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ചിലപ്പതികാരം

(േകരളീയർ ഉൾെപ്പട്ട പണ്ടെത്ത തമിഴ് നാട്ടുകാരുെട
പഞ്ചമഹാകാവ്യങ്ങൾ ചിലപ്പതികാരം, മണിേമ�
കല, ജീവകചിന്താമണി, കുണ്ടലേകശി, വൈള�
യാപതി എന്നിവ ആകുന്നു. ബൗദ്ധകാവ്യങ്ങളെത്ര
മണിേമകലയും, കുണ്ടലേകശിയും. ജീവകചിന്താമ�
ണി, വൈളയാപതി എന്നിവ ജയിനകാവ്യങ്ങൾ
ആകുന്നു. േകാട്ടിെപരുമാെളന്നു ‘േകരേളാൽപ്പ�
ത്തി’യും, ജയമാനി രാമഘടൻ എന്നു ‘മൂഷികവം�
ശകാവ്യ’വും, ‘േകാട്ടമ്പലത്തു തുഞ്ചിയ േചരമാൻ’
എന്നു ‘അകനാനൂറും’, ഇളേങ്കാവടികൾ എന്നു തമി�
ഴു സംഘഐതിഹ്യങ്ങളിൽ നിന്നു് ഞാൻ നിർണ്ണ�
യിച്ചിട്ടുള്ള േചരമാൻെപരുമാളും ആണു് ചിലപ്പതി�
കാരം രചിച്ചതു്. ശിവപാദേശഖരെനന്നു ‘മക്കൻസി�
മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് ’ േപരിട്ടിട്ടുള്ള 48-ാം േചരമാൻ െപരുമാ�
ളായ ഇേദ്ദഹമാണു് പതിറ്റിപ്പത്തു് ’ എന്ന േചരരാജ�
പ്രശസ്തി സമാഹാരം പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തിയെതന്നു വി�
ചാരിക്കുവാനും ഞാൻ കാരണങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടു്.
യൗവ്വനത്തിൽ തെന്ന തെന്റ പത്നി മൃതിയടഞ്ഞതു�
നിമിത്തം ഇേദ്ദഹം ലൗകികജീവിതം പരിത്യജിച്ചു്
ഒരു ൈശവസന്ന്യാസിയായി. ഇതുനിമിത്തമേത്ര
ഇേദ്ദഹത്തിനു അടികൾ എന്ന ബിരുദം സിദ്ധിച്ച�
തു്. തമിഴ് നാട്ടുകാരനായി ജനിച്ചതിൽ അത്യധികം
അഭിമാനമുള്ള േദഹവുമായിരുന്നു ഈ കവി.

ഇളേങ്കാവടികളുെട ശില്പം.

‘േഷാഡശാശംസുരാജ്യം’ എന്ന വാക്യം സൂചിപ്പി�
ക്കുന്ന 717 എ.ഡി.-യിൽ, േചരവംശത്തിേലക്കു
െകാംഗിെല ഇളയതാവഴിയിൽ നിന്നു രണ്ടു രാജകു�
മാരൻമാെര ദെത്തടുക്കുകയുണ്ടായി. ഇവരിൽ മൂത്ത�
വൻ ചിലപ്പതികാരത്തിെല െചങ്കുട്ടുവൻ രണ്ടാമനും,
അനുജൻ ഇളേങ്കാവടികളുമാകുന്നു. കാസർേക്കാട് 
താലൂക്കിെല േകാട്ടിക്കുളത്തു് ഒരു േകാട്ട പണിയി�
ച്ചതിൽ നിന്നു് ഇളേങ്കാവടികൾക്കു് േകാട്ടിെപരുമാ�
െളന്ന നാമേധയം ലഭിച്ചു. വഞ്ചിമഹാനഗരത്തിെന്റ
ഒരു ഭാഗമായ േചന്ദമംഗലെത്ത േകാട്ടേക്കാവിൽ
കുന്നിൽ െവച്ചു മൃതിയടഞ്ഞതുനിമിത്തമെത്ര ഇേദ്ദ�
ഹത്തിനു േകാട്ടമ്പലത്തു തുഞ്ചിയ േചരമാൻ എന്ന
ബിരുദം കിട്ടിയതു്. മാനി എന്നതു സിംഹത്തിെന്റ
ഒരു പര്യായമാകയാൽ, ഇേദ്ദഹത്തിനു ജയസിം�
ഹൻ രാമഘടെനന്നും േപരിടാം.

ചിലപ്പതികാരത്തിെന്റകാലം
‘ചിലപ്പതികാര’വും, ഇതിെന്റ തുടർച്ചയായ ‘മണിേമ�
കല’യും നൽകിയിരിക്കുന്ന ചില േജാതിശ്ശാസ്ത്രവി�
വരങ്ങെള ആസ്പദിച്ചു, സുപ്രസിദ്ധനായ ആധുനിക
േജ്യാതിശ്ശാസ്ത്രജ്ഞൻ സ്വാമി കണ്ണുപിള്ള ഇവ രചി�
ച്ചതു് യഥാക്രമം 756 എ.ഡി. 771 എ.ഡി. എന്നീ
വർഷങ്ങൾക്കു േശഷമാെണന്നു സ്ഥാപിക്കയുണ്ടാ�
യി. േദശാഭിമാനപാരമ്യവും മറ്റും േഹതുവായി ഇന്ന�
െത്ത തമിഴ്നാട്ടിെല ‘ശാസ്ത്രീയ’ ചരിത്രഗേവഷകരിൽ
ബഹുഭൂരിഭാഗവും സ്വാമിക്കണ്ണുപിള്ളയുെട നിഗമ�
നെത്ത മുടന്തൻ ന്യായങ്ങൾ പറഞ്ഞു തള്ളിക്കള�
ഞ്ഞിരിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ തമിഴ് സംഘ ഐതി�
ഹ്യങ്ങൾ തെന്ന സ്വാമിക്കണ്ണുപിള്ളയുെട അഭിപ്രാ�
യെത്ത പിൻതാങ്ങുന്നുണ്ടു്. ഈ ഐതിഹ്യങ്ങൾ
ഉച്ചപ്രാന്തിെന്റ പ്രകടനങ്ങളാെണന്നു് ജല്പിച്ചിട്ടാ�
ണു് ഈ ‘ശാസ്ത്രീയ’ ഗേവഷകർ െവറും ഊഹങ്ങെള
ആസ്പദിച്ചു മധുര തമിഴ് സംഘകാലെത്ത എ.ഡി.
അഞ്ചാം ശതാബ്ദേത്താടുകുടി അവസാനിപ്പിച്ചിരി�
ക്കുന്നതു്. ഈ തമിഴ് സംഘ ഐതിഹ്യങ്ങൾ സം�
ഘകാലം 499 എ.ഡി. മുതൽക്കു 817 എ.ഡി. വെര
നിലനിന്നു എന്നു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതു ഇവ ഉപേയാ�
ഗിച്ചിട്ടുള്ള കൽദയൻ േജ്യാതിശ്ശാസ്ത്രഭാഷ (കൽപ്പഗ�
ണിതഭാഷ) ഇദംപ്രഥമമായി മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ
കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടു്. പണ്ടു സാർവ്വലൗകികമായിരുന്ന
ഈ േജ്യാതിശ്ശാസ്ത്രപദ്ധതിയാണു്, കാശ്മീരത്തിെന്റ
ചരിത്രമായ ‘രാജതരംഗിണി’യിലും ഒറീസ്സയുെട
ചരിത്രമായ ‘മാഡ്ലാപാഞ്ജി’യിലും ഭാരതീയരുേട�
യും, മറ്റുള്ളവരുേടയും പുരാണങ്ങളിലും ഉപേയാഗി�
ച്ചിട്ടുള്ളതും. പണ്ടു സാർവ്വലൗകികമായിരുന്ന ഈ
ഗണിതപദ്ധതി മനസ്സിലാക്കാെത കാലനിർണ്ണയ�
െത്ത സംബന്ധിച്ചു ചരിത്രാതീതകാല ചരിത്രഗേവ�
ഷണത്തിലും പ്രാചീന ചരിത്രഗേവഷണത്തിലും
ഒരടി മുേന്നാട്ടുവയ്ക്കുവാൻ ഒരു രാജ്യക്കാർക്കും സാധി�
ക്കുന്നതല്ലതാനും.

കാലിയാനിക്കടുത്തുള്ള മുഡ് േഗരിയിലും
അമരാവതിയിലും നിന്നുള്ള ലിഖിതങ്ങളുെട

വിവരണങ്ങൾ.

സ്വാമിക്കണ്ണുപിള്ളക്കു് ചിലപ്പതികാരെത്ത സംബ�
ന്ധിച്ചു 756 എ.ഡി. എന്ന കാലം നൽകിയ ചിലപ്പ�
തികാരഭാഗങ്ങൾ ആദ്യമായി ചുവെട ഉദ്ധരിക്കുന്നു:

“വാൻകൺ വിഴിയാ ൈവകൈറ യാമത്തു
മീന്റികഴ്വി ചുമ്പിൻ െവൺമതി നീങ്ക-
ക്കാരിണിരുണിെന്റ കൈടനാട കങ്കുൽ”

(X 1–3)
“ആടിത്തിങ്കട േപരിരുട് പക്ക-
ത്തഴൽേചർ കുട്ടത്തട്ടമി ഞാന്റു
െവള്ളിവാരെത്താെള്ളെളരിയുണ്ണ
വുൈരചാൻ മതുൈരേയാടരചു േകടുറുെമനു
മുൈരയു മുേണ്ട”

(xxxIII. 133–137)

ആടിമാസത്തിെല കൃഷ്ണപക്ഷത്തിൽ കാർത്തിക-
ഭരണി നാളിൽ (അഴൽേചർ കുട്ടത്തു) െവള്ളിയാഴ്ച
മധുരയിൽ തീപിടിക്കുകയും (എരിയുണ്ണു), രാജാവി�
നു േകടുവരുകയും െചയ്യും എെന്നാരു പ്രവചനം
ഉണ്ടു് എന്നാണു് രണ്ടാമതായി ഉദ്ധരിച്ച ഭാഗത്തി�
െന്റ അർത്ഥം. ഈ പ്രവചന പ്രസ്താവന മനസ്സി�
ലാക്കുവാൻ ചിലപ്പതികാരനായിക കണ്ണകിയുെട
ൈജന മതെത്തപ്പറ്റി ചില സംഗതികൾ ചുവെട വി�
വരിക്കുന്നു.

പൂർവ്വൈജനമതം
ബുദ്ധമതക്കാർക്കു 27 ‘പൂർവ്വബുദ്ധന്മാർ’ ഉള്ളതുേപാ�
െല, ൈജനർക്കു 23 പൂർവ്വതീർഥങ്കരന്മാർ (അഥവാ,
ജിനന്മാർ) ഉണ്ടായിരുന്നു. 24-ാമെത്ത തീർഥങ്കരനാ�
ണു് വർധമാനമഹാവീരൻ (527–456 ബി.സി.). 19-
ാം തീർഥങ്കരൻ മല്ലിയാണു്, സ്ത്രീയായ ഏകതീർഥ�
ങ്കരൻ. 24 േപരിൽ 22 േപർ സൂര്യവംശക്ഷത്രിയരും
േശഷിച്ച രണ്ടുേപർ ചന്ദ്രവംശക്ഷത്രിയരും ആകുന്നു.
വരാഹകൽപ്പം തുടങ്ങുന്ന ബി.സി. 3102-ൽ നാടു�
വാഴാൻ തുടങ്ങിയ പ്രിയവ്രതെന്റ പൗത്രൻ ഋഷഭൻ
നാേഭയനാണു് ൈജനരുെട പ്രഥമ തീർഥങ്കരൻ.
ഏലാെമന്നു േപരുണ്ടായിരുന്ന പശ്ചിമ േപർസ്യ�
യിെല േകാസലരാജ്യത്തിെല ഒരു നൃപനായിരുന്നു
ഋഷഭൻ. ഇേദ്ദഹെത്ത മഹാവിഷ്ണുവിെന്റ അവതാ�
രങ്ങളിൽ ഒന്നായി ഭാരതീയഹിന്ദുപുരാണങ്ങളിൽ
വിവരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. പൂർവ്വബുദ്ധൻമാർ ജീവിച്ചിരിക്കാത്ത
കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ൈജനതീർഥങ്ക�
രന്മാെര പൂർവ്വബുദ്ധമതക്കാർ ‘പ്രേത്യക ബുദ്ധന്മാ�
രാ’യി പരിഗണിച്ചു ബഹുമാനിച്ചു വന്നിരുന്നു. 24
തീർഥങ്കരന്മാർക്കു പുറേമ, ൈജനർക്കു ഋഷഭപു�
ത്രൻ ഭരതനിൽ തുടങ്ങി 12 ചക്രവർത്തിമാരും, 9
ബലേദവന്മാരും (അർധചക്രവർത്തികളും) 9 വാ�
സുേദവന്മാരും 9 ദസാരന്മാരുമുണ്ടായിരുന്നു. ഈ
63 േപർക്കു െപാതുേവ 63 ശലാകപുരുഷർ (ശ്ലാ�
ഘ്യപുരുഷർ) എന്നു അവർ േപരിട്ടിട്ടുണ്ടു്. തമിഴരു�
െട ഇടയ്ക്കു് 63 നായനാർമാർ (ൈശവേയാഗികൾ)
ഉണ്ടായിരുന്നതും ഇവിെട ശ്രേദ്ധയമേത്ര. ‘യജുർ�
േവദനിരത’നായ അേയാധ്യയിെല രാമൻദാശരഥി
(1689–1662 ബി.സി.) ൈജനരുെട 9-ാം ചക്രവർ�
ത്തി മഹാപത്മനും, രാമേസാദരനും ഒരു ൈജനമ�
തക്കാരനുമായ ലക്ഷ്മണൻ ഇവരുെട എട്ടാമെത്ത
വാസുേദവനും കൃഷ്ണൻ േദവകീപുത്രനും േജഷ്ഠൻ
ബലഭദ്രനും ഇവരുെട 9-ാമെത്ത വാസുേദവനും
ബലേദവനുമാകുന്നു. ഈ വിവരങ്ങളിൽ നിന്നു പ്ര�
സ്തുത മതത്രയങ്ങൾക്കു തമ്മിലുണ്ടായിരുന്ന ബന്ധം
മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും.

േവണയുെട മൃതേദഹത്തിൽ നിന്നു് പൃഥു
പ്രത്യക്ഷെപ്പടുന്നു.

ഓേരാ ൈജനതീർഥങ്കരനും ഓേരാ പ്രേത്യക ലാ�
ഞ്ഛനവും, വൃക്ഷവും, യക്ഷനും, യക്ഷിയും സങ്കൽപ്പി�
ക്കുകയും ഇവെയ ആരാധിച്ചു വരികയും ൈജനർ
െചയ്തിരുന്നു. 23-ാം തീർഥങ്കരൻ പാർശ്വനാഥെന്റ
(794–706 ബി.സി.) ലാഞ്ഛനം പത്തിയുള്ള പാമ്പും,
വൃക്ഷം ധാതകി (താതിരി) മരവും, യക്ഷൻ പാർശ്വ�
യക്ഷനും, യക്ഷി പത്മാവതിയുമാകുന്നു. പ്രാചീന�
േകരളത്തിൽ പാർശ്വനാഥാരാധനയ്ക്കു അത്യധികം
പ്രചാരം സിദ്ധിച്ചിരുന്നു. പണ്ഡിതേലാകം ഇരുട്ടറ�
യ്ക്കകത്തുവച്ചുപൂട്ടിയിരുന്ന ദർശനങ്ങെള ഇദംപ്രഥ�
മമായി െവളിച്ചത്തു ജനസാമാന്യത്തിനിടയ്ക്കു െകാ�
ണ്ടുവന്നതുനിമിത്തം പാർശ്വനാഥനു ‘പുരിസാദാ�
ണീയ’ (ജനസാമാന്യത്തിെന്റ കണ്ണിലുണ്ണി) എന്ന
ബിരുദം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. േചരരാജധാനി വഞ്ചി�
യുെട അപരനാമങ്ങളിെലാന്നായ പത്മാവതിയുെട�
യും, ചിറക്കൽതാലൂക്കിെല പറശ്ശിനിക്കടവിെന്റയും,
ഏറനാട്ടിെല പറച്ചാൻെപാറ്റയുെടയും നാമങ്ങളിൽ
യഥാക്രമം പത്മാവതിയക്ഷിയുെടയും പാർശ്വയ�
ക്ഷെന്റയും േപരുകൾ കാണാം. വർധമാന മഹാ�
വീരെന്റ ലാഞ്ഛനം, സിംഹവും, വൃക്ഷം ശാലവും
(സാലവും, മാവുമരവും), യക്ഷൻ മാതംഗനും, യക്ഷി
സിദ്ധായികയുമാകുന്നു.

സിദ്ധായിക യക്ഷി
ഒരു ൈജനമതക്കാരിയായിരുന്ന കണ്ണകി മരിച്ച�
േപ്പാൾ, അവെള മഹാവീരെന്റ യക്ഷി സിദ്ധായി�
കയുെട അവതാരമായി പരിഗണിച്ചു അവളുെട
വിഗ്രഹം (മസ്തിക്കൽ, മഹാസതിക്കൽ) െകാടുങ്ങ�
ല്ലൂരിൽ അേശാകമൗര്യൻ പണിയിച്ച സ്തൂപത്തിന്ന�
ടുത്തു്, തെന്റ ജയിനമതക്കാരി ഭാര്യ ഇളേങ്കാേവ�
ണ്മാളുെട േപ്രരണ നിമിത്തം, െചങ്കുട്ടുവൻ രണ്ടാമൻ
ഉേദ്ദശം 757-എ.ഡി.-യിൽ സ്ഥാപിക്കുകയുണ്ടായി.
മാവു മരം വൃക്ഷമായിട്ടുള്ള മഹാവീരെന്റ യക്ഷിയു�
െട അവതാരമായതു നിമിത്തമാണു് കണ്ണകിെയ
ഐതിഹ്യം മാവിേനാടു ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതു്. ‘നറ്റി�
ൈണ’ എന്ന തമിഴു സംഘകാവ്യസമാഹാരത്തിൽ
മരുതൻ ഇളനാഗെനന്ന കവി കണ്ണകിെയ ‘ഒരുമു�
ൈലയറത്ത തിരുമാവുണ്ണി’ എന്നു വർണ്ണിച്ചിരിക്കു�
ന്നതും, സിേലാൈണതിഹ്യം കണ്ണകിക്കു് ‘ഒരു മുല
പത്തിനി’ എന്നു േപരിട്ടു ഇവെള മാവിേനാടു ഘടി�
പ്പിച്ചിരിക്കുന്നതും േനാക്കുക.

സാലഗ്രാമങ്ങൾ.

മിസ്റ്റിൿകൽപ്പങ്ങൾ
കണ്ണകിെയ മഹാവീരെന്റ യക്ഷിയുെട അവതാര�
മാക്കുന്നതിനു േജ്യാതിശ്ശാസ്ത്രപരമായ കാരണമു�
ണ്ടു്. കണ്ണകിയുെട മരണവർഷമായി സ്വാമിക്കണ്ണു�
പിള്ള സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള 756 എ.ഡി. മഹാവീരെന്റ�
യും തന്നിമിത്തം സിദ്ധായികയുേടയും ചരമവർഷ�
മായ 456 ബി.സി.-യിൽ നിന്നു 1212 ആണ്ടുകളുള്ള
ഒരു മിസ്റ്റിൿ കൽപ്പം തികയുന്ന വർഷമാകുന്നു.
ഈ രണ്ടു സംഖ്യകളുെട ഇരട്ടിപ്പാണു് ഇതിെന മി�
സ്റ്റിൿ കൽപ്പം ആക്കിയിരിക്കുന്നതു്. കൽപ്പാന്തങ്ങ�
ളിൽ അവതാരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുെമന്നും ദുരിതങ്ങൾ
സംഭവിക്കുെമന്നും പണ്ടുള്ളവർ വിശ്വസിക്കുകയും
െചയ്തിരുന്നു.

രണ്ടു സംഖ്യകളുെട ആവർത്തനം െകാണ്ടുണ്ടാകു�
ന്ന 1212-െനേപ്പാലയുള്ള മിസ്റ്റിൿ വർഷവട്ടങ്ങൾ
കൽപ്പഗണിതത്തിൽ പ്രേയാഗിച്ചിരുന്നതിനു മറ്റു
ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ ചുവെട േചർക്കുന്നു. െബൗ�
ദ്ധമഹാകാവ്യമായ ‘മണിേമകല’ േചാഴരാജധാ�
നികളിൽ ഒന്നായ കാേവരിപ്പുമ്പട്ടണെത്ത കടൽ
െകാണ്ടുേപായ വർഷത്തിെല േജ്യാതിശ്ശാസ്ത്രവിവര�
ങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ചുവെട ഉദ്ധരി�
ക്കുന്നു:

1. “ഇരുതിളേവനിെലരികതിരിടപ
െത്താരുപത്തിൻേമലുെമാരു മൂന്റുെചന്റപിൻ
മീനത്തിൈടനിൈലമീനത്തകൈവയിർ
േപാതിത്തൈലവേനാടു െപാരുന്തിേന്താന്റു
മാപുത്തിരൻൈകയമുത ചുരപിെയന്നു
മാെപരുമ്പാത്തിരമടെക്കാടി േകളാ-
യന്നാളിന്നാളെപ്പാഴുതിെപ്പാഴുതു”

(മണി xi 40–46)
2. “ഇരുൾപരന്തുകിടന്തമലർ തൈലയുലകത്തു

വിരികതിർെച്ചൽവൻേറാന്റിനെനന്ന
വീെരണ്ണുേറ്റാടീെരട്ടാണ്ടിർ
േപരറിവാളേന്റാന്റും”

(മണി xi 75–78)
3. “ആങ്കവ്വാവയിറ്റമർകണമുവപ്പ

ത്തീങ്കളിനാവേലാങ്കുമിത്തീവിനു
െക്കാരുതാനാകിയുലകുെതാഴേത്താന്റിനൻ
െപരിേയാൻപിറന്തെപറ്റിൈയേക്കണീ
യിരുതിള േവനെലരികതിരിടപ
െത്താരുപത്തിൽ േമലുെമാരു മൂന്റുെചന്റപിൻ
മീനത്തിൈടനിൈല മീനത്തക ൈവയിർ
േപാതിത്തൈലവേനാടു െപരുന്തിയ േപാഴ്തത്തു”.

(മണി xv 19–26)

ഇതിെന ആസ്പദിച്ചാണു് സ്വാമിക്കണ്ണുപിള്ള ‘മണി�
േമകല’യുെട രചന നടന്നതു് 771 എ.ഡി.-യ്ക്കു േശഷ�
മാെണന്നു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു്. ഗൗതമബുദ്ധെന്റ ജന�
നവർഷമായ 542 ബി.സി.-യിൽ നിന്നു് 1313 വർഷ�
മടങ്ങിയ ഒരു മിസ്റ്റിൿ കൽപ്പം തികയുന്ന ആണ്ടാ�
ണു് 771 എ.ഡി. ‘മണിേമകല’യിൽ നിന്നു് ഉദ്ധരി�
ച്ചിട്ടുള്ള രണ്ടാംഭാഗത്തിൽ ഈെരണ്ണുെറ്റാടിെരട്ടാ�
ണ്ടിൽ, അതായതു് 1616 വർഷം എന്നു പ്രസ്താവിച്ചി�
ട്ടുണ്ടു്. പണ്ടു് 10, 11, 12, 13, എന്നീ മാസങ്ങളുള്ള വർ�
ഷങ്ങൾ നടപ്പിലിരുന്നിരുന്നു. ഇരുപേത്തഴു ദിവസം
വീതമുള്ള പതിെനാന്നു മാസങ്ങളടങ്ങിയ, അതാ�
യതു് 297 ദിവസം വീതമുള്ള 1616 വർഷെത്തയാ�
ണു് ഇവിെട പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു്. 1313 സാധാരണ വർ�
ഷത്തിൽ 479373 ദിവസങ്ങൾ ഉണ്ടു്. പ്രസ്തുത 1616
വർഷത്തിെല ദിവസസംഖ്യ, 479952 എന്നതാകു�
ന്നു. ഇവയ്ക്കു തമ്മിലുള്ള 579 ദിവസെത്ത വ്യത്യാസം
നിസ്സാരമാണുതാനും.

ബിലിഗിരിരംഗ കുന്നുകളുെട പേനാരമിക് കാഴ്ച.

പിെന്നയും മഹാവിഷ്ണുവിെന്റ വാഴ്ചാരംഭമായ 6030
ബി.സി.-യിൽ നടന്ന അറബിപ്രളയത്തിനും, 3101
ബി.സി.-യിൽ നടന്ന ബാബിേലാണിയാപ്രളയ�
ത്തിനും തമ്മിൽ 2929 വർഷങ്ങളുെട അന്തരമുണ്ടു്.
ഇതു ഒരു മിസ്റ്റിൿ കൽപ്പമാണു്. ഇനിയും, മഹാഭാ�
രതയുദ്ധം നടന്ന 1425 ബി.സി.-യ്ക്കും, ഭാരതത്തിെല
ശിപായിലഹള നടന്ന 1857 എ.ഡി.-യ്ക്കും തമ്മിൽ
3333 സാവനവർഷമടങ്ങിയ (3286 സാധാരണ വർ�
ഷമടങ്ങിയ) ഒരു മിസ്റ്റിൿ കൽപ്പത്തിെന്റ അന്തരം
കാണാം. 360 ദിവസമുള്ളതാണു് ഒരു സാവന വർ�
ഷം. ഭാരതീയരുെട ആദിനൃപൻ പൃഥുൈവന്യെന്റ
വാഴ്ചാരംഭകാലമായ 4601 ബി.സി.-യിൽ നിന്നു
4545 വർഷം കഴിയുന്ന 56 ബി.സി.-യിലാണു വിക്ര�
മാബ്ദം തുടങ്ങുന്നതു്. ഭാരതീയ പൂർവ്വികരുെട ഇടയ്ക്കു്
ഇദംപ്രഥമമായി പരിഷ്കാരവിത്തുകൾ പാവിയ ദീ�
പങ്കര പൂർവ്വബുദ്ധെന്റ വാഴ്ചാരംഭവർഷമായ 4621
ബി.സി.-യ്ക്കും ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ സ്ഥാപിച്ച 1949
എ.ഡി.-യ്ക്കും തമ്മിൽ 6666 സാവനവർഷത്തിെന്റ
അന്തരം കാണാം.

മസ്തിക്കൽസ്ഥാപനം
വീരക്കല്ലുകളും മസ്തിക്കല്ലുകളും സ്ഥാപിക്കുന്ന പണ്ട�
െത്ത ആചാരത്തിൽ ആറു ഭാഗങ്ങൾ അടങ്ങിയി�
രുന്നു. ഇവയുെട മുറയ്ക്കുള്ള തമിഴ് നാമങ്ങൾ പിള്ള�
യാട്ടു്, കാട്ചി, കാൽെകാൾ, നീർപൈട, നടുകൽ,
വാഴ്ത്തു് എന്നിവയാകുന്നു. സ്മര്യപുരുഷൻ മരിച്ചയുട�
െന നടത്തുന്ന നൃത്തം പിള്ളയാട്ടം, പ്രതിമയ്ക്കുേവണ്ട
കല്ല് േതടിക്കണ്ടുപിടിക്കുന്നതു് കാട്ചിയും, കെല്ലടു�
ക്കുന്നതു കാൽെക്കാള്ളും, അതിെന പുണ്യതീർഥ�
ങ്ങളിേലാ പുണ്യജലത്തിേലാ നീരാടിപ്പിക്കുന്നതു്
നീർപൈടയും, പ്രതിമാസ്ഥാപനം നടുകല്ലുമാകുന്നു.
ഇേതാടുകൂടി ഇതിെന്റ ആരാധന ഗാനനൃത്താദിസ�
ഹിതം തുടങ്ങുന്നതേത്ര വാഴ്ത്തു്.

ശാതകർണിയുെട നാണയം.

കണ്ണകിയുെട മസ്തിക്കൽ െചങ്കുട്ടുവൻ II (േകരേളാൽ�
പ്പത്തിയിെല കുന്ദൻ െപരുമാൾ) സ്ഥാപിച്ചതിെന�
പ്പറ്റി രചിച്ചിട്ടുള്ളതാണു് ചിലപ്പതികാരത്തിെല വഞ്ചി�
ക്കാണ്ടം. കണ്ണകിയുെട പൂർവ്വചരിത്രം ആദിയി�
െല പുകാർ കാണ്ടത്തിലും മദുൈരകാണ്ടത്തിലും
വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. പിള്ളയാട്ടിനാണു് ചിലപ്പതി�
കാരത്തിൽ കുന്റുക്കുരൈവ എന്നു േപരിട്ടിരിക്കുന്ന�
തു്. ഏേഴാ, ഒമ്പേതാ േപർ ൈകേകാർത്തു പിടിച്ചു
െകാണ്ടു നടത്തുന്ന ഒരുതരം നൃത്തമാണു് കുരൈവ.
കണ്ണകി കുന്റുത്തൂരിൽ (േസലം ജില്ലയിെല ശങ്കരി
ദുർഗിൽ) േവങ്ങമരത്തിൻ കീഴിൽ മരിച്ചുവീഴുന്നതു
കണ്ടേപ്പാൾ, അവിടെത്ത കുറവർ,

“ചിറുകുടിയീേര, ചിറുകുടിയീേര,
െതയ്പുെകാള്ളുവിൻ ചിറുകുടിയീേര.
നിറങ്കുളരുവിപറമ്പിൽ റാഴ്വൈര
നറുഞ്ചിൈന േവൈങ്കത്തന്നിഴർ കീഴിർ…

എന്നു തുടങ്ങുന്ന പാട്ടു പാടി കുരൈവയാടുകയുണ്ടായി.

ധനവും പ്രാബല്യവുമുള്ളവര സ്ഥാപിക്കുന്ന വീര�
ക്കല്ലുകളുേടയും മസ്തികല്ലുകളുേടയും വളപ്പുകളിൽ
സാലഗ്രാമക്കല്ലുകൾ പാകാറുണ്ടായിരുന്നു. അമ്പ�
ലങ്ങളിൽ േദവവിഗ്രഹങ്ങൾ പ്രതിഷ്ഠിക്കുേമ്പാഴും
അവയിൽ ഇങ്ങിെന െചയ്യാറുണ്ടേല്ലാ. ഉത്തരഭാര�
തത്തിെല ഗംഗാനദിേയാടു് േമാംഗിർ നഗരത്തിനു
സമീപംവച്ചു േചരുന്ന ബുരിഗണ്ഡകനദിയുെട ഉത്ഭ�
വസ്ഥാനത്തുള്ള ഉരുണ്ടകല്ലുകളാണു് സാലഗ്രാമ�
ങ്ങൾ. അനെമ്മാൈനറ്റ് , അഥവാ െബ്ലേനാൈനറ്റ് 
എന്നു പാശ്ചാത്യശാസ്ത്രജ്ഞർ ഇവയ്ക്കു േപരിട്ടിട്ടുണ്ടു്.
ഇവയിൽ ബ്രഹ്മാവ് ഒരു പുഴുവിെന്റ രൂപത്തിൽ പ്ര�
േവശിച്ചു ചില ദ്വാരങ്ങളുണ്ടാക്കി വിഷ്ണുവിെന്റ ചിത്രം
വരച്ചിട്ടുെണ്ടന്നു പണ്ടെത്ത ഹിന്ദുക്കൾ വിശ്വസിച്ചുവ�
ന്നിരുന്നു. ഇതു കാരണം ഇവെയ പുണ്യശിലകളാ�
യി പരിഗണിച്ചു് ഹിന്ദുക്കൾ വാങ്ങി ലൗകികജീവിത�
ത്തിൽ ഐശ്വര്യം േനടാൻ നിത്യം പൂജിച്ചുവരുകയും
െചയ്തിരുന്നു.

സമ്പൂർണ്ണലക്ഷണങ്ങളുള്ള ഒരു സാലഗ്രാമത്തിനു
ചിലേപ്പാൾ ഒരു ലക്ഷം രൂപേയാളം വിലവരും. ബൂ�
രിഗണ്ഡകനദി ഉത്ഭവിക്കുന്ന േനപാള രാജ്യെത്ത
രാജാവിനു് ഇവ വിറ്റ് ഒരു നല്ല വരുമാനം ലഭിച്ചിരു�
ന്നു. 18-ൽപ്പരം തരത്തിലുള്ള സാലഗ്രാമങ്ങളിൽ,
വിഷ്ണുസാലഗ്രാമം, ലക്ഷ്മിനരസിംഹസാലഗ്രാമം,
മച്യമൂർത്തി (മത്സ്യമൂർത്തി) സാലഗ്രാമം എന്നീ മു�
ന്നുതരങ്ങളാണു് ഏറ്റവും പരിപാവനശിലകളായി
പരിഗണിച്ചുവന്നിരുന്നതു്. മച്യമൂർത്തിസാലഗ്രാമ�
ത്തിെല ദ്വാരങ്ങൾ മത്സ്യരൂപത്തിലും െചരുപ്പിെന്റ
രൂപത്തിലും ഉള്ളവയായിരിക്കും.

മരുപുരം

ഗൗതമിപുത്ര ശ്രീ യജ്ഞ ശാതകർണിയുെട
നാണയം.

േകായമ്പത്തൂർ ജില്ലയിൽ നിന്നുത്ഭവിച്ചു ൈമസൂർ
േസ്റ്ററ്റിെല െയളന്ദൂർ നഗരത്തിനു സമീപത്തുകൂടി
ഒഴുകി േകായമ്പത്തൂരിെല െകാല്ല്ഗൽ നഗരത്തിനു
ഒരു രണ്ടു ൈമൽ ദുരത്തുവച്ചു കാേവരിേയാടു േചരു�
ന്ന െഹാന്നുെഹാെള (െപാന്നുപുഴു), അഥവാ സുവർ�
ണാവതി എന്ന പുഴയുെട തീരങ്ങളിലും മച്യമൂർത്തി
സാലഗ്രാമങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. െയളനന്ദൂരിേനയും
സമീപമുള്ള ബിലിഗിരിരംഗൻ കുന്നിേനയും സംബ�
ന്ധിച്ചു് 1917-െല ൈമസൂർ ആർക്കിേയാളജിക്കൽ
റിേപ്പാർട്ടിൽ വിവരിച്ചിരുന്ന സംഗതികളിൽ നി�
ന്നു ഇതു മനസ്സിലാക്കാം. തമിഴ് ശാസനങ്ങളിൽ
ഇളമരുതുർ എന്നു േപരിട്ടിട്ടുള്ള െയളന്ദൂരിെന്റ സ്ഥല�
പുരാണത്തിൽ െയളന്ദൂെരന്നതു എള-ഇന്ദു-ഈർ
(ബാല-ചന്ദ്ര-ഗ്രാമം) എന്ന േപരിെന്റ രൂപേഭദം
ആെണന്നു വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതിനു സമീപമു�
ള്ള ബിലിഗിരിരംഗൻ കുന്നിൽ, കനകദാസൻ ഗുഹ
എെന്നാരു ഗുഹയും, ഇതിനുമുകളിൽ രംഗൻ, ശ്രീ�
നിവാസൻ എന്നീ നാമങ്ങളുള്ള ഒരു േദവെന്റ േക്ഷ�
ത്രവും, ഇതിനു സമീപത്തു അലർ േമൽ മങ്കെയന്ന
ഒരു േദവിയുെട അമ്പലവും നിൽക്കുന്നുണ്ടു്.

ൈവശാഖ മാസംേതാറും നടത്തിവരുന്ന രംഗെന്റ
രേഥാത്സവേവളയിൽ, പഞ്ചമെര േക്ഷത്രത്തിെല
ധ്വജസ്തംഭം വെര പ്രേവശിക്കുവാൻ അനുവദിച്ചി�
രുന്നു. ഇതിനടുത്തുള്ള ബൂതിതിട്ടുഗ്രാമത്തിെല മാ�
ദിഗ (മാതാംഗ, െചരുപ്പുകുത്തി) ജാതിക്കാർ രണ്ടു
വർഷത്തിെലാരിക്കൽ മതകർമ്മാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ
സഹിതം വലിയ േതാൽെചരുപ്പുകൾ കുത്തി ഈ
േദവനു സമർപ്പിച്ചുവരുന്നുമുണ്ടു്. ഇതിൽ നിന്നു ഈ
കുന്നിനു െചരുപ്പുമലെയന്ന അപരനാമവുമുണ്ടായി�
രുന്നു എന്നു അനുമാനിക്കാം. വിഗ്രഹനിർമാണ�
ശാസ്ത്രപ്രകാരം ബൂട്ട് സ് ധരിക്കുന്ന േദവൻ സൂര്യ�
നാെണന്നും, സൂര്യെന ബൂട്ട് േസാടുകുടി വടക്കൻ
േവഷത്തിൽ ചിത്രീകരിക്കണെമന്നു ‘ബൃഹത്സം�
ഹിത’യും, മത്സ്യപുരാണവും നിർേദശിച്ചിട്ടുെണ്ടന്നും,
‘ഉമാപേതര േവർവാപി നേഭേദാ ദൃശ്യേത ക്വചി�
ത് ’ എന്ന പ്രമാണമുെണ്ടന്നും ഇടയ്ക്കു ചുണ്ടിക്കാണി�
ച്ചുെകാള്ളെട്ട. പ്രസ്തുതമദിഗവർഗ്ഗക്കാരുെട ജാതി�
േപരിൽ മഹാവീരെന്റ യക്ഷൻ മാതാംഗെന്റ നാമം
കാണാവുന്നതുമാണു്.

‘പതിറ്റിപ്പത്തി’െല മൂന്നാംപത്തിൽ, പൽയാൈന�
െച്ചൽ െകഴുകുട്ടുവൻ (വലിയ ഗജൈസന്യനിരകളു�
ള്ള േചരൻ) െകാംഗുനാടു ൈകവശെപ്പടുത്തുകയും
മിതിയരുെട (േതാൽമിതിയടി തയ്ക്കുന്ന മാദിഗരു�
െട) െചരുപ്പുമലയിൽ വച്ചു യുദ്ധം െചയ്യുകയും െചയ്തു
എന്നു വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. 540–562 എ.ഡി. എന്ന
കാലത്തു നാടുവാണിരുന്നവനും, േകയെപരുമാൾ,
പാലകൻ 1, ജീേവാത്ഭവൻ, േദവപാണ്ഡ്യൻ എന്നീ
നാമങ്ങൾ വഹിച്ചിരുന്നവനുമായ 37-ാം േചരമാൻ
െപരുമാളാണേദ്ദഹം. ഈ െചരുപ്പുമലയാണു് ബി�
ലിഗിരിരംഗൻകുന്ന് . എലിക്കു വിലകാരി (ബിലകാ�
രി) എന്നും, അജിര എന്നും പര്യായങ്ങളുണ്ടു്. ഇതു്
നിമിത്തമാണു് ബിലിഗിരിരംഗൻ കുന്നിനു പ്രസ്തുത മു�
ന്നാംപത്തിെന്റ പതികത്തിൽ അയിൈര (അജിര)
എന്നു േപരിട്ടിരിക്കുന്നതു്. ഈ പതികത്തിൽ (അനു�
ബന്ധത്തിൽ) തെന്ന ഈ േചരൻ ൈകവശെപ്പടു�
ത്തിയതായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഉമ്പർകാട (ആനക്കാട് ,
ഗജവനം) േകായമ്പത്തൂരിെല സത്യമംഗലം നഗ�
രത്തിനടുത്തുള്ള ഗജൽഹത്തി (ആനനഗര) മല
നിൽക്കുന്ന േദശവുമാകുന്നു.

ഖണ്ഡഗിരി, ഉദയഗിരി ഗുഹാ ലിഖിതങ്ങൾ.

െയളന്ദൂർ നഗരം ഹദിനാട്ടിൽ (തമിഴിൽ, പതിനാ�
ട്ടിൽ, പത്തുനാട്ടിൽ) നിന്നിരുന്നു എന്നു ൈമസൂർ
ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. പത്തുനാടു് ദശ�
നാടാണേല്ലാ. േഹമചന്ദ്രെന്റ ‘അഭിധാന ചിന്താമ�
ണി’യിൽ, മരു എന്ന േദശത്തിനു ദേശരകം (പത്തു-
ഏരകം) എന്ന അപരനാമം ഉെണ്ടന്നു പ്രസ്താവിച്ചി�
രിക്കുന്നു. ഇതുമൂലമേത്ര തമിഴ് ശാസനങ്ങൾ ഹദി�
നാട്ടിെല െയളന്ദൂരിനു മരുതൂർ (മരുതു് േദശത്തുള്ള
ഈർ) എന്നു േപരു നൽകിയിരിക്കുന്നതും. ദശാശ്വ�
െനന്നതു് ഇന്ദുവിെന്റ ഒരു പര്യായവുമാണു്.

െയളന്ദൂരിനു സ്വൽപ്പം വടക്കുകിഴക്കുള്ള െകാേള്ള�
ഗല്ലിനുസമീപം പ്രാചീനഗുഹകളുള്ള സിേദ്ധശ്വരൻ
മല സ്ഥിതിെചയ്യുന്നു. സിേദ്ധശ്വരൻ മലയുെട േപ�
രിനും, മഹാവീരെന്റ യക്ഷിയായ സിദ്ധായികയുെട
നാമത്തിനും തമ്മിലുള്ള സാദൃശ്യം, ഈ മലയിൽ
പണ്ടു മഹാവീരെന്റ ഒരു ഗുഹാേക്ഷത്രം സ്ഥിതിെച�
യ്തിരുന്നു എന്നു സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ടു്. കാേവരിതീരത്തു്
നിൽക്കുന്ന െകാേള്ളഗല്ലിനു ഒരു എട്ടുപത്തു ൈമൽ
വടക്കുകിഴക്കായി സ്ഥിതിെചയുന്ന കാേവരിെവള്ള�
ച്ചാട്ടത്തിൽ, േസാേമശ്വര േക്ഷത്രമുള്ള ശിവസമുദ്രം
ദ്വീപ് നിൽക്കുന്നതു കാണാം. വിജയനഗര സാമ്രാ�
ജ്യകാലത്തു് ചാമരാജനഗർ താലൂക്കു ഭരിച്ചിരുന്ന
ഉമ്മത്തൂർ സാമന്തവംശത്തിെന്റ കുലേദവതയാണു്
പ്രസ്തുത േസാേമശ്വരേക്ഷത്രത്തിെല േദവൻ.

വിരഭദ്രേദവ േക്ഷത്രത്തിെല പടിഞ്ഞാറൻ ചാലൂക്യൻ
ലിഖിതം (ശക 992, ശകലം).

വിജയനഗരസാമ്രാജ്യകാലത്തിനുമുമ്പ് ഉമ്മത്തൂർ
സാമന്തർ നന്ദിയാല സാമന്തെരന്ന നാമേധയ�
ത്തിൽ ൈമസൂർ േസ്റ്ററ്റിെല ൈമസൂർ ജില്ലയുെട
പശ്ചിമതാലൂക്കുകളായ ചാമരാജനഗർ കൃഷ്ണരാ�
ജേപട്ട, െഹഗ്ഗഡേദവനം േകാട്ട, ഹൂംസൂർ എന്നി�
വയും, നീലഗിരിജില്ലയുെട ഏതാനും ഭാഗങ്ങളുമ�
ടങ്ങിയ ഒരു വിസ്തൃത പ്രേദശത്തു ഭരണം നടത്തി�
വന്നിരുന്നു എന്നു ൈമസൂർ ശാസനങ്ങളിൽ നി�
ന്നു മനസ്സിലാക്കാം. കാഡൂർ ജില്ലയിെല എ.ഡി.
ഏഴാം ശതകത്തിെല നിർവിനീതെന്റ ശിർഗുരുശി�
ലാേലഖനത്തിൽ ഒരു നന്ദിയാലസാമന്തെന പ്ര�
സ്താവിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ നിന്നു ഇവരുെട പ്രാചീനത
മനസ്സിലാക്കാം.

ഉമ്മത്തൂർ സാമന്തരുെട ശാസനങ്ങളിൽ നിന്നു
ഇവർ സൂര്യവംശക്ഷത്രിയരും സ്വർണ്ണപണിക്കാ�
രായ തട്ടാന്മാരുെട (നാഡീന്ധമരുെട) ജാതി േപ�
രുകൾ ബിരുദങ്ങളായുള്ളവരുമാെണന്നു മനസ്സി�
ലാക്കാം. ഉമ്മെച്ചടിക്കു കനകാഹ്വയം എെന്നാരു
പര്യായമുണ്ടു്. തട്ടാന്മാരുെട ബിരുദം, ഈ രാജവം�
ശത്തിനു കിട്ടാൻ കാരണമിതാണു്. ബിലിഗിരി രം�
ഗൻ മലയിലും ഒരു കനകദാസൻ ഗുഹ ഉണ്ടേല്ലാ.
ഈ സാമന്തരുെട മറ്റു രണ്ടു ബിരുദങ്ങൾ ജാവദി�
േകാലാഹലർ, സുരാഷ്ട്രപുരവരാധീശ്വരൻ എന്നിവ�
യാകുന്നു. കർണാടകഭാഷയിെല ജാവദിേകാലാഹ�
ലർ എന്നതിെന െമരുകിെന്റ (ഗന്ധമൂഷകെന്റ) പുഴു�
വിൽ (കസ്തൂരിയിൽ) ആഹ്ലാദിക്കുന്നവർ എന്നു പരി�
ഭാഷെപ്പടുത്താം. മരുേദശത്തിെന്റ േപരിെന െമരു�
െകന്നാക്കിയതിൽ നിന്നുത്ഭവിച്ച ബിരുദമാണിതു്.
സുരാഷ്ട്രെമന്നതു സപ്തെകാങ്കണങ്ങളിൽ ഒന്നായ
വരലാടത്തിെന്റ അപരനാമമാകുന്നു. ഈ സുരാഷ്ട്രം
മുംെബയിെല ദാമൻനഗരത്തിൽ നിന്നു ഠാനനഗരം�
വെര നീണ്ടുകിടന്നിരുന്ന േദശമായിരുന്നു. ഇതിലാ�
ണു ‘രഘുവംശ’ത്തിൽ കാളിദാസൻ േകരളീയെര
സ്ഥാപിചിട്ടുള്ളതും. ഉമ്മത്തൂർ സാമന്തർ ഇന്നെത്ത
ൈമസൂർ. രാജവംശത്തിെന്റ പൂർവ്വികരുെട പരമശ�
ത്രുക്കളായിരുന്ന സംഗതിയും ഇവിെട പ്രസ്താവിച്ചു
െകാള്ളെട്ട.

കമ്മീഷറിയറ്റ് േസ്റ്റാർ യാർഡിനു് പുറത്തുള്ള പഴയ
ൈജന േക്ഷത്രം.

ൈമസൂരിെല ശിേമാഗജില്ലയിെല ഹംച, അഥവാ
െപാൻപുർച്ച നഗരത്തിലും, കാഡൂർ ജില്ലയിെല
കലശനഗരത്തിലും, ദക്ഷിണകാനറയിെല കാര�
ക്കല്ലിലും പണ്ടു നാടുവാണിരുന്ന മരുമക്കത്തായി�
കളായ ശാന്തരസ്വരൂപക്കാർ സൂര്യവംശക്കാരായ
കനകകുലക്കാർ ആയിരുന്നു എന്നു ശാസനങ്ങ�
ളിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഇവരിൽ ചിലർ ജാവദിേകാ�
ലാഹലെരന്ന ബിരുദം വഹിച്ചിരുന്നതായും ശാസ�
നങ്ങളിൽ കാണാം. ഇതു നിമിത്തം ഉമ്മത്തൂർ, അഥ�
വാ നന്ദിയാല, സാമന്തർ ശാന്തരസ്വരൂപത്തിെന്റ
ഒരു ശാഖയാെണന്നു സിദ്ധിക്കുന്നു. േകരളത്തിെല
തനി സൂര്യവംശക്കാരനായ ആദിരാജെപ്പരുമാളി�
െന്റ, അഥവാ േഗാദരവിവർമെന്റ മാതാവിെന 55-
ാം െപരുമാളായ കുലേശഖരൻ II കലശയിെല ശാ�
ന്തരശാഖയിൽ നിന്നാണു് ദെത്തടുത്തതു്. െകാച്ചി�
യിെല െപരുമ്പടപ്പു സ്വരൂപത്തിെന്റ സ്ഥാപകനും
കൂടിയാണു് 56-ാം െപരുമാളായ േഗാദരവിവർമൻ
(911–959 എ.ഡി.). ഈ േഗാദരവിവർമെന്റ അനു�
ജൻ കവിസിംഹേരറുവിെന കുലേശഖരൻ II തുളു�
നാട്ടിെല രാജാവായിവാഴിച്ചു എന്നു േകരേളാൽപ്പ�
ത്തിയിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. സിംഹേരറു എന്ന
േപരിൽ പ്രസ്തുത ദേശരകത്തിെല ഏരകം എന്ന
ഭാഗം കാണുകയും െചയ്യാം.

മഹാവീരതീർഥങ്കരെന്റ യക്ഷിയായ സിദ്ധായിക�
േയാടും, യക്ഷനായ മാതംഗേനാടും നാമസംബന്ധ�
മായ ബന്ധമുള്ള േദശത്തുനിന്നു് ഈ യക്ഷിയുെട
അവതാരമായ കണ്ണകിയുെട മസ്തിക്കൽ സ്ഥാപി�
ക്കുന്നതിനു േവണ്ട സാലഗ്രാമങ്ങൾ െകാണ്ടുവരുന്ന�
തിനും, ഈ മസ്തിക്കല്ലിെന അവിടെത്ത പുണ്യതീർ�
ഥമായ ശിവസമുദ്രം െവള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ നീരാടിക്കു�
ന്നതിനുമായി െചങ്കുട്ടുവൻ II കാേവരീതീരത്തിേല�
ക്കു് ഒരു െചറിയ ൈസന്യസേമതം േപാവുകയുണ്ടാ�
യി. ഇതിെനയാണു് െചങ്കുട്ടുവെന്റ ഗംഗാതീരയാത്ര�
യായി ചിലപ്പതികാരത്തിൽ വർണ്ണിച്ചിട്ടുള്ളതു്. ൈമ�
സൂർ െതക്കുകിഴക്കൻ ഭാഗവും, േകായമ്പത്തൂർ, േസ�
ലം, എന്നീ ജില്ലകളുെട ഉത്തരഭാഗങ്ങളും അടങ്ങിയ
പണ്ടെത്ത ഗംഗവാഡി വിഷയത്തിലൂെട കാേവരി�
യുെട പ്രസ്തുതഭാഗം ഒഴുകിയിരുന്നതു നിമിത്തം, ഈ
നദീഭാഗത്തിനു ഗംഗെയന്ന നാമം സിദ്ധിച്ചു.

പഞ്ചലിംേഗശ്വര േക്ഷത്രം.

വഡഗംഗന്യെരന്ന അപരനാമമുള്ളവരും, ൈവശ്യ�
രാെണന്നഭിമാനിക്കുന്നവരുമായ േകരള പട്ടരയ�
ന്മാെര നാരായണഭട്ടേചാഴൻ (രണ്ടാം േചരമാൻ
നന്ദനൻ, അഥവാ വംേശാദ്ധാരകേചരൻ, 146–124
ബി.സി.) തെന്റ കിരീടധാരണത്തിനുേവണ്ട ചിത്ര�
പദപ്പട്ടു െനയ്യുവാൻ വഞ്ചിയിൽ െകാണ്ടുവന്നതായി
ഒരു ഐതിഹ്യമുണ്ടു്. ഇവരുെട ഉത്ഭവസ്ഥാനമായ
വഡഗംഗേദശമാണു് ഗംഗവാഡി വിഷയം.

പണ്ടെത്ത ഭാരതീയ നൃപന്മാർക്കു് ഇവരുെട പല
പരാക്രമങ്ങേളയും ധ്വനിപ്പിക്കുന്ന പല ബിരുദങ്ങ�
ളും നൽകുന്നതു് ഒരു പതിവായിരുന്നു. െചങ്കുട്ടുവൻ
രണ്ടാമനു കുന്ദൻ െപരുമാെളന്നു േകരേളാൽപ്പത്തി�
യും, പ്രപഞ്ചാക്ഷരേചരെനന്നു ‘മക്കൻസി മാനുസ്ക്രി�
പ്ടും’, ഗംഭീരെനന്നു് ‘മൂഷികവംശകാവ്യ’വും േപരിട്ടി�
രിയ്ക്കുന്നു. ഇേദ്ദഹം ആക്രമിച്ച ബിലിഗിരിരംഗൻ കു�
ന്നിെന്റയും, െകാേള്ളഗല്ലിെന്റയും നാമങ്ങളുെട അർ�
ത്ഥങ്ങെള ആസ്പദിച്ചാണു് കുന്ദൻ എന്ന ബിരുദം
ഇേദ്ദഹത്തിനു െകാടുത്തിട്ടുള്ളതു്. കുന്ദു എന്ന പദ�
ത്തിനും, വിലകാരി (ബിലകാരി, ബിലിഗിരി) എന്ന�
തിനും എലിെയന്നു് അർത്ഥമുണ്ടു്. ഗിരിക എന്നതും
എലിയുെട ഒരു പര്യായമാകുന്നു. എലിെയന്നർത്ഥ�
മുള്ള േകാൈള എന്ന തമിഴ് പദത്തിനു െകാൈള്ള
എെന്നാരു രൂപമുണ്ടാകും. ഈ രൂപം െകാേള്ളഗ�
ല്ലിെന്റ നാമത്തിൽ കാണുകയും െചയ്യാം.

പ്രഭഞ്ജേനശ്വരേചരൻ എന്ന െചങ്കുട്ടുവെന്റ യഥാർഥ
ബിരുദെത്ത ‘മക്കൻസി മാനുസ്ക്രിപ്ടി’െന്റ സമാഹാര�
കനും, പ്രസാധകനുമായ കർണൽ മക്കൻസി പപ�
ഞ്ചാരക്ഷരേചരൻ എന്നാക്കി. പ്രഭഞ്ജനൻ എന്നതു
വായുേദവനായ മരുത്േദവെന്റ ഒരു പര്യായമാകു�
ന്നു. ഇളുമുരുതൂർ (ഇളപ്രഭഞ്ജനപൂരം,) അഥവാ െയ�
ളന്ദൂർ ആക്രമിച്ചു കീഴടക്കിയതു േഹതുവായി െചങ്കുട്ടു�
വനു പ്രഭഞ്ജേനശ്വരേചരെനന്ന ബിരുദം ലഭിക്കുക�
യും െചയ്തു.

ദശപുരേത്തയ്ക്കു് (ഇന്നെത്ത മന്ദസാരിേലയ്ക്കു് ) േപാ�
കുന്ന വഴിക്കുള്ള ഒരു ഗംഭീരനദിെയ കാളിദാസൻ
‘േമഘദൂതി’ൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ. ൈമസൂരിെല
ദേശരകത്തുകൂടി ഒഴുകുന്ന െഹാന്നുേഹാളയ്ക്കും ഗംഭീ�
രം എന്ന േപരുണ്ടായിരുന്നതു നിമിത്തമായിരിക്കും,
‘മൂഷികവംശകാവ്യം’ ഈ േദശം ആക്രമിച്ച െചങ്കുട്ടു�
വനു് ഈ നദിയുെട നാമം നൽകിയിരിക്കുന്നതു്.

“നയപത്മ വശാദിതസ്തേതാ
ചരേതാ േലഖമ മുഷ്യഭൂമിപ
അഹരദ് ബലദർപ്പ േമാഹിേതാ
മരുപൂർവ്വസ്യപതിഃ പുരസ്യതം”

നാെനഘട്ടിെല ഗുഹാലിഖിതം.

എന്നുള്ള േശ്ലാകം തുടങ്ങി ആറു േശ്ലാകങ്ങളിൽ ‘മൂ�
ഷികവംശകാവ്യം’ ഗംഭീരമൂഷികെന്റ മരുേദശവുമാ�
യുള്ള യുദ്ധം വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു. തെന്റ ഒരു കത്തു�
െകാണ്ടുേപായ ദൂതരുെട ഗതി തടസ്സെപ്പടുത്തിയ
പൂർവ്വമരുേദശെത്ത സാമന്തെന്റ തലസ്ഥാനമായ
മരുപുരം ഗംഭീരൻ ആക്രമിച്ചു്, പാണ്ഡവൻ അർ�
ജുനൻ ഖാണ്ഡവം ദഹിപ്പിച്ചതുേപാെല, അതിെന
ചുെട്ടരിച്ചു എന്നേത്ര ഈ േശ്ലാകങ്ങളിൽ വിവരിച്ചി�
ട്ടുള്ളതു്. കണ്ണകിയുെട മസ്തിക്കല്ലു് സ്ഥാപനത്തിനു
േവണ്ട സാലഗ്രാമക്കല്ലുകൾ െകാണ്ടുവരാൻ താൻ
കത്തുംെകാടുത്തു മരുേദശേത്തക്കു നിേയാഗിച്ച ദൂത�
െര തടസ്സെപ്പടുത്തിയേപ്പാൾ, താൻ തെന്ന മരുപു�
രം സാമന്തെന ഒരു പാഠം പഠിപ്പിച്ചിട്ടു് അവ െകാ�
ണ്ടുവരാൻ െചങ്കുട്ടുവൻ നിശ്ചയിക്കുകയും ഇതനുസ�
രിച്ചു് പ്രവർത്തിക്കുകയും െചയ്തു എന്നു് ഈ വിവര�
ത്തിൽ നിന്നു് അനുമാനിയ്ക്കാം. തെന്റ മാതാവിെന്റ
അസ്ഥികൾ കാേവരിയിൽ എറിയാനായി ഇതിനു�
മുെമ്പാരിക്കൽ െചങ്കുട്ടുവൻ മരുേദശേത്തയ്ക്കു േപാ�
യിരുന്നു എന്നും ചിലപ്പതികാരത്തിൽനിന്നു മനസ്സി�
ലാക്കുകയും െചയ്യാം. െകാടുങ്ങല്ലൂരിനും ശിവസമു�
ദ്രത്തിനും തമ്മിൽ 150 ൈമൽ ദൂരേമയുള്ളു എന്ന
സംഗതിയും പ്രസ്താവിച്ചുെകാള്ളെട്ട.

കനകവിജയന്മാർ
ബാലകുമാര പുത്രരായ കനകനും, വിജയനുമാണു്
െചങ്കുട്ടുവെന്റ ദൂതെര തടസ്സെപ്പടുത്തിയെതന്നു് ‘ചി�
ലപ്പതികാര’ത്തിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. ബാല-ഇന്ദു-
ഊരായ െയളന്ദൂരിെല േദശവാഴി ആണു് ബാലകു�
മാരൻ. കനകെന്റ േപരു് ഈ േദശവാഴികളുെട കു�
ലനാമവുമാകുന്നു. ബിലിഗിരിരംഗൻ കുന്നിെല കന�
കദാസൻ ഗുഹയുെട േപരിലും ഈ നാമം കാണാം.
െചങ്കുട്ടുവെന്റ (729–767 എ.ഡി.) സമകാലീനനാ�
യിരുന്ന ൈമസൂരിെല പശ്ചിമഗംഗസ്വരൂപത്തിെല
മഹാരാജാവ് ശ്രിപുരുഷ പൃഥിവിെകാംഗണിയുെട
(726–788 എ.ഡി.) രണ്ടു രാജ്ഞിമാരിൽ ഒരുത്തി
െയളന്ദൂർ േദശെത്ത മഴവല്ലൂരിെല നാടുവാഴിയുെട
വംശത്തിെല ഒരു അംഗമായിരുന്നു എന്നു ൈമസൂർ
ശാസനങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നുണ്ടു്. ഈ ബന്ധം െകാ�
ണ്ടു മതിമറന്നിട്ടായിരിക്കാം കനകവിജയന്മാർ േചര�
ദൂതെര തടസ്സെപ്പടുത്തിയതു്. മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ച
ഉമ്മത്തൂർ, അഥവാ നന്ദിയാല സാമന്തരാജവംശ�
ത്തിെന്റ പൂർവ്വീകരിൽ ഒരാളാണു് ബാലകുമാർ.

ശതകർണി
െചങ്കുട്ടുവെന്റ രണ്ടാം ഗംഗാതീരയാത്രയിൽ,
അേദ്ദഹെത്ത സഹായിച്ച സാമന്തരരാജാവ് വങ്ക�
പ്പരപ്പിെല നൂറ്റുവർ കന്നർ ആെണന്നു ‘ചിലപ്പതി�
കാര’ത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. െകാംഗിെല 21
നാടുകളിെലാന്നായ ഉർഡുവങ്കനാടിൽ നിൽക്കുന്ന
ഇന്നെത്ത സത്യമംഗലം നഗരം പണ്ടു് ഭരിച്ചിരുന്ന
ശതകർണിവംശ (രട്ടവംശ) സാമന്തർ ആയിരുന്നു
ഇേദ്ദഹം. ശതം നൂറാകയാൽ, ശതകർണി എന്നതു
തമിഴിൽ നൂറ്റുവർ കന്നർ എന്നാകും. എ.ഡി. നാ�
ലാംശതകത്തിൽ കദംബസ്വരൂപക്കാർ ഉത്തരകാ�
നറയിെല ബനവാസി നഗരം ൈകവശെപ്പടുത്തി�
യതിനുമുമ്പു് ഇവിെട നാടുവാണിരുന്നതായി ശാസ�
നങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന വിൺഹു കഢചുടുകുലാനന്ദ
സാതകർണി സ്വരൂപത്തിെന്റ ഒരു ശാഖയാണു
സത്യമംഗലം ശാതകർണികൾ.

സ്കന്ദപുരം (സത്യമംഗലം) രാജധാനിയാക്കി െകാം�
ഗുമണ്ഡലം ഭരിച്ചിരുന്ന രട്ടസ്വരൂപക്കാരിൽനിന്നു
ൈമസൂരിെല പശ്ചിമഗംഗസ്വരുപം ശകകാലം
III-ൽ െകാംഗു ൈകവശെപ്പടുത്തി എന്നു പ്രാചീന
െകാംഗുമണ്ഡലചരിത്രമായ ‘െകാംഗുേദശരാജാക്ക�
ളി’ൽ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഈ ശക III വാസ്തവത്തിൽ
(3510 / III) എ.ഡി. 462 ആെണന്നു ഞാൻ നിർണ്ണ�
യിച്ചിട്ടുമുണ്ടു്. സത്യമംഗലെത്ത ധവളഗിരിക്കുന്നിലാ�
ണു് ഇതിന്നു് സ്കന്ദപുരെമന്നു േപരുെകാടുത്ത പുരാ�
തന സ്കന്ദേക്ഷത്രം നിന്നിരുന്നതു്. ധവള ഗിരിക്കു�
ന്നിനു ദുർവാസേക്ഷത്രം എന്നും േപരുണ്ടായിരുന്നു.
പ്രളയകാരയനായ േദവേസനാനിസ്കന്ദെന്റ ഒരു
അപരനാമമെത്ര ദുർവാസാെവന്നതു്.

വിഷ്ണുവിെന്റ വാഹനമായ ഗരുഡൻ െകാടിയടയാള�
മായുള്ളവരും, മരുമക്കത്തായ കുലക്കാരുമായ നന്ദ�
വംശത്തിെല ശതകർണി എന്നാണു് വിൺഹുകഡ�
ചുടുകുലാനന്ദസാതകർണി എന്ന പ്രാകൃതഭാഷാനാ�
മത്തിെന്റ അർത്ഥം. വിഷ്ണുവിെന കണ്ഠത്തിൽ വഹി�
ക്കുന്നവൻ ഗരുഡനാണേല്ലാ. ചുട്ടിയാനാഗ്പൂരിനു
മധ്യഇന്ത്യയിെല േഗാണ്ഡിഭാഷയിൽ നാഗരുെട മാ�
താവിെന്റ പുരെമന്നു അർത്ഥമുള്ളതായി, ‘Ruling
races of pre-historical times’ എന്ന കൃതിയിൽ ഹ്യു�
വിറ്റ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. തൻനിമിത്തം ചുടുകുലം
മാതൃവഴ ദായക്രമം സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള കുലമായിരിക്കു�
ന്നതാണു്. ഗരുഡെക്കാടിയുള്ളവർ ദക്ഷിണഭാരത�
ത്തിെല രട്ടവംശക്കാരാകുന്നു. െപൗരാണികകാല�
െത്ത സാത്യകിയാണു് ഇവരുെട മൂലകുലസ്ഥാപ�
കൻ. സാത്യകിയുെട നാമേത്താട സത്യമംഗലത്തി�
െന്റ േപരിനു ബന്ധവുമുണ്ടു്. സത്യമംഗലത്തിനു ജയ�
ന്തക എന്നും േപരുണ്ടായിരുന്നു. അളിയസന്താന�
ദായക്രമം സ്ഥാപിച്ച ഭൂതലപാണ്ഡ്യെനപ്പറ്റിയുള്ള
തുളുനാൈട്ടതിഹ്യങ്ങളിൽ ഇേദ്ദഹത്തിെന്റ പിതാവു
ജയന്തകയിെല രാജാവാെണന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
ഇതു സത്യമംലമാകുന്നു. ഈ ഭൂതല പാണ്ഡ്യൻ േക�
യെപരുമാളിെന്റ മരുമകനും പിൻഗാമിയുമായ േചാ�
ളെപരുമാൾ സിന്ധുവാരുണൻ II, വലിധരൻ, കള�
ങ്കായ് കണ്ണിനാർമുട േചരൻ ആകുന്നുതാനും.

േകരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പ്രസിദ്ധികരിച്ച
മണിേമഖലയുെട പരിഭാഷാ ഗ്രന്ഥത്തിെന്റ

പുറംതാൾ.

സത്യമംഗലം നിൽക്കുന്ന വങ്കപരപ്പിേലക്കു് െച�
ങ്കുട്ടുവൻ േപായതു പാടിേദശത്തു നിന്നാെണന്നു
‘ചിലപ്പതികാര’ത്തിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. െവള്ള�
ലൂർ െതന്നുർപാടി എന്നു ശാസനങ്ങൾ േപരിട്ടിട്ടുള്ള
ഇന്നെത്ത േപരൂർഗ്രാമം നിൽക്കുന്ന േദശമെത്ര
ഈ പാടി. വീരേകരള നല്ലൂെരന്നു േപരുണ്ടായിരു�
ന്ന േകായമ്പത്തൂർ നഗരത്തിൽ നിന്നു മൂന്നു ൈമൽ
ദൂരത്തു നിൽക്കുന്ന ഗ്രാമമാണു് േപരൂർ.

ലങ്കയിെല ഗജബാഹുവും, മാളുവരാ�
ജാവും
െകാടുങ്ങല്ലൂരിൽ, െചങ്കുട്ടുവൻ കണ്ണകിയുെട മസ്തി�
ക്കൽ സ്ഥാപിച്ച ആേഘാഷത്തിൽ,

“കുടകെക്കാങ്കരുമാളുവേവന്തരു
ങ്കടൽ ചുഴിലങ്ൈമക്കയവാകു േവന്തനം”

പങ്കുെകാണ്ടിരുന്നു എന്നു ‘ചിലപ്പതികാരത്തിൽ’
വർണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഈ കുടകെക്കാങ്കർ ഇന്നെത്ത
‘ശാസ്ത്രീയ’ ചരിത്രഗേവഷകർ മുക്കുവരാക്കിയിട്ടുള്ള
തുളുനാട്ടിേലയും െകാഡഗിേലയും ക്ഷത്രിയരായ മൂ�
കയസ്വരൂപക്കാരിൽ അഥവാ, മത്സ്യരാജവംശക്കാ�
രിൽെപ്പട്ട ഒരു േദശവാഴിയാകുന്നു. രാമഘടമൂകർ,
അഥവാ, രാമഘടമൂവർ, എന്ന ബിരുദമുള്ള േകാല�
ത്തിരിവംശക്കാരുെട പ്രാചീനപൂർവ്വികരായിരുന്നു
ഈ വംശക്കാർ.

മാളുവേവന്തൻ (മാളുവരാജാവ്  ) സത്യമംഗലം സാമ�
ന്തനാകുന്നു. െപൗരാണികകാലത്തു പശ്ചിേമാത്തര�
ഭാരതത്തിൽ ദശാർണം (വിദിശ), ദേശരകം (മരു),
ഉത്തരഅവന്തി (ഉൈജ്ജനി), ദക്ഷിണഅവന്തി, (മാ�
ഹിഷ്മതി), അകരാവന്തി, േശക (ഉത്തരമാലവം),
അപരേശക എന്ന സപ്തമാലവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്ന�
തുേപാെല, ദക്ഷിണഭാരതത്തിലും തമിഴ് നാട്ടിലും
പണ്ടു് സപ്തമാലവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിൽക്കാ�
ലപശ്ചിമചാലുക്യചക്രവർത്തി ആഹവമല്ലൻ സപ്ത�
മാളവവും, സപ്തെകാങ്കണവും, സപ്തമലേദശങ്ങളും
ൈകവശെപ്പടുത്തിെയന്നു് െബൾഗേമയിെല ഒരു
കർണാടക ശാസനത്തിൽ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിരി�
ക്കുന്നതു േനാക്കുക:

“ക്ഷണദിം മാളവം ഏളും എയ്േദവിളയക്ക് എയി�
ദിത്തു സന്ദിർദേകാം കണേവളും മെലയ് ഏളും
അഞ്ജി െബെസെകയ്ദത്ത് ഓവദാന്താഹവം…”

തമിഴ് നാട്ടിെല സപ്തമാളവങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു
സത്യമംഗലം; ശതകർണിയുെട രാജ്യം.

ചിലപ്പതികാരത്തിെല ലങ്കാനൃപൻ ഗജബാഹു െച�
ങ്കുട്ടുവെന്റ സമകാലീനനായി സിേലാണിൽ നാടുവാ�
ണിരുന്ന മാനവമ്മൻ (729–765 എ.ഡി.) ആകുന്നു.
703 എ.ഡി.-യിൽ പിതാവ് കാശ്യപൻ II മരിച്ചേതാ�
ടുകൂടി സിേലാണിെല കിരീടത്തിനു മത്സരിക്കുന്നവ�
രിൽ നിന്നു രക്ഷെപ്പടാൻ ബാലനായ മാനവമ്മൻ
തമിഴ് നാട്ടിേലക്കു േപായി എന്നും, ദീർഘകാലത്തി�
നുേശഷം നരസിംഹെനന്ന തമിഴ് നൃപെന്റ ൈസ�
നികസഹായ സഹിതം ലങ്കാസിംഹാസനം ൈക�
വശെപ്പടുത്തിെയന്നും സിംഹളചരിത്രങ്ങളിൽ വി�
വരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ‘മണിേമകല’ ഈ മാനവമ്മനു നാഗ�
നാട്ടിെല വൈളവാണൻ എന്നു േപരിടുകയും, ഇേദ്ദ�
ഹത്തിെന്റ മകൾ പിലിവൈള േചാളരാജാധാനി�
കളിെലാന്നായ കാേവരി പൂമ്പട്ടണത്തിൽ (പുകാ�
രിൽ) ഉള്ള ഒരു േചാലയിൽ െനടുമുടുക്കിള്ളി എന്ന
േചാഴരാജാവിേനാടുകൂടി ഒരു മാസം പാർത്തു ഗർ�
ഭവതിയായതിനുേശഷം നാട്ടിേലക്കു തിരിച്ചുേപാ�
യി എന്നു വിവരിക്കുകയും െചയ്തിരിക്കുന്നു. ഇവരുെട
േവഴ്ചയിൽ നിന്നു ലഭിച്ച കുമാരെന്റ അകാലമരണം
നിമിത്തമുണ്ടായ േഖദത്താൽ കാേവരി പൂമ്പട്ടണ�
ത്തിൽ ആണ്ടുേതാറും നടത്തിവരുന്ന ഇേന്ദ്രാത്സവം
െനടുമുടിക്കിള്ളി മുടക്കിെയന്നും, ഇതുകാരണമാണു്
ആ നഗരെത്ത കടൽ െകാണ്ടുേപായെതന്നും ഒരു
ഐതിഹ്യവുമുണ്ടു്.

മുേക്തശ്വരെത്ത ൈജനേക്ഷത്രം.

വൈള എന്ന പദം ഇേന്താേനഷ്യൻ ദ്വീപുകാർ അഗ�
സ്ത്യനു നൽകിയിരുന്ന ഒരു അപരനാമാമാെണന്നു്
ഇന്നെത്ത ചരിത്രഗേവഷകർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
അഗസ്ത്യനു മാനൻ എന്ന പര്യായമുണ്ടു്. വാണെന�
ന്ന തമിഴ് പദത്തിനു ഐശ്വര്യമുള്ളവൻ എന്നാണു്
അർത്ഥം. സിേലാണിെല ചരിത്ര ഐതിഹ്യപ്രകാ�
രം അതിെന്റ പശ്ചിമതീരത്തു നാഗനാടു സ്ഥിതി�
െചയ്തിരുന്നു. ഈ സംഗതികളിൽ നിന്നു മാനവ�
മ്മനാണു വൈള വാണൻ എന്നു അനുമാനിക്കാം.
ഗജബാഹു എന്നതു് ഇേദ്ദഹത്തിെന്റ ഒരു ബിരുദമാ�
യിരിക്കും. ഗജബാഹു എന്ന ബിരുദം വഹിച്ചിരുന്ന
മറ്റു രണ്ടു രാജാക്കന്മാേരയും സിംഹളചരിത്രത്തിൽ
കാണാം. ഇവരിെലാരാൾ 173–196 എ.ഡി. എന്ന
കാലത്തിലും മെറ്റാരാൾ 1142–1153 എ.ഡി. എന്ന�
തിലും സിേലാണിൽ നാടുവാണിരുന്നു.

തമിഴ് നാടിെല പ്രാചീന തമിഴ് ചരിത്രഗേവഷക�
രുെട മുന്നണിയിൽ നിൽക്കുന്ന ൈവയ്യാപുരിപ്പി�
ള്ള ‘ചിലപ്പതികാര’ത്തിെന്റ കാലം എ.ഡി. എട്ടാം
ശതകമാെണന്നു ശരിയായി അഭിപ്രായെപ്പട്ടിരുന്നു.
പേക്ഷ, ‘ചിലപ്പതികാരം’ ഒരു ചരിത്രമഹാകാവ്യമ�
ല്ല: പിെന്നേയാ, െവറും ഭാവനാപരമായ ഒരു കാ�
വ്യമാെണന്നും, ഇതു രചിച്ച േദഹം േചരനെല്ലന്നും
അഭിപ്രായെപ്പട്ടിരിക്കുന്നതു ശരിയല്ല. ഭാരതത്തി�
െല മതഐതിഹ്യങ്ങളും സ്ഥലപുരാണ ഐതിഹ്യ�
ങ്ങളും മറ്റും പഠിക്കാത്തതുെകാണ്ടും, ചരിത്രപരമായ
ഭൂമിശാസ്ത്രെത്ത വിഗണിച്ചതു നിമിത്തവും, ഇേദ്ദഹ�
ത്തിനു ഈ െതറ്റുപറ്റിേപ്പായി. മതഐതിഹ്യങ്ങൾ
മുതലായവയിെല ചപ്പും ചവറുകളുേടയും അടിയിൽ
ഒളിച്ചുകിടക്കുന്ന ചരിത്രസത്യങ്ങെള കണ്ടുപിടിക്കു�
വാൻ അവയുെട ഇടയ്ക്കു ഇറങ്ങി അറപ്പുകൂടാെത
േതാട്ടിേവല െചയ്യുന്നതിനു് ഇന്നെത്ത ‘ശാസ്ത്രീയ’
ചരിത്രഗേവഷകർ തങ്ങളുെട പ്രഭു മനഃസ്ഥിതി പരി�
ത്യജിക്കാെതയിരിക്കുേന്നടേത്താളം കാലം പ്രാ�
ചീന ചരിത്രഗേവഷണത്തിൽ സാരമായ പുേരാഗമ�
നം ഉണ്ടാകുന്നതല്ല.

□
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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

◦ 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

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://dl.sayahna.org/dl-p-pdfs.html
http://ax.sayahna.org/collection.html
https://ml.sayahna.org
mailto:info@sayahna.org

