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ഒടുവിലെത്ത േചരമാൻ
െപരുമാൾ
ഏകഛത്രാധിപതികളായി േകരളം മുഴുവൻ വാണിരുന്ന
േചരമാൻ െപരുമാക്കന്മാരിൽ ഒടുവിലെത്ത െപരുമാൾ
പ്രസിദ്ധ ഫലിതക്കാരനായ േതാലെന്റ സമകാലീനനാ
െണന്നു് േകരേളാല്പത്തിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിൽ നിന്നും
േതാലൻ ഒടുവിലെത്ത െപരുമാളായ ഭാസ്കരരവിവർമ
െന്റ ഒരാശ്രിതനായിരുന്നു എന്നുള്ള ഐതിഹ്യത്തിൽ
നിന്നു േകരേളാല്പത്തി പ്രസ്താവിക്കുന്ന ഒടുവിലെത്ത േച
രമാൻ െപരുമാളിെന്റ േപരു് ഭാസ്കരരവിവർമൻ എന്നു
നമുക്കു് സംശയംവിനാ വിശ്വസിക്കാം. ഒടുവിലെത്ത ഈ
െപരുമാൾ എ. ഡി. 418 മുതൽക്കു് 36 െകാല്ലത്തിലധി
കം നാടുവാണു എന്നാണു് േകരേളാല്പത്തിയിൽ കാണു
ന്നതു്. എന്നാൽ ആർക്കിേയാളജി വകുപ്പുകാർ കണ്ടുപി
ടിച്ചിട്ടുള്ള െചേപ്പടുകളിൽനിന്നും ശിലാേലഖനങ്ങളിൽ
നിന്നും അവർ ഭാസ്കരരവിവർമനു നൽകിയിരിക്കുന്ന കാ
ലം എ. ഡി. 978 മുതൽക്കു് 1036 വെരയാകുന്നു. ഭാസ്കര
രവിയുെട പ്രസ്തുതശാസനകളിൽ ഒന്നിലും തെന്ന അേദ്ദ
ഹത്തിെന്റ കാലം പറഞ്ഞിട്ടിെല്ലങ്കിലും ആ കാലം നിർ
ണയിക്കുവാൻ ഉതകുന്ന േജ്യാതിശ്ശാസ്ത്രപരമായ വിവര
ങ്ങളിൽ അവയിൽ ചിലതു നൽകാതിരുന്നിട്ടില്ല. കൂടാ
െത ആ ശാസനങ്ങളിൽ ഉപേയാഗിച്ചിട്ടുള്ള എഴുത്തിെന്റ
വടിവിൽ നിന്നു് അവയുെട ഉേദ്ദശകാലം കണ്ടുപിടിക്കാ
വുന്നതാണു്. ഇവ രണ്ടിലും നിന്നേത്ര ആർക്കിേയാളജി
വകുപ്പുകാർ പ്രസ്തുതകാലം നിർണ്ണയിച്ചിട്ടുള്ളതും. േകരള
ചരിത്രെത്ത സംബന്ധിച്ചുള്ള ഗേവഷണങ്ങളുെട പുേരാ
ഗമനത്തിനും ഭാസ്കരരവിവർമെന്റ കാലം കണ്ടുപിടിേക്ക
ണ്ടതു് അത്യാവശ്യമായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ടു്. ഇതുകണ്ടുപിടിക്കു
ന്നതിനും അേദ്ദഹത്തിെന്റ കാലെത്ത ചില പ്രധാന സം
ഭവങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതിനുമാണു് ഇവിെട ഉദ്യമി
ക്കുന്നതു്.

േകരേളാല്പത്തിയിെല ഒരു താൾ.

ഭാസ്കരരവി ഒന്നുതെന്ന:
േകരേളാല്പത്തിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഐതിഹ്യത്തിനും
ആർക്കിേയാളജി വകുപ്പുകാരുെട അഭിപ്രായത്തിനും
തമ്മിലുള്ള പ്രസ്തുത െപാരുത്തമില്ലായ്മ രണ്ടു ഭാസ്കരരവി
വർമന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നതു നിമിത്തവും, േകരേളാല്പത്തി
ഇവരിൽ ഒരു ഭാസ്കരരവിവർമെയ പറ്റി പറയുന്നതുെകാ
ണ്ടും മേറ്റകൂട്ടർ മെറ്റാരു ഭാസ്കരരവിെയ പ്രസ്താവിക്കുന്നതു
െകാണ്ടും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാെണന്നു പ്രഥമദൃഷ്ടിയിൽ േതാ
ന്നിേയക്കാം. ആദ്യെത്ത ഭാസ്കരരവി എ. ഡി. ഏഴാം
ശതാബ്ദത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നതായും ചിലർ അഭിപ്രായ
െപ്പട്ടിട്ടുണ്ടു്. എന്നാൽ പത്താം ശതാബ്ദത്തിനു മുമ്പു് ഒരു
ഭാസ്കരരവി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള അഭിപ്രായം വാസ്ത
വമായിരിക്കാെമങ്കിലും, േകരേളാല്പത്തിയിൽ അവസാന
െത്ത െപരുമാളായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രാജാവു് പത്താം
ശതാബ്ദത്തിെന്റ അന്ത്യത്തിൽ നാടുവാണിരുന്ന ഒരു ഭാ
സ്കരരവിയാെണന്നു്, അതായതു് ആർക്കിേയാളജിക്കൽ
വകുപ്പുകാരുെട ഭാസ്കരരവിയാെണന്നു്, വിചാരിക്കുവാ
നാണു് കാരണങ്ങളുള്ളതു്. ഒടുവിലെത്ത േചരമാൻ െപ
രുമാെള ഒരു കൃഷ്ണരായർ പന്ത്രണ്ടു വർഷം േകരളം ഭരി
ക്കുവാൻ നിേയാഗിച്ചയച്ചു എന്നും എന്നാൽ മുപ്പത്താറു
വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും െപരുമാൾ ഭരണെമാഴിയായ്കയാൽ
കൃഷ്ണരായർ േകാപിച്ചു് ആനമലവഴി േകരളെത്ത ആക്രമി
ച്ചു എന്നും, അനന്തരമുണ്ടായ യുദ്ധത്തിൽ െപരുമാളിനു്
ആദ്യം പരാജയം പറ്റിെയങ്കിലും പിന്നീടു് അേദ്ദഹത്തിനു്
കൃഷ്ണരായരുെട പടെയ ജയിക്കുവാൻ സാധിച്ചു എന്നും
േകരേളാല്പത്തി നൽകുന്ന വിവരങ്ങൾ തെന്ന ഈ ഭാസ്ക
രരവി 10-ാം ശതാബ്ദത്തിെന്റ അന്ത്യത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നു
എന്നുള്ള അഭിപ്രായെത്ത പിന്താങ്ങുന്നുണ്ടു്.

കൃഷ്ണരായർ വിജയനഗരചക്രവർത്തിയല്ല:
ഒടുവിലെത്ത േചരമാൻ െപരുമാളിെന്റ സമകാലീനനാ
യി േകരേളാല്പത്തി പറയുന്ന കൃഷ്ണരായർ ആരാണു് ?
അതിെന്റ ഒരു പാഠത്തിൽ ഈ കൃഷ്ണരായർ അേനഗു
ണ്ഡികൃഷ്ണരായരാെണന്നു കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. അേനഗു
ണ്ഡികൃഷ്ണരായർ 16-ാം ശതാബ്ദത്തിൽ വിജയനഗര സാ
മ്രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്ന പ്രസിദ്ധയായ കൃഷ്ണേദവരായരാകു
ന്നു. േകരേളാല്പത്തി തെന്ന വിജയനഗരത്തിെല കൃഷ്ണേദ
വരായെന്റ കാലത്തിൽ നിന്നു് ഒരു ശതാബ്ദത്തിലധികം
കാലം കഴിഞ്ഞു രചിച്ചിട്ടുള്ളതാെണന്നും വിചാരിക്കാൻ
കാരണമുള്ളതിനാലും, ഒടുവിലെത്ത േചരമാൻ െപരുമാ
ളിെന്റ കാലത്തിനുേശഷം നടന്നതായി േകരേളാല്പത്തി
വിവരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളുെട കാലം അേനകം ശതവർ
ഷങ്ങളായതിനാലും ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽ പ്രസ്താവിചചിട്ടു
ള്ള കൃഷ്ണരായർ വിജയനഗരചക്രവർത്തി കൃഷ്ണേദവരാ
യരുെട സ്മരണ തീെര നശിച്ചിട്ടില്ലാതിരുന്ന ഒരു കാല
ത്തു്, േകരേളാല്പത്തി പകർത്തിെയഴുതിയ ഒരു വിദ്വാെന്റ
മേനാധർമ്മമാണു് അേനഗുണ്ഡി എന്ന വിേശഷണം ആ
േപരിനു ലഭിക്കുവാനിടയാക്കിയതു്. വിജയനഗരത്തിെല
കൃഷ്ണേദവരായെരേപ്പാെല അതിപ്രബലനായിരുന്ന ഒരു
ദക്ഷിണഭാരതചക്രവർത്തിയായതു് രാഷ്ട്രകൂടവംശത്തി
െല കൃഷ്ണൻ മൂന്നാമൻ അഥവാ, കന്നരേദവൻ. പേക്ഷ,
കൃഷ്ണൻ മൂന്നാമൻ എ. ഡി. 937 മുതൽക്കു് 966 വെര നാടു
വാണിരുന്നതിനാൽ, അേദ്ദഹത്തിെന്റ ചരമാനന്തരമാ
ണു് ഭാസ്കരരവിയുെട ഭരണം തുടങ്ങിയതു്. പിെന്നയും
കൃഷ്ണൻ മൂന്നാമെന്റ അതിയായ പ്രാബല്യം നിമിത്തം
അേദ്ദഹത്തിെന്റ സമകാലീനരും ഭാസ്കരരവിവർമയുെട
മുൻഗാമികളുമായ േഗാദരവിയിലും, ഇന്ദുേഗാദവർമനിലും
ആക്രമണഭയം ജനിച്ചിരിക്കുവാനിടയുെണ്ടങ്കിലും, കൃഷ്ണൻ
മൂന്നാമെന്റ യാെതാരു ശാസനത്തിലും അേദ്ദഹം േക
രളം ആക്രമിച്ചതായി പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഏവംവിധങ്ങളായ
കാരണങ്ങളാൽ രാഷ്ട്രകൂടചക്രവർത്തിയായ കൃഷ്ണൻ മൂ
ന്നാമനല്ല ഭാസ്കരരവിവർമെന്റ സമകാലീനനായ കൃഷ്ണ
േദവരായെരന്നു നമുക്കു വിശ്വസിക്കാം.

ഉത്തമ േചാഴെന്റ ഒരു ആദ്യകാല െവള്ളി നാണയം.

േചാഴചക്രവർത്തിയാവണം
സുപ്രസിദ്ധ േചാഴചക്രവർത്തിയായ രാജരാജേചാഴൻ
ഒന്നാമനു (എ. ഡി. 985–1014) ഉണ്ടായിരുന്ന പല േപ
രുകളുെടയും കൂട്ടത്തിൽ കന്നരൻ, അതായതു് കൃഷ്ണൻ
എന്ന േപരും കൂടിയുണ്ടായിരുന്നു എന്നും, ഈ േചാഴ
ചക്രവർത്തിെയയാണു് കൃഷ്ണരായർ എന്ന േപരിൽ ഒടു
വിലെത്ത േചരമാൻ െപരുമാളിെന്റ സമകാലീനനായി
േകരേളാല്പത്തി പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളെതന്നും ഈ േലഖകൻ
വിശ്വസിക്കുന്നു. മറ്റുള്ള േപരുകൾക്കും പുറേമ, പ്രാചീന
കാലെത്ത പാണ്ഡ്യരാജാക്കന്മാർ മാറൻ എന്നും ചട
യൻ എന്നുമുള്ള നാമങ്ങൾ ഇടവിട്ടു സ്വീകരിച്ചിരുന്നു.
ഇതുേപാെല സംഘകാലെത്ത േചാഴരാജാക്കന്മാർ കി
ള്ളിെയന്നും വളവൻ എന്നുമുള്ള േപരുകൾക്കു പുറെമ
ഇടവിട്ടു സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനു തമിഴു് സം
ഘകാവ്യങ്ങൾ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നുണ്ടു്. ഇതുേപാെല
തെന്ന േചരരാജാക്കന്മാരും മറ്റുമുള്ള േപരുകൾക്കു പു
റേമ രവി എന്നും േഗാദെയന്നുമുള്ള നാമങ്ങളും ഇടവിട്ടു
വഹിച്ചിരുന്നു എന്നൂഹിക്കാൻ കാരണങ്ങളുണ്ടു്. ഈ
പതിവനുസരിച്ചു് എ. ഡി. 9-ാം ശതാബ്ദത്തിെന്റ മധ്യ
കാലത്തു് വിജയാലയേചാഴൻ പുതുതായി സ്ഥാപിച്ച
േചാഴരാജവംശത്തിെല രാജാക്കന്മാരും ഇടവിട്ടു മറ്റു നാ
മങ്ങൾക്കു പുറേമ കുന്നാരൻ അതായതു കൃഷ്ണൻ എന്നും
ആദിത്യൻ എന്നുമുള്ള നാമങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിരുന്നു എന്നു
വിചാരിക്കുവാൻ കാരണമുണ്ടു്. ഇതു് മനസ്സിലാക്കുന്നതി
നായി വിജയാലയൻ സ്ഥാപിച്ച പുതിയ േചാഴരാജാവി
െന്റ വംശാവലിയുെട പ്രാരംഭഭാഗം പട്ടികാരൂപത്തിൽ
ചുവെട േചർക്കുന്നു:
വിജയലായൻ
ആദിത്യൻ
പരാന്തകൻ

രാജാദിത്യൻ

അരികുല
ഗണ്ഡരാദിത്യൻ
േകസരി

ഉത്തമഗീലി

അരിഞ്ജയൻ

സുന്ദരേചാഴൻ
ആദിത്യൻ II
രാജരാജൻ I

പരാന്തകൻ II

ഇവരിൽ പരാന്തകൻ ഒന്നാമെന്റ യഥാർത്ഥനാമം കന്ന
രൻ എന്നാെണന്നു വിചാരിക്കുവാൻ കാരണമുണ്ടു്. തഞ്ചാ
വൂർ ജില്ലയിെല തിൈല്ലസ്ഥാനത്തും തിരുവയ്യാറിലുള്ള
ആദിത്യൻ ഒന്നാമെന്റ രണ്ടു േലഖനങ്ങളിൽ കന്നരേദ
വൻ എന്ന അേദ്ദഹത്തിെന്റ പുത്രെനപ്പറ്റി പറഞ്ഞിരി
ക്കുന്നു. ആദിത്യൻ ഒന്നാമൻ പരാന്തകൻ എെന്നാരു
പുത്രൻ മാത്രേമ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു എന്നാണു് നമ്മുെട
അറിവു്. അതിനാൽ കന്നരേദവൻ എന്നുേപരുള്ള ഈ
രാജകുമാരൻ പരാന്തകെന്റ അനുജനായിരിക്കാെമന്നു്
ഇേതപ്പറ്റി ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ള ചില പണ്ഡിതന്മാർ അഭിപ്രായ
െപ്പട്ടിട്ടുണ്ടു്. ഈ അഭിപ്രായം ശരിയെല്ലന്നും ആദിത്യൻ
ഒന്നാമെന്റ ഏകപുത്രനായ പരാന്തകെന്റ മെറ്റാരു നാ
മം മാത്രമാെണന്നു് കന്നരൻ എന്നെതന്നും ഈ േലഖ
കൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഇതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ പരാന്ത
കൻ എന്നുള്ളതു് േകവലം ഒരു ബിരുദം മാത്രമാെണ
ന്നുള്ളതും നമുക്കു ലഭിച്ചിട്ടുള്ള പരാന്തകൻ ഒന്നാമെന്റ
അനവധി ശാസനങ്ങളിൽ ഒന്നിലും തെന്ന അേദ്ദഹത്തി
െന്റ അനുജെന്റ കാര്യം പറയാതിരിക്കുന്നതുമാകുന്നു.
പേക്ഷ, ഈ പരാന്തകൻ ഒന്നാമൻ, അഥവാ കന്നരേദ
വൻ എ. ഡി. 907 മുതൽക്കു് 953 വെര നാടുവാണിരുന്ന
തിനാൽ, ഇേദ്ദഹമല്ല ഭാസ്കരവിയുെട സമകാലീനനായ
കൃഷ്ണരായർ.

കൃത്യമായ വിശദാംശങ്ങളുള്ള, ധാരാളം അലങ്കാരങ്ങളുള്ള
തൂണുകളും നിറെയ െകാത്തുപണികൾ െചയ്ത
ചുവരുകളുമുള്ള, ദരാശുരെത്ത ഐരാവേതശ്വര േക്ഷത്രം
േചാഴ വാസ്തുവിദ്യയ്ക്കും കലയ്ക്കും ഉത്തേമാദാഹരണമാണു്.

ഭാസ്കരരവിവർമെന്റ സമകാലീനനായി നാടുവാണിരുന്ന
േചാഴചക്രവർത്തിയായ രാജരാജൻ ഒന്നാമനു് കന്നരൻ
എന്ന േപരുംകൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നു് കാഞ്ചീവരം താ
ലൂക്കിെല ആർപക്കം എന്ന സ്ഥലെത്ത ഒരു ശിലാേല
ഖനം കാണിക്കുന്നുണ്ടു്. രാജരാജൻ ഒന്നാമെന്റ 18-ാം
വർഷെത്ത ഒരു ശാസനമായ അതിൽ േചാഴരാജ്ഞി
യായ െചമ്പിയൻ മുേക്കാക്കിഴാനടികൾ കന്നരാച്ചി പി
ടാരനഭം അവിടെത്ത േക്ഷത്രത്തിനു് ദാനം െചയ്യുവാൻ
േവണ്ടി ഒരു കുളവും കുെറ ഭൂമിയും വിലയ്ക്കു വാങ്ങിയതായി
പറഞ്ഞിരുന്നു. രാജേചാഴനു പല രാജ്ഞിമാരും ഉണ്ടാ
യിരുന്നതായി നമുക്കറിവുണ്ടു്. ഈ േലഖനത്തിൽ പറ
ഞ്ഞിട്ടുള്ള രാജ്ഞിക്കു് കന്നരനാച്ചി പിടാനരഭം, അതാ
യതു് കന്നരെന്റ ഭാര്യയായ ഭട്ടാരനഭം എന്നു േപരുള്ളതു്
രാജരാജെന്റ ഒരു നാമം കന്നരൻ എന്നാെണന്നു കാ
ണിക്കുന്നു. ആദിത്യൻ ഒന്നാമതു് ആദിത്യെനന്നും പരാ
ന്തകൻ ഒന്നാമതു് കന്നരൻ എന്നും പരാന്തകെന്റ മൂത്ത
പുത്രനും രാജ്യഭാരേമൽക്കുന്നതിനു മുമ്പു് മരിച്ചവനുമായ
രാജാദിത്യൻ ആദിത്യെനന്നും േപരുണ്ടായിരുന്നതിൽ
നിന്നു്, ഈ േചാഴരാജവംശത്തിെല രാജാക്കന്മാർ ഇട
വിട്ടു് ആദിത്യൻ എന്നും കന്നരൻ എന്നുമുള്ള നാമങ്ങൾ
കൂടി വഹിച്ചിരുന്നു എന്നനുമാനിക്കാം. ഈ പതിവനുസ
രിച്ചു് മുകളിൽ േചർത്തിട്ടുള്ള പട്ടികയിെല രാജാക്കന്മാർ
ക്കു് േപരിട്ടുേനാക്കാം. അേപ്പാൾ വിജയാലയനു കന്നര
െനന്നും ആദിത്യൻ ഒന്നാമൻ ആദിത്യെനന്നും, പരാന്ത
കൻ ഒന്നാമൻ കന്നരെനന്നും രാജാദിത്യൻ ആദിത്യെന
ന്നും, അരികുലേകസരിക്കു് കന്നരെനന്നും, ഗണ്ഡരാദിത്യ
നു ആദിത്യെനന്നും, ഉത്തമശീലിക്കു കന്നരെനന്നും അരി
ഞ്ജയനു ആദിത്യെനന്നും, സുന്ദരേചാഴനനുകന്നരെന
ന്നും, ആദിത്യൻ രണ്ടാമനു ആദിത്യെനന്നും, രാജരാജൻ
ഒന്നാമനുകന്നരെനന്നും, േപരുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നതായി
കാണാവുന്നതാണു്. ഏവംവിധങ്ങളായ കാരണങ്ങളാൽ
രാജരാജൻ ഒന്നാമതു് കന്നരൻ അഥവാ കൃഷ്ണൻ എന്ന
േപരുംകൂടി ഉണ്ടായിരുന്നുെവന്നു് വിശ്വസിക്കാം.

രാജരാജൻ ഒന്നാമൻ സമകാലീനൻ
ഒടുവിലെത്ത െപരുമാളിെന്റ സമകാലീനനായ കൃഷ്ണരാ
യർ പാണ്ഡ്യരാജ്യവും കൂടി ഭരിച്ചിരുന്നു എന്നു േകരേളാ
ല്പത്തിയിൽ കാണുന്നു. രാജരാജൻ ഒന്നാമൻ പാണ്ഡ്യ
രാജ്യവും ദക്ഷിണതിരുവിതാംകൂറും കൂടി കീഴടക്കി ഭരിച്ചി
രുന്നു എന്നു് നമുക്കറിവുണ്ടു്. പിെന്നയും കൃഷ്ണരായൻ േക
രളം ആക്രമിച്ചു എന്നു േകരേളാല്പത്തി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതും
രാജരാജൻ ഒന്നാമനു നല്ലേപാെല േചരുന്നതാണു്. ഭാ
സ്കരരവിയുെട സമകാലീനനായ രാജരാജൻ ഒന്നാമൻ
(985–1014) ഇേദ്ദഹത്തിെന്റ പുത്രനും പിൻഗാമിയുമായ
രാേജന്ദ്രേചാഴൻ ഒന്നാമൻ (1012–1044) എന്നിവരുെട
ശാസനങ്ങളും കലിംഗത്തുപരണി മുതലായ ചില തമിഴ്
കാവ്യങ്ങളും െകാംഗുേദശരാജാക്കൾ എന്ന പ്രാചീനചരി
ത്രവും സൂക്ഷിച്ചു പഠിക്കുന്നതായാൽ, രാജരാജേചാഴെന്റ
കാലത്തു് േചാഴൈസന്യം േകരളെത്ത ആക്രമിച്ചതായും
രാേജന്ദ്രേചാഴെന്റ കാലത്തു് േചാഴൈസന്യം ഒരിക്കൽ
േകരളെത്ത ആക്രമിച്ചതായും കാണാവുന്നതാണു്. രാജ
രാജേചാഴൻ ഒന്നാമെത്ത ആക്രമണം എ. ഡി. 985-നും
989-നും ഇടയ്ക്കുണ്ടായ ഒരു നാവികാക്രമണമായിരുന്നു.
രാജരാജേചാഴെന്റ നാലാമെത്ത ആണ്ടു മുതൽക്കുള്ള
എല്ലാ ശാസനങ്ങളിലും “കാന്തളുർ ചാൈല കലമറുത്ത
രുളി” അതായതു് വിഴിഞ്ഞത്തിനു സമീപത്തുവച്ചു് േചര
നാവിക ൈസന്യെത്ത നശിപ്പിച്ചു എന്നുള്ള പ്രസ്താവന
കാണുന്നതുെകാണ്ടും ദക്ഷിണതിരുവിതാംകൂറിെല ദർ
ശനം േകാപ്പിലും, ശുചീന്ദ്രത്തുമുള്ള രാജരാജേചാഴെന്റ
ശാസനകൾ പാണ്ഡ്യരാജ്യത്തുള്ള അേദ്ദഹത്തിെന്റ ശാ
സനങ്ങെളക്കാൾ മുമ്പുള്ളവയായതിനാലുമാണു്, അേദ്ദ
ഹം കരവഴിക്കു് പാണ്ഡ്യരാജ്യത്തിൽക്കൂടി ദക്ഷിണതി
രുവിതാംകൂറിൽ കടക്കാെത കടൽവഴി വിഴിഞ്ഞത്തിനു
െതക്കുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ആക്രമിച്ചു കീഴടക്കി എന്നു വിചാരി
േക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അന്നു് ദക്ഷിണതിരുവിതാംകൂറിെന
യും ചങ്ങനാേശ്ശരി വെരയുള്ള മധ്യതിരുവിതാംകൂറിെന
യും ഭാസ്കരരവിവർമെന്റ സാമന്തനായ േവണാട്ടുടയവൻ
ശ്രീവല്ലഭൻ േഗാദ ഭരിച്ചിരുന്നു.

തഞ്ചാവൂർ ബൃഹേദശ്വര േക്ഷത്രത്തിെല വെട്ടഴുത്തു
ലിപിയിലുള്ള ശിലാലിഖിതങ്ങൾ.

രാജരാജെന്റ രണ്ടാം ആക്രമണം
രാജരാജേചാഴെന്റ രണ്ടാമെത്ത ആക്രമണം എ. ഡി.
999-നും 1005-നും ഇടയ്ക്കാണുണ്ടായതു്. ഈ ആക്രമണ
ത്തിനു പ്രേത്യക കാരണം ഭാസ്കരവർമൻ േചാഴരാജാ
വിെന്റ ദൂതെന അപമാനിച്ചതാകുന്നു. ഇതിെന പറ്റി
യാണു് ഒടുക്കൂത്തരുെട വിക്രമേചാഴനലാ എന്ന തമി
ഴ്കാവ്യത്തിെല,
“തുതർക്കായ്

പണ്ടു പകേലാന്റി ലീെരാമ്പതുചുരമും
െകാണ്ടു മൈല നാടു െകാേണ്ടാനും”
(അതായതു് ദൂതർക്കുേവണ്ടി ഒരു പകലിൽ പതിെനട്ടു

വനങ്ങളും പിടിച്ചടക്കി േകരളെത്ത തെന്റ കീഴിലാക്കി
യവനും) എന്ന ഭാഗം പറയുന്നതു്. തെന്റ ദൂതെന അപ
മാനിച്ചു സർവ്വരാജ്യനീതി ലംഘിച്ചതിനു് പ്രതികാരമായി
രാജരാജേചാഴൻ േകരളെത്ത വടക്കുനിന്നും െതക്കുനി
ന്നും ആക്രമിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചു. താൻ അതിനുമുമ്പു
തെന്ന കീഴടക്കി ഭരിച്ചു വന്നിരുന്ന പാണ്ഡ്യരാജ്യത്തിൽ
കൂടി രാജരാജേചാഴൻ തെന്ന ഒരു േസനെയ ദക്ഷിണ
േകരളത്തിേലക്കു നയിച്ചു ഈ ൈസന്യം ഉതൈകയ,
അതായതു് ദക്ഷിണതിരുവിതാംകൂറിെല കലക്കളം താലൂ
ക്കിെല ഉദയഗിരിേക്കാട്ടെയ േരാധിച്ചു കീഴടക്കുകയും
െകാല്ലംവെരയുള്ള പ്രേദശെത്ത കരസ്ഥമാക്കുകയും
െചയ്തു. ഈ പ്രേദശം അന്നു ഭരിച്ചിരുന്നതു് ഭാസ്കരരവി
യുെട സാമന്തനും േവണാട്ടുടയവനുമായ േഗാവർധന
മാർത്താണ്ഡനായിരുന്നു. ഈ സംഭവങ്ങെളക്കുറിച്ചാണു്
കലിംഗത്തു പരണിയിെല,
“ചതയനാൾ വിഴ, ഉതിയർ മണ്ഡലന്തന്നിൽ ൈവത്തവൻറനിേയാർ മാവിൻേമലുതയപാനുെവാത്തുതൈക െവൻറേകാ
െനാരു ൈകവാരണം പല കവർന്തതും”

എന്ന ഭാഗത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതു്. ഉദയഗിരിയിൽ
സ്ഥിതിെചയ്യുന്ന ഉദയഭാനുെവേപ്പാെല, തെന്റ മദഗജ
ത്തിൽ സ്ഥിതിെചയ്ത രാജരാജേചാഴൻ ഉദയഗിരിയും
മറ്റും പിടിച്ചടക്കി അവിെടവച്ചു തെന്റ ജന്മനക്ഷത്രമായ
ചതയനാൾ സംബന്ധിച്ച ആേഘാഷങ്ങൾ നടത്തി
എന്നാണു് ഇതിെന്റ സാരം. തെന്റ തിരുനാളായ അൽ
പ്പശി ചതയം ദക്ഷിണതിരുവിതാംകുറിെല തിരുനന്തി
ക്കര േക്ഷത്രത്തിൽ എഴുദിവസം ആേഘാഷിക്കുന്നതി
നുേവണ്ട ഏർപ്പാടു് താൻ െചയ്തു എന്നു കാണിക്കുന്ന
രാജാരാജേചാഴെന്റ ഒരു ശിലാശാസനം ദക്ഷിണതി
രുവിതാംകൂറിലുണ്ടു്.

നടരാജെന്റ േചാഴ വിഗ്രഹം, െവങ്കലത്തിൽ തീർത്തതു്.

ഉത്തരേകരളം പിടിച്ചെതങ്ങെന?
ഉത്തരേകരളം പിടിക്കുവാൻ രാജരാജേചാഴൻ നിേയാ
ഗിച്ച േചാഴ ൈസന്യത്തിെന്റ നായകൻ െതക്കൻ െകാം
ഗുരാജ്യത്തിെല തെന്റ സാമന്ത രാജാവായ വീരേകര
ളൻ അമരഭുജംഗവർമ്മനായിരുന്നു. മധുര ജില്ലയിെല
പഴനി താലൂക്കും േകായമ്പത്തൂർ ജില്ലയിെല ഉദുമാൽ
േപ്പട്ട, െപാള്ളാച്ചി, ധാരാപുരം, േകായമ്പത്തൂർ എന്നീ
താലൂക്കുകളും ഉൾെപ്പട്ടിരുന്ന െതക്കൻ െകാംഗുരാജ്യം
േചാഴരാജാവായ ആദിത്യൻ ഒന്നാമനു മുമ്പു് േകരത്തി
െന്റ ഒരുഭാഗമായിരുന്നു. ആദിത്യൻ ഒന്നാമൻ അതിെന
കീഴടക്കുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ പരാന്തകൻ ഒന്നാമ
െന്റ അന്ത്യകാലെത്ത കലാപങ്ങൾ നിമിത്തം െതക്കൻ
െകാംഗിനു് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി. രാജരാജേചാഴൻ വീണ്ടും
െതക്കൻ െകാംഗിെന കീഴടക്കി അതിെന്റ രാജാവായ
അമരഭുജംഗവർമെന തെന്റ സാമന്തനാക്കിച്ചമച്ചു. ഈ
അമരഭുജംഗവർമനാണു് രാജരാജേചാഴനു േവണ്ടി ഉത്ത
രേകരളം ആക്രമിച്ചതു്. അമരഭുജംഗൻ േകരളം ആക്രമി
ച്ചതിെനപ്പറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങൾ െകാംഗുേദശരാജാക്കൾ
നൽകുന്നുണ്ടു്. അതിങ്ങെനയാണു്: അമരഭുജംഗൻ ചതു
രംഗേസനേയാടുകൂടി സഹ്യപർവ്വതനിരയിെലത്തിയ
േപ്പാൾ േകരളരാജാവു് ചതുർബലഗണം മുതലായ യാഗ
ങ്ങൾ നടത്തുകയായിരുന്നു എന്നു് അേദ്ദഹം അറിയുകയു
ണ്ടായി. ഇതുെകാണ്ടു് േകാപിച്ചു് അമരഭുജംഗൻ േകാട്ടൂർ
ഇന്ദ്രഗിരി, നീലഗിരി ദുർഗ്ഗം മുതലായ സ്ഥലങ്ങൾ പിടിച്ച
ടക്കി. ഇതറിഞ്ഞു േകരളരാജാവു് ഭയന്നു് ഒരു കപ്പലിൽ
േകറി സമുദ്രമധ്യത്തിലുള്ള ഒരു ദ്വീപിൽ െചന്നു് അഭയം
പ്രാപിച്ചു. അനന്തരം അമരഭുജംഗൻ തനിക്കു കിട്ടിയ
അനവധി ധനെത്ത സഹ്യപർവ്വതാഗ്രത്തിലുള്ള ഒരു ശി
വാലയത്തിൽ നിേക്ഷപിക്കുകയും താൻ പിടിച്ചടക്കിയ
േദശത്തിെന്റ പടിഞ്ഞാെറ അറ്റത്തു് ഒരു ജയസ്തംഭം നാ
ട്ടുകയും െചയ്തു.

ഭാസ്കരരവിയുെട വിജയം—സാമൂതിരി വംശ
സ്ഥാപനം
‘െകാംഗുേദശരാജാക്കളി’ൽ ഇങ്ങെന വിവരിച്ചിട്ടുള്ള

േകരളാക്രമണെത്തയും അതിെന തുടർന്നുണ്ടായ േക
രളീയരുെട വിജയെത്തയുമാണു് േകരേളാല്പത്തിയിെല
ഒടുവിലെത്ത േചരമാൻ െപരുമാളുെട കാലത്തു് നടന്ന
കൃഷ്ണരായരുെട ആക്രമണമായി വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നതു്.
അമരഭുജംഗൻ േചാഴചക്രവർത്തിക്കുേവണ്ടി പിടിച്ചട
ക്കിയ േകാട്ടൂർ, െപാള്ളാച്ചി താലൂക്കിൽ ആനമല ഗ്രാമ
ത്തിനു സമീപമുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണു്. കൃഷ്ണരായർ ആന
മല േകറി േകാട്ടയുറപ്പിച്ചു എന്നു േകരേളാല്പത്തിയിൽ
പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു് അമരഭുജംഗൻ േകാട്ടൂരിെന പിടിച്ചടക്കി
യതിെനപ്പറ്റിയാകുന്നു. നീലഗിരി താലൂക്കിെന്റ ഏതാനും
ഭാഗങ്ങൾ േകരളത്തിൽ ഉൾെപ്പട്ടിരുന്നതുെകാണ്ടാണു്
അമരഭുജഗൻ നീലഗിരിദുർഗ്ഗവും ഇന്ദ്രഗിരിയും പിടിച്ചട
ക്കിയതു്. ആനമലയ്ക്കു സമീപം അമരഭുജംഗൻ പാർപ്പി
ച്ചിരുന്ന േചാഴൈസന്യെത്ത താമസിയാെത ഭാസ്കരര
വി േതാൽപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ഇതിെന അല്പം വിസ്തരിച്ചു്
േകരേളാല്പത്തിയിൽ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഈ യുദ്ധത്തിൽ
ജയം േനടുന്നതിനു് അത്യന്തം സഹായിച്ചവർ മാനിച്ചൻ,
വിക്രമൻ എന്നീ പൂന്തുറക്കാരായ രണ്ടു് ഏറാടിമാരായി
രുന്നുെവന്നും, ഇവർ പിന്നീടു് സാമൂതിരിവംശത്തിെന്റ
സ്ഥാപകരായി ഭവിച്ചു എന്നും കൂടി േകരേളാല്പത്തിയിൽ
കാണുന്നു. ഇവർ ഭാസ്കരവിവർമെന്റ അന്ത്യകാലേത്താ
അതിനു സമീപിേച്ചാ സാമൂതിരിവംശം സ്ഥാപിച്ചു എന്നു
ള്ള ഒടുവിലെത്ത പ്രസ്താവന ശരിയല്ല. ഭാസ്കരരവിവർ
മൻ എ. ഡി. 1016-ൽ ഇസുപ്പു് ഇറപ്പനുെകാടുത്ത െകാ
ച്ചിെച്ചേപ്പടിൽ േവണാടു്, െവപലി നാടു്, െനടുംപുരയൂർ
നാടു് (പാലക്കാടു് ) എന്നീ പ്രേദശങ്ങളിെല നാടുവാഴി
കേളാെടാപ്പം ഏറാൾ നാട്ടിെല (ഏറനാട്ടിെല) മാനവ
പാലമാനവീയെനയും പറ്റി പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതിനാൽ,
ഭാസ്കരരവിയുെട കാലത്തിനു മുമ്പുതെന്ന സാമൂതിരി വം
ശക്കാർ ഏറനാട്ടിെല നാടുവാഴികളായിത്തീർന്നിരുന്നു
എന്നതു് സംശയമറ്റ സംഗതിയാണു്. പ്രസ്തുത െകാച്ചി
െചേപ്പടിേല മാനവിയേനാ, അേദ്ദഹത്തിെന്റ മുൻഗാമി
േയാ ആയിരിക്കും േകരേളാല്പത്തിയിെല മാനിച്ചൻ.

മൂന്നാമെത്ത േകരളാക്രമണം
രാജരാജേചാഴെന്റ അന്ത്യകാലത്താണു്, അതായതു്
എ. ഡി. 1014-ലാണു് മൂന്നാമെത്ത ആക്രമണം നടന്ന
തു്. ഇതു് രാജരാജേചാഴെന്റ പുത്രനും യുവരാജാവുമായ
രാേജന്ദ്രേചാഴൻ കടൽവഴി നടത്തിയ ഒരു നാവികാക്ര
മണമാണു്. ഈ ആക്രമണത്തിൽ േചാഴരുെട കടൽപ്പട
േചരരാജധാനിയായ മേഹാദയപുരെത്ത (െകാടുങ്ങല്ലൂ
രിെന) ആക്രമിച്ചു് തീ വയ്ക്കുകയും, േചരരാജാക്കന്മാരുെട
പരശുരാമമുടി മുതലായ പ്രാചീന കിരീടാദ്യാഭരണങ്ങെള
അവെയ സൂക്ഷിച്ചുവച്ചിരുന്ന േചന്ദമംഗലത്തു േകാട്ടയിൽ
നിന്നു െകാള്ള െചയ്തുെകാണ്ടുേപാകുകയും െചയ്തു. ഈ
പട തിരിച്ചുേപാകുന്ന വഴിക്കു് മാലദ്വീപങ്ങെളയും പിടി
ച്ചടക്കി. ഈ സംഭവങ്ങെളയാണു് രാേജന്ദ്രേചാഴെന്റ
ശാസനങ്ങളിെല “എറിവൈട േകരലൻ മുൈറൈമയിർ
ചൂട്ടം കുലതനമാകിയ പലർചുരൾമുടിയും െചങ്കതിർമാ
ൈലയും െചങ്കതിർേവൈലേത്താൽ െപരുങ്കാവർ പൽ
പഴന്തീവുെഞ്ചരുവിർ ചിനവിൽ ഉരുപെത്താരു കാൽ
അൈരചുകൈള കട്ട പരചുരാമൻ േമവരും ചാന്തിമത്തീ
വൃരൻ കരുതിയിരുത്തിയ െചെമ്പാർ തിരുത്തകുമുടിയും”
എന്ന ഭാഗം വിവരിക്കുന്നതു്. ഇതിൽപറയുന്ന ചാന്തിമ
ത്തിവു് േചന്ദമംഗലമാണു്. ഈ ആക്രമണത്തിൽ േചാ
ഴരുെട ഈ കടൽപ്പട മേഹാദയപട്ടണെത്ത തീവച്ചു
നശിപ്പിച്ചതിെന സ്മരിക്കുന്ന “പട്ടണം ചുട്ടും പകലിറങ്ങി
ഇനിെയന്തിനാ മകെള മുട്ടാകാ (അതായതു് മുടുപടം)”
എന്ന ഒരു െചാല്ലു് മധ്യേകരളത്തിെല സുറിയാനി (ക്രി
സ്ത്യാനി) കളുെട ഇടയ്ക്കു് പ്രചാരത്തിലിരുന്നിരുന്നു. ഈ
ആക്രമണത്തിൽ േകരളീയർക്കു് പരാജയം പറ്റിയതി
നാൽ ഇതിെനപ്പറ്റി േകരേളാല്പത്തിയിൽ ഒന്നും പറഞ്ഞി
ട്ടില്ലാത്തതുെകാണ്ടു് അത്ഭുതെപ്പടുവാനില്ല.

ആദ്യകാല ഇസ്ലാംമതസ്ഥാപകരായ രണ്ടു്
പണ്ഡിതന്മാരുെട ശവകുടീരങ്ങൾ.

എ. ഡി. 1019-നു സമീപിച്ചാണു്, രാജരാജേചാഴെന്റ
പിൻഗാമിയായ രാേജന്ദ്രേചാഴൻ േകരളെത്ത ആക്ര
മിച്ചതു്. ഈ ആക്രമണത്തിൽ അേദ്ദഹം തിരുവനന്തപു
രം വെരയുള്ള ദക്ഷിണേകരളഭാഗം പിടിച്ചടക്കിെയന്നു
വിഴിഞ്ഞത്തിനു രാേജന്ദ്രേചാഴപട്ടണം എന്ന േപരുണ്ടാ
യിരുന്നതിൽ നിന്നും അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഒരു ശാസനം
തിരുവനന്തപുരെത്ത വലിയ ചാല േക്ഷത്രത്തിൽനിന്നു
കെണ്ടടുത്തിട്ടുള്ളതിൽ നിന്നും അനുമാനിക്കാവുന്നതാ
ണു്. താൻ ഇങ്ങെന പിടിച്ചടക്കിയ ദക്ഷിണേകരളെത്ത
അതിനു മുമ്പുതെന്ന േചാഴരുെട അധീനേത്താടു വന്നി
രുന്ന പാണ്ഡ്യരാജ്യേത്താടു കൂട്ടിേച്ചർത്തു് അതിെന മധു
രയിൽ നിന്നു തെന്റ ൈവേസ്രായിയായി ഭരിക്കുവാൻ
പുത്രനായ ജടാവർമൻ സുന്ദരേചാഴപാണ്ഡ്യെന രാേജ
ന്ദ്രേചാഴൻ നിയമിക്കുകയും െചയ്തു. ദക്ഷിണതിരുവിതാം
കുറിെന അമർത്തി വച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുവാനായി രാേജന്ദ്ര
േചാഴൻ േകാട്ടാറ്റു് ഒരു േചാഴൈസന്യെത്ത സ്ഥാപിച്ചു.
മൂഷികവംശകാവ്യത്തിൽ രാമഘടൻ ജയമാനി എന്ന
മൂഷിക രാജാവിെന്റ അന്ത്യകാലത്തു് േചാഴരുെട ഒരു േക
രളാക്രമണം ഉണ്ടായതായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. ഭാസ്കരരവിയു
െട കാലത്തല്ല, അതിനു ആേറാ ഏേഴാ തലമുറയ്ക്കു മുമ്പാ
ണു് മൂഷികവംശത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രസ്തുതാക്രമണം
ഉണ്ടായെതന്നും ഇവിെട ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു െകാള്ളെട്ട.

േതാലെന്റ ഭാഷയുെട കാലം:
ഭാസ്കരരവിയുെട ആശ്രിതനായ േതാലകവി മേഹാദയ
പുേരശചരിതം എന്ന സംസ്കൃതകാവ്യത്തിനു പുറെമ,
അേനകം ഒറ്റ േശ്ലാകങ്ങൾ മലയാളത്തിലും സംസ്കൃത
ത്തിലും രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ദുഷ്കവികെള ആേക്ഷപിച്ചു് േതാലൻ
രചിച്ചതായി പറയെപ്പടുന്ന ഒരു മലയാളേശ്ലാകം ചുവെട
േചർക്കുന്നു:
“കിടപ്പവിെറ്റക്കിടവാതവിേറ്റാ-

ടിണച്ച ക്ലിഷ്ടമന്വിതാനി
പദാനി കാൺ മൂരികെളക്കണേക്ക
കവിക്കരിങ്കയ്യർ പിണയ്ക്കുമാറു!”

ഈ േശ്ലാകത്തിെല മലയാളത്തിെന്റ താരതേമ്യനയു
ള്ള ആധുനികത്വം േതാലനും ഭാസ്കരരവിയും ക്രിസ്ത്വബ്ദം
അഞ്ചിേലാ ആറിേലാ, ഏഴിേലാ, അല്ല ജീവിച്ചിരുന്ന
െതന്നു് സംശയംവിനാ കാണിക്കുന്നുണ്ടു്. ലീലാതിലക
ത്തിൽ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ള മണിപ്രവാളേശ്ലാകങ്ങളിെല ഭാഷ
തെന്നയാണു് േതാലെന്റ മലയാളേശ്ലാകങ്ങളിലും കാ
ണുന്നതു്. ലീലാതിലകത്തിൽ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ള േശ്ലാകങ്ങൾ
അതിെന്റ രചനാകാലത്തിൽ നിന്നും അധികം വിദൂരങ്ങ
ളായ കാലങ്ങളിൽ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളവയല്ല. ഈ സംഗതി
യും ഭാസ്കര രവിവർമെന്റ കാലം എ. ഡി. പത്താം ശതാ
ബ്ദത്തിെന്റ അന്ത്യകാലത്താെണന്നുള്ള അഭിപ്രായെത്ത
പിന്താങ്ങുന്നുണ്ടു്.

അവസാനെത്ത രാജാവു് ഭാസ്കരരവിയല്ല:
മുകളിൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ള സംഗതികളിൽ നിന്നു് ഒടുവില
െത്ത േചരമാൻ െപരുമാളായി േകരേളാല്പത്തി പ്രസ്താ
വിക്കുന്ന രാജാവാണു് എ. ഡി. 978 മുതൽക്കു് 1036 വെര
നാടുവാണിരുന്ന ഭാസ്കരരവിവർമൻ എന്നു സംശയം
വിനാ വിശ്വസിക്കാവുന്നതാണു്. എന്നാൽ ഈ രാജാ
വാണു് ഒടുവിലെത്ത േചരമാൻ െപരുമാെളന്നും, അേദ്ദ
ഹം തെന്റ അന്ത്യകാലത്തു് േകരളെത്ത ബന്ധുക്കൾക്കും
ആശ്രിതൻമാർക്കുമായി വീതിച്ചു െകാടുത്തുെവന്നും ഇേദ്ദ
ഹം ബൗദ്ധമതം (ഇസ്ലാംമതം) സ്വീകരിച്ചു മക്കത്തുേപാ
െയന്നും േകരേളാല്പത്തിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ
വാസ്തവങ്ങളല്ല. െകാല്ലെത്ത രാേമശ്വരേക്ഷത്രത്തിലുള്ള
കുലേശഖരചക്രവർത്തിയുെട എ. ഡി. 1103-െല ശാസ
നം േചരമാൻെപരുമാക്കന്മാരുെട ഭരണം ഭാസ്കരരവി
വർമേനാടുകൂടി അവസാനിച്ചിരുന്നിെല്ലന്നു കാണിക്കു
ന്നു. രവിവർമെന്റ ഉദയവർമചരിതം േകാലത്തിരി വം
ശത്തിെന്റ ഉത്ഭവെത്ത എ. ഡി. എട്ടാം ശതാബ്ദത്തിൽ
സ്ഥാപിക്കുന്നതിനാലും മുകളിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചേപാ
െല ഭാസ്കരരവിയുെട െകാച്ചി െചേപ്പടു് സാമൂതിരി വം
ശക്കാർ അേദ്ദഹത്തിെന്റ കാലത്തിനുമുമ്പുതെന്ന നാ
ടുവാഴികളായിത്തീർന്നു എന്നു കാണിക്കുന്നതിനാലും
ഭാസ്കരരവിവർമൻ േകരളെത്ത വീതിച്ചു െകാടുത്തു എന്നു
ള്ള േകരേളാല്പത്തിയുെട പ്രസ്താവന വാസ്തവമെല്ലന്നു
വരുന്നുണ്ടു്. ഒടുവിലെത്ത േചരമാൻ െപരുമാൾ ബൗ
ദ്ധമതം സ്വീകരിച്ചു് മക്കത്തുേപായി പരിശുദ്ധനബിെയ
കണ്ടേപ്പാൾ നബിക്കു് 57 വയസുണ്ടായിരുന്നു എന്നു് േക
രേളാല്പത്തി പറയുന്നു. ഇതിൽ നിന്നു് േചരമാൻ െപരു
മാൾ നബിെയ സന്ദർശിച്ചതു് എ. ഡി. 627-ലാെണന്നു
വരുന്നുണ്ട്. ഈ കാലത്തിനും ഭാസ്കരരവിവർമെന്റ കാല
ത്തിനും തമ്മിൽ മുന്നൂറിലധികം വർഷങ്ങളുെട അന്തരമു
ള്ളതിനാൽ ഭാസ്കരരവിവർമനല്ല ഇസ്ലാംമതം സ്വീകരിച്ച
െതന്നു് പ്രത്യക്ഷമാകുന്നുണ്ടേല്ലാ.

അൾസ്റ്റർ കാഴ്ച്ചബംഗ്ലാവിെല േചാഴ ഓട്ടുപ്രതിമ.

എന്നാൽ ഭാസ്കരരവിവർമനു മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ഒരു േചര
മാൻ െപരുമാൾ ഇസ്ലാംമതം സ്വീകരിച്ചു എന്നുള്ള സംഗ
തിെയ പാെട തിരസ്കരിക്കുവാൻ പാടില്ല. ഇതിനുള്ള കാ
രണങ്ങൾ ചുവെട േചർക്കുന്നു:

അരാകുളെത്ത മുഹമ്മദീയ പള്ളി
െകാടുങ്ങല്ലൂരിെല പ്രസിദ്ധെപ്പട്ട അരാകുളത്തിെന്റ കര
യിൽ ഒരു െചറിയ മുഹമ്മദീയപള്ളി ഇന്നും സ്ഥിതിെച
യ്യുന്നുണ്ടു്. ഈ പള്ളിെയ തിരുവഞ്ചിക്കുളേക്ഷത്രത്തിെല
ആറാട്ടു േഘാഷയാത്ര പതിവായി പ്രദക്ഷിണം െചയ്യുന്നു
മുണ്ടു്. ഈ പള്ളിയുെട ദർശനം മറ്റു മുഹമ്മദീയ പള്ളി
കളുേടതുേപാെല മക്ക സ്ഥിതിെചയ്യുന്ന ദിക്കിേലക്കു്
എന്നുള്ള സംഗതി ഇതു് ഇന്ത്യയിെല ഏറ്റവും പ്രാചീന
മായ മുഹമ്മദീയ പള്ളിയാെണന്നു കാണിക്കുന്നു. ‘മു
സ്ലിംഗില്ല’ എന്ന ഇറ്റാലിയൻ ഗ്രന്ഥത്തിൽ അതിെന്റ
കർത്താവായ െപ്രാഫസർ ജി. ടി. റിേവായിറ (G. T.
Rivoira. Architettura musulmana) മുസ്ലിമീങ്ങളുെട
ആദ്യെത്ത പള്ളി മദീനയിലുള്ള നബിയുെട പള്ളിയാ
െണന്നും, അതിനടുത്ത കാലത്തു് അവർ കുഹ, ഡമാ
സ്കസ്, ബാസ്ര, ഫുസ്ടാത് എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിൽ െചറിയ
പള്ളികൾ െകട്ടിച്ചുെവന്നും ഇന്നു് നഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഈ
പ്രാചീനപള്ളികൾ ഏകരൂപമായ ഒരു പ്ലാനനുസരിച്ച
ല്ല, അതു് സ്ഥാപിക്കെപ്പട്ടിരുന്ന ഇടങ്ങളിെല ശില്പരീതി
െയ അനുസരിച്ചാണു് െകട്ടെപ്പട്ടിരുന്നെതന്നും, പിന്നീടു
മുഹമ്മദീയപള്ളികൾക്കു് അപരിത്യാജ്യമായിത്തീർന്നിരു
ന്ന മിഹറാബും, മിനാരവും (േഗാപുരം) മറ്റും പ്രാചീനകാ
ലെത്ത പള്ളികളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നിെല്ലന്നും പിൽക്കാ
ലങ്ങളിലാണു്—പ്രേത്യകിച്ചു് പള്ളിയുെട പണികളിൽ
ഖലീഫമാർ ഇടെപട്ടതുെകാണ്ടാണു്—അവയുെട പ്ലാനി
നു് ഏകരൂപത്വം ഉണ്ടായെതന്നും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
എ. ഡി. 673-ൽ ഫുസ്ടാറിെല പ്രാചീനപള്ളിയിൽ ഒരു
മിനാററ്റ് ഖലീഫ-മു-ആവിയ പുതുതായി പണികഴിപ്പിച്ചു
എന്നും നമുക്കറിയാം. ഈ സംഗതികളിൽ നിന്നു് ഉേദ്ദ
ശം എ. ഡി. 673 മുതൽക്കു് ഏകരുപമായുള്ള പ്ലാനിൽ
പള്ളികൾ െകട്ടിക്കാനുള്ള ശ്രമം തുടങ്ങിെയന്നു് അനുമാ
നിക്കുകയും െചയ്യാം. അതിനാൽ അരാകുളത്തിെന്റ കര
യിലുള്ള പള്ളി ഈ കാലത്തിനു മുമ്പു് െകട്ടിയതാെണ
ന്നനുമാനിക്കാം. അതുെകാണ്ടു് എ. ഡി. ഏഴാം ശതാ
ബ്ദത്തിലാണു് ഈ പള്ളി െകട്ടിയതു് എന്നുള്ള േകരേളാ
ല്പത്തിയിെല പ്രസ്താവന വിശ്വാസേയാഗ്യമാണു്. െപരു
മാക്കന്മാരുെട മുഖ്യേക്ഷത്രമായിരുന്ന തിരുവഞ്ചിക്കുളം
േക്ഷത്രത്തിെല ആറാട്ടുേഘാഷയാത്ര പ്രദക്ഷിണം െച
യ്യത്തക്കവണ്ണം ഈ പള്ളി സ്ഥിതിെചയ്യുന്നതുെകാണ്ടും
െപരുമാക്കന്മാരിൽ ഒരാളിനു് ഈ പള്ളിയുമായി അടു
ത്ത ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതു് വിശ്വസിക്കാെത
ഗത്യന്തരമില്ല.

ഒരു െപരുമാൾ മതം മാറിയിരിക്കാം
പിെന്നയും ചീനെത്ത മംേഗാൾ (മിന്ദ് ) ചക്രവർത്തിമാരു
െട കാലത്തു രചിച്ച മിൻ-ഷു എന്ന ചീനാഗ്രന്ഥത്തിൽ
ചീനത്തിെന്റ കിഴക്കൻ സമുദ്രതീരങ്ങളിൽ ആദ്യമായി
ഇസ്ലാംമതം സ്ഥാപിച്ചതിെന വിവരിക്കുന്ന ഭാഗത്തിൽ
ചുവെടേചർക്കുന്ന പ്രകാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു: “അേദ്ദ
ഹത്തിെന്റ (അതായതു് മുഹമ്മദ് നബിയുെട) ശിഷ്യന്മാ
രായ നാലു പണ്ഡിതന്മാർ നമ്മുെട രാജ്യത്തു് ടാങ് രാജ
വംശത്തിെന്റ വൂേട എന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ (അതായതു്
എ. ഡി. 618-നും 627-നും ഇടയ്ക്കു് ) വരികയും അവസാന
ത്തിൽ ചീനത്തു് അവരുെട മതത്തിെന്റ സ്ഥാപകരായി
ത്തീരുകയും െചയ്തു. ഇവരിെലാരാൾ കാന്റണിെലയും
മെറ്റാരാൾ യാങ്ങ്േപായിെലയും േശഷിച്ച രണ്ടുേപർ ചു
വാൻ േചാവിെലയും ജനങ്ങളുെട ഇടയ്ക്കു് തങ്ങളുെട മതം
പ്രചരിപ്പിച്ചു. ഇവരുെട മരണാനന്തരം ഇവെര അടക്കം
െചയ്തതു് ഈ (അതായതു് ചുവാൻ േചാവിെല) കുന്നി
ലായിരുന്നു.” ഇന്ത്യയിൽ നിന്നു് ചീനേത്തക്കു േപാകുന്ന
വർ െകാല്ലത്തുനിന്നു കപ്പൽ കയറിയിരുന്നു എന്നു് 9-ാം
ശതാബ്ദത്തിൽ സുൈലമാൻ എന്ന അറബി സഞ്ചാരി
യും ചീനത്തു നിന്നു ഇന്ത്യയിേലക്കു വരുന്നവർ െകാല്ല
ത്തിറങ്ങിയിരുന്നു എന്നു് 13-ാം ശതാബ്ദത്തിൽ ചേയാ
ജുകുവാ എന്ന ചീനാഗ്രന്ഥകാരനും േരഖെപ്പടുത്തിയിട്ടു
ള്ളതു് ഇവിെട സ്മരണീയമാണു്. ഈ സംഗതികളിൽ
നിന്നു് ചീനത്തു് ഇസ്ലാം മതപ്രപവാചകരായി േപായ പ്ര
സ്തുത നാലു ൈവദികന്മാരും വഴിക്കുള്ള െകാടുങ്ങല്ലൂരിൽ
ഇറങ്ങി അന്നെത്ത േചരമാൻ െപരുമാെള കണ്ടു് അേദ്ദ
ഹെത്ത മതം മാറ്റിയതിനുേശഷം ചീനേത്തക്കു തിരിച്ചു
എന്നതു് തീെര അസംഭവ്യമായ ഒരു സംഭവമെല്ലന്നു വി
ചാരിേക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു. െപരുമാൾ മക്കേത്തക്കു േപാ
യതായി പറയുന്ന കാലത്തിനും പ്രസ്തുത ഇസ്ലാംമത പ്ര
വാചകരുെട ചീനയാത്രയുെട കാലത്തിനും തമ്മിലുള്ള
േയാജിപ്പും ഇവിെട സ്മരണീയമാണു്.

പഴയ കാലെത്ത േചരമാൻ പള്ളി—േകരളീയ വാസ്തു
ശില്പകലയുെട മാതൃക കാണാം, ഇേപ്പാഴെത്ത
പള്ളിക്കുള്ളിൽ സ്ഥാപിച്ച രൂപം.

തിരുവഞ്ചിക്കുളെത്ത പ്രതിമകൾ
തിരുവഞ്ചിക്കുളം േക്ഷത്രത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുളള രണ്ടു
പ്രതിമകൾ ഒടുവിലെത്ത െപരുമാളായ ഭാസ്കരരവിവർ
മെന്റയും, അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഗുരുവായ സുന്ദരമൂർത്തിനാ
യനാരുെടയും പ്രതിമകളാെണന്നു സാധാരണയായി
പറഞ്ഞുവരുന്നുണ്ടു്. സുന്ദരമൂർത്തിയുെട ശിഷ്യനായ െപ
രുമാൾ േചരമാൻ െപരുമാൾനായനാർ എന്ന ൈശവ
േയാഗിയാെണന്നും ഇേദ്ദഹത്തിെന ൈശവഗ്രന്ഥങ്ങൾ
െപരുമാേക്കാത, അതായതു് െപരുമാളായ േഗാദവർ
മൻ എന്നാണു് േപരിട്ടുള്ളെതന്നും ഇേദ്ദഹം േകരേളാല്പ
ത്തിയിെല േകാട്ടിെപരുമാളായിരിക്കുവാനിടയുെണ്ടന്നും
ഈ േലഖകൻ േചരമാൻ െപരുമാൾ നായനാർ എന്ന
േലഖനത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നേല്ലാ. ഇേദ്ദഹത്തിനു
േഗാദ എന്ന പദത്തിലവസാനിക്കുന്ന േപരുണ്ടായിരുന്ന
തിനാൽ, രവി എന്നവസാനിക്കുന്ന േപരായ ഭാസ്കരരവി
എന്നതു് ഇേദ്ദഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നിെല്ലന്നു വിചാരിേച്ച
മതിയാവു. പിെന്നയും സുന്ദരമൂർത്തിനായനാർ എ. ഡി.
9-ാം ശതാബ്ദത്തിനു മുമ്പു ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നു വിചാരി
ക്കുവാൻ കാരണമുള്ളതിനാൽ, ഇേദ്ദഹത്തിെന്റ സമകാ
ലീനരും ശിഷ്യനുമായ െപരുമാളും 10-ാം ശതാബ്ദത്തിൽ
ജീവിച്ചിരുന്ന ഭാസ്കരരവിവർമെപരുമാളും ഒന്നെല്ലന്നു
പറേയണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

നേളാദയകർത്താവു്
േതാലനു പുറേമ ഒടുവിലെത്ത േചരമാൻ െപരുമാളിെന്റ
സമകാലീനനായിരുന്ന ഒരു മഹാവാസുേദവ ഭട്ടതിരി
െയപ്പറ്റിയും േകരേളാല്പത്തി പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ടു്. നേളാ
ദയം എന്ന യമകകാവ്യത്തിെന്റ കർത്താവു് ഒരു രവിേദ
വനാെണനു് അതിനു രാമർഷി എഴുതിയിട്ടുള്ള വ്യാഖ്യാ
നത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുെണ്ടങ്കിലും, ആ കാവ്യത്തിനു വി
ഷ്ണു എന്ന പണ്ഡിതൻ എഴുതിയ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ അതു്
രവി തനയനായ വാസുേദവെന്റ കൃതിയാെണന്നു േരഖ
െപ്പടുത്തിയിട്ടുെണ്ടന്നു് ശ്രീമാൻ ഉള്ളൂർ എസ്. പരേമശ്വ
രയ്യർ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ടു്. നേളാദയകർത്താവ്, വാ
സുേദവൻ എന്ന േപരായ ഒരു കവിയായിരുന്നുെവങ്കിൽ
അേദ്ദഹം ഒടുവിലെത്ത െപരുമാളിെന്റ സമകാലീനനാ
യി േകരേളാല്പത്തി പ്രസ്താവിക്കുന്ന മഹാവാസുേദവഭട്ട
തിരിയായിരിക്കുവാനിടയുണ്ടു്. നേളാദയം പ്രദർശിപ്പിക്കു
ന്ന കടുത്ത യമകഭ്രമെത്ത ആേക്ഷപിച്ചായിരിക്കാം േതാ
ലൻ,
“ഥ പ്രഥനന്ദാനന്ദം

പദദ്വയം താത്രകലിതനന്ദാനന്ദം
തനയം വാരുവക്യാ
തിരന്വയ ദളിതദാനവെരാവക്യാഃ”
എന്നിത്യാദി േശ്ലാകങ്ങൾ രചിച്ചതു്. തിരുവനന്തപുരം
വലിയ െകാട്ടാരം ഗ്രന്ഥപ്പുരയിലുള്ള നേളാദയത്തിെന്റ
താളിേയാലപ്പകർപ്പിൽ നിന്നു് നേളാദയകർത്താവിെന്റ
സമകാലീനനായ രാജാവിനു രാമൻ എന്നു േപരുണ്ടാ
യിരുന്നു എന്നും കാണുന്നു എന്നു ഉള്ളൂർ പരേമശ്വരയ്യർ
ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഭാസ്കരരവിവർമനു രാമവർമൻ
എന്ന േപരും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാെമന്നു് ഇതിൽ
നിന്നനുമാനിക്കാം. രാമഘടമൂഷികൾ സ്ഥാപിച്ചതു നി
മിത്തം രാമഘടവംശം എന്നു േപരുള്ള മൂഷികവംശവും
േചരരാജവംശവും ഒന്നാെണന്നു് ഈ േലഖകൻ ‘മൂഷിക
വംശത്തിെന്റ ഉത്ഭവം’ എന്ന േലഖനത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാ
ണിച്ചിരുന്നേല്ലാ. ഈ വംശനാമത്തിൽ നിന്നു് േചരരാ
ജാക്കന്മാർ ഏെറക്കുെറ പതിവായി രാമവർമൻ എന്ന
േപരു കൂടി സ്വീകരിച്ചിരുന്നു എന്നുവരാവുന്നതാണു്. ഇന്ന
െത്ത െകാച്ചിയിെലയും തിരുവിതാംകൂറിെലയും മഹാരാ
ജാക്കന്മാർ രാമവർമൻ എന്ന േപരിേനാടു പ്രേത്യകമായ
പ്രതിപത്തി കാണിച്ചുവരുന്ന സംഗതിയും ഇവിെട സ്മര
ണീയമേത്ര.

തഞ്ചാവൂർ ബൃഹേദശ്വര േക്ഷത്രത്തിെല രാജരാജ േചാഴെന്റ
പ്രതിമ.

ഒടുവിലെത്ത േചരമാൻ െപരുമാളിെന്റ ഒരു മുൻഗാമി
യായ കുലേശഖരെപ്പരുമാളിെന്റ സമകാലീനനായ ഒരു
വാസുേദവഭട്ടതിരിേയയും ഒരു മഹാഭാരതഭട്ടതിരിേയയും
പറ്റി േകരേളാല്പത്തി പറയുന്നുണ്ടു്. ഈ വാസുേദവഭട്ടതി
രി യുധിഷ്ഠിരവിജയം, ത്രിപുരദഹനം ആദിയായ യമക
കാവ്യങ്ങളുെട കർത്താവായ വാസുേദവഭട്ടതിരിയാെണ
ന്നും ഈ കുലേശഖര െപരുമാൾ ഭാസ്കരരവിവർമെന്റ
മുൻഗാമിയായ ഇന്ദുേഗാദവർമെന്റ മുൻഗാമിയും തപതി
സംവരണാദി നാടകങ്ങളുെട കർത്താവും എ. ഡി. 911
മുതൽക്കു് 955 വെര നാടുവാണിരുന്ന േചരമാൻ െപരുമാ
ളുമായ േഗാദരവിയാെണന്നും ഈ േലഖകൻ വിചാരിക്കു
ന്നു. ഈ കുലേശഖരെപ്പരുമാളല്ല ൈവഷ്ണവേയാഗിയും
േചരരാജാവുമായ കുലേശഖര ആഴ്വാർ. കുലേശഖരെപ്പ
രുമാൾ േഗാദരവിക്കു് ആേറഴു തലമുറയ്ക്കു മുമ്പു ജീവിച്ചിരു
ന്ന ഒരു േചരമാൻ െപരുമാളാണു്. വാസുേദവഭട്ടതിരിയു
െട സമകാലീനനായിരുന്ന കുലേശഖരെപ്പരുമാളിനും
ഒടുവിലെത്ത െപരുമാളിനും, അതായതു് ഭാസ്കരരവി
ക്കും ഇടയ്ക്കു് ആദിരാജെപരുമാൾ എന്നും പാണ്ടിെപ്പരു
മാൾ എന്നും രണ്ടു െപരുമാക്കന്മാർ വാണിരുന്നു എന്നു
േകരേളാല്പത്തിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ
ഇവർക്കിടയ്ക്കു് ഒരു െപരുമാൾ മാത്രേമ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു
എന്നും ഇേദ്ദഹം എ. ഡി. 955 മുതൽ 978 വെര നാടുവാ
ണിരുന്ന ഇന്ദുേഗാദവർമനാെണന്നുമാണു് ഈ േലഖക
െന്റ അഭിപ്രായം.
ഒരുപേക്ഷ, പ്രാചീൈനതിഹ്യം ആദിപാണ്ടിെപ്പരുമാൾ
എന്നു േപരിടുന്ന ഒരു െപരുമാളിെന്റ േപരിെന ആദിെപ്പ
രുമാൾ എന്നും പാണ്ടിെപരുമാെളന്നും േകരേളാല്പത്തി
കർത്താവു് രണ്ടായി പിരിച്ചതുെകാണ്ടായിരിക്കാം പ്ര
സ്തുത പ്രമാദമുണ്ടായതു്. ഭൂതരായ പാണ്ടിെപരുമാൾ,
െചങ്ങൾ പാണ്ടിെപരുമാൾ, കുലേശഖര പാണ്ടിെപരു
മാൾ എന്നിങ്ങെന പ്രാചീനെപരുമാക്കന്മാർക്കു് േകര
േളാല്പത്തി തെന്ന േപരിട്ടിട്ടുള്ളതും ഈ അവസരത്തിൽ
സ്മരണീയമാണു്.
□

േകസരി ബാലകൃഷ്ണപിള്ള

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 മുൻനിര എഴുത്തുകാരുെട ഇരുപതു്
പുസ്തകങ്ങൾ വീതം ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനം നടത്തുന്നു. ഈ
േസവനത്തിെന്റ വാർഷിക വരിസംഖ്യ:
രാജ്യം

കറൻസി

വരിസംഖ്യ

ഇന്ത്യ

രൂപ

238

യുഎസ്, കാനഡ
യൂേറാപ്
മറ്റു വികസിത
രാഷ്ട്രങ്ങൾ

യുഎസ് േഡാളർ
യൂേറാ

10
10

യുഎസ് േഡാളർ

10

ഖത്തർ
യുഎഇ
സൗദി അേറബ്യ
കുൈവറ്റ്
ഒമാൻ
ബഹ്റിൻ

റിയാൽ
ദിർഹം
റിയാൽ
ദിനാർ
ദിനാർ
ദിനാർ

20
20
20
2
2
2

മേലഷ്യ

റിങ്ങിറ്റ്

25

(119 വീതം ആറു മാസത്തിെലാരിക്കൽ)

◦ പ്രസാധകരുെട നിരന്തരചൂഷണത്തിനു വിേധയരായിെക്കാ
ണ്ടിരിക്കുന്ന എഴുത്തുകാെര ശക്തിെപ്പടുത്തുക, നല്ല വായ
നാവിഭവങ്ങൾ െചറുതുകയ്ക്കു വായനക്കാർക്കു ലഭ്യമാക്കുക,
ഇന്റർെനറ്റിെനയും സാേങ്കതിക മുേന്നറ്റെത്തയും സാംസ്ക്കാരി
കവളർച്ചയ്ക്കു് ഉപേയാഗിക്കുക എന്നിവയാണു് പ്രധാനലക്ഷ്യ
ങ്ങൾ.
◦ 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 പിഡിഎഫുകൾ
5. സായാഹ്ന ഗ്രന്ഥേശഖരം
6. സായാഹ്ന വിക്കി

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമയിലി
േലയ്ക്കു് അയയ്ക്കുക.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014

