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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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െചമ്പകേശ്ശരിരാജാവും രാജ്ഞിയും

ഒടുവിൽ െചമ്പകേശ്ശരി (അമ്പല ഴ) രാജ്യം ഭരിച്ചിരു�
ന്ന രാജാവു് ഒരു മുൻേകാപിയും ശുദ്ധാത്മാവുമായിരു .
അേദ്ദഹത്തിെന്റ കാലത്താണു് അമ്പലു ഴനാടു് മാർത്താ�
ണ്ഡവർമ്മ മഹാരാജാവു് പിടിച്ചടക്കി തിരുവിതാംകൂറി�
േനാടു് േചർത്തതു്.    ഒരിക്കൽ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ മഹാ�
രാജാവു് അമ്പല ഴരാജാവിെന്റ േപർ ് ഒരു തിരുെവഴു�
ത്തയ . അതിെന്റ ചുരുക്കം “എനി ് അമ്പല ഴനാട്ടി�
െല മണ്ണിെന്റ ഗുണം അറിേയണ്ടിയിരി . അതിനു്
എേപ്പാളാണു് ഞാനേങ്ങാ ് വേരണ്ടതു്?” എന്നായിരു�

. രാജാവു് ആ തിരുെവഴു തെന്റ മ ിയായ മാ�
ർപ്പണിക്കരുെട പക്കൽ െകാടുത്തി ് അതിനു സമുചി�

തമായ ഒരു മറുപടി അയേച്ചക്കാൻ പറ . പണിക്കർ
അതിനു് അയച്ച മറുപടി, “ഒരു കുട്ടയും രൂപയും െകാ�
ടു ് ഒരാെള ഇേങ്ങാട്ടയച്ചാൽ കുറ മ ് അേങ്ങാ
െകാടുത്തയയ്ക്കാം. അതിനായി ഇേങ്ങാ വരണെമന്നി�
ല്ല” എന്നായിരു . മഹാരാജാവിെന്റ തിരുെവഴുത്തിെന്റ
സാരം അമ്പല ഴ രാജ്യം തനി വി തരണെമ ം
അെതന്നാെണന്നറിയിക്കണെമ മായിരു . അതു മന�
സ്സിലാക്കിയാണു് മാ ർപ്പണിക്കർ മറുപടി അയച്ചതു്.

പണിക്കരുെട മറുപടിയുെട സാരം രാജ്യം വി ത�
രാൻ തയ്യാറിെല്ല ം അതിനായി ് ഇേങ്ങാ േപാേരണ്ട
എ മായിരു . അതു മഹാരാജാവിനും മനസ്സിലായി.
ഈ മറുപടി കണ്ടേപ്പാൾ മഹാരാജാവു് “എടാ േകമാ, നി�
ന ് ഇ മാ ം ബുദ്ധിയും ശൗര്യവും ൈധര്യവുമുേണ്ടാ?
നീ സമർത്ഥൻതെന്ന” എ ം, ഈ മനുഷ്യെന ഒ
കാണണെമ ം തിരുമനസ്സിൽ വിചാരിച്ചി ്: “ന െട
േപർ മറുപടി അയച്ച സമർത്ഥനും നിങ്ങളുെട മ ി�
യുമായ മാ ർപ്പണിക്കെര നമുെക്കാ ം കണ്ടാൽെക്കാ�
ള്ളാെമ ്. അതിനാൽ ആ മനുഷ്യെന ഇേങ്ങാെട്ടാ�

പറഞ്ഞയയ്ക്കണം” എെന്നാരു തിരുെവഴു വീ ം
െചമ്പകേശ്ശരിരാജാവിെന്റ േപർ കൽപിച്ചയ . ആ
തിരുെവഴു െചമ്പകേശ്ശരിരാജാവു് മാ ർപ്പണിക്കെര
കാണി കയും “പണിക്കരുെട മറുപടി കണ്ടി തിരു�
വിതാംകൂർ മഹാരാജാവിനു സാമാന്യത്തിലധികം േകാ�
പമുണ്ടായി െണ്ടന്നാണു േതാ ന്നതു്. പണിക്കരവിെട
െചന്നാൽ മടങ്ങിേപ്പാരാൻ സാധി െമ േതാ ന്നി�
ല്ല. പണിക്കെര അേദ്ദഹം അകെപ്പടു ം. അതിനാൽ
േപാകാെതയിരി കയാണു് നല്ലതു് ” എ പറയുകയും
െച . അതു േകട്ടി പണിക്കർ “വിടെകാള്ളാെതയിരി�

ന്നതു് പുരുഷധർമ്മമല്ല; ഭീരുത്വലക്ഷണമാണു്, അതു�
െകാ ് വിടെകാള്ളണെമന്നാണു് അടിയെന്റ അഭി ാ�
യം” എന്നറിയി . “എന്നാൽ പണിക്കരുെട ഇഷ്ടംേപാ�
െലയാവെട്ട” എ സമ്മതി കയാൽ പണിക്കർ അ �
തെന്ന യാ യായി.    മാ ർപ്പണിക്കർ തിരുവനന്തപുര�
െത്തത്തിയ ദിവസംതെന്ന മുഖം കാണി . മഹാരാജാ�
വു് താൻ വിചാരിച്ചിരി ന്ന കാര്യം സാധി ന്നതിനു
മാ ർപ്പണിക്കെര ധ്വംസി കയല്ല, പാട്ടിൽപ്പിടി ക�
യാണു േവണ്ടെത വിചാരിച്ചിേട്ടാ എേന്താ, പണിക്ക�
െര കണ്ടി സേന്താഷഭാവത്തിൽ ചിലെതാെക്ക കൽപി�

കയും ഒടുക്കം പണിക്കർ ര ൈക ം വീരശൃം�
ഖല കൽപി െകാടുത്തയ കയുമാണു െചയ്തതു്.

   പണിക്കർ വരുകയിെല്ല വിചാരി െകാണ്ടിരു�
ന്ന അമ്പല ഴക്കാർ ് അേദ്ദഹം മഹാരാജവിങ്കൽനി�

സമ്മാനവും ലഭി തിരി വന്നിരി ന്നതായി േകട്ട�
േപ്പാൾ വളെര സേന്താഷവും അ തവും േതാന്നി. എങ്കി�
ലും പണിക്കരുെട ശ ക്കളും രാജേസവകന്മാരുമായി�
രുന്ന ചിലർ മാ ർപ്പണിക്കർ അമ്പല ഴ രാജ്യം മാർ�
ത്താണ്ഡവർമ്മമഹാരാജാവിനു് ഉപായത്തിൽ ൈകവശ�
െപ്പടുത്തിെക്കാടുക്കാെമ സമ്മതിച്ചാണു് സമ്മാനവും
വാങ്ങി വന്നിരി ന്നെത െചമ്പകേശ്ശരിരാജാവിെന്റ
അടുക്കൽ പറ പിടിപ്പി . രാജാവു് അതുേക വിശ്വി�
സി െപെട്ട ണ്ടായ േകാപേത്താടുകൂടി പണിക്കെര
പിടി ബന്ധി സമു ത്തിൽ താഴ്ത്തിെക്കാ ന്നതിനു
കൽപി കയും രാജഭടന്മാർ അ കാരം െച കയും
െച .

   സമർത്ഥനും സ്വാമിഭക്തനും സ്വരാജ്യേസ്നഹിയും നി�
ഷ്ക്കളങ്കനുമായ ആ മ ിസത്തമെന യാെതാരു കാരണ�
വും കൂടാെത നിഷ്ക്കരുണം വധിപ്പിച്ച ആ രാജാവു േകവലം
അവിേവകിയായിരു എ ള്ളതിനു േവെറ ലക്ഷ്യെമാ�

ം േവണെമന്നില്ലേല്ലാ.
   ന രിമാരായിരുന്ന െചമ്പകേശ്ശരിരാജാക്കന്മാരുെട

അന്തർജ്ജനങ്ങൾ ് അമ്പല െഴത്താമസി ന്നതി�
നു സൗകര്യമില്ലാതിരുന്നതിനാൽ അവർ കുടമാളൂെരന്ന
േദശ ള്ള സ്വന്തം മഠത്തിലാണു് താമസിച്ചിരുന്നതു്.
അതിനാൽ ചിലേപ്പാൾ രാജാക്കന്മാരും അവിെട വ
താമസിച്ചിരു . ആ പതിവുേപാെല അവിേവകിയായ
ആ രാജാവു് ഒരിക്കൽ കുടമാളൂർ വ താമസിച്ചിരുന്ന�
േപ്പാൾ ആ േദശ ള്ള ഒരു നായരുെട പശു ഒരു മാപ്പി�
ളയുെട േവലിക്കക കയറി വിളവു നശിപ്പിച്ചേപ്പാൾ
മാപ്പിള ഒരു കെല്ലടു ് ഒേരറു െകാടു . ഏറുെകാണ്ട
ക്ഷണത്തിൽ പശു നില വീണു ചത്തതുേപാെല കി�
ട . നായേരാടിെച്ച തെന്റ പശുവിെന ഒരു മാപ്പിള
ക െകാെണ്ടറി െകാ എ രാജാവിേനാടു് പറ�

. രാജാവു് അതുേക ് ആ മാപ്പിളെയ പിടി കഴുവി�
ലി തൂക്കിെക്കാല്ലാൻ കൽപി . ഉടേന രാജഭടന്മാര �
കാരം െച . രാജാവിെന്റ േകാപം നായരുെട േനെര�
യായി. “വ്യാജം പറ െവറുെത മാപ്പിളെയ െകാല്ലിച്ച
നായരുെട കുടുംബം നശി േപാകെട്ട” എ ് അേദ്ദഹം
ശപി . അതു് ഉടെന അെല്ലങ്കിലും കാലാന്തരത്തിൽ
ഫലി . അവിേവകിെയങ്കിലും അേദ്ദഹം ശുദ്ധാത്മാവും

ാഹ്മേണാത്തമനും ആയിരു വേല്ലാ.
   െചമ്പകേശ്ശരി രാജകുടുംബത്തിൽ പ ണ്ടായിരുന്ന

ഒരു ത രാട്ടി വലിയ മനസ്വിനിയും തപസ്വിനിയുമായി�
രു . തപശ്ശക്തി നിമിത്തം ഈശ്വരന്മാർ തെന്നയും ആ
ത രാട്ടിയുെട ഹിതെത്ത അനുവർത്തിച്ചിരു .

   കുടമാളൂരുള്ള െചമ്പകേശ്ശരിമഠത്തിെന്റ സമീപ
പടിഞ്ഞാറുകാവു് എ േപേരാടുകൂടിയ ഒരു ഭഗവതീ�
േക്ഷ മു ്. ആ േക്ഷ ത്തിൽ തിഷ്ഠിക്കെപ്പട്ടിരി �
ന്നതു് അത മൂർത്തിയായ ഭ കാളിയാണു്. ആ േദവി�
െയ അവിെട ആദ്യം തിഷ്ഠിച്ചിരുന്നതു് വടേക്കാ ദർ�
ശനമായിട്ടായിരു . അതിനാൽ അവിെട തിദിനം
അേനകമുപ വങ്ങൾ ഉണ്ടായിെക്കാണ്ടിരു .

   കൗണാർ എ കൂടി േപരുള്ള മീനച്ചിലാറിെന്റ ഒരു
ൈകവഴി കുടമാളൂർ ഒഴുകു ണ്ടേല്ലാ. ആ നദിയുെട
െത കരയിലാണു േമൽപ്പറഞ്ഞ േക്ഷ മിരി ന്നതു്.
അതിനാൽ വടേക്കാ ദർശനമായിരുന്ന ഭഗവതിയുെട
ദൃഷ്ടിപാതം നിമിത്തം രാ ികാലങ്ങളിൽ ആ നദിയിൽ�

ടി െകാ േപാകുന്ന േതാണികൾ മുങ്ങിേപ്പാവുക,
േതാണികളിൽ േപാകുന്നവർ വല്ലാെത ഭയെപ്പടുക മുത�
ലായ ഉപ വങ്ങളാണു് അക്കാല ് ഉണ്ടായിെക്കാണ്ടി�
രുന്നതു്. അതിനാൽ രാ ികാലങ്ങളിൽ ആ വഴി
ജനസഞ്ചാരം നിേശ്ശഷം നി േപായി.

   തപസ്വിനിയായിരുന്ന രാജ്ഞി ഈ വിവരമറി ്
ഈ ജേനാപ വം നിറുത്തണെമ നിശ്ചയി ് ഒരു
ദിവസം കുളി പടിഞ്ഞാ കാവിൽ െച േദവിെയ
വന്ദി ് “അല്ലേയാ േദവീ! അവിടുെത്ത ദൃഷ്ടിപാതം നിമി�
ത്തം രാ ികാലങ്ങളിൽ വട വശ ള്ള നദിയിൽ �
ടി ജനങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാെതയായി�
രി . ഇതു് ഏറ്റവും സങ്കടകരമായ ഒരു കാര്യമാണു്.
അതിനാൽ അവിടു സദയം കിഴേക്കാ തിരിഞ്ഞിരി�

മാറാകണം എ ാർത്ഥി .
   വടേക്കാ ദർശനമായി തിഷ്ഠിക്കെപ്പട്ടിരുന്ന േദ�

വീവി ഹത്തിെന്റ ദർശനം പിേറ്റദിവസം േനരം െവ�
ളുത്തേപ്പാൾ കിഴേക്കാട്ടായിരി ന്നതായി കാണെപ്പ .
അ മുതൽ ആറ്റിൽ ടി േപാകുന്നവർ യാെതാരു
ഉപ വവും ഭയവുമില്ലാെത ആയിത്തീരുകയും അലതി�
േലയുള്ള ജനസഞ്ചാരം യഥാപൂർവ്വം രാ ിയിലും പകലും
ധാരാളമാവുകയും െച . അവിെട േദവിയുെട ദർശനം
ഇേപ്പാഴും കിഴേക്കാട്ടായിട്ടാണിരി ന്നതു്.

   െചമ്പകേശ്ശരിമഠത്തിെല വക േഗാശാല (പശുെത്താ�
ഴു ് ) മഠത്തിെന്റ പടിഞ്ഞാറുവശ ് സ്വൽപ്പം വടേക്കാ�
മാറിയായിരു . തപസ്വിനിയായ രാജ്ഞി ദിവസം�

േതാറും െവളുപ്പാൻകാല ് ആ േഗാശാലയിൽ െച
പശുക്കെള കണികാണുക പതിവായിരു . ആ സമയം
രാജ്ഞി തെന്റ കുലൈദവമായ അമ്പല ഴ ീകൃഷ്ണസ്വാ�
മിെയ ഭക്തിപൂർവ്വം സ്മരി െകാ ം ആ ഭഗവാെന �
റി ള്ള

“നരകൈവരിയാമരവിന്ദാക്ഷെന്റ
െചറിയനാളെത്തക്കളികളും
തിരുെമയ്േശാഭയുംകരുതി േന്നൻ
അടു വാ കൃഷ്ണ! കണികാൺമാൻ
കണികാണുേന്നരം കമലേന െന്റ
നിറേമറും മഞ്ഞ കിൽ ചാർത്തി
കനകകിങ്ങിണി വള ൈകേമാതിരം
അണി കാേണണം ഭഗവാേന!”
   ഇത്യാദി സങ്കീർത്തനം െചാല്ലിെക്കാ മാണു് േപാ�

വുക പതിവു്. അങ്ങിെന രാജ്ഞി ഒരു ദിവസം െവ�
ളുപ്പാൻകാല േഗാശാലയിൽ െചന്നേപ്പാൾ സങ്കീർ�
ത്തനത്തിൽ വിവരിച്ചി ള്ളതുേപാലുയുള്ള രൂപത്തിൽ

ീകൃഷ്ണസ്വാമി അവിെട ഓടിനട കളി ന്നതായി
ക . ഉടെന രാജ്ഞി ഭഗവാെന്റ പാദങ്ങളിൽ സാഷ്ടാം�
ഗം നമസ്ക്കാരം െച . രാജ്ഞി എഴുേന്ന ക തുറ
േനാക്കിയേപ്പാൾ ഭഗവാെന അവിെടെയ ം കണ്ടതുമി�
ല്ല. അതിനാൽ രാജ്ഞി താൻ ഭഗവാെന ത്യക്ഷമാ�
യി കണ്ടതായ സ്ഥല ് ഒരു േക്ഷ ം പണികഴിപ്പി ്
അവിെട ീകൃഷ്ണസ്വാമിയുെട ഒരു വി ഹം യഥാവിധി

തിഷ്ഠിപ്പി . പിെന്ന പതിവായി ആ േക്ഷ ത്തിൽ
െച ദർശനം നടത്തിെക്കാണ്ടിരി കയും െച .

   ഇേപ്പാൾ കുടമാളൂർ െചമ്പകേശ്ശരിമഠത്തിെന്റ സമീപ�
കാണുന്ന ീകൃഷ്ണപുരം എന്ന േക്ഷ ത്തിെന്റ ഉത്ഭ�

വം ഇങ്ങെനയാണു്. ഈ രാജ്ഞിയുെട ദിവ്യത്വേത്തയും
കുടമാളൂർേദശേത്തയും കുറി ് ഇങ്ങെന ഇനിയും പല
ഐതിഹ്യങ്ങളു ്. അവയിൽ ചിലതു യഥാവസരം പി�
ന്നാെല വിവരിക്കാം.    
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വില്വമംഗല സ്വാമിയാർ

വില്വമംഗല ന രി സന്ന്യസി സ്വാമിയാരായതി�
െന്റ കാരണവും അേദ്ദഹം േചർത്തല കാർത്ത്യായനിേയ�
യും തിരുവാർപ്പിൽ ീകൃഷ്ണസ്വാമിേയയും മ ം തിഷ്ഠി�
ച്ചതും, ഏ മാനൂർ േക്ഷ ം പുനരുദ്ധാരണം െച ് നവീ�
കരിച്ചതും തൃശ്ശിവേപരൂർ വട ന്നാഥേക്ഷ ത്തിലും,
ൈവയ്ക്ക െപരുംതൃേക്കാവിൽ േക്ഷ ത്തിലും, അമ്പ�
ല ഴ ീകൃഷ്ണസ്വാമിേക്ഷ ത്തിലും ദർശനത്തിനായി
െചന്നേപ്പാഴുണ്ടായ അ തങ്ങളും മ ം ഐതിഹ്യമാല�
യുെട പൂർവ്വഭാഗങ്ങളിലായി സ്താവിച്ചി ള്ളതിനാൽ
അെതാ ം ഇവിെട ആവർത്തി ന്നില്ല. ആ സ്വാമി�
യാർ നിമിത്തം തിരുവനന്തപുര ീപത്മനാഭസ്വാമി�
േക്ഷ മുണ്ടായതിെന റി മാ മാണ് ഇവിെട സ്താ�
വിക്കാൻ ഭാവി ന്നതു്.

ീകൃഷ്ണസ്വാമി, സ്വാമിയാർ ത്യക്ഷീഭവിച്ചതി�
െന്റ േശഷം അേദ്ദഹത്തിെന്റ േതവാര (വി പൂജ) സമയ�

പതിവായി അടുക്കൽ െചന്നിരു . എന്നാലതു ലീ�
ലാേലാലനായ ഒരു ബാലെന്റ ഭാവത്തിലും ധാരാളം െതാ�
ന്തരവുകൾ കാണി ന്ന ഒരു കുസൃതിക്കാരെന്റ നിലയി�
ലുമായിരു പതിവു്. ആ സമയങ്ങളിൽ സ്വാമിയാർ ഭഗ�
വാെന ഉണ്ണി എന്നാണു് പറഞ്ഞിരുന്നതു്. സ്വാമിയാർ
പൂജ കഴി െകാണ്ടിരി ന്ന സമയങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ
ബാലാകാരനായി അടുക്കൽ െചന്നാൽ സ്വാമിയാരുെട
പുറ ് ഉരു കയറുക, പൂജ ള്ള പൂക്കളും മ ം വാരിക്ക�
ളയുക, പൂജാപാ ങ്ങളിൽ മൂ വിസർജ്ജനം െച ക
മുതലായ ഉപ വങ്ങളാണു് െച ക പതിവു്. ഭക്തവത്സല�
നായ ഭഗവാനു ഭക്തന്മാരുെട അടുക്കൽ ഇന്ന കാരേമ
െപരുമാറാവൂ എന്നില്ലേല്ലാ. എന്നാൽ ഭഗവാൻ സ്വാ�
മിയാരുെട അടുക്കൽ ഇ കാരെമല്ലാം വർത്തിച്ചതു
സ്വാമിയാരുെട സഹനശക്തിയും ഭക്തിദാർഢ്യവും എ �
മാ മുെണ്ട പരീക്ഷിക്കാൻകൂടി ആയിരിക്കണം.

ഒരു ദിവസം ഭഗവാെന്റ ഉപ വം ഏറ്റവും ദുസ്സഹ�
മായിത്തീരുകയാൽ സ്വാമിയാർ, “ഉണ്ണീ! ഉപ വിക്കാ�
െത ഇരി ” എ പറ പുറംൈകെകാ തള്ളി
മാറ്റി. അതു സ്വാമി ് ഒ ം രസിച്ചില്ല. പുറം ൈകെകാ�

തള്ളി മാ ന്നതു നിഷിദ്ധവും നികൃഷ്ടവുമാണേല്ലാ.
അതിനാൽ സ്വാമി േകാപഭാവേത്താടുകൂെട “ഇനിെയ�
െന്ന കാണണെമങ്കിൽ അനന്തൻ കാട്ടിൽ വരണം” എ
പറഞ്ഞി ് അവിെടനി മറ .

ഭഗവാൻ അന്തർദ്ധാനം െച കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ സ്വാ�
മിയാർ ഏറ്റവും വിഷണ്ണനായിത്തീർ . പിെന്ന അേദ്ദ�
ഹം അനന്തൻകാടേന്വക്ഷി പുറെപ്പ . അത്യന്തം വി�
ഷാദേത്താടുകൂടി അേദ്ദഹം പല സ്ഥലങ്ങളിൽ അേന്വ�
ഷി ് അല നട കയും പലേരാടും േചാദി കയും
െചയ്തി ം ഒ ം അറിയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഒടുക്കം വഴിന�
ട ം െവയിൽെകാ ം ക്ഷീണി തളർ ് ഒരു സ്ഥ�
ല െച താൻ െച േപായ അ മ വൃത്തിെയ �
റി വിചാരി പശ്ചാത്തപി െകാ ് ഒരു മരത്തണ�
ലിലിരു . ആ സമയം ആ സ്ഥലത്തിനു സമീപം ഒരു
പറയെന്റ കുടിലിൽ പറയനും അവെന്റ ഭാര്യയും തമ്മിൽ
ഒരു ശണ്ഠ നടന്നിരു . അതിനിട പറയൻ േദഷ്യെപ്പ�

തെന്റ ഭാര്യേയാടു് “ഇനിയും നീ എേന്നാടു വഴക്കിനു
വരികയാെണങ്കിൽ നിെന്ന ഞാൻ തല്ലിെക്കാ ് അന�
ന്തൻ കാട്ടിേല വലിെച്ചറിയും” എ പറ . അതു�
േക സ്വാമിയാർ ആ പറയെന്റ അടുക്കൽ െച ചില
സാന്ത്വനവാ കൾ െകാ ് അവെന സമാധാനിെപ്പടു�
ത്തിയി ് അനന്തൻ കാടു് എവിെടയാെണ ് അവേനാടു
േചാദി കയും അവൻ അതു കാണി െകാടു കയും
െച .

ആ കാടു ക ം മു ം മരങ്ങളും നിറ ് ഏറ്റവും
ദുഷ് ാപ്യവും ദുസ്സഞ്ചാരവും ആയിരു എങ്കിലും സ്വാ�
മിയാർ ഭഗവാെന കാണാനുള്ള അത്യാ ഹം നിമിത്തം
ആ ദുർഘടെമാ ം േലശംേപാലും വകവയ്ക്കാെത ആ
വനത്തിൽ േവശി ഭഗവാെന േനാക്കി നട തുട�
ങ്ങി. അങ്ങെന കുറ ദൂരം െചന്നേപ്പാൾ ഭഗവാെന ക .
പേക്ഷ അതു യഥാപൂർവ്വം ഉണ്ണി ഷ്ണനായിട്ടല്ലായിരു .
ഒരു ഇരിപ്പമരത്തിെന്റ ചുവട്ടിലും, കാല് ക്കലും തലയ്ക്കലുമി�
രി ന്ന ഭൂലക്ഷ്മീമാേരാടുകൂെട അനന്തേന്മൽ കിട ന്ന�
തായി മാണു് ഭഗവാെന അേപ്പാൾ സ്വാമിയാർ കണ്ടതു്.
ഉടെന സ്വാമിയാർ ഭക്തിപാരവശ്യേത്താടു കൂെട ഭഗവാ�
െന സാഷ്ടാംഗമായി വീണു നമസ്ക്കരി . സ്വാമിയാെര
ക സ ഷ്ടനായ ഭഗവാൻ സ്വാമിയാേരാടു സസ്മിതം
“ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ചി വളെര ദിവസമായി. എനി�
ക്കിേപ്പാൾ വിശ കലശലായിരി . ഉടെന എനി�
െക്കെന്തങ്കിലും തിന്നാൻ തരണം” എന്നരുളിെച്ച . ഭഗ�
വാനു ഭക്ഷിപ്പാൻ െകാടു ന്നതിനു മ മാർഗ്ഗെമാ ം
കാണായ്കയാൽ സ്വാമിയാർ ആ കാട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു
മാവിൽനി വീണുകിടന്നിരുന്ന കണ്ണിമാങ്ങ കുെറ െപ�
റുക്കിെയടു ് ഒരു കല്ലിേന്മൽ െവ ചത ് അവിെട�
ത്തെന്ന കിടന്നിരുന്ന ഒരു ചിരട്ടയിലാക്കിെക്കാടു .
ഭഗവാൻ അതു വാങ്ങി ഭക്ഷി കയും “മതി, എെന്റ വി�
ശ നിേശ്ശഷം മാറുകയും എനി നല്ല തൃപ്തിയാവുകയും
െചയ്തിരി ” എ ് അരുളിെച്ച കയും െച .

അനന്തരം സ്വാമിയാർ അനന്തശായിയായ ഭഗവാൻ
ീപത്മനാഭൻ അനന്തൻ കാട്ടിൽ െവ തനി ത്യ�

ക്ഷീഭവിച്ചിരി എ ള്ള വിവരം തിരുവിതാംകൂറു്
മഹാരാജാവിെന ഹിപ്പി . അക്കാല തിരുവിതാം�
കൂറിെന്റ തലസ്ഥാനം പത്മനാഭപുരമായിരുന്നതിനാൽ
മഹാരാജാവു് കുടുംബസേമതം എഴുന്നള്ളി താമസിച്ചിരു�
ന്നതു് പത്മനാഭപുരം െകാട്ടാരത്തിലായിരു .

സ്വാമിയാർ ണ്ടായ ദിവ്യദർശനെത്ത റി ്
അറിഞ്ഞി മഹാരാജാവു് പത്മനാഭപുര ം അതിനടു�
ത്ത േദശങ്ങളിലും താമസക്കാരും , ജനപുഷ്ടിെകാ ം
ധനപുഷ്ടിെകാ ം ബലന്മാരുമായിരുന്ന എ മഠങ്ങ�
ളിെല േപാറ്റിമാേരാടുകൂെട അനന്തൻ കാട്ടിെലത്തി ആ
സ്ഥലം സന്ദർശി . പത്മനാഭസ്വാമിെയ സ്വാമിയാർ

ത്യക്ഷമായി കാണാമായിരു െവങ്കിലും മഹാരാജാ�
വു് മുതലായവർക്കാർ ം കാണാമായിരുന്നില്ല. എങ്കി�
ലും വില്വമംഗല സ്വാമിയാരുെട ദിവ്യത്വെത്ത റി
മഹാരാജാവു് മുതലായവർെക്കല്ലാേപർ ം നല്ലേപാെല
അറിയാമായിരുന്നതുെകാ ് അേദ്ദഹം പറഞ്ഞതിെന
വിശ്വസി . മഹാരാജാവു് അനന്തൻകാട്ടിെലയും അടു�
ത്ത േദശങ്ങളിേലയും കാടുകളും മരങ്ങളുെമല്ലാം െവട്ടി�
മാറ്റി . സ്വാമിയാർ ഭഗവാെന കണ്ടതായ ആ സ്ഥല ്
ഒരു േക്ഷ ം പണിയുന്നതിനു് ക ി ചട്ടംെക കയും
േമൽ പറഞ്ഞ എ മഠക്കാരായ േപാറ്റിമാരുത്സാഹി
സകലവും മഹാരാജാവുതിരുമനസ്സിെല ഹിതം േപാെല
നട കയും െച .

േക്ഷ ം പണി കഴിഞ്ഞതിെന്റ േശഷം മഹാരാജാ�
വു് ആ േക്ഷ ത്തിൽ േമ റഞ്ഞ േപാറ്റിമാരുെട സഹാ�
യസഹകരണങ്ങേളാടുകൂടിത്തെന്ന ഒരു ശുഭമുഹൂർത്ത�
ത്തിൽ യഥാവിധി പത്മനാഭസ്വാമിെയ തിഷ്ഠിപ്പി �
കയും െച . തിഷ്ഠിക്കെപ്പട്ട ീപത്മനാഭവി ഹം
സ്വാമിയാർ കണ്ടവിധം അനന്തശായിയായി ള്ളതാണു്.
അതു് ഇേപ്പാഴും അങ്ങെനതെന്നയാണിരി ന്നതു്.

േക്ഷ ം പണിയും തിഷ്ഠയും കഴിഞ്ഞി ം സ്വാമി�
യാെര അവിെടനി വിട്ടയ ന്നതിനു് മഹാരാജാവിനും
പത്മനാഭസ്വാമിയുെട സന്നിധിയിൽ നി വി പിരി�
യുന്നതിനു സ്വാമിയാർ ം സമ്മതമില്ലാെതയിരുന്നതി�
നാൽ േക്ഷ േത്താടടു തെന്ന സ്വ ം പടിഞ്ഞാറുമാറി
മഹാരാജാവു ക ി ് ഒരു സ്വാമിയാർമഠം പണിയി �
െകാടു കയും സ്വാമിയാർ തെന്റ സ്ഥിരവാസം അവി�
െടയാ കയും െച . അനന്തരം മഹാരാജാവു് സ്വാമി�
യാർ നിത്യവൃത്തി സുഖമായിക്കഴി കൂടത്തക്കവ�
ണ്ണം ചില അനുഭവങ്ങൾ പതി െകാടു കയും പരിച�
രണത്തിനു േവ ന്ന ഭൃത്യന്മാർ, കുട്ടിപ്പട്ടർ മുതലായവ�
െര ക ി നിയമി െകാടു കയും െച . സ്വാമിയാർ
അന്യന്മാരാരും ആവശ്യെപ്പടാെത സ്വമനസ്സാെലതെന്ന
പതിവായി േക്ഷ ത്തിൽ േപായി പത്മനാഭസ്വാമിെയ
ഭക്തിപൂർവ്വം േസവി കയും പുഷ്പാഞ്ജലി കഴി കയും
െചയ്തിരു . അങ്ങെന കുറ കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ മഹാ�
രാജാവു് പത്മനാഭസ്വാമി സ്വാമിയാരുെട പുഷ്പാഞ്ജ�
ലി മുടക്കം കൂടാെത എ ം േവണെമ ക ി നി�
ശ്ചയി കയും ആ വക സ്വാമിയാർ വിേശഷാൽ
ചില പതിവുകൾകൂടി ക ി ് ഏർെപ്പടു കയും െച .
പത്മനാഭസ്വാമി സ്വാമിയാരുെട പുഷ്പാഞ്ജലി മുടങ്ങാ�
െത എ മുണ്ടായിരിക്കണെമ ് മഹാരാജാവു ക ി
നിശ്ചയിച്ചിരി ന്ന സ്ഥിതി ് വല്ല കാരണവശാലും
തനി വയ്യാെത വന്നാലും പുഷ്പാഞ്ജലി മുടങ്ങരുെത
കരുതി വില്വ മംഗല സ്വാമിയാർ േയാഗ്യനായ ഒരു
ന രി കൂടി സന്ന്യാസം െകാടു തെന്റ ശിക്ഷ്യനാ�
ക്കി. അത്യാവശ്യമായാൽ ആ ശിഷ്യനായ സ്വാമിയാരും
േക്ഷ ത്തിൽ കട പുഷ്പാഞ്ജലി കഴി െകാ ന്നതിനു
മഹാരാജാവു് ക ിച്ചനുവദി കയും ആ സ്വാമിയാർ ം
ചില പതിവുകൾ ക ി ് ഏർെപ്പടു കയും പുഷ്പാഞ്ജലി
കഴി ന്ന സ്വാമിയാരുെട േപരു്, േമലാൽ പുഷ്പാഞ്ജലി
സ്വാമിയാർ എന്നായിരിക്കണെമ ക ി നിശ്ചയി�

കയും െച . ആ സ്വാമിയാരുെട ശിഷ്യപരമ്പരയി�
ലുൾെപ്പട്ട ഏെതങ്കിലും ഒരു സ്വാമിയാർ പത്മനാഭസ്വാമി�

പുഷ്പാഞ്ജലി കഴിക്കണെമ ള്ള ഏർപ്പാടു് ഇേപ്പാഴും
േവെണ്ട െവച്ചിട്ടില്ല. പത്മനാഭസ്വാമി ് ഇേപ്പാഴും
ഒരു സ്വാമിയാർ പതിവായി പുഷ്പാഞ്ജലി നടത്തിവരു �

്. അേദ്ദഹെത്ത എല്ലാവരും പുഷ്പാഞ്ജലി സ്വാമിയാർ
എ തെന്നയാണു് പറ വരുന്നതു്. പുഷ്പാഞ്ജലി സ്വാ�
മിയാർ ക ി നിശ്ചയിച്ചി ള്ള അനുഭവങ്ങെളല്ലാം
ഇേപ്പാഴും െകാടു േപാരു മു ്. ഇ യും പറ �
െകാ ് ഇേപ്പാൾ തിരുവനന്തപുരം പട്ടണമായി േശാ�
ഭി ന്ന സ്ഥലം പ വലിയ വന േദശമായിരു
എ ം ആ വനത്തിെന്റ േപർ അന്തൻ കാടു് എന്നായി�
രു എ ം തിരുവനന്തപുര പത്മനാഭസ്വാമി േക്ഷ�

മുണ്ടാകുന്നതിനു കാരണം വില്വമംഗല സ്വാമിയാ�
രായിരു എ ം ഷ്ടമാകു ണ്ടേല്ലാ.
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പാ േമ്മക്കാ ന രി

പാ േമക്കാ ന രിയുെട ഇല്ലം െകാച്ചി രാജ്യ മുകു�
ന്ദപുരം താലൂക്കിൽ ഇരിങ്ങാല ട തീവണ്ടി േസ്റ്റഷനിൽ
നി ് ഏകേദശം എ നാഴിക കിഴ െത മാളേറാ�
ഡിനു പടിഞ്ഞാറു വശത്താണു്. അവിെട പ ണ്ടായിരു�
ന്നവർ വലിയ ഈശ്വരഭക്തന്മാരും മ ത നിപുണരു�
മായിരു . എങ്കിലും ദുസ്സഹമായ ദാരി ്യദുഃഖംെകാ ്
അവർ വളെര കഷ്ടെപ്പട്ടാണു നിത്യവൃത്തി കഴിച്ചിരുന്ന�
തു്.

അങ്ങെനയിരുന്ന കാല ് ആ ഇല്ലെത്ത ഗൃഹസ്ഥ�
നായ ന രി ചരി സിദ്ധമായ തിരുവഞ്ചി ള
േക്ഷ ത്തിൽ െച തെന്റ ദാരി ്യദുഃഖത്തിനു ശമനമു�
ണ്ടാക്കിത്തരണെമ ള്ള ാർത്ഥനേയാടുകൂടി ഭക്തിപൂർ�
വ്വം േദവെന ഭജി തുടങ്ങി.

ഭജനം ഏകേദശം പ െകാല്ലം തികയാറായ�
േപ്പാൾ ഒരു ദിവസം േക്ഷ ത്തിൽ അത്താഴപൂജയും
മ ം കഴി ് എല്ലാവരും േപായതിെന്റ േശഷം ന രി
കുറ െവള്ളം മുക്കിെയടു ന്നതിനു് ഒരു ജലപാ വും
െകാ േക്ഷ ത്തിെന്റ മതിൽക്കക ള്ള തീർത്ഥ ള�
ത്തിൽ െചന്നേപ്പാൾ അവിെട കടവിൽ േതജസ്വിയായ
ഒരാൾ നിൽ ന്നതു കണ്ടി ് “ആരാണതു് ” എ േചാ�
ദി . അേപ്പാൾ ആ പുരുഷൻ “ആളറി േമക്കാടി�
െന േവണം? െവള്ളം േവണെമങ്കിൽ മുക്കിെയടു �
െകാ ് െപാെയ്ക്കാ ” എ പറ . വാ െകാ ം
േതേജാമയമായ രൂപം െകാ ം ആ ആൾ േകവലം മനു�
ഷ്യനല്ല എ ം ഒരു ദിവ്യനാെണ ം േതാ കയാൽ
ന രി ഉടെന ഒ ം പറയാെത വിചാരമഗ്നനായി അവി�
െട നി . അേപ്പാൾ ആ ദിവ്യപുരുഷെന്റ ൈകയിൽ
തീക്കട്ടേപാെല തിള ന്നതായ എേന്താ ഒരു സാധന�
മിരി ന്നതു് കണ്ടി ന രി “ആ ൈകയിലിരി ന്ന�
തു് എന്താണു്?” എ േചാദി , അതിനും ശരിയായ
ഉത്തരം പറയാെത ആ ദിവ്യൻ “േമക്കാടു മാണിക്യക്ക
കണ്ടി േണ്ടാ?” എ േചാദി . ന രി “കണ്ടിട്ടില്ല”
എ പറഞ്ഞേപ്പാൾ ദിവ്യൻ “കാണാനാ ഹമുേണ്ടാ?”
എ വീ ം േചാദി , ന രി “കണ്ടാൽ െകാള്ളാെമ�

് ” എ പറ ൈകനീട്ടി. അേപ്പാൾ ആ ദിവ്യൻ
“ഇതു് അേങ്ങാ തന്നാൽ മടക്കിത്തരാെമ നിശ്ചയമു�
േണ്ടാ” എ േചാദി . “നിശ്ചയമു ് ” എ ് ന രി
പറഞ്ഞേപ്പാൾ ആ ദിവ്യൻ രത്നം ന രിയുെട ൈകയി�
േല ് ഇ െകാടു . മു കണ്ടിട്ടിലാത്ത ആ ദിവ്യരത്നം
കണ്ടേപ്പാൾ ന രി വളെര കൗതുകം േതാന്നി. ആ
ന രി അക്കാലെത്ത െകാടുങ്ങ ർ വലിയ ത രാെന്റ
ഒരിഷ്ടനാകയാൽ ഈ ദിവ്യരത്നം ത രാെന ടി ഒ
കാണിക്കണെമ േതാ കയാൽ ന രി ആ ദിവ്യ�
േനാടു് “എനി ് ഈ രത്നം ഒരാെള ടി കാണിച്ചാൽ
െകാള്ളാെമ ്. അതിനാൽ ഇെതാ െകാ േപാ�
യിെക്കാ വരുന്നതിനു് അനുവാദം തരണം” എ പറ�

. ഉടെന തെന്ന ആ ദിവ്യൻ “േവഗത്തിൽ മടക്കി�
െക്കാ വരാെമങ്കിൽ െകാ െപാെയ്ക്കാ . എനി ്
ഇനി ഇവിെട അധികംതാമസി ന്നതിനു് നിവൃത്തിയി�
ല്ല” എ പറ . “ക്ഷണത്തിൽ വേന്നക്കാ”െമ ം
പറ ന രി ആ രത്നം െകാ േപായി ത രാെന
കാണി .

ത രാനു് ആ ദിവ്യരത്നം കണ്ടി മടക്കിെക്കാടു�
ക്കാൻ ഒ ം മനസ്സില്ലായിരു . “ഇതിനു വില എ �
േവണെമങ്കിലും െകാടുേത്തക്കാ. ഇതു നമു േവണം”
എ ത രാൻ പറ . അതു ന രി സമ്മതിച്ചില്ല.
“ഇതു മടക്കി െകാടുക്കാഞ്ഞാൽ എനി സത്യഭംഗം
സംഭവി ം; അതു സങ്കടമാണു് ” എ ന രി നിർബ�
ന്ധപൂർവ്വം പറയുകയാൽ ത രാനതു മടക്കി െകാടു .
ന രി അതുെകാ േപായി ആ ദിവ്യനു െകാടു ,
രത്നം ൈകയിൽ വാങ്ങിയ ക്ഷണത്തിൽ ആ ദിവ്യൻ
അദൃശ്യനായി ഭവി . ആ രത്നത്തിെന്റ േശാഭെകാ ്
അതുവെര പകൽേപാെല കാശിച്ചിരുന്ന ആ സ്ഥലം
അേപ്പാൾ അന്ധകാരപൂർണ്ണമായിത്തീർ , ന രി
വല്ലാെത അന്ധനും ഭീതനുമായി ഭവി കയും െച .
ര മൂ നാഴിക കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ ന രി കുേറെശ്ശ
ക കാണാറായി. പിെന്ന അേദ്ദഹം തീർത്ഥത്തിലിറ�
ങ്ങി െവള്ളം മുക്കിെയടു െകാ േപായി.

അ രാ ിയിൽ കിടന്നി ന രി ഉറക്കം വന്നി�
ല്ല. കഷ്ടം! ആ ദിവ്യൻ ആരാെണ ള്ള പരമാർത്ഥമറി�
യാൻ കഴിഞ്ഞില്ലേല്ലാ. നിർബന്ധി േചാദിച്ചിരു െവ�
ങ്കിൽ അേദ്ദഹം പരമാർത്ഥം പറയുമായിരു . ആ ദിവ്യ�
രത്നം വിശ്വാസപൂർവ്വം എെന്റ കയ്യിൽ തന്നയച്ച ആ ദി�
വ്യൻ നിർബന്ധിച്ചാൽ താനാരാെന ള്ള പരമാർത്ഥം
പറയാതിരി േമാ? ഒരിക്കലുമില്ല. അങ്ങെന െചയ്യാെത�
യിരുന്നതുെകാ വലിയ വിഡ്ഢിത്തമായിേപ്പായി. ഇനി
അതിെന റി വിചാരി കയും വിഷാദി കയും െച�
യ്താൽ ഫലെമാ മില്ലേല്ലാ. “അതീതകാര്യാനുശേയന
കിം സ്യാൽ” എ ം മ ം വിചാരി െകാ ് അേദ്ദഹം
അങ്ങെന കിട .

അങ്ങെന കുറ േനരം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ അേദ്ദഹം ഉറ�
ങ്ങി. എങ്കിലും അധികം താമസിയാെത ഉണരുകയും
െച . അേപ്പാൾ നിലാവിെന്റ െവളിച്ചം കുേറെശ്ശ ഉണ്ടാ�
യിരുന്നതിനാൽ ന രി ഭാതമായിെയ േതാന്നി.
അേദ്ദഹം ആ ഭജനക്കാല ഏഴരനാഴിക െവളുപ്പാനു�
ള്ളേപ്പാഴാണു് പതിവായി കുളിച്ചിരുന്നതു്. ആ സമയം
കഴി േപായി എ േതാ കയാൽ അേദ്ദഹം പരി �
മി കുളിക്കാനായി തീർത്ഥ ളത്തിെലത്തി. അേപ്പാഴും
അവിെട ഒരാൾ നിൽ ണ്ടായിരു . ന രി യഥാ�
പൂർവ്വം “ആരാണതു്?” എ േചാദി . അേപ്പാൾ ആ
ആൾ “ഇതാരാെണ ം മ ം അറിഞ്ഞിെട്ട േവണം?
േമക്കാടിനു കുളിക്കാൻ േനരമായിട്ടില്ല. േപായിക്കിട �
റ ; അഹ പകർന്നി േവേണ്ട കുളിക്കാൻ?” എ
േചാദി . ആ ശബ്ദം േക ം ശരീരേതജ ക ം ഇതു
താൻ മുേമ്പ കണ്ട ദിവ്യൻ തെന്നയാെണ മനസ്സിലാ�
വുകയാൽ ന രി അടു െച പാദത്തിെങ്കൽ വീണു
വന്ദി െകാ “ ീപരേമശ്വരനാണു്, അവിടു ് ആരാ�
െണ ള്ള പരമാർത്ഥം എേന്നായു പറയണം” എന്നേപ�
ക്ഷി . അേപ്പാൾ പരമാർത്ഥം പറയാെതയിരിക്കാൻ നി�
വൃത്തിയില്ലാെതൈവകയാൽ അേദ്ദഹം താൻ സാക്ഷാൽ
വാസുകിയാെണ പറ . ഉടെന ന രി “എന്നാൽ
അവിടുെത്ത സാക്ഷാൽ സ്വരൂപം എനി കാണി ത�
രണ”െമ വീ ം അേപക്ഷി .

അേപ്പാൾ വാസുകി “അതുേവണ്ട; അതു കണ്ടാൽ
അ ഭയെപ്പടും” എ പറഞ്ഞി സമ്മതിക്കാെത വീ�

ം നിബന്ധി കയാൽ വാസുകി തെന്റ േദഹം ചുരു�
ക്കി ീപരേമശ്വരെന്റ ൈകവിരലിേന്മൽ കിട ന്ന
േമാതിരേത്താളമാക്കി കാണി െകാടു . എന്നി ം
ന രി ഭയെപ്പ മൂർച്ഛി നില വീണു. പിെന്ന മൂ�
േന്നമുക്കാൽ നാഴിക കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ ന രി േബാധം
വ , അേപ്പാൾ വാസുകി, “എന്താണു വരം േവണ്ടതു്?”
എ േചാദി . അതിനു മറുപടിയായി ന രി “അവിട�
െത്ത സാന്നിദ്ധ്യ ം സദാ എെന്റ ഇല്ല ണ്ടായിരിക്കനം.
എെന്റ ദാരി ്യദുഃഖം തീർ തരികയും േവണം. ഇ �
യുമല്ലാെത എനി വിേശഷിെച്ചാരു അേപക്ഷയുമില്ല”
എ പറ . അതു േക വാസുകി, “ആെട്ട അങ്ങെന
െചയ്യാം; േമക്കാടിെന്റ ഭജനം പ െകാല്ലം തികയു�
ന്നതിനു് ഇനി മൂ ദിവസം മതിയേല്ലാ. അതു കഴിഞ്ഞി�

ഇല്ലേത്ത െപാെയ്ക്കാ . അേപ്പാേഴ ം ഭഗവാെന്റ
അനുവാദം വാങ്ങിെക്കാ ് ഞാനും അവിെട വരികയും
േമക്കാടിെന്റ അഭീഷ്ടം സാധിപ്പി കയും െചയ്യാം. ഇനി
കുളിക്കാനമാന്തിേക്കണ്ട, സമയമായിരി ” എ
പറ ് ന രിെയ കുളിക്കാനയ കയും ഉടെന അന്തർ�
ദ്ധാനം െച കയും െച .

ന രി ഭജനം കഴി ് ഇല്ലെത്തത്തി തെന്റ ഓല�
ട കിഴക്കിനിയിൽ െവച്ചി േപായി കുളിയും നിത്യ�

കർമ്മാനുഷ്ഠാനാദികളും മ ം കഴി വ കുട മാറ്റിവയ്ക്കാ�
നായി എടുത്തേപ്പാൾ അതിേന്മെലാരു പാമ്പിെനക്ക
ഭയെപ്പ . ഉടെന ആ പാ താെഴയിറങ്ങി, യഥാപൂർ�
വ്വം ദിവ്യപുരുഷെന്റ രൂപം ധരി െകാ ന രിേയാ�
ടു്, “േമക്കാടു് ഭയെപ്പേടണ്ട, ഞാൻ വാസുകി തെന്നയാ�
ണു്. അങ്ങയുെട സത്യസന്ധതയും ഭക്തിയും നിമിത്തം
ഭഗവാൻ ീപരേമശ്വരൻ അങ്ങെയ റി ് ഏറ്റവും �
സാദിച്ചിരി . ഭവാെന്റ അഭീഷ്ടം സാധിപ്പി തരുന്ന�
തിനായി സ്വാമി അരുളിെച്ചയ്തി തെന്നയാണു് ഇേപ്പാൾ
ഞാൻ ഇവിെട വന്നിരി ന്നതു്. നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ട
ദിവസം ഞാൻ കാണി തന്ന മാണിക്യക്ക ് ഇതാ.
ഇതു് ഇനി ഇവിെടത്തെന്ന ഇരിക്കെട്ട. ഇതു സൂക്ഷി �
െവ െകാള്ളണം. ഇതിരി ന്നിട ് ഒരിക്കലും ദാരി�

്യദുഃഖം ബാധിക്കയില്ല.” എ പറ ് ആ ദിവ്യരത്നം
െകാടുത്തി വാസുകി പിെന്നയും പറ , “ഇനി ഇവി�
െട ഒരു നാഗയക്ഷിയും വ േചരും. അേപ്പാഴും േമക്കാടു്
ഭയെപ്പേടണ്ട.”

ഇ യും പറഞ്ഞേപ്പാേഴ ം ആ ഇല്ലെത്ത മൂത്ത
അന്തർജ്ജനം അവിെട വ േചർ . ആ സാദ്ധ്വി ഒരു
സ്വജനഗൃഹത്തിൽ ഒരു സദ്യ േപായിരി കയായി�
രു . ആ അന്തർജ്ജനം വ ് അവരുെട മറ ട (മന�

ട) ഇറയ വച്ചി അകേത്ത കയറി. അേപ്പാൾ
ആ കുടയിൽ നി ് ഒരു പാ താെഴയിറങ്ങി ഇഴ
കിഴക്കിനിയിെലത്തി. ഉടെന ആ പാ ം സർവാംഗസു�
ന്ദരിയായ ഒരു ദിവ്യ ീയുെട രൂപം ധരി വാസുകിയുെട
അടുക്കൽ നി . വാസുകി പിെന്നയും പറ തുടങ്ങി:
“ഞങ്ങളുെട ര േപരുെടയും തിമകളുണ്ടാക്കി ് ഈ
കിഴക്കിനിയിൽ തിഷ്ഠി ് കുടുംബപരേദവതകളായി
വിചാരി ് എ ം പതിവായി പൂജി വന്ദി െകാള്ള�
ണം. അങ്ങെന െച െകാണ്ടാൽ ഇവിെട േ യ കൾ�

് ഒരിക്കലും കുറവു വരികയില്ല. പാ കൾ മുറ ് ഇനി�
യും ഇവിെട വ േചരും. അവെയല്ലാം യേഥഷ്ടം ഇവി�
െട എവിെടെയങ്കിലും താമസി െകാ ം. ഒന്നിേനയും

േത്യകി ് തിഷ്ഠിക്കണെമന്നില്ല. ഈ ഇല്ലവും ഇല്ല�
പ്പറ ം സർപ്പങ്ങളുെട സേങ്കതമാക്കി സങ്കൽപ്പി െകാ�
ണ്ടിരുന്നാൽ മതി. ഇവിെട മലമൂ വിസർജ്ജനങ്ങൾ�

ം തുപ്പാനും എച്ചിൽൈക്ക കഴുകാനും മ ം േത്യകം
ഓേരാ സ്ഥലങ്ങളുണ്ടാക്കിെക്കാള്ളണം. അതാതു കാര്യ�
ങ്ങൾ അതാതു സ്ഥലങ്ങളിലല്ലാെത മുറ്റ ം പറമ്പിലും
തു കേപാലും െചയ്യരുതു്. ഇവിെട അടുക്കളയിലുള്ള അടു�

കളിലല്ലാെത പുറെത്ത ം തീ കത്തിക്കരുതു്. മുറ്റ ം
പറമ്പിലുെമ ം െവ കയും കിള കയും കുഴി കയും
െചയ്യരുതു്. അടു ള്ള പറമ്പിൽ ഒരുപഭവനംകൂടിയുണ്ടാ�
ക്കണം. വിേശഷി ണ്ടാകുന്ന അടിയന്തരാദികെളല്ലാം
അവിെടെവ നടത്തിെക്കാള്ളണം. േപറും തീണ്ടാരിയും
ഈ ഇല്ല നടത്താൻ പാടില്ല. അവ ള്ള കാലെമടു�

േമ്പാൾ അന്തർജ്ജനങ്ങൾ ആ ഉപഭവനത്തിേല
മാറിത്താമസി െകാള്ളണം. ഈ ഇല്ലത്തിനക ം പു�
റ ം മുറ്റ ം പറമ്പിലും മ ം പാ കെള ചിലേപ്പാൾ
കേണ്ട ം. എന്നാൽആരും ഭയെപ്പേടണ്ട. ഈ ഇല്ല�

ള്ളവെര പാ കൾ, അവെയ ചവി കേയാ മേറ്റാ െച�
യ്യാെത കടി കയില്ല. അങ്ങെന കടിച്ചാലും ഈ ഇല്ല�

ള്ളവെര വിഷം ബാധി കയില്ല. േനെരമറി ് ആ
വിഷം ആ പാ കെളത്തെന്ന ബാധി ം. അങ്ങെന
വന്നാൽ ആ പാ കെള വിഷം ഇറക്കി വിേട്ടക്കണം.
അങ്ങെന െചയ്തിെല്ലങ്കിൽ ആ പാ കൾ മരി േപാേയ�

ം. അന്യന്മാെര പാ കൾ ദംശിച്ചാൽ ഈ ഇല്ല ള്ള�
വർ വിഷമിറക്കരുതു്. എന്നാൽ സർപ്പേകാപം നിമിത്തം
ജനങ്ങൾ ണ്ടാകുന്ന േരാഗൾ ം മ ം തിവിധി െച�

ന്നതിനു് വിേരാധമില്ല. ഞങ്ങെള തിഷ്ഠി ന്ന ഈ
കിഴക്കിനിയിൽ ര വിള കൾ െകടാെത എേപ്പാഴും
കത്തിെക്കാണ്ടിരിക്കണം. ഈ വിള കളിേന്മൽപ്പിടി�

ണ്ടാകുന്ന മഷിയും ആ വിള കളിെല എണ്ണയും സർ�
പ്പേകാപം നിമിത്തമുണ്ടാകുന്ന ത്വേ ാഗങ്ങൾ ം മ ം
സിദ്ധൗഷധങ്ങളായിരി ന്നതാണു്. ഞാനീപ്പറഞ്ഞി�
ള്ളവെയല്ലാം ഈ ഇല്ല ള്ളവരും ഇനി ഉണ്ടാകുന്ന�

വരും അറിഞ്ഞിരിേക്കണ്ടവയാകയാൽ തലമുറ േതാറും
എല്ലാവരും അവരവരുെട സന്തതികൾ ് ഉപേദശി �
െകാള്ളണം.” ഇങ്ങെന േവണ്ടെതല്ലാം പറഞ്ഞതിെന്റ
േശഷം “ഇനി ആവശ്യെപ്പടുേമ്പാൾ കാണാം” എ കൂടി
പറഞ്ഞി വാസുകിയും നാഗയക്ഷിയും മറ .

ആ ന രി വാസുകി പറഞ്ഞതുേപാെല കിഴിക്കിനി�
യിൽ വാസുകിേയയും നാഗയക്ഷിേയയും തിഷ്ഠി ക�
യും മ ം െച . അക്കാലംമുതൽ ് ആ ഇല്ലക്കാർ
‘േമക്കാ ന രി’ എന്നായിരുന്ന േപരു് ‘പാ േമ്മക്കാ
ന രി’ എന്നായിത്തീരുകയും അതു സിദ്ധെപ്പടുകയും
സ്ഥിരെപ്പടുകയും െച . അവിെട ഇേപ്പാഴും വാസുകി പറ�
ഞ്ഞി ള്ളതുേപാെലെയല്ലാം ആചരിച്ചവരു െണ്ടന്നാ�
ണു് േകൾവി. ആ ഇല്ല വാസുകിയുെട സാന്നിദ്ധ്യം
സിദ്ധിച്ച കാലം മുതൽ ദാരി ്യമുണ്ടായിട്ടില്ല. സമ്പ

േമണ വർദ്ധി തുട കയും െച . ഇേപ്പാഴും അവി�
െട സമ്പ വർദ്ധി െകാ തെന്നയാണിരി ന്നതു്.
അവിെട ഇേപ്പാൾ ഭജനത്തിനായി ം സർപ്പേകാപം നി�
മിത്തമുണ്ടാകുന്ന േദാഷങ്ങൾ തിവിധികൾ െചയ്യി�

ന്നതിനായി ം തിദിനെമന്നേപാെല അസംഖ്യമാ�
ളുകൾ വരികയും ഓേരാ െചയ്യി കയും അവെയ്ക്കല്ലാം
ദക്ഷിണയായും മ ം വളെരപ്പണം െകാടു കയും െച �

്. അവിെട ഇേപ്പാൾ ആ ഇല്ലെത്ത വകയായി ത�
െന്ന ആ േതാറും വൃശ്ചികമാസം ഒന്നാംതീയതി മുതൽ
നാൽപെത്താ ദിവസം സർപ്പബലി നടത്തിേപ്പാരുന്ന�
തു കൂടാെത ഓേരാരുത്തരുെട വഴിപാടായി ം മിക്ക ദിവ�
സങ്ങളിലും അവിെട സർപ്പബലി നടത്തെപ്പടു ്.

േമക്കാട്ടില്ല കിഴക്കിനിയിൽ വാസുകിേയയും
നാഗയക്ഷിേയയും തിഷ്ഠിച്ചതിെന്റ േശഷം കുറ കാ�
ലം കഴിഞ്ഞേപ്പാേഴ ം പാ േമ്മക്കാ ന രിെയ�

റി ള്ള േകൾവി ഭൂേലാകത്തിൽ സർവ്വ പര .
സർപ്പേകാപം നിമിത്തമുണ്ടാകുന്ന ത്വഗ് േദാഷാദിേരാഗ
ങ്ങൾ ം മ ം ആ ഇല്ല ള്ളവർ എെന്തങ്കിലും െചയ്താൽ
േഭദെപ്പടുെമ ള്ള ഒരു വിശ്വാസം ജനങ്ങളുെടയിടയിൽ
ദൃഢീഭവി കയും െച .

അക്കാല ണ്ടായിരുന്ന ഒരു പാണ്ഡ്യരാജാവിനു്
കുഷ്ഠത്തിെന്റ ഛായയിൽ ഒരു മാതിരി ത്വേ ാഗം ബാ�
ധിച്ചി പല ചികിത്സകളും മ ം െചയ്തി ം േഭദമായില്ല.
അങ്ങെനയിരുന്ന കാല പാ േമ്മക്കാ ന രിെയ�

റി പാണ്ഡ്യരാജാവിനു് അറിവുകി കയാൽ അേദ്ദ�
ഹം ആളയ ് അ ഗൃഹസ്ഥനായിരുന്ന ന രിെയ
പാണ്ടിയിൽ െകാ േപാവുകയും ന രിയുെട ചികിത്സ�
െകാ രാജാവു് ക്ഷണത്തിൽ പൂർണ്ണസുഖെത്ത ാപി�

കയും െച . രാജാവു് ന രി ് ഒ വളെര പണവും
സമ്മാനങ്ങളും െകാടുത്താണു മടക്കിയയച്ചെത ള്ളതു
വിേശഷി പറയണെമന്നില്ലേല്ലാ.

ന രി പരിവാരസേമതം പാണ്ഡ്യരാജ്യ നി
പുറെപ്പ ദക്ഷിണതിരുവിതാംകൂറിൽ ഇേപ്പാൾ ഒരു �
ധാന പട്ടണമായി േശാഭി ന്ന ‘നാഗരുേകാവിൽ’
എന്ന സ്ഥല വന്നേപ്പാൾ വഴിക്കടു ള്ള വനാന്ത�
രത്തിൽ ഒരാർത്തനാദം േക ദയാലുവുമായ ആ ന രി
സപരിവാരം ആ കാട്ടിേല െച . അേപ്പാൾ അവിെട
ഒരു ീ ഇരു കരയു ണ്ടായിരു . അവളുെട ദുഃഖകാ�
രണം േചാദിച്ചേപ്പാൾ “താെനാരു ചണ്ഡാലിയാെണ ം
ഈ സ്ഥല വ പുല്ലറു െകാ േപായി വല്ലവർ�

ം െകാടു കി ന്നതു വാങ്ങിയാണു് താൻ നിത്യവൃ�
ത്തി കഴി വരുന്നെത ം ആ പതിവുേപാെല അ ം
വ പുല്ലറുത്തേപ്പാൾ തെന്റ അരിവാൾ ഒരു ശിലാവി �
ഹത്തിേന്മൽ െകാ സ്വൽപം മുറിയുകയാൽ അതിൽ
നി രക്ത വാഹമുണ്ടായിരി െവ ം അതു ക
േപടിച്ചാണു താൻ കരയുന്നെത” ം പറ . ആ ശാ�
ഡ്വല േദശ ് പു ് മുേട്ടാളം വളർ നിൽ ണ്ടാ�
യിരു . ന രി തെന്റ ഭൃത്യന്മാെരെക്കാ പു മാറ്റി �
െച േനാക്കിയേപ്പാൾ ആ വി ഹം പഞ്ചശിരസ്സായ
ഒരു സർപ്പത്തിേന്റതായിരു . അതിെന്റ ഒരു തല സ്വൽ�
പം മുറി ് അേപ്പാഴും രക്തം വഹി ണ്ടായിരു�

. ന രി തെന്റ മ ശക്തിെകാ രക്ത വാഹം
നിർ കയും സാന്ത്വനവാ കൾെകാ ചണ്ഡാലിെയ
സമാശ്വസിപ്പി പറഞ്ഞയ കയും െചയ്തതിെന്റ േശഷം
സമീപസ്ഥന്മാരായ ചിലെര ഈ വിവരം ഹിപ്പി ക�
യും അവർ മുഖാന്തിരം തൽക്കാലാവശ്യത്തിനു േവ ന്ന
ഉപകരണങ്ങൾ വരുത്തി ആ നാഗ തിമ ് അ േപർ�
കൂടി പുണ്യാഹം കഴി കയും പാ േമ്മക്കാ ന രിത�
െന്ന ഒരു പൂജ കഴി കയും െച .

പിെന്ന ന രി അക്കാല ് ആ േദശ ണ്ടായി�
രുന്ന ധാനന്മാെരെയാെക്കക്ക ് ഈ നാഗ തിമ
കാണെപ്പട്ടിരി ന്ന വിവരം അറിയി കയും ഈ നാ�
ഗ തിമ ഇവിെട തിഷ്ഠിച്ചതു് ഏറ്റവും തപശ്ശക്തിയുള്ള
ഒരു ദിവ്യനായിരിക്കണെമ ം തിഷ്ഠിച്ച ആ മഹാെന്റ
തപശ്ശക്തിെകാണ്ടാണു് ഈ വി ത്തിെന്റ ൈചതന്യം
ഇതുവെര വി േപാകാത്തെത ം ൈചതന്യമില്ലാതിരു�

െവങ്കിൽ രക്ത വാഹമുണ്ടാവുകയില്ലായിരു വേല്ലാ
എ ം ഈ വി ഹെത്ത യഥാേയാഗ്യം പൂജി വന്ദി�

െകാണ്ടിരുന്നാൽ നാഗരാജാവു് സേന്താഷി കയും
തന്നിമിത്തം ഈ േദശക്കാർ േ യ വർദ്ധി ക�
യും െച െമ ം മ പറയുകയും ജനങ്ങൾ അെതല്ലാം
വിശ്വാസപൂർവ്വം സമ്മതി കയും െച .

അനന്തരം ന രി ആ േദശക്കാരുെട സഹായസ�
ഹകരണങ്ങേളാടുകൂടി ആ സ്ഥലെത്ത കാടും പു െമ�
ല്ലാം െവട്ടിക്കളയി ് അവിടം ജനസഞ്ചാരേയാഗ്യമാ�
ക്കിത്തീർ കയും ആ നാഗ തിമ മ ം മഴയും
െവയിലുേമൽക്കാെതയിരിക്കത്തക്കവണ്ണം അവിെട ഒരു
േമൽ ര െകട്ടി കയും െച . ഇവെയ്ക്കല്ലാം േവണ്ടിവന്ന
പണം െചലവുെചയ്തതു പാ േമ്മക്കാ ന രിതെന്നയാ�
ണു്. ജനങ്ങൾ വാ െകാ ം േദഹംെകാ മല്ലാെത
ധനംെകാ സഹായിക്കണെമ ് അേദ്ദഹം ആവശ്യ�
െപ്പട്ടില്ല. ന രിയുെട ൈകവശം പാണ്ഡ്യരാജാവു് െകാടു�
ത്തതായി തെന്ന പണം ധാരാളമുണ്ടായിരു .

നാഗർ (നാഗരാജാവിനു) കുടിലുേപാെല ഓലേമ�
ച്ചിലായിെട്ടങ്കിലും ഒരു േകാവിൽ (അമ്പലം) അവിെടയു�
ണ്ടായേപ്പാൾ അതിെന എല്ലാവരും ‘നാഗരുേകാവിൽ’
എ പറ തുടങ്ങി. കാല േമണ ആ േദശത്തിെന്റ�
യും േപർ അതുതെന്നയായിത്തീർ . ആ േകാവിൽ പാ�

േമ്മക്കാ ന രിതെന്ന പതിവായി പൂജ നടത്തി �
ട കയാൽ അവിെട നാഗരാജാവിെന്റ സാന്നിദ്ധ്യവും
ൈചതന്യവും സീമാതീതമായി വർദ്ധി . അേപ്പാൾ
ആ േദശക്കാെരല്ലാം നാഗരാജാവിെന തങ്ങളുെട േദ�
ശപരേദവതയായി വിചാരി കയും ആചരി കയും
വന്ദി കയും വഴിപാടുകൾ കഴി കയും മ ം തുടങ്ങി.
അതിനാൽ ആ നാഗരുേകാവിലിെന റി ള്ള സി�
ദ്ധി േലാകത്തിൽ സർവ്വ പര . അേപ്പാൾ അവിെട
അന്യേദശക്കാരായ ജനങ്ങളും ഭജനത്തിനായും ദർശന�
ത്തിനായും മ ം കണക്കില്ലാെത വ തുടങ്ങി. വഴിപാടു�
കളും സീമാതീതമായി വർദ്ധി . എന്നി ം കഴി കൂട്ടാൻ
വളെര യാസമായിത്തീർ . പാ േമ്മക്കാ ന �
രി പൂജ കഴി കയല്ലാെത മെറ്റാ ം െച കയില്ലേല്ലാ.
വഴിപാടുകളും മ ം വർദ്ധിച്ചതിേനാടുകൂടി പാ േമ്മക്കാ
ന രി ം ശാന്തിക്കാർ ം സമ്പാദ്യവും വർദ്ധി .

പഞ്ചശിരസ്സായി ള്ള ആ നാഗ തിമ തിഷ്ഠിച്ചി�
രി ന്നതു് അഞ്ചടി സമചതുരവും നിലനിരപ്പിൽനി
സ്വൽപം താ യുമുള്ള ഒരു സ്ഥലത്താണു്. അവിെട മണ്ണി�
നു ധാരാളമായി ഈർപ്പം കാണു ്. ഇതിേനാടടു �
ള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇതിേനക്കാൾ കുഴിച്ചാലും േലശംേപാ�
ലും ജലമയം കാണുന്നില്ല. ഈ തിമയിരി ന്ന സ്ഥ�
ലെത്ത മ രക്തവർണ്ണമായിട്ടാണു് ഇരി ന്നതു്. അതു
നാഗരാജാവിെന്റ ഒരു ശിരസ്സിനു മുറിവുപറ്റി രക്തം വീ�
ണതിനാൽ അങ്ങെനയായതാെണന്നാണു് പറയുന്നതു്.
അവിെട ദർശനത്തിനായി െച ന്നവർ സാദമായി
െകാടു ന്നതു് ഈ മണ്ണാണു്. അതിനാൽ ദിവസം തി
മ ് ആ സ്ഥല നിെന്നടു ്. ഈ മ സക�
ലവിധ ത്വേ ാഗങ്ങൾ ം ഒരു സിദ്ധൗഷധമാെണന്നാ�
ണു ജനവിശ്വാസം. ഇക്കാല ം ആ സാദം േതച്ചി
പല ത്വേ ാഗികൾ ം സുഖം സിദ്ധി മു ്. അതി�
നാൽ ദൂരസ്ഥലങ്ങളിൽനി ം തിദിനം അേനകമാളു�
കൾ വ ് ഈ സാദം വാങ്ങി െകാ േപാകു മു ്.
ഇെതാ െകാ ം ആ സ്ഥലത്തിനു േലശംേപാലും താ�

വരുന്നില്ല. അവിെടനി ് എടു േന്നടേത്താളം മ ്
അടുത്ത ദിവസേത്ത ് അവിെട ഉണ്ടായിെക്കാ ം.
ഇെതാര തമാണേല്ലാ.

പിെന്ന ഇവിെട ഒരു െചടിയു ്. ആ ജാതി െചടി
ഭൂേലാകത്തിൽ മെറ്റാ മില്ല. ഇതിെന്റ േപർ ആർ ം
അറി കൂടാ. ഇതു് അേനകം േപർ വ കാണു �

്.
ഇ കാരെമല്ലാം മാഹാത്മ്യേത്താടുകൂടിയിരി ന്ന

നാഗരാജൻ ഒരു കുടിൽേപാെലയുള്ള ഓല രയിൽ ഒരു
കുഴിയിലിരി ന്നതു ഭംഗിയിെല്ല ം ഒരു നല്ല അമ്പലം
പണിയി ് ഈ വി ഹെമടു മാറ്റി തിഷ്ഠിക്കണ�
െമ ം േതാ കയാൽ പാ േമ്മക്കാ ന രി അവിെട
ഒന്നാന്തരത്തിൽ ഒരമ്പലം പണിയി കയും ബിംബം
മാറ്റി തിഷ്ഠി ന്നതിനു് േവണ്ടെതല്ലാം വട്ടംകൂ കയും
മുഹൂർത്തം നിശ്ചയി കയും െച . മൂഹൂർത്തദിവസ�
ത്തിെന്റ തേലദിവസം രാ ിയിൽ നാഗരാജാവു് ന രി�
യുെട അടുക്കൽ െച ് “എെന്ന മാറ്റി തിഷ്ഠിക്കരുതു്,
എനി ് ഇവിെടത്തെന്നയിരുന്നാൽ മതി” എ പറ�
ഞ്ഞതായി അേദ്ദഹത്തിനു് ഒരു സ്വപ്നമുണ്ടായി. അതി�
നാൽ അേദ്ദഹം ആ മാറ്റി തിഷ്ഠ േവെണ്ട വ കയും
പുത്തനായി പണിയിച്ച അമ്പലത്തിൽ ഒരു വി വി �
ഹവും ശിവലിംഗവും തിഷ്ഠി കയും െച . നാഗരാ�
ജാവു് ഇേപ്പാഴും പൂർവ്വസ്ഥിതിയിൽ ആ സ്ഥല തെന്ന
ഇരി .

ആ ന രി അവിെട നിത്യനിദാനം, മാസവിേശഷം,
ആട്ട (ആ ) വിേശഷം മുതലായവെയ്ക്കല്ലാം േവ ന്ന
വ വകകൾ േശഖരി കയും ആ േതാറും മീനമാ�
സത്തിലായില്യം മുതൽ പ ദിവസെത്ത ഉൽസവം
പതിവാ കയും െച . അേദ്ദഹത്തിനു ായാധിക്യം
നിമിത്തം അവിെടത്താമസിക്കാനും പതിവായി പൂജ�
നടത്താനും യാസമായേപ്പാൾ ഇല്ലേത്ത േപായി.
പിെന്ന അേദ്ദഹത്തിെന്റ പു ന്മാരും പൗ ന്മാരും ചില�
േപ്പാൾ നാഗരുേകാവിൽ േപായിത്താമസി കയും േക്ഷ�

കാര്യങ്ങളേന്വഷി കയും െചയ്തിരു . അേപ്പാൾ
പൂജ ം മ ം േവെറ അളുകെള നിയമി . േമണ ആ
ഇല്ല ള്ളവർ ആണ്ടിെലാരിക്കൽ മീനമാസത്തിൽ ഉൽ�
സവത്തിനുമാ ം അവിെടേപ്പാവുകയും ഉൽസവത്തിെന്റ

ിയകൾ നട കയും േശഷം കാര്യങ്ങെളല്ലാം അന്യ�
ന്മാെരെക്കാ നടത്തി കയുമായി. അങ്ങെന കുറ
കാലം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ ആ േദവസ്വം തിരുവിതാംകൂർ
സർക്കാരിൽ േചർ . അേപ്പാൾ അവിെട പാ േമ്മ�
ക്കാട്ടില്ലേത്ത ത ം മാ മായിത്തീർ . അതിനു
സർക്കാരിൽനി ം അവർ ചില അനുഭവങ്ങളും നി�
ശ്ചയി . അതിെനാന്നിനും ഇേപ്പാഴും േഭദം വന്നിട്ടി�
ല്ല. നാഗരുേകാവിൽ ഉൽസവത്തിനു ത ം നടത്താൻ
പാ േമ്മക്കാ ന രിതെന്ന േവണെമ ം ആൾേപ്പ�
രായാൽേപ്പാെര മാണു് െവച്ചിരി ന്നതു്. അവിെട
ഉൽസവത്തിനു് ആ ഇല്ല നി തെന്ന ആെരങ്കിലും
േപാവുകയും ത ം നട കയും അതിനു നിശ്ചയിട്ടി �
ള്ള അനുഭവം വാ കയും ഇേപ്പാഴും നട വരു ്.
േവെറ അധികാരെമാ ം ഇേപ്പാൾ ആ ഇല്ലക്കാർ ്
അവിെടയില്ല.

പാ േമ്മക്കാട്ടില്ല ് ഒരു കാല ് പൂർവ്വാചാരങ്ങ�
ളിലും പൂർവ്വന്മാരുെട ഉപേദശങ്ങളിലും തിപത്തിയും
വിശ്വാസവും കുറവായി ് ഒരു ന രി ഉണ്ടായിത്തീർ .
അേദ്ദഹത്തിനു കുലപരേദവതകളായ നാഗത്താന്മാരിൽ
ഭക്തിയും കുറവായിരു . അതിനാൽ ഒരടിയന്തിരം ഇല്ല�

െവ തെന്ന നടത്തണെമ നിശ്ചയി . െനടു �
ര തൂണിടാൻ കുഴികൾ കുഴിച്ചേപ്പാൾത്തെന്ന മണ്ണിന�
ടിയിലിരുന്നിരുന്ന ചില പാമ്പിൻമുട്ടകൾ െപാ കയും
ചില സർപ്പങ്ങൾ ജീവഹാനി സംഭവി കയും െച .
അേപ്പാേഴ ം പാ കൾ കൂട്ടേത്താെട ഇളകി റെപ്പ .
ഇല്ലത്തിനക ം പുറ ം മുറ്റ ം പറമ്പിലും സർവ്വ
പാ കൾ നിറ . അടുക്കളയിലും അടു കളിലുെമല്ലാം
പാ കൾ നിറയുകയാൽ അവിെട അരിെവയ്ക്കാനും ഉണ്ണാ�
നുെമാ ം നിവൃത്തിയില്ലാെതയായി. അവിെട പുരകൾ
െകട്ടാനും മ ം കൂലിേവലക്കാർ മുതലായവർ േപടിച്ചി�

പടിക്കക കടക്കാെതയുമായി. അേപ്പാൾ ന രി
വല്ലാെത വിഷണ്ണനായിത്തീർ . പിെന്ന ആ ന രി
െചയ്തതും െചയ്യിച്ചതുമായ ആ അ മ വൃത്തികൾെക്ക�
ല്ലാം ശ്നവിധി കാരം തിവിധികളും ായശ്ചിത്ത�
ങ്ങളും െചയ്തതിൽപിെന്നയാണു് പാ കെളാതുങ്ങി പൂർ�
വ്വസ്ഥിതിയിലാവുകയും ഇല്ല യഥാപൂർവ്വം പാർക്കാ�
റാവുകയും െചയ്തതു്. പിെന്ന അടിയന്തിരം പതിവുേപാ�
െല ഉപഭവനസ്ഥല െവ നടത്തി. അതിൽപ്പിെന്ന
അവിെടയാരും മുൻപതിവിനു വിേരാധമായി ഒ ം െച�
യ്യാറില്ല. അങ്ങെന വർത്തിച്ച ആ ന രി ആധിയും
വ്യാധിയും പിടിെപ ് അചിേരണ കാലധർമ്മെത്ത ാ�
പി കയും െച .

േകരളത്തിൽ സർപ്പബലി നട ക, സർപ്പക്കാവു
മാ ക മുതലായവ െചയ് വാനുള്ള അധികാരം പാ േമ്മ�
ക്കാ ന രി മാ േമയു എന്നാണു് െവച്ചിരി ന്ന�
തു്. അതിനാൽ ആ േതാറും ആ ഇല്ല ള്ളവർ െചേല്ല�

ന്ന സ്ഥലങ്ങൾ വളെരയു ്. അവിെടെയാെക്ക െച�
േചരാൻ അവെരെക്കാ സാധിക്കായ്കയാൽ അവർ

അവരുെട ആൾേപ്പരായി മ ന രിമാെര അയ ം പല
സ്ഥലങ്ങളിലും ആവശ്യങ്ങൾ നടത്തി ്.

പാ കൾ പാ േമ്മക്കാട്ടില്ലെത്ത പരേദവതമാരും
കാവൽക്കാരുമായിട്ടാണു് അവിെട വർത്തി ന്നതു്.
അവർ ആ ഇല്ലേത്ത ധാരാളമായി ധനം വരുത്തി�
െക്കാടു ്. അവിെടനി ് ഒരു പു േപാലും
അന്യന്മാർ െകാ േപാകാെത അവർ കാ സൂക്ഷി�

മു ്.
ഒരിക്കൽ ‘േചകണ്ണൻ’ എ സിദ്ധനായ തസ്ക്ക�

രത്തലവനും കൂ കാരും കൂടി പല സ്ഥലങ്ങളിൽക്കയ�
റി െകാള്ളെച ് ഒ വളെര പണവും പണ്ടങ്ങളും െകട്ടി�
െയടു െകാ േപാകുംവഴി പാ േമ്മക്കാട്ടില്ല ം
കയറി. അവിെട പണമായി ം പണ്ടങ്ങളായി മുണ്ടാ�
യിരുന്നെതല്ലാം ൈകക്കലാക്കിെക്കാ പുറ വ
േനാക്കിയേപ്പാൾ, അകേത്ത കടന്നേപ്പാൾ പുറ �
െവച്ച ചുമടുകളിേന്മെലല്ലാം ഓേരാ നാഗവീരന്മാർ തല�
െപാക്കിപ്പിടി െകാണ്ടിരി ന്നതായി ക . ആ ചുമ�
ടുകെളല്ലാമുേപക്ഷി ് ആ ഇല്ല നിെന്നടുത്തതും െകാ�

െപായ്ക്കളയാെമ വിചാരി ് അവർ േപാകാനായി
ഭാവിച്ചേപ്പാൾ പട്ടാളക്കാെരേപ്പാെല ഒ വളെര പാ �
കൾ മുമ്പിൽ വ ് അണിനിര . തിരി േനാക്കി�
യേപ്പാൾ പിന്നിലും അതുേപാെലതെന്ന സർപ്പങ്ങൾ
നിരന്നിരി ന്നതു ക . ത രന്മാെരല്ലാം മുേമ്പാ ം
പുറേകാ ം േപാകാൻ നിവൃത്തിയില്ലാെത അവിെട അക�
െപ്പ . െവളുപ്പാൻകാലമായേപ്പാൾ ഗൃഹസ്ഥൻ ന രി
കുളിക്കാൻ േപാകാനായി ് ഒരു വിള െമടു െകാ
പുറ വ . അേപ്പാൾ മുറ്റ ചിലർ നിൽ ന്നതു
ക ് ‘ആരാണതു്?’ എ േചാദി െകാ ് അടു
െച . ഉടെന ആ തസ്ക്കരന്മാർ ന രിയുെട കാൽക്കൽ
വീണു വന്ദിച്ചി പരമാർത്ഥെമാെക്ക പറയുകയും അവി�
െടനി സദയം വിട്ടയയ്ക്കണെമ ് അേപക്ഷി കയും
െച . അേപ്പാൾ ന രി ‘നിങ്ങൾ െകാ വന്നതും ഇവി�
െടനിെന്നടുത്തതുെമല്ലാം അവിെട െവച്ചി െപാെയ്ക്കാൾ�
വിൻ. നിങ്ങെള ആരും ഉപ വി കയില്ല’ എ പറ�

. അ കാരം അവർ ഒ െമടുക്കാെത യാ യായി.
അേപ്പാൾ അവിെടെയ ം ഒരു പാമ്പിെനയും കണ്ടില്ല.
അവർ േപായി േനരം െവളു ന്നതിനുമു ് അവരവരുെട
ദിക്കിെലത്തി. ഇങ്ങെന ഇവിെട അേനകം സംഗതിക�
ളുണ്ടായി ്.
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ഇനി ഈ അടുത്ത കാല ണ്ടായവയും സ്വയം
ക േബാധിച്ചി ള്ളവയുമായ ചില സംഗതികൾകൂടി
പറയാം.

ഏതാനും െകാല്ലങ്ങൾ മു ് ഒരു മീനമാസത്തിൽ
ഒരു പാ േമ്മക്കാ ന രി നാഗരുേകാവിലിേല ള്ള
യാ യിൽ അമ്പല െഴ വന്നിരു . അ ് അവിെട
ഉത്സവവുമായിരു . ന രി രാ ിയിൽ എേന്താ ആവ�
ശ്യത്തിനായി മതിൽക്കക നി കുളപ്പരുയിൽ �
ടി കിഴേക്ക നടയിലുള്ള കുളത്തിേല ് ഇറങ്ങിേപ്പായ�
േപ്പാൾ ഒരു പാമ്പിെന കാണാെത ഒ ചവിട്ടി. ഉടെന
ആ സർപ്പവീരൻ ആളറിയാെത ന രിയുെട കാലിേന്മൽ
ഒരു കടിയും െകാടു . അേപ്പാൾ ന രി, “ഓ! ഒരു
വിദ്വാൻ നെമ്മ പിടികൂടിയേല്ലാ. സാധു ആളറിയാെത�
യാണു്. ഇനി അയാളുെട വിഷമിറക്കി വിടണമേല്ലാ.
അല്ലാഞ്ഞാൽ സാധു മരി േപാേയ ം. താസിൽദാെര
ഇേങ്ങാ വിളിക്കണം” എ പറ . ഉടെന ഒരാൾ
െച “പാ േമ്മക്കാ ന രി അേന്വഷി ” എ
താസിൽദാേരാടു പറ . ഉത്സവകാലമായിരുന്നതി�
നാൽ അേദ്ദഹം മതിൽക്കക തെന്നയുണ്ടായിരു .
അതിനാലേദ്ദഹം ഉടെന ന രിയുെട അടുക്കെലത്തി.
ന രി അവിെടയുണ്ടായ സംഗതി അേദ്ദഹെത്ത ഹി�
പ്പി കയും ഒരിടങ്ങഴി പാലും ര കരി ം (ഇളനീരും)
മൂ രുളിയും േവണെമ ് ആവശ്യെപ്പടുകയും താസിൽ�
ദാരേദ്ദഹം ഇവെയല്ലാം ക്ഷണത്തിൽ വരുത്തിെക്കാടു �
കയും െച . ന രിെയ കടിച്ച പാ ് അേപ്പാഴും ആ കു�
ളക്കടവിൽതെന്ന കിട ണ്ടായിരു . ന രി അതി�
െന കണ്ടി “വിഷം വല്ലാെത ബാധിച്ചതിനാൽ സാധു�
വിനു നടക്കാൻ വയ്യാെതയായിേപ്പായി” എ പറ �
െകാ ് ആ ഉരുളികൾ മൂ ം മലർത്തിെവ ് ഒന്നിൽ
പാലും മെറ്റാന്നിൽ ശുദ്ധജലവുമാക്കിെവച്ചി ് ഒരു മ ം
ജപി െകാ ് ആ പാമ്പിേനാടു് “ഈ പാലിനക ്
ഇറങ്ങിക്കിട ് ” എ പറ . ഉടെന ആ പാ പതു�
െക്ക തല െപാക്കിയിഴ ് ആ പാലിനകത്തിറങ്ങിക്കി�
ട . ഒരു മാ േനരം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ ആ പാലു കരി
കലക്കിയതുേപാെല കറു . അേപ്പാൾ ന രി “ഇനി
ആ ഇളനീർ െവള്ളത്തിലിറങ്ങിക്കിട ് ”എ പറ .
ഉടെന പാ ് അങ്ങെന െച . ആ ഇളനീർെവള്ളവും
വല്ലാെത കറു വശായി. അേപ്പാൾ ന രി “ഇേപ്പാൾ
വിഷെമല്ലാം േപായിരി . ഇനി ആ ശുദ്ധജലത്തി�
ലിറങ്ങി കുളിച്ചി ് എേങ്ങാെട്ടങ്കിലും ഇഷ്ടംേപാെല േപാ�
കാം” എ പറ . ഉടെന പാ ശുദ്ധജലത്തിലിറ�
ങ്ങി ളി കയും െചയ്തി ് ആ കടവിേനാടടു െത
വശത്തായി നിൽ ന്ന ആലിേന്മേല കയറിേപ്പായി.
ന രി പാ കടിച്ച സ്ഥല പുറെപ്പട്ടിരുന്ന േചാര
കുളത്തിലിറങ്ങി കഴുകിക്കളഞ്ഞി ് അമ്പലത്തിേല ം
േപായി. അേദ്ദഹെത്ത വിഷം ബാധിച്ചില്ല.

എന്നാൽ പാ േമ്മക്കാ ന രിമാെരല്ലാവരും
േമൽപറഞ്ഞതുേപാെല പാ കൾ വിഷമിറ കയും
മ ം െചയ്തിരുന്നില്ല. “ഏകേയാനി സൂതാനാം േത�
ഷാം ഗന്ധം പൃഥകു് പൃഥകു് ” എ ള്ളതുേപാെലയാണു്
അവരുെട സ്വഭാവം.

ഒരിക്കൽ ൈവക്ക േക്ഷ ത്തിെന്റ മതിൽക്കക�
െവ ് ഒരു പാ േമ്മക്കാ ന രിെയ ഒരു സർപ്പം

ദംശി കയുണ്ടായി. ആ ന രി ആ പാമ്പിെന്റ വിഷ�
മിറക്കാനും മ ം മിച്ചില്ല. അേദ്ദഹം കുളത്തിലിറങ്ങി
കാലിേന്മലുണ്ടായിരുന്ന േചാര േത കഴുകിക്കളഞ്ഞി
മുറ േപായി സദ്യയു . അേദ്ദഹെത്ത വിഷം ബാധിച്ചി�
ല്ല. പാ വളെര യാസെപ്പ മതിൽ പുറേത്താളം
േപായി അവിെടക്കിട ച .

പിെന്ന ഒരു പാ േമ്മക്കാ ന രി ഒരിക്കൽ അടൂ�
രു് ഒരില്ല ് ഒരു േവളിയടിയന്തിരത്തിനു േപായിരു .
അടിയന്തിരത്തിെന്റ തേലദിവസം അത്താഴം കഴിഞ്ഞ�
േപ്പാൾ കിട ന്നതിനു് ആ ഇല്ല ് സൗകര്യമില്ലാെത�
യിരുന്നതിനാൽ ചില കൂ കാേരാടുകൂടി ന രി മെറ്റാരു
സ്ഥലേത്ത േപായി. മേധ്യമാർഗ്ഗം ഒരു പാ ന രി�
െയ കടി . കൂെടയുള്ളവർ ഭയെപ്പെട്ടങ്കിേലാ എ വി�
ചാരി ന രി അേപ്പാൾ ഒ ം പറഞ്ഞില്ല. കൂ കാെര�
ല്ലാം ഇട െവ ് ഓേരാ വഴി പിരി േപായതിെന്റ
േശഷം അേദ്ദഹം നിശ്ചിതസ്ഥലെത്തത്തി വിവരം പറ�
യുകയും െവള്ളം വാങ്ങി കാലിേന്മലുണ്ടായിരുന്ന േചാര
കഴുകിക്കളഞ്ഞി ് അക കയറിക്കിട സുഖമായി �
റ കയും െച . അേദ്ദഹെത്തയും വിഷം ബാധിച്ചില്ല.
പാമ്പിെന്റ കാര്യം അേദ്ദഹം അേന്വഷി മില്ല.

േകാട്ടയ വയസ്ക്കെര കഴി േപായ അച്ഛൻമൂ�
് അവർകളുെട കാല ് അന്നെത്ത പാ േമ്മക്കാ ്

അച്ഛൻ ന രി ഒരു വഴിയാ യിൽ വയസ്ക്കരയില്ല
വന്നിരു . കുളിയും േതവാരവും ഊണും മ ം കഴി
ൈസ്വരസല്ലാപം െച െകാണ്ടിരുന്നതിനിട മൂസ്സവർ�
കൾ ന രിേയാടു് “ഇവിെട ഈ െതേക്ക ളത്തിെന്റ
കിഴേക്കക്കരയിൽ ഒരു സർപ്പമിരി ്. അതിെന്റ
അടുക്കൽ ചില മരങ്ങളു ്. ആ മരങ്ങളുെട ഇലകളും
മ ം വീണു േവനൽക്കാലങ്ങളിൽ കുളത്തിെല െവള്ളം
ചീത്തയാകു . സർപ്പത്തിെന്റ അടുക്കൽ നിൽ ന്ന�
വയായതുെകാ ് ആ മരങ്ങൾ െവട്ടിക്കളയാേമാ എ
സംശയവുമു ്. േമക്കാടു് ആ സർപ്പെത്ത അവിെടനി ്
ഒ മാറ്റിയിരുത്താെമങ്കിൽ ആ മരങ്ങെളാെക്ക െവട്ടിക്ക�
ളയിക്കാമായിരു . എന്താ അങ്ങെന െചയ്യാൻ വേയ്യ?”
എ േചാദി . അതിനു മറുപടിയായി ് അച്ഛൻ ന �
രി “ഓേഹാ, സർപ്പെത്ത ഞാൻ മാറ്റിയിരുത്താം. അതു
ഞാൻ െചേയ്യണ്ടതാണേല്ലാ. എന്നാൽ മൂ ം െചേയ്യണ്ട�
തായി ് ഒരു കാര്യമു ്. അെതെന്തന്നാൽ സർപ്പെത്ത
മാറ്റിയിരു ന്ന സ്ഥലേത്ത ് ഈ കുളവും മാറ്റണം.
അതു ഞാൻ വിചാരിച്ചാൽ കഴിയുന്നതല്ല. അതിനാൽ
അതു മൂ േവണം” എ പറ . അേപ്പാൾ മൂസ്സവർ�
കൾ “കുളം മാ ക അസാധ്യമാണേല്ലാ” എ പറ .
ഉടെന ന രി “എന്നാൽ മേറ്റതും അങ്ങെനതെന്ന. ഈ
സർപ്പം ആ കുളത്തിെന്റ കരയ്ക്കല്ലാെത ഇരിക്കയില്ല. പി�
െന്ന, നെമ്മേപ്പാെലതെന്ന സർപ്പങ്ങേളയും വിചാരിക്ക�
ണം. നമ്മൾ സ്ഥിരമായിത്താമസി ന്ന സ്ഥല നി�

മാറിത്താമസിക്കണെമ ് ആെരങ്കിലും നിർബന്ധി�
ച്ചാൽ അതു നമു സമ്മതവും സേന്താഷകരവുമാകുേമാ?
അതു േപാെല വിചാരി ” എ പറ . അതുേക
മൂസ്സവർകൾ “എന്നാൽ േവണ്ട” എ പറ . അതു്
അേപ്പാൾ അങ്ങെന അവസാനി .

അനന്തരം ര മൂ െകാല്ലം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ ഒരു
നായരുെട വക സർപ്പക്കാവു മാ ന്നതിനായി പാ േമ്മ�
ക്കാ മഹൻന രി േകാട്ടയ വന്നിരു . അേദ്ദഹ�
ത്തിനും ഊണു വയസ്ക്കെരയായിരു . ഊണു കഴി ്
ഓേരാ വർത്തമാനങ്ങൾ പറ െകാണ്ടിരുന്നേപ്പാൾ
അച്ഛൻ മൂസ്സവർകൾ വയസ്ക്കെര കുളത്തിൻ കരയിലിരി�

ന്ന സർപ്പെത്ത മാറ്റിയിരു ന്ന കാര്യം മഹൻ ന �
രിേയാടും പറ . മഹൻന രി അതിനു യാെതാരു
വിേരാധവും പറഞ്ഞില്ല. “സൗകര്യമുെണ്ടങ്കിൽ അതു നാ�
െളത്തെന്ന നടത്തിക്കളയാം” എന്നായിരു മഹൻന�

രിയുെട മറുപടി. അേപ്പാൾ അച്ഛൻമൂസ്സവർകൾ “നാെള
നടത്താൻ തരമില്ല. േമക്കാടു് ഇനി ഈ ദിക്കിെലങ്ങാനും
വരുേമ്പാൾ മതി” എ പറ . അച്ഛൻ ന രിയുെട
അഭി ായമറിഞ്ഞേപ്പാൾത്തെന്ന അച്ഛൻമൂസ്സവർകൾ
സർപ്പെത്ത മാറ്റിയിരു ന്ന കാര്യം േവെണ്ട തീർച്ച�
െപ്പടുത്തിക്കഴിഞ്ഞിരു . പിെന്ന അച്ഛൻ ന രിയുെട
അഭി ായം തെന്നയാേണാ മഹൻന രി െമന്നറി�
യാനായി മാ മായിരു അേദ്ദഹേത്താടും ഇതു പറ�
ഞ്ഞതു്. വയസ്ക്കര കുളത്തിൻകരയിലിരി ന്ന സർപ്പം
ഇേപ്പാഴും അവിെടത്തെന്ന ഇരി .

പാ േമ്മക്കാ ന രിമാരുെട സ്വഭാവം മാറു െണ്ട�
ങ്കിലും സർപ്പങ്ങളുെട സ്വഭാവത്തി ം മാഹാത്മ്യത്തി�

ം ഇതുവെര ഒരു മാറ്റവും വന്നിട്ടില്ല. അടുത്ത കാല�
തെന്ന ഒരു മാപ്പിള ( ിസ്ത്യനി) പാ േമ്മക്കാട്ടില്ല�

െത്ത പറമ്പിൽനി ് ഒരു നാളിേകരേമാ മേറ്റാ േമാഷ്ടി�
െച്ചടു െകാ പുറത്തിറങ്ങി. ഉടെന പാ െച
മാപ്പിളെയ തടു . മാപ്പിള പാമ്പിെന തല്ലിെക്കാ .
ഉടെന മാപ്പിള ക കാണാൻ വയ്യാെതയായി. പി�
െന്ന അയാൾ അയാളുെട വീട്ടിേല േപായതുതെന്ന
പരാ യേത്താടുകൂടിയാണു്. പല ചികിത്സകളും മ ം
െചയ്തി ം മാപ്പിള ക കാണാറായില്ല. ഒടുക്കം ഒരു

ശ്നക്കാരെന്റ വിധി കാരം സ്വർണ്ണംെകാ ് ഒരു നാ�
ഗ തിമയുണ്ടാക്കി പാ േമ്മക്കാട്ടില്ല െകാ െച�

െകാടു ായശ്ചിത്തം െച . അേപ്പാൾ മാപ്പിള
ക കാണാറായി.

ഒരിക്കൽ നാഗരുേകാവിലിൽ ഉത്സവത്തിനു ത ം
നടത്താൻ േപായിരുന്നതു് ഒരു മഹൻ ന രിയായിരു�

. അേദ്ദഹത്തിനു കാല പ മണി മു ് ഊണു
കഴിക്കണം. അങ്ങെനയാണു പതിവു്. അതിനാലേദ്ദ�
ഹം ആ ഉത്സവകാല ത ി നടത്താനുള്ളവെയല്ലാം
പ മണി മു ം ഊണു് പ മണി ം കഴിച്ചിരു�

. അതു നാ കാർ ് അ സമ്മതമായില്ല. ഉച്ച മു ്
ഉച്ച ജ കഴി ന്നതു ശരിയെല്ലന്നായിരു ജനങ്ങളുെട
അഭി ായം. ആ വിവരം ചിലർ ന രിെയ ഹിപ്പി�

കയും െച . അെതാ ം അേദ്ദഹം വകെവച്ചില്ല.
അേദ്ദഹം അേദ്ദഹത്തിെന്റ പതിവുേപാെല പിേറ്റദിവ�
സവും പ മണി മു ് ഉച്ച ജ കഴി . അ േക്ഷ�

ത്തിെല ീകാര്യക്കാരൻ പട്ടർ ത ിന രിെയ �
മത്തിലധികം ശാസി കയും ശകാരി കയും െച .
അതു േകട്ടേപ്പാൾ ന രി സാമാന്യത്തിലധികം മന�
സ്താപമുണ്ടായി. ഉടെന അേദ്ദഹം അവിെടയുള്ള സ്വന്തം
മഠത്തിേല ് േപായി ഊണു കഴിക്കാെത അവിെട കി�
ട . സ്വൽപേനരം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ ീകാര്യക്കാരെന്റ
ഗൃഹത്തിൽ സർവ്വ പാ കൾ െച നിറ . പട്ടരു�
െട ഭാര്യയും കുട്ടികളും മ ം േപടി പുറത്തിറങ്ങിേയാടി
അമ്പലത്തിൽ െച ീകാര്യക്കാേരാടു് ഈ വിവരം
പറ . അതു േകട്ടവരിൽ ചിലൽ “ഇതിെന്റ കാരണം
ത ിന രിെയ ശകാരിച്ചതു തെന്നയാണു്. ക്ഷമത്തിൽ
അേദ്ദഹത്തിെന്റ അടുക്കൽ െച ക്ഷമായാചനം െചയ്യ�
ണം. അല്ലാെത ഇതിനു തിവിധിെയാ ം ഉെണ്ട
േതാ ന്നില്ല.” എ പറ . അതുേക ീകാര്യ�
ക്കാർ ഇരു റ്റമ്പതുരൂപയും നാല െക െവറ്റിലയും
പത്തമ്പതു പാ ം എടു െകാ ് ന രിയുെട അടു�
ക്കൽ െച ് രൂപയും െവറ്റിലയും പാ ം അേദ്ദഹത്തി�
െന്റ പാദത്തിങ്കൽെവ നമസ്ക്കരിച്ചി ്, “എെന്റ അവിേവ�
കംെകാ ഞാൻ പറഞ്ഞെതല്ലാം അവിടു സമയം
ക്ഷമി ് എേന്നയും എെന്റ കുടുംബെത്തയും രക്ഷിക്കണം.
ഞങ്ങൾ ഗൃഹത്തിൽ കയറിത്താമസിക്കാൻ നിവൃത്തി�
യില്ലാെതയായിരി ” എ പറ . അതു േക ശു�
ദ്ധാത്മാവായ ന രി ആർ മാനസനായി ഭവിച്ചി ് “ ീ�
കാര്യക്കാരൻ ശകാരിച്ചേപ്പാൾ എനി സ്വൽപം മന�
സ്താപമുണ്ടായി. അതുെകാ ് അവിെട വല്ലവരും വന്നി�
രിക്കാം. എേന്നാടും എെന്റ ഇല്ല ള്ളവേരാടും ആെരങ്കി�
ലും എെന്തങ്കിലും മവിേരാധമായി പറയുകേയാ വർ�
ത്തി കേയാ െചയ്താൽ പകരം േചാദി ക ഞങ്ങളുെട
പരേദവതകളാണു്. ഇേപ്പാൾ എെന്റ മനസ്താപം തീർ .
ഇനി അവെര അവിെട കാണുകയില്ല; െപാേയ്ക്കാളൂ” എ
പറ ീകാര്യക്കാെര അയച്ചതിെന്റേശഷം ന രി
ഊണുകഴി . ീകാര്യക്കാർ ഭാര്യേയാടും കുട്ടികേളാടും
കൂടി ഗൃഹത്തിൽെച്ച േനാക്കിയേപ്പാൾ അവിെടെയ�

ം ഒരു പാമ്പിേനയും കണ്ടില്ല. അവർ യഥാപൂർവ്വം
അവിെട കയറിത്താമസി കയും െച .

ഇ കാരംതെന്ന കാർത്തികപ്പള്ളിത്താലൂക്കിൽ
ഒരു സ്ഥല ് ഒരു സംഗതിയുണ്ടായി. ആ താലൂക്കിൽ
ഏവൂർ േദശ പനേവലിൽ ഉണ്ണിയുെട ഭവന രയിട�
ത്തിൽ െത പടിഞ്ഞാെറേക്കാണിൽ ഒരു സർപ്പക്കാ�
വു ്. അേതാടു േചർ കാടു വളർ ് ഒരു കാല ്
ആ പറമ്പിെന്റ െത ം പടിഞ്ഞാറും ഭാഗങ്ങൾ മുഴുവനും
കാടായിത്തീർ . സർപ്പക്കാേവാടു േചർ കിട ന്നതു�
െകാ ് ആ കാടുെവട്ടി കളവാൻ അവിെടയുള്ളവർ ്
ൈധര്യമുണ്ടായില്ല. ആ േദശങ്ങളിൽ പറ കളിൽ

ധാനമായി െച ന്നതു െത കൃ ഷിയാണു്. െതങ്ങിൽ�
നി നല്ല ആദായമുണ്ടാവുകയും െച ം. എങ്കിലും
അവിെട ഈ കാടുനിമിത്തം െത െവയ്ക്കാൻ നിവൃത്തി�
യില്ലായിരു .

അങ്ങെനയിരുന്ന കാല ് അവിെട അടുക്കൽ ഒരു
തിരുവല്ലാേദശി എ ാന്തിരിയുെട മഠത്തിൽ സർപ്പ�
േകാപശാന്തിക്കായി സർപ്പബലി മുതലായ ിയകൾ
നട വാൻ ഒരു പാ േമ്മക്കാ ന രി വന്നിരു .
അേപ്പാൾ േമൽപ്പറഞ്ഞ പനേവലിത്തറവാട്ടിെല അന്ന�
െത്ത കാരണവരും വേയാവൃദ്ധനുമായ ഉണ്ണി െച
ന രിെയക്ക തെന്റ പറമ്പിെല കാടിെന്റ കാര്യം
പറയുകയും അതു കളയുന്നതിനു നിവൃത്തിയുണ്ടാക്കി�
െക്കാടുക്കണെമ ് അേപക്ഷി കയും അങ്ങെന െച�
യ്യാെമ ന രി സമ്മതി കയും െച . എന്നാൽ
അതു് എേപ്പാളാെണ ം അതിനു് എെന്തല്ലാമാണു് േവ�
ണ്ടെത ം ഉണ്ണി േചാദിച്ചതിനു് മറുപടിയായി ന രി
“അതിനു് അധികെമാ ം േവണ്ടതായിട്ടില്ല. ഒരു പൂജ
േവണ്ടെതല്ലാം േവണം. നിേവദ്യം പാൽപ്പായസമാ�
യാൽ െകാള്ളാം. നൂറും പാലും േവണം. ത ടുക്കാൻ ഒരു
വ വും േവണം. അല്ലാെതെയാ ം േവണ്ടതായിട്ടില്ല.
നാെള ഉച്ചതിരിരി തെന്ന അതു നടത്തിേയക്കാം”
എ പറ .

അ കാരെമലാം വട്ടംകൂട്ടിെക്കാ ് ഉണ്ണി പിേറ്റദി�
വസം ഉച്ചതിരിഞ്ഞേപ്പാൾ എ ാന്തിരിയുെട മഠത്തിൽ�
െച്ച . അേപ്പാൾ പാ േമ്മക്കാ ന രി ഊണു കഴി
കിടാ റ കയായിരു . കുറചുേനരം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ
ഉണർെന്നഴുേന്ന . പിെന്ന ഒ മുറുക്കിയതിെന്റ േശ ഷം
പാ േമ്മക്കാ ന രി പരികർമ്മക്കാരനായ ന രി�
െയയും വിളി െകാ ് ഉണ്ണിേയാടുകൂടിത്തെന്ന േപാ�
യി. ഉണ്ണിയുെട ഗൃഹത്തിെലത്തിയതിെന്റ േശ ഷവും പാ�

േമ്മക്കാ ന രി മുറുക്കിെക്കാ ് അവിെടയിരു .
പരികർമ്മിയായ ന രി നിേവദ്യം െവ കയും പൂജ
േവണ്ടെതല്ലാെമാരു കയും മ ം െച കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ
പാ േമ്മക്കാ ന രി കുളക്കടവിേല േപായി. വ �
െമടു ത ടു കാൽ കഴുകി ആചമി കൗപീനം നന�

പിഴി െകാ സർപ്പക്കാവിങ്കെലത്തി. കൗപീനം
ഉണങ്ങാനായി സർപ്പക്കാവിെന്റ മുകളിൽത്തെന്ന ഇട്ടി�

സർപ്പെത്ത തിഷ്ഠിച്ചിരി ന്നതിെന്റ മുമ്പിലിരു .
പൂജയും നൂറും പാലും െകാടു കയും മ ം ക്ഷണത്തിൽ
കഴി . പിെന്ന അവിെട തറവാട്ടിൽ മൂപ്പായിരി ന്ന വൃ�
ദ്ധനായ ഉണ്ണിെയ വിളി “ഈ നാഗ തിമ തിഷ്ഠിച്ചി�
രി ന്ന സ്ഥല പ ണ്ടടി സമചതുരത്തിലുള്ളെതാ�
ഴി േശ ഷമുള്ള കാെടല്ലാം െവട്ടി കളയുന്നതിനു വിേരാ�
ധമില്ല” എ പറയുകയും പ ണ്ടടി സമചതുരം സ്ഥല�
ത്തിനു പുറത്തായി നാലു വശ ം നിന്നിരുന്ന ഓേരാ
കാ െചടി ന രിതെന്ന െവട്ടിമുറി കയും െച .

പാ േമ്മക്കാ ന രി െച ് ആ കാെടാെക്ക
െവട്ടി കളയുന്നകാര്യം േവണ്ടതുേപാെല ആക്കിെക്കാടു�
ത്താൽ ഒരു പതിന്നാലു രൂപയിൽ കുറായാെത ദക്ഷിണ
െചയ്യണെമന്നായിരു ആ വൃദ്ധനുണ്ണി ആദ്യം വി�
ചാരിച്ചതു്. ന രി ഊണുകഴി കിട റ കയും
മുറു കയും െചയ്തി കുളിക്കാെത പൂജയും മ ം കഴിച്ചതു്
ആ മൂപ്പിേല ് ഒ ം സമ്മതമായില്ല. എങ്കിലും വൃദ്ധൻ
അതിെന റിെച്ചാ ം പറഞ്ഞില്ല. എന്നാൽ ദക്ഷിണ
പാ േമ്മക്കാ ന രി പതിനാറു പണവും പരികർ�
മ്മി നാലു പണവും മാ േമ െച . അവർ അതു
വാങ്ങിെക്കാ ് േപാവുകയും െച .

േനരം ഏകേദശം സന്ധ്യയായേപ്പാൾ സർപ്പക്കാ�
വിൽനി സംഖ്യയില്ലാെത പല തരത്തിലുള്ള സർപ്പ�
ങ്ങളിറങ്ങി റെപ്പ ് ഉണ്ണിയുേട ഗൃഹത്തിനക ം പുറ�

ം െച നിറ . അവിെടയുണ്ടായിരുന്നവെരല്ലാം
േപടി പുറത്തിറങ്ങി. അവിെട വിള െകാളു ന്ന�
തിനും അത്താഴം െവ ന്നതിനും മ ം നിവൃത്തിയില്ലാ�
െതയായി. അേപ്പാൾ വൃദ്ധനുണ്ണി വ്യസന ാന്തനും ഭയ�
പരവശനുമായിത്തീർ . ഉടെന ഓടി എ ാന്തിരിയു�
െട മഠത്തിെലത്തി. അേപ്പാൾ പാ േമ്മക്കാ ന രി
സന്ധ്യാവന്ദനം കഴി ജപി െകാണ്ടിരി കയായിരു�

. അതിനാൽ ഉണ്ണി വിവരെമല്ലാം പരികർമ്മിയായ
ന രിേയാടു പറ . അേപ്പാൾ ന രി ഉണ്ണിേയാടു്
“പാ േമ്മക്കാ ന രിമാർ ഒരു സ്ഥല െച സർ�
പ്പത്തിനു് ഒരു പൂജമാ ം കഴിച്ചാലും പതിനാറു പണം
മാ മയി ് ആരും ദക്ഷിണ െചയ്യാറില്ല. നിങ്ങൾ അങ്ങ�
െന െചയ്തതു് സ്വ ം േപാരാെതയായിേപ്പായി. അതുേകാ�

് അേദ്ദഹത്തിനു തൃപ്തിേകെടാ മില്ല. പാ േമ്മക്കാ
ന രിമാർ പണത്തിനു് ആേരാടും കണ ം വഴ ം
പറായാറില്ല. കുറ െകാടുത്താലും അധികം െകാടുത്താ�
ലും അവർ സേന്താ ഷം തെന്ന. പേക്ഷ, േവണ്ടതുേപാ�
െല െചയ്തിെല്ലങ്കിൽ അവരുെട പരേദവതമാർ തൃപ്തി�
യാവുകയില്ല. അതുെകാണ്ടായിരി ം അവർ ഇളകി �
റെപ്പട്ടതു് ” എ പറ . അതുേക വൃദ്ധനുണ്ണി ഓടി�
േപ്പായി അമ്പതു് രൂപയും ര മൂ െക െവറ്റിലയും
പ പ ് പാ ം എടു െകാ വ . വീ ം
അ ാന്തിരിയുെട മഠത്തിെലത്തി. അേപ്പാേഴ ം പാ �
േമ്മക്കാ ന രിയുെട ജപം കഴിഞ്ഞിരു . ഉണ്ണി ആ
രൂപയും െവറ്റിലയും പാ ം ന രിയുേട പാദത്തിങ്കൽ
െകാ െച െവ നമ രിച്ചി ് “െപാ തിരുേമനി!
രക്ഷിക്കണം. അവിെടെയല്ലാം പാ കൾ നിറഞ്ഞിരി�
കു . ഇതുവെര അവിെട വിള െകാളു കേപാലും
ഉണ്ടായിട്ടില്ല” എ കര െകാ പറ . അതുേക�

പാ േമ്മക്കാ ന രി “ആ പറമ്പിെലല്ലാം യേഥഷ്ടം
സഞ്ചരിച്ചിരുന്നവെരല്ലാവരുംകൂടി ആ നാലു േകാൽ സമ�
ചതുരത്തിലുള്ള സ്ഥല ് ഒതുങ്ങി താമസിക്കാനാണ�
േല്ലാ ഏർപ്പാടു െചയ്തിരി ന്നതു്. അതിനാൽ ഒരു ൈസ്വ�
രസഞ്ചാരം കഴിഞ്ഞി ് ആ സ്ഥല േപായി താമസി �
െകാള്ളാെമ വിചാരി അവർ ഇറങ്ങി റെപ്പട്ടതായി�
രിക്കാം. അതുസാരമില്ല, ഉണ്ണി െപാേയ്ക്കാളു. ഇനി അവർ�

നിശ്ചയിച്ചിരി ന്ന സ്ഥലത്തിനു പുറ ് അവെര
ആെരയും കാണുകയില്ല” എ പറ . അതുേക വൃ�
ദ്ധനും ശുദ്ധാത്മാവുമായ ആ ഉണ്ണി സേന്താ ഷി മടങ്ങി
സ്വഗൃഹത്തിെലതി. അേപ്പാൾ അവിെടെയ ം ഒരുപാ�

ം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എ മാ മല്ല, അതിൽപിെന്ന
അവിെടെയ ം ഒരു പാമ്പിെനയും കാണാറുമില്ല.

ഇേപ്പാൾ പ ണ്ടടി സമചതുരത്തിലുള്ള ഒരുെചറിയ
സർപ്പക്കാവു മാ േമ അവിെടയു . േശ ഷമുണ്ടായിരുന്ന
കാെടല്ലാം െവട്ടിക്കള ് അവിെടെയല്ലാം െത െവ �
കയും നാല െകാല്ലം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ അനുഭവെമടു
തുട കയും െച . അതിനു് ഇേപ്പാഴും വ്യത്യാസെമാ�

ം വന്നിട്ടില്ല.
ഇങ്ങെന പാ േമ്മക്കാ ് ന രിെയയും അവരുെട

പരേദവതകളായ സർപ്പങ്ങെളയും കുറി ഇനിയും പല
സംഗതികൾ പറയാനു ്. അവെയല്ലാംകൂടി ഈ ഉപ�
ന്യാസം െകാ പറാ തീർ ന്ന കാര്യം അസാദ്ധ്യ�
മാകയാൽ ഇേപ്പാൾ വിരമി .
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കാളിദാസ മഹാകവിെയ റി ് അേദ്ദഹത്തിെന്റ കാ�
ലേത്താ അതിനടുത്ത കാലേത്താ ജീവിച്ചിരുന്നവരിൽ
ആരുംതെന്ന ഒ ം എഴുതിയിട്ടില്ലാത്തതുെകാ ് അേദ്ദ�
ഹത്തിെന്റ കാലേത്തയും മാതാപിതാക്കന്മാേരയും വി�
ദ്യാഭ്യാസേത്തയും ഗുരുഭൂതന്മാേരയും കുറി ് അറിയുന്ന�
തിനു് ഇേപ്പാൾ ശരിയായ ഒരു മാർഗ്ഗവുമില്ല. ജീവിതക�
ഥെയ റിച്ചറിയുന്നതിനു തെന്നയും ചില ഐതിഹ്യങ്ങ�
ളല്ലാെത േവെറ ഒരാധാരവുമില്ലാെതയാണിരി ന്നതു്.
ഐതിഹ്യങ്ങളിൽ തെന്ന ചിലതു് അസാരം പര രവി�
രുദ്ധങ്ങളായുമിരി . അേദ്ദഹത്തിെന്റ ജീവചരി �
ത്തിൽ അേനകം പക്ഷാന്തരങ്ങളും കാണു ്.

“ധന്വന്തരിക്ഷപണകാമരസിംഹശ
േവതാളഭട്ടഘടകർപ്പരകാളിദാസഃ
ഖ്യാേതാ വരാഹമിഹിേരാ നൃപേതസ്സഭായാം
രത്നാനി ൈവ വരരുചിർന്നവവി മസ്യ”

ഈ സിദ്ധേ ാകംെകാ കാളിദാസനും വി മാദി�
ത്യരാജാവിെന്റ സഭയിെല ഉണ്ടായിരുന്ന ഒമ്പതു കവി�
രത്നങ്ങളിൽ ഒരാളായിരു എ വിചാരിേക്കണ്ടിയി�
രി . കാളിദാസൻ േഭാജരാജാവിെന്റ സദസ്സിലു�
ണ്ടായിരുന്നതായി േഭാജചരി ത്തിലും കാണു ്.
ഇതു ര ം ശരിെയ സ്ഥാപി ന്നതിനും സാക്ഷാൽ
വി മാദിത്യരാജാവിെന്റ വംശന്മാർ ം ആ സംജ്ഞ
പറയാറുെണ്ട ം േഭാജരാജാവും വി മാദിത്യെന്റ ഒരു
വംശജനായിരു എ ം വിചാരി കയല്ലാെത േവെറ
മാർഗ്ഗം കാണുന്നില്ല. ഒരു േഭാജചരി പുസ്തകത്തിെന്റ
പീഠികയിൽ “വി മാർക്കനൃപേതരനന്തരം േഭാജഭൂപാ�
േലാ ധാരാനഗരീം രാജധാനീം വിധായ മാളവരാജ്യമപാ�
ലയൻ” എ കാണു മു ്. അതുെകാ ് അതങ്ങെന�
യിരിക്കെട്ട. ഇനി കാളിദാസകവിയുെട ആദ്യകാലെത്ത�

റി ള്ള ഐതിഹ്യത്തിേല ് േവശിക്കാം.
കാളിദാസൻ ജന്മനാ ഒരു ാമണൻതെന്നയായി�

രു . അേദ്ദഹം ബാല്യം മുതൽ തെന്ന യഥാ മം
വിദ്യാഭ്യാസം െച കയും െയൗവനാരംഭമായേപ്പാേഴ�

ം വലിയ വിദ്വാനായിത്തീരുകയും െച . അേദ്ദഹം
ബാല്യത്തിൽത്തെന്ന വലിയ ശിവഭക്തനായിത്തീർ .
ശിവദർശനം കഴിക്കാെത ഭക്ഷണം കഴി കയിെല്ലന്ന
ഒരു നിഷ്ഠയും അേദ്ദഹത്തിനുണ്ടായിരു .

ഒരു ദിവസം കാളിദാസൻ േദവദർശനത്തിനായി
ഒരു ശിവേക്ഷ ത്തിൽ െചന്നേപ്പാൾ അവിെട ദിവ്യ�
നായ ഒരു േയാഗീശ്വരൻ ഇരി ണ്ടായിരു . അേദ്ദ�
ഹത്തിെന്റ സംഭാ ഷണത്തിൽ ഏേന്താ അപശബ്ദമുെണ്ട�

േതാ കയാൽ കാളിദാസൻ ആ േയാഗിെയ പരിഹ�
സി . അതിനാൽ ആ ദിവ്യൻ േകാപി , “നീ പഠിച്ചെത�
ല്ലാം മറ മൂഢനും മന്ദബുദ്ധിയുമായിത്തീരെട്ട” എ
ശപി . ആ ശാപവചനം േക കാളിദാസൻ ഏറ്റവും
വി ഷണ്ണനായിത്തീരുകയും ആ േയാഗീശ്വരെന്റ പാദത്തി�
ങ്കൽ വീണു നമ രി ക്ഷമായാചനം െച കയും െച�

. ഉടെന ആർ മാനസനായി ഭവിച്ച ആ ദിവ്യൻ “ഒരു
കാല നിന ഭ കാളീ സാദം സിദ്ധി ന്നതിനു്
സംഗതിയാകും. അേപ്പാൾ നിെന്റ ബുദ്ധിമാന്ദ്യം നീങ്ങി
പൂർവ്വാധികം ബുദ്ധിമാനും വിദ്വാനുമായിത്തീരും” എ
പറ ് അനു ഹി . എങ്കിലും അക്കാലം മുതൽ കാളി�
ദാസൻ േകവലം മൂഢനും മന്ദബുദ്ധിയുമായിത്തീരുകയും
സ്വകുലാചാരങ്ങെളല്ലാം വി ഒരു കൂട്ടം അജപാലന്മാരു�
െട കൂട്ടത്തിൽ കൂടി നട തുട കയും െച .

അക്കാല ് അവിെട ഒരു ഭുവിെന്റ പു ിയും സർ�
വ്വാംഗസുന്ദരിയും വലിയ വിദു ഷിയുമായ ഒരു കന്യകയു�
ണ്ടായിരു . അവളുെട േയാഗ്യതകൾ േക ് അേനകം
േയാഗ്യന്മർ അവെള വിവാഹം െചയ്  വാനായിെച .
എന്നാൽ ആ കന്യക ശ വാദത്തിൽ തെന്ന ജയി �
ന്നവെന മാ േമ താൻ ഭർത്താവായി വരി കയു
എ നിശ്ചയം െചയ്തിരുന്നതിനാൽ വിവാഹത്തിനായി�
െച്ചന്നവെരെയല്ലാം അവൾ വാദത്തിൽ േതാല്പ്പിച്ചയ .
അവെള ജയിക്കാൻ കഴിയായ്കയാൽ ഏറ്റവും ഇച്ഛാഭംഗ�
േത്താടൂ ടിയാണു് എല്ലാവരും മടങ്ങിേപ്പായതു്. അതി�
നാൽ പിെന്ന ആരും വരാെതയായി. കന്യക യൗവ്വ�
നദശ അതി മി തുടങ്ങിയേപ്പാൾ അവളുെട അച്ഛൻ
“ഇനി ശാ വാദവും മ ം േവണ്ട. േയാഗ്യനായ ഒരാെള
ക്ഷണി വരുത്തി കന്യകെയ വിവാഹം െച െകാടുക്ക�
ണം” എ നിശ്ചയി ഏഴു ം െകാടു ് ഓേരാരു�
ത്തരുെട അടുക്കൽ തെന്റ ഭൃത്യന്മാെര അയ . ആരും
വന്നില്ല. ഒടുക്കം ഭു ആെരെയങ്കിലും വിളി െകാ വ�

കന്യകയുെട വിവാഹം ഉടെന നടത്തിക്കണെമ
നിർബ്ബന്ധി തുടങ്ങിയതിനാൽ ഭൃത്യന്മാർ വലിയ
ബുദ്ധിമുട്ടായിത്തീർ . “േയാഗ്യന്മാരും വിദ്വാന്മാരുമായ
അേനകമാളുകൾ വന്നി ് അവെരെയാെക്ക മടക്കിയയച്ച
ഈ കന്യകെയ ഒെരാന്നാന്തരം മൂഢെനെക്കാ ് തെന്ന
വിവാഹം െചയ്യിക്കണം” എ ് ആ ഭൃത്യന്മാെരല്ലാവ�
രുംകൂടി ആേലാചി ് നിശ്ചയി . പിെന്ന അവർ ഒരു
മൂഢെനക്കിട്ടാനായി ് അേന്വ ഷി പുറെപ്പ . അങ്ങെന
െചന്നേപ്പാൾ കാ യിൽ നല്ല സുന്ദരനായ ഒരാൾ ഒരു വൃ�
ക്ഷശാഖയിേന്മൽക്കയറിയിരു െകാ ് അയാൾ ഇരി�

ന്ന ശാഖയുെട കട തെന്ന മുറിക്കാൻ െവട്ടി ടങ്ങി�
യിരി ന്നതായിക്ക ് അവർ ഈ മനു ഷ്യൻ മൂഢൻ
തെന്നെയ തീർച്ചെപ്പടുത്തി അയാെള കുളിപ്പി നല്ല
വ ങ്ങളും മ ം ധരിപ്പി ഭുഗൃഹത്തിേല െകാ �
േപായി. ആ മനു ഷ്യൻ ന െട കഥാനായകൻ തെന്ന�
യായിരു . ആടുകൾ തിന്നാൻ െകാടുക്കാനായിട്ടാ�
യിരു അയൾ വൃക്ഷശാഖ മുറിക്കാൻ മിച്ചതു്.

ആ മനു ഷ്യേനയും െകാ ഭൃത്യന്മാർ ഭുഗൃഹ�
ത്തിൽ െച േചർ . അവിെട വിവാഹമണ്ഡപത്തി�
ലിരുന്ന അേനകം ചി ങ്ങളുെട കൂട്ടത്തിൽ രാവണെന്റ
ചി പടം കണ്ടി കാളിദാസൻ “അംഭംഭടാ രാഭണാ”
എ പറ . അതുേകട്ട കന്യക “ഈ മനു ഷ്യൻ അക്ഷ�
രജ്ഞാനമില്ലാത്ത മൂഢനാെണ േതാ വേല്ലാ”
എ പറഞ്ഞേപ്പാൾ ആ ഭൃത്യന്മാരിൽ വിദ്വാനായ
ഒരാൾ,

“കുംഭകർേണ്ണ ഭകാേരാസ്തി ഭകാേരാസ്തി വി�
ഭീ ഷേണ

രാക്ഷസാനാം കുല  േഷ്ഠാ രാഭേണാ ൈനവ
രാവണഃ”

എെന്നാരു േശാകം െകാ കാളിദാസൻ പറഞ്ഞതിെന
സാധൂകരി . അതിൽ കന്യക േതാ . ഉടെന വിവാ�
ഹവും നടത്തി. വധൂവരന്മാർ അത്താഴം കഴി ശയന�
ഗൃഹെത്ത ാപിച്ചതിെന്റ േശ ഷം കാളിദാസെന്റ ഓേരാ
േചഷ്ടിതങ്ങൾ െകാ ് അേദ്ദഹം േകവലം മൂഢൻ തെന്ന
എ തീർച്ചെപ്പടുത്തി, “ഈ പുരു ഷേനാടുകൂടി ജീവി �
ന്ന കാര്യം യാസം തെന്ന” എ നിശ്ചയി കന്യക
അേദ്ദഹെത്ത നിരാകരി കയും ബഹി ഷ്കരി കയും
െച . കാളിദാസനു് അേപ്പാൾ ബുദ്ധി ് മാന്ദ്യം സം�
ഭവിച്ചിരു െവങ്കിലും ഭുകന്യകയുെട ഈ ധിക്കാരം
അേദ്ദഹത്തിനു് ഒ ംതെന്ന സഹ്യമായില്ല. അേദ്ദഹം
അേപ്പാൾതെന്ന അവിെടനിന്നിറങ്ങി വനാന്തരത്തിലു�
ണ്ടായിരുന്ന ഭ കാളീേക്ഷ ത്തിേല േപായി. രാ�

ികാലങ്ങളിൽ മനു ഷ്യരാെരങ്കിലും അവിെട െചന്നാൽ
േദവിയുേട ഭൂതഗണങ്ങൾ പിടി ചീന്തി േചാരകുടി
െകാ കേയാ േദവി സാദി ് അനു ഹി കേയാ
രണ്ടിെലാ സംഭവിക്കണെമ ള്ള കാര്യം തീർച്ചയാ�
യിരു . എെന്തങ്കിലും വരെട്ടെയ തീർച്ചെപ്പടുത്തി�
െക്കാണ്ടാണു് കാളിദാസൻ അേങ്ങാ േപായതു്. അേദ്ദ�
ഹം അവിെടെച്ചന്നേപ്പാൾ േദവി പുറത്തിറങ്ങി എവിെട�
േയാ േപായിരി കയായിരു . േക്ഷ ം തുറ കി�
ടന്നിരു . കാളിദാസൻ അക കട വാതിലട
സാക്ഷയി െകാ ് അവിെടയിരു . കുറ സമയം
കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ േദവി മടങ്ങി വ . അേപ്പാൾ േക്ഷ ം
അട സാക്ഷയിട്ടിരി ന്നതായിക്കണ്ടി േദവി “അക�
ത്താരു്?” എ േചാദി . അേപ്പാൾ കാളിദാസൻ വാ�
തിൽ തുറക്കാെത ൈധര്യസേമതം “പുറത്താരു്?” എ
േചാദി . മനു ഷ്യസഞ്ചാരം തുട ന്നതിനുമു ് അക�

കടേക്കണ്ടതു് അത്യാവശ്യമായിരുന്നതിനാൽ േദവി
ബദ്ധെപ്പ ് “പുറ ് കാളി” എ പറ . അേപ്പാൾ
കാളിദാസൻ “എന്നാൽ അക ദാസൻ” എ പറ�

. അതു േക േദവി സാദി . “കാളിദാസ! നി�
നെക്ക േവണം? വാതിൽ തുറ ക” എ വീ ം
പറ . അതുേക ് കാളിദാസൻ “എനി വിദ്യയാണൂ
േവണ്ടതു്. അതു തന്നല്ലാെത ഞാൻവാതിൽ തുറ ക�
യില്ല” എ പറാ . ഉടെന േദവി “എന്നാൽ നിെന്റ
നാവു ഈ വാതിലിെന്റ ഇടയിൽ കൂടി പുറേത്ത കാ�
ക” എ പറയുകയും കാളിദാസൻ നാവു പുറേത്ത ്

കാട്ടിെക്കാടു കയും േദവി ഉടെന തെന്റ ശുലാ ംെകാ�
് ആ നാവിൽ വിദ്യാ ദമായ ചിന്താമണിമ ം എഴു�

തുകയും തത്ക്ഷണം കാളിദാസെന്റ ബുദ്ധി കാർേമഘം
നീങ്ങി ച ികെയന്നേപാെല മാലിന്യം നീങ്ങിെത്തളി�
യുകയും അേദ്ദഹം വലിയ വിദ്വാനും മഹാകവിയുമായി�
ത്തീരുകയും െച . ഉടെന കാളിദാസൻ വാതിൽതുറ
േദവിയുെട മുമ്പിൽെച്ച . അേപ്പാൾ െപെട്ട ണ്ടാക്കിയ
ഏതാനും േസ്താ പദ്യങ്ങൾ െചാല്ലി േദവിയുെട പാദത്തി�
ങ്കൽ വീണു നമ രി . ഉടെന േദവി േക്ഷ ത്തിനക
കട യഥാപൂർവ്വം ഇളെകാ . കാളിദാസൻ േദവിെയ
വീ ം വന്ദി പുറേത്ത ം േപായി. േദവി സാദി
“കാളിദാസാ!” എ വിളിച്ചേപ്പാഴാണു് അേദ്ദഹത്തിനു്
ആ നാമേധയം സിദ്ധിച്ചതു്. അതിനുമു ് അേദ്ദഹത്തി�
െന്റ േപരു േവെറ എേന്താ ആയിരു .

േനരം െവളുത്തേപ്പാൾ കാളിദാസമഹാകവി ആ �
ഭുപു ിയുെട അടുക്കൽത്തെന െച േചർ . അേപ്പാൽ
അേദ്ദഹത്തിെന്റ സംഭാ ഷണം േക ് ആ വിദു ഷി “അസ്തി,
കഞ്ചിദ്വാഗ്വിലാസഃ” എ ് അത്യ തേത്താടു കൂടിപ്പറ�

. മുേമ്പതെന്ന ഏറ്റവും സുന്ദരനയിരുന്ന അേദ്ദഹം
ഒരു വിദ്വാനും കവിയുമായിത്തീർന്നിരി എ കൂടി
അറിഞ്ഞേപ്പാൾ ആ ീ അേദ്ദഹത്തിൽ ഏറ്റവും ആസ�
ക്തചിത്തയായിത്തീർ . എങ്കിലും തെന്ന ധിക്കരി
ബഹി ഷ്കരിച്ചവെള താൻ ഭാര്യയാക്കി സ്വീകരി ന്നതു
വിഹിതമെല്ല േതാ കയാൽ കാളിദാസൻ അവിേട
നി െപായ്ക്കള . എന്നാൽ ആ ീരത്നെത്ത അേദ്ദ�
ഹം ബഹുമാനിക്കാെതയിരുന്നില്ല. അേദ്ദഹം രണ്ടാമതു്
െചന്നേപ്പാൾ ആ വിദു ഷി ആദ്യം പറഞ്ഞ വാക്യത്തിെല
മൂ പദങ്ങളും എടു ് ആദ്യം േചർ ് അേദ്ദഹം മൂ
കാവ്യങ്ങളുണ്ടാക്കി. അവ, “അസ്ത ത്തരസ്യാം ദിശി, േദ�
വതാത്മാ” എ തുടങ്ങിയിരി ന്ന “കുമാരസംഭവ”വും,
“കശ്ചിൽ കാന്താ വിരഹഗുരുണാ” എ തുടങ്ങിയിരി�

ന്ന “േമഘസേന്ദശ”വും, “വാഗർത്ഥാവിവ സംപൃക്തൗ”
എ തുടങ്ങിയിരി ന്ന “രഘുവംശ”വുമാെണ വി�
േശ ഷി ് പറയണെമന്നില്ലേല്ലാ. ഈ കാവ്യ യം കാ�
ളിദാസരുണ്ടാക്കിയതു് ആ വിദു ഷിയുെട സ്മാരകമായിട്ടാ�
െണന്നാണു വിദ്വജ്ജനങ്ങൾ പറയുന്നതു്.

അനന്തരം കാളിദാസകവിേ ഷ്ഠൻ “വി േമാർ�
വശീയം”, “മാളവികാഗ്നിമി ം”, “ശാകുന്തളം” ഇങ്ങ�
െന മൂ നാടകങ്ങളുണ്ടാക്കി. ഈ കാവ്യ യവും
നാടക യവും െകാ ് അേദ്ദഹം വിശ്വവി തനായി�
ത്തീർ . ഈ കാവ്യ യത്തിൽ േമഘസേന്ദശവും
നാടക യത്തിൽ മാളവികാഗ്നിമി വും ക ിതകഥക�
ളും േശ ഷമുള്ളവ പുരാണകഥകളുമാണേല്ലാ. എന്നാൽ,
കാളിദാസൻ എെന്തങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അതു സത്യമാ�
യിപ്പരിണമി െമ ് അേദ്ദഹത്തിനു് ഒരനു ഹമുണ്ടാ�
യിരു . അതിനാൽ അേദ്ദഹം ക ിതകഥ പറഞ്ഞാലും
വാസ്തവമായിത്തീരുെമ ള്ളതിനു ദൃഷ്ടാന്തമായി ഒൈര�
തിഹ്യമുള്ളതു താെഴപ്പറയു .

േമഘസേന്ദശം ക ിതകഥയാെണ മു പറഞ്ഞി�
ണ്ടേല്ലാ. ഒരു യക്ഷൻ ൈവ വണെന്റ ശാപം നിമി�

ത്തം ഒരു വർ ഷം ഭാര്യെയ വി പിരി വിരഹദുഃഖം
അനുഭവി െകാ ് താമസിേക്കണ്ടതായി വ െവ ം
അക്കാല തെന്റ വർത്തമാനമറിയി ന്നതിനായി ഭാ�
ര്യയുെട അടുക്കേല ഒരു േമഘെത്തപ്പറഞ്ഞയ െവ �
മാണേല്ലാ അതിെല കഥയുെട ചുരുക്കം. കാളിദാസൻ,
ഈ കാവ്യമുണ്ടാക്കിക്കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ ഒരു യക്ഷൻ അേദ്ദ�
ഹത്തിെന്റ അടുക്കൽെച്ച “ഈ കാവ്യത്തിൽ പറയുന്ന
സംഗതികെളല്ലാം പരമാർത്ഥമായി ് ഉണ്ടായതു തെന്ന�
യാണു്. ഈ സംഗതികെളല്ലാം അവിടു ് എങ്ങെനയറി�

? ആ യക്ഷൻ ഞാൻ തെന്നയാണു് ” എ പറ .
ഇതാണു ആ ഐതിഹ്യത്തിെന്റ ചുരുക്കം.

കാളിദാസമഹകവി േമൽപ്പറഞ്ഞ കാവ്യ യവും നാ�
ടക യവും കൂടാെത “ തിച ിക”, “േജാതിർവിദാഭര�
ണം”, “നേളാദയം” മുതലായ പല ന്ഥങ്ങൾ ചമച്ചി �
ള്ളതായി ചില പുസ്തകങ്ങളിൽക്കാണു ്. എന്നാൽ,
അതു സഹൃദയന്മാർ പരെക്ക സമ്മതി ന്നില്ല. േമ റ�
ഞ്ഞ കാവ്യ യവും നാടക യവും കാളിദാസകൃതികളാ�
െണ ള്ളതു പക്ഷാന്തരം കൂടാെത ഏവരും സമ്മതി �
ന്നതുെകാ ് അതു മാ േമ നിശ്ശംശയമായി വിശ്വസി�
ക്കാൻ തരംകാണു . കാളിദാസെന റി ഇനി

ധാനമായി പറയാനുള്ളതു് അേദ്ദഹം േഭാജരാജസദ�
സ്സിൽ െച േചർന്നതിെന്റ േശ ഷമുള്ള സംഗതികളാ�
ണു്. അവെയ റി ം സഹൃദയന്മാരുെടയിടയിൽ ചില
പക്ഷാന്തരങ്ങളും സംശയങ്ങളും ഇല്ലായ്കയില്ല. എങ്കിലും
േഭാജചരി ം എന്ന ന്ഥെത്ത അടിസ്ഥാനെപ്പടുത്തി
ചില സംഗതികൾ താെഴപ്പറ െകാ .

േഭാജരാജാവു് വിദ്വാന്മാെരയും കവികെളയും യഥാ�
േയാഗ്യം ബഹുമാനി കയും സംഭാവനാദികൾ െകാ
സേന്താ ഷിപ്പി കയും െച ന്ന ഉദാരശീലനാെണ �
ള്ള സിദ്ധി േലാകത്തിൽ സർവ്വ വ്യാപിച്ചതിനാൽ
വിദ്വാന്മാെര ം കവികെള ം മ ം പറ ് അസംഖ്യ�
മാളുകൾ തിദിനം അേദ്ദഹത്തിെന്റ അടുക്കൽ വ �
തുടങ്ങി. അവരിൽ ചിലർ ഒരു േയാഗ്യതയുമില്ലാത്ത
മൂഢന്മാരുമായിരി ം അങ്ങെനയുള്ളവരുെട ഉപ വം
കുറ ന്നതിനായി േഭാജരാജാവു് “സായണൻ” എ ം
“മായണൻ” എ ം േപരായ ര വിദ്വാന്മാെര ദ്വാര�
പാലകന്മാരായി നിയമി . അവർ സദാ േഗാപുരദ്വാര�
ത്തിൽ നിൽക്കണെമ ം രാജാവിെനക്കാണാനായി ്
ആെരങ്കിലും വന്നാൽ ചില േചാദ്യങ്ങൾ േചാദി പരീ�
ക്ഷി േയാഗ്യന്മാരാെണ േതാ ന്നവെര മാ േമ
രാജസന്നിധിയിേല കടത്തി വിടാവൂ എ ം ചട്ടംെക�
കയും െച .

ഈ ഏർപ്പാടിനു േശ ഷമാണു് കാളിദാസകവി േഭാ�
ജരാജാവിെന്റ േയാഗ്യതകെള റി ് േക ് അവിെടെച്ച�

േചർന്നതു്. അേദ്ദഹം േഗാപുര ദ്വാരത്തിങ്കൽ െച
ദ്വാരപാലകന്മാരായ സായണമായണന്മാേരാടു് തനി�

് രാജാവിെനക്കാണണെമ ് ആവശ്യെപ്പ . ഉടെന
സായണമായണന്മാർ കാളിദാസേനാടു് “സൃഷ്ടിസ്ഥിതി
സംഹാരകർത്താക്കന്മാരായിരി ന്ന ഹ്മാവി മേഹ�
ശ്വരന്മാരിൽ വി വിെനയും ശിവെനയും എല്ലാവരും
പൂജി . സൃഷ്ടികർത്താവായ ഹ്മാവിെന ഭൂേലാ�
കത്തിൽ ആരും പൂജിക്കാത്തെതന്താണു്?” എ േചാദി�

. അതിനുത്തരമായി ് കാളി ദാസൻ:

“അജാഗളസ്ഥസ്തനമു കണ്ഠം
നാസാന്തേര േലാമ തഥാണ്ഡയുഗ്മം
വൃഥാ സൃജൻ സായണമായെണൗ ച
പൂജാം ന േലേഭ ഭൂവി പത്മജന്മാ”

(െപണ്ണാടിെന്റ കഴുത്തിെല മുലയും ഒട്ടകത്തിെന്റ കഴു�
ം മൂക്കിനക േരാമവും അണ്ഡയുഗ്മവും അ കാരംത�

െന്ന െവറുെത സായണമായണന്മാെരയും സൃഷ്ടിച്ചതുെകാ�
ണ്ടാണു് ഭൂമിയിൽ ഹ്മാവിെന ആരും പൂജിക്കാെത
ആയതു് ) എെന്നാരു േ ാകം െചാല്ലി. അതുേക ് അവർ
ലജ്ജാവനതമുഖന്മരായി മാറിനി . ആ തരത്തിനു് കാ�
ളിദാസൻ അക കട രാജസദസ്സിേല േപായി.
അേദ്ദഹം െചന്നേപാൾ രാജാവു സഭാ മണ്ഡപത്തിൽനി�

മെറ്റാരു മാളികയിേല േപായിരി കയായിരു .
സഭയിൽെച്ചന്നിരുന്ന കവികളിൽ ശങ്കരകവി അെന്നാ�
രാൾ മാ ം പ ലക്ഷവും േശ ഷെമല്ലാവർ ം
ഒരു ലക്ഷവും വീതം നാണയം സമ്മാനം െകാടുത്തി�
ട്ടാണു് രാജാവു േപായതു്. രാജാവു് അങ്ങെന െചയ്തതു്
ന്യായമായിെല്ല ം ശങ്കരകവി തങ്ങേളക്കാൾ കൂ�
ടുതലായി എ േയാഗ്യതയാണുള്ളെത ം മ ം പറ�

േശ ഷമുണ്ടായിരുന്ന കവികൾ ലഹള കൂട്ടിെക്കാ�
ണ്ടിരുന്നേപ്പാഴാണു് കാളിദാസൻ സഭാസ്ഥല െച
േചർന്നതു്. കാളിദാസൻ കവികളുെട വഴ േകട്ടി ് “രാ�
ജാവിെന്റ അഭി ായെമന്താെണന്നറിയാെത നിങ്ങൾ
ലഹളയുണ്ടാ ന്നതു ശരിയല്ല. ശങ്കരൻ രു നാണേല്ലാ.
ഏകാദശരു ന്മാർ ് ഒരു ലക്ഷം വീതം കണക്കാക്കി�
യൽ പിെന്ന ശങ്കരകവി നിങ്ങേളാെടാപ്പം ഒരു ലക്ഷ�
മേല്ലയു . ഇതായിരി ം രാജാവിെന്റ അഭി ായം”
എ പറ . കാളിദാസെന്റ യുക്തി േക ് എല്ലാവരും
സേന്താ ഷി . അേപ്പാൾ രാജാവു താെഴയിറങ്ങിവ ്
കാളിദാസെന പിടി ഗാഢാേ  ഷം െചയ്തി ൈക
പിടി മാളികയിേല ് െകാ േപായി. ആസനസൽ�
ക്കാരംെചയ്തിരുത്തി കുശല ശ്നം െച . കാളിദാസൻ
സേന്താ ഷി രാജാവിെന തി ;

“മഹാരാജ! ീമൻ! ജഗതി യശസാ േത
ധവളിേത

പയഃപാരാവാരം പരമപുരു േഷായം മൃഗയേത
കപർദ്ദീ ൈകലാസം കുലിശഭൃതഭൗമം കരി�

വരം
കലാനാഥം രാഹുഃ കമലഭവേനാ ഹംസമധു�

നാ”
(അല്ലേയാ ീമാനായ മഹാരാജാേവ! ഭവാെന്റ യശ�
സ്സിനാൽ ജഗ ് ധവളീകൃതമായിരി ന്നതിനാൽ
ഇേപ്പാൾ മഹാവി പാൽക്കടലും ശിവൻ ൈകലാസ�
പർവ്വതവും േദേവ ൻ ഐരാവതവും രാഹു ച നും

ഹ്മാവു തെന്റ വാഹനവുമായ അരയന്നവും ഏെത�
തിരിച്ചറിയാൻ വയ്യാെത അേന്വ ഷി ് നട )

എെന്നാരു േ ാകം െചാല്ലി. അതു േകട്ടേപ്പാൾ കിഴ�
േക്കാ തിരിഞ്ഞിരുന്ന രാജാവു് എഴുേന്ന ് െതേക്കാ ്
തിരിഞ്ഞിരു . ഉടെന കാളിദാസൻ,

“നിരക്ഷീേര ഗൃഹീത്വാ നിഖിലഖഗതതീ-
ര്യാതി നാളീകജന്മാ

ത ം ധൃത്വാ തു സർവ്വാനടതി ജലനിധിംച�
-

പാണിർ കുന്ദഃ
സർവ്വാനു ംഗൈശലാൻ ദഹതി പശുപ�

തിഃ
ഫാലേന ണ പശ്യൻ

വ്യാപ്താ ത്വൽകീർത്തികാന്താ ിജഗതി നൃ�
പേത!

േഭാജരാജ! ക്ഷിതീ !”
(അല്ലേയാ ഭൂമീ നായിരി ന്ന േഭാജരാജാേവ! ഭവാ�
െന്റ കീർത്തി കാന്തി െതേലാക്യെത്ത വ്യാപിച്ചിരി �
ന്നതിനാൽ ഹ്മാവു െവള്ളവും പാലും കൂട്ടിേച്ചർെത്ത�
ടു െകാ സകല പക്ഷിഗണങ്ങളുെടയും അടുക്കൽ
േപാകു . മഹാവി േമാെരടു െകാ ം സകല സമു�

ങ്ങെളയും ാപി . ശിവൻ വലിയ പർവ്വതങ്ങെള�
െയല്ലാം െനറ്റിക്ക െകാ ദഹിപ്പികു ) എ രണ്ടാ�
മതും ഒരു േ ാകം െചാല്ലി. (െവള്ളവും പാലും കൂട്ടിേച്ചർ�

െകാടുത്താൽ അതിൽ നി പാൽമാ ം കുടിക്കാനു�
ള്ള ദിവ്യശക്തി ഹംസത്തിനുണ്ടേല്ലാ. അ കാരം തെന്ന
േമാെരാഴിച്ചാൽ പാൽ ൈതരാകുമേല്ലാ. ൈകലാസപർവ്വ�
തം െവള്ളിയാകയാൽ അഗ്നിജ്വാല തട്ടിയാൽ അതു് ഉരു�
കുമേല്ലാ. അതിനാൽ അ കാരെമല്ലാം പരീക്ഷി ് ഹം�
സം, പാൽക്കടൽ, ൈകലാസപർവ്വതം ഇവെയ ക പി�
ടിക്കാെമ വിചാരി ഹ്മാദികൾ േമൽപ്പറഞ്ഞ �
കാരം െച എ സാരം) ഇതു േകട്ടേപ്പാൾ രാജാവു
പടിഞ്ഞാ ് തിരിഞ്ഞിരു . ഉടെന കാളിദാസൻ.

“വിദ്വ ാജശിഖാമേണ! തുലയിതും
ധാതാ ത്വദീയം യശഃ

ൈകലാസഞ്ച നിരീക്ഷ്യ ത ലഘുതാം
നിക്ഷിപ്തവാൻ പൂർത്തേയ

ഉക്ഷാണം തദുപര മാസഹചരം
ത ർദ്ധ്നി ഗംഗാജലം

തസ്യാ ഫണിപുംഗവം തദുപരി
സ്ഫാരം സുധാദീധിതം”

(അല്ലേയാ വിദ്വാനായ രാജേശഖരാ! ഹ്മാവു ഭവാെന്റ
കീർത്തിെയ തൂക്കിേനാക്കാനായി ് ഇടെവ വാൻ ൈക�
ലാസെത്ത േനാക്കിയേപ്പാൾ അതിനു കനം േപാെര
കാണുകയാൽ കനം ശരിയാക്കാനായി ് അതിെന്റ മു�
കളിൽ ഒരു കാളേയയും അതിെന്റ മുകളിൽ ീപാർ�
വ്വതിേയാടുകൂടിയ ശിവേനയും ആ ശിവെന്റ ശിരസ്സിൽ
ഗംഗാജലേത്തയും അതിെന്റ േമൽ സർപ്പരാജാവിെനയും
അതിനുമുകളിൽ ച േനയും െവ ) എ മൂന്നാമതും ഒരു
േ ാകം െചാല്ലി. അതു േകട്ടേപ്പാൾ രാജാവു വടേക്കാ ്
തിരിഞ്ഞിരു . കാളിദാസൻ പിെന്നയും

“സ്വർഗ്ഗാൽ േഗാപാല! കു ജസി? സുരമു�
േന!

ഭൂതേല കാമേധേനാ
വത്സസ്യാേനതുകാമ ണചയമധുനാ

മുഗ്ദ്ധദുഗ്ദ്ധം ന തസ്യാഃ?
ത്വാ ീേഭാജരാജ ചുരവിതരണം

ീഡശു ഷ്കസ്തനീ സാ
വ്യർേത്ഥാ ഹി സ്യാൽ യാസസ്തദപി തദ�

രിഭി-
ശ്ചർവ്വിതം സർവ്വമുർവ്വ്യാം”

(എേടാ േഗാപാലാ! താൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽനി ് എവി�
െടേപ്പാകു ? അല്ലേയാ േദവമുേന! കാമേധനുവിെന്റ
കിടാവിനു പു െകാ വരുവാനായി ഞാനിേപ്പാൾ
ഭൂമിയിേല േപാവുകയാണു്. ആ പശുവിനു നല്ല പാലി�
ല്ലേയാ? ീമാനായ േഭാജരാജാവിെന്റ അത്യധികമായ
ദാനെത്ത റി േക ലജ്ജിച്ചി ് ആ പശുവിെന്റ അകി�
ടു വറ്റിേപ്പായി. എന്നാൽ, നിെന്റ ഈ മം നി ഷ്ഫലം
തെന്നയാകും. ഭൂമിയിലുണ്ടായിരുന്ന പുെല്ലലാം േഭാജരാ�
ജാവിെന്റ ശാ കൾ തി തീർത്തിരി ). ഇങ്ങെന
നാലമതു് ഒരു േ ാകംകൂടിെച്ചാല്ലി. ഉടെന രാജാെവഴു�
േന്ന ് അവിേടനി േപാകാൻ ഭാവി . അേപ്പാൾ കാളി�
ദാസൻ രാജാവിെന്റ ൈക പിടി ് അവിെടയിരുത്തീ ്,
“അല്ലേയാ അതൗദാര്യനിധിയായ മഹാരാജാേവ, ഭവാ�
െന്റ വിചാരം എനി മനസ്സിലായി. ഇെതാരു സാഹ�
സമാണു്. ഈ നാലു േ ാകങ്ങൾക്കായി രാജ്യത്തിെന്റ
നാലു ഭാഗങ്ങളും എനി തന്നിരി ന്നതായി സങ്കൽ�
പ്പി െകാണ്ടാണേല്ലാ ഭവാൻ എഴുേന്ന േപാകാൻ ഭാ�
വിച്ചതു്. രാജ്യം രാജാവിനു് ഇരിേക്കണ്ടതാണു്. അതി�
നാൽ ഈ രാജ്യം അവിേട തെന്ന ഇതാ ഞാൻ തിരി
തന്നിരി . അവിടു ് അവിെട ഇരുന്നാലും” എ
പറ .

പിെന്ന അവർ ര േപരുംകൂടി ൈസ്വര്യസലാപം
െച െകാ കുറ േനരമിരുന്നേപ്പാേഴ ം േനരം
സന്ധ്യയായി. അേപ്പാൾ രാജാവു് “സുകേവ! ഈ
സന്ധ്യെയ വർണ്ണിച്ചാലും” എ പറ . ഉടെന
കാളിദാസൻ,

“വ്യസനിന ഇവ വിദ്യാ ക്ഷീയേത പങ്കജ�
ീ

ർഗുണിന ഇവ വിേദേശ ൈദന്യമായാന്തി ഭൃം�
ഗാഃ

കുനൃപതിരിവ േലാകം പീഡയത്യന്ധകാേരാ
ധനമിവ കൃപണസ്യ വ്യർത്ഥതാേമതി ച ഃ”

(താമര വിെന്റ േശാഭ വ്യസനാ ാന്തെന്റ വിദ്യ എന്ന�
േപാെല ക്ഷയി . ഗുണികൾ വിേദശെത്തന്നേപാ�
െല വ കൾ ദീനതെയ ാപി . ദുഷ്ടനായ രജാ�
െവന്നേപാെല അന്ധകാരം േലാകെത്ത ദുഃഖിപ്പി .
ക ലുബ്ധെന്റ ധനെമന്നേപാെല നി ഷ്ഫലമായിത്തീരു�

) എെന്നാരു േ ാകം െചാല്ലി. രാജാവു സേന്താ ഷി ്
അതിനു കാളിദാസനു് ത്യക്ഷരലക്ഷം ധനം (അവി�
െട നടപ്പായിരുന്ന നാണയം) െകാടു . കാളിദാസൻ
സേന്താ ഷി ് വീ ം.

“സുകേവശ്ശബ്ദസൗഭാഗ്യം സത്കവിർേവ�
ത്തി നാപരഃ

വന്ധ്യാ നഹി വിജാനാതി പരാം ദൗഹൃദസ�
മ്പദം”

(സത്കവിയുെട വാ കളുെട ഭംഗി സത്കവിയല്ലാെത
അന്യൻ അറിയുന്നില്ല. ഗർഭസമ്പത്തിെന റി വന്ധ്യ
(മച്ചി) അറിയുന്നില്ലേല്ലാ) ഇങ്ങെന രാജാവിെന തി .
പിെന്ന േമേണ േഭാജരാജാവും കാളിദാസനും തമ്മിൽ
സേന്താ ഷം വർദ്ധി ാണേസ്നഹിതന്മാരായിത്തീർ�

.

ഒരു ദിവസം കാളിദാസൻ ദർശനത്തിനായി ഒരു
േക്ഷ ത്തിൽെച്ചന്നേപ്പാൾ അവിെട തി തിപാരം�
ഗതന്മാരായ ര ാഹ്മണേ ഷ്ടന്മാർ ഇരുന്നിരു .
അവർ കാളിദാസെന കണ്ടേപ്പാൾ, “അല്ലേയാ മഹാക�
േവ! ഞങ്ങൾ േവദജ്ഞന്മാരായിരുന്നി ം ഞങ്ങൾ
രാജാവു് യാെതാ ം തരുന്നില്ല; നിങ്ങൾെക്കാെക്ക േവ�
ണ്ടെതല്ലാം തരു മു ്. അതുെകാ ് ഞങ്ങളും കവി�
കളാകാൻ മി കയാണു്. വളെര ദിവസം മിച്ചി
ഞങ്ങൾ ഒരു േ ാകത്തിെന്റ പൂർവ്വാർദ്ധമുണ്ടാക്കി. വള�
െര മിച്ചി ം ഉത്തരാർദ്ധമുണ്ടാകുന്നില്ല. അതു ഭവാനു�
ണ്ടാക്കിത്തരണം” എ പറ . ഉടെന കാളിദാസൻ
“പൂർവ്വാർത്ഥം േകൾക്കെട്ട” എ പറ . ാഹ്മണർ
–

“േഭാജനം േദഹി രാേജ ! ഘൃതസൂപസമ�
ന്വിതം”

എ െചാല്ലി. ഉടെന കാളിദാസൻ –

“േമാഹിഷഞ്ച ശരച്ച ച ികാധവളം ദധി”
എ ് ഉത്തരാർദ്ധം െചാല്ലിെക്കാടു . ാഹ്മണർ
അതു കൂട്ടിേച്ചർെത്തഴുതി േഭാജരാജാവിനു െകാ െച�

െകാടു . അതു കണ്ടേപ്പാൾത്തെന്ന ഉത്തരാർദ്ധം
കാളിദാസനുണ്ടാക്കിയതാെണ മനസ്സിലായി രാജാ�
വു്, “ഈ പൂർവ്വാർത്ഥം ഉണ്ടാക്കിയവർ ് ഒരിക്കലും
കവിതയുണ്ടാകയില്ല. അവരിനി കവിത മിക്കാതി�
രുന്നാൽ െകാള്ളാം. ഉത്തരാർദ്ധത്തിനു് ഇതിരിക്കെട്ട”
എ പറ ത്യക്ഷരലക്ഷം െകാടുത്തയ . കാളിദാ�
സൻ വലിയ ശിവഭക്തനായിരു െവ ം ശിവദർശനം
കഴിക്കാെത ഭക്ഷണം കഴി കയിെല്ല ് അേദ്ദഹത്തി�
നു നിഷ്ഠയുണ്ടായിരു െവ ം മു പറഞ്ഞി ണ്ടേല്ലാ.
എന്നാലേദ്ദഹം ഒരു ീലംബടനുമായിരു . അേദ്ദഹം
േഭാജരാജസന്നിധിയിൽെച്ച േചർന്നതിെന്റ േശഷം
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അവിെട രാജധാനി സമീപം താമസിച്ചിരുന േവശ്യ�
വശംവദനായിത്തീർ . രാജസന്നിധിയിലല്ലാത്ത

സമയങ്ങളിെലല്ലാം അേദ്ദഹം അവളുെട അടുക്കൽത്ത�
െന്ന ഇരി ക പതിവായിരു . കാളിദാസൻ േവശ്യാ�

ീയിൽ അതിസക്തനായിരു എന്നറിഞ്ഞേപ്പാൾ
േഭാജരാജാവു് അേദ്ദഹെത്ത ഒരു പ പറ്റിക്കണെമ
നിശ്ചയി ് ഒരു ദിവസം ഗൂഢമായി ഒരാെള ആ േവ�
ശ്യയുെട അടുക്കലയ , “നാെള കാല കാളിദാസൻ
ഒരു ീെയക്കാണാൻ േപാകുന്നതിനു നിശ്ചയിച്ചി ്.
അേദ്ദഹത്തിനു് അവെള റി വലിയ മമാണു്. പ �
നാഴിക പുലർന്നാൽപ്പിെന്ന അവെളക്കാണാൻ അടുത്ത�
കാലെത്ത ം സാധി കയില്ല” എ പറയി . അതു
േക േവശ്യ ‘എന്നാൽ നാെള പ നാഴിക പുലരുന്നതു�
വെര വിട്ടയക്കരുതു് ’ എ നിശ്ചയി . പിേറ്റദിവസം
േനരം െവളുത്തേപ്പാൾ മുതൽ ആ േവശ്യ ഓേരാ െവ�
ടികൾ   പറയുകയും കൂെട െട മുറ മുറുക്കാനുണ്ടാക്കി�
െക്കാടു കയും െച െകാ വി മാറാെത അടു കൂടി.
കാളിദാസൻ െവറ്റിലമുറുക്കിൽ സാമാന്യത്തിലധികം �
തിപത്തിയുള്ള ആളായിരു . ീകളുെട നർമ്മാലാപ�
ങ്ങൾ േകൾ ന്നതിലും അങ്ങെന തെന്ന. അതിനാൽ
അേദ്ദഹം മുറുക്കി രസി ് ആ േവശ്യാ ീയുെട െവടികളും
േക ് അങ്ങെനയിരു േനരം േപായതറിഞ്ഞില്ല. പ
നാഴിക പുലർന്നേപ്പാൾ േഭാജരാജാവിെന്റ ഒരു ഭൃത്യൻ
ഓടിെച്ച ് ‘ഊണിനുള്ള സമയമായിരി . മഹാരാ�
ജാവു് ഭവാെന തീക്ഷി ’ എ പറ . േഭാജരാ�
ജാവു കാളിദാസെര ഒരു സദസ്യൻ മാ മായിട്ടല്ല, ഒരു

ിയ വയസ്യനായി ം കൂടിയാണു് െവച്ചിരുന്നതു്. അതി�
നാൽ അവർ ് ഊണു് ഒരുമിച്ചായിരു പതിവു്.

ഭൃത്യെന്റ വാ േകട്ടേപ്പാൾ കാളിദാസനു പരി മമാ�
യി. അേദ്ദഹത്തിെന്റ കുളി, ശിവദർശനം മുതലായ കൃത്യ�
ങ്ങെളാ ം കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. സമയത്തിനു െചല്ലാെത
രാജാവിെന്റ ഭക്ഷണത്തിനു േനരനീക്കം വരു ന്നതു
വിഹിതവുമല്ലേല്ലാ. ശിവദർശനം കഴിക്കാെത ഭക്ഷണം
കഴിക്കാനും നിവൃത്തിയില്ല. ആകപ്പാെട കാളിദാസൻ
വലിയ വിഷമസ്ഥിതിയിലായി.

അേപ്പാൾ െപെട്ട ് അേദ്ദഹത്തിനു് ഒരു കൗശല ം
േതാന്നി. അവിെടക്കിടന്നിരുന്ന െവട്ടിലെഞ ് എല്ലാം
തൂ വാരി ൈകയിെലടു െകാ ് ആ േവശ്യാ ീെയ
പിടി ് േനെര നിർത്തീ ് അവളുെട സ്തനെത്ത ശിവെന�

ം െവറ്റിലെഞ കൂവളത്തിലെയ ം സങ്കൽപി പു�
ഷ്പാഞ്ജലി െച –

“സ്വയംഭൂേവ ചന്ദനരൂഷിതായ
നഖ േണ ടലാഞ്ചനായ
സമസ്തസന്താപവിനാശനായ
തൈസ്മ നമേസ്ത സ്തനശങ്കരായ”

എ െചാല്ലി നമ രി കയും ക്ഷണത്തിൽ േപായി രാ�
ജസന്നിധിയിെല കയും െച . അവിെടെച്ചന്നേപ്പാൾ
ഊണിെനല്ലാം കാലമായി ം കാളിദാസൻ െചല്ലായ്ക�
യാൽ േഭാജരാജാവു് അേദ്ദഹെത്ത തീക്ഷി െകാണ്ടി�
രി കയായിരു . കാളിദാസെന കണ്ടയുടെന രാജാവു്
‘ഇരിക്കാം’ എ പറയുകയും ര േപരും ഇരി കയും
പതിവുേപാെല ഊണു കഴി കയും െച .

കാളിദാസനു ശിവദർശനം കഴിക്കാെത ഊണു കഴി�
കയിെല്ല നിർബന്ധമുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ അെതാ�
ഊർദ്ധ്വമാക്കണെമ വിചാരിച്ചാണു രാജാവു് കൗ�

ശലം േയാഗി കാളിദാസെന താമസിപ്പിച്ചതു്. അ
കാളിദാസനു ശിവദർശനം നടത്താൻ സാധിച്ചിെല്ല
നിശ്ചയമാവുകയാൽ ഊണു കഴിഞ്ഞതിെന്റ േശഷം കാ�
ളിദാസേനാടു് ‘ഇ ശിവദർശനമുണ്ടാേയാ?’ എ
േചാദി . അതിനു മറുപടിയായി കാളിദാസൻ ‘ഉ ്,
ശിവദർശനവും പുഷ്പാഞ്ജലിയുമുണ്ടായി’ എ പറ .
അതുേക ് രാജാവു് ‘എവിെടയായിരു ദർശനം നട�
ത്തിയതു്?’ എ വീ ം േചാദി . അതിനുത്തരമാ�
യി കാളിദാസൻ ‘ഇവിെടയുള്ള േക്ഷ ത്തിൽത്തെന്ന.
സംശയമുെണ്ടങ്കിൽ േബാദ്ധ്യെപ്പടുത്തിത്തരാം. നമു
േപാകാം’ എ പറ രാജാവിെനയും െകാ േപാ�
യി േക്ഷ ത്തിൽെച്ച നട തുറ കാണി . അേപ്പാൾ
കാളിദാസൻ പുഷ്പാഞ്ജലി െചയ്ത െവറ്റില െഞെട്ടല്ലാം
അവിെട ശിവലിംഗത്തിൽ ക രാജാവു വിസ്മയി .
കാളിദാസൻ പുഷ്പാഞ്ജലി െച വന്ദിച്ചതു സ്തനശങ്കരെന�
യാെണ ് അറിഞ്ഞിരുന്നതിനാൽ രജാവു പിെന്നെയാ�

ം പറഞ്ഞില്ല.
േഭാജരാജാവിനു കാളിദാസെന റി ് അവിെട പി�

െന്നയുണ്ടായിരുന്ന കവികെളയും പണ്ഡിതന്മാെരയും
കുറി ണ്ടായിരുന്നതിലധികം േസ്നഹവും ബഹുമാനവുമു�
െണ്ടന്നറിയുകയാൽ േശഷമുണ്ടായിരുന്ന കവികൾ ം
വിദ്വാന്മാർ ം കാളിദാസെന റി അസൂയയും ൈവ�
ര്യവുമുണ്ടായിത്തീർ . കാളിദാസൻ േവശ്യാസക്തനാ�
െണ ് അറിയുകകൂടിെച്ചയ്തേപ്പാൾ എല്ലാവരും െവറു �
കയും അേദ്ദഹത്തിെന്റ ർശെത്ത വർജ്ജി കയും െച�

. ‘ഇ മാ  ം േയാഗ്യതയുള്ള ഇേദ്ദഹം ഇങ്ങെന കാമ�
ാന്തനായിേപ്പായേല്ലാ’ എ ള്ള വിചാരം േഭാജരാജാ�

വിെന്റ മനസ്സിലുണ്ടായി. ഇെതല്ലാമറി കാളിദാസൻ
ഒരു ദിവസം സഭയിൽ െവ ് –

“േചേതാഭുവശ്ചാപലതാ സംേഗ
കാ വാ കഥാ മാനുഷേലാകഭാജാം?
യദ്ദാഹശീലസ്യ പുരാം വിേജതു-
സ്തഥാവിധം പൗരുഷമർദ്ധമാസീൽ”

(മനുഷ്യരുെട കാമചാപല്യെത്ത റി ് എന്താണു പറ�
യാനുള്ളതു്? ദഹിപ്പി ക ശീലമായി ള്ള പുരാന്തകൻ�
േപാലും കാമചാപല്യംെകാ ് അർദ്ധധനാരീശ്വരനായി�
ത്തീർ വേല്ലാ) എെന്നാരു േ ാകം െചാല്ലി. അതുേക
സേന്താഷി േഭാജരാജാവു കാളിദാസനു ത്യക്ഷരല�
ക്ഷം ധനം െകാടു . രാജാവിെന്റ ഈ സംഭാവന സഭ�
യിൽ േശഷമുണ്ടായിരുന്ന കവികൾ ം പണ്ഡിതന്മാർ�

ം ഒ  ം രസിച്ചിെല്ല ള്ളതു പറയണെമന്നില്ലേല്ലാ.
അനന്തരം എലാവരും കൂടി ആേലാചി ് ഒരു കൗ�

ശലം െച . രാജാവിെന്റ താംബൂലവാഹിനി മുറുക്കാനു�
ണ്ടാക്കിെക്കാടു ന്നവളായ തരംഗവതി എന്ന ദാസി
ചില സമ്മാനങ്ങളും മ ം െകാടു ് അവെള സ്വാധീന�
െപ്പടുത്തീ ്, “അല്ലേയാ സുഭേഗ! ഈ കാളിദാസൻ നി�
മിത്തം ഞങ്ങളുെട േയാഗ്യതകൾ ഇവിെട കാശിക്കാ�
െതയായിരി . അതിനാൽ രാജാവു കാളിദാസെന
ഈ ദിക്കിൽനി പറഞ്ഞയ വാൻ തക്കവിധത്തിൽ
നീെയെന്തങ്കിലും ഒരു കുശലമുണ്ടാക്കണം” എ പറയു�
കയും അവൾ അതു സമ്മതി കയും െച .

അതിനുേശ ഷം ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ�
േപ്പാൾ ഒരു ദിവസം രാജാവു് അത്താഴം കഴി തനി
കിടന്നിരുന്ന സമയ ് ആ ദാസി അേദ്ദഹത്തിെന്റ അടു�
ക്കൽെച്ച ് മുറുക്കാനുണ്ടാക്കിെക്കാടുത്തി കാൽ തേലാ�
ടിെക്കാണ്ടിരു . അങ്ങെനയിരുന്നേപ്പാൾ അവൾ നി
ബാധിച്ചതായി നടി അവിെടത്തെന്ന കിട . കുറ�

കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ ഉറക്കത്തിൽ പറയുന്ന വിധത്തിൽ
“സഖീ കനകമാലിനീ! ആ കാളിദാസൻ മഹാദുർബുദ്ധി�
തെന്നയാണു്. അയാൾ ദാസീേവ ഷം ധരി ് അന്തഃപുര�
ത്തിൽ കട രാജാവിെന്റ പത്നിയായ ലീലാേദവിേയാ�
ടുകൂടി രമി . ഇതു കഷ്ടമേല്ല?” എ പറ . രാജാ�
വു് ഇതു േക ് എഴുേന്ന ദാസിേയാടു്. “എടീ തരംഗവതീ!
നീ ഉറങ്ങിക്കിടാ േവാ അേതാ ഉണർ കിട �
േവാ?” എ േചാദി . അവൾ ഒ ം മിണ്ടാെത ഉറക്കം
നടി തെന്ന കിട . അേപ്പാൾ രാജാവു്, “ഇതു് ഇവളുെട
മനസ്സിലിരുന്നതു് ഉറക്കത്തിൽപ്പറഞ്ഞതാണു്. സംഗതി
വാസ്തവം തെന്നയായിരിക്കണം. ീലമ്പടനായ കാളി�
ദാസെന്റ സ്ഥിതി ് ഇങ്ങെന വരാവുന്നതാണു്. പിെന്ന
ലീലാേദവി ഇങ്ങിെന െച േമാ? എന്നാെണങ്കിൽ

“ ീണാം ച ചിത്തം പുരു ഷസ്യ ഭാഗ്യം
േദേവാ ന ജാനാതി കുേതാ മനു ഷ്യഃ”

എ ണ്ടേല്ലാ. എല്ലാംെകാ ം ഇതു വിശ്വസിക്കാെത�
യിരിക്കാൻ തരമില്ല എ വിചാരി ് അങ്ങെന ഉറ .

പിേറ്റ ദിവസം കാളിദാസൻ രാജസന്നിധിയിൽ െച�
ന്നേപ്പാൾ രാജാവു്, “അല്ലേയാ കേവ! പലതുെകാ ം
നിങ്ങൾ ഈ േദശ താമസിക്കാൻ േയാഗ്യനെല്ല
നമു േതാന്നിയിരി . അതിനാൽ ക്ഷണത്തിൽ
ഈ േദശം വി െപാെയ്ക്കാള്ളണം. കാരണെമാ ം നാം
വിസ്തരി ന്നില്ല. അതു േചാദിക്കാൻ നിങ്ങൾ ് അവ�
കാശവുമില്ല” എ പറ . ഉടെന കാളിദാസൻ അവി�
െടനി ് ഇറങ്ങിേപ്പായി േവശ്യാഗൃഹത്തിൽെച്ച ് ആ

ീേയാടു്, “അല്ലേയാ ിയതേമ! ഞാൻ ഈ േദശ
താമസിക്കരുെത രാജവു കൽപ്പിച്ചിരി . അതി�
നാൽ ഞാനിതാ േപാകു ” എ പറ . അേപ്പാൾ
േവശ്യ, “അലേയാ ിയതമ! നമു നിത്യവൃത്തി രാ�
ജാവു വല്ലതും തന്നി േവണെമന്നില്ല. നമു േവണ്ടെത�
ല്ലാം ഇവിെടയു ്. അതിനൽ ഭവാൻ ആരുമറിയാെത
ഗൂഢമായി സസുഖം ഇവിെടത്തെന്ന താമസി െകാള്ള�
ണം. ഭവാെന ഞാൻ രക്ഷി െകാള്ളാം” എ പറ .
കാളിദാസൻ അതു േക ഗൂഢമായി അവിെടത്തെന്ന താ�
മസമുറപ്പി .

കാളിദാസൻ പിരി േപായതിെന്റേശ ഷം രാജാ�
വു് തെന്റ ാണേസ്നഹിതനായിരുന്ന ആ മഹാകവിെയ
പറഞ്ഞയേയ്ക്കണ്ടതായി വന്നതിേനയും തെന്റ ാണ ി�
യയായ ലീലാേദവിയുെട ദുേശ്ചഷ്ടിതെത്തയും കുറി വി�
ചാരി ഏറ്റവും ഖിന്നനായിത്തീർ . അേദ്ദഹം കുളി�
ക്കാെതയും ഉണ്ണാെതയും ആേരാടുെമാ ം മിണ്ടാെതയു�
മിരിപ്പായി. രാജാവിെന്റ ആ ഇരി കണ്ടി ് ലീലാേദവി
വി ഷാദേത്താടുകൂടി അടു െച , “അല്ലേയാ ാണ�
നാഥ! സർവ്വജ്ഞനായ ഭവാൻ ഈ അവസ്ഥാന്തരെത്ത

ാപി ന്നതിനുണ്ടായ കാരണെമ ്? ഇതിെന്റ വാ�
സ്തവ കാരണം അനന്യശരണയായ എേന്നാടു പറയണം.
ഭവാെന ഈ സ്ഥിതിയിൽ ക െകാ ് ക്ഷണേനരം
േപാലും ജീവിക്കാൻ ഞാൻ ശക്തയല്ല. ഭവാൻ പരമാർ�
ത്ഥം പറയാെതയിരുന്നൽ ഇേപ്പാൾത്തെന്ന ഏതു വിധ�
വും ഞാൻ ാണത്യാഗം െച ം. ഭവാൻ എെന്റ ാ�
ണനാഥനാെണങ്കിൽ എെന്റ ാണെന രക്ഷിക്കണം”
എ പറ െകാ കാ ിടി കര .

ലീലാേദവിയുെട പാരവശ്യം ക ് ആർ മാനസനാ�
യി ഭവി കയാൽ രാജാവു് ദാസി ഉറക്കത്തിൽപ്പറഞ്ഞ�
തും താൻ കാളിദാസെനപ്പറഞ്ഞയച്ചതും മ ം വിവരി
പറ . അെതാെക്ക േകട്ടേപ്പാൾ ലീലാേദവി “ഇ യും
കാലം പരിചയിച്ചി ം അവിേട ് എെന്റ സത്യസ്ഥി�
തി അറിയാൻ വയ്യാെതേപായതു കഷ്ടം തെന്ന. ആെട്ട,
ആദ്യം എെന്റ പരമാർത്ഥതെയത്തെന്ന ഞാൻ േബാ�
ധ്യെപ്പടുത്താം. മ ള്ള സംഗതികെള റി പിെന്നപ്പ�
റയാം” എ പറ വിറകുതടികൾ വരുത്തി കൂട്ടി ്
അതിനു തീെകാളുത്തി കത്തിക്കാളി ജ്വലി തുടങ്ങിയ�
േപ്പാൾ േപായി കുളി വ ് ആദിത്യേദവെന േനാക്കി�
െത്താഴുതുെകാ ് “അല്ലേയാ േലാകസാക്ഷിയായ ഭഗ�
വാേന! ഞാൻ എെന്റ ഭർത്താവായ ഈ രാജാവിെനയ�
ല്ലാെത മെറ്റാരു പുരു ഷെന സ്വേപ്നപി സ്മരി കേപാലും
െചയ്തി െണ്ടങ്കിൽ എെന്റ േദഹം ഈ അഗ്നിയിൽ െവ
െവണ്ണീറാകെട്ട. അെലങ്കിൽ എെന്റ ചാരി ശുദ്ധിെയ �
ത്യക്ഷെപ്പടു ക” എ പറഞ്ഞി ് അഗ്നിയിേല ചാ�
ടി. ലീലാേദവി ഒരു േരാമം േപാലും കരിയാെത അഗ്നി�
ശുദ്ധയായി അവിെടനിന്നിറങ്ങി അന്തഃപുരത്തിേല
േപായി. അതു ക രാജവു വിസ്മയം െകാ ം പശ്ചാ�
ത്താപം െകാ ം വിഹ്വലമനസനായി ലജ്ജാവനത�
മുഖനായി േദവിയുെട അടുക്കൽെച്ച ് “ ാണ ിേയ!
എെന്റ സമസ്താപരാധങ്ങളും േദവി ക്ഷമിക്കണം. ഞാ�
നിതാ ക്ഷമായാചനം െച െകാ ” എ പറ .
അതു ക ് ലീലാേദവി “അല്ലേയാ ാണനാഥാ! അവി�
േട ് ഈ ദുശ്ശങ്കയുണ്ടായതിൽ ധാന കാരണം എെന്ന�

റി ള്ള േസ്നഹത്തിെന്റ ആധിക്യം തെന്നയാെണ ്
എനിക്കറിയാം. അതിനാൽ ഇതിെന റി ് ഇ െയാ�

ം പറയണെമന്നില്ല. എന്നാൽ അവിടു ് ാണാധി�
കേസ്നഹേത്താടും ബഹുമാനേത്താടുംകൂടി പൂജിച്ചിരുന്ന
കവികുലശിേരാമണിയായ കാളിദാസെന ഇവിെടനി
നി ഷ്കരുണം നി ഷ്കാസനം െചയ്തതു വലിയ കഷ്ടമായിേപ്പാ�
യി. ഇെതല്ലാം ഉണ്ടാക്കിത്തീർത്തതു് ഇവിെട സഭയി�
ലുള്ള േശ ഷം കവികളാണു്. കാളിദാസൻ ഇവിെടയുള്ള�
േപ്പാൾ അവരുെട േയാഗ്യത ഇവിെട കാശി കയി�
ല്ല. ഖേദ്യാതനനുള്ളേപ്പാൾ ഖേദ്യാതങ്ങൾ േദ്യാതി �
കയില്ലേല്ലാ. അതിനാൽ അേദ്ദഹെത്ത ഇവിെട നി ്
ഓടിക്കാനായി അവർ ആ ദുഷ്ടദാസി ചില സമ്മാന�
ങ്ങളും മ ം െകാടു വശീകരിച്ചതിനാൽ അവൾ ഉറ�
ക്കം നടി കിട െകാ ് അങ്ങെന പറഞ്ഞതാെണ�

ള്ളതിനു സംശയമില്ല. സർവ്വജ്ഞനായ അവിടു ്
ഈ പരമാർത്ഥം അറിയാത്തതു് അ തം തെന്ന” എ
പറ . ഉടെന രാജാവു്, “ ിേയ! ഇെതല്ലാം സത്യം
തെന്ന എ ഞാൻ സമ്മതി . ഞാൻ അധികം
താമസിക്കാെത ഈ ദുഷ്ടകവികെളെയല്ലാം ഇവിെടനി�

ഓടി കയും കാളിദാസമഹാകവിെയ യഥാപൂർവ്വം
ഇവിെട വരുത്തി സൽക്കരി താമസിപ്പി കയും െച�
യ്യാം” എ പറ .

അനന്തരം ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ േശ ഷം രാജാ�
വു് ഒരു സമസ്യ ഉണ്ടാക്കിെക്കാ ് ഒരു ദിവസം സഭാമ�
ണ്ഡപത്തിൽ െച . അേപ്പാൾ കാളിദാസെനാഴി ള്ള
സകല കവികളും അവിെടെച്ച കൂടി. ഉടെന രാജാവു്
താനുണ്ടാക്കിയ സമസ്യ െചാല്ലിേക്കൾപ്പിച്ചി ് എല്ലാവ�
േരാടുംകൂടി “ഈ സമസ്യ േവണ്ടതുേപാെല നിങ്ങൾ പൂരി�
പ്പിക്കണം. അതു നിങ്ങളാൽ സാധ്യമെല്ലങ്കിൽ നിങ്ങെള�
ല്ലാവരും ഈ േദശം വി േപാെയ്ക്കാള്ളണം. ഈ ദിക്കിൽ
ആെരയും ക കൂടാ” ഏ പറ . അതു ാകൃതത്തി�
ലുള്ള േ ാകാർദ്ധസമസ്യയായിരു . അതു േകട്ടേപ്പാൾ�
ത്തെന്ന പൂരിപ്പി ന്ന കാര്യം അസാദ്ധ്യെമ ് അവർ�
െക്കാെക്കേത്താന്നി. എങ്കിലും ഇതു പൂരിപ്പി ന്നതിനു്
എ ദിവസെത്ത അവധി കിട്ടണെമ ് അവർ അേപ�
ക്ഷി കയും രാജാവു് അതു സമ്മതി കയും െച .

എട്ടാം ദിവസം രാ ിയായി ം ആ കവികൾ ് ആ
സമസ്യ പുരിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. രാ ിയിൽ അവെര�
ലാവരുംകൂടി, “നമു ് ഇേപ്പാൾതെന്ന ഈ േദശം വി
േപാകാം. െവളുത്താൽ രാജഭടന്മാർ നെമ്മപ്പിടി നാടു�
കട ം. അതിനുമു േപാവുകയാണേല്ലാ നല്ലതു്. നല്ല
നിലാവു ് ” എ പറ നിശ്ചയി അവർ അവരുെട
സാമാനങ്ങെളല്ലാം െകട്ടിെയടു െകാ േപായി.

അവർ േപായതു് കാളിദാസെന്റ ിയതമയായ വി�
ലാസവതി എന്ന േവശ്യയുെട ീേഡാദ്യാനത്തിനടു �
ള്ള വഴിയിൽ ടിയായിരു . ആ സമയ ് കാളിദാ�
സനും വിലാസവതിയും ഉദ്യാനത്തിലുണ്ടായിരു . ഈ
കവികളുെട പര ര സംഭാ ഷണസംഗതി ഒരുവിധം മന�
സ്സിലാക്കീ േവശ്യേയാടു്, “ ിേയ! ഈ േപാകുന്നതു്
േഭാജസദസ്സിെല കവികളാണു്. ഇവരും എെന്നേപ്പാെല
രാജാവു പറഞ്ഞയ േപാവുകയാണു്. ഇവർ എെന്ന േ ാ�
ഹിച്ചവരാെണങ്കിലും ഇവെര രക്ഷിക്കണം. “ഉപകാര �
ധാനഃ സ്യാദപകാരപേരപ്യരൗ ”എ ണ്ടേല്ലാ. നമു
ഗൃഹത്തിേല േപാകാം. എനി േവ ഷെമാ മാറ�
ണം” എ പറ ് അവർ ഗൃഹത്തിേല ് േപായി.
കാളിദാസൻ ഉടെന ഒരു ചാരെന്റ േവ ഷം ധരി െകാ
ക്ഷണത്തിൽ മെറ്റാരു വഴിേയ കുറ ദൂരം േപായി മെറ്റാ�
രു സ്ഥല നി വരുന്ന ഭാവത്തിൽ ആ കവികളുെട
േനെര വ . അടു ് എത്തിയേപ്പാൾ കാളിദാസൻ
(ചാരഭാ ഷയിൽ) “മഹാ ാഹ്മണർ നമ ാരം” എ
പറഞ്ഞി ് “ഭവാന്മാർ എവിേട നി വരു ? എവിെട
േപാകു ? എ േചാദി . കവികൾ പരമാർത്ഥെമല്ലാം
പറഞ്ഞതിെന്റ േശ ഷം “ഭവാൻ എവിെടനി വരു ?
എവിെടേപ്പാകു ?” എ ് അേങ്ങാ ം േചാദി . അതി�
നുത്തരമായി ് ചാരൻ “ഞാൻകാശീേദശവാസിയാണു്.
ധനാ ഹം നിമിത്തം േഭാജരാജാവിെന കാണാൻ േപാ�
വുകയാണു്. രാജാവുണ്ടാക്കിെയ പറഞ്ഞ ആ സമസ്യ
േകട്ടാൽെക്കാള്ളാെമ ് ” എ പറ . കവികൾ
സമസ്യ െചാല്ലിേക്കൾപ്പിച്ച ക്ഷണത്തിൽ ചാരൻ “ഇതി�
െന്റ പൂരണം ഇങ്ങെനയായിരിേക്കണ്ടതാണു് ” എ പറ�
ഞ്ഞി ് ആ അർദ്ധേ ാകത്തിെന്റ ഉത്തരാർദ്ധം ാകൃത�
ത്തിൽത്തെന്ന െചാല്ലി രിപ്പി . കവികൾ അതു േക
സമ്മതി കയും സേന്താ ഷി കയും വിസ്മയി കയും
െച . ഉടെന ചാരൻ വന്ദനം പറ ് അവിെടനി
േപായി.

ചാരൻ െപായ്ക്കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ കവികൾ “ഇനി നമു ്
ഈ േദശം വി േപാകണെമന്നില്ല. കാലേത്തതെന്ന
രാജസന്നിധിയിെലത്തി സമസ്യാപുരണം േകൾപ്പിക്ക�
ണം. ഈ ചാരൻ അവിെടെയ ന്നതിനുമു നമുെക്ക�
ത്തണം. നമുക്കിേപ്പാൾ ന െട വാസസ്ഥലങ്ങളിേല
തെന്ന േപാകാം” എ പറ ് അവർ മടങ്ങിേപ്പായി
അവരുെട വാസസ്ഥലങ്ങളിെലത്തി കിട റങ്ങി.

ഭാതസമയ തെന്ന അവെരല്ലാവരും എഴു�
േന്ന രാജസന്നിധിയിേല പുറെപ്പ . ബാണകവി
മുമ്പിൽക്കട രാജസന്നിധിയിെലത്തി സമസ്യാപൂര�
ണം െചാല്ലിേക്കൾപ്പിചു. പൂരണം േകട്ടേപ്പാൾതെന്ന
അതു് കാളിദാസൻ “ഉണ്ടാക്കിയതാെണ രാജാവിനു
മനസ്സിലായി. എങ്കിലും അെതാ ം ഭാവിക്കാെത
സേന്താ ഷഭാവേത്താടുകൂടി ബാണകവി പതിന ്
ലക്ഷം സ്വർണ്ണനാണയം െകാടു . അേപ്പാേഴ ം
േശ ഷം കവികളും അവിെട വ കൂടി. രാജാവു് െകാടു�
ത്തതു വാങ്ങിെക്കാ ് ബാണകവി സേന്താ ഷസേമതം
േശ ഷമുള്ള കവികേളാടുകൂടി േപായി. ബാണകവിെയ
ഒഴി ള്ളവർ ഉടെന മടങ്ങിവരുെമ ം അേപ്പാൾ സത്യം
െവളിെപ്പടുെമ ം വിചാരി െകാ ് രാജാവു് സഭാമ�
ണ്ഡപത്തിൽത്തെന്ന ഇരു .

അ കാരം തെന്ന കുറ കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ േശ ഷം
കവികെളല്ലാവരും രാജസന്നിധിയിെലത്തി, “അല്ലേയാ
മഹാരാജാേവ! ഇവിെടനി ് െകാടുത്ത ദാനത്തിനു
ഞങ്ങെളല്ലാവരും ഒരുേപാെല അവകാശികളാണു്. ബാ�
ണകവി ആ ധനം വിഭജി ഞങ്ങൾ കൂടി തരുെമന്നാ�
ണു് ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചതു്. എന്നാൽ അേദ്ദഹം ഞങ്ങൾ�
െക്കാ ം തന്നില്ല. സമസ്യ പൂരിപ്പിച്ചതു് ഞങ്ങളാരുമല്ല.
ഞങ്ങളാൽ അതു് അസാദ്ധ്യവുമാവുകയാൽ ഞങ്ങെളല്ലാ�
വരുംകൂടി ഈ േദശം വി േപായേപ്പാൾ കാളിദാസെന്റ

ിയതമയായ േവശ്യയുെട ീേഡാദ്യാനത്തിെന്റ സമീ�
പ കൂടിയുള്ള വഴിയിൽ െവ ് കാശിേദശവാസിയായ
ഒരു ചാരെന ക . ആ ചാരനാണു സമസ്യ പൂരിപ്പി�

തന്നതു്. അതിനു കിട്ടിയ സമ്മാനം ബാണകവി
തനിെച്ചടുത്തതു ന്യായമായില്ലേല്ലാ. അതിനാൽ ബാ�
ണകവിെയ ഇവിെട വരുത്തി ഞങ്ങളുെട വീതം തരു�
വിക്കണം” എ പറ . ഉടെന രാജാവു് “ബാണക�
വി െകാ േപായതു് േപാകെട്ട. നിങ്ങൾ സത്യം പറ�
ഞ്ഞേല്ലാ. അതിനാൽ നിങ്ങൾ ധനം ഞാൻ േവെറ
തരാം” എ പറ ് അവർ ലക്ഷം വീതം െകാടു�

സേന്താ ഷിപ്പിച്ചയ .
പിെന്ന രാജാവു്, “കാളിദാസൻ ഈ േദശം വി േപാ�

യിട്ടില്ല. അേദ്ദഹം േവശ്യാഗൃഹത്തിൽത്തെന്നയു ്.
എെന്ന ഭയെപ്പ ചാരേവ ഷം ധരി സഞ്ചരി കയാ�
ണു്. ആ േവശ്യാഗൃഹത്തിൽെച്ചന്നാൽ അേദ്ദഹെത്ത
ക പിടിക്കാം” എ വിചാരി നിശ്ചയിച്ചി ് പട്ടാ�
ളക്കാെര അയ ് ആദ്യംതെന്ന േവശ്യാഗൃഹെത്ത േരാ�
ധിപ്പി . അനന്തരം രാജാവു് പൗര ധാനന്മാർ, അമാ�
ത്യന്മാർ മുതലായവേരാടുകൂടി േവശ്യാഗൃഹത്തിെലത്തി
കാളിദാസെന ക . അേപ്പാൾ കാളിദാസൻ രാജാവു്
തെന്ന കഠിനമായി ശിക്ഷി െമ വിചാരി വിഹ്വല�
നായിത്തീർ . രാജാവു് അ ക്കൾ െപാഴി െകാ ്
കാളിദാസെനപ്പിടി ഗാഢാേ  ഷം െചയ്തി ് “സേഖ!
ഭവാെനെന്റ അവിേവകെത്ത ക്ഷമി ് എേന്നാടു കൂടിേപ്പാ�

് യഥാപുർവ്വം താമസിക്കണെമ ഞാൻ അേപക്ഷി�
” എ പറ . അതുേകട്ടേപ്പാൾ കാളിദാസെന്റ

വിഹ്വലത തീർ . പിെന്ന രാജാവു് കാളിദാസെന ഒരു
കുതിര റ കയറ്റി വാദ്യേഘാ ഷങ്ങേളാടുകൂടി എതി�
േര രാജമന്ദിരത്തിൽ െകാ േപാവുകയും യഥാപൂർവ്വം
േസ്നഹേത്താടും ബഹുമാനേത്താടും കൂടി താമസിപ്പി �
കയും െച . ഇങ്ങെന േഭാജരാജാവു ചില ദുശ്ശങ്കകൾ
നിമിത്തം കാളിദാസെന ബഹി ഷ്കരി കയും വീ ം
സമീപ ് വരുത്തി താമസിപ്പി കയും െച ക സാ�
ധാരണമായിരു .

ഒരിക്കൽ േഭാജരാജാവു് ഒരു ചി കാരെന വരുത്തി
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ിയതമയായ ലീലാേദവിയുെട ഒരു
ചി പടെമഴുതി . ചി ം എഴുതിത്തീർന്നേപ്പാൾ തൂ�
ലികയുെട അറ്റ നി ് അ ം മഷി അബദ്ധത്തിൽ
ആ ചി പടത്തിെന്റ ഊരുമൂലത്തിൽ വീണു. ചി �
കാരൻ അതു തുട കളയാനായി ഭാവിച്ചേപ്പാൾ അതു
ക െകാ നിന്ന കാളിദാസൻ, “അതു കളയണെമ�
ന്നില്ല. േദവി ് ആ സ്ഥല ് ഒരു മറുകു വാസ്തവത്തി�
ലുള്ളതാണു് ” എ പറ . അതിനാൽ ചി കാരൻ
അതു കളഞ്ഞില്ല. രാജാവു ചി പടം കണ്ടേപ്പാൾ “ചി�

ം വളെര നന്നായി; എങ്കിലും തുട ് ആ മ ഷി വീണതു
വൃത്തിേകടായി” എ പറ . ഉടെന ചി കാരൻ
“േദവിയുെട തുടയിൽ ആ സ്ഥാന ് ഒരു മറുകുണ്ടേല്ലാ,
അതുെകാണ്ടാണു് അതു് കളയാത്തതു് ” എ പറ .
അേപ്പാൾ രാജാവു്, “ഞാൻ തെന്ന കണ്ടിട്ടില്ലാത്തതും
സാധാരണജനങ്ങൾ കാണ്മാൻ സാധിക്കാത്തതുമായ
ആ മറുകിെന റി നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞെതങ്ങിെനയാ�
ണു്? നിങ്ങൾ ദിവ്യദൃഷ്ടിയുേണ്ടാ?” എ േചാദി .
അതിനുത്തരമായി ് ചി കാരൻ, “എനി ദിവ്യദൃഷ്ടി�
യും മ മില്ല. ആ മറുകു ഞാൻ കണ്ടി മില്ല. േദവിയുെട
തുടയിൽ ആ സ്ഥാന ് ഒരു മറുകുെണ്ട ് കാളിദാസ�
കവി പറഞ്ഞതാണു് ”. എ പറ . രാജാവു പിെന്ന
അതിെന റി ് ഒ ം പറഞ്ഞില്ല. ചി കാരനു സമ്മാ�
നങ്ങളും മ ം െകാടുത്തയച്ചതിെന്റ േശ ഷം അേദ്ദഹം,
“ഇതു് ദാസി വ്യാജനി യിൽപ്പറഞ്ഞതു േപാെലയും മ �
മല്ല. ഇതിലധികം സൂക്ഷ്മമായ െതളിവു് ഇനി എന്താണു
േവണ്ടതു്? ഈ േ ാഹി ഒരു ാഹ്മണനാണേല്ലാ. അതി�
നാലിവെന നി ഹി ന്നതു് കഷ്ടമാണു്. ഏതായാലും
ഇനി മാ േനരം േപാലും ഈ ദുഷ്ടെന ന െട േദശ
താമസിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല. അതു നിശ്ചയം തെന്ന” എ
വിചാരി രാജഭടന്മാെര അയ ് കാളിദാസെനപ്പിടി ്
അേപ്പാൾ തെന്ന നാടുകടത്തിവി .

അനന്തരം ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞതിെന്റ
േശ ഷം േഭാജ രാജാവിെന്റ സീമന്തപു ൻ പരിവാരങ്ങ�
േളാടുകൂടി നായാട്ടിനു േപായി. ഓേരാ മൃഗങ്ങളുെട പി�
ന്നാെല പാ േപായിേപ്പായി ഒടുവിൽ രാജ കുമാരൻ
തനി ് ഒരു െകാടുങ്കാട്ടിലകെപ്പ . േനരവും സന്ധ്യയാ�
യി. അേപ്പാൾ ഏറ്റവും ഭയങ്കരമൂർത്തിയായ ഒരു വ്യാ ം
രാജകുമാരെന്റ േനെര പാ െച . കുമാരൻ വ്യാ �
െത്ത ക ഭയെപ്പ ് ഒരു മരത്തിേന്മൽ കയറി. വ്യാ ം
മരത്തിെന്റ ചുവട്ടിലും െചന്നിരിപ്പായി.

രാജകുമാരൻ ആ മരത്തിെന്റ മുകളിൽ െചന്നേപ്പാൾ
അവിെട ഒരു കരടി ഇരി ണ്ടായിരു . കുശല �
ശ്നാനന്തരം അവർ തമ്മിൽ കുറ േനരം സംഭാ ഷണം
െച കഴിഞ്ഞേപ്പാേഴ ം അവർ പര രം വിശ്വസ്തമി�

ങ്ങളായിത്തീർ . അങ്ങെന കുറ േനരം കഴിഞ്ഞ�
േപ്പാൾ രാജകുമാരൻ നി ാബാധിതനായി ഉറക്കംതൂങ്ങി�

ടങ്ങി. അതു ക ് കരടി “അലേയാ കുമാര! ഉറക്കം
വരുെന്നങ്കിൽ എെന്റ മടിയിൽ തലെവ കിട ് ഉറങ്ങി�
െക്കാ . ഞാൻ സൂക്ഷി െകാള്ളാം.” എ പറ .
അതുേക ് രാജകുമാരൻ അങ്ങെന കിട റങ്ങി. കുമാ�
രൻ നല്ല ഉറക്കമായേപ്പാൾ വ്യാ ം കരടിേയാടു്, “ആ
കുമാരെന താഴേത്ത തള്ളിയിേട്ട ; ഞാൻ തി ്
എെന്റ വിശ തീർക്കെട്ട. നിന ് അേദ്ദഹെത്തെക്കാ�

് എ കാര്യമാണുള്ളതു്? ഞാൻ പറഞ്ഞതുേപാെല
െചയ്തിെല്ലങ്കിൽ എെന്നങ്കിലും നീ താെഴയിറ േമ്പാൾ
നിെന്റ കഥ ഞാൻകഴി ം” എ പറ . അതു േക
കരടി, “എെന്ന െകാന്നാലും വിശ്വാസപാതകം ഞാൻ
െച കയില്ല. ” എ മറുപടി പറ . കുറ േനരം
കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ രാജകുമാരൻ ഉറക്കം കഴി ണർ .
പിെന്ന അേദ്ദഹം കരടിേയാടു്, “അല്ലേയാ േസ്നഹിത!
ഇനി എെന്റ മടിയിൽ തലെവ കിട ് നിന ം കുറ �
റങ്ങാം. ഞാൻ സൂക്ഷി െകാള്ളാം എ പറ . അതു
സമ്മതി കരടിയും അ കാരം കിട . എന്നാൽ രാജ�
കുമാരൻ ഒരു സമയം തെന്ന ചതിേച്ച െമ ള്ള സംശ�
യമുണ്ടായിരുന്നതുെകാ ് കരടി ഉറങ്ങിയില്ല. എങ്കിലും
കുറ കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ കരടി ഉറങ്ങിയിരി െമ വിചാ�
രി വ്യാ ം രാജകുമാരേനാടു്, “അല്ലേയാ രാജകുമാര!
അവിേട ് ഈ കരടിെയെക്കാ ് യാെതാരുപേയാഗ�
വുമില്ലേല്ലാ. അവെന താഴേത്ത തട്ടിയിേട്ടച്ചാൽ ഞാ�
നവെനത്തി ് എെന്റ ശമിപ്പി െകാള്ളാമായിരു�

. പിെന്ന ഞാൻ ഭവാെന ഉപ വി കയുമില്ല. ഭവാനു
നിർഭയം താെഴയിറങ്ങിേപ്പാകാം” എ പറ . ഇതു
േക ് രാജകുമാരൻ “ഇതു െകാള്ളാം നല്ല കൗശലമാണു് ”
എ വിചാരി കരടിയുേട കഴുത്തിൽപ്പിടി താഴേത്ത�

ഒരു ത െകാടു . കരടി കരുതേലാടുകൂടിയായിരു�
വേല്ലാ കിടന്നിരുന്നതു്. അതിനാൽ താഴ വീണില്ല

മരത്തിെന്റ ഒരു െകാമ്പിേന്മൽ പിടി ് എഴുേന്നറ്റിരു �
െകാ ് “എടാ! മി േദ്വ ഷി! ഞാൻനിെന്ന സൂക്ഷി
രക്ഷിച്ചതിെന്റ തിഫലം ഇതാേണാ? ഇതിെന്റ ഫലം
നീയും അനുഭവിക്കണം” എ പറഞ്ഞി ് കരടി രാജ�
കുമാരെന്റ നാ പിടി ് അതിേന്മൽ “സ, േസ, മി, ര”
എ നാലക്ഷരെമഴുതി. അേപ്പാേഴ ം േനരം െവളു�

. ഉടെന വ്യാ ം അവിെടനി േപായി. കരടിയും
താെഴച്ചാടിയിറങ്ങിേപ്പായി. അേപ്പാേഴ ം രാജകുമാ�
രെന്റ കൂ കാർ അേദ്ദഹെത്ത അേന്വ ഷി മര വട്ടിെല�
ത്തി. കുമാരൻ മരത്തിെന്റ മുകളിലിരി ന്നതു കണ്ടി ്
“ഇെതന്താ മരത്തിേന്മെലഴുന്നള്ളിയിരി ന്നതു്?” എന്ന�
വർ േചാദിച്ചതിനു രാജകുമാരെന്റ ഉത്തരം “സേസമിര”
എന്നായിരു . പിെന്നയും അവർ േചാദിച്ചതിെനല്ലാം
രാജകുമാരെന്റ ഉത്തരം ഇതുതെന്നയായി. ഇതിെന്റ കാ�
രണവും അർത്ഥവുമറിയാെത അവർ വല്ലാെത അന്ധന്മാ�
രായിത്തീർ . അവർ പിെന്ന ഒരുവിധത്തിൽ രാജകു�
മാരെന താെഴയിറക്കി രാജസന്നിധിയിൽ െകാ േപാ�
യി. രാജാവു പു െനക്കണ്ടേപ്പാൾ നായാട്ടിനു േപായി �
ണ്ടായ വർത്തമാനങ്ങെലല്ലാം േചാദി . എല്ലാത്തിനും
കുമാരെന്റ ഉത്തരം “സേസമിര” എ തെന്നയായിരു .
ആെരങ്കിലും എെന്തങ്കിലും േചാദി കേയാ പറയുകേയാ
െചയ്താൽ ഇങ്ങെന മാ ം മറുപടി പറ െകാണ്ടിരിപ്പാ�
യി. അതിനാൽ രാജാവിനും രാജ്ഞി ം അമാത്യന്മാർ
മുതലായവർ ം മാ മല്ല രാജ്യവാസികൾ ് ആകപ്പാ�
െട ദുസ്സഹമായ ദുഃഖം ഉണ്ടായിത്തീർ .

പിെന്ന രാജാവു് അേനക മാ ികന്മാെരയും ൈവദ്യ�
ന്മാെരയും വരുത്തി കുമാരെന പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലാ ന്ന�
തിനായി പലവിധത്തിലുള്ള മ വാദങ്ങളും ചികിത്സക�
ളും െചയ്യി . ഒന്നിനും ഒരു ഫലവുമുണ്ടായില്ല.

അങ്ങെനയിരുന്നേപ്പാൾ ജനങ്ങൾ ണ്ടാകുന്ന സക�
ലവിധ പീഢകളും നി യാസം ക്ഷണത്തിൽ േഭദെപ്പ�
ടുത്തിെക്കാ ് ഒരു േയാഗിനി പട്ടണത്തിൽ സഞ്ചരി�

ന്നതായി ചിലർ പറ േകൾ കയാൽ രാജാവു്
ആളയ ് ആ േയാഗിനിെയ വരുത്തി കുമാരെന്റ സ്ഥിതി
പറ മനസ്സിലാക്കി. ഉടെന േയാഗിനി കുമാരെന സഭ�
യിൽ െകാ വ . അവിെട രാജാവും അമാത്യന്മാരും
പൗരന്മാരും മ ം കൂടിയിരു . അവിേടവ േയാഗിനി
കുമാരെന്റ മുഖ ് േനാക്കിെക്കാ ്,

“സൽഭാവ തിപന്നാനാം
വഞ്ചേന കാ വിചാരണാ?
അങ്കമാരുഹ്യ സുപ്തം തം
ഹ കിം നാമ െപൗരു ഷം?”

എെന്നാരു േശാകം െചാല്ലി. അേപ്പാൾ രാജകുമാരൻ
“േസമിര” എ പറ തുടങ്ങി. േയാഗിനി പിെന്ന

“േസതും ദൃഷ്ട്വാ സമു സ്യ
ഗംഗാസാഗരസംഗമം

ഹ്മത്യാദിപാപഘ്നം
മി ാഹീ ന മുച്യേത”

എ ് ഒരു േശാകം കൂടി െചാല്ലി. അേപ്പാൾ കുമാരൻ
“മിര” എ പറ തുടങ്ങി. ഉടെന േയാഗിനി

“മി ാഹി ഗുരു ാഹി യശ്ച വിശ്വാസപാ�
തകീ

യേസ്ത നരകം യാന്തി യാവച്ച ദിവാക�
െര”

എ ് ഒരു േശാകം കൂടിെചാല്ലി. അേപ്പാൾ കുമാരൻ “ര”
എ മാ ം പറ തുടങ്ങി. േയാഗിനി പിെന്നയും,

“രാജംസ്തവ കുമാരസ്യ യദി കല്യാണമിച്ഛസി
ഹ്മേണേഭ്യാ ധനം ദദ്യാഃ വർണ്ണാനാം

ാഹ്മേണാ ഗുരുഃ”
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എ ് ഒരു േശാകം കൂടിെചാല്ലി. രാജകുമാരൻ ഉടെന
എഴുേന്ന ് ആ സഭയിൽ നി െകാ ് കാട്ടിൽെവ �
ണ്ടായ സകല സംഗതികളും വിസ്തരി പറ . ഇെത�
ല്ലാം േക സഭാവാസികൾ ഏറ്റവും വിസ്മയി കയും
സേന്താ ഷി കയും േയാഗിനിെയ തി കയും െച .
ഉടെന രാജാവു് േയാഗിനിേയാടു്, “ആ െകാടുംകാട്ടിൽ�
െവ രാ ിയിലുണ്ടായ ഈ സംഗതികെളല്ലാം ഭവതി
എങ്ങെന അറി ?” എ േചാദി . അതിനുത്തര�
മായി േയാഗിനി, “ദിവ്യജ്ഞാനമുള്ളവർ േലാകകാ�
ര്യങ്ങെളല്ലാമറിയാം. അതു കണ്ടി ം േകട്ടി ം േവണെമ�
ന്നില്ല. േഭാജരാജാവിെന്റ ഭാര്യയുെട തുടയിൽ ഒരു മറുകു�
െണ്ട കാളിദാസനറിഞ്ഞതു് അതു കണ്ടിട്ടെല്ല ള്ളതു
നിശ്ചയമാണേല്ലാ. അതു േപാെല ഇതും എ വിചാരി�
ച്ചാൽ മതി” എ പറ . ഇതു േക രാജാവും സഭാവാ�
സികളും വിസ്മയവിഹ്വലരും വിചാരമഗ്നരുമായി ഒ ം
മിണ്ടാെത സ്വ േനരം നി േപായി.

പിെന്ന രാജാവു് “കഷ്ടം! േദാ ഷരഹിതനും ദിവ്യ�
ജ്ഞാനിയും കവികുലശിേരാമണിയും സരസ്വതീേദവി�
യുെട ഒരവതാരപുരു ഷനുമായ കാളിദാസെന യാെതാ�
രു കാരണവും കൂടാെത ഞാൻ നി ഷ്കാസനം െച വ�
േല്ലാ. ഉടെന അേദ്ദഹെത്ത വരുത്തി യഥാപൂർവ്വം ഇവി�
െടത്താമസിപ്പിക്കണം. അേദ്ദഹമിേപ്പാൾ എവിെടയു�
െണ്ട ് ഈ േയാഗിനിേയാടുതെന്ന േചാദിച്ചാലറിയാ�
മായിരിക്കാം” എ വിചാരി ് േയാഗിനിെയ േനാക്കി�
യി ് അവിെടെയ ം കണ്ടില്ല. ഉടെന ആളുകെള അയ�

് അേന്വ ഷിപ്പിച്ചി ം ആ ദിവ്യെയ ആ േദശെത്ത ം
ക കിട്ടിയില്ല.

പിെന്ന രാജാവു സ്വ ം ആേലാചിച്ചതിെന്റ േശ ഷം
“ ഷ്ടസ്യ കന്യാഗതിഃ” എെന്നാരു സമസ്യയുണ്ടാക്കി
അതും “ഈ സമസ്യ േവണ്ടതുേപാെല പൂരിപ്പി ന്ന
ആൾ ഞാെന ം അടിമയായി ഇരു െകാള്ളാം”
എ ം എഴുതി േപരുെവ സിദ്ധെപ്പടുത്തി. ഈ സമ�
സ്യ േവണ്ടതുേപാെല പൂരിപ്പിക്കാൻ കാളിദാസൻ വി�
ചാരിചല്ലാെത സാധി കയിെല്ല ം ഇതിെന്റ പൂരണം
വന്നാൽ അേദ്ദഹെത്ത ക പിടി െകാള്ളാെമ ം വി�
ചാരിച്ചാണു് രജാവു് ഇ കാരം െചയ്തെത വിേശ ഷി
പറയണെമന്നില്ലേല്ലാ.

അനന്തരം നാല ദിവസം കഴിഞ്ഞതിെന്റേശ ഷം
ഒരു ദിവസം രാജാവു് ഒരു കുതിരവണ്ടിയിൽ കയറി ഒരു
െതരുവിൽ ടി സവാരി േപായേപ്പാൾ മാംസം വിൽ�

ന്ന ഒരു പീടികയുെട വാതിൽക്കൽ ഒരു സന്യാസി
മാംസം വാങ്ങിെക്കാ നിൽ ന്നതായിക്ക . ഉടെന
രാജാവു് വണ്ടിനിറുത്തി താെഴയിറാങ്ങി. പിെന്ന രാജാ�
വും സന്യാസിയും തമ്മിൽ താെഴ കുറി ന്ന കാരം
ഒരു സംഭാ ഷണം നട .

രാജാ: ഭിേക്ഷാ! മാംസനി േഷവണം കിമുചിതം?

സന്യാസി: കിം േതന മദ്യം വിനാ?

രാജാ: മദ്യഞ്ചാപി തവ ിയം?

സന്യാസി: ിയമേഹാ; വാരാംഗനാഭിസ്സമം.

രാജാ: വാര ീരതേയ കുതസ്തവ ധനം?

സന്യാസി: ദ േതന െചേര്യണ വാ.

രാജാ: െചര്യൗദ്ദ തപരി േമാസ്തി ഭവതഃ?

സന്യാസി: ഷ്ടസ്യ കാന്യാ ഗതിഃ

ഇതു േകട്ടയുടെന രാജാവു് ഈ സന്യാസി സാ�
ക്ഷാൽ കാളിദാസൻ തെന്നയാെണ തീർച്ചെപ്പടുത്തി
അേദ്ദഹത്തിെന്റ പാദത്തിങ്കൽ വീണു നമ രിച്ചി ്
“അല്ലേയാ മഹാകേവ! ഭവാെന്റ മാഹാത്മ്യമറിയാെത
ഞാൻ െച േപായ സമസ്താപരാധവും ഭവാൻ സദ�
യം ക്ഷമിക്കണം. ഇതാ ഇേപ്പാൾ ഞാൻ ഭവാെന്റ
അടിമയായിരി . ഇനി ഞാെനന്താണു് േവണ്ട�
െത ് അജ്ഞാപിചാലും” എ പറ . ഉടാെന
കാളിദാസൻ സന്യാസിേവ ഷെത്ത മാറ്റി സ്വന്തേവ ഷം
ധരി െകാ ്, “അല്ലേയാ മഹാരാജാേവ! ഇേപ്പാൾ
അവിടു ് എെന്റ നിർേദ്ദാ ഷതെയ റി ് അറി �
െവങ്കിൽ േമലാൽ ആ വിശ്വാസേത്താടുകൂടിയിരി ക
മാ ം െചയ്താൽ മതി. അല്ലാെതെയാ ം േവണെമ�
ന്നില്ല. എെന്റ നിരപരാധതെയ െവളിെപ്പടുത്താനായി
ഇെതല്ലാം െചയ്തതു് ഭക്തവത്സലയായ ഭ കാളിയാ�
ണു്. വ്യാ േവ ഷം ധരി കുമാരെന ഭയെപ്പടുത്തി
മരത്തിേന്മൽ കയറ്റിയതും ആ ഭുവേനശ്വരിയുെട ര
ഭൂതങ്ങളാണു്. േയാഗിനിയുെട േവ ഷം ധരി വന്നി�
രുന്നതു് ആ േദവിതെന്നയായിരു . ഇേപ്പാെഴങ്കിലും
അവിടു ് എെന്റ പരമാർത്ഥമറി െവങ്കിൽ ഞാൻ
കൃതാർത്ഥനായി. അവിടു അടിമയായിരിക്കണെമന്നി�
ല്ല. പൂർവ്വസ്ഥിതിയിൽ രാജാവായിത്തെന്ന ഇരുന്നാൽ
മതി” എ പറ . ഉടെന രാജാവു് സബഹുമാനം
കാളിദാസെനയും വണ്ടിയിൽക്കയറ്റിെക്കാ േപായി
പൂർവ്വസ്ഥിതിയിൽ താമസിപ്പി . കാളിദാസൻ രാജ�
സന്നിധിയിൽ താമസിച്ചിരുന്ന കാല ം ചിലേപ്പാൾ
രാ ികാലങ്ങളിൽ േവ ഷം മാറി െതരുവുകളിലും മ ം
സഞ്ചരി ഗൂഢവർത്തമാനങ്ങളറി രാജാവിെന

ഹിപ്പി ക പതിവായിരു . ഒരു ദിവസം െവളുപ്പാൻ
കാല ് രാജാവിനു എവിെടേയാ േപാേകണ്ടിയിരു�

. പല്ലക്കില്ലാണു് യാ നിശ്ചയിച്ചതു്. അേപ്പാൾ
പല്ല ചുമ ന്നതിനു് ആളുകൾ മതിയാകാത്തതി�
നാൽ രാജഭടന്മാർ, േവ ഷം മാറി വഴിയിൽ ടി വന്ന
കാളിദാസെന ടി ആളറിയാെത പിടി പല്ല ചുമ�
പ്പി െകാ േപായി. കാളിദാസനു പല്ല ം മ ം ചുമ
പരിചയമില്ലാതിരുന്നതിനാൽ കുറ നടന്നേപ്പാേഴ ം
വല്ലാെത വി ഷമി തുടങ്ങി. അേപ്പാൾ ദയാലുവായ
േഭാജരാജാവു് “അയമാേന്ദാളികാദണ്ഡസ്തവ ബാധതി
വാ ന വാ?” എ േചാദി . അതിനുത്തരമായി ്
കാളിദാസൻ “നായമാേന്ദാളികാദണ്ഡസ്തവ ബാധതി
ബാധേത” (ഈ ആേന്ദാളികാദണ്ഡം പല ത ് അല്ല,
ഭവാെന്റ ബാധതി എ ള്ള അബദ്ധ േയാഗം എെന്ന
ബാധി ) എ പറ . അതു് രാജാവിെന്റ മന�
സ്സിൽ ഒരു ശരം േപാെല െകാ കയും ഇതു പറഞ്ഞതു്
കാളിദാസനാെണ മനസ്സിലാവുകയും െച . ഉടെന
രാജാവു് പല്ലക്കവിെട വ ി കാളിദാസെനയും പല്ല�
ക്കിൽ കയറ്റി േവെറ ആളുകെളെക്കാ പല്ലെക്കടുപ്പി
െകാ േപായി.

ഇങ്ങെന കാളിദാസെന റി ഇനിയും വളെരപ്പറ�
യാനു ്. വിസ്തരഭയത്താൽ ഇനി അധികം പറയുന്നില്ല.
ഒരു സംഗതികൂടി പറഞ്ഞി ് ഇതു് അവസാനിപ്പിേച്ച�
ക്കാം.

ഒരിക്കൽ േഭാജരാജാവു് കാളിദാസേനാടു് “േഹ
സുകുേവ! ന െട ചരമേ ാകമുണ്ടാക്കിയാലും” എ
പറ . കാളിദസൻ അതു േക േകാപേത്താടും താ�
പേത്താടും കൂടി വിലാസവതി എന്ന േവശ്യേയയും
കൂട്ടിെക്കാ ് ആ േദശം വി ക്ഷണത്തിൽ “ഏകശില”
എന്ന നഗരത്തിേല ് േപായി. കാളിദാസവിേയാഗ�
ത്താൽ രാജാവു ഏറ്റവും േശാകാകുലനായി ഒരു േയാഗി�
യുെട േവ ഷം ധരി െകാ ് അേദ്ദഹെത്ത അേന്വ ഷി
പുറെപ്പ . രാജാവു് പലസ്ഥലങ്ങളിൽ സഞ്ചരിചു േമണ
ഏകശിലാനഗരത്തിൽ െച േചർ . കാളിദാസൻ
ആ േയാഗിെയക്കണ്ടി ബഹുമാനപൂർവ്വം “അല്ലേയാ
േയാഗീശ്വര! ഭവാെന്റ വാസം എവിെടയാണു് ” എ
േചാദി . ഉടെന േയാഗി “എെന്റ സ്ഥിരവാസം ധാരാ�
നഗരത്തിലാണു് ” എ പറ . അതു േക കാളിദാ�
സൻ “അവിെട േഭാജ രാജാവിനു സുഖം തെന്നേയാ?”
എ വീ ം േചാദി . അതിനുത്തരമായി ് േയാഗി
“എന്താ പറേയണ്ടെത ് എനിക്കറി കൂടാ” എ
പറ . അതു േക ് കാളിദാസൻ “അവിെട വിേശ ഷം
വല്ലതുമുെണ്ടങ്കിൽ എേന്നാടു പറയണം” എ പറ .
അേപ്പാൾ േയാഗി “എന്നാൽ പറയാം. േഭാജരാജാവു
സ്വർഗ്ഗാേരാഹണം െച ” എ പറ . ഇതു േകട്ട
ക്ഷണത്തിൽ കാളിദാസൻ നില വീണു വിലപി
തുടങ്ങി. “അല്ലേയാ മഹാരാജാേവ! ഭവാൻ എെന്ന
ഉേപക്ഷിചു െപായ്ക്കള വേല്ലാ. ഭവാേനാടുകൂടാെത
ക്ഷണേനരം േപാലും ഭൂമിയിലിരി വാൻ ഞാൻ ശക്ത�
നല്ല. ഞാനുമിേപ്പാൾ ഭവാെന അനുഗമി ം” ഇങ്ങെന
വളെരേനരം ലപിച്ചതിെന്റ േശ ഷം,

“അദ്യ ധാരാ നിരാധാരാ നിരാലംബാ സര�
സ്വതീ

പണ്ഡിതാ ഖണ്ഡിതാസ്സർേവ്വ േഭാജരാേജ ദി�
വംഗേത”

എ ചരമേ ാകം െചാല്ലി. ആ ക്ഷണത്തിൽ േയാഗി
മൂർച്ഛി നില വീണു. അ കാരം വീണുകിട ന്ന
േയാഗിെയ സൂക്ഷി േനാക്കി കാളിദാസൻ അെതാരു
േയാഗിയെല്ല ം േഭാജരാജാവാെണ ം തീർച്ചെപ്പടു�
ത്തിയതിെന്റ േശ ഷം “ഹാ! ഹാ! മഹാരാജാേവ! ഭവാൻ
എെന്ന വഞ്ചി വേല്ലാ” എ പറഞ്ഞി ് ആ ചരമേ ാ�
കം –

“അദ്യ ധാരാ സദാധാരാ സദാലംബാ സര�
സ്വതീ

പണ്ഡിതാ മണ്ഡിതാസ്സർേവ്വ േഭാജരാേജ ഭു�
വംഗേത”

എ േഭദെപ്പടുത്തിെച്ചാല്ലി. ഉടെന േഭാജരാജാെവഴുേന്ന�
് കാളി ദാസെന ആലിംഗനം െച . പിെന്ന അവർ

ര േപരും സസേന്താ ഷം ധാരാനഗരെത്ത ാപി ്
യഥാപൂർവ്വം സുഖമാകുംവണ്ണം വസി .
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െകാല്ലവർ ഷം ആയിരത്തിനാൽപതാമാണ്ടിട ് ഒരു കൂ�
ട്ടം അറബിക്കച്ചവടക്കാർ നാലാനകെളയുംെകാ ് മധ്യ�
തിരുവിതാംകൂറിൽ പന്തളം എ സിദ്ധമായ േദശ �
ള്ള മഹാേദവേക്ഷ ത്തിൽ വ േചർ . അേപ്പാൾ
േനരം സായാഹ്നമായിരുന്നതിനാൽ അന്നെത്ത ദിവ�
സം അവിെടത്തെന്ന കഴി കൂട്ടണെമ ് നിശ്ചയി ്
അവർ അവിെടയുണ്ടായിരുന്ന ചില േക്ഷ ാധികാരിക�
ളുെട അനുവാദേത്താടുകൂടി ആനകെള കിഴേക്കനടയിൽ�
ത്തെന ഓേരാ മരത്തിേന്മൽ െകട്ടിനിർത്തിയി സ്വയം
പാകം െച ഭക്ഷണം കഴി ് അവിെടത്തെന്ന താമ�
സി .

ഇവർ െകാ വന്നിരുന്ന ആനകളിൽ രെണ്ടണ്ണം
ഒരുവിധം മുതിർന്നവയും േശ ഷം രെണ്ടണ്ണം േകവലം
കുട്ടികളുമായിരു . അവർ വഴി യാ െചയ്തിരുന്നതു്
ഓേരാരുത്തർ ആ മുതിർന്ന ആനകളുെട പുറ കയറി�
യിരുന്നാണു്. അവർ ആന റ ് ഇരി ന്നതുതെന്ന
സാധാരണവിധത്തിലല്ല, ആനയുെട പിൻഭാഗ ് തിരി�
ഞ്ഞാണു്. ആനകെള കാൽ കാണി െകാ നടക്കാൻ
അവർ ം, കാൽ കാണിച്ചാൽ ആനകൾ ം അറി �
കൂടായിർ . ആ ആനകൾ ഇടവും വലവും തെന്ന തിരി�
ഞ്ഞവയല്ലായിരു . ആ അറബികൾ ആനകെള െകാ�

നട ന്നതു ന െട ഈ ദിക്കിൽ ക കാലികെള
േമ ന്നവർ കാളകെളയും മ ം െകാ നട ന്നതുേപാ�
െല കഴുത്തിൽ കയറി െകട്ടി ആ കയറിെന്റ അറ്റ
പിടി െകാണ്ടാണു്. കയറിെന്റ അറ്റ പിടി െകാ ്
ഒരാൾ മുേമ്പ നടന്നാൽ ആ ആനകൾ പിന്നാെല െച ം.
കറു തടിച്ച ദീർഘകായന്മാരും സിൽ കുപ്പായവും
ടർക്കിെത്താപ്പിയും ധരിച്ചിരുന്നവരുമായ ആ കൂറ്റന്മാരു�
െട ആജ്ഞെയ ആ ആനകൾ ഒരിക്കലും ലംഘിച്ചിരു�
ന്നില്ല.

ഈ അറബികൾ പന്തള വ േചർന്നതു് ഒരു
ധനുമാസത്തിലായിരു . അന്നവിെട മഹാേദവേക്ഷ�

ത്തിൽ ഉത്സവമായിരുന്നതിനാൽ പ കരകളി�
ലുള്ള ധാനന്മാരും അവിെട കൂടിയിരു . അക്കാലം
ഉത്സവത്തിെനഴുന്നള്ളി വാൻ ആനെയ കൂലി കി �
വാൻ വളെര യാസം േനരിട്ടതിനാൽ േമലാൽ അങ്ങ�
െന വരാെതയിരി വാൻ ഒരാനെയ വില വാങ്ങണ�
െമ കരക്കാെരല്ലാവരുംകൂടി ആേലാചി നിശ്ചയിച്ച
ദിവസമാണു് ഈ അറബികൾ ആനകെളയും െകാ ്
അവിെട വ േചർന്നതു്. പണത്തിെന്റ ചുരുക്കം െകാ ്
തത്ക്കാലം വലിയ ആനെയ വാങ്ങാൻ ആ കരക്കാർ
നിവൃത്തിയില്ലായിരു . അതിനാൽ ആ കൂട്ടത്തിലുണ്ടാ�
യിരുന്നതിൽ െചറിയതും ഏറ്റവും െമലിഞ്ഞതും പാദേരാ�
ഗം ബാധിച്ചിരുന്നതും എന്നാൽ ചില ശുഭലക്ഷണങ്ങളു�
ണ്ടായിരുന്നതുമായ കുട്ടിയാനേയയാണു് കരക്കാർ അറ�
ബികേളാടാവശ്യെപ്പട്ടതു്. എങ്കിലും വില േചരായ്കയാൽ
അവർ അതിെനെക്കാടുത്തില്ല.

പിേറ്റ ദിവസം രാവിെല അറബികൾ ആനകെളയും�
െകാ ് െതേക്കാ യാ യായി. കരക്കാർ ആവശ്യ�
െപ്പട്ട കുട്ടിയാന അവിെടനി പുറെപ്പട്ടേപ്പാൾത്തെന്ന
ഏറ്റവും ക്ഷീണഭാവേത്താടുകൂടി വളെര യാസെപ്പട്ടാ�
ണു നട േപായതു്. ഏകേദശം ഒരു നാഴിക ദൂരം േപാ�
യേപ്പാൾ ആന ട്ടി ഒ ം നടാക്കാെത വഴിയിൽത്തെന്ന
നി ായി. ഗജനിയമനപടുമതികളായ ആ അറബിവീര�
ന്മാർ പഠിച്ച വിദ്യകൾ പതിെന ം േയാഗിച്ചി ം ആ
ആന ട്ടിെയ അവിേടനി ് ഒരടിേപാലും മുേന്നാ ് നട�
ത്താൻ സാധിച്ചില്ല. ഒടുക്കമവർ കി ന്ന വില വാങ്ങി�
െക്കാ ് ആനെയ കരക്കാർ തെന്ന െകാടുക്കാെമ
തീർച്ചെപ്പടുത്തി. അവിെടനി ം പൂർവ്വസ്ഥലേത്ത �
തെന്ന മടങ്ങി. അേപ്പാൾ ആ ആന ട്ടി നി യാസം
നട േക്ഷ സന്നിധിയിൽ െച നി . വിവരമറി�
ഞ്ഞേപ്പാൾ കരക്കാർ ആദ്യം പറഞ്ഞ വിലയിൽ സ്വ ം
കൂടി കുറച്ചാണു് പിെന്നപ്പറഞ്ഞതു്.

അറബികൾ അതും സമ്മതി . കുട്ടിയാനെയെക്കാടു�
് കിട്ടിയതു വാങ്ങിെക്കാ േശ ഷ

മുണ്ടായിരുന്ന ആനകെളയും െകാ ് അവിെടനി
േപായി.

ഇടവും വലവും തിരിയാത്ത ആ കുട്ടിയാനയുെട േനതൃ�
ത്വം വഹി വാൻ ഉടെന ആരുമുണ്ടാകായ്കയാൽ സ്ഥാ�
നമാനങ്ങൾെകാ ം കുടുംബമാഹാത്മ്യത്താലും മ ം
സർവ്വമാന്യനായിരുന്ന േതാട്ടത്തിൽ ഉണ്ണിത്താൻതെന്ന
തൽക്കാലം ആ സ്ഥാനം കേയ്യ . ഗജശിക്ഷാനിപുണ�
നായിരുന്ന അേദ്ദഹം ഉടെന ആ ആന ട്ടിെയ െകാ �
േപായി കുളിപ്പി നടയിൽ െകാ വ െതാഴീ ് േക്ഷ�

ത്തിൽ നി തിർത്ഥവും സാദവും വാങ്ങി െതാടുവി�
് കരക്കാരുെട സാന്നിദ്ധ്യേത്താടും സമ്മതേത്താടുംകൂടി

നടയ്ക്കിരു കയും ആ മഹാേദവെന്റ തിരുനാമേധയമായ
“നീലകണ്ഠൻ” എന്ന േപരുതെന്ന ആ ആന ട്ടി വി�
ളി കയും െച . ഭംഗിയുള്ളതും െചറിയതുമായ ഒരു
ചങ്ങലയും വാങ്ങി അണിയി . ഈ കുട്ടിയാനയാണു പി�
ന്നീടു പന്തളം നീലകണ്ഠൻ എ സിദ്ധനായിത്തീർ�
ന്നതു്. ആ മഹാേദവെന്റ സന്നിധിയിൽ െച േചർന്ന�
േപ്പാൾത്തെന്ന നീലകണ്ഠനു ശു ദശ ആരംഭി . നട�
യ്ക്കിരു കഴിഞ്ഞി ് ഉടെനതെന്ന ഉണ്ണിത്താൻ േക്ഷ �
ത്തിൽ നി േദവനു നിേവദിച്ച ിമധുരവും പായസവും
േമടി നീലകണ്ഠനു െകാടു . അ മുതൽ നീലകണ്ഠ�
െന്റ ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ േക്ഷ ത്തിെല ഉണക്കേച്ചാറും
പായസവും പഴ ലകളും തെന്നയായിരു . കരക്കാർ
ഓേരാരുത്തരും നീലകണ്ഠെന സ്വന്തെമ തെന്ന വിചാ�
രി ് അവനു പഴവും ശർക്കരയും നാളിേകരവും മ ം യഥാ�
ശക്തി െകാ െച െകാടുത്തിരു . ഈ വക സാധ�
നങ്ങളും അമ്പലത്തിെല േചാറും പായസവും അക്കാല�
ങ്ങളിൽ നീലകണ്ഠൻ തി േശ ഷി കയല്ലാെത ഒരു
ദിവസവും അവനു മതിയകാെത വന്നിരുന്നില്ല. നീലക�
ണ്ഠനു െവയിലും മഴയും ഏൽക്കാെതയിരി ന്നതിനാ�
യി േക്ഷ സമീപ തെന്ന െനൽ രേയാടു േചർ ്
ഒരു കൂടു പണിയി ് അവെന്റ വാസം അതിലാക്കി. നീല�
കണ്ഠെന അതിൽ നിറുത്തി ഉണ്ണിത്താൻ ഇടവും വലവും
മ ം പഠിപ്പി െമരുക്കവും പരിചയവും വരുത്തി കാലും
ഭാ ഷയും ശീലിപ്പി നല്ല നാട്ടാനയാക്കിത്തീർ . അതി�
നിട ് േതാന്നലൂർ കിളർേന്നട മാധവശ്ശാരും അയാളു�
െട അനുജൻ േഗാവിന്ദശ്ശാരും നീലകണ്ഠെന്റ പാപ്പാന്മാർ
(ആനക്കാരന്മാർ) ആയി വ േചർ .

മാധവശ്ശാർ വ േചർന്നേപ്പാൾ മുതൽ നീലകണ്ഠ�
സ്വാമിയുെട എഴുന്നള്ള ം േദവസ്വംവക പണികളുെമ�
ല്ലാം നീലകണ്ഠൻ തെന്ന നിർവ്വഹി തുടങ്ങി. ആ ആന�
യുെട േദഹപുഷ്ടിയും തലക്കട്ടിയും ഉടൽനീളവും ബലവും
കണ്ടാലുള്ള ഭംഗിയും േയാഗ്യതയും ായത്തിനടുത്ത�
തല്ലായിരു . അവനു് ഏകേദശം പ വയസ്സായ�
േപ്പാൾത്തെന്ന അവെനക്കണ്ടാൽ ഒരിരുപതു വയസ്സായി�
രി െമ ആർ ം േതാ മായിരു . അവെന്റ േയാ�
ഗ്യത കണ്ടി ജനങ്ങൾ പരെക്ക “കഷ്ടം! ഇവെനാരു േമാ�
ഴയായിേപ്പായേല്ലാ. ഇവനു ര െകാ കൾകൂടിയുണ്ടാ�
യിരു െവങ്കിൽ ഇവെനക്കണ്ടാൽ ഭംഗിയും േയാഗ്യത�
യും ഇതിലധികം േതാ മായിരു ” എ പറ തു�
ടങ്ങി. അതിനാൽ കരക്കാർ െവള്ളിെക്കാ ര െകാ�

കളുണ്ടാക്കി നീലകണ്ഠനു െവച്ചിണക്കി. അവയുെട
നിറം മ ള്ള ആനകളുെട െകാ കളുേടതുേപാെല അല്ലാ�
തിരുന്നതിനാൽ അതു് നീലകണ്ഠനു ഒ ം േബാധിച്ചില്ല.
അതിനാലവൻ അവ കുത്തിെയാടി കള . പിെന്ന
കരക്കാർ പാലമരംെകാ ര െകാ ണ്ടാക്കീ ് ഒരു�
വക ചായം േത ് ആനെക്കാമ്പിെന്റ തുല്യ നിറമാക്കി
നീലകണ്ഠെന്റ േതറ്റേയാടു േചർത്തിണക്കിെവ . അതു്
നീലകണ്ഠനു് വളെര േബാധി . ആ െകാ കൾ അവൻ
വളെര സൂക്ഷി ് ആജീവനാന്തം െകാ നട കയും
െച . ആ െകാ കൾ കണ്ടാൽ അവ സാക്ഷാൽ െകാ�

കെളന്നല്ലാെത ഉണ്ടാക്കിെവച്ചവയാെണ ് ആർ ം
േതാ മായിരുന്നില്ല. നീലകണ്ഠെനക്ക നല്ല പരിച�
യമുണ്ടായിരുന്നവർ തെന്നയും അവനു െകാ വച്ചതിനു�
േശ ഷം അവെനക്കണ്ടി ് അറിയാെത “ഈ െകാമ്പനാന
ഏതാണു്?” എ േചാദി കയുണ്ടായി ്.

മാധവശ്ശാർ നീലകണ്ഠെന സ്വന്തം പു െനേപ്പാെല
േസ്നഹിച്ചിരു . അവെന അയാൾ വിളിച്ചിരുനതുതെന്ന
“മകേന!” എന്നായിരു . മാധവശ്ശാർ എെന്തങ്കിലും
ഭക്ഷി െന്നങ്കിൽ അതിെലാരു ഭാഗം നീലകണ്ഠനും
െകാടു ക പതിവായിരു . മദ്യമായാലും അങ്ങെന�
തെന്ന. ഒരു േകാപ്പ കേള്ളാ ചാരായേമാ മാധവശ്ശാർ
കുടിച്ചാൽ അ യും നീലകണ്ഠനും െകാടു മായിരു .
മാധവശ്ശാർ കുടി ന്നിടേത്താളം കുടിച്ചാൽ അതുെകാ�

് നീലകണ്ഠനു ഉേന്മ ഷവും ഉത്സാഹവും സ്വ ം വർ�
ദ്ധി െമന്നതല്ലാെത േലശവും തേന്റട റവു വരാറില്ല.
മാധവശ്ശാർ അധികം കുടിച്ചാൽ ചിലേപ്പാൾ തല െപാ�
ക്കാൻ വയ്യാെത കിട ന്ന സ്ഥല തെന്ന കിട േപാ�
കുമായിരു . അങ്ങെന വന്നാൽ അയാൾ േബാധം
വീഴുന്നതുവെര നീലകണ്ഠൻ അയാളുെട അടുക്കൽ കാ�

നിൽ കേയാ അയാെള തുമ്പിൈക്കെകാ പതു�
െക്ക താങ്ങിെയടു ് അയാളുെട വാസസ്ഥലേത്ത ്
െകാ െച ് കിട കേയാ െച ക പതിവായിരു .
നീലകണ്ഠൻ മാധവശ്ശാെര തെന്റ പിതാവിെനേപ്പാെല
വിചാരി കയും േസ്നഹി കയും ബഹുമാനി കയും
െചയ്തിരു . അവനു മനു ഷ്യെര അതിശയിപ്പി ന്ന വി�
േശ ഷബുദ്ധിയും സ്വഭാവഗുണവുമുണ്ടായിരു . ഈ പര�
മാരത്ഥെമല്ലാം മാധവശ്ശാർ കുറ ദിവസെത്ത പരിചയം
െകാ മനസ്സിലാക്കിയതിനാൽ അയാളവെന അടി�

കേയാ ശകാരി കേയാ അവനു മനസ്സില്ലാത്തതും
യാസവുമായ പണിെചയ്യി കേയാ പതിവില്ല. നല്ല

ആദായമുണ്ടാകുന്നതും അത്യാവശ്യവുമായ പണി വല്ലതും
െചയ്യിേക്കണ്ടതായി വന്നാൽ, ക ം ചാരായവും പഴ �
കലയും മ ം േമടി െകാടു ം നല്ല വാ കൾ പറ ം
സേന്താ ഷിപ്പിച്ചാണു് മാധവശ്ശാർ നീലകണ്ഠെനെക്കാ
െചയ്യി ക പതിവു്. അങ്ങെനയല്ലാെത അടി ം ഇടി�

ം അയാൾ അവെനെക്കാ ് ഒ ം െചയ്യിക്കാറില്ല.
“എെന്റ മകേന, നീയതു െചയ്യണം” എ ് മാധവശ്ശാർ
പറഞ്ഞാൽ സ്വ ം യാസമായി ള്ളതായാലും നീലക�
ണ്ഠൻ െചയ്യാതിരിക്കാറുമില്ല. എന്നാൽ, േഗാവിന്ദശ്ശാരും
നീലകണ്ഠനും തമ്മിലുള്ള സ്ഥിതി ഇങ്ങെനെയാ മല്ലാ�
യിരു . േഗാവിന്ദശ്ശാർ നീലകണ്ഠെന റി േലശം
േപാലും േസ്നഹമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അവനു് അയാെള �
റി ം അങ്ങെനതെന്ന. നീലകണ്ഠെന അടി ം ഇടി ം
േദേഹാപ വേമ ി ം കഠിനങ്ങളായ കള്ളപ്പണികൾ
െചയ്യി ് േഗാവിന്ദശ്ശാർ മാധവശ്ശാരറിയാെത ധാരാളം
പണം സമ്പാദിച്ചിരു . തരം വരുേമ്പാൾ ഇതിെന്റെയാ�
െക്ക പകരം തീർക്കണെമ ് നീലകണ്ഠനും മൻസ്സിൽ
കരുതിയിരു .

മാധവശ്ശാരും േഗാവിന്ദശ്ശാരും വ േചർന്നി ം ഉണ്ണി�
ത്താൻ നീലകണ്ഠെന്റ അടുക്കൽനി നിേശ്ശ ഷം വി �
മാറിയില്ല. അതു അേദ്ദഹം ആദായെത്ത ആ ഹി ം
മ മല്ലായിരു . ആനക്കാർ നീലകണ്ഠെന ഉപ വിക്കാ�
െതയിരി ന്നതിനും അവർ അവെന േവണ്ടതുേപാെല
രക്ഷി ന്നതിനുമായിട്ടായിരു . ഉണ്ണിത്താെന്റ സാ�
ന്നിധ്യമില്ലാെതയിരുെന്നങ്കിൽ നീലകണ്ഠെനെക്കാ
കുറചുകൂടി കള്ളപ്പണികൾ െചയി തെന്റ ആദായം വർ�
ദ്ധിപ്പിക്കാമായിരു െവ ം അതിനാൽ വല്ലവിധവും
അേദ്ദഹത്തിെന്റ കഥ കഴിക്കണെമ ള്ള വിചാരം േഗാ�
വിന്ദശ്ശാർ ് ഇല്ലാെതയിരു മില്ല.

ഇങ്ങെനയിരിേക്ക ഒരു ദിവസം േഗാവിന്ദശ്ശാർ നീ�
ലകണ്ഠെന േക്ഷ ത്തിനു സമീപം വട വശ ള്ള
ആറ്റിൽെക്കാ േപായി േത ര കുളിപ്പി സിദ്ധ�
മായി ള്ള വയറി ഴക്കയത്തിനടു ള്ള മണൽത്തിട്ടയി�
േല ് മാറ്റി. അേപ്പാൾ ഉണ്ണിത്താനും അവിെട ഉണ്ടായി�
രു . ഉണ്ണിത്താനടുക്കലുള്ളേപ്പാൾ േഗാവിന്ദശ്ശാർ തെന്ന
ഉപ വിക്കയിെല്ല ള്ള വിശ്വാസം െകാേണ്ടാ എേന്താ,
അേപ്പാൾ േഗാവിന്ദശ്ശാർ എേന്താ പറഞ്ഞി ് നീലക�
ണ്ഠൻ അതനുസരി വർത്തിച്ചില്ല. അതിനാൽ േഗാവി�
ന്ദശ്ശാർ േദ ഷ്യെപ്പ ൈകയിലുണ്ടായിരുന്ന വടിെകാ
നീലകണ്ഠെന ഒന്നടി . അതു െകാണ്ടേപ്പാൾ നീലകണ്ഠ�
നും സാമാന്യത്തിലധിക േവദനയും േദ ഷ്യവുമുണ്ടായി.
അവൻ തുമ്പിെക്ക നിവർത്തി ഊേക്കാടുകൂടി േഗാവിന്ദ�
ശ്ശാർക്കി ് ഒരു ത െകാടു . േഗാവിന്ദശ്ശാർ െപെട്ട
മാറിക്കളഞ്ഞതിനാൽ ത െകാണ്ടതു ഉണ്ണിത്താനാണു്.
അതുെകാ ് ഉണ്ണിത്താനു നല്ലേപാെല ഉൾേക്കടു പ ക�
യും അേദ്ദഹം നില വീഴുകയും അവിേടനിെന്നഴുേന്ന
മരണേവദനേയാെടകയത്തിൽ ചാടി നീന്തി െതേക്കക്ക�
രയിൽ േകറി ഓടി ഒരു വിധം വീട്ടിൽ െച കട്ടിലിൽ
കയറി കിട കയും െച . ഉണ്ണിത്താൻ വീണതു ക
േപടി ് േഗാവിന്ദശ്ശാരും മറുവഴിേയ ഓടി അയാളുെട വാ�
സസ്ഥലെത്തത്തി. നീലകണ്ഠനു്, താൻ മനഃപൂർവമായി�
ട്ടെല്ലങ്കിലും, ഉണ്ണിത്താെന േ ാഹി േപായേല്ലാ എ
വിചാരി വളെര പശ്ചാത്താപമുണ്ടായി. അതു േഗാവിന്ദ�
ശ്ശാർ നിമിത്തമാണേല്ലാ എ വിചാരി ് അയാെള �
റി മുേമ്പ തെന്ന ഉണ്ടായിരുന്ന ൈവരം ശതഗുണീഭവി�

കയും െച . അതിനാലവൻ ാ പിടിച്ചതുേപാെല
അ മി ം ഓടിനട . പിെന്ന ഈ വിവരമറി
മാധവശ്ശാർ െച ചില വാ കൾ പറ ് നീലകണ്ഠ�
െന ഒരുവിധം സമാധാനെപ്പടുത്തി പിടി െകാ വ
ബന്ധി . അക്കാലം മുതൽ നീലകണ്ഠെന തളച്ചിരുന്നതു
നല്ല ഉറ ള്ള വലിയ ചങ്ങലയിട്ടായിരു . ഉണ്ണിത്താ�
െന്റ അസ്വാസ്ഥ്യത്തിനു പല ചികിത്സകളും മ ം െച�

കയുണ്ടായി. ഒ ം ഫലിച്ചില്ല. തേട്ടറ്റതിെന്റ ഏഴാം
ദിവസം അേദ്ദഹം പരേലാകെത്ത ാപി .

“ജീവനാശമടുെത്താരു േരാഗി ദിവ്യെമന്നാലുമൗ�
ഷധം പ േമാ?”

ഉണ്ണിത്താൻ മരിച്ചതു േഗാവിന്ദശ്ശാരുെട ചില ആഭി�
ചാര വൃത്തികൾ െകാണ്ടാെണ ം ഉണ്ണിത്താൻ മരി�

ന്നതിനായി ് അയാൾ കുരുതിപുഴു കയും മ മുണ്ടാ�
യിെയ ം േഗാവിന്ദശ്ശാർ ആഭിചാരംെച ാ പിടി�
പ്പിച്ചാണു നീലകണ്ഠെനെക്കാ ് ഉണ്ണിത്താെന തട്ടി വീ�
ഴിച്ചെത ം ഇതിനായി ് േഗാവിന്ദശ്ശാർ നീലകണ്ഠെന്റ
തലയിൽെവ ് ഒരു കുരുതികഴി കയും േകാഴിെയ അറു�

കയും മ മുണ്ടാെയ ം മ ം അക്കാല പലരും പറ�
യുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ, മ ചിലർ, ഉണ്ണിത്താനു നീല�
കണ്ഠെന്റ ത ് അബദ്ധത്തിൽ പറ്റാനിടയായതാെണ ം
അേദ്ദഹം മരിച്ചതു് ആയുസ്സവസാനി േപായതു െകാണ്ടാ�
െണ ം പറയാതിരുന്നില്ല. ഏങ്കിലും ഉണ്ണിത്താൻ മരി
എ േകട്ടേപ്പാൾ നീലകണ്ഠനു ദുസ്സഹമായ ദുഃഖമുണ്ടാ�
യിെയ ള്ളതിനു സംശയമില്ല. ആ ദുഃഖവർത്തമാനം
േകട്ടി നീലകണ്ഠൻ െവള്ളം കുടി കേപാലും െചയ്യാ�
െത മൂ ദിവസം കര െകാ തെന്ന നി . താൻ
പന്തള വന്നതിെന്റ േശ ഷം തെന്ന ഇടവും വലവും മ ം
പഠിപ്പി കയും ശരിയായി ഭക്ഷണം െകാടു ം കുളിപ്പി�

ം രക്ഷി കയും െചയ്തതു് ആ ഉണ്ണിത്താനാെണ ള്ള
വിചാരവും നന്ദിയും കൂറും അവെന്റ മനസ്സിൽ നല്ലേപാ�
െല ഉണ്ടായിരു . അവെന്റ സങ്കടേത്താടുകൂടിയുള്ള
ആ നിലകണ്ടേപ്പാൾ അവൻ ഉണ്ണിത്താെന തട്ടിയിട്ടതു
മനഃപൂർവ്വമായിട്ടെല്ല ് എല്ലാവർ ം സമ്മതമായി. മാ�
ധവശ്ശാരുേട സ്വാന്തനങ്ങൾെകാ ം മ ം േമണ നീല�
കണ്ഠൻ പൂർവസ്ഥിതിെയ ാപിചു. “വല്ല ദുഃഖവും കാലം
െച േമ്പാൾ കുറ േപാം” എ ണ്ടേല്ലാ.

ഉണ്ണിത്താൻ കഴിഞ്ഞതിെന്റ േശ ഷം മാധവശ്ശാർ നീ�
ലകണ്ഠെന്റ ധാനപാപ്പാനും േഗാവിന്ദശ്ശാർ അയാളുെട
സഹായിയുമായിത്തീർ . അേപ്പാൽ േഗാവിന്ദശ്ശാർ
സേന്താ ഷം വർദ്ധി . ഉണ്ണിത്താെന്റ സാന്നിദ്ധ്യമില്ലാ�
ത്തതുെകാ ് ഇനി തനി ് ഇഷ്ടം േപാെല നീലകണ്ഠ�
െനെക്കാ ് എ പണിയും െചയ്യി സമ്പാദ്യം ധാരാ�
ളമുണ്ടാക്കാെമന്നായിരു അയാളുെട വിചാരം. ഇ കാ�
രം തെന്ന ഉണ്ണിത്തെന്റ സാന്നിദ്ധ്യമില്ലാെതയായതുെകാ�

് ഈ േ ാഹി തെന്ന പൂർവ്വാധികം ഉപ വി െമ ം
അതിനാൽ കഴിയുന്നേവഗത്തിൽ ഇവെന്റ കഥ കഴിക്ക�
ണെമ ം നീലകണ്ഠനും മനസ്സിൽ ഉറ .

അക്കാല ് ഒരാൾ െച േഗാവിന്ദശ്ശാേരാടു്
ആറ്റിൽ കിട ന്ന ഒരു പൂവത്തടി നീലകണ്ഠെനെക്കാ
പിടിപ്പിചു തെന്റ വാസസ്ഥല ് ആക്കിെക്കാടുത്താൽ
ശരിയായ തിഫലം െകാടുക്കാെമ പറയുകയും േഗാ�
വിന്ദശ്ശാർ അതു സമ്മതി ് അച്ചാരം വാ കയും െച .
വിവരം മാധവശ്ശാെര അറിയിക്കാെത േഗാവിന്ദശ്ശാർ
തടി പിടിപ്പി ന്നതിനു നീലകണ്ഠേനയും െകാ തടി
കിടന്നിരുന്ന സ്ഥലെത്തത്തി. തടി സാമാന്യത്തില�
ധികം വലിയതായിരു . അതു കണ്ടേപ്പാൾത്തെന്ന
നീലകണ്ഠനു േദ ഷ്യം വ തുടങ്ങി. എങ്കിലും ത േപടി�

അവനതു പിടി െവള്ളത്തിൽ നി മണൽ റ
കയറ്റി വലി െകാ േപായി കുറ ദൂരം േപായേപ്പാൾ
തടി മണലിൽ പുത തുടങ്ങി. അേപ്പാൾ വലി െകാ�

േപാകുവാൻ യാസമായിത്തീരുകയാൽ നീലക�
ണ്ഠൻ വക്ക വി മാറി നി . ഉടെന േഗാവിന്ദശ്ശാർ
കഴുത്തിലിരു െകാ മർമ്മം േനാക്കി ഒരടിെകാടു .
തത്ക്ഷണം നീലകണ്ഠൻ തല ഉയർത്തിപ്പിടി െകാ ്
ഒ കുട . െപട്ടാ േഗാവിന്ദശ്ശാർ നില മലർ �
വീണു. ഇതുതെന്ന തരെമ നിശ്ചയി നീലകണ്ഠൻ
കാൽ െപാക്കി േഗാവിന്ദശ്ശാരുെട മാറ ് ഒരു ചവി
െകാടു . അതുെകാ ് േഗാവിന്ദശ്ശാരുെട മാറെത്ത
അസ്ഥികൾ മുഴുവൻ തകരുകയും അേതാടുകൂടി അയാൾ
പരേലാകെത്ത ാപി കയും െച . നീലകണ്ഠൻ
ഉടെന െകാലവിളിയും വിളി ാ പിടിച്ചതുേപാെല
പടിഞ്ഞാേറാ ് പാേഞ്ഞാടി ടങ്ങി. നീലകണ്ഠെന്റ
െകാലവിളി േക ം വരവുക ം ആ ദിഗ്വാസികെളല്ലാം
ഭയവിഹ്വലരായി കഥയറിയാെത ഓേരാ അഭയസ്ഥാന�
ങ്ങളിേല ് ഓടി ടങ്ങി. അേപ്പാേഴ ം നീലകണ്ഠൻ
േഗാവിന്ദശ്ശാെരെക്കാ എ ള്ള വർത്തമാനം ആ
ദിക്കിെലല്ലാം പര . അേപ്പാൾ മാധവശ്ശാരും വിവരമ�
റി ദുഃഖാ ാന്തനായി ആ സ്ഥല ് ഓടിെയത്തി.
അയാൾ ് അനുജൻ മരിച്ചതുെകാ ള്ള വ്യസനേത്ത�
ക്കാൾ അധികം നീലകണ്ഠൻ പിെന്നയും വല്ലവെരയും
ഉപ വിേച്ച േമാ എ ള്ള വിചാരമാണുണ്ടായതു്.
അതിനാൽ ഉടെന നീലകണ്ഠെന്റ അടുക്കേല യാ�

യായി. അതു ക ് അയാളുെട അമ്മയും ഭാര്യയും
േദശക്കാരുെമല്ലാം “അേയ്യാ! ഇേപ്പാൾ അവെന്റ അടു�
ക്കേല േപാകരുേത; അവെന്റ േകാപം ശമിച്ചിട്ടില്ല.
ഇേപ്പാൾ അടു െചന്നാൽ ആപ ണ്ടാകും” എ
മ ം പറ ് അയാെള നിർബന്ധപൂർവ്വം വിലക്കി.
മാധവശ്ശാർ അെതാ ം േലശവും വകെവയ്ക്കാെത നീലക�
ണ്ഠെന്റ അടുക്കൽ െച െചവി പിടി . നീലകണ്ഠൻ
ഏറ്റവും വണക്കഭാവേത്താടുകൂടി അവിെട നി . മാ�
ധവശ്ശാർ അവെന്റ മസ്തകത്തിൽ തേലാടിെക്കാ ്
“എെന്റ മകേന! നീ ഇങ്ങെന െചയ്തേലാ. അവൻ
നിെന്ന ഉപ വിച്ചിട്ടായിരിക്കാം. എങ്കിലും ഇതു വലിയ
സാഹസമായിേപ്പായി. ഇ യും േവണ്ടായിരു ; ആെട്ട,
കാര്യം കഴിഞ്ഞേല്ലാ. ഇനി ഇതിെന റി പറഞ്ഞതു�
െകാ ം വ്യസനിച്ചതുെകാ ം േയാജനെമാ മില്ല.
ഇനിെയങ്കിലും നീ ഇങ്ങെനയുള്ള കടുംൈക േയാഗി�
ക്കാെതയിരുന്നാൽ മതി” എ ് പറ . ഇതു േകട്ട�
േപ്പാൾ നീലകണ്ഠനും സ്വൽപ്പം പശ്ചാത്താപമുണ്ടായി.
ഉടെന മാധവശ്ശാർ നീലകണ്ഠെന വിളി െകാ മുേമ്പ
നട കയും നീലകണ്ഠൻ നന്ദിയുള്ള നാെയേപ്പാെല
അയാളുെട പിന്നാെല െച കയും അയാൽ അവെന
പതിവുസ്ഥലേത്ത ് െകാ െച തള കയും െച .
അവർ തമ്മിലുള്ള േസ്നഹവിശ്വാസഭാവങ്ങൾ ക ്
എല്ലാവരും ഏറ്റവും വിസ്മയി . എങ്കിലും അക്കാലം
മുതൽ മദയാനെയ ം െകാലയാനെയ മുള്ള േപരു�
കൾ കൂടി നീലകണ്ഠൻ പാ ീഭവി .

മാധവശ്ശാെര റി ് നീലകണ്ഠനു അപാരമായ േസ്ന�
ഹമുണ്ടായിരു എ ള്ളതു് ഓേരാ വൃത്തികൾെകാ�

് അവൻ പലേപ്പാഴും ഷ്ടീകരിക്കാറു ്. മാധവശ്ശാർ
നീലകണ്ഠെന പകൽ സമയങ്ങളിൽ സാധാരണയായി
തളയ്ക്കാറില്ല. അയാൾ െകാ േപായി അവെന അയാളു�
െട വീ മുറ്റ ് നിർത്തിേയ കയാണു പതിവു്. അവനു
െകാടു ന്ന തീറ്റി തി െകാ ് അവൻ അവിെട നി �
െകാ ം. ീകളും കുട്ടികളും മ ം അവെന്റ അടുക്കൽകൂടി
കട േപായാലും അവൻ യാെതാരുപ വവും െചയ്യാറി�
ല്ല. അവിെട പറമ്പിൽ െതങ്ങിൻൈതയും വാഴയും മ ം
ധാരാളമുണ്ടായിരു . അെതാ ം അവൻ നശിപ്പിക്കാ�
റുമില്ല. ആ വീ കാർ ് അവനാൽ കഴിയുന്ന സഹായം
അവൻ െച െകാടുക്കാറുമുണ്ടായിരു .

ഒരു ദിവസം നീലകണ്ഠൻ മുറ്റ നിന്നിരുന്നേപ്പാൾ
മാധവശ്ശാരും ഭാര്യയും തമ്മിൽ ഒരു െചറിയ ശണ്ഠയുണ്ടാ�
യി. അന്നവിെട അരിെവയ്ക്കാൻ വിറകില്ലായിരു . “വിറ�
കു തീർ േപായി; അതിനു വല്ലതും മാർഗ്ഗം േനാക്കണം”
എ ഭാര്യ ര മൂ ദിവസമായി പറയാറുണ്ടായിരുനു.
അതു േകട്ടി ് മാധവശ്ശാർ ഒ ം െചയ്തില്ല. അതായിരു
ശണ്ഠ കാരണം. അതു സംബന്ധി ഭാര്യയും ഭർത്താ�
വും തമ്മിൽ ഏതാെണ്ടാെക്ക കശപിശ പറ . അതു
േക നീലകണ്ഠൻ അവിെട നിന്നിറങ്ങിേപ്പായി ആറ്റിൽ
ഒഴുക്ക വ കിടന്നിരുന്ന ഒരു വലിയ വിറകുതടി
പിടിെച്ചടു വലി െകാ വ മുറ്റ ് ഇ െകാടു .
അതുനല്ലതുേപാെല ഉണങ്ങിയതും അേപ്പാൾത്തെന്ന ഉപ�
േയാഗി വാൻ െകാള്ളാവുന്നതുമായിരു . അതിനാൽ
മാധവശ്ശാർ അതു കുറ കീറിെക്കാടു കയും ഭാര്യ എടു�

െകാ േപായി കത്തി കയും അങ്ങെന ആ ശണ്ഠ
അവസാനി കയും െച . നീലകണ്ഠൻ ആ തടി പി�
ടി െകാ വ െകാടുത്തതു് ആരും പറഞ്ഞിട്ടല്ലായി�
രു . ഇങ്ങെന നീലകണ്ഠൻ പലതും െചയ്തിരു . ഒരി�
ക്കൽ േകാന്നിയിൽനി കിഴ കേല്ലലിേത്താട്ടത്തിനു
സമീപം ഒരു വലിയ േത തടി ആ മണലിൽ പുത
കിടന്നിരു . ആ തടി അവിെടനി ഇളക്കിെയടുപ്പി�

ന്നതിനു േതാട്ടക്കാരൻസാ ് ആനക്കാേരാടുകൂടി നാ�
ലഞ്ചാനകെളയും െകാ േപായിരു . ആ ആനക്കാർ
ആ ആനകെളെക്കാെണ്ടല്ലാം പിടിപ്പി വളെര മം
െചയ്തി ം ആ തടി കിടന്ന കിടപ്പിൽനി ് ഒന്നിളക്കാൻ�
േപാലും സാധിച്ചില്ല. ആനക്കാരും ആനകളും ക്ഷീണി
മാറിനി . ആ സമയം മാധവശ്ശാർ നീലകണ്ഠേനാടുകൂടി
യദൃച്ഛയാ അതിേല വരാനിടയായി. മാധവശ്ശാർ അവിെട
ഉണ്ടായെതല്ലാം അറിഞ്ഞി “വിലെകാടു വാങ്ങിയ
ഒരാനയും ആനെയ േസ്നഹി ന്ന ഒരാനക്കാരനും, േവല�
യറി ് കൂലി െകാടു ന്ന ഒരു മുതലാളിയും ഉണ്ടായിരു�

െവങ്കിൽ ഇതിനി യാസം വരികയില്ലായിരു ”
എ ഹാസ്യഭാവത്തിൽ പറ . അതു േക സാ ്
മാധവശ്ശാെര വിളി ് “എ കിട്ടിയാൽ ഈ തടി പിടി�
പ്പി നിശ്ചിതസ്ഥലത്താക്കാം?” എ േചാദി . മാധവ�
ശ്ശാർ “മുപ്പത്ത ് രൂപാ കിട്ടണം” എ പറ . സാ ്
സസേന്താ ഷം അതു സമ്മതിചു. ഉടെന മാധവശ്ശാർ “മക�
േന, അപമാനം വരുത്തരുേത” എ െചവിയിൽ സ്വ�
കാര്യമായി പറഞ്ഞി നീലകണ്ഠെനയും െകാ േപായി
തടി കാണി െകാടു കയും വക്കെകട്ടിെക്കാടു കയും
െച . നീലകണ്ഠൻ തടിപിടിച്ചിളക്കി വലി െകാ �
േപായി സാ ് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താക്കി. സാ ് വളെര
സേന്താ ഷി മാധവശ്ശാർ ് മുപ്പത്ത രൂപയും ഒരു കൂ�
ട്ടം മു ം േനരിയതും െകാടുത്തതു കൂടാെത അ രൂപ ്
ശർക്കര, പഴം, നാളീേകരം മുതലായവ വരുത്തി നീല�
കണ്ഠനും െകാടു . പിെന്ന സാ ് ഈ ആന ആരുെട
വകയാെണ ം ഇതിെന വില ് െകാടുക്കാേമാ എ ം
മ ം മാധവശ്ശാേരാടു േചാദി . അതിനു മറുപടിയായി മാ�
ധവശ്ശാർ ് ആന പന്തളം പ കരകളിലുള്ള എല്ലാ�
വർ ംകൂടിയുള്ളതാെണ ം എല്ലാവരും സമ്മതിക്കാ�
െത ഈ ആനെയ വിൽക്കാൻ സാധി കയിെല്ല ം
എല്ലാവരും ഒരുേപാെല സമ്മതി ന്ന കാര്യം അസാ�
ദ്ധ്യമാെണ ം അഥവാ േശ ഷെമല്ലാവരും സമ്മതിച്ചാലും
ലക്ഷം രൂപ കിട്ടിയാലും താൻ സമ്മതി കയിെല്ല ം
താനും കരക്കാരിെലാരുവനാെണ ം പറ സാ ിനു്
ഒരു സലാം െകാടുത്തി ് നീലകണ്ഠേനാടുകൂടി അവിെട�
നി േപായി.

നീലകണ്ഠനു ചിലേപ്പാൾ മദമിളകാറു ്. അക്കാ�
ലങ്ങളിലവൻ ാ പിടിച്ചതുേപാെല ആ േദശങ്ങളി�
െലല്ലാം ഓടിനട ക പതിവാണു്. നീലകണ്ഠനു െചറു�
പ്പത്തിലുണ്ടായിരുന്ന പാദേരാഗം പന്തള വ കുറ
ദിവസം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ ചികിത്സെയാ ം െചയ്യാെത�
തെന്ന േഭദമായി. അതിനാലവനു് എവിെടയും ഓടിന�
ട ന്നതിനു് ഒരു യാസവുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. എങ്കിലും
അവൻ അവെന ഉപ വിക്കാത്തവർ യാെതാരുപ �
വവും െചയ്യാറില്ല. അവെന ഉപ വി ന്നവെര അവനും
ഉപ വിക്കാെതയിരിക്കാറുമില്ല. അതുെകാ മാധവ�
ശ്ശാെര ഒഴി േശ ഷമുണ്ടായിരുന്ന ആനക്കാർെക്കല്ലാം
നീലകണ്ഠെന റി വളെര ഭയമുണ്ടായിരു .

നീലകണ്ഠനു് എറിയാൻ ഒരു േത്യക വാസനയും
സാമർത്ഥ്യവുമുണ്ടായിരു . അവൻ എറിഞ്ഞി ലാ
െത ക ഒരിക്കലുമുണ്ടായിട്ടില്ല. അവൻ ാന്തിളകി ഓടി
നട േമ്പാൾ പലരും ക ം െകാഴിയുമായി അവെന്റ പി�
ന്നാെല എ കയും അവെന എറിയുകയും െചയ്തിരു .
അവെന എറിഞ്ഞാൽ ആ എറിഞ്ഞ (കേല്ലാ െകാഴിേയാ
എന്തായാലും) സാധനം െകാ തെന്ന അവൻ അറി�

് ആ എറിഞ്ഞവരുെട കാെലാടി കേയാ, തലെപാ�
ളി കേയാ, ക െപാട്ടി കേയാ െച ക പതിവാ�
യിരു . ഉടെന തരമിെല്ലങ്കിൽ പിെന്ന എെന്നങ്കിലു�
മവെര കാണുേമ്പാൾ അവൻ അതു പറ്റി െമ ള്ളതു
തീർച്ചയായിരു . അതിനാൽ അങ്ങെന കുെറ കഴിഞ്ഞ�
േപ്പാൾ അവെന ആരും എറിയാെതയായി. അങ്ങെന
ആ ഉപ വം അവൻതെന്ന നിർത്തലാക്കി. അേങ്ങാ
െകാടുത്താൽ ഇേങ്ങാ കി െമ നിശ്ചയം വന്നാൽ
പിെന്ന ആരും അതിനു തുനിയുകയില്ലേല്ലാ.

നീലകണ്ഠൻ അവെന ഉപ വിക്കാത്തവെര ഉപ വി�
ക്കയിെല്ല മു പറഞ്ഞി ണ്ടേല്ലാ. അതിനു ദൃഷ്ടാന്തമാ�
യി ഉണ്ടായി ള്ള ചില സംഗതികൾ താെഴ പറയു .

ഒരിക്കൽ േചരിക്കൽ എന്ന സ്ഥല െവ ാന്തി�
ളകി നീലകണ്ഠൻ ഓടിനടന്നിരുന്നേപ്പാൾ ഒരു മാവിെന്റ
ചുവട്ടിൽ ഏതാനും പുലയ(െചറുമ) ട്ടികൾ മാമ്പഴം െപ�
റുക്കിെക്കാ നിന്നിരു . നീലകണ്ഠെന്റ വരവുക ം
ജനങ്ങളുെട കൂക്കിവിളി േക േപടി ം പരി മി ം ആ
കുട്ടികൾ നാലു പുറേത്ത ം ഓടിേപ്പായി. ഒരു കുട്ടി
ഭയാധിക്യത്താൽ ഓടാൻ വയാെതയായി േബാധംെക�
് അവിെടത്തെന്ന വീണുേപായി. നീലകണ്ഠൻ അടു�

െച ് ആ കുട്ടിെയ തുമ്പിൈക്കെകാ പതുെക്ക
താങ്ങിെയടു അടു തെന്ന കണ്ടതായ പുലയമാട�
ത്തിൽെക്കാ െച ് കിടത്തീടു് ഓടിേപ്പായി. അതി�
നടു തെന്ന കൂലിേവല െച െകാ നിന്നിരുന്ന പുല�
യൻ (കുട്ടിയുെട പിതാവു് ) ഇതു ക ് നീലകണ്ഠൻ കുട്ടി�
യുെട കഥകഴി എ വിചാരി ് വ്യസനി ് ഓടിവ
േനാക്കിയേപ്പാൾ കുട്ടി ് ഒരു തരേക്കടും പറ്റിയിരുന്നി�
െല്ലന്നല്ല, കുട്ടി ൈകയിൽ മുറുക്കിപ്പിടിച്ചിരുന്ന മാമ്പഴം
േപാവുകേപാലും െചയ്തിരുന്നില്ല. ആന േപായേപ്പാൾ കു�
ട്ടിയുെട ഭയവും േപായി. അവൻ എഴുേന്ന ് യഥാപൂർവ്വം
ഓടിനട തുടങ്ങി.
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ഇ കാരംതെന്ന “പൂഴിക്കാടു് ” എന്ന സ്ഥല െവ ്
നീലകണ്ഠൻ ാന്തിളകി ഓടിനടന്നിരുന്നേപ്പാൾ കയ്യാല
ഇടി ് ഒരു പറമ്പിൽ െച കയറി. അവിെടയുണ്ടായി�
രുന്ന ഒരു െചറിയ വീട്ടിൽ പാവെപ്പട്ട ഒരു ീയും ഒന്നര
വയ മാ ം ായമായ പു ിയുംകൂടി താമസിച്ചിരു .
ആ ീ മരച്ചീനി(കപ്പ)ക്കിഴ വാട്ടാനായി െതാലി കള�

് ഒരു മുറം നിറെയ നുറുക്കി ഒരു പാ ത്തിലി മുറ്റ�
തെന്ന അടുപ്പ െവച്ചി െവള്ളം േകാരിെക്കാ വ�

രുവാനായി കുടവുെമടു ് അടുത്ത വീട്ടിേല േപായിരു�
ന്ന അവസരത്തിലാണു നീലകണ്ഠൻ അവിെടെച്ചന്നതു്.
നീലകണ്ഠൻ മുറ്റത്തായേപ്പാൾ ഒ ം അറി കൂടാത്ത
ആ െപൺകുട്ടി “ഉമ്മാമ്മ” എ പറ ംെകാ ് നീ�
ലകണ്ഠെന്റ തുമ്പിൈക്കയിേന്മൽ െച െകട്ടിപ്പിടി .
നീലകണ്ഠൻ പതുെക്ക പിടുത്തം വിടുവി ് കുട്ടിെയ എടു�

് ഇറയ െവച്ചി ് അവിടു േപായി. അേപ്പാൾ�
ത്തെന്ന മെറ്റാരു പറമ്പിെന്റ കയ്യാല ഇടി ് അവിെടക്ക�
യറി. അവിെടയുണ്ടായിരുന്ന വീ ടമസ്ഥൻ അേപാൾ
ഉച്ച ള്ള ഊണും കഴി കിട റ കയായിരു .
നീലകണ്ഠൻ കയറിെച്ച ന്നതു കണ്ടി ഗൃഹനായിക െച�

ഭർത്താവിേനാടു് “ഇതാ നീലകണ്ഠൻ വരു ” എ
പറ . തെന്റ നീലകണ്ഠൻ എന്ന പു ൻ ഉച്ച ഊണു
കഴിക്കാനായി പള്ളി ടത്തിൽ നി വരുന്നതു കണ്ടി�
ട്ടായിരി ം ഭാര്യ അ കാരം പറഞ്ഞെത വിചാരി
ഗൃഹനാഥൻ അവിെടത്തെന്ന കിട െകാ ് “അവനു
േവഗം േചാറു െകാടുത്തയ . അവൻ േനരം െതറ്റാെത
പള്ളി ടത്തിൽ േപാകെട്ട” എ പറ . അതു േക�

ഭാര്യ, “ഞാൻ ന െട നീലകണ്ഠെന്റ കാര്യമല്ല പറ�
ഞ്ഞതു്. ഇതാ കരക്കാരുെട നീലകണ്ഠൻ േകറിവരു .
അതാണു് ഞാൻ പറഞ്ഞതു് ” എ വീ ം പറ . ഉട�
െന ഭർത്താവു െപെട്ടെന്നഴുേന്ന മുറ്റ ചാടിയിറങ്ങി
േനാക്കിയേപ്പാൾ നീലകണ്ഠൻ പറമ്പിെന്റ വായുേകാ�
ണിൽ ടി കയറിവരുന്നതു ക . അവെന്റ കാലിൽ
ഏകേദശം മുപ്പതടി നീളമുള്ള ഒരു വലിയ ചങ്ങല ബന്ധി�
ച്ചിരു . അതു വലി ം െകാണ്ടായിരു അവൻ സഞ്ച�
രിച്ചിരുന്നതു്. ആ പറമ്പിൽ നിറ നട്ടിരുന്ന േചന മുള ്
ഏകേദശം ഒരടി െപാക്കത്തിൽ വളർന്നിരു . നീലക�
ണ്ഠൻ ചങ്ങലയി വലി േചനെയാെക്ക നശിപ്പി ക�
േല്ലാ എ വിചാരി വീ ടമസ്ഥൻ “എെന്റ നീലകണ്ഠാ!
നീെയെന്റ േചന കളയരുേത” എ വിളി പറ .
നീലകണ്ഠൻ അതുേക സ്വ ം ചിന്താമഗ്നനായി നിന്ന�
തിെന്റ േശ ഷം ചങ്ങല തുമ്പിൈക്കെകാ മടക്കിെയ�
ടു പിടി െകാ പതുെക്ക നട ് കയറിവന്ന വഴി�
േയതെന്ന ഇറങ്ങി ഓടിേപ്പായി. ഒരു േചന േപാലും
േകടുപറ്റിയില്ല. നീലകണ്ഠൻ ഇ കാരം െചയ്തതു് അവനു

കൃത്യാ ഉണ്ടായിരുന്ന പരേ ാഹൈവമുഖ്യം െകാ മാ�
മല്ലായിരു . അവൻ പന്തള വന്നി ് ഉണ്ണിത്താൻ

െകാ േപായി കുളിപ്പി സ്വാമിദർശനം കഴിപ്പി ് ഉട�
െന അവനു ശാർക്കരയും പഴവും നിേവദിപ്പി ് ആദ്യേമ
െകാ െച െകാടുത്തതു് ഈ വീ ടമസ്ഥനായിരു .
അയാെള കാണുകയും അയാളുെട ശബ്ദം േകൾ കയും
െചയ്തേപ്പാൾ ആ പൂർവസ്മരണ ഉണ്ടായതുെകാ കൂടി�
യാണു് അവനങ്ങിെന െചയ്തതു്. നീലകണ്ഠനു് എ മാ�

ം കൃതജ്ഞതയുണ്ടായിരുെന്ന ് ഇതുെകാ തെന്ന
ഊഹിക്കാമേല്ലാ.

നീലകണ്ഠനു ാന്തിളകിയാൽ ഓടിനട ക അധി�
കവും ചില ഇടവഴികളിൽ ടിയാണു് പതിവു്. ഒരിക്കൽ
അവൻ ാന്തിളകി ഒരിടവഴിയി ടി ഓടിേപ്പായേപ്പാൾ
ഒരീഴവൻ അവെന്റ കയാല റ നി െകാ ് ഒരു
വലിയ കെല്ലടു നീലകണ്ഠെന്റ തല ് ഒേരറുെകാടു�
ത്തി ് മറുവശ കൂടി കയ്യാല ചാടി ഓടിേപ്പായി. നീ�
ലകണ്ഠൻ തെന്ന എറിഞ്ഞ കെല്ലടു െകാ കയ്യാല�
യിടി പറമ്പിൽ കയറി വീട്ടിേല െച . അേപ്പാൾ
അവിേട വൃദ്ധയായ ഒരീഴവത്തി മാ േമ ഉണ്ടായിരു �

. ആ വൃദ്ധ നീലകണ്ഠെനക്ക േപടി ് “പന്തള
മഹാേദവനാണു് എെന്ന ഉപ വിക്കരുതു്. നിെന്ന എറി�
ഞ്ഞവനതാ കയ്യാലചാടി കിഴേക്കാേട്ടാടി. അവൻ ഇവി�
െട ഇല്ല” എ പറ . അതുേക നീലകണ്ഠൻ ആ
ഈഴവൻ േപായവഴിേയ ക ംെകാ ് ഓടിേപ്പായി. കു�
റ ദൂരം െചന്നേപ്പാൾ ഈഴവെനക്ക നീലകണ്ഠൻ
ൈകയിലിരുന്ന ക െകാ ് ഈഴവെന്റ തലെയ ലക്ഷ്യ�
മാക്കി ഒേരറു െകാടു . ഈഴവൻ ഏറു െകാ തല
െപാട്ടി നില വീണു. ഉടെന നീലകണ്ഠൻ അവിെട�
നി ് ഓടിേപ്പാവുകയും െച . ഈഴവനു തല പറ്റിയ
മുറിവുണങ്ങി കുേറെശ്ശ എഴുേന്ന നട ന്നതിനു ആറു
മാസം േവണ്ടിവ . പിെന്നയും അവനു് ആജീവനാന്തം
സദാ അതികഠിനമായ തലേവദനയുണ്ടായിരു .

പന്തള മഹാേദവരുേദവസ്വം വക ഉരി കുറെയ
ആയിരപറ ഞ്ചനിലത്തിൽ െന വിള െകായ്യാറാ�
കുേമ്പാഴും “കടയ്ക്കാ മ ് ” എന്ന സ്ഥല കരി വി�
ളയുേമ്പാഴുമാണു് നീലകണ്ഠനു വലിയ ാന്തിളകുന്നതു്.
നീലകണ്ഠൻ ര സ്ഥലങ്ങളിലും െച െന ം കരി ം
ധാരാളമായിത്തി ക പതിവായിരു . ആ വ ക്കൾ
വളെര കുറഞ്ഞ പാട്ടത്തിനാണു െകാടുത്തിരുന്നതു്. നീ�
ലകണ്ഠൻ കുെറ െന ം കരി ം തിന്നാലും പാട്ടക്കാർ�

ലാഭം കുറ കുറയുെമന്നല്ലാെത ൈകനഷ്ടെമാ ം
വരാറില്ല.

നീലകണ്ഠൻ വളർ ് ഒെരാത്തയാനയായതിൽപ്പി�
െന്ന തിരുവിതാംകൂറിലുള്ള മിക്ക മഹാേദവേക്ഷ ങ്ങ�
ളിലും ഉത്സവകാലങ്ങളിെല എഴുന്നള്ളിപ്പിെന്റ ധാന
ചുമതല അവൻതെന്നയാണു് വഹിച്ചിരുന്നതു്. ഉടൽ�
നീളവും േദഹപുഷ്ടിയും തലെയടു ം മസ്തകവിസ്താരവും
കണ്ടാലുള്ള ഭംഗിയും മ ം അവെനേപ്പാെല അക്കാല
മെറ്റാരാന ണ്ടായിരുന്നില്ല. എഴുന്നള്ളിച്ചിരി േമ്പാൾ
േമളത്തിനും താളത്തിനുെമാപ്പിച്ചല്ലാെത അവൻ െചവി
വീശാറില്ല. അ കാരംതെന്ന നിൽേക്കണ്ടിട നിൽ�
ക്കാനും നടേക്കണ്ടിട നടാക്കാനും ആരും പറയാെത
തെന്ന അവനറിയാമായിരു . ആകപ്പാെട എഴുന്നള്ള�

വഹിക്കാൻ നീലകണ്ഠനുണ്ടായിരുന്ന വാസന ഒ
േവെറതെന്നയായിരു .

നീലകണ്ഠനു് അസാധരണമായ േദഹബലമുണ്ടായി�
രുന്നതിനാൽ വലിയ വലിയ െകാലെകാമ്പന്മാർ ം
അവെന റി വലിയ ഭയമുണ്ടായിരു . ആറ ള
വലിയ ബാലകൃഷ്ണൻ എ സിദ്ധനായിരുന്ന െകാ�
ലെകാമ്പൻ തെന്നയും നീലകണ്ഠെന കണ്ടാൽ ഒഴി �
മാറിേപ്പാകുന്നതല്ലാെത അടു െചല്ലാറില്ല. പന്തള �
നി ം സ്വൽപം പടിഞ്ഞാറു് “മുടീർേക്കാണം” എെന്നാ�
രു േക്ഷ വും ആ േക്ഷ ത്തിനു സമീപം ഒരു വലിയ
കാഞ്ഞിരമരവും ഉ ്. നീലകണ്ഠനു വലിയ ാന്തിളക്ക�
മുണ്ടാകുന്ന കാലങ്ങളിൽ അവെന മാധവശ്ശാർ പിടി �
െകാ േപായി ആ കാഞ്ഞിരമരത്തിേന്മലാണു് ബന്ധി�
ച്ചിരുന്നതു്. അക്കാലങ്ങളിൽ അവനു കുടിക്കാൻ െവള്ള�
െമാഴി െകാടു ന്നതിനു് ഒരു വലിയ കൽെത്താട്ടിയു�
മുണ്ടായിരു . ഒരിക്കൽ നീലകണ്ഠനു വലിയ ാന്തിള�
ക്കമുണ്ടായേപ്പാൾ മാധവശ്ശാർ പതിവുേപാെല അവെന
പിടി ് ആ കാഞ്ഞിരമരത്തിേന്മൽ തള കയും അവ�
നു െവള്ളവും മ ം െകാടു ന്നതിനു േശ ഷമുണ്ടായിരുന്ന
ആനക്കാെര ഏൽപ്പി കയും െചയ്തി ് അയാൾ വീട്ടി�
േല േപായി. മദമിളകുന്ന കാലങ്ങളിൽ നീലകണ്ഠ�
െന അഴി കയും കുളിപ്പി കയും പതിവില്ലാതിരുന്ന�
തിനാൽ പിെന്ന ര മൂ ദിവസേത്ത മാധവശ്ശാർ
വന്നില്ല. അതിനിട നീലകണ്ഠൻ ആ വലിയ കരി�
ങ്കൽെത്താട്ടി പതുെക്കപതുെക്ക പിടി ് വലി ് അവെന്റ
കാൽ വട്ടിലാക്കി. അേപ്പാൾ അവനു െവള്ളെമാഴി �
െകാടുക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാെത ആനക്കാർ കുഴങ്ങി. ആ
അവസരത്തിൽ വലിയ ബാലകൃഷ്ണെന അതിേല െകാ�

വരു വാനിടയായി. അേപ്പാൾ നീലകണ്ഠെന്റ പാ�
പ്പാന്മാർ വലിയ ബാലകൃഷ്ണെന്റ പാപ്പന്മാേരാടു്, വലിയ
ബാലകൃഷ്ണെനെക്കാ ് പിടിപ്പി ് ഈ കൽെത്താട്ടി സ്വ�

ം മാറ്റിയിടുവി െകാടു ന്നതിനു് ആവശ്യെപ്പടുകയും
അവരതു സമ്മതി കയും െച . വലിയ ബാലകൃഷ്ണൻ
വ കൽെത്താട്ടി പിടി ന്നതിനായി കുനിഞ്ഞ
സമയം നീലകണ്ഠൻ വലിയ ബാലകൃഷ്ണെന്റ കഴുത്തിൽ
തുമ്പിക്കയ്യി ചുറ്റി ഒരു പിടുത്തം പിടി . ആ പിടുത്തം
വിടുവി ന്നതിനു വലിയ ബാലകൃഷ്ണൻ വളെര മി
േനാക്കിയി ം സാധിച്ചില്ല. അതിനാൽ വലിയ ബാല�
കൃഷ്ണനു ആ നിലയിൽത്തെന്ന ഏകേദശം ഒരു നാഴിക�
േനരം നിൽേക്കണ്ടതായി വ . അേപ്പാേഴ ം ഈ
വിവരമറി മാധവശ്ശാരവിെടെയത്തി നീലകണ്ഠേനാ�
ടു് “എെന്റ മകേന! നീ ഇങ്ങെനെയാെക്ക ടങ്ങിയാൽ
വലിയ വി ഷമമാണു്. ഇങ്ങെനയായാൽ നിന െവ�
ള്ളം കുടിക്കാൻ േപാലും ഒക്കാെത വേന്ന ം വലിയ
ബാലകൃഷ്ണെന വിട്ടയ ” എ പറ . ഉടെന നീല�
കണ്ഠൻ പിടുത്തംവിട്ടി വലിയ ബാലകൃഷ്ണെന പിടി
ഒരു ത െകാടു . വലിയ ബാലകൃഷ്ണൻ നാലുകാലും
മല വീണു. പിെന്ന അവിെടനി ് എഴുേന്ന ് ഒരുവി�
ധത്തിൽ നട േപായി. ഈ സംഗതി ഉണ്ടായതിൽപ്പി�
െന്നയാണു് വലിയ ബാലകൃഷ്ണനു നീലകണ്ഠെന റി
ഭയമുണ്ടായിത്തീർന്നതു്.

അങ്ങെന ഏതാനും വർ ഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ മാ�
ധവശ്ശാർ മസൂരി ബാധി കാലധർമ്മെത്ത ാപി .
അതു് അയാൾ ായാധിക്യത്താൽ ഏറ്റവും അവശനായ�
തിെന്റ േശ ഷമായിരു . എങ്കിലും അയാളുെട വിേയാഗം
നീലകണ്ഠനു ദുസ്സഹദുഃഖം തെന്നയായിരു . മാധവശ്ശാർ
മരി എ േകട്ടി ് നീലകണ്ഠൻ ഏഴുദിവസം മുഴുവനും
ഒ ം തിന്നാെതയും െവള്ളം കുടിക്കാെതയും ആെര�
യും അടുക്കലടുപ്പിക്കാെതയും നിന്ന നിലയിൽത്തെന്ന
നി . അവെന്റ അടുക്കൽ െചല്ലാൻ ആനക്കാരിലാർ�

ം ൈധര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഏഴു ദിവസം കഴിഞ്ഞതി�
െന്റ േശ ഷം മൂഞ്ഞിേല െകാ രാമശ്ശാർ എെന്നാരാൾ
സൈധര്യം െച നീലകണ്ഠെന അഴി . ഉടെന അവൻ
നടമടക്കി അയാെള ന്ധത്തിൽ കയറ്റി. അയാൾ അവ�
െന െകാ േപായി കുളിപ്പി െവള്ളം കുടിപ്പി േക്ഷ�

സന്നിധിയിൽ െകാ വ പതിവുള്ള േചാറും പായ�
സവും വാങ്ങിെക്കാടു ് യഥാസ്ഥാനം െകാ േപായി
തള കയും െതങ്ങിൻപട്ട മുതലായ തീറ്റസാധനങ്ങൾ
ധാരാളമായി െകാടു കയും െച . ഈ െകാ രാമശ്ശാർ
ഒരാനക്കാരേനാ ആനേകറി ശീലിച്ചി ള്ള ആേളാ അല്ലാ�
യിരു . അയാൾ െചറുപ്പം മുതൽ തെന്ന നീലകണ്ഠ�
െന വളെര േസ്നഹി കയും അവനു ശർക്കര പഴം മുത�
ലായവ മിക്ക ദിവസങ്ങളിലും െകാടു കയും െചയ്തിരുന്ന
ഒരു പരിചയക്കാരൻ മാ മായിരു .

പിന്നീടു് നീലകണ്ഠെന്റ പരിപാലകസ്ഥാന
വ േചർന്നതു് “കന്നാം േമാടി” എെന്നാരാളായിരു .
അയാൾ േലശം േപാലും ാണിേസ്നഹമില്ലാത്ത ഒരു
ദുഷ്ടനായിരു . ആ ദുഷ്ടൻ നീലകണ്ഠെന്റ സ്വഭാവമറി�
യാെത അവെന മത്തിലധികം േദേഹാപ വേമൽ�
പ്പി കള്ളത്തടികൾ പിടിപ്പി ് പണം സമ്പാദിക്കാൻ
തുടങ്ങി. അതിനാൽ നീലകണ്ഠൻ അയെള അധികകാ�
ലം െവ വാഴിക്കാെത ഉടൻതെന്ന കാലാലയേത്ത
പറഞ്ഞയ . ആ ദുഷ്ടനി ഹാനന്തരം െകാ കുട്ടികൾ
േപാലും നീലകണ്ഠെന്റ അടുക്കൽെച്ച ് “കന്നാേമ്മാ�
ടിെയെക്കാന്ന ഭാവെമാ കാണെട്ട” എ പറ
ശാർക്കരേയാ പഴേമാ വല്ലതും െകാടുത്താൽ അവനതു
വാങ്ങിത്തി കന്നാേമ്മാടിെയ തള്ളിയിട്ടതും ഒരു
കാലിേന്മൽ ചവിട്ടിെക്കാ മേറ്റക്കാൽ പിടി വലി
ചീന്തിയതും േമൽേപ്പാ ് എറിഞ്ഞതും കീഴ്പ്േപാ വന്ന�
േപ്പാൾ വീ ം തുമ്പിൈക്കെകാ തട്ടി ദൂെരയിട്ടതും ആ
ശരീരാർദ്ധം െച വീണ സ്ഥല െച േനാക്കി�
യതും മ ം ഒെരാന്നാന്തരം നടെനേപ്പാെല അഭിനയി
കാണി ക പതിവായിരു .

കന്നാേമ്മാടിയുേട കാലാനന്തരം നീലകണ്ഠെന്റ രക്ഷ�
കസ്ഥാനം വഹിച്ചിരുന്നതു് േതാന ർ ആയിത്തിരിക്കൽ
നാരായണശ്ശാർ എെന്നാരാളായിരു . അയാളും കന്നാ�
േമ്മാടിയുേട കൂ കാരനായിരുന്നതിനാൽ ഗതാനുഗതി�
കന്യാേയന കാലതാമസെമന്നിേയ കാലധർമ്മെത്ത

ാപി .
തദനന്തരം നീലകണ്ഠെന്റ രക്ഷകന്മാരായി നിയമി�

ക്കെപ്പട്ടതു േകാന്നിക്കാരായ ര നായന്മാരായിരു ം
അവരുെട കഥ വാവിലും ചതുർദ്ദശി എ പറഞ്ഞതു്
േപാെലയായിരു . ഇവരുേട പൂർവ്വഗാമികൾ നീലക�
ണ്ഠെന നിർദ്ദയം േദേഹാപ വങ്ങേളൽപ്പി കയും മ�
ത്തിലധികം പണികൾ െചയ്യി കയും െച മായിരു
എേന്നയു . ഇവർ അവ കൂടാെത നീലകണ്ഠനു സാമാ�
ന്യംേപാെല തീറ്റി െകാടുക്കാെത മിക്കവാറും നിരാഹാ�
ര തം അനുഷ്ഠിപ്പി കയുംകൂടി െചയ്തിരു . അങ്ങെന
ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ ആന വല്ലാെത
ക്ഷീണി കയും ഈ ആനക്കാരുെട കഠിന വൃത്തിക�
െളല്ലാം കരക്കാരറിയുകയും െച . അതിനാൽ കരക്കാർ
അവെര മാറ്റി നീലകണ്ഠെന്റ പരിപാലകനായി കുറത്തി�
യാ കാരൻ പ എെന്നാരാെള നിയമി . അേപ്പാൾ നീ�
ലകണ്ഠനു ശു ദശ ആരംഭി . കരക്കാർ നീലകണ്ഠെന
ഓേരാ ദിവസവും ഓേരാ വീടുകൾവീതം െകാ േപായി
ധാരാളമായി തീറ്റയും െവള്ളവും െകാടു രക്ഷി . മുറ�

ചില ചികിത്സകളും നടത്തി. അേപ്പാൾ നീലകണ്ഠൻ
പൂർവ്വാധികം നല്ല സ്ഥിതിയിലുമായി.

അങ്ങെന ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ
നീർേക്കാളുണ്ടായി മദമിളകി നീലകണ്ഠൻ ഓടി നട തു�
ടങ്ങി. അേപ്പാൾ അവെന പിടി ബന്ധി ന്നതിനു നി�
വൃത്തിയില്ലാെതയാവുകയാൽ അവൻ ാന്തിളകുേമ്പാൾ
ഓടിനട ക പതിവുള്ള ഇടവഴികളിൽ ആനക്കാർ മ
(കൂർത്ത മുനകൾ േമൽേപ്പാ നിൽ ന്ന ഇരുമ്പാണി�
കൾ തറച്ച പലകകൾ) െവ . ഈശ്വരകാരുണ്യം െകാ�

് ആ ഗൂടന്മ േയാഗം നീലകണ്ഠനു് അേപ്പാൾ ഫലി�
ച്ചില്ല. ഒരാണിയുേട മുന സ്വൽപ്പം മാ േമ അവെന്റ പാ�
ദത്തിൽ തറ . അതവൻ വലി രിക്കളഞ്ഞി ് ഓടി�
േപ്പാവുകയും െച . എങ്കിലും അതിൽപ്പിെന്ന അവൻ

ാന്തിളകിയാലും ഇടവഴികളിൽ ടി ഓടാറില്ലായിരു�
.
കുറത്തിയാ കാരൻ പ വിെന്റ കാലേശ ഷം നീലക�

ണ്ഠെന്റ പാപ്പാനായി നിയമിക്കെപ്പട്ടതു് അരിപ്പാ കാരൻ
കുമാരപിള്ള എെന്നാരാളായിരു . അയാളും ധാനമാ�
യി സ്വീകരിച്ചിരുന്ന മാണം “മർദ്ദനം ഗുണവർദ്ധനം”
എ ള്ളതു തെന്നയായിരു . േവണ്ടതു േവണ്ടതുേപാ�
െല െച ന്നതിനു് നീലകണ്ഠനു് ആരുേടയും ഉപ വവും
ഉപേദശവും േവണ്ടായിരു . മര്യാദേയാടുകൂടി പറയു�
കയും വർത്തി കയും െചയ്താൽ എ െച ന്നതി�
നും അവൻ മടിച്ചിരുന്നില്ല. പിണങ്ങിയാലും അങ്ങെന�
തെന്ന. ഈ പരമാർത്ഥം അറിയാെതയാണു് അവെന
ആനക്കാർ ഉപ വിച്ചിരുന്നതു്.

പന്തള േക്ഷ ത്തിെന്റ കിഴ വശ ം വട വ�
ശാ ം ഏറ്റവും േചർന്നാണു് സിദ്ധെപ്പട്ട അച്ചൻേകാ�
വിലാറു വഹി ന്നതു്. എ മാ മല്ല, േക്ഷ ം ആറ്റി�
േല സ്വൽപ്പം തള്ളിയുമാണു് നിൽ ന്നതു്. അതുെകാ�

േക്ഷ ത്തിനു ദക്ഷിണം െവ േമ്പാൾ വട വ�
ശ ം കിഴ വശ ംകൂടി കട േപാകുന്നതു വളെര

യാസെപ്പട്ടാണു്. ദക്ഷിണവഴി നാലു വശങ്ങളിലും
ഒരു േപാെല ഇല്ലാത്തതുെകാേണ്ടാ എേന്താ ആ േക്ഷ �
ത്തിനു് പന്തള മുക്കാൽ വട്ടം എ കൂടി ഒരു േപരു
പറ വരു ്. ഇവിെട േദവെന ആന റ എഴു�
ന്നള്ളി േമ്പാൾ പടിഞ്ഞാറുവശ ള്ള ആനെക്കാട്ടി�
ലിെന്റ വട വശ വായുേകാണുവെരെച്ചന്നി ് ആന
മടക്കി േദവെന അവിേട ഇറ കയും അവിെട നി
ശാന്തിക്കാർ എടു ് അഗ്നിേകാണുവെര എഴുന്നള്ളി
െകാ െച കയും അവിെടനി വീ ം ആന റ ്
എഴുന്നള്ളി വായുേകാണുവെര െച കയും അവിേടനി�

പിെന്നയും േമൽ കാരം തിക കയുമാണു് പതിവു്.
ഇങ്ങെന എഴുന്നള്ളി േമ്പാൾ പതിവുസ്ഥലങ്ങളിൽ െച�

നട മടക്കി േദവെന ന്ധത്തിൽ വഹി ന്നതിനും
താെഴയിറ ന്നതിനും നീലകണ്ഠനു് ആനക്കാരുെട ഉപ�
േദശവും ആജ്ഞയും ആവശ്യമായിരുന്നില്ല.

േക്ഷ ത്തിെല ഉത്സവകാലങ്ങളിൽ പന്തള ള്ള
പ കരകളിെലയും മിക്ക ഗൃഹങ്ങളിലും പറെയ്ക്കഴുന്ന�
ള്ളി ക പതിവു ്. പറെയ്ക്കഴുന്നള്ളിച്ചാൽ ആദ്യം െച�
േല്ലണ്ടതു് ഇന്ന ഗൃഹത്തിെല ം പിെന്ന രണ്ടാമതുമുതൽ
അവസാനംവെര െചേല്ല ന്ന സ്ഥലങ്ങളിെല മുറയും
പേണ്ടതെന്ന നിശ്ചയിച്ചി ്. ആ നിശ്ചയമനുസരി�

് േദവസ്വത്തിൽ കണ മു ്. ആ മുറ െതറ്റിച്ചാൽ
കരക്കാർ വലിയ വഴ ണ്ടാ ം. എന്നാൽ കരക്കാർ�

ം േദവസ്വക്കാർ ം ഓർമ്മേക്കടുവന്നാലും നീലക�
ണ്ഠനു് അതു വരാറില്ല. അതുെകാ ് നീലകണ്ഠനു ാ�
യപൂർത്തിയും പരിചയവും സിദ്ധിച്ചതിൽപ്പിെന്ന അതു
സംബന്ധി ള്ള വഴ ് അവിെട ഉണ്ടാകാറില്ല. എഴുന്ന�
ള്ളിച്ചാൽ അവൻ മുറ ് ഒേരാ സ്ഥല ം െചന്നാൽ പറ
െവ കയും എടു കയും െച ന്നതുവെര അവൻ അവി�
േടനിൽ ം. അെതല്ലാം കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ അവിെട�
നി േപായി മുറ കാരം പിെന്നെച്ചേല്ല ന്ന സ്ഥല�
െത്ത ം. ഇതിെനാന്നിനും നീലകണ്ഠനു് ആരുെടയും
ഉപേദശം ആവശ്യമായിരുന്നില്ല. ചില വീ കാർ നീല�
കണ്ഠനു ശർക്കര, പഴം മുതലായവ െകാടുക്കാറുണ്ടായിരു�

. പറെയടു കഴിഞ്ഞാലും അവകൂെട കിട്ടാെത ആ
സ്ഥലങ്ങളിൽ നി ് അവൻ േപാകാറില്ല അെതാ ം
െകാടുക്കാറില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ അതിനായി അവൻ
താമസിക്കാറുമില്ല.

ഈ കൃത്യങ്ങെളല്ലാം നീലകണ്ഠൻ പന്തള വ ്
ഒരുവിധം പരിചയമായ കാലം മുതൽ തെന്ന നടത്തി�
േപ്പാന്നതാണു്. എങ്കിലും അരിപ്പാ കാരൻ കുമാരപി�
ള്ളയുെട ഭാവവും പറച്ചിലും അയാൾ വന്നതിൽപ്പിെന്ന
അയാൾ പഠിപ്പി ം ശീലിപ്പി മാണു് നീലകണ്ഠെന ഈ
സ്ഥിതിയിലാക്കിയെതന്നായിർ . അയാൾ ആത്മ �
ശംസയിൽ അദ്വിതീയൻതെന്നയായിരു . അയാൾ
നരസിംഹമൂർത്തിെയേസ്സവി ത്യക്ഷമാക്കീ െണ്ട�

ം മാതംഗലീല കേമ്പാടു ക ് കാണാപ്പാഠമാക്കീ �
െണ്ട ം മ ം പലേരാടും പറയുക പതിവായിരു .

ആകപ്പാെട േനാക്കിയാൽ നീലകണ്ഠൻ സകല േയാ�
ഗ്യതകളും തികഞ്ഞ ഒരു ഗജേ ഷ്ഠൻ തെന്നയായിരു�

. ഇ യും തടിേക്കാളുള്ള ഒരാന അക്കാല േവെറ
ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. മന െതളിഞ്ഞാൽ നീലകണ്ഠനു്
ഏതു തടിയും പിടിക്കാമായിരു . എങ്കിലും അവെന
എ ം കൂലിപ്പണിക്കയയ്ക്കരുെതന്നായിരു കരക്കാ�
രുെട നിശ്ചയം. എന്നാൽ അത്യാവശ്യെപ്പട്ടാൽ ചില�
േപ്പാൾ കുേറേശ്ശ അയയ്ക്കാറുമുണ്ടായിരു . നീലകണ്ഠെന
കൂലിപ്പണിക്കയച്ചി ണ്ടായ ആദായം െകാ കരക്കാർ
േക്ഷ ത്തിെന്റ ജീർേണ്ണാദ്ധാരണം നട കയും ഒരു കു�
ട്ടിെക്കാമ്പെന വാ കയും െച . ‘െകാച്ചയ്യപ്പൻ’ എ
േപരായ ആ െകാമ്പൻകുട്ടിെയ നീലകണ്ഠൻ സ്വന്തം
പു െനേപ്പാെല േസ്നഹിച്ചിരു . െകാച്ചയപ്പനു വയറു
നിറയാൻ തക്കവണ്ണം തീറ്റി െകാടുക്കാെത നീലകണ്ഠൻ
യാെതാ ം തിന്നാറില്ല. െകാച്ചയ്യപ്പനു െകാടുക്കാെത
ആെരങ്കിലും ശർക്കരേയാ പഴേമാ വല്ലതും നീലകണ്ഠനു
െകാ െച െകാടുത്താൽ അവൻ വാങ്ങാറില്ല. അഥ�
വാ വാങ്ങിയാൽ പകുതിയിലധികം അവൻ െകാച്ചയ്യപ്പ�
നു െകാടു ക പതിവായിരു .

ഇങ്ങെന നീലകണ്ഠെന്റ ലാളനസുഖം അധികം അനു�
ഭവിക്കാൻ െകാച്ചയ്യപ്പനു ദുർവ്വിധി അനുവാദം െകാടുത്തി�
ല്ല. െകാച്ചയ്യപ്പൻ പന്തള വന്നി അധികകാലം കഴി�
യുന്നതുനു മു തെന്ന കാലധർമ്മെത്ത ാപി . അവൻ
മരിച്ചതു് അബദ്ധത്തിൽ എേന്താ വിഷജ വിെന തീറ്റി�
സാധനത്തിെന്റകൂെട തി േപായതുെകാണ്ടാെണന്നാ�
ണു് പറയുന്നതു്. െകാച്ചയ്യപ്പൻ മരിച്ചി നീലകണ്ഠനു�
ണ്ടായ ദുഃഖം ഉണ്ണിത്താനും മാധവശ്ശാരും മരിച്ചേപ്പാളു�
ണ്ടായിരുന്നതിൽ വളെര അധികമായിരു . എങ്കിലും
ആ ദുഃഖം അവനു വളെരക്കാലം അനുഭവിേക്കണ്ടി വന്നി�
ല്ല.

ഏകേദശം ഇരുപത്ത െകാല്ലം മു ് (1080-ആം
ആണ്ടിട ് ) ഒരിക്കൽ നീലകണ്ഠെന നടുക്കാട്ടിനു സമീ�
പം െപരിയാർ േതാട്ടത്തിൽ പണി െകാ േപായി�
രു . അക്കാല ് അവിെടെവച്ചാണു് ന െട കഥാ�
നായകൻ കഥാവേശഷനായിത്തീർന്നതു്. നീലകണ്ഠനു
നിര്യാണം സംഭവിച്ചതു േതാട്ടത്തിൽക്കയറി എേന്താ
ശല്യം െച കയാൽ േതാട്ടക്കാരൻ സാ െവടിെവച്ചി�
ട്ടാെണ ം, കുമാരപിള്ള മർമ്മസ്ഥല ് അടിച്ചിട്ടാെണ�

ം മ ം അക്കാല പലരും പലവിധത്തിൽ പറഞ്ഞി�
രു . ഇങ്ങെനെയല്ലാം സംഭവിക്കാവുന്നതാണു്. കുമാര�
പിള്ള മദ്യപന്മാരിൽ അ ഗണ്യനും അസഭ്യം പറയുന്ന�
തിലും വർത്തി ന്നതിലും അദ്വിതീയനുമായിരു .
നീലകണ്ഠെന അകാരണമായും അയാൾ ഉപ വിക്കാറു�
െണ്ട ള്ളതിനു പല ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളുമു ്.

ഒരിക്കൽ ‘േതാണ്ടകണ്ടം’ എന്ന സ്ഥല ് ഒരു പാല�
മിടുന്നതിനു സാമാന്യത്തിലധികം വലുതായ ഒരു കാ�
ഞ്ഞിരത്തടി കുമാരപിള്ള നീലകണ്ഠെനെക്കാ പി�
ടിപ്പി െകാ േപായി. ഒ ര നാഴിക ദൂരം െച�
ന്നേപ്പാൾ കുമാരപ്പിള്ള അകാരണമായി നീലകണ്ഠെന
ഒന്നടി . ഉടെന നീലകണ്ഠെന്റ ഭാവം മാറി വക്കവി ്
എതിർക്കാനുള്ള ഭാവമായി. അതു ക കുമാരപിള്ള
േപടിേച്ചാടിപ്പമ്പകട . ഉടെന നീലകണ്ഠൻ തടി പിറ�
േകാ പിടി മു കിടന്നിരുന്ന സ്ഥല നി കുറ കൂ�
െട ദൂെരെക്കാ െച െവച്ചി ് അവിെടനി േപായി.
ഇങ്ങെന പല സംഗതികളുമുണ്ടായി ്. നീലകണ്ഠൻ
കുറ കാലം കൂടി ജീവിച്ചിരുെന്നങ്കിൽ കുമാരപിള്ളയുെട
കഥയും അവൻ കഴി മായിരു . കുമാരപിള്ളയുെട
ആയുർബലവും നീലകണ്ഠെന്റ ആയുഃക്ഷയവുംെകാ ്
അതിനിടയായിെല്ലേന്നയു .

നീലകണ്ഠെന റി പറഞ്ഞി ള്ളവയിൽ ചിലതു
േകവലം അതിശേയാക്തിയാെണ ചിലർ േതാന്നി�
േയക്കാം. എങ്കിലും അവെനക്കണ്ടി ം അറിഞ്ഞി മുള്ളവ�
രിൽ പലരും ഇേപ്പാഴും ജീവിച്ചിര ള്ളതുെകാ ് അവർ
അങ്ങെന വിചാരിക്കയിെല്ല ള്ളതു തീർച്ചതെന്ന. നീ�
ലകണ്ഠൻ കന്നാംേമാടിയുെട വധം അഭിനയി ന്നതും
മ ം കണ്ടി ള്ളവർ ഇേപ്പാഴും പലരുമു ്. ഇ കാരം
അേനകം േയാഗ്യതകളുണ്ടായിരുന്ന ആ മത്തമാതംഗവ�
ര്യൻ അമ്പതു വയ േപാലും തികയുന്നതിനു മു തെന്ന
കാലധർമ്മെത്ത ാപിച്ചതു വലിയ കഷ്ടവും നഷ്ടവുമാ�
യിേപ്പാെയ ള്ളതിനു സംശയമില്ല.



116
ചി ർകാവിൽ ഭഗവതി

ചി ർകാവു്, െകാച്ചി രാജ്യത്തിെന്റ കിഴേക്ക അറ്റ ള്ള�
തും ിട്ടീ ഷു രാജ്യത്താൽ ചുറ്റെപ്പട്ടതുമായ ചി ർ താലൂ�
ക്കിൽ േചർന്ന ചി ർ േദശ തെന്നയാണു്. അവിെട

തിഷ്ടിക്കെപ്പട്ടിരി ന്ന ഭ കാളിെയയാണു് ‘ചി ർക്കാ�
വിൽ ഭഗവതി’ എ പറ വരുന്നതു്. ആ േദശക്കാർ
ആ േദവിെയ തങ്ങളുെട പരേദവതയായി തെന്നയാണു്
ആദരി കയും ആചരി കയും െച േപരുന്നെത ം
അവർ പേണ്ട തേന്ന ഭ കാളിെയ റി വളെര ഭക്തി�
യും വിശ്വാസവുമുള്ളവരായിരു െവ മുള്ളതു സിദ്ധ�
മാണു്. ഭഗവതി ആ േദശക്കാെര റി വളെര കൃപേയാ�
ടും വാത്സല്യേത്താടുംകൂടി വർത്തി േപാരു മു ്.

പെണ്ടാരിക്കൽ െകാ രാജ്യാധിപനായ രാജാവു്
ചി ർ േദശം പിടിച്ചടക്കാനായി ൈസന്യസേമതം ആ
േദശ വ േചർ . ചി ർ േദശക്കാരും യുദ്ധവിദ�
ഗ്ദ്ധന്മാരായിരുന്നതിനാൽ ര കൂട്ടരും തമ്മിൽ േനരി ്
അതി ഭയങ്കരമായ യുദ്ധമുണ്ടായി. സ്വ സമയം കഴിഞ്ഞ�
േപ്പാൾ ചി ർക്കാർ ഏറ്റവും പരവശന്മാരായിത്തീരുകയും
െകാങ്ങപ്പടെയ ജയി ന്ന കാര്യം തങ്ങളാൽ സാദ്ധ്യമ�
െല്ല ് അവർ േതാ കയും െച . അേപ്പാൾ അവെര�
ല്ലാവരും േക്ഷ സന്നിധിയിൽ െച തങ്ങളുെട പരേദ�
വതയായ ഭഗവതിെയ ഭക്തി പൂർവ്വം വന്ദി െകാ ്,

“ഭൂവിൽ കഴും ചി ർ
ക്കാവിൽ വിള ം കൃതാന്തരിപുപു ി!
ഈവിധമാെയാരു മക്കെള
യാവിർേമ്മാദം തുണയ്ക്ക മാതാേവ!”

“ഞങ്ങെള െവൽവാൻ വെന്നാരു
െകാങ്ങപ്പടേയ വധി േവഗത്തിൽ
മങ്ങെലാഴി ക മാേയ!
മംഗളമൂർേത്ത! നേമാ നമ ഭ്യം”

എ ാർത്ഥി . അതു േക ് ആർത്ത ാണപരായണ�
യും ഭക്തവൽസലയും േലാകമാതാവുമായ ഭഗവതി ഉടൻ

ത്യക്ഷമായി േപാർക്കളത്തിെലത്തി തെന്റ നാന്ദകം�
വാൾെകാ െകാങ്ങപ്പടകെള െവട്ടി വധി തുടങ്ങി.
ക്ഷണേനരംെകാ െകാങ്ങപ്പട മിക്കവാറും നശി .
ഏതാനും ൈസനികന്മാർ ാണഭീതിേയാടുകൂടി ഓടി
സ്വേദശേത്ത മടങ്ങിേപ്പാവുകയും െച . അേപ്പാൾ
െകാ രാജാവു് േദവിേയാടു േനരി യുദ്ധം തുടങ്ങി. ആ
യുദ്ധം ഏറ്റവും ഭയങ്കരം തെന്നയായിരു . െകാ രാ�
ജാവു് അന്തകെനേപ്പാെല ഒരു േപാത്തിെന്റ പുറ കയ�
റിയായിരു യുദ്ധത്തിനു വന്നിരുന്നതു്. േദവി തെന്റ
വാൾെകാ ് ആ േപാത്തിെന്റ തല െവട്ടി താെഴയിടു�
കയും െകാ രാജാവിെന്റ കഴു മുറി തല ദാരുക�
െന്റ ശിരസ്സിെനേപ്പാെല തൃൈക്കയിെലടു കയും െച .
അങ്ങെന ആ യുദ്ധം അവസാനിച്ചതിെന്റ േശ ഷം േദവി
ഒരു ശിലാതലത്തിൽ െചന്നിരു വി മി . അേപ്പാൾ
േദശക്കാെരല്ലാവരും അവിെട എത്തി ഭഗവതിെയക്ക
വന്ദി തി . അവരേപ്പാൾ ഭഗവതിെയ കണ്ടതു് എ
തൃൈക്കകേളാടും ആ തൃൈക്കകളിൽ വരദാഭയമു കളും
നാന്ദകം വാൾ, ശൂലം, ഗദ, ശംഖം, വട്ടക, െകാ രാ�
ജാവിെന്റ ശിര ് എന്നിവ ധരി െകാ ം കാലിേന്മൽ
കാൽ കയറ്റിെവ ് ഇരി ന്നതുമായിട്ടായിരു .

ഭഗവതി അങ്ങെന അവിെട ഇരുന്നേപ്പാൾ അതിേല
കട േപായ ചില ചക്കിലിയന്മാർ അവരുെട ൈകവ�
ശമുണ്ടായിരുന്ന മദ്യവും മാംസവും തിരുമുൽക്കാ യായി
േദവിയുെട തൃപ്പാദസന്നിധിയിൽ െവ വന്ദി . േദവി
അവെയ സസേന്താ ഷം സ്വീകരി കയും ആ മദ്യം സ്വ�

ം േസവി കയും മാംസം കുറെച്ചടു ഭക്ഷി കയും
െചയ്തി േശ ഷം ഉണ്ടായിരുന്നതു് അവിെട കൂടിയിരുന്ന
ജനങ്ങൾ െകാടു കയും ജനങ്ങൾ അവ വാങ്ങി േദ�
വിയുെട സാദെമ ള്ള സങ്കൽപ്പേത്താടു കൂടി ആസ്വ�
ദി കയും െച .

അേപ്പാേഴ ം േദവി അവിെട നി ് അന്തർദ്ധാനം
െച കളകയാൽ ആ ദിവ്യസ്വരൂപം അവർക്കാർ ം പി�
െന്ന കാണ്മാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അതിനാൽ പിെന്ന ആേദ�
ശക്കാരായ എല്ലാവരും കൂടി “േദവിയുെട ഈ ദിവ്യസ്വരൂ�
പം എ ം ക വന്ദിക്കാനായി ഇേപ്പാൾ നമ്മൾ കണ്ട�
തു േപാെലതെന്ന ഒരു വി ഹമുണ്ടാക്കി ് ഇവിെട തി�
ഷ്ഠിക്കണം” എ നിശ്ചയി ് അ കാരെമാരു വി ഹം
മ െകാ ണ്ടാക്കി ചൂളയിൽ െവ തയ്യാറാക്കി. ആ
സമയ ് ഒരു േയാഗിനി അവിെട വ േചരുകയും ആ
ബിംബെമടു െകാ േപായി നിശ്ചിതതസ്ഥല �
തിഷ്ഠി കയും െചയ്തി ് ഉടൻതെന്ന അദൃശ്യയായി ഭവി�

കയും െച . ആ േയാഗിനി ആരാെണ ം എവിെട
നിന്നാണു് വന്നെത ം എേങ്ങാട്ടാണു് േപായെത ം
ആർ ം നിശ്ചയമില്ല. തിഷ്ഠിച്ചതു് പൂർവ്വ േക്ഷ ത്തി�
െന്റ കിഴ വശ സ്വൽപം െതേക്കാ മാറിയാെണ ്
ഇേപ്പാഴും എല്ലാവർ ം കണ്ടറിയാവുന്നതുമാണു്. ഈ

തിഷ്ഠ നടന്നതു് െകാല്ലവർ ഷം 71 കുംഭമാസം 6-ആം
തിയതിയായിരു എന്നാണു് പറ വരുന്നതു്.

ബിംബ തിഷ്ഠ കഴിഞ്ഞാലുടെന ഒരു നിേവദ്യം
കഴിേക്കണ്ടതു് അത്യാവശ്യമാണേല്ലാ. അതിെനന്താണു്
േവണ്ടെത ് അവിെട ടിയവെരല്ലാവരുംകൂടി ആേലാ�
ചി . അേപ്പാൾ അവരിൽ േദവീഭക്തശിേരാമണിയും
ജ്ഞാനിയുമായിരുന്ന ഒരു നായർ “ചക്കിലിയമ്മാർ െകാ�
ടുത്ത മദ്യവും മാംസവും േദവി സസേന്താ ഷം സ്വീകരി �
വേല്ലാ. അതിനാൽ ഇേപ്പാഴും അവതെന്ന മതി” എ
വിധി കയും അതു് എല്ലാവരും സമ്മതി കയും െച .
ഉടെന അ കാരം വിധിച്ച ആ നായർ തെന്ന േപായി
കുറ മദ്യവും മാംസവും െകാ വ േദവി നിേവദി�

. നിേവദ്യം കഴിഞ്ഞതിെന്റ േശ ഷം നിേവദിക്കെപ്പട്ട
ആ സാധനങ്ങൾ അവിെട ടിയിരുന്നവർെക്കല്ലാം കു�
േറെശ്ശ െകാടു കയും എല്ലാരും േദവീ സാദെമ ള്ള
സങ്ക േത്താടുകൂടി അവ വാങ്ങി േസവി കയും ഭക്ഷി�

കയും െച . പിെന്ന അതവിെട പതിവായിത്തീർ .
ഇേപ്പാഴും അവിെട മദ്യവും മാംസവും തെന്നയാണു് പതി�
വു്. നിേവദി ന്നതു് നായന്മാരുമാണു്. എന്നാലവിെട
ചില വിഡേശ ഷദിവസങ്ങളിലല്ലാെത ദിവസംേതാറും
പൂജ പതിവില്ല. എങ്കിലും അവിെട ര േനരവും വിള �
െവ ക പതിവു ്. അല്ലാെതെയാ മില്ല.

എന്നാൽ ആദ്യമുണ്ടായതായ മൂലേക്ഷ ത്തിൽ
അങ്ങെനെയാ മല്ല. അവിെട പതിവായി ര േന�
രവും പൂജയുമു ്. അതു നട ന്നതു ാഹ്മണരാണു്.
അവിെട നായന്മാർ പൂജി കയും മദ്യവും മാംസവും
നിേവദി കയും പതിവില്ല. അവിടെത്ത ചട്ടവട്ടങ്ങെള�
ല്ലാം സാധാരണ േക്ഷ ങ്ങളിെലേപ്പാെലതെന്നയാണു്.
മദ്യമാംസാദികെളാ ം ആ േക്ഷ ത്തിെന്റ അടുക്ക�
െല ം െകാ െചല്ലാൻ തെന്ന പാടില്ല. െകാ
െചന്നാൽ േക്ഷ മശുദ്ധമാകുെമ ം പിെന്ന അവിെട
ശുദ്ധികലശം മുതലായവെയാെക്ക നടത്തണെമ മാ�
ണു് െവച്ചിരി ന്നതു്. അവിെട ഭഗവതിയുെട ൈചത�
ന്യം സാമന്യതിലതികം ക വരു ്. അവിെട
ഭജനമിരു ് ആ േദവിെയ േസവിച്ചാൽ േഭദമാകാത്ത
േരാഗവും ഒഴിയാത്ത ബാധയും സാധിക്കാത്ത കാര്യവും
ഒ ം തെന്നയിെല്ല ് തീർച്ചയായും പറയാം. ആ േദവി
സന്നിധിയിൽ ഭജനമിരുന്നി ് അപസ്മാരം, ഉന്മാദം,
മുതലായവ േഭദമായി സ്വസ്ഥതെയ ാപിച്ചവരായി
ഇേപ്പാഴും പലരുമു ്. ഈ അടുത്ത കാല തെന്ന
സന്തത്യർത്ഥമായി അവിെട ഭജനമിരുന്നി ് സൽസന്താ�
നങ്ങെള ലഭിച്ചവരുെട സംഖ്യ ഒ ം ചില്ലറയല്ല.

ആ േദശക്കാർ പ ണ്ടായിരുന്നതുേപാെല പര�
രം േസ്നഹവും വിശ്വാസവും ഐകമത്യവും ഇെപ്പാളി�

െല്ല ് അവരിൽത്തെന്ന ചിലർ പറ ് ഇയ്യിെട േക�
തുടങ്ങീ ്. എങ്കിലും ആ േദവിേക്ഷ ത്തിൽ പൂർ�

വികന്മാർ നടത്തിേപ്പാന്നിരുന്ന അടിയന്തരങ്ങെളല്ലാം
ആധുനികന്മാരും നടത്തിേപ്പാരു ്. അവിെട ആ �
േതാറും പതിവായി േദശക്കാർ നടത്തിേപ്പാരുന്ന അടി�
യന്തരങ്ങളിൽ ധാനങ്ങൾ മണ്ഡലവിള ം െകാങ്ങപ്പ�
ടയുമാണു്. മണ്ഡലവിള ് എ ് പറഞ്ഞാൽ വൃശ്ചിക�
മാസം ഒന്നാം തീയതി മുതൽ നാ െത്താ ദിവസം
േക്ഷ ത്തിൽ ◌്നിറ മാലയും വിള ം നട കയാണു്.
അതു് വളെര േകമമായി ള്ള ഒരടിയന്തരമാെണന്നതിനു്
സംശയമില്ല. അതിനു പണ്ടാര വിലെക്കന്നാണു് േപരു്
പറ േപാരുന്നതു്. ഭക്തിരസ ധാനമായ ഈ അടി�
യന്തരത്തിനു് ഭാരവാഹികളല്ലാത്തവരും േദവിദർശന�
ത്തിനായി അവിെട വ കൂടാറു ്.

െകാങ്ങപ്പട എന്ന ആേഘാ ഷം പ ് െകാ രാ�
ജാവു് ചി ർ േദശം പിടിച്ചടക്കാനായി ൈസന്യസേമദം
അവിെട വരികയും ചി ർ ഭഗവതി അവെര സംഹ�
തരാ കയും െചയ്തതിെന്റ സ്മാരകമായി ആ േതാ�
റും നടത്തിവരുന്നതും വളെര േകമമായി ള്ളതാണു്.
അതിൽ പലവിധത്തിലുള്ള േവ ഷങ്ങളുെട പുറപ്പാടും
മ മുള്ളതിനാൽ അതു സകല രസസ ർണ്ണമായ ഒരാ�
േഘാ ഷമാെണ തെന്ന പറയാം. അതിെന്റ ഓേരാ
ചട കൾ കുംഭമാസത്തിൽ ശിവരാ ി മു ് തുട�
ങ്ങിയാൽ മീനമാസത്തിലാണു് അവസനി ന്നതു്.
അവെയല്ലാം അറിയാന ഹി ന്നവർ അവിെട െച ്
ക തെന്ന മനസ്സിലാ കയല്ലാെത എഴുതി അറി�
യി ന്ന കാര്യം അസാധ്യമാകയാൽ അതിനായി
ഉദ്യമി ന്നില്ല.

ചി ർ ഭഗവതി ആർത്ത ാണപരായണയും ആ ി�
തവത്സലയുമാെണ ള്ളതു െകാങ്ങപ്പടെയ സംഹരിച്ച�
തുെകാ തെന്ന ഷ്ടമാകു ണ്ടേല്ലാ. അതുകൂടാെതയും
അതിേല ് അേനകം ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളവിെടയുണ്ടായി ്.
അവെയല്ലാം വിവരി ന്ന കാര്യം ദു ഷ്കരമാകയാൽ ചില�
തു മാ ം ചുരുക്കത്തിൽ പറ െകാ .

ചി രുനി ് ഏകേദശം നാലു നാഴിക അകെല
ിട്ടീ ഷ് മലബാറിൽ െപരുെവ ് എെന്നാരു േദശമു�

ണ്ടേല്ലാ. അവിെട ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു നായർ ് ചി രു്
ഒരു വീട്ടിൽ സംബന്ധമുണ്ടായിരു . സംബന്ധം െചയ്യ�
െപ്പട്ട ീയുെട വീട്ടിൽ ധാരാളം സമ്പ ണ്ടായിരു .
എ മാ മല്ല, ആ ീെയ ആ വീട്ടിലുള്ളവർ വളെര
വാത്സല്യേത്താടുകൂടിയാണു് വളർത്തിയിരുന്നതു്. അതി�
നാൽ ആ ീയുെട മാതാപിതാക്കന്മാരും മാതുലന്മാരും
അമൂല്യങ്ങളായ അേനകം ആഭരണങ്ങളുണ്ടാക്കി െകാ�
ടുത്തിരു . ആ ീ മിക്ക സമയ ം അവെയല്ലാം
അണി െകാ ് തെന്നയാണു് നട ക പതിവു്.
ആ ീ ് ചി ർകാവിൽ ഭഗവതിെയ കുറി ് അളവറ്റ
ഭക്തിയും വിശ്വസവുമുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ ര േനരവും
കാവിൽേപ്പായി േദവിെയ വന്ദി ക പതിവായിരു .
കാവിൽ േപാകുന്ന സമയങ്ങളിൽ ആ ീ തെന്റ ആഭ�
രണങ്ങെളല്ലാെമടു അണിയാതിരിക്കാറില്ല. സംബ�
ന്ധക്കാരനായ ആ നായർ ഒരത്യാ ഹിയും ദുഷ്ടനുമായി�
രുന്നതിനാൽ ഈ ആഭരണങ്ങെളല്ലാം പതിവായിക്ക�
ണ്ടേപ്പാൾ ഇവെയല്ലാം തട്ടിെക്കാ േപാകണെമ ്
േതാന്നി ടങ്ങി. അതിനാൽ അയാൾ അതിനുള്ള ഒരു
കള്ള കൗശലം ആേലാചി നിശ്ചയി െകാ ് ഒരു
ദിവസം ഭാര്യേയാടു് സ്വകാര്യമായി ് “നിെന്ന ഒ ് കാ�
ണാൻ ൈവകിയിരി ന്നതിനാൽ അേങ്ങാ ് െകാ
െചല്ലണെമ ് എെന്റ അമ്മ എേന്നാടു് പറ തുടങ്ങീ ്
വളെര ദിവസമായി. അതിനാൽ നമു ് അേങ്ങാേട്ടാ
േപാകണം. അവിെട മൂ ദിവസം താമസിച്ചി നാലാം
ദിവസം നമു ് മടങ്ങിേപ്പാരാം. അതിെനന്താ വിേരാ�
ധമുേണ്ടാ?” എ ് േചാദി . അതിനുത്തരമായി ് ഭാര്യ
“ഒരു വിേരാധവുമില്ല. അച്ഛനുമമ്മയും മ ം സമ്മതിച്ചാൽ
നമു ് നാെളത്തെന്ന േപാകാം. എന്നാൽ മൂ ദിവ�
സം അവിെട താമസിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല. എനി ്
പതിവായി കാവിൽ െതാഴാൻ േപാകണമേല്ലാ. ഒരു
ദിവസെത്ത െതാഴുക കഴിഞ്ഞി ് നമു ് അേങ്ങാ ് േപാ�
കാം. പിേറ്റദിവസം േതാഴാനിേങ്ങാെട്ടത്തണം. േദവീ�
ദർശനം മുട്ടി ന്ന കാര്യം സങ്കടമാണു് ” എ ് പറ .
അതു് േകട്ടേപ്പാൾ നായർ ് സേന്താ ഷമായി. അയാൾ
ആ ീയുെട മാതാപിതാക്കന്മാേരാടും മ ം വിവരം പറ�

് അവെരെയല്ലാം സമ്മതിപ്പി കയും പിേറ്റ ദിവസം
തെന്ന ീ കാവിൽേപ്പായി കുളി െതാഴുതു വന്നയുടെന
ഭർത്താവും ഭാര്യയും ഊണു് കഴി വീട്ടിൽനി പുറെപ്പ�
ടുകയും െച . അേപ്പാേഴ ം ആ ീ അവരുെട ആഭ�
രണങ്ങെളടുത്തണിഞ്ഞിരു എ ള്ളതു വിേശ ഷി
പറയണെമന്നില്ലേല്ലാ.

ആ നായരും ഭാര്യയുംകൂടി കുറ ദൂരം േപായേപ്പാൾ
വഴിക്കടു തെന്ന ആ നായരുെട ഒരു േസ്നഹിതെന്റ
വീടുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ അവർ അവിെടക്കയറി. ആ
വീ കാർ ഈ ദമ്പതിമാെര അവിെട സാദരം ക്ഷണിച്ചി�
രുത്തി കുശല ശ്നാനന്തരം െവടികൾ പറ തുടങ്ങി.
പിെന്ന അവെര ഒരു ലഘുഭക്ഷണം കഴിപ്പി കയും െച�

. അേപ്പാേഴ ം േനരം സന്ധ്യേയാടടുത്തതിനാൽ
ആ ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാർ ആ വീ കാേരാടു യാ യും
പറ ് അവിെട നി ം ഇറങ്ങി നട . കുറ ദൂരം െച�
ന്നേപ്പാൾ അവിെട ചി ർ പുഴയായി. ചി ർ പുഴയിൽ
അക്കാല ് പാലമുണ്ടയിരുന്നില്ല. കഴിഞ്ഞ രാ ിയിൽ
കലശലായി മഴയുണ്ടായതിനാൽ പുഴയിൽ െവള്ളം സ്വ�

ം െപരുകിയിരു . അതിനാൽ നായർ ഭാര്യേയാടു്,
“പുഴയിൽ െവള്ളം കുറച്ചധികമാെണന്നാണു് േതാ ന്ന�
തു്. അതിനാൽ ഇറങ്ങിക്കടക്കാേമാ എ ് ഞാെനാന്നി�
റങ്ങി േനാക്കെട്ട. ഞാൻ മടങ്ങിവന്നി പിെന്ന നമുെക്കാ�
രുമി േപാകാം. േനരം ഇരുട്ടി തുടങ്ങിയിരി . നീ
തനി ് ഇവിെട നിൽ േമ്പാൾ വല്ലവനും വ ് ഈ
ആഭരണങ്ങൾ അഴി െകാ ് േപാെയങ്കിൽ നീെയ
െച ം? അതു െകാ ് അവെയാെക്ക അഴി ഇേങ്ങാ ്
തേന്ന . പുഴ കടന്നി െകട്ടിയാൽമതി” എ ് പറ .
ശുദ്ധഹൃദയയായ ആ ീ അതു് േക സത്യെമ വിചാ�
രി ് ആഭരണങ്ങെളല്ലാമഴി ് വിശ്വാസപൂർവം ഭർത്താ�
വിെന്റ കയ്യിൽ െകാടു . ദുഷ്ടനും വഞ്ചകനുമായ ആ
നായർ അവെയല്ലാം വാങ്ങി ഒരു മുണ്ടിൽെപാതി
കക്ഷത്തിൽ െവ െകാ പുഴയിറങ്ങി മറുകരയിേല ്
േപായി. ആ ീ അവിെട വളെര േനരം നിന്നി ം നാ�
യർ മടങ്ങി വന്നില്ല. േനരേമകേദശം പാതിരേവാടടു .
േഘാരാന്ധകാരം െകാ ് ദിെക്കാെക്ക മറ . ഒ ം
കാണ്മാൻ വയ്യാെതയായി, അതികഠിനമായ മഴയും തുട�
ങ്ങി. അേപ്പാൾ ആ അമ്മയുെട മനഃസ്ഥിതി ഏതു കാ�
രമായിരു എ പറഞ്ഞറിയി ന്ന കാര്യം അസാ�
ദ്ധ്യം തെന്ന. ഭീതിെകാ ം വ്യസനം െകാ ം ആ
പതി ത ഏറ്റവും പരവശയായിതീർ എ തെന്ന
പറയാം. നിസ്സഹായയും ദുസ്സഹ ദുഃഖമഗ്നയുമായിതീർന്ന
ആ സാധ്വി ഉടെന തെന്റ പരേദവതയായ ഭഗവതിെയ
ഭക്തിപാരവശ്യങ്ങേളാടുകൂടി വിളി കര ാർത്ഥി�

തുടങ്ങി. “അേയ്യാ! അെമ്മ! നിസ്സഹായയിത്തീർന്നി�
രി ന്ന ഈ അഗതിെയ രക്ഷിക്കേണ. അമ്മയല്ലാെത
അടിയനു് േവെറ ഒരു ശരണവുമിേല്ല, എെന്റ ചി ർകാ�
വിലേമ്മ! രക്ഷിക്കേണ, രക്ഷിക്കേണ” എ ം മ മായി�
രു ആ അബലയുെട വിളിയും ാർത്ഥനയും. അങ്ങ�
െന ആ ീ കുറ േനരം േദവിെയ വിളി ാർത്ഥിച്ച�
േപ്പാൾ ഒരു ീ വിള ം െകാ ് അവിെടെയത്തി. ആ

ീേയാടു് “ഇനി എന്തിനു് ഇവിെട നിൽ ? നമു�
വീട്ടിേല േപാകാം. േനരം പാതിരാവായിരി �

. അയാൾ ഈ ഇരുട്ടിലകെപ്പ വഴിെതറ്റി എവിെട�
േയാ േപായി. േനരേത്ത അ വരും” എ പറ .
ആ ീ തെന്റ െപറ്റമ്മയാെണ േതാ കയാൽ മേറ്റ

ീ സേന്താ ഷി ് അവരുെട കൂെടേപ്പായി. ര േപരും
തമ്മിൽ ഓേരാ വർത്തമാനങ്ങളും പറ െകാ ് നട�

വീട്ടിെലത്തി വിളി വാതിൽ തുറപ്പിച്ചേപ്പാൾ ആ
ീയുെട സാക്ഷാൽ െപറ്റമ്മ അവിെടത്തെന്ന ഉണ്ടായി�

രു . പുഴക്കടവിൽ നി ് ആ ീെയ വീട്ടിൽെക്കാ
െചന്നാക്കിയ അമ്മ അവരുെട ൈകയിലുണ്ടായിരുന്ന
വിളേക്കാടുകൂടി അേപ്പാേഴ ം അദൃശ്യയായിത്തീരുകയും
െച . പിെന്ന വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന സാക്ഷാൽ അമ്മ
മകേളാടു് അവർ ഭർത്താവിേനാടുകൂടിേപ്പായി പിെന്ന�
യുണ്ടായ കഥകെളാെക്ക േചാദി കയും മകൾ എല്ലാം
വിസ്തരി പറ ് അമ്മെയ േകൾപ്പി കയും െച .
വർത്തമാനങ്ങെളല്ലാം േകട്ടേപ്പാൾ ആ അമ്മ ് ആഭ�
രണങ്ങെളല്ലാം േപായതുെകാ ള്ള സന്താപേത്തക്കാ�
ളധികം മകൾ ആപെത്താ ം കൂടാെത മടങ്ങി വ
േചർന്നതുെകാ ള്ള സേന്താ ഷമാണുണ്ടായതു്.

പിേറ്റദിവസം േനരം െവളുത്തേപ്പാൾ ആ നായർ ഒരു
ാന്തെനേപ്പാെല ഓടിവ ് ആ ആഭരണെപ്പാതി ആ

വീട്ടിലിട്ടി ് ഒ ം മിണ്ടാെത വന്നതുേപാെല ഇറങ്ങിഓ�
ടിേപ്പായി. പിെന്ന അയാെളക്കാണാനും അയാെള റി�

് എെന്തങ്കിലും േകൾക്കാനും ആർ ം സാധിച്ചിട്ടില്ല.
േനരം കുറ പുലർന്നേപ്പാേഴ ം ഈ വർത്തമാനങ്ങ�
െളല്ലാം കർണ്ണാകർണ്ണികയാ ആ േദശ ് എല്ലാവരുമ�
റി . ഉടെന എല്ലാവരും േക്ഷ സന്നിധിയിൽ കൂടി.
അേപ്പാേഴ ം െവളിച്ചപ്പാടും അവിെട എ കയും ഉടെന
െവളിപാടുണ്ടാവുകയും ജനങ്ങേളാടു് “നിങ്ങളാരും ഒ ം
സംശയിേക്കണ്ട, എെന്ന ഭക്തിപൂർവം േസവി െകാണ്ടി�
രി ന്ന എെന്റ മകൾ എെന്ന വിളി കരഞ്ഞേപ്പാൾ
പുഴക്കടവിൽ െച ് അവെള വിളി െകാ േപായി
അവളുെട വീട്ടിലാക്കിയതു ഞാനാണു്. ആ വഞ്ചകെന�
െക്കാ ് ആ ആഭരണങ്ങെളല്ലാം മടക്കിെക്കാടുപ്പിച്ചതും
ഞാൻ തെന്ന. ആ ദുഷ്ടെന്റ കഥ ഞാൻകഴിചിരി .
അവെന്റ ശവം േപാലും ആർ ം കാണ്മാൻ കഴിയില”
എ ക ി കയും െച . ചി ർ ക്കാവിൽ ഭഗവതിയു�
െട ഭക്തവാത്സല്യം സീമാതീതമാെണ ള്ളതിനു് ഇതും
ഒരു ഉത്തമദൃഷ്ടാന്തമാണേല്ലാ.

െവളിച്ചപ്പാടിെന്റ കലിയടങ്ങിയതിനു േശ ഷം നാ �
കാരിൽ ധാനന്മാെരല്ലാവരും കൂടി നടയിൽ വ “െപ�
രുെവ േദശക്കാരായ നായന്മാെരെക്കാ ് േമലാെലാ�
രിക്കലും ചി ർ േദശ സംബന്ധം െചയ്യിക്കാൻ പാടി�
ല്ല” എ നിശ്ചയം െച . ആ നിശ്ചയെത്ത ഇേപ്പാഴും
ആ നാ കാർ േഭദെപ്പടുത്തിയിട്ടില്ല.

ചി ർ ഭഗവതിയുെട ഭക്തവാത്സല്യം അപരിമിതമാ�
െണ ജനങ്ങൾ േബാധം വരത്തക്കവണ്ണം അവിെട
നടത്തിയി ള്ള മെറ്റാരു സംഗതികൂടി ചുരുക്കത്തിൽ താ�
െഴ പറ െകാ .

ചി രുള്ള ഒരു നായർ ഗൃഹത്തിെല “കുപ്പാണ്ടി”
എ േപരായ ഒരു കുട്ടി ഒരു െകാല്ലം മണ്ഡലവിള�

കാണാനായി ഒരു ദിവസം ചില കൂ കാേരാടുകൂടി
അമ്പലത്തിേല േപായി. കുറ േനരം വിള ക
നിന്നേപ്പാൾ ഉറക്കം കലശലായി വരികയാൽ ആ
കുട്ടി വടേക്ക നടയിൽ ഒരു സ്ഥല െച കിട�

സുഖമായി റങ്ങി. വിള കഴിഞ്ഞി ം കുപ്പാണ്ടി
ഉണർന്നില്ല. വിള കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ ആളുകെളാെക്ക
പിരി േപായി. കുപ്പാണ്ടിയുെട കൂ കാരും കുട്ടിെയ
വിളിക്കാേനാർത്തില്ല. കുപ്പാണ്ടി ഉണർ േനാക്കി�
യേപ്പാൾ അവിെടെയ ം ആരുമില്ലായിരു . ആ

േദശെമല്ലാം അന്ധകാരപൂർണ്ണമായിരു . അതി�
നാൽ കുപ്പാണ്ടി ഏറ്റവും ഭയവിഹ്വലതേയാെട “അേമ്മ,
അേമ്മ!” എ റെക്ക വിളി െകാ ് കര തുടങ്ങി.
വീട്ടിൽ കിട റങ്ങിയാലും ഉണരുേമ്പാൾ അടുക്കലാെര�
യും കണ്ടിെല്ലങ്കിൽ അമ്മെയ വിളി കരയുക പതിവാ�
യിരു . അതുേപാെല ഇവിെടയും െച എേന്നയു .
എങ്കിലും കുട്ടിയുെട അമ്മ ഭഗവതിെയ റിച്ച അളവറ്റ
ഭക്തിയും വിശ്വാസവുമുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ ആ കുട്ടിയു�
െട സങ്കടം ഭഗവതി ് ഏറ്റവും ദുസ്സഹമായി തീർ .
കുപ്പാണ്ടി േമൽ കാരം അമ്മെയ വിളി കരഞ്ഞ
ക്ഷണത്തിൽ ഒരു ീ വിളെക്കടു െകാ ് അടുക്കൽ
െച ് “നീെയന്തിനു കരയു ? നമു ് വീട്ടിേല ്
േപാകാം” എ പറ ് െചന്ന ആ ീ സ്വന്തം അമ്മ�
യാെണ ് േതാ കയാൽ ആ കുട്ടി സസേന്താ ഷം
അവരുെട കൂെട േപായി. വഴിയിൽെവ കുട്ടി “അേമ്മ
എനി കലശലായി വിശ ” എ പറഞ്ഞതിനു്
മറുപടിയായി ് ആ ീ “വീട്ടിൽ െചന്നാൽ അതിനു
വല്ലതും സമാധാനമുണ്ടാക്കാം” എ പറ . അങ്ങ�
െന ഓേരാ പറ െകാ ് അവർ നട . വിള
കഴി ് കുപ്പാണ്ടി മടങ്ങിെയത്താനുള്ള േനരമായി ം
കുപ്പാണ്ടിെയ കാണായ്കയാൽ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നവർ�

് പരി മമായി. അതിനാൽ അവിെട നി ചിലർ
െവളിച്ചം െകാ കുപ്പാണ്ടിെയ അേന്വ ഷി പുറെപ്പ .
അവർ കുറ ദൂരം െചന്നേപ്പാൾ ഒരു ീ െവളിച്ചം
കാണി കുപ്പാണ്ടിെയയും െകാ വരുന്നതു് ദൂെര വ
തെന്ന ക . അവർ അടു െചന്നേപ്പാൾ ആ ീ
െവളിച്ചേത്താടുകൂടി അദൃശ്യയായിത്തീർ . കുപ്പാണ്ടി
മാ ം വഴിയിൽ നിൽ ണ്ടായിരു . അതിനാ�
ലവർ കുട്ടിെയയും െകാ വീട്ടിെലത്തി. അേപ്പാൾ
കുപ്പാണ്ടിയുെട സാക്ഷാലമ്മ വീട്ടിലുണ്ടായിരു . ആ
അമ്മ കുട്ടിേയാടു് “നീ ആരുെട കൂെടയാണു് വന്നതു്?”
എ േചാദി . അതിനു കുട്ടിയുെട മറുപടി, “അമ്മയേല്ല
വിള ം െകാ വ ് എെന്നെക്കാ േപാന്നതു?
പിെന്ന ഇങ്ങെന േചാദി ന്നെതന്താണു്? വഴിയിൽ
വ ് എനി വിശ എ പറഞ്ഞേപ്പാൾ അതിനു
വീട്ടിൽെച്ചന്നാൽ സമാധാനമുണ്ടാക്കാം എ ് അമ്മ
പറഞ്ഞിേല്ല? ഇേപ്പാൾ സമാധാനമുണ്ടാക്കാത്തെതന്താ�
ണു്?” എന്നായിരു . ഈ മറുപടി േകട്ടേപ്പാൾ അവിെട
എല്ലാവരും വിസ്മയി കയും എല്ലാം ചി ർക്കാവിലമ്മ�
യുെട മായാവിലാസം തെന്നെയ തീർച്ചെപ്പടു കയും
ആ േദവിെയ ഭക്തിപൂർവം മന െകാ ് നമ രി ക�
യും െച . പിെന്ന അവിെടയിരി ണ്ടായിരുന്ന പഴേമാ
പലഹാരേമാ ഏതാെണ്ടാെക്ക െകാടു ് കുപ്പാണ്ടി�
െയ സമാധാനെപ്പടുത്തിയതിെന്റ േശ ഷം എല്ലാവരും
കിട റങ്ങി.

ഇനി ഇ കാരമെല്ലങ്കിലും മെറ്റാരു കാരം ചി ർ�
കാവിൽ ഭഗവതിയുെട ഭക്തവാത്സല്യത്തിനു ദൃഷ്ടാന്തമാ�
യി അവിെടയുണ്ടായ മെറ്റാരു സംഗതി പറയാം. ചി ർ
തെന്നയുള്ള വീട്ടിൽ ‘കു അമ്മ’ എെന്നാരു ീയുണ്ടായി�
രു . ആ ീ നല്ല പതി തയും സദ്വൃത്തയും ഭഗവതി�
െയ റി ് അളവറ്റ ഭക്തിയും വിശ്വാസവുമുള്ള കൂട്ടത്തിലു�
മായിരു . അവർ ് േദശ കാരൻ തെന്നയായ ഒരു
നാരായണേമേനാൻ സംബന്ധം െച ് ഭർത്താവായി
തീർ . അയാൾ കൃത്യാ ഒരു വിടനായിരു . അതി�
നാലയാൾ ആ േദശ തെന്നയുള്ള മെറ്റാരു ീയിൽ
അനുരക്തനായി തീരുകയും ആ ീ ം സംബന്ധം െച�
യ്  വാൻ ഉത്സാഹി തുട കയും െച . ആ ഉത്സാഹം മു�
റുക്കമായേപ്പാൽ ആ ീ അയാേളാടു് ‘നിങ്ങൾക്കിേപ്പാൾ
ഒരു ഭാര്യയുണ്ടേല്ലാ, ഇനി ഒരു സംബന്ധം കൂടി െച ന്ന�
തു് ന്യായമല്ല. എനി ് സപത്നിയായിരിക്കാൻ മന മി�
ല്ല. എ മാ മല്ല, ആ സംബന്ധമുള്ളേപ്പാൾ നിങ്ങൾ
ഈ പടിക്കക ് കടക്കാൻ തെന്ന പാടില്ല.’ എ പറ�

. അേപ്പാൾ ആ േമേനാൻ ‘എന്നാലീസ്സംബന്ധം
ഇേപ്പാൾ തെന്ന മതിയാക്കിേയക്കാം’ എ പറ
പിരി . അ രാ ി ഏകേദശം പ മണിയായ�
േപ്പാൾ കു വമ്മയുെട വീട്ടിെലത്തി. ആ സാധ്വി ശുദ്ധ�
േമ കുലടയാെണ ് തനി ് അറിവുകിട്ടിയിരി
എ ം അതിനാൽ താൻ സംബന്ധം മതിയാക്കിയിരി�

എ ം മ ം പറഞ്ഞി ് അവിെട നി ് ഇറങ്ങി�
േപ്പായി. ഇെതാെക്ക േകൾ കയും ഭർത്താവു് കലഹി ്
ഇറങ്ങിേപ്പാവുകയും െചയ്തേപ്പാൾ കു വമ്മ ദുസ്സഹമായ
ദുഃഖമുണ്ടായി എ ള്ളതു് പറയണെമന്നില്ലേല്ലാ. അവർ
കണ്ണീെരാലിപ്പി ് കര െകാ ് ‘എെന്റ ചി ർക്കാവി�
ലേമ്മ! ഈ അപവാദം പരസ്യെപ്പടുത്താനിടയാകാെത
എെന്നയും എെന്റ ഭർത്താവിെനയും രക്ഷിക്കേണ’ എ

ാർത്ഥി . േമേനാൻ ആ വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങി കുേറ ദൂ�
രം േപായേപ്പാൾ ചില ഭയങ്കരമൂർത്തികൾ അയാെളത്ത�
ടു ഭയെപ്പടുത്തി തിരിെയ ഓടി ഭാര്യാഗൃഹത്തിൽ
െകാ െചന്നാക്കി. അയാൾ അവിെട െച ് ആേരാടും
മിണ്ടാെത അക കയറിക്കിട .

പിേറ്റദിവസം കാല കു അമ്മ പതിവുേപാെല കു�
ളി െതാഴാനായി കാവിെലത്തി. പിന്നാെല നാരായ�
ണേമേനാനും അവിെട െച േചർ . അേപ്പാൾ െവളി�
ച്ചപ്പാടു് അവിെട വരികയും ഉടെന െവളിപാടുണ്ടാവുകയും
െച . െവളിച്ചപ്പാടു് േമനവേനാടു് ‘എെന്റ ഭക്തയും സദ്വൃ�
ത്തയുമായിരി ന്ന മകെള റി ് ഇന്നെല അപവാദ�
ങ്ങൾ പറ രാ ിയിൽ അവിെട നിന്നിറങ്ങിേപായി
മടങ്ങി അേങ്ങാ തെന്ന െചന്നെതന്താണു്? വഴിയിൽ
വ തടുത്തതും മടക്കി അയച്ചതും എെന്റ പരിവാരങ്ങ�
ളാണു്. ഇനിെയാരിക്കൽ ഇങ്ങെന പറയുകേയാ വർ�
ത്തി കേയാ െചയ്താലവർ എെന്റ മകെന ചീന്തി േചാര
കുടി ം. ഓർമ്മ ഉണ്ടായിരിക്കെട്ട’ എ കൽപ്പി .
അതുേക േമേനാൻ ഏറ്റവും ഭയേത്താടും ഭക്തിേയാടും
കൂടി, ‘െപാന്നേമ്മ! സമസ്താപരാധങ്ങളും െപാറു രക്ഷി�
ക്കണം. ഇനി ഒരിക്കലും അങ്ങെന പറയുകയും വർ�
ത്തി കയും െചയ്കയില്ല.’ എ ണർത്തി. ഉടെന െവളി�
ച്ചപ്പാടു് “നല്ല നിശ്ചയമുെണ്ടങ്കിൽ എെന്റ ആയുധം െതാ ്
അങ്ങെന സത്യം െച ക” എ കൽപ്പിച്ചി ് നാന്ദകം
വാൾ നീട്ടി കാണി . ഉടെന പള്ളിവാൾ െതാ ംെകാ ്
“ഞൻ ഇന്നെല പറയുകയും വർത്തി കയും െചയ്തതു�
േപാെല ഇനി െചയ്കയില്ല.” എ സത്യം െച . ഉടെന
െവളിച്ചപ്പാടിെന്റ കലി അട കയും എല്ലാവരും പിരി�

േപാവുകയും െച . കു വമ്മ ് അേപ്പാളുണ്ടായ
സേന്താ ഷവും േമേനാനുണ്ടായ ലജ്ജയും എ മാ മാ�
യിരുെന്ന ് പറയുവാൻ യാസം. േമേനാൻ പിെന്ന
വിടത്വം വി കു വമ്മയുെട സംബന്ധം മുറ നടത്തി�
െക്കാണ്ടിരു .

പ ചി രുണ്ടായിരുന്ന പരേദശ ാഹ്മണർ ്
(പട്ടന്മാർ ് ) ആ കാവിെല ഭഗവതിെയ റി ് ഭക്തി�
യുണ്ടായിരുന്നില്ല. എ മാ മല്ല കുെറെശ്ശ പുച്ഛമുണ്ടാ�
യിരി കയും െച . അവിെടയുള്ള ഈ േക്ഷ ത്തി�
െല ഭഗവതി മദ്യവും മാംസവും നിേവദി കയും നാ�
യന്മാർ പൂജ കഴി കയും െച ന്നതുെകാണ്ടായിരു
അവർ ് പുച്ഛം. അവിെടയുള്ള ലേങ്കശ്വരം ാമത്തിെല
ശിവെന മാ േമ അവർ വന്ദിച്ചിരു . ആ ശിവേക്ഷ�

ത്തിൽ േവ ന്ന കാര്യങ്ങെളല്ലാം അവർ കൂടി മി
നടത്തിയിരു എന്നല്ല, ഇേപ്പാഴും നട മു ്. ആ
ശിവേക്ഷ ത്തിൽ ആ േതാറും ധനുമാസത്തിൽ തി�
രുവാതിരനാൾ പതിവുള്ള രേഥാത്സവത്തിൽ ഊരുവല�
ത്തിനു രഥം വലി െകാ േപാവുകതെന്ന ഈ ാഹ്മ�
ണന്മാരാണു് പതിവു്.

ഒരാണ്ടിൽ ഊരുവലത്തിനു രഥം വലി െകാ ്
ഭഗവതിേക്ഷ ത്തിെന്റ വടേക്ക നടയിെലത്തിയേപ്പാൾ
അവിെട േറാഡിൽ നിന്നിരുന്ന േദവീഭക്തന്മാരായ ചില
നായന്മാേരാടു് ഒരു പട്ടർ ‘നിങ്ങളുെട ക കുടി ന്ന
തള്ള ് ശക്തിയുെണ്ടങ്കിൽ ഈ രഥം ഇവിെട നിന്നി�
ളകാെത ഇവിെട നിർത്തെട്ട’ എ പറ . ഉടെന
േതരവിെട നി . അവിെട നി ം രഥം ഇളക്കിെക്കാ�

േപാകുന്നതിനു് ആ േദശ ണ്ടായിരുന്ന ാഹ്മണ�
െരല്ലാവരും കൂടി ഉന്തിയും തള്ളിയും പിടി ം വലി ം
വളെര മി േനാക്കി. എങ്കിലും രഥം അവിെട നി ്
കടുകിട മാറിയില്ല. പിെന്ന അവർ ആനകെള െകാ
വ ് തള്ളി േനാക്കി. നാല വലിയ ആനകൾ മസ്ത�
കം െവ തള്ളിയി ം മസ്തകം െപാട്ടി േചാരെയാലി
തുടങ്ങിയതല്ലാെത േതരു േലശം േപാലും ഇളകിയില്ല.
എ മാ മല്ല േദവിെയ നിന്ദി പറഞ്ഞ ആ പട്ടർ ം
അേപ്പാേഴ ം ശ്വാസം മുട്ടി വയർ വീർ തുടങ്ങി. അേദ്ദ�
ഹത്തിനു അവിെട നില്ക്കാൻ വയ്യാെതയായി ് അേദ്ദഹം
മഠത്തിേല േപായി. അേപ്പാേഴ ം സുഖേക്കടുകൾ
കുറ കൂടി കലശലായി. മലവും മൂ വും േപാകാെതയും
വീർ മുട്ടിയും വയർ വീർ ം കുളിച്ചേപാെല േദഹം വി�
യർ ം പട്ടർ ഏറ്റവും പരവശനായി നില കിട ്
ഉരു തുടങ്ങി. െച കണ്ടവർെക്കാെക്ക അേദ്ദഹം
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അേപ്പാൾ മരി െമ േതാന്നി. അേപ്പാൽ ചിലർ “ഇതു
ഭഗവതിെയ നിന്ദി പറഞ്ഞതിെന്റ ഫലമാണു്. അവി�
െടത്തെന്ന െചന്നേപക്ഷിച്ചാലല്ലാെത ഇനിനു സമാധാ�
നമുണ്ടാവുകയില്ല” എ പറ . ഉടെന ആ പട്ടരുെട
ബ ക്കളായ ചിലർ കാവിേല ് ഓടിേപ്പായി. അവർ
നടയിൽെച്ച ് അേപക്ഷി . ഉടെന െവളിച്ചപ്പാടു് അവി�
െട വരികയും െവളിപാടുണ്ടാവുകയും െച . അേപ്പാൾ
അവിെടെച്ചന്നിരുന്നവർ “െപാ ത രാട്ടീ! സർവ്വാപ�
രാധങ്ങളും െപാറു രക്ഷിക്കണം. അയാൾ അറിവില്ലാ�
യ്കെകാ ് അങ്ങെനെയാെക്ക പറഞ്ഞതാണു് ” എ �
ണർത്തി . അേപ്പാൾ, “എെന്ന നിന്ദിച്ചതു െകാ ്
എനിെക്കാ മില്ല. ആ വാ കൾ എെന്റ ഭക്തന്മാരായ
മക്കൾ വലിയ സങ്കടമുണ്ടാക്കി. അതാണു് എനി ്
ദുസ്സഹദുഃഖകാരണമായിത്തീർന്നതു്. രഥം പിടി നിർ�
ത്തിയിരി ന്നതു് എെന്റ പരിവാരങ്ങളാണു്. അവർ ്
എെന്ന നിന്ദിച്ച ആ ആളുെട പു െന െവട്ടി ബലിെകാടു�
ത്തല്ലാെത രഥം ഇളകുകയും ഈ ആളുകളുെട സുഖേക്കടു
മാറുകയുമില്ല. അങ്ങെന െചയ്തിെല്ലങ്കിൽ ആ ആളുകളുെട
കഥ ഇ കഴിയും” എന്നാണു് ക നയുണ്ടായതു്. ഈ
ക ന േകട്ടേപ്പാൾ ആ ബ ജനങ്ങൾ ് അളവറ്റ സങ്ക�
ടമുണ്ടായി. ആ ാഹ്മണനു പുരു ഷസന്താനമായി ് ഈ
ഒരു കുട്ടി മാ േമ ഉണ്ടായിരു . ആ കുട്ടിയുെട കഥ
കഴി ക എ ള്ള കാര്യം അവ! ് എങ്ങെന സഹ്യമാ�
യിത്തീരും? എങ്കിലും പിെന്ന അവർ ്! ഒ േതാന്നി.
അെതങ്ങെനെയന്നാൽ “ക ന േപാെല െചയ്യാെതയിരു�
ന്നാൽ ഒരു സമയം അച്ഛേന്റയും മകേന്റയും കഥ കഴി �
േപായി എ വേന്നക്കാം. മകൻ േപായാലും അച്ഛൻ
ജീവിച്ചിരുന്നാൽ ഭഗവതിയുെട കൃപെകാ ് അേദ്ദഹ�
ത്തിനു പിെന്നയും പു ന്മാരുണ്ടാകാം. ”ഇങ്ങെന അവർ
ആേലാചി നിശ്ചയി മഠത്തിൽെച്ച ് ആ സുഖേക്ക�
ടായിക്കിടന്നിരുന്ന ാഹ്മണേനാടും ഈ സംഗതികെള�
ല്ലാം പറ . അവർ പറഞ്ഞെതല്ലാം അേദ്ദഹവും സമ്മ�
തി . അേപ്പാേഴ ം അേദ്ദഹത്തിനു കുറ സുഖമായി.
പിെന്ന അവെരല്ലാവരുംകൂടി കുട്ടിെയയുംെകാ േക്ഷ�

ത്തിെലത്തി. അേപ്പാഴും െവളിച്ചപ്പാടിെന്റ കലി അട�
ങ്ങിയിട്ടില്ലായിരു . െവളിച്ചപ്പാടു് ഇവെരക്കണ്ടേപ്പാൾ
“എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞതുേപാെല െചയ്  വാൻ സമ്മതമാ�
േണാ?” എ േചാദി . അേപ്പാൾ സുഖേക്കടായിരുന്ന
ആ ാഹ്മണൻ “പൂർണ്ണസമ്മതമാണു്, ക നേപാെല
െചയ്യാം, കുട്ടിെയ ഇതാ െകാ വന്നി ് ” എന്നറി�
യി . അതുേക ് െവളിച്ചപ്പാടു് ഒ ചിരിച്ചി ് “മതി,
ഇ യും മതി. ഇനി നരബലി േവണ്ട. അതു ഞാൻ സ്വീ�
കരിച്ചിരി . ഈ നരബലി പകരം ഒരു മൃഗബലി
മതി. ഒരാടിെന െകാ വ ് ആ സ്ഥല െവ െവട്ടി
എെന്റ പരിവാരങ്ങൾ ബലി െകാടുത്താൽ രഥമിളകി
മുറ െപാെയ്ക്കാ ം. എന്നാൽ ആ േതാറും രഥമിവി�
െട വരുേമ്പാൾ അ കാരം െച െകാള്ളണം. അങ്ങ�
െന െചയ്യാതിരുന്നാൽ ഇ കാരം ദുർഘടമായിത്തീരും”
എ ക ി . ഉടെന ആ ാമണൻ േപായി ഒരാടി�
െനെക്കാ വ േദവിയുെട പരിവാരമൂർത്തികൾെക്ക�

സങ്ക ി ് ആ സ്ഥല െവ െവട്ടി . തൽക്ഷണം
രഥമിളകിേപ്പാവുകയും ആ പട്ടർ സുഖമാവുകയും െച�

. ആ േദശ താമസക്കാരായിരുന്ന പരേദശ ാഹ്മ�
ണർ ് ആ ഭഗവതിെയ റി ണ്ടായിരുന്ന പുച്ഛെമല്ലാം
അസ്തമി . അവർ വലിയ േദവീഭക്തന്മാരായിത്തീരുക�
യും െച . ഇേപ്പാഴും ആ േതാറും രേതാത്സവത്തിൽ
രഥം വടേക്ക നടയിൽ വരുേമ്പാൾ അവിെടെവ ് ഒരാടി�
െന െവ ക പതിവാണു്.

ഭക്തിഹീനന്മാരും ദുഷ്ടന്മാരുമായ ആളുകെള നല്ലപാ�
ഠം പഠിപ്പി ഭക്തന്മാരും ശിഷ്ടന്മാരുമാക്കിത്തീർ ന്ന�
തിനു ചി ർകാവിൽ ഭഗവതി ള്ള ൈവഭവം അപരിമി�
തം തെന്നയാണു്. ചി ർകാവിൽ ആ േതാറും െകാ�
ങ്ങപ്പട എെന്നാരാേഘാ ഷം നട ക പതിവാെണ
മു പറഞ്ഞി ണ്ടേല്ലാ. അതു നട ന്നതിനു േദശക്കാ�
െരല്ലാവരുംകൂടി നാലുവീട്ടിൽ േമേനാന്മാെരയാണു് ചുമ�
തലെപ്പടുത്തിയിരി ന്നതു്. അവർ അതിേല േവ �
ന്ന പണം േദശക്കാരിൽനി പിരിെച്ചടുത്താണു് അതു
നട ക പതിവു്. പണം െകാടുക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാ�
ത്തവർ അവിെട ആവശ്യമുള്ള ഊഴിയേവല എെന്തങ്കി�
ലും െചയ്താലും മതിെയ ം െവച്ചി ്. ഊഴിയേവല
െചയ്യാെതയും പണം െകാടുക്കാെതയുമിരി ന്നവരുെട
വീടുകളിൽ നി ് അവർ െകാടുേക്ക ന്ന പണേത്താളം
വിലവരുന്ന എെന്തങ്കിലും സാധനങ്ങൾ എടു െകാ �
േപാരുന്നതിനും ആ േമേനാന്മാെര േദശക്കാരധികാരെപ്പ�
ടുത്തീ ്.

ഇങ്ങെനയിരിെക്ക ഒരാണ്ടിൽ ചില വീ കാർ ഊഴി�
യേവലകൾ െച കയും പണം െകാടു കയും െചയ്തി�
ല്ല. അതിനാൽ നാലുവീട്ടിൽ േമേനാന്മാർ ആ വീടുകളിൽ
െച ചില സാധനങ്ങൾ എടു െകാ േപാ . ആ
വീ കാർ ഈ േമേനാന്മാരുെട േപരിൽ ഭവനേഭദനത്തി�
നും കേയ്യറ്റത്തിനുമായി മജി േകാർട്ടിൽ അന്യായം
െകാടു . േക വിചാരണദിവസം കാല കാവിൽ
െവളിച്ചപ്പാടു െച കയും െവളിപാടുണ്ടാവുകയും െച .
ഉടെന മജി ട്ടിെന വിളിപ്പി െകാ വരാൻ ക ി .
അതുേക ് ഒരാൾ ഓടിെച്ച ് വിവരം മജിേസ്ടട്ടിെന �
ഹിപ്പി . അതുേക ് മജി ് “എനി ് അവിെട വന്നി
കാര്യെമാന്നിമില്ല, എനി േജാലി കേച്ചരിയിലാണു് ”
എ പറഞ്ഞയ . പിെന്നയും ക ിച്ചാെള അയ .
അേപ്പാേഴ ം മജി ് കേച്ചരി േപാകാനായി വണ്ടി�
യിൽ കയറി യാ യായിരിക്കഴി . മജി ട്ടിെന്റ
വണ്ടി എകേദശം േക്ഷ നടക്കലായേപ്പാളാണു് മൂന്നാ�
മെത്ത ആൾ െച പറഞ്ഞതു്. ഉടെന മജി ് േകാപ�
േത്താടുകൂടി “ഇെതാരു നാശമായിത്തീർന്നേല്ലാ” എ
പറ വണ്ടിയിൽനിന്നിറങ്ങി െവളിച്ചപ്പാടിെന്റ അടു�
ക്കൽ െച ് “എന്താണു് എെന്ന വിളിപ്പിച്ചതു്? എെന്ന�
െക്കാ ് ഇവിെട എന്താ കാര്യം?” എ േചാദി . ഉട�
െന െവളിച്ചപ്പാടു് “എെന്റ മക്കളുെട േപരിൽ ഉടയതിെന്റ
അടുക്കൽ (െവളിപാടുണ്ടായാൽ േദശക്കാെരമക്കെള ം
ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാെര ഉടയെത മാണു് അവിെട പറയുക)
ഒരു പരാതി വന്നി ണ്ടേല്ലാ; ആ കാര്യം ഞാനിവിെട
തീർച്ചയാക്കിെക്കാള്ളാം. ഉടയതു് അതിെനാ ം െചയ്യ�
ണെമന്നില്ല” എ ക ി . അേപ്പാൾ മജി ്, “ഇങ്ങ�
െനയുള്ള കാര്യങ്ങൾ തീർച്ചയാക്കാൻ ഇവിെട അധികാ�
രമുെണ്ട ഞാനറിഞ്ഞിട്ടില്ല. അങ്ങെന വല്ല തീ രേമാ
ഉത്തരേവാ ഉെണ്ടങ്കിൽ അതു കാണിക്കണം. അെല്ല�
ങ്കിൽ ന്യായം േപാെല ഞാൻ തീർച്ചയാ ം” എ
പറഞ്ഞി വണ്ടിയിൽക്കയറിേപ്പായി. കുറ ദൂരം േപാ�
യേപ്പാൾ വണ്ടിയുെട അ ത ് ഒടിയുകയും മജി ്
താെഴ വീഴുകയും െച . മജി ട്ടിനു വലിയ േകെടാ ം
പറ്റിയില്ല. കാലിനു സ്വ ം പരു ് പറ്റിേപ്പായേതയു .
വണ്ടി േകടും കാലിനു പരു ം പറ്റിയേപ്പാേഴ ം
മജി ട്ടിനു േകാപം കലശലായി. “നാലുവീട്ടിൽ േമേനാ�
ന്മാെര ഇതിനാെല നല്ല പാഠം പഠിപ്പിേച്ചക്കാം” എ
തീർച്ചെപ്പടുത്തിെക്കാ ് ഒരുവിധം നട കേച്ചരിയി�
െലത്തി. അേപ്പാേഴ ം അേദ്ദഹത്തിെന്റ വീട്ടിൽനി ്
ഒരാൾ ഓടി കേച്ചരിയിെലത്തി വീട്ടിൽ എല്ലാവർ ം
വി ഷൂചിക തുടങ്ങിയിരി െവ ം ക്ഷണത്തിൽ വീ�
ട്ടിേല െചല്ലണെമ ം ഹിപ്പി . ഉടെന മജി ്
കേച്ചരിയിൽ നിന്നിറങ്ങി പതുെക്കപ്പതുെക്ക നട വീട്ടി�
െലത്തി. അേപ്പാളവിെട അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഭാര്യയും മക്ക�
ളും ഭാര്യയുെട അമ്മയും ഭൃത്യന്മാരുെമല്ലാം അതിസാരവും
ചർദ്ദിയും ഉരു േകറ്റവും കലശലായി ് ഉറെക്ക നിലവി�
ളി െകാ കിട രുളന്നതായിട്ടാണു് അേദ്ദഹം കണ്ട�
തു്. ഈ കാ കണ്ടേപ്പാൾത്തെന്ന മജി ട്ടിെന്റ േകാപ�
െമാെക്കേപ്പായി താപം മനസ്സിൽ നിറ . എ മാ�

മല്ല, അേദ്ദഹത്തിനു വയറട വീർ കയും കുേറെശ്ശ
ഓക്കാനം വ തുട കയും െച . അേപ്പാൾ അേദ്ദഹ�
ത്തിെന്റ ഒരു േസ്നഹിതൻ “ഇതു് ആകപ്പാെട കണ്ടി ് ചി�
ർ കാവിൽ ഭഗവതിയുെട മായാ േയാഗമാെണന്നാണു്

േതാ ന്നതു് അതിനാൽ േദവിെയത്തെന്ന ശരണം ാ�
പിക്കണം. നമു കാവിേല േപാകാം. ഞാൻ കൂെട
വരാം” എ പറ . മജി ് അതു സമ്മതി കയും
അവർ ര േപരും കൂടി കാവിേല േപാകുകയും െച .
അവരവിെട െചന്നേപ്പാഴും െവളിച്ചപ്പാടു തുള്ളിെക്കാ �
തെന്ന അവിെട നിൽ ണ്ടായിരു . െവളിച്ചപ്പാടു
മജി ട്ടിെന കണ്ടേപ്പാൾ “ഉടയതിനു് ഇവിെട വന്നി
കാര്യെമാ മിെല്ലന്നേല്ല കാല പറഞ്ഞതു്? ഇേപ്പാൾ
കാര്യമുണ്ടാേയാ?” എ േചാദി . ഉടെന മജി ്
“െപാ ത രാട്ടീ! േലാകമാതാേവ! സമസ്താപരാധങ്ങ�
ളും െപാറു രക്ഷിക്കേണ; ഇവിടുന്നല്ലാെത ഇ ള്ളവർ�

േവെറ ഒരു ശരണവുമില്ല” എ പറ െകാ ്
അവിെട വീണു നമസ്ക്കരി . അേപ്പാൾ െവളിച്ചപ്പാടു് ഒരു
പിടി ഭസ്മം വാരി മജി ട്ടിെന്റ തലയിലിട്ടി ് “ആെട്ട,
ഈ ാവശ്യം ഞാൻ ക്ഷമിച്ചിരി . ഇനി ഇങ്ങെന
വരരുതു്, െപാെയ്ക്കാ . ഇനി ഒ ം ഭയെപ്പടുകയും സം�
ശയി കയും േവണ്ട. എല്ലാവർ ം ഇേപ്പാൾ സുഖമാ�
കും” എ ക ി കയും വീട്ടിൽ കിട ന്നവരുേടയും
തലയിലിടാനായി ഒരു പിടി ഭസ്മം അേങ്ങാ െകാടുത്ത�
യ കയും െച . െവളിച്ചപ്പാടു ഭസ്മമിട്ടേപ്പാൾത്തെന്ന
മജി ട്ടിനു സുഖമായി. െകാടുത്തയച്ച ഭസ്മംെകാ തല�
യിലിട്ടേപ്പാൾ വീട്ടിൽ കിടന്നിരുന്നവർ ം സുഖമായി.
മജി ം വീട്ടിൽ കിടന്നിരുന്നവരുെമല്ലാം പിേറ്റദിവസം
കുളി കാവിൽെച്ച െതാഴുതു പല വഴിപാടുകളും കഴി�

. അ മജി ് നട െവച്ച സ്വർണ്ണമാല ഇേപ്പാഴും
അവിെട കാണ്മാനു ്. ആ മജി ട്ടിനു പിെന്ന ആജീവ�
നാന്തം ആ ഭഗവതിെയ റി ് അളവറ്റ ഭക്തിയും വി�
ശ്വാസവുമുണ്ടായിരു . ചി ർകാവിൽ ഭഗവതിയുെട

തിഷ്ഠ ര സ്ഥല െണ്ട ം അവയിൽ ഒരു സ്ഥല�
ശാന്തി (പൂജ) നട ന്നതു ാഹ്മണന്മാരാെണ ം

അവിെട എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും പൂജ പതിവുെണ്ട ം
മേറ്റ സ്ഥല െചാവ്വ, െവള്ളി ഈ ആ കളിൽ മാ േമ
പൂജയു എ ം അതു നട ന്നതു നായന്മാർ (കുളങ്ങര
വീ കാർ) ആെണ ം മു പറഞ്ഞി ണ്ടേല്ലാ.

ഒരു കാല ് ആ താലൂക്കിൽ താസിൽദാരും മജി�
മായിരുന്ന ഉേദ്യാഗസ്ഥൻ ഒരു ഞായറാ ദിവസം

േക്ഷ ത്തിൽ െതാഴാനായിെച്ചന്നേപ്പാൾ അവിെട ഒരു
ീേകാവിൽ തുറക്കാെതയും വിള െവയ്ക്കാെതയും കിട�
ന്നതുകണ്ടി ് അതിെന്റ കാരണവും അവിടുെത്ത പതി�

വുെമല്ലാം ചിലേരാടു േചാദിച്ചറിയുകയും “ഇവിെട നായരു�
െട ശാന്തി മാ കയും മംഗലാപുര നി ് എ ാന്മാെര
വരുത്തി ശാന്തിക്കാ കയും പൂജ ദിവസംേതാറും തെന്ന
ആ കയും െചേയ്യണ്ടതാണു് ” എ മനസ്സിൽ വിചാരി�

കയും െച െകാ മടങ്ങിേപ്പായി.
അടുത്ത െചാവ്വാ ദിവസം െവളിച്ചപ്പാടു േക്ഷ �

ത്തിൽെച്ച കയും ഉടെന െവളിപാടുണ്ടാവുകയും െച .
അേപ്പാൾ താസീൽദാരും അവിെടെയത്തി വിനയാദര�
ഭാവേത്താടുകൂടി ഒതുങ്ങിനി . അതുക െവളിച്ചപ്പാടു്
താസിൽദാരുെട അടുക്കൽെച്ച ് “ഉടയതിനു ഞാേനാ
നാ കാേരാ േവണ്ടതു്?” എ േചാദി . അതിനു മറുപ�
ടിയായി താസീൽദാർ “ര ം േവണം” എ പറ .
അേപ്പാൾ െവളിച്ചപ്പാടു് “എന്നാൽ ഇേപ്പാഴെത്ത സ്ഥി�
തിയിൽത്തെന്ന ഇരുന്നാൽ മതി. പരേദശികെളെക്കാ�

് ദിവസം േതാറും പൂജ നടത്തിച്ചാൽ ഞാനിവിെട
ഇല്ലാെതയാകും” എ ക ി . അതു േകട്ടേപ്പാൾ
താസിൽദാർ താനാേരാടും പറയാെത മനസ്സിൽ വി�
ചാരി കമാ ം െച ് കാര്യം േദവി അറി വേല്ലാ
എ വിചാരി വിസ്മയി കയും അേദ്ദഹത്തിനു
ഭഗവതിെയ റി മു ണ്ടായിരുന്ന ഭക്തിയും വിശ്വാ�
സവും ദ്വിഗുണീ ഭവി കയും െച . ഭഗവതിയുെട
ഹിതത്തിനു വിേരാധമായി താൻ വിചാരി േപായേല്ലാ
എ വിചാരി ് അേദ്ദഹം അതിനു ായശ്ചിത്തമായി
അവിെട ചില വഴിപാടുകൾ നട കയും െചയ്തിട്ടാണു്
മടങ്ങിേപ്പായതു്.

െകാല്ലം 1068-69 ആയിട ് ചി ർേദശ ് നട ദീ�
നം (വി ഷൂചിക) കുേറേശ്ശ ആരംഭി . ആദ്യം അതിെന
ആരും അ വകെവച്ചില്ല. േമണ അതു ജനങ്ങളുെട
േമൽ പടർ പിടി . ദിവസംേതാറും മരണം വർദ്ധി�

തുടങ്ങി. അേപ്പാൾ ജനങ്ങൾ കൂട്ടംകൂടി േക്ഷ നട�
യിൽെച്ച ് “െപാന്നേമ്മ! ത രാട്ടീ! സങ്കടം തീർ
രക്ഷിക്കേണ” എ ാർത്ഥി . ഉടെന െവളിച്ചപ്പാടു
തുള്ളി േദശത്തിെന്റ നാലതിർത്തികളിലും െച ് അരി
വാരിെയറി . അ മുതൽ ആ സാം മികേരാഗം
ശമി തുടങ്ങി. അതിൽപ്പിെന്ന അക്കാല ് ആ േരാഗം�
െകാ ് ആ േദശ ് ആരും മരിച്ചിട്ടില്ല.

ചി രിനു സമീപം ിട്ടീ ഷ് മലബാറിൽ ഒരു േദശ�
് “കണ്ടത്താർ” (കണ്ട രാമൻ നായർ) എ സി�

ദ്ധനായി ് ഒരു ദുർമ്മ വാദിയുണ്ടായിരു . അയാൾ
മരിച്ചതിെന്റ േശ ഷം അയാളുെട പേരതാത്മാവു് ആ േദശ�
െത്തയല്ല ആ വീ കാെരയും ഉപ വി തുടങ്ങി.

“ആബ്ദദീക്ഷാദിേലാേപന താ യാന്തി പി�
ശാചതാം

സ്വജനാൻ ബാധമാനാേസ്ത വിചരന്തി മഹീ�
തേല”

എ ണ്ടേല്ലാ. അതിനാൽ ആ വീ കാർ ഒരു �
തിമയുണ്ടാക്കി കണ്ടത്താെര ആ തിമയിേന്മലാവാ�
ഹി കുടിയിരുത്തി പൂജി െകാണ്ടിരു . അേപ്പാൾ
അയാളുെട ഉപ വം ഒരുവിധം ശമി . എങ്കിലും ജന�
ങ്ങൾ തമ്മിൽ പിണങ്ങിയാൽ ഒരു കൂട്ടക്കാർ എതിരാളി�
കെള ഉപ വിക്കാൻ കണ്ടത്താെര ധ്യാനി ാർത്ഥി�
ച്ചാൽ അയാൾ െച ് ആ വിേരാധികെള ഉപ വി ക
പതിവായിരു . അങ്ങെന ആെരങ്കിലും ാർത്ഥിച്ചാൽ
കണ്ടത്താർ ചി രും െച ജനങ്ങെള ഉപ വിച്ചിരു .
അങ്ങെന ഒരിക്കൽ ചി ർ േദശക്കാരനായ ഒരാെള കണ്ട�
ത്താരു ബാധി ് ഉപ വി തുടങ്ങിയേപ്പാൾ ആ ഉപ �
വത്തി വി ഷയീഭവിച്ച മനു ഷ്യെന അയാളുെട ഉടമസ്ഥ�
ന്മാർ പിടി േക്ഷ ത്തിൽ െകാ േപാവുകയും ഈ
ഉപ വം മാറ്റിെക്കാടുക്കണെമ ഭഗവതിയുെട സന്നി�
ധിയിൽ ാർത്ഥി കയും െച . ഉടെന െവളിച്ചപ്പാടു
തുള്ളി “ഇനിെയാരിക്കലും ചി ർ േദശ കട കയില്ല”
എ കണ്ടത്താെരെക്കാ സത്യം െചയ്യി വിട്ടയ .
അതിൽപ്പിെന്ന കണ്ടത്താരുെട ഉപ വം ആ േദശ �
ണ്ടായിട്ടില്ല. ഇങ്ങെന ചി ർകാവിൽ െചന്നി ് അേനകം
ബാധകൾ ഒഴി േപായി ്.

ഒരിക്കൽ പാണ്ടിയിൽനി ് ഒരു പട്ടർ കുടുംബസ�
ഹിതം െകാടുങ്ങ ർ വ താമസിച്ചിരു . അേദ്ദഹ�
ത്തിനു് ഒരു ബാേധാപ വമുണ്ടായി. ഒരു പിശാചാണു്
അേദ്ദഹെത്ത ബാധിച്ചതു്. ആ പിശാചിെന്റ ആേവശമു�
ണ്ടാകുന്ന സമയങ്ങളിൽ അേദ്ദഹം തു കയും ചാടുകയും
െചയ്തിരുന്നില്ല. എവിെടെയങ്കിലും ഒരു സ്ഥല െച ്
ഒ ം മിണ്ടാെതയിരി ം. അേപ്പാൾ അേദ്ദഹേത്താടു്
ആെരങ്കിലും എെന്തങ്കിലും േചാദിച്ചാൽ മറുപടി ഒ ം
പറയുകയില്ല. ചില ദിവസങ്ങളിൽ ആ പിശാചിെന്റ
ആേവശം നിമിത്തം അേദ്ദഹം കുളിക്കാെതയും ഉണ്ണാെത�
യും ഉറങ്ങാെതയുമിരിക്കാറുണ്ടായിരു . ഈ ബാേധാപ�

വെമാഴി ന്നതിനായി അേദ്ദഹത്തിെന്റ ബ ക്കൾ
പല മ വാദികെള വരുത്തി അേനകവിധം മ വാദ�
ങ്ങൾ െചയ്യി കയും ഇേദ്ദഹെത്ത െകാ േപായി പല
േക്ഷ ങ്ങളിൽ ഭജിപ്പി കയും മ ം െച . ഒ െകാ�

ം ഒരു ഫലവുമുണ്ടായില്ല. അേപ്പാൾ “ഇേദ്ദഹെത്ത
ചി ർകാവിൽ െകാ േപായി ഭജനമിരുത്തിയാൽ ഈ
ബാധ നിശ്ചയമായി ം ഒഴി േപാകും” എ ചിലർ
പറയുകയാൽ ബ ക്കളായവർ അേദ്ദഹെത്ത ചി ർ�
കാവിൽ േകാ േപായി ഭജിപ്പി . അേപ്പാഴും ആ പി�
ശാചിെന്റ ആേവശം ഉണ്ടാക്കിെക്കാ തെന്നയിരു .
അതുണ്ടാകുന്ന സമയങ്ങളിൽ അേദ്ദഹം അവിെട െകാ�
ടിമരത്തിെന്റ സമീപ െച കിട ം. അേപ്പാൾ
ആെരല്ലാെമെന്തല്ലാം േചാദിച്ചാലും അേദ്ദഹം ഒ ം മി�

കയില്ല.
അങ്ങെന ഏകേദശം മൂ മാസം കഴിഞ്ഞി ം ഭജ�

നത്തിെന്റ ഫലെമാ ം കാണായ്കയാൽ അേദ്ദഹത്തി�
െന്റ കൂെടെച്ചന്നിരുന്ന ബ ക്കൾ ഒരു ദിവസം െവളി�
ച്ചപ്പാടു തുള്ളിയേപ്പാൾ അവിെടെച്ച സങ്കടം പറ .
അേപ്പാൾ െവളിച്ചപ്പാടു െകാടിമരത്തിെന്റ ചുവട്ടിൽ കിട�
ന്നിരുന്ന ആ ാഹ്മണെന തെന്റ അടുക്കേല വിളി .
അേദ്ദഹം െചന്നില്ല. ഉടെന െവളിച്ചപ്പാടു് അേദ്ദഹത്തി�
െന്റ അടുക്കൽ െച ് “നീയാരാണു്? ഒഴി െപാെയ്ക്കാ�
ള്ളാേമാ?” എ ം മ ം േചാദി . അതിനുമേദ്ദഹം മറുപ�
ടിെയാ ം പറഞ്ഞില്ല. അേപ്പാൾ െവളിച്ചപ്പാടു തെന്റ
കയ്യിലിരുന്ന ആയുധം (നാന്ദകം വാൾ) െകാ തെന്റ
തല െവട്ടിെപ്പാളി കുറ രക്തവും മാംസവും വടിെച്ച�
ടു ് ആ പട്ടരുെട മുഖേത്ത ് ഒേരറു വ െകാടു .
അേപ്പാൾ പട്ടർ “അേയ്യാ! േവണ്ട. ഞാെനാരു പിശാ�
ചാണു്. ഇതാ ഞാൻ ഒഴി േപാകു ” എ പറയു�
കയും ഉടെന പട്ടർ സ്വസ്ഥതെയ ാപി കയും െച .
എങ്കിലും അേദ്ദഹത്തിെന്റ കൂെടെച്ചന്നിരുന്ന ബ ക്കൾ�

് ഇതുെകാ നല്ല തൃപ്തിയും വിശ്വാസവും വന്നില്ല.
“ഈ പിശാചു സത്യം െചയ്തില്ലേല്ലാ. അതുെകാ ് അതു്
ഒഴി േപായിരിക്കയില്ല” എന്നായിരു അവരുെട വി�
ചാരം. അതിനാലവർ അേദ്ദഹെത്ത െകാ േപാകാെത
പിേന്നയും അവിെടത്തെന്ന താമസിപ്പി . അതുേവണ്ടാ�
യിരു എന്നായിരു അന്യന്മാരായ ചിലരുെട വിചാ�
രം. എങ്കിലും അധികം താമസിയാെത ആ ബ ക്കളുെട
വിചാരം തെന്നയാണു് ശരിയായിരുന്നെത ് എല്ലാവർ�

ം േബാധ്യമായി. അടുത്ത െവള്ളിയാ ആ പിശാചു
പിേന്നയും ആ പട്ടെര ബാധി . അേപ്പാൾ അേദ്ദഹം
യഥാപൂർവ്വം െമൗനിയായി െകാടിമരത്തിൻ ചുവട്ടിൽ
െച കിട . ഉടെന െവളിച്ചപ്പാടു തുള്ളി അവിെടെച്ച�

മു െചയ്തതുേപാെല തല െവട്ടിെപ്പാളി രക്തവും
മാംസവും വടിെച്ചടു പട്ടരുെട മുഖേത്ത വലിെച്ചറി�

. അേപ്പാൾ പട്ടർ “േവണ്ട, ഞാൻ ഒഴി െപാെയ്ക്കാ�
ള്ളാ”െമ വീ ം പറ . ഉടെന െവളിച്ചപ്പാടു് ഇനി
ഒരിക്കലും ഈ േദഹെത്ത ബാധിക്കയിെല്ല സത്യം
െചയ്യി ് ആ പിശാചിെന ഒഴി വി . പട്ടർ നല്ല സ്വസ്ഥ�
നായി േദവി ് അേനകം വഴിപാടുകൾ കഴി വന്ദിച്ചി
ബ ക്കേളാടുകൂടി സ്വഗൃഹത്തിേല മടങ്ങിേപ്പാവുക�
യും െച .

കരുണാനിധിയും ആർ മാനസയുമായ ചി ർകാ�
വിൽ ഭഗവതി തേന്നാെടതിർ ന്ന ഭക്തിഹീനന്മാെര
നല്ലേപാെല മർദ്ദി ഭക്തന്മാരാക്കിത്തീർ കയല്ലാെത
നി ഹിക്കാറിെല്ല ള്ള വ ത േമൽപ്പറഞ്ഞ സംഗതി�
കൾെകാ ഷ്ടമാകു ണ്ടെല്ലാ. എന്നാൽ ആ േദവി
തെന്ന ഭക്തന്മാെര സങ്കടെപ്പടു ന്നവെര നി ഹി ക
തെന്ന െച ം. അതിനു ദൃഷ്ടാന്തമായി ചില സംഗതി�
കൾ താെഴ പറ െകാ .

ചി ർകാവിൽ െവളിച്ചപ്പാടാവാനുള്ള അവകാശം
അവിെടയുള്ള ര വീ കാർ മാ േമ െകാടുത്തിരു�

. അതിൽ ഒ ് വരവൂർ വീട്ടിേല ം പിെന്ന ഒ ്
ഒരു തരകെന്റ വീട്ടിേല മായിരു .

ഒരുകാല ചാമുത്തരകൻ എെന്നാരാൾ അവിെട
െവളിച്ചപ്പാടായിത്തീർ . അയാൾ ് പണത്തിലു�
ള്ള ആ ഹം മത്തിലധികമായിരുന്നതിനാൽ ചില�
േപ്പാൾ കളവായി ം തുള്ളാറുണ്ടായിരു . അതു് ആ
േദശെത്ത ധാനന്മാരിെലാരാളായിരുന്ന അമ്പാ
രാമച്ചേമേനാൻ എന്ന ആൾ ് ഒ ം രസിച്ചിരുന്നില്ല.
രാമച്ചേമേനാൻ ഭഗവതിെയ റി വളെര ഭക്തിയും
വിശ്വാസവും ഉള്ള ആളായിരു . ഈ ചാമുത്തരകൻ
ഇങ്ങെന കള്ള ള്ളൽ തുള്ളിെക്കാണ്ടിരുന്നാൽ ജന�
ങ്ങൾ ഭഗവതിെയ റി ള്ള ഭക്തിയും വിശ്വാസവും
കുറ േപാവുകയും അേപ്പാൾ േക്ഷ കാര്യങ്ങെളാ ം
േനെര നടക്കാതാവുകയും െച മേല്ലാ എന്നായിരു
രാമച്ചേമേനാെന്റ വിചാരം. അതു് അേദ്ദഹത്തിനു വലിയ
സങ്കടവുമായിരു .

ഒരു ദിവസം െവളിച്ചപ്പാടു തുള്ളിയേപ്പാൽ ജനങ്ങളു�
െട കൂട്ടത്തിൽ രാമച്ചേമേനാെന കാണാഞ്ഞി െവളിച്ച�
പ്പാടു് “ഇ ് എെന്റ മക്കളുെട കൂട്ടത്തിൽ ഒരാെള കാണു�
ന്നില്ലേല്ലാ. ഒരാൾ െച ക്ഷണത്തിൽ വിളി െകാ �
വരെട്ട” എ ക ി . ഉടെന ഒരാൾ ഓടിേപ്പായി രാമച്ച
േമനവെനക്ക ക നയറിയി . അേപ്പാൾ രാമച്ചേമ�
േനാൻ, “എനിക്കിേപ്പാൾ വരാൻ മനസ്സില്ല. ചാമു വിളി�

ന്നിട വരാനുള്ളവൻ ഞാനല്ല” എ പറഞ്ഞയ .
അതു് ആ ആൾ െചന്നറിയി . “എെന്റ മകൻ ഇേങ്ങാ
വരാൻ മനസ്സിെല്ലങ്കിൽ ഞാനേങ്ങാ െചല്ലാം” എ
ക ിച്ചി ് അേങ്ങാ പുറെപ്പ . അേപ്പാൾ രാമച്ചേമേനാൻ
ഇേങ്ങാ ം പുറെപ്പട്ടിരു . മേദ്ധ്യമാർഗ്ഗം ര േപരും
തമ്മിൽ ക . അേപ്പാൾ െവളിച്ചപ്പാടു് “എെന്റ മക�
നു ഞാൻ വിളി ന്നിട വരാൻ മനസ്സില്ല, അേല്ല?”
എ േചാദി . അതിനു മറുപടിയായി രാമച്ചേമേനാൻ
“േദവി വിളിച്ചാൽ എവിെടയായാലും എേപ്പാളായാലും
വരാൻ തയ്യാറാണു്. ചാമു വിളി ന്നിട വരാൻ മന�
സ്സില്ല എേന്ന പറ . അയാൾ ചിലേപ്പാൾ കളവാ�
യി ം തു ന്നതുെകാ ജനങ്ങൾ േദവിെയ റി �
ള്ള ഭക്തിയും വിശ്വാസവും കുറ തുടങ്ങീ ്. േദവി
ഇെതാ ം അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത വിധത്തിലായിരി .
ഇങ്ങെനയായാൽ ഇവിെട കാര്യെമാ ം നടക്കാെതയാ�
വും. അതു വലിയ സങ്കടമാണു് ” എന്നറിയി . അേപ്പാൾ
െവളിച്ചപ്പാടു് “ഞാെനല്ലാമറി െകാ തെന്നയാണി�
രി ന്നതു്. എെന്റ മക്കൾ ഒ ം സങ്കടെപ്പേടണ്ട. ഈ
സങ്കടം ഞാനുടെന തീർ െകാള്ളാം” എ ക ി �
കയും പിെന്ന എല്ലാവരുംകൂടി േക്ഷ ത്തിേല േപാവു�
കയും െച . അവിെട എത്തിയ ക്ഷണത്തിൽ െവളിച്ച�
പ്പാടിെന്റ കലിയടങ്ങി. ചാമുത്തരകൻ അവിെടത്തെന്ന
വീണു. പിെന്ന ആളുകൾ കൂടി എടുത്താണു് അയാെള
വീട്ടിേല െകാ േപായതു്. വീട്ടിെലത്തിയേപ്പാേഴ�

ം അയാൾ പനി തുടങ്ങിയി ണ്ടായിരു . മൂന്നാം
ദിവസമായേപ്പാേഴ ം അയാളുെട േദഹത്തിെലല്ലാം
വസൂരി രുക്കൾ നിറ . ഏഴാം ദിവസം അയാൾ
മരി കയും െച .

ഒരു െവളിച്ചപ്പാടു കഴിഞ്ഞാൽ പിെന്ന ആദ്യം തു�
ള്ളി േക്ഷ ത്തിൽെച്ച ് അട്ടഹസി ന്ന ആെളയാണു്
അവിെട പിെന്ന വിളിച്ചപ്പാടായി നിയമി ക പതിവു്.
ചാമുത്തരകൻ കഴിഞ്ഞതിെന്റ േശ ഷം ആദ്യം തുള്ളിേക്ഷ�

ത്തിൽെച്ച ് അട്ടഹസിച്ചതു് വരവൂെര ശാമുേമേനാ�
നായിരു . അതിനാൽ ആ ആെളത്തെന്ന പിന്നെത്ത
െവളിച്ചപ്പാടായി അവിെട നിയമി . ആ ശാമുേമേനാൻ
കവിതിലകനായിരുന്ന കഴി േപായ ശാമുേമേനാെന്റ
ഒരു മാതുലനായിരു . ആ മനു ഷ്യൻ കളവായി തുള്ളാ�
റില്ലായിരു െവങ്കിലും ഒരു നല്ലവനല്ലായിരു . ഏഷശ�
ണി േയാഗങ്ങൾ െകാ ം മ ം േദശ ള്ള ജനങ്ങെള
ഭിന്നിപ്പി വഴ ണ്ടാ കയായിരു അയാളുെട �
ധാന െതാഴിൽ.

ആ േദശ ള്ളവെരല്ലാം ആയുധവിദ്യ അഭ്യസി�
ക ീകണ്ഠ പണിക്കരുെട കളരിയിലായിരു

പേണ്ട തെന്ന പതിവു്. ഈ ശാമുേമേനാൻ ജനങ്ങെളപ്പ�
റ പിണക്കി അഭ്യാസത്തിനു് അവിെട ആരും േപാ�
കാെതയാക്കി. ീകണ്ഠ ് അക്കാല ണ്ടായിരുന്ന
മൂത്ത പണിക്കർ ഒരു ശുദ്ധാത്മാവും ഭഗവതിെയ റി ്
അളവറ്റ ഭക്തിയുള്ള ആളുമായിരു . അഭ്യാസത്തിനു്
അവിെട ആരും െചല്ലാെതയായതുെകാ ് മൂത്തപണി�
ക്കർ വളെര സങ്കടമുണ്ടായി. അങ്ങെനയിരുന്നേപ്പാൾ
ആ ശാമുേമേനാൻ ഒരു ദിവസം രാ ിയിൽ ഒരു ദു�
ഷ്ടെനെക്കാ ീകണ്ഠ പണിക്കരുെട പുര തീ
െവയ്പ്പി കയും െച . പുര തീ പിടിപ്പി ക ന്നതു
കണ്ടി മൂത്തപണിക്കർ അതു െകടുത്താൻ മിക്കാത
ൈധര്യസേമതം അതു േനാക്കിെക്കാ ് “എെന്റ ഭഗ�
വതീ! ഈ ക ന്നതു് എെന്റ ഗൃഹമല്ല. േദവിയുെട
േക്ഷ മാണു്. അവിടു തെന്ന ഇതിനു സമാധാനമു�
ണ്ടാക്കണം” എ പറ . ആ സമയം ശാമുേമേനാൻ
ഒരു വീടിെന്റ മാളികയിലിരി കയായിരു . അയാൾ
അവിെട നി ് ഇറങ്ങിയപ്പാൾ േകാവണിയിൽ നി
കാൽ െതറ്റി താെഴ വീണു തല െപാട്ടി മരി . അേപ്പാഴും

ീകണ്ഠെത്ത പുര മുഴുവനും കത്തികഴിഞ്ഞിട്ടില്ലായി�
രു . ആ പുര േപായി ് ഭഗവതിയുെട കൃപ െകാ
ക്ഷണത്തിൽ ീകണ്ഠ പൂർവ്വാധികം ഭംഗിയായി
പുരപണി നട .

ശാമുേമേനാൻ കഴിഞ്ഞി പിെന്ന കാവിൽ െവ�
ളിച്ചപ്പാടായി തീർന്നതു് ഒരു ചാമുത്തരകനായിരു�

. അയാൾ കളവായി ് ഒ ം തുള്ളാറില്ലായിരു .
അയാൾ ഭഗവതിെയ റി വളെര ഭക്തിയും ഭയവും
വിശ്വാസവുമുണ്ടായിരു . അയാൾ ായാധിക്യം
നിമിത്തം തുള്ളാെനന്നല്ല, എഴുേന്ന നടക്കാൻകൂടി
വയ്യാെത കിടപ്പിലായേപ്പാൾ വരവുരു വീട്ടിെല ഒരാൾ�

ദിവസം തി കുറ േനരേത്ത ് ഒരു വിറയൽ
തുടങ്ങി. അതു േമണ വർദ്ധി ് ഒടുക്കം അയ്യാൾ
തുള്ളി േക്ഷ ത്തിൽെച്ച ് അട്ടഹസി . അക്കാല ്
ചി ർ േദശക്കാർ പിണങ്ങി ര കക്ഷികളായി പി�
രിഞ്ഞിരി കയായിരു . അതിൽ ഒരു കക്ഷികാർ
വരവൂർക്കാരുെട ഭാഗ ം മറ്റവർ തരകെന്റ ഭാഗ മാ�
യിരു . തരകെന്റ ഭാഗത്തായി വരുന്നവർ വരവൂ�
രുേമേനാൻ െവളിച്ചപ്പാടാകുന്നതിൽ സമ്മതമല്ലായിരു�

. അതിനാലവർ വാർദ്ധക്യത്താൽ കിടപ്പായിരുന്ന
തരകെന്റ മകനായ കൃഷ്ണത്തരകെന പറഞ്ഞിളക്കി �
ള്ളി . അയാളും േക്ഷ ത്തിെച ് അട്ടഹസി . അതു്
മേറ്റക്കക്ഷിക്കാർെക്കന്നല്ല, അയാളുെട അച്ഛനുതെന്ന�
യും സമ്മതമല്ലായിരു . ആ വൃദ്ധൻ മകെന വിളി
േദവിയുെട അനു ഹമില്ലാെത ഇങ്ങെന തു ന്നതു
േദാ ഷമാെണ മ ം വളെരയഥികം പറ േനാക്കി.
അെതാ ം കൃഷ്ണത്തരകനു സമ്മതമായില്ല. ഒരു ദിവ�
സം ഇതിെന റി വ്യസനി െകാ ് ആ വദ്ധൻ
രാ ിയിൽ കിട റങ്ങിയപ്പാൾ ഭഗവതി അയാളുെട
അടുക്കൽെച്ച ് ”എെന്റ മകൻ ഇതിെന റി ് ഒ ം
വ്യസനിേക്കണ്ട. ഒരു െകാല്ലം കഴിയുന്നതിനുമു ് ഞാ�
നിതിനു നിവൃത്തിയുണ്ടാക്കിെക്കാള്ളാം. ഇങ്ങെനയുള്ള
മക്കൾ ഉണ്ടായിരി ന്നതിേനക്കാൾ നല്ലതു് ഇല്ലാെത�
യിരി ന്നതാണേല്ലാ” എ ക ിച്ചതായി അയാൾ
േതാന്നി. അയാളുണർ ക തുറ േനാക്കിയേപ്പാൾ
ഒരു േതജ മാ ം അയ്യാളുെട അടുക്കൽ നി മറയു�
ന്നതായി അയാൾ കാണുകയും െച . ഈ സംഗതി
പിേറ്റദിവസം കാല ് പലേരാടും, വിേശ ഷി തെന്റ
മകേനാടും, പറയുകയുണ്ടായി. കിം ബഹുനാ? ഈ
സംഗതിയുണ്ടായി ് ഒരു െകാല്ലം തികയുന്ന ദിവസം
കൃഷ്ണത്തരകൻ ഒരു കിണറ്റിൽ വീണു മരി . അതിൽപ്പി�
െന്ന ഇതുവെര ചി ർകാവിൽ െവളിച്ചപ്പാടുണ്ടായിട്ടില്ല.

ഇനി ഒരു സംഗതികൂടി പറഞ്ഞി ് ഈ ഉപന്യാസം
അവസാനിപ്പിക്കാെമ വിചാരി . ചി ർ േദശ�

ചിറ്റട ് ‘അ താനന്ദേയാഗി’ എെന്നാരു ദിവ്യനും
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ശി ഷ്യനായി ‘െതേക്ക ാമം ശങ്കരനാ�
രായണശാ ികൾ’ എെന്നാരു പണ്ഡിതനുമുണ്ടായിരു�

. ശാ ികൾ തെന്റ ഗുരുവായ ആ േയാഗിയുെട ഉപേദ�
ശ കാരം അമാവാസി േതാറും പതിവായി ശക്തിപൂജ
കഴിച്ചിരു . പൂജയുള്ള ദിവസം ശാ ികൾ സന്ധ്യയാ�
കുേമ്പാൾ കുളി കഴി പുരയ്ക്കക ് കയറി വാതിലട�
ച്ചാൽ പൂജ കഴിഞ്ഞല്ലാെത വാതിൽ തുറക്കാറില്ല. പൂജ
കഴിയുേമ്പാൾ േനരേമകേദശം പാതിരാവായിരി ം.
അങ്ങെനയാണു് പതിവു്.

ഒരാണ്ടിൽ കുംഭമാസത്തിൽ അമാവാസിനാൾ ശാ�
ികൾ പൂജകഴി െകാണ്ടിരുന്നേപ്പാൾ അേദ്ദഹത്തിെന്റ

ഭാര്യയായിരുന്ന അമ്മ്യാർ എേന്താ ആവശ്യത്തിനായി
മുറ്റേത്തക്കിറങ്ങി. അേപ്പാൾ രാ ി ഏകേദശം പ
നാഴികയായിരു . വിള ം മ ം കൂടാെത ഇരുട്ടത്താ�
ണു് അമ്യാർ അേങ്ങാട്ടിറങ്ങിയതു്. അേപ്പാൾ ആേരാ
അവിെട വ ് അമ്യാരുെട കഴുത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ആഭ�
രണങ്ങെളല്ലാം അറുെത്തടു െകാ ് ഓടിക്കള .
അമ്യാർ ഉറെക്ക നിലവിളി . അതുേക ് അയൽ�
പക്ക ണ്ടായിരുന്നവെരല്ലാം പരി മി ് അവിെട
ഓടിെയത്തി. വിവരമറിഞ്ഞേപ്പാൾ അവരാൽ കഴിയുന്ന
അേന്വ ഷണങ്ങെളല്ലാം െച േനാക്കി. എങ്കിലും കള്ള�
െന ക പിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. പൂജ കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ
വാതിൽ തുറ ് ശാ ികളും പുറ വ . ഈ സം�
ഗതി അേദ്ദഹവും അറി . അേദ്ദഹമാേരാടുെമാ ം
മിണ്ടാെത അവിെട നിന്നിറങ്ങിനട . അേദ്ദഹത്തിെന്റ
പിന്നാെല ചില അയൽപക്കക്കാരും െച . അവർ േന�
െര അച താനന്ദേയാഗിയുെട അടുക്കെലത്തി. േയാഗി
മുേമ്പതെന്ന ഈ സംഗതി ദിവ്യദൃഷ്ടി െകാ ് കണ്ട�
റിഞ്ഞിരിരുന്നതിനാൽ ശാ ികേളാടു് ”ശാ ികെള!
സംഗതി ഞാൻ അറിഞ്ഞിരി . ക്ഷണത്തിൽ
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കാവിൽ െച േദവിയുെട സന്നിധിയിൽ സങ്കടമറിയി�
. നിവൃത്തിമാർഗം ഭഗവതി ഉണ്ടാക്കിത്തരും” എ ്

പറ . ഉടെന ശാ ികൾ കാവിെലത്തി ഭഗവതിെയ
തി . ശാ ികൾ ഒരു തകവിയുമായിരുന്നതിനാൽ
തി പദ്യമായിട്ടായിരു . അെഞ്ച പദ്യം െചാല്ലിക്ക�

ഴിഞ്ഞേപ്പാേഴ ം ിേകാവിലിൽനി ് ഒരു േതജ ്
പുറേത്ത വ േനെര െതെക്കാ േപായി. അതി�
െന്റ പിന്നാെല ശാ ികളും കൂട്ടരും നട . േതജ ്
േമൽഭാഗ കൂടിയും ശാ ികളും കൂട്ടരും നില കൂടി
നട മാണു് േപായതു്. േതജ ് അവിെടയുള്ള പുഴ�
യ്ക്കക്കെര പട്ടാേഞ്ചരി നായരുെട വീട്ടിനു സമീപമുള്ള
കിണറ്റിനു ഒരു ദക്ഷിണം െവച്ചി ് േമൽ ഭാഗ
നി . ശാ ികൾ വീട്ടിെന്റ പടിക്കൽെച വിളി
പടിവാതിൽ തുറപ്പി ് ആ വീട്ടിെല മൂത്ത നായേരാടു്
സംഗതികെളല്ലാം പറ . ആ നായർ ശാ ികളുെട
ശി ഷ്യനുമായിരു . മൂത്ത നായർ ചില സാമാനങ്ങൾ
അ ് പകൽ തെന്റ ഭൃത്യെന്റ കയിൽ െകാടു ് ശാ�

ികളുെട മഠത്തിേല ് അയച്ചിരു . അവൻ മടങ്ങി�
വന്നതു് രാ ി പ പ നാഴിക കഴിഞ്ഞതിെന്റ
േശ ഷമായിരു . അതുെകാ ് മൂത്തനായർ കള്ളൻ
തെന്റ ഭൃത്യൻ തെന്നെയ ഏകേദശം തീർച്ചെപ്പടുത്തി�
െക്കാ ് ആ ഭൃത്യെന വിളി വരുത്തി േചാദ്യം തുടങ്ങി.
അേപ്പാൾ േമൽ ഭാഗ നിന്നിരുന്ന ആ േതജ ് ആ
ഭൃത്യെന്റ തല മീെത വ ഒരു ദക്ഷിണം െവച്ചി ്
മറ േപായി. അേപ്പാൾ സംഗതി ശാ ികൾ ം
മൂത്ത നായർ ം കുറ കൂടി നിശ്ചയമായി. ഉടെന മൂത്ത
നായർ ആ ഭൃത്യെന മ ള്ള ചില ഭൃത്യന്മാെരെക്കാ ്
പിടിപ്പി ് ഒരു മരത്തിേന്മൽ േചർ ് െകട്ടിച്ചി ് മൂ�
ത്തനായർ തെന്ന ര മൂ വീ ് െവ െകാടു .
അേപ്പാൾ ആ അടിക്കെപ്പട്ട കള്ളൻ പരമാർത്ഥെമല്ലാം
ഉണ്ടായതുേപാെല പറയുകയും േതജ ് ദക്ഷിണം
െവച്ച ആ കിണറ്റിലിറങ്ങി ഒരു െപാതിെക്കെട്ടടു ്
െകാ വ ശാ ികൾ ് െകാടു കയും െച .
ശാ ികൾ ആ െപാതി അഴി േനാക്കിയേപ്പാൾ അമ്യാ�
രുെട ആഭരണങ്ങെളല്ലാം അതിലുണ്ടായിരു . ശാ ി�
കൾ സേന്താ ഷി ര ക ം ഉയർത്തി മൂത്തനായെര
അനു ഹിച്ചി ് ആഭരണങ്ങളും െകാ ് മഠത്തിേല ്
േപായി. ആ െപാതി കിണട്ടിലിട്ടിരുന്നതു് ആ കള്ളൻ
തെന്നയായിരു എ ള്ളതു് പറയണെമന്നില്ലേല്ലാ.
ശാ ികൾ ആഭരണങ്ങെളല്ലം മഠത്തിൽ െകാ ് െച
അമ്യാരുെട കയ്യിൽ െകാടു കയും ഉണ്ടായ സംഗതി�
കെളല്ലാം പറ േകൾപി കയും െച . അേപ്പാൾ
അമ്യാർ ണ്ടായ സേന്താ ഷം എ മാ െമ പറ�
യാൻ യാസം. പിേറ്റ ദിവസം കാലേത്ത ശാ ികളും
അമ്യാരും കുളി കാവിൽേപ്പായി ഭഗവതിെയ വന്ദി ്
ചില വഴിപാടുകളും കഴി മടങ്ങിവ യഥാപൂർവ്വം
സുഖമായി താമസി .

ഇങ്ങെന ചി ർകാവിൽ ഭഗവതിയുെട മാഹാത്മ്യങ്ങ�
ളും അ ത വൃത്തികളും ഇനിയും വളെര പറയാനു ്.
എങ്കിലും വിസ്തരഭയത്താൽ ഇേപ്പാൾ വിരമി .

ചി ർ കാവിൽഭഗവതി! െച കഥിേച്ചൻ, ത്വ�
ദീയമാഹാത്മ്യം

െത കളുള്ളതേശ ഷം! മ ം കൃപയാ െപാറു�
കാ ക മാം
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ീപരശുരാമൻ േകരളത്തിെന്റ രക്ഷയ്ക്കായി അഷ്ടൈവ�
ദ്യന്മാെര നിയമിച്ചതുേപാെല ആറു് മാ ിക കുടുംബക്കാ�
േരയും നിയമി . അവരിൽ മൂ ് കുടുംബക്കാർ സന്മ �
വാദികളും േശഷം കുടുംബക്കാർ ദുർമ വാദികളുമായിരു�

. സന്മ വാദികളിൽ ഒരു കുടുംബക്കാരനാണു് ക ർ
ന രിപ്പാടന്മാർ. അവർ ദുർമ്മ വാദങ്ങൾ ഒരിക്കലും
െച കയില്ല.

ക ർ ന രിപ്പാടന്മാരുെട ഇല്ലം ആദ്യം ിട്ടീഷ്
മലബാറിൽ േകാട്ടയ്ക്കൽസമീപത്തായിരു . കുറ കാ�
ലം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ എേന്താ കാരണവശാൽസാമൂതിരി�
പ്പാട്ടിേല ് ഇവേരാടു് നല്ല രസമില്ലാെതയായിത്തീർ�

. അതിനാലവർ അവിെടനി ് േപാ ് വ വനാടു്
താലൂക്കിൽ പട്ടാമ്പി തീവണ്ടി േസ്റ്റഷനിൽ നി ് മൂ ്
നാഴിക കിഴ ് പള്ളി റമംശം േദശ ് െചങ്ങണം
കുന്ന ് ഭഗവതീേക്ഷ ത്തിനു് സമീപം ഭാരത ഴയു�
െട വടക്കായി ഒരു സ്ഥല ് താമസമാക്കി. എങ്കിലും
അവിേടയും അവരുെട വാസം സ്ഥിരമായില്ല. ഒരു ദി�
ക്കിൽ താമസമാക്കിയിരുന്ന മുഹമ്മദീയരുെട ഉപ വം
ന രിപ്പാടന്മാർ ് ദുസ്സഹമായിരു . എ മാ മല്ല,
ന രിപ്പാടന്മാർ അവിെട താമസമാക്കിയതിെന്റേശഷം
സാമൂതിരിപ്പാടിെല വിേരാധം പൂർവ്വാധികം വർദ്ധി ക�
യും െച . അതിനു് സ്വൽപ്പമായ ഒരു കാരണവുമുണ്ടാ�
യിത്തീർ . െകാച്ചി രാജസ്വരൂപം വകയായെവളിയ�
േങ്കാടു് അംശത്തിൽ ‘െപരുമ്പട ് ’ എെന്നാരു േക്ഷ വും
ഏതാനും വ വകകളും ഉ ്. െകാച്ചി രാജാക്കന്മാർ ്
തിരുമൂ ് കിട്ടിയാൽ അവിെടെച്ച ് ‘അരിയി വാഴ്ച്ച’
എെന്നാരു ിയ നട ക പതിവാണു്. അതിനുേവ �
ന്ന സകലസാധനങ്ങളും േശഖരി െകാടുത്തിരുന്നതു്
അക്കാല ് െകാച്ചി രാജാക്കന്മാരുെട ഇഷ്ടനായിരുന്ന
ഒരു ക ർ ന രിപ്പാടായിരു . അതുെകാ ം കൂടി�
യായിരു സാമൂതിരിപ്പാട്ടിേല ് ന രിപ്പാടന്മാേരാടു്
വിേരാധം വർദ്ധിച്ചതു്. ഇങ്ങെന എല്ലാം െകാ ം െച�
ങ്ങണം കുന്നെത്ത താമസം ന രിപ്പാടന്മാർ ് ഏറ്റവും
ദുഷ്ക്കരമായിത്തീർ . അതിനാൽ െകാച്ചീരാജാവു് അവ�
െര കുടുംബസഹിതം തൃ ണി റ ് െകാ േപായി.
അക്കാല ് ‘മണിയമ്പിള്ളിമന’ എ ് സിദ്ധമായി�
രുന്ന ാഹ്മണഗൃഹം അന്യം നി േപാവുകയാൽ ആ
ഇല്ലവും ഇല്ലം വകയായ സകല വ വകകളും സർക്കാ�
രിൽ േചർത്തിരി കയായിരു . അതിനാൽ െകാച്ചീ�
രാജാവു് ന രിപ്പാടന്മാെര സകുടുംബം ആ ഇല്ല ് കയ�
റ്റിത്താമസിപ്പി കയും ഇല്ലം വകസകല വ വകകളും
ന രിപ്പാട്ടിേല ് ദാനമായിെക്കാടു കയും െച .

അനന്തരം ഏതാനും െകാല്ലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞതിെന്റ
േശഷം അവർ അവിെടനി ം കുടുംബസേമതം േപാ�
യി തൃശ്ശിവേപരൂർ താലൂക്കിൽ അവിണിേശ്ശരി വിേല്ല�
ജിൽ ഒ ർ തീവണ്ടി േസ്റ്റഷനിൽ നി ് ഏകേദശം അര�
നാഴിക പടിഞ്ഞാറു് സ്ഥിരവാസമാക്കി. ഇതു് െകാല്ലം
1030-ആമാണ്ടാെണന്നാണു് േകൾവി. ഇേപ്പാഴും അവ�
രുെട സ്ഥിരവാസം അവിെടത്തെന്നയാണു്. എങ്കിലും
െചങ്ങണംകുന്ന ം തൃ ണി റയിലുമുള്ള ഇല്ലങ്ങളും
വ ക്കളുെമല്ലാം ഇേപ്പാഴും അവരുെട ൈകവശാനുഭവാ�
ത്തിൽ തെന്നയാണു് ഇരി ന്നതു്. എ മാ മല്ല, കാ�
ര്യങ്ങളേന്വഷി ന്നതിനും മ മായി ചിലേപ്പാൾ അവർ
ആ ര സ്ഥല ം േപായി താമസിക്കാറുമു ്. ക ർ
ന രിപ്പാടന്മാർ െചങ്ങണംകുന്ന ഭഗവതിെയ തങ്ങ�
ളുെട കുടുംബപരേദവതയായിട്ടാണു് വിചാരി കയും
ആചരി കയും െച േപാരുന്നതു്. അതിനാൽ അവിെട
ഭജനത്തിനായി ം അവർ ചിലേപ്പാൾ അവിെടെച്ച ്
താമസിക്കാറു ്.

ക ർ ന രിപ്പാടന്മാർ േവദേവദാംഗികളിലും മ �
വാദത്തിലും പേണ്ട തെന്ന അതിനിപുണന്മാരായിരു .
അവരിൽ ചിലർ നല്ല കവികളുമായിരു . എന്നാൽ
അവർ ് അധികം സിദ്ധി മ വാദത്തിലാണു്.
അവർ തൃ ണി െറ നി ് അവിണിേശ്ശരി ് മാ�
റിത്താമസിക്കാനിടയായതുതെന്ന അവരുെട മ വാ�
ദത്തിെന്റ ശക്തിനിമിത്തമാെണന്നാണു് ഐതിഹ്യം.
അതു് എങ്ങെനെയ ് ചുരുക്കത്തിൽ താെഴ പറ
െകാ .

അവിണിേശ്ശരി എന്ന േദശ ് ‘കിഴെക്കക്കാളിക്കാ�
ടു് ’ എ ് സിദ്ധമായി ് ഒരുമനയുണ്ടായിരു . അന�
വധി സ്വ ക്കളുണ്ടായിരുന്ന ആ ാഹ്മണഗൃഹത്തിൽ
ഒരു കാല ് പുരുഷന്മാരാരുമില്ലാെതയായി. ഒടുക്കം
നാലു് അന്തർജ്ജനങ്ങൾ മാ ം േശഷി . അവരിൽ
മൂ ് അന്തർജ്ജനങ്ങൾ മരിച്ചേപ്പാഴും േശഷ ിയകൾ
െചയ്തതു് അവിെട അടു തെന്നയുള്ള മൂക്ക രില്ലെത്ത
ഒരു ന രിയായിരു . കാളിക്കാ മനയ്ക്കെല ന രിപ്പാ�
ടന്മാർ അേനകം മൂർത്തികെള േസവി സാദിപ്പി �
കയും തങ്ങളുെട പരേദവതകളാക്കിെവ പതിവായി
പൂജി കയും െചയ്തിരുന്നവരായിരു . അന്തർജ്ജന�
ങ്ങളുെട േശഷ ിയകൾ കഴി േശഷക്കാരനായിെച്ച �
േചർന്ന ന രി അവിെട കുടുംബപരേദവതകളായിത്തീർ�
ന്നിരുന്ന മൂർത്തികെള േവണ്ടതുേപാെല പൂജി കയും
േസവി കയും െചയ്യാതിരുന്നതിനാൽ അേദ്ദഹത്തിനു

ാ പിടി . എ മാ മല്ല, ാ പിടി ് ഓടിനടന്ന
അേദ്ദഹം കുറ കാലം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ രക്തം ഛർദ്ദി
മരി കയും െച . പിെന്നയും അവിെട തിദിനെമ�
ന്നേപാെല ഓേരാ ഭയങ്കരസംഭവങ്ങൾ നട െകാണ്ടി�
രു . അതിനാൽ ജനങ്ങൾ ഭയം നിമിത്തം ആ മന�
യ്ക്കൽ കയറാെതയായിെയന്നല്ല, ആ മനയുെട അടുക്കൽ�
കൂടി വഴിനട ക േപാലും െചയ്യാെതയായി. അേപ്പാൾ
ഏകാകിനിയായിരുന്ന ആ അന്തർജ്ജനത്തിനു് അവി�
െട കഴി കൂ ന്നതിനു വളെര യാസമായിത്തീർ .
അതിനാൽ ആ സാധ്വി തൃ ണി െറെച്ച വലിയ�
ത രാൻ തിരുമനസ്സിെല സന്നിധിയിൽ ഈ സങ്കട�
ങ്ങെളല്ലാമറിയി . ഉടെന വലിയത രാൻ തിരുമന �
െകാ ് ക ർ ന രിപ്പാടിെന തിരുമുമ്പാെക വരുത്തി
“കാളികാട്ടില്ല െച ് അവിെട ഉണ്ടായിെക്കാണ്ടിരി�

ന്ന ഉപ വങ്ങെളല്ലാം ഒഴി െകാടുക്കണ”െമ ് കൽ�
പ്പി . ന രിപ്പാടു് ആ ഇല്ല െച ് സംഗതികെള�
ല്ലാം സൂക്ഷ്മമായി അേന്വഷിച്ചറിയുകയും കാളികാ ന �
രിമാരുെട പരേദവതകളായിരുന്ന മൂർത്തികൾെക്കല്ലാം
യഥാവിധി പൂജകളും മ ം നടത്തി അവെര സേന്താഷി�
പ്പി കയും അേപ്പാൾ അവിെട ഉണ്ടായിെക്കാണ്ടിരുന്ന
ഉപ വങ്ങെളല്ലാം നീ കയും അതറി ് അവിെട ദാ�
സ്യ വൃത്തി ം മ ം േവ ന്നവെരല്ലാം െച തുട �
കയും അേപ്പാൾ ഏകാകിനിയായിരുന്ന ആ അന്തർജ്ജ�
നത്തിെന്റ ദുഃഖവും ഭയവുെമല്ലാെമാഴി ് അവർ ് സു�
ഖമാവുകയും െച . എങ്കിലും ആ മൂർത്തികെളെയല്ലാം
യഥാവിധി പൂജി ം േസവി ം സേന്താഷിപ്പി െകാണ്ടി�
രി ന്നതിനു് മതിയായവർ മറ്റാരുമില്ലാതിരുന്നതിനാൽ
വലിയത രാൻ തിരുമനസ്സിെല ക ന കാരം ന രി�
പ്പാടു് പിെന്നയും ആ ഇല്ല തെന്ന താമസി .

അനന്തരം കുറ കാലം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ അവിെട
ഏകയായി േശഷിച്ചിരുന്ന ആ അന്തർജ്ജനവും കാല�
ധർമ്മെത്ത ാപി കയും അവരുെട അപര ിയക�
ളും ന രിപ്പാടുതെന്ന നട കയും ആ സംഗതി വലി�
യത രാൻ തിരുമനസ്സിെല അടുക്കൽ അറിയി ക�
യും അപ്പേപ്പാൾ തിരുമന െകാ ് ന രിപ്പാടിേനാ�
ടു് “ഇനി നിങ്ങെളല്ലാവരും ഇവിെടനി ് (തൃ ണി �
െറനി ് ) മാറി കുടുംബസഹിതം ആ കാളികാട്ടില്ല �
െച ് താമസി െകാള്ളണം. അന്യം നിന്നതായ ആ
ഇല്ലവും ആ ഇല്ലംവകയായി ള്ള സകല വ വകകളും
നിങ്ങൾക്കായി തന്നിരി ” എ ് കൽപ്പി കയും
അ കാരം തി രം അയ െകാ കയും അക്കാലം മു�
തൽ ക ർന രിപ്പാടന്മാരുെട സ്ഥിരവാസം അവിെട�
യാകുകയും െച . ഇ കാരമാണു് ക ർ ന രിപ്പാട�
ന്മാരുെട സ്ഥിരവാസം തൃ ണി റനി ് മാറി അവി�
ണിേശ്ശരിയിലായതു്. ന രിപ്പാടന്മാർ അവിെട സ്ഥി�
രവാസമായ കാലം മുതൽ ആ മനയുെട േപരു് ‘ക ർ�
മന’െയന്നായി. എങ്കിലും അവിെട സമൂപസ്ഥന്മാരായ�
വെരല്ലാം ഇേപ്പാഴും കാളികാ മനെയന്നാണു് പറ �
വരുന്നതു്.

ക ർ ന രിപ്പാടന്മാർ വലിയ മ വാദികളായി�
ത്തീർന്നതിനു പല കാരണങ്ങൾ ജനങ്ങൾ പറ വരു�

്. അവയിൽ ചിലതു് താെഴപ്പറ െകാ :
ക ർന രിപ്പാടന്മാർ സകുടുംബം െചങ്ങണംകുന്ന�
് പാർത്തിരുന്ന കാല ് അവിെടനി ് ഒരു ന �

രിപ്പാടു് തൃശ്ശിവേപരൂർേച്ച ് വട ന്നാഥേക്ഷ ത്തിൽ
ഭജനം തുടങ്ങി. ഭജനം വളെര നിഷ്ഠേയാടുകൂടിയാണു്
നടത്തിയിരുന്നതു്. ര േനരവും നട തുറ േമ്പാേഴ ്
കുളികഴി ് േക്ഷ ത്തിെല ം. പിെന്ന നടയട ന്നതു
വെര ജപി െകാ ം ഈശ്വരധ്യാനം െച െകാ ം
മണ്ഡപത്തിൽത്തെന്ന ഇരി ം. അങ്ങെനയായിരു
പതിവു്. ഇട ് സന്ധ്യാവന്ദനത്തിനു് സമയമാകുേമ്പാൾ
അതിനു മാ േമ അവിെടനി ് എഴുേന്ന േപാവുകയു
അതു കഴിഞ്ഞാൽ പിെന്നയും അവിെടത്തെന്ന വന്നിരി�

ം. ഉച്ച ് ഒരു േനര ംമാ ം സ്വൽപ്പം ഭക്ഷണം കഴി�
ം. പിെന്ന ജലപാനേമ്പാലും പതിവില്ലായിരു .
അങ്ങെന ഏതാനും െകാല്ലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞതിെന്റ

േശഷം ഒരു ദിവസം ൈവകുേന്നരം ന രിപ്പാടു് ഈശ്വര�
ധ്യാനേത്താടുകൂടിയിരുന്നേപ്പാൾ േക്ഷ ത്തിൽ അത്താ�
ഴപൂജയും തൃ കയും മ ം കഴി . അേദ്ദഹം അെതാ�

ം അറിയില്ല. അേദ്ദഹം ധ്യാനത്തിൽനി ണർ ്
ക തുറ ് േനാക്കിയേപ്പാൾ േക്ഷ ത്തിൽ ശാന്തി�
ക്കാർ മുതലായവരാരുമില്ലായിരു . നട അടച്ചിരി �
ന്നതായും ക . ‘ഇനി എന്താണു് േവണ്ടതു് ’ എ ് വി�
ചാരി െകാ ് അേദ്ദഹം അവിെടയിരുന്നേപ്പാൾ എവി�
െടനിേന്നാ ഒരു ന്ഥം അേദ്ദഹത്തിെന്റ മുൻപിൽ വ �
വീണു. അെതടു െവ ംെകാ ് അേദ്ദഹം പിെന്നയും
വിചാരമഗ്നനായി അവിെടത്തെന്നയിരു . അങ്ങെന
കുറ േനരം കഴിഞ്ഞേപ്പാേഴ ം കുളിക്കാൻ േപാകാ�
നുള്ള േനരമായതിനാൽ അേദ്ദഹം കുളിക്കാൻ േപായി.
ശാന്തിക്കാർ കുളി വ ് നട തുറന്നേപ്പാേഴ ം ന രി�
പ്പാടും കുളിയും മ ം കഴി പതിവുേപാെല മണ്ഡപത്തി�
െലത്തി. അേദ്ദഹം പിെന്നയും നിഷ്ഠേയാടുകൂടി ഭജി �
െകാ ് യഥാപൂർവ്വം അവിെടത്തെന്ന താമസി .

അനന്തരം ഏതാനും െകാല്ലങ്ങൾകൂടി കഴിഞ്ഞ�
തിെന്റേശഷം ഒരു ദിവസം പാർവ്വതീപരേമശ്വരന്മാർ
ന രിപ്പാട്ടിെല മുമ്പിൽ ത്യക്ഷീഭവി കയും ഭഗവാൻ
അേദ്ദഹേത്താടു് “ഇനി ഭജനം മതിയാക്കി ഇല്ലേത്ത ്
േപാകാം. ഇവിെട കിട്ടീ ള്ള ന്ഥം ഞാൻ ഇ തന്നതാ�
ണു്. അതു േനാക്കി അതിൽപ്പറൺജിരി ന്നതുേപാെല
െച െകാണ്ടാൽ സർവ്വവും സഫലമാകും. ആ ന്ഥ�
ത്തിെന്റ അവസാനഭാഗ ് പറഞ്ഞി ള്ള വിധി കാരം
ഭഗവതിേസ്സവ കഴി െകാണ്ടാൽ സകലകാര്യങ്ങളും
സാധി ം. സാധാരണമായി ള്ള ഭഗവതിേസ്സവേയ�
ക്കാൾ കുറ കൂടി വിസ്തരിച്ചാണു് ന്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞി�
രി ന്നതു്. അതിനാൽ ഈ വിധി കാരം കഴി ന്ന
ഭഗവതിേസ്സവയുെട േപരു് ‘വലിയ ഭഗവതിേസ്സവ’ എന്നാ�
ക്കിെക്കാള്ളണം. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞി ള്ളെതാന്നിനും
യാെതാരു വ്യത്യാസവും വരുന്നതല്ല. ഞങ്ങൾ ര േപ�
രും േവണ്ടതുേപാെല സാദിച്ചിരി ” എന്നരുളിെച�
യ്തി ് ഭഗവാൻ േദവിേയാടുകൂടി അേപ്പാൾത്തെന്ന അന്തർ�
ദ്ധാനം െച കയും െച . ഉടെന ന രിപ്പാടു് പാർവ്വതീ
പരേമശ്വരന്മാർ മറഞ്ഞ ആ ദി േനാക്കി സാഷ്ടാംഗം
വീണു നമസ്ക്കരി . അേദ്ദഹത്തിനു് അേപ്പാഴുണ്ടായ
സേന്താഷാ തപാരവശ്യം എ മാ െമ ം ഏതു �
കാരെമ ം പറവാൻ യാസം. ന രിപ്പാടു് ആ രാ ി
അവിെടക്കഴി കൂട്ടിയതിെന്റേശഷം പിേറ്റദിവസം കാ�
ലെത്ത കുളിയും സന്ധ്യാവന്ദനാദികളും കഴി ് അവിെട
‘ ീമൂലസ്ഥാനം’ മുതൽ േവ ന്ന സ്ഥലങ്ങളിെലല്ലാം
വന്ദനവും ദർശവും കഴിച്ചി മനയ്ക്കേല ് േപായി. ക ർ�
ന രിപ്പാടന്മാർ വലിയ മ ്രവാദികളായിത്തീർന്നതു്

ീപരേമശ്വരേന്റയും ീപാർവ്വതിയുേടയും സാ�
ദംെകാ ം ഭഗവാെന്റ ഉപേദശ കാരമുള്ള വലിയ
ഭഗവതിേസ്സവെകാ ം ഭഗവാൻ സാദി െകാടുത്ത

ന്ഥ ംമൂലവുമാണു്. േവെറയും ചില കാരണങ്ങളിെല്ല�
ന്നില്ല. അവയും യഥാവസരം പിന്നാെല സ്താവിക്കാൻ
േനാക്കാം. ഏെതങ്കിലും ത ന രിപ്പാടു് ഒേരർപ്പാടു്
നിശ്ചയി . അെതങ്ങെനെയന്നാൽ ക ർമനയ്ക്കലു�
ണ്ടാകുന്ന പുരുഷന്മാെരെയല്ലാവരും സമാവർത്തനം
കഴിഞ്ഞാലുടെന വട ന്നാഥേക്ഷ ത്തിൽ ഒരു സംവ�
ത്സരഭജനം നടത്തണെമ ം അതു് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാെത
മ വാദം െച തുടങ്ങരുെത മാണു്. ആ ഏർപ്പാടു്
ഇേപ്പാഴും അവിെട ശരിയായി നട േപാകു ്. ഈ
ഏർപ്പാടു് നിശ്ചയി കയും വട ന്നാഥേക്ഷ ത്തിൽ
ഭജി പാർവ്വതീപരേമശ്വരന്മാെര ത്യക്ഷീകരി ക�
യും െചയ്ത ആ ന രിപ്പാട്ടിെല േപരു് ‘കുമാരസ്വാമി’
എന്നായിരുന്നെ .

ഈ കുമാരസ്വാമി ന രിപ്പാടു് വട ന്നാഥേക്ഷ �
ത്തിെല സംവത്സരഭജനം കഴി മനയ്ക്കൽ മടങ്ങിെയ�
ത്തീ ് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞതിെന്റേശഷം കാ�
ശി, രാേമശ്വരം മുതലായ പുണ്യസ്ഥലങ്ങളിൽേപ്പായി ഗം�
ഗാസ്നാനം, േസതുസ്നാനം മുതലായവയുംകൂടി നിർവ്വഹി .
അേദ്ദഹം രാേമശ്വര നി ് മടങ്ങിവരും വഴി തിരുവ�
നന്തപുരെത്തത്തി മഹാരാജസന്നിധിയിൽെച്ച മുഖം
കാണി കയും െച . അ ് തിരുവിതാംകൂർ രാജ്യം
ഭരിച്ചിരുന്നതു് െകാല്ലം 973-ആമാ ് കുംഭമാസത്തിൽ
നാടുനീങ്ങിയ കാർത്തികതിരുനാൾ രാമവർമ്മ മഹാരാ�
ജാവു് തിരുമന െകാണ്ടായിരു . തിരുമന െകാ ്
ഈ ന രിപ്പാടിെന റി ് മുേമ്പതെന്ന േകട്ടറിഞ്ഞിരു�
ന്നതിനാൽ അേദ്ദഹെത്ത അവിെട യഥാേയാഗ്യം സ്വീക�
രി കയും സൽക്കരി കയും െച .

അക്കാല ് അവിെട ജനങ്ങൾ ് അതിദുസ്സഹ�
മായ ഒരുപ വം േനരിട്ടിരു . 933-ആമാ ് നാടുനീ�
ങ്ങിയ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ മഹാരാജാവു് രാജേ ാഹിക�
ളായിരുന്ന എ വീട്ടിൽ പിള്ളമാെരെയല്ലാം പിടിപ്പി
പടിഞ്ഞാെറ കടൽ റ ് െകാ േപായി കഴു െവ�
ട്ടി കടലിേല ് ത കയും അവരുെട ീകെളയല്ലാം
പിടി ് സമു തീരവാസികളായ മു വർ ് െകാടു ക�
യും െചയ്താണേല്ലാ അവരുെട വംശം നശിപ്പിച്ചതു്. ആ
പിള്ളമാരുെട പേരതാന്മാക്കളും അവർ േസവിച്ചിരുന്ന
ഉ മൂർത്തികളുമാണു് അ ് ജനങ്ങെള ഉപ വി െകാ�
ണ്ടിരുന്നതു്. ആ പിള്ളമാരുെട േശഷ ിയകൾ െച�
യ് വാനാരുമുണ്ടായിരുന്നില്ലേല്ലാ.

“ആബ്ദദീക്ഷാദിേലാേപന
േ താ യാന്തി പിശാചതാം
സ്വജനാൽ ബാധമാനേസ്ത
വിചരന്തി മഹീതേല”
എന്നാണേല്ലാ മാണം. ആ മൂർത്തികളുെട ഉപ�

വം ജനങ്ങൾ ് മിക്ക ദിവസങ്ങളിലും ഉണ്ടായിരു�
. വിേശഷി ് െചാവ്വാഴ്ച്ചയും െവള്ളിയാഴ്ച്ചയും രാ�
ിയിൽ മദ്ധ്യയാമത്തിങ്കലായിരു അതികലശലാ�

യിരുന്നതു്. ആ പിശാചുക്കളുെടയും മൂർത്തികളുെടയും
സഞ്ചാരം കടൽ റം മുതൽ പടിഞ്ഞാേറേക്കാട്ടവാതിൽ
വെരയായിരു . പത്മനാഭസ്വാമിെയ റി ള്ള ഭയം�
െകാേണ്ടാ എേന്താ അവർ േകാട്ടയ്ക്കക ് കടക്കാറില്ല.
പ ് നാഴിക രാ ിയാകുേമ്പാൾ അവെരല്ലാവരും കൂ�
ടി കൂട്ടംകൂടി കടൽ റ നി ് കിഴേക്കാ ് പുറെപ്പടും.
പിെന്ന പ നാഴിക െവളുപ്പാനുള്ളേപ്പാൾ വെര ആ

േദശെത്താെക്ക അവരുെട സഞ്ചാരമാണു്. അതിനി�
ട ് മനുഷ്യരായി ള്ളവെര ആെരെയങ്കിലും കണ്ടാൽ
അവർ കഥകഴി ം. അതിനാൽ അക്കാല ് ആരും
പുറത്തിറങ്ങി സഞ്ചരിക്കാറില്ല. എ മാ മല്ല, അക്കാ�
ല ് ആ േദശെത്ത ം ആരും പാർത്തിരു മില്ല.
ഈ മൂർത്തികൾ ഉറെക്ക അലറുകയും അട്ടഹസി കയും
െച െകാണ്ടാണു് സഞ്ചരിച്ചിരുന്നതു്. അതിനാൽ ആ

േദശെത്ത ം ആർ ം േപടിച്ചി പുരയ്ക്കക േപാ�
ലും കിട റങ്ങാൻ നിവൃത്തിയില്ലായിരു . ഈ ഉപ�

വെമാഴി ന്നതിനു് മഹാരാജാവു് തിരുമന െകാ ്
അേനകം മ വാദികെള വരുത്തി പലതും െചയ്യി േനാ�
ക്കി. ഒ െകാ ം ഒരു ഫലവുമുണ്ടായില്ല. അങ്ങെന�
യിരുന്നേപ്പാളാണു് കുമാരസ്വാമി ന രിപ്പാടു് അവിെട
െച േചർന്നതു്.

ന രിപ്പാടു് മുഖം കാണിച്ചേപ്പാൾത്തെന്ന തിരുമ�
ന െകാ ് ഈ സംഗതികെളല്ലാം അേദ്ദഹേത്താടു്
കൽപ്പി കയും ഏതുവിധവും ഈ ഉപ വം മാറ്റിെക്കാ�
ടുക്കണെമ ് ആവശ്യെപ്പടുകയും െച . സംഗതിക�
െളല്ലാം േക മനസ്സിലാക്കിയതിെന്റ േശഷം ന രി�
പ്പാടു് “ആെട്ട, ഞാെനാരു എഴുെത്തഴുതിെക്കാടുത്താൽ
അതു ംെകാ േപായി േകാട്ടവാതിൽക്കൽ അക �
നിൽ കയും ആ മൂർത്തികൾ പുറ വരുേമ്പാൾ അതു്
അവരുെട അടുക്കേല ് എറി െകാടു കയും െച�
യ് വാൻ ൈധര്യമുള്ളവർ ഇവിെട ആെരങ്കിലുമുേണ്ടാ?”
എ ് േചാദി . അതിനു് മറുപടിയായി “അതിനാെര�
ങ്കിലുമുണ്ടാകും” എ ് കൽപ്പി . അേപ്പാൾ ന രിപ്പാടു്
“എന്നാൽ അതു് ഇ തെന്ന േവണം. ഇ ് െവള്ളിയാ�
ഴ്ച്ചയാണേല്ലാ, ഞാൻ േപായി കുളിയും സന്ധ്യാവന്ദനാ�
ദികളും അത്താഴവും കഴി വരാം” എ ് പറയുകയും
അതിെന സമ്മതി ് തിരുമന െകാ ് ഒരാെള ട്ടി
ന രിപ്പാടിെന അയ കയും െച .

ന രിപ്പാട്ടിേല ് േകമമായി ് അത്താഴത്തിനും
മ ം കൽപ്പി ചട്ടംെകട്ടിയിരു എ ള്ളതു് േത്യകം
പറയണെമന്നില്ലേല്ലാ. എ ് നാഴിക രാ ിയായേപ്പാ�
േഴ ം ന രിപ്പാടു് കുളിയും അത്താഴവും മ ം കഴി ്
തിരുമുമ്പാെക എത്തി. അേപ്പാേഴ ം തിരുമനസ്സിെല
അത്താഴമമൃേത ം കഴിഞ്ഞിരു . അേപ്പാൾ ന �
രിപ്പാടു് “ഒേരാലയും എഴുത്താണിയും (നാരായവും) േവ�
ണം” എ ് പറയുകയാൽ കൽപന കാരം ഒരാൾ അവ
അവിെടെക്കാ െച ് െകാടു . ന രിപ്പാടു് ആ
ഓലെയടു ് വാർ മുറി ് അതിൽ എേന്താ എഴുതി
മടക്കിെക്കട്ടിെവ . അേപ്പാേഴ ം ഒരു പട്ടാളശ്ശിപായി
അവിെട എ കയാൽ തിരുമന െകാ ് “ഇതാ, ഈ
ആളാണു് എഴു ് െകാ േപാകുന്നതു് ” എ ് കൽപ്പി�

കയും ന രിപ്പാടു് ആ എഴു ് ആ ശിപായിയുെട
ൈകയ്യിൽ െകാടുത്തി ് “ഇതു് പടിഞ്ഞാെറ േകാട്ടവാ�
തിൽക്കൽ െകാ െച ് ആ ദുഷ്ടമൂർത്തികൾ അവിെട
വരുേമ്പാൾ അക നി െകാ ് പുറേത്ത ് എറി�

െകാടുക്കണം. അേപ്പാൾ അവർ എ െച
എന്നറി ് ആ വിവരം ഇവിെട വ ് പറയുകയും േവ�
ണം.” എ പറയുകയും െച . ഉടെന ആ ശിപായി
ആ എഴു ം െകാ ് ഒരു കുതിര റ കയറി ഓടി
പടിഞ്ഞാെറ േകാട്ടവാതിൽക്കെലത്തി. അേപ്പാേഴ ം
ആ ദുഷ്ടമൂർത്തികളുെട അലർച്ച േക തുടങ്ങി. കുറ സമ�
യം കഴിഞ്ഞേപ്പാേഴ ം അവെരല്ലാവരും േകാട്ടവാതിൽ�
ക്കെലത്തി. അേപ്പാൾ ആ ശിപായി ൈധര്യസേമതം
േകാട്ടയ്ക്കക ് നി െകാ ് ന രിപ്പാട്ടിെല എഴു ്
അവരുെട അടുക്കേല ് വലിെച്ചറി . ആ എഴു ്
അവരുെട അടുക്കൽ എത്തിയ ക്ഷണത്തിൽ ആ മൂർത്തി�
കെളല്ലാം ആർത്തനാദം പുറെപ്പടുവി െകാ ് വന്ന വഴി�
േയ പടിഞ്ഞാേട്ടാടി സമു ത്തിൽ മറ . എഴു െകാ�

േപായിരുന്ന േപായിരുന്ന ശിപായി മടങ്ങിവ ് ആ
വിവരെമല്ലാം തിരുമനസ്സിെല സന്നിധിയിൽ അറിയി .
അേപ്പാൾ ന രിപ്പാടു് “ആ ഉപ വം അങ്ങെനെയാഴി�

. ഇനി ആ ദുഷ്ട മൂർത്തികളുെട ഉപ വം ഒരിക്കലും
ഉണ്ടാവുകയില്ല” എ പറ . ഉടെന തിരുമന െകാ�

് ”ഞാനും അങ്ങെനതെന്ന വിശ്വസി ” എ ്
കൽപ്പി കയും ന രിപ്പാടിെന കിടക്കാൻ കൽപ്പിച്ച�
യ കയും തിരുമന െകാ ് പള്ളിയറയിേല ് എഴു�
ന്ന കയും െച .

പിേറ്റദിവസം ന രിപ്പാടു് തിരുമുമ്പാെകെച്ച ് യാ�
യറിയിച്ചേപ്പാൾ തിരുമന െകാ ് അേദ്ദഹത്തിനു്

വീരശൃ ംഖല മുതലായ അേനകം സമ്മാനങ്ങളും യാ �
െച്ചലവുവക ് ആയിരം പണവും കൽപ്പി െകാടു .
ന രിപ്പാടു് അവെയല്ലാം വാങ്ങിെക്കാ ് അ തെന്ന
സസേന്താഷം സ്വേദശേത്ത ് േപാവുകയും െച . ന �
രിപ്പാട്ടിെല എഴു ് ക ് േപടിേച്ചാടിേപ്പായ ദുർ ർ�
ത്തികളുെട ഉപ വം അതിൽപിെന്ന ആ േദശെത്ത ം
ഒരിക്കലുമുണ്ടായിട്ടില്ല. ഈ കുമാരസ്വാമിന രിപ്പാട്ടി�
െല രണ്ടാമെത്ത പൗ ൻ ഉണ്ടായേപ്പാൾത്തെന്ന അേദ്ദ�
ഹത്തിനു് ആയു ് കുറവാെണ ് ചിലർ പറയുകയാൽ
കുമാരസ്വാമിന രിപ്പാടു് സിദ്ധ േജ്യാത്സ്യനായിരുന്ന
കാരക്കാ ് ഈശ്വരവാരിയെരെക്കാ ് ആ ഉണ്ണിന �
രിപ്പാട്ടിെല ജാതകെമഴുതി . ഈശ്വരവാരിയർ പറയു�
ന്നതും എഴുതിെക്കാടു ന്നതുെമാ ം െത കിെല്ലന്നായി�
രു ജനങ്ങളുെട വിശ്വാസം. അതു് വാസ്തവമായിരു .
ഈശ്വരവാരിയർ േജ്യാതിശ്ശാ ങ്ങെളല്ലാം പഠി കഴി�
ഞ്ഞതിെന്റ േശഷം മുക്കാൽ വ്യാഴവട്ടക്കാലം (ഒൻപതു്
െകാല്ലം) കാരക്കാ ് സുബഹ്മണ്യസ്വാമിെയ നിഷ്ഠേയാ�
ടുകൂടി ഭജി ് സാദിപ്പിച്ച മഹാനാണു്. പിെന്ന അേദ്ദ�
ഹം പറഞ്ഞാൽ ശരിയാകാെതയിരി േമാ? അേദ്ദഹം
ജാതകത്തിൽ എഴുതിെക്കാടുത്തതു് ആ ഉണ്ണിന രിപ്പാ�
ടു് ഇതുപതു് വയ ് തികയുന്നതിനുമുൻപു് വസൂരിദീന�
ത്താൽ മരി ം എന്നായിരു . എ മാ മല്ല, മരി �
ന്ന ആ ം മാസവും തീയതിയും നാഴികയും വിനാഴി�
കയും എഴുതിെക്കാടു . അതു് കണ്ടേപ്പാൾ കുമാരസ്വാ�
മി ന രിപ്പാടു് മുതലായവർ ് വളെര സങ്കടമുണ്ടായി
എ ള്ളതു് പറയണെമന്നില്ലേല്ലാ. എങ്കിലും ആ മനയ്ക്കലു�
ള്ളവർ ഈ വർത്തമാനം പരസ്യമാക്കിയില്ല.

ആ ഉണ്ണിന രിപ്പാടു് മുറ ് വളർ വരികയും യഥാ�
കാലം അേദ്ദഹത്തിെന്റ സമാവർത്തനം വെരയുള്ള ി�
യകെളാെക്ക കഴിയുകയും െച . അനന്തരമേദ്ദഹം പി�
താമഹെന്റ നിശ്ചയ കാരം തൃശ്ശിവേപരൂെരത്തി വട�

ന്നാഥേക്ഷ ത്തിെല സ ംവത്സരഭജനവും നിർവ്വഹി�
െകാ മനയ്ക്കൽ മടങ്ങിെയത്തി. അേപ്പാളേദ്ദഹം

അേദ്ദഹത്തിെന്റ ജാതകം ഈശ്വരവാരിയർ ഇന്നിന്ന
കാരമാണു് എഴുതിെക്കാ ത്തിരി ന്നെത ള്ള വി�

വരം എങ്ങെനേയാ അറിയുകയും “വസൂരിബാധെയത്ത�
ടു ന്നതിനുള്ള ശക്തി ഭഗവതി ള്ളതുേപാെല മറ്റാർ�

മില്ലേല്ലാ” എ ് വിചാരി ് അടുത്ത ദിവസംതെന്ന
െചങ്ങണംകുന്ന ് ഭഗവതിേക്ഷ ത്തിെലത്തി ഭജനം
തുട കയും െച . ആ ഭജനവും കഠിന നിഷ്ഠേയാടുകൂടു�
ത്തെന്നയായിരു . കാല ് ശാന്തിക്കാരൻ വ ് നട
തുറ േമ്പാേഴ ം ഉണ്ണിന രിപ്പാടു് കുളിയും സന്ധ്യാ�
വന്ദനവും കഴി ് അമ്പലത്തിെല ം. പിെന്ന ഉച്ചപൂജ
കഴി ് നടയട ന്നതുവെര ജപവും നമസ്ക്കാരവും മ മാ�
യി ് അവിെടത്താമസി ം. ഉച്ച ജ കഴി ് നടയട�
ച്ചാൽ ഇല്ലേത്ത ് മട ം. അവിെടെച്ചന്നാൽ ഇല്ല ്
േതവാര രയിൽ കുടിയിരുത്തിയിരി ന്ന െചങ്ങണം�
കുന്ന ് ഭഗവതി ് ഒരു പൂജ കഴി ം. അതിനു് നി�
േവദ്യത്തിനു് നാഴിയരിയാണു് പതിവുെവച്ചിരി ന്നതു്.
പൂജ കഴിഞ്ഞാൽ ആ േചാറുമാ ം ഉ ് കൂടാെത അേദ്ദ�
ഹം ഊണു് കഴി ം. അങ്ങെന ഒരു േനരം മാ േമ
അേദ്ദഹം ഊണു് കഴിച്ചിരു . ൈവകുേന്നരം നട തു�
റ േമ്പാേഴ ം അേദ്ദഹം േക്ഷ ത്തിെല ം. പിെന്ന
അത്താഴ ജ കഴി ് നട അട ന്നതുവെര അേദ്ദഹം
േദവിെയ ഭജി െകാ ് അവിെടയിരി ം. ഇങ്ങെന�
െയാെക്കയായിരു അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഭജനം.

ഇങ്ങെന ഏതാനും െകാല്ലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ
ഈശ്വരവാരിയർ എഴുതിെക്കാടുത്തിരുന്ന ജാതക കാ�
രം ആ ഉണ്ണിന രിപ്പാട്ടിെല ചരമഗതി ് ദിവസമായി.
അ ് ൈവകുേന്നരം അേദ്ദഹം ഭാരത ഴയിൽെച്ച ് കു�
ളി ജപി െകാണ്ടിരുന്ന സമയം ആ പുഴവക്ക
നിന്നിരുന്ന രണ്ടരയാലുകളിൽ ഒന്നിൽനി ് എേന്താ
ഒരു മൂർത്തി ഏറ്റവും ഊേക്കാടുകൂടി പുഴയിേല ് ചാ�
ടി. അതിെന്റ പതനശക്തി നിമിത്തം ന രിപ്പാട്ടിെല
േമെലാെക്ക െവള്ളം െതറി . എങ്കിലും അെതാ ം
വകെവക്കാെത അമ്പലത്തിേല ് പുറെപ്പ . മേറ്റ ആലി�
െന്റ ചുവട്ടിെലത്തിയേപ്പാൾ സർവ്വാ ംഗസുന്ദരിയായ ഒരു

ീ അവിെട നിന്നിരു . ആ ീെയ റി ം ഒ ം
വിചാരിക്കാെത അേദ്ദഹം പിെന്നയും നട തുടങ്ങി.
അേപ്പാേഴ ം അേദ്ദഹത്തിെന്റ തല ് വല്ലാത്ത ഒരു
ഘനവും മുഖ ം േമലുെമാെക്ക ഒരു വലിച്ചിലും േദഹ�
ത്തിനു് ആകപ്പാെട ഒരു ക്ഷീണവും വ ബാധി . േക്ഷ�

ത്തിേലാളം നട ന്ന കാര്യം യാസെമ ് േതാ �
കയാൽ അേദ്ദഹം മനയ്ക്കേല ് തെന്ന േപായി. അവി�
െടെച്ച ് ഒരു കണ്ണാടിെയടു ് േനാക്കിയേപ്പാൾ മുഖ�

ം േമലുെമാെക്ക വസൂരി രുക്കൾ പുറെപ്പ തുടങ്ങി�
യിരി ന്നതായി ക . ഉടെന അേദ്ദഹം അമ്മെയ വി�
ളി ് “അേമ്മ! ഈച്ചരൻ എഴുതിത്തന്നതു് ശരിയായി.
എെന്റ േമെലാെക്ക വസൂരി രുക്കൾ പുറെപ്പ തുടങ്ങിയി�
രി . നിങ്ങളാരും വ്യസനിക്കരുതു്. ഈശ്വരവിധി
നീക്കാനാർ ം കഴിയുന്നതല്ലേല്ലാ” എ ് പറഞ്ഞി ്
േതവാര റയിൽക്കട ് അവിെട ടിയിരുത്തിയിരുന്ന
െചങ്ങണ ംകുന്ന ് ഭഗവതിയുെട വി ഹെമടു ് കി�
ഴക്കിനിയിൽ െകാ െച ് െവ െകാ ് “ ഇതുവെര
ഭഗവതിെയേസ്സവിച്ചതിെന്റ ഫലമിതാണേല്ലാ” എ ്
പറയുകയും ആ വി ഹം വല കാൽെകാ ് തട്ടി നടു�
മുറ്റേത്ത ് ഇടുകയും െചയ്തതിെന്റേശഷം ശയനസ്ഥല�

കട ് വാതിലട ് സാക്ഷയിടുകയും അവിെടെയാ�
രു പായെയടുത്തി ് അതിൽക്കിട കയും െച .

അനന്തരമേദ്ദഹം ഈശ്വരവാരിയർ ് േജ്യാതിശ്ശാ�
ത്തിലുള്ള പാണ്ഡിത്യേത്തയും ഭഗവതിയുെട കൃപയി�

ല്ലായ്മേയയും കുറി ് വിചാരി െകാ ് അങ്ങെന കിട�
ന്നേപ്പാൾ സ്വൽപ്പെമാ ് മയങ്ങി. അേപ്പാൾ സർവ്വാംഗ�
സുന്ദരിയായ ഒരു ീ അേദ്ദഹത്തിെന്റ അടുക്കൽെച്ച ്
നി െകാ ് “േഹ! എന്താ എെന്റ േപരിലും മുഷിച്ചിലാ�
േയാ? ആ ആലിേന്മൽനി ് പുഴയിേല ് ചാടിയതു്
വസൂരിമാലയായിരു . ആ െവള്ളം െതറിച്ചതുെകാണ്ടാ�
ണു് ഇതുണ്ടായതു്. ഭയെപ്പടരുെത ് വിചാരിച്ചാണേല്ലാ
ഞാൻ മേറ്റ ആൽത്തറയ്ക്കൽ വ ് നിന്നിരുന്നതു്. അതു�
െകാ ം ഫലമുണ്ടായില്ല. ആെട്ട, എങ്കിലും ഭയെപ്പേട�
ണ്ട. ഇതിേനക്കാൾ കഠിനമായി വന്നാലും ഞാൻ മാ �
മേല്ലാ” എ ് പറയുകയും, തെന്റ വ ാഞ്ചലം െകാ ്
മുടിമുതൽ അടിേയാളം ഒ ഴിയുകയും െച . അേപ്പാൾ
ന രിപ്പാട്ടിെല സുഖേക്കടുകെളല്ലാം മാറി അേദ്ദഹം
സ്വസ്ഥനായിത്തീർ . അേദ്ദഹത്തിെന്റ േമലുണ്ടായി�
രുന്ന കുരുക്കെളല്ലാം മാ േപാവുകയും െച . ആ ീ
“എെന്ന രക്തമണി ് കാണാനായിട്ടാേണാ എെന്റ
ൈകെയ്യാടിച്ചതു്?” എ ് വീ ം േചാദി . അേപ്പാൾ
ന രിപ്പാടു് ക തുറ ് േനാ കയും ആ ീയുെട വല�
തു ൈകപ്പടം (ൈകയിെന്റ പത്തി) െപാട്ടി േചാരെയാലി�

ന്നതായിക്കാണുകയും െച . അേപ്പാൾ ഈ ീ സാ�
ക്ഷാൽ ഭഗവതിതെന്നയാെണ ് മനസ്സിലാവുകയാൽ
അേദ്ദഹെമഴുേന്ന ് േദവിയുെട പാദത്തിങ്കൽ വീണു് സാ�
ഷ്ടാംഗമായി നമസ്ക്കരി െകാ ് “സർവ്വാപരാധങ്ങളും
ക്ഷമിേക്കണ”െമന്നേപക്ഷി . ഉടെന േദവി അേദ്ദഹ�
െത്ത അനു ഹി കയും “എല്ലാം ഞാൻ ക്ഷമിച്ചിരി �

. എങ്കിലും വല കാൽെകാ ് എെന്ന െതാഴിച്ച�
തിെന്റ ഫലം നിങ്ങളുെട കുടുംബത്തിൽ രണ്ടാമന്മാരായി
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ജനി ന്നവെരല്ലാവരും അനുഭവി ം” എന്നരുളിെച്ചയ്തി�
് മറയുകയും െച .

ഉണ്ണിന രിപ്പാടു് ശയനഗൃഹത്തിൽക്കട ് വാതില�
ട ് സാക്ഷയി കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ മുതൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ
അമ്മ “വസൂരിയാെണങ്കിലും എനി ് എെന്റ ഉണ്ണിെയ�
ക്ക െകാണ്ടിരിക്കണം” എ പറ െകാ കര�

തുടങ്ങി. അേപ്പാൾ ചിലർ “വസൂരിദീനക്കാെര േപരു
പറ വിളി കയും അവർ കിട ന്നിട െച വാ�
തിലുനു മു കയും െച ന്നതു് വിഹിതമല്ല” എ പറ .
അതു േകട്ടി ് ആ അന്തർജ്ജനം “എന്നാൽ വാതിൽ െവ�
ട്ടിെപ്പാളിക്കണം. എനി ് എങ്ങെനെയങ്കിലും എെന്റ
ഉണ്ണിെയ കാണണം” എ പറ . അതു േക ചി�
ലർ വാതിൽ െവട്ടിെപ്പാളിക്കാനായി ചില ആയുധങ്ങളും
െകാ വാതിൽക്കെലത്തി. അേപ്പാൾ ഉണ്ണിന രിപ്പാ�
ടു വാതിൽ തുറ പുറ വരികയും “അേമ്മ! ന െട
ഭഗവതിയുെട കൃപെകാ ് എെന്റ സൂേക്കെടല്ലാം േഭദ�
മായി. എനിക്കിേപ്പാൾ ഒരു സുഖേക്കടുമില്ല” എ പറ�

െകാ ് അമ്മയുെട അടുക്കൽെച്ച കയും അേപ്പാൾ
അേദ്ദഹെത്ത സ്വസ്ഥശരീരനായിക്ക ് അേദ്ദഹത്തി�
െന്റ അമ്മയും മെറ്റല്ലാവരും വളെര അ തെപ്പടുകയും
സേന്താഷി കയും െച . ഉടെന ആ ഉണ്ണിന രിപ്പാടു്
നടുമുറ്റത്തിറങ്ങി അേദ്ദഹം അവിെട തട്ടിയിരുന്ന േദവീ�
വി ഹെമടു ് മടിയിൽ െവ െകാ ് പശ്ചാത്താപ�
േത്താടുകൂടി ബാഷ്പാകുലാക്ഷനായി വളെര േനരം കര�

. പിെന്ന ആ വി ഹം മുമ്പിരുന്ന സ്ഥല തെന്ന
െകാ െച െവ കയും െച , അതുെകാ ം മതിയാ�
യിെല്ല േതാ കയാലേദ്ദഹം പുതിയതായി ഒരു േദ�
വീവി ഹം വാർപ്പി അതും േതവാര രയിൽത്തെന്ന

തിഷ്ഠി .
െചങ്ങനംകുന്നെത്ത ഭജനം കാലം കൂടിയതിെന്റേശ�

ഷം ന രിപ്പാടു് തിരുമാന്ധാ ്, ീേപാർക്കലീ മു�
തലായ സ്ഥലങ്ങളിലുംെച സംവത്സര ഭജനം കഴി
േദവിെയ സാദിപ്പി െകാ ് മനയ്ക്കൽ മടങ്ങിെയത്തി.
പിെന്നയുമേദ്ദഹം േദവീേദവന്മാെര ഭക്തിപൂർവ്വം ഭജി �
തെന്നയാണു് ദിനങ്ങെള നയിച്ചിരുന്നതു്. ആ മനയ്ക്ക�
െല േതവാര രയിൽത്തെന്ന വട ന്നാഥൻ മുതലായ
േദവന്മാെരയും െചങ്ങണംകു ്, തിരുമാന്ധാ ് മുത�
ലായ സ്ഥലങ്ങളിെല േദവീമാെരയും കുടിയിരുതീ ്.
അവയും കൂടാെത കാളികാടുമനക്കാരുെട വക േസവാമൂർ�
ത്തികളും അവിെടത്തെന്നയാണേല്ലാ. ഈ ന രിപ്പാടു്
േദവീേദവന്മാെരെയല്ലാം യഥാ മം പൂജി കയും േസ�
വി കയും െച െകാണ്ടാണു് അവിെടത്താമസിച്ചിരു�
ന്നതു്. ഇതിനിട ് അേദ്ദഹം മ സാരം, യ സാരം,

േയാഗസാരം, പഞ്ചസാരം മുതലായവെയല്ലാം �
ഹി ം പിതാമഹനു വട ന്നാഥൻ െകാടുത്ത ന്ഥം
േനാക്കിയും മ ം മ വാദത്തിൽ അതിസമർത്ഥനായി�
ത്തീരുകയും െച . എങ്കിലും വല്ല േദവേതാപ വംെകാ�
േണ്ടാ മേറ്റാ മ വാദത്തിനാവശ്യെപ്പ ് ആെരങ്കിലും
അേദ്ദഹത്തിെന്റ അടുക്കൽെച്ച ് പറഞ്ഞാൽ “ഭാരത�

ഴയിൽ ളി ഭഗവതിെയേസ്സവിച്ചാൽ മതി, സുഖമാ�
കും.” എ പറയുക മാ േമ അേദ്ദഹം െചയ്തിരു .
അേദ്ദഹം പറഞ്ഞി ് അങ്ങെന െചയ്താൽ എല്ലാവർ ം
സുഖമാകാറു ്. വട ന്നാഥൻ സാദി ന്ഥം െകാ�
ടുത്തതിപ്പിെന്ന മ വാദികളല്ലാത്തവരും െകങ്ങണംകു�
ന്ന ഭഗവതി അനു ഹിച്ചതിൽപ്പിെന്ന വല കാ�
ലിനു സ്വൽപെമങ്കിലും അസ്വാസ്ഥ്യമില്ലാത്ത രണ്ടാമന്മാ�
രും ആ കുടുംബത്തിലുണ്ടാകാറില്ല. അതിനു് ഇേപ്പാഴും
വ്യത്യാസം വന്നി മില്ല.

ഇനി ആ മനയ്ക്കെല ചില ന രിപ്പാടന്മാർ െചയ്തി�
ള്ള മ ചില അ തകർമ്മങ്ങെള റി കൂടി ചുരുക്ക�

ത്തിൽ താെഴ പറ െകാ .
ടി സുൽത്താൻ മലബാറിൽ ആ മണം നടത്തിയ

കാല ് െകാച്ചി രാജാവിെന സ്വാധീനി ് ഒരുടമ്പടി�
െയഴുതി വാങ്ങിെക്കാ ് തിരുവിതാംകൂറിെന കീഴട�
ക്കണെമ കരുതി െകാച്ചിരാജാവിെന്റ േപർ ് ഒരു
കത്തയ . ആ കത്തിൽ ഒരു കൂടിക്കാ െചല്ലണെമ
മാ േമ പറഞ്ഞിരു . എങ്കിലും ആ ക കണ്ട�
േപ്പാൾ “ഇനി എെന്തല്ലാമാപ കളും അനർത്ഥങ്ങളും
വ കൂടുേമാ എേന്താ?” എ വിചാരി െകാച്ചിരാജാ�
വിനു വളെര പരി മമുണ്ടായി. രാജാവു് ആ വിവരം
അവിെട െടയുണ്ടായിരുന്ന ക ർന രിപ്പാടിേനാടു്
പറ . അതു േകട്ടി ് ന രിപ്പാടു് “ഇതിെന റി ്
പരി മി കയും ഭയെപ്പടുകയും ഒ ം േവണ്ട” എ
പറയുകയും ഒരു വലിയ ഭഗവതിേസ്സവ കഴി ് അതിെന്റ
പത്മത്തിൽനി ് സ്വൽപം ചുവന്ന െപാടിെയടു കു�
ഴ രാജാവിെന ഒരു തിലകം ധരിപ്പിച്ചി ് “അവിെടെച്ച�
ന്നാൽ മൂേന്നമുക്കാൽനാഴികയിലധികം താമസിക്കരുതു് ”
എ പറ ് അയ കയും െച . ടി , രാജാവിെന
കണ്ടേപ്പാൾ സാദരം ആസനസൽക്കാരം െചയ്തിരുത്തി
കുശല ശ്നം െച . പിെന്ന അവർ ര േപരുംകൂടി േക്ഷ�
മാവർത്തനാദികൾ പറ കുറ േനരമിരു . അേപ്പാ�
േഴ ം സമയമടുക്കാറായതിനാൽ രാജാവു് യാ പറ�

െകാ ് അവിെടനി ം പിരി േപായി. രാജാ�
വു് യാ പറഞ്ഞേപ്പാൾ ടി അേനകം സമ്മാനങ്ങൾ
െകാടുത്താണു പറഞ്ഞയച്ചതു്. എങ്കിലും വിചാരിച്ചിരുന്ന
കാര്യം പറയുകയും ഉടമ്പടി എഴുതി വാ കയും െചയ്തി�
ല്ലേല്ലാ എ സുൽത്താേനാർത്തതു്. ഇതു ന രിപ്പാടു്
കഴിച്ച വലിയ ഭഗവതിേസ്സവയുെട മാഹാത്മ്യംെകാ ം
അേദ്ദഹം ധരിപ്പിച്ച തിലകത്തിെന്റ ശക്തിെകാ മാ�
െണ ള്ളതു പറയണെമന്നില്ലേല്ലാ.

െകാല്ലം 1036-ആമാ നാടുനീങ്ങിയ തിരുവിതാം�
കൂർ മഹാരാജാവു തിരുമനസ്സിെല അമ്മച്ചി ് ഒരിക്കൽ
സുഖേക്കടുണ്ടായി. അതിനു് ഒരുന്മാദച്ഛായയുമുണ്ടായി�
രു . എങ്കിലും അെതാരു േദവേതാപ വമായിരു .
ആെരങ്കിലും അടുക്കൽ െചന്നാൽ അവെര പിടി ് അടി�

കയും ഇടി കയും കടി കയും െച ് ഉപ വി �
കയും വ മുടുക്കാെത സദാ നഗ്നയായി നിൽ കയുമാ�
യിരു സുഖേക്കടിെന്റ സ്വഭാവം. അതിനു പല ൈവ�
ദ്യന്മാെരെക്കാ ം മ വാദികെളെക്കാ ം പലതും
െചയ്യി േനാക്കി. ഒ െകാ ം ഒരു ഫലവുമുണ്ടായി�
ല്ല. അേപ്പാൾ ചില േസവന്മാർ, ക ർ ന രിപ്പാടന്മാ�
രിലാെരെയങ്കിലും വരുത്തി വല്ലതും െചയ്യിച്ചാൽ ഈ
സുഖേക്കടു് േഭദമാകുെമ ം അങ്ങെന ധാരാളം കണ്ടി�
െണ്ട ം ആ ന രിപ്പാടന്മാർ െകാച്ചി രാജാവിെന്റ

ഇഷ്ടന്മാരാെണ ം അവിെട അറിയി . ഉടെന മഹാ�
രാജാവു് തിരുമന െകാ ് െകാച്ചിയിേല ് ഒരു തിരു�
െവഴുത്തയ കയും െകാച്ചിരാജാവു് ഒരു ന രിപ്പാടിെന
തിരുവനന്തപുരേത്ത ് അയ കയും െച .

ന രിപ്പാടു് ഒരു ദിവസം ൈവകുേന്നരമാണു് തിരുവ�
നന്തപുരെത്തത്തിയതു്. അതിനാൽ കുളിയും സന്ധ്യാവ�
ന്ദനവും കഴിഞ്ഞിട്ടാണു് തിരുമുമ്പാെകെച്ചന്നതു്, അമ്മച്ചി
എവിെടയാെണ ് ന രിപ്പാടു് േചാദിച്ചേപ്പാൾ തിരുമ�
ന െകാ ് “ഉപ വം സഹിക്കവയ്യാെതയായി ് ഒരു
പുരമുറീക്കകത്തി പൂട്ടിയിരി കയാണു് ” എ കൽ�
പ്പി കയും ന രിപ്പാടിെന ഒരാെള ട്ടി ആ മുറിയുെട
വാതിൽക്കേല ് അയ കയും െച . ന രിപ്പാടു്
അവിെടെച്ച േനാക്കിയേപ്പാൾ വാതിൽ അക നി�

ം സാക്ഷയിട്ടിരി കയായിരു . വാതിൽ തുറക്കാൻ
ന രിപ്പാടു് പറഞ്ഞി ം തുറന്നില്ല. ഉടെന ന രിപ്പാടു്
ഒരു മ ം ജപി െകാ ് വല ൈകെകാ ് നില�

് ഒന്നടി . ഉടെന അമ്മച്ചി വ വും മുലക്കച്ചയും ധരി�
െകാ ് വാതിൽ തുറ കയും ീസാധാരണമായ

ലജ്ജാഭാവേത്താടു് കൂടി മുഖം കുനി െകാ ് പഞ്ചപു�
ച്ഛമടക്കി നിൽ കയും െച . അേപ്പാൾ ന രിപ്പാടു്
“ഇ ് ഇതുവെര കുളിയും ഊണും ഉണ്ടായില്ലേല്ലാ? േവ�
ഗം േപായി കുളിയും ഊണും കഴി വരൂ. അേപ്പാേഴ ം
ഞാനും േപായി അത്താഴം കഴി വരാം” എ പറ .
ഉടെന അമ്മച്ചി കുളിക്കാൻ േപായി. അവിെട ബലിയു�
ഴിയുന്നതിനും മ ം ഇന്നിന്നവെയല്ലാം വട്ടംകൂട്ടണെമ ്
അവിെടയുണ്ടായിരുന്ന ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാേരാടു പറഞ്ഞി�

ന രിപ്പാടും േപായി. അേദ്ദഹം അത്താഴം കഴി
വന്നേപ്പാേഴ ം അമ്മച്ചിയും കുളിയുമൂണും കഴി ് അവി�
െടെയത്തി. ന രിപ്പാടു പറഞ്ഞിരുന്നതുേപാെലെയല്ലാം
അവിെട വട്ടം കൂട്ടിയിരു . ന തിരിപ്പാടു് കുറ ് ഭസ്മ�
െമടു നില ഷൾേക്കാണായി ് ഒരു ച ം വര �
കയും അതിൽ ഒരിലയി ് അതിൽ അമ്മച്ചിെയ ഇരു �
കയും െചയ്തി ് താൻ അമ്മച്ചിയുെട േനേര ഇരു െകാ�

് ചില മ ത േയാഗങ്ങൾ തുടങ്ങി. അേപ്പാൾ
അമ്മച്ചിയുെട ഭാവം മാറി. വാതിൽ തുറ പുറ വ�
ന്നി ് അതുവെര യാെതാരു ഭാവേഭദവുമുണ്ടായിരുന്നില്ല.
ഭാവം മാറിക്കണ്ടേപ്പാൾ ആ േദവത പിേന്നയും അമ്മച്ചി�
െയ ബാധി എ മനസ്സിലാവുകയാൽ ന തിരിപ്പാടു്
ചില േചാദ്യങ്ങൾ േചാദി തുടങ്ങി. അതിെനല്ലാം ഉത്ത�
രം േകവലം അപകടവും അധിക സംഗവുമായിട്ടായി�
രു . അേപ്പാൾ ന തിരിപ്പാടു് ഒരിരുമ്പാണിെയടു ്
അമ്മച്ചിയുെട േനേര കാണി ് ഒരു മ ം ജപി െകാ
അെതാരു കാഞിരപ്പലകേമൽ തറ തുടങ്ങി. അേപ്പാൾ
അമ്മച്ചി (അെല്ലങ്കിൽ ആ േദവത) “അേയ്യാ! േവണ്ട, േവ�
ണ്ട ഞാൻ െപാെയ്ക്കാള്ളാേമ. എനിക്കിവിെട ഇരിക്കാൻ
വേയ്യ” എ പറ െകാ ് ഉറെക്ക നിലവിളി തുട�
ങ്ങി. അേപ്പാൾ ന തിരിപ്പാടു്, “എന്നാൽ െപാെയ്ക്കാ ”
എ പറ . ഇെതല്ലാം ക െകാ ം േക െകാ ം
അവിെട ഒരു ഗൂഢസ്ഥല ് എഴുന്നള്ളീയിരുന്ന മഹാ�
രാജാവു് തിരുമന െകാ ്, “അങ്ങെനയ േപായാൽ
േപാര. ഒഴി േപായി എ ള്ളതിനു് അടയാളം വല്ല�
തും കാണി തരണം” എ കൽപ്പി . ഉടെന ന തി�
രിപ്പാടു് ഇവിെട പുരടിയത്തിേലാ മേറ്റാ വല്ലവരും നിൽ�

െണ്ടങ്കിൽ അകേത്ത ് വിളി െകാള്ളണം. പു�
റ ആളുകൾ നിന്നാൽ വല്ലതും ആപ ണ്ടാേയ ം.
“എ പറഞ്ഞി ് സ്വ ം അക്ഷതം കയ്യിെലടു ് ഒരു
മ ം ജപി െകാ ് അമ്മച്ചിയുെട മുഖത്തിനു േനെര
പിടി ഴി പുറേത്തെക്കറി . അേപ്പാൾ അമ്മച്ചി�
യുെട േദഹത്തിൽനി ം വാണ റ്റി എരി വിട്ടതുേപാ�
െലയുള്ള േപാെലയുള്ള ശബ്ദേത്താടു കൂറ്റി ഒരു േതജ ്
പുറേത്ത ് േപാവുകയും അതവിെട കിഴ വശ ് മു�
റ്റ ് നിന്നിരുന്നതും ഏകേദശം അമ്പതു് േകാൽ വണ്ണ�
മുണ്ടായിരുന്നതുമായ വലിയ മാവുവൃക്ഷത്തിേന്മൽ തട്ടി
നാരായേവേരാടുേകാടി നൂറുേകാൽ ദൂരേത്തക്കി േമൽ�
ഭാഗേത്ത േപായി മറയുകയും െച . അേപ്പാേഴ ം
അമ്മച്ചി േബാധരഹിതയായി നിലംപതി . േദവത
ഒഴി േപായതിെന്റ അടയാളങ്ങൾ തൃക്കൺപാർത്ത�
േപ്പാൾ തിരുമനസ്സിെല ഹൃദയം സേന്താഷാ ത സ ർ�
ണ്ണമായി. എങ്കിലും അകെത്തഴുന്നള്ളി അമ്മച്ചിയുെട
കിട ് തൃക്കൺപാർത്തേപ്പാൾ അവിേട വളെര വ്യ�
സനവും പരി മവും ഉണ്ടായി. കൽപ്പി വിളിച്ചി േപാ�
ലും അമ്മച്ചി ക തുറ കേയാ മി കേയാ െചയ്തില്ല.
അതിനാൽ അതിെന റി ് ന തിരിപ്പാടിേനാടു് കൽ�
പ്പി േചാദിച്ചേപ്പാൾ ന തിരിപ്പാടു് “അതിെന റി ്
വിചാരിക്കാെനാ മില്ല. കുറ േനരംകൂടി കഴിയുേമ്പാൾ
േബാധം വീഴും. അേപ്പാൾ എഴുേന്ന െകാ ം” എ
പറ . അങ്ങെന കുറ േനരം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ അമ്മ�
ച്ചി ക തുറ കയും കുറ ് െവള്ളം കടിക്കണെമ ്
പറയുകയും െച . ഉടെന ഒരാൾ കുറ െവള്ളം െകാ �
െച െകാടു . െവള്ളം കുടി കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ അമ്മ�
ച്ചി സുഖമായി. ഉടെന അമ്മച്ചി എഴുേന്ന ലജ്ജാവ�
നതമുഖിയായി മാറിനി . അേപ്പാൾ തിരുമനസ്സിെന്റ
സേന്താഷം അപരിമിതം തെന്നയായിരു .

അനന്തരം മഹാരാജാവു് തിരുമന െകാ ് ന �
തിരിപ്പാടിേനാടു് “േനരം രാ ി വളെരയധികമായി.
ഇനി നമു കുറ കിടക്കാം” എ കൽപ്പി കയും
ന തിരിപ്പാടിെന അേദ്ദഹത്തിനു് കിടക്കാൻ നിശ്ച�
യിച്ചിരുന്ന സ്ഥലേത്ത ് കുറ ് ആൾക്കാെര ട്ടി
അയ കയും തിരുമന െകാ ് എഴുന്ന കയും
െച . അമ്മച്ചി പിെന്ന സ്വ ം ക്ഷീണമുണ്ടായി�
രുന്നതല്ലാെത വിേശഷി യാെതാരു സുഖേക്കടും
ഭാവേഭദവുമുണ്ടായില്ല. ആ സുഖേക്കടു തുട ന്നതിനു്
മുൻപു് ഇരുന്നതുേപാെല തിരുമനസ്സിെന്റ ഹിതാനുവർ�
ത്തിയായിത്തെന്നയിരു .

പിേറ്റദിവസം തിരുമന െകാ ് കടവിെലഴുന്നള്ള�
ം നീരാ കുളിയും േകാവിെലഴുന്നള്ള ം അമൃേത�
ം മ ം കഴി പതിവു സ്ഥല ് എഴുെന്നള്ളിയ�

േപ്പാേഴ ം ന തിരിപ്പാടും കുളിയും േതവാരവും മ ം
കഴി ് അവിെടെയത്തി. അേപ്പാൾ തിരുമന െകാ ്
“ന തിരി ഇവിെടെച്ചയ്ത അ തകർമ്മത്തിനു തക്ക�
തായ തിഫലം തരുന്ന കാര്യം അസാദ്ധ്യമാണ് . എങ്കി�
ലും നാം വല്ലതും ത എ വരുത്തണമേല്ലാ. അതിനാ�
യി ഏതാനും വ ക്കൾ കരെമാഴിവായി തരാെമന്നാണു്
നാം തീർച്ചെപ്പടുത്തിയതു്. അതു് ഏതു മണ്ഡപ ംവാ�
തുക്കലാണു് േവണ്ടെത നിശ്ചയി പറയണം” എ
കൽപി . അതിനു മറുപടിയായി ് ന രിപ്പാടു് “എനി�

് അങ്ങെനെയാ ം േവണെമന്നില്ല. എെന്ന ഇവിെട�
നി ം മാനിച്ചയ ക മാ ം മതി” എന്നറിയി . ഉടെന
തിരുമന െകാ ് “എന്നാൽ ഇഷ്ടം േപാെലയാവെട്ട.
ഇനി ഇങ്ങെനയുള്ള ഉപ വം ഇവിെട ഉണ്ടാകാതിരി�
ക്കാെനന്താണു് േവണ്ടെത നിശ്ചയി പറയണം”
എ കൽപി . ഉടെന ന രിപ്പാടു് മന െകാ ്
സ്വൽപം ആേലാചിച്ചി ് “െകാല്ലം േതാറും ഈ െകാട്ടാര�
ത്തിൽ വ ് ഓേരാ വലിയ ഭഗവതിേസ്സവ നടത്തിയാൽ
മതി. ഒരു വലിയ ഭഗവതിേസ്സവ നടത്തിയാൽപിെന്ന
ഒരു െകാല്ലേത്ത ് ആ സ്ഥല ് ഇങ്ങെനയുള്ള യാ�
െതാരുപ വവുമുണ്ടാവുകയിെല്ല ള്ളതു നിശ്ചയമാണു് ”
എന്നറിയി . അേപ്പാൾ തിരുമന െകാ ് “എന്നാൽ
അതിനു േവണുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ ് ഒരു ചാർ ് എഴു�
തിത്തരണം” എ കൽപി കയും ന രിപ്പാടു് ഉടെന
ഒരു ചാർെത്തഴുതിെക്കാടു കയും അതിൽപ്പറഞ്ഞിരു�
ന്ന സകലസാധനങ്ങളും കൽപന കാരം അ തെന്ന
അവിെട ഒരുക്കിവ കയും അടുത്ത ദിവസം തെന്ന ന �
രിപ്പാടു് ആ വലിയ െകാട്ടാരത്തിൽ വ ് വലിയ ഭഗവതി�
േസ്സവ നട കയും െച . ആ ഭഗവതിേസ്സവ തൃക്കൺ�
പാർത്തേപ്പാൾ തിരുമനസ്സിേല വളെര സേന്താഷം
േതാ കയും അതിൽ േത്യകമാെയാരു ഭക്തി ജനി�

കയും െച . ഭഗവതിേസ്സവ കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ ന �
തിരിപ്പാട്ടിേല ് ആയിരം കലിപ്പണമാണു് കൽപി
ദക്ഷിണ െചയ്തതു്. അതുെകാ ന രിപ്പാട്ടിേല ം വള�
െര തൃപ്തിയും സേന്താഷവുമുണ്ടായി. ദക്ഷിണ കഴിഞ്ഞ�
തിെന്റ േശഷം തിരുമന െകാ ് “ഈ ഭഗവതിേസ്സവ
ഏറ്റവും വിേശഷെപ്പട്ട ഒരു സൽക്കർമ്മം തെന്നയാണു്.
സംശയമില്ല. ഇതു െകാല്ലം േതാറും ഇവിെട നടത്തണം.
നിവൃത്തിയുെണ്ടങ്കിൽ ഇതിനു ന രി തെന്ന വരണം.
തീെര സൗകര്യമില്ലാെത വന്നാൽ ഇല്ല നി ം േവെറ
ആെരെയങ്കിലും പറഞ്ഞയച്ചിെട്ടങ്കിലും ഇതു നടത്തണം
ആ ഇല്ല ള്ളവരിൽ ആരായാലും ഇവിെട വിേരാധമി�
ല്ല” എ കൽപി കയും കൽപ്പന േപാെല നടത്തി�
െക്കാള്ളാെമ ന രിപ്പാടു സമ്മതി കയും െച .
പിെന്ന ര േപരും കൂടി ആേലാചി ് അതിെനാരു ദി�
വസവും നിശ്ചയി .

അനന്തരം തിരുമന െകാ ്, “ഭഗവതിേസ്സവ
ര മൂ ദിവസെമങ്കിലും മുൻകൂട്ടി ന രി ഇവിെടെയ�
ത്തണം. അതിനു തക്കവണ്ണം അവിെടനി േപാരു�
ന്നതിനു േബാ ് എവിെടയാണു് അയേയ്ക്കണ്ടതു്?” എ
കൽപി േചാദി . അതിനു മറുപടിയായി ന രി “ഇവി�
െട നി േബാ ം മ മയയ്ക്കണ്ട. ഭഗവതിേസ്സവ നട �
ന്നതിനു പാകത്തിനു് ഇല്ല നി ഞങ്ങളാെരങ്കിലും
വഞ്ചി ് ഇവിെട എത്തിെക്കാള്ളാം. നിവൃത്തിയുെണ്ട�
ങ്കിൽ ഞാൻ തെന്നയായിരി ം. അെല്ലങ്കിൽ അവി�
െട നി മറ്റാെരങ്കിലും. ആരായാലും േബാ േവണ്ട.
ഞങ്ങൾെക്കാെക്ക േബാട്ടിേനക്കാളിഷ്ടം വഞ്ചിയാണു് ”
എന്നറിയി . അേപ്പാൾ തിരുമന െകാ ് “എന്നാൽ
ഇഷ്ടം േപാെലയാവെട്ട. അമാന്തം വരാെത നിങ്ങളിലാ�
െരങ്കിലും ഇവിെടെയത്തണെമ മാ േമ ഇവിെട നിർ�
ബന്ധമു ” എ കൽപ്പി .

പിേറ്റദിവസം ന രിപ്പാടു യാ യറിയിച്ചേപ്പാൾ തി�
രുമന െകാ ് വീരശൃംഖല മുതലായി പല സാധന�
ങ്ങളും ഒരു ദന്തപ്പല്ല ം സമ്മാനമായി കൽപി െകാ�
ടു കയും വാദ്യേഘാഷങ്ങേളാടും അകമ്പടിക്കാർ മുത�
ലായവേരാടും കൂടി േബാട്ടിൽത്തെന്ന കയറ്റിയയ കയും
െച . വഴി ് ഇറങ്ങിത്താമസി ന്ന സ്ഥലങ്ങളിെല�
ല്ലാം ന രിപ്പാടിെനയും അനുയായികെളയും േകമമായി
ഭക്ഷണം കഴിപ്പിച്ചയ ന്നതിനും കൽപ്പി ചട്ടം െകട്ടി�
യിരു . ഇങ്ങെനെയല്ലാം ന രിപ്പാടു് അത്യാഡംബ�
രങ്ങേളാടുകൂടി തൃ ണി റ െച േചർ . അനന്തരം
ന രിപ്പാടു് തിരുവിതാംകൂറിൽനി െചന്നിരുന്നവെര�
െയല്ലാം മടക്കിയയച്ചതിനു േശഷം െകാച്ചി വലിയ ത �
രാൻ തിരുമനസ്സിെല തിരുമുമ്പാെക എത്തി. അേപ്പാൾ
വലിയ ത രാൻ തിരുമന െകാ ന രിപ്പാടിേനാടു്
തിരുവനന്തപുര െചന്നി ണ്ടായ വിേശഷങ്ങെളല്ലാം
കൽപി േചാദി കയും ന രിപ്പാടു് സകല സംഗതി�
കളും വിസ്തരി ് അവിെട അറിയി കയും െച . അന�
ന്തരം ന രിപ്പാടു് “ഇവിെടനി ് എെന്ന കൽപ്പിച്ചയച്ച�
തു നിമിത്തം എനി കിട്ടിയതാണു് ഈ ദന്തപ്പല്ല ്.
അതുെകാ ് ഇതു് ഇവിെടത്തെന്ന ഇരിക്കെട്ട” എ ്
അറിയി െകാ ് ആ ദന്തപ്പല്ല തിരുമുമ്പാെക സമർ�
പ്പി . വലിയത രാൻ തിരുമന െകാ ് അതു സസ�
േന്താഷം അവിെട സ്വീകരി കയും അതിനു പകരം
തിരുമന െകാ ് ഒരു േഡാലി (േമനാവു് ) ന രിപ്പാ�
ട്ടിേല കൽപ്പി െകാടൂ കയും െച . ന രിപ്പാടു്
െകാടുത്ത ആ ദന്തപ്പല്ലക്കിലാണു് െകാച്ചി വലിയത �
രാക്കന്മാർ ഇേപ്പാഴും അത്തച്ചമയത്തിനു കയറിെയഴുന്ന�

ന്നതു്. വലിയത രാൻ തിരുമന െകാ കൽപ്പി
െകാടുത്ത േഡാലി ഇേപ്പാഴും ക ർ മനയ്ക്കൽ ഇരി �
മു ്.

പിന്നെത്ത ആണ്ടിൽ വലിയെകാട്ടാരത്തിൽ വലിയ
ഭഗവതിേസ്സവ നട ന്നതിനായിേപ്പായതു് മെറ്റാരു ന �
തിരിപ്പാടായിരു . അേദ്ദഹവും വലിയ മ വാദിയും
ഒരു കവിയുമായിരു . മഹാരാജാവു തിരുമനസ്സിേല
കഥകളിയിൽ വളെര തിപത്തിയുെണ്ട ം തിരുവന�
ന്തപുര വലിയ െകാട്ടാരം വകയായിത്തെന്ന ഒരു കഥ�
കളിേയാഗമുെണ്ട ം അറിഞ്ഞിരുന്നതിനാൽ ആ ന �
രിപ്പാടു് ബാലിവിജയം എെന്നാരു ആട്ടക്കഥകൂടിയുണ്ടാ�
ക്കിെക്കാണ്ടാണു് അേങ്ങാ ് േപായതു്. ന രിപ്പാട്ടിെല
വഞ്ചി കായംകുള കായലിൽ എത്തിയേപ്പാൾ േന�
രം ഏകേദശം പാതിരാവായിരു . അേപ്പാൾ മെറ്റാരു
വഞ്ചിയിൽ അഞ്ചാറു കള്ളന്മാർ െപെട്ട െച ന �
രിപ്പാട്ടിെല വഞ്ചി അവിെട നിർത്താൻ വിളി പറ .
അതു േക ന രിപ്പാടു് വഞ്ചി അവിെട നിർത്തി കയും
വിള െകാളു കയും െചയ്തി െചല്ലെമടു മുമ്പിൽ
െവ െകാ മുറുക്കി ടങ്ങി. അേപ്പാേഴ ം കള്ളന്മാ�
രുെണ്ട വഞ്ചി മേറ്റ വഞ്ചിേയാടു് അടു േചർ . ന രി�
പ്പാട്ടിെല മുമ്പിൽ ഒരു െപാതിയും അടേപ്പാടുകൂടിയ ഒരു
െച െച ം ഇരി ണ്ടായിരു . ആ െപാതിയിൽ
പണവും െച െചപ്പിൽ സാള ാമം മുതലായ േതവാര�
സാധനങ്ങളുമായിരു . അവ കണ്ടി ് ആ കള്ളന്മാരിൽ
തലവൻ “ഇെതെന്തല്ലാമാണു്?” എ േചാദി . അതി�
നുത്തരമായി ് ന രിപ്പാടു് “ഈ െപാതിയിൽ കുറ
പണവും െച െചപ്പിൽ പണമുണ്ടാക്കാനുള്ള ചില സാ�
ധനങ്ങളുമാണു് ” എ പറ . “പണമായാൽ അതു
െചലവായിേപ്പാകുമേല്ലാ. പണമുണ്ടാക്കാനുള്ള സാധ�
നങ്ങളായാൽ എ ം പണമുണ്ടാക്കിെക്കാണ്ടിരിക്കാമ�
േല്ലാ” എ വിചാരി ് ആ ത രത്തലവൻ ആ െച�

െചെപ്പടു ന്നതിനായി ആ വഞ്ചിയിേല കയറി.
അേപ്പാൾ ന രിപ്പാട്ടിെല ഭൃത്യന്മാർ “ക രു ന രിപ്പാ�
ടാണു് ആ എഴുന്നള്ളിയിരി ന്നതു്. അേങ്ങാ ് െതാടരു�
തു് ” എ പറ . അതു േകട്ടി ് കള്ളൻ “ക രായാലും
െകാള്ളാം പു രായാലും െകാള്ളാം ഞാനിതു െകാ �
േപാകും” എ പറ ് ആ െച െചെപ്പടു െകാ�

് അവരുെട വഞ്ചിയിൽക്കയറ്റി ക്ഷണത്തിൽേപ്പായി
കരയ്ക്കടുത്തിറങ്ങി. അേപ്പാളാക്കള്ളൻ ആ െച പാ ം
തലയിൽ െവ പിടി െകാ ം “പു രേല്ല ക രാേണ,
ക രാേണ പു രേല്ല” എ പാടിെക്കാ ം തുള്ളി ട�
ങ്ങി. ആ പാ േക ് അവിെട അടുക്കൽ താമസിച്ചിരുന്ന
ചിലർ അവിെട വ ് ആ തുള്ളിെക്കാ നിന്നിരുന്ന�
വെന്റ കൂ കാേരാടു േചാദി ് സംഗതികെളല്ലാം മനസി�
ലാക്കീ ് “െകാള്ളാം, ക രു ന രിപ്പാടിേനാടാേണാ
നിങ്ങൾ കളിക്കാൻ െചന്നതു്? അേദ്ദഹം ഒ ം ചില്ലറ�
ക്കാരനല്ല. നമു ക്ഷണത്തിൽ െച ക്ഷമായാചനം
െചയ്യാം.” എ പറ െകാ ് ആ തുള്ളിെക്കാ നി�
ന്ന ആേളയും ആ േതവാരപ്പാ വും വഞ്ചിയിലാ കയും
ത പിടി ം ഊന്നിയും ക്ഷണത്തിൽ ന രിപ്പാട്ടിെല
വഞ്ചിേയാടടുെത്ത കയും “കൃപയുണ്ടായി ് വഞ്ചി നിർ�
ത്തണേമ” എ വിളി ് പറയുകയും െച . അതു േക�
ട്ടി ് ന രിപ്പാടു് “ഇനിയും എ െചയ്യാനാണാേവാ?
എെന്തങ്കിലുമാകെട്ട” എ ് വിചാരി ് വഞ്ചി നിർത്തി�

. ഉടേന മേറ്റ വഞ്ചിയിൽ നി ് ഒരാൾ ആ േതവാ�
രപ്പാ വും അ ് ആ കള്ളന്മാർ പലരിൽനി മായി
തട്ടിെയടുത്ത പണവും എടു െകാ മേറ്റ വഞ്ചിയിൽ�
ക്കയറി ആ പാ വും പണവുെമല്ലാം ന രിപ്പാട്ടിെല
പാദത്തിങ്കൽ െവ വന്ദി െകാ ് “ആളറിയാെതയും
അറിവില്ലായ്കെകാ ം െച േപായ സമസ്താപരാധങ്ങ�
ളും സദയം ക്ഷമി കയും മേറ്റ വഞ്ചിയിൽക്കിട തു �
ന്നവെന്റ തുള്ളൽ മാറ്റിത്തരുകയും െചയ്യണെമ ് അേപ�
ക്ഷി ” എ പറ . ഉടെന ന രിപ്പാടു് “നിങ്ങൾ
അന്യന്മാരിൽ നി തട്ടിെയടുത്ത പണം നമു ് േവണ്ട.
നമു ന െട േതവാരപ്പാ ം മാ ം മതി. ഇനി േമ�
ലാൽ ഇങ്ങെന പേരാപ വം െചയ്കയിെല്ല നിങ്ങൾ
സത്യം െച പറഞ്ഞാൽ തുള്ളലും ചാട്ടവുെമാെക്ക നിൽ�

ം. സുഖമായി നിങ്ങൾ േപാകാം” എ പറ .
ന രിപ്പാടു പറഞ്ഞതുേപാെല സത്യം െച കയും ഉട�
െന ആ ത രത്തലവെന്റ തുള്ളൽ നിൽ കയും െച .
അവരുെട പണം ന രിപ്പാടു് സ്വീകരിച്ചില്ല. അതിനാൽ
അതു് അവർ തെന്ന എടു െകാ ് അവരുെട വഞ്ചി�
യിൽക്കയറി േപാവുകയും െച . ഉടെന ന രിപ്പാട്ടിെല
വഞ്ചിയും വി .

അേദ്ദഹം മുറ േപായി നിശ്ചിതദിവസം തിരുവന�
ന്തപുരെത്തത്തി. പിേറ്റദിവസം വലിയ ഭഗവതിേസ്സവ
നട കയും െച . അ ം ആയിരം പണം തെന്നയാ�
ണു് കൽപി ദക്ഷിണ െചയ്തതു്.

അതിെന്റ പിേറ്റദിവസം ഉച്ചതിരി മൂ മണി ്
ന രിപ്പാടു തിരുമുമ്പിൽ െച കയും അേദ്ദഹം എഴുതി�
െക്കാ േപായിരുന്ന ആട്ടക്കഥ അേപ്പാൾ തിരുമുമ്പാെക
സമർപ്പി കയും െച . ആ ആട്ടക്കഥ തൃക്കൺപാർ�
ത്തി തിരുമന െകാ വളെര സേന്താഷി . ഉടെന
വലിയ െകാട്ടാരം വക കഥകളിേയാഗത്തിെല പാ കാ�
െര തിരുമുമ്പാെക വരുത്തി ആ കഥ െകാടുത്തി ് “ ഇതു
ക്ഷണത്തിൽ േതാന്നി ് അരേങ്ങറ്റം കഴിക്കണം” എ
കൽപ്പി കയും െച . “കഥ അരേങ്ങറ്റം കഴിഞ്ഞി
േപായാൽ മതി” എ ന രിപ്പാടിേനാടും കൽപി .

ആ പാ കാർ മൂ ദിവസം െകാ ് ആ കഥ േതാ�
ന്നി കയും നാലാം ദിവസം അരേങ്ങറ്റം നട കയും
െച . കഥ ആടിക്കണ്ടേപ്പാൾ തിരുമനസ്സിേല വള�
െര േബാധി . അതിനാൽ ന രിപ്പാടു യാ യറിയിച്ച�
േപ്പാൾ അേദ്ദഹത്തിനു വീരശൃംഖല മുതലായ അേനകം
സമ്മാനങ്ങൾ കൽപ്പി െകാടു ് അേദ്ദഹെത്ത വളെര
സേന്താഷിപ്പിച്ചാണു് അയച്ചതു്.

ഈ ന രിപ്പാടു് വട ന്നാഥേക്ഷ ത്തിെല സംവ�
ത്സരഭജനം കഴിഞ്ഞതിെന്റ േശഷം ച വട്ട േപായി
അവിെടയും ഒരു സംവത്സരഭജനം നടത്തി ആ അയ്യ�
പ്പസ്വാമിെയയും േവണ്ടതുേപാെല സാദിപ്പിച്ച ആളാ�
യിരു . ഈ ന രിപ്പാടു വിളിച്ചാൽ ച വട്ടത്തയ്യപ്പൻ
വിളിേകൾ ം എന്നാണു് അക്കാല ജനങ്ങൾ പറ�
ഞ്ഞിരുന്നതു്. ഇതിനു ദൃഷ്ടാന്തമായി ഒരു സംഗതി ഉണ്ടാ�
യി ള്ളതു കൂടി ചുരുക്കത്തിൽ താെഴ കുറി .

ഈ ന രിപ്പാട്ടിെല അച്ഛെന്റ പ ണ്ടാം മാസം
ഒരു േവനൽക്കാലത്തായിരു . അതിനാലിേദ്ദഹം
സദ്യ ് ഇലെവ ന്നതിനും മ ം മുറ്റ ് െനടു ര െക�
ട്ടിച്ചില്ല. പന്തലിടുവി ക മാ േമ െചയ്തിരു .
മാസദിവസെമാട്ടടുത്തേപ്പാൾ അേഹാരാ ം ഒരുേപാ�
െല കലശലായി ള്ള മഴ തുടങ്ങി. മാസമടിയന്തിരം
വക ് ആവശ്യമുള്ള അരി െന പുഴുങ്ങിയുണ ക,
വിറകു കീറിയുണ ക മുതലായവെയാ ം മുഴുവനായി�
ട്ടില്ലായിരു . അതിനാൽ ന രിപ്പാടു് ഇനിെയന്താണു്
േവണ്ടെത ് വിചാരി ് സ്വൽപം കുഴങ്ങി. എങ്കിലും
ൈധര്യശാലിയും ഈശ്വരഭക്തനുമായ അേദ്ദഹത്തി�
നു് ഉടെന ഒരു കൗശലം േതാ കയും അ കാരം

വർത്തി കയും െച . അെതെന്തന്നാൽ, അേദ്ദ�
ഹം ഏതാനും േ ാകങ്ങളുണ്ടാക്കി, ഓലകളിെലഴുതി
മടക്കിെക്കട്ടി ‘ച വട്ട ് അയ്യപ്പസ്വാമി ് ’ എ േമൽ�
വിലാസെമഴുതി ഭാരത ഴയിലിടുകയാണു് െചയ്തതു്.
ആ ഓലെക്ക ് വഴി െതറ്റാെത പുഴയിൽ ടിത്തെന്ന
േപായി ച വട്ട ് അയ്യപ്പസ്വാമിയുെട േക്ഷ സന്നിധി�
യിൽ കടവിൽെച്ചന്നടു . ഉടെന മഴമാറുകയും െവയിൽ
െതളിയുകയും െച . പിെന്ന ആ മാസമടിയന്തിരം
കഴി ് അതിനായി അവിെട കൂടിയിരുന്നവെരല്ലാം
പിരി േപാകുന്നതുവെര മഴയുണ്ടായില്ല. ഈ സ്ഥി�
തി ് ഈ ന രിപ്പാടു വിളിച്ചാൽ ച വട്ടത്തയ്യപ്പൻ
വിളി േകൾ െമ ജനങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നതു വാ�
സ്തവം തെന്നയായിരു എ വിശ്വസിക്കാമേല്ലാ.
അേദ്ദഹമ ണ്ടാക്കിയ േ ാകങ്ങളിൽ ചിലതു താെഴ
േചർ :

ക ർ വി െനഴു പാർശ്വഗതരാം
ഭൂതങ്ങൾ വായിച്ചിദം
െചാേല്ലറുെന്നാരു ച വട്ടപതിെയ-
െച്ചേമ്മ ധരിപ്പിക്കണം.
വല്ലാെത മഴെപയ്തിടുന്നതുടെന
മാറ്റിത്തേരണം ഭവാൻ
െവല്ലംെകാ ചതുശ്ശതെത്ത വിരേവാ -
െടന്നാൽക്കഴിച്ചീടുവൻ.

പരിെചാടു പുകൾ െപാ ം ച വട്ട വാ�
ഴും

ഹരിഹരതനയാ! നിൻ പാദപത്മം െതാഴു�
േന്നൻ

ഇരുപതു ദിവസേത്തയ്ക്കി െതാട്ടിന്നിേമലാ-
ലരുതു കരുണയാേത വർഷെമ ള്ള ശബ്ദം.

തീയ്യാെട്ടാ കഴിച്ചിടാമനുദിനം
െചയ്യാം നമ ാരവും
െനയ്യാടാം കനകാദിെകാ കൃതമാം
െമയ്യാദിയും െചയ്തിടാം
വയ്യാെയെന്നാരു ശാഠ്യമില്ല, വഴിപാ-
ടയ്യായിരം േനർ ഞാ-
നയ്യാ! നിൻ കൃപയാലേഹാ! മഴയിനി-
െപ്പയ്യാെതയാക്കീടണം.

ൈകയിൽ പെണ്ടാരു കുെന്നടു വരിഷം
മാതാവു നിർത്തീലേയാ?
െമയ്യിൽപ്പാതിയുമ നൽകിയ പിതാ
ഗംഗാം ധരിച്ചീലേയാ?
വയ്യിേപ്പാൾ മഴ മാ വാൻ തനയെന-

െള്ളാരു ദുഷ്കീർത്തിെയ-
ന്നയ്യപ്പാ! മമ ച വട്ടമമരും
നാഥാ വരുത്തീെടാലാ.

അയ്യപ്പ! നിന്തിരുവടിെക്കാരു േനർച്ച േനർ�
ന്നാൽ

െപയ്യിക്കയില്ല മഴെയെന്നാരു േലാകവാക്യം
െപായ്യായി വന്നീടുകിേലാ തവ കൂ കാരാ-
മിയ്യാളുകൾ തല െപാക്കി നടന്നിടാേമാ?

കാതം പഞ്ചകമാകെകാ വഴിേയ
പദ്യങ്ങെളത്തായ്കേയാ?
ഭൂതങ്ങൾക്കവ കിട്ടിെയങ്കിലുമുടൻ
വന്ന ണർത്തായ്കേയാ?
േചതം കാലമിതാകെകാ ജനത-
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െണ്ട െവേച്ചാ? മഴ
േയ്ക്കതും താെനാരുേഭദെമന്നിെയ െചാരി-
ഞ്ഞീടു ? ഭൂേതശ്വരാ!
ഞാനീവണ്ണം തി ന്നതുമതി പരമാ-
ബദ്ധെമ ശാങ്കാ
പാനീേയ മു മേല്ലാ പരിചിെനാടു ഭവാൻ
വർ ഷേമറുന്ന കാലം
താനുണ്ണാേത്തവരുേണ്ടാ പരനു വരദനാ
കുന്നിെത ള്ള ഞായം
മാനിച്ചീേടണമേല്ലാ മധുമഥന മേഹ-
ശാനപു േപാലും.
െവള്ളത്തിൽ ഖമല്ല ദുഃഖമിദെമ-

ള്ളത്തിലില്ലായ്കയാൽ
കള്ള ാണമിവൻ പറഞ്ഞ െമാഴിെയ-

ള്ളിൽ മിെച്ചന്നേതാ?
മുേള്ളാേരാ രെചയ്കെകാ തിരുവു-
ള്ളേക്കടുെകാേണ്ടാ ഭവാ-
െനേള്ളാളം മഴ മാറ്റിടാത്തതു ജേല
പള്ളി റുപ്പകേയാ?
ഓ ം െചാല്ലി നമ രി മുടേന
പദ്യങ്ങൾ തീർെത്താെക്കയും
പ ം തന്നിൽ വര െകാ പുഴയിൽ-
ത്താ ഞാനിങ്ങെന
ശാസ്താേവ! തവ ശക്തിയില്ല വരി ഷം
മാറ്റീടുവാെനങ്കിേലാ
ശാ ത്തിൽപ്പറയുന്നെതാെക്ക വിഫലം
ബൗദ്ധർ തേന്ന സുഖം.
ദാനെത്തെച്ച െമങ്കിൽ െത്തളിവിെനാടഭി�

ലാ-
ഷങ്ങേളാതീടുവൻഞാൻ
മാനെത്ത ം മഴക്കാെറാരു കടുസദൃശ്യം
േപാലുമുണ്ടായിെടാല്ലാ
േവനൽക്കാലെത്തേപ്പാെല വരണമഖിലവും
െവയ്  ലുമുണ്ടായ്  വേരണം
മാനിേക്കണം ഭവാൻ തൻ മഹിമയുമിഹേമ
ഭക്തിയും മാനു ഷന്മാർ
ദാതൃത്വം കുറവാകേയാ? തികെള-
േക്കട്ടാൽ െവറുപ്പാകേയാ?
േചതു ഷ്ടി വരായ്കേയാ? ചിലതു ഞാൻ
െച ന്ന േപാരായ്കേയാ?
േചതം മറ്റവനാകേയാ? െചവികളിൽ
ശ്േളാകങ്ങെളത്തായ്കേയാ?
െപയ്തീടും മഴ മാറ്റിടാത്തതു ഭവാൻ
ഭൂേതശനലായ്കേയാ?
ഈ േ ാകങ്ങൾ ജനങ്ങൾ പറ വരുന്ന േപരു്

‘മഴേ ാകങ്ങൾ’ എന്നാണു് ഒരിക്കൽ ഒരു കലൂർ ന തി�
രിപ്പാടു ഗുരുവായൂർ േക്ഷ ത്തിൽ േമൽശാന്തിയായിരു�
ന്ന കുറിച്ചാ ന രിയുെട ഇല്ല ് ഒരു തിലേഹാമത്തി�
നു േപായി. അതു കഴിച്ചി ് അവിെട അടുക്കൽത്തെന്ന
ഒരു തമിഴെന്റ (പാണ്ടിക്കാരെന്റ) ഗൃഹത്തിൽ ഒരു ബലി�
െകാട (ബലി െകാടു ബാധെയ ഉഴി മാ ന്നതി�
നു) േപായി. അതും കഴിച്ചി ് ആ രാ ിയിൽത്തെന്ന
സപരിവാരം സ്വേദശേത്ത പുറെപ്പ . അേദ്ദഹത്തിനു
േപാകാനുള്ള വഴി കല്ലടിേക്കാടൻ മലയുെട താഴ്വരയിൽ�

ടിയായിരു . ആ വഴിയിൽ ടി കുറ ദൂരം െചന്ന�
േപ്പാൾ അവിെട സർവ്വാംഗസുന്ദരിയായ ഒരു ീ നിൽ�

ന്നതു ക . കണ്ടേപ്പാൾത്തെന്ന അെതാരു യക്ഷിയാ�
െണ മനസ്സിലാവുകയാൽ ന രിപ്പടു കൂെടയുണ്ടായി�
രുന്ന പരികർമ്മിയും ഭൃത്യന്മാരും ഭയെപ്പടാെതയിരിക്കാ�
നായി ഒരു മ ം ജപി ആ യക്ഷിെയ അദൃശ്യയാക്കി
ബന്ധിച്ചി കട േപായി. കുറ ദൂരം േപായതിൽെന്റ
േശ ഷം ന രിപ്പടു തനിചു മടങ്ങിവ ് ആ യക്ഷിയുെട
ബന്ധനം േവർെപടുത്തി വിട്ടയച്ചി ക്ഷണത്തിൽേപ്പാ�
യി സഹചരന്മാേരാടുകൂടി പിേന്നയും യാ തുടർ .

അങ്ങെന പിേന്നയും കുറ ദൂരം െചന്നേപ്പാൾ വഴി�
േയാടടു ള്ള ഒരു കാട്ടിൽ ചിലരുെട സംഭാ ഷണം േക .
അതു ചില േജാനകരാെണ ം അവർ അ േമാഷ്ടിച്ച
സാധനങ്ങൾ അവിെടയിരു പങ്കിടുകയാെണ ം ആ
സംഭാ ഷണം േകട്ടേപ്പാൾത്തെന്ന മനസ്സിലാവുകയാൽ
ന രിപ്പാടു് എേന്താ ഒരു പചില പറിചു തിരുമ്മി ആ
സംഭാ ഷണം േകട്ട സ്ഥലേത്തെക്കറി . അേപ്പാൾ ആ
കള്ളന്മാർ ക കാണാൻ വയ്യാെതയായി. അങ്ങെന
െചയ്തിെല്ലങ്കിൽ ആ ദുഷ്ടന്മാർ തെന്നയും തെന്റ കു കാെര�
യും െകാ െമ വിചാരിചാണു് ന രിപ്പാടു് അ കാരം
െചയ്തതു്. എങ്കിലും കരുണാനിധിയും ആർ മാനസനുമാ�
യിരുന ആ ന രിപ്പാട്ടിേല കുറ ദൂരം േപായേപ്പാൾ
താൻ െചയ്തതു കഠിനവും സാഹസവുമായിേപ്പായി എ
േതാന്നി. അേപ്പാേഴ ം േനരം െവളു കയും െച ്. ഉട�
െന അേദ്ദഹം തിരിെകേപ്പായി പൂർവസ്ഥലെത്തത്തി.
അേപ്പാൾ ആ േജാനകർ ക കാണായ്കയാൽ കാട്ടി�
െലാെക്ക തപ്പിനട ന്നതു കണ്ടി ് അേദ്ദഹമവേരാടു്
“നിങ്ങൾ ഇങ്ങെന തപ്പിനട ന്നെതന്താണു്?” എ
േചാദി . അതിനുത്തരമായി അവർ “എേന്താ ഞങ്ങൾ�

ക കാണാെതയായിേപ്പായി. അതുെകാണ്ടാണു് ”
എ പറ . അതുേക ് ന രിപ്പാടു് “നിങ്ങൾ അന്യ�
ന്മാരുെട മുതൽ േമാഷ്ടിെച്ചടുത്തതിെന്റ ഫലമാണിതു്.
ഇനി അങ്ങെന െചയ്കിെല്ല സത്യം െചയ്താൽ നിങ്ങൾ�

ക കാണാറാകും” എ പറ .
ഉടെന അവർ അങ്ങെന സത്യം െച . അതിനിട�

് ന രിപ്പാടു് ഒരു പച്ചില പറി ് തിരുമ്മി അവരുെട
അടുക്കേലക്കി . ഉടെന അവർ ് ക കാണാറായി.
അേപ്പാൾ ആ േജാനകർ സേന്താ ഷി ് അവരുെട ൈക�
വശമുണ്ടായിരുന്ന പണവും പണ്ടങ്ങളുെമല്ലാം ന രിപ്പ�
ട്ടിെല പാദത്തിങ്കൽ െവ വന്ദിച്ചി ് “ഇവെയല്ലാം അവി�
േടക്കിരിക്കെട്ട” എ പറ . അതിനു മറുപടിയായി�
് ന രിപ്പാടു് “എനി ് ഇെതാ ം േവണ്ട. നിങ്ങൾ

േമലാൽ പേരാപ വം െചയ്യാതിരുന്നാൽ മാ ം മതി”
എ പറഞ്ഞി ് അവിെടനി േപായി. ആ പണവും
പണ്ടങ്ങളും എടു െകാ ് േജാനകരും േപായി.

േചർത്തല ആനേക്കാട്ടിൽക്കർത്താവു് ആ േതാറും
അവരുെട മഠത്തിൽ െവ ് ക ർ ന രിപ്പടിെനെക്കാ�

വലിയ ഭഗവതിേസ്സവ നടത്തിക്കാറു ്. ഒരാണ്ടിൽ
ഭഗവതിേസ്സവ െതാഴാൻ െചന്നേപ്പാൾ മൂത്ത കർത്താ�
വിനു ഭഗവതിെയ അവിെട ത്യക്ഷമായി കണ്ടതായി
േതാ കയാൽ ഉടെന അനന്തരവെര വിളി “എെന്റ
െപട്ടിക്കക ് ആയിരം ിട്ടീ ഷ് രൂപ ഒരു കിഴിയായി
െകട്ടിെവച്ചി ്. അതു് എടു െകാ വരണം” എ
പറ താേക്കാൽ െകാടുത്തയ . ആ അനന്തരവൻ
കർത്താവു് േപായി ആ െപട്ടി തുറ ് ആ കിഴിെയടു
െകാ െച െകാടു കയും മൂത്ത കർത്താവു് അതു മുഴു�
വനും ന രിപ്പാടിേല ദക്ഷിണ െച കയും െച .

ന രിപ്പാടു് അ തെന്ന അവിെടനി ഒരു ബലി�
െകാട നട ന്നതിനായി ചങ്ങര പണിക്കരുെട വീ�
ട്ടിേല േപായി. അവിെടെച്ച ് അതിെന്റ ിയകെളാ�
െക്ക കഴിഞ്ഞതിെന്റ േശ ഷം ബലിപ്പടം (ബലിയുഴിഞ്ഞ
േപാളപ്പതം) െകാ െച കളയാനായി ് അേദ്ദഹം
തെന്റ ഭൃത്യെന വിളി . അേപ്പാൾ അവിെടയുണ്ടായിരു�
ന്ന ചില നായന്മാർ “അതു ഞങ്ങൾ െകാ േപായിക്ക�
ളയാം” എ പറ ആ ബലിപ്പടം വാങ്ങിെക്കാ �
േപായി. അവർ ആറുേപരു കൂടിയാണു് െകാ േപായ�
തു്. അവർ അതു െകാ േപായിക്കള മടങ്ങിേപ്പാന്ന�
േപ്പാൾ ആകാശം മുട്ടത്തക്കവണ്ണം വലിപ്പമുള്ള ചില മൂർ�
ത്തികെള ക ഭയെപ്പ ് ഉറാെക്ക നിലവിളി െകാ
നിലംപതി . നിലവിളി േക ് ന രിപ്പാടു് ക്ഷണത്തിൽ
അേങ്ങാ െച . അേപ്പാേഴ ം നാലുേപർ മരി . പി�
െന്ന അേദ്ദഹം എേന്താ െച കയാൽ ര േപർ മരിച്ചി�
ല്ല. എങ്കിലും അവർ ആജീവനാന്തം േരാഗികളായിട്ടാണു്
ജീവിച്ചിരുന്നതു്.

പിെന്നെയാരിക്കൽ േചർത്തെലത്തെന്ന കട്ടിയാ �
വീട്ടിൽ ഒരു പണിക്കർ ് ഒരു ബാേധാപ വമുണ്ടായി.
ആ ബാധ ഏറ്റവും ശക്തിേയാടുകൂടിയ ഒരു അറുെകാല�
യായിരു . അതിെന്റ ആേവശമുണ്ടാകുന്ന സമയങ്ങ�
ളിൽ ആ പണിക്കർ പുരപിടി കുലു ക മുതലായ ഭയ�
ങ്കര വൃത്തികൾ പലതും െച മായിരു . അേനകം
മ വാദികൾ പലതും െച േനാക്കീ ം അതിെന ഒഴി�
ക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഒടുക്കം മൂത്ത പണിക്കർ േപായി ഒരു
ക ർന രിപ്പാടിെനത്തെന്ന അവിെടെക്കാ വ .
ന രിപ്പാടു് ഒരു ദിവസം അവിെടത്താമസി പലതും
െച േനാക്കീ ം ഒരു ഫലവുമുണ്ടായില്ല. അതിനാൽ
ന രിപ്പാടു് “ഈ പണിക്കർ എെന്റ കൂെട ഇലേത്ത
േപാരെട്ട. അവിെട കുറ ദിവസം താമസിച്ചാൽ ഈ
ബാധെയെയാഴിപ്പി പണിക്കെര സുഖമാക്കി ഇേങ്ങാ�
ട്ടയക്കാം” എ പറ . അതു സമ്മതി ് ആ പണി�
ക്കർ ന രിപ്പാടിേനാടൂകൂടി മനയ്ക്കേല േപായി. അവി�
െടെച്ചന്നേപ്പാൾമുതൽ തെന്ന ആ ബാധയുെട ശക്തി
കുറ തുടങ്ങി. പണിക്കർ നാ തുദിവസമവിെട ഭജ�
നമായിത്താമസി . നാ െത്താന്നാം ദിവസം തുള്ളിയ�
േപ്പാൾ ആ ബാധ ന രിപ്പാടു േചാദിച്ചതിെനല്ലാം ശരി�
യായി ഉത്തരം പറയുകയും ഒടുക്കം സത്യം െച ് ഒഴി�

േപാവുകയും െച . ഇതു് ആ ന രിപ്പാടന്മാരുെട
േസവാമൂർത്തികൾ ള്ള ശക്തിെകാ കൂെടയാെണ
വിേശ ഷി പറയണെമന്നില്ലേല്ലാ.

ഇരിങ്ങാല െട സമീപം ‘നകർണ്ണിമന’ എ �
സിദ്ധമായിരി ന്ന ഒരു ാഹ്മണഗൃഹത്തിൽ ഒരിക്കൽ
ചാത്തെന്റ ഉപ വമുണ്ടായി. ഈ ചാത്തൻ ഈ മനക്കാ�
രുെട വിേരാധികളായ മെറ്റാരു മനക്കാർ കുടിയിരുത്തി �
ജി േസവി വന്നിരുന്നതും ഇവെര ഉപ വിക്കാനായി�
് അവർ പറഞ്ഞയച്ചതുമായിരു . ചാത്തെന്റ ഉപ വം

തുടങ്ങിയേപ്പാൾ നകർണ്ണിമനക്കാർ ക ർമനയ്ക്കൽെച്ച
വിവരം പറയുകയും ക ർ ന രിപ്പാടു് അവിെടെച്ച
ര മൂ ദിവസം വലിയ ഭഗവതിേസ്സവയും മ ം കഴി
ചാത്തെന്റ ഉപ വം നിർ കയും ചാത്തെന ബന്ധി ്
ക ർ മനയ്ക്കൽ െകാ േപായി അവിെട കുടിയിരു ക�
യും െച . ചാത്തെന അവിെട കുടിയിരുത്തിെയങ്കിലും
അവിെട പൂജി കയയും മ ം െചയ്തിരുന്നില്ല. അതി�
നാൽ ചാത്തെന ആദ്യം കുടിയിരുത്തിേസ്സവിച്ചിരുന്ന
മനയ്ക്കൽ ചാത്തെന്റ ഉപ വം തുടങ്ങി. അേപ്പാൾ ആ മന�
ക്കാർ ക ർ മനയ്ക്കൽെച്ച വിവരം പറ . അതുേക�
ട്ടി ് ക ർ ന രിപ്പാടു് “നിങ്ങളിങ്ങെന നീചകർമ്മങ്ങൾ
െച മനു ഷ്യെര ഉപ വി ന്നതു ന്യായമല്ല. ഇനിെയ�
ങ്കിലും ാഹ്മണവൃത്തിേയാടുകൂടിയിരിക്കണം” എ
പറയുകയും ചാത്തെന വി െകാടു കയും െച .

കലൂർ ന രിപ്പടന്മാർ ഇങ്ങെന പല സ്ഥലങ്ങളിൽ�
േപ്പായി ചാത്തന്മാരുെട ഉപ വങ്ങൾ മാറ്റീ ്. അവ�
െയല്ലാമിവിെടെയടു വിവരി ന്നതായാൽ േലഖനം

മത്തിലധികം ദീർഘി േപാേയ െമ ള്ളതിനാൽ
അതിനായി ഇേപ്പാൾ ഉദ്യമി ന്നില്ല. ആ ന രിപ്പാ�
ടന്മാരുെട അ തകർമ്മങ്ങളിൽ സ്വ ം ചിലതു കൂടി�
പ്പറഞ്ഞി ് ഈ ഉപന്യാസം അവസാനിപ്പിക്കാെമ
വിചാരി .

െകാല്ലം 1013 കർക്കടകമാസത്തിൽ തൃ ണി െറ�
െവ തീെപ്പട്ട െകാച്ചി മഹാരാജാവുതിരുമന െകാ ്
സകലകലാവല്ലഭനും ഒരു മഹാവിദ്വാനുമായിരു .
അവിടു വിദ്വാന്മാെര യഥാേയാഗ്യം സൽക്കരി
സംഭാവനാദികൾ െകാ ം മ ം സേന്താ ഷിപ്പി �
െകാണ്ടിരു . അതിനാൽ അവിെട അേനകം വിദ്വാ�
ന്മാർ െച കൂടുകയും തിരുമന െകാ ് അവെരെയ�
ല്ലാം േചർ ് അവിെട ഒരു വിദ്വൽസദ സ്ഥാപി �
കയും െചയ്തിരു . ആ സദസ്യന്മാരിൽ ധാനൻ ഒരു
ക ർന രിപ്പാടായിരു . അേദ്ദഹം വലിയ വിദ്വാനാ�
യിരു എ ള്ളതു വിേശഷി പറയണെമന്നില്ലേല്ലാ.
എ മാ മല്ല ഗദ്യമായലും പദ്യമായാലും എ വലി�
യതായാലും ഒരു കവിത ഒരു ാവശ്യം േകട്ടാൽ അതു
ഹൃദിസ്ഥമാ വാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള ധാരണാശക്തിയും
അേദ്ദഹത്തിനുണ്ടായിരു .

ഇങ്ങെനയിരുന്ന കാല ് ഈ െകാച്ചിമഹാരാജാ�
വിെന റി ് ജനങ്ങൾ അവിടു ‘േകരളേഭാജരാജാ�
വാെണ’ ം മ ം പുകഴ്ത്തിപ്പറയുന്നതു േകട്ടി ് േചാളേദ�
ശ കാരനായ ഒരു ശാ ി മഹാരാജാവിനു് അടിയറ
െവ ന്നതിനു് ഒരു ദശകം (പ േ ാകം) ഉണ്ടാക്കി�
െയഴുതിെക്കാ ് തൃ ണി റെയത്തി സമയം േചാ�
ദിച്ചറി െകാ ് തിരുമുമ്പാെകെച്ച ് ആ ദശകം
തിരുമനസ്സിെല സന്നിധിയിൽ സമർപ്പി . അേപ്പാൾ
തിരുമന െകാ ് “എന്താ അതു്?” എ കൽപി
േചാദി . അതിനു മറുപടിയായി ശാ ികൾ “ഞാനുണ്ടാ�
ക്കിയ ഒരു ദശകമാണു് ’ എന്നറിയി . ഉടെന തിരുമന�

െകാ ് അെതടുക്കാനായി കുനി . അേപ്പാൾ ന �
രിപ്പാടു് “അതു േവണേമാ? കവിതകൾ ഉണ്ടാക്കിയവർ
തെന്ന വായിച്ചാേല അതിെന്റ തന്മയത്വം വരികയു .
അതുെകാ ് ശാ ികൾ തെന്ന വായിക്കെട്ട” എ
പറ . അതു േകട്ടി ് “അതു ശരിയാണു്. എന്നാൽ
ശാ ികൾ തെന്ന വായിക്കെട്ട” എ കൽപ്പി കയും
െച . ഉടെന ശാ ികൾ അെതടു ഭംഗിയായും വ്യ�
ക്തമായും സാവധാനത്തിൽ വായി ്. ശാ ികളുെട വാ�
യന കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ ന രിപ്പാടു് “കഷ്ടം!” എ പറ�

മൂക്കതു വിരൽ െവ . അേപ്പാൾ ശാ ികൾ “എന്താ
കഷ്ടം?” എ േചാദി . അതിനുത്തരമായി ് ന രി�
പ്പാടു് “പണ്ടാരാ ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടിരി ന്ന ഈ ദശകം
പകർത്തിെയഴുതി ഇവിെടയുള്ളവെര പറ്റിക്കാെമ വി�
ചാരി ് േചാളേദശ നി ശാ ികൾ ഇവിടംവെര
െകാ വന്നേല്ലാ, അതുതെന്ന കഷ്ടം. ഈ ദശകം ഞാൻ

ഹ്മചാരിയായിരുന്ന കാല ് എെന്റ മുത്തശ്ശി െചാല്ലി�
േക്കൾ കയും അ തെന്ന ഞാനിതു പഠി കയും െച�
യ്തി ള്ളതാണു് ” എ പറ . അതു േകട്ടി ് ശാ ികൾ
“എന്നാൽ ഇെതാ െചാല്ലിേക്കൾക്കെട്ട” എ പറ�

. ഉടെന ന രിപ്പാടു് ആ ദശകം യാെതാരു വീ യും
സംശയവും കൂടാെത െചാല്ലിേക്കൾപ്പി . അേപ്പാൾ ശാ�

ികൾ സാമാന്യത്തിലധികം ഇളിഭ്യനായി എ ള്ളതു
പറയണെമന്നില്ലേല്ലാ. ഉടെന അേദ്ദഹം “ആെട്ട അടു�
ത്ത മാസത്തിൽ ഞാനിനിയും ഇവിെട വരും. അേപ്പാൾ
ഇതിെന്റ മറുപടി പറ െകാള്ളാം” എ പറഞ്ഞി ്
അവിേടനിന്നിറങ്ങിേപ്പായി. തിരുമന െകാ ് ശാ ി�

സമ്മാനെമാ ം അേപ്പാൾ െകാടുക്കാെത അയ �
ന്നതു കഷ്ടമാെണ വിചാരി ് അേദ്ദഹത്തിെന്റ പിന്നാ�
െല ഒരു ഹരിക്കാരെന ക ിച്ചയ വിളിപ്പി . എന്നി ം
അേദ്ദഹം “ഞാൻ അടുത്ത മാസത്തിൽ വ ക െകാ�
ള്ളാെമ പറഞ്ഞതായി തിരുമനസ്സറിേച്ച ” എ
പറ േപാവുകതെന്ന െച .

ശാ ികൾ അടുത്ത മാസത്തിൽത്തെന്ന പിെന്നയും
വ . അേപ്പാളേദ്ദഹം ഒരു ദശകമല്ല, ഒരു ശതകംതെന്ന�
യാണു് എഴുതിെക്കാ വന്നിരുന്നതു്. അേദ്ദഹം സമയ�
മറി തിരുമുമ്പാെകെച്ച ് ആ ശതതെമഴുതിയ ഓല�
െക്ക ് തിരുമുമ്പാേക അടിയറെവ . അേപ്പാഴും തിരുമ�
ന െകാ ് “എന്താ അതു്?” എ കൽപ്പി േചാദി .
അേപ്പാൾ ശാ ികൾ “ഇതു് ഞാനുണ്ടാക്കിയ ഒരു ശത�
കമാണു് ” എ ് അറിയി . ഉടെന തിരുമന െകാ ്
“ഇതു ശാ ികൾ തെന്ന വായി ” എ ് അറിയി .
ശാ ികൾ ഉടെന ആ ഓലെക്കെട്ടടു ശ്വാസം വിടാ�
െത ക്ഷണത്തിൽ ആ നൂറൂേ ാകവും വായി തീർത്തി ്
“ഇതും പഴയ കവിതായിരി േമാ? ഇതും പഠിച്ചവരിവി�
െടയുണ്ടായിരി േമാ?” എ േചാദി െകാ ് അവി�
െട നിന്നിരുന്ന ക ർ ന രിപ്പാടിെന്റ േനെര േനാക്കി.
അേപ്പാൾ ന രിപ്പാടു് “ശാ ികെള! ശുണ്ഠികടിക്കാ�
െതയിരി . ഞാൻ വാസ്തവം പറയാം. ഈ ശതകവും
ഇല്ല ള്ള ഒരു പഴയ ന്ഥത്തിൽ കാണു ്. ഇതും
ഞാൻ പഠിച്ചി ് എ പറ . ഉടെന ശ ികൾ
“എന്നെലാ െചാല്ലിേക്കൾെക്കെട്ട” എ പറ .
അതു ന രിപ്പാടു് ആദ്യം മുതൽ മുറ സാവധനത്തിൽ
െചാല്ലി ടങ്ങി. അേദ്ദഹം മുറ മുപ്പതു േ ാകം െചാല്ലി�
യേപ്പാേഴ ം ശാ ികളുെട േദഹം ആപാദചൂഡം വിറ �
കയും വിയർ കയും െച തുടങ്ങി. പിെന്നയും ന രി�
പ്പാടു് േ ാകങ്ങൾ മുറ െചാല്ലിെക്കാണ്ടിരു . ശാ ി�
കളുെട വിറയും വിയർപും വർദ്ധി െകാ മിരു . കിം
ബഹുനാ? ന രിപ്പാടു് അൻപത്താറാമെത്ത േ ാകം
െചാ കയും ശാ ികൾ േബാധംെക ധീം എ നിലം
പതി കയും ഒരുമി കഴി . ഉടെന ത രാൻ, “ശാ�

ികെളെയടു ് പുറ െകാ േപായി കാ ള്ള സ്ഥ�
ല കിടത്തെട്ട” എ കൽപ്പി കയും രാജഭൃത്യന്മാർ
അ കാരം െചയ്തി ് അേദ്ദഹത്തിെന്റ മുഖ സ്വ ം െവ�
ള്ളം തളി കയും െച . ര മൂ നാഴിക കഴിഞ്ഞ�
േപ്പാൾ ശാ ികൾ ് ഒരുവിധം േബാധം വീഴുകയാൽ
അേദ്ദഹം സാവധാനത്തിൽ എഴുേന്ന രാജസന്നിധി�
യിെലത്തി. അേപ്പാൾ ത രാൻ, “എന്താ ശാ ികെള!
സുഖമാേയാ?” എ കൽപ്പി േചാദി . അതിനുത്തര�
മായി ശ ികൾ “േദഹത്തിനുണ്ടായ അസ്വാസ്ഥ്യം ഒരു�
വിധം ശമി . മനസ്സിനുണ്ടായ സുഖേക്കടു േഭദമായിട്ടില്ല.
അതു േഭദമാകുന്നതുമല്ല. എനി ് ഇങ്ങെനെയാരബദ്ധം
ഇതിനു മുെമ്പാരിക്കലും പറ്റീട്ടില്ല; ഇനി പ െമ ം േതാ�

ന്നില്ല. മഹാരാജാവു തിരുമനസ്സിെല കീർത്തിച ിക
ഞങ്ങളുെട േദശ ം നല്ലേപാെല പരന്നി ്. അതു�
െകാണ്ടാണു് ഞാൻ ഇേങ്ങാ വന്നതു്. േകരളത്തിൽ,
വിേശ ഷി ം ഈ മഹാരാജസദസ്സിൽ, ഇ കാരം ധാര�
ണാശക്തി ഉള്ളവരുെണ്ട ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല.
ഇതറിഞ്ഞിരു െവങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ദിക്കിേല കാ�
െലടു കു കയില്ലായിരു . ഞങ്ങളുെട േദശ
എെന്നേപ്പാെല േവെറയും ചിലർ ഇേങ്ങാ ് വരാൻ സന്ന�
ദ്ധരായി ഇരി ്. അവർ ഇേങ്ങാ ് പുറെപ്പടുന്നതി�
നുമു ് എനി ് അവിെടെയത്തി ഇേങ്ങാട്ടാരും േപാേര�
ണ്ടാ എ പറയണം. എെന്നേപ്പാെള അവരും വിഡ്ഢി�
കളായിേപ്പാകണെമന്നില്ലേല്ലാ” എന്നറിയി . അേപ്പാൾ
തിരുമന െകാ ് “അങ്ങെനെയാ ം വിചാരിക്കാനി�
ല്ല ശാ ികെള! ഒേരാ ദിക്കിൽ ഓേരാ വിധമിരി ം.
ശാ ികൾ െകാ വന്ന ശതകം വളെര നന്നായി ്.
അതു േതടിപ്പിടി ് ഇവിെട െകാ വന്നേല്ലാ. അതുമാ�

ം വിചാരിച്ചാൽ മതി. ഇതു പണ്ടാരാ ് ഉണ്ടാക്കിയി�
ട്ടിരുന്ന കൃതിയാെണ ന രി പറഞ്ഞതു വാസ്തവമാ�
ണു്. ഇവിെടയും ഒരു പഴയ ന്ഥത്തിൽ ഇതു കാണു �

്. ഈ ശതകം നാമും പഠിച്ചി മു ്. േവണെമങ്കിൽ
നാമും െചാല്ലിേക്കൾപ്പിക്കാം” എ കൽപ്പിചു. അതു
േക ശാ ികൾ “േവണ്ട േവണ്ട; ഈ ന രിപ്പടു് ഇതു
െചാല്ലിയ സ്ഥിതി ് ഇവിേട ് ഇതിനു യാസമുണ്ടാ�
കുേമാ?” എന്നറിയി . ഉടെന തിരുമന െകാ ് “േവ�
െണ്ടങ്കിൽ േവണ്ട. നാം വാസ്തവം പറ എേന്നയു .
ഏെതങ്കിലും ശാ ികൾ ഇവിെട വന്നി െവറുംൈകയാ�
യി മടങ്ങിേപ്പാകുന്നതു നമു ം ശാ ികൾ ം കുറച്ചിലാ�
ണേല്ലാ. അതുെകാ ് ഇേപ്പാൾ ഇ യുമിരികെട്ട” എ
കൽപ്പി കയും അേദ്ദഹത്തിനു ചില സമ്മാനങ്ങൾ കൽ�
പ്പി െകാടുത്തയ കയും െച .

ഒരു ദിവസം പകേല സദ പിരിയാറായേപ്പാൾ
വലിയ ത രാൻ തിരുമന െകാ ്, “നാളെത്ത സദ�
സ്സിൽ സംഭാ ഷണത്തിൽ ജയി ന്നവർ െകാടു ന്ന�
തിനായി നൂെറ്റാ ം പണം വീതമുള്ള മൂ കിഴികൾ
നാം െകട്ടിെവച്ചി ്. സംഭാ ഷണ വി ഷയങ്ങൾ —

1. ഒന്നാന്തരം പച്ച േഭാ പറ സദസ്സിലുള്ളവർ�
പരമാർത്ഥമാെണ േതാന്നി ക.

2. അ തെന്നേപ്പാെല മറ്റാരും സ്വാദുള്ള പദാർ�
ത്ഥം ഭക്ഷിച്ചിട്ടിെല്ല സദസ്യെര േബാധ്യെപ്പടു�

ക.
3. സദസ്യരിൽ െവ ് അധികം ഭാഗ്യവാൻ താനാ�

െണ മ ള്ളവെര സമ്മതിപ്പി ക. ഇങ്ങെന
െച ന്നവർക്കാണു് പണക്കിഴി െകാടുക്കെപ്പടു�
ന്നതു്. സദ പതിെനാ മണി കൂടുകയും
അ മണി മു പിരിയുകയും േവണം” എ
കൽപ്പി കയും ഉടെന സഭ പിരിയുകയും െച .

പിേറ്റ ദിവസം പതിെനാ മണി തെന്ന വലി�
യത രാൻ തിരുമന െകാ സദസ്സിൽ എഴുന്ന ക�
യും പണക്കിഴികൾ അവിെട നിരത്തിെവ കയും െച�

. അേപ്പാേഴ ം സദസ്യർ ഓേരാരുത്തരായി അവി�
െട വ േചർ കഴി . ക ർ ന രിപ്പാടു മാ ം
വന്നില്ല. അെതന്താെണ ് എല്ലാവർ ം വിചാരമായി.
അേദ്ദഹം വലിയ കണിശക്കാരനായിരു . അേദ്ദഹം
സമയത്തിനുമുെമ്പ കയായിരു പതിവു്. അേദ്ദഹം
വരാത്തെത െകാെണ്ട ള്ള വിചാരം ത രാൻ തിരു�
മനസ്സിേല ം ഉണ്ടായി. അങ്ങെന എല്ലാവരും വിചാ�
രേത്താടുകൂടിയിരുന്നേപ്പാൾ ഏറ്റവും പരി മേത്താടുകൂടി
ന രിപ്പാടും അവിെട വ േചർ . അേദ്ദഹത്തിെന്റ
മുഖ ് ഒരു വി ഷാദഭാവം ത്യക്ഷമായിരു . അതു
കണ്ടി ് തിരുമന െകാ ് ‘എന്താ വിേശ ഷം വല്ലതുമു�
േണ്ടാ?’ എ കൽപ്പി േചാദി .

ന രിപ്പാടു്: വിേശ ഷെമാ മില്ല. എങ്കിലും...
ത രാൻ: എന്താ? പറയൂ. േകൾക്കെട്ട.
ന രിപ്പാടു്: ഇേപ്പാൾത്തെന്ന സമയം അതി മിച്ചിരി�

. ഇനി എെന്റ കഥ കൂടി പറ തുടങ്ങി�
യാൽ ഇന്നെത്ത സദസ്സിൽ നിശ്ചയിചി ള്ളെതാ�

ം നട കയില്ല അതുെകാ ് എെന്റ കാര്യം
ഇനിെയാരു ദിവസം സമയമുള്ളേപ്പാൾ ഇവിെട
അറിയി െകാള്ളാം.

ത രാൻ: സദസ്സിൽ െവ നടത്താനുള്ള കാര്യം നാെള�
യായാലും മതി. ന രിയുെട കാര്യം ഇ തെന്ന
േകൾക്കണം. പറയൂ. േകൾക്കെട്ട

ന രിപ്പാടു്: നിർബന്ധമാെണങ്കിൽ പറയാം. ഇല്ല �
െവ ചിലവിനുള്ള അരി അവിണിേശ്ശരിയിൽനി�

ം െകാടുത്തയ കയാണു് പതിവു്. കഴിഞ്ഞ
െകാല്ലം അരി െകാടുത്തയച്ചതിെന്റ കൂെട ഒരു
േന ക്ക (േന വാഴവി ് ) കൂടി െകാടുത്ത�
യച്ചിരു . ഒന്നേല്ലയു , അെതാരു നല്ല സ്ഥ�
ല െവ നല്ലേപാെല ശു  ഷിക്കണെമ
നിശ്ചയി ് ഇല്ലെത്ത നടുമുറ്റ തെന്ന അതു
കുഴി െവ . അതു് അവിെട െവച്ചാൽ േവെറ�
യും ചില ഗുണങ്ങളുള്ളതും ഓർക്കാതിരുന്നില്ല.
ഇല്ലെത്ത േതവാര രയിൽ ഉള്ള േദവന്മാർ ്
അഭി േഷകം കഴിഞ്ഞാൽ ആ െവള്ളം പൂജ
കഴിഞ്ഞാൽ ധൂപ റ്റിയിെല െവണ്ണീറും പതി�
വായി അതിെന്റ കടയ്ക്കൽത്തെന്ന വീഴും. ഞാൻ
വിചാരിച്ചിരുന്നതുേപാെല അവ പതിവായി
അതിെന്റ കടയ്ക്കൽ തെന്ന വീണിരു . എ
മാ മല്ല, നടുമുറ്റത്തായിരുന്നതിനാൽ കിടാ�
ങ്ങൾ ം അകായിലുള്ളവർ ം അതു് ഏറ്റവും
സേന്താ ഷകരമായിത്തീർ . അവരു അതിെന
യഥാേയാഗ്യം ശു  ഷി െകാണ്ടിരു . ധാരാ�
ളമായി വളം േചർത്തിരുന്നതുെകാ ് വാഴ പന�
േപാെല തടി തഴ വളർ . അതിെന്റ ഇലക�
െകാ നടുമുറ്റം മൂടി. അധികം താമസിയാെത
വാഴ കുല , പ പടലയുണ്ടായിരു . മൂ
മാസം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ അടിപ്പടലയിൽ ഒരു കാ�

സ്വ ം പഴു ഛായയുള്ളതായിക്ക . അതു
കിടാങ്ങൾ കാണാെതയും അണ്ണാേനാ എലിേയാ
കര നഷ്ടെപ്പടുത്താെതയുമിരി ന്നതിനായി
ആ കുല നല്ല േപാെല മൂടിെക്കട്ടി . ആ കുല മുഴു�
വനും നിർത്തിപ്പഴുപ്പിക്കണെമ വിചാരിച്ചാണു്
അങ്ങെന െചയ്യിച്ചതു്. ഇ കാല കുലയുെട
പഴു ് എന്തായി എന്നറിയുന്നതിനായി അതു്
അഴി േനാക്കിയേപ്പാൾ കാെയല്ലാം പഴു പാ�
കം വ െതാലി പുള്ളി വീണിരി �
ന്നതായിക്ക . പിെന്ന നില വീഴിക്കാെത
ആ കുല െവട്ടിെയടുപ്പി ് എണ്ണിേനാക്കിയേപ്പാൾ
നൂറ്റിയിരുപത്ത പഴമുണ്ടായിരു . അതു പഴം
നുറുക്കാ കേയാ േവവിക്കാെത തി കേയാ
എന്താനു േവണ്ടെത ് ഞാൻ സംശയിച്ചേപ്പാൾ
അകായിൽ നി ് ‘അെതാ ം േപാരാ, അതു

ഥമൻ തെന്നയാകണം’ എ പറയുകയും ഞാ�
നതു സമ്മതി കയും െച . ഥമൻ െവച്ചതു്
അക തെന്നയാണു്. അകായിെല അഭി ാ�
യ കാരമായതുെകാ ് അതു നന്നാകണെമ
വിചാരി മനസ്സിരുത്തി പഴം അസ്സലായി വര�
ട്ടിയാണു് അതുണ്ടാക്കിയതു്. ഥമൻ വളെര
നന്നാവുകയും െച . വാസ്തവം പറയുകയാെണ�
ങ്കിൽ ഇ യും നല്ല ഥമൻ ഞാൻ ഇതിനുമു ്
കഴിച്ചിട്ടിെല്ല തെന്ന പറയാം. അതിെന്റ സ്വാദു്
അ മാ മുണ്ടായിരു . ഞൻ മനസ്സറിയാെത
അതു് സാമാന്യത്തിലധികം െചലുത്തിേപ്പാ�
യി. ഈ ഥമൻകൂടി കാലമായേപ്പാേഴ ം
ഭക്ഷണത്തിെന്റ സമയം െതറ്റി. പിെന്ന ഇതു
സാമാന്യത്തിലധികം െചലു കയും െച .

ര കൂടിയായേപ്പാേഴ ം ഞാൻ വല്ലാെത ക്ഷീ�
ണി . ായാധിക്യം നിമിത്തമുള്ള ക്ഷീണം മുേമ്പ�
തെന്നയുണ്ടേല്ലാ. എല്ലാംെകാ ം േലശം േപാലും
നടക്കാൻ വെയ്യ േതാ കയൽ പുറത്തളത്തിൽേപ്പാ�
യികിട . അേപ്പാളാണു് സദ കൂടാനുള്ള സമയം
െതറ്റിേപ്പായേല്ലാ എ ള്ള ഓർമ്മയുണ്ടായതു്. ഉടെന
എണീ ് ഇേങ്ങാ േപാരികയും െച . ഞാൻ വളെര
പരി മിച്ചാണു് ഇവിെട നടെന്നത്തിയതു്.

വലിയത രാൻ: (സ്വ ം പരിഭവേത്താടൂകൂടി) “എങ്കി�
ലും പച്ചക്കായ േപാലും ദുർലഭമായിരി ന്ന
ഇക്കാല ് ന രി കുറ പഴെമങ്കിലും ഇേങ്ങാ
െകാടുത്തയച്ചില്ലേല്ലാ. അവിെട വിേശ ഷി
വല്ലതുമുണ്ടായാൽ ഇേങ്ങാ കൂടി െകാടുത്തയ ക�
യേല്ല പതിവു്?” എ കൽപ്പിചു.

അേപ്പാൾ ഒരു സദസ്യൻ ന രി: കഷ്ടം! ഞാനിതു്
ഇന്നെല അറിഞ്ഞില്ലേല്ലാ. അറിഞ്ഞിരു െവ�
ങ്കിൽ ഇ ഭക്ഷണത്തിനു േനരെത്ത അേങ്ങാ�
െട്ടത്താമായിരു . ഉടെന സദസ്യെരല്ലാവരും:
ഞാനും അതുതെന്നയാണു് വിചാരിച്ചതു്, ഞാനും
അതുതെന്നയാണു് വിചാരിച്ചതു എ പറ .

ഉടെന കലൂർ ന രിപ്പാടു് കുനി ഒരു പണക്കിഴി�
െയടു . അേപ്പാൾ ത രാൻ, ‘അെതന്താണു് എടുത്ത�
തു്?’ എ കൽപ്പി േചാദി

ന രിപ്പാടു്: േഭാ പറ സദസ്സിലുള്ളവർെക്കാെക്ക
വാസ്തവമാെണ േതാന്നി ന്നവർക്കാണേല്ലാ
ഒരു കിഴി. ഞാനിേപ്പാൾ പറഞ്ഞതു് ശുദ്ധേമ
േഭാ ഷ്ക്കണു്. ഇതു വാസ്തവാെണ എല്ലാവരും
സമ്മതി വേല്ലാ. അതിനു് എതിരായി പറയാൻ
ഒ ം കാണായ്കയാൽ ആരുെമാ ം മിണ്ടിയില്ല.
അേപ്പാൾ ന രിപ്പാടു് കുനി ് ഒരു കിഴികൂടി
എടു . ഉടെന ത രാൻ തിരുമന െകാ ്
“അെതന്തിനാണു് എടുത്തതു്?” എ കൽപ്പി�

േചാദി . അതിനുത്തരമായി ് ന രിപ്പാടു്,
“ഇ തെന്നേപ്പാെല മറ്റാരും സ്വാദുള്ള പദാർ�
ത്ഥം ഭക്ഷിച്ചിട്ടിെല്ല സദസ്യെര േബാധ്യെപ്പടു�

ന്ന ആൾ ള്ളതാണേല്ലാ ഈ കിഴി. അതും
ഞാൻ ഇവിെടെയല്ലാവെരയും േബാദ്ധ്യെപ്പടുത്തി�
യേല്ലാ” എ പറ . അതിെന എതിർ ന്ന�
തിനും മാർഗെമാ ം കാണായ്കയാൽ അതിെന�
തിരായി ം ആരുെമാ ം പറഞ്ഞില്ല. അേപ്പാൾ
ന രിപ്പാടു് മൂന്നാമെത്ത കിഴിയും കടെന്നടു .
ഉടെന ത രാൻ തിരുമന െകാ ് “അെതന്താ�
ണു്?” എ കൽപ്പി േചാദി . അതിനുത്ത�
രമായി ന രിപ്പാടു്, “ഇവിെട കൂടിയിരി ന്ന�
വരിൽ അധികം ഭാഗ്യമുള്ള ആൾ ള്ളതാണ�
േല്ലാ ഈ കിഴി. ഇവിെട പലരുമുണ്ടായി ം ര
കിഴികൾ ം അർഹൻ ഞാനാെണ ് എല്ലാ�
വരും സമ്മതിച്ചവേല്ലാ. ഇനി എല്ലവേരക്കാളും
ഭാഗ്യവാൻ ഞാനെണ ള്ളതിനു വിേശ ഷി
ലക്ഷ്യെമാ ം േവണെമ േതാ ന്നില്ല” എ
പറ . അതിനും എതിരായിപ്പറയാെനാ ം
കാണായ്കയാലാരുെമാ ം മിണ്ടിയില്ല. ഉടെന
സദ പിരി . മൂ പണക്കിഴികളുംെകാ
ന രിപ്പാടും അേപ്പാൾത്തെന്ന േപായി.
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ക ർമനയ്ക്കെല ഒരപ്ഫൻ ന രിപ്പാടു േവളികഴിച്ചിരു�
ന്നില്ല. അേദ്ദഹം തൃശ്ശിവേപരൂർ കിഴെക്ക ആച്ചംകുളങ്ങ�
രവാരിയെത്ത “കുഞ്ചി” എ േപരായ ഒരു വാരസ്യാെര
സംബന്ധം െച ഭാര്യയാക്കി ഇല്ല െകാ േപായി
താമസിപ്പിച്ചിരു . ആ വാരസ്യാർ ഒരു ദിവസം പക�
െല പതിവുേപാെല േപായി, േമൽ കഴുകി വ ് ഇറൻ
മാറുന്നതിനായി െപട്ടിയിൽ നി ് ഒെരാന്നരമുെണ്ടടു
നിവർത്തിേനാക്കിയേപ്പാൾ അതു് എലി കടി മുറി ്
ഉപേയാഗിക്കാൻ െകാ കില്ലാത്ത വിധത്തിലായിരി�

ന്നതായിക്കാണുകയാൽ അതു മടക്കിെവച്ചി േവെറ
ഒെന്നടു നിവർ . അതും അങ്ങെനതെന്ന എലി
കടി മുറിച്ചതായി ക . അങ്ങെന അവർ ണ്ടായി�
രുന്ന എ ് ഒന്നര മു കളും ഉപേയാഗിക്കാൻ െകാ �
കില്ലാത്ത വിധത്തിലായിരുന്നതിനാൽ അവർ അവെയ�
ല്ലാെമടു ന രിപ്പാടിെല മുമ്പിൽ െകാ െചന്നിട്ടി ്
“ഇതാ േനാക്കണം. എനി കഴിഞ്ഞ മാസത്തിൽ േമടി�

തന്നതും േകാടിയലക്കിയതുമയ എ ് ഒന്നരമു കളും
എലി െവട്ടി ഒന്നിനും െകാ കില്ലാെതയായിരി .
ഇതു ഞാെനങ്ങെന ഉ െകാ നട ം? എലിയുെട
ഉപ വം ഇവിെട ദുസ്സഹമായിരി ” എ പറ .
അതു േകട്ടി ് ന രിപ്പാടു് “ആെട്ട, നിവൃത്തിയുണ്ടാക്കാം.
ഇവിെട ഒരു വിള െകാളുത്തിവ ് ” എ പറഞ്ഞി
പുറേത്തക്കിറങ്ങി പറമ്പിൽെച്ച ് ഒരു പച്ചീർക്കിൽ ഒടി�
െച്ചടു വല ൈകയിൽപ്പിടി െകാ വിളക്കിെന്റ
സമീപെത്തത്തി. അവിെടയിരു െകാ ് അേദ്ദഹം
ഒരു മ ം ജപിച്ചി ് “ഇവിെടയുള്ള എലികെളാെക്ക
ഇവിെട വര ് ” എ പറ . അേപ്പാൾ ഏകേദശം
അമ്പേതാളം എലികൾ “കീ, കീ” എ കര െകാ�

് ആ വിളക്കിെന്റ ചു ം വ കൂടി. ഉടെന ന രിപ്പാടു്
“നിങ്ങെളല്ലാവരും ക്ഷണത്തിൽ ഇവിെടനി ം െപാ�
െയ്ക്കാള്ളണം” എ പറഞ്ഞി ് ആ ഈർക്കിൽെകാ ്
ആ എലികെളെയലാം ഒേരാ ് അടിചു. ഉടെന എലി�
കെളല്ലാം അവിെടനി ഇറങ്ങിേപ്പായി. പിെന്ന ആ
ന രിപ്പാടിെന്റ കാലം കഴിയുന്നതുവെര അവിെട ഒെര�
ലിേപാലും കയറിയിട്ടില്ല.

ക ർ മനയ്ക്കലുള്ളവർ പതിവായി ളി ന്ന പുഴക്കട�
വിൽ ഒരു വലിയ അരയാൽവൃക്ഷമുണ്ടായിരു . അതി�
േന്മൽ അസംഖ്യം വാവലുകളൂം വ കൂടിയിരു . ആ
വാവലുകളുെട പുരീ ഷ (മലം) വർ ഷം തലയിേലൽക്കാ�
െത അവിെട ളി കയറിേപ്പാകാൻ നിവൃത്തിയില്ലാ�
യിരു . അങ്ങെനയിരുന്നേപ്പാൾ വലിയ ന രിപ്പാടു്
“ഈ വാവലിെന്റ ഉപ വം കലശലായിരി . ഇവയു�
െട കാഷ്ഠവർ ഷം തലയിേലൽക്കാെത ഈ കടവിൽ കു�
ളിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലേല്ലാ. ഇവിെടയുള്ളവർ ് അതു
പരിചയമായിേപ്പായി. അതുെകാ ് അതു വല്ലതുമാക�
െട്ട. ഇനിയിേപ്പാൾ േവളി ് ഇവിെട പലരും വരും.
അവരാരും ഇതു ശീലിച്ചിട്ടില്ലാത്തതുെകാ ് അവർക്കി�
തു ദുസ്സഹമായിത്തീരും. അതുെകാ ് ഏതാനും ദിവസ�
േത്ത ് ഈ ജ ക്കെള ഇവിെടനി മാറ്റണം” എ
മനസ്സിൽ വിചാരി ് നിശ്ചയിച്ചി ് ഒരു ദിവസം ഏതാ�
നും െചറിയ പാറക്ക കൾ ൈകയിൽെപ്പറുക്കിെയടു �
െകാ ് ആലിെന്റ സമീപ െച നി ് ആ വാവ�
ലുകേളാടു് “നിങ്ങൾ ഏതാനും ദിവസേത്ത ് ഇവിെട
നി ം മാറിത്താമസിക്കണം. ഇല്ല േവളിയടിയന്തി�
രം കഴി വിേശ ഷി വരുന്നവെരല്ലാം പിരി േപാ�
യിേട്ട ഇവിെട വരാവൂ. അതുവെര അക്കെര നിൽ ന്ന
വലിയ മാവിേന്മൽ െച താമസി െകാള്ളണം” എ
പറഞ്ഞി കയിലുണ്ടയിരുന്ന പാറക്ക കൾ ജപി ് ആ
ആലിെന്റ കടയ്ക്കേലയ്ക്കി . ഉടെന വാവലുകെളല്ലാം പറ
മറുകരയിൽ നിന്നിരുന്ന മാവിേന്മെലത്തി താമസമായി.
പിെന്ന മനയ്ക്കെല േവളിയടിയന്തിരം കഴി ് അവിെട
വിേശ ഷി വന്നിരുന്നവെരല്ലാം പിരി േപായതി�
െന്റ േശ ഷേമ അവ ഇക്കര ് വ . ഇങ്ങെന ക ർ
ന രിമാരുെട മ ശക്തിെയയും അ തകർമ്മങ്ങെള�
യും പറ്റി ഇനിയും വളെരപ്പറയാനു ്. േലഖനൈദർ�
ഘ്യം വിചാരി ് അതിനായി ഉദ്യമിക്കാെത ഇേപ്പാൾ
വിരമി .
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എണ്ണയും

ീപരശുരാമൻ േകരളത്തിെന്റ രക്ഷയ്ക്കായി പല സ്ഥ�
ലങ്ങളിൽ ശാസ്താവിെന തിഷ്ഠിച്ചകൂട്ടത്തിൽ തിരുവി�
താംകൂറിൽ ഇേപ്പാൾ ീവലഭ (തിരുവല്ല) ാമെമ

സിദ്ധമായിരി ന്ന േദശത്തിെന്റ കിഴ ള്ള ഒരു
മലയിലും ഒരു തിഷ്ഠ നടത്തിയിരു . ആ േദശക്കാർ
അവിെട േക്ഷ ം പണി, കലശം മുതലായവ കഴിപ്പി ്
ആ േദവെന തങ്ങളുെട േദശപരേദവതായിത്തെന്ന ആദ�
രി കയും ആചരി കയും െചയ്തിരു . എ മാ മ�
ല്ല, ആ ാമക്കാരായ ാഹ്മണർ അവരുെട േവദാദ്ധ്യയ�
നം ആ േക്ഷ ത്തിൽെവച്ചാ കയും െച . അേപ്പാൾ
എല്ലാവരും ആ മലെയ “ഓത്തന്മാർമല” എ ം ശാസ്താ�
വിെന “ഓത്തന്മാർമല ശാസ്താവു് ” എ ം പറ തുട�
ങ്ങി. കാല േമണ ആ േപരുകൾ േലാപി ് “ഓതർ മല”
എ ം “ഓതർമല ശാസ്താവു് ” എ മായിത്തീർ .

അങ്ങെന വളെരക്കാലം കഴിഞ്ഞതിെന്റ േശ ഷമാണു്
ആ ാമത്തിൽ ിവല്ലഭ (വി ) തിഷ്ഠയും േക്ഷ വും
േവദാദ്ധ്യയനമഠങ്ങളുമുണ്ടായിത്തീർന്നതു്. അവ ഉണ്ടാ�
യി കുറ കാലം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ അവിെട ധാന്യം
ആ വി േക്ഷ ത്തിനായിത്തീർ . പിെന്ന ഓതർമല
ശാസ്താവിെന ആരും ആദരിക്കാെതയും വന്ദിക്കാെതയും
ഓർക്കാെതയുമായി. അങ്ങെന ഏതാനും െകാല്ലങ്ങൾ
കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ നനെഞ്ഞാലി ം ഇടി െപാളി ം
ആ േക്ഷ ം നിേശ്ശ ഷം നശി കയും ആ ശാസ്താവിെന്റ
ദിവ്യവി ഹം മാ മവിെട േശ ഷി കയും െച .

അങ്ങെനയിരുന്നേപ്പാൾ ഒരാണ്ടിൽ അതിവർ ഷം
നിമിത്തം ഓതർമല െപാട്ടി അവിെടനി ് ഏറ്റവും
ഊേക്കാടുകൂടി പടിഞ്ഞാ ജലം വഹി തുടങ്ങി.
ആ ജല വാഹത്തിെന്റ ശക്തിനിമിത്തം ശാസ്താവിെന്റ

തിഷ്ഠയിളകി ആ ബിംബവും െവള്ളേത്താടുകൂടിെയാ�
ഴുകി, ഇേപ്പാൾ തകഴിയിൽ േക്ഷ മിരി ന്ന സ്ഥല�
ത്തിനു സമീപ ള്ള പുഞ്ചപ്പാടെത്തത്തി, അവിെട
കഴിയിൽ (േചറ്റിൽ) പുത കിടപ്പായി.

അനന്തരം ഏതാനും െകാല്ലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞതിെന്റ
േശ ഷം ഒരിക്കൽ സാക്ഷാൽ വില്വമംഗല സ്വാമി�
യാർ വട നി വഞ്ചിയിൽകയറി െതക്കൻ ദിക്കി�
േല ് ഒരു യാ യുണ്ടായി. ആ യാ യിൽ വഞ്ചി ആ
ബിംബം കിടന്നിരുന്ന സ്ഥല നി ം സ്വ ം പടി�
ഞ്ഞാെറത്തിയേപ്പാൾ സ്വാമിയാർ കിഴ ഭാഗത്തായി
ഒരു ദിവ്യേതജ ക . ആ േതജ ദിവ്യനായിരുന്ന
സ്വാമിയാർക്കല്ലാെത മറ്റാർ ം ദൃശ്യമായിരുന്നില്ല. സ്വാ�
മിയാർ ആ േതജ കണ്ടയുടെന വഞ്ചിക്കാേരാടു വഞ്ചി
കിഴേക്കക്കരയിലടുപ്പി വാൻ പറയുകയും അവരടുപ്പി�

കയും ഉടെന സ്വാമിയാരും കൂെടയുണ്ടായിരുന്നവരു
കരയ്ക്കിറ കയും സ്വാമിയാരുെട ഭൃത്യന്മാർ ഇരട്ടശംഖു
മുഴ കയും െച . ആ ശംഖുനാദം േകട്ടി ് അതിെന്റ
കാരണമറിയുന്നതിനായി സമീപസ്ഥന്മാരായ േദശക്ക�
െരല്ലാവരും തൽക്ഷണം അവിെടെയത്തി. അേപ്പാൾ
ശംഖുനാദം മുഴക്കിയതിെന്റ കാരണം മനസ്സിലാവുകയും
അവെരല്ലാവരും സ്വാമിയാെര ക വന്ദി കയും െച�

. അേപ്പാഴും ആ വയലിെന്റ ഒരു ഭാഗ സ്വാമിയാർ�
മാ ം ദൃശ്യവും അന്യന്മാർ ് അദൃശ്യവുമായ ആ

ദിവ്യ േതജ ജ്വലി ണ്ടായിരു . സ്വാമിയാർ
ആ വയലിലിറങ്ങി ആ സ്ഥലം െതാ കാണി െകാ ്
അേദ്ദഹത്തിെന്റ കൂെടയുണ്ടായിരുന്ന ആ ാഹ്മണന്മാ�
േരാടു് സ്ഥലെത്ത െപാത കഴി (ചവിട്ടിയാൽ കാൽ െപാ�
തയുന്നേചറു് ) മാറ്റാൻ പറ . അവർ ആ െചളി കുറ
മാറ്റിയേപ്പാൾ അവിെട ആ ദിവ്യമായ ശാസ്താവി ഹം
കാണെപ്പ . സ്വാമിയാരുെട നിേയാഗ കാരം ആ ാ�
ഹ്മണർതെന്ന ആ ബിംബെമടു കര െകാ വരിക�
യും ശുദ്ധജലെമാഴി കഴുകി െചളിെയല്ലാം കള െവ�
ടി വരു കയും െച . അേപ്പാൾ ആ ബിംബം കണ്ടി�

േദശക്കാരിൽ ചിലർ “ഇതു ജല വാഹത്തിലകെപ്പ ്
ഒഴുകിേപ്പാന്ന ഓതർമല ശാസ്താവിെന്റ വി ഹമായിരി�

ം” എ പറ . അതു േകട്ടി സ്വാമിയാർ, “അത�
ല്ല, ആ ബിംബം ഒഴുകിേപ്പായി വളെരക്കാലമായേല്ലാ.
ഇതിനു് ഉടമസ്ഥന്മാരായി വല്ലവരുമുണ്ടായിരുെന്നങ്കിൽ
അവർ അതിെന റി ് അേന്വ ഷി മായിരു . ഇതു�
വെര അതുണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത സ്ഥിതി ് ഇനി അതു പറ�
യാനില്ല.” ഇതു് ഈ “െപാതകഴിയിൽശാസ്താ”വിെന്റ വി�

ഹമാണു്. ഇതിെന്റ ഉടമസ്ഥാവകാശം ഈ േദശക്കാർ�
ക്കല്ലാെത മറ്റാർ മില്ല” എ പറയുകയും ആ ബിംബ�
െമടു ് അവിെട ഒരു സ്ഥല തിഷ്ഠി കയും െച�
യ്തി ് അേപ്പാൾത്തെന്ന അവിെടനി ം യാ യാവുകയും
െച . സ്വാമിയാർ േപാകാനായി വഞ്ചിയിൽ കയറിയ
സമയ ം േദശക്കാർ ആ കടവിൽെച്ച ് സ്വാമിയാ�
െര വന്ദി . അേപ്പാൾ സ്വാമിയാർ ആ േദശക്കേരാടു്
“ഈ ശാസ്താവിനു് ഇവിെട േക്ഷ ം പണിയി കലശം
മുതലായവ നടത്തി യും ഈ സ്വാമിെയ േവണ്ടതു േപാ�
െല ആചരി കയും ആദരി കയും ഭക്തിപൂർവ്വം േസ�
വി കയും െചയ്താൽ ആ േദശത്തിനും േദശക്കാർ ം
ഉപര പരി യ ് വർദ്ധി െകാണ്ടിരി ം” എ കൂടി
പറഞ്ഞിട്ടാണു് അവിെടനി ം േപായതു്.

സ്വാമിയാർ േപായതിെന്റ േശ ഷം േദശാക്കെരല്ലാവ�
രും കൂടി ഈ സംഗതികെളല്ലാം അക്കാല ് അവിെട
േദശാധിപതിയായിരുന്ന െചമ്പകേശ്ശരി രാജാവിെന്റ
അടുക്കൽ അറിയി കയും ആ രാജാവിെന്റ ആജ്ഞ�
േയാടും ആനുകൂല്യേത്താടും കൂടി അവർ ശാസ്താവിനു
േക്ഷ ം പണിയി കയും കലശം മുതലായവ നടത്തി�

കയും പൂജ മുതലായവ ശരിയായി നട ന്നതിനു േവ�
ന്നതിനു് ഒരു കാര്യസ്ഥെന നിയമി കയും െച .

ഇ യുെമാെക്ക കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ ആ ശാസ്താവിെന എല്ലാ�
വരും സ്വാമിയാർ ആദ്യം പറഞ്ഞതുേപാെല “െപാതക�
ഴിയിൽ ശാസ്താവു് ” എ പറ തുടങ്ങി. കാല േമണ
അതിെന്റ ആദ്യെത്ത അക്ഷരമയ “െപാ” േലാപിചു അതു
“തകഴിയിൽ ശാസ്താവു് ” എന്നായി. പിെന്ന അതുതെന്ന
സ്ഥിരെപ്പടുകയും സിദ്ധമയിത്തീരുകയും െച .

അനന്തരം ഏതാനും െകാല്ലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ
െചമ്പകേശ്ശരി രാജ്യം തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവു പി�
ടിെച്ചടു കയാൽ െചമ്പകേശ്ശരി രാജാവു നാടുവി േപാ�
േകണ്ടിവ . അേപ്പാൾ ആ േദശക്കാർ ഏറ്റവും വിഹ്വ�
ലന്മാരായിത്തീർ െവ ള്ളതു പറയണെമന്നില്ലേല്ലാ.
തിരുവിതാംകൂറിൽനി ള്ള ഭരണം അവിെട മുറ നട�
പ്പായതുവെര ആ േദശക്കാർ േകവലം അനാഥസ്ഥിതി�
യിലാണു് കഴി കൂടിയതു്. അതിനാൽ ശാസ്താവിെന്റ
േക്ഷ കാര്യങ്ങളിൽ അവരാരും ദ്ധിക്കാെതയായി.
േക്ഷ ം േവ ന്ന കാല െകട്ടിേമച്ചിൽ കഴിക്കായ്ക�
യാൽ നനെഞ്ഞാലി ം ഭിത്തികൾ ഇടി നിര ം
േമൽ െടല്ലാം ജീർണ്ണി ം വലിയ കഷ്ടസ്ഥിതിയിലാ�
യിത്തീർ .

അക്കാല ് ആ േദശക്കാരൻതെന്നയായിരുന്ന ഒരു
നായർ ് ആ സ്വാമിെയ റി ് അളവറ്റ ഭക്തിയും വി�
ശ്വാസവുമുണ്ടായിരുനതിനാൽ ആ മനു ഷ്യൻ ആ സ്വാ�
മിെയ ഭജി െകാ ് ആ േക്ഷ സന്നിധിയിൽത്തെന്ന
താമസിച്ചിരു . അേദ്ദഹം അവിെട ഭജനം തുട ന്നതി�
നു മു ് ആ േദശ ള്ള ബാലികാബാലകന്മാെര അക്ഷ�
രാഭ്യാസം െചയ്യി െകാണ്ടാണു് സ്വഗൃഹത്തിൽ താമസി�
ച്ചിരുന്നതു്. അതിനാലേദ്ദഹെത്ത എല്ലാവരും പറഞ്ഞി�
രുന്നതു് ആശാൻ എന്നായിരു . ആശാനു് ആ േക്ഷ�

ം ഇടി െപാളി ് അനാഥസ്ഥിതിയിലായിേപ്പാ�
യതിെന റി വളെര സങ്കടവും അതു വല്ല കാരം ജീർ�
േണ്ണാദ്ധാരണം െചയ്യിച്ചാൽെക്കാള്ളാെമ ് അത്യധിക�
മായ ആ ഹവുമുണ്ടായി. എങ്കിലും അേദ്ദഹം േകവലം
നിർദ്ധനനായിരുന്നതിനാൽ ആ ആ ഹം സാധി ന്ന�
തിനു യാെതാരു മാർഗ്ഗവുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതിനാലേദ്ദ�
ഹം വളെര സങ്കടെപ്പ െകാ ം ഈ കാര്യം സാധി �
ന്നതിനു് എെന്തങ്കിലും മാർഗ്ഗമുണ്ടാക്കിെക്കാടുക്കണെമ�

സദാ അയ്യപ്പസ്വാമിയുെട സന്നിധിയിൽ ാർത്ഥി �
െകാ ം ദിവസങ്ങൾ കഴി കൂട്ടിെക്കാണ്ടിരു .

അങ്ങെനയിരുന്നേപ്പാൾ ഒരു ദിവസം രാ ിയിൽ
ആശാൻ കിട റങ്ങിയ സമയം അേദ്ദഹത്തിനു് ഒരു സ്വ�
പ്നമുണ്ടായി. അതു് എങ്ങെനെയന്നാൽ, അേദ്ദഹത്തിെന്റ
തലയ്ക്കൽ െചന്നിരു െകാ ് ഒരാൾ “ഇതിെന റി ്
ആശാൻ ഒ ം വ്യസനിേക്കണ്ടാ. ഞാൻ പറയുന്നതുേപാ�
െല െചയ്താൽ ഈ കാര്യം നി യാസം സാധിക്കാൻ
മാർഗ്ഗമുണ്ടാകും തിരുവല്ലായിൽ നി കിഴ ് ഓതർമല
എ േപരായി ് ഒരു വലിയ കു ്. അവിെടെച്ച
േനാക്കിയാൽ എൺപത്തിനാലു വിധം പച്ചമരു കൾ
കാണും. അവയുെട േവരും ഇലയും കുേറേശ്ശ പറിെച�
ടു െകാ വരണം. പിെന്ന കറു ം കഞ്ചാവുമുൾെപ്പ�
െട അറുപത്തിനാലുകൂട്ടം അങ്ങാടി മരു കളും കുേറെശ്ശ
വാങ്ങണം. അവെയല്ലാം യേഥാചിതം േചർ ് കുറ ്
എണ്ണ കാച്ചണം. അതു് ആവണെക്കണ്ണ, േവെപ്പണ്ണ, ഓട�
െയണ്ണ, മേരാട്ടിെയണ്ണ, പുന്നക്കാെയണ്ണ, പൂവെത്തണ്ണ
മുതലായ സകലെയണ്ണകളും േചർ േവണം കാച്ചാൻ.
എന്നാൽ എള്ളിൽനിെന്നടു ന്ന എണ്ണ അതിൽ േചർ�

കയുമരുതു്. അങ്ങെന എണ്ണ കാച്ചി േരാഗികൾ
െകാടു േസവിപ്പിച്ചാൽ സകലേരാഗങ്ങളും േഭദമാകും.
വിേശ ഷി വാതസംബന്ധങ്ങളായ േരാഗങ്ങൾ ് ഈ
എണ്ണ ഏറ്റവും ഫല ദമായിരി ം. ഈ എണ്ണ ് സ്വ �
മായ ഒരു വില േദവസ്വത്തിേല വാങ്ങിെക്കാള്ളണം.
അങ്ങെന കുറ ദിവസം കഴിയുേമ്പാൾ ഈ എണ്ണയു�
െട കാര്യം േലാക സിദ്ധമായിത്തീരും. അേപ്പാൾ പല
സ്ഥലങ്ങളീൽ നി ം സംഖ്യയില്ലാെത േരാഗികൾ ഈ
എണ്ണ േസവിക്കാനായി ഇവിെട വ തുട കയും അവ�
രിൽ നി ് എണ്ണയുെട വിലയായി ം മ ം കി ന്ന സം�
ഖ്യകൾെകാ േദവസ്വത്തിൽ ധനം ധാരാളം വർദ്ധി�

കയും െച ം. അേപ്പാൾ േക്ഷ ത്തിെന്റ ജീർേണ്ണാ�
ദ്ധാരണം നടത്തിക്കാൻ യാസമില്ലാെതയാകുമേല്ലാ.
അതു കഴിഞ്ഞാൽ പിെന്നയും ഈ എണ്ണ നിമിത്തം ഈ
േദവസ്വത്തിൽ ധനം വർദ്ധി െകാ തെന്നയിരി ം.
തൽക്കാലം അങ്ങാടിമരു കളും എണ്ണകളും വാങ്ങാൻ
ആവശ്യമുള്ള പണം ഇതാ ഇവിെടയിരി ” എ
പറഞ്ഞതായിട്ടായിരു സ്വപ്നം.

ആശാൻ ഉടെന ഉണർ ക തുറ േനാക്കിയ�
േപ്പാൾ അവിെടെയ ം ആെരയും കണ്ടില്ല. എങ്കിലും
തലയ്ക്കൽ കുറ പണം ഇരി ണ്ടായിരു . അതി�
നാലാശാൻ, ഇങ്ങെന തെന്റ അടുക്കൽ വ പറയുകയും
ഈ പണം തരികയും െചയ്തതു് ഭക്തവത്സലനും കരുണാ�
നിധിയുമായ തകഴിൽ ശാസ്താവുതെന്നയാെണ വിശ്വ�
സി െകാ ് ആ പണം ൈകയിെലടു കയും അടുത്ത
ദിവസം തെന്ന ഓതർമലയിെലത്തി എൺപത്തിനാലു
പച്ചമരു കളൂം പറി െകാ വരികയും അങ്ങാടിമരു�

കളും എണ്ണകളുെമല്ലാം േശഖരിചു സ്വപ്നത്തിലുണ്ടായ
സ്വാമിനിേയാഗം േപാെല അഞ്ചാറു ദിവസംെകാ ് ആ
എണ്ണ കാച്ചിയരി െവ കയും െച .

അക്കാല ് ആ േദശ തെന്ന പല ൈവദ്യന്മാർ
അേനകവിധം ചികിത്സകെളല്ലാം െച േനാക്കീ ം
ഫലെപ്പടായ്കയാൽ ഒടുക്കം അസാദ്ധ്യെമ തീർച്ചെപ്പ�
ടുത്തി ഉേപക്ഷിക്കെപ്പട്ടവരായ അേനകം േരാഗികളു�
ണ്ടായിരു . ആശാൻ അവെരെയല്ലാം ആ േക്ഷ സ�
ന്നിധിയിൽ വരുത്തി ഭജനമായി താമസിപ്പി കയും
ഒഴെക്കണ്ണ ്, ഒരു പണം (നാലു ച ം) വീതം നട െവ�
പ്പി െകാ ് എണ്ണ െകാടു േസവിപ്പി കയും എണ്ണ
േസവിച്ചവെരല്ലാം സ്വസ്ഥതെയ ാപി കയും െച .
ചിലർ ് ഒരു ദിവസം എണ്ണ േസവിച്ചേപ്പാൾതെന്ന നല്ല
സുഖമായി. മ ചിലർ ് പ ദിവസം എണ്ണ േസവി�
ച്ചിട്ടാണു് പൂർണ്ണസുഖം സിദ്ധിച്ചതു്. എങ്കിലും ആ എണ്ണ
േസവിച്ചി ് ആർ ം സുഖം സിദ്ധിക്കാെതയിരുന്നില്ല.
ഇ യും കഴിഞ്ഞേപ്പാേഴ ം ഈ വർത്തമാനം േക �
േകൾപ്പി േലാക സിദ്ധമായിത്തീർ . അേപ്പാൾ
പല സ്ഥലങ്ങളിൽനി മായ സംഖ്യയില്ലാെത േരാ�
ഗികൾ ഈ എണ്ണ േസവിക്കാനായി ഇവിെട വ
തുടങ്ങി. വരുന്നവർെക്കാെക്ക െകാടു ന്നതിനു മുടക്കം
കൂടാെത ആശാൻ എണ്ണ കാച്ചിയരി േദവസ്വത്തിൽ
ഏൽപ്പി െകാടു െകാ മിരു . അങ്ങെന കുറ �
കാലം കഴിഞ്ഞേപ്പാേഴ ം എണ്ണയുെട വിലയായി ം
േരാഗികൾ ഭക്തിപൂർവ്വം വിേശ ഷാൽ നട െവ ന്നതാ�
യി ം േദവസ്വത്തിൽ അപരിമിതമായി ധനം വർദ്ധി .
അേപ്പാൾ ആശാൻ തെന്ന ചുമതലെപ്പ േക്ഷ ത്തിെന്റ
ജീർേണ്ണാദ്ധാരണവും കലശവും മ ം വളെര ഭംഗിയായി�
ം േകമമായി ം നടത്തി . പിെന്നയും േരാഗികളുെട

വരവും േദവസ്വത്തിെല ധനവും പൂർവ്വാധികം വർദ്ധി
െകാ തെന്നയിരുന്നതിനാൽ ആശാൻ േക്ഷ ത്തി�
െല നിത്യനിദാനം, മാസവിേശ ഷം, ആട്ടവിേശ ഷം
മുതലായവെയല്ലാം പരി ഷ്കരി ഭംഗിയാക്കി.

അങ്ങെന ഏതാനും സംവത്സരങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ�
േപ്പാൾ ായാധിക്യം നിമിത്തം ആശാൻ ഏറ്റവും ക്ഷീ�
ണി കയും മരു കളും മ ം േശഖരി ് എണ്ണ കാച്ചി
േദവസ്വത്തിേലൽപ്പിക്കാൻ അശക്തനായിത്തീരുകയും
െച . അേപ്പാൾ അേദ്ദഹം എണ്ണ ് േവ ന്ന മരു �
കളുെടയും എണ്ണകളുെടയും കണക്കിനും കാച്ചിയരിക്കാ�
നുള്ള മത്തിനും മ ം വിവരമായി ഒരു ചാർെത്തഴുതി
േദവസ്വത്തിേലൽപ്പി . പിെന്ന അധികം താമസിയാ�
െത അേദ്ദഹം കാലധർമ്മെത്ത ാപി കയും െച .

ഭക്തശിേരാമണിയും സൽഗുണവാരിധിയുമായിരു�
ന്ന ആശാെന്റ േദഹവിേയാഗം നിമിത്തം ആ േദവസ്വ�
ക്കാർ ം േദശക്കാർ മുണ്ടായ സങ്കടം അപരിമിതം
തെന്നയായിരു . അതിനാലവെരല്ലാം കൂടിയാേലാചി�

ആശാെന്റ രൂപം എ ം കാണുന്നതിനും അേദ്ദഹ�
െത്ത റി ള്ള സ്മരണ എ ം ജനങ്ങളുെട ഹൃദയത്തിൽ
നിലനിൽ ന്നതിനുമായി ആശാെന്റ ഒരു വി ഹമുണ്ടാ�
ക്കി േക്ഷ സന്നിധിയിൽത്തെന്ന തിഷ്ഠി . ആ
വി ഹം ഇേപ്പാഴും അവിെടത്തെന്ന ഇരി ്.

ആശാെന്റ കാലാനന്തരം അേദ്ദഹത്തിെന്റ ചാർത്ത�
നുസരി േദവസ്വക്കാർ തെന്ന മരു കളും മ ം േശ�
ഖരി യഥാപൂർവ്വം എണ്ണ കാച്ചിയരി െവ തുടങ്ങി.
അേപ്പാഴും അയ്യപ്പസ്വാമിയുെട സാന്നിദ്ധ്യം അവിെട നി�
ലനിന്നിരുന്നതിനാൽ േരാഗികളുെട വരവിനു് ഒരു കു�
റവുമുണ്ടായില്ല. മുമ്പിലെത്തേപ്പാെലതെന്ന തിദിനം
അസംഖ്യം േരാഗികൾ വരികയും എണ്ണ േസവി കയും
എല്ലാവരും സ്വസ്ഥതെയ ാപി കയും െച െകാണ്ടി�
രു . അേപ്പാൾ േദവസ്വക്കാർ എണ്ണയുെട വില ഒഴക്കി�
നു് ഒരു പണമായിരുന്നതു് അര രൂപയാക്കി. എന്നി ം
േരാഗികളുെട വരവിനു് അവിെട ഒരു കുറവുമുണ്ടായില്ല.
ഇേപ്പാഴും അവിെട അതിെനാന്നിനും യാെതാരു വ്യത്യാ�
സവും വന്നിട്ടില്ല. എല്ലാം യഥാപൂർവ്വം നട െകാ ത�
െന്നയിരി .

ആശാെന്റ കാലം കഴിഞ്ഞതിെന്റ േശ ഷം പച്ചമരു�
കൾ വരു കയും എണ്ണ കാച്ചിയരി െവ കയും

െച ന്നതു േദവസ്വക്കാർ തെന്നയാെണ മു പറ�
ഞ്ഞി ണ്ടേല്ലാ. മരു കൾ പറി െകാ വരുവാൻ േദവ�
സ്വക്കാർ അയ ന്നതു് േദവസ്വത്തിെല അടിയാരായി �
ള്ള പുലയെരത്തെന്നയാണു്. മലയിൽ െച മരു ക�
െളല്ലാം പറി േശഖരി െകാ വരുന്നതിനു് അവർ
നാല ദിവസം േവണ്ടിവരും. അതിനാൽ അവർ ്
അ യും ദിവസെത്ത ഭക്ഷണത്തിനു േവ ന്ന അരിയും
േകാ കളൂം കൂടി െകാടുത്തയച്ചാണു് അവെരപ്പറഞ്ഞയ�

ക പതിവു്.
പുലയർ പറി െകാ വരുന്ന മരു കളിൽ േവ�

ന്നവയും േവണ്ടാത്തവയും ഉണ്ടായിരി ം. അവ
തിരെഞ്ഞടു ന്നതിനു് ആ പുലയർെക്കന്നല്ല, േദവസ്വ�
ക്കാർ ം അറി കൂടാ. അതിനാൽ േദവസ്വക്കാർ
ആ മരു കെളല്ലാം െകട്ടി േനരം ൈവകുേമ്പാൾ മണ്ഡ�
പത്തിൽ െവേച്ച ം. പിേറ്റദിവസം േനരം െവളു �
േമ്പാൾ അവയിൽച്ചിലെതല്ലാം താെഴ വീണുകിട ക�
യും േശ ഷെമല്ലാം മണ്ഡപത്തിൽത്തെന്ന ഇരി കയും
െചയും., താെഴ വീണുകിട ന്നവ െകാള്ളരുതത്തവെയ�

തീർച്ചയാക്കി കളയുകയും മണ്ഡപത്തിലിരി ന്നവ
േചർ ് എണ്ണ കാ കയുമാണു് പതിവു്.

എണ്ണ ് അവിെട ആരും പാകം േനാക്കാറില്ല. എണ്ണ
അരിക്കാനുള്ളദിവസം ഉച്ച ജ കഴി നടയടച്ചാൽ
എണ്ണെയടു ് അടുപ്പ െവ ് തീ കത്തി ് ഇളക്കി�
െക്കാണ്ടിരി ം. കുറ േനരം കഴിയുേമ്പാൾ േക്ഷ ത്തി�
നക നി ഒരു മണിനാദം േകൾക്കെപ്പടും. ഉടെന
എണ്ണ വാങ്ങി അരി കയും െച ം. അതാണു് അവിട�
െത്ത പാകം. അല്ലാെത അര ം മണലുെമാ മല്ല.

എണ്ണ അരി ന്ന ദിവസങ്ങളിൽ അവിെട ഉച ജ�
േദവനുവിേശ ഷാൽ ഒരു ശർക്കരപ്പായസനിേവദ്യം

പതിവു ്. അതിനു് “എണ്ണപ്പായസം” എന്നണു് േപരു
പറ വരുന്നതു്. ആ പായസം ഉ േനാക്കിയാൽ
അതിനു് അവിെട അരി ന്ന എണ്ണയുെട സ്വാദു നല്ലേപാ�
െല ഉണ്ടായിരി ം. എങ്കിലും അതു ജനങ്ങൾ ഭക്തിേയാ�
ടുകൂടി ഭക്ഷി കയല്ലാെത കളയാറില്ല.

തകഴിയിൽ ശാസ്താവിനു് അടനിേവദ്യം വളെര �
ധാനമാണു്. അവിെട ഇേപ്പാഴും ദിവസംേതാറും പതിവാ�
യി അടനിേവദ്യമു ്. അതിനു് അ ച േമ െചലവു�

. നിേവദ്യം കഴിഞ്ഞ ആ അട വിറ്റാലും അ ച ം
കി ം. ഈ വഴിപാടു് ഒരു പട്ടരുെട വകയായിട്ടാനു് നട�

േപാകുന്നതു്.
പെണ്ടാരിക്കൽ ഒരു പട്ടർ കച്ചവടത്തിനായി പാ�

ണ്ടിയിൽനി േകരളത്തിെലത്തി. പല സ്ഥലങ്ങളിൽ
സഞ്ചരിച്ചതിെന്റ േശ ഷം ഒടുവിൽ തകഴിയിൽ വ
േചർ . അേദ്ദഹത്തിനു മ ള്ള സ്ഥലങ്ങെളക്കാളധികം
േബാധിച്ചതു് തകഴിയാണു്. അതിനാൽ കച്ചവടം െച�

െകാ ് അേദ്ദഹം അവിെട സ്ഥിരമായിത്താമസി .
അവിെട കച്ചവടത്തിൽ അേദ്ദഹത്തിനു ധാരാളം ലാഭം
കിട്ടിെക്കാണ്ടിരു . അേദ്ദഹം ശാസ്താവിെന ഭക്തിപൂർ�
വം േസവി െകാ മാണു് അവിെടത്താമസിച്ചിരുന്നതു്.
ആ സ്വാമിയുെട കൃപെകാണ്ടാണു് തനി ് അസാമാന്യ�
മായ ലാഭം കി ന്നെതന്നായിരു അേദ്ദഹത്തിെന്റ വി�
ശ്വാസം. അതുെകാണ്ടാണു് അേദ്ദഹം ഈ അടവഴിപാടു
പതിവായി നടത്തിെക്കാണ്ടിരുന്നതു്. അങ്ങെന കുറ �
കാലം കഴിഞ്ഞേപ്പാേഴ ം അേദ്ദഹം വലിയ ധനവാ�
നായിത്തീരുകയും ആ േദശ തെന്ന നിലങ്ങളായി ം
പുരയിടങ്ങളായിടും വളെര വ ക്കൾ സമ്പാദി കയും
െച .

അനന്തരം ഏതാനും െകാല്ലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ
അേദ്ദഹത്തിനു സ്വേദശമായ പാണ്ടിയിൽത്തെന്ന െച�

താമസിേക്കണ്ടതായ ചില അത്യാവശ്യങ്ങൾ േനരി�
. അതിനാലേദ്ദഹം വ ക്കെളല്ലാം വിശ്വസ്തരായ ചി�

ലെര പാട്ടത്തിേനൽപ്പി കയും പാട്ടം പണമായി പാ�
ണ്ടിയിലയ െകാടുക്കാൻ ചട്ടം െക കയും അടവഴിപാടു
മുടക്കം കൂടാെത നട ന്നതിനു് ഒരു േസ്നഹിതെനപ്പറ�
േഞ്ഞൽപ്പി കയും െചയ്തി ് പാണ്ടിയിേല േപായി.
അടവഴിപാടു നട ന്നതിനു് അട വി കി ന്ന ച ം
െകാ മതിയാകുെമന്നായിരുന്നതിനാൽ ആ വക ്
അേദ്ദഹം വിേശ ഷിെച്ചാ ം െകാടുക്കാെതയാണു് േപാ�
യതു്.

പട്ടർ പാണ്ടിയിേല േപായി കുറ ദിവസം കഴി�
ഞ്ഞേപ്പാൾ അട വില വാങ്ങാൻ ആരും വരാെതയാ�
യി. ച ം കിട്ടെതയായേപ്പാൾ വഴിപാടു നടത്താൻ
ചുമതലെപ്പട്ടിരുന്ന ആൾ അതു മുട്ടി . വഴിപാടു മുട്ടിയ�
േപ്പാൾ പാങ്ങിയിൽ പട്ടരുെട ഗൃഹത്തിൽ ചില ആപ�

കളും അനർത്ഥങ്ങളും ക തുടങ്ങി. അേപ്പാൾ ആ
ാഹ്മണൻ അതിനു പല വിധത്തിലുള്ള തിവിധി�

കൾ നട കയും നടത്തി കയും െച . അതുെകാ ം
ഒരു ഫലവുമുണ്ടായില്ല. അതിനാൽ ആ പട്ടർ ഇതിെന്റ
കാരണമറിയുന്നതിനായി ഒരു ശ്നക്കാരെന വരുത്തി

ശ്നം െവ ി േനാക്കി. അേപ്പാൾ ആ ശ്നക്കാരൻ
ഈ പാപത്തിെന്റ കാരണം ഒരു ശാസ്താവിെന്റ േകാപ�
മാെണ വിധി . ആ ശാസ്താവു തകഴിയിൽ ശാസ്താ�
വുതെന്നയാെണ പട്ടർ ഭൂേതാദയമുണ്ടാവുകയാൽ
അേദ്ദഹം ഉടെന അവിെട നി പുറെപ്പ തകഴിയിെല�
ത്തി അേന്വ ഷിച്ചേപ്പാൾ മുടാങ്ങാെത എ ം നടക്കണ�
െമ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന അടവഴിപാടു കുറ ദിവസമാ�
യി മുട്ടിയിരി കയാെണ മനസ്സിലാവുകയാൽ തെന്റ
വക നിലങ്ങളിൽ അേപ്പാൾ െന വിള കിടന്നിരുന്ന
പ പറക്കണ്ടം ഈ അടവഴിപാടു മുട്ടാെത എ ം
നടേത്തണ്ടതിേലക്കായി േദവസ്വത്തിേല തീറായി
എഴുതിെക്കാടു കയും വഴിപാടു മുട്ടിച്ചതിനു ചില ാ�
യശ്ചിത്തങ്ങൾ നട കയും െചയ്തതിെന്റ േശ ഷം അേദ്ദ�
ഹം പാണ്ടിയിേല മടങ്ങിേപ്പാവുകയും െച . അേദ്ദ�
ഹം സ്വഗൃഹത്തിെലത്തിയേപ്പാേഴ ം അവിെട ഉണ്ടാ�
യിെക്കാണ്ടിരുന്ന ആപ കളും അനർത്ഥങ്ങളുെമല്ലാം
ശമി യഥാപൂർവ്വം സുഖമായിരു . അേദ്ദഹം എഴുതി�
െക്കാടുത്ത പുഞ്ചനിലത്തിൽനി ള്ള ആദായം െകാ ്
ഇേപ്പാഴും േദവസ്വക്കാർ ആ അടവഴിപാടു മുടക്കം കൂടാ�
െത നടത്തിേപ്പാരു ്.

പെണ്ടാരിക്കൽ ജനനം മുതൽ തെന്ന കാൽ നിവ�
രാെതയിരുന്ന ഒരു പട്ടർ യൗവനമായേപ്പാൾ ൈകകൾ
കൂട്ടി ത്തി നാലു കാലിേന്മൽ നട ഒരുവിധത്തിൽ
പാണ്ടിയിൽ നി ് അമ്പല െഴ വ േചർ . ആ
പാവെപ്പട്ട ാഹ്മണെന്റ കഷ്ടപാടു കണ്ടി ് അമ്പല �
ഴക്കാരിൽ ചിലർ അേദ്ദഹേത്താടു് “തകഴിയിൽെച്ച
കുറെച്ചണ്ണ വാങ്ങിേസ്സവിച്ചാൽ അേങ്ങ കാൽകുത്തി
നടക്കാറാകും” എ പറ . എങ്കിലും ൈകവശം
പണമില്ലാതിരുന്നതിനാൽ അേദ്ദഹത്തിനു് അതു് സാ�
ധ്യമല്ലായിരു .

അങ്ങെനയിരുന്നേപ്പാൾ അവിെട േക്ഷ ത്തിൽ
പാൽപ്പായസത്തിനു പതിവായി പാൽ െകാ െച
െകാടു ന്ന ീകൾ േദവസ്വക്കാർ കണ തീർ
പണം െകാടു ന്നതു കണ്ടി ് അേദ്ദഹം അവരുെട അടു�
ക്കൽെച്ച യാചി കയാൽ ആ ീകൾ അേദ്ദഹത്തി�
നു് യഥാശക്തി കുേറേശ്ശ പണം െകാടു . അേദ്ദഹം
ആ പണവും െകാ തകഴിയിൽെച്ച മൂ ദിവസം
എണ്ണവാങ്ങിേസ്സവി . നാലാം ദിവസമായേപ്പാേഴ ം
അേദ്ദഹത്തിനു കാലുകൾ കുത്തി കുേറേശ്ശ നടാക്കാറായി.
പിെന്ന അേദ്ദഹം എണ്ണ വാങ്ങീ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന
പണം അടവഴിപാടിനായി അവിെട െകാടുേത്തൽപ്പിച്ചി�

വടികുത്തി നട ് അമ്പല ഴെയത്തി. നാല ദിവ�
സംകൂടിക്കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ വടി കൂടാെത തെന്ന അേദ്ദഹ�
ത്തിനു സാമാന്യം േപാെല നടാക്കാറാവുകയും െച .

ഒരാണ്ടിൽ ഉത്സവത്തിനു ജനങ്ങളിൽനി പണം
പതിവുേപാെല പിരി കിട്ടിയില്ല. അതിനാൽ േദ�
വസ്വം മാേനജർ ആറാട്ടിെന്റ എഴുന്നള്ളിപ്പിനു തീെവ�
ട്ടിെക്കാഴിക്കാനുള്ള െവളിെച്ചണ്ണ തൽക്കാലം കടമായി�

െകാടുക്കണെമ ം ആറാ കഴിഞ്ഞി പണമുണ്ടാ�
ക്കിെക്കാടുക്കാെമ ം ഒരു കച്ചവടക്കാരേനാടു പറയു�
കയും കച്ചവടക്കാരൻ അതു സമ്മതി കയും െചയ്തി�
രു . എങ്കിലും െവളിെച്ചണ്ണയ്ക്കാവശ്യമായേപ്പാൾ െറാ�
ക്കം പണം കിട്ടാെത െവളിെച്ചണ്ണ െകാടു കയിെല്ല�

കച്ചവടക്കാരൻ പറയുകയാൽ മാേനജർ വല്ലാെത
വി ഷണ്ണനായിത്തീർ . അെക്കാല്ലം ആറാട്ടിെന്റ എഴു�
ന്നള്ളി കാണാൻ േമൽജാതിക്കാരായി ം കീഴ്ജാതി�
ക്കാരായി ം പതിവിലധികമാളുകൾ വ കൂടീ ണ്ടായി�
രു . എങ്കിലും എ െച ം? ആ രാ ിയിൽ ആേരാടു
പണം േചാദി ? േചാദിച്ചാലും ആരു െകാടു ം?
ആകപ്പാെട വലിയ കുഴപ്പമായി. ആ സമയ കാ �
ക്കായി വന്നിരുന്നവരിൽ ചില പുരു ഷന്മാരും ചില ീ�
കളും തുള്ളി ടങ്ങി. അേപ്പാൾ ആ കൂട്ടാത്തിൽനി
ഒരാൾ ശാസ്താവിെന്റ ആളായി ് (െവളിച്ചപ്പാടായി ് )
“ഈ തു ന്നെതല്ലാം എെന്റ ഭൂതങ്ങൾ ആേവശിച്ചിട്ടാ�
ണു്. ഓേരാരുത്തരും അൻപതു പണംവീതം ഇവിെട
കാണിക്കയിട്ടല്ലാെത ഈ തുള്ളൽ മാറുകയില്ല” എ
കൽപ്പി . തുള്ളിെക്കാ നിന്നവരുെട ഉടമസ്ഥന്മാെര�
ലവരും കൽപ്പനേപാെല പണം കാണിക്കയി . ഉടെന
എല്ലാവരുെടയും തുള്ളൽ ശമി കയും െച . കാണിക്ക�
യി ണ്ടായ പണത്തിൽനി വിലെകാടു മാേനജർ
െവളിെച്ചണ്ണ വാങ്ങി ആറാ െകേങ്കമമായി നടത്തി. െവ�
ളിെച്ചണ്ണ വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞി പിെന്നയും വളെരപ്പണം
മിച്ചമുണ്ടായിരു .

“തകഴിൽമരും ശാസ്താ-
വകമലരതിയായലി നമ്മൾ ം
മികെവാടു സുഖേമകാനാ-
സ്സകലശ്വരെനസ്സദാ നമി േന്നൻ.”
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അറയ്ക്കൽ ബീബിയുെട സ്വേദശം ിട്ടി ഷ് മലബാറിലുൾ�
െപ്പട്ട ചിറയ്ക്കൽ താലൂക്കിൽ േചർന്ന ക രും കുടുംബം
ചിറയ്ക്കൽത്തെന്നയുള്ള േകാലത്തിരി രാജവംശത്തിൽ
നി പിരി േപായ ഒരു ശാഖയുമാണു്. ആ രാജ�
വംശത്തിൽ നി ഈ ശാഖ പിരി േപായതിെന്റ
കാരണെത്ത റി ള്ള ഐതിഹ്യം താെഴപ്പറയു .

െകാല്ലവർ ഷം നാലാം ശതാബ്ദംവെര േകാലത്തിരി�
രാജകുടുംബം േകാല നാട്ടിെന്റ അന്നെത്ത തലസ്ഥാ�
നമായിരുന്ന ഏഴിമലേക്കാട്ടയിലായിരു സ്ഥിരമാ�
യിത്താമസിച്ചിരുന്നതു്. തദനന്തരം കുടുംബാംഗങ്ങൾ
പല ശാഖകളായി വളെര വർദ്ധി കയും േകാലത്തിരി
രാജാവും േശ ഷം കൂറുവാ ക്കാരായ ത രാക്കന്മാരും
തമ്മിൽ ർദ്ധ മുഴു കയും െച കയാൽ ഓേരാ ശാ�
ഖകൾ ഓേരാരിക്കലായി മൂലകുടുംബത്തിൽ നി
പിരി കത്തിമംഗലം, മാരിപ്പ , പഴയങ്ങാടി,
െചറുകു , വളപട്ടണം, ചിറക്കൽ എന്നിങ്ങെന പല
സ്ഥലങ്ങളിൽ േകാവിലകങ്ങളുണ്ടാക്കി താമസമുറപ്പി .
എന്നാൽ േകാലത്തിരി രാജാവു് ഏഴാം ശതാംബ്ദം
വെര ഏഴിമലേക്കാട്ടയിെല േകാവിലക തെന്നയാണു
താമസിച്ചിരുന്നതു്. ചിറയ്ക്കലുള്ള ആ സ്ഥലം ക രിൽ�
നി ് ഇരുപതു നാഴിക വടക്കാണു്. അവിെടയുള്ള
ഏഴിമല എന്ന കുന്നിേന്മൽ ഇേപ്പാഴും േകാട്ടയുെട
നഷ്ടാവശിഷ്ടങ്ങൾ ചിലെതല്ലാം കാണ്മാനു ്. ആ
ഏഴിമലയിൽനി പടിഞ്ഞാെറ സമു ത്തിേല ്
അ ം ദൂരേമയു . മലയുെട താഴ്വരയിൽ പതിെന
നാലുെക കേളാടുകൂടിയ ഒരു വലിയ േകാവിലകമുണ്ടാ�
യിരു . ആ േകാവിലകമിരുന്നിരുന്ന പറ ം വളെര
വലിയതായിരു . ആ പുരയിടത്തിെന്റ അടുക്കൽ കൂടി
ഒരു നദി വഹി മുണ്ടായിരു . ആ േകാവില�
കത്തിെന്റ ചു മായി അേനകം ാഹ്മണാലയങ്ങളും
പടയാളികളായ നായന്മാരുെട അ റു് ഗൃഹങ്ങളും
സ്വ ം അകെല ധനവാന്മാരും യുദ്ധവിദഗ്ദ്ധന്മാരുമായ
ചില മുഹമ്മദീയരുെട വീടുകളുമുണ്ടായിരു .

അക്കാല ് ഏഴിമലേക്കാവിലക താമസിച്ചി�
രുന്ന അവിവാഹിതകളായ ര െകാ ത രാട്ടിമാർ,
േകാവിലക നി പുഴയിേല മതിൽ െകട്ടിയിറ�
ക്കിയിരുന്ന കുളിക്കടവിേല കുളിക്കാനായി പതിവു
േപാെല ഒരു ദിവസം േപായി പതിവലധികം േനരം
െവള്ളത്തിൽക്കിട ചാടുകയും മറിയുകയും േസാത്സാ�
ഹം പുഴയുെട മദ്ധ്യത്തിേല നീ കയും െച ീ�
ഡീ . നവയൗവ്വന യുക്തകളായിരുന്ന അവരുെട േചാ�
രത്തിള സ്വ സമയം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ ഒ ശമി കയും
ര േപരും ക്ഷീണി കയും െച . അതിനാൽ അനു�
ജത്തിയായിരുന്ന െകാ ത രാട്ടി നീന്തി കര കയറി.
േജ്യഷ്ഠത്തിയായിരുന്ന മേറ്റ െകാ ത രാട്ടി കരയിേല�

് നീന്തിയി ൈകയും കാലും കുഴ േപാവുകയാൽ
കരയിെലത്താൻ സാധിക്കാെത ഒഴുക്കിലകെപ്പ താ
േപായി ടങ്ങി. കരയിൽ നിന്നിരുന്ന െകാ ത രാട്ടി
അതു ക പരി മി ് ഉറെക്ക നിലവിളി . അേപ്പാൾ
സ്വ ം ദൂെര പുഴക്കടവിൽത്തെന്ന കുളി െകാ നിന്നി�
രുന്ന യുവാവും സുമുഖനുമായിരുന്ന ഒരു മുഹമ്മദീയൻ നി�
ലവിളി േക ് ഈ കടവിൽ ഓടിെയ കയും സംഗതി
മനസ്സിലാവുകയാൽ തെന്റ രണ്ടാമു ം കൂടി അരയിൽ
മുറുക്കിെക്കട്ടിെക്കാ െവള്ളത്തിൽച്ചാടി രാജകുമാരിയു�
െട ൈക പിടി കരേയാടടുപ്പിചി കര കയറുകയും
െച . രാജകന്യക നിലയുള്ള സ്ഥലത്തായി ം കര
കയറാെത കഴുേത്താളം െവള്ളത്തിൽത്തെന്ന നിന്നേത�
യു . ബുദ്ധിമാനായിരുന്ന ആ മുഹമ്മദീയൻ അതിെന്റ
കാരണ മറി തെന്റ അരയിൽെക്കട്ടിയിരുന്ന രണ്ടാം�
മു നനഞ്ഞിരു െവങ്കിലും േകാടിയായിരുന്നതിനാൽ
അതഴി രാജകുമാരി ് എറി െകാടുത്തതിെന്റ
േശ ഷം അവിെട നിൽക്കാെത വീട്ടിേല േപായി. രാ�
ജകുമാരി ഉടുത്തിരുന്ന വ ം ഒഴുക്കിെന്റ ശക്തിയാൽ െവ�
ള്ളത്തിൽ െപാേ ായതുെകാണ്ടായിരു കര ് കയറാ�
െത െവള്ളത്തിൽത്തെന്ന നിന്നിരുന്നതു്. അേപ്പാൾ ആ
മുഹമ്മദീയെന്റ രണ്ടാം മു ് കിട്ടിയതിനാൽ അതുടു �
െകാ കര കയറി കുളി രയിൽ െച കുളി കഴി .
അേപ്പാേഴ ം തുണ േവ ന്ന ദാസിമാർ അവിെടെയ�

കയാൽ അവേരാടുകൂടി ആ കന്യകമാർ േകാവിലക�
േത്ത ് േപാവുകയും െച .

ഈ വർത്തമാനെമല്ലാം ക്ഷണേനരം െകാ ദാവാ�
ഗ്നിെയന്ന േപാെല ആ ദിക്കിൽ സർവ്വ പര കയും
ആപത്തിൽനി രക്ഷ ാപിച്ച ആ കന്യകയുെട മാ�
തുലനായിരുന്ന േകാലത്തിരിരാജാവിെന്റ കർണ്ണങ്ങളിലു�
െമ കയും െച . തെന്റ ഭാഗിേനയിെയ ആ അത്യാ�
പത്തിൽനി രക്ഷിച്ച മുഹമ്മദീയെന റി വളെര
സേന്താ ഷം േതാ കയാൽ ത രാൻ ഉടെന ആെള
അയ ് ആ മുഹമ്മദീയെന േകാവിലക വരുത്തി.
അേപ്പാൾ ആ യുവാവു് തെന്റ ൈസന്യത്തിൽേച്ചർന്നി�
ള്ള ഒരു ഭടനാെണ കൂടി അറിയുകയാൽ ത രാനു്

അയാെള റി ള്ള സേന്താ ഷം പൂർവ്വാധികം വർദ്ധി�
കയും അയാൾ ് അേനകം സമ്മാനങ്ങളും വളെര

വ വകകളും പട്ടാളത്തിൽ ഉയർന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു�
േദ്യാഗവും ക ി െകാടു കയും െച .

നീരാ കുളി കഴി േകാവിലകേത്ത െചന്ന
രാജകന്യകമാരിൽ മൂത്ത കന്യക അക കടക്കാെത
അവിെട അടു തെന്ന ഉണ്ടായിരുന്ന ഉപഗൃഹത്തിൽ
െചന്നിരു . അമ്മത്ത രാട്ടി മുതലായ ത രാട്ടിമാരും
മ ം വളെരപ്പറയുകയും നിർബന്ധി കയും െചയ്തി ം ആ
കന്യക അവിെടനി ് ഇളകിയില്ല. ഗുരുജനങ്ങൾ നിർ�
ബന്ധിച്ചേപ്പാൾ ആ രാജകുമാരി “െവള്ളത്തിൽ നി ്
എെന്ന പിടി കയറ്റിയേപ്പാൾ ആ മുഹമ്മദീയൻ എെന്ന
പാണി ഹണം കഴി . പിെന്ന നനെഞ്ഞങ്കിലും േകാ�
ടിയായ ഒരു മു ് എനി ടുക്കാൻ അയാൾ തരികയും
െച . ഇതു ര ംെകാ ് എെന്റ വിവാഹകർമ്മം മിക്ക�
വാറും കഴിഞ്ഞിരി . രാജകന്യകമാെര മുഹമ്മദീയർ
വിവാഹം കഴി ക വിഹിതമല്ലേല്ലാ. അതിനാൽ ഞാ�
നിേപ്പാൾ ഷ്ടയായിരി . എനിക്കിനി അക
കടക്കാൻ പാടില്ല” എന്നാണു് സമാധാനം പറഞ്ഞതു്.
ഈ വർത്തമാനമറിഞ്ഞേപ്പാൾ േകാലത്തിരിത്ത രാൻ
“എ െചലവു വന്നാലും തക്കതായ ൈവദിക ായച്ഛി�
ത്തങ്ങൾ െചയ്യി രാജകുമാരിെയ ശുദ്ധീകരി വീെണ്ട�
ടുക്കണെമ” തീർച്ചെപ്പടുത്തി ആളുകെള അയ ൈവ�
ദികന്മാെരെയല്ലാം വരുത്തി വിവരം പറ . അതുേക
ൈവദികന്മാർ “പണം തട്ടാൻ ഇതുതെന്ന തരം” എ
കരുതി പലവിധ ായശ്ചിത്തങ്ങൾ ം ചാർ ണ്ടാ�
ക്കിെക്കാടു കയും “ ായച്ഛിത്തം നടത്തിക്കാൻ േവ �
ന്നവെരാെക്ക വ േചർന്നാൽ എല്ലാം കഴി ് എല്ലാ�
വരും പിരി േപാകുന്നതുവെര ര േനരവും വലിയ
സദ്യയും േവണം” എന്നറിയി കയും െച . അെതാ�

െകാ ം ത രാനു ഒരു കൂസലുമുണ്ടായില്ല. “ദിവസം
നിശ്ചയി വിവരിമറിയിക്കാം” എ പറ ൈവദി�
കന്മാെരെയല്ലാം യേഥാചിതം സൽക്കരി മടക്കിയയ�

.
േകാലത്തിരിത്ത രാൻ ൈവദിക ായച്ഛിത്തംെകാ�
തെന്റ ഭാഗിേനയിെയ ശുദ്ധീകരി വീെണ്ടടു വാൻ

നിശ്ചയിച്ചതിെന്റേശ ഷം ആ വിവരം ചില ീജനങ്ങൾ
മുഖാന്തരം ആ രാജകുമാരിെയ അറിയി . അതുെകാ ം
ആ രാജകുമാരിയുെട നിശ്ചയത്തിനു േലശവുമിളക്കമുണ്ടാ�
യില്ല. പിെന്ന ത രാൻ തെന്ന ആ ഭാഗിേനയിയുെട
അടുക്കൽെച്ച വളെര നിർബന്ധി േനാക്കി. അതു�
െകാ ം ഫലെമാ മുണ്ടായില്ല. വിദു ഷിയായ ആ രാ�
ജകന്യകയുെട നിശ്ചയത്തിനു് ഇളക്കം വരു കെയ �
ള്ളതു് ആരാലും സാദ്ധ്യമെല്ല ് ഉറ വരികയാൽ േകാ�
ലത്തിരിത്ത രാൻ േകാവിലക ണ്ടായിരുന്ന േശ ഷം
ത രാക്കന്മാേരാടും മ ം ആേലാചി ് എല്ലാവരുെടയും
സമ്മത കാരം ധാന േകാവിലകേത്താടടു തെന്ന
െകേങ്കമമായി േവെറ ഒരു േകാവിലകം പണിയി രാ�
ജകന്യകയുെട താമസം അവിെട ആ കയും ആ രാജകു�
ടുംബത്തിൽ േശ ഷമുണ്ടായിരുന്ന ത രാട്ടിമാെരേപ്പാെല
സുഖമായിക്കഴി കൂടുവാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള വ വക�
കളും പണ്ടങ്ങളും പാ ങ്ങളും മ െമല്ലാം െകാടു കയും

ാണരക്ഷ െചയ്ത ആ യുവാവിെനെക്കാ തെന്ന മുഹ�
മ്മദീയവിധി കാരം ആ രാജകന്യകെയ കല്യാണം
കഴിപ്പി കയും െച . അക്കാലം മുതൽ ആ രാജകുമാ�
രിയുെട നാമേധയം “അറയ്ക്കൽ ബീബി” എന്നായിത്തീർ�

. തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജകുടുംബത്തിേലയും മ ം
െകാ ത രാട്ടിമാെര പള്ളിെക്ക കഴി ന്ന േകായി�
ത്ത രാക്കന്മാെര എന്നേപാെല ഈ ബീബിെയ കല്യാ�
ണം കഴിച്ച മുഹമ്മദീയെനയും െചലവിെനല്ലാം െകാടു�

ബീബിയുെട കൂെടത്തെന്ന താമസിപ്പി . അയാൾ�
േവ ന്ന പരിചാരകന്മാെരയും നിയമി െകാടു .

വ വകകളുെട ഉടമസ്ഥതയും ൈകകാര്യകർ ത്വവും
ബീബി തെന്നയായിരു . കാര്യങ്ങെളല്ലാം ശരിയാ�
യി േനാക്കി ഭരിച്ചിരുന്നതിനാൽ “അറയ്ക്കൽ ബീബി”
എ ള്ള നാമം േലാക സിദ്ധമായിത്തീരുകയും െച�

. അറയ്ക്കൽ ബീബിയുെട സന്താനപരമ്പരയ്യിലുൾെപ്പട്ട
പുരു ഷന്മാെര “അറയ്ക്കൽ രാജാക്കന്മാർ” എന്നാണു് പറ�

വരുന്നതു്.
മുഹമ്മദീയ ീകൾ േഘാ ഷാസ ദായം സ്വീകരി�

ച്ചി ള്ളവരാകയാൽ അവെര അന്യപുരു ഷന്മാർ കാണു�
വാൻ പാടിെല്ലന്നാണേല്ലാ െവച്ചിരി ന്നതു്. എന്നാൽ
േകാലത്തിരി രാജാവിെന്റ വംശ്യരായ ചിറയ്ക്കൽ േകാവി�
ലക ള്ള ത രാക്കന്മാർ ് അറയ്ക്കൽ ബീബിമാെര
കാണുന്നതിനു യാെതാരു വിേരാധവുമില്ല. ചിറയ്ക്കൽ േകാ�
വിലക ള്ള ത രാക്കന്മാർ അവിെട എഴുന്നള്ളിയാൽ
അമൂല്യങ്ങളായ തിരുമുൽക്കാ കൾ െവച്ചാണു് അറയ്ക്കൽ
രാജാക്കന്മാർ മുഖം കാണി ക പതിവു്. േകാലത്തിരി
രാജവംശ്യരായി തിരുവിതാംകൂറിെല ത രാക്കന്മാർ
െചന്നാലും അറയ്ക്കൽ ബീബികെള കാണുന്നതിനു വിേരാ�
ധമിെല്ലന്നാണു് െവച്ചിരി ന്നതു്. ഇവർ ം അറയ്ക്കൽ
രാജാക്കന്മാർ തിരുമുൽക്കാ െവ കയും മ ം പതിവു ്.
അറയ്ക്കൽ രാജകുടുംബത്തിലും ഐശ്വര്യം േമണ വളെര
വർദ്ധി കയാൽ ജനങ്ങൾ “ചിറയ്ക്കൽപ്പകുതി അറയ്ക്കൽ”
എ പറ ് ആ കുടുംബെത്ത പുക കയാൽ അെതാരു
പഴെഞ്ചാല്ലായിത്തീർ .

ഇനി ഈ അറയ്ക്കൽ രാജകുടുംബം ക രിലായി�
ത്തീർന്നെതങ്ങെനെയ കൂടി ചുരുക്കത്തിൽ താെഴ പറ�

െകാ .
െകാല്ലവർ ഷം ഏഴാം ശതാബ്ദത്തിെന്റ ആദ്യകാല�
േകാലത്തിരി രാജാവിെന്റ ധാനമ ിയായിരു�

ന്ന “അരയൻകുളങ്ങര നായർ” മുഹമ്മദുമതം സ്വീകരി ്
ഒരു “മുഹമ്മദാലി”യായിത്തീർ . പിേന്നയും അയാൾ
േകാലത്തിരിത്ത രാെന്റ മ ിസ്ഥാനം ഉേപക്ഷിച്ചില്ല.
ആ മുഹമ്മദാലി തെന്റ സ്വാമിയായ ത രാെന്റ അനു�
വാദേത്താടുകൂടി അറയ്ക്കൽെകാട്ടാരത്തിൽനി ് ഒരു ബീ�
ബിെയ കല്യാണം കഴി . അയാളുെട കാലാനന്തരം
അയാളുെട പു ന്മാരായ “മമ്മാലിക്കിടാവു”കൾ േകാ�
ലത്തിരിത്ത രാെന്റ ധാനേസവകന്മാരായിത്തീർ�

. അവരിൽ േകാലത്തിരിരാജാവിെന്റ േസനാനായ�
കനായിത്തീർന്ന “ആലിമൂസ്സ” എന്ന യുദ്ധവിദഗ്ദ്ധൻ “മാ�
ലിദ്വീപുകൾ” പിടിച്ചടക്കി തെന്റ സ്വാമി ൈകവശ�
െപ്പടുത്തിെക്കാടു . േകാലത്തിരിത്ത രാൻ ഏറ്റവും
സേന്താ ഷി ് ആ ദ്വീപുകളിൽനി െകാല്ലംേതാറും കി �
ന്ന പാട്ടത്തിൽനി ് ആലിമൂസ്സാഖാനും അയാളുെട കുടും�
ബത്തിലും എ ം അനുഭവിക്കാനായി പതിെനണ്ണായി�
രം പണവും ക രിൽ അവിേട ് (ത രാനു് ) ഉണ്ടായി�
രുന്ന ഒരു വലിയ േകാട്ടയും കാന രു്, കാേനാ ചാലു്
എന്നീ ര േദശങ്ങളും സമ്മാനമായി െകാടു . തദന�
ന്തരം െകാല്ലവർ ഷം എഴു റ്റിനാ തിൽ േകാലത്തിരി�
ത്ത രാൻ ഏഴിമലേക്കാ വി വളപട്ടണം േകാട്ടയിലും,
ആലിമൂസ്സ അറയ്ക്കൽകുടുംബവും ത രാൻ ക ിചുെകാടു�
ത്ത ക ർേകാട്ടയിലും താമസമാക്കി.

അതിനുേശ ഷം എഴു റ്റിനാ ത്തഞ്ചിൽ ആലിമൂ�
സ്സയുെട സഹായത്താൽ േകാലത്തിരിത്ത രാൻ ലക്ഷ�
ദ്വീപുകെള ആ മി പിടിച്ചട കയും ആ ദ്വീപുകെള
ആ േതാറും ആറായിരം പണം കപ്പം െകാടുക്കണെമ�
ന്ന നിശ്ചയേത്താടുകൂടി അറയ്ക്കൽ ബീബി വി െകാടു�

കയും െച . അതുകൂടാെത േകാലത്തിരിത്ത രാൻ
ആലിമൂസ്സ ് “ആഴിരാജാവു് ” എെന്നാരു സ്ഥാനവും ക ി�
ചു െകാടു . അതുകാല േമണ േഭദെപ്പ ് “ആലിരാ�
ജാവു് ” എന്നായിത്തീർ . ഇേപ്പാൾ ആഴിരാജാെവ�

് ആരും പറയാറില്ല. എല്ലാവരും ആലിരാജാെവ
തെന്നയാണു് പറ വരുന്നതു്.

അനന്തരം മലബാർ ിട്ടീ ഷു ഗവൺെമണ്ടിെന്റ
അധീനത്തിലായതിെന്റ േശ ഷം അന്നെത്ത ബീബി
ലക്ഷദ്വീപുകൾകൂടി േനാക്കി ഭരി വാനായി ിട്ടീ ഷു
ഗവർെമണ്ടിെന ഏ ി . ആ ദ്വീപുകളിൽനി ണ്ടാ�
കുന്ന ആദായത്തിൽനി ് ഒരു ഭാഗം ആ േതാറും
ബീബി െകാടുക്കണെമ ള്ള നിശ്ചയേത്താടുകൂടിയാ�
ണു് അങ്ങെന െചയ്തതു്. എങ്കിലും ിട്ടീ ഷ് ഗവർെമ ്
ബീബി യാെതാ ം െകാടുക്കാെത ആ ദ്വീപുകൾ
സ്വന്തെമന്നേപാെല ൈകവശംെവ ് ആദായങ്ങൾ
മുഴുവൻ എടു െകാണ്ടിരു .

ഏകേദശം ഇരുപതുെകാല്ലങ്ങൾ മു ് ആലിരാജാ�
വവർകളും ിട്ടീ ഷ് ഗവർെമ ം തമ്മിൽ ലക്ഷദ്വീപു�
കെള സംബന്ധി േകമമായി ് ഒരു വ്യവഹാരാമുണ്ടാ�
യി. ഒടുക്കം ിട്ടീ ഷ് ഗവർെമ ് ആ േതാറും തക്ക�
തായ ഒരു നല്ല സംഖ്യ അറയ്ക്കൽ രാജകുടുംബത്തിേല
െകാടു െകാള്ളാെമ സമ്മതി കയാൽ ആ വ്യവ�
ഹാരം രാജിയായി തീർ . ിട്ടീ ഷ്ഗവർെമ ് ആ
സംഖ്യ ഇേപ്പാഴും ആ േതാറും അറയ്ക്കൽ രാജകുടുംബ�
ത്തിേല ് െകാടു വരു ്. ഇതുകൂടാെത ചിറയ്ക്കൽ
രാജകുടുംബത്തിലുള്ള സകലർ ം ിട്ടീ ഷ് ഗവർെമ�

് പ തെന്ന മാലിഖാൻ അനുവദിച്ചി മു ്. ഇ ം
അറയ്ക്കൽ േകാവിലക ള്ളവരും ചിറയ്ക്കൽ രാജകുടുംബ�
ത്തിലുള്ളവരും ഏറ്റവും ൈമ ിേയാടും വിശ്വസ്തതേയാ�
ടുംകൂടിത്തെന്നയാണു് വർത്തി േപാരുന്നതു് ആ ര
വിശിഷ്ടസ്ഥാനങ്ങളിലും േക്ഷമവും ഐശ്വര്യവും എ ം
ഉപര പരി വർദ്ധി െകാണ്ടിരി ന്നതിനു് സർേവ്വശ്വ�
രൻ സദയം സഹായി മാറാകെട്ട.
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തിരുവിഴാ മഹാേദവനും അവിടുെത്ത

മരു ം

തിരുവിഴാമഹാേക്ഷ ം മു ് േചർത്തലത്താലൂക്കിൽ
മാരാരി ളം വട പകുതിയിൽ “െപരുേന്നർമംഗലം”
മുറിയിലായിരു . കഴിഞ്ഞ കെണ്ടഴു കാല ്
േചർത്തല െത പകുതിയിലായി സർേവ്വ െച കയാൽ
ഇേപ്പാൾ അങ്ങെനയാണിരി ന്നതു്.

ഈ േക്ഷ മിരി ന്ന സ്ഥലം പ ് “അറയ്ക്കൽ
പണിക്കർ” എ സിദ്ധനായിരുന്ന ഒരു നായരുെട
കുടുംബം വകയായിരു . എങ്കിലും ഈ സ്ഥലെമല്ലാം
കാടുപിടിച്ചാണു് കിടന്നിരുന്നതു്. ആ കാട്ടിനക ് ഒരു
കുളവുമുണ്ടായിരു . ആ കുളത്തിെന്റ ചു ം ഉള്ളാടന്മാർ
(േവടന്മാർ) എ പറയെപ്പടുന്ന ഒരു വക ജാതിക്കാരാ�
ണു് താമസിച്ചിരുന്നതു്. അവർ ഈ കുളത്തിൽനി ം
ആമകെള പിടി െകാ ് അവയുെട മാംസെമടു ്
േവവി തി ക പതിവായിരു . ആമകൾ “കാരാമ”
എ ം “െവള്ളാമ” എ ം ര വകയുണ്ടേല്ലാ. അവ�
യിൽ ഈ കുളത്തിലുണ്ടായിരുന്നവെയല്ലാം കാരാമയാ�
യിരു . കാരാമ െവള്ളത്തിനടിയിൽ േചറ്റിൽ ണ്ടാണു
മിക്കേപ്പാഴും കിട ക പതിവു്. അതിനാൽ ഈ ഉള്ളാ�
ടന്മാർ മരെക്കാ കൾ െകാേണ്ടാ, അകലുെകാേണ്ടാ
വടിേപാെല ഒരു േകാലുണ്ടാക്കി െവള്ളത്തിലിറങ്ങി
കുത്തിനട ം. ആ േകാലിനു് അവർ പറയുന്ന േപരു്
കാരാമേക്കാൽ എന്നാണു്. ആ േകാൽെകാ കു �
േമ്പാൾ ആമയുെട പുറേത്താ മേറ്റാ െകാണ്ടാൽ ആമ
െപാങ്ങിവരും. അേപ്പാൾ അതിെന പിടിക്കാെനളുപ്പമു�

്. അതു െകാണ്ടാണു് അവർ അങ്ങെന െച ന്നതു്.
ആ പതിവനുസരി ് ഒരു ദിവസം ഒരു െവള്ളാട ീ ആ
കുളത്തിലിറങ്ങി കാരാമേക്കാൽ കുത്തിനടന്നേപ്പാൾ
ഒരു സ്ഥല നി രക്തം ശക്തിേയാടുകൂടി േമേ ാ
കുതി യർ . അതുക ് ആ േവട ീ ഭയെപ്പ കര
കയറി ഓടിെച്ച ് ഈ വിവരം ആ സ്ഥലത്തിെന്റ ഉടമ�
സ്ഥനായ അറയ്ക്കൽ പണിക്കേരാടു് പറ . പണിക്കർ
ഉടെന അേദ്ദഹെത്തേപ്പാെല േദശ ് ധാനന്മാരായ
കീേഴാേങ്ങാെല (കീൾമംഗലം) പണിക്കർ, കാണിച്ചി�
ക്കാ കുറു ്, പടാകുളങ്ങെരപ്പണിക്കർ, ഗണപതിക്കാ
പണിക്കർ, അയ്ക്കരക്കയ്മൾ, മന്ദപ്പാടി റു ്, മുഴുവക്കാടു്
കുറു ്, അട്ട ഴിക്കാ ് പണിക്കർ മുതലായവേരാടും മ �
ള്ള ജനങ്ങേളാടുംകൂടി കുളത്തിെന്റ സമീപെത്തത്തി േനാ�
ക്കിയേപ്പാൾ കുളത്തിെല െവള്ളം മുഴുവനും രക്തമയമാ�
യിക്ക ് എല്ലാവരും ഭയാ തപരവശരായിത്തീർ .
പിെന്ന അവെരല്ലാവരുംകൂടി ആ കുളത്തിെല െവള്ളം
േതകി വറ്റിക്കാനായി മം തുടങ്ങി. അസംഖ്യമാളുകൾ
കൂടി മൂ പകലും രാ ിയും മുഴുവനും മിച്ചി ം കുളത്തി�
െല െവള്ളം മുഴുവനും വറ്റിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. എങ്കിലും
െവള്ളം കുെറ വറ്റിയേപ്പാൾ അവിെട അമ്മി ഴവിയുെട
ആകൃതിയിൽ ഒരു ശില കാണുകയും അതിൽനിന്നാണു്
ഈ രക്തം വി െകാണ്ടിരി ന്നെത ് അറിയുകയും
െച . നാലാം ദിവസം ഭാതമായേപ്പാൾ എവിെട
നിേന്നാ അവിെട ഒരു േയാഗീശ്വരൻ വ േചരുകയും
ആ േയാഗി ജനങ്ങേളാടു് “ഈ കാണുന്നതു് േകവലം ഒരു
ശിലയല്ല. സ്വയംഭൂവായ ശിവലിംഗമാണു്. ഈ കുളത്തി�
െല െവള്ളം മുഴുവൻ വറ്റിക്കാനും ഈ ശിവലിംഗത്തിെന്റ
ചുവടുകാണാനും മനു ഷ്യരാൽ സാധ്യമല്ല. ഇവിെട മണ്ണി
നികത്തി േക്ഷ ം പണിയി ് േവണ്ടതുേപാെല ആച�
രി കയും ആദരി കയും േസവി കയും െചയ്താൽ
ഈ േദശത്തിനും ജനങ്ങൾ ം േവ ന്ന േ യ �
കെളല്ലാം ഈ പരമശിവൻ ഉണ്ടാക്കിത്തരും. ഈ
ഭഗവാെന്റ മാഹാത്മ്യം അപരിമിതമാെണ ് അചി�
േരണ നിങ്ങൾ േബാധ്യെപ്പടുകയും െച ം. ഈ
രക്ത വാഹം “ഞാനിേപ്പാൾ നിർത്തിത്തരാം” എ
പറഞ്ഞി ് അേദ്ദഹം അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഭസ്മസഞ്ചിയിൽ
നി സ്വ ം ഭസ്മെമടു ് ആ ശിവലിംഗത്തിൽ കാ�
രാമേക്കാൽ െകാ െപാട്ടിയിരുന്ന സ്ഥല വ ്
അമർ കയും ഉടേന രക്ത ാവം നിൽ കയും ആ
േയാഗി അദൃശ്യനായിത്തീരുകയും െച . ആ േയാഗി
ആരാെണ ം എവിെടനിന്നാണു് വന്നെത ം എേങ്ങാ�
ട്ടാണു് േപായെത ം ആർ ം നിശ്ചയമില്ല. എങ്കിലും
ജനങ്ങളുെട ഭയവും സംശയവും േപാ ന്നതിനായി ്
സാക്ഷാൽ മഹാേദവൻതെന്ന േയാഗിയുെട േവ ഷം
ധരി ് അവിെട ത്യക്ഷനായിവന്നാതാെണ ് എല്ലാ�
വരും തീർച്ചയാ കയും അേദ്ദഹം ക ിച്ചതുേപാെല
എല്ലാവരുംകൂടി ഉത്സാഹി ം പണം േശഖരി ം ആ
കുളത്തിൽ മണ്ണി ശിവലിംഗം കാണാവുന്ന വിധത്തിൽ
നികത്തി കയും അവിെട േക്ഷ ം പണിയും കലശം മു�
തലായവയും നടത്തി കയും െച . എങ്കിലും ഇേപ്പാഴും
വർ ഷകാലങ്ങളിൽ െവള്ളം െപാ േമ്പാൾ ശിവലിം�
ഗം മൂടിേപ്പാകു ്. അക്കാലങ്ങളിൽ ശാന്തിക്കാർ
കരയ്ക്കിരു െകാണ്ടാണു് പൂജയും മ ം നട ന്നതു്.

അവിെട േക്ഷ ം പണിയും കലശവും മ ം കഴിഞ്ഞ�
തിെന്റ േശ ഷം േക്ഷ ത്തിൽ നിത്യനിദാനം, മാസവി�
േശ ഷം, ആ വിേശ ഷം മുതലായവെയല്ലാം വ ക്കളി�
െല ആദായംെകാ ് ഭംഗിയായി നടക്കത്തക്ക വണ്ണ�
മുള്ള വ വകകെളല്ലാം േദശക്കാെരല്ലാവരുംകൂടി േദവ�
സ്വംേപരിൽ തെന്ന സമ്പാദി കയും േദവസ്വം കാര്യ�
ങ്ങെളല്ലാം അേന്വ ഷി ് നട ന്നതിനു് േവ ന്ന ശമ്പ�
ളക്കാെര നിയമി കയും െച .

ത േക്ഷ മിരി ന്ന കുളത്തിെന്റ സമീപ �
തെന്ന പ ് ഒരു വി േക്ഷ വും ഒരു യക്ഷിയമ്പലവു�
മുണ്ടായിരു . ആ വി േക്ഷ മായിരു ആ േദശ�

് ധാനമായിരുന്നതു്. പെണ്ടാരിക്കൽ ആ േദശ ്
മുഹമ്മദീയരുെട ആ മണമുണ്ടായേപ്പാൾ അവർ ആ
വി േക്ഷ ം നശിപ്പി കയും അവിെട തിഷ്ഠിച്ചിരു�
ന്ന വി ഹം ഇളക്കിെയടു ് ഒരു കുളത്തിൽ െകാ �
േപായി ഇടുകയും െച . എങ്കിലും ആ യക്ഷിയമ്പലം
അവർ നശിപ്പി കയും അതിെല ബിംബം ഇള കയും
െചയ്തില്ല. അതു് പൂർവ്വസ്ഥിതിയിൽ ഇേപ്പാഴും അവിെട
ഇരി ്. ആ വി േക്ഷ ത്തിൽ ത ം കിഴെക്ക
“മണയത്താ ് ” ന രി ം േമൽേക്കായ്മസ്ഥാനം ഒരു
“െചറുവള്ളി” ന രിപ്പാട്ടിേല മായിരു . േദശക്കാർ
എല്ലാവരും കൂടി ഈ മഹാേദവേക്ഷ ത്തിേലയും ആ
സ്ഥാനങ്ങൾ ആ ാഹ്മണന്മാർ ് തെന്ന െകാടു .
ആ െചറുവള്ളിന രിപ്പാട്ടിെല സാക്ഷാൽ ഇല്ലം െകാ�
ച്ചിരാജ്യ ് മുകുന്ദപുരം താലൂക്കിലാണു്. എങ്കിലും േമ�

റഞ്ഞ വി േക്ഷ ം ഇവിെട ഉണ്ടായിരുന്ന കാല ്
അവർ േക്ഷ ത്തിൽനി ് ഏകേദശം ഒരു നാഴിക െത�

കിഴക്കായി ഒരില്ലം പണിയി ് ഇവിെട കുടുംബസ�
ഹിതം താമസിച്ചിരു . േക്ഷ ം നശി േപായതിെന്റ
േശ ഷമാണു് അവർ ഈ ദിക്കിെലത്താമസം നിേശ്ശ ഷം
ഉേപക്ഷി ് വടേക്കാ ് േപായതു്. അവർ ഇവിെടത്താ�
മസിച്ചിരുന്നേപ്പാൾ ആ സ്ഥലെത്ത എല്ലാവരും െചറു�
വള്ളിമന എ ം അവിെട ഇല്ലമില്ലാെതയായേപ്പാൾ
െചറുവള്ളിപ്പറ ് എ ം പറഞ്ഞിരു . ഇേപ്പാൾ ആ
സ്ഥലെത്തല്ലാം കാടായിേപ്പായതിനാൽ െചറുവള്ളിക്കാ�
ടു് എന്നാണു് എലാവരും പറ വരുന്നതു്.

ന രിപ്പാടു്, ഈ േദശെത്ത താമസം മതിയാക്കി�
േപ്പായി ം കൂെട െട ഇവിെട വരികയും േക്ഷ കാ�
ര്യങ്ങളേന്വ ഷി കയും േദവസ്വം വക വ ക്കൾ ്
ആധാരങ്ങൾ എഴുതിെക്കാടു കയും െചയ്തിരു .
അവർ ആധാരങ്ങളിൽ “ഊരാെളാെരാത്ത തിരുനീല�
കണ്ഠരുവക ് െചറുവള്ളിയില്ല ് ഇന്നാരു് ” എന്നാണു്
േപരു് െവച്ചിരുന്നതു്. അങ്ങെന േപരു് വ ള്ള ആധാ�
രങ്ങൾ 105-ആമാ ് വെര എഴുതീ ള്ളതായി ഇവിെട
കാണു ്. അതിൽപ്പിെന്ന അങ്ങെന േപരുവ ള്ള

മാണെമാ ം ഇവിെട കാണുന്നില്ല. അതുെകാ ്
അക്കാലം മുതൽ ് ആ ന രിപ്പാട്ടിെല വരവു് ഈ
ദിക്കിേല ് അധികം ഉണ്ടാകാറിെല്ല ് തെന്ന വി�
ചാരിക്കാം. ഏെതങ്കിലും േദശക്കാെരല്ലാവരും കൂടി
ഒരു മാേനജെര നിയമി ് ആ ഉേദ്യാഗസ്ഥൻ മുഖാ�
ന്തിരമാണു് ഇേപ്പാൾ േദവസ്വകാര്യങ്ങൾ അേന്വ ഷി ്
നടത്തിേപ്പാരുന്നതു്. േദവസ്വം “ത ”ത്തിനു സ്വേദ�
ശിയായ െച േവലി മാരാരുെട കുടുംബത്തിൽ നി ്
ഒരാെള നിയമി കയാണു് മിക്കേപ്പാഴും പതിവു്. േക്ഷ�

ത്തിൽ പൂജെകാ ്, പാ ് മുതലായവ നട ന്നതും ആ
കുടുംബക്കാർ തെന്നയാണു്.

ഇനി അവിടെത്ത മരുന്നിെന റി ് പറയാം. ആ
മഹാേദവ േക്ഷ മുണ്ടായതിെന്റ േശ ഷം കുറ കാലം
കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ അവിെട പതിവായി ഒരു ാന്തൻ വരി�
കയും േപാവുകയും തുടങ്ങി. അവൻ ചിലെര കുേറെശ്ശ
ഉപ വി കയും െചയ്തിരു . അവൻ അധികമായി
ഉപ വിച്ചിരുന്നതു് േക്ഷ ത്തിെല പാ ം േത കാര�
നായ തലക്കാ ് നായെരയായിരു . തലക്കാ ് കുടും�
ബക്കാർ േകവലം അഗതികളും ഈ പാ ം േതപ്പിനു്
കി ന്ന ആദായം െകാ മാ ം നിത്യവൃത്തി കഴിച്ചിരു�
ന്ന വരുമായിരു .

ആ ാന്തെന്റ ഉപ വം സഹിക്കവയ്യാത്തവിധം കല�
ശലായിത്തീരുകയാൽ ഒരു ദിവസം ആ പാ ം േത�

കാരൻ നായർ മഹാേദവെന്റ േക്ഷ നടയിൽെച്ച
െതാഴുതും െകാ ് “ഭഗവാേന! മഹാേദവാ! ഈ ാ�
ന്തെന്റ ഉപ വം സഹിക്കാൻ വയ്യാെതയായിരി .
ഇതിെനാരു സമാധാനം അവിടു തെന്ന ഉണ്ടാക്കിത്ത�

് രക്ഷിക്കണം” എ ാർഥി . അ രാ ി ആ നാ�
യർ കിട റങ്ങിയേപ്പാൾ ഒരാൾ അയാളുെട അടുക്കൽ
െച ് “നീെയാ ം വ്യസനിേക്കണ്ട. ഞാൻപറയുന്നതു
േപാെല െചയ്താൽ നിന േനരിട്ടിരി ന്ന ഉപ വം നീ�

ം. നാെള ൈവകുേന്നരം ആ ാന്തൻ േക്ഷ ത്തിൽ
വരുേമ്പാൾ അവെന പിടി െകട്ടി േക്ഷ സന്നിധി�
യിൽ ഇടണം. മറ്റന്നാൾ കാല ് നീയവിെട അടു ള്ള
പുരയിടത്തിൽ (പറമ്പിൽ) െച േനാക്കിയാൽ അവി�
െട പച്ചനിറത്തിലുള്ള ഒരുമാതിരി െചടി കാണും. അതു്
ഒരു പിടി പറി െകാ ് വ ് ശാന്തിക്കാെര ഏ ി ്
അവെരെക്കാ ് അതു് പാലിൽ പിഴിഞ്ഞരപ്പി ് പന്തീ�
രടി ജസമയ ് മഹാേദവെന്റ പീഠത്തിേന്മൽ െവ ി�

് പൂജിപ്പി ് വാങ്ങണം. മൂ ച ം നട െവ കയും
െചയ്തി ് ആ ാന്തെന േസവിപ്പിക്കണം. മരു ് േസ�
വിച്ചാൽ ര നാഴിക കഴിയുേമ്പാൾ െചറുചൂേടാടുകൂടി
നാഴി കാഞ്ഞ െവള്ളവും െകാടുക്കണം. അതു കുടി ്
കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നാഴിക കഴിയുേമ്പാൾ അവെനാ
ചർദ്ദി ം. പിെന്ന ഉച്ച ജ ് യക്ഷി നിേവദി ന്ന
പാൽപ്പായസവും കുറ െകാടുക്കണം. അതു ഭക്ഷി
കഴിയുേമ്പാൾ അവൻ ഉന്മാദം മാറി സ്വസ്ഥചിത്തനായി�
ത്തീരും. പിെന്ന അവൻ യാെതാരുപ വവും െചയ്കയില്ല.
അതിനാലവെനപ്പിെന്ന െകട്ടഴി വിടാം. അനന്തരം
അവെന്റ ഇഷ്ടം േപാെല അമ്പലത്തിെല നിേവദ്യേച്ചാ�
േറാ പായസേമാ കഞ്ഞി േവണെമങ്കിൽ അേതാ െകാ�
ടുത്തയേച്ചക്കണം” എ പറഞ്ഞതായി സ്വപ്നം ക .
ഉടെന അയാൾ ഉണർ േനാക്കീ ് അവിെടെയ ം
ആെരയും കണ്ടില്ല. ഇതു മഹാേദവൻ തെന്ന തെന്റ ാർ�
ഥനെയ ൈകെക്കാ ് ഇ കാരം തെന്റ അടുക്കൽവ�

് അരുളിെച്ചയ്തതാെണ ് അയാൾ തീർച്ചയാ കയും
അ കാരെമല്ലാം െച കയും ആ ാന്തെന്റ ചിത്ത മം
മാറി അയാൾ സ്വസ്ഥഹൃദയനായിത്തീരുകയും അങ്ങ�
െന ആ പാ ംേത കാരനു് േനരിട്ടിരുന്ന ഉപ വം ഒഴി�
യുകയും െച .

ഈ വർത്തമാനം ഏതാനും ദിവസങ്ങൾെകാ ്
സർവ്വ സിദ്ധമായിത്തീരുകയാൽ ഈ മരു ് േസ�
വി ന്നതിനായി പല ദി കളിൽ നി ം പലരും ഇവി�
െട വ തുടങ്ങി. ഇവിെട വ ് ഈ മരു ് േസവിച്ച�
വർെക്കല്ലാം പൂർണ്ണസുഖം സിദ്ധി െമ ള്ളതു് തീർച്ച�
യാവുകയാൽ സുഖേക്കടുകാരുെട വരവു് േമണ വളെര
വർദ്ധി .

ഇേപ്പാൾ മലയാളികൾ മാ മല്ല, പരേദശികളും
ഉത്തേരന്ത്യാക്കാരും മ മായി ആയിരത്തിലധികം ആളു�
കൾ മരു ് േസവിക്കാനായി ആ േതാറും ഇവിെട
വരു ്. ആളുകളുെട വരവു് വർദ്ധിച്ചേപ്പാൾ േദവ�
സ്വക്കാർ നട െവ ് മുതലായവയുെട സംഖ്യയും വർ�
ദ്ധിപ്പി . നട െവ മൂ ച മായിരുന്നതു് ഇേപ്പാൾ
പതിനാലരപ്പണമാക്കീ ്. യക്ഷി ം മ ം വഴിപാ�
ടിനുള്ള പണം േവെറയും െകാടുക്കണം. അവെയല്ലാം
െകാടു േദവസ്വത്തിൽ നി രസീതു വാങ്ങിയതിെന്റ
േശ ഷേമ മരു ് െകാടു കയു . എങ്കിലും ആളുകളുെട
വരവു് ഇെപ്പാഴും വർദ്ധി ് െകാണ്ടിരി ന്നതല്ലാെത
ഒ ം കുറയുന്നില്ല. ഈ മരു ് േസവി ന്നതിനായി
ഇവിെട സകലജാതിമതസ്ഥരും വരു ്. എല്ലാവർ�

ം സുഖം സിദ്ധി മു ്. വലിയ മുഴു ാന്തന്മാെര
ൈക ം കാൽ ം ചങ്ങലയി ് പൂട്ടിെക്കട്ടി ഇവിെട
െകാ വ ് യഥാവിധി ഈ മരു േസവിപ്പിച്ചി ്
അവർ സ്വസ്ഥചിത്തന്മാരയി പൂർണ്ണ സുഖേത്താടുകൂടി
മടങ്ങിേപ്പാകുന്നതു് ഇവിെട ഒ ം അസാധരണമല്ല. തിരു�
വിതാംകൂർ മഹാരാജകുടുംബത്തിൽ നി ് ഒരു െകാ �
ത രാൻ തിരുമന െകാ ് െകാല്ലം 1068-ൽ ഇവിെട
എഴുെന്നള്ളി ഈ മരു േസവിച്ചതായി േദവസ്വംവക
കണ െകാ ം മ ം കാണു ്.

ഈ മരു േസവിച്ചാൽ ൈകവി ഷം നിമിത്തമുണ്ടാ�
കുന്ന ാ ം മ ം മാ മല്ല, കുഷ്ഠം, മേഹാദരം, അർശ�

് മുതലായ മഹാേരാഗങ്ങളും േഭദമാകു ്. ൈക�
വി ഷം െകാ ് കഷ്ടെപ്പടുന്നവർ ഇവിെട നി ് ഈ
മരു േസവിച്ചാൽ അവർ ചർദ്ദി ന്നതിൽ പരിേശാ�
ധി േനാക്കിയാൽ ജപി െകാടുത്ത സാധനത്തിെന്റ
അംശം അതിൽ കാണാം. അപ്പേമാ പഴേമാ എന്താ�
യാലും എ കാലം കഴിഞ്ഞാലും അതു് മുഴുവനും ദഹി
േപാകുകയില്ല. ജപബാധയുെടയും മ ം ഉപ വമുള്ളവർ

ീകളായാലും പുരു ഷന്മാരായാലും ഇവിെട വ ് ഈ
മരു ് േസവിച്ചാൽ ഉച്ച ജ സമയ ് മഹാേദവെന്റ
നടയിേലാ രാ ിയിൽ പതിവുള്ള കുരുതി സമയ ്
യക്ഷിയുെട നടയിേലാ നിൽ േമ്പാൾ തുള്ളി സത്യം
െച ് ഒഴി ് േപാവുക സാധാരണമാണു്. ഇവിെട
വന്നാൽ ഒഴിയാത്ത ബാധ ഒ മില്ല.

ഇവിെടയിരി ന്ന യക്ഷി അത മൂർത്തിയാണു്.
ആ യക്ഷിയുെട ആനുകൂല്യം െകാ ് കൂടിയാണു് ജന�
ങ്ങൾ ഇവിെട വ മരു േസവിച്ചാൽ അതിനു പൂർണ്ണ�
ഫലം സിദ്ധി ന്നതു്.

തിരുവിഴാേക്ഷ ത്തിെല നിത്യനിദാനം മുതലായ�
വ േവ ന്ന വ വകകൾ േക്ഷ മുണ്ടായ കാല ത�
െന്ന േദശക്കാർ േദവസ്വം േപരിൽ സമ്പാദി െവ ് മു
പറഞ്ഞി ണ്ടേല്ലാ. പിെന്ന മരു േസവി ന്നതിനായി
ജനങ്ങളുെട വരവും നട െവ മുതലായതും വർദ്ധിപ്പി�
ച്ചേപ്പാൾ ആ േദവസ്വത്തിെല മുതലും വളെര വർദ്ധി .
അതിനും പുറെമ ആ േക്ഷ ത്തിെന്റ മാഹാത്മ്യമറി ്
ഏതാനും െകാല്ലങ്ങൾ മു മുതൽ തിരുവിതാംകൂർ
സർക്കാരിൽ നി ് ഒരു സംഖ്യ ആ േതാറും ആ േദവ�
സ്വത്തിേല ് െകാടു ് തുട കയും െചയ്തി ്.

േദവസ്വത്തിൽ ഇങ്ങെന മുതൽ ധാരാളമായി വർദ്ധി�
ച്ചേപ്പാൾ േക്ഷ ത്തിെന്റ ഉടമസ്ഥരായ േദശക്കാർ േക്ഷ�

ത്തിെല പതിവുകെളല്ലാം പരി ഷ്കരി ് അെതാരു മഹാ�
േക്ഷ ത്തിെന്റ സ്ഥിതിയിലാക്കി. അവിെട ഇേപ്പാൾ
പതിവായി ദിവസം േതാറും അ പൂജയും മൂ ശീേവ�
ലിയും, നവകം, പഞ്ചഗവ്യം മുതലായവയും ആ േതാ�
റും മീനമാസത്തിൽ ചതയം െകാടിേയ ം തിരുവാതിര
ആറാ മായി ഒരുത്സവവും നടത്തിേപ്പാരു ്. ആദ്യം
അവിെട ശീേവലി ം മ ം പഞ്ചവാദ്യങ്ങൾ മാ േമ
ഉണ്ടായിരു . പിെന്ന പാണ്ടിവാദ്യവും നാഗസ്വരവും
കൂടി ഏർെപ്പടുത്തി. അവെയല്ലാം ഇേപ്പാഴും അവിെട
പതിവായി നട ്.

അവിെട ഉത്സവം തുടങ്ങിയ കാല ് െകാടിേയ�
ം ആറാ ം മാ ം േദവസ്വത്തിൽ നി ം േശ ഷം എട്ട�

ഹ കൾ അറയ്ക്കൽപ്പണിക്കർ മുതലായ ധാനന്മാരും
നട കെയന്നാണു് നിശ്ചയിച്ചിരുന്നതു്. 106-ആമാ ്
അറയ്ക്കൽപ്പണിക്കരും ഈ അടുത്ത കാല ് കീേഴാങ്ങല�
പ്പണിക്കരും അന്യം നി േപാവുകയാൽ അവർ നടത്തി�
വന്നിരുന്ന അഹ കൾ കൂടി ഇേപ്പാൾ േദവസ്വത്തിൽ�
നിന്നാണു് നടത്തിേപ്പാരുന്നതു്. അതു കൂടാെത കാണി�
ച്ചിക്കാ കുറു ് നടത്തിവന്നിരുന്ന അഹ ് അവർ വീ�
ഴ്ച്ച വരു കയാൽ അതിേപ്പാൾ ഏ നടത്തിവരുന്നതു്
െപരുേന്നർ മംഗലം വട ം ഭാഗം നായർക്കരേയാഗക്കാ�
രാണു്. ആറാമുത്സവമായ ഭരണിനാളെത്ത ആ അഹ ്
ആ കരേയാഗക്കാർ വളെര ഭംഗിയായിട്ടാണു് നടത്തി�
േപ്പാരുന്നതു്.

ഇവിെട വരുന്ന േരാഗികൾ ം മ ം െകാടു വരു�
ന്ന മരു ് ഈ േദശത്തല്ലാെത മെറ്റ ം ഉണ്ടാകുന്നി�
ല്ല. ഈ മരുന്നിെന്റ േപരറിയാവുന്നവർ ഈ േദശ ്
തെന്ന ആരുമില്ല. ഇതു പറി ് കാണി ് േപരു േചാ�
ദിച്ചാലും തിരുവിഴായിെല മരു ് എ ം മ മല്ലാെത
ആരും പറയുന്നില്ല. ഈ മരുന്നിനു് അനന്യസാധാരണ�
മായ ഒരു വിേശ ഷമു ്. അെതെന്തന്നാൽ പച്ച നിറമുള്ള
ആ മരു ് പറിെച്ചടുത്താൽ കുറ ് േനരം കഴിയുേമ്പാൾ
അതിെന്റ നിറം നീലമാകും. പിെന്ന സ്വൽപസമയം
കൂടി കഴിയുേമ്പാൾ കടും ചുവപ്പാകും. പിെന്ന കുറ ് സമ�
യം കഴിയുേമ്പാൾ നല്ല കറുപ്പാകും. പിെന്ന മഞ്ഞയാകും.
ഒടുക്കം നല്ല െവള്ളയുമാകും. ഈ വിേശ ഷം മെറ്റ ം
മെറ്റാരു മരുന്നിനും ഇല്ലേല്ലാ. ഈ മരു പാലിൽ ഇടി�

് പിഴിഞ്ഞിരി ന്നതു് ശാന്തിക്കാരൻ തെന്ന േവണം.
എങ്കിലും അതു പറി െകാ ് െച ശാന്തിക്കാെര
ഏ ി ന്നതിനുള്ള ചുമതല ഇേപ്പാഴും പാ ം േത കാ�
രായ തലക്കാ ് കുടുംബക്കാർ ് തെന്നയാണു്.

ഇവിെട പെണ്ടാരു വി േക്ഷ മുണ്ടായിരു െവ�
ം അതു് ഇടക്കാല ് മുഹമ്മദീയർ നശിപ്പി ് കള�
െവ ം ആ വി വി ഹം അവർ എടു ് െകാ ്

േപായി കുളത്തിലി കള െവ ം മു ് പറഞ്ഞി ണ്ട�
േല്ലാ. ആ ബിംബം അവർ എവിെടയാണു് കളഞ്ഞെത�

് ആർ ം നിശ്ചയമില്ലായിരു . ആ വി ഹം േക്ഷ�
ത്തിെന്റ ഈശാനേകാണിലുള്ള കുളത്തിൽ കിട �

െണ്ട ് അടുത്തകാല ് അറിവു് കി കയാൽ ഒരു േക്ഷ�
ം പണികഴിപ്പി ് ആ ബിംബം കൂടിെയടു ് തി�

ഷ്ഠ നടത്തിക്കണെമ ് നിശ്ചയി ് േദശക്കാെരല്ലാവരും
കൂടി േക്ഷ ം ഇയ്യിെട പണികഴിപ്പിച്ചി ്. എങ്കിലും

തിഷ്ഠ നടത്തിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ആ വി തിഷ്ഠ
കൂടി നടത്തിച്ചാൽ ആ േദശത്തിനു സ്വ ം കൂടി ഐശ്വ�
ര്യം വർദ്ധി െമ ള്ളതിനു് സംശയമില്ല. ീവി ഭഗ�
വാൻ അതിനും അവർ സംഗതി നൽകെട്ട.
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Please write to ⟨info@sayahna.org⟩ to file bugs/problem reports,
feature requests and to get involved.
Sayahna Foundation • JWRA 34, Jagathy • Trivandrum 695014
• INDIA

mailto:info@sayahna.org
http://www.sayahna.org

	ഉള്ളടക്കം
	പ്രസ്താവന
	കൊട്ടാരത്തിൽ ശങ്കുണ്ണി
	ചെമ്പകശ്ശേരിരാജാവും രാജ്ഞിയും
	വില്വമംഗലത്തു സ്വാമിയാർ
	പാമ്പുമ്മേക്കാട്ടു നമ്പൂരി
	കാളിദാസൻ
	പന്തളം നീലകണ്ഠൻ
	ചിറ്റൂർകാവിൽ ഭഗവതി
	കല്ലൂർ നമ്പൂരിപ്പാടന്മാർ
	തകഴിയിൽ ശാസ്താവും അവിടുത്തെ എണ്ണയും
	അറയ്ക്കൽ ബീബി
	തിരുവിഴാ മഹാദേവനും അവിടുത്തെ മരുന്നും

