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േകരളസംസ്കാരത്തിെന്റ
പശ്ചാത്തലം

ബി.സി. 89-ൽ സല്ല പിടിച്ചടക്കിയ എക്ലാനം
പട്ടണത്തിെന്റ അവശിഷ്ടങ്ങൾ.

മനുഷ്യർക്കു് ചില ജന്മവാസനകൾ പ്രകൃതി നല്കിയി�
ട്ടുണ്ടേല്ലാ. സ്വസ്ഥമായിരിക്കുവാനും പ്രവൃത്തിയിൽ
ഏർെപ്പടുവാനുമുള്ള വാസനകൾ ഇവയിൽ ഉൾെപ്പ�
ടുന്നതാണു്. പരസ്പരവിരുദ്ധങ്ങളായ പ്രസ്തുത രണ്ടു�
വാസനകളിൽ പ്രവൃത്തിവാസന നിവൃത്തിവാസ�
നെയ ജയിച്ചു മനുഷ്യെര പരിണാമാത്മകങ്ങളായ
പ്രവൃത്തികൾ മുേഖന തങ്ങളുെട ൈനസർഗ്ഗികശ�
ക്തികെള േപാഷിപ്പിക്കുവാൻ—മെറ്റാരുവിധത്തിൽ
പറയുന്നതായാൽ, സൃഷ്ടിപരങ്ങളായ പ്രവൃത്തിക�
ളിൽ ഏർെപ്പടുവാൻ—േപ്രരിപ്പിക്കുേമ്പാൾ, സംസ്കാ�
രം ജനിച്ചുതുടങ്ങും. “സൃഷ്ടി സകലകലകളുെടയും
പ്രാഥമിക േപ്രരകശക്തിയാെണ”ന്നു് ഒരു ചിന്ത�
കൻ അഭിപ്രായെപ്പട്ടിട്ടുള്ളതിനാൽ, ‘കല’ എന്ന
പദത്തിെന്റ ഏറ്റവും വ്യാപകമായ അർത്ഥത്തിൽ
കലയും സംസ്കാരവും ഒന്നുതെന്നയാെണന്നു പറയാ�
വുന്നതാണു്. പ്രവൃത്തിവാസന നിവൃത്തിവാസനെയ
അടക്കിവച്ചിരിക്കുന്നിടേത്താളം കാലം സംസ്കാരം
സജീവമായി നിലനില്ക്കും. നിവൃത്തിവാസനയ്ക്കു മേറ്റ�
തിെന്റ േമൽ ജയം കിട്ടുേമ്പാൾ, സംസ്കാരം പുേരാ�
ഗതിയില്ലാെത ജഡത്വം പ്രാപിക്കുന്നു. പിെന്നയും
പ്രവൃത്തിവാസനയ്ക്കു നിവൃത്തിവാസനയുെട േമൽ
മുൻൈക കിട്ടുേമ്പാൾ, വീണ്ടും സംസ്കാരം സജീവമാ�
യി ഭവിക്കുന്നു. ഇപ്രകാരം പ്രവൃത്തിയും നിവൃത്തിയും
മനുഷ്യരുെട ഇടയ്ക്കു സദാ മാറിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന�
താണു്. നിവൃത്തിവാസനയ്ക്കു ‘യിൻ’ എന്നും പ്രവൃ�
ത്തിവാസനയ്ക്കു ‘യാങ്’ എന്നും ചീനർ േപരിട്ടിട്ടുണ്ടു്.
ഇടവിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തിയും നിവൃത്തിയും െകാണ്ടുണ്ടാ�
കുന്ന ഈ താളം വിശ്വത്തിലും കാണാവുന്നതാണു്.
അതു് അതിെന്റ മൗലികഘടകമാണുതാനും. സം�
സ്കാരങ്ങൾ ജീവികൾ (ഓർഗാനിസം) ആെണന്നു
െഹർബർട്ട് െസ്പൻസറും അവ അതിജീവികളും (സു�
പ്പർ ഓർഗാനിസം), ബാല്യം, പൗരുഷം, വാർധക്യം
എന്നീ ദശകളിലൂെട കടന്നു മരണമടയുന്നവയുമാ�
െണന്നു് െസ്പംഗ്ലറും അഭിപ്രായെപ്പട്ടിരിക്കുന്നതു ശരി�
യെല്ലന്നാണു് ഇവെയക്കുറിച്ചു് ചരിത്രപരമായ ഗേവ�
ഷണം നടത്തിയിട്ടുള്ള െപട്രി, േജാഡ് മുതലായ
പണ്ഡിതന്മാരുെട മതം. സംസ്കാരങ്ങളുെട താളാ�
ത്മകമായ സ്വഭാവം ചുവെട േചർക്കുന്ന പ്രകാരം
ഹിേബർട്ട േജർണലിൽ മാർച്ചന്റ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചി�
രിക്കുന്നു: “മനുഷ്യർ വർഗ്ഗം മഹാസമുദ്രവും, കാല�
ത്തിെന്റ ഈ മണൽത്തിട്ടയിൽ ഒന്നിനു പിറകിൽ
ഒന്നായി ജനിച്ചുവന്നു തല്ലുന്ന തിരകൾ ആനുക്രമി�
കമായി ഉത്ഭവിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന സംസ്കാരങ്ങളു�
മാണു്. ഒരിക്കൽ ഇവയിെലാന്നു െപൗരസ്ത്യേലാ�
കത്തും, മെറ്റാരിക്കൽ ഇവയിെലാന്നു പാശ്ചാത്യ�
േലാകത്തും, ജനിക്കുന്നതുകാണാം. െപ്രാഫസർ
ഫ്ലിൻേഡർസ് െപട്രിയുെട അഭിപ്രായത്തിൽ, ഇവ�
യിേലാേരാന്നും ശരാശരി 1330 െകാല്ലം നിലനി�
ന്നതിനുേശഷം ചിന്നിച്ചിതറിയ തിരകൾക്കു തുല്യം
പ്രത്യക്ഷത്തിൽ അന്തമില്ലാത്ത മനുഷ്യജീവിതക്ക�
ടലിൽ തിരിച്ചു വിഴുന്നതാണു്… ബാല്യത്തിൽ തുട�
ങ്ങി വാർദ്ധക്യം വേരയുള്ള ദശകളിലൂെട സംസ്കാര�
ങ്ങൾക്കു കടന്നുേപാകാെത ഗത്യന്തരമിെല്ലന്നുള്ള
അഭിപ്രായെത്ത പിന്താങ്ങുന്ന െതളിവുകൾ ഒന്നു�
മില്ല. െപ്രാഫസർ െപട്രി മുതലായവരുെട ഗേവഷ�
ണങ്ങളിൽ സംസ്കാരങ്ങളുെട ഇടവിട്ടുള്ള, അഥവാ,
താളാത്മകമായ, സ്വഭാവമാണു് പ്രത്യക്ഷെപ്പട്ടിട്ടു�
ള്ളതു്. ഒരുപേക്ഷ, ഈ ചരിത്രസംഭവങ്ങൾക്കുള്ള
ഒരു സൂക്ഷ്മമായ ഉദാഹരണം പരിവർത്തിച്ചു െകാ�
ണ്ടും, എന്നാൽ സദാ ആവർത്തിച്ചു് ആവിർഭവിച്ചു
െകാണ്ടുമിരിക്കുന്ന സംവത്സരത്തിെല ഋതുക്കളാ�
െണന്നു പറയാം. ഗ്രീഷ്മവും േഹമന്തവും ശിശിരവും
വസന്തവുമുള്ള ‘പരിഷ്കാര’ത്തിെന്റ മഹാവർഷ�
െത്ത—365 ദിവസങ്ങളുള്ളതല്ല, പിെന്നേയാ നമ്മു�
െട അേനകായിരം വർഷങ്ങൾ അടങ്ങിയ മഹാവർ�
ഷെത്ത—കുറിച്ചു പ്രാചീന മനുഷ്യർ പറയുേമ്പാൾ,
അവർ പരിഷ്കാരത്തിനു പ്രസ്തുത വ്യാഖ്യാനമാണു്
നൽകിയിട്ടുള്ളതും.”

യഥാർത്ഥ േലാ േകാഡ് സ്റ്റീലിെന്റ െചറിയ
പതിപ്പായ ഹമ്മുറാബിയുെട േലാ േകാഡ്.

ഇറാഖിെല നിപ്പൂരിൽ നിന്നുള്ള െടറാേക്കാട്ട
ടാബ് െലറ്റ്, സി. 1790 ബി.സി. പുരാതന ഓറിയന്റ്

മ്യൂസിയം, ഇസ്താംബുൾ.

സംസ്കാരങ്ങളുെട താളാത്മകമായ പ്രസ്തുത സ്വ�
ഭാവം ഇന്നെത്ത ഒരു പുതിയ കണ്ടുപിടിത്തമല്ല.
അതു ചരിത്രാതീതകാലങ്ങളിെല പശ്ചിമ-ഏഷ്യാ�
നിവാസികളും കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നു. അവരുെട ഇടയ്ക്കു്
ഉത്ഭവിച്ചതും, പാർസിമതകൃതികളിലും ഭാരതീയ
പുരാണങ്ങളിലും വിവരിച്ചിട്ടുള്ളതുമായ ബ്രഹ്മകല്പഗ�
ണനം അവർ അതു് അറിഞ്ഞിരുന്നു എന്നു കാണി�
ക്കുന്നുണ്ടു്. ഈ ബ്രഹ്മകല്പഗണനെത്ത മാതൃഭൂമി
ആഴ്ചപ്പതിപ്പിൽ “കല്പങ്ങളും യുഗങ്ങളും” എന്ന േല�
ഖനത്തിൽ ഏെറക്കുെറ ശാസ്ത്രീയമാക്കി ഈ േല�
ഖകൻ വിവരിച്ചിരുന്നു. ബ്രഹ്മാവിെന്റ ഒരു പകൽ,
അഥവാ, ആയിരം വർഷം അടങ്ങിയ ഓേരാ കല്പം
കഴിയുേമ്പാൾ ബ്രഹ്മാവിെന മാത്രം സംബന്ധിക്കു�
ന്ന ൈനമിത്തികെമന്ന ഒരു പ്രളയമുണ്ടാകുെമന്നും,
അേപ്പാൾ ബ്രഹ്മാവു വീണ്ടും സൃഷ്ടിച്ചുതുടങ്ങുെമന്നും,
ബ്രഹ്മാവിെന്റ ഒരു രാവും പകലും, അഥവാ, രണ്ടാ�
യിരം വർഷം അടങ്ങിയ ഓേരാ മഹാകല്പം കഴിയു�
േമ്പാൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രളയത്തിനു പ്രാകൃതപ്രളയം
ബ്രഹ്മാവിെന സംബന്ധിച്ചതു മാത്രമാെണന്നു പറ�
യായ്കയാലും, അതിെന്റ പ്രാകൃതപ്രളയെമന്ന േപ�
രിൽ നിന്നും, അതു പ്രകൃതിയിലുൾെപ്പടുന്ന മനുഷ്യ�
െര സംബന്ധിക്കുന്നതാെണന്നു് അനുമാനിക്കാം.

െഹർബർട്ട് െസ്പൻസർ.

ആയിരം വർഷം നില�
നിൽക്കുന്ന സംസ്കാര�
ത്തിെന്റ പ്രവൃത്തിയും,
അഥവാ, ഏറ്റവും പിന്നീ�
ടു് ആയിരം വർഷം നില�
നില്ക്കുന്ന അതിെന്റ നിവൃ�
ത്തിയും, അഥവാ, ഇറക്ക�
വും, സദാ ഉണ്ടായിെക്കാ�
ണ്ടിരിക്കുന്നതാെണന്നുള്ള
ആശയം മഹാകല്പെമന്ന
ആശയത്തിൽ കാണാ�
വുന്നതാണു്. ഇതിൽനിന്നു് അതിപ്രാചീനകാലങ്ങ�
ളിൽ പശ്ചിമഏഷ്യാനിവാസികൾ െപട്രിയുെട 1330
െകാല്ലം വീതമല്ല, പിെന്നേയാ, 1000 െകാല്ലം വീ�
തം മാത്രമാണു് ഓേരാ സംസ്കാരത്തിെന്റയും ഏറ്റ�
ത്തിനും ഇറക്കത്തിനും നല്കിയിരുന്നെതന്നു മനസ്സി�
ലാക്കാം. കൂടുതൽ ശാസ്ത്രീയമായ െപട്രിയുെട കാ�
ലമായ 1330 വർഷം വീതം ഓേരാ സംസ്കാരത്തി�
െന്റയും ഏറ്റത്തിനും ഇറക്കത്തിനും നമുക്കു് ഇവിെട
സ്വീകരിക്കാം. ഇതിൽ നിന്നു് േകരളീയ സംസ്കാര�
ത്തിെന്റ ഏറ്റക്കാലവും ഇറക്കക്കാലവും 1330 വർ�
ഷം വീതമാെണന്നു സിദ്ധിക്കുന്നുണ്ടേല്ലാ. എന്നു മു�
തൽക്കാണു് േകരളീയ സംസ്കാരത്തിെന്റ ഈ ഏറ്റം
തുടങ്ങിയെതന്നു കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇനി നമുക്കു �
ശ്രമിക്കാം.

കേരാ വർഗ്ഗക്കാർ.

ഇന്നെത്ത ഭാരതത്തിെല നിഷാദ, അഥവാ, ആേസ്ത്ര�
ലിയൻ നരവംശക്കാർ ഒഴിച്ചുള്ള നിവാസികളുെട
പൂർവ്വികന്മാർ കല്പാദികാലമായ ബി.സി. 6246-നു
സമീപിച്ചു് പുന്ത് എന്നു പ്രാചീന ഈജിപ്തുകാർ േപ�
രിട്ടിരുന്ന കിഴേക്ക അേറബ്യയിൽ തുർക്കികളുെട
പൂർവ്വികരായ സുേമറിയൻമാരുെമാന്നിച്ചു പാർത്തി�
രുന്നു എന്നും, ഇവർ ക്രേമണ ബാബിേലാണിയ,
േപർഷ്യ, അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ, ബലൂചിസ്ഥാൻ, ഓക്സ�
സ് തീരങ്ങൾ എന്നീ േദശങ്ങളിലൂെട സഞ്ചരിച്ചു
ബി.സി. 1000-നു സമീപകാലത്തു ബഹാവൽപ്പു�
രിൽ കൂടിെയാഴുകിയിരുന്ന വഹിന്ദ് നദിക്കു കിഴ�
ക്കുള്ള ഇന്നെത്ത ഭാരതത്തിൽ സ്ഥിരതാമസമുറ�
പ്പിച്ചു എന്നും, ചരിത്രാതീതകാലെത്ത േകരളചരി�
ത്രെത്തയും സംസ്കാരെത്തയും പറ്റി മാതൃഭൂമി ആഴ്ച�
പ്പതിപ്പിൽ ഈ േലഖകൻ തുടെര എഴുതിവന്ന േല�
ഖനപരമ്പരയിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടു്. നിഷാേദതര�
രായ ഭാരതീയരിൽ ശരീരഘടന, മാനസികപ്രകൃ�
തി, പരശുരാമകഥ മുതലായ ഏറ്റവും പ്രാചീൈനതി�
ഹ്യങ്ങൾ എന്നിവെയ ആസ്പദിച്ചു േകരളീയെരയും
ആന്ധ്രെരയും, െതക്കൻ ഒറീസക്കാെരയും ഒന്നാ�
യി േചർക്കാെമന്നും, ഇവരുെട പൂർവ്വികർ അൽ�
ൈപ്പൻ നരവംശക്കാരായ സുേമറിയൻമാേരാടും,
േനാർഡിക് നരവംശക്കാരായ ഇറാനിയന്മാേരാ�
ടും വർണ്ണസങ്കരമുണ്ടാകാത്ത പ്രാചീന ബദുവിൻ
െസൈമറ്റ് അറബികളായ െമഡിറ്റേറനിയൻ നര�
വംശക്കാരാെണന്നും, പ്രാചീന ഈജിപ്തുകാരും
ഇവരുെട സന്താനങ്ങളാെണന്നും, തന്നിമിത്തം
പ്രാചീന േകരളീയരുെടയും, പ്രാചീന ആന്ധ്രരു�
െടയും, ബദൂവിൻ െസൈമറ്റ് അറബികളുെടയും,
പ്രാചീന ഈജിപ്തുകാരുെടയും സംസ്കാരങ്ങൾക്കു
തമ്മിൽ വളെരയധികം അടുപ്പമുെണ്ടന്നും പ്രസ്തുത
േലഖനപരമ്പരയിൽ ഈ േലഖകൻ ചൂണ്ടിക്കാണി�
ച്ചിരുന്നു. ഇവരുെട ഈ പ്രാചീനസംസ്കാരത്തിൽ
അതിപരിഷ്കൃതരായിരുന്ന സുേമറിയൻമാരുെടയും,
ആദികാലങ്ങളിൽ േപർഷ്യൻ ഉൾക്കടൽവെരയുള്ള
േദശങ്ങളിൽ പാർത്തിരുന്ന പ്രസ്തുത നിഷാദ നര�
വംശക്കാരുെടയും സംസ്കാരഘടകങ്ങൾ ധാരാളം
കടന്നിരുന്നുെവങ്കിലും, ഇവയ്ക്കു് അതിെന്റ െസൈമറ്റ് 
പ്രകൃതി പാേട േഭദെപ്പടുത്തുവാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല.

െസ്പംഗ്ലർ.

േശഷിച്ച നിഷാേദതര�
വർഗ്ഗക്കാരിൽ ശരീരഘ�
ടനെയ സംബന്ധിച്ചു വട�
ക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ഇന്ത്യ,
പഞ്ചാബ് , ഉത്തരരാജ�
പുട്ടാണ, പശ്ചിമ യു.പി.
എന്നീ േദശങ്ങളിെല നി�
വാസികെള ഒരുതരം നര�
വംശക്കാരായും, ബംഗാൾ,
ഉത്തര ഒറീസ, ഗുജറാത്ത്
മുതൽക്കു് ൈമസൂർ വെരയുള്ള ദക്ഷിണാപഥം, തമി�
ഴ് നാടു് എന്നീ േദശങ്ങളിെല നിവാസികെള മെറ്റാ�
രുതരം നരവംശമായും േവർതിരിക്കാെമന്നു് െപ്രാ�
ഫസർ ബി.സി. ഗുഹൻ അഭിപ്രായെപ്പട്ടിട്ടുണ്ടു്. ഇവ�
രിൽ ആദ്യെത്ത കൂട്ടർ ആര്യന്മാെരന്നു മാക്സ്  മുള്ളരും
ശിഷ്യരും േപരിട്ടുള്ള േനാർഡിക് നരവംശക്കാരും,
രണ്ടാമെത്ത കൂട്ടർ സുേമറിയൻ, െസൈമറ്റ് , നിഷാ�
ദർ എന്നീ നരവംശക്കാർ തമ്മിലുണ്ടായ വർണ്ണ�
സങ്കരത്തിൽ നിന്നു ജനിച്ചവരുമാണു്. ഈ ഇരു�
കൂട്ടരും ഒന്നുേപാെല, ഒരു സുേമറിയനും, സപ്തർ�
ഷി എന്ന ബിരുദം വഹിച്ചിരുന്നവനുമായ ഓസിറി�
സ് -ശിവൻ വരുത്തിവച്ച േഭദഗതികൾ ഉൾെക്കാ�
ണ്ടിരുന്നതിനാൽ ആർഷസംസ്കാരെമന്നു ഭാരതീ�
യർ േപരുെകാടുത്തിട്ടുള്ള സുേമറിയൻ സംസ്കാര�
െത്ത ആദികാലം മുതൽക്കു് അേതപടി സ്വീകരിക്കു�
കയും െചയ്തിരുന്നു. ഇവരുെട ഈ സംസ്കാരത്തിൽ
െസൈമറ്റ് സംസ്കാരഘടകങ്ങളും, നിഷാദസംസ്കാ�
രഘടകങ്ങളും ധാരാളം കടന്നുകൂടിയിരുന്നുെവങ്കി�
ലും, ഇവയ്ക്കു് അതിെന്റ െമൗലികമായ സുേമറിയൻ
പ്രകൃതിെയ േഭദെപ്പടുത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല.
സുേമറിയൻ, െസൈമറ്റ് , നിഷാദ എന്നീ സംസ്കാ�
രങ്ങളുെട കലർപ്പുെകാണ്ടു് ജനിച്ചിട്ടുള്ള ഇന്നെത്ത
ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തിെന്റ െസൈമറ്റ് ഘടകങ്ങ�
െള അധികമായും വിശദമായും കാണിക്കുന്ന പ്രാ�
േദശിക സംസ്കാരെമന്നതിനാൽ േകരളസംസ്കാര�
പഠനം ഒഴിച്ചുകൂടുവാൻ പാടില്ലാത്തതായി ഭവിച്ചിരി�
ക്കുന്നതു്. ഇന്നു ത്രിവ്യഞ്ജന ധാതുക്കൾ െകാണ്ടുനി�
റഞ്ഞിരിക്കുന്ന െസമിറ്റിക് ഭാഷ ഒരു കാലത്തു ദ്വി�
വ്യജ്ഞനധാതുക്കൾ െകാണ്ടുനിറഞ്ഞ ഒന്നായിരു�
ന്നു എന്നും, ഈ ഘട്ടത്തിൽ മൂല ദ്രാവിഡഭാഷയും,
പ്രാചീന ഈജിപ്ഷ്യൻ ഭാഷയും, അബിസീനിയൻ
ഭാഷകളും അതിൽ നിന്നു ജനിച്ചു എന്നും ഈ േല�
ഖകനാഭിപ്രായമുണ്ടു്. ഭാരതത്തിെല മെറ്റല്ലാ പ്രാേദ�
ശിക സംസ്കാരങ്ങെളയും അേപക്ഷിച്ചു് േകരളസം�
സ്കാരത്തിനു സംസ്കാരവീക്ഷണേകാടിെയ ആസ്പദി�
ച്ചു് ഒരു പ്രേത്യകസത്തയും, ഏറ്റവും അധികം പ്രാ�
ധാന്യമുള്ളതും ഈ െസൈമറ്റ് ഘടകപ്രാചുര്യം നിമി�
ത്തമാകുന്നു.

ബി.സി. എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിെല വില്ലേനാവൻ
ഘട്ടത്തിെല സാധാരണ എത്രുസ്ക്കൻ വീടിെന

പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഒരു കുടിൽ.

തമിഴരുെട പ്രാേദശിക സംസ്കാരത്തിനാണു്, പ്ര�
സ്തുത പ്രേത്യകസത്തയും, പ്രാധാന്യമുള്ളെതന്നു�
ള്ള ഇന്നെത്ത ധാരണ ശരിയല്ല. ബംഗാളികളു�
െട പ്രാേദശിക സംസ്കാരത്തിൽ മെറ്റല്ലാ പ്രാേദ�
ശികസംസ്കാരങ്ങെളയുംകാൾ അധികം നിഷാദ�
സംസ്കാരഘടകങ്ങൾ െപാന്തിനിൽക്കുന്നതുേപാ�
െല, തമിഴ് സംസ്കാരത്തിൽ േകരളസംസ്കാരെമാ�
ഴിച്ചുള്ള മെറ്റല്ലാ പ്രാേദശിക സംസ്കാരങ്ങെളയും�
കാൾ അധികം െസൈമറ്റു സംസ്കാരഘടകങ്ങൾ
െപാന്തിനിൽക്കുന്നുെണ്ടന്നുള്ളതു വാസ്തവം തെന്ന.

െപട്രി.

എന്നാൽ േകരളസംസ്കാ�
രത്തിലുള്ളിടേത്താളം മൗ�
ലികങ്ങളായ െസൈമറ്റ് 
ഘടകങ്ങൾ തമിഴ് സം�
സ്കാരത്തിൽ കാണാവുന്ന�
തല്ല. മാർഗ്ഗത്തിൽ െച�
ലുത്തുന്ന ശ്രദ്ധേയക്കാൾ
അധികം ശ്രദ്ധ ഉേദ്ദശ്യ�
ത്തിൽ െചലുത്തുന്ന മൗ�
ലികമായ െസൈമറ്റ് സ്വഭാവഘടകം േകരളീയ�
രുെട പ്രകൃതിയിലും, ഇതിനു േനെരമറിച്ചുള്ള സു�
േമറിൻ സ്വഭാവഘടകം തമിഴരുെട പ്രകൃതിയിലും
കാണുന്നതു് ഇതിനു ഒരു മകുേടാദാഹരണമാണു്.
ആന്ധ്ര സംസ്കാരം ഇന്നു സുേമറിയൻ സംസ്കാരഘ�
ടകങ്ങെള മാത്രേമ െപാന്തിച്ചു കാണിക്കുന്നുള്ളു.
തന്നിമിത്തമാണു് അതിനു തെന്റ േസാദരിയായ
േകരളസംസ്കാരത്തിനുള്ള പ്രേത്യകസത്ത ഇന്നു �
നഷ്ടെപ്പട്ടിരിക്കുന്നതും.

ബഹാവൽപ്പുരിെന്റ ചരിത്രം.

സല്ല എന്ന പ്രസിദ്ധ പ്രാചീന േറാമാവീരെന്റ കാ�
ലത്തുള്ള എത്രുസ്ക്കൻ വർഗ്ഗക്കാർ സൃഷ്ടി മുതൽക്കു്
അന്നുവെര എട്ടുയുഗങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്നു വി�
ശ്വസിച്ചിരുന്നു എന്നു് പ്ലൂട്ടാർക്ക് സല്ലയുെട ജീവചരി�
ത്രത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. േറാമക്കാരുെട അയൽ�
പക്കക്കാരായ എത്രുസ്ക്കൻമാർ ആദിയിൽ ലിഡി�
യക്കാരായിരുന്നു എന്നു് െഹെറേഡാട്ടസ് പ്രസ്താ�
വിച്ചിട്ടുള്ളതിനാലും ആദിലിഡിയ പുന്തിെല ആദിമ
ജംബുദ്വീപ് , അഥവാ ആദിഭാരതം ആെണന്നു് ഈ
േലഖകൻ മാതൃഭൂമിയിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളതിനാലും,
എത്രുസ്ക്കന്മാരുെട എട്ടുയുഗങ്ങൾ പുന്തിൽ പ്രചരിച്ചി�
രുന്ന ബ്രഹ്മകല്പഗണനത്തിെല എട്ടുകല്പങ്ങളാെണ�
ന്നു വിശ്വസിക്കാം. സല്ല ജീവിച്ചിരുന്നതു് ബി.സി.
ഒന്നാം ശതകത്തിലാകയാൽ അതിനു ഉേദ്ദശം 83
കല്പങ്ങൾക്കു മുമ്പു പുന്തായ അേറബ്യയിൽ പരിഷ്കാ�
രം ഉദിച്ചു എന്നു് അനുമാനിക്കാം. സുേമറിയൻ സം�
സ്കാരം ബി.സി. 6246-ൽ കിഴേക്ക അേറബ്യയിലു�
ണ്ടായ പ്രളയം മുതൽക്കു മാത്രേമ ജനിച്ചിരുന്നുള്ളു.

മാത്യു അർേനാൾഡ്.

സുേമറിയൻമാരുെട പ്രാ�
ബല്യത്തിനു മുമ്പ് ഉേദ്ദശം
രണ്ടു കല്പങ്ങേളാളം നില�
നിന്ന ഒരു സിതിയൻ പ്രാ�
ബല്യകാലം ഏഷ്യയിൽ
ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള
പ്രാചീൈനതിഹ്യെത്തയാ�
ണു് നിനസിനു (സുേമറിയ�
നായ ശിവ-ഓസിറിസിനു)
മുമ്പു പതിനഞ്ചു ശതാബ്ദ�

ങ്ങേളാളം നിലനിന്ന ഒരു സിതിയൻ പ്രാബല്യം
ഏഷ്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള ജസ്തിൻ എന്നു
പ്രാചീന ഭാരതീയരും, അശ്ഗുഷായ് എന്നു അസ്സീ�
റിയന്മാരും, അശ്െകനാസ് എന്നു െഹബ്രായരും
േപരിട്ടിരുന്നു എന്നും, സിന്തിയർ എന്നു േപരുണ്ടാ�
യിരുന്ന ഇവരുെട ചരിത്രാതീകാലെത്ത കുടിേയ�
റിപ്പാർപ്പു നിമിത്തമാണു് സിന്ദിനു് അതിെന്റ േപരു
ലഭിച്ചെതന്നും മാതൃഭൂമിയിെല പ്രസ്തുത േലഖനപ�
രമ്പരയിൽ ഈ േലഖകൻ സ്ഥാപിക്കുന്നതാണു്.
ഇവരുെട േലെലെഗസ് എന്ന േപരു േലലിഹാ�
നം (പാമ്പു) എന്നതിെന്റ ഒരു ഗ്രീക്കുരൂപം മാത്രമാ�
െണന്നും, ഇവരുെട അശ്ഗുഷായ് എന്ന അസ്സീറി�
യൻ നാമത്തിൽ അഹി (പാമ്പു) എന്നതിെന്റ അസ് 
(അശി) എന്ന രൂപം അടക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നും
ഗരുഡനും സർപ്പങ്ങളുമായുള്ള േപാരിെന പറ്റിയു�
ള്ള െപൗരാണികകഥകൾ പക്ഷിവർഗ്ഗക്കാരായ
സുേമറിയൻമാരും സർപ്പവർഗ്ഗക്കാരായ െസൈമ�
റ്റുകളും തമ്മിലുണ്ടായ യുദ്ധങ്ങെളയാണു് സൂചിപ്പി�
ക്കുന്നെതന്നും മാത്രേമ ഇവിെട ചൂണ്ടിക്കാണിക്കു�
ന്നുള്ളു. ആദി േകരളമായ അേറബ്യയിെല കടാർ
ഉപദ്വീപിെന വാസേയാഗ്യമാക്കി അവിെട സുേമ�
റിയന്മാരായ നമ്പൂതിരികളിൽ ഒരു ഭാഗക്കാെര സു�
േമറിയൻ രാജാവായ ആദിപരശുരാമൻ പാർപ്പിച്ച�
േപ്പാൾ, അവർക്കു് ശല്യമുണ്ടാക്കിയതായി ഐതി�
ഹ്യം പറയുന്ന നാഗൻമാർ േകരളീയ പൂർവ്വികരായ
പ്രസ്തുത സിതിയന്മാർ, അഥവാ, െസൈമറ്റുകളാ�
ണു്. ചരിത്രകാലെത്ത സിതിയൻമാർ െസൈമറ്റു�
കളും സുേമറിയൻമാരും തമ്മിലുണ്ടായ വർണ്ണസ�
ങ്കരത്തിൽ നിന്നു ജനിച്ചവരാെണന്നും, ആദിസിതി�
യന്മാർ ഉപേയാഗിച്ചിരുന്ന െസൈമറ്റ് ഭാഷയ്ക്കുപക�
രം ഒരു ഇറാനിയൻ ഭാഷയാണു് ഉപേയാഗിച്ചിരു�
ന്നെതന്നും ഇവിെട ഓർേക്കണ്ടതാണു്. ഇപ്രകാ�
രം ബി.സി. 8246 മുതൽക്കു സുേമറിയൻ സംസ്കാ�
രത്തിെന്റ ആരംഭകാലമായ ബി. സി. 6246 വെര
പശ്ചിേമഷ്യയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന സംസ്കാരം േക�
രളീയരുെട പൂർവ്വികരായ െസൈമറ്റുകളുെട സം�
സ്കാരമാെണന്നു സിദ്ധിക്കുന്നു. തന്നിമിത്തം േകര�
ളീയപരിഷ്കാരത്തിെന്റ ഏറ്റക്കാലവും ഇറക്കക്കാ�
ലവും കണക്കുകൂട്ടിതുടേങ്ങണ്ടതു് അതിെന്റ ഉത്ഭ�
വകാലമായ ബി.സി. 8246 മുതൽക്കാെണന്നു �
സ്പഷ്ടമാകുന്നുണ്ടേല്ലാ.

ബി.സി. 700–650 ൽ ഇറ്റലിയിെല
േബാൾെസനയിൽ നിന്നുള്ള സ്വസ്തിക ചിഹ്നങ്ങളുള്ള

എത്രുസ്ക്കൻ െപൻഡന്റ്, ലൂെവ്ര.

മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ച െപട്രിയുെട 1330 െകാല്ലക്ക�
ണക്കു നാം ഇേപ്പാൾ കണ്ടുപിടിച്ച േകരളപരിഷ്കാ�
രത്തിെന്റ ഉത്ഭവകാലേത്താടു േചർത്തു ഉത്ഭവം
മുതൽക്കുള്ള േകരളപരിഷ്കാരത്തിെന്റ ഏറ്റക്കാല�
ങ്ങളും ഇറക്കക്കാലങ്ങളും എളുപ്പം കണ്ടുപിടിക്കാ�
വുന്നതാണു്. ഇവെയ ചുവെട േചർത്തുെകാള്ളുന്നു:
(1) ബി.സി. 8246–6916 ഏറ്റം; (2) ബി.സി. 6916–
5586 ഇറക്കം; (3) ബി.സി. 5586–4256 ഏറ്റം; (4)
ബിസി. 4256–2926 ഇറക്കം; (5) ബി.സി. 2926–
1 596, ഏറ്റം; (6) ബി.സി. 1596–266 ഇറക്കം; (7)
ബി.സി. 266–എ.ഡി. 1064 ഏറ്റം; (8) എ.ഡി.
1064–എ.ഡി. 2394 ഇറക്കം. ഈ കാലപട്ടിക�
യിൽ നിന്നു ബി.സി. 2926–1 596 എന്ന കാലം
േകരളപരിഷ്കാരത്തിെന്റ ഒരു ഏറ്റകാലമാെണന്നു
കാണാമേല്ലാ. ഇക്കാലത്തു േകരളീയപൂർവ്വികർ
പശ്ചിമബലൂചിസ്ഥാനിെല ഗുദ്രിനദിതീരത്തിനു
സമീപം സർ ഓെറൽൈസ്റ്റയിൽ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടു�
ള്ള ഷാഹിതുംബ് എന്ന താമ്രശിലായുഗ പരിഷ്കാര�
േകന്ദ്രത്തിനും ചുറ്റും പാർത്തിരുന്നു എന്നും, തന്നിമി�
ത്തം ഇന്നു കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള ചരിത്രാതീകാലെത്ത
ൈസന്ധവപരിഷ്കാരത്തിൽ ഇവരും ഭാഗഭാക്കുക�
ളായിരുന്നു എന്നും, ഇവിെട നിന്നു ബി.സി. 1596
മുതൽക്കു ബി.സി. 266 വെര നിലനിന്ന ഇറക്ക�
കാലത്താണു് ഇവർ ഇന്നെത്ത ഭാരതത്തിേലക്കു
േപാന്നെതന്നും മാതൃഭൂമിയിെല പ്രസ്തുത േലഖനപ�
രമ്പരയിൽ ഈ േലഖകൻ സ്ഥാപിക്കുന്നതാണു്.

സദീഖ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ V.

ഇങ്ങെന ഇന്നെത്ത ഭാര�
തത്തിൽ സ്ഥിരതാമസം
ഉറച്ചതിനുേശഷം വന്ന
ഏറ്റക്കാലമായ ബി.സി.
266–എ.ഡി. 1064 എന്ന�
തിലാണു് യഥാർത്ഥമായ
ആധുനിക േകരളീയ പരി�
ഷ്കാരം ജനിച്ചെതന്നു മന�
സ്സിലാക്കാമേല്ലാ. േകരള�
ത്തിെല െപരുമാക്കന്മാ�
രുെട വാഴ്ചകാലം ബി.സി. 113-ൽ തുടങ്ങി ഉേദ്ദശം
എ.ഡി. 1046-ൽ അവസാനിച്ചു എന്നു മാതൃഭൂമി�
യിൽ ഈ േലഖകൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നു. അതി�
നാൽ െപരുമാൾവാഴ്ചക്കാലം ആധുനികേകരളീയ
പരിഷ്കാരത്തിെന്റ ഏറ്റക്കാലമാെണന്നു പറയാവു�
ന്നതാണു്. എ.ഡി. 1049-ൽ സാമൂതിരി േപാലേനാ�
ടു പിടിച്ചടക്കിയേതാടുകൂടി സാമൂതിരിമാരുെട പ്രാ�
ബല്യകാലമാരംഭിച്ചു. ഇേതാടുകൂടി ആധുനിക പരി�
ഷ്കാരത്തിെന്റ ഇറക്കം തുടങ്ങുകയും െചയ്തു. നാം ജീ�
വിച്ചിരിക്കുന്ന ഇന്നു് എ.ഡി. 1064-ൽ തുടങ്ങിയ ഇറ�
ക്കക്കാലമാെണന്നും, ഇതു് അവസാനിക്കുന്നതിനു്
ഇനി നാന്നൂറ്റിയമ്പതു െകാല്ലം കൂടി കഴിയണെമ�
ന്നും മുകളിൽ േചർത്തിട്ടുള്ള കാലപട്ടിക കാണിക്കു�
ന്നുണ്ടേല്ലാ. ആധുനിക േകരളസംസ്കാരത്തിെന്റ പു�
ഷ്പകാലം െപരുമാൾവാഴ്ച കാലമാകയാൽ, േകരള�
സംസ്കാരം മനസ്സിലാക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ,
െപരുമാൾവാഴ്ചക്കാലെത്ത േകരളസംസ്കാരത്തിലാ�
ണു് ശ്രദ്ധപതിപ്പിേക്കണ്ടതു്.

ദാരാവർ േകാട്ടയ്ക്ക് മുന്നിൽ ഒരു യാത്രാസംഘം.

െസമിറ്റിക്ക് സംസ്കാരത്തിെന്റ പൂർവ്വേദശശാഖയാ�
യി പരിഗണിക്കാവുന്ന േകരളസംസ്കാരത്തിെന്റ
പ്രസ്തുത ഏറ്റക്കാലങ്ങളുെടയും ഇറക്കക്കാലങ്ങ�
ളുെടയും ചരിത്രങ്ങെളക്കുറിച്ചു നമുക്കുള്ള അറിവു്
വളെര കുറവാെണങ്കിലും, െസമിറ്റിക്ക് സംസ്കാര�
ത്തിെന്റ പശ്ചിമശാഖയായ ബാബിേലാണിയൻ,
പ്രാചീന ഈജിപ്ഷ്യൻ, അറബി എന്നീ സംസ്കാര�
ങ്ങളുെട ചരിത്രങ്ങെളക്കുറിച്ചു് ഒരുവിധം സമ്പൂർണ്ണ�
മായ വിവരങ്ങൾ നമുക്കു ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഈ പശ്ചിമ�
ശാഖകളുെട ഏറ്റക്കാലങ്ങളും ഇറക്കക്കാലങ്ങളും
യഥാക്രമം പൂർവ്വശാഖയുെട ഏറ്റക്കാലങ്ങേളാടും
ഇറക്കക്കാലങ്ങേളാടും േയാജിച്ചുവരുന്നതു് പൂർവ്വ�
ശാഖയുെട ഏറ്റങ്ങൾക്കും ഇറക്കങ്ങൾക്കും മുകളിൽ
നല്കിയിട്ടുള്ള കാലങ്ങൾ സൂക്ഷ്മമാെണന്നു കാണി�
ക്കുന്നു. ഇതിനു ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയാം:
ബാബിേലാണിയയിെല െസമിറ്റിക്ക് സംസ്കാരത്തി�
െന്റ മാതൃകാപ്രതിനിധികൾ അഗാസിെല സാർ�
ഗൻ സ്ഥാപിച്ച രാജവംശത്തിെന്റ വാഴ്ചകാലത്തും,
ബാബിേലാണിയയിെല ഹമുറാബിയുെട രാജവം�
ശത്തിെന്റ വാഴ്ചകാലത്തുമുള്ള സംസ്കാരങ്ങളാണു്.

വ് ളാഡിമിർ നേബാേക്കാവ്.

ഇവ രണ്ടും മുകളിലെത്ത
കാലപട്ടികയിെല ഏറ്റ�
ക്കാലമായ ബി. സി.
2926–1 596 എന്നതിലാ�
ണു് നിലനിൽക്കുന്നതു്.
ഈ കാലഘട്ടത്തിനക�
ത്തുതെന്നയാണു് പ്രാചീന
ഈജിപ്ഷ്യൻ പരിഷ്കാര�
ത്തിെന്റ പുഷ്പകാലമായ
ഒന്നുമുതൽക്കു പതിമൂന്നു
വെരയുള്ള രാജവംശങ്ങളു�
െട വാഴ്ചക്കാലവും വരുന്നതും. ബി.സി. 266 എ.ഡി.
1064 എന്ന ഏറ്റക്കാലം അറബി പരിഷ്കാരത്തിെന്റ
ഏറ്റക്കാലവുമായിരുന്നു. സുേമറിയൻ സംസ്കാരഘട�
കങ്ങൾ െപാന്തിച്ചു നില്ക്കുന്ന ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തി�
െന്റയും, െസമിറ്റിക് സംസ്കാരഘടകങ്ങൾ െപാന്തി�
ച്ചുനിൽക്കുന്ന േകരളീയസംസ്കാരത്തിെന്റയും ഏറ്റ�
കാലങ്ങളും ഇറക്കകാലങ്ങളും ഒന്നെല്ലന്നും ഇവി�
െട ചൂണ്ടിക്കാണിേക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു. സുേമറിയൻ
ഘടകങ്ങൾ അധികമുള്ള ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തി�
െന്റ ഏറ്റക്കാലങ്ങളും ഇറക്കക്കാലങ്ങളും കണ്ടുപി�
ടിേക്കണ്ടതു സുേമറിയൻ പരിഷ്കാരത്തിെന്റ ഉത്ഭവ�
കാലെത്ത ആസ്പദിച്ചുേവണം. ഈ ഉത്ഭവകാലം
ബി.സി. 6246 ആെണന്നു മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടു�
ണ്ടേല്ലാ. ഇതിൽ തുടങ്ങി 1330 െകാല്ലം ഏറ്റത്തി�
നും, 1330 െകാല്ലം ഇറക്കത്തിനും നൽേകണ്ടതാ�
ണു്. ഇങ്ങെന െചയ്യുന്നതായാൽ ഭാരതീയ (സുേമ�
റിയൻ) സംസ്കാരത്തിെന്റ ഏറ്റക്കാലങ്ങളും ഇറക്ക�
ക്കാലങ്ങളും ചുവെട േചർത്തിരിക്കുന്ന പ്രകാരമായി�
രിക്കും:

െസൻട്രൽ ൈലബ്രറി ഇന്റീരിയർ െസൻട്രൽ
ൈലബ്രറി ബഹാവൽപ്പുർ.

1. ബി.സി 6246–4916, ഏറ്റം 2. ബി.സി. 4916–
3586, ഇറക്കം. 3, ബി.സി. 3586–2256, ഏറ്റം. 4.
ബി.സി. 2256–926, ഇറക്കം 5. ബി.സി. 926–എ.ഡി.
404, ഏറ്റം, 6. എ.ഡി. 404–എ.ഡി. 1734, ഇറക്കം
7. എ.ഡി. 1734–എ.ഡി 3064, ഏറ്റം ഇതിൽ നിന്നു
നാം ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഇന്നെത്തകാലം ഭാരതീയ
സംസ്കാരത്തിെന്റ ഏറ്റക്കാലമാെണന്നു മനസ്സിലാ�
ക്കാമേല്ലാ. േനെരമറിച്ചു്, ഇന്നെത്തകാലം േകരളീ�
യസംസ്കാരത്തിെന്റ ഇറക്കകാലവുമാണു്.

ബഹാവൽപ്പുരിെല നവാബിെനാപ്പം
ക്വയ്ദ്-ഇ-ആസാം.

ഒരു ജനതയുെട സംസ്കാരത്തിെന്റ രൂപം അതിെന്റ
നരവംശീയമായ സ്വഭാവഘടകങ്ങെളയും, ആ ജന�
തയുമായി അധികം സമ്പർക്കമുണ്ടാകുന്ന അന്യജ�
നതകളുെട സ്വഭാവഘടകങ്ങെളയും, ആ ജനതയു�
െട ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായും മറ്റുമുള്ള പരിതഃസ്ഥിതിക�
െളയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നതാണു്. േകരളീയ സം�
സ്കാരത്തിെന്റ നരവംശഘടകങ്ങെള ഗ്രഹിക്കുന്നതി�
നു് അവർ ഒരു ശാഖമാത്രമായിട്ടുള്ള െസൈമറ്റുകളു�
െട നരവംശീയ സ്വഭാവഘടകങ്ങെള വിവരിച്ചു േകം�
ബ്രിഡ്ജ് എൻഷ്യന്റ് ഹിസ്റ്ററി ഒന്നാം വാല്യത്തിൽ
ഒരു വിദഗ്ദ്ധൻ എഴുതിയിട്ടുള്ള അദ്ധ്യായത്തിൽ നി�
ന്നു ചില ഭാഗങ്ങൾ പരിഭാഷെപ്പടുത്തി ചുവെട േചർ�
ത്തുെകാള്ളുന്നു:

ദർബാർ മഹൽ പള്ളി.

“വടക്കു് അരേമയൻമാർ (സുറിയാനികൾ മുതലാ�
യവർ) എന്നും, കിഴക്കു ബാബിേലാണിയൻമാർ
എന്നും, അസ്സാരിയൻമാർ എന്നും, െതക്കു് അറബി�
കെളന്നും, പടിഞ്ഞാറു ഫിനീഷ്യർ, െഹബ്രായർ,
െമാവാൈബറ്റുകൾ മുതലായവെയന്നും േപരുകളു�
ള്ളവെരയാണു് സാധാരണയായി െസൈമറ്റുകെള�
ന്നു വിളിച്ചുവരുന്നതു്. െസമിറ്റിക് ഭാഷകൾ എല്ലാ�
കാലങ്ങളിലും (ആഫ്രിക്കയിെലാഴിച്ചു് ) അവയുെട
പ്രേത്യകവിേശഷതകെളവച്ചു പുലർത്തിെക്കാണ്ടു
േപാന്നിരുന്നു; ഈ മർക്കടമുഷ്ടി മരുഭൂനിവാസിക�
ളായ ജനതകളിൽ പ്രേത്യകമായി കാണാവുന്ന
ഒരു വിേശഷത്വ ഭാവമാണു്. പ്രസ്തുത സംഗതികൾ,
െസൈമറ്റുകളുെട ജന്മഭൂമി അേറബ്യയാെണന്നും,
അറബി (ബദുവിൻ അറബി) മേനാഗതി െസമിറ്റിക്ക്
ചിന്താഗതിെയ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു എന്നുമുള്ള
വാദെത്ത ജനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഈ വാദെത്ത െസമി�
റ്റിക് ചരിത്രത്തിെന്റയും സംസ്കാരത്തിെന്റയും വളർ�
ച്ചെയ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള സൂത്രമായി ഉപേയാഗ�
െപ്പടുത്തി വരുന്നതു നിമിത്തം, ഇതു നമ്മുെട ശ്രദ്ധ�
യിൽ പതിേയണ്ടതാണു്. ഇൻേഡാ-യൂേറാപ്യൻ
നരവംശത്തിെന്റ പരപ്പുേപാെലയുള്ളതു് ഒന്നു െസ�
ൈമറ്റുകെള സംബന്ധിച്ചു് ഉണ്ടായിട്ടിെല്ലന്നുള്ളതു്
വാസ്തവം തെന്ന. ഈ പരപ്പിെന്റ പരമേകാടിക്കു്
ഒരു ഉദാഹരണം മാത്രമാണു് ഇസ്ലാമിെന്റ പര�
പ്പ് . ഫിനീഷ്യർ, െമഡിറ്റേറനിയൻ, അറ്റ്ലാന്റിക്
എന്നീ കടലുകളുെട തീരങ്ങളിലുള്ള തങ്ങളുെട േകാ�
ളണികേളാടു കച്ചവടം നടത്തിവന്നിരുന്നതിെന്റ
പ്രാധാന്യം അേമയമേത്ര… വലിയവണിക്കുകളും,
ആഫ്രിക്കയും ഇന്ത്യയുമായി ബന്ധങ്ങളുണ്ടായിരു�
ന്നവരുമായ െതക്കൻ അറബികെളക്കുറിച്ചു നമുക്കു്
അധികം അറിവില്ല… സുറിയാനികൾ ചീനവെര കി�
ഴേക്കാട്ടു സഞ്ചരിച്ചിരുന്നു… തന്നിമിത്തം െസൈമ�
റ്റ് േലാകം ഇടുങ്ങിയ ഒന്നായിരുന്നില്ല. മിക്കവാറും
സാർവ്വേദശീയങ്ങളായ കാലഘട്ടങ്ങൾ അവരുെട
ചരിത്രത്തിൽ അടങ്ങിയിരുന്നു. െസൈമറ്റുകളും,
അവെര ആക്രമിച്ച സുേമറിയന്മാരും തമ്മിൽ മത�
പരവും, സാഹിത്യപരവും മറ്റുമായ സംസ്കാരഘട�
കങ്ങൾ ൈകമാറുകയുണ്ടായി. ബാഗ്ദാദിെല അബ്ബ�
ൈസസ് ഖലീഫകളുെട വാഴ്ചക്കാലത്തു െസൈമ�
റ്റുകൾക്കു പാരസികേരാടുണ്ടായ കടപ്പാടു് പ്രേത്യ�
കം ദൃശ്യമാണു്; ഇതു് അക്കമനിഡ് പാരസികരാജ�
വംശത്തിെന്റ വാഴ്ചക്കാലത്തും അതിനു മുമ്പും കൂടി
കാണാം. മംേഗാളിയന്മാർ, തുർക്കികൾ, പാരസി�
കർ, എന്നിവർ െസൈമറ്റുകാെരക്കാൾ അധികം
െസൈമറ്റുകളായി ഭവിച്ചിരുന്നു. േഹത്യർ, കൈഷറ്റു�
കൾ, മിതന്നിയർ, ഫിലിൈസ്തന്മാർ മറ്റുള്ളവെരപ്പറ്റി
പറയുന്നില്ല എന്നിവർ മുേഖന െസമിറ്റിക് േലാകം
വിേദശികളുെട സ്വാധീനശക്തി െകാണ്ടു നിറഞ്ഞി�
രുന്നു.”

കേരാ വർഗ്ഗക്കാർ ഉപേയാഗിച്ചിരുന്ന സംഗീത
ഉപകരണങ്ങളും മറ്റു് വസ്തുക്കളും.

“ശുദ്ധവും, ആേരാഗ്യകരവുമായ മണലാരണ്യവായു
മാനസിക ശക്തികെള േപാഷിപ്പിക്കുകയും ആേരാ�
ഗ്യം, ശക്തി എന്നിവയുെട തീക്ഷ്ണേബാധം ജനിപ്പി�
ക്കുകയും െചയ്യുന്നതാണു്. അതു വീര്യവും, ഉത്സാ�
ഹവും, ആക്രമണശീലവും അങ്കുരിപ്പിക്കും. ആക്രമ�
ണത്തിൽ ധീരരും ഭയങ്കരരും മരണെത്ത തൃണ�
വൽഗണിക്കുന്നവരുമായ െസൈമറ്റുകൾ െഗറില്ലാ�
യുദ്ധത്തിലാണു്, നീണ്ടുനില്ക്കുന്ന ആക്രമണങ്ങളില�
ല്ല, സാമർത്ഥ്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതു്. അവർ
എളുപ്പത്തിൽ ഉത്സാഹശൂന്യരായി ഭവിച്ചിരുന്നു.
തങ്ങൾ പിടിച്ചടക്കിയ അസ്സീറിയായിലും, കാർ�
േത്തജിലുമല്ലാെത അവർ സംഘടനാസാമർഥ്യം
പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. മാർഗ്ഗത്തിൽ െചലുത്തിയിരു�
ന്ന ശ്രദ്ധേയക്കാൾ അധികം ശ്രദ്ധ അവർ ഉേദ്ദ�
ശ്യത്തിൽ െചലുത്തിയിരുന്നതിനാൽ, അവർക്കു
പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു േവണ്ട ഒരു പിന്നണിേകന്ദ്ര�
േമാ, ഗതാഗതമാർഗ്ഗങ്ങേളാ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല; വിജ�
യത്തിനുള്ള കുറുക്കുവഴികെളയേത്ര അവർ ആശ്ര�
യിച്ചിരുന്നതും. എന്നാലും, പരാജയവും കഷ്ടപ്പാ�
ടും ക്ഷമാപൂർവ്വം േനരിടുവാനും, പഴെഞ്ചാല്ലായി
ഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു നാല്പതു വർഷം പ്രതികാരത്തി�
നു കാത്തിരിക്കുവാനും അവർക്കു സാധിച്ചിരുന്നു.
പ്രസാദാത്മകത്വത്തിെന്റയും ആത്മവിശ്വാസത്തി�
െന്റയും പരമേകാടികളിൽ നിന്നും അവർ േവഗം
വിഷാദാത്മകത്വത്തിെന്റയും ൈനരാശ്യത്തിെന്റ�
യും പരേകാടികളിേലക്കു കടക്കുകയും െചയ്തിരുന്നു.
അവർ ഉപരിപ്ലവബുദ്ധികളും, അഹംഭാവികളും, പ്ര�
ദുമനഃസ്ഥിതിക്കാരും അവമാനേബാധത്തിനു് എളു�
പ്പം വശംവദരാകുന്നവരുമാെണന്നു പറയാറുണ്ടു്.

സുവാൻസാങ്ങിെന്റ
െപയിന്റിംഗ്.

േയാദ്ധാക്കൾക്കു സഹജ�
മായ കുലഭക്തി, ആത്മ�
ത്യാഗം, ബലവാന്മാരായ
ശത്രുക്കെള തൃണവൽഗ�
ണിക്കുന്ന ശീലം, തങ്ങളു�
െട കുലത്തിൽെപ്പട്ട ദുർ�
ബലെര സംരക്ഷിക്കുന്ന
സ്വഭാവം എന്നീ വീരഗുണ�
ങ്ങൾ അവരിൽ കാണാം.
പേക്ഷ, അവരുെട അന്ത�
രീക്ഷം ഇടുങ്ങിയ ഒന്നു�
മാത്രമാണു്. അവരുെട
വർഗ്ഗീയേമാ വംശീയേമാ
ആയ അഭിമാനം അവരു�
െട െപൗരഭക്തിേയയും
ജയിച്ചിരുന്നു; ഇതു സഞ്ചാ�
രിവർഗ്ഗക്കാർ സ്ഥിരവാസം തുടങ്ങുേമ്പാൾ, ഒരു വി�
േയാജക ഘടകമായി ഭവിക്കുകയും െചയ്യും. അവരു�
െട ഇടയ്ക്കു വ്യക്തിപരേമാ, വർഗ്ഗീയേമാ ആയ താല്പ�
ര്യങ്ങൾക്കു സർവ്വപ്രാധാന്യം സിദ്ധിച്ചിരുന്നു; ഏറ്റ�
വും ധീരമായ കൃത്യങ്ങൾ പലേപ്പാഴും ഒറ്റയാേനാ
സാമുദായിക പ്രാധാന്യശുന്യമാേയാ നിലെകാള്ളു�
കയും െചയ്തിരുന്നു. വ്യക്തികൾ വ്യക്തിപരങ്ങളായ
േപ്രരണകൾക്കു് എളുപ്പം വശെപ്പട്ടുേപായിരുന്നു.
വികാരമാണു് സകലത്തിെന്റയും േപ്രരകശക്തി.
ഒരു െസൈമറ്റിെന്റ ഭാവനെയ എളുപ്പം ഇളക്കിവി�
ടാം; പേക്ഷ, അയാളുെട ബുദ്ധിശക്തിക്കു മുർച്ചകൂ�
ട്ടുവാൻ എളുപ്പം സാധിക്കുകയില്ല. അവരുെട പ്രവൃ�
ത്തിയുെട േപ്രരകശക്തി വ്യക്തിപരങ്ങളായ വികാ�
രങ്ങളാണു്, പ്രാേയാഗികബുദ്ധിേയാ, മുൻകൂട്ടി നി�
ശ്ചയിച്ച പ്ലാേനാ, സന്മാർഗ്ഗേബാധേമാ അല്ല. വ്യ�
ക്തിപരമായ ഒരു അവകാശം അവർ വകവച്ചുെകാ�
ടുക്കാറുണ്ടു്. വ്യക്തിപരമായ ശക്തിേയയും േശഷി�
േയയും അവയുെട ധാർമ്മികനിലേയയും ഫലങ്ങേള�
യും പരിഗണിക്കാെത അവർ ബഹുമാനിച്ചുവന്നിരു�
ന്നു. നാഥത്വം, ശക്തി, അധികാരം എന്നിവേയാടു്
അവർക്കു വലുതായ െകൗതുകം േതാന്നിയിരുന്നു.
ഇവിേടയും അവയുെട ധാർമ്മികവശങ്ങെള അവർ
അപ്രധാനമാക്കുകയാണു് െചയ്തിരുന്നതും.”

ദി മാർസ് ഓഫ് േടാഡി, എത്രുസ്ക്കൻ െവങ്കല ശില്പം,
സി. 400 ബി.സി.

“പ്രാചീന െസമിറ്റിക് ഭാഷകൾ സരളങ്ങളും, വളച്ചു�
െകട്ടില്ലാത്തവയും, അവ്യവഹിതങ്ങളും, ഇൻേഡാ-
യുേറാപ്യൻ ഭാഷകൾക്കു സുനമ്യത നൽകുന്നവയും
വാക്യങ്ങെള സംേയാജിപ്പിക്കുന്നവയുമായിരുന്നു.
വാചകത്തിെല പദമുറ സരളവും, വാചകങ്ങൾ
അഗംഗവാക്യങ്ങൾ കുറഞ്ഞവയുമായിരുന്നു. അറ�
ബിയും, അരെമയിക്ക് ഭാഷകളും ഇവേയക്കാൾ
അധികം സ്വതന്ത്രമായിരുന്നു എന്നും ചൂണ്ടിക്കാ�
ണിച്ചുെകാള്ളെട്ട. െസമിറ്റിക്ക് ആശയങ്ങൾ പരി�
മിതങ്ങളും അപരിഷ്കൃതങ്ങളുമായിരുന്നിരിക്കാെമ�
ങ്കിലും, ഇതിൽനിന്നു് വിചാരിക്കാവുന്നതിലും അധി�
കം വിപുലമായ േതാതിൽ െസമിറ്റിക് ഭാഷകൾ�
ക്കു് ഒരു പദസമൂഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. സാമാന്യാശ�
യങ്ങെള േദ്യാതിപ്പിക്കുന്ന പദങ്ങൾ കുറഞ്ഞതും,
പ്രേത്യക ആശയങ്ങെളയും ഐന്ദ്രിയആശയങ്ങ�
െളയും പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന പദങ്ങൾ വളെര അധി�
കമുള്ളതുമായ ഒരു ഭാഷയാണു് െഹബ്രായഭാഷ;
ഓേരാ ആശയത്തിലും അതിെന്റ ശബ്ദാർത്ഥം മാ�
ത്രേമ അടങ്ങിയിരുന്നുള്ളു എന്നു് ഇതിൽനിന്നു് സി�
ദ്ധാന്തിക്കുന്നിെല്ലന്നും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുെകാള്ളെട്ട.
അതിെന്റ വളച്ചുെകട്ടില്ലായ്മയും, പ്രേത്യക ആശയ�
ങ്ങെള േദ്യാതിപ്പിക്കുന്ന പദങ്ങളുെട ബാഹുല്യവുമാ�
ണു് (ൈബബിളിെല) പഴയനിയമത്തിനു് ഇന്ദ്രിയ�
ങ്ങേളയും വികാരങ്ങേളയും സ്പർശിച്ചിളക്കുവാനുള്ള
ശക്തി നൽകിയിരിക്കുന്നതും. െഹബ്രായഭാഷയു�
െട മെറ്റാരു പ്രേത്യകത ഒരു വ്യക്തി ഒരു വീക്ഷണ�
േകാടിയിൽ അനായാേസന ചാടുന്നതാകുന്നു… പി�
െന്നയും, ആസന്നേമാ, ഭാവിയിൽ സംഭവിക്കുവാൻ
േപാകുന്നേതാ ആയ സംഭവങ്ങെള ആ ഭാഷയിൽ
യഥാർത്ഥമായ വർത്തമാനകാലസംഭവങ്ങളായി
വർണ്ണിക്കുവാൻ സാധിക്കും. അതിൽ കാരണങ്ങ�
െള കാര്യങ്ങേളാടു് കൂട്ടിേച്ചർക്കുവാനും, ഒരിക്കൽ
(ഏേതാ ഒരു ഭൂതകാലെത്തവീക്ഷണേകാടിക്കു് )
ഒരു ഭാവികാലസംഭവമായിരുന്നതിെന ഇേപ്പാ�
ഴും സംഭവിക്കാത്ത ഒന്നായി പരിഗണിക്കുവാനും
സാധിക്കുന്നതുമാണു്. െഹബ്രായ ഭാഷാവ്യാകരണ�
ത്തിെല കാലങ്ങൾ നമ്മുെട വീക്ഷണേകാടിയനുസ�
രിച്ചുള്ള കാലെത്തയല്ല, പിെന്നേയാ, വളർച്ചയുെട
ദശകങ്ങെളയാണു് പ്രാേയണ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതു്.
സജീവങ്ങളായ ആശയങ്ങളും, ഭാഷ ഉപേയാഗി�
ക്കുന്നവെന്റ തീരുമാനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സംഘട്ട�
നങ്ങേളാ, േയാജിപ്പുകേളാ ആണു് ആ ഭാഷയിൽ
െപാന്തിച്ചുനില്ക്കുന്നതും. ഇൻേഡാ-യൂേറാപ്യൻ ഭാ�
ഷകളിെല ഭൂതം, വർത്തമാനം, ഭാവി എന്നീ മൂന്നു
പ്രേത്യക കാലഘട്ടങ്ങൾ അതിലില്ല…”

െടൽ ആറാഡ്, ബിസി 4000 മുതൽ
ജനവാസമുണ്ടായിരുന്നതു്.

“ൈദവെത്തപ്പറ്റിയുള്ള ഭയം െസൈമറ്റുകൾക്കു വി�
ജ്ഞാനത്തിെന്റ പ്രാരംഭേമാ, അതിെന്റ മുഴുവൻ
ഭാഗേമാ ആയിത്തീർന്നിരുന്നു. ൈവദികരുെട നി�
യന്ത്രണത്തിൻകീഴിലുള്ള േദവാലയങ്ങൾക്കും മത�
സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ചുറ്റുമായും, ഇവയിൽ നിന്നും
വിദ്യവളർന്നുവന്നിരുന്നു… പ്രാചീനേദവാലയങ്ങൾ
പാണ്ടികശാലകളും, ബാങ്കുകളും, കച്ചവടസ്ഥാപന�
ങ്ങളും കൂടിയായിരുന്നതിനാൽ, അവയ്ക്കു വളെരയധി�
കം സ്വാധീനശക്തി ലഭിച്ചിരുന്നു… വാണിജ്യം മത�
േത്താടു ബന്ധെപ്പട്ടിരുന്നതുകൂടാെത, ഈ ബന്ധം
നിമിത്തം അതിനു മതത്തിൽ അതിെന്റ സ്വാധീ�
നശക്തി െചലുത്തുവാൻ കൂടി സാധിച്ചിരുന്നു. വാ�
ണിജ്യപരമായി വിേദശികളുമായുണ്ടായസമ്പർക്കം
മതെത്ത പരത്തുകയും, അതിൽ ഒരുതരം സാർവ്വ�
േദശീയത്വം ജനിപ്പിക്കുന്നതിനു് ഉപകരിക്കുകയും
െചയ്തിരുന്നു.”

താൽ അൽ-സ്ബാ, ബി.സി.ഇ. 1100 മുതൽ
ജനവാസമുണ്ടായിരുന്നതു്.

മുകളിൽ ഉദ്ധരിച്ച ഭാഗത്തിൽ വിസ്തരിച്ചു വിവരിച്ചിട്ടു�
ള്ള െസൈമറ്റ് സ്വഭാവഘടകങ്ങേളാടു സംഗീതനൃ�
ത്തകലകളിൽ ബദുവിൻ അറബികൾക്കുള്ള ജന്മ�
വാസനയും ഭ്രമവും കൂടി േചർക്കുന്നതായാൽ, ആധു�
നികേകരളസംസ്കാരത്തിെന്റ പുഷ്പകാലമായ െപ�
രുമാൾവാഴ്ചക്കാലെത്ത സംസ്കാരെത്ത ജനിപ്പിച്ച
നരവംശീയ ഘടകങ്ങൾ മിക്കവയും നമുക്കു ലഭിക്കു�
ന്നതുമാണു്. ഇവയിൽ ചിലതിെനക്കുറിച്ചു സാമാന്യ�
മായി ചില സംഗതികൾ പ്രസ്താവിക്കുന്നതിനുമാത്ര�
േമ ഇവിെട സ്ഥലമുള്ളു. െസൈമറ്റുകളുെട സഞ്ചാര�
ശീലവും, വാണിജ്യതല്പരതയും െപരുമാൾവാഴ്ചക്കാ�
ലെത്ത േകരളീയർക്കുമുണ്ടായിരുന്നു എന്നു് അന്ന�
െത്ത ഒരു മഹാകാവ്യമായ മണിേമകലയും േകരള�
മായ മലയകൂടത്തിെന്റ വാണിജ്യതല്പരതെയപ്പറ്റി�
യുള്ള ചുവൻചാങ്ങിെന്റ പ്രസ്താവനയും, സയാമിൽ
കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള ചില ശാസനങ്ങളും, സുമാദ്രയി�
െല കേരാ-ബടക് വർഗ്ഗത്തിെന്റ ഒരു ശാഖയായ
െമർഗശ്യം ബരിങ്ങിെന്റ ഉപശാഖകളിൽ േചാഴർ,
പാണ്ഡ്യർ, പല്ലവർ എന്നിവേരാെടാപ്പം മലയാളി�
കളും ഉൾെപ്പട്ടിരുന്നതും സ്ഥാപിക്കുന്നുണ്ടു്. േകരളീ�
യരുെട സ്വന്തമായ ആദിപരശുരാമനും ഗണപതി�
യും ഒന്നാെണന്നു് ഈ േലഖകൻ മാതൃഭൂമിയിൽ ചു�
ണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നു. മറ്റു സകല ഹിന്ദുേദവന്മാരുെട�
യും േക്ഷത്രങ്ങെളക്കാൾ അധികം ഗണപതിേക്ഷ�
ത്രങ്ങൾ ജാവയിലുണ്ടായിരുന്നു എന്നു് ആലിസ്െഗ�
റ്റി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുള്ളതു് െപരുമാൾവാഴ്ചക്കാല�
ത്തു േകരളീയർ ജാവയിലും േപായി പാർത്തിരുന്നു
എന്നു കാണിക്കുന്നുമുണ്ടു്.

ഹമുറാബി (നിൽക്കുന്നു), ഷമാഷിൽ നിന്നു്
(അെല്ലങ്കിൽ മർദുക്കിൽ നിന്നു് ) രാജകീയ ചിഹ്നം

സ്വീകരിച്ചതായി ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

താമ്രശിലായുഗാദിയായ പ്രാചീനയുഗങ്ങളിെല
സംസ്കാരങ്ങൾക്കു് ഒരു സാർവ്വേദശീയ സ്വഭാവ�
മുണ്ടായിരുന്നു എന്നു് ഇന്നെത്ത പുരാതനവസ്ത്വ�
േന്വഷണഖനനങ്ങൾ െവളിെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
താമ്രശിലായുഗത്തിെല െസൈമറ്റ് , സുേമറിയൻ,
നിഷാദ എന്നീ സംസ്കാരഘടകങ്ങൾ കലർന്നു�
ണ്ടായ ഉത്ഭവത്തിൽ നിന്നും, പിന്നീടുണ്ടായ വിേദ�
ശീയ സമ്പർക്കത്തിലും വാണിജ്യത്തിലും നിന്നും
െസൈമറ്റു സംസ്കാരത്തിനു ലഭിച്ച പ്രസ്തുത സാർ�
വ്വേദശീയ സ്വഭാവം െപരുമാൾവാഴ്ചക്കാലെത്ത
േകരളസംസ്കാരത്തിനുമുണ്ടായിരുന്നു എന്നു് പ്രാ�
ചീനേകരളീയ ചിത്രരീതിക്കു മാതൃകെയന്നു് ഈ
േലഖകൻ േകരളെകൗമുദിയുെട ഒരു വിേശഷാൽ
പ്രതിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്ന അജന്ത ഗുഹാചി�
ത്രങ്ങളും, പറയിെപറ്റ പന്തിരുകാലെത്തപ്പറ്റിയുള്ള
േകരളഐതിഹ്യവും സ്ഥാപിക്കുന്നുണ്ടു്. അജന്ത�
ഗുഹകളിെല ഏറ്റവും പ്രാചീനമായ ആൻമകൻ
(പരശുമകൻ) അചലൻ—അതായതു് േകരളത്തി�
െല ആദിെപരുമാക്കന്മാരുെട വംശമായ മൂഷിക�
വംശത്തിെന്റ വടക്കൻശാഖയായ േഗാകർണരാ�
ജാക്കന്മാർ ഭരിച്ചിരുന്ന പശുെകാങ്കണം സ്വേദ�
ശമായിട്ടുള്ള അചലൻ ആെണന്നും, തന്നിമിത്തം
അേദ്ദഹം ഉത്തരെകാങ്കണേദശത്തുള്ള അജന്ത�
യിൽ വരപ്പിച്ചിട്ടുള്ള, ചുമർചിത്രങ്ങെള സപ്തെകാ�
ങ്കണങ്ങളിൽ ഒന്നായ പ്രാചീനേകരളത്തിെല ചി�
ത്രരീതിക്കു മാതൃകകളായി പരിഗണിക്കാെമന്നും,
ചരിത്രപരമായ ഈ കാരണത്തിനു പുറേമ, ഉത്ത�
േരന്ത്യയിൽ അക്കാലത്തു പതിവില്ലാത്ത േബാധി�
സത്വചിത്രീകരണം, ഗാന്ധാരചിത്രകാരന്മാർക്കു സു�
പരിചിതമായിരുന്ന ഉജ്ജ്വലതയും ശ്യാമതയുെമന്ന
സാേങ്കതികമാർഗ്ഗെത്തപ്പറ്റിയുള്ള അജന്ത ചിത്രകാ�
രന്മാരുെട അജ്ഞത, വസ്ത്രധാരണരീതി മുതലായ
സാേങ്കതികകാരണങ്ങളും ഈ അഭിപ്രായെത്ത
പിന്താങ്ങുന്നുെണ്ടന്നുമാണു് േകരളകൗമുദി േലഖ�
നത്തിൽ ഈ േലഖകൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നതു്.

മാക്സ്  മുള്ളർ.

പ്രസ്തുത അജന്തചിത്രങ്ങ�
ളിൽ പ്രാചീനെസൈമറ്റുക�
ളുെട അർദ്ധ അബ്സ്ട്രാക്ട്
അംഗചിത്രരീതിയും പ്രാ�
ചീന പാരസീകരുെട തനി
അബ്സ്ട്രാക്ട് ഭൂഭാഗചിത്ര�
രീതിയും കലർന്നിരിക്കു�
ന്നു എന്നു് സ്ത്രിസിെഗൗസ്ക്കി
എന്ന പ്രസിദ്ധകലാചരി�
ത്രകാരൻ ചൂണ്ടിക്കാണി�

ച്ചിട്ടുള്ളതു് െപരുമാൾവാഴ്ചക്കാലെത്ത േകരളീയ ചി�
ത്രകലയുെട സാർവ്വേദശീയത്വം സ്ഥാപിക്കുന്നുണ്ടു്.
െസൈമറ്റുകളുെട രേജാഗുണപൂർണ്ണമായ ജീവിത�
േമാഹവും അജന്താചിത്രങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ടു്.
രാജാക്കന്മാരുെടയും മറ്റുള്ളവരുെടയും േക്ഷാഭസങ്കു�
ലമായ ജീവിതം മുതലായ ഐഹികസുഖാനുഭവചി�
ത്രങ്ങളും, േബാധിസത്വന്മാരുെട ശാന്തമായ പാര�
ത്രികജീവിതം മുതലായ പരേലാകസുഖാനുഭവ ചി�
ത്രങ്ങളും വശേത്താടുവശം വരച്ചു്, അവ തമ്മിൽ താ�
രതമ്യെപ്പടുത്തി ഒടുക്കം പറഞ്ഞതിെന്റ േശ്രഷ്ഠത
കാണിക്കുന്നതാണു് അജന്ത ചിത്രകാരന്മാരുെട
പ്രഖ്യാപിത ഉേദ്ദശ്യെമങ്കിലും, ലൗകികജീവിതസു�
ഖെത്ത കാണിക്കുന്ന ചിത്രരചനയിൽ അവർ കൂടു�
തൽ താല്പര്യം കാണിച്ചിരിക്കുന്നതു് അവർ രേജാ�
ഗുണപ്രധാനരായ െസൈമറ്റ് നരവംശക്കാരുെട
സന്തതികളാെണന്നു പ്രസ്പഷ്ടമാക്കുന്നു.
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നിമ്രൂഡിെല നിനുർത്ത േക്ഷത്രത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു
അപ്കല്ലു രൂപത്തിെന്റ േബസ്-റിലീഫ്.

എ.ഡി. ഏഴാം ശതാബ്ദത്തിൽ ജനിച്ചതാെണന്നു
മാതൃഭൂമിയിൽ ഈ േലഖകൻ സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന പറ�
യിെപറ്റ പന്തിരുകുല ഐതിഹ്യം െപരുമാൾ വാഴ്ച�
ക്കാലെത്ത സംസ്കാരത്തിെന്റ സാർവ്വേദശീയസ്വ�
ഭാവത്തിനു് ഒരു മകുേടാദാഹരണമാണു്. നാനാജാ�
തിമതസ്ഥരായ ഈ പന്ത്രണ്ടു േപരിൽെപ്പട്ട ഉളി�
യന്നൂർ െപരുന്തച്ചൻ ഏഴാംശതാബ്ദാന്ത്യത്തിൽ
പശ്ചിമ ഏഷ്യയിൽ നിന്നു സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനി�
കെള േകരളത്തിൽ െകാണ്ടുവന്നു കുടിപാർപ്പിച്ച
സുപ്രസിദ്ധനായ ക്നായിെതാമ്മൻ ആെണന്നു ഈ
േലഖകൻ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിെല സഹൃദയ്ഗ്രന്ഥ�
ശാലക്കാരുെട പ്രസിദ്ധീകരണമായ സഹൃദയയി�
ലും മറ്റും സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു. ക്രിസ്ത്യാനിയായ ഇേദ്ദഹം
ഒരു െപരുമാളിെന്റ മന്ത്രിയും, പ്രാചീനേകരളത്തി�
െല കലാെസൗന്ദര്യം കളിയാടുന്ന പല പ്രധാന
ഹിന്ദുേക്ഷത്രങ്ങളുെടയും, കൂത്തമ്പലങ്ങളുെടയും ശി�
ല്പിയാെണന്നുമുള്ള സംഗതികളും പ്രസ്തുത സാർവ്വേദ�
ശീയത്വെത്ത സ്ഥാപിക്കുന്നുണ്ടു്. മണിേമകലയിെല
വഞ്ചിനഗരവർണ്ണനയും, മൂഷികവംശകാവ്യവും കൂടി
ഇതിനു സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നുണ്ടു്. െപരുമാൾവാഴ്ച�
ക്കാലെത്ത സാഹിത്യത്തിെന്റ റിയലിസ്റ്റിക് സ്വഭാ�
വം േകരളീയനായ സുകുമാരെന്റ ശ്രീകൃഷ്ണവിലാസം
കാവ്യത്തിെല സ്വഭാേവാക്ത്യലങ്കാരപൂർണ്ണമായ
പല ഭാഗങ്ങളും, തമിഴ് സംഘകാലെത്ത ഒരു തനി�
േകരളീയ െചന്തമിഴ് കവിയായ അമ്മുവനാരുെട
ഖണ്ഡകാവ്യങ്ങളും പ്രസ്പഷ്ടമാക്കുന്നതാണു്. െപരു�
മാൾവാഴ്ചക്കാലെത്ത വീരാരാധനയ്ക്കു ചിലപ്പതികാ�
രവും, മാമാങ്കെമന്ന ആേഘാഷവും സാക്ഷ്യം വഹി�
ക്കുന്നുണ്ടു്. ഈ മാമാങ്കത്തിനു തുല്യമായ ആചാരം
പശ്ചിമെസൈമറ്റുകളായ പ്രാചീന ഈജിപ്തുകാരു�
െട “െസഡ്” ആേഘാഷത്തിലും പ്രാചീനക്രീറ്റുകാരു�
െട ചില ഉത്സവങ്ങളിലും കാണാവുന്നതാണു് എന്നു്
േലഖകൻ മാതൃഭൂമിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയും
െചയ്തിരുന്നു.

ബി.സി. പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ട് അക്കാഡിയനിെല
നയതന്ത്ര കത്തു്, ഈജിപ്തിെല അമർനയിൽ നിന്നു്

കെണ്ടത്തിയതു്.

െപരുമാൾവാഴ്ചക്കാലെത്ത േകരളീയരുെട സംഗീ�
തനൃത്തകലകളിലുള്ള വാസനയും ഭ്രമവും ഒരു േക�
രളീയനായ ചിലപ്പതികാര കർത്താവു് ഇവയിൽ
കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഭ്രമത്തിൽ നിന്നു് ഗ്രഹിക്കാവുന്നതാ�
ണു്. ദ്രാവിഡ വൃത്തങ്ങളുെട ഗാനാത്മകത്വവും െപ�
രുമാൾവാഴ്ചക്കാലെത്ത കൂടിയാട്ടവും പിന്നീടു് ജനിച്ച
ആട്ടക്കഥകളും, തുള്ളൽക്കഥകളും ഈ രണ്ടുകല�
കളിലുമുള്ള േകരളീയരുെട ക്രമത്തിനു സാക്ഷ്യം
വഹിക്കുന്നുണ്ടു്. പ്രാചീന േകരളീയരുെട ഇടയ്ക്കു് ഈ
രണ്ടു കലകൾക്കും വളെരയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ടാ�
യിരുന്നതിൽ നിന്നു ചില സ്മരണീയമായ ഫലങ്ങൾ
ജനിക്കുകയും െചയ്തു. സംഗീതവും നൃത്തവും സക�
ലർക്കും അനായാേസന ആസ്വദിക്കാവുന്നതിനാൽ
ഇവയുെട പ്രാമുഖ്യംമൂലം അന്നെത്ത േകരളീയക�
ലയ്ക്കു് ഒരു ജനകീയ സ്വഭാവം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി;
വടക്കൻ പാട്ടുകൾ െപരുമാൾവാഴ്ചകാലം കഴിഞ്ഞു
ജനിച്ചവയാെണങ്കിലും, അവയും ഈ ജനകീയസ്വ�
ഭാവം ഉൾെക്കാണ്ടിരുന്നു. പിെന്നയും നൃത്തത്തി�
െന്റ മുഖ്യഘടകമായ ആംഗ്യം അപഗ്രഥനം െകാണ്ടു
നിറം മാറാത്തതായ ഒരു ജീവിതാനുഭവത്തിെന്റ
പ്രകടനമാെണന്നു െഹപ്പൻസ്റ്റാൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടു�
ണ്ടു്. അപഗ്രഥനം ചിന്തേയയും, തന്നിമിത്തം തത്വ�
ജ്ഞാനേത്തയും ഉത്ഭവിപ്പിക്കും. െസൈമറ്റുകളുെട�
യും പ്രാചീന േകരളീയരുെടയും ഇടയ്ക്കു ചിന്താശൂ�
ന്യത കാണിക്കുന്ന ആംഗ്യം മുഖ്യഘടകമായിട്ടുള്ള
നൃത്തത്തിനു പ്രാമുഖ്യം ലഭിച്ചിരുന്നതിനും, അവർക്കു്
മഹാന്മാരായ ചിന്തകെരേയാ, തത്വജ്ഞാനികെള�
േയാ ജനിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കാെത വന്നതിനും
കാരണം ഒന്നുതെന്നയാണു്. അതായത് , ചിന്താവാ�
സനയുെട അഭാവം. െപരുമാൾ വാഴ്ചക്കാലെത്ത
േകരളീയപണ്ഡിതന്മാരുെട ശ്രദ്ധ കർമ്മകാണ്ഡ�
മായ പൂർവ്വമീമാംസയിൽ േക്രന്ദ്രീകരിച്ചിരുന്നതും
അവരുെട ഇടയ്ക്കുള്ള തത്വജ്ഞാനവാസനക്കുറവി�
െനയാണു് കാണിക്കുന്നതു്. ഈ കർമ്മകാണ്ഡവ്യാ�
പ്തി തെന്നയാണു് െസൈമറ്റുകളുെട ഒരു പശ്ചിമശാ�
ഖയായ പ്രാചീന ഈജിപ്തുകാരും തങ്ങളുെട സുപ്ര�
സിദ്ധങ്ങളായ പിരമിഡുകൾ െകട്ടുേമ്പാൾ പ്രദർശി�
പ്പിച്ചിരുന്നതും. പിെന്നയും, തത്വജ്ഞാനം പുതിയ
ആദർശങ്ങേളയും, പുതിയ പ്രാപ്യസ്ഥാനങ്ങെള�
യും സൃഷ്ടിക്കുകയും, ഇവെയ സഫലീകരിക്കുവാനും,
ഇവയിൽ എത്തിേച്ചരുവാനും മനുഷ്യെര േപ്രരിപ്പി�
ക്കുകയും െചയ്യുന്നതാണു്. ഇതിെന്റ അഭാവം പഴയ�
നിലവച്ചു പുലർത്തിെക്കാണ്ടുേപാകുവാൻ സഹായി�
ക്കുക മാത്രേമ െചയ്യുകയുള്ളു. പ്രാചീനരുെട ഇടയ്ക്കു
പ്രേത്യകിച്ചു് ബംഗാളികളുെട ഇടയ്ക്ക് , തത്വജ്ഞാനം
സുലഭമായിരുന്നതിനാൽ അവർ തങ്ങളുെട പഴയ
സംസ്കാരത്തിൽ പല പരിവർത്തനങ്ങളും വരുത്തി
വയ്ക്കുകയും െചയ്തിരുന്നു.

ബി.സി. 54-ൽ സല്ലയുെട െചറുമകനായ
േപാംപിയസ് റൂഫസ് വരച്ച െഡനാരിയസിെല

അേദ്ദഹത്തിെന്റ ചിത്രം.

ഒരു ജനതയുെട സംസ്കാരത്തിനു രൂപം െകാടുക്കു�
ന്ന അതിെന്റ നരവംശീയ ഘടകങ്ങെളപ്പറ്റി മുക�
ളിൽ പ്രസ്താവിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ഇനി അതിനു രൂപം
നൽകുന്ന േശഷിച്ച രണ്ടു േപ്രരകശക്തികെളപ്പ�
റ്റി ചിന്തിക്കാം. ഇവയിെലാന്നു് ആ ജനതയുമായി
അധികം സമ്പർക്കമുണ്ടാകുന്ന അന്യജനതകളുെട
നരവംശീയ സ്വഭാവങ്ങളാണേല്ലാ. െപരുമാൾവാ�
ഴ്ചക്കാലത്തും േകരളീയരുമായി അധികം സമ്പർക്ക�
മുണ്ടായിരുന്ന വിേദശികൾ, േകരളീയരുെട പൂർവ്വി�
കർ, കല്പാദികാലങ്ങളിൽ പാർത്തിരുന്ന അേറബ്യ�
യിെല നിവാസികളായ മുസ്ലിമീങ്ങൾ, സുറിയാനി
ക്രിസ്ത്യാനികൾ, ജൂതന്മാർ എന്നിവരാണു്. േകരള�
ത്തിൽ ക്നായിെതാമ്മൻ െകാണ്ടുവന്നു കുടിപാർപ്പിച്ച
സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനികൾ സിറിയെയന്നു പണ്ടു
േപരുണ്ടായിരുന്ന കിഴേക്ക അേറബ്യയിൽ നിന്നു
വന്നവരാെണന്നും, ഇന്നു വിചാരിച്ചു വരുന്നതുേപാ�
െല അവർ െമഡിറ്റേറനിയൻ കടൽതീരത്തുള്ള സി�
റിയയിൽ നിന്നു വന്നവരെല്ലന്നും ഈ േലഖകൻ
മാതൃഭൂമിയിൽ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു. േകരളത്തിെല ജു�
തന്മാരും അേറബ്യയിൽ നിന്നു് വന്നവരാണേല്ലാ.
കിഴേക്ക അേറബ്യയിൽ നിന്നു പുറെപ്പട്ടു് ഒരു മൂ�
വായിരം െകാല്ലം വരുന്ന കാലം െകാണ്ടു േപർ�
സ്യയിലും ബലൂചിസ്ഥാനിലും കൂടി അന്നെത്ത ഭാ�
രതത്തിൽ എത്തിേച്ചർന്ന പ്രാചീന േകരളീയരും,
ഇവർ ഇവിെട എത്തിേച്ചർന്നതിനുേശഷം അേത
ഉൽപ്പത്തിസ്ഥാനത്തു നിന്നു് പുറെപ്പട്ടു് ഇവരുെട
ഇടയ്ക്കു വന്നു കുടിേയറിപ്പാർത്ത സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാ�
നികളും, മുസ്ലീമിങ്ങളും, ജുതന്മാരും, ഒന്നുേപാെല,
ഈ ദീർഘകാലത്തിനിടയ്ക്കു മതം മാറുകയുണ്ടാെയ�
ങ്കിലും, യാഥാസ്ഥിതകത്വം നിമിത്തം തങ്ങളുെട
ഉൽപ്പത്തിസ്ഥാനത്തിെല സാർവ്വേദശീയത്വാത്മ�
കമായ പ്രാചീന സംസ്കാരെത്ത െമൗലികങ്ങളായ
േഭദഗതികൾ കൂടാെത വച്ചുപുലർത്തിെക്കാണ്ടു േപാ�
ന്നിരുന്നു. േപാർട്ടുഗീസുകാരുെട ആഗമനകാലത്തു
േകരളത്തിെല ഹിന്ദുക്കൾക്കും, ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും,
മുസ്ലീങ്ങൾക്കും, ജൂതന്മാർക്കും തമ്മിൽ സംസ്കാരപ�
രമായും ആചാരപരമായും യാെതാരു വ്യത്യാസവും
ഉണ്ടായിരുന്നിെല്ലന്നുള്ള സംഗതി ഇതു സ്ഥാപിക്കു�
ന്നുണ്ടു്. ക്നായിെതാമ്മെന്റ വരവിനു ക്രിസ്ത്യൻ ഐതി�
ഹ്യം നൽകിയിട്ടുള്ള കാലവാക്യമായ “േശാവാല”
എന്നതു ചരിത്രാതീകാലങ്ങളിൽ പശ്ചിേമഷ്യയിൽ
പ്രചരിച്ചിരുന്ന ബ്രഹ്മകാലഗണനത്തിൽ ആസ്പദി�
ച്ചിട്ടുള്ളതാണു്. ഇതും മുകളിൽ പുറെപ്പടുവിച്ച അഭി�
പ്രായെത്ത പിൻതാങ്ങുകയാണു് െചയ്യുന്നതു്. ഇതു
േഹതുവായി സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനികേളാടും, മുസ്ലീ�
ങ്ങേളാടും, ജൂതന്മാേരാടും പ്രാചീന േകരളീയർക്കു�
ണ്ടായ ഗാഢസമ്പർക്കം ഇവരുെട സംസ്കാരത്തിൽ
പുതിയ ഘടകങ്ങൾ െകാണ്ടുവരുന്നതിനു കാരണ�
മായി ഭവിച്ചിരുന്നില്ല. സാർവ്വേദശീയത്വം എന്ന പ്രാ�
ചീന സംസ്കാരങ്ങളുെട െമൗലികമായ ആശയെത്ത
പരിത്യജിച്ചു േദശീയത്വെമന്നതിെന്റ ബീജങ്ങൾ,
െവള്ളെത്താലിക്കു െചമന്നതും കറുത്തതുമായ െതാ�
ലികേളക്കാൾ അധികം മഹിമയുെണ്ടന്നുള്ള േബാ�
ധം, ഭിന്നിപ്പിച്ചു ഭരിക്കുക എന്നുള്ള രാഷ്ട്രീയനയം
മുതലായ ഘടകങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഒരു വിഭിന്ന സം�
സ്കാരത്തിെന്റ വാഹകരായ േപാർട്ടുഗീസുകാർ സു�
പ്രസിദ്ധമായ ഉദയംേപരൂർ സുന്നഹേദാസിെല
നിശ്ചയങ്ങൾ മുേഖന—േകരളത്തിെല ഹിന്ദുക്കേള�
യും, ക്രിസ്ത്യാനികേളയും, മുസ്ലീങ്ങേളയും, ജൂതന്മാേര�
യും തമ്മിൽതമ്മിൽ േവർതിരിക്കുകയും, അവരിൽ
തങ്ങളുെട േദശീയത്വത്തിെന്റ ഒരു രൂപേഭദമായ
വർഗ്ഗീയത്വെമന്ന ആശയം കുത്തിവയ്ക്കുകയും െച�
യ്യുകയുണ്ടായി. ഇതും കൂടിയായേപ്പാൾ അവരുെട
ആഗമനകാലത്തു തെന്ന ഇറക്കം തുടങ്ങിയിരുന്ന
േകരളീയസംസ്കാരം പൂർവ്വാധികം േവഗത്തിൽ ഇറ�
ങ്ങുകയും െചയ്തു.

വിയന്നയിെല സ്ട്രിേഗാവ്സ്കി.

പ്രാചീന േകരളീയർക്കു കല്പാദി മുതൽക്കു അവർ
ഇന്നെത്ത ഭാരതത്തിൽ വന്നു പാർപ്പുറപ്പിക്കുന്ന�
തുവെര ഏെറക്കുെറ ഒേര ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പരി�
തഃസ്ഥിതി തെന്ന േനരിേടണ്ടിവന്നിരുന്നു. ഇന്ന�
െത്ത ഭയങ്കരമായ മണലാരണ്യമായിരുന്നില്ല കല്പാ�
ദിയിെല അേറബ്യയുെട ഭൂരിഭാഗവും. അന്നു് അതു
േതനും പാലും ഒഴുകുന്ന ഒരു രാജ്യമായിരുന്നു. ഈ
ഫലപുഷ്ടി അവർ പാർത്തിരുന്ന പണ്ടെത്ത േപർ�
ഷ്യക്കും, ബലൂചിസ്ഥാനും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നെത്ത
ഭാരതത്തിെന്റ പശ്ചിമതീരത്തിെന്റ സ്ഥിതിയും ഇതു
തെന്നയാണേല്ലാ. അവർ പാർത്തിരുന്ന രാജ്യങ്ങ�
ളിെല മാനുഷികപരിതഃസ്ഥിതിയും ഒന്നുേപാെലയാ�
യിരുന്നു. ഇവിെടെയല്ലാം അവർക്കു് നിഷാദവംശ�
ക്കാേരാടും സുേമറിയൻമാരിൽ നിന്നു ജനിച്ച വർഗ്ഗ�
ക്കാേരാടുമാണു് സമ്പർക്കമുണ്ടായതു്. തന്നിമിത്തം
സാരമായ പുതിയ ഘടകങ്ങെളാന്നും േപാർട്ടുഗീ�
സുകാരുെട വരവുവെര അവരുെട സംസ്കാരത്തിൽ
കടന്നിരുന്നില്ല.

□

http://books.sayahna.org/ml/pdf/aim-ph-1.pdf
http://books.sayahna.org/ml/pdf/aim-ph-1.pdf
http://books.sayahna.org/ml/pdf/kesari-perunthachan.pdf
http://books.sayahna.org/ml/pdf/kesari-perunthachan.pdf
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%B6%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B5%80%E0%B4%95%E0%B5%83%E0%B4%B7%E0%B5%8D%E0%B4%A3%E0%B4%B5%E0%B4%BF%E0%B4%B2%E0%B4%BE%E0%B4%B8%E0%B4%82
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%90%E0%B4%99%E0%B5%8D%E0%B4%95%E0%B5%81%E0%B4%B1%E0%B5%81%E0%B4%A8%E0%B5%82%E0%B4%B1%E0%B5%8D
https://en.wikipedia.org/wiki/Rayner_Heppenstall


േകസരിബാലകൃഷ്ണപിള്ള

പാശ്ചാത്യ സാഹിത്യ ചിന്തകളുെട ഊഷ്മള ൈചതന്യം
മലയാള ഭാഷയിേലക്കു് ആവാഹിച്ച ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റ് ചിന്ത�
കനും വിമർശകനും. പത്രപ്രവർത്തകൻ, നിരൂപകൻ,
ചരിത്രകാരൻ എന്നീ നിലകളിൽ ശ്രേദ്ധയനായ മലയാ�
ളസാഹിത്യകാരനായിരുന്നു േകസരി എന്നറിയെപ്പടുന്ന
േകസരി എ. ബാലകൃഷ്ണപിള്ള. ജീവിതത്തിലും സാഹി�
ത്യത്തിലും അേദ്ദഹം ഒരു വിപ്ലവകാരിയായിരുന്നു.

1889-ൽ തമ്പാനൂരിെല പുളിക്കൽ േമേല വീട്ടിൽ ജന�
നം. പണ്ഡിതനും ഗ്രന്ഥകാരനുമായ ദാേമാദരൻകർ�
ത്താവാണു് അച്ഛൻ. അമ്മ പാർവ്വതി അമ്മ. കുടിപ്പള്ളി�
ക്കൂടത്തിലും െകാല്ലം ൈഹസ്ക്കൂളിലുമായി സ്ക്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാ�
സം. 1908-ൽ തിരുവനന്തപുരം മഹാരാജാസ് േകാേള�
ജിൽ നിന്നു് ചരിത്രം ഐഛികമാെയടുത്തു് ബി.എ. ജയി�
ച്ചു. േഗൾസ് േകാേളജിലും െകാല്ലം മഹാരാജാസ് േകാ�
േളജിലും ചരിത്രാദ്ധ്യാപകനായി േജാലി െചയ്തു. സായാ�
ഹ്നക്ലാസിൽ പഠിച്ചു് 1913-ൽ ബി.എൽ. ജയിച്ചു. 1917-
ൽ േജാലി രാജി െവച്ചു വക്കീലായി പ്രാക്റ്റീസ് തുടങ്ങി.
1922 വെര തിരുവനന്തപുരം ൈഹേക്കാടതിയിൽ വക്കീ�
ലായിരുന്നു.

പത്രപ്രവർത്തനം
1922 െമയ് 14-൹ സമദർശിയുെട പത്രാധിപത്യം ഏെറ്റ�
ടുത്തുെകാണ്ടു് പത്രപ്രവർത്തനരംഗേത്തക്കു് പ്രേവശിച്ചു.
1926 ജൂൺ 19-൹ സമദർശിയുെട പത്രാധിപത്യം രാജി�
െവച്ചു. സ്വന്തമായി ഒരു പത്രം തുടങ്ങുന്നതിനുള്ള പണം
േശഖരിക്കുന്നതിനായി തിരുവിതാംകൂറിലും, മേലഷ്യയി�
ലും പര്യടനങ്ങൾ നടത്തി. 1930 ജൂൺ 4-൹ പ്രേബാധ�
കൻ ശാരദാ പ്രസ്സിൽ നിന്നും അച്ചടി ആരംഭിച്ചു. 1930
െസപ്തംബർ 10-൹ ൈലസൻസ് റദ്ദാക്കിയതുെകാണ്ടു്
പ്രേബാധകൻ നിർത്തി. പിന്നീടു് 1930 െസപ്തംബർ 18-
൹ തെന്ന േകസരി പത്രം പ്രസിദ്ധീകരണം ആരംഭിക്കു�
ന്നു. 1931 െഫബ്രുവരി 19-൹ േകാടതിയലക്ഷ്യത്തിനു് 200
രൂപ പിഴ ചുമത്തുന്നു. 1935 ഏപ്രിൽ മാസേത്താെട േക�
സരി പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ കഴിയാതാവുകയും 1936-ൽ
കടം താങ്ങാനാവാെത ശാരദാ പ്രസ്സും ഉപകരണങ്ങളും
വിൽക്കുകയും െചയ്യുന്നു.

സാഹിത്യപ്രവർത്തനം
പാശ്ചാത്യ സാഹിത്യെത്ത മലയാളികൾക്കു് പരിചയ�
െപ്പടുത്തിെക്കാടുത്തതു് േകസരിയാണു്. േലാകെത്ത
വിപ്ലവകരമായി മാറ്റിമറിക്കുന്നതിനു് പ്രേയാഗിേക്കണ്ട
ഒരായുധമായിട്ടാണു് അേദ്ദഹം സാഹിത്യെത്ത കണ്ടതു്.
ൈവേദശിക സാഹിത്യപ്രസ്ഥാനങ്ങെള മുൻ നിർത്തി
മലയാളസാഹിത്യെത്ത വിലയിരുത്താനാണു് അേദ്ദഹം
ഉദ്യമിച്ചതു്. പ്രസ്ഥാന നിരൂപകൻ, സാേങ്കതിക നിരൂ�
പകൻ, ചിത്രകലാ നിരൂപകൻ, എെന്നാെക്കയാണു്
േകസരി വിേശഷിപ്പിക്കെപ്പടുന്നതു്.

മലയാളം കൂടാെത ഹീബ്രു, ലാറ്റിൻ, ഗ്രീക്ക് എന്നിവയും
അസീറിയൻ, സുേമറിയൻ ഭാഷകളും ഇംഗ്ലീഷ്, ഫ്രഞ്ച്,
ജർമ്മൻ എന്നീ യൂേറാപ്യൻ ഭാഷകളും സംസ്കൃതം, അറ�
ബി എന്നിവയും തമിഴു്, െതലുങ്ക്, കന്നട, ൈചനീസ്
എന്നീ ഭാഷകളും അറിയാമായിരുന്നു.

േകസരി സദസ്
1930-കളിൽ ശാരദ പ്രസ്സിൽ ഒത്തു കൂടിയിരുന്ന എഴുത്തു�
കാരുേടയും രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരുേടയും കൂട്ടായ്മയാണു്
േകസരി സദസ്. തകഴി, പട്ടം താണുപിള്ള, എ.വി. കൃ�
ഷ്ണപിള്ള, െക.എ. ദാേമാദരൻ, എൻ.എൻ. ഇളയതു്,
േബാേധശ്വരൻ, സി. നാരായണപിള്ള തുടങ്ങിയവരായി�
രുന്നു േകസരി സദസിൽ ഒത്തു കൂടിയിരുന്നതു്.

അവസാനകാലം
1942 െസപ്തംബർ 3-നു് തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്നും വട�
ക്കൻ പറവൂരിേലക്കു് താമസം മാറ്റി. 1960 ഡിസംബർ
18-നു് ആ മഹാമനീഷി ഈ േലാകേത്താടു വിടപറ�
ഞ്ഞു.

കൃതികൾ
പതിമൂന്നു വിവർത്തനങ്ങളുൾെപ്പെട 41 കൃതികൾ പ്രസി�
ദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

• കാമുകൻ (തർജ്ജമ)
• ലാർഡ് കിച്ചനർ
• പുരാതത്വ പ്രദീപം
• അലക്സാണ്ടർ മഹാൻ
• യുളിസസു് ഗ്രാന്റ്
• രണ്ടു് സാഹസികയാത്രകൾ
• ഐതിഹ്യ ദീപിക
• വിക്രമാദിത്യൻ ത്രിഭുവന മല്ലൻ
• ഹർഷ വർദ്ധനൻ
• കാർെമൻ (തർജ്ജമ)
• നവേലാകം
• േപ്രതങ്ങൾ
• രൂപമഞ്ജരി
• ഒരു സ്ത്രീയുെട ജീവിതം
• ഓമനകൾ
• ആപ്പിൾ പൂെമാട്ട്
• േനാവൽ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ
• മൂന്നു് ഹാസ്യ കഥകൾ
• േമാപ്പസാങ്ങിെന്റ െചറുകഥകൾ (തർജ്ജമ)
• സാഹിത്യ ഗേവഷണ മാല
• പ്രാചീന േകരള ചരിത്ര ഗേവഷണം
• സാേങ്കതിക ഗ്രന്ഥ നിരൂപണങ്ങൾ
• ഒമ്പതു് പ്രഞ്ച കഥകൾ
• നാലു് ഹാസ്യ കഥകൾ
• സാഹിത്യ വിമർശനങ്ങൾ
• ആദം ഉർബാസ്
• എട്ടു് പാശ്ചാത്യ കഥകൾ
• േകസരിയുെട മുഖ പ്രസംഗങ്ങൾ
• ചരിത്രത്തിെന്റ അടിേവരുകൾ
• േകസരിയുെട സാഹിത്യ വിമർശനങ്ങൾ
• േകസരിയുെട േലാകങ്ങൾ
• നവീന ചിത്ര കല
• ചരിത്ര പഠനങ്ങൾ
• Outline of Proto Historic Chronology of Western

Asia

• േകസരിയുെട ചരിത്ര ഗേവഷണങ്ങൾ ( നാലു വാ�
ള ്യം)

േഡ്രായിങ്: മധുസൂദനൻ
(വിവരങ്ങൾക്കു് വിക്കിപ്പീഡിയേയാടു് കടപ്പാടു്.)
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◦ “റിവർ വാലി പ്രസ്” എന്ന േലബലിൽ, സായാഹ്ന
ആറു മാസത്തിെലാരിക്കൽ മുൻ  നിര എഴുത്തുകാരുെട
ഇരുപതു് പുസ്തകങ്ങൾ വീതം ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനം
നടത്തുന്നു. ഈ േസവനത്തിെന്റ വാർഷിക വരിസം�
ഖ്യ:

രാജ്യം കറൻസി വരിസംഖ്യ

ഇന്ത്യ രൂപ 238
(119 വീതം ആറു മാസത്തിെലാരിക്കൽ)

യുഎസ്, കാനഡ യുഎസ് േഡാളർ 10
യൂേറാപ് യൂേറാ 10
മറ്റു വികസിത
രാഷ്ട്രങ്ങൾ

യുഎസ് േഡാളർ 10

ഖത്തർ റിയാൽ 20
യുഎഇ ദിർഹം 20
സൗദി അേറബ്യ റിയാൽ 20
കുൈവറ്റ് ദിനാർ 2
ഒമാൻ ദിനാർ 2
ബഹ്  റിൻ ദിനാർ 2

മേലഷ്യ റിങ്ങിറ്റ് 25

◦ എഴുത്തുകാെര ശക്തിെപ്പടുത്തുക, നല്ല വായനാവിഭ�
വങ്ങൾ െചറുതുകയ്ക്കു വായനക്കാർക്കു ലഭ്യമാക്കുക,
ഇന്റർെനറ്റിെനയും സാേങ്കതിക മുേന്നറ്റെത്തയും സാം�
സ്ക്കാരികവളർച്ചയ്ക്കു് ഉപേയാഗിക്കുക എന്നിവയാണു് പ്ര�
ധാനലക്ഷ്യങ്ങൾ.

◦ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും വായിക്കുവാൻ
പറ്റിയ തരത്തിലാണു് ഉള്ളടക്കം ലഭ്യമാക്കുക.

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

◦ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കു്/സുഹൃത്തുക്കൾക്കു് സമ്മാനം രജി�
സ്റ്റർ െചയ്യുക.

◦ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ:

1. ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനനയം
2. സായാഹ്നെയക്കുറിച്ചു അറിയുക
3. Who’s who

4. സായാഹ്ന േഫാൺ പിഡി  എഫുകൾ
5. സായാഹ്ന ഗ്രന്ഥേശഖരം
6. സായാഹ്ന വിക്കി

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമ�
യിലിേലയ്ക്കു് അയയ്ക്കുക.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം
695014

https://docs.google.com/forms/d/1C1VfKin3UXTGX5XofM9Yc9AoH1epmNNKo3t5ihs7uQk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1C1VfKin3UXTGX5XofM9Yc9AoH1epmNNKo3t5ihs7uQk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1v5M3sCUOk0uaZDwlNCrGquTuRc-ogZPz5Q-sU558snM/edit
https://docs.google.com/forms/d/1v5M3sCUOk0uaZDwlNCrGquTuRc-ogZPz5Q-sU558snM/edit
http://books.sayahna.org/ml/pdf/rivervalley.pdf
http://sayahna.org
http://books.sayahna.org/ml/pdf/whoswho.pdf
http://dl.sayahna.org/dl-p-pdfs.html
http://ax.sayahna.org/collection.html
https://ml.sayahna.org
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