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മലയനായകെപ്പരുമാക്കൾക്ക് യുഗാന്തരകാലാവധി നി തിഘമായി നില 
നി േപാ വെയങ്കിലും ാകൃതവ നിയമ കാരം കാലപര്യയംെകാണ്ട്
രജശ്ഛടാച്ഛന്നമായ ദർശനപൗെത്തിൽനി ം വിദൂരവർത്തികളും ആത്മാ 
നാത്മേലാകങ്ങൾ രണ്ടിലും ഒ േപാെല രൂഡമൂലങ്ങളുമായ ൈവദഗ്ദ്ധീസത്ഭാ 
വാദികെള ഉേദ്ദശ്യ തിനിർേദ്ദസ്യരീതിയിൽ പടിപടിയാെക സയുക്തി  
മാണവിന്യാസം വ്യവസ്ഥാപി ന്നതിനായിട്ട് നായകമൂർദ്ധാഭിഷിക്തരായ
സമാജവിയന്മണികളുെട ഹൃദയപൂർവ്വകസാേടാേപാത്സാഹത്തിെന്റ ഫലമായും
പൂർവ്വ ത്യായിതപുരുഷധൗേരയരുേടയും മ ം ഉപേയാഗാർത്ഥം പുറെപ്പട്ടി ള്ള
’ ാചീനമലയാളാദി’വഴിയായും നായർസമുദായ ത്തിന് ഉൈച്ചസ്സായി ഉണ്ടായി 
രി ന്ന ഉണർവ്വിൽ എൻ. എസ്സ്. െസാൈസറ്റി, സമാജ സന്താനങ്ങൾ ം മ ം
േദവാർച്ചന വിഷയത്തിൽ സ്വാത ്യമുന്നയിക്കാൻ േവണ്ടി രചിച്ചി ള്ള ഈ
പുസ്തകത്തിെന്റ (ചട്ടമ്പിസ്വാമികളുെട ദ്വിതീയശിഷ്യനായ നീലകണ്ഠതീർത്ഥപാ 
ദർ രചിച്ചതാണ് ’േദവാർച്ചാപദ്ധതി’ എന്ന ത ന്ഥം.) മു േണാപ മെത്ത
ഞാൻ സശിരഃകമ്പം അംഗീകരി .
േയാഗജ്ഞാനപാരംഗമതയ്ക്ക് േയാഗജ്ഞാന േമയങ്ങെള സ ദായരീത്യാ

ഹിക്കയും പരിശീലിക്കയും െചയ്ത് ആരൂഡപദത്തിെല ന്നതിന് അേനക
സംവത്സരക്കാലം എേന്നാടുകൂടി വസിച്ചി ള്ള എെന്റ ഥമശിഷ്യൻ നാ 
ണുഗുരുെവ പറയുന്ന ആൾ ആ സമുദായത്തിെന്റ അഭ ത്ഥാനത്തിനായി
അവരുെടയിടയിൽ േദവാർച്ചനാദിെയ പുരസ് കരി ബഹുവിധകാര്യങ്ങളിൽ
സ്വാത ്യമുണ്ടാക്കിയതുേപാെല,മെറ്റാരു സമുദായത്തിന് സ്വയംകൃതാനർത്ഥ 
നിലയിൽ വ കൂടിയ അേന്യച്ഛാധീനവൃത്തിെയ നിഷ് കാസനം െചയ്!വാൻ
ദ്വിതീയശിഷ്യൻ ഇങ്ങെന ന്ഥകരണാദിയിൽ വർത്തി ന്നതു ഗൗണാ 
ത്മതാധ്യസദൃഷ്ട്യാ ചാരിതാർത്ഥ്യജനകമായിരി . എന്നാൽ ഫലവിഷ 
യത്തിൽ ൈവഷമ്യം കാണുന്നത് േഭാ നിഷ്ഠമായ തപ്താതപ്താവസ്ഥാേഭദം
മൂലമാെണന്ന് വിചാരദൃഷ്ടിക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. സ്വാനുഭൂത്യന്തേവദാന്ത ി 
യയിൽ സു തിഷ്ഠിതനായ ഹ്മവിത്തിെന്റ നിലയിലുംകൂടി,
വ ത്പത്തിമനുയാതസ്യ പൂരേയേച്ചതേസാന്വഹം ദ്വൗഭാഗൗ ശാ ൈവരാ 
ൈഗ്യർ ദ്വൗ ധ്യാനഗുരുപൂജയാ
( ഹ്മവിഷയത്തിൽ വ ൽപത്തി ഉണ്ടായ മനുഷ്യൻ തെന്റ മനസ്സിെന്റ
ര ഭാഗങ്ങൾ ശാ ം, ൈവരാഗ്യം എന്നിവെകാ ം ര ഭാഗങ്ങൾ ധ്യാ 
നം,ഗുരുപൂജന്നിവെകാ ം ഓേരാദിവസവും നിറച്ചിരി ം എന്നർത്ഥം.)
എന്നവിധം നിരന്തരമസ്മദായത്തനായ എെന്റ യശിഷ്യെന്റ സം 
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സ് കൃതകൃതികെള റിച്ച്,
ാക്പുസ്തക യമഥ െ യമദ്യ ലബ്ധ്വാ

തൈന്നലകണ്ഠഭണിേതരമൃേതാപമായാഃ
മാധുര്യകം സഹൃൈദയഃ ണേയന േപയ
മാസ്വാദയൻ നസുഹിതത്വമുൈപതി േചതഃ
(മുൻേപ മൂ പുസ്തകവും ഇ േവെറ മൂ പുസ്തകവും ൈകപ്പറ്റി. നീലകണ്ഠയ 
തിയുെട അമൃതതുല്യമായ ഭണിതികൾ മധുരവും സഹൃദയരാൽ സ് േനഹപൂർവ്വം
പാനം െചയ്യെപ്പേടണ്ടതുമാണ്. അതു ആസ്വദിച്ചിട്ട് എെന്റ മനസ്സ്േപാരാ എ
തെന്ന പറയു .)
എന്ന് മഹാമേഹാപാധ്യായ ബിരുദാങ്കിത ഹാഥീഭായീ ശർമ്മാവും,
തൈന്നഷധീയമപി കാവ്യമധഃകേരാതി
കു ാപി േകാമളപദാവലിേമളേനന
സ്യാ ാജേശഖരവചഃ കിമു കൗതുകായ

ീനിലകണ്ഠയതിവര്യതിരി തായാം
േലാളിംബരാജകവിേതാദ്ഭവതീയമദ്ധാ

ദ്ധാവതാം ച ജയേദവസരസ്വതീ വാ
നാന്യാ ചമൽകൃതി ച യം വിതേനാതി ചിേത്ത
കർമ്മന്ദിവര്യഗിരി ബുദ്ധിമതാം വിതർക്കഃ
(സാരള്യം നിറഞ്ഞ ആ കൃതിയിെല പദനിര പര്യാേലാചിച്ചാൽ ൈനഷധീയ 
കാവ്യവും താെഴ നില്ക്കേയ ഉ . നീലകണ്ഠയതിവര്യെന്റ വാ കൾ േകട്ടാൽ
രാജ േശഖരെന്റ വാ കൾേപാലും പിെന്ന രുചികരമായി േതാ കയില്ല. ഈ
കൃതിേലാലിംബരാജകവിതേയാ അേതാ ജയേദവഗീതേമാ? അലങ്കാരെത്ത
വിചാരം െച േനാക്കിയാൽ അറിവുള്ളവർ േപാലും ഈ യതിവര്യെന്റ
കൃതിെയ റിച്ച് ഇങ്ങെന സംശയം േതാന്നിേപ്പാവും.)
എ ം മ ം വിദ്വച്ച വർത്തി ീ നിർഭയരാമജീയാജ്ഞിക (ദീക്ഷിത)രും,
ശബ്ദശുദ്ധിരസസദ്ഗുണാകരം
പുസ്തകം തദിഹ മാമരഞ്ജയൽ
(ശബ്ദശുദ്ധി, രസം, സദ്ഗുണം എന്നിവയുെട ഖനിയായ ഈ പുസ്തകം എനി 
ക്ക്ഏെറ ഇഷ്ടെപ്പ .)
ജ്ഞാനഭക്തിരസവർദ്ധകം നൃണാം
നാളിേകരപരിപാകരീതിമത്
(മനുഷ്യർക്ക് ജ്ഞാനവും ഭക്തിരസവും വർദ്ധിപ്പി ന്ന ഈ കൃതിനാളിേകരപാ 
കത്തിലുള്ള രീതിേയാടുകൂടിയതേ .)
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എ തുടങ്ങി കല്ലിേക്കാ ശാബ്ദികനാരായണശാ ികളും,
േയാഗാഭ്യാസവിധാമമാർഗ്ഗപരമ

ാവീണ്യമപ ച്ചൈക
സ്തത്തൈദ്ദവതഭക്തിപൂർവ്വകമഹാ
സ് േതാ ാണി ചാേഹാ തവ,
അൈദ്വതാധ്വനി സർവ്വേലാകഗഹേന
സംചാരചാതുര്യകം
സർവ്വം ൈചതനന്യസൂരിസുലഭം
വർവർത്തിസർേവ്വാപരി
( ാവീണ്യം, അതാതു േദവതകളുെട ഉച്ചത്തിലുള്ള ഭക്തിപൂർവ്വകമായ
സ് േതാ ങ്ങൾ, േലാകർെക്കല്ലാം ഗഹനമായ അൈദ്വതേവദാന്തമാർഗ്ഗത്തിൽ
സഞ്ചരിക്കാനുള്ള ചാതുര്യം എന്നിങ്ങെന മ പണ്ഡിതന്മാരിൽ സുലഭമല്ലാത്ത 
െതല്ലാം ഇേദ്ദഹത്തിൽ ഏറിയേതാതിലുണ്ട്.)
എ ം മ ം വിദ്വന്മണി മഹിമ ീ പന്തള രാജാവവർകളും,
യാം ഭവാൻ േ ഷയാമാസ േയാഗാമൃതതരംഗിണീം...
സ്വാദിഷ്ഠമമൃതം തസ്യാ േഖന പീയേത മയാ...
(അവിടു െകാടുത്തയച്ച േയാഗാമൃതതരംഗിണി വായിച്ച് അതിെല അത്യന്തം
രുചികരമായ അമൃതം ഞാൻ സുഖമായി കുടി .)
എ േദവേസനാഖ്യ േ ാഫസർ ഡ സൻ മഹാശയനും ശംശിച്ചി ള്ളതുമ 
ല്ലാെത ഖണ്ഡാന്തര ഥിതവിദ്യാചു ക്കളും ഹൗണ്യാദി വാണികളിൽ സ്വസ്വാ 
ശയാവിഷ് കരണം െചയ്തിരി ന്നതും തദ്ദ്വാരാ സംസ് കൃതവിദ്വേല്ലാകത്തിന്
എെന്റ ശിഷ്യൻ സുപരിചിതനായി തീർന്നിരി ന്നതും ആകു . ഇത്തര 
ക്കാർ ായാഭി ായസിദ്ധമായ ഔദാസീന്യഛായാനുകരണം നിമിത്തം
സംഭവിച്ച പ പംക്തി േവശനവർജ്ജനം െകാ ം അടുത്തകാലംവെര
ഭാഷാ ന്ഥ ണയനാദികളിൽ അനാദരജന്യമായുണ്ടായിരുന്ന അസ്വാരസ്യം
േകാ ം തന്നാ ഭാഷാേലാക സ ചിതമായ ഒരു സ്ഥാനേമയു എ
േതാന്നകയാൽ, രചയിതാവിെന രംഗ േവശിപ്പിക്കാനായി ’സ്ഥാലീപുലാക 
ന്യായ’ത്തിൽ (സ്ഥാലി=പാ ം, പുലാകം=േചാറിെന്റ വറ്റ്. പാ ത്തിൽ േവവുന്ന
അരി െവേന്താ എ ഒരു തവിെകാ േകാരി അതിൽനി ഒേന്നാ രേണ്ടാ
വറ്റ് എടു േനാ ന്നതുേപാെല എന്ന അർത്ഥത്തിൽ സ്ഥാലീപുലാകന്യായം

േയാഗിക്കെപ്പടു .) ഏതാനും േ ാകങ്ങെള ഉദ്ധരി േമൽക്കാണിച്ച അക്ഷര 
വിന്യാസം അനാശാസ്യമാകയിെല്ല വിശ്വസി .
ഇതുനുപുറേമ, ’യുക്തിയുക്തം വേചാ ാഹ്യം ന തു പുരുഷഗൗരവാൽ’ (പറയുന്ന
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ആളിെന്റ ഗൗരവം േനാക്കിയല്ല. പറഞ്ഞതിെന്റ യുക്തിയുക്തത േനാക്കിയാ 
ണ് വാക്യം സ്വീകരിേക്കണ്ടത്.) എന്നാണ് വിദഗ്ദ്ധസമ്മത മാണെമങ്കിലും,
ജനതയിൽ അധികംേപരും ’അന്യ മാണന്മാ’രാകയാൽ, വക്താ വിെന്റ ാമാ 
ണികത്വത്തിൽ പ മാനവും ആവശി തദ്വിഷയ മായി ഏതാനും ജിജ്ഞാസയും
അവർ ണ്ടാവുന്നതാണേല്ലാ. േദവ തിഷ്ഠാദികാര്യങ്ങൾ കൂടി ഇതിൽ അട 
ങ്ങിയിരിക്ക െകാ ം അർച്ചാപദം തിമാരാധനകൾ രണ്ടിനും സമാനമാക
െകാ ം ഇതിെന്റ നാമം സാഭി ായഗർഭമാകു എ കാണാം. ഇതിെല
ആരംഭഘട്ടമായ േദവ തിഷ്ഠയ്ക്ക് ൈകരളിയിൽ ഇേപ്പാൾ നവാവതാരമാകു .
ഈ കൃതിയിൽ സ്ഥിര തിഷ്ഠ, തിമാസാധനം, ചല തിഷ്ഠ, പഞ്ചേദവതാ
പൂജനം, മു ാവിധി, ലക്ഷ്മീപൂജനം, സരസ്വതിപൂജ, നാഗപൂജ, സർപബലി,
േഹാമകുണ്ഡവിധി, േഹാമ മം, മൃത ഞ്ജയം, തിലേഹാമം, ഗണപതിേഹാമം,
മ േകാശം ഇത്യാദി അത്യാവശ്യമായ വിഷയം നാതിസംക്ഷിപ്തവിസ്തരമായും
സു ഹലളിതഭാഷയിലും ഹിക്കെപ്പട്ടിരി . ’അസൂര്യം പശ്യ (സൂര്യെന
കാണാത്തവർ (അന്തഃപുര ീകൾ).) കളുെട നിലയിൽ അന്തഃപുരമലങ്കരിച്ചി 
രുന്ന സീതേദവി ീരാമേനാടുകൂടി വനത്തിേല പുറെപ്പ . മൂേന്നാ നാേലാ
അടി നടന്നേശഷം ദണ്ഡകത്തിേല ള്ള വഴിയുെട ൈദർഘ്യേത്ത റിച്ച്
പൃച്ഛി േ ശിച്ചതുേപാെല, ഇതിൽ മ ിയാ കലാപം അധികമായി എന്ന്
പരിചയ റവുെകാണ്ട് വല്ലവർ ം േതാന്നിയാൽ നിർവ്വാഹമില്ല. പിെന്ന,
ആർഷ മനുക്കളുെട സ്ഥാനത്ത് ഭാഷാമ ങ്ങളായിരു േവണ്ടെത പറയുന്ന
ഒരുതരക്കാർ കൃതകഥാെബഹിർഭൂതന്മരാെണ കണ്ണടയ്ക്കയല്ലാെത കാർ 
മ്മണന്മാർക്ക് കഴിവില്ല. ആകപ്പാെട, ഈ പുസ്തകം പേരാപകാര ദ്ധയുെട
ഫലമായി ഉണ്ടായി ള്ളതാകയാൽ ഉദ്ദിഷ്ടകാര്യത്തിനു പര്യാപ്തമാകുെമ കണ്ട്
ആ വിഷയത്തിേലയ്ക്ക് ഇതിെന ബലമായി ശുപാർശെച കയും സമുദായത്തിന്
ഉത്തേരാത്തരം േയാഗേക്ഷമം ാർത്ഥിക്കയും െച .
പുറേമ ’തർേക്കാ തിഷ്ഠാനാൽ( ഹ്മസൂ ം)എന്നസൂ സന്ദർഭത്തിൽ,
യത് േനനാനുമിേതാപ്യർത്ഥഃ കുശൈലരനുമാതൃഭിഃ
അഭിയുക്തതൈരരൈന്യരന്യൈഥേവാപപാദ്യേത
(അനുമാനത്തിൽ സമർത്ഥന്മാരായവർ വളെര യത് നി അനുമിെച്ചടു ന്ന
അർത്ഥെത്തേപ്പാലും അതിെനക്കാൾ േയാഗ്യന്മാരായവർ മെറ്റാരുവിധത്തിൽപ 
റെഞ്ഞാപ്പി ം)
എന്ന് ആചാര്യ വാച തിമി ൻ പറഞ്ഞിരിക്കായാൽ തിപാദ്യ തി 
പാദകവിഷയങ്ങളിൽ രുചിേഭദനിദാനമായി ഉണ്ടാകുന്ന നിന്ദാ തികളും
ഖണ്ഡനമണ്ഡനങ്ങളും അകിഞ്ചിൽക്കരമാെണ ം അധികാരവിഷയത്തിൽ
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ചരണം അവശ്യംഭാവിയാെണ ം വിചാരിച്ചാൽ ഈ ദൃശ്യവിജ്ഞാപനാദി 
സമാർജ്ജനേ ശം വരികയിെല്ലന്നാണ് എനിക്ക് േതാ ന്നത്. ആകയാൽ
പേരാപകാര തികൾ
ഖേലഷു സൽസു നിര്യാതാ വയമർജയിതും ഗുണാൻ
ഇയം സാ തസ് കര ാേമ രത് ന യവിഡംബനാ
(െകാള്ളരുതാത്തവന്മാെര നന്നാക്കാൻ േപാവുന്നതു കള്ളന്മാരുെട ാമത്തിൽ
രത് നം വാങ്ങാൻ പണിെപ്പടുന്നതിനു തുല്യമാണ്.)
എ വിചാരി പരിതാപമടയാെത ൈധര്യമവലംബിച്ച്,
മന്നിന്ദയാ യദി ജനഃ പരിേതാഷേമതി
നന്ന്വ യത് നജനിേതായമനു േഹാ േമ
(എെന്ന നിന്ദി കവഴി ആെരങ്കിലും സേന്താഷി െമങ്കിൽ അതിൽ യത് നം
കൂടാെത തെന്ന ഉണ്ടാകുന്ന അനു ഹമായി ഞാൻ കരുതു .)
എ ’ജ്ഞാനാ ശ’കാരൻ പറഞ്ഞതും,

ന്ഥസ്യാൈസ്യവ യഃ കർത്താ യതാം വാ സ നിന്ദ്യതാം
മയി നാസ് േത്യവ കർതൃത്വമനന്യാനുഭവാത്മനി
(ഈ ന്ഥത്തിെന്റ കർത്താവിെന തിക്കേയാ നിന്ദിക്കേയാ െച െകാ ക.
സത്യത്തിൽ ആത്മാവിലല്ലാെത മെറ്റാന്നിലും മന ന്നാത്ത എനിക്കിതിൽ
കർതൃത്വമില്ല.)
എ അൈദ്വതസിദ്ധികാരൻ (മധുസൂദനസരസ്വതി.) പറഞ്ഞതും പര്യാേലാ 
ചിച്ച് താന്താങ്ങളുെട നിലയ്ക്കിണങ്ങിയതുേപാെല യഥാേയാഗം സമാധാനെപ്പട 
ണെമ നിർേദ്ദശിക്കകൂടിെച്ച തൽക്കാലംവിരമി .
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