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 ൈജനമതത്തിെന്റ
പ്രാചീനത

(ഹിന്ദുമതവും പുരാണങ്ങളും ൈജനചരിത്രവുമായി
ഒരു താരതമ്യപഠനം)

എേല്ലാറ ഗുഹകളിെല 32-ാം ഗുഹയിെല മഹാവീര
പ്രതിമ.

പുരാതനവസ്തു സംബന്ധമായ പര്യേവഷണങ്ങൾ
ഒരു പത്തിരുപത്തഞ്ചു വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പുള്ള നമ്മു�
െട പല അഭിപ്രായങ്ങളിലും വിപ്ലവകരങ്ങളായ
പരിവർത്തനങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുള്ളതിനു മകുേടാദാ�
ഹരണമായി ൈജനമതത്തിെന്റ ഉത്ഭവേത്തയും,
ഉത്ഭവകാലേത്തയും സംബന്ധിച്ചുള്ള അഭിപ്രാ�
യമാറ്റങ്ങെള ഉദ്ധരിക്കാവുന്നതാണു്. വർദ്ധമാന
മഹാവീരൻ ബി.സി. ആറാംശതകത്തിൽ ബുദ്ധമ�
തത്തിെന്റ ഒരു ശാഖയായി സ്ഥാപിച്ച മതമാണു്
ൈജനമതം എന്ന േഡാക്ടർ േവബറുെട അഭിപ്രാ�
യവും, സിന്ധിെല െമാഹെഞ്ജദാെരാവിൽ ഇയ്യിെട
കണ്ടുപിടിക്കെപ്പട്ടിട്ടുള്ളതും ബി.സി. 2500-നടുത്തു്
നശിച്ചുേപായതുമായ ൈസന്ധവ പരിഷ്കാരത്തി�
െന്റ കാലത്തു് ൈജനമതം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നു്
1928-ൽ പാർശ്വനാഥ തീർത്ഥങ്കരെനപ്പറ്റി മി. കാ�
ന്താപ്രസാദ് ൈജനൻ രചിച്ച പുസ്തകത്തിൽ അേദ്ദ�
ഹം പ്രകടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന അഭിപ്രായവും തമ്മിൽ
താരതമ്യെപ്പടുത്തിേനാക്കിയാൽ, നമ്മുെട അഭിപ്രാ�
യഗതിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള വിപ്ലവത്തിെന്റ ൈവ�
പുല്യം േവഗത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. മി.
കാന്താപ്രസാദ് ൈജനെന്റ അഭിപ്രായം കുെറ കട�
ന്നുേപായിട്ടുെണ്ടങ്കിലും ൈജനമതത്തിെന്റ സ്ഥാ�
പകനും പ്രഥമ തീർത്ഥങ്കരനുമായ ഋഷഭെന്റ കാ�
ലം ബി.സി. 2300-നു് സമീപിച്ചാെണന്നു സ്ഥാപി�
ക്കുവാൻ കഴിയുെമന്നു് ഈ േലഖകൻ വിചാരിക്കു�
ന്നു. ഋേഗ്വദസംഹിതയുെട കാലം ഉേദ്ദശം ബി.സി.
2000-ത്തിനും ബി.സി. 1500-നും ഇടയ്ക്കാെണന്നു്
െസാറാസ്റ്റരുെട കാലം എന്ന േലഖനത്തിൽ ഈ
േലഖകൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നേല്ലാ. അതു�
െകാണ്ടു് ൈജനമതത്തിെന്റ പ്രഥമ സ്ഥാപകനായ
ഋഷഭെന്റ കാലം ഋേഗ്വദകാലത്തിനു അല്പം മുമ്പാ�
െണന്നു് വിചാരിേക്കണ്ടിവരുന്നു. ഇന്നു് ഇന്ത്യയുെട
ചില േകാണുകളിൽ മാത്രം കാണെപ്പടുന്ന ൈജന�
മതം അതിെന്റ പ്രാരംഭകാലത്തു് ഏഷ്യയിെല പല
രാജ്യങ്ങളിലും പരന്നിരുന്നു എന്നു് ആധുനിക ഗേവ�
ഷണങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിെല കല്പസൂത്രത്തിൽ നിന്നുള്ള
താൾ.

ജീവനും ആത്മാവും
പ്രപഞ്ചത്തിെന്റ സൃഷ്ടിസ്ഥിതിസംഹാരങ്ങളുെട ഭാ�
രവാഹിയായ ഒരു ഈശ്വരനിെല്ലന്നും, ഏതു ജീവി�
ക്കും തെന്റ പ്രവൃത്തി മുേഖന ദിവ്യത്വം േനടാെമന്നും,
ജന്തുക്കൾക്കും സസ്യങ്ങൾക്കും മാത്രമല്ല അഗ്നി,
ജലം, കാറ്റു് മുതലായ പഞ്ചഭൂതങ്ങളുെട പരമാണു�
ക്കൾക്കു കൂടി ജീവനുെണ്ടന്നും ഉള്ള സിദ്ധാന്തങ്ങളും
ദിവ്യന്മാെര ഭൗേമയകർ, വ്യന്തരർ, േജ്യാതിഷ്കർ,
ൈവമാനികർ എന്നു് നാലായി തരംതിരിക്കാെമ�
ന്നും, അസുരകുമാരർ, നാഗകുമാരർ, അഗ്നികുമാ�
രർ, ദ്വീപകുമാരർ, ഉദധികുമാരർ, സുവർണ്ണകുമാരർ,
വിദ്യുത്കുമാരർ, ദിക്കുമാരർ, പവനകുമാരർ, സവി�
തകുമാരർ എന്നു പത്തു തരക്കാർ അേമയറരുെട
ഇടയ്ക്കുെണ്ടന്നും, പട്ടിണിേനാമ്പു മുേഖന മരണെത്ത
വരിക്കുന്ന സേല്ലഖനം എന്ന ആചാരം പുണ്യപ്ര�
ദമാെണന്നും ഉള്ള ആശയങ്ങൾ ൈജനമതത്തി�
െന്റ െകാടുംപഴമ സ്ഥാപിക്കുന്നുണ്ടു്. പ്രപഞ്ചെത്ത
സജീവെമന്നും അജീവെമന്നും രണ്ടായി േവർതിരിച്ചു്
സജീവ പ്രപഞ്ചത്തിനു് മേറ്റതിേനക്കാൾ േശ്രഷ്ഠത്വം
ൈജനമതം കൽപ്പിക്കുന്നുണ്ടു്. പ്രഥമ ദൃഷ്ടിയിൽ
അവരുെട ജീവൻ എന്ന ആശയവും ഭാരതത്തിെല
മറ്റുള്ള ദർശനങ്ങളിെല ആത്മൻ (പുരുഷൻ) എന്ന
ആശയവും ഒന്നാെണന്നു േതാന്നുെമങ്കിലും അവയ്ക്കു
തമ്മിൽ ചില സാരമായ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടു്. ൈജന�
ന്മാരുെട ജീവൻ എന്ന ആശയം, മറ്റു ദർശനങ്ങളി�
െല ആത്മൻ എന്ന ആശയം ജനിച്ചതുേപാെല, വ്യ�
ക്തിജീവിതത്തിെന്റ ആദ്ധ്യാത്മികമായ അടിസ്ഥാ�
നം കണ്ടുപിടിക്കുവാനുള്ള ചിന്തയിൽ നിന്നു ജനിച്ച�
തല്ല. േനെര മറിച്ചു് അതു് ജീവിതെത്ത നിരീക്ഷിച്ചു്
കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളതാണു്. തന്നിമിത്തം ൈജനരുെട
ജീവൻ എന്ന ആശയെത്ത ആത്മാവു് എന്നു വിവ�
രിക്കുന്നതിേനക്കാൾ ശരിയായിട്ടു ഏതു് ജീവച്ഛക്തി
എന്നു വിവരിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇതും ൈജനമത�
ത്തിെന്റ പ്രാചീനതയുെട ഒരു ലക്ഷണമാണു്. പി�
െന്നയും, ജീവെന്റ വലുപ്പം അതു് ഉൾെക്കാള്ളുന്ന
ശരീരത്തിെന്റ വലുപ്പത്തിനനുസരിച്ചു് മാറിെക്കാണ്ടി�
രിക്കുന്നു എന്നു ൈജനർ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇതിെന്റ
ഉദാഹരണമായി ഒേര ഒരു വിളക്കു് ഒരു െചറിയ മു�
റി നിറച്ചും ഒരു വലിയ മുറി നിറച്ചും െവളിച്ചം പരത്തു�
ന്നതിെന അവർ ഉദ്ധരിക്കാറുമുണ്ടു്. ഭാരതത്തിെല
മറ്റു ദർശനങ്ങൾ ജീവെന്റ വലുപ്പം മാറിെക്കാണ്ടിരി�
ക്കുന്നു എന്നു വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. ഇതും ൈജനമത�
ത്തിെന്റ പ്രാചീനതയാണു് സൂചിപ്പിക്കുന്നതു്.

െജയിൻ േക്ഷത്രം, ലക്കുണ്ടി.

സന്ന്യാസവും പരിവ്രാജക ധർമ്മവും

മാക്സ് മുള്ളർ

ൈജനമതേത്തയും അതി�
േനാടു വളെര അടുപ്പമുള്ള
ആജീവക മതേത്തയും
ഭാരതത്തിെല മറ്റു മത�
ങ്ങളിൽ നിന്നു േവർതിരി�
ക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനകാ�
ര്യം അതുരണ്ടും അവയു�
െട അനുചാരികളിൽ നി�
ന്നാവശ്യെപ്പടുന്ന അത്യുഗ്ര�
മായ ആത്മശിക്ഷണമാ�

കുന്നു. സമ്യക്ദർശനം, സമ്യക്ജ്ഞാനാ, സമ്യക് 
ചരിതം എന്ന ത്രിരത്നങ്ങൾക്കു പുറെമ അഹിംസ,
സത്യം, അേസ്തയം (േമാഷ്ടിക്കാതിരിക്കുക), ബ്രഹ്മച�
ര്യം, അപരിഗ്രഹം (േലാകപരിത്യാഗം) എന്ന പഞ്ച�
രത്നങ്ങളും ഒരു ൈജനശ്രമണൻ, അഥവാ, ഭിക്ഷു
സ്വീകരിേച്ച മതിയാവൂ. സാധാരണ ജനങ്ങെള സം�
ബന്ധിച്ചിടേത്താളം ബ്രഹ്മചര്യത്തിനു പകരം ചാ�
രിത്രവും, അപരിഗ്രഹത്തിനു പകരം ആവശ്യങ്ങ�
െള പരിമിതമാക്കുന്നതും ൈജനമതം അനുവദിക്കു�
ന്നുണ്ടു്. പേക്ഷ, ൈജനമതത്തിെന്റ ഹൃദയം അതി�
െന്റ പരിവ്രാജക ധർമ്മത്തിൽ, അഥവാ, ശ്രമണ�
ധർമ്മത്തിലാണു് സ്ഥിതിെചയ്യുന്നതു്. ഹിന്ദുമതത്തി�
െല പരിവ്രാജകധർമ്മെത്ത, അഥവാ, സന്ന്യാസി�
ധർമ്മെത്ത മാതൃകയാക്കിയാണു് ൈജനമതത്തി�
േലയും ബുദ്ധമതത്തിേലയും ശ്രമണധർമ്മം രൂപ�
വൽക്കരിക്കെപ്പട്ടിട്ടുള്ളെതന്നു് ൈജനമതത്തിെന്റ
അതിയായ പ്രാചീനതെയക്കുറിച്ചു് പണ്ഡിതേലാ�
കം അറിയാതിരുന്ന കാലത്തു് മാക്സ് മുള്ളർ, ബുളർ,
േകൺ, ജേക്കാബി മുതലായ പണ്ഡിതന്മാർ അഭി�
പ്രായെപ്പടുകയുണ്ടായി. ഇന്നെത്ത നവീന ഗേവ�
ഷണങ്ങളുെട ഫലമായി മി. സുകുമാരദത്തൻ ഈ
അഭിപ്രായെത്ത വിശ്വാസേയാഗ്യമായി ഖണ്ഡിക്കു�
കയും, പ്രാചീന ഹിന്ദുമതം ആദ്യെത്ത മൂന്നു് ആശ്ര�
മങ്ങെള മാത്രേമ—പ്രത്യകിച്ചു് രണ്ടാമെത്ത ആശ്ര�
മമായ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമെത്ത മാത്രേമ—വാഴ്ത്തിയിട്ടുള്ളു
എന്നും പിൽക്കാലങ്ങളിലാണു് അതു് നാലാമെത്ത
ആശ്രമമായ സന്ന്യാസാശ്രമെത്ത വാഴ്ത്തുവാൻ തുട�
ങ്ങിയെതന്നു് സ്ഥാപിക്കുകയും െചയ്തിട്ടുണ്ടു്. പിൽ�
ക്കാലങ്ങളിൽ ഇങ്ങെന പ്രാചീന ഹിന്ദുമതം അം�
ഗീകരിച്ച സന്ന്യാസാശ്രമം ആരാണു്, ഏതു മതമാ�
ണു് ആദ്യമായി പ്രചാരത്തിൽ വരുത്തിയതു്? ഇതു്
ആദ്യമായി പ്രചാരത്തിൽ വരുത്തിയതു് ൈജനമ�
തത്തിെന്റ സ്ഥാപകനും പ്രഥമതീർത്ഥങ്കരനുമായ
ഋഷഭനാെണന്നു ഹിന്ദു പുരാണങ്ങൾ തെന്ന സമ്മ�
തിക്കുന്നുണ്ടു്. ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതു
േനാക്കുക.

വിന്ധ്യഗിരി കുന്നിൽ നിന്നു് ചന്ദ്രഗിരി കുന്നിെന്റയും
ശ്രവണബൽഗുള നഗരത്തിെന്റയും കാഴ്ച.

“പ്രസ്തുതനായ പരൻ ഭഗവാനതുേനരം
സന്ന്യാസധർമ്മസ്ഥിതി ഭൂമിയിലുറപ്പിക്കാൻ
ധന്യനാം നാഭി തെന്റ പത്നിയാം േമരു േദവി-
തന്നിലങ്ങവതരിച്ചിടിനാനതു കാലം
മന്നവൻ താനും പ്രസാദിച്ചാനങ്ങതിശയം
ഭഗവല്ലക്ഷണങ്ങൾ പലതും കാൺകെകാണ്ടും
ഋഷഭെനന്നു താതൻ നാമവുമരുൾ െചയ്താൻ”

േകൺ

നാലാമെത്ത ആശ്രമ�
ത്തിനു മനനാശ്രമെമന്നു്
ആപസ്തംഭൻ േപരിട്ടിട്ടുണ്ടു്.
ഋേഗ്വദ സംഹിതയുെട
പത്താം മണ്ഡലത്തിൽ മു�
നികെളപ്പറ്റി പ്രസ്താവിച്ചി�
ട്ടുെണ്ടങ്കിലും, ആ പ്രസ്താ�
വനകൾ അവ്യക്തമായിട്ടു�
ള്ളവയാണു്. ഐതേരയ
ബ്രാഹ്മണത്തിൽ ഐത�

സൻ എെന്നാരു മുനിെയപ്പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുെണ്ടങ്കിലും
അേദ്ദഹത്തിെന്റ വർണ്ണന മുനിവർഗ്ഗെത്ത ആേക്ഷ�
പിക്കാൻ െചയ്തിട്ടുള്ളതാെണന്നു േതാന്നിേപ്പാകും.
േനെരമറിച്ചു് േവദസംഹിതകളിൽ പരിപാവനത്വ�
െത്ത സംബന്ധിച്ചു് ഒടുവിലെത്ത സ്ഥാനം മാത്രമു�
ള്ളതും ആധുനിക ഗേവഷണരീതി ഋേഗ്വദസംഹി�
തേയാടു തുല്യമായ പഴക്കെമങ്കിലും ഉെണ്ടന്നു കാ�
ണിക്കുന്നതുമായ അഥർവ്വേവദ സംഹിത വ്രാത്യെര,
അതായതു് ൈജനരുെട പഞ്ചവ്രതങ്ങൾ അനുഷ്ഠി�
ക്കുന്നവെര, വളെര സ്തുതിച്ചു വർണ്ണിക്കുന്നുണ്ടു്. ഈ
വ്രാത്യർ പ്രാചീന ൈജനന്മാരാെണന്നു് െപ്രാ. ക്യു.
ചക്രവർത്തി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുമുണ്ടു്. ശ്രമണന്മാെര,
അതായതു് ൈജന പരിവ്രാജകെര, ബ്രാഹ്മണരിൽ
നിന്നു േവർതിരിച്ചു്, വാല്മീകി രാമായണത്തിെല ചു�
വെട േചർക്കുന്ന ശ്രീരാമെന്റ വാക്കുകളിൽ നിന്നു
മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണു്.

ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിെല അംബാപുരം ഗ്രാമത്തിെല
ഗുഹയ്ക്കുള്ളിെല മഹാവീര പ്രതിമ.

“ആേര്യണ മമ മന്ധാത്രാ
വ്യസനം േഘാര മീപ്സിതം
ശ്രമേണന ക്രേത പാേപ
യഥാ പാപം കൃതം ത്വയാ”

ജേക്കാബി

സന്ന്യാസാശ്രമേത്താടു്
പ്രാചീന ഹിന്ദുമതാനുസാ�
രികൾക്കുണ്ടായിരുന്ന നീ�
രസത്തിനു ചില ഉദാഹ�
രണങ്ങൾ മി. സുകുമാരദ�
ത്തൻ മുകളിൽ ചൂണ്ടിക്കാ�
ണിച്ചിട്ടുള്ള അേദ്ദഹത്തി�
െന്റ േലഖനത്തിൽ ഉദ്ധരി�
ച്ചിട്ടുണ്ടു്. യജ്ഞകർമ്മാദി�
കൾ നടക്കുേമ്പാൾ മുണ്ഡ�

ന്മാരുെട, അതായതു് സന്ന്യാസികളുെട സാന്നിദ്ധ്യം
അശുഭമാെണന്നു് പ്രാചീന ഹിന്ദുക്കൾ വിചാരിക്കു�
ന്നു. അഗ്ഗികഭരദ്വാജൻ എന്ന ബ്രാഹ്മണൻ േകാപാ�
ന്ധനായ െഗൗതമേനാടു് അകെല നിൽക്കുവാൻ
വിളിച്ചുപറഞ്ഞു എന്നു െബൗദ്ധസൂത്രമായ വസല�
സൂത്തത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. താരതേമ്യന
ആധുനികമായ ഒരു കാലത്തിൽേപാലും സന്ന്യാ�
സിമാേരാടുള്ള ഈ നീരസം ഹിന്ദുക്കളുെട ഇടയ്ക്കു് നി�
ലനിന്നിരുന്നു എന്നു് ആനന്ദഗിരിയുെട ശങ്കരവിജ�
യത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം കാണിക്കു�
ന്നുണ്ടു്. ഒരിക്കൽ മണ്ഡനമിശ്രൻ യാഗം െചയ്തുെകാ�
ണ്ടിരുന്നേപ്പാൾ ശങ്കരാചാര്യർ അവിെട െചല്ലുകയു�
ണ്ടായി. ഉടെന േകാപാന്ധനായി മണ്ഡനമിശ്രൻ
ആചാര്യെര അധിേക്ഷപിച്ചു എന്നാണു് ആനന്ദഗി�
രി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു്. സന്ന്യാസധർമ്മം ആചരിക്കു�
വാൻ ഭാവിക്കുന്നവർ അതിനുമുമ്പു് ആര്യ സംസ്കാര�
ത്തിെന്റ മുഖ്യബാഹ്യചിഹ്നങ്ങളായ യേജ്ഞാപവീ�
തവും ശിഖയും എടുത്തുകളേയണ്ടതാെണന്നു ആരു�
േണേയാപനിഷത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതും സന്ന്യാ�
സധർമ്മത്തിെന്റ അനാര്യമായ ഉത്ഭവെത്ത ചൂണ്ടി�
ക്കാണിക്കുന്നു എന്നും മി. സുകുമാരദത്തൻ അഭി�
പ്രായെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.

നിഷിധി, പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിെല സ്മാരകക്കല്ലു്,
പഴയ കന്നഡ ലിഖിതങ്ങേളാെട സേല്ലഖനയുെട

േനർച്ച ആചരിക്കുന്നതായി ചിത്രീകരിക്കുന്നു.
കർണാടകയിെല തവനന്ദി വനത്തിൽ കെണ്ടത്തി.

തീർത്ഥങ്കരന്മാർ
ൈജനമതത്തിെല ഇരുപത്തിനാലു തീർത്ഥങ്കര�
ന്മാരുെട—അതായതു് ൈജനമതത്തിെന്റ സ്ഥാപ�
കരും പുനഃസ്ഥാപകരുമായ ദിവ്യ മനുഷ്യരുെട—
ചരിത്രങ്ങളും ആ മതത്തിെന്റ അതിയായ പ്രാചീന�
തെയ സംശയരഹിതമായ വിധത്തിൽ സ്ഥാപിക്കു�
ന്നുണ്ടു്. ഈ തീർത്ഥങ്കരന്മാരിൽ പ്രധാനിമാരുെട
കാലം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതായാൽ, അതു ൈജനമ�
തത്തിെന്റ പ്രാചീനത സ്ഥാപിക്കുന്നതാണു്. അതി�
നാൽ ഈ കാലനിർണ്ണയത്തിനാണു് പ്രധാനമായി
ഇവിെട ഉദ്യമിക്കുന്നതു്. 24 തീർത്ഥങ്കരന്മാരുെടയും
നാമങ്ങൾ ഉൾെക്കാള്ളുന്ന ഒരു േശ്ലാകം ൈമസൂ�
രിെല പ്രസിദ്ധ ൈജനേകന്ദ്രമായ ശ്രവണബൽഗു�
ളയിെല വിന്ധ്യാഗിരിയിൽ െകാത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു
പ്രാചീന ശിലാേലഖനത്തിൽ നിന്നു ചുവെട േചർ�
ക്കുന്നു.

“ശ്രീനാേഭേയാഽജിതസ്സം ഭവനിമി
ഹമലസ്സുവ്രതാനന്തധർമ്മാ-
ശ്ചന്ദ്രങ്കാശ്ശാന്തി കുമ്പൂസ്സ സമിതി
സുവിധിശ്ശീതേളാ വാസുപൂജ്യഃ
മല്ലിേശ്രയസ്സു പാർേശ്ശാ ജലജരുചിരേരാ
നന്ദനഃ പാശ്ചേന മി
ശ്രീ വീരേശ്ചതി േദവാ ഭൂവി ഭദതു
ചതുർവിംഗതീർമാഗലാനി”

ഈ േശ്ലാകത്തിൽ നാേഭയൻ, ചന്ദ്രാംഗൻ, ജലജ�
രുചി, നന്ദനൻ എന്നുപറഞ്ഞിരിക്കുന്നവെര യഥാ�
ക്രമം ഋഷഭൻ, ചന്ദ്രപ്രഭൻ, പത്മപ്രഭൻ, അഭിനന്ദൻ
എന്നാണു് സാധാരണയായി വിളിച്ചുവരുന്നതു്. കാ�
ലമുറ അനുസരിച്ചു് ഈ ഇരുപത്തിനാലു തീർത്ഥങ്ക�
രന്മാരുെട പട്ടിക ചുവെട േചർക്കുന്നു.

ഒെഡഗൽ ബസാദിയിെല കന്നഡ ലിഖിതം.

(1) ഋഷഭൻ (2) അജിതൻ (3) സംഭവൻ (4) അഭിന�
ന്ദൻ (5) സമുതി (6) പത്മപ്രഭൻ (7) സുപാർശ്വൻ (8)
ചന്ദ്രപ്രഭൻ (9) സുവിധി (പുഷ്പദന്തൻ) ശ്രീ ശീതളൻ
(11) േശ്രയാംഗൻ (12) വാസുപൂജ്യൻ (13) വിമലൻ
(14) അനന്തൻ (15) ധർമ്മൻ (16) ശാന്തി (17) ജന്തു
(18) അരൻ (അർഹനാഥൻ) (19) മല്ലി (20) സുവ്ര�
തൻ (21) നിമി (22) േനമി (അരിഷ്ടേനമി) (23) പാർ�
ത്ഥനാഥൻ (24) വർദ്ധമാന മഹാവീരൻ. ഇവരിൽ
ഇരുപത്തിരണ്ടുേപരും ഇക്ഷ്വാകുവംശത്തിൽെപ്പട്ട
(സൂര്യവംശം) ക്ഷത്രിയരും കശ്യപേഗാത്രക്കാരുമാ�
ണു്. േശഷിച്ച രണ്ടുേപരുെട, അതായതു് പതിെനാ�
ന്നാമെത്ത തീർത്ഥങ്കരനായ േശ്രയാംഗെന്റയും
20-ാമെത്ത തീർത്ഥങ്കരനായ സുവ്രതെന്റയും വംശം
േസാമവംശവും, േഗാത്രം െഗൗതമവുമാകുന്നു. ഇന്ത്യ�
യിെല പല പ്രധാന മതങ്ങളുെടയും സ്ഥാപകന്മാർ
ക്ഷത്രിയന്മാരാെണന്നുള്ള സംഗതി ശ്രേദ്ധയമാണു്.
ക്ഷത്രിയനായ ഋഷഭൻ ൈജനമതവും ക്ഷത്രിയ�
നായ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഭാഗവത മതവും, ക്ഷത്രിയനായ
െഗൗതമബുദ്ധൻ ബുദ്ധമതവും സ്ഥാപിക്കുകയുണ്ടാ�
യി. പ്രസ്തുത ഇരുപത്തിനാലു തീർത്ഥങ്കരന്മാരിൽ
െവച്ചു് ഋഷഭനും ശാന്തിയും അരിഷ്ടേനമിയും മഹാ�
വീരനും പാർശ്വനാഥനുമാണു് ൈജനരുെട ഇടയ്ക്കു്
അധികം വിശ്രുതി േനടിയിട്ടുള്ളവർ.

പാർശ്വനാഥ തീർത്ഥങ്കരെന്റ ചിത്രം (6–7 നൂറ്റാണ്ടു്).

ൈവശാലിയിലുള്ള കുണ്ഡഗ്രാമത്തിെല ഒരു ജ്ഞാ�
നി ക്ഷത്രിയ പ്രഭുവായ സിദ്ധാർത്ഥെന്റയും അേദ്ദഹ�
ത്തിെന്റ പത്നിയായ ത്രിശാലയുെടയും പുത്രനായ
മഹാവീരൻ െഗൗതമബുദ്ധെന്റ സമകാലീനനാണു്.
മഹാവീരൻ ൈകവല്യം പ്രാപിച്ചതു് ബി.സി. 527-ൽ
ആെണന്നു ൈജന ഐതിഹ്യവും ബി.സി. 454-ൽ
ആെണന്നു് ആധുനിക ഗേവഷകരിൽ ചിലരും പറ�
യുന്നുണ്ടു്. 72-ാമെത്ത വയസ്സിലാണു് അേദ്ദഹം പറ�
പാ ഗ്രാമത്തിൽ െവച്ചു് ൈകവല്യം അടഞ്ഞതു്.

കര കെണ്ടത്തുന്നതിനായി പക്ഷികെള കെണ്ടത്തുന്ന
ദിശയിലുള്ള േബാട്ട്. െമാഹെഞ്ജദാെരാ   മുദ്രയുെട

മാതൃക, ക്രി.മു. 2500–1750.

തീർത്ഥങ്കരന്മാരും സേങ്കതങ്ങളും
23-മെത്ത തീർത്ഥങ്കരനായ പാർശ്വനാഥൻ, മഹാ�
വീരനു 250 വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പു് അതായതു് ബി.സി.
777-ൽ ൈകവല്യം പ്രാപിച്ചു എന്നാണു് ൈജന
ഐതിഹ്യം. ൈകവല്യമടയുേമ്പാൾ അേദ്ദഹത്തി�
നു നൂറുവയസ്സ് പ്രായമുണ്ടായിരുന്നു. “ജനങ്ങളുെട
കണ്ണിലുണ്ണി” (പുരിസാദാണീയ) എന്ന േപരു് േന�
ടിയിരുന്ന ഈ തീർത്ഥങ്കരൻ കാശിരാജാവായ
അശ്വേസനെന്റയും രാജ്ഞി വാമാേദവിയുെടയും പു�
ത്രനായി കാശിയിൽ ജനിച്ചു. നരവർമ്മൻ എന്ന
രാജാവിെന്റ പുത്രിയായ പ്രഭാവതിെയയാണു് പാർ�
ശ്വനാഥൻ കല്യാണം കഴിച്ചതു്. മുപ്പതു വയസ്സിൽ
അേദ്ദഹം സന്ന്യസിച്ചു. ഓേരാ തീർത്ഥങ്കരനും ഓേരാ
ലാഞ്ഛനവും ഓേരാ വൃക്ഷവും ഓേരാ യക്ഷേനയും
ഓേരാ യക്ഷിണിേയയും ൈജനന്മാർ സങ്കൽപ്പിച്ചി�
ട്ടുണ്ടു്. മഹാവീരെന്റ ലാഞ്ഛനം സിംഹവും വൃക്ഷം
ശാലമരവും യക്ഷൻ മാതംഗനും യക്ഷിണി സിദ്ധാ�
യികയുമാണു്. പത്തിവിരിച്ച സർപ്പവും ധാതകീ വൃ�
ക്ഷവും പാർശ്വയക്ഷനും പത്മാവതി യക്ഷിണിയു�
മാണു് പാർശ്വനാഥെന്റ ലാഞ്ഛനാദികൾ. പാർശ്വ�
നാഥെന സർപ്പങ്ങേളാടു ഘടിപ്പിക്കുന്ന ഐതിഹ്യ�
ങ്ങൾ പലതുണ്ടു്. അേദ്ദഹത്തിെന്റ നാേമാച്ചാരണം
സർപ്പഭയത്തിനു പ്രതിവിധിയായി ൈജനന്മാർ വി�
ശ്വസിച്ചിരുന്നു. പാർശ്വനാഥെന്റ വിഗ്രഹങ്ങളിൽ
പത്തിവിരിച്ച സർപ്പെത്ത അേദ്ദഹത്തിെന്റ തലയ്ക്കു�
മീെത െകാത്തിയിരിക്കും. ബംഗാളിെല സേമ്മത�
ൈശലത്തിൽ െവച്ചു് പാർശ്വനാഥൻ ൈകവല്യമ�
ടഞ്ഞ കാലത്തു് ൈജനമതത്തിൽ പതിനായിരം
ശ്രമണന്മാരും മുപ്പത്തി എണ്ണായിരം ഭിക്ഷുണിക�
ളും അഞ്ചുലക്ഷേത്താളം സാധാരണ ജനങ്ങളുമു�
ണ്ടായിരുന്നു എന്നു് കല്പസൂത്രത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടു�
ണ്ടു്. ഇതിൽ നിന്നു് ബി.സി. എട്ടാം ശതകത്തിെന്റ
പ്രാരംഭത്തിൽ ൈജനമതത്തിനു ഭാരതീയരുെട
ഇടയ്ക്കു് വളെര പ്രചാരമുണ്ടായിരുന്നു എന്നു് അനു�
മാനിക്കാം. മഹാവീരെന്റ കാലത്തുള്ള ശ്രമണെര
നിർഗ്രന്ഥന്മാെരന്നും, പാർശ്വനാഥെന്റ കാലത്തുള്ള
ശ്രമണെര കുമാരശ്രമണെരന്നും വിളിച്ചുവന്നിരുന്നു.
മഹാവീരെന്റ ശ്രമണർ വസ്ത്രം ധരിച്ചിരുന്നില്ല; പാർ�
ശ്വനാഥെന്റ ശ്രമണർ ഉേപക്ഷിച്ചിരുന്നുമില്ല.

വിന്ധ്യഗിരി കുന്നിെല ഒെഡഗൽ ബസാദി.

പൗരാണിക പാത്രങ്ങൾ
22-ാമെത്ത തീർത്ഥങ്കരനായ അരിഷ്ടേനമി ശ്രീകൃഷ്ണ�
െന്റ ഒരു യുവസമകാലീനനും ബന്ധുവുമായിരുന്നു.
പുരാണങ്ങൾ നൽകുന്ന വിവരങ്ങളിൽ നിന്നു് ശ്രീ�
കൃഷ്ണെന്റ കാലം ബി.സി. 1400-നും 1350-നും ഇട�
യ്ക്കാെണന്നു വിചാരിക്കാവുന്നതിനാൽ അരിഷ്ടേനമി�
യുെട കാലവും ഇതിനടുത്തായിരിക്കണം. ൈജന
ഐതിഹ്യപ്രകാരം വൃഷ്ണിവംശജനായ അന്ധകവൃ�
ഷ്ണിയുെട പത്തുപുത്രന്മാരിൽ മൂത്തവനും ഗൗരിപുര�
െത്ത സാമന്തരാജാവുമായ സമുദ്രവിജയനാണു്
അരിഷ്ടേനമിയുെട പിതാവു്. ഈ സമുദ്രവിജയനാ�
ണു് അക്രൂരൻ എന്നു് ഹിന്ദു പുരാണങ്ങൾ േപരിട്ടി�
രിക്കുന്നതു്. സമുദ്രവിജയനു പുറേമ അന്ധകവൃഷ്ണി�
ക്കു അേക്ഷാഭ്യൻ, സ്തിമിതൻ, സാഗരൻ, ഹിമവാൻ,
അപലൻ, ധരണൻ, പുരാണൻ, അഭിചന്ദ്രൻ, വാ�
സുേദവൻ എന്ന ഒൻപതു പുത്രന്മാരും കുന്തി, മാദ്രി
എന്നീ രണ്ടു പുത്രിമാരുമുണ്ടായിരുന്നു. അന്ധകവൃ�
ഷ്ണിയുെട പിതൃസേഹാദരനായ സവീരെന്റ പത്നിയാ�
ണു് കംസെന്റ ഭാര്യയായ ശിവാ അരിഷ്ടേനമിെയ
പ്രസവിച്ചതു്. കൃഷ്ണൻ കംസെന വധിച്ചതിനുേശഷം,
അേദ്ദഹം സമുദ്രവിജയെന്റ സഹായേത്താടുകൂടി
കംസെന്റ പിതാവും കംസൻ തടവിൽ പാർപ്പിച്ചി�
രുന്നവരുമായ ഉഗ്രേസനെന വീണ്ടും രാജാവായി
വാഴിക്കുകയുണ്ടായി. ഇതറിഞ്ഞു കംസെന്റ ഭാര്യയു�
െട പിതാവായ ജരാസന്ധൻ യുദ്ധത്തിെനാരുെമ്പട്ട�
േപ്പാൾ വൃഷ്ണവർഗ്ഗക്കാർ സുരാഷ്ട്രത്തിേലക്കു് (ഗുജറാ�
ത്ത് ) േപായിക്കളഞ്ഞു. അവിെട അവർ സ്ഥാപിച്ച
ദ്വാരകയിലാണു് അരിഷ്ടേനമി തെന്റ യൗവനകാ�
ലം നയിച്ചതു്. കൃഷ്ണെന്റ നിർബന്ധം നിമിത്തം അരി�
ഷ്ടേനമി സത്യഭാമയുെട സേഹാദരിയും ഉഗ്രേസന�
െന്റ പുത്രിയുമായ രാജിമതിെയ മനസ്സില്ലാ മനേസ്സാ�
െട കല്യാണം കഴിച്ചു. വിവാഹത്തിനുേശഷം അധി�
കംനാൾ കഴിയുന്നതിനുമുമ്പു് അരിഷ്ടേനമി സന്ന്യ�
സിക്കുകയും െചയ്തു. ഗുജറാത്തിെല ൈരവതഗിരി�
യിൽ (ഗിർനർമല) െവച്ചു് അരിഷ്ടേനമി ൈകവല്യ�
മടഞ്ഞു. അക്കാലത്തു് ൈജനമതത്തിനു് പതിെനാ�
ന്നായിരം ശ്രമണന്മാരും, നാൽപത്തി നാലായിരം
ഭിക്ഷുണികളും അഞ്ചുലക്ഷത്തിൽപ്പരം സാധാരണ
ജനങ്ങളുമുണ്ടായിരുന്നു. അരിഷ്ടേനമിയുെട ലാഞ്ഛ�
നം ഒരു ശംഖും വൃക്ഷം േവടമ്പവും, യക്ഷൻ േഗാമ�
ധനും യക്ഷിണി അംബികയുമാണു്. അരിഷ്ടേനമി�
ക്കു് ഒരു തലമുറയ്ക്കു മുമ്പു ജീവിച്ചിരുന്ന ഗാന്ധാരരാ�
ജാവായ നഗ്നജിത്തും വിേദഹരാജാവായ നിമിയും
കലിംഗ രാജാവായ കരണുവും, വിദർഭ രാജാവായ
ഭീമനും ദണ്ഡകരാജാവായ ദണ്ഡകിയും പാഞ്ചാല
രാജാവായ ദുർമുഖനും ൈജന മതാനുയായികളുമാ�
യിരുന്നു. ഈ നഗ്നജിത്തിെന്റ പുത്രിയാണു് കൃഷ്ണ�
െന്റ ഭാര്യമാരിൽ ഒരുത്തിയായ നഗ്നാജിതാ.

ൈജനമത ചിഹ്നം, ൈജന പതാക.

നിമിയുെട കാലം
വിജയെന്റ പുത്രനായ നിമിയാണു് 21-ാമെത്ത തീർ�
ത്ഥങ്കരൻ. നിമിയുെടയും നിമിക്കു മുമ്പുള്ള തീർത്ഥ�
ങ്കരന്മാരുെടയും കാലങ്ങെളപ്പറ്റി ൈജനമതഗ്രന്ഥ�
ങ്ങൾ നൽകുന്ന വിവരങ്ങൾ ഒട്ടുംതെന്ന വിശ്വാസ�
േയാഗ്യമല്ല. ഉദാഹരണമായി നിമിയുെട കാലത്തി�
നും എ.ഡി. ആറാം ശതാബ്ദത്തിൽ നടന്ന വലഭി�
യിെല പ്രസിദ്ധ സേമ്മളനത്തിനും തമ്മിലുള്ള കാ�
ലാന്തരം 584979 വർഷങ്ങൾ ആെണന്നാണു് അവ�
യിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതു്. ഇതിലും അതിഭീമമായ
കാലസംഖ്യകൾ ഇേദ്ദഹത്തിനു മുമ്പുള്ള തീർത്ഥങ്ക�
രന്മാരുെട കാലങ്ങൾക്കു് അവ നൽകുകയും െചയ്തി�
രിക്കുന്നു. എന്നാൽ നിമിയുെട ഉേദ്ദശകാലവും സുവ്ര�
തെന്റ കാലവും പ്രഥമ തീർത്ഥങ്കരനായ ഋഷഭെന്റ
കാലവും കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ സാധിക്കുെമന്നു് ഈ
േലഖകൻ വിചാരിക്കുന്നു.

പഴയ കന്നഡ ലിഖിതേത്താടുകൂടിയ േദാദാഹുണ്ടി
നിഷിധി (സ്മാരക കല്ലു്, 869 C. E.).

20-ാമെത്ത തീർത്ഥങ്കരനായ സുവ്രതൻ ശ്രീരാമ�
െന്റ സമകാലീനനാെണന്നു ശത്രുഞ്ജയമാഹാത്മ്യം
എന്ന ൈജനമതഗ്രന്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. ശ്രീരാ�
മനു് മഹാപത്മൻ എന്ന ബിരുദം കൂടി ൈജനഗ്രന്ഥ�
ങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ടു്. ശ്രീരാമെന്റ ജീവിത കഥെയ
ആസ്പദിച്ചു് വിലമാചാര്യൻ എന്ന ഒരു ൈജനകവി
പൗമചരിതം (പത്മചരിതം) എന്ന ഒരു പ്രാകൃതകാ�
വ്യം ബി.സി. 3-ൽ രചിച്ചതായും നമുക്കറിവുണ്ടു്. ദശ�
രഥൻ പാർസി മതസ്ഥാപകനായ െസാറാസ്ട്രരുെട
സമകാലീനനാെണന്നും അേദ്ദഹത്തിെന്റ കാലം
ബി.സി. 1530-നു സമീപിച്ചാെണന്നും ‘െസാറാസ്ത�
റുെട കാലം’ എന്ന േലഖനത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാണി�
ച്ചിരുന്നേല്ലാ. ഇതിൽ നിന്നും ശ്രീരാമെന്റയും ഇരു�
പതാമെത്ത തീർത്ഥങ്കരനായ സുവ്രതെന്റയും കാ�
ലം ബി.സി. 1560-നു സമീപിച്ചും 22-ാമെത്ത തീർ�
ത്ഥങ്കരനായ അരിഷ്ടേനമിയുെട കാലം ബി.സി.
1350-നും സമീപിച്ചാകയാൽ ഈ കാലങ്ങൾക്കിട�
യ്ക്കായിരിക്കണം 21-ാമെത്ത തീർത്ഥങ്കരനായ നിമി
ജീവിച്ചിരുന്നതു്.

മഹാവീര ആരാധനയുെട ഒരു ചിത്രം, c. 1825.

മറ്റു തീർത്ഥങ്കരന്മാർ
ഋഷഭനും സുവ്രതനും ഇടയ്ക്കുള്ള കാലം നിർണ്ണയിക്കു�
ന്നതിനു സാധിക്കുകയില്ല. ഇവെരപ്പറ്റിയുള്ള ചില
വിവരങ്ങൾ ചുവെട േചർക്കുന്നു. 24 തീർത്ഥങ്കരന്മാ�
രുെട കഥകൾ പറയുന്നതിേനാടുകൂടി ൈജനമതഗ്ര�
ന്ഥങ്ങൾ പന്ത്രണ്ടു ചക്രവർത്തിമാരുെടയും ഒമ്പതു
വാസുേദവന്മാരുെടയും കഥകൾ വിവരിക്കുന്നുണ്ടു്.
ഋഷഭെന്റ പുത്രനായ ഭരതൻ, സഗരൻ, മഘവാൻ,
സനത്കുമാരൻ, ശാന്തി, കുമ്പു, ആരൻ, സുഭ്രമൻ,
മഹാപത്മൻ (ശ്രീരാമൻ), കാമ്പല്യത്തിെല ഹരി�
േപഷൻ മുതലായവരാണു് പ്രസ്തുത പന്ത്രണ്ടു ചക്ര�
വർത്തികൾ. ഒമ്പതു ബലേദവന്മാരുെട കൂട്ടത്തിൽ
ശ്രീകൃഷ്ണെന്റ േജ്യഷ്ഠനായ ബലദഭദ്രനും ഒമ്പതു വാ�
സുേദവന്മാരുെട കൂട്ടത്തിൽ ൈജനന്മാർ നാരായ�
ണൻ എന്ന ബിരുദം നൽകിയിട്ടുള്ളവനും ശ്രീരാ�
മെന്റ അനുജനായ ലക്ഷ്മണനും ശ്രീകൃഷ്ണനും ഉൾ�
െപ്പടുന്നുണ്ടു്. പ്രസ്തുത പന്ത്രണ്ടു് ചക്രവർത്തിമാരിൽ
അഞ്ചാമെത്ത ചക്രവർത്തിയായ ശാന്തി പതിനാ�
റാമെത്ത തീർത്ഥങ്കരനും ആറാമെത്ത ചക്രവർ�
ത്തിയായ കുമ്പു പതിേനഴാമെത്ത തീർത്ഥങ്കരനും,
ഏഴാമെത്ത ചക്രവർത്തിയായ ആരൻ പതിെന�
ട്ടാമെത്ത തീർത്ഥങ്കരനും കൂടിയാണു്. രണ്ടാമെത്ത
ചക്രവർത്തിയായ സഗരൻ രണ്ടാമെത്ത തീർത്ഥങ്ക�
രനായ അജിതെന്റ അനുജനുമാണു്.

സന്യാസിമാരുെട സെല്ലഖാന സ്ഥലം.

ഋഷഭെന്റ കാലം
ഇനി പ്രഥമ തീർത്ഥങ്കരനായ ഋഷഭെന്റ കാലം
കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. ഇതിനു് ൈജന ഐതി�
ഹ്യപ്രകാരമുള്ള അേദ്ദഹത്തിെന്റ വംശാവലിയിെല
ഹിന്ദു ഐതിഹ്യ പ്രകാരമുള്ള അേദ്ദഹത്തിെന്റ വം�
ശാവലിേയാടു താരതമ്യെപ്പടുത്തി രണ്ടിനും തമ്മിൽ
െപാരുത്തമുണ്ടാക്കിേയ മതിയാവൂ. ആദ്യമായി
ൈജനഐതിഹ്യ പ്രകാരമുള്ള ഋഷഭെന്റ വംശാവ�
ലി ശത്രുഞ്ജയ മഹാത്മ്യത്തിൽ നിന്നും, പിന്നീടു് ഹി�
ന്ദു ഐതിഹ്യപ്രകാരമുള്ള അേദ്ദഹത്തിെന്റ വംശാ�
വലി ഭാഗവതത്തിൽ നിന്നും, ചുവെട േചർക്കുന്നു.

തീർത്ഥങ്കരന്മാർ ഋഷഭനാഥ (ഇടത്തു് ), മഹാവീര
(വലത്തു് ), പതിെനാന്നാം നൂറ്റാണ്ടു്.

ചുവെട േചർത്തിട്ടുള്ള രണ്ടു പട്ടികകളിൽ നിന്നും
ഹിന്ദുക്കളുെട അഗ്നിദ്ധ്രൻ ൈജനരുെട പ്രേസന�
ജിത്തും, ഹിന്ദുക്കളുെട പ്രിയവ്രതൻ ൈജനരുെട
അഭിചന്ദ്രനും, ഹിന്ദുക്കളുെട സ്വയംഭൂമനു ൈജന�
രുെട ചക്ഷുഷ്ദ്ധനും ആെണന്നു് സ്പഷ്ടമാകുന്നുണ്ട�
േല്ലാ. ഏഴു് കുലകാരന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നുെവന്നും
മരുേദവൻ അഥവാ നാഭി ഏഴാമെത്ത കുലകാര�
നാെണന്നും ൈജനർ പറയുന്നുണ്ടു്. ഈ കുലകാ�
രന്മാരാണു് ഹിന്ദുക്കളുെട മനുക്കൾ. ഏഴാമെത്ത
മനുവായ ൈവവസ്വതെന്റ മന്വന്തരമാണു് ഹിന്ദു പു�
രാണങ്ങൾ രചിച്ച കാലത്തു് നിലവിലിരുന്നെതന്നും
അന്നെത്ത മനുപുത്രരായ രാജാക്കന്മാർ ഇക്ഷ്വാകു,
നൃശൻ, ശർയ്യാതി, നകിഷന്ദൻ, നാഭാഗാൻ, േനതി�
ഷ്ഠൻ, അരിഷ്ഠൻ, കരൂഷൻ, പ്രഷദ്ധ്രൻ എന്നിവരാ�
െണന്നും വിഷ്ണുപുരാണം മുതലായവ പറയുന്നുണ്ടു്.
ൈവവസ്വതനു മുമ്പുള്ള ആറു് മനുക്കൾ സ്വയംഭൂ,
സ്വേരാചിഷൻ, ഉത്തമൻ, താമസൻ, ൈരവതൻ,
ചാക്ഷുകൻ എന്നിവരാണു്. ഭാഗവതത്തിൽ നി�
ന്നു് മുകളിൽ േചർത്തിട്ടുള്ള വംശാവലിയിൽ നിന്നു്
സ്വേരാചിഷൻ, ഉത്തമൻ, താമസൻ, ൈരവതൻ
എന്നീ മനുക്കൾ പ്രിയവ്രതെന്റ വംശത്തിൽ ജനിച്ച�
വരാെണന്നു കാണാം.

ൈജനവംശാവലി:
വിമലവാഹനൻ

ചക്ഷുഷ്മന്ത് 

അഭിചന്ദ്രൻ

പ്രേസനജിത് 

മന്ദേദവൻ (നാഭി)

ഋഷഭൻ

ഭരതൻ ബാഹുബലി ദ്രവിഡൻ കുരു മറ്റു പുത്രന്മാർ

സൂയ്യയശസ് േസമയശസ് ദ്രാവിഡൻ വാലിവില്യൻ

ഹിന്ദുവംശാവലി:
സ്വയംഭൂമനു

പ്രിയവ്രതൻ ഉത്താനപാദൻ
ഒരു ഭാര്യ മെറ്റാരു ഭാര്യ

അഗ്നിദ്ധ്രൻ
(സ്വേരാചിഷമനു) മറ്റു 9 പുത്രന്മാർ

ൈരവതമനു
താമസമനു
ഉത്തമമനു

ധ്രുവൻ
ലത്സൻ
വ്യുഷ്ഠൻ
ചക്ഷുസ്
ചാക്ഷുസമനു

നാഭി
ഋഷഭൻ മറ്റു പുത്രന്മാർ

ഭരതൻ മറ്റു പുത്രന്മാർ (99)
സുമതി

േഗാമേതശ്വര പ്രതിമയിെല മഹാമസ്തകാഭിേഷകം.

വിഷ്ണുപുരാണത്തിലും ഇങ്ങെനതെന്നയാണു് പറ�
ഞ്ഞിരുന്നതും. ആറാമെത്ത മനുവായ ചാക്ഷുഷൻ
ഉത്താനപാദെന്റ വംശത്തിൽെപ്പട്ടവനാണു്. ഏഴാ�
മെത്ത മനുവായ ൈവവസ്വതനു് (വിവസ്വെന്റ പു�
ത്രനു് ) ഹിന്ദുപുരാണങ്ങൾ ശ്രാദ്ധേദവൻ എന്ന േപ�
രുെകാടുത്തിട്ടുണ്ടു്. ഈ ൈവവസ്വതൻ (ശ്രാദ്ധേദ�
വൻ) ആരാണു്? ൈജനന്മാർ ഏഴാമെത്ത കുലകാ�
രൻ നാഭിയാെണന്നു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിനാൽ ഈ
നാഭിയാണു് ഏഴാമെത്ത മനുവായ ൈവവസ്വതൻ
എന്നു് അനുമാനിക്കാം. നാഭിയുെട പുത്രനായ ഋഷ�
ഭൻ (വൃഷേസനൻ) ആണു് ഇക്ഷ്വാകു വംശത്തിെന്റ
സ്ഥാപകൻ എന്നും ൈജനർ പറയുന്നുണ്ടു്. ൈവ�
വസ്വത മനുവിെന്റ പുത്രനാണു് ഇക്ഷ്വാകു വംശം
സ്ഥാപിച്ച ഇക്ഷ്വാകു എന്നും ഹിന്ദു പുരാണങ്ങളിൽ
കാണാം. ഇതിൽ നിന്നു് ൈവവസ്വതമനു നാഭിയാ�
െണന്നുള്ള അനുമാനം ശരിയാെണന്നു വരുന്നു.
കൂടാെത ഋഷഭനും ഇക്ഷ്വാകുവും ഒന്നാെണന്നും
ഇതിൽ സ്പഷ്ടമാകുന്നുണ്ടു്. പിെന്നയും ഋഷഭ പുത്ര�
നും ഭാരതത്തിനു ആ േപർ ലഭിക്കുവാൻ കാരണഭൂ�
തനുമായ ഭരതനാണു് ഇക്ഷ്വാകുവിെന്റ മൂത്തപുത്ര�
നായി ഹിന്ദുപുരാണങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പികുക്ഷി
(ശശാദൻ) എന്നും ഭരതപുത്രനായി ൈജനന്മാർ
പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആര്യയശബും, ഭരതപുത്രനായി ഭാ�
ഗവതം പറയുന്ന സുമതിയും, വികുക്ഷിയുെട പുത്ര�
നായി ഹിന്ദുപുരാണങ്ങൾ പറയുന്ന പുരഞ്ജയനും
(കാകുൽസ്ഥൻ) ഒന്നാെണന്നും മുകളിൽ പ്രസ്താവി�
ച്ചിടുള്ള സംഗതികളിൽ നിന്നും വരുന്നുണ്ടു്. മെറ്റാരു
പ്രധാന സംഗതിയും മുകളിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുള്ള
വസ്തുതകളിൽ നിന്നു് വ്യക്തമാകുന്നു. ഓേരാ മനുവി�
െന്റയും അധികാരകാലം, അതായതു് ഒരു മന്വന്ത�
രം, നാൽപത്തിമൂന്നു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം
വർഷം ആെണന്നും ഓേരാ മന്വന്തരവും ഒന്നു കഴി�
ഞ്ഞു് ഒന്നുമായി വന്നുെകാണ്ടിരുന്നുെവന്നും എന്നു�
മുള്ള പ്രസ്താവനകൾ വാസ്തവമെല്ലന്നുള്ളതാണു്
അതു്. അയനം നിർണ്ണയബിന്ദുവിെന്റ ഇരുവശേത്ത�
യ്ക്കും ഇരുപേത്തഴ് ഡിഗ്രി ഒരു നിശ്ചിത കാലത്തി�
നകത്തു് മാറിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നുെവന്നും, ഇങ്ങെന�
യുള്ള ഇരുനൂറു മാറ്റങ്ങൾക്കു് 43,20,000 വർഷങ്ങൾ
േവണ്ടിവരുെമന്നും പ്രാചീന ഏഷ്യയിെല േജ്യാതി�
ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഗണിച്ചു് നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു. ഈ
േജ്യാതിശ്ശാസ്ത്ര സംബന്ധമായ കാലാന്തരെത്ത�
യാണു് ഒരു മനുവിെന്റ കാലമായി ഹിന്ദുപുരാണ
കർത്താക്കന്മാർ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നതു്. പ്രാചീന
ബാബിേലാണിയാ ചരിത്രത്തിെല സുപ്രസിദ്ധമായ
മഹാപ്രളയത്തിനു മുമ്പു വാണിരുന്ന പത്തു രാജാ�
ക്കന്മാരുെടയും ഭരണകാലം 4,32,000 വർഷങ്ങൾ,
അതായതു് ഹിന്ദുക്കളുെട ഒരു മന്വന്തരത്തിെന്റ
പത്തിെലാരംശം ആെണന്നു് െവേറാസസ് എന്ന
പ്രാചീന ബാബിേലാണിയായിെല ചരിത്രകാരന്മാർ
പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതും ഇവിെട സ്മരണീയമേത്ര.

കസല, സുഡാനിെല മുക്രം പർവ്വതത്തിനടുത്തുള്ള
പ്രാന്തപ്രേദശങ്ങൾ.

ഋഷഭനും ഇക്ഷ്വാകുവും ഒന്നാെണന്നു മുകളിൽ ചൂ�
ണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ. കാശ്യപേഗാത്രജനായ
ഋഷഭൻ േകാസലത്തിൽ ജനിച്ചു എന്നും അേദ്ദ�
ഹത്തിനു നൂറുപുത്രന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നുെവന്നും മൂ�
ത്ത പുത്രനായ ഭരതെന രാജാവായി വാഴിച്ചതി�
നുേശഷം ഋഷഭൻ സന്ന്യസിച്ചു എന്നും ചഷ്ടാലഭ
ഗിരിയിൽ െവച്ചു് അേദ്ദഹം ൈകവല്യം പ്രാപിച്ചുെവ�
ന്നും ൈജനമത ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു.
ഋഷഭെന്റ ലാഞ്ഛനം വൃഷഭവും വൃക്ഷം വടവൃക്ഷവും
യക്ഷൻ േഗാമുഖനും യക്ഷിണി ചേക്രശ്വരിയുമാണു്.
ഋഷഭൻ ജനിച്ചതായി പറയുന്ന േകാസലം ഉത്ത�
േരന്ത്യയിെല േകാസലം ആെണന്നു് േതാന്നുന്നില്ല.
അതു് ഏലാം രാജ്യത്തിലുള്ളതായി ബാബിേലാണി�
യൻ ചരിത്രത്തിൽ പറയുന്ന കസല എന്ന, ൈട�
ഗ്രീസ് നദിക്കു് സമീപമുള്ള ഒരു പ്രേദശമായിരുേന്ന�
ക്കാം. ഋഷഭെന്റ പുത്രന്മാരായ ഭരതനും ബാഹുബ�
ലിയും തമ്മിൽ സാമ്രാജ്യം ൈകക്കലാക്കുവാനായി
െപാരുതി എന്നും ഈ യുദ്ധത്തിൽ ബാഹുബലി�
ക്കാണു് രാജ്യം ലഭിച്ചെതന്നും, എന്നാൽ അനിതര
സാധാരണമായ ത്യാഗബുദ്ധിേയാടുകൂടി ബാഹുബ�
ലി േജഷ്ഠനായ ഭരതനു രാജ്യം വിട്ടുെകാടുത്തുെവ�
ന്നും, അനന്തരം ബാഹുബലി ഒരു ൈജനശ്രമണ�
നായി സന്യസിച്ചുെവന്നും, ഈ ബാഹുബലിയുെട
പ്രതിമയാണു് ൈമസൂരിെല ൈജനേകന്ദ്രമായ ശ്ര�
വണബൽഗുളയിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുളള ഭീമമായ െഗാ�
മ്മട പ്രതിമെയന്നും ദക്ഷിേണന്ത്യയിെല ൈജന�
ന്മാർ വിശ്വസിച്ചുവരുന്നു.

സേല്ലഖനെയ നിരീക്ഷിച്ച വിനായേദവേസനെന്റ
സ്മരണയ്ക്കായി ഒരു ലിഖിതം. ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിെല

കന്നഡ ലിപി. കർണാടകയിെല
ശ്രവണബൽഗുളയിൽ കെണ്ടത്തി.

ഋഷഭനും ൈവവസ്വത മനുവിെന്റ പുത്രനായ ഇക്ഷ്വാ�
കുവും ഒന്നാെണന്നുള്ളതുെകാണ്ടു് ഋഷഭെന്റ കാലം
കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ അത്ര അധികം വിഷമമില്ല. ശ്രീ�
രാമനും മന്ധാതാവിനും തമ്മിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ചു്
തലമുറയുെട അന്തരമുെണ്ടന്നു് വാത്മീകി രാമായ�
ണത്തിൽ നിന്നു് മനസ്സിലാക്കാം. മന്ധാതാവിനും
ഇക്ഷ്വാകുവിനും തമ്മിൽ പതിേനഴു് തലമുറയുെട
അന്തരമുെണ്ടന്നു് പുരാണങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ടു്.
അതിനാൽ ശ്രീരാമനും ഇക്ഷ്വാകുവിനും (ഋഷഭനും)
തമ്മിൽ നാൽപത്തിരണ്ടു തലമുറയുെട അന്തരമു�
ണ്ടു്. സാധാരണയായി ഒരു തലമുറയ്ക്കു് ഇരുപതു�
വർഷം അനുവദിക്കുന്നതു് ഒരു വിധം ശരിയായി�
രിക്കുെമങ്കിലും ദീർഘകാലേത്തയ്ക്കുള്ള കണക്കുകൂട്ട�
ലുകളിൽ ഒരു തലമുറയ്ക്കു് പതിനാേറാ പതിെനേട്ടാ
െകാല്ലങ്ങൾ അനുവദിച്ചു െകാടുക്കുന്നതായിരിക്കും
കുേറക്കൂടി സൂക്ഷ്മമായ ഫലം നൽകുന്നെതന്നു് പല
വംശാവലികളിെലയും കാലങ്ങൾ പരിേശാധിച്ചാൽ
കാണാം. ഇവിെട ഒരു തലമുറയ്ക്കു് പതിെനട്ടു വർഷം
െകാടുക്കാം. ഇതനുസരിച്ചു ശ്രീരാമനും ഋഷഭനും
തമ്മിലുള്ള നാൽപത്തിരണ്ടു് തലമുറകൾ എഴുന്നൂറ്റി
അമ്പത്താറു വർഷം വരുന്നതാണു്. ശ്രീരാമെന്റ കാ�
ലം ബി.സി. 1560 ആെണന്നു് മുകളിൽ ചൂണ്ടിക്കാ�
ണിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ. അതുെകാണ്ടു് ഋഷഭെന്റ കാലം
ബി.സി. 2300-നു സമീപമാെണന്നു വരുന്നു. ഋേഗ്വ�
ദകാലം ബി.സി. 2000-ത്തിനു സമീപിച്ചു തുടങ്ങിയ�
തിനാൽ ഋഷഭൻ ഋേഗ്വദകാലം ആരംഭിക്കുന്നതിനു
ഒരു മുന്നൂറു വർഷത്തിനു മുമ്പു് ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നു
വിശ്വസിക്കാവുന്നതാണു്.

ശ്രവണബൽഗുളയിൽ വടക്കുകിഴക്കൻ ഭാഗത്തു്
നിന്നു് അക്കന ബസാദിയുെട കാഴ്ച.

മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പു്, 1938 ജുൺ 6.
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േകസരി ബാലകൃഷ്ണപിള്ള

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

◦ 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

