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3
മഹാശിലാസംസ്കാരം
ആദ്യം ബ്രഹ്മഗിരിയിലും പിന്നീട് െതേക്ക ഇന്ത്യയിെല
മറ്റു ചില സ്ഥലങ്ങളിലും നടത്തെപ്പട്ട പുരാതന വസ്തുഗ
േവഷണങ്ങളുെട ഫലമായി നവീനശിലായുഗാവശിഷ്ട
ങ്ങളുെട മുകൾത്തട്ടിൽ മഹാശിലാസംസ്കാരെമന്ന േപ
രിൽ അറിയെപ്പടുന്ന മെറ്റാരു സംസ്കാരത്തിെന്റ അവശി
ഷ്ടങ്ങളും കണ്ടുമുട്ടുകയുണ്ടായി. ക്രി.മു. ഒന്നാം സഹസ്രാ
ബ്ദത്തിെന്റ ഉത്തരാർദ്ധത്തിൽ ഈ സംസ്കാരം െതെക്ക
ഇന്ത്യയിെലാട്ടുക്കും വ്യാപിച്ചുകിടന്നതായി കാണുന്നു.
മഹാശിലാ സംസ്കാരത്തിന് ശ്മശാനശിലാ സംസ്കാരെമ
ന്നും പറയാം. എെന്തന്നാൽ, മരിച്ചുേപായ കാരണവൻ
മാരുെടേയാ, കുലത്തലവൻമാരുെടേയാ ഭൗതികാവശി
ഷ്ടങ്ങൾ അടക്കം െചയ്ത ശവകുടീരങ്ങെളയാണ് അവ
പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്. പ്രാചീനകാലത്ത് മരിച്ചുേപാ
യവരുെട അസ്ഥിക്കഷണങ്ങേളാെടാപ്പം ഭക്ഷണധാ
ന്യങ്ങൾ, പാത്രങ്ങൾ, ആഭരണങ്ങൾ, ആയുധസാമഗ്രി
കൾ എന്നിവ അടക്കം െചയ്ത െചപ്പുകേളാ, മൺകുടങ്ങ
േളാ ശവക്കുഴികളിൽ നിേക്ഷപിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. മനു
ഷ്യൻ മരിച്ചുകഴിഞ്ഞാലും അവെന്റ ആത്മാവ് നിലനിൽ
ക്കുെമന്ന വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നാവാം ഇത്തരം ആചാര
ങ്ങൾ ഉടെലടുത്തത്.
േകരളത്തിെന്റ നാനാഭാഗങ്ങളിലായി ഇങ്ങെന നാ
േലാ അേഞ്ചാ തരത്തിലുള്ള ഒട്ടനവധി പ്രാചീന ശവ
കുടീരങ്ങൾ കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. മരിച്ചവരുെട ഓർമ്മയ്ക്കാ
യി കുത്തിനിർത്തിയ നീണ്ടുപരുക്കനായ നടുക്കല്ലുകൾ
അെല്ലങ്കിൽ ഏകശിലാസ്തംഭങ്ങളാണ് കൂടുതലായി കാ
ണെപ്പടുന്നത്. േദവികുളത്തിനടുത്ത് ഒരു ഏകശിലാ
സ്തംഭത്തിനടുത്തുനിന്ന് മൂന്ന് ഉടഞ്ഞ മൺപാത്രങ്ങളും
ഒരു ചട്ടിയും ഒരു ഇരുമ്പുേകാടാലിയും കിട്ടുകയുണ്ടായി.
അേത പ്രേദശത്തുതെന്ന ഏതാണ്ട് അേതമാതിരിയുള്ള
മറ്റു കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. േഡാ. അനന്തകൃ
ഷ്ണയ്യർ, തൃശ്ശൂർ താലൂക്കിൽ നിന്നുമാത്രം മൂന്ന് സ്തംഭങ്ങൾ
കണ്ടുപിടിക്കുകയുണ്ടായി. തൃശ്ശൂരിനടുത്തുള്ള ആനപ്പാ
റയിെല കരിങ്കല്ലുെകാണ്ടുള്ള പ്രാചീനസ്തംഭത്തിന് 12
അടി െപാക്കമുണ്ട്. പാലക്കാട് കല്ലടിേക്കാട് മലയിൽ
ഒേന്നാ രേണ്ടാ വാര ഇടവിട്ട് വൃത്താകാരത്തിൽ െക
ട്ടിെപ്പാക്കിയ ഏതാനും ഏകശിലാസ്തംഭങ്ങളും അവ
യ്ക്കിടയിൽ മൺപാത്രങ്ങളുൾെപ്പെട ഏതാനും പ്രാകൃത
സാമഗ്രികളും കണ്ടുകിട്ടുകയുണ്ടാെയന്ന് േലാഗൻ പ്രസ്താ
വിക്കുന്നു. ഇങ്ങെന കുത്തെന കല്ലുകൾ ആഴ്ത്തി വൃത്താ
കാരത്തിൽ നിർമ്മിക്കെപ്പട്ട സ്മാരകശിലകൾ ‘കുത്തു
കൽമണ്ഡപം’ എന്ന് മണ്ഡപം പറയുന്നു.
മൂേന്നാ നാേലാ കൽപ്പലകകൾ കുത്തെന നാട്ടി അവ
യുെട മീെത ഒരു െതാപ്പിക്കല്ലും വച്ച് അറകളുെട രൂപ
ത്തിൽ നിർമ്മിക്കെപ്പട്ട മെറ്റാരു തരം സ്മാരകങ്ങളുണ്ട്.
അവയ്ക്ക് ‘കല്ലുേമശകൾ’ എന്നു പറയുന്നു. ഇത്തരം കല്ല
റകളിൽ ചിലതിന് 20 അടി മുതൽ 140 അടി വെര വ്യാ
സമുണ്ട്. ചില പ്രേദശങ്ങളിൽ കൽപലകകൾ െകാണ്ട്
വലയംെചയ്യെപ്പട്ട ഒരു വൃത്തത്തിനുള്ളിൽതെന്ന ഒന്നി
ലധികം ശവക്കല്ലറകൾ കാണാം. ചില കല്ലറകൾ ചതു
രാകാരത്തിലാണ്. കുഴിച്ചുേനാക്കെപ്പട്ട പല ശവക്കല്ലറ
കളിൽ നിന്നും മൺപാത്രങ്ങളും ആയുേധാപകരണങ്ങ
ളും മറ്റും ലഭിക്കുകയുണ്ടായി.
ഭൂമിക്കടിയിൽ കല്ലുെകാണ്ടുള്ള ശവെപ്പട്ടികൾ വച്ച് മണ്ണു
മൂടി അതിനുമുകളിൽ നടുക്കല്ലുകേളാകൽേമശകേളാ
നാട്ടിെവച്ചുണ്ടാക്കിയ മെറ്റാരുതരം സ്മാരകവും ഉണ്ട്.
വയനാട്ടിൽ കാണെപ്പട്ട ഇത്തരെമാരു സ്മാരകത്തി
െന്റ മുകൾഭാഗത്തുള്ള കൽവലയത്തിന് 32 അടിയും,
പാലക്കാട്ട് പല്ലാവൂരിൽ കെണ്ടത്തിയ മെറ്റാരു കൽവ
ലയത്തിന് 33 അടിയും വ്യാസമുണ്ട്.
കണ്ണൂരിെല നടുവിൽ അംശത്തിലും, അടൂർ താലൂക്കി
െല പൂതംകരയിലും പട്ടംേകാളണിയിെല കല്ലാറിലും
െതാടുപുഴയിെല ഉടുമ്പന്നൂരിലും മഹാശിലാസംസ്കാര
ത്തിെന്റ ഇത്തരം അവശിഷ്ടങ്ങൾ കാണെപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്.
വണ്ടിെപ്പരിയാറിൽ കാണെപ്പട്ട ശവക്കല്ലറകൾക്ക് ഒൻ
പതരയടി നീളവും ഏഴടിേയാളം വീതിയും ഉണ്ട്. അവ
യ്ക്കിടയിൽ നിന്ന് ചില പഴയ മൺപാത്രങ്ങൾ കണ്ടുകി
ട്ടിയിട്ടുമുണ്ട്. ഗുരുവായൂരിൽ നിന്നും ഏകേദശം മൂന്നുനാ
ഴിക കിഴക്ക് അരിയന്നൂർ എന്ന സ്ഥലത്തുള്ള ചില കു
ടക്കല്ലുകെള ഞാൻ തെന്ന പരിേശാധിക്കുകയുണ്ടായി.
അടുത്തടുത്തായി യാെതാരു േകടുപാടുമില്ലാത്ത അഞ്ചു
കുടക്കല്ലുകളുണ്ടവിെട. എങ്ങെനേയാ െപാട്ടിത്തകർ
ന്ന രണ്ടുമൂെന്നണ്ണത്തിെന്റ അവശിഷ്ടങ്ങളും കാണാം.
അടിഭാഗം വീതികൂടി, മുകൾ ഭാഗം കൂർത്തുെചത്തി മിനു
സെപ്പടുത്തിയ നാലു കല്ലുകൾ വീതം വൃത്താകൃതിയിൽ
അടുക്കിവച്ച് അതിനുമുകളിൽ ഉൾഭാഗം വലിെയാരു
കൂമ്പാരക്കല്ല് കമഴ്ത്തിവച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ കുടക്കല്ലുക
െളല്ലാം ഒേര വലിപ്പത്തിലുള്ളവയല്ല. പേക്ഷ, ആകൃതി
ക്കു വ്യത്യാസമില്ല. ഏറ്റവും വലിയതിെന്റ മുൻഭാഗത്തു
ള്ള കൂമ്പാരക്കല്ലിന് ഏകേദശം പത്തുവാര ചുറ്റളവുണ്ട്.
മറ്റുള്ളവയുെട ചുറ്റളവ് അൽപം കുറവാണ്. കുന്നിൻ പ്ര
േദശത്ത് കുറ്റിക്കാടുകൾക്കിടയിൽ സ്ഥിതിെചയ്യുന്ന ഈ
കൂടക്കല്ലുകൾക്കടുെത്തത്തിയാൽ ആദ്യം തെന്ന ഒരു
ശ്മശാനത്തിെന്റ പ്രതീതിയാണുണ്ടാവുക. ഇതുേപാെല
കുടക്കല്ല്, െതാപ്പിക്കല്ല്, മുതുമക്കച്ചാടി, പാണ്ഡവക്കുഴി,
കൽേമശ, നന്നങ്ങാടികൾ എന്നിങ്ങെന പലതരത്തി
ലുള്ളവയും പല േപരുകളിലറിയെപ്പടുന്നവയുമായ പ്രാ
കൃത ശവക്കല്ലറകൾ േകരളക്കരയുെട നാനാഭാഗത്തും
സുലഭമായി കെണ്ടത്തെപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്.
ഈ പ്രാചീന ശവക്കല്ലറകളിൽ പലതിനും ഭക്ഷണധാ
ന്യങ്ങൾ, അസ്ഥികൾ, ചാരം, ജപമണികൾ, അമ്പ്, കു
ന്തം, ഇരുമ്പുെകാണ്ടുള്ള മറ്റ് ചില ആയുേധാപകരണ
ങ്ങൾ മുതലായവ കാണെപ്പടുകയുണ്ടായി. േകായമ്പ
ത്തൂർ ജില്ലയിെല സുലൂർ എന്ന സ്ഥലത്ത് കെണ്ടത്തിയ
ഒരു പ്രാചീന ശവകുടീരത്തിൽ ക്രി.മു. മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടി
െല ഒരു നാണ്യമുണ്ടായിരുന്നു. [1] േകരളത്തിെല ശവ
കുടീരങ്ങളിൽ നിന്ന് നാണ്യങ്ങൾ കിട്ടിയതായി അറിവി
ല്ല.
ഈ ശ്മശാന ശിലാ സംസ്കാരം നവീനശിലായുഗത്തിേല
താെണന്ന് ചില ഗേവഷകൻമാർ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. [2]
പേക്ഷ, ഒരു വിഷമമുണ്ട്. ചില മുതുമക്കച്ചാടികളിൽ
ഇരുമ്പുെകാണ്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങളടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.
ഇരുമ്പുപകരണങ്ങളാകെട്ട, ക്രി.മു. 5-ാം നൂറ്റാേണ്ടാടു
കൂടി മാത്രമാണ് പ്രചാരത്തിൽ വന്നത്. അതുെകാണ്ട്
പ്രസ്തുത ഉപകരണങ്ങൾ ക്രി.മു. 5-ാം നൂറ്റാണ്ടിനു േശഷം
ഒരു പെക്ഷ ക്രി.മു. 3-ാം നൂറ്റാണ്ടിനും എ.ഡി. 1-ാം നൂ
റ്റാണ്ടിനുമിടയ്ക്ക് നിർമ്മിക്കെപ്പട്ടവയാെണന്ന് മറ്റു ചില
ഗേവഷകൻമാർ അഭിപ്രായെപ്പടുന്നുണ്ട്.
തിരുവിതാംകൂർ പ്രേദശത്ത് ആദ്യമായി ഉൽഖനനം നട
ത്തിയ വാർഡും േകാണറും മഹാശിലാസംസ്കാരാവശി
ഷ്ടങ്ങെള മൂന്നായി തരംതിരിക്കുന്നു. [3]
1. ശിലായുഗത്തിെല ശവക്കല്ലറകൾ: ഇവയാണ് ഏറ്റ
വും പുരാതനമായവ. ദഹിപ്പിക്കാത്ത ശവങ്ങളുെട
അവശിഷ്ടങ്ങളും, കല്ലുെകാണ്ടും മരംെകാണ്ടുമുള്ള
പദാർത്ഥങ്ങളും മാത്രം അടക്കം െചയ്തത്.
2. പിത്തളയുഗത്തിെല ശവക്കല്ലറകൾ: ദഹിപ്പിക്കെപ്പ
ട്ട ശവങ്ങളുെട അവശിഷ്ടങ്ങൾ, മൺപാത്രങ്ങൾ, മറ്റു
പകരണങ്ങൾ, ആഭരണങ്ങൾ എന്നിവ അടക്കം
െചയ്തത്.
3. ഇരുമ്പുയുഗത്തിെല ശവക്കല്ലറകൾ: ഏറ്റവും പഴ

ക്കം കുറഞ്ഞ ഈ ശവക്കല്ലറകളിൽ ഇരുമ്പുെകാ
ണ്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ, കുന്തങ്ങൾ, വാളുകൾ, നല്ല
േപാെല േതച്ചുമിനുക്കിയ പാത്രങ്ങൾ മുതലായവ
െയല്ലാമടങ്ങുന്നു.

ഇവയിൽ ഒന്നാമെത്ത തരത്തിൽെപ്പട്ട, ശിലായുഗെത്ത
പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതും ഉപകരണങ്ങെളാന്നുമില്ലാത്ത
തുമായ ഒരു ശവക്കല്ലറ തിരുവിതാംകൂറിെല െചാക്കനാ
ട്ടിൽ വാർഡ് കെണ്ടത്തുകയുണ്ടായി. െകാച്ചിയിൽ കണ്ട
തിലധികവും മൂന്നാമിനത്തിൽെപ്പട്ടവയാണ്.
ഏതായാലും േകരളക്കരയിൽ ശിലായുഗമനുഷ്യർ ഉണ്ടാ
യിരുന്നുെവന്നും, ഇരുമ്പുപകരണങ്ങേളാടുകൂടിയ മഹാ
ശിലാസംസ്കാരം ശിലായുഗത്തിെന്റ അവസാനഘട്ടത്തി
ലാണ് ആവിർഭവിച്ചെതന്നും കരുതുന്നതിൽ െതറ്റുെണ്ട
ന്നു േതാന്നുന്നില്ല.
മുതുമക്കച്ചാടികൾക്കു പുറെമ പാറ െകാത്തിയുണ്ടാ
ക്കിയ ഒട്ടനവധി പ്രാചീന ഗുഹകളും േകരളത്തിെന്റ
വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ കെണ്ടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഏതാണ്ട്
ഒന്നര നൂറ്റാണ്ടിനു മുമ്പ് 1819-ൽ ബാബിങ്ടൻ േബാം
െബയിെല ലിറ്റററി െസാൈസറ്റിയിൽ വായിച്ച ഒരു
പ്രബന്ധത്തിൽ കണ്ണൂരിനടുത്തുള്ള രണ്ടു ഗുഹകളുെട വി
ശദാംശങ്ങൾ െവളിെപ്പടുത്തുകയുണ്ടായി. [4] അതിെന
തുടർന്ന് മറ്റു പല ഗേവഷകൻമാരും അതുേപാലുള്ള മറ്റു
ഗുഹകൾ കെണ്ടത്തി. മലബാറിൽ മാത്രം 160 ഓളം ഗു
ഹകൾ ഉള്ളതായി െസവൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. [5] ചില
ഗുഹകളിൽ ഇരുഭാഗങ്ങളിലും പാറെകാത്തിയുണ്ടാക്കി
യവയും 6 ഇഞ്ച് മുതൽ 2 അടി വെര ഉയരവുമുള്ളവയു
മായ ഈ രണ്ടു ബഞ്ചുകളുണ്ട്. മറ്റു ചില ഗുഹകളിൽ ഒരു
ബേഞ്ചയുള്ളു. മരിച്ചുേപായവരുെട അവശിഷ്ടങ്ങൾ െവ
യ്ക്കുവാൻ േവണ്ടി ഉയർത്തിയുണ്ടാക്കെപ്പട്ടവയാെണന്ന്
ചിലർ അഭിപ്രായെപ്പടുന്നു. െബഞ്ചില്ലാത്ത ഗുഹകളും
കെണ്ടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇയ്യാൽ, കാട്ടുകമ്പാല എന്നീ സ്ഥ
ലങ്ങളിൽ നിന്നും കണ്ടുകിട്ടിയ പാറക്കൽ ഗുഹകളിൽ
ചതുരാകൃതിയിലുള്ള ഒന്നിലധികം അറകൾ കാണാം.
മുകളിൽ പ്രസ്താവിക്കെപ്പട്ട അരിയന്നൂരിെല കടക്കല്ലു
പറമ്പിൽ നിന്ന് ഒന്നുരണ്ടു ഫർേലാങ്ങ് ദൂെര, മാറ്റംകണ്ടാണിേശ്ശരി േറാഡിനരികിലായി സ്ഥിതിെചയ്യുന്ന
തും നാട്ടുകാർ മുനിമട എന്നുവിളിക്കുന്നതുമായ ഒരു പ്രാ
ചീനഗുഹ ഞാൻ പരിേശാധിക്കുകയുണ്ടായി. ശരിക്കുപ
റഞ്ഞാൽ, അെതാരിരട്ട ഗുഹയാണ്. എന്നുെവച്ചാൽ,
പ്രധാന ഗുഹയിേലക്ക് കടക്കണെമങ്കിൽ, ആദ്യമായി
ഏകേദശം 6 അടി ആഴവും 6 അടി നീളവും 4 അടി വീ
തിയുമുള്ള ഒരു കുഴിയിേലക്കിറങ്ങണം. ഇറങ്ങാൻ കൽ
പ്പടികളുണ്ട്. ഈ പാർശ്വഗുഹയിൽ നിന്ന് പ്രധാന ഗു
ഹയിേലക്ക് കടക്കാൻ ഏതാണ്ട് രണ്ടടി സമചതുരത്തി
ലുള്ള ഒരു പ്രേവശനദ്വാരമുണ്ട്. അതിലൂെട അൽപ്പം
െഞരുങ്ങിയാെണങ്കിലും അകത്തു കടക്കാം. പാരക്കൽ
െകാത്തിയുണ്ടാക്കിയ പ്രധാനഗുഹയ്ക്ക് ഏതാണ്ട് പത്ത
ടി വ്യാസവും ഏഴടിേയാളം ആഴവുമുണ്ട്. താെഴ നില
ത്ത്, വിട്ട് വിട്ട് മൂന്ന് കൽത്തിണ്ണകൾ കാണാം. കഷ്ടിച്ച്
ഒരടിേയാളേമ അവയ്ക്കുയരമുള്ളു. പേക്ഷ, മൂന്നടി വീതിയും
ആറടിേയാളം നീളവുമുണ്ട്. ഗുഹയുെട ഒത്ത മുകളിലായി
വൃത്താകൃതിയിൽ മൂന്നടിയിൽ താെഴ വ്യാസമുള്ള ഒരു
ദ്വാരമുണ്ട്. ഒരു കല്ലടപ്പുെകാണ്ടു അതടച്ചു പൂട്ടിയിടാം.
അരിയന്നൂരിൽ നിന്ന് ഏതാണ്ട് ഒരു നാഴിക വടക്കു
മാറ്റി കൂനംമൂച്ചിക്കടുത്തുള്ള പയ്യൂർ എന്ന സ്ഥലത്തും
ഏതാണ്ടിേത മാതിരിയുള്ള രണ്ടു ഗുഹകൾ കാണാം.
അടുത്തകാലത്ത് നാട്ടുകാർ കല്ലുെവട്ടുന്നതിനിടയിൽ
കണ്ടുപിടിച്ച ഈ ഗുഹകളിൽ നിന്ന് പലതരത്തിലുള്ള മു
പ്പതിൽപ്പരം മൺപാത്രങ്ങളും ഇരുമ്പുെകാണ്ടുള്ള ഏതാ
നും ഉപകരണങ്ങളും ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. അവെയല്ലാം
അധികൃതർ എടുത്തുെകാണ്ടുേപായി എന്നല്ലാെത കൂ
ടുതൽ ഗേവഷണങ്ങെളാന്നും അവിെട നടന്നതായറി
യില്ല. അരിയന്നൂർ ഗുഹെയ്ക്കന്നേപാെല പയ്യൂർ ഗുഹയ്ക്കും
ഏതാണ്ട് രണ്ടടി സമചതുരമുള്ള ഒരു പ്രേവശനദ്വാരമു
ണ്ട്. പേക്ഷ, അതിേപ്പാൾ കൽപ്പലക െകാണ്ട് അടച്ച
നിലയിലാണ് കാണുന്നത്. മുകളിെല ദ്വാരവും മൂടിക്കിട
ക്കുകയാണ്. രണ്ടു ഗുഹകൾ െതാട്ടുെതാട്ടാണ് കിടക്കു
ന്നത്. ഏതാനും ദൂരത്തായി മെറ്റാരു ഗുഹ കൂടിയുണ്ട്.
അതു തുറന്നുേനാക്കിയേപ്പാൾ അകത്ത് ചതുരാകൃതി
യിലുള്ള നാലറകൾ കണ്ടതായി നാട്ടുകാർ പറയുന്നു.
ഏതായാലും ഇേപ്പാളതും മണ്ണുമൂടി കിടക്കുകയാണ്.
എങ്കിലും പുറത്തുനിന്നു േനാക്കിയാൽ തെന്ന ചാേണ
െപ്പാറ എന്ന ഉറപ്പുകുറഞ്ഞ ഒരു തരം കരിങ്കൽപ്പല
കകൾെകാണ്ടു നിർമ്മിക്കെപ്പട്ട ആ അറകളുെട ചില
സൂചനകൾ കാണാം. ഈ െമാട്ടപ്പറമ്പിൽതെന്ന ഗുഹ
കളുെട സമീപത്തായി നാട്ടുകാർ കുഴുതാളി എന്നുവിളി
ക്കുന്ന സിമൻറുെതാട്ടിയുെട ആകൃതിയിലുള്ള ധാരാളം
നന്നാങ്ങാടികളും അവിടവിെടയായി കാണാനുണ്ട്. മാ
േളർകാവ് എന്നേപരിലറിയെപ്പടുന്ന ഒരു പ്രാചീന ഭഗ
വതിേക്ഷത്രത്തിെന്റ സമീപത്താണിെതല്ലാം.
ഇങ്ങെന േകരളത്തിെന്റ പല ഭാഗങ്ങളിലുമായി പല
തരത്തിലുമുള്ള ഒട്ടനവധി ഗുഹകൾ ഇതിനകം തെന്ന
കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അവയിൽ പലതും പുരാവസ്തു ഗേവ
ഷകൻമാരുെട പരിേശാധനയ്ക്ക് ഇനിയും വിേധയമായി
ട്ടില്ല.
ൈവ.ഡി. ശർമ്മ േകരളത്തിെല ഗുഹകെള െമാത്ത
ത്തിൽ നാലായി തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു:
— നടുക്കു തൂണുകേളാടുകൂടിയ ഗുഹകൾ
— തൂണില്ലാത്ത ഗുഹകൾ
— മുകളിൽ അടപ്പുള്ളവ
— ഒന്നിലധികം അറകളുള്ളവ

1. Mass. XXX. No. 10, P. 172 (October 1930)
2. L. A. Krishna Iyer, Kerala, Past and Present.
3. L. A. Krishna Iyer, The TranvancoreTribes and castes,
Vol. 111. P. 59.
4. J. Babington: Pre-historic Antiquieties.
5. R. Sewell: Pre-historic Antiquarian Remains in the Presidency
of Madras (Madras 1882) P. 240.

















1 ബൗദ്ധ ഗുഹകേളാ ശവക്കല്ലറകേളാ
ഈ പ്രാചീനഗുഹകെളപ്പറ്റി പലരും വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രാ
യങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. േകരളത്തിൽ ബുദ്ധൈജനമ
തങ്ങൾ പ്രചാരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന കാലെത്ത സന്യാ
സിമാരുെട വാസസ്ഥലങ്ങളായിരുന്നു അവെയന്ന്
അനുജൻ അച്ഛൻ അഭിപ്രായെപ്പടുന്നു. [6] എ. അയ്യ
പ്പൻ, എൽ.എം. കൃഷ്ണയ്യർ മുതലായവരും ഈ അഭിപ്രാ
യേത്താട് േയാജിക്കുന്നു. എന്നാൽ അവ ബൗദ്ധഗുഹ
കേളാ, ൈജനഗുഹകേളാ അെല്ലന്നാണ് ശർമ്മയുെട
വാദം. [7] ബൗദ്ധരുെട ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള സുദാമ ഗു
ഹകൾക്കുേപാലും അവയുെട ഘടനയിലും നിർമ്മാണ
രീതിയിലും േകരളത്തിെല ഗുഹകേളക്കാൾ പരിഷ്ക്കരിച്ച
വയാെണന്നും ബുദ്ധമതം കൂടുതൽ വളർന്നതിനുേശഷം
പ്രാകൃതരീതിയിലുള്ള ഗുഹകൾ നിർമ്മിക്കുക അസ്വാഭാ
വികമാെണന്നുമാണ് അേദ്ദഹം പറയുന്നത്. ശർമ്മയു
െട അഭിപ്രായമാണ് കൂടുതൽ ശരിെയന്ന് േതാന്നുന്നു.
വി.നാരായണപിള്ള ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതുേപാെല,
ബുദ്ധമതം േകരളത്തിെന്റ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ മാത്രേമ
പ്രചാരത്തിലുണ്ടായിരുന്നുള്ളു; ഗുഹകൾക്കാകെട്ട ഒരു
സാർവ്വത്രിക സ്വഭാവമാണുള്ളത്.
േകരളത്തിെല വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ കെണ്ടത്തിയിട്ടുള്ള
പ്രാചീന ഗുഹകൾക്ക് ഘടനയിലും ഉള്ളടക്കത്തിലും
മഹാശിലാ സ്മാരകങ്ങളുമായി വളെരയധികം സാമ്യമു
ണ്ട്. അതുെകാണ്ട് അവ പ്രാചീനകാലെത്ത ശവകുടീ
രങ്ങളായിരിക്കാനാണിടയുള്ളത്. പിന്നീട് ഒരുപേക്ഷ
സന്യാസിമാർ അവെയ ഉപേയാഗെപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ടാ
വാെമന്ന് ശർമ്മ പറയുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അരിയന്നൂർ,
പയ്യൂർ മുതലായ സ്ഥലങ്ങളിൽ കെണ്ടത്തെപ്പട്ട ഗുഹ
കൾ തപസിേനാ, പ്രാർത്ഥനേക്കാ പറ്റിയവയല്ല, തീർ
ച്ച. ചുമർഭിത്തിയിെല പ്രേവശനദ്വാരവും മുകൾഭാഗ
െത്ത ദ്വാരവും കൽപ്പലകകൾ െകാണ്ടു മൂടിയാൽ പി
െന്ന അകത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് ശ്വാസം കഴിക്കാൻ
സാധിക്കില്ല. ഈ ഗുഹകൾ, ഒറ്റേനാട്ടത്തിൽതെന്ന
ശവസംസ്കാരത്തിനുേവണ്ടി നിർമ്മിക്കെപ്പട്ടവയാെണ
േന്ന േതാന്നൂ.
മഹാശിലാസംസ്കാരത്തിെല ചില ശവക്കല്ലറകൾക്ക് മു
കളിൽ വൃത്താകാരത്തിൽ നാട്ടിയ കൽപ്പലകകൾ കാ
ണാെമന്ന് പറഞ്ഞുവേല്ലാ. ബാബിങ്ടൻ കണ്ടുപിടിച്ച
ഒരു ഗുഹയ്ക്കു മുകളിലും അതുേപാലുള്ള കൽപ്പലകകളു
ണ്ട്. േപാർക്കുളത്ത് രേണ്ടക്കേറാളം വിസ്താരത്തിൽ നി
രവധി കുടക്കല്ലുകളുണ്ട്. കൽവലയങ്ങേളാടുകൂടിയ ശവ
കുടീരങ്ങളുെട സമീപത്തുതെന്ന പാറക്കൽ ഗുഹകളും
കെണ്ടത്തിയിട്ടുണ്ട്. രണ്ടും ഏതാെണ്ടാേരകാലത്തു നിർ
മ്മിക്കെപ്പട്ടവയും ഒേര സംസ്ക്കാരെത്ത പ്രതിനിധാനം
െചയ്യുന്നവയുമാെണന്നാണ് ശർമ്മ പറയുന്നത്. േകരള
ത്തിെല നാനാഭാഗങ്ങളിലും കെണ്ടത്തിയ ഗുഹകളിലും
മഹാശിലാസംസ്ക്കാരങ്ങളിലും അടക്കംെചയ്യെപ്പട്ട മൺ
പാത്രങ്ങളുെടയും മറ്റും സ്വഭാവം പരിേശാധിച്ചാലും ഈ
രണ്ട് സംസ്കാരങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വ്യക്തമാകുെമ
ന്ന് അേദ്ദഹം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. [8]
എല്ലാ വാദഗതികേളയും വസ്തുനിഷ്ഠമായി പരിേശാധി
ച്ചാൽ േകരളത്തിെല മഹാശിലാസംസ്കാരവും പ്രാചീന
ഗുഹാസംസ്കാരവും രണ്ടും ബുദ്ധമതത്തിെന്റ ആധിപത്യ
ത്തിനുമുമ്പാണ് നിലനിന്നിരുന്നത് എന്നു കരുേതണ്ടിവ
രും.
6. Administration Report of the Archeological Department,
Cochin State, 1102, ME, 1926, 27
7. Y. D. Sarma: Ancient India, No, 12, 1956.
8. Ibid.

















2 മഹാശിലയുെട കാലം
ബ്രാഹ്മഗിരിയിെല കണ്ടുപിടുത്തങ്ങെള വിലയിരുത്തി
െക്കാണ്ട് ക്രി.മു. 200 നും ക്രി.പി. 50 നുമിടയ്ക്ക് മഹാശി
ലാസംസ്കാരവും അതിനു മുമ്പു നവീനശിലായുഗവുമാണ്
ൈമസൂരിൽ നിലനിന്നിരുന്നത് എന്നു വീലർ അഭിപ്രാ
യെപ്പടുന്നു. ബ്രഹ്മഗിരിയിൽ കണ്ടുകിട്ടിയ മഹാശിലാ
സംസ്കാരാവശിഷ്ടങ്ങൾ ക്രി.മു. രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിേലതാ
െണങ്കിലും ആ സംസ്കാരം അതിനും ഏതാണ്ടു നൂറ്റാണ്ടു
കൾക്ക് മുമ്പ് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടാവണെമന്നാണ് ടി.എൻ.
രാമചന്ദ്രൻ പറയുന്നത്. [9]
മഹാശിലാസംസ്കാരം നിലനിന്നിരുന്നത് ക്രി.മു. 300
മുതൽ ക്രി.പി. 200 വെരയാെണന്ന് മറ്റു ചില പുരാതന
വസ്തു ഗേവഷകൻമാരും അഭിപ്രായെപ്പടുന്നു. പേക്ഷ,
ബ്രഹ്മഗിരിക്കു സമീപം അേശാകെന്റ ചില ശിലാശാ
സനങ്ങൾ കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. േലാഹങ്ങളുെട ഉപേയാ
ഗം മനസ്സിലാകാത്ത അപരിഷ്കൃതരായ ശിലായുഗ മനു
ഷ്യർക്കുേവണ്ടിയാണ് അേശാകൻ തെന്റ ശാസനങ്ങൾ
െകാത്തിച്ചത് എന്നു കരുതാൻ വിഷമമുണ്ട്. അതുെകാ
ണ്ട് അേശാകെന്റ കാലത്തിനുമുമ്പുതെന്ന ഇരുമ്പിെന്റ
ഉപേയാഗവും മഹാശിലാസംസ്കാരവും ആരംഭിച്ചുകഴി
ഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവണം. ക്രി.മു. 700 നും 400 നുമിടയ്ക്കുതെന്ന
ദക്ഷിേണന്ത്യാക്കാർ ഇരുമ്പ് ഉപേയാഗിക്കാൻ തുടങ്ങി
ക്കഴിഞ്ഞിരുന്നുെവന്നാണ് േഗാർഡൻ പ്രസ്താവിക്കുന്ന
ത്. ഏതായാലും ക്രി.മു. 500 ഓടുകൂടി ഇരുമ്പുെകാണ്ടുള്ള
ഉപകരണങ്ങൾ ധാരാളം പ്രചരിക്കാൻ തുടങ്ങിെയന്നു
കണക്കാക്കാവുന്നതാണ്. മഹാശിലാസംസ്കാരത്തിെന്റ
കാലം അതിനുേശഷമല്ലാെത, മുമ്പായിരിക്കാനിടയി
ല്ല.
9. T. N. Ramachandran: Presidential Address, Indian History
Congress, Agra, 1956

















3 സംഘകൃതികളുെട

മഹാശിലാസംസ്കാരം

ഒരുപേക്ഷ, അേശാകെന്റ ശിലാശാസനങ്ങളിലും പ്രാ
ചീന സംഘംകൃതികളിലും പ്രതിപാദിക്കെപ്പടുന്ന േച
രേചാഴ പാണ്ഡ്യരാജ്യങ്ങളിെല ജനങ്ങളായിരിക്കാം
മഹാശിലാസംസ്ക്കാരത്തിെന്റ നിർമാതാക്കൾ. ഗേവ
ഷകൻമാർ കെണ്ടടുത്തിട്ടുള്ള മഹാശിലാസംസ്കാരാ
വശിഷ്ടങ്ങളും സംഘംകൃതികളിൽ വർണ്ണിക്കെപ്പടുന്ന
ശവസംസ്കാരരീതികളും തമ്മിൽ വളെരേയെറ സാമ്യമു
ണ്ട് എന്ന വസ്തുത ഈ അനുമാനത്തിനു ശക്തിക്കൂട്ടുന്നു.
ഉദാഹരണത്തിന് സംഘംകൃതികളിെല കിള്ളവ ഇവൻ
എന്ന േചാഴരാജാവ് മരിച്ചേപ്പാൾ ഐയർമുടവനാർ
എന്ന കവി പാടിയ ‘കലം െചേയ്കാേവ, കലം െചേയ്കാ
െവ’ എന്ന മേനാഹരഗാനം ഒന്നു പരിേശാധിച്ചു േനാ
ക്കുക. അത്രയും മഹാനായ ഒരു രാജാവിെന്റ ശവമട
ക്കംെചയ്യാൻ പറ്റിയ കലശം എങ്ങെന നിർമ്മിക്കാൻ
കഴിയുെമന്ന് കവി ഒരു കുംഭാരേനാടു േചാദിക്കുകയാ
ണ്.
‘ഇത്രയും ഉൽകൃഷ്ടനായ ഒരു ചക്രവർത്തിയുെട ശവ

സംസ്കാരത്തിന് വളെര വിസ്താരമുള്ള വാേയാടുകൂടിയ
ഒരു കലശമാണാവശ്യം. വിശാലമായ ഭൂമിെയ ചക്ര
മായും ഉത്തുംഗമായ പർവ്വതെത്ത കളിമണ്ണായും ഉപ
േയാഗിക്കുക എന്നതിൽ കുറഞ്ഞ ഏെന്തങ്കിലും നിനക്ക്
െചയ്യാനാവുേമാ?’ സംഘം കൃതികളിൽ വർണ്ണിക്കെപ്പ
ട്ടിട്ടുള്ള കലശങ്ങൾ പല്ലവരം തുടങ്ങിയ പല സ്ഥലങ്ങ
ളിൽ നിന്നും കുഴിെച്ചടുക്കെപ്പട്ട മഹാശിലാകാലെത്ത
കലശങ്ങേളാട് സാമ്യമുള്ളവയാണ് എന്നും കലശങ്ങ
ളിൽ കാണുന്ന പുരാതനവസ്തുക്കളുെട അവശിഷ്ടങ്ങൾ
ക്ക് സംഘകാലെത്ത ആചാരങ്ങളുമായി ബന്ധമുെണ്ട
ന്നും മദിരാശി ഗവൺെമൻറിെന്റ പുരാതന വസ്തു ഗേവ
ഷണ ഡിപ്പാർട്ട്െമൻറിെന്റ റിക്കാർഡുകൾ വ്യക്തമാ
ക്കുന്നു. [10]
ഇവിെടയാണ് പുരാതന വാസ്തുഗേവഷണവും പ്രാചീന
സാഹിത്യവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കിടക്കുന്നത്. ഒന്നു
മേറ്റതിെന്റ പൂരകമായിത്തീരുന്നു. മ്യൂസിയങ്ങളിൽ സൂ
ക്ഷിച്ചുെവയ്ക്കെപ്പട്ടിട്ടുള്ള മഹാശിലാസംസ്കാരാവശിഷ്ടങ്ങ
ളുെട ഉടമസ്ഥൻമാർ ഏതുതരത്തിലാണ് ജീവിച്ചിരുന്ന
ത് എന്നും അവരുെട ആശയാഭിലാഷങ്ങൾ എെന്താ
െക്കയായിരുന്നുെവന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ സംഘംകൃ
തികൾ നെമ്മ സഹായിക്കുന്നു. അതുേപാെലത്തെന്ന
സംഘം കൃതികളുെട കാലത്ത് േകരളീയർ ഏതുതരത്തി
ലുള്ള ആയുേധാപകരണങ്ങളും പാത്രങ്ങളും മറ്റുമാണു
പേയാഗിച്ചിരുന്നത് എന്നു മനസ്സിലാക്കാൻ മഹാശി
ലാസംസ്കാരത്തിെന്റ അവശിഷ്ടങ്ങളും പ്രേയാജനെപ്പടു
ന്നു.
പ്രാചീന സാഹിത്യകൃതികളിൽ മാത്രമല്ല, മൺമറഞ്ഞു
േപായിട്ടില്ലാത്ത പ്രാകൃതരായ ചില ഗിരിവർഗ്ഗക്കാർ
ക്കിടയിലും മഹാശിലാ സംസ്കാരത്തിെന്റ അവശിഷ്ട
ങ്ങൾ കാണാം. ഉദാഹരണത്തിന്, മലയരയൻമാർ,
കുറുമ്പൻമാർ മുതലായ ചില േഗാത്രസമുദായങ്ങളിൽ
മഹാശിലാസംസ്കാരം, ഒരുതരത്തിലെല്ലങ്കിൽ മെറ്റാരു
തരത്തിൽ, ഇന്നും നിലനിന്നുവരുന്നുണ്ട്. [11] രണ്ടായി
രത്തിലധികം െകാല്ലങ്ങൾക്കുമുമ്പു ജീവിച്ചിരുന്ന േകരളീ
യരുെട ആചാരസമ്പ്രദായങ്ങൾ കുേറെയാെക്ക മനസ്സി
ലാക്കാൻ ഇത് നെമ്മ സഹായിക്കുന്നു.
10. G. M. Soma Sundaran Pillai: Two Thousand Years of Tamil
Literature, p-45.
11. L. A. Krishna Iyer and L. K. Bala Ratnam: Anthrapology in
India. p. 77.

















െക. ദാേമാദരൻ
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട േകരളത്തി
െല സ്ഥാപകേനതാക്കളിൽ ഒരാളും
മാർക്സിസ്റ്റ് ൈസദ്ധാന്തികനും എഴു
ത്തുകാരനുമായിരുന്നു െക. ദാേമാദ
രൻ (െഫബ്രുവരി 25, 1904–ജൂൈല
3, 1976). മലപ്പുറം ജില്ലയിെല തിരൂർ
വിേല്ലജിൽ െപാറൂർ േദശത്തു് കീേഴടത്ത് എന്ന സമ്പ
ന്ന നായർ കുടുംബത്തിൽ കിഴക്കിനിേയടത്ത് തുപ്പൻ
നമ്പൂതിരിയുേടയും കീേഴടത്ത് നാരായണി അമ്മയുേട
യും മകനായാണു് ദാേമാദരൻ ജനിച്ചതു്. േകരള മാർക്സ്
എന്നാണു് അേദ്ദഹം വിേശഷിപ്പിക്കെപ്പട്ടിരുന്നതു്. ‘പാ
ട്ടബാക്കി’ എന്ന നാടകരചനയിലൂെടയും അേദ്ദഹം പ്ര
ശസ്തനായി. േകാഴിേക്കാട് സാമൂതിരി േകാേളജിൽ വി
ദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കുേമ്പാൾ തെന്ന േദശീയപ്രസ്ഥാന
ങ്ങേളാടു് ആകർഷിക്കെപ്പട്ടു. നിയമലംഘന പ്രസ്ഥാന
ത്തിൽ പെങ്കടുത്തു് അറസ്റ്റ് വരിച്ചു.
കാശിവിദ്യാപീഠത്തിെല പഠനകാലഘട്ടം മാർക്സിസ്റ്റ്
ആശയങ്ങേളാടു് താൽപര്യം വർദ്ധിപ്പിച്ചു. തികഞ്ഞ
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനായാണു് േകരളത്തിൽ തിരിെച്ച
ത്തിയതു്. െപാന്നാനി ബീഡിെതാഴിലാളി പണിമുട
ക്കിൽ പെങ്കടുത്തു് അറസ്റ്റ് വരിച്ചു. നവയുഗം വാരിക
യുെട പത്രാധിപരായിരുന്നു. പാർട്ടി പിളർന്നേപ്പാൾ
സി. പി. ഐ.-യിൽ ഉറച്ചുനിെന്നങ്കിലും അവസാനകാല
ത്തു് പാർട്ടിയിൽ നിന്നും അകന്നു. ജവഹർലാൽ െനഹ്രു
സർവ്വകലാശാലയിൽ ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ചരിത്രം
തയ്യാറാക്കാനുള്ള പഠനത്തിനിെട 1976 ജൂൈല 3-നു്
അന്തരിച്ചു. പദ്മം ജീവിതപങ്കാളിയായിരുന്നു.

















പിൻകുറിപ്പു്
◦ സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ
വായിക്കുവാനായി ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿ
േടാപ് ആപ്ലിേക്കഷനുകെളാ ആവശ്യമില്ല. ആധുനിക
മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർട്ട് േഫാണുകളു
െട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക രീതിയിലാണു
ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതു്. േഫാണിെന്റ
വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ രീതിയിലാണു് മാർജിനുകൾ
ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.
◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാഗ
ങ്ങൾ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാ
ണു്. എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്ന അേഡാബി
അേക്രാബാറ്റ് റീഡർ ആണു് ഇവയിൽ ഏറ്റവും മുന്തിയതു്.
അതുെകാണ്ടു് അേഡാബി റീഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും
അതിൽ ഈ േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ വായിക്കുകയും
െചയ്യുക.
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