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ഭാഷാപത്മപുരാണാഭി ായം

തി തി പുരാണങ്ങൾ ഇവ േവ േവാളം ജ്ഞാനവിജ്ഞാനങ്ങെള ഉപേദശി 
ന്നവയാണു്. അതിനാൽ ഇവയിൽ ഏെതങ്കിലും ഒ േപാെരേയാ? ഈ മൂ 
ം കൂടി എന്തിനാണു്? എന്നാെണങ്കിൽ മനുഷ്യരുെട സ്വഭാവഗുണ താരതമ്യ 

െത്ത അനുസരിച്ച് ഈ മൂ ം അവശ്യം േവണ്ടവതെന്നയാണു്. അതു െകാ ്
ആദ്യമായിട്ട് ഈ മൂ മാണങ്ങളുെട സ്വരൂപങ്ങേളയും അനന്തരം ഇവയുെട
സ്ഥാനമാനതാരതമ്യങ്ങളുെടയും പിന്നീട് ഇവ മനുഷ്യർക്ക് ഇന്ന നിലയിലാണു്
ജ്ഞാനവിജ്ഞാനങ്ങെള ഉപേദശി ന്നെത ം ചുരുക്കത്തിൽ പറ െകാള്ള 
െട്ട.
സ്വരൂപലക്ഷണങ്ങൾ
ധർമ്മാധർമ്മങ്ങൾ ഇതിെന്റ സഹയത്താൽ േകൾക്കെപ്പടുകെകാ ് ഇതിനു  
തി,” യത ഇതി തി”, വിക്കെപ്പടുകയാൽ തിെയന്ന് [1] നാമം ”േവദാർ 
ത്ഥസ്മരണപൂർവകം രചിതത്വാത് തിഃ” മഹർഹിമാരാൽ േവദാർത്ഥസ്മരണപൂർ 
വകം രചിക്കെപ്പ എന്നതിനാൽ തി [2] ”പുരാഭവം പുരാണം” പ കഴിഞ്ഞ
കഥെയപ്പറ്റിപ്പറയുന്നതു്, ”പുരാ അതീതാനാഗതാവർത്ഥാ വണതി” അതീതങ്ങ 
ളായും(കഴിഞ്ഞവക) അനാഗതങ്ങളായും (ഇനിവരാൻ േപാകുന്ന വക) ഇരി ന്ന
കഥകെളപ്പറ്റിപ്പറയു .
സർഗ്ഗശ്ച തിസർഗ്ഗശ്ച
വംേശാ മന്വന്തരാണി ച
വംശാനു ചരിതം ൈചവ
പുരാണം പഞ്ചലക്ഷണം
പുരാണെമന്നതു് അഞ്ച് ലക്ഷണങ്ങേളാടു കൂടിയവയാകു .
അ ലക്ഷണങ്ങൾ
1. സർഗ്ഗം 2. തിസർഗ്ഗം 3. വംശം 4. മന്വന്തരങ്ങൾ 5. വംശാനുചരി 
തം, ഇവയിൽ സർഗ്ഗെമന്നത് ആകാശാതി പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ, ച രാദി ദേശ ിയ 
ങ്ങൾ, അന്തഃകരണം, സത്വ രജസ്തമ കളുെട വിഷമാവസ്ഥയിൽനി ള്ള ഇവ 
യുെട ഉത്പത്തി. തിസർഗ്ഗെമന്നതു് ഹ്മാവിെന്റ േദവതിര്യങ്മനുഷ്യാദി സൃ 
ഷ്ടിയും സംഹാര( ളയ)വും വീ മുള്ള സൃഷ്ടിയും. വംശെമന്നത് രാമകൃഷ്ണാദ്യവ 
താരങ്ങളുെടയും ആ കാല ണ്ടായിരുന്ന മ ഭക്തന്മാരുെടയും വംശ വർണ്ണന.
മന്വന്തരങ്ങൾ; ഓേരാ മനുക്കളുേടയും ഭരണചരി ങ്ങൾ, വംശാനുചരിതം, മനു 
ക്കളുെട പിൻവാ ക്കാരുെട ചരി ം സ്ഥാനമാന താരതമ്യങ്ങൾ
യദദൃഷ്ടം ഹിം േവേദഷു
തദ്  ഷ്ടവ്യം തൗകില
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ഉഭാഭ്യാം യദദൃഷ്ടം ഹി
തത് പുരാേണഷു പഠ്യേത

തി തി പുരാേണഷു
വിരുേദ്ധഷു പര രം
പൂർവ്വം പൂർവ്വം ബലീയഃസ്യാ-
ദിതിന്യായ വിേദാ വിദുഃ
(ആപസ്തംബ തി)
േവദത്തിൽ കാണാത്ത വിഷയെത്ത തിയിൽനി ം ഹി െകാള്ളാം. ഈ
രണ്ടിലുമില്ലാത്തവ പുരാണങ്ങളിൽ നി ം ഹിക്കാം. എന്നാൽ തി തി പു 
രാണങ്ങളിൽ പര രം വിരുദ്ധമായി കാണുേമ്പാൾ പുരാണേത്തക്കാൾ തിയും

തിേയക്കാൾ തിയും ബലീയസ്സാകു .
തി തി വിേരാേധഷു
തിേരവ ഗരീയസീ

അവിേരാേധ സദാകാര്യം
സ്മാർത്തം ൈവദികവത്സദാ
(ജാബാല തി)

തി ം തി ം വിേരാധമിരി ന്ന അവസരങ്ങളിൽ തി തെന്ന ബ 
ല മാണമാകും. അവ ഭിന്നിപ്പില്ലാത്ത പക്ഷത്തിൽ തിേലേപ്പാെല തെന്ന

തിയും അംഗീകാര്യമാകും
തി തി പുരാണാനാം

വിേരാേധാ യ ദൃശ്യേത
ത ൗതം മാണം തു
തേയാർ ൈദ്വേധ തിർവരാ
േവദത്തിനു വിേരാധമായ തിവാക്യം വകയല്ലാ. ഈ രണ്ടിനും വിേരാധമായ
പുരാണവചനവും വകയല്ല. ഇ കാരം നീേക്കണ്ടവെയത്തള്ളി സ്വീകരിച്ചിരി  
ന്ന പുരാണങ്ങൾ തി തികൾ വിേരാധം കൂടാെത സമ്മതമായി ള്ളവയാ 
ണ്.
ഇനി ഉപേദശ നിലകെള പറയു . ഇവയിൽ തിയാകെട്ട, ഒരു ച വർത്തി
രാജാവിെന്റ നിലയിൽ ആജ്ഞാപി ം േപാെല അതിഗൗരവമായി ം, തിയാ 
കെട്ട ഒരു േസ്നഹിതൻ അേന്യാന്യം സമനിലയിൽ ഇരു െകാണ്ട് സേന്താഷ 
െപ്പടുത്തി പറയുന്നതുേപാെല വളെര ഇഷ്ടമായി ം , പുരാണമാകെട്ട , ഒരു ഭാര്യ
സേന്താേഷാത്സാഹം സമയം േനാക്കി , ശൃംഗാരാദി രസസേമതം െകാഞ്ചി  
ഴ വശീകരി േബാധിപ്പി ന്നതുേപാെല അതിേ മരൂപത്തിലും ഉപേദശി 
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ം . ഈ ഒടുക്കം പറഞ്ഞ പുരാണമാർഗ്ഗം ഏകേദശം മനുഷ്യർെക്കല്ലാം രസ 
കരമായിരി മേല്ലാ. ഇതുതെന്നയാണേല്ലാ കവികുലതിലകനായ വള്ളേത്താൾ
നാരായണേമേനാൻ അവർകളുെട പരിശുദ്ധ ഹൃദയമാകുന്ന അലങ്കാര മണ്ഡപ 
ത്തിൽ തെന്റ സം തപദ്യരൂപങ്ങളായ പുരാതനവാസസ്ഥാനങ്ങളിെല സ്ഥിതി 
േയാടുകൂടി േകാമളമായ മലയാളവാണീവിലാസമാർഗ്ഗ െട കട കയറി അന 
ന്തജ്ഞാന കാശത്തിനു നടനം െച െകാണ്ട് ടി ഓമന മലയാള ഭാഷെയത്ത 
െന്ന നവീന സുഖവാസ സ്ഥാനാന്തരമായി സ്വീകരിച്ച് അതിൽ കല്യാണ മേനാ 
ഹര ഗദ്യപദ്യ രൂപത്തിൽ ബഹിർഭാഗേത്തെയ്ക്കഴുന്നരുളി സരി വിള ന്നവ 
യാണേല്ലാ ഈ പുരാണരത്നങ്ങൾ . ഈ സ്ഥിതി ഇവെയ സാദരം പൂജിച്ചിരു 

ന്നതിേല , വിേശഷി മലയാളികളും രസജ്ഞന്മാരുമായ എല്ലാ േപരുേട 
യും ഉത്തമാംഗങ്ങൾ ഉത്തമ സൽപീഠങ്ങളായി ഭവിക്കെട്ട! ഒരു പേക്ഷ ആരും
തെന്ന ഇ കാരം അേപക്ഷി കയും അനു ഹി കയും െചയ്തിെല്ലങ്കിലും സ്വ 
യം അ കാരമായിേപ്പാകുമാറുള്ള ഒരീശ്വരാനു ഹമാഹാത്മ്യം ഈ നവീന പുരാ 
ണങ്ങൾ ണ്ട്. വിേശഷി പണ്ഡിത ശിേരാരത്നങ്ങളുെട വിലേയറിയ അഭി ാ 
യാനു ഹങ്ങളും കൂടി ഇതിലിരി ന്ന സ്ഥിതി പിെന്ന പറയണേമാ?
ഇനി ഒ കൂടിയുണ്ട്. എെന്തന്നാൽ സം ത ഭാഷെയ തങ്കത്തിേനാടും തമിഴ്
അെല്ലങ്കിൽ തമിഴ് ഭാഷയുെട ഒരു വകേഭദമായ ന െട മലയാള ഭാഷെയ മണ്ണി 
േനാടും സമമാക്കി മുൻകാലങ്ങളിൽ (ഇക്കാല ം ഇെല്ലന്നില്ല) ചില പണ്ഡിത
കവികൾ പറയാറുണ്ട്. ആ മുറയ്ക് േനാ േമ്പാൾ സം തത്തിൽ നി ം മലയാള 
ത്തിേല ള്ള തർജ്ജിമ തങ്കപ്പാ ത്തിലിരി ന്ന അമൃതെത്ത മൺപാ ത്തിലും
കൂടീ ആക്കി വച്ചതുേപാെലയും വ ന്നതുേപാെലയും ആകു െവ വല്ലവരും വി 
ചാരി േപാേയക്കാം . എങ്കിലും ഇതു നിമിത്തം ഇതിേല എെന്തങ്കിലും ഒരു ന  
നതയുേണ്ടാ എ േനാക്കിയാൽ അ ം േപാലുമിെല്ല തെന്ന പറേയണ്ടിവരും
. എെന്തന്നാൽ മൺപാ ത്തിലിരി ന്നതുെകാണ്ട് അമൃതത്തിനു പാ േഭദമല്ലാ 
െത രസേഭദം ലവേലശം ഇല്ല. അ കാരം ഇവിെടയും ഭാഷാേഭദമല്ലാെത അർ 
ത്ഥേഭദം ഒ ം തെന്ന ഇല്ല. ഒന്നിൽ നിന്ന് മെറ്റാന്നിേല ള്ള തർജ്ജിമയുെട  
േയാജനം അധികം ബഹുജനങ്ങൾ സംഗതി മനസ്സിലാകണെമ ള്ളതാണ 
േല്ലാ.തങ്കപ്പാ മുള്ളവർ ചിലരും മൺപാ മുള്ളവർ പലരുമാകെകാണ്ട് േയാ 
ജനം എ യും അധികമാെണ ള്ളതിേലയ്ക് സംശയമില്ല. പദ്യമായി മാ േമ
ആകാവൂ എന്ന് നിർബന്ധം കൂടാെത യഥാസൗകര്യം വിട്ടിരിക്കെകാ വൃത്തം

ാസം മുതലായവ ഭയ കടുത്ത സം തവാ കെള കുത്തിെച്ചലു ന്ന വിഷ 
യത്തിൽ സംഭവി േപാകാവുന്ന ന നതകെളാ ം ഇതിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ചിട്ടി 
ല്ല; പിടിക്കാനും തരമില്ല. ഗദ്യപദ്യങ്ങളായി മാറി മാറി വരികെകാണ്ട് അ വും

https://thalilakkam.in/



ഭാഷാപത്മപുരാണാഭി ായം - ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ 7

മുഷികയിെല്ല തെന്നയുമല്ല,നാടകം ച , കഥെചയ്കൽ,രാഗവിസ്താരവും പാ ം ,
ഇവ േകൾ േമ്പാൾ ഉണ്ടാവുന്നതുേപാെലയുള്ള വണരസവും നല്ലേപാെലയു 
ണ്ട്. പദ്യനിർബന്ധമില്ലാെതയും തന്നിമിത്തം സം തവാ കൾ തുേലാം കുറ 

ം ഉള്ളതു സാധാരണ അറിയത്തക്കതുമായിരിക്കയാൽ സാമാന്യക്കാർ ം
മനസ്സിലാക്കിെക്കാ േപാകുന്നതിേലയ്ക് വിഘ്നേമാ വിളംബനേമാ ഒ ം തെന്ന 
യില്ല. ഇേങ്ങ അറ്റം പറയുന്നതായാൽ മൂ ലക്കകൾ െകാണ്ട് തങ്ങളിൽ കൂട്ടിമു 
ട്ടാെത ഒന്നി െന കു ന്ന മൂ ീക, തിള തുടുതുടുത്ത കഞ്ഞിേയാടുകൂടി
അടുപ്പ കിട ന്ന േചാറ്റിെന ആ അടുപ്പിൽ വ െകാ തെന്ന സൂക്ഷി വാർ 

ന്ന ീ, മലയാള വർഗ്ഗത്തിലുള്ള ഈ ഇവർ േപാലും ആ സമയത്ത് ഈ
തർജ്ജിമ വായി േകട്ടാൽ ഒരുവിധം മനസ്സിലാകാെതയിരി കയില്ല.
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