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വിശ്വകർമ്മജൻ ല ോകചരിത്രത്തിൽ 

- ല ോഹനൻ    ണ്ണടി.  

       

 

 

ത്രരഞ്ചം:  

പഞ്ചഭാതത്ത഻ലധ഻ഷ്ഠ഻തമഺയ഻ ഭമണം ീെയ്തഽീ ഺണ്ട഻ര഻ക്കഽന്ന 
പപഞ്ചസിഷ്ട഻യഽീെ അെ഻സ്ഥഺനതതവ൦ അഗ്ന഻യഺ ഽന്നഽ. ഈ അഗ്ന഻ീയ 
"ുവദം" എന്നഽ വ഻ള഻ക്കഽന്നഽ. "ുവ" എന്നഺൽ ജ്വല഻ക്കഽന്നത്  എന്നഽം "ദ" 
എന്നഺൽ ദഺനീത്ത പദഺനം ീെയ്യുന്നത് എന്നഽം ആ ഽന്നഽ. എന്തഺണ് 
ജ്വല഻ക്കഽന്നത് ? അഗ്ന഻യഺണ് ജ്വല഻ക്കഽന്നത്. അഗ്ന഻ ജ്വല഻ക്കഽുപഺൾ, 
പ ഺശീത്തയഽം ൊെ഻ുനയഽം പദഺനം ീെയ്യുന്നത് ുപഺീല 
ലഘഽജ്ഞഺനീത്തയഽം വ഻സ്തിതമഺയ വ഻ജ്ഞഺനീത്തയഽം നൽ ഽന്നഽ. 
അന്ധ ഺരത്ത഻ൽ ന഻ന്നഽം പ ഺശത്ത഻ുലക്ക് നയ഻ക്കഽന്നത഻നഺൽ ഈ 
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അഗ്ന഻ീയ ുവദഺഗ്ന഻ീയന്നഽ അറ഻യീെെഽന്നഽ. അണ്ഡവഺയഽീ ഺണ്ട് 
(മിഗത്ത഻ന്ീറ തഽ ൽ ഉപുയഺഗ഻ച്ചുള്ള വഺയഽ സഞ്ച഻ - തഽരഽത്ത്) 
ുവദഗ്ന഻യ഻ൽ ന഻ന്ന് സിഷ്ട഻ ർമം ീെയ്യുന്നത഻ീന രഹ്മം എന്നഽം 
സിഷ്ട഻ രാപീെെഽത്തഽന്നവീന രഺഹ്മണൻ  എന്നഽം വ഻ള഻ക്കഽന്നഽ.  

പഞ്ചഭാതത്ത഻ലധ഻ഷ്ഠ഻തമഺയ ഈ പപഞ്ചം സിഷ്ട഻ക്കീെട്ട഻ട്ട് 5000 
ു ഺെ഻ വര്ഷങ്ങള്ക്ക്കഽ മഽന്പഺീണന്നഽ പറയീെെഽന്നഽ. ഇത഻ൽ 
അയ്യഺയ഻രം വർഷമഺയ഻ മനഽഷൿീന സിഷ്ട഻ച്ചുീവന്നഽം പറയീെെഽന്നഽ. 
മാവഺയ഻രം വര്ഷങ്ങള്ക്ക്കഽുശഷമഺണഽ വ഻ശവരഹ്മണീന  
സ്െ഻ഷ്ട഻ച്ചുീവന്നഽം പറയഽന്നഽ. ുവദഗ്ന഻യ഻ൽ ന഻ന്നഽം സിഷ്ട഻ ർമ്മം 
നെത്തഽന്നവനഺയ വ഻ശവരഺഹ്മണീന (വ഻ശവ ർമ്മജ്ീന) സിഷ്ട്െ഻ച്ചത് 
ഭഺരതത്ത഻ീല തഞ്ചഺവാര഻ലഺണ്. എന്ന് ഭഺരത഼യരഺയ വ഻ശവ ർമ്മജ്ർ 
വ഻ശവസ഻ക്കഽന്നത് പഞ്ചഺര഻ലഽം സ഻ന്ധഽനദ഻യഽീെ 
ത഼രത്തഽമഺീണന്നഽമഺണ്. യഥഺത്ഥ വ഻ശവരഹ്മണന്ീറ ജ്ന്ഩുദശം 
തഞ്ചഺവാരഺണ്. മനഽഷൿൻീറ ജ്഼വസന്ധഺരണത്ത഻നഺവശൿമഺയ 
സനഺധനനധർമ്മമഺയ പഞ്ചമഹഺ ർമ്മവഽമഺയ് ( ഇരഽപ്, ീെപ്,  ലല്, 
സവർണം, മരം) ുലഺ പലഺയനം നെത്ത഻യ഻ട്ടുള്ളവരഺണ് മനഽവംശ 
വ഻ശവരഺഹ്മണർ (വ഻ശവ ർമ്മജ്ർ). ഇവർ ുലഺ ത് എത്ത഻ീെട്ട 
സ്ഥലങ്ങള഻ീലലലഺം രഺജ്ൿങ്ങൾ  ന഻ർമ഻ക്കഽ യഽം രഺജ്ഭരണം 
നെത്ത഻യ഻ട്ടുള്ളവരഽമഺണ്. വ഻ശവത്ത഻ൽ  ർമ്മം ീെയ്യഺൻ 
ന഻ുയഺഗ഻ക്കീെട്ടവരഺയതഽീ ഺണ്ടഺണ് ഇവീര വ഻ശവ ർമ്മജ്ർ എന്ന് 
വ഻ള഻ക്കഽന്നത്. മറ്റു മനഽഷൿര഻ൽന഻ീന്നലലഺം വൿതൿസ്തരഺയ഻രഽന്നഽ 
വ഻ശവ ർമ്മജ്ർ എന്ന ുപര഻ൽ അറ഻യീെെഽന്ന മനഽവംശ 
വ഻ശവരഺഹ്മണർ. ഇവർക്ക് ൂദവ഼ മഺയ഻  ഻ട്ട഻യ അുന ം 
ൂവദഗ്ദദൿങ്ങള഻ൽ െ഻ലതഽമഺതമഺണ് ആയഽർുവദം, ുജ്ൿഺത഻ഷം, 
തച്ചുശഺശ്തതം മഽതലഺയവ. മനവ ഽലത്ത഻ൻീറ 
ജ്഼വസന്ധഺരണത്ത഻നഽപയഽക്തമഺയ അുന ം സനഺതനധർമ്മങ്ങൾ ഈ 
ുലഺ ത്തഽ ന഻ലന഻ൽക്കഽന്നഽ. ഒരഽ പുേ ഈ യഺന്ത഻ യഽഗത്ത഻ൽ 
ആരഽം ഈവസ്തഽത ഓർക്കഽന്ന഻ലല എന്ന് മഺതം. പൗരഺണ഻ - 
 ഺലത്തഽ ഉണ്ടഺക്കീെട്ട എലലഺ ഉപുയഺഗവസ്തഽക്കളും എന്നഽം അീത 
രാപത്ത഻ൽ അീലലങ്ക഻ൽ മീറ്റഺരഽ രാപത്ത഻ൽ 
ആധഽന഻ വൽക്കര഻ക്കീെെഽന്നഽീവന്നഽ മഺതം. 
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  മഺനവുസവക്കഺയ഻ ുലഺ പലഺയനം നെത്ത഻യ മനഽവംശ 
വ഻ശവരഺഹ്മണൻ ജ്നഺധ഻പതൿയഽഗത്ത഻ലഽം രഺജ്ഺക്കന്ഩഺരഽം 
ഭരണഺധ഻ ഺര഻ ളും ആയ഻ട്ടുണ്ട്. ഇുെഺഴഽം ഉണ്ട്. ജ്ഺത഻യഽം മതവഽം 
ുലഺ ത്ത്  നെമഺെ഻യുതഺെഽ ാെ഻ ന഻വ഻ലഽള്ള മതങ്ങളുീെ 
അെ഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഽം ഭരണം നെത്തഽന്നഽ. മതഺെ഻സ്ഥഺനത്ത഻ൻ ുമന഻ 
പറയഽന്ന മഺനവൻ ഇുെഺഴഽം ഓർത്തഽ വയ്ുക്കണ്ടതഺയ വസ്തഽത, 
പൗരഺണ഻  ഺലത് ജ്ഺത഻ുയഺ മതുമഺ ഉണ്ടഺയ഻രഽന്ന഻ലല. എന്ന് ജ്ഺത഻ 
മത െ഻ന്ത ൾക്ക് ൂവരഺഗൿം മഺതം ൂ വന്ന഻ട്ടു 400 ീ ഺലലീത്ത 
െര഻തമഺണഽള്ളത്. 

 

   

 

വ഻ശവമഺനവ െര഻തത്ത഻ൽ വ഻ശവരഺഹ്മണൻീറ സംഭഺവന ീള 
ഒര഻ക്കലഽം ത഻രസ് ര഻ക്കഺൻ  ഴ഻യഽന്നതലല. വ഻ശവ ര്മജ്ൻ 
രഺജ്ഺക്കന്ഩഺരഽം ഭരണഺധ഻ ഺര഻ ളും ആയ഻രഽന്നഽീവങ്ക഻ലഽം തങ്ങളുീെ 
 ഽലീത്തഺഴ഻ല഻ുനഺട് സഺമാഹ഻  പത഻പത്ത഻യഽള്ളവരഺയ഻രഽന്നഽ. 
ുലഺ ത്ത്  എത്ത഻ീെെഽന്ന രഺജ്ൿങ്ങള഻ീലലലഺം സിഷ്ട഻ ർമ്മങ്ങള഻ൽ 
അതഺതഽുപുദശങ്ങള഻ീല ജ്ങ്ങീളയഽം തങ്ങളുീെ ീതഺഴ഻ൽ ുമയലയ഻ൽ 
ഉൾീെെഽത്ത഻യ഻രഽന്നഽ. ഇങ്ങീന ഉൾീെെഽത്ത഻യതഽീ ഺണ്ടഺണ് ുലഺ ത്ത്  
എന്ന് ഇരഽപ്, മരം, ീെപ്,  ലല്, സവർണം എന്ന഻വയഽീെ 
ീതഺഴ഻ലഺള഻ ൾ ഉള്ളത്. എന്നഽം ഈ ീതഺഴ഻ലഽ ൾ ന഻ർരഺധം 
തഽെരഽന്നഽ.  ത്ത഻ മഽതൽ  െൽ വീരയഽം  ലം മഽതൽ  ലെ 
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വീരയഽം ഉണ്ടഺക്ക഻യ഻ട്ടുള്ള വ഻ശവരഺഹ്മണൻ അീലലങ്ക഻ൽ 
വ഻ശവ ര്മ്മജ്ന്ീറ  സിഷ്ട഻ െര഻തുരഺധം എവ഻ീെ ത഼രഽന്ന഻ലല. 

 

 

 

ഈ പഞ്ചമഹഺ ഺർമ്മ഻ ൾ, സവർണം, ീവള്ള഻, ീെപ്, ഇരഽപ് ഇവ 
ഭാമ഻യ഻ൽ എവ഻ീെ ഉീണ്ടന്നഽം അവ  ണ്ടഽപ഻െ഻ച്ചു 
സവഺതന്തവസ്ഥയ഻ൽ ഉണ്ടഺക്ക഻ീയെഽക്കഽന്നത഻ൽ ൂദവ഼ മഺയ഻ 
ൂവജ്ഞഺന഻ ളഺയ഻രഽന്നഽ. വ഻ശവരഺഹ്മണർ പൗരഺണ഻  ഺലത്ത് 
ുമൽെറഞ്ഞ ുലഺഹങ്ങളുീെ ന഻ർമ്മഺണര഼ത഻ വളീര  ൗതഽ  രവഽം 
വ഻ജ്ഞഺന രവഽമഺയ഻ട്ടഺയ഻രഽന്നഽ; ഒരഽ സ്ഥലത്ത് ുലഺഹം ഉീണ്ടന്നഽ 
മനസ്സ഻ലഺക്ക഻യ഻രഽന്നത്, മണ്ണ഻ൻീറ പുതൿ ത ുനഺക്ക഻യഺണ്.  
ുവദഺഗ്ന഻യ഻ൽ ുലഺഹധഺതഽക്കൾ അെങ്ങ഻യ മണ്ണ഻ീന 
ന഻ുേപ഻ക്കഽുപഺൾ ഉണ്ടഺ ഽന്ന അഗ്ന഻യഽീെ വർണ്ണ വൿതൿഺസങ്ങള഻ൽ 
ന഻ന്നഽം ുലഺഹീത്ത ത഻ര഻ച്ചറ഻യഽന്നഽ. ഉദഺഹരണമഺയ഻, മഞ്ഞ  ലർന്ന 
അഗ്ദന഻ീയങ്ക഻ൽ സവർണവഽം ത഼ീെഺര഻ുയഺട്  ാെ഻യ ജ്വഺലയ഻ൽ ന഻ന്നഽം 
ഇരഽപഺീണന്നഽം ന഼ല  ലർന്ന ജ്വഺലയ഻ൽ ന഻ന്നഽം ീെപ഻ീനയഽം 
ശഽഭവർണ്ണ ജ്വഺലയ഻ൽ ന഻ന്നഽം ീവള്ള഻ീയയഽം ത഻ര഻ച്ചറ഻യഽന്നഽ.  
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ലേത്രങ്ങൾ: 

 

ുലഺ ത്ത് എലലഺയ഻െത്തഽം മനഽവംശ വ഻ശവരഺഹ്മണർ (വ഻ശവ ർമ്മജ്ർ) 
അുന ം ുേതങ്ങൾ ന഻ർമ്മ഻ച്ച഻ട്ടുണ്ട്. ഇവയ഻ീലലലഺം 
വ഻ശവരഺഹ്മണർ പഽുരഺഹ഻തർ ആയ഻രഽന്ന഻ട്ടുണ്ട്. അന്ന് ന഻ർമ഻ക്കീെട്ട 
പല ുദവഺലയങ്ങളും മതഺെ഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ വ഻ഭജ്഻ക്കീെട്ടു 
ുപഺയ഻ട്ടുീണ്ടന്ന് മഺതം. പൗരഺണ഻  ഺലത്ത് വ഻ശവരഺഹ്മണരഽീെ 
സഺമഺജ്ൿം ആയ഻രഽന്നഽ ഈ ുലഺ ം.        (. . . . . . തഽെരഽം) 
       

Disclaimer: The author is solely responsible for the views expressed in this document 
and answerable to any queries which might be arising out of it.     
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