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േസാഷ്യലിസ്റ്റായ ഒരു
പ്രാചീനരാജാവു്

േപ്ലറ്റിൽ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ന േകാന്മദ് (കാമദ)
ഒന്നാമൻ.

േസാഷ്യലിസത്തിെന്റ—പ്രേത്യകിച്ചും, അതിെന്റ
ഒരു മൗലിക തത്വമായ സ്വകാര്യ ഉടമയുെട നശീക�
രണം എന്നതിെന്റ—േപരു േകൾക്കുേമ്പാൾ തെന്ന
േപടിച്ചുവിറച്ചു അതിെന ആേവശേത്താെട അടിച്ചുട�
യ്ക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുകയാണു് ഇന്നെത്ത രാജാക്കന്മാർ
ഒെന്നാഴിയാെത െചയ്തു വരുന്നതു്. അതിനാൽ േലാ�
കർ ഏറ്റവും കാമ്യങ്ങളായി കരുതിവരുന്ന പണ�
ത്തിലും െപണ്ണിലുമുള്ള സ്വകാര്യ ഉടമെയ ധ്വംസനം
െചയ്യുന്ന ഒരു മതെത്ത സ്വീകരിച്ചിരുന്ന ഒരു രാജാ�
വു് പ്രാചീനകാലത്തു് പാരസികരാജ്യെത്ത (േപർ�
സ്യെയ) ഭരിച്ചിരുന്നു എന്നറിയുന്നതു് ഇന്നെത്ത
േലാകർക്കു് കൗതുകകരമായിരിക്കുമേല്ലാ. േശഷി�
മാന്മാരായ പാരസികരാജാക്കന്മാരുെട കൂട്ടത്തിൽ
ഒരു സ്ഥാനമുള്ള േകാന്മദ് (കാമദ) ഒന്നാമൻ എന്ന
ഒരു രാജാവിെന്റ രസകരമായ ചരിത്രമാണു് ഈ
േലഖനത്തിെന്റ വിഷയം.

േഖാസ് േറാ ഒന്നാമൻ സിംഹാസനത്തിൽ
ഇരിക്കുന്നു.

ബുദ്ധെന്റ സമകാലീനന്മാരായിരുന്ന ൈകറസ് (കു�
രൂഷ് ) മഹാനും, േഡരിയസ് (ദരെവൗസ് ) മഹാ�
നും സ്ഥാപിച്ചതും, ഇന്നെത്ത ബൾേഗറിയായും
ഈജിപ്തും മുതൽക്കു് സിന്ധുനദീതീരം വെര നീണ്ടു�
കിടന്നിരുന്നതുമായ പ്രാചീന പാരസിക സാമ്രാ�
ജ്യം ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യെന്റ സമകാലീനനായ അലക്സാ�
ണ്ടർ മഹാൻ പിടിച്ചടക്കിയേതാടുകൂടി അതു് യവ�
നർക്കു് അധീനമായിത്തീർന്നു. അലക് സാണ്ടറുെട
മരണാനന്തരം പാരസികസാമ്രാജ്യെത്ത അേദ്ദഹ�
ത്തിെന്റ േസനാനായകന്മാരിൽ ഒരാളായ െസലു�
ക്കസും അേദ്ദഹത്തിെന്റ വംശവും എഴുപത്തഞ്ചുവർ�
ഷേത്താളം ഭരിച്ചുവന്നു. അനന്തരം പാരസികരു�
മായി ചാർച്ചയുള്ള പാർത്ഥിവർ എന്ന വർഗ്ഗക്കാർ
െസലുക്കസിെന്റ വംശത്തിൽ നിന്നു് പാരസിക സാ�
മ്രാജ്യം കരസ്ഥമാക്കി ഭരിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. പശ്ചിമ
ഏഷ്യെയ പടിഞ്ഞാറുനിന്നുണ്ടാകുന്ന, യവന സാ�
മ്രാജ്യത്തിെന്റ അനന്തരാവകാശിയായ േറാമാസാ�
മ്രാജ്യത്തിെന്റ ആക്രമണങ്ങളിൽ നിന്നും, വടക്കു്
ഓക് സസ് നദിക്കപ്പുറത്തുള്ള തുേറനിയൻ (സിതി�
യൻ) വർഗ്ഗക്കാരിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ആക്രമണങ്ങ�
ളിൽ നിന്നും, സംരക്ഷിച്ചുെകാണ്ടു് പാർത്ഥിവചക്ര�
വർത്തിമാർ അഞ്ഞൂറുവർഷേത്താളം നാടുവാണുവ�
ന്നു. എ.ഡി. 226-ൽ പാർത്ഥിവ ചക്രവർത്തിയുെട
കീഴിലുള്ള ഒരു െചറിയ ഉേദ്യാഗസ്ഥനായ അർദ്ധ�
ഷിർ (ഊർദ്ധ്വശിരസ് ) പാെബഗൻ ഒടുവിലെത്ത
പാർത്ഥിവ ചക്രവർത്തിെയ േതാൽപ്പിച്ചു് തെന്റ വം�
ശമായ സെസൻ വംശത്തിെന്റ കീഴിൽ ഒരു പുതിയ
പാരസികസാമ്രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുകയുണ്ടായി. യു�
െഫ്രട്ടീസ് നദിക്കും സിന്ധുനദിക്കും മേധ്യ കിടന്നിരു�
ന്ന ഒരു പുതിയ സാമ്രാജ്യം സ്ഥാപിച്ച അർദ്ധഷിർ
അന്നു് അധഃപതിച്ചിരുന്ന പ്രാചീന േസാേറാസ്ത്രി�
യൻ മതെത്ത (ഇന്നെത്ത പാർസിമതെത്ത) പുന�
രുദ്ധരിച്ചു് അതിെന പാരസികസാമ്രാജ്യത്തിെന്റ
ഓേദ്യാഗികമതമായി സ്വീകരിക്കുകയും ക്രിസ്ത്യാ�
നികൾ, ജൂതന്മാർ മുതലായ അന്യമതക്കാരുെട
പബ്ലിക്കായുള്ള ൈദവാരാധനെയ നിേരാധിക്കുക�
യും െചയ്തു. ഇങ്ങെന സ്ഥാപിക്കെപ്പട്ട സസൻ രാ�
ജവംശത്തിെല ഒമ്പതാമെത്ത രാജാവാണു് ഈ
േലഖനത്തിെന്റ വിഷയമായ േകാബദ് ഒന്നാമൻ.

േഹാർമിസ്ഡ്-അർദ്ധഷിറിെന്റ ആദ്യ ഭരണകാലത്തു്
അച്ചടിച്ച കവാഡിെന്റ ഡ്രാക്മ.

ബറാംഗുർ, അഥവാ ബറാം (വരഹ്റാൻ) അഞ്ചാ�
മൻ (420–438 എ.ഡി.) എന്ന പ്രസിദ്ധ പാരസിക
ചക്രവർത്തിയുെട പ്രെപൗത്രനാണു് േകാബദ് . ഈ
ബറാം അഞ്ചാമെനപ്പറ്റി ഈ പംക്തികളിൽ ഈ
േലഖകൻ ഒരു വർഷത്തിനുമുമ്പു് ഒരു േലഖനം എഴു�
തിയിരുന്നുവേല്ലാ. േകാബദിെന്റ പിതാമഹനായ
െയസ്െഡദിർഡ് രണ്ടാമൻ (438–457 എ.ഡി.)
തെന്റ സാമ്രാജ്യത്തിനു വടക്കുകിഴക്കായുളള ബാ�
ഹ്ലികം (ആമഹസവ) ഗാന്ധാരം (ഗമയൗഹ) കാ�
ശ്മീരം എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽ കുടിേയറിപ്പാർത്തിരു�
ന്ന അപരിഷ്കൃതവർഗ്ഗക്കാരായ േശ്വതൂണന്മാേരാടു്
നിരന്തരം യുദ്ധം െചയ്തു െകാണ്ടിരുന്ന സമർത്ഥ�
നായ ഒരു രാജാവായിരുന്നു. തെന്റ മൂന്നു പുത്രന്മാ�
രായ ഫിറുസ് , േഹാർമസ്ദ് , ബലഷ് എന്നിവരിൽ
െവച്ചു് രണ്ടാമെത്ത പുത്രനായ േഹാർമസ്ദിെന�
യാണു് അയാേളാടുള്ള അതിവാത്സല്യം നിമിത്തം
െയസ്െഡജിർഡ് തെന്റ പിൻഗാമിയായി നിർേദ�
ശിച്ചതു്. െയസ് െഡജിർഡിെന്റ മരണസമയത്തു്
അതായതു് എ.ഡി. 457-ൽ േഹാർമസ്ദ് തലസ്ഥാ�
നത്തു (അതായതു് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിെന്റ പശ്ചിമ
ഭാഗത്തുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തു് ) തെന്ന ആയിരുന്നതി�
നാൽ േഹാർമസ്ദിനു് അനായാേസന സിംഹാസ�
നം ൈകക്കലാക്കുവാൻ സാധിച്ചു. ഉടെന മൂത്തപു�
ത്രനായ ഫിറുസ് ഹൂണന്മാെര അഭയം പ്രാപിക്കു�
കയും, അവർ അയച്ച ഒരു ൈസന്യത്തിെന്റ സഹാ�
യേത്താടുകൂടി അേദ്ദഹം രാജധാനിയിൽ െചന്നു്
അനുജനായ േഹാർമസ്ദിെന േതാൽപ്പിച്ചു വധിച്ചു
പാരസിക ചക്രവർത്തിയായിത്തീരുകയും െചയ്തു.

ൈബസൈന്റൻ ചക്രവർത്തിയായ ജസ്റ്റിൻ
ഒന്നാമെന്റ േസാളിഡസ്.

എ.ഡി. 457 മുതൽക്കു് 484 വെര നിലനിന്ന ഫിറു�
സിെന്റ വാഴ്ചക്കാലത്തു് പ്രധാനസംഭവങ്ങൾ ഏഴു
വർഷം നിലനിന്ന ഒരു ഭയങ്കരമായ ക്ഷാമവും, ഹൂ�
ണന്മാരുമായുള്ള യുദ്ധങ്ങളുമാകുന്നു. സിംഹാസ�
നം ൈകക്കലാക്കുവാൻ തെന്ന സഹായിച്ച ഹൂണ�
ന്മാേരാടു ഫിറുസ് ആദ്യം േലാഹ്യമായി െപരുമാറി.
കൂടാെത ഹൂണന്മാർ എ.ഡി. 455-ൽ ഗുപ്തചക്രവർ�
ത്തിയായ സ് കന്ദഗുപ്തൻ വിക്രമാദിത്യൻ ഭരിച്ചിരു�
ന്ന ഉത്തരഭാരതെത്ത ഇദംപ്രഥമമായി ആക്രമി�
ച്ചേപ്പാൾ, ഹൂണന്മാർക്കു് സഹായമായി ഒരു പാര�
സിക ൈസന്യവിഭാഗെത്ത ഫിേറാസ് അയയ്ക്കുക�
കൂടി െചയ്തു എന്നു് ടിബറ്റൻ ഭാഷയിലുള്ള ചന്ദ്രഗർഭ
പരിപൃച്ഛത്തിെല, ഈ ആക്രമണെത്തപ്പറ്റിയുള്ള
വിവരണത്തിൽ നിന്നു് അനുമാനിക്കാവുന്നതാണു്.
ഈ ആക്രമണെത്ത ചന്ദ്രഗുപ്തൻ െചറുക്കുകയും ഹൂ�
ണന്മാേരാടു് തുടെര യുദ്ധം െചയ്തുെകാണ്ടിരിക്കുക�
യും െചയ്തു. ഫിറുസും ഹൂണന്മാരുമായുള്ള സഖ്യം
അധികംനാൾ നിലനിന്നില്ല. രണ്ടുതവണ അേദ്ദഹം
ഹൂണന്മാേരാടു യുദ്ധം െചയ്യുകയുണ്ടായി. ആദ്യേത്ത�
തിൽ പരാജയവും മരണവുമാണു് അേദ്ദഹത്തിനു്
അനുഭവിേക്കണ്ടിവന്നതു്.

ൈകറസ് ബാബിേലാണിെല നിയമാനുസൃത
രാജാവായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിെനക്കുറിച്ചു്

സമകാലിക ക്യൂണിേഫാം ലിപിയിൽ എഴുതിയ
ൈകറസ് സിലിണ്ടർ.

ഫിറുസിെന്റ മരണാനന്തരം അേദ്ദഹത്തിെന്റ അനു�
ജനായ ബലാഷ് (വലാഘശ്വൻ) രാജാവായി നാലു
വർഷം നാടുവാണു. എ.ഡി. 488-ൽ ബലാഷ് മരി�
ച്ചേപ്പാൾ ഫിറുസിെന്റ മൂത്തപുത്രനായ േകാബാദ് 
ഒന്നാമൻ പാരസിക ചക്രവർത്തിയായിത്തീർന്നു.
േകാബദിെന്റ വാഴ്ചക്കാലം രണ്ടു ഭാഗമായി പിരിയു�
ന്നു. ആദ്യമായി പത്തുെകാല്ലം (488–497) നാടുവാ�
ണതിനു േശഷം േകാബാദിനു തെന്റ രാജ്യം നഷ്ടമാ�
യി. മൂന്നു വർഷെത്ത കാരാഗൃഹവാസത്തിനും പ്ര�
വാസത്തിനും േശഷം അേദ്ദഹം രാജ്യം വീണ്ടും കര�
സ്ഥമാക്കി 32 െകാല്ലം (499–531) നാടുവാഴുകയും
െചയ്തു. തെന്റ ഭരണകാലത്തിെന്റ ആദ്യെത്ത ഘട്ട�
ത്തിൽ േകാബാദ് പിതാവിെന്റ വിശ്വസ്തമന്ത്രിയും
പ്രബലനുമായ സുഫ്രഫെയ വധിക്കുകയുണ്ടായി.
ഇതു് പാരസിക പ്രഭുക്കന്മാരുെട ഇടയ്ക്കു് വലുതായ
ഒരു േക്ഷാഭം ഉളവാക്കി. ഇക്കാലത്തുതെന്ന ഈ
പ്രേക്ഷാഭെത്ത നൂറുമടങ്ങു് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന മെറ്റാരു
പ്രവൃത്തികൂടി േകാബാദ് െചയ്തു. അന്നെത്ത സമുദാ�
യസ്ഥിതിെയ പാെട തകിടംമറിക്കുന്ന ഒരു വിപ്ലവ�
കരമായ മതത്തിൽ അേദ്ദഹം േചർന്നതാണു് ഈ
പ്രവൃത്തി.

ൈകറസ് ദി േഗ്രറ്റ്, ജർമ്മനിയിെല ഹാംബർഗിൽ
പതിേനഴാം നൂറ്റാണ്ടു്.

െസാറാസ്ട്രിയൻ മതത്തിെല ഒരു പുേരാഹിതനും
പാരസികരുെട തലസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒന്നായ ഇഷ്ട�
ക്കറിൽ, അഥവാ െപർസിേപ്പാളിസിൽ ജനിച്ചവ�
നുമായ മസ്ഡക്ക് ആയിരുന്നു േകാബാദിെന്റ ഭര�
ണത്തിെന്റ പത്താമെത്ത വർഷത്തിൽ വിപ്ലവകര�
മായ മതംസ്ഥാപിച്ചതു്. െസാറാസ്ട്രിയൻ മതെത്ത
പരിഷ്കരിക്കുവാനായി മസ്ഡക്ക് ചില പുതിയ സി�
ദ്ധാന്തങ്ങൾ രൂപവൽക്കരിച്ചു. സ്വകാര്യ ഉടമയും
അവനവെന്റ മിതമായ ആവശ്യത്തിേലയ്ക്കു േവണ്ട�
തിലധികം സ്വത്തും െവച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്നതു് ൈദ�
വനീതിക്കു് വിപരീതമാകയാൽ, സ്വകാര്യ ഉടമ പാ�
ടിെല്ലന്നും ഓേരാ മനുഷ്യനും തുല്യമായ വസ്തുവക�
കൾ മാത്രേമ ഉണ്ടായിരിക്കാവു എന്നുമായിരുന്നു
അേദ്ദഹത്തിെന്റ സിദ്ധാന്തങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാ�
നമായിട്ടുള്ളതു്. സ്വകാര്യഉടമ പാടിെല്ലന്ന സിദ്ധാ�
ന്തത്തിെന്റ ഉപസിദ്ധാന്തമായി യാെതാരു സ്ത്രീയും
യാെതാരു പുരുഷെന്റയും സ്വകാര്യസ്വത്തു് ആയി�
രുന്നുകൂടാ എന്നും അേദ്ദഹം പ്രഖ്യാപനം െചയ്യുക�
യുണ്ടായി. ഇതിെന്റ ഫലമായി അേദ്ദഹത്തിെന്റ
അനുയായികൾക്കു് സ്വകാര്യസ്വത്തും വിവാഹവും
പാടിെല്ലന്നുവന്നു. അതിനാൽ ഒരുത്തെന്റ സ്വത്തി�
െനേയാ ഭാര്യേയേയാ അന്യൻ ആവശ്യെപ്പട്ടാൽ
ആ സ്വത്തിെനയും ഭാര്യെയയും ആ അന്യന്നു വിട്ടു�
െകാടുക്കാെത ഗത്യന്തരമില്ല. മനുഷ്യരുെട ഇടയ്ക്കുള്ള
കലഹങ്ങൾക്കു് മുഖ്യകാരണങ്ങളായ പണത്തിലും
െപണ്ണിലും ഇങ്ങെന തുല്യാവകാശം സ്ഥാപിച്ചതിനു�
പുറേമ പാലും മുട്ടയും ഒഴിെക മത്സ്യമാംസ ഭക്ഷണ�
ങ്ങൾ കഴിക്കരുെതന്നും, ആഡംബരരഹിതമായി
വസ്ത്രം ധരിക്കണെമന്നും മസ്ഡക്ക് നിർബന്ധി�
ക്കുകയുണ്ടായി. മസ്ഡക്കിെന്റ പ്രസ്തുത പ്രധാന
സിദ്ധാന്തത്തിെന്റ ആകർഷണശക്തിയും അേദ്ദഹ�
ത്തിെന്റ ആത്മാർഥതയും ൈദവഭക്തിയും ആർഷ�
ജീവിതവും അേദ്ദഹത്തിെന്റ മതത്തിനു് അതിയായ
പ്രചാരം സാധാരണ ജനങ്ങളുെട ഇടയ്ക്കു് ഉണ്ടാക്കി�
െക്കാടുത്തു. പാരസിക ചക്രവർത്തിയായ േകാബാ�
ദും മസ്ഡക്കിെന്റ ശിഷ്യനായിത്തീർന്നു. േകാബാദി�
െന്റ ഈ മതപരിവർത്തനെത്ത പറ്റി ഒരു കഥ ചില
പാരസികചരിത്രകാരന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. തെന്റ പു�
തിയ മതത്തിനു് ൈദവത്തിെന്റ ആനുകൂല്യമുെണ്ടന്നു്
േകാബദിെന ധരിപ്പിക്കുവാനായി മസ്ഡക്ക് അേദ്ദ�
ഹെത്ത ഒരു െസാറാസ്ട്രിയൻ അഗ്നിേക്ഷത്രത്തിേല�
യ്ക്കു് വിളിച്ചുെകാണ്ടുേപായി എന്നും അഗ്നിേദവെന്റ
പീഠത്തിനു പിറകിൽ താൻ ഒളിച്ചുനിർത്തിയിരുന്ന
ഒരാെളെക്കാണ്ടു് േകാബദിേനാടു സംസാരിപ്പിച്ചു്
അതു് അഗ്നിേദവൻ സംസാരിക്കുന്നതാെണന്നു്
േകാബദിെന േബാധ്യെപ്പടുത്തിെയന്നുമാണു് ഈ
കഥ. ഇതു് മസ്ഡക്കിെന്റ വിേരാധികൾ െകട്ടിച്ചമച്ച
ഒരു കഥയാെണേന്ന ന്യായമായി വിചാരിക്കാവൂ.

ടസ്സിെല ഫിർദൗസിയുെട പ്രതിമ.

േകാബദിെന്റ മതപരിവർത്തനം നിമിത്തം അതി�
നു് മുമ്പുതെന്ന ജനസാമാന്യത്തിെന്റ ഇടയ്ക്കു് ധാരാ�
ളം പ്രചാരം സിദ്ധിച്ചിരുന്ന ഈ പുതിയ മതത്തിനു
അത്യധികമായ ശക്തിയുണ്ടായി. സമുദായെത്ത
പാെട ഇളക്കിമറിക്കുന്ന ഈ മതത്തിെന്റ പ്രചാര�
വും അതിനു ലഭിച്ച ഗവൺെമന്റ് അംഗീകരണവും
കണ്ടു് ഭയവിഹ്വലരായിത്തീർന്ന പാരസിക പ്രഭു�
ക്കൾ ഈ അത്യാപത്തിെന െചറുക്കാനുള്ള മാർ�
ഗ്ഗങ്ങൾ ആേലാചിച്ചുതുടങ്ങി. േപർസ്യയിൽ മാത്ര�
മല്ല, തെന്റ ഒരു സാമന്തൻ ഭരിച്ചിരുന്നതും “മത�
ഭ്രാന്ത”രായ ക്രിസ്ത്യാനികൾ പാർത്തിരുന്നതുമായ
അർേമനിയാ രാജ്യത്തിലും കൂടി ഈ നൂതനമതം
പരത്തുവാൻ േകാബദ് ഉദ്യമിച്ചു. ഇതുനിമിത്തം അർ�
േമനിയക്കാർ േറാമാചക്രവർത്തിേയാടു് സഹായം
അഭ്യർഥിക്കുവാൻ ഒരുങ്ങി. ഇങ്ങെന രാജ്യത്തിൽ
അഭൂതപൂർവ്വമായ ഒരു സാമുദായിക വിപ്ലവവും േറാ�
മാസാമ്രാജ്യേത്താടു് കലഹവും വരുത്തിെവച്ച േകാ�
ബദിെന സിംഹാസനത്തിൽ നിന്നു് മറിച്ചിടാനായി
ഒരു കൂടിയാേലാചന നടത്തി അവർ അപ്രകാരം
ബന്ധിച്ചു് വധിക്കാൻ തുനിഞ്ഞേപ്പാൾ അേദ്ദഹത്തി�
െന്റ അനുയായികൾ ബലംപ്രേയാഗിച്ചു് ആ പ്രവാ�
ചകെന േമാചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ഒരു ജനകീയ
വിപ്ലവം ഭയന്നു് മസ്ഡക്കിെന ഒതുങ്ങിയ ജീവിതം
നയിക്കാൻ അവർ അനുവദിച്ചു. േകാബദിനുപകരം
അേദ്ദഹത്തിെന്റ അനുജനായ യമാസ്പിെന അവർ
രാജാവായി അഭിേഷകം െചയ്തു. േകാബദിെന വധി�
ക്കുവാൻ അവരിൽ ചിലർ യമാസ്പിേനാടു് ഉപേദ�
ശിച്ചുെവങ്കിലും ദയാലുവായ ആ രാജാവു് അതിനു്
വഴിെപ്പട്ടില്ല.

യുെനേസ്കായുെട േലാക ൈപതൃക ൈസറ്റായ
ഇറാനിെല പസർഗഡയിെല ൈകറസിെന്റ

ശവകുടീരം (2015).

സരസനായ േകാബദിനു് അധികംനാൾ കാരാഗൃ�
ഹത്തിൽ കിടേക്കണ്ടിവന്നില്ല. അേദ്ദഹം കാരാ�
ഗൃഹത്തിൽ നിന്നു രക്ഷെപ്പട്ടു് ഹൂണരാജാവിെന
അഭയംപ്രാപിച്ചു. േകാബദിെന്റ സേഹാദരിയും ഒളി�
ഭാര്യയുമായിരുന്ന ഒരു സ്ത്രീ വ്യഭിചരിച്ചു് ജയിലർ�
മാെര വശീകരിച്ചു് അേദ്ദഹെത്ത രക്ഷെപടുത്തി
എെന്നാരു കഥയുണ്ടു്. എ.ഡി. 499-ൽ ഒരു ഹൂണ�
ൈസന്യേത്താടുകൂടി േകാബദ് രാജധാനിയിൽ
എത്തിയേപ്പാൾ യമാസ്പ് േജ്യഷ്ഠേനാടു യുദ്ധം െച�
യ്യാെത സിംഹാസനം ഒഴിഞ്ഞുെകാടുത്തു. യമാസ്പ് 
തേന്നാടുകാണിച്ച ദയവിെന വിസ്മരിച്ചു് പാരസിക
രാജാക്കന്മാരിൽ പലരും മത്സരികളായ രാജകു�
മാരന്മാേരാടു് അനുസരിക്കാനുള്ള പതിവനുസരിച്ചു്
അനുജെന്റ രണ്ടു കണ്ണും കുത്തിെപ്പാട്ടിച്ചു് ആ നിർ�
ഭാഗ്യവാെന സിംഹാസനത്തിനു് അേയാഗ്യനാക്കി�
ത്തീർക്കുകയും െചയ്തു. ഇങ്ങെന രണ്ടാമതു രാജാവാ�
യിത്തീർന്നതിെന്റ േശഷം േകാബദ് 32 വർഷംകൂടി
നാടുവാണു.

ക്രി.മു. അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടു് സിഥിയന്മാർെക്കതിെര
േപാരാടുന്ന അക്കീെമനിഡ് ൈസനികർ സിലിണ്ടർ

സീൽ ഇംപ്രഷൻ (േഡ്രായിംഗ് ).

അനുഭവത്തിൽ നിന്നു വിേവകവാനായിത്തീർന്ന
േകാബദ് രണ്ടാമതും രാജാവായ ഉടെന താൻ വധി�
ച്ച മന്ത്രി സുഫ്രഫയുെട പുത്രനായ െസർമിഹിരെന
പ്രധാനമന്ത്രിയായി നിയമിക്കുകയും മസ്ഡക്കിെന്റ
മതെത്ത സംബന്ധിച്ചു് ബുദ്ധിപൂർവ്വമായ ഒരു നയം
സ്വീകരിക്കുകയും െചയ്തു. താൻ വ്യക്തിപരമായ നി�
ലയിൽ മസ്ഡക്കിെന്റ മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു�
െണ്ടങ്കിലും രാജാെവന്ന നിലയിൽ തനിക്കു് അതി�
െന പിന്താങ്ങുവാൻ നിവൃത്തിയിെല്ലന്നു് അേദ്ദഹം
ജനങ്ങെള ധരിപ്പിച്ചു. ഇതുനിമിത്തം ആ മതത്തിനു
പണ്ടെത്തേപ്പാെല അതിയായ പ്രചാരമുണ്ടായിെല്ല�
ങ്കിലും അതു പാരസിക സാമ്രാജ്യത്തിെല പ്രബല�
മായ ഒരു മതമായി നിലനിന്നുേപാന്നു. േകാബദ് 
മരണപര്യന്തം മസ്ഡക്കിെന്റ മതത്തിൽ ആത്മാർ�
ഥമായി വിശ്വസിച്ചിരുന്നു എന്നു് സ്ഥാപിക്കുവാനാ�
യി ഒരു സംഭവം ഇവിെട ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുെകാള്ള�
െട്ട. മസ്ഡക്കിെന്റ മതമനുസരിച്ചു് ഭാര്യ ഭർത്താവി�
െന്റ സ്വകാര്യസ്വത്തായി ഭവിക്കുന്നതല്ലേല്ലാ. തെന്റ
ശിഷ്യനായ േകാബദിെന്റ പുതിയ മതത്തിലുള്ള വി�
ശ്വാസം പരീക്ഷിച്ചു േനാക്കുവാനായി മസ്ഡക്ക്
ഒരിക്കൽ േകാബദിെന്റ ഏറ്റവും പ്രിയെപ്പട്ട ഭാര്യ�
യും അേദ്ദഹത്തിെന്റ സുപ്രസിദ്ധ പിൻഗാമിയായ
കുസ്റ്റ് അനുഷീർവാെന്റ മാതാവുമായ രാജ്ഞിെയ
തനിക്കു് വിട്ടുതരണെമന്നു് അേദ്ദഹേത്താടു് ആവ�
ശ്യെപ്പട്ടു. എന്നാൽ തെന്റ വാത്സല്യഭാജനമായ
അനുഷീർവാെന്റ സങ്കടംകണ്ടു് അേദ്ദഹം ഒടുക്കം
അതിൽനിന്നു വിരമിച്ചു. തെന്റ അന്ത്യകാലത്തിൽ
േകാബദ് മസ്ഡക്കിെന്റ അേനകശതം അനുയായി�
കെള ചതിച്ചു വധിച്ചതിനുകാരണം അവർ തെന്ന
വധിക്കുവാൻ ഉദ്യമിക്കുന്ന രാജേദ്രാഹികൾ എന്നു�
ള്ള െതറ്റിദ്ധാരണമാത്രമാണു്. േകാബദിെന്റ നാലു
പുത്രന്മാരിൽ അനുഷീർവാൻ ഉൾെപ്പെട മൂന്നുേപ�
രും മസ്ഡക്കിെന്റ മതത്തിെന്റ ബദ്ധശത്രുക്കളായി�
രുന്നതിനാൽ തങ്ങളുെട ഭാവിെയപ്പറ്റി മസ്ഡക്കി�
െന്റ അനുചരന്മാർക്കു് അതിയായ ഭയം േതാന്നി.
തൽഫലമായി തങ്ങളുെട മതെത്ത അനുകൂലിക്കു�
ന്ന േകാബദിെന്റ പുത്രെന അേദ്ദഹത്തിെന്റ മരണ�
ത്തിനുേശഷം രാജാവായി വാഴിക്കുവാൻ അവർ
നിശ്ചയിച്ചു. അതിനുേവണ്ടി പ്രവർത്തനങ്ങൾ െച�
യ്തുതുടങ്ങി. ഈ കൂടിയാേലാചനെയക്കുറിച്ചു് േകാ�
ബദിനു് അറിവുകിട്ടി. തെന്ന വധിക്കുവാനാണു് ഈ
കൃതഘ്നർ ഉേദ്ദശിക്കുന്നെതന്നു് െതറ്റിദ്ധരിച്ചു് അവ�
െര ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കുവാൻ േകാബദ് നിശ്ച�
യിച്ചു. തെന്റ പിൻഗാമിയായി മസ്ഡക്കിെന്റ ശി�
ഷ്യനായ രാജകുമാരെന പ്രഖ്യാപനം െചയ്യുന്നതു
േകൾക്കാൻ അവെര േകാബദ് െകാട്ടാരത്തിേലയ്ക്കു്
ക്ഷണിച്ചു. വഞ്ചന ശങ്കിക്കാെത െകാട്ടാരത്തിനു
മുൻപിൽ ഹാജരായ അേനകം മസ്ഡക്ക് മതക്കാ�
െര േകാബദ് തെന്റ ഭടന്മാെരെക്കാണ്ടു് വധിപ്പിച്ചു.
അവിെട സന്നിഹിതനാകാത്തതുെകാണ്ടു് മസ്ഡ�
ക്ക് രക്ഷെപടുകയും െചയ്തു. േകാബദിെന്റ പിൻഗാ�
മിയായ കുസ്റു അനുഷീർവാനാണു് തെന്റ ഭരണ�
കാലത്തു് മസ്ഡക്കിേനയും അേദ്ദഹത്തിെന്റ അനു�
യായികളിൽ പലേരയും വധിപ്പിച്ചു് ആ മതെത്ത
നശിപ്പിച്ചതു്.

പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഫിറുസ് ഒന്നാമൻ
സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ചിത്രം.

േകാബദ് പ്രജാേക്ഷമതൽപ്പരനും നല്ല േയാദ്ധാവു�
മായ ഒരു രാജാവായിരുന്നു. തെന്റ കാലംവെര നട�
പ്പിലിരുന്നിരുന്ന ധാന്യരൂപത്തിലുള്ള ഭൂനികുതിപി�
രിവു് അേദ്ദഹം നിർത്തൽ െചയ്തു. അതിനുപകരം
ഒരു നിശ്ചിതതുക പണമായി കരം െകാടുത്താൽ
മതിെയന്നു് ഏർപ്പാടു െചയ്തു. ധാന്യമായി കരം രാജ�
കീേയാേദ്യാഗസ്ഥന്മാർ പിരിച്ചിരുന്ന രീതിയിൽ നി�
ന്നു് ജനങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന സങ്കടം മനസ്സിലാക്കിയ�
തു െകാണ്ടാണു് േകാബദ് ഈ പരിഷ്കാരം നടപ്പിൽ
വരുത്തിയതു്. അതിെനപ്പറ്റി ഒരു കഥയുണ്ടു്. ഒരി�
ക്കൽ േകാബദ് ഒരു ഗ്രാമത്തിൽകൂടി സഞ്ചരിക്കു�
േമ്പാൾ, ഒരു മുന്തിരിെച്ചടിയിൽ നിന്നു് ഒരു മുന്തിരി�
പ്പഴം പറിച്ചുതിന്നതിനു് ഒരു െചറുകർഷകെന്റ ഭാര്യ
ബാലനായ തെന്റ പുത്രെന ശകാരിക്കുന്നതു് അേദ്ദ�
ഹം േകട്ടു. ആ സ്ത്രീെയ വരുത്തി േകാബദ് വിവരം
േചാദിച്ചു. തെന്റ മുന്തിരിേത്താട്ടത്തിെല വിളവുകണ്ടു്
രാജകീേയാദ്യാഗസ്ഥന്മാർ രാജേഭാഗം നിശ്ചയിച്ച�
തിനുേശഷം മാത്രേമ തനിക്കതിൽനിന്നു വിളെവടു�
ക്കാൻ അവകാശമുള്ളു എന്നും അതിനുമുമ്പ് മുന്തിരി�
പ്പഴം പറിച്ചതുെകാണ്ടാണു് താൻ കുട്ടിെയ ശാസിച്ച�
െതന്നും ആ സ്ത്രീ േകാബദിെന ധരിപ്പിച്ചു. ഇതിൽനി�
ന്നു കർഷകരായ പ്രജകളുെട സങ്കടം േനരിട്ടു മന�
സ്സിലാക്കിയതുെകാണ്ടു് അേദ്ദഹം പ്രസ്തുത ഭൂനികുതി�
പരിഷ്കാരം നടപ്പിൽവരുത്തുകയും െചയ്തു.

അർദ്ധഷിർ ഒന്നാമെന്റ നാണയം.

ഇനി േകാബദിെന്റ യുദ്ധങ്ങെളപ്പറ്റിയും സമകാലീന�
െരപ്പറ്റിയും ചില സംഗതികൾ പറഞ്ഞുെകാള്ളെട്ട.
ഹൂണന്മാേരാടും കിഴക്കൻ േറാമാസാമ്രാജ്യേത്താ�
ടുമാണു് അേദ്ദഹം പ്രധാനമായി യുദ്ധം െചയ്തതു്.
േകാബദിെന്റ മുൻഗാമിയായ ബലാഷ് േപർസ്യൻ
ഹൂണന്മാരുെട ആക്രമണങ്ങളിൽ നിന്നു രക്ഷിക്കു�
വാനായി അവർക്കു് കപ്പം െകാടുത്തുവന്നിരുന്നു.
േകാബദിെന്റ ഭരണത്തിെന്റ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ അേദ്ദ�
ഹം ഈ പതിവിെന തുടർന്നുെകാണ്ടു േപായിരു�
ന്നു. േകാബദിനു നഷ്ടമായ സിംഹാസനെത്ത വി�
െണ്ടടുക്കാൻ ഹൂണന്മാരാണേല്ലാ സഹായിച്ചതു്.
എന്നാൽ രണ്ടാമതു രാജാവായിത്തീർന്നതിനുേശ�
ഷം അധികം നാൾ േകാബദ് അവർക്കു് കപ്പം െകാ�
ടുത്തില്ല. ഇതുനിമിത്തം േകാബദും ഹൂണന്മാരും
തമ്മിൽ പത്തു വർഷേത്താളം നീണ്ടുനിന്ന ഒരു
യുദ്ധം എ.ഡി. 503-ൽ ആരംഭിച്ചു. ഇതിെന്റ ഫല�
മായി ഹൂണന്മാരുെട ആക്രമണെത്ത തടയുവാൻ
അേദ്ദഹത്തിനു സാധിക്കുകയും െചയ്തു. േകാബദുമാ�
യി േപാരാടിയ ഹൂണരാജാവു് ഉത്തരഭാരതത്തിെല
ഗുപ്തചക്രവർത്തിയായ ഭാനുഗുപ്തെന്റ കാലത്തു ഭാ�
രതെത്ത ആക്രമിച്ചു് അതിെന്റ പശ്ചിമഭാഗങ്ങെള
ൈകവശെപ്പടുത്തിയ േദഹവും കുപ്രസിദ്ധ ഹൂണ�
രാജാവായ മിഹിരകുലെന്റ പിതാവുമായ െതാരമാ�
ണൻ ആെണന്നു ഈ േലഖകൻ വിചാരിക്കുന്നു.
േകാബദിെന്റ പിതാവായ ഫിറുസിേനാടു െപാരുതി
ഹൂണരാജാവിനു് ഫാഗാനിഷ് എന്നും േകാബദി�
േനാടു് യുദ്ധംെചയ്ത ഹൂണരാജാവിനു് കഷ്നവസ് 
എന്നും പാരസികമഹാകവിയായ ഫിർദൗസി േപ�
രിട്ടിട്ടുണ്ടു്. ഇക്കാലത്തു് ഹൂണന്മാർ ബാഹ്ലിക രാജ്യ�
ത്തിലും പണ്ടു് കുഷാണരാജാക്കന്മാർ ഭരിച്ചിരുന്ന
ഗാന്ധാരത്തിലും കാശ്മീരത്തിലും അധികാരം െച�
ലുത്തിയിരുന്നു എന്നു് നമുക്കറിയാം. അതിനാൽ
രാജതരംഗിണിയിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുളള കാശ്മീരെത്ത
ഹൂണരാജാക്കന്മാരായ േമഘവാഹനനും മിഹിരകു�
ലെന്റ പിതാവായ വസുകുലനും (െതാരമാണനും)
യഥാക്രമം ഫിർെദൗസിയുെട ഫഗാനിഷും കുഷ്ന�
വസും ആയിരിക്കാൻ ഇടയുണ്ടു്. േമഘവാഹനൻ
എന്ന േപരിെന്റ ഒടുവിലെത്ത പദമായ വാഹനൻ
േപർസ്യൻ ഭാഷയിൽ ഫാഗനിഷ ആയിത്തീർേന്ന�
ക്കാം. അതുേപാെലതെന്ന കാശ്മീരേത്തയും കുഷാ�
നരാജ്യമായ ഗാന്ധാരേത്തയും ഭരിച്ചിരുന്ന വസുകു�
ലൻ, കുഷ്നവസ് , അതായതു് കുഷാണനായ വസു
ആയും രുപാന്തരെപ്പേട്ടക്കാം. ഇക്കാലത്തിനടുത്തു
തുഞ്ജീനർ എന്നു േപരുള്ള രണ്ടു രാജാക്കന്മാർ കാ�
ശ്മീരെത്ത ഭരിച്ചിരുന്നു എന്നും രാജതരംഗിണിയിൽ
കാണുന്നുണ്ടു്. ഹൂണഭാഷയിൽ തഞ്ജു എന്ന പദ�
ത്തിനു് അർത്ഥം ചക്രവർത്തി എന്നാെണന്നു േഡ�
ഗിനസിെന്റ ഹൂണചരിത്രത്തിൽ നിന്നു മനസ്സിലാ�
ക്കാവുന്നതാണു്. ഈ തഞ്ജു എന്ന സാമാന്യനാ�
മെത്തയാണു് കൽഹണൻ തുഞ്ജീനൻ എന്നുേപ�
രുള്ള രണ്ടു രാജാക്കന്മാരായിത്തീർന്നെതന്നു് ഈ
േലഖകൻ വിചാരിക്കുന്നു. കൽഹണെന്റ തുഞ്ജീനൻ
ഒന്നാമൻ േമഘവാഹനനും തുഞ്ജീനൻ രണ്ടാമൻ
വസുകുലനും, അഥവാ െതാരമാണനും ആയിരിക്കു�
വാനിടയുണ്ടു്.

മഹാനായ േഡരിയസ്.

തുഞ്ജീനൻ ഒന്നാമൻ എന്ന രാജാവിനു് സംസ്കൃത�
സാഹിത്യ ചരിത്രത്തിൽ പ്രാധാന്യമുണ്ടു്. എെന്ത�
ന്നാൽ വ്യാസെന്റ അംശമായ ഒരു മഹാകവിയും
ഒരു നാടകകർത്താവുമായ കൽഹണൻ

“നാട്യം സർവ്വജനേപ്രക്ഷ്യം
യശ്ചേക്ര സമഹാകവിഃ
ൈദ്വപായന മുേനരംശ
സ്തത്കാേല ചന്ദ്രേകാഭേവത്”

ഡാരിയസ് ഒന്നാമെന്റ െഡേപ്പാസിഷൻ േപ്ലറ്റ്,
െപർെസേപാളിസ്.

എന്ന രാജതരംഗിണീ േശ്ലാകത്തിൽ സ്തുതിക്കുന്ന
ചന്ദ്രകൻ (അഥവാ ചന്ദകൻ) എന്ന കവി തുഞ്ജീ�
നൻ ഒന്നാമെന്റ സമകാലീനനാെണന്നു് അേദ്ദഹം
പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. ഈ തുഞ്ജീനൻ ഒന്നാമെന്റ കാലത്തു്
ഒരു ഭയങ്കരമായ ക്ഷാമം ഉണ്ടായിെയന്നു കൽഹ�
ണൻ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുളളതിൽ നിന്നു്, േപർസ്യെയ
ഏഴു വർഷെത്ത ക്ഷാമംബാധിച്ച കാലത്തു് അവി�
െട ഭരിച്ചിരുന്ന ഫിറുസ് രാജാവിെന്റ (േകാബദിെന്റ
പിതാവിെന്റ) സമകാലീനനാണു് തുഞ്ജീനൻ ഒന്നാ�
മനും ചന്ദ്രകൻ എന്ന കവിയും എന്നു് സംശയംവി�
നാ അനുമാനിക്കാം. അതിനാൽ ചന്ദ്രക കവിയുെട
കാലം സ് കന്ദഗുപ്തൻ വിക്രമാദിത്യൻ എ.ഡി. 455
മുതൽ 467 വെര നാടുവാണിരുന്നതിനാൽ ചന്ദ്രക
കവി സ് കന്ദഗുപ്തേന്റയും സമകാലീനനാെണന്നു
വരുന്നുണ്ടു്.

നഖ് െഷ ഇ േറാസ്താമിെല ഡാരിയസിെന്റ ശവകുടീരം.

ഈ ചന്ദ്രകെന്റ

“ഏേകനാക്ഷ്ണാ പരിതതരുഷാ
വീക്ഷേത േവ്യാമസംസ്ഥം
ഭാേനാർബിംബം സജല ലളിേത
നാലേരണാത്മകാന്തം
അഹ്ന േഛേദ ദയിതവിരഹാശങ്കനീ?
ചക്രവാകീ
ദൗ സങ്കീർണ്ണാ രചയതി രഡൗ
നർത്തകീവ പ്രഗത്ഭാ”

അന്തിേയാക്കസ് I െടട്രാഡ്രാച്ചിെല െസലുക്കസ്
I-െന്റ ഛായാചിത്രം.

ഇത്യാദിയായി നാനാരസങ്ങൾ സേമ്മളിച്ചിട്ടുള്ള
ചില േശ്ലാകങ്ങെള ദശരുപകാദി അലങ്കാര ഗ്രന്ഥ�
ങ്ങളിലും സുഭാഷിതാവലികളിലും ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുെണ്ട�
ങ്കിലും ഈ കവിെയപ്പറ്റി മറ്റു യാെതാരു വിവരവും
നമുക്കു് ലഭിച്ചിട്ടില്ല, ഈ കവി സുപ്രസിദ്ധമായ ചന്ദ്ര�
വ്യാകരണത്തിെന്റയും “േലാകാനന്ദം” എന്ന കൃതി�
യുേടയും കർത്താവായ ബൗദ്ധാചാര്യർ ചന്ദ്രേലാമി�
യാെണന്നു ചില കാരണങ്ങളാൽ ഈ േലഖകൻ
വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നു മാത്രേമ തൽക്കാലം ഇതി�
െനപ്പറ്റി ഇവിെട പറയുന്നുള്ളൂ.

ഇന്നെത്ത േനാർത്ത് മാസിേഡാണിയയിൽ
സ്ഥിതിെചയ്യുന്ന ജസ്റ്റീനിയൻ ഒന്നാമെന്റ

ജന്മസ്ഥലമായ പുരാതന പട്ടണമായ ടൗേറസിയം.

െപർസ്യായുെട പൂർേവ്വാത്തരഭാഗത്തു നിവസിച്ചിരു�
ന്ന പ്രസ്തുത േശ്വതഹൂണന്മാേരാടു െപാരുതിയതിനു�
പുറേമ േകാബദ് േപർസ്യയുെട പശ്ചിേമാത്തര ഭാഗ�
ത്തു് കാക്കസസ് പർവ്വതനിരയുെട വടക്കായി പാർ�
ത്തിരുന്നവരും ഹൂണന്മാേരാടു ചാർച്ചയുള്ള ഖസർ
എന്ന അപരിഷ്കൃതക്കാേരാടും വിജയപൂർവ്വം യുദ്ധം
െചയ്തിരുന്നു. േകാബദിെന്റ അന്ത്യകാലത്തു് പാര�
സികർക്കു് സിന്ധിലുണ്ടായിരുന്ന േമൽേക്കായ്മാധി�
കാരം നഷ്ടമായി എന്നും ഇതിനുകാരണം കാളിദാ�
സെന്റ സമകാലീനനും രക്ഷിതാവുമായ യേശാവർ�
മൻ വിക്രമാദിത്യെന്റ ദിഗ്വിജയമാെണന്നും വിചാരി�
ക്കുവാൻ കാരണങ്ങളുണ്ടു്. (െപ്രാഫസർ എ.ആർ.
രാജരാജവർമ്മയുെട മലയാളശാകുന്തളത്തിെന്റ പു�
തിയ പതിപ്പിൽ ഈ േലഖകൻ എഴുതിേച്ചർത്തിട്ടു�
ള്ള മുഖവുര േനാക്കുക).

അഹുറ മസ്ദ (വലത്തു്, ഉയർന്ന കിരീടേത്താെട)
അർദ്ധഷിർ ഒന്നാമെന (ഇടത്തു് ) രാജത്വത്തിെന്റ
േമാതിരം സമ്മാനിക്കുന്നു. (നഖ്-ഇ റുസ്തം, മൂന്നാം

സി.സി.ഇ.)

കിഴക്കൻ േറാമാസാമ്രാജ്യേത്താടു് എ.ഡി. 502–
505, 528–531 എന്നീ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ േകാബദ് 
രണ്ടു് യുദ്ധം നടത്തിയിരുന്നു. ഒരു എൺപതുവർഷം
സമാധാനപരമായി വർത്തിച്ചതിനുേശഷമാണു്
എ.ഡി. 502-ൽ പാരസികസാമ്രാജ്യവും േറാമാസാ�
മ്രാജ്യവും തമ്മിൽ കലഹം തുടങ്ങിയതു്. അന്നെത്ത
േറാമാ ചക്രവർത്തി അനസ്താസിക്സ് ആയിരുന്നു.
ഈ ഒന്നാമെത്ത യുദ്ധത്തിെന്റ പ്രാരംഭകാലത്തു്
േകാബദ് േനരിട്ടു് േസനാനായകത്വം വഹിച്ചിരുന്ന�
തു് നിമിത്തം അേദ്ദഹത്തിനു് േറാമാക്കാരുെട േമൽ
പല വിജയങ്ങളും േനടാൻ സാധിച്ചു. എന്നാൽ
503-ൽ േകാബദ് ഹൂണന്മാരുമായി യുദ്ധത്തിേലർ�
െപ്പട്ടതുനിമിത്തം ആ പുതിയ യുദ്ധത്തിൽ ശ്രദ്ധ
േകന്ദ്രീകരിക്കുവാൻ േവണ്ടി േറാമായുദ്ധം നയിക്കു�
ന്നതിനു് അേദ്ദഹം തെന്റ േസനാനായകന്മാെര ചുമ�
തലെപ്പടുത്തി. ഇതു മുതൽക്കു് േറാമാക്കാർക്കു് വിജ�
യം ലഭിച്ചുതുടങ്ങി. ഒടുക്കം ഇരുകക്ഷികളും തമ്മിൽ
യുദ്ധത്തിനു മുമ്പുള്ള സ്ഥിതി സമ്മതിക്കുന്ന ഒരു ഉട�
മ്പടി ഉണ്ടാക്കി അതു് അവസാനിപ്പിക്കുകയും െച�
യ്തു. എ.ഡി. 528-ൽ തുടങ്ങിയ േകാബദിെന്റ രണ്ടാ�
മെത്ത േറാമായുദ്ധം അവസാനിക്കുന്നതിനു് മുമ്പു്
അേദ്ദഹം മൃതിയടഞ്ഞു. ഈ യുദ്ധത്തിൽ വൃദ്ധനായ
േകാബദ് പാരസികൈസന്യെത്ത േനരിട്ടു നയിച്ചി�
രുന്നിെല്ലങ്കിലും അതിെന്റ പ്രാരംഭത്തിലും അേദ്ദഹ�
ത്തിനു വിജയം േനടുവാൻ സാധിച്ചു. അന്നെത്ത
േറാമാച്ചക്രവർത്തി സുപ്രസിദ്ധനായ ജസ്റ്റീനിയൻ
ആയിരുന്നു. പിൽക്കാലത്തു സുപ്രസിദ്ധ േറാമാേസ�
നാനായകനായിത്തീർന്ന ബലിസാറിയുസിനു ഈ
യുദ്ധത്തിെന്റ പ്രാരംഭത്തിൽ ഭീമമായ പരാജയം
സംഭവിച്ചതും ഇവിെട സ്മരണീയമാണു്. യുദ്ധത്തി�
െന്റ അന്ത്യഭാഗത്തിൽ േറാമാക്കാർക്കു കൂടുതൽ
വിജയം േനടുവാൻ കഴിഞ്ഞു. യുദ്ധം അവസാനി�
ക്കുന്നതിനു് മുമ്പു് േകാബദ് മരിച്ചുേപായതിനാൽ
അേദ്ദഹത്തിെന്റ പിൻഗാമിയായ കുസ്റു അനുഷീർ�
വാനാണു് അതിെന അവസാനിപ്പിച്ചതു്.

അർദ്ധഷിെന്റ നാണയങ്ങളിെലാന്നിെന്റ ചിത്രം;
നാണയത്തിെല അർദ്ധഷിർ I-െന്റ ഛായാചിത്രവും

അതിനു് പിന്നിെല ഫയർ േബാക്സിെന്റ ചിഹ്നവും.

േകാബദ് ഗുണങ്ങളും േദാഷങ്ങളും ധാരാളം ഇടക�
ലർന്നിട്ടുള്ള ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായിരുന്നു.
ഇടയ്ക്കിെട അേദ്ദഹം ക്രൂരതയും ചാപല്യവും കാണി�
ക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. മസ്ഡക്കിെന്റ വിപ്ലവകരമായ
മതത്തിൽ അേദ്ദഹം മരണപര്യന്തം വിശ്വസിക്കു�
ന്നതും ഭൂനികുതി പരിഷ്കാരം അേദ്ദഹം നടപ്പിൽവ�
രുത്തിയതും ചില ഉന്നതങ്ങളായ ആദർശങ്ങളുള്ള
ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു അേദ്ദഹം എന്നു കാണിക്കു�
ന്നുണ്ടു്. മസ്ഡക്കിെന്റ േസാഷ്യലിസ്റ്റ് സിദ്ധാന്തം
സ്വീകരിച്ചതിനാൽ േലാകത്തിെല രാജാക്കന്മാ�
രുെട ഇടയ്ക്കു് അേദ്ദഹത്തിനു് അനന്യസദൃശമായ
ഒരു സ്ഥാനവുമുണ്ടു്. തെന്റ ആശ്രിതന്മാേരാടും കുടും�
ബേത്താടും അേദ്ദഹം േസ്നഹപൂർവ്വം വർത്തിക്കുക
പതിവായിരുന്നുെവങ്കിലും, തെന്റ ഇളയ പുത്രനായ
കുസ്റു അനുഷീർവാേനാടും തെന്റ പ്രവാസത്തിൽ
പങ്കുെകാണ്ടവനും താൻ വധിച്ച മന്ത്രിയുെട പുത്ര�
നായ െസർമിഹിരേനാടുമാണു് അേദ്ദഹം പ്രേത്യക�
മായ േസ്നഹം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നതു്. കൂടാെത തെന്റ
മൂത്ത പുത്രനായ കയുസിെന്റ അവകാശെത്ത വിഗ�
ണിച്ചു് അേദ്ദഹം അനുഷീർവാെന തെന്റ പിൻഗാമി�
യായി നിശ്ചയിക്കുകയും െചയ്തു. അനുഷീർവാേനാടു്
േകാബദ് കാണിച്ച പ്രേത്യക വാത്സല്യത്തിനു് ആ
രാജകുമാരെന്റ അനിതരസാധാരണമായ സൽഗു�
ണങ്ങൾക്കും േശഷിക്കും പുറേമ മെറ്റാരു കാരണം�
കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. പിതാവിെന്റ മരണേശഷം പി�
തൃസേഹാദരനായ ബലാഷ് രാജ്യം ൈകവശെപ്പടു�
ത്തിയേപ്പാൾ േകാബദ് തെന്റ നിർഭാഗ്യെത്തപ്പറ്റി
ചിന്തിച്ചു് നിരാശെപ്പട്ടുെകാണ്ടു് ഒരു േദശസഞ്ചാരം
െചയ്യുകയുണ്ടായി. ഈ സഞ്ചാരത്തിനിടയ്ക്കു് അേദ്ദ�
ഹം നിശാപുരം എെന്നാരു നഗരത്തിൽ സുന്ദരി�
യായ ഒരു സ്ത്രീയുമായി ഒരു രാത്രി കഴിച്ചുകൂട്ടി. നാ�
ലുവർഷെത്ത സഞ്ചാരം കഴിഞ്ഞു് േകാബദ് നിശാ�
പുരിയിൽ കൂടി വീണ്ടും തിരിച്ചുേപായേപ്പാൾ തെന്റ
ഒരു ദിവസെത്ത ഭാര്യയായിരുന്ന ആ സ്ത്രീെയ ഒന്നു�
കൂടി കാണണെമന്നു േമാഹം േതാന്നിയതിനാൽ
അവെള അേദ്ദഹം സന്ദർശിച്ചു. അേപ്പാൾ ഒരു സു�
കുമാരനായ ബാലെന അേദ്ദഹത്തിെന്റ പുത്രനാ�
െണന്നുപറഞ്ഞു് അവൾ അേദ്ദഹത്തിെന്റ മുമ്പിൽ
െകാണ്ടുെചന്നു നിർത്തി. അപ്രതീക്ഷിതമായുണ്ടായ
ഈ പുത്രലാഭത്തിൽ നിന്നുളവായ ആനന്ദത്തിൽ
േകാബദ് മുഴുകിയിരിക്കുേമ്പാൾ തെന്റ പിതൃവ്യനായ
ബലാഷ് രാജാവു് മരിച്ചു എന്നും തന്മൂലം താൻ പാ�
രസികരാജാവായിത്തീർന്നു എന്നുമുള്ള സേന്താ�
ഷവാർത്ത അേദ്ദഹം അറിഞ്ഞു. പുതുതായി കണ്ടു�
കിട്ടിയ പുത്രനായ അനുഷീർവാെന്റ ഭാഗ്യം െകാ�
ണ്ടാണിെതന്നു് അന്നുമുതൽക്കു് േകാബദ് ദൃഢമായി
വിശ്വസിക്കുകയും െചയ്തു. ഇതാണു് അനുഷീർവാ�
േനാടു് പ്രേത്യകം വാത്സല്യം കാണിക്കുവാൻ േകാ�
ബദിെന േപ്രരിപ്പിച്ച മെറ്റാരു സംഗതി. അേദ്ദഹ�
ത്തിെന്റ ഈ പക്ഷപാതം പാരസികരാജ്യത്തിനു
മാത്രമല്ല, ഏഷ്യാ ഖണ്ഡത്തിനും കൂടി പ്രേയാജന�
കരമായിട്ടാണു് പരിണമിച്ചതു്. എെന്തന്നാൽ പാ�
രസികരാജാക്കന്മാരുേടയും ഏഷ്യാഖണ്ഡത്തിെല
മറ്റു രാജാക്കന്മാരുെടയം ഇടയ്ക്കു് കർത്തവ്യേബാധം
െകാണ്ടും നീതിേബാധം െകാണ്ടും ഭരണസാമർഥ്യം
െകാണ്ടും കലാേപാഷണതാല്പര്യം െകാണ്ടും നീ�
തിമാനായ കുസ്റു അനുഷീർവാെന്റ മുമ്പിൽ നിൽ�
ക്കുവാൻ േയാഗ്യതയുള്ള മെറ്റാരു രാജാവുേപാലും
ഇന്നുവെര ഉണ്ടായിട്ടില്ല.

പന്ത്രണ്ടാം പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ബഹ് റാമിെനയും
ആസാെദെയയും ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുള്ള പാത്രം.

(1937 നവംബർ 22, മാതൃഭൂമി.)
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േ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 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.)



RIVER VALLEY
DIGITAL LIBARY
empowering the author …

◦ “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

