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മക്കത്തു േപായ േചരമാൻ
െപരുമാൾ

പ്രതിപാദ്യസംേക്ഷപം
തിരുവഞ്ചിക്കുളത്തിനടുത്തുള്ള െകാടുങ്ങല്ലൂർ മുസ്ലീം പള്ളി�
യുെട വിേശഷമായ ശിൽപ്പരീതി അതു് എ.ഡി. ഏഴാം
നൂറ്റാണ്ടിൽ നിർമിച്ചതാെണന്നു സൂചിപ്പിക്കുന്നതിൽ നി�
ന്നും, അതിെന തിരുവഞ്ചിക്കുളം േക്ഷത്രത്തിെല ആറാട്ടു�
േഘാഷയാത്ര പ്രദക്ഷിണം െചയ്യുന്നതിൽ നിന്നും അതി�
െന മക്കത്തുേപായ ഒരു േചരമാൻ െപരുമാേളാടു ഘടി�
പ്പിക്കുന്നതും പ്രസ്തുത െപരുമാൾ അേറബ്യയിൽ െചന്നു്
പരിശുദ്ധനബിയുെട അമ്പേത്തഴാം വയസ്സിൽ (എ.ഡി.
628-ൽ) അേദ്ദഹെത്ത കണ്ടു എന്നു പ്രസ്താവിക്കുന്നതു�
മായ േകരേളാല്പത്തിയുെട ഐതിഹ്യത്തിൽ നിന്നും,
നബിയുെട നാലു ശിഷ്യന്മാർ ഇസ്ലാംമത പ്രചരണാർഥം
എ.ഡി. 627-നു സമീപിച്ചു കടൽയാത്ര െചയ്തു ചീനരാജ�
ധാനിയിലും ചീനത്തിെന്റ കിഴക്കൻ കടേലാരത്തിലുള്ള
കാൻടൺ മുതലായ തുറമുഖങ്ങളിലും െചന്നു് പാർത്തി�
രുന്നു എന്നും അവിെട വച്ചു് അവർ മരിച്ചു എന്നും മീൻഷു
എന്ന പ്രാചീനഗ്രന്ഥത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതിൽ നി�
ന്നും, എ.ഡി. 628-ൽ േകരളത്തിെല ഒരു േചരമാൻ െപ�
രുമാൾ ഇസ്ലാംമതം സ്വീകരിച്ചു മക്കത്തുേപായി എന്നുമു�
ള്ള കഥ സംഭവ്യമായ ഒൈരതിഹ്യമാെണന്നു് ‘ഒടുവില�
െത്ത േചരമാൻ െപരുമാൾ’ എന്ന േലഖനത്തിൽ ഈ
േലഖകൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നേല്ലാ.

മാങ്കുളം തമിഴ്-ബ്രാഹ്മി ലിഖിതം.

ഇങ്ങെന ഇസ്ലാംമതം സ്വീകരിച്ചു് എ.ഡി. 628-ൽ അേറ�
ബ്യക്കുേപായ ഒരു േചരമാൻ െപരുമാൾ വാസ്തവത്തി�
ലുള്ള മൂഷികവംശകാവ്യത്തിെല പാലകൻ ഒന്നാമനും
പതിറ്റിപ്പത്തിെല പൽയാൈനച്ചൽ െകഴുകുട്ടുവനും േക�
രളമാഹാത്മ്യത്തിെല നസംശനും തുളുൈവതിഹ്യത്തിൽ
സുപ്രസിദ്ധനായ ഭൂതലപാണ്ഡ്യെന്റ മാതുലനും മുൻഗാമി�
യുമായ േദവപാണ്ഡ്യനുമാെണന്നും കൂടുതൽ ഗേവഷണം
െകാണ്ടു് ഈ േലഖകൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളതിെനയാണു്
ഇവിെട വിവരിക്കുവാൻ തുനിയുന്നതു്.

േകരേളാല്പത്തിയിെല ഐതിഹ്യം
ആദ്യമായി േകരേളാല്പത്തിയിൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ള ഐതി�
ഹ്യം ചുരുക്കി വിവരിക്കുന്നു. ഒടുവിലെത്ത െപരുമാളുെട
വാർധക്യകാലത്തിൽ അേദ്ദഹം തെന്റ അകമ്പടിക്കാ�
രുെട തലവനായ പടമലനായെര വധിക്കുകയുണ്ടായി.
പടമലനായെര കാമിച്ചിരുന്ന െപരുമാളിെന്റ ഭാര്യയ്ക്കു്
അേദ്ദഹം കീഴടങ്ങാെതയിരുന്നതിനാൽ, കുപിതയായ
ആ സ്ത്രീ പടമലനായർ തെന്റ ചാരിത്രഭംഗത്തിനുദ്യമിച്ചു
എന്നു െപരുമാേളാടു പറഞ്ഞു േകൾപ്പിച്ചതുെകാണ്ടാ�
ണു് അേദ്ദഹം ആ അകമ്പടിക്കാരെന വധിച്ചതു്. മരി�
ക്കാറായ പടമലനായെര സ്വർഗ്ഗത്തു െകാണ്ടുേപാകു�
വാൻ വിമാനം വരുന്നതുകണ്ടു്, തെന്റ ഭാര്യയുെട ചതി
മനസ്സിലാക്കിയിരുന്ന െപരുമാൾ തെന്റ പാപത്തിനു
പരിഹാരമാർഗ്ഗം എന്തുെണ്ടന്നു പടമലനായേരാടു േചാ�
ദിച്ചു. ഉടെന അശുവിങ്കൽ ചതുരപുരത്തു ൈവദാഴിയാർ
എന്ന േജാനകെന െചന്നുകണ്ടു് നാലാംേവദം വിശ്വസി�
ച്ചു് അേദ്ദഹവുമായി അശുവിനു േപായാൽ പാതിേമാ�
ക്ഷം കിട്ടും എന്നു മറുപടി പറഞ്ഞു െകാണ്ടു പടമലനാ�
യർ സ്വർഗ്ഗത്തിേലക്കു േപാകുകയും െചയ്തു. അനന്തരം
തെന്റ രാജ്യെത്ത ആശ്രിതന്മാർക്കു് പങ്കിട്ടുെകാടുത്തതി�
നുേശഷം െപരുമാൾ െകാടുങ്ങല്ലൂർ നിന്നും മക്കേത്തക്കു
കപ്പൽ കയറി. വഴിക്കു് െകായിലാണ്ടിയിലും ധർമപട്ടണ�
ത്തും യഥാക്രമം ഒന്നും മൂന്നും ദിവസം ഇറങ്ങി താമസിച്ച�
തിനുേശഷം ധർമപട്ടണത്തു നിന്നു െപരുമാൾ അേറ�
ബ്യയിേലക്കു് കപ്പേലാടിച്ചു േപാകുകയും കരയ്ക്കിറങ്ങി
അന്നു ജിദ്ദയിൽ പാർത്തിരുന്ന നബിെയ െചന്നുകണ്ടു്
ഇസ്ലാംമതം സ്വീകരിച്ചു് താജ്ജുദ്ദീൻ എന്ന േപർ ൈക�
െക്കാണ്ടു. അനന്തരം ഇേദ്ദഹം അേറബ്യൻ രാജാവായ
മലിക് ഹബീബ ദീനാറുെട െപങ്ങെള കല്യാണം കഴി�
ച്ചു് അഞ്ചുവർഷം അവിെട പാർത്തതിനുേശഷം തെന്റ
സ്യാലനായ പ്രസ്തുതരാജാവിേനാടും ഇേദ്ദഹത്തിെന്റ
പതിനഞ്ചു മക്കേളാടുംകൂടി െസഹർ മുക്കൽഹ എന്ന നാ�
ട്ടിൽ തിരിച്ചുവന്നു് ഇവിെട ഒരു വീടും പള്ളിയും പണികഴി�
പ്പിച്ചു് പാർത്തു. ഇങ്ങെന പാർക്കുേമ്പാൾ േകരളത്തിൽ
ഇസ്ലാംമതപ്രചരണം നടത്തുവാൻ നിശ്ചയിച്ചു് അവി�
േടക്കു് േപാകുന്നതിനും േവണ്ട ഒരുക്കങ്ങൾ െചയ്തു തുട�
ങ്ങി. എന്നാൽ യാത്ര പുറെപ്പടുന്നതിനു മുമ്പു് െപരുമാൾ
പനിപിടിച്ചു് മരിച്ചുേപായി. അേദ്ദഹെത്ത അടക്കിയതു്
അേദ്ദഹം അവിെട പണികഴിപ്പിച്ച പള്ളിയിലായിരുന്നു.
െപരുമാളിെന്റ മരണാനന്തരം അേദ്ദഹത്തിെന്റ സ്യാല�
നായ മാലിക് ഹബിബ ദീനാർ െപരുമാളിെന്റ മുദ്രയും
എഴുത്തുകളും എടുത്തു ഭാര്യാപുത്രാദികേളാടുകൂടി രണ്ടുക�
പ്പലുകളിൽ േകറി േകരളത്തിേലക്കു തിരിച്ചു. ഇതിൽ ഒരു
കപ്പൽ മധുരെയ്ക്കത്തിയേപ്പാൾ മാലിക്ക് ഹബീബദീനാറു�
െട ഒരു പുത്രൻ അവിെട ഇറങ്ങി ഒരു പള്ളിപണിയിച്ചു്
അവിെട കാദിയായി പാർത്തു. മാലിക്ക് ഹബീബദിനാർ
മേറ്റ കപ്പലിൽ നിന്നും െകാടുങ്ങല്ലൂരിലിറങ്ങി െപരുമാളി�
െന്റ എഴുത്തു് അധികാരികൾക്കു െകാടുത്തു രാജസമ്മത�
േത്താടുകൂടി അവിെട ഒരു പള്ളി പണിയിച്ചു് നിവസിച്ചു.
പിന്നീടു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ അനുയായികൾ അേദ്ദഹത്തി�
െന്റ ആജ്ഞാനുസരണം െകായിലാണ്ടിക്കു സമീപമുള്ള
െകാല്ലത്തും മാടായിലും വാക്കന്നുരും ൈമക്കുത്തും കാ�
ഞ്ഞിേരാടും ശിരവുപട്ടണത്തും (അതായതു് ഇന്നെത്ത
ശ്രീകണ്ഠപുരത്തിലും) ധർമപട്ടണത്തും പന്തലായിനി�
യിലും ചാലിയത്തും ഓേരാ പള്ളികൾ പണിയിച്ചു് ആ
സ്ഥലങ്ങളിൽ പാർത്തുവന്നു. മാലിക്ക് ഹബീബദീനാർ
കുെറക്കാലം കഴിഞ്ഞു് മരിക്കുകയും അേദ്ദഹെത്ത െകാടു�
ങ്ങല്ലൂർ പള്ളിയിൽ അടക്കുകയും െചയ്തു.

ഇതിെന്റ കാലം എ.ഡി. 628
െപരുമാൾ മക്കത്തുെചന്നു നബിെയ കണ്ടേപ്പാൾ നബി�
ക്കു് 57 വയസ്സുണ്ടായിരുന്നു എന്നു േകരേളാല്പത്തി പറ�
ഞ്ഞിട്ടുള്ളതിനാൽ െപരുമാൾമക്കത്തു േപായതു് എ.ഡി.
628-ലാെണന്നു് സിദ്ധിക്കുന്നു. െസഹർ മുക്കൽഹ എന്ന
നാട്ടിൽ െപരുമാൾ തിരിച്ചുവന്നു പള്ളിയും വീടും പണി�
യിച്ചു് അഞ്ചുവർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാകയാൽ അേദ്ദഹം അവി�
െട തിരിച്ചു വന്നതു് എ.ഡി. 684-ലായിരിക്കണം. പള്ളി�
യും വീടും പണികഴിപ്പിച്ചു് അവിെട കുേറനാൾ പാർത്ത�
തിനുേശഷമാണു് െപരുമാൾ മരിച്ചതു്. െസഹർ മുക്കൽ�
ഹയിൽ തിരിച്ചുവന്നതിനുേശഷം ഒരു മൂന്നുെകാല്ലം കൂടി
െപരുമാൾ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നു വിചാരിക്കാം. അേപ്പാൾ
ഉേദ്ദശം എ.ഡി. 637-നു സമീപിച്ചു് െപരുമാൾ മരിച്ചു
എന്നും അതിനടുത്ത കാലത്തുതെന്ന മാലിക്ക് ഹബീബ�
ദീനാറും കുടുംബവും േകരളത്തിേലക്കും േപാന്നുെവന്നും
സിദ്ധിക്കുന്നു.

ഭാസ്കരരവിവർമ െപരുമാേളാ പള്ളിബാണ�
െപ്പരുമാേളാ അല്ല
േകരേളാല്പത്തി ഈ സംഭവങ്ങെള ഒടുവിലെത്ത െപരു�
മാളായി വിചാരിച്ചു േപാരുന്ന ഭാസ്കരരവിവർമേനാടാണു്
ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നെതങ്കിലും എ.ഡി. 978 മുതൽ 1036
വെര നാടുവാണിരുന്ന ഭാ  സ്കരരവിവർമെന്റ കാലത്തു
നടന്നവയല്ല ഈ സംഭവങ്ങൾ എന്നു് ‘ഒടുവിലെത്ത േച�
രമാൻ െപരുമാൾ’ എന്ന േലഖനത്തിൽ ഈ േലഖകൻ
സ്ഥാപിച്ചിരുന്നേല്ലാ. പിെന്നയും പള്ളിബാണെപ്പരുമാ�
ളിെന്റ ചരിത്രം വിവരിക്കുേമ്പാഴും േകരേളാല്പത്തിയുെട
കർത്താവു് പള്ളിബാണെപ്പരുമാളും മക്കത്തു േപായി
എന്നു പറയുന്നുണ്ടു്. പള്ളിബാണെപ്പരുമാൾ മതം മാറി�
െയന്നതു ശരിയാെണങ്കിലും, അേദ്ദഹം സ്വീകരിച്ച മതം
ൈജനമതമാെണന്നും േലഖനങ്ങളിൽ ഈ േലഖകൻ
ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ. പള്ളിബാണെപ്പരുമാൾക്കു്
ഏതാനും തലമുറകൾക്കു മുമ്പായി എ.ഡി. 628 വെര
നാടുവാണിരുന്ന െപരുമാളാണു് മക്കത്തുേപായെതന്നു്
േകരേളാല്പത്തി നൽകുന്നവിവരങ്ങളിൽ നിന്നുതെന്ന
അനുമാനിക്കാം.

അറബികൃതിയിെല ഐതിഹ്യം
േകരേളാല്പത്തിയിൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ള പ്രസ്തുത ഐതി�
ഹ്യേത്താടു് ഏെറക്കുെറ സാമ്യമുള്ള ഒരു ഐതിഹ്യം
എ.ഡി. 16-ാം ശതാബ്ദത്തിെന്റ ഉത്തരാർധത്തിൽ ബീ�
ജപൂർ സുൽത്താെന്റ രാജധാനിയിൽ ജിവിച്ചിരുന്ന െഷ�
യ്ക്ക് െസയ്നുദ്ദീൻ തെന്റ അറബികൃതിയായ തുഹ്ഫത്തുൽ
മുജാഹിദീനിൽ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അതിെന്റ ചുരുക്കം ചു�
വെട േചർക്കുന്നു: മുസ്ലീങ്ങളുെട ഒരു പുണ്യസ്ഥലമായ
സിേലാണിെല ആഡംസ് പീക്ക് എന്ന മല സ്പർശിക്കു�
വാൻ േപാകുന്നതിനിടയ്ക്കു് െകാടുങ്ങല്ലൂരിെല കുെറ മുസ്ലീം
അറബികളുെട നായകനായ ഒരു െഷയ്ക്ക് അന്നെത്ത
േചരമാൻ െപരുമാെള സന്ദർശിച്ചു് നബിെയപ്പറ്റിയുള്ള
വിവരങ്ങൾ അേദ്ദഹെത്ത ധരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ഈ
വിവരങ്ങളുെട കൂട്ടത്തിൽ ചന്ദ്രബിംബത്തിെന്റ ഖണ്ഡ�
നം എന്ന നബിയുെട അത്ഭുതകൃത്യെത്ത പറ്റിയും െഷയ്ക്ക്
െപരുമാേളാടു പറഞ്ഞു. അേപ്പാൾ നബിെയ കാണണ�
െമന്നു് െപരുമാളിനു് ആഗ്രഹം േതാന്നി. തന്നിമിത്തം
െപരുമാൾ െഷയ് ഖിേനാടു് സിേലാണിെല തീർഥയാ�
ത്ര കഴിഞ്ഞു് അവിെട തിരിച്ചു െചല്ലണെമന്നും താനും
അവേരാടുകൂടി അേറബ്യയിേലക്കു് േപാകുവാൻ വിചാരി�
ക്കുന്നു എന്നും എന്നാൽ ഈ വിവരം തെന്റ പ്രജകളിൽ
ഒരുത്തേനാടും അറിയിച്ചു േപാകരുെതന്നും പറഞ്ഞു.
െഷയ്ഖും അനുയായികളും തീർഥയാത്ര കഴിഞ്ഞു് തിരിച്ചു്
െകാടുങ്ങല്ലൂരിൽ െചന്നേപ്പാൾ െപരുമാൾ അേറബ്യയി�
േലക്കു് യാത്രെചയ്യുവാൻ ഒരു കപ്പൽ രഹസ്യമായി ഏർ�
പ്പാടുെചയ്യുവാൻ െഷയ്ഖിേനാടു് ആജ്ഞാപിച്ചു. അനന്ത�
രം െപരുമാൾ ഏഴുദിവസം തെന്ന ആരും സന്ദർശിക്ക�
രുെതന്നു് ഒരു കൽപ്പന പുറെപ്പടുവിച്ചു. അേതാടുകൂടിത്ത�
െന്ന അേദ്ദഹം തെന്റ രാജ്യത്തിെന്റ വിവിധഭാഗങ്ങെള
ഭരിക്കുവാൻ നാടുവാഴികെള നിശ്ചയിച്ചു് എഴുതിവയ്ക്കുക�
യും െചയ്തു. അനന്തരം ഒരു രാത്രിയിൽ െഷയ്ക്ക് ഏർപ്പാടു�
െചയ്തിരുന്ന ഒരു കപ്പലിൽ രഹസ്യമായി െഷയ്ക്കിേനാടും
അനുയായികേളാടും േകറി െപരുമാൾ അേറബ്യയിേല�
ക്കു് തിരിച്ചു. േപാകുന്ന വഴി പന്തലായിനിയിലും ധർമപ�
ട്ടണത്തും ഇറങ്ങി യഥാക്രമം ഒന്നും മൂന്നും ദിവസങ്ങൾ
താമസിച്ചതിനുേശഷം െപരുമാൾ ധർമപട്ടണത്തുനി�
ന്നും വീണ്ടും കപ്പലിൽ കയറി അേറബ്യയിേലക്കു് േപാവു�
കയും െചയ്തു. െപരുമാൾ അവിെട എത്തിയതിനുേശഷം
കുേറക്കാലം അവിെട താമസിച്ചു. അനന്തരം േകരളത്തി�
േലക്കു് ഇസ്ലാംമതപ്രചരണാർത്ഥം തിരിച്ചുേപാകുവാൻ
അേദ്ദഹം വട്ടംക്കൂട്ടി. എന്നാൽ യാത്ര പുറെപ്പടും മുമ്പു്
െപെട്ടന്നു് മരിച്ചുേപായി. മരിക്കുന്നതിനുമുമ്പു് അേദ്ദഹം
തേന്നാടുകൂടി േകരളത്തിേലക്കു് േപാകുവാൻ സന്നദ്ധരാ�
യിരുന്ന അേറബ്യൻ േസ്നഹിതന്മാേരാടു അവർ നിശ്ചയി�
ച്ചിരുന്ന േകരളയാത്ര മുടക്കരുെതന്നു പറഞ്ഞു് അവരു�
െട പക്കൽ േകരളത്തിെല ഭരണാധികാരിക്കുള്ള കുേറ
കത്തുകൾ ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നു. കൂടാെത തെന്റ മരണവിവ�
രം േകരളീയെര ധരിപ്പിക്കരുെതന്നു് അേദ്ദഹം അവേരാ�
ടുപേദശിച്ചു. െപരുമാേളാടുകൂടി േകരളത്തിേലക്കു് േപാകു�
വാൻ സന്നദ്ധരായവർ ശിയുബ് ഇബ്നുമാലിക്കും അൈലം
നിവാസിയായ അേദ്ദഹത്തിെന്റ സേഹാദരൻ മാലിക്ക്
ഇബ്നു ദിനാറും അേദ്ദഹത്തിെന്റ മരുമകനായ മാലിക്ക്
ഇബ്നു ഹബീബും മറ്റു ചിലരുമായിരുന്നു.

ആദംസ് പീക്ക്.

െപരുമാളിെന്റ മരണാനന്തരം കുേറവർഷം കഴിഞ്ഞതി�
നുേശഷം ഇബ്നു മാലിക് , മാലിക്ക് ഇബ്നു ദിനാർ, മാലി�
ക്ക് ഇബ്നു ഹബീബ് ഇേദ്ദഹത്തിെന്റ ഭാര്യയും കുടുംബവും
ചില ആശ്രിതന്മാരും എന്നിവർ അേറബ്യയിൽ നിന്നു്
കപ്പൽ കയറി െകാടുങ്ങല്ലൂരിേലക്കു് േപാന്നു. െകാടുങ്ങ�
ല്ലൂരിൽ വന്നു് ഇവർ അന്നു് അതിെന ഭരിച്ചിരുന്ന രാജാ�
വിനു് മക്കത്തുേപായ െപരുമാളുെട എഴുത്തുെകാടുത്തു.
ഉടെന അേദ്ദഹം അവർക്കവിെട കുേറ ഭൂമി നൽകി.
അതിൽ മാലിക്ക് ഇബ്നു ദീനാർ ഒരു പള്ളി പണിയിച്ചു്
അവിെട കയറി പാർക്കുകയും െചയ്തു. കുേറനാൾ കഴി�
ഞ്ഞു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ മരുമകൻ മാലിക്ക് ഇബ്നു ഹബീബ് 
െകാല്ലം മാടായി, േബാേഗാർ, മംഗലാപുരം, കാഞ്ഞി�
േരാട്ടു്, ശിരവുപട്ടണം, ധർമപട്ടണം, പന്തലായിനി, ചാ�
ലിയത്തു് എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിൽ േപായി ഓേരാ പള്ളിവീ�
തം പണിയിക്കുകയുണ്ടായി. അനന്തരം കുേറക്കാലം
കഴിഞ്ഞു് ചില അനുചരന്മാേരാടുകൂടി മാലിക്ക് ഇബ്നു ദി�
നാർ അേറബ്യയിേലക്കു് കപ്പൽ കയറി അവിെട എത്തി
അേദ്ദഹം െപരുമാളിെന്റ ശവകുടീരം സന്ദർശിച്ചു. അന�
ന്തരം അേദ്ദഹം േപർഷ്യയിെല െഖാറസാൻ പ്രേദശത്തു്
സഞ്ചരിക്കുകയും ഇവിെടവച്ചു് മരണമടയുകയും െചയ്തു.
മാലിക്ക് ഇബ്നു ഹബീബും ഭാര്യയും െകാടുങ്ങല്ലൂരിൽ വച്ചാ�
ണു് മരിച്ചതു്. ഈ വിവരങ്ങൾ എല്ലാം നൽകിയതിനു�
േശഷം ഈ പ്രാചീൈനതിഹ്യമാണു് സാധാരണയായി
പ്രചാരമുള്ളെതന്നും, ഇെതല്ലാം സംഭവിച്ച കാലെത്ത�
പ്പറ്റി സൂക്ഷ്മമായ ഒരറിവുമിെല്ലന്നും ഇെതല്ലാം നടന്നതു്
ഹിജ്റയ്ക്കുേശഷം (എ.ഡി. 622-നുേശഷം) 200 വർഷം
കഴിഞ്ഞിട്ടാെണന്നു വിചാരിക്കുവാൻ കാരണമുെണ്ടന്നും,
പേക്ഷ, േകരളത്തിെല മുസ്ലീങ്ങളുെട ഇടയ്ക്കുള്ള വിശ്വാസം
ഇെതല്ലാം നടന്നതു് നബിയുെട കാലത്താെണന്നും, െപ�
രുമാൾ നബിെയ സന്ദർശിച്ചു എന്നുകൂടി അവർ വിശ്വ�
സിക്കുന്നുെവന്നും െഷയ്ഖ െസയ്നുദ്ദീൻ പറയുന്നുണ്ടു്. കൂ�
ടാെത െപരുമാളിെന്റ ശവകുടീരം േസാഫറിൽ ആെണ�
ന്നും തെന്റ കാലത്തും അതിെന്റ മാഹാത്മ്യം നിമിത്തം
അതു മുസ്ലീങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാറുെണ്ടന്നും അവിെടയുള്ള�
വർ അതിലടക്കിയിരിക്കുന്ന രാജാവിെന അസ് -സമുരി
എന്നാണു് വിളിച്ചുവരുന്നെതന്നും െഷയ്ഖ് െസയ്നുദ്ദീൻ
അവസാനമായി പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു.

മൂന്നു് ഐതിഹ്യങ്ങൾക്കു് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാ�
സങ്ങൾ
േകരേളാല്പത്തിയുെട ഐതിഹ്യത്തിനും തുഹ്ഫത്തുൽ
മുജാഹിദീനിെല ഐതിഹ്യത്തിനും തമ്മിൽ വളെര
സാദൃശ്യമുെണ്ടങ്കിലും അവയ്ക്കു് തമ്മിൽ ചില വ്യത്യാസ�
ങ്ങളും ഇല്ലാതില്ല. െപരുമാൾ അേറബ്യയിൽ െചന്നിറ�
ങ്ങിയ സ്ഥലത്തിനു് െസയ്നുദ്ദീൻ െകാടുത്ത േപർ ഷുഹൂർ
എന്നാകുന്നു. ഈ അറബിവാക്കു് അദർ തുടങ്ങി ഒമൻ
വെരയുള്ള അേറബ്യയുെട െതക്കൻ കടേലാരമാണു്
സൂചിപ്പിക്കുന്നെതന്നു് െസയ്നുദ്ദീെന്റ കൃതിെയ ഇംഗ്ലീഷി�
േലക്കു് തർജിമ െചയ്ത െലഫ്റ്റണന്റ് െറൗലണ്ട്െസൻ (Lt
Rowlandson) ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ടു്. േനേരമറിച്ചു് േകര�
േളാല്പത്തിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു്. െപരുമാൾ െസഹർ
മുക്കൽ ഹ എന്ന ബന്ധറിൽ െചന്നിറങ്ങി എന്നാകുന്നു.
ഈ െസഹർ അഥവാ സഫർ, അേറബ്യയുെട െതക്കുപ�
ടിഞ്ഞാറു ഭാഗത്തുള്ള യമൻ പ്രേദശത്തു് െചങ്കടൽക്കര�
യിലുള്ള ഒരു തുറമുഖമാണു്. മുക്കൽ ഹ എന്നതു് മിഖ്ലാ�
ഫ് എന്ന അറബിവാക്കിെന്റ മലയാള രൂപമാകുന്നു. യമ�
നിെല സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കു് മിഖ്ലാഫ് (സംസ്ഥാനം)
എന്ന സാമാന്യനാമമുണ്ടു്. അതിനാൽ ബഹർ ബുക്കൽ
ഹ എന്നതു് െചങ്കടൽ തീരത്തുള്ള യമനിെല ഒരു സം�
സ്ഥാനത്തിെന്റയും അതിെന്റ ഒരു തുറമുഖത്തിെന്റയും
േപരാെണന്നു വിചാരിേക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു. േകരേളാല്പ�
ത്തി അനുസരിച്ചു് െപരുമാൾ െചന്നിറങ്ങിയ െസഹർ
മുക്കൽ ഹയിൽ വച്ചു തെന്നയാണേദ്ദഹം ചരമമടഞ്ഞ�
തും. അതിനാൽ േകരളീയ ഐതിഹ്യമനുസരിച്ചു് െപരു�
മാളിെന്റ ശവകുടീരം െചങ്കടൽ തീരത്താണു് സ്ഥിതിെച�
യ്യുന്നതു്. ഈ വിശ്വാസം െതറ്റാെണന്നും െസാഫറിലാ�
ണു് അതു് സ്ഥിതിെചയ്യുന്നെതന്നും െസയ്നുദ്ദീൻ പറയുന്നു.
ഒമാൻ ഉൾക്കടലിൽ ഒമാൻ രാജ്യത്തിെന്റ കിഴക്കുതീര�
ത്തു് െസാഹർ അഥവാ േസാഫർ എന്ന തുറമുഖമുണ്ടു്.
ഇതായിരിക്കും െപരുമാളുെട ശവകുടീരസ്ഥലമായി െസ�
യ്നുദ്ദീൻ പറയുന്ന െസാഫർ. െചങ്കടൽത്തീരത്താണു് െപ�
രുമാളുെട ശവകുടീരം സ്ഥിതിെചെയ്തന്നുള്ള േകരളീയ
ഐതിഹ്യമാണു് കൂടുതൽ വിശ്വാസേയാജ്യമായിട്ടുള്ള�
തു്. െപരുമാൾ നബിെയ സന്ദർശിച്ച ആണ്ടായ എ.ഡി.
628-ൽ യമനിൽ ഇസ്ലാംമതം പ്രചരിച്ചിരുന്നതായി നമു�
ക്കു് അറിയാവുന്നതിനാലും, മക്കത്തിനു സമീപം നിവ�
സിച്ചിരുന്ന നബിെയ സന്ദർശിക്കുവാനായി ഒമാനിെല
തുറമുഖങ്ങെളക്കാൾ യമനിെല തുറമുഖങ്ങളാണു് കൂടു�
തൽ സൗകര്യപ്രദം എന്നതിനാലും യമനിെല െസാഹ�
റിൽ െപരുമാൾ ഇറങ്ങിെയന്നു വിചാരിേക്കണ്ടിയിരിക്കു�
ന്നു. െസാഹറിൽ സാമൂതിരിയുെട േപർ സമർപ്പിക്കുന്ന
അസ് -സമുരി എെന്നാരു േകരളരാജാവിെന്റ ശവകുടീ�
രം ഉെണ്ടന്നു െസയ്നുദ്ദീൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിൽ വാസ്തവമു�
െണ്ടങ്കിൽ പിൽക്കാലത്തു് ഇസ്ലാംമതം സ്വീകരിച്ച ഒരു
േകരളരാജാവായിരിക്കും അസ് -സമുരി. എ.ഡി. 14-ാം
ശതാബ്ദത്തിെന്റ പൂർവാർധത്തിൽ േകരളം സന്ദർശി�
ച്ചിരുന്ന പ്രസിദ്ധസഞ്ചാരിയായ ഇബ്നു ബത്തുത്ത വളവ�
ടപട്ടണത്തിെല ഒരു പള്ളി, അന്നെത്ത േകാലത്തിരി�
യുെട പിതാമഹനും ഇസ്ലാം മതാനുസാരിയുമായ ഒരു
രാജാവു് പണിയിച്ചതാെണന്നു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു് ഇവി�
െട സ്മരണീയമാണു്. ഇേദ്ദഹത്തിെന്റ ശവകുടീരെത്ത
പറ്റിയായിരിക്കാം െസയിനുദ്ദീൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു്. അന്ന�
െത്ത േകരളത്തിെല പ്രബലനായ രാജാവു് സാമൂതിരി�
യാകയാൽ അേറബ്യനിവാസികൾ എല്ലാ േകരളരാ�
ജാക്കന്മാെരയും സാമൂതിരി എന്നു വിളിച്ചു വന്നിരിക്കാം.
ഇതുനിമിത്തമായിരിക്കാം െസാഫറിലുള്ള ശവകുടീരം
അസ് -സമുരിയുെടതാെണന്നു് അറബികൾ പറഞ്ഞുവന്നി�
രുന്നതും.

മുച്ചുന്തിപള്ളിയിെല അറബിയിലും, വെട്ടഴുത്തിലും
െകാത്തിയിട്ടുള്ള ദ്വിഭാഷാ ശിലാലിഖിതം.

െപരുമാൾ മക്കത്തു് േപായതു് എ.ഡി. 9-ാം ശതാബ്ദ�
ത്തിലാെണന്നുള്ള െഷയ്ക്ക് െസയ്നുദ്ദീെന്റ അഭിപ്രായം
േകരളീയ ഐതിഹ്യത്തിനു വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ളതാണു്.
എ.ഡി. 788-ൽ മരിച്ച ഒരു മുസ്ലീം അറബിയായ അലി-
ഇബ്നു ഇഫാർമാെന്റ ശവകുടീര സ്മാരകശില പന്തലായി�
നി െകാല്ലെത്ത മയ്യത്തു് കുന്നിൽ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളത് ,
െസയിനുദ്ദീൻ പറയുന്ന ഒമ്പതാം ശതാബ്ദത്തിനു മുമ്പുത�
െന്ന മുസ്ലീങ്ങളായ അറബികൾ േകരളത്തിൽ വന്നു പാർ�
ത്തിരുന്നു എന്നു കാണിക്കുന്നുണ്ടു്. േകരേളാല്പത്തിയിെല
ഐതിഹ്യത്തിനും െസയ്നുദ്ദീൻ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതിനും
തമ്മിലുള്ള മെറ്റാരു വ്യത്യാസം, െപരുമാളിെന്റ മരണാ�
നന്തരം മതപ്രചരണാർഥം േകരളത്തിേലക്കു പുറെപ്പട്ട
അറബിമാന്യന്മാരുെട േപരുകെള സംബന്ധിച്ചുള്ളതാകു�
ന്നു. ഈ വ്യത്യാസം സാരമായിട്ടുള്ളതെല്ലന്നും, േകരേളാ�
ല്പത്തിയിൽ പറയുന്ന മാലിക്ക് ഹബീബ, ദീനാർ എന്ന
നാമം െസയ്നുദ്ദീൻ പറയുന്ന മൂന്നു പ്രമാണികളായ (ഗി�
യൂഫ് ) ഇബ്നു മാലിക്ക് , മാലിക്ക് ഇബ്നു ദീനാർ, മാലിക്ക്
ഇബ്നു ഹബീബ് എന്നിവരുെട േപരുകൾ കൂട്ടിേച്ചർത്ത�
തിൽ നിന്നുണ്ടായതു മാത്രമാെണന്നും േതാന്നുന്നു. മാലി�
ക്ക് ഇബ്നു ദീനാർ എന്ന നാമത്തിെന്റ യഥാർത്ഥരുപം മാ�
ലിക്ക് ഇബ്നു അദീനാർ ആെണങ്കിൽ, നബി ജനിച്ച മക്ക�
െത്ത ഖുൈറശി േഗാത്രത്തിെന്റ മൂലവർഗമായ അദീനാർ
വർഗ്ഗത്തിെന്റ നാമം അതു് സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണു്. ഇതു
ശരിയാെണങ്കിൽ െപരുമാൾ വിവാഹം െചയ്തതായി പറ�
യുന്ന അറബി വനിതയും അവരുെട സേഹാദരനായ
മാലിക്ക് ഇബ്നു ദീനാറും ഖുൈറശി േഗാത്രേത്താടു് ബന്ധു�
ത്വമുള്ള ഒരു േഗാത്രത്തിെല അംഗങ്ങളായിരുന്നിരിക്കു�
വാനിടയുണ്ടു്. നബിയുെട കാലത്തു് അേറബ്യയിലുള്ള
ഭരണാധികാരികൾ െയമൻ, ഹീറ, ഗസാൻ മുതലായ
പ്രേദശങ്ങളിെല കിരീടധാരികളായ രാജാക്കന്മാരും കി�
രീടധാരികളെല്ലങ്കിലും അവേരാടു തുല്യമായ അധികാ�
രങ്ങളുള്ള േഗാത്രനായകന്മാരുമായിരുന്നു. േകരേളാല്പ�
ത്തിയിൽ മാലിക്ക് ഇബ്നു ദീനാർ അരവിെല രാജാെവന്നു
പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു് അേദ്ദഹം മക്കത്തിനു സമീപമുള്ള ഒരറ�
ബി േഗാത്രക്കാരനായതുെകാണ്ടായിരിക്കാം.

പിെന്നയും േകരേളാല്പത്തിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പതിെനാ�
ന്നു് പള്ളികൾക്കു പകരം െസയിനുദ്ദീൻ പത്തു പള്ളികൾ
മാത്രം പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതു് മധുരയിെല പള്ളി േകരളത്തി�
നു പുറെമ സ്ഥിതിെചയ്തിരുന്നതുെകാണ്ടായിരിക്കണം.
േകരേളാല്പത്തിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വക്കന്നുർ പള്ളിേയ�
യും ൈമക്കുളത്തു പള്ളിേയയുമാണു് െസയിനുദ്ദീൻ യഥാ�
ക്രമം ബംേഗാർ പള്ളിെയന്നും മംഗലാപുരം പള്ളിെയ�
ന്നും േപരിട്ടിട്ടുള്ളതു്. വാക്കന്നുർ അഥവാ ബംേഗാർപള്ളി
െതെക്ക കാനറ ജില്ലയുെട ഉത്തരഭാഗത്തുള്ള ബാർക്കുർ
പള്ളിയാകുന്നു. േകരേളാല്പത്തിയിൽ േകരളത്തിേലക്കു
വന്ന മൂന്നു് അറബിനായകന്മാെരയും ഒരാളാക്കി പറ�
ഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനാൽ െകാടുങ്ങല്ലൂർ വച്ചു മരിച്ച നായ�
കൻ മാലിക്ക് ഇബ്നു ഹബീബാെണന്നുള്ള െസയിനുദ്ദീ�
െന്റ വാക്കുകളാണു് വിശ്വാസേയാഗ്യമായിട്ടുള്ളതും.

മറ്റു െതളിവുകൾ
േകരേളാല്പത്തിയിലും െതാഹ്ഫുതുൽ മുജാഹിദീനിലും പ്ര�
സ്താവിച്ചിട്ടുള്ള പ്രസ്തുത ഐതിഹ്യം വിശ്വാസേയാഗ്യമാ�
െണന്നു് കാണിക്കുന്ന മറ്റുെതളിവുകളിേലക്കു കടക്കാം.
ഒന്നാമതായി, െപരുമാൾ മക്കേത്തക്കു േപായതായി
പറയുന്ന എ.ഡി. 628 ഇസ്ലാംചരിത്രത്തിൽ പ്രധാന്യമു�
ള്ള ഒരാണ്ടാണു്. താൻ സ്ഥാപിച്ച മതത്തിെന്റ പ്രചാര�
ണത്തിനായി നബി അന്നെത്ത പ്രധാന രാജാക്കന്മാരു�
െട അടുക്കേലക്കു ദൂതന്മാെര അയച്ചതു് ആ ആണ്ടിലും
അതിനു സമീപിച്ചുമായിരുന്നു. േറാമാചക്രവർത്തിയായ
െഹറാക്ലിയസ് , പാരസിക ചക്രവർത്തിയായ കുബ്രു
പാർവീസ് ചീനെത്ത ടാങ് വംശജനായ ചക്രവർത്തി,
അബിനീസിയായിെല രാജാവു്, ഈജിപ്തിെല ഭരണാധി�
കാരി, സിറിയായിെല ഗസനി രാജാവു്, അേറബ്യയുെട
കിഴക്കൻ തീരത്തുള്ള ബന്ദുഹനീഫ േഗാത്രത്തിെന്റ നാ�
യകൻ, അവിെടയുള്ള ബഹ്റയിനിെല ഭരണാധികാരി
എന്നിവർക്കു തെന്റ പുതിയമതം സ്വീകരിക്കുവാൻ ഉപ�
േദശിക്കുന്ന കത്തുകേളാടുകൂടി നബി തെന്റ ദൂതന്മാെര
ഈ ആണ്ടിലും അതിനു സമീപിച്ചും അയക്കുകയുണ്ടായി.
ഇങ്ങെന അന്നെത്ത േലാകത്തിെല പ്രബലരായ ചക്ര�
വർത്തികൾക്കും തെന്റ നാട്ടുകാരായ അറബികൾക്കു
കച്ചവടബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്ന രാജ്യത്തിെല ഭരണാ�
ധികാരികൾക്കും സേന്ദശങ്ങൾ അയച്ച നബി പേണ്ടത�
െന്ന തെന്റ നാട്ടുകാർക്കു കച്ചവടബന്ധമുണ്ടായിരുന്ന
സിേലാണിെലയും േകരളത്തിെലയും രാജാക്കന്മാർക്കു്
സേന്ദശങ്ങൾ അയച്ചിരിക്കുവാൻ ഇടയുണ്ടു്. േപാെര�
ങ്കിൽ അേദ്ദഹം ചീനേത്തക്കു് അയച്ച ദൂതന്മാർക്കു് േകര�
ളവും സിേലാണും കടന്നുേപാേകണ്ടിയുമിരുന്നു. നബിയു�
െട ശിഷ്യന്മാർ േകരളത്തിലും സിേലാണിലും േപായിരു�
ന്നുെവന്നു് െഷയ്ക്ക് െസയ്നുദ്ദീൻ പറയുന്നുമുണ്ടു്. നബിയുെട
കാലമായ എ.ഡി. ഏഴാംശതാബ്ദത്തിെന്റ പൂർവാർധം
തമിഴ് സംഘത്തിെന്റ പ്രാരംഭകാലെമന്നു് ചിലപ്പതികാ�
രത്തിെന്റ കാലം നിർണയിച്ച േലഖനത്തിൽ ഈ േലഖ�
കൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നേല്ലാ. േചര-േചാള-പാണ്ഡ്യം
എന്നീ രാജ്യങ്ങളുമായി യവനർ അതായതു് േജാനകർ
അഥവാ അറബികൾ ധാരാളമായി കച്ചവടം നടത്തി�
വന്നിരുന്നു എന്നും ഈ യവനരിൽ ചിലെര ഈ രാജ്യ�
ങ്ങളിെല രാജാക്കന്മാർ തങ്ങളുെട അകമ്പടിക്കാരായി
നിയമിച്ചിരുന്നുെവന്നും തമിഴ് സംഘകാവ്യങ്ങൾ പ്രസ്താ�
വിക്കുന്നുണ്ടു്. മക്കത്തുേപായ െപരുമാെളന്നു് ഈ േലഖ�
നത്തിൽ സ്ഥാപിക്കുവാൻ േപാകുന്ന പൽയാൈനെച്ചൻ
െകവുകുടുവൻ എന്ന േചരരാജാവിെന്റ േജ്യഷ്ഠനായ ഇമ�
യവരമ്പൻ െനടുംേചരലാതൻ എന്ന രാജാവു് യവനെര
കടലിൽ വച്ചു് േതാൽപ്പിച്ചു് അവരുെട കപ്പലും അതിലു�
ള്ള ധനവും പിടിച്ചടക്കി എന്നു സംഘകാവ്യമായ പതിറ്റി�
പത്തിൽ നിന്നു മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണു്. നബിക്കു കു�
െറ ശതാബ്ദങ്ങൾക്കു മുമ്പുതെന്ന അറബികളും പാർസി�
കളും സിേലാണിൽ കുടിേയറി പാർത്തിരുന്നു എന്നതിനു്
ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ടു്. ഇങ്ങെന തെന്റ നാട്ടുകാർക്കു് അടുത്ത
ബന്ധമുള്ള സിേലാണിേലക്കും േകരളത്തിേലക്കും തെന്റ
മതസേന്ദശങ്ങളും െകാടുത്തു നബി അയച്ച ദൂതനായിരി�
ക്കാം േകരേളാല്പത്തിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അശുവിങ്കൻ
ചതുരപുരത്തു േവദാഴിയാരും െസയ്നുദ്ദീൻ പ്രസ്താവിക്കുന്ന
തീർഥയാത്രക്കാരുെട തലവനാെയക്കും.

ദക്ഷിണ ഇന്ത്യയിെല ജാതികൾ എന്ന
പുസ്തകത്തിെല ഒരു താൾ.

പിെന്നയും മാലിക്ക് ഇബിനു ദീനാറും കൂട്ടരും േകരള�
ത്തിൽ വന്നതു് എ.ഡി. 637-നു സമീപിച്ചാെണന്നു േകര�
േളാല്പത്തിയിൽ നിന്നു് ഊഹിക്കാെമന്നു് മുകളിൽ ചൂണ്ടി�
ക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ. മുസ്ലീം അറബികൾ ഭാരതത്തിെന്റ
പശ്ചിമതീരങ്ങെള ഇദംപ്രഥമമായി ആക്രമിച്ചതു രണ്ടാ�
മെത്ത ഖലീഫയായ ഒമറിെന്റ കാലത്തു്, അതായതു്,
എ.ഡി. 632-നും 644-നും ഇടയ്ക്കായിരുന്നു. അതുെകാണ്ടു്
എ.ഡി. 637-നു സമീപിച്ചു മാലിക്ക് ഇബ്നുദീനാർ മതപ്രച�
രണാർഥം േകരളത്തിേലക്കു േപാന്നു എന്നു േകരേളാല്പ�
ത്തി സൂചിപ്പിക്കുന്നതിൽ യാെതാരസംഭവ്യതയുമില്ല.

എതിരഭിപ്രായങ്ങെളപ്പറ്റി:
ഒരു േചരമാൻെപരുമാൾ എ.ഡി. 7-ാം ശതാബ്ദത്തിൽ
ഇസ്ലാംമതം സ്വീകരിച്ചു എന്നു് േകരേളാല്പത്തി പ്രസ്താവി�
ച്ചിട്ടുള്ളതു് വിശ്വാസേയാഗ്യമെല്ലന്നു് ചരിത്രകാരന്മാർ വി�
ചാരിച്ചു വരുന്നതിനു കാരണങ്ങൾ എ.ഡി. 9-ാം ശതാ�
ബ്ദത്തിനും 15-ാം ശതാബ്ദത്തിനും ഇടയ്ക്കു് േകരളം സന്ദർ�
ശിച്ചിരുന്ന വിേദശസഞ്ചാരികൾ ആ ഐതിഹ്യെത്ത�
പറ്റി ഒന്നും പറയാെതയിരുന്നിട്ടുള്ളതും എ.ഡി. 9-ാം
ശതാബ്ദത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന സുൈലമാൻ എന്ന അറ�
ബി സഞ്ചാരി ഭാരതത്തിലും ചീനത്തും ഒരു നാട്ടുകാരനും
ഇസ്ലാംമതം അന്നു സ്വീകരിച്ചിരുന്നില്ല എന്നു പ്രസ്താവി�
ച്ചതുമാകുന്നു. എന്നാൽ ഇന്നെത്ത ഗേവഷണങ്ങളുെട
ഫലമായി എ.ഡി. ഏഴാംശതാബ്ദത്തിൽ ചീനത്തും
സിേലാണിലും നാട്ടുകാരായ മുസ്ലീങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു
എന്നു കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അതിനാൽ ഈ രണ്ടു രാജ്യ�
ങ്ങെളയുംേപാെല അറബികൾക്കു കച്ചവടബന്ധമുണ്ടാ�
യിരുന്ന േകരളത്തിലും പ്രേത്യകിച്ചു് 7-ാം ശതാബ്ദത്തിൽ
മക്കത്തുേപായ ഒരു െപരുമാളുെട ഐതിഹ്യമുള്ള േക�
രളത്തിലും, ഏഴാം ശതാബ്ദത്തിൽ നാട്ടുകാരായ മുസ്ലീ�
ങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നു് വിചാരിേച്ച മതിയാകു. വി�
േദശ സഞ്ചാരികൾ ഇങ്ങെന ഒരു ഐതിഹ്യെത്ത പ്ര�
സ്താവിക്കാെതയിരുന്നതുെകാണ്ടു് അങ്ങെന ഒൈരതി�
ഹ്യം ഉണ്ടായിരുന്നിെല്ലന്നു് വരുന്നതല്ലേല്ലാ. സുൈല�
മാൻ പുറെപ്പടുവിച്ചിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം സൂക്ഷ്മവിവരങ്ങൾ
അറിയാെത പുറെപ്പടുവിച്ചിട്ടുള്ള ഒന്നാെണന്നുേവണം വി�
ചാരിേക്കണ്ടതു്. എ.ഡി. ഏഴും എട്ടും ശതാബ്ദങ്ങളിൽ
അറബിക്കച്ചവടക്കാർ േകരളത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുെവ�
ന്നും അവെര േകരളീയർ വളെര ബഹുമാനിച്ചിരുെന്ന�
ന്നും പത്താം ശതാബ്ദത്തിെല ഒരറബി സഞ്ചാരിയായ
മാസുദി പ്രസ്താവിച്ചതു് ഇവിെട സ്മരണീയമാണു്. ഈ
അറബികൾ ചില േകരളീയെരെയങ്കിലും ഇസ്ലാമിേലക്കു്
മതപരിവർത്തനം െചയ്യിച്ചിരുന്നിരിക്കണം.

ചിലപ്പതികാരം, പതിറ്റിപ്പത്തു് എന്നിവയിൽ
നിന്നുള്ള െതളിവുകൾ
ഒരു േചരമാൻ െപരുമാൾ ഏഴാംശതാബ്ദത്തിൽ പൂർ�
വാർധത്തിൽ ഇസ്ലാംമതം സ്വീകരിച്ചു് മക്കത്തുേപായി
എന്നുള്ള ഐതിഹ്യം വാസ്തവമാെണന്നുള്ളതിനു് ഏറ്റ�
വും പ്രാചീനവും ഏറ്റവും പ്രബലവുമായ പ്രമാണം, എ.ഡി.
ഏഴാം ശതാബ്ദത്തിെന്റ ഉത്തരാർധത്തിൽ രചിച്ചതാ�
െണന്നു് ഈ േലഖകൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുള്ള തമിഴ് സംഘ
മഹാകാവ്യമായ ചിലപ്പതികാരമാണു്. ചിലപ്പതികാര�
ത്തിെല നടുകർകാൈതയിൽ ഉതിയൻേചരലാതെന്റ
പുത്രനും ഇമയവരമ്പൻ െനടുംേചരലാതെന്റ അനുജ�
നുമായ പൽയാൈത െചൽെകഴുകുട്ടുവൻ എന്ന േചര�
രാജാവിെന്റ പരാക്രമങ്ങെള ചുവെട േചർത്തിരിക്കുന്ന
രീതിയിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു:

“നാന്മൈറയാളൻ െചയ്യുടു് െകാണ്ടു്
േമനിൈലയുലകം വിടുേത്തനായിനും
േപാറ്റി മഅയിർ മുൈറയിർ െകാൾെകന
കുറ്റുവൈര നിറുത്ത െകാറ്റവനായിനും
വൻെചാൽ യവനർ വളനാടാമ്പു
െപാൻപട്ടു െനടുവൈര പുകുേന്തനായിനും
മികർ െപരുന്താൈനെയാടിരുെഞ്ചരുെവാട്ടി
യകല്പെവറിന്ത വരുന്തിെലായിനും
ഉരുകഴുമരപിനയിൈര മണ്ണി
രുകടനീരമാടിേനാനായിനും
ചിരുക്കല്ലുതൈറ വഞ്ചിയുടുന്തു
മരുെക്കാൾ െവർവി െവേട്ടാനായിനും”:

തെന്റ പുേരാഹിതെന്റ സ്തവങ്ങൾ മുേഖന സ്വർഗ്ഗം തുറ�
പ്പിച്ചവനും മനുഷ്യെര ക്രമമായരീതിയിൽ മാത്രേമ മര�
ണം അനുഭവിപ്പിക്കാവൂ എന്നു് യമേനാടാജ്ഞാപിച്ചവ�
നും, യവനരുെട രാജ്യം വാണു് സുേമരു പർവതം (സ്വർ�
ഗ്ഗം) പ്രാപിച്ചവനും, ഒരു വലുതായ ൈസന്യേത്താടുകൂ�
ടി േകാട്ടപിടിച്ചടക്കിയവനും, തെന്റ പൂർവ്വികരുെട ഒരു
പുണ്യമലയായ അയിൈര മല സന്ദർശിച്ചവനും പശ്ചി�
മസമുദ്രം മുതൽക്കു്… വെര നീണ്ടുകിടന്നിരുന്ന ഒരു രാ�
ജ്യം ഭരിച്ചിരുന്നവനും വഞ്ചി നഗരത്തിെന്റ അതായതു്
െകാടുങ്ങല്ലൂരിെന്റ നാലുകൂടും വഴിയിൽ വന്നു് െബൗദ്ധെര
സൽക്കരിച്ചു് മധുെകാണ്ടു് യാഗം കഴിച്ചവനും എന്നാ�
ണിതിെന്റ അർഥം. ചിലപ്പതികാരത്തിെല ഈ ഭാഗം
പൽയാൈനെചൽ െകഴുകുട്ടുവെനപ്പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള�
താെണന്നു് അേദ്ദഹെത്ത സ്തുതിക്കുന്ന പതിറ്റിപത്തിെല
മൂന്നാം പത്തിെന്റ മൂന്നാംപതികത്തിൽ അഥവാ അനുബ�
ന്ധത്തിൽ നിന്നു മസ്സിലാക്കാം. ഈ േചരെനപ്പറ്റി ചില
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്ന ഈ പതികവും ചുവെട
േചർക്കുന്നു:

“ഇമയവരമ്പന്റമ്പിയ ൈമവര
വുമ്പർകാൈട്ടത്തൻ േകാ നിരീള
യകപ്പാെവറിന്തു പകറ്റിേവട്ടു
മതിയുഴ്മരപിൻ മുതിയൈരത്തഴീള
കണ്ണകൻ വയ്പിൻ മൺ വകുത്തീത്തു
കരുങ്കളിറ്റിയാൈനപ്പുണർ നീൈരനീട്ടി
യിരുകനീരുെമാരു പകലാടി
യയിൈര പറെര ഇയാറ്റൽ ചാൻ മുൻേപാ
െടാടുങ്കാനല്ലി ൈചയുയർന്ത േകൾവി
െനടുമ്പാരതായനാർ മുന്തുറക്കാടുേപാന്ത
പൽയാൈനെചൽകഴു കുഴവൈത
പാൈല കൗതമനാർ പാടിനാർ പത്തുപ്പാട്ടു്

ഹിമയവരമ്പൻ െനടുംേചരലാതെന്റ അനുജനും, ആനമ�
ലയിൽ തെന്റ അധികാരം സ്ഥാപിച്ചവനും േകാട്ട പിടിച്ചു
ദഹിപ്പിച്ചവനും, തെന്റ കുലത്തിെല ഗുരുജനങ്ങെള തട�
വി സേന്താഷിപ്പിച്ചു് നാടു് വീതിച്ചു െകാടുത്തവനും തെന്റ
ഗജൈസന്യെത്ത നിരത്തി നിറുത്തി ഒരു പകലിൽ
തെന്ന പൂർവ്വസമുദ്രത്തിെലയും പശ്ചിമസമുദ്രത്തിെല�
യും ജലം െകാണ്ടുവരുവിച്ചു് അതിൽ കുളിച്ചവനും അയി�
ൈരമല സന്ദർശിച്ചവനും തെന്റ പുേരാഹിതനായ െന�
ടും ഭരദ്വാജൻ തനിക്കു് മുമ്പു വാനപ്രസ്ഥനായതു കണ്ടു്
താനും അങ്ങെന െചയ്തവനുമായ പൽയാൈനെച്ചൽ
െകഴുകുട്ടുവെന (അതായതു് അേനകം ഗജനിരകളുള്ള
േചരരാജാവിെനപ്പറ്റി പാൈലെഗൗതമൻ പാടിയ പത്തു�
പാട്ടു് എന്നാണു് ഇതിെന്റ അർഥം. ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള
അയിൈരമല പഴനി താലൂക്കിലുള്ള ഐവർ മലയാ�
െണന്നു് അവിെടയുള്ള ഒരു ശിലാശാസനത്തിൽ നിന്നു്
മനസ്സിലാക്കാം. ആനമലയും സമീപപ്രേദശങ്ങളും പിടി�
ച്ചടക്കിയേതാടുകൂടി ഇേദ്ദഹം ഇതിനടുത്തുള്ള പഴനിത്താ�
ലുക്കും പിടിച്ചടക്കിയിരുന്നിരിക്കണം. ഈ േചരൻമാർ
െകാംഗുേദശം പിടിച്ചടക്കിെയന്നും പതിറ്റിപ്പത്തിൽ പറ�
ഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്.

വില്വപുരാണത്തിെല ഒരു താൾ.

ചിലപ്പതികാരത്തിെലയും പതിറ്റിപ്പത്തിെലയും ഈ ഭാ�
ഗങ്ങളിൽ നിന്നു്, രാജ്യം പകുത്തുെകാടുത്തതിനുേശഷം
അേറബ്യയിൽ േപായി ഇസ്ലാംമതം സ്വീകരിച്ചു മരണമ�
ടഞ്ഞതായി േകരേളാല്പത്തിയും െസയിനുദ്ദീനും പ്രസ്താ�
വിച്ചിട്ടുള്ള െപരുമാൾ പൽയാൈനെച്ചൽ െകഴുകുട്ടുവനാ�
െണന്നു സ്പഷ്ടമാകുന്നുണ്ടു്. എെന്തന്നാൽ ഇേദ്ദഹം തെന്റ
രാജ്യം വീതിച്ചുെകാടുത്തു എന്നു പതിറ്റിപ്പത്തും, ഇേദ്ദഹ�
ത്തിെന്റ കാലത്തു െകാടുങ്ങല്ലൂരിൽ വന്ന െബൗദ്ധെര,
അതായതു് മുസ്ലീങ്ങെള ഇേദ്ദഹം സൽക്കരിച്ചു് ഹിന്ദുധർ�
മപ്രകാരമുള്ള യാഗങ്ങൾക്കുപകരം മധുരപദാർഥങ്ങൾ�
െകാണ്ടു യാഗം കഴിപ്പിെച്ചന്നും, ഇേദ്ദഹം യവനരുെട
നാട്ടിൽ, അതായതു് േജാനകരുെട, അഥവാ അറബിക�
ളുെട നാട്ടിൽ േപായി വാണു് അവിടവച്ചു് സ്വർഗ്ഗം പ്രാപി�
ച്ചുെവന്നു് ചിലപ്പതികാരവും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ചിലപ്പതി�
കാരം രചിച്ചതു് എ.ഡി. 650-നും 700-നും ഇടയ്ക്കാെണന്നു്
ഈ േലഖകൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നതു് ഓർക്കുേമ്പാൾ,
അതിെല ഈ പ്രസ്താവനകളുെട അതിയായ പ്രാധാന്യം
മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണു്. ഈ െപരുമാൾ അേറബ്യ�
യിേലക്കു േപായ എ.ഡി. 628-നുേശഷം ഒെരഴുപതു വർ�
ഷം കഴിയുന്നതിനുമുമ്പു് രചിച്ചതാണു് ചിലപ്പതികാരം.
ചിലപ്പതികാര കർത്താവായ ഇളംേങ്കാവടികൾ, അേറ�
ബ്യയിേലക്കുേപായ െപരുമാളായ പൽയാൈനെച്ചൽ
െകഴുകുട്ടുവെന്റ മരുമകനും പിൻഗാമിയുമായ കളങ്കായ്
കണ്ണിനാർ മുടിേചരലാതെന്റ മരുമകനാെണന്ന സം�
ഗതിയും ഇവിെട സ്മരണീയമാണു്. അതിനാൽ കാലം
െകാണ്ടും ബന്ധുത്വം െകാണ്ടും മക്കത്തുേപായ െപരുമാ�
ളിനു വളെര അടുപ്പമുള്ള ഇളംേങ്കാവടികളുെട വാക്കുകൾ
വിശ്വാസേയാഗ്യമാെണന്നതിനു യാെതാരു സംശയവുമി�
ല്ല. പൽയാൈനെച്ചൽ െകഴുകുട്ടുവൻ അേറബ്യയിേലക്കു
േപായി അവിെട വച്ചു മരിച്ചതിനാൽ, അേദ്ദഹം ഇസ്ലാംമ�
തം സ്വീകരിച്ചിരുന്നു എന്നു സിദ്ധാന്തിക്കുന്നു.

മൂഷികവംശത്തിെല ഏതു രാജാവ് 
മൂഷികവംശത്തിെല ഏതുരാജാവാണു് മക്കത്തുേപായ
െപരുമാൾ, അഥവാ പൽയാൈനെച്ചൽ െകഴുകുട്ടുവൻ
എന്നു് ഇനി കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കാം. ഇതിനായി
ചിലപ്പതികാരത്തിെന്റ കാലെത്ത പറ്റിയുള്ള േലഖന�
ത്തിൽ ഈ രാജാക്കന്മാർക്കു് നൽകിയിരുന്ന ഉേദ്ദശവാ�
ഴ്ചകാലങ്ങൾ യഥാർത്ഥകാലങ്ങളിൽ നിന്നു കുെറയധി�
കം കടന്നുേപായി എന്നു് പിന്നീടുള്ള ഗേവഷണങ്ങളിൽ
നിന്നു കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളതിനാൽ ചുവെട േചർത്ത പട്ടിക�
യിൽ ഇവർക്കു് ഇവരുെട യഥാർത്ഥവാഴ്ചകാലങ്ങേളാടു
അടുത്തിരിക്കുന്ന ഉേദ്ദശവാഴ്ചകാലങ്ങളാണു് നൽകിയി�
രിക്കുന്നതു്. മക്കത്തുേപായ െപരുമാളുെട വാഴ്ചകാലം
അവസാനിച്ചതു് എ.ഡി. 628-ലാെണന്നുള്ളതിെന പ്ര�
ധാനമായി ആസ്പദിച്ചാണു് ഈ കാലം ഇവർക്കു് നൽകി�
യിട്ടുള്ളതും:-

േകരേളാല്പത്തിയും മൂഷികവംശകാവ്യം
സംഘകാവ്യങ്ങളും

1. േകയെപ്പരുമാൾ 1. ഈശാനവർമ്മൻ I
528–548 എ.ഡി.

2. േചാഴെപ്പരുമാൾ 2. കുഞ്ചിവർമൻ 548–568
3. ഭൂതരായ പാണ്ടിെപ്പരുമാൾ 3. ഈശാനവർമ്മൻ II

ഉതിയൻ േചരലാതൻ 568–588
4. േകരളെപരുമാൾ ഇമയ 4. നൃപരാമൻ അഥവാ

വരമ്പൻ െനടുംേചരലാതൻ ചന്ദ്രവർമൻ 588–608
5. െചങ്ങൽ പാണ്ടിെപരുമാൾ 5. പാലകൻ I 608–628

പൽയാൈനെച്ചൽ െകഴുകുട്ടുവൻ
6. േചാഴിയ െപരുമാൾ, കളങ്കായ് 6. വലിധരൻ 628–648

കണ്ണിനാർമുടിേച്ചരലാതൻ
7. കുലേശഖരപാണ്ടിെപരുമാൾ 7. വിക്രമവർമൻ അഥവാ

െചങ്കുട്ടുവൻ രാമവർമൻ വിക്രമാദിത്യൻ
648–668

8. പള്ളിച്ചാണെപരുമാൾ 8. ജനമാനി 668–688
ആട്േകാടു് പാടു് േചരലാതൻ
ഇളേങ്കാവടികൾ

മുകളിൽ േചർത്തിട്ടുള്ള പട്ടികയിൽ നിന്നു് മക്കത്തുേപായ
േചരമാൻ െപരുമാളായ പൽയാൈനെച്ചൽ െകഴുകുട്ടു�
വൻ േകരേളാല്പത്തിയിെല െചങ്ങൽപാണ്ടിെപരുമാളും
മൂഷികവംശകാവ്യത്തിെല പാലകൻ ഒന്നാമനും ആെണ�
ന്നു കാണാവുന്നതാണു്. പാലകൻ ഒന്നാമെനപ്പറ്റി മൂഷി�
കവംശകാവ്യത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ള വരികൾ ചുവെട
േചർക്കുന്നു. പ്രബലനായ ഒരു രാജാവായിരുന്ന കുഞ്ചി�
വർമെന്റ മരണാനന്തരം അേദ്ദഹത്തിെന്റ പുത്രിയുെട പു�
ത്രനായ ഈശാനവർമൻ രണ്ടാമൻ രാജ്യഭാരേമറ്റു. രാ�
ജ്യഭൂഷ്ടനായി മൂഷികത്തിൽ വന്നു പാർത്തിരുന്ന േചദി
രാജാവിെന്റ പുത്രിയായ നന്ദിനിെയ േചദിവർമൻ കല്യാ�
ണം കഴിച്ചു. അനന്തരം അേദ്ദഹം ആ േചദി രാജാവിനു്
അേദ്ദഹത്തിെന്റ നഷ്ടമായ രാജ്യം വീെണ്ടടുത്തുെകാടുക്കു�
കയും തെന്റ േസാദരീ ഭർത്താവും േകരളരാജാവുമായ
രഘുപതി ജയരാഗെന േതാൽപ്പിച്ചു കീഴടക്കുകയും െച�
യ്തു. േചദിരാജകുമാരിയായ തെന്റ രാജ്ഞി പ്രസവിക്കാ�
െതയിരിക്കുന്നതുകണ്ട ഈശാനവർമൻ ഒരു േചാളരാ�
ജകുമാരിെയക്കൂടി വിവാഹം െചയ്തു. ഈ രണ്ടാമെത്ത
രാജ്ഞിയിൽ നൃപരാമൻ എെന്നാരു പുത്രൻ അേദ്ദഹ�
ത്തിനു ജനിച്ചു. തെന്റ വന്ധ്യത്വെത്ത കുറിച്ചു ദുഃഖിച്ചു് േദവീ�
ഭജനം കഴിച്ചു നിവസിച്ചിരുന്ന ആദ്യെത്ത രാജ്ഞി േദവി�
യുെട കൃപയാൽ പിന്നീടു് പാലകൻ എെന്നാരു പുത്രെന�
യും ഒരു പുത്രിെയയും പ്രസവിച്ചു. പാലകെന്റ മാതാവു്
ആ ബാലെന തെന്റ പിതാവായ േചദിരാജെന്റ അടു�
ക്കലയച്ചു വളർത്തിവന്നു. ഈശാനവർമെന്റ മരണാന�
ന്തരം നൃപരാമൻ രാജാവായി ഭവിച്ചു. പാലകൻ േജ്യഷ്ഠ�
േനാടു കലഹിക്കാെത പിതാമഹേനാടുകൂടി േചദിയിൽ
പാർത്തു വന്നു. നൃപരാമൻ അഥവാ ചന്ദ്രവർമൻ പ്രസി�
ദ്ധനായ ഒരു രാജാവായിരുന്നു. അേദ്ദഹം സന്താനശുന്യ�
മായി മരിച്ചേപ്പാൾ നാടുവാഴാൻ രാജാവില്ലാതായിത്തീർ�
ന്നു. എന്നാൽ ശത്രുക്കൾ മൂഷികം ആക്രമിച്ചു തുടങ്ങി.
ഈ ദുരവസ്ഥ പരിഹരിക്കുവാനായി മന്ത്രിമാർ േചദിയി�
േലക്കു ദൂതന്മാെര അയച്ചു പാലകെന വരുത്തി. പാല�
കൻ ശത്രുക്കെളെയല്ലാം േതാൽപ്പിേച്ചാടിച്ചു. അനന്തരം
പാലകെന മന്ത്രിമാർ മൂഷിക രാജാവായി അഭിേഷകം
െചയ്തു. പാലകെന്റ മരണാനന്തരം അേദ്ദഹത്തിെന്റ മരു�
മകനായ വലിധരൻ മൂഷികരാജാവായിത്തീർന്നു.

മൂഷികവംശകാവ്യത്തിെന്റ ഒടുവിലെത്ത ഭാഗം തിരു�
വിതാംകൂർ ആർക്കിേയാളജിക്കൽ സീരീസിൽ പേരത�
നായ മി. േഗാപിനാഥറാവു പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തിയേപ്പാൾ,
നൃപരാമെന്റ പുത്രനാണു് ചന്ദ്രവർമെനന്നും, ചന്ദ്രവർമൻ
മരിച്ചതിനുേശഷമാണു് പാലകൻ രാജാവായെതന്നും
മൂഷികവംശകാവ്യത്തിെല േശ്ലാകങ്ങെള െതറ്റായി വ്യാ�
ഖ്യാനിച്ചു് അേദ്ദഹം അഭിപ്രായെപ്പടുകയുണ്ടായി. മൂഷിക�
വംശകാവ്യത്തിെല ഈ ഭാഗത്തിൽ ഒന്നുരണ്ടു േശ്ലാക�
ങ്ങൾ നഷ്ടെപ്പട്ടുേപായിട്ടുെണ്ടങ്കിലും, നമുക്കു ലഭിച്ചിട്ടുള്ള
ഭാഗത്തുനിന്നു് നൃപരാമെന്റ മെറ്റാരു േപർ മാത്രമാണു്
ചന്ദ്രവർമെനന്നു് ഈ േലഖകൻ വിചാരിക്കുന്നു.

തുളുനാട്ടിൽ നിന്നുള്ള െതളിവുകൾ
മക്കത്തുേപായ െപരുമാെളക്കുറിച്ചു് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
ഗ്രഹിക്കുന്നതിനു് ഇനി തുളുനാട്ടിെല ഐതിഹ്യങ്ങളി�
േലക്കു കടക്കാം. തുളുനാട്ടിെല ഐതിഹ്യമനുസരിച്ചു്
അവിെട ഇദംപ്രഥമമായി അളിയസന്താനദായക്രമം,
അഥവാ, മരുമക്കത്തായം ഏർെപ്പടുത്തിയതു് ഒരു ഭൂതല�
പാണ്ഡ്യനാകുന്നു. ഭൂതലപാണ്ഡ്യെന്റ കാലം വെര മക്ക�
ത്തായമാണു് തുളുനാട്ടുകാർ അനുസരിച്ചു വന്നിരുന്നതു്.
ഭൂതലപാണ്ഡ്യൻ, േദവപാണ്ഡ്യൻ എന്ന ശക്തനും ധനി�
കനുമായ ഒരു രാജാവിെന്റ മരുമകനും പിൻഗാമിയുമാ�
യിരുന്നു. കുേറ കപ്പലുകെള പുതുതായി പണി കഴിപ്പിച്ചു്
അവ നിറച്ചു് കച്ചവടചരക്കുകൾ േകറ്റി അവെയ കടലിൽ
ഓടിക്കുവാൻ േദവപാണ്ഡ്യൻ ഭാവിച്ചേപ്പാൾ, ഭൂതനാഥ�
നായ കുേണ്ഡാദരൻ തനിക്കു് ഒരു നരബലി േവണെമന്നു്
ആ രാജാവിെന അറിയിച്ചു. തെന്റ പുത്രെന ബലി കഴി�
ക്കുവാൻ േദവപാണ്ഡ്യെന്റ രാജ്ഞി അേദ്ദഹെത്ത അനു�
വദിച്ചില്ല. എന്നാൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ സേഹാദരിയായ
സത്യവതി തെന്റ പുത്രനായ ജയപാണ്ഡ്യെന, അഥവാ,
ഭൂതലപാണ്ഡ്യെന കുേണ്ഡാദരനു ബലി കഴിക്കുന്നതിനാ�
യി സേഹാദരെന്റ പക്കൽ ഏൽപ്പിച്ചു. അേപ്പാൾ തനി�
ക്കു നരബലി ആവശ്യമിെല്ലന്നു പറഞ്ഞു് കുേണ്ഡാദരൻ
ആ കപ്പലുകെള വിേദശങ്ങളുമായി കച്ചവടം െചയ്യുവാൻ
േപാകുന്നതിനു് അനുവദിച്ചു. അനന്തരം കുേണ്ഡാദരൻ
ആ ബാലെന എടുത്തു് അവെന്റ പിതാവായ ജയന്തി�
കരാജ്യത്തിെല രാജാവിെന്റ പക്കൽ ഏൽപ്പിക്കുകയും
െചയ്തു. അന്നുേപായ കപ്പലുകൾ ചരക്കു വിറ്റു ധാരാളം
പണവും െകാണ്ടു തിരിച്ചുവന്നേപ്പാൾ, കുേണ്ഡാദരൻ േദ�
വപാണ്ഡ്യേനാടു വീണ്ടും നരബലി ആവശ്യെപ്പട്ടു. ഇത്ത�
വണയും േദവപാണ്ഡ്യെന്റ രാജ്ഞി തെന്റ പുത്രെന നര�
ബലിക്കു െകാടുത്തില്ല. േനെര മറിച്ചു് സേഹാദരി വീണ്ടും
ഭൂതലപാണ്ഡ്യെന നരബലിക്കായി സേഹാദരെന ഏൽ�
പ്പിച്ചു. കുേണ്ഡാദരൻ മുമ്പിലെത്തേപാെല വീണ്ടും നര�
ബലി േവെണ്ടന്നു പറഞ്ഞതിനുേശഷം, േദവപാണ്ഡ്യൻ
തെന്റ അളവറ്റ ധനവും രാജ്യവും മരുമകനായ ഭൂതല�
പാണ്ഡ്യനു െകാടുത്തു. ഇങ്ങെന തനിക്കു മാതുലനിൽ
നിന്നു ലഭിച്ച രാജ്യമായ തുളുനാട്ടിൽ ഭൂതലപാണ്ഡ്യൻ
അളിയസന്താനദായക്രമം ഏർെപ്പടുത്തുകയും െചയ്തു. ഭൂ�
തലപാണ്ഡ്യനു തുളുൈവതിഹ്യം നൽകുന്ന കാലമായ
എ.ഡി. 78 വിശ്വാസേയാഗ്യമല്ല. ഈ തുളുൈവതിഹ്യ�
ത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന േദവപാണ്ഡ്യൻ മൂഷികവംശം
കാവ്യത്തിെല പാലകൻ ഒന്നാമനും, അഥവാ, മക്കത്തു�
േപായ െചങ്ങൽപ്പാണ്ടി െപരുമാളും, ഇതിൽ പ്രസ്താവി�
ച്ചിരിക്കുന്ന ഭൂതലപാണ്ഡ്യൻ മൂഷികവംശകാവ്യത്തിെല
വലിധരനും, േകരേളാല്പത്തിയിെല േചാഴെപ്പരുമാളും
പതിറ്റിപത്തിെല കളങ്കായ് കണ്ണിനാർ മുടിേച്ചരലാതനു�
മാെണന്നു വിചാരിക്കുവാൻ കാരണങ്ങളുണ്ടു്. കളങ്കായ് 
കണ്ണിനാർ മുടിേചരലാതൻ തുളുനാട്ടിെല ദായക്രമം േഭദ�
െപ്പടുത്തിെയന്നു് പതിറ്റിപ്പത്തിെല നാലാംപത്തിെല ചു�
വെട േചർത്തിരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ടു്:

“തുളുങ്കുകടി തിരുത്തിയ വലമ്പടു െവന്റിയും”
“വളന്തൈല മയങ്കിയ ൈപതിരിന്തിരുത്തിയ
കളങ്കായ് കണ്ണിനാർ മുടിേച്ചരൽ”.

മൂഷിക രാജാക്കന്മാർ വലിധരെന്റ അതായതു് കളങ്കാ�
യ്ക്കണ്ണിനാർ മുടിേച്ചരലാതെന്റ കാലംവെര മക്കത്തായ�
മാണു് അനുസരിച്ചുവന്നെതന്നും വലിധരനാണു് ഇദംപ്ര�
ഥമമായി മരുമക്കത്തായമനുസരിച്ചു് രാജാവായിത്തീർ�
ന്നെതന്നും മൂഷികവംശകാവ്യത്തിൽ നിന്നു മനസ്സിലാ�
ക്കാവുന്നതാണു്. പ്രസ്തുത തുളുൈവതിഹ്യത്തിൽ ഭൂതല�
പാണ്ഡ്യെന്റ പിതാവിെന്റ രാജ്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ജയ�
ന്തിക േചന്ദമംഗലമാെണന്നാണു് ഈ േലഖകെന്റ അഭി�
പ്രായം. അന്നെത്ത േകരളനാട്ടിെല രാജാക്കന്മാർ േച�
ന്ദമംഗലെത്ത തലസ്ഥാനമാക്കി മൂഷിക, അഥവാ േചര�
രാജാക്കന്മാരുെട സാമന്തരായി േകരളനാടിെന ഭരിച്ചു
വന്നിരുന്നു എന്നു വിചാരിേക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു. എ.ഡി.
52-ൽ െസന്റ് േതാമസ് േകരളത്തിൽ വന്നേപ്പാൾ അേദ്ദ�
ഹം ക്രിസ്തുമതത്തിൽ േചർത്ത േകരള രാജാവു് ഈ േച�
ന്ദമംഗലം അഥവാ വിലുവർവട്ടം രാജവംശത്തിെല ഒരു
രാജാവായിരുന്നു. ഈശാനവർമൻ രണ്ടാമെന്റ അഥവാ
ഭൂതരായപാണ്ടിെപ്പരുമാളുെട, അഥവാ, ഉതിയൻ േചര�
ലാതെന്റ കാലത്തു് അന്നെത്ത േചന്ദമംഗലം, അഥവാ,
േകരളരാജാവായ രഘുപതി ജയരാഗൻ തെന്റ സ്യാല�
നും േമൽേക്കായ്മയുമായ ഈശാനവർമേനാടു പടെവട്ടി�
യതായി മൂഷിക വംശത്തിൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ളതു മുകളിൽ
പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ. രഘുപതി ജയരാജെന്റ പുത്രനായ
േഗാദവർമൻ അഥവാ േകരളേകതുവായിരിക്കും ഭൂതല
പാണ്ഡ്യെന്റ പിതാവായി തുളുൈവതിഹ്യം പ്രസ്താവിക്കു�
ന്ന ജയന്തിക രാജ്യത്തിെല രാജാവു്.

േകരേളാല്പത്തിയുെട പുറം താൾ.

മക്കത്തുേപായ െപരുമാളായ േദവപാണ്ഡ്യെന്റ കച്ച�
വടസംരഭങ്ങെളപറ്റി പ്രസ്തുത തുളുൈവതിഹ്യത്തിൽ
പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു് ഇവിെട സ്മരണീയമാണു്. ഇന്ത്യയുെട
പശ്ചിമ ഉത്തരതീരങ്ങളും േപർഷ്യയും അേറബ്യയുമായി
ഈ െപരുമാൾ കച്ചവടം നടത്തിയിരുന്നു എന്നും, തൻ�
മൂലം അേദ്ദഹത്തിനു തെന്റ മതപരിവർത്തനത്തിനു മുമ്പു�
തെന്ന അറബികളുമായി അടുപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നും
ഇതിൽ നിന്നു് അനുമാനിക്കാവുന്നതാണു്. ഭാരതത്തി�
െന്റ പശ്ചിമ തീരെത്ത കപ്പലുകൾ, േപർസ്യൻ ഉൾക്കട�
ലിെലയും അേറബ്യയിെല ദക്ഷിണ തീരങ്ങളിെലയും തു�
റമുഖങ്ങളുമായി കച്ചവടം നടത്തിയിരുന്നു എന്നു് എ.ഡി.
രണ്ടാംശതാബ്ദത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന േടാളമി പ്രസ്താവിച്ചി�
ട്ടുണ്ടു്. അതിനാൽ േദവപാണ്ഡ്യെന്റ കാലമായ എ.ഡി.
ഏഴാം ശതാബ്ദത്തിലും ഈ പതിവു് നിലനിന്നിരുന്നു
എന്നു് അനുമാനിക്കാവുന്നതാണു്.

േകരളമാഹാത്മ്യത്തിെല ഏതു രാജാവു്?
േകരളമാഹാത്മ്യത്തിൽ മക്കേദശത്തുേപായ നസംഗൻ
എെന്നാരു രാജാവിെനപ്പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. ഈ നസം�
ഗനും മക്കത്തുേപായ െപരുമാളും ഒന്നാെണന്നു വിചാ�
രിക്കുവാൻ കാരണമുണ്ടു്. പടമലനായെരയും മക്കത്തു�
േപായ െപരുമാെളയും പറ്റി േകരേളാല്പത്തി പറഞ്ഞി�
ട്ടുള്ള കഥേപാെലയുള്ള ഒരു കഥ ഒരു േക്രാഡനായക�
െനയും നസംഗെനയും പറ്റി േകരളമാഹാത്മ്യത്തിൽ
പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. സ്വർഗ്ഗത്തു േപാകുവാനായി വിമാനം
വന്നേപ്പാൾ നസംഗൻ േചാദിച്ച േചാദ്യത്തിനു മറുപടി�
യായി ലവണസമുദ്രത്തിനു അക്കെരയുള്ള മക്കംേദശ�
ത്തു (അതായതു് അറബിക്കടലിനടുത്തുള്ള മക്കത്തു) േപാ�
യാൽ േമാക്ഷം കിട്ടുെമന്നു് േക്രാഡനായകൻ പറയുന്നു.
ഈ ഉപേദശമനുസരിച്ചു് നസംഗൻ മക്കേദശത്തുേപാകു�
കയും െചയ്യുന്നു. െകാഡകിനു (കൂർഗിനു് ) േക്രാഡേദശം
എന്നു പുരാണങ്ങളിൽ േപരു കാണുന്നതിനാൽ േക്രാഡ�
നായകൻ െകാഡകിെല നാടുവാഴിയായിരിക്കാം. േകര�
േളാല്പത്തിയിെല പടമലനായരായിരിക്കും േകരളമാഹാ�
ത്മ്യത്തിെല േക്രാഡനായകൻ. പണ്ടു െകാഡകും േകര�
ളത്തിെന്റ ഒരു ഭാഗമായിരുന്നുെവന്നു വിചാരിക്കുവാൻ
ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ടു്. പിെന്നയും ഉദയൻ, അഥവാ, ഉദയേശഖ�
രൻ എന്ന ലക്ഷ്മിപുരെത്ത (അതായതു് തളിപ്പറമ്പിെല)
ഒരു മൂഷികരാജാവിനു കുലേശഖരൻ എെന്നാരു മരുമ�
കൻ ഉണ്ടായിരുന്നുെവന്നും ഉദയേശഖരെന്റ ഒരു േസാദ�
രിയായ ഭംഗി പ്രസവിച്ച പുത്രനു ജൻമനാൽ അംഗൈവ�
കല്യം ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ, അതിനുപകരം ദുർവാ�
സാവിനു ഏഴിമലയിൽ പാർത്തിരുന്ന മാലി എന്ന ഒരു
ബൗദ്ധസ്ത്രീയിൽ ജനിച്ച നസംഗൻ എെന്നാരു ബാലെന
മാറ്റിെയടുത്തു വളർത്തിവന്നു എന്നും േകരളമാഹാത്മ്യ�
ത്തിൽ കാണുന്നുണ്ടു്. ഉദയേശഖരെന്റ മരുമക്കളാണു് കു�
ലേശഖരനും നസംഗനും എന്നതും നസംഗൻ ഒരു ബൗ�
ദ്ധസ്ത്രീയുെട പുത്രനും ഭംഗിയുെട ദത്തുപുത്രനുമാെണന്നു�
ള്ളതും ശരിയല്ല. ഉദയേശഖരൻ ഉതിയൻ േചരലാതൻ
അഥവാ ഭൂതരായപാണ്ടിെപ്പരുമാൾ, അഥവാ ഈശാ�
നവർമൻ ഒന്നാമൻ എന്ന േചരരാജാവും കുലേശഖരൻ
ഇേദ്ദഹത്തിനു േചാളാനവർമൻ രണ്ടാമൻ എന്ന േചരരാ�
ജാവും കുലേശഖരൻ ഇേദ്ദഹത്തിനു േചാളവംശജയായ
രാജ്ഞിയിലുണ്ടായ പുത്രനായ നൃപരാമനും, അഥവാ,
ചന്ദ്രവർമനും നസംഗൻ ഈശ്വരവർമനു േചദിവംശജ�
യായ രാജ്ഞിയിൽ ജനിച്ച പുത്രനായ പാലകനുമാകു�
ന്നു. നസംഗെന്റ യഥാർഥ പിതാവു് ദുർവാസാവാണന്നു
േകരളമാഹാത്മ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുതെന്ന അേദ്ദ�
ഹവും പാലകനും ഒന്നാെണന്നു സൂചിപ്പിക്കുന്നുമുണ്ടു്.
എെന്തന്നാൽ പാലകെന്റ മാതാവിെന്റ േഗാത്രവും ദുർ�
വാസാവിെന്റ േഗാത്രവും ആേത്രയേഗാത്രവുമാകുന്നു.

െകാടുങ്ങല്ലൂരിെല െമതിയടിയും, െവള്ളവും
തിരുവഞ്ചിക്കുളെത്ത പ്രതിമകളും
െപെട്ടന്നു തിേരാധാനം െചയ്ത ഒരു െപരുമാളുണ്ടായിരു�
ന്നു എന്നു തെന്റ കാലെത്ത േകരളത്തിെല ഹിന്ദുക്കളും
മാപ്പിളമാരും ഒരുേപാെല വിശ്വസിച്ചുവരുന്നു എന്നും,
എന്നാൽ അേദ്ദഹം സ്വർഗ്ഗത്തുേപായി എന്നാണ് ഈ
ഹിന്ദുക്കൾ വിശ്വസിക്കുന്നെതന്നും, അേദ്ദഹത്തിെന്റ തി�
രിച്ചുവരവും പ്രതീക്ഷിച്ചു് ഇവർ െകാടുങ്ങല്ലൂരിൽ െമതിയടി�
യും െവള്ളവും തയാറാക്കിവച്ചിട്ടുെണ്ടന്നും, അേദ്ദഹത്തി�
െന്റ സ്മരണയ്ക്കായി അവർ ആണ്ടുേതാറും ഒരു രാത്രിയിൽ
വിളക്കുകൾ കത്തിച്ചുവച്ചു് ആേഘാഷം നടത്താറുെണ്ട�
ന്നും െഷയ്ക്ക് െസയ്നുദ്ദീൻ തെന്റ തുഹ്ഫത്തുൽ മുജാഹിദീ�
നിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇേദ്ദഹമാണു് മക്കത്തുേപായ
െപരുമാെളന്നു് മാപ്പിളമാർ വിശ്വസിക്കുന്നുെണ്ടന്നും െസ�
യ്നുദ്ദീൻ പറയുന്നുണ്ടു്. തിരവഞ്ചിക്കുളം േക്ഷത്രത്തിൽ ഭാ�
സ്കരരവിവർമെന്റയും അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഗുരുവായ സുന്ദ�
രമൂർത്തി നായനാരുെടയും പ്രതിമകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള�
തായും പറയുന്നുണ്ടേല്ലാ. ൈശൈവതിഹ്യങ്ങളിൽ ഒരു
ൈശവേയാഗിയും സുന്ദരമൂർത്തിനായനാരുെട ശിഷ്യ�
നുമായ േചരമാൻ െപരുമാൾ നായനാർക്കു് െപരുമാ�
േക്കാത എന്നു മെറ്റാരു േപരുള്ളതിനാൽ, അേദ്ദഹത്തി�
നു േഗാദവർമെനന്നല്ലാെത, രവി എന്ന േപരിലവസാ�
നിക്കുന്ന ഭാസ്കരരവി എന്ന േപരുണ്ടായിരുന്നിരിക്കാ�
നിടയിെല്ലന്നു മുൻേലഖനങ്ങളിൽ ഈ േലഖകൻ ചൂണ്ടി�
ക്കാണിച്ചിരുന്നേല്ലാ. അതിനാൽ തിരുവഞ്ചിക്കുളം േക്ഷ�
ത്രത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള പ്രതിമകൾ എ.ഡി. എട്ടാം
ശതാബ്ദത്തിെന്റ അന്ത്യത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നതായി വി�
ചാരിക്കാവുന്ന സുന്ദരമൂർത്തിയുെടയും, അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ശിഷ്യനും, േഗാദവർമെനന്നും േചരമാൻ െപരുമാൾ നാ�
യനാെരന്നും േപരുണ്ടായിരുന്ന ഒരു െപരുമാളിെന്റയും
പ്രതിമകളായിരിക്കുവാേന ഇടയുള്ളു. എ.ഡി. ഏഴാം
ശതാബ്ദത്തിൽ ഭാസ്കരരവിവർമൻ എന്ന ഒടുവിലെത്ത
െപരുമാൾ നാടുവാണിരുന്നു എന്നു ചിലർ ചില ഐതി�
ഹ്യങ്ങെള അടിസ്ഥാനെപ്പടുത്തി വിശ്വസിച്ചുവരുന്നുണ്ടു്.
എ.ഡി. 978 മുതൽക്കു് 1036 വെര നാടുവാണിരുന്നവനും
േതാലെന്റ സമകാലീനനുമായ ഭാസ്കരരവിയല്ല ഈ ഭാ�
സ്  കരരവി. രണ്ടു ഭാസ്കരരവിവർമൻമാർ ഉണ്ടായിരുന്നു
എന്നും ഇവരിൽ ഒന്നാമെത്ത ഭാസ്കരരവിവർമനാണു്
മക്കത്തുേപായ െപരുമാെളന്നും രണ്ടാമെത്ത ഭാസ്കരര�
വിവർമൻ പത്താം ശതാബ്ദത്തിെന്റ അന്ത്യത്തിൽ നാടു�
വാണിരുന്നു എന്നും േപരിെന്റ ഐക്യം േഹതുവാൽ േക�
രേളാല്പത്തി കർത്താവു് രണ്ടു ഭാസ്കരരവിവർമമാെരയും
കൂട്ടിക്കുഴച്ചു് വിവരിച്ചു എന്നും വിചാരിേക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു.
െകാടുങ്ങല്ലൂരിൽ നിന്നു െപെട്ടന്നു തിേരാധാനം െചയ്ത�
തായും അവിെട െമതിയടിയും െവള്ളവും വച്ചിട്ടുള്ളതായു�
മുള്ള വിവരങ്ങൾ െസയ്നുദ്ദീൻ പ്രസ്താവിക്കുന്നതു് മക്കത്തു
േപായ ഒന്നാമെത്ത ഭാസ്കരരവിവർമെനപ്പറ്റിയായിരിക്കു�
വാേന ഇടയുള്ളൂ.

മുകളിൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ള സംഗതികളിൽ നിന്നു് മക്കത്തു�
േപായ െപരുമാളിെന്റ കഥ െവറും െകട്ടുകഥയെല്ലന്നും,
അതു് യഥാർഥത്തിൽ നടന്ന ഒരു സംഭവമാെണന്നും വി�
ചാരിേക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഭാരതത്തിെല രാജ്യങ്ങളിൽ
വച്ചു് േകരളത്തിലാണു് ഇദംപ്രഥമമായി ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി�
രാജാവും ഒരു മുസ്ലീംരാജാവും ഉണ്ടായതു് എന്നുള്ള സംഗ�
തി പ്രാചീന േകരളീയരുെട വിശാലമനസ്കതയ്ക്കും മതസ�
ഹിഷ്ണുതയ്ക്കും ഉത്തമസാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നുണ്ടു്.
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േകസരി ബാലകൃഷ്ണപിള്ള

പാശ്ചാത്യ സാഹിത്യ ചിന്തകളുെട ഊഷ്മള ൈചതന്യം മല�
യാള ഭാഷയിേലക്കു് ആവാഹിച്ച ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റ് ചിന്തകനും വി�
മർശകനും. പത്രപ്രവർത്തകൻ, നിരൂപകൻ, ചരിത്രകാരൻ
എന്നീ നിലകളിൽ ശ്രേദ്ധയനായ മലയാളസാഹിത്യകാര�
നായിരുന്നു േകസരി എന്നറിയെപ്പടുന്ന േകസരി എ. ബാല�
കൃഷ്ണപിള്ള. ജീവിതത്തിലും സാഹിത്യത്തിലും അേദ്ദഹം ഒരു
വിപ്ലവകാരിയായിരുന്നു.

1889-ൽ തമ്പാനൂരിെല പുളിക്കൽ േമേല വീട്ടിൽ ജനനം.
പണ്ഡിതനും ഗ്രന്ഥകാരനുമായ ദാേമാദരൻകർത്താവാണു്
അച്ഛൻ. അമ്മ പാർവ്വതി അമ്മ. കുടിപ്പള്ളിക്കൂടത്തിലും െകാ�
ല്ലം ൈഹസ്ക്കൂളിലുമായി സ്ക്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം. 1908-ൽ തിരുവന�
ന്തപുരം മഹാരാജാസ് േകാേളജിൽ നിന്നു് ചരിത്രം ഐഛിക�
മാെയടുത്തു് ബി.എ. ജയിച്ചു. േഗൾസ് േകാേളജിലും െകാല്ലം
മഹാരാജാസ് േകാേളജിലും ചരിത്രാദ്ധ്യാപകനായി േജാലി
െചയ്തു. സായാഹ്നക്ലാസിൽ പഠിച്ചു് 1913-ൽ ബി.എൽ. ജയി�
ച്ചു. 1917-ൽ േജാലി രാജി െവച്ചു വക്കീലായി പ്രാക്റ്റീസ് തുടങ്ങി.
1922 വെര തിരുവനന്തപുരം ൈഹേക്കാടതിയിൽ വക്കീലായി�
രുന്നു.

പത്രപ്രവർത്തനം
1922 െമയ് 14-൹ സമദർശിയുെട പത്രാധിപത്യം ഏെറ്റടുത്തു�
െകാണ്ടു് പത്രപ്രവർത്തനരംഗേത്തക്കു് പ്രേവശിച്ചു. 1926 ജൂൺ
19-൹ സമദർശിയുെട പത്രാധിപത്യം രാജിെവച്ചു. സ്വന്തമായി
ഒരു പത്രം തുടങ്ങുന്നതിനുള്ള പണം േശഖരിക്കുന്നതിനായി തി�
രുവിതാംകൂറിലും, മേലഷ്യയിലും പര്യടനങ്ങൾ നടത്തി. 1930
ജൂൺ 4-൹ പ്രേബാധകൻ ശാരദാ പ്രസ്സിൽ നിന്നും അച്ചടി
ആരംഭിച്ചു. 1930 െസപ്തംബർ 10-൹ ൈലസൻസ് റദ്ദാക്കിയതു�
െകാണ്ടു് പ്രേബാധകൻ നിർത്തി. പിന്നീടു് 1930 െസപ്തംബർ
18-൹ തെന്ന േകസരി പത്രം പ്രസിദ്ധീകരണം ആരംഭിക്കുന്നു.
1931 െഫബ്രുവരി 19-൹ േകാടതിയലക്ഷ്യത്തിനു് 200 രൂപ പിഴ
ചുമത്തുന്നു. 1935 ഏപ്രിൽ മാസേത്താെട േകസരി പ്രസിദ്ധീക�
രിക്കാൻ കഴിയാതാവുകയും 1936-ൽ കടം താങ്ങാനാവാെത
ശാരദാ പ്രസ്സും ഉപകരണങ്ങളും വിൽക്കുകയും െചയ്യുന്നു.

സാഹിത്യപ്രവർത്തനം
പാശ്ചാത്യ സാഹിത്യെത്ത മലയാളികൾക്കു് പരിചയെപ്പടുത്തി�
െക്കാടുത്തതു് േകസരിയാണു്. േലാകെത്ത വിപ്ലവകരമായി മാ�
റ്റിമറിക്കുന്നതിനു് പ്രേയാഗിേക്കണ്ട ഒരായുധമായിട്ടാണു് അേദ്ദ�
ഹം സാഹിത്യെത്ത കണ്ടതു്. ൈവേദശിക സാഹിത്യപ്രസ്ഥാ�
നങ്ങെള മുൻ നിർത്തി മലയാളസാഹിത്യെത്ത വിലയിരുത്താ�
നാണു് അേദ്ദഹം ഉദ്യമിച്ചതു്. പ്രസ്ഥാന നിരൂപകൻ, സാേങ്ക�
തിക നിരൂപകൻ, ചിത്രകലാ നിരൂപകൻ, എെന്നാെക്കയാ�
ണു് േകസരി വിേശഷിപ്പിക്കെപ്പടുന്നതു്.

മലയാളം കൂടാെത ഹീബ്രു, ലാറ്റിൻ, ഗ്രീക്ക് എന്നിവയും അസീ�
റിയൻ, സുേമറിയൻ ഭാഷകളും ഇംഗ്ലീഷ്, ഫ്രഞ്ച്, ജർമ്മൻ
എന്നീ യൂേറാപ്യൻ ഭാഷകളും സംസ്കൃതം, അറബി എന്നിവയും
തമിഴു്, െതലുങ്ക്, കന്നട, ൈചനീസ് എന്നീ ഭാഷകളും അറിയാ�
മായിരുന്നു.

േകസരി സദസ്
1930-കളിൽ ശാരദ പ്രസ്സിൽ ഒത്തു കൂടിയിരുന്ന എഴുത്തുകാ�
രുേടയും രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരുേടയും കൂട്ടായ്മയാണു് േകസ�
രി സദസ്. തകഴി, പട്ടം താണുപിള്ള, എ.വി. കൃഷ്ണപിള്ള,
െക.എ. ദാേമാദരൻ, എൻ.എൻ. ഇളയതു്, േബാേധശ്വരൻ,
സി. നാരായണപിള്ള തുടങ്ങിയവരായിരുന്നു േകസരി സദ�
സിൽ ഒത്തു കൂടിയിരുന്നതു്.

അവസാനകാലം
1942 െസപ്തംബർ 3-നു് തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്നും വടക്കൻ
പറവൂരിേലക്കു് താമസം മാറ്റി. 1960 ഡിസംബർ 18-നു് ആ
മഹാമനീഷി ഈ േലാകേത്താടു വിടപറഞ്ഞു.

കൃതികൾ
പതിമൂന്നു വിവർത്തനങ്ങളുൾെപ്പെട 41 കൃതികൾ പ്രസിദ്ധീകരി�
ച്ചിട്ടുണ്ടു്.

• 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 വാള ്യം)

േഡ്രായിങ്: വി.ആർ.സേന്താഷ്.
(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 വരിസംഖ്യ:

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 വായനാവിഭവങ്ങൾ
െചറുതുകയ്ക്കു വായനക്കാർക്കു ലഭ്യമാക്കുക, ഇന്റർെനറ്റിെന�
യും സാേങ്കതിക മുേന്നറ്റെത്തയും സാംസ്ക്കാരികവളർച്ചയ്ക്കു്
ഉപേയാഗിക്കുക എന്നിവയാണു് പ്രധാനലക്ഷ്യങ്ങൾ.

◦ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും വായിക്കുവാൻ പറ്റിയ
തരത്തിലാണു് ഉള്ളടക്കം ലഭ്യമാക്കുക.

◦ ഈ പദ്ധതിയിൽ താല്പര്യം േതാന്നുന്നുെവങ്കിൽ ഇവിെട
രജിസ്റ്റർ െചയ്യുക. (രജിസ്റ്റർ െചയ്യുേമ്പാൾ പണം/ കാർഡ്
വിവരങ്ങൾ നേല്കണ്ടതില്ല.)

◦ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കു്/സുഹൃത്തുക്കൾക്കു് സമ്മാനം രജിസ്റ്റർ
െ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 ഇെമയിലി�
േലയ്ക്കു് 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
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