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ലങ്കയുംഅേയാധ്യയും

േതാഡരുെട കുടിൽ.

േകരളത്തിെല തിയ്യരും മുക്കുവരും ലങ്കയിൽ നിന്നു
വന്നവരാെണന്നു് േകരേളാല്പത്തിയിൽ പ്രസ്താവി�
ച്ചിരിക്കുന്നു. നീലഗിരിയിെല േതാഡവർഗ്ഗക്കാരുെട
ഇടയ്ക്കു തങ്ങൾ ലങ്കാ രാജാവായിരുന്ന രാവണെന്റ
േപാങ്ങന്മാരായിരുന്നു എന്നും, രാവണെന്റ വധത്തി�
നുേശഷം തങ്ങെള ലങ്കയിൽ നിന്നു ബഹിഷ്കരിച്ചു
എന്നും ഒൈരതിഹ്യമുണ്ടു്. േതാഡവർഗ്ഗക്കാരും േക�
രളത്തിെല മലയന്മാരും ഒേര വർഗ്ഗത്തിൽെപ്പട്ടവ�
രാെണന്നു് ഇന്നെത്ത ചില നരവംശ ശാസ്ത്രജ്ഞ�
ന്മാർ വിചാരിച്ചുവരുന്നു. ഈ േതാഡവരും മലയ�
രും ഉൾെപ്പട്ട െമഡിറ്റേറനിയൻ നരവംശവും മുണ്ഡ�
വർഗ്ഗക്കാരുൾെപ്പട്ട ആസ്ത്രേലായ്ഡ് നരവംശവും
കൂടിേച്ചർന്നിട്ടാണു് ദ്രാവിഡെരന്നു കുെറ മുമ്പു് ജന�
ങ്ങൾ േപരിട്ടിരിക്കുന്ന വർഗ്ഗക്കാർ ഉണ്ടായെതന്നും
ഈ നരവംശ ശാസ്ത്രജ്ഞരിൽ ചിലർക്കഭിപ്രായ�
മുണ്ടു്. ഇങ്ങെന േകരളത്തിെല ചില പ്രധാന വർ�
ഗ്ഗങ്ങളുെട ഉല്പത്തിസ്ഥാനെമന്നു് ഐതിഹ്യവും,
സകല േകരളീയരുെടയും പൂർവ്വികരിൽ ഒരു കൂട്ട�
രുെട ഉല്പത്തിസ്ഥാനെമന്നു് വ്യംഗ്യമായി നരവംശ
ശാസ്ത്രജ്ഞരും പറയുന്ന ലങ്കയുെട യഥാർത്ഥ സ്ഥാ�
നം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിൽ േകരളീയർ താൽപര്യം
കാണിേക്കണ്ടതാണു്. ലങ്ക മേദ്ധ്യന്ത്യയിെല െസൻ�
ട്രൽ േപ്രാവിൻസാെണന്നുള്ള സർദാർ ൈകബി�
െന്റ അഭിപ്രായെത്ത സ്വീകരിച്ചുെകാണ്ടു് ഈ േലഖ�
കൻ ഒരുേലഖനം എഴുതിയിരുന്നെല്ലാ. എന്നാൽ
പിന്നീടുള്ള ഗേവഷണങ്ങളുെട ഫലമായി, രാവണ�
െന്റ കാലത്തിനുേശഷേമ െസൻട്രൽ െപ്രാവിൻസി�
െല ഒരു ഭാഗത്തിനു ലങ്ക എന്നു േപരു കിട്ടിയുള്ളു
എന്നും, രാവണെന്റ കാലാനന്തരം ഈ ലങ്കയിെല
ജനങ്ങൾ െസൻട്രൽ െപ്രാവിൻസിെല പ്രസ്തുത ഭാ�
ഗത്തിൽ കുടിേയറിപ്പാർത്തതു നിമിത്തമാണു് അതി�
നു ലങ്കെയന്നു േപരു കിട്ടിയെതന്നും രാവണെന്റ
കാലെത്ത അേയാധ്യ സിന്ധുനദിയുെട പശ്ചിമഭാ�
ഗത്തുള്ള അതിെന്റ േപാഷകനദിയായ കറം നദി�
യുെട കരയിൽ സ്ഥിതിെചയ്യുന്ന ബന്നു (പണ്ടെത്ത
വനായു) നഗരം തലസ്ഥാനമായിട്ടുള്ളതും, വടക്കു
പടിഞ്ഞാറതിർത്തി പ്രേദശവും ഉത്തരബലൂചിസ്ഥാ�
നും പശ്ചിമപഞ്ചാബും ഉൾെപ്പട്ടിരുന്നതുമായ ഒരു
രാജ്യമായിരുന്നുെവന്നും ഈ േലഖകൻ കണ്ടുപിടി�
ക്കുകയുണ്ടായി. അേയാധ്യയിൽ നിന്നു് നാലുദിവസ�
െത്ത വഴിക്കപ്പുറം മിഥിലാരാജ്യം സ്ഥിതിെചയ്തിരു�
ന്നുെവന്നു് വാല്മീകി പറയുന്നതിനാൽ, അേയാധ്യയു�
െട സ്ഥാനമാറ്റേത്താടുകൂടി മിഥിലയുേടയും സ്ഥാനം
മാേറ്റണ്ടിവരുന്നു. പ്രസ്തുത കണ്ടുപിടുത്തെത്തപ്പറ്റി�
യാണു് ഇവിെട വിവരിക്കുന്നതു്.

േതാഡ േക്ഷത്രം അഥവാ പാൽ സംഭരണി.
ചുവരിെല ആേലഖനങ്ങളിലും വാതിലിെന്റ

വലിപ്പത്തിലും ഇവ വ്യത്യസ്തമാണു്.

വാല്മീകി രാമായണത്തിൽ നിന്നു കിഷ്കിന്ധയ്ക്കും
അേയാധ്യയ്ക്കും തമ്മിൽ വളെര അധികം ദൂരമിെല്ല�
ന്നു മനസ്സിലാക്കാം. ഇന്നുവെരയുള്ള ചരിത്രപര�
മായ ഗേവഷണങ്ങളുെട ഫലമായി ഇന്ത്യയിൽ
നാലു സ്ഥലങ്ങളിൽ കിഷ്കിന്ധകളും മൂന്നു സ്ഥലങ്ങ�
ളിൽ ലങ്കകളും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടു്. കിഷ്കിന്ധകൾ
ൈമസൂരിനു വടക്കുള്ള തുംഗഭദ്രാനദീതീരത്തിലും,
മേധ്യന്ത്യയിെല വിന്ധ്യപർവ്വതത്തിെന്റ വടെക്ക
ചരിവിലും, രാജപുട്ടാനയിെല േജാഡ്പൂർ നാട്ടുരാ�
ജ്യത്തിലും, പഞ്ചാബിെന്റ കിഴക്കു ഭാഗത്തും ലങ്ക�
കൾ സിേലാണിലും െസൻട്രൽ േപ്രാവിൻസിലും
വടക്കുപടിഞ്ഞാറതിർത്തി േപ്രാവിൻസിലുമാണു്
കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നതു്. സിേലാണിെന്റ പക്ഷക്കാ�
രായി ഇന്നെത്ത പണ്ഡിതന്മാരിൽ ചിലരും േശഷി�
ച്ചവർ െസൻട്രൽ െപ്രാവിൻസിെന്റ പക്ഷക്കാരാ�
യും വർത്തിക്കുന്നു. രാമായണത്തിെല അേയാധ്യ
ഇന്നെത്ത യുൈനറ്റഡ് െപ്രാവിൻസിലുള്ള ചരിത്ര�
കാലെത്ത അേയാധ്യയാെണന്നും ഈ രണ്ടുകൂട്ടരും
വിചാരിച്ചുവരുന്നു. െറയിൽപാതകളും േമാേട്ടാർകാ�
റുകളും ഇല്ലാതിരുന്ന രാവണെന്റ കാലത്തു് ഹിമാല�
യത്തിനു സമീപമുള്ള അേയാധ്യയിൽ നിന്നു രണ്ടാ�
യിരം ൈമൽ െതക്കുള്ള സിേലാണിേലക്കു് അന്നു
ഭാരതം നിറഞ്ഞിരുന്ന േഘാരവനങ്ങളിൽ കൂടി രാ�
മനും സീതയ്ക്കും എങ്ങെന ഒരുവിധം ൈസ്വരമായി
സഞ്ചരിക്കുവാൻ സാധിക്കുെമന്നുള്ള സംഗതി സി�
േലാൺ പക്ഷക്കാർ ഓർമ്മിക്കുന്നില്ല. ഈ വിഷയ�
ത്തിൽ നമ്മുെട മുഖ്യപ്രമാണഗ്രന്ഥമായ വാല്മീകി
രാമായണം അേയാധ്യയ്ക്കും മിഥിലയ്ക്കും കിഷ്ക്കിന്ധയ്ക്കും
ലങ്കയ്ക്കും തമ്മിൽ തമ്മിലുള്ള ദൂരങ്ങെള പ്രകടമായും
ധ്വനിപ്പിച്ചും വിവരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഈ ദൂരങ്ങെളപ്പറ്റിയുള്ള
പ്രസ്താവനകെള മുഴുവനും െസൻട്രൽ െപ്രാവിൻസു
പക്ഷക്കാരും സ്വീകരിച്ചിട്ടുമില്ല. രണ്ടുകൂട്ടരും ഒരു�
േപാെല രാമൻ അേയാധ്യയിൽ നിന്നു ദണ്ഡകാ�
രണ്യത്തിേലക്കും അവിെടനിന്നു ലങ്കയിേലക്കും
േപായ വഴികളിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളുെട നാമങ്ങളിൽ
മാത്രേമ ശ്രദ്ധ േകന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടുള്ളൂ. വാല്മീകി രാമായ�
ണം നൽകുന്ന ലങ്കാദ്വീപിെന്റ വിസ്തരിച്ചുള്ള വിവര�
ണെത്ത ഇവർ വിസ്മരിച്ചിരിക്കുന്നു. അേയാധ്യയുെട
സ്ഥാനം നിശ്ചയിക്കുവാൻ മതിയായ വിവരങ്ങൾ
ദശരഥെന്റ മരണാനന്തരം ഭരതെന അേയാദ്ധ്യ�
യിേലക്കു് കൂട്ടിെക്കാണ്ടുവരാനായി േകകയത്തി�
േലക്കു േപായ ദൂതന്മാരുെടയും േകകയത്തിൽ നി�
ന്നു അേയാദ്ധ്യയിേലക്കു തിരിച്ചുവന്ന ഭരതെന്റയും
യാത്രകളുെട വർണ്ണനകളിൽ വാല്മീകി നൽകിയിട്ടു�
ണ്ടു്. ഇതിലും ഇവരുെട ശ്രദ്ധ പതിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇവർ
ഇങ്ങെന ഉേപക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള വർണ്ണനകെള പ്രധാന�
മായി ആശ്രയിച്ചാണു്, രാവണെന്റ കാലെത്ത ലങ്ക�
യുെടയും അേയാദ്ധ്യയുെടയും സ്ഥാനങ്ങൾ ഇവിെട
കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളതു്.

േതാഡരുെട വലിയ പള്ളി.

ദക്ഷിണദിക്കുകളിൽ സീതെയ അേന്വഷിക്കുവാന�
യയ്ക്കുന്ന വാനരന്മാേരാടു് സുഗ്രീവൻ മാർഗ്ഗനിർേദ്ദശം
െചയ്യുന്ന കിഷ്ക്കിന്ധാകാണ്ഡത്തിെല ഭാഗത്തിലാണു്
ലങ്കയുെട വിവരണമുള്ളതു്. അതിെന്റ ചുരുക്കം ചുവ�
െട േചർക്കുന്നു. ദക്ഷിണസാഗരം കടക്കുേമ്പാൾ രാ�
വണൻ നാടുവാഴുന്ന ലങ്കാദ്വീപം കാണാം. അതിൽ
കടക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുേമ്പാൾ സിംഹിക എന്ന രാ�
ക്ഷസി നിങ്ങളുെട നിഴലുപിടിച്ചു് നിങ്ങെള സംഹരി�
ക്കാെത സൂക്ഷിച്ചുെകാളളണം. ലങ്കാദ്വീപിെന്റ ദക്ഷി�
ണഭാഗത്തു സിദ്ധചാരണ കിന്നര നിേഷവിതമായ
പുഷ്പിതികം എെന്നാരു പർവ്വതവും അതിനപ്പുറത്തു്
സൂര്യവാൻ പർവ്വതവും, അതിനപ്പുറത്തു് ൈവദ്യുത�
ഗിരിയും, ഇതുകഴിഞ്ഞു് അഗസ്ത്യെന്റ ഒരാശ്രമമുള്ള
കുഞ്ജരം എന്ന മലയും സ്ഥിതിെചയുന്നുണ്ടു്. വാസു�
കിയുെട െകാട്ടാരമുള്ള ഭഗവതീപുരവും ലങ്കാദ്വീപിലു�
ണ്ടു്. അതിനടുത്തായി വൃഷഭമല നിൽക്കുന്നു. ഈ
മലയുെട മുകളിൽ പത്മം, ഹരിശ്യാമം, േഗാശഷീർ�
ഷം എന്ന േപരുള്ള മുന്നു ദിവ്യചന്ദനവൃക്ഷങ്ങളുണ്ടു്.
ഈ ചന്ദനവനെത്ത ശുദ്രൻ, ഗ്രാമണി, ശിഗ്രു, ൈശ�
ലൂഷൻ, ബഗ്രു എന്ന അഞ്ചു് ഗന്ധർവ്വവരന്മാർ സദാ
കാത്തുെകാണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിനപ്പുറത്തായി അന്ത�
പ്പുരം സ്ഥിതിെചയ്യുന്നു. ഇതിനപ്പുറത്തു് ഒരുത്തർ�
ക്കും േപാകാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല.

ഗിരിവ്രജയിലുള്ള പുരാതന ബുദ്ധ സ്തൂപത്തിെന്റ
അവശിഷ്ടങ്ങൾ.

മുകളിൽ വിവരിച്ച ലങ്കാദ്വീപിെന്റ വർണ്ണനയിൽ,
ഛായ പിടിച്ചു ഭക്ഷിക്കുന്ന സിംഹിക എന്ന രാക്ഷ�
സിയുെട ഒരു േപരായ ഛായ എന്നതു ഗുജറാത്തി�
െന്റ െതക്കുപടിഞ്ഞാറൻ കടൽത്തീരത്തുള്ള ഇന്ന�
െത്ത തുറമുഖമായ േപാർബന്ദറിെന്റ പണ്ടെത്ത േപ�
രാണു്. ലങ്കാദ്വീപിെന്റ ദക്ഷിണഭാഗത്തുള്ള സിദ്ധ�
ചാരണകിന്നര നിേഷവിതമായ പുഷ്പിതികൈശ�
ലം ഗുജറാത്തിെന്റ െതക്കുകിഴക്കു സ്ഥിതിെചയ്യുന്ന�
തും ൈജനന്മാരുെട പ്രസിദ്ധ തീർത്ഥാടന സ്ഥല�
വുമായ ശത്രുഞ്ജയമലയാകുന്നു. ശത്രുഞ്ജയമാഹാ�
ത്മ്യം എന്ന പ്രാചീന ൈജനകൃതിയിൽ ശത്രുഞ്ജയ
മലയ്ക്കുള്ള പല നാമങ്ങളുെട കൂട്ടത്തിൽ പുഷ്പദന്തം
എന്ന േപരും ഉൾെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതിൽ നി�
ന്നാണു്, അതു ലങ്കയിെല പുഷ്പിതിക മലയാെണ�
ന്നനുമാനിക്കാവുന്നതു്. ചാരണന്മാർ ൈജനരുെട
ഒരുതരം ദിവ്യരാകയാൽ ചാരണനിേഷവിതെമന്നു്
വാല്മീകി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു് ൈജനപുണ്യസ്ഥലമായ
ശത്രുഞ്ജയമാെണന്നു സൂചിപ്പിക്കുന്നുമുണ്ടു്. ൈജന�
മതം ഉേദ്ദശം ബി.സി. 2300-നു സമീപം സ്ഥാപിച്ചു
എന്നു ൈജനമതത്തിെന്റ പ്രാചീനതെയപ്പറ്റി ഈ
േലഖകൻ എഴുതിയിരുന്ന േലഖനത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാ�
ണിച്ചിരുന്നെല്ലാ. അതിനാൽ വാല്മീകി ൈജനരുെട
േദവതകെളപ്പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുെണ്ടന്നതിൽ യാെതാരു
കാലൈവരുധ്യമിെല്ലന്നും ഇവിെട ചൂണ്ടിക്കാണി�
ച്ചുെകാള്ളുന്നു. ശത്രുഞ്ജയത്തിെന്റ മെറ്റാരു േപർ
ക്ഷിതിമണ്ഡനം എന്നാെണന്നു് ഒരു സ്ഥലത്തും,
ക്ഷിതിമണ്ഡനം സിംഹളദ്വീപിെന്റ തലസ്ഥാനമാ�
െണന്നു് മെറ്റാരിടത്തും ശത്രുഞ്ജയമാഹാത്മ്യത്തിൽ
പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

ജുനഗഡ് നഗരത്തിെന്റ കവാടം.

ഗുജറാത്തിെല പ്രസിദ്ധ ഗിരിയും ഇന്നെത്ത ജുന�
ഗഡ് നാട്ടുരാജ്യത്തിൽ സ്ഥിതിെചയുന്നതുമായ ഗി�
രിനഗരമാണു് സൂര്യപർവ്വതെമന്നു േതാന്നുന്നു. ഈ
ഗിരിനഗരത്തിൽ ഒരു സൂര്യമല്ലൻ പണ്ടു നാടുവാണി�
രുന്നതായി ശത്രുഞ്ജയ മാഹാത്മ്യത്തിൽ കാണുന്നു.
ഗിരിനഗരത്തിനു സമീപമുള്ള മെറ്റാരു പ്രസിദ്ധമ�
ലയായ ൈരവത ഗിരിയായിരിക്കും ൈവദ്യുതഗിരി.
ഈ ൈരവതഗിരി ൈജനന്മാർക്കും ഹിന്ദുക്കൾക്കും
ഒന്നുേപാെല ഒരു പുണ്യസ്ഥലമായിരുന്നുെവന്നു്
ശത്രുഞ്ജയമാഹാത്മ്യത്തിലും സ്കന്ദപുരാണത്തിലും
ഇതിെന്റ മാഹാത്മ്യെത്ത വാഴ്ത്തിയിരിക്കുന്നതിൽ
നിന്നു മനസ്സിലാക്കാം. അഗസ്ത്യാശ്രമമുള്ള കുഞ്ജര�
പർവ്വതം, ഗുജറാത്തിൽ സ്ഥിതിെചയ്തിരുന്നതായി
ശത്രുഞ്ജയ മാഹാത്മ്യം പ്രസ്താവിക്കുന്ന നാേഗശ�
പർവ്വതമാെണന്നു് കുഞ്ജരത്തിേന്റയും നാഗത്തിേന്റ�
യും അർത്ഥസാമ്യത്തിൽ നിന്നു് അനുമാനിക്കാം.
ഇതു് ഗുജറാത്തിെന്റ കിഴക്കൻ സമുദ്രതീരത്തിലുള്ള
ഇന്നെത്ത ഹത്ഥബ് (പണ്ടെത്ത ഹസ്തകവപ്രം)
ആെണന്നു േതാന്നുന്നു. വാസുകിയുെട െകാട്ടാരം
സ്ഥിതിെചയ്തിരുന്ന ഭഗവതിപുരം ഗുജറാത്തിെന്റ
കിഴക്കൻ സമുദ്രതീരത്തിനടുത്തുള്ള ഇന്നെത്ത ഭാ�
വനഗരം എന്ന പട്ടണമാണു്. വൃഷഭഗിരിയിലുള്ള
മന്ദരമരങ്ങളിൽ ഒന്നിനു് േഗാശൃംഗം എന്ന േപരു�
ണ്ടായിരുന്നതിൽ നിന്നു്, വൃഷഭഗിരി ഭവനഗരത്തി�
െന്റ െതക്കുള്ള ഇന്നെത്ത േഗാേഗാനഗരമാെണന്ന�
നുമാനിക്കാം. ഈ ഗിരിയുെട മുകളിലുള്ള ചന്ദനമര�
ങ്ങെള കാത്തുരക്ഷിച്ചു വന്നിരുന്ന ഗന്ധർവ്വന്മാരിൽ
ഒരാളായ ഗ്രാമണിയുെട േപർ ഇവിെട പ്രേത്യകം
ശ്രേദ്ധയമാണു്. എെന്തന്നാൽ രാവണെന്റ പൂർവ്വി�
കന്മാരിൽ ഒരുത്തനായ സുേകശനു ഗ്രാമണി എന്ന
ഗന്ധർവ്വൻ തെന്റ മകെള കല്യാണം കഴിച്ചുെകാടു�
ത്തു എന്നു് അധ്യാത്മരാമായണത്തിൽ പറഞ്ഞിരി�
ക്കുന്നു. വൃഷഭമലയിെല ഗ്രാമണിയായിരിക്കും ഇപ്ര�
കാരം െചയ്തതു്. വാല്മീകിയുെട ലങ്കാദ്വീപവർണ്ണന�
യിൽ അനന്തരം പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ള അന്തകപുരി ഗുജ�
റാത്തിെന്റ ഉത്തരസമുദ്രക്കരയിൽ സ്ഥിതിെചയ്യുന്ന
ഇന്നെത്ത ജാംനഗർ, അതായതു് യമനഗരമാണു്.
ഇതു് കച്ച് ഉൾക്കടലിെന്റ െതെക്കക്കരയിൽ സ്ഥി�
തിെചയ്യുന്നതിനാലാണു് ഇതിനപ്പുറത്തു് ഒരുത്തർ�
ക്കും കടക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതെല്ലന്നു് വാല്മീകി
പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതും.

ബലരാമൻ ഹസ്തിനാപുരെത്ത ഗംഗയിേലയ്ക്കു്
വലിയ്ക്കുന്നു. ഭാഗവത ദശമസ്കന്ദത്തിൽ നിന്നു്.

ഇനി ലങ്കാനഗരത്തിെന്റ സ്ഥാനം മാത്രേമ കണ്ടു�
പിടിേക്കണ്ടതായിട്ടുള്ളു. ശൂർപ്പണഖേയാടു കാണിച്ച
അക്രമത്തിനും ഖരെന്റ വധത്തിനും പ്രതികാരം െച�
യ്യുവാനായി രാവണൻ ലങ്കയിൽ നിന്നു പുറെപ്പട്ടു്,
രാമനും സീതയും പാർത്തിരുന്നതും ജനസ്ഥാന�
ത്തിനു അതിർത്തിയിൽ സ്ഥിതിെചയ്തിരുന്നതുമായ
സ്ഥലേത്തക്കു േപായേപ്പാൾ അേദ്ദഹം ആദ്യമായി
ത്രികൂടമലയും പിന്നീടു് കാലപർവ്വതവും അനന്തരം
സാഗരവും കടന്നുേപായി എന്നു മഹാഭാരതത്തി�
െല രാേമാപാഖ്യാനത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. കാലപർ�
വ്വതം കച്ച് ഉൾക്കടലിെന്റ െതെക്കക്കരയിലുള്ള മു�
മ്പുപറഞ്ഞ ജാംനഗരാണു്. അതിനാൽ ഇതിനുേന�
െര െതക്കായി ത്രികൂടമലയും ഇതിനും െതക്കായി
ലങ്കാനഗരവും സ്ഥിതിെചയ്തിരുന്നുെവന്നു് സിദ്ധിയ്ക്കു�
ന്നു. ലങ്കയിൽ പ്രേവശിക്കുേമ്പാൾ, ഛായ എന്ന
രാക്ഷസി ഹനുമാെന ഹിംസിക്കുവാൻ തുനിഞ്ഞ�
തിനാൽ ഛായ, അഥവാ, ഇന്നെത്ത േപാർബന്തർ
എന്ന നഗരം ലങ്കാനഗരത്തിനു മുമ്പിൽ സ്ഥിതി�
െചയ്തിരുന്നു എന്നനുമാനിക്കാം. ഇങ്ങെന ഗുജറാ�
ത്തിൽ അഥവാ, ലങ്കാദ്വീപിൽ േപാർബന്തർ, അതി�
നു വടക്കു ലങ്കാനഗരം, അതിനു് വടക്കു് ത്രികൂടഗിരി,
അതിനു വടക്കു് ജാംനഗർ, അതിനു് വടക്കു് കച്ഛ്
ഉൾക്കടൽ എന്നു് ഒന്നിെനത്തുടർന്നു് ഒന്നു് സ്ഥിതി�
െചയ്തിരുന്നതാണു് വാസ്തവത്തിൽ രാേമാപാഖ്യാനം
ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുള്ളതു്. േപാർബന്തറിനും ജാംന�
ഗറിനും ഇടയ്ക്കു് ഒന്നിനു വടക്കായി ഒന്നു സ്ഥിതിെച�
യ്യുന്ന രണ്ടു കുന്നുകെള ഇന്നും കാണാവുന്നതാണു്.
ഈ കുന്നുകളിൽ െതെക്ക കുന്നിൽ, അതായതു്
േപാർബന്തറിനു് േനെര വടക്കുള്ള കുന്നിൽ ശ്രീനഗ�
രം എന്നു േപരുള്ള ഒരു പ്രാചീനഗ്രാമം സ്ഥിതിെച�
യ്യുന്നുണ്ടു്. ഈ കുന്നിൽ നിന്നു് ഒരു നദി പുറെപ്പട്ടു
െതേക്കാെട്ടാഴുകി േപാർബന്തറിനു കുെറ വടക്കായി
അറബിക്കടലിൽ വീഴുന്നു. ശ്രീനഗരം സ്ഥിതിെച�
യ്യുന്ന കുന്നിനു് അമരകണ്ടകെമന്നും, അതിലുള്ള
ശ്രീനഗരത്തിനു് ലങ്കാനഗരെമന്നും ആ മലയിൽ നി�
െന്നാഴുകുന്ന പ്രസ്തുത നദിയ്ക്കു് നർമ്മദെയന്നും, ആ
മലയ്ക്കും ജാംനഗറിനും ഇടയ്ക്കു് സ്ഥിതിെചയ്തിരുന്ന
കുന്നിനു് ത്രികൂടെമന്നും രാവണെന്റ കാലത്തു് േപരു�
കളുണ്ടായിരുന്നു എന്നു് വിചാരിേക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു.
ഈ ശ്രീനഗരത്തിനു ശ്രീപുരെമന്നും, ഇതു് സ്ഥിതി�
െചയ്തിരുന്ന മലയ്ക്കു് ശ്രീപുരെമന്നും ശത്രുഞ്ജയ മാ�
ഹാത്മ്യത്തിൽ േപരിട്ടിട്ടുണ്ടു്. ഈ ശ്രീൈശല നഗര�
ത്തിൽ ൈജനരുെട 23-ാമെത്ത തീർത്ഥങ്കരനായ
പാർശ്വനാഥെന്റ സമകാലീനനായ ഹസ്തിേസനൻ
എന്ന കാശിരാജാവു് ഒരു ൈജനൈചത്യം പണി�
കഴിപ്പിച്ചു എന്നും ശത്രുഞ്ജയ മാഹാത്മ്യം പ്രസ്താ�
വിക്കുന്നുണ്ടു്. ഇതിൽനിന്നു് ഈ ശ്രീപുരം അഥവാ,
ശ്രീനഗരം ഒരു രാക്ഷസരാജവംശത്തിെന്റ രാജധാ�
നിയായിരുന്നു എന്നു് സിദ്ധിക്കുന്നുണ്ടേല്ലാ. ത്രികൂട
പർവ്വതത്തിെന്റ െതക്കുള്ള ഒരു െകാടുമുടിയാണു്
ശ്രീനഗരം സ്ഥിതിെചയ്തിരുന്ന ശ്രീൈശലം, അഥ�
വാ, അമരകണ്ടകം. ത്രികൂടഗിരിയിൽ ലങ്കാനഗരം
സ്ഥിതിെചയ്തിരുന്നു എന്നു രാമായണത്തിൽ പറ�
ഞ്ഞിട്ടുള്ളതു് ഇതു നിമിത്തമാണു്. ശിവൻ ത്രിപുര
ദഹിപ്പിച്ചേപ്പാൾ, അതിൽ ഒരുപുറം കടപ്പാജില്ല�
യിലുള്ള ഇന്നെത്ത ശ്രീൈശലത്തിലും, മെറ്റാന്നു്
ഇന്നെത്ത നർമ്മദാ നദിയുെട ഉല്പത്തിസ്ഥാനമായി
െസൻട്രൽ േപ്രാവിൻസിൽ സ്ഥിതിെചയ്യുന്ന അമര�
കണ്ടകമലയിലും വീണതായി പത്മപുരാണത്തിൽ
പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഗുജറാത്തിൽ നിന്നു് രാവണെന്റ
കാലത്തിനുേശഷം ലങ്കാനിവാസികൾ െസൻട്രൽ
േപ്രാവിൻസിലും കൃഷ്ണാനദീതീരങ്ങളിലും കുടിേയറി�
പ്പാർത്തേപ്പാൾ, അവർ ലങ്കയിെല സ്ഥലങ്ങളുെട
നാമങ്ങെള േവർതിരിച്ചു് തങ്ങളുെട പുതിയ വാസ�
സ്ഥലെത്ത പല സ്ഥലങ്ങൾക്കും നൽകിയതിെന�
യാണു് പത്മപുരാണത്തിെല പ്രസ്തുത പ്രസ്താവന
സൂചിപ്പിക്കുന്നതു്. രാവണെന്റ കാലത്തു് ശ്രീൈശ�
ലവും അമരകണ്ടകവും ഒേര മലയുെട േപരുകളാ�
യിരുന്നു. രാവണെന്റ പൂർവ്വികരിൽ ഒരാൾക്കു് സാ�
ലകണ്ടകൻ എന്ന േപരുണ്ടായിരുന്നതും ഇവിെട
സ്മരണയീമെത്ര.

മിഹിരകുലൻ.

ഭാരതത്തിെന്റ പശ്ചിമസമുദ്രക്കരയിലുള്ള അപരാ�
ന്തകം എന്ന പ്രേദശത്തിലുള്ള സ്ഥലങ്ങെളയും വർ�
ഗ്ഗക്കാെരയും വായുപുരാണത്തിൽ ചുവെടേചർക്കു�
ന്ന പ്രകാരം വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു:

“സൂർപ്പാകാരഃ കലിവനാ
ദുർഗ്ഗാഃ കാലിതൈകഃ സഹ
പുേലയാശ്ച സുരാലാശ്ച
രൂപസാസ്താപൈസഃ സഹ
തഥാ തുരസിതാൈശ്ചവ
സർേവൈചവ പരസ്കരാഃ”

േബാംെബയ്ക്കു വടക്കു സ്ഥിതിെചയ്യുന്നതും അപരാ�
ന്തകത്തിെന്റ തലസ്ഥാനവും പ്രധാന തുറമുഖവും
പരശുരാമനാൽ സൃഷ്ടിക്കെപ്പട്ടതുമായ ശുർപ്പാക�
രം, അഥവാ ശൂർപ്പാരകം തുടങ്ങി കച്ഛിെല റണ്ണിെന്റ
വടേക്കക്കരയായ പാരസ് കരം വെരയുള്ള അപരാ�
ന്തകത്തിെല വിഭാഗങ്ങേളയും വർണ്ണങ്ങെളയുമാ�
ണു് ഇതിൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ളതു്. ഈ അതിർത്തികൾ�
ക്കകത്താണേല്ലാ ഗുജറാത്തു് സ്ഥിതിെചയ്യുന്നതു്. ഗു�
ജറാത്തിെല, അഥവാ, പ്രാചീന ലങ്കയിെല പുലസ്ത്യ�
വർഗ്ഗത്തിൽ, അതായതു്, രാവണെന്റ വർഗ്ഗത്തിൽ�
െപ്പട്ടവർക്കാണു് ഇതിൽ പുേലയർ എന്നു േപരിട്ടിട്ടു�
ള്ളതു്. അപരാന്തകെത്ത ക്രിസ്ത്വബ്ദം തുടങ്ങിയ കാ�
ലംമുതൽക്കു് പന്ത്രണ്ടാം ശതാബ്ദംവെര ഭരിച്ചുവന്നി�
രുന്ന ശിലാഹാര രാജാക്കന്മാർക്കു സിംഹളന്മാർ
എന്ന ബിരുദമുണ്ടായിരുന്നതും ഇവിെട സ്മരണീയ�
മാണു്. പഞ്ചാബ് , രജപുത്താന എന്നീ പശ്ചിേമാ�
ത്തര േദശങ്ങെള എ.ഡി. ആറാം ശതാബ്ദത്തിൽ
ഭരിച്ചിരുന്ന കുപ്രസിദ്ധനായ ഹൂണരാജാവു് മിഹി�
രകുലൻ ലങ്കെയ ആക്രമിച്ചതായി രാജതരംഗിണി
പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ടു്. ഈ സിംഹളവും ഈ ലങ്കയും
പ്രസ്തുതരാജാക്കന്മാരുെട രാജ്യത്തിനു സമീപമുള്ള
ഗുജറാത്തു് ആയിരിക്കുവാേന ഇടയുള്ളൂ.

ശത്രുഞ്ജയമല.

ഏവം വിധങ്ങളായ കാരണങ്ങളാൽ രാവണെന്റ
കാലെത്ത ലങ്കാദ്വീപു് ഗുജറാത്താെണന്നും, അതിലു�
ള്ള ലങ്കാനഗരം ശ്രീനഗരമാെണന്നും നിസ്സംശയം
വിചാരിക്കാവുന്നതാണു്. ഇനി ദണ്ഡകാരണ്യവും
കിഷ്കിന്ധയും േഗാദാവരിയും രാമെന്റ വനവാസ�
കാലെത്ത സംഭവങ്ങൾ നടന്ന മറ്റു സ്ഥലങ്ങളും
എവിെടയായിരുന്നു എന്നു കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ ശ്ര�
മിക്കാം. എ.ഡി. 18-ാം ശതാബ്ദത്തിലുള്ള മേധ്യ�
ന്ത്യയിലുള്ള ഒരു െചേപ്പടിൽ ദണ്ഡകാരണ്യത്തിനു
സമീപം സ്ഥിതിെചയ്തിരുന്നു എന്നു് പ്രസ്താവിച്ചിട്ടു�
ള്ള വസ്തരേദശം ഒറീസ്സയിൽ ഉൾെപ്പട്ടതും, െസൻ�
ട്രൽ േപ്രാവിൻസിനു െതക്കുകിഴക്കായി സ്ഥിതി�
െചയ്യുന്നതുമായ ഇന്നെത്ത ബസ്താർ എന്ന നാട്ടുരാ�
ജ്യമാണു്. ബസ്താറിനു് വടക്കു് മഹാനദീതീരത്തിൽ
സ്ഥിതിെചയ്യുന്ന േസാൺപീർ നഗരത്തിൽ നിന്നും
കെണ്ടടുത്ത എ.ഡി. 10-ാം ശതാബ്ദത്തിെല ഒരു
ശാസനത്തിൽ, ആ പ്രേദശം ഭരിച്ചിരുന്ന ഒരു ഗു�
പ്തരാജാവായ േസാേമശ്വരനു് പശ്ചിമലങ്കാപതി�
െയന്നു് ബിരുദം നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഇതിൽനിന്നു്
എ.ഡി. 10-ാം ശതാബ്ദത്തിൽ െസൻട്രൽ േപ്രാ�
വിൻസിെന്റ െതക്കുകിഴക്കും ഒറീസ്സയുെട െതക്കുമു�
ള്ള പ്രേദശത്തിനു് പശ്ചിമലങ്കെയന്നു േപരുണ്ടായി�
രുന്നു എന്നും ഇതിനു സമീപമുള്ള ബസ്താർ, അഥ�
വാ, വസ്തരരാജ്യം ദണ്ഡകാരണ്യത്തിനു സമീപം
സ്ഥിതിെചയ്തിരുന്നു എന്നും സിദ്ധിക്കുന്നു. സ്കന്ദപുരാ�
ണത്തിെന്റ പ്രസാദഖണ്ഡത്തിൽ നിന്നു് ഗുജറാത്തി�
െല ഗിരിനഗരപർവ്വതം സ്ഥിതിെചയ്തിരുന്ന പ്രേദശ�
ത്തിനു് വസ്ത്രാപഥം, അതായതു് വസ്തരേദശം എന്നു്
േപരുണ്ടായിരുന്നു എന്നു മനസ്സിലാക്കാം. ആദ്യ�
െത്ത ലങ്കയായ ഗുജറാത്തിെല സ്ഥലനാമങ്ങെള
രണ്ടാമെത്ത ലങ്കയായ െസൻട്രൽ െപ്രാവിൻസി�
െല സ്ഥലങ്ങൾക്കു നൽകിയതിെനപ്പറ്റി മുകളിൽ
പ്രസ്താവിച്ചിരുന്നെല്ലാ. അതുെകാണ്ടു ഗുജറാത്തിെല
വസ്തരയ്ക്കു്, അതായതു്, ഗിരിനഗരത്തിനു് സമീപമുള്ള�
േദശം രാവണെന്റ കാലത്തു് ദണ്ഡകാരണ്യത്തിനു
സമീപം സ്ഥിതിെചയ്തിരുന്നു എന്നു് ഊഹിക്കാം.
വാമനപുരാണത്തിൽ പ്രഹ്ലാദെന്റ തീർത്ഥാടനം വി�
വരിക്കുേമ്പാൾ അേദ്ദഹം ത്രികൂടഗിരിയിൽ നിന്നു്
ദണ്ഡകവനത്തിേലക്കു് േപായി എന്നു് പ്രസ്താവി�
ച്ചിട്ടുള്ളതും, രാവണെന്റ കാലത്തു് ഗുജറാത്തിെന്റ
ഉത്തരഭാഗത്തുകുടി ദണ്ഡകാരണ്യം നീണ്ടുകിടന്നി�
രുന്നു എന്നു് കാണിക്കുന്നുണ്ടു്. രാവണെന്റ കാല�
ത്തു് ദണ്ഡകാരണ്യം ഗുജറാത്തിെന്റ വടക്കുഭാഗ�
ത്തും കച്ഛിലും കച്ഛിെന്റ വടക്കുള്ള സിന്ധിലും കൂടി
േപായി ഉത്തരസിന്ധിലുള്ള െസഹ്വാൻ എന്ന ഇന്ന�
െത്ത നഗരം വെര നീണ്ടുകിടന്നിരുന്നു എന്നു് വിചാ�
രിക്കുവാൻ കാരണമുണ്ടു്.

അമരകണ്ടകത്തിെല പുരാതന േക്ഷത്രങ്ങൾ.

ഖരവധത്തിനു് പ്രതികാരം െചയ്യുവാനായി രാവ�
ണൻ ലങ്കയിൽ നിന്നു് ത്രികൂടം, ജാംനഗർ, കച്ച്
ഉൾക്കടൽ എന്നിവ കടന്നു് രാമൻ നിവസിച്ചിരു�
ന്ന േഗാദാവരിയുെട സമീപത്തുള്ള സ്ഥലേത്തക്കു്
േപാകുകയുണ്ടായേല്ലാ. ഇതിൽ നിന്നു് കച്ഛ് ഉൾക്ക�
ടലിെന്റ വടക്കാണു് രാവണെന്റ കാലെത്ത േഗാദാ�
വരിയും അതിനടുത്തുള്ള ജനസ്ഥാനവും എന്നു സി�
ദ്ധിക്കുന്നു. സിന്ധുനദി സിന്ധിെല പല സ്ഥലങ്ങ�
ളിലും െവച്ചു് പല ൈകവഴികളായി പിരിഞ്ഞാണു്
അറബിക്കടലിൽ വീഴുന്നതു്. ഈ ൈകവഴികളിൽ
ഒന്നിനു് േഗാതി, അഥവാ, േകാരി എന്നു് ഇന്നു േപ�
രുണ്ടു്. ഇതാണു് രാവണെന്റ കാലെത്ത േഗാദാവരി
നദി. േഗാദാവരി എന്ന േപരു േലാപിച്ചു് േഗാതിയും
േകാരിയുമായിത്തീർന്നിരിക്കണം. ഇതിെന്റ കിഴ�
േക്ക തീരത്തിൽ നിന്നു ഒരു പതിനാറു ൈമൽ അക�
െലയുള്ള സ്ഥലത്താണു് സീതാപഹരണകാലത്തു്
രാമൻ പാർത്തിരുന്നതു്. ഇതിൽനിന്നു് വളെരദൂ�
രം വടേക്കാട്ടു ദണ്ഡകാരണ്യം നീണ്ടുകിടന്നിരുന്നു.
േഗാതിയുെട തീരംവെര ജനസ്ഥാനം സ്ഥിതിെച�
യ്തിരുന്നു. ഈ ജനസ്ഥാനത്തിനും ഗുജറാത്തിെല
ജാംനഗറിനും ഇടയ്ക്കാണു് രാമായണത്തിെല കി�
ഷ്ക്കിന്ധയും വിന്ധ്യനും പമ്പാസരസ്സും മലയപർവ്വത�
വും ഹനുമാൻ ലങ്കയിേലക്കു ചാടാൻ ഉപേയാഗിച്ച
മേഹന്ദ്രപർവ്വതവും സ്ഥിതിെചയ്തിരുന്നതു്. ലങ്കാദ്വീ�
പായ ഗുജറാത്തിെന്റ വടക്കുള്ള ദക്ഷിണസാഗരം
കച്ഛ് ഉൾക്കടലാെണന്നുള്ളതു് പ്രത്യക്ഷമാണേല്ലാ.
ഇതിെന്റ വടേക്കക്കരയ്ക്കുള്ളവയും തമ്മിൽ െതാട്ടുകി�
ടക്കുന്നവയുമാണു് മലയവും മേഹന്ദ്രവും. കച്ഛിേന�
യും ഗുജറാത്തിേനയും ഇന്നു ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതും
പ്രാേയണ സമുദ്രത്താൽ ചുറ്റെപ്പട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ
ഒരു ദ്വീപിേനാടു സാദൃശ്യമുള്ളതുമായ കരയ്ക്കു് ഇന്നും
മാലിയ, അതായതു്, മലയ എന്നു േപരുണ്ടു്. ഇതാ�
ണു് രാവണെന്റ കാലെത്ത മലയപർവ്വതം. അന്നു്
ഇതിനും ഗുജറാത്തിെന്റ വടേക്കക്കരയ്ക്കും ഇടയ്ക്കു് വീ�
തികുറഞ്ഞ ഒരു സമുദ്രഭാഗം ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്ക�
ണം. ഇതിെനയാണു് ഹനുമാൻ ചാടിക്കടന്നതായി
രാമായണത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു്. ഇതിലാണു് മർ�
ക്കടന്മാർ പിന്നീടു് രാമെന്റ ൈസന്യങ്ങൾക്കു കടക്കു�
വാനായി ചിറെകട്ടിയതും. ഈ മലയെത്തെത്താട്ടു്
സമുദ്രക്കരയിൽ മേഹന്ദ്രം സ്ഥിതിെചയ്തിരുന്നിരിക്ക�
ണം. കച്ഛിെന്റ മധ്യഭാഗത്തായി ചില കുന്നുകൾ കി�
ഴക്കു പടിഞ്ഞാറായി നീണ്ടുകിടക്കുന്നുണ്ടു്. ഇതായി�
രിക്കണം രാവണെന്റ കാലെത്ത വിന്ധ്യാപർവ്വതം.
ഇതിെന്റ വടെക്കെചരിവിലായിരിക്കണം കിഷ്ക്കിന്ധ
സ്ഥിതിെചയ്തിരുന്നതു്. ഈ വിന്ധ്യനു വടക്കായി
കച്ഛിെല റണ്ണിനു സമീപിച്ചു് നീണ്ടു വീതികുറഞ്ഞ
ഒരു കായൽ സ്ഥിതിെചയ്യുന്നതു് ഇന്നും കാണാവു�
ന്നതാണു്. ഇതായിരിക്കണം പമ്പാസരസ്സ് . ഇതിനു
സമീപം െവച്ചാണു് സുഗ്രീവെന രാമൻ ആദ്യമായി
കണ്ടതും.

1890കളിൽ എഫ്. െനൽ സൺ എടുത്ത
ജുനഗഡിെല ഒരു ബസാറിെന്റ ചിത്രം.

രാമൻ അേയാധ്യയിൽ നിന്നു ദണ്ഡകാരണ്യത്തി�
േലക്കു യാത്ര െചയ്തവഴി അറിഞ്ഞാൽ മാത്രേമ
ദണ്ഡാരണ്യത്തിെന്റ വടെക്ക അതിർത്തി കണ്ടു�
പിടിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളു. ഇതിനു പ്രാരംഭ�
മായി അേയാധ്യയുെട സ്ഥാനം കണ്ടുപിടിേക്കണ്ട�
താെണന്നുള്ളതു് പ്രത്യക്ഷമാണേല്ലാ. ഇതിനുള്ള
മാർഗ്ഗം േകകയത്തിൽ നിന്നു അേയാധ്യയിേലക്കു്
േപായ ഭരതെന്റ യാത്രകളുെട വർണ്ണനകളിൽ വാ�
ല്മീകി പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഏെതല്ലാമാ�
െണന്നു കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാകുന്നു. ദൂതന്മാർ അതി�
േവഗത്തിൽ കുറുക്കുവഴികളിൽക്കൂടിയാണു് േകകയ�
ത്തിേലക്കു് േപായതു്. േനെരമറിച്ചു് ഭരതൻ ൈസന്യ�
സേമതം അേയാധ്യയിേലക്കു് സഞ്ചരിച്ചതിനാൽ
അേദ്ദഹത്തിനു രാജപാതയിൽക്കൂടി സാവധാന�
ത്തിൽ യാത്ര െചേയ്യണ്ടിവന്നു. േകകയം അേയാ�
ധ്യയ്ക്കു പടിഞ്ഞാറായി വളെര ദൂെര സ്ഥിതിെചയ്തിരു�
ന്നു എന്നു രാമായണത്തിൽ നിന്നു പ്രഥമദൃഷ്ടിയിൽ
മനസ്സിലാക്കാം. ദൂതന്മാരുെട മാർഗ്ഗം ആദ്യമായി
ഇവിെട വിവരിക്കുന്നു. അവർ അേയാധ്യയിൽ നി�
ന്നു പുറെപ്പട്ടു് പ്രലംബഗിരിയുെട സമീപത്തുകൂടി
അപരതാലത്തിെന്റ കിഴക്കു ഭാഗത്തു െചന്നു് വട�
േക്കാട്ടുേപായി മാലിനീ നദി കടന്നു. അനന്തരം
അവർ പടിഞ്ഞാറും വടക്കു പടിഞ്ഞാറുമായി യാത്ര
െചയ്യുന്നു. ഇങ്ങെന സഞ്ചരിക്കുേമ്പാൾ അവർക്കു
പാഞ്ചാല വിഷയവും സുരനദിയും, ഗംഗാതീരത്തുള്ള
ഹസ്തിനപുരവും കുരു ജാംഗലവും പല സരസ്സുകളും
ശരദണ്ഡനദിയും കലിംഗപുരിയും ഭികാളനഗരവും
ഇക്ഷുമതി നദിയും ബാഹ്ലീകേദശവും മദഗിരിയും
ഹരിവടവും വിവശനദിയും ഒരു വലിയ ശാല്മലിവൃ�
ക്ഷവും കടേക്കണ്ടിവന്നു. പിെന്നയും പല സരസ്സു�
കളും വനങ്ങളും നദികളും കടന്നു് അവർ യാത്രെച�
യ്തു് ഒടുക്കം േകകയത്തിെന്റ തലസ്ഥാനമായ ഗിരി�
വ്രജനഗരത്തിൽ െചന്നുേചരുകയും െചയ്തു.

അേയാധ്യയിേലയ്ക്കുള്ള ഭരതെന്റ യാത്ര ഇനി ചുരു�
ക്കി വിവരിക്കുന്നു; േകകയ രാജധാനിയായ ഗിരി�
വ്രജത്തിൽ നിന്നു് ഭരതൻ പുറെപ്പട്ടു് സമീപത്തുള്ള
സുദാമപർവ്വതവും സുദാമനദിയും കടന്നു് ആധാന
നഗരത്തിെലത്തി. പിന്നീടു് ഭരതൻ അപരസർപ്പ�
ദാേദശം, ശിവ, കുർവ്വതി എന്നീ നദികൾ, ശല്യകർ�
ത്തനനഗരം, ശിലാവാപനദി, ൈചത്രരഥവനം,
സരസരീസുരാനദീ സംഗമം, മത്സ്യവിഷയം, കലിം�
ഗനദി, മലമ്പ്രേദശത്തുള്ള ഹ്ലാദിനീനദി എന്നിവ
കടന്നു് യമുനാതീരത്തു െചന്നു േചരുകയുണ്ടായി.
പിന്നീടു് യമുനയ്ക്കു് അപ്പുറമുള്ള മഹാരണ്യവും സുരന�
ദിയും ഗംഗാനദീതീരത്തുള്ള പ്രാഗ്വടപുരവും ഗംഗാ�
തീരത്തു തെന്നയുള്ള ഹസ്തിനപുരവും കടന്നു് ജംബു�
പ്രസ്ഥാനത്തിൽ െചന്നുേചർന്നു. അതിനുേശഷം
ഉജ്ജിഹാന പട്ടണവും താനികനദി മുതലായ പല
നദികളും കടന്നു് കടികനദിയുെട തീരെത്തത്തി. പി�
ന്നീടു് കടികനദി, േലാഹിത്യപുരം, ഏകസാലപുരം,
സ്ഥാണുമതീനദി എന്നിവ കടന്നു് േഗാമതി തീരത്തു�
ളള വിനിത ഗ്രാമത്തിൽ െചന്നുേചർന്നു. അനന്തരം
കലിംഗഗ്രാമം കടന്നു് അേയാധ്യയിൽ എത്തുകയും
െചയ്തു.

ഗുലാബ് ബാരി, ൈഫസാബാദിെല നവാബിെന്റ
ശവകുടീരം.

രാമായണത്തിെല കിഷ്കിന്ധ കച്ചിൽ സ്ഥിതിെച�
യ്തിരുന്നതിനാൽ അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അേയാധ്യ
യുൈനറ്റഡ് േപ്രാവിൻസിെല ൈഫസബാദ് ജി�
ല്ലയിെല ചരിത്രകാലെത്ത അേയാധ്യയായിരിക്കു�
കയില്ല എന്നതു് നിശ്ചയംതെന്ന. എെന്തന്നാൽ
യു.പി.-യിെല ചരിത്രകാലെത്ത അേയാധ്യയ്ക്കും
കച്ഛിെല കിഷ്ക്കിന്ധയ്ക്കും തമ്മിൽ രാമായണത്തിൽ
പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിലധികം ദൂരമുണ്ടു്. കൂടാെത രാമ�
െന്റ വനയാത്രാ വിവരണത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ള
സ്ഥലങ്ങൾ മിക്കതും ഇവ രണ്ടിനും ഇടയ്ക്കല്ല താ�
നും. പിെന്നയും സംവരപുത്രനായ കുരു സ്ഥാപിച്ച
ആദ്യെത്ത കുരുേക്ഷത്രം, അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിെല
െഹൽമണ്ട് നദിയുെടയും അതിെന്റ ഒരു േപാഷ�
കനദിയായ ദൃഷദ്വതിയുേടയും (ഇന്നെത്ത െദരി)
ഇടയ്ക്കായിരുന്നു എന്നു പാതാള മാഹാത്മ്യം എന്ന
േലഖനത്തിൽ ഈ േലഖകൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരു�
ന്നേല്ലാ. ഇതിൽ നിന്നു കുരുവിെന്റ കാലത്തു് ഹി�
ന്ദുക്കൾ ഭാരതത്തിൽ പ്രേവശിച്ചിരുന്നിെല്ലന്നു് വി�
ചാരിേക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കുരുവിെന്റ കാലത്തിൽ
നിന്നു് വളെര അകന്ന ഒരു കാലത്തിലല്ല ദശരഥ�
നും രാമനും ജീവിച്ചിരുന്നതു്. ചരിത്രകാലങ്ങളിൽ
കുരുേക്ഷത്രത്തിനു കിഴക്കായിട്ടാണു് അേയാധ്യാ
രാജ്യം സ്ഥിതിെചയ്തിരുന്നതും. രാമെന്റ കാലെത്ത
സ്ഥിതിയും ഇതുതെന്നയായിരുന്നിരിക്കണം. അതു�
െകാണ്ടു് ആദ്യെത്ത കുരുേക്ഷത്രം സ്ഥിതിെചയ്തി�
രുന്ന െഹൽമണ്ട് നദിയ്ക്കു കിഴക്കായി വളെര അക�
െലയല്ലാെത അേയാധ്യ രാമെന്റ കാലത്തു് സ്ഥിതി�
െചയ്തിരുന്നു എന്നു് അനുമാനിക്കാം. അേയാധ്യയു�
െട ഈ സ്ഥാനം വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ അതിർത്തി
പ്രവിശ്യയിലും പശ്ചിമ പഞ്ചാബിലും ആയിരിക്കും.
ഭരതേന്റയും േകകയത്തിേലക്കുേപായ ദൂതന്മാരുേട�
യും യാത്രകളുെട വിവരണങ്ങൾ ഈ ഊഹെത്ത
പിന്താങ്ങുന്നുമുണ്ടു്. േഗാമതീ നദിയ്ക്കും അേയാധ്യയ്ക്കും
തമ്മിൽ അധികം ദൂരമുണ്ടായിരുന്നിെല്ലന്നു് ഭരത�
െന്റ യാത്രയുെട വിവരണത്തിൽ നിന്നും മനസ്സി�
ലാക്കാം. ഈ േഗാമതിനദി യു.പി.-യിലുള്ള േഗാ�
മതീനദിയല്ല, പടിഞ്ഞാറുനിെന്നാഴുകി സിന്ധുവിൽ
േചരുന്ന ഉത്തര ബലൂചിസ്ഥാനിെലയും വടക്കുപടി�
ഞ്ഞാറൻ അതിർത്തി േപ്രാവിൻസിേലയും േഗാമൽ
നദിയാണു്. ഋേഗ്വദസംഹിതയിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ള
േഗാമതീനദി കടക്കുന്നതിനു കുെറ മുമ്പു ഭരതൻ ഒരു
കടികനദി കടന്നതായി പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ. േഗാ�
മൽനദിയുെട വടക്കുള്ള കറം നദിയുെട ഒരു േപാ�
ഷകനദിയായ ഇന്നെത്ത ൈകടൂൺ നദിയാണു്
ഈ കടിക നദി എന്നു് േപരുകളുെട സാദൃശ്യത്തിൽ
നിന്നനുമാനിക്കാം. ഇങ്ങെന േഗാമൽ നദിക്കും
ൈകടൂൺ നദിക്കും സമീപിച്ചും സിന്ധുനദിയുെട
പടിഞ്ഞാറായും സ്ഥിതിെചയ്തിരുന്ന ഒരു പട്ടണമാ�
ണു് അേയാധ്യെയന്നു് ഇതിൽ നിന്നു സിദ്ധിക്കുന്നു.
അേയാധ്യയിൽ നിന്നു േകകയത്തിേലക്കു േപാകു�
വാനായി ദൂതന്മാർ തിരിച്ചേപ്പാൾ അവർ അേയാ�
ധ്യയ്ക്കു് അടുത്തുള്ള പ്രലംബഗിരിയിൽ നിന്നു് അപര�
താലത്തിേലക്കു േപായി എന്നു് രാമായണത്തിൽ
പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ. ഈ അപരതാലം കറം നദീ�
തീരത്തുള്ള ഇന്നെത്ത ഥാൽ നഗരമാണു്. ഇതിൽ�
നിന്നു് അേയാധ്യ സ്ഥിതിെചയ്തിരുന്നതു് കറം നദി�
ക്കും ഥാൽ ഗ്രാമത്തിനും വളെര സമീപിച്ചായിരുന്നു
എന്നു് സിദ്ധിക്കുന്നു. ഈ പ്രേദശത്തു് ഗൗതമ ബു�
ദ്ധെന്റ ജീവിതകാലത്തിനടുത്തു് വനായു എെന്നാരു
പ്രസിദ്ധ രാജധാനിയും രാജ്യവും ഉണ്ടായിരുന്നതാ�
യി താരാനാഥെന്റ ബുദ്ധമത ചരിത്രത്തിൽ നിന്നു
നമുക്കറിവുണ്ടു്. ഈ വനായുനഗരം ഥാൽ ഗ്രാമത്തി�
നു അല്പം െതക്കായി കറം നദിയുെട പടിഞ്ഞാെറ�
ക്കരയിൽ സ്ഥിതിെചയുന്ന ഇന്നെത്ത ബന്നു നഗര�
മാണു്. ഒരു രാജ്യത്തിെന്റ രാജധാനി അതിലുള്ള
മെറ്റാരു സ്ഥലേത്തക്കു് മാറ്റുന്നതു് ഒരു അപൂർവ്വ�
സംഭവമാകയാൽ രാമെന്റ കാലെത്ത അേയാധ്യാ
നഗരം ബുദ്ധെന്റ കാലെത്ത രാജധാനിയായ വനാ�
യു അഥവാ, ബന്നുവായിരുന്നു എന്നനുമാനിക്കാം.
ഈ അേയാധ്യ സരയുനദിയുെട പശ്ചിമതീരത്തിൽ
സ്ഥിതിെചയ്തിരുന്നു എന്നു രാമായണത്തിൽ നിന്നു
മനസ്സിലാക്കാവുന്നതിനാൽ, രാമെന്റ കാലെത്ത
സരയുനദി ഇന്നെത്ത കറം നദിയാെണന്നു സിദ്ധി�
ക്കുന്നു.

പാർശ്വനാഥ തീർത്ഥങ്കരെന്റ ചിത്രം (6–7 നൂറ്റാണ്ടു്).

ഇനി േകകയ രാജ്യത്തിെന്റ സ്ഥാനം കണ്ടുപിടി�
ക്കുവാൻ ശ്രമിക്കാം. മഹാഭാരത യുദ്ധകാലത്തു്
േകകയം സിന്ധുനദിക്കു് പടിഞ്ഞാറ് ആകയാൽ,
തക്ഷശിലയ്ക്കു് സമീപമുള്ള പ്രേദശമല്ല രാമെന്റ കാ�
ലെത്ത േകകയം എന്നുള്ളതു് പ്രത്യക്ഷമാണേല്ലാ.
കാസ്പിയൻ കടലിനു െതക്കുകിഴക്കായി േപർസ്യ�
യുെട ഉത്തരഭാഗത്തിൽ സ്ഥിതിെചയ്യുന്ന ദമാവ�
ന്ദ് പർവ്വതത്തിനു ചുറ്റുമുള്ള പ്രേദശമാണു് രാമെന്റ
കാലെത്ത േകകയം എന്നു വിചാരിക്കുവാൻ കാ�
രണമുണ്ടു്. േകകയത്തിെന്റ തലസ്ഥാനമായ ഗി�
രിവ്രജനഗരത്തിനു വളെര സമീപിച്ചു സ്ഥിതിെച�
യ്യുന്ന സുദാമഗിരിയിൽ വിഷ്ണുവിെന്റ പാദത്തിെന്റ
അടയാളമുെണ്ടന്നു പ്രസ്തുത യാത്രയുെട വർണ്ണന�
കൾക്കിടയ്ക്കു് വാല്മീകി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പിെന്നയും
സീതാേന്വഷണാർത്ഥം സുഗ്രീവൻ വാനരന്മാർക്കു
മാർഗ്ഗനിർേദ്ദശം െചയ്യുന്നതിെന വിവരിക്കുന്ന ഭാ�
ഗത്തിൽ അനന്തെന്റ വാസസ്ഥാനമായ ബഡവ�
ത്തിെല കനകാചലത്തിനും അന്ധകാരം എന്ന
പ്രേദശത്തിനും ഇടയ്ക്കായി സ്ഥിതിെചയ്യുന്നതും, ത്രി�
വിക്രമാവതാരത്തിൽ വിഷ്ണു തെന്റ മൂന്നാമെത്ത ചുവ�
ടുെവച്ചതുമായ ഒരു സൗമനസപർവ്വതെത്തപ്പറ്റിയും
വാല്മീകി പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. വിഷ്ണുവിെന്റ പാദമുദ്രയു�
ള്ള സുദാമപർവ്വതവും ഈ സൗമനസ പർവ്വതവും
ഒന്നുതെന്നയാെണന്നനുമാനിക്കാം. പാർസികളുെട
ഒരു പ്രാചീന മതഗ്രന്ഥമായ ബുന്ദാഹിസിൽ പ്രസ്താ�
വിച്ചിട്ടുള്ള മാനുഷപർവ്വതവും ഇതുതെന്നയാണു്.
അനന്തെന്റ വാസസ്ഥലമായ ഒരു മണിഭിത്തിെയ
പുരാണങ്ങൾ പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ടു്. ഇതു് ബാക്ക് നഗ�
രത്തിനു െതക്കുപടിഞ്ഞാറുള്ള ഇന്നെത്ത മയിമണി�
യാണു്. അതിനാൽ ബഡവത്തിെല കനകാചലവും
മയിമണിയും ഒന്നാെണന്നനുമാനിക്കാം. ക്രൗഞ്ച�
ദ്വീപിെല ഒരു വർഷമായി പുരാണങ്ങളിൽ പ്രസ്താ�
വിച്ചിട്ടുള്ള അന്ധകാരവർഷം േഗാവിന്ദപർവ്വതം
വെര, അതായതു് കാസ്പിയൻ കടലിെന്റ െതക്കുകിഴ�
ക്കു് സ്ഥിതിെചയ്യുന്ന ഇന്നെത്ത േകാെഫത്ത്ദാഘ് 
എന്ന പർവ്വതം വെര പടിഞ്ഞാറു നിന്നു നീണ്ടുകിട�
ക്കുന്നു. അതിനാൽ സൗമനസപർവ്വതം, അതായ�
തു്, േകകയ രാജധാനിയ്ക്കു സമീപമുള്ള സുദാമഗിരി,
മയിമണിയ്ക്കു പടിഞ്ഞാറായും കാസ്പിയെന്റ െതേക്ക�
ക്കരയായ അന്ധകാരവർഷത്തിനും ഇടയ്ക്കു സ്ഥിതി�
െചയ്തിരുന്നു എന്നു സിദ്ധിക്കുന്നു. ഇതിനിടയ്ക്കാണു്
ഒരു പ്രസിദ്ധ ഗിരിയായ ദമാവന്ദ് സ്ഥിതിെചയ്യുന്ന�
തു്. ഈ ഗിരിയ്ക്കു് സമീപത്തായി ദമാവന്ദ് എെന്നാരു
ഗ്രാമവും ഇന്നു കാണാവുന്നതാണു്. ദമാവന്ദ് പർവ്വ�
തത്തിനു ചുറ്റുമുള്ള പ്രേദശത്തിനു് പാരസിക കലാ�
കാരന്മാർ ദേഘാൽ എന്ന േപരു െകാടുത്തിട്ടുണ്ടു്.
ഈ സംഗതികളിൽ നിന്നു് ദമാവന്ദ് പർവ്വതമാ�
ണു് സുദാമഗിരിെയന്നും ദമാവന്ദ് ഗ്രാമമാണു് പണ്ട�
െത്ത േകകയരാജധാനിയായ ഗിരിവ്രജെമന്നും,
ദാേഘാൽ എന്ന പ്രേദശമാണു് രാമെന്റ കാലെത്ത
േകകയ രാജ്യെമന്നു അനുമാനിക്കാം. പ്രാചീന പാ�
രസികരാജാവും പ്രസിദ്ധനുമായ യിമേക്ഷതെന
േതാൽപിച്ചു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ സാമ്രാജ്യം പിടിച്ചട�
ക്കിയ പ്രസിദ്ധ നാഗരാജാവായ അഹിദാഹകെന്റ
െകാട്ടാരെത്ത പാരസിക മഹാകവിയായ ഫിർദൗ�
സി തെന്റ മഹാകാവ്യമായ ഷാനാേമയിൽ വർണ്ണി�
ച്ചിട്ടുണ്ടു്.

വടക്കൻ െകാങ്കണിെല ശിലാഹാരരുെട നാണയം.

മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ള സംഗതികളിൽ നിന്നു്,
ഭരതൻ ഉത്തര േപർഷ്യയിലുള്ള ദമാവന്ദ് നഗര�
ത്തിൽ നിന്നു് വടക്കു പടിഞ്ഞാറൻ അതിർത്തി പ്ര�
വിശ്യയിലുള്ള ബന്നു നഗരത്തിേലക്കാണു് യാത്ര
െചയ്തെതന്നു് സ്പഷ്ടമാകുന്നുണ്ടേല്ലാ. അതിനാൽ ഭര�
തേന്റയും ദൂതന്മാരുേടയും യാത്ര വർണ്ണിക്കുേമ്പാൾ
വാല്മീകി പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങെളല്ലാം പ്രസ്തുത
നഗരങ്ങൾ രണ്ടിനും ഇടയ്ക്കു സ്ഥിതിെചയ്തിരുന്നു
എന്നു സിദ്ധിക്കുന്നുണ്ടു്. ഈ സ്ഥലങ്ങളിൽ ചില�
തിെന്റ സ്ഥാനങ്ങൾ മാത്രേമ ഇവിെട ചൂണ്ടിക്കാ�
ണിക്കുന്നുള്ളു. ഗിരിവ്രജത്തിൽ നിന്നു തിരിച്ച ഉടെന
ഭരതൻ കടന്ന സുദാമനദി ദമാവന്ദ് പർവ്വതത്തിൽ
നിന്നുത്ഭവിച്ചു് വടേക്കാെട്ടാഴുകി കാസ്പിയൻ കട�
ലിൽ വീഴുന്ന ഇന്നെത്ത ഹറാസ് നദിയാണു്. അന�
ന്തരം പടിഞ്ഞാേറാട്ടു് ഒഴുകുന്ന ഒരു ഫ്ലാദിനീ നദി�
െയ അേദ്ദഹം കടക്കുകയുണ്ടായേല്ലാ. ഇതു് െമഷ്ദ് 
നഗരത്തിനു സമീപമുത്ഭവിച്ചു് പടിഞ്ഞാേറാെട്ടാഴു�
കി ഉത്തര േപർസ്യയിലുള്ള ഒരു കായലിൽ വീഴുന്ന
ഇന്നെത്ത കസക്ക് നദിയാണു്. ഭരതൻ കടന്നതും
മലമ്പ്രേദശത്തുകുടി ഒഴുകിയിരുന്നതുമായ ഫ്ലാദിനി
നദി, അഫ്ഘാനിസ്ഥാനിെല െഹൽമണ്ട് നദിക്കു്
പടിഞ്ഞാറായി ഒഴുകി െഹൽമണ്ട് നദി വീഴുന്ന േഹ�
മൂൺ കായലിൽ (അതായതു്, വാമനപുരാണത്തി�
െല സന്നിഹിത സരസ്സിൽ) തെന്ന വീഴുന്ന ഇന്ന�
െത്ത െഹേരാദ് നദിയാണു്. ഈ െഹേരാദ് നദിയ്ക്കും
െഹൽമണ്ട് നദിയ്ക്കും ഇടയ്ക്കുംകൂടി ഒഴുകി േഹമൂൺ
കായലിൽ വീഴുന്ന ഇന്നെത്ത ഫറാ നദിയാണു്
ഭരതൻ കടന്ന യമുനാനദി. ഋേഗ്വദത്തിൽ പ്രസ്താ�
വിച്ചിട്ടുള്ള യമുനാനദിയും ഇതു തെന്നയായിരിക്കാ�
നിടയുണ്ടു്. ഭരതൻ കടന്നതും, ഹസ്തിനപുരതീരത്തു
സ്ഥിതിെചയ്തിരുന്നതുമായ ഗംഗാനദി ഇന്നെത്ത
െഹൽമണ്ട് കുരുേക്ഷത്രത്തിനടുത്തുള്ള ആദ്യെത്ത
ഹസ്തിനപുരമാണു്. കുരുവിെന്റ കാലത്തിനുേശഷം
കുെറ ശതാബ്ദങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാകണം ഹിന്ദുരാജാ�
ക്കന്മാർ ഭാരതത്തിലുള്ള സുപ്രസിദ്ധമായ രണ്ടാമ�
െത്ത കുരുേക്ഷത്രവും രണ്ടാമെത്ത ഹസ്തിനപുരവും
സ്ഥാപിച്ചതു്. ഭരതൻ കടന്ന ഗംഗാനദീതീരത്തുള്ള
മെറ്റാരു പട്ടണം പ്രാഗ്വടമാണേല്ലാ. വടതീർത്ഥം
പശ്ചിമ സരസ്വതിയുെട, അതായതു് െഹൽമണ്ട്
നദിയുെട സമീപത്തു് സ്ഥിതിെചയ്തിരുന്നു എന്നു് വാ�
മനപുരാണത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതും, െഹൽമണ്ട്
നദിക്കാണു്, രാമായണത്തിെല ഈ ഭാഗത്തിൽ
വാല്മീകി ഗംഗെയന്നു േപരിട്ടിട്ടുള്ളെതന്നു് സ്ഥാപി�
ക്കുന്നുണ്ടു്. വാല്മീകി മെറ്റാരു നദിയ്ക്കു കൂടി, അതായ�
തു്, ഇന്നെത്ത സിന്ധു നദിക്കു കൂടി ഗംഗെയന്നു േപ�
രിട്ടിട്ടുെണ്ടന്നു പിന്നീടു ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതാണു്.
ദൂതന്മാർ കടന്ന പാഞ്ചാലേദശം െഹൽമണ്ട് നദിയ്ക്കു
സമീപമുള്ള കുരുേക്ഷത്രത്തിെന്റ വടക്കുകിഴക്കായി
സ്ഥിതിെചയ്തിരുന്നിരിക്കണം. ഇവർ കടന്ന ബാഹ്ലീ�
കേദശം ബാക്ക് നഗരത്തിനു െതക്കുള്ള പ്രേദശമാ�
ണു്. ഈ ദൂതന്മാർ കടന്നുേപായ ശാൽമലിവൃക്ഷം
ശാൽമലിദ്വീപിെന്റ, അതായതു്, പശ്ചിമ അഫ്ഗാ�
നിസ്ഥാനും േപർസ്യയും അടങ്ങിയ പ്രേദശത്തിെന്റ
മധ്യത്തിൽ സ്ഥിതിെചയ്തു് അതിനു് ശാല്മലി ദ്വീെപ�
ന്ന നാമം േനടിെക്കാടുത്തതായി പുരാണങ്ങളിൽ
പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ശാല്മലി വൃക്ഷമാണുതാനും.

(മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപതിപ്പു്, 1939 ജനുവരി 29, െഫ്രബുവ�
രി 5.)
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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 വിടപറഞ്ഞു.

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

◦ എഴുത്തുകാെര ശക്തിെപ്പടുത്തുക, നല്ല വായനാവിഭ�
വങ്ങൾ െചറുതുകയ്ക്കു വായനക്കാർക്കു ലഭ്യമാക്കുക,
ഇന്റർെനറ്റിെനയും സാേങ്കതിക മുേന്നറ്റെത്തയും സാം�
സ്ക്കാരികവളർച്ചയ്ക്കു് ഉപേയാഗിക്കുക എന്നിവയാണു് പ്ര�
ധാനലക്ഷ്യങ്ങൾ.

◦ 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
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