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അദ്ധ്യായം 1 - െകാളംബിേലയ്ക്ക്

അേമരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിെല വിസെക്കാൻസി െകവാനി നഗരത്തിെല
ജനങ്ങൾ െറാമാ മതവിശ്വാസെത്ത ഉേപക്ഷി അേന്ത്യാക്യാ സഭേയാട്
േചരുവാൻ ആ ഹിച്ചേപ്പാൾ അവെര ഭരി െകാ ന്നതിന് ഒരു െമ ാേപ്പാ 
ലീത്താ ആവശ്യെപ്പട്ടതിനാൽ അവരുെട പട്ടക്കാരനായ േറനി വിലാത്തി
എന്ന പാ ി മലങ്കര ഇടവകയുെട മാർ ദിവന്നാേസ്യാസു െമ ാെനാടും ഇൻഡ്യ
സിേലാൻ േഗാവ ഇടവകയുെട മാർ യൂലിേയാസ് െമ ാേപ്പാലീത്താേയാടും
വിവരം അറിയിച്ചതിനാൽ അവർ പാ ിയർക്കീസു ബാവ തിരുമനസിേലക്ക്
അേപക്ഷ അയച്ച് െറനി വിലാത്തിെയ െമ ാനായി വാഴി ന്നതിന് ക ന
വരു കയും അേദ്ദഹം െകാളംബിൽ എത്തി താമസി കയും െച േമ്പാൾ
മാർ അത്തനാേസ്യാസ് െമ ാേപ്പാലീത്തായും മാർ ീേഗാറിേയാസു െമ ാ 
േപ്പാലീത്തായും മാർ യൂലിേയാസ് അൽവാറീസ് െമ ാേപ്പാലീത്തായും കൂെട
േകാട്ടയത്ത് സിമ്മനാരിയിൽ നി ം ിസ്താബ്ദം 1892 െകാല്ലം 1067 ഇടവം 3
ന് ഞായറാ രാ ി 12 മണിയ്ക്ക് യാ പുറെപ്പ .
മാർ അത്തനാേസ്യാസു െമ ാേപ്പാലീത്താേയാടു കൂെട കുമരകത്ത് കളത്തിൽ 
പറമ്പിൽ യൗെസ െശമ്മാശും വാകത്താനത്ത് കാരുചിറ ഗീവറുഗീസ്
െശമ്മാശും മാർ ീേഗാറിേയാസ് െമ ാേപ്പാലീത്താേയാട് കൂെട കാരിച്ചാൽ
െകാ േകാശി കത്തനാരും തുമ്പമൺകാരൻ യാേക്കാബ് െശമ്മാശും അൽ 
വാറിസ് െമ ാേപ്പാലീത്താേയാട് കൂെട േഗാവാക്കാരൻ ൈകത്താൻ എന്ന
ഒരു അേയ്മനിയും വാലിയക്കാരായി ഇട്ടീരാ-േതാമാ എന്നവരും വിേശഷാൽ
ശീമക്കാരൻ ീബാ െശമ്മാശനും അതു കൂടാെത ശീമയ്ക്ക് േപാകുന്നതിനായി മല്ക്കി
എെന്നാരു ശീമക്കാരനും ഉണ്ടായിരു . ഇവർ എല്ലാവരും യാ യ്ക്ക് ഒരുങ്ങി,
അേപ്പാൾ സിമ്മനാരിയിൽ മാർ ദിവന്നാേസ്യാസ് െമ ാേപ്പാലീത്തായും
മൂക്കെഞ്ചരിൽ ഗീവറുഗീസ് റമ്പാച്ചനും േകാനാട്ട് മാത്തൻ മൽപ്പാനച്ചനും മ ം
ഉണ്ടായിരു . േകാട്ടയ നിന്ന് െക വള്ളത്തിലായി പുറെപ്പ . 4 ന് 8
മണിക്ക് ആല ഴ എത്തിയേശഷം േവെറ മൂ വള്ളം പിടിച്ച് 12 മണിക്ക്
അവിെട നി ം പുറെപ്പട്ട് സന്ധ്യേയാടുകൂെട േതാട്ടപ്പള്ളി ചീ ങ്കൽ എത്തി. 5
ന് 6 മണിക്ക് െപാച്ചനയും 12 മണിക്ക് െകാല്ല ം അടു . െനയിത്താപ്പീസ്,
ഓട്ടാപ്പീസ്, കയറു പിരി ന്ന യ ം മുതലായവകെള യാ യിൽ ക . 6
മണി നടുചിറയും 9 മണിക്ക് വർക്കല വലിയ തുരുത്തിലും തുരങ്കത്തിലും
10 മണിക്ക് െചറിയ തുരങ്കത്തിങ്കലും 6 ന് 12 മണിക്ക് തിരുവനന്തപുരത്ത്
ചാെക്കക്കടവിലും എത്തി വള്ളക്കാെര പിരി വി . ഉടെന വണ്ടി പിടിച്ച്
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പുത്തൻ കെച്ചരിക്ക് പടിഞ്ഞാറു ഭാഗ കുമരക കാരൻ ഉമ്മൺ ഇൻെ ക്ടർ
താമസിച്ചിരുന്ന പാ ിയർക്കീസു ബാവായുെട ബങ്കളാവിൽ എത്തി. അ
തെന്ന ചില സാമാനങ്ങൾ വാങ്ങി ന്നതിനായി ചില ഷാ കളിലും കാ
ബങ്കളാവും മ ം കാണുന്നതിനായും േപായി.
മാർ അത്തനാേസ്യാസു െമ ാേപ്പാലീത്തായും മാർ ീേഗാറിേയാസു െമ ാേപ്പാ 
ലീത്തായും സവാരി േപായി േവെറാരു ബങ്കളാവിൽ താമസി കയും പിെറ്റ
ദിവസം കാ ബങ്കളാവു മുതലായതു സന്ദർശിക്കയും െച . കാ ബങ്കളാവിൽ
സിംഹം, കരടി, കടുവാ, പുലി മുതലായ കാ മൃഗങ്ങളും മയിൽ, പഞ്ചവർണ്ണക്കിളി
മുതലായി വിവിധ തരത്തിൽ പക്ഷി ട്ടങ്ങളും ഉണ്ടായിരു . ഭരണി, പിഞ്ഞാ 
ണം മുതലായവ ഉണ്ടാ ന്ന ആപ്പീസുകളും ൈഹ ളും കണ്ടതിെന്റ െശഷം
ആദ്യം വന്ന ബങ്കളാവിൽ എത്തി തിരുനൽേവലിയിേലയ്ക്ക് യാ യ്ക്ക് വണ്ടി
പിടി . 9 മണിക്ക് എല്ലാവരും പുറെപ്പ . വണ്ടി തഫാൽ വണ്ടി ആയിരു . 8
നാഴിക കഴിയുേമ്പാൾ കുഴൽ ഊതുകയും േവെറ കാളെയ മാറിെകാടു കയും
െചയ്തിരു . തിരുവനന്തപുര നി ം നടുവത്ത് േകായി റത്ത് െപാന്നെന്റ
മകൻ അ ഹാമിെന കൂെട സുഭാഷിയായി െകാ േപായി.
8 ന് കുഴി റ പാലത്തിങ്കൽ എത്തി. ഈ പാലം വളെര വീതിയും നീളവും
ഉയരവും ഒരു അരികിന് ഏകേദശം 108 കാലുകളും ഉള്ളതാകു . ഇതിന്
സമീപം മുസ്സാവിരി ബങ്കളാവുണ്ട്. അവിെട 12 മണിക്ക് എത്തി ഭക്ഷണം കഴിച്ച്
1 മണിക്ക് തിരുവാെങ്കാടു വഴിയായി പുറെപ്പ 6 മണിക്ക് പത്മനാഭപുരെത്ത 
ത്തി. തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവിെന്റ േകാട്ട ആദ്യം ഇവിെട ം പിെന്ന
തിരുവനന്തപുരേത്ത ം മാറ്റി. ഇവിെട പുല്ലി റിച്ചിയിൽ േറാമാമതക്കാരു 
െട ഒരു പള്ളി ഉണ്ട്. ൈദവസഹായ പിള്ളയ്ക്ക് ദാഹിച്ചേപ്പാൾ മു െകാണ്ട്
പാറയിൽ ഇടി എ ം അേപ്പാൾ െവള്ളം പുറെപ്പ എ ം ആ െവള്ളം
കുറവു കൂടാതിരി െവ ം േറാമാക്കാർ പറയുന്ന സ്ഥലം ഈ പള്ളിയുെട
പടിഞ്ഞാറു വശ മുഖവാരേത്താട് േചർന്നാകു . ആ പള്ളിയിൽ യാ ക്കാർ
േകറി കാണുകയും െവള്ളം വാങ്ങി കുടിക്കയും െച . ഉടെന അവിെട നി ം
െചേങ്കാട്ട വഴിയായി േപാരുേമ്പാൾ വലിയ വലിയ പാറ ട്ടങ്ങളും മലകളും
ഇടക്കിെടക്ക് കരിമ്പനകളും കാണുകയും 6 മണിക്ക് തെന്ന വടേക്കാട്ട് കടന്ന്
തിരുെനൽേവലി അതൃത്തിയിലിറ കയും െച . ഈ സ്ഥലം തിരുവിതാംകൂ 
റിെന്റ അതൃത്തിയും വലിയ മല െവട്ടിതാഴ്ത്തി ഉണ്ടാക്കീ ള്ളതുമാകു . ഈ േദശം
സമഭൂമിയും വളെര കരിമ്പനയും പുളിയും ഉള്ളതും െനല്ല്, പുല്ല്, ആവണക്ക്,
പരുത്തി മുതലായ കൃഷികളും ഉള്ളതാകു . ഈ േദശത്ത് മഴ നേന്ന കുറവും
കാറ്റ് അധികവും ആകു .

https://thalilakkam.in/



െകാളംബ് യാ ാവിവരണം - കാരുചിറ ഗീവർഗീസ് െശമ്മാശൻ 7

9 ന് 6 മണിക്ക് യാ പുറെപ്പ . 10 മണിക്ക് വള്ളിയൂരിലും 1 മണിക്ക് രാ 
ജായമംഗല ം പിെന്ന പാപകുളം ഊരിലും അ...കുള ം എത്തി. അവിെട
കരിങ്ക െകാണ്ട് െകട്ടിയ വിേശഷമായ കുളം ഉണ്ട്. അവിെട നി ം 5 ൈമൽ
വടക്ക് ... വിേശഷാൽ ഒരു േഗാപുരവും ക . ഈ യാ യിൽ ീെഗാറി 
േയാസു െമ ാേപ്പാലീത്തായുെട വണ്ടി മുമ്പ് കടന്ന് ഓടിച്ചതിനാൽ മുൻകൂട്ടി
തിരുനൽേവലീൽ എത്തി െറയിൽെവയി മാേനജരുെട ആപ്പീസിൽ താമസി .
േശഷം േപർ 4 മണിക്ക് ത പ്പർണ്ണി ആറ്റിലുള്ള പാലത്തിങ്കൽ എത്തി. ഈ
പാലം വളെര വലിപ്പമുള്ളതും ... ഇഷ്ടിക െകാണ്ട് വളച്ചതും പാലെത്ത വളെര
വിള കളും ഉള്ളതാകു . ഇതിനടുത്താകു തീവണ്ടി േസ്റ്റഷൻ. 10 ന് 5
മണിക്ക് എല്ലാവരും തീവണ്ടി ആപ്പീസിൽ എത്തി. യാ ക്കാർക്ക് തീവണ്ടി
യാ ആദ്യമായിരുന്നതിനാൽ വിസ്മയജനകമായിരു .
െമ ാച്ചന്മാർ രണ്ടാം ാസിലും െശഷം േപർ 3-ആം ാസിലും ആയി തീവണ്ടി
കയറി. ഗനായകണ്ടി, മണിയാച്ചി ഈ ആഫീസുകളിൽ എ യും േവഗത്തിൽ
എത്തി. മണിയാച്ചി ആഫീസിൽ നി ം അേപ്പാൾ മധുരയ്ക്ക് ഒരു വണ്ടി പുറെപ്പ .
അവിെട നി ം വണ്ടി പുറെപ്പട്ട് തത്തപ്പാറയി എന്ന ആപ്പീസിലും അവിെട
നി ം പുറെപ്പട്ട് 3 മണിക്ക് തൂ ടി ആപ്പീസിലും എത്തി. പിെന്ന ആപ്പീസ്
മുറി വിട്ടിറങ്ങി വേല്ലാം ആശ്വസിച്ചേശഷം ആപ്പീസിന് സമീപം പി.പി. ദുറാൾ
എന്ന ഒരു വലിയ ഷാപ്പിെന്റ സ്ഥല താമസി . ഈ മനുഷ്യൻ അൽവാറീസു
െമ ാേപ്പാലീത്തയുമായി പരിചയമുള്ള ആളായിരു . അതു നിമിത്തമാണ്
അയാളുെട സ്ഥലത്ത് യാ ക്കാെര താമസിപ്പി ന്നതിന് കാരണമായത്.
ഇവിെട േറാമാ സഭക്കാരും ... മുതലായവകളും വളെര കച്ചവടങ്ങളും ഉള്ള ഒരു

ധാന തുറമുഖവും കപ്പൽ അടു ന്നതും ആകു . തിരുനൽേവലീൽ നി ം
ഇവിേടക്ക് ഏകേദശം 36 മയിൽ അകലം ഉണ്ട്. യാ ക്കാർക്ക് അേന്ന ദിവസം
കപ്പൽ ഏതുമില്ലാത്തതിനാൽ അവിെട താമസി ന്നതിനിടയായി. അേപ്പാൾ
വളഞ്ഞ േറാമാക്കാർ വ യാ ക്കാെര കാണുകയും അൽവാറീസു െമ ാച്ചൻ
േറാമാക്കാർ വിേരാധമായി അച്ചടി വച്ചി ള്ള പുസ്തകങ്ങൾ സമ്മാനിക്കയും
െചയ്തതിനാൽ വളെര തർക്കവും വിേരാധവും ഉണ്ടായി. 11 ന് തിങ്കളാ േകാ 
ട്ടയേത്ത ം െകാളംബിേല ം കമ്പി അടി . 3 മണിക്ക് താമസ സ്ഥല
നി ം വണ്ടി വഴിയായി കടവിേലക്ക് പുറെപ്പ . കടവിൽ നി ം വളെര
ദൂരത്തിൽ 2 കപ്പൽ അടുത്തിരു . കപ്പൽ യാ ള്ള കൂലിയും മ ം തീർത്ത്
കടൽവഞ്ചിയിൽ കയറി നീങ്ങി ഒരു കപ്പലിെന്റ അടുക്കൽ സന്ധ്യേയാട് കൂെട
എത്തി. അേപ്പാൾ നിങ്ങൾ കൂലി തീർത്ത കപ്പൽ മേറ്റതാെണ ം അവിേടയ്ക്ക്
േപാകണെമ ം കപ്പിത്താൻ പറഞ്ഞേപ്പാൾ വഞ്ചിക്കാർ അവർക്ക് കഴിയുകയി 
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െല്ല ം മ ം തടസം പറ . അങ്ങെന െചയ്യാത്തതു േറാമാക്കാരുെട അസൂയ
െകാണ്ടായിരു .
പിെന്ന കപ്പിത്താെന്റ ശാസന െകാ ം അൽവാറീസു െമ ാച്ചൻ ൈക ലി
െകാടുത്തതു െകാ ം വള്ളക്കാർ മെറ്റ കപ്പലിെന്റ അടുക്കൽ െകാ േപായി
ഇറക്കി. കടലിെല ഓളത്തിെന്റ കഠിനം െകാണ്ട് യാ ക്കാർക്ക് തലതിരിച്ചിലും
ഛർദ്ദിയും ഉണ്ടായി. കപ്പലിെന്റ ...... െവള്ളത്തിൽ നി ം വളെര ഉയരത്തിൽ
ആയിരുന്നതിനാൽ േകറുന്നതിനും മ ം വളെര യാസം േനരി . അതിനാൽ
േഗാവണി ഇറക്കി തന്നതിൽ കൂടി കപ്പലിൽ കയറി. അേപ്പാൾ ആ കപ്പലിൽ
കുന്നംകുളങ്ങെര പനയ്ക്കൽ ഇട്ടിമാ ഉണ്ടായിരു . അയാൾ ആല െഴ നി ം
െകാളംബിേലക്ക് ന െട യാ ക്കാരുെട സഹായത്തിനായി പുറെപ്പട്ടതാണ്.
അയാെള കണ്ടതിൽ വളെര സേന്താഷമുണ്ടായി. രാ ി 11 മണിക്ക് കപ്പൽ
തുറമുഖ നി ം കുളംബിേലയ്ക്ക്* നീങ്ങി. കാ ം േകാളും അധികമായതിനാൽ
കപ്പൽ നന്നാ ഇളകുകയും െവള്ളം കപ്പലിനക വീഴുകയും െച . െവള്ളം
അടിത്തട്ടിേലക്ക് േപാകാതിരിക്കത്തക്കവണ്ണം പണി െചയ്തിരി ന്നതിനാൽ
െവള്ളം വീണാലും അതു പുറേത്തക്ക് േപാകുന്നതു െകാണ്ട് കുലു കയില്ല.
െമ ാന്മാർ 2-ാം ാസിലും േശഷം േപർ 3-ാം ാസിലും ആയിട്ടാണ് േകറിയ 
ത്. 2-ാം ാസ് മുറികൾ വളെര വിേശഷമായിരുന്നതിനാൽ അതിൽ െവള്ളം
േകറുകയില്ല. അതിൽ ഇരിപ്പിനും ...... സ്ഥലസൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. ഭക്ഷണം
അതിൽ തെന്ന െകാ വന്ന് െകാടു ം. 3-ാം ാ കാർ േമൽത്തട്ടിൽ
ഇരി ന്നതു െകാണ്ട് പല ഉപ വങ്ങളും ഉണ്ട്. െവള്ളം െപാട്ടി വീണാെറ
യാ ക്കാർ നനയുകയും മ മുണ്ടായി. ഇങ്ങിെന കപ്പൽ ഓടിച്ച് 12 ന് ഉച്ചയ്ക്ക്
െകാളംബു തുറമുഖത്ത് അടു . അേപ്പാൾ തുറമുഖത്ത് വളെര തീകപ്പലുകളും
പായ്ക്കപ്പലുകളും കടൽ വഞ്ചികളും വളെര ജനങ്ങളും ഉണ്ടായിരു . ഉടെന
െകാളംബു പള്ളിയിെല ഒരു ധാനിയായ േഡാക്ടർ പിേന്റായും മ മഹാന്മാരും
ന െട യാ ക്കാരുെട കപ്പലിൽ വന്ന് തിരുേമനികളുമായി സേന്താഷ സംഭാ 
ഷണം കഴിക്കയും തിരുേമനികെളയും ീബാ െശമ്മാശെനയും െകാ േകാശി
കത്തനാെരയും ഒഴി ള്ള ആളുകെളയും സാമാനങ്ങെളയും കടൽ വഞ്ചിയിൽ
കയറ്റി തുറമുഖ ള്ള ഗവർെമ വക െകട്ടിടത്തിേലയ്ക്ക് െകാ േപായി.
അവിെട വച്ച് ദാഹത്തിന് ഓേരാ കുപ്പി ലിബിൈനറ്റ് കുടിച്ചാശ്വസിച്ച േശഷം
കുതിരവണ്ടിയിൽ േകറ്റി ഔവർ െലയിഡി ഗുഡ് െഡത്ത് എന്ന് േപരുള്ള
അവരുെട പള്ളിയിേലയ്ക്ക് െകാ േപായി. അവിെട എത്തിയേപ്പാൾ െറനി വി 
ലാത്തി എന്ന അേമരിക്കൻ പാ ിയും ഫാദർ അേന്താനിേയാസും ഉണ്ടായിരു .
അവർ യാ ക്കാെര വളെര സേന്താഷേത്താെട ൈകെക്കാ . റ്റീ മുതലായവ
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തയ്യാറാക്കി കുടി ംെകാണ്ട് ആേഘാഷമായി എതിെരൽ ന്നതിനായി അവർ
കപ്പലിെലത്തി. ആദരിച്ച് ഗവർെമണ്ട് വക വലിയ േബാട്ടിൽ കയറ്റി കരയ്ക്കടുപ്പി 
ച്ച് ഗവർെമണ്ട് െകട്ടിടത്തിൽ ഇരുത്തി. അവിെട നിന്ന് കുതിരവണ്ടികളിലായി
ബാന്റ്, െബാെക്ക മുതലായ ആേഘാഷേത്താടും വളെര ജന ട്ടേത്താടും
കൂെട യാ തിരിച്ച് േമല്പ്പറഞ്ഞ പള്ളിയിൽ എത്തി. ലുത്തിനിയാ കഴിച്ച്
പള്ളിേയാട് േചർ ള്ള െകട്ടിടത്തിൽ താമസി . തൂ ടിയിൽ നിന്ന്
െകാളംബിേലയ്ക്ക് കപ്പൽ കൂലി 1-ാം ാസിന് 25. 2-ന് 10. 3 ന് 8 രൂപ വീതവും
ആയിരു .
13 ന് പലരും വന്ന് കാണുകയും സേന്താഷിക്കയും െചയ്തിരു . 14 ന് സ്വർഗാ 
േരാഹണെപ്പരുന്നാളായിരു . െറനി വിലാത്തി പാ ിക്ക് ീെഗാറിേയാസ്
െമ ാേപ്പാലീത്താ കുർബാന െചാല്ലി റമ്പത്വം െകാടു . ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് ടി.
റമ്പാൻ കുതിരവണ്ടി വരുത്തി, തിരുേമനികളും അേദ്ദഹവും ീബാ െശമ്മാ 
ശനും കൂടി വിസീറ്റയ്ക്ക് േപായി. കാ ബങ്കളാവ് മുതലായവ കണ്ട് സന്ധ്യയ്ക്ക്
തിരിെച്ചത്തി.
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അദ്ധ്യായം 2 - െകാളംബിെല കാ കൾ

െകാളംബിെല പള്ളീെട വടക്ക് വശ കൂടി വഴിയുള്ളതിനാൽ പള്ളി ഇരി  
ന്നതു െതക്ക് വടക്ക് ആയിരു . ഇതിെന്റ മദ്ബഹാേയാട് േചർന്ന് കിഴക്ക്
പടിഞ്ഞാറായി താമസത്തിനുള്ള മുറിയും അതിന് െതക്ക് വശത്ത് കുശിനി മുറി 
യും കിഴക്ക് വശത്ത് കിണറൂം അതിന് പടിഞ്ഞാറ് േവെറാരു െകട്ടിടവും ഉണ്ട്.
പള്ളിയകത്ത് ഇരുവശത്ത് തൂണ് നിറുത്തി ഉത്തരവും വച്ച് റാന്തൽ വശത്ത് ചുവ 
രു െകട്ടി അടച്ച് ജനലുകളും വച്ച് വിസ്താരമുള്ളതും മുറിത്ത ം പടിഞ്ഞാറു വശത്ത്
ഒരു മ പ്പാവും മദ്ബഹായ്ക്ക് െതക്ക് വടക്ക് ..... ഒഴുകുവാര മുറികളും. പള്ളിക്കക 
ത്ത് മുഴുവൻ കയറ്റ് പായും കേസറകളും ഉണ്ട്. ജനങ്ങൾ കൂടിയാൽ കേസരയിൽ
ആണ് ഇരി ന്നത്. ഈ പള്ളി സമീപം െപട്ടയിൽ ഒരു പള്ളി ഉെണ്ട ം ദൂ 
െര മാന്നാർ എന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു വലിയ പള്ളിയും കുെറ ചാപ്പലുകളും ഉണ്ടന്നവർ
പറ . ഈ പള്ളിയുെട പടിഞ്ഞാറു വശ ൈഹേക്കാ ം െത വശത്ത് െറ 
യിൽേവ േസ്റ്റഷനും കിഴ വശ േതങ്ങ ആ ന്ന എണ്ണ ച ം മറ്റ് യ ങ്ങളും
ഉണ്ട്. പട്ടണം വളെര ആൾ െപരുപ്പവും വളെര വലിയ െകട്ടിടങ്ങളും കച്ചവടവും
ഉള്ളതാകു . എല്ലാ വഴികളിലും കുഴൽ െവള്ളവും ഉണ്ട്.
15 ന് െറനി വിലാത്തി റമ്പാന് സ്ഥാനം െകാടു ന്നത് ലത്തീൻ ഭാഷയിൽ
ആയിരിക്കണെമന്ന് അൽവാറീസ് െമ ാച്ചനും മ ം തിരുേമനികേളാട് അറിയി 

. അത് പാടിെല്ലന്ന് പറകയാൽ തർക്കം ഉണ്ടായി. കുെറ വ്യസനി ം എങ്കിലും
െച േപായതു െകാണ്ട് സംഗതി നടക്കാെത േപായാൽ ആേക്ഷപമാകുമേല്ലാ
എന്ന് കരുതി സ്ഥാനം െകാടു ന്ന ദിവസം അൽവാറീസ് കുർബാന െചാല്ലണ 
െമ ം പട്ടംെകാട സുറിയാനിയിലായിരിക്കണെമ ം നിശ്ചയി . അേന്ന ദി 
വസം പാ ിയർക്കീസ് ബാവായുെട ഒരു ക ന വായി . അതിൽ െറനി വിലാ 
ത്തി സത്യവിശ്വാസത്തിൽ സ്ഥിരെപ്പട്ടിരിക്കണെമ ം അേദ്ദഹത്തിന് സ്ഥാനം
െകാടു ന്നതിന് അനുവദി െവ ം മ മായിരു . 17 ന് അൽവാറീസ് െമ 

ാച്ചൻ കുർബാനക്കായി ഒരു കയും, േശഷം തിരുേമനികളും കൂെടയുള്ളവരും
ാർത്ഥന കഴിഞ്ഞേശഷം സുറിയാനി മര്യാദ കാരമുള്ള മങ്ങൾ കഴിക്കയും

പാ ിയർക്കീസ് ബാവായുെട കല് പന വായിക്കയും മ ം െചയ്ത്, െറനി വിലാ 
ത്തിക്ക് മൂ േപരും കൂടി ൈകവച്ച് തീെമാഥെയാെസന്ന സ്ഥാനേപ്പർ െകാടു
അേമാേലാഗിയ വായിച്ച് ഒ വച്ച് വാങ്ങി . പിെന്ന കുെറയാശ്വസിച്ച േശഷം
എല്ലാവരും പള്ളിയക േപായി. അൽവറീസ് കുർബാന െചാ കയും ഏതാ 
നും മങ്ങൾ കഴിക്കയും െച . പള്ളിയിൽ അെമറീക്ക െകാൻസൽ മുതലായ
മഹാന്മാരും വളെര ജനങ്ങളും കൂടിയിരു . ഇവെര കഴിഞ്ഞ് തിരുേമനികൾ മു 
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റിയിൽ വന്നേപ്പാൾ േഡാക്ടർ പിേന്റാ തിരുേമനികൾക്ക് െവേവ്വെറ വന്ദനവുകൾ
പറയുകയും അവർ യേഥാചിതമായ മറുപടി പറയുകയും െച . അന്ന് രാ ി 8
മണി മുതൽ പിേന്റാ മുതൽ േപർ മാജിക്കലാണ്ട് എന്ന സൂ ം കാണിച്ച് രസിപ്പി 

.
18 ന് െറനിവിലാത്തി തിെമാത്തിേയാസ് െമ ാേപ്പാലീത്തായ്ക്ക് പാ ിയർക്കീ 
സ് ബാവായുെട അധികാരപ വും മൂന്ന് െമ ാന്മാരും കൂടി അധികാര സാക്ഷ്യ 
പ വും െകാടു .19 ന് യാ ക്കാർ െകാളംബിലുള്ള െകാ ാ ആ ന്ന ച ം
മ ം കാണുന്നതിനായി േപായി. ആ െകട്ടിടം വളെര വലിപ്പമുള്ളതും വളെര േവല 
ക്കാർ ഉള്ളതും ആകു . അതു കഴിഞ്ഞ് െപൻസൽ ഉണ്ടാ ന്നതിനുള്ള ഈയം
െവലം െച ന്ന സ്ഥലവും െചന്ന് ക തിരി വ . പട്ടംെകാടയുെട സംഗ 
തികെള കുറി ം മ ം പാ ിയർക്കീസ് ബാവായ്ക്ക് എഴുത്തയ . ഉച്ച കഴിഞ്ഞ്
െശമ്മാശൻമാർ അവിെടയുള്ള കാ ബങ്കളാവ് കാണുന്നതിനായി േപായി. അവി 
െട തിരുവനന്തപുരെത്തേപ്പാെല കാ കൾ ഉെണ്ടങ്കിലും ജീവനുള്ളതായിരുന്നില്ല.
സിംഹം, കരടി, ആന മുതലായ അേനക മൃഗങ്ങളുെടയും അേനക തരത്തിലുള്ള
പക്ഷികളുെടയും േതാലുകൾ ഉണക്കി സാക്ഷാൽ എന്ന് േതാന്നിക്കത്തക്ക വിധ 
ത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിരു . അേനകം ആളു രൂപങ്ങളും കാട്ടാളന്മാരുെട േവഷങ്ങളും
സാക്ഷാൽ ഉള്ളെതന്ന് േതാന്നിക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിരു . വലിയ
തിമിംഗലങ്ങളുെട അസ്ഥികളും േതാലുകളും ഉണക്കി വച്ചി ണ്ട്. കാ ബംങ്കളാവി 
െന്റ മിറ്റത്ത് ഒരു തറയിൽ കാട്ടാളെന്റ ഒരു വലിയ രൂപം കരിങ്കല്ല് െകാ തീർ 
ത്ത് സ്ഥാപിച്ചിരു . അതു കഴിഞ്ഞ് ഒരു പാലം കാണുന്നതിനായി േപായി. ആ
പാലം െവള്ളത്തിൽ അേനക വള്ളങ്ങൾ നിരത്തിയി അതിേന്മൽ തുടൽ വലി 
ച്ച് െകട്ടി പലക നിരത്തിയും എ െവള്ളം െപാങ്ങിയാലും തരേക്കടില്ലാത്തതും
ആകു . പിന്നീട് കട റം മുതലായ സ്ഥലങ്ങൾ ക . യാ യിൽ േറാമാക്കാർ,
ഇം ീഷുകാർ, മഹമ്മദുകാർ മുതലായവരുെട പള്ളികളും െകട്ടിടങ്ങളും കണ്ട് തി 
രിെച്ചത്തി. പിന്നീട് േഡാക്ടർ പിേന്റായുെട ബംങ്കളാവിൽ ന െട യാ ക്കാെര
സല്ക്കരി . 20 ന് തിരുേമനികൾ േപായേശഷം ആ പള്ളിയുെട ൈകക്കാരനും

ധാനിയുമായ െപേരാരയുെട ക്ഷണിത കാരം അയാളുെട വീട്ടിൽ എല്ലാവരും
േപായി. തീറ്റി േറാമാ സ ദായത്തിൽ ആണുങ്ങളും െപ ങ്ങളും ഒരു േമ 
ശയ്ക്ക് ചു ം ഇരു . അേനകതരത്തിൽ വിേശഷ സാമാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരു .
അയാൾ ഒരു കച്ചവടക്കാരനും ആകു . 21 ന് ഷാ കളിൽ െകാട മുതലായ സാ 
മാനങ്ങൾ വാങ്ങി ന്നതിനായി േപായി തിരി വ .
25 ന് അൻപതാം െപരുന്നാളിന് െകാ േകാശി കത്തനാർ കുർബ്ബാന െചാല്ലി.
െപരുന്നാളിെന്റ ഒരു െബശുെമശ്ത്താ കഴി . പിന്നീട് അൽവാറീസ് െമ ാച്ച 
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നും മ ം അവരുെട മ കാരം ശു ഷകൾ കഴിച്ച് 3 ാവശ്യം െവള്ളം തളി 
ക്കയും ഒരു സംഗം പറയുകയും െച . 12 മണി കഴിഞ്ഞ് യൗവനക്കാർ വന്ന്
കളിസ്ഥലം ഒരു കയും െപൺകുട്ടികൾ വന്ന് ഓട്ടം, ചാട്ടം മുതലായ കളികൾ
കാണിക്കയും െപൺകുട്ടികൾ ഓട്ടത്തിൽ സൂചി ഴയിൽ നൂൽേകാർക്കയും മ ം
ഉണ്ടായി. ജയിച്ചവർക്ക് ഓേരാ തരം പടങ്ങളും മ ം സമ്മാനിക്കയും െച . 5
മണിക്ക് മാർ അത്തനാേസ്യാസ് െമ ാേപ്പാലീത്താ ം മാർ ീേഗാറിേയാസ്
െമ ാേപ്പാലീത്താ ം കൂടി ഇം ീഷിൽ ഒരു മംഗളപ ം സമർപ്പിക്കയും അവർ
സമേയാചിതമായി മറുപടി പറയുകയും െകാളംബിേലയും അെമരിക്കയിേലയും
സഭെയപ്പറ്റി അ ം സംഗിക്കയും െചയ്ത േശഷം പുതിയ െമ ാേപ്പാലീത്തായ്ക്ക്
ഒരു മംഗളപ ം സമർപ്പിക്കയും മറുപടി പറയുകയും െച . ഒടുവിൽ ചീയർ വി 
ളിച്ച് ൈകെകാട്ടി സേന്താഷിച്ച് പിരിയുകയും രാ ി 8 മണി മുതൽ 9 മണി വെര
മാജിക്കലാണ്ട് കാണി കയും കരിമരുന്ന് േയാഗം നട കയും െച ,
25 ന് തിരിച്ച് യാ ള്ള കപ്പൽ അേന്വഷിെച്ചങ്കിലും ഏനമായി കിട്ടിയില്ല. 26
ന് 12 േപർ ം കപ്പൽ കൂലി ഒടുക്കി ടിക്ക ം വാങ്ങി . 2 മണിക്ക് പള്ളിയിൽ
നി ം കടവിേലക്ക് യാ തിരി . പുതിയ െമ ാേപ്പാലീത്തായും അെമറിക്ക 
യിേലക്ക് യാ തിരി . ഒന്നി പുറെപ്പട്ട് കടവു വെര എത്തി. കടവു വെര അൽ 
വാറീസ് െമ ാേപ്പാലീത്തായും മ ം വന്നിരു . തമ്മിൽ സമാധാനം പറഞ്ഞ്
വള്ളത്തിൽ കയറി കപ്പലിൽ െചെന്ന കയും കപ്പലിൽ നടന്ന് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങ 
ളും കാണുകയും െച . തിരുേമനികൾ മുേമ്പേപ്പാെല 2–ാം ാസിലും േശഷം
േപർ 3–ാം ാസ്സിലും ആണ് േകറിയത്. ശീമക്കാരൻ മല്കി എന്നവൻ ഞങ്ങ 
ളിൽ നി പിരി ശീമയ്ക്ക് യാ യാവുകയും െച . രാ ി 8 മണിക്ക് കപ്പൽ
നീങ്ങി. പിെറ്റ ദിവസം കാല തൂ ടിയിൽ കപ്പൽ അടുത്തില്ല. അതു നി 
മിത്തം പലരും വ്യസനി . വഴി െതറ്റിേപ്പായിട്ടാെണ ം മ ം പലരും പറ .
ഞങ്ങളിൽ പലർ ം കപ്പൽ െചാരു ണ്ടായിരുന്നതിനാൽ ഒ ം ഭക്ഷി ന്ന 
തിനും പാടില്ലാെത ക്ഷീണതയിൽ ആയിേപ്പായി. ബുധനാ രാ ി 12 മണിക്ക്
തൂ ടി തുറമുഖത്ത് വിളക്ക് കണ്ട് ആശ്വസി . കാലെത്ത കരയിൽ നി ം
വള്ളം കപ്പലിങ്കൽ െകാ വന്ന് അതിൽ എല്ലാവരും േകറി കരയിേലക്ക് യാ 

തിരി . ആ വള്ളത്തിൽ കരയിേലക്കിറ ന്നതിനായി ചില സായ് പന്മാരും
മദാമ്മമാരും ഉണ്ടായിരു . അവർ െമ ാന്മാെര കണ്ടേപ്പാൾ വർത്തമാനങ്ങൾ
േചാദി കയും സുറിയാനി സഭെയ റിച്ച് ഒരു വിവരണം അവെര മനസിലാ 
ക്കയും ഓേരാ പുസ്തകങ്ങൾ അവർക്ക് സമ്മാനിക്കയും െച . വള്ളം കരക്കടു 
പ്പിച്ച് ഇറങ്ങി മുൻ താമസിച്ചിരുന്ന മുറാൾ എന്ന കച്ചവടക്കാരെന്റ ആപ്പീസിൽ
എത്തി ഭക്ഷണം കഴിച്ചാശ്വസിക്കയും 4 മണിക്ക് യാ പറഞ്ഞ് തീവണ്ടിയിൽ
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േകറി രാ ി 7 മണിക്ക് തിരുെനൽേവലീൽ എത്തി. മുൻ ീേഗാറിേയാസ് െമ 
ാേപ്പാലീത്താ എത്തി താമസിച്ച സാ ിെന്റ ബങ്കളാവിൽ താമസി . അയാൾ

ന െട യാ ക്കാരുെട േമൽ ദയയുള്ള ആളായിരു . അയാളുെട മകൾക്ക് ചില
സമ്മാനങ്ങളും മ ം െകാടു . െവള്ളിയാ ഭക്ഷണവും മ ം കഴിച്ച് തിരുവനന്ത 
പുരേത്തക്ക് തഫാൽ വണ്ടിയിലായി യാ തിരി . വണ്ടി 1ക്ക് പ ണ്ട് രൂപാ
വീതം കൂലിയായിരു .
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അദ്ധ്യായം 3 - െകാളംബിൽ നി ം മടക്കം

മുപ്പതിന് തിരുവിതാംേകാട്ട പള്ളിയിൽ എത്തി. ഈ പള്ളി ധരിയാക്കളായ
സുറിയാനിക്കാരുെട പള്ളി ആകു . അന്ന് ആ പള്ളിയിൽ പുതുപ്പള്ളിക്കാരൻ
കുരുവിള ഇഞ്ചിനീയർ താമസി ണ്ടായിരു . ഈ പള്ളി വളെര പുരാതന
പള്ളിയും മുമ്പ് വളെര ഇടവകക്കാർ ഉണ്ടായിരുന്നതും ആകു . ഇേപ്പാൾ
ഒന്ന് രണ്ട് വീ കാർ മാ േമ ഇടവകക്കാരായി ഉ . അവർക്ക് കുടുമ്മ ഉണ്ട്.

ീകൾ പാണ്ടിക്കാരുെട വസ് ധാരണയിലും ആണ് നട ന്നത് . ഈ പള്ളി
ജീർണ്ണിതെപ്പ കിടന്നിരുന്നതു എഞ്ചിനീയറിെന്റ ഉത്സാഹത്താൽ നന്നാക്കി.
പിെറ്റ ദിവസം ീേഗാറിേയാസ് െമ ാേപ്പാലീത്താ ആ പള്ളിയിൽ കുർബാന
െചാല്ലി സംഗി . അന്യ ജാതിക്കാർ പലരും െവളിക്ക് കൂടിയിരു . അവിെട
െവ ണ്ടായ ചിലവ് ഇഞ്ചിനീയറുെട വകയായിരു . ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് അവിെട
നിന്ന് പുറെപ്പട്ട് രാ ി 12 മണിക്ക് തിരുവനന്തപുരത്ത് മാർ ദിവന്നാേസ്യാസ്
െമ ാേപ്പാലീത്താ താമസിച്ചിരുന്ന ബങ്കളാവിൽ എത്തി യാ യിൽ ഉണ്ടായ
വിവരങ്ങൾ അറിയി കയും സകല അപകടങ്ങളിൽ നി ം രക്ഷിച്ച ൈദവ 
െത്ത തിക്കയും െച .
മിഥുനം 2 ന് പുത്തൻകച്ചരി മുതലായതു കാണുന്നതിനായി േപായേപ്പാൾ
ജഡ്ജിമാരുെട വിസ്താരവും മ ം കണ്ട് തിരിെക ബങ്കളാവിൽ എത്തിയേശ 
ഷം തിരുവനന്തപുരത്ത് താമസിച്ച് പഠി ന്ന സുറിയാനി വിദ്യാർത്ഥികൾ,
വക്കീലന്മാർ മുതലായവർ തിരുേമനികൾ െകാളംബിേലക്ക് സുവിേശഷ

ചാരണത്തിനായി േപായി തിരി വന്നതിെന്റ സേന്താഷം നിമിത്തം ഒരു
മംഗളപ ം അച്ചടിച്ച് വായി ന്നതിനായി നാലര മണിക്ക് ഒരു േയാഗം
കൂടുകയും പുതുപ്പള്ളി െകാ പാേറട്ട് പീലിേപ്പാസ് ബി. എ. വായിക്കയും

ീേഗാറിേയാസ് െമ ാേപ്പാലീത്താ മറുപടി പറയുകയും അത്തനാേസ്യാസ് 
െമ ാേപ്പാലീത്താ െകാളമ്പിേലയും അേമരിക്കയിേലയും സഭെയ റി ം
യാ യിൽ വന്ന ബുദ്ധിമു കെള റി ം സംഗി കയും സിഡന്റ് മാർ
ദിവന്നാേസ്യാസ് െമ ാേപ്പാലീത്താ പാ ിയർക്കീസു ബാവാെയയും ന െട
സത്യവിശ്വാസെത്തയും കാേനാനുകെളയും സത്യൈകെവപ്പിെനയും കുറിച്ച്
എ യും രസകരമായ വിധത്തിൽ സംഗിക്കയും അേമരിക്കയിലും െകാ 
ളംബിലും ചുവ കുപ്പായം തു ന്നതിന് തയ്യൽക്കാർ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല അവർ
വന്നെത ം ക ിച്ച് സംഗം അവസാനിപ്പി കയും പാ ിയർക്കീസ്
ബാവാ ം തിരുേമനികൾ ം ചീയർ പറഞ്ഞ് ൈകെകാട്ടി സേന്താഷിക്കയും
തിരുേമനികൾക്ക് പൂമാലകൾ െകാടുക്കയും െചയ്തേശഷം േയാഗം പിരി .
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അതിന് േശഷം പട്ടാളക്കാരുെട ബാൻഡ് േകൾ ന്നതിനായി േപായി. പിെറ്റ
ദിവസം യാ ക്കാർ അവിെട നി ം യാ തിരി . 8 മണിക്ക് ചാെക്കകടവിൽ
എത്തി. 2 വള്ളങ്ങളിലായി പുറെപ്പ . ..... മണിക്ക് കായ ളത്ത് പള്ളിയിൽ
എത്തി. ഈ പള്ളി വളെര പഴക്കമുള്ളതും െകാല്ലം ....1ൽ അടിസ്ഥാനെപ്പടുത്തി 
യെത വിചാരി വരുന്നതും ആകു . അവിെട നിന്ന് അത്താഴം കഴിഞ്ഞ്
യാ പുറെപ്പട്ട് ശനിയാ 8 മണിക്ക് പരുമല സിമ്മനാരിയിൽ എ കയും

ീെഗാറിെയാസ് െമ ാേപ്പാലീത്താ അവിെട താമസിക്കയും അത്തനാേസ്യാ 
സു െമ ാേപ്പാലീത്തായും കൂെടയുള്ളവരും കുമരകത്ത് പള്ളിയിേലയ്ക്ക് പുറെപ്പട്ട്
ഞായറാ കാലെത്ത അവിെട എത്തി. കുർബാനയ്ക്ക് തിരുമനസു െകാണ്ട് യാ 

െയപ്പറ്റിയും സുറിയാനി സഭയുെട മഹിമെയപ്പറ്റിയും സംഗി . 2 ദിവസം
കൂെട ഗീവറുഗീസ് െശമ്മാശൻ അവിെട താമസിച്ച് തിരിച്ച് വീട്ടിൽ എ കയും
െച .
െകാളമ്പിൽ പല രാജാക്കന്മാരുെട തിനിധികളായ െകാൻസൽമാർ താമസി 

ണ്ട്. ആയ്ത് റഷ്യാ, ജർമ്മൻ, ഓ ിയാ, ഇറ്റലി, െ യിൻ മുതലായവരുെട
ആകു . അവിടുെത്ത സ്വജാതികൾ സിങ്കാളികൾ ആകു . ബുദ്ധ മതക്കാരും,
ഇം ീഷുകാരും, മഹമ്മദ്കാരുമായി മറ്റ് പല ജാതികളും ഉണ്ട്. െകാളംബു
യാ േവണ്ട ചിലവുകൾ അൽവാറീസ് െമ ാേപ്പാലീത്താ ചിലവിടാെമന്ന്
പറഞ്ഞാണ് െകാ േപായത്. അേങ്ങാ ള്ള യാ യ്ക്ക് മാ ം ചിലവി . തിരിച്ച്
േപാരുന്നതിനുള്ള ചിലവു തിരുേമനികളുെട കയ്യിൽ നിന്നായിരു .
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