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േകരളംഎണ്ണായിരം
വർഷങ്ങൾക്കുമുമ്പു്അഥവാ

എടക്കൽഗുഹ

മലബാർ ജില്ലയുെട കിഴക്കൻ താലൂക്കായ വയനാട്ടി�
െല ഗണപതിവട്ടം അംശത്തിൽ സുൽത്താൻ ബേത്തരി�
ക്കു നാലു ൈമൽ െതക്കുപടിഞ്ഞാറായി എടക്കൽ മല
നിൽക്കുന്നു. ഇതിെന്റ ഏറ്റവും ഉയർന്ന െകാടുമുടിയുെട,
സമുദ്രനിരപ്പിൽനിന്നു നാലായിരത്തിലധികം അടി െപാ�
ക്കമുള്ള ബേത്തരി േറാക്കിെന്റ പടിഞ്ഞാറു െചരിവിെന്റ
മുകൾഭാഗത്താണു്, േകരളത്തിൽ ഇതുവെര കണ്ടുപിടി�
ച്ചിട്ടുള്ളതിൽ വച്ചു് കൂടുതൽ പ്രാചീനതയും വളെരയധികം
ചരിത്രപ്രാധാന്യവുമുള്ള സ്മാരകമായ എടക്കൽഗുഹ.
ഈ പ്രാചീനഗുഹെയയും അതിനകത്തുള്ള പാറച്ചുമരു�
കളിെല െകാത്തുചിത്രങ്ങെളയും (Rock-carvings) ശി�
ലാേലഖനങ്ങെളയുംപറ്റി േബ്ലാക്കുകേളാടും േഫാേട്ടാക�
േളാടും സവിസ്തരം വിവരിച്ചു്, 1901-െല ഇന്ത്യൻ ആന്റി�
ക്വറിയുെട 30-ാം വാല്യത്തിൽ എഫ് . ഫാെസറ്റ് (Fred
Fawcett) ഒരു ദീർഘേലഖനം പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തിയിരുന്നു.
ഗുഹയിെല മൂന്നു പ്രാചീന ശിലാേലഖനങ്ങളിൽ ഒന്നു മു�
ഴുവനും, മെറ്റാന്നിെന്റ ആദ്യഭാഗവും അന്നു് മദ്രാസിെല
എപ്പിഗ്രാഫിക് വകുപ്പിെന്റ അധ്യക്ഷനായിരുന്ന േഡാ.
ഹുൾട്ട്ഷ് (Hultzch) വായിച്ചതും കൂടി മി. ഫാെസറ്റിെന്റ
േലഖനത്തിൽ േചർത്തിട്ടുണ്ടു്. പ്രാമാണികമായ പ്രസ്തുത
േലഖനത്തിനുേശഷം, ചരിത്രകാലത്തിനുമുമ്പുള്ള ചരി�
ത്രത്തിൽ വിദഗ്ദ്ധന്മാരായ ബ്രൂസ് ഫൂട്ടും (Robert Bruce
Foote) പഞ്ചാനനൻ മിത്രയും എടക്കൽഗുഹയിെല െകാ�
ത്തുചിത്രങ്ങെളപ്പറ്റി മാത്രം തങ്ങളുെട ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പ്ര�
സംഗവശാൽ സാമാന്യമായി പ്രസ്താവിക്കുകയുണ്ടായി.
ഇങ്ങെന ഉേപക്ഷിക്കെപ്പട്ട എടക്കൽഗുഹയിെല െകാ�
ത്തുചിത്രങ്ങളും ശിലാേലഖനങ്ങളും അന്ധകാരത്തിൽ
ആണ്ടുകിടക്കുന്ന പ്രാചീന േകരളചരിത്രത്തിൽ കുെറ�
െയങ്കിലും െവളിച്ചം െപാഴിക്കുെമന്നു മനസ്സിലാക്കിയതി�
നാലാണു് ഈ േലഖകൻ പ്രസ്തുത വിഷയത്തിൽ ഗേവ�
ഷണം നടത്തിയതിെന്റ ഫലം ഇവിെട സംേക്ഷപിച്ചു
വിവരിക്കുന്നതു്.

മലയുെട പിളർപ്പിൽ വമ്പിച്ച ഒരു പാറ വീണതുെകാണ്ടു്
സ്വയേമ ഒരു ഗുഹയായിത്തീർന്ന എടക്കൽഗുഹയുെട
ചുമരുകളിൽ, മനുഷ്യെരയും, മൃഗങ്ങെളയും, സാധനങ്ങ�
െളയും, സ്വസ്തിക, വൃത്തം, കുരിശു് മുതലായ ചിഹ്നങ്ങെള�
യും െകാത്തിയിരിക്കുന്നു. മി. ഫാെസറ്റ് ഇദംപ്രഥമമായി
ഈ ഗുഹ പരിേശാധിച്ചേപ്പാൾ ഇതിെന്റ നിലെത്ത പാ�
യലിനു നാലടി കനമുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ ഇതു ചരിത്ര�
കാലത്തിനുമുമ്പുള്ള ഒരു ഗുഹയാെണന്നും ഇതുണ്ടായ�
കാലത്തിനടുത്തായിട്ടാണു് മനുഷ്യൻ ഇതിൽ പ്രേവശി�
ച്ചു് ചുമരുകളിൽ ചിത്രങ്ങൾ െകാത്തിയെതന്നും വിചാ�
രിക്കണം. ഈ െകാത്തുചിത്രങ്ങളിൽ ചിലതിെന, അവ
കാണിക്കുന്ന കലാരീതിയുെട മാതൃകകളായി ഈ േല�
ഖനത്തിൽ േചർത്തിട്ടുണ്ടു്. ഇവേയാടുകൂടി െകാത്തിയിട്ടു�
ള്ള സ്വസ്തിക മുതലായ ചിഹ്നങ്ങളിൽ അെഞ്ചണ്ണത്തിനു്
ബി.സി. 2500-നു സമീപത്തവസാനിച്ച സിന്ധുനദീതീര�
ത്തിെല േമാഹൻെജദാേരാ പരിഷ്കാരത്തിെല ചിത്രലി�
പികേളാടു് സാദൃശ്യമുള്ളതായി ഈ േലഖകൻ കണ്ടുപി�
ടിച്ചിട്ടുണ്ടു്. പേക്ഷ, ഇവ േമാഹൻെജദാേരാ ചിത്രലിപി�
കെളേപ്പാെലയുള്ള ലിപികളെല്ലന്നും േകവലം നിഗുഢ�
വും മതപരവുമായ ചിഹ്നങ്ങളാെണന്നുമാണു് േലഖകെന്റ
അഭിപ്രായം. ഈ െകാത്തുപണികളുെട കാലത്തിനുേശ�
ഷം ആറായിരത്തിൽപ്പരം വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണു് ഈ
േലഖനത്തിൽ േചർത്ത രണ്ടു ശിലാേലഖനങ്ങളിൽ അടി�
യിലുള്ളതു െകാത്തെപ്പട്ടതു്. ഇതിനുേശഷം അഞ്ഞൂറില�
ധികം വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണു് േഡാക്ടർ ഹുൾട്ട്ഷ് വായി�
ച്ചതായി മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ച േലഖനവും ഇവിെട േചർ�
ത്തവയിൽ മുകളിലെത്ത േലഖനവും ഉണ്ടായതു്. ഇതിൽ�
നിന്നു് ചരിത്രാതീകാലങ്ങൾ മുതൽക്കു് എ.ഡി. അഞ്ഞൂ�
റുവെരയുള്ള േകരളചരിത്രത്തിെന്റ ഇടവിട്ടുള്ള ഗതി ഈ
ഗുഹയിെല അവശിഷ്ടങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷെപ്പടുത്തുന്നുെണ്ടന്നു
മനസ്സിലാക്കാം. ആദ്യമായി ഈ െകാത്തുചിത്രങ്ങളുെട
കാലെത്തയും സ്വഭാവെത്തയും രണ്ടാമതായി, താരത�
േമ്യന ആധുനികകാലത്തുണ്ടായ ഈ ശിലാേലഖനങ്ങ�
െളയും പ്രതിപാദിക്കുന്നതാണു്.

നവശിലായുഗത്തിെല (Neolithic) ഒരു മിനുസെപ്പടു�
ത്തിയ കല്ലുളി (celt) എടക്കൽ ഗുഹയിൽനിന്നു് മി. ഫാ�
െസറ്റ് കെണ്ടത്തിയിട്ടുള്ളതിനാലും, ഇത്തരം ഉളികൾ�
െകാണ്ടാണു് എടക്കൽഗുഹയിെല െകാത്തുചിത്രങ്ങൾ
െകാത്തിയെതന്നു വിചാരിേക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നതിനാലും,
മധ്യ ഇന്ത്യയിലുള്ള േചാട്ടാനാഗ്പൂരിെല ഘടശിലയ്ക്കടു�
ത്തുള്ള െകാത്തുചിത്രങ്ങേളാടു് ഇവയ്ക്കു സാദൃശ്യമുള്ളതി�
നാലും—ഈ േലഖനത്തിൽ േചർത്ത ഘടശിലയിെല
െകാത്തു ചിത്രങ്ങേളാടു് എടക്കൽഗുഹയിെല െകാത്തു�
ചിത്രങ്ങളുെട കൂട്ടത്തിൽ കാണുന്ന അമ്പുംവില്ലുംവച്ചു
നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യെന താരതമ്യെപ്പടുത്തി േനാക്കുക—
എടക്കൽഗുഹയിെല െകാത്തുചിത്രങ്ങൾ നവശിലായുഗ�
കാലത്തു ജനിച്ചിരിക്കുെമന്നു് മി.പഞ്ചാനനമിത്രൻ ‘ചരി�
ത്രകാലത്തിനു മുമ്പുള്ള ഇന്ത്യ’ എന്ന തെന്റ ഗ്രന്ഥത്തിൽ
അഭിപ്രായെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. ദക്ഷിണഭാരതത്തിെല നവ�
ശിലായുഗത്തിനു മി.മിത്രൻ നൽകിയിരിക്കുന്ന കാലം
ബി.സി. പതിനായിരം മുതൽക്കു് ബി.സി. നാലായിരം
വെരയാണു്. ഘടശിലയിെല െകാത്തു ചിത്രങ്ങൾക്കും
ആേസ്ത്രലിയയിെല ചരിത്രാതീതകാലങ്ങളിെല െകാത്തു�
ചിത്രങ്ങൾക്കും തമ്മിലുള്ള വളെര അടുത്ത സാദൃശ്യം
അേദ്ദഹം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയും ഇവ പ്രാചീനശിലായു�
ഗത്തിെന്റ (Palaeolithic) അന്ത്യമായ െചറുശിലായുഗ�
ത്തിലാണു് (Mesolithic Age) ജനിച്ചെതന്നു് സമർത്ഥി�
ക്കുകയും െചയ്യുന്നുണ്ടു്. നവശിലായുഗത്തിെല എടക്കൽ
െകാത്തുചിത്രങ്ങൾക്കു്, അതിനുമുമ്പുള്ള െചറുശിലായുഗ�
ത്തിെല ഘടശിലാ െകാത്തുചിത്രങ്ങേളാടു് സാദൃശ്യമുള്ള�
തിനാൽ എടക്കൽ െകാത്തുചിത്രങ്ങെള നവശിലായുഗ�
ത്തിെന്റ പൂർവ്വാർധത്തിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നതായിരിക്കും
മി.മിത്രെന്റ അഭിപ്രായത്തിനു േയാജിക്കുന്നെതന്നു് നമു�
ക്കനുമാനിക്കാം. അതായതു്, മി.മിത്രെന്റ അഭിപ്രായമനു�
സരിച്ചു് എടക്കൽ െകാത്തുചിത്രങ്ങളുെട കാലം ബി.സി.
പതിനായിരത്തിനും ബി.സി. ഏഴായിരത്തിനും മധ്യത്തി�
ലാണു്. മനുഷ്യരുെട അസ്ഥികഷണങ്ങളും ഇരുമ്പുപകര�
ണങ്ങളും ആയുധങ്ങളും ഉള്ളിലുള്ള വട്ടക്കല്ലു് (Crombch)
മുതലായ വൻശിലാപരിഷ്കാര (Megalithilic Culture)
കാലെത്ത സ്മാരകങ്ങൾ എടക്കൽ മലയ്ക്കു സമീപിച്ചു കാ�
ണാം. ഇന്ത്യയിെല വൻശിലാപരിഷ്കാരത്തിനു് മി.മിത്രൻ
െകാടുത്തിട്ടുള്ള കാലം ബി.സി. രണ്ടായിരത്തഞ്ഞൂറു മു�
തൽക്കു് ബി.സി. എണ്ണൂറുവെരയാകുന്നു.

ഉത്തരഭാരതെത്തേപ്പാെല താമ്രയുഗത്തിേലക്കു കടക്കാ�
െത േനരിട്ടു് ഇരുമ്പുയുഗത്തിേലക്കു് േപാകയാണു് െച�
യ്തിട്ടുള്ളതു്. ഇവിെട ഇരുമ്പുയുഗം തുടങ്ങിയതു് ബി.സി.
നാലായിരത്തിലാെണന്നാണു് മി.മിത്രെന്റ അഭിപ്രായം.
എടക്കൽ ഗുഹയിെല െകാത്തുചിത്രങ്ങൾ വൻശിലാ�
പരിഷ്കാര കാലത്തിനും ഇരുമ്പുയുഗത്തിനും മുമ്പുണ്ടാ�
യി എന്നു നിശ്ചയിക്കാം. അതിനാൽ ഈ െകാത്തുചി�
ത്രങ്ങൾ ബി.സി. നാലായിരത്തിനു മുമ്പുള്ളവയാണു്.
ഇതിനു് എത്രമുമ്പു്? ഈ േചാദ്യത്തിനു് ഉത്തരം പറയു�
ന്നതിനുമുമ്പു് െചറുശിലാ യുഗാന്ത്യത്തിലുള്ള ഘടശിലാ
െകാത്തുചിത്രങ്ങളുേടതിൽനിന്നു് എടക്കൽ െകാത്തുചി�
ത്രങ്ങളുെട കലാരീതി കുേറ മുേമ്പാട്ടു േപായിട്ടുെണ്ടന്ന
പ്രത്യക്ഷസംഗതി നാേമാർക്കണം. ഇതു പരിഗണിച്ചു്
എടക്കൽ െകാത്തുചിത്രങ്ങൾക്കു് ബി.സി. ഏഴായിരം മു�
തൽക്കു് ബി.സി. ആറായിരം വെര എന്ന ഉേദ്ദശകാലം
െകാടുക്കാം. എടക്കൽ െകാത്തുചിത്രങ്ങളുെട കൂട്ടത്തിൽ
അമ്പും വില്ലും വച്ചു നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യെന്റ ചിത്രത്തിനും
േപർസ്യയിലുള്ള സൂസയിെല ഒന്നാം നഗരത്തിൽ കണ്ടു�
പിടിച്ച ഒരു മൺപാത്രത്തിെല ചിത്രത്തിനും തമ്മിലുള്ള
സാദൃശ്യവും ഏെറക്കുെറ ഈ കാലെത്ത പിന്താങ്ങുന്നു�
മുണ്ടു്.

എടക്കൽ െകാത്തുചിത്രങ്ങൾ മനുഷ്യെരയും മറ്റും ചിത്രീ�
കരിക്കുന്നുെവന്നു് മുകളിൽ പറഞ്ഞുവേല്ലാ. നവശിലായു�
ഗകാലെത്ത ഈ ചിത്രകലയ്ക്കും, അതിനുമുമ്പുള്ള പ്രാചീ�
നശിലായുഗത്തിേലതിനും തമ്മിൽ സാരമായ വ്യത്യാസ�
മുണ്ടു്. െസ്പയിനിെന്റ കിഴക്കുഭാഗത്തും ഉത്തര ആഫ്രിക്ക�
യിെല ടൂണിസിലും ഭാരതത്തിെല െസൻട്രൽ െപ്രാവിൻ�
സിെല സിംഗപൂർ എന്ന സ്ഥലത്തും കാണാവുന്ന ചായ�
മിട്ട പ്രാചീനശിലായുഗചിത്രങ്ങൾ സാദൃശ്യാത്മകത്വവും
(Realism) ൈചതന്യവും പുതുമയുള്ള ഒരു കലാരീതിെയ�
യാണു് കാണിക്കുന്നതു്. േനെരമറിച്ചു്, ഘടശിലയിെലയും
എടക്കൽ ഗുഹയിെലയും െകാച്ചുചിത്രങ്ങൾ സേങ്കതാത്മ�
കങ്ങളും (conventional) ൈചതന്യശുന്യങ്ങളും, പുതുമ കു�
റഞ്ഞവയുമാകുന്നു. എടക്കൽ െകാത്തുചിത്രങ്ങളിൽ മനു�
ഷ്യെരയും മറ്റും, പ്രാചീനശിലായുഗക്കാർ െചയ്തിരുന്നതു�
േപാെല അവരുെട യഥാർഥരൂപത്തിൽ വരയ്ക്കാെത ഒരു
കൃത്രിമമായ കലാസേങ്കതമനുസരിച്ചു് വരച്ചിരിക്കുന്നു.
ഘടശിലയിെലയും എടക്കൽ ഗുഹയിെലയും െകാത്തുചി�
ത്രങ്ങൾ, െസൻട്രൽ െപ്രാവിൻസിെല സിംഗപ്പൂരിെലയും
കിഴക്കൻ െസ്പയിനിെലയും പ്രാചീനശിലായുഗ ചിത്രക�
ലയിൽ കാണുന്ന ഒരു കലാരീതി—മനുഷ്യരുെട രൂപ�
ങ്ങൾക്കു നീളം കൂട്ടി വരയ്ക്കുന്ന രീതി—സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.
കൂടാെത, ഈ പ്രാചീനശിലായുഗചിത്രങ്ങൾ മനുഷ്യെര
മുഖമൂടുപടങ്ങേളാടുകൂടി നൃത്തം െചയ്യുന്ന ഭാവത്തിൽ വര�
ച്ചിരിക്കുന്നതുേപാെല, എടക്കൽ ഗുഹയിെല െകാത്തു�
ചിത്രങ്ങളും മനുഷ്യെര മുഖമൂടുപടങ്ങേളാടും ഉഷ്ണീഷ വി�
േശഷങ്ങേളാടുംകൂടി നൃത്തം െചയ്യുന്ന ഭാവത്തിലാണു്
ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നതു്. പ്രാചീനശിലായുഗചിത്രങ്ങളിൽ
കാണുന്ന ഈ നൃത്തഭാവം മതസംബന്ധിയായ നൃത്ത�
െത്തയാണു് ചിത്രീകരിക്കുന്നെതന്നു് വിദഗ്ദ്ധന്മാർ അഭി�
പ്രായെപ്പട്ടിട്ടുണ്ടു്. അതുേപാെല എടക്കൽ െകാത്തുചി�
ത്രങ്ങളും മതസംബന്ധിയായ േകാലം തുള്ളലുകെളയും
ൈദവം തുള്ളലുകെളയും ചിത്രീകരിക്കുന്നു എന്നു വിചാരി�
ക്കാം. ഈ െകാത്തുചിത്രങ്ങൾ പാളയും കുരുേത്താലയും
വച്ചുെകട്ടി തുള്ളാറുള്ള േവലന്മാരുെടയും മറ്റും േകാലം
തുള്ളലുകെള സ്മരിപ്പിക്കുന്നു. ഒരു െതങ്ങിന്മടേലാ പന�
മടേലാ ഓല കളഞ്ഞു പിടിച്ചുെകാണ്ടു് മുഖംമൂടിേയാടും
ഉഷ്ണീഷേത്താടുംകൂെട തുള്ളുന്ന ഒരു മനുഷ്യെന്റ ചിത്രവും
എടക്കൽ ഗുഹയിൽ െകാത്തിയിട്ടുണ്ടു്.

പ്രാചീനശിലായുഗത്തിെല ശിലാനിർമ്മിതങ്ങളായ ഉപ�
കരണങ്ങളും ആയുധങ്ങളും േകരളത്തിൽനിന്നു് ഇതുവ�
െര കണ്ടുപിടിച്ചതായറിയുന്നില്ല. അതിനാൽ പ്രാചീനശി�
ലായുഗത്തിൽ േകരളത്തിൽ മനുഷ്യർ നിവസിച്ചിരുന്നി�
െല്ലന്നും, നവശിലായുഗത്തിലാണു് മനുഷ്യവാസം തുടങ്ങി�
യെതന്നും അനുമാനിക്കാം. എടക്കൽഗുഹയിെല െകാ�
ത്തുചിത്രങ്ങൾ ഉദാഹരിക്കുന്ന ഈ നവയുഗകല സേങ്ക�
താത്മകവുമാണു്. അതിനാൽ േകരളകലയുെട ഉത്ഭവം
സേങ്കതാത്മകമായിട്ടാെണന്നു് വിചാരിേക്കണ്ടിയിരിക്കു�
ന്നു. പ്രാചീനശിലായുഗകലയുെട ഒരു പരിവർത്തനവും
ക്ഷയവും െകാണ്ടായിരിക്കണം ഈ കല ഉത്ഭവിച്ചതു്.
പേക്ഷ, ഈ ആദ്യെത്ത സേങ്കതാത്മകമായ േകരളക�
ലയുെട പൂർവികസ്ഥാനമുള്ള പ്രാചീനശിലായുഗത്തിെല
സാദൃശ്യാത്മക കല േകരളത്തിനു പുറെമയാണു് ജനിച്ച�
തു്. അതിെന്റ പുതിയ രൂപമായ സേങ്കതാത്മകകലേയാ�
ടു കൂടിയായിരിക്കാം േകരളത്തിെല ആദിമനിവാസികൾ
പുറെമ നിന്നും േകരളത്തിൽ കുടിേയറിപ്പാർത്തതു്. അതി�
നാൽ ഉത്ഭവം എങ്ങെനയായാലും േകരളത്തിൽ കല
ആദ്യമായി ജനിച്ചതു്, സേങ്കതാത്മക രീതിേയാടുകൂടിയാ�
ണു്. പിെന്നയും േകരളം കല സംബന്ധിച്ചു േലാകത്തിൽ
േപെരടുത്തിട്ടുെണ്ടങ്കിൽ അതു് െകാത്തുപണിയിൽ മാ�
ത്രമാണു്. ഇവിടുെത്ത മരത്തിലും ദന്തത്തിലുമുള്ള െകാ�
ത്തുപണി പ്രസിദ്ധിേനടിയിട്ടുണ്ടു്. ഇങ്ങെന േകൾവിേകട്ട
േകരളത്തിെല െകാത്തുപണിയുെട പ്രാരംഭദശെയയാ�
ണു്, നാം എടക്കൽഗുഹയിെല െകാത്തുചിത്രങ്ങളിൽ
കാണുന്നതും.

എടക്കൽ ഗുഹയിെല െകാത്തുചിത്രങ്ങൾ ചിത്രീകരിക്കു�
ന്ന മനുഷ്യർ ഏതു വർഗ്ഗത്തിൽെപ്പട്ടവരാെണന്നു് ഇനി
കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. െപ്രാഫ. ഗിയുഫ്രിഡാ റുേഗ�
റിയുെട (Ruggeri) ‘ഏഷ്യയിെല നരവംശശാസ്ത്രം’ എന്ന
പ്രാമാണിക ഗ്രന്ഥെത്ത ആസ്പദിച്ചു് ഈ മനുഷ്യർ ദ്രാവി�
ഡരുെടയും ആര്യന്മാരുെടയും വരവിനുമുമ്പ് ഇന്ത്യയിൽ
പാർത്തിരുന്ന ആസ്ത്രേലാ േവടർ എന്ന നരവംശത്തിൽ�
െപ്പടുെമന്നു് ഈ േലഖകൻ വിചാരിക്കുന്നു. മേധ്യന്ത്യയി�
െല ഗാണ്ഡ്, മുണ്ഡ, േഹാസ് മുതലായ വർഗ്ഗക്കാരും േക�
രളത്തിെല മലേവടൻ, മുള്ളുക്കുറുമ്പൻ, പണിയൻ, െച�
റുമൻ എന്നീ വർഗ്ഗക്കാരും ഈ ആസ്ത്രേലാേവടർ എന്ന
നരവംശത്തിൽെപ്പട്ടവരാണു്. പ്രേത്യകിച്ചു് എടക്കൽ ഗു�
ഹയിെല െകാത്തുചിത്രങ്ങൾ െകാത്തിയതു് എടക്കൽമ�
ലയ്ക്കു സമീപം ഇന്നു കാണുന്ന മുള്ളുക്കുറുമ്പരുെട പൂർവിക�
രാെണന്നു് ഈ േലഖകനു േതാന്നുന്നു. വയനാടൻ െചട്ടി�
കൾ ആണ്ടിെലാരിക്കൽ എടക്കൽ മലയിെല ബേത്തരി
േറാക്കു െകാടുമുടിയിൽ െചന്നു് മുടിയംപിള്ളി എെന്നാരു
േദവിെയ ആരാധിക്കാറുെണ്ടന്നു് മി. ഫാെസറ്റു ചൂണ്ടിക്കാ�
ണിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഈ വയനാടൻ െചട്ടികൾ സാധാരണയാ�
യി െചട്ടികെളന്നറിയെപ്പടുന്നവരല്ല, പുലികെള വലവച്ചു
പിടിക്കുന്ന ഒരുമാതിരി േവടജാതിക്കാരാണു്. വയനാ�
ട്ടിൽ കാണുന്ന കർണാടക േദശീയരായ എടനാടൻ െച�
ട്ടികൾക്കും മന്ദാടൻ െചട്ടികൾക്കും, പ്രസ്തുത വയനാടൻ
െചട്ടികൾക്കും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ടു്. വയനാ�
ടൻ െചട്ടികൾക്കിടയിൽ തങ്ങൾ തമിഴകത്തുനിന്നു വന്ന
െവള്ളാളരാെണന്നു് ഒൈരതിഹ്യമുെണ്ടങ്കിലും അതു് വി�
ശ്വാസേയാഗ്യമാെണന്നു് ഈ േലഖകനു േതാന്നുന്നില്ല.
ദ്രാവിഡ നരവംശത്തിൽെപ്പട്ട ൈമസൂരിെലയും കർണാ�
ടക േദശങ്ങളിെലയും േബഡർ അഥവാ േബായർ എന്ന
വർഗ്ഗത്തിനു സദൃശ്യരായി പണ്ടു േകരളത്തിലുണ്ടായിരു�
ന്നവരുെട സന്താനങ്ങളാണു് വയനാടൻ െചട്ടികെളന്നു്
ഈ േലഖകൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഈ േബായർ ജാതിക്കാ�
രും മലേവടന്മാരും ഒേര വംശത്തിൽെപ്പട്ടവരെല്ലന്നും
േബായർ ദ്രാവിഡവംശത്തിലും മലേവടർ ആസ്ത്രേലാേവ�
ടവംശത്തിലും െപട്ടവരാെണന്നും പ്രേത്യകം ഓർമിക്ക�
ണം. വയനാടൻ െചട്ടികൾക്കു പുറേമ മുള്ളുക്കുറുമ്പരും
എടക്കൽ ഗുഹെയ ബഹുമാനിക്കുന്നു എന്നും എന്നാൽ,
പണിയർ ഇങ്ങെന െചയ്യുന്നിെല്ലന്നും മി. ഫാെസറ്റ് ചൂ�
ണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ടു്. ഈ മുള്ളുക്കുറുമ്പന്മാർ ആസ്ത്രേലാ�
േവടർ വംശത്തിൽെപ്പട്ടവരാണുതാനും. അതിനാലേത്ര
മുള്ളുക്കുറുമ്പന്മാരുെട പൂർവികരാണു് എടക്കൽഗുഹയി�
െല െകാത്തുചിത്രങ്ങൾ െകാത്തിയെതന്നു് ഈ േലഖ�
കൻ വിചാരിക്കുന്നതു്. എടക്കൽ െകാത്തുചിത്രങ്ങളിൽ
അമ്പും വില്ലും വച്ചു നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യെന്റ പടത്തിൽ�
നിന്നു് ആ െകാത്തുചിത്രങ്ങൾ െകാത്തിയ വർഗ്ഗക്കാർ�
ക്കു് സാധാരണ െപാക്കത്തിലും കുറഞ്ഞ െപാക്കേമ
ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു എന്നു് സ്പഷ്ടമാകുന്നു. ആസ്ത്രേലാേവടർ
വംശക്കാർക്കും ഈ െപാക്കേമയുള്ളു. ഈ മുള്ളുക്കുറു�
മ്പരുെട ആധിപത്യത്തിനുേശഷം ദ്രാവിഡവംശത്തിൽ�
െപ്പട്ട വയനാടൻ െചട്ടികൾ വയനാട്ടിെന്റ നാഥന്മാരാ�
യിത്തീർന്നിരിക്കണം. ഇവരുെട രാജാക്കന്മാരിൽ നി�
ന്നാണു് എ.ഡി. 10-ാം ശതാബ്ദേത്താടടുപ്പിച്ച വടക്കൻ
േകാട്ടയം രാജാക്കന്മാരും കുറുമ്പ്രനാടു് രാജാക്കന്മാരും
വയനാട്ടിെന്റ െതക്കൻ ഭാഗങ്ങെള ൈകവശെപ്പടുത്തി�
യതു്. ഇങ്ങെന ദ്രാവിഡരുെട വരവിനുമുമ്പ് നവശിലായു�
ഗത്തിൽ േകരത്തിൽ നിവസിച്ചിരുന്ന ആസ്ത്രേലാേവടർ
വർഗ്ഗത്തിൽെപ്പട്ട കുറുമ്പരാണു് എടക്കൽഗുഹയിെല
െകാത്തുചിത്രങ്ങൾ െകാത്തിയെതന്നാണു് ഈ േലഖക�
െന്റ അഭിപ്രായം.

എടക്കൽഗുഹയിെല െകാത്തുചിത്രങ്ങളുെട കാലത്തിനു�
േശഷം ആറായിരേത്താളം വർഷം കഴിഞ്ഞാണു് േമൽ�
പ്പറഞ്ഞ ശിലാേലഖന ചിത്രത്തിൽ അടിയിൽ പകർ�
ത്തിയിട്ടുള്ള േലഖനം െകാത്തിയെതന്നു് ഈ േലഖകൻ
വിചാരിക്കുന്നു. ഇതു് എഴുതിയിരുന്ന ലിപി പ്രാചീനലിപി
വിദഗ്ധന്മാർ ‘േകവു് ’ എന്നു േപരിട്ടിട്ടുള്ളതും അേശാക�
നുേശഷമുണ്ടായതുമായ ഒരു ബ്രാഹ്മി ലിപിയാണു്. ഇതു�
വെര വായിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഈ േലഖനം. ‘സകമുേനേവര�
േകാവ (ഹു) ദാനം’ എന്നു വായിക്കാെമന്നു് ഈ േലഖ�
കൻ വിചാരിക്കുന്നു. പാതി മാഞ്ഞുേപായതിനാൽ േലഖ�
നപ്പകർപ്പിൽ മുഴുവനും വരാത്ത ആദ്യെത്ത അക്ഷരമായ
‘സ’യുെട രൂപത്തിെന്റ ഒട്ടുമുഴുക്കാലും മി. ഫാെസറ്റ് എടു�
ത്തിട്ടുള്ള ഈ േലഖനം െകാത്തിയിട്ടുള്ള ചുമരിെന്റ േഫാ�
േട്ടായിൽ കാണാം. േലഖനപ്പകർപ്പിൽ ‘സ’യുെട നടു�
വിലെത്ത കീഴ്േപ്പാട്ടുള്ള വരമാത്രം കാണുന്നതിനാൽ,
അതു ‘ര’ ആെണന്നു േതാന്നും. പേക്ഷ, ഈ ‘ര’യുെട
ഇരുവശങ്ങളിലും പകർപ്പിൽത്തെന്ന ചില കുത്തുകൾ
കാണുന്നതു് ‘സ’യുെട അവശിഷ്ടങ്ങളാെണന്നു േഫാ�
േട്ടായും പകർപ്പും സൂക്ഷിച്ചു പഠിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാം.
സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇട്ടിട്ടുള്ള ‘ഹു’ എന്ന അക്ഷരം േല�
ഖനത്തിനു് അടിയിൽ െകാത്തിയിട്ടുള്ളതാണു്. ‘വ’യുെട
മുകളിൽ ഒരു ഒമിഷൻ മാർക്കു് ഇട്ടിട്ടുള്ളതു് ‘വ’യ്ക്കുേശഷം
ഒരക്ഷരം വിട്ടുേപായി എന്നും അതു് അടിയിൽ േചർത്തി�
ട്ടുെണ്ടന്നും കാണിക്കാനാണു്. ‘േവ’യുെട അടിയിൽ ‘ഉ’
എന്ന അക്ഷരം െകാത്തിയിട്ടുളളതുേപാെല േഫാേട്ടാ�
വിൽ നിന്നു േതാന്നുന്നു. ‘േവ’ എന്ന അക്ഷരത്തിെല
രകാരം ‘േവ’യുെട അടിയിൽ കീേഴ്പാട്ടുള്ള ഒരു വരെകാ�
ണ്ടാണു് ശിലാേലഖനത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതു്. ഈ
രകാരത്തിെന്റ അടയാളം ‘േവ’യുെട കീഴിൽ േചർക്കു�
വാൻ ഈ േലഖനത്തിലുള്ള പകർപ്പിെന്റ േകാപ്പി എഴു�
തിയേപ്പാൾ ഈ േലഖകൻ വിട്ടുേപാെയന്നും അതുെണ്ട�
ന്നുകൂടി മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചു േവണം േലഖനം വായി�
േക്കണ്ടെതന്നും ഇവിെട പറഞ്ഞുെകാള്ളെട്ട. പാലിഭാ�
ഷയിലുള്ള ഈ േലഖനത്തിെന്റ സംസ്കൃതരൂപം ‘ശാ�
ക്യമുേന ഒവരേകാ ബഹുദാനം’ എന്നാണു്. ‘േവ’യുെട
അടിയിൽ േചർത്തിട്ടുള്ള ‘ഉ’ എന്ന അക്ഷരവും കൂട്ടിേച്ചർ�
ത്തു വായിക്കുകയാെണങ്കിൽ അതു് ‘സകമുേനർ ഉേവ�
രേകാവഹുദാനം’ എന്നുവരും. ഇതു സംസ്കൃതസന്ധി പ്ര�
കാരം െതറ്റായതുെകാണ്ടു് ‘ഉ’ വിട്ടു വായിക്കുകയാണു്
നല്ലെതന്നു േതാന്നുന്നു. ഈ േലഖനത്തിെന്റ അർഥം
ശാക്യമുനിയുെട (ബുദ്ധെന്റ) ഒവരകകൾ പലതു ദാനം
െചയ്തു എന്നാണു്. ഒവരക എന്ന പദെത്ത ആരാധനയ്ക്കു�
ള്ള ഗുഹ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ പാലി ഭാഷയിലും േക�
വു് ലിപിയിലുമുള്ള ശിലാേലഖനങ്ങളിൽ ധാരാളമായി
ഉപേയാഗിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഇനി േലഖനത്തിെന്റ കാലം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമി�
ക്കാം: ‘ദാ’ എന്ന അക്ഷരത്തിെന്റ നടുവിലെത്ത വള�
വിെന്റ മുകളിലും താെഴയുമുള്ള വരകൾക്കു് നീളം കുടു�
തലായി കാണുന്നതിനാൽ ബ്യൂളരുെട (Buhler) അഭി�
പ്രായമനുസരിച്ചു് ഈ േലഖനം ബി.സി. 200-നടുപ്പിച്ചു
െകാത്തിയെതന്നുേവണം വിചാരിക്കുക. ‘മുേന’ എന്ന
പദത്തിെല ‘ന’യുെട അപൂർവരുപം അേശാകെന്റ ൈമ�
സൂറിലുള്ള സിദ്ധിപുരം ഒന്നാം ശിലാേലഖനത്തിലും കാ�
ണാവുന്നതാണു്. ‘േവ’യിെല രകാരം അടിയിൽ േചർ�
ക്കാെത മുകളിൽ േചർത്തിട്ടുള്ളതും, ഈ േലഖനത്തിനും
അേശാകനും വലുതായ കാലാന്തരമിെല്ലന്നു സൂചിപ്പിക്കു�
ന്നു. ഈ കാരണങ്ങളാൽ ഈ േലഖനത്തിെന്റ കാലം
ബി.സി. 200-നും 150-നും ഇടയ്ക്കാെണന്നു് ഈ േലഖകൻ
വിചാരിക്കുന്നു. ബി.സി. 242-ൽ മരിച്ച അേശാക ചക്ര�
വർത്തിയുെട സുപ്രസിദ്ധമായ ശിലാേലഖനങ്ങളിൽ
നിന്നു് മൗര്യസാമ്രാജ്യത്തിൽ ൈമസൂരിെല വടക്കൻ
താലൂക്കുകൾ വെരയുള്ള പ്രേദശങ്ങൾ ഉൾെപ്പട്ടിരുന്നു
എന്നും, അതിനു െതക്കുള്ള േചാഴം, പാണ്ഡ്യം, േകരളപു�
ത്രം, സതീയപുത്രം (ഈ ഒടുവിൽ പറഞ്ഞതു് കാഞ്ചീപു�
രത്തിനു സമീപമുള്ള പ്രേദശമാെണന്നു് ഈ േലഖകൻ
വിചാരിക്കുന്നു എന്നു് ഇടയ്ക്കു പറഞ്ഞുെകാള്ളെട്ട) എന്നീ
രാജ്യങ്ങളിേലക്കു് അേദ്ദഹം ബുദ്ധമതപ്രചാരകെര അയ�
ച്ചിരുന്നു എന്നും നമുക്കു വിചാരിക്കാം. ഈ മതപ്രചാര�
കരായിരിക്കും അന്നു േകരളത്തിൽ ഉൾെപ്പട്ടിരുന്ന വയ�
നാട്ടിൽ വന്നു് അവിെട പ്രചാരമുണ്ടാക്കിയിരുന്നു എന്നു്
ഈ എടക്കൽ േലഖനം പ്രത്യക്ഷെപ്പടുത്തുന്ന ബുദ്ധമതം
അവിെട സ്ഥാപിച്ചതു്. എ.ഡി. രണ്ടാം ശതാബ്ദത്തിൽ
പ്രസിദ്ധ യവന ഭൂമിശാസ്ത്രജ്ഞനായ േടാളമി രചിച്ച
ഏഷ്യയുെട ഭൂമിശാസ്ത്രത്തിൽ പസെഗ (അതായതു് ൈമ�
സൂരിെന്റ പശ്ചിമഭാഗത്തു ഹൻെസാെഗ) േകരളപുത്ര
രാജാവിെന്റ രാജ്യത്തിൽ ഉൾെപ്പട്ടിരുന്നു എന്നും അനു�
മാനിക്കാവുന്നതാണു്. ബി.സി. രണ്ടാം ശതാബ്ദത്തിൽ
േകരളത്തിൽ ബുദ്ധമതം പ്രചരിച്ചിരുന്നു എന്നും, അന്നു്
എടക്കൽഗുഹ ബുദ്ധഭിക്ഷുക്കളുെട ഒരു ഗുഹയായിരുന്നു
എന്നും ഈ എടക്കൽ േലഖനത്തിൽനിന്നും വിചാരി�
ക്കാവുന്നതാണു്.

ഈ േലഖനത്തിലുള്ള ശിലാേലഖന ചിത്രത്തിെന്റ മുക�
ളിൽ േചർത്തിട്ടുള്ള ശിലാേലഖനം േഡാക്ടർ ഹുൾട്ട്ഷ് 
പാതി വായിച്ചിരുന്ന ഗുഹയിെല ഒരു പ്രാചീന തമിഴു് േല�
ഖനത്തിെന്റ വായിക്കാത്ത ശിഷ്ടഭാഗമാകുന്നു. ഗുഹയി�
െല ചുമരിെന്റ മുകളിലെത്ത വരിയിൽ െകാത്തിയിട്ടുള്ള
ഈ േലഖനത്തിെന്റ ആദ്യഭാഗം ‘പൽപുലിതാനന്തകാ�
രി’ എന്നും അടിയിലെത്ത വരിയിലുള്ള േലഖനം മുഴുവ�
നും ‘ശ്രീവിഷ്ണുവർമ കുടുംബീയ കുലവർദ്ധനസ്യലിഖിത’
എന്നും േഡാക്ടർ ഹുൾട്ട്ഷ് വായിച്ചിട്ടുണ്ടു്. മുകളിലെത്ത
വരിയുെട ഉത്തരഭാഗമാണു് ഇതിലുള്ള ശിലാേലഖന
ചിത്രത്തിൽ േചർത്തിട്ടുള്ളതു്. ഇതിെന ‘േവട്േകാപണാ�
കചം നന്നുചത്തി’ എന്നു വായിക്കാെമന്നു് ഈ േലഖ�
കൻ വിചാരിക്കുന്നു. അേപ്പാൾ ഇതിെന്റ ആദ്യെത്ത ഭാ�
ഗവും കുട്ടിേച്ചർത്താൽ ഇതു് ‘പൽപുലിതാനന്തകാരി േവ�
ടു് േകാപണാകചം നന്നുചത്തി’ എന്നു വരുന്നതാണു്.
ഇതിെന്റ അർഥം, പല പുലികെള െകാെന്നാടുക്കിയ േവ�
ടു് േകാവനായ നാഗവംശജൻ നന്നു ശക്തി എന്നാണു്.
േവട്േകാ അഥവാ േവടു് േകാവൻ എന്ന പദത്തിനു് െച�
ന്തമിഴിൽ കുശവൻ എന്ന അർത്ഥമുെണ്ടന്നു് മണിേമക�
ലയിെല,

“ൈപന്നിണ വിൈല ഞർ, പാചവർ വാചവ-
െരന്നു നർ മറുകുമിരുേങ്കാവടു് കളു”

എന്ന വരികളും തമിഴു് സംഘത്തിെന്റ അധ്യക്ഷനായി�
രുന്ന സുപ്രസിദ്ധനായ നക്കീരാരും െകാണ്ടാൻ എന്ന
േവട്േകാവും തമ്മിൽ സംസ്കൃതത്തിെന്റയും തമിഴിെന്റയും
േമന്മയെയപ്പറ്റി നടന്ന തർക്കെത്തപ്പറ്റിയുള്ള ഐതിഹ്യ�
െത്ത സൂചിപ്പിക്കുന്ന പഴയപാട്ടിെല,

“മരണത്തിൽ െപാതിയിൻ മുതർ പുേത്തൾ വാഴി
പരണ കലിലരും വാഴി, അരണിചാ
ആനന്ദേവടു് കയാൻ േവടു് െകാക്കുയെക്കാണ്ടാൻ
ആനന്ദേഞ്ചർ കവുവാകാ”

എന്ന വരികളും കാണിക്കുന്നുണ്ടു്. എന്നാൽ ചില ശിലാ�
േലഖനങ്ങളിൽ നിന്നു് േവട്േകാവൻ എന്നതു് പരമ്പര�
യായി ഒരു പ്രാചീനഗ്രാമമുഖ്യെന്റ ഉേദ്യാഗസ്ഥരാെണ�
ന്നു് അനുമാനിേക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഉദാഹരണമായി,
ദക്ഷിണതിരുവിതാംകുറിെല പാർഥിവേശഖരപുരം േക്ഷ�
ത്രത്തിലുള്ള െകാല്ലം 98-െല ഒരു ശിലാേലഖനത്തിൽ,
ഒരാൾ രണ്ടു നന്ദാവിളക്കുകളുെട െചലവിേലക്കായി
രണ്ടു പടത്തലവന്മാരുെട പക്കൽ ഏേഴഴു് എരുമകൾ
വീതം ഏൽപ്പിച്ചതായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അനന്തരം
“ഇവ്വുർ േവട്േകാവ നാകിെന്റ െചേങ്കാടനും തമ്പി മരുമ�
ക്കളും അമ്പലവും വാതിൽമാടവും ചുറ്റുമണ്ടപമും അഴിവു
െചല… കടവർ” എന്ന േലഖനത്തിൽ കാണുന്നു. ‘കട�
വർ’ എന്നതിനു മുമ്പ് കുേറ അക്ഷരങ്ങൾ മാഞ്ഞുേപാ�
യിട്ടുണ്ടു്. എന്നാലും ഇതിെന്റ അർഥം േവട്േകാവനായ
െചേങ്കാടനും കുടുംബവും ആ േക്ഷത്രം നിലനിൽക്കുന്ന
കാലേത്താളം നന്ദാവിളക്കുകൾക്കുണ്ടായ ഈ ദാന�
െത്ത കാത്തുരക്ഷിക്കണം എന്നാെണന്നു് അനുമാനി�
ക്കാവുന്നതാണു്. േവട്േകാവർ എന്ന ഒരു വർഗ്ഗെത്ത�
േയാ ഉേദ്യാഗസ്ഥവൃന്ദെത്തേയാപറ്റി െകാംഗുേദശെത്ത
(അതായതു് േകായമ്പത്തൂർ, േസലം എന്നീ ജില്ലകളി�
െല) ശിലാേലഖനങ്ങളും പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ടു്. സുപ്രസിദ്ധ�
നായ കരികാലേചാഴൻ ഒരിക്കൽ നശിപ്പിച്ച സഹ്യപർ�
വ്വത പ്രാന്തസ്ഥമായ അരയം എെന്നാരു തലസ്ഥാന�
വും, സ്വർണ്ണം വിളയുന്ന ഒരു മലയുള്ളതും എ.ഡി. പന്ത്ര�
ണ്ടാം ശതാബ്ദത്തിൽ പ്രബലമായിത്തീർന്ന ൈമസൂറി�
െല െഹായ് സള രാജവംശത്തിെന്റ സ്ഥാപകെന സം�
ബന്ധിച്ചുള്ള ഐതിഹ്യത്തിനു് തുല്യമായ ഒൈരതിഹ്യം
സ്ഫുരിക്കുന്ന ‘പുലികടിമാൽ’ എന്ന ബിരുദമുള്ളതുമായ
ഇരുേങ്കാേവൾ എെന്നാരു ക്ഷത്രിയ രാജവംശെത്തവ�
പ്പറ്റി, തമിഴു് സംഘകവിയായ കപിലർ പുറനാനൂറിൽ
േചർത്തിട്ടുള്ള രണ്ടു പാട്ടുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. വയ�
നാട്ടിൽ വൻശിലായുഗകാലത്തു് സ്വർണ്ണഖനികളിൽ നി�
ന്നു് സ്വർണ്ണം കുഴിെച്ചടുത്തിരുന്നതിനു ലക്ഷ്യമുെണ്ടങ്കിലും,
ഇരുേങ്കാവർ രാജകുടുംബത്തിനും എടക്കൽ േലഖനത്തി�
െല പുലികെള െകാന്ന േവട്േകാവനായ നന്നുശക്തി�
ക്കും തമ്മിൽ വല്ല ഛായയുമുേണ്ടാ എന്നു തൽക്കാലം
നിർണ്ണയിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല.

ൈമസൂറിെല പാവഗഡ എന്ന സ്ഥലത്തു നിന്നു ലഭിച്ചി�
ട്ടുള്ള എ.ഡി. എട്ടാം ശതാബ്ദത്തിെല ഒരു ശിലാേലഖ�
നത്തിൽ മാഗുത ൈവരശക്തി കുലത്തിൽെപ്പട്ട ഒരു
പരേമശ്വരേദവശക്തിെയയും വടുക്കണ്ണശക്തിെയയും
പറ്റി പറയുന്നുണ്ടു്. ൈമസൂറിെല ഒരു പശ്ചിമജില്ലയിെല
ഹാസ്സൻ ഡിസ്ട്രിക്ടിൽ എ.ഡി. എട്ടാം ശതാബ്ദത്തിനു മു�
മ്പുതെന്ന ഭാനുശക്തി, ആദിത്യശക്തി മുതലായ ശക്തി
എന്ന പദത്തിൽ അവസാനിക്കുന്ന േപരുകളുള്ളവരും,
നാഗവംശത്തിൽെപ്പട്ടവരുമായ േസ്വന്ദക കുലരാജാക്ക�
ന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നു് പ്രാചീനശിലാേലഖനങ്ങളും
െചമ്പുപട്ടയങ്ങളും കാണിക്കുന്നുണ്ടു്. എടക്കൽ ഗുഹയി�
െല നന്നുശക്തിയും ഇതുേപാെല നാഗവംശത്തിൽെപ്പട്ട
ഒരു ഗ്രാമീേണാേദ്യാഗസ്ഥേനാ പ്രഭുേവാ ആയിരിക്ക�
ണം. നന്നുകൻ, നന്ദൻ എന്നീ േപരുകൾ പണ്ടുണ്ടായിരു�
ന്നു എന്നു് ശിലാേലഖനങ്ങളും തമിഴു് സംഘകാവ്യങ്ങളും
സ്ഥാപിക്കുകയും െചയ്യുന്നു.

കുടുംബി കുലത്തിൽെപ്പട്ട വിഷ്ണുവർമെന്റ േപരുപറയുന്ന
ഗുഹയിെല അടിയിലുള്ള വരിയിെല േലഖനവും മുകളി�
ലെത്ത േലഖനവും രണ്ടുതരം ലിപികളിൽ എഴുതിയി�
രിക്കുന്നതിനാൽ മുകളിലെത്ത വരിയുെട തുടർച്ചയല്ല
രണ്ടാമെത്ത വരി എന്നു് ഈ േലഖകൻ വിചാരിക്കുന്നു.
വിഷ്ണുവർമെനപ്പറ്റി പറയുന്ന താഴെത്ത വരി േഡാക്ടർ
ഹുൾട്ട്ഷ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുള്ളതുേപാെല, എ.ഡി. 500-
നു സമീപിച്ചുള്ള പൂർവചാലൂക്യലിപിയിൽ (കുേറക്കൂടി
സൂക്ഷ്മമായി പറയുകയാെണങ്കിൽ പ്രാചീനകദംബര
രാജാക്കന്മാർ ഉപേയാഗിച്ചിരുന്ന ലിപിയിൽ) ആണു്
എഴുതിയിട്ടുള്ളതു്. ഈ പൂർവചാലൂക്യലിപിയിൽ നിന്നാ�
ണു് പിൽക്കാലത്തു് കർണാടകലിപിയും െതലുങ്കുലിപി�
യും ഉണ്ടായതു്. നന്നുശക്തിെയപ്പറ്റി പറയുന്ന േലഖനം
അതിപ്രാചീനമായ തമിഴു് ലിപിയിൽ എഴുതിയിരിക്കു�
ന്നു. േകരളത്തിൽ പിൽക്കാലത്തു പ്രചാരമുണ്ടായിരുന്ന
വെട്ടഴുത്തു ലിപിയല്ല ഇതു്. ‘നന്നു’ എന്നതിെന്റ ഒടുവില�
െത്ത ‘നു’ എന്ന അക്ഷരത്തിനും ‘വത്തി’ എന്നതിെല
‘ത’ എന്ന അക്ഷരത്തിനും മാത്രേമ വെട്ടഴുത്തിെന്റ ഛാ�
യയുള്ളു. ഇന്നു് അതിപ്രാചീന തമിഴു് ലിപിയിലായി കരു�
തിവരുന്ന തിരുനാഥക്കുന്നിെല ൈജനശിലാേലഖനത്തി�
െല ലിപിെയക്കാൾ അധികം പ്രാചീനമായ ഒരു തമിഴു്
ലിപിയാണു് ഈ എടക്കൽ തമിഴു് േലഖനത്തിൽ ഉപ�
േയാഗിച്ചിരിക്കുന്നതും.

നന്നുശക്തി ഒരു രാജാവെല്ലന്നും, ഒരു ഗ്രാമീണ ഉേദ്യാ�
ഗസ്ഥേനാ, പ്രഭുേവാ മാത്രമാെണന്നുമാണു് ഈ േലഖ�
കനും േതാന്നുന്നതു്. വിഷ്ണുവർമൻ കുടുംബിവംശത്തിെല
ഒരു സാമന്തരാജാവാെണന്നു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ േലഖനം
കാണിക്കുന്നു. ഈ കുടുംബി (കുടുമി) കുലരാജാവു് വയനാ�
ടൻെചട്ടികളുെട വർഗ്ഗത്തിൽെപ്പട്ടവനായിരുന്നു എന്നു്
ഈ േലഖകൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഇന്നു കുടുമിെച്ചട്ടി എന്നു
േപരുള്ളതു് ഗൗഡസാരസ്വതശുദ്രർക്കാണു്. കുടുംബിവം�
ശജനായ വിഷ്ണുവർമൻ പ്രാചീന കദംബരാജാവായ രവി�
വർമെന്റ (ഉേദ്ദശം ബി.സി. 497–537) കീഴിേലാ അേദ്ദ�
ഹത്തിെന്റ സമകാലീനരായ ത്രിപർവത (ഹേലബീഡ്)
കദംബരാജാക്കന്മാരായ വിഷ്ണുവർമെന്റയും സിംഹവർമ�
െന്റയും കീഴിേലാ നാടുവാണിരുന്നിരിക്കാനിടയുണ്ടു്. രവി�
വർമെന്റ ഒരു െചമ്പുപട്ടയം നിലമ്പൂരിൽ നിന്നു കെണ്ട�
ടുത്തിട്ടുള്ള വസ്തുതയും, രവിവർമെന്റ സാമ്രാജ്യത്തിൽ
വയനാടിെന െതാട്ടുകിടക്കുന്ന ൈമസൂർ ജില്ലയിെല
ഏതാനും ഭാഗങ്ങൾ ഉൾെപ്പട്ടിരുന്നു എന്നുള്ള സംഗതി�
യും ഇവിെട സ്മരണീയമാണു്. എ.ഡി. നാലാം ശതാബ്ദ�
ത്തിെന്റ ഉത്തരാർദ്ധത്തിൽ മയൂരവർമൻ കദംബരാജ�
വംശെത്ത പ്രബലമാക്കിച്ചമച്ചേതാടുകൂടി വയനാടിെന്റ
മിക്കഭാഗങ്ങളും േകരളരാജാവിെന്റ ൈകവശത്തുനിന്നു
വിട്ടുേപായിരുന്നിരിക്കണം. കുടുംബിവംശജനായ എട�
ക്കൽ േലഖനത്തിെല വിഷ്ണുവർമൻ തിരുെനല്ലിക്കടുത്തു�
ള്ള ഭാഗെമാഴിച്ചു വയനാടിെന്റ മെറ്റല്ലാഭാഗങ്ങളും നീല�
ഗിരിയിെല ഗുഡല്ലൂറിനു സമീപമുള്ള പ്രേദശങ്ങളും ഭരിച്ചി�
രുന്നിരിക്കുവാനിടയുണ്ടു്. തിരുെനല്ലിക്കു് സമീപമുള്ള നാ�
ലംശങ്ങെളാഴിച്ചു് വയനാടിെന്റ മെറ്റല്ലാഭാഗങ്ങളും ഒരു
േവടരാജവംശം ഭരിച്ചിരുന്നു എന്നും ഒരു തുളുരാജാവായ
കാബ്ലിയിെല രാജാവിെന തിരുെനല്ലിേക്ഷത്രത്തിേല�
ക്കു േപാകുന്ന വഴിക്കുവച്ചു് പ്രസ്തുത േവടവംശത്തിൽെപ്പട്ട
രാജാവു് തടവുകാരനാക്കിെയന്നും തടവുകാരനായ കാം�
ബ്ലിയിെല രാജാവിെന്റ അേപക്ഷയനുസരിച്ചു് വടക്കൻ
േകാട്ടയം രാജാവും അേദ്ദഹത്തിെന്റ ബന്ധുവായ കുറു�
മ്പ്രനാട്ടുരാജാവും കൂടി പ്രസ്തുതേവടരാജാവിെന േതാൽ�
പ്പിച്ചു് വയനാടിെന തമ്മിൽ വീതിെച്ചടുത്തു എന്നുമുള്ള
ഐതിഹ്യം മി. േഗാപാലൻനായർ വയനാടിെനപ്പറ്റിയു�
ള്ള തെന്റ ഗ്രന്ഥത്തിൽ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഈ േവടരാജ�
വംശം എടക്കൽ േലഖനത്തിെല കുടുംബി വിഷ്ണുവർമെന്റ
വംശമാെണന്നു് ഈ േലഖകൻ വിചാരിക്കുന്നു. േകാട്ടയം
രാജവംശത്തിെന്റ ഉത്ഭവം എ.ഡി. ഒമ്പതാം ശതാബ്ദ�
ത്തിലാെണന്നു വിചാരിക്കാൻ കാരണമുള്ളതിനാൽ മി.
േഗാപാലൻനായർ പ്രസ്താവിക്കുന്ന സംഭവം നടന്നതു്
എ.ഡി. പത്താം ശതാബ്ദത്തിലായിരിക്കുെമന്നു് േലഖക�
നു േതാന്നുന്നു.

അവസാനമായി എടക്കൽ ഗുഹയിെല െകാത്തുചിത്ര�
ങ്ങെളക്കുറിച്ചു് രണ്ടുവാക്കു പറഞ്ഞുെകാള്ളെട്ട. ഇന്ത്യാ
ഗവൺെമന്റിെന്റയും മദ്രാസ് ഗവൺെമന്റിെന്റയും ആർ�
ക്കിേയാളജി വകുപ്പുകൾ കൃത്യാന്തര ബാഹുല്യത്താൽ
േകരളത്തിെല പ്രാചീനേലഖനങ്ങളുെടയും സ്മാരകങ്ങളു�
െടയും കണ്ടുപിടിത്തത്തിലും സംരക്ഷണത്തിലും അധി�
കം ശ്രദ്ധപതിപ്പിക്കാറില്ല. െകാച്ചിയിെലയും തിരുവിതാം�
കുറിെലയും ഗവൺെമന്റുകൾ ഇേപ്പാൾ േകരളത്തിെല
മധ്യകാലചിത്രങ്ങൾ േശഖരിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന
സ്ഥിതിക്കു് അവെരങ്കിലും എണ്ണായിരേത്താളം വർഷ�
ങ്ങൾക്കു മുമ്പുള്ള േകരളചിത്രകലയുെട അഥവാ േകരള
െകാത്തുപണിക്കലയുെട മാതൃകകളായ എടക്കൽ െകാ�
ത്തു ചിത്രങ്ങൾ മുഴുവനും പകർത്തി തങ്ങളുെട ചിത്രശാ�
ലകളിൽ സൂക്ഷിച്ചു വേയ്ക്കണ്ടതാണു്. എന്നാൽ മാത്രേമ
േകരള ചിത്രകലയുെട പ്രാരംഭം മുതൽക്കുള്ള ചരിത്രം
ഗ്രഹിക്കുവാൻ േകരളീയർക്കു സാധിക്കുകയുള്ളു.

മാതൃഭൂമി വിേശഷാൽ പ്രതി
1938
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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.)



പിൻകുറിപ്പു്

◦ മുപ്പതു മുതൽ നാല്പതു മിനിട്ടിനകം വായിച്ചു തീർക്കാവുന്ന
ഉള്ളടക്കമാണു് സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ േഫാൺ
പിഡിഎഫുകളിൽ ഉള്ളതു്. ഇതു വായിക്കുവാനായി ഒരിക്ക�
ലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿേടാപ് ആപ്ലിേക്കഷനുകെളാ
ആവശ്യമില്ല.

◦ ആധുനിക മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർട്ട്
േഫാണുകളുെട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക രീ�
തിയിലാണു ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതു്.
േഫാണിെന്റ വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ രീതിയിലാണു് മാർ�
ജിനുകൾ ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.

◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാഗങ്ങൾ
എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാണു്. എന്നി�
രിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്ന അേഡാബി അേക്രാബാറ്റ്
റീഡർ ആണു് ഇവയിൽ ഏറ്റവും മുന്തിയതു്. അതുെകാണ്ടു്
അേഡാബി റീഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും അതിൽ ഈ
േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ വായിക്കുകയും െചയ്യുക.

◦ സ്വതന്ത്രപ്രസാധനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന/ഇഷ്ടെപ്പടുന്ന ആർ�
ക്കുേവണെമങ്കിലും സായാഹ്നയിലൂെട സ്വന്തം കൃതികൾ
പ്രസാധനം െചയ്യാവുന്നതാണു്. 30 മുതൽ 60 മിനിട്ടു�
കൾക്കകം വായിച്ചുതീർക്കാവുന്ന ഉള്ളടക്കം – കഥകൾ,
അനുഭവക്കുറിപ്പുകൾ, േലഖനങ്ങൾ, അഭിമുഖങ്ങൾ, സിനി�
മാനിരൂപണങ്ങൾ, കവിതകൾ – എന്നു തുടങ്ങി എന്തുേവ�
ണെമങ്കിലും അയയ്ക്കാവുന്നതാണു്. അയേയ്ക്കണ്ട വിലാസം:
<info@sayahna.org>.

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമയിലി�
േലേയ്ക്കാ, ഈ െവബ് േപജിൽ കമ്മന്റുകളാേയാ േചർക്കുക.
നിർേദ്ദശങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും എേപ്പാഴും സ്വീകാര്യമാണു്.
അവ സായാഹ്നപ്രവർത്തകർക്കു് കൂടുതൽ ഉേത്തജനം
നൽകുന്നതാണു്.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014
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