
പറയിെപറ്റ പന്തിരുകുലം
േകസരി ബാലകൃഷ്ണപിള്ള



പറയിെപറ്റ പന്തിരുകുലം
േകസരി ബാലകൃഷ്ണപിള്ള
(മലയാളം: േലഖനം)

© 2021, Kesari Balakrishna Pillai

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

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

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

Cover: Naranathu bhranthan statue at rayiram kunnu,
a photograph by Niraksharan. The image is taken from
Wikimedia Commons and is gratefully acknowledged.

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

http://river-valley.com
http://river-valley.com
https://www.latex-project.org
https://tug.org/xetex/index.html
https://tug.org/texlive/index.html
https://ithal.io
http://rachana.org.in
http://www.linuxlibertine.org/index.php?id=91&L=1
https://creativecommons.org
https://creativecommons.org
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Naranathu_bhanthan_statue_at_rayiram_kunnu.jpg
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%89%E0%B4%AA%E0%B4%AF%E0%B5%8B%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%BE%E0%B4%B5%E0%B5%8D:%E0%B4%A8%E0%B4%BF%E0%B4%B0%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%B7%E0%B4%B0%E0%B5%BB
https://commons.wikimedia.org
http://www.sayahna.org
http://www.sayahna.org


പറയിെപറ്റ പന്തിരുകുലം

േകരളത്തിെല പ്രാചീന ഐതിഹ്യങ്ങളുെട കൂട്ടത്തിൽ
ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധെപ്പട്ട ഒന്നാണു് ‘പറയിെപറ്റ പന്തിരു�
കുല’െത്ത പറ്റിയുള്ളതു്. വിക്രമാദിത്യ സദസ്സിെല ഒരം�
ഗവും, പ്രസിദ്ധനായ േഗാവിന്ദസ്വാമിയുെട പുത്രനും ‘വാ�
ക്യം’, ‘പരൽേപ്പരു് ’ മുതലായ േജ്യാതിശ്ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങ�
ളുെട കർത്താവുമായ വരരുചി എന്ന ബ്രാഹ്മണൻ ഒരു
പറയിയുെട പുത്രിയും, എന്നാൽ മാതാപിതാക്കന്മാ�
രാൽ ഉേപക്ഷിക്കെപ്പട്ടതു നിമിത്തം, ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ
സ്വപുത്രിയായി എടുത്തു വളർത്തി വന്നിരുന്നവളുമായ
ഒരു കന്യകെയ വിവരമറിയാെത കല്യാണം കഴിച്ചുെവ�
ന്നും, ഈ ദമ്പതികൾക്കു് ജനിച്ച ജ്ഞാനികളും, വിഷ്ണുവി�
െന്റ അവതാരങ്ങളായി പരിഗണിച്ചു വരുന്നവരുമായ
പന്ത്രണ്ടു സന്താനങ്ങെളയാണു് ‘പറയിെപറ്റ പന്തിരു�
കുലം’ എന്നു വിളിച്ചു വരുന്നെതന്നുമാണേല്ലാ ഐതി�
ഹ്യം. േഗാവിന്ദസ്വാമിയുെട മറ്റു രണ്ടു പുത്രന്മാർ ഭർതൃ�
ഹരിയും, ഉജ്ജയിനിയിെല വിക്രമാദിത്യനുമാെണന്നും
മെറ്റാൈരതിഹ്യവുമുണ്ടു്. േഗാകർണ്ണത്തു ജനിച്ച പ്രസ്തുത
വരരുചിയുെട പ്രസ്തുത പന്ത്രണ്ടു് സന്താനങ്ങളുെടയും
േപരുകൾ ചുവെട േചർക്കുന്ന പ്രസിദ്ധ േശ്ലാകത്തിൽ
അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു:

“േമളേത്താരഗ്നിേഹാത്രീരജക, നുളിയനുർ
തച്ചനും പിെന്ന വേള്ളാൻ
വായില്ലാക്കുന്നിലപ്പൻ, വടുതല മരുവും
നായർ, കാരയ്ക്ക മാതാ
െചേമ്മ േകളുപ്പുെകാറ്റൻ, െപരിയ തിരുവര-
ങ്കെത്തഴും പാണനാരും
േനെര നാരായണ ഭ്രാന്തനു,മുടനകവൂർ
ചാത്തനും പാക്കനാരും”

കടപയാദി.

ഇവരിൽ രജകെനന്ന രണ്ടാമനു െചമ്മാൻ തിരുേമനി
എന്ന േപരും പറയാറുണ്ടു്. ഇവർ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ
പാർത്തിരുന്നുെവങ്കിലും, പിതാവിെന്റ ചാത്തദിവസം
േമളത്തൂരഗ്നിേഹാത്രിയുെട ഇല്ലത്തിൽ ഒന്നിച്ചുകൂടി ചാ�
ത്തം നടത്തുക പതിവായിരുന്നു. ഈ ഐതിഹ്യത്തിൽ
എത്രമാത്രം സത്യാംശമുെണ്ടന്നും, ഇവർ ആെരല്ലാമായി�
രുന്നുെവന്നും, ഇവരുെട കാലേമാ കാലങ്ങേളാ ഏതായി�
രുന്നുെവന്നും കണ്ടുപിടിക്കുവാനാണു് ഇവിെട ഉദ്യമിക്കു�
ന്നതു്.

പലവരരുചികൾ:
‘വാക്യം’, ‘പരൽേപ്പരു് ’ എന്ന േജ്യാതിശ്ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങൾ
രചിച്ച ഒരു േകരളീയനായ വരരുചി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന�
തു് ആ കൃതികൾ ആധുനികകാലം വെര േകരളീയർ പഠി�
ച്ചു വന്നിരുന്നതിൽ നിന്നു് അനുമാനിക്കാം. വരരുചികൾ
പലതുണ്ടു്. ബി.സി. നാലാം ശതാബ്ദത്തിൽ ഉത്തരഭാ�
രതത്തിെല പാടലീപുത്രനഗരത്തിൽ നാടുവാണിരു�
ന്ന സുപ്രസിദ്ധ ചക്രവർത്തിയായ മഹാപത്മനന്ദെന്റ
സമകാലീനനായി വരരുചി എെന്നാരു ൈവയാകര�
ണൻ ഉണ്ടായിരുന്നുെവന്നു് ടിബറ്റിെല ബൗദ്ധമതചരി�
ത്രകാരനായ താരാനാഥൻ പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ടു്. ഇേദ്ദഹ�
െത്ത കാത്യായനൻ എന്നും പറഞ്ഞുവരുന്നു. പിെന്നയും
എ.ഡി. അഞ്ചാംശതാബ്ദത്തിെന്റ ഉത്തരാർധത്തിൽ
ഉജ്ജയിനിയിെല വിക്രമാദിത്യചക്രവർത്തിയുെട അതാ�
യതു് സ്കന്ദഗുപ്തൻ വിക്രമാദിത്യെന്റ, സദസ്യരിൽ സുപ്രസി�
ദ്ധരായ നവരത്നങ്ങളിൽ ഒരുത്തനും പ്രാകൃതപ്രകാശം
എന്ന പ്രാകൃതവ്യാകരണത്തിെന്റ കർത്താവുമായ മെറ്റാ�
രു വരരുചി ഉണ്ടായിരുന്നു. ‘ഐന്ദ്രനിഘണ്ടു’ എന്ന വ്യാ�
കരണകൃതിയുെട കർത്താവായ ഒരു വരരുചിയും ‘സിം�
ഹാസനദ്ധാത്രിംശിക’ എന്ന വിക്രമാദിത്യകഥകെള ബം�
ഗാളി ഭാഷയിൽ രചിച്ച മെറ്റാരു വരരുചിയും കൂടിയുണ്ടു്.
ഈ വരരുചികൾ എല്ലാവരും ഉത്തരഭാരതത്തിെല സ്വ�
േദശികളാകയാൽ ഇവരാരുമല്ല പറയിെപറ്റ പന്തിരു�
കുലത്തിെന്റ സ്ഥാപകനും േകരളീയനുമായ വരരുചി.
ഈ വരരുചിെയ ഐതിഹ്യം ഉജ്ജയിനിയിെല പ്രസിദ്ധ�
നായ വിക്രമാദിത്യെന്റ സമകാലീനനാക്കിയിരിക്കുന്നതു്
വിശ്വാസേയാഗ്യമെല്ലന്നു് പിന്നീടു് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന�
താണു്.

േമളകർത്താരാഗങ്ങൾ കടപയാദി സംഖ്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ.

സമകാലീനരാേണാ?
വരരുചിയുെട സന്താനങ്ങളാണു് പറയിെപറ്റ പന്തിരുകു�
ലത്തിെന്റ പന്ത്രണ്ടുേപരും എന്നുള്ള ഐതിഹ്യഭാഗം
വിശ്വാസേയാഗ്യമായി േതാന്നുന്നില്ല. എന്നാൽ ഈ
ഐതിഹ്യഭാഗത്തിൽ അന്തർഭവിച്ചിട്ടുള്ള സത്യാംശം
ഈ പന്ത്രണ്ടുേപരും സമകാലീനരാെണന്നുള്ളതാെണ�
ന്നു് വിശ്വസിക്കാം. എെന്തന്നാൽ, ഇവരിൽ േമളത്തൂര�
ഗ്നിേഹാത്രി, ഉളിയന്നൂർ െപരുന്തച്ചൻ, വണ്ണാൻ, കാ�
രയ്ക്കമാതാ എന്നീ നാലുേപരും സമകാലീനരാെണന്നു
വിചാരിക്കുവാൻ കാരണങ്ങളുള്ളതിനാൽ േശഷിച്ചവരും
ഇവരുെട സമകാലീനരാെണന്നനുമാനിക്കാം. ഇവരുെട
സമകാലീനത്വം മനസ്സിലാക്കുന്നതിനു് ഇവെരപ്പറ്റിയുള്ള
ഐതിഹ്യത്തിെല മൗലികമായ ആശയം ഏതു് ചരിത്ര�
കാലെത്ത സ്ഥിതിക്കു് അനുേയാജ്യമായിരിക്കുന്നു എന്നു്
അറിേഞ്ഞ മതിയാവു. പ്രസ്തുത ഐതിഹ്യത്തിെല മൗ�
ലികത്വം ഒരാളുെട ജാതിെയേയാ മതെത്തേയാ ആശ്ര�
യിച്ചല്ല, ഒരാൾക്കു് േമാക്ഷസിദ്ധിയുണ്ടാകുന്നെതന്നും
എല്ലാ മതക്കാർക്കും എല്ലാ ജാതിക്കാർക്കും അതു് കര�
സ്ഥമാക്കാെമന്നും അതിനാൽ സകല ജാതിക്കാെരയും
മതക്കാെരയും സഹിഷ്ണുതേയാടും സമദൃഷ്ടിേയാടും കൂടി�
യാണു് വീക്ഷിേക്കണ്ടതു് എന്നുമാണു്. ഭാരതത്തിെല ഹി�
ന്ദുമതം തത്വത്തിൽ പരമസഹിഷ്ണുത പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു�
െവങ്കിലും പ്രേയാഗത്തിൽ ഹിന്ദുക്കൾ ആ തത്വത്തിൽ
നിന്നു് പലേപ്പാഴും വ്യതിചലിച്ചിരുന്നു എന്നു് ഭാരതത്തി�
െല ൈഹന്ദേവതരരായ മതക്കാർ പല സന്ദർഭങ്ങളിലും
അനുഭവിച്ച പീഡനങ്ങളിൽ നിന്നു് നിഷ്പക്ഷരായ നിരൂ�
പകന്മാർക്കു് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. പരമസഹിഷ്ണുത�
േയാടുകുടി ഹിന്ദുക്കൾ െപരുമാറുേമ്പാൾ, അതിനു ചില
പ്രേത്യക കാരണങ്ങളുണ്ടായിരിക്കുകയും െചയ്യും. ഒരു
പ്രബലനായ ചക്രവർത്തി ഒരു ൈഹന്ദേവതര മതം സ്വീ�
കരിക്കുന്നതാണു് ഈ കാരണങ്ങളിൽ വച്ചു് മുഖ്യമായിട്ടു�
ള്ളതു്. അേശാകചക്രവർത്തിയുെട ബുദ്ധമതസ്വീകരണം
ഇതിെനാരു ഉദാഹരണമാണു്. ബുദ്ധമതം സ്വീകരിച്ചവ�
രായ സ്കന്ദഗുപ്തൻ വിക്രമാദിത്യെന്റയും, അേദ്ദഹത്തിെന്റ
പിൻഗാമിയായ നരസിംഹഗുപ്തൻ ബാലാദിത്യെന്റയും
കാലം, അതായ് എ.ഡി. അഞ്ചാം ശതാബ്ദത്തിെന്റ
ഉത്തരാർധം പ്രസ്തുത അപൂർവ്വസംഭവങ്ങൾക്കു് മെറ്റാ�
രുദാഹരണമാണു്. ബുദ്ധമതം സ്വീകരിച്ച സ്ഥാേനശ്വര�
െത്ത ഹർഷവർധനൻ ശീലാദിത്യെന്റ കാലമായ ഏഴാം
ശതാബ്ദത്തിെന്റ പൂർവാർദ്ധവും ഇങ്ങെനയുള്ള ഒരു കാ�
ലഘട്ടമായിരുന്നു.

േകരളത്തിെല സ്ഥിതിയും ഭാരതത്തിെല പ്രസ്തുത സ്ഥി�
തിയിൽ നിന്നു വ്യത്യാസെപ്പട്ടിരുന്നില്ല. പരസ്പരവിരുദ്ധ�
ങ്ങളായ സിദ്ധാന്തങ്ങളുള്ള മതക്കാർ, ഒരാശ്രമത്തിൽ
ഒന്നിച്ചു സൗഹാർദ്ദപൂർവ്വം പാർക്കുന്ന പരസ്പര ശത്രുക്ക�
ളായ മൃഗങ്ങെളേപ്പാെല, േകരളത്തിൽ ജയമാനി എന്ന
മൂഷികരാജാവിെന്റ കാലത്തിനു സമീപിച്ചു്, (അതായ�
തു്, എ.ഡി. എട്ടാം ശതാബ്ദത്തിെന്റ പൂർവാർദ്ധത്തിൽ)
നിവസിച്ചിരുന്നു എന്നു് മൂഷികവംശകാവ്യത്തിൽ പ്രസ്താ�
വിച്ചിരിക്കുന്നു. മക്കത്തുേപായ േചരമാൻ െപരുമാളിെന്റ
എ.ഡി. ഏഴാം ശതാബ്ദത്തിെന്റ പൂർവാർദ്ധവും ഇങ്ങ�
െനയുള്ള ഒരു മതസഹിഷ്ണുതാ കാലമായിരുന്നു. അതി�
നാൽ മക്കത്തുേപായ േചരമാൻ െപരുമാളിെന്റ കാല�
മാേണാ പറയിെപറ്റ പന്തിരുകുലത്തിെന്റ കാലെമന്നു
പരിേശാധിച്ചു േനാക്കാം.

കാരയ്ക്ക മാതാ

മഹാപത്മനന്ദെന്റേയാ പുത്രന്മാരുേടേയാ കാലത്തുള്ള
(ബി.സി. 4-ാം നൂറ്റാണ്ടു് ) െവള്ളി നാണയങ്ങൾ.

പറയിെപറ്റ പന്തിരുകുലത്തിെല ഏകസ്ത്രീയായ കാരയ്ക്ക�
മാതാ സുപ്രസിദ്ധരായ 63 ൈശവ നായനാർമാരുെട കൂ�
ട്ടത്തിൽെപ്പട്ട കാരയ്ക്കലമ്മ എന്ന േയാഗിനിയാെണന്നു്
പ്രഥമദൃഷ്ടിയിൽ തെന്ന മനസ്സിലാക്കാം. തഞ്ചാവൂർ ജി�
ല്ലയിെല കാരയ്ക്കൽ തുറമുഖത്തിൽ ഒരു ൈവശ്യകുലശിവ�
േക്ഷത്രത്തിൽ തലകുത്തി നടന്നു തീർത്ഥയാത്ര െചയ്തു
എന്നും, ഇവർ ‘തിരുവാലങ്കാട്ട മുത്ത തിരുപ്പതിക’, ‘തിരു�
വിരുൈട്ട മണിമാൈല’, ‘അർപുത തിരുവന്താതി’ എന്നു
മൂന്നു ൈശവേസ്താത്രങ്ങൾ രചിച്ചിട്ടുെണ്ടന്നുമാണു് ഐതി�
ഹ്യം. ഇവെര ‘കാരയ്ക്കൽ േപയ് ’ എന്നും വിളിച്ചുവരുന്നു.
ഇവരും പൂതം എന്നുേപരുള്ള ഒരു മനുഷ്യനും കൂടി രചിച്ച�
തായി പറയുന്ന,

“കൈറപ്പർ െപരുെമാട്ടുക്കാട് കിഴേവാട്
കൈരത്തിരുന്ത ചാരൈന്തെത്താട്ടേപ്പയ്
മൈറക്കവറിയാതു മരുന്തൻ ൈകൈയ
ക്കുൈക്ക മാങ്കുർ കത്തിെകാണ്ടു”

എന്ന പാട്ടു, തമിഴ് സംഘകാലെത്ത ഒരു വൃത്തലക്ഷ�
ണകൃതിയും, അറിവുൈടയ നമ്പി എന്ന പാണ്ഡ്യരാജാവു്
രചിച്ചതുമായ ‘ചിന്തം’ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടു�
െണ്ടന്നു് ‘യാെപ്പരുങ്കുലം’ എന്ന പ്രസിദ്ധ തമിഴ് വൃത്ത�
ലക്ഷണഗ്രന്ഥത്തിെന്റ വ്യാഖ്യാതാവു് പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
ൈശവനായനാരന്മാരുെട കൂട്ടത്തിൽ മൂർത്തിനായനാ�
െരന്നും, പാണ്ഡ്യരാജാക്കന്മാരുെട ഇടയ്ക്കു് കടുംേകാൻ
കുലേശഖരപാണ്ഡ്യൻ ഉഗ്രെപരുവഴുതി എന്ന പല േപ�
രുകളുമുള്ളവനും, എ.ഡി. ഏഴാംശതാബ്ദത്തിെന്റ പൂർ�
വാർദ്ധത്തിൽ നാടുവാണിരുന്നവനുമായ കുലേശഖരപാ�
ണ്ഡ്യൻ തെന്റ ഭടന്മാർ ഒരു ബ്രാഹ്മണവിധവയുെട ഭവന�
ത്തിെല കതകുകൾ െപാളിച്ചതിനു് സ്വയം ശിക്ഷയായി
തെന്റ ഒരു ൈകെവട്ടിക്കളഞ്ഞു എന്നുള്ള ഐതിഹ്യമാ�
ണു് പ്രസ്തുത പാട്ടു സൂചിപ്പിക്കുന്നതു്. ഈ ഐതിഹ്യം ചി�
ലപ്പതികാരത്തിലും പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഇതിൽ നിന്നു് ഈ
പാട്ടു രചിച്ച കാരയ്ക്കലമ്മ കുലേശഖരപാണ്ഡ്യെന്റ കാല�
േത്താ അതിനുേശഷേമാ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നനുമാനി�
ക്കാം. കാരയ്ക്കലമ്മ ആദിൈശവ നായനാർമാരുെട കൂട്ട�
ത്തിൽ ഉൾെപ്പട്ടിരുന്നതിനാൽ ഈ േയാഗിനിയുെട കാ�
ലം ഇവരുെട കാലമായ ഏഴാം ശതാബ്ദത്തിെന്റ മധ്യ�
ഭാഗമാെണന്നു വിചാരിേക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ
കാരയ്ക്കലമ്മ മക്കത്തുേപായ േചരമാൻ െപരുമാളുെട കാ�
ലത്താണു് ജീവിച്ചിരുന്നെതന്നു് സിദ്ധിക്കുന്നുണ്ടേല്ലാ.

വേള്ളാൻ
മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ച ഉഗ്രെപരുവഴുതി, അഥവാ കുലേശ�
ഖരൻ എന്ന പാണ്ഡ്യരാജാവിെന്റ പണ്ഡിതസദസ്സിൽ
അരേങ്ങറിയ സുപ്രസിദ്ധനീതി കൃതിയാണു് തിരുവള്ളു�
വരുെട ‘തിരുക്കുറൾ’. ഈ തിരുവള്ളുവരായിരിക്കും
പറയിെപറ്റ പന്തിരുകുലത്തിെല വേള്ളാൻ. വള്ളുവൻ
എന്ന േപരിൽ നിന്നു് ഇേദ്ദഹം പറയജാതിയിൽ ജനി�
ച്ചതാെണന്ന ഒരു കഥ െകട്ടിച്ചമച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഇതു വിശ്വാസ�
േയാഗ്യമല്ല. എെന്തന്നാൽ തമിഴ് സംഘകാലെത്ത ഒരു
പ്രസിദ്ധകൃതിയായ ‘ദിവാകരനികണ്ടു’വിൽ ‘വള്ളുവൻ
ചാക്കയയനു െപയർമന്നർകൾ പടുകരുമത്തൈലവർ�
െക്കാണ്ടു’ എന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇതിൽനിന്നു വള്ളു�
വൻ എന്നതുള്ള രാജാക്കന്മാരുെട കർമത്തലവന്മാർ�
ക്കു്, അതായതു് അവരുെട കൽപ്പനകെള ജനങ്ങെള
അറിയിക്കുന്ന െസക്രട്ടറിമാർക്കു് പണ്ടു നൽകിയിരുന്ന
ഉേദ്യാഗേപ്പരാെണന്നു് സിദ്ധിക്കുന്നു. തിരുവള്ളുവർ പാ�
ണ്ഡ്യരാജ്യതലസ്ഥാനമായി മധുരയിൽ പാർത്തിരുന്നു.
ഒരു ൈജനമതാചാര്യനായ ഏലാചാര്യെന്റ ശിഷ്യനായി�
രുന്നു തിരുവള്ളുവർ എന്ന ൈജനഐതിഹ്യം വിശ്വാസ�
േയാഗ്യമാണു്. അതിനാൽ തിരുവള്ളുവരുെട മതം ൈജ�
മനമതമായിരുന്നു എന്നു നമുക്കനുമാനിക്കാം. വള്ളുവരു�
െട ആശയങ്ങെള ചിലപ്പതികാരം, മണിേമഖല എന്നീ
കാവ്യങ്ങളുെട കർത്താക്കന്മാർ ഉൾെപ്പെടയുള്ള പല
തമിഴ് സംഘകവികളും ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അേദ്ദഹെത്തപ്പറ്റി
അവരിൽ പലരും പല പാട്ടുകൾ രചിച്ചിട്ടുമുണ്ടു്. തിരുക്കു�
റലിലുള്ള

“എല്ലാ വിളക്കും വിളക്കല്ല, ചാൻെറാക്ക്
െപ്പായ്യാ വിളേക്ക വിളക്കു്”

(അതായതു് എല്ലാ വിളക്കുകളും ജ്ഞാനികളുെട ദൃഷ്ടി�
യിൽ വിളക്കുകളാകുകയില്ല; സത്യാത്മകമായ വിളക്കു�
മാത്രേമ വിളക്കാകുകയുള്ളു) ഇത്യാദിയായ ഓേരാ പാട്ടും
തിരുവള്ളുവർ ഒരു തികഞ്ഞ ജ്ഞാനിയാെണന്നു പ്രത്യ�
ക്ഷെപ്പടുത്തുന്നുണ്ടു്. മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ച സംഗതികളിൽ
നിന്നു് തിരുവള്ളുവരും കാരയ്ക്കലമ്മെയേപ്പാെല മക്കത്തു�
േപായ േചരമാൻ െപരുമാളുെട കാലത്തു ജീവിച്ചിരുന്നു
എന്നു് വിശ്വസിക്കാം.

താരാനാഥെന്റ ഒരു ഛായാചിത്രം.

ഉളിയന്നൂർ െപരുന്തച്ചൻ:
െചങ്ങന്നൂർേക്ഷത്രം, തിരുവില്ല്വാ േക്ഷത്രം മുതലായ
പലേക്ഷത്രങ്ങളും പണിത ഒരു പ്രസിദ്ധനായ തച്ചേശ്ര�
ഷ്ഠനാണേല്ലാ ഉളിയന്നൂർ െപരുന്തച്ചൻ. ഇേദ്ദഹത്തി�
െന്റ സ്വേദശം ആലുവായ്ക്കടുത്തുള്ള ഉളിയന്നൂരാെണന്നു്
വിശ്വസിക്കാം. സുപ്രസിദ്ധങ്ങളായ 64 പ്രാചീന നമ്പൂതി�
രി ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഒന്നാണു് ഉളിയന്നൂർ. ഇേദ്ദഹത്തിെന്റ
അത്ഭുതകരങ്ങളായ പണികെളപ്പറ്റി പല കഥകളുമുണ്ടു്.
ഉദാഹരണമായി െകാട്ടാരത്തിൽ ശങ്കുണ്ണിയുെട ഐതി�
ഹ്യമാലയിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കഥമാത്രം പറയാം.
ഉളിയന്നൂരിെല േക്ഷത്രക്കുളം െപരുന്തച്ചൻ നിർമ്മിച്ച�
താണു്. കുളം കുഴിച്ചു കല്ലുെകട്ടിത്തുടങ്ങിയേപ്പാൾ, ഊരാ�
ണ്മക്കാരിൽ ചിലർ അതു് നീളത്തിലായിരിക്കണെമന്നും,
മറ്റു ചിലർ അതു് ചതുരത്തിലായിരിക്കണെമന്നും േവെറ
ചിലർ അതു വട്ടത്തിലായിരിക്കണെമന്നും ശഠിക്കുകയു�
ണ്ടായി. അേപ്പാൾ െപരുന്തച്ചൻ അവെര എല്ലാവെരയും
തൃപ്തിെപ്പടുത്താനായി കുളത്തിെന്റ ഒരു വശത്തുനിന്നു
േനാക്കിയാൽ അതു നീളത്തിലാെണന്നും, മെറ്റാരു വശ�
ത്തുനിന്നു േനാക്കിയാൽ അതു ചതുരത്തിലാെണന്നും,
േവെറാരു വശത്തുനിന്നു േനാക്കിയാൽ അതു വട്ടത്തി�
ലാെണന്നും േതാന്നിക്കുന്ന ഒരു കുളം നിർമ്മിച്ചു എന്നും,
ഈ കുളത്തിലിറങ്ങിയാൽ ഇേപ്പാഴും ആർക്കും തെന്ന
കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറും അറിയാൻ പാടില്ലാെതയാണിരി�
ക്കുന്നെതന്നും, അതിനാൽ സന്ധ്യാവന്ദനങ്ങൾക്കു് ബ്രാ�
ഹ്മണർ ഇതിെന ഉപേയാഗിക്കാറിെല്ലന്നുമാണു് പ്രസ്തുത
കഥ. നസംഗെനന്ന ബൗദ്ധെപ്പരുമാൾ അംഗവൃദ്ധിപുര�
െമന്ന ഒരു നഗരം സ്ഥാപിച്ചുെവന്നും, ഇേദ്ദഹം 36 െകാ�
ല്ലെത്ത ഭരണം കഴിഞ്ഞു് മക്കേദശേത്തക്കുേപാെയന്നും
േകരളമാഹാത്മ്യം പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ടു്. ഈ നസംഗൻ
മക്കത്തുേപായ േചരമാൻ െപരുമാളാണു്. ഭാസ്കരരവി�
വർമൻ എന്നു േപരുള്ള ഈ െപരുമാൾ ഉത്തരതിരുവി�
താംകൂറിൽ തൃക്കാക്കര ഒരു േക്ഷത്രം സ്ഥാപിച്ചു് അവി�
െട ഇരുപത്തിെയട്ടു് ദിവസം കർക്കടകത്തിലും ചിങ്ങ�
ത്തിലുമായി ഓണം ആേഘാഷിക്കണെമന്നു് ഏർപ്പാടു്
െചയ്യുകയുണ്ടായി എെന്നാരു ഐതിഹ്യമുണ്ടു്. അതി�
നാൽ ഇേദ്ദഹം സ്ഥാപിച്ച തൃക്കാക്കര നഗരത്തിനാണു്
േകരളമാഹാത്മ്യം അംഗവൃദ്ധിപുരെമന്ന േപരു നൽകി�
യിരിക്കുന്നെതന്നു് അനുമാനിക്കാം. തൃക്കാക്കരേക്ഷത്ര�
ത്തിെന്റ പണി പൂർത്തിയായതു് എ.ഡി. 603-ലാെണന്നു്
അവിടെത്ത ഒരു ശിലാേലഖനത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ള�
തിനാൽ തൃക്കാക്കര നഗരത്തിെന്റ സ്ഥാപനം അതി�
നൽപ്പം മുമ്പായിരുന്നുെവന്നും വിശ്വസിക്കാം. തെന്റ ജീ�
വിതത്തിെന്റ ആദിമധ്യകാലങ്ങളിൽ െപരുമാൾ അതി�
ഭക്തനായ ഒരു ഹിന്ദുവായിരുന്നുെവന്നും, ഭരദ്വാജേഗാ�
ത്രത്തിൽെപ്പട്ട തെന്റ പുേരാഹിതെനെക്കാണ്ടു് ഇേദ്ദഹം
പല യാഗങ്ങൾ നടത്തിെയന്നും പതിറ്റിപ്പത്തിൽ പ്രസ്താ�
വിച്ചിരിക്കുന്നു. അന്ത്യകാലത്തു തെന്റ ഭാര്യയുെട പാതി�
വ്രത്യഭംഗത്തിനു േശഷമാണു് ഇേദ്ദഹം ഇസ്ലാം സ്വീകരി�
ച്ചു മക്കേത്തക്കു േപായതു്.

കന്യാകുമാരിയിെല തിരുവള്ളുവരുെട പ്രതിമ.

തൃക്കാക്കരയ്ക്കു് അഞ്ചുൈമൽ കിഴക്കായി കല്ലുെകാണ്ടു്
െകട്ടിയ ഒരു ഗുഹ ഇന്നും കാണാവുന്നതാണു്. പാണ്ഡ�
വന്മാരുെട അരക്കില്ലമാെണന്നു് അവിടുത്തുകാർ ചിലർ
പറയുന്നു. ഇേപ്പാൾ തടുക്കുകല്ലുെകാണ്ടു് െകട്ടിയടച്ചിട്ടുള്ള
ഈ ഗുഹ ആലുവാപ്പുഴയ്ക്കു് അക്കെരയുള്ള ഉളിയന്നൂർ െച�
ന്നവസാനിക്കുന്നു എന്നും, ഇതു് ഉളിയന്നൂർ തച്ചൻ പണി�
തതാെണന്നുമുള്ള ഐതിഹ്യമാണു് കുടുതൽ വിശ്വാസ�
േയാഗ്യമായിട്ടുള്ളതു്. ഈ ഗുഹ പണിതതു തൃക്കാക്കര�
നഗരം മക്കത്തുേപായ േചരമാൻ െപരുമാൾ സ്ഥാപിച്ച
കാലത്താെണന്നു വിശ്വസിക്കാം. അന്നു് ഈ ഗുഹയിരി�
ക്കുന്ന സ്ഥലം വിസ്താരേമറിയ തൃക്കാക്കരനഗരത്തിെന്റ
പ്രാന്തത്തിലായിരുന്നിരിക്കണം. തൃക്കാക്കര േക്ഷത്രം
പണിതതും ഉളിയന്നൂർ െപരുന്തച്ചനായിരിക്കാനിടയുണ്ടു്.

െപരുന്തച്ചനും മരമറുപ്പുകാരും
െപരുന്തച്ചെന്റ സ്വേദശമായ ഉളിയന്നൂരിനടുത്തുള്ള ക്രി�
സ്ത്യാനികളായ മരമറുപ്പുകാർ അേദ്ദഹെത്തപ്പറ്റി പറഞ്ഞു�
വരുന്ന കഥകൾ അധികമാളുകൾ അറിഞ്ഞിട്ടുെണ്ടന്നു
േതാന്നുന്നില്ല. ഇവ അേദ്ദഹത്തിെന്റ മഹത്വെത്തയും മത�
െത്തയും പറ്റി അറിവു തരുന്നതിനാൽ ഇവെയ അൽ�
പ്പം വിസ്തരിച്ചു് ഇവിെട പ്രസ്താവിേക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു.
െപരുന്തച്ചെന്റ കാലത്തിനുമുമ്പു് ഭാരതീയർ മരം അറു�
ത്തിരുന്നതു് ഉളിെകാണ്ടു് െചത്തിയായിരുന്നു എന്നും,
െപരുന്തച്ചനാണു് ഇദംപ്രഥമമായി അറുപ്പുവാൾ ഉപ�
േയാഗിച്ചു തുടങ്ങിയെതന്നും, മരമറുക്കുവാൻ തടിേകറ്റി
വയ്ക്കുന്ന സമ്പ്രദായം ആദ്യമായി പ്രേയാഗിച്ചതും അേദ്ദഹ�
മാെണന്നുമാണു് ഇവർ പറയുന്നതു്. തങ്ങളുെട ഗുരുവായ
െപരുന്തച്ചൻ മരമറുക്കുന്ന േജാലി ഏെറ്റടുത്തു. ക്രിസ്ത്യാ�
നികളായ അറുപ്പുകാെരെക്കാണ്ടു് ആ േജാലി നടത്തി�
ച്ചു്, അവർക്കു് ദിവസക്കൂലിയായി കുെറ മരെപ്പാടി വാരി�
െക്കാടുക്കുകയായിരുന്നു പതിവു്. ഈ മരെപ്പാടി അവർ
െപരുന്തച്ചെന്റ കയ്യിൽ നിന്നു വാങ്ങുേമ്പാൾ അതു്, ഒരു
െചറിയ സ്വർണ്ണക്കഷണമായി പരിവർത്തിച്ചിരുന്നു.
ഇതു് കേമ്പാളത്തിൽ െകാണ്ടുെചന്നു വിറ്റു സാമാനങ്ങൾ
വാങ്ങിയാണു് അറുപ്പുകാർ തങ്ങളുെട നിത്യവൃത്തി കഴിച്ചു�
വന്നതു്. ഒരിക്കൽ അത്യാഗ്രഹം നിമിത്തം മരമറുപ്പുകാർ
െപരുന്തച്ചനറിയാെത കുെറയധികം മരെപ്പാടി ഒളിച്ചു�
വാരിെക്കാണ്ടുേപായി. എന്നാൽ അതു് സ്വർണ്ണമായി
ഭവിച്ചില്ല. പിേറ്റദിവസം േജാലിക്കു െചന്നേപ്പാൾ െപരു�
ന്തച്ചൻ അവെര ആ കള്ളപ്രവൃത്തിയ്ക്കു് ശാസിക്കുകയും
േമലാൽ അങ്ങെന പ്രവർത്തിക്കരുെതന്നു് ഉപേദശിക്കു�
കയും െചയ്തു.

േകരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പ്രസിദ്ധികരിച്ച
മണിേമഖലയുെട പരിഭാഷാ ഗ്രന്ഥം.

െപരുന്തച്ചെന്റ മതം
ക്രിസ്ത്യാനികളായ മരമറുപ്പുകാർ െപരുന്തച്ചെന ഒരു സി�
ദ്ധനായി കരുതി വന്നിരുന്നതിനാൽ, അേദ്ദഹം ഒരു ക്രി�
സ്ത്യാനിയായിരുന്നു എന്നനുമാനിക്കാം. െപരുന്തച്ചെന�
പ്പറ്റിയുള്ള മെറ്റാരു കഥയും അേദ്ദഹം ഏകൈദവവിശ്വാ�
സിയായ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയാെണന്നു കാണിക്കുന്നുണ്ടു്.
ഒരു ദിവസം രാവിെല െപരുന്തച്ചൻ സേഹാദരനായ േമ�
ളത്തൂരഗ്നിേഹാത്രിെയ കാണാനായി അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ഇല്ലത്തു െചന്നു. അേപ്പാൾ അഗ്നിേഹാത്രി സഹസ്രാവൃ�
ത്തി കഴിക്കയാെണന്നു തച്ചൻ അറിഞ്ഞു. ഉടെന ഇല്ല�
ത്തിെന്റ മുമ്പിൽ നിലത്തിരുന്നു് തച്ചൻ ഒരു െചറിയ കുഴി
കുഴിച്ചു. കുേറേനരം കഴിഞ്ഞു് വീണ്ടും അേന്വഷിച്ചേപ്പാൾ,
അഗ്നിേഹാത്രി ആദിത്യനമസ്കാരം െചയ്തുെകാണ്ടിരിക്ക�
യാെണന്നു് തച്ചൻ മനസ്സിലാക്കി. അേപ്പാഴും െപരുന്ത�
ച്ചൻ മെറ്റാരു െചറിയ കുഴി കുഴിച്ചു. പിെന്നയും അേന്വ�
ഷിച്ചേപ്പാൾ, അഗ്നിേഹാത്രി ഗണപതിേഹാമം െചയ്ക�
യാെണന്നു തച്ചൻ അറിഞ്ഞു. അേപ്പാഴും തച്ചൻ മെറ്റാരു
െചറിയ കുഴി കുഴിക്കുകയാണു് െചയ്തതു്. ഇങ്ങെന ഉച്ച�
യാകുന്നതുവെര െപരുന്തച്ചൻ അേന്വഷിച്ചുെകാണ്ടിരുന്ന�
േപ്പാെഴല്ലാം അഗ്നിേഹാത്രി വിഷ്ണുപൂജ, ശിവപൂജ മുതലാ�
യവ െചയ്തുെകാണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഒടുക്കം ഇെത�
ല്ലാം അവസാനിച്ചതിനുേശഷം അഗ്നിേഹാത്രി െപരു�
ന്തച്ചെന്റ സമീപത്തു വന്നു കുശലപ്രശ്നം െചയ്തു തുടങ്ങി.
അേപ്പാൾ, ഞാനും ഇവിെട െവറുെതയിരുന്നില്ല. അേന�
കം കുഴികൾ കുഴിച്ചു. പേക്ഷ, ഒന്നിലും െവള്ളം കണ്ടില്ല.
“ഇത്രയും േനരം െകാണ്ടു് അേനകം കുഴികൾ കുഴിക്കാ�
െത ഒരു കുഴിമാത്രം കുഴിച്ചിരുന്നുെവങ്കിൽ ഇേപ്പാൾ െവ�
ള്ളം കാണുമായിരുന്നു”, എന്നു െപരുന്തച്ചൻ പറഞ്ഞു.
അേനകം ഈശ്വരൻമാെര ഭജിക്കുന്നതു് പാഴ് േവലയാ�
െണന്നും, ഒരീശ്വരെന നല്ലേപാെല േസവിച്ചാൽ മതിെയ�
ന്നുമാണു് െപരുന്തച്ചൻ സൂചിപ്പിച്ചെതന്നു് അഗ്നിേഹാ�
ത്രി ഉടൻ മനസ്സിലാക്കി. അേപ്പാൾ അഗ്നിേഹാത്രി പറ�
ഞ്ഞു: “പല കുഴികളായാലും അവ പതിവായി കുേറെശ
കുഴിച്ചാൽ കുേറക്കാലംെകാണ്ടു് എല്ലാറ്റിലും െവള്ളം കാ�
ണാം. അവയുെട അടിയിലുള്ള ഉറവുകൾക്കു് പരസ്പരം
ബന്ധമുള്ളതിനാൽ, എല്ലാറ്റിെന്റയും ചുവടു് ഒന്നുതെന്ന�
യാെണന്നു് വിശ്വസിക്കാം.” ഇതിനു െപരുന്തച്ചൻ നൽ�
കിയ മറുപടി ഇങ്ങെനയായിരുന്നു: “ചുവടു് എല്ലാറ്റിനും
ഒന്നാെണന്നതും സംഗതി മറക്കാെതയിരുന്നാൽ മതി.
പിെന്ന എത്രേവെണങ്കിലും കുഴിക്കാം. എല്ലാറ്റിലും െവ�
ള്ളം കാണും.”

തിരുവരങ്കൻപാട്ടു്:
പ്രാചീനാചാരങ്ങൾ ഇന്നും ൈകെവടിയാെതയിരിക്കുന്ന
ചില സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനി കുടുംബക്കാരുെട കല്യാണ�
േവളകളിൽ ‘പാണൻവരവു് ’ എെന്നാരു ചടങ്ങുകൂടി കാ�
ണുന്നുണ്ടു്. അതിഥികൾ വന്നു കല്യാണപന്തലിൽ ഇരു�
ന്നതിനുേശഷം, പാക്കനാർ എന്നും, പാണൻ എന്നും
േപരുകളുള്ള ജാതിയിെലാരുത്തൻ പന്തലിൽവന്നു് ക്രി�
സ്ത്യാനികളുെട പണ്ടെത്ത പദവികെള കീർത്തിച്ച ‘തി�
രുവരങ്കൻ പാട്ടു് ’ എന്നു േപരുള്ള ഒരുപാട്ടു് പാടുന്നതാ�
ണതു്. ഒരു േചരമാൻ െപരുമാൾ തങ്ങളുെട ജാതിധർ�
മെത്ത ലംഘിച്ചു് ഒരു വിവാഹം നടത്തി എന്ന കാര�
ണത്താൽ ആശാരി, മൂശാരി, െകാല്ലൻ, തട്ടാൻ എന്നീ
നായ്ങ്കുടി പരിഷകൾ േകരളത്തിൽ നിന്നു് ഈഴനാട്ടി�
േലക്കു് േപായ്ക്കളഞ്ഞതും, ആ െപരുമാളിെന്റ മന്ത്രിയും,
ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിത്തലവനുമായ ക്നായിെത്താമ്മൻ െപ�
രുമാളിെന്റ കൽപ്പനപ്രകാരം തിരുവരങ്കൻ എന്ന ഒരു
പാണേനാടുകൂടി ഈഴനാട്ടിൽ െചന്നു് പ്രസ്തുത നായ്ങ്കു�
ടി പരിഷകെള തിരിച്ചു വിളിച്ചു െകാണ്ടുവന്നതും, ഈഴ�
വരും അവേരാെടാന്നിച്ചു േകരളത്തിേലക്കു േപാന്നതും,
ഇതിനു് ക്നായിെത്താമ്മൻ െപരുമാൾ പല സമ്മാനങ്ങ�
ളും നൽകിയതുമാണു് ഈ പാട്ടിെന്റ വിഷയം. ഈ ചരി�
ത്രം പാടി പതിവായി സമ്മാനം വാങ്ങിെക്കാള്ളുന്നതിനു്
ക്നായിെത്താമ്മൻ പാക്കനാർക്കു് അവകാശം െകാടുത്തു
എന്നും പറഞ്ഞുവരുന്നുണ്ടു്. ആശാരിമാർക്കും ക്രിസ്ത്യാ�
നികൾക്കും തമ്മിലുണ്ടായിരുന്ന ഈ പ്രാചീനബന്ധ�
വും ഉളിയന്നൂർ െപരുന്തച്ചൻ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയായിരുന്നു
എന്ന ഊഹെത്ത പിന്താങ്ങുന്നുണ്ടു്. േപാർച്ചുഗീസുകാരു�
െട വരവുവെര മതവിശ്വാസത്തിെലാഴിച്ചു് േകരളത്തിെല
ക്രിസ്ത്യാനികളുെടയും ഹിന്ദുക്കളുെടയും ആചാരജീവിത
വിദ്യാഭ്യാസരീതികൾക്കു തമ്മിൽ യാെതാരു വ്യത്യാസ�
വും ഉണ്ടായിരുന്നിെല്ലന്നുള്ള സംഗതിയും ഇവിെട സ്മ�
രണീയമാണു്. അതിനാൽ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയാകയാൽ
െപരുന്തച്ചൻ ഭാരതീയ തച്ചുശാസ്ത്രത്തിൽ ൈനപുണ്യമു�
ണ്ടാവാനിടയിെല്ലന്നു വിചാരിക്കുന്നതു് ശരിയല്ല.

െകാടുങ്ങല്ലൂരിൽ ക്നായിേതാമ്മാ വന്നിറങ്ങിയ സ്ഥലെത്ത
സ്മാരകം.

പ്രസ്തുത തിരുവരങ്കൻ പാട്ടിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചരി�
ത്രസംഭവത്തിൽ നിന്നു് ക്നായിെത്താമ്മെന മന്ത്രിയാക്കി
വച്ചു െകാണ്ടിരുന്ന െപരുമാൾ മക്കത്തുേപായ േചരമാൻ
െപരുമാളാെണന്നു് അനുമാനിക്കാം. ക്നായിെത്താമ്മൻ
കമ്മാളെര കൂട്ടിെക്കാണ്ടുവരുന്നതിനായി ഈഴത്തിേല�
ക്കു് േപാകുേമ്പാൾ,

“പകുതിവഴി െചന്നാൽ മക്കെത്ത േജാനകരുണ്ടു
മിന്നിയിൽ നല്ല ക(ണ്ണ)മ്മാളരുമായി യുദ്ധം െചയ്യുന്നു”

എന്ന സംഭവം അേദ്ദഹം കണ്ടതായി തിരുവരങ്കൻ പാ�
ട്ടിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പാട്ടിൽനിന്നു് മുകളിൽ ഉദ്ധരിച്ച
വരികളിൽ പ്രസ്താവിക്കുന്ന ചില േപരുകൾ ശരിയെല്ല�
ന്നു് ഇതിെന്റ മെറ്റാരു കെയ്യഴുത്തു പ്രതിെയ ആസ്പദിച്ചു്
മി.ഇ.ഐ.ചാണ്ടി 1924-5-8-െല മലയാള മേനാരമ�
യിൽ എഴുതിയിരുന്ന ഒരു േലഖനത്തിൽനിന്നു് മനസ്സി�
ലാക്കാം. ഇതിൽ അന്നു് മക്കെത്ത േജാനകർ പട െവ�
ട്ടിെക്കാണ്ടിരുന്നതു് മാന്ദിയിെല ചണ്ഡാളരുമായിട്ടാെണ�
ന്നു് പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതാണു് ശരിയായ പാഠെമന്നു്
വിശ്വസിക്കുവാൻ കാരണമുണ്ടു്. മാരുവിനദിയുെട മുഖ�
ത്തിനു സമീപിച്ചു് സ്ഥിതിെചയ്യുന്ന േശാവാനഗരെത്ത
പണ്ടു് ചണ്ഡരാജവംശം എെന്നാരു രാജവംശം ഭരിച്ചി�
രുന്നു എന്നു സ്ഥാപിക്കുന്ന േരഖകളുണ്ടു്. ഈ ചണ്ഡരാ�
ജവംശത്തിൽെപ്പട്ടവനും, ചണ്ഡമഹാേസനെന്റ പുത്രനു�
മായ േഗാപാലേദവെന്റ ഒരു െചേപ്പടു് വടേക്ക കാനറ�
ജില്ലയിൽ നിന്നു കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുമുണ്ടു്. തിരുവരങ്കൻ പാ�
ട്ടിെല മാന്ദി േഗാവയ്ക്കു സമീപമുള്ള മാന്ദവിനദിയും അതി�
െല ചണ്ഡാളർ ഇതിെന ഭരിച്ചിരുന്ന ചണ്ഡരാജവംശവു�
മാകുന്നു. ചണ്ഡാളർ, അതായതു് ചണ്ഡവംശത്തിൽെപ്പട്ട
ആളുവർ, അഥവാ നാടുവാഴികൾ എന്നതിെന െതറ്റിദ്ധ�
രിച്ചു് കണ്ണിമ്മാളർ എന്നാക്കിയതിനാലായിരിക്കും മുക�
ളിലുദ്ധരിച്ച പാഠത്തിനു െതറ്റുവന്നു േപായതു്. എ.ഡി.
632 മുതൽക്കു് 644 വെര നാടുവാണിരുന്ന സുപ്രസിദ്ധ
ഖലീഫയായ ഒമർ മഹാെന്റ കാലത്താണു് മുസ്ലീം അറ�
ബികൾ ആദ്യമായി ഭാരതത്തിെന്റ പശ്ചിമതീരങ്ങെള
ആക്രമിച്ചതു്. ഈ ആക്രമണവും, അതിെന അന്നെത്ത
ഒരു വലിയ നാവികശക്തിയായ േഗാവയിെല ചണ്ഡ�
രാജാക്കന്മാർ െചറുക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചതു നിമിത്തമുണ്ടായ
കടൽയുദ്ധങ്ങളുമാണു് തിരുവരങ്കൻ പാട്ടിൽ പ്രസ്താവിച്ചി�
രിക്കുന്നതു്. ഈ കാലം മക്കത്തുേപായ േചരമാൻ െപരു�
മാളിെന്റ അന്ത്യകാലവുമാണേല്ലാ.

634-െല രവി കീർത്തിയുെട ഐേഹാെളയിെല
ശിലാലിഖിതം.

ക്നായിെത്താമ്മെന്റകാലം
പശ്ചിേമഷ്യയിൽ നിന്നു് കുേറ സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനി കു�
ടുംബങ്ങെള േകരളത്തിൽ െകാണ്ടുവന്നു കുടി പാർപ്പിച്ച
സുപ്രസിദ്ധനായ ക്നായിെത്താമ്മനു േകരളീയ ക്രിസ്ത്യാനീ�
ൈയതിഹ്യം നൽകിയിട്ടുള്ള കാലം ‘േശാവാല’ അതാ�
യതു് എ.ഡി. 345 ആകുന്നു. ഈ കാലം തെന്ന േകരളം
തെന്റ ബന്ധുക്കൾക്കും ആശ്രിതർക്കും വീതിച്ചുെകാടുത്ത
േചരമാൻ െപരുമാളിനും ‘ഭൂവിഭാഗം’ എന്ന കലിസാഖ്യാ�
വാക്യം െകാണ്ടു് േകരളീയ ഹിന്ദുൈവതിഹ്യം നൽകി�
യിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഈ െപരുമാൾ തെന്ന എ.ഡി.
ഏഴാംശതാബ്ദത്തിെന്റ പ്രാരംഭത്തിൽ മാത്രം സ്ഥാപി�
ച്ച ഇസ്ലാംമതം സ്വീകരിച്ചു് മക്കേത്തക്കുേപായി എന്നുള്ള
ഐതിഹ്യവും പ്രസ്തുതകാലവും തമ്മിൽ െപാരുത്തെപ്പടു�
ന്നില്ല. അതിനാൽ ഈ കാലഗണനയിേലാ, അതിെന്റ
വ്യാഖ്യാനത്തിേലാ എേന്താ പിശകുെണ്ടന്നുള്ളതു് നിശ്ച�
യമാണു്. വാസ്തവത്തിൽ ഈ കാലഗണനത്തിെന്റ വ്യാ�
ഖ്യാനത്തിലാണു് െതറ്റുവന്നിട്ടുള്ളതു്. െദ കുേതാ (Diogo
de Couto) എന്ന േപാർട്ടുഗീസ് ഗ്രന്ഥകാരൻ തെന്റ കൃ�
തിയായ Das Asia എന്ന ചരിത്രഗ്രന്ഥത്തിൽ ഈ െപ�
രുമാളിെന്റ കാലെത്തപ്പറ്റി പ്രസ്താവിക്കുന്ന ഭാഗത്തിൽ,
േകാഴിേക്കാട്ടു് ബ്രാഹ്മണർ അേദ്ദഹത്തിനു നൽകിയിട്ടു�
ള്ള കാലം എ.ഡി. 588 ആെണന്നു് പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കു�
ന്നു. ഇതിൽനിന്നു് പ്രാചീനേകരളത്തിൽ െകാല്ലവർഷ�
സ്ഥാപനത്തിനു മുമ്പു് രണ്ടുതരം കാലഗണനകൾ പ്ര�
ചാരത്തിലിരുന്നു എന്നനുമാനിക്കാം. ഇവയ്ക്കുതമ്മിൽ െദ
കുേതായുെട വാക്കുകളിൽ നിന്നു്, 240 െകാല്ലേത്താളം
അന്തരമുെണ്ടന്നു കാണാമേല്ലാ. ഈ 240 എ.ഡി.യിൽ
ആരംഭിച്ച ത്രികൂടാബ്ദം, അഥവാ, കളച്ചുരിശബ്ദം നടപ്പി�
ലിരുന്നു എന്നു വിചാരിക്കാൻ കാരണങ്ങൾ ഈ േലഖ�
കൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഇവെയ വിവരിക്കുവാൻ ഇവിെട
സ്ഥലമില്ല. ഒരു സംഗതി മാത്രം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാം.
േകരളെത്ത പണ്ടു ഭരിച്ചിരുന്ന മൂഷികവംശത്തിെല രാ�
ജാക്കന്മാർ ൈഹഹയവംശത്തിൽ, അതായതു് കളച്ചുരി
വംശത്തിൽെപ്പട്ടവരായിരുന്നു എന്നു് മൂഷികവംശകാവ്യം
പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ടു്. അതിനാൽ അന്നു് ഇവിെട കളച്ചുരി
അബ്ദവും പ്രചാരത്തിലിരുന്നിരുന്നു എന്നു ന്യായമായി
വിചാരിക്കാവുന്നതാണു്.

മുകളിൽ വിവരിച്ച സംഗതികളിൽ നിന്നു് െകാല്ലവർഷ�
സ്ഥാപനത്തിനു മുമ്പു് േകരളത്തിൽ പ്രചാരത്തിലിരുന്ന
രണ്ടു കാലഗണനകൾ കല്യബ്ദവും, കളച്ചുരി അബ്ദവും,
അഥവാ കൂടാബ്ദവുമാെണന്നു് മനസ്സിലാക്കാം. അതി�
നാൽ ഈ കളച്ചുരി അബ്ദത്തിെന്റ കാലമായ 249 കൂ�
ടി ക്നായിെത്താമ്മനു നൽകിയിട്ടുള്ള കാലേത്താടു് കൂടു�
േമ്പാൾ അേദ്ദഹത്തിെന്റ സൂക്ഷ്മകാലമായ എ.ഡി. 594
ലഭിക്കും. ഇതു് മക്കത്തുേപായ െപരുമാളിെന്റ വാഴ്ചയു�
െട പ്രാരംഭകാലമാണു താനും. ഈ സംഗതികളിൽ നി�
ന്നു് ഉളിയന്നൂർ െപരുന്തച്ചൻ ഒന്നുകിൽ ക്നായിെത്താമ്മ�
േനാടുകുടി സിറിയയിൽ നിന്നു വന്ന ഒരു ശിൽപ്പിേയാ,
അെല്ലങ്കിൽ െപരുന്തച്ചൻ ക്നായിെത്താമ്മൻ ഇവിെട
െകാണ്ടുവന്നിരുന്ന ശിൽപ്പികളുെട ശിഷ്യേനാ ആയിരു�
ന്നിരിക്കാെമന്നും വിചാരിക്കാം.

േമഴേത്താളഗ്നിേഹാത്രി
അഷ്ടാഢ്യന്മാരുെട ഇല്ലങ്ങളിൽ ഒന്നാണു് േമഴേത്താളു�
ള്ള ഇല്ലം. ഇതു് െപാന്നാനിത്താലൂക്കിൽ േമഴേത്താളരം�
ശത്തിൽ സ്ഥിതിെചയ്തിരുന്നു എന്നു പറയെപ്പടുന്നു. ഈ
അഗ്നിേഹാത്രിയുെട അന്തർജനത്തിെന്റ വക ഒരു താല�
ത്തിൽ നിന്നു് തൃത്താലേക്ഷത്രത്തിെല ബിംബം ഉണ്ടാ�
യി എെന്നാൈരതിഹ്യമുണ്ടു്. േമഴേത്താളഗ്നിേഹാത്രിയു�
െട കാലെത്ത കുറിക്കുന്ന കലിവാക്യം േകരളത്തിെല
ഐതിഹ്യപ്രകാരം ‘യജ്ഞസ്ഥാനം സംരക്ഷ്യ’ എന്നാ�
ണു്. ഇതു് എ.ഡി. 379 ആകുന്നു. മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ചി�
ട്ടുള്ള തത്വമനുസരിച്ചു് ഇതിേനാടു് ൈത്രകൂടാബ്ദസംഖ്യ
കൂട്ടിയാൽ മാത്രേമ അേദ്ദഹത്തിെന്റ സൂക്ഷ്മമായ കാലം
കിട്ടുകയുള്ളു. ഇങ്ങെന കൂട്ടിയാൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ കാ�
ലം എ.ഡി. 628-ൽ ആയി വരും. അഗ്നിേഹാത്രിയുെട
കാലെത്ത കുറിക്കുന്ന വാക്യം േകരളത്തിെല പതിവനു�
സരിച്ചു് അന്നു നടന്ന ഒരു പ്രധാനസംഭവെത്ത സൂചി�
പ്പിക്കുന്നുമുണ്ടു്. യജ്ഞസ്ഥാനം സംരക്ഷിേക്കണ്ട ആവ�
ശ്യം ഒരു പ്രബലനായ രാജാവു് ഒരു ൈഹന്ദേവതരമതം
സ്വീകരിക്കുേമ്പാൾ ഉണ്ടാേയക്കാം. അഗ്നിേഹാത്രിയുെട
കാലത്തുണ്ടായ മതപരിവർത്തനം ഇസ്ലാംമതം സ്വീക�
രിച്ച െപരുമാളിേന്റതാണു്. മലബാറിെല മാപ്പിളമാരുെട
ഐതിഹ്യമനുസരിച്ചു് ഈ മതപരിവർത്തനം നടന്ന�
തു് എ.ഡി. 628-ലാണു്. ഈ ആണ്ടുതെന്ന േമഴേത്താള�
ഗ്നിേഹാത്രിയുെട കാലത്തിെന്റ പ്രസ്തുതവാക്യവും അതി�
െന ശരിയായി വ്യാഖ്യാനിച്ചാൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നതായി
കാണാം.

എ.ഡി. 450-െല ഹാൽമിഡി ശാസനം.

തിരുവരങ്കത്തുപാണനാർ:
തിരുവരങ്കത്തു പാണനാർ പ്രസിദ്ധരായ പന്ത്രണ്ടു ൈവ�
ഷ്ണവ ആഴ് മാർമാരുെട കൂട്ടത്തിൽെപ്പട്ട തിരുപ്പാണാൾ�
വാരാെണന്നു േതാന്നുന്നു. പഞ്ചമജാതിയിൽ ജനിച്ച
ഈ ആൾവാരുെട േപർ അരങ്കെനന്നും, ജനനസ്ഥലം
പ്രാചീന േചാളരാജ്യത്തിെന്റ തലസ്ഥാനമായിരുന്ന
ഉൈറയുരും (ത്രച്ചിനാപ്പള്ളി) ആണു്. ശ്രീരംഗേക്ഷത്ര�
ത്തിെല ൈദവെത്ത േക്ഷത്രപ്രേവശനമില്ലാത്ത അര�
ങ്കൻ എന്ന പഞ്ചമയുവാവു് ദിവസവും ദൂെര നിന്നു വന്ദി�
ക്കുന്നതുകണ്ടു്, അന്നെത്ത േചാളരാജാവായ ധർമ്മവർ�
മ്മെന്റ പുത്രി അതിെനപ്പറ്റി ശ്രീരംഗ േക്ഷത്രത്തിെല
േദവേനാടു് സങ്കടം പറഞ്ഞുെവന്നും ഉടെന ആ േദവൻ
ശ്രീേലാകസാരംഗമഹാമുനിെയ തെന്റ സമീപത്തു കൂട്ടി�
െക്കാണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞയച്ചു എന്നും ഇങ്ങെന അേദ്ദ�
ഹം സായൂജ്യമടഞ്ഞു എന്നുമാണു് ൈവഷ്ണൈവതിഹ്യം.
പറയിെപറ്റ പന്തിരുകുലത്തിെന്റ സമകാലീനനായി
ഇേദ്ദഹവും ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നു് വിചാരിക്കാവുന്നതാണു്.
ആദി ആഴ്വാർമാരായ െപാൈയ്ക്ക, പൂതം, തിരുമലിൈശ
എന്നിവരുെട കാലത്തിനുേശഷമാണു് ൈവഷ്ണൈവതി�
ഹ്യം തിരുപ്പാണാൾമാെര സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നതു്. ആദി�
ആൾമാർമാരുെട കാലം എ.ഡി. 6-ാം ശതാബ്ദത്തിെന്റ
ഉത്തരാർധമാെണന്നു വിചാരിക്കുവാൻ കാരണമുണ്ടു്.
അതിനാൽ തിരുപ്പാണാൾമാെര മക്കത്തുേപായ േചര�
മാൻ െപരുമാളുെട സമകാലീനനാക്കി എ.ഡി. ഏഴാം
ശതാബ്ദത്തിെന്റ പൂർവ്വാർധത്തിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നതു്
ൈവഷ്ണൈവതിഹ്യത്തിനു വിരുദ്ധമായിരിക്കുന്നതുമല്ല.

േശഷിച്ചവർ:
പറയിെപറ്റ പന്തിരുകുലത്തിെന്റ േശഷിച്ചവെരക്കുറിച്ചു്
നമുക്കു് സാരമായ വിവരങ്ങെളാന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ഇവ�
രും മക്കത്തുേപായ െപരുമാളിെന്റ സമകലീനരായിരു�
ന്നു എന്നനുമാനിക്കാം. മുറം ഉണ്ടാക്കി വിറ്റു് ഉപജീവനം
കഴിച്ചുവന്ന പാക്കനാർ പറയകുലത്തിൽെപ്പട്ട ഒരു േയാ�
ഗിയായിരുന്നു എന്നാണു് ഐതിഹ്യം. െപാന്നാനിത്താ�
ലൂക്കിെല തൃത്താലയിൽ നിന്നു് പുതിയങ്ങാടിയിേലക്കു്
േപാകുന്ന വഴിക്കു് പാക്കനാരുെട ശ്മശാനം കാണാെമ�
ന്നു പറയെപ്പടുന്നു. ഒരുപേക്ഷ, ഇേദ്ദഹം ഒരു ബുദ്ധമ�
തക്കാരനായിരുന്നിരിക്കാം. നാറാണത്തുഭ്രാന്തൻ ജാ�
തിയിൽ ഉള്ളതും ഒരു േജ്യാതിശ്ശാസ്ത്രജ്ഞനുമാെണന്നു്
ഒൈരതിഹ്യമുണ്ടു്. നാറാണം എന്ന ഗ്രാമം വടക്കൻ പറ�
വൂർ താലൂക്കിെല പുത്തൻ ചിറക്കു് സമീപമാണു് സ്ഥി�
തിെചയ്യുന്നതു്. ഇേദ്ദഹെത്തക്കുറിച്ചുള്ള ഐതിഹ്യങ്ങ�
ളിൽ നിന്നു്, ഇേദ്ദഹം ഒരാജീവകമതക്കാരനാെണന്നു
ഊഹിക്കുന്നതു് ഒരുപേക്ഷ, ശരിയായിരുേന്നക്കാം. ക്രി�
സ്ത്വബ്ദം ഏഴാം ശതകത്തിെല തമിഴകത്തുണ്ടായിരുന്ന
പല ദർശനങ്ങെളയും വിവരിക്കുേമ്പാൾ ആജീവകമത�
വും ഇവിെട പ്രചാരത്തിലിരുന്നതായി മണിേമഖല പ്ര�
സ്താവിക്കുന്നുണ്ടു്. ആജീവകമതം പുതുതായി സ്ഥാപിച്ച
മാംഖലി, അഥവാ മർഖലി േഗാശാലൻ പുതിയ ൈജ�
നമതം സ്ഥാപിച്ച വർദ്ധമാന മഹാവീരെന്റ സമകാലീ�
നനായിരുന്നു. ൈജനമതേത്താടു പലതിലും സാദൃശ്യ�
മുള്ളതും, എന്നാൽ അതിെനക്കാളധികം രുദ്രങ്ങളായ
വ്രതാനുഷ്ഠാനങ്ങളുള്ളതുമായ ഒരു മതമാണു് ആജീവക�
മതം. ഇന്നു് ഇന്ത്യയിൽ ഈ മതം അവേശഷിച്ചിട്ടില്ല.
അകവൂർ മനയിൽ ഭൃത്യനായി ഉപജീവിച്ചുവന്ന അക�
വൂർ ചാത്തൻ ഒടുക്കം മായയക്ഷിയുെട ഒരു േക്ഷത്രമുള്ള
മദ്ധ്യ തിരുവിതാംകൂറിെല ഓച്ചിറയിൽ വച്ചു സമാധിയട�
ഞ്ഞു എന്ന ഐതിഹ്യത്തിൽ നിന്നു് മതത്തിൽ ഇേദ്ദഹം
ഒരു ശാേക്തയനായിരുന്നു എന്നു് അനുമാനിക്കുന്നതു്
ഒരുപേക്ഷ, വാസ്തവമാെണന്നു വേന്നക്കാം.

െദ കുേതാ.

വായില്ലാക്കുന്നിലപ്പൻ പറയിെപറ്റ പന്തിരുകുലത്തിെന്റ
പരേദവതയാെണന്നും, ഇേദ്ദഹെത്ത പിതാവായ വര�
രുചി ഒരു കുന്നിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു എന്നുമാണേല്ലാ ഐതി�
ഹ്യം. വള്ളുവനാടു് താലൂക്കിെല കരിമ്പുഴയ്ക്കു് നാലുൈമൽ
െതക്കായി വായിലാംകുന്നു് എെന്നാരംശമുണ്ടു്. ഈ സ്ഥ�
ലത്തിെന്റ േപരിെന്റ ഒരു വികൃതരൂപമായിരിക്കുേമാ വാ�
യില്ലാക്കുന്നു്. ഇതു ശരിയാെണങ്കിൽ ഇേദ്ദഹം മലവർഗ്ഗ�
ക്കാരുെട ഇടയ്ക്കു് ജനിച്ച ഒരു േയാഗിയായിരുന്നിരിക്കുവാ�
നിടയുണ്ടു്. െകാച്ചിയിെല െതക്കൻ ചിറ്റൂരിനു സമീപമുള്ള
പ്രേദശങ്ങെള വടുതലനായർ എന്ന സ്ഥാനേപ്പരുള്ള
ഒരു നാടുവാഴി പണ്ടു ഭരിച്ചിരുന്നു. ഈ കുടുംബത്തിൽ�
െപ്പട്ട ഒരംഗമായിരുന്നിരിക്കാം പറയിെപറ്റ പന്തിരുകുല�
ത്തിൽെപ്പട്ട വടുതലനായർ. രജകൻ, അഥവാ െചമ്മാൻ
തിരുേമനിെയ പറ്റി യാെതാരുവിവരവും നമുക്കു് ലഭിച്ചി�
ട്ടുെണ്ടന്നു് േതാന്നുന്നില്ല. െചമ്മൻകാടു് എന്ന സ്ഥലത്തു്
അഷ്ടാഢ്യന്മാരിൽ ഒരാളുെട ഇല്ലമുണ്ടായിരുന്നു. ഇതി�
െല ഒരംഗമായിരുന്നിരിക്കുേമാ െചമ്മാൻ തിരുേമനി?
പറയിെപറ്റ പന്തിരുകുലത്തിെല േശഷിച്ച േദഹമായ
ഉപ്പുെകാറ്റൻ ഒരുപേക്ഷ, ഇസ്ലാംമതക്കാരനായിരുന്നി�
രിക്കുവാൻ ഇടയുണ്ടു്. ഉപ്പുെകാറ്റൻ എന്നതിെന്റ അർഥം
ഉപ്പുകച്ചവടക്കാരൻ എന്നാണു്. ബിന്ദിൽനിന്നും അേറ�
ബ്യയിൽ നിന്നും ഉപ്പു േകരളത്തിൽ െകാണ്ടുവന്നു കച്ച�
വടം നടത്തിയിരുന്ന ഒരു മുഹമ്മദീയ കച്ചവടക്കാരനും
േയാഗിയും ആയിരുന്നിരിക്കാം ഇേദ്ദഹം. മക്കത്തുേപായ
േചരമാൻ െപരുമാളിനു വളെര മുമ്പുതെന്ന അറബികൾ
കച്ചവടത്തിനായി േകരളത്തിലും സിേലാണിലും വന്നു
പാർത്തിരുന്നു. എ.ഡി. അഞ്ചാംശതാബ്ദത്തിെന്റ പ്രാ�
രംഭത്തിൽ സിേലാൺ സന്ദർശിച്ച ചീനതീർത്ഥയാത്ര�
ക്കാരനായ ഫാഹിയാൻ സിേലാണിലുള്ള സബയൻ
അറബികെളക്കുറിച്ചു് പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ടു്. ഉപ്പുെകാറ്റൻ
എന്ന മുസ്ലീം േയാഗിയും മക്കത്തുേപായ െപരുമാളുെട
സമകാലീനനായിരുന്നു എന്നു വിശ്വസിക്കാം.

സുപ്രസിദ്ധ മന്ത്രവാദിയായ കാലടിയിൽ സൂര്യഭട്ടതിരി�
യും മക്കത്തുേപായ േചരമാൻ െപരുമാളുെട സമകാലീ�
നനായിരുന്നു എന്നു് ഐതിഹ്യമുണ്ടു്. ഇേദ്ദഹം ഒഴിച്ച
ഒരു യക്ഷിയുെട ശാലം േഹതുവായി ചക്രശ്വാസം ചുറ്റി
മരിച്ചതു് ആലുവായ്ക്കു് സമീപമുള്ള തിരുവാലൂർ േക്ഷത്ര�
ത്തിൽ വച്ചായിരുന്നുവേല്ലാ. അതിനാൽ മക്കത്തുേപായ
േചരമാൻ െപരുമാളിെന്റ കാലത്തു് തിരുവാലൂർ േക്ഷ�
ത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നു സിദ്ധിക്കുന്നുണ്ടു്. മധ്യേകര�
ളത്തിെല ചില പ്രസിദ്ധ േക്ഷത്രങ്ങൾ പണിത ഉളിയ�
ന്നൂർ െപരുന്തച്ചൻ തെന്നയായിരിക്കാം ഒരുപേക്ഷ, തി�
രുവാലൂർ േക്ഷത്രവും പണിതതു്. ഈ െപരുമാളിെന്റ
കാലത്തു് ബൗദ്ധെര വാദത്തിൽ േതാൽപ്പിക്കുവാൻ കു�
െറ ഭട്ടർ േകരളത്തിൽ വന്നുെവന്നു് േകരേളാൽപ്പത്തി�
യിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതിൽ നിന്നു് ഭട്ടമതം എന്ന മീമാം�
സാശാഖയുെട സ്ഥാപകനായ കുമാരിലഭട്ടൻ േകരള�
ത്തിൽ വന്നതു് ഈ െപരുമാളിെന്റ കാലത്തായിരുന്നു
എന്നനുമാനിക്കാം.

രായിരം കുന്നിെല നാറാണത്ത് ഭ്രാന്തൻ പ്രതിമ.

ഒരുപേക്ഷ, രജകേനാ, വടുതലനായേരാ ഭട്ടമതക്കാര�
നായിരുന്നു എന്നു വേന്നക്കാം. ഈ സംഗതികളിൽ നി�
ന്നു് േകരളത്തിൽ പല പ്രധാന സംഭവങ്ങളും നടന്നിരു�
ന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായ എ.ഡി. ഏഴാം ശതാബ്ദത്തിെന്റ
പൂർവ്വാർധത്തിലാണു് പറയിെപറ്റ പന്തിരുകുലം എന്ന
േപരിനാൽ അറിയെപ്പടുന്ന േയാഗികൾ ജീവിച്ചിരുന്ന�
െതന്നു പറയാവുന്നതാണു്.

1940 െസപ്തംബർ 29.

□
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േകസരിബാലകൃഷ്ണപിള്ള

പാശ്ചാത്യ സാഹിത്യ ചിന്തകളുെട ഊഷ്മള ൈചതന്യം മല�
യാള ഭാഷയിേലക്കു് ആവാഹിച്ച ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റ് ചിന്തകനും വി�
മർശകനും. പത്രപ്രവർത്തകൻ, നിരൂപകൻ, ചരിത്രകാരൻ
എന്നീ നിലകളിൽ ശ്രേദ്ധയനായ മലയാളസാഹിത്യകാര�
നായിരുന്നു േകസരി എന്നറിയെപ്പടുന്ന േകസരി എ. ബാല�
കൃഷ്ണപിള്ള. ജീവിതത്തിലും സാഹിത്യത്തിലും അേദ്ദഹം ഒരു
വിപ്ലവകാരിയായിരുന്നു.

1889-ൽ തമ്പാനൂരിെല പുളിക്കൽ േമേല വീട്ടിൽ ജനനം.
പണ്ഡിതനും ഗ്രന്ഥകാരനുമായ ദാേമാദരൻകർത്താവാണു്
അച്ഛൻ. അമ്മ പാർവ്വതി അമ്മ. കുടിപ്പള്ളിക്കൂടത്തിലും െകാ�
ല്ലം ൈഹസ്ക്കൂളിലുമായി സ്ക്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം. 1908-ൽ തിരുവന�
ന്തപുരം മഹാരാജാസ് േകാേളജിൽ നിന്നു് ചരിത്രം ഐഛിക�
മാെയടുത്തു് ബി.എ. ജയിച്ചു. േഗൾസ് േകാേളജിലും െകാല്ലം
മഹാരാജാസ് േകാേളജിലും ചരിത്രാദ്ധ്യാപകനായി േജാലി
െചയ്തു. സായാഹ്നക്ലാസിൽ പഠിച്ചു് 1913-ൽ ബി.എൽ. ജയി�
ച്ചു. 1917-ൽ േജാലി രാജി െവച്ചു വക്കീലായി പ്രാക്റ്റീസ് തുടങ്ങി.
1922 വെര തിരുവനന്തപുരം ൈഹേക്കാടതിയിൽ വക്കീലായി�
രുന്നു.

പത്രപ്രവർത്തനം
1922 െമയ് 14-൹ സമദർശിയുെട പത്രാധിപത്യം ഏെറ്റടുത്തു�
െകാണ്ടു് പത്രപ്രവർത്തനരംഗേത്തക്കു് പ്രേവശിച്ചു. 1926 ജൂൺ
19-൹ സമദർശിയുെട പത്രാധിപത്യം രാജിെവച്ചു. സ്വന്തമായി
ഒരു പത്രം തുടങ്ങുന്നതിനുള്ള പണം േശഖരിക്കുന്നതിനായി തി�
രുവിതാംകൂറിലും, മേലഷ്യയിലും പര്യടനങ്ങൾ നടത്തി. 1930
ജൂൺ 4-൹ പ്രേബാധകൻ ശാരദാ പ്രസ്സിൽ നിന്നും അച്ചടി
ആരംഭിച്ചു. 1930 െസപ്തംബർ 10-൹ ൈലസൻസ് റദ്ദാക്കിയതു�
െകാണ്ടു് പ്രേബാധകൻ നിർത്തി. പിന്നീടു് 1930 െസപ്തംബർ
18-൹ തെന്ന േകസരി പത്രം പ്രസിദ്ധീകരണം ആരംഭിക്കുന്നു.
1931 െഫബ്രുവരി 19-൹ േകാടതിയലക്ഷ്യത്തിനു് 200 രൂപ പിഴ
ചുമത്തുന്നു. 1935 ഏപ്രിൽ മാസേത്താെട േകസരി പ്രസിദ്ധീക�
രിക്കാൻ കഴിയാതാവുകയും 1936-ൽ കടം താങ്ങാനാവാെത
ശാരദാ പ്രസ്സും ഉപകരണങ്ങളും വിൽക്കുകയും െചയ്യുന്നു.

സാഹിത്യപ്രവർത്തനം
പാശ്ചാത്യ സാഹിത്യെത്ത മലയാളികൾക്കു് പരിചയെപ്പടുത്തി�
െക്കാടുത്തതു് േകസരിയാണു്. േലാകെത്ത വിപ്ലവകരമായി മാ�
റ്റിമറിക്കുന്നതിനു് പ്രേയാഗിേക്കണ്ട ഒരായുധമായിട്ടാണു് അേദ്ദ�
ഹം സാഹിത്യെത്ത കണ്ടതു്. ൈവേദശിക സാഹിത്യപ്രസ്ഥാ�
നങ്ങെള മുൻ നിർത്തി മലയാളസാഹിത്യെത്ത വിലയിരുത്താ�
നാണു് അേദ്ദഹം ഉദ്യമിച്ചതു്. പ്രസ്ഥാന നിരൂപകൻ, സാേങ്ക�
തിക നിരൂപകൻ, ചിത്രകലാ നിരൂപകൻ, എെന്നാെക്കയാ�
ണു് േകസരി വിേശഷിപ്പിക്കെപ്പടുന്നതു്.

മലയാളം കൂടാെത ഹീബ്രു, ലാറ്റിൻ, ഗ്രീക്ക് എന്നിവയും അസീ�
റിയൻ, സുേമറിയൻ ഭാഷകളും ഇംഗ്ലീഷ്, ഫ്രഞ്ച്, ജർമ്മൻ
എന്നീ യൂേറാപ്യൻ ഭാഷകളും സംസ്കൃതം, അറബി എന്നിവയും
തമിഴു്, െതലുങ്ക്, കന്നട, ൈചനീസ് എന്നീ ഭാഷകളും അറിയാ�
മായിരുന്നു.

േകസരി സദസ്
1930-കളിൽ ശാരദ പ്രസ്സിൽ ഒത്തു കൂടിയിരുന്ന എഴുത്തുകാ�
രുേടയും രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരുേടയും കൂട്ടായ്മയാണു് േകസ�
രി സദസ്. തകഴി, പട്ടം താണുപിള്ള, എ.വി. കൃഷ്ണപിള്ള,
െക.എ. ദാേമാദരൻ, എൻ.എൻ. ഇളയതു്, േബാേധശ്വരൻ,
സി. നാരായണപിള്ള തുടങ്ങിയവരായിരുന്നു േകസരി സദ�
സിൽ ഒത്തു കൂടിയിരുന്നതു്.

അവസാനകാലം
1942 െസപ്തംബർ 3-നു് തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്നും വടക്കൻ
പറവൂരിേലക്കു് താമസം മാറ്റി. 1960 ഡിസംബർ 18-നു് ആ
മഹാമനീഷി ഈ േലാകേത്താടു വിടപറഞ്ഞു.

കൃതികൾ
പതിമൂന്നു വിവർത്തനങ്ങളുൾെപ്പെട 41 കൃതികൾ പ്രസിദ്ധീകരി�
ച്ചിട്ടുണ്ടു്.

• 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 വാള ്യം)

േഡ്രായിങ്: വി.ആർ.സേന്താഷ്.
(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 വരിസംഖ്യ:

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 വായനാവിഭവങ്ങൾ
െചറുതുകയ്ക്കു വായനക്കാർക്കു ലഭ്യമാക്കുക, ഇന്റർെനറ്റിെന�
യും സാേങ്കതിക മുേന്നറ്റെത്തയും സാംസ്ക്കാരികവളർച്ചയ്ക്കു്
ഉപേയാഗിക്കുക എന്നിവയാണു് പ്രധാനലക്ഷ്യങ്ങൾ.

◦ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും വായിക്കുവാൻ പറ്റിയ
തരത്തിലാണു് ഉള്ളടക്കം ലഭ്യമാക്കുക.

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

◦ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കു്/സുഹൃത്തുക്കൾക്കു് സമ്മാനം രജിസ്റ്റർ
െ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 ഇെമയിലി�
േലയ്ക്കു് 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
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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

