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മലയാളത്തിെല ചിലസ്ഥാനനാമങ്ങൾ

(പഴയ ’സദ്ഗുരു’ മാസികയിൽ ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ ’അഗസ്ത്യൻ’ എന്ന േപരുവച്ച്
എഴുതിയ േലഖനങ്ങളിൽ രെണ്ടണ്ണമാണ് ഇവിെട എടു േചർത്തി ള്ളത്.)
മലയാളേദശ നട ള്ള സ്ഥാനേപ്പരുകെള പരിേശാധി ക്കയാെണങ്കിൽ,
അവ, ഭുത്വം െകാ ം വൃത്തിെകാ ം ഇങ്ങെന ര ധാനകാരണ 
ങ്ങളാൽ ഉത്ഭവിച്ചി ള്ളവയാ െണ ത്യക്ഷെപ്പടും. ’മൈലനാ മാടമ്പി
മാക്കിരുഹനാക ത്താർ മാനം മുെട്ടത്താനമുള്ള മാ യരേല്ലാ’ എന്ന് ഒരു

ാചീനവെട്ടഴു ന്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞിരി . ഇക്കാലത്ത് ഒരാൾ തെന്ന
രേണ്ടാ മൂേന്നാ സ്ഥാനങ്ങൾ (ബഹുമതികൾ) ലഭിക്കാറുണ്ടേല്ലാ, അതുേപാെല,

ാചീനകാലെത്ത മലയാളി ഭുക്കന്മാർ ം വളെര സ്ഥാനമാനങ്ങളുണ്ടാ 
യിരു എ േമെലഴുതിയ െമാഴിയിൽനി ം മനസ്സിലാക്കാം. എന്നാൽ
പൂർവ്വകാലത്ത് ഓേരാരുത്തർ സ്ഥാനേപ്പരുകൾ സമ്പാദിച്ചത്, ഇന്നെത്ത
ചിലെരന്നേപാെല അധികൃതന്മാരുെട േസവെകാ ം സ്വസേഹാദരങ്ങൾ
’കുടിക്കഞ്ഞിയില്ലാേതയും ഉടുക്ക ണിയി ല്ലാേതയും’ കഷ്ടെപ്പടുന്നതു കണ്ടി ം
ദയേതാന്നാെത അധികാരികളുെട വല്ല സ്ഥാപനങ്ങൾ ം ധനസഹായം െച 
യ്തി ം അല്ലായിരു . താെഴ വിവരിക്കാൻേപാകുന്ന സ്ഥാനേപ്പരുകൾ അവെയ
ഉപേയാഗി ന്നതിന് അനർഹന്മാ രായ പലരുേടയും നാമങ്ങേളാടു കൂട്ടിേച്ചർ 
ത്തിരി ന്നതു, വാ കളുെട അർത്ഥം വിവരി േമ്പാൾ കാണാവുന്നതാകു .
ആയത് അങ്ങെനതെന്ന ഇരു െകാള്ളെട്ട എ സമാധാനി ക്കാേന തരമു .
നായൻ, നായനാർ, നായന്മാർ എന്നീ വാ കൾക്ക് ഏകേദശം ഒേര അർത്ഥം
തെന്ന. നായൻ, നായനാർ ഇപ്പദങ്ങൾ രാജാവ്, യജമാനൻ, ഈശ്വരൻ,
അതിവിശിഷ്ടൻ എ ം; നായന്മാർ എ ള്ളതിന് ധാനകന്മാർ അെല്ലങ്കിൽ
മുഖ്യന്മാർ, ദാനശീലന്മാർ, അതിവിഷിഷ്ടന്മാർ എ ം അർത്ഥ മാകു . നായൻ
എന്നതിെന്റ ബഹുവചനം നായർ. ഇങ്ങെന യുള്ള ശരിയായ അർത്ഥെത്ത
വിസ്മരിച്ച് ’മംഗളമാല’ എെന്നാരു െചറുപുസ്തകത്തിൽ, നായാ ശാ െത്ത റി
പറഞ്ഞേശഷം സ്വകേപാലക ിതമായ നായർശബ്ദവ ാദന മ ത്തിനു
തൽകർത്താവിെന േ രിപ്പിച േചേതാവികാരെമേന്താ? ഇൈറ, േകാ, അടി,
പാട് മുതലായ പദങ്ങൾ ഭു എന്ന അർത്ഥെത്ത റി ന്നവയും ബഹുമാ 
നസൂചകമായി ഉപേയാ ഗി ന്നവയുമാണ്. ഇൈറ+അടി=ഇറയടി=ഏറാടി.
’ഏറിെന േമ ന്നവൻ ഏറാടി; (ഏറ് = കന്ന്. അതിെന ആ ന്നവൻ ഏറാടി
എന്നാണു ഡിപ ട്ടി കലക്റ്റർ ആയിരുന്ന മി�ർ കരുണാകരേമേനാൻ അവർ 
കളുെട അഭി ായം. ഇതു വക െവ െകാടു ന്നതായാൽ എടയന്മാരും ഈ
സ്ഥാനത്തിന് അവകാശികളാണേല്ലാ. േമേനാെന്റ അഭി ായം ഏറ് എന്ന
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ശബ്ദം േക മി ണ്ടായ മാദമാെണ പറയാേന ന്യായം കാണു .
െനടും+േകാ+അടി=െനടുേങ്കാടി=െനടുങ്ങാടി. മഹാ ഭു എന്നർത്ഥം.
ഇളം+േകാ+അടി=ഇളേങ്കാവടി, ഇളയ ഭു. അടി+അടി=അടിയടി=അടിേയാടി.
വേല്ലാൻ+അടി=വേല്ലാനടി= വേള്ളാനടി=വേള്ളാടി. വേല്ലാൻ= ഭു. പൂ 
ശാ(യാ)രി+അടി=പൂശാരടി=പിഷാരടി=പിഷെരാടി=പി ഷാേരാടി. പൂശാരി=പൂജ
െച ന്നവൻ. ഇേപ്പാൾ െകട്ടിച്ചമച്ചി ള്ള അർത്ഥം സംസ് കരണാവസ്ഥയിൽ
ഓടിയതുെകാണ്ട് പിഷേരാടി എന്നാണ്. എേപ്പാൾ ഇവർ പൂജയ്ക്കധികാരമി
ല്ലായിരിക്കാം. ഓേരാ കാല ബലന്മാർ ദുർബ്ബലന്മാെര തരം താഴ്ത്തിവ 
രാറുള്ള നയം അനുസരി പറ്റിേപ്പായതായിരിക്കണം. പിഷാേരാടിമാരുെട
ശവസംസ് കാരം േയാഗികളുെട േദഹം സംസ് കരി േമ്പാലാണ് ഇ ം നട 
ത്തിവരുന്നത് എന്ന സംഗതിയും ഓർേക്കണ്ടതാണ്.
അമ്പലത്തിൽ വൃത്തിെച നിത്യവൃത്തികഴി ന്ന തിനാൽ അമ്പലവാസി,
ശാന്തിക്കാരൻ ഇതിൽ െപടാത്തതു െകാണ്ട്, മുൻകാലത്ത് ശാന്തി നടത്തിവന്ന 
തു വയറുപഴപ്പി നുേവണ്ടി അല്ലായിരുന്ന് എ ഹിക്കാം. മൂത്തത് അമ്പലവാസി
യിൽ ധാനി എ േപരുെകാ തെന്ന നിശ്ചയിക്കാം. അമ്പല ത്തിൽ പൂവു 
െകാടു ന്നതുെകാ പുഷ്പകൻ’ ഇത് ആര്യന്മാ രുെട സമ്മാനമായിരിക്കണം.
േക്ഷ ം അടി വാരുക മുതലാ യവ െച ന്നതിനാൽ വാരിയൻ, ബഹുവചനം
വാരിയർ (ഞഅററിൗറ വാറിയർ) എന്ന ഇം ീഷ് വാക്കിൽ നിന്നാണ് വാരി 
യർ എന്ന പദം ഉണ്ടായെതന്ന് ഒരു വിദ്വാൻ സമദർശിയിൽ തട്ടിവീക്കിയിരു .
ഈ വാക്കിനുതെന്ന ഇതുേപാെല വിസ്മയ കരമായ പല ഉ ത്തികളും ഓേരാ 
രുത്തർ അവരവരുെട സരസ്വതി സാദംേപാെല ക പിടിച്ചി ണ്ട്. പൂവ്
െകാടു കേയാ, കുരു കേയാ െചയ്ത് അമ്പലത്തിൽ െകാടു വന്നതുെകാണ്ട്
കുരുക്കൾ എന്ന നാമം ഉണ്ടായി. ഇതു സാധാരണയായി െകാല്ലത്തിനു െതെക്ക
ഉപേയാഗി വരു എ േതാ .
മാരായൻ=മാരാൻ. ബഹുവചനം മാരാർ. മഹാ ഭു എന്നർത്ഥം. ഇേപ്പാൾ ഈ
േപരിന് അർഹതയുള്ളവർ വളെര ചുരുക്കം േപെര കാണുകയു . അധികംേപ 
രുേടയും അവസ്ഥ െകാട്ടിേന്മൽ കലാശിച്ചിരി . ഇതിെന്റ ഉത്ഭവെത്തപ്പറ്റി
ഒരു വിദ്വാൻ ഇങ്ങെനയാണ് അഭി ായെപ്പട്ടിരി ന്നത്. ഒരുത്തന് ഒരു

ീേയാട് അധികം അനുരാഗമുണ്ടാെയ ം ഇതറിഞ്ഞ മെറ്റാരാൾ അയാെള
മഹാരാഗൻ എ വിളി എ ം അത് ഒടുവിൽ മാരാൻ എന്നായി പരിണമി
എ ം ആകു . ഒരാളുെട അനുരാഗത്തിനു മ മാരാന്മാർ എ പിഴ
എന്നറിയുന്നില്ല. ഇെതല്ലാം അ തസംഭവങ്ങേളാടു കൂട്ടിേച്ചർത്ത് ഇതിെന്റ

ഷ്ടാക്കൾ ആശ്വാസെപ്പടെട്ട. പണിക്കൻ എന്ന സ്ഥാനം വിഷൈവദ്യൻ,  
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രകൻ, ചാരായം വി ന്നവൻ എന്നി െതാഴിലുകാർ ം, സംഘത്തി േന്റയും മ ം
ആശായ്മസ്ഥാനം വഹി ന്നവർ ം ഉപേയാഗി ക്കാനുള്ളതാണ്. ബഹുവചനം
പണിക്കർ.
എം+പിരാൻ=എമ്പിരാൻ (എ ാൻ)=ഞങ്ങളുെട തലവൻ. ഞങ്ങളുെട േദവൻ.
എം=എങ്ങളുെട (ഞങ്ങളുെട). പിരാൻ= രക്ഷിതാവ് (തലവൻ, േദവൻ). േഹ

ാഹ്മണ! എ വിളിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് (എ കാരണവശാൽ എന്ന 
റിഞ്ഞില്ല) േഹ എ വിളി നിർത്തിേപ്പാെയ ം, പിന്നീട് ആയത്
എ ാനായിത്തീർ െവ മാണ് േകരളമാഹാത്മ്യം പറയു ന്നത്. ഇതുേപാലു 
ള്ള അവസേരാചിതമായ സൃഷ്ടികൾ അതിൽ േവ േവാളം കാണാവുന്നതാണ്.
’എ ഹാം’ എന്ന പദത്തിൽ നി ണ്ടായി എ പറയാത്തത് ഭാഗ്യം!
തം+പിരാൻ = തമ്പിരാൻ (ത രാൻ) = (തങ്ങളുെട) ഈശ്വരൻ, ക ി  
ന്നവൻ, ൈദവഭക്തസംഘത്തലവൻ, തം+ പിരാട്ടി=തമ്പിരാട്ടി (ത രാ 
ട്ടി)=(തങ്ങളുെട) ഭ്വി. തമ്പിരാൻ, ത രാൻ, ത ാൻ ഇങ്ങെന മാറി ഒടുവിൽ
തമ്പാൻ എന്നായി ത്തീർ . ഇതുേപാെല തെന്ന തമ്പാട്ടി എ ള്ളതും.
നം+പിരാൻ=നമ്പിരാൻ=നമ്മളുെട രക്ഷിതാവ് (തലവൻ, േദവൻ). ചാമന്തൻ
(സാമന്തൻ)=മ ി, രാജാവ്, സ് േനഹിതൻ, േസനാധിപതി.
തിരു, ആർ, െമയ് എന്നിവയും ബഹുമാനസൂചക പദങ്ങളാകു . തിരു 
െമയ്+പാട്=തിരുെമയ ◌്പാട്. ഇത് ഇേപ്പാൾ തിരുമുൽപാട് എന്നാ 
യിത്തീർന്നിരി . േകാഴിേക്കാട് സാമൂതിരിയുെട കുടുംബത്തിൽ ചി 
ലർ മുന്നാർപ്പാടു, ഏറാൽപാട്, എട ാൽപാട്, െനടു ാൽപാട് എന്നീ
സ്ഥാനങ്ങൾ ഉപേയാഗി ന്നതായി മലബാർ ഗസറ്റി യറിൽ പറ 
ഞ്ഞിരി . മുൻ+ആർ+പാട്=മുന്നാർപാട്. മുൻ=േമെല (മൂത്തയാൾ).
എട+തിരു+ആൾ+പാട്=എടതിര്വാൾ പാട്=എടതിരാൽപാട്=എട ാൾപാട്.
എട=ഇട ള്ള (മദ്ധ്യം). ബാക്കി പദങ്ങെളല്ലാം ബഹുമാനസൂചകങ്ങൾ. െന 
ടു+തിരു+ ആൾ+പാട്=െനടുതിര്വാൾപാട്=െനടുതിറാൽപാട്=െനടു ാൾപാട്
െനടു=വലിയ.
ആഴുവാൻ+േചരി=ആഴുവാേഞ്ചരി=േദശാധിപൻ. തമ്പ്, നമ്പ്, എമ്പ്, നമ്പി
മുതലായവ ഭു എന്ന അർത്ഥെത്ത കുറി .
ത +ആത്തൻ = തമ്പാത്തൻ = തമ്പാത്തർ = തമ്പാത്തര് = തമ്പാതിരി =
തമ്പാരി = ത രി = താമൂരി = സാമൂരി = സാമൂതിരി ഇങ്ങെന പരിണമി .
ആത്തൻ=െപരിയവൻ, അച്ഛൻ. ബഹുവചനം ആത്തർ. ർ എന്ന േരഫ 
െത്ത രി എന്നേപാെല ശബ്ദി ം. തലയാർ എന്നതിെന തലയാരി എ
പറയാറുണ്ട്. ഇേപ്പാഴും തമിഴ്!നാടുകളിൽ ഇങ്ങെന നട ള്ളതായി അറിയു 
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. ഇവിെട ഇ കാരം നട ണ്ടായിരുന്നത് േകരേളാ ത്തിയിൽ കാണാം.
തൈല+ആത്തർ=തൈലയാത്തർ =തൈലയാത്തര്=തലയാതിരി എ ം അന 
ന്തരം തളിയാതിരി എ ം ആയി.
ന +ആത്തൻ=നമ്പ്വാത്തൻ=നമ്പ്വാത്തർ=നമ്പ്വാത്തര്=ന മ്പ്വാത്ത 
രി=ന തിരി=ന രി. നമ്പി+ആത്തൻ = നമ്പിയാത്തൻ = നമ്പിയാ 
ത്തർ = നമ്പി യാത്തര് = നമ്പ്വാതിരി=നമ്പിയാതിരി=നമ്പ്യാതി. േപാ 
രു+അളം+ആതിരി=േപാരളമാതിരി=േപാരളാതിരി=േപാ റളാതിരി, പടത്തല 
വൻ എന്നർത്ഥം. നമ്പി+അച്ഛൻ=നമ്പിഅച്ഛൻ= നമ്പിഅശ്ശൻ=നമ്പീശൻ.
ഉണ്ണി+ആത്തൻ = ഉണ്ണിയാത്തൻ = ഉണ്ണിയാത്തർ = ഉണ്ണി യാത്ത 
ര് = ഉണ്ണിയാതിരി = ഉണ്ണിയിത്തിരി = ഉണ്ണിത്തിരി = ഉണു ത്തിരി.
േകാ+എമ്പ്+താൻ=േകായ താൻ=േകാമ്പിത്താൻ. തിരുവിതാംകൂറിെല
ചില പുരാതന നായർകുടുംബ ക്കാർ ’പാനുപിള്ള’ എെന്നാരു സ്ഥാനമുണ്ട്.
രാജാവ്, ഭു എന്നാണതിെന്റ അർത്ഥം. ഇേപ്പാഴുള്ള എഴു കു കളിൽ
പാനപ്പിള്ള (നു എന്നതിനു പകരം ന) എന്നാണ് എഴുതി വരുന്നത്.
തമ്പി, തങ്കച്ചി എന്നീ പദങ്ങൾ അനുജനും അനുജത്തി ം ഉപേയാഗി വരു 
ന്നതുകൂടാെത, സ്ഥാനമാനങ്ങളായും സ്വീകരിച്ചി ണ്ട്. പുരാതനകാലം മുതൽ
പാരമ്പര്യമായി സ്ഥാന മാനമുള്ള ഭുക്കന്മാെര ടാെത, രാജാക്കന്മാരാൽ
സമ്മാനിത രായ സ്ഥാനികളും ധാരാളമുണ്ട്. ഇതിേലയ്ക്ക് ഒരു ഐതിഹ്യം
ഇവിെട കാണിക്കാം. ഒരിക്കൽ അേയാദ്ധ്യയിൽ ക്ഷാമം പിടിെപട്ടതിനാൽ
നിത്യവൃത്തി ഗത്യന്തരമില്ലാെത മാതാ പിതാക്കന്മാർ അവരുെട യൗവനദശ 
െയ ാപിച്ച ഒരു പു ിേയയും പു േനയുംെകാണ്ട് ശുചീ വ േചരാൻ
സംഗതിയായി. അക്കാലത്ത് അവിെട എഴുന്നള്ളിത്താമ സിച്ചിരുന്ന മഹാരാ 
ജാവ് യദൃച്ഛയാ ആ യുവതിെയക്കാണുകയും ആ ീയുെട രൂപലാവണ്യത്താൽ
ആകൃഷ്ടനായിത്തീരുക യാൽ, പട്ടമഹിഷിയായി സ്വീകരി കയും െച .
ഈ യുവതിയിൽ, മഹാരാജാവിന് രണ്ടാണും ഒരു െപ ം ഇങ്ങെന മൂ
സന്താനങ്ങൾ ജനി . പു ിെയ തങ്ക എ േപരുവിളിക്കയും അതു കാലാ 
ന്തരത്തിൽ തങ്കച്ചി എന്നാക്കി ത്തീർക്കയും െച . പു ന്മാരുെട നാമേത്താടു
തമ്പി എന്ന സ്ഥാനം േചർക്കെപ്പ . മാർത്താണ്ഡവർമ്മ രാജാവിെന്റ കാല
രാജ്യവാ കി ന്നതിനു തമ്പിമാർെചയ്ത കൃ ിമ ങ്ങളും മ ം ചരി സിദ്ധ 
മാണേല്ലാ. പുതിയതായി പുറെപ്പട്ട കു തമ്പിമാർ എന്ന ആഖ്യായികയിലും
ഇവരുെട പരാ മ ങ്ങളും മ ം ത്യക്ഷെപ്പടുത്തിയി ണ്ട്. തിരുവിതാംകൂർ
പുരാതനവ ിേശാധന ന്ഥാ വലിയിൽ കാണുന്ന ചില നാമങ്ങൾ താെഴ
േചർ : നായെതാങ്കപ്പള്ളവരായൻ രാജാവിെന്റ കീഴിലുള്ള ഒരു ഭു
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തിരുവല്ലാേക്ഷ ത്തിെല അ ശാലസംബന്ധമായ ഭൂമികെള ഭരി വന്നിരു .
കന്യാകുമാരിയിെല ഒരു ശിലാ ലിഖിതത്തിൽ പള്ളവരായൻ എ സ്ഥാനമുള്ള
അേനകം േപെര കാണാം. െപരുമാൾ=മഹാ ഭു. നമ്പിരാട്ടിയാർ=രാജ്ഞി
മാർ. േദവിയാർ=രാജപത് നിമാർ. േമൽ എെമ്പരുമാക്കൾ; വട ം കൂർ
രാജാവിനു കീഴ്മൈലയുടയാൻ എന്ന സ്ഥാനമുണ്ട്. (കീഴ്മലയുെട ഉടമസ്ഥൻ);
ന നാരായണൻ, നായത്തിയാർ, അച്ചി; ഇത് അച്ഛൻ എന്നതിെന്റ ീരൂപവും
അമ്മ എന്ന് അർത്ഥവുമാകു . നമ്പിളരാമൻ, നങ്കയാർ, നമ്പിരാട്ടിയാർ,
ന കാളിയാർ, നയെന്താങ്കപലവൈരയാർ, നാരായണമംഗല അ തൻ,
േമതുപ്പിരാൻ, മുതലായവ. നായ്ച്ചിയാർ (ൈനത്യാർ) യജമാന ീ. പുല്ലിംഗം
നായൻ. തിരുവനന്തപുരെത്ത മു വർ, നായർ ീകെള നാച്ചിയാർ എ
വിളിക്കാറുണ്ട്. െകാച്ചിമഹാരാജാവിെന്റ പട്ടമഹിഷിക്ക്, ൈനത്യാർ സ്ഥാനമു 
ണ്ടേല്ലാ. േപാറ്റി=രക്ഷിതാവ്. തിരുവനന്തപുര ം മ ം വലിയ കാരണവെന
േപാറ്റിഅമ്മാവൻ എ വിളിക്കാറുണ്ട്. താൻ, താങ്കൾ (തങ്ങൾ) എന്നിവ ബഹു 
മാനസൂചക പദങ്ങളാണ്. വലിയ+താൻ=വലിയതാൻ=വല്യത്താൻ. ഉണ്ണി+
താൻ=ഉണ്ണിത്താൻ. മാടപ്പാട്ട്, മാടമ്പ്, മാടത്താനം, മുഴിയമ്പി, ആറമ്പി, െചല്ല 
മ്പി, വട്ടമ്പി, മാടമ്പി, െചല്ലട്ടൻ, തലച്ചേണ്ണാർ, തലപ്പേണ്ണാർ, േകാമ്പിത്താൻ,
െചമ്പിരാൻ മുതലായ മിക്കവാറും ഉപേയാഗിക്കാറിെല്ല തെന്ന പറയാം.

ാചീനവെട്ടഴു ന്ഥത്തിൽനി ചിലതു ആൾപടക്കാലമാടെപ്പരുന്തൈല 
വർ, െകാ ലണിേവന്തർ, േമയ്തയ്മ്മ, മുഴുക്കയ്മ, േകായിക്കയ്മ, േകായിക്കെപ്പരു 
ൈങ്കമാ, ൈകമ്മപ്പളുെവ റ്, ന െകാണ്ടതാനിലായിരം, എ െകാണ്ട താനി
എണ്ണായിരം, ന െകാണ്ടതാനിമല്ലേച്ചരിപ്പിരാൻ, നാരെങ്ങാളിപ്പിരാൻ, െച 
ങ്ങാലിവട്ടത്തറപ്പിരാൻ, മാമാത്തൻേചരി അരുമ്പിരാൻ, മാമത്തേഞ്ചരി വട്ട തൂർ
െപരുംപിരാൻ മുതലായവ. പാണ്ടിയിൽ ന രിയാർ എന്ന സ്ഥാനം വഹി ന്ന
തമിഴ് ാഹ്മണരുെണ്ടന്ന് മധുരമാനുവലിൽ പറഞ്ഞിരി . അേത ന്ഥ 
ത്തിൽ ഒരാൾ പലേപ്പാഴായി മൂ സ്ഥാനങ്ങളാൽ അറിയെപ്പട്ടിരി എ
പറഞ്ഞി ണ്ട്. െവള്ളാളന്മാെര ’പിള്ള’ എന്ന സ്ഥാനേപ്പരുേചർ വിളിക്കയാ 
ണ് പതിവ്. മു ാഹ്മണർ മാ േമ ഈ സ്ഥാനം ഉപേയാഗിച്ചിരു .
ഇത് വിഘ് േനശ്വരെന്റ (ഗണപതിയുെട, പിള്ളയാരുെട) േപരിൽ നി ണ്ടായ 
താെണ പറ വരു . 1515ാം വർഷത്തിൽ നരാശപിള്ള എെന്നാരാൾ
നാലു െകാല്ലം നാടുവാണിരുന്നതായി പറയെപ്പട്ടിരി . ഇയ്യാൾ പിള്ള
എ പേയാഗിച്ചിരി ന്നതു േനരംേപാക്കായിേത്താന്നി. എെന്തന്നാൽ ഒരു

മാണത്തിൽ അയ്യർ എ ം േവെറാന്നിൽ നായകൻ എ ം ഉപേയാഗി
ച്ചിരു . ഈയാളുെട പൂർവ്വന്മാർ തഞ്ചാവീരിെല പിള്ളസ്ഥാനി കളായിരു
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എന്നറിഞ്ഞേപ്പാൾ സംശയെമല്ലാം തീർ . ഈയാളും പേക്ഷ ാഹ്മണ 
നായിരിക്കണം. നായക എന്ന സ്ഥാനം ാഹ്മണരിൽ ഒരിനക്കാർ ഇ ം
വഹി വരു . പിള്ള എന്ന സ്ഥാനം ബഹുമാനസൂചകമായി നായന്മാർ മാ  
മല്ല ഉപേയാഗി വന്നിരുന്നത്. ക്യാനഡയിെല ഒരു െച പ്പട്ടയത്തിൽ ഒരു

ാഹ്മണെന ’പിള്ള’ എന്ന പദം േചർ വിളിച്ചിരി . േചരമാൻെപരുമാൾ
രാജാവിനാൽ പണിയിക്ക െപ്പട്ട പഴയ ാമത്തിൽ വസി ം യജുർേവദിയും,

ീവത്സ േഗാ ത്തിൽെപട്ടവനും ാഹ്മണനും ആയ േഗാപാലപിള്ള യുെട
മകൻ നാരായണപിള്ള. ഇതുേപാലുള്ള സ്ഥാനമാനങ്ങെളല്ലാം മലയാള
ധാരാളം നട ണ്ട്. ഇ ം നട വരു െണ്ട തെന്ന പറയാം.
മന്നൻ+അടി+ആർ=മന്നനടിയാർ=മന്നാടിയാർ=രാജാവ്, ഭു. തി 
രു +േകാ+എമ്പി=തിരുേകാഎമ്പി=തിരുേക്കാമ്പി=തിരു ക്കമ്പി =തൃക്ക 
മ്പി=തിക്കമ്പി. ഭു എ താ ര്യം. വാ കൾ കാല മംെകാണ്ട്
വ്യത്യാസം വരുന്നതു സാധാരണമാണ്. ഉദാഹരണമായി നാം പതിവായി
ഉപേയാഗി വരുന്ന വാ കെളത്തെന്ന േനാ ക. ഉച്ചാരണദാർ�◌്യത്താൽ
വ േപായ ന നത: മൂത്തത്, മൂസ്സ്; മകൻ, മഹൻ; അപ്പൻ, അഫൻ; അമ്മ,
അംബ; ഉട റപ്പ്, ഓപ്പ; െചറുക്കൻ, െചക്കൻ; വരാന്ത, ാന്ത; ഇത്യാദി. എളു 
പ്പത്തിനുേവണ്ടി വാ കെള ചുരുക്കിയതിനാൽ വന്ന ന നത: നാരായണൻ,
നാണു; േവലായുധൻ, േവലു; േഗാവിന്ദൻ, േകാന്തൻ, േകാ ; പരമീശ്വരൻ,
പരമൻ, പരമു; പാറു ട്ടി േജ്യഷ്ഠത്തി, പാറു ട്ടി േചടത്തി േമണ ’പാറൂട്ടി 
ച്ചി’യാകയും പിന്നീട് ’പാട്ടിച്ചി’യായും കലാശി .
കുറു+എമ്പി+അത്തൻ (ആത്തൻ)=കുരുഎമ്പിയാത്തൻ. മു കാണിച്ചേപാെല
കുറുമ്പിയാത്തിരി ആയും ഒടുവിൽ കുറുമ്പിയാതിരി എ ം പരിണമി .
െചറിയ (ഇളയ) ഭു എന്നർത്ഥം.
േകാൻ+ആത്തൻ (അത്തൻ)=േകാനാത്തൻ. േമണ േകാനാത്തിരി, േകാനാതി 
രി ഇങ്ങെന ആയിത്തീർ . േകാൻ= ഭു, രാജാവ്.
േമനവൻ, േമേനാൻ=േമന്മയുള്ളവൻ, ധാനി, േമലേന്വ ഷണം െച ന്നവൻ.
േമൽ+േനാക്കി=േമൽേനാക്കി=േമേനാക്കി, ധാനി, മ ി, േമൽേനാട്ടമ് നട  
ന്നവൻ. പണ്ടാരത്തിൽ (പണ്ടാരത്തില്ലം) = ധനികെന്റ ഇല്ലം. പണ്ടാരത്തിൽ
എന്ന സ്ഥാനേപ്പരു ചിലർ ഉപേയാഗി വരു ണ്ട്. ധനികൻ എന്ന അർത്ഥ 
ത്തിലായിരിക്കണം ഈ േപരിെന്റ ഉ ത്തി.
പണ്ടാല=ഖജാനാ, േശഖരിപ്പ്. ാ േവല േനാക്കിവന്ന കാരണത്താൽ ഈ
നാമം ഉണ്ടായി എ വരാം. പയ്യ ർ ാമന രിമാരിൽ മരുക്കത്തായികൾ
ഉണ്ട്. ഇവർ അമ്മാവൻ (അേമ്മാൻ) എന്ന സ്ഥാനേപ്പർ ഉപേയാഗി വരു 
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. ശാ ന തിരിമാെര പയ്യ ർ മുതലായ സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്പിടി എ
പറയാറുണ്ട്. കവളപ്പാറനായർ വട ംനമ്പിടി എന്ന സ്ഥാനേപ്പരുള്ളതായി
െകാച്ചിസ് േറ്റ മാനുവലിൽ കാണാവുന്നതാണ്. ൈവദ്യം പഠിച്ച ന രിെയ
മൂസ്സ്, നമ്പി ഈ നാമങ്ങ ളിലും അറിയു ണ്ടേല്ലാ. അകെത്ത പുതുവാൾ
അെല്ലങ്കിൽ െപാതുവാന്മാർ എന്ന മൂത്തതന്മാരും, മൂസ്സ്, നമ്പി, ശർമ്മ മുതലായ
സ്ഥാനങ്ങൾ ഉപേയാഗി വരു ണ്ട്. ാമണിന രിമാരിൽ ഭുത്വമുള്ളവെര
ആ�◌്യന്മാ െര ം തങ്ങന്മാെര ം വിളി വരു . ഇവർ ക്ഷ ിയധർമ്മം
അനുസരി വരുന്നതായി അറിയു . ഇളയത്=അനുജൻ. ചില നായന്മാരുെട
പൗേരാഹിത്യം ഇവർ ണ്ട്. ചില ദിക്കിൽ ഇവെര നമ്പ്യാതി എ ം വിളി 

വരു . െനടിയിരി നാട്ടിൽ ന രിമാരിൽ ചിലെര ഇളയത് എ ം ചില
സാമന്തന്മാെര തിരുമുൽപ്പാട് എ ം വിളി വരാറുണ്ട്.
നമ്പി, മൂസ്സ് എന്നീ നാമങ്ങൾ ാഹ്മണർ മുതൽ ആേറാ ഏേഴാ സമുദായങ്ങളുെട
ഇടയിൽ ഉപേയാഗി വരു ണ്ട്. നമ്പി=മഹാപുരുഷൻ, ആത്മജ്ഞാനി.
മൂത്തത്, മൂസ്സത്, മൂസ്സ് ഇങ്ങെന േഭദെപ്പ േപായതാണ്. േജ്യഷ്ഠൻ, ബഹുമാന്യൻ
ഇ കാരം അർത്ഥം. ജനങ്ങൾ ഏകസമുദായമായിരുന്ന പുരാതനകാല ഈ
നാമങ്ങൾ ആളിെന്റ േയാഗ്യത അടിസ്ഥാനമാക്കി ഉപേയാഗി വന്നിരിക്കണം.
ജനങ്ങൾ പലകാരണങ്ങളാലും വിവിധസമുദായങ്ങളായി പിരിഞ്ഞേശഷം േമ 

റഞ്ഞ സ്ഥാനങ്ങൾ പാരമ്പര്യമായി ഉപേയാഗി വന്നതി നാലായിരിക്കണം
ആേറാ ഏേഴാ സമുദായക്കാർ ഒേരേപരു വഹി ന്നതായി കാണാൻ സംഗ 
തിയായത്. മക്കത്തായം സ്വീകരിച്ച അവിശിഷ്ടലക്ഷണങ്ങൾ കാണാനുണ്ട്.
കടുപ്പട്ടൻ=കാവൽശ , ശ ക്കളിൽനിന്ന് ആപ ണ്ടാ കാെത കാ രക്ഷി 

ന്നവൻ. പരേദശ ാഹ്മണരിൽ ചിലർ ദുഷ്ടഭക്ഷണമ് കഴിക്കയാൽ അവെര
ക ി നിർത്തി യതിനാലാണ് ഈ േപരുണ്ടായെത ചില വിദ്വാന്മാർ

അഭി ായെപ്പടു .
െവളുത്തടവൻ = ആട (വ ം) െവളുപ്പി ന്നവൻ. വിളക്കത്തലവൻ= (തല)
ക്ഷൗരം െച ന്നവൻ. ഈ ര നാമ േത്താടും ചിലർ നായർശബ്ദെത്ത േചർ  
പറയാറുണ്ട്. നായന്മാ രുെട ആവശ്യത്തിനുേവണ്ടി വർത്തി ന്നതുെകാണ്ട്
ഇങ്ങെന പറ വരുന്നതാണ്. നായർ എന്നപദത്തിെന്റ അർത്ഥം മു
വിവരിച്ചി ണ്ടേല്ലാ.
ചാൈക്ക+ആർ = ചാൈക്കയാർ = ചാക്ക്യാർ = രാജാവിനു സഹായം െച ന്ന 
വരിൽ ഒരുവൻ. കൂ പറയുേമ്പാൾ ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മരുെട അനീതിേയയും മ ം
കുറി സന്ദർേഭാ ചിതമായി സ്താവിക്കാറുണ്ടേല്ലാ. കൂടാെത രാജാവിെന്റ നർമ്മ
സചിവസ്ഥാനവുമുണ്ടായിരിക്കണം. ചാക്യാർകൂ േക്ഷ വു മായി ബന്ധം
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ഉണ്ടായകാലത്തിനുമുമ്പ് െപാതുസ്ഥലങ്ങളിൽ െവ നടത്തിവന്നിരിക്കണം.
ഈ വാക്കിെന സംസ് കൃതശബ്ദ മാക്കി ാഘ്യാർ എ പറ വരു .
നങ്ങ്+ആർ=നങ്ങആർ=നങ്ങയാർ=നങ്ങിയാർ=സാമർത്ഥ്യമുള്ള ീ, പാടുന്ന

ീ. െപാതുവാൾ=ചില ിയാദികൾ പലർ കൂടി െപാതുവായ ആൾ.
തീയാ ണ്ണി=േക്ഷ ങ്ങളുെട മുമ്പിൽ തീ ട്ടി അതിൽ ചില ിയകെളല്ലാം
(തീയാ ) കഴി ന്നതുെകാ ണ്ടായേപർ.
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