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െകാല്ലാബ്ദത്തിെന്റ ഉത്ഭവം

കുരിശുമുടിെയപ്പറ്റി എഴുതിയിരുന്ന േലഖനത്തിൽ
േതാമാശ്ലീഹയുെട ആഗമനകാലെത്ത െകാല്ലം,
െകാല്ലി, േചാഴക്കര, േചാഴപട്ടണം എന്നീ േപരുക�
ളും കൂടിയുണ്ടായിരുന്ന ഇന്നെത്ത ഞാറയ്ക്കലാെണ�
ന്നും, ഇതിെന്റ തുറമുഖമായ മാല്യങ്കരയ്ക്കു (ഇന്നെത്ത
മാലിപ്പുറത്തിനു) സുേഡാേസ്താമസ് (വ്യാജമുഖം)
എന്നു േടാളമി േപരിട്ടിട്ടുെണ്ടന്നു ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരു�
ന്നേല്ലാ. ‘മാലം’ എന്ന പദത്തിനു ചതി അഥവാ,
വ്യാജം എന്നർത്ഥമുള്ളതിനാൽ, മാലങ്കര (മാല്യ�
ങ്കര) എന്ന നാമെത്ത ഗ്രീക്കു ഭാഷയിേലക്കു പദാനു�
പദതർജ്ജമ െചയ്താണു് േടാളമി അതിനു സുേഡാ�
േസ്താമസ് എന്ന േപരു നൽകിയെതന്നുള്ളതു് സ്പ�
ഷ്ടമാണു്. ഈ ഞാറയ്ക്കൽ െകാല്ലമാണു് ‘െകാല്ലത്തു
േകാശിമാപ്പിളയുെട മുതൽ െകാടുങ്ങല്ലൂർ െകാല്ല�
നു് ’ എന്ന പഴെഞ്ചാല്ലിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ള െകാല്ലം.
ഞാറയ്ക്കൽ െകാല്ലം എ.ഡി. 823-ൽ നശിച്ചു എന്നു്,
െകാല്ലം നശിച്ചതിനുേശഷം വന്ന 501-ാമെത്ത വർ�
ഷം ശകാബ്ദം 1246 ആെണന്നു്, ‘മതുൈര തലവര�
ലാറു’ എന്ന പ്രാചീന തമിഴ്  കൃതിയിെല പ്രസ്താവന�
യിൽ നിന്നു മനസ്സിലാക്കാം. ഞാറയ്ക്കൽ െകാല്ലത്തി�
െന്റ പശ്ചിമഭാഗത്തിെന്റ നാശം, െകാച്ചിതുറമുഖം
സൃഷ്ടിച്ച എ.ഡി. 14-ാം ശതാബ്ദത്തിെല കടേലറ്റ�
െത്ത േപാലുള്ള ഒരു കടേലറ്റം മൂലമാണുണ്ടായെത�
ന്നു വിചാരിക്കുവാൻ കാരണമുണ്ടു്. െകാല്ലത്തു് (ഞാ�
റയ്ക്കലിൽ) േതാമാശ്ലീഹ സ്ഥാപിച്ച ശിലാസ്തംഭങ്ങളും
മറ്റും കടലിൽ ആണ്ടുേപായി എന്നുള്ള ൈക്രസ്തവ
ഐതിഹ്യം ഈ കടേലറ്റെത്ത സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ടു്.
ഞാറയ്ക്കൽ െകാല്ലം നശിച്ചു രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞ�
േപ്പാൾ, അതായതു് എ.ഡി. 825-ൽ ഇന്നെത്ത തി�
രുവിതാംകുറിെല െകാരേക്കണിെക്കാല്ലം സ്ഥാപി�
ക്കെപ്പട്ടു. ചില ൈക്രസ്തവ വണിക്കുകളുെട സഹായ
സഹിതമാണു് െകാരേക്കണിെക്കാല്ലം സ്ഥാപിക്ക�
െപ്പട്ടെതന്നു് താണുരവിയുെട െചേപ്പടുകളിൽ നിന്നു
മനസ്സിലാക്കുകയും െചയ്യാം. ഇതു സംഭവിച്ചതു് േക�
രേളാല്പത്തിയിെല വളഭൻ െപരുമാളുെട (രാജേശ�
ഖരെന്റ) കാലത്തായിരുന്നു എന്നു വിചാരിക്കുവാൻ
കാരണമുണ്ടു്.

േതാമാശ്ലീഹാ.

ഒരു അബ്ദം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനു സാധാരണയായി
താല്ക്കാലികമായ ഒരു ചരിത്രസംഭവം കാരണമാ�
കുെമങ്കിലും, നിവൃത്തിയുെണ്ടങ്കിൽ അതിനു േജ്യാ�
തിശ്ശാസ്ത്രപരമായ ഒരു അടിസ്ഥാനം കൂടി നല്കുന്ന
പതിവു് പണ്ടുണ്ടായിരുന്നു. 33 വർഷങ്ങൾ കൂടിയ
ൈവദികകാലെത്ത ഒരു യുഗെത്ത ആസ്പദിച്ചുണ്ടാ�
യതും, ആെക 3333 വർഷങ്ങളടങ്ങിയതും ബി.സി.
3390-ൽ തുടങ്ങിയതുമായ ഒരു മഹാബ്ദത്തിെന്റ
അന്ത്യത്തിലാണു് ബി.സി. 57-ൽ തുടങ്ങുന്ന വിക്ര�
മാബ്ദം ഉജ്ജയിനിയിൽ സ്ഥാപിച്ചെതന്നും, ഈ
അസാധാരണ കലിവർഷം േകരളത്തിലും ൈമസൂ�
രിലും സാധാരണ കലിവർഷേത്താടുകൂടി പ്രചരി�
ച്ചിരുന്നു എന്നും, കുരിശുമുടി േലഖനത്തിൽ ചൂണ്ടി�
ക്കാണിച്ചിരുന്നേല്ലാ. ഇതുേപാെല ആന്ധ്രപ്രേദശ�
െത്ത പ്രാചീന രാജവംശമായ പുർവ്വഗംഗരുെട ഇട�
യ്ക്കു് 3600 വർഷങ്ങളടങ്ങിയതും, ബി.സി. 3101-ൽ
തുടങ്ങിയതുമായ സാധാരണ കലിവർഷത്തിെന്റ
അന്ത്യമായ എ.ഡി. 499-ൽ സ്ഥാപിച്ച ഒരു അബ്ദം
പ്രചാരത്തിലിരിന്നിരുന്നു. ഈ പതിവനുസരിച്ചു്
െകാല്ലാബ്ദത്തിെന്റ സ്ഥാപനത്തിനും േജ്യാതിശ്ശാ�
സ്ത്രപരമായ ഒരു അടിസ്ഥാനമുെണ്ടന്നും, ഇതു് 2700
വർഷങ്ങളടങ്ങിയ ഒരു സപ്  തർഷി മഹാബ്ദത്തി�
െന്റ അന്ത്യമാെണന്നും സ്ഥാപിക്കുവാനാണു് ഇവി�
െട ഉദ്യമിക്കുന്നതു്.

ഇന്ത്യയിെല െസന്റ് േതാമസിെന്റ ശവകുടീരം.

െകാല്ലാ  ബ്ദവും പരശുരാമാബ്ദവും:
െകാല്ലാബ്ദത്തിനും സപ്തർഷ്യബ്ദത്തിനും തമ്മിൽ
ബന്ധമുെണ്ടന്നു് െപ്രാഫസർ സുന്ദരപിള്ളയും േവ�
ലാൈണ്ട േഗാപാലയ്യരും (The Chronology of
Ancient India, Velandai Gopalayyar) ചൂണ്ടിക്കാ�
ണിച്ചിട്ടുെണ്ടങ്കിലും, ഇവർ അതിെന വിശ്വാസേയാ�
ഗ്യമായ വിധത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടിെല്ലന്നു പറേഞ്ഞ
മതിയാവു. ബി.സി. 1176-ൽ തുടങ്ങിയതും പരശു�
രാമാബ്ദെമന്നു േപരുള്ളുതായി പറയെപ്പട്ടുവരുന്ന�
തുമായ അബ്ദെത്ത ആസ്പദിച്ചാണു് െകാല്ലാബ്ദമു�
ണ്ടായെതന്നും, പരശുരാമാബ്ദത്തിനും സപ്തർഷ്യ�
ബ്ദത്തിനും തമ്മിൽ ബന്ധമുള്ളതിനാൽ െകാല്ലാ�
ബ്ദത്തിനും സപ്തർഷ്യത്തിനും തമ്മിൽ ബന്ധമുെണ്ട�
ന്നുമാണു് ഇവരുെട വാദത്തിെന്റ ഗതി. ബി.സി.
1176-നും എ.ഡി. 825-നും തമ്മിൽ 2000 വർഷങ്ങ�
ളുെട അന്തരമുണ്ടു്. സപ്തർഷ്യബ്ദ ഗണിതരീതിയനു�
സരിച്ചു് ഈ കാലെത്ത ആദ്യെത്ത രണ്ടു സംഖ്യവിട്ടു
കളഞ്ഞു് പൂജ്യമായി പറയാറുള്ളതിനാൽ, ഈ പൂജ്യ�
വർഷം കഴിഞ്ഞു് ഒന്നാമെത്ത ആണ്ടായ എ.ഡി.
825-െകാല്ലാബ്ദത്തിെന്റ പ്രഥമവർഷമായി ഭവി�
ച്ചു എന്നാണു് ഇവർ വിചാരിക്കുന്നതു്. 2000 എന്ന
സംഖ്യ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വർഷം മുകളിൽ ചൂണ്ടിക്കാ�
ണിച്ചിട്ടുള്ള പതിവനുസരിച്ചു് ഒരു മഹാബ്ദത്തിെന്റ
അന്ത്യമാെണന്നു് ഇവർ സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ലാത്തതു നി�
മിത്തമാണു് ഇരുവരുെടയും വാദം വിശ്വാസജനക�
മെല്ലന്നു് മുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു്. വാസ്തവത്തിൽ,
ബി.സി. 4575-ൽ സ്ഥാപിതമായേതാ, സ്ഥാപിത�
മായി എന്നു് വിശ്വസിക്കെപ്പട്ടേതാ ആയ സപ്തർഷി
മഹാബ്ദം രണ്ടാമെത്ത പ്രാവശ്യം അവസാനിച്ച�
േപ്പാഴാണു് െകാല്ലാബ്ദം സ്ഥാപിച്ചതു്. ഈ അഭിപ്രാ�
യം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനു സപ്തർഷ്യബ്ദെത്തപ്പറ്റി ചില
വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നതായ മഹാഭാരത യുദ്ധകാ�
ലം കണ്ടുപിടിേക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതിനാൽ മഹാ�
ഭാരത യുദ്ധകാലം കണ്ടുപിടിക്കുവാനാണു് ഇവിെട
ആദ്യമായി ഉദ്യമിക്കുന്നതു്.

െപ്രാഫസർ സുന്ദരപിള്ള.

പ്രാചീന പ്രസ്താവനകെള ശാസ്ത്രരീ�
തിയിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിെന്റ ദൂ�
ഷ്യങ്ങൾ:
ബി.സി. 1448-ലാണു് മഹാഭാരതയുദ്ധം നടന്നെത�
ന്നു് വരാഹമിഹിരെന്റ വാക്കുകളിൽ നിന്നു മനസ്സി�
ലാക്കാം. പേക്ഷ, ഇങ്ങെനയല്ല ഇന്നെത്ത പണ്ഡി�
തേലാകം അവെയ വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുള്ളതു്. മഹാഭാ�
രത യുദ്ധകാലെത്ത ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന പ്രസ്താ�
വനകൾ ഇന്നെത്ത പണ്ഡിതേലാകം വിചാരിക്കു�
ന്നതുേപാല പുരാണങ്ങളിലും, വരാഹമിഹിരെന്റ
കൃതികളിലും മാത്രമല്ല കാണുന്നതു്. ഈ കാലെത്ത�
ക്കുറിച്ചു് ഋേഗ്വദസംഹിതകൂടി പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ടു്.
ആധുനിക ശാസ്ത്രരീതിയിൽ പ്രാചീനരുെട പ്രസ്താവ�
നകെള വ്യാഖ്യാനിച്ചതു നിമിത്തമാണു് ഇന്നെത്ത
പണ്ഡിതേലാകത്തിനു് ഇേതവെര മഹാഭാരത യു�
ദ്ധകാലം സൂക്ഷ്മമായി കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ സാധി�
ക്കാെത വന്നിട്ടുള്ളതു്. പ്രാചീനരുെട പ്രസ്താവന�
കൾക്കു നവീനശാസ്ത്രരീതിയിൽ പദാനുപദഭാഷ്യം
നൽകുന്നതിെന്റ വിചിത്രഫലങ്ങൾക്കു ഒന്നുരണ്ടുദാ�
ഹരണങ്ങൾ ആദ്യമായി ഉദ്ധരിച്ചുെകാള്ളെട്ട.

ബാല ഗംഗാധര തിലകൻ.

ബി.സി. 6000 മുതൽക്കു 4000 വെര ആര്യൻമാർ
ഉത്തരധ്രുവേദശങ്ങളിൽ പാർത്തിരുന്നു എന്നു സ്ഥാ�
പിക്കുവാനായി ബാലഗംഗാധരൻ തെന്റ ‘ഒറിേയാൺ’
എന്ന കൃതിയിൽ െകാണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള വാദങ്ങളിൽ
ഒന്നു് പാർസികളുെട മതഗ്രന്ഥമായ െവന്ദിദാഡിെല
ഒരു പ്രസ്താവനയാണു്. ആര്യൻമാരുെട ഉത്ഭവ�
സ്ഥാനമായ ആർയ്യാനം േവേജാവിെല െകാടിയ�
ൈശത്യം നിമിത്തം അവരിൽ ഒരു വിഭാഗമായ പാ�
രസികർ യിമേക്ഷ തെന്റ നായകത്വത്തിൻ കീഴിൽ
അവിെടനിന്നു തിരിച്ചു വാരാ എന്ന സ്ഥലത്തു് െച�
ന്നു് അവിെട ഒരു നഗരം സ്ഥാപിച്ചതിെന സംബ�
ന്ധിച്ചു് ആ വാരായിെല ദീപങ്ങൾ ഏെതല്ലാെമന്നു
സരത്തുഷ്ടൻ അഹുരമസ്ദ് േദവേനാടു് േചാദിക്കു�
േമ്പാൾ, അഹുരമസ്ദ് ഇങ്ങെന മറുപടി പറഞ്ഞു:
“സൃഷ്ടിക്കെപ്പടാത്തവയും സൃഷ്ടിക്കെപ്പട്ടവയുമായ
ദീപങ്ങളുണ്ടു്. അവിെട (വാരായിൽ) കാണാൻ സാ�
ധിക്കാത്തതായ ഒരു കാര്യം നക്ഷത്രങ്ങളുെടയും
ചന്ദ്രസൂര്യന്മാരുെടയും െവളിച്ചമാണു്. അവിെട ഒരു
വർഷം ഒരു വാരം (ആഴ്ച) േപാെലയിരിക്കും.” ഇതി�
െന തിലകൻ പദാനുപദമായി വ്യാഖ്യാനിച്ചു, ആര്യ�
ന്മാരുെട പാരസികശാഖ ധ്രുവപേദശത്തുള്ള ആര്യാ�
നംേവേജായിൽ നിന്നുേപായി പാർത്തസ്ഥലത്തും
പ്രാേയണ ധ്രുവേദശെത്ത സ്ഥിതിേപാലുള്ള അന്ധ�
കാരമയമായ ഒരു സ്ഥിതിയുണ്ടായിരുന്നു എന്നും,
തന്നിമിത്തം ഇതു ധ്രുവത്തിനടുത്തായിരിക്കുെമന്നും
അഭിപ്രായെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ വാസ്തവത്തിൽ
െവന്ദിദാഡിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സംഭവം കാക്കസസ് 
പർവ്വതപ്രേദശത്തുള്ള അദർെബയ്ജാനിൽ നിന്നു
യിമേക്ഷതരൻ െപർസ്യയിെല ചാർസ് എന്ന പ്രേദ�
ശത്തുെചന്നു് അവിെട പ്രാചീന പാരസികരാജധാ�
നിയായ െപർസിെപ്പാലിസ് നഗരം സ്ഥാപിച്ചതാ�
കുന്നു. ഈ നഗരം സ്ഥിതിെചയ്തിരുന്ന േദശത്തുകൂടി
ഒഴുകുന്ന മുർഗാബ് നദിയുെട േപരിൽ നിന്നു് ആ േദ�
ശത്തിനും നഗരത്തിനും മാരക്കഴി എന്നും, ബാരക്ക�
ഴി എന്നും പ്രാചീന ബാബിേലാണിയയിെല ശാസ�
നങ്ങൾ േപരിട്ടിട്ടുണ്ടു്. ഈ ബാരക്കഴി (വാരക്കഴി)
യാണു് െവന്ദിദാഡിെല വാരാ. ഈ പ്രേദശത്തിനു
െമർവ് ദാഷ്ട എന്ന മെറ്റാരുേപരും, െപർസിെപ്പാ�
ലിസിെന െതാട്ടു സ്ഥിതിെചയ്യുന്ന പർവ്വതത്തിനു
ഋഷഭഗിരി, വൃഷഭഗിരി, വർപ്പഗിരി എന്ന പല േപ�
രുകളും പാർസികൾ നൽകിയിരുന്നു. സുഗ്രീവെന്റ
മാർഗ്ഗ നിർേദ്ദശ േവളയിൽ ക്ഷീേരാദനസാഗരത്തി�
നു (ഇന്നെത്ത നിരിസ് കായലിനു) സമീപം സ്ഥിതി�
െചയ്യുന്നതായി വാല്മീകി പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ള ഋഷഭഗി�
രിയും, ഡെയാേഡാറസ് എന്ന േറാമൻ ചരിത്രകാ�
രൻ െപർസിേപ്പാളിസിനു സമീപം സ്ഥിതിെചയ്യുന്ന�
തായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ‘ബാസിലിേക്കാൺ ഒേറാസ്  ’
(രാജ, അഥവാ േശ്രഷ്ഠ, അഥവാ വൃഷഭഗിരി) എന്ന
പർവ്വതവും ഈ വർഷഗിരിതെന്നയാണു്. ഈ വർ�
ഷഗിരിയിൽ പാർത്തിരുന്ന പാരസികരായ രാജർ�
ഷികളാണു് ഋേഗ്വദസംഹിതയിെല ചില അതിപ്രാ�
ചീനങ്ങളായ ജക്കുകലു രചിച്ച അംബരീക്ഷാദിയായ
അഞ്ചു വർഷഗിരാജർഷികൾ. െമർവ്ദാഷ്ട് എന്ന�
തിനു പാരസികഭഷയിൽ ‘പ്രകാശമുള്ള താഴ്വര’
എന്നർഥമുണ്ടു്. െമർവ്ദാഷ്ട് , വർഷഗിരി, വാര (ക്ക�
ഴി) എന്നീ േപരുകളുെട ദ്വയാർഥങ്ങൾ പ്രേയാഗിച്ചു�
ള്ള േശ്ലാഷാലങ്കാരയുക്തമായ ഒരു പ്രസ്താവനയാ�
ണു് വാസ്തവത്തിൽ െവന്ദിദാഡിലുള്ളതു്. പ്രകാശ�
മുള്ള താഴ്വരയിൽ (െമർവ്ദാഷ്ടിയിൽ) സൂര്യചന്ദ്രാ�
ദികളുെട പ്രകാശം മങ്ങിേപ്പാകുന്നതിനാൽ അതി�
െന കാണാൻ സാധിക്കുകയില്ലേല്ലാ. വാരയിൽ
വർഷഗിരി സ്ഥിതിെചയ്യുന്നതിനാൽ ഒരു വർഷം
ഒരു വാരവുമായി ഭവിച്ചു. ഇതുേപാെല നീംേറാസ് 
എന്നു പ്രാചീന പാരസികരുെട ഇടയ്ക്കു േപരുണ്ടായി�
രുന്നതും, പാരസികഭാഷയിൽ മധ്യദിനം എന്നർഥ�
മുള്ളതുമായ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിെല െസയിസ്താൻ
പ്രേദശത്തിെന്റ േപരായ മാധ്യംദിനം എന്നതു് ൈവ�
ദികകൃതികളുെട ഭാഷ്യകാരന്മാർ മധ്യാഹ്നം അല്ല,
ഒരു സ്ഥലനാമമാണു് എന്നറിഞ്ഞിട്ടുെണ്ടന്നു േതാ�
ന്നുന്നില്ല. ശതപ്ഥം, േഗാഫ്ഥം, തിത്തിരി മുതലായ
ൈവദിക നാമങ്ങളും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിെല പ്രേദ�
ശങ്ങളുെട പ്രാചീനനാമങ്ങളാകുന്നു.

അഹുരമസ്ദ്.

മഹാഭാരതയുദ്ധകാലവും വരാഹമി�
ഹിരനും:
മഹാഭാരത യുദ്ധകാലെത്തപ്പറ്റി വരാഹമിഹിരൻ
തെന്റ ബൃഹദ് സംഹിതയിൽ ഇങ്ങെന പ്രസ്താവിച്ചി�
രിക്കുന്നു:

“ശേതഷു ഷട്സു സാർേദ്ദഷു
ത്ര്യധിേകഷ്ഠ ചഭ്രൂതേല
കേലർഗേതഷുവർഷാണാ
മ ഭുവൻ കുരുപാണ്ഡവാ:”

ഇതിൽ കുരുപാണ്ഡവരുെട കാലം കല്യാബ്ദം തു�
ടങ്ങി 653 വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാെണന്നു പ്രത്യക്ഷ�
ത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങെന ശാസ്ത്രരീത്യാ
വ്യാഖ്യാനിച്ചാൽ ഇതിൽ നിന്നു ഭാരതയുദ്ധകാലം
ബി.സി. 2448 ആെണന്നു കിട്ടുെമങ്കിലും, വാസ്തവ�
ത്തിൽ ഈ കാലമല്ല വരാഹമിഹിരൻ ഉേദ്ദശിച്ചി�
ട്ടുള്ളതു്. കല്യാബ്ദം തുടങ്ങി 1653 വർഷങ്ങൾ കഴി�
ഞ്ഞു്, അതായതു്, ബി.സി. 1448-ൽ ആണു് ഭാരത�
യുദ്ധമുണ്ടായെതന്നാണു് അേദ്ദഹം യഥാർഥത്തിൽ
പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതു്. ഇന്നും നാം 1941 എന്ന വർ�
ഷെത്ത ഒരു സംഖ്യെയവിട്ടുകളഞ്ഞു 941 എേന്നാ,
രണ്ടു സംഖ്യകൾ വിട്ടുകളഞ്ഞു 41 എേന്നാ എഴുതാറു�
ള്ളതു േപാെലയാണു് ഒരു സംഖ്യവിട്ടുകളഞ്ഞു് 1653-
െന 653 എന്നു വരാഹമിഹിരൻ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കു�
ന്നതു്. ബി.സി. 3075-ൽ തുടങ്ങിയതായി പറയെപ്പ�
ട്ടുവരുന്ന ലാകികാബ്ദത്തിെന്റ അഥവാ, സപ്തർഷ്യ�
ബ്ദത്തിെന്റ വർഷസംഖ്യകൾ ആദ്യെത്ത രണ്ടു സം�
ഖ്യകൾ വിട്ടുകളഞ്ഞു പ്രസ്താവിക്കുന്നതു് പണ്ടു പതി�
വായിരുന്നു എന്നു ഇന്നെത്ത പണ്ഡിതന്മാർ തെന്ന
കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഇതിെല യുക്തി വരാഹമിഹിര�
െന്റ പ്രസ്താവനയിലും പ്രേയാഗിച്ചു് അതിെന വ്യാ�
ഖ്യാനിക്കാതിരുന്നതു െകാണ്ടേത്ര ഇവർക്കു് ഇന്നു�
വെര ഭാരതയുദ്ധം സൂക്ഷ്മമായി നിർണ്ണയിക്കുവാൻ
സാധിക്കാെത വന്നിട്ടുള്ളതു്.

അഹുരമസ്ദിെന കുറിച്ചു് പരാമർശങ്ങളുള്ള
െബഹിസ്തുൻ ലിഖിതം.

ആധുനിക പണ്ഡിതേലാകത്തിെന്റ ഈ െതറ്റിദ്ധാര�
ണെയ ബലെപ്പടുത്തുവാൻ ഉതകിയ വരാഹമിഹിര�
െന്റ മെറ്റാരു പ്രസ്താവനയുെട ദുർവ്യാഖ്യാനേത്തയും
ഇവിെട ചൂണ്ടിക്കാണിേക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു. യുധിഷ്ഠ�
രൻ ശകകാലത്തിനു 2526 വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പു ജീ�
വിച്ചിരുന്നു എന്നു വരാഹമിഹിരൻ ബൃഹദ് സംഹി�
തയിൽ തെന്ന പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതിെന്റ വ്യാഖ്യാന�
മാണിതു്. പാണ്ഡവരാജാവായ യുധിഷ്ഠരൻ എ.ഡി.
78-ൽ സ്ഥാപിച്ച സുപ്രസിദ്ധ ശകാബ്ദത്തിനു് 2526
വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പു്, അതായതു്, ബി.സി. 2448-ൽ
ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നാണു് ഇവർ ഇതിെന വ്യാഖ്യാ�
നിച്ചിട്ടുള്ളതു്. എന്നാൽ വാസ്തവത്തിൽ ഈ രണ്ടാ�
മെത്ത പ്രസ്താവനയിൽ വരാഹമിഹിരൻ പ്രസ്താവി�
ക്കുന്ന ശകാബ്ദം എ.ഡി. 78-ൽ സ്ഥാപിച്ച ശകാബ്ദ�
മല്ല, പിെന്നേയാ ബി.സി. 5775-ൽ സ്ഥാപിച്ചതും,
ഗൗതമബുദ്ധെന്റ ജനനെത്ത സ്മരിപ്പിക്കുന്നതുമായ
ബുദ്ധജനന ശകകാലമാണു്. ഇതിെല യുധിഷ്ഠിരൻ
പാണ്ഡവരാജാവായ യുധിഷ്ഠിരനല്ല, പിെന്നേയാ,
ബി.സി. 3101-ൽ കലിവർഷം സ്ഥാപിച്ച ബാബി�
േലാണിയയിെല ഒരു രാജാവായ യുധിഷ്ഠിരനാണു്.
എ.ഡി. 78-ൽ സ്ഥാപിച്ച ശകാബ്ദത്തിെന്റ സാർവ�
ത്രികമായ പ്രചാരം നിമിത്തം ശക എന്ന പദത്തി�
നു സാമാന്യമായി അബ്ദം എന്ന അർത്ഥം ലഭിച്ചി�
രുന്നു എന്നു ചില അബ്ദസ്ഥാപകരുെട േപരുകൾ
പറയുന്ന ചുവെട േചർക്കുന്ന പ്രാചീന േശ്ലാകം കാ�
ണിക്കുന്നുണ്ടു്:

“യുധിഷ്ഠിേരാ വിക്രമശാലീവാഹനൗ
തേതാതൃപഃസ്യാദ് വിജയാഭിനന്ദനഃ
തതസ്തുനാഗാർജ്ജുന ഭൂപതിഃ കലൗ
കൽക്കീഷേഡേത ശകകാതതഃ സ്മൃത്വഃ”

ഈ േശ്ലാകത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ള ശകകാരൻ
ബി.സി. 3101-ൽ കല്യാബ്ദം സ്ഥാപിച്ച മാലവരാ�
ജാവായ വിക്രമാദിത്യനും, എ.ഡി. 78-ൽ ശാലിവാ�
ഹന ശകാബ്ദം സ്ഥാപിച്ച പ്രതിഷ്ഠാന നഗരത്തി�
െല ശാതവാഹനരാജാവായ ശാലിവാഹനനും,
അഥവാ, സ്വാതിയും എ.ഡി. 113-ൽ ലിച്ഛവ്യബ്ദം
സ്ഥാപിച്ചവനും, ചരിത്രകാരന്മാർ കനിഷ്കൻ (നന്ദ�
നൻ എന്നാണിതിെന്റ അർത്ഥം) എന്നു് അേദ്ദഹ�
ത്തിെന്റ തുരുഷ്കനാമത്താൽ അറിയുന്നവനുമായ
തുരുഷ്ക അഥവാ, കുഷാണരാജാവായ വിജയാഭിന�
ന്ദനനും, എ.ഡി. 319-ൽ ഗുപ്താബ്ദം സ്ഥാപിച്ചവനും
ൈജനഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ള നാഗാർജ്ജു�
നൻ എന്ന ബിരുദം കൂടിയുള്ളവനുമായ ചന്ദ്രഗുപ്തൻ
ഒന്നാമനും, എ.ഡി. 429-ൽ കൽക്യബ്ദം സ്ഥാപിച്ച�
വനും െതാരമാണെന്റ പിതാവും ചരിത്രകാരന്മാർ
േലലി എന്ന േപരിനാൽ അറിയുന്നവനുമായ േശ്വ�
തപണരാജാവു് േമഘവാഹനൻ ഹിരണ്യകലനും
ആെണന്നും ഈ േലഖകൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നും
ഇവിെട സൂചിപ്പിച്ചുെകാള്ളെട്ട. ബുദ്ധെന്റ ജനനകാ�
ലവും മരണകാലവും ആസ്പദിച്ചു രണ്ടു ബുദ്ധശകാബ്ദ�
ങ്ങൾ പ്രാചീന സിേലാണിലും, കംേബാഡിയ മുത�
ലായ മലയയിെല പ്രാചീന രാജ്യങ്ങളിലും പ്രചാര�
ത്തിലിരുന്നിരുന്നു എന്നു കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടു്. പേക്ഷ,
വരാഹമിഹിരെന്റ ഈ പ്രസ്താവനെയ ശരിയായി
വ്യാഖ്യാനിക്കായ്കയാൽ ഈ ബുദ്ധശകകാലങ്ങൾ
തുടങ്ങുന്ന വർഷങ്ങൾ ഇതുവെര ആരും സൂക്ഷ്മമായി
കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല. വരാഹമിഹിരെന്റ സമകാലീന�
നായ മെറ്റാരുപ്രസിദ്ധ േജ്യാതിശ്ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആര്യ�
ഭടനും ഈ യുധിഷ്ഠിരനു ബി.സി. 3101 എന്ന കാലം
നൽകിയിരിക്കുന്നതും ഇവിെട സ്മരണീയമാണു്.
ഉതിസ്തിർ (പകൽെവളിച്ചത്തിെന്റ സഞ്ചയം എന്ന
ഈ സുേമറിയൻ േപരിെന സംസ്കൃതീകരിച്ചായിരി�
ക്കും യുധിഷ്ഠിരൻ എന്ന േപരു ജനിച്ചതു് ). മഹാപ്രള�
യകാലെത്ത രാജാവായി ബാബിേലാണിയായിെല
ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്ന ഉതനപിഷ്ടുവിെന്റ വംശ�
ത്തിൽെപ്പട്ട ഒരു രാജാവായിരുന്നിരിക്കണം ഈ
യുധിഷ്ഠരൻ.

അഹുരമസ്ദിെന്റ ചിത്രം ആേലഖനം െചയ്തിട്ടുള്ള
നാണയങ്ങൾ, BC 380-ാം നൂറ്റാണ്ടു്.

സപ്തർഷ്യബ്ദവും ഭാരതയുദ്ധ
കാലവും:
ഭാരതയുദ്ധകാലെത്ത സപ്തർഷ്യബ്ദേത്താടു ഘടി�
പ്പിച്ചു പുരാണങ്ങളും വരാഹമിഹിരനും പ്രസ്താവന�
കൾ െചയ്യുന്നുണ്ടു്. പരീക്ഷിത്തിെന്റ ജനനകാലവും,
യുധിഷ്ഠിരെന്റ സിംഹാസനാേരാഹണകാലവും കൂ�
ടിയായ ഭാരതയുദ്ധകാലത്തു സപ്തർഷികൾ മകം
നക്ഷത്രത്തിൽ േകറിയേതയുള്ളു എന്നും, അവ പൂ�
രാടം നക്ഷത്രത്തിൽ നിൽക്കുേമ്പാൾ മഹാപത്മ�
നന്ദെന്റ കിരീടധാരണകർമ്മം നടന്നു എന്നും ഈ
രണ്ടു സംഭവങ്ങൾക്കും തമ്മിൽ 1050-ഓ 1015-ഓ
വർഷങ്ങളുെട അന്തരമുെണ്ടന്നുമാണു് പ്രസ്തുത പ്ര�
സ്താവനകൾ. 1050, 1015 എന്ന രണ്ടു സംഖ്യകളു�
ള്ളതിൽ ആദ്യേത്തതു് പരീക്ഷിത്തിെന്റ ജനനവും
ഭാരതയുദ്ധവും, മേറ്റതു് പരീക്ഷിത്തിെന്റ സിംഹാസ�
നാേരാഹണവും ശ്രീകൃഷ്ണെന്റ മരണവും സൂചിപ്പിക്കു�
ന്നു എന്നു് പണ്ഡിതന്മാർ അഭിപ്രായെപ്പട്ടിട്ടുള്ളതു്
ശരിയാണു്. സപ്തർഷികൾ നൂറുവർഷങ്ങൾ വീതം
ഓേരാ നക്ഷത്രത്തിേനാടും േചർന്നു നിൽക്കുെമ�
ന്നാണു് പ്രാചീന മനുഷ്യരുെട ധാരണ. ഈ പ്രസ്താ�
വനകളിൽ നിന്നു ഭാരതയുദ്ധകാലമായ ബി.സി.
1448-ൽ സപ്തർഷികൾ മകം നക്ഷത്രത്തിെന്റ പ്രാ�
രംഭത്തിൽ സ്ഥിതിെചയ്യുന്നു എന്നു സിദ്ധിക്കുന്നു.

ഋേഗ്വദസംഹിതയും ഭാരതയുദ്ധ
കാലവും:
ഋേഗ്വദസംഹിതയിെല 4-ാമെത്ത ഋക്കിെന്റ ചുവെട
േചർക്കുന്ന ഭാഗത്തിലും യുധിഷ്ഠിരെന്റ അശ്വേമധ�
കാലത്തു സപ്തർഷികൾ മകം നക്ഷത്രത്തിൽ സ്ഥി�
തിെചയ്തിരുന്നു എന്നു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതായി ഈ
േലഖകൻ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നു.

“അസ്മാകമാത്ര പിതരസ്ത അസൻ സപ്ത
ഋഷേയാ ദൗർ ഗേഹ ബധ്യമാേന
തത്ഭയജന്തത്ര ദസ്യുമേസ്യ ഇന്ദ്രം
നവൃത്ര തുരർധേദവം
പുരുകുത്സാനീ ഹിമാമദാശധ്യേവ്യഭി
രിന്ദ്രാവരുണാ നേമാഭിഃ
അഥാരാജാനാം ത്രസദസ്യുമസ്യ
പുത്രഹണം ദദതുരർധേദവം”

ഈ ഋക്ക് ഭാഗത്തിെല ആദ്യെത്ത രണ്ടുവരികെള
പ്രാചീനനായ ശതപഥബ്രാഹ്മണത്തിെന്റ കർത്താ�
വു് ഒരു വിധത്തിലും, ആധുനികനായ സായണൻ
മെറ്റാരുവിധത്തിലും വ്യാഖ്യാനിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇക്ഷ്വാ�
കുവംശജനായ പുരുകുത്സൻ ഒരു ദൗർഗഹേമധ
(അശ്വേമധം) നടത്തുന്നതിെന്റ അന്ത്യചടങ്ങായിട്ടു�
ള്ള അശ്വബന്ധനം നടത്തിയേപ്പാൾ സപ്തർഷികൾ
പിതൃക്കളായിരുന്നു എന്നാണു് ശതപഥബ്രാഹ്മണ�
കർത്താവിെന്റ വ്യാഖ്യാനം. സായണനാകെട്ട ദൗർ�
ഗഹ എന്ന പദെത്ത പുരുകുത്സൻ എന്നതായി സ്വീ�
കരിച്ചു്, പുരുകുത്സെന ബന്ധിച്ചേപ്പാൾ സപ്തർഷി�
കൾ പിതൃക്കളായിരുന്നു എന്നു വ്യാഖ്യാനിച്ചിരിക്കു�
ന്നു. ശതപഥബ്രാഹ്മണകർത്താവിെന്റ വ്യാഖ്യാന�
മാണു് ശരിയായിട്ടുള്ളതു്. ഇതിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ള
ത്രസദസ്യു പുരുകുത്സെന്റ പുത്രനാെണന്നും സായ�
ണൻ വിചാരിക്കുന്നു; ഇതും ശരിയല്ല. ത്രസദസ്യു
(ദസ്യുക്കെള വിറപ്പിക്കുന്നവൻ) എന്ന ബിരുദം കൂടി�
യുള്ള പുരുകുത്സൻ എന്ന രാജാവു് അശ്വേമധയാഗ�
ത്തിെന്റ അവസാനചടങ്ങായി അശ്വെത്ത വധിക്കു�
വാനായി ബന്ധിച്ച കാലത്തു് സപ്തർഷികൾ പിതൃ�
ക്കൾ േദവതയായിട്ടുള്ള മകം നക്ഷത്രത്തിൽ സ്ഥി�
തിെചയ്തിരുന്നു എന്നാണു് വാസ്തവത്തിൽ ആദ്യ�
െത്ത രണ്ടുവരികൾ പ്രസ്താവിക്കുന്നതു്. ‘ആർഷ�
േജ്യാതിഷം’, ‘യാജുഷേജ്യാതിഷം’ മുതലായ പ്രാ�
ചീന േജ്യാതിശ്ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ 27 നക്ഷത്രങ്ങളു�
െടയും േദവതകെള പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുെണ്ടന്നു ഇവിെട
ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുെകാള്ളെട്ട. അശ്വത്തിെന്റ വധത്തി�
നുേശഷം അശ്വേമധം നടത്തുന്ന രാജാവിെന്റ രാ�
ജ്ഞിയും രാജാവിനും ചില കർമ്മങ്ങൾ നടത്താനു�
ള്ളതു് അവർ നിർവഹിച്ചതിെനയാണു് ഒടുവിലെത്ത
രണ്ടു വരികളിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നതു്. പുേരാഹിത�
ന്മാർ െചാല്ലുന്ന മന്ത്രം ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞുെകാ�
ണ്ടു രാജ്ഞിക്കു മരിച്ച അശ്വത്തിെന്റ ശരീരത്തിെല
ഒരവയവെത്ത സംബന്ധിച്ചു് അശ്ലീലവും എന്നാൽ
പ്രതിരൂപാത്മകവുമായ ഒരു പ്രവൃത്തി െചയ്യാനു�
ണ്ടു്. അനന്തരം രാജാവിനും ചില മന്ത്രങ്ങൾ െചാ�
േല്ലണ്ടതായിട്ടുണ്ടു്. ഇവെയ ഇവർ നിർവഹിച്ചിട്ടുള്ള
ത്രസദസ്യു പുരുകുത്സൻ പുരുവംശജനായ യുധിഷ്ഠി�
രനും, അേദ്ദഹത്തിെന്റ രാജ്ഞിയായ പുരുകുത്സാനി
പാഞ്ചാലിയുമാണു്. ഈ പുരുകുത്സൻ ഇക്ഷ്വാകുവം�
ശജനാെണന്നു ശതപഥബ്രാഹ്മണ കർത്താവു് പറ�
യുന്നതും, ഇേദ്ദഹം ഇക്ഷ്വാകുവംശത്തിെല മന്ധാതൃ�
പുത്രനും ത്രസദസ്യുവിെന്റ പിതാവുമായ പുരുകുത്സ�
നാെണന്നു സായണൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നതും ശരിയല്ല.
മന്ധാതൃപുത്രനായ പുരുകുത്സൻ പാണ്ഡവനായ യു�
ധിഷ്ഠിരൻ ഒരു എട്ടുനൂറു വർഷേത്താളം കാലത്തിനു
മുമ്പു് ജീവിച്ചിരുന്നതിനാൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ കാല�
ത്തു് സപ്തർഷികൾ മകത്തിനു ഒരു ഏെഴട്ടു നക്ഷത്ര�
ങ്ങൾക്കു മുമ്പുള്ള ഒരു നക്ഷത്രത്തിലാണു് നിന്നിരു�
ന്നതു്. പുരുകുത്സൻ എന്നതു് യുധിഷ്ഠിരെന്റ ബിരുദ�
ങ്ങളിെലാന്നായിരിക്കുവാേന ഇടയുള്ളു.

‘േഗറ്റ് ഓഫ് ആൾ േനഷൺസി’െന്റ അവശിഷ്ടങ്ങൾ,
െപർസിെപ്പാലിസ്.

പ്രസ്തുത പുരുകുത്സൻ േതാല്പിച്ചതായി ഋേഗ്വദസം�
ഹിത പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ള ശാരദി, കുയവൻ, തുഗ്രൻ,
േവതസു, സ്മദിതൻ, ശുഷ്ണൻ, ഇഭൻ, തുതുജി, ദശ�
മായ, ദേശാണി എന്നീ രാജാക്കന്മാരിൽ പലരും
കുരുേക്ഷത്ര യുദ്ധത്തിൽ കൗരവപക്ഷം േചർന്നു
യുദ്ധം െചയ്തതായി മഹാഭാരതം പറയുന്ന രാജാക്ക�
ന്മാരാെണന്നു കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയും. ഇവരിൽ
ശരാദി, ശരദ്വാെന്റ പുത്രനായ കൃപനാണു്. പ്രാചീന
ൈജനഐതിഹ്യം മഗധയിെല ജരാസന്ധെന്റ പു�
ത്രൻ കാലയവനൻ എന്നു േപരിട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ,
ജരാസന്ധൻ യവനവംശത്തിൽെപ്പട്ടവനാെണ�
ന്നും, ചീനർ യൗ എൻ-യൗ എൻ (Jouen-Jouen)
പില്ക്കാലങ്ങളിൽ േപരുവിളിച്ചുവന്ന ഈ യവനർക്കു്
അതിപ്രാചീനകാലങ്ങളിൽ ഇബികൾ എന്നു േപ�
രുണ്ടായിരുന്നു എന്നു് പണ്ഡിതൻമാർ കണ്ടുപിടി�
ച്ചിട്ടുള്ളതിനാൽ, മഗധരാജാക്കന്മാരിൽ ഒരുത്തനാ�
ണു് ഇഭൻ എന്നു് േപരു നൽകിയിരിക്കുന്നെതന്നും
വിശ്വസിക്കാം. ശുഷ്ണെന നാർഷദൻ എന്നു് ഒരു ഒട�
ക്കിൽ വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ, തിബറ്റിെല നാരീ�
േഖാർസും സംസ്ഥാനത്തിൽ ഭാരതയുദ്ധകാലത്തു്
സ്ഥിതിെചയ്തിരുന്ന പ്രാഗ്േജ്യാതിഷരാജ്യത്തിെല
നരവംശജനായ ഭഗദത്തനാണു് ശുഷ്ണൻ.

തുഗ്രൻ ഭാരതത്തിെല അശ്വാതക (അശ്വക) രാജാ�
വും, േവതസുവശാതി(വംശ)രാജാവും, സ്മദിതൻ
അന്ന്ധ (ആന്ധ) രാജാവും കുയവൻ കൃതവർമൻ
ഹാർദിക്യനും, ദശമായ രാക്ഷസവംശത്തിൽെപ്പ�
ട്ട അലംബുഷേനാ, അലായുധേനാ ആെണന്നും
വിചാരിക്കുവാൻ കാരണങ്ങളുണ്ടു്. ദലംപുരം മാലവ�
ത്തിൽ സ്ഥിതിെചയ്തിരുന്നതിനാൽ, ദേശാണി മാല�
വരാജാവായിരിക്കും. ഭാരതയുദ്ധകാലത്തിനു സമീ�
പിച്ചു സംഭവിച്ച ഖാണ്ഡവ വനദഹനത്തിൽ നിന്നു
രക്ഷെപ്പട്ട മന്ദപാലപുത്രരായ ശാർങ്ഗപഷികൾ
ഋേഗ്വദസംഹിതയിെല പത്താം മണ്ഡലത്തിെല
ഒരു ഋക്കു രചിച്ചിട്ടുള്ളതും ഭാരതയുദ്ധകാലത്തിനു
േശഷം മാത്രേമ ഋേഗ്വദഋക്കുകളുെട രചന അവസാ�
നിച്ചിരുന്നുള്ളു എന്നു സ്ഥാപിക്കുന്നുണ്ടു്.

ഡെയാേഡാറസ്.

സപ്തർഷ്യബ്ദത്തിെന്റ സ്ഥാപനകാലം
ഇനി സപ്തർഷ്യബ്ദം എന്നു് സ്ഥാപിച്ചുെവന്നു കണ്ടു�
പിടിേക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ൈതത്തിരായണത്തിൽ
(1. 11) നിന്നു് ചുവെട ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ള ഭാഗത്തിെല
ആദ്യെത്ത രണ്ടു വരികളിൽ വരുണെന്റ നിയമമ�
നുസരിച്ചു് സപ്തർഷ്യബ്ദം സ്ഥാപിച്ചതു് ചന്ദ്രൻ അഥ�
വാ, േസാമൻ േദവതയായിട്ടുള്ള മകയിരം നക്ഷത്ര�
ത്തിൽ സപ്തർഷികൾ നില്ക്കുേമ്പാഴാെണന്നു് പ്രസ്താ�
വിച്ചിരിക്കുന്നു.

“അമീ ഋക്ഷാ നിഹിതാ സ ഉച്ചാ
നക്തം ദദൃേശ കുഹചിർദ്ദി േവയുഃ
അബ്ദാനി വരുണസ്യവ്രതാനി
വിചാകാശ ചന്ദ്രമാ നക്ഷത്രേമതി
അപാഗുഹത സവിതാ തൃഭീൻ
സർവ്വാൻ ദിേവാ അന്ധസഃ”

ബി.സി. 1448-ൽ സപ്തർഷികൾ മകം നക്ഷത്ര�
ത്തിൽ പ്രേവശിച്ചുെവന്നു് മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട�
േല്ലാ. ഇതിെന ആസ്പദിച്ചു ഗണിച്ചു േനാക്കിയാൽ
ബി.സി. 4648 മുതൽക്കു് 4548 വേരയും, ബി.സി.
1948 മുതൽ 1848 വേരയും സപ്തർഷികൾ മകയിരം
നക്ഷത്രത്തിൽ സ്ഥിതിെചയ്തിരുന്നു എന്നു് കാണാ�
വുന്നതാണു്. അതിപ്രാചീനമായ അബ്ദം പ്രസ്തുത
രണ്ടുകാലങ്ങളിൽ വച്ചു് ബി.സി. 4648 മുതൽക്കു്
4548 വെരയുള്ള കാലത്തിലാണു് സ്ഥാപിച്ചെത�
ന്നു് വരാേന ഇടയുള്ളു. ഈ കാലത്തിലുള്ള ഏതു
വർഷത്തിലാണു് സപ്തർഷ്യബ്ദം സ്ഥാപിച്ചെതന്നു്
കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ പ്രാചീന ബാബിേലാണിയയി�
െല ഖൽദയൻ ചരിത്രകാരനായ ബേറാസസിെന്റ
പ്രസ്താവനകൾ നെമ്മ സഹായിക്കുന്നുണ്ടു്. അതി�
പ്രാചീനമായ കാലത്തു് ഭാരതീയരിൽ ഒരു വിഭാഗ�
ത്തിെന്റയും പാരസികരുെടയും ഗ്രീക്കുകാരുെടയും
േറാമക്കാരുെടയും പൂർവ്വികർ െമസെപ്പാേട്ടാമിയ�
യിലും അതിനടുത്ത പ്രേദശങ്ങളിലും പാർത്തിരു�
ന്നു എന്നു് അവരുെട പുരാണകഥകൾ സൂക്ഷ്മമായി
താരതമ്യെപ്പടുത്തി പഠിക്കുന്നവർക്കു് മനസ്സിലാ�
ക്കാൻ കഴിയും. ഋേഗ്വദസംഹിതയിെല ചില അതി�
പ്രാചീന ഋക്കുകൾ രചിച്ച വർഷാഗിര ഋഷികൾ
പാരസികരാജാക്കന്മാരായിരുന്നു എന്നു് മുകളിൽ
പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതും, ൈവവസ്വതമന്വന്തരത്തിെന്റ
പ്രാരംഭത്തിൽ സംഭവിച്ചതായ മഹാപ്രളയത്തിനു്
മുമ്പു് ആറു മനുക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള ഹിന്ദു
െപൗരാണിക ഐതിഹ്യത്തിനു സദൃശമായി, ബാ�
ബിേലാണിയയിെല മഹാപ്രളയത്തിനു മുമ്പു് ആറു
ദിവ്യൻമാരുെട ആവിർഭാവമുണ്ടായിരുന്നു എന്നു്
ബേറാസസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതും ഇതിനുള്ള അേന�
കം െതളിവുകളിൽ രെണ്ടണ്ണം മാത്രമാണു്.

േഹാസ്ദാറിെല കവാടം, സിസ്താൻ.

മഹാപ്രളയത്തിനു മുമ്പു് ബാബിേലാണിയയിൽ
പത്തു് രാജാക്കന്മാർ വാസ്തവത്തിൽ രാജവംശ�
ങ്ങൾ) നാടുവാണിരുന്നു എന്നും, ഇവെരല്ലാവരുെട�
യും ആെകയുള്ള വാഴ്ചക്കാലം 4,32,000 വർഷങ്ങ�
ളാെണന്നും ബേറാസസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഈ
ഭീമസംഖ്യതെന്ന 432 എന്ന സംഖ്യേയയും 1000
എന്ന സംഖ്യേയയും ഉൾെക്കാള്ളിച്ചിട്ടുള്ള ഹിന്ദുപു�
രാണങ്ങളിെല ബ്രഹ്മകൽപ്പം അഥവാ, മന്വന്തരഗ�
ണിതമാണു് ബേറാസസും ഉപേയാഗിച്ചിരിക്കുന്ന�
െതന്നു് കാണിക്കുന്നുണ്ടു്. ഈ ബ്രഹ്മകൽപ്പഗണി�
തത്തിൽ 71 യുഗങ്ങൾ ഒരു മന്വന്തരവും, 4 മന്വന്ത�
രങ്ങൾ ഒരു ചതുര്യുഗമന്വന്തരവും, 14 മന്വന്തരങ്ങൾ
അഥവാ, ആയിരം യുഗവർഷങ്ങൾ ബ്രഹ്മാവിെന്റ
രാത്രിയിെലേയാ പകലിെലേയാ ഒരു കല്പവുമാ�
െണന്നും പ്രസ്താവിക്കുന്നു. അതു്, ഇതിൽ ഉപേയാ�
ഗിച്ചിട്ടുള്ള യുഗം എന്ന പദത്തിനു് വാസ്തവത്തിൽ
ഒരു സാധാരണ വർഷെമന്നാണു് അർത്ഥെമന്നു്
ൈവദികകാലെത്ത പലതരത്തിലുള്ള പഞ്ചാംഗ�
ങ്ങെള വിവരിച്ചിട്ടുള്ള ആർ. ശ്യാമശാസ്ത്രിയുെട ‘ദ്രപ്സ’
എന്ന കൃതിയിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഇതിൽ നിന്നു്
1000×4

14 = 288 സാധാരണവർഷങ്ങളാണു് ഒരു
ചതുര്യുഗ മന്വന്തരകാലെമന്നും, ഒരു പകൽ ബ്രഹ്മ�
കൽപ്പം 1000 സാധാരണവർഷങ്ങളാെണന്നും സി�
ദ്ധിക്കുന്നുണ്ടു്. തന്നിമിത്തം ബേറാസസിെന്റ സംഖ്യ�
െയ 288 െകാണ്ടു ഹരിച്ചാൽ 10 രാജാക്കന്മാരുെട
വാഴ്ചക്കാലം എത്ര സാധാരണവർഷങ്ങളായിരുന്നു
എന്നു് കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ കഴിയും. ഈ ഹരണഫ�
ലം 1500 ആകയാൽ 10 രാജവംശങ്ങളും കൂടി 1500
സാധാരണവർഷങ്ങൾ നാടുവാണിരുന്നു എന്നു്
മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണു്. മഹാപ്രളയത്തിനു് 1500
വർഷങ്ങൾക്കുമുമ്പു് രാജവാഴ്ച തുടങ്ങിയതിനാൽ
രാജാവാഴ്ച തുടങ്ങിയകാലം കണ്ടുപിടിേക്കണ്ടിയിരി�
ക്കുന്നു.

പ്രളയത്തിെല കാലം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനു് മുക�
ളിൽ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ള ൈതത്തിരിയാരണ്യകത്തിെല
ഭാഗം നെമ്മ സഹായിക്കുന്നുണ്ടു്. വരുണെന്റ നിയ�
മമനുസരിച്ചു് സപ്തർഷ്യബ്ദം സപ്തർഷികൾ ചന്ദ്രൻ
േദവതയായിട്ടുള്ള മകയിരം നക്ഷത്രത്തിൽ നിൽ�
ക്കുേമ്പാൾ സ്ഥാപിച്ചു എന്നും, പകൽ െവളിച്ചവും
രാത്രി ഇരുട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കണെമന്നുള്ള വരുണ�
െന്റ നിയമം മൂന്നു സന്ദർഭങ്ങൾ സപ്തർഷ്യബ്ദം സ്ഥാ�
പിക്കുന്നതിനും മുമ്പും സപ്തർഷികൾ അപ (ആപ)
േദവതയായിട്ടുള്ള പൂരാടം നക്ഷത്രത്തിൽ നിന്ന�
േപ്പാഴും, സപ്തർഷികൾ സവിതാവു േദവതയായിട്ടു�
ള്ള അത്തം നക്ഷത്രത്തിൽ നിന്നേപ്പാഴും ആെണ�
ന്നുമാണു് ഇതു വാസ്തവത്തിൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നതു്.
പകലും രാത്രിയും ഒന്നുേപാെല അന്ധകാരമയമാ�
യിരിക്കുന്നതു് പ്രളയകാലത്താകയാൽ, പ്രസ്തുത
മൂന്നു സന്ദർഭങ്ങളിലും പ്രളയമുണ്ടായി എന്നു് അനു�
മാനിക്കാം. സപ്തർഷികൾ അത്തം നക്ഷത്രേത്താ�
ടു േചർന്നു നിന്നതു് ബി.സി. 3848 മുതൽക്കു് 3748
വെരയുള്ള കാലത്തും, സപ്തർഷികൾ പൂരാടം നക്ഷ�
ത്രേത്താടു േചർന്നു നിന്നതു് ബി.സി. 3148 മുതൽ�
ക്കു് 3048 വെരയുള്ള കാലത്തുമാണു്. അതിനാൽ
സപ്തർഷ്യബ്ദം സ്ഥാപിച്ച ആണ്ടിനു മുമ്പുള്ള ആണ്ടി�
ലും, ബി.സി. 3848-നും 3748 നും ഇടയ്ക്കും ബി.സി.
3148 നും 3048 നും ഇടയ്ക്കും പ്രളയങ്ങൾ ഉണ്ടായി
എന്നു വിശ്വസിക്കാം. ഹിന്ദുപുരാണങ്ങളിലും പ്രാ�
ചീന ഗ്രീക്ക് ഐതിഹ്യങ്ങളിലും ഒന്നിലധികം പ്രള�
യങ്ങൾ ഉണ്ടായതായി പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. പുരാതന
വസ്ത്വേന്വഷകർ ബാബിേലാണിയയിൽ ഖനനം
െചയ്തു മൂന്നു പ്രളയങ്ങളുെട ലക്ഷ്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടി�
ച്ചിട്ടുമുണ്ടു്. ഇവയിൽ ചിലതിെന പ്രാചീന ബാബി�
േലാണിയയിെല പരിഷ്കാരെത്തക്കുറിച്ചു് ഈ േല�
ഖകൻ എഴുതിയിരുന്ന േലഖന പരമ്പരയിൽ വിവ�
രിച്ചിരുന്നേല്ലാ. ഈ പ്രളയങ്ങളിൽ ഒടുവിേലത്ത�
താണു്. അതായതു്, ബി.സി. 3148-നും 3048-നും
ഇടയ്ക്കുണ്ടായതാണു് വിശ്വവിശ്രുതമായ മഹാപ്രള�
യം. േലാകത്തിെല സകലപ്രളയകഥകളുെടയും
അടിസ്ഥാനം ബാബിേലാണിയയിെല ഈ മഹാ�
പ്രളയവുമാണു്. ഈ കാലത്തിനിടയ്ക്കുള്ള ബി.സി.
3101-ൽ കലിവർഷം സ്ഥാപിച്ചു. ഇതിനിടയ്ക്കുള്ള
ബി.സി. 3075-ൽ ലൗകികാബ്ദം, അഥവാ, സപ്തർ�
ഷ്യബ്ദം തുടങ്ങി എന്നും പറയെപ്പടുന്നു. പേക്ഷ,
സപ്തർഷ്യബ്ദം തുടങ്ങിയതു് സപ്തർഷികൾ മകയിരം
നക്ഷത്രത്തിൽ നിന്ന ബി.സി. 4648-നും 4548-നും
ഇടയ്ക്കാെണന്നു ൈതത്തിരീയാരണ്യകത്തിൽ പറ�
ഞ്ഞിട്ടുള്ളതിനാൽ, ബി.സി. 3075-ൽ സപ്തർഷ്യബ്ദം
തുടങ്ങിെയന്നുള്ള ആധുനികധാരണ ശരിയെല്ലന്നു
പ്രത്യക്ഷത്തിൽ േതാന്നുന്നതാണു്. ഈ പരസ്പര വി�
രുദ്ധതയ്ക്കു കാരണം ചുവെട േചർക്കുന്നതാെണന്നു്
ഈ േലഖകൻ വിശ്വസിക്കുന്നു: അതിപ്രാചീനമായ
കാലങ്ങളിൽ പശ്ചിേമഷ്യാനിവാസികൾ 27 നക്ഷ�
ത്രങ്ങേളയും കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നിട്ടിെല്ലന്നു് പ്രാചീന
ബാബിേലാണിയയിെല ശാസനങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടു�
ണ്ടു്. ആദ്യം അവർ 15 നക്ഷത്രങ്ങൾ മാത്രേമ കണ്ടു�
പിടിച്ചിരുന്നുള്ളു എന്നും ഇവെയ ആസ്പദിച്ചു ആെക
1500 വർഷങ്ങളുള്ള ഒരു സപ്തർഷ്യബ്ദമാണു് അവർ
ബി.സി. 4648 നും 4548 നും ഇടയ്ക്കു് സ്ഥാപിച്ചെത�
ന്നും, ബി.സി. 3075-ൽ ഇതു് അവസാനിച്ചു് മെറ്റാ�
ന്നു തുടങ്ങി എന്നും, പിൽക്കാലങ്ങളിൽ 27 നക്ഷ�
ത്രങ്ങേളയും കണ്ടുപിടിച്ചതിനുേശഷം അവർ 2700
വർഷങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഒരു സപ്തർഷ്യബ്ദം സ്ഥാ�
പിച്ചു. ആദ്യം മുതൽേക്ക സപ്തർഷ്യബ്ദത്തിൽ 2700
വർഷങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നു് പ്രഖ്യാപനം
െചയ്തു എന്നും, വരാഹമിഹിരെന്റ പ്രസ്താവനകളിൽ
നിന്നു് ഒരു പുതിയ സപ്തർഷിഗണിതം സ്ഥാപിച്ചതു്
വൃദ്ധഗാർഗനാെണന്നു് മനസ്സിലാക്കാെമന്നും ഈ
േലഖകൻ വിചാരിക്കുന്നു.

ബൃഹദ് സംഹിത.

െകാല്ലാബ്ദത്തിെന്റ സ്ഥാപനം രണ്ടാ�
മെത്ത സപ്തർഷ്യബ്ദത്തിെന്റ അന്ത്യ�
ഘട്ടത്തിൽ:
മഹാപ്രളയം സംഭവിച്ച കാലഘട്ടമായ ബി.സി.
3148-നും 3046നും ഇടയ്ക്കുള്ള കാലത്തിൽ ബി.സി.
3101-ലും 3075-ലും രണ്ടു പ്രധാന സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാ�
യി. ആദ്യെത്ത വർഷത്തിൽ കല്യബ്ദം സ്ഥാപി�
ക്കെപ്പട്ടു. അതിനാൽ രണ്ടാമെത്ത വർഷമായ
ബി.സി. 3075-ൽ ഉണ്ടായ സംഭവം മഹാപ്രളയ�
മാെണന്നു സിദ്ധിക്കുന്നു. ബി.സി. 3075-നു് 1500
വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പാണു് ബാബിേലാണിയയിൽ
രാജവാഴ്ച തുടങ്ങിയതു്. ഇങ്ങെന രാജവാഴ്ച ആരം�
ഭിച്ച ബി.സി. 4575-ലാണു് ബാബിേലാണിയക്കാർ
ഭവാന്നിസ് (ഋേഗ്വദത്തിെല േവനൻ) എന്നും, ഹി�
ന്ദുപുരാണങ്ങൾ സ്വയംഭൂ മനു എന്നും േപരിട്ടിട്ടു�
ള്ള രാജാവും, അേദ്ദഹത്തിെന്റ പുത്രനും സംവത്സ�
രത്തിെന്റ സ്ഥാപകെനന്നു് ഐതേരയ ബ്രാഹ്മ�
ണം പ്രസ്താവിക്കുന്നവനുമായ പ്രജാപതിയും കൂടി
വരുണെന്റ നിയമമനുസരിച്ചു് സപ്തർഷ്യബ്ദം സ്ഥാ�
പിച്ചതു്. ബി.സി. 4575-ൽ സ്ഥാപിച്ച സപ്തർഷ്യ�
ബ്ദം അതിൽ നിന്നു് 2700 വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു്,
അതായതു്, ബി.സി. 1875-ൽ അവസാനിച്ചു. ഈ
ആണ്ടിൽ തുടങ്ങിയ രണ്ടാമെത്ത സപ്തർഷ്യബ്ദം
അതിൽനിന്നു് 2700 വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു്, അതായ�
തു്, എ.ഡി. 825-ൽ അവസാനിച്ചു. അന്നു മുന്നാമ�
െത്ത സപ്തർഷ്യബ്ദം തുടങ്ങി. ഇതാണു് േകരളത്തി�
െല െകാല്ലാബ്ദം.

1949 ആഗസ്റ്റ് 10, 17.

□
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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 വിടപറഞ്ഞു.

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 വാള ്യം)

േഡ്രായിങ്: വി.ആർ.സേന്താഷ്.
(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
mailto:info@sayahna.org

