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െകട്ടുകല്യാണം

പൗരാണിക കാലെത്ത പാണ്ഡ്യ-േചാഴ-േകരള-
കർണ്ണാടക രാജ്യങ്ങളുെട ഉത്ഭവം മുമ്പു വിവരിച്ചിരു�
ന്നേല്ലാ. ഇതിനു മുമ്പുള്ള ചരിത്രാതീത കാലെത്ത
പാണ്ഡ്യെത്തക്കുറിച്ചു ചില വിവരങ്ങൾ ഒരു പ്രാ�
ചീന ഗ്രീക്കുകൃതിയിൽ നിന്നു നമുക്കു് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
അന്നു പാണ്ഡ്യ-േചാഴ-േകരള-കർണ്ണാടക രാജ്യ�
ക്കാർ തമ്മിൽ േവർപിരിയാെത ഒന്നിച്ചു നിവസി�
ച്ചിരുന്നതു നിമിത്തം ഈ നാലു രാജ്യക്കാരുേടയും
രാഷ്ട്രമായിരുന്നു ഈ പാണ്ഡ്യം. ചന്ദ്രഗുപ്തമൗര്യെന്റ
(312–296 ബി.സി.) പിൻഗാമി ബിന്ദുസാരെന്റ രാ�
ജധാനി പാടലീപുത്രത്തിൽ ഗ്രീക്കു ദൂതനായി പാർ�
ത്തിരുന്ന െമഗസ്തനീസ് ഭാരതെത്തക്കുറിച്ചു രചി�
ച്ച ഒരു കൃതിയെത്ര ഇതു്. ഇന്നു നഷ്ടെപ്പട്ടുേപായ
ഇതിൽനിന്നു് ചില ഭാഗങ്ങൾ ആരിയൻ എന്ന ഗ്രീ�
ക്കു ചരിത്രകാരൻ തെന്റ ‘ഇൻഡിക്ക’ എന്ന കൃതി�
യിൽ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഇവയിൽ ഒന്നു് ചുവെട ഉദ്ധരി�
ക്കുന്നു:

ആരിയൻ.

“ഇന്ത്യയിൽ 118 വർഗ്ഗക്കാരുണ്ടു്. ദിേയാനീസസ്
ഇവിെട വരുന്നതിനു മുമ്പു് ഇന്ത്യാനിവാസികൾ
അപരിഷ്കൃതരായിരുന്നു. അേദ്ദഹം ഇവിെട നഗര�
ങ്ങൾ പണികഴിപ്പിക്കുകയും നിയമങ്ങൾ നിർമ്മി�
ക്കുകയും കൃഷി സ്ഥാപിക്കുകയും മുമ്പു േഗാപാല�
ന്മാർ ആയിരുന്ന അസംഖ്യം ഇന്ത്യക്കാെര കർഷ�
കരാക്കിച്ചമയ്ക്കുകയും െചയ്തു. ഇപ്രകാരം ഒരു പുതിയ
സാമുദായിക സ്ഥിതി സ്ഥാപിച്ചതിനുേശഷം തെന്റ
കൂട്ടുകാരിൽ ഒരുത്തനായ സ്പർത്തംബസ്സിെന (പൃഥ്യു�
വിെന) അേദ്ദഹം ഒന്നാമെത്ത രാജാവായി വാഴിച്ചു.
അനന്തരം.1 ദിേയാനീസസ് തിരിച്ചുേപായി. സ്പർ�
ത്തംബസ്സ് മരിച്ചേപ്പാൾ, പുത്രൻ ബുദ്യസ് (േവധസ് )
രാജാവായി. ബുദ്യസ്സിെന്റ പുത്രൻ െക്രെദയുസ് (ക്ര�
തു) ആയിരുന്നു പിന്നെത്ത രാജാവു്. അന്നുമുതൽ�
ക്കു് ഇവിെട രാജാക്കന്മാർ പരമ്പരയായി നാടുവാ�
ഴാൻ തുടങ്ങി. എന്നാലും, കിരീടത്തിനു് അവകാശി�
കൾ ഇല്ലാെത വരുേമ്പാൾ, ഇന്ത്യക്കാർ േയാഗ്യത
േനാക്കി രാജാവിെന െതരെഞ്ഞടുക്കുകയും െചയ്തി�
രുന്നു.”

1. “സാഹിത്യ ഗേവഷണമാല, മൂന്നാംഭാഗം തമിഴ് സം�
ഘപശ്ചാത്തലം” എന്ന കൃതിയുെട “പാണ്ഡ്യ ം” എന്ന
അഞ്ചാം അധ്യായത്തിെന്റ ഒരു ഭാഗം.

ഒരു വിേദശിയാെണന്നു സാധാരണയായി പറഞ്ഞു�
വരുന്ന െഹറാക്ലിസ് വാസ്തവത്തിൽ ഒരു ഇന്ത്യക്കാ�
രൻ തെന്നയാണു്. ഇേസാബേരസ് (സൗഭരി) നദി
ഒഴുകുന്നതും മഥുര, െക്ലയിേസാബര (കലശവാര, കു�
ലശഗ്രാമം) എന്നീ രണ്ടു മഹാനഗരങ്ങളുള്ളതുമായ
രാജ്യത്തിെല ശൂരേസന വർഗ്ഗക്കാർ ഈ െഹറാ�
ക്ലിസ്സിെന പ്രേത്യകിച്ചു ബഹുമാനിച്ചുവരുന്നു. പുത്ര�
ന്മാർ ഇേദ്ദഹത്തിനു് അനവധി ഉണ്ടായിരുന്നുെവങ്കി�
ലും, പുത്രിയായി പാണ്ഡ്യാ എെന്നാരുവൾ മാത്രേമ
ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇവൾ ജനിച്ച രാജ്യത്തിെന്റ വാ�
ഴുന്ന രാജ്ഞിയായി ഇവെള പിതാവു് വാഴിക്കുകയു�
ണ്ടായി. ഇവളുെട നാമത്തിൽ നിന്നു് ഈ രാജ്യത്തി�
നു പാണ്ഡ്യ എന്ന േപരുകിട്ടി. അഞ്ഞൂറു ഗജങ്ങളും,
നാലായിരം അശ്വഭടന്മാരും ഒരു ലക്ഷത്തിമുപ്പതി�
നായിരം കാലാൾപ്പടയും ഇവൾക്കു പിതാവു നൽ�
കിയിരുന്നു. കടലിൽ നിെന്നടുത്ത മുത്തുകളും അേദ്ദ�
ഹം പാണ്ഡ്യായ്ക്കു സമ്മാനിച്ചു. ഈ രാജ്യക്കാർ മുത്തു�
വിളയുന്ന ശുക്തിമത്സ്യെത്ത വലയിട്ടാണു് പിടിച്ചിരു�
ന്നതു്.

ആരാധകർെക്കാപ്പം ദിേയാനീസസും പ്ലൂേട്ടായും.
ബി.സി. നാലാം നൂറ്റാണ്ടു്.

െഹറാക്ലിസ്സിെന്റ പുത്രി റാണിയായി നാടുവാണിരു�
ന്ന രാജ്യത്തിൽ ബാലികമാർ ഏഴു വയസ്സു തികയു�
േമ്പാൾ വിവാഹേയാഗ്യരായി ഭവിച്ചിരുന്നു എന്നും,
പുരുഷന്മാർ കഷ്ടിച്ചു നാല്പതു വയസ്സുവെര മാത്രേമ
ജീവിച്ചിരിക്കാറുള്ളൂ എന്നും പറയെപ്പടുന്നു. ഇതിെന
സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു ഐതിഹ്യകഥ ഇന്ത്യക്കാരു�
െട ഇടയ്ക്കു പ്രചരിച്ചുവരുന്നുണ്ടു്. അതിങ്ങെനയാണു്:
വാർദ്ധക്യത്തിലാണു് െഹറാക്ലിസ്സിനു പുത്രി ജനിച്ച�
തു്. മരണം ആസന്നമാെണന്നും, തേന്നാടു തുല്യം
പ്രതാപവാനായ ഒരുത്തനു പുത്രിെയ കല്യാണം
കഴിക്കുവാൻ ഉണ്ടായിരുന്നിെല്ലന്നും മനസ്സിലാക്കി�
യേപ്പാൾ െഹറാക്ലിസ്സ് അന്നു് ഏഴു വയസ്സുമാത്രം
പ്രായമുണ്ടായിരുന്ന പുത്രിേയാടു് അഗമ്യാഗമനം
െചയ്യുകയുണ്ടായി. തങ്ങൾ ഇരുവരുേടയും രക്തം
കലർന്നിട്ടുള്ള ഒരു രാജവംശം ഇന്ത്യ ഭരിയ്ക്കുവാൻ
സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായിട്ടാണു് അേദ്ദഹം ഇപ്രകാരം
പ്രവർത്തിച്ചതു്. െഹറാക്സിസ് ഇങ്ങെന പുത്രിെയ
ബാല്യകാലത്തുതെന്ന വിവാഹേയാഗ്യയാക്കിച്ച�
മച്ചു. ഇതിെന്റ ഫലമായി, ആ രാജ്യനിവാസികൾ�
െക്കല്ലാം ഈ അവകാശം െഹറാക്ലിസ്സ് അനുവദിച്ചു�
െകാടുക്കുകയും െചയ്തു.

ദിേയാനീസസ്സിെന്റ കാലം മുതൽക്കു ചന്ദ്രഗുപ്തേന്റ�
തുവെര 6042 വർഷമുെണ്ടന്നും, ഇക്കാലത്തു് 153
രാജാക്കന്മാർ തങ്ങെള ഭരിച്ചിരുന്നു എന്നും, ഇന്ത്യ�
ക്കാർ പറയുന്നു. ഇതിനിടയ്ക്കു തെന്ന ഇന്ത്യയിൽ
മൂന്നു തവണ റിപ്പബ്ലിക് (ജനകീയ ഭരണം) സ്ഥാപി�
ക്കുകയും െചയ്തിരുന്നു. ദിേയാനീസസ്സിനും െഹറാക്ലി�
സ്സിനുമിടയ്ക്കു 15 തലമുറകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാ�
ണു് ഇന്ത്യക്കാരുെട വിശ്വാസം.

ദിേയാനീസസ് 

ദിേയാനീസസിെന്റ േക്ഷത്രകവാടം.

പരിഷ്ക്കാരങ്ങൾ സ്വയംഭൂക്കളാെണന്നുള്ള അന്ധവി�
ശ്വാസവും െകാടിയ േദശീയത്വവും പ്രാേദശികത്വവും
മതപക്ഷപാതവും െപാന്തിനിൽക്കുന്ന മനസ്ഥി�
തിയും േഹതുവായി ഇന്നെത്ത പ്രാചീന ഭാരതച�
രിത്ര ഗേവഷകരിൽ ബഹുഭൂരിഭാഗവും പ്രാേയണ
വിഗണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ അമൂല്യമായ ചരിത്രേരഖ�
യിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ദിേയാനീസസ്സിെന്റ ജീവചരി�
ത്രം ആദ്യമായി വിവരിക്കാം. പ്രാചീന ഗ്രീക്കുകാരു�
െട മദ്യേദവനാണു് ദിേയാനീസസ്. േറാമാക്കാർ
ഇേദ്ദഹെത്ത ബാക്കസ്സ് എന്നു വിളിച്ചുവന്നിരുന്നു.
അേറബ്യയിെല പുണ്യനഗരമായ മക്കത്തിെന്റ പ്രാ�
ചീന നാമമായ ബക്കം എന്നതിൽ ബാക്കസ്സിെന്റ
േപരു കാണാം. ഗ്രീക്കുകാർ ഇേദ്ദഹത്തിനു നൽ�
കിയിട്ടുള്ള മെറ്റാരു േപരായ ബസ്സരയുസ് എന്നതു്
ഭാരതീയരുെട ഇന്ദ്രെന്റ ഒരു പര്യായമായ വജ്രി
എന്നതിെന്റ ഒരു ഗ്രീക്ക് രൂപമാകുന്നു. ഇന്ദ്രെന്റ
േസാപാനം സുപ്രസിദ്ധമാണേല്ലാ. േനേസാസ് 
എന്ന ഗ്രീക്കു പദത്തിനു ദ്വീപു് എന്നു് അർത്ഥമുണ്ടു്.
ദിേയാനീസസ് എന്ന നാമത്തിെന്റ അർത്ഥം ദ്വീ�
പിെല േദവൻ (ദിേയാ) എന്നതാകുന്നു. ഗ്രീക്കിൽ
തീബ്സ് എന്നും, സംസ്കൃതത്തിൽ ദ്വീപെമന്നും േപ�
രുള്ള അതിപ്രാചീനമായ മഹാനഗരത്തിൽ ജനി�
ച്ചതു നിമിത്തം ബാക്കസ്സിനു ദിേയാനീസസ് എന്ന
ബിരുദം കിട്ടി.

പ്രാചീന ഗ്രീസിെല െബാേയത്യ രാജ്യത്തിെന്റ തല�
സ്ഥാനമായ തീബ്സ് നഗരത്തിൽ നാടുവാണിരു�
ന്ന കദ്മസ്സിെന്റ പുത്രി െസേമലയിൽ സ്വർഗ്ഗനാ�
ഥൻ െസയുസ്സിനു ജനിച്ച പുത്രനാണു് ദിേയാനീസ�
സ് . െസേമല ഗർഭം ധരിച്ചതു് അറിഞ്ഞേപ്പാൾ െസ�
യുസ്സിെന്റ ധർമ്മപത്നി േഹരാേദവി ഭർത്താവിനു്
അന്യസ്ത്രീയിൽ ജനിച്ച ആ കുഞ്ഞിെന നശിപ്പിക്കു�
വാൻ നിശ്ചയിച്ചു. ഇടിയുേടയും മിന്നലിേന്റയും േദവ�
നായ െസയുസ്സ് തെന്ന സമീപിയ്ക്കുേമ്പാെല പൂർണ്ണ�
ശക്തിപൂർവ്വം െസേമലേയയും സമീപിയ്ക്കണെമന്നു്
അേദ്ദഹേത്താടു് അേപക്ഷിക്കുവാൻ േഹരാേദവി
അവേളാടു് ഉപേദശിച്ചു. െസേമല ഇപ്രകാരം െചയ്യു�
കയും െചയ്തു.

ഈ അേപക്ഷ അനുസരിച്ചു് െസയുസ്സ് പ്രവർത്തിച്ച�
തിെന്റ ഫലമായി, മിന്നലിെന്റ ജ്വാലേയറ്റു െസേമല
കരിഞ്ഞുേപായി. അവളുെട ഗർഭപാത്രത്തിൽ നി�
ന്നു ഭ്രൂണെമടുത്തു െസയുസ്സ് തെന്റ തുടകീറി അതി�
നകത്തു വച്ചു ഭ്രൂണെത്ത രക്ഷിച്ചു. ഇതുവളർന്നു കു�
ഞ്ഞായി തുടയിൽ നിന്നു പുറത്തുവന്നേപ്പാൾ, ഇതി�
െന മുലെകാടുത്തു വളർത്തുവാൻ നീസഗ്രാമത്തിെല
അപ്സരസ്സുകളുെട പക്കൽ െസയുസ്സ് ഏല്പിക്കുകയും
െചയ്തു. ഇങ്ങെന സംഭവിച്ച രണ്ടു ജനനം നിമിത്തമ�
െത്ര ദിേയാനീസസിനു ദതിരംബസ് (ദ്വിജൻ) എന്ന
ബിരുദം ലഭിച്ചതു്.

മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലുള്ള ദിേയാനീസസിെന്റ ഒരു
റിലിഫ്, നാഗാർജ്ജുനെകാണ്ട, ദക്ഷിേണന്ത്യ.

ദിേയാനീസസ്സിനു പ്രായപൂർത്തിവന്നേപ്പാൾ, േഹ�
രാേദവി അേദ്ദഹത്തിൽ ചിത്തഭ്രമം ജനിപ്പിച്ചു. ഈ
േരാഗകാലത്തു് ദിേയാനീസസ് േലാകത്തിെല പല
രാജ്യങ്ങളിലും സഞ്ചരിച്ചു് അവിടെത്ത ജനങ്ങെള
മുന്തിരിെച്ചടികൃഷി പഠിപ്പിക്കുകയും അവരുെട ഇട�
യ്ക്കു പരിഷ്കാരത്തിെന്റ വിത്തുകൾ വിതയ്ക്കുകയും െച�
യ്തു. ഈ രാജ്യങ്ങളുെട കൂട്ടത്തിൽ ഈജിപ്ത് , സി�
റിയ, ഇന്ത്യ എന്നിവ ഉൾെപ്പടും. ഇന്ത്യയിലാകെട്ട,
ഇേദ്ദഹം അേനകം വർഷം പാർക്കുകയും െചയ്തി�
രുന്നു. സഞ്ചാരാനന്തരം അേദ്ദഹം നാട്ടിേലക്കു തി�
രിച്ചുേപായതു് േത്രസ് (ത്രാക്കിയ) വഴിക്കായിരുന്നു.
ഇവിടെത്ത രാജാവു് ലിക്കർഗസ് തെന്ന ബഹുമാ�
നിയ്ക്കാെതയിരുന്നതു നിമിത്തം ദിേയാനീസസ് രാ�
ജാവിെന ചിത്തഭ്രമം പിടിപ്പിച്ചു നശിപ്പിക്കുകയും
െചയ്തു.

ജന്മനഗരമായ തീബ്സിൽ തിരിെച്ചത്തിയേശഷം
ദിേയാനീസസ് വീടുേപക്ഷിച്ചു സമീപമുള്ള കിത�
േരാൻ മലയിൽേപായി മദ്യം നിേവദിച്ചു കുടിച്ചും
െകാണ്ടു് ആടിയും പാടിയും േദവാരാധന നടത്തു�
വാൻ അവിടെത്ത സ്ത്രീകെള പഠിപ്പിച്ചു. ഇതു തട�
യുവാൻ ശ്രമിച്ച തീബ്സ് രാജാവു് െപെന്തയുസ്സി�
െന ദിേയാനീസസ്സിെന്റ ശിഷ്യത്തികൾ അസം�
ഖ്യം കഷണങ്ങളായി പിച്ചിക്കീറി െകാന്നുകളഞ്ഞു.
ആർേഗാസ് മുതലായ ഗ്രീസിെല മറ്റു നഗരങ്ങളിലും
സഞ്ചരിച്ചു്, ഇപ്രകാരം അവിെടെയല്ലാം തെന്റ പു�
തിയ മതം ദിേയാനീസസ് സ്ഥാപിച്ചു. ഈ സഞ്ചാ�
രങ്ങൾക്കിടയ്ക്കു നാേക്സാസ് ദ്വീപിേലക്കു കപ്പലിൽ
േപാകുേമ്പാൾ, തെന്ന ഏഷ്യയിൽ െകാണ്ടുെചന്നു
അടിമയായി വിൽക്കുവാൻ ശ്രമിച്ച കപ്പൽ േജാ�
ലിക്കാെര ഇേദ്ദഹം അതിഭയങ്കരമായി ശിക്ഷിച്ചു
മത്സ്യങ്ങളാക്കിയ കഥ സുപ്രസിദ്ധമാണു്. ക്രീറ്റ് (ക്ര�
തു) ദ്വീപു് സന്ദർശിച്ചേപ്പാൾ, ദിേയാനീസസ് അവി�
ടെത്ത നൃപൻ മീേനാസിെന്റ (മീനെന്റ) പുത്രി അരി�
യാദ്നിെയ േപ്രമിച്ചിരുന്നു എന്നും പറയുന്നുണ്ടു്.

െഹറാക്ലിസ്, െവങ്കലത്തിലുള്ള േറാമൻ കലാസൃഷ് ടി
(രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടു് ).

ഒടുക്കം മാതാവിെന പാതാളത്തിൽ നിന്നു േമാചി�
പ്പിച്ചു്, അവേളാടുകൂടി ദിേയാനീസസ് സ്വർഗ്ഗാേരാഹ�
ണം െചയ്യുകയും െചയ്തു. ഒരു നിയമസംഹിതയുേട�
യും സമാധാനവും സംതൃപ്തിയും സർവ്വത്ര കളിയാ�
ടുന്ന ഒരു േക്ഷമ രാഷ്ട്രത്തിേന്റയും സ്ഥാപകനായി
ഇേദ്ദഹെത്ത പ്രാചീന ഗ്രീക്കുകാർ ബഹുമാനിച്ചുവ�
ന്നിരുന്നു. കൂടാെത, തെന്റ മതത്തിെന്റ ആരാധനാ
േവളകളിൽ നടത്തിവന്നിരുന്ന ആട്ടത്തിലും പാട്ടി�
ലും നിന്നു ഗ്രീക്കു ട്രാജിക് ഡ്രാമ ഉടെലടുത്തതു നി�
മിത്തം, ഗ്രീക്കുകാരുെട ഇടയ്ക്കു ദിേയാനീസസ് ട്രാജ�
ഡിയുേടയും നാടകശാലകളുേടയും േദവനായി ഭവി�
യ്ക്കുകയും െചയ്തു.

അയ്യപ്പെന്റ ജനനം
മധുരചിന്തയിൽ മുങ്ങിയവേനാ, അല്പം മദ്യം േസവി�
ച്ചവേനാ ആയ െകാഴുത്തുരുണ്ട ശരീരമുള്ള ഒരു യു�
വാവായിട്ടാണു് ഗ്രീക്കുശില്പികൾ ദിേയാനീസസ്സിെന
ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുള്ളതു്. േകരളത്തിെല ഒരു തരം ആട്ടം
അഭിനയിക്കുന്ന തീയ്യാട്ടുനമ്പിയാർമാർ (അയ്യപ്പൻ
കൂത്തുകാർ) പാടുന്ന േതാറ്റത്തിൽ ശ്രീ മഹാേദവൻ
കന്യാേദവിയുെട വലെത്തത്തുട മൂന്നു കീറുകയും,
ഇതിൽ നിന്നു് അയ്യപ്പൻ ജനിക്കുകയും െചയ്തു എന്നു
പറഞ്ഞുവരുന്നു. ദിേയാനീസസ്സിെന്റ ജനന കഥ�
േയാടു് ഇതിനുള്ള സാമാന്യ സാദൃശ്യം ഇവിെട ശ്ര�
േദ്ധയമാകുന്നു. ഗ്രീക്കു ഡ്രാമയ്ക്കും ഭാരതീയ ഡ്രാമയ്ക്കും
തമ്മിലുള്ള ബന്ധം രണ്ടാം ഭാഗത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി�
യിരുന്നതും ഇവിെട ഓർക്കണം.

താടിയുള്ള ദിേയാനീസസ്സിെന്റ ചുമർ ചിത്രം (4-ാം
നൂറ്റാണ്ടു് ).

േലാകത്തിെല മതങ്ങളിൽവച്ചു് ഏറ്റവും പ്രാചീനവും
പിൽക്കാല മതങ്ങളിൽ ഒെന്നാഴിയാെത എല്ലാ�
റ്റിനും വഴിെതളിച്ചതുമായ ശാേക്തയ (അഥവാ
മാന്ത്രിക) മതത്തിെന്റ പ്രവാചകരിൽ ഒരാളുെട
ജീവചരിത്രമാണു് മുകളിൽ സംഗ്രഹിച്ചു വിവരിച്ച
ഗ്രീക്ക് ഐതിഹ്യം ഉൾെക്കാള്ളുന്നതു്. ഈ മതം
6030 ബി.സി.-യിൽ സ്ഥാപിച്ച മഹാവിഷ്ണുവിനും
പിന്നീടുണ്ടായ അതിെന്റ പ്രവാചകരിൽ എല്ലാ�
വർക്കും ഒന്നുേപാെല ദിേയാനീസസ് എന്ന ബി�
രുദം ഉണ്ടായിരുന്നു. ദണ്ഡങ്കര പൂർവ്വബുദ്ധൻ എന്നു
ബൗദ്ധർ േപരു നൽകിയിട്ടുള്ള മഹാവിഷ്ണു സ്ഥാ�
പിച്ച മതത്തിെന്റ പിൽക്കാല പ്രവാചകരിൽ ഒരാ�
ളായ ദീപങ്കരപൂർവ്വബുദ്ധെന്റ ചരിത്രമാണു് മുക�
ളിൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ളതു്. 27 പൂർവ്വബുദ്ധന്മാർ ഉള്ള�
തിൽ ഒന്നാമത്തവൻ ദണ്ഡങ്കരനും നാലാമത്തവൻ
ദീപങ്കരനുമാകുന്നു.

െമഗാസ്തനിസ് പറയുന്ന ദീേയാനീസസ്സിെന്റ കാ�
ലം, ആ രാജദൂതൻ സമകാലീന ഭാരതീയ ഐതി�
ഹ്യങ്ങെള ആസ്പദിച്ചു നൽകിയിട്ടുള്ള കാലക്കണ�
ക്കുകളിൽ നിന്നു കല്പഗണിതം മുേഖന നിർണ്ണയി�
ക്കുവാൻ കഴിയും. ദിേയാനീസസ്സിനും ചന്ദ്രഗുപ്തനും
ഇടയ്ക്കുള്ള 153 നൃപന്മാരുെട വാഴ്ചക്കാലമായ 6042
വർഷം ഞാൻ ഒന്നാംഭാഗത്തിൽ വിവരിച്ചിരുന്ന ശു�
ക്ര-സൂര്യഗ്രഹണെത്ത ആസ്പദിച്ചു പണ്ടുനിർമ്മിച്ചിരു�
ന്ന 260 ദിവസം വീതമുള്ള, 6042 സപ്തർഷി വർഷമാ�
കുന്നു. ഇത്തരം 6042 വർഷം 4301 സാധാരണ വർ�
ഷമാകുന്നതാണു്. ചന്ദ്രഗുപ്തമൗര്യെന്റ സിംഹാസ�
നാേരാഹണം 320 ബി.സി.-യിൽ നടന്നതിനാൽ
ദിേയാനീസസ്സിെന്റ കാലം 4621 ബി.സി. എന്നതാ�
യിരിക്കുന്നതാണു്.

െഹറാക്ലിസ്സിെന്റ േക്ഷത്രം, ഇറ്റലി.

ഭാരതീയരുെട സൃഷ്ടികാലം കലിവർഷം 3101 ബി.സി.-
യ്ക്കു നൂറ്റിെത്താണ്ണൂെറ്റാൻപതു ലക്ഷത്തി ഇരുപതി�
നായിരം വർഷം മുമ്പാെണന്നു ഭാരതീയ േജ്യാതി�
ശ്ശാസ്ത്രജ്ഞർ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഇതിെല സൃഷ്ടികാ�
ലം ഇൻേഡാ-ഇറാനിയൻ നരവർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നു
ഭാരതീയർ േവർപിരിഞ്ഞു് ഒരു പ്രേത്യക ജനത�
യായ കാലമാകുന്നു. ഇതിെല വർഷം എന്നതി�
നു് ഒരു വിനാഴികെയന്ന അർത്ഥമാണുള്ളെത�
ന്നും തന്നിമിത്തം ഭാരതീയരുെട സൃഷ്ടികാലം 4599
ബി.സി. എന്നതാെണന്നും ഒന്നാം ഭാഗത്തിൽ
ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. സൃഷ്ടികാലത്തു ഭാര�
തീയർക്കു് ഒരു നൃപൻ ലഭിച്ചിരിക്കുമേല്ലാ. ഭാരതീ�
യരുെട ഇടയ്ക്കു രാജാവും പുേരാഹിതനുമായി അഭി�
േഷകം െചയ്യെപ്പട്ട ആദ്യെത്ത മനുഷ്യൻ പൃഥിൻ
ൈവന്യൻ ആെണന്നു “ശതപഥ ബ്രാഹ്മണാദി”
ൈവദിക കൃതികളിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. തന്നിമി�
ത്തം ഇേദ്ദഹമാണു് സൃഷ്ടികാലമായ 4599 ബി.സി.-
യിെല രാജാവു് എന്നു സിദ്ധിക്കുന്നു. ഇേദ്ദഹത്തി�
നാണു് െമഗസ്തനസ്സ് സ്പർത്തംബസ് എന്നു നാമം
നൽകിയിരിക്കുന്നതും.

സൽക്കാര പ്രിയന്മാരായ ഗ്രീക്കുകാർ സകാരം കൂ�
ട്ടിേച്ചർത്തു് പൃഥുവിനു നൽകിയിട്ടുള്ള നാമമാണു്
സ്പർത്തംബസ് എന്നതു്. പൃഥുഅംഭസ്സ് എന്നതാണു്
ഇതിെന്റ ഭാരതീയ രൂപം. പൃഥു എന്ന ആദിനൃപൻ
ഭാരതീയ പുരാണങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അംഭസ്സ് 
അഥവാ, സമുദ്ര (സിന്ധു) കുലത്തിൽ െപട്ടിരുന്നവ�
നായിരുന്നതു നിമിത്തം അേദ്ദഹത്തിനു പൃഥുഅംഭ�
സ്സ് എന്ന ബിരുദം ലഭിച്ചു. േദവന്മാർ, അസുരന്മാർ,
പിതൃക്കൾ, മനുഷ്യർ എന്നീ നരവർഗ്ഗക്കാർക്കു പുരാ�
ണങ്ങൾ അംഭസ്സുകൾ എന്നു േപരിട്ടിട്ടുണ്ടു്.

േത്രസ് ൈസനികൻ. െസർക്സസ് I-െന്റ
ശവകുടീരത്തിലുള്ള റിലീഫ് (ബി.സി. 480).

മദ്യേദവനായ ദിേയാനീസസ്സിനു മദ്യത്തിെന്റ ഗ്രീ�
ക്കു പര്യായമായ ഓേയ്നാസ് എന്നതിൽ നിന്നും
ലത്തീൻ പര്യായമായ വീതം എന്നതിൽ നിന്നും േവ�
നൻ എന്ന ബിരുദം കിട്ടിയിരുന്നു. േവനൻ അഥവാ,
േവണൻ എന്ന ഒരു സ്വർഗ്ഗഗായകെന ഋേഗ്വദസം�
ഹിതയിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുമുണ്ടു്. ശിഷ്യത്തികെള പാ�
ടുവാനും ആടുവാനും പഠിപ്പിച്ച ദിേയാനീസസ്സും ഒരു
ഗായകനായിരിക്കുമേല്ലാ. പൃഥിൻ ൈവന്യെനന്നതി�
െന്റ അർത്ഥം േവനപുത്രൻ പൃഥു എന്നതുമാകുന്നു.

“ഭദ്രകല്പസൂത്രം”, “മഹാപധാനസുത്തന്ത” എന്നീ
ബൗദ്ധകൃതികളിൽ നിന്നു കല്പഗണിതത്തിെന്റ
സഹായസഹിതം ഞാൻ 27 പൂർവ്വബുദ്ധന്മാരുേട�
യും കാലങ്ങൾ നിർണ്ണയിച്ചിടുണ്ടു്. ഗൗതമബുദ്ധനുൾ�
െപ്പെട ആെക 28 ബുദ്ധന്മാരുള്ളതിൽ ആദ്യെത്ത
21 േപർക്കു ദിവ്യബുദ്ധന്മാെരന്നും, േശഷിച്ച ഏഴു�
േപർക്കു മാനുഷിക ബുദ്ധന്മാെരന്നും േപരുകളുമുണ്ടു്.
6030–1475 ബി.സി. എന്ന കാലത്തു് ദിവ്യബുദ്ധന്മാ�
രും, 1475–461 ബി.സി. എന്ന കാലത്തു മാനുഷിക
ബുദ്ധന്മാരും ജീവിച്ചിരുന്നു.

ഗ്രീക്ക് സ്വർണ്ണനാണയത്തിലുള്ള െസയുസ്സിെന്റ
ചിത്രം. ബി.സി. 360–340 കാലഘട്ടം.

ഒരു കല്പത്തിെന്റ കൃത, േത്രതാ, ദ്വാപര, കലി എന്നീ
നാലു് അസമങ്ങളായ യുഗങ്ങളിൽ ഓേരാന്നിലും
ഓേരാ ബുദ്ധൻ വീതം അവതരിക്കും. കല്പകാലത്തി�
െന്റ പത്തിെലാരംശമായ കലിയുഗത്തിെന്റ രണ്ടിര�
ട്ടിക്കാലം ദ്വാപരത്തിലും, മൂന്നിരട്ടി േത്രതായുഗത്തി�
ലും, നാരിലരട്ടി കൃതയുഗത്തിലും ഉണ്ടായിരിക്കും.
ആദികല്പം 6030–4608 ബി.സി. എന്ന കാലത്തു് നി�
ലനിന്നിരുന്നു. ഇതിെല കലിയുഗമായ 4790–4608
ബി.സി. എന്നതിെല ബുദ്ധനാണു് ദീപങ്കരൻ, അഥ�
വാ, ദിേയാനീസസ്, െമഗസ്തനാസ് ദിേയാനീസസ്സി�
നു നൽകിയിട്ടുള്ള കാലമായ 4621 ബി.സി. ഈ
കലിയുഗത്തിനകത്തു വരുന്നുണ്ടേല്ലാ. 6030–4608
ബി.സി. എന്ന കാലെത്ത 1422 സാധാരണ വർ�
ഷം 260 ദിവസം വീതമുള്ള രണ്ടായിരം സപ്തർഷി
വർഷത്തിനു തുല്യവുമാകുന്നു.

േലാകത്തിെന്റ െചറുപ്പകാലത്തു് കല്പങ്ങൾ ദീർ�
ഘിച്ചിരുന്നു എന്ന ആശയം ൈജനരുെട “കല്പസൂ�
ത്ര”ത്തിൽ െപാന്തിനിൽക്കുന്നു. “സദ്ധർ പുണ്ഡ�
രീക” മുതലായ ബൗദ്ധമത കൃതികളുേടയും കഥ
ഇതുതെന്നയാകുന്നു. പ്രസ്തുത ഒന്നാം കല്പത്തിനു�
േശഷം രണ്ടുമുതൽക്കു ആറുവെരയുള്ള കല്പങ്ങളിൽ
ഓേരാന്നിലും ഒന്നാം കല്പത്തിെന്റ പകുതി വർഷ�
ങ്ങൾ മാത്രേമ അടങ്ങിയിരുന്നുള്ളു. അതായതു്,
ഇവ ഓേരാന്നിലും 711 സാധാരണ വർഷം, അഥ�
വാ, ആയിരം സപ്തർഷിവർഷം ഉണ്ടായിരുന്നു.
21-ാം ദിവ്യബുദ്ധൻ പുഷ്യെന്റ യുഗം 1760–1475
ബി.സി. എന്നതാണുതാനും.

സിംഹാസനത്തിലിരിക്കുന്ന െസയുസ്സ് (ഗ്രീക്ക്,
ബി.സി. 100).

പിന്നീടുള്ള ആയിരം വർഷക്കാലമായ 1475–475
ബി.സി. എന്നതിെന അഞ്ഞൂറു വർഷം വീതമുള്ള
രണ്ടു കല്പങ്ങളായി ഭാഗിച്ചിരുന്നു. ഇവയിൽ 1475–
975 ബി.സി. എന്ന കാലെത്ത ആദ്യകല്പത്തിെന്റ
നാലുയുഗങ്ങളിൽ, യഥാക്രമം, വിപശ്ചിതദ് , ശിഖി,
വൃഷഭൻ, കകുത്സന്ദൻ എന്ന നാലു മാനുഷിക പൂർ�
വ്വബുദ്ധന്മാർ ജീവിച്ചിരുന്നിരുന്നു. 975–475 ബി.സി.
എന്ന കാലെത്ത രണ്ടാം കല്പത്തിെന്റ കൃതയുഗത്തി�
െല ബുദ്ധൻ കനകമുനിയും, േത്രതായുഗത്തിെല ബു�
ദ്ധൻ കാശ്യപനും, ദ്വാപരകലിയുഗങ്ങളിെല ബുദ്ധൻ
െഗൗതമനുമാകുന്നു. 475 ബി.സി. കഴിഞ്ഞു് 14 വർ�
ഷം കൂടി (461 ബി.സി. വെര) ഗൗതമൻ ജീവിച്ചിരു�
ന്നു. കാശ്യപബുദ്ധെന്റ (775–625 ബി.സി.) സമകാ�
ലീനനായി ബൗദ്ധ ഐതിഹ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാ�
രാണസിയിെല (ചംബയിെല) രാജാവു് കീകി പ്രമ�
ഗധയിെല രണ്ടാം ശിശുനാഗവംശനൃപനായ കാക�
വർണ്ണൻ (709–673 ബി.സി.) ആകുന്നു. കീകി എന്ന
പദത്തിനു കാട്ടുകാക്ക എന്നു് അർത്ഥമുണ്ടു്.

തിബത്തിേലയും മംേഗാളിയായിേലയും ബൗദ്ധ
ഐതിഹ്യങ്ങളിലും കല്പങ്ങളിലുള്ള ബുദ്ധാവതാര
ആശയം കാണാം. ഉദാഹരണമായി, ഗൗതമബു�
ദ്ധെന്റ പരിനിർവ്വാണകാലമായ 461 ബി.സി.യിൽ
നിന്നു 1900 വർഷെത്ത ഒരു കല്പം തികയുന്ന 1439
എ.ഡി.-യിലാണു് തിബത്തിെല ഒന്നാമെത്ത ദൈല
ലാമയായ േഗ-ദൻ-ദുപ് സ്ഥാനാേരാഹണം െചയ്തതു്.

ദീപങ്കരബുദ്ധനായ ദിേയാനീസസ്സിെന്റ കാലത്തു്
ഭാരതീയരുെട പൂർവ്വികർ ശശദ്വീപ് , െശശ് -കു, സമു�
ദ്രേദശം, സിന്ധുേദശം, ഹിന്ദുേദശം (ഇന്ത്യാ), ഏലാം
(േദവേലാകം), െഹല്ലാസ് എന്നിത്യാദി പല നാ�
മങ്ങളും പല ഭാഷകളിലുമായി വഹിച്ചിരുന്ന പാ�
ശ്ചാത്യ േപർസ്യയിലാണു് നിവസിച്ചിരുന്നതു്. പ്രാ�
ചീന ഗ്രീക്കുകാർ തങ്ങളുെട രാജ്യത്തിനു് െഹല്ലാസ് 
എന്ന നാമം നൽകിയിരുന്നു. എൽ-അസു എന്ന�
തിെന്റ ഒരു രൂപേഭദമെത്ര ഇതു്. എൽ എന്നതിനു്
െസൈമറ്റ് ഭാഷകളിൽ േദവൻ എന്നും അർത്ഥമു�
ണ്ടു്. അതുെകാണ്ടു് െഹല്ലാസ് എന്നതിെന്റ അർ�
ത്ഥം േദവേലാകമായ സമുദ്രേദശം എന്നതായിരിക്കും.

ശിേലനിയുെട മുഖാവരണം. ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ
ആദ്യ പകുതിയിൽ നിന്നുള്ളതു്.

ദിേയാനീസസ്സിെന മുലെകാടുത്തു വളർത്തിയ അപ്സ�
രസ്സുകളുെട ഗ്രാമമായ നീസ കാബൂൾ നദിയുെട
ഒരു ഉത്തര േപാഷകനദിയായ കുനാറിെന്റ തീര�
ത്തു സ്ഥിതിെചയ്തിരുന്നു എന്നുള്ള അവിടെത്ത ജന�
ങ്ങളുെട വിശ്വാസം അലക്സാണ്ടർ മഹാെന്റ ഏഷ്യാ
ആക്രമണ ചരിത്രകാരരായ ഗ്രീക്കുകാർ പ്രസ്താവി�
ച്ചിട്ടുണ്ടു്. കാബൂൾ നദീതീരെത്ത പുരാതന ഗ്രാമ�
മായ നഗരഹരയ്ക്കു് േടാളമി ദിേയാനീസസ്സിെന്റ നഗ�
രം (ദിേയാനീേസാ-േപാളീസ്  ) എന്നു േപരിടുകയും
െചയ്തിരിക്കുന്നു. ഹിയ്യുൻസ്യാങിെന്റ ജീവചരിത്രകാ�
രനായ ചീന ഗ്രന്ഥകാരൻ ദീപങ്കരബുദ്ധെന്റ നഗരം
എന്നാണു് നഗരഹരയ്ക്കു നാമം നൽകിയിരിക്കുന്നതു്.
മുകളിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നതു േപാെല ദിേയാനീ�
സസ്സും ദീപങ്കരനും ഒേര ഒരാളാെണന്നു് ഇതു സ്ഥാ�
പിയ്ക്കുന്നുണ്ടു്.

ദിേയാനീസസ്സിെന്റ ശിഷ്യവർഗ്ഗത്തിനു് ഗ്രീക്കുകാർ
സത്തയർസ് (സത്യർ) എന്നും ശിേലനി എന്നും
േപരിട്ടിട്ടുണ്ടു്. ആദിയുഗത്തിനു ഭാരതീയർ നൽകിയി�
ട്ടുള്ള നാമം സത്യയുഗം (സത്യവർഗ്ഗത്തിെന്റ യുഗം)
എന്നതാണേല്ലാ. ശിലാനി എന്ന േപരുള്ള ഒരു
കൽദയൻ വർഗ്ഗശാഖ ക്രിസ്ത്വബ്ദത്തിനു് ഒരു നാല�
ഞ്ചുശതകങ്ങൾക്കു മുമ്പു് പശ്ചിമേപർസ്യയിൽ പാർ�
ത്തിരുന്നു എന്നു് ബാബിേലാണിയാ ചരിത്രത്തിൽ
നിന്നു മനസ്സിലാക്കാം. ശിലാദപുത്രൻ നന്ദിേകശ്വ�
രൻ എന്ന അസുരെന വാമനപുരാണത്തിൽ പ്ര�
സ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. ഗ്രീക്കുകാർക്കു ലേയായ് എന്ന
േപരുണ്ടായിരുന്നതു് േഫ്രസർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു.
ശില (കല്ലു് ) എന്നു് അർത്ഥമുള്ള ലാസ് എന്ന ഗ്രീ�
ക്കുപദത്തിൽ നിന്നാണു് ഇതു് ഉത്ഭവിച്ചതു്. തന്നി�
മിത്തം ശിലാദരും ലേയായിയും ആദിയിൽ ഒേര
ഒരു വർഗ്ഗക്കാർ ആയിരുന്നിരിക്കണം. പഞ്ചാബിൽ
പാർത്തിരുന്ന ഒരു ശിലാദവർഗ്ഗെത്ത അവിടെത്ത
ശാസനങ്ങളിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുമുണ്ടു്. ഈ വസ്തുതക�
െളല്ലാം പശ്ചിമേപർസ്യയിൽ നിന്നു് ഇന്ത്യയിേലക്കു
പണ്ടു് ഒരു കുടിേയറിപ്പാർപ്പുണ്ടായിരുന്നു എന്നു് സൂ�
ചിപ്പിക്കുന്നു.

ശിേലനിയുെട രൂപം ആേലഖനം െചയ്തിരിക്കുന്ന
ഗ്രീക്ക് െവള്ളി നാണയം (ബി.സി. 461–450).

ബി.സി. മൂന്നാം ശതകത്തിെല കൽദയൻ ചരി�
ത്രകാരൻ ബേരാസസ് 3101 ബി.സി.-യിെല ബാ�
ബിേലാണിയ പ്രളയത്തിനു മുമ്പുള്ള പത്തു രാജാ�
ക്കന്മാർ (മനുക്കൾ) വാഴാൻ തുടങ്ങുന്നതിനു മുമ്പു്
ആറു നൃപന്മാർ (മനുക്കൾ) ബാബിേലാണിയയിൽ
നാടുവാണിരുന്നു എന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. ഈ ആറു
നൃപന്മാരിൽ ഒന്നാമൻ ഒവാെന്നസ്സ് മിസാറുസ് (മി�
സ്രയിം സ്വേദശിയായ േവനൻ) എന്ന നാമം വഹി�
ച്ചിരുന്നുെവന്നു് െബേറാസസ്സിെന്റ വിവരണത്തിൽ
നിന്നു മനസ്സിലാക്കാം. മിസ്രയീം എന്നതു് ഈജി�
പ്തിെന്റ ഒരു പര്യായമാകുന്നു. കിഴക്കൻ അേറബ്യയ്ക്കു
ചരിത്രാതീതകാലത്തു് മിസ്രയിം അഥവാ ഈജിപ്ത്
എന്ന േപരുണ്ടായിരുന്നു. ഈ മിസ്രയീമിെനയാ�
ണു് െബേറാസസ്സ് പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതു്. ഒവാെന്നസ്സ് 
മിസാറുസ് 4962 ബി.സി.-യിൽ നാടുവാഴാൻ തുട�
ങ്ങിെയന്നു് േബേരാസസ് നൽകിയിട്ടുള്ള കാലക്ക�
ണക്കുകളിൽ നിന്നു് കല്പഗണിതം മുേഖന ഞാൻ
നിർണ്ണയിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഇപ്രകാരം ഇന്ത്യയിൽ കുടിേയറി�
പ്പാർത്ത പശ്ചിമ േപർസ്യക്കാരും ബാബിേലാണി�
യക്കാരും ഈ േദശങ്ങളിേലയ്ക്കു േപായതു് അേറബ്യ�
യിൽ നിന്നാെണന്നു സിദ്ധിയ്ക്കുന്നു.
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െഹറാക്ലിസ്സും പാണ്ഡ്യയും
അശ്വെത്ത ആദ്യമായി ഇണക്കി ഉപേയാഗിച്ചതു
നിമിത്തം മഹാവിഷ്ണുവിനു അശ്വപതി, അഥവാ ഹരി�
പതി എന്ന ബിരുദം ലഭിച്ചു. ഹരിപതിെയന്നതിൽ
നിന്നുത്ഭവിച്ച ഒരു ഗ്രീക്ക് പദമാണു് െഹറാക്ലിസ്സ് 
(െഹർകുലീസ്  ) എന്നതു്. അശ്വകുലക്കാരൻ, ഹരി�
കുലക്കാരൻ എന്നേത്ര ഇതിെന്റ അർത്ഥം. മഹാ�
വിഷ്ണുവിനും പരശുരാമഗണപതിയ്ക്കും െഹർക്കുലീസ് 
എന്ന ബിരുദമുണ്ടായിരുന്നു. പരശുരാമഗണപതി,
അഥവാ ഈജിപ്തുകാരുെട േഹാരസ്, 5626–5550
ബി.സി. എന്ന കാലെത്ത മനുവാെണന്നു് ചൂണ്ടി�
ക്കാട്ടിയിരുന്നതിനാൽ, െമഗസ്തനസ്സ് പറയുന്ന
െഹറാക്ലിസ്സ് അല്ല പരശുരാമഗേണശമനു. െഹർ�
ക്കുലീസ്സുകാർക്കു ഭാരതീയർ കൽക്കികൾ എന്ന
നാമവും നൽകിയിട്ടുണ്ടു്. െവള്ളക്കുതിരെയന്നു് അർ�
ത്ഥമുള്ള കൽക്കി എന്നതിെന്റ ഒരു രൂപേഭദമാണു്
കൽക്കി എന്നതു്. കൽക്കികൾ െവളുത്ത കുതിര�
കളിൽ കയറി സഞ്ചരിച്ചിരുന്നു എന്നാണു് ഐതി�
ഹ്യം. കൽക്കികൾ കല്പസന്ധികളിൽ ജനിച്ചു് പു�
തിയ ധർമ്മങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുെമന്നും പുരാണങ്ങ�
ളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

സൃഷ്ടി മുതൽക്കു േലാകം ആറായിരം െകാല്ലം നില�
നിൽക്കും എെന്നാരു വിശ്വാസം പ്രാചീനകാലത്തു്
േലാകെമാട്ടുക്കു പ്രചരിച്ചിരുന്നു. ഒരു ധർമ്മം, ഒരു
മതം, ആറായിരം െകാല്ലം നിലനിൽക്കുെമന്നാണു്
ഇതിെന്റ അർത്ഥം. ഇതു തുടങ്ങുന്ന കാലെത്തപ്പറ്റി�
യും, ഈ ആറായിരം വർഷങ്ങൾ പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന
പലതരം വർഷങ്ങളിൽ ഏതാണു് എന്നുള്ളതിെന�
പ്പറ്റിയും പണ്ടുള്ളവരുെട ഇടയ്ക്കു് അഭിപ്രായ വ്യത്യാ�
സങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.

പ്രാചീന ഈജിപ്തുകാർ ഈ ആറായിരം െകാല്ല�
ങ്ങളുെട ഒന്നാം ദിവ്യംശനൃപൻ “നും” (മഹാവിഷ്ണു)
എന്ന മനുവിെന്റ വാഴ്ചാരംഭകാലമായ 6030 ബി.സി.-
യിൽ നിന്നു തുടങ്ങുകയും, ഈ വർഷങ്ങെള സാധാ�
രണ സൗരവർഷങ്ങളായി പരിഗണിയ്ക്കുകയും െചയ്തി�
രുന്നു. നമ്മിൽ നിന്നു് ആയിരം സൗരവർഷം കഴി�
യുന്ന 30 ബി.സി.-യിലാണു് ഒടുവിലെത്ത ഈജിപ്ത്
റാണി സുപ്രസിദ്ധയായ ക്ലിേയാപാത്രാ പാമ്പിെന�
െക്കാണ്ടു സ്വയം കടിപ്പിച്ചു് ആത്മഹത്യ െചയ്തതു്.

േഹാരസിെന്റ ശില്പം.

6030 ബി.സി.-യിലാണു് പ്രാചീന അറബികളും ഈ
ആറായിരം സൗര വർഷം തുടങ്ങിയിരുന്നതു് എന്നു്
എ.ഡി. പതിെനാന്നാം ശതകത്തിെല ഒമർഖയ്യാ�
മിെന്റ “റുബായ്യാത്ത് ” എന്ന സുപ്രസിദ്ധമായ കൃതി�
യിൽ നിന്നു് ചുവെട ഉദ്ധരിയ്ക്കുന്ന േശ്ലാകം സ്ഥാപി�
ക്കുന്നുണ്ടു്.

“ഭാവിഭയം, ഭൂതേശാകമദ്യസംഹരിയ്ക്കും മദ്യ-
ഭാജനം ഹാ! നിറച്ചാലും നീേയാമലാേള!
നാെള! എന്തിനിന്നലെത്ത
സപ്തവർഷസഹസ്രത്തിൽ
നാെള ഞാനും വിലയിച്ചു േപാകയല്ലല്ലീ”

മെറ്റാരു കൂട്ടർ ഈ ആറായിരം വർഷെത്ത 260 ദി�
വസം വീതമുള്ള സപ്തർഷി വർഷമാക്കി കണക്കു�
കൂട്ടിയിരുന്നു. ആറായിരം സപ്തർഷി വർഷം 4271
സാധാരണ സൗരവർഷത്തിനു തുല്യമാണു്. ൈബ�
ബിളിെല ആദമിനും (4271 ബി.സി.), ക്രിസ്തുവിനും
(1 എ.ഡി.) 4271 സാധാരണ വർഷെത്ത അന്ത�
രമുണ്ടു്. ഈ സപ്തർഷി വർഷം തെന്ന പാർസിക�
ളും തങ്ങളുെട പുരാണങ്ങളിൽ അയനങ്ങളാക്കി
ഉപേയാഗിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഇവയിെല പന്തീരായിരം വർ�
ഷം പന്തീരായിരം സപ്തർഷി അയനങ്ങൾ (അർ�
ദ്ധവർഷങ്ങൾ) ആകുന്നു. പേക്ഷ, പാർസികൾ
ഈ പന്തീരായിരം സപ്തർഷി അയനങ്ങൾ (ആറാ�
യിരം സപ്തർഷി വർഷങ്ങൾ) തുടങ്ങുന്നതു് ഇൻ�
േഡാ-ഇരാന്യരുെട പൂർവ്വികരായ ഉപേദവ (അഥ�
വാ മനുഷ്യ) വർഗ്ഗത്തിെന്റ സൃഷ്ടികാലമായ 5298
ബി.സി.-യിൽ നിന്നാകുന്നു. ആറായിരം സപ്തർ�
ഷിവർഷം ബാബിേലാണിയക്കാർ 4962 ബി.സി.-
യിലും, ചീനർ 4965 ബി.സി.-യിലും തുടങ്ങുകയും
െചയ്തിരുന്നു.

പ്രസ്തുത 4271 സാധാരണവർഷെത്ത മഹാവിഷ്ണു�
വിെന്റ കാലമായ 6030 ബി.സി.-യിൽ തുടങ്ങി,
ഈ “മഹായുഗ”െത്ത രണ്ടു കല്പങ്ങളും രണ്ടുകല്പ
സന്ധികളും ഒരു കൃതയുഗവും ആയി ഭാഗിക്കുന്ന
ഒരു ഗണിത പദ്ധതി കല്പഗണിതത്തിെല മനുഷ്യ�
വർഷങ്ങൾ (സ്ഥലവർഷങ്ങൾ) ഉപേയാഗിച്ചു് “സൂ�
ര്യസിദ്ധാന്ത”ത്തിൽ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഇതിൽ ഓേരാ
കല്പത്തിനും വാസ്തവത്തിൽ 1708 സൗരവർഷം വീ�
തമാണു് നൽകിയിരിക്കുന്നതു്. ഇതു് 122 സൗരവർ�
ഷം വീതമുള്ള 14 ശുക്ര-സൂര്യഗ്രഹണാന്തര കാലമാ�
കുന്നു. ഓേരാ കല്പത്തിേന്റയും പത്തിെലാന്നാണു്
കല്പസന്ധി. 1708 വർഷമടങ്ങിയ കൽപത്തിെന്റ
കൃതയുഗമായ 684 വർഷമാണു് ഈ പദ്ധതിയിെല
ഒടുവിൽ വരുന്ന കൃതയുഗം. ഇതനുസരിച്ചു് ഈ വിഭ�
ജനം ചുവെട േചർക്കുന്നു.

I. ഒന്നാം കല്പം = 6030–4322 ബി.സി. (1708 വർഷം)
II. കല്പസന്ധി = 4322–4237 ബി.സി. (85 വർഷം)
(കല്പസന്ധിയായ 170 വർഷത്തിെന്റ പകുതിയായ
85 വർഷമാണു് ഒന്നാമെത്ത കല്പസന്ധി.)
III. രണ്ടാംകല്പം = 4237–2529 ബി.സി. (1708 -
വർഷം)
IV. കല്പസന്ധി = 2529–2444 ബി.സി. (85 വർഷം)
V. കൃതയുഗം = 2444–1760 ബി.സി. (684 വർഷം)
െമഗാസ്തനസ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള െഹറാക്ലിസ്സ് (കൽക്കി)
ജീവിച്ചിരുന്നതു് ഒന്നാം കല്പത്തിെന്റ കല്പസന്ധി�
യായ 4322–4237 ബി.സി. എന്ന കാലത്തായിരു�
ന്നു. ഈ െഹറാക്ലിസ്സ് ദിേയാനീസസ്സിെന്റ കാല�
മായ 4621 ബി.സി.-യിൽ നിന്നു് 15-ാമത്ത തലമു�
റക്കാരനാെണന്നു് െമഗാസ്തനസ് വിവരിച്ചിട്ടുളളതു്
ഇേദ്ദഹത്തിെന്റ പ്രസ്തുത 4322–4237 ബി.സി. എന്ന
കാലേത്താടു േയാജിക്കുന്നതാണു്. ഒരു തലമുറക്കാ�
രനു ശരാശരി 20 വർഷെത്ത ഭരണകാലം െകാടു�
ക്കുന്നതു് സംഭാവ്യമായിരിക്കും.

ഈ െഹർക്കുലീസിനു (കൽക്കിയ്ക്കു) ബൗദ്ധർ നൽ�
കിയിട്ടുള്ള നാമം പൂർവ്വബുദ്ധൻ മംഗലൻ എന്നാ�
കുന്നു. മുകളിൽ വിവരിച്ചിരുന്ന ബൗദ്ധരുെട പൂർവ്വ�
ബുദ്ധപദ്ധതി അനുസരിച്ചു് അവരുെട ആദ്യെത്ത
എട്ടു ദിവ്യബുദ്ധന്മാരുെട േപരുകളും ഇവർ ബുദ്ധ�
ന്മാരായിരുന്ന യുഗങ്ങളുെട കാലങ്ങളും ചുവെട �
േചർക്കുന്നു.

I. “ഒന്നാം കല്പം”. 6030–4608 ബി.സി. (1422 വർഷം)

ബുദ്ധന്മാർ:

1. ദണ്ഡങ്കരൻ—കൃതയുഗം = 6030–5461 ബി.സി.
(569 വർഷം)
2. േമധങ്കരൻ—േത്രതായുഗം = 5461–5034 ബി.സി.
(427 വർഷം)
3. ചരണങ്കരൻ—ദ്വാപരയുഗം = 5034–4750 ബി.സി.
(284 വർഷം)
4 ദീപങ്കരൻ—കലിയുഗം = 4750–4608 ബി.സി.
(142 വർഷം)
II. “രണ്ടാം കല്പം”

ബുദ്ധന്മാർ:

5. കൗണ്ഡിന്യൻ—കൃതയുഗം = 4608–4323 ബി.സി.
(285 വർഷം)
6. മംഗലൻ—േത്രതായുഗം = 4323–4109 ബി.സി.
(214 വർഷം)
7. സുമംഗലൻ—ദ്വാപരയുഗം = 4109–3967 ബി.സി.
(142 വർഷം)
8. േരവതൻ—കലിയുഗം = 3967–3896 ബി.സി. (71
വർഷം)
4323–4109 ബി.സി. എന്ന േത്രതായുഗത്തിെല പൂർ�
വ്വബുദ്ധൻ മംഗലനാണു് പാണ്ഡ്യായുെട പിതാവായ
െഹറാക്ലിസ്സ് .

െഹറാക്ലിസ്സ് , പാണ്ഡ്യയുമായി അവളുെട ഏഴാം
വയസ്സിൽ അഗമ്യഗമനം നടത്തിയതും, ഈ അവ�
കാശം സ്വപ്രജകൾക്കു് അനുവദിച്ചുെകാടുത്തതു�
മായ വസ്തുതകളിൽ േകരളമുൾെപ്പട്ട തമിഴ് നാട്ടിലും
ഭാരതത്തിെന്റ മറ്റു പല ഭാഗങ്ങളിലും പണ്ടു പ്രച�
രിച്ചിരുന്ന ബാല്യത്തിലുള്ള താലിെകട്ടു കല്യാണ�
ത്തിെന്റ ഉത്ഭവം കാണാം. െകട്ടുതാലിയ്ക്കുള്ള മംഗ�
ല്യെമന്ന നാമം െകട്ടുകല്യാണം ഇദംപ്രഥമമായി
നടത്തിയ പൂർവ്വബുദ്ധൻ മംഗലെന്റ േപരിൽ നിന്നു
ജനിച്ചതാകുന്നു.

വിർജിെന്റ ശവകുടീരം, ഇറ്റലി.

െഹറാക്ലിസ്സായ മംഗലപൂർവ്വബുദ്ധെന്റ കാലത്തും
ഭാരതീയർ പശ്ചിമേപർസ്യയിെല േമദ്യയിൽ, അഥ�
വാ ശുരിസ്ഥാനിലാണു് നിവസിച്ചിരുന്നതു്. െമഗാ�
സ്തനസിെന്റ ഇവിടുെത്ത െകർക്ക നദിയും, മഥുരയും
െക്ലയ് േസാവേരയും ഇതിെന്റ തീരങ്ങളിലുള്ള രണ്ടു
നഗരങ്ങളുമായിരിയ്ക്കും. പഞ്ചാബിെല ഝലം നദിയ്ക്കു
ഋേഗ്വദം നൽകിയിട്ടുള്ള വിതസ്താ എന്ന നാമെത്ത
ആസ്പദിച്ചു ഗ്രീക്കു ഗ്രന്ഥകാരൻ അതിനു ഹിദാസ്പ�
സ് എന്നു േപരിട്ടിട്ടുണ്ടു്. േറാമാ മഹാകവി വിർജിൽ
തെന്റ “ജിേയാർജിക്സി”ൽ േമദ്യയിെല ഹിദാസ്പസ് 
നദിെയ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. െകർക്കനദി േമദ്യ�
യിൽ നിന്നു പുറെപ്പടുന്നതു നിമിത്തം ഇതായിരിയ്ക്കും
േമദ്യയിെല ഹിദാസ്പസ് . പഞ്ചാബിെല മഥുര (മുൾ�
ട്ടാൻ), കലശനഗരം (പിണ്ഡിദഡൻ ഖാൻ) എന്നിവ
ഝലത്തിെന്റ തീരങ്ങളിലാണു് സ്ഥിതിെചയുന്നതു്.
“ദാബിസ്താൻ” എന്ന േപർസ്യൻ കൃതിയിൽ മഥുര,
ഗയ, ദ്വാരക എന്നീ നഗരങ്ങളിൽ അഗ്നിക്ഷ്േരത�
ങ്ങൾ നിന്നിരുന്നു എന്നുള്ള ഐതിഹ്യം ഉദ്ധരിച്ചി�
ട്ടുണ്ടു്. ആദികാലങ്ങളിൽ ഈ നഗരങ്ങളുെട സ്ഥാ�
നങ്ങൾ പശ്ചിമ േപർസ്യയിലായിരുന്നു എന്നു് ഇതു്
സൂചിപ്പിയ്ക്കുന്നുണ്ടു്.

െഹറാക്ലിസ്സും പാണ്ഡ്യയും പിതൃക്കൾ (പൂർവ്വികർ)
എന്നും അനുഗ്രഹങ്ങൾ (ഉപഗ്രഹങ്ങൾ) എന്നും
േപരുകൾ പുരാണങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുള്ള നഗരവർ�
ഗ്ഗത്തിൽെപ്പട്ടവരാകുന്നു. ഇവയിൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ള
ബ്രഹ്മാവിെന്റ ഒമ്പതു സൃഷ്ടികളിെല േദവസൃഷ്ടിയും
(6030–5298 ബി.സി.), മനുഷ്യ (അഥവാ ഉപേദവ)
സൃഷ്ടിയും (5298–4566 ബി.സി.) കഴിഞ്ഞുണ്ടായ
പിതൃ (അനുഗ്രഹ) സൃഷ്ടികാലമായ 4566–3834
ബി.സി. എന്നതിെല ഒരു രാജാവും രാജ്ഞിയുമാ�
യിരുന്നു െഹറാക്ലിസ്സും പാണ്ഡ്യയും. ദിേയാനീസ�
സ്സും സ്പർത്തംബസ്സും ഉപേദവവർഗ്ഗത്തിെല ഒടുവില�
െത്ത നൃപന്മാരായിരുന്നു.

പ്രളയത്തിെന്റ കഥ സൂചിപ്പിക്കുന്ന
നിേയാ-അസീറിയൻ കളിമൺ ഫലകം, 7-ാം

നൂറ്റാണ്ടു്.

പിതൃസൃഷ്ടിയ്ക്കു േശഷമുണ്ടായ കുമാര-രുദ്ര സൃഷ്ടി
അവസാനിയ്ക്കന്ന 3102 ബി.സി.-യിൽ ബാബിേലാ�
ണിയയിൽ അതിവർഷം േഹതുവായി ഒരു പ്രളയ�
മുണ്ടായി. ഉതു-നബിഷ്ടുമിെന്റ പ്രളയെമന്നു ബാബി�
േലാണിയക്കാരും, േനാഹയുെട പ്രളയെമന്നു യഹു�
ദരും, ൈവവസ്വതമനുവിെന്റ പ്രളയെമന്നു ഭാരതീയ�
രും, നുക്കുേവായുെട പ്രളയെമന്നു ചീനരും ഇതിനു
േപരിട്ടിട്ടുണ്ടു്. ഈ പ്രളയത്തിനു മുമ്പു നാടുവാണിരു�
ന്ന പത്തു് ബാബിേലാണിയ മനുക്കളിൽ ഒന്നാമൻ
അേലാറസ്സിേന്റയും (4265–4149 ബി.സി.), േനാഹ
ഉൾെപ്പെടയുള്ള പത്തു് െയഹുദ മനുക്കളിൽ ഒന്നാ�
മൻ ആദമിേന്റയും (4272–4140 ബി.സി.) സമകാലീ�
നനാണു് പൂർവ്വബുദ്ധൻ മംഗലൻ അഥവാ െഹറാ�
ക്ലിസ്സ്.

മുകളിൽ വിവരിച്ച “സൂര്യസിദ്ധാന്ത” കല്പഗണിത
പദ്ധതി അനുസരിച്ചു് 1760 ബി.സി.-യിൽ തുടങ്ങുന്ന
നൂറായിരം സപ്തർഷിവർഷം (അഥവാ 4271 സാ�
ധാരണവർഷം) അടങ്ങിയ രണ്ടാമെത്ത മഹായുഗ�
ത്തിെല ഒന്നാം കല്പസന്ധി 52 ബി.സി.–33 എ.ഡി
എന്നതായിരിക്കും. 33 എ.ഡി.-യിൽ േയശുക്രിസ്തു
ക്രൂശിക്കെപ്പട്ടു. ഈ കല്പസന്ധിയിെല കല്ക്കിയാണു്
േയശു ക്രിസ്തു. ഉതു-നബിഷ്ടുമിെന്റ കപ്പലടുത്ത നി�
ഷിർമലയും േനാഹയുെട കപ്പലടുത്ത ആരരാട്ടു് മല�
യും, ൈവവസ്വതമനുവിെന്റ കപ്പലടുത്ത ഉത്തരഗി�
രിയും അസ്സിറിയ രാജധാനി നിനെവയുെട (േമാസ�
ലിെന്റ) ഒരു എഴുപതു് ൈമൽ കിഴക്കുള്ള റുവാൻ
ദിസ് നഗരത്തിനു് അല്പം െതക്കു സ്ഥിതിെചയ്യുന്ന�
പീർമാഠ മലയാെണന്നു് െപ്രാഫസ്സർ െസയ്സ് 
1882-െല ലണ്ടൻ ഏഷ്യാറ്റിക് െസാൈസറ്റി േജ�
ണലിൽ വൻ രാജ്യത്തിെല “കൂനിേഫാറം ശാസന�
ങ്ങൾ” എന്ന ശീർഷകത്തിൽ എഴുതിയിരുന്ന േലഖ�
നത്തിൽ നിന്നു മനസ്സിലാക്കാം.

െസയ്സ്.

െഹറാക്ലിസ്സും പാണ്ഡ്യയുമാണു് പാണ്ഡ്യ-േചാഴ-
േകരള-കർണ്ണാടക-ആന്ധ്ര രാജവംശങ്ങളുെട ചരി�
ത്രാതീകാലെത്ത പൂർവ്വികർ.

മഹാഭാരതയുദ്ധകാലമായ ബി.സി. 15-ാം ശതക�
ത്തിൽ പഞ്ചാബിൽ പാർത്തിരുന്ന പാണ്ഡ്യെരപ്പറ്റി
ചില വിവരങ്ങൾ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ നൽകി�
യിരുന്നു. പിൽക്കാലെത്ത പഞ്ചാബിെല പാണ്ഡ്യ�
െരക്കുറിച്ചു ചില വിവരങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുള്ള പാശ്ചാ�
ത്യഗ്രന്ഥകാരർ ക്രിസ്ത്വബ്ദാരംഭത്തിെല പ്ലിനിയും
േടാളമിയുമാകുന്നു. ഇൻഡസ് നദിയും േപാഷകന�
ദികളും ഒന്നിച്ചു േചരുന്ന പഞ്ചനദേദശത്തു നിന്നിരു�
ന്ന േഹാരെത (േസാരെത, സുരാഷ്ട്ര) രാജ്യേത്തയും
ഇതിനടുത്തുള്ള ചർേമ്മ (ശർമ്മക) രാജ്യേത്തയും
വിവരിച്ചതിനുേശഷമാണു് പ്ലിനി പാണ്ഡ്യരാജ്യെത്ത
വിവരിക്കുന്നതു്. പുരാണങ്ങളിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ള
ശർമ്മക, വർമ്മക എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽ ശർമ്മകമാ�
ണു് പ്ലിനിയുെട ചർേമ്മ.

പാണ്ഡ്യെത്തപ്പറ്റി പ്ലിനി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു് ചുവെട
ഉദ്ധരിക്കുന്നു: അടുത്ത രാജ്യം െപൺവാഴ്ചയുള്ള
ഇന്ത്യയിെല ഏക രാജ്യമായ പാണ്ഡ്യമാകുന്നു.
ഏകപുത്രി മാത്രമുണ്ടായിരുന്ന െഹർക്കുലീസ് അവ�
െള അത്യധികം േസ്നഹിച്ചിരുന്നു. തന്നിമിത്തം അവ�
െള അേദ്ദഹം ഒരു രാജ്യത്തിെന്റ നാടുവാഴുന്ന റാ�
ണിയായി സ്ഥാപിച്ചു. ഈ റാണിയുെട സന്തതി�
കൾ മുന്നൂറു നഗരങ്ങളും, ഒന്നരലക്ഷം കാലാൾപ്പട�
യും, 500 യുദ്ധഗജങ്ങളുമുള്ള ഒരു രാജ്യം ഭരിച്ചുവരു�
ന്നു. പഞ്ചാബിെല പാണ്ഡ്യർ മരുമക്കത്തായികളാ�
യിരുന്നു എന്നു് ഇതിൽ നിന്നു മനസ്സിലാക്കാം.

ജലം നദിയ്ക്കു ചുറ്റുമുള്ള പ്രേദശത്താണു് േടാളമി ഈ
പാണ്ഡ്യെത്ത സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നതു്. ഇവർക്കു ലബക,
സാഗല, ബുെക്കഫാല, ഇേയാെമൗസ എന്നീ നാ�
ലു മഹാനഗരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നതായും േടാളമി
പറയുന്നുണ്ടു്. ലബക കാശ്മീരെത്ത രാജൗരി നഗ�
രത്തിനു സമീപമുള്ള േലാഹരഗ്രാമവും, സാഗല�
രാജൗരി നഗരവും, ബുെക്കഫാല ജലം നഗരവും,
ഇേയാെമൗസ ജലത്തിനു െതക്കുള്ള പിണ്ഡിദഡൻ
ഖാൻ േകതസ് നഗരവും (പഞ്ചാബിെല ആദികാ�
ഞ്ചിയും) ആെണന്നും, ഈ പാണ്ഡ്യൻ സാൽവെര�
ന്ന മഹാവംശത്തിെന്റ ഒരു ശാഖയായ മദ്രവംശ�
ത്തിൽെപ്പട്ടവരാെണന്നും ഒന്നാംഭാഗത്തിൽ ഞാൻ
സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു. മധുരയുെട ഒരു രൂപേഭദമാണു്
മദ്ര എന്നതു്.

മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്തതിപ്പു്.

24-77-1955

(േകസരിയുെട ചരിത്രഗേവഷണങ്ങൾ നാലാം വാ�
ള ്യം കാണുക.)

□
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േ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. 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

◦ 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 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://www.sayahna.org/?page_id=31
http://ax.sayahna.org/collection.html
https://ml.sayahna.org
mailto:info@sayahna.org

