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തൃക്കണാമതിലകത്തിെന്റ
നാശവും േചറ്റുവാ
മണപ്പുറവും

േചന്നമംഗലത്തു നിന്നിരുന്ന ആദിേചരരാജധാനി
വഞ്ചിനഗരം 1024 എ.ഡി.-യ്ക്കു സ്വൽപ്പം മുമ്പു് േചാള
ചക്രവർത്തി രാേജന്ദ്രേചാളൻ ഒന്നാമെന്റ ആക്ര�
മണം നിമിത്തവും രണ്ടാം രാജധാനി തൃക്കണാമ�
തിലകം 1040 എ.ഡി.-യ്ക്കു മുമ്പു് ആഭ്യന്തര കലഹം
െകാണ്ടും നശിക്കുകയുണ്ടായി. തൃക്കണാമതിലക�
ത്തിെന്റ നാശകാലെത്തയും ഇന്നെത്ത തൃശ്ശിവേപ�
രൂരിെന്റ സ്ഥാപനകാലെത്തയും സംബന്ധിച്ചു് ‘തൃ�
ക്കണാമതിലകം’ എന്ന േലഖനത്തിൽ കുഞ്ഞിക്കു�
ട്ടൻ തമ്പുരാൻ ഇങ്ങെന പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്:

“എന്നാൽ െകാല്ലവർഷാരംഭങ്ങൾക്കു മുമ്പായി
കലിവർഷം 3666-ാമാണ്ടു് പന്നിയൂർ ഗ്രാമക്കാർ
വരാഹമൂർത്തിെയ ചുട്ടുെപാടിച്ചതായി പറയുന്ന കാ�
ലത്തിനും, ഒരലാേശ്ശരി േയാഗാതിരിപ്പാടു് എന്ന
പ്രസിദ്ധനായ മഹാപുരുഷൻ തൃശ്ശിവേപരൂർ മതി�
ലകം പുഷ്ടിവരുത്തിയതായി പറയുന്ന കാലത്തിനു�
മിടയ്ക്കാണു് തൃക്കണാമതിലകം നശിച്ചുേപായെതന്നു്
ഊഹിേക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പന്നിയൂർ ഗ്രാമം ക്ഷ�
യിച്ചതിൽ പിെന്നയാണു് ഇരിങ്ങാലക്കുട ഗ്രാമം
ഉയർന്നെതന്നും, ഒരലാേശ്ശരി േയാഗാതിരിപ്പാടാ�
ണു് തൃക്കണാമതിലകത്തുണ്ടായിരുന്ന മഹാബ്രാ�
ഹ്മണേയാഗം തൃശ്ശിവേപരൂർ ഭക്തപ്രിയ േക്ഷത്ര�
ത്തിേലക്കു മാറ്റിയെതന്നും പ്രസിദ്ധിയുണ്ടു്”. തൃക്ക�
ണാമതിലകത്തിെന്റ താഴ്ചയ്ക്കും, ഇരിങ്ങാലക്കുട ഗ്രാമ�
ത്തിെന്റ ഉയർച്ചയ്ക്കും തമ്മിൽ എേന്താ ഒരു ദൃഢമായ
സംബന്ധമുെണ്ടന്നു് േതാന്നുന്നതിനാലാണു് ഈ
തൃക്കണാമതിലകം നശിച്ചതു് മുൻപറഞ്ഞ കാല�
ത്തായിരിക്കാെമന്നു് ഊഹിക്കാനിടവന്നതു്.

െകാടുങ്ങല്ലൂർ കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പുരാൻ.

പന്നിയൂർ ഗ്രാമക്കാർ വരാഹമൂർത്തിെയ ചുട്ടു െപാ�
ട്ടിച്ച കാലമായ കലി 3666, എ.ഡി. 564 ആകുന്നു.
ഇന്നെത്ത തൃശ്ശിവേപരൂർ മഹാേക്ഷത്രത്തിൽ കണ്ടു�
പിടിച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പുരാതനമായ മൂന്നു ശിലാേല�
ഖനങ്ങളുെട ലിപിവടിവിൽ നിന്നു് ഇവരുെട കാ�
ലം എ.ഡി. 12-ാം ശതകേത്താടു സമീപിച്ചു് ആയി�
രിക്കുെമന്നു് ആർക്കേയാളജി ശാസ്ത്രജ്ഞർ അഭി�
പ്രായെപ്പട്ടിരുന്നു. തൃക്കണാമതിലകം നശിച്ചതു്
െപരുമാൾ വാഴ്ചയ്ക്കു േശഷമാെണന്നു് കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ
തമ്പുരാനും പ്രസ്തുത ഗേവഷണേലഖനത്തിൽ പറ�
ഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. ഒടുവിലെത്ത െപരുമാളായ ഭാസ്കരര�
വിവർമ്മൻ 1036 എ.ഡി. വെര നാടുവാണിരുന്നു.
തൃക്കണാമതിലകം രാജധാനിയാക്കി സ്ഥാപിച്ചതു്
603–618 എ.ഡി. എന്ന കാലത്തു നാടുവാണിരുന്ന
േകരളെപ്പരുമാളുമാകുന്നു.

ഇന്നെത്ത തൃശ്ശിവേപരൂർ മഹാേക്ഷത്രത്തിൽ കണ്ടു�
പിടിച്ചിട്ടുള്ള പ്രസ്തുത മൂന്നു പ്രാചീന േലഖനങ്ങളിൽ
രെണ്ടണ്ണം ഈ േക്ഷത്രം വക വസ്തുക്കളിെല കുടി�
യായ്മെയ സംബന്ധിച്ചുള്ളവയാകുന്നു. ഈ കുടി�
യായ്മ നിയമം സ്ഥാപിച്ച േകാട്ടുമായിരേവലിക്കച്ചം
എന്ന കച്ചെത്ത, അഥവാ സഭാനിശ്ചയെത്ത, ഈ
േലഖനങ്ങളിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഇതിൽ നിന്നു്
ഇന്നെത്ത തൃശ്ശിവേപരൂരിനു് േകാട്ടുമായിരേവലി
എന്ന അപരനാമവുമുണ്ടായിരുന്നു എന്നു സിദ്ധി�
ക്കുന്നു. േകാട്ടുമായിരേവലി എന്നതിെന പന്നിയൂർ
മഹാമതിലകം എന്നു പരിഭാഷെപ്പടുത്താെമന്നു്
പറഞ്ഞിരുന്നേല്ലാ. മധ്യകാലത്തു് തൃശ്ശൂർ മുതൽക്കു
കുേറ െതക്കുവെരയുള്ള േദശെത്ത പണമക്കത്തു
കയ്മൾ അഥവാ മാളിേയക്കൽ കർത്താവു് എന്ന
േദശവാഴി ഭരിച്ചിരുന്നു. പൈണ എന്ന തമിഴ് പദ�
ത്തിനു േകാട്ടുമാ എന്നതിെനേപ്പാെല, പന്നിെയന്നു്
അർത്ഥമുള്ളതും ഇവിെട ശ്രേദ്ധയമേത്ര.

തൃക്കണാമതിലകത്തിെന്റ നാശെത്തകുറിച്ചു് കു�
ഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പുരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഐതിഹ്യം
ചുവെട സംഗ്രഹിക്കുന്നു: ഒടുവിലെത്ത േചരമാൻ
െപരുമാൾ ഭാസ്കരവിവർമ്മൻ ഭരണം വിെട്ടാഴി�
ഞ്ഞേപ്പാൾ, ഐരാണിക്കുളം ഗ്രാമകഴകത്തിെന്റ
അധ്യക്ഷൻ പടിഞ്ഞാേറടത്തു ഭട്ടതിരിയ്ക്കു് െകാടുങ്ങ�
ല്ലൂർ നാട്ടകം അേദ്ദഹം വിട്ടുെകാടുക്കുകയുണ്ടായി.
ഇതിൽ നിന്നിരുന്ന തൃക്കണാമതിലകം മഹാേക്ഷ�
ത്രത്തിെന്റ ഭരണം, ഇതിനു മുമ്പു് ഇതു് നടത്തിവന്നി�
രുന്ന വടേക്കടത്തു് നായർ, െതേക്കടത്തു് നായർ
എന്നീ രണ്ടു് കുടുംബക്കാർ തെന്ന പടിഞ്ഞാേറടത്തു
ഭേട്ടരിയുെട കീഴിലും നിർവ്വഹിച്ചു വന്നു. േകരളത്തി�
െല 64 ഗ്രാമക്കാർക്കും െപാതുവിലുള്ള ഒരു കുല�
ൈദവാലയമായിരുന്നു തൃക്കണാമതിലകം േക്ഷ�
ത്രം. തൃേപ്പക്കുളത്തമ്പലവും െനയ്ഭരണി അമ്പല�
വും ഉൾെപ്പട്ടിരുന്ന തൃക്കണാമതിലകത്തിെന്റ മതി�
ലകത്തിനു് രണ്ടര നാഴികേയാളം വിസ്താരമുണ്ടായി�
രുന്നുതാനും.

തൃശ്ശിവേപരൂർ വടക്കുന്നാഥേക്ഷത്രം,
കിഴേക്ക േക്ഷത്രേഗാപുരം.

ഈ മതിൽെക്കട്ടിനു പുറേമ ആറു് മതിൽെക്കട്ടും
കൂടി ഉണ്ടാക്കി ഇതിെന ശ്രീരംഗം േപാെലയാക്കു�
വാനുള്ള ഉദ്യമം രണ്ടു നായർ കുടുംബക്കാർ ഉടെന
തുടങ്ങി. ഒടുവിലെത്ത മതിൽെക്കട്ടു് ഇരിങ്ങാലക്കുട
ഗ്രാമത്തിെന്റ സേങ്കതത്തിൽ കടത്തിെക്കട്ടിയതു�
െകാണ്ടു് ഇരിങ്ങാലക്കുട ഗ്രാമക്കാർ ഇതിൽ പ്രതി�
േഷധിച്ചു. പ്രബലരായ രണ്ടു നായർ കുടുംബങ്ങൾ
ഇതു തൃണവൽഗണിക്കുകയാണു് െചയ്തതു്. ഇതിൽ
നിന്നുത്ഭവിച്ച കലഹം വകയിൽ ഇരിങ്ങാലക്കുട�
ക്കാർ സത്യഗ്രഹവും മറ്റും അനുഷ്ഠിച്ചു. ഫലമുണ്ടാ�
യില്ല. മതിൽ െകട്ടുന്നതിനു തടസ്സമുണ്ടാക്കിയ ഇരി�
ങ്ങാലക്കുടയിെല നമ്പൂതിരിമാെര തടവിൽ പാർപ്പി�
ക്കുകയും േശഷിച്ച ജാതിക്കാരുെട േമൽ മതിൽെക�
ട്ടിെപ്പാക്കുകയും െചയ്തു. ഇതു നിേരാധിച്ചു പടിഞ്ഞാ�
േറ്റടത്തു ഭേട്ടരി പുറെപ്പടുവിച്ച കല്പന നായന്മാർ വി�
ഗണിക്കുകയും െചയ്തു. ഇെതല്ലാം കണ്ടു് ഇവിടുെത്ത
ആഢ്യന്മാരിൽ ചിലർ തൃക്കണാമതിലകം വിെട്ടാഴി�
ഞ്ഞുേപായി.

ഈ കലഹത്തിനിടയ്ക്കു് ഇരിങ്ങാലക്കുടക്കാരുെട
തന്ത്രത്തിെന്റേയാ മന്ത്രത്തിെന്റേയാ ഫലമായി
പരസ്പരം ബന്ധമില്ലാത്ത രണ്ടു നായർ കുടുംബക്കാ�
രും തമ്മിൽ ശണ്ഠയുണ്ടായി. ഇതു് ഇവർ തമ്മിലുള്ള
ഒരു യുദ്ധത്തിൽ കലാശിച്ചു. ഈ തക്കം ഉപേയാ�
ഗിച്ചു് ഇരിങ്ങാലക്കുട ഗ്രാമക്കാർ ശണ്ഠകൂടുന്ന ഇരു�
പക്ഷക്കാരിൽ പലെരയും െകാെന്നാടുക്കുകയും,
ഇവരുെട വീടുകൾ ചുെട്ടരിക്കുകയും െചയ്തു. കൂടാ�
െത തൃക്കണാമതിലകത്തിെന്റ മതിലുകളും ഇവിടു�
െത്ത മഹാേക്ഷത്രവും ഇടിച്ചു നിരത്തുവാനും ഈ
േക്ഷത്രത്തിെല വിലേയറിയ ജംഗമവസ്തുക്കൾ അപ�
ഹരിക്കുവാൻ ഇരിങ്ങാലക്കുടക്കാർ മടിച്ചതുമില്ല.
ഈ േക്ഷേത്രത്തിെല പരേമശ്വരബിംബം മാത്രം
അവേശഷിച്ചു. ഇതിെന ഇളക്കിെയടുത്തു േപാർട്ടു�
ഗീസുകാർ െകാച്ചിയിൽ െകാണ്ടുേപായി. കപ്പൽ
യാത്രക്കാർക്കു് െകാടികാട്ടുന്ന െകാടിമരം െകട്ടി
ഉറപ്പിക്കുന്ന കയർ വലിച്ചുെകട്ടിയിരുന്ന കല്ലാക്കി�
സ്ഥാപിക്കുകയും െചയ്തു. ആധുനിക കാലത്തു് ഈ
കല്ലിെന തിരുമല േദവസ്വക്കാർ േലലത്തിൽ പിടി�
ച്ചു് ഇവരുെട േക്ഷത്രത്തിനടുത്തു പ്രതിഷ്ഠിച്ചു.

െകാടുങ്ങല്ലൂർ നാട്ടകെമന്നു കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പു�
രാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള േദശം ഇന്നെത്ത െകാടുങ്ങല്ലുർ
ഭഗവതിേക്ഷത്രം നിൽക്കുന്ന േമത്തല മുതൽക്കു്
ഇരിങ്ങാലക്കുട ഗ്രാമംവെര നീണ്ടുകിടക്കുന്ന ഉൾനാ�
ടു േദശമാകുന്നു. ഈ േദശത്തിലാണു് തൃക്കണാമതി�
ലകം സ്ഥിതിെചയ്തിരുന്നതു്.

ഒരുപ്രണയകഥ
െതേക്കടത്തു നായരുെട മരുമകൾ സീതക്കുട്ടി സു�
ശീലയുെടയും ഒരു വില്വമംഗലം സ്വാമിയാരുെടയും
പ്രണയകഥ ‘ചിന്താമണി’ എന്ന തമിഴ് സിനിമയി�
ലൂെട പ്രസിദ്ധി േനടിയിട്ടുണ്ടു്. ഇതിെന്റ കഥ ചുവെട
േചർക്കുന്നു:

“തൃക്കണാമതിലകെത്ത പണ്ഡിതസദസ്സിെല ഒരു
അംഗം ആയിരുന്ന മംഗലം നമ്പൂതിരി വില്വമംഗലം
സ്വാമിയാരാകുന്നതിനു മുമ്പു് പ്രസ്തുത സുശീലെയ
േസ്നഹിച്ചിരുന്നു. സുശീലയ്ക്കാകെട്ട, തെന്റ അമ്മാവ�
െന്റ മകൻ െകാച്ചുരാമേനാടാണു് അനുരാഗം ഉണ്ടാ�
യിരുന്നതു്.”

തൃശ്ശിവേപരൂർ വടക്കുന്നാഥേക്ഷത്രം
(1913-െല ചിത്രം).

വർഷകാലെത്ത ഒരിരുണ്ട രാത്രിയിൽ, കാമുകിെയ
കാണുവാൻ മംഗലം നമ്പൂതിരി തൃക്കണാമതിലക�
ത്തുനിന്നു് അവൾ പാർത്തിരുന്ന കാക്കത്തുരുത്തി�
യിേലക്കു േപായി. ഇവ രണ്ടിനുമിടയ്ക്കുള്ള ഇടുങ്ങിയ
കായൽ കടന്നാണു് അേദ്ദഹം കാക്കത്തുരുത്തിയി�
േലക്കു് േപായതു്. േനരം അസമയമായതിനാൽ
കടത്തുകാരൻ അേപ്പാൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. െവ�
ള്ളെപ്പാക്കം െകാണ്ടുവന്നിട്ടിരുന്ന ഒരു വലിയ തടി�
യിൽ കയറി തുഴഞ്ഞാണു് അേദ്ദഹം അക്കര പറ്റിയ�
തു്. അേപ്പാൾ, സുശീല വീടിെന്റ പടിവാതിൽ അടച്ചു്
ഉറങ്ങാൻ കിടന്നിരുന്നു. അതുെകാണ്ടു് നമ്പൂതിരി�
ക്കു് പടിപ്പുരയിൽ തുങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന ഒരു കയറിൽ
പിടിച്ചു് വീട്ടിനകത്തു ചാേടണ്ടിവന്നു.

അനന്തരം ഈ കാമിനീകാമുകന്മാർ തമ്മിൽ നട�
ന്ന സംഭാഷണമേധ്യ സുശീല വിളെക്കടുത്തുെകാ�
ണ്ടു് പടിപ്പുരയിലും കടത്തു കടവിലും െചന്നു േനാ�
ക്കി. അേപ്പാൾ നമ്പൂതിരി പിടിച്ചു കയറിയ കയറു്
ഒരു വലിയ പാമ്പാെണന്നും കടത്തുകടന്ന തടി
ഒരു ശവശരീരമാെണന്നും അവൾക്കു മനസ്സിലാ�
യി. പിന്നീടുണ്ടായ സംഭാഷണത്തിൽ, തനിക്കു�
േവണ്ടി ഇത്തരം സാഹസങ്ങൾ െചയ്തു ജീവിതം
പാഴാക്കിക്കളയാെത, തേന്നാടു കാണിച്ച ഭക്തി
ഈശ്വരേനാടു കാണിച്ചു േമാക്ഷമടയുവാൻ സുശീല
നമ്പൂതിരിേയാടുപേദശിച്ചു. ഈ ഉപേദശം സ്വീക�
രിച്ച മംഗലം നമ്പൂതിരി സന്യാസം വരിച്ചു് ഒടുക്കം
വില്വമംഗലം സ്വാമിയാരായിത്തീരുകയും െചയ്തു.

ആദിവഞ്ചിയായ േചന്ദമംഗലത്തിെന്റ തൃശ്ശിവേപ�
രൂർ ആദിയായ സകലനാമങ്ങളും തൃക്കണാമതില�
കവും വഹിച്ചിരുന്നു. കൂവളമരത്തിനു് ശിവദ്രുമം, വി�
ല്വം, മാവിലാവു്, മംഗല്യം എന്നീ പര്യായങ്ങളുണ്ടു്.
ശിവദ്രുമത്തിെന്റ േപരുള്ള തൃശ്ശിവേപരൂരായ തൃക്ക�
ണാമതിലകത്തിനു് തന്നിമിത്തം വില്വപുരം, മാവി�
ലപുരം, മംഗലപുരം എന്നീ നാമങ്ങളും കിട്ടും. ‘കു’
എന്ന പദത്തിൽ ഭൂമി, സ്ഥലം എന്ന അർത്ഥമുള്ള�
തുെകാണ്ടു് മാവിലപുരത്തിനു മാവിലം— കു, അഥവാ
മാവിലങ്ക എന്നു േപരുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണു്.

കാഞ്ചീപുരത്തിനു േടാളമി മാവിലങ്കം എന്നു േപരിട്ടി�
ട്ടുള്ളതു കാരണം തൃക്കണാമതിലകത്തിനും കാഞ്ചി�
െയന്ന േപരുണ്ടായിരുന്നതായി അനുമാനിക്കാം.
മാംഗല്യപുരം സംഭാഷണരീതിയിൽ മംഗലപുരം
ആകുകയും െചയ്യും.

െകാച്ചി േബാൾഗാട്ടി പാലസ്.

മംഗലപുരം, വില്വപുരം എന്നീ േപരുകളും വഹിച്ചിരു�
ന്ന തൃക്കണാമതിലകത്തുകാരനാണു് മംഗലം നമ്പൂ�
തിരി. ശ്രീശങ്കരാചാര്യരുെട ശിഷ്യൻ സുേരശ്വരൻ
തൃക്കണാമതിലകത്തു് എ.ഡി. 876-നു് കുേറമുമ്പു്
നടുവിൽ മഠം എന്ന അൈദ്വതമഠം സ്ഥാപിക്കുക�
യുണ്ടായി. തൃക്കണാമതിലകത്തിെന്റ വില്വപുരം,
മംഗലപുരം എന്നീ നാമങ്ങളിൽ നിന്നു് ഈ മഠത്തി�
െന്റ അധ്യക്ഷന്മാർക്കു് വില്വമംഗലം സ്വാമിയാർ�
മാർ എന്നു നാമം ലഭിച്ചു. ശ്രീശങ്കരൻ സ്ഥാപിച്ച
ഗുരുപരമ്പരയിൽെപ്പട്ടവരാകയാൽ, ഇവർക്കു് ശങ്ക�
രാചാര്യന്മാെരന്ന മാറാേപ്പരുമുണ്ടായിരുന്നു. പല
കാലങ്ങളിലും ജീവിച്ചിരുന്ന ഈ മഠത്തിെല ശങ്ക�
രാചാര്യന്മാരാണു് േകരളത്തിെല പല േക്ഷത്ര പ്ര�
തിഷ്ഠകേളാടും ജനകീയ ഐതിഹ്യം ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള
വില്വമംഗലം സ്വാമിയാർമാർ. ‘ചിന്താമണി’ കഥയി�
െല വില്വമംഗലം സ്വാമിയാർ ഒടുവിലെത്ത െപരു�
മാളായ ഭാസ്കരരവിവർമ്മെന്റ (987–1036 എ.ഡി.)
അന്ത്യകാലത്തു ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു േദഹമാകുന്നു.

തൃക്കണാമതിലകത്തിെന്റനാശവും
േകരേളാല്പത്തിയും
തൃക്കണാമതിലകത്തിെന്റ അധഃപതനം പേരാക്ഷ�
മായി േകരേളാല്പത്തിയിലും വിവരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഒരു െപ�
രുമാൾ സ്വർഗ്ഗത്തു േപായതിനു (മരിച്ചതിനു) േശഷം
പത്തര അവേരാധ ഗ്രാമങ്ങൾ േയാഗം കൂടി രക്ഷാ�
പുരുഷന്മാെര െതരെഞ്ഞടുത്തതു് വിവരിക്കുന്ന നാ�
ലാം അധ്യായത്തിലാണു് ഇങ്ങെന ഇതു െചയ്തിട്ടുള്ള�
തു്. െപരുമാക്കന്മാരുെട വാഴ്ച അവസാനിച്ച കാല�
ത്തു മാത്രേമ ഇതു സംഭവിക്കുകയുള്ളു. തന്നിമിത്തം
ഈ െതരെഞ്ഞടുപ്പു് നടന്നതു് 1036 എ.ഡി.-യിൽ
ആെണന്നു സിദ്ധിക്കുന്നു. ഈ പത്തര അവേരാധ
ഗ്രാമങ്ങളുെട േപരുകൾ ചുവെട േചർക്കുന്നു:

1. െപരുമനം 2. ഇരിങ്ങാലക്കുട 3. േചാവര 4. ആല�
ത്തൂർ 5. കരിക്കാടു് 6. പയ്യന്നൂർ 7. തിരുവിലായി 8.
തൃശ്ശിവേപരൂർ 9. ഐരാണിക്കുളം 10. മുഷികക്കുളം
11. കഴുതനാടുപാതി. കഴുതനാടിെന അരഗ്രാമമാ�
യി പരിഗണിച്ചിരുന്നതുെകാണ്ടാണു് ഈ പതിെനാ�
ന്നിെന പത്തര എന്നു വിവരിച്ചിട്ടുള്ളതു്.

ഈ െതരെഞ്ഞടുപ്പിൽ ആദ്യം എട്ടരഗ്രാമക്കാർ മാ�
ത്രേമ രക്ഷാപുരുഷന്മാരായി വാെളടുത്തുള്ളു. ഇതി�
നു കാരണം രക്ഷാപുരുഷ സ്ഥാനേത്തക്കു് ആവ�
ട്ടിപ്പുത്തൂർ ഗ്രാമക്കാരും ഏറ്റുമാനൂർ ഗ്രാമക്കാരും
തമ്മിൽ മത്സരിച്ചതാകുന്നു. ഒടുക്കം ഈ രണ്ടു കൂ�
ട്ടരും കൂടി വാെളടുക്കുകയും െചയ്തു. പ്രസ്തുത മത്സ�
രത്തിെന്റ ഫലമായി, തൃക്കണാമതിലകെത്ത 72
ആഢ്യന്മാരും, ഇരിങ്ങാലക്കുടയിെല പുഷ്കരപ്പാ�
ടും േവെറ ചിലരും മൃതിയടഞ്ഞു. അനന്തരം േകര�
േളാൽപ്പത്തിയിൽ ഇങ്ങെന പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു—
“പത്തരയിൽ ചിലർ മരിക്ക േഹതു അതു് ഇന്നും തൃ�
ക്കണാപുരെത്ത 72 ഒഴിഞ്ഞു എന്നും പറയുന്നതു്”.

െകാച്ചിയിെല ഹാർബർ.

സുവ്യക്തമല്ലാത്ത ഈ വിവരണത്തിൽ നിന്നു ഒരു
സംഗതി പ്രത്യക്ഷമാകുന്നുണ്ടു്. ആവട്ടിപ്പുത്തുർ, ഏറ്റു�
മാനൂർ എന്നീ ഗ്രാമങ്ങളുെട അപരമനാമങ്ങളാണു്
യഥാക്രമം തൃക്കണാമതിലകം, ഇരിങ്ങാലക്കുട
എന്നിവ എന്നതേത്ര ഇതു്. ആദിവഞ്ചിക്കുണ്ടായി�
രുന്ന ആലൂർ, ആലശുദ്ധി എന്നീ നാമങ്ങൾ തൃക്ക�
ണാമതിലകവും വഹിച്ചിരുന്നു. ആലശുദ്ധിക്കു് ആവ�
ട്ടി എന്ന േപരും ഉണ്ടാകുന്നതാണു്. എെന്തന്നാൽ
ആലചുത്തിെയന്ന തമിഴ് േപരിനു് േഗാശാല നഗര�
െമന്നും ആവട്ടി എന്ന തമിഴ് നാമത്തിനു് േഗാശാല
എന്നും അർത്ഥങ്ങളുണ്ടു്. ‘ആ’ എന്നതു് പശുവും
വട്ടി, അഥവാ വട്ടിക എന്നതു് സ്ഥലവുമാകുന്നു. പു�
തിയ ആലശുദ്ധിയാണു് ആവട്ടിപ്പുത്തുർ.

േശഷിച്ച ഏറ്റുമാനൂർ ഇരിങ്ങാലക്കുടയുമാകുന്നു.
ഇരിങ്ങാലക്കുട കഴകത്തിെന്റ തളിവഞ്ചി മഹാനഗ�
രത്തിെല ശൃംഗപുരത്തും ഐരാണിക്കുളത്തിേന്റതു്
കീഴ്ത്തളിയിലും (കീെത്താളിയിലും), പറവൂരിേന്റതു് െന�
ടിയന്തളിയിലും മുഷികക്കുളത്തിേന്റതു് േമൽത്തളി�
യിലും (േമത്തല) നിന്നിരുന്നു എന്നു് േകരേളാൽപ്പ�
ത്തിയിൽ വിവിരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഇതിൽ നിന്നും ഇരിങ്ങാ�
ലക്കുടയ്ക്കു് ശൃംഗപുരെമന്ന അപരനാമവുണ്ടായിരുന്നു
എന്നു് അനുമാനിക്കാം. ഇന്നെത്ത ഏറ്റുമാനൂരിെന്റ
സ്ഥലപുരാണം നൽകുന്ന കഥ അതിനും ശൃംഗപു�
രെമന്ന േപരുണ്ടായിരുന്നു എന്നു ധ്വനിപ്പിക്കുകയും
െചയ്യുന്നു. ഈ കഥ ചുവെട സംഗ്രഹിക്കുന്നു:

മഹാവിഷ്ണു നരസിംഹമായി അവതരിച്ചു് അസുര
ചക്രവർത്തി ഹിരണ്യകശിപുവിെന െകാല്ലുകയുണ്ടാ�
യേല്ലാ. ഈ വധത്തിനുേശഷവും നരസിംഹത്തി�
െന്റ േകാപാഗ്നി ശമിക്കായ്കയാൽ, േലാകം അതിൽ
ദഹിച്ചു േപാകുെമന്ന നിലവന്നു. ഇതു തടയുവാൻ
േദവന്മാർ മേഹശ്വരേനാടേപക്ഷിച്ചു. മേഹശ്വരൻ
ശരഭെമന്ന ഒരു ഭയങ്കരപക്ഷിയുെട രൂപം പൂണ്ടു്
നരസിംഹത്തിെന്റ മസ്തകം െകാത്തിമുറിച്ചു തുടങ്ങി.
ഇതുമൂലം ഇവർ തമ്മിലുണ്ടായ ശണ്ഠ നടക്കുേമ്പാൾ,
ത്രിശൃംഗിയായ ഒരു മാനിെന ബ്രഹ്മാവു സൃഷ്ടിച്ചു
ശണ്ഠക്കാരുെട ഇടയ്ക്കുവിട്ടു. ഈ മാൻ വിഹരിച്ച സ്ഥ�
ലത്തിനു് ഹിരണ (മാൻ) ദ്വീെപന്ന േപരുകിട്ടി. ഈ
ഹിരണദ്വീപിലാണു് ഇന്നെത്ത ഏറ്റുമാനൂർ നിൽക്കു�
ന്നതു്. ബ്രഹ്മാവു് ത്രിശൃംഗിയായ മാനിെന സൃഷ്ടിച്ച�
തു് ഏറ്റുമാനൂരിനു് സമീപമുള്ള േവദഗിരിയിൽ വച്ചു�
മാകുന്നു. ഈ വീരശരേദശ്വരമൂർത്തിയാണു് ഏറ്റുമാ�
നൂരിെല മഹാേദവൻ. ഈ േക്ഷത്രത്തിെല കീഴ്തൃ�
േക്കാവിലിൽ നരസിംഹമായി അവതരിച്ച മഹാവി�
ഷ്ണുവിെനയും പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഈ കഥയിൽനിന്നു ഏറ്റുമാനൂരിനു ത്രിശൃംഗിപുരം,
അഥവാ ശൃംഗിപുരം (ശൃംഗപുരം) എന്ന അപരനാമ�
വും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നതായി അനുമാനിക്കാം. ഇരി�
ങ്ങാലക്കുടയ്ക്കും ശൃംഗിപുരെമന്ന അപരനാമം ഉണ്ടാ�
യിരുന്നതു് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നേല്ലാ. ഇരിങ്ങാലക്കുട�
യായ ശൃംഗപുരത്തു നിന്നു േപായ കുടിപാർപ്പുകാരാ�
ണു് ഇന്നെത്ത ഏറ്റുമാനൂർ സ്ഥാപിച്ചതു്.

െപരുമ്പടപ്പു സ്വരൂപത്തിെന്റ പതാകയും (ഇടതു് )
മുദ്രയും (വലതു് ).

1036 എ.ഡി.-യിൽ തുടങ്ങിയ ആവട്ടിപ്പുത്തുർ-ഏറ്റുമാ�
നൂർ കലഹം ഒരു മൂന്നു നാലു വർഷം നിലനിന്നിരു�
ന്നു എന്നു വിചാരിക്കാം. തന്നിമിത്തം ആവട്ടിപ്പു�
ത്തൂരായ തൃക്കണാമതിലകത്തിെന്റ നാശം 1040
എ.ഡി.-യ്ക്കു സമീപിച്ചു സംഭവിച്ചിരിക്കാനിടയുണ്ടു്.
1040 എ.ഡി.-യിൽ നിന്നു് ബൃഹസ്പതി വർഷമായ
അറുപതു വർഷേത്താളം കഴിയുന്ന 1100 എ.ഡി.-യ്ക്കു
സമീപിച്ചു് ഒരലാേശ്ശരി േയാഗാതിരിപ്പാടു് ക്ഷയിച്ച
തൃക്കണാമതിലകെത്ത ബ്രാഹ്മണസഭെയ ഇന്ന�
െത്ത തൃശ്ശിവേപരൂരിേലക്കു് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുകയും
െചയ്തു.

ശുകസേന്ദശം
ലക്ഷ്മീദാസെന്റ ‘ശുകസേന്ദശം’ രചിച്ചതു തൃക്കണാ�
മതിലകത്തിെന്റ നാശകാലത്തിനു മുമ്പാെണന്നു
പറഞ്ഞിരുന്നുവേല്ലാ. ശുകസേന്ദശത്തിെന്റ കാ�
ലം അതിെല രണ്ടു േശ്ലാകങ്ങളിൽ നിന്നു നിർണ്ണ�
യിക്കാം. ഇവ രണ്ടും ചുവെട ഉദ്ധരിക്കുന്നു:

1. “ലക്ഷ്മ്യാരംേഗ ശരദി
ശശിനെസ്സൗധശൃംേഗ കേയാശ്ചിൽ
േപ്രമ്ണാ യുേനാസ്സഹ
വിഹരിേതാഃ േപശലാഭിഃ കലാഭിഃ
ദ്വാരാ േബാേധഃ ക്വനു
ഹതവിേധർദൂര നീതസ്സതസ്യാഃ
സ്രാന്തസ്വേപ്ന ശുകമിതി
ഗിരാ ശ്രാവ്യയാ സന്ദിേദശ.”

2. “ഉസ്തീർണസ്താമുദധി
ദയിതാമുത്തേരണ് ക്രേമഥാ-
രാജൽപത്തിദ്വിപഹയ
രഥാനീകനീം രാജധാനീം
രാജ്ഞാമജ്ഞാ നിയമിത
നൃണാ മാനൈനർ ബുരിധാമ്നാം-
രാജാ രാേജത്യവനി
വലേയ ഗീയേത യൽപ്രതാപഃ”

ഒന്നാംേശ്ലാകത്തിെല ‘ലക്ഷ്മ്യാരംേഗശരദി’ എന്ന
വാക്യം വത്സരത്തൽ നിന്നു് എന്നർത്ഥമുള്ള ശരദി
എന്ന പദത്തിെന്റ പ്രേയാഗം േഹതുവായി ‘ശുക�
സേന്ദശം’ രചിച്ച കാലം കുറിക്കുന്നു എന്നു മനസ്സി�
ലാക്കാം. ഈ കലിവാക്യം സാധാരണയായി കലി�
വർഷം എന്നു പരിഗണിച്ചു വരുന്ന 3101 ബി.സി.-
െയ ആസ്പദിച്ചു 112 എ.ഡി. എന്ന കാലം തരും.
പേക്ഷ, ഇതല്ല ഇതിെല കലിവർഷം. പണ്ടു് പല
കലിവർഷങ്ങളും ഭാരതത്തിൽ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. ഇവ�
യ്ക്കു തമ്മിൽ പത്തു വ്യാഴവട്ടങ്ങളുെട, അഥവാ 120
വർഷങ്ങളുെട അന്തരമുണ്ടായിരുന്നു. 84 എ.ഡി.
ഒരു കലിവർഷമാെണന്നു് ഐതിഹ്യമുണ്ടു്. തന്നിമി�
ത്തം 204, 324, 444, 564, 684, 804 എ.ഡി. എന്നിവ
കലിവർഷങ്ങളായിരിക്കുന്നതാണു്. ‘ശുകസേന്ദശ’
ത്തിെല കലി 804 എ.ഡി. ആകുന്നു. ഈ കലിവർ�
ഷത്തിേനാടു് പ്രസ്തുത 112 എ.ഡി.-യിെല 112 വർ�
ഷം കൂട്ടിയാൽ ശുകസേന്ദശം രചിച്ച കാലം കിട്ടും.
ഇതു് 916 എ.ഡി. ആകുന്നുതാനും.

ഒരു യുഗനഗരമായിരുന്ന വഞ്ചിയുെട ഒരു ഭാഗമായ
മേഹാദയപുരെത്ത വർണ്ണിക്കുന്ന രണ്ടാം േശ്ലാക�
ത്തിൽ, ഇതിൽ അന്നു നാടുവാണിരുന്ന നൃപതു് ‘ഭൂ�
രിധാമ്നാം രാജാ’ എന്നും ‘രാജ് ’ എന്നും രണ്ടു േപ�
രുകൾ നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഇേദ്ദഹം ശുദ്ധസുര്യവം�
ശക്കാരനായ െകാച്ചിയിെല െപരുമ്പടപ്പു സ്വരൂപ�
ത്തിെന്റ സ്ഥാപകനും 56-ാം േചരമാൻ െപരുമാളു�
മായ േഗാദരവിവർമ്മൻ, അഥവാ ആദിരാജെപ്പരു�
മാൾ (911–959 എ.ഡി.) ആകുന്നു. െകാച്ചിയിെല
െവള്ളാരപ്പള്ളിക്കടുത്തുള്ള കരിങ്ങമ്പള്ളി മനയ്ക്ക�
െല നമ്പൂതിരിയായ ലക്ഷ്മീദാസൻ മേഹാദയപുരം
നിന്നിരുന്ന േകാട്ടപ്പുറത്തിനു് ഒരു ൈമേലാളം വട�
ക്കുള്ള കീഴ്ത്തളിയിെല (ഇന്നെത്ത കീെത്താളിയിെല)
തളിയാതിരിയായിരുന്നു. ഐരാണിക്കുളം കഴക�
ത്തിെന്റ തളിയാണു് കീഴ്ത്തളി. ഇതിെന്റ തളിയാതിരി�
മാെര കരിങ്ങമ്പള്ളി, െചറുവള്ളി എന്നീ മനകളിൽ
നിന്നു െതരെഞ്ഞടുത്തിരുന്നു എന്നു േകരേളാൽപ്പ�
ത്തിയുെട ഒരു പാഠത്തിൽ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

സിറിയൻ െചമ്പു്
ഫലകങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള
േവണാടിെന്റ ചിഹ്നം.

കാഞ്ഞൂർ, കീരങ്ങാടു് അഥ�
വാ, കാഞ്ഞിരങ്ങാട്ട, കരി�
ങ്ങമ്പള്ളി എന്നീ േപരുക�
ളുള്ള മൂന്നു് അവേരാധന�
മ്പികെള േകരേളാൽപ്പ�
ത്തിയിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരി�
ക്കുന്നു. കാഞ്ഞൂർ പള്ളി
നിൽക്കുന്ന െവള്ളാരപ്പ�
ള്ളിയിലാണു് കാഞ്ഞൂർ
അവേരാധനമ്പിയുെട മന
നിന്നിരുന്നതു്. െവള്ളാര�
പ്പള്ളി വടക്കുംഭാഗത്തുള്ള

തൃപ്പുതമംഗലം േക്ഷത്രത്തിനടുത്താണു് കരിങ്ങാപ്പ�
ള്ളി മനയുെട സ്ഥാനം. കാഞ്ഞിരങ്ങാട്ടിൽ ആയി�
രിക്കും െചറുവള്ളിമന നിന്നിരുന്നതു്. ചങ്ങനാേശ്ശരി
താലൂക്കിെല കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയും ഇതിനു കുെറ െത�
ക്കുള്ള െചറുവള്ളിയും സ്ഥാപിച്ചവർ െവള്ളാരപ്പള്ളി�
ക്കു സമീപമുള്ള കാഞ്ഞിരങ്ങാട്ടു ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നു
േപായ കുടിപാർപ്പുകാരാകുന്നു.

േഗാദരവി എന്ന േപരിെല േഗാദ എന്ന പദത്തിനു
രശ്മി നൽകുന്നവൻ എന്നും അർത്ഥമുണ്ടു്. തന്നിമി�
ത്തം ലക്ഷ്മീദാസൻ േഗാദരവിവർമ്മനു ‘ഭൂരിധാമ്നാം
രാജാ’ (വളെരയധികം രശ്മികളുള്ള രാജാവു് ) എന്ന
േപർ നൽകിയിരിക്കുന്നു. രവിക്കു് ധാമനിധിെയന്ന
പര്യായമുണ്ടു്. േഗാദരവിക്കു് ലക്ഷ്മീദാസൻ െകാടു�
ത്തിട്ടുള്ള രണ്ടാം നാമമായ രാജ എന്നതു് അേദ്ദഹ�
ത്തിെന്റ ആദിരാജെപ്പരുമാെളന്ന േപരിെന സൂചി�
പ്പിക്കുകയും െചയ്യുന്നു.

വള്ളുവനാട്ടിെല െവള്ളാട്ടിരി സ്വരൂപക്കാരൻ ഉദയ�
വർമ്മൻ ശ്രീകണ്ഠൻ എ.ഡി. 15-ാം ശതകത്തിെല
‘മയൂരസേന്ദശ’ത്തിൽ തൃക്കണാമതിലകെത്ത പ്ര�
സ്താവിച്ചിട്ടുെണ്ടങ്കിലും ഇതു രാജധാനിയാെണന്നു്
സൂചിപ്പിക്കുകേപാലും െചയ്തിട്ടില്ല. തന്നിമിത്തം ഈ
പ്രസ്താവനെയ ആസ്പദിച്ച തൃക്കണാമതിലകത്തി�
െന്റ നാശകാലം നിർണ്ണയിക്കുവാൻ പാടില്ല.

ഐരൂർ-ശാർക്കരസ്വരുപം
1036 എ.ഡി.-യിൽ നടന്ന പ്രസ്തുത രക്ഷാപുരുഷ
െതരെഞ്ഞടുപ്പു് വിവരിക്കുേമ്പാൾ, ഐരൂർ േകാ�
വിലകത്തു സാക്ഷച്ചാത്രർ മാത്രേമ രക്ഷാപുരുഷ�
ന്മാരിൽ ക്ഷത്രിയൻ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളു എന്ന
േകരേളാൽപ്പത്തിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. േശഷിച്ച�
വർ ഐരാണിക്കുളം പടിഞ്ഞാേറ്റടത്തു ഭട്ടതിരിെയ
േപാെല നമ്പൂതിരിമാരായിരുന്നു. െപാന്നാനിപ്പുഴയ്ക്കു
െതക്കുള്ള വേന്നരിനാട്ടിെല ഐരൂർ തലസ്ഥാന�
മായുള്ള ഐരുർ-ശാർക്കര സ്വരൂപത്തിെന്റ ഒരു
ശാഖയായ ഐരൂർ വംശത്തിെല സാമന്തനാണു്
സാക്ഷച്ചാത്രർ. ഐരൂർ ഗ്രാമത്തിെന്റ അയൽഗ്രാ�
മമാണു് െകാച്ചിരാജവംശത്തിെന്റ ആദിതലസ്ഥാന�
മായ െപരുമ്പടപ്പു്.

േകരേളാൽപ്പത്തിയിെല പത്തര അവേരാധ ഗ്രാ�
മപട്ടികയിെല കരിേക്കാട്ടു ഗ്രാമത്തിെല രക്ഷാപു�
രുഷനായിരുന്നു അയിരൂർ സാമന്തൻ. ഈ കരി�
േക്കാട്ടു േകരേളാൽപ്പത്തിയിെല 64 നമ്പൂതിരി ഗ്രാമ�
പട്ടികയിെല കരേന്താളവും പറയിെപറ്റ പന്തിരുകു�
ലം ഐതിഹ്യത്തിെല േമഴേത്താളും ആകുന്നു. ഇതു്
തൃത്താലയ്ക്കു നാലുൈമൽ െതക്കായി സ്ഥിതിെചയ്തി�
രുന്നു. ഇതിനടുത്തു കാട്ടിൽമാടം എന്നു േപരുള്ള
ഒരു പ്രാചീന മതിൽെക്കട്ടിെന്റ ജീർണ്ണിച്ച അവശി�
ഷ്ടം നിൽക്കുന്നതു കാണാം. കരിേക്കാട്ടു ഗ്രാമത്തി�
െല കാണിേയാട, കാട്ടുമാടം എന്നീ മനകളിെല
നമ്പൂതിരിമാർക്കു് ദുർമന്ത്രവും, സന്മന്ത്രവും പരശുരാ�
മൻ കൽപ്പിച്ചു െകാടുത്തു എന്നു േകരേളാൽപ്പത്തി�
യിൽ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

ഐരൂർ-ശാർക്കര സ്വരൂപം െകാംഗുമണ്ഡലത്തി�
െല േവട്ടുവെര (േവടെര) ഭരിച്ചിരുന്ന ക്ഷത്രിയരായ
നന്ന സ്വരൂപത്തിൽ നിന്നു് േചരരാജവംശത്തി�
േലക്കു് ദെത്തടുത്ത 41-ാം െപരുമാളായ െചങ്കൽ
െപരുമാളിെന്റ (618–689 എ.ഡി.) ക്ഷത്രിയപുത്രൻ
സ്ഥാപിച്ച വംശത്തിൽെപ്പട്ടവരാകുന്നു. െവട്ടത്തു
സ്വരൂപം എന്നു േകരേളാൽപ്പത്തിയിെല ജനകീയ
ഐതിഹ്യം േപരിട്ടിട്ടുള്ള വംശത്തിെല ഒന്നാമെത്ത
നൃപൻ െചംഗൽ െപരുമാളാകുന്നു. ഐരൂർ-ശാർക്കര
സ്വരൂപത്തിെന്റ ഒരു ശാഖയേത്ര പൂഞ്ഞാറ്റു സ്വരൂ�
പവും.

െപരുമാൾ വാഴ്ചയുെട അന്ത്യം മുതൽക്കു് െപാന്നാ�
നിപ്പുഴ മുഖത്തിനും, െകാടുങ്ങല്ലൂർ അഴിക്കുമിടയ്ക്കുള്ള
കടേലാരേദശം മൂന്നു ക്ഷത്രിയസ്വരൂപങ്ങൾ ഭരിച്ചു�
വന്നിരുന്നു. ഇതിെന്റ വടക്കൻ ഭാഗത്തു ഐരൂർസ്വ�
രൂപവും മധ്യഭാഗത്തു െപരുമ്പടപ്പു സ്വരൂപത്തിെന്റ
ഒരു ശാഖയും െതക്കൻ ഭാഗത്തു ശാർക്കരസ്വരൂപ�
വുമാണു് നാടുവാണിരുന്നതു്.

വീരരാഘവചക്രവർത്തി
1320 എ.ഡി.-യിൽ മേഹാദയപുരം ഭരിച്ചിരുന്ന ഒരു
വീരരാഘവ ചക്രവർത്തിയുെട െചേപ്പടു് കണ്ടുപി�
ടിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഇതു കണ്ടുപിടിച്ച സംഘത്തിെന്റ നാമ�
ത്തിൽ നിന്നു ചരിത്രകാരൻ ഇതിനു വീരരാഘവ
ചക്രവർത്തിയുെട േകാട്ടയം െചേപ്പെടന്നാണു് േപ�
രു െകാടുത്തിട്ടുള്ളതു്. ഈ വീരരാഘവ ചക്രവർത്തി
കൂപകരാജ്യത്തിെല സുപ്രസിദ്ധനായ രവിവർമ്മൻ
സംഗ്രാമധീരെന്റ സമകാലീനനും, പിതാവിെന്റ വം�
ശക്കാരനുമാകുന്നു. േചറ്റുവാ മണപ്പുറം ഭരിച്ചിരുന്ന
ശാർക്കരസ്വരൂപത്തിെല ഒരു രാജാവാണു് വീരരാ�
ഘവ ചക്രവർത്തി എന്നു വിചാരിക്കുവാൻ കാരണ�
ങ്ങളുണ്ടു്.

ചിന്താമണി എന്ന തമിഴ് ചിത്രത്തിെല ഒരു രംഗം.

1656–1659 എ.ഡി. എന്ന കാലത്തു െകാച്ചിയിൽ
നാടുവാണിരുന്ന െപരുമ്പടപ്പു സ്വരൂപത്തിെന്റ ചാ�
ഴുർ താവഴിയിെല റാണി ഗംഗാധരമഹാലക്ഷ്മിയാ�
യിരുന്നു. ഈ താവഴിയിെല ഒടുവിലെത്ത അംഗ�
മായിരുന്ന ഇവർ വംശം അന്യം നിൽക്കാെതയി�
രിക്കുവാൻ തെന്റ ഉപേദഷ്ടാവായിരുന്ന രാഘവൻ
േകാവിലിെന്റയും, െകാച്ചിയിെല േപാർട്ടുഗീസുകാരു�
െടയും നിർേദ്ദശപ്രകാരം താനൂരിെല െവട്ടത്തുസ്വ�
രൂപത്തിൽനിന്നു നാലു തമ്പുരാക്കന്മാെര ദെത്ത�
ടുക്കുകയും ഇവരിൽ മൂത്തതമ്പുരാനായ രാമവർമ്മ�
െന െകാച്ചി മഹാരാജാവായി വാഴിക്കയും െചയ്തു.
െപരുമ്പടപ്പു സ്വരൂപത്തിെല മൂത്തതാവഴിക്കാ�
രുെടയും, ഇളയതാവഴിക്കാരുെടയും ന്യായമായ
അവകാശങ്ങെള വിഗണിച്ചാണു് റാണി ഇങ്ങെന
പ്രവർത്തിച്ചതു്.

ഇതുകാരണം മൂത്തതാവഴിക്കാരും, ഇളയതാവഴി�
ക്കാരും േപാർട്ടുഗീസുകാരുെട ശത്രുക്കളായിരുന്ന
ഡച്ചുകാെര അഭയം പ്രാപിച്ചു. 1662 എ.ഡി.-യിൽ
ഡച്ചുകാർ േപാർട്ടുഗീസുകാരിൽ നിന്നു െകാച്ചിേക്കാ�
ട്ട പിടിെച്ചടുത്തേപ്പാൾ, അവർ റാണി ഗംഗാധര
മഹാലക്ഷ്മിെയ െകാണ്ടു് മൂത്തതാവഴിയിെല േകരള�
വർമ്മെന തെന്റ പിൻഗാമിയായി സ്വീകരിപ്പിക്കുക�
യും െചയ്തു.

ഡച്ചു ചരിത്രകൃതികൾ പ്രസ്തുത രാഘവൻ േകാവിലി�
െന രമണൻ േകായിെലന്നു േപരിട്ട, ഇേദ്ദഹം േവ�
ണാട്ടു രാജാവിെന്റ സേഹാദരൻ ആെണന്നു വിവരി�
ച്ചിരിക്കുന്നു. ആര്യെപ്പരുമാൾ (717–729 എ.ഡി.)
േകരളത്തിെന്റ പണ്ടെത്ത നാലു ഖണ്ഡങ്ങളുെട
സ്ഥാനം മാറ്റി സ്ഥാപിച്ചേപ്പാൾ േവണാടു് പരമ്പര�
യായി ഭരിക്കുവാൻ 729 എ.ഡി.-യിൽ വീരമാർത്താ�
ണ്ഡ വർമ്മെന െകാല്ലത്തു നിയമിക്കുകയുണ്ടായി.
ഇേദ്ദഹം ശാർക്കര സ്വരൂപക്കാരനായിരുന്നു. ഈ
േവണാട്ടിൽ ഓണ, അഥവാ ഓട, നാടും ഉൾെപ്പ�
ട്ടിരുന്നു. ശാർക്കരസ്വരൂപവുമായുള്ള ഈ ബന്ധം
നിമിത്തമാണു് 1342 എ.ഡി.-യിൽ ഓണാട്ടുകര രാ�
ജാവു് രവിവർമ്മൻ ഇരിങ്ങാലക്കുട കൂടൽമാണിക്യ
േക്ഷത്രത്തിൽ ചില അവകാശങ്ങൾ േനടുവാൻ സാ�
ധിച്ചതും.

1305 എ.ഡി.-യിൽ േകാലത്തുനാട്ടിൽ നിന്നു രണ്ടു
തമ്പുരാട്ടിമാെര ആറ്റിങ്ങൽ റാണിമാരായി ദെത്ത�
ടുക്കുകയുണ്ടായി. ഇതിനു മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ആറ്റി�
ങ്ങൽ റാണിമാർ പതിവായി െകാല്ലം തലസ്ഥാന�
മായുള്ള ജയസിംഹനാട്ടു സ്വരൂപക്കാെരയാണു്
തങ്ങളുെട േകായിൽ തമ്പുരാക്കന്മാരായി വരിച്ചു
വന്നിരുന്നതു്. ഈ ബാന്ധവങ്ങളിൽ ഒന്നിൽ നി�
ന്നാണു് രവിവർമ്മൻ സംഗ്രാമധീരൻ അഥവാ, രവി�
വർമ്മൻ ജനിച്ചതും. ശാർക്കര സ്വരൂപക്കാരായ
ഇവർക്കു് പാർക്കുവാൻ ആറ്റിങ്ങൽ റാണിമാർ ചിറ�
യിൻകീഴിെന്റ പരിസരഗ്രാമം വിട്ടുെകാടുത്തിരുന്നു.
ഇവർ ഇതിനു തങ്ങളുെട വംശനാമം നൽകുകയും
െചയ്തു. ഇതേത്ര ഇന്നെത്ത ശാർക്കര.

രാഘവൻ എന്ന േപര് ഐരൂർ സ്വരൂപക്കാരും
ഇവരിൽ നിന്നു പിൽക്കാലത്തു് ഉത്ഭവിച്ച െകാടു�
ങ്ങല്ലൂർ പടിഞ്ഞാേറ്റടത്തു സ്വരൂപക്കാരും സ്വീക�
രിക്കുക പതിവല്ല. തന്നിമിത്തം റാണി ഗംഗാധര
മഹാലക്ഷ്മിയുെട ഉപേദഷ്ടാവു് രാഘവൻ േകാവിൽ
ഒരു ശാർക്കര സ്വരൂപക്കാരൻ ആയിരുന്നിരിക്കണം.

സാമൂതിരിയുെട േവണാടാക്രമണം
മെറ്റാരു സംഭവവും ഈ ഊഹം ശരിയാെണന്നു
കാട്ടുന്നുണ്ടു്. 1626 എ.ഡി.-യിൽ െകാല്ലം തലസ്ഥാ�
നമായുള്ള േവണാടിനു സാമൂതിരി ആക്രമിച്ചു േവ�
ണാട്ടു രാജാവിെനെക്കാണ്ടു് തെന്റ േമൽേക്കായ്മ
സ്വീകരിപ്പിച്ചതു് ചുവെട ഉദ്ധരിക്കുന്ന പ്രകാരം േകര�
േളാൽപ്പത്തിയിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു:

‘െതക്കു േവണാട്ടടികേളാടുകൂടി ജയിച്ചു് കപ്പം വാ�
ങ്ങി േചർത്തിരിക്കും കാലം എെന്നയ്ക്കും മാറിവരാ�
െത ഇരിപ്പാൻ കാഴ്ചയായി മഹാമകത്തിനു് ഒരു
െകാടിയും െകാടുത്തുവിട്ടു. ആ െകാടി േവണാട്ടിൻ
െകാടിെയന്നു പറയുന്നു ഞായം. പിെന്ന െചങ്ങ�
ണിയൂർ മതിലകങ്ങളിൽ േകായ്മയും െകാടുത്തു; ആ
സ്ഥാനേത്തക്കു തിരുമനേച്ചരി നമ്പൂതിരിപ്പാടിനു
മാനുഷ്യമായി ഇന്നും നടക്കുന്നു.

േവണാട്ടടികളിെല കൂലിേച്ചകക്കാരിൽ ഒരുത്തൻ
കഞ്ഞറ്റിക്കടവിൽ നിന്ന ഒരു ബ്രാഹ്മണെന കുളി�
യും ഊക്കയും മുടക്കി തടുത്തു പായിച്ചിരിക്കുന്നു.
അന്നു മൂന്നാംകൂറായ തമ്പുരാൻ യഥാേയാഗം അവി�
േടെക്കഴുന്നള്ളി അവെന െവട്ടിെക്കാന്നു. ബ്രാഹ്മ�
ണെന്റ കുളിയും ഊക്കയും കഴിപ്പിച്ചു എഴുന്നള്ളിയി�
രിക്കുന്നു. അതിനു േവണാട്ടടികൾ പരിഭ്രമിച്ചു പുരു�
ഷാരെത്ത കൽപ്പിച്ചു. “േചറ്റുവായിൽ െതേക്കാട്ടു
െനാമ്പെട തമ്പുരാെന്റ േമൽേക്കായ്മ സ്ഥാനം നട�
ക്കരുതു്” എന്നു കൽപ്പിച്ചു.

കൂടൽമാണിക്യ േക്ഷത്രം.

അക്കാലം െനാമ്പെട തമ്പുരാൻ തിരുവുള്ളത്തിൽ
ഏറി യാഗം തികച്ചു േചറ്റുവായി കടന്നു, കാഞ്ഞൂർ
പുഴ കടന്നു, ൈവപ്പിയുെട െകാച്ചി അഴി കടന്നു,
െകാച്ചിയിൽ കൂെട പുറെപ്പട്ടു ചിരങ്ങനാട്ടു കടപ്പുറ�
ത്തു കൂടി പയറ്റുകാട്ട പാലം (ഏറ്റുെകാട്ടപ്പാലം) കട�
ന്നു, ആലപ്പുഴയ്ക്കു് പുറെപ്പട്ടു, തൃക്കുന്നത്തു പുഴയ്ക്കു കൂടി
കാർത്തികപ്പള്ളി കടന്നു് ഉടയനാട്ടുകരയ്ക്കു് എഴുന്ന�
ള്ളുേമ്പാൾ േവണാട്ടടികളും വന്നു െനാമ്പേടതു തൃ�
ക്കാക്കൽ അഭയം െചാല്ലി െനാമ്പേടതു അഴിഞ്ഞ
അർഥവും വടേക്കാട്ടു തിരിച്ചുവച്ചു, കാള േതാക്കും
പിഴ േപാക്കുവാനായി ആനയും ഇരുത്തി. അന്നു
ദിഗ്ജയം െകാണ്ടു. വീരമദ്ദളം അടിപ്പിച്ചു ആനക്കഴു�
ത്തിൽ ഏറി വടേക്കാട്ടു എഴുന്നള്ളി, തിരുവനന്തപു�
രത്തു വായിത്തരം െകട്ടിയ േദശങ്ങളും കൽപ്പിച്ചു.
മഹാരാജാവു കുന്നലേക്കാനാതിരിെയന്നു േകട്ടിരി�
ക്കുന്നു. െകാല്ലം 802 കുംഭ ഞായിറു 30-നു ബുധനാ�
ഴ്ച തൃക്കാവിൽ േകാവിലകത്തു നിന്നു തിരുമുടിപ്പട്ടം
െകട്ടി തിരുനാടുവാണു നാലായിരം പ്രഭുക്കന്മാരും
േചകിച്ചു.’

ഈ വിവരണത്തിൽ, സാമൂതിരിക്കു േകായ്മ വിട്ടു�
െകാടുത്തതായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന െചങ്ങന്നിയൂർ
(െചങ്ങന്നൂർ) മതിൽക്കകവും, ഇതിെല കേന്നറ്റി�
ക്കാവും, തിരുവനന്തപുരവും, ഒന്നുതെന്ന. ഈ ഗ്രാ�
മം പറവൂർ താലുക്കിെല പുത്തൻചിറയിെല തിരുച്ച�
ക്രപുരമാകുന്നു. ഇവിെട ആദിെചങ്ങന്നുമായ ചിറ്റൂർ
താലുക്കിെല ചിറ്റൂരിെല വിഷ്ണുേക്ഷത്രം േപാെല ഒരു
വിഷ്ണുേക്ഷത്രമുണ്ടു്. കേന്നറ്റിക്കടെവന്നതിെന്റ ശരി�
യായ രൂപം കുേന്നറ്റിക്കടവു് എന്നാകുന്നു. ഇതിെന്റ
പൂർണ്ണരൂപം െചങ്കുേന്നറ്റിക്കടവു് എന്നാണുതാനും.
ഇതിൽ നിന്നു് ഇതിനു് െചങ്ങന്നൂർ എന്ന േപരും
കിട്ടി.

തിരുച്ചക്രപുരത്തിനു സമീപമുള്ള കുന്നംകുളങ്ങര ഗ്രാ�
മത്തിെന്റ േപരിൽ കുേന്നറ്റിയിെല കുന്നം എന്ന ഭാ�
ഗം കാണാം. കുേന്നറ്റിക്കടവിെല കടവു് എന്ന പദം
കുളം എന്നതിെന ധ്വനിപ്പിക്കുന്നുമുണ്ടു്. ‘ആശ്ചര്യചൂ�
ഡാമണി’ എന്നു േപരുേകട്ട സംസ്കൃത നാടകത്തി�
െന്റ കർത്താവായ ശക്തിഭദ്രൻ എന്ന േപാറ്റി പ്രഭു
ഈ െചങ്ങന്നൂർകാരനാകുന്നു. േഗാദരവിവർമ്മെന്റ
(911–945 എ.ഡി.) സമകാലീനനേത്ര ഈ ശക്തി�
ഭദ്രൻ.

േകരേളാൽപ്പത്തി വിവരണത്തിെല കാഞ്ഞൂർപുഴ
േചന്ദമംഗലത്തിനു െതക്കുള്ള െപരിയാർപുഴ ഭാ�
ഗവും, പയറ്റുെകാട്ടപാലം േചർത്തല താലുക്കിെല
വടക്കൻ തുറവൂരിനടുത്തുള്ള പാലവുമാകുന്നു. മാേവ�
ലിക്കര ടൗണിെന്റ പരിസരത്തുള്ള കണ്ടിയൂർമറ്റ�
മാണു് ഓണ, അഥവാ ഓടനാടിെന്റ (േകരേളാൽ�
പ്പത്തിയിെല ഉടയനാട്ടുകരയുെട) തലസ്ഥാനം.
േവണാട്ടടികളുെട കീഴിലിരുന്നിരുന്നു അന്നെത്ത
ഓണനാടു്.

േകരേളാൽപ്പത്തിയിെല വിവരണത്തിൽ, േചറ്റുവാ�
യ്ക്കു് െതേക്കാട്ടു് സാമൂതിരിയുെട േമൽേക്കായ്മ നടക്ക�
രുതു് എന്നു് േവണാട്ടടികൾ കൽപ്പിച്ചതായി പറ�
ഞ്ഞിട്ടുണ്ടേല്ലാ. േചറ്റുവാ മണപ്പുറവും അതിനു െത�
േക്കാട്ടുള്ള േദശങ്ങളിൽ മിക്കതും െകാല്ലെത്ത േവ�
ണാടു സ്വരൂപത്തിെന്റ, അഥവാ ശാർക്കര സ്വരൂപ�
ത്തിെന്റ ശാഖക്കാർ ഭരിച്ചിരുന്നതാണു് ഈ കൽപ്പ�
നയ്ക്കു കാരണം. േചറ്റുവാ മണപ്പുറെത്ത മൂലശാർക്കര�
സ്വരൂപശാഖ എ.ഡി. പതിെനട്ടാം ശതാബ്ദത്തിൽ
അന്യം നിന്നേപ്പാൾ, അതിെന്റ വസ്തുക്കൾ ഒടുവില�
െത്ത അംഗത്തിെന്റ നായർ പുത്രന്മാർ വീതിെച്ചടു�
ക്കുകയും െചയ്തു.

െകാടുങ്ങല്ലൂർസ്വരുപം
ഐരാണിക്കുളെത്ത പടിഞ്ഞാേറ്റടത്തു ഭേട്ടരിയുെട
വംശം അന്യം നിൽക്കാറായേപ്പാൾ, ഒടുവിലെത്ത
ഭേട്ടരി തെന്റ വംശം നിലനിർത്തുവാൻ ഒരു നമ്പൂതി�
രിെയ ദെത്തടുക്കാെത, തെന്റ ക്ഷത്രിയ ഭാര്യയായ
ഐരൂർസ്വരൂപക്കാരിയുെട പുത്രനു് െകാടുങ്ങല്ലൂർ
നാട്ടകം വിട്ടുെകാടുത്തു. ഈ പുത്രനാണു് ഇന്നെത്ത
െകാടുങ്ങല്ലൂർ പടിഞ്ഞാേറ്റടത്തു സ്വരൂപത്തിെന്റ
സ്ഥാപകൻ.

െകാടുങ്ങല്ലൂർ പടിഞ്ഞാേറ്റടത്തു സ്വരൂപക്കാർ �
ഐരൂർ സ്വരൂപത്തിെന്റ പതിവു തുടർന്നു. സാമൂ�
തിരിവംശത്തിെല തമ്പുരാട്ടിമാെര പതിവായി വി�
വാഹം െചയ്തുവന്നിരുന്ന െകാച്ചിരാജാക്കന്മാരും
സാമൂതിരിയും തമ്മിൽ 1502 എ.ഡി. മുതൽക്കു് തുട�
ങ്ങിയ യുദ്ധങ്ങളിൽ പലേപ്പാഴും െകാടുങ്ങല്ലൂർ സ്വരൂ�
പക്കാർ സാമൂതിരിയുെട പക്ഷക്കാരായി പ്രവർത്തി�
ക്കുകയും െചയ്തുവന്നു. െകാടുങ്ങല്ലൂർ സ്വരൂപക്കാർ�
ക്കു് സാമൂതിരിയുെട െനടിയിരിപ്പു സ്വരൂപത്തിെന്റ
പിതൃസ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്നതു നിമിത്തമാണു് സാ�
മൂതിരിയുെട കീഴിൽ നടന്നുവന്ന മാമാങ്ക ആേഘാ�
ഷത്തിൽ െകാടുങ്ങല്ലൂർ തമ്പുരാക്കന്മാർക്കു് ഒരു പ്ര�
േത്യക ബഹുമാനം സിദ്ധിച്ചിരുന്നതു്. െകാടുങ്ങല്ലൂർ
സ്വരൂപത്തിൽ നിന്നു ‘മാടം േകറി’യതിനുേശഷേമ
മാമാങ്കത്തിനായി തിരുനാവാ മണപ്പുറത്തു െകട്ടി�
യുണ്ടാക്കുന്ന േഭാജനശാലയിൽ ബ്രാഹ്മണർക്കു
ഭക്ഷിക്കാൻ പാടുള്ളു എന്ന ഏർപ്പാടേത്ര ഈ �
ബഹുമാനം.

േകരളഭൂഷണം വിേശഷാൽ പ്രതി, 1955.
□
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https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%95%E0%B5%8A%E0%B4%9F%E0%B5%81%E0%B4%99%E0%B5%8D%E0%B4%99%E0%B4%B2%E0%B5%8D%E0%B4%B2%E0%B5%82%E0%B5%BC_%E0%B4%95%E0%B5%81%E0%B4%9E%E0%B5%8D%E0%B4%9E%E0%B4%BF%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%95%E0%B5%81%E0%B4%9F%E0%B5%8D%E0%B4%9F%E0%B5%BB_%E0%B4%A4%E0%B4%AE%E0%B5%8D%E0%B4%AA%E0%B5%81%E0%B4%B0%E0%B4%BE%E0%B5%BB
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%95%E0%B5%8A%E0%B4%9F%E0%B5%81%E0%B4%99%E0%B5%8D%E0%B4%99%E0%B4%B2%E0%B5%8D%E0%B4%B2%E0%B5%82%E0%B5%BC_%E0%B4%95%E0%B5%81%E0%B4%9E%E0%B5%8D%E0%B4%9E%E0%B4%BF%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%95%E0%B5%81%E0%B4%9F%E0%B5%8D%E0%B4%9F%E0%B5%BB_%E0%B4%A4%E0%B4%AE%E0%B5%8D%E0%B4%AA%E0%B5%81%E0%B4%B0%E0%B4%BE%E0%B5%BB
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%A4%E0%B5%83%E0%B4%B6%E0%B5%8D%E0%B4%B6%E0%B5%82%E0%B5%BC_%E0%B4%B5%E0%B4%9F%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%95%E0%B5%81%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A8%E0%B4%BE%E0%B4%A5_%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%B7%E0%B5%87%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B4%82
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%AE%E0%B4%A4%E0%B4%BF%E0%B4%B2%E0%B4%95%E0%B4%82
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%95%E0%B4%9A%E0%B5%8D%E0%B4%9A%E0%B4%82
https://ml.sayahna.org/index.php/%E0%B4%90%E0%B4%A4%E0%B4%BF%E0%B4%B9%E0%B5%8D%E0%B4%AF%E0%B4%AE%E0%B4%BE%E0%B4%B2-62
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%A4%E0%B5%83%E0%B4%AA%E0%B5%8D%E0%B4%AA%E0%B5%87%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%95%E0%B5%81%E0%B4%B3%E0%B4%82_%E0%B4%B6%E0%B4%BF%E0%B4%B5%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%B7%E0%B5%87%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B4%82
https://en.wikipedia.org/wiki/Chintamani_(1937_film)
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%85%E0%B4%B1%E0%B5%81%E0%B4%AA%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%BF%E0%B4%A8%E0%B4%BE%E0%B4%B2%E0%B5%8D_%E0%B4%97%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B4%BE%E0%B4%AE%E0%B4%99%E0%B5%8D%E0%B4%99%E0%B5%BE
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%85%E0%B4%B1%E0%B5%81%E0%B4%AA%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%BF%E0%B4%A8%E0%B4%BE%E0%B4%B2%E0%B5%8D_%E0%B4%97%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B4%BE%E0%B4%AE%E0%B4%99%E0%B5%8D%E0%B4%99%E0%B5%BE
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%AE%E0%B4%A3%E0%B4%AA%E0%B5%8D%E0%B4%AA%E0%B5%81%E0%B4%B1%E0%B4%82
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%AA%E0%B5%86%E0%B4%B0%E0%B5%81%E0%B4%AE%E0%B5%8D%E0%B4%AA%E0%B4%9F%E0%B4%AA%E0%B5%8D%E0%B4%AA%E0%B5%81_%E0%B4%B8%E0%B5%8D%E0%B4%B5%E0%B4%B0%E0%B5%82%E0%B4%AA%E0%B4%82
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%95%E0%B5%82%E0%B4%9F%E0%B5%BD%E0%B4%AE%E0%B4%BE%E0%B4%A3%E0%B4%BF%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%AF%E0%B4%82_%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%B7%E0%B5%87%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B4%82
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%95%E0%B5%82%E0%B4%9F%E0%B5%BD%E0%B4%AE%E0%B4%BE%E0%B4%A3%E0%B4%BF%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%AF%E0%B4%82_%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%B7%E0%B5%87%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B4%82
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%A6%E0%B5%87%E0%B4%B6%E0%B4%BF%E0%B4%99%E0%B5%8D%E0%B4%99%E0%B4%A8%E0%B4%BE%E0%B4%9F%E0%B5%8D_%E0%B4%B8%E0%B5%8D%E0%B4%B5%E0%B4%B0%E0%B5%82%E0%B4%AA%E0%B4%82


േ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 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: 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
mailto:info@sayahna.org

