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പണ്ടെത്ത േകരള
വിഭാഗങ്ങളും ഭരണരീതിയും

േഗാകർണം േക്ഷത്രം.

പ്രാചീനപാരസികരുെട സപ്തചിരംജീവികളിൽ
ഒരാളുെട നാമമാണു് ഭൂമിേദവീപുത്രെനന്നു് അർ
ത്ഥമുള്ള ഗേയാകർണൻ. വ്രത്രഘ്നെനന്നും ഇവർ
ഇേദ്ദഹെത്ത വിളിച്ചുവന്നിരുന്നു.1 ഭാരതീയരുെട
സപ്തചിരംജീവികളിൽ ഒരാളായ ആദിമഹാബലി
യും ഇേദ്ദഹമാകുന്നു. ചരിത്രാതീതകാലെത്ത ആദി
മനുവും (കുലസ്ഥാപകനും) ആദിബ്രഹ്മാവായ മഹാ
വിഷ്ണുവേത്ര ഇേദ്ദഹം.
ഇേദ്ദഹത്തിെന്റ േഗാകർണനാമം വഹിച്ചിരുന്ന
വയും, മഹാബലി േക്ഷത്രങ്ങളുള്ളവയുമായ പല
േഗാകർണനഗരങ്ങളും പണ്ടു പശ്ചിമഭാരതത്തിെന്റ
തീരേദശങ്ങളിൽ സ്ഥിതിെചയ്തിരുന്നു. ഉത്തരകാന
റയിെല ഗംഗാവലി നദീമുഖത്തു് ഇന്നു നിൽക്കുന്ന
േഗാകർണം ഇവയിെലാന്നാകുന്നു.

1. വ്രതഘ്നെന ഋേഗ്വദസംഹിതയിലും കാണാം.

നാലു ഖണ്ഡങ്ങൾ
േഗാകർണത്തിനും കന്യാകുമാരിക്കുമിടയ്ക്കു േകരളം,
അഥവാ പരശുരാമേക്ഷത്രം സ്ഥിതിെചയ്തിരുന്നു
എന്നു പിൽക്കാല ഐതിഹ്യം പറയുന്ന േഗാകർ
ണം ഇതല്ല, പിെന്നേയാ, ദക്ഷിണ കാനറയിെല കു
ന്ദാപുർ താലൂക്കിെല ഇന്നെത്ത േകാടീശ്വരം ഗ്രാമ
മാകുന്നു. ഇവിെടയും ഒരു മഹാബലി േക്ഷത്രം പണ്ടു
സ്ഥിതിെചയ്തിരുന്നു. േകാടീശ്വരമായ ഈ േഗാകർ
ണം മുതൽക്കു കന്യാകുമാരി വെരയുള്ള േചരരാജ്യ
െത്ത നാലു ഖണ്ഡങ്ങളാക്കി ഭാഗിച്ചിരുന്നു എന്നു്
േകരേളാൽപ്പത്തിയിൽ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ടു്, ആര്യെപ്പ
രുമാളിനു (717–729 എ. ഡി.) മുമ്പുള്ള നാലു ഖണ്ഡ
ങ്ങൾ, വടക്കുനിന്നു െതേക്കാട്ടു മുറയ്ക്കു തുളു, കുപകം
(കുവളം), േകരളം, മൂഷികം എന്നിവയും, ഇതിനുേശ
ഷമുള്ളവ മുറയ്ക്കു തുളു, േകരളം, മൂഷികം, കുപകം (കു
വളം) എന്നിവയും ആകുന്നു.
ആര്യെപരുമാളിനു മുമ്പുള്ള തുളുഖണ്ഡം േഗാകർണം
(േകാടീശ്വരം) മുതൽക്കു െപരുമ്പുഴ (േനത്രാവതീന
ദി) വെരയും, കുപകഖണ്ഡം െപരുമ്പുഴ മുതൽക്കു പു
തുപട്ടണം (േഹാസ്ദുർഗ് ) വെരയും, േകരളഖണ്ഡം
പുതുപ്പട്ടണം മുതൽക്കു കേണ്ടറ്റി (േകാട്ടപ്പുഴ മുഖത്തു
ള്ള േകാട്ടയ്ക്കൽ) വെരയും, മൂഷികഖണ്ഡം കേണ്ണറ്റി
മുതൽക്കു കന്യാകുമാരി വെരയും നീണ്ടുകിടന്നിരു
ന്നു. ആര്യെപരുമാളിനു േശഷമുള്ള തുളുഖണ്ഡം േഗാ
കർണത്തിനും (േകാടീശ്വരത്തിനും) െപരുമ്പുഴയ്ക്കും
(ചന്ദ്രഗിരി പുഴയ്ക്കും) ഇടയ്ക്കും, േകരളഖണ്ഡം െപരുമ്പു
ഴയ്ക്കും പുതുപട്ടണത്തിനും (േകാട്ടയ്ക്കലിനും) ഇടയ്ക്കും, മൂ
ഷികഖണ്ഡം പുതുപട്ടണത്തിനും കേണ്ണറ്റിക്കും (കരു
നാഗപള്ളി താലൂക്കിെല കേണ്ണറ്റിക്കും) ഇടയ്ക്കും, കു
പക ഖണ്ഡം കേണ്ണറ്റിക്കും കന്യാകുമാരിക്കുമിടയ്ക്കും
ആണു് സ്ഥിതിെചയ്തിരുന്നതു്.

സപാദലക്ഷ / ശിവാലിക്.

േഹാസ്ദുർഗ് എന്ന കർണാടക പദത്തിെന്റ അർ
ത്ഥം പുതുദുർഗം, അഥവാ പുതുപട്ടണം എന്നാകുന്നു.
കേണ്ടറ്റി എന്നതിനു കേന്നറ്റി എെന്നാരു പാഠേഭ
ദവുമുണ്ടു്. കേന്ദറ്റിക്കു സമീപം കന്ദൻെപരുമാൾ
കന്ദിവാകേകാവിലകം പണിയിച്ചു എന്നു േകരേളാ
ല്പത്തിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കന്ദിവാകേകാവില
കത്തു ഇരയമ്മെന െതക്കിളംകൂറുതമ്പുരാെനന്നും,
കാഞ്ഞിേരാട്ടഴിക്കു സമീപത്തുള്ള വിജയൻ െകാല്ല
ത്തു േകാട്ടയിൽ േകരളവർമെന വടക്കിളംകൂറുതമ്പു
രാെനന്നും േകാലത്തിരി കല്പിച്ചതായും േകരേളാൽ
പ്പത്തി പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. കാഞ്ഞിേരാട്ടഴി കാസർ
േക്കാടിനു സമീപത്തുള്ളതാകുന്നു.
േകാട്ടയ്ക്കൽ േകാലത്തുനാടിെന്റ െതക്കൻ അതിർ
ത്തിയിലായിരുന്നതു നിമിത്തം കുേന്നറ്റി േകാട്ടയ്ക്കൽ
ആെണന്നു് അനുമാനിക്കാം. പുതുപട്ടണം േലാപിച്ചു
ഉണ്ടായതാണു് പുതുപ്പണെമന്നതു്. ആര്യെപ്പരുമാ
ളിെന്റ കാലത്തു േകാട്ടപ്പുഴമുഖത്തിെന്റ െതക്കൻക
രയിൽ നിൽക്കുന്ന േകാട്ടയ്ക്കൽ പുതുപട്ടണം എന്ന
അപരനാമവും വഹിച്ചിരുന്നതായി അനുമാനിക്കാം.
ആര്യെപ്പരുമാളിെന്റ പിൻഗാമിയായിരുന്നു കന്ദിവാ
കുേകാവിലകം പണിയിച്ച കന്ദൻെപരുമാൾ.

നാഗരഐതിഹ്യം
1932-െല ‘ഇന്ത്യൻ ആൻടിക്വറി’യിൽ ‘നാഗരബ്രാ
ഹ്മണരും, ബംഗാളിെല കായസ്ഥരും’ എെന്നാരു
വിജ്ഞാനപ്രദമായ േലഖനം ഡി. ആർ. ഭണ്ഡാർ
കർ എഴുതിയിരുന്നു. ബ്രാഹ്മണ-ക്ഷത്രിയ-ൈവശ്യശൂദ്രജാതിക്കാർ ഉൾെപ്പട്ടിരുന്ന നാഗരവർഗ്ഗക്കാ
രുെട ഐതിഹ്യം വിസ്തരിച്ചു വിവരിച്ചിട്ടുള്ള ഈ
േലഖനത്തിൽനിന്നു ചില സംഗതികൾ ചുവെട
േചർക്കുന്നു:

രവിനദി മുതൽക്കുള്ള പൂർവ്വപഞ്ചാബിലും, ഉത്ത
രപ്രേദശത്തുമായി സ്ഥിതിെചയ്യുന്ന സപാദലക്ഷ
(ശിവാലിക് ) പർവ്വതനിരയുള്ള േദശത്തു 72 ഗ്രാ
മങ്ങളിലായി സപാദലക്ഷീയബ്രാഹ്മണർ (ഹിന്ദു
ക്കൾ) പാർത്തിരുന്നു. ഇവർ നാലു ജാതികളിലും
ഉൾെപ്പട്ട ഹിന്ദുക്കൾ ആയിരുന്നു. നാഗരവർഗം
എന്നും ഇവർക്കു േപരുണ്ടായിരുന്നു. ഹാടേകശ്വ
രൻ ആയിരുന്നു ഇവരുെട കുലേദവത. ഇവരുെട 72
ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്നു നാലു ജാതിയിൽെപ്പട്ട ഒരു കു
ടിപാർപ്പുസംഘം ഉത്തരഗുജറാത്തിെല പണ്ടെത്ത
ചമൽകാരപുരം, അഥവാ ആനന്ദപുരം, നിന്നിരു
ന്ന ഇന്നെത്ത വടനഗർ നിൽക്കുന്ന േദശത്തു വന്നു്
ഇവിടുെത്ത റാണിയുെട അനുവാദസഹിതം നിവ
സിക്കുകയുണ്ടായി. ഇവരിൽ 68 ഗ്രാമക്കാർ റാണി
യിൽ നിന്നു ഭൂമിദാനം വാങ്ങി ഇവിെട പാർത്തു.
േശഷിച്ച നാലു ഗ്രാമക്കാർ ദാനം വാങ്ങാൻ മടിച്ചു
തിരിച്ചു േപായി. ഈ 68 ഗ്രാമക്കാരിൽ മറ്റു നാലു
ഗ്രാമക്കാർ ഇവിടെത്ത നാഗൻമാെര ഭയന്നു പിന്നീ
ടു് ഇവിെട നിന്നു പലായനം െചയ്തു. ഇങ്ങെന ചമൽ
ക്കാരപുരത്തു് 64 ഗ്രാമക്കാർ മാത്രം േശഷിച്ചു.

വസന്തേസന—മൃച്ഛകടികത്തിെല നായിക.

പിന്നീടു് ഇവിെടവച്ചു ശക്രൻ ഒരു യജ്ഞം നടത്തു
വാൻ നിശ്ചയിച്ചു. ഇതിനായി ഇേദ്ദഹം ഹിമാലയ
േദശത്തുനിന്നു് എട്ടു നാഗരബ്രാഹ്മണ ഗ്രാമക്കാെര
ക്ഷണിച്ചുെകാണ്ടുവന്നു. ഇവർക്കു അഷ്ടകുലീനർ
എന്ന േപരുകിട്ടി. ഇവരിൽ ചിലർ മധ്യഗർ, അഥ
വാ മധ്യേദശക്കാർ, ആയിരുന്നു. അഷ്ടകുലീനരിൽ
നിന്നു േവർതിരിക്കുവാൻ ഇവിെട ഉണ്ടായിരുന്ന 64
ഗ്രാമക്കാർക്കു സാമാന്യർ എന്ന േപരു െകാടുക്കുക
യും െചയ്തു. നാഗരവർഗ്ഗക്കാർ ആണു് ശൗരേസനി
പ്രാകൃതഭാഷേയാടു് അടുപ്പമുള്ള നാഗര, ഉപനാഗര
എന്നീ രണ്ടു് അപ്രഭംശഭാഷകളും, നാഗരലിപിയും
സൃഷ്ടിച്ചവർ.
പിൽക്കാലത്തു സപാദലക്ഷേദശത്തുനിന്നു നാഗ
രവർഗ്ഗശാഖകൾ ബീഹാറിലും, ബംഗാളിലും, രാജ
പുട്ടാണയിെല ബിക്കാനീറിലും, േപായി കുടിപാർ
ക്കുകയുണ്ടായി. ബംഗാളിേലക്കു േപായവരേത്ര
ഇവിടെത്ത കായസ്ഥബ്രാഹ്മണരുെട പൂർവ്വികർ.
യമനായ ധർമരാജെന്റ അനുജനും, കണെക്കഴുത്തു
കാരനുമായ ചിത്രഗുപ്തെന കായസ്ഥർ തങ്ങളുെട
കുലസ്ഥാപകനായി കരുതിവരുന്നു. കായസ്ഥപ
ദത്തിെന്റ അർത്ഥം േലഖകൻ, അഥവാ ഗണകൻ
എന്നാെണന്നു വിജ്ഞാേനശ്വരൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്.
രാജാവു നിയമിച്ച കായസ്ഥൻ ഒരു പ്രമാണം ഒപ്പി
ടുേമ്പാൾ അതു രാജാവിെന്റ ഒപ്പായി കരുതെപ്പട്ടു
വരുന്നു എന്നു വിഷ്ണുസ്തുതി ചൂണ്ടികാണിച്ചിട്ടുമുണ്ടു്.
ബംഗാളി ബ്രാഹ്മണർ കായസ്ഥെര ശൂദ്രരായി പരി
ഗണിച്ചിരുന്നു.

തമിഴ്നാട്ടിെല തിരുേക്കാവിലൂരിെല തമിഴ് ലിഖിതം.

തമിഴ്നാട്ടിെല പ്രാചീനേകരളത്തിൽ നമ്പൂതിരി
മാർ വന്നതിെനപ്പറ്റിയുള്ള ഐതിഹ്യത്തിലും, നാ
ഗരഐതിഹ്യത്തിെല 64 ഗ്രാമകഥയും, നാഗരെര
ഭയന്നുണ്ടായ പലായനകഥയും, അഷ്ടആഢ്യന്മാരു
െട കഥയും കാണാം. ഇതിൽ നിന്നു് ഈ കഥകൾ
തമിഴ്നാട്ടിെല പ്രാചീനേകരളെത്ത സംബന്ധിച്ച
വയെല്ലന്നു് അനുമാനിക്കാം. വി. ആർ. ഭണ്ഡാർ
കർ ചമൽക്കാരപുരം (ആനന്ദപുരം) ഗുജറാത്തി
െല ഇന്നെത്ത വടനനഗരാെണന്നു വിചാരിക്കുന്നു.
ഇതു ശരിയല്ല. ആദ്യെത്ത ആനന്ദപുരം െഹലുഷ
(ഹർഷ) എന്നു ഹ്യുയാൻസാങ്ങ് േപരിട്ടിട്ടുള്ള െത
ക്കൻ കാശ്മീരെത്ത ഇന്നെത്ത രാജാരി നഗരമായി
രുന്നു. ഇവിെട നിന്നുള്ള ഒരു കുടിപാർപ്പുസംഘമാ
ണു് ഗുജറാത്തിെല ആനന്ദപുരം പിന്നീടു് സ്ഥാപി
ച്ചതു്. ഹർഷം എന്നതിനു് ആനന്ദം എന്ന അർത്ഥ
മുണ്ടേല്ലാ. െപൗരാണികേകരളത്തിെന്റ രാജധാ
നികളിൽ ഒന്നായിരുന്നു രാജാരി എന്നു് 1956-െല
ജയേകരളം വിേശഷാൽപ്രതിയിൽ ഞാൻ സ്ഥാപി
ച്ചിരുന്നു. ഗുജറാത്തിൽ നിന്നു് ഈ നാഗരർ ആദ്യം
ദക്ഷിണാപഥത്തിേലക്കും, പിന്നീടു് േകരളത്തിേല
ക്കും േപാന്നു.

64 ഗ്രാമങ്ങൾ
േകരളത്തിെല ‘64 നമ്പൂതിരിഗ്രാമങ്ങൾ’ എന്നു പറ
ഞ്ഞുവരുന്നവ വാസ്തവത്തിൽ നമ്പൂതിരിമാർ മാത്രം
പാർത്തുവന്നിരുന്നവ അല്ല. പിെന്നേയാ, നമ്പൂതി
രിമാർ ഉൾെപ്പട്ട നാനാജാതിക്കാരും മതക്കാരും
നിവസിച്ചിരുന്നവ ആയിരുന്നു എന്നു ഭണ്ഡാർക
രുെട േലഖനം സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ടു്. ഗ്രാമണി എന്ന
ഔേദ്യാഗിക നാമത്തിൽ ഗ്രാമവാസികളായ ഹി
ന്ദു-ബുദ്ധ-ജയിനാദികളുെട ഇടയിൽ ഈ മതക്കാ
രുെട സ്മൃതികളും ധർമശാസ്ത്രങ്ങളും അനുസരിച്ചു
നീതിന്യായപരിപാലനം നിർവ്വഹിക്കുന്ന പ്രാഡ്വി
വാകൻ (ജഡ്ജി) നമ്പൂതിരിയുെട അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ
ഓേരാ ഗ്രാമസഭയും കൂടി ഗ്രാമഭരണം നടത്തിവ
ന്നു. ഇതു നിമിത്തമേത്ര ഈ ഗ്രാമങ്ങെള നമ്പൂതി
രിഗ്രാമങ്ങൾ എന്നു ജനകീയഐതിഹ്യം േപരിട്ടിട്ടു
ള്ളതു്. ഇന്നെത്ത പഞ്ചായത്തുകെളേപ്പാെല ഈ
ഗ്രാമസഭകൾ പ്രാേദശിക സ്വയംഭരണം മാത്രം
നടത്തിവന്നിരുന്നു.

രാമഗ്രാമത്തിേലയ്ക്കുള്ള അേശാകെന്റ സന്ദർശനം.

അേശാകമൗര്യെന്റ കാലത്തു് (273–232 ബി. സി.)
സത്യപുത്രം, േകരളപുത്രം എന്നീ രണ്ടു രാജ്യങ്ങൾ
ഉത്തരകാനറയിെല േഗാകർണത്തിനും കന്യാകു
മാരിക്കുമിടയ്ക്കു സ്ഥിതിെചയ്തിരുന്നു. േഗാകർണെമ
ന്നും േപരുണ്ടായിരുന്ന േകാടീശ്വരം വെരയുള്ള കട
േലാരേദശവും, ൈമസൂരും, സത്യപുത്രത്തിലും, ഇതി
നു െതക്കുള്ള സമുദ്രതീരേദശവും, െകാംഗും, േകരള
പുത്രത്തിലും ഉൾെപ്പട്ടിരുന്നു. പതിവായി പരസ്പര
വിവാഹങ്ങൾ നടത്താറുള്ള സ്വരൂപങ്ങളായിരുന്നു
ഇവ രണ്ടും ഭരിച്ചിരുന്നതു്.
െമൗര്യസാമ്രാജ്യാധപ്പതനം സംഭവിച്ച 184 ബി. സി.ക്കുേശഷം ഒരു സത്യപുത്രനൃപെന്റയും േകരളപുത്ര
റാണിയുേടയും മകൻ രാമഘടമൂഷികൻ (170–146
ബി. സി.) തെന്റ വാഴ്ചാരംഭത്തിൽ രണ്ടു രാജ്യങ്ങേള
യും തമ്മിൽ േയാജിപ്പിച്ചുെവങ്കിലും, തെന്റ അന്ത്യ
കാലത്തു രണ്ടു പുത്രന്മാരായ വടുവിനും, നന്ദനനുമാ
യിട്ടു പഴയപടി ഇതിെന രണ്ടായി ഭാഗിക്കുകയാണു്
െചയ്തതു്. വടക്കൻ രാജ്യത്തിനു ആന്ധ്രപുത്രെമന്നും,
ൈഹഹയെമന്നും േപരുകൾ സിദ്ധിക്കുകയുണ്ടായി.
ഈ രാമഘടമൂഷികൻ ഒന്നാമെത്ത േചരമാൻെപ
രുമാളാണു താനും.
64 ഗ്രാമങ്ങളും സ്ഥാപിച്ചതിനുേശഷം, “ശ്രീ പര
ശുരാമൻ 64 ഗ്രാമേത്തയും വരുത്തി െവള്ളപ്പനാ
ട്ടിൽ െകാണ്ടുവന്നുവച്ചു്, 64 ഗ്രാമത്തിനും 64 മഠവും
തീർത്തു്, 64 േദശവും തിരിച്ചു കൽപിച്ചു്, ഓേരാേരാ

ഗ്രാമത്തിനും അനുഭവിപ്പാൻ െവേവ്വെറ േദശവും
വസ്തുവും തിരിച്ചുെകാടുത്തു. ഒരു ഗ്രാമത്തിനും െവ
ള്ളപ്പനാട്ടിൽ വസ്തുവും തറവാടും കൂടാെത കണ്ടി
ല്ല. 64 ഗ്രാമത്തിനും െവള്ളപ്പനാടു പ്രധാനം എന്നു
കൽപ്പിച്ചു.”

ഇപ്രകാരം േകരേളാൽപ്പത്തിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള
െവള്ളപ്പനാടു സത്യപുത്രത്തിെന്റ രാജധാനിയും,
ൈമസൂരിെല ശിക്കാർപ്പൂർ താലൂക്കിെല െബൾഗാ
െമ (ബലിഗ്രാമം) നഗരത്തിൽ നിന്നിരുന്ന മാഹിഷ്മ
തിയും ആകുന്നു. ൈമസൂർ ഐതിഹ്യം െബൾഗാ
െമയ്ക്കു ബീജനഗരെമന്നും, തമിഴ് ഐതിഹ്യം ഇതിനു
കരുവൂർ (ബീജനഗരം) എന്നും േപരിട്ടിട്ടുണ്ടു്.
പ്രാചീനേകരളത്തിെല 64 ഗ്രാമങ്ങൾ ഒേര സമയ
ത്തല്ല സ്ഥാപിക്കെപ്പട്ടതു്. ക്രേമണ പല കാലങ്ങളി
ലുമായി ഇവ ഉത്ഭവിച്ചു. ഗ്രാമങ്ങളുെട സ്ഥാനങ്ങൾ
ക്കും മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിെക്കാണ്ടിരുന്നു. ഒരു ഗ്രാമ
ത്തിൽ നിന്നു കുടിപാർപ്പുകാർ മെറ്റാന്നു സ്ഥാപിക്കു
േമ്പാൾ, ഇവർ പലേപ്പാഴും മാതൃഗ്രാമത്തിെന്റ േപരു
കൾ പുതിയ ഗ്രാമങ്ങൾക്കു നൽകിവന്നിരുന്നു. ഒരു
ഗ്രാമത്തിനു് ഒരു പുതിയ േപരുെകാടുക്കുകയാെണ
ങ്കിൽ, ഇതിെന്റ ഒരു അപരനാമമാക്കി മാതൃഗ്രാമ
ത്തിെന്റ നാമം നിലനിർത്തിവന്നിരുന്നു താനും.

ഗ്രാമങ്ങളും നഗരങ്ങളും നാടുകളും

േകരേളാല്പത്തിയുെട പുറം താൾ.

ഒടുവിലെത്ത േചരമാൻെപരുമാൾ േകരളം ഭാഗി
ച്ചു െകാടുത്ത കഥ വിവരിക്കുേമ്പാൾ, അന്നുണ്ടായി
രുന്ന വിഭാഗങ്ങൾ മുതലായവെയ േകരേളാൽപ്പ
ത്തിയിൽ ഇപ്രകാരം പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു: “കന്യാ
കുമാരി േഗാകർണത്തിെന്റ ഇടയിൽ… േചരമാൻ
നാടു നൂറ്റിഅറുപതുകാതം വഴിനാടും, 4448 േദവപ്ര
തിഷ്ഠയും, 108 ദുർഗാലയവും, 360 ഭൂതപ്രതിഷ്ഠയും,
108 നാൽപ്പത്തീരടിയും 64 ഗ്രാമവും, 96 നഗരവും,
18 േകാട്ടപ്പടിയും, 17 നാടും—തുളുനാടു, േകാലത്തു
നാടു, േപാനാടും, കുറുമ്പനാടും, പുറവഴിനാടും, ഏറ
നാടു, പറപ്പുനാടു, വള്ളുവനാടു, രാവണനാടു, െവട്ട
ത്തുനാടും, തിരുമാനേശ്ശരിനാടു, െപരിമ്പടപ്പുനാടു,
െനടുങ്ങനാടു, െവങ്ങനാടു, മുറിങ്ങനാടു, ഓണനാടു,
േവണാടു, അണഞ്ഞ അഞ്ചുനാടു: പാണ്ടി, െകാംഗു,
തുളു, വയനാടു, പുന്നാടു, എന്നു പറയുന്നു.”
നാൽപ്പത്തീരടികൾ െവളിച്ചപ്പാടു േക്ഷത്രങ്ങൾ
ആകുന്നു. ഇത്തരം േക്ഷത്രങ്ങൾ പണ്ടു് ഏഷ്യ ഒട്ടു
ക്കും, ഈജിപ്തിലും, ഗ്രീസിലും, ഇറ്റലിയിലും മറ്റും
സ്ഥിതിെചയ്തിരുന്നു. േകരേളാൽപ്പത്തി ഭാഗത്തിൽ
ഗ്രാമങ്ങേളയും, നഗരങ്ങേളയും പ്രേത്യകം പ്രസ്താ
വിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ. ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ
എെന്തല്ലാമാണു് ? ഗ്രാമം പ്രാേദശിക സ്വയംഭര
ണാവകാശമുള്ള ഘടകവും, നഗരം േദശവാഴികൾ
മുതലായവർ മുേഖന രാജാവു േനരിട്ടു ഭരിച്ചിരുന്ന
ഘടകവും ആെണന്നുള്ളതേത്ര ഇവ തമ്മിലുള്ള ഒരു
വ്യത്യാസം. െതാഴിൽസംഘങ്ങൾ (നിഗമങ്ങൾ) മാ
ത്രേമ ജനകീയ സ്ഥാപനങ്ങളായി നഗരങ്ങളിൽ
ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു. ഇവ െതാഴിൽ സംബന്ധിച്ച കാ
ര്യങ്ങൾ മാത്രേമ തീരുമാനിച്ചിരുന്നുമുള്ളു.
നഗരങ്ങളിെല െതാഴിൽസംഘങ്ങളുെട വ്യാപാ
രങ്ങളിൽ രാജാവു് ഒരു നികുതി ചുമത്തിയിരുന്നു.
അന്നെത്ത ഒരു വലിയ നികുതിയിനം ആയിരുന്ന
ഈ െതാഴിൽനികുതിയിൽ (അങ്കത്തിൽ) ഒരു സാ
രമായ ഭാഗം സകല ജാതിക്കാരും അടങ്ങിയിരുന്ന
ഗണികസംഘങ്ങൾ െകാടുത്തിരുന്നു. പ്രാചീനഭാ
രതത്തിൽ ഗണികകൾക്കുണ്ടായിരുന്ന മാന്യമായ
സ്ഥാനവും, ഇവരുെട ഗുണങ്ങളും, ഇവെര രാജാവു
ബഹുമാനിച്ചിരുന്നതും, എ. ഡി. മൂന്നാം ശതകത്തി
െല വാത്സ്യായനെന്റ ‘കാമസൂത്ര’ത്തിൽ ഇങ്ങെന
വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു:
“അഭിരമ്യുച്ച്ശൃതാ േവശ്യാ

ശീലരുപഗുണാന്വിതാ
ലഭേത ഗണികാശബ്ദം
സ്ഥാനം ച ജനസംസദി
പൂജിതാ സാ സദാ രാജാ
ഗുണവദ്ഭിശ്ച സസംസ്തുതാ
പ്രാർഥനീയാ അ ഭിഗമ്യാ ച
ലക്ഷ്യഭൂതാ ച ജായേത.”

മണിേമഖലയുെട പുറംതാൾ.

പിൽക്കാലെത്ത വിജയനഗരസാമ്രാജ്യത്തിെല
െപാലീസ് വകുപ്പിെന്റ െചലവിനു േവണ്ടതു മുഴുവ
നും ഗണികനികുതിയിൽ നിന്നു കിട്ടിയിരുന്നു എന്നു
െക. ടി. ഷാ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. ഇതുേപാെലത
െന്ന ആയിരുന്നിരിക്കണം തമിഴ്സംഘകാലെത്ത
(498–817 എ. ഡി.) ഗണികനികുതിയും. പണ്ടെത്ത
ഗണികകൾക്കു സമുദായത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന
സ്ഥാനെത്ത പറ്റി ഷാ ഇങ്ങെന പറഞ്ഞിരിക്കു
ന്നു: “ൈവവാഹികജീവിതത്തിെന്റ സുഖകരമായ
േപാക്കിനു വിഘ്നം വരുത്താെത കാക്കുന്ന പ്രവൃ
ത്തി മാത്രമല്ല ഗണിക െചയ്തിരുന്നതു്. അവൾ ഒരു
ഗവർൺെമന്റുേദ്യാഗസ്ഥയും, പ്രജകളുെട ആേരാഗ്യ
െത്ത സംരക്ഷിച്ചുെകാണ്ടുേപായിരുന്നവളും കൂടിയാ
യിരുന്നു.”
മെറ്റാരു കാര്യം ഷാ ഇവിെട പ്രസ്താവിച്ചിട്ടില്ല; െപാ
തുവർ (െപാതുമകളിർ) എന്നു തമിഴ് സംഘമഹാ
കാവ്യമായ ‘മണിേമഖല’യിൽ േപരിട്ടിട്ടുള്ള ഈ
ഗണികകൾ കലാഭിവൃദ്ധിക്കു േവണ്ടി െചയ്തിരുന്ന
േവലയേത്ര ഇതു്. തമിഴ് സംഘകാലെത്ത നർത്ത
കികൾ, കവയിത്രികൾ, പാട്ടുകാരികൾ എന്നിവ
രിൽ ഒരു വലിയ ഭാഗം ഈ െപാതുവ ആയിരുന്നു.
‘ചിലപ്പതികാര’ത്തിെല േകാവലെന്റ വയ്പാട്ടിയായി
രുന്ന മാധവിെയ ഇത്തരക്കാരുെട ഒരു ഉദാഹരണ
മായി എടുത്തുകാട്ടാം. ‘മൃച്ഛകടിക’െമന്ന പ്രാചീന
സംസ്കൃതനാടകത്തിെല വസന്തേസനയും ഇത്തര
ക്കാരിയിരുന്നു.

േചരമാൻ െപരുമാളിെന്റ േരഖാചിത്രം.

ഗ്രാമവും നഗരവും തമ്മിലുള്ള മെറ്റാരു വ്യത്യാസം
ഭൂനികുതിയായ വിളവിെന്റ ആറിെലാരംശം ഗ്രാമ
ങ്ങളിൽ നിന്നു പിരിെച്ചടുക്കുവാൻ രാജാവിനു് അധി
കാരമില്ല എന്നുള്ളതാകുന്നു. ഇതിെന േകരേളാൽ
പ്പത്തിയിൽ ഇങ്ങെന വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു: “മുമ്പിൽ
64 ഗ്രാമത്തിനും ഒരുമിച്ചു പൂവും നീരും െകാടുത്തതു
അനുഭവിപ്പാൻ ജന്മം എന്നു പറയുന്നു. ആ െകാടു
ത്തതു ഓേരാ ഗ്രാമങ്ങളിലുമുള്ള തറവാട്ടുകാർക്കു
ഒരുമിച്ചുെകാടുത്ത ഏേകാദകം. പിെന്ന പത്തു ഗ്രാ
മത്തിൽ 14 േഗാത്രത്തിൽ 36,000 ബ്രാഹ്മണർക്കു
വാളിേന്മൽ നീർപകർന്നുെകാടുത്തതു രാജാംശം;
അവർക്കു എെന്റ ജന്മം എന്നു െചാല്ലി വിരൽ മു
ക്കാം. മറ്റവർക്കു ‘എെന്റ ജന്മം’ എന്നു വിരൽ മുക്ക
രുതു്. അവർക്കു് അനുഭവത്തിേന്ന മുക്കുള്ളു. അവർ
അേന്യാന്യം മുക്കുേമ്പാൾ ‘എനിക്കു അനുഭവം’
എന്നു െചാല്ലി വിരൽമുേക്കണം.”
പിെന്നയും േകരേളാൽപ്പത്തിയിൽ ഇങ്ങെന പ്ര
സ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു: “രാജാവിനു മലനാട്ടിൽ ഷൾ
ഭാഗം െകാടുത്തിട്ടില്ല; വൃത്തിേയ െകാടുത്തിട്ടുള്ളു;
എല്ലാവരുേടയും വസ്തുവിേന്മലും ഷൾഭാഗം രക്ഷാപു
രുഷന്മാർ അനുഭവിച്ചു; രണ്ടാമതു തളിയാതിരിമാർ
അനുഭവിച്ചു; പിെന്ന ചാത്തിരർക്കായി കൽപ്പിച്ചുവ
യ്ക്കയാൽ ഇന്നു ചാത്തിരർക്കു് ആയതുണ്ടു്.” ഇതിെല
വൃത്തി (വിരുത്തി) ഗ്രാമങ്ങെളാഴിച്ചുള്ള േശഷിച്ച രാ
ജ്യഭാഗങ്ങളിൽനിന്നു ഭൂനികുതി, അങ്കം, ചുങ്കം മുത
ലായവ പിരിെച്ചടുക്കുവാനുള്ള അവകാശമാകുന്നു.
ഈ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള വസ്തുക്കളുെട ജന്മാവകാശം
രാജാവിലാണു് സ്ഥിതിെചയ്തിരുന്നതു്. ഗ്രാമവസ്തുക്ക
ളുെട ജന്മാവകാശം ഗ്രാമക്കാർക്കു് എല്ലാവർക്കും
കൂടിയുള്ളതുമാകുന്നു.

പത്തര അവേരാധകഴകങ്ങൾ

േചര സാമ്രാജ്യ (േകരളപുത്രന്മാർ) ചിഹ്നം.

64 ഗ്രാമങ്ങെള പത്തര അവേരാധകഴകങ്ങളാക്കി
സംഘടിപ്പിച്ചു്, ഇവയിൽ ഓേരാന്നിേന്റയും ഭരണ

ത്തിെന്റ േമൽേനാട്ടം അവേരാധകഴകങ്ങെള ഏൽ
പ്പിച്ചിരുന്നു. ഓേരാ കഴകത്തിനും ഓേരാ രക്ഷാപു
രുഷെന ഗ്രാമപ്രതിനിധികൾ േയാഗം കൂടി ഒരു ക്ലി
പ്തകാലേത്തക്കു തിരെഞ്ഞടുത്തിരുന്നു. നിഴൽേയാ
ഗങ്ങെളന്നും ഇവയ്ക്കു േപരുണ്ടു്. നിഴൽ എന്ന തമി
ഴ്പദത്തിെന്റ അർത്ഥം രക്ഷിക്കുക എന്നതാകുന്നു.
നിഴൽേയാഗത്തിൽ രാജാവിെന്റ പ്രതിനിധിക്കു്
അര േവാട്ടു മാത്രേമ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു. ഇങ്ങെനയാ
ണു് പത്തര അവേരാധകഴകങ്ങളായതു്. രക്ഷാപുരു
ഷന്മാെര ആദിയിൽ മൂന്നുവർഷേത്തക്കും, പിന്നീടു
12 വർഷേത്തക്കും ആണു് തിരെഞ്ഞടുത്തിരുന്നതു്.
ഇവയ്ക്കിടയ്ക്കു് ഇവെര കുേറനാൾ അഞ്ചാണ്ടിേലക്കു് തി
രെഞ്ഞടുത്തിരുന്നു എന്നുെമാരു ഐതിഹ്യമുണ്ടു്.
കഴകനിശ്ചയങ്ങൾ നടത്തിെക്കാടുത്തതു രക്ഷാപു
രുഷന്മാരായിരുന്നു. ഇതിനു പ്രതിഫലമായി രക്ഷാ
പുരുഷർ ഗ്രാമങ്ങളിെല വിളവിെന്റ ആറിെലാരംശം
പിരിെച്ചടുത്തിരുന്നു. അവേരാധനമ്പി, വാഴുവർ, വാ
ഴുന്നവർ, ആളുവർ, വാൾനമ്പി, ചാത്തിരർ (ശാസ്ത്രി
കൾ, ശാസ്ത്രം അഥവാ ആയുധം എടുത്തവർ) എന്നീ
ഔേദ്യാഗികനാമങ്ങൾ ഇവർ വഹിച്ചിരുന്നു. രാജാ
വിെനേപ്പാെല വധശിക്ഷ നടത്തുവാനും ഇവർക്കു്
അധികാരം ഉണ്ടായിരുന്നു.
12 വാഴുന്നവരുെട േപരുകൾ േകരേളാൽപ്പത്തി
യിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഇടപ്പള്ളി നമ്പ്യാതിരി, െവ
ങ്ങനാട്ടു നമ്പ്യാതിരി, കനിത്തല പണ്ടാല, പുതുമ
നക്കാട്ടു നമ്പ്യാതിരി, ഇളമ്പയിലാണ്ടലു, പുന്നത്തൂർ
നമ്പിടി, തലയുർ മൂസത്, പിലാേന്താളിൽ മൂസത്,

േചാഴത്തു് ഇളയത്, കുഴിമണ്ണു മൂസത്, കല്ലുക്കാട്ടു
ഇളയത്, െപാന്നിനിലത്തു മുമ്പിൽ, എന്നിവയേത്ര
ഈ േപരുകൾ2 പത്തര അവേരാധകഴകങ്ങളിൽ
ഓേരാന്നിേനാടും—െപരിെഞ്ചല്ലൂർ 3000, പറപ്പൂർ
5000, െചങ്ങന്നൂർ 5000, എന്നിങ്ങെന സംഖ്യകൾ
ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഇവെയല്ലാംകൂടി മുപ്പത്തിആറായി
രം വരും. ഈ അവേരാധകഴകങ്ങൾ ഭരണേമൽ
േനാട്ടം വഹിച്ചിരുന്ന െചറുഗ്രാമങ്ങളിൽ ഉണ്ടായി
രുന്ന കുട്ടികളുെട ആെകത്തുകയേത്ര ഈ സംഖ്യ
കൾ.

2. െവങ്ങനാടു െകാളു / േകാടിലും, ഇളമ്പയിൽ േകാഴി
േക്കാടു താലൂക്കിലും, കുഴിമണ്ണു മലബാറിെല ആലത്തൂ
രും, കല്ലുക്കാട്ടു െപരുമനത്തും, െപാന്നിനിലത്തു െപരി

െഞ്ചല്ലൂരിലും സ്ഥിതിെചയ്തിരുന്നു

േകരേളാൽപ്പത്തിയുെട ഒരു പാഠത്തിൽ േകരള
ത്തിൽ പണ്ടു പ്രചരിച്ചിരുന്ന വ്യാഴവട്ടഗണനെത്ത
പ്പറ്റി ഇങ്ങെന പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു; “മുേന്ന െകാല്ലമി
ല്ല, കാലമറിവാൻ കലിേയ ഉള്ളൂ. അതു് എല്ലാവർ
ക്കും തിരിയായ്ക െകാണ്ടു 64 ഗ്രാമത്തിൽ ബ്രാഹ്മ
ണർ േകരളത്തിലുള്ള രാജാക്കന്മാരും െകാല്ലത്തു
യാവാരിയുംകൂടി ചിറ കുഴിച്ച കാലം… അന്നു േക്ഷ
ത്രം തീർത്തു. െകാല്ലം അന്നു തുടങ്ങി വ്യാഴത്തിെന്റ
മുമ്പിൽ നടത്തിയിരിക്കുന്നു. കലി എല്ലാവർക്കും
അറിഞ്ഞുകൂടാ, േജ്യാതിഷക്കാർക്കു് അറിഞ്ഞുകൂടാ.
െകാല്ലവർഷം അറിഞ്ഞുെകാള്ളാം. അതുെകാണ്ടു
െകാല്ലവും വ്യാഴവും കൂടിനടത്തുന്നു.”
വ്യാഴഗ്രഹം ഏതു നക്ഷത്രേത്താടു കൂടിേച്ചർന്നു
നിൽക്കുന്നുേവാ, അതിൽ തെന്ന പന്ത്രണ്ടു വർ
ഷം കഴിഞ്ഞു തിരിച്ചു വരുന്നതാണു്. ഇതിൽ നിന്നു
േജ്യാതിശാസ്ത്രത്തിെല വ്യാഴവട്ടം ഉത്ഭവിച്ചു. ഈ
വ്യാഴവട്ടമാണു് പണ്ടു് േകരളത്തിൽ സർവത്ര പ്ര
ചരിച്ചിരുന്നതു്. അറുപതു വർഷമടങ്ങിയ പുരാണ
ങ്ങളിെല ചതുർയുഗത്തിെന്റ, അഥവാ ബൃഹസ്പതി
വർഷവട്ടത്തിെന്റ, അഞ്ചിെലാരംശം ആണു് ഇതു്.
ഈ ഇരുതരം വർഷവട്ടങ്ങളും പണ്ടു് തിബത്തുകാ
രുേടയും, ചീനന്മാരുേടയും ഇടയ്ക്കും പ്രചരിച്ചിരുന്നു.

േചരമാൻ െപരുമാൾ നയനാർ, തഞ്ചാവൂർ
ബ്രിഹദീശ്വര േക്ഷത്രം.

12 വർഷേത്തക്കുമാത്രം തിരെഞ്ഞടുക്കുന്ന രക്ഷാ

പുരുഷന്മാെര പരമ്പരയാ നാടുവാണിരുന്ന േചര
രാജാക്കന്മാെര 12 വർഷേത്തക്കുമാത്രം നിയമി
ക്കുന്നവരാക്കി േകരേളാൽപ്പത്തിയിൽ പറഞ്ഞി
രിക്കുന്നതു് അബദ്ധമാണു്. രാജ്യത്തിെല ഗ്രാമങ്ങ
ളുെട തലവന്മാരായുള്ള രക്ഷാപുരുഷെര 12 വർ
ഷേത്തക്കു മാത്രേമ അവേരാധിച്ചു നിയമിച്ചിരുന്നു
ള്ളു. തൻനിമിത്തം ഇവർക്കു് 12 വർഷേത്തക്കു് മാ
ത്രേമ രാജാവിെന അംഗീകരിക്കാൻ അധികാരമു
ണ്ടായിരുന്നുള്ളു. അതിനുേശഷം തിരെഞ്ഞടുക്കുന്ന
രക്ഷാപുരുഷർ പിെന്നയും 12 വർഷേത്തക്കു് ആ
രാജാവിെനത്തെന്ന അംഗീകരിച്ചിരുന്നു. ഇതാണു്
േകരേളാൽപ്പത്തി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിെന്റ യഥാർത്ഥ
അർത്ഥം. മറ്റു തമിഴ്നാട്ടുരാജ്യങ്ങളായ പാണ്ഡ്യ
ത്തിലും, േചാഴത്തിലും രാജാക്കന്മാർ പരമ്പരയാ
നാടുവാണിരുന്നതുേപാെല േചരരും പരമ്പരയാ
നാടുവാണിരുന്നു.
േകരളത്തിൽ നാടുവാണിരുന്ന പണ്ടെത്ത സ്വരൂപ
ങ്ങളിൽ ഓേരാന്നിെന്റയും കുലേദവത ഭഗവതിയാ
യിരുന്നു. അവേരാധകഴകങ്ങളുെടയും കഥ ഇതുത
െന്നയാണു്. കഴകി എന്നും പര്യായമുള്ള അവേരാ
ധഗ്രാമേദവിയുെട േക്ഷത്രവളപ്പിൽ വച്ചു കഴകേയാ
ഗങ്ങൾ നടത്തിവന്നിരുന്നതുമൂലം, ഗ്രാമക്കൂട്ടങ്ങൾ
ക്കും. കഴകങ്ങൾ എന്നു േപരുകിട്ടി. േചരം ഒഴിച്ചുള്ള
േശഷിച്ച തമിഴ്നാട്ടുരാജ്യങ്ങളിൽ, ഗ്രാമക്കൂട്ടമായ
കഴകെത്ത േകാട്ടെമന്നു വിളിച്ചുവന്നിരുന്നു. ഭഗവ
തിയുെട മെറ്റാരു പര്യായമായ േകാട്ടവി എന്നതിൽ
നിന്നേത്ര ഈ നാമം ഉത്ഭവിച്ചതു്.

ഐംെപരുങ്കുഴുവും, എൺേപരായവും

േചര സാമ്രാജ്യത്തിെന്റ നാണയം.

രാജ്യംഭരിക്കുന്നതിൽ േചരരാജാക്കന്മാെര ഉപ
േദശിച്ചിരുന്ന രണ്ടു സമിതികളാണു് ഐംെപരു
ങ്കുഴുവും, എൺേപരായവും, കുഴു എന്നതിനു സഭ,
സമിതി എന്നു് അർത്ഥമുണ്ടു്. രാഷ്ട്രീയ മന്ത്രിമാർ,
പുേരാഹിതർ, േസനാപതിമാർ, ധാന്യസംഭരണ
ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാർ, ചാരപ്രമാണികൾ എന്നിവരുെട
സമിതിയാണു് ഐംെപരുങ്കുഴു. കഴകപ്രതിനിധിക
ളായ തളിയാതിരി നമ്പൂതിരിമാരും പുേരാഹിതരിൽ
ഉൾെപ്പട്ടിരുന്നു. െസക്രട്ടറിമാർ, െപാലീസ് േമധാ
വികൾ, പലതരം ൈസന്യവിഭാഗങ്ങളുെട തലവ
ന്മാർ, നഗരഭരണം നിർവഹിക്കുന്നവർ മുതലായ
വർ ആണു് എൺേപരായത്തിെല അംഗങ്ങൾ.
സാർവത്രികമായ രാജകീയാധികാരത്തിൽ നിന്നു
രക്ഷകിട്ടണെമങ്കിൽ, പ്രജകൾ ഏതാനും േക്ഷത്ര
സേങ്കതങ്ങളിൽ േപായി അഭയം പ്രാപിേച്ച മതിയാ
വൂ. ഇവിെട രാജഭടന്മാർ പ്രേവശിക്കരുതു് എന്നുള്ള
ആചാരം േചരരാജാക്കന്മാർ ഒരിക്കലും ലംഘിച്ചിരു
ന്നില്ല.
□

േകസരി ബാലകൃഷ്ണപിള്ള

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. 1917ൽ േ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 മുൻനിര എഴുത്തുകാരുെട
ഇരുപതു് പുസ്തകങ്ങൾ വീതം ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനം
നടത്തുന്നു. ഈ േസവനത്തിെന്റ വാർഷിക വരിസം
ഖ്യ:
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 വിേധയരായി
െക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന എഴുത്തുകാെര ശക്തിെപ്പടുത്തുക,
നല്ല വായനാവിഭവങ്ങൾ െചറുതുകയ്ക്കു വായനക്കാർ
ക്കു ലഭ്യമാക്കുക, ഇന്റർെനറ്റിെനയും സാേങ്കതിക
മുേന്നറ്റെത്തയും സാംസ്ക്കാരികവളർച്ചയ്ക്കു് ഉപേയാഗി
ക്കുക എന്നിവയാണു് പ്രധാനലക്ഷ്യങ്ങൾ.
◦ 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 പിഡിഎഫുകൾ
5. സായാഹ്ന ഗ്രന്ഥേശഖരം
6. സായാഹ്ന വിക്കി

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

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം
695014

