
ആർക്കിേയാളജിയിെല
േനരംേപാക്കുകൾ
േകസരി ബാലകൃഷ്ണപിള്ള



ആർക്കിേയാളജിയിെല േനരംേപാക്കുകൾ
േകസരി ബാലകൃഷ്ണപിള്ള
(മലയാളം: േലഖനം)

© 2021, Kesari Balakrishna Pillai

The electronic versions have been created by
making use of the production infrastructure of
River Valley Technologies.

The electronic versions were generated from
sources marked up in LATEX in a computer running
gnu/linux operating system. pdf was typeset
using XƎTEX from TEXLive 2020 and the cloud
framework, Ithal (ഇതൾ). The base font used
was traditional script of Rachana, contributed by
KH Hussain, et al. and maintained by Rachana
Institute of Typography. The font used for Latin
script was Linux Libertine developed by Philipp
H. Poll.

The electronic versions are released under the
provisions of Creative Commons Attribution Non-
commercial ShareAlike license for free download
and usage.

Flinders Petrie, painting by Philip Alexius de
Laszlo. The image is taken from Wikimedia
Commons and is gratefully acknowledged.

Sayahna Foundation
jwRa 34, Jagathy, Trivandrum, India 695014
uRl: www.sayahna.org

http://river-valley.com
https://www.latex-project.org
https://tug.org/xetex/index.html
https://tug.org/texlive/index.html
https://ithal.io
http://rachana.org.in
http://rachana.org.in
http://www.linuxlibertine.org/index.php?id=91&L=1
https://creativecommons.org
https://creativecommons.org
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flinders_Petrie_by_Philip_Alexius_de_Laszlo,_1934_(detail).jpg
https://commons.wikimedia.org
https://commons.wikimedia.org
http://www.sayahna.org
http://www.sayahna.org


ആർക്കിേയാളജിയിെല
േനരംേപാക്കുകൾ

ഫ്ലിൻേഡഴ് സ് െപട്രീയുെട െസക്വൻസ് േഡറ്റിംഗ്
സിസ്റ്റമായ െപട്രി മ്യൂസിയവുമായി ബന്ധെപ്പട്ട

പ്രീ-ൈഡനാസ്റ്റിക് കാലഘട്ടത്തിെല കറുത്ത േടാപ്പ്
ഈജിപ്ഷ്യൻ മൺപാത്രങ്ങൾ.

െമൗലാനാ അബുൽ കലാം
ആസാദ് 

ഈയ്യിെട ന്യൂഡൽഹി�
യിൽ വച്ചു നടന്ന അഖി�
േലന്ത്യാ വിദ്യാഭ്യാസ
സേമ്മളനത്തിെന്റ അധ്യ�
ക്ഷപ്രസംഗത്തിൽ െമൗ�
ലാനാ അബുൽ കലാം
ആസാദ് ഇങ്ങിെന പ്ര�
സ്താവിക്കുകയുണ്ടായി:

“ചരിത്രെത്ത സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം, ഇന്നു നമ്മു�
െട സർവ്വകലാശാലകൾ ഉപേയാഗിച്ചുവരുന്ന
സകല ചരിത്രബുക്കുകളും, ഇവയിലുള്ള വിട്ടുകള�
യലുകളും സത്യത്തിൽനിന്നുള്ള വ്യതിചലനങ്ങളും
നിമിത്തം, കുറവുള്ളവയായിഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇന്ന�
െത്ത സർവ്വകലാശാലകൾ ഉടനടി ശ്രദ്ധ പതിപ്പി�
േക്കണ്ട കാര്യങ്ങളിൽ വച്ചു ഏറ്റവും പ്രധാനെപ്പട്ട�
തു് ൈപ്രമറി ക്ലാസ്സുവെരയുള്ള വിദ്യാർഥികൾക്കു
നൽകി വരുന്ന ചരിത്രജ്ഞാനെത്ത പരിഷ്ക്കരിക്കു�
ന്നതാണു്” വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രി ഇങ്ങിെന പറഞ്ഞതു്
ഈ ചരിത്രജ്ഞാനപരിഷ്കരണത്തിനു്—ഇന്നെത്ത
സർവ്വകലാശാലക്കാരുെട െമൗലികമായ െകാ�
ള്ളരുതായ്മ അേദ്ദഹം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ലാത്തതു
നിമിത്തമാണു്.

ഫ്ലിൻേഡഴ് സ് െപട്രീയുെട എക്സിബിറ്റിംഗ്
െമറ്റീരിയൽ, ലണ്ടനിെല െടൽ ഫാറ.

സാധാരണയായി ചരിത്രേരഖകെളന്നു ഗണിക്ക�
െപ്പടുന്ന ലിഖിത േരഖകളില്ലാത്ത കാലെത്തപ്പറ്റി—
ഇംഗ്ലീഷിൽ പ്രീഹിസ്റ്ററി എന്നു പറയുന്നതിെനക്കുറി�
ച്ചു്— പ്രതിപാദിക്കുന്ന ശാസ്ത്രമാണു് ആർക്കിേയാളജി.
ഇക്കാലെത്ത ചരിത്രം അറിയുന്നതിനും ഇന്നു മാർ�
ഗ്ഗങ്ങളില്ലാെതയില്ല. ആർക്കിേയാളജിക്കൽ ഖന�
നം, ഇന്നെത്ത സകല രാജ്യക്കാരുെടയും പ്രാചീന
ഐതിഹ്യങ്ങെളയും കഥകെളയും പുരാേണതിഹാ�
സങ്ങെളയും നിഷ്പക്ഷബുദ്ധ്യാ ശാസ്ത്രീയമനഃസ്ഥിതി�
പൂർവ്വം താരതമ്യെപ്പടുത്തി ഗേവഷണം നടത്തുക
എന്നിവയാണു് ഇവയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ
രെണ്ടണ്ണം. ഇന്നെത്ത സർവ്വകലാശാലക്കാരും
ആർക്കിേയാളജി വകുപ്പുകാരും ആദ്യേത്തതിെന
മാത്രെമ പ്രാേയണ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നുള്ളു. പ്രസ്തുത
ഐതിഹ്യങ്ങളും മറ്റും സമകാലീനേരഖകളെല്ലന്നു�
ള്ള വാദം ഇവർ മുറുെകപിടിച്ചു െകാണ്ടിരിക്കുന്ന�
താണു് ഇതിനു കാരണം. ഈ ഐതിഹ്യങ്ങെള
ഉപേയാഗെപ്പടുത്തുന്നവർതെന്ന അതിരുകവിഞ്ഞ�
േദശീയേമാ, വർഗ്ഗീയേമാ ആയ മനഃസ്ഥിതി േഹതു�
വായി അന്യരാജ്യക്കാരുെടയും അന്യമതസ്ഥരുെട�
യും ഐതിഹ്യങ്ങേളാടു് ഇവെയ താരതമ്യെപ്പടുത്തി
പഠിക്കുന്നുമില്ല. തന്നിമിത്തം ഇവരും സത്യത്തിൽ
എത്തിേച്ചരുവാൻ നെമ്മ സഹായിക്കുന്നില്ല.

ഫ്ലിൻേഡഴ് സ് െപട്രീ

പല കാലങ്ങളിലുമാ�
യി ഒരു സ്ഥലത്തു�
ണ്ടായിരുന്ന പരി�
ഷ് കാരാവശിഷ്ടങ്ങെള
പൂർവ്വാപരബന്ധക്ര�
േമണ—അതായതു് ഒന്നി�
നുമുമ്പു് മെറ്റാന്നു് എന്നു്
കാണിക്കുന്ന രീതിയിൽ,
അഥവാ, സർ ഫ്ലിൻേഡ�
ഴ് സ് െപട്രീ പ്രാചീന ഈജിപ്തിെന സംബന്ധിച്ചു്
ആദ്യമായി സ്ഥാപിച്ച “െസക്വൻസ് േഡറ്റിംഗ്” രീ�
തിയിൽ—മാത്രേമ ആർക്കിേയാളജിക്കൽ ഖനനം
നമുക്കു കാണിച്ചുതരുന്നുള്ളു. ഇന്ന ഇന്ന വർഷങ്ങ�
ളിൽ അവ ഓേരാന്നും നിലവിലിരുന്നു എന്നു അവ
നെമ്മ ധരിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഇതു േഹതുവായി ശാസ്ത്രീ�
യമായ ചരിത്രരചനയ്ക്കു് അപരിത്യാജ്യമായ സൂക്ഷ്മ�
കാലഗണനം ഇതിൽ അടങ്ങിയിട്ടില്ല. ഇതുെകാ�
ണ്ടു നമുക്കു കിട്ടുന്നതു െവറും കങ്കാളങ്ങൾ മാത്രമാ�
ണു്. പ്രാചീനകാലെത്ത മഹാ പുരുഷന്മാെരപ്പറ്റി�
യും ഇതു് നമുക്കു് യാെതാരറിവും തരുന്നില്ല. ഇതു�
െകാണ്ടു് സാധാരണജനങ്ങൾ—അഭ്യസ്തവിദ്യർ
േപാലും—ഇതിെന ഉണക്കശാസ്ത്രെമന്നു പറഞ്ഞു്
ആേക്ഷപിച്ചു് അതിൽ താൽപര്യം കാണിക്കാെത�
യിരിക്കുന്നു.

ജറുസേലമിെല െപ്രാട്ടസ്റ്റന്റ് െസമിേത്തരിയിൽ
െപട്രീയുെട െഹഡ്േസ്റ്റാൺ (2009).

എന്നാൽ പ്രസ്തുത രണ്ടു മാർഗ്ഗങ്ങളും കലർത്തി
ഗേവഷണം നടത്തുന്നതായാൽ പ്രസ്തുത കുറവു�
കൾ ചരിത്രജ്ഞാനത്തിൽ ഇല്ലാതാകും. ഇപ്രകാ�
രം ആർക്കിേയാളജി പഠിക്കുന്നതായാൽ, നമ്മുെട
ഇന്നെത്ത പല ധാരണകളും അബദ്ധജടിലങ്ങളാ�
െണന്നു് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും. ഈ പരമാർ�
ഥജ്ഞാനം നമ്മുെട ഇന്നെത്ത ചിന്താഗതിയിലും
െപരുമാറ്റത്തിലും വലിയ പരിവർത്തനം വരുത്തു�
കയും െചയ്യും. ആർക്കിേയാളജിയിൽ പ്രസ്തുതരീ�
തിയിൽ ഗേവഷണം നടത്താെതയിരിക്കുന്നതി�
െന്റ ഒരു അന്തിമഫലമാണു് ഉത്തര ഇൻഡ്യയിൽ
ഇന്നു നടന്നുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന മൃഗീയസംഭവങ്ങൾ.
ഇതിെന്റ അന്തിമമായ ഉത്തരവാദിത്വത്തിെന്റ ഒരു
വലിയ ഭാഗം നമ്മുെട ഇന്നെത്ത സർവ്വകലാശാല�
ക്കാരുെട ചുമലിൽ െകട്ടി വയ്ക്കണം. ഈ ദുരന്തസംഭ�
വങ്ങൾക്കു് പുറെമ ഇന്നെത്ത ആർക്കിേയാളജിയുെട
പ്രസ്തുത കുറവുകൾ ചില േനരേമ്പാക്കുകെളയും കൂടി
സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഇവയിൽ രണ്ടുമൂെന്നണ്ണം ഇവിെട
വിവരിച്ചുെകാള്ളുന്നു.

െഫമിൻ െസ്റ്റല, െസെഹൽ ദ്വീപിൽ സ്ഥിതിെചയ്യുന്ന
ഒരു ലിഖിതം.

ഹിന്ദുമതത്തിെല എല്ലാ േദവന്മാർക്കും വാഹനങ്ങ�
ളുണ്ടേല്ലാ. മഹാവിഷ്ണുവിനു് ഗരുഡനും, ബ്രഹ്മാവിനു്
ഹംസവും, ശിവനു് കാളയും, ഗേണശനു് എലിയും
ദുർഗ്ഗയ്ക്കു് കടുവയും വാഹനങ്ങളാണു്. ഈ വാഹന�
ങ്ങളിൽ അവെര ഇരുത്തി എഴുെന്നള്ളിക്കാറുമുണ്ടു്.
എന്നാൽ പ്രസ്തുത സർവ്വരാജ്യ ഐതിഹ്യപഠനം
േദവന്മാർക്കും അവരുെട വാഹനങ്ങൾക്കും തമ്മിലു�
ള്ള ബന്ധം ഇതിനു േനേര മറിച്ചാെണന്നു് നെമ്മ
ധരിപ്പിക്കുന്നതാണു്. “വാഹനൻ” എന്ന വാക്കു
വാസ്തവത്തിൽ പ്രാചീന ആേസ്ത്രാ-ഏഷ്യാറ്റിക് ഭാ�
ഷാ കുടുംബത്തിെന്റ ഒരു ശാഖയായ മുണ്ഡാഭാഷ�
യിൽ കാണുന്നതും മകെനന്നു് അർത്ഥമുള്ളതുമായ
“ഹൻ” “ഹവൻ” എന്ന പദത്തിെന്റ ഒരു രൂപേഭദ�
മാെണന്നു് പാരീസ് സർവ്വകലാശാലയിെല പ്രസി�
ദ്ധഭാഷാശാസ്ത്രജ്ഞനായ പ്രസിലുസ്ക്കി സ്ഥാപിച്ചി�
ട്ടുണ്ടു്. “ഹപൻ” എന്നതിനു് ഭാഷാശാസ്ത്ര നിയമമ�
നുസരിച്ചു് “പഹൻ” എെന്നാരു രൂപേഭദമുണ്ടാകും.
ഇതിെന സംസ്കൃതീകരിച്ചാണു് “വാഹനൻ” എന്ന
പദം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളതു്. അവതാരം എന്നർത്ഥമുള്ള
വ്യൂഹം എന്ന സംസ്കൃതവാക്കും ഇതിൽനിന്നുതെന്ന
ജനിച്ചിട്ടുള്ളതാണു്. പുത്രെന പിതാവിെന്റ അവ�
താരമായി പരിഗണിക്കാമെല്ലാ. ഗരുഡവാഹനൻ
എന്നതിെന്റ യഥാർത്ഥമായ അർത്ഥം ഗരുഡപു�
ത്രൻ, അതായതു്, മഹാവിഷ്ണു എന്നാണു്. പുത്രൻ
എന്നർത്ഥമുള്ള “െകാൻ” എെന്നാരു പദവും മു�
ണ്ഡാഭാഷയിലുണ്ടു്. ഇതിെന സംസ്കൃതീകരിച്ചു് കർ�
ണ്ണൻ എന്ന പദവും സൃഷ്ടിച്ചു എന്നും പ്രിസിലുസ്ക്കി
ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. ക്രിസ്ത്വബ്ദത്തിെന്റ പ്രാരം�
ഭത്തിൽ ദക്ഷിണാപഥ ചക്രവർത്തികളായിരുന്ന
രാജവംശത്തിനു് ശാതവാഹനനെരന്നും, ശാത�
കർണ്ണികെളന്നും േപരുകളുണ്ടായിരുന്നു. അശ്വപു�
ത്രർ, അതായതു് ഗന്ധർവ്വെരന്നാണു് ഇവരണ്ടിനും
മുണ്ഡാഭാഷയിലുള്ള അർത്ഥം.

െജസ്യൂട്ട് പിതാവ് േജാൺ-ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് േഹാഫ്മാെന്റ
(15 വാല്യങ്ങൾ) എൻൈസേക്ലാപീഡിയ

മുണ്ടാരിക്കയിൽ മുണ്ട േഗാത്രത്തിൽ (മധ്യ ഇന്ത്യ)
അറിയെപ്പട്ടിരുന്നെതല്ലാം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. 1930

മുതൽ 1937 വെര പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

ഹിന്ദു ബുദ്ധമതങ്ങളുെട വിഗ്രഹനിർമ്മാണശാസ്ത്ര�
മനുസരിച്ചു് ഒരു േദവവിഗ്രഹത്തിെന്റ ശിരസ്സിൽ
ആ േദവെന്റ പിതാവിെന്റ വളെര െചറിയ ഒരു വി�
ഗ്രഹം വയ്ക്കാറുണ്ടു്. ഈ പതിവിനു് കടകവിരുദ്ധ�
മായിട്ടാണു് ഇന്നുള്ള ഹിന്ദുക്കൾ പ്രവർത്തിച്ചുവ�
രുന്നതു്. പുത്രെന എടുത്തു് അച്ഛെന്റ പുറത്തുവച്ചു്
ഇവർ ഗുരുത്തേക്കടു് കാണിച്ചുവരുന്നു. മഹാവിഷ്ണു�
വിെന്റ പിതാവു് ഗരുഡനും ബ്രഹ്മാവിെന്റ പിതാവു്
ഹംസെനന്ന ബിരുദമുള്ള മഹാവിഷ്ണുവും, ശിവെന്റ
അച്ഛൻ കാള (നന്ദി) എന്നു േപരുള്ള ബ്രഹ്മാവും,
ഗേണശെന്റ (ആദിപരശുരാമെന്റ) പിതാവു് മൂഷി�
കൻ (എലി) എന്നു് േപരുള്ള ശിവനും, കാളിയുെട
അച്ഛനും ഭർത്താവും കടുവാെയന്നു േപരുള്ള ബ്ര�
ഹ്മാവുമാകുന്നു. ബ്രഹ്മാവിെന്റ രണ്ടു പുത്രിമാരിൽ
കാളിെയന്നും സരസ്വതിെയന്നും, ഗംഗെയന്നും േപ�
രുള്ള മൂത്തവെള അച്ഛനായ ബ്രഹ്മാവും ഉമെയന്ന
ഇളയവെള സേഹാദരൻ ശിവനും കല്യാണം കഴി�
ച്ചുെവങ്കിലും, ശിവൻ കാളിെയ േസ്നഹിക്കുകയും ആ
േദവിയിൽ ഗേണശെനന്ന ഒരു പുത്രൻ അേദ്ദഹ�
ത്തിനു് ജനിക്കുകയും െചയ്തു. ഉമ െപറ്റിട്ടില്ല. പിതൃ�
ഭാര്യെയന്ന നിലയിലാണു് ശിവൻ കാളിയായ ഗം�
ഗെയ ജടയിൽ വച്ചിരിക്കുന്നതു്. അന്നു് ഏകഭാര്യാ�
വ്രതമില്ലായ് കയാൽ അതുള്ള ഇന്നെത്ത മനുഷ്യർ
ഉപഭാര്യമാെര ഒളിച്ചുവയ്ക്കുന്ന പതിവും അന്നുണ്ടായി�
രുന്നില്ല. തങ്ങളുെട പതിവു് ചരിത്രാതീതകാലെത്ത
മനുഷ്യർക്കും ആേരാപിക്കുന്ന ശീലം നിമിത്തമാണു്
ശിവൻ ഗംഗെയ ഉമയിൽനിന്നു് ജടയിൽ ഒളിച്ചുവ�
ച്ചിരുന്നു എന്നു് ഇന്നുള്ളവർ വിചാരിച്ചുവരുന്നതും.
മെറ്റാരുേനരം േപാക്കു് േമ്ലഛെനന്ന പദത്തിെന്റ
പ്രേയാഗത്തിൽ കാണാം. യാഥാസ്ഥിതികരായ
ഹിന്ദുകൾ േമ്ലഛെനന്ന പദെത്ത അതിയായ പുച്ഛ�
രസമുൾെക്കാള്ളുന്ന ഒരർത്ഥത്തിൽ മുസ്ലീമിങ്ങളു�
െടയും ക്രിസ്ത്യാനികളുെടയും േനർക്കു പ്രേയാഗിച്ചു�
വരുന്നുണ്ടേല്ലാ. ഇതു ശരിയായ ആർക്കിേയാളജി
ജ്ഞാനത്തിെന്റ അഭാവത്തിൽനിന്നുണ്ടായ ഒരു
ഗുരുത്തേക്കടാണു്. േമലുക്കൻ എന്നതിെന്റ ഒരു
രൂപേഭദമാണു് േമ്ലഛ എന്നതു്. േമലുക്ക എന്നതു്
ചരിത്രാതീതകാലത്തു് െപർസ്യൻ ഉൾക്കടലിെന്റ
പടിഞ്ഞാേറവശെത്ത അറബിക്കരയായിരുന്നു.
ബാബിേലാണിയാക്കാർ ഈ േപരാണു് അതിനു്
െകാടുത്തിരുന്നതു്. പിൽക്കാലെത്ത ഇവിെടനിന്നു�
ള്ള കുടിേയറിപ്പാർപ്പുകൾ നിമിത്തം സീനായി ഉപ�
ദ്വീപിനും അബിസീനിയാക്കും കൂടി ഈ േപരുകിട്ടി.
ലവണം (ഉപ്പു് ) എന്നർത്ഥമുള്ള െമലുക്കു് എന്ന െസ�
മിറ്റിക്ക് പദത്തിൽ നിന്നാണു് േമലുക്ക എന്ന േപരു്
ഉത്ഭവിച്ചിട്ടുള്ളതു്. ദ്യാവാപൃഥിവി അഥവാ സ്വർഗ്ഗരാ�
ജ്യം എന്നതിെന്റ പര്യായമായി ലവണാകരെയ—
അതായതു് േമലുക്കെയ—അമരേകാശം പ്രസ്താവി�
ച്ചിട്ടുണ്ടു്. മഹാവിഷ്ണു, ബ്രഹ്മാവു്, ശിവൻ, ഗേണശൻ,
എന്നീ ഹിന്ദുേദവന്മാെരല്ലാം ദിവ്യരാക്കെപ്പട്ട േമ�
ലുക്ക രാജാക്കന്മാരും ഭാരതീയരുെട പൂർവ്വികന്മാ�
രുമായിരുന്നു എന്നു ഞാൻ പല േലഖനങ്ങളിലും
സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു. അതുെകാണ്ടു് ഇവരും േമ്ലച്ഛരായി�
രുന്നു. തന്നിമിത്തം ഹിന്ദുക്കൾ േമ്ലഛെനന്ന പദ�
െത്ത പുച്ഛരസത്തിൽ മുസ്ലീങ്ങളുെടയും ക്രിസ്ത്യാനിക�
ളുെടയും േനർക്കു് പ്രേയാഗിക്കുേമ്പാൾ വലിയ ഗുരു�
ഭക്തരും ൈദവഭക്തരുമായ അവർ ഗുരുത്തേക്കടും
ൈദവദൂഷണവുമാണു് കാണിക്കുന്നതു്.

(1948 ജനുവരി 31 ഉദയം.)
(ഡേമാക്രാറ്റ് —1950 ഒേക്ടാബർ.)

□
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േകസരിബാലകൃഷ്ണപിള്ള

പാശ്ചാത്യ സാഹിത്യ ചിന്തകളുെട ഊഷ്മള ൈചതന്യം
മലയാള ഭാഷയിേലക്കു് ആവാഹിച്ച ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റ് ചിന്ത�
കനും വിമർശകനും. പത്രപ്രവർത്തകൻ, നിരൂപകൻ,
ചരിത്രകാരൻ എന്നീ നിലകളിൽ ശ്രേദ്ധയനായ മലയാ�
ളസാഹിത്യകാരനായിരുന്നു േകസരി എന്നറിയെപ്പടുന്ന
േകസരി എ. ബാലകൃഷ്ണപിള്ള. ജീവിതത്തിലും സാഹി�
ത്യത്തിലും അേദ്ദഹം ഒരു വിപ്ലവകാരിയായിരുന്നു.

1889-ൽ തമ്പാനൂരിെല പുളിക്കൽ േമേല വീട്ടിൽ ജന�
നം. പണ്ഡിതനും ഗ്രന്ഥകാരനുമായ ദാേമാദരൻകർ�
ത്താവാണു് അച്ഛൻ. അമ്മ പാർവ്വതി അമ്മ. കുടിപ്പള്ളി�
ക്കൂടത്തിലും െകാല്ലം ൈഹസ്ക്കൂളിലുമായി സ്ക്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാ�
സം. 1908-ൽ തിരുവനന്തപുരം മഹാരാജാസ് േകാേള�
ജിൽ നിന്നു് ചരിത്രം ഐഛികമാെയടുത്തു് ബി.എ. ജയി�
ച്ചു. േഗൾസ് േകാേളജിലും െകാല്ലം മഹാരാജാസ് േകാ�
േളജിലും ചരിത്രാദ്ധ്യാപകനായി േജാലി െചയ്തു. സായാ�
ഹ്നക്ലാസിൽ പഠിച്ചു് 1913-ൽ ബി.എൽ. ജയിച്ചു. 1917-
ൽ േജാലി രാജി െവച്ചു വക്കീലായി പ്രാക്റ്റീസ് തുടങ്ങി.
1922 വെര തിരുവനന്തപുരം ൈഹേക്കാടതിയിൽ വക്കീ�
ലായിരുന്നു.

പത്രപ്രവർത്തനം
1922 െമയ് 14-൹ സമദർശിയുെട പത്രാധിപത്യം ഏെറ്റ�
ടുത്തുെകാണ്ടു് പത്രപ്രവർത്തനരംഗേത്തക്കു് പ്രേവശിച്ചു.
1926 ജൂൺ 19-൹ സമദർശിയുെട പത്രാധിപത്യം രാജി�
െവച്ചു. സ്വന്തമായി ഒരു പത്രം തുടങ്ങുന്നതിനുള്ള പണം
േശഖരിക്കുന്നതിനായി തിരുവിതാംകൂറിലും, മേലഷ്യയി�
ലും പര്യടനങ്ങൾ നടത്തി. 1930 ജൂൺ 4-൹ പ്രേബാധ�
കൻ ശാരദാ പ്രസ്സിൽ നിന്നും അച്ചടി ആരംഭിച്ചു. 1930
െസപ്തംബർ 10-൹ ൈലസൻസ് റദ്ദാക്കിയതുെകാണ്ടു്
പ്രേബാധകൻ നിർത്തി. പിന്നീടു് 1930 െസപ്തംബർ 18-
൹ തെന്ന േകസരി പത്രം പ്രസിദ്ധീകരണം ആരംഭിക്കു�
ന്നു. 1931 െഫബ്രുവരി 19-൹ േകാടതിയലക്ഷ്യത്തിനു് 200
രൂപ പിഴ ചുമത്തുന്നു. 1935 ഏപ്രിൽ മാസേത്താെട േക�
സരി പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ കഴിയാതാവുകയും 1936-ൽ
കടം താങ്ങാനാവാെത ശാരദാ പ്രസ്സും ഉപകരണങ്ങളും
വിൽക്കുകയും െചയ്യുന്നു.

സാഹിത്യപ്രവർത്തനം
പാശ്ചാത്യ സാഹിത്യെത്ത മലയാളികൾക്കു് പരിചയ�
െപ്പടുത്തിെക്കാടുത്തതു് േകസരിയാണു്. േലാകെത്ത
വിപ്ലവകരമായി മാറ്റിമറിക്കുന്നതിനു് പ്രേയാഗിേക്കണ്ട
ഒരായുധമായിട്ടാണു് അേദ്ദഹം സാഹിത്യെത്ത കണ്ടതു്.
ൈവേദശിക സാഹിത്യപ്രസ്ഥാനങ്ങെള മുൻ നിർത്തി
മലയാളസാഹിത്യെത്ത വിലയിരുത്താനാണു് അേദ്ദഹം
ഉദ്യമിച്ചതു്. പ്രസ്ഥാന നിരൂപകൻ, സാേങ്കതിക നിരൂ�
പകൻ, ചിത്രകലാ നിരൂപകൻ, എെന്നാെക്കയാണു്
േകസരി വിേശഷിപ്പിക്കെപ്പടുന്നതു്.

മലയാളം കൂടാെത ഹീബ്രു, ലാറ്റിൻ, ഗ്രീക്ക് എന്നിവയും
അസീറിയൻ, സുേമറിയൻ ഭാഷകളും ഇംഗ്ലീഷ്, ഫ്രഞ്ച്,
ജർമ്മൻ എന്നീ യൂേറാപ്യൻ ഭാഷകളും സംസ്കൃതം, അറ�
ബി എന്നിവയും തമിഴു്, െതലുങ്ക്, കന്നട, ൈചനീസ്
എന്നീ ഭാഷകളും അറിയാമായിരുന്നു.

േകസരി സദസ്
1930-കളിൽ ശാരദ പ്രസ്സിൽ ഒത്തു കൂടിയിരുന്ന എഴുത്തു�
കാരുേടയും രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരുേടയും കൂട്ടായ്മയാണു്
േകസരി സദസ്. തകഴി, പട്ടം താണുപിള്ള, എ.വി. കൃ�
ഷ്ണപിള്ള, െക.എ. ദാേമാദരൻ, എൻ.എൻ. ഇളയതു്,
േബാേധശ്വരൻ, സി. നാരായണപിള്ള തുടങ്ങിയവരായി�
രുന്നു േകസരി സദസിൽ ഒത്തു കൂടിയിരുന്നതു്.

അവസാനകാലം
1942 െസപ്തംബർ 3-നു് തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്നും വട�
ക്കൻ പറവൂരിേലക്കു് താമസം മാറ്റി. 1960 ഡിസംബർ
18-നു് ആ മഹാമനീഷി ഈ േലാകേത്താടു വിടപറ�
ഞ്ഞു.

കൃതികൾ
പതിമൂന്നു വിവർത്തനങ്ങളുൾെപ്പെട 41 കൃതികൾ പ്രസി�
ദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

• കാമുകൻ (തർജ്ജമ)
• ലാർഡ് കിച്ചനർ
• പുരാതത്വ പ്രദീപം
• അലക്സാണ്ടർ മഹാൻ
• യുളിസസു് ഗ്രാന്റ്
• രണ്ടു് സാഹസികയാത്രകൾ
• ഐതിഹ്യ ദീപിക
• വിക്രമാദിത്യൻ ത്രിഭുവന മല്ലൻ
• ഹർഷ വർദ്ധനൻ
• കാർെമൻ (തർജ്ജമ)
• നവേലാകം
• േപ്രതങ്ങൾ
• രൂപമഞ്ജരി
• ഒരു സ്ത്രീയുെട ജീവിതം
• ഓമനകൾ
• ആപ്പിൾ പൂെമാട്ട്
• േനാവൽ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ
• മൂന്നു് ഹാസ്യ കഥകൾ
• േമാപ്പസാങ്ങിെന്റ െചറുകഥകൾ (തർജ്ജമ)
• സാഹിത്യ ഗേവഷണ മാല
• പ്രാചീന േകരള ചരിത്ര ഗേവഷണം
• സാേങ്കതിക ഗ്രന്ഥ നിരൂപണങ്ങൾ
• ഒമ്പതു് പ്രഞ്ച കഥകൾ
• നാലു് ഹാസ്യ കഥകൾ
• സാഹിത്യ വിമർശനങ്ങൾ
• ആദം ഉർബാസ്
• എട്ടു് പാശ്ചാത്യ കഥകൾ
• േകസരിയുെട മുഖ പ്രസംഗങ്ങൾ
• ചരിത്രത്തിെന്റ അടിേവരുകൾ
• േകസരിയുെട സാഹിത്യ വിമർശനങ്ങൾ
• േകസരിയുെട േലാകങ്ങൾ
• നവീന ചിത്ര കല
• ചരിത്ര പഠനങ്ങൾ
• Outline of Proto Historic Chronology of Western

Asia

• േകസരിയുെട ചരിത്ര ഗേവഷണങ്ങൾ ( നാലു വാ�
ള ്യം)

േഡ്രായിങ്: മധുസൂദനൻ
(വിവരങ്ങൾക്കു് വിക്കിപ്പീഡിയേയാടു് കടപ്പാടു്.)
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◦ “റിവർ വാലി പ്രസ്” എന്ന േലബലിൽ, സായാഹ്ന
ആറു മാസത്തിെലാരിക്കൽ മുൻ  നിര എഴുത്തുകാരുെട
ഇരുപതു് പുസ്തകങ്ങൾ വീതം ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനം
നടത്തുന്നു. ഈ േസവനത്തിെന്റ വാർഷിക വരിസം�
ഖ്യ:

രാജ്യം കറൻസി വരിസംഖ്യ

ഇന്ത്യ രൂപ 238
(119 വീതം ആറു മാസത്തിെലാരിക്കൽ)

യുഎസ്, കാനഡ യുഎസ് േഡാളർ 10
യൂേറാപ് യൂേറാ 10
മറ്റു വികസിത
രാഷ്ട്രങ്ങൾ

യുഎസ് േഡാളർ 10

ഖത്തർ റിയാൽ 20
യുഎഇ ദിർഹം 20
സൗദി അേറബ്യ റിയാൽ 20
കുൈവറ്റ് ദിനാർ 2
ഒമാൻ ദിനാർ 2
ബഹ്  റിൻ ദിനാർ 2

മേലഷ്യ റിങ്ങിറ്റ് 25

◦ പ്രസാധകരുെട നിരന്തരചൂഷണത്തിനു വിേധയരായി�
െക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന എഴുത്തുകാെര ശക്തിെപ്പടുത്തുക,
നല്ല വായനാവിഭവങ്ങൾ െചറുതുകയ്ക്കു വായനക്കാർ�
ക്കു ലഭ്യമാക്കുക, ഇന്റർെനറ്റിെനയും സാേങ്കതിക
മുേന്നറ്റെത്തയും സാംസ്ക്കാരികവളർച്ചയ്ക്കു് ഉപേയാഗി�
ക്കുക എന്നിവയാണു് പ്രധാനലക്ഷ്യങ്ങൾ.

◦ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും വായിക്കുവാൻ
പറ്റിയ തരത്തിലാണു് ഉള്ളടക്കം ലഭ്യമാക്കുക.

◦ ഈ പദ്ധതിയിൽ താല്പര്യം േതാന്നുന്നുെവങ്കിൽ ഇവി�
െട രജിസ്റ്റർ െചയ്യുക. (രജിസ്റ്റർ െചയ്യുേമ്പാൾ പണം/
കാർഡ് വിവരങ്ങൾ നേല്കണ്ടതില്ല.)

◦ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കു്/സുഹൃത്തുക്കൾക്കു് സമ്മാനം രജി�
സ്റ്റർ െചയ്യുക.

◦ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ:

1. ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനനയം
2. സായാഹ്നെയക്കുറിച്ചു അറിയുക
3. Who’s who

4. സായാഹ്ന േഫാൺ പിഡി  എഫുകൾ
5. സായാഹ്ന ഗ്രന്ഥേശഖരം
6. സായാഹ്ന വിക്കി

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമ�
യിലിേലയ്ക്കു് അയയ്ക്കുക.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം
695014

https://docs.google.com/forms/d/1C1VfKin3UXTGX5XofM9Yc9AoH1epmNNKo3t5ihs7uQk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1C1VfKin3UXTGX5XofM9Yc9AoH1epmNNKo3t5ihs7uQk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1v5M3sCUOk0uaZDwlNCrGquTuRc-ogZPz5Q-sU558snM/edit
https://docs.google.com/forms/d/1v5M3sCUOk0uaZDwlNCrGquTuRc-ogZPz5Q-sU558snM/edit
http://books.sayahna.org/ml/pdf/rivervalley.pdf
http://sayahna.org
http://books.sayahna.org/ml/pdf/whoswho.pdf
http://www.sayahna.org/?page_id=31
http://ax.sayahna.org/collection.html
https://ml.sayahna.org
mailto:info@sayahna.org

