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ശബരിമല
അഥവാ

ടിബറ്റും േകരളവും തമ്മിലുള്ള
ബന്ധം

ഗദൂൻ ദൂബ്.

ടിബറ്റിെല ലൗകികവും ആദ്ധ്യാത്മികവുമായ ഭര�
ണാധികാരി ദേലലാമെയ അേദ്ദഹം ജനിച്ച അവി�
ടെത്ത െകാേക്കാനാർ സംസ്ഥാനത്തിെല ഒരു കു�
ഗ്രാമത്തിൽ അഞ്ചുവർഷെത്ത അേന്വഷണങ്ങൾ�
ക്കുേശഷം കണ്ടുപിടിക്കുകയും, ഈയിെട അേദ്ദഹ�
െത്ത പതിനാലാമെത്ത ദേലലാമയായി വാഴിക്കു�
കയും െചയ്ത വാർത്ത ദിനപത്രങ്ങളിൽ പ്രസിദ്ധീ�
കരിച്ചിരുന്നേല്ലാ. ഈ ദേലലാമകൾക്കു് േകരളവു�
മായി എെന്തങ്കിലും ഒരു ബന്ധമുണ്ടായിരിക്കുെമന്നു്
ഒരുത്തരും സ്വേപ്നപി വിചാരിച്ചിരിക്കില്ല. എന്നാൽ
വാസ്തവത്തിൽ ദേലലാമകൾക്കും േകരളത്തിനും
തമ്മിൽ അടുത്ത ബന്ധമുെണ്ടന്നും, ദേലലാമ അവ�
താരമായി ജനിക്കുന്ന അവിേലാകിേതശ്വര േബാ�
ധിസത്വെന്റ പ്രധാനവാസസ്ഥലമായ േപാതാളകം
േകരളത്തിെല ശബരിമലയിൽ സ്ഥിതി െചയ്തിരുന്ന�
തിനാലാണു് പ്രസ്തുതബന്ധം ജനിച്ചെതന്നും സ്ഥാ�
പിക്കുവാനാണു് ഇവിെട ഉദ്യമിക്കുന്നതു്.

14-ാമെത്ത ദേലലാമ.

ദൈലലാമയുംഅവേലാകിേതശ്വ�
രനും:
ദേലലാമ (ശരിയായ രൂപത്തിൽ ദേലലാമ) സുപ്ര�
സിദ്ധനായ അവേലാകിേതശ്വര േബാധിസത്വെന്റ
അവതാരമാെണന്നാണു് ടിബറ്റുകാർ വിശ്വസിച്ചുവ�
രുന്നതു്. പല ജന്മങ്ങളിലും േബാധിസത്വന്മാരായി,
അതായതു് പേരാപകാരാർത്ഥം ജീവിക്കുന്ന ഒരുത�
രം സന്ന്യാസികളായി, ജീവിച്ചതിനുേശഷം മാത്രേമ
ഒരു മനുഷ്യനു ഒരു ബുദ്ധനായി ഭവിക്കുവാൻ കഴിയു�
കയുള്ളൂ എന്നാണു് ബൗദ്ധമത വാദം. േബാധിസത്വ�
ന്മാർ തെന്ന ദിവ്യരും ദിേവ്യതരരും എന്ന രണ്ടുതര�
മുള്ളതിൽ, ദിവ്യേബാധിസത്വന്മാരിൽ െവച്ചു് ഏറ്റവും
പ്രധാനനായിട്ടുള്ള േദഹമാണു് അവേലാകിേതശ്വ�
രൻ. ഇേദ്ദഹത്തിനു മഹാകരുണൻ, പത്മപാണി,
സമന്തമുഖൻ എന്ന േപരുകളുമുണ്ടു്. കരുണയുെട
മുർത്തീകരണമാണു് ഇേദ്ദഹം. ഇേദ്ദഹത്തിെന്റ
മന്ത്രം “ഓം മണിപേത്മ ഹും” എന്നും ബീജാക്ഷരം
ഹ്രീം എന്നുമാണു്. മഹായാനബുദ്ധമതക്കാർ പാർ�
ത്തു വരുന്ന ടിബറ്റ് , ചീനം, ജപ്പാൻ, മംേഗാളിയാ,
മഞ്ചൂറിയ എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിൽ അവേലാകിേതശ്വര
േബാധിസത്വെന ആരാധിക്കാത്തവർ ഇന്നു് അധി�
കം കാണുകയില്ല. താൻ അഫ്ഘാനിസ്ഥാെന്റയും
ഭാരതത്തിെന്റയും പല ഭാഗങ്ങളിൽ സഞ്ചരിച്ച�
േപ്പാൾ അവിെട പല സ്ഥലങ്ങളിലും അവേലാകി�
േതശ്വരെന്റ വിഗ്രഹങ്ങൾ കണ്ടതായി യുവൻചാങ്ങ് 
എന്ന പ്രസിദ്ധ ചീനാസഞ്ചാരി േരഖെപ്പടുത്തിയിട്ടു�
ണ്ടു്. അവേലാകിേതശ്വരൻ േപാതാളകത്തിലും ടി�
ബറ്റിലും സുഖാവതിയിലും അവതരിച്ചിട്ടുെണ്ടങ്കിലും,
അേദ്ദഹത്തിെന്റ പ്രധാന വാസസ്ഥലം േപാതാള�
കമാണു്. ടിബറ്റിൽ അവതരിച്ചേപ്പാൾ അവേലാകി�
േതശ്വരൻ അന്നു് പരിഷ്കാരത്തിെന്റ കണിക േപാ�
ലുമില്ലാെത ജീവിച്ചിരുന്ന ടിബറ്റു നിവാസികളുെട
ഇടയ്ക്കു് ഇദംപ്രഥമമായി പരിഷ്കാരം സ്ഥാപിക്കുകയു�
ണ്ടായി. തന്നിമിത്തം തങ്ങളുെട പരിഷ്കാരത്തിെന്റ
സ്ഥാപകനായി ടിബറ്റുകാർ അവേലാകിേതശ്വര�
െന ആരാധിച്ചുവരുന്നു. എ.ഡി. ഏഴാം ശതാബ്ദ�
ത്തിൽ ടിബറ്റിെല വർഗ്ഗക്കാർ തമ്മിലുള്ള ആഭ്യന്ത�
രയുദ്ധങ്ങൾ അവസാനിപ്പിച്ചു് ആ രാജ്യെത്ത ഒരു
മഹാശക്തിയാക്കി അതിൽ ചീന സംസ്കാരം സ്ഥാ�
പിച്ച സുപ്രസിദ്ധനായ ടിബറ്റ് രാജാവു് സ്രങ്ങ്ത്സൻ
ശംേബാ, അവേലാകിേതശ്വരെന്റ അവതാരമാെണ�
ന്നു ടിബറ്റുകാർ വിശ്വസിച്ചു വരുന്നുണ്ടു്. ഇേദ്ദഹം
ഒരു ബുദ്ധമത വിശ്വാസിയായിരുന്നു. എ.ഡി. 1203-
ൽ ചീനെത്ത സുപ്രസിദ്ധനായ ടാട്ടർ ചക്രവർത്തി
െചംഗീസ്ഖാൻ ടിബറ്റിെന പിടിച്ചടക്കുകയുണ്ടായി.
െചംഗീസ്ഖാെന്റ ബൗദ്ധരായ പുത്രരും പിൻഗാമിക�
ളും ടിബറ്റിെന്റ പല ഭാഗങ്ങെളയും ഭരിക്കുന്നതിനാ�
യി ശാക്യപശാഖയിൽെപ്പട്ട ബൗദ്ധഭിക്ഷുക്കളുെട
തലവന്മാരായ ലാമകെള ഏൽപിച്ചിരുന്നു. ഇങ്ങ�
െനയാണു് ലാമമാർക്കു് (അതായതു്, ഭിക്ഷുക്കളായ
പണ്ഡിതന്മാർക്കു് ) ടിബറ്റിൽ െലൗകിക ഭരണാധി�
കാരം ആദ്യമായി ലഭിച്ചതു്.

ടിബറ്റിെല സ്രങ്ങ്ത്സൻ ശംേബാ.

എ.ഡി. 15-ാം ശതാബ്ദത്തിെന്റ പ്രാരംഭത്തിൽ
മഞ്ഞെത്താപ്പി ധരിച്ചിരുന്ന െഗൽഗുപ എന്ന ഭിക്ഷു�
സംഘത്തിെന്റ സ്ഥാപകനായ ഝംഗ്ഖപ എന്ന
പ്രസിദ്ധ ഭിക്ഷു ദപൂര് മുതലായ പല പ്രസിദ്ധ ബു�
ദ്ധവിഹാരങ്ങളും ടിബറ്റിൽ സ്ഥാപിക്കുകയുണ്ടാ�
യി. ഇേദ്ദഹത്തിെന്റ ഒരു ബന്ധുവും ശിഷ്യനുമായ
ഗദൂൻ ദൂബാണു്, ഇന്നെത്ത ടിബറ്റിൽ ദേലലാമ
കഴിഞ്ഞാൽ പ്രധാന മതാനുയായിയായിട്ടുള്ള തശി�
ലാമയുെട തലസ്ഥാനമായ തശിലൂെമ്പാ വിഹാരം
എ.ഡി. 1446-ൽ സ്ഥാപിച്ചതു്. ദപൂര് വിഹാരത്തി�
െന്റ തലവനായ ഇേദ്ദഹത്തിെന്റ പരിപാവനമായ
ജീവിതം നിമിത്തം, ഇേദ്ദഹത്തിനു് ദേലലാമ എന്ന
ബിരുദം ഉണ്ടായിരുന്നിെല്ലങ്കിലും എ.ഡി. 1541-ൽ
സംഭവിച്ച ഇേദ്ദഹത്തിെന്റ മരണെത്ത തുടർന്നാണു്
ഇന്നെത്ത ദേലലാമകെള കണ്ടുപിടിച്ചു തിരെഞ്ഞ�
ടുക്കുന്ന ആചാരം ആദ്യമായി നടപ്പിൽ വന്നതു്.
ഗദൂൻ ദൂബ് മരിച്ചയുടെന ദപൂര് വിഹാരത്തിെല ഭി�
ക്ഷുക്കൾ അേദ്ദഹത്തിെന്റ മരണത്തിനുേശഷം ഏഴു്
ആഴ്ചയ്ക്കകം ജനിച്ചവനും, അേദ്ദഹം ഇഷ്ടെപ്പട്ടിരുന്ന
സാധനങ്ങെള മറ്റു സാധനങ്ങേളാടു കൂട്ടിക്കലർത്തി�
െവച്ചേപ്പാൾ, അേദ്ദഹം ഇഷ്ടെപ്പട്ടവയിൽ പ്രേത്യക
താൽപര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചവനുമായ ഒരു ബാലെന
കണ്ടുപിടിച്ചു് അവൻ അേദ്ദഹത്തിെന്റ അവതാരമാ�
െണന്നു് വിശ്വസിച്ചു് അവെന ആദ്യം തശിലൂെമ്പാ
വിഹാരത്തിെന്റയും, പിന്നീടു് ദപൂര് വിഹാരത്തിെന്റ�
യും നാഥനായി വാഴിച്ചു. ഇേദ്ദഹത്തിെന്റ പിൻഗാമി�
കളിൽ ഒരാളായ നാഗ്വങ്ങ്  േലാത്സങ്ങ് ആണു് ഒന്നാ�
മെത്ത ദേലലാമ. മുകളിൽ വിവരിച്ച അവതാരവാദ�
മനുസരിച്ചു് ഇേദ്ദഹം താൻ അവിേലാകിേതശ്വരെന്റ
പ്രധാന വാസസ്ഥലത്തിെന്റ നാമെത്ത ആസ്പദിച്ചു്
േപാതാളകം എന്നു േപരിടുകയും െചയ്തു.

സ്രങ്ങ്ത്സൻ ശംേബാ (മധ്യഭാഗം), െവൻ െചംഗ്
രാജകുമാരി (വലതു് ), േനപ്പാളിെല ഭ്രികുതി േദവി

(ഇടതു് ).

ദേലലാമയും തശിലാമയും
ടിബറ്റിൽ ദേലലാമെയന്നും തശിലാമെയന്നും രണ്ടു്
പ്രധാന ലാമമാരുണ്ടു്. ദേലലാമയുെട തലസ്ഥാനം
ലാസയും, തശിലാമയുേടതു് ശിഗാറ്റ്സ് നഗരത്തിനു
സമീപമുള്ള തശിലൂെമ്പാവുമാണു്. ദേലലാമെയ
അവേലാകിേതശ്വര േബാധിസത്വെന്റയും തശി�
ലാമെയ മഞ്ജുളശ്രീ, വജ്രപാണി എന്നീ േബാധി�
സത്വന്മാരുെടയും അവതാരങ്ങളായി പരിഗണിച്ചു
വരുന്നു. ദേലലാമയ്ക്കു് ടിബറ്റിൽ ഒരു മതാദ്ധ്യക്ഷ�
െന്റ അധികാരങ്ങൾക്കു പുറേമ ഒരു രാജാവിെന്റ
സകലാധികാരങ്ങളുമുണ്ടു്. ചീനെത്ത ഗവൺെമന്റ് 
േമൽേക്കായ്മയിൻ കീഴിൽ ദേലലാമ ടിബറ്റിെല ഭര�
ണം നടത്തി വരുന്നു. തശിലാമയ്ക്കു് ടിബറ്റിെല ചങ്
സംസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രേമ ഭരണാധികാരമുള്ളൂ. ടി�
ബറ്റുകാരും ചിനത്തുകാരും മംേഗാളിയന്മാരുമായ
സകല മഹായാന ബുദ്ധമതക്കാരും തശിലാമെയ
തങ്ങളുെട മതഗുരുവായി ബഹുമാനിച്ചു വരുന്നുമുണ്ടു്.
പുതിയ ദേലലാമയായി കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ബാലെന്റ
ഗുരുവും രക്ഷാകർത്താവുമായി പ്രവർത്തിേക്കണ്ട
കർത്തവ്യം തശിലാമയ്ക്കാണുള്ളതും.

ഒൻപതാം തശിലാമ.

യുവൻചാങ്ങും േപാതാളകവും
എ.ഡി. ഏഴാം ശതാബ്ദത്തിെന്റ പൂർവ്വാർദ്ധത്തിൽ
ഇന്ത്യയിൽ സഞ്ചരിച്ച യുവൻചാങ്ങ് എന്ന ചീന�
ത്തുകാരനായ ബൗദ്ധഭിക്ഷു, അവേലാകിേതശ്വര
േബാധിസത്വെന്റ പ്രധാന ഇരിപ്പിടമായ േപാതാള�
കത്തിെന്റ സ്ഥാനം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനു സഹാ�
യകമായ വിവരങ്ങൾ അേദ്ദഹത്തിെന്റ സഞ്ചാര
ഗ്രന്ഥത്തിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ടു്. ഉത്തരഭാരതത്തിെല
പര്യടനം കഴിഞ്ഞു് എ.ഡി. 642-നു സമീപിച്ചു് യു�
വൻചാങ് മദ്രാസിനു സമീപമുള്ള കാഞ്ചീപുരത്തി�
െലത്തി. അവിെടവച്ചു് താൻ േപാതാളകത്തിെന്റ
സ്ഥാനെത്തക്കുറിച്ചു േകട്ടവിവരങ്ങളാണു് അേദ്ദഹം
തെന്റ സഞ്ചാരഗ്രന്ഥത്തിൽ േചർത്തിട്ടുള്ളതു്. യു�
വൻചാങ് നൽകിയിട്ടുള്ള വിവരങ്ങെള ചുവെട സം�
േക്ഷപിച്ചു് േചർക്കുന്നു.

യുവൻ-ചാങ്

കാഞ്ചിയിൽ നിന്നു് ഉേദ്ദ�
ശം അഞ്ഞൂറുൈമൽ െത�
ക്കായി “െമാെലാ-കു-
ച” എന്ന രാജ്യം സ്ഥിതി�
െചയ്യുന്നു. ഇതിനു് ഉേദ്ദ�
ശം 833 ൈമൽ ചുറ്റളവും,
ഇതിെന്റ രാജധാനിക്കു്
എട്ടുൈമൽ ചുറ്റളവുമുണ്ടു്.
അവിടെത്ത മണ്ണിൽ ഉപ്പി�
െന്റ കാരം അധികം കലർ�
ന്നിട്ടുള്ളതിനാൽ വിളവു് കു�
റവാണു്. സമീപമുള്ള ദ്വീപു�
കളിെല ചരക്കുകൾ അവി�
െട െകാണ്ടുവരുന്നുണ്ടു്.
ഈ രാജ്യത്തിെല ശീേതാ�
ഷ്ണസ്ഥിതി വളെര ചൂടുള്ളതും ഇവിടെത്ത ജനങ്ങൾ
ഇരുണ്ട നിറമുള്ളവരും ൈധര്യവും എടുത്തുചാട്ടവുമു�
ള്ളവരുമാണു്. ഇവരിൽ ചിലർ ബുദ്ധമതവും, േശഷി�
ച്ചവർ മറ്റുള്ള മതങ്ങളും അനുസരിച്ചുവരുന്നു. കച്ചവ�
ടത്തിൽ ഇവർ ശ്രദ്ധ േകന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നതുെകാ�
ണ്ടു്, പാണ്ഡിത്യത്തിൽ ഇവർ അധികം ശ്രദ്ധ പതി�
പ്പിക്കുന്നില്ല. ജീർണ്ണിച്ച പല ബൗദ്ധവിഹാരങ്ങളും
ഇവിെട കാണാവുന്നതാണു്. കാടുപിടിച്ച മുറ്റേത്താടു�
കൂടിയ ഒരു സംഘാരാമം (ബുദ്ധേക്ഷത്രം) തലസ്ഥാ�
നത്തു് കുെറ കിഴക്കായി സ്ഥിതിെചയ്യുന്നുണ്ടു്. ഇതി�
െന്റ അടിെക്കട്ടുകൾ മാത്രേമ ഇേപ്പാൾ അവേശ�
ഷിച്ചിട്ടുളുളു. അേശാകരാജാവിെന്റ അനുജൻ മേഹ�
ന്ദ്രൻ പണിയിച്ചതാണു് സംഘാരാമം. ഇതിനു കിഴ�
ക്കായി ഇേപ്പാൾ ഭുമിയിൽ അടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഉന്ന�
തഭിത്തികേളാടുകുടിയ ഒരു സ്തൂപമുണ്ടു്. ഇതിെന്റ താ�
ഴികക്കുടത്തിെന്റ മുകൾ ഭാഗം മാത്രേമ കാണാനു�
ള്ളൂ. ഇതു് അേശാകൻ പണിയിച്ച സ്തൂപമാണു്.

പതിെനാന്നാം നൂറ്റാണ്ടിെല ശിഷ്യേലഖ
ൈകെയഴുത്തുപ്രതി, എ.ഡി. അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ

ചന്ദ്രേഗാമിൻ രചിച്ചതാണു്. േനപ്പാളിൽ
കെണ്ടത്തിയ േദവനാഗരി ലിപിയിെല

ബുദ്ധ-സംസ്കൃത പാഠമാണിതു്.

“ഈ രാജ്യത്തിെന്റ സമുദ്രതീരത്തുള്ള െതക്കൻ ഭാ�
ഗത്തിൽ ഉയർന്നശിഖരങ്ങളും കീഴ്ക്കാൻതൂക്കായ
ചരിവുകളുമുള്ള െമാ-ല-െയ എന്ന പർവ്വതനിര
സ്ഥിതിെചയ്യുന്നു. ഇതിൽ െവള്ള ചന്ദനമരങ്ങളും,
‘ചന്ദേനവ’മരങ്ങളും വളരുന്നുണ്ടു്. ഈ രണ്ടു വൃക്ഷ�
ങ്ങൾക്കും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമില്ല. ഒടുക്കം
പറഞ്ഞതിൽ സർപ്പങ്ങൾ തുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതു കാ�
ണാം. െമാ-ല-െയ പർവ്വത നിരയ്ക്കു് കിഴക്കായി
േപാതാളകമല സ്ഥിതിെചയ്യുന്നു. ഇതിലുള്ള മല�
വഴികൾ വളെര ആപൽക്കരങ്ങളും, ചരിവുകൾ
കീഴ്ക്കാംതൂക്കായവയുമാണു്. ഈ മലയുെട മുകളിൽ
കണ്ണാടിേപാെല നിർമ്മലമായ െവള്ളമുള്ള ഒരു
തടാകമുണ്ടു്. ഈ മലയുെട ഒരു വിടവിൽ നിന്നു്
ഒരു വലിയ നദി പുറെപ്പട്ടു് അതിെന ഇരുപതു് തവണ
വലംെവച്ചു് ദക്ഷിണ സമുദ്രത്തിേലക്കു ഒഴുകി വീ�
ഴുന്നു. പ്രസ്തുത തടാകത്തിെന്റ സമീപത്തായി ഹി�
ന്ദുക്കളുെട ഒരു ശിലാേക്ഷത്രമുണ്ടു്. േപാകുേമ്പാഴും
വരുേമ്പാഴും അവേലാകിേതശ്വരൻ ഇതിൽ തെന്റ
താമസമുറപ്പിക്കുന്നു. ഈ േബാധിസത്വെന്റ ദർശ�
നം ലഭിക്കണെമന്നു് അതിയായി ആഗ്രഹിക്കുന്ന�
വർ തങ്ങളുെട ജീവരക്ഷ പരിഗണിക്കാെത, പ്ര�
തിബന്ധങ്ങളും അപകടങ്ങളും വിഗണിച്ചു് ജലാശ�
യം കടന്നു് മലകയറുന്നു. ഇങ്ങെന മല േകറുന്ന�
വരിൽ അപൂർവ്വം ചിലർ മാത്രേമ അതിെന്റ മുക�
ളിൽ എത്തുന്നുള്ളു. എന്നാൽ മലകയറാൻ ൈധര്യ�
െപ്പടാെത അതിെന്റ ചുവട്ടിൽ നിൽക്കുന്നവർക്കും,
അവർ ഹൃദയംഗമമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായാൽ
ചിലേപ്പാൾ ഈശ്വരേദവെന്റ (ശിവെന്റ) രൂപത്തി�
േലാ മറ്റു ചിലേപ്പാൾ ഒരു പാശുപത േയാഗിയുെട
രൂപത്തിേലാ, അവേലാകിേതശ്വേബാധിസത്വൻ
പ്രത്യക്ഷെപ്പടുകയും, അവേരാടു് ചില വാക്കുകൾ
പറഞ്ഞു്, അവരുെട ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറേവറ്റിെക്കാ�
ടുക്കുകയും െചയ്യാറുണ്ടു്. ഈ മലയ്ക്കു് വടക്കുകിഴക്കാ�
യി സമുദ്രതീരത്തിൽ സ്ഥിതിെചയ്യുന്ന ഒരു തുറമു�
ഖത്തിൽ നിന്നാണു് ജനങ്ങൾ സിേലാണിേലക്കു
കപ്പൽ കയറുന്നതു്.

താമ്രപർണി നദി.

യുവൻ-ചാങ്ങിെന്റ സഞ്ചാര ഗ്രന്ഥത്തിെന്റ ചീന�
ത്തുകാരനായ പ്രസാധകൻ െമാ-െലാ-കു-ച രാജ്യ�
ത്തിനു് ചി-െമാ-െലാ എന്നും േപരുെണ്ടന്നു് അതിൽ
ഒരു കുറിപ്പു് േചർത്തിട്ടുണ്ടു്. യുവൻ-ചാങ്ങിെന്റ ഈ
വിവരണത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളുെട
സ്ഥാനങ്ങെള സംബന്ധിച്ചു് പണ്ഡിതന്മാർക്കു് ഏകാ�
ഭിപ്രായമില്ല. െമാ-െലാ-െയ പർവ്വതം മലയപർ�
വ്വതമാെണന്നും േപാതാളകം അഗസ്ത്യെന്റ ഇരി�
പ്പിടവും െപാതികം എന്ന േപരുംകൂടിയുള്ളതുമായ
അഗസ്ത്യകൂട മലയാെണന്നും അഗസ്ത്യകൂടത്തിൽ
നിന്നുത്ഭവിച്ചു മന്നാർ ഉൾക്കടലിൽ വീഴുന്ന തിരു�
നൽേവലി ജില്ലയിെല താമ്രപർണി നദിെയയാണു്
േപാതാളകത്തിൽ നിന്നുത്ഭവിക്കുന്ന നദിയായി
യുവൻചാങ് വർണ്ണിച്ചിട്ടുള്ളെതന്നും േപാതാളകത്തി�
െന്റ വടക്കുകിഴക്കായി സ്ഥിതിെചയ്യുന്ന തുറമുഖം
നാഗപട്ടണമാെണന്നും ചില പണ്ഡിതന്മാർ അഭി�
പ്രായെപ്പട്ടിട്ടുണ്ടു്. െമാ-െലാ-കു-ച േചരരാജ്യവും
െമാ-ല-െയ മലയപർവ്വതവും േപാതാളകം ശബരി�
മലയും േപാതാളകത്തിൽ നിന്നുത്ഭവിക്കുന്ന നദി
പമ്പാനദിയും േപാതാളകത്തിനു വടക്കുകിഴക്കുള്ള
തുറമുഖം നാഗപട്ടണവുമാെണന്നാണു് ഈ േലഖ�
കൻ വിചാരിക്കുന്നതു്.

പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിെല ഒരു സംസ്കൃത പനേയാല
ൈകെയഴ്ത്തുപ്രതിയിെല അവേലാകിേതശ്വരെന്റ

ചിത്രം.

െമാ-െലാ-കു-ച-രാജ്യം
യുവൻചാങ്ങിെന്റ സഞ്ചാരഗ്രന്ഥത്തിെന്റ രണ്ടു് പ്ര�
േത്യകതകൾ ഇവിെട ഓർേക്കണ്ടതാണു്. താൻ
േനരിട്ടു സന്ദർശിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ വളെര സൂക്ഷ്മ�
മായും, താൻ സന്ദർശിക്കാത്തവെയ േകട്ടുേകൾവി
അനുസരിച്ചു് സൂക്ഷ്മമല്ലാെതയും അേദ്ദഹം വിവരിച്ചി�
രിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണു് ഒന്നാമേത്തതു്. രണ്ടാമ�
േത്തതു് രണ്ടുരാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ദൂരമായി അേദ്ദ�
ഹം വിവരിക്കുന്നതു് ആ രാജ്യങ്ങളുെട തലസ്ഥാന�
ങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ദൂരമാെണന്നുള്ളതാണു്. െമാ-െല-
കു-ച രാജ്യെത്ത അേദ്ദഹം േകട്ടുേകൾവി അനുസരി�
ച്ചാണു് വിവരിച്ചിട്ടുള്ളെതന്നു് മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടു�
ണ്ടേല്ലാ. അതിനാൽ അതുവളെര സൂക്ഷ്മമായിരിക്കു�
കയില്ല. ഭൂപടത്തിൽ കാഞ്ചിക്കു െതക്കു അഞ്ഞൂറു
ൈമൽ അളന്നുേനാക്കിയാൽ സമുദ്രത്തിൽ െച�
ന്നുചാടും. അതിനാൽ കാഞ്ചിയ്ക്കും െമാ-െലാ-കു-ച
രാജ്യത്തിെന്റ തലസ്ഥാനത്തിനും തമ്മിൽ യുവൻ
ചാങ്ങ് നൽകുന്ന ദൂരം സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ളതല്ല. വാസ്ത�
വത്തിലുള്ള ദൂരത്തിനും യുവൻചാങ്ങിെന്റ ദൂരത്തിനും
തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഒരു നൂറുൈമൽ മുതൽ ഇരു�
ന്നൂറു ൈമൽവെര വേന്നക്കാം. ഈ രാജ്യത്തിെന്റ
ചുറ്റളവു് മുപ്പത്തിമൂന്നു ൈമേലാളമുെണ്ടന്നു് അേദ്ദഹം
പറയുന്നതിനാൽ അതു് ഒരു വലിയ രാജ്യമായിരു�
േന്ന മതിയാകൂ. കാഞ്ചിക്കും േചരതലസ്ഥാനമായ
െകാടുങ്ങല്ലൂരിനും തമ്മിൽ ഒരു ഋജുേരഖയായുള്ള
ദൂരം മുന്നൂറു ൈമേലാളം വരും. േറാഡുവഴിയായു�
ള്ള യഥാർത്ഥദൂരം ഇതിൽ അമ്പതിൽപ്പരം ൈമൽ
അധികമായിരിക്കുകേയയുള്ളൂ. കാഞ്ചിയും പാണ്ഡ്യ�
തലസ്ഥാനമായ മധുരയും തമ്മിലുള്ള ദൂരം ഇതിൽ
ഒരു എഴുപത്തഞ്ചു് ൈമേലാളം കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാ�
ണു്. ഈ സംഗതികളിൽ നിന്നു് യുവൻ-ചാങ് പറ�
യുന്ന ദൂരേത്താടു് കൂടുതൽ അടുക്കുന്ന െകാടുങ്ങല്ലൂർ
രാജധാനിയായുള്ള േചരരാജ്യമാണു് യുവാൻ ചാ�
ങ്ങിെന്റ െമാ-െലാ-കു-ച രാജ്യെമന്നു് നിസ്സംശയം
വിശ്വസിക്കാം.

മഹാസിദ്ധ ചന്ദ്രേഗാമിൻ, ബംഗ്ലാേദശ്, പന്ത്രണ്ടാം
നൂറ്റാണ്ടു്.

െമാ-െലാ-കു-ച എന്ന ചീനവാക്കിെന്റ ശരിയായ
ഭാരതീയ രുപെമന്താണു്? ഇതിനു് സാധാരണ�
യായി മലയകുടെമന്നുള്ള ഭാരതീയ രൂപമാണു്
നൽകാറുള്ളതു്. എന്നാൽ യുവൻചാങ്ങിെന്റ ചീന�
ഭാഷയിലുള്ള സഞ്ചാരഗ്രന്ഥം ഇംഗ്ലീഷിേലക്കു തർ�
ജ്ജമ െചയ്ത േദഹവും ഒരു തികഞ്ഞ ചീനഭാഷാ
പണ്ഡതിനുമായ റവറന്റ് ബിൽ ഈ അഭിപ്രായ�
േത്താടു് േയാജിക്കുന്നില്ല. െമാ-െല-െയ എന്നുള്ള�
തു് മലയം ആെണന്നുള്ളതിൽ സംശയമിെല്ലന്നും,
എന്നാൽ െമാ-ല-െയ എന്നതിെല ‘ല’ യിൽ നിന്നു്
െമാ-െലാ-കു-ച എന്നതിെല ‘െലാ’ എന്ന അക്ഷ�
രം വ്യത്യാസെപ്പടുത്തി എഴുതിയിരിക്കുന്നതിനാൽ
ഒടുവിൽ പറഞ്ഞ േപരിെന മർകുട എന്നാക്കുന്ന�
തായിരിക്കും കൂടുതൽ സൂക്ഷ്മമായിരിക്കുന്നെതന്നു്
ബിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ അഭിപ്രായ�
മാണു് സ്വീകാര്യമായിട്ടുള്ളതു്. പേക്ഷ, മർകുട എന്ന
ഒരു രാജ്യമില്ലായ്കയാൽ ഇതിെന േമർകുടം എന്നു
വായിേക്കണ്ടതാണു്. േമർകുടം എന്നതിെന്റ അർ�
ത്ഥം പടിഞ്ഞാെറ കുടരാജ്യം എന്നാകുന്നു. അക്കാ�
ലെത്ത തമിഴ് സംഘകാവ്യങ്ങൾ േചരരാജ്യത്തിനു്
കുടരാജ്യെമന്നും, േചരരാജാക്കന്മാർക്കു് കുടേകാ
എന്നും േപരുകൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ടു്. അതിനാൽ യുവൻ-
ചാങ് പറയുന്ന രാജ്യം േചരമാെണന്നുള്ളതിനു് സം�
ശയമില്ല. കാഞ്ചിയിൽ െവച്ചു് ഈ രാജ്യെത്ത പറ്റി
യുവൻ-ചാങ്ങിേനാടു് സംസാരിച്ച മനുഷ്യൻ, കാഞ്ചി�
യിൽ നിന്നു് പടിഞ്ഞാറായിട്ടാണു് അതു് സ്ഥിതിെച�
യ്തിരുന്നെതന്നു് കാണിക്കുവാനായി േമർകുടം എന്നു
പറഞ്ഞതിെന യുവൻ-ചാങ് അതുേപാെലതെന്ന
പകർത്തുകയാണു് െചയ്തതു്. ശബരിമലെയ െതാട്ടു്
വടക്കായി െതാടുപുഴ,േദവീകുളം, മുവാറ്റുപുഴ എന്നീ
താലൂക്കുകളുൾെപ്പട്ട മാളുവാ എെന്നാരു രാജ്യം
പണ്ടുണ്ടായിരുന്നു. പേക്ഷ, ഇെതാരു െചറിയ രാ�
ജ്യമാകയാൽ യുവാൻ-ചാങ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രാജ്യം
ഇതായിരിക്കുകയില്ല. െമാ-െലാ-കു-ച രാജ്യത്തി�
െന്റ മെറ്റാരു േപരായി യുവാൻ-ചാങ്ങിെന്റ കൃതി�
യുെട പ്രസാധകൻ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ള ചി-െമാ-െലാ
എന്നതിനു് കുമാർ എന്ന ഭാരതീയ രൂപം ബിൽ
നൽകിയിരിക്കുന്നു. കുമാർ കന്യാകുമാരിയാണു്.
എ.ഡി. ഏഴാം ശതാബ്ദത്തിെന്റ പൂർവ്വാർദ്ധത്തി�
െന്റ പ്രാരംഭത്തിൽ േചരെത്ത ഭരിച്ചിരുന്ന പൽയാ�
ൈന െചൽ െകഴുകുട്ടുവൻ (മക്കത്തുേപായ േചര�
മാൻ െപരുമാൾ) കന്യാകുമാരി വെരയുള്ള പ്രേദശ�
ങ്ങെള കിഴേക്ക േചരേത്താടു് േചർത്തിരുന്നതു െകാ�
ണ്ടായിരിക്കണം േചരത്തിനു് കന്യാകുമാരി രാജ്യം
എന്ന േപരുകൂടി അന്നു് കിട്ടിയതു്.

നാലുൈകകളുള്ള അവേലാകിേതശ്വരെന്റ ടിബറ്റൻ
രൂപം.

െകാടുങ്ങല്ലൂരിൽ പണ്ടു് ബുദ്ധസംഘാരാമങ്ങളും വി�
ഹാരങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നതായി തമിഴ് സംഘകാ�
വ്യങ്ങൾ പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ടു്. ഇവെയയാണു് യു�
വാൻ-ചാങ് വർണ്ണിച്ചിട്ടുള്ളതു്. േചര തലസ്ഥാന�
ത്തിനു് കുെറ കിഴക്കായി നിന്നിരുന്ന ബൗദ്ധസം�
ഘാരാമെത്തയും സ്ഥലെത്തയും പിന്നീടു് െചങ്കുട്ടു�
വൻ േചരൻ പുതുക്കി അവിെട ഇന്നെത്ത െകാടുങ്ങ�
ല്ലൂർ ഭഗവതിെയ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു എന്നു വിചാരിക്കുവാൻ
കാരണമുണ്ടു്. അന്നെത്ത െകാടുങ്ങല്ലൂരിെല കച്ചവ�
ടത്തിരക്കിെനപ്പറ്റി യുവൻ-ചാങ് വർണ്ണിച്ചിട്ടുള്ളതി�
െനയും തമിഴ് സംഘകാവ്യങ്ങൾ പിന്താങ്ങുന്നു.

ആര്യേദവൻ.

േപാതാളകം
മലയപർവ്വതത്തിലുള്ള അഗസ്ത്യകൂടമല്ല േപാതാള�
കം. അഗസ്ത്യകൂടത്തിെന്റ ഒരു പര്യായമായ െപാ�
തികം എന്നതിനും േപാതാളകത്തിനും തമ്മിൽ
പ്രത്യക്ഷമായ വ്യത്യാസമുണ്ടു്. കൂടാെത ബുദ്ധമതവു�
മായി അഗസ്ത്യകൂടത്തിനു യാെതാരു ബന്ധവുമില്ല.
എന്നാൽ അവേലാകിേതശ്വര േബാധിസത്വെന്റ പ്ര�
ധാന ഇരിപ്പിടമായ േപാതാളകം പ്രാചീനകാലം
മുതൽക്കു് ഒരു പ്രസിദ്ധെപ്പട്ട ബൗദ്ധ തീർത്ഥാടന
സ്ഥലമായിരുന്നു. ബി.സി. ഒന്നാം ശതകത്തിൽ
ജീവിച്ചിരുന്ന മഹായാന ബുദ്ധമത സ്ഥാപകനായ
നാഗാർജ്ജുന േബാധിസത്വെന്റ സിേലാൺ േദശ�
ക്കാരൻ ശിഷ്യനും ചതുഃശതകത്തിെന്റ കർത്താവു�
മായ പ്രസിദ്ധ ഭിക്ഷു ആര്യേദവൻ, അഥവാ കണ്ണേദ�
വൻ, എ.ഡി. അഞ്ചാംശതകത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന
ചന്ദ്രവ്യാകരണ കർത്താവായ ചന്ദ്രേഗാമി മുതലായ�
വർ േപാതാളകത്തിേലക്കു തീർത്ഥയാത്ര േപായി�
രുന്നു എന്നുവിചാരിക്കുവാൻ കാരണങ്ങളുണ്ടു്. മദ്ധ്യ�
തിരുവിതാംകൂറിലുള്ള ശബരിമലയുെട േപരിൽ ഈ
ബൗദ്ധമതവുമായുള്ള ബന്ധം പ്രത്യക്ഷെപ്പടുന്നിെല്ല�
ങ്കിലും. അതു് ബുദ്ധമതത്തിെന്റ ലക്ഷണങ്ങളായ
ശരണംവിളി, കർപ്പൂരം കത്തിക്കൽ മുതലായവേയാ�
ടുകൂടി ഒരു സുപ്രസിദ്ധ തീർത്ഥസ്ഥലമായി ഇന്നും
വർത്തിച്ചുവരുന്നതിനാൽ ശബരിമലയാണു് േപാ�
താളകം എന്നു വിചാരിേക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇത്ത�
വണെത്ത മകരവിളക്കിനു് അഞ്ചുലക്ഷം അയ്യപ്പ�
ന്മാർ ശബരിമല സന്ദർശിച്ചു എന്നു േകൾക്കുകയു�
ണ്ടായി. പെത്താമ്പതാം ശതാബ്ദത്തിെന്റ പൂർവ്വാർ�
ദ്ധത്തിൽ ശബരിമല വിളക്കിനു് തമിഴ്  നാട്ടിൽ നി�
ന്നു് ധാരാളം തീർത്ഥയാത്രക്കാർ േപാകാറുണ്ടായി�
രുന്നുെവന്നു് വാർഡും, െകാണറും അവരുെട തിരു�
വിതാംകൂർ സർെവ്വ റിേപ്പാർട്ടിൽ േരഖെപ്പടുത്തിയി�
ട്ടുണ്ടു്. േപാതാളകത്തിെന്റ വിവരണം ശബരിമലയ്ക്കു്
സൂക്ഷ്മമായി േയാജിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനു പുറേമ
ഇവ രണ്ടും ഒന്നാെണന്നു വിചാരിക്കുവാൻ മറ്റു കാര�
ണങ്ങളുമുണ്ടു്.

തമിഴ്  നാട്ടിെല െപാതിഗയ് മല, ഇന്ത്യയിെല
േപാതാളക മലയായി അറിയെപ്പടുന്നു.

ആദ്യമായി യുവാൻ-ചാങ്ങിെന്റ വിവരണം ശബരിമ�
ലയ്ക്കു് എത്ര േയാജിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു വിശദമാക്കാം.
ശബരിമലയും േപാതാളകവും മലയപർവ്വതത്തിലാ�
ണു് സ്ഥിതിെചയ്യുന്നതു്. ശബരിമല േകറാൻ പണ്ടു�
ണ്ടായിരുന്ന ൈവഷമ്യങ്ങൾ േകരളീയരായ നമുക്കു്
അറിയാമേല്ലാ. ഈ ൈവഷമ്യങ്ങൾ തെന്നയാണു്
േപാതാളകത്തിൽ കയറുന്നവർക്കും അഭിമുഖീകരി�
േക്കണ്ടിവന്നതു്. ശബരിമലയിലും സമീപമുള്ള മല�
കളിലും േപാതാളകത്തിെലന്നേപാെല ചന്ദനമരം
വളരുന്നുണ്ടു്. ചന്ദനമരത്തിെന്റ ഒരു പര്യായമായ
സർപിഷ്ടം എന്നതിെന ആസ്പദിച്ചാണു് ചന്ദനമര�
ങ്ങളിൽ സർപ്പങ്ങൾ തുങ്ങിക്കിടക്കുെമന്നു് യുവൻ-
ചാങ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു്. ശബരിമലയുെട ഒരുവശത്തു്
നിന്നു് പമ്പാനദി ഉത്ഭവിച്ചു് അതിെന്റ ഒരു വശം മു�
ഴുവൻ ചുറ്റിയാണു് പടിഞ്ഞാേറാെട്ടാഴുകുന്നതു്. ഇതി�
െനയാണു് യുവാൻ-ചാങ് േപാതാളകത്തിൽ നി�
ന്നുത്ഭവിക്കുന്ന നദി അതിെന ഇരുപതു് തവണ
വലംെവെച്ചാഴുകുന്നു എന്നു് അതിശേയാക്തിപൂർവ്വം
വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നതു്. അഗസ്ത്യകൂടത്തിൽ അഥവാ
െചറിയ െപാതികയിൽ നിന്നുത്ഭവിക്കുന്ന താമ്രപർ�
ണി അതിെന വലംെവെച്ചാഴുകുന്നില്ല. ശബരിമലമു�
കളിൽ ഇന്നുള്ള ഉറക്കുഴി തീർത്ഥം മുതലായ തീർ�
ത്ഥങ്ങളിൽ ഒന്നിെനയായിരിക്കണം യുവാൻ-ചാങ് 
േപാതാളകത്തിെന്റ മുകളിലുള്ള തടാകമായി വർ�
ണ്ണിച്ചിട്ടുള്ളതു്. ഈ തടാകത്തിനു സമീപമുള്ള ഹി�
ന്ദുശിലാേക്ഷത്രം ശബരിമലയിൽ ഇന്നെത്ത അയ്യ�
പ്പന്മാർ ആദ്യമായി കാണുന്ന ശബരിപീഠമായിരി�
ക്കണം. അവേലാകിേതശ്വരൻ അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ഒരു അവതാരസ്ഥലമായ ടിബറ്റിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള
േപർ േചരസി എന്നാണു്. ടിബറ്റിൽ നിന്നുത്ഭവിച്ചു്
സിക്കിമിെല ലച്ഛാ വർഗ്ഗക്കാരുെട ഇടയ്ക്കു് ആദിമ�
നുഷ്യനും ആദിസ്ത്രീയും പാർത്തിരുന്നതു് ടിബറ്റിെല
ശബരേകാ എന്ന മലയിലായിരുന്നു എന്നു് ഐതി�
ഹ്യമുള്ളതിനാലും. ലച്ഛാ വർഗ്ഗക്കാരിൽ ഒരു വലിയ
വിഭാഗത്തിനു് ശബരൻ എന്നു േപരുള്ളതിനാലും ടി�
ബറ്റിെല ആദിമനിവാസികൾക്കു് ശബരൻ എന്ന
വർഗ്ഗനാമമുണ്ടായിരുന്നു എന്നു വിചാരിക്കാം. ശബ�
രൻ എന്നതിെന്റ ഒരു രൂപേഭദമാണു് േചേര(സി)
എന്നതു്. ശബരൻ ചവരനും േചരനുമായി പരിണമി�
ച്ചു. അതിനാൽ ശബരെന്റ (അതായതു് േചരസിയു�
െട അഥവാ അവേലാകിേതശ്വരെന്റ) വാസസ്ഥലം
ശബരിപീഠമായി ഭവിച്ചു. ശബരിമലയിൽ അയ്യപ്പ�
േക്ഷത്രവും മറ്റും ഹിന്ദുക്കൾ പണികഴിപ്പിച്ചേപ്പാൾ,
അവർ രാമായണത്തിെന്റ സ്മരണയിൽ നിന്നു് ശബ�
രമലെയ ശബരിമലയും ശബരപീഠെത്ത ശബരി
പീഠവുമാക്കുകയും അതിൽ നിന്നുത്ഭവിച്ച നദിയ്ക്കു്
പമ്പ എന്നു േപരിടുകയും െചയ്തുെവന്നു് വിചാരിേക്ക�
ണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പമ്പയ്ക്കു് ആദികാലങ്ങളിൽ മെറ്റാരു
േപരാണുണ്ടായിരുന്നെതന്നു് പിന്നീടു് ചൂണ്ടിക്കാണി�
ക്കുന്നതാണു്.

ത്രിേലാകനാഥൻ

േലാറൻസ് ഓസ്റ്റിൻ വെഡ്ഡൽ

മല േകറാെത േപാതാള�
കത്തിെന്റ ചുവെടനിന്നു്
പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർക്കു് ചി�
ലേപ്പാൾ അവേലാകിേത�
ശ്വരൻ ശിവെന്റേയാ ഒരു
പാശുപതേയാഗിയുെട�
േയാ രൂപത്തിൽ ദർശനം
നൽകും എന്നതു് യുവൻ-
ചാങ്ങിെന്റ വാക്കുകളും
അവേലാകിേതശ്വരെന്റ
ശബരിപീഠം ശിവേക്ഷ�
ത്രമായെതങ്ങെനെയന്നും മനസ്സിലാക്കുവാനായി
അവേലാകിേതശ്വരനും ശിവനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം
അറിേയണ്ടതാണു്. ടിബറ്റിെല മഹായാന ബൗദ്ധ�
മത ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്നു് അവേലാകിേതശ്വര വി�
ഗ്രഹങ്ങൾക്കു് ഇരുപത്തിരണ്ടു് രൂപങ്ങൾ ഉെണ്ട�
ന്നു് വെഡ്ഡൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ടു്. മരാകരുണൻ,
ആര്യാവേലാകിേതശ്വരൻ, സ്വപ്നേഛദി, അഷ്ടഭയ
നിവാരകൻ, സിംഹനാദൻ, സാഗരജിതൻ, ചതുർ�
ഭുജൻ, ത്രിമണ്ഡലൻ, ധർേമ്മശ്വവജ്രൻ, ഖചരൻ,
ത്രിമണ്ഡലാേമാഘ വജ്രമഹാകരുണൻ, സുഖാവ�
ത്യയവേലാകിേതശ്വരൻ, അേമാഘവ്രതൻ, ഖസർ�
പ്പണാവേലാകിേതശ്വരൻ, ഹാലാഹലൻ, പത്മപാ�
ണി, ഏകാദശമുഖാവേലാകിേതശ്വരൻ, ചിന്താച�
ക്രൻ, ആകാശരാജൻ, വജ്രഗർഭൻ, ത്രിേലാേകശ്വ�
രൻ അഥവാ ത്രിേലാകനാഥൻ, സപ്താക്ഷരാവേലാ�
കിേതശ്വരൻ എന്നിവയാണു് ആ ഇരുപത്തിരണ്ടു
രൂപങ്ങളുെടയും േപരുകൾ. ഇന്ത്യയിെല ബൗദ്ധ�
വിഗ്രഹ ശാസ്ത്രെത്തപ്പറ്റി ഋെഷർ എന്ന ഫ്രഞ്ചുപ�
ണ്ഡിതൻ എഴുതിയിട്ടുള്ള പ്രസിദ്ധകൃതിയിൽ അവ�
േലാകിേതശ്വരെന്റ വിഗ്രഹങ്ങൾക്കും ശിവെന്റ വി�
ഗ്രഹങ്ങൾക്കും തമ്മിലുള്ള വളെര അടുത്ത സാദൃശ്യ�
ങ്ങൾ അേദ്ദഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുണ്ടു്. പഞ്ചാബിെല
കാംഗ്ര ജില്ലയിെല ത്രിേലാകനാഥം മുതലായ പല
സ്ഥലങ്ങളിലും ത്രിേലാകനാഥൻ എന്ന േപരിൽ
ഇന്നു ശിവെന ആരാധിച്ചുവരുന്നുണ്ടു്. ഈ സ്ഥല�
ങ്ങളിെല ഈ വിഗ്രഹങ്ങളുെട പരിേശാധനയിൽ
നിന്നു് അവ അവേലാകിേതശ്വരെന്റ വിഗ്രഹങ്ങളാ�
െണന്നു് േഡാക്ടർ േവെഗൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അവ�
േലാകിേതശ്വരേബാധിസത്വെന്റ വിഗ്രഹങ്ങളുെട
ഒരു പ്രധാന ലക്ഷണം, അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഉത്ഭവമൂർ�
ത്തിയായ അമിതാഭൻ എന്ന ധ്യാനിബുദ്ധെന്റ ഒരു
െചറിയ വിഗ്രഹം അേദ്ദഹത്തിെന്റ മുടിയിേലാ മകുട�
ത്തിേലാ ഉണ്ടായിരിക്കുെമന്നുള്ളതാണു്. ഇതു് കാൻ�
ഗ്രാജില്ലയിെല ത്രിേലാകവിഗ്രഹങ്ങളിലും കാണാനു�
ണ്ടു്. ഈ സംഗതികൾ അവേലാകിേതശ്വരനും ശി�
വനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം സ്പഷ്ടമാക്കുന്നുണ്ടു്. ഇവർ
തമ്മിലുള്ള ഈ ബന്ധം നിമിത്തം യുവാൻ-ചാങ് 
പറയുന്ന േപാതാളകത്തിെല ശിലാനിർമ്മിതമായ
ഹിന്ദുേക്ഷത്രം, അതായതു് ഇന്നെത്ത ശബരിമലയി�
െല ശബരിപീഠമാെണന്നു് മുകളിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച�
തു്, ഒരു ശിവേക്ഷത്രമായിരുേന്ന മതിയാവൂ.

അവേലാകിേതശ്വരെന്റ ൈചനീസ് പ്രതിമ, 1025
സി.ഇ.

മൂലവാസം
േകരളത്തിെന്റ കടൽക്കരയിൽ സ്ഥിതിെചയ്തിരുന്ന
മൂലവാസം എന്ന ബൗദ്ധസംഘാരാമെത്ത വിക്രമ�
രാമൻ എന്ന മൂഷിക രാജാവു് കടലാക്രമണത്തിൽ
നിന്നു രക്ഷിച്ചു എന്നു മൂഷികവംശകാവ്യത്തിൽ പ്ര�
സ്താവിച്ചിട്ടുെണ്ടന്നും ഈ മൂഷിക രാജാവു് എ.ഡി.
ഏഴാം ശതാബ്ദത്തിെന്റ ഉത്തരാർദ്ധത്തിൽ നാടു�
വാണിരുന്ന െചങ്കുട്ടുവൻ േചരനാെണന്നും മുമ്പു് ഒരു
േലഖനത്തിൽ ഈ േലഖകൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്ന�
േല്ലാ. ലൂെഷർ എന്ന മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ച പണ്ഡി�
തൻ വടക്കു പടിഞ്ഞാേറ ഇന്ത്യയിെല ഗാന്ധാര േദ�
ശത്തുനിന്നു് കണ്ടുപിടിച്ച ഒരവേലാകിേതശ്വര വി�
ഗ്രഹത്തിൽ ‘ദക്ഷിണാപഥമൂലവാസ േലാകനാഥ’
എന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്നതിനാൽ ഇതു് േകരളത്തി�
െല മൂലവാസത്തിെല അവേലാകിേതശ്വരെന്റ വി�
ഗ്രഹത്തിെന്റ ഒരു പകർപ്പാെണന്നും മൂലവാസത്തു്
അവേലാകിേതശ്വരെന േലാകനാഥൻ എന്ന അേദ്ദ�
ഹത്തിെന്റ ഭാവത്തിലാണു് പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്നെത�
ന്നും സിദ്ധിക്കുന്നു. ഈ മൂലവാസം േകാഴിേക്കാടി�
നു് സമീപത്തായിരിക്കാെമന്നു് മുെമ്പാരിക്കൽ ഈ
േലഖകൻ അഭിപ്രായെപ്പട്ടതു് ശരിയല്ല. െകാടുങ്ങ�
ല്ലൂർ താലൂക്കിൽ േലാകമേലശ്വരം എെന്നാരു ഗ്രാമം
ഇേപ്പാഴുണ്ടു്. മൂലവാസസംഘാരാമം ഈ ഗ്രാമത്തി�
നു പടിഞ്ഞാറുള്ള കടൽക്കരയിൽ പണ്ടു സ്ഥിതിെച�
യ്തിരുന്നുെവന്നും, ഈ ഗ്രാമത്തിെന്റ േപർ മൂലവാസ�
െത്ത േലാകനാഥനിൽ, അഥവാ േലാേകശ്വരനിൽ
നിന്നും ജനിച്ചതാെണന്നു് ഈ േലഖകനു േതാന്നു�
ന്നു. എ.ഡി. 9-ാം ശതാബ്ദത്തിെന്റ അന്ത്യകാലംവ�
െര മൂലവാസെത്ത സംഘാരാമം നിലനിന്നിരുന്നു
എന്നു കാണിക്കുന്ന േരഖകളുണ്ടു്. അതിനുേശഷം
ഇതു് കടലാക്രമണം മൂലം നശിച്ചിരിക്കണം.

േപാതാള െകാട്ടാരം.

അവേലാകിേതശ്വരെന്റ ഒരു സംഘാരാമമായ മൂല�
വാസം സ്ഥിതി െചയ്തിരുന്ന െകാടുങ്ങല്ലൂരിെനയും
ആ േബാധിസത്വെന്റ വാസസ്ഥാനമായ ശബരി�
മലെയയും ഘടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പഴങ്കഥയുണ്ടു്. ഒരി�
ക്കൽ െകാടുങ്ങല്ലൂർക്കാരായ കുെറ അയ്യപ്പന്മാർ
മകരവിളക്കിനു ശബരിമലയിേലയ്ക്കു േപായി. മക�
രവിളക്കിെന്റ അന്നാണേല്ലാ െകാടുങ്ങല്ലൂർ താല�
െപ്പാലിയും. െകാടുങ്ങല്ലൂർക്കാരായ അയ്യപ്പന്മാർ
ശബരിമലയിൽ െവച്ചു് “നാെളയാണേല്ലാ െകാടുങ്ങ�
ല്ലൂർ താലെപ്പാലി, അതു കാണാെത നാം ഇവിെട
കിടന്നു് നരകിക്കയാണേല്ലാ െചയ്യുന്നതു് ! എന്നു
വിചാരിച്ചുെകാണ്ടു് കിടന്നുറങ്ങി. േനരം െവളുത്ത�
േപ്പാൾ തങ്ങൾ െകാടുങ്ങല്ലൂരിലാെണന്നു് അവർക്കു്
മനസ്സിലാകുകയും ഇതുകണ്ടു് അത്ഭുതെപ്പടുകയും
െചയ്തു. ഇതിനുേശഷം െകാടുങ്ങല്ലൂർകാർ ശബരിമല�
യ്ക്കു േപാകാറില്ല. ഈ പഴങ്കഥയിൽ കാര്യമുെണ്ടന്നു
േതാന്നുന്നു. ശബരിമലയിെല അവേലാകിേതശ്വരെന്റ
ഒരു പ്രതിഷ്ഠ െകാടുങ്ങല്ലൂരിലുള്ള മൂലവാസത്തുള്ള�
േപ്പാൾ ശബരിമലയ്ക്കു് തീർത്ഥയാത്ര േപാേകണ്ട
ആവശ്യമിെല്ലന്നാണു് അതു്.

ഖസർപാന േലാേകശ്വരെന്റ ശില്പം.
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II
ശബരിമല ഒരു ബൗദ്ധപുണ്യസ്ഥലമായിരുന്നു
എന്നു കാണിക്കുന്ന െതളിവുകളിേലക്കു് ഇനി കട�
ക്കാം. ശബരിമല സ്ഥിതിെചയ്യുന്ന തിരുവിതാംകൂ�
റിെല പത്തനംതിട്ട താലൂക്കിെന്റ കിഴക്കുള്ള മാ�
േവലിക്കര താലൂക്കിലും മാേവലിക്കരയ്ക്കു കിഴക്കു�
ള്ള അമ്പലപ്പുഴ, കാർത്തികപ്പള്ളി, കരുനാഗപ്പള്ളി
എന്നീ താലൂക്കുകളിലും മാേവലിക്കരയ്ക്കു െതക്കുള്ള
കുന്നത്തൂർ താലൂക്കിലും ബുദ്ധവിഗ്രഹങ്ങൾ ധാരാള�
മായി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അമ്പലപ്പുഴ താലൂക്കിെല
സുപ്രസിദ്ധമായ തകഴി ശാസ്താവിെന പറ്റിയുള്ള
ഐതിഹ്യം ആ ശാസ്താവിെന്റ വിഗ്രഹം ശബരിമ�
ലയിൽ നിന്നു് പമ്പയിൽ കൂടി ഒഴുകി തകഴിയിൽ
െചന്നുേചർന്നു എന്നതാണു്. പ്രസ്തുത താലൂക്കുക�
ളിെല ബുദ്ധവിഗ്രഹങ്ങളും ഇപ്രകാരം ശബരിമല�
യിൽ നിന്നുത്ഭവിച്ചിരിക്കാം. പിെന്നയും പത്തനംതി�
ട്ട താലൂക്കിെന്റ കിഴക്കുവശമുള്ള തിരുെനൽേവലി
ജില്ലയിെല ശങ്കരനായിനാർ േകായിൽ താലൂക്കി�
െന്റ പല ഭാഗങ്ങളിലും പ്രാചീന ബൗദ്ധഭിക്ഷുക്കളു�
െട പടുക്കകൾ (ശിലാനിർമ്മിതമായ ശയനസ്ഥ�
ലങ്ങൾ) കണ്ടു പിടിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഈ സംഗതികളിൽ
നിന്നു് ശബരിമല േകന്ദ്രമായി അതിെന്റ ഇരുപാർ�
ശ്വങ്ങളിലും ധാരാളം ബുദ്ധമതക്കാർ പാർത്തിരുന്നു
എന്നു് വിശ്വസിക്കാം.

‘ഓം മണിപേത്മ ഹും’ (ടിബറ്റൻ അക്ഷരമാലയിൽ
എഴുതിയ അവേലാകിേതശ്വരയുെട ആറു് അക്ഷര

മന്ത്രം).

കല്ലിടും കുന്നു്
ശബരിമലയ്ക്കു് തീർത്ഥയാത്ര േപാകുന്ന അയ്യപ്പന്മാർ
വഴിക്കു് അഴുതേമട്ടിലുള്ള കല്ലിടുംകുന്നു് എന്ന സ്ഥ�
ലത്തു് കല്ലിട്ടുവന്ദിക്കുന്നു. ടിബറ്റിെല ബൗദ്ധസന്ന്യാ�
സിമാരുെട സമാധിസ്ഥലങ്ങളാകയാൽ പാവന�
മായിത്തീർന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ടിബറ്റുകാർ ഇങ്ങെന
കല്ലിട്ടു വന്ദിക്കുന്നു എന്നു് െസൻെഹസ്വിൻ പ്രസ്താ�
വിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഇതു ശബരിമല ഒരു ബൗദ്ധ തീർത്ഥ�
സ്ഥലമായിരുന്നു എന്നും കല്ലിടുംകുന്നിൽ െവച്ചു് പ്രാ�
ചീന ബൗദ്ധതീർത്ഥക്കാരിൽ ഒരു േയാഗി സമാധി�
യടഞ്ഞു എന്നും കാണിക്കുന്നു. മലമ്പാറ്റകൾ പണ്ടു്
കല്ലിടുംകുന്നിൽ നിന്നു് വന്നു് മനുഷ്യെന ശല്യെപ്പ�
ടുത്തിയിരുന്നുെവന്നും ഇതിെന തടുക്കുവാനാണു്
അവിെട കല്ലിടുന്നെതന്ന ഇന്നെത്ത ഐതിഹ്യം
ഒരയ്യപ്പെന്റ വിചിത്രമായ മേനാധർമ്മത്തിൽ നിന്നു്
ജനിച്ചതായിരിക്കണം.

മൂന്നാം തശിലാമ (1505–1556).

വലാഹസ്സജാതകം
വലാഹസ്സ ജാതകത്തിലും, രാജാവലീ ദർപ്പണം
എന്നു തർജ്ജമ െചയ്യാവുന്ന േപരുള്ള ടിബറ്റിെല
ഒരു ചരിത്രഗ്രന്ഥത്തിലും അവേലാകിേതശ്വരെന്റ
ഒരു പരാക്രമം വിവരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഒരിക്കൽ ദക്ഷിേണ�
ന്ത്യയിെല കുെറ കച്ചവടക്കാർ സിംഹള ദ്വീപിേല�
ക്കു കച്ചവടത്തിനു േപായേപ്പാൾ അവിെട ആ ദ്വീ�
പിെല നിവാസികളായ രാക്ഷസികൾ വശീകരിച്ചു്
അവിെട പാർപ്പിച്ചു എന്നും, ക്രേമണ ആ രാക്ഷസി�
കൾ അവെര ഓേരാരുത്തെരയായി ഭക്ഷിച്ചു തുട�
ങ്ങിെയന്നും, ഒടുക്കം അവെര ആ ദ്വീപിൽ നിന്നു
രക്ഷിക്കുവാനായി അവേലാകിേതശ്വരൻ ഒരശ്വത്തി�
െന്റ രൂപത്തിൽ അവിെട പ്രത്യക്ഷെപ്പട്ടു് ആ വണി�
ക്കുകേളാടു് തെന്റ പുറത്തുകയറി രക്ഷെപ്പടുവാൻ
ഉപേദശിച്ചുെവന്നും എന്നാൽ ഒരു കച്ചവടക്കാരനു
മാത്രേമ അങ്ങെന െചയ്യുവാനുള്ള നല്ല ബുദ്ധിേതാ�
ന്നിയുള്ളൂ എന്നും അയാെള തെന്റ പുറത്തുകയറ്റി
ആ അശ്വം ദക്ഷിേണന്ത്യയിലുള്ള അയാളുെട ഗ്രാ�
മത്തിൽ െകാണ്ടുെചന്നുവിട്ടു എന്നുമാണു് ഇതിൽ
പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതു്. സിേലാണിനടുത്തുള്ള ശബ�
രിമലയിൽ അവേലാകിേതശ്വരൻ പാർത്തിരുന്നു
എന്നു് ഇതു് കാണിക്കുന്നു.

ഏഷ്യൻ പ്രതിമയ്ക്കു് മുന്നിൽ ഋെഷർ.

പൗരുണഗിരി
എ.ഡി. പതിെനാന്നാം ശതാബ്ദത്തിനു മുമ്പു് രചിച്ചി�
ട്ടുള്ള േഹവജ്രതന്ത്രം എന്ന ബൗദ്ധ താന്ത്രികകൃതി�
യിൽ നാലു പ്രധാന േബാധിസത്വപീഠങ്ങളും അേന�
കം ഉപപീഠങ്ങളും വിവരിക്കുന്നുണ്ടു്. നാലു പ്രധാന
േബാധിസത്വ പീഠങ്ങെള പ്രസ്താവിക്കുന്ന ഭാഗം ചുവ�
െട േചർക്കുന്നു.

“പീഠം ജലന്ധരം ഖ്യാതം
ഒഡ്ഡിയാണം തൈഥവ ച
പീഠം പൗരുണഗിരം ൈചവ
കാമരൂപം തൈഥവ ച”

െഖദ്രുപ് െഗെലക് െപൽസാങ്, ഒന്നാം തശിലാമ.

ഇതിൽ വിവരിക്കുന്ന നാലു പ്രധാന പീഠങ്ങളായ
ജലന്ധരം, ഒഡ്ഡിയാണം, പൗരുണഗിരി, കാമരൂപം
എന്നിവയിൽ, ജലന്ധരം പഞ്ചാബിലും, ഒഡ്ഡിയാ�
ണം വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ അതിർത്തി േപ്രാവിൻസി�
ലും കാമരൂപം ആസ്സാമിലുമാണു്. പൗരുണഗിരി
എവിെടയാെണന്നു് ഇതുവെര കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല.
ഈ പൗരുണഗിരിയ്ക്കു് പിൽക്കാലങ്ങളിെല ബൗദ്ധ�
തന്ത്ര കൃതികൾ പൂർണ്ണഗിരി എന്നു േപരിട്ടിട്ടുണ്ടു്.
ഇതിെന്റ ശരിയായ രൂപം പൗരുന്നഗിരിയാെണന്നു
വിചാരിക്കുവാനാണു് കാരണമുള്ളതു്. മഹായാന
ബുദ്ധമതത്തിെല അമിതാഭൻ തുടങ്ങിയ അഞ്ചു
ധ്യാനബുദ്ധന്മാരും (സങ്കല്പ ബുദ്ധന്മാർ) അഞ്ചുതാ�
രകളും (ശക്തികൾ) അഞ്ചു േബാധിസത്വന്മാരും
കൂടിേച്ചർന്നു് പിൽക്കാലങ്ങളിൽ േഹരുകനും അേദ്ദ�
ഹത്തിെന്റ ശക്തിയായ വജ്രവരാഹിേയയും അവ�
േലാകിേതശ്വരേനയും കീർത്തിക്കുന്ന േഹവജ്ര
തന്ത്രത്തിൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ള േബാധിസത്വ പീഠങ്ങൾ
അവേലാകിേതശ്വരെന്റ പീഠങ്ങളാെണന്നുള്ളതു് സ്പ�
ഷ്ടമാണേല്ലാ. അവേലാകിേതശ്വരെന്റ മുഖ്യപീഠം
േപാതാളകം അഥവാ ശബരിമലയാകയാൽ പൗ�
രുന്നഗിരി ശബരിമലയുെട മെറ്റാരു േപരാെണന്നു
സിദ്ധിക്കുന്നു. ശബരിമലയിൽ നിന്നുത്ഭവിക്കുന്ന
ഇന്നെത്ത പമ്പാനദിയ്ക്കു് പണ്ടു് പൗരുന്ന നദിെയന്നു
േപരുണ്ടായിരുന്നു എന്നു വിചാരിക്കുവാൻ കാരണ�
മുണ്ടു്. മൂഷികവംശകാവ്യത്തിൽ ഈശാനവർമ്മൻ
രണ്ടാമൻ എന്ന േകരളവർമ്മ രാജാവുമായി വാ�
ഹിനി ഭരണെമന്ന േദശത്തിൽക്കൂടിെയാഴുകുന്ന
പരുഷ്ണീനദിയുെട കരയിൽെവച്ചു് യുദ്ധം െചയ്തതായി
പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഈ സ്ഥലങ്ങെളപ്പറ്റി പറയുന്ന
േശ്ലാകം ചുവെട േചർക്കുന്നു.

“യാനദുന്ദുഭിരവധ്വനിതാശം
വാഹിന ഭരണ നാമിതഭുമിഃ
േരണുജാല പിഹിതാന്തര മുൈച്ച-
രാസസാദ സരിതം സപരുഷ്ണീം”

അവേലാകിേതശ്വരെന്റ ആറു ൈകകളുള്ള േനപ്പാളി
പ്രതിമ, 14-ാം നൂറ്റാണ്ടു് സി.ഇ.

ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാഹിനീഭരണം എന്ന േദശം
തിരുവിതാംകുറിെല ചങ്ങനാേശ്ശരിക്കടുത്തുള്ള തിരു�
വാറ്റുവായ് േദശവും, പരുഷ്ണീനദി അതിൽക്കൂടി ഒഴു�
കുന്ന പമ്പാനദിയുമാെണന്നു േതാന്നുന്നു. എ.ഡി.
9-ാം ശതാബ്ദത്തിൽ നാടുവാണിരുന്ന രാജേശഖ�
രൻ എന്ന ഒരു േചരരാജാവിെന്റ െചേപ്പടിൽ നിന്നു്
തിരുവാറ്റുമായ് ചങ്ങനാേശ്ശരിക്കടുത്തുള്ള പ്രേദശ�
മാെണന്നു മനസ്സിലാക്കാം. അതിനു സമീപമുള്ള
തിരുവല്ലയുെട േപരിെന്റ പ്രാചീന രൂപങ്ങൾ തിരു�
വല്ലായ് എന്നും തിരുവല്ലവാഴ് എന്നും ആെണന്നു്
പ്രാചീന ൈവഷ്ണവ ആഴ്  വാരായ നമ്മാൾവാരുെട
േസ്താത്രങ്ങളിൽ നിന്നു മനസ്സിലാക്കാവുന്നതിനാൽ,
തിരുവാറ്റുവായ് എന്ന േപരിെന്റ ഒരു പ്രാചീനരൂ�
പം തിരുവാറ്റുവാഴ് ആയിരുന്നു എന്നനുമാനിക്കാം.
ആറ്റുവാഴിെന സംസ്കൃതീകരിച്ചാൽ വാഹിനിഭരണ�
െമന്നു കിട്ടും. പൗരുണീനദിെയ ഋേഗ്വദപ്രധാനമാ�
യ് പരുഷ്ണീ നദി എന്നാക്കി മൂഷികകാവ്യ കർത്താവു്
സംസ്കൃതീകരിച്ചു എന്നു വിശ്വസിക്കാം. പൗരുന്ന�
ഗിരിയിൽ, അഥവാ ശബരിമലയിൽ നിന്നുത്ഭവിച്ച�
തു െകാണ്ടായിരിക്കണം ഇന്നെത്ത പമ്പാനദിയ്ക്കു
പണ്ടു് പൗരുണീ നദി എന്ന േപരു ലഭിച്ചതു്. പമ്പാ�
നദിയ്ക്കു പ്രാചീന യവന ഭൂമിശാസ്ത്രജ്ഞനായ േടാള�
മി നൽകിയിട്ടുള്ള േപരായ ബാരിസ് എന്നതു് പൗ�
രുണ എന്നതിെന്റ ഒരു രൂപേഭദമായിരിക്കുവാനിട�
യുണ്ടു്.

തലപ്പാറമല
ശബരിമലയ്ക്കു തീർത്ഥയാത്ര േപാകുന്ന അയ്യപ്പന്മാർ
വഴിക്കുള്ള തലപ്പാറമലയിെല േദവതെയ വന്ദിച്ചു്
അവിെട േതങ്ങയുടക്കുകയും കാണിക്ക ഇടുകയും
മറ്റും െചയ്തുവരുന്നു. ഈ തലപ്പാറമല പണ്ടു തങ്ങ�
ളുെട ഒരധിവാസ സ്ഥാനമായിരുന്നുെവന്നു് മലവർ�
ഗ്ഗക്കാരായ െകാച്ചുേവലന്മാർ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടു്.
ഇവർക്കു് ഉള്ളാടൻ, കാട്ടാളൻ എന്ന േപരുകളും
കൂടിയുണ്ടു്. ഈ െകാച്ചുേവലന്മാർ ആണ്ടുേതാറും
തലപ്പാറ മലയിൽ േനർച്ച കഴിക്കുകയും െചയ്യു�
ന്നു. കാട്ടാളൻ എന്ന പദത്തിനു് ശബരൻ എന്നു
പര്യായം സംസ്കൃതത്തിലുണ്ടേല്ലാ. അവേലാകിേത�
ശ്വരൻ ടിബറ്റിൽ അവതരിച്ചേപ്പാൾ അേദ്ദഹം അവി�
ടുെത്ത ശബരന്മാരുെട ഇടയ്ക്കു് ജനിച്ചു് അവരുെട
ഇടയ്ക്കു് പരിഷ്ക്കാരം സ്ഥാപിച്ചതുേപാെല, അേദ്ദഹം
ശബരിമലയിെല ശബരന്മാരുെട അഥവാ െകാ�
ച്ചുേവലന്മാരുെട ഇടയ്ക്കു് അവതരിച്ചേപ്പാൾ ഇവ�
രുെട ഇടയ്ക്കും അേദ്ദഹം പരിഷ്ക്കാരം സ്ഥാപിച്ചിരു�
ന്നിരിക്കും. അതുെകാണ്ടായിരിക്കും െകാച്ചുേവല�
ന്മാർ തലപ്പാറമലയിൽ ആരാധന നടത്തുന്നതു്.
ദ്രാവിഡരുെട ആവിർഭാവത്തിനു മുമ്പു് െകാച്ചു േവ�
ലന്മാരും മറ്റുള്ള മലവർഗ്ഗക്കാരും േകരളത്തിെന്റ
നാഥന്മാരായിരുന്നിരിക്കണം.

വിയറ്റ്നാമീസ് ചരിത്ര മ്യൂസിയത്തിൽ നിന്നുള്ള
േബാധിസത്വ അവേലാകിേതശ്വര ശില്പം.

മണികണ്ഠൻ
അയ്യപ്പന്മാർ ശബരിപീഠവും ശരംകുത്തിയാലും കട�
ന്നുെചല്ലുേമ്പാൾ ഗണപതി, മാളികപ്പുറത്തമ്മ, വാ�
വരുസ്വാമി, കറുപ്പൻ, കടുത്ത എന്നീ േദവതകളുെട
ഇരിപ്പിടങ്ങൾക്കു് നടുവിൽ സ്ഥിതിെചയ്യുന്ന പതി�
െനട്ടു പടവുകേളാടുകുടിയ ഒരു െചറിയ കുന്നിൽ
അയ്യപ്പേക്ഷത്രം അവർ കാണുന്നു. അയ്യപ്പെന്റ
ആശ്രിതരായ ഈ േദവതമാരിൽ വാവരുസ്വാമി
ഒരു െമാഹമ്മദീയ സന്ന്യാസിയാെണന്നുള്ളതു്
െകൗതുകകരമായ ഒരു സംഗതിയാണു്. അയ്യപ്പ�
െന്റ അവതാരമായ മണികണ്ഠൻ പമ്പാനദീതീരത്തു
േയാഗികളായി പാർത്തിരുന്ന രണ്ടു വൃദ്ധദമ്പതികളു�
െട പുത്രനായും പന്തളം രാജാവിെന്റ വളർത്തുപുത്ര�
നായും ജനിച്ചുവളർന്നു. തെന്ന പന്തളം രാജാവു് കി�
രീടാവകാശിയാക്കിയതിൽ േകാപിച്ചു് തെന്ന ചതി�
ച്ചുെകാല്ലാൻ ശ്രമിച്ച ആ രാജാവിെന്റ ഭാര്യേയയും
മന്ത്രിേയയും ശബരിമലയിേലക്കു േപാകുന്ന വഴിക്കു�
ള്ള എരുേമലിയിൽ പാർത്തിരുന്ന വാവരുസ്വാമി
എന്ന മുഹമ്മദീയ സന്ന്യാസിയുെട സഹായേത്താ�
െട ജയിച്ചു്, അവർക്കു് േമാക്ഷമാർഗ്ഗം ഉപേദശിച്ച�
തിനുേശഷം, തെന്റ ശിഷ്യരായ കടുത്ത, കറുപ്പൻ
എന്നിവേരാടും ശിഷ്യയായ മാളികപ്പുറത്തമ്മേയാ�
ടും കൂടി ശബരിമലയിൽ െചന്നു്, ശബരിപീഠത്തിന�
പ്പുറം ഇന്നു് അവരുെട േക്ഷത്രങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥ�
ലങ്ങളിൽ പാർത്തു തപസ്സു െചയ്തു് േമാക്ഷമടഞ്ഞു�
െവന്നാണു് അയ്യപ്പന്മാരുെട ഇടയ്ക്കുള്ള ഐതിഹ്യം.
ഇതിൽനിന്നും, പന്തളം രാജവംശക്കാർക്കു് ശബ�
രിമല ശാസ്താവിെന്റ േക്ഷത്രത്തിൽ ഇന്നും ചില
അവകാശങ്ങൾ ഉെണ്ടന്നുള്ളതിൽ നിന്നും, ശബ�
രിമല ശാസ്താവിെന്റ പ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയതും േക്ഷ�
ത്രം പണിയിച്ചതും പന്തളം രാജാക്കന്മാരാെണന്നു്
സിദ്ധിക്കുന്നുണ്ടു്. ഈ പന്തളം രാജാക്കന്മാർ ആദ്യ�
മായി തിരുവിതാംകൂറിൽ പ്രേവശിച്ചു് അധികാരം
സ്ഥാപിച്ചതു് എ.ഡി. 904-ലാെണന്നു് ശങ്കുണ്ണിേമ�
േനാെന്റ തിരുവിതാംകൂർ ചരിത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിരി�
ക്കുന്നതിനാൽ, ശബരിമലയിെല അയ്യപ്പപ്രതിഷ്ഠ�
യും േക്ഷത്രപ്പണിയും നടന്നതു് എ.ഡി. 10-ാം ശതാ�
ബ്ദത്തിേലാ അതിനുേശഷേമാ ആയിരുന്നുെവന്നു്
അനുമാനിക്കാം.

ശബരിമല ശാസ്താവുംബുദ്ധമതവും

േവെഗൽ (1931).

ബുദ്ധനു ശാസ്താെവന്ന േപ�
രും കൂടിയുള്ളതിനാലും,
ശരണം വിളിമുതലായ
ബൗദ്ധ ലക്ഷണങ്ങൾ
ശബരിമല തീർത്ഥയാത്ര�
യിൽ കാണുന്നതിനാലും
ശബരിമല ശാസ്താവു് ബു�
ദ്ധനാേണാ എന്നുള്ളതി�
െനക്കുറിച്ചു് അയ്യപ്പന്മാരു�
െട ഇടയ്ക്കു് ഇെന്നാരു വാ�
ദം നടന്നുവരുന്നു. ചരിത്ര�
ദൃഷ്ട്യാ േനാക്കുന്നതായാൽ ഇങ്ങെന ഒരു വാദത്തി�
െന്റ ആവശ്യമിെല്ലന്നു കാണാം. ശാസ്താവിെന്റ പ്ര�
തിഷ്ഠയ്ക്കു വളെര മുമ്പുതെന്ന ശബരിമല ഒരു പ്രസി�
ദ്ധെപ്പട്ട ബുദ്ധതീർത്ഥ സ്ഥലമായിരുന്നു. ബുദ്ധമതം
പൂർണ്ണമായ താന്ത്രികരൂപം പൂണ്ടതിനുേശഷം നട�
ന്ന അയ്യപ്പ പ്രതിഷ്ഠേയാടുകൂടി അെതാരു പ്രസിദ്ധ�
ഹിന്ദു തീർത്ഥ സ്ഥലമായും ഭവിച്ചു. ശബരിമലയിൽ
ഇരിപ്പിടമുള്ള അവേലാകിേതശ്വരൻ ശിവെന്റ ഒരു
ഭാവമാെണന്നു മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതിനാൽ,
അേദ്ദഹം ശിവപുത്രനായ ശാസ്താവെല്ലന്നു് ഖണ്ഡി�
ച്ചു പറയാം. അവേലാകിേതശ്വരെന്റ ചില വിഗ്രഹ�
ങ്ങളിൽ മണിധരൻ, ഉപനന്ദൻ എന്ന രാജകുമാര
ശിഷ്യന്മാെരയും നീലതാര, ഭൂകുടി, വസുന്ധര, േപ്രത�
റാണി മുതലായ ശക്തികേളയും ശിഷ്യത്തികേളയും
കൂട്ടിേച്ചർത്തുകാണുന്നുണ്ടു്. മണികണ്ഠൻ ഈ മണി�
ധരനും മാളികപ്പുറത്തമ്മ ഈ ശക്തികളിൽ ഒന്നും
ആെണന്നു വേന്നക്കാം.

അവേലാകിേതശ്വരൻ /പത്മപാണി, അജന്ത
ഗുഹകൾ, ഇന്ത്യ.

താന്ത്രിക മതത്തിനു ഹിന്ദുമതെത്തയും ബുദ്ധമത�
െത്തയും രഞ്ജിപ്പിക്കുവാനുള്ള ഒരുദ്യമെമന്ന ഭാ�
വമുെണ്ടന്നും, േകരളത്തിെല ഹിന്ദുക്കളുെട ഇടയ്ക്കു്
പേണ്ട താന്ത്രികമതത്തിനു് അതിയായ പ്രാബല്യ�
മുണ്ടായിരുന്നു എന്നുമുള്ള പരമാർത്ഥങ്ങൾ അറി�
യുന്നവർ ബൗദ്ധ േദവതകൾ ഹിന്ദു േദവതകളായി
പരിവർത്തിക്കുന്നതു കണ്ടു് അത്ഭുതെപ്പടുകയില്ല.
ഇന്നെത്ത തിരുവിതാംകൂറിെല 1427 സർക്കാർ
േക്ഷത്രങ്ങളിൽ 375-ൽപരം േക്ഷത്രങ്ങളും ഭഗവതി�
യുെട അതായതു് താന്ത്രികമതത്തിെല താരയുെട,
അഥവാ ശക്തിയുെട േക്ഷത്രങ്ങളാണു്. മറ്റു േദവന്മാ�
രുെട േക്ഷത്രങ്ങളുെട സംഖ്യ ഇതിൽ കുറഞ്ഞിരിക്കു�
ന്നു. െകാച്ചിയിേലയും മലബാറിേലയും സ്ഥിതിയും
ഇതുതെന്നയായിരിക്കും. േകരളത്തിെല സകലരാ�
ജവംശങ്ങളുെടയും പരേദവത താന്ത്രികമതത്തി�
െല ശക്തി അഥവാ ഭഗവതിയാണു്. ഈ ശക്തി�
േദവിയുെട ഒരു ഭാവമായ നീലതാരെയ അർജ്ജുന
േബാധിസത്വൻ ടിബറ്റിൽ നിന്നു ഭാരതത്തിേലക്കു
െകാണ്ടുവന്നുെവന്നു് താന്ത്രിക കൃതികൾ പറയുന്നു�
ണ്ടു്. സേമ്മാഹന തന്ത്രം എന്ന കൃതിയിൽ ചീനത്തു
(അതായതു് ടിബറ്റിൽ) ആറു പ്രധാന തന്ത്രങ്ങളും
ഏഴു് ഉപതന്ത്രങ്ങളും ദ്രാവിഡേദശത്തു് ഇരുപതു് പ്ര�
ധാനതന്ത്രങ്ങളും ഇരുപത്തഞ്ചു് ഉപതന്ത്രങ്ങളും, േക�
രളത്തിൽ അറുപതു് ഉപതന്ത്രങ്ങളുമുെണ്ടന്നു് പ്രസ്താ�
വിച്ചിരിക്കുന്നു. മഞ്ജു ശ്രീമൂലകല്പം എന്ന ബൗദ്ധ താ�
ന്ത്രിക കൃതിയുെട ൈകെയഴുത്തു പ്രതി ആദ്യമായി
കണ്ടുപിടിച്ചതു് േകരളത്തിൽ നിന്നാണു്. അതിെന്റ
ടിബറ്റൻ ഭാഷയിലുള്ള ഒരു തർജ്ജമ പിന്നീടു് കണ്ടു�
പിടിക്കുകയുണ്ടായി. എ.ഡി. 16-ാം ശതാബ്ദത്തിൽ�
േപാലും താന്ത്രികമതം േകരളത്തിൽ പ്രാബല്യത്തി�
ലിരുന്നിരുന്നു എന്നു് സുപ്രസിദ്ധ ബൗദ്ധമത ചരിത്ര�
കാരനായ ടിബറ്റുകാരൻ താരാനാഥെന്റ ഗുരുവായ
ബുദ്ധഗുപ്തെന്റ സഞ്ചാരം സ്ഥാപിക്കുന്നുമുണ്ടു്.

താരാനാഥൻ.

വാവരുസ്വാമി
ശബരിമലയിലും ടിബറ്റിലും അവതരിച്ചതിനു പുറ�
േമ അവേലാകിേതശ്വരൻ സുഖാവതി എന്ന േലാ�
കത്തിലും അവതരിച്ചിട്ടുെണ്ടന്നു് മുകളിൽ പ്രസ്താ�
വിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ. അമിതായുർദ്ധ്യാന സൂത്രം എന്ന
േപരുേകട്ട മഹായാനബുദ്ധകൃതിയിൽ, സുഖാവതി
എന്ന ദിവ്യേലാകത്തിൽ അമിതായുസ് , അഥവാ
അമിതാഭൻ എന്ന ധ്യാനി ബുദ്ധെന്റ ഇരുവശത്തു�
മായി അവേലാകിേതശ്വരൻ, മഹാസ്ഥാമൻ എന്ന
രണ്ടു േബാധിസത്വന്മാരിരിക്കുന്നതായി പ്രസ്താവിച്ചി�
രിക്കുന്നു. അേറബ്യയുെട െതക്കുള്ള െസാേക്കാേട്രാ
ദ്വീപിെന്റ ഹിന്ദുനാമം സുഖദ്വാരം എന്നാെണന്നും
മദ്ധ്യ അേറബ്യയിെല ശലുേമക്കായലിെന്റ കരയി�
ലാണു് ൈബബിളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആദി മനുഷ്യൻ
പാർത്തിരുന്ന സ്വർഗ്ഗത്തിെല ഏദൻേതാട്ടം സ്ഥി�
തിെചയ്തിരുെന്നതന്നും െസമറ്റിക് വർഗ്ഗക്കാെരക്കു�
റിച്ചു് എഴുതിയിരുന്ന ഒരു േലഖനത്തിൽ ഈ േല�
ഖകൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നേല്ലാ. ഒരു സുപ്രസിദ്ധ
മഹായാനഗ്രന്ഥമായ സദ്ധർമ്മ പുണ്ഡരീകത്തിൽ
ശുഭവ്യൂഹൻ എെന്നാരു രാജാവു് ശാേലന്ദ്രരാജൻ
എെന്നാരു ബുദ്ധനായി ഭവിക്കുെമന്നും, അേദ്ദഹ�
ത്തിെന്റ കാലത്തിനു് അഭ്യുഗ്ദര രാജെന്റ കാലെമന്നു
േപരുണ്ടാകുെമന്നും മുൻ ബുദ്ധന്മാരിൽ ഒരാൾ പ്രവ�
ചിച്ചിരുന്നു എന്നു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അവേലാകിേത�
ശ്വരനും അഭ്യുഗ്ദര രാജൻ എന്നു േപരുണ്ടായിരുന്നു.
അതിനാൽ ശാേലന്ദ്ര രാജനും സുഖാവതിയിെല
അവേലാകിേതശ്വരനും ഒന്നാെണന്നുമാനിക്കാം.
ശാേലന്ദ്രരാജൻ എന്ന നാമം പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ശാലൂ�
േമാ അഥവാ ശാലൂേമക്കായലിെന്റ േപരിൽ നിന്നു
ജനിച്ചതാകയാൽ, അവേലാകിേതശ്വരൻ അവതരി�
ച്ച സുഖാവതി േലാകം ശലുെമക്കായലിലുള്ള അേറ�
ബ്യയാെണന്നു വിചാരിക്കാം. അേറബ്യയുെട ദ്വാ�
രത്തിലുള്ള െസേക്കാട്ര ദ്വീപിനു് സുഖദ്വാരം എന്ന
േപരുള്ളതു് ബുദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങളിെല സുഖാവതിേലാ�
കം അേറബ്യയാെണന്നു കാണിക്കുന്നു. അവേലാ�
കിേതശ്വരനു തുല്യനായ അൽമക എെന്നാരു ൈദ�
വെത്ത ഇസ്ലാമിനു മുമ്പുള്ള സബയൻ അറബികൾ
ആരാധിച്ചിരുന്നുെവന്നും ഇന്ത്യയിൽ പ്രാചീന കാ�
ലത്തു ധാരാളമായി കുടിേയറി പാർത്തിരുന്ന സബ�
യൻ അറബിക്കച്ചവടക്കാരിൽ നിന്നാണു് ബുദ്ധമ�
തക്കാർക്കു് അവേലാകിേതശ്വരെന ലഭിച്ചെതന്നും
ബിൽ അഭിപ്രായെപ്പട്ടിട്ടുളളതും ഇവിെട പ്രേത്യകം
സ്മരണീയമാണു്. അതിനാൽ ഇസ്ലാം മതത്തിെന്റ
സ്ഥാപനത്തിനു മുമ്പു് സബയൻ അറബികൾ സി�
േലാണിെല ആഡംസ്  പീക്ക് (സമന്തകുടാ) എന്ന
പർവ്വതത്തിേലയ്ക്കു് തീർത്ഥയാത്ര േപായിരുന്നതു�
േപാെല തങ്ങളുെട ഒരു േദവനായ അവേലാകിേത�
ശ്വരെന്റ ഇരിപ്പിടമായ ശബരിമലയിേലയ്ക്കും തീർത്ഥ�
യാത്ര േപാകാറുണ്ടായിരുന്നു എന്നും ഇങ്ങെനയു�
ള്ള തീർത്ഥയാത്രാ നരൻ സബയൻ അറബി ഒരു
തീർത്ഥയാത്ര കഴിഞ്ഞു് തിരിച്ചുേപാകുന്ന വഴിക്കു്
എരുേമലിയിൽ െവച്ചു് സമാധിയടഞ്ഞു എന്നും വി�
ചാരിക്കാവുന്നതാണു്. അറബിയായതിനാൽ പിൽ�
ക്കാലത്തു് േകരളീയർ അേദ്ദഹെത്ത ഒരു മുസ്ലിമായി
സങ്കല്പിക്കുകയായിരിക്കും പിന്നീടു് െചയ്തതു്.

മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപതിപ്പു്,
1940 മാർച്ച് 3, 10.

□
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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 വിടപറഞ്ഞു.

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.)
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◦ “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

◦ എഴുത്തുകാെര ശക്തിെപ്പടുത്തുക, നല്ല വായനാവിഭ�
വങ്ങൾ െചറുതുകയ്ക്കു വായനക്കാർക്കു ലഭ്യമാക്കുക,
ഇന്റർെനറ്റിെനയും സാേങ്കതിക മുേന്നറ്റെത്തയും സാം�
സ്ക്കാരികവളർച്ചയ്ക്കു് ഉപേയാഗിക്കുക എന്നിവയാണു് പ്ര�
ധാനലക്ഷ്യങ്ങൾ.

◦ 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://dl.sayahna.org/dl-p-pdfs.html
http://ax.sayahna.org/collection.html
https://ml.sayahna.org
mailto:info@sayahna.org

