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േകരളത്തിെല േദശനാമങ്ങൾ

(ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ അഗസ്ത്യൻ എന്ന തൂലികാനാമത്തിൽ ’സദ്ഗുരു’ മാസികയിൽ
എഴുതിയത്. ’െകാച്ചിയിെല ചില സ്ഥലനാമങ്ങൾ’ എന്ന േപരിൽ വന്ന ഒരു േല 
ഖനവും ഉൾെപ്പടുത്തിയി ണ്ട്.)
വിേദശീയരുെട ആഗമനത്താൽ ഭാരതത്തിെല മിക്ക േദശങ്ങളിേലയും നാമങ്ങ 
െള മാറ്റി പുതിയ േപരുകൾ െകാടുത്തി െണ്ടന്ന് കാണാവുന്നതാണ്. ഇതുേപാ 
െല ഭാരതഖണ്ഡത്തിെന്റ െതേക്ക അറ്റ ള്ള മലയാളേദശത്തിലും എെന്തങ്കിലും
മാറ്റം സംഭവിച്ചി േണ്ടാ എ േനാക്കാം.
പരേദശികളുെട വരവു േഹതുവായി നാമങ്ങൾ പല വിധത്തിലും േഭദെപ്പട്ടി െണ്ട 

ള്ളതിനു സാധാരണ നട ള്ള വയിൽനി ഒരു ഉദാഹരണം കാണിക്കാം.
ഇവിെട കിഴെക്ക ം, േമെക്ക മാണേല്ലാ പൂർവപശ്ചിമദി കൾ പറ
വരുന്നത്. കിഴക്ക്, േമക്ക് ഈ വാ കൾ തമിഴ് ഭാഷയിൽ െപട്ടതാണ്, കി 
ഴെക്ക ള്ളത്, കീഴ് എ ള്ളതിൽനി ം, േമക്ക് േമൽ എ ള്ളതിൽനി ം
ഉണ്ടായവയാകു . പർവ്വതത്തിന് കിഴക്കായി സ്ഥിതിെച ന്ന പാണ്ടിേദശ
സമു ം കിട ന്നതും സൂര്യൻ ഉദി ന്നതുമായ ഭാഗം കിഴ ം പർവ്വത ഭാഗമായ
േമൽഭാഗം േമ മാണ്. ഈ മുറ മലയാള േദശ പർവ്വതങ്ങളുെട ഭാഗം േമൽ 
ഭാഗവും സമു ം കിട ന്ന താഴ്ന്ന ഭാഗം കീഴ്ഭാഗവുമാണ്. നാം ഇേപ്പാൾ പറ  
വരുന്ന കിഴക്ക് എ ള്ള ഭാഗം നമു േമ ം േമെക്ക ള്ള ഭാഗം നമു കിഴ 

മാണ്. എന്നാൽ നാം പറ ം ധരി ം വരുന്നതു േമക്കിെന കിഴെക്ക ം,
കിഴക്കിെന േമെക്ക ം വിപരീതമാക്കിയാണ്. ഇതു പാണ്ടിക്കാേരാടു നമു  
ള്ള അധിസംസർഗ്ഗം േഹതുവായി വ േപായതായിരിക്കണം. (ഈ അഭി ാ 
യേത്താട് കാൾഡ്വൽ തെന്ന േയാജി ണ്ട്.സ്വ: പ:). ഇവിെട പ പേണ്ട
നട ള്ള േപരു ഉഞ്ഞാറ്, പടിഞ്ഞാറ് എന്നാകു . ഉഞ്ഞാറ് = ഉയർ + ഞായർ;
ഉയർ = ഉയരുന്ന സ്ഥലം; ഞാർ = ഞായർ, സൂര്യൻ. അതായതു സൂര്യൻ ഉദി  
യരുന്ന ദിെക്ക ം; പടിഞ്ഞാറ് = ഞായർ പടിയുന്ന, സൂര്യൻ പടിയുന്ന, താഴുന്ന
സ്ഥലം എ ം; സൂര്യൻ അസ്തമി ന്ന എടെമ താ ര്യം.
’ഉഞ്ഞാ വരെയ നീങ്കി ഉയിരിളം പതിേമനി’ എന്ന തമിഴു പാടലിൽ. പടിഞ്ഞാറ്
എ ള്ളതു സിദ്ധമാണേല്ലാ. മ രാജ്യങ്ങളിെലന്നേപാെല മലയാള ം ഒരു
േദശീയഭാഷയുണ്ട്. തമിഴിെന്റ വകേഭദമായ ഒരു ഭാഷയാണ് ഇവിടെത്ത മലയാ 
ളഭാഷ. ഈ നാട്ടിലുള്ള മിക്ക നാമങ്ങളും ഈ ഭാഷയിൽ തെന്ന ആയിരിക്കണം.
അജ്ഞതയാേലാ മേറ്റാ പല നാമങ്ങെളയും ഇേപ്പാൾ സംസ് കൃതഭാഷാപദങ്ങളും
കലർത്തി ദുർവ്യഖ്യാനങ്ങൾ െചയ്തി ള്ളതായി കാണാം. സ്ഥലനാമ ങ്ങളുെട
ഉത്ഭവം മൂ വിധത്തിൽ സംഭവിക്കാവുന്നതാണ്. ആദ്യ്മായി ഭൂമിയുെട കിട ം
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ഗുണവും അനുസരി ം, രണ്ടാമതു ഭുക്കളുെട സ്ഥാനമാനങ്ങെള അനുസരി ം,
മൂന്നാമതു േക്ഷ േദവനാമങ്ങെള ആ യി ം ആകു . ഇതിൽ രണ്ടാമെത്ത
രീതിയനുസരിച്ച് അന്യേദശ ഭുക്കന്മാരുെട നാമങ്ങൾകൂടി പലസ്ഥലങ്ങളിലുമി 
േപ്പാൾ നടപ്പിലായി ണ്ട്. ഒരു വാക്കിനു പല അർത്ഥങ്ങളും കാണുന്നതുെകാണ്ട്
ഒരു സ്ഥലത്തിെന്റ നാമം ശരിയാേണാ എ നിശ്ചയി ന്നതിന് ആ സ്ഥല 
െത്ത പരിേശാധിേക്കണ്ടിവേന്ന ം. അതുെകാണ്ട് ഇവിെട എഴുതാൻ തുട ന്ന
സ്ഥലനാമങ്ങൾക്ക് വല്ല വ്യത്യാസവും വന്നാൽ ക്ഷന്തവ്യമാണ്. കൂടാെത ഈ
േപരുകൾ ഉണ്ടായി ള്ളതു വളെരക്കാലത്തിനുമുമ്പാണ്. കാലം െകാണ്ട് ഭൂസ്ഥി 
തി വ്യത്യാസം വരാവുന്നതിനാൽ ഇേപ്പാളുള്ള പരിേശാധനെകാ വലിയ

േയാജനമില്ല. ചില േദശനാമങ്ങെള അടിയിൽ കുറി .
കന്യാകുമാരി ദുർഗ്ഗാേക്ഷ ംെകാ ണ്ടായ േപർ. കുമാരി എന്ന വാക്കിന് സപ്ത 
നദികളിൽ ഒെന്ന ള്ള അർത്ഥ വും കൂടി കാണു . മരുത്വാൻമല അധികം കാ 
ള്ള മല. ശിവസി പുരം എ ള്ളതു ഉച്ചാരണദാർഡ്യത്താൽ േലാപിച്ച് ’ചി 

േവന്തിരം’ എന്നായി. ഇതിെന സംസ് കൃതപണ്ഡിതന്മാർ ’ശുചീ ം’ എന്നാക്കി,
ഇ ൻ ശുചിയായ ഇടം എ ം മ ം െതറ്റായി വ്യാഖ്യാനി . തിരുവനന്തപു 
രത്തിന് െത ’േതേരാ, െചവന്തരേമാ, േതജാഞ്ചിേകാപുരേമാ’ ഇ കാരം ീ 
കൾ താരാട്ട് െചാല്ലാറുണ്ട്. മലന ർമൈലന ർമല ർ. ഇരണിയൽ സമു ത്തി 
ന് സമീപമായി സ്ഥിതിെച ന്നതും ചതു നിലം ഉള്ളതുമായ േദശം. ഒരു
കാല ഇവിെട വല്ല േകാട്ടയും സ്ഥിതിെചയ്തിരുന്നാലും ഈ േപർ പറയാവുന്ന 
താണ്. കൽ ളം കൽ േദശം
വിളവേങ്കാട് വിൈളവൻ േകാട്; വിളനിലവും വലിയ കു മുള്ള േദശം. തിരു 
വട്ടാർ ഈ സ്ഥലെത്ത ചുറ്റി ഒരു നദിെയാ ഴുകു ണ്ട്. തിരുെവന്നത് ീ എന്ന
അർത്ഥത്തിൽ േക്ഷ െത്ത റി . െനയ്യാറ്റിൻകര പുഴയുെട കര. ഈ പു 
ഴ െനയ്യാറ് എ േപർ. അതിെല ജലെത്ത സംബന്ധി വന്നതായിരിക്കാം.
തിരുവനന്തപുരം േക്ഷ ം മൂലം വന്ന േപർ. െനടുമങ്ങാട് െനടുവൻ കാട്. ചിറ 
യിൻകീഴ് ചിറയുെട കീഴ്ഭാഗം.
േകാവളം േകാ=രാജാവ്, അളം= േദശം. േകാവളം എന്ന േപരു ഉച്ചാരണദാർ 
ഡ്യത്താൽ േഭദെപ്പട്ട് െകാല്ലം ആയിരിക്കണം.
പുനലൂർ പുനൽ + ഊർ; പുനൽ=നദി; ഊർ=ദിക്ക് കരുനാഗപ്പള്ളി കൈരനാഗപ്പ 
ള്ളി. കര നായകന്മാരുെട ദിക്ക്.
കാർത്തികപ്പള്ളി കാർത്തിേകയെന്റ േക്ഷ ം. മാേവലിക്കര മാ + േവൈല +
കര = മാേവലിക്കര = മഹസമു ക്കര. ഒരു കാല സമു ം ആ നാട്ടിനു സമീപം
കിടന്നിരിക്കണം േവൈല + ഏറ്റം = േവലിേയറ്റം. ഇത്യാദികളിെല അർത്ഥം  
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ഷ്ടമാണേല്ലാ.
േചർത്തല േചർത്തല = െചളിക്കര. ഇേപ്പാൾ സമു തീര സ്ഥിതിെച ന്ന താ 
ഴ്ന്ന നാടുകെളല്ലാം കടൽ െവ ാെണ കാണാവുന്നതാണ്. ഏ മാനൂർ ഏ മാൽ
+ ഊർ; ഏ മാൽ = വൃഷഭ വാഹനനായ ശിവൻ
ഹരിപ്പാട് അരുവിപ്പാട് = െചറുേതാട് ഉള്ള േദശം. ആലുവാ, ആല ഴ, ആല 
ങ്ങാട് ആലം (െവള്ളം); െവള്ളം വളെര പര ന്നിടം എ അർത്ഥം. കടു രു 
ത്തി കടൽതുരുത്ത്.
കഠിനംകുളം കടൽ + നൻ + കുളം = കടൽ ന ളം = കടനംകുളം = കഠിനംകു 
ളം. േകാഴിേത്താട്ടം േകാഴി = ഉറവുള്ള േദശം. െകാടുങ്ങ ർ െകാടുംേകാലൂർ,
ദണ്ഡനം െച ന്ന സ്ഥലം. പ കുറ്റവാളികെള െകാ േപായി ശിക്ഷി ന്നതി 
ന് ഉപേയാഗിെപ്പടുത്തിയിരുന്ന സ്ഥലം. എറണാകുളം ഇൈറ + നായർ + കുളം.
ഇൈറനായർ കുളം = ഇറണാകുളം = എറണാകുളം.
േകാടനാട് േകാട് + നാട് = കു ള്ള േദശം. താെഴ കാണിക്കാൻ േപാകുന്ന
സ്ഥലങ്ങളുെട നാമങ്ങ ൾക്ക് ഇന്നെത്ത കാ യിൽ വല്ല വ്യത്യാസവും കാണുന്ന 
താ യാൽ തെന്നയും പിശകായി വിചാരിക്കാവുന്നതല്ല. എെന്തന്നാൽ ഭൂമി  
കൃത്യാ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം തെന്ന ധാനകാരണം. മനുഷ്യ യത് നത്താലും ചില
മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താവുന്നതാ ണേല്ലാ. ഉദാഹരണമായി െകാച്ചി എന്ന പദെത്തത്ത 
െന്ന എടു ക. ഇതിെന്റ ശരിയായ അർത്ഥം നിരൂപിക്കയാെണങ്കിൽ െകാച്ചി
എന്ന േപരു തുറുമുഖത്തിനു മാ േമ േയാജി ക യു . എന്നാൽ, ഒരു രാജ്യം
മുഴുവനും ഇേപ്പാൾ നാം ഈ േപരുെകാണ്ടറിയു . കൂടാെത മരുഭൂമി യായിക്കി 
ടന്നിരുന്ന സ്ഥലങ്ങെള കൃഷിെചയ്യത്തക്ക സ്ഥിതിയി ലാക്കിയും പാഴു വൃക്ഷങ്ങ 
െള നശിപ്പി പകരം ഉപേയാഗ ദമായ വൃക്ഷങ്ങൾ െവ പിടിപ്പി പല മാ 
റ്റങ്ങൾ െച വരു ണ്ടേല്ലാ. അതു െകാ ഇവിെട പറയാൻേപാകുന്ന േപരു
കൾ ഉണ്ടായത് അന്നെത്ത കാലസ്ഥിതി അനുസരിച്ചായിരി െമ കരുേത
ണ്ടതാണ്.
മുള രുത്തി നാലു പുറവും താണ േദശങ്ങളാലും െവള്ളത്താലും ചുറ്റെപ്പട്ടതും മുള
ധാരാളം വളരുന്നതുമായ കര (ദ്വീപ് ).
ആമ്പ ർ ആമ്പൽ എന്ന പദത്തിന് െനല്ലി, മുള, ആമ്പൽ പൂവ്, പുളിയാര ഇങ്ങി 
െന പല അർത്ഥങ്ങളും ഉണ്ട്. ഇവയിൽ ഏെതങ്കിലും വളരുന്ന ദിക്കിനു ഈ േപർ
േയാജി ന്നതാണ്. ഊർ = ദിക്ക്, േദശം, ആമ്പ ർ എന്ന േപരിൽ െകാച്ചിയിൽ
ഒന്നിലധികം സ്ഥലങ്ങളുള്ളതായി അറിയു .
കാ ര് വള്ളിെച്ചടികൾ ഉണ്ടാകുന്ന സ്ഥലം. കുമ്പളഞ്ഞി െചറുെചടികൾ വളരു 
ന്ന സ്ഥലം. േതാ ംപടി വൃക്ഷ ട്ടമുള്ള സ്ഥലത്തിെന്റ സമീപ േദശം.
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ഞാറക്കൽ ഞാറ എന്ന ഫലവൃക്ഷം വളരുന്ന സ്ഥലം. െവള്ളാങ്ങ ർ നല്ല െവളി 
േദശം. ചാല ടി താണസ്ഥല കുടികൾ ഉള്ള േദശം.

കവല = വഴികൾ തമ്മിൽ േചരുന്ന സ്ഥലം. കുരിയാർകുട്ടി െചറിയ ആറ് (പുഴ)
ഉള്ള ദിക്ക്. അടൂർ താണ േദശം.
പുതുക്കാട് പുതുതായി ഉണ്ടായ കാട്. പാലപ്പിള്ളി കള്ളിെച്ചടി, പാലമരം മുതലാ 
യവ ഉണ്ടാ കുന്ന സ്ഥലേത്തയും കടൽക്കരേയയും ഈ േപർ വിളിക്കാം.
പറ ക്കര പരപ്പ് + ഊർ + കര = പരന്ന കര േദശം. െകാടകര കു േദശം.
േകാട് = കുന്ന്. പതിയാരം ആഞ്ഞിലി, ചന്ദനം മുതലായ വൃക്ഷങ്ങൾ വളരുന്ന
സ്ഥലം.
െചറുതുരുത്തി െചറിയ ദ്വീപ്. അഴീേക്കാട് സമു ക്കര. അഴി (ആഴി) = സമു ം,
േകാട് = കര. േകാട്ട റം േകാട്ടയുെട സമീപ േദശം. േചലക്കര േചലമരം ഉണ്ടാ 
കുന്ന സ്ഥലം. അണ്ടിക്കടവ് അടുത്ത കടവ് എന്നർത്ഥമുള്ള അെണ്ട ക്കടവ് എ  
ള്ളതായിരിക്കണം ശരിയായ പദം എ േതാ .
അയ്യമ്പിള്ളി ഭുവിെന്റ േപേരാ, േദവെന്റ േപേരാ ആയിരി ം ഈ നാമത്തിെന്റ
അടിസ്ഥാനം. േകാടേശ്ശരി കു ം, മലയും ഉള്ള േദശം. അതിരപ്പള്ളി അതൃ 
ത്തിസ്ഥലം. എൽ രുത്തി ൈമതാനം േപാെല കിട ന്ന ദ്വീപ്. മു ർ കായ 
ലിനു സമീപമുള്ള െചറിയ ഊർ (ദിക്ക് ). വൈരയിൻ തീരപ്പിള്ളി വരന്തിരപ്പിള്ളി
= മലയുെട തീര േദശം. വൈര = മല, തീരം = അരിക്, പള്ളി = േദശം,ഊര്.
ശുഭമ
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