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ഇൻഡ്യാ,പാകിസ്ഥാൻ
െകാടികൾ

ഇൻഡ്യൻ യൂണിയൻ, പാകിസ്ഥാൻ എന്നിവയുെട
പുതിയ െകാടികളിെല ലാഞ്ഛനകളും, നിറങ്ങളും,
പൂർവ്വചരിത്രാതീതകാലത്തു പശ്ചിമ ഏഷ്യയിൽ
ഉത്ഭവിച്ചു എന്നു സ്ഥാപിക്കുവാനാണു് ഇവിെട തുനി�
യുന്നതു്. ആധുനിക മനുഷ്യരുെട സംസ്കാരം, ഉേദ്ദ�
ശം എണ്ണായിരം വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പു് കിഴക്കൻ
അേറബ്യയിൽ ഉത്ഭവിച്ചു എന്നുള്ള എെന്റ പൂർവ്വ�
ചരിത്ര ഗേവഷണത്തിെന്റ പല വശങ്ങളും കുെറ
വർഷങ്ങളായി ഭാഷാപത്രങ്ങൾ മുേഖന ഞാൻ പ്ര�
സിദ്ധീകരിച്ചുവരുന്നുണ്ടു്. അവിെടനിന്നു നാലുദിക്കി�
ലുമുള്ള കുടിേയറിപ്പാർപ്പു നിമിത്തം പ്രസ്തുത പൂർവ്വച�
രിത്ര പരിഷ്ക്കാരം േലാകമാസകലം പരക്കുകയുണ്ടാ�
യി. അതിനാൽ ഈ ലാഞ്ഛനകളുേടയും വർണ്ണ�
ങ്ങളുേടയും ഉത്ഭവവും അേറബ്യയിൽ തെന്ന സ്ഥാ�
പിക്കുന്നതു് എെന്റ പൂർവ്വഭാഷാ േലഖനങ്ങളും അടു�
ത്തുതെന്ന പുറെപ്പടുന്ന ശാന്തിനിേകതനത്തിെല
സീേനാ ഇൻഡ്യൻ കൾച്ചറൽ െസാൈസറ്റി േജർ�
ണലിലുള്ള “The Kalpa Chronology in Ancient
China” എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് േലഖനവും സശ്രദ്ധം പഠി�
ക്കുന്നവെര അത്ഭുതെപ്പടുത്തുന്നതല്ല.

പതിെനാന്നാം നൂറ്റാണ്ടിെല ൈവകുണ്ഠ ചതുർമൂർത്തി.
ചില മധ്യകാല ഹിന്ദു േക്ഷത്രങ്ങളിൽ കാണെപ്പടുന്ന

പഞ്ചരാത്ര വ്യൂഹ സിദ്ധാന്തത്തിെന്റ
പ്രതിരൂപമാണിതു്.

ബി.സി. 5916–5436 എന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ—
അഥവാ, ഉേദ്ദശം ഏഴായിരത്തി എണ്ണൂറു വർഷത്തി�
നു മുമ്പു തുടങ്ങി അഞ്ഞൂേറാളം വർഷം—കിഴക്കൻ
അേറബ്യയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന നാലു കുലസ്ഥാപക
പുേരാഹിതനൃപരുെട ലാഞ്ഛനങ്ങളും നിറങ്ങളും
ഈ െകാടികളിൽ കാണാം. ഇവരുെട ഹിന്ദു നാ�
മങ്ങൾ മുറയ്ക്കു മഹാവിഷ്ണു, േസാമബ്രഹ്മാവു്, ശിവൻ,
ഗേണശപരശുരാമൻ എന്നാണു്. ഇവർ ഉൾെപ്പട്ടി�
രുന്ന ഖൽദയൻ (ചാൽദയൻ) നരവംശത്തിനു സു�
േമറിയന്മാെരന്നു ബാബിേലാണിയക്കാരും, ഗേയാ�
മർദ് വർഗ്ഗക്കാർ എന്നു് പരാസികരും, ആദിത്യന്മാ�
െരന്നും േദവന്മാെരന്നും കുമാരന്മാെരന്നും ശബരാ�
ശ്വെരന്നും ഹിന്ദുക്കളും, സ്വർഗ്ഗവാസികെളന്നു ചീന�
രും, െപലാസ്ഗയന്മാർ (പക്ഷിവംശക്കാർ) എന്നും
ഗ്രീക്കുകാരും, സഹയന്മാെരന്നും െബെനഹിലാൽ
(ചന്ദ്രവർഗ്ഗക്കാർ) എന്നു അറബികളും േപരുെകാ�
ടുത്തിരുന്നു. ഇവരുെട കുലസ്ഥാപകനായ ഖൽദ
എന്ന സൂര്യേദവനാണു ഹിന്ദുക്കളുെട ഗരുഡപിതാ�
മഹനായ മരീചി. ഭാരതീയരുെട പ്രപിതാമഹന്മാർ
ആദിത്യന്മാരും പിതാമഹന്മാർ രുദ്രന്മാരും പിതൃ�
ക്കൾ വസുക്കളുമാെണന്നുള്ള പത്മപുരാണപ്രസ്താവ�
നയിെല ആദിത്യന്മാരാണു് ഖൽദയർ.

ക്യൂപ്പിഡ്.

േലാകത്തു േജ്യാതിശ്ശാസ്ത്രവും സാംഖ്യ (കണക്കു)
ശാസ്ത്രവും ആദ്യമായി സ്ഥാപിച്ച നരവംശക്കാരായ
ഖൽദയരുെട രാജാക്കന്മാരായ ഇവർ നാലുേപ�
രിൽ ഓേരാരുത്തെന്റയും കാലമായ നൂറ്റിയിരുപതു്
വർഷം രുദ്രൻ അഥവാ സിരിയസ് നക്ഷത്രം ഒരു
രാശിയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന കാലമാണു്. ഇതിൽ
ഓേരാന്നിലും നാല്പതുവർഷം വീതമുള്ള മൂന്നു തല�
മുറകളുെട വാഴ്ചക്കാലം ഉൾെപ്പടുന്നുണ്ടു്. അതിനാൽ
ഓേരാ കുലസ്ഥാപകേന്റയും േപരുകൾ വഹിക്കുന്ന
മന്വന്തരമായ നൂറ്റിയിരുപതു വർഷത്തിൽ, അേദ്ദ�
ഹവും തെന്റ കുലനാമം തെന്ന വഹിച്ചിരുന്ന പുത്ര�
നും പൗത്രനും നാടുവാണിരുന്നു. ഈ കുലസ്ഥാ�
പകരിൽ ഓേരാരുത്തനും താൻ ആരാധിച്ചിരുന്ന
രണ്ടു നക്ഷത്രേദവന്മാരുെട പൂജാരികളും അവരുെട
നാമങ്ങൾകൂടി വഹിച്ചിരുന്നവരുമായിരുന്നു. ഈ
കുലസ്ഥാപകർ മനുഷ്യർക്കു െചയ്തിരുന്ന ഉപകാ�
രങ്ങെള സ്മരിച്ചു് ഇവരുെട സന്താനങ്ങൾ ഇവെര
ദിവ്യരാക്കിച്ചമയ്ക്കുകയും െചയ്തു. ഉദാഹരണമായി
മഹാവിഷ്ണു കൃത്രിമമായി അഗ്നി കടഞ്ഞുണ്ടാക്കു�
ന്നതിനും വാഹനം നിർമ്മിക്കുന്നതിനും നക്ഷത്ര
നിരീക്ഷണം മുേഖന കാലം നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനും
മനുഷ്യെര ആദ്യമായി പഠിപ്പിച്ചു. പട്ടണ നിർമ്മാ�
ണം, കൃഷി, മദ്യനിർമ്മാണം, അശ്വഭടപ്രേയാഗം,
അക്ഷരമാല, നൃത്തം എന്നിവ മനുഷ്യെര ആദ്യമാ�
യി പഠിപ്പിച്ച േദഹമാണു് േസാമബ്രഹ്മാവു്. കലപ്പ,
എണ്ണയാട്ടൽ, കപ്പൽനിർമ്മാണം, തുറമുഖ സ്ഥാ�
പനം, ൈവദ്യശാസ്ത്രം, ഓടക്കുഴൽ നിർമ്മാണം.
കവിതെയഴുത്തു്; എന്നിവ ആദ്യമായി സ്ഥാപിച്ചതു്
ശിവനാണു്. െചമ്പായുധപ്പണി, േലാഹവിഗ്രഹനിർ�
മ്മാണം, അക്ഷരമാലയുെട വിപുലീകരണം, വ്യാ�
കരണശാസ്ത്രം, ത്രാസ് എന്നിവ ഗേണശപരശുരാ�
മൻ ആദ്യമായി സ്ഥാപിക്കുകയും െചയ്തു. മഹാവിഷ്ണു
ആരാധിച്ചിരുന്ന നക്ഷത്രങ്ങൾ പിതൃേദവനായുള്ള
മഘവും (െറഗുലസ് ) ഭഗൻ േദവനായ പൂർവ്വഫൽ�
ഗുനിയും (െഡൽറ്റലിെയാണിസ്  ) േസാമബ്രഹ്മാ�
വു് ആരാധിച്ചിരുന്ന നക്ഷത്രങ്ങൾ ധാതാവു് അര്യ�
മൻ, യമൻ എന്നീ േപരുകളുള്ള േദവത േദവനായ
ഉത്തരഫൽഗുനിയും (ലിേയാണിസ്  ) സവിതാവുേദ�
വനായ ഹസ്തവും (േകാർവി) ആണു്. ത്വഷ്ടാവു േദവ�
നായുള്ള ചിത്രനക്ഷത്രവും (സ്പിക്ക) വായുേദവനായു�
ള്ള സ്വാതിയും (അർക്തൂറിയസ് ) ശിവെന്റ ആരാധ�
നാനക്ഷത്രങ്ങളാണു്. ഗേണശപരശുരാമനാകെട്ട
ഇന്ദ്രാഗ്നി േദവനായുള്ള വിശാഖേത്തയും (ളിെബറി)
മിത്രൻ േദവനായുള്ള അനുരാധേത്തയും (ബീറ്റാ�
സ് േക്കാർപ്പിേയാണിസ്  ) ആണു് പൂജിച്ചിരുന്നതു്.
പരശുരാമെന്റ അനുരാധൻ എന്ന ബിരുദത്തിൽ
നിന്നു പരശുരാമൻ സ്ഥാപിച്ചെതന്നു ഐതിഹ്യ�
മുള്ളതും േബാംെബയ്ക്കടുത്തുള്ളതുമായ ശൂർപ്പാരക
നഗരത്തിനു ത്രികുടരാജവംശശാസനങ്ങളിൽ നൽ�
കിയിട്ടുള്ള േപരായ അനുരാധപുരെമന്നതു ലഭിച്ചു.
ഇവിെട നിന്നുള്ള കുടിപ്പാർപ്പുകാർ സിേലാണിൽ
വിജയേനാടുകൂടി േപായതു നിമിത്തം സിേലാണി�
െന്റ പ്രാചീന രാജധാനിക്കു് അനുരാധപുരം എന്നു
നാമം കിട്ടുകയും െചയ്തു.

‘ബുക്ക് ഒഫ് ദ െഡഡ് ’ എന്ന പുരാതന
ഈജിപ്ഷ്യൻ ഗ്രന്ഥത്തിെല ന്യായവിധി രംഗം.

ഓസിറിസ് ഐസിസിേനാടും െനഫ്തിസിേനാടും ഒപ്പം
േദവാലയത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു.

ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ, പാകിസ്ഥാൻ എന്നിവയുെട
െകാടികളിെല ചക്രം, ചന്ദ്രക്കല, നക്ഷത്രം എന്നീ
മൂന്നു ലാഞ്ഛനങ്ങളും ആദിചക്രവർത്തിയും േസാ�
മൻ (ചന്ദ്രൻ) എന്നും മീനൻ (തമിഴിൽ മിൻ എന്ന�
തിനു നക്ഷത്രെമന്നും അർത്ഥമുണ്ടു് ) എന്നും നാ�
േദയൻ (അറബികളുെട നബിദു അഥവാ, നബി പു�
ത്രൻ അഥവാ, മദ്യം) എന്നും ധർമ്മരാജൻ (യമൻ)
എന്നും ബിരുദങ്ങളുള്ളവനുമായ േസാമബ്രഹ്മാവി�
െന്റ ലാഞ്ഛനങ്ങളാണു്. ഗ്രീക്കുകാരുെട മീേനാസാ�
ണു് ഇേദ്ദഹം. ഈ െകാടികളിെല െചമപ്പു കപില
(െചമന്ന) വാസുേദവൻ എന്ന ബിരുദം ഹിന്ദുക്ക�
ളുെട ഇടയ്ക്കും നശുദ്-എൽ-ജമാൽ റുബിയാ (െചമ�
ന്ന നശുദ് -എൽ-െജമാൽ) എന്ന ബിരുദം പൂർവ്വ
ഇസ്ലാം അറബികളുെട ഇടയ്ക്കും വഹിച്ചിരുന്ന മഹാ�
വിഷ്ണുവിെന്റ നിറമാണു്. െവളുപ്പാകെട്ട (ഇതിെന്റ
ഒരു വകേഭദമായ ഇളം മഞ്ഞയും കൂടി) സിതൻ
(ശുക്രൻ െവള്ളി) എന്നും ധുസരൻ (മഞ്ഞ കലർന്ന
െവളുപ്പുള്ളവൻ, പൂർവ്വ ഇസ്ലാം അറബികളുെട ധൂൽ-
ശര എന്ന േദവൻ) എന്നും ബിരുദങ്ങളുള്ള ശിവെന്റ
വർണ്ണമാകുന്നു. പച്ച (പലാശവർണ്ണം) പരാസപിതൃ
എന്നു് ഋേഗ്വദവും പരശുരാമൻ എന്നു ഹിന്ദുപുരാ�
ണങ്ങളും പരാസിദ നക്ഷത്രെമന്നു ഗ്രീക്കുകാരും
മുസ്ലീമിങ് എന്നു് പൂർവ്വ ഇസ്ലാം അറബികളും േപരി�
ട്ടിരുന്ന ഗേണശെന്റ നിറമാണു്.

െജമാൽ എന്നതിനു ഒട്ടകെമന്നു് അറബിയിൽ
അർത്ഥമുണ്ടു്. അതുെകാണ്ടു പാർസികളുെട ആദി
സരതുഷ്ട്രൻ (സുവർണ്ണ ഒട്ടകം) മഹാവിഷ്ണുവാെണ�
ന്നു മനസ്സിലാക്കാം. എബ്രായരുെട ഇടയ്ക്കു ആത്മ-
ഭൂതൻ എന്നു ഹിന്ദുപര്യായമുള്ള േസാമബ്രഹ്മാവി�
നു ആദം (ആദ്മ) എന്നും ക്രിസിപ്പസ് എന്നു് ഗ്രീ�
ക്കു പര്യായവും െഹാബൽ എന്നു് അറബി പര്യായ�
വും വഹിച്ച ശിവനു പുതു് അഥവാ, െസത്ത് എന്ന
ഹെബെലന്നും ആദിക്രിസ്തുെവന്നും ആദിേനാഹ
എന്നും േപരുകളുണ്ടായിരുന്നു. പിൽക്കാല ഐതി�
ഹ്യം െസത്തിെന ഹെബലിൽ നിന്നു േവർതിരിച്ചു
മെറ്റാരാളാക്കിച്ചമച്ചു. ശിവൻ സപ്തചിരംജീവിക�
ളിെലാരാളായതു നിമിത്തം അേദ്ദഹം മരിച്ചാലും
ഉണർെന്നഴുേന്നൽക്കുെമന്നുള്ള ആശയമെത്ര ഈ
ൈദ്വതീകരണത്തിനു കാരണം. േസാമബ്രഹ്മാവി�
നു ഏകതെനന്നും ശിവനു് ദ്വിതെനന്നും ഗേണശ�
പരശുരാമൻ ത്രിതെനന്നും ശതപഥബ്രാഹ്മണാ�
ദി ൈവദിക കൃതികൾ േപരിട്ടിരുന്നു. അതിനാൽ
ശിവനു് രണ്ടുതലയുണ്ടായിരുന്നു (െകാമ്പു് ) എന്നു്
അനുമാനിക്കാം. ഒരുതല േസാദരൻ െവട്ടിക്കളയു�
േമ്പാൾ മെറ്റാന്നു േശഷിക്കുമേല്ലാ. ഇതു നിമിത്തവും
െഹെബൽ മരിച്ചിട്ടും അേദ്ദഹം െസത്തായി അഥ�
വാ പുത്തായി ജീവിച്ചു എന്നും വിചാരിക്കാം. ഒരു
സിന്ദ് പരിഷ്ക്കാരമുദ്രയിൽ ശിവെന ഒരു ഇരട്ടെക്കാ�
മ്പനാക്കിയിരിക്കുന്നതു കാണാം. ശിവപുത്രനായ
ഗേണശ പരശുരാമൻ എബ്രായർ ഏേനാസ് എന്നു്
േപരിട്ടിരുന്നു. ഏേനാസ് എന്ന േപരു് പാരസിക
ഭാഷയിൽ ഏേതാഹ് എന്നാകും. ‘ഏ’ എന്ന പദ�
ത്തിനു് വാസസ്ഥലം, അഥവാ, ഉത്ഭവസ്ഥാനം,
എന്നു് സുേമറിയൻ ഭാഷയിൽ അർത്ഥമുണ്ടു്. തന്നി�
മിത്തം ഏ-േനാഹ (ഏേനാസ് ) എന്നതിനു േനാ�
ഹയിൽ നിന്നു ജനിച്ചവൻ എന്ന അർത്ഥം സിദ്ധി�
ക്കുന്നു. ഓസിറിസിെന (ശിവെന) സേഹാദരനായ
െസത്ത് (എബ്രായരുെട കയീൻ) വധിച്ചകാലത്തു്
ഒരു പ്രളയമുണ്ടായി എന്നു് ഈജിപ്ഷ്യൻ ഐതി�
ഹ്യമുണ്ടു്. അതുെകാണ്ടു ശിവനു് ആദിേനാഹെയന്ന
നാമവും കൂടി ലഭിക്കുകയും െചയ്തു.

ഓസിറിസ് (B. C. E. 595–525). ബ്രൂക്ലിൻ മ്യൂസിയം.

ബി.സി. പതിനഞ്ചാം ശതാബ്ദത്തിെന്റ പൂർവ്വാർദ്ധ�
ത്തിൽ, ഹിന്ദുക്കൾ പരശുരാമെന്റ, അഥവാ, കൽ�
ക്കിയുെട, ഒരു അവതാരമായി പരിഗണിച്ചിരുന്ന
കൃഷ്ണൻ േദവകീപുത്രൻ സ്ഥാപിച്ച ഭാഗവത (പഞ്ച�
രാത്ര) മതത്തിൽ നാലു വ്യൂഹങ്ങെളപ്പറ്റി (അവതാര�
ങ്ങെള) പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഇവർ മുറയ്ക്കു വസുേദവൻ,
സങ്കർഷണൻ, പ്രദ്യുമ്നൻ, അനിരുദ്ധൻ എന്നിവരാ�
ണു്. പ്രാചീന തമിഴ് സംഘകാലെത്ത ഒരു ൈവഷ്ണ�
വേസ്താത്ര സമാഹാരമായ ‘പരിപാടലി’ൽ കടുവൻ
ഇളെവയിനൻ എന്ന െചന്തമിഴുകവി പ്രസ്തുത നാലു
വ്യൂഹങ്ങേളയും ഇങ്ങെന വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു—

“െചങ്കട്കാരി, കരുങ്കൺ െവൈള്ള,
െപാൻകട് പൈച്ച ൈവപ്പങ്കൺമാൽ.”

ഭാഗവത മതക്കാരുെട വാസുേദവെന െചമന്ന
കാരി എന്നും, സങ്കർഷണെന കറുത്ത െവൈള്ള
എന്നും, പ്രദ്യുമ്നെന മഞ്ഞനിറമുള്ള പൈച്ച എന്നും
അനിരുദ്ധെന പച്ചനിറമുള്ള മാൽ എന്നും ഈ
േസ്താത്രത്തിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. കപില (െചമന്ന)
വസുേദവെനന്ന ബിരുദമുള്ള മഹാവിഷ്ണു ഭാഗവത�
മതത്തിെല വസുേദവനും, “പരിപാടലി”െല െചമ�
ന്ന കാരിയുമാണു്. വണ്ടിയുെട നുകത്തടിക്കു കരി�
െയന്നു േപരുള്ളതുെകാണ്ടു വണ്ടി ആദ്യമായി നിർ�
മ്മിച്ച മഹാവിഷ്ണുവിനു കാരിെയന്ന നാമം ലഭിച്ചു.
കാരു എന്നതു് ഒട്ടകത്തിെന്റ േപരുമാണു്. മഹാവി�
ഷ്ണു ആരാധിച്ചിരുന്ന മഘം നക്ഷത്രത്തിനു മർഗീഡ്ഡ
(വണ്ടി) എന്നു് ബാബിേലാണിയക്കാരും, വാഗൺ
(വണ്ടി) എന്നു് ഇംഗ്ലീഷുകാരും േപരിട്ടിട്ടുള്ളതും ഇവി�
െട സ്മരണീയമാണു്. അന്നെത്ത വണ്ടി വലിച്ചിരു�
ന്നതു കാളകളായിരുന്നു. കാളയ്ക്കു് “േബാസ്” എന്നു്
ഗ്രീക്കിൽ പര്യായമുണ്ടു്. ഈ “േബാസ്”എന്ന പദം
മഹാവിഷ്ണുവിെന്റ ബിരുദമായ വസു (ബസു) േദവൻ
എന്നതിെന ജനിപ്പിക്കുകയും െചയ്തു.

നിെനവ-മാഷ്കി കവാടം.

ബാബിേലാണിയക്കാരുെട െബൽേദവനും, ഹിന്ദു�
ക്കളുെട മഹാബലിയുമായ േസാമബ്രഹ്മാവാണു്
ഭാഗവത മതക്കാരുെട സങ്കർഷണനും “പരിപാട�
ലി”െല കറുത്ത െവെള്ളയും. കറുത്ത ബലേദവെന�
ന്നു ൈജനർ ഇേദ്ദഹത്തിനു േപരിട്ടിട്ടുണ്ടു്. ബലൻ
എന്നതിെന്റ ഒരു െചന്തമിഴ് രൂപമാണു് െവൈള്ള
എന്നതു്. വാലിെയന്നും (ബാലി) ഇതിനു മെറ്റാ�
രു തമിഴു രൂപമുണ്ടു്. േസാമബ്രഹ്മാവിനു വൃഷഭൻ,
അഥവാ, ഉക്ഷൻ (കാള) എന്നും േപരുണ്ടായിരുന്നു.
ഉക്ഷൻ എന്നതിനു ഉകാര ഇകാരങ്ങളുെട പരസ്പര
മാറ്റം നിമിത്തം ഇക്ഷൻ ഒെന്നാരു രൂപമുണ്ടാകും.
ഇക്ഷ്വാകു എന്ന ഭാരതീയ രാജനാമത്തിൽ ഈ
രൂപം കാണാം. അതുെകാണ്ടു സദാ ചക്രം തിരിച്ചു�
െകാണ്ടിരിക്കുവാൻ ൈദവം ശപിച്ചതായി ഗ്രീക്ക്
ഐതിഹ്യം പറയുന്ന ഇക്സിേയാൻ (ഇക്ഷൻ) േസാ�
മബ്രഹ്മാവാെണന്നും സിദ്ധിക്കുന്നു. ഇക്സിേയാെന്റ
പിതാവായ ഗ്രീക്കുകാരുെട ൈഫ്ലഗ്യാസ് ഹിന്ദുക്ക�
ളുെട ഭൃഗുവും (ഫ്ദുഗു, ഫ്ഗു) ഇക്സിേയാെന്റ പുത്രരായ
ഗ്രീക്കുകാരുെട െകന്താനും പീരിഥുസും ഹിന്ദുക്കളുെട
ഗന്ധർവ്വനും പൃഥുവുമാണു്. ഗന്ധർവ്വൻ ശിവനും, പൃ�
ഥു ശിവേസാദരൻ കയിനും (ഈജിപ്തുകാരുെട െസ�
ത്തും) ആകുന്നു. ൈജന ഐതിഹ്യം ശിവനു് ബഹു�
ബലി എന്നും, ശിവേസാദരനു ഭരതെനന്നും േപരി�
ട്ടിട്ടുണ്ടു്. ഭാരതത്തിെന്റ നാമം ഈ ഭരതനിൽ നിന്നു്
ഉത്ഭവിച്ചതായിരിക്കാം. ഹംബരതവംഘു (സംഭരത�
വമ്പു, അഥവാ, സംഭരതബഹു) എന്ന ശിവെന്റ ഒരു
പാരസിക നാമത്തിൽ നിന്നു് “സം” എന്ന പ്രത്യയം
വിട്ടുകളയുേമ്പാൾ ജനിക്കുന്ന ഭരതൻ എന്നതിൽ
നിന്നു് ഭാരതത്തിെന്റ നാമം ജനിച്ചു എന്നുവരാം. കൃ�
ഷി ആദ്യമായി തുടങ്ങിയതു േസാമബ്രഹ്മാവായതു
നിമിത്തം അേദ്ദഹത്തിനു സം-കർഷണൻ എന്ന
നാമം ലഭിക്കുകയും െചയ്തു.

നിേയാ-അസ്സിറിയൻ കാലഘട്ടത്തിെല
ആനെക്കാമ്പിൽ തീർത്ത ശില്പം. (ബി.സി. 9 മുതൽ 7

വെര നൂറ്റാണ്ടുകൾ).

ശിവനാണു ഭാഗവതമതക്കാരുെട പ്രദ്യുമ്നനും, “പരി�
പാടലി”െല മഞ്ഞനിറമുള്ള പൈച്ചയും. ശിവൻ
കപ്പൽനിർമ്മാണവും തുറമുഖ സ്ഥാപനവും ആദ്യ�
മായി നടത്തിയതുനിമിത്തം അേദ്ദഹത്തിനു സംഗ�
രെനന്നും, പ്രദ്യുമ്നെനന്നും േപരുകിട്ടി. േപാർതസ് 
എന്നു തുറമുഖത്തിനു ലത്തീനിൽ േപരുണ്ടു്. ഇതു
നിമിത്തമാണു് ശിവനു േപാർതുമ്നസ് എന്നു േറാമാ�
ക്കാർ േപരുെകാടുത്തിട്ടുള്ളതു്. ഇതിെന്റ ഒരു ഭാര�
തീയ രൂപം മാത്രമാണു പ്രദ്യുമ്നൻ എന്നതു്. ഗേണ�
ശപരശുരാമനാണു ഭാഗവത മതക്കാരുെട അനിരു�
ദ്ധനും, “പരിപാടലി”െല പച്ചനിറമുള്ള മാലും. ജമ�
ദഗ്നി (യമദഗ്നി) എന്ന േപരുണ്ടായിരുന്ന ശിവേന്റ�
യും ഉമയുെട േചട്ടത്തിയും സരസ്വതീ േദവിമാരിൽ
ഒരുത്തിയുമായ കാളിയുെടയും പുത്രനാകയാൽ,
ഗേണശപരശുരാമനു് സുേമറിയൻ ഭാഷയിൽ മ്യൂ�
സിെന്റ (സരസ്വതിയുെട) പുത്രനായ അഗ്നി എന്നു്
അർത്ഥമുള്ള മുസ്ലിമിങ് എന്ന നാമം അറബികൾ
നൽകിയിരുന്നു. പരശുരാമനു േഹാറസ് എന്ന
ഈജിപ്ഷ്യൻ േപരും, െഹർക്കുലീസ് , െഹേഫ�
സ്തുസ് (അഗ്നി) എന്ന ഗ്രീക്കുേപരുകളും കൽക്കി,
ബഡവാഗ്നി എന്ന ഹിന്ദുനാമങ്ങളും, അശവസ്ദൻ,
ഉരുധു എന്ന പാരസിക നാമങ്ങളുമുണ്ടായിരുന്നു.
ഉരുധു എന്നതിേനാടു രാജകുമാരെനന്നർത്ഥമുള്ള
“അൻ” എന്ന പ്രത്യയം േചർക്കുേമ്പാൾ അനുരുധു
(അനുരുദ്ധൻ) എന്ന നാമം ലഭിക്കുന്നതാണു്. വി�
ഷ്ണു, േസാമബ്രഹ്മാവു്, ശിവൻ, ഗേണശപരശുരാമൻ
എന്നിവർക്കു പാരസികർ യഥാക്രമം േവനൻ, ക്ഷ�
തൈവദ്യൻ, പുരുധാഷ്ഠി, അശവസ്ദൻ, അഥവാ
ഉരുധു എന്നു േപരിട്ടിരുന്നു. ഹിന്ദുക്കൾ മഹാവിഷ്ണു�
വിനു ജരത്കാരു (സരതുഷ്ട്രൻ) എന്നും, േസാമബ്ര�
ഹ്മാവിനു ആസ്തികൻ, ജീമൂതവാഹനൻ എന്നും, ശി�
വനുനാസത്യൻ എന്നും േപരിട്ടിരുന്നതും ഇവിെട
പ്രസ്താവിച്ചുെകാള്ളെട്ട.

െമേസാെപ്പാേത്തമ്യൻ സിംഹെത്ത
അഷുർബാനിപാൽ േവട്ടയാടുന്നതിെന്റ റിലീഫ്.
നിെനവയിെല വടക്കൻ െകാട്ടാരത്തിൽ നിന്നു്.

മഹാവിഷ്ണു സ്ഥാപിച്ച േജ്യാതിശ്ശാസ്ത്രത്തിേന്റയും,
സാംഖ്യ (കണക്കു) ശാസ്ത്രത്തിേന്റയും പശ്ചാത്തല�
ത്തിലുള്ള പൂർവ്വചരിത്ര തത്ത്വജ്ഞാനമാണു് ൈദ്വത�
വാദത്തിനു േപെരടുത്തിട്ടുള്ള സാംഖ്യദർശനം. ഈ
ൈദ്വതവാദത്തിെന്റ പുതുക്കിയ ഒരു പതിപ്പാണു്
മാർക്സിെന്റ “ഡയലക്റ്റിക്സ്”. സാംഖ്യദർശനത്തിെന്റ
പൂർവ്വചരിത്രകാല സ്ഥാപകനായി ഒരു ഉപനിഷ�
ത്തു് കപിലഋഷിെയ പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ടു്. പൂർവ്വസര�
തുഷ്ട്ര ഐതിഹ്യം ഇേദ്ദഹത്തിനു സർവൻ എന്ന നാ�
മം നൽകിയിരുന്നു എന്നു നിെബർഗ് എന്ന പണ്ഡി�
തെന്റ പ്രാചീന പാർസിമതെത്തപ്പറ്റിയുള്ള ഗേവ�
ഷണങ്ങളിൽ നിന്നു മനസ്സിലാക്കാം. പ്രസ്തുത കപി�
ലഋഷിെയ പ്രാചീനനായ ശങ്കരാചാര്യരും, ആധു�
നികനായ െപ്രാഫസ്സർ കീത്തും ഒന്നുേപാെല ഒരു
മിഥ്യാപുരുഷനാക്കി തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ടുെണ്ടങ്കിലും
വാസ്തവത്തിൽ ഒരു ചരിത്രപുരുഷനായ മഹാവിഷ്ണു�
വാെണന്നു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഈശ്വരകൃഷ്ണെന്റ
“സാംഖ്യകാരിക”യ്ക്കു െഗൗഡപാദൻ രചിച്ചിട്ടുള്ള ഭാ�
ഷ്യത്തിൽ, ഋഷിതർപ്പണമന്ത്രത്തിൽ നിന്നു സാംഖ്യ�
ദർശന ആചാര്യന്മാരുെട േപരുകൾ പ്രസ്താവിക്കു�
ന്ന ചുവെട േചർക്കുന്ന േശ്ലാകം ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

“സനകശ്ച സനന്ദശ്ച
ത്രിതയശ്ച സനാതനഃ
ആസുരീ; കപലിൈശ്ചവ
േവാഢഃ പഞ്ചശിഖസ്തഥാ.”

ഇതിെല സനാതനനും കപിലനും മഹാവിഷ്ണുവും,
േവാഢനും, പഞ്ചശിഖനും സനൽകുമാരെനന്ന ബി�
രുദംകൂടിയുള്ള േസാമബ്രഹ്മാവും, സനകനും സുസു�
രിയും ശിവനും സനന്ദനും ത്രിതയനും ഗേണശപര�
ശുരാമനുമാണു്. േകാഴിേക്കാെട്ട മുസ്ലിം വിദ്യാർത്ഥി�
കളുെട വക ‘വികാസം’ മാസികയുെട വിേശഷാൽ
പ്രതിയിൽ ഈയിെട ഞാൻ എഴുതിയിരുന്ന “അറ�
ബിഭാരതീയ ബന്ധങ്ങൾ” എന്ന േലഖനത്തിൽ
സനാതൻ ശിവനാെണന്നും, സനകൻ മഹാവി�
ഷ്ണുവാെണന്നും പറഞ്ഞിരുന്നതു ശരിയെല്ലന്നും ഇവി�
െട പ്രസ്താവിച്ചുെകാള്ളെട്ട. അെകസ് (ഡിേയാസ്കു�
രി) എന്നു് ശിവനും േസാദരനും (അശ്വിനീേദവന്മാർ)
കൂടി ഗ്രീക്കുകാർ േപരിട്ടിരുന്നു. ഇതിെന്റ ഒരു രൂപ�
േഭദമാണു് സനകൻ എന്നതു്. ശതപഥബ്രാഹ്മണ�
ത്തിെല പാരിപ്ലവ ഐതിഹ്യാദികൾ ചതുർേവദങ്ങ�
ളായ ഋക്, യജുസ് , സാമം, അർവ്വാംഗിരസ് എന്നി�
വയുെട പൂർവ്വ ചരിത്ര കാലപ്പതിപ്പു് ആദിയിൽ സു�
േമറിയൻ ഭാഷയിൽ രചിച്ചവർ യഥാക്രമം ൈവവ�
സ്വതമനു, യമൈവവസ്വതൻ, ധർമ്മനിന്ദ്രൻ, അഥർ�
വ്വൻ (അംഗിരസ—പിന്നീടു് അഥർവ്വേവദം പരിഷ്ക്ക�
രിെച്ചഴുതി) എന്നിവരാെണന്നു സ്ഥാപിക്കുന്നുണ്ടു്.
ഇവരിൽ അഥർവ്വൻ മഹാവിഷ്ണുവിെന്റ പിതാവായ
ഗരുഡനും, അംഗിരസ് (ബാബിേലാണിയക്കാരുെട
കൽക്കിയായ അൻ-ഗിര) ഗേണശപരശുരാമനും
(അതായതു് അറബികളുെട മുസ്ലീമിങ്ങും) മനു ൈവവ�
സ്വതൻ ശിവേസാദരനും, യമൈവവസ്വതൻ ശിവ�
നും, ധർമ്മനിന്ദ്രൻ േസാമബ്രഹ്മാവുമാണു്. ഈ േവ�
ദങ്ങളുെട സംസ്കൃതഭാഷാപതിപ്പു് തുടങ്ങിയതു് രണ്ടാ�
യിരത്തിൽപ്പരം വർഷം കഴിഞ്ഞതിനു േശഷമാണു്.
എബ്രായമതത്തിനും, അതിെന്റ സന്താനങ്ങളായ
യഹൂദ-ൈക്രസ്തവ-ഇസ്ലാം മതങ്ങൾക്കും േകരളത്തി�
െല പഴയ േപരു് നാലാംേവദെമന്നായതിെന്റ കാര�
ണവും മുകളിൽ പറഞ്ഞതുതെന്നയാണു്.

േഗറ്റ് ഓഫ് ഓൾ േനഷൻസ്, േപർസിെപ്പാളിസ്.

ശിവൻ ഒരു തല അറുത്തുകളയുന്നതിനു മുമ്പു് ബ്ര�
ഹ്മാവു് അഞ്ചുതലയുണ്ടായിരുന്ന ചതുർമുഖ േസാമ�
ബ്രഹ്മാവാണു് പഞ്ചശിഖൻ. പൂർവ്വ ഇസ്ലാം അറബി�
കളുെട വഡ്ഡ് എന്ന മൂത്തകാമേദവനാണു് േവാഢ�
നായ േസാമനായ ഇളയകാമൻ. ഗ്രീക്കുകാരുെട
ഈേറാസും േറാമാക്കാരുെട ക്യൂപ്പിഡും ആണു് ശി�
വൻ, മൂത്തകാമനു ഗ്രീക്കുകാർ േപാേത്താസ് എന്നു
േപരിട്ടിരുന്നു. അസുരെനന്നും ബ്രഹ്മാവിനു േപരു�
ള്ളതിനാൽ, ബ്രഹ്മപുത്രനായ ശിവനു ഹിന്ദുക്കൾ
അസുരിെയന്നും, ഈജിപ്തുകാർ ഓസിറിസ് എന്നും
േപരു നൽകിയിരുന്നു. ത്രിതആപ്ത്യൻ, ത്രിവിക്രമവി�
ഷ്ണു എന്നീ നാമങ്ങൾ ഋേഗ്വദം നൽകിയിട്ടുള്ള മഹാ�
വീരൻ ഗേണശപരശുരാമനാണു്. ഇേദ്ദഹമാണു് ത്രി�
തയൻ. ബി.സി. 56-െല വിക്രമാബ്ദത്തിനു സനന്ദ
അബ്ദം എന്ന േപരുംകൂടി കിട്ടിയതു പരശുരാമെന്റ
ത്രിവിക്രമൻ, സനന്ദൻ എന്നീ ബിരുദങ്ങളിൽ നി�
ന്നാണു്. പരശുരാമെനയാണു് ഏഷ്യാൈമനറിെല
ടാർസസ് നഗരവാസികൾ സന്ദൻ എന്നു് േപരിട്ടി�
ട്ടുള്ളതും.

ബലേദവനായ േസാമബ്രഹ്മാവു് മനുഷ്യരുെട ആദി�
നഗരമായ ആദി ബാബിേലാൺ (ബാെബൽ) സ്ഥാ�
പിച്ചതു േപർസ്യൻ ഉൾക്കടലിെല ബഹറീൻ ദ്വീപ�
സമൂഹത്തിെല ഏറ്റവും വലിയ ദ്വീപിലായിരുന്നു.
ക്രിസ്ത്വബ്ദത്തിെന്റ ആദിശതാബ്ദങ്ങളിൽ ഇവിെട
സ്ഥിതിെചയ്തിരുന്ന അൽ-സഫാ എന്ന നഗരത്തി�
െന്റ േപരിൽ ആദി ബാബിേലാണിെന്റ പൂർവ്വചരിത്ര
നാമങ്ങളിെലാന്നായ േദവസഭ, അഥവാ, സഭാനഗ�
രം എന്നതു നിലനിന്നിരുന്നു. േദവസഭാ, സുധർമ്മ
എന്നിവ സ്വർഗ്ഗനാഥനായ ഇന്ദ്രെന്റ രാജധാനി�
യുെട േപരുകളുമാണു്. വജ്രെനന്നുള്ള ബിരുദവുമു�
ണ്ടായിരുന്ന ബ്രഹ്മാവു് സദാ കറങ്ങിെക്കാണ്ടിരുന്ന
ഒരു ചക്രം ഈ നഗരത്തിനടിയിലുള്ള കല്ലറയിൽ
സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു എന്നും, വജ്രനിർമ്മിതമായതി�
നാൽ ഇതു സദാ പ്രകാശം െപാഴിച്ചുെകാണ്ടിരുന്നു
എന്നുള്ള ഐതിഹ്യം പൂർവ്വചരിത്രകാലത്തുണ്ടായി�
രുന്നു. ആത്മ (ആദം) എന്ന ബ്രഹ്മനാമത്തിൽ നി�
ന്നാണു് പാരസികർ ഇതിനു ചർക്ക്-ഈ-ആൽമസ് 
എന്നും േപരിട്ടിരുന്നതു്. ബലേദവപുത്രനായ ശിവനു
നിനസ് എന്നു ബാബിേലാണിയക്കാരും, െപർസി�
സ് എന്നു പാരസികരും േപരുനൽകിയിരുന്നു. ശി�
വൻ ആദിബാബിേലാൺ പുതുക്കിപ്പണിതേപ്പാൾ,
അതിനു അേദ്ദഹത്തിെന്റ പ്രസ്തുത നാമങ്ങളിൽ നി�
ന്നു നിനെവെയന്നും, െപർസിെപ്പാളിസ് എന്നും
േപരുകൾ ലഭിച്ചു. ഇവിെട നിന്നു് ഒരു േകാളണി
െമേസാെപ്പാേത്തമ്യയിൽ െചന്നു അവിെട പിന്നീ�
ടു് അസ്സിറിയൻ സാമ്രജ്യ തലസ്ഥാനമായി ഭവിച്ച
രണ്ടാമെത്ത നിെനവ സ്ഥാപിക്കുകയുണ്ടായി. ഇതി�
നു രണ്ടാമെത്ത െപർസിെപ്പാളിസ് എന്ന നാമവുമു�
ണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീടു് ബി.സി. 5075-ൽ സംഭവിച്ച
േനാഹയുെട പ്രളയത്തിനുേശഷം ഒരു നൂറ്റിയമ്പ�
തു വർഷം കഴിഞ്ഞു് തലസ്ഥാനമായ രണ്ടാമെത്ത
െപർസിേപ്പാളിസ്സിൽ നിന്നു ഭ്രഷ്ടനായി ഭവിച്ച യിമ�
േക്ഷതൻ (ജംഷിദ) എന്ന പരാസിക രാജാവു് െത�
ക്കു പടിഞ്ഞാറൻ െപർസ്യയിൽ െചന്നു ഷിരാസിനു
സമീപം മൂന്നാമെത്ത െപർസിേപ്പാളിസ് സ്ഥാപി�
ച്ചു. ഇതു കാലക്രേമണ ക്ഷയിച്ചുേപായി. അനന്തരം
ബി.സി. 522-നു സമീപിച്ചു് അക്കാെമനസ്സ് രാജ�
വംശത്തിൽെപ്പട്ട േഡറിയസ് ഹിസ്റ്റസ്പസ് എന്ന
പാരസിക ചക്രവർത്തി മൂന്നാമെത്ത െപർസിേപ്പാ�
ളിസിെന്റ സ്ഥാനത്തു നാലാമെത്ത േപർസിെപ്പാളി�
സ് പണികഴിപ്പിച്ചു. ഇതിെന അലക്സാണ്ടർ മഹാൻ
തീെവച്ചു നശിപ്പിക്കുകയും െചയ്തു.

േപർസിെപ്പാളിസിെല പടിഞ്ഞാറു് ഭാഗെത്ത
അവശിഷ്ടങ്ങൾ.

സദാ കറങ്ങിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നതും പ്രഭെപാഴിക്കു�
ന്നതുമായ പ്രസ്തുത വജ്രചക്രെത്ത സംബന്ധിച്ചുള്ള
ഐതിഹ്യം േപർസ്യയിലുള്ള െപർസിേപ്പാളിസ്സുക�
േളാടും ഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു എന്നു െഡല്ലാമെല്ല, ഷാർ�
ദിൻ ആദിയായ മധ്യകാല യൂേറാപ്യൻ സഞ്ചാരിക�
ളുെട കൃതികളും ഇവിടെത്ത പാരസിക ഐതിഹ്യ�
വും സ്ഥാപിക്കുന്നുണ്ടു്. ഈ ഐതിഹ്യെത്തത്തെന്ന
ഈഷൽ വ്യത്യാസെമേന്യ പാടലീപുത്രത്തിെന്റ
സ്ഥാപനത്തിനു മുമ്പു് മഗധയുെട തലസ്ഥാനമായി�
രുന്ന പഴയ രാജഗൃഹ നഗരെത്ത സംബന്ധിച്ചും
കാലാേശാകൻ (മഹാപത്മനന്ദൻ) എന്ന മഗധച�
ക്രവർത്തിയുെട ചരിത്ര വിവരണത്തിൽ ബുദ്ധമത�
ചരിത്രകർത്താവായ താരനാഥൻ നൽകിയിരിക്കു�
ന്നു. ഗൗതമബുദ്ധെന്റ നിർവ്വാണകാലമായ ബി.സി.
463-നു് അല്പം മുമ്പാണു് അജാതശത്രുപുത്രൻ ഉദാ�
യീൻ പാടലീപുത്രം പണികഴിപ്പിച്ചതു്. പഴയ മഗധ
രാജധാനിെയക്കുറിച്ചുള്ള പ്രസ്തുത ഐതിഹ്യം പാ�
ടലിപുത്രേത്തയും സംബന്ധിച്ചു ജനിച്ചിരിക്കണം.
മൗര്യന്മാർ പുതുക്കിയ പാടലീപുത്ര രാജധാനിയു�
െട പണിയിൽ അക്കാെമനസ് രാജവംശത്തിെന്റ
തലസ്ഥാനമായ െപർസിെപ്പാളിസ്സിെല ശില്പരീ�
തി ഇന്നെത്ത ഗേവഷകർ ഖനനംമൂലം കണ്ടുപി�
ടിച്ചിട്ടുമുണ്ടു്. ഈ സംഗതികളിൽ നിന്നു് അേശാക�
െന്റ ഒരു സ്തംഭത്തിൽ നിന്നു് എടുത്തു പകർത്തിയ
ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ ലാഞ്ഛനമായ ചക്രവും, പാകി�
സ്ഥാൻ ലാഞ്ഛനങ്ങളായ ചന്ദ്രക്കലയും നക്ഷത്രവും
ഒന്നുേപാെല പൂർവ്വചരിത്ര കാലത്തു് അേറബ്യയിൽ
ഉത്ഭവിച്ചവയാെണന്നു സുവ്യക്തമാകുന്നുണ്ടേല്ലാ.

(േകരേളാപഹാരം ശ്രീചിത്തിരതിരുനാൾ വിേശ�
ഷാൽ പ്രതി 1947.) □
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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

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
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