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 കുരിശുമുടി അഥവാ
െതാമ്മാശ്ലീഹയുെട

ശവകുടീരം

െസന്റ് േതാമസ് ക്രിസ്ത്യൻ േക്രാസ്.

െകാച്ചിയിെല െചാവ്വരേസ്റ്റഷനു് ഒരു പതിെനാന്നു
ൈമൽ വടക്കു കിഴക്കായി സ്ഥിതിെചയ്യുന്ന മലയാ�
റ്റൂരിെല കുരിശുമുടിക്കുന്നിൽ േകരളീയ ക്രിസ്ത്യാനി�
കൾ പരിപാവനമായി കരുതുന്ന ഒരു കേത്താലി�
ക്കാപ്പള്ളി സ്ഥിതി െചയ്യുന്നു. ഇതു് ഒരിക്കൽ ഒരു
ഹിന്ദുേക്ഷത്രമായിരുെന്നന്നും, അവിടെത്ത വിഗ്രഹ�
ത്തിനു സമീപം ഒരു കുരിശു് ആവിർഭവിച്ചതു നിമി�
ത്തം ആ േക്ഷത്രെത്ത ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കു വിട്ടുെകാടു�
ത്തു എന്നുമാണു് ഐതിഹ്യം. ആണ്ടുേതാറും േമടമാ�
സത്തിൽ ആേഘാഷിച്ചുവരുന്ന ഈ പള്ളിയിെല
െപരുനാളിനു േകരളത്തിെന്റ നാനാഭാഗങ്ങളിൽ
നിന്നും തീർത്ഥയാത്രക്കാർ വരുന്നുണ്ടു്. ഈ പള്ളി�
യുെട മാഹാത്മ്യത്തിനുള്ള കാരണം ഇന്നെത്ത ക്രി�
സ്ത്യാനികൾ മറന്നുകളഞ്ഞിരിക്കുന്നതു േശാചനീ�
യമേത്ര. ക്രിസ്തുവിെന്റ സേന്ദശം വഹിച്ചുെകാണ്ടു്
എ.ഡി. 50-ൽ ഭാരതത്തിേലക്കു വരുകയും, 68-
ൽ ചരമമടയുകയും െചയ്ത െതാമ്മാശ്ലീഹ എന്ന
അേപ്പാസ്തലെന്റ അസ്ഥികൾ എ.ഡി. 222-ൽ േദ�
വികുളം താലൂക്കിെല മറയൂരിനു സമീപമുള്ള പൂതി�
ക്കൽ മലയിൽ നിന്നു കുരിശുമുടിപ്പള്ളിയിേലക്കു
മാറ്റി സ്ഥാപിച്ചതു െകാണ്ടാണു് ഇതിനു മാഹാത്മ്യം
ലഭിച്ചെതന്നും, ഈ സിദ്ധെന്റ ശവകുടീരം മദ്രാസി�
െല മയിലാപ്പുരിെല െസന്റ് േതാമസ് മൗണ്ടിലാണു്
സ്ഥിതിെചയ്തിരുന്നെതന്നുള്ള ഇന്നെത്ത േലാകരു�
െട ധാരണ െതറ്റാെണന്നും, മയിലാപ്പുരിെല ശവകു�
ടീരം വാസ്തവത്തിൽ എ.ഡി. 633-ൽ േകരളത്തിൽ
സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനികെള ഇദംപ്രഥമമായി കുടി�
പ്പാർപ്പിച്ച സുപ്രസിദ്ധനായ ക്നായിെത്താമ്മേന്റതാ�
െണന്നും, പ്രസ്തുത രണ്ടു സിദ്ധന്മാേരയും ഒന്നു േപാ�
െല േകരളീയ ക്രിസ്ത്യാനികൾ മാർേത്താമ എന്നു
വിളിച്ചുവന്നിരുന്നതാണു് ഈ െതറ്റിദ്ധാരണയ്ക്കു് ഒരു
കാരണെമന്നും സ്ഥാപിക്കുവാനാണു് ഇവിെട ഉദ്യ�
മിക്കുന്നതു്.

ൈമലാപ്പൂരിെല െസന്റ് േതാമസിെന്റ ശവകുടീരം.

ക്നായിെത്താമ്മെന്റ കാലം
ആദ്യമായി ക്നായിെത്താമ്മെന, അഥവാ മാർേത്താ�
മാ ദ്വീതിയെനപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കാം. ക്നായിെത്താ�
മ്മെന്റ വരവിനു േകരളത്തിെല ൈക്രസ്തവ ഐതി�
ഹ്യം നൽകിയിട്ടുള്ള കാലം “േശാവാല” എന്ന വാ�
ക്യം സൂചിപ്പിക്കുന്ന എ.ഡി. 345 തെന്നയാണു്.
ഒടുവിലെത്ത േചരമാൻ െപരുമാൾ ഇസ്ലാംമതം
സ്വീകരിച്ചു മക്കത്തുേപായ പള്ളിബാണെപ്പരുമാ�
ളാെണന്നു മലബാറിെല േജാനകമാപ്പിളമാരുെട
ഇടയ്ക്കു ഐതിഹ്യമുണ്ടേല്ലാ. ഇസ്ലാംമതത്തിെന്റ
സ്ഥാപനം ഏഴാം ശതാബ്ദത്തിെന്റ പൂർവ്വാർദ്ധ�
ത്തിലാകയാൽ, പ്രസ്തുത 345 എന്ന കാലം ഈ
ഏഴാം ശതാബ്ദത്തിെന്റ പൂർവ്വാർദ്ധത്തിെല ഒരു
കാലമാണു് യഥാർത്ഥത്തിൽ കുറിക്കുന്നെതന്നു്
അനുമാനിക്കാം. ക്നായിെത്താമ്മനു െചേപ്പടുെകാ�
ടുത്ത ഒടുവിലെത്ത േചരമാൻ െപരുമാൾ േകാഴി�
േക്കാട്ടുള്ള ബ്രാഹ്മണരുെട ഗണിതമനുസരിച്ചു 347
വെരയും, െകാച്ചിയിെല ബ്രാഹ്മണരുെട ഗണിതമ�
നുസരിച്ചു് 588 വെരയും നാടുവാണു എന്നു് െദകുേതാ
എന്ന േപാർട്ടുഗീസ് ഗ്രന്ഥകാരൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്.

ക്നായിെതാമ്മെന്റ ചിത്രം.

ഇതിൽ നിന്നു രണ്ടുതരം
കലിവർഷങ്ങൾ പണ്ടു േക�
രളത്തിൽ നടപ്പിലിരുന്നി�
രുന്നു എന്നും, അവയ്ക്കുത�
മ്മിൽ ഇരുന്നൂറിൽപ്പരം
വർഷങ്ങളുെട വ്യത്യാസമു�
െണ്ടന്നും അനുമാനിക്കാം.
ഇതിെലാന്നു ബി.സി.
3101-ൽ തുടങ്ങുന്ന സാധാ�
രണ കലിവർഷവും, മേറ്റ�

തു ബി.സി. 3390-ൽ തുടങ്ങുന്ന ഒന്നാെണന്നും, ഇവ�
യ്ക്കുതമ്മിൽ ഒരു ചതുർയുഗമന്വന്തരമായ 288 വർഷ�
ങ്ങളുെട വ്യത്യാസമുെണ്ടന്നും, പ്രസ്തുത അസാധാ�
രണ കലിവർഷം ൈവദിക കാലത്തു് ഉപേയാഗ�
െപ്പടുത്തിയിരുന്ന 33 വർഷങ്ങൾ കൂടിയ യുഗെത്ത
ആസ്പദിച്ചുണ്ടായതാെണന്നും, ആെക 3333 വർഷ�
ങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഈ അസാധാരണ കലിവർഷ�
ത്തിെന്റ അന്ത്യത്തിലാണു് അവന്തിയിെല ഉജ്ജ�
യിനിയിൽ ബി.സി. 57-ൽ തുടങ്ങുന്ന വിക്രമാബ്ദം
സ്ഥാപിച്ചെതന്നും, െപൗരാണിക കാലങ്ങളിൽ
അവന്തി ഭരിച്ചിരുന്ന ആന്ധ്രഭൃത്യവംശജരായ േച�
രമാൻ തങ്ങേളാടുകൂടി ഈ അസാധാരണ കലിവർ�
ഷവും േകരളത്തിൽ െകാണ്ടുവന്നു എന്നും ൈമസു�
രിെല പ്രാചീന ഗംഗം രാജാക്കന്മാരുെട െചേപ്പടു�
കളിലും ഈ രണ്ടുതരം കലിവർഷങ്ങളും ഉപേയാ�
ഗിച്ചിട്ടുെണ്ടന്നും ഈ േലഖകൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
ക്നായിെത്താമ്മനു നൽകിയിട്ടുള്ള കാലമായ 345 പ്ര�
സ്തുത അസാധാരണ കലിവർഷെത്ത ആസ്പദിച്ചുള്ള
ഒന്നാെണന്നു മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ച സംഗതികളിൽ
നിന്നു സിദ്ധിക്കുന്നുണ്ടു്. തന്നിമിത്തം ക്നായിെത്താ�
മ്മെന്റ വരവു് 345 + 288, അതായതു്, എഡി 633-ൽ
ആെണന്നു് വിശ്വസിക്കാം.

ൈമലാപ്പൂരിെല െസന്റ് േതാമസിെന്റ
േദവാലയത്തിെന്റ ചിത്രം, പതിെനട്ടാം നൂറ്റാണ്ടു്.

സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനികളുെട കല്യാണാേഘാഷ�
േവളകളിൽ പാടാറുള്ള പ്രാചീനമായ തിരുവരങ്കൻ�
പാട്ടിൽ ഈ എ.ഡി. 633-െന പിന്താങ്ങുന്ന പ്രസ്താ�
വനകളുണ്ടു്. േചരമാൻ െപരുമാളുെട മന്ത്രിയായി�
ത്തീർന്ന ക്നായിെത്താമ്മെന, ആ രാജാവുമായി പി�
ണങ്ങി സിേലാണിേലക്കു േപായ്ക്കളഞ്ഞ കമ്മാളെര
തിരിച്ചു വിളിച്ചുെകാണ്ടുവരാൻ െപരുമാൾ നിേയാ�
ഗിച്ചു എന്നും, ആ ക്രിസ്ത്യൻ മന്ത്രി സിേലാണിേലക്കു
േപാകുന്ന വഴിക്കുെവച്ചു മക്കെത്ത േജാനകരും മാ�
ന്ദിയിെല ചണ്ഡാളരും തമ്മിൽ കടൽയുദ്ധം െചയ്യു�
ന്നതു കണ്ടു എന്നും ആ പാട്ടിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
ക്നായിെത്താമ്മൻ വന്നു് ഒരാണ്ടു കഴിഞ്ഞയുടെന
ഒടുവിലെത്ത േചരമാൻെപരുമാളുെട വാഴ്ച അവ�
സാനിച്ചു എന്നു ൈക്രസ്തൈവതിഹ്യം പറയുന്നതി�
നാൽ എ.ഡി. 634-ൽ നാടുവാഴാൻ തുടങ്ങിയ തു�
ളുവൻ െപരുമാളിെന്റ മന്ത്രിയായിരുന്നിരിക്കണം
ക്നായിെത്താമ്മൻ. പ്രസ്തുത കടൽയുദ്ധം നടന്നതു
മാന്ദിയിെല, അതായതു്, മന്ദാവീനദീതീരത്തുള്ള
േഗാവയിെല ചണ്ഡവംശരാജാവും, 632 മുതൽ 644
വെര നാടുവാണ ഖലീഫും ഇദംപ്രഥമമായി ഭാര�
തീയേരാടു യുദ്ധം െചയ്ത മുസ്ലിം ചക്രവർത്തിയുമായ
ഒമർ മഹാനും തമ്മിലാെണന്നു വിചാരിക്കുവാൻ
കാരണമുണ്ടു്.

ഓർേട്ടാണയിെല െസന്റ് േതാമസ്.

പണ്ടെത്ത ക്രിസ്ത്യാനികളുെട േരഖകളിൽ പ്രസ്താവി�
ക്കാറുണ്ടായിരുന്ന മേഹാദയ പട്ടണാബ്ദം ഈ 633-
ലാണു് തുടങ്ങിയതു്. മേഹാദയ പട്ടണമായ െകാ�
ടുങ്ങല്ലൂരിൽ ക്നായിെത്താമ്മൻ ഒരു പള്ളി പണിയി�
ച്ചതിെനയാണു് ഇതു സ്മരിപ്പിക്കുന്നതു്. ഈ ആണ്ടി�
െന ക്രിസ്ത്യൻ ഐതിഹ്യം കുറിക്കുന്ന “േശാവാല”
എന്ന വാക്യത്തിെന്റ ഉദ്ഭവം ചുവെട േചർക്കുന്ന
പ്രകാരമായിരിക്കാം. “േശാൈവ” എന്ന പദത്തിനു
തമിഴിൽ “മഞ്ഞപ്പിത്തം” എന്നർത്ഥമുള്ളതിനാൽ
“േശാവാലൻ” എന്നതിനു “മഞ്ഞനിറമുള്ളവൻ”
എന്നു് അർത്ഥം സിദ്ധിക്കുന്നു. മഞ്ഞനിറമുള്ള പ്രാ�
ചീന സുേമരിയന്മാരുെട കാലം മുതൽക്കു തമിഴർ
പശ്ചിേമഷ്യാ നിവാസികൾക്കു േശാവാലൻ എന്ന
േപരു നൽകിയിരുന്നു എന്നും, ക്നായിെത്താമ്മേനാ�
ടുകൂടി പശ്ചിേമഷ്യയിൽ നിന്നു് ഇവിെട വന്ന സു�
റിയാനികൾക്കും തന്നിമിത്തം അവർ ഈ നാമം
നൽകിെയന്നും വിചാരിക്കാം. ഇത്തരം വാക്യങ്ങൾ
അവ സൂചിപ്പിക്കുന്ന കാലത്തു നടന്ന സംഭവങ്ങെള
ധ്വനിപ്പിക്കാറുമുണ്ടെല്ലാ.

െസന്റ് േതാമസ് മൗണ്ടിെല പള്ളി.

ചതുക്കപ്പൂതർ
ക്നായിേത്താമ്മെന്റ വരവു് മക്കത്തുേപായ പള്ളി
ബാണെപ്പരുമാളിെന്റ കാലത്തായിരുന്നു എന്നു
ചിലപ്പതികാരവും പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ടു്. പൽയാൈന�
ച്ചൽെകഴുകുട്ടുവൻ എന്ന േപരും കൂടിയുള്ള പള്ളി�
ബാണെന്റ പരാക്രമങ്ങെള വർണ്ണിക്കുേമ്പാൾ, ചില�
പ്പതികാരം,

“വൻെചാൽയവനർ വളനാട്ടാണ്ടു
െപാൻപട്ടുെനടുവൈര പുങ്കുേന്താനായിനും
… … …
ചതുക്കപ്പൂതൈര വഞ്ചിയുട്ടന്തു
മതുെക്കാൾേവൾവി േവേട്ടാനായിനും”

എന്നു വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു. യവനനാടായ അേറബ്യ�
യിൽ നാടുവാണു സ്വർഗ്ഗമടഞ്ഞവനും, ചതുക്കപ്പൂത�
െര വഞ്ചിനഗരത്തിൽ െകാണ്ടുവന്നു്, അവരുെട മദ്യ�
നിേവദനയുക്തമായ കുർബാന (Mass) എന്ന േദ�
വാരാധനയിൽ പങ്കുെകാണ്ടവനും എന്നാണു് ഇതി�
െന്റ അർത്ഥം. ക്നായിെത്താമ്മനു െചേപ്പടു് െകാടു�
ത്ത ഒടുവിലെത്ത േചരമാൻ െപരുമാൾ െകാടുങ്ങ�
ല്ലൂരിൽ അേദ്ദഹം പണിയിച്ച പള്ളിക്കു് കല്ലിടുകയും,
അതിൽെവച്ചു നടത്തിയ പ്രഥമ േദവാരാധനയിൽ
പങ്കുെകാള്ളുകയും െചയ്തു എന്നുള്ള ൈക്രസ്തൈവതി�
ഹ്യമാണു് ഈ വരികളിൽ ചിലപ്പതികാരം പ്രസ്താ�
വിക്കുന്നതു്.

മറയൂർ.

ചതുക്കപ്പൂതർ, അഥവാ, ചതുഷ്ക്കത്തിെല (നാലു) പൂ�
തർ എങ്ങെനയാണു് ക്രിസ്ത്യാനികെള സൂചിപ്പി�
ക്കുന്നെതന്നു് ഇനി പ്രസ്താവിക്കാം. “അേറബ്യ”
എന്ന േപരു “അർബ” എന്ന അറബി വാക്കിൽ നി�
ന്നു ജനിച്ചതാണു്. അറബി ഭാഷയിൽ “അർബ”
എന്ന പദത്തിനു “നാലു്” (ചതുഷ്ക്കം) എന്നർത്ഥമു�
ണ്ടു്. നാൽ എന്ന സംഖ്യ ബുധനു പ്രധാനമായതി�
നാൽ ബുധെന്റ ഉത്ഭവസ്ഥാനമായ അേറബ്യക്കു
ആ നാമം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. ൈബബിളിൽ ഹാ�
മിെന്റ പുത്രരിൽ ഒരുത്തനു നൽകിയിട്ടുള്ള പൂത്
എന്ന േപർ അേറബ്യയുെട െതക്കൻ കടൽക്കര�
യിലുള്ള െയമൻ, ഹസ്രമൗത് , മക്ര എന്നീ പ്രേദശ�
ങ്ങൾക്കു െപാതുെവയുള്ള ഒരു പ്രാചീന നാമമാണു്.
ഈ പ്രേദശെത്ത പ്രാചീന ഈജിപ്തുകാർ പുന്ത്
(Punt) എന്നു വിളിച്ചുവന്നിരുന്നു. അതിനാൽ ചതു�
ക്കപ്പൂതർ എന്നതിെന്റ അർത്ഥം അേറബ്യയിെല
പൂതിൽ നിന്നു വന്നവർ എന്നാണു്. ഈ പ്രേദശത്തു�
ള്ള നജ്രാൻ മുതലായ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇസ്ലാ�
മിെന്റ ആവിർഭാവ കാലത്തു് ക്രിസ്ത്യാനികൾ ധാ�
രാളമായി അധിവസിച്ചിരുന്നു. ക്നായിെത്താമ്മെന
േകരളത്തിേലക്കു് അയച്ച പൂർവ്വേദശെത്ത കേത്താ�
ലിക്കസ്സിെന്റ തലസ്ഥാനം എസ്രാ ആെണന്നു് േക�
രള ക്രിസ്ത്യാനികളുെട ഒരു പാട്ടിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
ഈ എസ്രാ പ്രസ്തുത ഹസ്രെമൗതിെന്റ ഒരു ചുരു�
ക്കിയ രൂപമാെണന്നു േതാന്നുന്നു. െതാമ്മാശ്ലീഹയു�
െട കാലത്തിനുേശഷം േകരളീയർക്കു ആദ്യമായി
അടുത്ത സമ്പർക്കമുണ്ടായിരുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികൾ
പൂതിൽ നിന്നു വന്നവരാകയാൽ, ക്രിസ്ത്യാനികൾ�
ക്കു െപാതുെവ പൂതർ, അഥവാ ചതുക്കപ്പൂതർ എന്ന
േപരു ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. അേറബ്യയിെല ഏദനു
കുെറ കിഴക്കായി സ്ഥിതിെചയ്യുന്ന എസ്രെമൗത്
രാജ്യത്തിെല പ്രധാന തുറമുഖമായി െപരിപ്ലസ് 
എന്ന ഗ്രീക്കുഗ്രന്ഥത്തിൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ള െക്നയിൽ
(Kane) ജനിച്ചതിനാലാണു് ക്നായിെത്താമ്മനു കാ�
േന െതാമ്മൻ അഥവാ, ക്നായിെത്താമ്മൻ എന്ന
േപരു ലഭിച്ചതു്. മക്കത്തു േപായ േചരമാൻ െപരു�
മാൾ അേറബ്യയിൽ െചന്നിറങ്ങിയ തുറമുഖമായ
െമാക്കല്ല ഈ കാേനയുെട മെറ്റാരു േപരാകുന്നു.
തെന്റ േസവകനായ ക്നായിെത്താമ്മെന്റ നാടായതു�
െകാണ്ടായിരിക്കും പള്ളിബാണെപ്പരുമാൾ അവി�
െട ഇറങ്ങിയതു്.

അൽ-െമാക്കല്ല പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഹസ്രെമൗത്,
അേറബ്യൻ കടലിെല ഏദൻ ഉൾക്കടലിൽ നിന്നുള്ള

ദൃശ്യം.

മയിലാപ്പൂരിെല പ്രസിദ്ധ പ്രാചീന കരിങ്കൽക്കു�
രിശിൽ െകാത്തിയിട്ടുള്ള പഹ്ലവിേലഖനത്തിൽ
പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്ന “ചഹർ ബൂക്ത്” എന്ന പദം
ചതുക്കപ്പൂതർ എന്നതിെന്റ ഒരു പഹ്ലവിരൂപമാണു്.
ഡസ്തൂർ ഡി.വി. സഞ്ജന എന്ന പണ്ഡിതൻ ആ
പഹ്ലവിേലഖനത്തിൽ വായിച്ചിട്ടുള്ള “അഫ്രാ ഇ
ചഹർ ബുക്ത്”, അതായതു്, ചഹർ ബുക്തിെന്റ പു�
ത്രൻ ചതുക്കപ്പൂതിൽ ജനിച്ച ക്നായിെത്താമ്മനാണു്.
ചതുക്കപ്പൂതിൽ ജനിച്ചതിനാൽ അേദ്ദഹം അതിെന്റ
പുത്രനായി ഭവിച്ചു. പയ്യന്നൂർ പാട്ടിെല “നാലാർ കു�
ട്ടിയ്ക്കു േചർേന്നാെര െകാണ്ടാർ” എന്ന വരിയിെല
നാലാർ അറബികൾ, അഥവാ, മാപ്പിളമാർ ആെണ�
ന്നും, അേറബ്യയിൽ ഉത്ഭവിച്ചതു നിമിത്തം ഇസ്ലാം
നാലാം േവദമായി ഭവിച്ചു എന്നും കൂടി ഇവിെട ചൂ�
ണ്ടിക്കാണിച്ചുെകാള്ളെട്ട.

മയിലാപ്പൂരിെല കുരിശു്
ക്നായിെത്താമ്മെന മന്ത്രിയാക്കി വച്ചിരുന്ന തുളുവൻ
െപരുമാൾ അഥവാ പതിറ്റുപ്പത്തിെല കളങ്കായ്ക്കണ്ണി�
നാർ മുടിേച്ചരൽ, എ.ഡി. 634 മുതല്ക്കു 667 വെര നാ�
ടുവാണു എന്നു േമഴേത്താളഗ്നിേഹാത്രിയുെട കലി�
ദിനെത്ത കുറിക്കുന്ന ‘യജ്ഞസ്ഥാനം സംരക്ഷ്യ’
എന്ന വാക്യത്തിൽ നിന്നു മനസ്സിലാക്കാം. ഈ
വാക്യം 379, അതായതു് മുകളിൽ വിവരിച്ച കാല�
ഗണിത രീതിപ്രകാരം, 379 + 288 = എ.ഡി. 667
എന്ന കാലെത്ത സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇതാണു് അടുത്ത
െപരുമാളായ ഇന്ദ്രെപ്പരുമാൾ അഥവാ െചങ്കുട്ടുവ�
െന്റ സിംഹാസനാേരാഹണകാലവും. ഭൂതരായെപ്പ�
രുമാൾ എന്ന േപരും കൂടിയുണ്ടായിരുന്ന തുളുവൻ
െപരുമാളിെന കക്കാട്ടു നമ്പിടിമാരുെട പൂർവ്വികൻ
വധിച്ചതിെനയാണു് പ്രസ്തുത വാക്യം സൂചിപ്പിക്കു�
ന്നതു്. ഭൂതരായർ എന്ന ബിരുദം തുളുവൻ െപരുമാ�
ളിനു ലഭിച്ചതു് അേദ്ദഹം ഒരു പുതൻ, അഥവാ ക്രി�
സ്ത്യാനിയായിരുന്നതു നിമിത്തമാണു്. ഇേദ്ദഹത്തി�
െന്റ മതപരിവർത്തനം േഹതുവായിട്ടാണു് പ്രസ്തുത�
വാക്യം സൂചിപ്പിക്കുന്നതുേപാെല ൈവദിക യജ്ഞ
സ്ഥാനം സംരക്ഷിേക്കണ്ടതിനു അേദ്ദഹെത്ത വധി�
ച്ചതു്. ക്നായിെത്താമ്മൻ നടത്തിയ ഈ മതപരി�
വർത്തനെത്തക്കുറിച്ചും, മറ്റു മതപരിവർത്തനങ്ങ�
െളക്കുറിച്ചും മയിലാപ്പൂരിെല കരിങ്കൽക്കുരിശിെന്റ
സ്ഥാപനെത്തപ്പറ്റിയുള്ള പ്രാചീൈനതിഹ്യങ്ങൾ
പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ടു്.

ബി.സി. 400–312 കാലഘട്ടത്തിൽ അവന്തി
രാജ്യത്തിൽ നിന്നുള്ള 1

2
കർഷപാനയുെട ഒരു

െവള്ളി നാണയം.

മയിലാപ്പൂരിെല കുരിശിെല പഹ്ലവി േലഖനത്തി�
െല അക്ഷരങ്ങളുെട വടിവിൽ നിന്നു് അതു് ഏഴാം
ശതാബ്ദത്തിെന്റ മദ്ധ്യത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചതാെണന്നു്
ഇന്നെത്ത പണ്ഡിതന്മാർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഈ കു�
രിശിെന 16-ാം ശതാബ്ദത്തിൽ േപാർട്ടുഗീസുകാർ
കണ്ടുപിടിച്ചേപ്പാൾ, അവർ അതിെല പഹ്ലവിേല�
ഖനെത്ത ഒരു ബ്രാഹ്മണെനെക്കാണ്ടുവായിപ്പിച്ചു.
അതു് ഒരു തമിഴ് േലഖനമാെണന്നു പറഞ്ഞു ആ
ബ്രാഹ്മണൻ അതിെന വായിച്ചു. ഈ ബ്രാഹ്മണൻ
വായിച്ചതിെന േപാർട്ടുഗീസ് ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പകർ�
ത്തിയിരുന്നതു ഇന്നെത്ത ചില തമിഴ് പണ്ഡിത�
ന്മാർ അക്ഷരപ്പിഴവു് തീർത്തു് പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തിയിട്ടു�
ണ്ടു്. പാട്ടു രൂപത്തിലുള്ള ഇതിെന്റ അർത്ഥം ചുവെട
േചർക്കുന്നു: ‘ആര്യശകാബ്ദം 56-ൽ (വിക്രമാബ്ദം
56, അഥവാ എ.ഡി. 2) ധനുമാസം 27-ാം നു ൈദ�
വം കലിയുഗത്തിെല പാപികളായ മനുഷ്യേരാടുള്ള
അനുകമ്പ നിമിത്തം യഹൂദരുെട േദവാലയത്തി�
െല കളങ്കങ്ങൾ അകറ്റുന്നതിനായി കന്യകാ മറിയ�
ത്തിെന്റ പുത്രനായി ജനിച്ചു. മുപ്പതുവർഷം കഴിഞ്ഞ
േശഷം കുന്നിൽ നിന്നുെകാണ്ടു് അേദ്ദഹം ൈദവ�
ത്തിെന്റ ഏകത്വെത്തപ്പറ്റി തെന്റ പന്ത്രണ്ടു ശിഷ്യ�
േരാടു പ്രസംഗിച്ചു. ആ ദർശനങ്ങൾ അനുസരിക്കു�
ന്ന മുനിമാരുെട വാസസ്ഥാനമായ മയിലാനഗര�
ത്തിൽ ഒരു മുനി ഒരിക്കൽ വരുകയുണ്ടായി. തച്ച�
േക്കാലും തമ്പകതരുവും െകാണ്ടു് അേദ്ദഹം അവി�
െട ഒരു േദവാലയം പണിെചയ്തു. ഈ മാർേത്താമാ
പള്ളിയിൽ േചരരാജാവു്, കുരുകുലേച്ചാഴൻ, െകാ�
ൈക്കയിെല പാണ്ഡ്യൻ, ഹസ്തിനപുരത്തിെല ഹരി�
ശ്ചന്ദ്രൻ, കന്യകകളുെട രാജ്ഞിയായ കത്തരീൻ
എന്നിവരും, മാർഗ്ഗംകൂടിയ മറ്റു പലരും ആരാധന
നടത്തി. ഈ കുന്നിൽ വൃദ്ധനായ ഈ മുനി ഒരു
ശുഭമുഹൂർത്തത്തിൽ േയശുവിെന്റ സ്മരണയ്ക്കായി
സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ഈ കുരിശിെന ആരാധിക്കുന്നവർ
പിറവിപ്പാപമാകുന്ന െപരുങ്കടൽ കടന്നു സ്വർഗ്ഗമട�
യുന്നതാണു് ’.

ഹസ്രെമൗത് താഴ്  വരയിെല സായൂണിനടുത്തുള്ള
പ്രേദശം.

ഒരു പഹ്ലവിേലഖനം തമിഴിലാെണന്നു പറഞ്ഞു വാ�
യിച്ച ഈ ബ്രാഹ്മണൻ െചയ്തതു ചതിയാെണങ്കിലും,
അേദ്ദഹം ആ കുരിശിെന്റ ഉത്ഭവെത്ത കുറിച്ചു േക�
ട്ടിരുന്ന ഐതിഹ്യമാണു് വന്നിട്ടുള്ളതു്. ഈ പാട്ടു്
ഇന്നെത്ത പണ്ഡിതന്മാർ വിചാരിക്കുന്നതുേപാെല
െതാമ്മാശ്ലീഹെയപ്പറ്റിയുള്ളതെല്ലന്നും, ഇതു് ക്നാ�
യിെത്താമ്മൻ, അഥവാ, മാർേത്താമാ ദ്വിതീയെന
പറ്റിയുള്ളതാെണന്നും ഈ േലഖകൻ വിശ്വസിക്കു�
ന്നു. ഇതിെല പഹ്ലവിേലഖനത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള
ചഹർബുക്ത് ക്നായിെത്താമ്മെന്റ നാടായ അേറബ്യ�
യിെല പൂതാണു്. െതാമ്മാശ്ലീഹ ഭാരതത്തിേലയ്ക്കു
െമേസാെപ്പാേത്തമ്യയിെല ബസ്രായ്ക്കു സമീപത്തു
നിന്നാണു പുറെപ്പട്ടതു്. പ്രസ്തുത ബ്രാഹ്മണെന്റ പാ�
ട്ടിെല േചര രാജാവു് ഭൂതരായർ അഥവാ തുളുവൻ
െപരുമാളും, െകാർൈക്കയിെല പാണ്ഡ്യരാജാവു്
െനൽേവല യുദ്ധം ജയിച്ച െനടുമാറ പാണ്ഡ്യെന്റ
പിതാവായ ഭൂതപാണ്ഡ്യനും (പൂതനായ, അഥവാ
ക്രിസ്ത്യാനിയായപാണ്ഡ്യനും), കുരുകുലേച്ചാഴൻ കാ�
േവരി പൂമ്പട്ടണത്തിെല രാജാവായ മണിേമകല�
യിെല െനട്ടമുടക്കിള്ളിയുെട പുത്രനായ ഉദയകുമാ�
രനും, ഹസ്തിനപുരത്തിെല ഹരിശ്ചന്ദ്രൻ ഹസ്തിഗിരി
േക്ഷത്രമുള്ളതിനാൽ ഹസ്തിനപുരം എന്ന േപരും
കൂടിയുണ്ടായിരുന്ന കാഞ്ചീപുരത്തിെല പല്ലവചക്ര�
വർത്തിയായ നരസിംഹവർമ്മൻ ഒന്നാമെന്റ കു�
ടുംബത്തിെല ഒരു രാജകുമാരനും മയിലാപ്പൂരിെല
നാടുവാഴിയുമായ ഒരു സാമന്തനുമാകുന്നു. കുരുകു�
ലേചാഴൻ എന്നതിനു ബാണവംശത്തിെല അഥ�
വാ േചദിവംശത്തിെല (ഈ േചദി െതക്കൻ ആർ�
ക്കാട്ടു് ജില്ലയിെല തിരുേക്കാവലൂരാണു് ) േചാഴൻ
എന്നാണർത്ഥം. ഉദയകുമാരൻ ചീർത്തി എന്ന
ബാണവംശജയായ േചാഴരാജ്ഞിയുെട പുത്രനാ�
യിരുന്നു എന്നു് മണിേമകല പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ടു്.
മയിലാപ്പുരിെല െസന്റ് േതാമസ് മൗണ്ടിൽ ക്നായി�
െത്താമ്മൻ പണികഴിപ്പിച്ച െചറിയ പള്ളിയിൽ
തുളുവൻ െപരുമാൾ ആരാധന നടത്തി എന്നു് പ്ര�
സ്തുത പാട്ടിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ നിന്നു് ആ
െപരുമാളിെന്റ വധകാലമായ എ.ഡി. 667-നു മു�
മ്പാണു് അവിെട പ്രസ്തുത കുരിശു സ്ഥാപിച്ചെതന്നു്
അനുമാനിക്കാം.

ഉജ്ജയിനിയുെട െചമ്പു് നാണയം.

ക്നായിെത്താമ്മൻ മയിലാപ്പൂരിൽ സ്ഥാപിച്ച ഈ
െചറിയ പള്ളിയുെട സ്ഥാനത്തു് ഏതാനും വർഷ�
ങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു് ഒരു വലിയപള്ളി പണികഴിപ്പിക്കു�
കയുണ്ടായി. ഈ വലിയ പള്ളിയുെട അവശിഷ്ട�
ങ്ങളാണു് 16-ാം ശതാബ്ദത്തിൽ േപാർട്ടുഗീസുകാർ
കണ്ടുപിടിച്ചതു്. ഈ വലിയപള്ളിയുെട സ്ഥാപന�
െത്തയാണു് 1927-െല ഇന്ത്യൻ ആന്റിക്വറിയിൽ
ഫാദർ േഹാസ്റ്റൻ വിവരിച്ചിട്ടുള്ള േകാന്യയിെല െക�
റ്റ്സെന്റ കഥ സൂചിപ്പിക്കുന്നതു്. ഒരു കച്ചവടക്കാര�
നായ േകാന്യയിെല െകറ്റ്സെന്റ നാലു പുത്രന്മാരു�
െട നിരപരാധിത്വം ഇന്ത്യയിെല ഒരു രാജാവിെന്റ മു�
മ്പിൽ െവച്ചു് ഒരു മരിച്ച മനുഷ്യെന പുനർ ജീവിപ്പിച്ചു
സ്ഥാപിച്ചു എന്നാണു് ഈ കഥയുെട സാരം. ഈ
കഥയുെട േകാപ്പിക്കു് ഭാഷയിലുള്ള പാഠത്തിൽ ഈ
രാജാവു് ഫിലേപ്പായ്സ് രാജ്യത്തിലുള്ള കേല്യാണ
നഗരത്തിെല രാജാവായ കാസ്സിേത്താസ് അഥവാ,
േകസാേന്താസ് ആെണന്നു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. പ്ര�
സ്തുത അത്ഭുത സംഭവത്തിനുേശഷം െകറ്റ്സെന്റ പു�
ത്രൻ ജാണിെന്റ േപ്രരണനിമിത്തം കാസ്സിേത്താസ് 
രാജാവു് ഒരു െമത്രാെന തെന്റ നാട്ടിേലക്കു് അയ�
ച്ചുതരണെമന്നു േകാൺസ്താന്തിേനാപ്പിളിെല ചക്ര�
വർത്തിയായ േകാൺസ്തന്തിേനാടു് അേപക്ഷിച്ചു.
ഇതനുസരിച്ചു് ആ ചക്രവർത്തി എൈഫെസസ്സി�
െല െമത്രാെന കാസ്സിേത്താസ് രാജാവിെന്റ രാജ്യ�
ത്തിേലക്കു് അയയ്ക്കുകയും, ഈ െമത്രാൻ അതിെന്റ
തലസ്ഥാനത്തു് ഒരു പള്ളി പണിയിക്കുകയും െചയ്തു.
പല്ലവരാജ്യം എന്ന േപരിെന്റ ഒരു വികൃതരൂപമാ�
ണു് ഫിലിേപ്പായ് സ് . മയിലാപ്പൂരിെന്റ ഒരു പര്യായ�
മായ കലാവിപുരത്തിെന്റ ഒരു വികൃതരൂപമാണു്
കേല്യാണ. കാസ്സിേത്താസ് മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ച
ഹസ്തിനപുരത്തിെല ഹരിശ്ചന്ദ്രെന്റ പിൻഗാമിയാ�
യിരിക്കും. കച്ചവടക്കാരനായ െകറ്റ്സൻ ക്നായി�
െത്താമ്മൻ മുതലാളിയും, േകാൺസ്തന്തീൻ ചക്ര�
വർത്തി എ.ഡി. 668 മുതൽക്കു 685 വെര േകാൺ�
സ്തന്തിേനാപ്പിളിൽ നാടുവാണിരുന്ന സുപ്രസിദ്ധ�
നായ േകാൺസ്തന്തീൻ െപെഹാനാത്തസ്സുമാണു്.
അതിനാൽ േപാർട്ടുഗീസുകാർ കണ്ടുപിടിച്ച പള്ളി
മയിലാപ്പൂരിൽ പണിഞ്ഞതു് എ.ഡി. 685-നു് അല്പം
മുമ്പായിരിക്കും.

മന്ദാവീനദി.

കുരിശുമുടി, അഥവാ, എെഡസ്സ
െതാമ്മാശ്ലീഹയുെട ശവകുടീരം പ്രാചീനകാലങ്ങ�
ളിലും മദ്ധ്യകാലങ്ങളിലും സന്ദർശിച്ച യുേറാപ്യൻ
സഞ്ചാരികൾ േരഖെപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ള വിവരങ്ങളിൽ
ഭൂരിഭാഗവും മയിലാപ്പൂരിെല ശവകുടീരത്തിനു േയാ�
ജിച്ചവയല്ല. േനെര മറിച്ചു് അവെയല്ലാം, അവയിൽ
പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഏെതല്ലാെമന്നു സൂക്ഷ്മമാ�
യി ഗ്രഹിച്ചാൽ കുരിശുമുടിക്കു വളെര േയാജിക്കുന്ന�
വയാണു്. ഇവെയ വിസ്തരിക്കുവാൻ ഇവിെട സ്ഥല�
മില്ല. ഒന്നു രണ്ടു് ഉദാഹരണങ്ങൾ മാത്രം പ്രസ്താവി�
ക്കാം. െതാമ്മാശ്ലീഹയുെട ശവകുടീരത്തിേലയ്ക്കു് ഒരു
അഗാധമായ ആറു കടന്നാണു് േപാേകണ്ടെതന്നും,
എന്നാൽ അവിടെത്ത െപരുനാളിനുമുമ്പു് ആറ്റിെല
െവള്ളം വറ്റി മനുഷ്യർക്കു ഇറങ്ങിക്കടക്കാൻ സാധി�
ക്കുന്നതാെണന്നും പന്ത്രണ്ടാം ശതാബ്ദത്തിൽ മാർ�
പ്പാപ്പയായ കലിസ്റ്റസ് ദ്വിതീയേനാടു േകരളത്തിെല
ഒരു െമത്രാനായ മാർജാൺ പറഞ്ഞു േകൾപ്പിക്കു�
കയുണ്ടായി. ഇതു മയിലാപ്പൂരിനു േയാജിക്കുന്നില്ല.
എന്നാൽ െപരിയാറിെന്റ കരയിലുള്ള കുരിശുമുടി�
യിൽ െവച്ചു േമടമാസത്തിൽ ആേഘാഷിക്കുന്ന
െപരുനാളിനു് ഇതു് വളെര േയാജിക്കുന്നുണ്ടു്. െപ�
രുനാൾ കഴിഞ്ഞയുടെന അവിെട വലിയ മഴ െപ�
യ്യുെമന്നു് ആറാം ശതാബ്ദത്തിൽ പ്രസ്തുതശവകുടീരം
സന്ദർശിച്ച തിെയാേഡാർ എന്ന സഞ്ചാരി പ്രസ്താ�
വിച്ചിട്ടുള്ളതും കുരിശുമുടിയ്ക്കാണു് േയാജിച്ചിട്ടുള്ളതു്.

ഒമറിെന്റ വാൾ.

കുരിശുമുടിക്കു സമീപമുള്ള
മലകൾക്കു് ഇടിയറമല
എന്ന േപരുണ്ടു്. ഇതുനിമി�
ത്തമാണു് െതാമ്മാശ്ലീഹ�
യുെട ശവകുടീരം എെഡ�
സ്സയിലാെണന്നു ചില
ൈക്രസ്തൈവതിഹ്യങ്ങൾ
പ്രസ്താവിക്കുന്നതു്. ഇടി�
യറ എന്ന േപരു േലാപി�
ച്ചു് എട, എഡസ്സ എന്നാ�
യിത്തീർന്നു. ഈ എെഡ�
സ്സ ഉത്തരെമെസാെപ്പാ�
േത്തമ്യയിെല എെഡസ്സ
നഗരമാെണന്നു െതറ്റി�
ദ്ധരിച്ചുവരുന്നു. ഈ െത�

റ്റിദ്ധാരണ നിമിത്തമാണു് ആ സിദ്ധെന്റ അസ്ഥി�
കൾ െമെസാെപ്പാേത്തമ്യയിേലക്കു െകാണ്ടുേപായി
എന്നുള്ള കഥ ജനിച്ചതു്. കുരിശുമുടി സ്ഥിതിെചയ്യു�
ന്ന പ്രേദശത്തിനു പറമ്പുനാടു് എന്നു പണ്ടു് േപരു�
ണ്ടായിരുന്നു. ഈ േപരു് ഇതിനു കുെറ വടക്കുള്ള
െകാച്ചിയിെല പറമ്പിക്കുളം നദിയുെടയും പറമ്പിക്കു�
ളം ഗ്രാമത്തിെന്റയും േപരുകളിൽ ഇന്നും നിലനിൽ�
ക്കുന്നുണ്ടു്.

തമിഴ് സംഘകാവ്യങ്ങളിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ള പറ�
മ്പുനാട്ടിെല പാരി എന്ന സാമന്തൻ ഈ പ്രേദശ�
മാണു് ഭരിച്ചിരുന്നതു്. അേദ്ദഹം ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയാ�
യിരുന്നതുെകാണ്ടായിരിക്കാം എട്ടാം ശതാബ്ദത്തി�
െന്റ പ്രാരംഭത്തിലുണ്ടായ അേദ്ദഹത്തിെന്റ അധഃ�
പതനത്തിനുേശഷം അേദ്ദഹത്തിെന്റ പുത്രിമാെര
മറ്റു പല സാമന്തന്മാരും കപിലമഹാകവിയുെട ശു�
പാർശെയ വിഗണിച്ചു വിവാഹം െചയ്യാൻ വിസ�
മ്മതിച്ചതു്. െതാമ്മാശ്ലീഹയുെട ശവകുടീരം സന്ദർ�
ശിച്ച മദ്ധ്യകാലങ്ങളിെല ചില യൂേറാപ്യൻ സഞ്ചാ�
രികൾ അതിനു സമീപമുള്ള പ്രേദശത്തിനു പലം�
ബം എന്നു േപരിട്ടിട്ടുണ്ടു്. ഇതിനു സമീപമുള്ള പ്രേദ�
ശത്തിനു വലംബം എന്നു േപരിട്ടിട്ടുണ്ടു്. ഇതു പറമ്പ് 
എന്നതിെന്റ ഒരു വികൃത രൂപമാണു്. ആറാം ശതാ�
ബ്ദത്തിെല േകാേസ്കസ് ഇൻഡിേക്കാപ്ലൂസ്റ്റസ് ക്രി�
സ്ത്യാനികൾ ഉള്ളതായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മല മലയാ�
റ്റൂർ അഥവാ കുരിശുമുടിയാണു്.

മദീനയിെല അൽ മസ്ജിദ് അൽ നബാവിയിെല
ഖലീഫ ഒമറിെന്റ ശവകുടീരം.

ചിന്നമല അഥവാ പൂതിക്കൽ മല
െതാമ്മാശ്ലീഹയുെട മരണസ്ഥലമായി േകരളീയ
ൈക്രസ്തൈവതിഹ്യം പറയുന്ന ചിന്നമലയും, വി�
േദശ ൈക്രസ്തവ ഐതിഹ്യം പ്രസ്താവിക്കുന്ന കലമി�
നയും തിരുവിതാംകൂറിെല േദവികുളം താലൂക്കിെല
മറവൂരിനു സമീപമുള്ള പൂതിക്കൽ മലയാണു്. പൂതി
എന്ന വിേശഷണപദം അതു പൂതരുെട, അഥവാ,
ക്രിസ്ത്യാനികളുെട തീർത്ഥയാത്രാ സ്ഥലമായിരു�
ന്നു എന്നു സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ടു്. ഈ പദം പിൽക്കാ�
ലങ്ങളിൽ കൂട്ടിേച്ചർത്തതാണു്. കൽമലെയന്നാ�
ണു് അതിെന്റ പഴയ േപർ, പാമ്പാർ നദിയുെട ഒരു
േപാഷകനദിയായ ചിന്നാർ പൂതിക്കൽ മലയുെട
വടക്കായി ഒഴുകുന്നതുെകാണ്ടായിരിക്കും ഇതിനു
ചിന്നമല എന്ന േപരും കൂടി ലഭിച്ചതു്. കൽമലയു�
െട ഒരു വികൃതരൂപമാണു് കലമിന. മറവൂരിെല
മറവവംശത്തിൽെപ്പട്ട ഒരു സാമന്തനാണു് െതാ�
മ്മാശ്ലീഹെയ വധിച്ചതു്. ഈ മറവരാജാവിെനയാ�
ണു് മസ്സ്ദായ് എന്നു സിറിയയിെല ഐതിഹ്യങ്ങൾ
േപരിട്ടിരിക്കുന്നതു്. പ്രാചീനകാലത്തു് ഈ പ്രേദശം
െകാംഗുനാട്ടിൽ ഉൾെപ്പട്ടിരുന്നു. െകാംഗുരാജാക്ക�
ന്മാർ മറവവംശത്തിൽ െപട്ടവരുമായിരുന്നു. ഈ
മറവൂരിെനയാണു് എ.ഡി. 363-നു മുമ്പുള്ള കുരിശു�
മുടിയിെല െസന്റ് േതാമസ് സന്ന്യാസിമഠത്തിെല
മഠാധിപനായ േയാഹന്നെനപ്പറ്റിയുള്ള ഐതിഹ്യ�
ത്തിൽ മേറാൻ എന്നു േപരിട്ടിട്ടുള്ളതും.

ഹാമിെന്റ നാശം, ഇവാൻ െക്സേനാേഫാേണ്ടാവ്.

പതിനാലാം ശതാബ്ദത്തിെല ഒരു സ്പാനിഷ് ഭൂപ�
ടത്തിൽ ഇൻഡ്യയിെല േകാലംേബാ എന്ന രാജ്യ�
ത്തിലുള്ള ദിേയാഗിൽ എന്ന പട്ടണത്തിനു സമീ�
പം സ്റ്റീവൻ എെന്നാരു ക്രിസ്ത്യാനി രാജാവു നാടു�
വാഴുന്നു എന്നും, ഈ രാജ്യത്തിെല ബൂതിഫിലിസ് 
എന്ന സ്ഥലത്തു െതാമ്മാശ്ലീഹയുെട ശവകുടീരമു�
െണ്ടന്നും േരഖെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നു് ഫാദർ
േഹാസ്റ്റൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഈ െകാലംേബാ
എന്ന രാജ്യം െകാല്ലം, െകാല്ലി, േചാഴപട്ടണം, പഴ�
ക്കര എന്ന പല േപരുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നതും, പ്രാ�
ചീനെകാല്ലി രാജ്യത്തിെന്റ തലസ്ഥാനമായിരുന്നതു�
മായ ഇന്നെത്ത ഞാറയ്ക്കൽ രാജധാനിയായിരുന്ന
പണ്ടെത്ത െകാച്ചി രാജ്യമാണു്. ഈ ഞാറയ്ക്കലിെന്റ
േപരുകളിൽ ഒന്നായ െകാല്ലം, അഥവാ, െകാലം�
ബം എന്നതിൽ നിന്നാണു് അതിനു് പ്രസ്തുത നാമം
ലഭിച്ചതു്. െതാമ്മാശ്ലീഹെയപ്പറ്റിയുള്ള ഐതിഹ്യ�
ങ്ങളിൽ പറയുന്ന െകാല്ലം ഈ ഞാറയ്ക്കലാണു്. ദി�
േയാഗിൽ േദവികുളത്തിനു സമീപമുള്ള േദവിമലയും,
ബൂതിഫിലിസ് പൂതിക്കൽ മലയുമാണു്. െതാമ്മാശ്ലീ�
ഹയുെട അസ്ഥികെള എ.ഡി. 222-ൽ എെഡസ്സ�
യായ കുരിശുമുടിയിേലക്കുമാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നതുവ�
െര അവ പൂതിക്കൽ മലയിൽ കിടന്നിരുന്നതിെന്റ
സ്മാരകമായി അവിെട പിന്നീടു് പണിയിച്ച പള്ളി�
െയയാണു് ഭൂതിഫിലിസ് (ബൂതിപ്പള്ളി) എന്നു പ്ര�
സ്തുത ഭൂപടത്തിൽ േരഖെപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ളതു്. തിരുവ�
രങ്കൻ പാട്ടിൽ ക്നായിെത്താമ്മേനാടുകൂടി സിേലാ�
ണിേലക്കു േപായ തിരുവരങ്കൻ എന്ന പാണെന്റ
(പൂർവ്വ ചരിത്രെത്തപ്പറ്റിപ്പാടുന്നവെന്റ) വാസസ്ഥല�
മായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അല്ലിമല േദവികുളം താലൂ�
ക്കിെല അല്ലിയാർ കുന്നാെണന്നുള്ളതും, സുപ്രസി�
ദ്ധനായ േപാർട്ടുഗീസ് ആർച്ച് ബിഷപ്പ് െമെനസ്സ�
സ്സിെന്റ കാലത്തു േദവികുളം ഡിവിഷനിൽ പ്രാചീന
കന്യാസ്ത്രീകൾ നിവസിച്ചിരുന്നു എന്നു കണ്ടുപിടിച്ചി�
ട്ടുള്ളതും ഇവിെട സ്മരണീയമാണു്.

പൂതിെല ഡീർ എൽ-ബഹ്രിയിെല ഫറേവായുെട
ശവകുടീരത്തിൽ നിന്നു കെണ്ടത്തിയ ഈജിപ്ഷ്യൻ

പട്ടാളക്കാരുെട റിലീഫ്.

െതാമ്മാശ്ലീഹയുെട കാലെത്ത പശ്ചി�
മഭാരതം
െതാമ്മാശ്ലീഹയുെട കാലത്തിെല പശ്ചിമഭാരത�
ത്തിെല സ്ഥിതിയും, അേദ്ദഹത്തിെന്റ സഞ്ചാരങ്ങ�
ളും കൂടി ചുരുക്കി വിവരിച്ചാൽ മാത്രേമ അേദ്ദഹത്തി�
െന്റ ശവകുടീരം മദ്രാസിലല്ല, േകരളത്തിലാെണന്നു�
ള്ള പരമാർത്ഥം പൂർണ്ണമായി വ്യക്തമാകുകയുള്ളു.
അതിനാൽ ഇതിനു് ഇനി ഉദ്യമിക്കുന്നു. െതാമ്മാ�
ശ്ലീഹ ഭാരതത്തിൽ വന്ന എ.ഡി. 50-നു വളെര
സമീപിച്ച ഒരു കാലമായ എ.ഡി. 110-െല പശ്ചിമ�
ഭാരതത്തിെല സ്ഥിതി േടാളമി എന്ന ഗ്രന്ഥകാരൻ
വിവരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. േടാളമിയുെട കാലത്തു് നർമ്മദാനദി
മുതൽക്കു കന്യാകുമാരിവെരയുള്ള പശ്ചിമതീര പ്ര�
േദശങ്ങെള അഞ്ചു പ്രധാന രാജവംശങ്ങൾ അഞ്ചു
രാജധാനികളിൽ നിന്നു ഭരിച്ചുവരുന്നു. േഗാദാവരീ
നദീതീരത്തിലുള്ള േബാംെബ പ്രസിഡൻസിയിെല
പ്രതിഷ്ഠാനഗരം തലസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള ശാതവാ�
ഹനവംശവും, ഹിേപ്പാക്കുര രാജധാനിയായിട്ടുള്ള
വിളിവായ കുരവംശവും, മുേസാപ്പള്ളി തലസ്ഥാന�
മായിട്ടുള്ള ആന്ധ്രഭൃത്യവംശവും, കരൂര രാജധാനി�
യായിട്ടുള്ള േകരളപുത്രവംശവും, െനൽകിന്ദ തല�
സ്ഥാനമായിട്ടുള്ള ആയ് വംശവുമാണു് ഇവ. ഈ
രാജധാനികളിൽ ഹിേപ്പാക്കുര ൈഹദ്രബാദിനു്
അല്പം െതക്കുപടിഞ്ഞാറുള്ള ഇന്നെത്ത പർഗിന�
ഗരവും, മുേസാപ്പള്ളി ൈനസാമിെന്റ രാജ്യത്തിൽ
കൃഷ്ണാനദിക്കു അല്പം െതക്കായി സ്ഥിതി െചയ്യുന്ന
ഇന്നെത്ത മാസ് കി ഗ്രാമവും, കാരൂര പശ്ചിമൈമ�
സൂരിെല ഇന്നെത്ത കാഡൂർ നഗരവും, െനൽകിന്ദ
മദ്ധ്യതിരുവിതാംകുറിെല നിരണവും ആെണന്നും
ഈ േലഖകൻ വിചാരിക്കുന്നു. കാഡൂരിനു സമീപ�
ത്തു നിന്നുത്ഭവിക്കുന്ന ഹഗ്ഗരി നദിെയ അയിൈര
എന്ന േപരിൽ േകരള രാജാക്കന്മാരുെട കുലനദി�
യായി പതിറ്റുപ്പത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതും, പള്ളിബാ�
ണെപ്പരുമാൾ കാഡൂരിനു സമീപമുള്ള ബാണപുര�
ത്തു നിന്നു വന്നു എന്നു േകരേളാല്പത്തി പ്രസ്താവിക്കു�
ന്നതും ഇവിെട ശ്രേദ്ധയമാണു്. ശാതവാഹനരുെട
രാജ്യം നർമ്മദ മുതൽക്കു േഗാദാവരി വെരയും, വി�
ളിവായ കുരരുെട രാജ്യം േഗാദാവരി മുതൽക്കു കൃ�
ഷ്ണാനദിയുെട േപാഷകദിയായ ഭീമാനദിവെരയും,
ആന്ധ്രഭൃത്യരുെട രാജ്യം ഭീമാനദി മുതൽക്കു വട�
േക്ക മലബാറിെല േകാട്ടപ്പുഴ നദിവേരയും, േകരള�
പുത്രരുെട രാജ്യം ൈമസൂറിെല കാഡൂർ മുതൽക്കു
േകാട്ടപ്പുഴവെരയുള്ള ഒരു േരഖ മുതൽക്കു നിരണംവ�
െരയും ആയ് വംശത്തിെന്റ രാജ്യം നിരണം മുതൽ�
ക്കു കന്യാകുമാരിവെരയും നീണ്ടുകിടന്നിരുന്നു.

ഹസ്രെമൗതിെന്റ തലസ്ഥാന നഗരമായ
ഷാബ്വയിെല രാജെകാട്ടാരത്തിൽ നിന്നു് ഒരു

പുരാതന ശില്പം.

പ്രതിഷ്ഠാനത്തിെല ശാതവാഹനരും, മൂേസാപ്പള്ളി�
യിെല ആന്ധ്രഭൃത്യരും, െനൽകിന്ദയിെല ആയ് വം�
ശവും ആന്ധ്രഭൃത്യർ എന്ന മഹാവംശത്തിലും, ഹി�
േപ്പാക്കുരയിെല വിളിവായ കുരരും, കാരൂരയിെല
േകരളപുത്രരും ആന്ധ്രർ എന്ന മഹാവംശത്തിലും�
െപട്ടവരായിരുന്നു. ഗന്ധർവ്വരായ ആന്ധ്രഭൃത്യർ
െപൗരാണിക കാലങ്ങളിൽ അവന്തിയും വിദ്യാധര�
രായ ആന്ധ്രർ അന്നു അംദം, വിദർഭം, േചദി എന്നീ
രാജ്യങ്ങളും ആണു് ഭരിച്ചിരുന്നതു്. േവദസംഹിതയി�
െല ഋക്കുകളിൽ ആന്ധ്ര ഭൃത്യർക്കു േവതസു എന്നും,
ആന്ധ്രയ്ക്കു സ്മദിത എന്നും േപരുകൾ നൽകിയിരി�
ക്കുന്നു. ആന്ധ്ര ഭൃത്യർ എന്ന മഹാവംശത്തിെന്റ
ശാഖകൾക്കു സത്യപുത്രർ, ഒക്കലിഗർ, ൈഹഗ�
യർ, േകകയർ, മുഷികർ, ചണ്ഡ, നന്ദവംശം, േഗാ�
മിവംശം, േചരർ, വഞ്ചി അഭീരർ, ആയ് ഗുപ്തവംശം
എന്നും േപരുകൾ സിദ്ധിച്ചിരുന്നു. അംഗീയർ, ബൃഹ�
ദ്ബാണർ, നാഗർ, േകരളപുത്രർ, വ്രജകുല േചാഴർ,
കുരുകുലേചാഴർ, േചദികൾ, മുനയർ, മുകുളർ, പത്മാ�
ലയർ, വില്ലവർവട്ടത്തുവംശം, ഫുല്ലികൾ, തഡിഗർ
എന്നാണു് ആന്ധ്രർ എന്ന മഹാവംശത്തിെന്റ ശാ�
ഖകളുെട േപരുകൾ, പതുമർ എന്നു പതിറ്റുപ്പത്തിൽ
പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളവർ ഈ പത്മാലയ ശാഖയാണു്.
ഇന്നെത്ത െകാച്ചി രാജവംശം ആന്ധ്രർ എന്ന
മഹാവംശത്തിൽ നിന്നും, ഇന്നെത്ത തിരുവിതാം�
കൂറിേലയും േകാലത്തുനാട്ടിേലയും രാജവംശങ്ങൾ
ആന്ധ്രഭൃത്യർ എന്ന മഹാവംശത്തിൽ നിന്നും ഉത്ഭ�
വിച്ചവയാണു്. മക്കത്തായികളും ചന്ദ്രവംശജരുമായ
ആന്ധ്രഭൃത്യർ മരുമക്കത്തായികളും സൂര്യവംശജരു�
മായ ആന്ധ്രേരാടു് സദാ വിവാഹങ്ങൾ പണ്ടു നട�
ത്തിവന്നിരുന്നു.

േടാളമിയുേടയും െതാമ്മാശ്ലീഹയുേടയും കാലത്തു
തഡിഗപുരം എന്ന േപരും കൂടിയുണ്ടായിരുന്ന ൈമ�
സൂരിെല കാഡൂരിൽ നാടുവാണിരുന്ന േകരളപു�
ത്ര രാജാവിനു മുചിരിയിൽ അഥവാ െകാടുങ്ങല്ലൂ�
രിൽ മെറ്റാരു രാജധാനിയുണ്ടായിരുന്നു. അേശാ�
കെന്റ കാലത്തിനു മുമ്പു മുതൽക്കു് ആന്ധ്രഭൃത്യവം�
ശജനായ േകയെപ്പരുമാൾ നാടുവാണു തുടങ്ങിയ
എ.ഡി. 504 വെര ആന്ധ്ര അഥവാ, േകരളപുത്രവം�
ശവും, അതിനുേശഷം എ.ഡി. 598-ൽ നാടുവാഴാൻ
തുടങ്ങിയ പള്ളിബാണെപ്പരുമാളിെന്റ കാലംവെര
ആന്ധ്രഭൃത്യ, അഥവാ, േചരവംശവും, അതിനുേശ�
ഷം ഒടുവിലെത്ത ഭാസ്ക്കര രവിവർമ്മെന്റ അന്ത്യ�
കാലമായ എ.ഡി. 1036 വെര വീണ്ടും േകരളപു�
ത്രവംശവും േകരളത്തിൽ േമൽേക്കായ്മ െചലുത്തി
ഭരിച്ചിരുന്നു. വഞ്ചി അഭീരരായ േചരവംശത്തിെന്റ
അഥവാ ആന്ധ്രഭൃത്യരുെട േമൽേക്കായ്മ െകാടുങ്ങ�
ല്ലൂരിൽ എ.ഡി. 504-ൽ സ്ഥാപിച്ചേതാടുകൂടിയാണു്
ആ രാജധാനിക്കു വഞ്ചി എന്ന നാമം കൂടി ലഭിച്ചതു്.
പിന്നീടു് എ.ഡി. 750-നു സമീപിച്ചു േകരള പുത്രവം�
ശത്തിൽെപ്പട്ട മാടെപ്പരുമാൾ, അഥവാ, േചരമാൻ
െപരുമാൾ നായനാർ ഇതിനു സമീപത്തു തിരുവ�
ഞ്ചിക്കുളം സ്ഥാപിക്കുകയും െചയ്തു.

െതാമ്മാശ്മീഹയുെട െചയ്തികൾ

കുലേശഖര ആഴ്വാർ.

മുേസാപ്പള്ളിയിെല
ആന്ധ്രഭൃത്യ രാജാക്ക�
ന്മാരുെട വംശജനായ
ഒരു സാമന്തൻ അവ�
രുെട േമൽേക്കായ്മ�
യിൻകീഴിൽ േഗാവയ്ക്കു
സമീപമുള്ള ചന്ദ്രപുര�
ത്തിൽ െതാമ്മാശ്ലീഹ�
യുെട വരവുകാലത്തു
നാടുവാണിരുന്നു. ആ
സിദ്ധൻ െമെസാെപ്പാ�
േത്തമ്യയിെല ബസ്രയ്ക്കു
സമീപമുള്ള മേഹാഷ�
യിൽ നിന്നു ഹബ്ബാൻ
എന്ന ഒരു യഹൂദവ�
ണിക്കിേനാടു കൂടി ഭാ�
രതത്തിേലക്കു കപ്പൽ�
കയറി പ്രസ്തുത ചന്ദ്രപു�
രത്തിൽ വന്നിറങ്ങി.
വിേദശി ൈക്രസ്തവ
ഐതിഹ്യങ്ങൾ െതാമ്മാശ്ലീഹ ആദ്യം ഇന്ത്യയിൽ
കരക്കിറങ്ങിയ സ്ഥലമായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സാന്ദ്രു�
ക്കും ആന്ധ്രാെപ്പാലിസും (ആന്ധ്രാനഗരവും) ഈ
ചന്ദ്രപുരമാണു്. േഗാവയ്ക്കു സമീപത്തുകൂടി ഒഴുകുന്ന
തിരക്കൽ നദിക്കു് അടുത്തു സ്ഥിതിെചയ്തിരുന്നതി�
നാൽ ഇതിനു തുരേന്നാസ് േബാസ് എന്നു േടാളമി
േപരിട്ടിട്ടുണ്ടു്. പ്രാചീനകാലം മുതൽക്കു പശ്ചിേമഷ്യ�
യുമായി കച്ചവടം െചയ്തിരുന്ന പശ്ചിേമന്ത്യയിെല
പ്രധാന തുറമുഖങ്ങളിൽ ഒന്നായ ഇതിെന മദ്ധ്യകാ�
ലങ്ങളിെല സഞ്ചാരികൾ സിന്ദാബൂർ എന്നു വിളി�
ച്ചുവന്നിരുന്നു. ചന്ദ്രപുരത്തിനു സമീപമുള്ള അഞ്ചു
ദ്വീപിൽ േകാട്ട െകട്ടാനായി 1505-ൽ േപാർട്ടുഗീ�
സുകാർ ഭൂമി കിളപ്പിച്ചേപ്പാൾ, അവിെട കുരിശട�
യാളമുള്ള കല്ലുകൾ അവർ കണ്ടുപിടിച്ച സംഗതി
ഇവിെട ശ്രേദ്ധയമാണു്. ചന്ദ്രപുരത്തിെല ആന്ധ്രഭൃ�
ത്യ സാമന്തെന്റ കുലത്തിെന്റ ഒരു ശാഖ പിൽക്കാ�
ലങ്ങളിൽ േചരമാൻ െപരുമാക്കന്മാരായി െകാടു�
ങ്ങല്ലൂരിൽ നാടുവാണതിനാലാണു് ചില േകരളീയ
ൈക്രസ്തവ ഐതിഹ്യങ്ങൾ െതാമ്മാശ്ലീഹ ആദ്യം
വന്നിറങ്ങിയതു െകാടുങ്ങല്ലൂരാെണന്നു പറയുന്നതു്.
ചന്ദ്രപുരസാമന്തെന്റ കുലത്തിെല ചില അംഗങ്ങ�
െള ക്രിസ്തുമതത്തിേലക്കു പരിവർത്തനം െചയ്തേശ�
ഷം െതാമ്മാശ്ലീഹ അവിെട നിന്നും കപ്പൽകയറി
േകരളപുത്ര അഥവാ, കുരുകുല േചാഴ വംശജനായ
െഗാേണ്ഡാഫറസ് എന്ന സാമന്തെന്റ രാജധാനി�
യായ ഞാറക്കലിെന്റ തുറമുഖമായ മാലിപ്പുറത്തു്
അഥവാ മാല്യങ്കരയിൽ വന്നിറങ്ങി. ഇവിെടെകാ�
ട്ടാരം പണിയുന്നതിനായി ഒരു തച്ചെന പശ്ചിേമ�
ഷ്യയിൽ നിന്നു െകാണ്ടുവരണെമന്നു െഗാേണ്ഡാ�
ഫറസ്സ് ഒരു യഹൂദകച്ചവടക്കാരനായ ഹബ്ബാേനാ�
ടു് ആവശ്യെപ്പട്ടിരുന്നതനുസരിച്ചാണു് ഹബ്ബാനും
തച്ചുശാസ്ത്രവിദഗ്ദ്ധനായ െതാമ്മാശ്ലീഹയും ഇവിെട
വന്നിറങ്ങിയതു്. ഈ മാലിപ്പുറേത്തയും മദ്രാസിെല
മയിലാപ്പൂരിേനയും ൈക്രസ്തൈവതിഹ്യങ്ങൾ കൂട്ടി�
ക്കുഴക്കുന്നുണ്ടു്. േടാളമി ഈ മാലിപ്പുറെത്ത സ്ത്രേഡാ�
േസ്താമാസ് (വ്യാജമുഖം) എന്നു േപരിട്ടിട്ടുണ്ടു്. െതാ�
മ്മാശ്ലീഹ വന്ന കാലത്തു മദ്ധ്യേകരളത്തിെല കാ�
യലുകൾക്കും കടലിനും ഇടയ്ക്കു കര ഉണ്ടായിരുന്നി�
െല്ലന്നും, ഈ കര അങ്ങുമിങ്ങും ചില ദ്വീപുകളുെട
രൂപത്തിൽ ഉത്ഭവിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നേതയു�
ള്ളൂ എന്നും ഇവിെട ഓർേക്കണ്ടതാണു്. അന്നു ഞാ�
റയ്ക്കലും അതിെന്റ തുറമുഖമായ മാലിപ്പുറവും നല്ല�
േപാെല ഉറയ്ക്കാത്ത ഒരു ദ്വീപിൽ സ്ഥിതിെചയ്തിരു�
ന്നു. േചാഴക്കര, േചാഴപട്ടണം, െകാല്ലി, െകാല്ലം,
ചായൽ എന്നീ ഏഴു സ്ഥലങ്ങളുെട കൂട്ടത്തിലുള്ള
െകാല്ലം ഈ ഞാറക്കലാണു്. ഇന്നെത്ത െകാല്ലം
എ.ഡി. 825-ൽ സ്ഥാപിക്കെപ്പട്ട ഒരു നഗരമാണു്.
എ.ഡി. 598-ൽ ചരമമടഞ്ഞ കുലേശഖര ആഴ്വാർ
(ഇമയവരമ്പൻ െനടുേഞ്ചരലാതൻ) ജനിച്ചതായി
ൈവഷ്ണവ ഐതിഹ്യങ്ങൾ പറയുന്ന െകാല്ലി നഗ�
രവും േചാഴ പട്ടണവും, ആ ൈവഷ്ണവ േയാഗിയുെട
തമിഴ്  സ്തവങ്ങളിെല “െകാല്ലിനായകൻ” എന്ന സ്വ�
ന്തം ബിരുദത്തിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള െകാല്ലിയും ഞാ�
റയ്ക്കലായിരുന്നു. ആറാം ശതാബ്ദത്തിെല േകാേസ്മാ�
സ് ഇൻഡിേക്കാപ്ലൂസ്റ്റസ് ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ െമത്രാെന്റ
പാർപ്പിടമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കല്യാണനഗരവും
ഈ ഞാറയ്ക്കൽ െകാല്ലമാണു്. െകാല്ലത്തിെന്റ ഒരു
വികൃതരൂപമേത്ര കല്യാണ. ഞാറയ്ക്കലിെല സാമ�
ന്തനായ െഗാേണ്ഡാഫറസ്സിെന ൈക്രസ്തവ ഐതി�
ഹ്യങ്ങൾ േചാഴൻ എന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതു് അേദ്ദ�
ഹം കുരുകുലേചാഴ അഥവാ, ബാണവംശത്തിൽ
െപട്ടിരുന്നതുെകാണ്ടും, േചാഴപട്ടണമായ ഞാറ�
യ്ക്കൽ ഭരിച്ചിരുന്നതുെകാണ്ടുമാണു്.

േകാേസ്മാസ് ഇൻഡിേക്കാപ്ലൂസ്റ്റസിെന്റ േലാക
ഭൂപടം.

െഗാേണ്ഡാഫറസ്സിെന്റ അനുജനായ ഗാദിെന (േഗാ�
ദെയ) ക്രിസ്ത്യാനിയാക്കിയതിനുേശഷം െതാമ്മാ�
ശ്ലീഹ േദവികുളെത്ത മറയൂരിെല മറവരാജാവായ
മസ്സ്ദായിയുെട നാട്ടിേലക്കുേപായി. ഇവിേടക്കു
േപാകുന്ന വഴിക്കുസ്ഥിതിെചയ്യുന്ന െപാക്കൻമുടി�
മലയ്ക്കു സമീപമുള്ള കഴുതപ്പാറത്തുണ്ടിെനയാണു്
“െതാമ്മാശ്ലീഹയുെട െചയ്തികൾ” (Acta Thomace)
എന്ന സുറിയാനി കൃതിയിൽ മസ്ദായിയുെട നാട്ടി�
േലയ്ക്കു ശ്ലീഹ േപാകുേമ്പാൾ അേദ്ദഹം കാട്ടുകഴുത�
കെള കണ്ടു എന്നു പറഞ്ഞു സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതു്.
പ്രസ്തുത കൃതിയുെട എത്തിേയാപ്പിക്ക് ഭാഷയിലുള്ള
പരിഭാഷയിൽ മസ്സ്ദായിയുെട രാജ്യത്തിനു് കേണ്ട�
റിയ എന്നു േപരിട്ടിട്ടുണ്ടു്. േദവികുളെത്ത തീർത്ഥമല�
യിെല കണ്ടൽ എന്ന ഗ്രാമെത്ത ആസ്പദിച്ചുണ്ടായ
േപരായിരിക്കാം ഇതു്. മരുകം എന്നതു മയിലിെന്റ
ഒരു പര്യായമാകയാൽ, മറയൂർ (മരയൂർ) ക്രിസ്ത്യൻ
ഐതിഹ്യങ്ങളിെല മയിലാപ്പൂരായി ഭവിച്ചു. ഇങ്ങ�
െന മാലിപ്പുറവും, മറയൂരായ മയിലാപുരവും, മദ്രാ�
സിെല മയിലാപ്പൂരും ൈക്രസ്തൈവതിഹ്യങ്ങൾ കൂട്ടി�
ക്കുഴച്ചതുെകാണ്ടും രണ്ടു മാർേത്താമമാേരയും അവ
കൂട്ടിക്കുഴയ്ക്കുകയുണ്ടായി. മുകളിൽ പറഞ്ഞതുേപാെല
മറയൂരിനടുത്തുള്ള പൂതിക്കൽ മലയിൽ െവച്ചാണു്
മസ്സ്ദായ് െതാമ്മാശ്ലീഹെയ എ.ഡി. 68-ൽ വധിച്ച�
തു്. എ.ഡി. 222-ൽ ഇവിെട നിന്നു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ
അസ്ഥികെള കുരിശുമുടിയിേലക്കു മാറ്റി സ്ഥാപിക്കു�
കയും െചയ്തു.

(1941 ജൂൺ 29 മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പു്.)

□
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േകസരി ബാലകൃഷ്ണപിള്ള

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

