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മൂഷികവംശത്തിെന്റ ഉത്ഭവം

‘രണ്ടുേകരളങ്ങൾ’ എന്ന േലഖനത്തിൽ, േകരളത്തിൽ
ആര്യപരിഷ്കാരം സ്ഥാപിച്ചവർ കലിംഗത്തിെന്റ ഉത്തര�
ഭാഗമായ ഒഡ്റയിൽ അഥവാ, ഉൽക്കലത്തു (ഇന്നെത്ത
ഒറീസ്സയുെട െതക്കൻഭാഗങ്ങൾ) നിന്നു വന്നവരാെണ�
ന്നു േഹമചന്ദ്രസൂരിയുെട വാക്കുകെളയും, ൈമസൂരിെല
പശ്ചിമഗംഗ രാജവംശെത്തപ്പറ്റിയുള്ള ഐതിഹ്യങ്ങ�
െളയും മറ്റും ആസ്പദിച്ചു് ഈ േലഖകൻ ചൂണ്ടിക്കാണി�
ച്ചിരുന്നേല്ലാ. ഈ അഭിപ്രായെത്ത ഇന്നെത്ത നരവം�
ശശാസ്ത്രജ്ഞരുെട അഭിപ്രായങ്ങളും പിന്താങ്ങുന്നുണ്ടു്.
1901-ൽത്തെന്ന ഫാസ്റ്റ് എന്ന നരവംശശാസ്ത്രജ്ഞൻ
േകരളത്തിെല നായന്മാർക്കും ഗഞ്ചാം ജില്ലയിെല ഗും�
സൂർത്താലുക്കിെല (അതായതു്, പണ്ടെത്ത ഒഡ്റേദശ�
െത്ത), ഇറിയാ വർഗക്കാർക്കും തമ്മിലുള്ള രൂപസാദൃ�
ശ്യം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. 1937-ൽ ൈഹദരാബാ�
ദിൽ കൂടിയ സയൻസ് സേമ്മളനത്തിൽവച്ചു് ഇന്നെത്ത
ഭാരതീയ നരവംശ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുെട മുന്നണിയിൽ
നിൽക്കുന്ന േഡാക്ടർ ഗുഹ, ഇന്നെത്ത േകരളീയർക്കും
ആന്ധ്രപ്രേദശെത്തയും ഒറിസ്സയുെട ദക്ഷിണഭാഗങ്ങളി�
െലയും ഇന്നെത്ത നിവാസികൾക്കും തമ്മിലുള്ള രൂപ�
സാദൃശ്യം ശാസ്ത്രീയമായി സ്ഥാപിക്കുകയുണ്ടായി. ഭാരത�
ത്തിെല ആദിമ നിവാസികളായ ആസ്ത്രീക് (അതായതു്
പൂർവദ്രാവിഡ) നരവംശെത്തയും, പൂർേവാത്തര ഇന്ത്യ�
യിെല മംേഗാളിയൻ നരവർഗെത്തയും ഒഴിച്ചിട്ടു് അേദ്ദ�
ഹം ഇന്നെത്ത ഭാരതീയെര നാലായി തരം തിരിച്ചു; 1.
വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ഇന്ത്യ, പഞ്ചാബ് , രാജപുട്ടാണയുെട
ഉത്തരഭാഗങ്ങൾ, യു പി-യുെട പശ്ചിമഭാഗങ്ങൾ എന്നീ
പ്രേദശങ്ങളിൽ നിവസിക്കുന്നവർ. 2. ബംഗാൾ, ഒറീസ്സ�
യുെട ഉത്തരഭാഗങ്ങൾ, ഗുജറാത്തു തുടങ്ങി ൈമസൂരുൾ�
െപ്പെടയുള്ള പശ്ചിേമന്ത്യ, തമിഴ് പ്രേദശങ്ങൾ എന്നി�
വയിൽ നിവസിക്കുന്നവർ. 3. ഈ രണ്ടു നരവംശക്കാ�
രുെടയും കലർപ്പുെകാണ്ടുണ്ടായിട്ടുള്ളവരും യു പി-യുെട
കിഴക്കൻഭാഗം, മധ്യ ഇന്ത്യ, ബീഹാർ എന്നീ പ്രേദശ�
ങ്ങളിൽ നിവസിക്കുന്നവരും. 4. േകരളം, ആന്ധ്രേദശം,
ഒറീസ്സയുെട െതക്കൻഭാഗം എന്നീ േദശങ്ങളിൽ നിവസി�
ക്കുന്നവർ. ഈ സംഗതികൾക്കു പുറേമ, േകരളത്തിെന്റ
മിക്കഭാഗങ്ങേളയും പണ്ടു ഭരിച്ചുവന്നിരുന്ന ഒരു പ്രാചീന
രാജവംശമായ മൂഷികവംശത്തിെന്റ ഉത്ഭവം ആന്ധ്രേദ�
ശത്താെണന്നു് കാണിച്ചു് േകരളീയരുെട ഉത്ഭവസ്ഥാന�
െത്തപ്പറ്റിയുള്ള ഈ േലഖകെന്റ പ്രസ്തുതാഭിപ്രായെത്ത
സ്ഥാപിക്കുവാനും, പ്രസംഗവശാൽ അന്ധകാരത്തിൽ
ആണ്ടുകിടക്കുന്ന പ്രാചീന േകരളചരിത്രത്തിൽ അല്പം
മങ്ങിയ പ്രകാശം െപാഴിക്കുവാനുമാണു് ഇവിെട ഉദ്യമി�
ക്കുന്നതു്.

മഹാകൂടയിെല നാഗര വാസ്തുവിദ്യയിലുള്ള വിഷ്ണു േക്ഷത്രം
(ഇടതു് ) കദംബ വാസ്തുവിദ്യയിലുള്ള േദവാലയം (വലതു് ).

ദക്ഷിണഭാരതത്തിൽ പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന രാജ്യങ്ങളുെട കൂ�
ട്ടത്തിൽ പ്രാച്യമൂഷികം, മൂഷികം, ബാലമൂഷികം എന്ന
മൂന്നു രാജ്യങ്ങെള കുടി പത്മപുരാണം ഉൾെപ്പടുത്തിയി�
രിക്കുന്നു. എ.ഡി. നാലാം ശതാബ്ദത്തിനും അഞ്ചിനും
ഇടയ്ക്കു പത്മപുരാണത്തിെല ഭൂരിഭാഗവും രചിച്ചു എന്നാ�
ണു് പലപണ്ഡിതന്മാരുെടയും അഭിപ്രായം. അതിനാൽ
എ.ഡി. 300 മുതൽക്കു 400 വെരയുള്ള കാലത്തിനു മുമ്പു�
തെന്ന ദക്ഷിണ-ഇന്ത്യയിൽ പ്രസ്തുത മൂന്നു മൂഷിക രാജ്യ�
ങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നനുമാനിക്കാം. ഭരതനാട്യശാ�
സ്ത്രത്തിൽ നിന്നു മൂഷികം കലിംഗത്തിൽ ഉൾെപ്പട്ടിരുന്നു
എന്നു മനസ്സിലാക്കാം. ഭരതനാട്യ ശാസ്ത്രത്തിെന്റ കാലം
ബി.സി. 100-നും എ.ഡി. 200-നും ഇടയ്ക്കാെണന്നു മി.
മേനാേമാഹൻേഘാഷ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടു്. പ്രാചീനശിലാ�
ശാസനങ്ങൾ പരിേശാധിക്കുന്നതായാൽ, കലിംഗരാജാ�
വായ ഖരേവലെന്റ ഹത്ഥിഗുംഫ േലഖനത്തിലും, പശ്ചിമ
ചാലൂക്യരാജാവായ മംഗളീശെന്റ മഹാകൂടസ്തംഭ േലഖ�
നത്തിലും മൂഷികരാജ്യെത്ത ആക്രമിച്ചു് അതിെല ഒരു
പട്ടണമായ പിഥുണ്ഡ്രെയ നശിപ്പിച്ചു എന്നു പ്രസ്താവിച്ചി�
രിക്കുന്നു. മഹാകൂടേലഖനത്തിൽ, മംഗളീശെന്റ േജ്യഷ്ഠ�
നും ചാലൂക്യചക്രവർത്തിയുമായ കീർത്തിവർമൻ േതാൽ�
പ്പിച്ച രാജ്യങ്ങളുെട കൂട്ടത്തിൽ മൂഷികെത്തയും ഉൾെപ്പ�
ടുത്തിയിട്ടുണ്ടു്. കീർത്തിവർമെന്റ കാലം എ.ഡി. 567 മു�
തൽക്കു് 591 വെരയാണു്. ഖാരേവലെന്റ േലഖനത്തിലും
ഭരതനാട്യശാസ്ത്രത്തിലും പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്ന മൂഷികം
കൃഷ്ണാനദിയുെട ഇരുകരകളിലുമായി ഇന്നെത്ത കൃഷ്ണ,
ഗുണ്ടൂർ എന്നീ ജില്ലകളിൽ പണ്ടു സ്ഥിതിെചയ്തിരുന്ന പ്രാ�
ച്യമൂഷികവും, മഹാകൂടേലഖനത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ള
മൂഷികം േകരേളാൽപ്പത്തിയിലും മൂഷികവംശകാവ്യങ്ങ�
ളിലും പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നതും കാസർേഗാഡു താലൂക്കി�
െല ചന്ദ്രഗിരിപ്പുഴയ്ക്കും കുറുമ്പ്രനാടു താലൂക്കിെല േകാട്ടപ്പു�
ഴയ്ക്കും ഇടയ്ക്കു സ്ഥിതിെചയ്തിരുന്നതുമായ മൂഷികവുമാണു്.
േകരേളാൽപ്പത്തിയുെട ഒരു പാഠത്തിൽ ദക്ഷിണേക�
രളത്തിൽ സ്ഥിതിെചയ്തിരുന്നതായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതും,
ദക്ഷിണതിരുവിതാംകൂറും മധ്യതിരുവിതാംകൂറും ഉൾെപ്പ�
ട്ടിരുന്നതുമായ ഒരു രാജ്യമാണു് ബാലമൂഷികം.

ഗുഹാ േക്ഷത്രത്തിെല ശിവെന്റ ചാലൂക്യൻ ശില്പം.

ഈ മൂന്നു മൂഷികരാജ്യങ്ങെളയും പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്ന�
തിനു മുമ്പു മൂഷികം എന്ന േപരിെന്റ ഉൽഭവെത്തക്കുറിച്ചു്
ചില സംഗതികൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുെകാള്ളെട്ട. മുകളിൽ
പ്രസ്താവിച്ച ദക്ഷിണഭാരതത്തിെല മൂന്നു മൂഷികങ്ങൾക്കു
പുറെമ ഉത്തര-ഇന്ത്യയിൽ സിന്ധിെന്റ ഉത്തരഭാഗത്താ�
യി നാലാമെതാരു മൂഷികവും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. വാമ�
നപുരാണം മുതലായ ചില പുരാണങ്ങളും, അലക്സാണ്ടർ
മഹാൻ ഭാരതെത്ത ആക്രമിച്ചതിെനപ്പറ്റി എഴുതിയിട്ടു�
ള്ള പ്രാചീനയവന ചരിത്രകാരന്മാരും പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ള
ഈ ഉത്തരമൂഷികത്തിനു് ആ േപരു ലഭിച്ചതു് ഒരു ശക�
വർഗ്ഗമാകുന്ന മശകരിൽ അഥവാ, െമസ്സാെഗേറ്റയിൽ
നിന്നാകുന്നു. പരശുരാമേനാടു പടെവട്ടി മരിച്ച ഒരു ക്ഷ�
ത്രിയരാജാവിെന്റ ഗർഭിണിയായ പത്നി ഏഴിമലയിലുള്ള
ഗുഹകളിെലാന്നിൽ അഭയം പ്രാപിച്ചു എന്നും, അേപ്പാൾ
കുശികമുനിയുെട ശാപത്താൽ ഒരു മൂഷികനായി ഭവിച്ചി�
രുന്ന ഏഴിമലയുെട േദവത ഒരു ഭീമകായനായ എലിയു�
െട േവഷത്തിൽ ആ ഗുഹയിൽ പ്രേവശിച്ചു് ആ രാജ്ഞി�
െയ ഭക്ഷിക്കുവാൻ ഭാവിച്ചു എന്നും, ആ സതി അതിെന
ഭസ്മീകരിച്ചു എന്നും, ഈ രാജ്ഞി പ്രസവിച്ച പുത്രെന
രാമഘടമൂഷകെനന്ന നാമത്തിൽ പരശുരാമൻ പിന്നീടു്
ഏഴിമലയ്ക്കു ചുറ്റുമുള്ള പ്രേദശത്തിെന്റ രാജാവായി വാഴി�
ച്ചു എന്നും, മൂഷികവംശസ്ഥാപകനായ ഈ രാജാവിെന്റ
േപരിൽ നിന്നാണു് മൂഷികം എന്ന നാമം ജനിച്ചെതന്നും,
േകാലത്തുനാട്ടുള്ള മൂഷികരാജ്യത്തിെന്റ േപരിെന്റ ഉത്ഭവ�
െത്തപ്പറ്റി മൂഷികവംശകാവ്യത്തിെന്റ കർത്താവു പ്രസ്താ�
വിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതു കവിയുെട ഒരു െവറും സങ്കൽപ്പം
മാത്രമാണു്. വാസ്തവത്തിൽ മൂഷികം എന്ന വംശനാമ�
ത്തിനു് എലിയുമാേയാ ഏഴിമലയുമാേയാ യാെതാരു
ബന്ധവുമില്ല. എലിയൂരു് എന്നു് ഏഴിമലയ്ക്കു മധ്യകാല�
ങ്ങളിൽ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള േപർ മൂഷികവംശം അവിെട ഭരി�
ച്ചിരുന്നതിൽ നിന്നു പിൽക്കാലെത്ത ജനങ്ങൾ സൃഷ്ടി�
ച്ചിട്ടുള്ളതാണു്. ഏഴിമലയുെട േപരിനു് ആദ്യകാലത്തു്
എലിയുമായി യാെതാരു ബന്ധവുമിെല്ലന്നും, അതിെന്റ
ശരിയായ രൂപം ഏഴിമല, അഥവാ ഏഴുമലയാെണന്നും
വിചാരിക്കുവാൻ കാരണങ്ങളുണ്ടു്. തമിഴ് സംഘകാവ്യ�
മായ പതിറ്റിപ്പത്തിൽ േചരരാജാവായ െചങ്കുട്ടുവെന
‘ഏഴുമുടിമാർപിൻ എയ് ക്കിയ േചരൽ’ എന്നു വർണ്ണി�
ച്ചിരിക്കുന്നതും, സംഘകാവ്യങ്ങൾ േചരരാജാക്കന്മാർക്കു
എഴിനി എന്ന ബിരുദം നൽകിയിരിക്കുന്നതും, അവർ
എഴുമലയുെട, അഥവാ ഏഴിമലയുെട നാഥന്മാരുംകൂടി
ആയിരുന്നതുെകാണ്ടാണു്. ഇതിൽ നിന്നു് േചരരാജ�
വംശത്തിെന്റ േപരാണു് മൂഷികവംശം എന്നും അനുമാ�
നിക്കാം. മൂഷികവംശകാവ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള േകര�
ളരാജവംശം, മൂഷിക അഥവാ േചരരാജവംശത്തിെല
സ്ത്രീകെള പതിവായി കല്യാണം കഴിക്കാറുള്ളവരും േച�
രരാജാക്കന്മാരുെട സാമന്തന്മാരുമായ ഒരു ക്ഷത്രവംശ�
മാെണന്നാണു് ഈ േലഖകെന്റ അഭിപ്രായം. അേശാക�
െന്റ ശിലാശാസനങ്ങളിലും േടാളമിയുെട ഭൂമിശാസ്ത്രത്തി�
ലും േചരരാജാക്കന്മാർക്കു േകരളപുത്രന്മാർ എന്നു േപരു
െകാടുത്തിട്ടുള്ളതു്, അവർ ഈ േകരളരാജാക്കന്മാരുെട
പുത്രരായതുെകാണ്ടാണു്. പിൽക്കാലത്തു മൂഷികരാജാ�
ക്കന്മാരിൽ നിന്നു േകാലത്തിരിവംശം ജനിച്ചതിനു േശ�
ഷം, േകാലത്തിരിമാർ ഭരിച്ചിരുന്ന പ്രേദശത്തിനു് ഒരു
സങ്കുചിതമായ അർഥത്തിൽ േകരളെമന്ന നാമം ലഭിക്കു�
കയുണ്ടായി. ഇതു നിമിത്തമാണു് േകരേളാൽപ്പത്തിയിൽ
പണ്ടു മൂഷികം എന്നു േപരുണ്ടായിരുന്ന േകാലത്തുനാട്ടി�
നു് ആര്യെപ്പരുമാളിെന്റ കാലം മുതൽക്കു േകരളം എന്ന
േപരു കിട്ടി എന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതും. തമിഴ് സംഘ�
കാവ്യങ്ങൾ േകാലത്തുനാട്ടുള്ള െപരിെഞ്ചല്ലൂരിനു് െചല്ലൂർ
എന്ന േപർ നൽകിയിരുന്നു. ഈ െചല്ലൂരിൽ പരശുരാ�
മൻ യാഗം കഴിച്ചിട്ടുെണ്ടന്നും, അവിെട ആതൻ എഴി�
നി എെന്നാരു രാജാവു് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നും അകനാ�
നൂറു പറയുന്നുണ്ടു്. േചരവംശത്തിെല, അഥവാ, മൂഷിക�
വംശത്തിെല ഒരംഗമായിരുന്നിരിക്കണം ഈ എഴിനി
ആതൻ. േകാലത്തിരിമാരുെട ആദ്യെത്ത രാജധാനി
െപരിഞ്ചല്ലൂർ (കരിപ്പത്തു) ആയിരുന്നു എന്ന സംഗതിയും
ഇവിെട സ്മരണീയമാണു്.

ഹിന്ദു-ൈജന േക്ഷത്രങ്ങൾ, പട്ടടക്കൽ.

എഴിനി, അതായതു് ഏഴിമലയുെട നാഥൻ എന്ന സ്ഥാ�
നേപ്പർ മൂഷിക രാജാക്കന്മാർ സദാ വഹിച്ചിരുന്നു എങ്കി�
ലും, ഏഴിമല എല്ലാേയ്പാഴും അവരുെട ൈകവശം ഇരു�
ന്നിരുന്നില്ല. തമിഴ് സംഘത്തിെന്റ പ്രാരംഭകാലത്തു്
ഏഴിമല, നന്നൻ എന്നും മുവൻ എന്നും സംഘകാവ്യങ്ങ�
ളും, പശ്ചിേമാത്തര ൈമസൂരിെല ശാന്തരവംശെമന്നും,
തുളുനാട്ടിെല ആളുവംശെമന്നും ചരിത്രകാരന്മാരും േപരി�
ട്ടിട്ടുള്ള ഒരു രാജവംശത്തിെല രാജാക്കന്മാർ മൂഷികരാ�
ജാക്കന്മാരിൽ നിന്നു പിടിച്ചടക്കുകയുണ്ടായി. ഇതു നിമി�
ത്തമാണു് സംഘകാവ്യങ്ങളിൽ വച്ചു ഏറ്റവും പ്രാചീനമാ�
യവയിൽ ഏഴിൽകുന്റം, അതായതു് ഏഴിമല നന്നെന്റ
വകയാെണന്നു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു്. ഏഴിൽകുന്റം എന്ന
െചന്തമിഴ് പദത്തിെന്റ അർഥം ഏഴു് ഇല്ലങ്ങളുള്ള കുന്നു്
എേന്നാ അഥവാ, ഏഴു് ഇല്ലങ്ങളുെട വകയായ കുന്നു്
എേന്നാ ആണു്. യാദവവംശജരും, ൈജനമതാനുസാ�
രികളുമായ ഈ ആളുവരാജാക്കന്മാർ മരുമക്കത്തായം
സ്വീകരിച്ചിരുന്നതിനാലാണു് അവർക്കു് ‘മുവൻ’ എന്ന
േപരു കിട്ടിയതു്. മുവൻ അഥവാ അമ്മുവൻ എന്നു വിളി�
ച്ചുവരുന്നതും ഇവിെട സ്മരണീയമെത്ര. ഏഴിമലയുെട
സമീപത്തുള്ള പ്രേദശങ്ങൾ എ.ഡി. ഏഴാം ശതാബ്ദത്തി�
െന്റ അന്ത്യകാലത്തു് ആളുവരാജാക്കന്മാരുെട ൈകവശ�
മായിരുന്നു എന്നു കാണിക്കുന്ന ഒരു പ്രാചീനശിലാേല�
ഖനമുണ്ടു്. ൈമസൂരിെല ശൃംേഗരിക്കടുത്തുള്ള െകാപ്പം
താലൂക്കിെല കിഗ്നാഗ്രാമത്തിെല ശൃംേഗശ്വരേക്ഷത്ര�
ത്തിലുള്ള ഈ കർണാടകേലഖനം തുടങ്ങുന്നതു ചുവെട
േചർക്കുന്ന പ്രകാരമാണു്: “സ്വസ്തി ശ്രിമച്ഛിത്ര വാഹന
െപാംബുച്ചാെള കിള്ളം നാെഗണ്ണൻ അധികാരികൾ
ആെഗ” ഇതിെന്റ അർഥം, ചിത്രവാഹനെനന്ന ആളുവ
രാജാവു് തലസ്ഥാനമായ ൈമസൂരിലുള്ള െപാംബുച്ചുയി�
ലും, അേദ്ദഹത്തിെന്റ കീഴിൽ കിള്ളാം നദീതീരത്തുകാര�
നായ നാഗണ്ണൻ കിഗ്ഗാഗ്രാമത്തിെല അധികാരിയായി
ഈ ഗ്രാമത്തിലും വാഴുേമ്പാൾ എന്നാണു്. ഈ ചിത്ര�
വാഹനൻ ഗുണസാഗരൻ എന്ന ആളുവ രാജാവിെന്റ
പിൻഗാമിയും, എ.ഡി. 680 മുതൽക്കു 697 വെര നാടുവാ�
ണിരുന്ന പശ്ചിമചാലൂക്യ ചക്രവർത്തിയായ വിനയാദി�
ത്യെന്റ സമകാലീനനുമാെണന്നു മറ്റുചില പ്രാചീന േലഖ�
നങ്ങളിൽ നിന്നു നമുക്കറിയാം. മൂഷികവംശകാവ്യത്തിൽ
ഈ കിള്ളാനദിെയയും പ്രഥനാനദിെയയും പ്രസ്താവിച്ചി�
ട്ടുണ്ടു്. പ്രഥനാനദീമുഖത്തു വിളഭപട്ടണം സ്ഥിതിെചയ്യുന്നു
എന്നു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിനാൽ, അതു ചിറയ്ക്കൽ താലുക്കി�
െല വളവടപ്പുഴയാെണന്നു സ്പഷ്ടമാകുന്നു. മൂഷികത്തിെന്റ
തലസ്ഥാനമായ േകാലപട്ടണവും ഈ പുഴയുെട മുഖ�
േത്താടടുത്തു സ്ഥിതിെചയ്തിരുന്നു എന്നു മൂഷികവംശകാ�
വ്യത്തിെല വർണ്ണനയിൽ നിന്നു അനുമാനിക്കാം. ഈ
േകാലപട്ടണം െപരിെഞ്ചല്ലൂരാെണന്നു് ഈ േലഖകൻ

േടാളമി

വിചാരിക്കുന്നു. മൂഷികവംശസ്ഥാപ�
കനായ രാമഘടൻ േകാലത്തു നിന്നു്
ഏഴിമലയ്ക്കു േപായേപ്പാൾ അേദ്ദഹ�
ത്തിനു കിള്ളാനദീമുഖത്തു് മാരാഹി
എന്ന തുറമുഖം സ്ഥാപിച്ചു എന്നു പ്ര�
സ്തുതകാവ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിൽ
നിന്നു, കിള്ളാനദി വളവടപ്പുഴയുെട മു�

ഖത്തിനു വടക്കുള്ള കായലിൽക്കുടി സമുദ്രത്തിൽ വീഴുന്ന
തളിപ്പറമ്പു പുഴയാെണന്നു അനുമാനിക്കാവുന്നതാണു്.
തളിപ്പറമ്പുപുഴയുെട മുഖത്തുള്ള മാടായിെയ മധ്യകാല�
െത്ത അറബി സഞ്ചാരികൾ മുരാവി, അഥവാ, മാരാവി
എന്നു വിളിച്ചുവന്നിരുന്നതിനാൽ മൂഷികവംശത്തിെല മാ�
രാഹിയാണു് മാടായി എന്നു് അനുമാനിക്കാം. െചല്ലൂർ
നാേഥാദയ കാവ്യത്തിൽ

“എങ്കിൽേക്കടാലുമിേപ്പാൾ മമ പരമനിേയാഗം
വഴക്കങ്ങുെതക്കും
ഭംഗ്യാേമവുന്ന കിള്ളാഘൃതതടിനികെള
െക്കാെണ്ടാരുല്ലാസധാമാ
തുംഗശ്രീ േകരളക്ഷ്  മാതലം”

എന്ന േശ്ലാകഭാഗം ഇവിെട ശ്രദ്ധാർഹമാണു്. േകാല�
ത്തിരി രാജാക്കന്മാരുെട ഉത്ഭവത്തിനുേശഷം, േകാല�
ത്തുനാടിനു േകരളെമന്ന േപർ സിദ്ധിച്ചു എന്നു മുകളിൽ
ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ. ഈ േകരളത്തിലുള്ള െപരി�
ഞ്ചല്ലൂർ േക്ഷത്രത്തിെല േദവെനയാണു് െചല്ലൂർ നാേഥാദ�
യം വർണ്ണിക്കുന്നതു്. ഈ േശ്ലാകത്തിൽ പറയുന്ന ഘൃത�
നദി വളവടപ്പുഴയാെണന്നും, വളവടപ്പുഴയ്ക്കു പണ്ടു െനയ്ത്തറ
എന്ന േപരുണ്ടായിരുന്നു എന്നു േകരേളാൽപ്പത്തിയിൽ
പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിൽ നിന്നു മനസ്സിലാക്കാം. െപരിഞ്ചല്ലുർ
വളവടപ്പുഴയ്ക്കും തളിപ്പറമ്പുപുഴയ്ക്കും ഇടയ്ക്കു സ്ഥിതിെചയ്യു�
ന്നതിനാൽ കിള്ള തളിപ്പറമ്പുപുഴയാെണന്നും വിചാരി�
ക്കാം. ഇങ്ങെന കിള്ളാനദിയുെട, അഥവാ, തളിപ്പറമ്പുപു�
ഴയുെട കര സ്വേദശമായിട്ടുള്ള നാഗണ്ണെന തെന്റ രാജ്യ�
ത്തിെല ഒരു ചുമതലയുള്ള ഉേദ്യാഗസ്ഥനായ അധികാ�
രിയായി ചിത്രവാഹനൻ നിയമിച്ചതിനാൽ, നാഗണ്ണൻ
ആ ആളുവ രാജാവിെന്റ ഒരു പ്രജയാെണന്നും, തന്മൂലം
തളിപ്പറമ്പുപുഴയുെട തീരങ്ങളും അതിനടുത്തുള്ള ഏഴിമല�
യും അന്നു് ആളുവരാജാക്കന്മാരുെട അധീനത്തിലായിരു�
ന്നു എന്നും അനുമാനിക്കാവുന്നതാണു്.

വാതാപി ഗുഹാേക്ഷത്രം.

എ.ഡി. 12-ാം ശതാബ്ദത്തിൽ നാടുവാണിരുന്ന സുപ്ര�
സിദ്ധ െഹായ് സളരാജാവായ വിഷ്ണുവർധനൻ പിടിച്ചട�
ക്കിയ സ്ഥലങ്ങളുെട കൂട്ടത്തിൽ ഉൾെപ്പടുത്തി ഏഴിമല�
െയ ഏഴുംമലെയന്ന നാമത്തിൽ ൈമസൂരിെല ഹുൺസൂ�
റിലുള്ള ഒരു കർണാടകശിലാേലഖനം ഇങ്ങെന പ്രസ്താ�
വിച്ചിരിക്കുന്നു:

“തുളുേദശം ചക്രെനാട്ടം തലവനപുരമു-
ച്ഛംഗിേകാളാലേവളും
മെലവല്ലൂർ കാഞ്ചി”

ൈമസൂരിെല കാടിെകെരയുള്ള പന്ത്രണ്ടാം ശതാബ്ദത്തി�
െല ഒരു ശിലാേലഖനത്തിൽ മൂഷികവംശത്തിെന്റ ഒരു
ശാഖയും വടക്കൻ കാനറജില്ലെയ ഭരിച്ചിരുന്നവരുമായ
ൈഹഹയരാജവംശത്തിെല ഒരു രാജാവായ േതജരാ�
യൻ ‘ഏഴും സിംഹാസന’ത്തിെന്റ അവകാശി, അതാ�
യതു് ഏഴിനാഥന്മാരുെട കുടുംബത്തിൽ എന്ന ബിരുദം
നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഈ സംഗതികെളല്ലാം ആദ്യകാ�
ലങ്ങളിൽ ഏഴിമല എന്ന േപരിനു് എലിയുമായി ഒരു
ബന്ധവുമിെല്ലന്നും സ്ഥാപിക്കുന്നുണ്ടു്. ഈ വാസ്തവം
അറിഞ്ഞാണു് േകരളമാഹാത്മ്യത്തിൽ ഏഴിമലയ്ക്കു സപ്ത�
ൈശലം എന്ന േപരിട്ടിരിക്കുന്നതും.

വാതാപി ഗുഹാേക്ഷത്രത്തിെല ചാലൂക്യരാജാവായ
മംഗളീശെന്റ കർണാടകശിലാേലഖനം.

രാമഘടൻ സ്ഥാപകനായിട്ടുള്ള മൂഷികവംശത്തിെല
അഥവാ, േചരവംശത്തിെല ഒരു രാജാവു്, ആളുവ അഥ�
വാ, മൂവർ വംശത്തിെല ഒരു രാജകുമാരിെയ വിവാഹം
െചയ്തതിൽ നിന്നു ജനിച്ച സന്താനം േകാലത്തിരിവംശ�
െത്ത സ്ഥാപിച്ചതു നിമിത്തമാണു്, േകാലത്തിരിമാർക്കു്
പഴയകാലെത്ത ശിലാേലഖനങ്ങളിൽ ‘രാമകുടമൂവർ’
എന്ന സ്ഥാനേപ്പർ നൽകിയിരിക്കുന്നതു്. േകരേളാൽപ്പ�
ത്തിയിലും, ശ്രീമാൻ ടി. ബാലകൃഷ്ണൻ നായർ ഈ പം�
ക്തികൾ മുേഖന െപാതുജനങ്ങളുെട ശ്രദ്ധയിൽ െകാണ്ടു�
വന്നിട്ടുള്ള ഉദയവർമ്മ ചരിതത്തിലും ഒന്നുേപാെല േകാ�
ലത്തിരി വംശത്തിെന്റ സ്ഥാപകെന്റ ഉൽപ്പത്തി ഒരു
േചരമാൻ െപരുമാൾ വടക്കുള്ള ഒരു ക്ഷത്രിയസ്ത്രീെയ വി�
വാഹം െചയ്തതിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നുണ്ടു്. ഈ േചരമാൻ
െപരുമാൾ ഒരു മൂഷികരാജാവും ഈ ക്ഷത്രിയസ്ത്രീ ഒരു
ആളുവ രാജകുമാരിയുമാണു്.

ഇങ്ങെന മൂഷികവംശം എന്നതിെല മൂഷികപദത്തി�
നു് എലികളുമായിേട്ടാ ഏഴിമലയുമായിേട്ടാ യാെതാരു
ബന്ധവുമില്ലായ് കയാൽ, ആ പദത്തിെന്റ ഉത്ഭവം മെറ്റാ�
രു സ്ഥലത്തു് അേന്വഷിേക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഈ സ്ഥലം
കൃഷ്ണാനദീതീരത്തുള്ള പ്രാചീനമൂഷികമാണു്. എ.ഡി.
രണ്ടാം ശതാബ്ദത്തിെന്റ പൂർവാർധത്തിെല സ്ഥിതിക�
െള ആസ്പദിച്ചു പ്രസിദ്ധ യവന േജ്യാതിശാസ്ത്രജ്ഞനായ
േടാളമി രചിച്ച ഏഷ്യയുെട ഭൂമിശാസ്ത്രത്തിൽ ഇന്ത്യയു�
െട പൂർവസമുദ്രതീരത്തുള്ള മാനാർഫയുെട—അതായതു്,
ൈമലാപ്പയുെട, അഥവാ, ൈമലാപ്പൂരിെന്റ, ഇന്നെത്ത
മദ്രാസിെന്റ—വടക്കായി ൈമേസാളിയ എെന്നാരു രാ�
ജ്യം പിതിഡ്റ (പിഥുണ്ഡ്റ) എന്ന ഉൾനാട്ടിലുള്ള തല�
സ്ഥാനേത്താടുകൂടി സ്ഥിതിെചയ്തിരുന്നു എന്നു പ്രസ്താവി�
ച്ചിട്ടുണ്ടു്. മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ച മൂഷികരാജ്യത്തിെല നഗര�
ത്തിെന്റ േപർ പിഥുണ്ഡ്റയാകയാൽ, ഈ ൈമേസാളി�
ക്കരാജ്യമാണു് പ്രാച്യമൂഷികെമന്നു സിദ്ധിക്കുന്നു.

അേശാകെന്റ ശിലാശാസനങ്ങളിൽ ഒന്നു്, ൈവശാലിയിൽ.

കൃഷ്ണാനദീമുഖത്തിനു് അല്പം വടക്കുമാറി സ്ഥിതിെചയ്യുന്ന
മസുലിപട്ടണം പ്രാചീനമായ ൈമേസാളിയ, അഥവാ
പ്രാച്യമൂഷികരാജ്യത്തിെന്റ നാമം ഇന്നും സ്മരിപ്പിക്കുന്നു�
ണ്ടു്. ദക്ഷിണാപഥചക്രവർത്തിയായ ശാതവാഹനൻ
ശാതകർണിെയ തൃണവൽഗണിച്ചാണു താൻ മൂഷിക�
െത്ത ആക്രമിച്ചെതന്നു ഖാരേവലൻ ഹർഥിഗുംഫ േലഖ�
നത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൽ നിന്നു, ഖാരേവലെന്റ
കാലത്തു്, അതായതു് ബി.സി. 40-നു സമീപിച്ചു്, ഈ
പ്രാച്യമൂഷികം ആന്ധ്രചക്രവർത്തികളായ ശാതവാഹ�
നരാജാക്കന്മാരുെട േമൽേക്കായ്മയിൽ വർത്തിച്ചിരു�
ന്നു എന്നനുമാനിക്കാം. ഈ പൂർവമൂഷികെത്ത ഉേദ്ദശം
എ.ഡി 300-നു സമീപം ഭരിച്ചിരുന്ന ബൃഹൽഫാലായന
േഗാത്രജൻ ജയവർമെന്റ ഒരു െചേപ്പടു കൃഷ്ണ നദിയുെട
െതേക്കതീരത്തുള്ള െകാണ്ഡമുടിയിൽ നിന്നു നമുക്കു ലഭി�
ച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഈ െകാണ്ഡമുടിെച്ചേപ്പടിെന്റ മുദ്രയിൽ ഒരു
ശുലവും, ഒരു വില്ലും, േകന്ദ്രക്കലയും കാണാവുന്നതാണു്.
േചരരാജാക്കന്മാരുെട ലാഞ്ഛനം ഒരു വില്ലാെണന്നുള്ള
സംഗതി ഇവിെട പ്രേത്യകം സ്മരണീയമെത്ര. ഈ പ്രാ�
ച്യമൂഷിക രാജവംശത്തിൽ നിന്നു ജയവർമനു വളെര
ശതാബ്ദങ്ങൾക്കു മുമ്പു കുേറ അംഗങ്ങൾ േകരളത്തിൽ
വന്നു് ഇവിടെത്ത മൂഷികരാജ്യം സ്ഥാപിച്ചു എന്നു വിചാ�
രിക്കുവാൻ പല കാരണങ്ങളുമുണ്ടു്. ഇവയിൽ ഏതാനും
എണ്ണെത്ത മാത്രം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുവാേന ഇവിെട സ്ഥ�
ലമുള്ളു.

അേശാകെന്റ പ്രസിദ്ധ ലൗറിയ-അരാരാജ് സ്തംഭം.

നന്ദിഗ്രാമത്തിെല മൂഷികൻ എന്ന രാജാവിെന്റ ഏഴുപു�
ത്രിമാെര കല്യാണം കഴിച്ചു് ഏഴിമലയിൽ പാർത്തിരു�
ന്ന േമാഹനൻ എന്ന ഗന്ധർവൻ തെന്റ മൂന്നു പുത്രിമാ�
െര പരശുരാമനു ദാനം െചയ്തു എന്നും, ഇവെര തളിപ്പറ�
മ്പിലും മംഗലാപുരത്തും ദക്ഷിണതിരുവിതാംകൂറിലുള്ള
ശ്രീവർധനപുരത്തും (അതായതു, പത്മനാഭപുരത്തും) പര�
ശുരാമൻ കുടിപാർപ്പിച്ചു എന്നും േകരളമാഹാത്മ്യം പറ�
യുന്നുണ്ടു്. ഇങ്ങെന േകരളത്തിെല മൂഷികവംശത്തിെന്റ
ഉൽപ്പത്തിസ്ഥാനമായി േകരളമാഹാത്മൃത്തിൽ പ്രസ്താ�
വിച്ചിരിക്കുന്നു. നന്ദിഗ്രാമം ഏതാണു്? കൃഷ്ണാജില്ലയുെട
വടക്കു നിെന്നാഴുകി ആ ജില്ലയിൽവച്ചു കൃഷ്ണാനദിേയാ�
ടു േചരുന്ന മുനിേയറു എന്ന േപാഷകനദിയുെട കരയിൽ
സ്ഥിതിെചയുന്ന നന്ദിഗ്രാമ എന്ന നഗരമാണു് ഈ നന്ദി�
ഗ്രാമം. കൃഷ്ണാനദിയുെട തീരപ്രേദശങ്ങളിലുണ്ടായിരുന്ന
പ്രാച്യമൂഷികത്തിെന്റ ഒരയൽരാജ്യെത്ത എ.ഡി. മുന്നാം
ശതാബ്ദത്തിൽ ഭരിച്ചിരുന്ന ഇക്ഷ്വാകുവംശരാജാക്കന്മാർ�
ക്കു വടക്കൻ കാനറജില്ലയിെല ബനവാസിപട്ടണെത്ത
കദംബവംശസ്ഥാപകനായ മയൂരവർമനു മുമ്പു ഭരിച്ചിരു�
ന്ന ശാതകർമിവംശവുമായി വിവാഹബന്ധം ഉണ്ടായിരു�
ന്നു എന്നുള്ള സംഗതി ഇവിെട സ്മരണീയമാണു്. േകരള�
ത്തിെല മൂഷികവംശത്തിെന്റ വടക്കൻ കാനറജില്ലയിെല
ഒരു ശാഖയായ ൈഹഹയരാജാക്കന്മാരും ഈ ഇക്ഷ്വാ�
കുവംശവുമായി വിവാഹബന്ധത്തിൽ ഏർെപ്പട്ടിരുന്നു
എന്നു കാണിക്കുന്ന ഒരു െചേപ്പടുമുണ്ടു്. പ്രസ്തുത ശാത�
കർണിവംശത്തിെന്റ കുലമായ വിഷ്ണുകസ്സചുടുകുലത്തി�
െന്റ േപർ കൃഷ്ണാനദിയുെട അല്പം െതക്കായി ഗുണ്ടുർ ജി�
ല്ലയിൽ സ്ഥിതിെചയ്യുന്ന പ്രാചീന നഗരമായ വിനുെകാ�
ണ്ടയുെട േപരിെന്റ പ്രാകൃതരൂപമാകയാൽ, ആ കുലത്തി�
െന്റ ഉൽപ്പത്തിസ്ഥാനം പ്രസ്തുത വിനുെകാണ്ടയായിരി�
ക്കുെമന്നനുമാനിക്കാം. ഈ സംഗതികെളല്ലാം, േകരള�
മാഹാത്മ്യം മൂഷികവംശത്തിെന്റ ഉൽപ്പത്തിസ്ഥാനമായി
പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നന്ദിഗ്രാമം കൃഷ്ണാനദിയുെട േപാഷകന�
ദിയായ മുനിേയറിെന്റ കരയ്ക്കുള്ള നന്ദിഗ്രാമമാെണന്നുള്ള
അനുമാനെത്ത പിന്താങ്ങുന്നുണ്ടു്.

സാരാനാഥിൽ സ്ഥിതിെചയ്യുന്ന അേശാക സ്തംഭം.

പ്രസ്തുത മുനിേയറുനദിക്കു് അല്പം പടിഞ്ഞാറുമാറി ൈഹ�
ദരാബാദിൽ നിന്നുത്ഭവിക്കുന്ന മുസി എന്ന നദി കൃഷ്ണാ�
നദിയിൽ േചരുന്നുണ്ടു്. ഈ മുസി നദിയുെട േപരിൽ
നിന്നാണു് മുസിക, അഥവാ, മൂഷിക എന്ന നാമം ഉത്ഭ�
വിച്ചെതന്നാണു് ഈ േലഖകെന്റ അഭിപ്രായം. തുളുനാ�
ട്ടിെല പ്രാചീൈനതിഹ്യങ്ങെള വിവരിക്കുന്ന ഗ്രാമപദ്ധ�
തികളിൽ കദംബ രാജാക്കന്മാരുെട കാലത്തിനുേശ�
ഷവും, െഹായ് സളന്മാരുെട ആവിർഭാവത്തിനു മുമ്പും,
അതായതു് ഉേദ്ദശം എ.ഡി. 575-നും 1100-നും ഇടയ്ക്ക് ,
തുളുനാടിെന ബഞ്ചിക അേഭദികളും, േമാനരാജവംശ�
വും ഭരിച്ചിരുന്നു എന്നു പറയുന്നുണ്ടു്. ഈ ബഞ്ചി (വഞ്ചി)
അേഭരികൾ ആളുവരാജവംശവും, േമാനവംശം മൂഷിക�
വംശവുമാണു്. പ്രാച്യമൂഷികത്തിെല പ്രസ്തുത മുനിേയറു
നദിയിൽ നിന്നാണു് േകരളത്തിെല മൂഷികവംശത്തിനു
േമാന, അഥവാ, മുനിയർ എന്നു േപരു ലഭിച്ചതു്. േകര�
േളാൽപ്പത്തിയിെല തുളുവൻ െപരുമാൾ തുളുനാട്ടിെല
േകാടീശ്വരത്തു നിന്നു നാടുവാണതും, പതിറ്റിപ്പത്തിെല
കളങ്കാടു് കണ്ണിനാർമുടി േചരലാതൻ എന്ന േചരരാജാവു
തുളുനാടു് ആക്രമിച്ചതും, േകരേളാൽപ്പത്തിയിെല ഒടുവില�
െത്ത േചരമാൻ െപരുമാൾ തുളുനാടു ഭരിക്കുവാൻ കവി
സിംഹേരറുവിെന നിേയാഗിച്ചതും ഈ അവസരത്തിൽ
സ്മരണീയമാണു്.

ശ്രാവണെബലേഗാളയിെല കർണാടകശിലാേലഖനം.

മൂഷികരാജ്യത്തിെന്റ തലസ്ഥാനമായി മൂഷികവംശകാ�
വ്യം പറയുന്ന േകാലപട്ടണത്തിെന്റ േപരുതെന്ന, മൂഷി�
കവംശത്തിെന്റ ഉത്ഭവം ആന്ധ്രേദശം, അതായതു െത�
ലുങ്കരുെട നാടു്, ആെണന്നു കാണിക്കുന്നുണ്ടു്. ആന്ധ്രേദ�
ശക്കാർ തങ്ങളുെട നാടിെന െതനുഗുരാജ്യം, അഥവാ,
െതനുഗുസീമ എന്നാണു വിളിക്കാറുള്ളെതങ്കിലും, തമിഴർ
അതിെന െകാേഗ്ലറ അറിസീമ, അതായതു െകാേപ്പറു രാ�
ജ്യം എന്നാണു േപരിട്ടിട്ടുള്ളതു്. െകാേപ്പറു എന്നതു് കൃഷ്ണാ
ജില്ലയിലുള്ള, അതായതു പണ്ടെത്ത പ്രാച്യമൂഷികത്തിലു�
ള്ള ഒരു വലിയ കായലിെന്റ േപരാണു്. ‘െകാപ്പു’ എന്ന
പദം െകാലനു, അഥവാ, േഗാലനു എന്ന െതലുങ്കുപദ�
ത്തിെന്റ ഒരു രൂപേഭദമാകുന്നു. േകാലനു എന്ന പദത്തി�
െന്റ അർഥം കായൽ എന്നും, ഏറു എന്നതിെന്റ അർഥം
നദി എന്നുമാണു്. ‘േകാലം’ എന്ന പദം േകാലനു എന്ന
െതലുങ്കുപദത്തിെന്റ മലയാളരുപം മാത്രമാണു്. വളവട�
പ്പുഴയുെട മുഖത്തിനു സമീപമുള്ള കായലിെന്റ വക്കത്തു
സ്ഥാപിച്ചതുെകാണ്ടായിരിക്കും േകാലപട്ടണത്തിനു് ആ
േപരു ലഭിച്ചതു്.

മാഹിഷ്മതി തലസ്ഥാനമായുള്ള ൈഹഹയരാജ്യം മൂഷി�
കരാജാക്കന്മാരുെട വകയായിരുന്നു എന്നും, മൂഷികവം�
ശം സ്ഥാപിച്ച രാമഘട മൂഷികെന്റ രണ്ടുപുത്രന്മാരിൽ
മൂത്തവനായ വടുവിെന വടക്കുള്ള ൈഹഹയരാജ്യം ഭരി�
ക്കുവാനും, ഇളയപുത്രനായ നന്ദനെന േകാലരാജ്യം
അഥവാ മൂഷികരാജ്യം ഭരിക്കുവാനും രാമഘടൻ നിേയാ�
ഗിച്ചു എന്നും മൂഷികവംശകാവ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്.
കൃഷ്ണാജില്ലയിൽ േഗാദാവരിയുെട മുഖേത്താടു സമീപിച്ചു�
ള്ള പ്രേദശെത്ത മാഹിഷ്മതീപുരവരാധീശ്വരായ േകാന
ൈഹഹയരാജാക്കന്മാർ പണ്ടു ഭരിച്ചു വന്നിരുന്നു എന്നു�
ള്ള സംഗതി ഇവിെട സ്മരണീയമാണു്. ഇതും മൂഷികവം�
ശത്തിെന്റ ഉൽപ്പത്തി സ്ഥാനം കൃഷ്ണാജില്ലയാെണന്നു
കാണിക്കുന്നുണ്ടു്. മൂഷികവംശത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ള
ൈഹഹയരാജ്യം െതക്കൻ കാനറജില്ലയുെട ഉത്തരഭാ�
ഗവും വടക്കൻ കാനറ ജില്ലയുെട േഗാകർണം വെരയു�
ള്ള െതക്കൻഭാഗവും ഉൾെപ്പട്ടിരുന്ന ൈഹെവ, അഥവാ
ൈഹഗ എന്ന രാജ്യമാകുന്നു. നർമദാ നദീതീരത്തുള്ള
ഇന്നെത്ത മണ്ഡതാ എന്ന നഗരമാണു് അതിപ്രാചീന�
കാലത്തു് മധ്യ ഇന്ത്യയിലുണ്ടായിരുന്ന ൈഹഹയരാജ്യ�
ത്തിന്റ തലസ്ഥാനമായ പ്രസിദ്ധെപ്പട്ട മാഹിഷ്മതീനഗ�
രം. മൂഷികവംശകാവ്യത്തിൽപ്പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ൈഹഹയ�
രാജ്യത്തിെന്റ തലസ്ഥാനമായ മാഹിഷ്മതി േഗാകർണ�
മാെണന്നു േതാന്നുന്നു. എ.ഡി. മുന്നാം ശതാബ്ദത്തിൽ
രചിച്ചതായി പണ്ഡിതന്മാർ പരിഗണിച്ചുവരുന്ന മാർക്ക�
േണ്ഡയപുരാണങ്ങളിൽ പാശ്ചാതൃസമുദ്രതീരത്തുള്ള രാ�
ജ്യങ്ങെള വിവരിക്കുന്ന ചുവെട േചർത്തിരിക്കുന്ന േശ്ലാകം
കാണുന്നുണ്ടു്:

“അപരാന്തികാ ൈഹയാശ്ച
ശാന്തികാ വിപ്രശസ്തകാഃ
െകാങ്കണാഃ പഞ്ചനദകാ
വാമനാഹ്യ വരാസ്തഥാ”.

ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ൈഹഹയമാണു് മൂഷികവംശകാ�
വ്യത്തിെല ൈഹഹയം. ഇതിെല ശാന്തിക ആളുവവം�
ശകാവ്യത്തിൽ നിന്നു മൂഷികരാജവംശം നർമദാതീര�
ത്തിെല സുപ്രസിദ്ധവും അതിപ്രാചീനവുമായ ൈഹ�
ഹയരാജവംശത്തിെന്റ ഒരു െതക്കൻശാഖയാെണന്നു്
അനുമാനിേക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഈ പ്രാചീന ൈഹഹ�
യവംശക്കാരിൽ ചിലർ അതിപ്രാചീനമായ ഒരു കാ�
ലത്തു നർമദാതീരത്തു നിന്നു െതക്കൻ ഒറീസ്സയിലും,
അവിെട നിന്നു കൃഷ്ണാനദീതീരത്തിലും, അവിെട നിന്നു
േകരളത്തിലും വന്നു രാജവംശങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചു എന്നു
മുകളിൽ വിവരിച്ച സംഗതികൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. േകരള�
ത്തിൽ ഇങ്ങെന വന്നു രാജ്യങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ച ൈഹഹയ�
ന്മാരുെട െതേക്ക അറ്റത്തുള്ള (അതായതു, തിരുവിതാം�
കൂറിലുള്ള) ശാഖയ്ക്കാണു് േടാളമി എന്ന പ്രാചീന യവന
ഭൂമിശാസ്ത്രജ്ഞനും, തമിഴ് സംഘകാവ്യങ്ങളും ദക്ഷിണ�
തിരുവിതാംകൂറിൽ നിന്നു കെണ്ടടുത്തിട്ടുള്ള െചേപ്പടുക�
ളും ആയ് എന്ന േപരിട്ടിട്ടുള്ളതു്. ഗ്രീക്കുഭാഷയിലും തമി�
ഴിലും, ‘ഹ’ എന്ന അക്ഷരമില്ലായ്മയാൽ, ‘ഹയ് ഹയ് ’,
‘അയ് അയ’യായും, ഇതു ചുരുങ്ങി ‘ആയ് ’ ആയും മാറുക�
യുണ്ടായി. എ.ഡി. 80-നു സമീപിച്ചു ദക്ഷിേണന്ത്യയിൽ
ഉണ്ടായിരുന്ന രാജ്യങ്ങെള വിവരിക്കുന്ന പ്രാചീന യവ�
നഗ്രന്ഥമായ െപരിപ്ലസ്സിൽ ആയ് രാജവംശെത്തപ്പറ്റി
ഒന്നും പ്രസ്താവിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ എ.ഡി. 150-നു അല്പം
മുമ്പുള്ള സ്ഥിതിെയ വിവരിക്കുന്ന േടാളമിയുെട ഭൂമിശാ�
സ്ത്രത്തിൽ ഇന്നെത്ത മധ്യതിരുവിതാംകൂറും ദക്ഷിണതിരു�
വിതാംകൂറും സ്ഥിതിെചയ്യുന്ന പ്രേദശെത്ത അന്നു് ആയ്
രാജാക്കന്മാർ ഭരിച്ചിരുന്നു എന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഈ
ആയ്  രാജാക്കന്മാർ ൈഹഹയന്മാരും തന്മൂലം മൂഷികവം�
ശത്തിെന്റ ഒരു ശാഖയുമാകയാൽ, എ.ഡി. 80-നും 150-
നും ഇടയ്ക്കു േകാലത്തുനാട്ടിെല മൂഷികവംശം, അതിെന്റ
ഒരു ശാഖ തിരുവിതാംകൂറിൽ സ്ഥാപിച്ചു എന്നു വിശ്വസി�
ക്കാം. െപരിപ്ലസ്സിെന്റ കാലത്തു് ഈ സ്ഥലം പാണ്ഡ്യ�
രുെട ൈകവശം ഇരുന്നതിനാൽ, പാണ്ഡ്യെര േതാൽ�
പ്പിച്ചാണു് മൂഷിക രാജാക്കന്മാർ ഈ സ്ഥലം ൈകക്ക�
ലാക്കിയെതന്നും അനുമാനിക്കാം. ക്രിസ്ത്വബ്ദത്തിെന്റ
പ്രാരംഭത്തിനു മുമ്പു രചിച്ചിട്ടുള്ള പ്രസിദ്ധ ബുദ്ധമതഗ്രന്ഥ�
മായ വിളി പ്രശ്നത്തിൽ േകാലപട്ടണെത്തപ്പറ്റി പ്രസ്താ�
വിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ, ക്രിസ്ത്വബ്ദത്തിനു കുേറമുമ്പു തെന്ന
മൂഷികം സ്ഥാപിക്കെപ്പട്ടു എന്നും വിചാരിേക്കണ്ടിയിരി�
ക്കുന്നു.

െദാഡ്ഡഗദ്ദവല്ലിയിെല ലക്ഷ്മി േദവി േക്ഷത്ര
കർണാടകശിലാേലഖനം.

മുകളിൽ വിവരിച്ച പ്രകാരം വടക്കൻ മൂഷികരാജാക്ക�
ന്മാർ തിരുവിതാംകൂറിൽ ഒരു ശാഖ സ്ഥാപിച്ചതിെന
ആസ്പദിച്ചാണു് ആര്യെപ്പരുമാളുെട കാലത്തിനു മുമ്പു�
ള്ള പ്രാചീനേകരളത്തിെന്റ നാലുഖണ്ഡങ്ങെള വിവരി�
ക്കുേമ്പാൾ, േകരേളാൽപ്പത്തിയുെട ഒരു പാഠത്തിൽ
കേണ്ണറ്റിക്കും കന്യാകുമാരിക്കും ഇടയ്ക്കുള്ള ഖണ്ഡത്തിനു
മൂഷികെമന്നും, മെറ്റാരു പാഠത്തിൽ െപരുമ്പുഴയ്ക്കും (ചന്ദ്ര�
ഗിരി നദിക്കും) പുതുപ്പട്ടണത്തിനും (േകാട്ടപ്പുഴയുെട മു�
ഖം) ഇടയ്ക്കുള്ള കണ്ഡത്തിനും പിെന്നയും മൂഷികെമന്നും
പരസ്പരവിരുദ്ധെമന്നു പ്രത്യക്ഷത്തിൽ േതാന്നിക്കുമാറു്
േപരിട്ടിരിക്കുന്നതു്. ഈ െതക്കൻ മൂഷികമാണു് ബാലമൂ�
ഷികം. തമിഴ് സംഘകാവ്യമായ പുറനാനൂറിൽ വാട്ടാറ്റു
(അതായതു് ദക്ഷിണതിരുവിതാംകൂറിലുള്ള തിരുവട്ടാ�
റ്റു് ) ഭരിച്ചിരുന്ന ഒരു രാജാവായ എഴിനി ആതെനപ്പറ്റി
പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതു് ഇവിെട സ്മരണീയമാണു്. ‘എഴിനി’
എന്ന ബിരുദം ഈ രാജാവു മൂഷികവംശത്തിൽെപ്പട്ടവ�
നായിരുന്നു എന്നു സ്ഥാപിക്കുന്നുണ്ടു്.

(1938 െസപ്തംബർ 4, 11, മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പു് )
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േകസരിബാലകൃഷ്ണപിള്ള

പാശ്ചാത്യ സാഹിത്യ ചിന്തകളുെട ഊഷ്മള ൈചതന്യം മല�
യാള ഭാഷയിേലക്കു് ആവാഹിച്ച ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റ് ചിന്തകനും വി�
മർശകനും. പത്രപ്രവർത്തകൻ, നിരൂപകൻ, ചരിത്രകാരൻ
എന്നീ നിലകളിൽ ശ്രേദ്ധയനായ മലയാളസാഹിത്യകാര�
നായിരുന്നു േകസരി എന്നറിയെപ്പടുന്ന േകസരി എ. ബാല�
കൃഷ്ണപിള്ള. ജീവിതത്തിലും സാഹിത്യത്തിലും അേദ്ദഹം ഒരു
വിപ്ലവകാരിയായിരുന്നു.

1889-ൽ തമ്പാനൂരിെല പുളിക്കൽ േമേല വീട്ടിൽ ജനനം.
പണ്ഡിതനും ഗ്രന്ഥകാരനുമായ ദാേമാദരൻകർത്താവാണു്
അച്ഛൻ. അമ്മ പാർവ്വതി അമ്മ. കുടിപ്പള്ളിക്കൂടത്തിലും െകാ�
ല്ലം ൈഹസ്ക്കൂളിലുമായി സ്ക്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം. 1908-ൽ തിരുവന�
ന്തപുരം മഹാരാജാസ് േകാേളജിൽ നിന്നു് ചരിത്രം ഐഛിക�
മാെയടുത്തു് ബി.എ. ജയിച്ചു. േഗൾസ് േകാേളജിലും െകാല്ലം
മഹാരാജാസ് േകാേളജിലും ചരിത്രാദ്ധ്യാപകനായി േജാലി
െചയ്തു. സായാഹ്നക്ലാസിൽ പഠിച്ചു് 1913-ൽ ബി.എൽ. ജയി�
ച്ചു. 1917-ൽ േജാലി രാജി െവച്ചു വക്കീലായി പ്രാക്റ്റീസ് തുടങ്ങി.
1922 വെര തിരുവനന്തപുരം ൈഹേക്കാടതിയിൽ വക്കീലായി�
രുന്നു.

പത്രപ്രവർത്തനം
1922 െമയ് 14-൹ സമദർശിയുെട പത്രാധിപത്യം ഏെറ്റടുത്തു�
െകാണ്ടു് പത്രപ്രവർത്തനരംഗേത്തക്കു് പ്രേവശിച്ചു. 1926 ജൂൺ
19-൹ സമദർശിയുെട പത്രാധിപത്യം രാജിെവച്ചു. സ്വന്തമായി
ഒരു പത്രം തുടങ്ങുന്നതിനുള്ള പണം േശഖരിക്കുന്നതിനായി തി�
രുവിതാംകൂറിലും, മേലഷ്യയിലും പര്യടനങ്ങൾ നടത്തി. 1930
ജൂൺ 4-൹ പ്രേബാധകൻ ശാരദാ പ്രസ്സിൽ നിന്നും അച്ചടി
ആരംഭിച്ചു. 1930 െസപ്തംബർ 10-൹ ൈലസൻസ് റദ്ദാക്കിയതു�
െകാണ്ടു് പ്രേബാധകൻ നിർത്തി. പിന്നീടു് 1930 െസപ്തംബർ
18-൹ തെന്ന േകസരി പത്രം പ്രസിദ്ധീകരണം ആരംഭിക്കുന്നു.
1931 െഫബ്രുവരി 19-൹ േകാടതിയലക്ഷ്യത്തിനു് 200 രൂപ പിഴ
ചുമത്തുന്നു. 1935 ഏപ്രിൽ മാസേത്താെട േകസരി പ്രസിദ്ധീക�
രിക്കാൻ കഴിയാതാവുകയും 1936-ൽ കടം താങ്ങാനാവാെത
ശാരദാ പ്രസ്സും ഉപകരണങ്ങളും വിൽക്കുകയും െചയ്യുന്നു.

സാഹിത്യപ്രവർത്തനം
പാശ്ചാത്യ സാഹിത്യെത്ത മലയാളികൾക്കു് പരിചയെപ്പടുത്തി�
െക്കാടുത്തതു് േകസരിയാണു്. േലാകെത്ത വിപ്ലവകരമായി മാ�
റ്റിമറിക്കുന്നതിനു് പ്രേയാഗിേക്കണ്ട ഒരായുധമായിട്ടാണു് അേദ്ദ�
ഹം സാഹിത്യെത്ത കണ്ടതു്. ൈവേദശിക സാഹിത്യപ്രസ്ഥാ�
നങ്ങെള മുൻ നിർത്തി മലയാളസാഹിത്യെത്ത വിലയിരുത്താ�
നാണു് അേദ്ദഹം ഉദ്യമിച്ചതു്. പ്രസ്ഥാന നിരൂപകൻ, സാേങ്ക�
തിക നിരൂപകൻ, ചിത്രകലാ നിരൂപകൻ, എെന്നാെക്കയാ�
ണു് േകസരി വിേശഷിപ്പിക്കെപ്പടുന്നതു്.

മലയാളം കൂടാെത ഹീബ്രു, ലാറ്റിൻ, ഗ്രീക്ക് എന്നിവയും അസീ�
റിയൻ, സുേമറിയൻ ഭാഷകളും ഇംഗ്ലീഷ്, ഫ്രഞ്ച്, ജർമ്മൻ
എന്നീ യൂേറാപ്യൻ ഭാഷകളും സംസ്കൃതം, അറബി എന്നിവയും
തമിഴു്, െതലുങ്ക്, കന്നട, ൈചനീസ് എന്നീ ഭാഷകളും അറിയാ�
മായിരുന്നു.

േകസരി സദസ്
1930-കളിൽ ശാരദ പ്രസ്സിൽ ഒത്തു കൂടിയിരുന്ന എഴുത്തുകാ�
രുേടയും രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരുേടയും കൂട്ടായ്മയാണു് േകസ�
രി സദസ്. തകഴി, പട്ടം താണുപിള്ള, എ.വി. കൃഷ്ണപിള്ള,
െക.എ. ദാേമാദരൻ, എൻ.എൻ. ഇളയതു്, േബാേധശ്വരൻ,
സി. നാരായണപിള്ള തുടങ്ങിയവരായിരുന്നു േകസരി സദ�
സിൽ ഒത്തു കൂടിയിരുന്നതു്.

അവസാനകാലം
1942 െസപ്തംബർ 3-നു് തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്നും വടക്കൻ
പറവൂരിേലക്കു് താമസം മാറ്റി. 1960 ഡിസംബർ 18-നു് ആ
മഹാമനീഷി ഈ േലാകേത്താടു വിടപറഞ്ഞു.

കൃതികൾ
പതിമൂന്നു വിവർത്തനങ്ങളുൾെപ്പെട 41 കൃതികൾ പ്രസിദ്ധീകരി�
ച്ചിട്ടുണ്ടു്.

• 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 വരിസംഖ്യ:

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 വിേധയരായിെക്കാ�
ണ്ടിരിക്കുന്ന എഴുത്തുകാെര ശക്തിെപ്പടുത്തുക, നല്ല വായ�
നാവിഭവങ്ങൾ െചറുതുകയ്ക്കു വായനക്കാർക്കു ലഭ്യമാക്കുക,
ഇന്റർെനറ്റിെനയും സാേങ്കതിക മുേന്നറ്റെത്തയും സാംസ്ക്കാരി�
കവളർച്ചയ്ക്കു് ഉപേയാഗിക്കുക എന്നിവയാണു് പ്രധാനലക്ഷ്യ�
ങ്ങൾ.

◦ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും വായിക്കുവാൻ പറ്റിയ
തരത്തിലാണു് ഉള്ളടക്കം ലഭ്യമാക്കുക.

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

◦ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കു്/സുഹൃത്തുക്കൾക്കു് സമ്മാനം രജിസ്റ്റർ
െ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 ഇെമയിലി�
േലയ്ക്കു് 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

