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സ്താവന

മലയാള ഭാഷയുെട പരിഷ്കാരാഭിവൃദ്ധികൾക്കായി സർവ്വാ�
ത്മനാ പരി മി െകാണ്ടിരുന്ന മഹാനും ‘മലയാള
മേനാരമ’ പ ം, ‘ഭാഷാേപാഷിണി’ മാസിക എന്നിവ�
യുെട നിർമ്മാതാവുമായ പേരതനായ െക. ഐ. വർഗീസു
മാപ്പിള അവർകൾ േകാട്ടയ വ സ്ഥിരതാമസം
തുടങ്ങിയ കാലം മുതൽ ആജീവനാന്തം അേദ്ദഹം ഭാ�
ഷാവിഷയമായി െചയ്തി ള്ള പരി മങ്ങെളല്ലാം എെന്ന�

ടി ഒരു ഭാഗഭാക്കാക്കി െവ െകാണ്ടാണ് ഇരുന്നിരു�
ന്നെത ള്ള വാസ്തവം അേദ്ദഹെത്തയും എെന്നയും പറ്റി
അറിവുള്ളവർെക്കാെക്ക അറിയാവുന്നതാണ്. ഞങ്ങൾ
ര േപരുംകൂടി മേനാരമ ആപ്പീസിലിരു പ സം�
ബന്ധമായും മ ം ഓേരാന്ന് എഴുതുക, വായി ക, തി�
രു ക മുതലായി അന്ന തീർേക്ക ന്ന േജാലികൾ
െച തീർത്താൽ പകേല നാലുമണി േശഷം കുറ
സമയം ൈസ്വരസല്ലാപം െച വി മി ന്നതിനുകൂടി
അേദ്ദഹം നിശ്ചയിച്ചിരു . ആ സമയത്ത് അേദ്ദഹത്തി�
െന്റയും എെന്റയും േസ്നഹിതന്മാരും സരസന്മാരുമായി
ചില മാന്യന്മാർകൂടി വ േചരുകയും പതിവായിരു .
അങ്ങെന ഞങ്ങൾ എല്ലാവരുംകൂടി ചില േനരേമ്പാ�

കളും ഫലിതങ്ങളും പറ രസി െകാണ്ടിരുന്ന
മേദ്ധ്യ സംഗവശാൽ ഒ ര ദിവസം ഞാൻ ചില
ഐതിഹ്യങ്ങൾ പറയുകയും അവ വരുഗീസുമാപ്പിള
അവർകൾ വളെര രസി കയും അതിനാൽ പിെന്ന�
യും ചിലേപ്പാൾ വല്ല ഐതിഹ്യങ്ങളും പറയുന്നതിന്
അേദ്ദഹം ആവശ്യെപ്പടുകയും ഞാൻ പറയുകയും െച .

േമണ മിക്കവാറും അെതാരു പതിവായിത്തീരു .
അങ്ങെന കുറ കാലം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ ഒരു ദിവസം
മിസ്റ്റർ വറുഗീസുമാപ്പിള, “ഈ ഐതിഹ്യങ്ങെളല്ലാം
ഇങ്ങെന െവറുെത പറ കളഞ്ഞാൽ േപാരാ, ഇവയി�
ൽ അേനകം േനരേമ്പാ കളും അതിശേയാക്തികളും
അസംബന്ധങ്ങളും ഉെണ്ടങ്കിലും നാം അറിഞ്ഞിരിേക്ക�

ന്നവയായ പല തത്ത്വങ്ങളും സാരാംശങ്ങളുംകൂടി�
യുണ്ട്. അതിനാൽ ഇവെയല്ലാം ഒെന്നഴുതണം. നമു
മേനാരമയിലും ഭാഷാേപാഷിണിയിലുമായി സി�
ദ്ധെപ്പടുത്താം. ഏതു തരം വായനക്കാർ ം ഈവക
ഐതിഹ്യങ്ങൾ രുചിക്കാെതവരുെമ േതാ ന്നില്ല.
സാരാംശങ്ങൾ ഹിക്കാൻ ശക്തിയുള്ളവർ അവെയ �
ഹി ം. അതില്ലാത്തവർ േനരേമ്പാക്കിനായിെട്ടങ്കിലും
ഈവക ഉപന്യാസങ്ങൾ വായിക്കാെത ഇരി കയി�
ല്ല” എ പറയുകയും മ ചില മാന്യന്മാർ അതിെന
അനുസരി പറയുകയും െച . അതിെന്റേശഷം യഥാ�
വസരം ഞാൻ ചില ഐതിേഹ്യാപന്യാസങ്ങൾ എഴു�
താനും മിസ്റ്റർ വർഗീസുമാപ്പിള അവെയ യഥാേയാഗ്യം
‘മേനാരമ’യിലും ‘ഭാഷാേപാഷിണി’ മാസികയിലുമായി

സിദ്ധെപ്പടുത്താനും തുടങ്ങി. ആ േശഖരത്തിൽ ഞാൻ
എഴുതിയ ‘പറയിെപറ്റ പന്തിരുകുലം’ എന്ന ഉപന്യാ�
സം 1073-ൽ കുംഭം, മീനം, േമടം എന്നീ മാസങ്ങളിെല
‘ഭാഷാേപാഷിണി’ മാസികയിൽ േചർ സിദ്ധെപ്പ�
ടുത്തിയിരു . അതിെനപ്പറ്റി ആയിടയ്ക്ക് ഒരു ‘േയാഗ്യൻ’
ഒരു വർത്തമാനപ ത്തിൽ, “ഭാഷാേപാഷിണീസഭ�
വകമാസിക മിസ്റ്റർ വറുഗീസുമാപ്പിളയുെടയും െകാട്ടാര�
ത്തിൽ ശ ണ്ണി അവർകളുെടയും തറവാ വക അല്ലാത്ത�
തിനാൽ േകവലം നിസ്സാരങ്ങളും യാെതാരുപേയാഗവു�
മില്ലാത്തവയുമായ ‘പറയിെപറ്റ പന്തിരുകുലം’ എ ം
മ മുള്ള ഉപന്യാസങ്ങൾ അതിൽ േചർ ന്നതു ന്യായമ�
ല്ല. മിസ്റ്റർ ശ ണ്ണിയുെട ഈവക േലഖനങ്ങൾ സിദ്ധ�
െപ്പടുത്തിയതിേല െചലവായി ള്ള കടലാ കളുെട
വിലയും അച്ചടി ലിയും ശ ണ്ണി അവർകളിൽനിന്ന്
ഈടാക്കി, ‘േകരളപാണിനീയ’െത്തപ്പറ്റിയും മ ം െ ൗ�
ഢങ്ങളായ േലഖനങ്ങെളഴുതുന്ന േശഷഗിരി ഭു അവ�
ർകൾ െകാടുേക്കണ്ടതാണ് ” എ സ്താവിച്ചിരി �
ന്നതായി ക . എങ്കിലും അതിനുമുമ്പായിത്തെന്ന േക�
രളവർമ്മ വലിയ േകായിത്ത രാൻ സി. എസ്സ്. ഐ.
തിരുമന െകാ മുതലായ പല മഹാന്മാരും െ ൗ�
ഢേലഖനകർത്താവായ േശഷഗിരി ഭു എം. ഏ. അവ�
ർകൾതെന്നയും മിസ്റ്റർ വറുഗീസുമാപ്പിളയുെട േപർക്ക്
“െകാട്ടാരത്തിൽ ശ ണ്ണി അവർകൾ എഴുതുന്ന ‘പറയി�
െപ പന്തിരുകുലം’ മുതലായ േലഖനങ്ങൾ സരസങ്ങളും
സാരസംയുക്തങ്ങളുമായിരി . ഈ വക ഐതി�
ഹ്യങ്ങൾ ഒരു കാല വളെര വിലയുള്ളവയായിരു�
ന്നതും ഇവയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അേനകം തത്ത്വങ്ങൾ

ഹിക്കാവുന്നതുമാണ്. അതിനാൽ മിസ്റ്റർ ശ ണ്ണിെയ
ഉത്സാഹിപ്പിച്ച് ഈ വക േലഖനങ്ങൾ കഴിയുന്നതും
വിസ്തരിച്ച് എഴുതിക്കാൻ നിങ്ങൾ മിച്ചാൽ െകാള്ളാം”
എ ം മ ം എഴുതിയയ്ച്ചിരുന്ന അേനകം എഴു കൾ
ഞാൻ കണ്ടി ള്ളതിനാൽ േമ റഞ്ഞ ‘േയാഗ്യ’െന്റ അഭി�

ായ കടനം എനിക്ക് ഇച്ഛാഭംഗത്തിേനാ നിരുത്സാ�
ഹതേയ്ക്കാ കാരണമായിട്ടില്ല. അതിനാൽ വീ ം ഞാൻ
ഓേരാന്ന് എഴുതിെക്കാ ം മിസ്റ്റർ വറുഗീസുമാപ്പിള
അവെയ സിദ്ധെപ്പടുത്തിെക്കാ മിരു .

മേനാരമയിേലക്ക് എ േദ്ദശിച്ച് എഴുതുന്ന േലഖന�
ങ്ങൾ പ ത്തിെന സ്ഥലെദൗർലഭ്യം വിചാരിച്ച് ഞാൻ
അധികം വിസ്തരിക്കാെത ചുരുക്കി എഴുതുന്നതു കണ്ടിട്ട്
ഒരിക്കൽ മിസ്റ്റർ വറുഗീസുമാപ്പിള, “ഈ വക ഐതിഹ്യ�
ങ്ങൾ ചുരുക്കി എഴുതിയാൽ നന്നായിരി കയില്ല. കഴി�
യുന്നതും വിസ്തരി തെന്ന എഴുതിെക്കാളൂ. പ ത്തിൽ
സ്ഥലം മതിയാകാെത വന്നാൽ രേണ്ടാ മൂേന്നാ ലക്ക�
ങ്ങളിലായി തുടെര േചർ സിദ്ധെപ്പടുത്താമേല്ലാ.
ഇവെയല്ലാംകൂടി േചർത്ത് ഒടുക്കം ഒരു പുസ്തകമാക്കി

സിദ്ധെപ്പടുത്തണെമ കൂടി ഞാൻ വിചാരിച്ചി ണ്ട്.
അതിനാൽ ഒ ം ചുരുക്കണെമന്നില്ല” എ പറ .
അേപ്പാൾ ഞാൻ “ഇതു പുസ്തകമാക്കണെമങ്കിൽ എല്ലാം
മാറ്റിെയഴുതണമേല്ലാ. ഇേപ്പാൾ ഞാൻ ഇവെയല്ലാം
േലഖനരീതിയിലാണേല്ലാ എഴുതിയിരി ന്നത് ” എ
പറ . അതിന് വറുഗീസ് മാപ്പിള അവർകൾ, “മാറി�
െയഴുതുകെയാ ം േവണ്ട. പുസ്തകമാകുേമ്പാൾ കുറ കൂടി
െ ൗഢതയും അർത്ഥഗാംഭീര്യവും ചമത്കാരവുെമാ�
െക്ക ഉണ്ടായിരുന്നാൽ െകാള്ളാം. എങ്കിലും ഈ രീതി�
യിൽത്തെന്ന ഇരുന്നാലും േപാെരന്നില്ല. പിെന്ന പുസ്ത�
കമാ യി അച്ചടി ന്ന കാല വല്ലതും തിരുത്തണെമ�

േതാന്നിയാൽ നമുക്ക് അങ്ങിെനയും െചയ്യാമേല്ലാ.
അെതാെക്ക അേപ്പാൾ നിശ്ചയിക്കാം. ഇേപ്പാൾ ഈ
രീതിയിൽതെന്ന കഴിയുന്നതും വിസ്തരിെച്ചഴുതിേക്കാളൂ;
അതു മതി” എന്നാണ് മറുപടി പറഞ്ഞത്. അതിനാൽ
ഞാൻ അതി ിെന്ന എഴുതിയ ഉപന്യാസങ്ങൾ എല്ലാം
ചുരുക്കാെതയും മുൻ രീതിയിൽത്തെന്നയുമാണ്. എങ്കി�
ലും വറുഗീസുമാപ്പിള അവർകളുെട അകാല നിര്യാണം
നിമിത്തം എെന്റ ഉപന്യാസങ്ങൾ പുസ്തകരൂേപണ
പുറ വരാനുള്ള ഭാഗ്യം ഏതത്കാലപര്യന്തം സിദ്ധി�
ച്ചിട്ടില്ല. മിസ്റ്റർ വറുഗീസുമാപ്പിളയുെട വിേയാഗേത്താടു�
കൂടി ഈവക ഉപന്യാസങ്ങെളഴുതുവാൻ എനിക്ക് തീെര
ഉത്സാഹമില്ലാെതയായി. എങ്കിലും ചില ഉപന്യാസങ്ങ�
ൾ അതിൽ പിന്നീടും ഞാൻ എഴുതീ ണ്ട്. വറുഗീസുമാ�
പ്പിള അവർകൾ കുറ കാലംകൂടി സ്വസ്ഥശരീരനായി
ജീവിച്ചിരുെന്നങ്കിൽ ഞാൻ ഈവക ഉപന്യാസങ്ങൾ
ഇതിലധികമായി എഴുതുന്നതിനും അവെയല്ലാം ഇതിനു�
മു പുസ്തകാകൃതിയിൽ പുറ വരുന്നതിനും ഇടയാകു�
മായിരു എ ള്ളതിനു സംശയമില്ല. വറുഗീസുമാപ്പിള
അവര്കൾ കഴിഞ്ഞതിെന്റ േശഷം ഈ ഉപന്യാസങ്ങൾ
പുസ്തകരൂേപണ അച്ചടി സിദ്ധെപ്പടുത്തണെമേന്നാ
ആെരങ്കിലും സിദ്ധെപ്പടു െമേന്നാ ഉള്ള വിചാരം
ഒരിക്കലും േലശ ംേപാലും എനി ണ്ടായിരുന്നില്ല.

അങ്ങെനയിരി േമ്പാൾ ഇക്കഴിഞ്ഞ മകരമാ�
സത്തിൽ ‘ലക്ഷ്മീഭായി’ എന്ന മാസികയുെട മാേനജ�
രായ െവള്ളായ്ക്കൽ നാരായണേമേനാനവർകൾ എെന്റ
ഈവക ഉപന്യാസങ്ങൾ അേദ്ദഹം സിദ്ധെപ്പടുത്തി�
വരുന്ന ‘ലക്ഷ്മീഭായി ന്ഥാവലി’യിൽ േചർ പുസ്തക�
രൂേപണ സിദ്ധെപ്പടു ന്നതിന് എനിക്ക് സമ്മതമു�
േണ്ടാ എന്ന് എേന്നാട് എഴുതിേച്ചാദി കയും അതിന്
ഞാൻ സേന്താഷസേമതം സമ്മതി മറുപടി അയ
െകാടു കയും െച . ഞാൻ മേനാരമയിലും ഭാഷാ�
േപാഷിണിയിലും മ ം എഴുതീ ള്ള ഐതിേഹ്യാപ�
ന്യാസങ്ങെളല്ലാം േശഖരി ന്നതിന് അേദ്ദഹത്തിന്
െസൗകര്യമില്ലാത്തതിനാൽ അതുകൂടി ഞാൻ െചയ്താൽ
െകാള്ളാെമന്ന് അേദ്ദഹം വീ ം എഴുതി അയ കയാ�
ൽ ഈ ഒന്നാംഭാഗം പുസ്തകത്തിേലക്ക് ആവശ്യെപ്പട്ട
ഇരുപെത്താന്ന് ഉപന്യാസങ്ങൾ ഞാൻ ഉടെന േശഖ�
രിച്ച് അയ െകാടു കയും െച . എന്നാൽ എെന്റ
ഇതര കൃതികളുെട ബാഹുല്യം നിമിത്തം അവെയ ആക�
പ്പാെട മാറ്റിെയഴുതി ശരിെപ്പടു ന്നതിന് എനിക്ക്
സാധിച്ചില്ല. സ്വ മായി ചില േഭദഗതികൾ വരുത്തി

മെപ്പടു ന്നതിനു മാ േമ തരെപ്പ . അതിനാൽ
വാചക രീതിയിലും മ ം ഇതിൽ കാണുന്ന ന നതകൾ
സജ്ജനങ്ങളായ വായനക്കാർ ക്ഷമി െകാ െമ
വിശ്വസി .

ഇ യും പറ െകാണ്ട് ‘ഐതിഹ്യമാല’ എന്ന
ഈ പുസ്തകത്തിൽക്കാണുന്ന ഉപന്യാസങ്ങൾ ഞാൻ
പലേപ്പാഴായി എഴുതുകയും മലയാളമേനാരമ, ഭാഷാ�
േപാഷിണി മാസിക മുതലായവയിൽ േചർ സി�
ദ്ധെപ്പടു കയും െചയ്തി ള്ളവയാെണ ം ഇവെയ
ഇേപ്പാൾ ഇ കാരം അച്ചടിപ്പി പുറത്തിറക്കീ ള്ളത്
ഭാഷാേപാഷണാർത്ഥം പല കാരത്തിൽ പരി മി �
െകാണ്ടിരി ന്ന എെന്റ ിയമി മായ െവള്ളായ്ക്കൽ
നാരായണേമേനാനവർകളാെണ ം ഷ്ടമായി �
ണ്ടേല്ലാ. എന്നാൽ ഇതിൽ ഇരുപെത്താന്നാമതായി
േചർത്തിരി ന്ന ‘കിട ർ കണ്ടേങ്കാരൻ’ എന്ന ആന�
െയ റി ള്ള ഉപന്യാസം ‘വിദ്യാവിേനാദിനി’ എ

സിദ്ധിേയാടുകൂടി ചരിച്ചിരുന്ന മാസികയിേലക്ക്
ഞാൻ ‘ഭക്ത ിയൻ’ എന്ന േപരുവച്ച് എഴുതിയയ �
കയും 1078 തുലാത്തിെല വിേനാദിനിയിൽ േചർ

സിദ്ധെപ്പടു കയും െചയ്തി ള്ളതാണ്. ഇ കാരം
ഞാൻ എഴുതുകയും മേനാരമയിലും ഭാഷാേപാഷിണി�
യിലും മ ം േചർ സിദ്ധെപ്പടു കയും െചയ്തി ള്ള�
വയും ഈ ഒന്നാം ഭാഗത്തിൽ ഉൾെപ്പടാത്തവയുമായി
ഇനി ചില ഉപന്യാസങ്ങൾകൂടിയുണ്ട്. ഈ ഒന്നാംഭാഗം
വായനക്കാർ രുചി ന്നപക്ഷം അവെയല്ലാംകൂടി
േചർത്ത് രണ്ടാംഭാഗമായി ഒരു പുസ്തകംകൂടി സിദ്ധ�
െപ്പടുത്താൻ ഈ സാധകൻ തെന്ന വിചാരിച്ചി െണ്ട�

ള്ള വിവരവും വായനക്കാെര അറിയി െകാ ം
എെന്റ ഈ ഉപന്യാസങ്ങെള ഇ കാരം പുസ്തകരൂ�
േപണ സിദ്ധെപ്പടു കയും ഇതിൽ എെന്റ ജീവച�
രി സംേക്ഷപംകൂടി എഴുതി േചർ കയും െചയ്തി ള്ള�
തിൽ സാധകെന്റ േപരിൽ എനി ള്ള കൃതജ്ഞത
സീമാതീതമായിരി എ ള്ള വാസ്തവംകൂടി സ്താ�
വി െകാ ം ഈ സ്താവനെയ ഇവിെട സമാപിപ്പി�

െകാ .

േകാട്ടയം െകാട്ടാരത്തിൽ ശ ണ്ണി
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െകാട്ടാരത്തിൽ ശ ണ്ണി

െകാല്ല വർഷം 1030 മീനം 23-നു
( ി. വ. 1855 മാർച്ച് 23) േകാ�
ട്ടയത്ത് വാസുേദവനുണ്ണിയുെട
രണ്ടാമെത്ത പു നായി ജനി .
യഥാർത്ഥ േപര് വാസുേദവൻ.
അച്ഛെന്റ േപരും ഇതുതെന്നയായി�
രുന്നതിനാൽ ആദ്യം ത എ ം
പിന്നീട് ത മാറി ‘ശ ’ എ ം
വിളിേപ്പരു വ . ജാതിേപ്പരായ

ഉണ്ണി േചർത്ത് പിൽക്കാലത്ത് ശ ണ്ണി എ സി�
ദ്ധനായി. പ വയ വെര ആശാന്മാരുെട വീടുകളിൽ
െച പഠി ( ൾ വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടായിട്ടില്ല). പതി�
േനഴാമെത്ത വയസ്സിൽ മണർകാട്ട് ശങ്കരവാര്യരിൽ
നി ം ‘സിദ്ധരൂപം’പഠി . പിന്നീട് വയ ര ആര്യ�
ൻ നാരായണം മൂസ്സതിൽനിന്ന് രഘുവംശം, മാഘം,
ൈനഷധം തുടങ്ങിയ കാവ്യങ്ങളും സഹ േയാഗം,
ഗുണപാഠം, ചികിത്സാ മം, അഷ്ടാംഗഹൃദയം തുടങ്ങിയ
പാരമ്പര്യൈവദ്യശാ ന്ഥങ്ങളും പഠി . 1881-ൽ
ഗൃഹഭരണം ഏെറ്റടുേക്കണ്ടി വന്നേതാെട ഗുരുവിെന
വിട്ട് പഠനം സ്വയം തുടർ .

കുഞ്ഞി ട്ടൻ ത രാെന്റ നിർബന്ധത്തിനു വഴ�
ങ്ങിയാണ് 36-മെത്ത വയസ്സിൽ (1891) സുഭ ാഹരണം
മണി വാളം എഴുതിയത്. പിന്നീട് േകശവദാസചരി�
തം രചിച്ചതും ത രാെന്റ നിർബന്ധത്താലായിരു .
1881 മുതൽ പ വർഷേത്താളം ശ ണ്ണി വിേദ�
ശീയരായ ിട്ടീഷ് ഉേദ്യാഗസ്ഥേരയും മ ം മലയാ�
ളം പഠിപ്പി വാൻ തുടങ്ങി. 1893-ൽ മാർ ദിവാന്നാ�
േസ്യാസ് െസമിനാരി ൈഹ ളിെല ആദ്യ മലയാളം
മുൻഷിയായി േജാലിയിൽ േവശി ന്നതുവെര ഇതാ�
യിരു അേദ്ദഹത്തിെന്റ ധാന വരുമാനമാർഗ്ഗം.
അതിനിെട അേദ്ദഹം തെന്റ വിവിധങ്ങളായ സാഹിതീ�
സപര്യ തുടക്കം കുറി . െകാടുങ്ങ ർ കുഞ്ഞി ട്ടൻ
ത രാൻ, കവി േകരളവർമ്മ വലിയേകായിത്ത രാൻ
തുടങ്ങിയ മുഖരുമായി അക്കാലത്ത് ഏെറ ഇടപഴകി.
ആയിെട കണ്ടത്തിൽ വറുഗീസ് മാപ്പിള േകാട്ടയ
തുടങ്ങിെവച്ച മലയാള മേനാരമയിലും (1888) ഭാഷാ�
േപാഷിണിസഭയിലും (1892) സഹകരി . െകാ. വ.
1073 (1898) മുതൽ ഐതിഹ്യമാലയുെട രചന തുടങ്ങി.
വറുഗീസ് മാപ്പിളയുെട േ രണ മൂലം മേനാരമയിലും
ഭാഷാേപാഷിണിയിലും ഖണ്ഡശഃ സിദ്ധീകരിക്കാനാ�
യിട്ടായിരു ഐതിഹ്യമാല തുടങ്ങിെവച്ചെതങ്കിലും
പിന്നീട് ഏതാണ്ട് ശ ണ്ണിയുെട മരണം വെര രചന
തുടർ േപാന്ന ഒരു പുസ്തകപരമ്പരയായി ഐതിഹ്യ�
മാല മാറി.

തിരുവിതാംകൂർ, െകാച്ചി, ിട്ടീഷ് മലബാർ എന്നീ
രാജസദ കളിൽ നി ം എണ്ണമറ്റ സ്ഥാനങ്ങളും സമ്മാ നങ്ങളും
അേദ്ദഹെത്ത േതടി എത്തി. ഇ ട്ടത്തിൽ 1904-ൽ
െകാച്ചി രാജാവ് സമ്മാനിച്ച ‘കവിതിലകം’ എന്ന സ്ഥാ�
നവും സ്വർണ്ണെമഡലും എടു പറേയണ്ടതാണ്.

മലയാളസാഹിത്യേസാപാനത്തിെന്റ ഉ ംഗ�
ശീർഷങ്ങളിേലക്ക് സ്വ യത്നം ഒ െകാ മാ ം
അടിെവ കയറിയ ആ സ്ഥിേരാത്സാഹി 1937 ജൂൈല
22-നു (1112 കർക്കടകം 7-ന് ) ഇഹേലാകവാസം െവ�
ടി .

െകാ. വ. 1048-ൽ ശ ണ്ണിയുെട മാതാവു മരി .
െകാ. വ. 1056-ൽ കഴിച്ച ആദ്യവിവാഹത്തിെല ഭാ�
ര്യ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ മരണമട . പിന്നീട്
1062-ൽ പുനർവിവാഹം െച . സന്താനലബ്ധിയില്ലാ�
ഞ്ഞ് 1081-ൽ മൂന്നാമെതാരിക്കൽ കൂടി അേദ്ദഹം വിവാ�
ഹം െച . രണ്ടാം ഭാര്യ 1083-ൽ മരി . അനപത്യതാ�
വിമുക്തി േവണ്ടി 1090-ൽ ഏവൂർ പനേവലി കൃഷ്ണശ�
ർമ്മയുെട രണ്ടാമെത്ത പു ൻ വാസുേദവൻ ഉണ്ണിെയ
ദെത്തടു വളർത്തി.

ശ ണ്ണിയുെട മൂന്നാമെത്ത പത്നി ി. വ. 1973 െഫ�
വരി 23-നും ദ പു ൻ വാസുേദവനുണ്ണി 1973 ഡി�

സംബർ 3-നും നിര്യാതരായി. വാസുേദവനുണ്ണിയുെട
ഏകപു ൻ നാരായണനൻ ഉണ്ണി പിന്നീട് കുടുംബത്തി�
െന്റ കാരണവരായി തുടർ .

മണി വാള കൃതികൾ, നാടകങ്ങൾ, പരിഭാഷകൾ,
ക ിതകഥകൾ, ആട്ടക്കഥകൾ, കിളിപ്പാട്ട്, ൈകെകാ�
ട്ടിപ്പാട്ട്, തുള്ളൽപ്പാട്ട്, വഞ്ചിപ്പാട്ട് ഗദ്യ ബന്ധങ്ങൾ
എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിലായി അറുപത് കൃതികൾ അേദ്ദഹം
രചിച്ചി ണ്ട്.

vi
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പനച്ചിക്കാെട പറയെപ്പടുന്നതു് ഉത്തരതിരുവിതാംകൂ�
റിൽ േകാട്ടയം താലൂക്കിൽ േചർന്നതും കാടമുറി ാമ�
ത്തിലുൾെപ്പട്ടതുമായ ഒരു േദശമാണു്. അവിെടയുള്ള
കിഴു റ ന രിയുെട ഇല്ല പെണ്ടാരു കാല ്
(െകാല്ലവർഷം ആറാം ശതാബ്ദത്തിെലന്നാണു് േകൾവി)
ഒരു ന രിയും അേദ്ദഹത്തിെന്റ ധർമ്മപത്നിയും മാ �
മായിത്തീർ . ന രി ് ഷഷ്ടിപൂർത്തി കഴിഞ്ഞി ം
പുരുഷസന്താനമുണ്ടായില്ല. അതിനാൽ ന രി “അപു�

േസ്യാ കുേതാ മുക്തിഃ” എ വിചാരി വിഷാദി
ഗംഗാസ്നാനത്തിനായി റെപ്പ . അങ്ങെന േപായ വഴി�

് അേദ്ദഹം മൂകാംബിയിൽ െച േചരുകയും അവിെട
ഏതാനും ദിവസം ഭഗവതിെയ ഭജിച്ചി േപാകാെമ
നിശ്ചയി ഭജനമാരംഭി കയും െച .

ന രി ദൃഢഭക്തിേയാടുകൂടി ഒരു സംവത്സരം ഭജി .
അതിനിട ് ഒരു ദിവസം രാ ിയിൽ അേദ്ദഹം കിട ്
ഉറങ്ങിയിരുന്നേപ്പാൾ സർവ്വാംഗസുന്ദരിയായ ഒരു ീ
അേദ്ദഹത്തിെന്റ അടുക്കൽെച്ച ് “അ ് ഇനി ഗംഗാ�
സ്നാനം െചയ്താലും, അേങ്ങ ് ഈ ജന്മത്തിൽ സന്തതി�
കളുണ്ടാവുക അസാദ്ധ്യമാണു്. അതിനാൽ അതിനായി
കഷ്ടെപ്പടണെമന്നില്ല. നാെളത്തെന്ന സ്വേദശേത്ത
മടങ്ങിെപ്പാെയ്ക്കാ . അങ്ങയുെട ഇല്ലത്തിനടു ള്ള കരു�
നാട്ടില്ല ് ഇേപ്പാൾ ഒരന്തർജ്ജനത്തിനു ഗർഭമുണ്ടാ�
യി ്. അവിെടെച്ച ് ആ ഇല്ലെത്ത ഗൃഹസ്ഥേനാടു്
അേദ്ദഹത്തിെന്റ അന്തർജ്ജനം സവി ര ണ്ണിക�
ളുണ്ടാകുെമ ം അതിെലാരുണ്ണിെയ അേങ്ങ തരണ�
െമ ം പറയുക. അേദ്ദഹം സമ്മതി സസേന്താഷം
ഒരുണ്ണിെയ അേങ്ങ തരും. ആ ഉണ്ണിെയ മുലകുടി മാ�
റിയാലുടെന വാങ്ങി അങ്ങയുെട ഔരസപു െനേപ്പാെല
വളർ കയും െചൗളം, ഉപനയനം മുതലായവ യഥാകാ�
ലം നട കയും ആ പു െനെക്കാ ് കാലമാകുേമ്പാൾ
വിവാഹം െചയ്യി കയും േവണം. അേദ്ദഹത്തിനു പ
പു ന്മാരുണ്ടാകും. പിെന്ന എ ം അങ്ങയുെട ഇല്ല
പുരുഷന്മാർ പ േപരിൽ കുറയാെത ഉണ്ടായിരി ം.
അ ് ഒ ം സംശയിേക്കണ്ട. സകല കാര്യങ്ങളും സാ�
ധിപ്പി തരുന്നതിനായി ഞാനും അങ്ങയുെട കൂെടേപ്പാ�
രാം”എ പറഞ്ഞതായി േതാന്നി. ഉടെന അേദ്ദഹമു�
ണർ ക തുറ േനാക്കീ ് അവിെടെയ ം ആെര�
യും കണ്ടില്ല. എങ്കിലും ഇതു മൂകാംബികാേദവിയുെട
അരുളപ്പാടാെണ വിശ്വസി ് ന രി പിേറ്റ ദിവസം
തെന്ന രാവിെല കുളി ് േദവിെയ വന്ദിച്ചി ് ഊണും കഴി�

് മടങ്ങിേപ്പാ .
അേദ്ദഹം സ്വേദശെത്തത്തിയ ക്ഷണത്തിൽത്തെന്ന

കരുനാട്ടില്ല െച ് അവിടെത്ത ഗൃഹസ്ഥൻ ന രി�
െയക്ക ് അേദ്ദഹത്തിെന്റ അന്തർജ്ജനത്തിനു ഗർഭമു�
െണ്ട ം ആ അന്തർജ്ജനം ഇരട്ട സവി ര ണ്ണിക�
ളുണ്ടാകുെമ ം അതിെലാരുണ്ണിെയ തനി തരണെമ�

ം പറ . അവിെട അേപ്പാൾ അന്തർജ്ജനത്തിനു
ഗർഭമുേണ്ടാ ഇല്ലേയാ എ സംശയിച്ചിരി കയായി�
രു . കിഴു റ ന രിയുെട വാ േകട്ടേപ്പാൾ കരു�
നാ ന രി ഏറ്റവും സേന്താഷി കയും ര ണ്ണികൾ
ഒരുമി ണ്ടാകുന്നപക്ഷം ഒരുണ്ണിെയ െകാടുേത്തക്കാെമ�

സമ്മതി കയും െച .
അനന്തരം കിഴു റ ന രി കുളി േക്ഷ ത്തിൽ

െച സ്വാമിദർശനം കഴിച്ചി ് ഇല്ലേത്ത േപാകാെമ�
വിചാരി കുളിക്കാൻ േപായി. അവിെട ആ േദശ �

ള്ള ചില ന രിമാരുെട വകയായി പേണ്ട തെന്നയുള്ള
വി േക്ഷ ത്തിെന്റ െത വശ സ്വ ം കിഴേക്കാ �
മാറിയുള്ള കുളത്തിലാണു് കിഴു റ ന രി കുളിക്കാൻ
േപായതു്. ന രി തെന്റ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ഓല ട
കുളത്തിെന്റ പടിഞ്ഞാേറ കരയിൽ െവച്ചി ് കുളത്തിലിറ�
ങ്ങി കുളി . കുളി കഴി ് വ ് അേദ്ദഹം കുടെയടു �
വാൻ േനാക്കിയേപ്പാൾ കുട നില നി ് ഇളകാത്ത
വിധത്തിൽ അവിെട ഉറ േപായിരു . “ഇെതെന്താര�

തം!” എ വിചാരി ് അേദ്ദഹം ഇതികർത്തവ്യതാ�
മൂഢനായി അങ്ങെന അവിെട നിന്ന സമയം എവിെട
നിേന്നാ ഒരു ദിവ്യപുരുഷൻ അവിെട െച ് അേദ്ദഹ�
േത്താടു് “മൂകാംബികാേദവി അങ്ങയുെട കൂെടേപ്പാ ്
ഈ കുടയിൽ ഇളെകാണ്ടിരി കയാണു്. േദവിെയ
ഈ കുടയിൽ നി ് ആവാഹി ് ഒരു വി ഹത്തിേന്മ�
ലാക്കി കുടിയിരുത്തിയാലല്ലാെത കുട ഇവിെടനി ് ഇള�
കിേപ്പാകയില്ല. ഈ കുളത്തിെന്റ പടിഞ്ഞാറുഭാഗ ള്ള
മലയുെട മുകളിൽ സ്വ ം െത മാറി കാട്ടിനക ് ഒരു
ശിലാവി ഹം കിട ്. അെതടു െകാ വ ്
േദവിെയ അതിേന്മലാവാഹി കുടിയിരുത്തിയാൽ മതി.
എന്നാൽ ആ വി ഹം പ ് ഈ വനത്തിൽ തപ െച�

താമസിച്ചിരുന്ന ചില ദിവ്യന്മാർ െവ പൂജിച്ചിരുന്ന�
താകയാൽ ആ ബിംബത്തിങ്കൽ പൂജ കഴി വാൻ തക്ക�
വണ്ണം തപശ്ശക്തിയുള്ളവർ ഇേപ്പാൾ ഭൂേലാകത്തിലുെണ്ട�

േതാ ന്നില്ല. അതിനാൽ ആ ബിംബത്തിേന്മൽ
േദവിെയ ആവാഹി ് ഇവിെട കിഴേക്കാ ് ദർശനമായി
കുടിയിരു ക മാ ം െചയ്താൽ മതി. പതിവായി പൂ�
ജി ന്നതിനു് ആ ബിംബത്തിെന്റ േനേര പടിഞ്ഞാ
ദർശനമായി ഒരു അർച്ചനാബിംബം കൂടി സ്ഥാപി െകാ�
ള്ളണം. പൂജാനിേവദ്യാദികെളല്ലാം ആ അർച്ചനാബിം�
ബത്തിങ്കൽ മാ ം മതി. മേറ്റ ബിംബത്തിങ്കൽ വന്ദി�

കയും െചയ്താൽ മതി. ഇങ്ങെനെയാെക്ക െചയ്താൽ
േദവി സാദി ം. എന്നാൽ കാട്ടിൽ കിട ന്ന ആ
ബിംബം എടു െകാ േപാരുന്നതിനു സ്വ െമാരു

തിബന്ധമു ്. അതും പറേഞ്ഞക്കാം. ആ ബിംബ�
ത്തിനു കാവലായി അവിെട ഒരു യക്ഷിയുെട വാസമു ്.
ആ യക്ഷിെയ സേന്താഷിപ്പി സമ്മതിപ്പിക്കാെത ബിം�
ബെമടു െകാ േപാന്നാൽ ആ യക്ഷി എെന്തങ്കിലും
ആപ ണ്ടാക്കിത്തീർ ം. എന്നാൽ ആ യക്ഷിെയ

സാദിപ്പിക്കാൻ വലിയ യാസെമാ മില്ല. “കുറ
തരിപ്പണ(വറെപാടി)വും ശർക്കരയും ഒരു കരി ം കൂടി
െകാ േപായി ഒരു നിേവദ്യം കഴിച്ചാൽ മതി. പിെന്ന
യാെതാരുപ വുമുണ്ടാവുകയുമില്ല” എ പറഞ്ഞി ് ആ
ദിവ്യൻ അേപ്പാൾത്തെന്ന മറയുകയും െച .

പിെന്ന കിഴു റ ന രി ആ ദിവ്യൻ പറഞ്ഞതു�
േപാെലെയല്ലാം െച കയും അവിെട സരസ്വതീേദവിയു�
െട സാന്നിദ്ധ്യവും ൈചതന്യവും േവണ്ടതുേപാെല ഉണ്ടാ�
യിത്തീരുകയും അേപ്പാൾ ന രിയുെട ഓല ട െവച്ച
സ്ഥല നി ് എടുക്കാറാവുകയും െച . ഇ കാര�
മാണു് പനച്ചിക്കാ സരസ്വതിയുെട ആഗമം. അവിെട
േദവിെയ ആവാഹി ് ആദ്യം കുടിയിരുത്തിയ ബിംബ�
ത്തിനു മാ േമ സ്വരൂപം കാണു . അർച്ചനാബിം�
ബമായി സ്ഥാപിച്ചിരുന്നതു് ൈമൽകുറ്റി (നാഴികക്ക ് )
േപാെലയുള്ള ഒരു ശില മാ മാണു്. ഈ ബിംബങ്ങൾ
സ്ഥാപിച്ചിരി ന്ന സ്ഥല ചു ം മതിലുെണ്ടന്നല്ലാെത
േമൽ രയും മ മില്ല. ആ സ്ഥലത്തിെന്റ നാലുപുറവും
ഉയർന്ന സ്ഥലങ്ങളാകയാൽ അവിെട െച േനാക്കി�
യാൽ സരസ്വതീേദവിയിരി ന്നതു് ഒരു കുളത്തിലാ�
െണ േതാ ം. െത ം പടിഞ്ഞാറുമുള്ള മലകളിൽ
നി സദാ െവള്ളം ഊറിെക്കാണ്ടിരി ന്നതിനാൽ
േദവിെയ കുടിയിരുത്തിയിരി ന്ന സ്ഥല െവള്ള�
മില്ലാത്ത കാലം ചുരുക്കമാണു്. ബിംബത്തിെന്റ പീഠ�
ത്തിേന്മൽനി മുളച്ച കാടും വള്ളികളും പടർ പിടി�

വന്നി മിക്കേപ്പാഴും ബിംബം ഷ്ടമായിക്കാണാൻ
വയ്യാെതയുമിരി ം. അവിെടെച്ച േനാക്കിയാൽ ആക�
പ്പാെട അവിടം ഒരു പുണ്യസ്ഥലമാെണ ് ആർ ം
േതാ കയും േകവലം നാസ്തികന്മാർ േപാലും ഈശ്വ�
രഭക്തി മനസ്സിൽ അ രി കയും െച െമ ള്ളതു് നി�
ശ്ചയമാണു്.

അവിെട േദവി രാവിെല അഭിേഷകം കഴിഞ്ഞാലു�
ടേനയുള്ള നിേവദ്യം ിമധുരമാണു് പതിവു്. ആ വക ം
പതിവായി മുന്നാഴി അരി പൂജാനിേവദ്യം വക ം ആദ്യം
തെന്ന കിഴു റ ന രി വകെവച്ചി ്. ആ വകയ്ക്കാ�
യി നിശ്ചയിച്ചി ള്ള വ വിൽ നി ള്ള ആദായംെകാ�

് അതു് ഇേപ്പാഴും പതിവായി നട വരു ്. ഇതു�
കൂടാെത പതിവായി എ ം ിമധുരനിേവദ്യം നട ന്ന�
തിനു് അേനകമാളുകൾ േദവസ്വത്തിൽ ഏൽ പ്പിച്ചി ള്ള
മുതലിെന്റ പലിശ െകാ ം അേനകം ിമധുരനിേവ�
ദ്യം അവിെട പതിവായി നട വരു ്. ഇവിെട
ദ്വാദശി േതാറും ഒരു പന്തിരുനാഴി (പ േണ്ട കാലിട�
ങ്ങഴി) അരി െവ േദവി നിേവദ്യം കഴി ് അതിനു
േവ ന്ന വിഭവങ്ങേളാടുകൂടി വിളമ്പിെക്കാടു ാഹ്മ�
ണേഭാജനം നട ക പതിവാണു്. ഇ കാരം തെന്ന
നവരാ ികാല തിദിനം ഇരുപത്തേഞ്ചകാലിടങ്ങ�
ഴി അരിവീതം െവ േദവി നിേവദി ാഹ്മണർ
മുതലായ ഭജനക്കാർ വിളമ്പിെക്കാടു ് ഊ കയും
പതിവാണു്. ഈ ര ് ഊ കളും േകാട്ടയം താലൂക്കിൽ�
േച്ചർന്ന ചാന്നാനിക്കാ േദശ ള്ള ‘േകളപ്പ’ വീ കാരു�
െട വകയായിട്ടാണു് നട വരുന്നതു്. ഇതുകൾ േവ�

ന്ന മുതൽ ആ വീ കാർ വ ക്കളിേന്മൽ സ്ഥാപി
േദവസ്വത്തിേലൽ പ്പിച്ചിരി കയാണു്. ഇങ്ങെന അേന�
കം േപർ േദവസ്വത്തിൽ മുതേലൽ പ്പി പലയടിയന്തിര�
ങ്ങൾ ഇവിെട പതിവായി നടത്തിേപ്പാരു ്.

973-മാ നാടുനീങ്ങിയ കാർത്തികതിരുനാൾ
രാമവർമ്മമഹാരാജാവു തിരുമന െകാ ് ഈ സ്ഥ�
ലത്തിെന്റയും േദവിയുെടയും മാഹാത്മ്യെത്ത റി
േകട്ടറിയുകയാൽ ഒരിക്കലവിെട എഴുന്ന കയുണ്ടായി.
ദർശനത്തിനായി നടയിൽ എഴുന്നള്ളിയ സമയം സര�
സ്വതീേദവി ് അഞ്ചിഴയിലുള്ള ഒരു ശരെപ്പാളിമാലയും
വി വിനു സ്വർണ്ണം െകട്ടിയ ഒരു പവിഴമാലയും ക ി
നടയ്ക്കൽ െവ കയും സരസ്വതി ് തിദിനം ആറിടങ്ങ�
ഴി പാൽെകാ ് പഞ്ചസാരപ്പായസം െവ നിേവദി

ാഹ്മണർ വിളമ്പിയൂ ന്നതിനും വി വിനു തി�
ദിനം ഇരുനാഴിയരിെകാ കൂ പായസവും ഇരുനാഴി�
യരിെകാ െവള്ളനിേവദ്യവും െവ നിേവദി ന്നതി�
നും കൂ പായസം ാഹ്മണർ വിളമ്പിയൂ ന്നതിനും
െവള്ളനിേവദ്യേച്ചാറു ാഹ്മണരു ന്ന ഇലെയടു
തളി ന്ന കഴകക്കാർ െകാടു ന്നതിനും കൽ പ്പി ്
ഏർപ്പാടു് െച . കൽ പ്പി നിശ്ചയിച്ച ഈ പതിവുകൾ
േദവസ്വക്കാർ േകാട്ടയം താലൂക്കിൽനി ം പണം െക�
ട്ടി വാങ്ങി ഇേപ്പാഴും നടത്തിവരു െണ്ട മാ മല്ല,
അ ക ി നട െവച്ച മാലകൾ ഇേപ്പാഴുമവിെട
കാണു മു ്.

കിഴു റ ന രിേയാടു മൂകാംബികാേദവി അരു�
ളിെച്ചയ്തതുേപാെല കരുനാട്ടില്ലെത്ത അന്തർജ്ജനം ഇര�
ട്ട സവി ര ണ്ണികളുണ്ടാവുകയും ആ ഉണ്ണികളുെട
അച്ഛനായ ന രി മു സമ്മതിച്ചിരുന്നതുേപാെല ഒരു�
ണ്ണിെയ കിഴു റ ന രി െകാടു കയും കിഴു റ�

ന രി ആ ഉണ്ണിെയ ഉപനയനം, സമാവർത്തനം
മുതലായവ കഴി തെന്റ പു നാക്കി വളർത്തിെക്കാ �
വരികയും യഥാകാലം അേദ്ദഹെത്തെക്കാ വിവാഹം
കഴിപ്പി കയും അതിൽ അേദ്ദഹത്തിനു മുറ പ
പു ന്മാരുണ്ടാവുകയും െച . അക്കാലം മുതൽ കിഴു റ�
ത്തില്ല പ േപരിൽ കുറയാെത പുരുഷന്മാരുണ്ടായി�
രി ക പതിവാണു്. ഇേപ്പാൾ ആ ഇല്ല കുട്ടികളുൾ�
െപ്പെട പതിനാലു പുരുഷന്മാരുെണ്ടന്നാണറിയുന്നതു്. ആ
ഇല്ലക്കാരിേപ്പാഴും േദവിെയ ഭക്തിേയാടുകൂടി േസവി
േപാരുന്നതുെകാ ് അവിെട ഇനിയും പുരുഷസന്താന�
ങ്ങൾ വർദ്ധി വരാനല്ലാെത കുറ േപാകാൻ കാരണം
കാണുന്നില്ല.

പനച്ചിക്കാ സരസ്വതീേദവിെയ ഭക്തിപൂർവ്വം ഭജി�
ന്നവർ സകലാഭീഷ്ടങ്ങളും സിദ്ധി െമ ള്ളതു

തീർച്ചയാണു്. അതിനാലിവിെട നവരാ ിക്കാല ം
മ ം ഭജനത്തിനായി തിവത്സരം അസംഖ്യമാളുകൾ
വരു ്. അവിെട എ ഭജിച്ചാലും ഫലം സിദ്ധി �
െമ ള്ളതിനു സംശയമില്ല. എങ്കിലും നവരാ ിയുൾ�
െപ്പെട പ ദിവസം വീതം മൂ െകാല്ലം അടുപ്പി�

മുടങ്ങാെത ഭജി കയാണു് വിേശഷം. അങ്ങെന
മൂ െകാല്ലം പ ദിവസം വീതം മുടങ്ങാെത ഭജി�
ക്കാൻ സാധി ന്നവർ സകലാഭീഷ്ടങ്ങളും സിദ്ധി �
െമ ള്ളതിനു യാെതാരു സംശയവുമില്ല. പേക്ഷ അതു
സാധി ന്നതു മിക്കവാറും അസാധ്യമാണു്. അവിെട
ഭജി ന്നവരിൽ നൂറ്റിനു് അ വീതമാളുകൾ േപാലും
വിചാരി ന്നിടേത്താളം ദിവസം ഭജനം നിർവിഘ്നമാ�
യി നടത്താൻ സാധിക്കാറില്ല. പ ദിവസെമ
വിചാരി ഭജനം തുടങ്ങിയാൽ അേഞ്ചാ ആേറാ ദിവ�
സം കഴിയുേമ്പാൾ മുട ം. അങ്ങെനയാണു ാേയണ
പതിവു്. പുരുഷ ായമായവരാണു ഭജി ന്നെതങ്കിൽ
രാ ിയിൽ കിട റ േമ്പാൾ സ്വപ്നം ക ശരീരം ശു�
ദ്ധം മാറും. കുട്ടികളാെണങ്കിൽ പനിേയാ മേറ്റാ ബാധി ്
കുളിക്കാൻ വയ്യാെതയാകും. ഇങ്ങെനെയാെക്കയാണു്
ക വരുന്നതു്. സ്വപ്നം കാണി ് ശരീരം ശുദ്ധം മാ �
ന്നതു് അവിെടയുള്ള യക്ഷിയാണു്. അവിെട അടു ള്ള
മലയിൽ ഒരു യക്ഷിയുെട വാസമുെണ്ട ് മു പറഞ്ഞി�
ണ്ടേല്ലാ. േദവിയുെട വി ഹം കാ െകാ ് മലയിൽ

വസിച്ചിരുന്ന ആ യക്ഷി സർവ്വാംഗസുന്ദരിയായ ഒരു ീ�
യുെട േവഷമായി വന്നാണു ഭജനത്തിനു വിഘ്നമുണ്ടാക്കി�
ത്തീർ ന്നതു്. അതിനാൽ അവിെട ഭജനത്തിനായി
െച ന്നവർ ആദ്യം തെന്ന ആ യക്ഷി ് ഒരു വറനിേവ�
ദ്യം കഴിപ്പിച്ചിട്ടാണു് ഭജനം തുട ക പതിവു്. എന്നാലും
മനസ്സിനു നല്ല ൈധര്യവും േദവിെയ റി നല്ലേപാെല
ഭയഭക്തിവിശ്വാസവുമുള്ളവർ മാ േമ അവിെട ഭജനം
നിർവിഘ്നമായി നടത്താൻ സാധിക്കയു . അങ്ങെന
സാധിച്ചി ള്ള ചില ഭക്തന്മാർ സംഗീതത്തിലും സാഹി�
ത്യത്തിലും അതിവിദഗ്ദ്ധന്മാരും സിദ്ധന്മാരുമായിത്തീ�
രുകയും മ ചില ഉദ്ദിഷ്ടകാര്യങ്ങൾ സാധി കയും െച�
യ്തി ്. ഇേപ്പാഴും ചിലർ ആ േദവിെയ ഭക്തിവിശ്വാ�
സങ്ങേളാടുകൂടി ഭജി ് അഭീഷ്ടങ്ങൾ ലഭി േപാരു മു�

്. അതിനാൽ േദവിയുെട ൈചതന്യവും സാന്നിദ്ധ്യവും
ഇേപ്പാഴും അവിെട ഒ ം കുറഞ്ഞിട്ടിെല്ല തെന്ന വിശ്വ�
സിക്കാം.

ഇ കാന്താനേന! േദവി! തി കാരണ്യവാ�
സിനി!

എ െമൻ നാവിൽ വന്നേമ്മ! നി നർത്ത�
നമാടുക!
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െവള്ളാടു ന രി

ഇേപ്പാൾ പുലാമേന്താൾ മൂ ്, കുട്ടേഞ്ചരി മൂ ്, ആല ർ
നമ്പി, പഴെനല്ലി റ (തൃശ്ശിവേപരൂർ) ൈതയ്ക്കാ മൂ ്,
എേളട ൈതയ്ക്കാ മൂ ്, െവെള്ളാടുന രി, ചീരട്ടമൺ
മൂ ്, വയസ്ക്കര മൂ ് ഇങ്ങെന എട്ടില്ലക്കാർ മാ മാണു്
അഷ്ടൈവദ്യന്മാർ. ഒരു കാല ് ശാേഖാപശാഖകളാ�
യി വർദ്ധി ് അവർ പതിെനട്ടില്ലങ്ങളായിത്തീർന്നിരു�

. അക്കാല െവേള്ളാടു ന രിയും രണ്ടില്ലങ്ങളാ�
യിട്ടാണു് താമസിച്ചിരുന്നതു്. അവയിൽ ഒ ് െകാച്ചി
സംസ്ഥാന ചാല ടിയിലും മെറ്റാ ് എള ന്ന ഴ
എന്ന േദശ മായിരു . ചാല ടിയിൽ താമസിച്ചി�
രുന്നവെര “ഉഭയൂർ മൂ ് ” എ ം എള ന്ന െഴ താമസി�
ച്ചിരുന്നവെര “അടിയാക്കൽ മൂ ് ” എ മാണു് പറ �
വന്നിരുന്നതു്.

ആ രണ്ടില്ലക്കാരും െകാല്ലം െതാള്ളായിരാമാണ്ടിട�
് എേന്താ ചില കാരണങ്ങളാൽ ആ സ്ഥലങ്ങൾ വി

തിരുവിതാംകൂറിൽ വ ൈവക്ക ം േചർത്തലത്താലൂ�
ക്കിൽ “മരുേത്താർവട്ടം” എന്ന േദശ ം താമസമുറപ്പി�

. അേപ്പാൾ ആ രണ്ടില്ലക്കാരും അവരുെട ഇല്ലേപ്പരും
േപരും മാറ്റി െവെള്ളാടു ന രി എന്നാക്കി. അതിേപ്പാൾ
അങ്ങെനതെന്ന ഇരി .

ൈവക്ക ് െപരും തൃേക്കാവിൽ േക്ഷ ത്തിൽ
ഉത്സവത്തിനു് പതിമൂന്നഹ ം വൃശ്ചികമാസത്തിൽ
കറുത്ത അഷ്ടമിയുെട പിേറ്റ ദിവസം ആറാട്ടാകുവാൻ
തക്കവണ്ണം െകാടിേയറുകയുമാണേല്ലാ പതിവു്. ഒരു
െകാല്ലം വൃശ്ചികമാസത്തിൽ ഉത്സവത്തിെന്റ ആറാ �
ന്നാൾ ഒരു വൃദ്ധ ാഹ്മണൻ ൈവക്ക താമസിച്ചിരു�
ന്ന െവേള്ളാടു ന രിയുെട അടുക്കൽെച്ച ് “ഇവിെട
േക്ഷ ത്തിൽ ഉത്സവസദ്യ പ പ ദിവസം പതി�
വായി ് ഉ കെകാ ് എനി കടവയറ്റിൽ നല്ല സു�
ഖമില്ലാെതയിരി ; അതിെനന്താണു് െചേയ്യണ്ടതു്?”
എ േചാദി . അതു േകട്ടി ് ന രി “അതു സാരമില്ല;
ഞാെനാരു മു ടിയുണ്ടാക്കിത്തരാം. അതു േസവിച്ചാൽ
സുഖമാവും” എ പറ . അേപ്പാൾ ആ വൃദ്ധ ാ�
ഹ്മണൻ “എന്നാൽ മു ടിയുണ്ടാക്കിത്തരണെമന്നില്ല;
മു ടി ള്ള മരു കൾ അര രുട്ടി െപരുംതൃേക്കാവിൽ

ീേകാവിലിെന്റ പടിയിേന്മൽ െവ െകാടുത്താൽ
മതി. ശാന്തിക്കാെരടു മു ടിയുണ്ടാക്കി എനി
ത െകാ ം. ശാന്തിക്കാെരാെക്ക എനി പരിച�
യമുള്ളവരാണു്; അവേരാടു ഞാൻ പറ െകാള്ളാം.
എെന്റ സ്ഥിരതാമസം ഇേപ്പാൾ അമ്പലത്തിൽത്തെന്ന�
യാണു് ” എ പറ . ഉടെന ന രി “എന്നാൽ
അങ്ങെനയാവെട്ട; നാെള കാലെത്ത ഞാൻ അര രുട്ടി
െകാ േപായി ീേകാവിലിെന്റ പടിയിേന്മൽ െവ�
േച്ചക്കാം” എ പറ . ഉടെന ആ വൃദ്ധ ാഹ്മണൻ
അവിെടനി മറയുകയും െച . അേപ്പാൾ െവെള്ളാടു
ന രി “ഇതു േകവലം ാഹ്മണനാെണ േതാ ന്നി�
ല്ല. ആെരങ്കിലുമാകെട്ട, പറഞ്ഞതുേപാെല െചേയ്തക്കാം”
എ മനസ്സിൽ വിചാരി . എങ്കിലും അതിെന റി ്
ആേരാടും ഒ ം പറഞ്ഞില്ല.

അ രാ ി വട ംകൂർ രാജാവിനും േക്ഷ ത്തി�
െല ത ി ം ഊരാളന്മാർ ം ശാന്തിക്കാർ ം ഒരു
സ്വപ്നമുണ്ടായി. ഒരു ദിവ്യൻ അടുക്കൽ വ ്, “നാെള�
ക്കാല െവെള്ളാടു ന രി ചില മരു കൾ അര രു�
ട്ടി ീേകാവിലിെന്റ പടിയിേന്മൽ െകാ വ വ ം.
അെതടു കലക്കി മു ടിയാക്കി േദവനു നിേവദിക്ക�
ണം” എ പറ എന്നായിരി സ്വപ്നം. അതു രാജാ�
വു മുതൽ േക്ഷ സംബന്ധികൾ വെര എല്ലാവർ ം ഒേര
വിധത്തിൽത്തെന്നയായിരു . േനരം െവളുത്തേപ്പാൾ
എല്ലാവരും ഈ സ്വപ്നവർത്തമാനം രാജ സന്നിധിയിൽ
അറിയി . ഇവർ അറിയിച്ചതുേപാെല രാജാവും സ്വപ്നം
കണ്ടിരുന്നതിനാൽ രാജാവു് ഒരു ശ്നക്കാരെന വരുത്തി

ശ്നം െവപ്പി േനാക്കിയേപ്പാൾ ഇതു െപരുംതൃേക്കാവി�
ലപ്പെന്റ ക നയാെണ ം അതിനാൽ മു ടിയുണ്ടാക്കി
നിേവദിേക്കണ്ടതു് അത്യാവശ്യമാെണ ം അങ്ങെന
െചയ്തിെല്ലങ്കിൽ േദവേകാപമുണ്ടാകുെമ ം ശ്നകാരൻ
വിധി . അേപ്പാേഴ ം െവെള്ളാടു ന രി മരു കള�
ര രുട്ടി ീേകാവിലിെന്റ പടിയിേന്മൽ െകാ െവ
െവ കയും ശാന്തിക്കാരൻ അെതടു ് മു ടിയുണ്ടാക്കി
പന്തീരടി ജ േദവനു നിേവദി കയും െച .

ഇതു് ആറാട്ടിെന്റ പിേറ്റദിവസമായിരു . അ രാ�
ിയിലും വട ംകൂർ രാജാവു മുതലായവർ ം െവെള്ളാ�

ടു ന രി ം ആ േതാറും ഇ കാരം ആറാട്ടിെന്റ പി�
േറ്റദിവസം െച െകാള്ളണെമ സ്വപ്നമുണ്ടായി. ഇതു
െപരുംതൃേക്കാവിലപ്പെന്റ ക നയാെണ ശ്നക്കാരൻ
വിധി കയാൽ അതിെന എല്ലാവരും വിശ്വസി ക�
യും അങ്ങെന നട ന്നതിനു തീർച്ചെപ്പടു കയും േദ�
വസ്വം വക പതിവുകണക്കിൽ ഇതുകൂടി േചർ കയും
മരു കൾ അര രുട്ടി ീേകാവിലിെന്റ പടിയിേന്മൽ
െകാ െച െവ ന്നതിനു തിഫലമായി െവെള്ളാ�
ടു ന രി േദവസ്വത്തിൽനി ചില അനുഭവങ്ങൾ
ആ േതാറും െകാടുക്കണെമ നിശ്ചയിച്ചതു കൂടാെത
ഏതാനും ഭൂസ്വ ക്കൾ അേദ്ദഹത്തിെന്റ തറവാേട്ട
കരെമാഴിവായി പതി െകാടു കയും അങ്ങെന ആ �
േതാറും ആറാട്ടിെന്റ പിേറ്റദിവസം ൈവക്കത്തപ്പനു് ഒരു
മു ടി നിേവദ്യം പതിവായിത്തീരുകയും െച . ഈ
മു ടിനിേവദ്യം അവിെട ഇേപ്പാഴും ആറാട്ടിെന്റ പിേറ്റ
ദിവസം പതിവായി നട വരു ്.

ൈവക്ക ണ്ടായിരുന്ന െവള്ളാടില്ല കാല �
േമണ ആളുകൾ കുറ കുറ ് ഒടുക്കം അവിെട വിധ�
വയായ ഒരന്തർജ്ജനം മാ ം േശ ഷി . അതിനാൽ ആ
അന്തർജ്ജനവും മരുേത്താർവട്ട ള്ള ഇല്ലേത്ത േപാ�
യി അവിെട താമസമാക്കി. ഒരു കാല ജനബാഹുല്യം
നിമിത്തം രണ്ടായിത്തീർന്ന ആ ഇല്ലം ജന രുക്കം നി�
മിത്തം ഇങ്ങെന പിെന്നയും യഥാപൂർവ്വം ഒന്നായിത്തീർ�

. ൈവക്ക ണ്ടായിരുന്ന ഇല്ല ് ആരും ഇല്ലാെത�
യായതിെന്റ േശ ഷം മരുേത്താർവട്ട ള്ള െവള്ളാടില്ല�
െത്ത ആളുകൾ ൈവക്ക െപരുംതൃേക്കാവിൽ േക്ഷ �
ത്തിൽ മു ടി ള്ള മരു കൾ അര രുട്ടി യഥാകാലം
പതിവായി ീേകാവിൽപ്പടിയിേന്മൽ െകാ െച
െവ കയും േദവസ്വത്തിൽ നി പതിവുള്ള അനുഭവം
വാ കയും െച തുടങ്ങി. ഇേപ്പാഴും അങ്ങെനതെന്ന
നട വരു . എന്നാൽ ആ ഇല്ലേത്ത കരെമാഴിവാ�
യി പതി െകാടുത്തിരുന്ന വ ക്കെളല്ലാം ഓേരാ കാല�

് ഓേരാ വിധത്തിൽ അന്യാധീനെപ്പ േപാകുകയാൽ
ഇേപ്പാൾ അവയിെലാ ം ആ കുടുംബക്കാർ ൈകവ�
ശവും അനുഭവമില്ല. േദവസ്വത്തിൽനി െകാടു വ�
ന്നിരുന്ന അനുഭവങ്ങളും േദവസ്വം പരി ഷ്ക്കാരേത്താടുകൂടി
വളെര കുറ േപായി. ഇേപ്പാൾ ഈ വക െവെള്ളാടു
ന രി േദവസ്വത്തിൽനി െകാല്ലംേതാറും കി ന്ന
അനുഭവം നാലു പണം മാ മാണു്. െവെള്ളാടു ന �
രി കുടുംബപരേദവതകളായി അേനകം മൂർത്തികളു�

്. അവയിൽ ഇേപ്പാൾ ാധാന്യം ധന്വന്തരിക്കാണു്.
അവിെട പരേദവതകളായി ള്ള മ മൂർത്തികെളെയല്ലാം
ഇല്ല ള്ള േതവാരങ്ങളുെട കൂട്ടത്തിൽത്തെന്നയാണു് കു�
ടിയിരുത്തിയിരി ന്നതു്. എന്നാൽ ധന്വന്തരി മാ�

ം േത്യകം േക്ഷ ം പണിയി മുറ ാരം ബിംബ
തിഷ്ഠ നടത്തീ ്. അതിനുണ്ടായ കാരണം താെഴ

പറ െകാ .
പെണ്ടാരിക്കൽ േചർത്തലത്താലൂക്കിൽ വയലാർ�

േദശ ള്ള പുതിയക്കൽ (പുതിയ അറയ്ക്കൽ) േകാവി�
ലകെത്ത ഒരു തമ്പാനു വയറ്റിൽ അതികലശലായി �
ള്ള ഒരു േവദന തുടങ്ങി. അതു നിമിത്തം യാെതാ ം
ഭക്ഷിക്കാൻ പാടില്ലാെത അേദ്ദഹം ഏറ്റവും വിവശനായി�
ത്തീർ . ആ േരാഗത്തിെന്റ ശമനത്തിനായി അേദ്ദഹം
അേനകം ചികിത്സകൾ െച േനാക്കി. ഒ ംെകാ ം
ഒരു ഫലവുമുണ്ടായില്ല. ഒടുക്കം തമ്പാൻ ൈവക്ക െപ�
രുംതൃേക്കാവിലപ്പെനത്തെന്ന ശരണം ാപി ് അവിെട
സംവത്സരഭജനം തുടങ്ങി. ഏറ്റവും നിഷ്ഠേയാടു കൂടിയാ�
യിരു ഭജനം. േക്ഷ ത്തിൽ സദ്യയുള്ള ദിവസങ്ങ�
ളിൽ സദ്യ. അെല്ലങ്കിൽ അമ്പലത്തിെല നിേവദ്യേച്ചാറു്,
ഏതായാലും ഒരു േനരേമ അേദ്ദഹം ഭക്ഷണം കഴിച്ചിരു�

. അേതതായാലും അേദ്ദഹത്തിനു വയറ്റിൽ േവദ�
നയുണ്ടാക്കാറുമില്ലായിരു . അങ്ങെന ഒരു സംവത്സരം
െപരും തൃേക്കാവിലപ്പെന േസവി െകാ ് അേദ്ദഹം
അവിെട താമസി . അതിനിട ് ഒരു ദിവസംേപാലും
അേദ്ദഹത്തിനു വയറ്റിൽ േവദനയുണ്ടായുമില്ല. ഭജനം
കാലംകൂടുന്നതിെന്റ തേലദിവസം തമ്പാൻ രാ ിയിൽ
അമ്പലത്തിൽ കിട ് ഉറങ്ങിയിരുന്ന സമയം ആേരാ
അേദ്ദഹത്തിെന്റ അടുക്കൽെച്ച ് “നിെന്റ വയറുേവദന
േഭദമായിട്ടില്ല. ഇവിെട താമസി േമ്പാൾ േവദന വരി�
കയില്ലായിരിക്കാം. ഇവിെടനി േപായാൽ ഇനിയും
അതു വരും. ആ േവദന നിേശ്ശ ഷം വി മാറണെമങ്കിൽ
നീെയാരു കാര്യം െചയ്യണം. എെന്തന്നാൽ, േചർത്തെല
െത ംമുറിയിൽ ”േകളൻകുളം” എ േപരായി ് ഒരു
വലിയ കുളമുണ്ടേല്ലാ. നീേപായി ആ കുളത്തിലറങ്ങി മു�
ങ്ങിത്തപ്പണം. അേപ്പാൾ മൂ ശിലാവി ഹങ്ങൾ നിന�

കി ം. അവയിൽ ആദ്യം കി ന്നതു് അവിെടത്തെന്ന
ഇേട്ടയ്ക്കണം അതുെവ പൂജിക്കാൻ ശക്തരായി ഭൂേലാ�
കത്തിലാരുമില്ല. രണ്ടാമതു കി ന്നതു ധന്വന്തരിയുെട
വി ഹമയിരി ം. അെതടു നീെയാരു ാഹ്മണനു
ദാനം െചയ്യണം. മൂന്നാമതു കി ന്നതു് ഒരു വി വി �
ഹമായിരി ം. അെതടു നീ തെന്ന ഒരു േക്ഷ ം
പണിയി തിഷ്ഠ കഴിപ്പിക്കണം. ഇ യും െചയ്താൽ
നിെന്റ േരാഗം നിേശ്ശ ഷം വി മാറി നിന പൂർണ്ണസു�
ഖം സിദ്ധി ം ഇങ്ങെന െചയ്തിെല്ലങ്കിൽ നിെന്റ ദീനം
ആജീവനാന്തം േഭദമാവുകയില്ല” എ പറഞ്ഞതായി
അേദ്ദഹത്തിനു േതാന്നി. ഉടെന ഉണർ ് അേദ്ദഹം
ക തുറ േനാക്കീ ് അവിെടെയ ം ആെരയും ക �
മില്ല. തെന്റ അടുക്കൽ വ ് ഇങ്ങെനെയാെക്ക പറഞ്ഞ�
തു് ആരായിരി ം? ആെരങ്കിലുമാകെട്ട. ഒരു സമയം
െവറും േപക്കിനാവാെണ ം വരാെമല്ലാം എ വിചാ�
രി ് തമ്പാൻ പിെന്നയും കിട റങ്ങി.

പിേറ്റ ദിവസം ഭജനം കാലംകൂടി തമ്പാൻ േകാവി�
ലക മടങ്ങിെയത്തി. ഉടെന വയറ്റിൽ േവദനയുമാരം�
ഭി . അതു പൂർവധികം കലശലായിട്ടായിരു . അതി�
നാൽ തമ്പാൻ അടുത്ത ദിവസംതെന്ന േപായി േകളൻ�
കുളത്തിലിറങ്ങി മുങ്ങിത്തപ്പി. ആദ്യം കിട്ടിയ വി ഹം
അവിെടത്തെന്ന ഇട്ടി ് പിെന്നയും മുങ്ങിത്തപ്പി േനാ �
കയും ഒരു വി ഹം കി കയും െച . അതു ധന്വന്തരിയു�
െട വി ഹം തെന്നയായിരു . ആ വി ഹവും എടു �
െകാ ് തമ്പാൻ കര ് കയറി. കുറ ദൂരം െചന്നേപ്പാൾ
വഴിയിൽെവ െവേള്ളാടു ന രിെയ കാണുകയും വി �
ഹം അേദ്ദഹത്തിനു ദാനം െച കയും െച . തമ്പാൻ
പിെന്നയും വ കുളത്തിലിറങ്ങി മുങ്ങിത്തപ്പിയേപ്പാൾ
ഒരു വി വി ഹം കിട്ടി. അതു െകാ േപായി അേദ്ദ�
ഹം സ്വേദശ തെന്ന ഒരു േക്ഷ ം പണിയി മുറ �
കാരം തിഷ്ഠ കഴിപ്പി കയും ആ േക്ഷ ത്തിനു “േക�
രളാദിത്യ(ആദിച്ച)പുരം” എ േപരിടുകയും െച . ആ
േക്ഷ ം കാലാന്തരത്തിൽ തിരുവിതാംകൂർ സർക്കാർ
വകയായിത്തീർ . ഇേപ്പാഴും അങ്ങെനതെന്നയിരി�

.
തമ്പാൻ െവെള്ളാടു ന രി ് െകാടുത്ത വി ഹം

അേദ്ദഹം ഇല്ല െകാ േപായി തെന്റ േതവാരങ്ങളുെട
കൂട്ടത്തിൽെവചു പൂജി െകാണ്ടിരു . അങ്ങെനയിരു�
ന്ന കാല മലബാറിൽ ടി സുൽത്താെന്റ ആ മണമു�
ണ്ടാവുകയാൽ അങ്ങാടി റ താമസി െകാണ്ടിരുന്ന
ചീരട്ടമൺ മൂ ് അവിെടനി കുടുംബസഹിതം േപാ�

. തിരുവിതാം കൂറിെലത്തി മഹാരാജവിെന്റ സഹാ�
യേത്താടുകൂടി മരേത്താർവട്ട തെന്റ സ്വജനമായ െവ�
െള്ളാടു ന രിയുെട ഇല്ലത്തിനു സമീപം തെന്ന ഒരില്ലം
പണിയി താമസമുറപ്പി .

അനന്തരം ഒരു ദിവസം ചീരട്ടമൺമൂ ് െവെള്ളാടു
ന രിയുെട ഇല്ല െചന്ന സമയം ധന്വന്തരിയുെട ആ
വി ഹം അവിെട േതവാരങ്ങളുെട കൂട്ടത്തിലിരി ന്നതു�
കണ്ടി ്, “ഈ വി ഹത്തിെന്റ േ ഷ്ഠത വിചാരിച്ചാൽ
ഇതു് ഇങ്ങെന െവേച്ചേക്കണ്ടതല്ല. ഇതിനു േത്യകം
അമ്പലം പണിയി തിഷ്ഠ നടത്തി വാൻ തക്ക
േയാഗ്യതയു ് ” എ പറ . അതു േകട്ടി ന �
രി “കാര്യമിതു വാസ്തവമാണു്; പെക്ഷ ഞാൻ വിചാരി�
ച്ചാൽ ഇെതാ ം സാധിക്കയിെല്ലേന്നയു . എനി ്
അതിനു തക്കവണ്ണം ധനപുഷ്ഠിയില്ലേല്ലാ” എ പറ .
അേപ്പാൾ മൂ ്, “എന്നാൽ അ ് ഒ ം നടത്തിക്കണ�
െമന്നില്ല അങ്ങ ് സമ്മതമുെണ്ടങ്കിൽ േക്ഷ പ്പണിയും

തിഷ്ഠയും കലശവുെമല്ലാം ഞാൻ നടത്തി െകാള്ളാം”
എ പറ . അതിെന ന രി സമ്മതി കയും േക്ഷ�

പ്പണി മുതലായവെയല്ലാം മൂ നടത്തി കയും െച .
േക്ഷ ത്തിൽ നിത്യനിദാനം, മാസവിേശ ഷം, ആട്ടവി�
േശ ഷം മുതലായവ േവ ന്നമുതലും മൂ തെന്ന വക�
െവ െകാടു . ന രി ഒരു കാശുേപാലും െചലവുെച�
യ്തില്ല. എങ്കിലും ബിംബം ന രിയുെട വകയായിരുന്നതി�
നാൽ േക്ഷ ാധികാരം ര േപർ ം ഒരുേപാെലയായി�
രിക്കണെമ ് അവർ ഒടുക്കം നിശ്ചയി . അതിനാൽ
േക്ഷ ത്തിൽ പതിവായി കാല മലരുനിേവദ്യം
കഴിഞ്ഞാൽ ആ മലരും മ ം ഒന്നരാടം ദിവസം മാറി മാ�
റി ഓേരാ ഇല്ലേത്ത ം െകാ െപാെയ്ക്കാൾക എ ം
അവർ തീർച്ചെപ്പടുത്തി. മലരുനിേവദ്യത്തിനു തിദിനം
മുന്നാഴി മലരും മൂ കദളിപ്പഴവും മൂ പലം ശർക്കരയു�
മാണു് പതിവുെവച്ചിരുന്നതു്. ഇതു് ഇല്ലങ്ങളിൽ െകാ �
േപായാൽ കുട്ടികൾ െകാടു കയാണു് പതിവു്.

അതു രാവിെല കി ന്നതു കുട്ടികൾ വലിയ കാ�
ര്യവും ഏറ്റവും സേന്താ ഷ ദവുമായിരു . എന്നാൽ
ഇതു് തങ്ങൾ ഒന്നരാടം ദിവസേമ കിട്ടാൻ ന്യായമു�

എ ം അങ്ങെനയാണു് വ്യവസ്ഥെചയ്തിരി ന്നതു്
എ ം മ ം കുട്ടികൾ അറി കൂടേല്ലാ. അതിനാൽ
രണ്ടില്ലെത്ത കുട്ടികളും കാല കാല മലരും പഴവും
േവണെമ പറ സിദ്ധാന്തംപിടി കരയുക പതി�
വായിരു .

അങ്ങെനയിരി േമ്പാൾ കുട്ടികളുെട അല ം നിർ�
ബന്ധവും കരച്ചിലും നിമിത്തം ഒരു ദിവസം മലരും മ ം
വാങ്ങിെക്കാ േപായ ഇല്ലക്കാർതെന്ന പിേറ്റദിവസവും
വാങ്ങിെക്കാ േപായി. അതു് അ ് മുറ കാരം മല�
രും മ ം കിേട്ടണ്ടവരായ ഇല്ലക്കാർ ഒ ം രസിച്ചില്ല.
അതിനാൽ അവർ മലരും മ ം അടുപ്പി ് വാങ്ങിെക്കാ�

േപായവർ േമലാൽ ഒരിക്കലും അവ െകാടു ക�
യിെല്ല തീർച്ചെപ്പടുത്തി. അതിനാൽ ആ രണ്ടില്ലക്കാ�
രം തമ്മിൽ ഈ നിസ്സാരസംഗതിക്കായി പിടിയും വലി�
യും അടിയും ഇടിയും െവ ം കു െമാെക്കയുണ്ടാക്കി.
ഒടുക്കം പര രം ബദ്ധവിേരാധികളായിത്തീർ . െവ�
െള്ളാടു ന രിയുെട വിേരാധം നിമിത്തം മരുേത്താർവട്ട�

താമസി വാൻ നിവൃത്തിയില്ലാെതയാകയാൽ ചീ�
രട്ടമൺ മൂ വിവരെമല്ലാം മഹാരാജാവിെന്റ അടുക്കൽ
അറിയി . അതിനാൽ മൂസ്സിെന്റ ഇഷ്ട കാരം ക ി
േകാട്ടയ നി ് നാലുനാഴിക പടിഞ്ഞാറു് ‘ഒളശ്ശ’ എ
േദശ മൂസ്സിനു് ഇല്ലം പണിയി െകാടു കുടുംബസ�
ഹിതം അേങ്ങാ മാറ്റിത്താമസിപ്പി . െകാല്ലം 925-ആ�
മാ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ മഹാരാജാവു തിരുമന െകാ�

് മുറജപം തുടങ്ങിയേപ്പാൾത്തെന്ന ചീരട്ടമൺ മൂസ്സിനു
തിരുവനന്തപുര ചില സ്ഥാനമാനങ്ങൾ ക ി െകാ�
ടുത്തിരു വേല്ലാ. അക്കാലം മുതൽ തെന്ന ചീരട്ടമൺ
മൂസ്സിെന റി മഹാരാജാക്കന്മാർ േത്യകെമാരു
കാരുണ്യം ഉണ്ടായിരു . അതുെകാണ്ടാണു് മൂസ്സിെന്റ
ഇഷ്ട കാരം ഒളശ്ശയിൽ ഇല്ലം കൽപി പണിയി
െകാടു കയും മ ം െചയ്തതു്.

ചീരട്ടമൺമൂ ് മരുേത്താർവട്ടെത്ത താമസം മതി�
യാക്കി അവിെട നി കുടുംബസഹിതം േപാെയങ്കിലും
െവെള്ളാടുന രി ം പിെന്നയും ൈസ്വരമായില്ല. െവ�
െള്ളാടുന രി സകലാധികാരവുെമാഴി ധന്വന്തരിയു�
െട േക്ഷ ം വി െകാടു കേയാ അെല്ലങ്കിൽ േക്ഷ ം�
പണി മുതലായവ ് ചിലവായി ള്ള പണം െകാടു ക�
േയാ െചയ്യണെമ മൂ വാദി . താൻ തെന്റ പരേദ�
വതയായി ആചരി ം േസവി ം വരുന്ന ധന്വന്തരിയുെട
േക്ഷ ം വി െകാടു ന്നതിനു മന ം പണം െകാടു �
ന്നതിനു നിവൃത്തിയുമില്ലായ്കയാൽ െവെള്ളാടു ന രി മൂ�
സ്സിെന്റ കണക്കിൻ കാരമുള്ള പണത്തിനു തെന്റ ഭൂസ്വ�

ക്കളിേലതാനും മൂസ്സിനു എഴുതിെക്കാടു . ആ വക
വ ക്കൾ ഇേപ്പാഴും ചീരട്ടമൺ മൂസ്സിെന്റ ൈകവശാനുഭ�
വത്തിൽതെന്ന ഇരി .

ആദ്യകാല പര രം േസ്നഹേത്താടും വിശ്വാസ�
േത്താടു കൂടിയിരുന്ന ആ ഇല്ലക്കാർ തമ്മിൽ ഇടക്കാല�

പിണങ്ങാനിടയാെയങ്കിലും ഇേപ്പാൾ അവർ വളെര
േവ േയാടും ചാർച്ചേയാടും ഐക്യമത്യേത്താടും കൂടിയാ�
ണിരി ന്നതു്.

െവെള്ളാടുന രിമാർ പ ചികിത്സാവി ഷയത്തിൽ
ഏറ്റവും സിദ്ധന്മാരും സമർത്ഥന്മാരുമായിരു .
അവർ െചയ്തി ള്ള അ ത കർമ്മങ്ങെളല്ലാം വിവരി�

ന്ന കാര്യം അസാധ്യമാകയാൽ ചിലതുമാ ം താെഴ
പറ െകാ .

ഒരിക്കൽ െവെള്ളാടില്ല ് ആല ർ നമ്പിയുെട
ഭാഗിേനയനായി ് ഒരു ന രിയുണ്ടായിരു . അേദ്ദ�
ഹം ശാ ജ്ഞാനംെകാ ം ബുദ്ധി െകാ ം യുക്തി�
െകാ ം ൈക ണ്യംെകാ ം ൈനപുണ്യംെകാ ം
മ ം െചറുപ്പത്തിൽത്തെന്ന വിശ്വവി തനായിത്തീർ�

. ഒരിക്കൽ അേദ്ദഹം എന്തിേനാ നമ്പിയുെട ഇല്ല
േപായിരു . അേപ്പാൾ അേദ്ദഹത്തിെന്റ മാതുലന്മാരായ
നമ്പിമാരാരും അവിെടയുണ്ടായിരുന്നില്ല. ചില േരാഗി�
കെള കാണിക്കാനായി ആളുകൾ വ ് എല്ലാവേരയും
ഓേരാ ദൂര സ്ഥലങ്ങളിൽ െകാ േപായിരിക്കയായിരു�

. അക്കാല ് ഈ ന രിയുെട മാതുലപത്നിയായ
ഒരന്തർജ്ജനം അവിെട കുഷ്ഠേരാഗബാധിതയായി വള�
െര കഷ്ടസ്ഥിതിയിൽ കിട ണ്ടായിരു . ഈ ന �
രി െച ് ആ അന്തർജ്ജനെത്ത കണ്ട സമയം അന്തർ�
ജ്ജനം “എെന്റ ഉണ്ണീ! ഞാനീ സ്ഥിതിയിലായിത്തീർ�

. പാപശക്തിെകാണ്ടായിരി ം. നിെന്റ അമ്മാവ�
ന്മാെരല്ലാം അേനകചികിത്സകൾ െച േനാക്കീ ം ഒരു
ഫലവുമുണ്ടായില്ല. ചികിത്സകൾ െച േമ്പാൾ േരാഗ�
ങ്ങൾ വർദ്ധി കയാണു് െച ന്നതു്. അതിനാൽ അവ�
െരല്ലാവരും ഉേപക്ഷി . ഇനി ഇങ്ങെന കിട കഷ്ട�
െപ്പടാെത േവഗത്തിൽ മരിച്ചാൽ െകാള്ളാെമ മാ േമ
എനിക്കാ ഹമു . അമ്മാവന്മാെരല്ലാവരും ചികിത്സി�
ച്ചി േഭദമാകാത്ത ഈ ദീനം ഉണ്ണി ചികിത്സിച്ചാലും േഭ�
ദമാവുകയില്ലായിരി മേല്ലാ” എ പറ . അേപ്പാൾ
ന രി, “അങ്ങെന തീർച്ചയാേക്കണ്ടാ. ഈ ദീനം ഞാൻ
ചികിത്സിച്ചി േഭദമാകണെമ ഈശ്വരൻ നിശ്ചയിച്ചി�

ന്ന െതങ്കിൽ േഭദമാകാെത കഴികയില്ലേലാ” എ
പറ . ഉടെന അന്തർജ്ജനം “എന്നാൽ എെന്റ ഉണ്ണീ!
നീ വല്ലതും െച േനാക്കണം. എെന്റ ഈ ദീനം േഭദമാ�
വുകയാെണങ്കിൽ അതു നിന േ യസ്സിനും യശസ്സി�
നും കാരണമായിത്തീരും. വലിയ പുണ്യവുമായിരി ം”
എ പറ . അതുേകട്ടേപ്പാൾ ന രി “അമ്മായി േത�

കുളിക്കാറുേണ്ടാ?” എ േചാദി . അതിനു മറുപടി�
യായി അന്തർജ്ജനം “ശിവ! ശിവ! േത കുളിേയാ?
എനി കുളി തെന്ന ഇല്ലാതായി വളെര നാളായി. േമ�
െല ം െതാലിയില്ല. സർവ്വ ണമാണു്. എനി ്
എണീക്കാനും വയ്യ. പിെന്ന േത കുളി ന്നെതങ്ങെന�
യാണു്?” എ പറ . ഉടെന ന രി “അമ്മായിെയ
ഇ ഞാെനാ േത കുളിപ്പിക്കാം. േത കുളിച്ചാൽ�
ത്തെന്ന ഈ ദീനം േദദമാകും” എ പറ ് അവിെട�
നി ് ഇറങ്ങിേപ്പായി എേന്താ ചില കാ െചടികളുെട
ഇലകൾ കുെറ പറി െകാ വ ് ഇടി പിഴി ്
നീെരടു ് അതിൽ എണ്ണയും െന ം ആവണെക്കണ്ണ�
യും േചർ ് ഒരു കുഴ കാച്ചിയരി െവ . പിെന്ന
ന രി ഒരു വലിയ െച പിടിെച്ചടുത്തടുപ്പ െവ ്
അതിൽ നിറ െവള്ളെമാഴി തിളപ്പി ന്നതിനു് അവി�
െട േശ ഷമുണ്ടായിരുന്ന അന്തർജ്ജനങ്ങേളാടു പറ .
അവർ അ കാരം െച . അതിനിട ന രി പിെന്ന�
യും ഇറങ്ങിേപ്പായി ചില ഇലകൾ പറി െകാ വ ്
ചത ് ആ െവള്ളത്തിലുമി . െവള്ളം നല്ലേപാെല തിളച്ച�
േപ്പാൾ ന രി െപെട്ട െച േരാഗിണിയായ അന്തർ�
ജ്ജനെത്ത എടു െകാ െചന്ന ആ തിള കിടന്നിരു�
ന്ന െവള്ളത്തിലി . ഇതു ക േശ ഷമുള്ള അന്തർജ്ജ�
നങ്ങളും മ ം “അേയ്യാ! ഇെതെന്താര മമാണു് ” എ
പറ ് ഉറെക്ക നിലവിളി . ന രി അെതാ ം വക�
െവച്ചില്ല. സ്വ ം സമയം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ അേദ്ദഹം
െവള്ളത്തിൽ കിടന്ന അന്തർജ്ജനെത്ത വലിെച്ചടു
നിലത്തി . അേപ്പാൾ ആ അന്തർജ്ജനത്തിനു േബാധമു�
ണ്ടായിരുന്നില്ല. അവർ മരി േപായി എ നിശ്ചയി
മ ള്ള അന്തർജ്ജനങ്ങളും മ ം പൂർവ്വാധികം ദുഃഖി കര�

. ഏകേദശം മൂേന്നമുക്കാൽ നാഴിക കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ
േരാഗിണിയായ അന്തർജ്ജനത്തിനു േബാധം വീഴുകയും
അവർ എണീറ്റിരി കയും െച . അേപ്പാൾ അവിെട
എല്ലാവർ ം സമാധാനവും സേന്താ ഷവുമായി. ഉടെന
ന രി താൻ മുേമ്പ കാച്ചിെവച്ച കുഴെമ്പടു െകാടുത്തി�
്, ഈ അന്തർജ്ജനത്തിെന്റ തലയിൽ എണ്ണയും േമെലാ�

െക്ക ഈ കുഴ ം േതപ്പി ്, െചമ്പിൽ കിട ന്ന െവള്ള�
െമടു ് ചൂടു പാകമാക്കി കുളിപ്പിക്കാൻ അവിെട േവെറ
ഉണ്ടായിരുന്ന അന്തർജ്ജനങ്ങേളാടു പറയുകയും അവർ
കുളിപ്പി കയും െച . േത കുളി കഴിഞ്ഞേപ്പാേഴ �

് അന്തർജ്ജനത്തിെന്റ േദഹത്തിലുണ്ടായിരുന്ന �
ണങ്ങെളാ ം കാണാനില്ലാെതയായി. അന്തർജ്ജനം
എണീ നട തുട കയും െച . ആ കുഴ േതപ്പി�

് അന്തർജ്ജനെത്ത മൂ ദിവസം കുളിപ്പി . അേപ്പാ�
േഴ ം അവർ പൂർണ്ണസുഖെത്ത ാപി . അവെരക്ക�
ണ്ടാൽ അവർ ഇങ്ങെനെയാരു ദീനമുണ്ടായിരു
എ േതാ കേപാലുമില്ലാെതയായി. നാലാം ദിവസം
ന രി സ്വേദശേത്ത മടങ്ങിേപ്പാരികയും െച .

അനന്തരം ര മൂ ദിവസം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ
നമ്പിമാെരല്ലാവരും അവരുെട ഇല്ല മടങ്ങിെയത്തി.
അേപ്പാൾ മു േരാഗബാധിതയായി എണീക്കാൻ വയ്യാ�
െത കിടന്നിരുന്ന അന്തർജ്ജനം സ്വസ്ഥശരീരയായി
എണീ നട ന്നതു കണ്ടി ് ആ അന്തർജ്ജനത്തിെന്റ
ഭർത്താവായ നമ്പി അത്യാശ്ചര്യേത്താടുകുടി “ന െട
െവെള്ളാടിെല ഉണ്ണി ഇവിെട വന്നിരു േവാ?” എ
േചാദി . അേപ്പാൾ െവെള്ളാടിെല ഉണ്ണിന രി അവി�
െട െചന്നിരുന്നതും അേദ്ദഹം െചയ്തതുെമല്ലാം വിസ്തരി
പറ േകൾപ്പി . അെതാെക്ക േകട്ടേപ്പാൾ നമ്പി
“അവനല്ലാെത ഈ വകെയാെക്ക െചയ്യാൻ നിശ്ചയവും
ൈധര്യവുമുണ്ടാകയില്ല. അവെന്റ ഗുരുത്വവും ൈക �
ണ്യവും ഭാഗ്യവും ഒെക്ക ഒ േവെറ തെന്നയാണു്.
ഈശ്വരൻ അവൻ ദീർഘായു കൂടി െകാടുക്കെട്ട” എ
പറ .

ഒരിക്കൽ ഒരു വാണിയൻ (എ ം മ ം ആ ന്ന ജാ�
തിക്കാരൻ) ഒരു കാളേയയുംെകാ ് െവെള്ളാടില്ല
െച . അേപ്പാൾ അവിെട ഉണ്ടായിരുന്ന അച്ഛൻ ന �
രിയുെട അടുക്കൽ “ഈ കാള ചാണകം േപാകാെത�
യായി നാലു ദിവസമായി. അതുെകാ കാള പു ം
െവള്ളവുെമാ ം കഴി ന്നില്ല. വയർ സാമാന്യത്തി�
ലധികം വീർത്തി െണ്ട ള്ളതു തിരുേമനി കാണാ�
വുന്നതാകയാൽ അടിയൻ അറിയിക്കണെമന്നില്ലേല്ലാ.
അടിയൻ എ ം േതങ്ങയും മ ം ആ ന്നതിനു ചക്കിൻക�
ണയിൽ െകട്ടി അടി ന്നതു് ഈ കാളെയയാണു്. ഈ
കാള ച േപായാൽ അടിയെന്റ ഉപജീവനം മു ം. മെറ്റാ�
രു കാളെയ വാങ്ങാൻ പാവെപ്പട്ട അടിയങ്ങൾ അ
എളുപ്പമല്ല. അതിനാൽ തിരുമന െകാ ് ദയ ഉണ്ടായി�
് ഈ കാളെയ രക്ഷിക്കണം” എ വളെര സങ്കടേത്താ�

ടുകൂടി പറ . അച്ഛൻ ന രി സ്വൽപേനരം മന �
െകാണ്ടാേലാചിച്ചി ് “ഒരു മുഴം നീളവും െപരുവിരലിെന്റ
വണ്ണവുമുള്ള ഒരു മുരിക്കിൻ വടി െകാ വരിക” എ
വാണിയേനാടു പറ . വാണിയൻ കാളെയ അവി�
െട െകട്ടീ ് ഓടിേപ്പായി മുരിക്കിൻവടി െകാ വ .
അച്ഛൻന രി അെതടു ് അതിെന്റ ഒരറ്റ ൈക െകാ�

് പിടിക്കാൻതക്കവണ്ണം മു ചീകിക്കള പിടി �
െകാ ് കാളെയ കിടത്തി, കാലു നാലും െകട്ടി, മുറുെക
പിടി െകാ വാൻ വാണിയേനാടു പറ . അവൻ
അ കാരം െചയ്തേപ്പാൾ അച്ഛൻ ന രി അടു െച
മുരുക്കിൻവടി കാളയുെട മലദ്വാരത്തിൽ ടി അകേത്ത�

കടത്തി ര മൂ തിരിച്ചി വലിെച്ചടു . അേപ്പാൾ
ഒരു മുരുക്കിൻ വടിേയാടുകൂടി ഒരു വലിയ പഴ ണിയും
അതിെന്റ പിന്നാെല ഒ വളെര ചാണകവും പുറേത്ത
േപാ . അേപ്പാൾ അച്ഛൻ ന രി വാണിയേനാടു് “ഇതു
നീ എണ്ണ മുക്കിപ്പിഴിയുന്ന തുണിയേല്ല? ഇതു തിന്നിട്ടാ�
ണു് കാള ചാണകം േപാകാെതയായതു്, ഇനി ഇങ്ങ�
െന വരാെത സൂക്ഷി െകാള്ളണം” എ പറ . കാ�
ളയുെട മലദ്വാരം മു െകാ മുറിഞ്ഞിരുന്നതിനു് ഒരു
മരു ം പുരട്ടി അയ . കാള സുഖമാവുകയും െച .

ഒരിക്കൽ േചർത്തലത്താലൂക്കിൽതെന്ന ൈതക്കാ
േദശ ൈതക്കാ ന രിയുെട ഇല്ല ് ഒരു അന്തർ�
ജ്ജനത്തിെന്റ മൂക്കിൽ ഒരു ദശയുണ്ടായി. അതു ശ്വാസം
പുറേത്ത േപാകുേമ്പാൾ ഒരംഗുലം നീളത്തിൽ പുറേത്ത�
ക്കിറങ്ങിേപ്പാവുകയും ശ്വാസം േമൽേപ്പാ വലിയുേമ്പാൾ
മൂക്കിനകേത്ത കയറിേപ്പാവുകയും െച മായിരു .
അതിനു് ആരാേണ്ടെകാെണ്ടാെക്ക പല ചികിത്സകൾ
െചയ്യിച്ചി ം േഭദമാകായ്കയാൽ ഒടുക്കം ൈതക്കാ ന �
രി െവെള്ളാടുന രിയുെട അടുക്കൽെച്ച വിവരം പറ�

. അേപ്പാൾ െവെള്ളാടു ന രി, “ആെട്ട, ഞാൻ നാ�
െള അവിെട വ േനാക്കീ ് എെന്തങ്കിലും ചികിത്സ
നിശ്ചയിക്കാം. ഞാനവിെട വരുേമ്പാേഴ ം കാൽ �
ലാം ഭാരമുള്ള ഒരു ഇയ്യക്കട്ടി ഇരു െകാ ഒരു കുഴയു�
മുണ്ടാക്കി തയ്യാറാക്കിെവച്ചിരിക്കണം. േശ ഷെമാെക്ക
ഞാൻ വരുേമ്പാൾ പറ െകാള്ളാം”എ പറ
ൈതക്കാ ന രിെയ അയ . പിേറ്റ ദിവസം െവെള്ളാടു
ന രി ൈതക്കാട്ടില്ല െചന്നേപ്പാേഴ ം തേലദിവ�
സം പറഞ്ഞിരുന്നതുേപാെല ഇരു കുഴേയാടുകൂടിയ ഒരു
ഇയ്യക്കട്ടി അവിെട തയ്യാറാക്കി െവച്ചിരു . െവെള്ളാടു
ന രി ഒരു നൂൽച്ചരടുകൂടി െകാ േപായിരുനു. ആ ചര�
ടിെന്റ ഒരറ്റം ഇയ്യക്കട്ടിയുെട കുഴയിലി െകട്ടിമുറിക്കീ
മേറ്റ അറ്റ ് ഒരു കുടു മി ൈതക്കാ ന രിെയ ഏ ി�

െകാടുത്തി ്, “അന്തർജ്ജനെത്ത വിളി അടുക്കലിരു�
ത്തീ ് ദശ പുറേത്ത വരുേമ്പാൾ ചരടിെന്റ അറ്റ ള്ള
കുടു ് ആ ദശയിേന്മലി മുറുക്കണം. പിെന്ന അന്തർജ്ജ�
നേത്താടു പതുെക്ക എണീ കുനി സ്വ ം നടക്കാൻ
പറയണം” എ പറ . ൈതക്കാ ന രി അ കാ�
രെമലാം െച . അന്തർജ്ജനം എണീ നടന്നേപ്പാൾ
ഇയ്യക്കട്ടിയുെട ഭാരം െകാ ് ദശ േവേരാടുകൂടി പറി
താെഴ വീണു. പിെന്ന െവെള്ളാടു ന രി അന്തർജ്ജ�
നത്തിെന്റ തലയിൽ േത ന്നതിനു് ഒെരണ്ണ കുറി �
െകാടു കയും “ഈ മരു ണ്ടാക്കി പുരട്ടിയാൽ മൂക്കി�
നകെത്ത ണം ഉണ കയും എണ്ണ കാച്ചിേത്തച്ചാൽ
ഇനിയും മൂക്കിൽ ദശ വരാെത ഇരി കയും തലേവദന
ഉണ്ടാകാെതയിരി കയും െച ം” എ പറയുകയും
െചയ്തി മടങ്ങിേപ്പായി. ആ മരു ം എണ്ണയും െകാ ്
അന്തർജ്ജനത്തിനു സുഖമാവുകയും െച .

ഒരിക്കൽ ിട്ടീ ഷ് മലബാറിെല ഒരു വലിയ ജന്മി�
യും സിദ്ധനുമായ കുതിരവട്ട മൂപ്പിൽനായർ ഒരു
സുഖേക്കടുണ്ടായി. മലെമാഴിയായ്കയായിരു സുഖേക്ക�
ടു്. അതിനു പല ൈവദ്യന്മാർ പഠിച്ച വിദ്യകെളാെക്ക �
േയാഗി േനാക്കി ം ഒരു ഫലവുമുണ്ടായില്ല. മലേശാധന�
യില്ലാതായേപ്പാൾ ഭക്ഷണവുമില്ലാെതയായി. അേപ്പാൾ
ക്ഷീണം കലശലായി. ആകപ്പാെട മൂപ്പിൽ നായർ ഏറ്റ�
വും അവശനായിത്തീർ . അതിനാൽ മൂപ്പിൽനായർ
ഉടെന െവെള്ളാടുന രിെയ അേങ്ങാ പറഞ്ഞയയ്ക്കണ�
െമ പാലിയ വലിയച്ചെന്റ േപർ ് എഴുത്തയ .
അന്നെത്ത മൂപ്പിൽ നായരും വലിയച്ചനും തമ്മിൽ അത്യ�
ന്തം േസ്നഹമായിരു . എഴു കിട്ടിയക്ഷണത്തിൽ
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വലിയച്ചൻ വിവരം െവെള്ളാടു ന രിെയ ഹിപ്പി �
കയും സഹായത്തിനു േവ ന്ന ആളുകെളയും മ ം കൂട്ടി
മലബാറിേല പറഞ്ഞയ കയും െച .

ന രി കുതിരവട്ടെത്തത്തിയേപ്പാൾ മൂപ്പിൽനായർ
ഏറ്റവും ക്ഷീണി ് എണീക്കാൻ വയ്യാെത കിടപ്പിലായി�
രു . തൽക്കാലം ന രി ചുരുക്കത്തിൽ ഒരു കുഴമ്പിനു
കുറി െകാടുത്തി ് ആ കുഴ ക്ഷണത്തിൽ കാച്ചിയരി
െവ കയും മൂപ്പിൽനായർ കുളി ന്നതിനു കാഞ്ഞെവ�
ള്ളവും ഭക്ഷണത്തിനു േവ ന്നവെയല്ലാം തയ്യാറാ ക�
യും െച െകാ ന്നതിനു ചട്ടം െകട്ടി. പിെന്ന ന രി
കുളിക്കാൻ േപായി. അേദ്ദഹം കുളിയും ഭക്ഷണവുെമ�
ല്ലാം കഴി വന്നേപ്പാേഴ ം ചട്ടം െകട്ടിയിരുന്നവെയ�
ല്ലാം തയ്യാറായിരു . െവെള്ളാടുന രിയുെട േയാഗ�
െമന്താെണ ് അറിയുന്നതിനായി അേപ്പാൾ അവിെട
ൈവദ്യന്മാരായി ം മൂപ്പിൽനായരുെട േസ്നഹിതന്മാരായി�
ം ബ ക്കളായി ം ആ ിതന്മാരായി അസംഖ്യമാളു�

കൾ വ കൂടുകയും െചയ്തിരു .
ന രി മൂപ്പിൽനായരുെട അടുക്കൽ െചന്നിരു �

െകാ ് അവിെടയുണ്ടായിരുന്ന ഭൃത്യന്മാരിൽ ബലവാ�
ന്മാരായ നാലുേപെര വിളി കാച്ചി െവച്ചിരുന്ന കുഴ
നായരുെട കഴുത്തിനു താെഴെയല്ലാം ധാരാളമായി േത�
ച്ചി ് നായെര താങ്ങിപ്പിടി ് ആ പൂമഖ െതേക്കാ ം
വടേക്കാ ം നടത്താൻ പറ . അങ്ങെന അവർ അഞ്ചാ�
റു ാവശ്യം നടത്തിയേപ്പാേഴ ം നായർ വയറിളകി
പൂമുഖമാകപ്പാെട, അേമധ്യ മയമായി. പിെന്ന ന രി നാ�
യെര െകാ േപായി കാഞ്ഞ െവള്ളെമാഴി കുളിപ്പിച്ചി�

ഭക്ഷണം കഴിപ്പാൻ പറഞ്ഞയ . ഭൃത്യന്മാർ നായെര
െകാ േപായി കുളിയുമൂണും കഴിപ്പി െകാ കട്ടിലിൽ
െകാ െച കിടത്തി. വളെര ദിവസം കൂടീ മലം
ധാരാളം ഒഴി േപാവുകയും കാഞ്ഞ െവള്ളത്തിൽ
കുളി കയും േവണ്ടതുേപാെല ഊണു കഴി കയും െച�
യ്തതുെകാ ് നായർ കിടന്ന ഉടെന ഉറങ്ങി ടങ്ങി. ആ
സമയ െവെള്ളാടു ന രി മൂപ്പിൽനായരുെട കാര്യ�
സ്ഥേനാടു്, “ഇനിയിേപ്പാൾ നായർ സുഖേക്കെടാ �
മില്ല. ക്ഷീണം മാറണെമേന്ന ഉ . അതു ഭക്ഷണം ശരി�
യാകുേമ്പാൾ േമണ മാറിെക്കാ ം. ഇ കാച്ചിയ കു�
ഴ തെന്ന കാച്ചിെവച്ചിരു പതിവായി േത കുളിപ്പി
െകാണ്ടിരുന്നാൽ േവണ്ടതുേപാെല മലേശാധനയുണ്ടാ�
കും. അേപ്പാൾ മുറ ഭക്ഷണം കഴിക്കാറുമാകും” എ
പറഞ്ഞി ് ആേരാടും യാ പറയാെത മടങ്ങിേപ്പാ .

ന രി പറഞ്ഞതുേപാെലതെന്ന പ പതിന
ദിവസം െകാ മൂപ്പിൽ നായർ ക്ഷീണം മാറി നല്ല
സുഖമായി. പിെന്ന നായർ തെന്റ കൃതജ്ഞതെയ �
കടിപ്പിക്കാനായി ന രിയുെട അടുക്കൽ വ ക ്
സേന്താ ഷസേമതം അേനകം സമ്മാനങ്ങൾ െകാടു
വന്ദനം പറ മടങ്ങിേപ്പായി.

പ ണ്ടായിരുന്ന െവള്ളാടു ന രിമാർ ചികിത്സ
സംബന്ധമായി ഇങ്ങെന അേനകം അ തകർമ്മങ്ങൾ
െചയ്തി ്. അവെയല്ലാം പറ തീർ ന്ന കാര്യം
അസാധ്യമാകയാൽ അതിനായി തുനിയുന്നില്ല. ഇ യും
പറഞ്ഞതുെകാ തെന്ന ആ ഇല്ല പ ണ്ടായിരു�
ന്നവർ അമാനു ഷ്യ ഭാവന്മാരായിരു െവ ഷ്ടമാ�
കു ണ്ടേല്ലാ.

െവെള്ളാടില്ല പെണ്ടാരിക്കൽ ശാേക്തയനായി�
ം ഒരാളുണ്ടായിരു വ . അേദ്ദഹവും പുളിയാമ്പിള്ളി

ന രി മുതലായവെരേപ്പാെല അമാവാസിനാൾ ച െന
ഉദിപ്പി ക, മദ്യം കളിയടയ്ക്കയാക്കി കാണി ക മുതലാ�
യി അേനകം അ തകർമ്മങ്ങൾ െചയ്തി െണ്ടന്നാണു്
േകൾവി. അഷ്ടൈവദ്യന്മാരിെലാരാളും ാഹ്മണനുമാ�
യിരുന്ന അേദ്ദഹത്തിനു ശക്തിപൂജയും മ ം അത്യാവ�
ശ്യമായി ള്ളവയല്ലായിരുന്നതിനാലും അേദ്ദഹത്തിെന്റ
അ തകർമ്മങ്ങൾ ചികിത്സാസംബന്ധമായി ള്ളവയ�
ല്ലായിരുന്നതുെകാ ം അവെയാ ം ഇവിെട വിസ്തരി �
ന്നില്ല. അതിനാൽ സിദ്ധെപ്പട്ട ആ ഇല്ല പണ്ടെത്ത�
േപ്പാെല ഇനിയും ജേനാപകാരാർത്ഥം നല്ല ൈവദ്യന്മാ�
രുണ്ടായിത്തീരുന്നതിനു സർേവ്വശ്വരൻ സദയം കടാക്ഷി�

മാറാകേട്ട എ ാർത്ഥി െകാ വിരമി .
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മുെമ്പാരു കാല ് ആറൻമുള േദവസ്വം വകയായി
വലിയ ബാലകൃഷ്ണൻ എ സിദ്ധനായി ് ഒരാനയു�
ണ്ടായിരു . കാ യിലും കാര്യത്തിലും ഇ യും േയാഗ്യ�
തയുള്ള ഒരാന അക്കാല േവെറ ഉണ്ടായിരുന്നിെല്ല�
ന്നല്ല, അതിനു മു ം അതിൽ പിെന്നയും ഉണ്ടായി മില്ല.
ആ ആനെയ ആറൻമുളസ്സമൂഹക്കാർ അവിെട േദവനു
നടയ്ക്കിരുത്തിയതായിരു . സമൂഹക്കാർ ആ ആനെയ
നടക്കിരുത്താനുണ്ടായ കാരണം താെഴപ്പറയു .

973-ആമാ നാടുനീങ്ങിയ കാർത്തിതിരുനാൾ
രാമവർമ്മ മഹാരാജാവു തിരുമന െകാ തിരുമൂേപ്പ�
റ്റതിെന്റ േശഷം 937-ആമാ ് ആദ്യമായി നടത്തിയ
മുറജപത്തിനു കൂടിയിരുന്ന ന രിമാരുെട കൂട്ടത്തിൽ �
േത്യകം സ്വാദറി ഭക്ഷി ന്ന ആളായി ് ഒരു വട�
ക്കൻ ന രിയുണ്ടായിരു . അേദ്ദഹം വലിയ ഭക്ഷണ�

ിയനുമായിരു . ഊണു കഴി െകാണ്ടിരി േമ്പാൾ
അേദ്ദഹം ഓേരാ ദിക്കിെല വിേശ ഷങ്ങെള റി പറ�
യുകയും േസവൻമാർ മുഖാന്തരം മഹാരാജാവു തിരുമന�

െകാ ് അതു അറിയുകയും ആ സാധനങ്ങൾ തിരുമ�
ന െകാ തിരുവനന്തപുര വരുത്തി മുറജപസദ്യ�

വിളമ്പി കയും െചയ്തിരു എ ം ആ കൂട്ടത്തിൽ
ഈ ന രി ഒരു ദിവസം “പാണ്ടമ്പറമ്പ േകാടൻ
ഭരണിയിെല ഉ മാങ്ങ“െയ റി ് സ്താവി കയും
അതു തിരുമന െകാ തിരുവനന്തപുര വരുത്തി
സദ്യ വിളമ്പി കയും െച എ ം മ മുള്ള ഐതി�
ഹ്യങ്ങൾ സിദ്ധങ്ങളാണേല്ലാ. അങ്ങെന ആ ന രി
ഒരു ദിവസം ഓേരാ പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ “ആറൻമുള
േക്ഷ ത്തിെല ഉത്സവസദ്യയുെട എരിേശ്ശരി േപാെല
നല്ലതായി ളള എരിേശ്ശരി മെറ്റ മില്ല” എ സ്താവി�

. മഹാരാജാവുതിരുമന െകാ ് അതു അറിയുകയും
ആറൻമുളസ്സമൂഹക്കാെര വരു ന്നതിനു കൽപി ചട്ടം
െക കയും െച .

ആറൻമുളേക്ഷ ം ഊരാളൻമാരുെട വകയായിരു�
ന്ന കാല തെന്ന അയിരൂരു്, െചറുേകാൽ, മാലക്കര,
േകായി റം ഈ നാലു കരയിലുമുള്ള ജനങ്ങൾ കൂടി
േക്ഷ ത്തിൽ ചില അധികാരങ്ങളും അവകാശങ്ങളും
മ മുണ്ടായിരു . ഈ നാലു കരകളിലും കൂടി രണ്ടായി�
രത്ത റു വീ കാരുണ്ടായിരു െവന്നാണു േകൾവി.
ആ നാലു കരയിെലയും നാഥത്വം അയിരൂർ േതാട്ടാവ�
ള്ളിൽ കുറുപ്പിനായിരു . കുറുപ്പിനു് ആ കരകളിെല ഗു�
രുസ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ ആ കുടുംബക്കാെര േതാ�
ട്ടാവള്ളിലാശാൻ എ ം പറഞ്ഞിരു . കുറുപ്പിനു് ഇങ്ങ�
െന കരനാഥത്വവും ഗുരുസ്ഥാനവുമുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ
ആറൻമുള േദശ ം േക്ഷ ത്തിലും സകല കാര്യങ്ങളും
കുറുപ്പിെന്റ വരുതി കാരമാണു നടന്നിരുന്നതു്. േക്ഷ�

ം സർക്കാരിൽ േചർത്തതിെന്റ േശ ഷവും കുറ കാല�
േത്ത കൂടി കുറുപ്പിെന്റ അധികാരം അവിെട ഒരുവിധം
നിലനിന്നിരു . അതിനാൽ സമൂഹക്കാെര തിരുവന�
ന്തപുര മുറജപസ്സദ്യ ് എരിേശ്ശരി െവയ്ക്കാൻ അയ
െകാടുക്കണെമ കൽപന കാരം എഴുതിയയച്ചതു
േതാട്ടാവള്ളിൽ കുറുപ്പിെന്റ േപർക്കായിരു . എഴു കി�
ട്ടിയ ഉടെന കുറു സമൂഹക്കാെരക്ക വിവരം പറ .
അേപ്പാളവർ, “ഇതു വലിയ സങ്കടമായി ള്ള കാര്യമാണു്.
ഞങ്ങളിവിെട ഉത്സവസ്സദ്യയുെട േദഹണ്ഡവും മ ം കഴി �
കൂ െണ്ടങ്കിലും ദൂരസ്ഥലങ്ങളിൽേപ്പായി വലിയ അടി�
യന്തിരങ്ങൾ േദഹണ്ഡം നടത്തി ഞങ്ങൾ വലിയ
പരിചയമില്ല. മുറജപം ഏറ്റവും വലിയതായ അടിയന്തിര�
മാണു്. അവിെടേപ്പായാൽ ഞങ്ങൾ ഇേപ്പാഴുള്ള മാനവും
കള ് അപമാനേത്താടുകൂടി മടങ്ങിേപ്പാേരണ്ടതായി
വരും. അതിനാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങേളാടു നിർബ�
ന്ധിക്കരുതു് ” എ പറ . ഉടെന കുറു ് “ഇതു് ഇങ്ങ�
െനെയാെക്ക പറ ് ഒഴിയാവുന്ന കാര്യമല്ല. കൽപന�
യാണു്. നിങ്ങൾ േപാവുകതെന്ന േവണം. നിങ്ങെളല്ലാ�
വരും കുളി േക്ഷ ത്തിൽെച്ച സ്വാമിദർശനം കഴി
യഥാശക്തി എെന്തങ്കിലും ഒരു വഴിപാടു ാർത്ഥിച്ചി
േപാകുവിൻ. നിങ്ങൾ ് അപമാനത്തിനു സ്വാമി ഇടയാ�

കയില്ല. ബഹുമാനേത്താടു കൂടിത്തെന്ന തിരി േപാ�
രാൻ നിങ്ങൾ തിരുവാറൻമുളയപ്പൻ സംഗതിയാ ം”
എ നിർബന്ധപൂർവ്വം പറയുകയാൽ അവെരല്ലാവരും
േപായി കുളി േക്ഷ ത്തിൽെച്ച ഭഗവാെന വന്ദി
ഒരു വഴിപാടും നിശ്ചയിച്ചി തിരുവനന്തപുരേത്ത ്
േപായി.

സമൂഹക്കാർ തിരുവനന്തപുരെത്തത്തി എരിേശ്ശരി�
െവ സദ്യ വിളമ്പി. വടക്കൻ ന രി ആ എരിേശ്ശരി
കൂട്ടിയേപ്പാൾ “േഹ ആറൻമുളെയരിേശ്ശരിയും ഇവിെട
വ വേല്ലാ. ഈ മഹാരാജാവു വിചാരിച്ചാൽ സാധി�
ക്കാത്തതായിെട്ടാ മുെണ്ട േതാ ന്നില്ല. ഒരു സമ�
യം േദവേലാക നി ് അമൃതു ഇവിെട വരുത്തണെമ�

വിചാരിച്ചാലും സാധിേച്ച െമന്നാണു് േതാ ന്നതു് ”
എ പറ . അതും തിരുമന െകാ ് ഉടെന അറി�

. പിെന്ന മുറജപം കഴിയുന്നതുവെര എരിേശ്ശരിെവ ്
ആറൻമുളസമൂഹക്കാർതെന്നയാണു് നടത്തിയതു്.

മുറജപം കഴിഞ്ഞതിെന്റേശ ഷം സമൂഹക്കാെര തി�
രുമുമ്പാെക വരുത്തി സസേന്താ ഷം ചിലെതാെക്ക ക ി�

കയും അവർെക്കലാവർ ം യഥാേയാഗ്യം സമ്മാന�
ങ്ങൾ കൽപി െകാടു കയും അവർ പതിവിലിരട്ടി
േദഹണ്ഡപ്പണം െകാടു ന്നതിനു കൽപി ചട്ടം െക ക�
യും െച . അേപ്പാൾ സമൂഹക്കാർ, “ഇേപ്പാൾ കൽപി �
തന്ന സമ്മാനങ്ങൾെകാ തെന്ന ഞങ്ങൾ ധാരാളം
തൃപ്തിയായിരി . ഇനി േദഹണ്ഡപ്പണവും മ ം െവ�
ണെമന്നില്ല. എന്നാൽ ഞങ്ങൾ ് ഒരു കാര്യം തിരുമ�
നസ്സറിയിക്കാനു ്. ഞങ്ങൾ ഇേങ്ങാ േപാന്ന സമയം
ആറൻമുളേദവെന വന്ദി ് ഇവിെട നി ് അപമാനത്തി�
ടയാകാെത തിരി േപാകുവാൻ സംഗതിയായാൽ അവി�
െട െച േമ്പാൾ ഒരാനെയ നടയ്ക്കിരുത്തിേയയ്ക്കാം എ

ാർത്ഥിച്ചിട്ടാണു് േപാന്നതു്. ഇവിെട വന്നി ഞങ്ങൾ�
ബഹുമാനത്തിനാണേല്ലാ ഇടയായതു്. അതിനാൽ

ഞങ്ങൾ തിരുവാറൻമുളയപ്പെന്റ നടയ്ക്കിരു ന്നതി�
നായി ഒരാനെയത്തരുന്നതിനു കൽപ്പനയുണ്ടാകണം”
എന്നറിയി . ഉടെന തിരുമന െകാ ലായം കാ�
ര്യക്കാെര തിരുമുമ്പാെക വരുത്തി, “ഈ സമൂഹക്കാെര�
െക്കാ േപായി ലായം കാണി ് അവിെടയുള്ളതിൽ
ഇവർ ആവശ്യെപ്പടുന്ന ഒരാനെയ ഇവർ െകാടുക്ക�
ണം” എ കൽപി . കാര്യക്കാർ സമൂഹക്കാേരാടുകൂ�
ടി ലായത്തിെലത്തിയ സമയം സമൂഹക്കാരിൽ ഒരാൾ
തുള്ളി “എനി ് ഇതുമതി ഇതുതെന്നേവണം” എ ്
ഒരാനെയ െതാ കാണിചു് ചുെകാ പറ . ഇതു
തിരുവാറൻമുളേദവെന്റ കൽപനയാെണ വിശ്വസി
സമൂഹക്കാെരല്ലാവരും ആ ആനെയത്തെന്ന കിട്ടിയാൽ
മതിെയ സമ്മതി പറ . ആ ആന വല്ലാെത ക്ഷീ�
ണി ് എണീ നടക്കാൻ േപാലും ശക്തിയില്ലാെതയാ�
യിേപ്പായിരുന്നതിനാൽ അതു താമസിയാെത ചരി
(മരി ) േപാകുെമ കാര്യക്കാരും മ ം തീർച്ചെപ്പടുത്തി�
യിരി കയായിരു . ആ ആനെയ കിട്ടിയാൽ മതി�
െയ സമ്മതിച്ചതിനാൽ ഈ സമൂഹക്കാർ േകവലം
വിഡ്ഢികൾ തെന്നയാെണ ലായത്തിലുണ്ടായിരുന്ന�
വരല്ലാം തീർച്ചെപ്പടുത്തി. എങ്കിലും അവരാരും ഒ ം
പറഞ്ഞില്ല. കാര്യക്കാരും സമൂഹക്കാരുംകൂടി വീ ം
തിരുമുമ്പാെകെച്ചലുകയും സമൂഹക്കാർ ആനെയ െകാ �
േപാകുന്നതി ് ആറൻമുളെച്ചന്നി ് ആളയ െകാള്ളാെമ�

യാ യുമുറപ്പി െകാ ് അേപ്പാൾത്തെന്ന അവിെട�
നി േപാവുകയും െച . സമൂഹക്കാർ േപായതിെന്റ
േശ ഷം കാര്യക്കാരും ആ ആനയുെട സ്ഥിതി തിരുമനസ്സ�
റിയിച്ചി തിരുമുമ്പിൽ നി ം േപായി.

സമൂഹക്കാർ യഥാകാലം ആറൻമുള എ കയും
സകല വിവരങ്ങളും േതാട്ടാവള്ളിൽ കുറുപ്പിെന ഹി�
പ്പി കയും െച . കൽപി തന്ന ആനെയ െകാ
േപാരുന്നതിനു വല്ലവേരയും പറഞ്ഞയച്ചാൽേപ്പാെര ം
താൻതെന്ന േപായി െകാ വരാെമ ം കുറു സമ്മതി�

. അക്കാല ആറൻമുള ക ഴിവീ കാർ ആനപ്പഴ�
ക്കിൽ ഏറ്റവും സമർത്ഥൻമാരും സിദ്ധൻമാരുമായിരു�
ന്നതിനാൽ ആ വീട്ടിൽനി ം നാരായണൻ നായെര�

ം രാമൻ നായെര ം സിദ്ധൻമാരായിരുന്ന ര
േപേരയും അയിരൂർ മുതലായ നാലുകരകളിൽ നി ം
േയാഗ്യൻമാരായ ഓേരാരുത്തേരയും കൂട്ടിെക്കാ േപാ�
യി കുറു നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന ആനെയക്ക . കുറുപ്പിനും
ആനെയ വളെര േബാധി . ആ ആന തലക്കട്ടിയും
െകാ കളുെട വലിപ്പവും ഭംഗിയും ഉടലിെന്റ നീളവും മ ം
അസാമാന്യമായി ണ്ടായിരു . േദഹം വളെര ക്ഷീണി�
ച്ചിരു എ മാ േമ ഒരു േദാ ഷമുണ്ടായിരു .

ആനെയ കണ്ടതിെന്റ േശ ഷം കുറു വലിയെകാട്ടാര�
ത്തിൽെച്ച മുഖം കാണി . അേപ്പാൾ തിരുമന െകാ�

്, “നാം സമൂഹക്കാർ െകാടുത്ത ആനെയ െകാ
േപാകാനായി വന്നിരി കയാണു് അേല്ല? കുറു ് ആ
ആനെയ ക േവാ?” എ കൽപി േചാദിചു. ഉടെന
കുറു ് “റാൻ. അടിയൻ ക ” എന്നറിയി .

തിരുമന െകാ ്: ആ ആന വളെര ക്ഷീണിച്ചിരി �
ന്നതായിേക്ക . ആറൻമുള േദവനു നടയ്ക്കിരുത്താ�
നായി നാം െകാടു ന്ന ആന നന്നായിരിക്കണ�
മേല്ലാ. അതിനാൽ ഇവിെട ലായത്തിലുള്ളതിൽ
േവെറ ഏതാനെയ േവണെമങ്കിലും െകാ േപാ�
കുന്നതിനു വിേരാധമില്ല.

കുറു ്: ആനകളുെട ഗുണേദാ ഷങ്ങേളയും ലക്ഷണങ്ങേള�
യും വിവരി ന്നതായി ‘മാതംഗലീല’ എെന്നാരു
ശാ ന്ഥമുള്ളതു തൃക്കൺപാർത്തി ണ്ടായിരി�

മേല്ലാ. ആ ശാ കാരം േനാ ന്നതായാൽ
ഇതുേപാെല സകല ശുഭലക്ഷണങ്ങളും തിക�
ഞ്ഞതായ ഒരാന ഈ ലായത്തിെലന്നല്ല, എ ം
തെന്ന േവെറ കാണുെമ ം േതാ ന്നില്ല. അതി�
നാൽ ആറൻമുള നടയ്ക്കിരുത്താൻ ഈ ആനതെന്ന
മതിെയന്നാണു് അടിയനു പഴമനസ്സിൽ േതാ �
ന്നതു്. ഈ ആന ഇങ്ങെന ക്ഷീണി േപായതു
േവണ്ടതു േപാെല രക്ഷിക്കാഞ്ഞിട്ടാണു്. ആറൻ�
മുള െകാണു് ടുേപായി േവണ്ടതു േപാെല രക്ഷി �
കയും പതിവായി ആ പമ്പാനദിയിൽ നന ക�
യും െചയ്താൽ ആനയുെട ക്ഷീണം കുറ ദിവസം
െകാ തിർ േപാകും.

കുറു ഇങ്ങെന തിരുമനസ്സറിയിച്ചതിെന്റ േശ ഷം
മാതംഗലീലയിെല നാല േ ാകങ്ങളും െചാല്ലിേക്കൾ�
പ്പി .

തിരുമന െകാ ്: എന്നാൽ കുറുപ്പിെന്റ അഭി ായം�
േപാെല ആ ആനെയത്തെന്ന െകാ െപാെയ്ക്കാ�

. നാം മാതംഗലീല എെന്നാരു ശാ മുെണ്ട
േകട്ടി ള്ളതല്ലാെത കണ്ടിട്ടില്ല. കുറുപ്പിെന്റ ൈക�
യ്യിൽ ആ ന്ഥമുെണ്ടങ്കിൽ ഒരു തി പകർത്തി�
െയഴുതി ് ഇവിെട അയ തന്നാൽെകാള്ളാം.

കുറു ്: റാൻ. താമസിയാെത ഒരു തി ഇവിെട എത്തി�
െകാള്ളാം.

അനന്തരം തിരുമന െകാ ് കുറുപ്പിനു യഥാേയാ�
ഗ്യം ചില സമ്മാനങ്ങൾ കൽപ്പി െകാടു കയും കുറു
യാ യറിയി െകാ ് അ തെന്ന ആനെയയും െകാ�

തിരുവനന്തപുര നി േപാരികയും െച .
കുറു ് ആനെയയും െകാ ് ആറൻമുള എത്തിയതി�

െന്റ പിെറ്റ ദിവസം തെന്ന സമൂഹക്കാെരെക്കാ ് ആന�
െയ നടയ്ക്കിരുത്തി കയും നടയിൽെവ തെന്ന ആന�

‘വലിയബാലകൃഷ്ണൻ’ എ േപരിടുവി കയും ഇതു
സംബന്ധി കളഭം, വിള ്, സദ്യ മുതലായവ െകേങ്ക�
മമായി നടത്തി കയും െചയ്തതിെന്റ േശ ഷം അധികം
താമസിയാെത മാതംഗലീലയുെട ഒരു പകർെപ്പഴുതി
െകാട്ടാരത്തിേല ് അയ കയും െച .

അക്കാല അവിെട േദവസ്വം വകയായി ബാല�
കൃഷ്ണൻ എ ം കുട്ടികൃഷ്ണൻ എ ം രണ്ടാനകൾ മുേമ്പത�
െന്ന ഉണ്ടായിരു . ബാലകൃഷ്ണൻ, കരക്കാരും േതാട്ടാ�
വള്ളിൽ കുറു ം കൂടി വില വാങ്ങി നടയ്ക്കിരുത്തിയതാ�
യിരു . റാന്നിക്കർത്താക്കൻമാർ ് ആറൻമുള േക്ഷ�

ത്തിനക കയറിെത്താഴണെമങ്കിൽ ഒരാനെയ നട�
യ്ക്കിരുത്തണെമെന്നാേരർപ്പാടുണ്ടായിരു . ആ ഏർപ്പാ�
ടു് കാരം ഒരു കർത്താവു് അമ്പലത്തിനക കയറി�
െത്താഴുത വക നടയ്ക്കിരുത്തിയതായിരു കുട്ടികൃഷ്ണൻ.
സമൂഹക്കാർ നടയ്ക്കിരുത്തിയ ആന മേറ്റ രണ്ടാനകേളക്കാ�
ളും വലിയതായിരുന്നതിനാലാണു് ആ ആന ് വലിയ
ബാലകൃഷ്ണൻ എ േപരിട്ടതു്. വലിയ ബാലകൃഷ്ണെന്റ �
ധാന പാപ്പാൻ (ആനക്കാരൻ) ക ഴി നാരായണൻ നാ�
യർതെന്നയായിരു . അയാൾ ആ ആനെയ തെന്റ ാ�
ണെനക്കാളധികം േസ്നഹി േവണ്ടതുേപാെല രക്ഷിച്ചി�
രുന്നതിനാൽ ര മൂ മാസം െകാ തെന്ന വലിയ
ബാലകൃഷ്ണെന്റ ക്ഷീണം മുഴുവനും മാറിെയന്നല്ല, തടി
െകാഴു ് ആ ആനെയ മു കണ്ടി ള്ളവർ കണ്ടാലറി�
യാത്ത വിധത്തിലായി.

വലിയ ബാലകൃഷ്ണെന്റ ക്ഷീണെമാെക്ക മാറി അവ�
െന്റ ഉടലിനു് അസാമാന്യമായ പുഷ്ടിയും ബലവും സി�
ദ്ധിച്ചിരി ന്നതായി മഹാരാജാവു തിരുമന െകാ
കൽപ്പിച്ചറിയി കയും അവെന ഒ കണ്ടാൽ െകാ�
ള്ളാെമ തിരുമനസ്സിൽ േതാ കയും നിമിത്തം ആന�
െയ തിരുവനന്തപുര െകാ െച ന്നതിനു കൽപ�
ന കാരം എഴുതിവരികയാൽ കുറു ം നാരായണൻ നാ�
യരും കൂടി ആനെയ തിരുവനന്തപുര െകാ േപാ�
യി തിരുമുമ്പാെക ഹാജരാക്കി. തിരുമന െകാ ്
ആ ആനെയക്കണ്ടി ് സമൂഹക്കാർ െകാടുത്ത ആന
ഇതുതെന്നയാേണാ എ ് ആദ്യം സ്വൽപം സംശയി�

. പിെന്ന അവെന്റ തലക്കട്ടിയും െകാമ്പിെന്റ ഭംഗിയും
മ ം െകാ ് ആ ആനതെന്നെയ തീർച്ചെപ്പടുത്തി�
യി ് “വലിയ ബാലകൃഷ്ണാ!’ നിെന്ന ഈ സ്ഥിതിയിൽ�
ക്കാണാൻ സംഗതി വരുെമ നാം വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല.
ഇേപ്പാൾ സേന്താ ഷമായി” എ കൽപി . അതുേക
വലിയ ബാലകൃഷ്ണൻ മുൻനട മടക്കി തുമ്പിൈക്ക െപാ�
ക്കി വന്ദിച്ചി സേന്താ ഷസൂചകമായ ഒരു ശബ്ദം പുറെപ്പ�
ടുവി . ഉടെന കൽപി പഴ ലകളും ശർക്കരയും നാ�
ളിേകരവും വരുത്തി വലിയ ബാലകൃഷ്ണനു ധാരാളമായി
െകാടുപ്പി കയും കുറുപ്പിനും നാരായണൻ നായർ ം
യഥാേയാഗ്യം സമ്മാനങ്ങൾ കൽപി െകാടു കയും
“വലിയ ബാലകൃഷ്ണെന ഒരിക്കലും ഒരു വിധത്തിലും േവദ�
നെപ്പടുത്തരുതു് ” എ നാരായണൻ നായേരാടു േത്യ�
കം കൽപി കയും െച . തിരുമന െകാ ് ഒരി�
ക്കൽ മൂ ് ആനച്ചങ്ങലകൾ കൽപി വരുത്തിയിരു ,
അവയിൽ ഓേരാ െകാട്ടാരക്കരച്ച േശഖരെന ം
തിരുവട്ടാറു് ആദിേകശവെന ം േകൾവിെപ്പട്ട രണ്ടാന�
കൾ ം കൽപി െകാടുത്തതിെന്റേശ ഷം ഒരു ചങ്ങല�
യുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ ആ ചങ്ങല കൽപന കാരം
അവെട സൂക്ഷി െവച്ചിരു . വലിയ ബാലകൃഷ്ണെന�
ക്കണ്ടേപ്പാൾ ആ ചങ്ങല അവനു േചരുെമ ം അവൻ
ധരിച്ചിരുന്ന ചങ്ങല അവനു തീെരേപ്പാെര ം തിരുമന�
സ്സിൽ േതാ കയാൽ അവിെട സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ചങ്ങല
കൽപിെച്ചടുപ്പി വരുത്തി വലിയ ബാലകൃഷ്ണെന ധരി�
പ്പി . ആ ചങ്ങല ധരി കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ വലിയ ബാലകൃ�
ഷ്ണെന്റ തല പൂർവ്വാധികമുയരുകയും അവെന്റ േയാഗ്യത
പൂർണ്ണത സിദ്ധി കയും െച . കുറു ം നാരായണൻ
നായരും അ തെന്നയാ യറിയി െകാ ് വലിയ
ബാലകൃഷ്ണെനയും െകാ േപാ . നാലാം ദിവസം
ആറൻമുള വ േചർ .

ആറൻമുള േക്ഷ ക്കടവിൽ നി ് ഏകേദശം കാൽ
നാഴിക കിഴ ് ആറ്റിെന്റ വടേക്കക്കരയിൽ ‘നിേക്ഷപ�
മാലി’ എ േപരായി ് ഒരു സ്ഥലം ഇേപ്പാഴുമുണ്ടേല്ലാ.
ആറൻമുളേദവെന്റ നിേക്ഷപങ്ങെളല്ലാം ആ സ്ഥലത്താ�
ണു് ഇരി ന്നെത ം അതുെകാണ്ടാണു് ആ സ്ഥലത്തി�
നു് ആ േപരു സിദ്ധിച്ചെത മാണു് ഐതിഹ്യം. അെത�
ങ്ങെനയുമിരിക്കെട്ട. പ നദി ആ സ്ഥല നി
കുറ കൂടി വടേക്കാ കട കിടന്നിരു . അേപ്പാൾ
നിേക്ഷപമാലി ഒരു തുരു േപാെല പുഴയുെട മധ്യഭാ�
ഗത്തായിരു . ആ തുരത്തിെന്റ സമീപ െചറുതാ�
യി ഒരു കയമുണ്ടായിരു . േവനൽക്കാലങ്ങളിൽ മിക്ക
സമയ ം വലിയ ബാലകൃഷ്ണെന്റ കിട ് ആ കയത്തി�
ലായിരു . ശീേവലി പാണിെകാ ന്നതു േകട്ടാലുട�
െന വലിയ ബാലകൃഷ്ണൻ കയത്തിൽ നി കര കയറി
മതിൽക്കകെത്ത ം. അേപ്പാൾ ക ഴി നാരായണൻ
നായർ അവിെടയുണ്ടായിരി ം. അയാൾ കയറി തല�
യിൽെക്ക െകട്ടി ം. േദവെന കണ്ടാലുടെന വലിയ
ബാലകൃഷ്ണൻ െകാടിമരത്തിെന്റ വട വശ െച
മട ം. ശീേവലി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറക്കിെയഴുന്നള്ളി ന്ന�
തിനു െകാടിമരത്തിെന്റ െത വശ െച മട ം.
ഇെതാ ം ആരും പറഞ്ഞി േവണ്ടാ. എല്ലാം വലിയ
ബാലകൃഷ്ണനറിയാമായിരു . എഴുന്നള്ളി ന്ന കാര്യ�
ത്തിൽ ആനക്കാരൻ െചേയ്യണ്ടതായി തലയിൽെക്ക
െകട്ടി കയും പിെന്ന അതഴി െകാടു കയും മാ േമ
ഉണ്ടായിരു . േശ ഷം കാര്യങ്ങെളല്ലാം വലിയബാല�
കൃഷ്ണനു് അറിയാമായിരു .

വലിയ ബാലകൃഷ്ണൻ ആെരയും ഉപ വിക്കാറില്ല.
അവെന്റ വലിപ്പവും ഭംഗിയും സ്വഭാവഗുണവും നിമിത്തം
എല്ലാവർ ം അവെന റി വളെര സേന്താ ഷവും
ബഹുമാനവുമുണ്ടായിരു . അതിനാൽ അക്കാല
ആറൻമുളേക്ഷ ത്തിൽ സ്വാമിദർശനത്തിനായിെച്ച ന്നവെര�
ല്ലാം വലിയ ബാലകൃഷ്ണനു പഴ ലകൾ, ശർക്കര,
നാളിേകരം മുതലായവ െകാ െച െകാടു ക
പതിവായിരു . എന്നാലിങ്ങെന കി ന്നവെയല്ലാം
വലിയ ബാലകൃഷ്ണൻ തിന്നാറില്ല. കി ന്നതിെന്റ കൂടു�
തൽ കുറവനുസരി ് അവൻ കുേറെശ്ശ ബാലകൃഷ്ണനും
കുട്ടികൃഷ്ണനും കൂടി െകാടുക്കാറു ്. മൂന്നാനകൾ ം
മതിയായാൽ പിെന്ന േശ ഷി വരുന്നവ േക്ഷ ത്തില
ദർശനത്തിനായി വരുന്നവർ ം വലിയ ബാലകൃഷ്ണൻ
െകാടു ക പതിവായിരു . വലിയ ബാലകൃഷ്ണെന്റ
മുമ്പിൽ നി പഴേമാ നാളിേകരേമാ എെന്തങ്കിലും
മനു ഷ്യരാെരങ്കിലും സ്വയേമവ എടു തി ന്നതി�
നും അവനു വിേരാധമില്ലായിരു . പേക്ഷ േപടിച്ചി
സാമാന്യക്കാരാരും അവെന്റ അടുക്കൽെച്ച ് ഒ ം
എടുക്കാറില്ല. വലിയ ബാലകൃഷ്ണെന്റ മുമ്പിൽ പഴ ല�
യും മ ം കിട ന്ന സമയം ആെരങ്കിലും െച ദൂേര
മാറിനി െകാ “വലിയ ബാലകൃഷ്ണാ! എനി വിശ�

, വല്ലതും തന്നാൽെകാള്ളാം” എ പറഞ്ഞാൽ
അവൻ പഴ ലയും മ െമടു മാറ്റിയി െകാടു ം.
എന്നാൽ െകാടു ന്നെതല്ലാം അവിെടയിരു തെന്ന
തിന്നണം. ആരായാലും യാെതാ ം അവിെട നി
െകാ േപാകുവാൻ അവൻ സമ്മതിക്കയില്ല.

മനു ഷ്യർ അവർ െകാടുക്കാെതതെന്ന എെന്തങ്കി�
ലും അവെന്റ മുമ്പിൽനി ് എടു തി ന്നതിനു വിേരാ�
ധമില്ലായിരുെന്ന പറ വേല്ലാ. എന്നാൽ ആനകൾ�

് അവൻ െകാടുത്താലല്ലാെത അവെന്റ മുമ്പിൽനി
യാെതാ ം എടുക്കാൻ പാടിെല്ലന്നായിരു വലിയ
ബാലകൃഷ്ണെന്റ നിശ്ചയം. ഒരിക്കൽ ‘വർക്കല ജനാർദ്ദ�
നൻ’ എ സിദ്ധനായിരുന്ന ആനെയ ആറൻമുളയു�
ത്സവത്തിനു െകാ വന്നിരു . വലിയ ബാലകൃഷ്ണെന്റ
മുമ്പിൽ ധാരാളം പഴ ല കിട ന്നതു കണ്ടി ് ആ ആന
ഒരു പഴ ല കടെന്നടു . ഉടെന വലിയ ബാലകൃഷ്ണൻ
തിരി നി െകാ പുറംകാൽ െകാ ജനാർദ്ദന�
നാന ് ഒരു െതാഴിെകാടു . െതാഴിെകാ ജനാർദ്ദ�
നൻ ഉറെക്ക നിലവിളി െകാ മതിൽ െവളിയി�
ലിറങ്ങി ഓടീ വർക്കലെച്ചന്നിേട്ട നി . പിെന്ന
വലിയ ബാലകൃഷ്ണെന്റ കാലം കഴിഞ്ഞി ം ആ ജനാർദ്ദ�
നനാനെയ ഒരിക്കലും ആറൻമുള െകാ േപാകുവാൻ
സാധിച്ചില്ല. വലിയ ബാലകൃഷ്ണെന്റ െതാഴിെയ റി �
ള്ള ഭയം ജനാർദ്ദനനാനയുെട മനസ്സിൽ ആജീവനാന്തം
മാറാെത കിടന്നിരു .

വലിയ ബാലകൃഷ്ണെന റി ള്ള സേന്താഷവും
ബഹുമാനവും നിമിത്തം ജനങ്ങൾ അവെന്റ ിയെപ്പട്ട
പാപ്പാനായ നാരായണൻ നായർ ചിലേപ്പാൾ സമ്മാ�
നമായി മു ം പണവും മ ം െകാടുക്കാറുണ്ടായിരു .
എന്നാൽ ബാലകൃഷ്ണെന്റ പാപ്പാനായ െചങ്ങ ർക്കാ�
രനായ അയ്യപ്പൻപിള്ള ് അങ്ങെന ആരുെമാ ം
െകാടുത്തിരുന്നില്ല. അതിനാൽ അയ്യപ്പൻ പിള്ള ്
നരായണൻ നായെര റി സഹിക്കവയ്യാെതക ള്ള
അസൂയയുണ്ടായിത്തീർ . എ മാ മല്ല, എെന്തങ്കി�
ലും ചില കാരണങ്ങളുണ്ടാക്കി നരായണൻ നായെര
മാറ്റി തനി വലിയ ബാലകൃഷ്ണെന്റ പാപ്പാനായി�
ത്തീരണെമ ള്ള േമാഹം അതികഠിനമായി അയാളുെട
മനസ്സിൽ അ രി കയും അതിനായി അയാൾ ചില
കശൗലങ്ങൾ േയാഗി തുട കയും െച .

അയ്യപ്പൻപ്പിള്ള ഒരു ദിവസം മത്തിലധികം മദ്യം
േസവി മേദാൻമത്തനായി ഒരു കരിമ്പിൻ േവലിക്കക�

കട നാല കരി ് ഒടിെച്ചടു . ആ വിവരം
കരിമ്പിെന്റ ഉടമസ്ഥനറിേഞ്ഞാടിെച്ച ് അയാെളപ്പി�
ടി ് ധാരാളം ഹരി . ആറൻമുള കരി കൃ ഷി ധാ�
രാളമായി ള്ള േദശമായതു െകാ ് കരിമ്പിെന്റ ഉടമ�
സ്ഥരിലാേരാടും േചാദിച്ചാലും നാേലാ അേഞ്ചാ കരി
േവണെമങ്കിൽ െവറുേത െകാടു മായിരു . എങ്കിലും
അയ്യപ്പൻപ്പിള്ള ത െകാ വാനുള്ള കാലമടുത്തി�
രുന്നതുെകാേണ്ടാ എേന്താ അയാൾ ് അങ്ങെനയല്ല
േതാന്നിയതു്.

അയ്യപ്പൻപ്പിളള അയാെള തല്ലിയതിെന്റ പക വീട്ടാ�
െതയായരുന്നില്ല. അ രാ ിയിൽതെന്ന അയാൾ ബാ�
ലകൃഷ്ണെനയും െകാ ് ആറ്റിലിറങ്ങിേപ്പായി. അയാെള
തല്ലിയ ആളുെട കരിമ്പിൻേവലിക്കക കട ് അവി�
െടയുണ്ടായിരുന്ന കരിെമ്പല്ലാം ബാലകൃഷ്ണെനെക്കാ
ചവിട്ടി ം പറിപ്പി ം ഒടിപ്പി ം നശിപ്പിച്ചതിെന്റേശ ഷം
ബാലകൃഷ്ണെന അവിെട നി നാല നാഴിക ദൂെര
ഒരു സ്ഥല െകാ േപായി തള . പിേറ്റ ദിവസം
കാല കരിമ്പിെന്റ ഉടമസ്ഥൻ േവലിക്കക െച
കരി നശിപ്പിച്ചിരി ന്നതു ക വളെര വ്യസനി .
ആ സമയം അയ്യപ്പൻപ്പിള്ളയുെട ഇഷ്ടൻമാരായ ചിലർ
അയപ്പൻപിള്ളയുെട ഉപേദശ കാരം ആ സ്ഥല െച�

കരിമ്പിെന്റ ഉടമസ്ഥേനാടു് “ഇന്നെല രാ ിയിൽ നാ�
രായണൻ നായർ വലിയ ബാലകൃഷ്ണെന്റ പുറ കയറി
ആറ്റിൽ ടി ഇേങ്ങാ ് േപാരുന്നതു ക . ഈ നാശം
െചയ്യാനാണു േപാന്നെത അേപ്പാൾ ഞങ്ങൾ മന�
സ്സിലായില്ല. ആനയുെട കാൽചുവടു ക ് ആളറിയാെത�
യിരിക്കാനാണു് അയാളാ ആനെയ ആറ്റിലിറക്കിെക്കാ�

േപാന്നതു്. ഏെതങ്കിലും ഇതു വലിയ അ മമായി�
േപ്പായി. ആ േ ാഹി നാരായണൻ നായർ തെന്നയാ�
ണു് ഈ അ മം വർത്തിച്ചതു്. അല്ലാെത ആരുമല്ല”
എ ം മ ം പറ ് കരിമ്പിെന്റ ഉടമസ്ഥെന വിശ്വസി�
പ്പി .

കരിമ്പിെന്റ ഉടമസ്ഥനും ചില കൂലിേവലക്കാരും കൂ�
ടി അവിെട ആന ചവിട്ടിെയാടിച്ചിട്ടിരുന്ന കരിെമ്പല്ലാം
വാരികൂട്ടിെയടു െകാ ് അ ് ഉച്ചശീേവലി കഴിഞ്ഞ
സമയം മതിൽക്കക െച കരി െക കെളല്ലാം
വലിയ ബാലകൃഷ്ണെന്റ മുമ്പിലി ് “തി ് തി ് നിന�

ം നിെന്റ പാപ്പാനും തൃപ്തിയാകെട്ട. ഇെതാ െകാ�
ം ഞാൻ നശി േപാവുകയും മ മില്ല. ഈ ാഹം

െചയ്തവർ തെന്ന നശി ം. തിരുവാറൻമുളയപ്പെന്റ കൃ�
പയുെണ്ടങ്കിൽ ഞാേനതുവിധവും കഴി കൂടും” എ ം
മ ം പറ ് അയാൾ വലിയ ബാലകൃഷ്ണേനയും നാരായ�
ണൻനായെരയും വളെര ശകാരി കയും ശപി കയും
െചയ്തി നട േനെര നി െകാ ് “എെന്റ തിരുവാ�
റൻമുളയപ്പ! എെന്ന േ ാഹിചചവർ ് അതിെന്റ കൂലി
െകാടുക്കേണ” എ ാർത്ഥിച്ചി ് മടങ്ങിേപ്പായി. ഈ
ശകാരവും മ ം േകട്ടേപ്പാൾ വലിയ ബാലകൃഷ്ണനു വളെര
മനസ്താപമുണ്ടായി. എന്നാൽ നാരായണൻ നായർ ്
ഒരു കൂസലുമുണ്ടായില്ല. ഇക്കാര്യത്തിൽ താൻ അപ�
രാധിയെല്ല ള്ള വിശ്വാസം അയാൾ ണ്ടായിരു .
എ മാ മല്ല, അ െതാട്ടാവള്ളിൽ മൂത്തകുറുപ്പിെന്റ
ജന്മനക്ഷ മായിരുന്നതിനാൽ കാല ണർെന്നണീറ്റാ�
ലുടെന വലിയ ബാലകൃഷ്ണെന കണികാണുന്നതിനായി
ആ ആനെയ തേലദിവസം തെന്ന കുറുപ്പിെന്റ ആവശ്യ�

കാരം േതാട്ടാവള്ളിെല മുറ്റത്താണു് തളച്ചിരുന്നതു്. നാ�
രായണൻ നായർ കിടന്നിരുന്നതും അവിെടത്തെന്നയാ�
യിരു . തേലദിവസം തെന്ന സന്ധ്യമുതൽ പിേറ്റദി�
വസം േനരം െവളു ന്നതുവെര വലിയ ബാലകൃഷ്ണനും
നാരായണൻ നായരും അവിെട നി ് എ ം േപായി�
ട്ടിെല്ല ളിനു കുറു തെന്ന സാക്ഷിയായിരു . പിെന്ന
േപടിക്കാെനാ മിെല്ല ള്ള ൈധര്യമായിരു നാരാ�
യണൻ നായർ ണ്ടായിരുന്നതു്. കുറുപ്പിെന്റ ജൻമനക്ഷ�

ദിവസം അേദ്ദഹത്തിെന്റ കരക്കാർെക്കലാം സദ്യയും
േദവസ്വം വക മൂന്നാനകൾ ം േചാറും പായസവും മ ം
െകാടു കയും പതിവായിരു . ഉച്ചശ്ശീേവലി കഴി
നാരായണൻ നായർ മുതലായവർ യാ യായ സമയ�
ത്താണു് കരിമ്പിെന്റ ഉടമസ്ഥൻ അവിെട െച കയും മ �
മുണ്ടായതു്. അയാൾ േപായയുടെന നാരായണൻ നായ�
രും മ ം ആനകെളയും െകാ യാ യായി. അേപ്പാൾ
വലിയ ബാലകൃഷ്ണൻ അവിെടക്കിടന്നിരുന്ന കരി െക�
കെളല്ലാംകൂടി താങ്ങിെയടു െകാ േക്ഷ ത്തിനു
ദക്ഷിണമായി വ നട േനെര നി സങ്കടേത്താടു

കൂടി ഉറെക്ക മൂ ാവശ്യം നിലവിളിച്ചി നട തുട�
ങ്ങി. വലിയ ബാലകൃഷ്ണൻ നടന്നാൽ പിന്നാെല നട ക
ബാലകൃഷ്ണനാണു് പതിവു്. എങ്കിലും സമയമായേപ്പാൾ
ബാലകൃഷ്ണനും അയ്യപ്പൻപിള്ളയും അവിെട ഉണ്ടായിരു�
ന്നില്ല. അതിനാൽ വലിയ ബാലകൃഷ്ണെന്റ പിന്നാെല
േപായതു് കുട്ടികൃഷ്ണനായിരു . അവർ കുറുപ്പിെന്റ പടി�
ക്കെലത്തിയയുടെന വലിയ ബാലകൃഷ്ണൻ ഉറെക്ക നി�
ലവിളി . ആ സമയം അവിെട കുറു ം മ ചില മാ�
ന്യൻമാരും കൂടി പിറന്നാൾ സദ്യ ഊണു കഴി മുറു�
ക്കി െവടിയും പറ ് ഇരി കയായിരു . വലിയ
ബാലകൃഷ്ണെന്റ നിലവിളി േകട്ടേപ്പാൾത്തെന്ന കുറു ് “ഓ
ഇ ് വലിയ ബാലകൃഷ്ണനു് എേന്താ സങ്കടം േനരിട്ടി �

് ” എ പറെഞ്ഞണീ േവഗത്തിൽ പടിക്കേല
േപായി. പിന്നാെല അവിെടയുണ്ടായിരുന്ന മാന്യൻമാ�
രുെമത്തി. കുറുപ്പിെനക്കണ്ടയുടെന വലിയ ബാലകൃഷ്ണൻ
കരി െക കൾ കുറുപ്പിെന്റ മുമ്പിലിട്ടി മുൻനട മടക്കി
നമസ്ക്കരി . ഉടെന കുറു ് ഇതിെന്റ കാരണെമെന്ത
േചാദി കയും നാരായണൻ നായർ ഉണ്ടായ സംഗതി�
കെളല്ലാം വിശദമായി പറ േകൾപ്പി കയും െച .
ഉടെന കുറു ് “ആെട്ട ഇതിെന റിച്ചേന്വ ഷിചു േവണ്ട�
തുേപാെലെയാെക്ക െചയ്യാം” എ പറഞ്ഞി ് “ആന�
കെള െകാ േപായി േചാറും മ ം െകാടു ” എ നാ�
രായണൻ നായേരാടു പറ . േചാറു െകാടുക്കാനായി
നാരായണൻ നായർ വിളിച്ചി വലിയ ബാലകൃഷ്ണൻ േപാ�
യില്ല. വലിയ ബാലകൃഷ്ണൻ േപാകാെത കുട്ടികൃഷ്ണൻ േപാ�
വുകയിെല്ല ള്ളതു തീർച്ചയാണേല്ലാ. വലിയ ബാലകൃ�
ഷ്ണൻ േപാകാതിരുന്നതു േകട്ടി ് കുറു ് “എന്താ! കാര്യം
തീർച്ചയാക്കിയതിനു േശ ഷേമ ഭക്ഷണം കഴിക്കയു
എന്നാേണാ വലിയ ബാലകൃഷ്ണൻ തീർച്ചയാക്കിയിരി �
ന്നതു്?” എ േചാദി . വലിയ ബാലകൃഷ്ണൻ അേത
എന്ന ഭാവത്തിൽ തല കുലു കയും തെന്റ പുറ കയറു�
ന്നതിനു തുമ്പിൈക്കെകാ കുറുപ്പിെന്റ േനെര ആംഗ്യം
കാണിച്ചി നട നാലും മടക്കി ഇരു െകാടു കയും കു�
റു വലിയ ബാലകൃഷ്ണെന്റ പുറ കയറുകയും വലിയ
ബാലകൃഷ്ണൻ കുറുപ്പിേനയും െകാ നട തുട കയും
െച . ഉടെന അവിെടയുണ്ടായിരുന്ന നാലു മാന്യൻമാ�
രും നാരായണൻ നായരും കൂടി കുട്ടികൃഷ്ണെന്റ പുറ
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കയറി പിന്നാെല എത്തി. മുേമ്പ വലിയ ബാലകൃഷ്ണനും
പിന്നാെല കുട്ടികൃഷ്ണനുമായിേപ്പായി കരി കൃ ഷി നശി�
പ്പിച്ചിരുന്ന േവലിക്കകെത്തത്തി. ഉടെന വലിയ ബാലകൃ�
ഷ്ണൻ കുറുപ്പിെന താെഴയിറക്കീ അവിെട ബാലകൃഷ്ണെന്റ
കാൽ വടു പതി കിടന്നിരുന്നതു തുമ്പിൈക്ക െകാ�

െതാ ം ആ കാൽ വട്ടിൽ തെന്റ കാലുകൾ െവ
കുറുപ്പിെന കാണി . അവിെട പതി കിടന്നിരുന്ന
കാൽപ്പാടുകൾ ് വലിയ ബാലകൃഷ്ണെന്റ കാൽ വടുക�
ളുെട മുക്കാൽ ഭാഗം വലിപ്പേമ ഉണ്ടായരു . കരി
കൃ ഷി നശിപ്പിച്ചതു വലിയ ബാലകൃഷ്ണനെല്ല ം അതു്
അയപ്പൻപിള്ള ബാലകൃഷ്ണെനെകാ െചയ്യിച്ചതാെണ�

ം കുറുപ്പിനു മുേമ്പ തെന്ന അറിയാമായിരു . കാൽ �
വടുകളുെട വ്യത്യാസം െകാ ് അതു കുറുപ്പിനു നല്ലേപാ�
െല ഉറപ്പാവുകയും െച . ഉടെന കുറു വലിയ ബാലകൃ�
ഷ്ണേനാടു് “ഇതിെന റു ് വലിയ ബാലകൃഷ്ണൻ ഒ ം വ്യ�
സനിേക്കണ്ടാ. വാസ്തവെമല്ലാം എനി മനസ്സിലായി.
ഈ അ മം വർത്തിച്ചവെര ഞാൻ മുറ ശിക്ഷി �
െകാള്ളാം” എ പറഞ്ഞി ് ബാലകൃഷ്ണേനാടു കൂടി അയ്യ�
പ്പൻപിള്ളെയ വിളി െകാണ്ടവരുന്നതിനു അേപ്പാൾത്ത�
െന്ന നാലുേപെര പറഞ്ഞയ കയും വലിയ ബാലകൃഷ്ണൻ
മുതലായവേരാടുകൂടി മടങ്ങിേപ്പാരുകയും െച . അവർ
േതാട്ടാവള്ളിയിെലത്തിയ ഉടെന വലിയ ബാലകൃഷ്ണനും
കുട്ടികൃഷ്ണനും േചാറും പായസവും പഴ ലകളും ധാരാളമാ�
യിെക്കാടു കയും നാരായണൻനായരും കുട്ടികൃഷ്ണെന്റ
ആനക്കാരനും ഊണുകഴി കയും െച .

അയ്യപ്പൻപിള്ളെയ അേന്വ ഷി േപായവർ െചങ്ങ�
ർ അയപ്പൻപ്പിള്ളയുെട വാസസ്ഥലമായ െകാേങ്കാ�
വീട്ടിൽെച്ച ് അയാെളക ് “ഇ ് അയപ്പൻപി�

ള്ള ബാലകൃഷ്ണേനയും െകാ കുറുപ്പേദ്ദഹത്തിെന്റ പിറ�
ന്നാൾസദ്യ ് െചല്ലാഞ്ഞതു മറ േപായിട്ടായിരി മ�
േല്ലാ. ഉടെന െചല്ലണെമ കുറുപ്പേദ്ദഹം പറഞ്ഞയച്ചി�
രി ” എ പറ . അതു േക ് അയപ്പൻപിള്ള
“മറ േപായി തെന്നയാണു്. ഇേപ്പാൾത്തെന്ന േപ�
കാം” എ പറ ് ബാലകൃഷ്ണേനാടുകൂടി യാ യായി.
പിന്നാെല കുറുപ്പിെന്റ ആളുകളും േപായി. അവർ േപായ�
തു തേലദിവസം അയ്യപ്പൻപ്പിള്ള കരി കൃ ഷി നശിപ്പിച്ച
സ്ഥലത്തിെന്റ സമീപ കൂടിയായരു . ആ സ്ഥല ്
െചന്നേപ്പാൾ അയപ്പൻപിള്ള “അേയാ! ഈ ാഹം
െചയ്തതാരായിരി ം. വലിയ കഷ്ടമായിേപ്പായി ഇതു്
ആ നാരായണൻ േച്ചട്ടൻ വലിയ ബാലകൃഷ്ണെനെക്കാ�

െചയ്യിച്ചതായിരിക്കണം. അല്ലാെതയാരും ഇങ്ങെന
െച െമ േതാ ന്നില്ല” എ പറ . മുേമ്പതെന്ന
േകാപരസം തുളുമ്പിെക്കാണ്ടിരുന്ന ബാലകൃഷ്ണെന്റ മുഖ�

് ഇതുേകട്ടേപ്പാൾ ആ രസം ദ്വിഗുണീഭവി എ
മാ മല്ല, േകാപേത്താടു കൂടി അവൻ അത ച്ചത്തിൽ
ഒ ഗർജ്ജി കയും െച . ഭക്ഷണം കഴി കു�
റുപ്പിെന്റ വീ മുറ്റ ് നിന്നിരുന്ന വലിയ ബാലകൃഷ്ണൻ
ബാലകൃഷ്ണെന്റ ഗർജ്ജനം േകട്ട ക്ഷണത്തിൽ അവിെട�
നി ഓടി. വലിയ ബാലകൃഷ്ണൻ അടു െചന്നേപ്പാൾ
കണ്ടതു ബാലകൃഷ്ണൻ അയപ്പൻപിള്ളയുെട കാലിൻേമൽ
പിടി തൂക്കിെയടു േമൽേപ്പാെട്ടറിഞ്ഞി ് അയാൾ
െകാമ്പിൻേമൽ വ വീഴത്തക്കവണ്ണം െകാ കളുയർ�
ത്തിപ്പിടി െകാ നിൽ ന്നതാണു്. വലിയ ബാല�
കൃഷ്ണൻ െപെട്ടന്നടു െച ബാലകൃഷ്ണെന തളളിനീ�
ക്കീ ് അയ്യപ്പൻപിള്ളെയ തുമ്പിൈക്കെകാ ് താങ്ങിപ്പി�
ടി നില നിറുത്തി. അതുെകാ ് അയ്യപ്പൻപിള്ള
മരിക്കാനിടയായില്ല. അ മം വർത്തി കേയാ �
വർത്തിപ്പി കേയാ െച ന്നവെര ഉടെന െകാല്ലണം
എന്നായിരു ബാലകൃഷ്ണെന്റ അഭി ായം. എന്തായാ�
ലും ആെരയും െകാല്ലരുെതന്നായിരു വലിയ ബാല�
കൃഷ്ണെന്റ പക്ഷം. ഉച്ച മതിൽക്കക െവ ബാല�
കൃഷ്ണെന്റ മുഖഭാവം കണ്ടി തെന്ന അവൻ അ തെന്ന
അയ്യപ്പൻപിള്ളയുെട കഥ കഴി െമ വലിയ ബാലകൃ�
ഷ്ണനു േതാന്നിയിരു . അതുെകാണ്ടാണു് ബാലകൃഷ്ണെന്റ
ഗർജ്ജനം േകട്ട ക്ഷണത്തിൽ അവൻ അവിെട ഓടി�
െയത്തിയതു്. വലിയ ബാലകൃഷ്ണൻ അവിെടെയത്താൻ
താമസി േപായിരു െവങ്കിൽ അയ്യപ്പൻപ്പിള്ളയുെട
കഥ അേപ്പാൾതെന്ന തീരുമായിരു എ ള്ളതു തീർ�
ച്ചയാണേല്ലാ. അയ്യപ്പൻപിള്ളെയ രക്ഷിച്ചതിെന്റേശ ഷം
വലിയ ബാലകൃഷ്ണനും നാരായണൻ നായരും വീ ം
കുറുപ്പിെന്റ വീട്ടിെലത്തി. പിന്നാെല ബാലകൃഷ്ണേനാടു
കൂടിത്തെന്ന അയ്യപ്പൻപ്പിള്ളയും അവിെടെച്ച േചർ .
ബാലകൃഷ്ണനു േചാറും പായസവും പഴ ലയും െകാടു �
കയും അയ്യപ്പൻപിള്ളെയ വിളി കരി കൃ ഷി നശിപ്പി�
ച്ചതാരാെണ േചാദി . കുറുപ്പിേനാടു വ്യാജം പറയാൻ
ൈധര്യമുണ്ടാകായ്കെകാേണ്ടാ വ്യാജം പറഞ്ഞാൽ ഫലി�
ക്കയിെല്ല േതാന്നിയതുെകാേണ്ടാ എേന്താ അതു താൻ
തെന്ന ബാലകൃഷ്ണെനെക്കാ െചയ്യിച്ചതാെണ ് അയ്യ�
പ്പൻപിള്ള ഏ പറ . അങ്ങെന അ മം വർത്തിച്ച�
തിെന്റ കാരണെമെന്ത കുറു വീ ം േചാദിച്ചേപ്പാൾ
ആ കരി കൃ ഷിക്കാരൻ തെന്ന തല്ലിയതിനാലാെണ�

ം അയാൾ പറ . കുറു ് പിെന്ന “എന്നാലതു നാ�
രായണൻ നായർ വലിയ ബാലകൃഷ്ണെനെക്കാ െചയ്യി�
ച്ചെത ് ആക്കിത്തീർക്കാൻ മിച്ചെതന്തിനാെണ”
േചാദിച്ചേപ്പാൾ അയ്യപ്പൻ പിള്ള “വഞ്ചിത്തറ േകാശിമാ�
പ്പിള ് ഒരു വലിയ തടി ഞാനും ഈ നാരായണൻ േചട്ട�
നും കൂടി വളെര ദൂര നി വലിയ ബാലകൃഷ്ണെനെക്കാ�

പിടിപ്പി െകാ െച െകാടു . എനി ം
നാരായണൻ േചട്ടനും പ പണം വീതം തരാെമ ം
വലിയ ബാലകൃഷ്ണനു് പ തുലാം ശർക്കരയും പ
പഴ ലയും െകാടുക്കാെമ സമ്മതിച്ചിരുന്ന ശർക്കരയു�
െടയും പഴ ലയുെടയും വിലയും ഞങ്ങൾ തരാെമ
പറഞ്ഞിരുന്ന പണവുംകൂടി ഒരിലയ്ക്കക െപാതി
നാരായണൻ േചട്ടെന്റ ൈകയിൽ െകാടു കയും എനി�

ള്ള പണവും അതിലുെണ്ട േകാശിമാപ്പിള എേന്നാടു
പറയുകയും െച . എന്നി ് ഈ നാരായണൻ േചട്ടൻ
വലിയ ബാലകൃഷ്ണനു് ഒരു പഴ ല വാങ്ങിെക്കാടു ക�
േയാ എനി ് ഒരു കാെശങ്കിലും തരികേയാ െചയ്യാെത
ആ പണം മുഴുവനുമെങ്ങടു . ഞാൻ പലതവണ േചാ�
ദിച്ചി ം എനിെക്കാ ം തന്നില്ല. എന്നാൽ ഇയ്യാെളയും
ഒ പറ്റിക്കണെമ വിചാരി ഞാനിങ്ങെന െചയ്തതാ�
ണു് ” എ പറ . വഞ്ചിത്തറ േകാശിമാപ്പിള എല്ലാവ�
െരയും വഞ്ചി ന്ന ആളായിരുന്നതിനാൽ അയാൾ ഇവ�
െരയും ചതി എ നിശ്ചയി ് അയാളുെട േപരു േകട്ട�
േപ്പാൾ അവിെട കൂടിയിരുന്നവെരല്ലാം ചിരി . ഉടെന കു�
റു ് “അയപ്പൻപിളള പറഞ്ഞെതല്ലാം പരമാർത്ഥമേല്ല?”
എ നാരായണൻ നായേരാടു േചാദി . അതിനു നാരാ�
യണൻ നായർ പറഞ്ഞ മറുപടി “ഞാൻ പണമപഹരി
എ പറഞ്ഞതു മാ ം സത്യമല്ല. േശ ഷെമല്ലാം ശരിയാ�
ണു്. േകാശിമാപ്പിള പണെമാ ം തന്നില്ല” എന്നായിരു�

. അേപ്പാൾ കുറു ് “േകാശിമാപ്പിള തന്ന ഇലെപ്പാതി�
ക്കക ് എന്തായിരു ?” എ േചാദി . “െപാതി�
ക്കക ് വട്ടത്തിൽ മുറിച്ച ഏതാനും ഓലക്ക ഷണങ്ങൾ
മാ മായിരു . പണമായി ് ഒരു കാശുമുണ്ടായിരുന്നി�
ല്ല. േകാശിമാപ്പിള െപാതി തന്നേപ്പാൾ ഞാനതു േമടി
മടിയിൽ െവച്ചതല്ലാെത അഴി േനാക്കിയില്ല. അയ്യപ്പൻ�
പിള്ള പണം േചാദിച്ചേപ്പാളാണു ഞാൻ െപാതി അഴി
േനാക്കിയതു്. അേപ്പാളതിൽ ഓലക്ക ഷണങ്ങൾ മാ േമ
ഉണ്ടായിരു . ഈ പറ്റിയ വിഡ്ഢിത്തം അന്യൻമാെര
അറിയി ന്നതു കുറച്ചിലാെണ വിചാരി ഞാനിതു
ആേരാടും പറഞ്ഞില്ല. അയപ്പൻപിള്ള എേന്നാടു കൂെട�

െട പണം േചാദിക്കാറു ്. അേപ്പാെളാെക്ക “േകാ�
ശിമാപ്പിള പണെമാ ം തന്നില്ല. അയാൾ തന്നാൽ
ഞാൻ തരാം” എ ഞാൻ മറുപടി പറയുകയും പതി�
വാണു്. പേക്ഷ ഞാൻ പറയുന്നതു ശുദ്ധേമ വ്യാജമാ�
െണന്നാണു് അയ്യപ്പൻ പിള്ളയുെട വിചാരം. അതിനു
ഞാെന െച . ഞാൻ പറയുന്നതു സത്യമാെണ�

അയാളുെട മനസ്സിൽ േതാന്നിക്കാൻ ഞാൻ വിചാ�
രിച്ചാൽ സാധ്യമല്ല, ഒരിക്കൽ ഈ അയ്യപ്പൻപ്പിള്ള �
മത്തിലധികം മദ്യപാനം െച െകാ ് പണത്തിനു്
എേന്നാടു് മുറുകി ടി. അേപ്പാഴും ഞാൻ പതിവുേപാ�
െല “േകാശിമാപ്പിള തന്നാൽ തരാം. അല്ലാെത നിവൃ�
ത്തിയില്ല” എ പറ . ഉടെന ഇയാൾ “എന്നാൽ
നിെന്റ കണ ് ഇേപ്പാൾത്തെന്ന തീർേത്തയ്ക്കാം” എ
പറ വലിയ ഒരു പിശ്ശാങ്കത്തിയും െകാ എെന്റ
േനെര പാ വ . അതു ക വലിയ ബാലകൃഷ്ണൻ
അേപ്പാളവിെടയില്ലായിരു െവങ്കിൽ ഇയ്യാൾ എെന്റ
കഥ അ തെന്ന കഴി മായിരു ” എ നാരായ�
ണൻ നായർ പറ . ഉടെന കുറു ് “അെതാെക്ക വല്ല�
തുമാവെട്ട. നാരായണൻ നായേരാടുള്ള വിേരാധം െകാ�

് അയപ്പൻപിള്ള ഒരന്യെന്റ കരി കൃ ഷി നശിപ്പിചതു്
അ മമായിേപ്പായി അതിനു് എെന്തങ്കിലും ശിക്ഷ നി�
ശ്ചയിക്കാതിരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല. സത്യം പറഞ്ഞ�
തുെകാ ് വലിയ ശിക്ഷെയാ ം നിശ്ചയി ന്നില്ല.
ഇവിെട തിരുവാറൻമുളയപ്പെനേസ്സവി െകാ ് അേന�
കം േപർ പാർ ണ്ടേല്ലാ. അവരിൽ ദൂരസ്ഥൻമാരും
അഗതികളുമായ പ ഭജനക്കാർ ചതുർവ്വിധ വിഭ�
വങ്ങേളാടുകൂടി അയ്യപ്പൻപിള്ള നാളെത്തെന്ന ഭക്ഷണം
െകാടുക്കണം. ഇ മാ േമ ഞാനിേപ്പാൾ ശിക്ഷ നിശ്ച�
യി . ഭജനക്കാർ ഭക്ഷണം െകാടു ന്നതു ഭഗ�
വവാനു സേന്താ ഷകരമായി ള്ള ഒരു വഴിപാടുമാണേല്ലാ.
ഇതിനു സമ്മതമില്ലാത്തപക്ഷം അയ്യപ്പൻപിള്ളേയാടു്
ഇേപ്പാൾത്തെന്ന യാ പറഞ്ഞിരി . ബാലകൃഷ്ണ�
െന്റ ആനക്കാരനായി ഇവിെട േവെറ ഒരാെള നിയമി�

െകാള്ളാം” എ പറ . കുറുപ്പിെന്റ ഈ വിധി
അവിെട കൂടിയിരുന്നവെരല്ലാം ശരിെവ . “എന്താ ഇതു�
േപാെര?” എ കുറു വലിയ ബാലകൃഷ്ണേനാടു േചാ�
ദി കയും മതിെയ സമ്മതി വലിയ ബാലകൃഷ്ണൻ
തലകുലു കയും െച . അയപ്പൻ പിള്ളയും കുറുപ്പിെന്റ
ഈ വിധിെയ വിസമ്മതിച്ചില്ല. വിധി കാരം അയാൾ
അടുത്ത ദിവസംതെന്ന പ ഭജനക്കാർ ഭക്ഷണം
െകാടു . ആ സംഗതി അങ്ങെന അവസാനി കയും
െച .

ഒരു ദിവസം രാ ിയിൽ വലിയ ബാലകൃഷ്ണെന
ആറൻമുള േക്ഷ ത്തിെന്റ കിഴേക്ക നടയിൽ െത
ഭാഗ ള്ള ഒരു പുരയിടത്തിൽ തളച്ചിരു . പിേറ്റ
ദിവസം േനരം െവളു പതിവു സമയമായി ം ആന�
ക്കാരൻ വ വലിയ ബാലകൃഷ്ണെന അഴി നനയ്ക്കാൻ
(കുളിപ്പിക്കാൻ) െകാ േപായില്ല. നാരായണൻ നായർ
കാലേത്ത എവിെടേയാ േപായിരു . അതുെകാണ്ടാണു്
വരാൻ താമസിച്ചതു്. വലിയ ബാലകൃഷ്ണൻ നാരായണൻ
നായെര കാണാെത അവിെട അങ്ങെന നിന്നിരുന്ന�
േപ്പാൾ അടു തെന്ന ഒരു െതങ്ങിെന്റ ഒേരാലമടൽ
(പട്ട) കിട ന്നതു ക ് അതു പിടി വലിെച്ചടു .
ആ പുരയിടത്തിെന്റ ഉടമസ്ഥനായ മൂത്തതു കണ്ടി ് ഒരു
കെല്ലടു ആനെയ ഒെന്നറി . ആ ഏറു വലിയ ബാ�
ലകൃഷ്ണെന്റ കാലിൻേമൽ െകാ കയും അവനു സാമാന്യ�
ത്തിലധികം േവദനയുണ്ടാവുകയും െച . അതിനാൽ
അവൻ ഉറെക്ക ഒ നിലവിളി . അതു േക ് ആ ദിക്കി�
ലുള്ളവെരല്ലാം അവിെട വ കൂടി. അേപ്പാേഴ ം നാ�
രായണൻ നായരും പരി മി ് അവിെട ഓടിെയത്തി.
ആന നിലവിളിച്ചതിെന്റ കാരണം ചിലർ പറഞ്ഞറി�
ഞ്ഞതിെന്റ േശ ഷം നാരായണൻ നായർ അടു െച ്
ആനെയ അഴി . വലിയ ബാലകൃഷ്ണെന്റ അേപ്പാഴെത്ത
മുഖഭാവം കണ്ടി നാരായണൻ നായർ ം ഭയം േതാ�
ന്നാതിരുന്നില്ല. എങ്കിലും അയാൾ എെന്തങ്കിലുമാകെട്ട
എ വിചാരി “മകേന! വലിയ ബാലകൃഷ്ണാ! നീ
എെന്ന ഒ ം െചയ്യരുേത” എ പറ െകാണ്ടാണു്
െചന്നഴിച്ചതു്. ആന അയാെള ഒ ം െച മില്ല. അഴിച്ച
ഉടെന വലിയ ബാലകൃഷ്ണൻ അവെന എറിഞ്ഞ ക ം തു�
മ്പിൈക്കയ്യിെലടു െകാ കിഴേക്ക നടയിൽ െചന്നി
േനെര കിഴേക്കാ നട തുടങ്ങി. വലിയ ബാലകൃഷ്ണനു്
എെന്തങ്കിലും സങ്കടം േനരിട്ടാൽ േതാട്ടാവള്ളിയിൽ
വലിയ കുറുപ്പിെന്റ അടുക്കൽെച്ച അറിയി കയാണു്
പതിവു്. അതിനാൽ അവെന്റ ഈ േപാ ം കുറുപ്പിെന്റ
അടുക്കേലക്കാെണ തീർച്ചയാക്കിെക്കാ നാരായ�
ണൻ നായരും പിന്നാെല േപായി. വലിയ ബാലകൃഷ്ണനു
കുറുപ്പിെന കാണുന്നതിനു അേദ്ദഹത്തിെന്റ വീട്ടീേലാളം
േപാേകണ്ടിവന്നില്ല. പകുതിവഴി െചന്നേപ്പാൾ കുറു ്
നാല അനുചരൻമാേരാടു കൂടി ഇേങ്ങാ വരു ണ്ടാ�
യിരു . വലിയ ബാലകൃഷ്ണെന്റ നിലവിളി േക ് അതി�
െന്റ കാരണമറിയാനായി തെന്നയായിരു കുറു ്
പുറെപ്പട്ടിരുന്നതു്. വലിയ ബാലകൃഷ്ണൻ അതിേവഗത്തി�
ലാണു െചന്നിരുന്നതു്. കുറുപ്പിെന കണ്ടേപ്പാൾ അവൻ
കുറ കൂടി േവഗത്തിൽ നട . വലിയ ബാലകൃഷ്ണൻ
പാ െച ന്നതുക കുറുപ്പിെന്റ കൂെടയുണ്ടായിരു�
ന്നവർ േപടി പല വഴിയായി ഓടി മാറി. കുറുപ്പിനു്
ഒരിളക്കവുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അേദ്ദഹം വഴിയിൽത്തെന്ന
നി . വലിയ ബാലകൃഷ്ണൻ കുറുപ്പിെന്റ മുമ്പിൽെച്ച
മുൻനട മടക്കി നമസ്ക്കരി കയും തുമ്പിൈക്കയിലിരുന്ന
ക ം ഏറുെകാണ്ട സ്ഥലവും കുറുപ്പിെന കാണി കയും
ഒരു ദീനസ്വരം പുറെപ്പടുവി കയും െച . ഇതിെന്റ
കാരണെമെന്ത കുറു േചാദി കയാൽ ഉണ്ടായ
സംഗതികെളല്ലാം നാരായണൻനായർ പറ േകൾ�
പ്പി . കുറു ് ചില സാന്ത്വനവാ കൾെകാ വലിയ
ബാലകൃഷ്ണെന ഒരു വിധം സമാധാനെപ്പടുത്തി. പിെന്ന
എല്ലാവരുംകൂടി അമ്പലത്തിേല േപായി. അേപ്പാ�
േഴ ം േനരേത്ത ള്ള ശീേവലിൈക്കഴുെന്നള്ളിക്കാൻ
സമയമായിരുന്നതിനാൽ വലിയ ബാലകൃഷ്ണൻ പുഴയിൽ�
േപ്പായി മുങ്ങി ളി മതിൽക്കകെത്ത കയും പതിവു
േപാെല ശീേവലി നട കയും െച .

കുറു മൂത്തതിെന്റ ഇല്ല െച മൂത്തതിെനക്ക
“വലിയ ബാലകൃഷ്ണൻ ഓലമടൽ ഒടിച്ചതി അ ് അവ�
െന കെല്ലടുെത്തറിഞ്ഞതു് ഒ ം മര്യാദയായില്ല. വലിയ
ബാലകൃഷ്ണൻ ആറൻമുളേദവെന്റ സ്വന്തമാണു്. അ
പതിവായി തി ന്ന േചാറും ആ ഭഗവാെന്റ വകയാണു്.
അേതാർക്കാെത ഇങ്ങെന െചയ്തതു് േകവലം നിന്ദയായി�
േപ്പായി. ഇനി അ ് അവെന്റ പുറ കയറുന്നതു വളെര
സൂക്ഷി േവണം” എ പറ . അതിനു മറുപടിയായി
മൂത്തതു പറഞ്ഞതു് “ആെട്ട എെന്റ കാര്യം ഞാൻ േനാക്കി�
െക്കാള്ളാം. എനിക്കാരും ഗുണേദാ ഷങ്ങൾ പറ തര�
ണെമന്നില്ല” എന്നാണു് അതു േകട്ടി കുറുപ്പിെനാ ം രസി�
ചില്ല. കുറു പിെന്ന ഒ ം മിണ്ടാെത അവിെടനിന്നിറ�
ങ്ങി മതിൽക്കകെത്തത്തി. അേപ്പാൾ വലിയ ബാലകൃ�
ഷ്ണൻ കിഴേക്ക നടയിൽത്തെന്ന നിൽ ണ്ടായിരു .
കുറു ് അവെന്റ അടുക്കൽെചച , “വലിയ ബാലകൃഷ്ണാ!
ആ മൂത്തതു വലിയ അധിക സംഗിയും ധിക്കാരിയുമാ�
ണു്. ഞാൻ പറഞ്ഞി ് അയാൾ െത സമ്മതി ന്നില്ല.
അതുെകാ അയാൾ നിേന്നാടു െചയ്തതിനു പകരം നീ
തെന്ന െച െകാള്ളണം. േപാരാത്തതു ആറൻമുളേദ�
വനും അയാൾ െകാടു െകാ ം” എ പറ .
വലിയ ബാലകൃഷ്ണൻ അതു േക സമ്മതഭാവേത്താടുകൂടി
തല കുലുക്കി.

േമൽപ്പറഞ്ഞ സംഗതിയുണ്ടായതു ഒരു ധനുമാസത്തി�
ലായിരു . മകരമാസത്തിൽ േക്ഷ ത്തിൽ ഉത്സവ�
മായി. ഏഴാമുത്സവദിവസം കാല ശീേവലിെയഴുന്ന�
ള്ളിക്കാൻ വലിയ ബാലകൃഷ്ണെന എറിഞ്ഞ മൂത്തതുത�
െന്നയാണു പുറെപ്പട്ടതു്. എഴുന്നള്ളത്തിെന്റ കു വിള
കണ്ട ക്ഷണത്തിൽ വലിയ ബാലകൃഷ്ണൻ പതിവുേപാെല
െകാടിമരത്തിെന്റ വട വശ െച മടക്കി. മൂത്ത�
തു് എഴുന്നള്ളി െകാ വന്ന ചട്ടം (േകാലം) മെറ്റാരു
മൂത്തതിെന്റ ൈകയിൽ െകാടുത്തി ് ആന റ കയ�
റുന്നതിനായി ആനയുെട െചവി പിടി െകാ മടക്കി�
യിരുന്ന വലേത്തക്കാലിൻേമൽ കയറി. ഉടെന വലിയ
ബാലകൃഷ്ണൻ എഴുേന്ന നി ് ഒ കുട . അേതാ�
ടുകൂടി മൂത്തതു െതറി ബലിക്കൽ രയ്ക്കക െച
വീഴുകയും ബലിക്കൽ രയുെട കരിങ്കൽപ്പടിയിൻേമൽ
മുട്ടി മൂത്തതിെന്റ ഒരു കാെലടിയുകയും ഉടെന അയാെള�
െക്കട്ടിെയടു അയാളുെട ഇല്ലത്തിേല െകാ േപാ�
കുകയും െച .

വലിയ ബാലകൃഷ്ണൻ പിെന്ന അവിെടനി പതു�
െക്ക കിഴേക്കാ നട മതിൽ പുറത്തിറങ്ങി വട�
േക്കാ െച പുഴയിലിറങ്ങി മുങ്ങിക്കളി . അവൻ
പിെന്ന അവിെട നി കയറി സമൂഹമഠത്തിെന്റ മുറ്റ �
െച നല്ലേപാെല െവയിലുള്ള ഒരു സ്ഥല നി .
വലിയ ബാലകൃഷ്ണെന്റ തലയിൽെക്ക ് അഴിച്ചിരുന്നില്ല.
അേതാർക്കാെതയായിരിക്കാം അവൻ െവയില െച�

നിന്നതു്.
ആറൻമുള േക്ഷ ത്തിെല ഉത്സവത്തിൽ േകമത്തവും

ാധാന്യവും ഏഴാമുത്സവം മുതൽ ആറാ വെരയുള്ള നാ�
ലു ദിവസങ്ങൾക്കാണു്, അതിനാൽ ഏഴാമുത്സവത്തിെന്റ
ശീേവലി വലിയ ബാലകൃഷ്ണെന്റ പുറ തെന്ന എഴു�
ന്നള്ളിച്ചാൽെക്കാള്ളാെമ വിചാരി േതാട്ടാവള്ളിൽ
കുറു ം ആറൻമുളെക്കാട്ടാരത്തിെല വലിയ ത രാനും
സൂഹത്തിെല കിഴിക്കാരനും മ ം വലിയ ബാലകൃഷ്ണെന്റ
അടുക്കൽെച മതിൽക്കകേത്ത ് െച ന്നതിനു വള�
െരെയാെക്ക പറ േനാക്കി. അെതാ ം വലിയ ബാ�
ലകൃഷ്ണൻ വകെവച്ചില്ല. േതാട്ടാവള്ളിൽകുറുപ്പിെന്റ വാക്കി�
െന വലിയ ബാലകൃഷ്ണൻ അെന്നാരു ദിവസം മാ േമ
അനുസരിക്കാതിരു . വലിയ ബാലകൃഷ്ണെന്റ സമ്മ�
തം കൂടാെത അവെന എ ം െകാ േപാകുവാൻ ആരു
വിചാരിച്ചാലും സാധിക്കയില്ലേല്ല. അതിനാൽ അ ശീ�
േവലി ബാലകൃഷ്ണെന്റ പുറത്താണു് എഴുന്നള്ളിച്ചതു്.

ശീേവലി ഏകേദശം പകുതിയായേപ്പാൾ വലിയ
ബാലകൃഷ്ണൻ നിന്നിരുന്ന സ്ഥല നി പതുെക്കയി�
റങ്ങി മതിൽക്കകേത്ത െച . അേപ്പാൾ അവിെടയു�
ണ്ടായ തി ം തിര ം പരി മവും ബഹളവും േകാലാ�
ഹലവുെമല്ലാം അപരിമിതങ്ങളും അവർണ്ണനീയങ്ങളായി�
രു . “ബാലകൃഷ്ണെന്റ പുറെത്തഴുന്നള്ളിച്ചതു വലിയ ബാ�
ലകൃഷ്ണനു് ഒ ം രസിച്ചിരിക്കയില്ല. വലിയ ബാലകൃഷ്ണൻ
കട ബാലകൃഷ്ണെന ഇേപ്പാൾ കു ം. അതിനാണു്
അവൻ ഇേപ്പാൾ ഇേങ്ങാ വന്നതു്. ബാലകൃഷ്ണെന കു�
ത്തിയാൽ അവൻ ഒഴി േപാകുേമാ? ഈ വലിയ ആന�
കൾ ര ം കൂടി േനരിട്ടാൽ ഈ മതിൽക്കക ണ്ടാകു�
ന്ന ബഹളം ചില്ലറയായിരി േമാ? ഇവിെട എെന്തല്ലാ�
മാപ മനർന്ഥവുെമാെക്കയുണ്ടാകുെമ തിരുവാറൻ
മുളയപ്പനു മാ മറിയാം. ഈശ്വേരാ രക്ഷതു” എ ം
മ മായിരു ജനങ്ങളുെട വിചാരവും സംസാരവും. ജന�
ങ്ങൾ അ കാരെമല്ലാം വിചാരി കയും പറയുകയും
െചയ്തതു് അ തമല്ലതാനും. അ ് ഏഴാമുത്സവമായി�
രുന്നതിനാൽ ബാലൻമാരും വൃദ്ധൻമാരും ീകളും പു�
രു ഷൻമാരും ദീനക്കാരും ഭജനക്കാരും മ മായി മ
നുള്ളിയിട്ടാൽ താെഴ വീഴാത്തവണ്ണം ജനങ്ങളവിെട കൂ�
ടിയിരു . അവിെടെവ ് ഈ ര വലിയ െകാമ്പ�
നാനകൾ തമ്മിൽപ്പിണങ്ങിയാൽ അേനകവിധത്തിലു�
ള്ള അപകടങ്ങെളാെക്ക വരാമേല്ലാ. ജനങ്ങളി കാര�
െമാെക്ക വിചാരി കയും പറയുകയും െച െവങ്കിലും
വലിയ ബാലകൃഷ്ണനു് ഒരു ദുർവിചാരവുമുണ്ടായിരുന്നില്ല.
അവൻ സാവധാനത്തിൽ മതിൽക്കക കട െത�
േക്കാ മാറി െതേക്ക മതിലിേനാടു േചർ ് ആർ മുപ�

വമുണ്ടാകാത്ത വിധത്തിൽ വടേക്കാ േനാക്കിെക്കാ�
െവയില തെന്ന നി . എന്നി ം ജനങ്ങളുെട

മനസ്സിെല ദുശ്ശങ്ക വി മാറിയില്ല. “എഴുന്നള്ള െത �
വശത്താകുേമ്പാൾ ബാലകൃഷ്ണെന കുത്താൻ തരംേനാക്കി�
െക്കാണ്ടാണു വലിയ ബാലകൃഷ്ണൻ വടേക്കാ തിരി
നിൽ ന്നതു് ” എന്നായിരു ജനങ്ങളുെട പിന്നെത്ത�
ശ്ശങ്ക.

ഈശ്വരകൃപെകാ ം വലിയ ബാലകൃഷ്ണെന്റ ബുദ്ധി�
ഗുണം െകാ ം യാെതാരപകടവും ബഹളവും കൂടാെത
ശീേവലി ഭംഗിയായി തെന്ന കഴി കൂടി. അേപ്പാേള�

ം തലയിൽെക്ക നല്ലേപാെല ഉണ കയും െചയ്തി�
രുന്നതിനാൽ വലിയ ബാലകൃഷ്ണൻ പതുെക്ക െകാടിമര�
ത്തിെന്റ െത വശ െച മടക്കി. ഉടെന നാരാണ�
യൻ നായർ കയറി തലയിൽെക്കട്ടഴി താെഴ െകാടു�

. അയാൾ താെഴയിറങ്ങിയേപ്പാേഴ ം ഓേരാരുത്തർ
വലിയ ബാലകൃഷ്ണനു പഴ ലകൾ െകാ െച െകാടു�

തുടങ്ങി. ക്ഷണേനരം െകാ വലിയ ബാലകൃഷ്ണെന്റ
മുമ്പിൽ പലരുമായി അസഖ്യം പഴ ലകൾ െകാ െച�

കൂട്ടി. വലിയ ബാലകൃഷ്ണൻ അതിെലാ േപാലും എടു�
തിന്നില്ല. എല്ലാം ബാലകൃഷ്ണനും കുട്ടികൃഷ്ണനുമായി

വീതി െകാടുത്തി വലിയ ബാലകൃഷ്ണൻ പതുെക്ക പതു�
െക്ക മതിൽ പുറത്തിറങ്ങി സമൂഹത്തിൻമഠത്തിെന്റ
മുറ്റ െച പഴയ സ്ഥാന തെന്ന നി . അവെന�
െക്കാ വല്ലതും ആഹാരം കഴിപ്പി ന്നതിനു പലരും

മി േനാക്കി. ഒ ം ഫലിച്ചില്ല. വലിയ ബാലകൃഷ്ണൻ
അ യാെതാ ം തിന്നിെല്ലന്നല്ല, െവളളം കുടി ക�
േപാലും െചയ്തില്ല. അതിെന്റ വാസ്തവകാരണം ആർ �
മറി കൂടാ. മൂത്തതിേനാടു താൻ െചയ്ത തികാരം
കുറച്ചധികമായിേപ്പായി എ പിന്നീടു േതാ കയാലു�
ണ്ടായ പശ്ചാത്താപം െകാണ്ടാണു് വലിയ ബാലകൃഷ്ണൻ
ആഹാരെമാ ം കഴിക്കാത്തെതന്നായിരു കുറു മുത�
ലായ ചില ധാനൻമാരുെട ഊഹം.

പിേറ്റ ദിവസം രാവിെല വലിയ ബാലകൃഷ്ണൻ ആറ്റി�
ലിറങ്ങി കുളി മതിൽക്കകെത്തത്തി. അേപ്പാൾ കുറു�

തെന്ന ആദ്യം ഒരു പഴ ല െകാ െച െകാടു .
അതു് അവൻ േമടി തി . അതു കണ്ടേപ്പാൾ േവെറയും
ചിലർ പഴ ലകൾ െകാ െച െകാടു തുടങ്ങി. മാ�

േനരംെകാ വലിയ ബാലകൃഷ്ണെന്റ മുമ്പിൽ അസം�
ഖ്യം പഴ ലകൾ പലരായി െകാ െച കൂട്ടി. താൻ
തി കഴിഞ്ഞി ് അധികമുണ്ടായിരുന്നതു് അവൻ ബാ�
ലകൃഷ്ണനും കുട്ടികൃഷ്ണനും വീതി െകാടു . ആ ആന�
കൾ ം മതിയായി പിെന്നയും പഴ ലകൾ വളെര
അധികമുണ്ടായിരു . അെതാെക്ക ആെരങ്കിലുെമടു
തി െകാ ന്നതിനു വലിയ ബാലകൃഷ്ണൻ ആംഗ്യം കാ�
ണി കയാൽ നാരായണൻ നായർ വിളി പറഞ്ഞതു
േക പലരും െചെന്നടു തി .

വലിയ ബാലകൃഷ്ണൻ ചിലേപ്പാൾ മദമ്പാടുണ്ടാ�
കാറുണ്ടായിരു . എങ്കിലും അവൻ ആെരയും ഒരു
വിധത്തിലും ഉപ വിച്ചിരുന്നില്ല. അവൻ ഒര മം

വർത്തിച്ചിരുന്നതായിപ്പറയാൻ ഒരു സംഗതി മാ �
േമയു . ഒരിക്കൽ ആറൻമുള േക്ഷ ത്തിൽനി ്
ആറാട്ടിനു് എഴുന്നള്ളി േപായേപ്പാൾ മാരാമ പള്ളി�
യിലുണ്ടായിരുന്ന വലിയ മണി എേന്താ കാരണവശാൽ
അടി െകാണ്ടിരു . അതു േക കരയിൽ ധാനൻ�
മാരായ ചില നായൻമാർ “ഇതു ഏറ്റവും ദുസ്സഹമായിരി�

” എ പറ . വലിയ ബാലകൃഷ്ണനും അെതാ�
രുപ വമായിത്തെന്ന േതാന്നിയിരിക്കാം. ഏെതങ്കിലും
ആറാ കഴി ് ഇറക്കിെയഴുന്നളളിച്ചയുടെന വലിയ
ബാലകൃഷ്ണൻ േപായി യാെതാരു േകടും വരുത്താെത
ആ മണി പറിെച്ചടു ആറൻമുളേക്ഷ ത്തിെന്റ നട�
യിൽ െകാ വ െവ . കരക്കാരുമായി ണ്ടായിരുന്ന
ഐകമത്യംെകാേണ്ടാ എേന്താ ഏെതങ്കിലും പള്ളിക്കാർ
അതിെന റി ് യാെതാരു വഴ മുണ്ടാക്കിയില്ല. ആ
മണി ഇേപ്പാഴും ആറൻമുള കിഴേക്ക േഗാപുരത്തിെന്റ പടി�
ഞ്ഞാ ള്ള മുഖപ്പിൽ െത വശത്തായി തൂക്കീ ്.

വലിയ ബാലകൃഷ്ണൻ മണി പറി െകാ േപാന്ന�
തിെന റി പള്ളിക്കാർ േനരി വഴക്കിനു പുറെപ്പട്ടി�
െല്ലങ്കിലും അവരിൽച്ചിലർ വലിയ ബാലകൃഷ്ണെന അപാ�
യെപ്പടു ന്നതിനു ഗൂഢമായി ഒരു വിദ്യ േയാഗി .
അടുത്ത െകാല്ലം ആറാട്ടടുത്തേപ്പാൾ ചിലർ െച �
സിദ്ധ മാ ികനായിരുന്ന താമരേശ്ശരി നമ്പിെയക്ക
പറ ് അേദ്ദഹെത്തെക്കാ ് ആറാട്ടിനു് എഴുന്നള്ളി �
േപാകുന്ന വഴിയിൽ ഒരു കൂടപ ം സ്ഥാപി . വലിയ
ബാലകൃഷ്ണൻ അതു മറികട േപായാൽ ഉടെന അവി�
െട വീണു മരിക്കത്തക്കവണ്ണമായിരു ആ ആഭിചാ�
ര േയാഗം. പതിവുേപാെല ആറാട്ടിെനഴുന്നളളിച്ചി
കൂടപ ം സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന സ്ഥലത്തിനു സമീപെത്ത�
ത്തിയേപ്പാൾ, ആറൻമുള േദവൻ േതാന്നിച്ചിേട്ടാ എേന്താ
വലിയ ബാലകൃഷ്ണൻ മുേമ്പാ നടക്കാെത പിന്തിരി �
നി . വലിയ ബാലകൃഷ്ണെന്റ സമ്മതം കൂടാെത അവ�
െന നടത്തിെക്കാ േപാകുവാൻ സാധിക്കയില്ലേല്ലാ.
എെന്തങ്കിലും തക്കതായ കാരണം കൂടാെത അവനങ്ങ�
െന പിൻമാറാനുമിടയില്ല. ആകപ്പാെട േദവസ്വം കാര്യ�
സ്ഥൻമാരും കരക്കാരും കാ ക്കാരുെമല്ലാം വലിയ പരു�
ങ്ങലിലായിത്തീർ . ആ സമയ ് അവിെട അടുക്കൽ�
തെന്നയുണ്ടായുള്ള ഭഗവതി േക്ഷ ത്തിെല െവളിച്ചപ്പാടു
തുള്ളി ആ സ്ഥല െച ശൂലംെകാ കുത്തി കൂടപ�

െമടു അതു ചു കളയുന്നതിനു േതാട്ടാവള്ളിൽ റു�
പ്പിെന ഏൽപ്പിച്ചതിെന്റ േശ ഷം വലിയ ബാലകൃഷ്ണെന
പിടി മുേന്നാ നടത്തിവി . പിെന്ന വലിയ ബാല�
കൃഷ്ണൻ മടിയ്ക്കാെത നട കയും ആറാ പതിവുേപാെല
ഭംഗിയായി കഴി കൂടുകയും െച .

ആറൻമുളയുത്സവം മകരമാസത്തിലാണേല്ലാ.
വലിയ ബാലകൃഷ്ണെന അകെപ്പടുത്താൻ ആഭിചാരം
െചയ്ത താമരേശ്ശരി നമ്പി ആ ആണ്ടിൽത്തെന്ന ഇട�
വമാസത്തിൽ വസൂരിദീനം പിടിെപ മരി കയും
അേതാടുകൂടി അേദ്ദഹത്തിെന്റ കുടുംബം അന്യം നിൽ�

കയും െച .
ബലിക്കൽ രയിൽനി െകട്ടിെയടു െകാ �

േപായ മൂത്തതിനു ചില ചികിത്സകൾ െചയ്തേപ്പാൾ േദഹ�
ത്തിനുണ്ടായിരുന്ന അസ്വാസ്ഥ്യം മിക്കവാറും േഭദമായി.
എങ്കിലും ഒടി േപായ കാൽ േനെരയായില്ല. അതി�
നാൽ അയാൾ ് ആജീവനാന്തം പിെന്ന ഒരാനയുെട
പുറ കയറാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല.

ഒരിക്കൽ ആറൻമുള േക്ഷ ത്തിെന്റ ചില അറ്റകുറ്റപ്പ�
ണികൾ ് ഏതാനും തടികൾ മുറിപ്പി െകാ വരുന്ന�
തിനായി േദവസ്വം വക കാര്യസ്ഥൻമാരിെലാരാൾ നാല�

കൂലിേവലക്കാേരാടുകൂടി സമീപ ള്ള ‘നാരങ്ങാനം’
എന്ന സ്ഥല േപായിരു . ആ വനത്തിൽ അക്കാ�
ല ് എവിെടനിേന്നാ ഒരു വലിയ വ്യാ ം വ േചർ�
ന്നിരു . ആ കടുവാ കാര്യസ്ഥെനയും ചില കൂലിക്കാ�
െരയും പിടി തി . ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന ര േവല�
ക്കാർ അവിെടനി മരണഭീതിേയാടുകൂടി ഓടി ഒരുവി�
ധത്തിൽ ആറൻമുള മടങ്ങിെയത്തി. അേപ്പാൾ േക്ഷ ം�
പണിെയ സംബന്ധി തെന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ആേലാ�
ചി നിശ്ചയിക്കാനായി േതാട്ടാവള്ളി റു ം കരയിൽ

ധാനൻമാരായ മ ചിലരും േക്ഷ സന്നിധിയിൽ കൂ�
ടിയിരു . മടങ്ങിവന്ന കൂലിേവലക്കാർ ആ സ്ഥല
െച വനത്തിൽ േപായി ണ്ടായ അത്യാപ കെള�
ല്ലാം പറ േകൾപ്പി . “തടി െവട്ടിെക്കാ വേരണ്ടതു്
അത്യാവശ്യമാണു്. ഈ സ്ഥിതി ് കൂലിേവലക്കാരും
മ ം േപടിചി ് ആ വനത്തിേല ് േപാവുകയുമില്ല. ഇനി
എന്താണു നിവൃത്തി?” എന്നായിരു കുറു മുതലായ�
വരുെട പിന്നെത്ത ആേലാചന. ഈ വർത്തമാനങ്ങെള�
ല്ലാം േക െകാ വലിയ ബാലകൃഷ്ണനും അവിെട നിൽ�

ണ്ടായിരു . എല്ലാം േക കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ വലിയ
ബാലകൃഷ്ണൻ നാരായണൻ നായരുെട േനെര തുമ്പിൈക്ക�
െകാ എേന്താ ആംഗ്യം കാണിച്ചി കിഴേക്കാ നട
തുടങ്ങി. പിന്നാെല നാരായണൻ നായരും േപായി. ക്ഷ�
ണത്തിൽ നാരങ്ങാനം വനത്തിെലത്തി. വലിയ ബാല�
കൃഷ്ണൻ ആ കാടു് ആകപ്പാെട ഒന്നിളക്കി. ഉടെന കടുവാ
വലിയ ബാലകൃഷ്ണെന്റ േനെര ചാടിെച്ച . വലിയ ബാല�
കൃഷ്ണൻ കടുവായുെട കാലും വാലും കൂട്ടിപ്പിടിെച്ചടു ഒരു
പാറ റ ഒരടി െകാടു . അേതാടുകൂടി കടുവായുെട
കഥ കഴി വലിയ ബാലകൃഷ്ണൻ കടുവാെയ െകാമ്പിൻ�
േമൽ കുത്തിേക്കാർെത്തടു നാരായണൻ നായെരയും
പുറ കയറ്റിെക്കാ േനെര പടിഞ്ഞാ നട കുറു
മുതലായവരിരുന്ന സ്ഥലെത്തത്തി കടുവാെയ താെഴയി�
. അവിെട കൂടിയിരുന്നവെരല്ലാം ആ കടുവാെയക്ക

അ തെപ്പ . അ യും വലിയ കടുവാെയ അവരാരും



6 അദ്ധ്യായം 103. ആറ ള വലിയ ബാലകൃഷ്ണൻ

മു കണ്ടിട്ടില്ലായിരു . ഇങ്ങെന കടുവാെയ റി �
ണ്ടായ ഭയം തീർന്നതിനാൽ പിെന്ന മുറ േദവസ്വം
കാര്യസ്ഥൻമാരും കൂലിേവലക്കാരുംകൂടി േപായി നാര�
ങ്ങാനം മലയിലും മ മലയിലുംനി ് അമ്പലംപണി ്
ആവശ്യമായിരുന്ന തടി മുഴുവനും മുറിെച്ചടു . ആ തടി�
കെളല്ലാം പിടി ് ആറ്റിലിറ കയും അമ്പലക്കടവിൽ�
െക്കാ വന്നാൽ പിടി കര കയ കയും െചയ്തതു േദവ�
സ്വം വക ആനകൾ മൂ ംകൂടിത്തെന്നയായിരു . ആ
മലയുെട െചരിവിൻ മുകളിൽ വലിയ ബാലകൃഷ്ണനും താ�
െഴ ബാലകൃഷ്ണനും നി െകാ ് ഒരു വലിയ തടി പിടി�
ച്ചിറക്കിയേപ്പാൾ പിടുത്തം ശരിയാകാഞ്ഞിേട്ടാ എേന്താ
ബാലകൃഷ്ണെന്റ പുറത്തിരു െകാ ് അയപ്പൻപ്പിള്ള
ബാലകൃഷ്ണെന ഒന്നടി . അടിെകാണ്ട ക്ഷണത്തിൽ
ബാലകൃഷ്ണൻ തടി വിട്ടി തല ഒ കുടയുകയും മുേമ്പാ�
െട്ടാ തിരിയുകയും െച . അേതാടുകൂടി അയ്യപ്പൻപി�
ള്ള താെഴ ബാലകൃഷ്ണെന്റ മുമ്പിൽ വീണു. ഉടൻ ബാല�
കൃഷ്ണൻ അയാെള തൂക്കിെയടു േമൽേപ്പാെട്ടറിഞ്ഞി
െകാ യർത്തിപ്പിടി െകാ നി . അയ്യപ്പൻപിള്ള
വ ബാലകൃഷ്ണെന്റ െകാമ്പിൻേമൽ വീണു. പിെന്നയും
അയാെള ബാലകൃഷ്ണൻ നിലത്തി ര മൂ കൂടി കുത്തി
കഥ കഴിച്ചി വലിെച്ചടു ആറ്റിേലെക്കറി . വലിയ
ബാലകൃഷ്ണനു് ആെരയും െകാ ന്നതു ഇഷ്ടമല്ലായിരു .
നിവൃത്തിയുണ്ടായിരുെന്നങ്കിൽ അയ്യപ്പൻപിള്ളെയ െകാ�
ല്ലാൻ അവൻ സമ്മതിക്കില്ലായിരു . വലിയ ബാലകൃ�
ഷ്ണൻ തടിയിൽനി പിടി വിട്ടി ് അയ്യപ്പൻപിള്ളെയ
രക്ഷിക്കാൻ വന്നാൽ ആ വലിയ തടി ഉരു വ അയ്യ�
പ്പൻപിള്ളയും ബാലകൃഷ്ണനും കുട്ടികൃഷ്ണനും മറ്റേനകം േവ�
ലക്കാരും മരി മായിരു . അതിൽേഭദം ഒരാൾ മാ�

ം മരി ന്നതാണേല്ലാ എ വിചാരിച്ചാണു് വലിയ
ബാലകൃഷ്ണൻ അയപ്പൻപിള്ളെയ രക്ഷിക്കാൻ േപാകാ�
ഞ്ഞതു്. ഇതു മുെമ്പാരിക്കലുണ്ടായ സംഗതിെകാണ്ടറി�
യാവുന്നതുമാണേല്ലാ. അയപ്പൻപിള്ള കഴിഞ്ഞതിെന്റ
േശ ഷം അയാൾ പകരം നിയമിച്ചതു് അയാളുെട അനു�
ജനായ പത്മനാഭപിള്ളെയ ആയിരു . പത്മനാഭപി�
ള്ള ബാലകൃഷ്ണൻ തെന്റ േജ്യഷ്ഠെന െകാന്നവനാണ�
േല്ലാ എ വിചാരി അവേനാടു സാമാന്യത്തിലധികം
വിേരാധമുണ്ടായിരു . അതിനാലയാൾ അധികം താ�
മസിയാെതതെന്ന വി ഷം െകാടുേത്താ എേന്താ ബാലകൃ�
ഷ്ണെന െകാ കയും വയറ്റിലുണ്ടായ ഒരു േവദനനിമിത്തം
മരിച്ചതാെണ പറ പരസ്യെപ്പടു കയും െച .

അനന്തരം അധികം താമസിയാെത ായാധിക്യം
നിമിത്തം നാരായണൻ നായർ മരി . അയാൾ പക�
രം നിയമിച്ചതു ബാലകൃഷ്ണെനെക്കാന്ന ാഹിയായ പത്മ�
നാഭപിള്ളെയയാണു്. പത്മനാഭപിള്ളെയ സഹായി�

ന്നതിനു നാരായണൻ നായരുെട അനന്തരവനായ
െകാ കൃഷ്ണെനയും നിയമിചു. തെന്റ കൂ കാരനായിരു�
ന്ന ബാലകൃഷ്ണനും പാപ്പാനായിരുന്ന നാരായണൻ നാ�
യരും െപാേ ായതിനാൽ വലിയ ബാല കൃഷ്ണനുണ്ടായ
ദുഃഖം അപരിമിതമായിരു . അതിനു െകാ കൃഷ്ണൻ
കൂെടയുണ്ടേല്ലാ എെന്നാരു സമാധാനം മാ േമ വലിയ
ബാലകൃഷ്ണനുണ്ടായിരു . വലിയ ബാലകൃഷ്ണനു നാ�
രായണൻ നായെര റി ണ്ടായിരുന്നതുേപാെലയുള്ള
േസ്നഹം െകാ കൃഷ്ണേന റി ം വലിയ ബാലകൃഷ്ണെന�

റി നാരായണൻ നായർ ണ്ടായിരുന്നതുേപാെലയു�
ള്ള േസ്നഹം െകാചുകൃഷ്ണനുമുണ്ടായിരു . ദുഃഖങ്ങൾ വരു�
േന്നരെമാെക്കയും കൂട്ടേത്താെട എന്നതുേപാെല നാരായ�
ണൻ നായർ കഴിഞ്ഞി ് അധികം താമസിയാെത േതാ�
ട്ടാവള്ളിൽ മൂത്തകുറു ം മരി . അതു നിമിത്തമുണ്ടായ
ദുഃഖവും വലിയബാലകൃഷ്ണനു േകവലം ദുസ്സഹം തെന്നയാ�
യിരു . തെന്റ സകല സങ്കടങ്ങളുെടയും പരിഹാരകർ�
ത്താവായിരുന്ന കുറു കഴിഞ്ഞതിെന്റ േശ ഷം വലിയ
ബാലകൃഷ്ണൻ സന്താപസന്തപ്തഹൃദയനായിത്തെന്നയാ�
ണു് ഓേരാ ദിവസങ്ങെളയും നയി െകാണ്ടിരുന്നതു്.

ഒരിക്കൽ “െചറിയനാടു് ” എന്ന േദശ ള്ള മൂത്തതി�
െന്റ ഇല്ലംപണി വക ് ഒരു വലിയ തടി ഒരു സ്ഥാന �
നി പിടി പണിസ്ഥല െകാ െച െകാടു �
ന്നതിനു വലിയ ബാലകൃഷ്ണെന െകാ േപായിരു .
തടി പണിസ്ഥലത്താക്കിെക്കാടുത്തതിെന്റേശ ഷം മൂത്ത�
തു പത്മനാഭപിള്ള പ പണവും ഒരു കൂട്ടം മു ം േന�
ര്യതും െകാടു . കൂെടെച്ച ് ഒരുേപാെല അദ്ധ്വാനിച്ച
െകാ കൃഷ്ണനു യാെതാ ം െകാടു മില്ല. മൂത്തതിെന്റ
ഇല്ല നി പുറത്തിറങ്ങിയേപ്പാൾ െകാചുകൃഷ്ണൻ മന�
സ്താപേത്താടുകൂടി “വലിയ ബാലകൃഷ്ണെനയും െകാ ്
എവിെടേപ്പായാലും എെന്ന ഇങ്ങെന ആരും പൂജ്യമാക്കി
വിടാറില്ല. ഞാനും കൂ കാരേനാെടാപ്പം അദ്ധ്വാനിച്ചവ�
നാെണ ള്ള പരമാർത്ഥം ആ മൂത്തതറിഞ്ഞില്ലേല്ലാ.
േവണ്ടാ ഈശ്വരനറിയുമേല്ലാ, അതു മതി” എ പറ�

. അതുേക വലിയ ബാലകൃഷ്ണൻ േപായി തടി പിടി�
മു കിടന്നിരുന്ന സ്ഥല െകാ െചന്നി . അങ്ങ�

െന െചയ്യാതിരിക്കാൻ പത്മനാഭപിള്ള വലിയ ബാല�
കൃഷ്ണൻേനാടു വളെര പറ േനാക്കി. എങ്കിലും അവൻ
അതു ഒ ം വകെവച്ചില്ല. അതിനാൽ വലിയ ബാലകൃഷ്ണ�
െന റി ് പത്മനാഭപിള്ളയുെട മനസ്സിൽ ൈവരം അ �
രി കയും അേപ്പാൾത്തെന്ന കഴി െവങ്കിലും േതാ�
ട്ടാവള്ളിെല അന്നെത്ത മൂത്തകുറു ് മുമ്പിലെത്ത മൂത്ത�
കുറുപ്പിെനേപ്പാെല ശാന്തനെല്ല ം അത മൂർത്തിയും
കഠിനഹൃദയനും കുറ്റക്കാെര കഠിനമായി ശിക്ഷി ന്ന
നിർദ്ദാക്ഷിണ്യനുമാെണ നല്ല േപാെല അറിയാമായി�
രുന്നതുെകാ പത്മനാഭപിള്ള വലിയബാല കൃഷ്ണെന്റ
േനെര ഉടെന കടുംൈക ഒ ം വർത്തിച്ചില്ല.

ആറൻമുള സമീപംതെന്ന ആറ്റിൽ അത്യഗാധ�
മായ ഒരു സ്ഥലമു ്. ആ സ്ഥലത്തിനു “ക ഴക്കയം”
എന്നാണു േപരു പറ വരുന്നതു്. ആ കയത്തിനടു �
ള്ള മലയിൽക്കിടന്നിരുന്ന ര തടികൾ പിടി കയ�
ത്തിനു സമീപമാക്കിെക്കാടുക്കണെമ ് ഒരാൾ ആവശ്യ�
െപ്പടുകയാൽ പത്മനാഭപിള്ള വലിയ ബാലകൃഷ്ണെനയും
െകാ േപായിരു . ആ മലയുെട മുകളിൽനി തടി
താെഴയിറക്കി കയത്തിെന്റ സമീപത്താ ന്ന കാര്യം
ഏറ്റവും കൃച്ഛ ാധ്യമായിരു . എങ്കിലും വലിയ ബാ�
ലകൃഷ്ണൻ ഒരു തടിപിടി കയത്തിൽ നിശ്ചിതസ്ഥല�
ത്താക്കി. രണ്ടാമെത്ത തടിപിടിച്ചിറക്കിയേപ്പാൾ പത്മ�
നാഭപിള്ള ആനയുെട ചങ്ങലയും തടിയുംകൂടി ബന്ധി .
ചങ്ങലയുെട ഒരറ്റം തടിയുെട വക്കെത്ത തുളയിൽേക്കാർ�
ത്താണു് ബന്ധിച്ചതു്. ഇെതാരപകടമാെണ വലിയ
ബാലകൃഷ്ണനു് അേപ്പാൾത്തെന്ന േതാന്നാെതയിരുന്നി�
ല്ല. എങ്കിലും കൃത്യം നിർവ്വഹിക്കാെതയിരിക്കാൻ നിവൃ�
ത്തിയില്ലാെതയിരുന്നതിനാൽ അവൻ ഒരു വിധത്തിൽ
തടിപിടി െകാ േപായി. കയത്തിനു സമീപം െചന്ന�
േപ്പാൾ പത്മനാഭപിള്ള സ്ഥാനംേനാക്കി ഒരടി െവ �
െകാടു . അക്കാലംവെര ഒരിക്കൽേപാലും അടിെകാ�
ണ്ടിട്ടില്ലാത്ത വലിയ ബാലകൃഷ്ണനു് അതു് അത്യന്തം ദുസ്സ�
ഹമായിരു . അടിയുെട േവദന സഹിക്കവയ്യാഞ്ഞി ്
വലിയ ബാലകൃഷ്ണൻ തടിേയാടുകൂടി കയത്തിേല ് ചാ�
ടി. തടി ചങ്ങലേയാടുകൂടി ബന്ധിച്ചിരുന്നതിനാൽ അതു
േവർെപടുത്താനും തടിയും െകാ കയത്തിൽനി
കര ് കയറാനും നിവൃത്തിയില്ലാഞ്ഞതിനാൽ വലിയ
ബാലകൃഷ്ണൻ കയത്തിലകെപ്പ . ഉടലിനു സാമാന്യത്തി�
ലധികം െപാക്കമുണ്ടായിരുന്ന വലിയ ബാലകൃഷ്ണൻ കയ�
ത്തിലകെപ്പട്ടി ് അവെന്റ തുമ്പിൈക്കയിെന്റ അ ംമാ�

േമ െവള്ളത്തിനു മുകളിൽ കാൺമാനുണ്ടായിരു .
അതുതെന്ന അവൻ ശ്വാസംമുട്ടാതിരിക്കാനായി ് ഉയർ�
ത്തിപ്പിടിച്ചതിനാലാണു്.

വലിയ ബാലകൃഷ്ണെന്റ ഈ കഷ്ടസ്ഥിതി ക െകാ�
പത്മനാഭപിള്ള കര ് നിന്നിരു . ആ സമയം

എവിെടനിേന്നാ ഒരു കാ േപാ ് അവിെട ചാടിെച
പത്മനാഭപിള്ളെയ െവട്ടി നാലഞ്ചാക്കി ഖണ്ഡി കയ�
ത്തിേല ് തട്ടിയിട്ടി വന്ന വഴിേയ േപായി. വലിയ ബാ�
ലകൃഷ്ണെന െകാന്നി തനി സുഖമായിരിക്കാെമന്നാ�
യിരു വേല്ലാ പത്മനാഭപിള്ളയുെട വിചാരം. അന്യൻ�
മാെര േദ്വ ഷിച്ചി തങ്ങൾ സുഖമുണ്ടാക്കാെമ വിചാ�
രി ന്നവർെക്കാെക്ക ഒടുക്കമുണ്ടാകുന്ന ഫലം ഇങ്ങെന�
യ്യിരി െമ ് ഏവരുേമാർേക്കണ്ടതാണു്. അ ച്ച ്
േതാട്ടാവള്ളിൽ മൂത്ത കുറു ് ഉ െകാണ്ടിരുന്നേപ്പാൾ
േചാറ്റിൽ തലമുടി ക . അതിനാൽ പിെന്നയുണ്ണാെത
അേദ്ദഹെമണീ ൈക കഴുകാനായി പുറേത്തയ്ക്കിറങ്ങിയ�
േപ്പാൾ കാൽ വാതിൽ പടിയിൻേമൽ മുട്ടി െപരുവിരൽ
മുറി . അേദ്ദഹം ദുർനിമിത്തങ്ങളുെട കാരണെമന്താ�
യിരി െമ വിചാരി െകാണ്ടിരുന്നേപ്പാൾ േക്ഷ �
ത്തിൽ നി ് ഒരാൾ അവിെട െച ് ഉച ജയുെട സ�
ന്നപൂജ കഴി നട തുറന്നേപ്പാൾ ീേകാവിലകെത്ത
വിള കൾ മിക്കവയും െകട്ടിരു െവ ം ഉച്ചശ്ശീേവലി�
യുെട പാണി െകാളുത്തിെവച്ച വിള ം മൂ ാവ�
ശ്യം െകടുകയുണ്ടായിെയ ം ശീേവലിെക്കഴുന്നള്ളിച്ച
മനു ഷ്യെന്റ തല കട്ടളക്കാലിൻേമൽ മുട്ടി മുറി െവ�

ം വലിയ ബാലകൃഷ്ണൻ വരായ്കയാൽ കുട്ടികൃഷ്ണെന്റ പു�
റത്താണു് ഉച്ചശ്ശീേവലിെക്കഴുന്നളളിച്ചെത ം പറ .
ഇെതല്ലാം േകൾ കയും തനി ണ്ടായ അനുഭവം വി�
ചാരി കയും െചയ്തി കുറു “എല്ലാംെകാ ം നമു ്
എേന്താ ഒരാപ ് അടുത്തിരി എ തെന്ന വി�
ചാരിേക്കണ്ടിയിരി . അെതന്താെണ തിരുവാ�
റൻമുളേദ്ദവനുതെന്നയറിയാം. ഈശ്വേരാ രക്ഷതു” എ
പറ കഴിഞ്ഞേപ്പാേഴ ം ഒരാൾ വ്യസനാ ാന്തനാ�
യി കണ്ണീെരാലിപ്പി െകാ കുറുപ്പിെന്റ അടുക്കെലത്തി.
പത്മനാഭപിള്ള തല്ലി വലിയ ബാലകൃഷ്ണെന ൈക �
ഴക്കയത്തിൽച്ചാടി െവ ം അവെന്റ ചങ്ങലയും ഒരു
വലിയ തടിയുംകൂടി കൂട്ടിബന്ധിച്ചി ള്ളതുെകാ കര
കയറാൻ നിവൃത്തിയില്ലാെത അവൻ കയത്തിൽതെന്ന
കിട എ ം പത്മനാഭപിള്ളെയ ഒരു കാ േപാ�

വ െവട്ടിനുറുക്കി കയത്തിേല ് തള്ളിെയ ം
മ ം പറ േകൾപ്പി . ഈ വർത്തമാനം േക വ്യസ�
നാ ാന്തനായ കുറു പരി മി ് അേങ്ങാേട്ടാടി. കുറു
കയത്തിെന്റ സമീപെമത്തിയേപ്പാൾ അവിെട ീകളും
പുരു ഷൻമാരുമായി ആബാലവൃദ്ധം അസംഖ്യം ജനങ്ങൾ
ര കരയിലും തിങ്ങി ടിയിരു . ആ ജന ട്ടത്തിൽ
കണ്ണീർ െപാഴിക്കാെത ഒരു കുട്ടിേപാലുമുണ്ടായിരുന്നില്ല.
െകാ കൃഷ്ണൻ ഒരിട കിട മാറത്തടി കരയു .
കുട്ടികൃഷ്ണൻ കയത്തിേല േനാക്കിെക്കാ നി ് ഉറ�
െക്ക നിലവിളി . ആകപ്പാെട അേപ്പാളവിെട ഒരു
ഭൂകമ്പംതെന്നയായിരു . ആ സമയ ം വലിയ ബാല�
കൃഷ്ണെന്റ തുമ്പിൈക്കയിെന്റ അറ്റം െവള്ളത്തിനു മീെത
കാൺമാനുണ്ടായിരു . അതിനാൽ അവെന കര
കയറ്റാനായി പലരും പല വിദ്യകൾ േയാഗി േനാ�
ക്കി. ഒരു ഫലവുമുണ്ടായില്ല. േനരം സന്ധ്യയാകുന്നതു
വെര മിച്ചി ം ഒരു ഫലവുമുണ്ടാകാഞ്ഞതിനാൽ പി�
െന്നെയല്ലാവരും കണ്ണീെരാലിപ്പിചുെകാ പിരി �
േപായി. അ ് ആ േദശ ് ഒരാൾ േപാലും അത്താ�
ഴമു കെയന്നല്ല, െവള്ളം കുടി കേപാലുമുണ്ടായില്ല.
ഗംഭീരാശയനായിരുന്ന േതാട്ടാവള്ളിൽ കുറു ് ഒരു വി�
ധത്തിൽ വീട്ടിൽെച്ചെന്നത്തി െവറും നില കിടന്നി ്
എണീറ്റതു മൂ ദിവസം കഴിഞ്ഞതിെന്റ േശ ഷമാണു്.
അേപ്പാേഴ ം വലിയ ബാലകൃഷ്ണെന്റ കഥ കഴിയുകയും
െചയ്തിരു . പത്മനാഭപിള്ളയുെട ദു ത്യം നിമിത്ത�
മാണേല്ലാ താൻ മരി ന്നെത ള്ള വിചാരം ബാല�
കൃഷ്ണനു് ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം. എങ്കിലും കാ േപാ
െവട്ടി അയാെളയും ആ കയത്തിൽത്തെന്ന ഇട്ടതിനാൽ
അവസാനകാല അയാളുെട േചാരയിൽ ളിച്ചി മരി�
ക്കാൻ ഇടയായേല്ലാ എ ള്ള സമാധാനവും അവെന്റ
മനസ്സിൽ േതാന്നിയിരിക്കാം.

കുട്ടികൃഷ്ണനും ചിലേപ്പാൾ മദമ്പാടുണ്ടാവുകയും നീരു�
വ െപാ കയും ാന്തിളകി ഓടി നട കയും െചയ്യാ�
റുണ്ടായിരു . എന്നാൽ അവനും ആെരയും ഉപ വി�
ക്കയില്ല. അവെനാരു കളി ാന്തനായിരു . ആെര�
ങ്കിലും വിളി “കുട്ടികൃഷ്ണാ! നിെന്റ ാെന്താ കാണ�
െട്ട” എ പറ ശർക്കരേയാ പഴേമാ വല്ലതും െകാടു�
ത്താൽ അവൻ ാന്തിളകിയതുേപാെല ഓടിനട കാ�
ണി മായിരു .

ബാലകൃഷ്ണനും വലിയ ബാലകൃഷ്ണനും കഴിഞ്ഞ�
േപ്പാൾ അവെന്റ ഉത്സാഹവും സേന്താ ഷവും കളിയു�
െമല്ലാം നശി . പിെന്ന അവൻ േകവലം നിരുത്സാ�
ഹനായിട്ടാണു് ജീവിതെത്ത നയിച്ചിരുന്നതു്. അങ്ങ�
െന അഞ്ചാറു െകാല്ലം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ കുട്ടി ഷ്ണനും
കഥാവേശ ഷനായിത്തീർ .
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െചങ്ങ ർ മഹാേക്ഷ ത്തിെല ധാന മൂർത്തികൾ
പാർവ്വതീ പരേമശ്വരന്മാരാണു്. എന്നാൽ ആ േദവിയു�
െട േപരിനു മാ േമ സിദ്ധിയു . േദവീസാന്നിദ്ധ്യം
കൂടിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിെലല്ലാം ഇങ്ങിെനയിരി ന്നതു
സാധാരണമാണു്. തിരുമാന്ധാംകു ്, െകാടുങ്ങ ർ,
പനയന്നാർക്കാവു് ഈ േക്ഷ ങ്ങളിൽ ധാനമായി �
തിഷ്ഠിക്കെപ്പട്ടിരി ന്നതു ശിവനാണേല്ലാ. എങ്കിലും ആ
സ്ഥലങ്ങളിെലല്ലാം ഭഗവതികൾക്കാണു സിദ്ധി. അതു�
േപാെലതെന്ന െചങ്ങ രും ഭഗവതിെയ കുറിച്ചല്ലാെത
ശിവെന റി ആരുെമാ ംപറ േകൾ ന്നില്ല.
ആ േദവിയുെട സിദ്ധിയും മാഹാത്മ്യവും ഒ ം ചില്ലറ�
യല്ലതാനും. അവെയ റി പിന്നാെല സ്താവിയ്ക്കാം.
ഈ േദവീ േദവന്മാർ ഇവിെട ആവിർഭവിച്ചതിെന്റ കാര�
ണം തെന്ന ആദ്യെമ പറ െകാ .

പ പാർവ്വതീസ്വയംവരത്തിനായി ീ പരേമ�
ശ്വരനും തദ്ദർശാനാർത്ഥം ഹ്മാവും, വി വും, ഇ ാ�
ദിേദവന്മാരും, സിദ്ധന്മാർ, സാദ്ധ്യന്മാർ, കിന്നരന്മാർ,
കി രു ഷന്മാർ, യക്ഷന്മാർ, ഗന്ധർവന്മാർ മുതലായ
േദവേയാനികളും, അപ്സര കളും സകല മഹർ ഷികളും
മ ം ഹിമവൽ പാർശ്വത്തിങ്കൽ െച േചർന്നേപ്പാൾ
അവരുെട ഭാരം െകാ ഭൂേഗാളം വടേക്കാ മറിേഞ്ഞ�

േമാ എ സംശയി ഹ്മാദികളായ ിമൂർത്തി�
കൾ അത്യന്തം തപശ്ശക്തിയുള്ള മഹാനായ അഗസ്ത്യ�
മഹർ ഷിെയ വിളി െത പമ്പാനദിയുെട െതെക്ക�
ക്കരയിലുള്ള േശാണാ ിയിൽെച്ച , ഈ സ്വയംവരം
കഴി ഹിമവൽ പാർശ്വത്തിങ്കൽനി എല്ലാവരും
പിരി (േപാകുന്നതുവെര ഇരിക്കാൻ നിേയാഗി .
അതുേക അഗസ്ത്യമഹർ ഷി “േശാണാ ിയിൽ െച
ഇരി ന്നതിനു വിേരാധമില്ല. എങ്കിലും േദവിയുെട സ്വ�
യംവരമേഹാത്സവം കാണാെത േപാകുന്ന കാര്യത്തിൽ
അപാരമായ മനസ്താപമു ് എ പറ . അേപ്പാൾ

ഹ്മാവു് അതിെന റി മനസ്താപം േവണ്ട, ഇവി�
െടയുണ്ടാകുന്ന േഘാ ഷങ്ങെളല്ലാം അവിെട കാണി
തരാം” എ പറ . ഉടെന മഹർ ഷി എന്നാൽ മതി
എ സമ്മതി അവിെടനി േപായി േശാണാ ിയി�
െലത്തി തേപാനിഷ്ഠേയാടുകൂടിതെന്ന അവിെടയിരു .
സ്വയംവരാനന്തരം ീപരേമശ്വരനും, ീപാർവ്വതിയും,

ഹ്മാവും, വി വും, ഇ ാദിേദവന്മാരും മ ം േശാണാ�
ിയിൽ അഗസ്ത്യമഹർ ഷിയുെട അടുക്കൽ സാേഘാ ഷം

െച േചർ . അേപ്പാൾ ീപാർവതി തൃ ് (ഋതു)
ആയി. പിെന്ന ഋതുശാന്തിക്കല്യാണം അവിെട െവ
െകേങ്കമമായിനടത്തി. അതിെന്റ േഘാ ഷങ്ങെളല്ലാം
കണ്ടേപ്പാൾ അഗസ്ത്യമഹർ ഷി സ്വയംവേരാത്സവം
കാണാഞ്ഞി ണ്ടായ മനസ്താപം തീർ . അനന്തരം �
ഹ്മാദികൾ അവിെട നി പിരി േപാവുകയും െച .
അവിടം അ വലിയ വന േദശമായിരു . പിെന്ന�
യും വളെരക്കാലം അങ്ങിെന തെന്ന കിടന്നിരു .

അനന്തരം ീപരശുരാമൻ പരേദശങ്ങളിൽ നി
ാഹ്മണേരയും മ ം േകരളത്തിൽ െകാ വന്നതിെന്റ

േശ ഷം അവരിൽ ചിലർ ഈ സ്ഥലം െവട്ടി െതളി
ജനവാസേയാഗ്യമാക്കിതീർ . പിെന്ന േകരള രാജ്യ�
െത്ത വട മുപ്പത്തിര ്, െത മുപ്പത്തിര ് ഇങ്ങെന
അറുപത്തി നാലു ാമങ്ങളാക്കി വിഭജിച്ചേപ്പാൾ ഈ
സ്ഥലവും ഒരു ാമവും മലയാള ാഹ്മണസേങ്കതവും,
അഞ്ഞി ഴത രാൻ ഈ േദശത്തിെന്റ അധിപനുമായി�
ത്തീർ . “േശാണാ ി” എ ള്ള ഗീർവ്വാണപദം മല�
യാളത്തിലായേപ്പാൾ “െച ” എന്നായി. അതു ഒരു
ഊരു ( ാമം) കൂടിയായേപ്പാൾ െച നൂെരന്നായി. അതു
കാല േമണ െചങ്ങനൂരായി പരിണമി .

ഇേപ്പാൾ െചങ്ങ ർ േക്ഷ മിരി ന്ന സ്ഥലം
വഞ്ഞി ഴ ത രാെന്റ അധീനതയിലുൾെപ്പട്ടതായിരു�
ന്നതിനാൽ അവിടു ആ സ്ഥലം “നയനാരുപിള്ള”
എെന്നാരാൾ പാട്ടത്തിനു െകാടുത്തിരു . ആ നയ�
നാരുപിള്ളയുെട കൂലിേവലക്കാരത്തിയായ ഒരു കുറത്തി
ഒരു ദിവസം അവളുെട അരിവാൾമൂർച്ച കൂട്ടാനായി
അവിെട കണ്ട ഒരു കല്ലിേന്മൽ ഇ േത . അേപ്പാൾ ആ
കല്ലിൽ നി ം രക്തം വഹി തുടങ്ങി. അവൾ അതു
ക േപടി പരി മി ഓടിെച്ച ് ഈ വിവരം നായ�
നാരുപിള്ളേയാടു പറ . നയനാരുപിള്ള അതു വഞ്ഞി�
പുഴ ത രാെന്റ അടുക്കലറിയി . ത രാൻ ഉടെന
തെന്റ സ്വജനങ്ങളായ ാഹ്മണേ ഷ്ഠന്മാേരാടുകൂടി ആ
സ്ഥലെത്തത്തി. അേപ്പാേഴ ം പൗര ധാനന്മാരായ
പല േയാഗ്യന്മാരും അവിെട വ കൂടി. ത രാെന്റ കൂെട
െചന്ന ാഹ്മണരിൽ ഒരാൾ അവിടുെത്ത സ്വജനവും �
സിദ്ധ ത ിയുമായിരുന്ന താഴമൺ േപാറ്റിയായിരു .
അേദ്ദഹം മ ത ങ്ങളിെലന്നേപാെല സകലശാ �
ങ്ങളിലും അതി നിപുണനായ ഒരു ദിവ്യനുമായിരു .
അേദ്ദഹം ആ ശിലയും രക്ത വാഹവും കണ്ടി സ്വ�

േനരം ധ്യാനനിഷ്ഠനായി ഇരുന്നതിനു േശ ഷം “ഇതു
േകവലം കാ ശിലയെല്ല ് ഈ രക്ത വാഹം െകാ
തെന്ന ഷ്ടമാകു ണ്ടേല്ലാ. ഇതു സ്വയം ഭൂവായ ശിവ�
ലിംഗമാണു്. ഇങ്ങിെന കാണെപ്പടുന്ന ഈശ്വരബിംബ�
ത്തിങ്കൽ ഉടെന ഒരു നിേവദ്യെമങ്കിലും കഴിക്കാഞ്ഞാൽ
െപട്ട അ ത്യക്ഷമായിേപ്പാെയ ം വരാം. ഈ
രക്ത വാഹം നി ന്നതിനു തൽക്കാലം മുപ്പത്തിയാറു
പറ െന ഈ ബിംബത്തിനു ആേടണ്ടിയിരി .
സമ ം ഘൃതധാര െചയ്യാെത ഈ രക്ത ാവം നി �
കയില്ല” എ പറ . ഉടെന വഞ്ഞി ഴത രാൻ
നിേവദ്യത്തിനു േവ ന്ന സാധനങ്ങളും ആടുന്നതിനു
മുപ്പത്തിയാറുപറ െന ം അവിെട വരുത്തിെക്കാടു .
താഴമൺേപാറ്റി അവെയടു നിേവദ്യവും െനയ്യാട്ടവും
നട കയും ഉടെന രക്ത ാവം നില കയും െച .

അനന്തരം വഞ്ഞിപുഴത രാൻ താഴമൺേപാറ്റി മു�
തലായവർ േയാഗം കൂടി അവിെട േക്ഷ ം പണിയി �
ന്നതിനുള്ള ആേലാചന തുടങ്ങി. അേപ്പാൾ താഴമൺ
േപാറ്റി “ഇവിെട ശിവൻ മാ മല്ല ഇളെകാണ്ടിരി ന്ന�
തു്, ീ പാർവ്വതിയുെട സാന്നിദ്ധ്യവുമു ്. അതിനാൽ
േക്ഷ ം പണിയുേമ്പാൾ ശിവെന്റ ീേകാവിേലാടുകൂടി
േദവിയുെട വി ഹം തിഷ്ഠി ന്നതിനും ഒരു ഗർഭഗൃഹ�
മുണ്ടായിരിക്കണം” എ പറ .

ഇങ്ങെന േയാഗക്കാർ ഓേരാ പറയുകയും ആേലാ�
ചി കയും െച െകാണ്ടിരുന്ന അവസരത്തിൽ സാ�
ക്ഷാൽ ഉളിയ ർ െപരുന്തച്ചൻ ൈദവഗത്യാ അവിെട
വ േചർ . െപരുന്തച്ചെന കണ്ടേപ്പാൾ അവിെടയു�
ണ്ടായിരുന്നവെരല്ലാവരും “അേയ! മൃഗ്യമാണാ ലതാ
പാദേയാഃ ാതാ (േതടിയ വള്ളി കാലിൽ ചുറ്റി) എ
വിചാരി ഏറ്റവും സേന്താ ഷേത്താടു കൂടി അേദ്ദഹെത്ത
സാദരം സത്കരി ഇരുത്തി, അവിെടയുണ്ടായ സംഗ�
തികളും തങ്ങളുെട ആേലാചനയും അേദ്ദഹെത്ത ഹി�
പ്പി കയും അമ്പലം പണിയുന്നതിനു ഒരു കണ ചാർ�
ത്തിെക്കാടുക്കണെമ ് അേപക്ഷി കയും െച . െപ�
രുന്തച്ചൻ ര മൂ ദിവസം അവിെട താമസി ് അമ്പ�
ലം, കൂത്തമ്പലം, േഗാപുരങ്ങൾ മുതലായവയുെട കണ �
കൾ ചാർത്തിെക്കാടു കയും “താമസിയാെത ഇനിയും
വ െകാള്ളാം” എ പറഞ്ഞി അവിെട നി േപാ�
വുകയും െച .

അനന്തരം ഏതാനും മാസങ്ങൾ േശ ഷം െപരു�
ന്തച്ചൻ പിെന്നയും അവിെട െചന്നിരു . അേപ്പാേഴ ം
അമ്പലം പണി മിക്കവാറും തീർന്നിരു . ശിവെന്റ ീ�
േകാവിൽ കിഴേക്കാ ദർശനമായി തുരവായി ം പാർ�
വ്വതിയുെട ീേകാവിൽ തുരവിനു പുറ പടിഞ്ഞാ
ദർശനവുമായിട്ടായിരു പണിതിരുന്നതു്. െപരുന്ത�
ച്ചൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നതും അങ്ങിെന തെന്നയായിരു .
ചുറ്റമ്പലം, തിടപ്പള്ളി മുതലായവയും പണി തീർത്തിരു�

. എന്നാൽ കൂത്തമ്പലത്തിെന്റ പണി ആരംഭി ക�
േപാലും െചയ്തിരുന്നില്ല. അതിെന്റ കണ സാധാരണ
രീതിയിലല്ല െപരുന്തച്ചൻ കണ െകാടുത്തിരുന്നതു്.
കൂത്തമ്പലം കു ടാണ്ഡാകൃതിയിൽ പണിതീർക്കത്ത�
ക്കവണ്ണമായിരു കണ ണ്ടാക്കിെക്കാടുത്തിരുന്നതു്.
അങ്ങെന പണിതീർ ന്നതിനു് ആ ദിക്കിലും അടുത്ത

േദശങ്ങളിലുമുണ്ടായിരുന്ന ആശാരിമാർ വിചാരിച്ചി
സാധിച്ചില്ല. അതിനാൽ െപരുന്തച്ചൻ ഏതാനും മാസ�
ങ്ങൾ അവിെട താമസി സ്വയേമവ പണിതും പറ �
െകാടു മ ള്ള ആശാരിമാെരെക്കാ പണിയി ം
കൂത്തമ്പലം തീർ .

അമ്പലം പണിെയല്ലാം കുറ തീർന്നേപ്പാൾ വഞ്ഞി�
ഴത രാൻ മുതലായവർ ീപാർവതിയുെട ഒരു ശി�

ലാവി ഹം െപരുന്തച്ചൻ തെന്ന ഉണ്ടാക്കിെക്കാടുക്കണ�
െമ ് ആവശ്യെപ്പ . ഉടെന െപരുന്തച്ചൻ മതിൽക്കക�
െത്തല്ലാം ചുറ്റി നട , ആ സ്ഥലം ആകപ്പാെട പരിേശാ�
ധിച്ചതിെന്റ േശ ഷം മതിൽക്കക വായു േകാണിൽ
ഒരു സ്ഥലം െതാ കാണിച്ചി ് അവിെട െവട്ടി കുഴി
മ മാറ്റി വാൻപറ . ത രാെന്റ ക ന കാരം
അങ്ങെന െചയ്തേപ്പാൾ മണ്ണീനടിയിൽ നി ം േദവിയു�
െട ഒരു ശിലാവി ഹം യാെതാരു േകടുംകൂടാെത ക �
കിട്ടി. െപരുന്തച്ചൻ ആ വി ഹെമടു ് അവിെട െകാടു�
ത്തി പിെന്നയും അവിെടനി േപായി.

അടു ണ്ടായിരുന്ന ശുഭമുഹൂർത്തത്തിൽ േദവീ �
തിഷ്ഠയും േദവനും േദവി ം യഥാവിധി കലശം ഉത്സ�
വം മുതലായവയും നട കയും നിത്യദാനം, മാസവി�
േശ ഷം, ആട്ടവിേശ ഷം മുതലായവ നിശ്ചയി അവെയ്ക്ക�
ല്ലാം പതിവുകേളർെപ്പടു കയും െച . ആ േതാറും
ധനുമാസത്തിൽ െകാടി കയറി ഇരുപെത്ത ദിവസ�
െത്ത ഉത്സവം േവണെമന്നാണു് നിശ്ചയിച്ചതു്. അങ്ങ�
െന ഇെപ്പാഴും നട വരു ്. ആ മുറ സാധാ�
രണ ആറാ മകരമാസത്തിൽ തിരുവാതിര നാളാകും.
എന്നാൽ ചില െകാല്ലം ധനുമാസത്തിൽ ര തിരു�
വാതിര വന്നാൽ ആദ്യെത്ത തിരുവാതിര െകാടിേയ ം
രണ്ടാമെത്ത തിരുവാതിര ആറാ മായിരി ം.

േദവിെയ റി ജനങ്ങൾ ഭക്തിയും വിശ്വാസ�
വും വർദ്ധി ന്നതിനു് ഒരു കാരണവും കൂടി ഉണ്ടായി�
ത്തീർ . ഒരു ദിവസം ശാന്തിക്കാരൻ കുളി െച
േദവിയുെട നടതുറ നിർമ്മാല്യം വാങ്ങിയേപ്പാൾ ഉട�
യാടയിൽ രജ കാണുകയാൽ സംശയി നിർമ്മാ�
ല്യേത്താടുകൂെട (പൂവു്, മാല മുതലായവേയാടു) ഉടയാട
പതിവു േപാെല പുറത്തിടുകയും സംശയിക്കെപ്പട്ട സംഗ�
തി സ്വകാര്യമായി കഴകക്കാരൻ വാര്യേരാടു പറയുകയും
െച . വാരിയർ ആ സംഗതി േദവസ്വക്കാെര അറി�
യി കയും അവരുെട നിേയാഗ കാരം ആ ഉടയാട
െപാതി െകട്ടി വഞ്ഞി ഴ മഠത്തിൽ െകാ േപായി
അക െകാടുപ്പി വലിയ ത രാട്ടിെയ കാണി ക�
യും വലിയ ത രാട്ടി േനാക്കി പരിേശാധി േദവി ഋതു�
വായതു തെന്നയാണ തീർച്ചെപ്പടു കയും എങ്കിലും
താഴമൺ മഠത്തിൽ െകാ േപായി അവിടുെത്ത വലിയ
അന്തർജ്ജനെത്ത െട കാണിേച്ചക്കണം എ ക ി
ഉടയാട മടക്കിെക്കാടു കയും െച . വാരിയർ ഉടയാട
താഴമൺ മഠത്തിലും െകാ േപായി ദാസികൾ മുഖാന്തി�
രം അക െകാടു കാണി . അവിടുെത്ത വലിയ
അന്തർജ്ജനവും േനാക്കി വലിയ ത രാട്ടി ക ിച്ചതു
േപാെല തെന്ന തീർച്ചെപ്പടുത്തി പറ . ഇങ്ങെന സം�
ഗതി തീർച്ചയായ തിെന്റ േശ ഷം ത ിയായ താഴമൺ
േപാറ്റി അമ്പലത്തിൽ െച പടിഞ്ഞാെറ ചുറ്റമ്പലത്തി�
െന്റ വടെക്ക മൂലയിൽ (വായു േകാണിൽ) ഉള്ള ഒരു മുറി
േദവസ്വക്കാർ മുഖാന്തിരം െകട്ടി വിതാനി അലങ്കരിപ്പി�

േദവിെയ ീ േകാവിലനക നി എഴുന്നള്ളി
ആ മുറിയിലിരുത്തി ഉടെന ീേകാവിലട പൂ കയും
െച . പിെന്ന മൂ ദിവസേത്ത േദവി പൂജ, ദീപാരാ�
ധന മുതലായവെയല്ലാം േദവിെയ എഴു ള്ളിച്ചിരുത്തിയ
സ്ഥല വ തെന്ന നടത്തി. രാ ിയിൽ േദവി തു�
ണയായി മൂ ദിവസം പടിഞ്ഞാെറ ചുറ്റമ്പലത്തിൽ കി�
ട ന്നതിനു നാലു നായർ ീകെള ഏർെപ്പടു കയും
െച . ഇങ്ങെന മൂ ദിവസം കഴിഞ്ഞതിെന്റ േശ ഷം
നാലാം ദിവസം രാവിെല േദവിെയ തൃ ത്താറാട്ടിനാ�
യി (ഋതുസ്നാനത്തിനായി ് ) പിടിയാന റ കയറ്റി
പമ്പാ നദിയുെട ൈകവഴിയായ മി ഴക്കടവു് ’ എന്ന
സ്ഥലേത്ത വാദ്യേഘാ ഷങ്ങേളാടുകൂടി എഴുന്നള്ളി
െകാ േപായി. അന്തർജ്ജനങ്ങളുെട ഋതുസ്നാനം േപാ�
െല മണ്ണാത്തി മാ മുതലായ ഉപകരണങ്ങേളാടും പരി�
ചയെപ്പട്ട ീകളുെട സാഹചര്യേത്താടും കൂടി ആറാടി .
ത ി, പരികർമ്മികൾ മുതലായവർ െച സാധാരണ�
മായി ആറാ കൾ ള്ള ചട കേളാടു കൂടി പുണ്യാഹം,
പൂജ മുതലായവയും കഴി േദവിെയ പിടിയാന റ
തെന്ന വാദ്യേഘാ ഷങ്ങേളാടുകൂടി തിരിെക എഴുന്നള്ളി
മതിൽക്കകെത്തത്തിയേപ്പാൾ പതിവുള്ള എതിരുത്ത
(കാലെത്തയുള്ള) ശീേവലി ് േദവെനയും എഴുന്നള്ളി�

. പിെന്ന ര എഴുന്നള്ള കളും കൂടി മൂ ദിക്ഷ�
ണം കഴി േദവെന േദവെന്റ ീേകാവിലിേല ം
േദവിെയ േദവിയുെട ീേകാവിലിേല ം എഴുന്നള്ളി .
അങ്ങിെന ആ അടിയന്തിരം അവസാനി .

അടുത്തമാസത്തിലും േദവി ഋതുവായി. അേപ്പാഴും
ശാന്തിക്കാരൻ മുന്മാസത്തിേലതുേപാെല ഉടയാട നിർ�
മ്മാല്യേത്താെടെയടു പുറത്തിടുകയും സംഗതി വാ�
രിയേരാടു സ്വകാര്യമായി പറയുകയും െച . വാരിയർ
ഉടയാട വഞ്ഞി ഴമഠത്തിെല വലിയ ത രാട്ടിേയയും
താഴമൺ മഠത്തിെല അന്തർജനത്തിെനയും കാണി
സംഗതി തീർച്ചെപ്പടു കയും വിവരം േദവസ്വക്കാെര
അറിയി കയും ത ി മുതലായവർ കൂടി തൃ ത്താറാ �
വെരയുള്ള സകല കാര്യങ്ങളും യഥാപൂർവം ഭംഗിയായി
നട കയും െച . അനന്തരം വഞ്ഞി ഴത്ത രാൻ
മുതലായവർ േയാഗം കൂടി േദവി പിെന്നയും മാസം േതാ�
റും ഋതുവാകുെമ തെന്ന തീർച്ചെപ്പടുത്തി. അതു സം�
ബന്ധി േവ ന്ന െചലവിേലയ്ക്കായി മുതൽ വകെവ
േദവസ്വം വക പതിവു കണക്കിൽ േചർെത്തഴുതി ക�
യും േദവിയുെട പരിചയെപ്പട്ടവരായി ചില വീ കാെര
നിശ്ചയി കയും അവർ ം ചില അനുഭവങ്ങൾ നി�
ശ്ചയി കയും െച . ആ അടിയന്തിരം പിെന്ന മുറ
നട െകാണ്ടിരു .

അങ്ങിെനയിരുന്ന കാല െപരുന്തച്ചൻ പിെന്ന�
യുെമാരു ദിവസം െചങ്ങ ർ െചന്നിരു . അേപ്പാൾ
പഞ്ചേലാഹങ്ങൾ േചർ ഒരു േദവീ വി ഹം വാർ �
ണ്ടാക്കി െകാണ്ടാണു് അേദ്ദഹം െചന്നതു്. ആ ബിംബം
ത ിയായ താഴ്മൺ േപാറ്റിെയ ഏ ി െകാടുത്തി ്
“ഇനിയും ഏതാനും ശതാബ്ദങ്ങൾ കഴിയുേമ്പാൾ ഈ
അമ്പലത്തിനു അഗ്നിബാധയുണ്ടാകും. അേപ്പാൾ അമ്പ�
ലേത്താടുകൂടി ഇേപ്പാഴെത്ത േദവീ വി ഹവും നഷ്ടെപ്പ
േപാകും. പിന്നീടു അമ്പലം പണി കഴി തിഷ്ഠി�

േമ്പാൾ ഈ വി ഹം ഉപേയാഗിക്കണം. അക്കാലം
വെര ഈ വി ഹം വട വശേത്താടുകൂടി ഒഴുകുന്ന നദി�
യുെട കരേയാടു േചർ കാണുന്ന പാറയുെട സമീപ �
ള്ള കയത്തിലിേട്ടക്കണം. അക്കാല ണ്ടായിരിന്നവർ�

ഇെതാ മറി കൂടായിരി മേല്ലാ. അതിനാൽ
അവരുെട അറിവിനായി ഈ വിവരങ്ങെളല്ലാം ഒരു �
ന്ഥത്തിെലഴുതി സൂക്ഷി വ കയും േവണം” എ പറ�
ഞ്ഞി െപരുന്തച്ചൻ േപാവുകയും ആ താഴമൺ േപാറ്റി
അ കാരെമല്ലാം െച കയും െച .

അനന്തരം ഏതാനും ശതാബ്ദങ്ങൾ കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ
െപരുന്തച്ചൻ പറഞ്ഞതുേപാെല അമ്പലത്തിനു അഗ്നി�
ബാധയുണ്ടായി. അേപ്പാൾ ബിംബഹാനി വരരുെത
കരുതി ജനങ്ങൾ കൂടി ആദ്യം ശിവെന്റ ീേകാവിലി�
നക െചളി േകാരിെകാ വന്നി നിറ . പിെന്ന
േദവിയുെട ീേകാവിലിനക കൂെട അ കാരം െച�

ന്നതിനു െചന്നേപ്പാേഴ ം തീജ്വാലെകാ ് ആർ ം
അേങ്ങാ ് അടുക്കാൻ വയ്യാെതയായിേപ്പായതിനാൽ
അമ്പലം െവ െവണ്ണീറായതിേനാടു കൂടിേദവിയുെട വി�

ഹം െപാട്ടിത്തകർ േപായി. അഗ്നിബാധയിൽെപ്പ ്
അമ്പലവും, കൂത്തമ്പലവും േഗാപുരങ്ങളുെമല്ലാം നിേശ്ശ ഷം
അഗ്നിക്കിരയായിതീർ .

പിെന്ന വഞ്ഞി ഴത രാൻ മുതലായേയാഗക്കാരും
മ ം കൂടിയാേലാചി അധികം താമസിയാെത അമ്പല�
വും മ ം യഥാപൂർവ്വം പുത്തനായി പണികഴിപ്പിചു. കൂ�
ത്തമ്പലം പണിയുന്നതിനു അറിയാവുന്ന ആശാരിമാരി�
ല്ലാെതയിരുന്നതിനാൽ അതുമാ ം പണിയിച്ചില്ല. കു �
ടാണ്ഡാകൃതിയിലുള്ള അതിെന്റ തറ ഇെപ്പാഴും അവിെട
കാണ്മാനു ്. അമ്പലം പണികഴിഞ്ഞതിെന്റ േശ ഷം
േദവീ വി ഹം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ആേലാചനയായി ലക്ഷ�
ണപ്പിഴ കൂടാെത ശാ കാരം ബിംബം പണിയാൻ
പഠി ം പരിചയവുമുള്ള ശി ാചാരി എവിെടയുണ്ട
അേന്വ ഷി െകാണ്ടിരി ന്ന കാല അ താഴമൺ
മഠത്തിൽമൂപ്പായിരുന്ന നീലകണ്ഠൻ േപാറ്റി ഒരു ദിവ�
സം അത്താഴം കഴി കിട റങ്ങിയേപ്പാൾ അേദ്ദഹ�
ത്തിനു ഒരു സ്വപ്നമുണ്ടായി. അേദ്ദഹത്തിെന്റ അടുക്കൽ
ആേരാ െച “ ന്ഥം േനാക്കണം എ പറഞ്ഞതായി�
ട്ടായിരു സ്വപ്നം. ഉടെന അേദ്ദഹം ഉണർ േനാക്കീ ്
അവിെട ആെരയും കണ്ടില്ല. “എേന്താ സാരമില്ല” എ
വിചാരി അേദ്ദഹം പിെന്നയും കണ്ണട റങ്ങിയേപ്പാൾ
വീ ം േമൽ കാരം സ്വപ്നമുണ്ടായി. അങ്ങിെന അ
മുതൽ നാല ദിവസം അടുപ്പി രാ ി േതാറും നാലു�
മ ം ാവശ്യം സ്വപ്നം ക . അതിെന്റ സാരെമന്താ�
ണ മനസ്സിലായില്ലങ്കിലും “ ന്ഥം േനാക്കണം” എ
പറഞ്ഞതായിട്ടാണേല്ലാ സ്വപ്നമുണ്ടായതു്. ഏെതങ്കിലും

ന്ഥങ്ങളഴി പരിേശാധി ക തെന്ന എ വിചാരി�
അേദ്ദഹം അടുത്ത ദിവസം ന്ഥെപ്പട്ടിതുറ ഓേരാ
ന്ഥങ്ങളഴി പരിേശാധി തുടങ്ങി. അേപ്പാൾ ഒരു
ന്ഥത്തിൽ “െപരുന്തച്ചൻ ഒരിക്കൽ ഇവിെട വന്നിരു�
അേദ്ദഹം ഇനി ഏതാനും ശതബ്ദങ്ങൾ കഴിയുേമ്പാൾ

ഇവിെട അമ്പലത്തിനു അഗ്നിബാധ ഉണ്ടാവുകയും അമ്പ�
ലേത്താടു കൂടി േദവീവി ഹവും നഷ്ടെപ്പ േപാവുകയും
െച ം. അേപ്പാൾ ആ വി ഹത്തിനു പകരം ഈ വി �
ഹം തിഷ്ഠി െകാള്ളണം എ പറ പഞ്ചേലാഹ
നിർമിതമായ ഒരു േദവീവി ഹം തന്നിട്ടാണു േപായതു്.
ആ വി ഹം ഇവിെട വട വശ ള്ള പുഴവക്ക കാ�
ണുന്ന പാറയുെട സമീപമുള്ള കയത്തിൽ നിേക്ഷപിച്ചി�

്. ആവശ്യെപ്പടുേമ്പാൾ എടു െകാള്ളണം” എ
ഏഴുതിയിരി ന്നതായി ക . ആ വിവരം നീലകണ്ഠൻ�
േപാറ്റി വഞ്ഞി ഴ ത രാൻ മുതലായവെര അറിയി .
ഉടെന ത രാൻ അേനകമാളുകെള അയ കയത്തിൽ
മുങ്ങിതപ്പി േനാക്കി . ഒരു ഫലവുമുണ്ടായില്ല.

അങ്ങിെനയിരിെക്ക കരുനാഗപ്പള്ളിക്കാരായ ചില
മരയ്ക്കാന്മാർ വഞ്ചികളിൽ കയറി വല വീശി മത്സ്യം
പിടിചു നടന്ന കൂട്ടത്തിൽ േമ റഞ്ഞ കയത്തിനു സമീ�
പം വഞ്ചികളടുപ്പി കരയ്ക്കിറങ്ങി കയത്തിൽ കുളി .
അേപ്പാൾ അതിൽ ഒരുത്തനു് കയത്തിനു് എ മാ ം
ആഴമുണ്ട േനാക്കണെമ േതാന്നി. അവൻ ആ കയ�
ത്തിൽ മുങ്ങി അടിയിൽ െച്ചന്നേപ്പാൾ ഘനമുള്ള എേന്താ
ഒരു വ അവെന്റ കാലിൽ തട . അവൻ അെതടു
കര െകാ വ . അതു ഒരു േദവീവി ഹം തെന്ന�
യായിരു . ഉടെന ഈ വിവരം വഞ്ഞിപുഴത രാൻ
മുതലായവരറി . ചിലെരപ്പറഞ്ഞയ ആ മരയ്ക്കാന്മാ�
െരെകാ തെന്ന ആ വി ഹെമടുപ്പി പടിഞ്ഞാെറ
േഗാപുരത്തിങ്കൽ വരുത്തി. അേപ്പാൾ ആ മരയ്ക്കാന്മാർ
വിശ െകാ ് ഏറ്റവും വലഞ്ഞിരു . എങ്കിലും അ
ശിവരാ ി ആയിരുന്നതിനാൽ അവർ കരി ്, പഴം
മുതലായവ ധാരാളമായി െകാടു സേന്താ ഷിപ്പി
അവെര പറഞ്ഞയ .

പിെന്ന നവീകരണ ിയാദികേളാടുകൂടി ശുഭമുഹൂർ�
ത്തത്തിങ്കൽ േദവിയുെട ബിംബ തിഷ്ഠയും, കലശവും,
ഉത്സവവും മ ം യഥാവിധി നട കയും േക്ഷ കാര്യ�
ങ്ങെളല്ലാം യഥാപൂർവ്വം മുറ നട തുട കയും െച�

. എങ്കിലും ആ നവീന തിഷ്ഠ കഴിഞ്ഞതിൽപ്പിെന്ന
അവിെട േദവിയുെട ൈചതന്യം േലശം േപാലും ഇല്ലാ�
തായിത്തീർ . അവിെട ഭജനത്തിനായും ദർശനത്തി�
നായും ആരും വരാെതയും വഴിപാടുകെളാ ം ഇല്ലാെത�
യുമായി. ഇങ്ങിെനെയാെക്ക ആയിതീർന്നതു തിഷ്ഠ
മുതലായവ നടത്തിയ ത ി തപശക്തിയും, മനഃശു�
ദ്ധിയും മ ത ാദികളിൽ പാണ്ഡിത്യവും പരിചയവുമി�
ല്ലാഞ്ഞിട്ടാെണ പറ ജനങ്ങൾ അേദ്ദഹെത്ത പരി�
ഹസിപ്പാനും തുടങ്ങി. േമണ നീലകണ്ഠൻ േപാറ്റി
പരപരിഹാസവും തന്നിമിത്തമുള്ള മനസ്താപവും ദുസ്സഹ�
മായിത്തീർ . അതിനാലേദ്ദഹം ഭക്തിപൂർവ്വം േദവിെയ
ഭജി കയും ചില ദിവ്യമ ങ്ങൾ െകാ ് പതിവായി
പു ഷ്പാജ്ഞലികളും ചില ദിവ്യ മ ങ്ങൾ ജപി നിേവ�
ദ്യങ്ങളിൽ ഉപസ്തരി കയും മ ം െച തുടങ്ങി. അങ്ങി�
െന ര മൂ മാസം കഴിഞ്ഞേപ്പാെഴ ം അവിെട േദ�
വിയുെട സാന്നിദ്ധ്യവും ൈചതന്യവുമുണ്ടായി ടങ്ങിയ�
തായി ജനങ്ങൾ േതാന്നി ടങ്ങി. അേപ്പാേഴ ം
അവിെട ഭജനത്തിനായും ദർശനത്തിനായും ജനങ്ങൾ
കുേറെശ്ശ വ തുടങ്ങി. വഴിപാടുകളുണ്ടായി ടങ്ങി.
േദവി ചിലേപ്പാൾ ഋതുവായി ട കയും െച .

ഇങ്ങിെന നീലകണ്ഠൻേപാറ്റിയുെട അതിനിഷ്ഠേയാടു
കൂടിയ ഭജനം ഒരു സംവത്സരമായേപ്പാേഴ ം അവിെട
േദവിയുെട ൈചതന്യം പണ്ടേത്തതിൽ പതിന്മട വർ�
ദ്ധി . പിെന്ന അതു അവിെട ഒരിക്കലും കുറഞ്ഞിട്ടില്ല.
ഇേപ്പാഴും അതവിെട തിദിനെമന്നേപാെല വർദ്ധി�

െകാ തെന്നയിരി . പ പതിന ഭജന�
ക്കാെരങ്കിലും ഒരിക്കലും ഇല്ലാെത വരാറില്ല, ചിലേപ്പാൾ
നൂറും നൂറ്റമ്പതും േപരുണ്ടായിെയ വരും. തിദിനം
ദർശനത്തിനായി അസംഖ്യമാളുകൾ വരു ്. കണ�
ക്കില്ലാത്ത വഴിപാടുകളുമുണ്ടാകു ്. ആ േദവി സകല
ജനങ്ങൾ ം സകലാഭീഷ്ടങ്ങളും സാധിപ്പി െകാടു �

മു ്. അവിെട െച കണ്ടാൽ േദവിെയകുറി ള്ള
ഭക്തിയും വിശ്വാസവും പുരു ഷന്മാേരക്കാളധികം ീകൾ�
ക്കാെണ േതാ ം. േദവി ഋതുവായിരി ന്ന കാലങ്ങ�
ളിൽ അവിെട െച ദർശനം കഴി ന്നതു സന്തതി ം
സമ്പത്തിനും സൗഭാഗ്യത്തിനും െനടുമാംഗല്യത്തിനും
വളെര നല്ലതാെണ ള്ള സിദ്ധി നിമിത്തം അക്കാല�
ങ്ങളിൽ അവിെട ദർശനത്തിനായി വരുന്ന ീകൾ
കണക്കില്ല. അ കാരം തെന്ന തൃ ത്താറാ സംബന്ധി�

ള്ള എഴുന്നള്ളത്തിെന്റ മുൻപിൽ താലെപ്പാലി എടു �
ന്നതിനും അസംഖ്യം ആളുകൾ അവിെട വ കൂടു ്.
േദവിയുെട തൃ ത്താറാ ് സംബന്ധി ള്ള എഴുന്നള്ള
കാണുന്നതിനു േദവന്മാേരാടുകൂടി േദവ ീകളും ആകാശ�
ത്തിങ്കൽ വ നിൽ െമന്നാണേല്ലാ സിദ്ധി.

േദവിെയ റി ള്ള സിദ്ധി േലാകത്തിൽ സർവ്വ�
വ്യാപി കയും തങ്ങൾ എടു െകാടുത്ത വി ഹ�

മാണു അവിെട തി ഷഠിക്കെപ്പട്ടെത അറിയുകയും
െചയ്തേപ്പാൾ കരുനാഗപ്പള്ളിക്കാരായ മരയ്ക്കാന്മാർ ം
ഭഗവതിെയ റി മത്തിലധികമായ ഭക്തിയും തി�
പത്തിയുമുണ്ടായിത്തീരുകയും അവർ ശിവരാ ി േതാറും
േദവിെയ വന്ദി ന്നതിനായി െചങ്ങനൂർ പടിഞ്ഞാെറ
നടയ്കൽ േപായി തുട കയും, അവരവിെട െചന്നാൽ േദ�
വസ്വക്കാർ അവർ ് കരി ം, പഴവും െകാടു തുട �
കയും െച . കാല േമണ അെതാരു പതിവായിത്തീർ�

. ആ മരയ്ക്കാന്മാരുെട വംശക്കാർ ഇേപ്പാഴും ശിവരാ ി
േതാറുമവിെട വരികയും േദവസ്വത്തിൽ നി അവർ
കരി ം പഴവും െകാടു കയും െച വരു ്.

സ്വയംവരാനന്തരം പാർവതീ പരേമശ്വരന്മാരും �
ഹ്മാദി േദവന്മാരും മ ം കൂടി േശാണാ ിയിൽ െച െവ�

ം അേപ്പാൾ േദവി ഋതുവായിെയ ം അവിെട വ
ഋതുശാന്തി കല്യാണം നടത്തിെയ ം മുൻപു പറഞ്ഞി �

്. അ ആ ഋതുശാന്തി സംബന്ധി േഹാമം കഴിച്ച
സ്ഥലം കാല േമണ ഒരു തടാകമായിത്തീർ . ആ
തടാകമാണു െചങ്ങ ർ വടെക്ക ളമായിപ്പരിണമി�
ച്ചതു്. ആ കുളത്തിനു ഇേപ്പാഴും പറ വരുന്ന േപരു
ശക്തികുണ്ഡതീർത്ഥം എന്നാണു്. ആ കുളം സ്വച്ഛമാ�

ന്നതിനായി അടുത്തകാല െവള്ളം േതകി വറ്റി�
േചെറടു മാറ്റിയേപ്പാൾ അടി മദ്ധ്യഭാഗത്തായി

ഒരു േഹാമകുണ്ഡം കാണുകയുണ്ടായി. ഇങ്ങെന േമ റ�
ഞ്ഞ സംഗതികളുെട യാഥാർത്ഥ്യെത്ത െതളിയി ന്ന
അേനകം ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ ഉണ്ടായി ്. ഇേപ്പാഴും ഉണ്ടാ�
യിെക്കാ മിരി ്. അവെയല്ലാം യഥാ മം വി�
വരി ന്നതായാൽ േലഖനം സാമാന്യത്തിലധികം ദീർ�
ഘി േപാകും. ഇേപ്പാൾതെന്ന േലഖനത്തിെന്റ ൈദർ�
ഘ്യം വിചാരിച്ചതിലധികമായിരി . അതിനാലിനി
ചുരുക്കത്തിൽ ചില സംഗതികൾമാ േമ വിവരിക്കാൻ
വിചാരി .

പറവൂർവെരയുള്ള വടക്കൻ േദശങ്ങളും അവയിലു�
ള്ള അേനകം േക്ഷ ങ്ങളും തിരുവതാംകൂറിൽ േചർത്ത�
തിെന്റ േശ ഷം േദവസ്വങ്ങളിെല പതിവു കണ കൾ
പരി ഷ്കരി മാറിെയഴുതി ശരിെപ്പടുത്തിയതു ിട്ടി ഷു്
റസിഡ ം തിരുവതാംകൂർ ദിവാനുമായിരുന്ന മൺ ാ
സാ ായിരുന്നേല്ലാ. െചങ്ങ ർ േദവസ്വംവക പതിവു�
കണ പരി ഷ്കരിച്ചേപ്പാൾ േദവി ഋതുവായാൽ തൃ ത്താ�
റ വെരയുള്ള െചലവുകളുെട പതിവു് അേദ്ദഹം തള്ളിക്ക�
ള . േദവി ഋതുവാകുെമ ള്ളതിൽ അേദ്ദഹത്തിനു
േലശവും വിശ്വാസമുണ്ടായില്ല. അതു ചില ജനങ്ങൾ െവ�
റുെത പറ ണ്ടാക്കിയതാണന്നായിരു അേദ്ദഹത്തി�
െന്റ വിചാരം. എങ്കിലും ആ പതിവു കണ െവട്ടി റ�
ച്ചേപ്പാൾ സാ ിെന്റ ഭാര്യയായ മദാമ്മ രക്ത ാവമാ�
രംഭി . അതിനു പല ചികിത്സകൾ െചയ്തി ം യാെതാരു
ഫലവുമുണ്ടായില്ല. അതിനാൽ സാ ിെന്റ ഇഷ്ടനും കണ�
െക്കഴു കാരനുമായിരുന്ന ഒരു നായർ സാ ിെന്റ അറി�
വും സമ്മതവും കൂടാെത ഒരു നല്ല ശ്നക്കാരെനെകാ
മദാമ്മയുെട േരാഗത്തിനു കാരണെമന്താണ ം അതി�
െന്റ തിവിധി എന്താണ ം ശ്നം വ ിചു േനാക്കി.
അേപ്പാൾ ശ്നക്കാരൻ േരാഗകാരണം െചങ്ങ ർ ഭഗവ�
തിയുെട വിേരാധമാണ ം അവിടുെത്ത പതിവു കണ
പൂർവ്വസ്ഥിതിയിൽ ആക്കിയാൽ േരാഗം േഭദമാകുെമ ം
വിധി . സാ ിെന്റ ഇഷ്ടനായ നായർ, ആ സംഗതി
ഗൂടന്മമായി സാ ിെന ഹിപ്പിചു. ഇതു േകട്ടി ് സാ ്
“എന്നാൽ മദാമ്മയുെട സുഖേക്കടു് ഉടെന േഭദമാകെട്ട.
ആ േദവസ്വത്തിെല പതിവു കണ പൂർവസ്ഥിതിയിൽ
ആക്കിേയക്കാം. എ മാ മല്ല ആ േതാറും േദവി
ആദ്യം ഋതുവാകുേമ്പാളതു സംബന്ധി ള്ള െചലവുകൾ
പലിശെകാ കഴിയാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള സംഖ്യ ഞാൻ
എെന്റ ൈകയിൽ നി ആ േദവസ്വത്തിൽ ഏ ി ക�
യും െചേയ്തക്കാം എ പറയുകയും ഉടെന ഒരു സംഖ്യ
എടു േത്യകം െകട്ടിവ കയും െച . അനന്തരം
നാല ദിവസം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ മദാമ്മയുെട ദീനം നി�
േശ്ശ ഷം േഭദമായി. അവർ പൂർവസ്ഥിതിെയ ാപിചു.
അേപ്പാൾ സാ ് “െചങ്ങ ർ ഭഗവതിയുെട മാഹാത്മ്യം
അ താവഹം തെന്ന” എ പറയുകയും ഉടെന െചങ്ങ�
നൂർ െച േദവസ്വത്തിെല പതിവു കണ പൂർവ്വസ്ഥി�
തിയിലാ കയും താൻ നിശ്ചയി െകട്ടിവച്ച സംഖ്യ
േദവസ്വത്തിേല ി കയും െച .

െകാല്ലം 1055-ആമാ നാടു നീങ്ങിയ ആയില്യം
തിരുനാൾ മഹാരാജാവു് തിരുമനസ്സിേലക്കാല സൂര്യ�
നാരായണയ്യൻ എ േപരായ ഒരു പരേദശ ാഹ്മണൻ
സ്വ ശമ്പളമായ ഒരു സർക്കാരുേദ്യാഗേത്താടുകൂടി തി�
രുവനന്തപുര താമസിച്ചിരു . അേദ്ദഹത്തിെന്റ
േപരിൽ തിരുമനസ്സിേല ് എേന്താ തിരുവുള്ളേക്കടു് (വി�
േരാധം) ഉണ്ടായിത്തീരുകയാൽ അേദ്ദഹെത്തപ്പിടി
േതാവാളേകാട്ട (തിരുവതാംകൂറിെന്റ അതിർത്തി) കട�
ത്തിവിടാൻ ക നയുണ്ടാവുകയും അ കാരം െച കയും
െച . അേദ്ദഹം ആരുമറിയാെത ഉപായത്തിൽ മടങ്ങി
വ തിരുവല്ലായിെലത്തി ‘വിദ്വാൻ ഭട്ടതിരി’ എ

സിദ്ധനായിരുന്ന കുഴിക്കാ ് അച്ഛൻ ഭട്ടതിരിയുെട
അടുക്കൽ നി ചില ദിവ്യമേ ാപേദശങ്ങളും വാങ്ങി�
െകാ െചങ്ങനൂർ െച േദവീസന്നിധിയിൽ ഭജനം
തുട കയും ഒരു പു ഷ്പാജ്ഞലി തുടങ്ങി കയും െച .
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പു ഷ്പാജ്ഞലി ള്ള മ ം ആ ാഹ്മണൻ േസാപന�
ത്തിങ്കൽ നി െചാല്ലിെക്കാടു കയും ശാന്തിക്കാരൻ
അതുേക െചാല്ലി പു ഷ്പാജ്ഞലി െച കയുമായിരു .
അങ്ങിെന നാ െത്താ ദിവസം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ
മഹാരാജാവിെന്റ തിരുമനസ്സിൽ സൂര്യനാരായണെന
വരുത്തി ഉേദ്യാഗംെകാടുക്കണെമ േതാന്നി ടങ്ങി.
ഉടെന അേദ്ദഹെത്ത എവിെട നിെന്നങ്കിലും അേന്വ ഷി
ക പിടി െകാ വരണെമ ക നയാവുകയും,
ക ന കാരം പല സ്ഥലങ്ങളിലുെമഴുതിയയ ം ആളു�
കെള അയ ം മുറ അേന്വ ഷണം തുട കയും െച .
ഭജനം െതാ റു ദിവസമായേപ്പാെഴ ം ചിലർ െചങ്ങ�

ർ എത്തി അേദ്ദഹെത്ത ക പിടി കയും ഉടെന
തിരുവന്തപുര െകാ േപായി ഹാജരാ കയും
ഉടെന ക ന കാരം അേദ്ദഹെത്ത കാർത്തികപ്പള്ളി
താലൂക്കിൽ തഹശീൽ മജി ട്ടായി നിയമി കയും
െച . പിെന്ന അേദ്ദഹം പല താലൂ കളിൽ തഹ�
ശീൽ മജിേ ട്ടായും ഒടുക്കം കെണ്ടഴു േപ ഷ്ക്കാരായും
വളെരക്കാലം ഇരുന്നതിെന്റ േശ ഷമാണു് മരിച്ചതു്.
മരി ന്നതുവെര അേദ്ദഹത്തിനു ഉേദ്യാഗമുണ്ടായിരു�

. അേദ്ദഹം ഉേദ്യാഗത്തിലിരുന്ന കാല ം ആ
േതാറും മൂ ാവശ്യത്തിൽ കുറയാെത െചങ്ങ ർ
െച ദർശനം കഴി കയും പു ഷ്പാജ്ഞലി നടത്തി�

കയും െചയ്തിരു . അേദ്ദഹം ചിലേപ്പാൾ നൂറും
ഇരുനൂറും പറ പൂ െകാ പു ഷ്പാജ്ഞലി കഴിപ്പിച്ചിരു .
ആ സൂര്യനാരായണയ്യെന്റ ഭജനകാലം മുതൽക്കാണു
െചങ്ങനൂർ ഭഗവതി പു ഷ്പാജ്ഞലി ഒരു േത്യക
വഴിപാടായിത്തീർന്നതു്. ഇേപ്പാൾ ജനങ്ങൾ ഓേരാ
കാര്യങ്ങൾ സാധി ന്നതിനായി അവിെട യഥാശക്തി
രണ്ടണ മുതൽ രണ്ടായിരം പണം വെര െചലവു െച
പു ഷ്പാജ്ഞലി നടത്തി ്. അവിെട ഇേപ്പാൾ
ഒരു ദിവസം പ പ ് േപരുെട േപർെക്കങ്കിലും
പു ഷ്പാജ്ഞലിയുണ്ടാകാെതയിരിക്കാറില്ല. ചിലേപ്പാൾ
നൂറും നൂറ്റമ്പതും അതിലധികവുംേപരുെട േപർ ം
ഉണ്ടാകാറു ്.

എം. സി നാരായണപിള്ള എെന്നാരാൾ െചങ്ങ�
ർ തഹശീൽദാരായിരുന്ന കാല അെക്കാല്ലെത്ത

ഉത്സവം പതിവിലധികം േകമമാക്കണെമ വിചാരി
അതിനു തക്കവണ്ണം േവ ന്ന ഏർപ്പടുകെളല്ലാം െച
ഉത്സവം െകേങ്കമമായി നടത്തി ടങ്ങി. 26-ആമുത്സ�
വമായേപ്പാൾ േദവി ഋതുവായിരി എ ള്ള അട�
യാളം ഉടയാടയിൽ കാണുകയും ആ വിവരം വാരിയർ
േദവസ്വക്കാെര അറിയി കയും െച . േദവി ഋതുവാ�
യാൽ പിെന്ന അവിെട ആേഘാ ഷങ്ങെളാ ം പതി�
വില്ലാത്തതിനാൽ ഇതറിഞ്ഞേപ്പാൾ തഹശീൽദാർ
വളെര കുണ്ഠിതമുണ്ടായി. അേദ്ദഹം വാരിയെര വിളി
േദ ഷ്യെപ്പടുകയും ശകാരി കയും ഒ മില്ലാെതയാക്കി
തീർ ന്നതിനു സ്വകാര്യമായി ത ിെയ ചട്ടം െക ക�
യും െച . വാരിയർ ഉടയാട താഴമൺ മഠത്തിൽ െകാ�

െചന്നേപ്പാൾ അക കാണിക്കാെത ത ി വാങ്ങി
േനാക്കി ഒ മില്ല എ പറ മടക്കിെക്കാടുത്തയ�

. േദവി ഋതുവായാൽ പതിവുള്ളതു േപാെലെയാ ം
െചയ്യാെത ഉത്സവം തഹശീൽദാർ വിചാരിച്ചതുേപാെല
േകമമായി നടത്തി. എങ്കിലും ഉത്സവം മുഴുവനാകുന്നതി�
നു മുൻപു തെന്ന ത ിയുെട അന്തർജ്ജനത്തിനും തഹ�
ശീൽദാരുെട ഭാര്യ ം രക്ത ാവം ആരംഭി . ഉത്സ�
വം കഴിഞ്ഞേപ്പാേഴ ം അതു ര േപർ ം കലശലാ�
യി. പിെന്ന ശ്നവിധി കാരം ത ിയും തഹശീൽ�
ദാരും േദവിയുെട നടയിൽ ായച്ഛിത്തം െച കയും
പു ഷ്പാജ്ഞലി മുതലായി അേനകം വഴിപാടുകളും േദവി
ഋതുവായേപ്പാൾ െചേയ്യണ്ടെതാ ം െചയ്യാെതയിരുന്ന�
തിനു ചില തിവിധികളും നട കയും െചയ്തേപ്പാൾ
ര േപർ ം സുഖമാവുകയും െച .

കുംഭേകാണ കാരനും വലിയ ധനവാനുമായ ഒരു
രായരുെട ഭാര്യ ഒരിക്കൽ ഒരു ബാേധാപ വമുണ്ടായി.
ആ േദവതാേഗാഷ്ഠി കണ്ടാൽ വലിയ മുഴു ാന്താണ
തെന്ന േതാ മായിരു . അതിനു പല വിധത്തിലുള്ള
ചികിത്സകളും മ വാദങ്ങളുെമാെക്ക െചയ്തി ം യാെതാ�
രു േഭദവും കണ്ടില്ല. അേപ്പാൾ േസതുസ്നാനം െചയ്യിച്ചാൽ
ഇതു േഭദമാകുെമ ് ആേരാ പറയുകയാൽ രായർ ഭാര്യ�
േയയും െകാ ് രാേമശ്വരേത്ത പുറെപ്പ . മധുരയിൽ
വ യജ്ഞേവദശാ ികൾ എെന്നാരു വിദ്വാെന കാ�
ണുകയും അേദ്ദഹം ഇതിനു് േസതുസ്നാനമല്ല േവണ്ടതു്,
െചങ്ങ ർ ഭഗവതിയുെട സന്നിധിയിൽ ഒരു മണ്ഡലം
ഭജി കയും പു ഷ്പാജ്ഞലി െച കയുമാണു യുക്തമാ�
യി ള്ളതു്. അതു ര ം െചയ്താൽ ഈ ഉപ വം മാറും
പിെന്ന േവണെമങ്കിൽ േസതുസ്നാനവും കഴിയ്ക്കാം” എ
പറയുകയാൽ രായർ ഭാര്യേയാടുകൂടി െചങ്ങ ർ എത്തി
ഭജനവും പു ഷ്പാജ്ഞലിയും തുടങ്ങി . നാ താംദിവസം
ആ രായർ ീയിലാേവശിച്ചിരുന്ന ബാധ തുള്ളി അവർ
അണിഞ്ഞിരുന്ന അമൂല്യങ്ങളായ ആഭരണെമല്ലാം അഴി�

േദവിയുെട നടയിൽ വച്ചി ് സത്യം െച ബാധ ഒഴി�
േപായി. രായർ സേന്താ ഷി പിെന്നയും പല വഴി�

പാടുകളും കഴി കയും വിലേയറിെയാരു പ ം ഏതാനും
പണവും കൂടി ഭഗവതിയുെട നടയിൽ െവ വന്ദി ക�
യും െചയ്തി ് അടുത്ത ദിവസം തെന്ന ഭാര്യേയാടുകൂടി
മടങ്ങിേപ്പായി. ഇതു ഏകേദശം പതിെനാ െകാല്ലം
മുൻപുണ്ടായ സംഗതിയാണു്.

ഇങ്ങിെന അവിെട ഭജനമിരുന്നി ് അടുത്ത കാല�
തെന്ന അേനകം േപരുെട ബാധകൾ സത്യം െച

ഒഴി േപായി ്. അവെയല്ലാം േത്യകം വിവരി�
വാൻ ഇേപ്പാൾ നിവൃത്തിയില്ല. ആ പടിഞ്ഞാെറ

നടയിെല സത്യത്തിെന്റ സ്വഭാവം കൂടി ചുരുക്കത്തിൽ
പറഞ്ഞി ് ഈ ഉപന്യാസം അവസാനിപ്പിക്കണെമെന്ന
വിചാരി .

േകാർ വിധി കാരവും മ ം സത്യം െച ന്നതി�
നായി അവിെട െചന്നാൽ പടിഞ്ഞേറ േഗാപുരത്തിെന്റ
അക വശ വലതുഭാഗ ള്ള കട്ടിളക്കാലിേലാടു്
ഒട്ടടു ് തറ ് അ ം താഴ മായി ള്ള ദ്വാരത്തിൽ
ൈകവിരലി െകാ ് േഗാപുരപ്പടിയിേന്മൽ നി െകാ�
ണ്ടാണു സത്യം െചയുക പതിവു്. കള്ളസത്യമാണങ്കിൽ
ദ്വാരത്തിലിടുന്ന ൈകവിരലിേന്മൽ ഒരു സർപ്പം ദംശി�

കയും സത്യം െച ന്ന ആൾ േഗാപുരത്തിനു പുറേത്ത�
മലർ വീഴുകയും മരി കയും ഉടെന കഴിയും. ഈ

ഏർപ്പാടിെന്റ ഭയങ്കരത്വം നിമിത്തം വളെരക്കാലമായി�
് ഇവിെട സത്യം െചയ്യാൻ ആരും സന്നദ്ധരാകാറില്ല.

െചങ്ങ ർ പടിഞ്ഞാെറ നടയിെല സത്യം എ േകൾ�
ന്നതു തെന്ന ജനങ്ങൾ ഭയമാണു്. പിെന്ന അതിനു

ആെരങ്കിലും പുറെപ്പടുേമാ? ഇങ്ങെന ഈ േദവിയുെട
മാഹാത്മ്യെത്ത റി ഇനിയും വളെര പറയാനു ്.
എങ്കിലും ഇേപ്പാൾ ഇങ്ങെന നിറു .
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െകാല്ലവർ ഷം പത്താം ശതകത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന മഹാ�
കവികളുെട കൂട്ടത്തിൽ ‘ഇടെവട്ടിക്കാ ് ’ എന്നില്ലേപ്പരായി�
് ഒരു ന രിയുണ്ടായിരു . ഇേദ്ദഹത്തിെന്റ കവിതക�

ളുെട രസികത്വം വിചാരിച്ചാൽ അക്കാല ണ്ടായിരുന്ന
കവികളിൽ ഥമഗണനീയൻ ഇേദ്ദഹം തെന്നയായി�
രു എ േതാന്നിേപ്പാകും. ഇേദ്ദഹത്തിെന്റ ധാന�
കൃതികളിൽ സിദ്ധങ്ങളായി ള്ളവ ദക്ഷയാഗം, രുഗ്മി�
ണീസ്വയംവരം എന്നീ ച ബന്ധങ്ങളും ചില ആട്ട
കഥകളുമാണു്. ആ ച ബന്ധങ്ങൾ പേട്ടരി ബ�
ന്ധങ്ങളിൽ ഒ ം താെഴയല്ലാന്നാണു് സഹൃദയന്മാരുെട
അഭി ായം. ഈ ന രിയുെട ഒറ്റ േശ്ശാകങ്ങൾ ള്ള
രസികത്വം വിചാരിച്ചാൽ അവയും സർവ്വശ്ളാഖ്യയ�
ങ്ങൾ തെന്നയാണു്.

973-ആമാ ് നാടു നീങ്ങിയകാർത്തികതിരുനാൾ
രാമവർമ്മമഹാരാജാവു് തിരുമന െകാ ് കൽപ്പി
നടത്തിയ ഒരു മുറജപക്കാല ഇടെവട്ടിക്കാ ന രി�
യും തിരുവനന്തപുര െച േചർന്നിരു . അേദ്ദഹം
മുഖംകാണിച്ച സമയം തിരുമനസ്സിേല ര േ ാക�
ങ്ങൾ എഴുതിെക്കാടു കയുണ്ടായി. അവ താെഴ േചർ�

.

“േകാപി ീപത്മനാഭ ചുരതരകൃപാ
സാരപീയൂഷേസക-

സ്ഫീതേ ാ ംഗവിദ്യാവിടപതതിലസ
ന്നീതിസാര വാളഃ

ധേന്യാ ധർമ്മ സൂന ഭവനവയശ-
സ്സരൗഭാകൃഷ്ടേലാേകാ

ഭാതീ േ യഃഫലൈഘർദ്വിജകുലശരണം
രാമരാജാമര ഃ

കംസീകൃത്യ ദിവം ഭുവം തുലിതവാ-
നാധായ േവധാസ്തേയാ

രി ം ത്വാഞ്ച പരിക്ഷിതും ഗരിമണി-
െദ്യൗസ്താണവദൂർദ്ധ്വം ഗതാ

േദവാനപ്സരസ ര മഗണാൻ
നിക്ഷിപ്യ ത ാനതാ

വദ്യ ക്ഷ്മാതലേതാ ബാഹൂൻ സുകൃതിേനാ
പ ന്നീയ വിന്യസ്യതി.”

സാരം:
1. ീ പത്മനാഭെന്റ അത്യധികമായ കൃപാസാര�

മാകുന്ന അമൃതുെകാ ന കയാൽ വർദ്ധി
വളർ യർന്നിരി ന്ന അമൃതുെകാ വിദ്യക�
ളാകുന്ന ശിഖര ട്ടങ്ങളിൽ പരിേശാഭി ന്ന നീ�
തിസാരങ്ങളാകുന്ന തളിരുകേളാടുകൂടിയതും ഭാ�
ഗ്യമുള്ളതും ധർമ്മങ്ങളാകുന്ന പു ഷ്പങ്ങളിൽ നി
പുറെപ്പടുന്ന പുതിയ കീർത്തിയാകുന്ന സരൗഭ്യ�
ത്താൽ അകർ ഷിക്കെപ്പടുന്ന ജനങ്ങേളാടു കൂടിയ�
തും യ കളാകുന്ന ഫലഗണങ്ങൾ േഹതുവാ�
യി ദ്വിജകുലങ്ങൾ ാഹമണർ (പക്ഷി�
കൾ എ ം) ശരണമായിരി ന്നതുമായ ഒരു രാ�
മരാജകൽപവൃക്ഷം േശാഭി .

2. അല്ലേയാ മഹാരാജാേവ! ഹ്മാവു േദേവ െന്റ�
യും ഭവാെന്റയും കനം തൂക്കി അറിയൂന്നതിനായി
സ്വർഗ്ഗെത്തയും ഭൂമിേയയും തുലാസിെന്റ ര ത �
കളാക്കി കൽപിച്ചി ് സ്വർഗ്ഗമാകുന്ന തട്ടിൽ േദ�
േവ െനയും ഭൂമിയാകുന്ന തട്ടിൽ ഭവാെനയും െവ�

. അേപ്പാൾ േദേവ െന്റ കന റവു െകാ ്
സ്വർഗ്ഗമാകുന്ന ത ് വളെര മുകളിലും ഭവാെന്റ കന�

ടുതൽ െകാ ് ഭൂമിയാകുന്ന ത ് വളെരത്താ�
െഴയുമായിതീർ . അതിനാൽ പിെന്ന സ്വർഗ്ഗ�
മാകുന്ന തട്ടിൽ േദവന്മാേരയും േദവ ീകെളയും
കൽപകവൃക്ഷങ്ങളും കൂടി െവ . പിെന്നയും ആ
ത താണു വരുകയാൽ ഇേപ്പാഴും ഭൂമിയിൽ നി�

അേനകം അേനകം സുകൃതികെള േമേ ാ �
യർത്തി ആ തട്ടിൽ കയറ്റിവ െകാണ്ടിരി .

ഈ േ ാകങ്ങൾ ക മഹാരാജാവു് തിരുമന �
െകാ ് അത്യന്തം സേന്താ ഷി . ന രിയുെട ര ്
ൈക ം വീരശൃംഖല കൽപ്പി െകാടു .

ആ മുറജപക്കാല തെന്ന ധനുമാസത്തിൽ ഒരു ദി�
വസം രാ ിയിൽ ശീേവലി സമയ തിരുമന െകാ�

് മതിൽക്കക ് എഴുന്നള്ളിയതു് ഒരു സാല്വ പുത�
ംെകാണ്ടായിരു . തിരുമനസ്സിേല അക്കാല

വാർദ്ധക്യം ബാധി കെകാ ം മഞ്ഞിെന്റ തണു ്
അതികഠിനവുമായിരി കെകാ മാണു് അവിടുന്നങ്ങി�
െന െചയ്തതു്. പത്മനാഭസ്വാമിെയ എഴുന്നള്ളിച്ചതിെന്റ
പിന്നാെലയാണു് തിരുമന െകാ ് എഴുന്നള്ളിയിരു�
ന്നതു്. തിരുമനസ്സിെല പിന്നാെല ചില േസവകന്മാരും
അേനകം ന രിമാരുമുണ്ടായിരു . അേപ്പാൾ ഇടി�
െവട്ടിക്കാ ന രി അേദ്ദഹത്തിെന്റ കൂെടയുണ്ടായിരുന്ന
ന രിമാേരാടു് “ഞാനിേപ്പാൾ േവണെമങ്കിൽ മഹാരാ�
ജാവു് പുതച്ചിരി ന്ന ആ സാല്വ േമടി െകാ വരാം”
എ പറ . അതു േക േശ ഷമുണ്ടായിരുന്ന ന രി�
മാർ “അതു േകവലം അസാധ്യമാണു് ” എ പറ .
“ആെട്ട, പരീക്ഷി േനാക്കെട്ട എ പറ ് ഇടെവട്ടി�
ക്കാ ് ന രി ന രിമാരുെട കൂട്ടത്തിൽനി പിരി �
േപായി തിരുമനസ്സിെല അടുക്കെലത്തിയേപ്പാൾ തിരു�
മന െകാ ് ന രിേയാടു് “എന്താ?” എ കൽപ്പി
േചാദി . ഉടെന ന രി-

ശീതാർത്താ ഇവ സ ചന്തി ദിവസാ,
നഹ്യംബരം ശർവ്വരീ

ശീഘ്റം മുഞ്ചതി, േസാപി ഹന്ത! ഹുതഭു-
േക്കാണം ഗേതാ ഭാ രഃ

ത്വഞ്ചാനംഗകൃശാനുതപ്തഹൃദേയ
മുഗ്ദ്ധാംഗനാനാം ഗേതാ

രാജൻ! കിം കരവാമ േകവലമമീ
ശീതാഭിഭൂതാ വയം?

എെന്നാരു േ ാകം െചാല്ലി.
സാരം:
തണു െകാ പരവശങ്ങളായിേട്ടാ എ േതാ �

മാറു ദിവസങ്ങൾ (പകലുകൾ) ചുരു . രാ ി അംബ�
രെത്ത-ആകാശെത്ത (വ െത്ത എ ം) േവഗത്തിൽ
ഉേപക്ഷി ന്നില്ല. സൂര്യൻ അഗ്നി േകാണത്തിെലത്തി�
യിരി . അല്ലേയാ രാജാേവ! അ കാമാഗ്നി െകാ�

ചൂടുപിടിച്ചിരി ന്ന സുന്ദരിമാരുെട ഹൃദയെത്തയും
ഗമിച്ചിരി . തണു െകാ ് പരവശന്മാരായിരി �
ന്ന ഞങ്ങെളന്താണു െചേയ്യണ്ടതു്?

തുലാമാസം മുതൽ േമടമാസം വെര പകൽ കുറ ം
രാ ി കൂടുതലുമായിരി മേല്ലാ. പകൽ ചുരു ന്നതും
രാ ി അംബരെത്ത േവഗത്തിൽ ഉേപക്ഷിയ്ക്കാത്തതും
തണുപ്പിെന്റ ദുസ്സഹത്വം െകാണ്ടാേണാ എ കവി ഉൽ�
േ ക്ഷി . അ കാരം തെന്ന ദക്ഷിണായനത്തിൽ
സൂര്യൻ െതേക്കാ മാറുന്നതു സാധാരണമാണങ്കിലും
അഗ്നിേകാണിേല േപാകുന്നതു തണു െകാണ്ടാ�
േണാ എ ം ഉൽേ ക്ഷി . തണു കാല ചി�
ലർ തീയിെന്റ അടുക്കേല േപാകുമേല്ലാ. സുന്ദരിമാരുെട
ഹൃദയം കാമാഗ്നിതപ്തമായിരി േമ്പാൾ അതിനകത്തി�
രി ന്ന രാജാവിനു ശീതബാധയുണ്ടാവുകയില്ല. മഹാ�
രാജാവിെന കണ്ടി സുന്ദരിമാരായിരി ന്ന ീകൾ
കാമപരവശകളായിരി എ താൽപര്യം. ഇതു�
െകാ മഹാരാജാവു് തിരുമനസ്സിെല സൗന്ദര്യെത്ത
സൂചിപ്പിച്ചിരി . ഇ കാരമിരി ന്ന ഇക്കാല
തണുപ്പിെന തടു ന്നതിനു ഈയുള്ളവർ ് (എനി )
ഒരു നിവൃത്തിയില്ല ഭാവം.

ഈ േ ാകം േകട്ട ക്ഷണത്തിൽ തിരുമന െകാ�
പുതച്ചിരുന്ന സാല്വെയടു ന രി കല്പ്പി

െകാടു .
േമെലഴുതിയിരി ന്ന േ ാകങ്ങൾെകാ തെന്ന

ഈ ന രി ഒരു രസികനും മഹാകവിയുമായിരു
എ ഷ്ടമാകുമേല്ലാ.

അ തിരുവനന്തപുര ണ്ടായിരുന്ന സകല സഹൃ�
ദയന്മാരും ഈ മൂ േ ാകങ്ങളും വളെര നന്നായി എ
സശിരക്കമ്പം സമ്മതി . എന്നാൽ രണ്ടാമെത്ത േ ാക�
മാണു അധികം നന്നാെയെത ള്ള പക്ഷക്കാരും പല�
രുമുണ്ടായിരു . അക്കാല ടി സുൽത്താെന്റ ഉപ �
വം െകാണ്ടേനകം ാഹ്മണർ തിരുവനന്തപുര െച�

മഹാരാജാവിെന ശരണം ാപിച്ചിരുന്നതുെകാ ്
ഒന്നാം േ ാകത്തിെല “ദ്വിജകുലശരണം” എ ള്ള �
േയാഗെത്തയും എല്ലാവരും വളെര ശ്ളാഘി . ന രി�
യുെട േയാഗ്യത തക്കവണ്ണം സംഭാവനകൾ െച ം തി�
രുമനസ്സിെല വിദ്വത്വം, ഔദാര്യം, ദയാലുത്വം മുതലായ
ഗുണങ്ങെളകുറി ം എല്ലാവരും പുകഴ്ത്തി. േമൽപറഞ്ഞ�

കാരം മഹാരാജാവു് തിരുമനസ്സിെല സംഭാവനകൾ�
പാ ീഭവിച്ച മഹാകവിയായിരു ആ ന രിയു�

െട ഇല്ലം തിരുവതാംകൂറിൽ കുന്ന നാടു് താലൂക്കിൽ
േചർന്ന പാേങ്കാ േദശത്താെണ ം ആ ഇല്ലം ഇേപ്പാഴുമു�
ണ്ട മറിയുന്നതു് ഈ നാ കാർ സേന്താ ഷാവഹവും
അഭിമാനകരവുമായിരി മേല്ലാ.
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പയ്യ ർ ാമം

ീപരശുരാമൻ പരേദശങ്ങളിൽ നി ാഹ്മണർ മു�
തലായി പലജാതിക്കാെര േകരളത്തിൽ െകാ വ
പി ടുമ്മമാറ്റി മു ടുമ്മയാ ക, മക്കത്തായം മാറ്റി മരുമ�
ക്കത്തായമാ ക മുതലായി േവ ഷത്തിലും ആചാരങ്ങളി�
ലും അേനകം മാറ്റങ്ങൾ വരു കയും േകരളരാജ്യെത്ത
െത മുപ്പത്തിര ം, വട മുപ്പത്തിര ം ഇങ്ങെന
അറുപത്തിനാലു ാമങ്ങളാക്കി വിഭജി അവിടങ്ങളിൽ
താമസിപ്പി കയും െച എ േകരേളാത്പത്തി മുത�
ലായ പുസ്തകങ്ങൾ പറയു ണ്ടേല്ലാ. േകരേളാത്പത്തി
മുതലായ പുസ്തകങ്ങൾ വിശ്വാസേയാഗ്യങ്ങൾ അെല്ല �
ള്ള അഭി ായക്കാരും ചിലരുണ്ട ള്ളതു ഇവിെട ഓർ�
ക്കാതിരി ന്നില്ല, എന്നാൽ ആ സംഗതിെയകുറി ഒരു
വാദം നടത്തി തീർച്ചയുണ്ടാക്കണെമ ള്ള ഉേദ്ദശേത്താ�
ടുകൂടിയല്ല ഈ േലഖനം എഴുതുന്നതു്. പയ്യ ർ ാമ�
െത്തകുറി ക ം േക മറിഞ്ഞി ള്ളവെയ അടിസ്ഥാ�
നെപ്പടുത്തിചിലതു പറയണെമ മാ േമ ഇവിെട ഉേദ്ദ�
ശി . അതിനാൽ ഇതരവാദങ്ങെള ഉേപക്ഷി

കൃതത്തിൽ േവശി െകാ .
േമൽപറഞ്ഞ കാരം പരശുരാമൻ പരേദശങ്ങ�

ളിൽ നി ം െകാ വന്നവരിൽ ാഹ്മണെര ഒഴി
േശ ഷമുള്ള സകല ജാതിക്കാരും മരുമക്കത്തായം ആച�
രി െകാള്ളണെമ ആജ്ഞാപിച്ചേപ്പാൾ ഉത്തരേക�
രളത്തിൽ പയ്യ ർ ാമത്തിൽ ആക്കിയിരുന്ന ശു ർ
മുതലായവർ തർക്കം പറ . ാഹ്മണർ മരുമക്ക�
ത്തായം ആചരിക്കാത്തപക്ഷം തങ്ങളും അതാചരി ന്ന�
തല്ല ം തങ്ങൾ മരുമക്കാത്തായമാചരിക്കണെമങ്കിൽ

ാഹ്മണരും അതാചരിക്കണെമന്നായിരു അവരുെട
വാദം. അതിനാൽ പരശുരാമൻ ആ ാമത്തിലുള്ള

ാഹ്മണരും മരുമക്കത്തായമാചരിക്കണെമ ം അവ�
രുെട ആചാരെത്ത മാതൃകയാക്കി േകരളത്തിലുള്ള ശൂ ർ
മുതലായവരും നട െകാള്ളണെമ ം കൽപ്പി . ആ

ാമത്തിലുള്ള ാഹ്മണരുെട കന്യകമാെര അന്യ ാ�
മത്തിലുള്ള ാഹ്മണെരെകാ ് വിവാഹം െചയ്യി
അതാതില്ലങ്ങളിൽ തെന്ന താമസിപ്പി െകാള്ളണെമ�

ം വിവാഹം കഴി ന്ന ാഹ്മണരും (പള്ളിെക
കഴി ന്ന േകായിത രാക്കന്മാെരേപ്പാെല) അവിെടത�
െന്ന താമസ്സി െകാള്ളണെമ ം കുടിവ ് എെന്നാരു
ഏർപ്പാടു് േവണ്ട ം ആ ാമത്തിലുള്ളവർ സജാതീ�
യവിവാഹം കഴിക്കരുെത ം ഇതരജാതി ീകെള
സംബന്ധം െച ഭാര്യമാരാക്കിെകാള്ളണെമ മാണു
പരശുരാമെന്റ കല്പ്പന. ആ ാഹ്മണെര എല്ലാവ�
രും അമ്മാവന്മാർ എ വിളി െകാള്ളണെമ ം
പരശുരാമൻ കൽപ്പി . അതു കാല േമണ േലാപി
‘അ വൻ’ മാെരന്നായിതീർ . ാമത്തിലുള്ള ാഹ്മ�
ണർ ഇേപ്പാഴും മരുമക്കത്തായം തെന്നയാണു ആചരി
വരുന്നതു്. അവെര എല്ലാവരും പറ വരുന്നതു്
അ വന്മാെര മാണു്.

പയ്യ ർ ാമത്തിൽ പ അേനകം ാഹ്മണ�
ഗൃഹങ്ങളുണ്ടായിരു . കാല േമണ അവ ക്ഷയി
ഇേപ്പാൾ അവിെട അേഞ്ചാ ആേറാ ഇല്ലങ്ങേള ഉ ന്നാ�
ണു അറിയുന്നതു്. ഈ ക്ഷയത്തിെന്റ കാരണം അവർ
പരശുരാമെന്റ കൽപന വിേരാധമായി ാഹ്മണകന്യ�
കമാെര വിവാഹം കഴി തുടങ്ങിയതാണു് എ ചിലർ
പറയു . ഈ ാമക്കാെര ഒഴി മ ള്ള സകല മലയാള

ാഹ്മണരും മക്കത്തായക്കാരായിരി ന്നതുെകാ ്
ഇവർ അങ്ങിെനയായാൽെകാള്ളാെമ ഇടക്കാല�

ഒരാ ഹമുണ്ടായി. എന്നാൽ മ ള്ള മലയാള ാഹ്മ�
ണർ ആഭിജാത്യത്തിര നിമിത്തം ഇവർ കന്യകമാ�
െര െകാടു കേയാ ഇവരുമായി കൂടിക്കഴിയുകേയാ പതി�
വില്ലാത്തതിനാൽ ആ ആ ഹം എളുപ്പത്തിലും എല്ലാവർ�

ം സാധിച്ചില്ല. ീധനം െകാടു വാൻ നിവൃത്തിയി�
ല്ലാെതയിരുന്ന ചില ന രിമാർ ഇവർ കന്യകമാെര
വിവാഹം കഴി െകാടുക്കാെമ സമ്മതി കയാൽ
ഇവരിൽ ചിലർ വിവാഹം കഴി .

പയ്യ ർ ാമക്കാർ വലിയ ധനവാന്മാർ ആയിരു�
ന്നതിനാൽ അവർ ീധനം കിട്ടണെമ നിർബ�
ന്ധമില്ലായിരു . കന്യകമാെര കിട്ടിയാൽ മതിെയ�

മാ േമ ഉണ്ടായിരു . എ മാ മല്ല, കന്യ�
കമാെര കിട്ടിയാൽ അേങ്ങാ പണം െകാടു വാനും
അവർ സമ്മതമായിരു . അതിനാൽ നാലായിരവും
അയ്യായിരവും രൂപ വീതം െകാടുത്താണു് ഓെരാരുത്തർ
വിവാഹം കഴിച്ചതു്. അങ്ങെന വിവാഹം കഴിച്ച ഇല്ല�
ക്കാരാണു ഒടുക്കം മക്കളൂം മരുമക്കളും ഇല്ലാെത നാമാവ�
േശ ഷന്മാരായിത്തീർന്നതു്.

ഇേപ്പാൾ പയ ർ ാമത്തിൽ ജനപുഷ്ടിെകാ ം
ധനപുഷ്ടിെകാ ം സിദ്ധന്മാരായിരി ന്നതു താഴ�
ക്കാട്ടില്ലക്കാരാണു്. “താഴക്കാട്ട വൻ” എ േകട്ടിട്ടി�
ല്ലാത്തവർ േകരളത്തിൽ അധികം ഉണ്ടായിരി െമ
േതാ ന്നില്ല. ആ ഇല്ലത്തിേപ്പാൾ ധാരാളം ആളുകളും
കണക്കില്ലാത്ത ധനവുമു ്. അവിെട െച വിവാഹം
കഴി ന്നവെര പിെന്ന അവരുെട ഇല്ല ഒന്നിനും കൂ�
ക പതിവില്ലാത്തതിനാൽ ആ ന രിമാരുെട സ്ഥിര�

വാസം അവിെടത്തെന്നയാണു്. ആ ഇല്ലക്കാർ ഇേപ്പാ�
ഴും ാേയണ മരുമക്കത്തായം തെന്നയാണു ആചരി
േപാരുന്നെതങ്കിലും അവർക്കാർ ം താഴക്കാെട്ടേപ്പാെല
ജനപുഷ്ടിയും ധനപുഷ്ടിയും സിദ്ധിയും ാബല്യവുമി�
ല്ല. താഴക്കാട്ടില്ലേത്ത ് കുരുമുളകു് ഒരിനത്തിൽതെന്ന
െകാല്ലത്തിൽ ഒരു ലക്ഷത്തിൽപരം രൂപ മുതെലടു ്.
മ ള്ള ഇനങ്ങളിൽ എല്ലാം കൂടി പ ലക്ഷത്തിൽ ഒ ം
കുറവില്ല. കുറെച്ചങ്കിലും കൂടുതലുണ്ടങ്കിേലയു .

ീ വീരമാർത്താണ്ഡവർമ്മചരിതം കഥകളി (ആട്ട�
ക്കഥ)യിൽ ഈ ാമെത്ത റി കൃതാന കൃതമാ�
യി സ്വൽപ്പം പറഞ്ഞി ്. ആ ഭാഗം താെഴ േചർ �

.
േ ാകം

“ചാേല ത പുലി റിച്യഭിധമാം
േകാട്ടയ്ക്കകം തമ്പിമാർ
താേലാലിച്ചഴകപ്പനാം മുതലിയാർ
പുക്കാവസി ംവിധ
പാലാഴി ിയനന്ദനീപതിഹിതൻ

ീ വീരമാർത്താണ്ഡഭു
പാലൻ പാെലാലിയും ഗിൈരവമരുളി
െച്ചയ്തീടിനാൻ മ ിണ”
പദം

മ ിവര! രാമയ്യ! മതിമൻ നാരായണയ്യ!
മ ിതം ശൃണുതം േമ മ നിപുണന്മാേര!
പരശൂരനായിടും പരശുരാമശാസനാൽ
പരേദശാചാരമല്ല പരമിന്നീേക്കരളത്തിൽ
വിരേവാേടാതിനാൽ വി വ്യതിരിക്തന്മാരാ�

യുേള്ളാർ
സരസം ഭാഗിേനയാനന്തര മം രചി .
പയ്യ ർ സ്ഥിതിയാലുദാഹരണിയാം
രാമയ്യസാേമാക്തിയാൽ
പെയ്യ ർസ്ഥിതി, േകരളത്തിെല, യറി
ഞ്ഞല്ലാം മുസല്യ ിമൻ
കയ്യർക്കാദിമനായ തമ്പിെയയധി
േക്ഷപി ടൻ കൂപ്പി തൻ
കയ്യർക്കാതിമഹെസ്സഴുന്ന നൃപെന
ക്കണ്ടാശു െകാണ്ടാടിനാൻ.
ഇങ്ങെന പയ്യ ർ ാമത്തിെന്റ സ്ഥിതിെയ റി

േവെറയും ചില പുസ്തകങ്ങളിൽ പറ കാണു ്.
വിസ്തരഭയത്താൽ അവെയാ ം ഇവിെട ഉദ്ധരി കാ�
ണിക്കണെമ വിചാരി ന്നില്ല.
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ഒളശ്ശയിൽ േവട്ടെക്കാരുമകൻ കാവു്

പെണ്ടാരു കാല പാണ്ഡ്യരാജകുടുംബക്കാർ രണ്ടായി�
പ്പിരി ് ഒരു കൂട്ടക്കാർ വള്ളിയൂരും മറ്റവർ മധുരയിലും
താമസിച്ചിരു എ ള്ളതു ചരി സിദ്ധമാണേല്ലാ.
വള്ളിയൂർ തലസ്ഥാനമായി ള്ള ഭാഗത്തിനു ദക്ഷിണ�
പാണ്ഡ്യെമ ം മധുര തലസ്ഥാനമായി ള്ള ഭാഗത്തിനു
ഉത്തരപാണ്ഡ്യെമ മാണു് പറ വരുന്നതു്.

ദക്ഷിണപാണ്ഡ്യം ഭരിച്ചിരുന്ന രാജാവു വാണിജ്യ�
വി ഷയത്തിൽ വളെര തിപത്തിയുള്ള ആളായിരു .
അതിനാലേദ്ദഹം കരമാർഗ്ഗമായും ജലമാർഗ്ഗമായും സ്വ�
േദശ കച്ചവടം വർദ്ധിപ്പി ന്നതിനായി പലേദശങ്ങ�
ളിൽനി ം അേനകം വണിഗ്വരന്മാെര കുടുംബസഹിതം
സ്വരാജ്യ വരുത്തിത്താമസിപ്പിച്ചിരു . അവരിൽ
ഒരു വണി ് സത്ഗുണനിധിയും വലിയ ഈശ്വരഭക്ത�
നുമായിരു . അയാൾ ധാനമായി േസവിച്ചിരുന്ന�
തു് േവട്ടെയ്ക്കാരുമകെനയായിരു . ആ െചട്ടിയാരുെട
ഭക്തിവിശ്വാസാദികൾ െകാ േവട്ടെയ്ക്കാരുമകൻ �
സാദി ് അയാൾ വിചാരി ന്ന കാര്യങ്ങെളല്ലാം സാ�
ധിപ്പി െകാടുത്തിരു . ആ െചട്ടിയാരുെട ിയപത്നി�
യും ഈശ്വരഭക്തി ധാരാളമായി ള്ള കൂട്ടത്തിലായിരു
എ മാ മല്ല, അവർ നല്ല വിദു ഷിയും സർവ്വാംഗസുന്ദ�
രിയും പതി താശിേരാരത്നവുമായിരു . ഈ സർവ്വാം�
ഗസുന്ദരിെയ റി പലരും പറ േക േക രാജാവു്
അവളിൽ അത്യന്തം ആസക്തചിത്തെനന്നല്ല, കാമകി�
ങ്കരനായിത്തെന്ന തീർ . “ ാ വൃത്ത്യാ ഹി ഗൂടന്മം
വിശതി യുവസുേചേതാ വഞ്ചകഃ പഞ്ചാബാണഃ ” എ �
ണ്ടേല്ലാ.

ഒരു ദിവസം കാല രാജാവു് ഉണർെന്നണീ
തെന്റ മാളികയിലിരുന്നേപ്പാൾ ആ വണിഗ്വര ീ

മഞ്ഞേത്ത കുളി മ ളമതാ
മീറൻ ധരിേച്ചാമന
ഞ്ഞികൾ കാണുമാെറാരു നന

േഞ്ചല േചർത്തങ്ങെന
രഞ്ജി ം സഖിമാെരാെടാ തരസാ
അടു ള്ള രാജമാർഗ്ഗത്തിൽ ടിേപ്പാകുന്നതു ക .

മുേമ്പതെന്ന രാജാവിെന്റ മനസ്സിൽ കത്തിജ്വലി െകാ�
ണ്ടിരുന്ന കാമാഗ്നി ആ േലാൈകകസുന്ദരിെയക്കണ്ട�
േപ്പാൾ ശതഗുണീഭവി . അ തെന്ന രാജാവു് ഒരു ദൂ�
തെന ഗൂടന്മമായി അയ ് അവെള തെന്റ മാളികയിൽ
വരുത്തി തനി ള്ള ആ ഹം അവെള ഹിപ്പി . രാ�
ജാവു തെന്ന വിളിപ്പിച്ചതു തനി ചാരി ഭംഗം വരു�
ത്താനായിട്ടാെണ ആ സാധ്വി അേപ്പാളാണറിഞ്ഞതു്.
ആ പതി ത രാജാവിെന്റ ദുർേമാഹത്തിനു വഴിെപ്പട്ടി�
ല്ല. അവൾ “വാച്യാവാച്യവിചാരമാർഗ്ഗവിമുേഖാ േലാ�
േക ഷു കാമീ ജനഃ” എ മനസ്സിൽ വിചാരി െകാ ്
“ഉത്തരാസ്വയംവര”ത്തിെല ൈസര ിയുെട “സാദരം
നീ െചാെന്നാരു െമാഴിയിതു സാധുവല്ല കുമേത” ഇത്യാദി
പദമാണു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ മുമ്പിൽ െചാല്ലിയാടിയതു്.
അതു േക രാജാവു് “നീ ഞാൻ പറഞ്ഞതു സമ്മതി

വർത്തി ന്ന പക്ഷം നിന ം നിെന്റ ഭർത്താവിനും
േവ ന്ന സ്ഥാനമാനങ്ങളും പദവികളും വ വകകളും
ത ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലയിൽ നിങ്ങെള ഇവിെട സു�
ഖമായിത്താമസിപ്പി ം. അല്ലാത്തപക്ഷം കാരാഗൃഹ�
ത്തിലാക്കി കഴിവുള്ളിടേത്താളം കഷ്ടെപ്പടു കയും െച�

ം. നല്ലേപാെല ആേലാചി മറുപടി പറയുക” എ
വീ ം പറ . അതു േക ൈധര്യസേമതം ആ യുവതി
“അവിടു ് ഈ രാജ്യെത്ത രാജാവും അടിയങ്ങൾ ഇവി�
ടുെത്ത അടിമകളുമായിരി ന്ന സ്ഥിതി ് അവിേട ്
എ ം െചയ്യാമേല്ലാ. രാജാധികാരെത്ത തടു ന്നതി�
നു് അടിയങ്ങൾ ് ശക്തിയില്ല. അതിനാൽ ഇതിെന�

റി േവണ്ടതുേപാെല ആേലാചി നാെളത്തെന്ന
മറുപടി ഇവിെട അറിയി െകാള്ളാം” എ പറ ്
ആ സാധ്വി തൽക്കാലം ആ ധർമ്മസങ്കടത്തിൽ നി ്
ഒഴി േപായി.

ആ ഗുണവതി ഉടെന സ്വഗൃഹത്തിെലത്തി വർത്ത�
മാനങ്ങെളല്ലാം തെന്റ ഭർത്താവിെന ഹിപ്പി . “ഇനി
ഈ രാജ്യ താമസിച്ചാൽ ആപ കളും അപമാനവും
സിദ്ധി ം. അതിനാൽ ഇ തെന്ന ഇവിടം വി േപാ�
കണം” എ നിശ്ചയി പണമായി ം പണ്ടങ്ങളായി �
മുണ്ടായിരുന്ന ൈകമുതലുകെളല്ലാം ഉടെന െപറുക്കിെയ�
ടു ഭാണ്ഡം െകട്ടിത്തയ്യാറാക്കിെവ കയും അ രാ�

ിയിൽത്തെന്ന എല്ലാെമടു െകാ ഭാര്യേയാടുകൂടി
ആ വണിഗ്വരൻ സപരിവാരം അവിെടനി ് ഒളിേച്ചാടി
തുറമുഖെത്തത്തി കപ്പൽകയറിേപ്പാവുകയും െച .

ഏതാനും ദിവസങ്ങൾെകാ ് അവർ െകാച്ചിയിെല�
ത്തി കരയ്ക്കിറങ്ങി. പിെന്ന അവർ കൂലി ് ഒരു വഞ്ചി
പിടി ് അതിൽ കയറി െതേക്കാ പുറെപ്പ . േവമ്പനാ
കായലിെലത്തിയേപ്പാൾ അതിഭയങ്കരമായ കാറും കറു�

ം കാ ം മഴയും വ കൂടി. കായലിൽ ഓളം സമു �
ത്തിൽ തിരമാലകെളന്നേപാെല ഇളകിമറി തുടങ്ങി.
വഞ്ചി മു െമ തെന്ന തീർച്ചയായി. വഞ്ചിയിലുണ്ടാ�
യിരുന്ന വണി (െചട്ടി) മുതലായവർ മാ മല്ല, വഞ്ചി�
ക്കാർതെന്നയും മരണഭയേത്താടുകൂടി ഉറെക്ക നിലവിളി�

തുടങ്ങി. ആ സമയ ് എവിെടനിേന്നാ ഒരാൾ കറു�
ത്ത വ ം ഉടു െകാ ം ൈകയിൽ വാളും പരിചയും
വി മ ം െചാട്ടയും മ ം ധരി െകാ ം െവള്ളത്തിൽ�

ടി നീന്തിവ വഞ്ചിയുെട അമര കയറി പങ്കാ�
യെമടു െകാ “നിങ്ങളാരും വ്യസനി കയും പരി�

മി കയും േവണ്ട. ആപെത്താ ം കൂടാെത ഞാൻ
വഞ്ചി കരയ്ക്കടുപ്പിക്കാം. എല്ലാവരും വഞ്ചിയിൽ അടങ്ങി�
യിരി വിൻ” എ പറഞ്ഞി ് അമരം പിടി തുടങ്ങി.
ആ സമയ െചമ്പനും കറുമ്പനുമായി ര മുതലകൾ
വഞ്ചിേയാടു േചർ ര വശ മായി വ െപാങ്ങി.
അതുെകാ ് ഓളം വഞ്ചിയിേന്മൽ വന്നടിക്കാെതയും
വഞ്ചി ഇളകാെതയുമായി. അേപ്പാൾ വഞ്ചിയിലുണ്ടായി�
രുന്നവർ വഞ്ചി മു െമ ള്ള ഭയം േപായി. എങ്കിലും
മുതലകൾ പിടി തിെന്നങ്കിേലാ എ ള്ള ഭയം മു ണ്ടാ�
യിരുന്ന ഭയത്തിലധികമായി. അതറിഞ്ഞി പുതിയ
അമരക്കാരൻ “നിങ്ങളാരും ഭയെപ്പേടണ്ട, ഇവർ ന െട
അകമ്പടിക്കാരാണു്. നിങ്ങെള ഉപ വിക്കയില്ല” എ
പറ . അതുെകാ വഞ്ചിയിലുണ്ടായിരുന്നവർ
സ്വ ം സമാധാനമുണ്ടായി.

വഞ്ചി അതിേവഗത്തിൽ േപായി. െകാച്ചിയിൽനി�
പുറെപ്പട്ടതിെന്റ പിേറ്റ ഭാതസമയ ് ഇേപ്പാൾ ഒള�

ശ്ശയിൽ േവട്ടെയ്ക്കാരുമകൻകാവിരി ന്ന സ്ഥലേത്താടടു�
ള്ള കടവിലടു . ഉടെന പുതിയ അമരക്കാരനും െച�

ട്ടിയാർ മുതലായവരും കരയ്ക്കിറങ്ങി. ഉടെന െചട്ടിയാർ
വഞ്ചിക്കാരുെട കൂലിെകാടു ് അവെര പറഞ്ഞയ .
അേപ്പാേഴ ം മുതലകൾ െവള്ളത്തിൽ മുങ്ങിമറ .

ആ സ്ഥലം അ െത ംകൂർ രാജ്യ ് ഉൾെപ്പട്ട�
തായിരു . എ മാ മല്ല, െത ംകൂർ രാജകുടുംബ�
ത്തിെല ഒരു ശാഖക്കാർ അന്നവിെട താമസി മു�
ണ്ടായിരു . അവർ അവിെട (ഇേപ്പാൾ േവട്ടെയ്ക്കാരുമ�
കൻകാവിരി ന്ന സ്ഥല ് ) ഒരു കൃഷ്ണസ്വാമി തിഷ്ഠ
നടത്തി ന്നതിനായി ഒരമ്പലം പണിയി കുറ തീർ�
ത്തിരു . വഞ്ചിയിൽെച്ചന്നിറങ്ങിയവർ ആ പുതിയ
േക്ഷ ത്തിെന്റ സമീപ െചന്നേപ്പാൾ അമരക്കാരനാ�
യി െച കൂടിയിരുന്ന ആ പുതിയ ആൾ െചട്ടിയാേരാടു്,
“ഞാനാരാെണ നീ അറിഞ്ഞില്ലേല്ലാ. നീ വളെരക്കാ�
ലമായി ഭക്തിപൂർവ്വം േസവി വരുന്ന ആ േവട്ടെയ്ക്കാരുമ�
കനാണു ഞാൻ. ഞാനിതാ ഇവിെട ഇരിക്കാനാണു് ഭാ�
വി ന്നതു്. ഇനിയും നീയും നിെന്റ വംശക്കാരും എെന്ന
പരേദവതയായി വിചാരി േസവി െകാണ്ടിരുന്നാൽ
നിങ്ങളുെട സകലാഭീഷ്ടങ്ങളും ഞാൻ സാധിപ്പി ത
െകാള്ളാം” എന്നരുളിെച്ചയ്തി ് ആ സ്വാമി അവിെട ആ

ീേകാവിലിനക കയറി കുടി (ഇള) െകാ .
ഈ വർത്തമാനമറി െത ംകൂർ രാജാവു െചട്ടി�

യാെര തെന്റ അടുക്കൽ വരുത്തിേച്ചാദി കയും അയാൾ
വിവരെമല്ലാം രാജാവിെന ഹിപ്പി കയും െച .
“എന്നാൽ ആ സ്വാമിെയ എനിെക്കാ കാണണം”
എ പറ രാജാവു െച െചട്ടിയാരുെട ൈക
പിടി െകാ േനാക്കിയേപ്പാൾ സ്വാമിെയ ീേകാവി�
ലിനക ത്യക്ഷമായിക്ക . പിെന്ന രാജാവവിെട
ബിംബ തിഷ്ഠയും കലശവും മ ം മുറ നടത്തി കയും
പതിവായി പൂജ നട ന്നതിനു േവ ന്ന ഏർപ്പാടുക�
െളല്ലാം െച കയും െച .

അനന്തരം രാജാവു താനാദ്യം നിശ്ചയിച്ച ീകൃഷ്ണ�
സ്വാമി തിഷ്ഠ ഉടെന നടത്തിക്കണെമ നിശ്ചയി
അതിേല േവെറ ഒരു ീേകാവിൽ പണികഴിപ്പി �
കയും തിഷ്ഠ നടത്തി കയും െച . അതു േവട്ടെയ്ക്കാ�
രുമകെന്റ നട േനെരത്തെന്നയാണു്. അതു് സ്വാമി ്
ഒ ം രസിച്ചില്ല. അതിനാൽ ീകൃഷ്ണസ്വാമിെയ തിഷ്ഠി�
ച്ച സമയ േവട്ടെയ്ക്കാരുമകെന്റ ീേകാവിലിൽനി ്
“എെന്റ േനെര വന്നിരുന്നയാൾ എ ം എെന്റ ഉച്ഛിഷ്ടം
ഭക്ഷിക്കണം” എെന്നാരു അശരീരിവാ േകൾക്കെപ്പ�
. അതു േവട്ടെയ്ക്കാരുമകൻ അരുളിെച്ചയ്തതാെണ വി�

േശ ഷി പറയണെമന്നില്ലേല്ലാ. ഇ ം എെന്തങ്കിലും
ഒരു സാധനം േവട്ടെയ്ക്കാരുമകനു നിേവദിക്കാെത ീകൃ�
ഷ്ണസ്വാമി നിേവദി വാൻ അവിെട സാധി ന്നില്ല.
ഒരു പായസനിേവദ്യേമാ മേറ്റാ ആദ്യേമ പകുതിെയടു�

േവട്ടെയ്ക്കാരുമകനു നിേവദിച്ചി േശ ഷമല്ലാെത ീ�
കൃഷ്ണസ്വാമി നിേവദി വാൻ െകാ േപായാൽ ആ
നിേവദ്യം ശുദ്ധം മാറീേട്ടാ എങ്ങെനെയങ്കിലും കൃഷ്ണസ്വാ�
മി നിേവദി വാൻ സാധി കയില്ല. ഇതു് ഇേപ്പാഴും
ക വരുന്ന ഒരു പതിവാണു്.

േവട്ടെയ്ക്കാരുമകനു ചുരുക്കത്തിൽ ധാനമായി ള്ള
വഴിപാടു വറനിേവദ്യമാണു്. ഉരിേയാ നാഴിേയാ അരിയു�
െട വറെപ്പാടിയും ഒരു കരി ം (ഇളന്നീരും) കൂടി അവി�
െട നിേവദിപ്പിച്ചാൽ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളും ആ സ്വാ�
മി സാധിപ്പി ്. ചില ദിവസങ്ങളിൽ അവിെട
നൂറും നൂറ്റമ്പതും വീതം വറനിേവദ്യം ഉണ്ടാകാറു ്.

പാണ്ഡ്യരാജാവിെനേപ്പടി വള്ളിയൂർനി േപാന്ന
െചട്ടിയാരും ഭാര്യയും ഒളശ്ശയിൽ വ േചർന്നതിെന്റ�
േശ ഷം െത ംകൂർ രാജാവിെന്റ സഹായേത്താടുകൂടി
ഒളശ്ശേയാടടുത്ത “ത ങ്കൽ” എന്ന േദശ ് ഒരു ഗൃഹമു�
ണ്ടാക്കി അവിെട താമസമുറപ്പി . അധികം താമസിയാ�
െത അവരുെട ജാതിക്കാരായ മ ചില കുടുംബക്കാരും
അവിെട വ േചരുകയും ഗൃഹങ്ങളുണ്ടാക്കി അവിെടത്ത�
െന്ന സ്ഥിരതാമസമാ കയും െച .

അേപ്പാേഴ ം ഈ വർത്തമാനം തെന്റ ചാരന്മാർ മു�
ഖാന്തരം പാണ്ഡ്യരാജാവറി . താനാ ഹിച്ച ീയും
അവളുെട ഭർത്താവും െത ംകൂർ രാജ്യ ് ഒളശ്ശ സമീ�
പം ത ങ്കെലന്ന േദശ താമസി െണ്ട ം അവ�
െര െത ംകൂർ രാജാവാണു് അഭയം െകാടു ് അവി�
െട പാർപ്പിച്ചിരി ന്നെത മറിഞ്ഞേപ്പാൾ െത ംകൂർ
ജയിച്ചിേട്ടാ െചട്ടിയാെര നി ഹിച്ചിേട്ടാ ഏതുവിധെമ�
ങ്കിലും താനാ ഹിച്ച ീെയ െകാ േപാരണെമ
നിശ്ചയി . പാണ്ഡ്യരാജാവു് ടി സുൽത്താെന്റ അധി�
കാരത്തിലുൾെപ്പട്ടിരുന്ന ഏതാനും മുഹമ്മദീയൈസന്യ�
ങ്ങെള സ്വാധീനെപ്പടുത്തി തെന്റ അഭിലാ ഷം അറിയി ്
ഒളശ്ശയിേല പറഞ്ഞയ . അവർ ഒളശ്ശയിെലത്തി
ചില ലഹളകളും െകാള്ളകളും മ ം തുടങ്ങിയേപ്പാേഴ ം
ആ േദശനിവാസികളായ ജനങ്ങളാകപ്പാെട ഭയവിഹ്വ�
ലരായി നാടും വീടുംവി ് ഓട്ടം തുടങ്ങി. രാജാവും ഇതി�
കർത്തവ്യതാമൂഢനായിത്തീർ . അേദ്ദഹത്തിനു് ഈ
തുലുക്കപ്പടെയ ജയി വാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള ൈസന്യബ�
ലമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതിനാൽ അേദ്ദഹം േവട്ടെയ്ക്കാരുമ�
കൻകാവിൽ െച നടയിൽ വീണു നമ രി ്,

“സ്വാമിൻ! ഭഗവാേന! അവിടു തെന്ന എെന്നയും
എെന്റ ജനങ്ങെളയും രക്ഷിക്കേണ. എനി േവെറ
ഒരവലംബവുമില്ല” എ പറ കര . അേപ്പാൾ
ആേരാ “േഹ രാജാേവ! ഭവാൻ എഴുേന്ന സ്വഗൃഹത്തിൽ
േപായി സ്വസ്ഥനായി ഇരു െകാ ക. ശ ക്കെള
ജയി ഭവാെന ഞാൻ രക്ഷി െകാള്ളാം” എ പറ�
ഞ്ഞതായിേത്താന്നി. അേദ്ദഹം തലെപാക്കി േനാക്കി�
യേപ്പാൾ അവിെടെയ ം ആെരയും കണ്ടില്ല. എങ്കിലും
ഇതു ഭഗവാൻ േവട്ടെയ്ക്കാരുമകൻ അരുളിെച്ചയ്തതാെണ
വിശ്വസി ് അേദ്ദഹം സ്വഗൃഹത്തിേല േപായി.

ഉടെന േവട്ടെയ്ക്കാരുമകൻ സ്വാമി കറു കച്ചയുമുടു ്
അരയും തലയും മുറുക്കി പടച്ചട്ടയും വി മ ം ധരി ശ �
ക്കളുെട അടുക്കേല പുറെപ്പ . അേപ്പാൾ വഴിക്കടുക്കലു�
ള്ള ഒരു വീട്ടിെല ഒരു ീ സ്വാമിെയക്കണ്ടി ് “ഈ പട�
യാളി ഏതുദി കാരനാണാേവാ? ഇയാൾ വി മ ം
ധരി യുദ്ധത്തിനു േപാവുകയായിരി ം. ഇയാൾ വി�
ചാരിച്ചാൽ ആ തുലുക്കപ്പടെയ ജയിക്കാൻ കഴിയുേമാ?
അയാൾ ചാകാൻ േപാവുകയായിരി ം” എ ം മ ം
പരിഹാസമായിപ്പറ . സ്വാമി അതു േക തിരി �
നി ് ആ ീയുെട വീടിെന ലക്ഷ്യമാക്കി ഒരു ശരം

േയാഗി . പുരയുെട വാതിലുകെളല്ലാം െപെട്ടന്നട .
അവ തുറക്കാൻ ആ ീെയന്നല്ല, അയൽക്കാെരല്ലാം വി�
ചാരിച്ചി ം സാധിച്ചില്ല. ആശാരി, െകാല്ലൻ മുതലായവർ
പഠിച്ച പണി പതിെന ം േയാഗി േനാക്കീ ം ഫല�
െമാ മുണ്ടായില്ല. പിെന്നച്ചില വൃദ്ധന്മാരുെട ഉപേദശ�

കാരം േവട്ടെയ്ക്കാരുമകൻകാവിൽ ഒരു വിളി െചാല്ലി
ായശ്ചിത്തവും ചില വഴിപാടുകളും കഴിക്കാെമ നി�

ശ്ചയി തൽക്കാലം അവ േവ ന്ന മുതൽ ആ ീ�
െയെക്കാ ് ഉഴി െകട്ടിെവപ്പി . ഉടെന വാതിലു�
കെളല്ലാം ആരുെമാ ം െചയ്യാെത സ്വയേമവ തുറ .
വഴിപാടുകളും ായശ്ചിത്തവും ആ ീ പിേറ്റ ദിവസംത�
െന്ന നട കയും െച .

േവട്ടെയ്ക്കാരുമകൻ തുലുക്കപ്പടേയാടു യുദ്ധംെച ശര�
േയാഗംെകാ ് അവെര പലേരയും നി ഹി . അവ�

രുെട ആയുധ േയാഗെമാ ം സ്വാമിയിൽ ഫലിച്ചില്ല.
അതിനാൽ ഹതേശ ഷന്മാരായ മുഹമ്മദീയർ “ഇവെനാ�
രു വലിയ സാത്താൻ തെന്ന. ഇവെന ജയിക്കാൻ നമു
ശക്തിേപാരാ” എ പറ മടങ്ങിേപ്പായി. െത ം�
കൂർ രാജാവും ജനങ്ങളും യഥാപൂർവ്വം സ്വസ്ഥരായി താ�
മസി കയും െച .

പാണ്ഡ്യരാജ്യ നി വ ് െചട്ടിയാരും ഭാര്യയും
ആജീവനാന്തം േവട്ടെയ്ക്കാരുമകെന ഭക്തിപൂർവ്വം േസവി�

െകാ തെന്ന ഇരുന്നിരു . അവരുെട സകലാഭീഷ്ട�
ങ്ങളും സ്വാമി സാധിപ്പി െകാടു കയും െചയ്തിരു .
ആ െചട്ടിയാരുെട വംശരും സ്വജാതീയരുമായ ചില കു�
ടുംബക്കാർ ഇേപ്പാഴും ത ങ്കൽ എന്ന സ്ഥല താമസി�

വരു ്. അവർ ം ആ േവട്ടെയ്ക്കാരുമകെന റി
അനന്യസാധാരണമായ ഭക്തിവിശ്വാസങ്ങൾ ഇേപ്പാഴുമു�
െണ്ടന്നാണു് അറിയുന്നതു്.

ഒളശ്ശയിൽ കുടിെകാണ്ടിരുന്ന േവട്ടെയ്ക്കാരുമകെന്റ
അ ത കർമ്മങ്ങളും മാഹാത്മ്യങ്ങളും ഇനിയും വളെര�
പ്പറയാനു ്. എങ്കിലും ഒ ര സംഗതികൾകൂടിപ്പ�
റഞ്ഞി ് ഈ ഉപന്യാസം അവസാനിപ്പിക്കാെമ വി�
ചാരി .

േവട്ടെയ്ക്കാരുമകൻകാവിൽ മിക്കേപ്പാഴും ഒരു െവളിച്ച�
പ്പാടുണ്ടായിരിക്കാറു ്. അവിെട െവളിച്ചപ്പാടു തുള്ളി�
യാൽ അടു ള്ള “െചറുവള്ളിക്കാവു് ” എന്ന ഭഗവതി�
േക്ഷ ത്തിൽെച്ച കയും െവളിച്ചപ്പാടു് “എനി ദാഹി�

” എ പറയുകയും അവിെടയുള്ള േദവസ്വക്കാർ
ഒരു പാ ത്തിൽ കുറ പാനകം (ശർക്കര കലക്കിയ
െവള്ളം) ഉണ്ടാക്കിെക്കാടു കയും പതിവായിരു . ഒരു
െത ംകൂർ രാജാവിനു െവളിച്ചപ്പാടന്മാരുെട തുള്ളലിലും
മ ം േലശവും വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അേദ്ദഹം ഈ
െവളിച്ചപ്പാടിെന ഒ ഇളിഭ്യനാക്കണെമ നിശ്ചയി�

. ഒരിക്കൽ േവട്ടെയ്ക്കാരുമകൻകാവിൽ െവളിച്ചപ്പാടു തു�
ള്ളി ടങ്ങിയേപ്പാൾ രാജാവു െചറുവള്ളിക്കാവിെലത്തി.
അവിെട ഒരു നാലുകാതൻ ചര (നാലു കാതുള്ള വലിയ
വാർ ് ) വരുത്തി അതിൽ നിറ പാനകം കലക്കി വ ി�

. െവളിച്ചപ്പാടു തുള്ളി െചറുവള്ളിക്കാവിൽ െച കയും
പതിവുേപാെല “എനി ദാഹി ” എ പറയുക�
യും െച . അേപ്പാൾ രാജാവു വാർപ്പിലിരുന്ന പാനകം
ചൂണ്ടിക്കാണി െകാ ് “ഇതാ ഇരി ; ധാരാളം കു�
ടി ദാഹം തീർക്കാം” എ പറ . െവളിച്ചപ്പാടു് ആ
പാനകം മുഴുവൻ കുടിച്ചതിെന്റേശ ഷം ആ വാർെപ്പടു
തലയിൽ െവ െകാ േവട്ടെയ്ക്കാരുമകൻകാവിേല ം
േപായി.

അവിെടെച്ച വാർ താെഴ വച്ചി ് ഉടെന കലി�
യട കയും െച . ആ വാർ നാലുേപരു പിടിച്ചാൽ
മാറ്റിെവയ്ക്കാൻ കഴിയാത്തവണ്ണം കനമുള്ളതായിരു .
അതിൽ കലക്കിെവച്ചിരുന്ന പാനകം മുപ്പത്താറു പറ�
യിൽ റയാെതയുണ്ടായിരു . െവളിച്ചപ്പാടു അതു മുഴുവ�
നും ഒന്നായി ടി കയും ആ വാർ തനി തലയിൽ�
ക്കയറ്റിെക്കാ േപാവുകയും െചയ്തതു കണ്ടേപ്പാൾ രാ�
ജാവു വല്ലാെത ഭയെപ്പടുകയും അ തെപ്പടുകയും തെന്റ
അവിശ്വാസെത്ത റി പശ്ചാത്തപി കയും അടുത്ത
ദിവസം തെന്ന രാജാവു േവട്ടെയ്ക്കാരുമകൻകാവിൽ േപാ�
യി സ്വാമിദർശനവും ായശ്ചിത്തവും അേനകം വഴിപാ�
ടുകളും നട കയും െച . െവളിച്ചപ്പാടു െകാ േപായി
േവട്ടെയ്ക്കാരുമകൻകാവിൽെവച്ച വാർ ് അവിെടനി ്
എടുപ്പി െകാ േപാകുവാൻ രാജാവിനു ൈധര്യമുണ്ടാ�
യില്ല. അതു് അവിെടനി െകാ േപായാൽ എെന്ത�
ങ്കിലും ആപ ണ്ടാേയ െമന്നായിരു രാജാവിെന്റ
ഭയം. അതിനാൽ അതു വളെരക്കാലം അവിെടത്തെന്ന
ഇരുന്നിരു . െത ംകൂർ രാജ്യവും അേതാടുകൂടി േവ�
ട്ടെയ്ക്കാരുമകൻകാവും തിരുവിതാംകൂറിൽേച്ചർന്നി ം വള�
െരക്കാലം കഴിഞ്ഞതിെന്റേശ ഷം െകാല്ലം 1000-മാണ്ടി�
ട ് ആ വാർ ട ് ആ േദവസ്വത്തിേല തെന്ന അേന�
കം ഉരുളികളായി ം മ ം വാർപ്പി .

ഒളശ്ശയിലുള്ള ഒരു നായർ കുടുംബത്തിൽ ഒരിക്കൽ
ീസന്താനം ചുരുക്കമായി വരികയാൽ അവിെടയുണ്ടാ�

യിരുന്ന ഒരു ീ തനി ് ഒരു െപൺകുട്ടിയുണ്ടായാൽ
മൂലനാലാമിടസ്ഥാനമായ “മണർകാ ”െകാ േപായി
േക്ഷ നടയിൽ െവ േചാറുെകാടുക്കാെമ ാർത്ഥി�

. അനന്തരം അധികം താമസിയാെത ആ ീ ഗർഭം
ധരി കയും യഥാകാലം സവി ് ഒരു ീ സന്താ�
നമുണ്ടാവുകയും െച . കുട്ടി േചാറു െകാടുക്കാനുള്ള
കാലമായേപ്പാൾ ആ ീ മണർകാ േപായി ാർത്ഥന
നിർവ്വിഘ്നമായി നിർവ്വഹി വരുന്നതിനായി അേങ്ങാ
േപാകുന്നതിനു മുമ്പായി േവട്ടെയ്ക്കാരുമകൻകാവിൽ ഒരു
വറനിേവദ്യം കഴിപ്പിേച്ചക്കാെമ നിശ്ചയി . എന്നാല�
തു് അങ്ങെന കഴിപ്പിക്കാൻ അവർ സാധിച്ചില്ല. ഒരു
ദിവസം ൈവകുേന്നരമായേപ്പാൾ ആ ീയുെട ഭർത്താ�
വു് അവേരാടു് കുട്ടി േചാറുെകാടുക്കാനുള്ള മുഹൂർത്തം
നാെള കാലത്താണു്. ഇ ് അത്താഴം കഴി നമു
പുറെപ്പടണം. എന്നാേല നാെളക്കാല മണർകാെട്ട�
ത്തി കുട്ടി േചാറു െകാടുക്കാൻ സാധിക്കയു ” എ
പറ േക ് ആ ീ “കുട്ടി േചാറു െകാടുപ്പാൻ ഇവി�
െടനി േപാകുന്നതിനുമു േവട്ടെയ്ക്കാരു മകൻകാവിൽ
ഒരു നിേവദ്യം കഴിപ്പിേച്ചക്കാെമ ഞാൻ നിശ്ചയിച്ചി �
ണ്ടായിരു . ഇന്നിനി അതു സാധിക്കയില്ലേല്ലാ” എ
പറ . അതു് ആ ീയുെട ഭർത്താവും സേഹാദരനും
മ ം ഒരു കാര്യമായി ഗണിച്ചില്ല. “അങ്ങെന വല്ലതും
നിശ്ചയിച്ചി െണ്ടങ്കിൽ അെതാെക്ക മടങ്ങിവന്നി നട�
ത്താം. ഇേപ്പാൾ അതിെനാ ം സമയമില്ല” എ പറ�

് എല്ലാവരും അത്താഴം കഴി േചാറൂണിനു പുറെപ്പ�
. പകുതിവഴി െചന്നേപ്പാൾ േതാണിയുറ . പുഴയിൽ

െവള്ളമേശ ഷം വറ്റിേപ്പായിരി ന്നതായിക്ക . എ �
മാ മല്ല, േതാണിക്കാരനും േശ ഷമുണ്ടായിരുന്നവരും
വഴി നല്ല നിശ്ചയമുള്ളവരായിരുന്നി ം ആർ ം വഴി
അറി കൂടാെതയുമായി. ആകപ്പാെട എല്ലാവരും കുഴ�
ങ്ങിവശായി. അേപ്പാൾ കുട്ടിയുെട മാതാവായ ആ ീ
“ഇതു് ആ േവട്ടെയ്ക്കാരുമകൻ സ്വാമിയുെട മായാ േയാഗ�
മാണു്. അല്ലാെത മെറ്റാ മല്ല. ഈ പുഴയിൽ ഇക്കാല�

് ഇങ്ങെന െവള്ളം വറ്റി ഞാെനാരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ല.
ആ വറനിേവദ്യം കഴിപ്പിക്കാെത േപാന്നതിെന്റ ഫല�
മാണിതു് ” എ പറ . ഉടെന അവരുെട ഭർത്താവു്
“അങ്ങെനയാെണങ്കിൽ േചാറൂണു കഴി ് ഒളശ്ശയിൽ മട�
ങ്ങിെയത്തിയാലുടെന നൂെറ്റാ വറനിേവദ്യം കഴിപ്പി�
േച്ചക്കാം. ഇതാ അതിനുള്ള പണം; പുഴയിൽ ധാരാളം
െവള്ളം വരെട്ട” എ പറ നൂെറ്റാ വറ നിേവദ്യ�
ത്തിനു േവ ന്ന പണെമടു ഭാര്യയുെട മുമ്പിൽെവ .
സ്വ സമയം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ േതാണി ഇളകിയതായി
അവർ േതാന്നി. േനാക്കിയേപ്പാൾ േതാണി ഇളകിയ�
തായും പുഴയിൽ ധാരാളം െവള്ളം വന്നിരി ന്നതായും
അവർ ക . എല്ലാവർ ം വഴി അറിയാറുമായി. “സ്വാ�
മിയുെട മാഹാത്മ്യം അചിന്തനീയം തെന്ന” എ പറ�

് അവെരല്ലാവരും േതാണിയിലിരു െകാ തെന്ന
സ്വാമിെയ വന്ദി െകാ ് അവിെടനി േപാവുകയും
ജലമാർഗ്ഗമായും കരമാർഗ്ഗമായും യഥാകാലം മണർകാ�
െട്ടത്തി േചാറൂണു നട കയും മടങ്ങി ഒളശ്ശയിെലത്തിയ
ദിവസംതെന്ന േവട്ടെയ്ക്കാരുമകൻസ്വാമി നൂെറ്റാ വറ�
നിേവദ്യം കഴിപ്പി കയും െച . ഇങ്ങെന ആ സ്വാമി�
യുെട മാഹാത്മ്യെത്ത റി ് ഇനിയും വളെര പറയാനു�
െണ്ടങ്കിലും ഇേപ്പാൾ ഇങ്ങെന നിൽക്കെട്ട.

േവട്ടെയ്ക്കാരുമകൻകാവു് എ ള്ളതു് ജനങ്ങൾ പറ�
പറ േലാപി കാല േമണ “േവട്ടക്കേരൻകാ�

വു് ” എന്നായി. കുറ കാലം കൂടി കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ “കരു�
വൻകാവു് ” എന്നായി. ഇേപ്പാൾ ജനങ്ങൾ സാധാരണ�
യായി പറ വരുന്നതു് “കരുവൻകാവു് ” എ തെന്ന�
യാണു്.

െത ംകൂർ രാജാക്കന്മാർ പെണ്ടാരുകാല ് ഒളശ്ശ�
യിൽ താമസിച്ചിരു എ ള്ളതിനു ലക്ഷ്യമായി അവി�
െട ഇേപ്പാൾ കാണുന്നതു് “എടപ്പറ ് ” “എടത്തിൽപ്പറ�

് ” എ േപരായി ള്ള ചില പറ കൾ മാ മാണു്.
ആ പറ കൾ രാജമന്ദിരങ്ങൾ ഇരുന്നിരുന്നതാെണന്നാ�
ണു് പറയുന്നതു്. െത ംകൂർ രാജാക്കന്മാരുെട വാസ�
സ്ഥലത്തിനു് ഇേപ്പാഴും “എടം” എന്നാണേല്ലാ പറ �
വരുന്നതു്.

േവട്ടെയ്ക്കാരുമകൻകാവിൽ ആ േതാറുമുള്ള ഉത്സ�
വത്തിെല പള്ളിേവട്ട ദിവസമായ മീനമാസത്തിൽ ര�
ത്തിൻനാൾ കുറുപ്പന്മാർ കളം (രൂപം) എഴുതുന്നതു് ഒരു
വഞ്ചിയിൽ ചില െചട്ടികളിരി ന്നതായി ം സ്വാമി
അമരം പിടി ന്നതായി ം വഞ്ചിയുെട ര വശ ം
ഓേരാ േചർ നിൽ ന്നതായി മാണു്. പൂർവ്വചരി �
ത്തിെന്റ മുതലകൾ സ്മാരകമായി ഇേപ്പാഴും നടത്തിവരു�
ന്ന ഈ കളെമഴു ് ഈ ഐതിഹ്യെത്ത വിശ്വസി �
ന്നതിനു തക്കതായ ലക്ഷ്യമാകു ണ്ടേല്ലാ.
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പെണ്ടാരു കാല പാണ്ഡ്യരാജകുടുംബക്കാർ രണ്ടായി�
പ്പിരി ് ഒരു കൂട്ടക്കാർ വള്ളിയൂരും മറ്റവർ മധുരയിലും
താമസിച്ചിരു . മധുരയിൽ താമസിച്ചിരുന്ന ശാഖയി�
െല വലിയ രാജാവു് ഒരു ദിവസം നായാട്ടിനായി വന �
േദശ െചന്നേപ്പാൾ അവിെടെയാരു യുവാവു േവട്ടയാ�
ടി വിേനാദി നട ന്നതായി ക . വി മ ം ധരി
നടന്നിരുന്ന ആ യുവാവു് കാ യിൽ അതിമേനാഹരനും
ശര േയാഗത്തിൽ അത്യന്തം സമർത്ഥനുമായിരു .
ആയുധങ്ങൾ േയാഗി ദുഷ്ടമൃഗങ്ങെള നി ഹി �
ന്നതിനു് അേദ്ദഹത്തിനുണ്ടായ പാടവം ക വിസ്മയ�
വിഹ്വലനായിത്തീർന്ന രാജാവു് ആ യുവാവിെന അടു�
ക്കൽ വിളി ് േദശം, നാമം മുതലായവെയല്ലാം േചാദി .
അതിനുത്തരമായി ആ യുവാവു്, “എനി ് േത്യകമാ�
യി ഒരു േദശവുമില്ല േലാകെമലാം എെന്റ േദശം തെന്ന.
എെന്റ േപരു സാധാരണയായി ജനങ്ങൾ പറ വരു�
ന്നതു് “അയപ്പൻ” എന്നാണു്. എെന്റ അച്ഛൻ ഒരു മലയാ�
ളിയാണു്. അതുെകാ ് ഞാനും ഒരു മലയാളിതെന്ന.
എനി സാമാന്യംേപാെല മാതാപിതാക്കന്മാർ ഇെല്ല�

തെന്ന പറയാം. സാക്ഷാൽ മഹാമായ അമ്മയും േലാ�
ൈകകനാഥനായിരി ന്ന ഈശ്വരൻ അച്ഛനും എ
വിചാരി ഞാനിങ്ങെന നട എ മാ േമയു�

. ഇ യുെമാെക്കയല്ലാെത ഇതിലധികമായി എെന്ന�
റിെച്ചാ ം അറിയിക്കാനില്ല” എ പറ . ഇതു

േക ് രാജാവു്, “ഇവൻ നാടും വീടും ഇല്ലാത്ത ഒരഗതി�
യാെണങ്കിലും ആയുധാഭ്യാസത്തിൽ അതിസമർത്ഥനാ�
ണു്. അതുെകാ ് ഇവെന കൂെട െകാ േപായി ന െട
ൈസന്യത്തിൽ േചർക്കണം” എ വിചാരി െകാ ്,
“എന്നാൽ നിന ് എെന്റ കൂെട വ ന െട അടുക്കൽ
താമസിക്കാേമാ?” എ േചാദി . “ഓേഹാ, യാെതാരു
വിേരാധവുമില്ല” എ യുവാവു സമ്മതി പറയുകയാൽ
രാജാവു് ആ യുവാവിെന കൂെടെക്കാ േപായി തെന്റ
ൈസനികനാക്കിത്താമസിപ്പി .

അക്കാല ശ ക്കളുെട ആകമണവും യുദ്ധവും
സകലരാജ്യങ്ങളിലും കൂെട െട ഉണ്ടായിെക്കാണ്ടിരി�

ക സാധാരണമായിരുന്നതിനാൽ ആ ഉപ വം പാ�
ണ്ഡ്യരാജാവും അനുഭവി െകാ തെന്നയാണിരുന്നതു്.
അങ്ങെന യുദ്ധമുണ്ടാകുന്ന കാലങ്ങളിൽ െച േനരി
യുദ്ധം െച ശ ക്കെള ജയി വരുന്നതിനു് ഈ പുതിയ
ൈസനികനു് ഒരു യാസവുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അേദ്ദഹ�
െത്ത സഹായിക്കാൻ മറ്റാരും കൂെട െചല്ലണെമ തെന്ന
ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ശ ക്കൾ ൈസന്യബലവും പരാ �
മവും എ മാ മുണ്ടായിരുന്നാലും ഈ അയ്യപ്പൻ തനി�

േപായി യുദ്ധംെച ജയി വരിക പതിവായി. അതി�
നാൽ പാണ്ഡ്യരാജാവു സേന്താ ഷി ് അയ്യപ്പെന തെന്റ
േസനാനായകനാക്കി. അയ്യപ്പൻ പാണ്ഡ്യ രാജ്യ
സ്ഥിരതാമസമായേപ്പാൾ അേദ്ദഹെത്ത ഭയെപ്പ ശ �
ക്കൾ ആ രാജ്യെത്ത ആ മിക്കാെതയായി. അതിനാൽ
പാണ്ഡ്യരാജാവിെന്റ മനസ്സിൽ സ്വാസ്ഥ്യവും അയ്യപ്പെന�

റി ള്ള സേന്താ ഷബഹുമാനങ്ങളും സീമാതീതമായി
വർദ്ധി എ മാ മല്ല, രാജാവിനു പഴയ ൈസനിക�
ന്മാേരാടും മ മുണ്ടായിരുന്ന സേന്താ ഷാദരങ്ങൾ വളെര
കുറയുകയും െച . അതിനാൽ അവിെടയുണ്ടായിരുന്ന
പഴയ ൈസനികന്മാർ ് അയപ്പെന റി ് സാമാന്യ�
ത്തിലധികം അസൂയ ഉണ്ടായിത്തീർ . ഏതുവിധവും
ഈ അയ്യപ്പെന തുലയ്ക്കണെമ ് അവെരലാവരും കൂടി
ആേലാചി നിശ്ചയി . പിെന്ന അതിെനന്താണു്
േവണ്ടെത ് അവെരല്ലാവരുംകൂടി ആേലാചി കയും
ഒരു കശൗലം ക പിടി കയും െച .

അനന്തരം അവെരല്ലാവരുംകൂടി ഗൂഢമായി െച
രാജാവിെന്റ ഭാര്യെയ ചില തിരുമുൽക്കാ കൾ െവ
സങ്കടമറിയി . “അല്ലേയാ െപാ ത രാട്ടീ! ഇവിെട
വലിയ ത രാൻ തിരുമനസ്സിെല അടുക്കൽ േസവകനാ�
യി ഒരു മലയാളി വ േചർന്നതിൽപ്പിെന്ന തിരുമനസ്സി�
േല ് അടിയങ്ങെള റി ണ്ടായിരുന്ന വാത്സല്യവും
കരുണയും നിേശ്ശ ഷം നശിച്ചിരി . അടിയങ്ങെള
ഒരു കാര്യത്തിനും ഇേപ്പാൾ ക ി വിളിക്കാറിെല്ലന്നല്ല,
അടിയങ്ങൾ തിരുമുമ്പിൽ െച ന്നതുതെന്ന അവിേടക്കി�
േപ്പാൾ രസമല്ലാെതയാണു തീർന്നിരി ന്നതു്. ഈ സ്ഥി�
തിയിൽ ഇവിെടത്താമസി ന്ന കാര്യം അടിയങ്ങൾ
വലിയ സങ്കടമാണു്. ഈ പുതിയ മലയാളിയുെട ഏഷ�
ലണി നിമിത്തമാണു് തിരുമനസ്സിേല ് അടിയങ്ങളിൽ
കൃപയില്ലാെതയായതു്. ഇതിേല ് അവിടു ് എെന്ത�
ങ്കിലും ഒരു സമാധാനമുണ്ടാക്കി അടിയങ്ങെള രക്ഷിക്ക�
ണം. ഗുണവതിയും കരുണാനിധിയുമായിരുന്ന ഇവിടുന്ന�
ല്ലാെത അടിയങ്ങൾ മെറ്റാരു ശരണവുമില്ല. ഇവിടു ം
അടിയങ്ങെള ഉേപക്ഷി കയാെണങ്കിൽ അടിയങ്ങൾ
ഈ നാടുവി േപാകണെമന്നാണു് വിചാരി ന്നതു്.”

ഇ കാരം ൈസനികർ മുതലായവരുെട സങ്കടം േക�
് ആർ മാനസയായിത്തീർന്ന രാജ്ഞി “നിങ്ങൾ േവ�

ണ്ടി എ ം െചയ്യാൻ ഞാൻ സന്നദ്ധയാണു്. ഞാെന�
ന്താണു് െചേയ്യണ്ടെത നിങ്ങൾതെന്ന ആേലാചി
പറഞ്ഞാൽ ഞാനതു െചയ്യാം. ആ മലയാളിെയ റി�

തിരുമനസ്സിേല സാമാന്യത്തിലധികം േസ്നഹവും
ബഹുമാനവുമുെണ്ട എനി മറിയാം. അവെന ഇവി�
െടനി വിട്ടയയ്ക്കണെമേന്നാ അവൻ പറയുന്നതുേപാ�
െലെയാ ം െചയ്യരുെതേന്നാ പറഞ്ഞാൽ തിരുമനസ്സി�
േല സമ്മതമാവുകയിെല്ലന്നല്ല, പറയുന്നവേനാടു വി�
േരാധമുണ്ടാേയക്കാനുമിടയു ്. അവിടുെത്ത അടുക്കൽ
അറിയിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല. നിങ്ങൾതെന്ന ആേലാ�
ചി ് ഒരു കശൗലം നിശ്ചയിക്കണം” എ പറ .
അേപ്പാൾ ആ ൈസനികർ “ഇവിടു തിരുവയറ്റിൽ ഒരു
േവദനയാെണ കാണി െകാ ് ആലസ്യം നടി
കിട നിലവിളിക്കണം. ൈവദ്യന്മാർ വ ചികിത്സ�
കൾ െച േന്താറും അധികമധികമാെണ ക ി െകാ�
ണ്ടിരിക്കണം. ഇ യും െചയ്താൽ മതി. േശ ഷെമാെക്ക
അടിയങ്ങൾ ശരിയാക്കിെക്കാള്ളാം” എന്നറിയി ക�
യും, അങ്ങെന െചയ്യാെമ സമ്മതി രാജ്ഞി േരാഗം
നടി കിട നിലവിളി കയും െച .

ഉടെന രാജാവു രാജ്ഞി സുഖേക്കടാെണന്നറി�
ൈവദ്യന്മാെര വരുത്തി മുറ ചികിത്സകൾ െചയ്യി�

തുടങ്ങി. ചികിത്സകൾ െച േന്താറും േരാഗം വർദ്ധി �
വരുന്നതല്ലാെത േലശംേപാലും ശമനം കാണായ്കയാൽ
രാജാവു് ഏറ്റവും വി ഷണ്ണനായിത്തീർ . അേപ്പാൾ
പഴയ ൈസനികന്മാർ ഒരു ദുഷ്ടെന ൈവദ്യേവ ഷം ധരി�
പ്പി ൈക ലിയും െകാടു േവണ്ടെതല്ലാമുപേദശി
രാജസന്നിധിയിേലക്കയ . ആ കള്ളൈവദ്യൻ രാജാ�
വിെന്റ മുമ്പിൽ െച െതാഴുതുെകാ ്, “അല്ലേയാ തി�
രുേമനീ! ത രാട്ടിയുെട ശീലായ്മ അടിയൻ േഭദമാക്കാം.
ഇതുവെര ൈവദ്യേവ ഷം ചമ ് ഇവിെട വന്നവെരാ�
െക്ക ശുദ്ധേമ കള്ളന്മാരാണു്. അവർ ൈവദ്യശാ ം
കണ്ടി േപാലുമില്ല. േരാഗമറിയാെതയാണു് അവെരാ�
െക്ക ചികിത്സിച്ചതു്. ത രാട്ടിെയ ബാധിച്ചിരി ന്നതു്
ഒരു വല്ലാത്ത കടുത്ത വ്യാധിയാണു്. അതിെന്റ കാഠിന്യം
അറിയാവുന്നവർ മാ േമ അറി കൂടൂ. ശരിയായ
ചികിത്സ െച േവഗത്തിൽ േഭദമാക്കെത േരാഗം ഈ
വിധത്തിൽ ഒരു പ ദിവസംകൂടി െവ െകാണ്ടിരി �
കയാെണങ്കിൽ പിെന്ന ത രാട്ടിയുെട കഥ ഈശ്വരനു
മാ മറിയാെമന്നല്ലാെത അടിയെനാ ം അറിയി �
ന്നില്ല. ഈ േരാഗത്തിനു വിധിച്ചി ള്ള മരു ് ഒ മാ�

േമയു . അതു പുലിപ്പാലാണു്. ഒരു മുന്നാഴി പുലി�
പ്പാൽ കിട്ടിയാൽ മൂേന്നമുക്കാൽ നഴികെകാ ് ഈ േരാ�
ഗം േഭദമാക്കാെമ ള്ളതിനു യാെതാരു സംശയവുമില്ല.
അതില്ലാെത ഇതു േഭദെപ്പടുത്താൻ ആരാലും സാധ്യവു�
മല്ല” എന്നറിയി . ഇതുേകട്ടേപ്പാൾ രാജാവിനു വലിയ
വിചാരമായി. പിെന്ന രാജാവു ൈവദ്യേനാടു “െപാറുക്കാ�
ത്ത ദീനത്തിനു കിട്ടാത്ത മരു ് എ ള്ള പഴെഞ്ചാ ്
ഇേപ്പാൾ ശരിയായി. െപ കിട ന്ന പുലിെയപ്പിടി
പാൽ കറെന്നടു െകാ വരുവാൻ മനു ഷ്യൻ വിചാ�
രിച്ചാൽ സാധിക്കയില്ലേല്ലാ” എ പറ . അേപ്പാൾ
ൈവദ്യൻ, “ഇവിെട തിരുേമനിയുെട േസവകനും േസനാ�
നായകനുമായിത്താമസി ന്ന മലയാളിെയ ക ിച്ചയ�
ച്ചാൽ ഇതു സാധി ം” എന്നറിയി . ഉടെന രാജാവു്
അയ്യപ്പെന വരുത്തി വിവരം പറ . “പരീക്ഷി േനാ�
ക്കാം” എ പറഞ്ഞി ് അയ്യപ്പൻ അേപ്പാൾത്തെന്ന
േപായി.

“അയപ്പെന ഇങ്ങെന പറഞ്ഞയച്ചാൽ അവൻ െകാ�
ടുങ്കാട്ടിൽെച ് ഈറ്റ ലിെയ കട പിടി ം. പുലി
കടി ് അവെന്റ കഥയും കഴി ം. അങ്ങെന അവൻ നി�
മിത്തമുള്ള ഉപ വം തീരും” എ വിചാരിച്ചാണു പഴയ
ൈസനികന്മാർ കള്ളൈവദ്യെന അയ ് ഇങ്ങെന പറ�
യിച്ചതു്. പേക്ഷ അതു ഫലിച്ചില്ല.

അയപ്പൻ കാട്ടിൽെച ് ഒ വളെര പുലികെളയും
പുലി ട്ടികെളയും തടുത്തടി െകാ ് ഒരു വ്യാ ത്തി�
െന്റ പുറ കയറി രാജധാനിയിേല വ . അേപ്പാൾ
അവിെടയുണ്ടായിരുന്ന തിടുക്കങ്ങളും േകാലാഹലങ്ങളു�
െമല്ലാം അവർണ്ണനീയങ്ങൾ തെന്നയായിരു . പുലിക�
െള ക േപടി നാ കാരും രാജധാനിയിലുണ്ടായിരു�
ന്ന ൈസനികന്മാർ മുതലായവരുെമല്ലാം ഓടിെയാളി .
പുലികളുെട ശബ്ദം േകട്ടേപ്പാൾത്തെന്ന വയറുേവദന േഭ�
ദമായി രാജ്ഞി എണീ നട തുടങ്ങി. രാജാവു് ഏറ്റ�
വും ഭയാ ാന്തനായിത്തീർ . അയ്യപ്പൻ ഒരു അമാ�
നു ഷ ഭാവനാെണ ള്ള വിചാരം അേദ്ദഹത്തിനു മുേമ്പ�
തെന്ന ഉണ്ടായിരു . പുലികെളെക്കാ വരികയുംകൂടി
െചയ്തേപ്പാൾ ഇേദ്ദഹം ഒരു മനു ഷ്യനെല്ല തെന്ന തീർ�
ച്ചെപ്പടുത്തി. രാജാവു െച ് അയ്യപ്പെന്റ പാദത്തിങ്കൽ
വീണു സാഷ്ടാംഗം നമസ്ക്കരിച്ചി ്, “അല്ലേയാ സ്വാമിൻ!
അവിടു ് ആരാെണ ള്ള വാസ്തവം അറിയായ്കെകാ�

ഞാൻഅവിടുെത്ത ഇവിെട േവണ്ടതുേപാെല ആദരി�
കയും ആചരി കയും െചയ്തിരുന്നില്ല. അവിടുെത്ത

ഒരു േസവകെന്റ നിലയിൽ മാ മാണു ഞാൻ ഇതുവ�
െര വിചാരി േപാന്നതു്. എെന്റ ഈ അപരാധെത്ത
അവിടു ദയാപൂർവം ക്ഷമി ് എെന്ന അനു ഹിക്ക�
ണം. ഈ പുലികെള കണ്ടി ് ഇവിെടയുള്ളവെരല്ലാം
ഏറ്റവും ഭയപരവശരായിത്തീർന്നിരി . അതിനാൽ
ഇവെയെയല്ലാം കാട്ടിേല തെന്ന അവിടു സദയം
വിട്ടയയ്ക്കണം. അവിടു ് ആരാെണ സൂക്ഷ്മമായി ഞാ�
നിേപ്പാഴും അറിയുന്നില്ല. അതിനാൽ അതു് അവിടു
സദയം ഷ്ടമായി അരുളിെച്ചയ്യണെമ ം ഞാൻ സാ�
ദരം അേപക്ഷി െകാ ” എന്നറിയി . അതിനു
മറുപടിയായി അയ്യപ്പൻ, “അല്ലേയാ രാജാേവ! ഭവാൻ
എെന്ന ഇവിെട ഒ ം അനാദരിച്ചിരുന്നിെല്ലന്നല്ല, സാദരം
ബഹുമാനി തെന്നയാണു് ഇരുന്നി ള്ളതു്. അതിനാൽ
ഭവാെന റി ് ഞാൻ അത്യന്തം സ ഷ്ടനായിരി �

. ഇവിെടയുള്ള ൈസനികന്മാർ ് എെന്റ േപരിൽ
ഏറ്റവും അസൂയയുണ്ടായി ്. അതു് അവരുെട അജ്ഞ�
തെകാെണ്ടന്നല്ലാെത മെറ്റാ ം ഞാൻ വിചാരി ന്നില്ല.
എെന്റ പരമാർത്ഥെമല്ലാം മുേമ്പതെന്ന ഞാൻ ഭവാേനാ�
ടു പറഞ്ഞി ്. അതിൽ കൂടുതലായി ഇനിെയാ ം
പറഞ്ഞറിയിേക്കണ്ടതായിട്ടില്ല. േപാരാത്തെതല്ലാം കാ�
ല േമണ ഭവാനറിയാറാകും. എെന്ന റി ് ഇവിെട�
യുള്ള ൈസനികന്മാർ ം മ ം രസമില്ലാെത ഇരി �
ന്നതുെകാ ഞാനിനി ഇവിെടത്താമസിക്കണെമ
വിചാരി ന്നില്ല. ഞാൻ ഇേപ്പാൾത്തെന്ന മലയാള�
രാജ്യേത്ത േപാകു . എെന്റ നായ്ക്കെള (പുലികെള
ഉേദ്ദശി ് ) ഞാൻെകാ െപാെയ്ക്കാള്ളാം. ഭവാനും ഈ
ദിക്കിലുള്ള വാസം സുഖകരമയിരിക്കില്ല. അതിനാൽ
മലയാളത്തിേല േപാരികയാണു നല്ലതു്. അവിെട
വരുേമ്പാൾ എെന്റ സ്ഥിരവാസം എവിെടയാെണ
ഞാനറിയിക്കാം. ആ സ്ഥല വന്നാൽ എെന്നക്കാ�
ണാം” എ പറ . ഇ യും പറ കഴിഞ്ഞയുട�
െന അയ്യപ്പൻ പുലികേളാടുകൂടി അന്തർദ്ധാനവും െച .
അയപ്പൻ പിരി േപായതുെകാ ് പാണ്ഡ്യരാജാവി�
നു് അപാരമായ മനസ്താപമുണ്ടായി എ ള്ളതു പറയണ�
െമന്നില്ലേല്ലാ. അേദ്ദഹം അയ്യപ്പൻ മറഞ്ഞ ദി േനാക്കി
വീ ം നമസ്ക്കരിച്ചി സ്വമന്ദിരത്തിേല മടങ്ങിേപ്പായി.
പിെന്ന രാജാവു അയ്യപ്പെന റി തെന്ന ഓേരാ ചി�
ന്തി െകാണ്ടിരു . ഈ ദിവ്യൻ താനാരാെണ വ്യ�
ക്തമായിപ്പറഞ്ഞിെല്ലങ്കിലും േകവലം മനു ഷ്യനെല്ല ള്ള
കാര്യം തീർച്ചതെന്ന. ഇേപ്പാഴും അേദ്ദഹമാരാെണ �
ഷ്ടമായിപ്പറയണെമ ഞാനാവശ്യെപ്പട്ടി ം പറഞ്ഞില്ല.
“എെന്റ പരമാർത്ഥെമല്ലാം മുേമ്പതെന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞി�

് ” എന്നാണേലാ അേദ്ദഹം പറഞ്ഞതു്? അേദ്ദഹം
മുേമ്പ എന്താണു് പറഞ്ഞതു്? എനി േത്യകമായി
ഒരു നാടും വീടും ഇല്ല. േലാകെമല്ലാം എെന്റ നാടുതെന്ന.
സാക്ഷാൽ മഹാമായ അമ്മയും േലാൈകകനാഥനായി�
രി ന്ന ഈശ്വരൻ അച്ഛനും എ വിചാരി നട �

” എന്നാണേല്ലാ അേദ്ദഹം മുേമ്പ പറഞ്ഞി ള്ളതു്.
േപർ അയ്യപ്പനാെണ ം പറ . ശരിതെന്ന. ഇ യും
പറഞ്ഞതുെകാ ് ജനിച്ച പു നായ അേദ്ദഹം ീപര�
േമശ്വരനു വി മായയിൽ ശാസ്താവാെണ ഷ്ടമാകു�

്. ശാസ്താവിെന അയ്യപ്പെന ം പറയാറുണ്ടേല്ലാ.
ഈശ്വരന്മാർ േത്യക വീടും നാടുമില്ലേല്ലാ. സർവ്വ�
വ്യാപികളായിരി ന്ന ഈശ്വരന്മാർ േലാകെമല്ലാം
അവരുെട നാടുതെന്ന. ഇെതല്ലാം ആ സ്വാമി അരുളിെച്ച�
യ്ത വാ കളിൽനി ് ഊഹിക്കാവുന്നതാണു്. പെക്ഷ
എെന്റ അജ്ഞതെകാ ് അെതാ ം ഊഹിച്ചറിയാൻ
അേപ്പാൾ എനി കഴിഞ്ഞില്ല. അതു വലിയ കഷ്ടമാ�
യിേപ്പായി. ഏതായാലും ഇനി ഈ ദിക്കിെലത്താമസം
ശുഭമായിരിക്കയില്ല. സ്വാമി അരുളിെച്ചയ്തതും അങ്ങെന�
യാണേല്ലാ. അയ്യപ്പൻ ഇവിെട നി േപായി എന്നറി�
ഞ്ഞാൽ ശ ക്കളുെട ഉപ വം ഉണ്ടാേയക്കാം. എല്ലാം�
െകാ ം താമസിയാെത ഇവിടംവി മലയാളത്തിേല�

േപാകുന്നതുതെന്നയാണു് നല്ലതു് ”. ഇങ്ങെനെയല്ലാം
ചിന്തി റ രാജാവു പിെന്ന അധികം താമസിയാെത
അവിെടനി കുടുംബസഹിതം േകരളത്തിേല പുറ�
െപ്പ .

സ്ഥാവരവ ക്കെളല്ലാം പാട്ടത്തിലാക്കി പലർ ം
പതി െകാടു കയും പണവും പണ്ടങ്ങളും ഭരണിപാ�

ങ്ങളും മ ം െകട്ടിെയടുപ്പി കയും െച െകാണ്ടാണു്
രാജാവു മലയാളത്തിേല േപാന്നതു്. അേദ്ദഹം പല േദ�
ശങ്ങൾ കട ് ഒടുവിൽ “പന്തളം” എന്ന േദശ വ �
േചർ . ആ േദശം അക്കാല “ൈക ഴത്തമ്പാൻ”
എന്ന സിദ്ധനായിരുന്ന ഒരിട ഭുവിെന്റ ൈകവശത്തി�
ലായിരു . അവിെട ഏതാനും സ്ഥലം ആ തമ്പാേനാടു
വില വാങ്ങി ഒരു േകായിക്കൽ (േകാവിലകം) പണിയി�

രാജാവു കുടുംബസഹിതം അവിെട താമസമുറപ്പി .
പന്തളം എന്നറിയെപ്പടുന്ന േദശം പ കര�

കൾ കൂടിയതാണു്. അവയിൽ ഒരു കരയുെട േപരാണു്
“ൈക ഴ”. തമ്പാെന്റ േകാവിലകം ആ കരയിലായി�
രു . അതുെകാണ്ടാണു് അവർ ൈക ഴത്തമ്പാെന�

നാമം സിദ്ധിച്ചതു്. അ കാരം തെന്ന പാണ്ഡ്യരാ�
ജാവു വ പന്തള താമസമായ കാലം മുതൽ ആ
കുടുംബക്കാരുെട േപരു പന്തള രാജാെവ മായി�
ത്തീർ . ഇ ജാലം, മേഹ ജാലം മുതലായ േമാടി
വിദ്യകൾ െകാ സിദ്ധനായിരുന്ന ൈക ഴത്തമ്പാ�
െന റി േകട്ടിട്ടില്ലാത്തവർ േകരളത്തിൽ അധികമു�
ണ്ടായിരി െമ േതാ ന്നില്ല. ആ തമ്പാെന്റ കുടും�
ബം കാല േമണ അന്യം നി േപാവുകയാൽ പന്തള�

ത രാെന്റ േകായിക്കൽ അേങ്ങാ മാറ്റിസ്ഥാപി .
ഇേപ്പാൾ ആ േകായിക്കലിരി ന്നതു ൈക ഴക്കരയി�
ലാണു്. നിർമ്മലജല വാഹേത്താടുകൂടിയ നദിയുെട
തീര ള്ള ആ സ്ഥലം ഏറ്റവും സുഖ ദമായി ള്ളതാക�
യാലാണു് േകായിക്കൽ അേങ്ങാ മാറ്റി സ്ഥാപിച്ചതു്.

ഇനി ന െട അയ്യപ്പസ്വാമി പാണ്ഡ്യരാജ്യ നി�
പുറെപ്പട്ടി ് എേങ്ങാട്ടാണു േപായെത േനാക്കാം.

സ്വാമി പാണ്ഡ്യരാജാവിേനാടു പറഞ്ഞതുേപാെല മല�
യാളത്തിേല തെന്നയാണു േപാന്നതു്. സ്വാമി മല�
യാളത്തിെന്റ കിഴെക്ക അതിർത്തിയിെലത്തിയേപ്പാൾ
അവിെട സാക്ഷാൽ പരശുരാമമഹർഷിെയ കെണ്ടത്തി.
അേപ്പാൾ പരശുരാമൻ അയ്യപ്പേനാടു്, “അല്ലേയാ ഹരി�
ഹരപു നായ സ്വാമിൻ! ഞാൻ ഈ േകരളത്തിെന്റ
രക്ഷയ്ക്കായി കിഴെക്ക അതിർത്തിയായ മലകളിലും, പടി�
ഞ്ഞാെറ അതിർത്തിയായ കടൽത്തീരങ്ങളിലും സ്വാ�
മിയുെട ഏതാനും വി ഹങ്ങൾ തിഷ്ഠി കഴിഞ്ഞി�
രി . ഇനി സ്വാമിെയ കെണ്ടത്തിയതായ ഈ പു�
ണ്യസ്ഥല ം ഞാൻ സ്വാമിയുെട ഒരു ദിവ്യ വി ഹം

തിഷ്ഠിക്കാൻ വിചാരി കയാണു്. ഈ സ്ഥലങ്ങളി�
െലല്ലാം സ്വാമിയുെട സാന്നിദ്ധ്യം സദാ ഉണ്ടായിരിക്ക�
ണം. ഈ പുണ്യസ്ഥലത്താണു പ മതംഗമഹർഷി
മുതലായ തേപാധനന്മാർ ആ മം സ്ഥാപി തപ
െച െകാണ്ടിരുന്നതു്. ആ തേപാധനന്മാരുെട പാദ�
ശു ഷ നിമിത്തം വലിയ തപസ്വിനിയായിത്തീർന്ന
ശബരി ദശരഥപു നായ ീരാമച െന്റ ദർശനമാ �
ത്താൽ മുക്തയായിത്തീർന്നതും ഈ സ്ഥല െവച്ചാ�
ണു്. ഇ കാരെമല്ലാമിരി ന്ന ഈ പുണ്യസ്ഥല
സ്വാമിയുെട സാന്നിധ്യം വിേശഷി മുണ്ടായിരിക്കണം.
ഈ േകരളത്തിെന്റ ധാന രക്ഷകനായി ഞാൻ സ്വാ�
മിെയത്തെന്നയാണു് കരുതുന്നതു് ” എന്നറിയി കയും,
സ്വാമി അതിെന സമ്മതി കയും ഉടെന പരശുരാമൻ
അയ്യപ്പസ്വാമിെയ അവിെട തിഷ്ഠി കയും ശബരി താ�
മസി തപ െച കയും േമാക്ഷെത്ത ാപി കയും
െചയ്തതായ ആ പർവ്വതത്തിനു ‘ശബരിഗിരി’ (ശബരി�
മല) എ നാമം കൽപ്പി കയും െച .

പാണ്ഡ്യരാജാവു മലയാളരാജ്യ വ പന്തളരാ�
ജാവായി താമസം തുടങ്ങിയതിെന്റ േശഷം കുെറ ദിവസ�
ങ്ങൾ കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ ഒരു ദിവസം രാ ിയിൽ അേദ്ദഹം
കിട റങ്ങിയിരുന്ന സമയം ഒരു സ്വപ്നം കാണുകയുണ്ടാ�
യി. മു േസനാനായകനായി തെന്റ അടുക്കൽ താമ�
സിച്ചിരുന്ന അയ്യപ്പൻ അടുക്കൽ വ “ഞാനിേപ്പാൾ
ശബരിമലയിലാണു് താമസി ന്നതു്. അവിെട വന്നാൽ
എെന്ന കാണാം” എ പറഞ്ഞതായിട്ടാണു് സ്വപ്നമു�
ണ്ടായതു്. ഉടെന രാജാവുണർ ക തുറ േനാക്കീ ്
അവിെടെയ ം ആെരയും കണ്ടില്ല. എങ്കിലും രാജാ�
വു് ഇതു സാക്ഷാൽ ഹരിഹരപു നായിരി ന്ന ധർമ്മ�
ശാസ്താവു തെന്ന തെന്റ അടുക്കൽ വ ് അരുളിെച്ചയ്ത�
താെണ വിശ്വസി കയും, അടുത്ത ദിവസം തെന്ന
പരിവാരങ്ങേളാടുകൂടി ശബരിമലയിേല പുറെപ്പടുക�
യും െച .

അവിെടെയത്തി കാടുകൾ െവട്ടിെത്തളി േനാക്കി
െചന്നേപ്പാൾ പരശുരാമനാൽ തിഷ്ഠിക്കെപ്പട്ടിരുന്ന വി�

ഹം കെണ്ടത്തി. എങ്കിലും രാജാവിനു നല്ല തൃപ്തിയാ�
യില്ല. “ഇവിെട വന്നാൽ കാണാെമന്നാണേല്ലാ സ്വാമി
അരുളിെച്ചയ്തി ള്ളതു്. ഇവിെട വന്നി സ്വാമിെയ കണ്ടി�
ല്ലേല്ലാ” എന്നായിരു രാജാവിെന്റ വിചാരം. ആ സമയ�

്, “ഇേപ്പാൾ എെന്റ വി ഹം കണ്ടാൽ മതി. അവിെട
എെന്റ സാന്നിധ്യം േവണ്ടതുേപാെലയു ്. ആ ബിംബ�
ത്തിൽ പൂജി േസവിച്ചാൽ സർവ്വാഭീഷ്ടങ്ങളും സാധി�

ം” എ ് ആേരാ എവിെട നിേന്നാ വിളി പറയുന്ന�
തായി േക . അതും സ്വാമി അരുളിെച്ചയ്തതു തെന്ന എ
വിശ്വസി രാജാവു് അവിെടത്തെന്ന താമസി െകാ
േവ ന്ന ആളുകെളയും സാധനങ്ങളുെമല്ലാം അവിെട
വരുത്തി മുറ ് അമ്പലം പണിയും സിദ്ധ ത ിയായ
താഴമൺ േപാറ്റിെയെക്കാ കലശവും നടത്തി േക്ഷ �
ത്തിൽ പിന്നീടു നടേക്ക ന്ന കാര്യങ്ങൾ പതിവുക�
ളും നിശ്ചയി . ദുഷ്ടമൃഗങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ആ വന േദശ�

് എ ം മനുഷ്യർ താമസി പൂജയും മ ം നട ക
എ ള്ളതു് അക്കാല ് അസാധ്യമായിരുന്നതിനാൽ
മാസം േതാറും അ ദിവസം മാ ം പൂജ നടത്തിയാൽ
മതിെയ ം, മകരസം ാന്തി, ആട്ടവിേശഷം (ആണ്ടി�
െലാരിക്കലുള്ള വിേശഷ ദിവസം) ആയിരിക്കണെമ ം,
അ മുതൽ അ ദിവസം ഒരുത്സവം േപാെല േദവ�
െന എഴുന്നള്ളി കയും മ ം േവണെമ ം മകരമാസം
അഞ്ചാം തിയ്യതി ആ േതാറും ഒരു കളഭവും, ഏഴാം
തിയ്യതി ഒരു കുരുതിയും നടത്തണെമ ം മ മാണു് നി�
ശ്ചയിച്ചതു്. അ കാരെമല്ലാം ഇേപ്പാഴും നട വരു �
മു ്. എന്നാലിേപ്പാൾ മകരം മുതൽ ഒന്നിടയി ് ആറു
മാസങ്ങളിൽ ആദ്യവും കുംഭം മുതൽ ഒന്നിടയി ് ആറു മാ�
സങ്ങളിൽ ഒടുവിലും അ ദിവസം വീതമാണു് അവിെട
പൂജ നടത്തി വരുന്നതു്. അങ്ങെനയായാൽ ആണ്ടിൽ
ആറു തവണ വീതം ഇവിെടേപ്പായാൽ മതിയേല്ലാ. പൂജ
നടത്താൻ േപാകുന്നതു ശാന്തിക്കാരൻ, കഴകക്കാരൻ, മാ�
രാന്മാർ, മ പരിചാരകന്മാർ മുതലായവെരല്ലാവരും കൂടി
നിേവദ്യത്തിനും, ശാന്തിക്കാരൻ മുതലായവർ ഭക്ഷ�
ണത്തിനും മ ം േവ ന്ന അരി, േകാ കൾ മുതലായ
സകല സാധനങ്ങളും െകട്ടിെയടു െകാ ം “സ്വാമി�
േയ! ശരണമയ്യേപ്പാ!” എ ് ഉറെക്ക വിളി െകാ �
മാണു്. ഇങ്ങെന േപാകുന്നവർ മേദ്ധ്യമാർഗ്ഗം കാട്ടാന,
കരടി, കടുവാ, പുലി, െചന്നായ മുതലായ ദുഷ്ടമൃഗങ്ങെള
ധാരാളമായി കാണുക സാധാരണമാണു്. എന്നാലിവയി�
െലാ ം ഇവെര ഉപ വിക്കാറില്ല. ഇവരുെട (സ്വാമിേയ
ശരണമയ്യപ്പാ എ ള്ള) ശരണം വിളി േകൾ േമ്പാൾ
സകലമൃഗങ്ങളും ദൂെര മാറിെക്കാ ം. അങ്ങെന ഇേപ്പാ�
ഴും ക വരു . മകരസം മ ദിവസം സ്വാമിദർശന�
ത്തിനായി ഇേപ്പാഴും ആ േതാറും അസംഖ്യം ആളുകൾ
ശബരിമല േപാകാറുണ്ടേല്ലാ. അവരും ചിലേപ്പാൾ
വഴി കാട്ടാനകേളയും മ ം കാണാറുെണ്ട ം, ശരണം
വിളി േമ്പാൾ അവെയല്ലാേമാടിേപ്പാവുക പതിവാെണ�

ം മ ം പറ േകൾ ്.
അയ്യപ്പസ്വാമിയുെട വാസം ശബരിമലയിലുറപ്പി �

കയും, അവിെട അമ്പലം പണി, കലശം മുതലായവ നട�
കയും െചയ്തതിെന്റ േശഷം പന്തള രാജാവു് ആ

സ്വാമിെയ തെന്റ കുടുംബപരേദവതയായിത്തെന്ന വിചാ�
രി ് ആദരി തുടങ്ങി. അേപ്പാൾ അേദ്ദഹത്തിനു ദിവ�
സം േതാറും സ്വാമിദർശനം കഴിച്ചാൽെക്കാള്ളാെമ
േതാ കയും, അതു ശബരിമലയിൽെച്ച സാധി �
ന്ന കാര്യം അസാധ്യമായിരി കയും െചയ്തതുെകാ
പന്തള തെന്ന േകായിക്കലിനു സമീപം ഒരു േക്ഷ ം
പണിയി ് അവിെടയും വിധി കാരം ശാസ്താവിെന �
തിഷ്ഠിപ്പി . അതിനാൽ അവിെടയുള്ള രാജാക്കന്മാർ
മാ മല്ല രാജ്ഞികൾ ം ആബാലവൃദ്ധം എല്ലാവർ ം

തിദിനം ശാസ്താവിെന ദർശനം കഴി ന്നതിനും സൗ�
കര്യം സിദ്ധി .

പാണ്ഡ്യരാജകുടുംബത്തിെല ഒരു ശാഖക്കാർ വള്ളി�
യൂർ എന്ന േദശ താമസമാക്കിയതായി മു പറഞ്ഞി�
ണ്ടേല്ലാ. ആ ശാഖക്കാരും കാലാന്തരത്തിൽ ആ േദശം

വി മലയാളത്തിേല തെന്ന േപാ . അവർ അക്കാ�
ല െത ംകൂർ രാജ്യ ് ഉൾെപ്പട്ടിരുന്നതും ഇേപ്പാൾ
തിരുവിതാംകൂറിൽ മീനച്ചിൽ താലൂക്കിൽ േചർന്നിരി �
ന്നതുമായ പൂഞ്ഞാർ എന്ന േദശ വ േചരുകയും
ആ േദശം െത ംകൂർ രാജാവിേനാടു വാങ്ങി േകായി�
ക്കലുമുണ്ടാക്കി അവിെട താമസമുറപ്പി കയും െച .
ആ സ്ഥലത്തിനു കിഴ ള്ള മലയിൽ നി പുറെപ്പ ്
ഒരു നദി മുേമ്പ തെന്ന പടിഞ്ഞാ വഹി ണ്ടാ�
യിരു . അതു കൂടാെത ആ മലയുെട മെറ്റാരു ഭാഗ
നി േവെറ ഒരു നദി കൂടി ഇടക്കാല പുറെപ്പ പടി�
ഞ്ഞാ വഹി തുടങ്ങി. ആ നദിെയ എല്ലാവരും ‘പു�
ത്തനാറു് ’ എ പറ തുടങ്ങി. അതു കാല േമണ
‘പൂഞ്ഞാറു് ’ എന്നായിത്തീർ . ആ നദിയുെട തീര �
ള്ള േദശത്തിനും ആ േപരു തെന്ന സിദ്ധി . ആ േപ�
രിെന സം തഭാഷ പണ്ഡിതന്മാർ സം തീകരി ‘പു�
ണ്യാപഗ’ എന്നാക്കിത്തീർത്തി മു ്. പൂഞ്ഞാറ്റിൽ രാ�
ജാ(ത രാ)ക്കന്മാർ ം ധാന പരേദവത ശാസ്താവു
തെന്നയാണു്. അതിനാൽ അവിെടയും േകായിക്കലിന�
ടു ് ഒരു േക്ഷ ം പണിയി ശാസ്താവിെന തിഷ്ഠി�
ച്ചി ്. അവിെടയും ഇേപ്പാൾ േക്ഷ മര്യാദ കാരം
ദിവസം േതാറും പൂജ മുതലായവയും, ആ േതാറും ഉൽ�
സവം മുതലായ അടിയന്തിരങ്ങളും നടത്തിവരു ്.

െത ംകൂർ, വട ംകൂർ, െചമ്പകേശ്ശരി, കായംകുളം
മുതലായ രാജ്യങ്ങൾ പിടിച്ചടക്കിയതിെന്റ േശഷം പന്ത�
ളം കൂടി തെന്റ രാജ്യേത്താടു േചർത്താൽെക്കാള്ളാെമ
േതാ കയാൽ തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവു് അതിനാ�
യി മി തുട കയും, വലിയ യുദ്ധവും മ ം കൂടാെത
അതു സാധി കയും െച . ഒരുടമ്പടി കാരമാണു്
തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവു പന്തളം േദശം ൈകവശ�
െപ്പടുത്തിയതു്. പന്തളം േദശം പന്തള രാജാവിൽ
നി ൈകവശെപ്പടുത്തിയ കാല തിരുവിതാംകൂർ
മഹാരാജാവു് എഴുതിെക്കാടുത്തി ള്ള ഉടമ്പടിയുെട സാ�
രം, പന്തള രാജാവിെന്റ കുടുംബത്തിൽ െചലവിനു്
ആവശ്യമുള്ള െന ം പണവും ആ േതാറും അടു ൺ
(െപൻഷൻ) ആയിെക്കാടു ് ആ കുടുംബെത്ത ബുദ്ധി�
മുട്ടിക്കാെത എ ം രക്ഷി െകാള്ളാെമന്നാണു്. ആ രാ�
ജകുടുംബത്തിലിേപ്പാൾ ആളുകൾ പണ്ടേത്തതിൽ വള�
െരയധികം വർദ്ധിച്ചി ള്ളതുെകാ ം അടു ണിെന്റ
സംഖ്യ അതിനുതക്കവണ്ണം കൂട്ടിെക്കാടുക്കാത്തതിനാലും
ആ മാന്യകുടുംബക്കാരിേപ്പാൾ നിത്യവൃത്തി വളെര
ബുദ്ധിമു െണ്ടന്നാണു് േകൾ ന്നതു്.

പന്തളം േദശം തിരുവിതാംകൂറിൽ േചർത്തി ം ശബ�
രിമല േദവസ്വം ആ സർക്കാരിൽ േചർത്തിട്ടില്ലായിരു�

. അവിെട നടവരവായി ം മ മുള്ള ആദായം കാല�
േമണ വളെര വർദ്ധി കയാൽ ആ േദവസ്വവും പി�

ന്നീടു തിരുവിതാംകൂർ സർക്കാരിൽേച്ചർ . അതിനാൽ
ആ േക്ഷ ത്തിെന്റ ഉടമസ്ഥനായ പന്തള രാജാവി�
നു് അവിെടനി ് ഇേപ്പാൾ ഒരു കാശു േപാലും കിട്ടാൻ
മാർഗ്ഗമില്ലാെതയാണിരി ന്നതു്. എങ്കിലും അയ്യപ്പസ്വാ�
മിയുെട ചില തിരുവാഭരണങ്ങളും മ ം ഇേപ്പാഴും െവ
സൂക്ഷി ന്നതു പന്തള രാജാവു തെന്നയാണു്. അവ�
െയ്ക്കല്ലാം തിരുവിതാംകൂർ സർക്കാരിൽ കണ മു ്. ആ
വക തിരുവാഭരണങ്ങളും മ ം എടുപ്പി െകാ പന്തള�

രാജാവു് ഇേപ്പാഴും ആ േതാറും മകരസം ാന്തി
ശബരിമല എ ക പതിവാണു്. അവിെട മകരം ഏഴാം
തീയതി വെര പതിവുള്ള അടിയന്തിരങ്ങെളല്ലാം കഴിയു�
ന്നതു വെര രാജാവു് അവിെടത്തെന്ന താമസി കയും
പിെന്ന തിരുവാഭരണങ്ങൾ മുതലായവ എടുപ്പി െകാ
തിരിെയേപ്പാരികയുമാണു് പതിവു്. തിരുവാഭരണങ്ങളും
മ ം െകാ േപാകുേമ്പാഴും തിരിെയെക്കാ േപാരു�
േമ്പാഴും അകമ്പടിയായി േപാലീസുകാർ മുതലായ സർ�
ക്കാരുേദ്യാഗസ്ഥന്മാരും മ മുണ്ടായിരി ം. ആ യാ
വാദ്യേഘാഷങ്ങേളാടും മ ം കൂടി വളെര േകമമായിട്ടാണു്
ഇേപ്പാഴും നട വരുന്നതു്. ആ േപാ വരവു വക ള്ള
െചലവുകെളല്ലാം സർക്കാരിൽ നി െച വരു ്.
പന്തള ത രാൻ ശബരിമലയിൽ താമസി ന്ന ദിവ�
സങ്ങളിൽ ബഹുമാനസൂചകമായി അരി, േകാ മുതലാ�
യവ സർക്കാരിൽ നി െകാടു കയും പതിവാണു്.

പന്തള രാജാവു് ആ േതാറും മകരസം ാന്തി�
ശബരിമലയിൽ േപാവുകയും ആേറഴു ദിവസം അവി�

െടത്താമസി കയും പതിവാെണങ്കിലും നട േനെര
െച സ്വാമിെയ വന്ദി ക പതിവില്ല. അതിനു ര
കാരണങ്ങൾ പറ വരു ്. അയ്യപ്പസ്വാമി രാ�
ജാവിെന്റ േസനാനായകനായിത്താമസിച്ചിരുന്ന ആളാ�
ണേല്ലാ. അതിനാൽ രാജാവു േനെര െച േമ്പാൾ സ്വാ�
മി എണീ ് ആചാരം െചയ്യണം. അതിനിടയാ ന്നതു
ശരിയല്ലേല്ലാ എ വിചാരിച്ചാണു രാജാവു േനെര േപാ�
കാത്തതു് എെന്നാരു പക്ഷം. അതല്ല, ശബരിമലശ്ശാസ്താ�
വിെന തിഷ്ഠിച്ചതു പരശുരാമനും, പന്തള രാജാവു
ക്ഷ ിയനുമാണേല്ലാ. അതു െകാ പരശുരാമേനാടുള്ള
പൂർവ്വൈവര്യം നിമിത്തമാണു് രാജാവു നട േനെര േപാ�
കാത്തതു് എന്നാണു രണ്ടാം പക്ഷം. കാരണെമന്തായിരു�
ന്നാലും രാജാവു് അവിെട നട േനെര െച സ്വാമിെയ
വന്ദിക്കാറിെല്ല ള്ളതു വാസ്തവം തെന്ന.
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ശബരിമലയിൽ ധാന േദവൻ ശാസ്താവു തെന്ന�
െയങ്കിലും അവിെട േവെറ ചില മൂർത്തികെളയും കുടി�
യിരുത്തിയി ്. അവയിൽ ധാനം ഭ കാളിയാണു്.
ഭ കാളിെയ കുടിയിരുത്തിയിരി ന്നതു ര നിലയി�
ലായി ള്ള ഒരു െചറിയ മാളികയുെട മുകളിലെത്ത നി�
ലയിലാണു്. അതിനാൽ ആ ഭഗവതിെയ സാധാരണ�
യായി പറ വരുന്നതു് ‘മാളിക റത്തമ്മ’ എന്നാണു്.
ഇതു കൂടാെത അവിെട ‘വാവരു’സ്വാമിെയ ം കടുത്ത
സ്വാമിെയ ം ര മൂർത്തികൾ കൂടി ഉ ്. വാവരു�
സ്വാമി ജാതിയിൽ മുഹമ്മദീയനും കടുത്തസ്വാമി ശൗ�
ണ്ടിക(ഈഴവ)നുമായിരു . അവർ ര േപരും അയ്യ�
പ്പസ്വാമിയുെട ആജ്ഞാകാരന്മാരായിരു വേ . അവർ
ചരമഗതിെയ ാപിച്ചി ം അയ്യപ്പസ്വാമിെയ വി േപാ�
കാൻ മനസ്സില്ലാെത സ്വാമിയുെട സന്നിധിയിൽ തെന്ന
നിന്നിരുന്നതിനാലാണു് അവേരയും അവിെട കുടിയിരു�
ത്തിയതു്. ഈ മൂ ് ഉ മൂർത്തികേളയും ഉേദ്ദശിച്ചാണു്
മകരം ഏഴാം തീയതി അവിെട പതിവായി ഒരു കുരുതി
കഴി വരുന്നതു്.

അയ്യപ്പസ്വാമിയുെട മാഹാത്മ്യം പറയുക എ െവ�
ച്ചാൽ അവസാനം ഇല്ലാെതയു ്. അവിടുെത്ത അ ത�
ങ്ങൾ മിക്കവയും സിദ്ധങ്ങളാകയാലും േലഖനം മ�
ത്തിലധികം ദീർഘി േപാകുെമ ള്ളതുെകാ ം അവ�
െയാ ം ഇവിെട വിവരി ന്നില്ല. മു ് പറഞ്ഞി ള്ള
സംഗതികൾ െകാ സ്വാമിയുെട സാന്നിധ്യം ശബരിമ�
ലയിൽ സാമാന്യത്തിലധികമായി െണ്ട ് ഊഹിക്കാ�
വുന്നതുമാണേല്ലാ.

പന്തള രാജാവു പാണ്ഡ്യരാജ്യ നി േപാരു�
ന്ന സമയം സ്ഥാവര വ ക്കെളല്ലാം ഓേരാരുത്തർ
പാട്ടത്തിനായി പതി െകാടുത്തിട്ടാണു് േപാന്നെത
മുൻപു പറഞ്ഞി ണ്ടേല്ലാ. രാജാവു േപാന്നതിനുേശഷം
കുറ കാലേത്ത ് കാര്യസ്ഥന്മാെര പാണ്ടിയിലയ
പാട്ടം പിരിപ്പി കയും ചില കുടിയാന്മാർ പാട്ടം പന്ത�
ള െകാ വ െകാടു കയും െചയ്തിരു . കാലാ�
ന്തരത്തിൽ അതു ര മില്ലാെതയായി. ഇേപ്പാൾ പന്തള�

രാജാക്കന്മാർ തങ്ങൾ പാണ്ഡ്യരാജ്യ ചില
സ്ഥാവരവ ക്കളുണ്ടായിരു എ ള്ള േക േകൾവി�
യല്ലാെത ആ വ ക്കെളവിെടയാെണ ം എ ഉെണ്ട�

ം, കുടിയാന്മാരാെരല്ലാമാെണ ം മ മുള്ള യാെതാരു
നിശ്ചയവുമില്ല. അ കാരം തെന്ന ആ കുടിയാന്മാർ
തങ്ങളുെട ജന്മിെയ റി ് േക േകൾവിയല്ലാെത അവ�
െരവിെടയാെണ േപാലും നിശ്ചയമില്ലാതായി ്.
വ ക്കൾ ൈകമാറിൈക്കമാറി ഇേപ്പാഴെത്ത അനുഭവ�
ക്കാർ പണ്ടെത്ത കുടിയാന്മാരുെട വംശ്യന്മാരല്ലാെതയു�
മായിേപ്പായി ണ്ടായിരിക്കാം. എങ്കിലും ആ വ ക്കളനു�
ഭവി ന്നവരിൽ ചിലർ ചില േദാഷങ്ങൾ കാണുക�
യാൽ അവർ ശ്നം െവ േനാക്കി കയും, ജന്മിയായ
ത രാനു പാട്ടം െകാടുക്കാത്തതുെകാണ്ടാെണ �
ശ്നക്കാർ വിധി കയും െച കയാൽ ഇേപ്പാഴും ചിലർ
പാണ്ടിയിൽ നി പന്തള വ പണവും ചില പണ്ട�
ങ്ങളും മ കാ െവ ത രാെന ക വന്ദി കയും,
അയ്യപ്പസ്വാമി വഴിപാടുകൾ കഴി കയും െച �

്. കാലപ്പഴക്കം െകാ ് വ ക്കെളയും പാട്ടെത്തയും
സംബന്ധി യാെതാരു മാണവും ത രാെന്റയും കു�
ടിയാെന്റയും ൈകവശത്തിലില്ലാെതയായിേപ്പായിരി �
ന്നതിനാൽ ആ വ ക്കളിൽ നി ശരിയായ ആദായം
ഇനി ത രാനു കിട്ടാൻ എളുപ്പമില്ലാെതയാണിരി ന്ന�
തു്. ഇേപ്പാൾ ചില സമയം, ചിലർ വല്ലതും കുേറേശ്ശ
ത രാനു െകാ െച െകാടുക്കന്നതു് അയ്യപ്പസ്വാ�
മിയുെട കൃപ െകാ മാ മാണു്. ആ സ്വാമി രാജകുടും�
ബെത്ത സകല േ യ കളുമുണ്ടായി കാത്തിടാേനാർ�
ത്തിടെട്ട.

മുക്കണ്ണൻ േമാദപൂർവ്വം മുരമഥനമഹാ-
മായതൻ കായമാരാൽ

തൃക്കൺപാർത്താഞ്ഞണ ൽക്കടമദനരസം
മൂ കൂത്താടിയേപ്പാൾ

ചിെക്ക ണ്ടായ േദവൻ ഹരിഹരതനയൻ
ചിന്മയൻ നമ്മേള മാ-

െലാെക്കത്തീർ ൾ രുന്നിൽക്കനിെവാടു
സതതം

കാത്തിടാേനാർത്തിടെട്ട.
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ൈവയ്ക്ക വടേക്കനടയിൽപ്പാെട്ട ം െതേക്കനടയിൽ�
പ്പാെട്ട മുള്ള അടിയന്തിരങ്ങൾ സിദ്ധങ്ങളാണേല്ലാ.
ഇവയിൽ െതേക്കനടയിൽപ്പാ ണ്ടായി വളെരക്കാല�
മായതിനാൽ അതിെന റി േക േകൾവിയല്ലാെത
അതു കണ്ടി ള്ളവർ ഇേപ്പാൾ ആരും ഉെണ്ട േതാ �
ന്നില്ല. വടെക്കനടയിൽപ്പാ പ പ െകാല്ലം�
മു ം ഉണ്ടായതായി ഓർ ്. അതിനാൽ അതു
പലരും കണ്ടി ണ്ടായിരിക്കാം. എങ്കിലും ഈ പാ കൾ
എ തുടങ്ങിെയ ം തുടങ്ങാനുള്ള കാരണെമെന്ത ം
അറിയാവുന്നവർ വളെര ചുരുക്കമായിട്ടാണിരി ന്നതു്.
അതിനാൽ ഇവെയ റി േകട്ടി ള്ള സംഗതികൾ ജന�
ങ്ങളുെട അറിവിനായി താെഴപ്പറ െകാ .    പ
വട ംകൂർ രാജാവിനു രാജവാ ഉണ്ടായിരുന്ന കാല�

് ഒരിക്കൽ ൈവയ്ക്കംേദശ വസൂരി എന്ന സാം �
മികേരാഗം ബാധി കലശൽകൂട്ടി. അതുതുടങ്ങി ര മൂ�

മാസമായി ം േമണ വർദ്ധി െകാണ്ടിരുന്നതല്ലാ�
െത ശമിക്കാനുള്ള ലക്ഷണെമാ ം ക തുടങ്ങിയില്ല.
അക്കാലത്തിനിട ് ഈ േരാഗം നിമിത്തം അവിെട
അേനകമാളുകൾ മരി കയും െച . ഇങ്ങെനയായാൽ

േമണ ജനങ്ങെളല്ലാം നശി േപാകുമേല്ലാ എ ള്ള
വിചാരവും ഭയവും ജനങ്ങളുേടയും രാജാവിേന്റയും മന�
സ്സിലങ്കരി . രാജാവു് ഒരു ശ്നക്കാരെന വരുത്തി ഈ
േരാഗബാധ കാരണെമന്താെണ ം ഇതിെന്റ ശമന�
ത്തിനു് എന്താണു് െചേയ്യണ്ടെത ം ശ്നംവയ്പ്പി
േനാക്കി . അേപ്പാൾ വസൂരി മുതലായ േരാഗങ്ങളുണ്ടാ�
കുന്നതു കുജെന്റ വിേരാധം െകാണ്ടാെണ ം കുജെന്റ
േദവത ഭ കാളിയാെണ ം “േദവതാകൃതവിേരാധശാ�
ന്തേയ േദവതാനമനേമവ യുജ്യേത” എ ള്ളതുെകാ ്
ഈ േരാഗബാധാശമത്തിനു ഭ കാളിെയ േസവി ക�
തെന്നയാണു േവണ്ടെത ം േകരളത്തിലുള്ള ഭ കാളി
േക്ഷ ങ്ങളിൽ ാധാന്യം െകാടുങ്ങ ർക്കാെണ ം
അതിനാൽ അവിെടെച്ച ഭജി ് അവിെടനി ണ്ടാ�
കുന്ന ക നേപാെല െചയ്താൽ ഈ ആപെത്താഴിയുെമ�

വിധി . അതിനാൽ രാജാവു് അടുത്തദിവസംതെന്ന
പുറെപ്പ െകാടുങ്ങ െരത്തി, തെന്റ േദശത്തിനു ബാധി�
ച്ചിരി ന്ന ആപെത്താഴി തരണെമ ം ാർത്ഥി �
െകാ ് ഭഗവതിെയ ഭജി തുടങ്ങി. ആ ഭജനം ഒരു
മണ്ഡലം (നാ െത്താ ദിവസം) ആയേപ്പാൾ രാജാവു
രാ ിയിൽ കിട റങ്ങിയിരുന്ന സമയം അേദ്ദഹത്തി�
െനാരു ദർശനം ഉണ്ടായി. അേദ്ദഹത്തിെന്റ തലയ്ക്കൽ
ഒരു ീ െച നി െകാ ് “എെന്ന ഉേദ്ദശി ൈവ�
യ്ക്ക മതിൽക്കക വടേക്കനടയിൽ െവ ് പ
ദിവസം കളെമഴു ം പാ ം, പാ കാലം കൂടുന്ന ദിവസം
ഒരു കുരുതിയും നടത്തിയാൽ തൽക്കാലം ഉണ്ടായിരി �
ന്ന ആപെത്താഴിയുെമ ം ഇങ്ങെന പ െകാല്ലം
കൂടുേമ്പാൾ പതിവായി നടത്തിെക്കാണ്ടാൽ േമലാലും
ഈ വിധമുള്ള ആപ ണ്ടാവുകയിെല്ല ം പാ നടേത്ത�
ണ്ടതു് ഇന്നിന്ന കാരം േവണെമ ം തലയ്ക്കൽ ഇരി �
ന്ന ഈ വാൾകൂടി െകാ േപായി ഇെതാരു പീഠത്തി�
േന്മൽെവ ് എെന്നസ്സങ്ക ി പൂജിച്ചി േവണം പാ ന�
ടത്താ”െന ം പറഞ്ഞതായിട്ടാണു് ദർശനം ഉണ്ടായ�
തു്. രാജാവുടെന ഉണർ ക തുറ േനാക്കിയേപ്പാൾ
അവിെടെയ ം ആേരയും കണ്ടില്ല. എങ്കിലും തലയ്ക്കൽ
ഒരു വാളിരി ണ്ടായിരു . അതിനാൽ ഭഗവതി
തെന്നയാണു് തവെന്റയടുക്കൽവ ് പാ നടത്തണെമ�

ം മ ം അരുളിെച്ചയ്തെത ് അേദ്ദഹം പൂർണ്ണമായും
വിശ്വസി .

   പിേറ്റദിവസം കാല രാജാവു കുളി േക്ഷ സ�
ന്നിധിയിൽ െചന്നേപ്പാൾ െവളിച്ചപ്പാടു തുള്ളി രാജാവി�
േനാടു്, “ഇന്നെല അടുക്കൽ വന്നിരുന്നതു ഞാൻ തെന്ന�
യാണു്; ഒ ം സംശയിേക്കണ്ട. ഞാൻ പറഞ്ഞതുേപാ�
െലെയാെക്ക െചയ്താൽ ആപ ം അനർത്ഥവുെമല്ലാം
നീങ്ങി സുഖമുണ്ടാകും” എ ക ി കയും ഭസ്മം െകാടു�

കയും െച . രാജാവു ഭക്തിവിശ്വാസങ്ങേളാടുകൂടി ആ
സാദം വാങ്ങിെകാ ് അക െച ് ശിവെനയും

േദവിമാെരയും വന്ദനി കയും ചില വഴിപാടുകൾ നട�
കയും െചയ്തി വാളുെകാ മടങ്ങി ൈവയ്ക്കെത്ത ക�

യും േദവി ക ിച്ചിരുന്നതുേപാെല സാേഘാഷം പാ നട�
കയും പാ കാലംകൂടിയേപ്പാേഴ ം വസൂരി ബാധ

ആ േദശ നി ് ഒഴി േപാകുകയും െച . അ
വട ംകൂർ രാജാവിനു് േദവി െകാടുത്ത വാൾ ഇേപ്പാഴും
ൈവയ്ക്ക േക്ഷ ത്തിെല ഭണ്ഡാരത്തിലിരി ്.
പാ ണ്ടാകുന്ന കാലങ്ങളിൽ വാദ്യേഘാഷങ്ങേളാടുകൂടി
ആ വാൾ എഴുന്നള്ളി വ ് പൂജിച്ചിട്ടാണു് പാ നട ക
പതിവു്.    വട പുറ പാ ് പ ദിവസം നട �
ന്നതും നടേത്തണ്ടതും വലിയ ഉത്സവംേപാെലതെന്നയാ�
ണു്. എല്ലാ ദിവസവും െകേങ്കമമായ എഴുന്നള്ള ം െവ�
ടിെക്ക ം മ ം പതിവു ്. ഓേരാദിവസവും ഓേരാ േദ�
ശക്കാരുെട േപർക്കാകയാൽ അവരുെട മത്സരംെകാ ്
എല്ലാദിവസവും േകമമാകുകയാണു് പതിവു്. ഇതിനും
ഒരു െകാടിേയ പതിവു ്. അതിനു കരക്കാർകൂടി ഒരു
വലിയ അടയ്ക്കാമരം മുറിെച്ചടു െകാ വ മതിൽക്ക�
ക നാട്ടി അതിേന്മെലാരു െകാടി റ െകട്ടി �
കുയാണു് പതിവു്. ഈ െകാടിേയറ്റത്തിെന്റ ത ിയും
പരികർമ്മികളുെമാെക്ക കരക്കാർതെന്ന. ധ്വജ തിഷ്ഠക�
ഴി ന്നതുതെന്ന അവരാണേല്ലാ.

   മതിൽക്കക വടേക്കനടയിൽ വലിയ െനടു ര�
െകട്ടി കുത്തിമറ െകട്ടിവിതാനി ് അലങ്കരി ് അതിൽ�
വച്ചാണു് കളെമഴു ം പാ ം നട ന്നതു്. മുൻകാലങ്ങ�
ളിൽ അറുപത്തിനാലു് ൈകയായിട്ടായിരു കളെമഴു�
തിയിരുന്നെത േകൾവിയു ്. അതു കണ്ടി ള്ളവർ
ഇേപ്പാൾ ഉെണ്ട േതാ ന്നില്ല. അടു കഴിഞ്ഞകാ�
ലങ്ങളിൽ മുപ്പത്തിര ് ൈകയായിേട്ട കളെമഴുതാറു .
കളത്തിെന്റ ൈകെയ യായിരുന്നാലും ഈ അടിയന്തി�
രം നടത്തിയാൽ പിെന്ന പ െകാല്ലേത്ത ് ൈവ�
യ്ക്കം േദശ വസൂരി, വിഷൂചിക മുതലായ സാം മിക�
േരാഗങ്ങൾ ഇക്കാല മുണ്ടാകാറില്ല. പ ്ര െകാ�
ല്ലം കഴിഞ്ഞി ം ഇതു നടക്കാെതയിരുന്നാൽ പകരുന്ന
വ്യാധി എെന്തങ്കിലും ആ ദിക്കിൽ ഉണ്ടായിത്തീരുെമ�

ള്ളതും തീർച്ചതെന്നയാണു്. ഈ കളെമഴു ം പാ ം
നടത്താനുള്ള അവകാശം (കർമ്മിസ്ഥാനം) ൈവയ്ക്ക
പുതുേശ്ശരി കുറുപ്പിനാണു്. ആ തറ വാട്ടിേല ് ഈ സ്ഥാ�
നം െകാടുത്തി ള്ളതു് വട ംകൂർ രാജാവാണെ .

   ഇനി െത പുറ പാട്ടിെന റി കൂടി സ്വൽ�
പം പറയാം. ൈവയ്ക്ക െപരുംതൃേക്കാവിൽേക്ഷ ം
ഊരാൺമക്കാരായ ചില ന രിമാരുെട വകയായിരു�

. വട ംകൂർ രാജാവിനു രാജാധിപത്യമുണ്ടായിരുന്ന�
തുെകാ േക്ഷ കാര്യങ്ങളിലും ചില അധികാരങ്ങൾ
നടത്തിയിരു . അതിൽ ഊരാൺമക്കാരും രാജാവും
തമ്മിൽ ചില അഭി ായവ്യത്യാസങ്ങളും സ്വരേച്ചർച്ച�
യില്ലായ്കയും ഉണ്ടായിത്തീർ . അേപ്പാൾ ഊരാൺ�
മക്കാരും രണ്ടായി ഭിന്നി ് ഒരു ഭാഗക്കാർ രാജാവി�
േനാടു േചർ ം മേറ്റ ഭാഗക്കാർ തനി ം നിലയായി.
അക്കാലെത്ത ആ ര ഭാഗക്കാരും തമ്മിൽ കൂെട െട
വലിയ വഴ കളും തർക്കങ്ങളും ശണ്ഠകളും തന്നിമിത്തം
അേനകം നാശങ്ങളുമുണ്ടായിെക്കാണ്ടിരു .

   ഇേപ്പാൾ വൃശ്ചികമാസത്തിലും കുംഭമാസത്തിലും
അഷ്ടമിനാൾ ഉദയനാപുരത്തപ്പെന എഴുന്നള്ളി െപരും�
തൃേക്കാവിലിേല െകാ വരാറുണ്ടേല്ലാ. അതുേപാെല
മുൻകാലങ്ങളിൽ ഉദയനാപുരെത്ത ഉത്സകാലങ്ങളിൽ
ൈവക്കത്തപ്പെന എഴുന്നള്ളി ് അേങ്ങാ ം െകാ േപാ�
യിരു . ഒരു െകാല്ലം ൈവക്കത്തപ്പെന ഉദയനാപുര�
േത്ത ് എഴുന്നള്ളിക്കാൻ ഭാവിച്ചേപ്പാൾ ഊരാൺമക്കാ�
രിൽ ചിലർ എഴുന്നള്ളിക്കരുെത പറ വിേരാധി�

. അതു വകവയ്ക്കാെത മറുഭാഗക്കാർ എഴുന്നള്ളിപ്പി .
എഴുന്നള്ള വടേക്കേഗാപുരത്തിനു പുറത്തായേപ്പാൾ
വിേരാധിച്ച ഭാഗക്കാർ െച ് എഴുന്നള്ളിച്ചിരുന്ന ആന�
യുെട തുമ്പിൈക്ക െവട്ടിമുറിച്ചി . ആന ാണേവദന�
േയാടുകൂടി ഓടി ടങ്ങി. ആന റത്തിരുന്നവെരല്ലാം
താെഴവീണു. അേപ്പാേഴ ം ര ഭാഗക്കാരും തമ്മിൽ
അടിയും പിടിയും െവ ം കു ം തുടങ്ങി. വലിയ ലഹള�
യായി. അതിനാൽ ൈവക്കത്തപ്പെന്റ എഴുന്നള്ള ണ്ടാ�
യില്ല. അങ്ങെനയതു് അക്കാലംമുതൽ നിർത്തലാവു�
കയും െച .

   ആ ലഹളയിൽ േതാറ്റ ഭാഗക്കാർ വിേരാധികൾ
നശി ന്നതിനായി െകാടുങ്ങ ർെച്ച ഭഗവതിെയേസ്സ�
വി . ശ ക്കൾ നശി ന്നതിനു വടേക്കനടയിൽെവ
നട ന്നതുേപാെല െതേക്കനടയിൽെവ പാ നടത്തി�
യാൽ മതിെയ ് അവിെട നി ഭഗവതിയുെട കൽ�
പന കിട്ടി. അതിനാൽ ഭഗവതിെയ േസവിച്ചിരുന്നവർ
മടങ്ങി. ൈവക്ക വ െതേക്കനടയിൽെവ പാ �
നടത്തി. അതിെന്റ െനടുംപുര പനച്ചിൽ ഭഗവതിയുെട
നട േനെര തെന്നയായിരു . പാട്ടിെന്റ ചട കെള�
ല്ലാം വടേക്കനടയിേലേപ്പാെല തെന്ന.    െതേക്കനടയിൽ
പാ തുടങ്ങീ ം ഭിന്നിച്ച ഭാഗക്കാർ തമ്മിൽ കൂെട െട
ലഹളയുണ്ടാവുകയും ലഹളയിൽ േതാൽ ന്നവർ മറു�
ഭാഗക്കാർ നശി ന്നതിനായി െതേക്കനടയിൽ പാ �
നട കയും ഏതാനുംകാലമുണ്ടായി. അേപ്പാേഴ ം
വട ംകൂർ രാജ്യം തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവു പിടിച്ച�
ട കയും അേതാടുകൂടി െപരുംതൃേക്കാവിൽ േക്ഷ വും
തിരുവിതാംകൂർ സർക്കാർവകയായിത്തീരുകയും ആ േദ�
വസ്വത്തിൽ ഊരാൺമക്കാരായ ന രിമാരുെടയും വട�

ംകൂർ രാജാവിെന്റയും അധികാരം നാമാവേശഷമായി
ഭവി കയും െച . പിെന്ന അവർ പര രം ൈവര�
ത്തിനു കാരണമില്ലാെതയായിവരികയാൽ എല്ലാവർ ം
ശ ക്കളില്ലാെതയായി. കാരണമില്ലാെത കാര്യമുണ്ടാ�
വുകയില്ലേല്ലാ. അവരുെട ശ ത്വത്തിനും വഴക്കിനും
ലഹള െമാെക്ക ധാനകാരണമായിരുന്നതു് േദവസ്വാ�
ധികാരമായിരു വേല്ലാ. അതു് അവർക്കാർ മില്ലാെത�
യായേപ്പാൾ പെണ്ടാരു ീ “കഴുത്തിെല മി ംേപായി,
മനസ്സിനു സൗഖ്യവും ആയി” എ പറഞ്ഞതുേപാെല
എല്ലാവർ ം സുഖമായി. അേപ്പാൾ െത പുറ പാ�
മില്ലാെതയായി.
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െപരുമ്പിലാവിൽ േകളുേമേനാൻ

െപരുമ്പിലാവിൽ എന്ന വീടു് ിട്ടീഷു മലബാറിൽ െപാ�
ന്നാനിത്താലൂക്കിൽേച്ചർന്ന പള്ളിക്കര അംശത്തിൽ വട�

 ംമുറി േദശ ്, േലാക സിദ്ധമായ മൂേക്കാല ഭഗവതി
േക്ഷ ത്തിൽ നി ് ഏകേദശം കാൽ നാഴിക വട
പടിഞ്ഞാ റാണു് ഇേപ്പാൾ സ്ഥിതി െച ന്നതു്. ഈ ഗൃ�
ഹം െപാന്നാനിയിൽ തൃക്കാവിൽ േക്ഷ ത്തിനു സമീ�
പമായിരു . അവിെട നി ് ഇതു് ഇവിെടയാക്കിയതു്
ന െട കഥാ നായകെന്റ മാതാമഹനായിരുന്ന അച്ചാ�
ഴിയ േകാന്തിേമേനാൻ എന്ന മഹാനാണു്. ഈ തറ�
വാ കാർ മുമ്പിനാെല നടത്തി വരുന്ന ദാനധർമ്മങ്ങൾ�

ം ഈശ്വരേസവാദികൾ ം ഇേപ്പാഴും യാെതാരു
േലാപവും വരുത്തീട്ടില്ലാത്തതിനാലും അവരുെട േപരിൽ
മൂേക്കാല ഭഗവതിയുെട കാരുണ്യം ധാരാളമായി ള്ളതു�
െകാ ം അവിെട ഇക്കാല ം സന്തതിയും സമ്പ ം
സുഖവും കീർത്തിയും വർദ്ധി െകാ തെന്നയിരി �

.
ന െട കഥാ നായകനായ േകളുേമേനാൻ ജനിച്ചതു

991-ആമാണ്ടായിരു . അേദ്ദഹ
ത്തിനു് ഒരു േജ്യഷ്ഠ സേഹാദരനും നാലു സേഹാദ�
രിമാരുമുണ്ടായിരു . അവെരെയല്ലാം യഥാകാലം
കാരണവന്മാർ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു നിയമി കയും
അവെരല്ലാം അക്കാലെത്ത രീതിയനുസരി പഠി ്
എഴുതാനും വായിക്കാനും ശീലമാ കയും െച . കുശാ�

ബുദ്ധിയായിരുന്ന േകളുേമേനാനു് എഴു ം വായനയും
ശീലമാക്കാൻ അധികദിവസെത്ത പരി മം േവണ്ടിവ�
ന്നില്ല. അേദ്ദഹത്തിനു ബുദ്ധി േചർന്നതായ ഉത്സാഹ
ശീലവുമുണ്ടായിരു . എങ്കിലും അേദ്ദഹം കാരണവ�
ന്മാരുേടയും മ ം ശാ സനയിൽ അമർ നിൽക്കാത്ത
ഒരു സ്വത ബുദ്ധിയായിരു . സ്വഗൃഹത്തിൽ താമ�
സിച്ചാൽ കാരണവന്മാരുെട ആജ്ഞ അനുസരിക്കാെത
യേഥഷ്ടം നടക്കാൻ സാധി കയില്ലേല്ലാ. അതുെകാ ്
അേദ്ദഹം പതിനാറാമെത്ത വയസ്സിൽ സ്വന്തം നാടും
വീടും വി േപായി.

ഏതാനും ദിവസം ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ അല നട�
ന്നതിെന്റ േശഷം േകളു േമേനാൻ എട ളം എന്ന ദി�
ക്കിൽ െച േചർ . അവിെട വ ് ഒരു മാന്യ നായർ
കുടുംബത്തിെല കാരണവർ ൈദവഗത്യാ ഇേദ്ദഹെത്ത
സബഹുമാനം വിളി സ്വഗൃഹത്തിൽ െകാ േപായി
യഥാേയാഗ്യം സൽക്കരി താമസിപ്പി . ആ കാരണ�
വർ ഈ കുട്ടി യാെതാരു ബുദ്ധിമുട്ടിനും ഇടയാക്കാ�
െത പു നിർവിേശഷമായ വാത്സല്യേത്താടു കൂടിയാണു്
അവിെട താമസിപ്പിച്ചതു്. അതിനാൽ അവിെട താമസി�

ന്നതിനു് അേദ്ദഹത്തിനു് ഒ ം ൈവരസ്യം െതാന്നി�
യില്ല.

അവിെട അടു തെന്ന ചങ്ങമ്പള്ളി രുക്കൾ എ
സിദ്ധനായ ഒരു മുഹമ്മദീയാഭ്യാസി ഒരു കളരിെകട്ടി

ഏതാനും കുട്ടികെളേച്ചർ കായികാഭ്യാസം പരിശീ�
ലിപ്പിച്ചിരു . അതറി േകളുേമേനാൻ ഒരു ദിവസം
അവിെടെച്ച ് അവിടുെത്ത അഭ്യാസമുറകെളല്ലാം കാ�
ണുകയും ആ കളരിയിൽേച്ചർ പഠിച്ചാൽെക്കാള്ളാ�
െമ ് അേദ്ദഹത്തിനും ആ ഹം ജനി കയും ആ വി�
വരം അേദ്ദഹം താമസിച്ചിരുന്ന വീട്ടിെല കാരണവെര

ഹിപ്പി കയും അേദ്ദഹവും അവിെടേച്ചർ പഠി
തുട കയും െച . സമർത്ഥനായ ഈ കുട്ടിെയ വീട്ടിൽ
കാണാെതയായേപ്പാൾ അവിെടെയല്ലാവർ ം വലിയ
പരി മവും സങ്കടവുമുണ്ടായി. അവർ നാലു വഴി ം ആളു�
കെള അയ നടത്തിയ അേന്വഷണ ംമൂലം കുട്ടി ഇന്ന
ദിക്കിൽ, ഇന്ന സ്ഥിതിയിൽ താമസി എന്നറിയുക�
യാൽ അവിെടെയല്ലാവർ ം സമാധാനവും സേന്താഷ�
വുമായി. “എന്നാൽ പഠിക്കെട്ട” എ പറ ് കുട്ടി ്
താമസിക്കാനും പഠിക്കാനും േവ ന്ന സഹായങ്ങൾ
െച െകാടുത്തതല്ലാെത കാരണവന്മാർ ഇേദ്ദഹെത്ത തി�
രി െകാ േപാരാൻ ഉത്സാഹിച്ചില്ല. കുട്ടിയുെട ബുദ്ധി�
ഗുണവും സാമർത്ഥ്യവും കണ്ടി ് പഠിപ്പി ന്നതിനു് കുരു�
ക്കൾ ം കുരുക്കൾ ് അനന്യസാധാരണമായ ശിക്ഷാ
സാമർത്ഥ്യമുെണ്ടന്നറികയാൽ പഠി ന്നതിനു് കുട്ടി ം
അസാമാന്യമായ ഉത്സാഹവുമുണ്ടായിത്തീരുകയാൽ േക�
ളുേമേനാെന്റ ഈ കായികാഭ്യാസം പ െകാല്ലം മുട�
ക്കം കൂടാെത നട . അേപ്പാെഴ ം അേദ്ദഹം ഒെരാന്നാ�
ന്തരം അഭ്യാസിയായിത്തീരുകയും െച . അനന്തരം
േകളുേമേനാൻ കുരുക്കേളാടും താൻ താമസിച്ചിരുന്ന വീ�
ട്ടിെല കാരണവർ മുതലായവേരാടും യാ പറ െകാ�

സ്വന്തം വീട്ടിേല മടങ്ങിെച്ച . ഇേദ്ദഹെത്ത വള�
െരക്കാലംകൂടിക്കണ്ടതുെകാ ് അവിെടെയല്ലാവർ ം
വളെര സേന്താഷമുണ്ടായി. തെന്റ അനന്തരവെന വി�
ദ്യാഭ്യാസം െചയ്യിച്ച കുരുക്കെള വരുത്തി യഥാേയാഗ്യം
ഗുരുദക്ഷിണ െചയ്യിക്കണെമ നിശ്ചയി കാരണവർ
അടുത്ത ദിവസം തെന്ന ക്ഷണക്കേത്താടുകൂടി ഒരു ഭൃത്യ�
െന കുരുക്കളുെട അടുക്കേലക്കയ കയും ഇന്ന ദിവസം
വ െകാള്ളാെമ സമ്മതി ് ഗുരുക്കളുെട മറുപടി ലഭി�

കയും െച . അതിനാൽ കാരണവർ ഗുരുദക്ഷിണ
േവണ്ടെതല്ലാം ഉടെന വട്ടം കൂട്ടി. കുരുക്കൾ ഗുരുക്കളാ�
െണ മാ മല്ല മുഹമ്മദീയരുെട മതാദ്ധ്യക്ഷനായ ഒരു
തങ്ങളും കൂടിയായിരുന്നതിനാൽ സത്കാരെമാ ം േമാ�
ശമായിേപ്പാകരുെത വിചാരി കാരണവർ വളെര
േകമമായി തെന്നയാണു് വട്ടം കൂട്ടിയതു്.

കുരുക്കൾ വരാെമ സമ്മതിച്ചിരുന്ന ആ ദിവസം
അേദ്ദഹം വരുേമ്പാേഴ ം മൂേക്കാല േക്ഷ ത്തിൽ െച�

േദവീദർശനവും കഴി വരാെമ നിശ്ചയി േകളു�
േമേനാൻ അതിരാവിെല എഴുേന്ന വീട്ടിൽ നി ് ഇറ�
ങ്ങിേപ്പായി. അേദ്ദഹം വരുന്നതിനു മു കുരുക്കൾ െപരു�
മ്പിലാവിെലത്തി. കാരണവർ അവിെടത്തെന്ന ഉണ്ടായി�
രു . അേദ്ദഹം കുരുക്കെള യഥാേയാഗ്യം സൽക്കരിച്ചി�
രുത്തി കുശല ശ്നം െച . കാരണവരുെട വർത്തമാനം
െകാ േകളുേമേനാൻ തൽക്കാലമവിെടയിെല്ല ം പു�
റ േപായിരിക്കയാെണ ം ഉടെന മടങ്ങിവരുെമ ം
അറിയുകയാൽ കുരുക്കൾ പടി ര അടപ്പി സാക്ഷയി�
ടുവി . മുറ്റ ് ഒരു വാഴ കുഴി െവപ്പി കയും െച .
േകളുേമേനാൻ കുളിയും േദവീദർശനവും കഴി മടങ്ങി
വന്നേപ്പാൾ പടി ര അട സാക്ഷയിട്ടിരി ന്നതായി
ക . പകൽ സമയ പതിവില്ലാത്ത വിധം പടി ര
അടച്ചിട്ടിരി ന്നതു കണ്ടേപ്പാൾ തെന്ന അേദ്ദഹം അതി�
െന്റ കാരണം ഏകേദശം ഊഹിച്ചറി െകാ സ്വ ം
പിേന്നാ നട പടി രയുെട മുകളിലൂെട പുറകു മറി
മുറ്റ െച ് അവിെട ൈസ്വരസല്ലാപം െച െകാണ്ടി�
രി ന്ന ഗുരുവിെനയും കാരണവേരയും വന്ദി . അതു
ക സേന്താഷി കുരുക്കൾ ശിഷ്യേനാടു് “ആ മുറ്റ
നിൽ ന്ന വാഴ െവട്ടിക്കളയൂ” എ പറ . അതു
േക േകളുേമേനാൻ തെന്റ കയിലിരുന്ന വാൾ െകാ ്
ഏറ്റവും ബലം പിടി ് ഒരു െവ െകാടു . െവ െകാ
വാഴയും അതിനക ് ആരുമറിയാെത കുരുക്കൾ െചലു�
ത്തിയിരുന്ന ഇരു ് കമ്പിയും മുറിഞ്ഞതു കൂടാെത അതി�
നടു തെന്ന കിടന്നിരുന്ന കരിങ്കൽെത്താട്ടി തകർ
േപാവുകയും െച . അതു ക കുരുക്കൾ “ഇ യധി�
കം ബലം േയാഗിച്ചെതന്തിനാണു്?” എ േചാദി .
അതിനുത്തരമായി േകളുേമേനാൻ, “വാഴയ്ക്കക ് ഇരു �
കമ്പിെയന്നല്ല, െച കമ്പിയായിരി െമന്നാണു് വിചാ�
രിച്ചതു് ” എ പറ . അതുേക ് കുരുക്കൾ “എേപ്പാഴും
എല്ലാക്കാലങ്ങളിലും ഇങ്ങെനതെന്ന കരുതിെക്കാള്ള�
ണം” എ പേദശി . ഇെതല്ലാം ക ം േക ം കാരണ�
വർ ഏറ്റവും സേന്താഷി കയും ഗുരുക്കൾ യഥാേയാ�
ഗ്യം ഭക്ഷണവും ദക്ഷിണയും െകാടുപ്പി സബഹുമാനം
അേദ്ദഹെത്ത പറഞ്ഞയ കയും െച .

അനന്തരം േകളുേമേനാൻ ഒരു വിേല്ലജുേമനവൻ
എന്ന ഉേദ്യാഗം സ്വീകരി െകാ ് സ്ഥിരവാസം സ്വ�
േദശ തെന്നയാക്കി. അേപ്പാേഴ ം അേദ്ദഹത്തി�
നു െചറുപ്പത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ദുസ്വഭാവങ്ങെളല്ലാം മാറി
അേദ്ദഹം നല്ല മര്യാദക്കാരനായിത്തീർ . എങ്കിലും
ആത്മാഭിമാനം വി ് ആെരയും ആദരി കയും ബഹുമാ�
നി കയും െചയ്തിരുന്നില്ല. അേദ്ദഹത്തിനു് ആഡംഭര

മം േലശം േപാലുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അേദ്ദഹം വീട്ടിലി�
രി േമ്പാെളന്നല്ല, പുറത്തിറങ്ങി നട േമ്പാഴും സാധാ�
രണമനുഷ്യെരേപ്പാെലയല്ലാെത വലിയ േവഷം െകട്ടി
നടക്കാറില്ല. സാധു ജനങ്ങെളെയല്ലാമേദ്ദഹം നിവൃത്തി�
യുള്ളിടേത്താളം സഹായിച്ചിരു . എന്നാൽ തേന്നാടു്
എതിർ ന്നവെര അേദ്ദഹം നല്ല പാഠം പഠിപ്പിക്കാെത
വിടാറുമില്ല.

ഒരു ദിവസം േകളുേമേനാൻ ഒരത്യാവശ്യകാര്യത്തി�
നായി ഒരു സ്ഥലേത്ത പാടത്തിറങ്ങി വരമ്പ െട
േപായേപ്പാൾ അേദ്ദഹത്തിെന്റ േനേര ഒരു മുഹമ്മദീയൻ
വ . േമനവനു േവഷാഡംഭരെമാ മുണ്ടായിരുന്നില്ല.

ത മുഹമ്മദീയൻ ഉടു െകട്ടിച്ച മ ് അഴകിയ
രാവണെന്റ േവഷത്തിലാണു് പുറെപ്പട്ടിരുന്നതു്. അവൻ
വലിയ ധനവാനും അന്തസുകാരനുമായിരു . തെന്റ
േനർ വരുന്നവെരല്ലാം തനി വഴിെയാഴി തര�
ണെമ ം താൻ മെറ്റാരാൾ വഴിെയാഴി െകാടു�

ന്നതു തനി വലിയ കുറച്ചിലാെണ മായിരു
അവെന്റ വിചാരം. അതിനാലവൻ ഒ ം കൂസൽകൂടാെത
േമനവെന്റ േനേര തെന്ന വ . മുഹമ്മദീയൻ വന്നടു
െതാ െതാട്ടില്ല എന്ന സ്ഥിതിയായേപ്പാൾ േമേനാൻ
തെന്റ ഒരു ൈകവിരൽ െകാ ് അവെന്റ േദഹത്തിൽ
എവിെടേയാ ഒ െതാ . തത്ക്ഷണം ആ മുഹമ്മദീയ

ഭു െവട്ടിയിട്ട മരം േപാെല പാടേത്ത മറി െച�
ളിയിൽ ആറാടി ‘േചർത്തലക്കാര’നായി ് അവിെട കിട�
പ്പായി. ഉടേന േമേനാൻ അേദ്ദഹത്തിെന്റ കാര്യത്തിനു
േപാവുകയും െച . മുഹമ്മദീയൻ അവിെട നി ് എഴു�
േനൽക്കാനായി വളെര മി േനാക്കി. ഒരു ഫലവുമു�
ണ്ടായില്ല. അേപ്പാൾ ആ വഴിേയ വന്ന ചിലർ അവെന�
ക്കണ്ടി “മുതലാളിെയന്താണു് ഈ െചളിയിലിങ്ങെന
കിട ന്നതു്?” എ േചാദി . അതിനുത്തരമായി മു�
ഹമ്മദീയൻ “ഇേപ്പാൾ ഇതിേല േപായ ആ മനുഷ്യൻ
എെന്ന അകെപ്പടുത്തിയതാണു്. എനി ് എഴുേനൽ�
ക്കാൻ വയ്യാ”എ പറ . അേപ്പാൾ ആ വഴിേപാക്കർ
“എന്നാൽ പറ്റി. ഇനി അേദ്ദഹം തെന്ന വെന്നങ്കിേല
എഴുേനൽക്കാൻ സാധി . ആ േപായയാൾ ആെര
മുതലാളി മനസിലായില്ലായിരി ം. അേദ്ദഹം സാ�
ക്ഷാൽ െപരുമ്പിലാവിൽ േകളുേമേനാൻ എന്ന മഹാനാ�
ണു്. ആൾ ഒ ം ചില്ലറക്കാരനല്ല” എ പറ ് അവർ
േപായി. അധികം താമസിയാെത േമേനാൻ ആ വഴിേയ
തെന്ന തിരി വ . അേദ്ദഹെത്ത കണ്ടേപ്പാൾ മാപ്പിള
െചളിയിൽ തെന്ന കിട െകാ ് “െപാെന്നജമാനേന,
ആളറിയാെത വ േപായ െത സദയം ക്ഷമി രക്ഷി�
ക്കേണ” എ പറ . ഉടേന േമേനാൻ അടു െച ്
അവെന്റ ശരീരത്തിൽ എവിെടേയാ ഒ ് െതാ . മാപ്പിള
തത്ക്ഷണം എഴുേന ് േമേനാെന വന്ദി . േമേനാൻ “േമ�
ലാൽ എല്ലാവേരാടും ആെള അറി െപരുമാറിെക്കാ�
ള്ളണം” എ പറഞ്ഞി ് അവിെട നി േപായി. േമ�
േനാൻ െതാട്ടേപ്പാൾത്തെന്ന സ്വസ്ഥശരീരനായിത്തീർ�
ന്നതിനാൽ മുഹമ്മദീയനും നി യാസം നട ് അവെന്റ
വഴി േപായി.

സാധുജന സംരക്ഷണാർത്ഥം േകളുേമേനാൻ ഒ
ര തവണ കൂ കാേരാെടാപ്പം കൂടി ചില ധനവാന്മാരു�
െട വീടുകളിൽ കവർച്ച േപാവുകയുണ്ടായി. കുന്നംകു�
ള ് ഒരു കൃസ്ത്യാനിയുെട വീട്ടിൽ കവർച്ച നടത്തിയ�
േപ്പാൾ എല്ലാവരും പുറത്തിറ ന്നതിനു മുൻപു് അവിെട
ആളുകൾ വ കൂടി. അേപ്പാൾ ഓേരാരുത്തർ ഓേരാ�
േരാ വഴിേയ പുറ ചാടി. േകളുേമേനാൻ നടുമുറ്റ ്
അകെപ്പ . പുറ കടക്കാൻ വഴിെയാ ം കാണായ്ക�
യാൽ അേദ്ദഹം പുരയുെട മുകളിലൂെട പുറകുമറി പുറ�

വ . പിെന്ന എല്ലാവരും കൂടി അവിെട നിേന്നാടി
ആർത്താ പള്ളിയിെലത്തി. അവിെടവ ് ആളുകെള�
െയല്ലാം തിട്ടെപ്പടുത്തി േനാക്കിയേപ്പാൾ ഒരാൾ കുറവു�
ണ്ടായിരു . അതു േകളുേമേനാെന്റ ഒരു ശിഷ്യനുമാ�
യിരു . അതിനാലേദ്ദഹം കവർച്ച നടന്ന സ്ഥലേത്ത�

പിേന്നയും േപായി. അവിെട നി ് ആളുകെളല്ലാം
ഒഴി േപാകുന്നതുവെര ഒരു സ്ഥല ് ഒളിച്ചിരു .
അവിെടനി ് എല്ലാവരും ഒഴി േപായി വീട്ടിലാരുമി�
െല്ലന്നായേപ്പാൾ േകളുേമേനാൻ അവിെടെച്ച പുരയുെട
മുകളിലൂെട പുറകുമറി നടുമുറ്റ െചന്നേപ്പാൾ തെന്റ
ശിഷ്യെന അവിെട ഒരു കൽ ണിേന്മൽ ബന്ധിച്ചിട്ടി�
രി ന്നതായി ക . അയാെള ബന്ധനമുക്തനാ ന്ന�
തിനായി േകളുേമേനാൻ അടുത്തേപ്പാൾ അവിെട ഒളിച്ചി�
രുന്ന ഒരാൾ െപെട്ട ് ചാടിെച്ച േമേനാെന പിടികൂടി.
ഉടെന േമേനാൻ തെന്റ അരവാെളടു ് ആ മനുഷ്യെന്റ
കണ്ഠനാളെത്ത ലക്ഷ്യമാക്കി ഒരു െവ െകാടു . ആ
െവ െകാ തിേയാഗിയുെട തല താെഴവീണതു കൂ�
ടാെത ആ കരിങ്കൽ തൂണിനും സ്വ ം േകടുപറ്റി. ഉടെന
േകളുേമേനാൻ ശിഷ്യെന ബന്ധനമുക്തനാക്കി തെന്റ ചു�
മലിൽ കയറ്റിെക്കാ ് യഥാപൂർവം പുരയുെട മുകളിലൂെട
പുറകുമറി പുറ കട കൂട്ടത്തിെലത്തി. അങ്ങെന
എല്ലാവരും രക്ഷ ാപി . േകളുേമേനാെന്റ െവ െകാണ്ട
പാടു് ഇേപ്പാഴും ആ തൂണിേന്മൽ കാണാനുണ്ടേ .

േകളുേമേനാെന്റ കാരണവരായിരുന്ന േകാന്തിേമ�
േനാെന എേന്താ കുറ്റസംഗതി പിടി ഹാജരാ ന്ന�
തിനു താസിൽദാർ ഒരിക്കൽ വാറ െകാടുത്തിരു .
േകളുേമേനാെന റി ള്ള ഭയം നിമിത്തം അവിെടെച്ച�

േകാന്തിേമേനാെന പിടിക്കാൻ ആർ ം ൈധര്യമു�
ണ്ടായില്ല. അങ്ങെനയിരുന്നേപ്പാൾ െപാന്നാനിയിൽ
ഒരു പുതിയ താസിൽദാർ വ േചർ . അേദ്ദഹം
അതിശൂരനായ ഒരു പട്ടരായിരു . േകാന്തിേമേനാെന
പിടി ഹാജരാ ന്നതിനു േശവുകക്കാരാരും ശക്തരെല്ല�
ന്നറിയുകയാൽ താൻ തെന്ന െച പിടി കളയാെമ ്
നിശ്ചയി ് ഒരു ദിവസം താസിൽദാർ മഞ്ചലിൽ കയറി
െപരുമ്പിലാവിേല പുറെപ്പ . പടിക്കൽ െചന്നേപ്പാൾ
േകളുേമേനാൻ കുളിക്കാൻ േപായിരി കയാെണ ം
കാരണവർ മാളികയിലുെണ്ട മറി താസിൽദാർ
മാളികയിൽ െച േകറി േകാന്തിേമേനാെന പിടികൂടി.
ഉടെന ഈ സംഗതി ഒരു ഭൃത്യൻ മുഖാന്തിരം അറിയുക�
യാൽ കുളിക്കാനിറങ്ങിയ േകളുേമേനാൻ ആ വിധത്തിൽ
തെന്ന വീട്ടിേല െച . അേദ്ദഹത്തിെന്റ വരവുക
േപടി താസിൽദാർ താഴത്തിറങ്ങി ാണഭീതിേയാടു�
കൂടി ഓടിേപ്പായി. അതിൽ പിെന്ന േകാന്തിേമേനാെന�
പ്പിടിക്കാൻ അവിെട ആരും േപാവുകയുണ്ടായില്ല. േക�
ളുേമേനാൻ കൃത്യ ഒരു മുൻ േകാപിയായിരു . അേദ്ദ�
ഹെത്ത ആെരങ്കിലും ശാസി കേയാ ശകാരി കേയാ
െചയ്താൽ അേദ്ദഹത്തിനു െപെട്ട േദഷ്യം വരും. ഉടൻ
അേദ്ദഹം തി ിയ നട കയും െച ം. അതു െച�
യ്യാെതയിരുന്നാൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ േകാപം ഒരിക്കലും
ശമിക്കയില്ല.

താസിൽദാർ ഓടിേപ്പായതിെന്റ േശഷം േകളുേമ�
േനാൻ കുളികഴി ് ഉണ്ണാനായി െചന്നിരു . ഉടെന
അേദ്ദഹത്തിെന്റ അമ്മ േചാറു വിളമ്പിെക്കാടുത്തതിെന്റ
േശഷം “കുട്ടാ നീെയന്താണു് ഇങ്ങെന വികൃതിത്തരങ്ങൾ
കാ ന്നതു്? എല്ലാവേരയും ഒ േപാെല വിചാരിച്ചൽ
മതിേയാ? സർക്കാരുേദ്യാഗസ്ഥേരയും മ ം അപമാനി�

ന്നതു മര്യാദയാേണാ?” എ ം മ ം കുറ ശാസി
സംസാരി . അതുേകട്ടേപ്പാൾ േകളുേമേനാെന്റ മനസിൽ
വല്ലാെത േകാപം ജനി . ഉടെന ഉണ്ണാെത എഴുേന
ൈക കഴുകി. അമ്മേയാടു് ഒ ം പറയാനും വർത്തി�
പ്പാനും നിവൃത്തിയില്ലാത്തതുെകാ ് അേദ്ദഹം തെന്റ
അരവാെളടു െകാ മുറ്റത്തിറങ്ങി. അവിെട അതി
കൂറ്റനായ ഒരു മാവു നിൽ ണ്ടായിരു . േകാപശമ�
നത്തിനായി അരവാൾ െകാ ് ആ മാവിേന്മൽ ഒരു െവ�
െകാടുത്തി ് അവിെടനി ് ഇറങ്ങിേപ്പായി. പിെന്ന

അേദ്ദഹം ര മൂ ദിവസേത്ത വീട്ടിൽ െചന്നില്ല.
ര ദിവസം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ മാവിെന്റ ഇലെയല്ലാം വാ�
ടിെക്കാഴി തുടങ്ങി. അതു ക ് പുരയുെട മുകളിേല�

് മാവു വീേണ േമാ എ ഭയെപ്പ ് അമ്മ കരയാനും
തുടങ്ങി. നാലാം ദിവസം മകൻ അമ്മയുെട അടുക്കെല�
ത്തി, ആപെത്താ മുണ്ടാവുകയിെല്ല ് പറ സമാ�
ധാനെപ്പടുത്തി. പിെന്ന േകളുേമേനാൻ മുറ്റത്തിറങ്ങി ഒരു
ൈകവിരൽ െകാ ് ആ മാവിേന്മൽ ഒരു കു െകാടു�

. വട്ടം മുറി നിന്നിരുന്ന ആ മാവു കുേത്ത മറുവശ�
േത്ത മറി വീണു. മാവിെന്റ വീ നിമിത്തം പുരെയ്ക്ക�
ന്നല്ല യാെതാന്നിനും യാെതാരു േദാഷവും സംഭവിച്ചില്ല.
അതിനാൽ അമ്മ ം മ ം വളെര സേന്താഷമായി.

ഒരു ദിവസം േകളുേമേനാൻ അത്താഴം കഴി വീ�
ട്ടിൽ നി ഭാര്യാഗൃഹത്തിേല ് േപാകുവാൻ രാതി
വളെര അധികമായതിെന്റ േശഷേമ സാധി . അേദ്ദ�
ഹം കുറ ദൂരം േപായേപ്പാൾ അേദ്ദഹത്തിെന്റ േനേര ്
ആേരാ എറിയുന്ന ക കൾ വരുന്നതായി ക തുടങ്ങി.
അേദ്ദഹം ആ ക കൾ പിടിെച്ചടു ് ആ ഏറുതുട ന്ന
സ്ഥലേത്ത ം തെന്ന എറി െകാ ് അേങ്ങാ െച�

. അവിെട ഒരു സ്ഥല ് ഏതാനും കവർച്ചക്കാർ
കൂടിയിരു . അവർ അ േമാഷ്ടിച്ച മുതലുകൾ ഭാഗി�

കയായിരു . അേങ്ങാട്ടാരും അടു െചല്ലാെതയി�
രിക്കാനായി ് ഒരാൾ കണ(കവണ)യിൽ ക വ നാലു�
പുറേത്ത ം എറി െകാണ്ടിരി കയായിരു . േക�
ളുേമേനാൻ ആ ഏറു വകവയ്ക്കാെതയാണേല്ലാ അേങ്ങാ
െചന്നതു്. അേദ്ദഹെത്ത കണ്ടേപ്പാൾ ത രന്മാെരല്ലാം
എഴുേന ് ആചാേരാപചാരങ്ങൾ െച ് ഒരു െപാന്നിൻ
െവള്ളരിക്ക കാ െവ വന്ദി െകാ “യജമാനൻ സദ�
യം ഞങ്ങെള രക്ഷിക്കണം” എന്നേപക്ഷി . അതിനു മറു�
പടിയായി േകളുേമേനാൻ “ഓേഹാ! ഞാെനാ ം ഉപ �
വി ന്നില്ല. േമലാൽ സൂക്ഷി െകാള്ളണം അെല്ലങ്കിൽ
അകെപ്പ േപായി എ ം വേന്ന ം” എ പറഞ്ഞി ്
ആ െവള്ളരിക്കയുെമടു െകാ ഭാര്യാഗൃഹത്തിേല
േപായി. അേദ്ദഹം ആ െപാന്നിൻ െവള്ളരിക്ക അവിെട�
െക്കാ െച തെന്റ മകൾ കളിക്കാനായി െകാടു�

. അ ബാല്യമായിരുന്ന ആ മകൾ ഇേപ്പാഴും ജീ�
വിച്ചിരി ്.

േകളുേമേനാെന്റ േദശ കൂനിയായി ഒരു ീയുണ്ടാ�
യിരു . ആ ീയുെട കൂനി നിയുള്ള നട കണ്ടി ദയ
േതാ കയാൽ േകളുേമേനാൻ ഒരു ദിവസം ആ ീെയ�
പ്പിടി പാദങ്ങളിൽ ചവുട്ടിപ്പിടി െകാ ് തല പിടി�

നിവർത്തീ പുറേകാെട്ടാ െഞളി . അേതാടുകൂടി
അവരുെട കൂനു നിവർ സാമാന്യം േപാെലയായി. പി�
െന്ന ആ ീ ആജീവനാന്തം സാധാരണ ീെയേപ്പാെല
നടന്നിരു .

അക്കാലങ്ങളിൽ േദശാധിപത്യവും മ മുള്ള ഭുക്ക�
ന്മാരും ധനവാന്മാരായ വലിയ തറവാ കാരും മ ം ആയു�
ധാഭ്യാസത്തിൽ അതിവിദഗ്ദ്ധന്മാെര സിദ്ധന്മാരാ�
യവെര ക്ഷണി വരുത്തി അവരുെട ആയുധവിദ്യയിൽ
മത്സര പരീക്ഷ നടത്തി ജയി ന്നവർ സമ്മാനങ്ങൾ
െകാടു ക സാധാരണമായിരു . എന്നാലതു കല്യാ�
ണം മുതലായ അടിയന്തിരങ്ങളിൽ െവച്ചാണു് അധികം
പതിവു്. ത കാല വട റി േദശ ‘വട�
ക്ക ് ’എ സു സിദ്ധമായ വീട്ടിൽ ഒരു താലിെക
കല്യാണമുണ്ടായി. അതു് ആേഘാഷങ്ങേളാടുകൂടി വളെര
േകമമായിട്ടാണു് നടത്തിയതു്. അക്കാല ണ്ടായിരുന്ന
ആയുധാഭ്യാസികളിൽ സിദ്ധന്മാരും ധാനന്മാരുമാ�
യിരുന്നതു് ദക്ഷിണേകരളത്തിൽ എട ളം േദശക്കാര�
നായ ചങ്ങമ്പിള്ളി കുരുക്കളും ഉത്തരേകരളത്തിൽ കട�
ത്തനാ കാരനായ ഒരു കുറു മായിരു . അവർ ര േപ�
രും േത്യകം കളരി സ്ഥാപി കുട്ടികെള ആയുധവിദ്യ
അഭ്യസിപ്പിച്ചിരുന്നതിനാൽ ര േപർ ം ശിഷ്യന്മാരും
ധാരാളമുണ്ടായിരു . ആ ര ് അഭ്യാസി ധാനന്മാ�
െരയും വടക്ക വീട്ടിൽ കല്യാണത്തിനു ക്ഷണിച്ചിരു�

. ആ സ്ഥല െവ ് അവരുെട ഒരഭ്യാസപരീക്ഷ
നടത്തി ജയി ന്നവർ നല്ല സമ്മാനങ്ങൾ െകാടുത്ത�
യയ്ക്കണെമ േദശക്കാരിൽ ചില മഹാന്മാർ തീർച്ചെപ്പടു�

കയും െചയ്തിരു . കല്യാണദിവസമായേപ്പാേഴ ം
ശിഷ്യന്മാേരാടുകൂടി കുറു ം കുരുക്കളും സ്ഥലെത്തത്തി.
അടിയന്തിരത്തിൽ സംബന്ധി ന്നതിനും മത്സരപരീ�
ക്ഷ മുതലായവ കാണുന്നതിനും മ മായി അസംഖ്യം
ജനങ്ങളും അവിെട വ കൂടി. കുരുക്കൾ ായാധി�
ക്യം നിമിത്തം കായബലം കുറ േപായിരുന്നതിനാൽ
മത്സരപരീക്ഷയിൽ േചർ ജയം േനടിെക്കാള്ളാെമ�

ള്ള ൈധര്യം ഒ ംതെന്ന ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എങ്കിലും
തെന്റ ധാന ശിഷ്യനായ േകളുേമേനാൻ ഈ േദശക്കാ�
രനായിരുന്നതുെകാ ് അേദ്ദഹം ഇവിെട ഉണ്ടായിരി�

െമ ം അേദ്ദഹം മൂലം ജയം േനടിെക്കാള്ളാെമ ം
വിചാരിച്ചാണു് അേദ്ദഹം വ േചർന്നതു്. േനേരമറി
കുറു നല്ല െയൗവനയുക്തനും കുരുക്കളുമായി സാമാന്യ�
ത്തിലധികം കിടമത്സരമുള്ള ആളുമായിരുന്നതിനാൽ കു�
രുക്കെളേത്താൽ പി ജയം േനടിെക്കാള്ളാെമന്നായി�
രു അേദ്ദഹത്തിെന്റ കരുതൽ. െതേക്ക മലയാള �
കാരും വടേക്ക മലയാള കാരും തമ്മിൽ കിടമത്സരം
പേണ്ടതെന്ന ഉള്ളതാണു്.

കുരുക്കൾ സ്ഥലെത്തത്തി േകളുേമേനാെന അേന്വ�
ഷിച്ചേപ്പാൾ അേദ്ദഹം എേന്താ കാര്യത്തിനായി െകാച്ചി
രാജ്യ ് ഒരു സ്ഥല േപായിരി കയാെണ ം മട�
ങ്ങി വരുന്നതു് ഏതാനും ദിവസെത്ത താമസമുണ്ടാകുെമ�

ം അറിയുകയാൽ അേദ്ദഹം േകവലം നിരുത്സാഹവാ�
നായിത്തീർ . ആ േദശ ണ്ടായിരുന്ന ധാനന്മാെര�
ല്ലാം കുരുക്കളുെട കൂ കാരായിരുന്നതിനാൽ അവർ മത്സ�
രപ്പരീക്ഷ നാലാം കല്യാണദിവസം മതിെയ തീർച്ച�
െപ്പടുത്തി. അന്നേത്ത േകളുേമേനാൻ വ േചരുമായി�
രി െമ വിചാരിച്ചാണു് അവരങ്ങെന നിശ്ചയിച്ചതു്.
പേക്ഷ അെതാ ം കടത്തനാ കാർ ഹിച്ചില്ല. പിെന്ന
കുരുക്കൾ “ഞാൻ പരീക്ഷയിൽ േചരണെമങ്കിൽ എനി�

േബാധിച്ച വാൾ കിട്ടണം” എ മുൻകൂട്ടി പറ .
അതും ഒരു െകൗശലം തെന്നയായിരു . അതിെന്റ ഉേദ്ദ�
ശെമന്താെണ ം സാധാരണ ജനങ്ങൾ ഹിക്കാൻ
കഴിഞ്ഞില്ല.

ധാന മത്സരപരീക്ഷ കല്യാണത്തിെന്റ നാലാം ദി�
വസെമ തീർച്ചെപ്പടുത്തിയതിനാൽ അതിനു മു മൂ
ദിവസങ്ങളിലും ര ഗുരുനാഥന്മാരുെടയും ശിഷ്യന്മാർ
തമ്മിൽ മുച്ചാൻ, പന്തീരാൻ, ഒറ്റേക്കാൽ മുതലായ ചില
പയ കളും ചില അലങ്കാരൈക്കകളും കാണി ക മാ �
േമ ഉണ്ടായു . നാലാം ദിവസമായേപ്പാൾ ധാനന്മാ�
രായ കുറു ം കുരുക്കളും തമ്മിൽത്തെന്ന േനരിേടണ്ടതാ�
യി വ . കുരുക്കൾ അദ്യം തെന്ന ഒരിരു വടി കാണി�

െകാ ് അതു െവട്ടിമുറി വാൻ ആവശ്യെപ്പ . കുറു ്
അ ം യാസേത്താടുകൂടിെയങ്കിലും അതു് ഒരു െവട്ടിനു
തെന്ന മുറിച്ചി ജയം േനടി. പിെന്ന അവർ ര േപരും
തമ്മിൽ വിേനാദരീതിയിൽ ചില അടവുകൾ െപാരുതി�
െക്കാണ്ടിരു . കുരുക്കൾ കുറുപ്പിെന്റ േയാഗങ്ങെള
തടു െകാ നിന്നതല്ലാെത കുറുപ്പിനു േനേര ഒ ം �
േയാഗിച്ചില്ല. എങ്കിലും സ്വ ം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ കുരുക്കൾ
വല്ലാെത ക്ഷീണി . അേദ്ദഹം വാർദ്ധക്യം നിമിത്തം
കായബലം മിക്കവാറും ക്ഷയിച്ച ആളായിരു വേല്ലാ.

കുരുക്കൾ വല്ലാെത ക്ഷീണിച്ചിരി എന്നറിഞ്ഞി�
് അേദ്ദഹത്തിെന്റ പാർശ്വവർത്തികളായ ചില ധാന�

ന്മാർ “ ധാന മത്സരപ്പരീക്ഷ രാ ിയിൽ നടത്താെമ�
ന്നാണു് തീർച്ചയാക്കിയിരി ന്നതു്. അതിനാൽ വിേനാ�
ദങ്ങളും അഭ്യാസങ്ങളുെമാെക്ക ഇേപ്പാൾ മതിയാക്കാം.
ഇനി ര േപരും രാ ിയാകുേമ്പാേഴ ം തയ്യാറായി�
െക്കാണ്ടാൽ മതി” എ പറ . ഉടെന അഭ്യാസവി�
േനാദങ്ങെളല്ലാം നിർ കയും െച .

രാ ിയായേപ്പാേഴ ം കാ ക്കാരും മധ്യസ്ഥന്മാ�
രായ മാണികളും അഭ്യാസത്തലവന്മാരും അവരുെട
ശിഷ്യന്മാരും മ ം അത്താഴം കഴി െകാ ് സഭയിൽ
ഹാജരായി. രാ ിയിേല നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന പരീക്ഷ
വളെര യാസമുള്ളതായിരു . ഒരു തൂ വിള നിറ�

് എണ്ണയും തിരിയുമി ഭ ദീപമാക്കിെക്കാളുത്തി ഒരു
സ്ഥല തൂ ക. അതിെന്റ ചുവട്ടിൽ ആ വിളക്കിെന്റ
ത ശരിയായി കട വാൻ മാ ം വൃത്തമുള്ള ഒരിടങ്ങ�
ഴി(ചങ്ങഴി)െവ ക. വിളക്കിെന്റ ചങ്ങല ഒരു വാൾെകാ�

് ഒരു െവട്ടിനു മുറിക്കണം. വിളക്കിെല ഒരു തിരിെയ�
ങ്കിലും െകടുകേയാ ഒരു തുള്ളിെയങ്കിലും താെഴേപ്പാവുക�
േയാ െച കുടാ. ഇങ്ങെനയായിരു നിശ്ചയം െചയ്തി�
രുന്നതു്. എല്ലാവരും സഭയിെലത്തിയേപ്പാേഴ ം ഈ
പറഞ്ഞ കാരെമല്ലാം തയ്യാറാക്കിയിരു . ഈ പരീ�
ക്ഷയിൽ ജയം േനടുക എ ള്ള കാര്യം തെന്നെക്കാ ്
സാധ്യമെല്ല മുള്ള േബാധം കുരുക്കൾ നല്ലേപാെല�
യുണ്ടായിരു . പിെന്ന ഒരു കള്ളെക്കൗശലം േയാ�
ഗി ജയിക്കാൻ േനാക്കാെമ മാ ം വിചാരിച്ചാണു്
അേദ്ദഹം സഭയിേല േപായതു്. ആ സമയ ം േകളു�
േമേനാൻ വന്നിട്ടിെല്ലന്നറിയുകയാൽ മന ചഞ്ചലെപ്പ�
െകാ തെന്ന ഇരു . കാല തെന്ന പറഞ്ഞിരു�

ന്ന കാരം വാളിെന്റ കുറ്റം പറെഞ്ഞാഴിയാേമാ എ
േനാക്കിയതിൽ അതിനും നിവൃത്തിയില്ലായിരു . പല
സ്ഥലങ്ങളിൽ നി മായി ഒന്നാം തരത്തിലുള്ള നൂറു വാ�
ളുകൾ വരുത്തി സഭയിൽ വച്ചിരു . പകൽ തെന്ന
കുരുക്കൾ പറഞ്ഞതുേപാെല ഇരു വടി െവട്ടിമുറി �
കെയ ള്ള കൃത്യം കുറു നിർവഹിച്ചിരുന്നതിനാൽ പി�
ന്നെത്ത ഊഴം കുരുക്കളുേടതായിരു . ഇങ്ങെന പല�
തുെകാ ം കുരുക്കൾ ് ഒഴി മാറാൻ നിവൃത്തിയി�
ല്ലാെതയായി. അതിനാലേദ്ദഹം സഭയിൽെച്ച ് ഒരു
വാെളടു മൂർച്ച േനാക്കിയതിെന്റ േശഷം ഊേക്കാടു�
കൂടി ഒന്നിളക്കി. ആ വാൾ ര കഷണമായി മുറി
താെഴ വീണു. കുരുക്കൾ േവെറാരു വാെളടു ് ഒ �
ലച്ചേപ്പാൾ അതു വള േപായി. ഇങ്ങെന കുരുക്കൾ
എ പ വാെളടു ് ഇളക്കിേനാക്കി. അവെയ്ക്കാെക്ക
ഓേരാ േകടുകൾ സംഭവി കയാൽ അവെയല്ലാം താെഴ�
യി . ഇതുക സാധാരണന്മാരായ കാ ക്കാർ കുരുക്കൾ
വിള െവട്ടാത്തതു് വാളിെന്റ കുറ്റം െകാണ്ടാെണ ം
കുരുക്കൾ വയ്യാഞ്ഞിട്ടെല്ല ം തീർച്ചയാക്കി. സ്വ �
െമങ്കിലും ആയുധാഭ്യാസം ശീലിച്ചി ള്ളവർെക്കാെക്ക
ഇങ്ങെന വാളുകൾ േകടുകൾ വരു കെയ ള്ള വി�
ദ്യ ഒരു യാസവുമില്ലാത്തതായിരുന്നതിനാൽ അഭ്യാ�
സികളായി ള്ളവെരല്ലാം ഇതു കുരുക്കളുെട കള്ളെക്കൗ�
ശലമാെണ മനസിലാ കയും െച . അതിനാൽ
കുറു മുേന്നാ െച ്, “ഈ വാളുകെളാെക്ക േകടുവരു�
ത്തിക്കളഞ്ഞതുെകാ ് അെതാരു ജയമാവുകയില്ല. വിള�

െവ ക എന്ന കൃത്യം നിർവഹി വാൻ വട നി
വന്നി ള്ള ആൺ കുട്ടികളിൽ ആെരങ്കിലും വിചാരിച്ചാൽ
കഴിയും. പിെന്ന കുരുക്കെളന്തിനാണു് ഇങ്ങെന വിഷ�
മി ന്നതു്?” എന്നതു് എല്ലാവരും േകൾെക്ക പറ .
ഇതു േകട്ടേപ്പാൾ കുരുക്കൾ ് എ മാ ം കുണ്ഠിതമു�
ണ്ടായിെയ ം പറയണെമന്നില്ലേല്ലാ. ആ സമയ ്
ആ സദ ് ആകപ്പാെട നിശ്ശബ്ദമായിത്തീർ .

ആ സമയ കുരുക്കളുെട പിന്നിൽ നി െകാ ്
ഒരു യുവാവു് കുറുപ്പിേനാടു് “അതു് ഇതിനു് ഈ ദിക്കിൽ
ആൺ കുട്ടികളാരുമിെല്ല തീർച്ചയായതിനു േശഷം
മതിയേല്ലാ” എ പറ . ആ ശബ്ദം േക കുരുക്കൾ
തിരി േനാക്കി. “േഹ േകളുേവാ? ഇനി ഇതു നീ
െചയ്താൽ മതി. ഞാൻ േവണെമന്നില്ല” എ പറ
വാൾ േകളുേമേനാെന്റ കയ്യിൽെക്കാടു . (േകളുേമ�
േനാൻ കുരുക്കളുെട അടുക്കൽെച്ച േചർന്ന കാലം
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മുതൽ അേദ്ദഹെത്ത കുരുക്കൾ േപരുമാ േമ വിളിക്കാ�
റു . േകളുേമേനാനു സേന്താഷവും അതായിരു .)
േകളുേമേനാൻ ഗുരുവിെന വന്ദി വാൾ കയ്യിൽ വാങ്ങി
വിളക്കിെന്റ അടുക്കൽ െച ് ഒരു െവട്ടിനു ചങ്ങല
മുറി . വിളക്കിെന്റ ത താെഴ െവച്ചിരുന്ന ഇടങ്ങഴി�
ക്കക ശരിയായി െചന്നിരു . വിളക്കിെല ഒരു
തിരിെയങ്കിലും െകടുകേയാ ഒരു തുള്ളി എണ്ണെയങ്കിലും
താെഴേപ്പാവുകേയാ െചയ്തില്ല. േകളുേമേനാെന്റ ഈ
അ ത വൃത്തി ക സഭാവാസികെളല്ലാം സേന്താ�
ഷാധിക്യത്താൽ ൈകെകാട്ടി ആർ വിളി . കുരുക്കൾ
ആനന്ദാ െപാഴി െകാ തെന്റ ിയ ശിഷ്യെന
മാേറാടണ ഗാഢാേ ഷം െച െകാ ് “നിെന്റ കീർ�
ത്തി ആച ാർക്കം േലാകത്തിൽ വിള മാറാകെട്ട”
എന്നനു ഹി . കടത്തനാ കാരൻ കുറു കുരുക്കേളാടു്
അേപ്പാൾ അങ്ങെന പറ െവങ്കിലും ഈ കാര്യം
അസാധ്യെമ തെന്നയായിരു അേദ്ദഹത്തിേന്റയും
വിചാരം. ഇതു സാധിച്ചതിനാൽ കടത്തനാ കാർ ം
േകളുേമേനാെന റി ണ്ടായ ബഹുമാനം സീമാതീതം
തെന്നയായിരു . േകളുേമേനാനു് അവിെടെവ ് അമൂ�
ല്യങ്ങളായ അേനകം സമ്മാനങ്ങൾ കിട്ടി. അേദ്ദഹം
അവെയല്ലാം വാങ്ങി കുരുക്കളുെട പാദത്തിങ്കൽ െവ
വന്ദി . അങ്ങെന ന െട കഥാനായകൻ അവിെടെവ�

ം ഗുരുത്വവും ജയവും ഒരുമി േനടി.
ഇ കാരെമല്ലാം വിശ്വവി തനായിത്തീർന്ന ആ

മഹാൻ െകാല്ലാം 1027-ആമാ കുംഭമാസം 12-ആം
തീയതി മുപ്പത്താറാമെത്ത വയസ്സിൽ യേശാമാ ശരീര�
നായിത്തീരുകയും െച .

അേദ്ദഹത്തിെന്റ േപരുെകാത്തിയതും െവള്ളിെകട്ടി�
യതുമായ ഒരു പിശ്ശാങ്കത്തിയും എഴുത്താണി(നാരായം)യും
ചില വാളുകളും ഇേപ്പാഴും െപരു ലാവിൽത്തറവാട്ടിൽ
കാണു ്.
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