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ഉളിയന്നൂർ െപരുന്തച്ചൻ

‘പറയിെപറ്റ പന്തിരുകുല’ത്തിൽെപ്പട്ടതായി േക�
രളീയ ഐതിഹ്യം പ്രസ്താവിക്കുന്ന േദഹവും, പ്രാ�
ചീനേകരളത്തിെല ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധെപ്പട്ട ശില്പി�
യുമായ ഉളിയന്നൂർ െപരുന്തച്ചെന കുറിച്ചു തിരുവ�
നന്തപുരെത്ത ശാരദാപ്രിന്റിങ് വർക്സ് വകയായി
പുറെപ്പടുവിച്ചിരുന്ന 1940-െല ട്രാവൻകൂർ േസാവ�
നീർ എന്ന പ്രസിദ്ധീകരണത്തിൽ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് 
േലഖനം ഈ േലഖകൻ എഴുതിയിരുന്നു. താൻ
പണിക്കു് ഏർെപ്പടുത്തിയ മരമറുപ്പുകാർക്കു് ഇേദ്ദ�
ഹം കൂലിയായി കുെറ മരെപ്പാടി െകാടുക്കാറുണ്ടാ�
യിരുന്നു എന്നും, ഇതു െപാന്നായി പരിവർത്തിച്ചിരു�
ന്നു എന്നും ആലുവയ്ക്കു സമീപമുള്ള ഉളിയന്നൂരിെല
ക്രിസ്ത്യാനികളായ മരമറുപ്പുകാരുെട ഇടയ്ക്കു് ഇന്നു പ്ര�
ചാരമുള്ള ഒരു ഐതിഹ്യെത്തയും ഇേദ്ദഹം തെന്റ
േസാദരനായ േമഴേത്താൾ അഗ്നിേഹാത്രി എന്ന
ആഢ്യൻ നമ്പൂതിരിക്കു ഏകൈദവവിശ്വാസത്തി�
െന്റ മാഹാത്മ്യം ഒരു നീതികഥ മുേഖന ചൂണ്ടിക്കാ�
ണിച്ചു െകാടുത്തു എന്നു െകാട്ടാരത്തിൽ ശങ്കുണ്ണി�
യുെട ഐതിഹ്യമാലയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കഥ�
െയയും മറ്റു ചില സംഗതികെളയും ആസ്പദിച്ചു്, ഈ
മഹാശില്പി എ.ഡി. ഏഴാം ശതാബ്ദത്തിെന്റ പൂർ�
വാർധത്തിൽ സുപ്രസിദ്ധനായ ക്നായിെതാമ്മൻ
മുതലാളി ഇദംപ്രഥമമായി സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനി�
കെള പശ്ചിേമഷ്യയിൽ നിന്നു മേഹാദയപട്ടണം
എന്നേപരും കൂടിയുണ്ടായിരുന്ന േചരരാജധാനി�
യായ െകാടുങ്ങല്ലൂരിൽ കുടി പാർപ്പിച്ചേപ്പാൾ, ഇവ�
േരാടുകൂടി വന്നിരുന്ന ഒരു സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനി�
യായിരിക്കുവാൻ ഇടയുെണ്ടന്നു് പ്രസ്തുത േലഖന�
ത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരുന്നു. കൂടാെത, േകാട്ടയം വലി�
യപള്ളിയിെലയും ൈമലാപ്പൂരിെല െസന്റ് േതാമസ് 
െമൗണ്ടിെലയും പഹ്ളവി േലഖനങ്ങേളാടുകൂടിയ
പ്രാചീന കരിങ്കൽ കുരിശുകൾ നിർമിച്ചതു് ഈ പ്ര�
സിദ്ധ ശില്പിയായിരിക്കുെമന്നും അതിൽ ഈ േല�
ഖകൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നു. പറയിെപറ്റ പന്തി�
രുകുലത്തിൽെപ്പട്ടവരുെട കാലം എ.ഡി. ഏഴാം
ശതാബ്ദമാെണന്നു കാണിച്ചു് മെറ്റാരു േലഖനം കു�
െറ വർഷങ്ങൾക്കുമുമ്പു് ഈ േലഖകൻ മാതൃഭൂമി
ആഴ്ചപ്പതിപ്പിൽ പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ടു്. ഉളിയ�
ന്നൂർ െപരുന്തച്ചെനപ്പറ്റി പിന്നീടു നടത്തിയ പുതിയ
ഗേവഷണങ്ങളുെട ഫലമായി ഈ േലഖകനു സം�
ഭാവ്യമായി േതാന്നുന്ന വിവരങ്ങളാണു് ഈ േലഖന�
ത്തിൽ േചർത്തിരിക്കുന്നതു്.

കടമറ്റം പള്ളിയിെല കരിങ്കൽ കുരിശു്.

ക്നായിെതാമ്മനു െചേപ്പടു െകാടുത്ത േചരമാൻ
െപരുമാളിെന്റ നാടുവാഴ്ചയുെട അവസാനത്തിനു
േകാഴിേക്കാെട്ട ബ്രാഹ്മണർ നൽകിയിട്ടുള്ള കാലം
347 ആെണന്നും, അതിനു െകാച്ചിയിെല ബ്രാഹ്മ�
ണർ നൽകിയിട്ടുള്ള കാലം 5286 ആെണന്നും, ‘ദസ് 
ആസ്യ’ എന്ന കൃതിയിൽ ദാ കുേതാ എന്ന സ്പാനി�
ഷ് ചരിത്രകാരൻ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഇതിൽ അന്തർ�
ഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിെയപ്പറ്റി—അതായതു്, പ്രാ�
ചീന േകരളത്തിൽ ഒന്നിലധികം അബ്ദങ്ങൾ പ്രച�
രിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതിെനപ്പറ്റി—നടത്തിയ ഗേവഷ�
ണത്തിെന്റ ഫലമായി, ക്നായിെത്താമ്മെന്റ ആഗ�
മനകാലെത്ത കുറിക്കുന്ന കാലവാക്യമായ ‘േശാ�
വാല’ (345) എന്നതു് എ.ഡി. 325-ൽ തുടങ്ങിയ
അബ്ദത്തിൽ സ്ഥാപിതമായിട്ടുള്ളതാെണന്നും,
തന്നിമിത്തം ഈ വാക്യം യഥാർത്ഥമായി സൂചി�
പ്പിച്ചിരുന്ന കാലം എ.ഡി. 670 ആെണന്നും ഈ
േലഖകൻ ഇേപ്പാൾ വിചാരിക്കുന്നു. ഇതിെനപ്പറ്റി�
യുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ േകരളത്തിെല െപരു�
മാൾവാഴ്ചെയക്കുറിച്ചു് മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപതിപ്പിൽ ഈ
േലഖകൻ എഴുതിത്തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന േലഖനപര�
മ്പരയിൽ കാണാവുന്നതാണു് ക്നായിെതാമ്മെന്റ
ആഗമനകാലമായ എ.ഡി. 670-ൽ േകരളം ഭരിച്ചി�
രുന്നതു് ചിലപ്പതികാരം എന്ന പ്രസിദ്ധ െചന്തമിഴു്
മഹാകാവ്യം പ്രസ്താവിക്കുന്ന െചങ്കുട്ടുവൻ (രണ്ടാ�
മൻ) എന്ന േചരനായിരുന്നു. ഇേദ്ദഹത്തിനു േക�
രേളാൽപ്പത്തി കുലേശഖരെപരുമാൾ ഒന്നാമൻ
എന്നും, ൈവഷ്ണവഐതിഹ്യം കുലേശഖരആൾവാർ
എന്നും പതിറ്റിപ്പത്തു് എന്ന െചന്തമിഴു് കാവ്യമാല
ഇളേഞ്ചരലിരുംെപാൈറ എന്നും േചര, അഥവാ,
മൂഷിക രാജവംശത്തിെന്റ ചരിത്രം വർണ്ണിക്കുന്ന മൂ�
ഷികവംശകാവ്യം രാമവർമൻ എന്നും േപരിട്ടിട്ടുണ്ടു്.
മേഹാദയപട്ടണത്തു് ക്നായിെതാമ്മൻ ഒരു പള്ളി
പണികഴിപ്പിച്ചതിനുേശഷം അതിൽവച്ചു് ആദ്യം
നടത്തിയ ആരാധനയിൽ അന്നെത്ത േചരരാജാ�
വു് പങ്കുെകാണ്ടു എന്ന ൈക്രസ്തവ ഐതിഹ്യം പറ�
ഞ്ഞിരിക്കുന്ന േചരൻ ഈ കുലേശഖരെപരുമാളാ�
ണു്. ഈ ഐതിഹ്യെത്ത ചിലപ്പതികാരത്തിെല
ചുവെട േചർക്കുന്ന വരികൾ പിന്താങ്ങുന്നുമുണ്ടു്:

“ചതുക്കപ്പൂതെര വഞ്ചിയുട്ടന്തു
മതുക്കാൾ േവൾവിേവേട്ടാനായിനും.”

ഇതിെല ചതുക്കപ്പൂതർ എന്നതു് ചതുഷ്കം (നാലു്,
അറബിയിൽ അർബ) എന്ന േപരുണ്ടായിരുന്ന
അേറബ്യയിെല സുപ്രസിദ്ധ പ്രാചീന പരിഷ്കാരേക�
ന്ദ്രമായ പൂത് എന്ന പ്രേദശത്തിൽ നിന്നു ക്നായി
െതാമ്മൻ െകാണ്ടുവന്ന ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കു െകാടു�
ത്തിട്ടുള്ള ഒരു േപരാെണന്നു മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപതി�
പ്പിൽ ‘കുരിശുമുടി’ എന്ന തലെക്കട്ടിൽ ഈ േലഖ�
കൻ പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തിയിരുന്ന ഒരു േലഖനത്തിൽ
ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ചതുക്കപ്പൂതെര വഞ്ചിനഗ�
രത്തിൽ െകാണ്ടുവന്നു് അവരുെട മധുെകാണ്ടുള്ള
ആരാധനയിൽ (അതായതു്, കുർബാനയിൽ) ഈ
േചരൻ പങ്കുെകാണ്ടു എന്നാണു് ഈ വരികളുെട
അർത്ഥം.

ക്നായിെതാമ്മെന്റ ചിത്രം.

എ.ഡി. 671-േലാ ഇതിനു്
അടുത്ത ആണ്ടിേലാ മരിച്ച
കുലേശഖരെപരുമാളിനു�
േശഷം, അേദ്ദഹത്തിെന്റ
പുത്രനും, പള്ളിബാണെപ�
രുമാൾ എന്നും ഭൂതെപ്പരു�
മാൾ എന്നും കൂടി േപരു�
കളുള്ള േചരനുമായ ചന്ദ്ര�
വർമൻ നാടുവാഴുകയുണ്ടാ�
യി. ഇേദ്ദഹത്തിെന്റ മന്ത്രി�

യായിരുന്നു ക്നായിെതാമ്മൻ. ഒരു േചരരാജാവിെന്റ
മന്ത്രിയായിരുന്നു ക്നായിെതാമ്മെനന്നും, ഈ രാജാ�
വിേനാടു ഒരു ജാതി വഴക്കു നിമിത്തം പിണങ്ങി സി�
േലാണിേലക്കു് ഓടിേപ്പായിരുന്ന കമ്മാളരാദിയായ
നാങ്കുടിപ്പരിഷകെള മന്ത്രിയായ ക്നായിെതാമ്മനും
അല്ലിമലയിെല തിരുവരംഗൻ എന്ന പാണനും കൂ�
ടി അവിെട െചന്നു തിരിച്ചു േകരളത്തിേലക്കു കൂട്ടി�
െക്കാണ്ടുേപാന്നു എന്നു് േകരള ൈക്രസ്തവ ഐതി�
ഹ്യം പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ടേല്ലാ. ക്നായിെതാമ്മൻ പ്ര�
സ്തുത പള്ളിബാണെപരുമാളിെന്റ പി.ഡബ്ല്യു. വകു�
പ്പിെന്റ േമൽേനാട്ടം വഹിച്ചിരുന്ന ശില്പകലാവിദഗ്ദ്ധ�
നായ മന്ത്രിയായിരുന്നു എന്നും, ഇേദ്ദഹത്തിനാണു്
തന്നിമിത്തം േകരളത്തിെല ൈഹന്ദവ ഐതിഹ്യം
ഉളിയന്നൂർ െപരുന്തെച്ചന്നു േപരിട്ടിട്ടുള്ളെതന്നും
ഈ േലഖകൻ ഇേപ്പാൾ വിചാരിക്കുന്നു. പള്ളിബാ�
ണെപരുമാൾ തെന്റ അന്ത്യകാലത്തു് ക്നായിെതാമ്മ�
െന്റ േപ്രരണയാൽ പ്രസ്തുത പൂതരുെട മതമായ ക്രി�
സ്തുമതം സ്വീകരിക്കുകയുണ്ടായി. ഇതു നിമിത്തമെത്ര
ഇേദ്ദഹത്തിനു ഭൂതരായെപരുമാൾ (പൂതരായെപ�
രുമാൾ) എന്ന േപരും കൂടി ലഭിച്ചതും. ഈ മതപരി�
വർത്തനം നിമിത്തം ഇേദ്ദഹെത്ത കക്കാട്ടുനമ്പിടി
വധിക്കുകയും െചയ്തു. ഇേദ്ദഹത്തിെന്റ മരണേത്താ�
ടുകൂടി അന്യംനിന്നുേപായ മൂഷികവംശത്തിേലക്കു്
കുലേശഖരെപരുമാളുെട ഒരു സേഹാദരനും േച�
ദി രാജാവുമായ പാലകൻ ഒന്നാമെന ദെത്തടുക്കു�
കയും െചയ്തു. െബൗേദ്ധനായ പള്ളിബാണെപ്പരു�
മാൾ ക്രിസ്തുമതമാണു് സ്വീകരിച്ചിരുന്നെതന്നു് േഡാ.
പി.െജ. േതാമസ് 1094-െല ഭാഷാേപാഷിണിയിൽ
ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നതു് വാസ്തവമാെണന്നു് ഈ േല�
ഖകൻ ഇേപ്പാൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. കുെറമുമ്പു് േകാട്ടയ�
ത്തിനടുത്തുള്ള കിളിരൂരിെല ഭഗവതിേക്ഷത്രത്തിൽ
നിന്നു് കെണ്ടടുത്തതായി പറയുന്ന പള്ളിബാണ�
െപരുമാളുെട കുരിശു ധരിച്ച െചറുവിഗ്രഹം ഈ
അഭിപ്രായെത്ത പിന്താങ്ങുന്നുമുണ്ടു്. എ.സി. ഏഴാം
ശതാബ്ദത്തിെന്റ അന്ത്യകാലത്തു് നാടുവാണിരുന്ന
ഈ പള്ളിബാണെപരുമാെള എ.ഡി. 943 മുതൽ�
ക്കു 978 വെര നാടുവാണതിനുേശഷം ഇസ്ലാംമതം
സ്വീകരിച്ചവെനന്നു് മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പിെല പ്ര�
സ്തുത െപരുമാൾവാഴ്ചെയപ്പറ്റിയുള്ള േലഖനങ്ങളിൽ
ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതായ ഇന്ദുേഗാദവർമൻ പാണ്ടി�
െപരുമാളിൽ നിന്നു േവർതിരിക്കാെത, ഇവർ രണ്ടു�
േപെരയും കൂട്ടിക്കലർത്തിയതിെന്റ ഫലമായിട്ടാണു്
പള്ളിബാണെപരുമാൾ മക്കത്തുേപായി എന്നു് േക�
രേളാൽപ്പത്തി പ്രസ്താവിക്കുന്നതും.

പി.െജ. േതാമസ്.

അന്ത്യകാലത്തു് ക്രിസ്തുമ�
തം സ്വീകരിക്കുന്നതിനു
മുമ്പു് പള്ളിബാണെപരു�
മാൾ ശില്പശാസ്ത്രവിദഗ്ദ്ധ�
നായ തെന്റ മന്ത്രിയും ഉളി�
യന്നൂർ െപരുന്തച്ചെനന്നു്
സ്ഥാനേപ്പരുള്ള േദഹവു�
മായ ക്നായിെതാമ്മെന�
െകാണ്ടു പല പ്രസിദ്ധ ഹി�
ന്ദുേദവാലയങ്ങളും പണി�
യിക്കുകയുണ്ടായി. ഇേദ്ദഹത്തിെന്റ മുൻഗാമിയായ
കുലേശഖരെപരുമാൾ െകാടുങ്ങല്ലൂരിൽ തളിയാതി�
രിമാർക്കുള്ള വസതികൾ പണിയിച്ചതും ക്നായിെതാ�
മ്മെനെക്കാണ്ടായിരുന്നിരിക്കണം. ഇങ്ങെനയുള്ള
അമ്പലപണികൾക്കും മറ്റുംതച്ചന്മാർ മുതലായ െതാ�
ഴിലുകാരുെട സമ്മതം അപരിത്യാജ്യമാണേല്ലാ.
അതിനാൽ ഈ െതാഴിലുകാെര പ്രസ്തുത െപരുമാ�
ക്കന്മാർ ക്നായിെതാമ്മെന്റ പൂർണാധികാരത്തിൻകീ�
ഴിൽ ആക്കിയിരുന്നിരിക്കും. ഇതു നിമിത്തമായിരി�
ക്കും ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കു് തച്ചൻ എന്ന സ്ഥാനേപ്പരു
ലഭിച്ചതും. ഇപ്രകാരം ഇവരുെടേമൽ ലഭിച്ച അധി�
കാരം നിമിത്തമാണു് സിേലാണിേലക്കു് ഓടിേപ്പാ�
യിരുന്ന കമ്മാളന്മാെര തിരിച്ചു വിളിച്ചു െകാണ്ടുവരാ�
നായി പള്ളിബാണെപരുമാൾ ക്നായിെതാമ്മെന
നിേയാഗിച്ചതും.

സമ്മാനങ്ങളുമായി േപാകുന്ന പൂതിെല ജനങ്ങൾ,
െറഖ്മീറിെന്റ ശവകുടീരം.

അേപ്പാസ്തലനായ െസന്റ് േതാമസിെന്റ ശവകുടീ�
രം വാസ്തവത്തിൽ കുരിശുമുടിയിലായിരുന്നു എന്നും,
ക്നായിെതാമ്മെന്റ ശവകുടീരമാണു് ൈമലാപ്പുരിെല
െസന്റ് േതാമസ് മൗണ്ടിൽ ഉള്ളെതന്നും, ഇവർ
രണ്ടുേപെരയും ഒന്നുേപാെല മാർേത്താമ എന്നു ഭാ�
രതത്തിെല ക്രിസ്ത്യാനികൾ വിളിച്ചുവന്നിരുന്നതിൽ
നിന്നു േപാർട്ടുഗീസുകാർക്കുണ്ടായ െതറ്റിദ്ധാരണ
നിമിത്തമാണു് െസന്റ് േതാമസ് മൗണ്ട് , അേപ്പാസ്ത�
ലൻ േതാമസിെന്റ ശവകുടിരമാെണന്നുള്ള ഇന്നു
പ്രചാരത്തിലിരിക്കുന്ന കഥ അവർ സൃഷ്ടിച്ചെതന്നും
പ്രസ്തുത കുരിശുമുടി എന്ന േലഖനത്തിൽ ഈ േല�
ഖകൻ അഭിപ്രായെപ്പട്ടിരുന്നു. െസന്റ് േതാമസ് 
മൗണ്ടിൽ േപാർട്ടുഗീസുകാർ കണ്ടുപിടിച്ച ജീർണ്ണി�
ച്ച പള്ളിക്കു മുമ്പു് അവിെട ഉണ്ടായിരുന്ന െചറിയ
പള്ളി ക്നായിെതാമ്മൻ പണിയിച്ചതാെണന്നും ഈ
േലഖകൻ അതിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നു. െസ�
ന്റ ് േതാമസ് മൗണ്ടിെല പ്രാചീന കരിങ്കൽ കുരിശ് 
േപാർട്ടുഗീസുകാർ കണ്ടുപിടിച്ചേപ്പാൾ, അവർ അതി�
ലുള്ള പഹ്ളവി േലഖനെത്ത, അതു് ഏതു ഭാഷയിലു�
ള്ള േലഖനെമന്നറിയാെത, പലെരെക്കാണ്ടും വായി�
പ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുകയുണ്ടായി. ഇക്കൂട്ടത്തിൽെപ്പട്ട
അവിടെത്ത ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ അതു് ഒരു തമിഴു് േല�
ഖനമാെണന്നു പറഞ്ഞു് അതിെന വായിച്ചു േകൾ�
പ്പിച്ചു് േപാർട്ടുഗീസുകാെര ചതിക്കുകയും െചയ്തു. ഒരു
വ്യാജചരക്കാെണങ്കിലും, ആ കുരിശിെന്റ ഉത്ഭവ�
െത്തപ്പറ്റി േപാർട്ടുഗീസുകാരുെട കാലത്തു്, അവിട�
െത്ത ജനങ്ങളുെട ഇടയിൽ പ്രചരിച്ചിരുന്ന ഐതി�
ഹ്യം ഉൾെക്കാള്ളുന്നതിനാൽ അതിപ്രധാനമായ
ഒരു ചരിത്രേരഖയായി ഭവിച്ചിട്ടുള്ള പ്രസ്തുത ബ്രാഹ്മ�
ണെന്റ പാഠെത്ത അന്നു േപാർട്ടുഗീസുകാർ കുറിച്ചി�
ടുകയും െചയ്തിരുന്നു. ഒരു തമിഴു് പാട്ടായ ഇതിെന
ഇന്നെത്ത തമിഴു് പണ്ഡിതന്മാർ െതറ്റുതിരുത്തി പ്ര�
സിദ്ധെപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ടു്. അതു് ചുവെട േചർത്തിരി�
ക്കുന്നതാണു്:

ഹാറ്റ്െഷപ് സട്ട് വാഴ്ചക്കാലെത്ത പൂതിെല
ഈജിപ്ഷ്യൻ പരേവഷണം.

“ആറിയ ശകാർത്തം അയ്യാറു തന്നിൽ
േതറിയ തനുവിൽ തിരുന്തു മുടവ്വഴിൽ
പാരാപരമാകിയ പരെമ്പാരുൾ ഒൻേറ
തരാതരക്കലിയതു കണ്ടു തീയകി
ഇതുകുലത്തുതായക്കറമുനിന്തു
വാതിൽ െപരിതും വൈകയുമാകിേയ
കന്നിയമരിയാ കരുപമതാകി
മന്നിയമുപ്പതാം വരുശമാറിയതിൽ

ഒൻേറെയന്നും ഒരു െപാരുൾ തൈന്ന
കുന്റിനിൽ പന്തിരു േതശിയർക്കുൈരപ്പാർ
ആറുചൈമയത്തരുവന്തവർ ഉൈരയും
കുറിയമയിൈലെക്കാരു മുനിേതാൻറി
തച്ചേക്കാലും തച്ചകതരുവും
നച്ചിേകായിൽ ഇൈറവന്നു ചൈമപ്പാൻ
സിരി പൂവനത്തിൽ േചരലേക്കാനും
കുരുകുലേച്ചാഴൻ േകാർൈക്കയിൽ പാണ്ടിയൻ
അത്തിനപുരത്തിൽ അരിച്ചന്തിരനും
കത്തരീൻ എന്നും കന്നിയർക്കചും
മറ്റും പലപലമാർക്കത്താരും
ചിത്തൻ െതളിന്തപചിരെന്തേയാർ ആയ
താേമ െപാരുന്തിത്തവ മുനിയാന
േതാമാകുലത്തിൽ െതാഴുതടി പണിന്താർ
അന്തണമൂേതാൻ അരിെവാടു മീേത
വെന്താരു േയാകം മൈറയവൻ െചയ്താൾ

കണ്ടു ചൈമന്ത ഉതിരക്കുരുചിൽ
െതാണ്ടർകുലത്തിൽ െതാഴുമടിയാർകൾ
പിറവിപ്പാവെപ്പരുങ്കടൽ നീങ്കി
ഇൈറയവൈനേചർത്തങ്കിരിപ്പതു തിണ്ണാ”

പൂതിെല ഡീർ എൽ-ബഹ്രിയിെല ഫറേവായുെട
ശവകുടീരത്തിൽ നിന്നു കെണ്ടത്തിയ ഈജിപ്ഷ്യൻ

പട്ടാളക്കാരുെട റിലീഫ്.

ഇതിെല ആദ്യെത്ത പത്തുവരികളിൽ, ആര്യശകാ�
ബ്ദമായി ബി.സി. 57-ൽ തുടങ്ങുന്ന വിക്രമാബ്ദത്തി�
െന്റ 26-ാം ആണ്ടിൽ ധനുമാസം 21 -ാം൹ ജുതകു�
ലത്തിൽെപ്പട്ട കന്യകമറിയയുെട പുത്രനായി ജനി�
ച്ച േദഹവും, മുപ്പതാമെത്ത വയസ്സിൽ മലേമേല�
റി തെന്റ പന്ത്രണ്ടു ശിഷ്യന്മാേരാട് ഏകൈദവമ�
തെത്തപ്പറ്റി പ്രസംഗിച്ച ഗുരുവായ േയശുക്രിസ്തുവി�
െനപ്പറ്റി പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. പിന്നീടുള്ള പന്ത്രണ്ടു
വരികളിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതു്, ൈജനമതം, ബുദ്ധ�
മതം, ആജീവകമതം, ൈശവമതം, ൈവഷ്ണവമതം,
ശാേക്തയമതം എന്നീ ആറു ദർശനങ്ങളിൽെപ്പട്ട
മതകൃതികൾക്കു ഭാഷ്യങ്ങൾ ചമച്ചിട്ടുള്ള പണ്ഡിത�
ന്മാരുെട വാസസ്ഥലമായ ൈമലാപ്പുരിൽ ഒരു േദ�
വാലയം പണിയുവാനായി തച്ചേകാലും തമ്പകതടി�
യും െകാണ്ടു ഒരു മുനി വന്നതും, ഈ മുനി പണിഞ്ഞ
േതാമാപള്ളിയിൽ േചരരാജാവും, കുരുകുലത്തിൽ�
െപ്പട്ട േചാഴരാജാവും, പാണ്ഡ്യതലസ്ഥാനങ്ങളിൽ
ഒന്നായ തിരുെനൽേവലി ജില്ലയിെല െകാർൈക്ക�
നഗരത്തിൽ നാടുവാണിരുന്ന പാണ്ഡ്യരാജാവും
ഹസ്തിനപുരത്തിെല (ഇതു് ഹസ്തിനപുരെമന്ന േപ�
രുള്ള കാഞ്ചിനഗരേമാ, തുംഗഭദ്ര നദീതീരത്തുള്ള
ആെനഗുണ്ഡിേയാ, ചിറ്റൂർ താലുക്കിെല കാളഹസ്തി�
േയാ ആയിരുേന്നക്കാം) ഹരിശ്ചന്ദ്രൻ എന്ന രാജാ�
വും, കന്യകകൾക്കു് രാജ്ഞിയായ കാതറീൻ എന്ന
സ്ത്രീയും മറ്റു പല ക്രിസ്ത്യാനികളും െചന്നു് ആരാധന
നടത്തിയതുമാണു് േശഷിച്ച വരികളിൽ, ആ പള്ളി�
യിൽ ഉണ്ടായ ൈദവേയാഗം കണ്ടു പ്രസ്തുത മുനി
പണിത രക്തകുരിശിെന ആരാധിക്കുന്നവർക്കു പി�
റവിയാകുന്ന കടൽ കടന്നു ൈദവേത്താടു ലയിക്കു�
വാൻ സാധിക്കുന്നതു നിശ്ചയമാെണന്നും പ്രസ്താവി�
ച്ചിരിക്കുന്നു.

വാഴപ്പള്ളി ശ്രീ മഹാേദവേക്ഷത്രത്തിൽ െപരുന്തച്ചൻ
നിർമ്മിച്ചു എന്നു കരുതുന്ന കൽതൂൺ.

ഇതിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്ന മുനി അേപ്പാസ്തലനായ
മാർേത്താമയാെണന്നാണു് ഇന്നെത്ത പണ്ഡിത�
ന്മാരുെട ധാരണ. ഇതു് ശരിയാെണന്നു് ഈ േല�
ഖകൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല. ഈ മുനി ക്നായിെതാമ്മ�
നായ മാർേത്താമായാണു്. ഒന്നാമതായി അേപ്പാ�
സ്തലനായ മാർേത്താമാ മതപരിവർത്തനം നട�
ത്തിയതായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളവെരയല്ല, ഈ പാട്ടിെല
മുനിയുെട പള്ളിയിൽ ആരാധന നടത്തിയവരായി
പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതു്. അേപ്പാസ്തലൻ മാർേത്താമാ
ഭാരതത്തിൽ ആദ്യം വന്നിറങ്ങിയതും, ൈക്രസ്തവ
ഐതിഹ്യങ്ങൾ മാല്യങ്കര, ൈമലാപ്പൂർ, സാന്ദ്രുക്ക് ,
ആന്ദ്രാെപാലീസ് എന്നീ പല േപരുകൾ ഇട്ടിട്ടുള്ള�
തുമായ നഗരം േചരരാജാക്കന്മാരുെട ഒരു വടക്കൻ
ശാഖയായ ൈഹഹയരാജവംശക്കാരുെട രാജധാ�
നിയായ ഉത്തരകാനറ ജില്ലയിെല േഗാകർണനഗ�
രമാെണന്നും, ആ സിദ്ധെന ഒരു െകാട്ടാരം പണി�
യുവാനായി വരുത്തിയ േദഹവും, െഗാദണ്ഡഫറസ് 
എന്ന േപരും കൂടി വഹിച്ചിരുന്നവനുമായ േചാഴ�
െപ്പരുമാൾ കണ്ടൻപാലകൻ എന്ന േപരുണ്ടായിരു�
േന്നക്കാവുന്ന െകാടുങ്ങല്ലുരിെല ഒരു േചരരാജാവാ�
െണന്നും െപരുമാൾവാഴ്ചെയപ്പറ്റിയുള്ള പ്രസ്തുത േല�
ഖനങ്ങളിൽ ഈ േലഖകൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
േഗാകർണത്തിെല ൈഹഹയ രാജാവിെനയും,
അേദ്ദഹത്തിെന്റ പുത്രിയായ െപലാജിയാെയയും,
ജാമാതാവും ഭാഗിേനയനുമായരാജകുമാരെനയും,
െകാടുങ്ങല്ലുരിെല േചാഴെപരുമാളിെന്റ അനുജനാ�
യേഗാദവർമെനയും, മയിലാപ്പുരിെല മസ്ദായിയു�
െട രാജ്യത്തിെല (ഈ രാജ്യം േദവികുളം ഡിവിഷ�
നിലും സമീപ്രപേദശങ്ങളിലുമായി സ്ഥിതിെചയ്തിരു�
ന്നു എന്നു പ്രസ്തുത കുരിശുമുടി േലഖനത്തിൽ ഈ
േലഖകൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നു.) ചിലേരയുമാണു്
അേപ്പാസ്തലൻ മാർേത്താമാ ക്രിസ്ത്യാനികളാക്കി�
യതു്. േനെരമറിച്ചു്, മുകളിൽ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ള പാട്ടിൽ
പറഞ്ഞിട്ടുള്ള േചരൻ എ.ഡി. എട്ടാംശതാബ്ദത്തി�
െല പള്ളിബാണെപരുമാളും, അതിെല പാണ്ഡ്യ�
രാജാവു് പള്ളിബാണെപരുമാളുെട സമകാലീന�
നും പാണ്ഡ്യശാസനങ്ങൾ െചഴിയൻ േചന്തെനന്നു
േപരിട്ടിട്ടുള്ളവനുമാെണന്നു് വിചാരിക്കുവാനാണു്
കാരണമുള്ളതു്. രണ്ടാമതായി, കുരിശിനു ക്രിസ്തുമത
ചിഹ്നമായി ജനസാമാന്യത്തിെന്റ ഇടയ്ക്കു പ്രചാരമു�
ണ്ടായതു് എ.ഡി. നാലാം ശതാബ്ദത്തിലാെണന്നു�
ള്ള പണ്ഡിതാഭിപ്രായം മയിലാപ്പൂർ കുരിശു പണി�
തതു്. എ.ഡി. ഒന്നാം ശതാബ്ദത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന
അേപ്പാസ്തലൻ മാർേത്താമയെല്ലന്നു് സ്ഥാപിക്കുന്നു�
ണ്ടു്. തച്ചേകാലു ൈകയിേലന്തി വന്നു എന്നും, കരി�
ങ്കൽ കുരിശുപണിതു എന്നും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതു്
ശിലാവിദഗ്ദ്ധനായ അേപ്പാസ്തലൻ മാർേത്താമ്മയ്ക്കും
ക്നായിെതാമ്മനും ഒന്നുേപാെല േയാജിക്കുെമങ്കിലും,
മെറ്റാരു സംഗതി നിമിത്തം ഇതു് ക്നായിെതാമ്മനാ�
ണു് കുടുതൽ േയാജിക്കുന്നതു്. ഈ സംഗതി വിശദീ�
കരിക്കുന്നതിനു മുമ്പു് പ്രാചീന പാരസികർ ഈശ്വര�
െന സൃഷ്ടികർത്താവു് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ തക്ഷൻ
(തച്ചൻ) എന്നു േപരിട്ടിട്ടുള്ളതു് ഇവിെട പ്രസ്താവി�
ച്ചുെകാള്ളെട്ട; ഷീ-േസാ എന്ന പ്രാചീനകൃതിയിൽ
േചർത്തിട്ടുള്ള ചില പ്രാചീന ചീനെത്ത െകാത്തുപ�
ണികളുെട ചിത്രങ്ങളിലും ദിവ്യനായ അവിടെത്ത
പ്രഥമരാജാവു ഫുഹിെയ ൈകയിൽ തച്ചേക്കാൽ
ഏന്തിയവനായി ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുള്ളതും ഇവിെട സ്മര�
ണീയമാണു്.

പീറ്റർബേറായിെല ഫുഹിയുെട ചുവർച്ചിത്രം.

ക്നായിെതാമ്മെന്റ ആഗമനകാലം കുറിക്കുന്ന ‘േശാ�
വാല’ എന്ന വാക്യം ഇത്തരം വാക്യങ്ങളുെട പതി�
വനുസരിച്ചു്, അേദ്ദഹം എവിെട നിന്നു കുടിപാർപ്പു�
കാരായ സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനികേളാടു കൂടി േക�
രളത്തിേലക്കു കപ്പൽകയറി എന്നു കാണിക്കുന്നു�
ണ്ടു്. ഇതിെല ‘േശാൈവ’ (േചാൈവ) എന്ന പദ�
ത്തിനു് തമിഴിൽ മഞ്ഞപിത്തം എന്നു് അർത്ഥമു�
ള്ളതിനാൽ, പ്രസ്തുത സുറിയാനികളുെട മഞ്ഞനി�
റത്തിൽ നിന്നാണു് ഈ വാക്യെത്ത സൃഷ്ടിച്ചുള്ള�
െതന്നു് പ്രസ്തുത കുരിശുമുടി േലഖനത്തിൽ ഈ േല�
ഖകൻ അഭിപ്രായെപ്പട്ടിരുന്നു. ഈ അഭിപ്രായം
ശരിയെല്ലന്നും, ഇവർ കപ്പൽ കയറിയ കിഴെക്ക
അേറബ്യയിെല അഷ്ഷഫ എന്ന നഗരത്തിൽ നി�
ന്നാെണന്നു് പ്രസ്തുത വാക്യം നിർമിച്ചിട്ടുള്ളെതന്നും
ഇേപ്പാൾ ഈ േലഖകൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഇസ്ലാംമ�
തത്തിെന്റ ഉത്ഭവകാലത്തു് ബഹ്റീൻ ദ്വീപുകൾക്കു്
സമീപമുള്ള കടാർ എന്ന അറബിക്കരയിൽ, ദിറിൽ,
മസാനിഗ, തേലാൻ, വട, ഹജർ (ഹജ്റ) എന്ന
അഞ്ചു െനേസ്താറിയൻ െമത്രാസനങ്ങൾ ഉണ്ടാ�
യിരുന്നതായി നമുക്കു് അറിവുണ്ടു്. ഹജറിെന്റ തല�
സ്ഥാനം വലിയ ബഹറിൻ ദ്വീപിെല അഷ്ഷഫ
നഗരമാെണന്നും, പ്രസ്തുത കടാരവും ഭാരതവുമാ�
യി വലുതായ കച്ചവടം നടന്നിരുന്നു എന്നും യാചുട് 
(Yacut) എന്ന അറബി ഭൂമിശാസ്ത്രജ്ഞൻ പ്രസ്താവി�
ച്ചിട്ടുമുണ്ടു്. ഹജ, അഥവാ, ഹജ്റ എന്ന പദെത്ത
ഹ്രസ എന്നും അസ്സ എന്നും ഉച്ചരിക്കാവുന്നതാണു്.
ക്നായിെതാമ്മെന്റ ആഗമനെത്തപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കു�
ന്ന ചില മലയാളം പാട്ടുകളുെട ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷ�
കൾ ശ്രീമാൻ ടി.െക. േജാസഫ് 1928-െല ഇന്ത്യൻ
ആന്റിക്വറിയിൽ പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തിയിരുന്നു. ഇവ�
യിൽ ഒന്നിൽ നിന്നു്, ക്നായിെതാമ്മെന േകരളത്തി�
േലക്കു് അയച്ച പൂർവ്വേദശെത്ത കേത്താലിക്കാസി�
െന്റ െമത്രാസനം എസ്ര എന്ന നഗരമാെണന്നു്
അനുമാനിക്കാം.

ഫുഹിയുെടയും (വലതു് )
നുവായുെടയും (ഇടതു് ) ഒരു

പുരാതന െപയിന്റിംഗ്.

അസ്രയുെട ഒരു രൂപ�
േഭദമായിരിക്കും എസ്സ.
അഷ്ഷഫ എന്ന അറബി�
നാമത്തിൽ, അഷ് എന്ന�
തു് അൽ എന്ന അറബി
സർവനാമത്തിെന്റ ഒരു
രൂപേഭദമാണു്. അതി�
നാൽ ഈ നഗരത്തിെന്റ
യഥാർത്ഥനാമം ഷഫ
എന്നാെണന്നു സിദ്ധി�
ക്കുന്നു. ഷഫയിൽ നിന്നു
വന്നവർക്കു ഷഫാലൻ
എന്ന േപരു െകാടുക്കാ�
മേല്ലാ. ഇതിെന്റ ഒരു ദു�
ഷിച്ച ജനകീയ രുപേഭദ�
മായിരിക്കും ‘േശാവാല’

എന്ന തമിഴ് വാക്യം. ക്നായിെതാമ്മൻ െനേസ്താറി�
യാേനാ, അല്ല യാേക്കാബായക്കാരേനാ ആയിരു�
ന്നതു് എന്നുള്ള വാദവിഷയമായ പ്രശ്നെത്തപ്പറ്റി
ഈ േലഖകൻ ഖണ്ഡിച്ചു് ഒരു അഭിപ്രായവും പുറ�
െപ്പടുവിക്കുന്നില്ല. െനേസ്താറിയൻ മതം ക്രിസ്തുമത�
ത്തിൽ എ.ഡി. 432-ൽ വരുത്തിവച്ച ഭിന്നിപ്പിനു�
േശഷം എ.ഡി. 910-ൽ ആന്റിേയാക്കിെല എലി�
യാസ് പാത്രിയാർക്കീസ് ബാഗ്ദാഡിൽ പൂർവ്വേദ�
ശെത്ത കേത്താലിക്കസിെന്റ െമത്രാസനം സ്ഥാ�
പിക്കുന്നതുവെര െമസെപ്പാേട്ടമിയയിലല്ല അതു്
സ്ഥിതിെചയ്തിരുന്നതു് എന്നു് ബാർെഹബ്രയസ് 
പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അതിനാൽ പ്രസ്തുത കേത്താ�
ലിക്കസിെന്റ െമത്രാസനം കൂടി ഹജ്റയുെട തല�
സ്ഥാനമായ അഷ്ഷഫയിൽ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു �
എന്നുവേന്നക്കാം.

തുർക്കിയിെല എെഡസ നഗരത്തിെല, ഉർഫ
േകാട്ടയുെട മുകളിലുള്ള നിരകൾ.

ക്നായിെതാമ്മെന്റ വരവിെന കുറിച്ചുള്ള ഐതിഹ്യ�
ങ്ങളിൽ എെഡസ എന്ന േപരുള്ള ഒരു െമത്രാസ�
നേത്തയും പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടേല്ലാ. െമസെപ്പാേട്ടമി�
യയിെല സുപ്രസിദ്ധ നഗരമായ എെഡസ അന്നു്
ഖലീഫുകളുെട അധികാരത്തിൻ കീഴിലായിരുന്നു.
അതിനാൽ പ്രസ്തുത ഐതിഹ്യം പ്രസ്താവിക്കുന്ന
എെഡസ ഈ എെഡസ ആയിരിക്കുവാൻ ഇടയി�
ല്ല. ബഹ്റീൻ ദ്വീപിനു് ഇബിൻ ഹാക്കൻ എന്ന അറ�
ബി ഭൂമിശാസ്ത്രജ്ഞൻ അവാൽ എന്ന േപരു നൽ�
കിയിരിക്കുന്നു. അറബിയിൽ ഈപദത്തിെന്റ അർ�
ത്ഥം ഒന്നാമേത്തതു് എന്നാണു്. ‘എദു’ എന്ന പദ�
ത്തിനു് അസിറിയൻ ഭാഷയിൽ ഒന്നു് എന്നു് അർ�
ത്ഥമുള്ളതിനാലും, എദുസ (എെദസു എന്നതിെന
പരിശുദ്ധമായ ഒന്നാമെത്ത (നഗരം) എന്നു വ്യാഖ്യാ�
നിക്കാവുന്നതിനാലും, ക്നായിെതാമ്മെനപ്പറ്റിയുള്ള
ഐതിഹ്യങ്ങൾ പ്രസ്താവിക്കുന്ന എെഡസ എന്ന
െമത്രാസനം അവാലിൻ, അഥവാ, ബഹ്റീനിലുള്ള
അഷ്ഷഫ ആയിരിക്കുെമന്നും വേന്നക്കാം.

സബീർ ഈേശാ (ഇടതു് ), മാർ േപ്രാത്ത് (വലതു് ).

േചരരാജാവായ താണുരവി (സ്ഥാണുരവി) എ.ഡി.
ഒമ്പതാം ശതാബ്ദത്തിൽ െകാല്ലെത്ത തരിശാപ�
ള്ളിക്കായി സബീർ ഈേശാവിനു നൽകിയ രണ്ടാ�
മെത്ത െചേപ്പടിെന്റ അവസാനത്തിൽ ചില നാ�
ഗരി അക്ഷരങ്ങൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. ഇതിെന
‘േയശുസപ്രസഭാസംഘെമ്മതാ’ എന്നു വായിക്കാ�
െമന്നു് ഒരു പത്തിരുപതു വർഷത്തിനു മുമ്പു് ഈ
േലഖകൻ അഭിപ്രായെപ്പട്ടിരുന്നു. (ശ്രീമാൻ ടി.െക.
േജാസഫിെന്റ ‘മലങ്കര നസ്രാണികണികളുെട നാ�
ലു െചേപ്പടുകൾ’ എന്ന കൃതി േനാക്കുക) ഇതിൽ
െകാല്ലെത്ത ൈക്രസ്തവസംഘത്തിെന്റ െമത്രാനായ
സബീർ ഈേശാവിനു സഭാസംഘെമത്രാൻ എന്നു
േപരിട്ടിരിക്കുന്നതു് സഭാ നഗരത്തിൽ അതായതു്,
ബഹ്റീനിെല അഷ്ഷഫ നഗരത്തിൽ നിന്നു് ഈ
സംഘം പൂർവകാലത്തു് േകരളത്തിൽ കുടിേയറി�
പ്പാർത്തിരുന്നതു െകാണ്ടായിരിക്കാം.

‘മലങ്കര നസ്രാണികളുെട നാലു െചേപ്പടുകളു’െട പുറം
താൾ.

അേറബ്യയുെട പ്രസ്തുത കിഴക്കൻ തീരമാണു് ചരി�
ത്രാതീതകാലെത്ത പരിഷ്കാരേകന്ദ്രമായ പൂത് (പൂ�
ന്ത് ) േദശെമന്നു കൂടുതൽ ഗേവഷണം െകാണ്ട് ഈ
േലഖകൻ ഇേപ്പാൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. ൈമലാപ്പൂരി�
െല പ്രാചീന കുരിശിൽ െകാത്തിയിട്ടുള്ള പഹ്ളവി
േലഖനത്തിൽ അതുനാട്ടിയ േദഹെത്ത ചഹർബു�
തിെന്റ പുത്രൻ എന്നു വർണിച്ചിരിക്കുന്നതു് അേദ്ദ�
ഹം ചതുഷ്ക്ക (ചഹർ) പൂതം (ബൂത് ) ആയ പ്രസ്തുത
അറബിക്കരയിൽ നിന്നു വന്ന മനുഷ്യനായതുെകാ�
ണ്ടാകുന്നു. അഷ്ഷഫ സ്ഥിതിെചയ്യുന്ന ഈ പ്രേദ�
ശത്തിനു പ്രാചീന ബാബിേലാണിയാ നിവാസി�
കൾ മഗൻ എന്ന േപരു െകാടുത്തിരുന്നു. ഇതി�
െന ബി.സി. 2500-നു സമീപം നാടുവാണിരുന്ന
അഗാഡിെല ചക്രവർത്തിയായ നരാംസിനു് പി�
ടിച്ചടക്കിയതായും ബാബിേലാണിയാ ചരിത്രം പ്ര�
സ്താവിക്കുന്നുണ്ടു്. ഡേയാൈററ്റ് (Diorite) എന്ന േപ�
രുള്ളതും, പ്രതിമകളും മറ്റും പണിയാൻ ഒരു ഒന്നാ�
ന്തരം അസംസ്കൃതസാധനമായതുമായ ഒരുതരം
കറുത്ത കരിങ്കല്ലിനു് ഈ പ്രേദശം പ്രാചീന ബാബി�
േലാണിയക്കാരുെട ഇടയ്ക്കു കീർത്തി േനടിയിരുന്നു.
ഇവിടെത്ത കരിങ്കല്ലുെകാണ്ടുള്ള പണിയിൽ ൈവദ�
ഗ്ദ്ധ്യം േനടിയിരുന്ന ഒരു ശില്പിയായിരുന്നിരിക്കും ക്നാ�
യിെതാമ്മൻ. ഈ ൈവദഗ്ദ്ധ്യം അേദ്ദഹം പണിത
ൈമലാപ്പുരിേലയും, േകാട്ടയം വലിയ പള്ളിയിേല�
യും കരിങ്കൽ കുരിശുകളിൽ കാണാവുന്നതുമാണു്.
അേപ്പാസ്തലനായ മാർേത്താമാ ഭാരതത്തിേലക്കു
കപ്പൽ കയറിയ സ്ഥലമായ ബാബിേലാണിയാ�
യിെല മേഹാഷയിൽ കരിങ്കൽ ദുർല്ലഭമാകയാൽ,
അേദ്ദഹത്തിനു കൽപ്പണിയിൽ മഗനിെല ക്നായി�
െതാമ്മേനാളം ൈവദഗ്ദ്ധ്യം സിദ്ധിച്ചിരിക്കുവാൻ ഇട�
യിെല്ലന്നുള്ളതാണു് മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച സംഗതി.

(സഹൃദയ വാർഷികപതിപ്പു് 1943.)

□

3
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https://en.wikipedia.org/wiki/Land_of_Punt
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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 വിടപറ�
ഞ്ഞു.

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

