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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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ിട്ടീ ഷ് മലബാറുകാരനായ ഒരു ന രി ് ഒരു േജ്യാ�
ത്സ്യൻ എഴുതിെക്കാടുത്ത ജാതകത്തിൽ അേദ്ദഹത്തിനു്
മുപ്പത്തിരണ്ടാമെത്ത വയസ്സിൽ വലിയ ഹപ്പിഴയും ഒരു
ദശാവസാനമാകയാൽ അതിലധികകാലം അേദ്ദഹം
ജീവിച്ചിരി കയിെല്ല ് എഴുതിയിരു . അതിനാൽ
മുപ്പത്തിര ് വയസ്സായേപ്പാൾ ന രി ് വലിയ വിചാ�
രമായി. എങ്കിലും േജ്യാത്സ്യന്മാർ എഴുതിെക്കാടു ന്ന
ജാതകങ്ങെളല്ലാം ശരിയായിരിക്കാറില്ലേല്ലാ. ചിലതു്
െതറ്റിേപ്പാകാറുമു ്. അതിനാൽ “ഈ ജാതകം സി�
ദ്ധ േജ്യാത്സ്യനും ൈദവജ്ഞനുമായ പാഴൂർ കണിയാെര�
െക്കാ ് ഒ ് പരിേശാധിപ്പിക്കണം” എ വിചാരി ്
ന രി ജാതകവും െകാ ് പാഴൂർ േപായി. ന രി
കണിയാരുെട പടി രയിെലത്തിയതു് ഒരു ദിവസം പക�
േല നാലു മണി കഴിഞ്ഞതിെന്റ േശ ഷമായിരു . ഉടെന
കണിയാെരക്ക ് വിവരെമല്ലാം പറ . കണിയാർ
ന രിെയ കണ്ടേപ്പാൾ തെന്ന അേദ്ദഹത്തിെന്റ മുഖ ്
മരണലക്ഷണം പരിപൂർണ്ണമായി െതളിഞ്ഞിരുന്നതി�
നാൽ അേദ്ദഹം അ തെന്ന മരി െമ ം അധികം
താമസിച്ചാൽ അവിെടക്കിട തെന്ന മരിേച്ച െമ ം
േതാ കയാൽ കണിയാർ “ഇ േനരം ൈവകിയേല്ലാ.
ജാതകം നാെള പരിേശാധിക്കാം. ഇ എവിെടെയങ്കി�
ലും എഴുന്നള്ളി താമസിച്ചി ് നാെള ഇേങ്ങാെട്ടഴുന്നള്ളി�
യാൽ മതി” എ ് പറ ്. “എന്നാൽ നാെള വരാം”
എ പറ ് ന രി അേപ്പാൾ തെന്ന അവിെട നി�

ം േപായി.
അേദ്ദഹം േനെര െപരുംതൃേക്കാവിേലക്കാണു് േപാ�

യതു്. അേദ്ദഹം പുഴയിലിറങ്ങി കുളിയും സന്ധ്യാവന്ദ�
നവും കഴി ് അമ്പലത്തിേല ് െച . നടയിൽ െച�

ശിവദർശനം കഴി ്. അേപ്പാേഴ ം മഴ ആരംഭി�
. അക്കാല ് െപരുംതൃേക്കാവിൽ േക്ഷ ം ഇടി�

െപാളി ം െകട്ടിേമച്ചിൽ കഴിക്കാെത നനെഞ്ഞാ�
ലി മാണു് കിടന്നിരുന്നതു്. നനയാെത നിൽക്കാൻ
അവിെടെയ ം അ ം േപാലും സ്ഥലമുണ്ടായിരുന്നില്ല.
അതു കണ്ടേപ്പാൾ ന രി ് വളെര മനസ്താപമുണ്ടായി.
“നെല്ലാരു ശിവേക്ഷ ം. ഇതിങ്ങെന അനാഥസ്ഥിതി�
യിലായിേപ്പായതു് കഷ്ടം തെന്ന.” എ ് വിചാരി െകാ�

് അേദ്ദഹം അവിെട അടുക്കലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ന �
രിയുെട ഇല്ല ് െച ് അത്താഴം കഴി ് അവിെട കിട�

. എങ്കിലും ഈ േക്ഷ ത്തിെന്റ സ്ഥിതി വിചാരിച്ചി ്
അേദ്ദഹത്തിനു് ഉറക്കം വന്നില്ല. ന രി വലിയ ധനി�
കനായിരു . അതിനാൽ അേദ്ദഹം ഈ േക്ഷ ം താ�
മസിയാെത ജീർേണ്ണാദ്ധാരണം കഴി ് നനയാെതയാ�
ക്കണം എ മന െകാ ് തീർച്ചയാക്കി. അേപ്പാേഴ�

ം േനരവും െവളു . ഉടെന ന രി എഴുേന്ന ് േപായി
അമ്പലക്കടവിൽ െച കുളിയും നിത്യകർമ്മാനുഠാനങ്ങ�
ളും കഴി ് അമ്പലത്തിൽ െച ് അ ം ശിവെന വന്ദി�
ച്ചി ് കണിയാരുെട അടുക്കെലത്തി. ന രിെയ കണ്ട�
േപ്പാൾ കണിയാർ ഏറ്റവും വിസ്മയി . അേദ്ദഹം തേല
ദിവസം രാ ിയിൽത്തെന്ന മരി െമ ം പിെന്നയും
അേങ്ങാ ് െച ക ഉണ്ടാവുകയിെല്ല മായിരു ് കണി�
യാർ വിചാരിച്ചിരുന്നതു്. അതിനാൽ കണിയാർ ന �
രിേയാടു് “ഇന്നെല ഇവിെട നി എഴുന്നള്ളിയതിെന്റ
േശ ഷം തിരുമന െകാ ് എേന്താ വലിയതായ ഒരു
പുണ്യകർമ്മം െച കയുണ്ടായേല്ലാ; അെതന്താണു്?”
എ േചാദി .

ന രി: ഞാൻ വിേശ ഷിെച്ചാ ം െച കയുണ്ടായില്ല.
ഇവിെടനി േപായി ് പുഴയിലറങ്ങി കുളി ്
സന്ധ്യാവന്ദനവും േക്ഷ ത്തിൽ കയറി ശിവദർ�
ശനവും കഴിച്ചതിെന്റ േശ ഷം ഒരു ന രിയുെട
ഇല്ല ് െച അത്താഴവും കഴി ് അവിെട
കിട . ഇ േനരെത്ത എണീ കുളിയും നി�
ത്യകർമ്മവും ശിവദർശനവും കഴി ് ഇേങ്ങാ ്
േപാരികയും െച . അല്ലാെതെയാ മുണ്ടായില്ല.

കണിയാർ: ഇതുെകാ ് മതിയായില്ല. േദഹം െകാണ്ട�
െല്ലങ്കിൽ മന െകാെണ്ടങ്കിലും ഇന്നെല വലിയ�
തായ ഒരു പുണ്യകർമ്മം െചയ്തിരിക്കണം.

ന രി: മന െകാ ഒരു കാര്യം ഇന്നെല െച ക�
യുണ്ടായി. അെതെന്ത പറയാം. ഇവിെടയുള്ള
െപരുംതൃേക്കാവിൽ േക്ഷ ം ഇടി െപാളി�

നനെഞ്ഞാലി ് കിട ന്നതു് കണ്ടി ് എനി�
ദുസ്സഹമായ സങ്കടമുണ്ടായി. രാ ിയിൽ കിട�

ന്നി ് എനി ് ഈ വിചാരം െകാ ് ഉറക്കംവ�
ന്നില്ല. അതിനാൽ താമസിയാെത ഈ േക്ഷ ം
ജീർേണ്ണാദ്ധാരണം െചയ്യിേച്ചക്കാെമ ് ഞാൻ
മന െകാ തീർച്ചെപ്പടുത്തി. അതിനു േവ �
ന്ന സ്വ ് എനി ് ഈശ്വരൻ ഉണ്ടാക്കിത്ത�
ന്നി ്. എനിക്കെതാരു അസാദ്ധ്യമായ കാര്യ�
മായി േതാ ന്നില്ല.

കണിയാർ: മതി. ധാരാളമായി. അവിേട ജാതകെമ�
ഴുതിത്തന്ന േജ്യാത്സ്യൻ ഒ ം നിസ്സാരനല്ല. അവി�
ടു ് ഇന്നെല മരിേക്കണ്ടതായിരു . ശിവദർശ�
നം കഴിക്കാൻ സംഗതിയാവുകയും ശിവേക്ഷ ം
പണിയിക്കാെമ ് നിശ്ചയി കയും െചയ്തതു�
െകാണ്ടാണു് ഇന്നെല മരിക്കാഞ്ഞതു്. നിശ്ചയി�
ച്ചി ള്ളതു് േപാെല ആ േക്ഷ ം പണി ഉടെന നട�
ത്തിച്ചാൽ നൂറുവയ വെര അവിേട മരണം
ഉണ്ടാകിെല്ല ള്ള കാര്യം നിശ്ചയമാണു്. ഇനി
ജാതകം പരിേശാധിക്കയും മ ം േവണെമന്നില്ല.

കണിയാരുെട ഈ വാ േകട്ടേപ്പാൾ ന രി
വളെര സേന്താ ഷമുണ്ടായി. പാഴൂർ കണിയാെര റി�

് അേദ്ദഹത്തിനു നല്ല വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ
പിെന്ന ഒ ം സംശയിക്കാെത കണിയാേരാടു് യാ യും
പറ ് സ്വേദശേത്ത ് േപാവുകയും അധികം താമ�
സിയാെത േക്ഷ ം പണി ് േവ ന്ന പണവും െകാ�

് വീ ം പാഴൂെരത്തി േക്ഷ ം പണി ഭംഗിയായി
നടത്തി കയും െച . കണക്കിനു് സ്വ ം വ്യത്യാസ�
മുെണ്ടങ്കിലും അേദ്ദഹം പാഴൂർ െപരുംതൃേക്കാവിൽ േക്ഷ�

ം പണിയിച്ചതു് ൈവക്ക ് െപരുംതൃേക്കാവിൽേക്ഷ�
ത്തിെന്റ മാതൃകയിലാണു്. ആ േക്ഷ ം പിെന്നയും

കാലാന്തരത്തിൽ ഊരാളൻമാർ ജീർേണ്ണാദ്ധാരണം െച�
യ്യിച്ചി ണ്ടായിരിക്കാം. എങ്കിലും മാതൃക മാറ്റിയിട്ടില്ല.
ഇേപ്പാഴും അതു് ൈവക്ക െപരുംതൃേക്കാവിൽ േക്ഷ �
ത്തിെന്റ മാതൃകയിൽത്തെന്നയാണു് ഇരി ന്നതു്. ആ
മാതൃകയിൽ ആ അമ്പലം പണികഴിപ്പിച്ച ന രി മരിച്ച�
തു് നൂറു വയ തികഞ്ഞതിൽപ്പിെന്നയാണെ .
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െതേക്കട ് കുടുംബക്കാർ

ഇേപ്പാൾ ൈവക്കം താലൂക്കിൽ കടു രുത്തി േദശ ്
‘െതേക്കട ് ’ എ സിദ്ധമായിരി ന്ന നായർ കു�
ടുംബം പ ് േകാഴിേക്കാ ് സാമൂതിരിേക്കാവിലകത്തി�
െന്റ സമീപത്തായിരു . ആ കുടുംബക്കാർ ് സാമൂ�
തിരിപ്പാടുത രാൻ “പണിക്കർ” എന്ന സ്ഥാനേപ്പരും
കൽപ്പി ് െകാടുത്തിരു . അതിനാൽ ആ കുടുംബ�
ക്കാെര എല്ലാവരും െതേക്കട ് പണിക്കർ എന്നാണു്
പറ വന്നിരുന്നതു്. അതു മാ മല്ല, സാമൂതിരിപ്പാടു്
ത രാൻ തെന്റ േസനാനായകസ്ഥാനവും മൂ ് മുറ ്
ആ കുടുംബക്കാർ തെന്ന െകാടുത്തിരു . അക്കാല�

് സാമൂതിരിപ്പാടും തിരുവിതാംകൂർ, െകാച്ചി മുതലായ
രാജ്യങ്ങളിെല രാജാക്കന്മാരും തമ്മിൽ കൂെട െട യുദ്ധ�
ങ്ങളുണ്ടാവുക സാധാരണമായിരു വേല്ലാ. അങ്ങെനയു�
ണ്ടാകുന്ന യുദ്ധങ്ങളിൽ ൈസനികരുെട ൈക,കാൽ മുത�
ലായ അവയവങ്ങൾ ം മർമ്മസ്ഥലങ്ങൾ ം നാഡി�
കൾ ം മ ം ചിലേപ്പാൾ ചില േകടുപാടുകൾ പ കയും
ശ ക്കളുെട ആഭിചാര േയാഗങ്ങൾ െകാ േദഹ�
ത്തിനു ആകപ്പാെട അസ്വാസ്ഥ്യം സംഭവി കയും െച�
യ്തിരു . അങ്ങെനെയാെക്ക ഉണ്ടാകുന്ന സമയങ്ങളിൽ
തിരുമ്മിയും ചികിത്സകളും മ വാദങ്ങളും മ ം െച ം
ആ ൈസനികന്മാെര സ്വസ്ഥരാക്കിത്തീർ ന്നതിനുളള
ചുമതലയും േസനാനായകനുണ്ടായിരു . അതിനാൽ
െതേക്കട ് കുടുംബക്കാർ തിരു ം ശരീരശാ വും
ൈവദ്യവും മ വാദവും മ ം യഥാേയാഗ്യം സമ്പാദിച്ചി�
രു . േകാവിലക ് ത രാട്ടിമാർ ം ചിലേപ്പാൾ
വല്ല സുഖേക്കടുകളും ഉണ്ടാേയക്കാമേല്ലാ. അങ്ങെനയു�
ണ്ടാകുന്ന കാലങ്ങളിൽ നാഡികളും മ ം പരിേശാധി
തിരുമ്മിയും ചികിത്സി ം അവെര സുഖെപ്പടു ന്നതിനു്
പുരു ഷൻമാരായിരി ന്നതിേനക്കാൾ നല്ലതു് ീകളാ�
യിരി ന്ന താണേല്ലാ എ വിചാരി ് സാമൂതിരിപ്പാടു്
ത രാൻ േത്യകം ക ിച്ചിട്ടാണു് െതേക്കട കുടുംബ�
ത്തിെല ീജനങ്ങളും തിരു ം ചികിത്സയും മ ം യഥാ�
േയാഗ്യം വശമാക്കിയിരുന്നതു്. 

ഈ കുടുംബത്തിെല പുരു ഷൻമാെര സാമൂതിരിപ്പാ�
ടു് ത രാൻ െകാ ത രാക്കൻമാെര ആേയാധനവിദ്യ
അഭ്യസിപ്പി ന്നതിനും നിയമിച്ചിരു . അതിനാൽ
കാല േമണ അവർ രാജഗുരു എ ള്ള സ്ഥാനവും
സിദ്ധി .

ഈ െതേക്കട ് കുടുംബത്തിെന്റ ഒരു ശാഖ െപാ�
ന്നാനിത്താലൂക്കിൽ ആഴുവാേഞ്ചരി മനയുെട സമീപമു�
ണ്ടായിരു . അവർ ത ാക്കളുെട ആ ിതന്മാരുെട
നിലയിലാണു് അവിെട താമസിച്ചിരുന്നതു്. അ കാരം
തെന്ന ഇവർ സാമൂതിരിപ്പാട്ടിെല േസനാനായകെന്റ ഒരു
ശാഖാകുടുംബക്കാരാണേല്ലാ എ വിചാരി ് ഇവെര�

റി ് ത ാക്കൾ ം വളെര ആദരവും ബഹുമാനവു�
മുണ്ടായിരു . 

ത ാക്കൾ തിരുവിതാംകൂറിൽേച്ചർന്ന േചർ�
ത്തലത്താലൂക്കിൽ “േവേളാർവട്ടം” എന്ന േദശ ്
ഒരു േക്ഷ മുണ്ടേല്ലാ. ആ േക്ഷ ം വകയായി വള�
െര വ വകകളുണ്ടായിരു . ആ േദവസ്വം വക
കാര്യങ്ങളേന്വ ഷി ന്നതിനു് െകാല്ലം നാനൂറാമാ ്
അ റാമാ ് ആയിട ് ത ാക്കൾ ആ േദശ ്
(േവേളാർവട്ട ് ) സിദ്ധൻമാരും ബലന്മാരുമായി�
രുന്ന േതാണിക്കടവു് േമേനാന്മാെര ഏൽപിച്ചിരു .
അവർ െകൗശലത്തിൽ േദവസ്വം വക വ ക്കെളല്ലാം
അവരുെട േപരിലാക്കിത്തീർ . ത ാക്കൾ ആ
വിവരമറി േതാണിക്കടവു േമേനാന്മാെര േദവസ്വ�
കാര്യവിചാരാധികാരത്തിൽ നി മാ കയും അവർ
പകരം െതേക്കടെത്ത ശാഖാകുടുംബത്തിെല ഒരംഗമായ
രാമപ്പണിക്കെര നിയമി കയും െച . അക്കാല ്
ആ ശാഖാ കുടുംബത്തിൽ രാമപ്പണിക്കരും ഭാഗിേന�
യിനിയായ പാർവ്വതി എന്ന െപൺകുട്ടിയും മാ േമ
ഉണ്ടായിരു . അവെര ര േപെരയും ത ാക്കൾ
േവേളാർവട്ട െകാ േപായി അവിെട ഒരു സ്ഥ�
ലം െകാടു താമസിപ്പി കയും െച . അവരുെട
താമസം അവിെട ഉറപ്പിക്കണെമ വിചാരിചാണു്
ത ാക്കൾ ഇ കാരം െചയ്തതു്. 

ത ാക്കൾ ഇ കാരെമല്ലാം െചയ്തതു് േതാണിക്ക�
ടവു േമേനാന്മാർ ഒ ം രസിച്ചിെല്ല ള്ളതു പറയണ�
െമന്നില്ലേല്ലാ. എങ്കിലും അവർ ആ വിേരാധം പുറ
കാണിക്കാെത ത ാക്കളുെട അടുക്കൽ വളെര ഭക്ത്യാ�
ദരങ്ങേളാടു കൂടിയാണു് െപരുമാറിയതു്. ത ാക്കൾ ്
തിരിെകേപ്പാകാറായേപ്പാൾ േതാണിക്കടവു േമേനാന്മാർ
തെന്ന േതാണിയും േതാണിക്കാെരയും ചട്ടം െകട്ടി കട�
വിൽ ഹാജരാക്കിെക്കാടു . ശുദ്ധാത്മാവായ ത ാ�
ക്കൾ ദു ഷ്ടന്മാരായ ആ േമേനാന്മാരുെട ദുർവിചാരെമാ�

ം അറിയാെത പരിവാരസേമതം ആ േതാണിയിൽ�
ത്തെന്ന കയറി യാ യായി. േമേനാൻമാരും മെറ്റാരു
േതാണിയിൽ കയറി അനുയാ യായി പിന്നാെല േപാ�
യി. േതാണികൾ േവമ്പനാ കായലിെന്റ നടുവി െലത്തി�
യേപ്പാൾ േനരം ഏകേദശം പാതിരാവായി. അേപ്പാൾ
അന്ധകാരം െകാ യാെതാ ം കാണാൻ വയ്യാെത�
യുമിരു . ആ സമയ ത ാക്കളും മ ം കയറിയി�
രുന്ന േതാണിയിെല േതാണിക്കാർ േമേനാന്മാർ മു
ചട്ടം െകട്ടിയിരുന്ന കാരം േതാണി അവിെട ചവിട്ടി
മുക്കി.അതിലുണ്ടായിരുന്നവെരെയല്ലാം െവള്ളത്തിലാ�
ക്കീ േമേനാന്മാ േരാടു കൂടി സസുഖം സ്വസ്ഥാനങ്ങളിൽ
മടങ്ങിെയത്തി. ത ാക്കളും മ ം കായലിെല ഉ െവ�
ള്ളം കുടി മരിച്ചിരി െമന്നായിരു േമേനാന്മാരുെട�
യും മ ം വിശ്വാസം. എങ്കിലും സദ്വൃത്തനും ഈശ്വരഭ�
ക്തനുമാ യിരുന്ന ത ാക്കൾ ം കൂ കാർ ം വലിയ
ആപെത്താ ം സംഭവിച്ചില്ല. അവർ കയറിയിരുന്ന
േതാണി മുക്കിയ സ്ഥല ് അധികം താ യുണ്ടായിരു�
ന്നില്ല, അവിെട മണൽ വ കൂടിയിരുന്നതിനാൽ അവർ�

് അരേയാളം മാ േമ െവള്ളമുണ്ടായിരു . േമ�
േനാന്മാരും മ ം െപായ്ക്കളഞ്ഞയുടെന എവിെടേയാ േപാ�
കുന്നതിനായി അതിേല ഒരു േതാണിക്കാർ വ . ആ
േതാണിയിൽ വിള മുണ്ടായിരു . ആ െവളിച്ചം കണ്ട�
േപ്പാൾ ത ാക്കളുെട ഭൃത്യൻമാർ “അേയ്യാ! േതാണിക്കാ�
േര! നിങ്ങൾ സദയം ഞങ്ങെള രക്ഷിക്കേണ, നിങ്ങൾ
രക്ഷിച്ചിെല്ലങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഈ ഉ െവള്ളം കുടി മരി�

േപാകും, ഞങ്ങളുെട േതാണി മുങ്ങിേപ്പായതിനാൽ
ഞങ്ങൾ ഈ ആപത്തിലകെപ്പട്ടിരി കയാേണ” എ
വിളി പറ . അതു േക ് ആ േതാണിക്കാർ മന�
സ്സലിയുകയാൽ അവർ അടു െച ത ാക്കെളയും
മ ം ആ േതാണിയിൽക്കയറ്റി കായലിെന്റ കിഴേക്കക്ക�
രയിൽ ഇറക്കി വി . ആ േതാണിക്കാരേപ്പാൾ തെന്ന
അവർ േപാകാനുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലേത്ത േപാവു�
കയും െച . അേപ്പാേഴ ം നിലാവുെതളി തുട �
കയാൽ ത ാക്കൾ പരിവാരങ്ങേളാടു കൂടി വടേക്കാ
നട തുതങ്ങി. േനരം െവളുത്തേപ്പാൾ വഴിയിൽ െവ
ത ാക്കെള പരിചിതന്മാരായ ചിലർ കെണ്ട കയും
അവർ അേദ്ദഹെത്ത പരിവാരസേമതം ക്ഷണി െകാ�

േപായി യഥാേയാഗ്യം സൽക്കരി കയും കുളിയും
ഭക്ഷണവും മ ം കഴിപ്പി വാഹനങ്ങളിലാക്കി സ്വേദശ�
െത്തത്തി കയും െച . 

ത ാക്കെളയും മ ം െവള്ളത്തിൽച്ചാടിച്ചി ് സ്വേദ�
ശെത്തത്തി താമസിച്ചിരു ് േതാണിക്കടവുേമേനാന്മാർ
സ്വൽപദിവസം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ െതേക്കട രാമപ്പണി�
ക്കെരയും അേദ്ദഹത്തിെന്റ അനന്തിരവളായ െപൺകുട്ടി�
േയയും ഓേരാ വിധത്തിൽ കുേറെശ്ശ ഉപ വി തുടങ്ങി.
ആ ഉപ വം േമണ ദുസ്സഹമായിത്തീർന്നേപ്പാൾ രാമ�
പ്പണിക്കർ, “ഇതു് അന്യേദശമാണു്, ഇവിെട താനും ഈ
െപൺകുട്ടിയും മാ േമയു . തനി ബ ക്കളായി
ഇവിെട ആരുമില്ല. ഈ േമേനാൻമാർ ബലന്മാരു�
മാണു്. ഈ സ്ഥിതിയിൽ ഇവേരാടു കയർക്കാൻ പുറ�
െപ്പട്ടാൽ അബദ്ധമായിത്തീരും. വല്ലവിധവും ഇവിെടനി�

ം േപാവുകതെന്നയാണു് നല്ലത് ” എ മന െകാ ്
ആേലാച്ചി തീർച്ചെപ്പടുത്തീ ് അേദ്ദഹം വാസസ്ഥല�

നി ് ഇറങ്ങിേപ്പായി ഒരു േതാണിക്കാരെന വിളി
തനി ് അ ് അസ്തമിചു പ പ ്ര ് നാഴിക െവ�
ളുപ്പാനുള്ളേപ്പാൾ കായലിെന്റ കിഴേക്കക്കര വെര േപാക�
ണെമ ം അതിനു ആ സമയ ് ഒരു േതാണി കടവിൽ
െകാ വരണെമ ം സ്വകാര്യമായി പറ ് ചട്ടം െക�
കയും അതിനു് അവൻ പറഞ്ഞ കൂലി െകാടുക്കാെമ

സമ്മതി കയും െച . ആ േതാണിക്കാരൻ അവേനാ�
ടു പറഞ്ഞിരുന്ന സമയ േതാണി കടവിൽ െകാ
വ . ഉടെന രാമപ്പണികർ തെന്റ ഭാഗിേനയിേയാടുകൂടി
ഗൂടന്മമായിേപ്പായി ആ േതാണിയിൽക്കയറി കായലി�
െന്റ കിഴേക്കക്കരയിൽ ഇറ കയും േതാണിക്കാരനു
പറഞ്ഞിരുന്ന കൂലി െകാടു ് അവെന അയ കയും
െചയ്തതിെന്റ േശ ഷം അവിെടനി മാറി ഒരു സ്ഥല
സ്വ സമയമിരു . 

അേപ്പാേഴ ം േനരം െവളു തുട കയാൽ രാമപ്പ�
ണിക്കർ തെന്റ അനന്തരവേളാടുകൂടി േപായി, അക്കാല�

നാടുവാ യുണ്ടായിരുന്ന വട ംകൂർ രാജാവിെനക്ക�
താനാരാെണ ം അവിെട െച േചർന്നതിെന്റ

കാരണെമെന്ത ം അവിെട അറിയി . തെന്ന ശര�
ണം ാപിച്ചിരി ന്നതു് സാമൂതിരി രാജാവിെന്റ േസ�
നാനായകത്വവും ഗുരുസ്ഥാനവുമുള്ള െതേക്കട പണി�
ക്കരാെണന്നരിഞ്ഞേപ്പാൾ വട ംകൂർ രാജാവു് വളെര
സേന്താ ഷി കയും അവെര അവിെട സാദരം സ്വീകരി�

കയും സുഖമാകും വണ്ണം ഒരു സ്ഥല താമസിപ്പി�
കയും െച . 
ത ാക്കളാൽ നിയുക്തനായിരുന്ന രാമപ്പണിക്കർ

ഭാഗിേനയിേയാടുകൂടി ആ ദി വി േപായി എന്ന�
റിഞ്ഞേപ്പാൾ േതാണിക്കടവു േമേനാന്മാർ വളെര
സേന്താ ഷമായി. എങ്കിലും അധികം താമസിയാെത
അവരുെട കുടുംബത്തിൽ ബാലമരണങ്ങൾ, ദുർമ്മരണ�
ങ്ങൾ, മഹാേരാഗപീഡകൾ മുതലായ ഓേരാ ആപ�

കൾ ക തുടങ്ങി. അേപ്പാൾ അവർ അതിെന്റ
കരണമറിയുന്നതിനായി ശ്നം െവ ി േനാക്കി യും
ഇവെയ്ക്കല്ലാം കാരണം ഒരു മഹാ ാഹ്മണെന്റ ശാപമാ�
െണ ശ്ന ക്കാരൻ വിധി കയും െച . 

മഹാ ാഹ്മണെന്റ ശാപെമ േകട്ടേപ്പാൾത്തെന്ന
ആ മഹാ ാഹ്മണൻ ത ാക്കൾ തെന്നയാെണ മന�

െകാ തീർച്ചെപ്പടുത്തീ ് േമേനാൻമാർ ത ാക്കെള
സേന്താ ഷി
പ്പി ന്നതിനായി അമൂല്യങ്ങളായ അേനകം കാ വ്യ�
ങ്ങളും െകാ ് ആഴുവാേഞ്ചരി മനയ്ക്കെലത്തി അവിെടയു�
ണ്ടായിരുന്ന ഒരു ന രിേയാടു പറ ് േതാണിക്കടവു്
േമേനാൻമാർ കാണാൻ വന്നിരി എ ത ാക്ക�
ളുെട അടുക്കൽ അറിയി . അതു േകട്ടി ് ത ാക്കൾ
“േതാണിക്കടവുേമേനാന്മാർ ഇനിയുമുേണ്ടാ? അവരു�
െടെയാെക്ക കഥ കഴിഞ്ഞിരി െമന്നാണേല്ലാ ഞാൻ
വിചാരിചിരുന്നതു് ” എ പറഞ്ഞതലാെത അവർ ്
കാണാൻ സകൗര്യം െകാടു കേയാ അവരുെട കാ �

വ്യങ്ങൾ സ്വീകരി കേയാ െചയ്തില്ല. അതിനാൽ
േമേനാന്മാർ ഇച്ഛാഭംഗേത്താടുകൂടി മടങ്ങിേപ്പാവുകയും
പിെന്ന അധികം താമസിയാെതതെന്ന അവരുെട കുടും�
ബം നാമാവേശ ഷമായിത്തീരുകയും െച .

െതേക്കട രാമപ്പണിക്കരും ഭാഗിേനയിയും വട�
ംകൂർ രാജാവു െകാടുത്ത സ്ഥല ് ഏതാനും ദിവസ�

ങ്ങൾ താമസിച്ചതിെന്റ േശ ഷം രാജാവു തെന്റ േസനാ�
നായകനായ മങ്ങാ പണിക്കരുെട കീഴിൽ രാമപ്പണിക്ക�
െര ഉപേസനാനായകനാക്കി നിയമി കയും അവർ
താമസി ന്നതിനു വട ംകൂറിലുൾെപ്പട്ട കടു രുത്തി
േദശ അവരുെട േപരിൽത്തെന്ന ഒരു ഗൃഹമുണ്ടാക്കി�

് അതും അവർ ് നിത്യവൃത്തി സുഖമായി കഴിയാൻ
തക്കവണ്ണം വ വകകളും െകാടു . േകാഴിേക്കാ ള്ള
െതേക്കട കുടുംബത്തിെന്റ ഒരു ശാഖ കടു രുത്തി�
യിലുണ്ടായിത്തീർന്നർന്നതു് ഇങ്ങെനയാണു്. അതു കടു�

രുത്തിയിലായി ം അതിെന്റ ‘െതേക്കടെത്ത ള്ള’
നാമേധയം അവർ മാറ്റിയില്ല. കടു രുത്തിയി സ്ഥിര�
താമസമാക്കിയതിെന്റ േശ ഷം രാമപ്പണിക്കരുെട ഭാഗി�
േനയിയായിരുന്ന ‘പാർവ്വതി എന്ന ആ െപൺകുട്ടി
േയാഗ്യനായ ഒരു പുരു ഷൻ ഭർത്താവായിത്തീരുകയും
ആ ദമ്പതിമാർ ് ീകളായി ം പുരു ഷൻമാരായി ം
ധാരാളം സന്താനങ്ങളുണ്ടാവുകയും െച . 

അനന്തരം ഏതാനും ശതാബ്ദങ്ങൾ കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ
സാമൂതിരിപ്പാട്ടിെല രാജ്യാധികാരം ിട്ടീ ഷുകരും വട�

ംകൂർ രാജാവിെന്റ രാജ്യാധികാരം തിരുവിതാംകൂർ രാ�
ജാവും പിടിെച്ചടു കയാൽ ആ ര രാജാക്കൻമാർ ം
രാജ്യാധികാരം ഇല്ലാെതയായി. അേപ്പാൾ െതേക്കട
കുടുംബക്കാർ ് ഉേദ്യാഗസംബന്ധമായും മ മുണ്ടായിരു�
ന്ന സ്ഥാനമാനങ്ങളും േപായി. എങ്കിലും അവർ കുലവി�
ദ്യകളായി കരുതിയിരുന്ന നാഡിപരിേശാധന, തിരുമ്മ്,
ചികിത്സ, മ ്രവാദം മുതലായ വിദ്യകൾ ീകളും പു�
രു ഷൻമാരും യഥാ മം പിെന്നയും അഭ്യസി െകാ
തെന്നയിരു . അതിനാൽ ആ കുടുംബത്തിൽ പല കാ�
ലങ്ങളായി അഭ്യസ്തവിദ്യന്മാരും അതി സിദ്ധന്മാരുമാ�
യി അേനകം ീപുരു ഷ ന്മാർ ജീവിച്ചിരു . അവെര
എല്ലാവെരയും കുറി േത്യകം േത്യകം വിവരി �
ന്ന കാര്യം ദു ഷ്കരമാകയാൽ അതിനായി ഉദ്യമി ന്നില്ല.
െകാല്ലം ആയിരാമാണ്ടിനി റം ജീവിച്ചിരുന്ന “േകശ�
വൻനായർ” എന്ന മഹാെന റി മാ ം ചുരുക്കത്തിൽ
ചിലെതല്ലാം സ്താവി െകാ . 

േകശവൻനായരുെട ജനനം െകാലം 1009-ആമാ�
കർക്കിടകമാസത്തിൽ അശ്വതി നക്ഷ ത്തിലാ�

യിരു . അേദ്ദഹത്തിെന്റ അമ്മ “ന അമ്മ”’ എ
സിദ്ധയായിരുന്ന വിദു ഷിയും അച്ഛൻ “കുന്നപ്പള്ളിൽ

പൂവ കുേന്നൽ” എ സിദ്ധമായിരുന്ന കുടുംബത്തി�
െല ഒരംഗമായിരുന്ന ഇടിേച്ചന്നൻ നായരുമായിരു .
േകശവൻനായർ കു നായർ എ പറയെപ്പട്ടിരുന്ന
രാമൻനായർ എെന്നാരു േജ്യഷ്ഠനും െകാ പിള്ള എ
പറയെപ്പട്ടിരുന്ന നാരായണൻനായർ എെന്നാരനുജനും
എല്ലാവരിലും ഇളയതായി ് പാർവ്വതിയമ്മ എെന്നാരു
സേഹാദരിയുമുണ്ടായിരു . ആ സേഹാദരി ഉണ്ടായി
ഏകേദശം ഒമ്പതു മാസമായേപ്പാൾ അവരുെട മാതാവു്
കാലധർമ്മെത്ത ാപി . അനന്തരം ആ കുട്ടികളുെട
സംരക്ഷണവും പരിചരണവും ബാല്യവിദ്യാഭ്യാസവുെമ�
ല്ലാം നടത്തി വന്നതു് അവരുെട മാതാമഹിയായിരുന്ന
പാർവ്വതിയമ്മയായിരു . പാർവ്വതിയമ്മ ് ഇവെയ�
ല്ലാം കൂടി നിർവ്വഹി ന്ന കാര്യം ദു ഷ്കരമായി ത്തീരുക�
യാൽ അവർ ഈ കുട്ടികെള അക്ഷരാഭ്യാസം െചയ്യി �
ന്നതിനായി “ചൂരക്കാ േഗാവിന്ദൻ നായർ” എെന്നാരാ�
െള ടി നിയമി . എങ്കിലും കുലവിദ്യകളായ നാഡിപ�
രിേശാധന, മർമ്മ ചികിത്സ, തിരുമ്മ് മുതലായവെയല്ലാം
ആ കുട്ടികെള ശീലിപ്പി െകാണ്ടിരുന്നതു് പാർവ്വതിയമ്മ
തെന്നയായിരു . 

അക്കാല കുടുംബകാര്യങ്ങളേന്വ ഷി ന്നതിനു്
അവിെട ായം തികഞ്ഞവരും േശ ഷി
യുമുള്ളവരുമായി േവെറ ആരുമില്ലായിരു . അതിനാൽ
അതും പാർവ്വതിയമ്മ തെന്ന വഹി െകാണ്ടിരു .
അങ്ങെന കുറചുകാലം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ പാർവ്വതിയ�
മ്മെയ ായധിക്യം നിമിത്തമുള്ള ക്ഷീണം ബാധി
തുടങ്ങി. അേപ്പാൾ േമൽപ്പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങെളല്ലാം
കൂടി വഹി ന്നതിനു് അവരാൽ സാധ്യമല്ലാതായി.
അതിനാലനന്തരവർ തെന്റ െദൗഹി ന്മാെര തിരു
മുതലായവ അഭ്യസിപ്പി ന്നതിനു തലേയാല പ്പറമ്പിൽ
തിരുമഠത്തിൽ കുപ്പനണ്ണാവി എ സിദ്ധനായിരു�
ന്ന പരേദശ ാഹ്മണെന ടി നിയമി . അേദ്ദഹം
നാഡിപരിേശാധനയിലും തിരുമ്മിലും മ ം അതിസമർ�
ത്ഥനായിരു . എങ്കിലും തെന്റ തറവാ പാരമ്പര്യ മം
െതറ്റിേപ്പാകരുതേലാ എ വിചാരി ് പാർവതിയമ്മ
ശരിയായി േമൽേനാട്ടവും നടത്തിയിരു . പാർവ്വ�
തിയമ്മ തെന്റ െദൗഹി ന്മാരുെട പഠനകാര്യത്തിൽ
മാ മല്ല മന െവച്ചിരുന്നതു്. അവരുെട സേഹാദരി�
യായിരുന്ന െപൺകുട്ടിയുെട അഭ്യാസകാര്യത്തിലും
ശരിയായി ദ്ധിച്ചിരു . അതിനാൽ ആ െപൺകു�
ട്ടിയും തിരുമ്മ്, നാഡിപരിേശാധന, മർമ്മ ചികിത്സ
മുതലായവയിൽ അതിസമർത്ഥയായിത്തീർ . എങ്കി�
ലും ആ ബാലികയുെട മൂത്ത സേഹാദരനായിരുന്ന രാമൻ
(കു ) നായർ തറവാ വക കൃ ഷിക്കാര്യങ്ങളിലും മ ം
ഏർെപ്പട്ടിരുന്നതിനാൽ അേദ്ദഹത്തിനും മൂന്നാമനായ
നാരായണൻനായർ (െകാ പിള്ള) മൂത്ത േജ്യഷ്ഠെന
സഹായി െകാണ്ടിരുന്നതിനാൽ അേദ്ദഹത്തിനും
കുടുംബ പാരമ്പര്യ കാരമുള്ള തിരുമ്മ്, മർമ്മചികിത്സ
മുതലായവയിൽ പരിപൂർണ്ണ ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കാൻ
കഴിഞ്ഞില്ല. എന്നാൽ േകശവൻനായർ േജ്യഷ്ഠ�
െന്റയും അനുജെന്റയും സഹായമുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ
ഇതരകൃത്യ ങ്ങളിെലാ ം ഏർെപ്പേടണ്ടതായി വന്നില്ല.
അതിനാൽ അേദ്ദഹം കുടുംബപാരമ്പര്യ കാരമുള്ള
നാഡിശാ ം, മർമ്മ ചികിത്സ, തിരു മുതലായവെയ�
ല്ലാം യഥാ മം സ ദ്ധം പഠി െകാണ്ടിരി കയും
കാല േമണ അവയിെലല്ലാം അതിസമത്ഥനായിത്തീ�
രുകയും െച . 

അങ്ങെനയിരുന്ന കാല ് ഒരു ദിവസം കുപ്പനണ്ണാ�
വി തെന്റ ഭാര്യാപു ാദികളുെട കുശലമേന്വ ഷി ന്നതിനായി
തലേയാലപ്പറമ്പിലുള്ള മഠത്തിേല േപായിരു .
അേദ്ദഹം മഠത്തിെലത്തിയേപ്പാൾ അേദ്ദഹത്തിെന്റ
പു ൻമാെരല്ലാവരും േബാധരഹിതരായി അവിെടക്കി�
ട ന്നതു കണ്ടി ് അതിെന്റ കാരണെമന്താെണ
േചാദി . അേപ്പാൾ മഠത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ീകൾ,
“അവർ കാരണവശാൽ തമ്മിൽ ശണ്ഠകൂടുകയും പര രം
അടി കയും എലാവരും േബാധം െക വീഴുകയും െച�

എന്നല്ലാെത ഒ ം അറി കൂടാ” എ പറ .
ഉടെന കുപ്പനണ്ണാവി ആ പു ന്മാരുെട അടുക്കൽെച്ച
തെന്റ പുറംകാൽ െകാ ് എല്ലാവർ ം ഓേരാ ത വ
െകാടു . തൽക്ഷണം അവർെക്കല്ലാവർ ം േബാധം
വീഴുകയും എല്ലാവരും എഴുേന്ന നിൽ കയും െച .
അേപ്പാൾ കുപ്പനണ്ണാവി “നിങ്ങൾ ഇ ബുദ്ധിയില്ലാ�
ത്തവരായിേപ്പായേല്ലാ. ശ ക്കൾ വ േനരിട്ടാൽ
അേപ്പാൾ േയാഗിേക്ക ന്നതിനായി ഞാൻനിങ്ങെള
പഠിപ്പിച്ച വിദ്യ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ത്തെന്നയാണേല്ലാ

േയാഗി തുടങ്ങിയിരി ന്നതു്. ഇതു മഹാ കഷ്ടം�
തെന്ന. ഇനി ഒരിക്കലും ഇങ്ങെന െചയ്യരുതു്.” എ ം
മ ം ഉപേദശിച്ചി സ്വന്തമായി അവിെടയുണ്ടായിരുന്ന
അമൂല്യങ്ങളായ ന്ഥങ്ങെളല്ലാം െകട്ടിെയടു െകാ ്
അേപ്പാൾത്തെന്ന കടു രുത്തി മടങ്ങിേപ്പായി.
അതിൽപ്പിെന്ന ഒരിക്കലും അേദ്ദഹം തലേയാലപ്പറമ്പി�
േല േപായിട്ടില്ല. സ്ഥിരവാസം കടു രുത്തിയിൽ�
ത്തെന്നയാക്കി. 

അങ്ങെന ഏതാനും കാലം കഴിഞ്ഞതിെന്റ േശ ഷം
ഒരു ദിവസം കുപ്പനണ്ണാവി തെന്റ ന്ഥങ്ങെളല്ലെമടു�

െകാ ് അവിെടയുള്ള ഗണപതിേക്ഷ ത്തിെന്റ
നടയിൽെച്ച നി െകാ ് തെന്റ ശി ഷ്യരായി െത�
േക്കട ണ്ടായിരുന്നവെരെയല്ലാം അവിെട വിളി വരു�
ത്തീ ്, “ഈ ഗണപതിെയ പരേദവതയായി വിചാരി�

െകാള്ളണം” എ പറയുകയും എല്ലാവെരയും ശിര�
സ്സിൽ ൈക വ ് േത്യകം േത്യകം അനു ഹി ക�
യും തെന്റ ന്ഥങ്ങെളല്ലാം േകശവൻ നായരുെട ൈക�
യിൽ െകാടു കയും െചയ്തി ് അേദ്ദഹം അവിെട നി ്
ഇറങ്ങിേപ്പായി. പിെന്ന അേദ്ദഹെത്ത കാണാെനന്നല്ല
അേദ്ദഹത്തിെന്റ കഥെയെന്തങ്കിലും േകൾക്കാൻ േപാലും
ആർ ം സാധിച്ചിട്ടില്ല. 

അനന്തരം അധികം കാലം കഴിയുന്നതിനു മു ത�
െന്ന െതേക്കട കുടുംബത്തിെല നായികയും സൗഭാ�
ഗ്യവതിയും വിദു ഷിയുമായിരുന്ന പാർവ്വതിയമ്മ ചരമഗ�
തിെയ ാപി . പിെന്ന അവരുെട െദൗഹി ന്മാരായ
മൂ പുരു ഷൻമാരും അവരുെട സേഹാദരിയായ ഒരു ീ�
യും മാ േമ ആ കുടുംബത്തിലുണ്ടായിരു . ആ ീ�
യുെട േപരും പാർവ്വതിയമ്മെയ തെന്നയായിരു .
ഗൃഹകൃത്യങ്ങെളല്ലാം നിർവ്വഹി ന്നതിനു് ആ ഒരു ീ�
െയെക്കാ മതിയാകാെത വരികയാൽ പുരു ഷന്മാരിൽ
മൂത്തയാളായ രാമൻനായർ ജതിമര്യാദ കാരം ഒരു ീ�
െയ വിവാഹം െച . ആ ീേയയും തെന്റ ഗൃഹത്തിൽ
െകാ വ താമസിപ്പിക്കാെമ വിചാരിച്ചാണു് അേദ്ദ�
ഹമങ്ങെന െചയ്തതു്. എങ്കിലും ആ വിചാരം ഫലിച്ചില്ല.
ആ ീ സ്വഗൃഹം വി ഭർ ഗൃഹത്തിൽേപ്പായി താമ�
സിക്കാൻ െസൗകര്യമില്ലായിരു . അതിനാൽ പിെന്ന
രണ്ടാമനായിരുന്ന േകശവൻനായരും ഒരു വിചാഹം െച�

. അതിനായി െതരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ട യുവതി മുള ള�
െവേങ്ങാലി വടേക്കവീട്ടിൽ ലക്ഷ്മിയമ്മയായിരു .

വിവാഹാനന്തരം ആ ീ മിക്കേപ്പാഴും ഭർതൃഗൃഹത്തിൽ�
ത്തെന്നയാണു് താമസിച്ചിരുന്നതു്. ചിലേപ്പാൾ മാ േമ
സ്വഗൃഹത്തിൽെച്ച താമസിച്ചിരു . 

േകശവൻനായർ സഭാര്യനായിത്തീർന്നതിെന്റ
േശ ഷവും കുടുംബപാരമ്പര്യ കാരമുള്ള വിദ്യകളിൽ
ദാർഢ്യവും ൈവദഗ്ദ്ധ്യവും വർദ്ധിപ്പി ന്നതിനായി
പരി മി െകാ തെന്നയിരു . ഗുരുനാഥനായി�
രുന്ന കുപ്പനണ്ണാവി സദയം െകാടുത്ത ന്ഥങ്ങളുെട
സഹായം െകാ ് അേദ്ദഹം കാല േമണ ആയുർേവ്വദ
ചികിത്സ, മ ്രവാദം മുതലായവയിലും അതിസമർഥ�
നായിത്തീ . 

അങ്ങെനയിരുന്നേപ്പാൾ ഒരു ദിവസം രാ ിയിൽ
േകശവൻനായർ അത്താഴമൂണും കഴി ഭാര്യാഗൃഹത്തി�
േല പുറെപ്പട്ടതു്. അക്കാല േകശവൻനായർ ്
ഇരുപത്തിര വയ മാ േമ ായമുണ്ടായിരു .
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഗൃഹത്തിൽ നി ഭാര്യയുെട ഗൃഹത്തി�
േല ് അഞ്ചാറു നാഴിക ദൂരമുണ്ടായിരു . എങ്കിലും
േചാരത്തിളപ്പിെന്റ ശക്തിെകാണ്ടാണു് അേദ്ദഹം തനി
പുറെപ്പട്ടതു്. അേദ്ദഹത്തിനു സഹായത്തിനു് അേദ്ദഹ�
ത്തിെന്റ ൈകയിൽ ഒരു മുച്ചാൺ (മൂ ചാൺ നീളമുള്ള)
ചൂരൽ വടി മാ േമ ഉണ്ടായിരു . കടു രുത്തി ം
മുള ളത്തിനു ം മേദ്ധ്യ െകാച്ചാലുംമൂടു് എെന്നാരു സ്ഥല�
മുണ്ടേല്ലാ. അവിടം അക്കാല വലിയ വന േദശമാ�
യിരു . േകശവൻനായർ ആ സ്ഥലെത്തത്തിയേപ്പാൾ
പുലയരായി ം പറയരായി ം ഏകേദശം അറുപേതാളം
ആളുകൾ വ അേദ്ദഹെത്ത വള . അേപ്പാൾ അവ�
രുെട ഉേദ്ദശം േദേഹാപ വവും അപഹരണവുമാെണ�

് മനസ്സിലാവുകയാൽ േകശവൻനായർ ഒരു കൂസലൂം
കൂടാെത തെന്റ കയിലിണ്ടായിരുന്ന ചൂരൽവടിയും െകാ�

് അവേരാടു േനരി . അവർ തമ്മിലുള്ള ആ േപാരാട്ടം
ഏകേദശം കാൽ നാഴിക മാ േമ ഉണ്ടായു . അേപ്പാ�
േഴ ം ആ അ മികെളല്ലാം നിലം പതി . എന്നി ം
േകശവൻനായർ സ്വ ം ക്ഷീണി കേയാ വിയർ �
കേയാ െചയ്തില്ല. അേദ്ദഹമുടെന ഭാര്യാഗൃഹത്തിേല
േപായി. േകശവൻ നായരുെട ഗുരു മുേഖനയുള്ള അഭ്യ�
സനം കഴിഞ്ഞി ് ഇതു് ആദ്യെത്ത േയാഗമായിരു .
അതിനാൽ ഇതു് അരേങ്ങറ്റമായിരു എ തെന്ന പറ�
യാം. പിേറ്റ ദിവസം കാല േകശവൻ നായർ മടങ്ങി�
വന്നേപ്പാഴും ആ അ മികെളല്ലാം ആ സ്ഥല തെന്ന
കിട ണ്ടായിരു . അേദ്ദഹം അവെരെയല്ലാം പിടി�
െച്ചഴുേന്ന ി തേലാടി സ്വസ്ഥരാക്കിയതിെന്റ േശഷം
അവേരാടു താൻ ഇന്നാെള ം തെന്റ സ്ഥിതി ഇന്ന �
കാരമാെണ ം േമലാൽ ആെരയും ഉപ വിക്കരുെത�

ം തെന്റ വാക്കിെന വകവയ്ക്കാെത ഇനിയും അ മം
വർത്തി ന്നതായാൽ അ ് അവരുെടെയല്ലാം കഥ

താൻ കഴി െമ ം മ ം പറ ് അവെര അയ ക�
യും അേദ്ദഹം സ്വഗൃഹത്തിേല േപാവുകയും െച .
അതിൽപ്പിെന്ന ആ സ്ഥല ് അ മികളുെട ഉപ വം
ഒരിക്കലുമുണ്ടായിട്ടില്ല. ഇേപ്പാഴും ആ സ്ഥല കൂടി കട�

േപാകുന്ന പാന്ഥന്മാർ േകശവൻ നായരുെട കഥ പറ�
് അേദ്ദഹെത്ത തി ക പതിവാണു്. 
കടു രുത്തി മുതലായ സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള സാധുക്കൾ

പറ കളിലും മലകളിലും ന ണ്ടാ ന്ന സാധനങ്ങൾ
തലേയാലപ്പറ ചന്തയിൽ െകാ േപായി വി വി�
ലവാങ്ങി ഉപജീവനം കഴി ക ഇേപ്പാഴെത്തേപ്പാെല
അക്കാല ം പതിവായിരു . എന്നാൽ അക്കാല ്
ആ ചന്തസ്ഥല ണ്ടായിരുന്ന അ മികളായ മുഹമ്മദീ�
യരുെട ഉപ വം െകാ ് സാധുക്കൾ ് അതു് ഏറ്റവും
ദുഷ്ക്കരമായിരു . ഇതിെന റി പലരും േകശവൻനാ�
യരുെട അടുക്കൽെച്ച പറയുകയാൽ ഇതിെന്റ പരമാർ�
ത്ഥമറിയുന്നതിനായി ഒരു ചന്തദിവസം േകശവൻനായർ
െതേക്കട നി തെന്ന ചില സാധനങ്ങൾ ചുമടുെകട്ടി
ചിലരുെട ൈകയിൽെക്കാടു ചന്ത ് അയ കയും പി�
ന്നാെല േകശവൻനായരും േപാവുകയും െച . ചുമ കാർ
ചന്തസ്ഥലത്തിെന്റ കിഴേക്ക അറ്റത്തായേപ്പാൾ പതിവു�
േപാെല അ മികളായ മുഹമ്മദീയർ അടു കൂടി ചുമടു�
കൾ താഴ്ത്തിെവയ്ക്കാൻ പറ . പിൻബലമുണ്ടായിരുന്നതു�
െകാ ് ആ ചുമ കാർ ആ മുഹമ്മദീയരുെട വാക്കിെന
ഒ ം വകവച്ചില്ല.അേപ്പാൾ ആ അ മികൾ ചുമടുകൾ ്
കട പിടി . അ യുമായേപ്പാൾ േകശവൻനായർ അടു�

െച ് അവരുെട ഇടയിൽ ടിക്കട പടിഞ്ഞാ
േപായി.അേപ്പാൾ അേദ്ദഹം എന്താണു് വർത്തിച്ചെത�

് ആർ ം അറി കൂടാ. മുഹമ്മദീയെരല്ലാം സ്തംഭി�
് ഇളകാൻ േപാലും വയ്യാെത കൽ ണുകൾ േപാെല

നിലയായി. ചുമ കാർ സാമാനങ്ങൾ ചന്തയിൽ െകാ �
േപായി വി വില വാങ്ങി ട കയും െച .അേപ്പാൾ
ഈ അ മികളുെട സേഹാദരന്മാരും ബ ക്കളുമായ
ചിലർ ഇവരിങ്ങെന നിൽ ന്നതു കണ്ടി ് കാരണമ�
റിയുന്നതിനായി അവരുെട അടുക്കൽെച്ച “നിങ്ങൾ
ഇങ്ങെന നി ന്നെതന്താണു്?” എ േചാദി . സ്തംഭി
നിന്നിരുന്ന അവർ മിണ്ടാൻേപാലും വയ്യാെതയിരു�
ന്നതിനാൽ അവർ ഒ ം മിണ്ടിയില്ല. അ യുംകൂടിയാ�
യേപ്പാൾ മറ്റവർ ഭീതിയും പരി മവും കലശലായി.
അേപ്പാൾ ചിലർ “െതേക്കട േകശവൻ നായർ ഇതി�
െല കട ചന്തയിേല േപായി. അേദ്ദഹം വല്ലതും
െചയ്തിട്ടായിരിക്കണം ഇവരിങ്ങെനയായതു്. ഇവർ അേദ്ദ�
ഹത്തിെന്റ കൂലിക്കാരുെട ചുമടുകൾ ് കട പിടി .
ആ സമയത്താണു് അേദ്ദഹം ഇതിേല കട േപായതു് ”
എ പറ . അതുേക ് ആ അേന്വഷിക്കാൻ വന്ന
മുഹമ്മദീയർ ചന്തയിൽക്കട ് അേന്വഷി േകശവൻ�
നായെര ക പിടി . “ആ കഥയില്ലാത്ത വിഡ്ഢികൾ
ആളുമവസ്ഥയുമറിയാെത െച േപായ െതറ്റിെന ക്ഷമി�

് അവെര സുഖെപ്പടുത്തി വിട്ടയയ്ക്കണം” എന്നേപക്ഷി .
ഉടെന േകശവൻനായർ സ്തംഭി നിന്നിരുന്ന ആ മുഹമ്മ�
ദീയരുെട അടുക്കൽെച്ച തെന്റ കണ്ണിവിരൽെകാ ്
അവരുെട എല്ലാവരുെടയും മാറെത്താ െതാ .ഉടെന
അവർ സ്തബ്ധത വി സ്വസ്ഥരായിത്തീർ . പിെന്ന േക�
ശവൻനായർ അവെരെക്കാ ് “േമലാൽ കടു രുത്തി
മുതലായ സ്ഥലങ്ങളിൽനി വരുന്നവെര ഒരിക്കലും
ഉപ വിക്കയില്ല” എ സത്യം െചയ്യി ് അവെര വിട്ട�
യ . 
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എങ്കിലും ആ മുഹമ്മദീയരുെട മനസ്സിെല ൈവരം
വി േപായില്ല. അവർ ഇതിെന്റ പകരം വീട്ടണെമ നി�
ശ്ചയി വടേക്ക മലബാറിൽ ക ർ, തലേശ്ശരി മുതലായ
സ്ഥലങ്ങളിൽ എഴുതിയയ വലിയ അഭ്യാസികളായ
ഏതാനും മുഹമ്മദീയെര വരുത്തി തലേയാലപ്പറമ്പിൽ
താമസിപ്പി കയും കടു രുത്തി മുതലായ സ്ഥലങ്ങ�
ളിൽനി വരുന്നവെര നല്ല പാഠം പഠിപ്പിച്ചയയ്ക്കണെമ�

പറ ചട്ടം െക കയും െച . ഈ വിവരം എങ്ങ�
െനേയാ േകശവൻനായരറിയുകയും ഒരു ചന്തദിവസം
കടു രുത്തിയിൽനി ചന്ത േപായവരുെട പിന്നാ�
െല അേദ്ദഹം തെന്റ മുച്ചാൺവടിയുെമടു െകാ േപാ�
കുകയും െച . മു േപായ ചുമ കാർ ചന്തയുെട അറ്റ�
ത്തായേപ്പാൾ വടക്കർ മുഹമ്മദീയർ അവിെടെയത്തി
അവെര തടു നിർത്തി ചുമടുകൾ പിടി പറിക്കാൻ

മം തുടങ്ങി. അേപ്പാേഴ ം േകശവൻനായർ അവി�
െടെയത്തി മുഹമ്മദീയേരാടു േനരി .പിെന്ന ആ വടക്ക�
രും േകശവൻനായരും തമ്മിൽ മുറ േപാരാട്ടം തുടങ്ങി.
അെതാരു കാൽ നാഴിക േനരമുണ്ടായി. അേപ്പാേഴ ം
ആ മുഹമ്മദീയർ േതാ സുന്നം പാടി. അവർ േകശവൻ
നായരുെട കാൽക്കൽ വീണു് “ഞങ്ങളുെട സമസ്താപരാ�
ധങ്ങളും ക്ഷമി ഞങ്ങെള രക്ഷിക്കേണ. ഞങ്ങെള െകാ�
ല്ലാെത വിട്ടയയ്ക്കേണ” എന്നേപക്ഷി . കരുണാനിധിയാ�
യിരുന്ന േകശവൻനായർ ഇതുേക മനസ്സലിയുകയാൽ
ഉടെന േപാരാട്ടം മതിയാക്കി. പിെന്ന ആ മുഹമ്മദീ�
യർ അേദ്ദഹെത്ത വന്ദി െകാ ് “ഈ അഭ്യാസമുറകൾ
തങ്ങെള ടി പ്ഠിപ്പിക്കണ”െമ ് അേപക്ഷി കയും
േകശവനായർ സദയം അതും സമ്മതി കയും അവെര�

ടി കടു രുത്തിയിൽ െകാ േപായിത്താമസിപ്പി
ചിലെതാെക്ക പഠിപ്പി പറഞ്ഞയ കയും െച . ഇതു�
കൂടി കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ േകശവൻനായരുെട കീർത്തി ഉത്ത�
രമലബാറിെന്റ അേങ്ങയറ്റം വെര വ്യാപി .

ഒരിക്കൽ ഒരു കുംഭമാസത്തിൽ തിരുവാതിരനാൾ
േകശവൻ നായർ പകേല ഊണും കഴി ചില കൂ കാ�
േരാടുകൂടി ഏ മാനൂരാറാട്ടാേഘാഷം കാണാൻ പുറെപ്പ .
അഞ്ചാറു നാഴിക ഇരുട്ടായേപ്പാൾ അവർ േകാതന ർ
എന്ന സ്ഥലെത്തത്തി. അേപ്പാൾ മുൻഭാഗത്തായി ചില

ീകളുെട നിലവിളി േകൾ കയാൽ അതിെന്റ കാരണ�
മറിയുന്നതിനായി അവർ ക്ഷണത്തിൽ നട ് ആ സ്ഥല�
െത്തത്തി. അേപ്പാൾ ആറാ കാണാനായിത്തെന്ന േപാ�
കുന്ന ചില ീകെള തട നിർത്തി ചില തസ്ക്കരന്മാർ
അവരുെട ആഭരണങ്ങൾ അപഹരി ന്നതായിട്ടാണു്
കണ്ടതു്. തസ്ക്കരന്മാരുെട സംഖ്യ തങ്ങേളക്കാധികമുണ്ടാ�
യിരുന്നതിനാൽ കൂ കാെരല്ലാവരും ഭയെപ്പ പിന്മാറി.
എങ്കിലും ൈധര്യശാലിയായ േകശവൻനായർ തെന്റ
വടിയുംെകാ ് ത രന്മാേരാടു േനരി . ക്ഷണേനരം
െകാ ് അേദ്ദഹം ആ അ മികെളെയല്ലാം അടി നി�
ലംപതിപ്പി . കള്ളന്മാെരല്ലാം വീണതായിക്ക കൂ �
കാരും അടു വ . അവെരല്ലാം കൂടി ആ ത രന്മാരു�
െട േദഹപരിേശാധന കഴിച്ചേപ്പാൾ അവരുെട മടിയിലും
കുപ്പായക്കീശയിലും മ മായി അേനകം ആഭരണങ്ങൾ
ക കിട്ടി. അവർ അവെയല്ലാം എടു കയും അവിെട
അടു തെന്ന കര െകാ നിന്നിരുന്ന ീകളുെട
ആഭരണങ്ങെളല്ലാം അവർ െകാടു കയും േശഷമു�
ണ്ടായിരുന്നവ ഏ മാനൂർ െകാ േപായി േപാലീസ�
ധികാരികെള ഏ ി വിവരം പറയുകയും െച . അവ�
െയല്ലാം പിന്നീടു േപാലീ കാരുെട പരസ്യമനുസരി ്
ഉടമസ്ഥർ ഹാജരായി െതളിവു സഹിതം അേപക്ഷെകാ�
ടു വാങ്ങിെക്കാ േപായി.

േകശവൻനായരും കൂട്ടരും ആറാട്ടാേഘാഷങ്ങെള�
ല്ലാം കഴിഞ്ഞതിെന്റ േശഷം പിേറ്റദിവസം കാല മട�
ങ്ങിെച്ചന്നേപ്പാഴും ആ തസ്ക്കരന്മാർ വീണ സ്ഥല തെന്ന
േബാധരഹിതരായിക്കിട ണ്ടായിരു . േകശവനാ�
യർ അവെരെയല്ലാവേരയും പിടിെച്ചഴുേന്ന ി സ്വസ്ഥ�
രാക്കിയതിെന്റ േശഷം “േമലാൽ ീജനങ്ങെളയും സാ�
ധുക്കെളയും ഉപ വിക്കരുെത” ം മ ം ഗുണേദാഷി ്
അവരുെട വാസസ്ഥലങ്ങളിേല പറഞ്ഞയ . ഈ സം�
ഗതി നടന്നതു് ഏ മാനൂരാറാ നാൾ അതിനടുത്ത സ്ഥ�
ല െവ ് ആകയാലും ആറാട്ടിനു പല സ്ഥലങ്ങളിൽ
നി മായി അവിെട അസംഖ്യം ജനങ്ങൾ കൂടിയിരുന്ന�
തുെകാ ം ഇതു തിരുവിതാംകൂറിൽ മാ മല്ല മറ്റേനകം
അയൽരാജ്യങ്ങളിലും സിദ്ധമായിത്തീർ .

ഒരിക്കൽ പള്ളീപ്പാ ള്ള േകായിക്കേല വീട്ടിൽ
ഏതാനും പണത്തിനു് ആവശ്യമാവുകയാൽ ചില വ �
ക്കൾ െതേക്കടേത്ത പനയെമഴുതിെക്കാടു ് അതു
വാങ്ങിയിരു . ആ ഏർപ്പാടു നിമിത്തം അക്കാലം മു�
തൽ ആ ര വീ കാരും തമ്മിൽ ഏറ്റവും ൈമ ിേയാ�
ടുകൂടിയാണു് വർത്തിച്ചിരുന്നതു്. അക്കാല േകായിക്ക�
േല ണ്ടായിരുന്ന രണ്ടാനകെള ആർെക്കങ്കിലും പണി�
േക്കർെപ്പടുത്തിെക്കാടു കൂലി വാങ്ങിെക്കാടുക്കണെമ�

് പറ െതേക്കട ് ഏ ിച്ചിരു . ആ ആന ലി�
വക ആയിരത്തിൽച്ചില്വാനം രൂപ െതേക്കട ് വ �
േചർന്നേപ്പാൾ അെതാരു സഞ്ചിയിലി െകട്ടി ഒരു ഭൃത്യ�
െനെക്കാ ് എടുപ്പി െകാ േകശവൻനായർ പള്ളി�
പ്പാേട്ട പുറെപ്പ . ഏ മാനൂെരത്തിയേപ്പാൾ അവി�
െടനി ് ഒരു വഞ്ചി പള്ളിപ്പാേട്ട േപാകു െണ്ട ം
േകായിക്കേല കാരുെട ആവശ്യ കാരം ചില തടിയു�
രിപ്പടികൾ കയറ്റി വല്യട മൂത്തതാനു് അതു അയ �
ന്നെത ം അറിയി കയാൽ േകശവൻനായർ മൂത്തതി�
െന്റ അനുവാദം വാങ്ങിെക്കാ ഭൃത്യേനാടുകൂടി പണവും�
െകാ ് ആ വഞ്ചിയിൽക്കയറി യാ തുടർ . വഞ്ചി
സാവധാനത്തിൽ വി ‘കരിമ്പാവളവു് ’ എന്ന സ്ഥലെത്ത�
ത്തിയേപ്പാൾ ത െവച്ച ര േതാണികൾ അതിേവഗ�
ത്തിൽ വി വ ് ഈ വഞ്ചിയുെട ര വശ ം േചർ�

. ആ േതാണികളിൽനി ചിലർ ഈ വഞ്ചിയിൽ
കയറി േകശവൻനായരുെട അടുക്കൽെച്ച ൈകവശമു�
ള്ളെതല്ലാം അേങ്ങാ ് െകാടുക്കണെമ പറ . തെന്റ
ൈകവശെമാ മിെല്ലന്നായിരു േകശവൻനായരുെട
മറുപടി. അേപ്പാൾ അേദ്ദഹത്തിെന്റ അടുക്കൽ ആ പണ�
സഞ്ചി ഇരി ന്നതു കണ്ടി ് “ഇെതന്താണു്?” എ ്
അവർ േചാദി . “ഇതു് കുറ ് അരിയാണു് ” എ േക�
ശവൻനായർ പറ . അേപ്പാൾ േകശവൻനായരുെട
കാതിൽ മിന്നിത്തിള ന്ന ൈവരക്ക കടുക്കൻ കിട�

ന്നതു കണ്ടി ് “എന്നാൽ ആ കടുക്കനഴി തരണം”
എ ് ആ അ മികൾ പറ . അതിനുത്തരമായി ്
േകശവൻനായർ പറഞ്ഞതു് “ഈ കടുക്കൻ അഴിെച്ചടു�
ക്കാവുന്ന വിധത്തിലല്ല ഇ റപ്പിച്ചിരി ന്നതു് ” എന്നായി�
രു . അേപ്പാൾ ആ അ മികൾ “എന്നാൽ കാതറു ്
എടു െകാള്ളാം” എ പറഞ്നുെകാ ് അേദ്ദഹത്തി�
െന്റ അടുക്കേലയ്ക്കടു . ഉടെന േകശവൻനായർ ‘ഇനി
അമാന്തിച്ചിരിക്കാൻ പാടില്ല’ എ വിചാരി െകാ ്
അവിെട നിെന്നഴുേന്ന തെന്റ ൈകയിലുണ്ടായിരുന്ന
വടിെകാ ് ആ ര േതാണിയിലുണ്ടായിരുന്നവർെക്ക�
ല്ലാം ഓേരാ വീ െവ െകാടു , അവെരല്ലാം േബാ�
ധംെക െവള്ളത്തിൽ വീണു. ഉടെന േകശവൻനായ�
രും അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഭൃത്യനും വഞ്ചിക്കാരും കൂടി അവ�
െര എല്ലാവേരയും പിടിെച്ചടു ് അവരുെട േതാണിക�
ളിലാക്കി. അേപ്പാൾ ഒരു േതാണിയിൽ ഒരു മടിശ്ശീല
ഇരി ന്നതുക ് അെതടു േകശവൻനായർ തെന്റ
ഭൃത്യനു സമ്മാനി . അതിൽ ഏകേദശം ഒരിടങ്ങഴി�
േയാളം െവള്ളിച്ച മുണ്ടായിരു എ ് പിന്നീടു് ആ
ഭൃത്യൻ പറ വേ . അക്കാല തിരുവിതാംകൂറിൽ
നട ണ്ടായിരുന്ന ധാന നാണയം െവള്ളിച്ച മായി�
രു വേല്ലാ. അ മികളുെട േതാണികളും തടിയുരുപ്പടി�
കൽ കയറ്റിയിരുന്ന വഞ്ചിേയാടു േചർ െകട്ടിെക്കാ ്
അവിെട നി ം പുറെപ്പ ് അടു ണ്ടായിരുന്ന കാവൽ�
സ്ഥല െച ് ആ അ മികെളെയല്ലാം സ്വസ്ഥരാക്കി
അവിെടേയ ി . അവരുെട ഒരു േതാണിയും അവിെട
െകാടു . പിെന്ന വഞ്ചി േനെര പള്ളിപ്പാേട്ട വി
േകായിക്കേല കടവിലടു . മൂത്തതിെന്റ വഞ്ചിക്കർ
തടിയുരുപ്പടികളും േകശവൻനായർ രൂപയും േകായിക്ക�
ലെത്ത കാരണവെര ഏ ി െകാടുത്തതിെന്റ േശഷം
കുളിയുമൂണും കഴി ് അ തെന്ന മടങ്ങിേപ്പാരികയും െച�

. ആ ആ മികളൂെട േതാണികളിെലാ കാവൽ സ്ഥ�
ല െകാടുത്തതിെന്റ േശഷം ഒ ണ്ടായിരുന്നതു മൂത്ത�
തിെന്റ വഞ്ചിക്കാരിൽ ഒരാൾ െകാ േപായി. അയാൾ
കണ്ടങ്കരിക്കാരനായിരു . അയാളുെട വീ കാർ ഇേപ്പാ�
ഴും ആ േതാണി ഉപേയാഗി ണ്ടേ . േമൽപറഞ്ഞ
സംഗതി നടന്നതു് േകശവൻനായരുെട മദ്ധ്യ ായത്തി�
ലായിരു .

ഒരിക്കൽ േകാഴിേക്കാ കാരനും വലിയ ധനവാനുമാ�
യിരുന്ന ഒരു മുഹമ്മദീയ യുവാവു് ക്ഷയേരാഗബാധിതനാ�
യിത്തീരുകയാൽ അേനകം ൈവദ്ധ്യന്മാെരക േരാഗ�
വിവരങ്ങെളല്ലാം പറയുകയും അവർ പറഞ്ഞ ചികിത്സ�
കെളല്ലാം െച കയും െചയ്തി ം ഒരു ഫലവും ഉണ്ടാകായ്ക�
യാൽ ഭഗ്നാശയനായി പാർത്തിരുന്ന കാല ് െതേക്കട�

് േകശവൻനായരുെട േയാഗ്യതകൾ ചിലർ പറ ്
അറിയാനിടയായി. അതിനാൽ ആ മുഹമ്മദീയ യുവാവു്
ചില ഭൃത്യന്മാേരാട്കൂടി െതേക്കടെത്തത്തി േകശവൻനാ�
യെരക േരാഗവിവരങ്ങെളല്ലാം ഹിപ്പി . േകശവൻ�
നായർ ഉടെന ആ യുവാവിെന്റ നാഡികൾ പരിേശാധിച്ച�
േശഷം േരാഗനിദാനം അമിതേഭാഗമാെണ വിധി .
അതു് ആ യുവാവു് സമ്മതിച്ചില്ല. പിെന്ന േകശവൻനാ�
യർ ആ യുവാവിെന്റ കൂെടവന്നിരുന്ന ഭൃത്യന്മാെരെയല്ലാം
ദൂെര മാറ്റി നിർത്തീ ് യുവാവിേനാടു “നിങ്ങൾ വിവാഹം
കഴിച്ചി േണ്ടാ?” എ േചാദി . ഇല്ല എ ് യുവാവു
പറഞ്ഞതിെന്റ േശഷം േകശവൻനായർ ആ യുവാവി�
നു് അമിതേഭാഗത്തിൽ അത്യാസ്തി ജനിച്ച കാലെത്ത�
യും അതു് അധികമായി ഉപേയാഗിച്ച സമയേത്തയും
മ ം കുറി കണ്ടറിഞ്ഞതുേപാെല സൂക്ഷ്മമായി പറ .
അേപ്പാൾ ആ യുവാവു ലജ്ജാവനതമുഖനായി സർവ്വവും
സമ്മതി . പിെന്ന േകശവൻനായർ നിശ്ചയിച്ച ചികി�
ത്സകൾ െച െകാ ് ആ മുഹമ്മദീയൻ കടു രുത്തി�
യിൽതത്തെന്ന താമസി കയും അചിേരണ സ്വസ്ഥ�
ശരീരനായി തിരി േപാവുകയും െച . െതേക്കട
കുടുംബകാർ ് സർേവ്വാപരി സാമർഥ്യവും ജ്ഞാനവും
നിശ്ചയവുമുള്ളതു് നാഡിപരിേശാധനയിലാെണ ള്ള�
തു സിദ്ധമാണേല്ലാ. അതിനു് ഇേപ്പാഴും വ്യത്യാസം
വന്നിട്ടില്ല. 

ഒരു ദിസവം േകശവൻ നായർ ചില കൃഷിപ്പണികൾ
നടത്താനായി പാട േപായി വീട്ടിേല മടങ്ങിവ�
ന്നേപ്പാൾ വഴിയിൽെവ ചിലെര കാണുകയാൽ അവർ
ഏതു ദി കാരാെണ ം എവിെടേപ്പാവുകയാെണ ം
മ ം േചാദി . അേപ്പാൾ അവരിെലാരാൾ കൂ കാരിെലാ�
രാെള ചൂണ്ടികാണി െകാ ് “ഈ മനുഷ്യൻ അയാളുെട
വീട്ടിെല മുകളിലെത്ത ഉത്തരത്തിേന്മൽനി ് ഒരു സാ�
ധനെമടു ന്നതിനായി ഒരു ൈക െപാക്കി. അേപാൾ
അയാൾ ് ഒരു േകാ വായുമുണ്ടായി. അേതാടുകൂടി
അയാൾ ് െപാക്കിയ ൈക താഴ്ത്താനും തുറന്ന വായ
അടയ്ക്കാനും വയ്യാെതയായി. അതിനാൽ ഈ മനുഷ്യ�
െന െതേക്കട െകാ േപായി േകശവൻനായെര
കാണി വല്ലതും െചയ്യിക്കണെമ വിചാരി േപാ�
വുകയാണു്. ഞങ്ങൾ വടേക്ക മലബാറിലുള്ളവരാണു്.
െതേക്കട േകശവൻ നായെര റി ഞങ്ങൾ േകട്ടി �

്. അേദ്ദഹെത്ത ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല” എ പറ .
ഉടെന േകശവൻ നായർ ആ ൈക െപാക്കിയും വായ്
െപാളി ം നിന്നിരുന്ന മനുഷ്യെന്റ പിന്നിൽെച തെന്റ
കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന വടിെകാ ് പുറ ഒരു വീ െവ�

െകാടു . അടി െകാ മനുഷ്യൻ ‘അേയ്യാ!’ എ
നിലവിളി െകാ ് ഒ പുള . അേതാടുകൂടി അയാ�
ളൂെട ക ം വായും പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലാവുകയും അയാൽ
സ്വസ്ഥനായിത്തീരുകയും െച . 

ഇതു കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ “ഇേദ്ദഹം തെന്നയായിരി ം
േകശവൻനായർ” എ വടക്കർ േതാന്നി. േകശവൻ�
നായർ പാട നി വരുന്ന വരവായിരുന്നതിനാൽ
ഒരു േതാർ മു മാ ം ഉടു ം േമെലാെക്ക േചറണി�

മിരുന്നതുെകാ ് ആദ്യം അേദ്ദഹെത്ത കണ്ടേപ്പാൾ
അവർ ് ആ സംശയമുണ്ടായില്ല. അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഈ
അ ത വൃത്തി കണ്ടേപ്പാൾ അവർ ് സംശയം േതാ�

കയാൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ കൂെടയുണ്ടായിരുന്നവേരാടു
സ്വകാര്യമായി േചാദി സംശയം തീർത്തതിെന്റ േശ�
ഷം അവർ േകശവൻ നായെര സാദരം വന്ദി യാ
പറ െകാ ് പിരി േപായി. ഉടെന േകശവൻനാ�
യർ കുളിക്കാനുംേപായി. 

പിെന്നെയാരിക്കൽ ഒരു ധനുമാസത്തിൽ തിരുവാ�
തിരനാൾ കുടമാളൂർ െതേക്കട മനയ്ക്കൽ തിരുവാതിര
(ൈകെകാട്ടിക്കളി) കളി െകാണ്ടിരുന്ന ഒരന്തർജ്ജനം
എങ്ങനേയാ മറി വീഴുകയാൽ ഒരു ൈകെയാടി �
േപായി. ഉടെന തിരു കാരനായ ഒരു ന തിരിെയ
വരുത്തി ആ ൈക െവ െകട്ടി. അേപ്പാൾ അന്തർജ്ജനം
േബാധരഹിതയായിത്തീർ . പിെന്ന ആ ന തിരി
പല വിദ്യകൾ േയാഗി േനാക്കിയി ം അന്തർജ്ജ�
നത്തിനു േബാധം വീണില്ല. അതിനാൽ ഭട്ടതിരിപ്പാടു
വയസ്ക്കര ആചാര്യൻ നാരായണമൂസ്സവർകെള െകാ �
വരുന്നതിനു് ഒരാെള അയ . ആ ആൾ വയസ്ക്കെരെച�

വിവരെമല്ലാമറിയിച്ചേപ്പാൾ മൂസ്സവർകൾ പറഞ്ഞതു്
”ൈകയും കാലും മ െമാടിഞ്ഞാൽ െവ െകട്ടി ചികിത്സി�

േഭദമാക്കാൻ പഠി ം പരിചയവും പഴക്കവും െതേക്ക�
ട േകശവൻനായെരേപ്പാെലയുണ്ടായി ം ഇേപ്പാൾ
മറ്റാരുമുെണ്ട േതാ ന്നില്ല. അതിനാൽ ആ മനുഷ്യ�
െന വരുത്തി ഉടെന എെന്തങ്കിലും െചയ്യി കയാണു്
േവണ്ടതു് ” എന്നാണു്. അതുേക ഭട്ടതിരിപ്പാട്ടിെല ആൾ�
മടങ്ങിെച ് ആ വിവരം അവിെട അറിയി . ഉടെന
ഭട്ടതിരിപ്പാടു് കടു രുത്തി ് ആെള അയ േകശവൻ�
നായെര കുടമാളൂർ വരുത്തി. േകശവൻ നായർ ആദ്യം
ന രി െവ െകട്ടിയ െകട്ടഴി ് അന്തർജ്ജനത്തിെന്റ
ൈക േവണ്ടതുേപാെല െവ െകട്ടി. അേപ്പാൾ അന്തർ�
ജ്ജനത്തിനു േബാധം വീണു. പിെന്ന േകശവൻ നാ�
യർ ഏതാനും ദിവസം അവിെട താമസി േവ ന്ന
ചികിത്സയും തിരു ം മ ം കഴി കയും അന്തർജ്ജനം
സ്വസ്ഥതെയ ാപി കയും ഭട്ടതിരിപ്പാടു േകശവൻ
നായർ പല സമ്മാനങ്ങളും െകാടു ് അേദ്ദഹെത്ത
സേന്താഷിപ്പിച്ചയ കയും െച . 

തദനന്തരം ഇടപ്പള്ളി സ്വരൂപത്തിെല ഒരു ത �
രാനും 1055-ആമാ നാടുനീങ്ങിേപ്പായ ആയി ്യം
തിരുനാൾ മഹാരാജാവു തിരുമനസ്സിെല അമ്മച്ചി ം
സഹിക്കവയ്യാെതക ഒരു വയറുേവദനയുണ്ടാവുകയും
േകാഴിേക്കാടു് അന്നെത്ത ഏറാൾപ്പാടു ത രാനവർകൾ�

ം പുലിേക്കാ എം.ഡി. െമ ാേപ്പാലീത്ത അവർകൾ�
ം എേന്താ അബദ്ധം പ കയാൽ ൈകകൾ ഒടിയുക�

യും െകാച്ചിരാജകുടുംബത്തിൽ ചില ത രാക്കന്മാർ ം
ത രാട്ടിമാർ ം ചില ശീലായ്മകളുണ്ടാവുകയും അതതു
സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള ൈവദ്യന്മാെരെക്കാ ം മ ം പലതും
െചയ്യിച്ചി ം ഫലെമാ മുണ്ടാകാെതയിരി കയും െച�

കയാൽ ആ സ്ഥലങ്ങളിൽനിെന്നല്ലാം േകശവൻ നാ�
യർ ് ആളുകൾ വരികയും െച കയാൽ അേദ്ദഹം ആ
സ്ഥലങ്ങളിെലല്ലാം െച യഥാ മം തിരു ം െവ �
െക ം ചികിത്സകളും നട കയാൽ അവർ ം അചി�
േരണ പൂർണ്ണസുഖം സിദ്ധി . അതിനാൽ ഓേരാ രാജ�
സ്ഥാനങ്ങളിൽനി ം മ മായി േകശവൻ നായർ വീ�
രശൃംഖലകൾ മുതലായ അേനകം സമ്മാനങ്ങൾ കി ക�
യും െച . തിരുവിതാംകൂർ, െകാച്ചി , ിട്ടീഷ് മലബാർ
എന്നീ മൂ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽനി മായി ഇ വളെര
രാജസമ്മാനങ്ങളും മ ം ലഭിച്ചി ള്ള ഒരു സമ്മാനങ്ങളും
ഒരു വിദ്വാൻ ഈ േകശവൻ നായരല്ലാെത േകരളത്തിൽ
േവെറ ആരുമുെണ്ട േതാ ന്നില്ല.

േകശവൻ നായർ ബാലിവഴി, ഭീമൻ വഴി എന്നീ
ര തരത്തിലുള്ള അഭ്യാസമുറകളും ആനച്ചടക്കം, പന്നി�
ച്ചടക്കം എന്നീ ര തരം ചടക്കങ്ങളും പ ്ര തരത്തി�
ലുള്ള തിരു കളും ആരു വിധമുള്ള മുഷ്ടികളും കൂടാെത മറ്റ�
േനകം വിധത്തിള്ള വിദ്യകളും വശമായിരു . അേദ്ദഹം
ആര്യൈവദ്യശാ ത്തിൽ മാ മല്ല, ചിന്താമണി, അറ�
ബി മുതലായ ൈവദ്യശാ ങ്ങളിലും അതിനിപുണനായി�
രു . അേദ്ദഹത്തിനു് ഇവ ം പുറെമ ചില മ ്െരൗഷ�
ധ േയാഗങ്ങളുമുണ്ടായിരു .

േകശവൻ നായർ ഒരിക്കൽ ഗംഗാസ്നാനം, വിശ്വനാ�
ഥദർശനം, ഗയാ ാദ്ധം മുതലായ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ
നടത്തണെമ നിശ്ചയി വടേക്കാ പുറെപ്പ . തീവ�
ണ്ടിയിൽ അേദ്ദഹം കയരിയിരുന്ന മുറിയിൽതെന്ന ഒരു
മഹാരാ ാഹ്മണനും അേദ്ദഹതിെന്റ ഭാര്യയുമുണ്ടാ�
യിരു . അവർ ് എേന്താ വലിയ മേനാവിചാരമുള്ളതു�
േപാെല മുഖം ാനമായിരു . അതു കണ്ടി ് േകശവൻ
നായർ അതിെന്റ കാരണെമന്താെണ ് ാഹ്മണേനാ�
ടു് അവരുെട ഭാഷയിൽ േചാദി . അേപ്പാൾ ആ ാ�
ഹ്മണൻ അവരുെട ഭാഷയിൽത്തെന്ന, താനീ സ്തീെയ
വിവാഹം െച തെന്റ മാതാപിതാക്കന്മാരുേടയും മ ം
സമ്മതം കൂടാെതയാെണ ം വിവാഹം കഴിഞ്ഞി ് ഭാ�
ര്യെയ ആദ്യമായാണു് സ്വഗൃഹത്തിേലകു െകാ േപാകു�
ന്നെത ം അവിെട െചന്നാൽ തങ്ങെള സ്വീകരി േമാ
ആട്ടി റത്താ േമാഎ ള്ള വിചാരം െകാണ്ടാണു് മന�
സ്സിനു് സ്വസ്ഥതയില്ലാെതയിരി ന്നെത ം മ ം പറ�

. അതു േകട്ടയുടെന േകശവൻ നായർ തെന്റ െപട്ടി
തുറ ് ഒരു ഗുളികെയടു െകാടുത്തി ് ആ ാഹ്മണ�
േനാടു് “നിങ്ങൾ ര േപരും ഈ ഗുളിക അര തിലകം
ധരി െകാ േവണം ഗൃഹത്തിൽെച്ച വാൻ. എന്നാൽ
അവിെട ആരും നിങ്ങെള ധിക്കരി കയില്ല. എ മാ�

മല്ല, എല്ലാവരും നിങ്ങെള അവിെട സാദരം സ്വീകരി�
കയും െച ം” എ പറ . ആ ാഹ്മണൻ അതു

േക വളെര സേന്താഷി കയും സാദരം ആ ഗുളിക വാ�
ങ്ങി തെന്റ െപട്ടിയിൽ െവ കയും െച . അേപ്പാേഴ ം
വണ്ടി അേദ്ദഹത്തിനു് ഇറങ്ങാനുള്ള േസ്റ്റഷെനത്തി. ഉട�
െന ആ ാഹ്മണൻ േകശവൻ നായേരാടു് “എന്നാലിനി
പിെന്നക്ക െകാള്ളാം” എ യാ യും പറ ഭാര്യ�
േയാടുകൂടി വണ്ടിയിൽനിന്നിറങ്ങിേപ്പായി.

അവരുെട ഗൃഹത്തിേല തീവണ്ടി േസ്റ്റഷനിൽ�
നി ് അധികം ദൂരമില്ലായിരുന്നതിനാൽ അവർ വണ്ടി�
യിൽനി ് ഇരങ്ങി ഉടൻതെന്ന ഗുലികെയടുത്തര
തിലകം ധരി െകാണ്ടാണു് ഗൃഹത്തിേല െചന്നതു്.
അവർ അവിെട െചന്നി ് അവിെടയുണ്ടായിരുന്നവെരല്ലാ�
വരും സസേന്താഷം അവെര അവിെട സ്വീകരി കയും
കുശല ശ്നം െച കയും വളെര േസ്നഹേത്താടുകൂടി
വർത്തി കയും െച . ഈ സ്ഥിതി കണ്ടേപ്പാൾ ആ

ാഹ്മണനു് േകശവൻ നായെര റി ് അളവറ്റ ബഹു�
മാനം േതാ കയും േകശവൻ നായർ മടങ്ങി വരുേമ്പാൾ
അേദ്ദഹെത്ത യഥാേയാഗ്യം സൽക്കരിച്ചയയ്ക്കണെമ ്
അേദ്ദഹം തീർച്ചെപ്പടു കയും െച . പിെന്ന ആ

ാഹ്മണൻ േകശവൻ നായർ ഗംഗാസ്നാനാദികെളല്ലാം
കഴി മടങ്ങിവരാനുള്ള കാലം ഏകേദശം അടുത്ത�
േപ്പാൾ ദിവസംേതാറും വട നി വണ്ടി വരുന്ന
സമയ ് തീവണ്ടിേസ്റ്റഷനിൽെച ് അേന്വഷി �
െകാണ്ടിരു . അങ്ങെന ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ കഴി�
ഞ്ഞേപ്പാൾ േകശവൻ നായർ അവിെട വ േചർ .
വണ്ടി നിന്നയുടെന ആ ാഹ്മണൻ േകശവൻ നായർ
ഇരുന്നിരുന്ന മുറിയിൽ കയറിെച്ച ് അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ൈകവശമുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പണക്കിഴി േകശവൻ നാ�
യരുെട മുമ്പിൽ െവച്ചി “നിങ്ങളുെട ഗുളികാ േയാഗം
ഞങ്ങൾ േവണ്ടതുേപാെല ഫലി . അതിനാൽ
എെന്റ ഈ െചറിയ പാരിേതാഷികം നിങ്ങൾ സദയം
സ്വീകരിക്കണെമ ഞാൻ അേപക്ഷി .” എ
പറ . അതിനു മറുപടിയായി േകശവൻ നായർ
പറഞ്ഞതു് “ഞാൻ പഠിച്ചി ള്ള വിദ്യകൾ െകാ കഴി�
വുള്ള സഹായങ്ങൾ എല്ലാവർ ം െച ം. അതിനു
ഞാൻ യാെതാരു തിഫലവും ആേരാടും വാങ്ങാറി�
ല്ല. വല്ല മഹാരാജാക്കന്മാേരാ വലിയ ഭുക്കന്മാേരാ
സമ്മാനമായി വല്ലതും തന്നാൽ േവെണ്ട പറയാറില്ല
എേന്നയു .” എന്നാണു്. അതു േകട്ടി ് ആ ാഹ്മണൻ,
“എന്നാെലെന്റ ഗൃഹത്തിൽ വ ് ഒരു േനരം ഭക്ഷണം
കഴി കാപ്പിയും കഴിച്ചി േപാരുകെയങ്കിലും േവണം.”
എ പറ . അതിനു മറുപടിയായി േകശവൻ നാ�
യർ പറഞ്ഞതു് അതിനുമിേപ്പാൾ സൗകര്യമില്ല ” എന്നാ�
ണു്. അേപ്പാൾ ാഹ്മണൻ ”എന്നാൽ ഞാൻ ഈ
അടുക്കലുള്ള കാപ്പിക്കടയിൽേപ്പായി കുറ കാപ്പിയും
പലഹാരവും വാങ്ങിെക്കാ വരാം. വണ്ടി വിടാൻ ഇനി�
യും ഏകേദശം അരമണി േറാളം ഉ ്. അതിെകാ ്
അെതങ്കിലും സ്വീകരിക്കണം” എ നിർബ്ബന്ധപൂർവ്വം
അേപക്ഷി . അതു േകശവൻ നായർ അനുവദി ക�
യും ാഹ്മണൻ േപായി കാപ്പിയും പലഹാരങ്ങളും
വാങ്ങിെക്കാ വരികയും അതിനി സ്വ െമടു
േകശവൻ നായർ കഴി കയും േശഷമുണ്ടായിരുന്നതു്
അവിെട കൂടിയിരുന്ന യാ ക്കാർ ് വീതി െകാടു �
കയും െച . അേപ്പാേള ം വണ്ടി വിടാറായതിനാൽ

ാഹ്മണൻ പണക്കിഴി എടു െകാ ് യാ പറ �
േപായി. വണ്ടിയിത്തെന്ന േകശവൻ നായരും േപാ .
േകശവൻ നായർ ആ യാ യിൽത്തെന്ന രാേമശ്വര ം
േപായി േസതുസ്നാനവും കഴിച്ചിട്ടാണു് സ്വേദശേത്ത
വന്നതു്. അേദ്ദഹം രാേമശ്വര നി മടങ്ങിേപ്പായതു
തിരുവനന്തപുര കൂടിയായിരു . അേപ്പാഴുമേദ്ദഹം
വലിയ െകാട്ടാരത്തിൽ േപായി മുഖം കാണി ക�
യും മഹാരാജാവു തിരുമന െകാ ് അേദ്ദഹത്തിനു
ചില സമ്മാനങ്ങൾ ക ി െകാടു കയുമുണ്ടായി.
അേപ്പാൾത്തെന്ന യാ യറിയി െകാ ് അേദ്ദഹം
അവിെടനി േപാരികയും യഥാകാലം സ്വഗൃഹത്തിൽ
വ േചരുകയും െച .

േകശവൻ നായരുെട അ തകർമ്മങ്ങൾ ഇനിയു�
മിങ്ങെന വളെര പറയാനു ്. എങ്കിലും േലഖനം മ�
ത്തിലധികം ദീർഘി േപാകുെമ ള്ളതുെകാ ് ഇനി
ഇേപ്പാൾ അതിനായി തുനിയുന്നില്ല. ഇ കാരെമല്ലാം
അമാനുഷ ഭാവനും അതിവിദ്വാനും േലാക സിദ്ധനു�
മായിരുന്ന അ മഹാനും അവസാനകാല േരാഗാതുര�
നായി എതാനും ദിവസം കിട കഷ്ടെപ്പേടണ്ടതായി
വ .

േകശവൻ നായെര അവസാനകാല ബാധിച്ച
േരാഗം വി ധിയായിരു . അതിനു േവ ന്ന ചികിത്സ�
കൾ നിശ്ചയിച്ചതു് അേദ്ദഹം തെന്നയായിരു . അേദ്ദ�
ഹം നിശ്ചയിച്ച മരു കെളല്ലാം അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഭാഗി�
േനയന്മാർതെന്ന പാകത്തിനുണ്ടാക്കിെക്കാടു േസവി�
പ്പി . അങ്ങെന ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ െചയ്തി ം േരാഗ�
ത്തിനു് ഒരു കുറവുമുണ്ടായില്ല. അതിനാൽ ആ ഭാഗിേനയ�
ന്മാർ അേദ്ദഹേത്താടു് ”ഈ ചികിത്സകെളല്ലാം െചയ്തി ം
ദീനത്തിനു് ഒരു കുറവും കാണുന്നില്ലേല്ലാ. അതിനാൽ
വയസ്ക്കെരെച്ച േരാഗവിവരെമല്ലാം അറിയി ് ഇനി
അവിടു നിശ്ചയി ന്ന ചികിത്സകൾ െചെയ്തങ്കിേലാ
എ ഞങ്ങൾ സംശയി .” എ പറ . അതു
േകട്ടി േകശവൻ നായർ “ഈ ദീനത്തിനു് ഇനി വിേശ�
ഷിെച്ചാ ം െചയ്യണെമ േതാ ന്നില്ല. എങ്കിലും നി�
ങ്ങളുെട ഇഷ്ടംേപാെലയാവെട്ട. ഞാൻ വിേരാധെമാ ം
പറയുന്നില്ല” എന്നാണു് മറുപടി പറഞ്ഞതു്.

ഇ കാരം േകശവൻ നായരുെട അർദ്ധാനുവാദം
വാങ്ങിെക്കാ ് ആ ഭാഗിേനയന്മാരിെലാരാൾ വയ�

െരെച്ച േരാഗവിവരെമല്ലാം അവിെട അറിയി .
അേപ്പാൾ മൂസ്സവർകൾ “ഇതുവെര ചികിത്സകെളെന്തല്ലാ�
മാണു െചയ്തതു?” എ േചാദി കയും, ആ െചന്നയാൾ
അെതല്ലാം വിവരമായി അവിെട അറിയി കയും െച .
പിെന്ന മൂസ്സവർക്കൾ പറഞ്ഞതു് “ഈ ദീനത്തിനു് ഇതി�
ലധികമായി ഒ ം െചേയ്യണ്ടതില്ല. എങ്കിലും അവിെട
വ പറഞ്ഞി ഞാൻ ഒ ം പറയാെതയിരി ന്നതു
ശരിയല്ലേല്ലാ. ഇേപ്പാൾ െകാടു വരുന്ന കഷായത്തി�
നു ന ാമരെത്താലികൂടി അടിയങ്ങൾക്കേപക്ഷയു ്.”
എന്നറിയി . അതിനു മറുപടിയായി മൂസ്സവർകൾ
“അതിനു വിേരാധമില്ല. എന്നാെലനി മറ്റന്നാൾ ഒരു
ചാത്തമൂട്ടാനു ്. അതു കഴിഞ്ഞി േവണം എേന്നയു .
ചാത്തം േനരെത്ത പ നാഴിക പുലരുേമ്പാേഴ ം
കഴിക്കാം. അേപ്പാേഴ ം ഒരാൾ ഇേങ്ങാ ് വന്നാൽ ആ
ആേളാടുകൂടിത്തെന്ന േപാേന്നക്കാം.” എ പറ .
ആ വന്നിരുന്നയാൾ അതു േക െകാ മടങ്ങിേപ്പായി.
അയാൾ സ്വഗൃഹത്തിെലത്തിയേപ്പാൾ േകശവൻ നായർ
“വയസ്ക്കെര െചന്നി തിരുമന െകാ ് എെന്തല്ലാം
ക ി ?” എ േചാദി . അതിനു മറുപടിയായി ്
ആ േപായിരുന്ന ആൾ, “വിേശഷി ് അധികെമാ ം
ക ിച്ചില്ല. അേപ്പാൾ േസവി ന്ന കഷായത്തിനു
നാ ാമരെത്താലികൂടി കൂട്ടിയാൽെക്കാള്ളാെമ മാ �
േമ ക ി . പിെന്ന ഇേങ്ങാെട്ടഴുന്നള്ളി േരാഗിെയ
തൃക്കൺപാർത്താൽ െകാള്ളാെമ ഞാനറിയിച്ചി ്
”അങ്ങെനയാകാം. മറ്റന്നാെളാരു ചാത്തമൂട്ടാനു ്. അതു
കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലാെത നിവൃത്തിയില്ല. ചാത്തം േനരെത്ത
പ നാഴിക പുലരണെമന്നില്ല ” എ പറ . അതു
നല്ല ശരിയായി. വയസ്ക്കെര നി നിശ്ചയിച്ചതും െത�
റ്റിയില്ല. ആ ദിവസം അ നാഴിക പുലർന്നേപ്പാൾ
ന െട കഥാനായകൻ കഥാവേശഷനായി. അതു
െകാല്ലം 1069-ആമാ േമടമാസ ലായിരു .
ഉത്തരായണത്തിൽ പകൽ സമയ ഭൂേലാകം വി
േപായ ആ പുണ്യ സ്വർഗ്ഗതി തെന്ന ലഭിച്ചിരി െമ
നിശ്ചയമാണേല്ലാ.

േകശവൻ നായർ കൂടി െപായ്ക്കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ പിെന്ന
ആ െതേക്കട കുടുംബത്തിൽ േശഷിച്ചതു് അേദ്ദഹ�
ത്തിെന്റ സേഹാദരിയായിരുന്ന പാർവ്വതിയമ്മയും, അവ�
രുെട മൂ പു ന്മാരും മാ മായിരു . ആ പു ന്മാരിൽ
മൂത്തയാളായിരുന്ന ശ പ്പിള്ള ഒരു െപാതുകാര്യ സക്ത�
നായ നാ കാര്യസ്ഥനും മൂന്നാമനായിടുന്ന രാമൻപിള്ള
െചറുപ്പം മുതൽ തെന്ന േരാഗിയുമായിരുന്നതിനാൽ
അവർ ര േപർ ം കുടുംബപാരമ്പര്യ കാരമുള്ള
വിദ്യകൾ അഭ്യസി ന്നതിനും പരിചയി ന്നതിനും
സൗകര്യമുണ്ടായില്ല. പിെന്ന അവരിൽ രണ്ടാമനായ
നാരായണപിള്ള മാ ം കുടുംബപാരമ്പര്യം കളയാെത
നാഡിപരിേശാധന, മർമ്മചികിത്സ, തിരുമ്മ് മുതലായവ�
െയല്ലാം യഥാ മം അഭ്യസി കയും പരിചയി കയും
െച ് അവയിെലല്ലാം ഏകേദശം േകശവൻ നായെര�
േപ്പാെലതെന്ന സമർഥനായിത്തീരുകയും െച .

കാല േമണ പാർവ്വതിയമ്മയും ശ പ്പിള്ളയും രാ�
മൻപിള്ളയും കാലധർമ്മെത്ത ാപി േപാവുകയാൽ
നാരായണപിള്ള മാ േമ ഇനി ആ കുടുംബത്തിലു .
അേദ്ദഹത്തിെന്റ അടുക്കലും യഥാപൂർവ്വം അേനകം േരാ�
ഗികൾ ഇേപ്പാഴും വരു ്. അേദ്ദഹവും േരാഗികളു�
െട നാഡികൾ പരിേശാധി ം തിരുമ്മിയും ചികിത്സി�

ം പലേരയും സ്വസ്ഥരായി അയ മു ്. എന്നാൽ
അേദ്ദഹവും തെന്റ പൂർവ്വികന്മാെരേപ്പാെലതെന്ന യാ�
െതാന്നിനും യാെതാരുത്തേരാടും യാെതാരു തിഫല�
വും വാങ്ങാറില്ല. ഇ കാരം പേരാപകാരിയായിരികുന്ന
അേദ്ദഹം ഇനിയും അേരാഗദൃഢഗാ നായി വളെരക്കാ�
ലം ജീവിച്ചിരി വാൻ സർേവ്വശ്വരൻ സഹായിക്കെട്ട.
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ഈേക്ഷ ങ്ങൾ സ്ഥിതിെച ന്നതു് െപാന്നാനിത്താലൂ�
ക്കിൽ പള്ളിക്കര അംശത്തിൽ വട ം മുറിേദശ ചാ�
ലിേശ്ശരി േപാകുന്ന േറാഡിെന്റ വട ഭാഗത്താണു്.

പ ് സാക്ഷാൽ ശങ്കരാചാര്യസ്വാമികൾ േദശാ�
ടനം െചയ്തിരുന്നേപ്പാൾ ഒരിക്കൽ ഈ സ്ഥല കൂടി
വ ് ‘നരിതിന്നിക്കട ’ കടന്ന സമയം അവിെടനി�

പൂർേവ്വാത്തരഭാഗത്തായി അത്യ തകരമായ ഒരു
േതജ ക . അെതാരു ൈദവികമായി ള്ളതാെണ�

േതാന്നിെയങ്കിലും മൂർത്തിെയന്താെണ ് അേദ്ദഹ�
ത്തിനു വ്യക്തമായി മനസ്സിലായില്ല. അതിനാൽ അേദ്ദ�
ഹം തപ െച െകാ ് അവിെട ഇരു . അേദ്ദഹം
സാക്ഷാൽ മഹാമായെയ ധ്യാനി െകാണ്ടാണു് തപ �
െചയ്തതു്. അങ്ങെന കുറ കാലം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ ഒരു
മൂർത്തി ആചാര്യസ്വാമികളുെട പുേരാഭാഗ ് ആവീർഭ�
വി . അതു് മഹാവി വിെന്റ ആകൃതിേയാടും സ്തനങ്ങൾ
മുതലായ ചില ീലക്ഷണങ്ങേളാടും കൂടിയായിരു .
ആ മൂർത്തിെയ കണ്ടേപ്പാൾ ആചാര്യസ്വാമികൾ ഇതു
സാക്ഷാൽ വി മായയാെണ ് തീർച്ചെപ്പടുത്തി വന്ദി�

െകാ ് “ഭൂേലാകരക്ഷാർത്ഥം േദവിയുെട സാന്നിദ്ധ്യം
എ ം ഈ സ്ഥല ണ്ടായിരിക്കണം” എന്നേപക്ഷി .
ആ േദവി അതിെന ശിരഃകമ്പനംെകാ സമ്മതിച്ചതാ�
യി അറിയിച്ചി ് ഉടെന അന്തർദ്ധാനം െച കയും േദവി
നിന്നിരുന്ന സ്ഥല ് ആ അകൃതിയിൽത്തെന്ന ഒരു ശി�
ലാവി ഹം കാണെപ്പടുകയും െച . സ്വയംഭൂവായ ആ
വി ഹം ആ േദവിയുേടതാെണ ് വിേശഷി പറയ�
ണെമന്നില്ലേല്ലാ.

ഇ യും കഴിഞ്ഞി ം ആചാര്യസ്വാമികൾ കണ്ട േത�
ജസ്സിനു് ആ സ്ഥല യാെതാരു കുറവും വന്നില്ല. അതി�
നാൽ ആചാര്യസ്വാമികൾ പിെന്നയും തപ െച െകാ�
ണ്ടിരു . അേപ്പാൾ അേദ്ദഹത്തിനു ത്യക്ഷമായതു
ദുർഗ്ഗാേദവിയാണു്. ആ േദവിെയ അേദ്ദഹം ഒരു ശിലാ�
ഖണ്ഡത്തിേന്മലാവാഹി സ്വയംഭൂവായ േദവീവി ഹ�
ത്തിെന്റ സമീപ തെന്ന വട പടിഞ്ഞാറു ഭാഗ

തിഷ്ഠി . അേപ്പാൾ ആദ്യം കണ്ടതായ ആ േതജ�
് സ്വ ം കുറ . എങ്കിലും നിേശ്ശഷം ഇല്ലാതായി�

ല്ല. അതിനാൽ ആചാര്യസ്വാമികൾ പിെന്നയും തപ
തുടങ്ങി. അേപ്പാൾ ത്യക്ഷമായതു് ഭ കാളിയാണു്.
ആചാര്യസ്വാമികൾ ആ േദവിെയയും ആവാഹിെച്ചടു ്
ആദ്യ തിഷ്ഠയുെട േനെര പടിഞ്ഞാറു ഭാഗ ് തിഷ്ഠി�

. ആചാര്യസ്വാമികൾ പിെന്നയും തപ െചയ്തേപ്പാൾ
ത്യക്ഷമായതു ശിവനാണു്. ആ ശിവെന കിഴ ഭാ�

ഗ തിഷ്ഠി . പിെന്ന വി ത്യക്ഷനായി. ആ
വി വിെന പടിഞ്ഞാറുഭാഗ തിഷ്ഠി . അനന്ത�
രം തപ െചയ്തേപ്പാൾ ശാസ്താവു ത്യക്ഷമായി. ആ
ശാസ്താവിെന വട കിഴ ഭാഗ ‘കരുവാ ് ’ എന്ന
സ്ഥല ം തിഷ്ഠി . ഇ യും കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ ആദ്യം
കാണെപ്പട്ട േതജ ് ആ സ്ഥല നിേശ്ശഷം ഇല്ലാതാ�
വുകയും െച .

ആചാര്യസ്വാമികളുെട ഈ അ തകർമ്മങ്ങെള�
റി േകട്ടറി ് സമീപസ്ഥന്മാരും ദൂരസ്ഥന്മാരും

ധനവാന്മാരുമായ അേനകം ന രിപ്പാടന്മാരും ആ സ്ഥ�
ല വ േചർ . ആ കൂട്ടത്തിൽ ആഴുവാേഞ്ചരി
ത ാക്കളുമുണ്ടായിരു . അവെരല്ലാവരും കൂടി ആചാ�
ര്യസ്വാമികൾ അവിെട തിഷ്ഠിച്ച േദവീേദവന്മാർ
േക്ഷ ങ്ങൾ പണിയി ക മുതലായ കാര്യങ്ങെള �
റി ് ആേലാചി . അേപ്പാൾ ത ാക്കൾ “ഭ കാളി
േക്ഷ ം പണിയി കയും നിത്യദാനം മുതലായവ േവ�

ന്നതു െകാടു കയും ഞാൻ തനിച്ചായിെക്കാള്ളാം”
എ പറയുകയും അവിടു ് അങ്ങെന നട കയും
െച . അതിനാൽ ആ േക്ഷ ം അവിടുെത്ത സ്വന്തമാ�
യിത്തീർ . ആ േക്ഷ ത്തിനു പറ വരുന്ന േപരു്
“കേണ്ണങ്കാവു് ” എന്നാണു്.

ഭ കാളിയുെട േക്ഷ കാര്യം ത ാക്കൾ ഏ നട�
ത്തിയേപാെല ശിവെന്റ േക്ഷ ക്കാര്യം പകരാവൂരു മന�
യ്ക്കൽനി ് ഏ നടത്തി. അതിനാൽ ആ ശിവെന്റ േക്ഷ�

ം പകരാവൂരുമനയ്ക്കെല വകയായിത്തീർ .
പിെന്ന വി വിെന്റ േക്ഷ ം മെറ്റാരാൾ പണി കഴി�

പ്പി . ആ േക്ഷ ത്തിനു ‘െകാളേഞ്ചരി’ എന്നാണു് േപരു
പറ വരുന്നതു്.

അനന്തരം ശാസ്താവിെന്റ േക്ഷ ം ചുനങ്ങാ കാ �
രുമനയ്ക്കൽനി പണികഴിപ്പി കയും അവിെട േവ �
ന്ന കാര്യങ്ങൾെക്കാെക്ക ഏർപ്പാടു െച കയും െച .
അതിനാൽ ആ േക്ഷ ം ആ മന വകയായും തീർ .
അതിനു പറ വന്ന േപരു് ‘കരുവാ ് ’ എ തെന്ന�
യാണു്.

പിെന്ന അവിെട േക്ഷ മില്ലാെതയായിരുന്നതു് സ്വ�
യംഭൂവായ വി മായയും ആചാര്യസ്വാമികളാൽ തി�
ഷ്ഠിക്കെപ്പട്ട ദുർഗ്ഗാേദവിയും മാ മാണു്. ആ േദവികൾ�

ം േക്ഷ ങ്ങൾ പണിയി ന്നതിനും ആ േദവസ്വകാ�
ര്യങ്ങൾ അേനഷി നട ന്നതിനും മ മായി ആചാ�
ര്യസ്വാമികൾ അവിെട കൂടിയിരുന്ന ന തിരിമാരിൽ
മുപ്പത്താറുേപർ ് ഊരായ്മസ്ഥാനം െകാടു ് അധികാ�
രെപ്പടുത്തി. അവർ ആദ്യം തെന്ന സ്വയംഭൂവായ േദവി�

േക്ഷ ം പണികഴി ് അതിനു ‘േമേലക്കാവു് ’ എ
േപരി . എല്ലാംെകാ ം അതു േമേലതെന്നയായിരുന്ന�
തുെകാ ് അ േപരു യഥാർത്ഥം തെന്നയായിത്തീർ .
ആ േക്ഷ േത്താടു േചർ തെന്ന ദുർഗ്ഗാേദവി ം േക്ഷ�

ം പണികഴിപ്പി കയും അതിനു ‘കീേഴക്കാവു് ’ എ
േപരിടുകയും െച . അവിെട സദ്യകൾ നട ന്നതിൻ
ഒരു ഊ പുരയും േക്ഷ ത്തിെല ഉപേയാഗത്തിനും മ �
മായി ഒരു കിണറും ഉണ്ടാക്കി .

ഇവിെട ഇങ്ങെനയുണ്ടായ േക്ഷ ങ്ങൾെക്കല്ലാം
കേണ്ണങ്കാവു്, േമേലക്കാവു്, കീേഴക്കാവു് മുതലായി �
േത്യകം േത്യകം ഓേരാ േപരുകളും സിദ്ധിച്ചി ്.
എങ്കിലും അവെയ എല്ലാംകൂടി പറയുേമ്പാൾ മൂേക്കാല�
േക്ഷ ങ്ങൾ എന്നാണു് പറ വരുന്നതു്. ഈ േക്ഷ �
ങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ച സ്ഥലം മൂ ദി കളിൽനി ് ഓേരാ
െപരുവഴികൾ വ േചരുന്ന ഒരു കവലയിൽ ആയിരു�

. അതിനാൽ ആ സ്ഥലെത്ത എല്ലാവരും ‘മുക്കവല’
എന്നാണു പറഞ്ഞിരുന്നതു്. അതിനാൽ ആ സ്ഥല �
ണ്ടായിരുന്ന േക്ഷ ങ്ങെള മുക്കവലേക്ഷ ങ്ങെള ം
പറഞ്ഞിരു . കാല േമണ മുക്കവല മുേക്കാലയായി�
ത്തീർ . അതിെന സം തപണ്ഡിതന്മാർ പരിഷ്കരി ്
‘മുക്തിസ്ഥലം’ എന്നാക്കി േയാഗി തുടങ്ങി.

അവിെടയുള്ള േക്ഷ ങ്ങിളിൽ ാധാന്യം േമേല�
ക്കാവിനാെണ മു തെന്ന സൂചിപ്പിച്ചി ണ്ടേല്ലാ.
എന്നാൽ കേണ്ണങ്കാവിനും ഒ ം ാധാന്യ റവില്ല.
േമേലക്കാവിൽ ആെരങ്കിലും എെന്തങ്കിലും വഴിപാടു
നടത്തിയാൽ അതുേപാെലതെന്ന കേണ്ണങ്കാവിലും നട�
ത്തണം. അങ്ങെന െചയ്യാതിരുന്നാൽ ആ േദവിയുെട
(ഭ കാളിയുെട) വിേരാധവും തന്നിമിത്തം പല അനർത്ഥ�
ങ്ങളും ഉണ്ടാകുെമ ള്ളതിനു സംശയമില്ല. ഇതു് ഇേപ്പാ�
ഴും ക വരുന്ന ഒരു സംഗതിയാണു്. േമേലക്കാവിൽ
ഭഗവതി ര േനരവും പതിവുള്ള െവള്ളനിേവദ്യം

ീേകാവിലിെന്റ തൃപ്പടിയിേന്മൽ െവ ് ഇേങ്ങാ ംകൂടി
ാണാഹൂതി െച ക ഇേപ്പാഴും പതിവു ്.

ഈ ഭ കാളി ് അമ്പല ംപണിയും കലശവും കഴി
പതിവായി പൂജ തുടങ്ങിയേപ്പാൾ ആ േദവിയുെട ശക്തി�
യും ൈചതന്യവും അവിെട മത്തിലധികം വർദ്ധി �
കയും േദവി ‘ഭയങ്കരി’ എ ള്ള േപരു യഥാർത്ഥമാ�
യിത്തീരുകയും െച . പകൽ സമയ േപാലും അതി�
േല സഞ്ചരി ന്നതിനു ജനങ്ങൾ വലിയ ഭയമായി�
ത്തീർ . രാ ികാലങ്ങളിെല കഥ പറയാനുമില്ല. രാ�

ികാലങ്ങളിൽ അവിെട െച കേയ്യാ അതിേല കട �
േപാവുകേയാ െചയ്താൽ ആ േദവിയുെട ഭൂതഗണങ്ങേളാ
േദവിതെന്നേയാ പിടി തി കേയാ ചീന്തി േചാരകു�
ടി കേയാ െച െമന്നായിരു ജനങ്ങളുെട വിചാ�
രം. അങ്ങെന വിചാരി വാൻതക്കവണ്ണം ചില സം�
ഗതികൾ അക്കാല ് അവിെട ഉണ്ടായി ്. വൃശ്ചി�
കമാസം ഒന്നാം തിയതി മുതൽ പതിവുള്ള പാ തെന്ന
ഏഴരനാഴിക രാെച്ച ന്നതിനുമു കഴി കൂട്ടി നടയുമട�

പൂട്ടി എല്ലാവരും അവിെട നി േപാവുകയായിരു
ആദ്യകാലെത്ത പതിവു്. കുറ കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ അതും
നിവൃത്തിയില്ലാതായി. സന്ധ്യയായാൽ പിെന്ന ആരും
അവിെടെച്ചല്ലാെതയായിത്തീർ . പിെന്ന പാ ം മ ം
നട ന്നെതങ്ങെനയാണു്? ഇ യുമായേപ്പാൾ ത ാ�
ക്കളും ത ിയായ െചന്നാസു ന രിയും മേറ്റനകം േയാ�
ഗ്യന്മാരുംകൂടി ആേലാചി ് ഇവിെട േവദാർഹന്മാരായ

ാഹ്മണരുെട ശാന്തി േവെണ്ട െവച്ചാൽ േദവിയുെട
ശക്തിയും ൈചതന്യവും ക്ഷയി ം. അേപ്പാൾ ജനങ്ങ�
ളുെട ഭയവും കുറയും. േക്ഷ കാര്യങ്ങെളല്ലാം രാ ിയി�
ലും പകലും ഇഷ്ട ംേപാെല നിർഭയം നടത്താറാവുകയും
െച ം എ നിശ്ചയി കയും അ തെന്ന അവിെട
ശാന്തി ് ഒരിളയതിെന നിയമി കയും േക്ഷ കാ�
ര്യങ്ങെളല്ലാം അേന്വഷി ് നട ന്നതിനു് ആ ഇളയ�
തിെന അധികാരെപ്പടു കയും അങ്ങെന കുറ കാലം
കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ ഭഗവതിയുെട ശക്തിയും ജനങ്ങളുെട ഭയ�
വും കുറ ് സാമാന്യം േപാെല ആവുകയും ആ േക്ഷ�

സന്നിധിയിൽ അേഹാരാ ം എല്ലാവരും നിർഭയം
സഞ്ചരി തുട കയും െച . പിെന്നയും ത ാക്കൾ
മാസംേതാറും അവിെട െച ദർശനം നട ക പതി�
വായിരു .

അനന്തരം ഏതാനും െകാല്ലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞതിെന്റ
േശഷം ഒരിക്കൽ ത ാക്കൾ ദർശനത്തിനായി അവി�
െട െചന്നേപ്പാൾ അമ്പലത്തിൽ ചില ന രിമാർ ജപി�

െകാണ്ടിരി ണ്ടായിരു . അവർ ത ാക്കെള
കണ്ടി പതിവുേപാെല എണീ കേയാ ബഹുമാനി �
കേയാ െചയ്തില്ല. അവരുെട ധിക്കാരം ത ാക്കൾ ഒ ം
രസിച്ചില്ല. മലയാള ാഹ്മണരിൽ ാധാന്യം ത ാ�
ക്കൾക്കായതുെകാ ് അേദ്ദഹെത്തക്കണ്ടാൽ എല്ലാവ�
രും ബഹുമാനിക്കണെമന്നായിരു ത ാക്കളുെട വി�
ചാരം. അങ്ങെന എല്ലാവരും െചയ്ക പതിവുമായിരു .
അവിെട ഇരുന്നിരുന്ന ന രിമാർ േക്ഷ ത്തിെല ഊരാ�
യ്മക്കാരായിരു . അതിനാൽ അവിെട അധികാരം
തങ്ങൾക്കാെണ ം ത ാക്കൾെക്കാ മിെല്ല ം വി�
ചാരിച്ചായിരിക്കാം അവർ ത ാക്കെള ബഹുമാനിക്കാ�
ഞ്ഞതു്. ഏെതങ്കിലും ത ാക്കളും കൂെടയുണ്ടായിരുന്ന
ത ി െചന്നാ ന രി മുതലായവരും മുഷി ് അവി�
െടനി ് ഇറങ്ങിേപ്പായി. അതിൽ പിെന്ന ത ാക്കളും
െചന്നാ ന രിയും അവിെടേപ്പാകാറില്ല. ത ാക്കൾ
അേങ്ങാ െചല്ലാതായതു കണ്ണങ്കാവുേക്ഷ ത്തിെല ശാ�
ന്തി ം കാര്യവിചാരത്തിനായി നിയമിക്കെപ്പട്ട ഇളയ�
തിനു നല്ല തരമായിത്തീർ . കാല േമണ ഇളയതു്
ആ േക്ഷ ം സ്വന്തമാക്കി ഭരി തുടങ്ങി. ഇേപ്പാഴും അതു്
അങ്ങെനതെന്നയാണിരി ന്നതു്.

കിഴെക്കക്കാെവ പറയെപ്പടുന്ന ദുർഗ്ഗാേക്ഷ ത്തി�
നു കാലപ്പഴക്കംെകാ േകടുസംഭവിച്ചേപ്പാൾ അതിെന്റ
ജീർേണ്ണാദ്ധാരണവും അവിെട ബിംബം മാറി തിഷ്ഠ�
യും കലശവും മ ം നടത്തിച്ചതു് ഒരു ഏറാൾപ്പാടുത രാ�
നാണു്. അതിെനപ്പറ്റി ഒരു േ ാകം അവിെട കാണുന്നതു
താെഴ േചർ .

“ശുേദ്ധാഭാവർദ്ധിസിദ്ധ്യാ കലിമലരഹി�
േതാ-

ഗാബ് ധിേനതുഃ കനീയാൻ
രാജാ കൃത്വി നവീനം പുരമതിരുചിരം

മുക്തിേഗഹാംബി കായാഃ
ബിംബം ത തിഷ്ഠാപ്യ ച വസനസുവ-

ർണ്ണാന്നദാൈനര്യഥാർഹം
വർണ്ണാൻ സന്തർപ്യ സർവ്വാനപി വിധിവദ�

ഥാ-
കാരയച്ചാഭിേഷകം.”

ഈ േ ാകത്തിെന്റ ആദ്യപാദത്തിൽത്തെന്ന “ശുേദ്ധാ�
ഭാവർദ്ധിസിദ്ധ്യാ” എ ള്ളതുെകാ കാണിച്ചിരി �
ന്നതു തദ്ദിനകലിസംഖ്യയാെണ ള്ളതു ഷ്ടമാണേല്ലാ.
ഇനി സർവ്വ ധാനമായ േമെലക്കാവിെന റി കൂടി
സ്വ ം പറയാം.

ഇവിെട േദവി പതിവായി കാലെത്തയുള്ള മലർ�
നിേവദ്യത്തിനു മലർ അന്ന വറുത്തെത പാടു . ഇതു�
കൂടാെത ര േനരവും െവ നിേവദ്യവും പതിവു ്. നി�
േവദ്യം െച ന്നതു ഓ പാ ത്തിലല്ലാെത പാടില്ല. ഇവി�
െട ര േനരവും നിേവദ്യം മാ െമ ഉ . പൂജ പതി�
വില്ല. പൂജ ആ േതാറും വൃശ്ചിക മാസത്തിൽ കാർ�
ത്തികനാൾ മാ േമയു . അതിനു് ഒരിക്കലും മുടക്ക�
മില്ല. ആ പൂജ കഴി ന്നതു് അവിടെത്ത ത ിയായ
അണിമംഗല ന രിയാണു്. അവിടെത്ത പൂജാ �
മം ആ ഇല്ലക്കാർക്കല്ലാെത മറ്റാർ ം അറി കൂടാ.
അതു് അവർ അന്യന്മാെര ഹിപ്പി കയുമില്ല. കാർ�
ത്തികനാൾ പൂജ ത ിെയ ക്ഷണിക്കാറില്ല. പതിവാ�
യതുെകാ ് അവർ കാേലകൂട്ടി വ െകാ ം അതിനു്
അവർ ഇതുവെര മുടക്കം വരുത്തിയിട്ടില്ല. വൃശ്ചികമാസ�
ത്തിൽ കാർത്തിക ഇവിെട ഒരു മേഹാത്സവമായിട്ടാണു്
െകാണ്ടാടിവരുന്നതു്. അന്നെത്ത വിള ്, മാല, സദ്യ
മുതലായവെയ്ക്കല്ലാമുള്ള െചലവുകൾ വഹി ന്നതു സാമൂ�
തിരിപ്പാടുത രാനാണു്.

ഇവിെട ത ിക്കല്ലാെത പൂജ കഴിക്കാൻ പാടിെല്ല�
മാ മല്ല, ശുകപുര ാമത്തിലുൾെപ്പട്ട ന രിമാർ

ശാന്തിയും പാടില്ല. ഇവിെട ശാന്തി ം കഴകത്തിനും
േദവസ്വത്തിൽനി ം തിഫലെമാ ം െകാടുക്കാറില്ല.
വഴിപാടുകൾ വരുന്നതുെകാ ് ഇവിെട ശാന്തിക്കാരനും
കഴകക്കാരനും ധാരാളം സമ്പാദ്യമുണ്ടാകും. അതുെകാ�

് ഇവിെട ശാന്തി ം കഴകത്തിനും ആളില്ലാെത ഒരി�
ക്കലും വരാറില്ല.

ആദ്യകാല ് ഇവിെട കിണറുണ്ടായിരുന്നില്ല.
അഭിേഷകം, നിേവദ്യെവ ് മുതലായവെയ്ക്കല്ലാം ആവ�
ശ്യമുള്ള െവള്ളം കീേഴക്കാവിൽനി ം േകാരിെക്കാ �
വന്നാണു് നടത്തിയിരുന്നതു്. ഒരിക്കൽ അവിെട ശാന്തി
നടത്തിയിരുന്നതു വൃദ്ധനും ശുദ്ധഹൃദയനുമായ ഒരു
ന രിയായിരു . ഒരു ദിവസം രാ ിയിൽ പതിവുള്ള
ആവശ്യങ്ങെളല്ലാം കഴിഞ്ഞി പിെന്നയും കുറ കൂ�
ടി െവള്ളം െകാ വേരണ്ടതായ എേന്താ ആവശ്യം
േനരി . രാ ിയിൽ േപ്പായി െവള്ളം േകാരിെക്കാ �
വരാനുള്ള ബുദ്ധിമു വിചാരിച്ചി ം ക്ഷീണം െകാ ം
ആ വൃദ്ധ ാഹ്മണനു സാമാന്യത്തിലധികം സങ്കടവും
േദഷ്യവുമുണ്ടായി. എങ്കിലും കാര്യം നടക്കണമേല്ലാ
എ വിചാരി ് ഒരു െച കുടവുെമടു െകാ ് പു�
റെപ്പ ് ഇറങ്ങിയ ഉടെന കാൽ ഒരു കല്ലിേന്മൽ മുട്ടി.
മുേമ്പതെന്ന സങ്കടെപ്പ െകാണ്ടിരുന്ന ആ ശുദ്ധാത്മാ�
വിനു് ഇതിെന്റ േവദനയുംകൂടിയായേപ്പാൾ േദഷ്യം
സഹിക്കവയ്യാതാവുകയാൽ െച കുടം വലിെച്ചറിഞ്ഞി ്
അത്താഴെമാ ം കഴിക്കാെത േപായി കിട റങ്ങി.
പിേറ്റദിവസം കാല ് ആ െച കുടം െച വീണ
സ്ഥല ് ഒെരാന്നാന്തരം കിണർ കാണെപ്പ . അതു
കുഴിെച്ചടുത്ത മ ് അവിെടെയ ം കാണ്മാനില്ലാ�
യിരു . അവിെടനി ് അരനാഴിക അകെല ഒരു
പാട തേലദിവസമില്ലാെതയിരുന്ന ഒരു മൺകു
പിെറ്റദിവസം കാല കാണെപ്പടുകയും െച . ഈ
കിണറു കുഴിച്ചതു് ഭഗവതിയുെട ഭൂതഗണങ്ങളാെണന്നാ�
ണു് പറയുന്നതു്. ഭക്തവത്സലയായ േദവി ഭക്തനും,
അശക്തനും, ശുദ്ധനുമായ ആ ാഹ്മണെന റി ദയ�
യുണ്ടായി ് അവിടു ് ഇങ്ങെന തെന്റ ഭൂതഗണങ്ങെള�
െക്കാ െചയ്യിച്ചതായിരി ം. േമൽക്കാവിൽഭഗവതി
സകലാഭീഷ്ട ദായിനിയും ഭക്ത ിയയുമാെണ ള്ളതു

സിദ്ധമാണേല്ലാ. അവിെടെച്ച ഭക്തിപൂർവ്വം ഭജി
ാർത്ഥിച്ചാൽ സന്തതിേയാ, സമ്പേത്താ, സംഗീതേമാ,

സാഹിത്യേമാ എ േവണെമങ്കിലുമുണ്ടാകും. വിേശഷി�
കവിത്വമുണ്ടാകുന്നതിനു് ഈ േദവിെയ ഭജി ന്ന�

തുേപാെല സുഗമമായ മാർഗ്ഗം േവെറ യാെതാ മില്ല.
അതിനാൽ സ്ഥലെത്ത ‘ദക്ഷിണമൂകാംബി’ എ തെന്ന
ചിലർ പറയാറു ്.

ഉദ്ദണ്ഡശാ ികൾ േകരളത്തിൽ വന്നതിെന്റേശഷം
പല േക്ഷ ങ്ങൾ സന്ദർശി . ഒരിട െചന്നി ം അേദ്ദ�
ഹത്തിന്റ്െറ മനസ്സിൽ ഭക്തി േതാന്നിയില്ല. അതിനാല�
േദ്ദഹം ഒരിട ം ദർശനം കഴിച്ചില്ല. േമേലക്കാവിൽെച്ച�

േനാക്കിയേപ്പാൾ അേദ്ദഹത്തിനു വളെര ഭക്തിേതാ�
കയാൽ അേദ്ദഹം അമ്പലത്തിനക കട േദവി�

െയ വന്ദി . അേപ്പാൾ ഒരു േ ാകമുണ്ടാക്കിെച്ചാല്ലിയാ�
ണു് അേദ്ദഹം വന്ദിച്ചതു്. അതിെന്റ പൂർവ്വാർദ്ധമായ-

“സംഭരിതഭൂരികൃപമംബ! ശുഭമംഗം
ശുംഭതു ചിരന്തനമിദം തവ മദന്തഃ”

എന്നീ ര പദം െചാല്ലിക്കഴിഞ്ഞി േശഷം േതാന്നാൻ
ശാ ികൾ സ്വ ം താമസം വ . അേപ്പാൾ നട�
യിൽ ഇടയ്ക്ക െകാട്ടിെക്കാ നിന്നിരുന്ന മാരാർ ആ പൂർ�
വ്വാർദ്ധത്തിെന്റ ഉത്തരാർദ്ധമായി-

“ജഭരിപുകുംഭിവരകുംഭയുഗഡംഭ-
സ്തംഭികുചകുംഭപരിരംഭപരശംഭുഃ”

എ െചാല്ലി. അതുേക ശാ ികൾ സേന്താഷാ തഭ�
രിതനായി ‘നീ താൻ കവിമല്ലൻ’ എ പറ . പണ്ഡി�
താേ സരനും മഹാകവിയുമായിരുന്ന ഉദ്ദണ്ഡശാ ികളു�
െട അഭിനന്ദനത്തിനു പാ ീഭവി വാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള
കവിത്വം ആ മാരാർ സിദ്ധിച്ചതു് ഈ േദവീെയ േസ�
വിച്ചി മാ മായിരു .

ജ്ഞാനപ്പാന മുതലായ കൃതികളുെട നിർമ്മാതാവായ
പൂന്താന ന രി കവിതാവാസനയുണ്ടായതും
ഈ േദവിെയ േസവിച്ചി തെന്നയായിരു . പൂന്താ�
ന ന രി അേദ്ദഹത്തിെന്റ കവിത ഗുരുവായൂർ
േക്ഷ ത്തിൽ ഭജി െകാണ്ടിരുന്ന േമൽ പ്പ ർ നാരാ�
യണഭട്ടതിരിെയ േകൾപ്പിച്ചേപ്പാൾ ഭട്ടതിരി “വിഭക്തി
കുറവാണു് ” എ പറ െവ ം ഭട്ടതിരി അങ്ങെന
പറഞ്ഞതിനാൽ ഇനി തെന്റ കവിതെയ ആരും ആദരി�

കയിെല്ല വിചാരി പൂന്താന ് ന രി വിഷാദ�
േത്താടുകൂടി അവിെടനി ് ഇറങ്ങിേപ്പായേപ്പാൾ “വിഭ�
ക്തി കുറവാെണങ്കിലും ഭക്തി ഭട്ടതിരി ള്ളതിലധികം
പൂന്താനത്തിനു ് ” എ ഗുരുവായൂരപ്പൻ അരുളിെച്ചയ്ത�
തു േക ഭട്ടതിരി പശ്ചാത്താപേത്താടുകൂടി പൂന്താന
ന രിയുെട അടുക്കൽെച്ച സമാധാനം പറ ്
അേദ്ദഹെത്ത സേന്താഷിപ്പി െവ മുള്ള ഐതീഹ്യം
സു സിദ്ധമാണേല്ലാ. എന്നാൽ ഭട്ടതിരിയുെട ആപ ്
അതുെകാ തീർന്നില്ല. േമേലക്കാവിൽ ഭഗവതിയുെട

ധാന ഭക്തനായിരു വേല്ലാ പൂന്താന ന രി.
അേദ്ദഹത്തിനു വിഭക്തിജ്ഞാനം ചുരുക്കമാെണ
പറ ് അധിേക്ഷപിച്ചതു് ആ േദവി രസിച്ചില്ല.
ഭഗവതിയുെട വിേരാധം നിമിത്തം ഭട്ടതിരി ് പല
അനർത്ഥങ്ങൾ േനരി . തൽ പ്പരിഹാരാർത്ഥം ഭട്ടതിരി
േമേലക്കാവിൽെച്ച മണ്ഡലഭജനം നടത്തി േദവിയു�
െട വിേരാധം തീർ സേന്താഷിപ്പി . ഭട്ടതിരി ആ
ഭജനകാല ണ്ടാക്കിയതാണു് ‘ ീപാദസപ്തതി’ എന്ന
േസ്താ കൃതി. അതിൽനി ് ചില േ ാകങ്ങൾ താെഴ
പകർ .

യത്സംവാഹനേലാഭിനശ്ശശികലാ ചുഡസ്യ�
ഹസ്താംബുജ-

ർശനാപി ച േലാഹിതായതിമുഹു സ്ത്വൽ പാദപേങ്കരുഹം
േതൈനേവാദ്ധതകാസരാസുരശിര ംഗാ �

സ ർണ്ണന
ാചണ്ഡ്യം തദനുഷ്ഠിതം കില കഥം മുക്തി�

സ്ഥലേസ്ഥശിേവ?
ത്വൽ പാദം നിജമസ്തേക ഘടയിതും േക േക

നു േലാേക ജനാഃ
കിം കിം നാരചയന്തി ദുശ്ചരതപ ശ്ചര്യാസ�

പര്യാദികും
മേന്യ ധന്യതമം തു േദവീ! മഹിഷം ൈവര�

സ്ഥൈയവ ത്വയാ
യ ർദ്ധനി സ്വയേമവ പാതകഹരം പാദാം�

ബുജം പാതിതം.
ത്വൽ പാദാഞ്ചലരൂപകൽ പലതികാ ബാല �

വാളദ്വയം
േയ താവൽ കലയന്തി ജാതു ശിരസാ നേ ണ

കമ് േറാജ്ജ്വലം
േതഷാേമവ ഹീ േദവീ! നന്ദനവന ീഡാസു

ലഭ്യം പുനഃ
സർവ്വല്ലീതരുണ വാളഭരണം േസവാനുരു�

പം ഫലം.
േഘാരം പാദസഹ കം കടയന്നാശാസു

ഭാസാ ംപതി-ർ
ദ്ധ്വാന്തേന്നാ പുനരാന്തരം ശമയിതും ശേക്നാ�

തി ൈശലാത്മേജ?
ത്വൽ പാദദ്വിതേയന േകാമളതേര ണാേനന�

നേചതഃ ശാ
ജ നാം ബഹിരന്തരന്ധതമസം കൃന്തസ്യന�

ന്തം ശിേവ!
ഭട്ടതിരി േമേലക്കാവിൽ േപ്പായി മണ്ഡലഭജനം നടത്തി�
യതും ീപാദസപ്തതിയുണ്ടാക്കിയതും ഗുരുവായൂർ ഭജന�
ത്തിടയ്ക്കായിരു . അതിനാൽ േമേലക്കാവിെല ഭജനം
കഴിഞ്ഞതിെന്റ േശഷം അേദ്ദഹം വീ ം ഗുരുവായൂർ�
തെന്ന െച ഭജി െകാ താമസി . അതിനിട ്
ഒരു ദിവസം ഗുരുവായൂരപ്പൻ ഭട്ടതിരിേയാടു് “ഒടുക്കം മു�
ക്തി ലഭി ന്നതിനും ‘മുക്തിസ്ഥല ’ തെന്ന േപാവുക�
യാണു് നല്ലതു് ” എന്നരുളിെച്ച കയാൽ ഭട്ടതിരി ഗുരുവാ�
യൂർ േക്ഷ ത്തിെല ഭജനം മതിയാക്കിയതിെന്റ േശഷം
അജീവനാന്തം േമേലക്കാവിൽ തിങ്കൾ ഭജനം നട ക�
യും ഒടുക്കം അവിെടവ തെന്ന ചരമഗതിെയ ാപി �
കയും െച െവന്നാണു് േകൾവി.

ഭാഗവേതാത്തമനും ഭാഗവതപാരായണനുമായിരു�
ന്ന കൂട ർ കുഞ്ഞിക്കാവുന രിപ്പാട്ടിേല േമേലക്കാ�
വിൽ ഭഗവതിെയ റി ് അളവറ്റ ഭക്തിയും വിശ്വാസ�
വുമുണ്ടായിരു . അേദ്ദഹം ആ േതാറും നവരാ ികാ�
ല ് അവിെടെച്ച ് േദവിെയ ഭജി െകാ ് താമസി�

കയും മുടക്കം കൂടാെത ഭാഗവതപാരായണം നട �
കയും പതിവായിരു . കൂട ർ ന രിപ്പാടു വ ഭാ�
ഗവതപാരായണം തുടങ്ങിയിരി എന്നറിഞ്ഞാൽ
എവിെടയായാലും അതു േകൾ ന്നതിനു് അസംഖ്യമാ�
ളുകൾ വ കൂടുകയും അവെരല്ലാവരും യഥാശക്തി കുേറ�
േശ്ശ പണം ന രിപ്പാട്ടിെല മുമ്പിൽ െവ വന്ദി കയും
പതിവായിരു . അങ്ങെന വരുന്ന പണെമാ ം ന �
രിപ്പാെടടു സമ്പാദി ക പതിവില്ല. എവിെടയായാ�
ലും അതതു സ്ഥലങ്ങളിൽ ആ പണം മുഴുവനും ഈശ്വ�
രാർത്ഥമായി െചലവു െച കയാണു് പതിവു്. അവിെട
വ ണ്ടായ പണം േശഖരി െവ േക്ഷ ത്തിനു ജീർ�
േണ്ണാദ്ധാരണം െചയ്യി കയും െച പലക അടിപ്പി �
കയും െച . പിെന്ന നവരാ ികാല അവിെട ടുന്ന

ാഹ്മണർ പതിവായി അത്താഴം െകാടു ന്നതിേല�
ക്കായി ആയിരമുറുപ്പിക േദവസ്വത്തിൽ ഏൽ  പ്പി കയും
െച .

േമേലക്കാവിെല ധാന വഴിപാടു മണ്ഡലക്കാ�
ല വാരം കഴി കയാണു്. അതു ചുരുക്കത്തിലാ�
യാൽ േപ്പാര. ആയിരം േന പ്പഴംെകാ ഥമനും,
വലിയ പപ്പടം, പഞ്ചസാര, ശർക്കരപുരട്ടിയുേപ്പരി മു�
തലായ വിഭവങ്ങളും േവണം. ഓേരാ കാര്യങ്ങൾ
സാധി ന്നതിനായി ഈ വഴിപാടു പലരും നടത്താ�
റു ്. എങ്കിലും െകാല്ലത്തിൽ നാല വാരത്തിലധികം
ഉണ്ടാകാറില്ല. ആയിരം പഴംെകാ ഥമനുള്ള വാരം
നട ന്ന ദിവസം േദവി പതിെന പറ അരി െവ
െവള്ള നിേവദ്യം േവണം. അതിനാൽ ഈ വഴിപാടു
ഒരു വിധം ധനികന്മാർക്കല്ലാെത നടത്തിവാൻ സാ�
ധി കയില്ല. വാരമില്ലാത്ത ദിവസങ്ങളിൽ അവിെട

ാഹ്മണർ ് അത്താഴത്തിനു മാർഗ്ഗെമാ മില്ലായിരു�
. അതിനാലാണു കൂട ർ ന രിപ്പാടു് അത്താഴത്തിനു

വകെവ െകാടുത്തതു്.
ഇവിെട ‘െക മാല’ എെന്നാരു വഴിപാടും പതിവുണ്ടാ�

യിരു . ഓേരാ കാര്യങ്ങൾ സാധി ന്നതിനായി ഇതു
പലരും ാർത്ഥി കയും കാര്യങ്ങൾ സാധി കയും
വഴിപാടു നട കയും െചയ്തിരു . എന്നാൽ ഭക്തിേയാ�
ടു കൂടിയല്ലാെത ഊറ്റം കാണി ന്നതിനായി വഴിപാടു
നട ക േദവി ഒ ം ഇഷ്ടമില്ല. അങ്ങെന നട ന്ന
വഴിപാടുകൾ അവിെട ഒരിക്കലും ശരിയായി നടക്കാറുമി�
ല്ല. ആ വഴിപാടിെന്റ സ്വഭാവെമങ്ങെനെയന്നാൽ, േക്ഷ�

ത്തിനക ം പുറ ം േക്ഷ പറമ്പിലുള്ള വൃക്ഷത്തി�
േന്മൽ േപ്പാലും നിറ മാലകൾ ചാർ കയും വിള �
കൾ െവ കയും കീേഴക്കാവിൽ െവ േകമമായി സദ്യ
നട കയുമാണു്. ഒരിക്കൽ കുതിരവട്ട നായരുെട
ഭവനത്തിെല മൂത്ത േനത്യാരു് ഇവിെട ഒരു െക മാല
കഴി കയുണ്ടായി. അതു തെന്റ ധനശക്തിയും ഭാവ�
വും കാണിക്കാൻ കൂടിയായിരു . േനത്യാരു േനരെത്ത
െതാഴാനായി േക്ഷ ത്തിൽ െചന്നേപ്പാൾത്തെന്ന വഴി�
പാടു നടത്താൻ ചുമതലക്കാരായ േക്ഷ സംബന്ധിക�
േളാടും മ ം “പണം എ യായാലും വിേരാധമില്ല, െക�
മാല ഇടിെപാടിയാകണം” എ പറ േത്യകം

ചട്ടംെകട്ടി. േനരം സന്ധ്യയാകാറായേപ്പാൾ മുതൽ രാ�
ി മുഴുവനും അതികലശലായി ള്ള ഇടിയും മഴയും കാ�

മുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ അ സാമാന്യം േപാെല വിള�
െവ ന്നതിനും മാല ചാർ ന്നതിനും മ ം സാധിച്ചി�

ല്ല. അഹമ്മതിേയാടുകൂടി അവിെട വരുന്നവർെക്കല്ലാം
ഇച്ഛാഭംഗേത്താടുകൂടിയല്ലാെത മടങ്ങിേപ്പാകാൻ ഒരിക്ക�
ലും സാധിക്കാറില്ല.

േമേലക്കാവിൽ ഭഗവതി വിേശഷദിവസങ്ങളിൽ
അര േമേ ാ ചന്ദനം ചാർ ക പതിവു ്. അതു്
ഓേരാരുത്തരുെട വഴിപാടായിട്ടാണു് പതിവു്. അവിെട
ചാർത്താൻ അനവധി തിരുവാഭരണങ്ങളും വഴിപാടായി�
ത്തെന്ന വരും. അവിെട േക്ഷ ത്തിൽ അശുദ്ധി ബാ�
ധിച്ചാൽ പുണ്യാഹം പതിവില്ല. പൂവും മാലയുെമല്ലാെമടു�

പുറത്തി െവള്ളെമാഴി ബിംബം കഴുകുക മാ െമ
പതിവു . പൂവും മാലയുെമടു പുറത്തിടുന്നതിേനാടുകൂ�
ടി തിരുവാഭരണങ്ങളുെമടു പുറത്തിടും. ആ തിരുവാഭ�
രണങ്ങെളല്ലാം കിഴേക്കക്കാവിേലെയ്ക്കടു മുതൽ ട്ടി
അവിെട സൂക്ഷി ം. അങ്ങെനയാണു് പതിവു്.

അവിെട ീേകാവിലിനക ബിംബത്തിെന്റ മു�
മ്പിൽ തറയിൽ ഒരു ദ്വാരമു ്. അതു് എേപ്പാഴും ഒരു
പലകെകാ ് അടച്ചിരി ം. ആവശ്യ ംേപാെല ആ
പലക മാറ്റി ആ ദ്വാരത്തിൽ ൈകയി േനാക്കിയാൽ ഒരു
മാതിരി ക കി ം. അതിനു ‘മുേക്കാലക്ക ് ’ എന്നാണു
േപരു പറ വരുന്നതു്. ആ ക സ്വർണ്ണംെകാേണ്ടാ
െവള്ളിെകാേണ്ടാ െകട്ടി േദഹത്തിൽ ധരിച്ചാൽ ദുർേദ്ദ�
വതമാരുെട ഉപ വവും മഹാേരാഗങ്ങളും ഉണ്ടാവുകയി�
ല്ല. അതിനാൽ ആ ക വാങ്ങിെക്കാ േപാകാനായി
അവിെട അസംഖ്യമാളുകൾ വരു ്. ആവശ്യക്കാർ
തേലദിവസംതെന്ന അവിെടെച്ച ശാന്തിക്കാരെനപ്പ�
റേഞ്ഞൽ പ്പിക്കണം. പിേറ്റദിവസം കാലെത്ത കുളി ്
അമ്പലത്തിൽെച്ച േദവീദർശ്ശനവും യഥാശക്തി വഴി�
പാടും ശാന്തിക്കാരനു ദക്ഷിണയും കഴിച്ചാൽ ശാന്തിക്കാ�
രൻ അട പലക മാറ്റി ദ്വാരത്തിൽ ൈകയി കെല്ലടു
െകാടു ം. ഈ ക െകട്ടി ് ീകൾ കഴുത്തിലും പുരു�
ഷന്മാർ അരയിലുമാണു് ധരി ക പതിവു്.

“ന രിമാർ ് ഊരായ്മയുള്ള േക്ഷ ത്തിെല സ്വ�
കെളല്ലാം വാരം കഴി ം പൂരം േഘാഷി ം തമ്മിത്ത�

ല്ലി വ്യവഹാരങ്ങൾ നടത്തിയും നശിപ്പി കയും ഒടുക്കം
അവരും നശി കയുമാണു് പതിവു് ” എ ജനങ്ങളുെട
ഇടയിൽ ഒരു സംസാരവും വിശ്വാസവുമുള്ളതിനു േമേല�
ക്കാവിെല സ്ഥിതിയും ഒ ം വ്യത്യാസമായിരി ന്നി�
ല്ല.
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കുമാരമംഗല ന രി

കുമാരമംഗല ന രിയുെട ഇല്ലം േകാട്ടയം താലൂക്കിൽ
വിജയപുരം പകുതിയിൽ പാറ ഴ േദശത്താണു്. ഈ
ഇല്ലക്കാർ പ മ വാദത്തിലും േമാടിവിദ്യയിലും
അദ്വിതീയന്മാരും സിദ്ധരുമായിരു .

ഇേപ്പാൾ തിരുവിതാംകൂർ എ പറയുന്ന രാജ്യം
പെണ്ടാരുകാല ് േവണാടു് (തൃപ്പാ രു് ), ഓണാടു് (കാ�
യംകുളം), േദശിംഗനാടു് അെല്ലങ്കിൽ ജയസിംഹനാടു്
(െകാല്ലം), െചമ്പകേശ്ശരി (അമ്പല ഴ), െത ംകൂർ,
വട ംകൂർ മുതലായി പല രാജ്യങ്ങളിലായിരുന്നേല്ലാ.
അങ്ങെനയിരിെക്ക ഒരു കാല ് കായ ള ് രാ�
ജാവിെന്റ രാജ്യ ് കൃഷ്ണപുരം എന്ന േദശ ് ഒരു
യക്ഷിയുെട ഉപ വം വ കൂടി. ആ യക്ഷി സർവ്വാംഗ�
സുന്ദരിയായ ഒരു മനുഷ്യ ീയുെട േവഷം ധരി െകാ ്
നാ വഴിയിൽ േപായി നി ം. ആ വഴിയിൽ ടി
പുരുഷന്മാരാെരങ്കിലും വന്നാൽ പുഞ്ചിരി തൂകിെക്കാ ്
അടു ് െച ് “ഒരിക്കൽ മുറുക്കാൻ തരാേമാ?” എ
േചാദി ം. ആ പുഞ്ചിരി കാണുേമ്പാൾ മനുഷ്യരായി�
ള്ളവരുെടെയാെക്ക മന മയങ്ങിേപ്പാകും. മുറുക്കാൻ

െകാടു കഴിയുേമ്പാൾ “വരണം നമു ് വീട്ടിേല ്
േപാകാം; ഊണു കഴിഞ്ഞി ് േപായാൽ മതി.” എ
ക്ഷണി ം. അതിെന ധിക്കരി േപാകാൻ ആർ ം
ൈധര്യമുണ്ടാകാറില്ല. മിക്കവരും വഴി നട ം വിശ ം
വളെര ക്ഷീണിച്ചവരായിരി ം. അെല്ലങ്കിലും ആ േമാഹ�
നാംഗിയുേട ക്ഷണെത്ത ഉേപക്ഷി ് എങ്ങെന േപാകും?
അതു മനുഷ്യരാൽ സാധ്യമല്ലായിരു . അതിനാൽ
ക്ഷണിച്ചാലുടെന സമ്മതി ് എല്ലാവരും അവളുെട
കൂെടേപ്പാകുക പതിവായിരു .

വഴിയിൽ നി കുറ ദൂരം േപായാൽ അക്കാല�
ജനവാസമില്ലാത്ത ഒരു വന േദശമുണ്ടായിരു .

ആ െകാടുങ്കാട്ടിൽെച്ച േമ്പാൾ ആ സുന്ദരി േവഷം മാറി
തെന്റ സ്വന്തം േവഷം ധരി ം. ഏറ്റവും ഭയങ്കരിയായ
ആ യക്ഷിയുെട േവഷം കാണുേമ്പാൾ തെന്ന മനുഷ്യ�
െരല്ലാം േബാധം െക നില വീഴും. ഉടെന യക്ഷി
അവെരപ്പിടി ചീന്തി േചാര കുടി െകാ കയും െച ം.
ഇങ്ങെനയായിരു പതിവു്.

ഇങ്ങെന കുറ കാലം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ ഇതി സി�
ദ്ധമായിത്തീരുകയും ആ യക്ഷിെയ റി ള്ള ഭയം നി�
മിത്തം ആ വഴിയിൽ ടി ആരും നടക്കാെതയാവുകയും
െച . അേപ്പാൾ യക്ഷി രാജ്യവാസികെളത്തെന്ന ഉപ�

വി തുടങ്ങി. അതിനാൽ അവിെട ആർ ം പുറത്തി�
റങ്ങി സഞ്ചരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാെതയായിത്തീർ .
അതറി ് കായ ള രാജാവു് ഈ യക്ഷിെയ അവി�
െടനി ് ഒഴി വിടുന്നതിനായി അേനകം മ വാദിക�
െള അവിെട വരുത്തിൽ അവെരല്ലാവരും പഠിച്ച വിദ്യക�
െളല്ലാം േയാഗി ് േനാക്കീ ം യാെതാരു ഫലവുമുണ്ടാ�
യിെല്ല ് മാ മല്ല, ആ യക്ഷി ചില മ വാദികളുെട
കഥ കഴി കയും കൂടി െച . അതിനാൽ കായ ള
രാജാവു് ഏറ്റവും വിഷണ്ണനായും തീർ .

അങ്ങെനയിരുന്നേപ്പാൾ െത ംകൂർ രാജാവിെന്റ
രാജ്യ ് പാറ ഴ എന്ന േദശ ് ‘കുമാരമംഗലം’ എ ്
ഇല്ലേപ്പരായി ് ഒരു ന രിയുെണ്ട ം അേദ്ദഹം വലിയ
മാ ികനാെണ ം അേദ്ദഹെത്ത വരുത്തിയാൽ ഈ
യക്ഷിെയ നി യാസം ഇവിെട നി ് ഓടി കളയു�
െമ ം ആേരാ കായംകുള ് രാജാവിെന ഹിപ്പി .
ഉടെന കായ ള രാജാവു് ആ ന രിെയ അേങ്ങാ ്
പറഞ്ഞയച്ചാൽ െകാള്ളാെമ ് െത ംകൂർ രാജാവി�
െന്റ േപർ ് എഴുതിയയ കയും െത ംകൂർ രാജാവു്
ന രിെയ അവിെടപ്പറഞ്ഞയ കയും െച . ന രി
കായ ളെത്തത്തി രാജാവിെന കണ്ടേപ്പാൾ സംഗതിക�
െളല്ലാം രാജാവു ന രിെയ ഹിപ്പി . ന രി കുളിയും
ഊണും കഴിച്ചതിെന്റ േശഷം കൃഷ്ണപുരേത്ത േപായി.
അേദ്ദഹം ഒരു വഴിേപാക്കെന്റ ഭാവത്തിൽ വഴിയിൽ കൂടി
േപായേപ്പാൾ പതിവു േപാെല മനുഷ്യ ീയുെട േവഷം
ധരി െകാ ് ന രിയുെട അടുക്കൽെച്ച മുറുക്കാൻ
േചാദി . ഉടെന ന രി ചിരി െകാ ് “മുറുക്കാൻ മാ�

മല്ല, എെന്റ കൂെട വന്നാൽ നിന േവണ്ടെതല്ലാം
ഞാൻ ത െകാള്ളാം” എ പറയുകയും, അതിനിട ്
അേദ്ദഹം ഒരു മ ം ജപി ് യക്ഷിെയ ബന്ധി കയും
െചയ്തി ് േനെര വടേക്കാ ് നട തുടങ്ങി. ന രിയു�
െട മ ശക്തിെകാ ് ഒഴി േപാകാൻ നിവൃത്തിയി�
ല്ലാെതയാവുകയാൽ യക്ഷി മനുഷ്യ ീയുെട േവഷമായി�
ത്തെന്ന അേദ്ദഹത്തിെന്റ പിന്നാെല െച . അസ്തമി
േനരം െവളു ന്നതിനു മു ന രി യക്ഷിേയാടു കൂടി
ഇല്ലെത്തത്തി. അേപ്പാഴും യക്ഷി മനുഷ്യ ീയുെട േവ�
ഷം തെന്നയാണു് ധരിച്ചിരുന്നതു്. ആ ീെയ കണ്ടി�
് ഇല്ല ള്ള അന്തർജ്ജനങ്ങളും മ ം “ഇവേളതാണു്?

എന്തിനാണു് വന്നതു്?” എ ം മ ം േചാദി . അതി�
നു മറുപടിയായി ് “അവൾ വഴി െവ ് എേന്നാടു കൂ�
ടി േപാന്നതാണു്. അവൾ ് ഉടയക്കാരായി ് ആരുമി�
ല്ല. അവെളാരു അഗതിയാണു്. അവൾ ് കഞ്ഞിേയാ
േചാേറാ വല്ലതും ആഹാരത്തിനു െകാടുേത്തച്ചാൽ അവ�
െളാരു ദാസിയായി ് ഇവിെട പാർ െകാ ം. ഇവൾ
നാലുെകട്ടിനക കടക്കാൻ സമ്മതിക്കരുതു്. രാ ി�
യായാൽ ഇവിെട ഉപഭവനമായി ള്ള മഠത്തിൽ െച
കിട റങ്ങെട്ട.” എ പറ . അതു് അവിെടെയല്ലാ�
വരും സമ്മതി കയും യക്ഷി അവിെട താമസമാവുക�
യും െച . അതിനിട ് ന രി, യക്ഷി അവിെട േപാ�
യ് ക്കളയാെതയിരിക്കാനായി ്, യക്ഷിെയ ഒരു ഇരു �
നാരായത്തിേന്മൽ ആവാഹി ് ആ നാരായം ഇല്ല
നാലുെകട്ടിനക നടുമുറ്റ തറ കയും െച .

അങ്ങെനയിരി േമ്പാൾ ഒരു മ വാദത്തിനായി
ന രി ് ഒരു ദൂരസ്ഥലേത്ത ് േപാേകണ്ടതു് അത്യാ�
വശ്യമായിത്തീരുകയാൽ അേദ്ദഹം േപായി. ആ തര�
ത്തിനു് യക്ഷി അന്തർജ്ജനങ്ങളുെട അടു കൂടി നാ�
ലുെകട്ടിനക കട സ്ഥലെമാെക്ക ഒ കാണുന്ന�
തിനനുവദിക്കണെമ ് അേപക്ഷി . അന്തർജ്ജന�
ങ്ങൾ ആദ്യം കുറെച്ചാെക്ക വിേരാധം പറ െവങ്കിലും
യക്ഷി വളെര താഴ്മേയാടുകൂടി നിർബന്ധപൂർവ്വം വീ ം
വീ ം അേപക്ഷി കയാൽ അക കട ക്ഷണ�
ത്തിൽ എല്ലാെമാ േനാക്കിക്ക െകാ േവഗത്തിൽ
പുറത്തിറങ്ങിെക്കാ ന്നതിനു് ഒടുക്കമനുവദി . ഉടെന
യക്ഷി നാലുെകട്ടിനക കട ് ഓേരാ സ്ഥലങ്ങൾ
േനാക്കിക്ക തുടങ്ങി. അേപ്പാൾ എേന്താ ആവശ്യ�
ത്തിേലക്കായി ് അന്തർജ്ജനങ്ങൾ ് അടുക്കളയിേല�

് ഒ േപാേകണ്ടതായി വരികയാൽ അവർ േപായി.
അത്തരത്തിനു യക്ഷി നടുമുറ്റത്തിറങ്ങി ന രി ജപി
തറച്ചിരുന്ന നാരായം ഊരിെയടു . അേപ്പാൾ യക്ഷി
ബന്ധനവിമുക്തയാവുകയാൽ െപെട്ട ് അവിെട നിന്നി�
റങ്ങി ആകാശമാർേഗ്ഗണ േപായ് ക്കള . അന്തർജ്ജ�
നങ്ങൾ തിരി വന്നേപ്പാൾ ദാസിെയ അവിെടെയ ം
കാണായ്കയാൽ അവർ വളെര വ്യസനി . ന രി വരു�
േമ്പാൾ േചാദിച്ചാൽ എന്താണു് പറേയണ്ടെത ള്ള വി�
ചാരമാണു് അവെര സന്തപിപ്പിച്ചതു്. അ കാരം തെന്ന
പിേറ്റദിവസം ന രി മടങ്ങിവന്നേപ്പാൾ “ദാസിെയവി�
െട?” എ േചാദി കയും, “എേന്താ ഇന്നെല ഉച്ചയാ�
യേപ്പാൾ മുതൽ അവെള ഇവിെട കാണുന്നില്ല” എ
അന്തർജ്ജനങ്ങൾ മറുപടി പറയുകയും െച . ഉടെന
ന രി നടുമുറ്റത്തിറങ്ങി േനാക്കിയേപ്പാൾ താൻ യക്ഷി�
െയ ആവാഹി ജപി തറച്ചിരുന്ന നാരായം അവിെട
കാണായ്കയാൽ “ആ ദാസി നാലുെകട്ടിനക കട ,
അേല്ല?” എ േചാദി . സമ്മതിക്കാെതയിരിക്കാൻ
നിവൃത്തിയില്ലായ്കയാൽ അന്തർജ്ജനങ്ങൾ പരമാർത്ഥ�
െമല്ലാം സമ്മതി പറ .

ബന്ധനവിമുക്തയായ യക്ഷി യഥാപൂർവ്വം കൃഷ്ണപു�
ര തെന്ന െചെന്ന കയും അവിെട വഴിേയ േപാ�
കുന്നവേരയും രാജ്യവാസികേളയും പൂർവ്വാധികം ഉപ �
വി തുട കയും െച . അതറിഞ്ഞേപ്പാൾ രാജാവു
പിെന്നയും വ്യസനാ ാന്തനും ഭയവിഹ്വലനുമായിത്തീർ�

. അേപ്പാൾ ചില േസവന്മാർ “ആ ന രി ് ഒ ം
ക ി ് െകാടുക്കാത്തതുെകാണ്ടാണു് അേദ്ദഹം പിെന്ന�
യും യക്ഷിെയ ഇേങ്ങാ തെന്ന വിട്ടതു്. ഇനിയും അേദ്ദ�
ഹെത്ത വരുത്തി എെന്തങ്കിലും തക്കതായ സമ്മാനം
ക ി െകാടുത്താൽ അേദ്ദഹം ഈ യക്ഷിെയ ബന്ധി
െകാ േപായ് െക്കാ ം. അേദ്ദഹമല്ലാെത േവെറ ആരു
വിചാരിച്ചാലും ഉ മൂർത്തിയായ ഈ യക്ഷിെയ ഇവിെട
നി ് ഒഴി വിടാൻ സാധി കയിെല്ല ള്ളതു് ഇവിെട
അറിഞ്ഞി ള്ളതാണേല്ലാ” എന്നറിയി . അതു ശരിയാ�
െണ േതാ കയാൽ രാജാവു െത ംകൂർ രാജാവി�
െന്റ േപർ ് പിെന്നയും എഴുത്തയ ് കുമാരമംഗല
ന രിെയ വരുത്തി യക്ഷിയുെട ഉപ വം പൂർവ്വാധിക�
മായി പിെന്നയും തുടങ്ങിയിരി ന്ന വിവരം പറ .
യക്ഷി തെന്റ പിടിയിൽ നി വി േപായതിെന്റ കാര�
ണം ന രി അവിെട അറിയി കയും െച . അേപ്പാൾ
രാജാവു് “ആെട്ട, ഇനിെയന്താണു് േവണ്ടതു്? ഏതു വി�
ധവും ഈ ഉപ വം ഇവിെട നി ് മാറ്റണം. ഇനിയും
ഇേങ്ങാ ് വരികയുമരുതു്. അതിനു തക്കവണ്ണം എെന്ത�
ങ്കിലും െചയ്യണം. അതു് അ ് വിചാരിച്ചാലല്ലാെത സാ�
ധി കയില്ല. ഈ ഉപ വം ഇവിെട വരാതിരിക്കത്ത�
ക്കവണ്ണം ഒഴിപ്പിച്ചാൽ അതിേല ് എ ് േവണെമങ്കി�
ലും തരാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണു് ” എ പറ . ഉടെന
ന രി ‘ തിഫലെമാ ം കിട്ടാഞ്ഞി ം മനഃപൂർവ്വമായും
ഞാൻ ഈ യക്ഷിെയ ഇേങ്ങാ വിട്ടയച്ചതെല്ല മുൻ�
േപ ഞാൻ അറിയി വേല്ലാ. ഞാൻ ഇങ്ങെനയുള്ള കാ�
ര്യത്തിൽ തിഫലം ആ ഹിക്കാറുമില്ല. ആെരങ്കിലും
എെന്തങ്കിലും മനേസ്സാടുകൂടി തന്നാൽ േവെണ്ട വയ്ക്കാ�
റുമില്ല. അങ്ങെനയാണു് എെന്റ പതിവു്. ഏെതങ്കിലും
യക്ഷിെയ ഞാനിനിയും ബന്ധി െകാ േപാവുകയും
ഇേങ്ങാ വരാതിരിക്കത്ത വിധത്തിൽ എവിെടെയങ്കി�
ലും സ്ഥിരമായി ഇരു കയും െചയ്യാം. തിഫലത്തി�
െന്റ കാര്യം തിരുമന േപാെല’ എ വീ ം അറിയി�

. ഇതു േക ് രാജാവു് ഏറ്റവും സേന്താഷേത്താടു കൂടി
“എന്നാൽ അങ്ങെനയാവെട്ട. ന രി യക്ഷിെയ െകാ �
േപായി എവിെടെയങ്കിലും സ്ഥിരമായി ഇരുത്തിക്കഴി�
ഞ്ഞാലുെടെന ഇവിേട വരണം. േശഷെമല്ലാം അേപ്പാൾ
പറ െകാള്ളാം” എ പറ .

ഇതു േക ന രി യക്ഷി പതിവായി നിൽക്കാറു�
ള്ള സ്ഥലേത്ത ് േപായി. ന രിെയ ത്യക്ഷമായി
കണ്ടാൽ യക്ഷി മറ കളെഞ്ഞങ്കിേലാ എ വിചാ�
രി ് അേദ്ദഹം വഴി വി കാട്ടിൽ ടിയാണു് േപായതു്.
അങ്ങെന െച ് അേദ്ദഹം യക്ഷി നിന്നിരുന്ന സ്ഥല�
േത്താടടു ് ഒരു മരത്തിനു മറ നി ് െകാ ് ൈക�
വശമുണ്ടായിരുന്ന നൂൽച്ചരെടടു ് യക്ഷിെയ േനാക്കി
ഒരു മ ം ജപി ് മൂ െക െകട്ടി. അേതാടുകൂടി യക്ഷി�
െയ ബന്ധി കയും കഴി . ഉടെന അേദ്ദഹം വട�
േക്കാ നട തുടങ്ങി. പിന്നാെല യക്ഷിയും േപായി.
ആ ാവശ്യം യക്ഷി േപായതു് ന രിക്കല്ലാെത മറ്റാർ�

ം തെന്ന കാണ്മാൻ പാടില്ലാത്ത വിധത്തിൽ േദഹം
മായയാൽ മറ െകാണ്ടാണു്.

ഇങ്ങെന േപായി ന രിയുെട ഇല്ലത്തിനു സമീപ�
ത്തായേപ്പാൾ യക്ഷി ന രിേയാടു് “ഞാൻ ഒരിക്കൽ
അങ്ങെയ ചതി ് ഒളിേച്ചാടിേപ്പായവളാണു്. എങ്കിലും
അതു വിചാരി ് എെന്ന ഉപ വിക്കരുതു്. ഇനി ഞാൻ
അങ്ങയുെട ഇഷ്ടം േപാെല താമസി െകാള്ളാം. എങ്കി�
ലും എെന്ന ദാസ്യവൃത്തി നിയമിക്കരുതു്. അതു് എനി�

് സങ്കടകരമാണു് ” എ പറ . ഉടെന ന രി “നീ
ആെരയും ഉപ വിക്കാെത മര്യാദേയാടുകൂടി ഇവിെട താ�
മസി െകാള്ളാെമങ്കിൽ നിെന്ന ഞാെനെന്റ പരേദവത�
െയേപ്പാെല വിചാരി സബഹുമാനം ആദരി കയും
ആചരി കയും െച െകാള്ളാം; ഇനിയും നീ എെന്ത�
ങ്കിലും അ മം വർത്തിച്ചാൽ ഞാൻ നിെന്ന അറു
േഹാമി കളയുെമ ള്ളതിനു സംശയമില്ല” എ ം പറ�

.
ഇല്ലെത്തത്തിയതിെന്റ േശഷം ന രി തൽക്കാലം

യക്ഷിെയ അവിെടയുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പാലവൃക്ഷത്തി�
േന്മൽ ഇരുത്തീ ് ഇല്ലത്തിെന്റ മുറ്റ തെന്ന െചറുതായി�
് ഒരു ീേകാവിൽ പണിയി കയും ഒരു വി ഹമു�

ണ്ടാക്കി യക്ഷിെയ ആ ബിംബത്തിങ്കലാവാഹി ് ആ
ീേകാവിലിൽ യഥാവിധി തിഷ്ഠി കയും അവിെട

പതിവായി നിേവദ്യം തുട കയും െച .
ഇ യുെമാെക്കക്കഴിച്ചതിെന്റ േശഷം ന രി കാ�

യ ള രാജസന്നിധിയിെലത്തി. ഉടെന രാജാവു്
കുമാരമംഗലത്തില്ല ള്ളവർ എ ം അനുഭവി െകാ�
ള്ളത്തക്കവണ്ണം ‘ചവറ’ എന്ന േദശ ള്ള ……… വ �
ക്കൾ കരെമാഴിവായിതന്നിരി എെന്നാരു നീെട്ട�
ഴുതി തുല്യം ചാർത്തി ന രിയുെട കയ്യിൽ െകാടു .
അതു കണ്ടേപ്പാൾ ന രി ണ്ടായ സേന്താഷം സീമാ�
തീതമായിരു എ ് പറയണെമന്നില്ലേല്ലാ. അേദ്ദഹം
അ െയാ ം വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല. ന രി യാ പറ�

േപായ സമയ ം രാജാവു് അേദ്ദഹത്തിനു് അേന�
കം സമ്മാനങ്ങൾ െകാടു . എല്ലാം െകാ ം ന �
രി അത്യന്തം സ ഷ്ടനായി ഭവി എ പറഞ്ഞാൽ
മതിയേല്ലാ.

തിഷ്ഠ കഴിഞ്ഞതിെന്റ േശഷം ആ യക്ഷിയുെട ഉപ�
വം ഇക്കാലം വെര ആർ ം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ആ യക്ഷി

കുമാരമംഗല ന രിയുെട പരേദവതയുെട നിലയിൽ
ഇേപ്പാഴും അവിെടത്തെന്ന ഇരി . ആ ഇല്ല ള്ള�
വർ ആ യക്ഷി പതിവുള്ള നിേവദ്യം ഇേപ്പാഴും മുടക്കം
കൂടാെത നടത്തിേപ്പാരു മു ്.

യക്ഷിപ്പറമ്പ യക്ഷിെയ സംഹരിച്ച ആളും സി�
ദ്ധ മ വാദിയുമായിരുന്ന ‘സൂര്യകാലടി’ ഭട്ടതിരിയുെട
ഇല്ലം കുമാരമംഗല നി ് ഏകേദശം ര നാഴിക
പടിഞ്ഞാറു് ‘നട്ടാേശ്ശരി’ എന്ന േദശത്താണു്. കാലടി ഭട്ട�
തിരിമാരും വളെരക്കാലം മു മുതൽ തെന്ന വലിയ
മ വാദികളാണേല്ലാ. അതിനാൽ ഈ രണ്ടില്ലക്കാരും
(കുമാരമംഗലവും കാലടിയും) തമ്മിൽ വലിയ കിടമത്സ�
രവും ഉൾത്തിര ം പേണ്ട ഉണ്ടായിരു . എന്നാൽ
അതു് അകത്തല്ലാെത പുറേമ ഭാവി കയും പറയുകയും
ര കൂട്ടരും പതിവില്ല. പുറേമ രണ്ടില്ലക്കാരും തമ്മിൽ
തമ്മിൽ വളെര നല്ല േസ്നഹഭാവേത്താടുകൂടിയാണു് കഴി�
ഞ്ഞിരുന്നതു്.

അങ്ങെനയിരുന്നേപ്പാൾ കാലടി ഭട്ടതിരിയുെട ഇല്ല�
് ഒരടിയന്തിരത്തിനു േസ്നഹമുറ ് ഭട്ടതിരി കുമാരമംഗ�

ല ് ന രിെയയും ക്ഷണി കയും ന രി വരികയും
െചയ്തിരു . അടിയന്തിരം സംബന്ധി ള്ള സദ്യയും
മ ം കഴി േനരം ൈവകിയേപ്പാൾ ഭട്ടതിരി ന �
രിേയാടു് “ഇ കാർത്തികയാണേല്ലാ. കുമാരന രു
വാരസ്സദ്യ േകമമാണു്. കുമാരമംഗലം േപാകു േണ്ടാ”
എ േചാദി . അതിനുത്തരമായി ന രി “ഭട്ടതിരി
േപാകു െണ്ടങ്കിൽ ഞാനും േപാരാം” എ പറ .
“എന്നാൽ േപാകാം” എ പറ ഭട്ടതിരിയും ന രി�
യും കൂടി പുറെപ്പ .

കാലടിയില്ല നി കുറ പടിഞ്ഞാ െച �
േമ്പാൾ അവിെട മീനച്ചിലാറിെന്റ ൈകവഴിയായ ഒരു
െചറിയ ആറു ്. ആ ആറിനു വിസ്താരമിെല്ലങ്കിലും
അത്യധികമായ അഗാധതയും അതികഠിനമായ ഒഴു �
മു ്. ആറു കടന്നി േവണം കുമാരന ർ ് േപാകാൻ.
േതാണി കൂടാെത അവിെട അക്കെര കട ന്ന കാര്യം
അസാദ്ധ്യവുമായിരു . ഭട്ടതിരി കൂെടയുള്ളതുെകാ ്
അവിെട േതാണി കാണും എ വിചാരിച്ചാണു് ന രി
കൂെട പുറെപ്പട്ടതു്. ഭട്ടതിരി ന രിെയ കൂട്ടിെക്കാ ്
പുറെപ്പട്ടതു് അവിെട വ ് അേദ്ദഹെത്ത ഇളിഭ്യനാക്കാ�
െമ കരുതിെക്കാ മായിരു . ന രി മ വാദം
കൂടാെത വായുസ്തംഭം, ജലസ്തംഭം മുതലായ േമാടിവിദ്യ�
യും മ ം അറി കൂടാ എന്നായിരു ഭട്ടതിരിയുെട
വിചാരം. വാസ്തവത്തിൽ ന രി േമാടിവിദ്യയിൽ
ഭട്ടതിരിേയക്കാൾ സമർത്ഥനായിരു . അതു ഭട്ടതിരി
അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല.

ര േപരും കൂടി ആ കടവിെലത്തി. അേപ്പാൾ
അവിെടെയ ം േതാണി ഇല്ലായിരു . അതിനാൽ
ഭട്ടതിരി ന രിേയാടു് “ഇവിെട അക്കെര കടക്കണമ�
േല്ലാ. അതിെനന്താ കൗശലം? ഞാൻ വല്ല വിധവും
കട െകാള്ളാം. അങ്ങെനകടക്കാൻ കുമാരമംഗലം വി�
ചാരിച്ചാൽ സാധി െമ ് േതാ ന്നില്ല. അതിനാൽ
തിരിെയ േപായ് േക്കാളൂ” എ പറ . അേപ്പാൾ
ന രി” ഭട്ടതിരി കട ന്നതു കാണെട്ട, പിെന്ന എെന്റ
കാര്യം ഞാൻ തീർച്ചയാക്കിെകാള്ളാം” എ പറ .
ഉടെന ഭട്ടതിരി അടു ള്ള ഒരു വീട്ടിൽ നി ് ഒരു തൂ�
ശനില മുറി വാങ്ങി െവള്ളത്തിലി ് അതിൽ കയറി
ൈകെകാ തുഴ ് അക്കെര കട . ഉടെന ന രി
ഒരു തുളസിയില പറി െവള്ളത്തിലി ് അതിൽ കയറി
തുഴ ് അക്കരയിറങ്ങി. അേപ്പാൾ ന രിെയ ഇളിഭ്യ�
നാക്കണെമ വിചാരി ് ഭട്ടതിരി ഏറ്റവും ഇളിഭ്യനായി
എ ള്ളതു വിേശഷി പറയണെമന്നില്ലേല്ലാ.
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മണ്ടക്കാട്ടമ്മനും െകാടയും

മണ്ടക്കാ ് എന്ന സ്ഥലം തിരുവിതാംകൂർ സംസ്ഥാന ്
ഇരണിയൽ (ഇേപ്പാൾ കൽ ളം) താലൂക്കിെന്റ െതേക്ക
അറ്റവും സമു തീരവുമാണു്. ഇവിെട ഒരു ാഹ്മണാലയ�
വും നാല നായർ ഗൃഹങ്ങളും ഏതാനും വാണിയന്മാരു�
െട പാർപ്പിടങ്ങളും പലതരക്കാരായ ഒ വളെര മ ജാതി�
ക്കാരുെട വാസസ്ഥലങ്ങളും ഇവയുെട ഇട ് ഒരു അമ്മൻ�
േകാവിലും (ഭഗവതിേക്ഷ വും) ഒരു ശാസ്താംേകാവിലും
(ശാസ്താവിെന്റ അമ്പലവും) ഉ ്.

ഇനി അവിെട ഈ അമ്മൻേകാവിലുണ്ടായതു് എങ്ങ�
െനെയ പറയാം. ഇരണിയൽ മുതലായ േദശങ്ങ�
ളിൽ ക കാലികെള േമ ന്നപുലയർ ര ഭാഗമായി നി�

മദ്ധ്യഭാഗ ് ഒരു പനേന്തങ്ങയി ് അേങ്ങാ മിേങ്ങാ�
ം അടി കളി ക ആ ദി കളിൽ സാധാരണമാണു്.

ഒരിക്കൽ അങ്ങെന അടിച്ച ഒരു പനേന്തങ്ങ അവിെട
അടു ണ്ടായിരുന്ന ഒരു ചിതൽ റ്റിേന്മൽ െച െകാ�

കയും പു സ്വ ം െപാ കയും ആ െപാട്ടിയ സ്ഥല
നി രക്തം വഹി തുട കയും െച . കളി െകാ�

നിന്നിരുന്ന പുലയർ ആ രക്ത വാഹം ക ഭയവി�
ഹ്വലരായി ഉറെക്ക നിലവിളി . ചിലർ േബാധം െക ്
അവിെടത്തെന്ന വീഴുകയും െച . അേപ്പാേഴ ം ഈ
വർത്തമാനം അറി ് ആ സ്ഥലത്തിെന്റയും ക കാ�
ലികളുെടയും ഉടമസ്ഥന്മാരും മറ്റേനകം ജനങ്ങളും താ�
ലൂക്കിൽനി തഹശീൽദാർ മുതലായവരും ആ സ്ഥ�
ലെത്തത്തി. അേപ്പാഴും പുറ്റിൽനി രക്തം വഹി �
െകാ തെന്നയിരു . അേപ്പാൾ അമ്മെന്റ ഒരു ഭൂതം
ഒരു മനുഷ്യെന്റ േദഹത്തിേന്മൽ ആേവശി ് അയാൾ തു�
ള്ളി. ഈ പു സാക്ഷാൽ അമ്മെന്റ വി ഹമാെണ ം
അമ്മൻ വല്മീക (പു ് ) രൂപത്തിൽ ഇവിെട ആവിർഭവി�
ച്ചിരി കയാെണ ം ഈ പു ് േദവി (ഭ കാളി) തെന്ന�
െയ വിശ്വസി പൂജി കയും വന്ദി കയും െചയ്താൽ
മനുഷ്യർ സകലാഭിഷ്ടങ്ങളും സിദ്ധി െമ ം ഈ
ചിതൽ െപാട്ടിയിരി ന്ന സ്ഥല ചന്ദനമര േത�

വിടവടച്ചാൽ രക്ത വാഹം നിൽ െമ ം താൻ
അമ്മെന്റ ഒരു ഭൂതമാെണ ം പറ . ഉടെന തഹ�
ശീൽദാരും മ ം കൂടി ഒരു നല്ല ശ്നകാരെന വരുത്തി

ശ്നംെവപ്പി േനാക്കി കയും ആ മനുഷ്യൻ തുള്ളി�
പ്പറഞ്ഞെതല്ലാം വാസ്തവമാെണ ശ്നകാരൻ വിധി�

കയും അേപ്പാൾ ഈ പു ം അമ്മൻതെന്നയാെണ ്
എല്ലാവർ ം വിശ്വാസമാവുകയും െച .

അനന്തരം ആ സ്ഥലത്തിെന്റ ഉടമസ്ഥൻ ാഹ്മണ�
െരെക്കാ ര മൂ തുലാം ചന്ദനമര പുറ്റിെന്റ വിടവു്
അടപ്പി കയും അേപ്പാൾ രക്ത വാഹം നിൽ കയും
െച . പിെന്ന അമ്മനു മുറ പൂജയും തുടങ്ങി . ഇ കാ�
രമാണു് മണ്ടക്കാ ് അമ്മെന്റ ആഗമം.

അമ്മെന്റ വി ഹമായ ആ പു നനയാെതയിരി�
ന്നതിനും അവിെട അശുദ്ധിയും മ ം ബാധിക്കാെത�

യിരി ന്നതിനുമായി സ്ഥലത്തിെന്റ ഉടമസ്ഥൻ തെന്ന
തല് ക്കാലം ഓലേമച്ചിലായി ് ഒരു േമ രയുണ്ടാക്കി �
കയും ചു ം േവലി െകട്ടി കയും െച . പതിവായി പൂജ�
യും മ ം തുടങ്ങിയേപ്പാൾ അവിെട അമ്മെന്റ ൈചതന്യം
വർദ്ധി തുടങ്ങി. അേപ്പാൾ ജനങ്ങൾ അവിെടെച ്
അമ്മെന വന്ദി കയും േസവി കയും ഓേരാ കാര്യ�
ങ്ങൾ സാധി ന്നതിനായി ാർത്ഥി കയും വഴിപാടു�
കൾ കഴി കയും തുടങ്ങി. അങ്ങെനയായേപ്പാൾ മണ്ട�
ക്കാ ് അമ്മെന്റ അടുക്കൽ അേപക്ഷിച്ചാൽ സകല കാര്യ�
ങ്ങളും സാധി െമെന്നാരു വിശ്വാസം ജനങ്ങളുെട മന�
സ്സിൽ ദൃഢീഭവി . മണ്ടക്കാട്ടമ്മൻ എ ള്ള സിദ്ധി
േലാകത്തിൽ സർവ പര കയും െച . അേപ്പാൾ േദ�
വീദർശനത്തിനായും അവിെട ഭജി ന്നതിനായും വഴി�
പാടുകൾനട ന്നതിനായും മ ം ദൂരസ്ഥലങ്ങളിൽ നി�

ം ജനങ്ങൾ അവിെട വ തുടങ്ങി. അേപ്പാൾ െചാവ്വാ�
, െവള്ളിയാ ഇങ്ങെനയുള്ള വിേശഷദിവസങ്ങളിൽ

അവിെട കൂടുന്ന ജനങ്ങൾ സംഖ്യയില്ലാെതയായി.
അതിനാൽ പണമായി ം പണ്ടങ്ങളായി ം മ സാധ�
ങ്ങളായി മുള്ള നടവരവും അസാമാന്യമായി വർദ്ധി .
അവെയല്ലാം ആ സ്ഥലത്തിെന്റ ഉടമസ്ഥൻ എടു കയും
യേഥഷ്ടം ഉപേയാഗി കയും െചയ്യാമായിരുന്നതുെകാ�

് അയാൾ വലിയ ധനവാനായിത്തീരുകയും െച .
അമ്മനു പതിവായി പൂജയും മ ം തുടങ്ങിയേപ്പാൾ അമ്മ�
െന്റ വി ഹം (പു ് ) േമണ വളർ തുടങ്ങി. ഇേപ്പാ�
ളതു് ഒരു െചറിയ പർവ്വതം േപാെലയായി ്. അതി�
നിേപ്പാൾ ഏകേദശം ഇരുപതടി െപാക്കവും നാ തടി
ചുറ്റളവും അ ഭാഗ ര മൂ ശിഖരങ്ങളുമു ്. ആ
െകാടുമുടികൾ അതിെനാരു ഭൂഷണമായിത്തെന്ന േശാഭി�

. ഇ യുമായി ം അമ്മെന്റ വളർച്ച നിന്നിട്ടില്ല.
അമ്മൻ േകാവിലിെന്റ ഉടമസ്ഥാവകാശം സിദ്ധിച്ചി�

രുന്ന കുടുംബക്കാർ നടവരവുെകാ ം മ ം വലിയ ധന�
വാന്മാരായിത്തീർന്നേപ്പാൾ അവർ പണം സമ്പാദി�

ന്നതിലുള്ള ആ ഹം വർദ്ധി കയും േദവിെയ �
റി ളള ഭക്തിയും േദവീകാര്യങ്ങളിലുള്ള ദ്ധയും കുറ�
യുകയും െച . േനരനീക്കം കൂടാെത പൂജയും മ ം നട�
ത്തിക്കണെമ ള്ള വിചാരം േപാലും അവർക്കില്ലാെത�
യായി. അേപ്പാളവിെട സർക്കാരിൽ നി േവശി ്
അമ്മൻ േകാവിലും ആ സ്ഥലവും മ ം സർക്കാരിൽ േചർ�

. അതിെന റി ് ഉടമസ്ഥന്മാർ മഹാരാജാവു് തിരു�
മനസ്സിെല സന്നിധിയിൽ സങ്കടമറിയി കയാൽ ക �
ന കാരം അവർ ് ഏതാനും പണം െകാടു ് അവരു�
െട ഉടമസ്ഥാവകാശം സർക്കാരിേല ് എഴുതി വാങ്ങി.
അങ്ങെന അമ്മൻ േകാവിലും അതിേനാടു േചർന്ന സ്ഥല�
വുെമല്ലാം തിരുവിതംകൂറു് സർക്കാർവകയായിത്തീർ .
പിെന്ന സർക്കാരിൽനി േകാവിലിെല നിത്യനിദാ�
നം, മാസവിേശഷം, ആട്ടവിേശഷം മുതലായവെയ്ക്കല്ലാം
പതിവുകൾ നിശ്ചയി കയും അതു കാരം സകലതും
ശരിയായി നടത്തി ട കയും െച .

പൂജയും മ ം ശരിയായി നടത്തി ടങ്ങിയേപ്പാൾ
അവിെട അമ്മെന്റ ശക്തിയും ൈചതന്യവും പൂർവ്വാധികം
വർദ്ധി . േദവി ‘ഭയങ്കരി’ എ ളള നാമം യഥാർ�
ത്ഥമായിത്തീർ . ന ച്ച സമയ േപാലും ഭയം നിമി�
ത്തം ജനങ്ങളവിെട േപാകാതായി. അേപ്പാൾ േദവിയുെട
ശക്തി കുറയുന്നതിനായി പതിവായി ള്ള പൂജ കുരുക്കൾ
എന്ന ജാതിക്കാർ നട ന്നതിനും ാഹ്മണരുെട പൂജ
വിേശഷദിവസങ്ങളിൽ മാ ം മതിെയ ം നിശ്ചയി .
അങ്ങെന നടത്തി ടങ്ങിയേപ്പാൾ അമ്മെന്റ ശക്തി കു�
റ യഥാപൂർവ്വം പാകത്തിലായി. അതിനാൽ ഇേപ്പാ�
ഴും അങ്ങെന തെന്ന നട വരു .

ഇനി െകാടെയ റി പറയാം. ‘മണ്ടക്കാ െകാട’
എ പറഞ്ഞാൽ മണ്ടക്കാട്ടമ്മെന്റ പരിവാരങ്ങളായ
ഭൂതേ തപിശാചാദികൾ ് ആടും േകാഴിയും െവട്ടി
ബലി െകാടു കയാണു്. േദവി വസൂരിവി തെന്റ
പരിവാരങ്ങളിൽ െകാടു കയും അവർ െകാ േപാ�
യി ജനങ്ങളുെട േമൽ വിത കയും െച എ ം
അങ്ങെനയാണു് ജനങ്ങൾ ് വസൂരി അെല്ലങ്കിൽ മസൂരി
ഉണ്ടാകുന്നെത ം േദവിയുെട പരിവാരങ്ങൾ ബലി
െകാടു സാദിപ്പി െകാണ്ടാൽ ആ ദീനം ഉണ്ടാവു�
കയിെല്ല ം ഈ പരിവാരങ്ങെള സാദിപ്പി ന്നതു്
േദവി ം സേന്താഷകരമാെണ മാണു് ജനങ്ങളുെട
വിശ്വാസം.

അമ്മൻ േകാവിലിൽ ധാന ദിവസം െചാവ്വാ യാ�
ണു് വിേശഷി മാസംേതാറും ഒടുവിലെത്ത െചാവ്വാ
അതി ധാനമാണു്. അതിനാൽ െചാവാ േതാറുമാണു്
അവിെട ദർശനത്തിനും വഴിപാടുകൾ നടത്താനുമായി
ജനങ്ങൾ വ കൂടുന്നതു്. എല്ലാ െചാവ്വാ ം അവിെട

ീകളും പുരുഷന്മാരുമായി അ റിൽ കുറയാത്ത ജന�
ങ്ങൾ കൂടു ്. ഒടുവിലെത്ത െചാവ്വാ കൂടുന്ന ജനങ്ങ�
ളുെട സംഖ്യ ആയിരത്തിൽ ഒ ം കുറവായിരിക്കയില്ല.
ഒടുവിലെത്ത െചാവ്വാ േതാറും അവിെട അമ്മെന എഴു�
ന്നള്ളി കയും പതിവാണു്. അെതാരു പതിവടിയന്തി�
രമാകയാൽ അതിനു വലിയേഘാഷെമാ മില്ല. െച�
റിയ ീേകാവിൽ േപാെല അെല്ലങ്കിൽ പഴുക്കാമണ്ഡ�
പം േപാെല ഒരു വാഹനം െകട്ടിയുണ്ടാക്കി അലങ്കരി ്
അതിൽ േദവിയുെട പരിശൂലം െവച്ചാണു് എഴുന്നള്ളി �
ന്നതു്. ീേകാവിൽ േപാെല െകട്ടിയുണ്ടാ ന്ന വാഹന�
ത്തിനു് അവിെട പറയുന്ന േപർ ’ച ം’ എന്നാണു്. െചാ�
വ്വാ ് അവിെട കൂടുന്ന ജനങ്ങൾ അരി വീതിെച്ചടു
കഞ്ഞിെവ പാവങ്ങൾ െകാടു കയും പതിവാണു്.
അതും േദവീ സാദകരമായ ഒരു വഴിപാടാണു്. ഇങ്ങ�
െന കഞ്ഞി െകാടു ന്നതിനു മാസംേതാറും ഏകേദശം
മുപ്പതു നാ തു പറ അരിേയാളം േവണ്ടിവരും. ഇതുെകാ�

് അവിെട കൂടുന്ന അഗതികളും കുറെച്ചാ മെല്ല
ഷ്ടമാകു ണ്ടേല്ലാ.
െകാട കുംഭമാസെത്ത ഒടുവിലെത്ത െചാവ്വാ നട�

ത്തണെമന്നാണു് െവച്ചിരി ന്നതു്. എന്നാൽ അ ്
ഏകാദശിയാെണങ്കിൽ െകാട അതിെന്റ മുമ്പിലെത്ത
െചാവ്വാ യായിരി ം. െകാടയുെട പ ദിവസം മു ്
വരുന്ന ഞായറാ െകാടിേയറി പ ദിവസെത്ത ഉത്സ�
വവും അതിനിട വരുന്ന െവള്ളിയാ ദിവസം ‘വലിയ
പടുക്ക’ എെന്നാരു അടിയന്തരവും പതിവു ്. ഒ വളെര
മലരും പഴവും അട, വട, അപ്പം, തിരളി മുതലായവയുണ്ടാ�
ക്കി നടയിൽ െകാ െച കൂ ന്നതിനാണു് ‘വലിയ
പടുക്ക’ എ പറയുന്നതു്. ഇതും േദവിയുെട പരിവാര�
ങ്ങൾ സാദിക്കാനായി െച ന്നതാണു്. െകാടയുെട
ദിവസമറി ദൂരസ്ഥലങ്ങളിൽ നി കൂെട ജനങ്ങൾ
വ േചേരണ്ടതാകെകാ ് െകാട, െകാടിേയ ്, വലിയ
പടുക്ക ഇവയുെട ദിവസങ്ങൾ ര മൂ മാസം മുേമ്പ
േനാക്കിയറി ് ‘ഇരുമ്പിലി ആശാൻ’ എന്ന സ്ഥാനി
താലൂക്കിേല ് എഴുതിയയ കയും അതു തഹശീൽദാർ
എഴുതിയയ സർക്കാർ ഗസറ്റിൽ േചർ സിദ്ധെപ്പ�
ടു കയും പതിവാണു്. ഗസ കളിെല പരസ്യം ക
െകാടിേയ മുതൽ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നി ം ജനങ്ങൾ
മണ്ടക്കാ വ കൂടി ട ം. എങ്കിലും െകാല്ല നി�
ന്നാണു് അധികമാളുകൾ അവിെട വ കൂടുന്നതു്. അതി�
നാൽ ഏതു ദിക്കിൽനി വരുന്നവേരയും ആ ദി കാർ
പറയുന്നതു ‘െകാല്ല കാർ’ എന്നാണു്. െകാല്ല കാർ
വ തുടങ്ങി, െകാല്ല കാർ േപായി ടങ്ങി എ
പറയുക അവിെട സാധാരണമാണു്. െകാടയ്ക്കായി മണ്ട�
ക്കാ വ കൂടുന്നതു് അധികവും താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരാണു്.
ഉയർന്ന ജാതിക്കാരായ ഹി ക്കൾ വളെര ചുരുക്കമായി�
േട്ട വരാറു . അടുത്ത േദശക്കാരിൽ അധികം അവിെട
കൂടുന്നതു കുളച്ചൽ െചട്ടികളും കീഴ്ക്കര കൃഷ്ണൻ വകക്കാെര
പറയെപ്പടുന്ന ജാതിക്കാരുമാണു്. ഇവെരാെക്ക വരുന്നതു
പല തരത്തിലുളള ആടുകേളയും േകാഴികേളയും െകാ�
ണ്ടാണു്. അവർ ് ആടുകേളയും േകാഴികേളയും െവട്ടി
വധി തുട ക പതിവായിരു . െകാടിേയ മുതൽ
െകാടദിവസം കഴിയുന്നതുവെര ആ േദശെത്തല്ലാം സദാ
ആടുകളുെടയും േകാഴികളുെടയും മരണേവദനേയാെടയു�
ളള േരാദനം േകട്ടിരു . കരുണാനിധിയായ േസതു�
ലക്ഷ്മീഭായി സി. ഐ. മഹാരാജ്ഞി തിരുമനസ്സിെല
റീജൻസി ഭരണകാല ണ്ടായ ജീവകാരുണ്യസംയുക്ത�
മായ ക ന നിമിത്തം ഇേപ്പാൾ അവിെട അതു നിേശ്ശ�
ഷം നി േപായിരി . എന്നാൽ െകാട സംബന്ധി�

ള്ള മ ചട കൾ ം ഉത്സവം, വലിയ പടുക്ക മുത�
ലായവ ം യാെതാരു കുറവും വ്യത്യാസവും വന്നിട്ടില്ല.
അവെയല്ലാം യഥാപൂർവ്വം ഇേപ്പാഴും നട വരു ്.

മു മണ്ടക്കാട്ടമ്മനു മീനമാസത്തിൽ ഭരണിനാൾ തൂ�
ക്കം എെന്നാരു വഴിപാടു പതിവുണ്ടായിരു . അതു് ഏറ്റ�
വും ഭയങ്കരവും ആപല് ക്കരവുമായിരുന്നതിനാൽ ഏതാ�
നും െകാല്ലങ്ങൾ മു ് അതും സർക്കാരിൽ നി
നിർത്തലാക്കി. ഇെതാ െകാ ം അവിെട അമ്മെന്റ
ൈചതന്യവും ശക്തിയും കുറഞ്ഞിട്ടില്ല. അവ ഇേപ്പാഴും
വർദ്ധി െകാ തെന്നയാണിരി ന്നതു്.

മണ്ടക്കാ ് അമ്മൻ േകാവിൽ സർക്കാർ വകയായ�
തിൽപ്പിെന്ന അവിെട വളെര പരിഷ്ക്കാരം വന്നി ്.
േകാവിലിെന്റ േമച്ചിൽ ഓലയായിരുന്നതു മാറ്റി ഓടാ�
ക്കി. േകാവിലിെന്റ ചു മുള്ള തിരുമുറ്റത്തിനു വിസ്താരം
വളെര വർദ്ധിപ്പി . േകാവിലിെന്റ ദർശനം വടേക്കാട്ടാ�
കയാൽ ആ വശ നല്ലതായി ് ഒരു കളിത്ത ണ്ടാക്കി�

. മാറിയുള്ള ശാസ്താേങ്കാവിലിെന്റ ജീർേണ്ണാദ്ധാരണം
കഴിപ്പി . അവിെടയിേപ്പാഴും അടുെത്ത ം ഉയർന്ന
ജാതിക്കാരായ ഹി ക്കളുെട വാസമിെല്ല ള്ള േദാഷം
മാ േമ ഉ . കാല േമണ ആ േദാഷവും നീങ്ങിേപ്പാ�
കുമായിരിക്കാം.

കടുത്ത േവനൽക്കാലമാകുേമ്പാൾ (മീനം, േമടം ഈ
മാസങ്ങളിൽ) അമ്മെന്റ വി ഹം (ആ ചിതൽ ് ) ചില
ഭാഗങ്ങളിൽ െപാട്ടി വിടവുണ്ടാവുക പതിവാണു്. േദവി�
യുെട പരിവാരങ്ങൾ വസൂരിവി െകാ േപായി മനു�
ഷ്യരുെട േദഹത്തിൽ വിത കഴിഞ്ഞി മിച്ചം വരുന്നതു്
അക്കാല ് തിരിെക െകാ െച േദവിയ ഏ ി ം
അതു വാങ്ങി േദവി തെന്റ േദഹത്തിലാക്കി സൂക്ഷി ം
അതുെകാണ്ടാണു് േദവിയുെട േദഹത്തിൽ ഈ െപാട്ടലു�
ണ്ടാകുന്നെതന്നാണു് ഭക്തജനങ്ങളുെട വിശ്വാസം. ഇങ്ങ�
െന െപാട്ടലുണ്ടായാൽ ാഹ്മണെരെക്കാ ചന്ദനമര�
പ്പി േതപ്പി ് ആ വിടവുകളട ക പതിവാണു്. ഇതിനു
മുപ്പതു നാ തു തുലാം ചന്ദനം േവണ്ടിവരും. ആ വിട�
വുകൾ ഇങ്ങെന അടയ്ക്കാെതയിരുന്നാൽ വസൂരിവി
തെന്ന െപാട്ടി പുറേത്ത െതറി സർവ വ്യാപി ം.
േവനൽക്കാലങ്ങളിൽ ചിലേപ്പാൾ ദക്ഷിണതിരുവിതാം
കൂറിൽ വസൂരി കലശൽ കൂ ന്നതു് ഈ വിടവുകളടയ്ക്കാൻ
താമസിച്ചിട്ടാണേ . ഇങ്ങെന മണ്ടക്കാട്ടമ്മെന്റ കഥ�
കൾ ഇനിയും വളെരപ്പറയാനു ്. ഇേപ്പാഴെത്ത പുതിയ
പരിഷ്ക്കാരികൾ ് ഈ വകയിെലാ ം വിശ്വാസമില്ലാ�
ത്തതിനാൽ ഇനി അധികം വിസ്തരി ന്നില്ല.
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മാർത്താണ്ഡവർമ്മ മഹാരാജാവു് തിരുമന െകാ ്
െകാല്ലം 921-ൽ ആണേല്ലാ കായ ളം രാജ്യം പിടിച്ച�
ടക്കി തിരുവിതാംകൂറിൽ േചർത്തതു്. അക്കാല ് കാ�
യ ളം ലായത്തിൽ സകല ശുഭലക്ഷണങ്ങളും തികഞ്ഞ
ഒരു കുട്ടിെക്കാമ്പനാനയുണ്ടായിരു . ആ അനെയക്ക�
ണ്ടി ് തിരുമനസ്സിേല ് അത്യന്തം കൗതുകം േതാ �
കയാൽ അതിെന തിരുവനന്തപുര ് െകാ േപായി
അവിെടയുള്ള ലായത്തിൽ താമസിപ്പി . അതിെന േവ�
ണ്ടതുേപാെല സൂക്ഷി കയും രക്ഷി കയും െച ന്ന�
തിനായി ‘അഴകപ്പാപിള്ള’ എ സിദ്ധനായിരുന്ന
ഒരു നാഞ്ചിനാ (നാഞ്ഞിനാ ) പിള്ളെയ പാപ്പാനായി
ക ി ് നിശ്ചയി നിയമി കയും െച . ആ ആനക്കാ�
രനും ആനയും സമ ായക്കാരായിരു . ര േപർ ം
അ ് ഇരുപത്ത ് വയേസ്സ ായമുണ്ടായിരു .
   മാർത്താണ്ഡവർമ്മ മഹാരാജാവു് തിരുമന െകാ ്
തിരുവിതാംകൂർ രാജ്യം ീപദ്മനാഭസ്വാമി തൃപ്പടി�
ദാനമായി െവെച്ചാഴിയുന്നതിനുമു ് ഒരിക്കൽ സ്വാമി
ദർശനാർത്ഥം തിരുവട്ടാേറ്റ ് എഴുന്ന കയുണ്ടായി.
അ ് ഈ കുട്ടിയാനേയയും െകാ േപായിരു . തി�
രുമന െകാ ് സ്വാമിദർശനാനന്തരം ഈ ആനെയ
അവിെട നടയ്ക്കിരു കയും “ആദിേകശവാ” എ വി�
ളി കയും െച . ആ ആന അതു് സമ്മതിച്ചതായി
തല കുലു കയും ഒരനുസരണ ശബ്ദം പുറെപ്പടുവി �
കയുമുണ്ടായി. അതുെകാ ് മഹാരാജാവു് തിരുമന �
െകാ ് ആ േപരുതെന്നയാണു് ആ ആന ് വിളിച്ച�
തു്. ആ ആനയാണു് പിന്നീടു് ‘തിരുവട്ടാറ്റാദിേകശവൻ’
എ സിദ്ധനായിത്തീർന്നതും.    മഹാരാജാവു് തി�
രുമന െകാ ് ആനെയ ഇരു കയും മ ം െചയ്തതി�
െന്റ േശഷം അഴകപ്പാപിള്ളെയ തിരുമുമ്പാെക വരുത്തി
“ആദിേകശവെന എല്ലാ മാസത്തിലും പതിനഞ്ചാം തീ�
യതിേതാറും തിരുവന്തപുര ് െകാ വരണം. നമു ്
ഇവെന മാസത്തിെലാരിക്കെലങ്കിലും കാണാെതയിരി�
ക്കാൻ വയ്യ. ഇവിെട േക്ഷ ത്തിൽ പതിഞ്ചാം തീയതി
ഇവെനെക്കാ ് വല്ല കാര്യവുമുെണ്ടങ്കിൽ അതു കഴി�
ഞ്ഞാലുടെന െകാ വരണം. അങ്ങെന ദിവസമാറ്റം
വരുേമ്പാൾ ആ വിവരം നെമ്മ മുൻകൂട്ടി അറിയി ക�
യും േവണം” എ കൽപി കയും അഴകപ്പാപിള്ള
അതിെന സാദരം സമ്മതി കയും അ കാരം െച �
െകാണ്ടിരി കയും െച . തിരുമന െകാ ് ദിവസ�
േന്താറും െവളുപ്പാൻകാല ് മൂ മണി മുേമ്പ പള്ളി�

റു ണരുകയും ഉടെന കാലും മുഖവും മ ം ശുദ്ധമാക്കി
ചില നാമങ്ങൾ ജപി െകാ ് െകാട്ടാരത്തിനക ലാ�
ത്തിെക്കാണ്ടിരി കയും പതിവായിരു . അതിനാൽ
ആദിേകശവെന തിരുവന്തപുര ് െകാ െച ന്നതും
പതിഞ്ചാം തീയതി േതാറും െവളുപ്പാൻകാല ് മൂ മ�
ണിക്കായിരിക്കണെമ ം അവിെട െകാ െചന്നാൽ
അവെന െകാട്ടാരത്തിെന്റ മുറ്റ ് ഇന്ന സ്ഥല ് നിർ�
ത്തിെക്കാള്ളണെമ ം േത്യകം കൽപിച്ചിരുന്നതി�
നാൽ അഴകപ്പാപിള്ള അങ്ങെനെയാെക്കയാണു് െചയ്തി�
രുന്നതു്. പതിനഞ്ചാം തീയതിേതാറും പള്ളി റു ണർ�
ന്നാൽ ആദ്യം തൃക്കൺ പാർ ന്നതു് ആദിേകശവെന
േവണെമ തിരുമനസ്സിേല നിർബന്ധമുണ്ടായിരു�

. അതുെകാണ്ടാണു് അങ്ങെന േത്യകം കൽപിച്ചി�
രുന്നതു്.    ആദിേകശവൻ സകല ശുഭലക്ഷണങ്ങളും തി�
കഞ്ഞ ഒരാനയായിരു എ മു ് പറഞ്ഞി ണ്ടേല്ലാ.
അതുെകാണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം അവെന മാസത്തിെലാ�
രിക്കെലങ്കിലും കണികാണണെമ ് തിരുമനസ്സിേല ്
നിർബന്ധമുണ്ടായിരുന്നതു്. േകശവെന്റ ര െകാ ക�
ളും ഒരുേപാെല കൂർ വളഞ്ഞവയും നല്ല ഭംഗിയുള്ള�
വയുമായിരു . അവയുെട ര വശങ്ങളിലും സൂക്ഷി
േനാക്കിയാൽ കാണാവുന്ന വിധത്തിൽ ഓേരാ േരഖകളു�
ണ്ടായിരു . അവ കണ്ടാൽ അവെന്റ െകാ കളുെട കീ�
ഴ് വശ ് അവെയേപാെലതെന്ന ര െകാ കൾ കൂടി
ഉണ്ടാക്കിെവ േചർത്തിണക്കിയിരിക്കയാെണ േതാ�

മായിരിരു . അതിനാൽ ആദിേകശവൻ ഒരു നാ�
ല് െക്കാമ്പനാനയാെണ കൂടി ജനങ്ങൾ പറഞ്ഞിരു .
േകശവെന്റ പിൻവശ നി േനാക്കിയാൽ മൂ േകാ�
ലിൽ (ഒമ്പതടിയിൽ (അധികം))െപാക്കമിെല്ല േതാ�

മായിരു . എങ്കിലും അവെന്റ മുമ്പിൽനി േനാ�
ക്കിയാൽ അവനു് അ േകാലിൽ (പതിഞ്ചടിയിൽ)
കുറയാെത ഉയരമുെണ്ട ം ആർ ം േതാ മായിരു .
അവെന്റ തലെയടു ം തലക്കട്ടിയും മസ്തകത്തിെന്റ വി�
രിവും തുമ്പിൈക്കയിെന്റ മുഴു ം െചവികളുെട വലിപ്പവും
ഉടലിെന്റ തഴ ം നീളവും കഴുത്തിെന്റ വണ്ണവും കഴുത്തി�
നു താെഴ തൂങ്ങിക്കിട ന്ന താടയുെട ഇറക്കവും മ ം
കണ്ടാൽ ഇവെനേപ്പാെല ഭംഗിയുള്ള ഒരാന മെറ്റ മി�
െല്ല ം ഇനിയുണ്ടാവുന്നകാര്യം അസാധ്യമാെണ ം
ആർ ം േതാ മായിരു . ആദിേകശവെന്റ കാലുക�
ളുെട വണ്ണവും അസാമാന്യമായിരു . അവെന്റ കാല�
ടികളുെട ചുറ്റളവു് നാ െത്ത ് അംഗുലം ഉണ്ടായിരു .
അതുെകാ കാലുകളുെട വണ്ണം ഏകേദശം ഊഹിക്കാ�
മേല്ലാ. എന്തിനു വളെര പറയു ? “ആകപ്പാെട ഒരാന�
ച്ചന്തം” എ ള്ളതു് ആദിേകശവെന സംബന്ധി നല്ല
ശരിയായിരു . എന്നാൽ അവെന അസാമാന്യമായ
േദഹപുഷ്ടി മാ മല്ല ഉണ്ടായിരുന്നതു്. അതിനു തക്ക�
വണ്ണമുള്ള കായബലവുമുണ്ടായിരു . ബുദ്ധിശക്തിയും
അങ്ങെനതെന്ന. േകശവൻ പിടി െവ ന്ന തടിയും മ ം
േവെറ നാലാനകൾകൂടി പിടിച്ചാൽ ഇളക്കാൻേപാലും
കഴിയുമായിരുന്നില്ല. അ കാരം ഏെതങ്കിലും ഒരു കാ�
ര്യം അഴകപ്പാപിള്ള മനസ്സിൽ വിചാരി േമ്പാേഴ ം
േകശവൻ െച കഴിയും മ ള്ള പാപ്പാന്മാേരേപ്പാെല വടി�
െയടു ക എ ള്ള കാര്യം അഴകപ്പാപിള്ള ് ഒരിക്കലും
േവണ്ടിവന്നിട്ടില്ല. അഴകപ്പാപിള്ള േകശവെന്റ പാപ്പാനാ�
യിത്തീർന്നതിനു േശഷം കുറ ദിവസം കഴിഞ്ഞേപ്പാേഴ�

ം അവർ തമ്മിൽ നി ലങ്ങളായ േസ്നഹവിശ്വാസ�
ങ്ങൾ ഉണ്ടായിത്തീർ . അതിനു് അവർ ് ആജീവനാ�
ന്തം സ്വൽപംേപാലും വ്യത്യാസം വരികയും െചയ്തിരുന്നി�
ല്ല.    ര മൂ ാവശ്യം തിരുവന്തപുര ് േപായി മുഖം
കാണി ് വന്നേപ്പാേഴ ം േകശവനു് അേങ്ങാ േപാ�
േക ന്ന ദിവസവും േപാകാനുള്ള വഴിയും അവിേടെയ�
േത്ത ന്ന സമയവും അവിെടെച്ചന്നാൽ നിൽേക്ക ന്ന
സ്ഥലവും മ ം നല്ല നിശ്ചയമായി. െവളുപ്പാൻകാല
മൂ മണി ് അവിെടെയത്തിയാലുടെന അഴകപ്പാപി�
ള്ള േകശവെന നിശ്ചിതസ്ഥല നിർത്തിയി മാറി
മറ നി ം തിരുമനസ്സിേല ് ആദ്യം േകശവെനത്ത�
െന്ന തൃക്കൺപാർക്കണെമ നിർബന്ധമുണ്ടായിരു �
വേലാ. അതുെകാണ്ടാണു് അയാൾ അങ്ങെന െചയ്തിരു�
ന്നതു്. അഴകപ്പാപിള്ള മാറി നിന്നാലുടെന േകശവൻ
ഭക്തിേദ്യാതകമായി ഒരു ശബ്ദം പുറെപ്പടുവി ം. ഉടെന
തിരുമന െകാ ് പുറേത്തെക്കഴുന്ന ം. അേപ്പാൾ
േകശവനു് െകാടുക്കാനുള്ള പഴ ലകൾ, ശർക്കര, നാളി�
േകരം, കരി ് മുതലായവെയല്ലാം അവിെട തയ്യാറാക്കി
വച്ചിരി ം. അവയിൽ ചിലതു് തിരുമന െകാ ത�
െന്ന തൃൈക്കെകാ ് എടു ് േകശവനു് െകാടു ക�
യും അവ േകശവൻ സാദരം വാങ്ങി തി കയും െച ം.
അങ്ങെന ഏതാനും ചിലതു് തി ് കഴിയുേമ്പാൾ എല്ലാ�
െമടു ് െകാടു ന്ന കാര്യം തിരുമനസ്സിേല ് ബുദ്ധിമു�
ട്ടായിത്തീർെന്നങ്കിേലാ എ വിചാരി ് േകശവൻ സ്വ�

ം പിേന്നാക്കം മാറി നിൽ ം. അതു കാണുേമ്പാൾ
കുശാ ബുദ്ധിയായിരുന്ന തിരുമനസ്സിേല ് േകശവെന്റ
അഭി ായം മനസ്സിലാകും. ഉടെന “എന്നാൽ എല്ലാെമ�
ടു ് തി െകാ ക” എ ക ി കയും േകശവൻ
എല്ലാെമടു ് തി കയും െച ം. േകശവൻ എല്ലാം തി�

കഴിയുേമ്പാൾ അഴകപ്പാപിള്ളയും േകശവെന്റ അടുക്ക�
െല ം. ഉടെന തിരുമന െകാ ് ര മു ം അ
രൂപയും അയാൾ ം ക ി െകാടു ം. അതും കഴി�
ഞ്ഞാൽ േകശവൻ മുൻ കാലുകൾ ര ം മടക്കി മു കൾ
കുത്തി തിരുമനസ്സിെല തൃപ്പാദസന്നിധിയിൽ കുമ്പി യാ�

യറിയി ന്നതായി ഒരു ശബ്ദം പുറെപ്പടുവി ം. ഉട�
െന തിരുമന െകാ ് “എന്നാലാവെട്ട, അടുത്ത മാസ�
ത്തിലും വരണം” എ ക ി കയും േകശവൻ അതും
സമ്മതിച്ച ഭാവത്തിൽ തലകുലുക്കിെക്കാ ് നാലഞ്ചടി
പിേന്നാക്കം നട മാറീ തിരി നട േപാവുകയും
െച ം. ഇ കാരെമാെക്കയായിരു േകശവെന്റ പതി�
വുകൾ.

   അങ്ങെന ഏതാനും െകാല്ലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞതിെന്റ
േശഷം ഒരിക്കൽ തിരുവനന്തപുരേത്ത ് േപാകാനു�
ള്ള ദിവസമടുത്തേപ്പാൾ അഴകപ്പാപിള്ള ം േദഹത്തി�
നു നല്ല സുഖമില്ലായിരു . അതിനാൽ അയാൾ േക�
ശവെന്റയടുക്കൽ െച ് അവെന്റ തുമ്പിൈക്ക പിടി
തേലാടിെക്കാ ് “കുട്ടാ! േകശവാ! നാെളയാണേല്ലാ
തിരുവനന്തപുരേത്ത ് േപാേകണ്ടതു്. എനി േദഹ�
ത്തിനു തീെര സുഖമില്ലാെതയുമിരി . നിശ്ചിത ദി�
വസം അവിെട െചല്ലാഞ്ഞാൽ തിരുമനസ്സിേല ് ഒ ം
സുഖമാവുകയില്ല. അതിനാൽ ഇത്തവണ എെന്റ കുട്ടൻ
തനി േപായിവരണം. അേങ്ങാ േപാകാനുള്ള വഴിയും
അവിെട െചന്നാലുള്ള പതിവുകളും മ ം നിന നിശ്ചയ�
മുണ്ടേല്ലാ” എ പറ . േകശവൻ അതു േക ് സമ്മ�
തി തല കുലു കയും അടുത്ത ദിവസം അവൻ തനി
േപായി തിരുവനന്തപുരെത്തത്തി പതിവുേപാെല മുഖം
കാണി കയും മ ം കഴി മടങ്ങി വരികയും െച .    
ഇങ്ങെനയിരിെക്ക െകാല്ലം 933-ആമാ മിഥുനമാസ�
ത്തിൽ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ മഹാരാജാവു തിരുമന െകാ�

് നാടു് നീങ്ങി. ആ വർത്തമാനം ഉടെന േകരളത്തി�
െലന്നല്ല വിേദശങ്ങളിൽേപ്പാലും എല്ലാവരും അറി .
എങ്കിലും അതറിഞ്ഞാൽ ആദിേകശവനു് ദുസ്സഹമായ ദുഃ�
ഖമുണ്ടാകുെമ ് വിചാരി ് അഴകപ്പാപിള്ള തൽക്കാലം
അവെന അതറിയിച്ചില്ല. എന്നാൽ അധികം താമസി�
യാെത അവനതു് അറിേയണ്ടതായി വരികയും െച .

   അടുത്ത മാസത്തിലും അഴകപ്പാപിള്ള പതിവുേപാ�
െല പതിനഞ്ചാം തീയതി െവളുപ്പാൻ കാല ് മൂ
മണി ് േകശവേനയുംെകാ ് തിരുവനന്തപുരെത്ത�
ത്തി. അവെന പതിവു് സ്ഥല ് നിർ കയും േകശ�
വൻ പതിവുേപാെല ശബ്ദം പുറെപ്പടുവി കയും െച .
രാമവർമ്മ മഹാരാജാവു് തിരുമന െകാ ് മൂ മണി�

് പള്ളി റു ണരാറില്ല. നാലുമണിക്കാണു് അവിടു
പള്ളി റു ണരുക പതിവു്. എന്നാൽ േകശവൻ ശബ്ദം
പുറെപ്പടുവിച്ചേപ്പാൾ നല്ല പള്ളി റുപ്പായിരി . ആ
ശബ്ദം േക തിരുമന െകാ ് വല്ലാെത െഞട്ടിയുണരു�
കയും അെത ശബ്ദമാണു േകട്ടതു? ഒരാനയുെട ശബ്ദം
േപാെലയാണേല്ലാ േകട്ടതു്. ഈ അസമയ ് അനാ�
വശ്യമായി ഇവിെട ആനെയ െകാ വന്നതാരാണു്?
അതിെന അവിെടനി ം ക്ഷണത്തിൽ െകാ േപാക�
െട്ട” എ േകാപേത്താടുകൂടി ഉച്ചത്തിൽ ക ി കയും
െച . മുെമ്പാരിക്കലുമുണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത വിധത്തിലുള്ള
ആ ക ന േക േകശവൻ വല്ലാെത പരി മി ് അഴ�
കപ്പാപിള്ളെയ താങ്ങിെയടു തലയിൽ വ െകാ ്
അവിെടനി ് ഒേരാട്ടം വ െകാടു . െനയ്യാറ്റിൻ കര
െചന്നിേട്ട അവൻ നിൽ കേയാ തിരി േനാ ക�
േയാ െച . അവിെടെയത്തി അഴകപ്പാപിള്ളെയ
താെഴയിറക്കി നിർത്തിയേപ്പാൾ അയാൾ “എെന്റ േക�
ശവാ! നിെന്റ പരി മം സ്വ മധികമായേപ്പായി. ന �
െട ത രാനല്ലാ ആ ക ിച്ചതു്. ന െട ത രാൻ കഴി�
ഞ്ഞ മാസത്തിൽ നാടുനീങ്ങിേപ്പായി. ആ ക ിച്ചതു്
ഇേപ്പാൾ നാടു വാഴുന്ന രാമവർമ്മ മഹാരാജാവു് തിരു�
മന െകാണ്ടാണു്. അവിേട നിെന്റ പതിെവാ ം
നിശ്ചയമില്ല” എ പറ . “ന െട ത രാൻ നാടു�
നീങ്ങിേപ്പായി” എ േകട്ടേപ്പാൾ േകശവൻ അത്യന്തം
സങ്കടേത്താടുകൂടി കണ്ണീെരാലിപ്പി െകാ ് ഉറെക്ക മൂ�

നിലവിളിച്ചി ് പിെന്നയും കണ്ണീെരാലിപ്പി െകാ ്
നി . അേപ്പാൾ അഴകപ്പാപിള്ള “ഇേപ്പാൾ നാടുവാഴുന്ന
ത രാനും ന െട ത രാൻ തെന്നയാണു്. പരിചയം
വരുേമ്പാൾ ഈ ത രാനും മേറ്റ ത രാെനേപ്പാെല നി�
െന്ന റി ് വിചാരി ് തുട ം. അതുെകാ ് നമു ്
ഇ തെന്ന തിരുവനന്തപുര ് െച ് മുഖം കാണിക്ക�
ണം” എ പറ . അഴകപ്പാപിള്ള ഈ പറഞ്ഞതു്
േകശവൻ േകട്ടതായി ഭാവിക്കേപാലും െചയ്തില്ല. അഴക�
പ്പാപിള്ളയുെട വാക്കിെന േകശവൻ അതിനുമുെമ്പാരിക്ക�
ലും ആദരിക്കാെതയിരുന്നിട്ടില്ല.

േകശവൻ തിരുവനന്തപുര നി ് ഓടിേപ്പായതി�
െന്റ േശഷം േനരം െവളുത്തേപ്പാൾ ചില േസവന്മാർ തി�
രുമനസ്സിെല സന്നിധിയിൽ െച ്, “നാടു നീങ്ങിേപ്പായ
മാർത്താണ്ഡവർമ്മ മഹാരാജാവു് തിരുമന െകാ ്
ഒരാനെയ തിരുവാട്ടാ നടയ്ക്കിരു കയും ആ ആന ്
ആദിേകശവൻ എ ക ി േപരു വിളി കയും െച�
യ്തി ്. ആ ആനെയ ക ന കാരം എല്ലാ മാസങ്ങ�
ളിലും പതിനഞ്ചാം തീയതി േതാറും െവളുപ്പാൻ കാല ്
മൂ മണി ് ഇവിെട െകാ വരികയും ഇവിെടെയ�
ത്തിയാലുടെന േകശവൻ താൻ വന്നിരി എന്നറി�
യി ന്നതിനായി ഒരു ശബ്ദം പുറെപ്പടുവി കയും അതു
േകട്ടാലുടെന തിരുമന െകാ പുറെത്തഴുന്നള്ളി േക�
ശവൻ പഴ ലകളും ശർക്കരയും നാളിേകരവും കരി ം
മ ം തൃൈക്കെകാ തെന്ന എടു െകാടു കയും േക�
ശവൻ അവെയ വാങ്ങിത്തി കയും പതിവായിരു .
ആ പതിവനുസരി ് ഇവിെട െകാ വരെപ്പട്ട േകശ�
വെന്റ ശബ്ദമാണു് ഇ െവളുപ്പാൻ കാല ് ഇവിെട
േകൾക്കെപ്പട്ടതു്. പതിവുേപാെലയല്ലാെത േകാപേത്താ�
ടുകൂടി ഉറെക്ക അരുളിെച്ചയ്തതു േക ് േകശവൻ ഭയെപ്പ�
് അേപ്പാൾത്തെന്ന ഇവിെടനി ് ഓടിേപ്പായി. മാർ�

ത്താണ്ഡവർമ്മ മഹാരാജാവു് തിരുമന െകാ ് നാടു�
നീങ്ങിേപ്പായി എ ള്ള കഥ േകശവൻ അറിഞ്ഞിരിക്ക�
യില്ല” എന്നറിയി . അതു േകട്ടി തിരുമന െകാ ്
“എന്നാൽ േകശവെന ക്ഷണത്തിൽ വരുത്തണം” എ
ക ി കയും ചില ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാർ ഉടേന ഓടിേപ്പായി
െനയ്യാറ്റിൻ കരെച്ച ക നയുെട വിവരം അഴകപ്പാപി�
ള്ളെയ ഹിപ്പി കയും െച . അഴകപ്പാപിള്ള വിവ�
രെമാെക്ക പറ േനാക്കീ ം േകശവനു് ഒരിളക്കമുണ്ടാ�
യില്ല. അതിനാൽ ആ ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാർ മടങ്ങിെച്ച ്
ആ വിവരം തിരുമനസ്സിെല അടുക്കൽ അറിയി . തി�
രുമന െകാ ് അടുത്ത ദിവസം ക ി ് ആളുകെള
അയ . അ ം ഫലമുണ്ടായില്ല. അങ്ങെന ആറും ദി�
വസം കഴി . ഏഴാം ദിവസം തിരുമന െകാ ്
“േകശവൻ ഇേങ്ങാ വരികയിെല്ലങ്കിൽ ഞാനേങ്ങാ
വരാം. അങ്ങെനയായാലും എനി േകശവെന കാണ�
ണം” എ ക ിച്ചയ . തിരുമനസ്സിെല ആളുകൾ െന�
യ്യാറ്റിൻ കരെയത്തി ആ ക ിച്ച വിവരം പറഞ്ഞേപ്പാൾ
അഴകപ്പാപിള്ള േകശവേനാടു് “ക ിച്ചയച്ചതു േകട്ടിേല്ല?
നീയേങ്ങാ െചല്ലാെത തിരുമന െകാ ് ഇേങ്ങാെട്ട�
ഴുന്നള്ളാനിടയാകുന്നതു് കഷ്ടമാണു്. നമു ് ഇ തെന്ന
തിരുവനന്തപുരെത്തത്തി മുഖം കാണിക്കണം” എ
പറ . േകശവൻ അതു േകട്ടി സമ്മതി തല കുലു �
കയും ഒരു അനുസരണ ശബ്ദം പുറെപ്പടുവി കയും െച�

. ഉടെന അഴകപ്പാപിള്ള “എന്നാൽ േപാകാം” എ
പറ നട തുടങ്ങി. പിന്നാെല േകശവനും േപായി.
േകശവനു് ക്ഷീണംെകാ നടക്കാൻ വളെര യാസ�
മുണ്ടായിരു . മാർത്താണ്ഡവർമ്മ മഹാരാജാവു് തിരു�
മന െകാ നാടുനീങ്ങിെയ ് േകട്ട ദിവസം മുതൽ
അ വെര ആറു ദിവസം േകശവൻ കുേറെശ്ശ െവള്ളം
കുടിച്ചതല്ലാെത യാെതാ ം തിന്നിരുന്നില്ല. ആ ആറു
ദിവസവും െനയ്യാറ്റിൻകരക്കാരിൽ പലരും േകശവനു്
പഴ ലകളും മ ം ധാരാളം െകാ െച െകാടുത്തിരു�

. എങ്കിലും അവൻ അവയിെലാ ം െതാടുകേപാലും
െചയ്തിരുന്നില്ല. പിെന്ന അവനു് ക്ഷീണം വന്നതു് ഒര �
തമല്ലേല്ലാ. േകശവൻ ഒ ം തിന്നാെതയിരുന്നതുെകാ�

് അഴകപ്പാപിള്ളയും സാമാന്യം േപാെല ഭക്ഷണം
കഴിച്ചിരുന്നില്ല. എങ്കിലും അവർ ര േപരും ഒരുവിധം
നട ് അ തെന്ന തിരുവനന്തപുര ് തിരുമനസ്സിെല
തിരുമുമ്പാെക എത്തി. അവിെട തിരുമന െകാ ്
മാർത്താണ്ഡവർമ്മ മഹാരാജാവു് തിരുമനസ്സിെലേപ്പാ�
െലതെന്ന േകശവനു് െകാടു ന്നതിനായി പഴ ലകളും
മ ം ധാരാളം േശഖരി വച്ചിരു . തിരുമന െകാ ്
തൃൈക്കെകാ ് അവയിൽ ചിലെതടു േകശവെന്റ
േനെര നീട്ടി. േകശവൻ അവയിെലാ ം വാങ്ങാെത
സ്വ ം പിേന്നാക്കം മാറി നി . അേപ്പാൾ അഴകപ്പാ�
പിള്ള “േകശവൻ നനഞ്ഞി ് ഇ ് ഏഴു ദിവസമായി.
നനയാെത തിരുേമനിെയ െതാടുന്നതു വിഹിതമല്ലേല്ലാ
എ വിചാരിച്ചാണു് അവൻ പിന്മാറിയതു് ” എന്നറിയി�

. ഉടെന തിരുമന െകാ ് “എന്നാൽ േകശവെന
ക്ഷണത്തിൽ െകാ േപായി നന െകാ വരണം”
എ ക ി കയും അഴകപ്പാപിള്ള േകശവെന ഉടെന
കരമനയാറ്റിൽ െകാ േപായി നന െകാ വരികയും
െച . പിെന്ന തിരുമന െകാ ക ി െകാടുത്ത പഴ�

ലകൾ മുതലായവെയല്ലാം േകശവൻ സാദരം േമടി
തി . എങ്കിലും അതും കണ്ണീെരാലിപ്പി െകാ ം ദുഃ�
ഖഭാവേത്താടുകൂടിയുമായിരു . േകശവൻ അവെയല്ലാം
തി കഴിഞ്ഞതിെന്റ േശഷം തിരുമന െകാ ് അഴ�
കപ്പാപിള്ള ് പതിവുള്ള മു ം പണവും അയാൾ ം
ക ി െകാടു . ഉടെന േകശവൻ മുൻ കാലുകൾ ര ം
മടക്കി മു കുത്തി തിരുമനസ്സിെല തിരുമുമ്പിൽ കുമ്പിടുക�
യും എഴുേന്ന നി െകാ ് ഒരു ശബ്ദം പുറെപ്പടുവി �
കയും െച . അേപ്പാഴും അഴകപ്പാപിള്ള “േകശവൻ യാ�

അറിയി കയാണു് െചയ്തതു്. ഇങ്ങെനയാണു് അവ�
െന്റ പതിവു് ” എ തിരുമനസ്സറിയി . ഉടെന തിരുമന�

െകാ ് “േകശവൻ മുൻപതിവുേപാെല മാസംേതാറും
ഇവിെട വരണം. എന്നാലതു െവളുപ്പാൻ കാല മൂ മ�
ണി േവണെമന്നില്ല. നാലുമണിക്കായാൽ മതി” എ
ക ി കയും അതു സമ്മതിച്ചതായി േകശവൻ തലകുലു�

കയും ഒരു ശബ്ദം പുറെപ്പടുവി കയും അഴകപ്പാപി�
ള്ളേയാടുകൂടി അേപ്പാൾത്തെന്ന അവിടു േപാവുകയും
അ രാ ിയിൽത്തെന്ന തിരുവട്ടാ ് എ കയും െച�

.    ആദിേകശവെന അമ്പാരിേക്കാ എഴുന്നള്ളത്തിേനാ
ഉപേയാഗി േമ്പാൾ അവെന്റ കഴുത്തിൽെക്ക ന്നതു മൂ�
ന്നിഴകൾ (വരികൾ) ഉള്ള ഒരു മണിമാലയാണു് പതിവു്.
ആ ഓേരാ വരികളിലും മുപ്പത്താറു മണികൾ വീതവും
ആ മുപ്പത്താറു മണികൾ ം കൂടി രണ്ടര തുലാം കനവുമു�
ണ്ടായിരു . അേപ്പാൾ മൂ വരികൾ ംകൂടി ഏഴര �
ലാം വരുമേല്ലാ. ആ മണിമാല േകശവെന്റ കഴുത്തിൽ
വരുേമ്പാൾ അവെന്റ തല ഒ കൂടി ഉയരും. അേപ്പാൾ
അവെന്റ ഭംഗിയും കാന്തിയും ഇരട്ടി കയും െച ം.

   മ ള്ള ആനകൾ പിടിച്ചിളക്കാൻേപാലും വയ്യാ�
െതക ള്ള വലിയ തടികൾ േകശവെനെക്കാ ് പിടി�
പ്പി ് ഉദ്ദിഷ്ടസ്ഥല ് ആക്കി െകാടുക്കണെമ പല�
രും അഴകപ്പാപിള്ളേയാടു് ആവശ്യെപ്പടാറു ്. എന്നാൽ
തടിയുെട വലിപ്പവും പിടി െകാ േപാകാനുള്ള ദൂരവും
അറിഞ്ഞാൽ അഴകപ്പാപിള്ള അവേനാടു് ഇതിനു് ഇ
പണം ആദിേകശവസ്വാമി ് നട െവ കയും ഇ
പണം തനി തരികയും േകശവനു തിന്നാൻ ഇന്നിന്ന
സാധനങ്ങൾ ഇ യി വീതം െകാടു കയും െചയ്യണ�
െമ പറയും. തടിയുെട ഉടമസ്ഥൻ അവെയല്ലാം സമ്മ�
തിച്ചാൽ അഴകപ്പാപിള്ള േകശവേനാടു് “േകശവാ! ഈ
മനുഷ്യൻ ഒരു തടി പിടി െവ െകാടുക്കണെമ പറ�
യു . ആ തടി ് ഇ വണ്ണവും ഇ നീളവുമു ്. അതു
പിടി ് ഇ നാഴിക ദൂരം െകാ േപാകണം. അതിനു്
ആദിേകശവസ്വാമി ് ഇ പണം നട െവ കയും
എനി ് ഇ പണവും നിന ് തിന്നാൻ ഇന്നിന്ന സാ�
ധനങ്ങൾ ഇ യി വീതവും തരികയും െചയ്യാെമ ്
ഈ മനുഷ്യൻ സമ്മതിച്ചി ്. അതിനാൽ എെന്റ കു�
ട്ടൻ െച ് ആ തടിപിടി െവ െകാടുക്കണം” എ
പറയും. അഴകപ്പാപിള്ള കൂെട െചല്ലണെമ ം മ മില്ല.
വഴികാണി െകാടുക്കാൻ ആെരങ്കിലും ഒരാൾ െചന്നാൽ
മതി. േകശവൻ അറിയുന്ന സ്ഥലമാെണങ്കിൽ അതും
േവണെമന്നില്ല. ഇന്ന സ്ഥല ് കിട ന്ന തടി പിടി ്
ഇന്ന സ്ഥല ് െകാ െച െവ െകാടുക്കണെമ ്
അഴകപ്പാപിള്ള പറയുകമാ ം െചയ്താൽ മതി. എന്നാൽ
തടിയുെട ഉടമസ്ഥൻ െനറിേകടു പറയുകേയാ വർത്തി�

കേയാ െചയ്താൽ േകശവെന്റ വിധം മാറും. സ്ഥല
െച േനാ േമ്പാൾ തടിയുെട വണ്ണേമാ നീളേമാ പറ�
ഞ്ഞിരുന്നതിലധികമുെണ്ട കണ്ടാൽ േകശവൻ അതു
െതാടുകേപാലും െചയ്യാെത മടങ്ങിേപ്പാരും. അ കാ�
രംതെന്ന തടി പിടി െകാ േപായാൽ വഴിയുെട ദൂ�
രം പറഞ്ഞിരുന്നതിലധികമായാൽ േകശവൻ ആ തടി
തിരിെക പിടി ് അതു മു കിടന്നിരുന്ന സ്ഥല നി�

രേണ്ടാ നാേലാ നാഴികകൂടി ദൂര ് െകാ െച
േവെറ ഒരാന ം പിടിെച്ചടുക്കാൻ സാധിക്കാത്ത വിധം
ദുർഘടമായ ഒരു സ്ഥലത്താ ം. അങ്ങെനെയാെക്കയാ�
യിരു േകശവെന്റ പതിവു്. അങ്ങെന െകാ െചന്നിടു�
ന്ന തടി പിെന്ന അഴകപ്പാപിള്ള പറഞ്ഞാലും േകശവൻ
െതാടുകേപാലും െച കയില്ല. അഥവാ ആ തടി േകശ�
വൻ പിെന്ന പിടിക്കണെമങ്കിൽ തടിയുെട ഉടമസ്ഥൻ
വ്യാജം പറഞ്ഞതിെന്റ ായശ്ചിത്തമായി ധാരാളം ശർ�
ക്കരയും െന ം നാളിേകരവും കദളിപ്പഴവും േചർ ് ഒരു
പന്തിരുന്നാഴി പായസം െവ ി ് ആദിേകശവസ്വാമി�

നിേവദിപ്പിച്ചി ് അതും മു ് സമ്മതിച്ചിരുന്ന സാധ�
നങ്ങളും േകശവനും പണം അഴകപ്പാപിള്ള ം െകാടു �
കയും ആദിേകശവസ്വാമി ള്ള പണം നട െവ കയും
െചയ്താൽ േകശവൻ െച ് ആ തടി പിടി ് ഉദ്ദിഷ്ടസ്ഥല�

് െകാ െച െവ െകാടു ം. അങ്ങെനയല്ലാെത
കൗശലെമാ ം േകശവേനാടു് പറ്റിയിരുന്നില്ല.

   േകശവനും അഴകപ്പാപിള്ള ം എൺപത്ത ്
വയ ് തികയുന്നതുവെര ഇ കാരെമല്ലാം നടന്നിരു .
അതിനുേശഷം അഴക്പ്പാപിള്ള ക്ഷീണംെകാ ്
എഴുേന്ന നടക്കാൻ േപാലും വയ്യാെതയായി. എങ്കിലും
േകശവനു് അ യും ക്ഷീണം ബാധിച്ചില്ല. അതിനാൽ
േകശവെനെക്കാ േക്ഷ ത്തിൽ ആവശ്യമുള്ള ദി�
വസങ്ങളിൽ പാപ്പാേനാടുകൂടാെതതെന്ന േകശവൻ
തനി േപായി അടിയന്തിരങ്ങൾ യഥാ മം നട�
ത്തിേപ്പാന്നിരു . േകശവെന നടയ്ക്കിരുത്തിയതിെന്റ
േശഷം കുറ കാലം കഴിഞ്ഞേപ്പാേഴ ം ആ േക്ഷ �
ത്തിെല ചട്ടവട്ടങ്ങെളല്ലാം അവനു നല്ല നിശ്ചയമായി.
അതിനാൽ പാപ്പാൻ കൂെടയിെല്ലങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ്
കുഴപ്പമില്ലായിരു .    അഴകപ്പാപിള്ള ക്ഷീണാധിക്യം
നിമിത്തം കിടപ്പിലായതിെന്റ േശഷം അധിക ദിവസം
കഷ്ടെപ്പട്ടില്ല. നാല ദിവസം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ ഒരു
ദിവസം െവളുപ്പാൻ കാല ് ആ ഭാഗ്യവാൻ അനായാ�
േസന ചരമഗതിെയ ാപി . അേപ്പാൾ ആ വീട്ടിൽ
അയാളുെട ഭാര്യയുെടയും മക്കളുെടയും കരച്ചിലും പിഴി�
ച്ചിലുെമാെക്കയുണ്ടായി. അതു േക േകശവൻ കാര്യം
മനസ്സിലാക്കിെക്കാ മുറ്റ നി പതുെക്ക നട
പറമ്പിൽ െച കിട . മാ േനരം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ
അവെന്റ കഥയും കഴി . അതുെകാ േകശവനും
ഭാഗ്യവാനായിരു എ തെന്ന വിചാരിേക്കണ്ടിയി�
രി . േനരം െവളുത്തേപ്പാൾ േകശവൻ ചരി
എ ം അഴകപ്പാപിള്ള മരി എ ം ഉള്ള വർത്തമാ�
നം ആ ദിക്കിെലാെക്ക സിദ്ധമായി. ഉടെന സർ�
ക്കാറുേദ്യാഗസ്ഥന്മാരും മറ്റേനകം ജനങ്ങളും അവിെട
വ കൂടുകയും അഴകപ്പാപിള്ളയുെട സം ാരകർമ്മം
യഥാവിധി നടത്തി കയും െചയ്തതിെന്റ േശഷം ആ
പറമ്പിൽത്തെന്ന ഒരു വലിയ കുഴി കുഴി ് േകശവെന്റ
മൃതശരീരം അതിലി മൂടി കയും െച . അഴകപ്പാ�
പിള്ളയുേട പരിചയം സിദ്ധിച്ചതിെന്റ േശഷം തനി ്
ഇനി മെറ്റാരു പാപ്പാനുണ്ടാകാനിടയാകരുെത ള്ള
വിചാരം േകശവനു സാമാന്യത്തിലധികമുണ്ടായിരു .
അ കാരം തെന്ന േകശവെന്റ കാലം കഴിഞ്ഞി മെറ്റാ�
രാനയുെട പാപ്പാനാകാനിടയാകരുെത ള്ള വിചാരം
അഴകപ്പാപിള്ള മുണ്ടായിരു . ആ ഭാഗ്യവാന്മാർ
വിചാരിച്ചിരുന്നതുേപാെലതെന്ന അവരുെട കാലം
കഴി കൂടി. വളെരക്കാലം ആദിേകശവസ്വാമിെയ
േസവി െകാ തൽ സന്നിധിയിൽത്തെന്ന താമസിച്ചി�
രുന്ന അവർ ് അങ്ങെനയല്ലാെത വരാനിടയില്ലേല്ലാ.
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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
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