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പിെന്ന െച ് ഉത്തമകുലീനന്മാരും ൈവദികവൃത്തിയിലിരി ന്നവരുമായ
ാഹ്മണെരെക്കാ ് വന്നിരുത്തി.

ഗൃെഹ ഗൃെഹ ചതിഷൂന്തികുേബൈരശ്ച സമന്വിതാ
അൈഷ്ടശ്വര്യം ദെദൗെതഭ്യം.
(േകരള മഹാത്മ്യം - ൧൨അ)
അർത്ഥം: -
’േതഷാം ാമാണിനിർമ്മായ െതഭ്യെസ്തെഭ്യാ
ദെദൗ ഭുഃ അൈഷ്ടശ്വര്യം‘ (൧൨ അ)
അർത്ഥം: -
’അനന്തരം ദെദൗേതഭ്യ അൈഷ്ടശ്വര്യഞ്ച ശാശ്വതം‘.
അർത്ഥം: -
ഇക്കാണിച്ച മാണങ്ങളാൽ Pracheenamalayalam 2 potti.svg ാഹ്മണർ
േവണ്ടതായ സകല സർവസമ്പ ം ഉണ്ടായിരുെന്ന കാണാവുന്നതാണു്.
‘സാമന്താനാം ദ്വിജാ തീനാം നായകഃപരിചാരകഃ’
(േകരള മഹാത്മ്യം)1]
ഇ കാരം ശൂ ർ ാഹ്മണെര അേപക്ഷി ് നികൃഷ്ടന്മാരും ദാസന്മാരും
പരിചാരകന്മാരും ാഹ്മണർ െതാ ണ്ണാൻ പാടില്ലാത്തവരും ആകുെന്ന
കാണു . ഒരു ചാത്തത്തിനു കൂടിയാൽ ഒരു േനരെത്ത ഭക്ഷണവും ഒരു മു ം
രേണ്ടാ മൂേന്നാ പണവും കുെറ പലകാരവും കി ം. ഭാർഗവെന്റ ഏർപ്പാടും
പുതിയ േമളവും സർവാദികാരവും തകർ െകാണ്ടിരി ന്ന അക്കാല ്
എല്ലാം െകാ ം ഏഴയും (അഗതിയും) ദാസനും ആയിരി ന്ന ശൂ ൻ എല്ലാം
െകാ ം വലിയവനായ ാഹ്മണെന നടപ്പിനു വിേരാധമായിട്ട് ക്ഷണി േമാ?
അേപ്പാൾ അവെന്റ നാക്കിെന അറു കയില്ലേയാ? Pracheenamalayalam 2
potti.svg നിസ്സാരമായ ആദായത്തിനുേവണ്ടി ആ കുലീനൻ ഇതിൽ േവശിച്ച് 

ഷ്ടനാവാൻ തുനിയുെമാ? Pracheenamalayalam 2 potti.svg ാഹ്മണരുെട
താപവും ശക്തിയും കുറഞ്ഞിരി ന്ന ഇക്കലാ ഒരു ന രിെയ ഒരു ശൂ ൻ

ക്ഷണി േമാ? ആ ഉ ഷ്ടൻ Pracheenamalayalam 2 potti.svg നികൃഷ്ടെന്റ
അവിെട ഒരു മാതിര പുലകുളി ഊണികെളേപ്പാെല ചാടിേക്കറി ഇരു ക 
ളയുെമാ? ഇതു ശുദ്ധ േഭാ തെന്ന. അതിനാൽ ദാരി ്യാദി നിമിത്തെമ
പറയാൻ പാടില്ല.
ചിത്ത മം െകാണ്ടാെണങ്കിൽ, ചാത്തമൂെണന്നതു് ധർമ്മെമന്നമട്ടിൽ സാധാരണ
ആർ ം െകാടുക്കത്തക്കതും കിട്ടത്തക്കതുമല്ല. അതിേല ള്ള ആൾ (പുരുഷൻ)
ഇണങ്ങനും മര്യാദക്കാരനും ആയിരിക്കണം. മുൻകൂട്ടി ക്ഷണിക്കെപ്പടണം.

https://thalilakkam.in/



36

ചാത്തമു ന്ന ദിവസം അയാൾ വിധി കാരമുള്ള തനിയമത്തിലിരിക്ക 
ണം. ഇങ്ങെനയുള്ളവെന മാ െമ ക്ഷണിക്കയും ഊ കയും െചയ്കെയാ .
Pracheenamalayalam 2 potti.svg സ്ഥിതി ചിത്ത മക്കാരെന വിളിക്കയില്ല.
അവൻ സ്വയേമവ വന്നാലും സ്വീകരിക്കയുമില്ല. ഇതിനാൽ ചിത്ത മം െകാ 
െണ്ട പറയുന്നതിനും പാടില്ല.
സാധാരണമായിരുന്നതു െകാ തെന്നെയ സ്ഥിരെപ്പടു . അ യുമല്ല
അൈഷ്ടശ്വര്യവാനും കുലീനനുമായിരുന്നി ം Pracheenamalayalam 2 potti.svg
നിർദ്ധനനും ദാസനുമായിരുന്നവെന്റ അടുക്കൽ േപായി ചാത്തമുണ്ടതിെന കുറിച്ച്
ഊഹി േമ്പാൾ ആദായെത്തെയാ ം കരുതിയെല്ല ം അവൻ ചാത്തത്തിനു
ക്ഷണിച്ചാൽ ഉേപക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല, നിശ്ചയമായി ം േപായു കതെന്ന
േവണം എ സർവാത്മനാ നിർബന്ധവും ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കണെമ ം
സിദ്ധി .
അെല്ലങ്കിൽ ആർത്തി തീരുമാറു കഞ്ഞിേപാലും കിട്ടാേതയും പരമാർത്ഥ
ഹൃദയന്മാെര വിശ്വസിപ്പിക്കത്തക്കവണ്ണം സാധുക്കളുെട േവഷേത്താടുകൂടിയും
Pracheenamalayalam 2 potti.svg മലയാളത്തിൽ വ േചർ ് അല
നടന്നവെര ം ശൂ ൻ േകമമായി വാണിരുന്നവെന ം നിത്യവും സദ്യ
കഴി ന്നവെന ം , ഇ ട്ടർ സദ്യയുെള്ളട ് അവിടവിെട േകറി ഉ വന്ന 
വരാകു എ ം ചാത്തത്തിനിരു ന്നാൽ മു ം പണവും അത്താഴേത്ത
പലഹാരവും കി െമ ള്ളതുെകാ ് അതിേല ശുപാർശ െചയ്തിരി െമ ം
ഇവർ ാഹ്മണരും സദ് വൃത്തന്മാരുമായിരി െമ ം അതിനാൽ ഇവെര ചാ 
ത്തമൂ ന്നതുെകാ ് േദാഷമിെല്ല ം കരുതി അതിേലക്കനുവദി ് അ കാരം
നട വരെവ കാല മംെകാ ് കാരണാന്തരത്താൽ ആ നടപടികൾ ചി 
ലട ചിലേഭദങ്ങൾ സംഭവിച്ചി ള്ളതായിരി െമ ം ഊഹിേക്കണ്ടതാണ് .
അ കാരെമാ മല്ല. ശൂ ചാത്തമൂണു മുതലായവെയ കുറി നിേഷധവും,
‘നശൂ സ്യ െപൗേരാഹിത്യമുപാ േയൽ’
(ശാങ്കര തി ൮൨ അ)
അർത്ഥം: ‘ ാഹ്മണന് ശൂ െന്റ ാദ്ധദക്ഷിണകെള സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല’
എന്നി കാരം മാണവുമിരി െന്നാ ് എങ്കിൽ,
അരുെത ള്ള നിേഷധം െച െകാണ്ടിരി ന്ന സംഗതിെയ അല്ലാെത ഒരി 
ക്കലും െചയ്തിട്ടില്ലാത്തതായ സംഗതിയും േചരുകയില്ലാ. ശൂ െപൗേരാഹിത്യം
(ചാത്തമൂണു് ) അവർ ് മുമ്പിലുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ തെന്നയായിരിക്കണം
നിേഷധിച്ചതു്. എെന്തന്നാൽ മുമ്പ് ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്തതായ ഒരു പുലയെന്റ
െപൗേരാഹിത്യ സ്വീകരണെത്ത നിേഷധിച്ചില്ലെല്ലാ. പുലയനും ാഹ്മണനും
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അേന്യാന്യം അടു െപരുമാറ്റമി ല്ലാത്തതിനാൽ Pracheenamalayalam 2
potti.svg ശങ്കെക്ക അവസരമില്ല. അതിനാലെ നിേഷധിക്കാതിരുന്നതു്.
അല്ലാേതയും ഒരു കൃത്യെത്ത നിേഷധി ന്നതി ് ഇപ്പറഞ്ഞ കാരണമല്ല
േവെറയും കാരണമായിരി ം.
൧-ആമത് ഏെതങ്കിലും ഒരു കാര്യെത്ത മുമ്പിനാെല െച െകാ വരെവ
എെന്തങ്കിലും കാരണത്താൽ അതിൽ െവറു ണ്ടാകുന്ന സമയം ഇനി ഇതിെന
െചയ്യരുതു് എ ള്ളത്. രണ്ടാമതു് ഒരിക്കലും െചയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു സംഗ 
തിെയ മുമ്പിൽ ഒരിക്കലും െചയ്തിട്ടിെല്ലങ്കിലും വർത്തമാനത്തിെലാ ഭാവിയിെലാ

ീഹിനവഹന്തി എന്ന (െന കുത്ത് ) വിധി പെക്ഷ ാപ്തമായ നഖവിദലനാദി 
െയ നിേഷധി ം േപാെല ഒരു പേക്ഷ െചയ്യാനിടയാകുെമ ശങ്കേനരിടുക.
ഇവയിൽ മുെമ്പാരിക്കലും െചയ്തിട്ടിെല്ലങ്കിലും േത്യക നിേഷധം ഏർെപ്പടുത്താ 
തിരുന്നാൽ പില്ക്കാലെത്തങ്കിലും അഥവാ പറ്റിേപ്പാേയക്കാെമന്ന വിധത്തിൽ

ാഹ്മണരും ശൂ രും തങ്ങളിൽ അടു െപരുമാറ്റം ഉള്ളതുെകാ മാ ം
ഏർെപ്പടുത്തിയതാകയാൽ ഇതിേല രണ്ടാമതു പറഞ്ഞതാകു കാരണം.

ാഹ്മണാലയത്തിൽ ശു ഷ ശൂ നും ശൂ ാലയത്തിൽ സംബന്ധത്തിനു
ാഹ്മണനും ഇങ്ങെന ര േപരുെട ഭവനത്തിലും ര േപരും േപാകും.

ഇതാണു് അടുത്ത െപരുമാറ്റം. Pracheenamalayalam 2 potti.svg സ്ഥിതി
ാഹ്മണൻ ശൂ െന്റ ചാത്തമു േപാകുെമാ എ സംശയിച്ച് ഇ കാരം നി 

േഷധം ഏർെപ്പടുത്തിയതുേപാെല ശൂ ൻ ാഹ്മണെന്റ ചാത്തമു േപാകുെമാ
എ ശംകി ് അതിേല ം ഒരു നിേഷധം ഏർെപ്പടു ന്നതി ന്യായമുണ്ടാ 
യിരു . അതു െചയ്യാത്തെത െകാ ്? അക്കാര്യത്തിേല ാഹ്മണർ
ഒരിക്കലും സമ്മതിക്കയിെല്ല ള്ളതു് നിശ്ചയമാകയാൽ നിേഷധിച്ചില്ലാ.
എന്നാൽ അേപ്പാൾ ശൂ െന്റ ചാത്തം അവരുണ്ണരുെത ് നിേഷധിക്കെപ്പട്ടതു 
െകാ ് അവർ ് അതിേല പൂർണ്ണമന െണ്ട ള്ളതു് നിശ്ചയം തെന്ന
എ വരു . അല്ലാേതയും സകല ആവശ്യങ്ങൾ ം കൂേട്ടണ്ടവരായ സ്വജന 
െത്ത(ഇണങ്ങെര)െയാഴിച്ച് സാധാരണ െതാ ണ്ണണെമ ള്ള സ്വജാതിക്കാർ
േപാലും ചാത്തത്തിനു ക്ഷണിക്കെപ്പടുകയും ഭക്ഷിക്കയുമില്ല. ഇവർ അതു േപായി 
് ചാത്തമൂട്ടിലുൾെപ്പ ് േപായതു െകാ ് പ ് അവർ ഇവെര സാധാരണയുള്ള

സ്വജാതിക്കാരിലും കൂടുതലായി ് ഇണങ്ങെരേപ്പാെല തെന്ന, പന്തിേഭാജനം,
ാദ്ധേഭാജനം മുതലായവെയ െകാടു ് േചർ ് നടത്തിയും ഇവർ അ കാ 

രം നട ം വന്നിരു എ െതളിയു . സമാധാനം:- അേമധ്യം ഭക്ഷിക്കാൻ
പാടിെല്ല നിശ്ചയിച്ചാൽ ആയതു പതിവായി ഭക്ഷി വരുന്നതിനാെലാ  
തിദിനം അതിേനാടുള്ള അടുപ്പം നിമിത്തം ഒരു േവള ഭക്ഷിപ്പാനിടയാേയ േമാ
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എന്ന ശങ്ക ജനിച്ചിെട്ടാ ആയിരിക്കണെമ വരികയില്ല. ഒരുവിധത്തിലും
അരുതാത്തതാകെകാ ് തെന്നെയെന്ന നിരൂപിേക്കണ്ടതു എങ്കിൽ ഈ
സമാധാനം അന്നവും അേമധ്യവും തുല്യമാകു എ ള്ളടെത്ത സംഘടി .
ഒരു ാഹ്മണെന്റ അന്നം മെറ്റാരു ാഹ്മണനും ശൂ നും ഭക്ഷി ം. ഒരു

ാഹ്മണെന്റ ചാത്തം േവെറാരു ാഹ്മണൻ ഭക്ഷി ം. അേമധ്യവിഷയ 
ത്തിലും ഇതുേപാെല െച േമാ? ഇതു ശരിയായ ദൃഷ്ടാന്തവും പറയത്തക്കതും
സ്വീകരിക്കത്തക്കതുമല്ല. എ െകാെണ്ടന്നാൽ -
‘ജീവിതാത്യയമാപെന്നാരയാന്നമർത്തീയതസ്തതഃ
ആകാശമിവപേങ്കന ന സപാേപനലിപ്യെത’
(മനു തി അ - ൧൦ - േ ാ - ൧൦൪)
അർത്ഥം: ാഹ്മണൻ ാണസേന്ദഹമാംവണ്ണം വല ് തിേലാമജാതി
മുതലായ ഏതു നികൃഷ്ടെന്റ അന്നെത്ത ഭുജിച്ചാലും ആകാശെത്ത പങ്കസമ്പർക്കം
േപാെല അവനിൽ പാപ ർശമുണ്ടാകുന്നതല്ലാ.
ഇതിന്നനുസരണമായി ഹ്മസൂ ം - ‘സർവ്വാന്നാനുമതിശ്ച ാണാത്യെയ
തദ്ദർശനാൽ (അശനായാദിയാൽ) ാണസംശയമായി വന്നാൽ സർവാന്ന
ഭക്ഷണം വിഹിതെമ ് ( മാണത്താൽ) സിദ്ധി . ഇെതല്ലാം െകാ ം
ചാത്തമൂണു് സാധാരണമായിരു എെന്നാള്ളതു് ഷ്ടമാകു ്. വിശ്വാമി
മഹർഷി വിശ വലയുേമ്പാൾ പട്ടിയുെട കുറ ം െകാ േപാകുന്ന പറച്ചിെയ
വളെര ദൂരം പി ടർ കുടിലിൽ െച േകറുകയും ഫലിക്കാെത േപാകയും
െച എ ് (മനു തി). ഇനി നായന്മാരിൽ കുറഞ്ഞവരായാലും മതി ധാരാളം
സമ്പാദ്യവും തങ്ങൾക്കധികം ആദായവുമുള്ള ഭുക്കളുേടയും രാജാക്കന്മാരുേടയും
ഭവനങ്ങെളെയാഴി ് 2]മ ള്ള സ്ഥലങ്ങളിെല ഊെണല്ലാം കാല േമണ അ
വർ ഉേപക്ഷി കയും അവരു വരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലുള്ളവെര ാഹ്മണെര
പറഞ്ഞാൽ അവേരാെടാപ്പമായി േപാകും. (അവരുെട പലകാര്യസാദ്ധ്യത്തിനു്
ആയതു് വിഘ്നമായിത്തീരും) അതിനാൽ ആയതു പാടിെല്ല ം ശൂ െര പറ 
ഞ്ഞാൽ അവർ ചാത്തമു ന്നതുെകാ ് ആയതും കുറ േപാരായ്മയാെണ ം
കരുതി ക്ഷ ിയെനെന്നാ ൈവശ്യെനെന്നാ വ്യപുഷ്ടി, അധികാരം ഇതുകൾ
തക്കതുേപാെല താരതമ്യെപ്പടുത്തി പറ െകാ കയും െച ക പതിവാകു .
ദൃഷ്ടാന്തത്തിനു േവണ്ടി ചിലെതല്ലാം കാണിക്കാം.
൧. െകാല്ലേങ്കാ നമ്പിടി, കവളപ്പാറ നായർ മുതലായവരുെട ഭവനങ്ങളിലും
അേനക രാജമന്ദിരങ്ങളിലും ഇേപ്പാഴും ന രിമാർ ചാത്തമു ്. അവരുെട
ചാത്തമൂണിേനയും പന്തിേഭാജനെത്തയും ജാതി മാറ്റലിേനയും കുറി പലതും
പറയാനു ്. അതുകെള യഥാവസരം ഇതിൽ തെന്ന അവിടവിെട കാണി ം.
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ഇനിയും ന രിമാർ ് ആവശ്യങ്ങൾ ് ഉപേയാഗെപ്പടുകെയാ പിടിപ്പതു
ആദായമുണ്ടാകെയാ െച െമങ്കിൽ ഈ ഇളയതന്മാെരത്തെന്ന അവരുെട
കൂട്ടത്തിൽ േചർ െകാ ന്നതിേല ് അവർ ് അ വും വിേരാധമില്ല.
കടു രുത്തി വൃത്തി തിരുവമ്പാടിൽ കാക്കാനപ്പള്ളി ന രി ഇളയതാ 
യിരു . െവന്നങ്ങാ ാമത്തിലുള്ള ന രിമാർ ഏ മാനൂർ പട്ടത്താനം
കഴി വരുന്ന സമയം വിശ ് അധികമായതുെകാ ് ആ ഇളയതിെന്റ ഭവന 
ത്തിൽ േകറി ഊണു കഴി ് ആ ഇളയതിേനാടു് താൻ െകാ ന രിയാെണ
പറ . അയാെള അ മുതൽ െകാ ന രിെയന്നാണു വിളി വരുന്നതു്.
ഇ വെരയും ആ കുടുംബം ശരിയായി ന രി ടുംബമായി തെന്ന നട
വരു .
൨. ഏ മാനൂർ അയർ ന്നം, മാങ്ങാനം, പാലക്കാ മല ഇവർ സാമ ന്മാരുെട
ഇളയന്മാരായിരു . മുറജപക്കാലത്തിൽ ന രിമാരുെട കൂട്ടത്തിൽ ആരുമറി 
യാെത േകറിചാർത്തി . ൯൭ ൽ നാടുനീങ്ങിയ ത രാൻ തിരുമന െകാ ്
ഉണ്ണിയായിട്ടറിയുെമ ം, ചാർത്തിയതിരിക്കെട്ട ഇനിമതിെയ ം ക ി .
അടു ത്ത മുറജപത്തിനു് അവർ ധാരാളം പണം െകാടു ് അധ്യയനം െച ്
ഓത്തന്മാരായി.
൩. “അയർ ന്നഞ്ചമാങ്ങാനം പാലക്കാ മലയും തഥാ വാർപ്പിെലക്കവർ
വി ന്മാർ സാമ ർ പുേരാഹിതർ” എെന്നാരു േ ാകവും ഇതിെനപ്പറ്റി
നട ്.
൪. ഭരണങ്ങാനം (൧൦) ഭവനക്കാർ ന രിമാർ ഇളയതന്മാരായിരു . അവരിൽ
പാങ്ങം, കരുമക്കാട്ട്, മരത്തേശ്ശരി വലയ്ക്കാമറ്റം, കെല്ലലി, കുടുമം ഇവർക്കി
േപർ ം ഓ ം മുറജപം േതാറും ചാർ ം പതിവുണ്ട്. അയ്യനക്കെരയും
(൧൦) പ ഭവനക്കാർ ഇളയതന്മാരായിരു . വലവൂർ നരമംഗല ന രി
ഇളയതായിരു . ഇലക്കാ െപാതി ന രിയും കുറവലങ്ങാ െപാതി ന  
രിയും സാമ രിെട ഇളയതായിരു എ ള്ളതു്, മുട്ട ന രിയുെട ഒരു
കവിതയിലും പറഞ്ഞി ്.
പുന്നത്തറകണ്ണശ്ശപണിക്കർ ചില ന രിമാെര യാ ക്കളി ് അഭ്യാസം
പഠിപ്പിച്ചതിനാൽ അേദ്ദഹെത്ത കുമാരന ര േക്ഷ ത്തിൽ െവ ് ന രിയാക്കി 
േച്ചർ . ആ ന രിെയ ഇ വെര ം കണ്ണനാ പണിക്കാരെന ംകൂടിവിളി 

്. ൧൦൧൨-ആമാണ്ടെത്ത കണക്കിൽ പണിക്കെര തെന്നയിരി .
ൈവക്കം ാമക്കാർ വട ംകൂർ രാജാവിെന്റ ൈനച്ചിയാർ കാൽ കഴുകി ട്ടി 

് അയ്യൻ എന്ന മ ി മു വെരപിടി ന രിമാരാക്കി. പട േപടി വടക്കൻ
ദിക്കിൽ നി ം വന്നവരാെന പറ ് ശരിെപ്പടുത്തെപ്പട്ടവരാകു എ ം
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െവ ർ പൂവല ത ശാ ക്കാരനായ ഒരു മൂത്തതിെന ൈവക്ക വ ്
ന തിരിമാർ മൂത്താശാരി എേങ്ങാട്ടാ? എന്ന് പരിഹാസമായി േചാദിച്ചതിനു
വയ്ക്കം ാമം മൂെക്കാപ്പരിഷ അഴിച്ച ഐംെകാപ്പരിഷയായി പണിയുവാൻ
േപാകു എ ് ഉത്തരം പറഞ്ഞതായും ജന തി. വയ്ക്ക നി ം കു ർ
മുതലായ ചില ന രിമാർ മീനച്ചൽ രാമപുര േപായി താമസി . അവർ 
േകൾ മാറു് “രാമപുര േശഷി ” എന്നവാ പറയുന്നതു് അവർ വളെര
വിേരാധമാണു്. അല്ലാേതയും കാര്യസാദ്ധ്യത്തിനും ലാഭത്തിനും േവണ്ടി ഇവർ
ശൂ േരാട് ആവശ്യമുള്ള വിദ്യപഠി ന്നതിനും, ശൂ െര ഗുരുവാക്കി ഭക്ഷണം
െകാടു ക്ക, ശൂ േരാടു പന്തിേഭാജനം കഴിക്ക, ശൂ െര അവരുെട ജാതിയിൽ
േചർ ന രിയാക്കി നട ക, ശൂ ഭവനങ്ങളിൽ അവർ കിട്ടാത്ത ന്ഥം
വല്ലതുമുണ്ടായിരുന്നാൽ അവിടെത്ത ധാനപുരുഷെന ആ യി വിശ്വാസി 
െയേപ്പാെല കാണി ് േസവ പിടി ് പുരുഷൻ അവിെടയില്ലാത്തേപ്പാൾ ചതിച്ച്

ീകേളാട് ആയതു തട്ടി െകാ േപാക മുതലായ െതാഴിൽകെളല്ലാം ഈ
ന രിമാർ പതിവായിരു . ഒ ര ദൃഷ്ടാന്തം കാണിക്കാം -
മുള ള ് അമ്പലത്തിൽ മണിയാ തുപ്പൻന രി തൂകിയതിൽ പിഴച്ചതു
കണ്ടി െത പറകയാൽ പറഞ്ഞ നായർ ് ൨ ച ം ദക്ഷിണ െകാടു ്
അയാേളാടു ശരിയായി മനസ്സിലാക്കി. മുള ള അവറുവാമങ്ങാടൻ എന്ന
നായർ വീ കാർ മുമ്പിനാെല സം ത വിദ്വാന്മാരായിരു . (൧൦൦) സംവത്സരം
മു ് ഇവരിൽ ഒരാൾ ഗുരുവായൂരിൽ വച്ച് ഒരു ന രിയുമായി വാദിച്ചതിൽ
ന രി േതാല്ക്കയാൽ അയാൾ നായർ ദക്ഷിണ െച . ആ ദിക്കിലിള്ള
നായന്മാർ ബഹുമാനപുരസ്സരം ഈ നായർ മു ം പണവും െകാട .
അരിപ്പാ േക്ഷ ത്തിൽ കലശത്തി ് ബിംബം ഉറയ്ക്കായ്കയാൽ ന രിമാരുെട
അേപക്ഷ കാരം ഒരു പണിക്കർ വ ് മ ത ാദികളിലുള്ള സംശയം
തീർ ശരിയാക്കി െകാടുത്തതി ് പണിക്കർ പന്തി ഭാജനത്തിനു് മു
സ്ഥാനം െകാടു നട വരു .
തരണന ർ ന രിപ്പാടു് അനുജൻ േജ്യഷ്ഠേനാടു പിണങ്ങി െചങ്ങ ർ
വ ് ഒരു േപാറ്റി ീെയ േവളികഴി താമസി . ഇേദ്ദഹം ഓേരാ ദിക്കിൽ
ത ത്തിനായി േപാകുേമ്പാെഴല്ലാം അകത്തിൽ എന്ന മാരാേനാട് േചാദി
െകാ േപാകുന്ന പതിവാണു്. മാരാെന്റ പക്കലുള്ള ത ന്ഥം അപഹരി  
ന്നതി ് ഉപായത്തി ടി അയാളുെട മരുമകൾ ് സംബന്ധം െചയ്ത് ഇരിെക്ക
മാരാനില്ലാത്ത സമയം േനാക്കി ആ െപണ്ണിേനാടു ന്ഥം കയ്ക്കലാക്കിെകാ  
േപായി. മാരാൻ വന്നേപ്പാേഴ ് അ തെന്ന. ന്ഥം തിരിെയ െകാടുത്തില്ലാ.
ഇതാണു് താഴമൺ േപാറ്റി. ഇതു് ൬൦ സംവത്സരം മു ്.
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ഇനി
‘ശൂ ാണ സതുനിത്യ ഞ്ച ാദ്ധം ഭുക്താചതിഷുതു’ അർത്ഥം:- ഇങ്ങെന ഈ
ഇളയതന്മാെര ശൂ രുെട ചാത്തമൂണുകാരനായി ഭാർഗ്ഗവൻ നിശ്ചയിച്ച കാരം
േകരളത്തിൽ െതക്കൻ ദി കളിെല ം (തുളുനാട്ടിലും) കാണുന്നില്ല. അവിെട

േദശാചാരമായേപ്പാൾ നി േപാെയങ്കിൽ മലയാളാചാരമുള്ള െകാല്ലം ഡിവി 
ഷൻ ഏതാനും ഭാഗം തുടങ്ങി കന്യാകുമാരിവെരയും ഇല്ല തിരുവനന്തപുരത്തിനു
കിഴ ് ഇ കാരം ചാത്തത്തിനു് അന്യജാതിക്കാെര ട്ടിെത്താടുവി െമ 

ള്ള അറിവുേപാലും വടക്കൻദിക്കിൽ സഞ്ചരിച്ചി ള്ളവെരെയാഴിച്ച േശഷം
മിക്ക ജനങ്ങൾ ം ഒണ്ടായിരി െമ ം െതാ ന്നില്ലാ. വടക്കൻ ദി കളിൽ
നി െത തിരുവനന്തപുരം മുതലായ ദി കളിൽ േപായി താമസി ന്ന
ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാരിൽ ചിലർ അവരുെട പിതൃ ാദ്ധത്തിന്ന് ഇളയന്മാെര വരുത്തി
നട ന്നതിെന ക ് അവരുെട സംബന്ധത്തിലുള്ള െതക്കരിൽ ചിലർ
(വളെര കുറ േപർ) അരിവയ്പ് പിണ്ഡം വ ിനു പറ െകാടുക്കൽ മുതലായി
ഇതുസംബന്ധമായ എല്ല േജാലികളും നടത്തിെക്കാ ം. നമു െതാന്തരവു്
ഒ മില്ലേല്ലാ എ കരുതി എളുപ്പത്തിനായി മാ ം ഇവെരെക്കാ ് അതും
തല്ക്കാലേത്ത ് ഇങ്ങെന കഴിപ്പി െന്നേന്നയു . െതക്കൻ ദി കാർ ്
ഇവേരാടു പരിചയം തെന്നയില്ലാ. കർക്കടകമാസത്തിൽ കറുത്തവാവു മുതലായ
പുണ്യദിവസങ്ങളിൽ തിരുവല്ല, ശംഖുംമുഖം മുതലായ പുണ്യസ്ഥലങ്ങളിൽ
പിതൃതർപ്പണത്തിനു് അസംഖ്യം ജന ട്ടം വരും. ആ സന്ദർഭത്തിൽ ഈ
ഇളയതന്മാരും കൂട്ടംകൂട്ടമായി വ േചരുകയും അതുകഴിഞ്ഞാൽ നാല
ദിവസേത്ത ഭവനങ്ങൾ േതാറും നട ് വല്ലതും യാചി കി ന്നതിെന 
െക്കാ േപാകയും െച ം. ഒെണ്ടങ്കിലും ഇതിനിട ള്ള പരിചയെമ ഒ .
െകാല്ലം ഇരവിപുരം മുതൽ െതേക്കാ ള്ള നല്ല ഇല്ലക്കാർ നായന്മാർ ഇളയതിെന
െതാ കയില്ല. അതിനു വട െമാെക്ക കാല മത്തിൽ െതാ തുടങ്ങിേപ്പായ 
താണു്. ഇവർ നാൾ നാൾ െതേക്കാ െതേക്കാ കട ് ഈ വൃത്തിെകാ ്
ഉപജീവി ജനങ്ങളുെട സഹായം െകാ ് അവിടവിെട കുടിപാർ വരു
എന്നല്ലാെത ഇവർക്കീ ചാത്തമൂണു പതിവായതി ് കാരണം ഭാർഗ്ഗവെന്റ
വിധിയും എവരുെട ഷ്ടിനു കാരണം ഈ വക ചാത്തമൂണുമല്ലാ. ഇനി ഈ
ഇളയന്മാരുെട കൂട്ടത്തിലും മ ം മ ജാതികൽ േചരുന്ന വിഷയത്തിൽ അവർ ്
ആന്തരമായി ് യാെതാരു വിേരാധവുമില്ല. ദൃഷ്ടാന്തം -
തലവടിയിൽ പട്ടമന ഇളയതു് പണിക്കരായിരു . വിളങ്ങിേപ്പരു കണക്കിൽ
പണിക്കരു് എ തെന്നയാണു്
അമ്പല ഴ മംഗലേശ്ശരി ഇളയതും പണിക്കരായിരു .
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െചങ്ങ ർ െവണ്മണിേദശം കുതിരവട്ട പണിക്കർ അടുത്തകാല ് ഇളയ 
തായി.
തിരുവല്ലാ കിഴക്കൻ ഓതറ മാമ്പറ്റ പണിക്കരും െചങ്ങ ർ വനവാതക്കര മാ 
മ്പെറ്റ പണിക്കരും ഇളയതായി. ഇ കാരം േനാക്കിയാൽ അനവധികാണാം.
കുറി കൾ
ഇതുകൂടാെത ഇനിയും ശൂ െര റി ് േകരളമാഹാത്മ്യം, ശങ്കര തി മുതലായ 
വയിൽ പറഞ്ഞി ള്ളതിെന ഇനിെയാരു സ്ഥല വിസ്താരമായികാണി ം
മ ള്ളവർ ഭുക്കേളയും രാജാക്കേളയും േപാെല സമ്പന്നരല്ലായ്കയാൽ േവെറ
ആദായത്തി മാർഗ്ഗമില്ലാ. ഉണ്ടാൽ ഒരു വയറ്റിൽ െകാ ന്നതെല്ല പാടു 

. ഉ കയിെല്ല പറഞ്ഞാൽ അരിയും േകാ ം െകാടു ം. അേപ്പാൾ
ഏതുവിധമായാലും ര മൂ ് േപർ മതിയാകും. ഇതു മുതലായ അേനക
മാർഗ്ഗങ്ങെളകരുതിയാണു് അപ്പേപ്പാൾ ഉള്ള അവരുെട പുറപ്പാടുകൾ.
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മൂത്തതു്

ന നജാതി ൨ൽ രണ്ടാമനായ മൂത്തതിെന റി ്
‘ശിവദ്വിജ ത ൈ വകശ്ചിൽ

ാഹ്മണേവഷകഃകസ്യ
വി സ്യ പു ീഞ്ചവിവാഹം കർ -
മിശ്ചയാ ഹ്മചര്യാ മം ധൃത്വാ

ാഹ്മണസ്യഗൃഹം ഗതഃ
മഹ്യ കന്യകാ ദാനം
ദാതവ്യം ാഹ്മേണാത്തമഃ
കന്യകാം ദെദാതൈസ്മ
ശിവദ്വിേജൈനവമുക്ത
അജ്ഞാത്വാചദ്വിേജാത്തമഃ
കന്യകാം ദെദാതൈസ്മ
ശിവദ്വിജസുതായച
മംഗല്യസൂ ം തസ്യാ
ധാരായി ത്വാദിെജാവസൽ
തല്ക്കാെല ാഹ്മണാസ്സർവ
ആഗത േ ക്ഷ്യതം ദ്വിജം
അ വന്നാഹഭട്ടശ്ച
ശിവദ്വിജസു െതരിതം
തൽകാെല ഭാർഗ്ഗവസ്ത
അ വീൽ ാഹ്മേണാത്തമാൻ
ചതുഷ്ഷഷ്ടിതമാസ്സംഖ്യാ

ാഹ്മണാന മധീശ്വരാഃ
ഏതൽ കർമ്മസ്യയുഷ്മാഭി-
ർവക്തവ്യം തത്വെമവഹി
അസ്മാകം വചനം രാമ
പരിഹർത്തവ്യെമവച
ശൃണുതത്വം യഥാതത്വം
ജ്ഞാതു മർഹസി ഭാർഗ്ഗവ
തല്ക്കാെല ക യാമാസ
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കന്യകാംച ശിവദ്വിജം
ആലയസ്യതുെസാപാന

ക്ഷാളനവിധാവഥ
ഉത്സെവബിംബവാഹായ
ഗൃഹംതൈസ്മപൃഥഗ്ദെദൗ
മംഗല്യസൂ മാേ ണ
സാംഗേദാഷനവിദ്യെത
ശിവദ്വിജശൃണുത്വം തു
മദ്വാക്യം വംശവർദ്ധനം
ശയനം ചതയാസാകം
തവമാ ദ്വിജാധമ
കണ്ഠസൂ ം തുതസ്യാ
ധാരയത്വം ശിവദ്വിജ
ശൂ നാരീം സമാലിംഗ്യാ
രത്യർത്ഥം നിത്യെമവഹി
അംഗീകുരുതയാസാകം
രമയത്വം യേഥഷ്ടകം

ാഹ്മണസ്യസുതാം നാരീം
ന ശത്വം ശിവദ്വിജ

ാഹ്മണീതിചേലാെകസ്മിൻ
വദ ദ്വിജസത്തമാഃ
തൽഗൃെഹ ാഹ്മണാസ്സർെവ
െഭാക്താനുശ്ചഭവന്തിഹി

ാഹ്മണാനാംനിജാവാസ്യ
ാഹ്മണ്യം സഹേഭാജനം

അംഗീകുർവ വി ാശ്ച
തയാസഹരിതിം കർ ം
െയശിവദ്വിജവംശജാം
ഇച്ഛന്തിെചത്സദാേതഷാം
മാ ാസഹരതിർയ്യഥാ
തേദ്ദാഷസ്യതുെലാെകസ്മിൻ

ായശ്ചിത്തം നച വം
യാവൽക്കാെല തയാസാകും
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രതിം കുർവന്തി ൈശവജാഃ
അരിഷ്ടയുക്താനിത്യ ഞ്ച
ഭവിഷ്യന്തിന സംശയഃ
(േകരള മാഹാത്മ്യം 48 അ)
അർത്ഥം:- അവിെട ാഹ്മണേവഷക്കാരനായ ഒരു ശിവദ്വിജൻ (മൂത്തതു് )

ാഹ്മണപു ിെയ വിവാഹം െചയ്വാൻ നിശ്ചയി . ഹ്മചര്യം ധരി ്
അയാളുെട ഗൃഹത്തിൽ െച ് കന്യകെയെകാടുക്കണെമ ് അേപക്ഷിച്ച 
േപ്പാൾ പരമാർത്ഥം ഹിക്കാെത െകാടുക്കയും അയാൾ െകട്ടിപാർ കയും
െച . ആസമയം ാഹ്മണെരാെക്ക വന്നിയാെള കാണുകയും ാഹ്മണ 
രും ഭട്ട(ആചാര്യനും)തിരിയും ശിവദ്വിജൻ പറഞ്ഞേപാെല പറകയും െച .
തത്സമയം ഭാർഗ്ഗവൻ ാഹ്മണേരാടു് ൬൪ ാമക്കാരായ നിങ്ങൾ ഇതിെന്റ
യഥാർത്ഥം പറയണെമ ് ആജ്ഞാപി . അതിനു് ഞങ്ങളുെട വാ ം െച 
േയ്യണ്ടതുമറിേയണ്ടതുെമ ധരിപ്പിച്ച േശഷം ഭാർഗ്ഗവൻ ആ ശിവദ്വിജേനയും
കന്യകേയയും േക്ഷ േസാപാനം കഴുകുന്നതിനും ഉത്സവത്തിനു െതടെമ്പ
എഴുന്നള്ളി ന്നതി ം നിയമി േവെറ േവെറ ഗൃഹങ്ങൾ െകാടു ് പാർപ്പി .
താലിെക മാ ം െകാ സംസർഗ്ഗേദാഷമിെല്ല ം വംശവർദ്ധനമായി ഞാൻ
പറയുന്നതു് േകൾക്കണെമ ം പറ . മംഗല്യസൂ മിരിക്കെട്ട. എന്നാൽ അവ 
േളാടുകൂടി ശയനാദി ഒരിക്കലും നിന വരരുതു്. നീ ശൂ ീെയ പരി ഹി
െകാ ള്ളണം. െകട്ടിയ ാഹ്മണകുമാരിെയ നീ െതാടരുതു്. ഇവെള ാഹ്മണി
എ വിളി കയും പു ാർത്ഥം ഇവളിൽ ദ്വിജന്മാർ േവശി കയും െചയ്യെട്ട.
അവളുെട ഗൃഹത്തിൽ ാഹ്മണരൂണുകൂടി കഴിക്കെട്ട ( ീഡയും). ഏെതാരു
ശിവദ്വിജകൂട്ടത്തിലുള്ളവരും ഇവേളാടുകൂടി രതി ഇച്ഛി ന്നതായാൽ മാതൃ 
സംഗേദാഷം ഭവി ം. അതിനു ായശ്ചിത്തവുമില്ലാ. എേപ്പാളിവേളാടുകൂടി
ശിവദ്വിജന്മാർ രതി െച േവാ അ ് അരിഷ്ടതകൾ (ആപ കൾ) ധാരാളം
സംഭവി െമ ം പറ .
ഇനിേവെറാരുവിധം -
ഇനിജാതിനിർണ്ണയം-േ ാ-
’ത ീഭാരതഭട്ടാര-
െകാ ിമഃ ാഘ്യവാഗിതി
കൃതാദാെവകെതാ ഷ്ടാ -
ശ്ചത്വാരഃേക്ഷ വാസിനഃ’
അർത്ഥം: കൃതയുഗം മുതൽ കലിയുഗം വെര ാഹ്മണരായ ദമ്പതിമാരിൽ
പാ ത്തിെന്നാ ബീജത്തിെന്നാ ഒന്നിനു് വ്യഭിചാരമുള്ളതിെന മെറ്റ ആൾ

https://thalilakkam.in/



46

അറിയാെത ഉ ാദി ണ്ടാകുന്ന ആ വംശെത്ത കൃതയുഗത്തിൽ ത ി എ ം
േ താ യുഗത്തിൽ ഭാരതഭട്ടാരകെന ം ദ്വാപരത്തിൽ അ ിമൻ (മൂത്തതു് )
എ ം കലിയുഗത്തിൽ ചാക്യാെര ം പറയും.
പരശുരാമൻ മലയാളെത്ത സൃഷ്ടിച്ചതു് േ തായുഗത്തിലാണു്. മുൻപറഞ്ഞ

മാണ കാരം ത ിയും ഭാരത ഭട്ടാരകനും മൂത്തതും ഈ കലിയുഗത്തിൽ
ഉണ്ടായിരിക്കാൻ പാടില്ല. എന്നാൽ ഇതിൽ മൂത്തതന്മാർ ഈക്കാല ് ഒരു
ജാതിയായി കാണെപ്പടു .
ഇനിേ ാ-
’െയ ദ്വാപരയുഗ ഷ്ടാ
അ ിമാഃേക്ഷ വാസിനഃ
േസാപനാക്ഷാളകാെസ്തൈവ
ബഹവസ്സന്തിേകരെള’ ഇങ്ങേനയും േവെറാരുവിധം
ഇനി തപ്തമു ാധാരണം െചയ്ത പരേദശിയായ ഒരുകൂട്ടം ൈശവരിലുള്ള ആളാകു 

ആദ്യെത്ത ശിവദ്വിജെന ം - േ ാ -
’െയപുനഃ ശൂലടങ്കാദി
തപ്തമു ാ സാധനാൽ

ഷ്ടാനിർമ്മാല്യ ഭുക്ത്യാചഃ
പരിചർൈയ്യക വൃത്തയഃ
ജാത്യാശിവദ്വിജാഖ്യാം സ്താൻ
െകൗതുെകാദ്വഹനാദിെക
പരിചര്യാവിെധൗശംേഭാഃ
സ്ഥാപയാമാസഭാർഗവഃ’
(വ്യാ പുരമാഹാത്മ്യം ൮-ആം അദ്ധ്യായം)
അർത്ഥം = (സഹ്യാ ിഖണ്ഡം)
’ജഘന്യജസ്യേക്ഷേ തു
യദിഭൂമി ശശ്ശിവഃ
വി വര്യാശ്ചസംജാെതാ
േഗാ വരപൂർവകം’
എ ം. ഇ കാരം മൂ ് വിധത്തിൽ മൂത്തതന്മാെര സംബന്ധിച്ച മാണങ്ങൾ
കാണു . ഈ മൂന്നിലും ഇവരുെട വൃത്തിെയപ്പറ്റി ഒരുേപാെല തെന്ന
പറയു . എങ്കിലും ആചാരെത്തപ്പറ്റി പറയുന്നതിൽ േത്യകം േകരളമാഹാ 
ത്മ്യത്തിൽ മാ ം ഇവരുെട ീകെള ാഹ്മണി എ പറയുെമ ം അവെര
സ്വജാതി പുരുഷർ സംബന്ധം െച കൂടാ, ആ പുരുഷെരല്ലാവരും ശൂ ീകെള
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യേഥഷ്ടം വ െകാള്ളണം. മൂത്തതു ീകേളാടു് ാഹ്മണെര േചരാവൂ ഇങ്ങെന
പറയു . മ ര ് മാണങ്ങളിലും ഇ കാരം കാണുന്നില്ലാ. എന്നാൽ ഈ
മൂത്തതുമാരുെട ആചാരത്തിൽ ഈ വകെയാ ം അ ം േപാലും ഇല്ലതാനും.
ഇവരുെട ീകെള ാഹ്മണികെളന്നല്ലാ വിളി ന്നതു്. ഇവരുെട ഇടയിൽ
പാതി ത്യപരിപാലന വിഷയം ഉത്തമ ാഹ്മണേരാടു് തുല്യമായിത്തെന്നെയ 

വരു ്. പേക്ഷ ീകെള വിചാരം െച ് സഹസ്തതാഡനം ബഹിഷ്കരി
മാറുള്ള ദു ത്യങ്ങൾ ് ഇടയാകാെത ശരിയായ വിധത്തിൽ ീപുരുഷന്മാർ

അടക്കെമാതുക്കമായിരു കളയു എ ള്ള ഒരു ന നത അവർക്കില്ലാതി 
രി ന്നില്ലാ. ഈ മൂ ് മാണങ്ങളിലും ഇവരുെട ജാത്യാഗമെത്ത മൂ ്
വിധത്തിലാണ് പറയുന്നതു്. ആയതിനാൽ ഈ മൂ ം വിശ്വാസേയാഗ്യങ്ങളല്ലാ.
ഇനി ഇതിേല ് ശരിയായ മാണം ഈ മൂന്നിേലെതങ്കിലുെമാ തെന്നയാ 
േണാ, അേതാ ഈ മൂ ം അല്ലാെത േവെറാന്നാേണാ എ ം ഇതിേല ്

മാണങ്ങൾ തെന്ന മൂ വിധത്തിലുണ്ടാകുന്നതിനു് േഹതു എന്താെണ ം
ഒള്ളതിെന പരിേശാധന െച ് ഇതിൽ തെന്ന ഒരിട ് കാണി ം.
ജാതി നിർണ്ണയം േ ാകം-
’അവാന്തരാവുംെഭൗ ന നാ-
വാചാൈര കർമ്മണാദ്വിെജൗ
തെയാൈശവദ്വിെജാവൃെത്ത-
ര ിമ സ്ത്വപേരാധമഃ’
അർത്ഥം - അവാന്തരന്മാരായവർ ര ആചാരം െകാണ്ട് കിഴിഞ്ഞവരും കർമ്മ
മാ ത്താൽ ദ്വിജരും ആകു . ഇവരിൽ വൃത്തിെകാണ്ട് ശിവദ്വിജൻ മുൻപനും
ഇളയത് കുറഞ്ഞ ആളും ആകു .
എന്താണാെവാ മൂത്തതിനു് ഇളയതിേനക്കാൾ വൃത്തിയുതു്. ആവാഹിക്കാത്ത
െതടമ്പിെന എഴുന്നള്ളിക്കലായിരി േമാ? അതുെകാണ്ട് ഒരു വിേശഷവുമി 
ല്ലാ എ േവണ്ടാ െവറുെത വിസ്തരിേക്കണ്ട ഒ ം തെന്ന ഇെല്ല പറയാം.
ഇളയതിനു് അ കാരമല്ല മൂത്തതിെനക്കാൾ വളെര േ ഷ്ടതയുണ്ട്. ന രിെയ 
േപ്പാെല ഇളയതിനും പുണ്യാഹമു ്. ഇളയതു് സ്വന്തപുണ്യാഹം െകാണ്ടാണു്
അെശൗചാദികളിൽ നി ് ശുദ്ധനായി േക്ഷ ാദികളിൽ േവശി ന്നതു്.
ഇളയതിെന്റ പുണ്യാഹം െകാ ് ശുദ്ധനായ ശൂ െന ന രിമാർ േവണ്ടതായ
സ്ഥാനങ്ങളിൽ സ്വീകരി ്. അമ്പലവാസികൾ ം ഇളയതിെന്റ പു 
ണ്യാഹം തെന്നയായിരു . അവരിൽ ഓേരാ വർഗ്ഗക്കാരായി ് കാല േമണ
ഡീക്കിനു േവണ്ടി ആയതിെന ഉേപക്ഷി ന രിയുെട പുണ്യാഹെത്ത സ്വീകരി 

. വാര്യരും അടുത്തകാലത്താണു് ന രിയുെട പുണ്യാഹത്തിനിടയാക്കിയതു്.
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ന രി ത മുള്ള സർക്കാർ േക്ഷ ങ്ങളിൽ ഇളയതിനു് ശാന്തിയു ്.
കരുനാഗപ്പള്ളിൽ േതവലക്കര സർക്കാർ വക അയ്യ്യം േകായിക്കൽ എന്ന
േക്ഷ ത്തിൽ േതാട്ടത്തിൽ നമ്പ്യാതി (ഇളയതു് ) ശാന്തി. ന പണ്ടാരത്തിൽ
നി ം ത ി നീണ്ടകെര പരിമണം േക്ഷ ത്തിൽ േകാട്ടപ്പള്ളി നമ്പ്യാതി
ശാന്തി, െചറുെപായ്യ ഭട്ടതിരി ത ി, െകാട്ടാരക്കെര െനടുമൺകാവിൽ നമ്പ്യാതി
ശാന്തി, േപാറ്റി ത ി. എഴുതിേപാക എന്നാൽ വളെര കാണും. ഇളയതിെന്റ
ഭവനത്തിൽ ന രി അരി വ ന്നില്ല. മൂത്തതിെന്റ ഭവനത്തിൽ അരി
വ െണ്ടങ്കിൽ ആയതു് മൂത്തതിെന്റ േ ഷ്ഠതെയപ്പറ്റിയല്ലാ ന രിയുെട
പുണ്യാഹമുണ്ടായിട്ടാണു്. ന രി പുണ്യാഹമുള്ള വാര്യ ം അതുേപാെല
െച ്.
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അന്തരാളൻ

ഇനി അന്തരാള ജാതിെയ റി ്. ാഹ്മണരിൽ നി ം കുറഞ്ഞവരായും ശൂ  
രിൽ നി ം കയറിയവരായും ഇരിക്കയാൽ അന്തരാളജാതിെയ പറയുന്നവർ
മലയാളത്തിൽ അമ്പലവാസികെളന്ന് േക്ഷ വൃത്തിമൂലം േപർ സിദ്ധിച്ചവരാ 
കു .
൧ാ മത് അടികൾ
പരശുരാമൻ ഭ കാളിക്ക് ഉ പൂജ മുതലായതിനു് ഏർെപ്പടുത്തിയവർ. ഇതുെകാ 
ണ്ട് ാഹ്മണ്യം േപായി അമ്പലവാസിത്വം ാപി .
൨ആമത് പുഷ്പകൻ
‘ ീമൂലസ്ഥാന മാഗത്യ തെസ്ഥൗചഭൃഗുനന്ദനഃ തസ്മിൻ പുരവെര രെമ്യകശ്ചിൽ

ാഹ്മണ സത്തമഃ വൃെദ്ധാ മൂർഖ സ്ഥിത സ്തസ്യ ഭാര്യാ ഭർ സമന്വിതാ പൂർ 
ണ്ണെയൗവന സമ്പന്നാ പാതി ത്യാഗ്നി സംഭവാ ഗർഭം ജാതാചസാ നാരീ തൽ 
ക്കാെല വൃദ്ധവി കാ വ്യഭിചാ രീതിമൽ ഭാര്യാ േയാഗസ്ഥാന വീദ്വിജാ അന 
ന്തരം യെയൗരാജൻ മമാര നരകാലയം ഗർഭിണീം വൃദ്ധഭാര്യാന്താം ബഹി  
ത്യ ദ്വിേജാത്തമാഃ തൽക്കാെല ഭാർഗ്ഗവസ്ത ക യിത്വാഗൃഹാന്തരം തൽഗൃെഹ
വിനിേവശ്യാഥ വൃക്ഷാ ീശ്വര സന്നിെധൗ സൂതാ കന്യകാത കി ഞ്ചി ദുഃഖ
സമന്വിതാ കസകായാഃ കഥം തത്വം വക്തവ്യം ാഹ്മേണാത്തൈമഃ ഭട്ടാചാര്യ 
സ്ത് വാഥാഗത്യെയാഗപട്ടദ്വിേജശ്വരഃ കന്യകാ വിചാര്യാഥ ക യാമാസുരജ്ഞ 
സാ കന്യകായ േദാഷശ്ച ഭാന്തിെനാനചഭാർഗ്ഗവഃ തഥാപിവി വാേക്യനകി 
ഞ്ചിേദ്ദാഷം ഭവിഷ്യതി ഇത ക്ത് വാ ഭാർഗ്ഗവസ്ത ഥക്തിഷ്ഠതി കന്യകാം ദ്വാ 
ദെശവയസി ാെപ്ത കന്യകാശുഭലക്ഷണാ ആരാമാൽ കുസുമാൽ ധൃത്വാ മാലാം 
ബധ്വാസ്ഥിതാഭവൽ
ഏകദാഭാർഗ്ഗവസ്ത ശംകരസ്യാലെയഗതഃ തൽക്കാേല ശിതികേണ്ഠച മാലാ
ദൃഷ്ട്വാഥവിസ്മിതഃ െകനദത്തമിദമ്മാല്യ.... കവദദ്വിജേയാ നഗൃഹ്യെത മാലാ 
ശംക.... െന ദൃശ്യെതനമയാരാമ ന ജാനാമ്യഹെമവച
കന്യകാഗൃഹമാഗത്യ ദൃഷ്ട്വാമാലാം സുേശാഭനാം കന്യകാം ഭാർഗ്ഗവസ്ത ക യാ 
മാസനിത്യശഃ ശിവാലെയ ചനിത്യന്ത്വം മാലാനാം െശാഭനം കുരു ശിവാലയന്യാ 
ശു ഷകൃത്വാത്വം വസകന്യെക പു ാർത്ഥം ാഹ്മണാന്നിത്യ മംഗീഗുരുയേഥ 
ഷ്ടകാൻ
(േകരള മഹാത്മ്യം -൪൭-അ)
അർത്ഥം: ഭാർഗ്ഗവൻ ീ മൂലസ്ഥാന വന്നിരു . ആ ദിക്കിൽ വൃദ്ധനും മൂർഖ 
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നുമായ ഒരു ാഹ്മണനുണ്ടായിരു . ഇയ്യാളുെട ഭാര്യ സ്വനാഥസേമതം പൂർണ്ണ
െയൗവനേത്താടു കൂടിയും പാതി ത്യാഗ്നിയ്ക്കിരിപ്പിടമായും ഇരു . അവൾ ഗർ 
ഭിണിയായി തീർന്നകാലം ആ വൃദ്ധൻ (എെന്റ) ഭാര്യ വ്യഭിചാരിണിയാെണ
േയാഗക്കാേരാടു പറ . പിന്നീടു് അയാൾ മരി നരകം ാപി . ഭർ ഹീന 
യും ഗർഭിണിയുമായ ആ ീെയ ാമക്കാർ ബഹിഷ്കരി . ആ സമയം പരശുരാ 
മൻ ിശ്ശിവേപരൂർ േക്ഷ ത്തിനു സമീപ ് ഒരു വീടുെകാടു പാർപ്പി . ആ
കന്യക കടുത്ത ദുഃഖം ഉടയവളായി സവി . ാഹ്മണേരാടു് ആേലാചി ് ഭട്ട 
തിരിവ കന്യകെയ റി ് വിചാരം നടത്തി. വ്യഭിചാര േദാഷം അറിയുന്നി 
െല്ല ം ഇെല്ല ം രാമേനാടു പറ . എങ്കിലും വി വാക്യ കാരം ഏതാ  
കുെറ േദാഷമിരി െമ ം വിധി . ഇങ്ങിെന േവെറ പാർ . കന്യക ് പ  

വയസ്സായസമയം കാട്ടിൽ നി പൂക്കൾ പറി ് മാലെകട്ടി അമ്പലത്തിൽ
ചാർത്തിയതിെന രാമൻ വ ക ് ശാന്തിക്കാരേനാടു് ഈ മാല ആരു തന്നെത 

േചാദിച്ചതിനു് ഞാൻ ഇടുന്നില്ല അറിയു മിെല്ല പറ . പിെന്ന കന്യകാ
ഗൃഹത്തിൽ മാലക ് ശിവേക്ഷ ത്തിൽ ദിവസം തി മാലെക വാൻ ഏൾപ്പി 
ച്ചാക്കി േക്ഷ പരിചര്യയും ഏ ി സന്തത്യർത്ഥം ഇഷ്ടം േപാെല ാഹ്മനെര
പരി ഹിപ്പാനും പറ .
ഇനി ഇതിെനപ്പറ്റി ആേലാചിക്കാം
ഭാര്യ വ്യഭിചാരിണി എന്നിങ്ങെന പറഞ്ഞ വാക്കിൽ നി ് മ ള്ളവർ ് ആ

ീ.... ഉണ്ടായതു് േദാഷനിശ്ചയബുദ്ധിെയാ േദാഷ...എഹിെയാ േദാഷഭാവബു 
ദ്ധിെയാ ആ ീ ് പാതി ത്യഗ്നിസംഭവാ എ ം പുരുഷനു വൃദ്ധൻ മൂർഖൻ
എ മുള്ള വിേശഷണം േചർ ം അനന്തരം “മമാരനരകാലയംയെയൗ” എ ്
അയാളുെട ഗതിെയപ്പറ്റി പറ ം ഇരിക്കെകാ ് ീെയപ്പറ്റി േദാഷനിശ്ചയ 
വും േദാഷശംകയും ഇല്ലാെതയും നിർേദ്ദാഷനിശ്ചയമുണ്ടായും ഇരു എ െത 
ളിയു . ആസ്ഥിതി ് ബഹിഷ്കരിക്കാൻ വിചാരം നടത്തിയതു് അന്യായമാണു്.
സമാധാനം: േദാഷമിെല്ല ള്ള യാഥാർത്ഥ്യം അവർക്കറിയാമായിരു . എങ്കി 
ലും ഇ കാരം ഒരു വാ പുറെപ്പ േപായതുെകാ ് ബഹിരംഗമായി ് അതിേല 

് ഒരു സമാധാനത്തി േവണ്ടിമാ ം വിചാരണനടത്തിയതാെന പറയു 
. എങ്കിൽ ഇരിക്കെട്ട. അ കാരം വിചാരണ നടത്തിയതിൽ ഏതു കാരം

െതളിവുകിട്ടി? കന്യകായാ േദാഷശ്ച ഭാന്തിെനാനച = കന്യക േദാഷെമാ 
ം കാണുന്നില്ല േദാഷം ഇല്ലതെന്ന എ പറയാം

ആസ്ഥിതി ശങ്കര തി ൮ അ ൧ആമ്പാദം ൩൨ - േ ാ -
’സന്നിഗ്ദ്ധാർത്ഥസ്യശൂന്യെത്വ
ദാസീ േശ്നനനിശ്ചിെത
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സമാനാദിജനാ യുഃ
ശുഷ്കസംശയനി തി.’
അർത്ഥം:- േദാഷവതിയാണു തെന്റ ഭാര്യ എ ഗൃഹസ്ഥനു വൃഥാ േദാഷശംക 
യുത്ഭവി കയും അതുേകവലം ഇല്ലാത്തതാെണ ് ദാസീവിചാരത്താൽ തീർച്ച 
െപ്പടുകയും െച ന്ന പക്ഷം ഈ ശുഷ്കസംശയം ഉണ്ടായിതീർന്നതി ് അയ്യാെള 
െക്കാ ായശ്ചിത്തം െചയ്യിക്കണം. ഈ മാണം െകാ ് ീ നിർേദ്ദാഷ 
വതിയാെണ കണ്ടാൽ യഥാസ്ഥാനത്തിരു കെയ തെന്നയല്ല വൃഥാ ശങ്ക 
യുണ്ടായതിനു് അയാെള ശിക്ഷിക്കണെമ ം കൂടികാണു . അയാൾ മരി നര 
കത്തിലായതുെകാ ് ഇവിെടെയാ ം ശിക്ഷിപ്പാെനാക്കിെല്ലങ്കിലും ആ ീെയ
ഉടൻ തെന്ന യഥാസ്ഥാനത്തിരു വാനുള്ളതിനു പകരം പുറത്താ കയെല്ല െച 
യ്തതു്. കഷ്ടം!
’തഥാപിവി വാേക്യന
കിഞ്ചിേദ്ദാഷാഭവിഷ്യതി’
അ കാരം തെന്ന (േദാഷമില്ല) എങ്കിലും ആയാ.... െകാ ് എെന്താ േദാഷമു 
ണ്ടായിരി ം എ .... അയാൾ പറഞ്ഞതു് അസത്യെമ ം വിചാ.... െതളിഞ്ഞ
സ്ഥിതി ് ഇെതാ... ത്യക െമേന്താന്നാ ഇരി ന്നതു്.... ടാരം കഴി ് നിർേദ്ദാ 
ഷവതി... താൻ എങ്കിലും ഭർത്താവു് നിമിത്തം ഏതാ ് അ ... േപാെല െച  
െമാ... യൗവനസമ്പന്നയാെണ ം... വിേശഷകാമ .... ഭാവികമായി തെന്നകാ 
ണു.... മല്ലാ, അേപ്പാൾ അവൾ ഗ....... (അപൂർണ്ണം)
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