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സ്താവന

മലയാള ഭാഷയുെട പരിഷ്കാരാഭിവൃദ്ധികൾക്കായി
സർവ്വാത്മനാ പരി മി െകാണ്ടിരുന്ന മഹാനും
‘മലയാള മേനാരമ’ പ ം, ‘ഭാഷാേപാഷിണി’ മാ�
സിക എന്നിവയുെട നിർമ്മാതാവുമായ പേരതനായ
െക. ഐ. വർഗീസു മാപ്പിള അവർകൾ േകാട്ടയ
വ സ്ഥിരതാമസം തുടങ്ങിയ കാലം മുതൽ ആജീവ�
നാന്തം അേദ്ദഹം ഭാഷാവിഷയമായി െചയ്തി ള്ള പരി�

മങ്ങെളല്ലാം എെന്ന ടി ഒരു ഭാഗഭാക്കാക്കി െവ�
െകാണ്ടാണ് ഇരുന്നിരുന്നെത ള്ള വാസ്തവം അേദ്ദ�

ഹെത്തയും എെന്നയും പറ്റി അറിവുള്ളവർെക്കാെക്ക
അറിയാവുന്നതാണ്. ഞങ്ങൾ ര േപരുംകൂടി മേനാരമ
ആപ്പീസിലിരു പ സംബന്ധമായും മ ം ഓേരാന്ന്
എഴുതുക, വായി ക, തിരു ക മുതലായി അന്ന
തീർേക്ക ന്ന േജാലികൾ െച തീർത്താൽ പകേല
നാലുമണി േശഷം കുറ സമയം ൈസ്വരസല്ലാപം
െച വി മി ന്നതിനുകൂടി അേദ്ദഹം നിശ്ചയിച്ചി�
രു . ആ സമയത്ത് അേദ്ദഹത്തിെന്റയും 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 പറ�
യുകയും അവ വരുഗീസുമാപ്പിള അവർകൾ വളെര
രസി കയും അതിനാൽ പിെന്നയും ചിലേപ്പാൾ വല്ല
ഐതിഹ്യങ്ങളും പറയുന്നതിന് അേദ്ദഹം ആവശ്യെപ്പ�
ടുകയും ഞാൻ പറയുകയും െച . േമണ മിക്കവാറും
അെതാരു പതിവായിത്തീരു . അങ്ങെന കുറ കാലം
കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ ഒരു ദിവസം മിസ്റ്റർ വറുഗീസുമാപ്പിള,
“ഈ ഐതിഹ്യങ്ങെളല്ലാം ഇങ്ങെന െവറുെത പറ�

കളഞ്ഞാൽ േപാരാ, ഇവയിൽ അേനകം േനര�
േമ്പാ കളും അതിശേയാക്തികളും അസംബന്ധങ്ങളും
ഉെണ്ടങ്കിലും നാം അറിഞ്ഞിരിേക്ക ന്നവയായ പല
തത്ത്വങ്ങളും സാരാംശങ്ങളുംകൂടിയുണ്ട്. അതിനാൽ ഇവ�
െയല്ലാം ഒെന്നഴുതണം. നമു മേനാരമയിലും ഭാഷാ�
േപാഷിണിയിലുമായി സിദ്ധെപ്പടുത്താം. ഏതു തരം
വായനക്കാർ ം ഈവക ഐതിഹ്യങ്ങൾ രുചിക്കാ�
െതവരുെമ േതാ ന്നില്ല. സാരാംശങ്ങൾ ഹിക്കാ�
ൻ ശക്തിയുള്ളവർ അവെയ ഹി ം. അതില്ലാത്തവർ
േനരേമ്പാക്കിനായിെട്ടങ്കിലും ഈവക ഉപന്യാസങ്ങൾ
വായിക്കാെത ഇരി കയില്ല” എ പറയുകയും മ
ചില മാന്യന്മാർ അതിെന അനുസരി പറയുകയും െച�

. അതിെന്റേശഷം യഥാവസരം ഞാൻ ചില ഐതി�
േഹ്യാപന്യാസങ്ങൾ എഴുതാനും മിസ്റ്റർ വർഗീസുമാപ്പിള
അവെയ യഥാേയാഗ്യം ‘മേനാരമ’യിലും ‘ഭാഷാേപാഷി�
ണി’ മാസികയിലുമായി സിദ്ധെപ്പടുത്താനും തുടങ്ങി.
ആ േശഖരത്തിൽ ഞാൻ എഴുതിയ ‘പറയിെപറ്റ പന്തി�
രുകുലം’ എന്ന ഉപന്യാസം 1073-ൽ കുംഭം, മീനം, േമടം
എന്നീ മാസങ്ങളിെല ‘ഭാഷാേപാഷിണി’ മാസികയിൽ
േചർ സിദ്ധെപ്പടുത്തിയിരു . അതിെനപ്പറ്റി
ആയിടയ്ക്ക് ഒരു ‘േയാഗ്യൻ’ ഒരു വർത്തമാനപ ത്തിൽ,
“ഭാഷാേപാഷിണീസഭവകമാസിക മിസ്റ്റർ വറുഗീസുമാ�
പ്പിളയുെടയും െകാട്ടാരത്തിൽ ശ ണ്ണി അവർകളുെടയും
തറവാ വക അല്ലാത്തതിനാൽ േകവലം നിസ്സാരങ്ങളും
യാെതാരുപേയാഗവുമില്ലാത്തവയുമായ ‘പറയിെപറ്റ
പന്തിരുകുലം’ എ ം മ മുള്ള ഉപന്യാസങ്ങൾ അതിൽ
േചർ ന്നതു ന്യായമല്ല. മിസ്റ്റർ ശ ണ്ണിയുെട ഈവക
േലഖനങ്ങൾ സിദ്ധെപ്പടുത്തിയതിേല െചലവാ�
യി ള്ള കടലാ കളുെട വിലയും അച്ചടി ലിയും
ശ ണ്ണി അവർകളിൽനിന്ന് ഈടാക്കി, ‘േകരളപാണി�
നീയ’െത്തപ്പറ്റിയും മ ം െ ൗഢങ്ങളായ േലഖനങ്ങെള�
ഴുതുന്ന േശഷഗിരി ഭു അവർകൾ െകാടുേക്കണ്ടതാ�
ണ് ” എ സ്താവിച്ചിരി ന്നതായി ക . എങ്കിലും
അതിനുമുമ്പായിത്തെന്ന േകരളവർമ്മ വലിയ േകായി�
ത്ത രാൻ സി. എസ്സ്. ഐ. തിരുമന െകാ മുത�
ലായ പല മഹാന്മാരും െ ൗഢേലഖനകർത്താവായ
േശഷഗിരി ഭു എം. ഏ. അവർകൾതെന്നയും മിസ്റ്റർ
വറുഗീസുമാപ്പിളയുെട േപർക്ക് “െകാട്ടാരത്തിൽ ശ �
ണ്ണി അവർകൾ എഴുതുന്ന ‘പറയിെപ പന്തിരുകുലം’
മുതലായ േലഖനങ്ങൾ സരസങ്ങളും സാരസംയുക്തങ്ങളു�
മായിരി . ഈ വക ഐതിഹ്യങ്ങൾ ഒരു കാല
വളെര വിലയുള്ളവയായിരുന്നതും ഇവയിൽ നിന്ന്
നമുക്ക് അേനകം തത്ത്വങ്ങൾ ഹിക്കാവുന്നതുമാണ്.
അതിനാൽ മിസ്റ്റർ ശ ണ്ണിെയ ഉത്സാഹിപ്പിച്ച് ഈ
വക േലഖനങ്ങൾ കഴിയുന്നതും വിസ്തരിച്ച് എഴുതിക്കാൻ
നിങ്ങൾ മിച്ചാൽ െകാള്ളാം” എ ം മ ം എഴുതിയ�
യ്ച്ചിരുന്ന അേനകം എഴു കൾ ഞാൻ കണ്ടി ള്ള�
തിനാൽ േമ റഞ്ഞ ‘േയാഗ്യ’െന്റ അഭി ായ കടനം
എനിക്ക് ഇച്ഛാഭംഗത്തിേനാ നിരുത്സാഹതേയ്ക്കാ കാ�
രണമായിട്ടില്ല. 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 േല�
ഖനരീതിയിലാണേല്ലാ 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 മകരമാസ�
ത്തിൽ ‘ലക്ഷ്മീഭായി’ എന്ന മാസികയുെട മാേനജരായ
െവള്ളായ്ക്കൽ നാരായണേമേനാനവർകൾ എെന്റ
ഈവക ഉപന്യാസങ്ങൾ അേദ്ദഹം സിദ്ധെപ്പടു�
ത്തിവരുന്ന ‘ലക്ഷ്മീഭായി ന്ഥാവലി’യിൽ േചർ
പുസ്തകരൂേപണ സിദ്ധെപ്പടു ന്നതിന് എനിക്ക്
സമ്മതമുേണ്ടാ എന്ന് എേന്നാട് എഴുതിേച്ചാദി കയും
അതിന് ഞാൻ സേന്താഷസേമതം സമ്മതി മറുപടി
അയ െകാടു കയും െച . ഞാൻ മേനാരമയിലും
ഭാഷാേപാഷിണിയിലും മ ം എഴുതീ ള്ള ഐതിേഹ്യാ�
പന്യാസങ്ങെളല്ലാം േ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 ഒന്നാം�
ഭാഗം വായനക്കാർ രുചി ന്നപക്ഷം അവെയ�
ല്ലാംകൂടി േചർത്ത് രണ്ടാംഭാഗമായി ഒരു പുസ്തകംകൂടി

സിദ്ധെപ്പടുത്താൻ ഈ സാധകൻ തെന്ന വിചാ�
രിച്ചി െണ്ട ള്ള വിവരവും വായനക്കാെര അറിയി�

െകാ ം എെന്റ ഈ ഉപന്യാസങ്ങെള ഇ കാരം
പുസ്തകരൂേപണ സിദ്ധെപ്പടു കയും ഇതിൽ എെന്റ
ജീവചരി സംേക്ഷപംകൂടി എഴുതി േചർ കയും
െചയ്തി ള്ളതിൽ സാധകെന്റ േപരിൽ എനി ള്ള
കൃതജ്ഞത സീമാതീതമായിരി എ ള്ള വാ�
സ്തവംകൂടി സ്താവി െകാ ം ഈ സ്താവനെയ
ഇവിെട സമാപിപ്പി െകാ .

േകാട്ടയം െകാട്ടാരത്തിൽ ശ ണ്ണി
5-9-1084 (17-4-1909)

v



െകാട്ടാരത്തിൽ ശ ണ്ണി

െകാല്ല വർഷം 1030 മീനം 23-നു
( ി. വ. 1855 മാർച്ച് 23) േകാട്ടയ�
ത്ത് വാസുേദവനുണ്ണിയുെട രണ്ടാ�
മെത്ത പു നായി ജനി . യഥാ�
ർത്ഥ േപര് വാസുേദവൻ. അച്ഛെന്റ
േപരും ഇതുതെന്നയായിരുന്നതി�
നാൽ ആദ്യം ത എ ം പിന്നീട്
ത മാറി ‘ശ ’ എ ം വിളിേപ്പരു
വ . ജാതിേപ്പരായ ഉണ്ണി േച�

ർത്ത് പിൽക്കാലത്ത് ശ ണ്ണി എ സിദ്ധനായി.
പ വയ വെര ആശാന്മാരുെട വീടുകളിൽ െച
പഠി ( ൾ വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടായിട്ടില്ല). പതിേനഴാ�
മെത്ത വയസ്സിൽ മണർകാട്ട് ശങ്കരവാര്യരിൽ നി ം
‘സിദ്ധരൂപം’പഠി . പിന്നീട് വയ ര ആര്യൻ നാരാ�
യണം മൂസ്സതിൽനിന്ന് രഘുവംശം, മാഘം, ൈനഷധം
തുടങ്ങിയ കാവ്യങ്ങളും സഹ േയാഗം, ഗുണപാഠം,
ചികിത്സാ മം, അഷ്ടാംഗഹൃദയം തുടങ്ങിയ പാരമ്പര്യ�
ൈവദ്യശാ 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 സ്ഥാന�
ങ്ങളും സമ്മാ നങ്ങളും അേദ്ദഹെത്ത േതടി എത്തി.
ഇ ട്ടത്തിൽ 1904-ൽ െകാച്ചി രാജാവ് സമ്മാനിച്ച
‘കവിതിലകം’ എന്ന സ്ഥാനവും സ്വർണ്ണെമഡലും
എടു പറേയണ്ടതാണ്.

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

െകാ. വ. 1048-ൽ ശ ണ്ണിയുെട മാതാവു മരി .
െകാ. വ. 1056-ൽ കഴിച്ച ആദ്യവിവാഹത്തിെല ഭാ�
ര്യ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ മരണമട . പിന്നീട്
1062-ൽ പുനർവിവാഹം െച . സന്താനലബ്ധിയി�
ല്ലാഞ്ഞ് 1081-ൽ മൂന്നാമെതാരിക്കൽ കൂടി അേദ്ദഹം
വിവാഹം െച . രണ്ടാം ഭാര്യ 1083-ൽ മരി . അന�
പത്യതാവിമുക്തി േവണ്ടി 1090-ൽ ഏവൂർ പനേവലി
കൃഷ്ണശർമ്മയുെട 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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കിട ർ കണ്ടേങ്കാരൻ

തിരുവിതാംകൂർ സംസ്ഥാന ള്ള സിദ്ധ േക്ഷ ങ്ങ�
ളിൽെവ ് ഒ ം അ ധാനമല്ലാത്തതായി, ഏ മാനൂർ
താലൂക്കിൽ, കിട ർ േദശ ് ഒരു സു ഹ്മണ്യേക്ഷ �
മു ്. ഇതു കിട ർ ാമത്തിലുൾെപ്പട്ട ചില ന രിമാ�
രുെട ഊരാൺമേക്ഷ മാണു്. ഇവിെട ‘കണ്ടേങ്കാരൻ’
എ സിദ്ധനായി ് ഒരു െകാമ്പനാനയുണ്ടായിരു .
ആകൃതിെകാ ം കൃതിെകാ ം ത ല്യനായ ഒരാന
േവെറ ഒരു ദിക്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നതായും ഉള്ളതായും
േക േകൾവി േപാലുമില്ല. ഈ ആന ് വലിപ്പവും ഭംഗി�
യും സിദ്ധനായിരുന്ന ൈവക്ക തിരുനീലകണ്ഠെന�
ക്കാൾ വളെര അധികമുണ്ടായിരു . തിരുനീലകണ്ഠെന�
ക്കാൾ ഇവനു െപാക്കവും ഉടൽനീളവും ഒരു മുഴത്തിൽ
കുറയാെത ഉണ്ടായിരു എന്നാണു് േകട്ടിരി ന്നതു്.
തലെയടു ം ഒ ം കുറവല്ലായിരു . മുേമ്പാ വള ള്ള
ആ വലിയ െകാ കളുെട ഭംഗിയും തിരുനീലകണ്ഠേന�
ക്കാൾ വളെര അധികമുണ്ടായിരു . എഴുന്നള്ളിച്ചാലുള്ള
ഭംഗിയും അങ്ങെനതെന്ന.

ഈ ആനയുെട ബുദ്ധിവിേശ ഷമാണു് ഇതിെലാെക്ക�
യും വിസ്മയനീയമായി ള്ളതു്. സാധുത്വവും ശൂരത്വവും
ഒ േപാെല ഉള്ളതായി ഇങ്ങെന േവെറെയാരാനെയ
കാണുന്നതിനു യാസമു ്. അവൻ മദം െപാ ന്ന
സമയങ്ങളിൽേപാലും യാെതാരുത്തെരയും െകാന്നിട്ടില്ല.
കൂട്ടാനകെള കു കെയ ള്ള സ ദായവും കണ്ടേങ്കാ�
രനുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒ ം അറി കൂടാത്ത കുട്ടികൾ�
േപാലും അടു െചന്നാൽ യാെതാരു ഉപ വവും അവൻ
െചയ്തിരുന്നില്ല. അ സാധുവാെണങ്കിലും ഏെതാരാന�
ക്കാെരെന്റയും ആജ്ഞെയ അവൻ അനുസരിക്ക പതി�
വില്ല. ആനക്കാരന്മാെരല്ലാം അവെന്റ അഭി ായം അറി�

നട െകാള്ളണം എന്നതായിരു അവെന്റ ചട്ടം.
സാധാരണ ആനകെളേപ്പാെല കണ്ടേങ്കാരെന തള ക
പതിവില്ല. അതിനവൻ സമ്മതിക്കയുമില്ല. യേഥഷ്ടം
നട ന്നതിനു് അവെന വിേട്ട കയാണു് പതിവു്.
എന്നാൽ രാ ിസമയങ്ങളിൽ വല്ല എടവും േപായി കിട�

െകാ ം. അല്ലാെത യാെതാരു വും െചയ്യാറില്ല.
േക്ഷ ത്തിനു വട വശ ള്ള പുഴയിൽ ഒരു വലിയ
കയമു ്. പകൽസമയം മിക്കവാറും ആ കയത്തിലാണു്
അവെന്റ കിട ്. േപാ കേളാടും എരുമകേളാടു കണ്ട�
േങ്കാരനു വളെര േസ്നഹമായിരു . അവൻ കിട ന്ന
കയത്തിൽ വളെര േപാ കളും എരുമകളും വ കൂടുക
പതിവായിരു . എന്നാൽ അവ തിന്നാെനാ ം
കിട്ടാെത വിശന്നിരി ന്ന സമയങ്ങളിൽ കണ്ടേങ്കാ�
രൻ അവെയെയല്ലാം കര േകറ്റിെക്കാ േപാകും.
കിട ർ കരി കൃ ഷി ധാരാളമുള്ള േദശമാകയാൽ,
പുഴവക്ക തെന്ന കരി കൃ ഷിെചയുന്ന സ്ഥലം ധാ�
രാളമു ്. ഏെതങ്കിലും ഒരു േവലി കുെറ െപാളി ്,
േപാ കെളയും എരുമകെളയും േവലിക്കക കടത്തി,
ആ േവലിമുറിക്കൽ കണ്ടേങ്കാരനും നിൽ ം. എരുമ�
കെളയും മ ം അടിച്ചിറക്കാനായി വല്ലവനും വന്നാൽ
അവരുെട േനെര കണ്ടേങ്കാരൻ പാെഞ്ഞ ം എങ്കിലും
ആെരയും ഉപ വിക്കയില്ലതാനും. കണ്ടേങ്കാരൻ പാ�
ഞ്ഞടു േമ്പാേഴ ം എല്ലാവരും േപടിേച്ചാടിേക്കാളും.
േപാ കളും എരുമകളും തി നിറ കഴിഞ്ഞാൽ
അവെയെയല്ലാം കൂട്ടിെക്കാ ് ആ കയത്തിേല ത�
െന്ന േപാരികയും െച ം. എന്നാൽ കണ്ടേങ്കാരൻ ഒരു
കരി േപാലും തി കയില്ല. അവനു പതിവുള്ള തീറ്റി
ആനക്കരന്മാർ ഹാജരാക്കി െക്കാടു െകാള്ളണം. ദി�
വസംേതാറും േക്ഷ ത്തിൽനി ം പതിവുള്ള േചാറും
പായസവും െകാടുേത്ത കയും േവണം. അല്ലാെത
പേരാപ വം െച ് അവെനാ ം തി ക പതിവില്ല.

ഒരു ദിവസം രാ ിയിൽ കണ്ടേങ്കാരൻ ആ കയ�
ത്തിൽ കിട േമ്പാൾ, ഇഞ്ചി, മഞ്ഞൾ, നാളിേകരം,
അടയ്ക്ക മുതലായ സാധനങ്ങൾ കയറ്റിയ ഒരു വഞ്ചി കിഴ�

നി ് ഒഴു താഴ്ത്തി വ . അവൻ അവിെട കിട ന്ന�
തു വഞ്ചിക്കാർ അറിഞ്ഞില്ല. വഞ്ചി െകാ വ കണ്ട�
േങ്കാരെന്റ മീെത കയറ്റി. അവൻ വഞ്ചി പിടിച്ചവിെട
മുക്കി, എല്ലാമടി െപാളി കള . വഞ്ചിക്കാെരല്ലാം
േപടി െവള്ളത്തിൽ ചാടി നീന്തിേക്കറി ഓടിക്കള .
അവൻ അവെര ഒ ം െചയ്തില്ല. അ മുതൽ കണ്ടേങ്കാ�
രനു വഞ്ചികെളാടും വഞ്ചിക്കാേരാടും ബദ്ധൈവരമായി�
ത്തീർ . പിെന്ന അവൻ കയത്തിൽ കിട േമ്പാൾ ആ
പുഴയിൽ ടി ഒരു വഞ്ചിയും കടത്തിവിടാെതയായി.
വഞ്ചി കണ്ടാൽ അടി െപാളി ം. അതിനാൽ പിെന്ന
വഞ്ചിക്കാർ കണ്ടേങ്കാരെന്റ കാലം കഴിയുന്നതുവെര
അവൻ കയത്തിൽ ഇല്ലാത്ത സമയംേനാക്കിയല്ലാെത
വഞ്ചി കടത്തിെക്കാ േപായിട്ടില്ല. കിഴ നി പടി�
ഞ്ഞാ ം പടിഞ്ഞാറുനി കിഴേക്കാ ം േപാകുന്ന വഞ്ചി�
കൾ ആ കയത്തിെന്റ വളെര ദൂെര മുകളിലും താെഴയും
വന്നടു െകട്ടി, വഞ്ചിക്കാർ കരയ്ക്കിറങ്ങി വ േനാ�
ക്കി, വിവരമറിഞ്ഞല്ലാെത കട േപാവുക പതിവില്ല.
കണ്ടേങ്കാരെന കയത്തിൽ കാണാെതയിരിക്കാനായി
കിട ർ സു ഹ്മണ്യസ്വാമി സകല വഞ്ചിക്കാരും
അ വഴിപാടുകൾ െകാടുക്കാറു ്. അങ്ങെനയുണ്ടായ
മുതൽെകാ കിഴേക്കനടയിൽ ഒരു ദീപസ്തംഭമുണ്ടാക്കീ�
ള്ളതു് ഇ ം നിലനിൽ ്.

േക്ഷ ത്തിൽ എഴുന്നള്ളിക്കാറാകുേമ്പാൾ കണ്ടേങ്കാ�
രെന ആനക്കാരന്മാർ വിളിേച്ചാ പിടിേച്ചാ െകാ വരിക
പതിവില്ല. എഴുന്നള്ളി ന്നതിനു പാണിെകാ ന്നതു�
േകട്ടാൽ, അവൻ സ്വയേമവ, കയത്തിൽനി കയറി
െകാടിമരത്തിെന്റ ചുവട്ടിൽ ഹാജരാകും. തലയിൽെക്ക
െകട്ടി ന്നതിനായി ആനക്കാരന്മാർ െചന്നാൽ പിൻഭാ�
ഗ കൂടി കയറിെക്കാ ന്നതിനു കാൽ െപാക്കിെക്കാടു�

ം. അതിേല േകറി, തലയിൽെക്ക െകട്ടി ് അതിെല�
തെന്ന ഇറങ്ങിെക്കാള്ളണം. അങ്ങെനയാണു് അവെന്റ
ഏർപ്പാടു്. എഴുന്നള്ളി ന്ന ഒരാളല്ലാെത േവെറയാരും
മുൻവശ കൂടി േകറുന്നതിനു് അവൻ സമ്മതിക്കയില്ല.
എഴുന്നള്ളി ന്നതിനു് ആരും പറയാെത തെന്ന കാൽ
മടക്കിെക്കാടു കയും െച ം. കുടയാലവട്ടം, െവൺചാ�
മരം എന്നിതുകൾക്കായി േകറുന്നവരും പിറകിൽ ടി
േവണം കയറുവാൻ. ശീേവലി, വിള മുതലായതിനു്
എഴുന്നള്ളിച്ചാൽ കുറ േവഗം നട ന്നതിേനാ പതുെക്ക
നട ന്നതിേനാ ആനക്കാരന്മാർ ഉത്സാഹിച്ചാൽ ഒ ം
അവൻ അനുസരിക്കയില്ല. അവെനാരു നിശ്ചയെമാെക്ക�
യു ്. അതുേപാെല ഒെക്ക നട ം. അവെന്റ നിശ്ചയം
ഒ ം തരേക്കടുള്ളതല്ലായിരു താനും. െചണ്ടേമളത്തി�
നും മ ം ഓേരാേരാ നിലകൾ ഇന്നിന്ന സ്വലങ്ങളിൽ
ഇ യി താമസിേക്കണെമന്നവനറിയാം. അതുേപാ�
െലെയാെക്ക താമസി ം. അതുേപാെല നാഗസ്വര �
ദക്ഷിണത്തിനും അവെനാരു പതിവു ്. അ കാരംത�
െന്ന ഉത്സവത്തിെന്റ രണ്ടാം ദിവസേത്തക്കാൾ മൂന്നാം
ദിവസം കുറച്ചധികം താമസി ം. അതിേനക്കാളധികം
പിേറ്റ ദിവസം താമസി ം. അങ്ങെന ഉത്സവത്തിെന്റ
േകമത്തം കൂടിവരുന്ന മത്തിനു തക്കവണ്ണെമാെക്ക
അവൻ നിൽ ം. പള്ളിേവട്ട, ആറാ ് ഇങ്ങെനയുള്ള ദി�
വസങ്ങളിൽ യഥാ മം െവളുപ്പാൻകാലമാകുന്നതുവെര
നിൽ ന്നതിനു അവെനാരു വിേരാധവുമില്ല. അതി�
െനാ ം ആരും പറേയണ്ടാ. ഒെക്ക അവനറിയാം.
എന്നാൽ ഒരു ദിവസം വിളേക്കാ ശീേവലിേയാ കുറ�

േവഗം കഴി കളയാെമ വിചാരിച്ചാൽ, അവൻ
സമ്മതിക്കയില്ല. അവൻ നടക്കാെത എ െച ം?
അ കാരംതെന്ന ഒരു ദിവസം പതിവിൽ കുറച്ചധികം
വിസ്തരി േവണെമ െവ പതിവിൽ അധികം താ�
മസിക്കാൻ കണ്ടേങ്കാരൻ സമ്മതിക്കയില്ല. പതിവുള്ള
സമയമായാൽ അവനേങ്ങാ നട തുട ം. പിെന്ന
വാദ്യക്കാർ മുതലായവർ നട കയല്ലാെത എ െച ം?
ഉത്സവത്തിൽ ഓേരാ ദിവസെത്ത വിളക്കിനു പതിവിൻ�
പടിയുള്ള െവളിെച്ചണ്ണ അളെന്നടുത്താൽ, പതിവുേപാ�
െലയുള്ള തീെവട്ടിയുണ്ടായാൽ വിള കഴിയുേമ്പാൾ
ശരിയായിട്ടിരി ം. െവളിെച്ചണ്ണ പതിവിൽ കുറച്ചധി�
കെമടുത്താൽ വിള കഴിയുേമ്പാൾ അധികെമടുത്തതു്
അധികമുണ്ടായിരി ം. കുറെച്ചടുത്താൽ കുറവുള്ളതുകൂെട
എടുക്കാെത തികയുകയുമില്ല. അ കണിശമാണു് കണ്ട�
േങ്കാരെന്റ കാര്യം. കണ്ടേങ്കാരനുണ്ടായിരുന്ന കാല
വിള വക ള്ള െവളിെച്ചണ്ണ കള്ളക്കണെക്കഴുതാൻ
േദവസ്വശമ്പളക്കാർ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. എെന്തങ്കിലും വ്യ�
ത്യാസം െചയ്താൽ ഉടെന െവളിെപ്പ േപാകും. കണ്ടേങ്കാ�
രൻ േനരനീക്കം വരു കയിെല്ല സർവ്വസമ്മതമാ�
ണു്. കണ്ടേങ്കാരെന്റ സ്വഭാവഗുണത്തിനു ദൃഷ്ടാന്തമായി
അേനക സംഗതികളുണ്ടായി ള്ളതിൽ ഒ പറയാം.
ഒരു ദിവസം ശീേവലി കഴി കണ്ടേങ്കാരൻ ഒരിട�
വഴിയിൽ ടിേപ്പാകുേമ്പാൾ ഒരു േകാണു തിരിയുന്ന
ദിക്കിൽെവ ് ഒരു വേയാധികയായ അന്തർജനവുമായി
െതാ െതാട്ടില്ല എന്ന വിധത്തിൽ അടു ന്നതിനിടയാ�
യി. ആനെയ അടു കണ്ടേപ്പാേഴ ം ആ വൃദ്ധയായ
അന്തർജനം േപടി വിറ ് അവിെട വീണു. പിന്നാേല
തുണയായി വന്നിരുന്ന അച്ചിെപ്പ ് േപടി പിേന്നാ�
ക്കം ഓടിേപ്പായി. ആനെയ്ക്കാഴി േപാകുന്നതിനും
തിരി േപാകുന്നതിനും ആ ഇടവഴി വിസ്താരമില്ലാ�
യിരു . കണ്ടേങ്കാരൻ കുറ സമയം അവിെട നി .
എന്നി ം അന്തർജനം എണീ മാറായ്കയാൽ അവൻ
അവെര പതുെക്ക എടു ് ഒരുവശ ള്ള കയ്യാലയുെട മു�
കളിേല െവ കയും അന്തർജനത്തിെന്റ കുടെയടുത്ത�
േങ്ങാ െവ ് േനേര േപാവുകയും െച . ആനക്കാരന്മാർ
ആരും കൂെടയില്ലായിരു എ പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ.
ആ അന്തർജനത്തിനു ലവേലശം േവദനയുണ്ടായില്ല.
ഇ യും ബുദ്ധി ഗുണം ഏതാന ്? ആന കട �
േപായി, കുറ കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ അന്തർജനം പതുെക്ക
എണീ കുടയുെമടു ് േപാവുകയും െച . ഇങ്ങെന
അവെന്റ അ തകർമ്മങ്ങൾ വളെരയു ്.

കണ്ടേങ്കാരെന തടി പിടി വാൻ പലരും െകാ�
േപാവുക പതിവു ്. എ വണ്ണവും എ നീളവും

ഉണ്ടായാലും അവനു പിടിക്കാൻ വയ്യാത്ത തടിയില്ല.
വക്ക െകട്ടിെക്കാടുത്താൽ എ തടിയും അവൻ െകാ�

േപാകും. എന്നാൽ അതും അവെന്റ മന കൂടാെത
ആരു വിചാരിച്ചാലും പ കയുമില്ല. ആനക്കാരന്മാർ ം
േദവസ്വത്തിേല ം വല്ലതും മുറ കാരം െകാടു ന്നതു
കൂടാെത, കണ്ടേങ്കാരനുകൂടി വല്ലതും െകാടുക്കാെത അവ�
െനെക്കാ തടിപിടിപ്പിക്കാൻ ആരു വിചാരിച്ചാലും
സാധിക്കയില്ല. എന്നാൽ ആനക്കാരെന്റ മന കൂടാെത
കഴിയുേമാ. അതുമില്ല. അഞ്ചാറാനക്കാരന്മാരുണ്ടായി�
രു എങ്കിലും അവരിൽ ധാനമായി ഒരുത്തനു ്.
അവൻ കൂെടയിലാെത കണ്ടേങ്കാരൻ ആ കിട ർേക്ഷ�

ത്തിൽ നി കാൽ നാഴിക തിക ദൂേര േപാവുക�
യില്ല; യാെതാരു തടിയും പിടിക്കയുമില്ല. അതിനാൽ
േദവസ്വക്കാരുെട സമ്മതം വാങ്ങിയതിനുേശ ഷം ആന�
ക്കാരനു വല്ലതും െകാടു ് അവെനയും സമ്മതിപ്പിക്ക�
ണം. പിെന്ന കണ്ടേങ്കാരനു് ഇന്നതു െകാടുക്കാെമ ്
ഒരു ഉടമ്പടിയും പറയണം. കണ്ടേങ്കാരനുള്ളതു തടി
പിടി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടെന െകാടുത്തിെല്ലങ്കിൽ തടി
തിരിെയ പിടി മു കിടന്നിരുന്ന ദിക്കിൽ െകാ
െചന്നിടും. അങ്ങെനയാണു് കണ്ടേങ്കാരെന്റ പതിവു്.
പിടിക്കാനുള്ള തടിയും നീളവും വണ്ണവും പിടിചാൽ െകാ�
ടു ന്ന തിഫലവും ആദ്യേമ പറയണം. അേപ്പാൾ
കണ്ടേങ്കാരൻ സമ്മതിച്ചാലും ഇെല്ലങ്കിലും ശിരഃകമ്പ�
നം, ഗർജിതം മുതലായവെകാ ് അവൻ അറിയി ം.
സമ്മതിച്ചിെല്ലങ്കിൽ, കുറ കൂടി വല്ലതും െകാടുക്കാെമ
പറഞ്ഞാൽ അേപ്പാൾ സമ്മതി ് അവൻ നല്ലേപാെല
തല കുലു ം.

കണ്ടേങ്കാരെന്റ തിഫലം സാധാരണ പഴ ല,
നാളിേകരം, ശർക്കര, പായസം മുതലായവയാണു്. ഒരി�
ക്കൽ ഒരാൾ ഒരു വലിയ തടി പിടി ന്നതിെപ്പ െച�

പറ . േദവസ്വക്കാരും ആനക്കാരും സമ്മതി .
“കണ്ടേങ്കാരെന െകാടു ”െമന്നാനക്കരൻ േചാദി .
“പ കുല പൂവൻ പഴവും, പ നാളിേകരവും ഒരു
തുലാം ശർക്കരയും െകാടുക്കാ” െമ ് ആവശ്യക്കാരൻ
പറ . ഉടെന ആനക്കാരൻ പതിവു കാരം തടി കണ്ട�
േങ്കാരെനെക്കാ ് പിടിപ്പി െകാടു . എന്നാൽ തടി
പിടിച്ചേപ്പാൾ തടിയുെട ഉടമസ്ഥൻ അതു െകാടുത്തില്ല.
എ മാ മല്ല കുറ ദിവസം കഴി തരാെമ പറ�

. ഇതു കണ്ടേങ്കാരൻ േകട്ടേപ്പാൾ അവനു േകാപം
സഹിക്കവഹിയാ തടി എടുത്ത സ്ഥല തെന്ന
െകാ െചന്നിടുകയും െച . ആ സമയ തടിയു�
െട ഉടമസ്ഥൻ അവിെട ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. തടിയുെട
ഉടമസ്ഥൻ േനാക്കിയേപ്പാൾ തടി പൂർവസ്ഥ തെന്ന
കിട ന്നതു ക വളെര വ്യസനെപ്പ . േവെറ പല
ആനകെളയും അതിനായി വിളി . എന്നാൽ മറ്റാനകൾ�
െക്കാന്നിനും അതിെന എള്ളിടേപാലും നീക്കാൻ സാധി�
ച്ചില്ല. അവസാനം വീ ം ആ ഉടമസ്ഥൻ െച പറ�
ഞ്ഞേപ്പാൾ േദവസ്വക്കാരും ആനക്കാരും സമ്മതി െവ�
ങ്കിലും കണ്ടേങ്കാരെന വിളിച്ചേപ്പാൾ അവൻ െചയ്തില്ല.
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കുമാരന ർ ഭഗവതി

തിരുവിതാംകൂർ സംസ്ഥാന ള്ള ഊരാൺമേക്ഷ ങ്ങ�
ളിൽ ഥമ ഗണനീയവും ഏ മാനൂർ താലൂക്കിലുള്ളതും
സു സിദ്ധവുമായ കുമാരന ർ േക്ഷ െത്തപ്പറ്റി േക�
ട്ടിട്ടില്ലാത്തവർ േകരളത്തിലധികമുണ്ടായിരി െമ
േതാ ന്നില്ല. അവിടെത്ത േദവിെയ റി ള്ള,

‘ശംഖുണ്ടിട വലേമെയാരു ച മു
കാലിൽ ചില ചില മു പടം കഴുത്തിൽ
ഓടീ വ കുടിെകാണ്ട കുമാരന ർ
കാർത്യായനീ! ശരണെമന്നിത ൈകെതാഴു�

േന്നൻ’
എന്ന സങ്കീർത്തനേ ാകം അ ഭംഗിയുള്ളതെല്ലങ്കിലും

സിദ്ധമാകയാൽ അതും പലരും േകട്ടിരിക്കാനിടയു ്.
എങ്കിലും ആ ഭഗവതി “ഓടീ വ കുടിെകാണ്ട”േതതു

കാരമാെണ ് അറിഞ്ഞി ള്ളവർ ഇേപ്പാൾ അധി�
കമുണ്ടായിരി െമ േതാ ന്നില്ല. അതിനാൽ ആ
സംഗതിെയപ്പറ്റി ചുരുക്കത്തിൽ പറ െകാ .

‘മധുരമീനാക്ഷി’ എ േകൾവിെപ്പ ് േദവിയുെട
േക്ഷ ം പ ് പാണ്ഡ്യ രാജാക്കന്മാരുെട വകയായിരു�

. പാണ്ഡ്യ രാജാക്കന്മാരുെട രാജധാനി മധുരയിലായി�
രുന്നതിനാൽ അവർ ആ േദവിെയ അവരുെട പരേദവത
ആയിട്ടാണു് വിചാരി കയും ആചരി കയും െച
വന്നിരുന്നതു്.

ഒരിക്കൽ ആ േദവീവി ഹത്തിൽ ചാർത്തിയിരുന്ന�
തും വളെര വിലയുള്ളതും രത്നഖചിതവുമായ മൂ ത്തി
എങ്ങെനേയാ േപായി. ശാന്തിക്കാരൻ നിർമാല്യം
(തേലദിവസെത്ത പൂവും മാലയും) വാരി പുറത്തിട്ടതിെന്റ
കൂെടേയാ അഭി േഷകവും മ കഴിച്ച സമയം ഓർക്കാെത
ശാന്തിക്കാരെന്റ ൈക മുട്ടിെത്തറിേച്ചാ എങ്ങെനയാണു്
അതു േപായെത ് ആർ ം ഒരു നിശ്ചയവുമില്ലായി�
രു . മൂ ത്തി േപായി എ േക പാണ്ഡ്യരാജാവു
പലവിധത്തിൽ അേന്വ ഷണങ്ങൾ നടത്തീ ം ഒരു തു�

മുണ്ടായില്ല. ബിംബത്തിേന്മൽ ചാർത്തിയിരുന്ന സാ�
ധനം ശാന്തിക്കാരനറിയാെത േപാവുകയിെല്ല തെന്ന
ഒടുക്കം രാജാവു തീർച്ചെപ്പടുത്തി. ീേകാവിലിനക
ശാന്തിക്കാരനല്ലാെത മറ്റാരും കയറുക പതിവില്ലാത്ത
സ്ഥിതി രാജാവിെന്റ വിചാരം അന്യായമായിേപ്പായി
എ പറയാനുമില്ല. എങ്കിലും ശുദ്ധാത്മാവും േദവിെയ�

റി വളെര ഭക്തിയുള്ള ആളുമായിരുന്ന ആ പഴയ
ശാന്തിക്കാരനു് ഈ മൂ ത്തി േപായതു് ഏതു കാര�
മാെണ വാസ്തവത്തിൽ യാെതാരറിവുമുണ്ടായിരുന്നി�
ല്ല. േദവി പതിവായി ചാർത്തിവന്ന ഈ ആഭരണം
േപായതു നിമിത്തം അേദ്ദഹത്തിനും അപാരമായ മന�
സ്താപമുണ്ടായിരു . എങ്കിലും അെതാെക്ക ആരറിയു�

. ഉ ശാസനനായ പാണ്ഡ്യരാജാവു് ശാന്തിക്കാരെന
പിടിപ്പി വരുത്തി േചാദ്യം തുടങ്ങി. പലവിധത്തിൽ
േചാദിച്ചി ം മൂ ത്തി േപായേതതു കാരമാെണ ്
അറി കൂെട തെന്ന അേദ്ദഹം പറ . ഒടുക്കം രാ�
ജാവു്, നാ തു ദിവത്തിനകം ആ മൂ ത്തി ശാന്തിക്കരൻ
എങ്കിെനെയങ്ങിലും േതടിപ്പിടി ഹാജരാക്കണെമ ം
അല്ലാത്തപക്ഷം ശാന്തിക്കാരെന്റ ശിരച്ഛേദം െചയ്യി �
ന്നതാെണ ം ക ി . ഇതുേക ശാന്തിക്കാരൻ ഒ ം
മറുപടി പറയാെത വ്യസനേത്താടുകൂടി രാജസന്നിദ്ധി�
യിൽനി േപായി. ആ ാഹ്മേണാത്തമൻ പലവിധ�
ത്തിൽ അേന്വ ഷി േനാക്കീ മൂ ത്തി ക കിട്ടിയില്ല.
അങ്ങെന മുപ്പെത്താമ്പതു ദിവസമായി. മുപ്പെത്താമ്പതാം
ദിവസം രാ ിയിൽ പിേറ്റദിവസം തെന്റ തല േപാകു�
മേല്ലാ എ വിചാരി വി ഷാദി െകാ ് അേദ്ദഹം
കിട . കണ്ണടച്ച സമയം ആേരാ അേദ്ദഹത്തിെന്റ
അടുക്കൽ െച ്, ‘അങ്ങിനി ഇവിെട താമസിച്ചാലാ�
പ ണ്ടാവും. ഇതാ കാവൽക്കാെരല്ലാം നല്ല ഉറക്കമാ�
യിരി . ഈ തരത്തിനു പുറത്തിറങ്ങി ഓടിെക്കാ .
എന്നാൽ വല്ല ദിക്കിലും െച രക്ഷെപ്പടാം’ എ പറ�

. ഉടെന അേദ്ദഹം ക തുറ േനാക്കിയേപ്പാൾ
ആെരയും കണ്ടില്ല. “ഇതാരാണു് ഇങ്ങെന പറഞ്ഞ�
തു്? എേന്താ എനി മേനാരാജ്യംെകാ െവറുെത
േതാന്നിയതായിരി ം” എ വിചാരി ് അേദ്ദഹം
പിെന്നയും കണ്ണട . അേപ്പാൾ പിെന്നയും ക തു�
റ . ആേരയും കണ്ടില്ല. അേദ്ദഹം കണ്ണടച്ചേപ്പാൾ
മൂന്നാമതും േമൽ കാരം പറ . “ഏതായാലും ഈ
ഗുണേദാ ഷവാക്കിെന നിരസി ന്നതു യുക്തമല്ല. ഇതു
േദവി അരുളിെച്ചയ്തതുതെന്ന ആയിരി ം. അതിനാൽ
േവഗത്തിൽ േപാവുകതെന്ന” എ വിചാരി നിശ്ച�
യിച്ചി ് അേദ്ദഹം അവിെടനിെന്നണീ ക്ഷണത്തിൽ
പുറത്തിറങ്ങി ഓടി ടങ്ങി. അേപ്പാൾ സർവാംഗസുന്ദ�
രിയായ ഒരു ദിവ്യ ീ “വളെരക്കാലം എെന്ന േസവി
െകാണ്ടിരുന്ന അ േപാവുകയാെണങ്കിൽ ഞാനും േപാ�
രികയാണു് ” എ പറ െകാ ് അേദ്ദഹത്തിെന്റ
പിന്നാേല ഓടിെയത്തി. കുറ കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ ആ ീ
മുൻപിൽക്കട ് ഓടി ടങ്ങി. അതു വലിയ കൂരിരു ള്ള
കാലമായിരു െവങ്കിലും ആ ീയുെട ശരീരേശാഭയും
ആഭരണങ്ങളുെട കാശവും നിമിത്തം ആ ാഹ്മണനു
വഴിയിൽ നല്ലേപാെല ക കാണാമായിരു . അങ്ങ�
െന ര േപരും കൂടി നാല നാഴിക ദുരംവെര ഓടിയ�
േപ്പാൾ ആ ീ െപെട്ട മറ കള . അേപ്പാൾ
വഴിയും ദി െമല്ലാം അന്ധകാരമയമായി. ക തീെര
കാണാൻ പാടില്ലെതയായതിനാൽ ാഹ്മണൻ ഓടാ�
െനന്നല്ല, നടക്കാൻേപാലും നിവൃത്തിയില്ലാെതയായി.
അേപ്പാൾ അേദ്ദഹത്തിനു വളെര ഭയവും വ്യസനവുമുണ്ടാ�
യി. എങ്കിലും തപ്പിത്തപ്പി പിെന്നയും കുേറശ്ശ നട തു�
ടങ്ങി. ക്ഷീണംെകാ നടക്കാനും അേദ്ദഹത്തിനു �
യാസമായിത്തീർ . രാജാവിെന്റ ആളുകൾ പിന്നാേല
ഓടിെയത്തി പിടിെച്ചങ്കിേലാ എ ള്ള ഭയവും അേദ്ദ�
ഹത്തിനില്ലായ്കയില്ല. എങ്കിലും ക്ഷീണം നിമിത്തം വല്ല
ദിക്കിലൂം കുറച്ചിരി കേയാ കിട കേയാ െചയ്യാെത
നിവൃത്തിയിെല്ല ് അേദ്ദഹത്തിനു േതാന്നി. അേപ്പാൾ
ഇടിമിന്നലിെന്റ കാശംെകാ ് അേദ്ദഹം ആ വഴി
സമീപത്തായി ഉണ്ടായിരുന്ന വഴിയമ്പലം ക . തപ്പി�
ത്തട ് അേദ്ദഹം അവിെട െച േകറി. രണ്ടാംമു
വിരി കിട . മനസ്സിൽ വളെര ഭയവും വിചാരങ്ങ�
ളുമുണ്ടായിരു െവങ്കിലും ക്ഷീണം െകാേണ്ടാ എേന്താ
കിടന്നയുടെന അേദ്ദഹം ഉറങ്ങിേപ്പാവുകയും െച .

അക്കാല േകരളരാജ്യം അട വാണിരുന്ന േചര�
മാൻ െപരുമാൾ ഒരു ഭഗവതിെയ തിഷ്ഠിക്കണെമ
വിചാരി ൈവക്ക ് ഉദയനാപുര ം, ഒരു സു ഹ്മ�
ണ്യെന തിഷ്ഠിക്കണെമ വിചാരി ് ഇേപ്പാൾ കു�
മാരന െര പറ വരുന്ന സ്ഥല ം ഓേരാ അമ്പ�
ലം പണികഴി തിഷ്ഠ മുഹൂർത്തവും നിശ്ചയി ്
അതിേല േവ ന്നവെയല്ലാം വട്ടംകൂട്ടിെക്കാണ്ടിരി�

കയായിരു . വഴിയമ്പലത്തിൽ കിട റങ്ങിയ
ാഹ്മണൻ പിേറ്റദിവസം കാല ണർ ക തുറ

േനാക്കിയേപ്പാൾ കുമാരസ്വാമിെയ (സു ഹ്മണ്യെന)
തിഷ്ഠിപ്പിക്കാനായി േചരമാൻ െപരുമാൾ പണിയി�

ച്ച അമ്പലത്തിലായിരു . “െതെന്താര തം” എ
വിചാരി ് അേദ്ദഹം ചു ം േനാക്കിയേപ്പാൾ അവിെട

ീേകാവിലിനക പീഠത്തിേന്മൽ സർവാംഗ സുന്ദ�
രിയായ ഒരു ദിവ്യ ീ ആ ാഹ്മണെന്റ മുൻപിൽ കട�
േന്നാടിയ ആ േദവി ഇരി ന്നതു് അേദ്ദഹം ക . അതു
സാക്ഷാൽ “മധുര മീനാക്ഷി” ആയിരു െവ ള്ളതു്
വിേശ ഷി പറയണെമന്നില്ലേല്ലാ.

ആ ാഹ്മണൻ അമ്പലത്തിൽ നി പുറത്തിറങ്ങി
അവിെട കണ്ടവേരാെടല്ലാം “ഈ േക്ഷ ത്തിൽ മധുര�
മീനാക്ഷി കുടിെകാണ്ടിരി ” എ പറ . അതു
േകട്ടവെരല്ലാം അമ്പലത്തിൽ െച േനാക്കി. ഒ ം
കണ്ടില്ല. “എവിെടയിരി ?” എ ് അവർ േചാദി .

ാഹ്മണൻ “ഇതാ ആ ീേകാവിലിനക ് ” എ ചൂ�
ണ്ടിക്കാണി െകാ പറ . േദവിെയ ആ ാഹ്മണ�
നു ത്യക്ഷമായി കാണാമായിരു െവങ്കിലും മറ്റാർ ം
കാൺമാൻ പാടില്ലായിരു . അതിനാൽ ആ ജനങ്ങൾ
“ഇേദ്ദഹം ഒരു ാന്തനാണു്; അസംബന്ധം പറയുകയാ�
ണു് ” എ ംമ ം പറ പരിഹസി . ഈ വർത്തമാ�
നം കർണാകർണികയാ േചരമാൻ െപരുമാളും േക ്
അവിെടെച്ച േനാക്കി. ഒ ം കാണായ്കയാൽ “ഇവി�
െട ആെരയും കാണുന്നില്ലേല്ലാ” എ ാഹ്മണേനാടു
പറ . ാഹ്മണൻ “എന്നാൽ എെന്ന െതാ ംെകാ
േനാ ” എ പറ . േചരമാൻ െപരുമാൾ ആ ാ�
ഹ്മണെന െതാ ംെകാ േനാക്കിയേപ്പാൾ േദവി ീ�
േകാവിലിനക പീഠത്തിേന്മലിരി ന്നതു ത്യക്ഷമാ�
യിക്ക . പിെന്ന െപരുമാൾ ഇങ്ങെന വരുവാനുള്ള കാ�
രണെമന്താെണ ് ആ ാഹ്മണേനാടു േചാദി കയും
ഉണ്ടായ സംഗതികെളല്ലാം ആ ാഹ്മണൻ വിസ്തരി
പറ ് േചരമാൻ െപരുമാെള ഹിപ്പി കയും െച .
സംഗതികെളല്ലാം േകട്ടേപ്പാൾ േചരമാൻ െപരുമാൾ
വിശ്വാസവും വിസ്മയവുമുണ്ടാെയങ്കിലും സ്വ ം േകാപ�
വും ഇച്ഛാഭംഗവും കൂടി ഉണ്ടാകാെതയിരുന്നില്ല. “ഞാൻ
സു ഹ്മണ്യസ്വാമിെയ തിഷ്ഠിക്കാനായി ഉണ്ടാക്കി�
ച്ച സ്ഥല ് അതിനിടയാകാെതയിരിക്കത്തക്കവണ്ണം
മുൻകൂട്ടി കടന്നിരു കളയാെമ വിചാരിച്ച ഈ തേന്റ�
ടക്കാരത്തി ് ഇവിെട ഞാൻ യാെതാ ം െകാടു ക�
യില്ല. അ ഊറ്റമുെണ്ടങ്കിൽ േവണ്ടെതാെക്ക സ്വയേമവ
ഉണ്ടാക്കിെക്കാള്ളെട്ട. ഞാൻവിചാരിച്ച മുഹൂർത്തത്തിൽ�
ത്തെന്ന സു ഹ്മണ്യസ്വാമിെയ തിഷ്ഠി ം. അതു
േദവിെയ തിഷ്ഠിപ്പിേക്കണെമ വിചാരിച്ച സ്ഥല�
ത്തായിക്കളയാം. ഇതാ ഞാൻ ഇേപ്പാൾത്തെന്ന ൈവ�
ക്കത്തിനു യാ യാണു്. ഇവളിവിെടയിരിക്കെട്ട” എ
പറഞ്ഞി ് അേദ്ദഹം അേപ്പാൾത്തെന്ന അവിെടനി ്
േപാവുകയും െച .

േചരമാൻ െപരുമാൾ അവിെട നി േപായി ഒര�
െഞ്ച നാഴിക വടക്കായേപ്പാൾ ആ േദശെത്തല്ലാം
അകസ്മാൽ അതികഠിനമായ മ വ നിറ .
അേദ്ദഹത്തിനും കൂെടയുണ്ടായിരുന്നവർ ം ക തീ�
െര കാണാൻ പാടില്ലാെതയായി. വഴി തിരിച്ചറിയാൻ
പാടില്ലാെത എല്ലാവരും കുഴങ്ങി വശായി. അേപ്പാൾ േച�
രമാൻ െപരുമാളുെട ഒരു േസവകൻ “നമുക്കിേപ്പാൾ ഈ
ആപ േനരിട്ടതു് ആ േദവിയുെട മായാൈവഭവം െകാ�

തെന്നയായിരിക്കണം. അല്ലാെത ഇേപ്പാൾ ഇങ്ങെന
വരാനിടയില്ല. ആ േദവിയുെട മാഹാത്മ്യം ഒ ം ചില്ലറ�
യല്ല. ആ േദവിയും ാഹ്മണനും ഇവിെട വെന്നത്തിയ
കഥെകാ തെന്ന ഇതറിയാവുന്നതാണു്. അതിനാൽ
നമു ് മടങ്ങിേപ്പായി അവിേട േവണ്ടെതല്ലാം െച�

കയാണു് േവണ്ടെത േതാ ” എ പറ .
അതു േക േചരമാൻ െപരുമാൾ “ഇതു് ആ േദവിയുെട
മായാൈവഭവം െകാണ്ടാെണങ്കിൽ നമുക്കിേപ്പാൾ ക
കാണാറാകെട്ട. അങ്ങെനയാവുകയാെണങ്കിൽ ഇവി�
െടനി േനാക്കിയാൽ കാണാവുന്ന േദശെമല്ലാം ആ
േദവി ് െകാടുേത്തക്കാം. അവിെട േവ ന്നെതല്ലാം
നട കയും െചയ്യാം” എ പറ . ഉടെന മ
മാറുകയും എല്ലാവർ ം ക കാണാറാവുകയും െച .
ഉടെന േചരമാൻ െപരുമാൾ ആ േദശെമല്ലാം ആ േദവി�

് വി െകാടുത്തിരി ന്നതായി പറയുകയും തിരി
േപാരികയും െച . മ നിറഞ്ഞ ആ േദശത്തിനു്
“മ രു് ” എ നാമം സിദ്ധി . അതു േമണ “മാ �
രു് ” ആയിത്തീർ . മാ െര പറയുന്ന േദശെമല്ലാം
ഇേപ്പാഴും കുമാരന ർ ഭഗവതിയുെട വകയായി തെന്ന�
യാണിരി ന്നതു്.

േചരമാൻ െപരുമാൾ േദവീസാന്നിദ്ധ്യമുണ്ടായ ഈ
സ്ഥല മടങ്ങിെയത്തി. ഇവിെട േദവീ തിഷ്ഠതെന്ന
കഴിപ്പിക്കാെമ നിശ്ചയി ് അതിനു േവ ന്ന ഒരു�
ക്കങ്ങെളാെക്ക െച െകാ താമസി ് ഇവിെട തി�
ഷ്ഠിപ്പി വാനായി ഉണ്ടാക്കിവച്ച സു ഹ്മണ്യവി ഹം
േചരമാൻ െപരുമാൾ ഉദയനാപുരേത്ത െകാടുത്തയ �
കയും അതു നിശ്ചിത മുഹൂർത്തത്തിൽത്തെന്ന ഉദയനാ�
പുര തിഷ്ഠിപ്പി ന്നതിനും അവിെട തിഷ്ഠിപ്പി�

ന്നതിനായി ഉണ്ടാക്കിെവച്ചിരി ന്ന േദവീ വി ഹം
ഇേങ്ങാ െകാടുത്തയ ന്നതിനും തിപുരു ഷന്മാെര
ചട്ടംെകട്ടി അയ കയും െച .

ഉദയനാപുര ണ്ടാക്കിെവച്ചിരുന്ന േദവീവി ഹം
സമയത്തിനു വ േചരുകയിെല്ല മുഹൂർത്തദിവസമടു�
ത്തേപ്പാൾ അറിവു കി കയാൽ േചരമാൻ െപരുമാൾ
വളെര വ്യസനമായി. േവെറ ഒരു വി ഹം പണിയി�

ന്നതിനു മാ ം ദിവസമില്ല. ഈ മുഹൂർത്തത്തിനു
തിഷ്ഠ കഴിപ്പിക്കാഞ്ഞാൽ വളെര മുതൽ നഷ്ടവും കു�

റച്ചിലുമുണ്ടാകുെമ തെന്നയല്ല, ഇ നല്ലതായ ഒരു
ശുഭമുഹൂർത്തം പിെന്നയുണ്ടാകാനും അ എളുപ്പമല്ല.
ആകപ്പാെട വിചാരിച്ചി േചരമാൻ െപരുമാൾ ഏറ്റവും
വി ഷണ്ണനായിത്തീർ .

അ രാ ിയിൽ കിട റങ്ങിയ സമയം േചരമാൻ
െപരുമാൾ, “ഒ ം വ്യസനിേക്കണ്ട, ഇവിെട നി ര
നാഴിക വട കിഴക്കായി ള്ള മലയിൽ ഒരു കിണറ്റിൽ
എെന്റ ഒരു ബിംബം കിട ്. അെതടു െകാ �
വ തിഷ്ഠ കഴിപ്പിച്ചാൽ മതി” എ ് ആേരാ തെന്റ
അടുക്കൽ വ പറഞ്ഞതായി ഒരു സ്വപ്നം ക . പിേറ്റ
ദിവസം രാവിെല ഇതു വാസ്തവമാേണാ എന്നറിയണെമ�

നിശ്ചയി േചരമാൻ െപരുമാൾ വളെര ആളുകേളാ�
ടുകൂടി ആ മലയിേല േപായി. അവിടെമല്ലാം വലിയ
കാടായിരു . ആ കാെടല്ലാം െവട്ടിെത്തളി േനാക്കി�
െച്ചന്നേപ്പാൾ ഒരു കിണറു ക . ആ കിണറ്റിൽ ആെള�
യിറക്കി േനാക്കിയേപ്പാൾ യാെതാരു േകടുമില്ലാത്തതും
ഏറ്റവും വിേശ ഷെപ്പട്ടതും ലക്ഷണെമാത്തതുമായ ഒരു
ബിംബം ക കി കയും േചരമാൻ െപരുമാൾ അെതടു�
പ്പി െകാ വ നിശ്ചിത മുഹൂർത്തത്തിൽത്തെന്ന
യഥാവിധി തിഷ്ഠ കഴിപ്പി കയും കുമാര (സു �
ഹ്മണ്യ) സ്വാമിെയ തിഷ്ഠിപ്പി ന്നതിനായി പണി
കഴിപ്പിച്ചിരുന്ന ആ േക്ഷ ത്തിനു മുൻനിശ്ചയ കാരം
“കുമാരന ർ” എ ള്ള േപരു തെന്ന സ്ഥിരെപ്പടു ക�
യും െച . പിന്നീടു് േചരമാൻ െപരുമാൾ മാ ർ േദശം
വി െകാടുത്തതിനു പുറേമ അവിെട നിത്യനിദാനം, മാസ�
വിേശ ഷം, ആട്ടവിേശ ഷം മുതലായവെയ്ക്കല്ലാം േവ ന്ന
വ വഹകൾ െവ െകാടു കയും പതിവുകൾ നിശ്ചയി�

കയും െചയ്തതിെന്റ േശ ഷം ആ േദവസ്വം ആ േദശക്കാ�
രായ ചില ന രിമാർക്കായി വി െകാടു കയും െച .
അങ്ങെന അെതാരു ഊരാൺമേക്ഷ മായിത്തീർ .

േചരമാൻ െപരുമാൾ കുമാരന ർ േക്ഷ ത്തിൽ
തുലാമാസത്തിൽ േരാഹിണി മുതൽ വൃശ്ചികമാസത്തിൽ
േരാഹിണി വെര ഇരുപെത്ത ദിവസെത്ത ഉത്സവമാണു്
നിശ്ചയിച്ചിരുന്നതു്. ആ േക്ഷ ം ഊരാൺമക്കാരുെട
വകയായിത്തീർന്നി ം വളെരക്കാലം അങ്ങെന തെന്ന
നടന്നിരു . പിന്നീടു് അതു് കുറ ് വൃശ്ചികമാസത്തിൽ
കാർത്തിക ഒൻപതാം ഉത്സവമാകത്തക്കവണ്ണം പ
ദിവസെത്ത ഉത്സവം മതിെയ നിശ്ചയി . ഇേപ്പാഴും
അ കാരം നട വരു . േദവിയുെട മാഹാത്മ്യവും
ശക്തിയുംെകാ കാല േമണ അവിെട വ വഹകൾ
വളെര വർദ്ധി . ഇേപ്പാഴും ആ േദവസ്വത്തിൽ അഭിവൃ�
ദ്ധിയല്ലാെത ഒ ം ക്ഷയമുണ്ടാകുന്നില്ല. ീനായകത്വം
സർവ േദാ ഷകരമാെണന്നാണേല്ലാ പറ വരുന്ന�
തു്. എന്നാൽ കുമാരന രു് അതു് വളെര ഗുണ ദമായി�
ട്ടാണു് ക വരുന്നതു്.

ആ ഭഗവതിയുെട മാഹാത്മ്യങ്ങൾ പറ തുടങ്ങി�
യാൽ വളെരയു ്. ഇേപ്പാഴും േദവീസാന്നിദ്ധ്യം അവി�
െട വിളങ്ങിെക്കാ തെന്നയിരി .

േദവിേയാടുകൂടി മധുരയിൽ നി േപാന്ന ാഹ്മണ�
െന്റ വംശജന്മാർ ഇേപ്പാഴും കുമാരന രു ്. അവരുെട
ഇല്ലേപ്പരു് “മധുര” എ ം അവിെടയുള്ളവെര “മധുര
ന രിമാർ” എ മാണു് പറ വരുന്നതു്.
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തിരുനക്കര േദവനും അവിടുെത്ത കാളയും

തിരുവിതാംകൂറിൽ േകാട്ടയം പട്ടണത്തിെന്റ മദ്ധ്യഭാഗ�
ള്ള തിരുനക്കര േക്ഷ െത്തപ്പറ്റി പലരും േകട്ടിരി�

ക്കാനിടയു ്. അവിടെത്ത സ്വയംഭൂവായ ശിവെനയും
കാളെയയും പറ്റിയുള്ള ഐതിഹ്യങ്ങൾ വായനക്കാർ
രസാവഹങ്ങളായിരി െമ വിശ്വസി .

പെണ്ടാരു െത ംകൂർ രാജാവിനു തൃശ്ശിവേപരൂർ
വട ന്നാഥേക്ഷ ത്തിൽ തിങ്ങൾ ഭജനം (മാസേന്താ�
റും െതാഴുക) പതിവുണ്ടായിരു . ഒരു മാസത്തിെന്റ
അവസാന ദിവസം അവിെടെയത്തിയാൽ അ ം പി�
േറ്റദിവസവുമായി ര മാസെത്ത െതാഴുക കഴി േപാ�
രാമേല്ലാ. അങ്ങെനയാകുേമ്പാൾ ആണ്ടിൽ ആറു യാ
െകാ കഴിക്കാമേല്ലാെയ വിചാരി ് ആ ത രാൻ
അ കാരമാണു് അതു നടത്തിേപ്പാന്നതു്. അങ്ങെന
വളെരക്കാലം അേദ്ദഹം അതു മുടക്കം കൂടാെത നടത്തി�
െക്കാണ്ടിരു . കാല േമണ ആ ത രാനു ായാധി�
ക്യവും േരാഗപീഡകളും നിമിത്തം അന്യേദശസഞ്ചാരം
ദുസ്സാദ്ധ്യാമായിത്തീർ . പരസഹായം കൂടാെത ഒ ം
െചയ് വാൻ ശക്തനല്ലാെതയായി ം ഈശ്വരഭക്തനായ
അവിേട തൃശ്ശിവേപരൂർ വട ന്നാഥേക്ഷ ത്തിെല
തിങ്ങൾ ഭജനം മുട ന്നതിനു ൈധര്യമുണ്ടായില്ല.

അങ്ങെനയിരി േമ്പാൾ ഒരിക്കൽ, ഒരു മാസാന്ത്യ�
ദിവസം ആ ത രാൻ പരിവാരസേമതം തൃശ്ശിവേപ�
രൂെരത്തി. വളെര യാസെപ്പ ് ഒരുവിധം കുളികഴി�

് പരസഹായേത്താടുകൂടി വട ന്നാഥെന്റ നടയിൽ�
െച്ച െതാഴുതുെകാ ്, “അല്ലേയാ ഭക്തവത്സലനായ
ഭഗവാേന! എെന്റ ഈ നിയമം മുടങ്ങീ ജീവിച്ചിരി �
കെയ ള്ളതു് എനി വളെര സങ്കടമാണു്. ഇവിെട
വ ദർശനം കഴി േപാകാൻ ഞാൻ ശക്തനല്ലാെത�
യും തീർന്നിരി . അതിനാൽ കഴിയുന്നതും േവ�
ഗത്തിൽ എെന്ന അവിടുെത്ത തൃപ്പാദാരവിന്ദങ്ങളിൽ
േചർ െകാള്ളേണ” എ ാർത്ഥി . അ ് അത്താ�
ഴം കഴി ് ത രാൻ കിട ങ്ങിയ സമയം ആേരാ
അേദ്ദഹത്തിെന്റ അടുക്കൽെച്ച ്, “ഇനി എെന്നക്കാ�
ണാനായി ഇേങ്ങാ വ ബുദ്ധിമുട്ടണെമന്നില്ല. ഞാൻ
തിരു“നക്കര” ന്നിൽ വേന്നക്കാം. എെന്റ പുേരാഭാ�
ഗ വൃ ഷഭനും എെന്റ പശ്ചാൽഭാഗ ് ഒരുെവളുത്ത
െചത്തിയും കാണെപ്പടും” എ പറഞ്ഞതായി േതാന്നി.
ഉടെന ത രാൻ ക തുറ േനാക്കി. അേപ്പാൾ ആെര�
യും കണ്ടില്ല. ഇതു വട ന്നാഥൻതെന്ന തെന്ന റി

സാദിച്ചി ് അടുക്കൽ വ ് അരുളിെച്ചയ്തതാെണ ്
അേദ്ദഹം വിശ്വസി െകാ പിെന്നയും കിട റ ക�
യും െച . പിേറ്റദിവസം പതിവുേപാെല േദവദർശനവും
ഭക്ഷണവും കഴി ത രാൻ തൃശ്ശിവേപരൂർനി േപാ�

. മടങ്ങിേപ്പാരുംവഴി ത രാൻ ൈവക്ക െപരുംതൃ�
േക്കാവിലപ്പെന ടി െതാഴുതി േപാരാെമ വിചാരി�

് അവിെടയിറങ്ങി. െതാഴാനായി അമ്പലത്തിൽ െച�
ന്നേപ്പാൾ താടിയും തലയും വളർത്തി, രു ാക്ഷമാലകളും
ഭസ്മവും ധരി ് പരവശനായ ഒരു ാഹ്മണെന അവിെട
ക്കണ്ടി ് അേദ്ദഹം ആരാെണ ം മ ം ത രാൻ അവി�
െടയുണ്ടായിരുന്നവരിൽ ചിലേരാടു േചാദി . അേപ്പാൾ
ഒരാൾ, അേദ്ദഹം ഒരു ന രിയാെണ ം ഇല്ലം ൈവക്ക�

തെന്നയാെണ ം ഇല്ലേപ്പരു “േപേരപ്പറ ് ” എന്നാ�
െണ ം ദാരി ദുഃഖം സഹിക്കാൻ വയ്യാെതയായി
ൈവക്കത്തപ്പെന േസവി കയാെണ ം സംവത്സര
ഭജനം കഴിഞ്ഞി ര മൂ ദിവസമാെയ ം അേദ്ദ�
ഹത്തിനു നിത്യവൃത്തി തെന്ന യാെതാ മിെല്ല
തെന്നയല്ല, നാല െപൺകിടാങ്ങെള േവളികഴി
െകാടുക്കാൻ ൈവകിയിരി െണ്ട ം മ മുള്ള വി�
വരം ത രാെന ഹിപ്പി കയും െച . അതുേക
ത രാൻ ആ ന രിെയ അടുക്കൽ വിളി ്, “എെന്റ
കൂെട േപാരാെമങ്കിൽ ഒേന്നാ രേണ്ടാ െപൺെകാട �
േവ ന്ന വക ഉണ്ടാക്കിത്തേന്നക്കാം” എ പറ .
അതു േക ് ഏറ്റവും സ ഷ്ടമാനസനായി ഭവിച്ച ന രി
“ക നേപാെല െചയ്യാം” എ പറയുകയും ത രാൻ
േപാന്നേപ്പാൾ ഒരുമി േപാരികയും െച .

അ െത ംകൂർ രാജാക്കന്മാർ രാജവാ യുള്ള
കാലമായിരു . അവരുെട രാജധാനി അ ് ഇേപ്പാൾ
തിരുനക്കരേക്ഷ മിരി ന്ന സ്ഥലത്തിനു ഒരു നാഴിക
വട മാറി “തളിയിൽ” എന്നസ്ഥലത്തായിരു . അതി�
നാൽ േപേരപ്പറ ് ന രി െത ംകൂർ രാജാവിേനാടുകൂ�
ടി അവിെട വ താമസി . അങ്ങെന താമസിച്ചിരുന്ന
കാല േപേരപ്പറ ് ന രി ഒരു ദിവസം ത രാെന്റ
അടുക്കൽ അറിയി ംെകാ തിരുനക്കര സ്വാമിയാരുമ�
ഠത്തിേല ് േപാ . സ്വാമിയാെരക്ക ് തെന്റ സ്ഥിതി
അറിയിച്ചാൽ വല്ലതും സഹായമുണ്ടാെയങ്കിേലാ എ
വിചാരിച്ചാണു് ന രി േപായതു്. അ കാരം അേദ്ദഹം
സ്വാമിയാെരക്ക വിവരമറിയി കയും ചാതുർമ്മാ�
സ്യം അടുത്തിരി ന്നതിനാൽ ന രി അതു കഴിഞ്ഞി
േപായാൽ മതിെയ ം വല്ലതും സ്വ മായിെട്ടങ്കിലും
സഹായിക്കാെമ ം സ്വാമിയാർ അരുളിെച്ച കയും
െച . അതിനാൽ ന രി അവിെട താമസി .

ഇേപ്പാൾ തിരുനക്കരേക്ഷ മിരി ന്ന സ്ഥലം
അ െവറും കാടായി കിട കയായിരു . “നക്ക�
ര ് ” എന്നാണു് ആ സ്ഥലത്തിനു് അ േപരു
പറ വന്നിരുന്നതു്. അവിെട േദവസാന്നിദ്ധ്യവും േക്ഷ�

വുമുണ്ടായതിെന്റ േശ ഷമാണു് നക്കര തിരുനക്കരയാ�
യതു്. നക്കര തെന്ന “നൽക്കര” േലാപി ണ്ടായതുമാണു്.
സ്വാമിയാർ മഠത്തിെല ഭൃത്യന്മാർ ആ കുന്നിൻപുറ
േചന, േച ് മുതലായവ കൃ ഷിെച ക പതിവായിരു .
ചാതുർമാസ്യം കഴിയുന്ന ദിവസം സ്വാമിയാർ മഠത്തിൽ
ചുരുക്കത്തിെലാരു സദ്യ പതിവുള്ളതിനാൽ അ രാവി�
െല ആ വാലിയക്കാരിൽ ര േപർ േചന പറിക്കാനാ�
യി ഒരു മൺെവട്ടി (തൂമ്പ) എടു ് ഒ െവട്ടിയേപ്പാൾ
അവിെടനി രക്ത വാഹമുണ്ടാവുകയും അതുക ്
അവർ ഭയെപ്പ ് ഓടിെച്ച വിവരം സ്വാമിയാരുെട അടു�
ക്കൽ അറിയി കയും െച . സ്വാമിയാർ അതു േക ്
അവിെടെച്ച മ മറി േനാക്കിയേപ്പാൾ അവിെട
ഒരു ശിവലിംഗം മുളച്ചിരി ന്നതായി ക . ഇങ്ങെന
സ്വയംഭൂവായി ള്ള ബിംബം കണ്ടാൽ ഉടെന നിേവദ്യം
കഴിപ്പിക്കാഞ്ഞാൽ അതു മറ േപാകുെമ ള്ളതി�
നാൽ സ്വാമിയാർ സ്വാമിയാർമഠത്തിൽനി തെന്ന
ഉണക്കലരി, പൂവു് മുതലായ സാധനങ്ങൾ വരുത്തി േപ�
േരപ്പറ ന രിെയെക്കാ നിേവദ്യം െവപ്പി ് ഉടെന
ഒരു പൂജ കഴിപ്പി . അതിെന്റേശ ഷം സ്വാമിയാർ ഈ
വിവരം െത ംകൂർ രാജാവിെന്റ അടുക്കൽ എഴുതിയയ�

് അറിയി കയും െച .
ഈ വർത്തമാനം േകട്ടേപ്പാൾ തനി തൃശ്ശി�

വേപരൂരിൽ െവ ണ്ടായ സ്വപ്നം ശരിയായേല്ലാ
എ വിചാരി ് െത ംകൂർ രാജാവിനു വളെര
സേന്താ ഷമുണ്ടാവുകയും അേദ്ദഹം ഉടെന നക്കര ന്നി�
െല കയും െച . ത രാൻ വ േനാക്കിയേപ്പാൾ
ശിവലിംഗവും അതിെന്റ മുൻവശത്തായി ഒരു വൃ ഷഭനും
സ്വ ം വടേക്കാ മാറി വായുേകാണിലായി ഒരു െവളുത്ത
െചത്തിയും മുളച്ചിരി ന്നതായി കാണുകയും ഇതു
തൃശ്ശിവേപരൂർ വട ന്നാഥൻ ഇളെകാണ്ടതുതെന്നയാ�
െണ തീർച്ചെപ്പടു കയും െച . പിെന്ന െത ംകൂർ
രാജാവു് അവിെട നാലു േഗാപുരങ്ങളും മാളികയായി ം
കൂത്തമ്പലം മുതലായവേയാടുകൂടിയും ഒരു മഹാേക്ഷ �
ത്തിനു േവ ന്ന ലക്ഷണങ്ങെളല്ലാെമാപ്പി ് അമ്പലം
പണികഴിപ്പിക്കയും നിത്യനിദാനം, മാസവിേശ ഷം,
ആട്ടവിേശ ഷം മുതലയ വകെയ്ക്കല്ലാം േവ ന്ന വ �
വഹകൾ, േദവസ്വംവകയായി തിരി െവ കയും
െച . അതിൻ കാരം അവിെട തിദിനം അ
പൂജ, മൂ ശീേവലി, നവകം, പഞ്ചഗവ്യം മുതലായവയും
ആണ്ടിൽ തുലാം, മീനം, മിഥുനം ഈ മാസങ്ങളിലായി
മൂ ൽസവങ്ങളും പതിവായിത്തീർ . ഒരു മഹാേക്ഷ�

ത്തിൽ േവ ന്നവെയല്ലാം ഈ േക്ഷ ത്തിലും ആ
ത രാൻ ഏർെപ്പടുത്തി. അങ്ങെന തിരുനക്കരേക്ഷ ം

സിദ്ധമായിത്തീരുകയും െച . അവിെട േപേരപ്പറ
ന രിെയത്തെന്ന ശാന്തിക്കാരനാക്കി. െചങ്ങഴേശ്ശരി,
പുന്നേശ്ശരി ഇങ്ങെന രണ്ടില്ലങ്ങളിലുള്ള മൂത്തതിന്മാെര
േദവെന്റ പരിചാരക വൃത്തികൾ ം സ്വാമിയാർ�
മഠത്തിെല വാലിയക്കാരായിരുന്ന െനടുമങ്ങാടൻ,
പാലേക്കാടൻ എന്നിവരുെട തറവാേട്ട േക്ഷ ത്തിൽ
വിളെക്കടു ം െന കു ം നട ന്നതിനുള്ള സ്ഥാനം
െകാടു ് അവെര ആ വക ം നിയമി കയും െച .

ഇ െയാെക്കക്കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ ഈ ദി കാർ ്
ഒരു വലിയ ഉപ വം േനരി . തിരുനക്കര േദശ ം
അടുത്ത േദശങ്ങളിലും െനേല്ലാ സസ്യാദികേളാ കൃ ഷി
െചയ്താൽ എല്ലാം രാ ികാലങ്ങളിൽ ഒരു െവള്ളക്കാള
വ േവലി െപാളി ് അക കട തി നശി�
പ്പി തുടങ്ങി. ഈ കാള ആരുെടയാെണ ം എവിെട
നി വരു െവ ം എേങ്ങാ േപാകു െവ ം ആർ�

ം നിശ്ചയമില്ല! അവെന പിടിക്കാൻ കി കയുമില്ല.
നല്ല നിലാവുള്ള കാല ദൂെരനി േനാക്കിയാൽ
അവൻ നി തി ന്നതു കാണാം. ആളുകൾ അടു
െച േമ്പാൾ എങ്ങെനേയാ അവൻ ചാടിെപ്പായ്ക്കളയും.
ഇങ്ങെനയായി ജനങ്ങൾ വളെര കഷ്ടെപ്പ . ഇങ്ങെന�
യിരി േമ്പാൾ ഒരു ദിവസം രാ ിയിൽ നല്ല നിലാവുള്ള
കാല തിരുനക്കെരനി ് ഏകേദശം ര നാഴിക
പടിഞ്ഞാറു് “േവളൂർ” എന്ന േദശ ് ഒരു കണ്ടത്തിൽ�
െവ ് ഒരു പറയൻ ഈ കാളെയ കെല്ലടുെത്തറിയുകയും
മ ം െച . ആ രാ ിയിൽത്തെന്ന ഒരു കാള തെന്റ
അടുക്കൽ വ ് “അ ് േദവനു േവ ന്നെതല്ലാം പതി�
വുെവച്ചേല്ലാ. എനിെക്കന്താണു് പതിെവാ ം െവക്കാ�
ഞ്ഞതു്? ഞാൻ ആ േദവെന്റ വാഹനമാണേല്ലാ. ഞാൻ
കണ്ടവരുെട വിളവുകൾ ക തി കാലം കഴിേക്കണ്ട�
തായിവ വേല്ലാ. അതു നിമിത്തം ഞാനി ് ഒരു
പറയെന്റ ഏറുെകാേള്ളണ്ടതായി ം വ . ഇതു വലിയ
സങ്കടം തെന്ന” എ പറഞ്ഞതായി െത ംകൂർ രാജാ�
വിനു് ഒരു സ്വപ്നമുണ്ടായി. ഇതിെന റി ത രാൻ

ശ്നം െവപ്പി േനാക്കിയേപ്പാൾ സ്വപ്നത്തിൽ കാണ�
െപ്പട്ട കാള തിരുനക്കരേദ്ദവെന്റ കാളതെന്ന ആെണ ം
അതിനുകൂടി പതിവായി നിേവദ്യത്തിൽ ഒരു വഹ െവ�
േയ്ക്കണ്ടതാെണ ം വിധി കയും കാളെയ േവളൂരുെവ ്
ഒരു പറയൻ കെല്ലടുെത്തറിഞ്ഞ വിവരം അറിയുകയും
െച കയാൽ ത രാൻ, േവളൂർെവ കാള ഏതു നില�
ത്തിൽ നി തിന്നേപ്പാൾ ഏറു െകാ േവാ ആ നിലം
ആ വൃ ഷഭെന്റ നിേവദ്യം വകയ്ക്കാക്കി േദവസ്വത്തിേല
വി െകാടു . ആ നിലത്തിനു് ഇേപ്പാഴും “കാളക്കണ്ടം”
എന്നാണു് പറ വരുന്നതു്. ഇ കാരം െത ംകൂർ
രാജാവു് തിരുനക്കരേക്ഷ ത്തിനു േവ ന്ന പുഷ്ടിക�
െളല്ലാം വരു കയും അവിെട തെന്റ തിങ്ങൾഭജനം
നിർവിഘ്നമായി നടത്തിെക്കാ തെന്നയിരി കയും
അതിനു മുടക്കം വരാെത അേദ്ദഹം ചരമഗതിെയ ാ�
പി കയും െച .

തിരുനക്കരേദ്ദവെന്റ ൈചതന്യവും സിദ്ധിയും
അസാമാന്യമായി വർദ്ധി കയാൽ അവിെട അവ�
സാനമില്ലാെത വഴിപാടുകൾ വ തുടങ്ങി. തിദിനം
അ മാറും ചതുശ്ശതവും എ ം പ ം പന്തിരുനാഴിയും
മ മുണ്ടായി ടങ്ങിയതിനാൽ ശാന്തി തെന്നെക്കാ�

മതിയാകാെത വരികയാൽ േപേരപ്പറ ന രി
തിരുനക്കെരനി മൂ നാഴിക കിഴ “മാങ്ങാനം”
എന്ന േദശ ള്ള “മടപ്പള്ളി” എന്നില്ലേപ്പരായ ഒരു
ന രിെയ ടി കീഴ്ശാന്തിയായിേച്ചർ . അങ്ങെന
ര േപരും കൂടി ശാന്തി കുറ കാലം ശാന്തി നടത്തിയ�
േപ്പാേഴ ം അതുെകാ ണ്ടായ സമ്പാദ്യം നിമിത്തം
േപേരപ്പറ ന രിയുെട ദാരി ം അേശ ഷംനീ കയും
അേദ്ദഹം നല്ല സമ്പന്നനായിത്തീരുകയും െച . അതി�
നാൽ അേദ്ദഹം ശാന്തി മടപ്പള്ളിന രിെയത്തെന്ന
ഏൽപ്പിച്ചി ൈവക്ക തെന്ന സ്ഥിരതാമസമാ ക�
യും െച . എങ്കിലും ആ ഇല്ല നി ് ഒരാൾ മാസ�
ത്തിെലാരിക്കൽ തിരുനക്കെര വ ് ഒരു ദിവസം ഒരു
പന്തീരടി ജ കഴി ക പതിവാണു്.1 അതിേപ്പാഴും
നടത്തിവരു ്.

മടപ്പള്ളി ന രി ശാന്തികഴി െകാണ്ടിരുന്ന കാല�
ം മുൻ പതിവനുസരി ് ശീേവലികൾ ് എഴുന്നള്ളി�
ക മൂത്തതിന്മാരായിരു . എേന്താ കാരണവശാൽ

െത ംകൂർ രാജാവിനു് ഒരു മൂത്തതിെന്റേപരിൽ വിേരാ�
ധം ജനി കയാൽ ആ മൂത്തതിെന െവടിെവ െകാ
കളയുന്നതിനു രാജഭടന്മാർ ് ക നെകാടു . അവർ
മൂത്തെത വിചാരി ് മടപ്പള്ളി ന രിെയ െവടിെവ �
െകാ . അതിനാൽ ആ ന രിയുെട അന്തർജനം തി�
രുനക്കര നടയിൽെവ ാണത്യാഗം െച കള .
അേതാടുകൂടി ആ ന രിയുെട ഇല്ലം അന്യം നിൽ ക�
യും െച . അ മുതൽ തിരുനക്കെര മതിൽക്കക ്
അന്തർജനങ്ങൾ കട കൂെട ം മൂത്തതിന്മാർ എഴു�
ന്നള്ളി കൂെട ം ഏർപ്പാടു െവ കയും െച . അതു
ര കൂട്ടവും ഇവിെട പതിവില്ല. തിരുനക്കരേദ്ദവെന്റ
കാള ചില കാലങ്ങളിൽ നീരു് (വലിയ കുരു) ഉണ്ടായി�
െപാ െമ ം അതു രാജ്യ വലിയ ആപ ണ്ടാകുന്ന
കാലങ്ങളിലാണു് പതിെവ മുള്ളതു സിദ്ധമാണേല്ലാ.
മഹാരാജാക്കന്മാർ നാടുനീങ്ങിയതായ 933, 973, 986,
1004, 1004, 1022, 1036, 1055 ഈ ആ കളിൽ ഈ കാ�
ള നീരുണ്ടാവുകയും െപാ കയും െചയ്തി െണ്ടന്നാണു്
േകട്ടി ള്ളതു്. ഇങ്ങെന നീരുണ്ടാകുന്ന കാലങ്ങളിൽ
േദാ ഷപരിഹാരാർത്ഥമായി ഈ േക്ഷ ത്തിൽ വി�
േശ ഷാൽ ചില അടിയന്തിരങ്ങൾ പതിവു ്. ആ വക ്
ആയിരത്തിച്ചില്വാനം പണം വീതമാണു് സർക്കാരിൽ�
നി െചലവു െച വന്നതു്. ജനങ്ങൾ ് പരി ഷ്കാരവും
ഈവക സംഗതികളിൽ വിശ്വാസമില്ലായ്കയും വ േപാ�
യതുെകാേണ്ടാ എേന്താ അടുത്ത കാലങ്ങളിെല ം നീ�
രുണ്ടാവുകയും െപാ കയുെമാ ം പതിവില്ല. ഇനിയുള്ള
കാല ് അെതാ മുണ്ടാകുെമ േതാ ന്നില്ല.

1 ആ പതിവു് ഇേപ്പാഴില്ല.
3
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ഉത്തരരാമചരിതം, മാലതീമാധവം മുതലായ നാടകങ്ങ�
ളുെടയും മ ം കർത്താവും ഒരു മഹാകവിയുമായിരുന്ന
ഭൂവഭൂതിെയ റി േകട്ടിട്ടില്ലാത്തവരായി ഒരുവിധം
അക്ഷരജ്ഞാനമുള്ളവരിലാരുമുണ്ടായിരി െമ േതാ�

ന്നില്ല. അേദ്ദഹത്തിെന്റ സാക്ഷാൽ േപരു് “ ീക�
ണ്ഠൻ” എന്നായിരു . അേദ്ദഹം ഒരിക്കൽ

“തപസ്വീ കാം ഗേതാവസ്ഥാമിതി േസ്മരാന�
നാവിവ

ഗിരിജായാ സ്തനൗ വൗേന്ദ ഭവഭൂതിസിതാന�
നൗ”

എെന്നാരു േ ാകമുണ്ടാക്കി ഒരു വിദ്വൽസമാജത്തിൽ�
െവ െചാ കയും അതിെല “ഭവഭൂതി” ശബ്ദത്തിെന്റ
ചമൽക്കാരം നിമിത്തം സ ഷ്ടഹൃദയന്മാരായിത്തീർന്ന
ആ സഭാവാസികൾ അേദ്ദഹത്തിനു “ഭവഭൂതി” എ �
തെന്ന ഒരു േപരു െകാടു കയും ആ േപരു സിദ്ധമാ�
യിത്തീരുകയുമാണു് െചയ്തതു്. ഒരിക്കൽ ീപാർവതി

ീപരേമശ്വരേനാടു്, ‘കവിത്വത്തിൽ കാളിദാസേനാ
ഭവഭൂതിേക്കാ അധികം േയാഗ്യത?’ എ േചാദി .
അതിനു ഭഗവാൻ, “വലിയ വ്യത്യാസെമാ മില്ല. ഇന്നി�
ന്ന കാരേമ വരികയു എ കാളിദാസനു നല്ല നി�
ശ്ചയം ഉ ്. ഭവഭൂതി ് അ തെന്ന ഇല്ല എ ള്ള
േഭദേമ ഉ . അതു േവണെമങ്കിൽ ഒ പരീക്ഷി �
േനാക്കിയാലറിയാം” എ മറുപടി കൽപ്പി കയും
പരീക്ഷിക്കാനുള്ള കൗശലം പറ െകാടു കയും െച�

. ഭഗവാെന്റ ഉപേദശ കാരം സു ഹ്മണ്യസ്വാമി
ഒരു മരിച്ച ശിശുവായിത്തീരുകയും ീപാർവ്വതി വി�
ധവയും വൃദ്ധയുമായ ഒരു ാഹ്മണ ീയുെട േവ ഷം
ധരി ് ഈ ശിശുവിെനെയടു േഭാജരാജാവിെന്റ
േഗാപുരദ്വാരത്തിങ്കൽ െകാ െച കിടത്തിെക്കാ ്
അവിെട നിൽ കയും െച . അേപ്പാൾ അവിെട സഭ
പിരി ് ഓേരാ കവിേ ഷ്ഠൻമാർ അതിേല വ �
തുടങ്ങി. അവരിൽ ഓേരാരുത്തേരാടും ീപാർവ്വതി,
“ഇതാ ഇേങ്ങാെട്ടാ േനാക്കേണ! എെന്റ കുട്ടി ഒരു
ശാപത്തിൽ മരി േപായിരി . ‘പുേരാ നിസ്സരേണ
രണഃ’ എെന്നാരു സമസ്യയു ്. അതു േവണ്ടതുേപാെല
പൂരിപ്പിച്ചാൽ ഈ കുട്ടി ജീവി ം. അങ്ങെനയാണു്
ശാപേമാക്ഷം. അതിനാൽ ഇെതാ േവണ്ടതുേപാ�
െല പൂരിപ്പിക്കേണ” എ പറ . അതുേക ് ആ
കവികെളല്ലാം ആ സമസ്യ ഓേരാ വിധം പൂരിപ്പി .
അേപ്പാൾ ീപാർവതി “എെന്റ കുട്ടി ജീവിച്ചില്ലേല്ലാ”
എ പറ . “അെതേന്താ ഞങ്ങൾക്കറി കൂടാ”
എ പറ ് അവെരല്ലാം േപായി. ഉടെന ഭവഭൂതി
അതിേല വ . അേദ്ദഹേത്താടും േദവി േമൽപറഞ്ഞ

കാരം പറ . ഭവഭൂതി ആ സമസ്യെയ,

‘യാമീതി ിയപൃഷ്ടായാഃ ിയായാഃ കണ്ഠസ�
ക്തേയാഃ

അ ജീവിതേയാരാസീതു് പുേരാനിസ്സരേണ
രണ”

എ പൂരിപ്പി . അേപ്പാഴും ിപാർവ്വതി “എെന്റ
കുട്ടി ജീവിച്ചില്ലേല്ലാ” എ പറ . “അെതേന്താ,
എനിക്കറി കൂടാ. ഞാൻ വിചാരിച്ചാൽ ഈ സമസ്യ
ഇതിലധികം ഭംഗിയായി പൂരിപ്പിക്കാൻ കഴിയുക�
യില്ല. ഇനിെയാരാൾ വരു ്. അേദ്ദഹേത്താടു
പറഞ്ഞാൽ ശരിയായി പൂരിപ്പി മായിരി ം” എ
പറ ഭവഭൂതിയും േപായി. ഒടുവിൽ കാളിദാസരുെട
വരവായി. അേപ്പാഴും േദവി േമൽപറഞ്ഞ കാരം
പറയുകയും കാളിദാസരും സമസ്യ പൂരിപ്പി കയും
െച . കാളിദാസപൂരണവും ഭവഭൂതിയുെട പൂരണവും
ഒരുേപാെലതെന്നയായിരു . ഒരക്ഷരത്തിൽേപാലും
വ്യത്യാസമുണ്ടായിരുന്നില്ല. കാളിദാസേനാടും േദവി
“എെന്റ കുട്ടി ജീവിച്ചില്ലേല്ലാ” എ പറ . അതു േക
കാളിദാസൻ “എന്നാൽ നിങ്ങളുെട കുട്ടി ജീവി ന്നതല്ല,
അെല്ലങ്കിൽ മരിച്ചിട്ടില്ല. മരിക്കാെത ജീവി ന്ന�
െതങ്ങെന? ഈ സമസ്യ ഇതിലധികം ഭംഗിയായി
പൂരിപ്പിക്കാൻ ആരു വിചാരിച്ചാലും സാധി ന്നതല്ല”
എ പറ േപാവുകയും െച .

ഭവഭൂതിയുെടയും കാളിദാസരുെടയും പൂരണങ്ങൾ
ഒരുേപാെല തെന്ന ഇരി കയും കാളിദാസൻ േമൽപറ�
ഞ്ഞ കാരം തീർച്ചയായി പറയുകയും െചയ്തതുെകാ ്
ഭഗവാൻ അരുളിെചയ്തതു വാസ്തവം തെന്ന എ ് ീ�
പാർവ്വതി േബാധ്യെപ്പടുകയും സു ഹ്മണ്യേനാടുകൂടി
ൈകലാസത്തിങ്കൽെച്ച േദവി ഈ ഉണ്ടായ വിവരെമ�
ല്ലാം ഭഗവാെന ഹിപ്പി കയും െച .
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ഒരുകാല ് മുഹമ്മദീയരുെട അ മവും ാബല്യവും
നിമിത്തം ൈവദ്യശാ ന്ഥങ്ങെളല്ലാം അവരുെട ൈക�
വശത്തിലായിത്തീർ . ാഹ്മണരുെട ൈകവശം �
ന്ഥങ്ങെളാ മില്ലാെതയായതിനാൽ ആ ശാ ം അഭ്യ�
സി ന്നവരും അഭ്യസിപ്പി ന്നവരുമില്ലാെതയായി.
അങ്ങെന കുറ കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ ാഹ്മണരുെട ഇട�
യിൽ ൈവദ്യൻമാർ തെന്ന ഇല്ലാെതയായി. ആർെക്ക�
ങ്കിലും ഒരു ദീനമുണ്ടായാൽ മുഹമ്മദീയരുെട അടുക്കൽ
െച േചാദി ് അവർ പറയുന്നതു െച കെയ ള്ള ദി�
ക്കായിത്തീർ . ഈ സ്ഥിതി ാഹ്മണർ ് ആകപ്പാ�
െട വലിയ വ്യസനകാരണമായിത്തീർ . അതിനാൽ
പരേദശ ് ഒരു സ്ഥല േയാഗ്യന്മാരായ അേനകം

ാഹ്മണർ േയാഗംകൂടി ഈ കഷ്ടത നീക്കാൻ എന്താ�
ണു േവണ്ടെത ് ആേലാചി . “മുഹമ്മദീയെര ജയി

ന്ഥങ്ങൾ ൈകയ്ക്കലാക്കാൻ അവരുെട ബലതയുെട
സ്ഥിതി സാധി കയില്ല. അവരുെട അടുക്കൽെച്ച�

പഠിക്കാെമങ്കിൽ അവർ അവരുെട ജാതിക്കാെര
അല്ലാെത ൈവദ്യശാ ം പഠിപ്പി കയില്ല. അതിനാൽ
ആെരങ്കിലും മുഹമ്മദീയേവ ഷം ധരി നല്ല ൈവദ്യനായ
ഒരു മുഹമ്മദീയെന്റ അടുക്കൽ െച ് ഉപായത്തിൽ
പഠി വരണം. അല്ലാെത നിവൃത്തിെയാ മില്ല” എ ്
എല്ലാവരുംകൂടി ആേലാചി തീർച്ചയാക്കി. പിെന്ന
അതിനാരാണു േപാേകണ്ടതു് എ ള്ള ആേലാചന�
യായി. “അതിനു ന െട കൂട്ടത്തിൽ വാക്ഭടേനാളം
ബുദ്ധിയും സാമർത്ഥ്യവുമുണ്ടായി മറ്റാരുമില്ല” എ ം
എല്ലാവരും ഐകകേണ്ഠ്യന അഭി ായെപ്പ . അേപ്പാൾ
ആ സദസ്സിൽത്തെന്ന ഉണ്ടായിരുന്ന വാക്ഭടാചാര്യർ
“നിങ്ങളുെടെയാെക്ക അനു ഹമുെണ്ടങ്കിൽ ഞാൻേപാ�
യി ഇതു സാധി വരാം” എ സമ്മതി പറ . വാ�
ക്ഭടാചാര്യർ ് അ വളെര െചറുപ്പമായിരു . ഒരി�
രുപതു വയസ്സിലധികമായിരുന്നില്ല. എങ്കിലും അേദ്ദഹം
േവദശാ പുരാേണതിഹാസങ്ങളിൽ അതിനിപുണനാ�
യിത്തീർന്നിരു . അേദ്ദഹം ആ ാഹ്മണേ ഷ്ഠൻമാ�
രുെട അനു ഹം വാങ്ങിെക്കാ സദസ്സിൽനിന്നിറങ്ങി.

ാഹ്മണർ േയാഗം കൂടിയതു് ഒരു നദീതീര ള്ള ശാല�
യിലായിരു . ആ സ്ഥലത്തിെന്റ മറുകരയിൽത്തെന്ന
ൈവദ്യശാ ത്തിൽ അതിനിപുണനും സിദ്ധൈവ�
ദ്യനും പഠിപ്പി ന്നതിനു് ഏറ്റവും സമർത്ഥനും വലിയ
ധനവാനുമായ ഒരു മുഹമ്മദീയൻ താമസി ണ്ടായി�
രു . അവെന്റ അടുക്കൽതെന്ന െച ് പഠിക്കാെമ
വാക്ഭടാചാര്യർ തീർച്ചെപ്പടുത്തി. പിെന്ന അേദ്ദഹം
മുഹമ്മദീയേവ ഷത്തിനു േവ ന്ന ഉടു ്, െതാപ്പി മുതലാ�
യവെയല്ലാം േശഖരി െകാ ് ഒരു ദിവസം രാവിെല
കുളിയും നിത്യകർമാനുഷ്ഠാനാദികളും ഭക്ഷണവും കഴി

ാഹ്മണേ ഷ്ഠൻമാെര വീ ം വന്ദിച്ചി ് േവ ഷം മാറി
അവിെടനി ം പുറെപ്പ . കാര്യസിദ്ധിക്കായി ഈശ്വര�

ാർത്ഥന െച െകാ ് ആ ാഹ്മേണാത്തമൻമാർ
അവിെടത്തെന്ന താമസി കയും െച .

വാക്ഭടാചാര്യർ മുഹമ്മദീയേവ ഷം ധരി െകാ ്
ആ മുഹമ്മദീയൈവദ്യെന്റ അടുക്കൽ െച വന്ദി .
അേപ്പാൾ ൈവദ്യൻ അേനകം ശി ഷ്യൻമാെര അടുക്കലി�
രുത്തി ൈവദ്യശാ ം പഠിപ്പി െകാണ്ടിരി കയായി�
രു . ഇേദ്ദഹത്തിെന്റ േവ ഷം ക സ്വജാതീയനാെണ�

തീർച്ചെപ്പടുത്തിെക്കാ ് ൈവദ്യൻ “നീ എവിെടനി�
വരു ? എന്തിനു വ ?” എ േചാദി .

വാക്ഭടൻ: ഞാൻ കുറ വട നിന്നാണു് വരുന്നതു്.
അവിടുെത്ത േപരു ഞങ്ങളുെട ദിക്കിെലാെക്ക

സിദ്ധമാണു്. ഇതുേപാെല ഒരു ൈവദ്യൻ ഭൂ�
േലാകത്തിൽ േവെറയിെല്ലന്നാണു് എല്ലാവരും
പറയുന്നതു്. അതിനാൽ അവിടുെത്ത അടുക്കൽ
കുറ ൈവദ്യശാ ം പഠിച്ചാൽെകാള്ളാെമ
വിചാരിച്ചാണു് വന്നതു്. അതിനു് അവിട കൃപ�
യുണ്ടാകണം.

ൈവദ്യൻ: ഓ! ഇതു നമു വളെര സേന്താ ഷം. നാം
നിെന്ന ഒ പരീക്ഷി േനാക്കെട്ട. പഠിക്കാൻ
ബുദ്ധിയുള്ളവെന കണ്ടാൽ നാം നിെന്ന പഠി�
പ്പിക്കാം. ബുദ്ധിയില്ലാത്ത മടിയൻമാർ േവണ്ടി
ബുദ്ധിമുട്ടാൻ നമു മനസ്സില്ല. ഇവിെട പഠി ന്ന�
വർെക്കല്ലാം െചലവിനു നാം െകാടു ം. അങ്ങ�
െനയാണു് പതിവു്. അതിനാൽ നീ അക െച�

് ഊണു കഴി വരണം. പിെന്ന േനാക്കാം.

വാക്ഭടൻ: ഞാനിേപ്പാൾ ഊണുകഴിച്ചതാണു്. അതി�
നാൽ ഇനി ഇേപ്പാൾ േവണെമന്നില്ല.

ൈവദ്യൻ: അതു നിെന്റ ഇഷ്ടംേപാെല, ഞാൻപറയാനു�
ള്ളതു പറ . ഊണുേവെണ്ടങ്കിൽ ഇേപ്പാൾത�
െന്ന പഠിപ്പി േനാക്കാം. നിന ന്ഥം വല്ലതു�
മുേണ്ടാ?

വാക്ഭടൻ: എെന്റ കയ്യിെലാരു ന്ഥവുമില്ല.

ഇതുേക ൈവദ്യൻതെന്ന ഒരു ന്ഥെമടു െകാ വ�
െകാടു പഠിപ്പി േനാക്കി. സ്വൽപം പഠിപ്പി �

േനാക്കിയേപ്പാൾ ൈവദ്യനു വളെര സേന്താ ഷവും വിസ്മ�
യവും േതാന്നി. ഇ യും ബുദ്ധിയും ദ്ധയും പഠിക്കാനു�
ള്ള വാസനയുമുള്ള ഒരാെള അയാൾ അതിനുമു ് കണ്ടി�
രുന്നില്ല. അതിനാൽ ൈവദ്യൻ ‘നീ മിടുക്കൻതെന്ന.
നിെന്ന പഠിപ്പിക്കാൻ നമു വളെര സേന്താ ഷമു ്.
നിന ് ഇവിെടത്തെന്ന താമസിക്കാം. െചലവിെനല്ലാം
നാം തരും. നീ ഒരു കാശുേപാലും െചലവു െചയ്യണ�
െമന്നില്ല. ശരിയായി പഠി ക മാ ം െചയ്താൽ മതി’
എ പറ .

വാക്ഭടൻ: എനി ് ഈ നദിയുെട അേങ്ങക്കരയിൽ
ഒരു ബ ഗൃഹമു ്. അവിെട ഒരു ചാർച്ചയും
േവ യുെമാെക്കയുള്ളതിനാൽ ഞാനവിെട താ�
മസി െകാള്ളാം. അവിടു െചലവിെനാ ം
തരണെമന്നില്ല. കൃപയുണ്ടായി പഠിപ്പി കമാ�

ം െചയ്താൽ മതി എ പറ .

ൈവദ്യൻ: അതു നാം െചയ്യാെമ പറ വേല്ലാ. പി�
െന്നെയാെക്ക നിെന്റ ഇഷ്ടംേപാെല. ഞാൻപറ�
യാനുള്ളതു പറ .

പകെല ആകുന്നതുവെര പഠിച്ചതിെന്റേശ ഷം വാക്ഭടാ�
ചാര്യർ തിരിെയേപ്പാ . സന്ധ്യാവന്ദനാദികളും അത്താ�
ഴവും കഴി കിട റ കയും െച . പിേറ്റദിവസം
കുളിയും ജപവും ഭക്ഷണവും മ ം കഴി മുഹമ്മദീയ�
േവ ഷത്തിൽ ൈവദ്യെന്റ അടുക്കൽെച പഠി കയും
തിരി േപാരുകയും െച . ഇങ്ങെന ഏതാനും ദിവസം
കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ ആ ഗുരുവിനു് ആ ശി ഷ്യെന പഠിപ്പിക്കാ�
നുള്ള ഉത്സാഹവും സേന്താ ഷവും സാമാന്യത്തിലധികം
വർദ്ധി വശായി. അതിനാൽ ഒരു ദിവസം ൈവകുേന്ന�
രം വാക്ഭടാചാര്യർ പഠിത്തം നിർത്തിേപ്പാരാൻ ഭാവിച്ച
സമയം ആ ൈവദ്യൻ, ‘നിന മന െണ്ടങ്കിൽ അത്താ�
ഴം കഴി വന്നാലും പഠിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണു്.
നിെന്റ ഇഷ്ടം േപാെലയാവാം’ എ പറ . കഴി�
യുന്നതും േവഗത്തിൽ പഠിക്കാനുള്ളതു പഠി െകാ
തെന്റ കളവു പുറത്താകാെത അവിെടനി കടക്കണ�
െമന്നായിരു വാക്ഭടാചാര്യരുെട വിചാരവും. അതി�
നാൽ ഗുരുവിെന്റ ഈ വാ ് അേദ്ദഹത്തിനു് ഏറ്റവും
സേന്താ ഷാവഹമായിത്തീർ . “എന്നാൽ ഞാനത്താ�
ഴം കഴി വരാം. പഠിക്കാനുള്ളതും പഠി െകാ ്
കഴിയുന്നതും േവഗത്തിൽ നാട്ടിേല മടങ്ങിേപ്പായാൽ
െകാള്ളാെമ ് എനി മു ്. വീട്ടിലുള്ളവർ എെന്ന�
ക്കാണാഞ്ഞി വ്യസനിച്ചിരി കയായിരി ം. എെന്റ
േമാഹംെകാ ഞാനിതിനായിച്ചാടിേപ്പാ എേന്ന�
യു ” എ പറ ് അേദ്ദഹം മടങ്ങിേപ്പാരുകയും
അത്താഴം കഴി വീ ം അവിെട എ കയും െച .
അേപ്പാേഴ ം ൈവദ്യനും അത്താഴം കഴി തെന്റ
ശി ഷ്യെന്റ വരവിെന തീക്ഷി െകാ തയ്യാറായി
ഇരി ണ്ടായിരു . രാ ിയിെല പഠിത്തം ൈവ�
ദ്യെന്റ ശയനഗൃഹത്തിലായിരു . അെതാരു ഏഴുനി�
ലമാളികയായിരു . രാ ിയിൽ ഈ ഒരു ശി ഷ്യെന
അല്ലാെത മറ്റാെരയും ആ ഗുരു പഠിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല.

പഠിത്തം തുടങ്ങിയാൽ ഗുരു മതിെയ പറഞ്ഞി
മതിയാക്കാെമ വിചാരി ശി ഷ്യനും, ശി ഷ്യനു മതി�
െയ േതാ ന്നതുവെര പഠിപ്പിേച്ചക്കാെമ ഗുരുവും
വിചാരി . രാ ിയിലും പകലും അവർ വളെരേനരം
പഠി കയും പഠിപ്പി കയും െച െകാണ്ടിരു . ചില
ദിവസം രാ ിയിൽ പഠിത്തം തുടങ്ങിയാൽ േകാഴി�
കൂകുന്നതു േകട്ടാണു് പഠിത്തം മതിയാ ക പതിവു്.
ഉത്സാഹവും സേന്താ ഷവുംെകാ ് അതുവെര േനരം�
േപാകുന്നതു ര േപരും അറിയാറില്ല. ഇങ്ങെന കുറ
കാലം കഴിഞ്ഞേപ്പാേഴ ം ൈവദ്യശാ ങ്ങെളല്ലാം
വാക്ഭടാചാര്യർ പഠി തീർ . എങ്കിലും ഗുരുവിനു
തൃപ്തിയായിക്കഴിഞ്ഞില്ല. പിെന്ന ആ ഗുരു ൈവദ്യസം�
ബന്ധങ്ങളായ ഓേരാ േയാഗങ്ങെളപ്പറ്റി വാക്കാൽ
ഉപേദശി തുടങ്ങി. വാക്ഭടാചാര്യർ അവയും േക
ധരി െകാണ്ടിരു . ഗുരു രാ ികാലങ്ങളിൽ കട്ടിലിൽ
കിട െകാ ് ഓേരാ പറയുകയും ശി ഷ്യൻ താെഴ�
യിരു ് എല്ലാം േക ധരിക്കയുമാണു് പതിവു്.

അങ്ങെനയിരി േമ്പാൾ ഒരു ദിവസം രാ ിയിൽ
ഗുരു “എെന്റ കാലു കഴ . നീയീ കട്ടിലിൽക്കയറി�
യിരു ് എെന്റ കാലു കുറ തേലാടു് ” എ പറ .
വാക്ഭടാചാര്യർ ഒ ം മടിക്കാെത അ കാരം െച .
രാ ി അധികമായിരുന്നതുെകാ ം വാക്ഭടാചാര്യർ
കാലു തടവുന്നതിെന്റ സുഖംെകാ ം കുറ കഴിഞ്ഞ�
േപ്പാൾ ൈവദ്യൻ ഉറങ്ങി ടങ്ങി. അേപ്പാൾ വാക്ഭ�
ടാചാര്യരുെട മനസ്സിൽ ഒരു വിചാരമുണ്ടായി. “കഷ്ടം!
എെന്റ വിധി ഇ കാരമായിത്തീർ വേല്ലാ. ഞാൻ
ഒരുത്തമ ാഹ്മണകുലത്തിലാണു് ജനിച്ചതു്. േവദശാ�

പുരാേണതിഹാസങ്ങെളല്ലാം ഹി . ഇങ്ങെനെയാ�
െക്കയായി ം ഒരു നീചെന്റ കാൽ പിടിക്കാനാണേല്ലാ
എനി സംഗതിയായതു്.” ഈ വക വിചാരംെകാ ്
അേദ്ദഹത്തിെന്റ മനസ്സിൽ സഹിക്കവയ്യാെതക ള്ള
വ്യസനമുണ്ടായി. െപെട്ട ് അേദ്ദഹമറിയാെത കുെറ
ക നീരു് പുറെപ്പ േപാവുകയും െച . വാക്ഭടാചാ�
ര്യരുെട നാല തുള്ളി കണ്ണനീരു് ആ മുഹമ്മദീയെന്റ
കാലിൻേമൽ വീണു. അയാൾ െപെട്ട കണ്ണതുറ �
േനാക്കി. അേപ്പാൾ ശി ഷ്യെന്റ മുഖം അ പൂർേണക്ഷ�
ണമായിരി ന്നതുക ്, “ഇവൻ നെമ്മച്ചതി . ഇവൻ
ന െട ജാതിക്കാരനല്ല. ഇവെന വിട്ടയയ്ക്കാൻ പാടില്ല.
ഇവെന്റ കഥ ഇേപ്പാൾ കഴിക്കണം” എന്നിങ്ങെന വി�
ചാരി െകാ ് അയാൾ െപെട്ടെന്നണീ ് ഒരു വാൾ
ൈകയ്യിെലടു . അതു ക വാക്ഭടാചാര്യർ, “കാര്യം
െതറ്റി. ഇവൻ ഇേപ്പാെളെന്റ കഥ കഴി ം. നീചെന്റ
െവ െകാ മരി ന്നതു കഷ്ടമാണു്. അതു കൂടാെത
കഴിക്കണം. നാലുേവദങ്ങളും ആറുശാ ങ്ങളും ഈശ്വ�
രൻ എെന്നാരാളുെണ്ട പറയുന്നതും സത്യമാെണങ്കിൽ
എനി ് തരേക്കെടാ ം പ കയില്ല” എന്നിങ്ങെന
വിചാരി െകാ ് ആ ഏഴുനില മാളികയുെട ഒരു കിളി�
വാതിലിൽകൂടി െപെട്ട കീേഴ്പാ ചാടി വളെര െപാ�
ക്കമുള്ള ആ മാളികയുെട മുകളിൽ നി താെഴെച്ച
വീണി വാക്ഭടാചാര്യർ കാലിനൽപം മുടവു (മുട ് )
പറ്റിയതല്ലാെത േവെറ യാെതാരു തരേക്കടും പറ്റിയില്ല.
അേദ്ദഹം അവിെടനിെന്നണീ ് ഒരുവിധം ഓടി ശ ക്ക�
ളുെട കയ്യിലകെപ്പടാെത പുഴ അക്കെര കട . ഉടെന
കുളിയും കഴി ാഹ്മണസദസ്സിെലത്തി. അേപ്പാൾ
അേദ്ദഹത്തിെന്റ കാലിനു സ്വ ം അസ്വാധീനമുള്ളതാ�
യിക്കണ്ടി ാഹ്മണർ കാരണം േചാദി . അേപ്പാൾ
ഉണ്ടായ വർത്തമാനെമല്ലാം വാക്ഭടാചാര്യർ വിസ്തരി
പറ േകൾപ്പി . ഉടെന ാഹ്മണർ “എ സങ്കൽ�
പ്പേത്താടു കൂടിയാണു് മാളികയിൽനി ചാടിയതു്?”
എ േചാദി . അതിനു മറുപടിയായി വാക്ഭടാചാ�
ര്യർ “നാലുേവദങ്ങളും ആറു ശാ ങ്ങളും ഈശ്വരൻ
എെന്നാരാളുമുെണ്ട പറയുന്നതും സത്യമാെണങ്കിൽ
എനി തരേക്കെടാ ം പ കയില്ല എ സങ്കൽപ്പി�

െകാണ്ടാണു് ഞാൻചാടിയതു് ” എ പറ . അതു
േക ാഹ്മണർ “എന്നാൽ അങ്ങെന വന്നതു് ഒര ത�
മല്ല.” “സത്യമാെണങ്കിൽ” എന്നായിേപ്പായെതന്താണു്?
അേപ്പാൾ അതിൽ വിശ്വാസമില്ല, അേല്ല? “നാലുേവ�
ദങ്ങളും ആറുശാ ങ്ങളും ഈശ്വരനും ഉള്ളതുെകാ ് ”
എന്നായിരു െവങ്കിൽ ഈ വിധം അബദ്ധം പ കയി�
ല്ലായിരു . അങ്ങെന േതാന്നിയില്ലേല്ലാ. അതിനാൽ
അ ഷ്ടനായിരി . ഇനി ഞങ്ങളുെട കൂട്ടത്തി�
ലിരിക്കാൻ അ േയാഗ്യനല്ല. പുറേത്ത േപാകാം”
എ പറ . അതു േക വാക്ഭടാചാര്യർ “ശരിതെന്ന�
യാണു്. ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളുെട കൂട്ടത്തിലിരി ന്നില്ല”
എ പറ സമാജശാലയിൽ നി പുറത്തിറങ്ങി.
പിെന്ന അേദ്ദഹം “ഇനി എന്താണു് േവണ്ടതു്? ഏതാ�
യാലും ഇനി ഈ ദിക്കിൽ താമസിക്കാൻ സുഖമില്ല.
ഇേപ്പാൾതെന്ന വല്ലവഴി ം െപായ്ക്കളയാെമ െവച്ചാൽ
എെന്റ യത്നം മുഴുവനും നി ഷ്ഫലമാകും ഇനിെയാരാൾ
വിചാരിച്ചാൽ ഈ മുഹമ്മദീയരുരുെട അടുക്കൽനി ്
ഈ വിദ്യ തട്ടിെയടുക്കാന എളുപ്പമല്ല. അതിനാൽ
എെന്റ യത്നത്തിെന്റ ഫലം ഇവർ ് അനുഭവേയാഗ്യ�
മാക്കിെക്കാടുത്തി േവണം ഇവിെടനി ം േപാകാൻ”
എന്നിങ്ങെന വിചാരി നിശ്ചയിച്ചി ് അേദ്ദഹം കുറ �
കാലം അവിെടത്തെന്ന താമസി . ാഹ്മണരുമായി
യാെതാരുവിധത്തിലും ർശത്തിനിടവരാെത അേദ്ദഹം

േത്യകെമാരു സ്ഥല സ്വയം പാകം െച ഭക്ഷണം
കഴി െകാണ്ടാണു് താമസിച്ചതു്.

വാക്ഭടൻ അങ്ങെന താമസി െകാ ് ആദ്യംത�
െന്ന “അഷ്ടാംഗ സം ഹം” എെന്നാരു ൈവദ്യശാ �
ന്ഥെമഴുതിയുണ്ടാക്കി. അതു് മ ള്ള ൈവദ്യശാ ന്ഥ�
ങ്ങളുെടെയല്ലാം സാരാംശങ്ങെള സം ഹി ം വളെര
ചുരുക്കിയുമാണുണ്ടാക്കിയതു്. എങ്കിലും അേദ്ദഹത്തി�

് അതുെകാ തൃപ്തിയായില്ല. മ ള്ള ൈവദ്യശാ �
ന്ഥങ്ങെളക്കാെളാെക്ക ചുരുക്കമായിട്ടാണതുണ്ടാക്കി�

യെതങ്കിലും ചുരുങ്ങിയതു മതിയായിെല്ലന്നാണു് അേദ്ദ�
ഹത്തിനു േതാന്നിയതു്. എ മാ മല്ല, അതു ഗദ്യവും
പദ്യവുംകൂടിയായതുെകാ പഠി ന്നവർ ഹൃദിസ്ഥ�
മാ ന്നതിനു യാസമായിരി െമ ം അേദ്ദഹത്തിനു
േതാന്നി. സം ഹെത്തക്കാൾ ചുരുക്കമായി ം എന്നാൽ
സംഗതികെളല്ലാം അടക്കിയും പദ്യങ്ങൾ മാ മായി ം
ഒരു ന്ഥമുണ്ടാക്കണെമ ് അേദ്ദഹം നിശ്ചയി . ആ
നിശ്ചയേത്താടുകൂടി വാക്ഭടാചാര്യരുണ്ടാക്കിയതാണു്
അഷ്ടാംഗഹൃദയം. അതിെന്റ േശ ഷം അേദ്ദഹം ജേനാ�
പകാരാർത്ഥം “അമരേകാശം” എന്ന അഭിധാന ന്ഥ�
വുമുണ്ടാക്കി. അതു േവെറയുള്ള അഭിധാന ന്ഥങ്ങളുെട
സാരസം ഹവുമാണു്. ഇങ്ങെന മൂ ന്ഥങ്ങളുണ്ടാ�
ക്കി ാഹ്മണസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിച്ചി വാക്ഭടാചാ�
ര്യർ അവിെടനി േപാവുകയും െച . പിന്നീടു് അേദ്ദ�
ഹെത്ത ആരും കണ്ടി ള്ളതായി ഒരു േകൾവിയുമില്ല.
അതിനാൽ അതിൽപ്പിെന്ന അേദ്ദഹം എവിെട, ഏതു
സ്ഥിതിയിൽ താമസിച്ചിരു െവ ം, എവിെടവ ്
ഏതുവിധത്തിൽ, എ ് ചരമഗതിെയ ാപി െവ ം
മ മുള്ള യാെതാരു കഥയും അർ ം അറിവില്ല.

വാക്ഭടാചാര്യർ േപായതിെന്റ േശ ഷം “ ഷ്ടനാലു�
ണ്ടാക്കെപ്പട്ട ന്ഥങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാേമാ” എ ാഹ്മ�
ണർ വലിയ സംശയമായി. ഇവ ഷ്ടനാലുണ്ടാക്കെപ്പ�
ട്ടവയാെണ ള്ള ഓർമക്കായി ഏകാദശിനാൾ ഈ മൂ

ന്ഥങ്ങളും പഠി കൂടാെയ കൂടി അവർ നിശ്ചയി .
അതിനാൽ ഇ ം അഷ്ടാംഗസം ഹം, അഷ്ടാംഗഹൃദ�
യം, അമരേകാശം ഈ മൂ ന്ഥങ്ങൾ ഏകാദശിനാൾ
പഠി കയും പഠിപ്പി കയും പതിവില്ല.
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ഭാകരൻ

ീകൃ ഷ്ണവിലാസകാവ്യത്തിെന്റ കർത്താവായ �
ഭാകരകവിെയ റി േകട്ടിട്ടില്ലാത്തവർ സം ത�
ഭാ ഷാപരിജ്ഞാനം അ െമങ്കിലും സിദ്ധിച്ചി ള്ളവരിൽ
ആരുമുണ്ടായിരി െമ േതാ ന്നില്ല. ഭാകര
കവി ് “സുകുമാരൻ” എെന്നാരു േപരുകൂടി നട ്.
അേദ്ദഹത്തിനു് ഇങ്ങെന ര േപരുകളുണ്ടാവാനുള്ള കാ�
രണെമന്താെണ നിശ്ചയമില്ല. ഇേദ്ദഹം ജാതിയിൽ

ാഹ്മണനായിരു എന്നാണു് േകട്ടി ള്ളതു്.
ഭാകരൻ അത്യന്തം ബുദ്ധിമാനും വിദ്യാഭ്യാസ�

ത്തിൽ ദ്ധയുള്ള ആളുമായിരുന്നതിനാൽ അേദ്ദഹ�
ത്തിെന്റ ഗുരുനാഥനു് അേദ്ദഹെത്ത റി മനസ്സിൽ
സീമാതീതമായ േസ്നഹവും വാത്സല്യവും ഉണ്ടായിരു�

. എങ്കിലും ഗുരുനാഥൻ സദാേനരവും ഭാകരെന
അതികഠിനമായി അടി കയും ശകാരി കയും െച�

െകാണ്ടിരു . ഭാകരെന്റ സഹപാഠികളായി േവ�
െറയും പല ബാലൻമാരുണ്ടായിരു . അവർക്കാർ ം

ഭാകരേനാളം ബുദ്ധിയും പഠിത്തത്തിൽ ദ്ധയുമുണ്ടാ�
യിരുന്നില്ല. എന്നാലും അവെര ആെരയും ഗുരുനാഥൻ
ഇതുേപാെല അടി കയും ശകാരി കയും പതിവില്ല.
അവർെക്കാെക്ക ഗുരുനാഥൻ ഒരു ശ്േളാകത്തിെന്റേയാ
ഒരു പദത്തിെന്റേയാ അർത്ഥം നൂറു ാവശ്യം േവണ�
െമങ്കിലും പറ െകാടു ം. ഭാകരൻ പഠി ന്നതി�
െന്റ അർത്ഥെമല്ലാം തെന്നത്താൻ വിചാരി പറയണം.
അഥവാ ഗുരുനാഥൻ പറ െകാടു കയാെണങ്കിലും
ഒരു ാവശ്യമല്ലാെത പതിവില്ല. അതികഠിനമായ ഒരു
േ ാകത്തിെന്റ ഭാവാർത്ഥം േപാലും ഒരു ാവശ്യം പറ�

െകാടുത്താൽ ഭാകരൻ മനസ്സിലാക്കിെക്കാ ം.
പിെന്ന അെതാരിക്കലും മറ കയുമില്ല. എങ്കിലും �
ഭാകരൻ ശുദ്ധേമ വിഡ് ഢിയാെണ ം പഠിത്തത്തിൽ
ജാ ത വളെര റവാെണ മല്ലാെത ഗുരുനാഥൻ ഒരി�
ക്കലും പറയുക പതിവില്ല. സദാേനരവും േകാപഭാവമല്ലാ�
െത ആ ഗുരുനാഥൻ ഭാകരെന്റ േനേര സേന്താ ഷഭാവം
ഒരിക്കലും കടിപ്പിക്കാറില്ല. ഗുരുനാഥെന്റ ഈ ര�
തെയ റി ് ഭാകരനും വളെര മനസ്താപമുണ്ടായി.
എങ്കിലും അെതാ ം പുറ കടിപ്പിക്കാെത വിനയാ�
ദരഭക്തിപുരസ്സരം പഠി ംെകാണ്ടിരു . കാല േമണ
അേദ്ദഹം കാവ്യനാടകാലങ്കാരങ്ങളിലും േവദശാ പു�
രാേണതിഹാസങ്ങളിലും അനിതരസാധാരണമായ
പാണ്ഡിത്യെത്ത സമ്പാദി . എങ്കിലും വിദ്യാഭ്യാസം
മതിയാ ന്നതിനു് അേദ്ദഹത്തിനും ഗുരുനാഥനും മന�
സ്സായില്ല. അതിനാൽ അേദ്ദഹം വീ ം ഓേരാവക
ശാ ങ്ങൾ സ ദ്ധം പഠി െകാ ം ഗുരുനാഥൻ പഠി�
പ്പി െകാ മിരു . അങ്ങെന ഭാകരൻ ഒരു നല്ല
വിദ്വാനും യൗവനയുക്തനുമായിത്തീർ . പിെന്നയും

ഭാകരെന്റ പഠിത്തത്തിനും ഗുരുനാഥെന്റ ശകാരത്തി�
നും അടി ം യാെതാരു കുറവും വന്നില്ല. ഭാകരെന്റ
പഠിത്തവും ായവും വർദ്ധി േന്താറും ഗുരുനാഥെന്റ
അടിയും ശകാരവും വർദ്ധി വ .

ഒരു ദിവസം പഠി െകാണ്ടിരി േമ്പാൾ ഭാകരൻ
എേന്താ ഒരു സംശയം വരികയാൽ അെതങ്ങെനയാ�
െണ ഗുരുനാഥേനാടു േചാദി . ഗുരുനാഥൻ “എടാ
ഏഭ്യാ! ഇനിയും നിന ് അതറിയാറായിേല്ല?” എ
േചാദി െകാ ഹരിക്കാൻ തുടങ്ങി. അടിെകാ
തുടെപാട്ടി രക്തം വഹി തുടങ്ങി. പിെന്നയും ഗു�
രുനാഥൻ അടി മതിയാക്കാനുള്ള ഭാവമില്ല. ഒടുക്കം
സഹിക്കവയ്യാതായേപ്പാൾ ഭാകരൻ ഓടിെയാളി .
അ ഭാകരനു സാമാന്യത്തിലധികം േവദനയും മന�
സ്താപവുെമാെക്കയുണ്ടായി. അതിനാൽ ഏതുവിധവും
ഗുരുനാഥെന്റ കഥ ഇ കഴിക്കണം. ഇനി ഈ ദുഷ്ടൻ
ജീവിച്ചിരുന്നി ് ഇങ്ങെന ഒരുത്തെന അടിക്കരുതു് എ
നിശ്ചയി . ഗുരുനാഥൻ സന്ധ്യാവന്ദനത്തിനു േപായ
തരത്തിനു ഭാകരൻ ഒരു വലിയ കരിങ്ക വലിെച്ചടു�

ംെകാ ് ഗുരുനാഥെന്റ തട്ടിൻപുറ േകറിയിരു .
ഗുരുനാഥൻ വ കിട ് ഉറക്കമാകുന്ന സമയം തട്ടിെന്റ
പലകയിളക്കിമാറ്റി, കരിങ്ക ് ഗുരുനാഥെന്റ മാറത്തി ്
െകാല്ലണെമന്നായിരു ഭാകരെന്റ വിചാരം.

ഗുരുനാഥൻ സന്ധ്യാവന്ദനാദി നിയമങ്ങെളല്ലാം കഴി�
ഗൃഹത്തിൽ വന്നേപ്പാേഴ ം അത്താഴത്തിനു് കാ�

ലമായിരു . എങ്കിലും അേദ്ദഹം “എനിക്കി നല്ല
സുഖമില്ല. അതുെകാ ് അത്താഴം േവണെമ േതാ �
ന്നില്ല” എ പറഞ്ഞി ശയനഗൃഹത്തിേല േപായി.
അവിെടെച്ചന്ന ഉടെന കട്ടിലിൽേക്കറി അത്യന്തം വിചാ�
രമഗ്നെനന്നതു േപാെല കിട മായി. ഗുരുനാഥൻ അത്താ�
ഴമുണ്ണാഞ്ഞതുെകാ ഗുരുപത്നിയും ഉണ്ടില്ല. ഗുരു ശയ�
നഗൃഹത്തിൽ ഉറങ്ങാെത കിട ന്നതു കണ്ടി ് പത്നി
“ഇെന്നന്താണു് അവിേട ് ഒരു വലിയ മേനാവിചാര�
മുള്ളതുേപാെലയിരി ന്നതു്? അത്താഴവുമണ്ടില്ലേല്ലാ.
സുഖമിെല്ല പറഞ്ഞെതന്താണു്?” എ േചാദി .

ഗുരുനാഥൻ: എനി വിേശ ഷി സുഖേക്കെടാ മില്ല.
ഞാനി ന െട ഭാകരെന സാമാന്യത്തില�
ധികം അടി . അേപ്പാൾ േദ ഷ്യം െകാ ് അടി�

േപായി. പിെന്ന അതു വിചാരിച്ചി ് എനി
വളെര വ്യസനമുണ്ടായി. ആ വ്യസനം ഇേപ്പാഴും
എെന്റ മനസ്സിൽനി േപാകുന്നില്ല. ഞാെന
അടിച്ചാലും അവൻ അെതല്ലാം െകാ ംെകാ�

് ഇരി കയാണു് പതിവു്. ഇ ് അവൻ
എണീ ് ഓടിെപ്പായ്ക്കള . സഹിക്കവയ്യാെത
േവദനയുണ്ടായതുെകാണ്ടാണു് അവൻ േപായതു്.
എെന്റ രതെയ റി വിചാരിച്ചി ് എെന്റ
ഹൃദയം െപാടിയു . അതുെകാണ്ടാണു് ഞാൻ
അത്താഴമുണ്ണാത്തതു്. ഇ ് എനി ് മനസ്സിെന്റ
അസ്വാസ്ഥ്യം തീരുകയില്ല.

ഗുരുപത്നി: ഇതു വലിയ കഷ്ടം തെന്നയാണു്. ഇതി�
െന റി ് പറയണെമ ഞാൻ പലേപ്പാഴും
വിചാരിക്കാറു ്. ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അവിേട
രസമായിെല്ലങ്കിേലാ എ വിചാരിച്ചാണു് ക്ഷമി�

ന്നതു്. ഭാകരെനേപ്പാെല ബുദ്ധിയും പഠിത്ത�
ത്തിൽ ദ്ധയും ഹണശക്തിയും ധാരണാശ�
ക്തിയും സൗശീല്യാദി ഗുണങ്ങളുമുണ്ടായി ് ഇവി�
െട പഠി ന്ന കുട്ടികളിെലന്നല്ല േലാകത്തിൽ�
ത്തെന്ന ആരുമുെണ്ട േതാ ന്നില്ല. എന്നാൽ
ഇവിെട അവെന അടിക്കയും ശകാരിക്കയും െച�

ന്നതുേപാെല മറ്റാെരയുമില്ലതാനും. അവെന്റ
ശരീരം കണ്ടാൽ ഭാകരൻ എ ം സുകുമാരൻ
എ മുള്ള നാമങ്ങൾ യഥാർത്ഥങ്ങളാെണ ്
ഏവരും സമ്മതി ം. ഇ കാരം ആകൃതി ം

കൃതി ം ഒ േപാെല ഗുണം തികഞ്ഞിരി�
ന്ന ഒരു ബാലേനാടു് ഇ കാരം കഠിനത �

വർത്തിക്കാെമ ് ഇവിേട േതാ ന്നെത
െകാണ്ടാ? കുട്ടികൾ യവൗനാരംഭമായാൽ
പിെന്ന അവെര അടി കയും ശകാരി കയും
െച ന്നതു യുക്തമല്ല. അന്യെന്റ കുട്ടിയായാൽ
പിെന്ന പറയാനുമില്ലേല്ലാ.

ഗുരുനാഥൻ: ഭവതി പറഞ്ഞെതാെക്ക വാസ്തവമാണു്.
എന്നാൽ എെന്റ ഭാകരെന ഒരന്യബാലനായി
ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടില്ല. അവനു് എ ായമാ�
യാലും എനിക്കവൻ എ ം കുട്ടിതെന്ന. അവെന്റ
ഗുണഗണങ്ങെളാ ം എനി ് അറി കൂടാ�
യ്കയുമില്ല. എനി ് അവെന റി ് േസ്നഹവും
വാത്സല്യവും ഇല്ലായ്കയുമില്ല. എനി ് അവെന�

റി ന െട സീമന്തപു നിലുള്ളധിലധികം
േസ്നഹവും വാത്സല്യവുമു ്. എന്നാൽ അെതാ�

ം ഞാൻ പുറ കാണിക്കാത്തതു് അവൻ
ബുദ്ധിമാനും സമർത്ഥനുമാെണ ഞാൻ വിചാ�
രി എ ് അവനറിഞ്ഞാൽ അവൻ അഹ�
ങ്കാരിയായിേപ്പാവും. തന്നിമിത്തം പഠിത്തത്തിൽ
ജാ ത കുറ േപായിെയങ്കിേലാ എ വിചാ�
രി മാ മാണു് ഞാൻ അവേനാടു േസ്നഹഭാവം
കാണിക്കാെത ഇരി ന്നതു്. അല്ലാെത മെറ്റാ
െകാ മല്ല. ഞാൻ ശാസി ന്നതിെന്റ ഗുണം
ഒടുക്കം അവനിൽ കാണാറാകും. എെന്റ ഭാക�
രൻ േലാൈകകവിദ്വാനായിത്തീരുെമ ള്ളതിനു
സംശയമില്ല. ഇങ്ങെനെയാെക്ക ആെണങ്കിലും
ഇ ഞാൻ വർത്തിച്ചതു വലിയ സാഹസ�
മായിേപ്പായിതാനും. ഇനി ഞാൻ ഒരിക്കലും
അവെന ഇങ്ങെന േവദനെപ്പടു കയില്ല. നിശ്ച�
യംതെന്ന. കഷ്ടം! എെന്റ ഭാകരൻ ഇന്നനുഭവി�
ച്ച േവദനെയ റി വിചാരിച്ചി എെന്റ ഹൃദയം
െപാടിയു .

ഇ കാരം ഗുരുവും പത്നിയും കൂടിയുള്ള സംഭാ ഷണം േക�
ട്ടേപ്പാൾ ഭാകരനു ഗുരുനാഥെന റി ണ്ടായ ൈവരം
മുഴുവനും േപായി എ മാ മല്ല അത്യന്തം ഭക്തിയും
ബഹുമാനവും വർദ്ധി കയും താൻ വർത്തിക്കാൻ വി�
ചാരിച്ച കഠിന വൃത്തിെയ റി വളെര പശ്ചാത്താപം
ജനി കയും െച . “കഷ്ടം! എെന്റ േപരിൽ ഇ യും
േസ്നഹവും വാത്സല്യവുമുള്ള ഗുരുനാഥെന െകാല്ലണെമ
ഞാൻ വിചാരി േപായേല്ലാ. ഈശ്വരാ! ഈ മഹാപാ�
പം ഇനി എ െചയ്താൽ തീരും” എന്നിങ്ങെന വിചാ�
രി വ്യസനി കര ം െകാ ഭാകരൻ താെഴ
ഇറങ്ങിവ ഗുരുനാഥെന്റ പാദത്തിങ്കൽ വീണു നമ രി�

. ഗുരുനാഥൻ “അേയ്യാ ഇെതെന്റ ഭാകരനേല്ല” എ
പറ െകാ െപെട്ട കട്ടിലിൽ നിെന്നഴുേന്ന ഭാ�
കരെന്റ തലയിൽ െതാ ് അനു ഹി , പിടിെച്ചഴുേന്നൽ�
പ്പി ഗാഢമായി ആലിംഗനം െച . സന്താപംെകാ�
േണ്ടാ സേന്താ ഷംെകാേണ്ടാ എേന്താ ര േപരും കണ്ണീ�
െരാലിപ്പി െകാ നിേശ്ചഷ്ടൻമാരായി നിന്നതല്ലാെത
കുറ േനരേത്ത ് ഒരക്ഷരം േപാലും മി ന്നതിനു്
അവർ ശക്തിയുണ്ടായില്ല. പിെന്ന കുറേഞ്ഞാരുേനരം
കഴിഞ്ഞതിെന്റ േശ ഷം ഗുരുനാഥൻ “ ഭാകരൻ എെന്റ
അടിയുെട ദുസ്സഹത്വം െകാ ് ഇവിെട േകറി ഒളിച്ചിരി�

കയായിരു , അേല്ല? നീ നന്നായിവരണെമ ള്ള
ആ ഹംെകാ ം ായാധിക്യം നിമിത്തം േകാപെത്ത
അട ന്നതിനു് എനി ശക്തി മതിയാകാെത വന്നതു�
െകാ ം ഞാൻ നിെന്ന മത്തിലധികം തല്ലിേപ്പായ�
താണു്. നിന ് എേന്നാടിതുെകാ പരിഭവെമാ ം
േതാന്നരുതു്. ഇനി ഞാെനാരിക്കലും നിെന്ന ഇങ്ങെന
ഉപ വി കയില്ല.”

ഭാകരൻ: അവിടു ് ഇങ്ങെന പറയുകയും ഇതിെന�
റി ് േലശംേപാലും വ്യസനി കയും േവണ്ട.

അവിടു ് ഇനിയും എ യടിച്ചാലും ശകാരി�
ച്ചാലും അെതാെക്ക അനുഭവി ന്നതു് എനി ്
സേന്താ ഷമാണു്. അടി െകാ േവദന സഹി�
ക്കവയ്യാെത ആയേപ്പാൾ എെന്റ മനസ്സിൽ കുറ
വല്ലായ്കയുണ്ടായി. അതിെന റി തെന്ന എനി�
ക്കിേപ്പാൾ വളെര പശ്ചാത്താപമു ്. എെന്റ
അറിവില്ലായ്മ െകാ ം േവദനയുെട ദുസ്സഹത്വം�
െകാ ം ഗുരുനാഥെന െകാല്ലണെമ ് എെന്റ
ഹൃദയത്തിൽ േതാന്നിേപ്പായി. അതിനായിട്ടാ�
ണു് ഞാൻ ഇവിെടേക്കറി ഒളിച്ചിരുന്നതു്. ഈ
ബാലചാപല്യെത്ത അവിടു കൃപാപൂർവം ക്ഷ�
മി ് എനി മാ തരുകയും ഈ ദുർവിചാരം
നിമിത്തമുണ്ടായി ള്ള മഹാപാപം തീരുന്നതിനു
ഞാെന െചയ്താൽ മതിയാകുെമ ് അവിടുെന്ന�
നി പറ തരികയും േവണം.

ഗുരു: പശ്ചാത്താപത്തിെനക്കാൾ വലിയതായ ായ�
ശ്ചിത്തം ഒരു പാപകർമ്മത്തിനുമില്ല. നിനക്കി�
േപ്പാൾ അതിയായ പശ്ചാത്താപമുണ്ടായിരി �
ന്നതുെകാ നിെന്റ സകല പാപങ്ങളും തീർന്നി�
രി . ഞാൻ നിെന്റ െത കെള ക്ഷമി മാ ം
തന്നിരി . ഇനി ഇതിേലക്കായി നീ ഒരു

ായശ്ചിത്തവും െചയ്യണെമന്നില്ല.

ഭാകരൻ: അതുെകാ മതിയായില്ല. എെന്റ ഈ
ദുർവിചാരത്തിനു് അതികഠിനമായ മഹാപാപമു�

്. അതു തീരണെമങ്കിൽ അതിനു തക്കതായ
എെന്തങ്കിലും ായശ്ചിത്തം െചയ്യണം. അല്ലാ�
െത എെന്റ മനസ്സിനു സമാധാനം വരുന്നതല്ല.

ഗുരു: എന്നാൽ നാെള ാഹ്മണസഭയിൽ െച േചാദി�
ച്ചി ് ഉഭയകുല പരിശുദ്ധൻമാരായി, േദവജ്ഞൻ�
മാരായി, ശാ ജ്ഞൻമാരായിരി ന്ന ആ മഹാ�

ാഹ്മണർ വിധി ന്നതുേപാെല െചയ്യണം.
അല്ലാെത എനിെക്കാ ം േതാ ന്നില്ല.

ഇങ്ങെന പറ വ്യസനി ം െകാ തെന്ന അവർ
അന്നെത്ത രാ ി ഒരുവിധം കഴി കൂട്ടി. അരുേണാ�
ദയമായേപ്പാൾ ഭാകരൻ കുളി നിത്യകർമാനുഷ്ഠാ�
നാദികൾ കഴി െകാ ് ാഹ്മണസഭയിെലത്തി വി�
വരെമല്ലാം പറ . ആ മഹാ ാഹ്മണെരല്ലാം കൂടി
ആേലാചി ് “ഗുരുനാഥെന െകാല്ലണെമ വിചാരിച്ചവ�
െന്റ പാപം തീരണെമങ്കിൽ അവൻ ഉമിത്തീയിൽ നി
നീറി ദഹി മരിക്കണം. അല്ലാെത തീരുന്നതല്ല” എ
വിധി . ഉടെന ഭാകരൻ വ ് ഒരു സ്ഥല നി �
െകാ ് ഉമി വരുത്തി തെന്റ കഴു വെര കൂട്ടി ് അതി�
െന്റ നാലുഭാഗ ം തീയുംെവപ്പി . “ഏെതങ്കിലും എെന്റ
ഈ ജന്മം ഇങ്ങെനയായി. എെന്റ േപരു ഭൂേലാകത്തിൽ
എ ം നിലനിൽ ന്നതിനും ഭഗവൽ തിേയാടുകൂടി
മരി ന്നതിനുമായി ് ഇേപ്പാൾ ഒരുകാവ്യമുണ്ടാക്കണം”
എ നിശ്ചയി ് ഭാകരൻ അവിെടനി െകാ ് ഒരു
കാവ്യമുണ്ടാക്കി െചാല്ലി ടങ്ങി. അങ്ങെന മഹാനായ
ആ ഭാകരകവി ഉമിത്തീയിൽ നി ദഹി െകാ�

ണ്ടാക്കിയതാണു് സാക്ഷാൽ “ ീകൃ ഷ്ണവിലാസം”
കാവ്യം. ഭാകരെന്റ ഈ ചരി ം ഗുരുശി ഷ്യ ഭാവ�
േത്താടുകൂടി വർത്തി ന്നവരായ സകലജനങ്ങളും സദാ
ഓർ വർത്തി ന്നതായിരുന്നാൽ വളെര ഗുണം
സിദ്ധിക്കാനുെണ്ട ള്ളതു പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ.

ഭാകരൻ അങ്ങെന ീകൃ ഷ്ണവിലാസമുണ്ടാക്കി
പ ണ്ടാം സർഗം മുഴുവനാ ന്നതിനു മുേമ്പ അേദ്ദഹ�
ത്തിെന്റ േദഹം മുഴുവനും ദഹി േപായതിനാൽ അതു
മുഴുവനാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. പ ണ്ടാം സർഗത്തി�
െല ഒരു േ ാകത്തിൽ “പശ്യ ിേയ! െകാങ്കണ”
ഇ യും പറഞ്ഞേപ്പാേഴ ം അഗ്നി അേദ്ദഹത്തിെന്റ
െതാണ്ടയിൽ പിടികൂടിേപ്പായതിനാൽ ആ േ ാകം�
തെന്ന മുഴുവനാക്കാൻ അേദ്ദഹത്തിനു സാധിച്ചില്ല.
അങ്ങെന അതിേയാഗ്യനായിരുന്ന ഭാകരൻ ഭസ്മാവ�
േശ ഷനായിത്തീരുകയും െച .

അനന്തരം കവികുലശിേരാമണിയായ സാക്ഷാൽ
കാളിദാസൻ ഭാകരെന്റ ീകൃ ഷ്ണവിലാസകാവ്യം വാ�
യി േക ് അതു മുഴുവനാക്കണെമ നിശ്ചയി . “പശ്യ�

ിേയ! െകാങ്കണ” എ ള്ളതിെന്റ േശ ഷമായി “ഭൂമി�
ഭാഗാൻ” എ ് എഴുതിയേപ്പാേഴ ം “പ നൂലിേനാടുകൂ�
ടി വാഴനാരു് ഏ െകട്ടാൻ പുറെപ്പേടണ്ട” എെന്നാരു
അശരീരിവാ ണ്ടായി. അതിനാൽ കാളിദാസനും
പിെന്ന അതിെന്റ േശ ഷം മുഴുവനാക്കാൻ മിച്ചിട്ടില്ല.

ീകൃ ഷ്ണവിലാസകാവ്യത്തിെന്റ ഗുണം എ മാ മുെണ്ട�
് ഇതിൽനി ് ഊഹിക്കാവുന്നതാണേല്ലാ.
ഈ അശരീരി േകട്ടേപ്പാൾ കാളിദാസരുെട മന�

സ്സിൽ കുറ ് അസൂയയും േകാപവും വാശിയും േതാന്നി.
എന്നാൽ “ഇതിേനാടുകൂടി ഞാെനാ ം ഏ െകട്ടാൻ
േപാകുന്നില്ല. ഇതുേപാെല ഒ ണ്ടാക്കാേമാ എ
ഞാനും േനാക്കാം” എ പറഞ്ഞാണു് കാളിദാസൻ
“കുമാര സംഭവം” കാവ്യം ഉണ്ടാക്കിയതു്. “അസ്തി ി�
യസ്സത്മ സുേമരു നാമാ” എന്നാണേല്ലാ ഭാകരൻ

ീകൃ ഷ്ണവിലാസത്തിെന്റ ആദ്യം തുടങ്ങിയിരി ന്നതു്.
അതിനു പകരമായിട്ടാണു് കാളിദാസൻ തെന്റ കുമാര�
സംഭവത്തിെന്റ ആദ്യത്തിൽ “അസ്ത ത്തരസ്യാം ദിശി
േദവതാത്മാ ഹിമാലേയാ നാമ നഗാധിരാജഃ” എ
തുടങ്ങിയിരി ന്നതു്. എന്നാൽ ഈ സംഗതിയിൽ ചില
പക്ഷാന്തരങ്ങളും ഇെല്ലന്നില്ല.
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പാതായിക്കെര ന രിമാർ

പാതായിക്കര എന്ന ഇല്ലം അങ്ങാടി റം േദശത്താണു്.
ഈ ഇല്ല ് ഒരു കാല ് അതിശക്തന്മാരും േജ്യഷ്ഠാനു�
ജന്മാരുമായി ര ന രിമാരുമുണ്ടായിരു . ഇവർ

തിദിനം ര േനരവും ഭക്ഷണത്തിനു് ഓേരാ പന്തി�
രുനാഴി (പ േണ്ടകാലിടങ്ങഴി അരി) വീതമായിരു
പതിവു്. ഇവർ കൂട്ടാനും േമാരും കൂട്ടി ഊണു കഴി ക
പതിവില്ലായിരു . അതിനു പകരം േതങ്ങാപ്പാലാണു്
അവർ കൂട്ടിവന്നതു്. േജ്യഷ്ഠനും അനുജനും പ േണ്ട�
കാൽ വീതവും േജ്യഷ്ഠെന്റ അന്തർജനത്തിനു മുന്നാഴിയും
ഇങ്ങെന ഇരുപത്തേഞ്ചകാലിടങ്ങഴി അരി ആ അന്തർ�
ജനം െവ വാർ ് അതിൽനി തനി ള്ള മുന്നാഴി�
യരിയുെട േചാെറടു െകാ േശ ഷമുള്ളതു് പപ്പാതി
ര േപർ ം വിളമ്പിെകാടുക്കയും ര േപരുേടയും ഇട�
തുവശ െപാളിക്കാത്ത പ േതങ്ങാവീതം െകാ�

െച െവ കയും െച ം. ന രിമാർ വന്നിരു ്
ഇട ൈകെകാ ് ഓേരാ േതങ്ങാ എടു പിഴി �
കൂട്ടി ഊണുകഴി ം. ആ േചാറവസാനി േമ്പാൾ നാ�
ളിേകരവും തീർന്നിരി ം. അന്തർജനത്തിെന്റ ഊണും
അങ്ങെനതെന്ന. അവർ േചാറു കുറവാകയാൽ പിഴി�

കൂട്ടാൻ ഒരു നാളിേകരേമ പതിവു . അവരും ആ
ഒരു േതങ്ങാ െപാളിക്കാെതതെന്ന ഇട ൈകെകാ
പിഴി കൂട്ടിയു കയാണു് പതിവു്.

ഒരു ദിവസം ആ ഇല്ല പതിവു േപാെല അരിെവ�
കഴി ന രിമാർ ഉണ്ണാനിരിക്കാൻ ഭാവിച്ചേപ്പാൾ

സമീപസ്ഥനും ചാർച്ചക്കാരനുമായ ഒരു ന രി ഓടി
വ ് ഈ ന രിമാേരാടു് “ഇ ന െട ജന്മനക്ഷ മാ�
ണു്. നിങ്ങൾ ര േപരും ഭക്ഷണത്തിനു് ഇല്ലേത്ത
വരണം. ഇന്നെല തെന്ന ഇവിെട ക്ഷണിക്കണെമ ം
മഹേനാടു പറഞ്ഞിരു . ഇതുവെര നിങ്ങെള കാണായ്ക�
യാൽ ഇേപ്പാൾ മഹാെന വിളി ഞാൻ േചാദിച്ചേപ്പാൾ
ഇവിെട പറയാൻ അന്ധാളി േപാെയ ് അയാൾ പറ�

. എന്നാൽ കാര്യം െതറ്റിയേല്ലാ എ വിചാരി
ഞാൻ പരി മി വരികയായിരു . ഈ സമയ വല്ല�
വെരയും പറഞ്ഞയച്ചാൽ നിങ്ങൾ അമാന്തിെച്ചങ്കിേലാ
എ വിചാരിച്ചാണു് ഞാൻ തെന്ന ഓടിവന്നതു്. അതി�
നാൽ നമു േവഗത്തിൽ േപാകാം. അവിെട എല്ലാം
കാലമായിരി . ഇല വയ്ക്കാൻ ഇനി നമ്മൾ െചല്ലാ�
ത്ത താമസേമ ഉ ” എ പറ . ചാർച്ചക്കാരെന്റ
ഈ ക്ഷണം സ്വീകരിക്കാതിരി ന്നതു ലൗകികത്തി�
നു േപാരാത്തതാണേല്ലാ എ വിചാരി ന രിമാർ
ര േപരും അേദ്ദഹേത്താടു കൂടി സദ്യ േപായി. ഈ
െവ ണ്ടാക്കിയ േചാറു ൈവകുേന്നരേത്തക്കിരുന്നാൽ
ആറിത്തണു േപാകുമേല്ലാ എ വിചാരി അന്തർ�
ജനം ആ ര പന്തിരുനാഴിയും തനി പതിവുള്ള
മുന്നാഴിയും കൂടി ഊണു കഴി കയും െച . സന്ധ്യ
കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ ന രിമാർ പതിവു േപാെല അത്താഴ�
ത്തിനു വന്നിരു . അത്താഴത്തിനു് ആറിത്തണുത്ത
േചാറായിരി െമന്നാണു് അവർ കരുതിയിരുന്നതു്.
എന്നാൽ നല്ല ചൂടുള്ള േചാറാണു് അവിെട വിളമ്പിയി�
രുന്നതു്. അതു കണ്ടി മൂസ്സാ രി “കാലെത്ത േചാറു്
എ െച ” എ േചാദി . അേപ്പാൾ അന്തർജനം
“അതു് ആറിത്തണു ചീത്തയാകുമേല്ലാ എ വിചാ�
രി ഞാനു ” എ പറ . അതു െക മൂസ്സാ രി
“അതുേവ്വാ? എന്നാൽ നല്ല ശിക്ഷയായി. ഒ ം തരേക്കടി�
ല്ല. നാെള മുതൽ ഓേരാ പന്തിരു നാഴി കൂടി െവേച്ചാളൂ”
എ പറ . പിേറ്റ ദിവസം മുതൽ ര േനരവും
മു പന്തിരു നാഴി പതിവാ കയും െച .

അങ്ങെനയിരിെക്ക ഒരു ദിവസം ഈ ന രിമാർ�
് ഒരിട ് ഒരു സദ്യ െച ന്നതിനു ക്ഷണം വ .

സദ്യ േപാകാറായേപ്പാൾ മൂസ്സാ രി അവിെട നാലു�
െകട്ടിെന്റ നടുമുറ്റ കിടന്നിരുന്ന ആ കെല്ലടു ് അങ്ക�
ണത്തിെന്റ ഉത്തരത്തിൻേമൽ െവച്ചിട്ടാണു േപായതു്.
അ കറുത്തവാവായിരു . വാവിൻനാൾ അവിെട
ആർ ം അത്താഴം പതിവില്ല. എല്ലാവർ ം ൈവകു�
േന്നരം പലഹാരമാണു് പതിവു്. പലഹാരത്തിനു് അരി�
യുെട കണ പഴയതുേപാെലതെന്ന. മൂ േപർ ം
കൂടി മുപ്പത്താേറമുക്കാലിടങ്ങഴിയരി ആ അന്തർജനം
തെന്നയാണു് ആ ആ കല്ലിലര പലഹാരമുണ്ടാ ക
പതിവു്. ആ ആ കല്ലിൽ പ േണ്ടകാലിടങ്ങഴി അരി�
യിട്ടരയ്ക്കായിരു െവ പറഞ്ഞാൽ അതിെന്റ വലിപ്പം
ഏകേദശം ഊഹിക്കാമേല്ലാ. ആ കെല്ലടു ത്തരത്തി�
േന്മൽ െവച്ചാൽ അന്തർജനം എ െച െമന്നറിയാമ�
േല്ലാ എ വിചാരി മൂസ്സാ രി തെന്റ ധർമപത്നിയുെട
ബലം പരീക്ഷിക്കാനാണു് അങ്ങെന െചയ്തതു്. അരി അര�
യ്ക്കാറായേപ്പാൾ അന്തർജനം പതിവുേപാെല അരിയും
െകാ നടുമുറ്റ െച . അേപ്പാൾ ആ ക ് അവി�
െടക്കാണായ്കയാൽ അവർ “ഇതാരുെകാ േപായി?”
എ വിചാരി ് അവിെടെയാെക്ക േനാക്കി ടങ്ങി.
അങ്ങെന േനാക്കിെച്ചന്നേപ്പാൾ ക ് ഉത്തരത്തിലിരി�

ന്നതായി ക . “ഇെതടുത്തിവിെട െവച്ചതാരാണു്?
മറ്റാരുമായിരിക്കില്ല. അവരിൽ േജ്യഷ്ഠേനാ അനുജേനാ
ആയിരിക്കണം. എന്തിനാണാേവാ? എന്തിെനങ്കിലു�
മാവെട്ട. അരി അരയ്ക്കാതിരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലേല്ലാ”
എന്നിങ്ങെന വിചാരി ് ആ അന്തർജനം ആ ആ ക�
െല്ലടു താെഴെവ ് അരിയരയ കയും യഥാപൂർവം
മുകളിൽ െവ കയും െച . ന രിമാർ സന്ധ്യാവന്ദനാ�
ദികൾ കഴി വന്നേപ്പാൾ പലഹാരം വിളമ്പിയിരി �
ന്നതു ക മൂസ്സാ രി “ഇന്നരിയരച്ചെതങ്ങെനയാണു്?”
എ േചാദി . അേപ്പാൾ അന്തർജനം “ആ കെല്ലടു�

തെന്നയാണു്. അതു് അവിെടത്തെന്ന െവച്ചി ്.
എന്നാൽ േപാേര?” എ േചാദി . ഇതു േക മൂസ്സാ �
രി “എന്നാൽ മതി” എ പറയുകയും തെന്റ സഹധർ�
മ്മിണി തനിക്കനുരൂപതെന്ന എ വിചാരി കയും
െച .

ഒരിക്കൽ പാതായിക്കരയില്ല േകാഴിേക്കാ കാ�
രൻ ഒരു ന രി വന്നിരു . അേദ്ദഹം വലിയ ശക്തി�
മാനും അഭ്യാസിയുമായിരു . അേദ്ദഹെത്തേപ്പാെല
ശക്തിയുണ്ടായി ഭൂേലാകത്തിലാരുമിെല്ലന്നായിരു
അേദ്ദഹത്തിെന്റയും ആ നാ (േകാഴിേക്കാ )കാരുെടയും
വിശ്വാസം. അേദ്ദഹം ദിവസം തി ര േനരവും നാ�
ലിടങ്ങഴിയരിയുെട േചാറുവീതമു മായിരു . പാതാ�
യിക്കര ന രിമാരുെട സ്ഥിതി വിചാരിച്ചാൽ ഇതില�

തെപ്പടാെനാ മിെല്ലങ്കിലും ഇതു സാധാരണമല്ലേല്ലാ.
അതിനാൽ അേദ്ദഹവും ആ നാ കാരും അ കാരം
വിശ്വസിച്ചിരുന്നതു് ഒരു െതറ്റായി വിചാരിക്കാനില്ല.
ഈ ന രി പാതായിക്കര ന രിമാെര റി േക�
ട്ടി ് അവരുെട ബലെമാ പരീക്ഷിച്ചറിയണെമ ം
നിവൃത്തിയുെണ്ടങ്കിൽ അവെര ജയിക്കണെമ ം വി�
ചാരിച്ചാണു് വന്നതു്. അേദ്ദഹം വന്ന സമയം പാതാ�
യിക്കര ന രിമാർ ഇല്ല ണ്ടായിരുന്നില്ല. അവർ
എവിെടേയാ ഒരു സദ്യ േപായിരി കയാെണ ം
ൈവകുേന്നരം മടങ്ങിവരുെമ മറിയുകയാൽ േകാഴി�
േക്കാ കാരൻ ന രി, താൻ ആ ന രിമാെരക്കാണാ�
നായിട്ടാണു് വന്നിരി ന്നെത ം അവർ വ കണ്ടല്ലാ�
െത േപാകുന്നിെല്ല ം തനി ഭക്ഷണം കഴിക്കണെമ�

ം തനി ് ഒരു േനരേത്ത നാലിടങ്ങഴിയരിയുെട
േചാറാണു് പതിെവ ം വൃ ഷലി മുഖാന്തരം അറിയി .
“ആെട്ട, അതിനു വിേരാധമില്ല. കുളി കഴി വരു�
േമ്പാൾ േചാറു െകാടുക്കാം” എ ് അന്തർജനത്തിെന്റ
മറുപടിേക ന രി കുളിക്കാൻ േപായി. അേദ്ദഹം
കുളിയും േതവാരവുെമാെക്ക കഴി വന്നേപ്പാൾ നാ�
ലുെകട്ടിൽ നാലിടങ്ങഴിയരിയുെട േചാറുവിളമ്പി, ഒരു
കിണ്ടി െവള്ളവും ഒരു പലകയും െപാളിക്കാത്ത നാലു
നാളിേകരവും അതിനടുക്കൽ െവ വടക്കനിയിേല
കട . നാലുെകട്ടിേല ളള വാതിൽ ചാരിെക്കാ ്
“ഇനികടന്നിരുേന്നാളാൻ പറ” എ വൃ ഷലിേയാെടന്ന
ഭാവത്തിൽ പറ . ഇതുേക േകാഴിേക്കാ കാരൻ
ന രി നാലുെകട്ടിൽ കട ് ഉണ്ണാനിരു . അവിെട�
കൂട്ടാനും േമാരുെമാ ം കാണായ്കയാൽ അേദ്ദഹം “കൂ�
ട്ടാനും േമാരുെമാ മില്ലായിരി േമാ?” എ ് ആേരാ�
ടുമല്ലാത്ത വിധത്തിൽ േചാദി . അതിനു മറുപടിയായി
അന്തർജനം “ഇവിെട അെതാ ം പതിവില്ല. ഇവിെട
എല്ലാവരും േതങ്ങാപ്പാൽ കൂട്ടിയാണു് ഈണു കഴി ക
പതിവു്. നാളിേകരം അവിെട െവച്ചി െണ്ട ് പറേഞ്ഞ�

് ” എ വൃ ഷലിേയാടായിെട്ടന്നവിധത്തിൽ പറ .
അതു േക ന രി “നാളിേകരം പിഴിയാെത പാലുകൂ�
ട്ടിയു ന്നതു്?” എ ് ആത്മഗതംേപാെല പറ .
അേപ്പാൾ അന്തർജനം വടക്കിനിയുെട വാതിൽ സ്വ ം
തുറ ് ഒരു പാ വുെമടു നാലുെകട്ടിേല ് െവച്ചി
േവെറ നാലു നാളിേകരവുെമടു െകാ വ ര
കയ്യിലും ഓേരാ വാതിൽപ്പിറകിനു മറ നി െകാ�

ൈകനീട്ടി ര ാവശ്യമായി ആ പാ ത്തിേല
മാമ്പഴം പിഴിയുന്നതുേപാെല പിഴി െകാടു . അതു
ക േകാഴിേക്കാ കാരൻ ന രി വളെര വിസ്മയവും
ഭയവും ഉണ്ടായി. െപാളിക്കാത്ത േതങ്ങാെയടു ് ഈ
അന്തർജനം പിഴിഞ്ഞി ് അതിെന്റ ചിരട്ടയും ചകിരിയും
പഞ്ഞി െപാെലയാവുകയും പാൽ മുഴുവൻ പുറ വരിക�
യും െച . ഈ സ്ഥിതി ് ആ ന രിമാർ എ മാ ം
ശക്തന്മാരായിരി ം. ഞാനവെര ജയിക്കാൻ ശക്തനല്ല.
തീർച്ചതെന്ന. ക്ഷണത്തിൽ ഇവിെടനി േപാകണം.
അതാണു് നല്ലതു് എന്നിങ്ങെന വിചാരി ് അേദ്ദഹം
ഒരുവിധം ഊണുകഴി െവ വരുത്തി, അവിെടനി
േപാവുകയും െച . പാതായിക്കര ന രിമാരുെട ഇല്ല�
ത്തിനു് സമീപം ഒരു േക്ഷ ം ഉ ്. അവിെട ന രിമാർ
എല്ലാ ദിവസവും രാവിെല െച െതാഴുതു േപാരുക
പതിവായിരു . ആ പതിവിൻ കാരം മൂസ്സാ രി േന�
രെത്ത കുളി േതവാരവും കഴി െതാഴാൻ േപായി.

പാ�
തായിക്കരയില്ല നിന്നിറങ്ങിയാൽ അമ്പലത്തിൽ െച�

ന്നതിനിട കുേറയിട ഒരിടവഴിയാണു്. ഇളയ ന രി
ആ ഇടവഴിയിെലത്തിയേപ്പാൾ ആ വഴിയിൽ ടി ഒരു
വലിയ ആന വരു ണ്ടായിരു . അ േക്ഷ ത്തിൽ
ഉത്സവമായിരുന്നതിനാൽ ശീേവലി കഴി ് അതിെന
തളയ്ക്കാൻ െകാ േപാവുകയായിരു . ആ ആനയുെട
പിന്നാെലയായി മൂസ്സാ രിയും വരു ണ്ടായിരു .
എങ്കിലും വഴിയുെട വിസ്താര റവും ആനയുെട േദഹ�
പുഷ്ടിയും നിമിത്തം ന രിമാർ പര രം കാണാൻ
പാടില്ലായിരു . അതിനാൽ ആനയുെട മുൻവശ ്
അനുജെനത്തീ െണ്ട േജ്യഷ്ഠനും പിൻവശ േജ്യ�
ഷ്ഠെനത്തീ െണ്ട ് അനുജനും അറിഞ്ഞില്ല. പാതാ�
യിക്കര ന രിമാർ എവിെടേപ്പാകുേമ്പാഴും ആരുവന്നാ�
ലും വഴിമാറിെക്കാടു ക പതിവില്ല. ആനെയ തിരി �
െകാ േപാകുവാൻ തക്കവണ്ണം വഴി വിസ്താരമില്ല.
“പിേന്നാക്കം നടത്തിെക്കാ േപാ” എ ് ആനക്കാ�
രേനാടു് പറ െകാ ് അനുജൻ ന രി ആനയുെട
മസ്തകത്തിൽപ്പിടി പുറേകാ തള്ളി. അേപ്പാൾ ആന
പുറേകാ മാറി. അതുക മൂസ്സാ രി “മുേമ്പാ െകാ �
േപാ” എ പറ െകാ ് ആനയുെട പിൻവശ
പിടി മുേമ്പാ തള്ളി. അനുജൻന രി മുൻവശ
തള്ളിപ്പിടിച്ചിരുന്നതിനാൽ മൂസ്സാ രി തള്ളീ ് ആന
മുേമ്പാ െപായില്ല. അേപ്പാൾ സംശയം േതാ കയാൽ
മൂസ്സാ രി “മുൻവശത്താരാണു് അനുജനുേണ്ടാ?” ഇളയ�
ന രി “ഉ ് ” എ പറ . അേപ്പാൾ മൂസ്സാ രി
“എന്നാൽ പിടിേച്ചാളൂ” എ പറ ശക്തിേയാടുകൂടി
മുേമ്പാ തള്ളിപ്പിടി . അനുജൻന രി പിറേകാ ം
തള്ളിപ്പിടി . അേപ്പാൾ ആന ആകപ്പാെട ഒ െഞ�
രി . ആ സമയം അവർ ര േപരും ഒരുേപാെല
െഞക്കിപ്പിടി ് ആ ആനെയ േമേ ാ െപാക്കി ഒരുവ�
ശ ള്ള കയ്യാലയുെട മുകളിൽ ടി കയ്യാല റേത്ത
മറിച്ചിട്ടി ര േപരും അേങ്ങാ മിേങ്ങാ ം കട േപാ�
കുകയും െച .

ഇങ്ങെന പാതായിക്കര ന രിമാരുെട അ തകർ�
മ്മങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ വളെരയു ്. ഇ യും പറഞ്ഞ�
തുെകാ തെന്ന അവരുെട ശക്തി എ മാ മാെണ�

ള്ളതു് ഊഹിക്കാവുന്നതാകയാൽ അധികം വിസ്ത�
രി ന്നില്ല.
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കാരാ ന രി

പെണ്ടാരിക്കൽ ഒരു ദിവസം രാവിെല തൃ ർ ഹ്മ�
സ്വംമഠത്തിൽ േവദാദ്ധ്യായനം െച താമസിച്ചിരുന്ന
ഉണ്ണിന രിമാേരാടുകൂടി വാദ്ധ്യാൻന രി വട ംനാ�
ഥേക്ഷ ത്തിൽ െതാഴാൻ െചന്ന സമയം നടയിൽ
തൂക്കിയിരുന്ന ഒരു വലിയ മണിയിൽ ഏറ്റവും ഭയങ്കര�
മായ ഒരു സർപ്പം ചുറ്റിപ്പിണഞ്ഞിരി ന്നതായി ക .
വാദ്ധ്യാൻന രി മുതലായവെരല്ലാം ഭയെപ്പ പിൻമാറി.
അതുക ് അമ്പലത്തിൽ ജപി െകാണ്ടിരുന്ന കാരാ �
ന രി കാരണം േചാദി കയും വാദ്ധ്യാൻന രി വിവ�
രം അേദ്ദഹെത്ത ധരിപ്പി കയും െച . കാരാ ന രി
വലിയ വി ഷൈവദ്യനായിരുന്നതിനാൽ “അ ഉേള്ളാ?
അതിനു സാമാധാനമുണ്ടാക്കാം” എ പറ െകാ ്
എണീ നടയിേല െച . അേദ്ദഹം ഒരു മ ം
ജപി സർപ്പെത്ത ബന്ധിച്ചി അതിെന്റ വാലിൻേമൽ
പിടി വലി . അേപ്പാൾ വാൽ വളെര നീളത്തിൽ
ക . ന രി ആ സർപ്പെത്ത ആ മണിയിൻേമൽ ര
മൂ കൂടി ചുറ്റി. എന്നി ം വാലിെന്റ നീളം കുറയാെത
കൂടി ടി വ . ന രി സർപ്പത്തിെന്റ വാലിൻേമൽ
പിടി െകാ ീേകാവിലിനു മൂ ചുറ്റായി ദക്ഷി�
ണം െവ . അേപ്പാൾ സർപ്പം നീ ീേകാവിലിനു
മൂ ചുറ്റായി എങ്കിലും മണിയിൻേമൽ ചുറ്റിയിരുന്ന ആറു
ചു ം വിട്ടില്ല. ഇതിനു് എ നീളമുെണ്ടന്നറിയണം എ
നിശ്ചയി െകാ ന രി സർപ്പത്തിെന്റ വാലിൻേമൽ
പിടി െകാ ് അമ്പലത്തിെന്റ മുറ്റത്തിറങ്ങി. അേപ്പാൾ
സർപ്പം അ യും നീ . ന രി വീ ം അമ്പലത്തിനാ�
കപ്പാെട മൂ വല െവ . അേപ്പാൾ സർപ്പത്തിെന്റ
േദഹം അമ്പലത്തിനു മൂ ചുറ്റായി. എങ്കിലും മണിയി�
ലുണ്ടായിരുന്ന ചു വിടുകേയാ അതിെന്റ നീളം അവ�
സാനി കേയാ െചയ്തില്ല. ന രിയുെട മനസ്സിൽ കുറ
ഭയം ജനി . ഈ സർപ്പം സാമാന്യക്കാരനെല്ല ം
അേദ്ദഹം നിശ്ചയി . ഉടൻ വാലിേന്മൽനി വിട്ടി ്
അേദ്ദഹം ഓടി വടേക്ക ചിറയിൽ െച ചാടി. അവിെട
െവള്ളത്തിൽ കിട െകാ ് ഗരുഡെന ധ്യാനി ് ഒരു
മ ം ജപി തുടങ്ങി. ആ സമയം വട ംനാഥ ീ�
േകാവിലിനക നി ് “കാരാടിേനാടു മത്സരിേക്കണ്ട
വാസുകീ! ഇേങ്ങാ േപാരൂ, അതാണു നല്ലതു് ” എെന്നാ�
രശരീരിവാ േകൾക്കെപ്പ . ഉടെന ആ സർപ്പെത്ത
കാണാതാവുകയും െച . ഈ അശരീരിവാ ഭഗവാ�
െന്റ തെന്നയായിരു െവ ം ആ സർപ്പം സാക്ഷാൽ
വാസുകി തെന്നയായിരു െവ മുള്ളതു വിേശ ഷി
പറയണെമന്നില്ലേല്ലാ.

ന രി െവള്ളത്തിൽനി െപാങ്ങി കര കയറി�
യേപ്പാൾ അേദ്ദഹത്തിെന്റ പുേരാഭാഗ സാക്ഷാൽ
ഗരുഡൻ ആവിർഭവി . അേപ്പാേഴ ം സർപ്പം
അന്തർദ്ധാനം െച കളഞ്ഞതിനാൽ ന രി ഗരുഡ�
െന വന്ദി മടക്കിയയ കയും െച . കാരാ ന രി
കുറ കൂടി വി ഷൈവദ്യം പഠിക്കണെമ നിശ്ചയി
പല സ്ഥലങ്ങളിൽ സഞ്ചരി . അേദ്ദഹേത്തക്കാൾ
പഠിത്തമുള്ളവരായി േകരളത്തിൽ ആെരയും ക �
കിട്ടായ്കയാൽ അേദ്ദഹം പരേദശേത്ത കട .
ബദര്യാ മ െവ ് അേദ്ദഹം വി ഷൈവദ്യത്തിൽ
അതിനിപുണനായ ഒരു സന്യാസിെയ ക . തനി
വി ഷൈവദ്യം കുറ കൂടി പഠിച്ചാൽ െകാള്ളാെമ ള്ള
വിവരം അേദ്ദഹം ആ സന്യാസിെയ ഹിപ്പി .
“അേങ്ങ വി ഷൈവദ്യത്തിെലെന്തല്ലാമറിയാം”
എ സന്യാസി േചാദി . “സർപ്പങ്ങളുെടെയല്ലാം
വി ഷമിറക്കാനറിയാം” എ ന രി പറ . “അതു�
േവ്വാ?” എ പറ സന്യാസി ന രിെയ കൂട്ടിെക്കാ�

് അവിെട നി പുറെപ്പ . അഞ്ചാറു ദിവസംെകാ ്
അവർ വലിയ വനത്തിെലത്തി. സന്യാസി ന രി�
െയയും െകാ ് അവിെട ഒരു വലിയ മരത്തിെന്റ
മുകളിൽ കയറി. ന രിെയ സന്യാസി ആ മരേത്താടു
കൂട്ടിെവ മുറുെക്ക െകട്ടിയതിെന്റ േശ ഷം ഒരു മരുെന്ന�
ടു കിഴേക്കാ കാണി . അേപ്പാൾ ആ വനത്തിൽ
കിഴ ഭാഗ ണ്ടായിരുന്ന മൃഗങ്ങളും പക്ഷികളുെമല്ലാം
പടിഞ്ഞാ പാ തുടങ്ങി. കരി, കരടികൾ, കടുവാ
പുലി, സിംഹം മുതലായ മൃഗങ്ങളുെട ഓട്ടം ക ് ന രി
വളെര പരി മി . അങ്ങെന ഇരി േമ്പാൾ ഒരു
സർപ്പത്തിെന്റ വരവായി. ആ സർപ്പം ഒരു വലിയ
കാട്ടാനെയ െകാത്തിെയടു ഫണം ഉയർത്തിപ്പിടി �
െകാണ്ടാണു് വന്നതു്. ആ സർപ്പം ഒരു െപരുമ്പാ ് ഒരു
െചറുതവളെയെയന്നേപാെല നി യാസമായിട്ടാണു്
ആ വലിയ െകാലെകാമ്പെന െകാത്തിെയടുത്തിരുന്നതു്
എ പറഞ്ഞാൽ പിെന്ന ആ സർപ്പത്തിെന്റ വലിപ്പവും
ഭയങ്കരത്വവും എ മാ മുണ്ടായിരു െവ ള്ളതു �
േത്യകം വിവരിക്കണെമന്നില്ലേല്ലാ. ആ സർപ്പത്തിെന്റ
ഫൂൽക്കാരത്തിൽനി പുറെപ്പടുന്ന വി ഷജ്വാല തട്ടി
സമീപ ള്ള കാടുകളും മരങ്ങളുെമല്ലാം കരിയു ണ്ടാ�
യിരു . ഇങ്ങെന ആ സർപ്പത്തിെന്റ വരവുകണ്ടേപ്പാൾ
ന രി മൂർച്ഛി േപായി. മരത്തിൻേമൽകൂട്ടിെവ
മുറുക്കിെകട്ടിയിരുന്നതിനാൽ താെഴ വീണില്ല എേന്ന
ഉ . സന്യാസി ഉടെന മരുെന്നടു പടിഞ്ഞാേറാ
കാണി . പടിഞ്ഞാ േപായ പക്ഷിമൃഗാദികെളല്ലാം
തൽക്ഷണം കിഴേക്കാ ം േപായി. ആ കൂട്ടത്തിൽ ആ
സർപ്പവും തിരിെക മടങ്ങി. അേപ്പാേഴ ം ന രി
േബാധം വീണു. സന്യാസി “സർപ്പങ്ങളുെട എല്ലാം
വി ഷമിറക്കാെമ ് അ ് പറഞ്ഞിരു വേല്ലാ. ഇങ്ങ�
െനയുള്ള സർപ്പങ്ങളുെട വി ഷമിറക്കാേമാ?” എ
േചാദി . “അേയ്യാ! ഇതിനു ഞാൻ ശക്തനല്ല. ഇ
ഭയങ്കരങ്ങളായ സർപ്പങ്ങളുെണ്ട തെന്ന ഞാൻ ധരിച്ചി�
രുന്നില്ല” എ ന രി പറ . പിെന്ന ര േപരും
മരത്തിൻേമൽ നി ് താെഴ ഇറങ്ങി. ബദര്യാ മ �
തെന്ന വ േചർ . അവിെടെവ ് ആ സന്യാസി
വി ഷൈവദ്യത്തിനു േവ ന്ന മരു കളും മ ങ്ങളു�
െമല്ലാം ന രി ് ഉപേദശി െകാടു . ന രി ആ
ഉപേദശങ്ങെളല്ലാം ഹി സന്യാസിെയ ഭക്തിപൂർവ്വം
വന്ദി യാ പറ . തിരിെയ േപാരുകയും െച .

സ്വേദശ വന്നതിെന്റ േശ ഷം കാരാ ന രി
വി ഷൈവദ്യത്തിൽ പൂർവ്വാധികം സിദ്ധനായി�
ത്തീർ . വി ഷൈവദ്യം സംബന്ധി ് അേദ്ദഹം
അേനകം അ തകർമങ്ങൾ െച കയും അേദ്ദഹ�
ത്തിെന്റ ശി ഷ്യത്വം സമ്പാദി ് അേനകം േപർ ഈ
വി ഷയത്തിൽ േയാഗ്യന്മാരായിത്തീരുകയും െച .
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പ ് കാരാ ന രിയുെട ശി ഷ്യനായി േകാഴിേക്കാ ്
ഏറ്റവും സിദ്ധനായ ഒരു വി ഷൈവദ്യനുണ്ടായിരു .
അേദ്ദഹം വി ഷമിറക്കാനായി ഒരു സ്ഥല ം േപാവുക
പതിവില്ല. വി ഷഭയമുണ്ടാകുന്നവെര അേദ്ദഹത്തിെന്റ
അടുക്കൽ െകാ വ വി ഷമിറക്കി െകാ േപാവു�
കയാണു പതിവു്. അേദ്ദഹം അതിനായി യാെതാ ം
വാ കയും പതിവില്ല. എങ്കിലും ജനങ്ങൾ മ വല്ല കാ�
രണവും പറ ് അേദ്ദഹത്തിനു് ധാരാളം പണം െകാ�
ടു വന്നിരു . അേദ്ദഹം കാല േമണ വലിയ ധന�
വാനായിത്തീരുകയും െച . അേദ്ദഹത്തിെന്റ അടുക്കൽ
വി ഷൈവദ്യം പഠിക്കാനായി ം വളെര ആളുകൾ െച �
െകാണ്ടിരു . െച ന്നവർെക്കല്ലാം അേദ്ദഹം ഓേരാ
ദിവ്യമ ങ്ങൾ ഉപേദശിച്ചയ കയാണു് പതിവു്.

ആ വി ഷൈവദ്യൻ താമസിച്ചിരുന്ന സ്ഥലത്തിെന്റ
െതേക്കതായി ഒരു വീടുണ്ടായിരു . അവിെട െകാ രാ�
മൻ എ േപരുള്ള ബാലനുണ്ടായിരു . ആ വീ കാർ
കാലേക്ഷപത്തിനു യാെതാരു മാർഗവു മില്ലാെത വളെര
കഷ്ടെപ്പട്ടാണു് നിത്യവൃത്തി കഴി വന്നിരുന്നതു്. അങ്ങ�
െനയിരി േമ്പാൾ ദാരി ദുഃഖം സഹിക്കവയ്യാതായി
തനി ം വി ഷൈവദ്യം പഠിക്കണെമ ് െകാ രാമൻ
നിശ്ചയി . അവൻ അക്ഷരജ്ഞാനം േപാലുമില്ലാത്ത
ഒരു വിഡ്ഢിയായിരു . ആ െകാ രാമൻ ഒരു ദിവസം
ആ ൈവദ്യെന്റ ശി ഷ്യൻമാെര ക വി ഷൈവദ്യം പഠി�

ന്നതു് എങ്ങെനെയല്ലാമാെണ ് േചാദി . അതി�
നവർ വി ഷൈവദ്യം പഠിക്കണെമ ് ആ ഹമുള്ളവർ
ഗുരുവിെന്റ അടുക്കൽെച്ച തങ്ങെള െട വി ഷൈവദ്യം
പഠിപ്പിക്കണെമ പറയണം. യഥാശക്തി വല്ലതുെമാരു
ദക്ഷിണയും െചയ്യണം. എന്നാൽ അേദ്ദഹം ഒരു മ ം
ഉപേദശി തരും. ആ മ ം ഭക്തിേയാടുകൂടി അക്ഷ�
രലക്ഷം ഉരുക്കഴിക്കണം. പിെന്ന ആ മ ം െകാ
െവള്ളേമാതിെയാഴി കേയാ ഭസ്മം ജപിച്ചിടുകേയാ
എെന്തങ്കിലും െചയ്താൽ വി ഷമിറ ം. അങ്ങെനയാ�
ണു് പതിവു്, എ മറുപടി പറ . ഇതുേകട്ടേപ്പാൾ
െകാ രാമനു് വളെര സേന്താ ഷമായി. ഇതിനു യാ�
സെമാ മില്ലേല്ലാ. എങ്കിലും തൽക്കാലെമാരു ദക്ഷി�
ണെച ന്നതിനു ൈകവശെമാ മില്ലാതിരുന്നതിനാൽ
അവനു വളെര വി ഷാദമുണ്ടായി. അവരുെട പുര റ�

് ഒരു കമ്പളം കയറിപ്പടർ കിട ണ്ടായിരു .
അതിൻേമലഞ്ചാറു കായുമുണ്ടായിരു . തൽക്കാലം
ഗുരുവിനു് ഇതുെകാ െച െകാടുക്കാെമ നിശ്ച�
യി . അവൻ അ തെന്ന അെതല്ലാം പറി െകട്ടി�
െവ . പിേറ്റദിവസം ശി ഷ്യരും മ ം വ കൂടുന്നതിനു
മു ് ഉപേദശം വാങ്ങണെമ നിശ്ചയി െകാ രാമൻ
െവളുപ്പാൻകാല കുമ്പളങ്ങാ മടുെമടു ൈവദ്യെന്റ
ഗൃഹത്തിെലത്തി. ൈവദ്യൻ ഉണർെന്നണീ പുറ
വന്നേപ്പാൾ െകാ രാമൻ കുമ്പളങ്ങ മടു ൈവദ്യെന്റ മു�
മ്പിൽെവ താണു െതാഴുതു. “നീ എന്തിനാണു് വന്നതു്?”
എ ൈവദ്യർ േചാദി . “എെന്ന ടി വി ഷൈവദ്യം
പഠിപ്പിക്കണെമ” െകാ രാമൻ പറ . അതുേക
ൈവദ്യൻ “അതിനു് വിഡ്ഢി! കുശ്മാണ്ഡം എന്തിനാണു് ”
എ േചാദി . വി ഷൈവദ്യം പഠിക്കാനുള്ള ധൃതിയും
പരി മവും െകാ ് െകാ രാമൻ, ൈവദ്യൻ പറഞ്ഞ�
തു മുഴുവൻ േകട്ടില്ല. “വിഡ്ഢികൂശ്മാണ്ഡം” എ മാ േമ
അവൻ േക . അതു് മ മാെണ ം അതുെകാ ്
ഉപേദശം കഴി െവ ം തീർച്ചെപ്പടുത്തി അവൻ
ഉത്തരെമാ ം മിണ്ടാെത ൈവദ്യെന ഒ കൂടി െതാഴു�
തി ് അവിെട നി ് ഇറങ്ങിേപ്പാവുകയും െച . “േനരം
െവളുത്തേപ്പാേഴ വിഡ്ഢി എ വിളിച്ചതുെകാ ് അവൻ
മു ഷി േപായതായിരി ം” എന്നാണു് ൈവദ്യൻ
വിചാരിച്ചതു്. െകാ രാമനു് ഒരു മു ഷിച്ചിലുമുണ്ടായില്ല
എ തെന്നയല്ല, മ ം ക്ഷണത്തിലു് ഉപേദശി െകാ�
ടുത്തതിനാൽ അവനു വളെര സേന്താ ഷമുണ്ടാവുകയും
െച . അവൻ ഉടെന വീട്ടിെലത്തി. കുളി വ ് ഒരു
വിള െകാളുത്തിെവ ് അതിെന്റ മുമ്പിലിരു മ ം
ജപി തുടങ്ങി. അങ്ങെന അക്ഷരലക്ഷം (ഈ മ ം
അഞ്ചക്ഷരമുള്ളതാകയാൽ അ ലക്ഷം) ഉരുക്കഴി
തീർ . താൻ നല്ല വി ഷൈവദ്യനായിത്തീർ എന്ന�
വൻ ദൃഡമായി വിശ്വസി കയും െച .

സാധാരണ വി ഷൈവദ്യൻ വി ഷമിറക്കാനായി
എ ം േപാവുക പതിവില്ലേല്ലാ. െച കടിക്കയി�
െല്ല ം െച വി ഷമിറ കയിെല്ല ം സർപ്പങ്ങളും
വി ഷൈവദ്യൻമാരും തമ്മിൽ സത്യം െചയ്തി െണ്ട�
ന്നാണേല്ലാ പറയുന്നതു്. എന്നാൽ ന െട െകാ �
രാമൻ അതു േകട്ടിട്ടില്ലായിരു . എവിെടെയങ്കിലും
വി ഷഭയമുണ്ടാെയ േകട്ടാൽ അേപ്പാൾ െകാ �
രാമൻ അവിെടെയ കയും േമൽപ്പറഞ്ഞ മ ം�
െകാ െവള്ളേമാതിെയാഴുക്കി വി ഷമിറ കയും
പതിവായി. ആദ്യം കുറ ദിവസേത്ത ് അവെന്റ
വി ഷൈവദ്യത്തിൽ ആർ മ വിശ്വാസമുണ്ടായിരു�
ന്നില്ല. േമണ എല്ലാ വർ ം അനുഭവെപ്പ തുട ക�
യും വിശ്വാസം ജനി കയും െച . അങ്ങെന കുറ
കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ െകാ രാമനു് ൈവദ്യെന ള്ള േപരു
സർവ്വ സിദ്ധമായിത്തീർ . വി ഷഭയമുണ്ടാകുന്ന
ദിക്കിെലല്ലാം അവെന ആളുകൾ വ വിളി െകാ
േപായി ടങ്ങി. അവനു് ആ വി ഷയത്തിൽ ധാരാളം
പണം കിട്ടി ട കയും െച . വി ഷമിറക്കിയാൽ
അതിെനാ ം വാങ്ങരുെത ള്ള മാണം ന െട
െകാ രാമൈവദ്യൻ അ വകെവച്ചിരുന്നില്ല. ഈ
വിധത്തിൽ കുറ കാലം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ അവെന്റ
ദാരി ്യം തീെര തീർ െവന്നല്ല, അവൻ വലിയ സമ്പ�
ന്നനായിത്തീരുകയും െച . അവൻ ഒരു വലിയ
വീടു പണിയി കയും വളെര നിലവും പുരയിടങ്ങളും
വീട്ടിൽ േവ ന്ന ഭരണി, പാ ങ്ങൾ, ആഭരണങ്ങൾ
മുതലായവെയല്ലാം സമ്പാദി കയും െച .

അങ്ങെനയിരി േമ്പാൾ േകാഴിേക്കാ ് അ നാടു�
വാണിരുന്ന സാമൂതിരിപ്പാടു ത രാനു വി ഷഭയമുണ്ടായി.
അേനകം വി ഷൈവദ്യന്മാർ പഠിച്ച പണിെയല്ലാം േനാ�
ക്കീ ം വി ഷമിറങ്ങിയില്ല. മൂന്നാം ദിവസം ത രാെന
നിലത്തിറക്കി ശവസം ാരത്തിനു േവ ന്ന വട്ടങ്ങൾ
കൂട്ടി ടങ്ങി. അേപ്പാഴാണു് അവിെടച്ചിലർ ് െകാ�

രാമൈവദ്യെന ഓർമ്മവന്നതു്. അയാെളകൂെട ഒ
വരുത്തിക്കണെമ ചിലർ അഭി ായെപ്പ . “ഇനി
ആെരയും കാണിച്ചി േയാജനമില്ല. ഇവിെട കഥ
കഴി ” എ മ ചിലരും പറ . ഏെതങ്കിലും
ഒടുക്കം അയാെള െട ഒ വരുത്തണെമ ് തീർച്ച�
െപ്പടുത്തി. ഒരു േഡാലി(േമനാവു)യും െകാടു . ചില
ഹരിക്കാരന്മാേരാടുകൂടി ആളുകെള അയ . അവർ െച�

െകാ രാമൈവദ്യെനക്ക വിവരം പറയുകയും
ൈവദ്യൻ ക്ഷണത്തിൽ വരികയും െച . ൈവദ്യൻ
വ ത രാെനക്കണ്ട ഉടെന േകാവിലക മടപ്പ�
ള്ളിക്കാരനായ കുട്ടിപ്പട്ടെര വിളി ക്ഷണത്തിൽ കുറ
കഞ്ഞിയുണ്ടാക്കാൻ പറ . അതുേക ് അവിെടകൂ�
ടിയിരുന്ന മ വി ഷൈവദ്യൻമാെരല്ലാം “അെതന്തിനാ�
ണു്?” എ േചാദി . “തിരുമന െകാ ് അമൃേത
കഴിച്ചി ര മൂ ദിവസമായേല്ലാ വി ഷമിറ േമ്പാൾ
അവിേട വളെര ക്ഷീണവും വിശ മുണ്ടായിരി ം.
അേപ്പാൾ അവിേട െകാടുക്കാനാണു് കഞ്ഞി” എ
െകാ രാമൈവദ്യൻ മറുപടി പറ . അതു േക ് എല്ലാ�
വരും പുച്ഛരസേത്താടുകൂടി പുഞ്ചിരിയി . ത രാെന്റ
കഥ കഴി െവന്നായിരു അവരുെട വിശ്വാസം
അെല്ലങ്കിൽ നിലത്തിറ കയില്ലേല്ലാ. െകാ രാമൈവ�
ദ്യൻ കുറ െവള്ളെമടു “വിഡ്ഢി കൂശ്മാണ്ടന്മം” എ
നൂെറ്റ രു ജപി ത രാെന്റ മുഖ തളി . ഉടെന
ത രാൻ ക തുറ . ൈവദ്യൻ പിെന്നയും ഒരു ാവ�
ശ്യം കൂടി അ കാരം െവളളം ജപി തളി . ത രാൻ
ക ം കാലും ഇളക്കി ടങ്ങി. മൂന്നാമതും ൈവദ്യൻ
െവള്ളം തളി . ഉടെന ത രാൻ എണീറ്റിരു കഞ്ഞി
കുടിക്കണെമ ക ി . തൽക്ഷണം കഞ്ഞി െകാ �
വരികയും ത രാൻ വയറു നിറ കഞ്ഞി അമൃേത
കഴി കയും െച . പിെന്ന സ്വ ം കഴി ക്ഷീണ�
െമല്ലാം മാറിയേപ്പാൾ “വി ഷമിറക്കിയതാരാണു് ” എ
ക ി േചാദി . “ഈയിരി ന്ന െകാ രാമൈവദ്യ�
നാണു് ” എ േസവകരിെലാരാൾ അറിയി . ത �
രാൻ സേന്താ ഷി . െകാ രാമൈവദ്യനു ര ൈക ം
വീരശൃംഖലയും പതിനായിരം പവനും പ കു
പ ം സമ്മാനമായി ക ി െകാടു കയും ൈവദ്യെന
പല്ലക്കിൽ കയറ്റിെയടു വാദ്യേഘാ ഷങ്ങേളാടുകൂടി
അയാളുെട വീട്ടിൽെക്കാ ന്നാ ന്നതിനു ക ി ക�
യും െച . ഇെതല്ലാം ക ം േക െകാ നിന്ന മ ള്ള
ൈവദ്യൻമാർ ണ്ടായ ലജ്ജയും അ തവും എ മാ�

മാെണ പറയാൻ യാസം. ആ ൈവദ്യൻമാരുെട
കൂട്ടത്തിൽ ന െട െകാ രാമൈവദ്യരുെട ഗുരുവുമുണ്ടാ�
യിരു . പേക്ഷ അയാൾ ഇതു തെന്റ ഉപേദശം െകാ
സാധിച്ചതാെണ വിചാരിച്ചില്ല. “വിഡ്ഢി!” എ വി�
ളിച്ചതു നിമിത്തം ഇയ്യാൾ എവിെടേയാ േപായി ഈ
ദിവ്യത്വം വശമാക്കി വന്നതാെണന്നാണു് അയാൾ വി�
ചാരിച്ചതു്. െകാ രാമൈവദ്യൻ ആൾ ട്ടം നിമിത്തം
തെന്റ ഗുരുവിെന അേപ്പാൾ കണ്ടതുമില്ല. െകാ രാമ�
ൈവദ്യെന ക ന കാരം പല്ലക്കിൽ കയറ്റിെയടു
പട്ടാളക്കാർ മുതലായവരുെട അകമ്പടിേയാടും വാദ്യ�
േഘാ ഷേത്താടുകൂടി വീട്ടിേല പുറെപ്പ . പിന്നാെല
അസംഖ്യം ജനങ്ങളും േകാവിലക കൂടിയിരുന്ന
വി ഷൈവദ്യൻമാരും നട . അങ്ങെന േപാകുേമ്പാൾ
ഒരിക്കൽ െകാ രാമ ൈവദ്യൻ തിരി േനാക്കിയ�
േപ്പാൾ ആ ആൾ ട്ടത്തിൽ തെന്റ ഗുരുവിെനയും ക .
ഉടെന പല്ല ് ഇറക്കിെവയ്ക്കാൻ ൈവദ്യൻ പറയുകയും
ചുമ കാർ ഇറക്കിെവ കയും െച . ഉടെന െകാ രാ�
മൈവദ്യൻ പല്ലക്കിൽ നി ് ഇറങ്ങി, തനി കിട്ടിയ
സമ്മാനങ്ങെളല്ലാം എടു ഗുരുവിെന്റ പാദ ങ്കൽ
െകാ െച െവ നമ രി . ഇതു ക ് അയാൾ
അ തെപ്പ ് ഇതിെന്റ കാരണം േചാദി . അേപ്പാൾ
െകാ രാമൈവദ്യൻ “ഇെതല്ലാം അവിടുെത്ത ഉപേദശ�
വും അനു ഹവും െകാ കിട്ടിയതാണു്. ഇതിനു മു ം
എനി വളെര പണവും സമ്മാനങ്ങളും അവിടുെത്ത
കാരുണ്യം െകാ കിട്ടിയി ്. ഇതുവെര അവിെട
ഒ ം െകാ വ തരാൻ സാധിച്ചില്ല. അതിെന �
റി ് കൃപേകടുണ്ടാകരുതു്. എെന്റ േപരിലുള്ള വീ കൾ
എല്ലാം ക്ഷമി ് ഇതിെന അവിടു സ്വീകരിക്കണം”
എ പറ .

ഗുരു: ഞാൻ നിങ്ങൾ ് ഒ ം ഉപേദശി തന്നിട്ടില്ല�
േല്ലാ. മരിച്ചവെര ജീവിപ്പി ന്നതായ ഈ വിദ്യ
നിങ്ങൾ എനി പേദശി തരണെമ ഞാൻ
അേപക്ഷി .

െകാ രാമൈവദ്യൻ: എനിക്കവിടു പേദശി തന്നി �
ള്ള മ മല്ലാെത േവെറ യാെതാരു വിദ്യയുമില്ല.
അതുെകാണ്ടാണു് ഞാൻ ഇെതല്ലാം സാധി ന്ന�
തു്.

ഗുരു: ഏതു മ ം?

െകാ രാമൈവദ്യൻ: (ഗുരുവിെന്റ െചവിയിൽ സ്വകാര്യ�
മായി ് ) “വിഡ്ഢി കുശ്മാണ്ഡം” എന്ന മ ം തെന്ന.

ഇതു േകട്ടേപ്പാൾ ഗുരുവിനു വളെര അ തമുണ്ടാവുക�
യും ഗുരുത്വവും ഭക്തിയും വിശ്വാസവും തെന്നയാണു് �
ധാനമായി േവണ്ടെത ം അവയുണ്ടായാൽ സകലതും
സിദ്ധമാകുെമ ം േബാധം വരികയും െച .
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വേന്നരിേദശക്കാരനും േകവലം നിസ്വനുമായ ഒരു ന �
രി തെന്റ െപൺകിടാങ്ങെള വിവാഹം കഴി െകാടു�

ന്നതിനു നിവൃത്തിയില്ലായ്കയാൽ വല്ലവേരയും ക ്
യാചി കുെറ പണം സമ്പാദിക്കണെമ നിശ്ചയി ്
സ്വേദശ നി പുറെപ്പ . അേദ്ദഹം േകാഴിേക്കാടു്,
െകാച്ചി, അമ്പല ഴ, തിരുവിതാംകൂർ മുതലായ രാജ്യ�
ങ്ങളിൽ സഞ്ചരി ് രാജാക്കന്മാർ, ഭുക്കന്മാർ മുതലാ�
യവെരക്ക ് സങ്കടം പറ ് അവരിൽ നി കിട്ടിയ
ഏതാനും പണവുംെകാ ് ഒരിക്കൽ ഒരു ദിവസം മദ്ധ്യാ�
ഹ്നമായ സമയം കിള്ളി റിശ്ശിമംഗല ് െച േചർ�

. അേദ്ദഹം ഭക്ഷണം കഴിക്കാെത വഴിനട ം െവയി�
ലുെകാ ം വളെര ക്ഷീണിച്ചാണു് അവിെടെയത്തിയതു്.
േക്ഷ ത്തിനു പുറ െച ് നി െകാ ് “ഇവിെട
ഉച്ചപൂജയും മ ം കഴി േവാ” എ ് അേദ്ദഹം വിളി
േചാദി . അതു േക ശാന്തിക്കാരൻ ന രി പുറ വ ്
“ഉച്ചപൂജ കഴി എങ്കിലും േവഗത്തിൽ കുളി വന്നാൽ
ഊണു കഴിക്കാം” എ പറ . ഉടെന ഈ ന രി
കുളക്കടവിൽ െച ് അരയിൽ െകട്ടിയിരുന്ന മടിശ്ശീല�
യഴി കടവിൽ െവച്ചി ് ഇറങ്ങി ക്ഷണത്തിൽ കുളിയും
ജപവുെമല്ലാം കഴി േനാക്കിയ സമയം മടിശ്ശീല കണ്ടി�
ല്ല. ന രി ണ്ടായ വ്യസനം എ മാ െമ പറയാൻ

യാസം. ആ പണം െകാ ര മൂ െപൺെകാട�
െയങ്കിലും കഴി കൂട്ടാെമന്നായിരു അേദ്ദഹം വിചാരി�
ച്ചിരുന്നതു്. മടിശ്ശീല കാണാതായതിേനാടുകൂടി അേദ്ദഹ�
ത്തിെന്റ വിശ ം ദാഹവും മാ മല്ല, പാതി ാണനും
േപാെയ തെന്ന പറയാം. അേദ്ദഹം ഓടി അമ്പല�
ത്തിൽെച്ച ് അവിെടെയല്ലാവേരാടും വിവരം പറ .
അവരാരും കുളക്കടവിേല െച കതെന്ന െചയ്തിെല്ല�

പറ . ഒടുക്കം അെതങ്ങെനേയാ േപായതുതെന്ന.
തെന്റ വിധി ഇങ്ങെനയാണു് എ തീർച്ചെപ്പടുത്തി�
െക്കാ ന രി ഉണ്ണാൻ െചന്നിരു . വ്യസനംെകാ ്
അേദഹത്തിനു േചാറിറ ന്നില്ലായിരു . എങ്കിലും വി�
ശ ം ദാഹവും കലശലായി ണ്ടായിരുന്നതിനാൽ കുെറ
േചാറു വാരിത്തി കുെറ െവള്ളവും കുടി ് ഒരുവിധം
ഊണു് കഴിെച്ച വരുത്തിെയേന്ന പറയാനു . വ്യ�
സനവും ക്ഷീണവും നിമിത്തം നടക്കാൻ ശക്തനല്ലാെത
അേദ്ദഹം അമ്പലത്തിൽത്തെന്ന മു ം വിരി കിട .
െവയിെലാട്ടാറിയേപ്പാൾ, “ഞാനിങ്ങെന വ്യസനി ്
ഇവിെടക്കിടന്നതുെകാ ് എ േയാജനമാണുള്ളതു്
? “ലിഖിതമപി ലലാേട ാഝിതും കസ്സമർഥഃ” എ
വിചാരി ് ഒരുവിധം സമാധാനെപ്പ െകാ ് അവിെട�
നിെന്നണീ േപാവുകയും െച .

പിെന്നയും കുറ കാലം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ ആ ന രി
യഥാപൂർവം േദശസഞ്ചാരത്തിനായി ഇല്ല നി
പുറെപ്പ ചില സ്ഥലങ്ങളിെലല്ലാം സഞ്ചരി േമണ
അേദ്ദഹം കിള്ളി റിശ്ശിമംഗല തെന്ന വ േചർ .
അതു് ഒരു ദിവസം ൈവകുേന്നരമായിരു . കുളികഴി�

് അേദ്ദഹം അമ്പലത്തിൽെച്ച ് ശാന്തിക്കാരെന�
ക്ക ് തനി കൂടി അത്താഴം േവണെമ പറ .
ശാന്തിക്കാരൻ ഇേദ്ദഹെത്തക്കണ്ടേപ്പാൾത്തെന്ന അറി�
യുകയും മു ണ്ടായ കഥ ഓർ കയും െച കയാൽ,
“ഓേഹാ! അത്താഴം ഇവിെടയാവാം. എനി ം ഇവി�
െടതതെന്നയാണു് അത്താഴം. ഇ മടിശ്ശീല കുളക്ക�
ടവിൽെവ മറ കേയാ മേറ്റാ െച േവാ? എന്നാൽ
േചാറധികം േവണ്ടി വരികയില്ലേല്ലാ” എ പറ .
അതിനുത്തരമായി ന രി, “ഈ ാവശ്യം അതിെനാ�

ം തരമില്ല. ഞാൻഇല്ല നി പുറെപ്പ ് ഇ േത്താ�
ളമാേയ ഉ . അധികെമാ ം സഞ്ചരിക്കാനും ഒ ം
സമ്പാദിക്കാനും ഇടയായില്ല. മടിശ്ശീലെവ മറ കയും
മ ം മടക്കത്തിലാവാെമന്നാണു് വിചാരി ന്നതു് ” എ
പറയുകയും െച .

അത്താഴം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ വേന്നരിക്കാരൻ ന �
രി “ഇനിെയാ കിടക്കണമേല്ലാ, അെതവിെടയാണു
േവണ്ടതു്?” എ േചാദി . “അതിെനാെക്ക തരമാ�
ക്കാം. നമുക്കിവിെട ഒരു കിടപ്പിെന്റ വട്ടെമാെക്കയു ്.
അേങ്ങാ േപാകാം. അവിെട സ്ഥലം ധാരാളമു ് ”
എ ശാന്തിക്കാരൻ ന രി മറുപടി പറയുകയും അവർ
ര േപരും കൂടി അേങ്ങാ േപാവുകയും െച .

കിള്ളി റിശ്ശിമംഗല േക്ഷ ത്തിെല ശാ�
ന്തിക്കാരൻ ന രി തിരുവിതാംകൂറിൽ ഏ മാനൂർ
താലൂക്കിൽ കിട ർ േദശ ള്ള ആളായിരു .
അേദ്ദഹത്തിനു് അവിെട “കലക്ക ് ” എ സി�
ദ്ധമായ നമ്പ്യാർമഠത്തിൽ സംബന്ധമുണ്ടായിരു .
അേങ്ങാട്ടാണു് അവർ േപായതു്. അവിെടെച്ചന്നേപ്പാ�
േഴ ം ശാന്തിക്കാരൻ ന രിയുെട ഭാര്യ ഇവർ
ര േപർ ം കാൽ കഴുകുന്നതിനുള്ള െവള്ളം െകാ�

െച ് െകാടു കയും നാലുെകട്ടിൽ ഒരു വിള
െകാ വ െവ ്, ഒരു പു പായ് വിരി ് െകാടു �
കയും മുറുക്കാനുള്ള സാമാനങ്ങെളല്ലാം െകാ ് വ
തയ്യാറാക്കി െവ കയും െച . ന രിമാർ കാൽ
കഴുകിേത്താർത്തി, പു പായയിൽ െചന്നിരു മുറുക്കി
ഓേരാ െവടികൾ പറ തുടങ്ങി. അെതാെക്കേക്ക
രസി െകാ ശാന്തിക്കാരൻ ന രിയുെട ഭാര്യയും
അടുക്കൽ െച കൂടി. വേന്നരിക്കാരൻ ന രിയുെട

ധാനവി ഷയം അേദ്ദഹത്തിെന്റ കഷ്ടപ്പാടുകളും മ �
മായിരു . ശാന്തിക്കാരൻ ന തിരി പറഞ്ഞതു് ആ
നമ്പ്യാർമഠത്തിെല സ്ഥിതിെയപ്പറ്റിയും മ മായിരു .
ആ നമ്പ്യാർമഠത്തിൽ വളെരക്കാലമായി ീകളല്ലാ�
െത പുരു ഷൻമാരാരുമില്ലാെതയിരി കയായിരു .
ഒരാൺകുട്ടിയുണ്ടായാൽെക്കാള്ളാെമ ് വിചാരി ്
അവർ വളെര സൽക്കർമ്മങ്ങെളാെക്ക നടത്തിെയ ം
ഇേപ്പാഴും ഓേരാ നടത്തിെക്കാണ്ടാണിരി ന്ന�
െത ം എന്നി ം ഫലെമാ ം കാണിന്നിെല്ല ം
മ ം ശാന്തിക്കാരൻ ന രി പറഞ്ഞേപ്പാൾ തനി ം
പുരു ഷസന്താനെമാ ം ഉണ്ടായിട്ടിെല്ല ം നാല �
െപൺകിടാങ്ങളാണുണ്ടായി ളളെത ം അവെര
േവളികഴി െകാടുക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാഞ്ഞിട്ടാണു്
താനിങ്ങെന കഷ്ടെപ്പ ് അല നട ന്നെത ം മ ം
വേന്നരിക്കാരൻ ന രിയും പറ . ആ കൂട്ടത്തിൽ
താൻ കുളക്കടവിൽ മടിശ്ശീലെവ മറന്ന കഥയുംകൂടി
അേദ്ദഹം സ്താവി . മടിശ്ശീലയുെട കാര്യം പറഞ്ഞ�
േപ്പാൾ ശാന്തിക്കാരൻ ന രിയുെട ഭാര്യ അതിെനപ്പറ്റി
ചിലെതല്ലാം േചാദി കയും വേന്നരിക്കാരൻ ന രി
എല്ലാം വിസ്തരി പറ േകൾപ്പി കയും െച .
ഉടെന ആ ീ അവിെടനിെന്നണീ േപായി അറ തുറ ്
ഒരു മടിശ്ശീലെയടു െകാ വ ്, “ഇതായിരി �
േമാ അവിടെത്ത മടിശ്ശീല?” എ േചാദി െകാ
വേന്നരിക്കാരൻ ന രിയുെട മുമ്പിൽ െവ . ന രി
അെതടു േനാക്കി. “ഇതുതെന്ന. ഞാൻെകട്ടിയ െക ്
അഴിച്ചി കൂടിയില്ല” എ പറ െകാ മടിശ്ശീല
അഴി പണം എണ്ണിേനാക്കിയേപ്പാൾ ശരിയായിരു .
ആ സമയം ന രി ണ്ടായ സേന്താ ഷം എ മാ �
മാെണ ് പറേണ്ടതില്ലേല്ലാ. അേദ്ദഹം “ഇെതങ്ങെന
കിട്ടി?” എ േചാദി . അേപ്പാൾ ആ ീ “മുെമ്പാ�
രിക്കൽ ഒരു ദിവസം ഉച്ച ഞാൻശുദ്ധംമാറിേപ്പാവു�
കയാൽ കുളിക്കാനായി കുളക്കടവിൽ െചന്നേപ്പാൾ
അവിെട കുെറ ചാണകം കിട ന്നതു ക . കുളി
കഴി േപാന്നേപ്പാൾ അതുകൂടിെകാ േപാരാെമ
വിചാരി വാരിെയടുത്തേപ്പാൾ അതിനിടയിൽ ഈ
മടിശ്ശീല ഇരുന്നിരു . ഞാനിവിെടെക്കാ വ
ചാണകെമാെക്ക തുട കള . മടിശ്ശീല െപട്ടിയിൽ�
െവ സൂക്ഷി . ആെരങ്കിലും ഉടമസ്ഥൻമാരേന്വ ഷി ്
വന്നാൽ െകാടുക്കണെമ ം വിചാരിച്ചിരു . ഇതുവെര
ഉടമസ്ഥെന കണ്ടില്ല. ഇേപ്പാൾ ഇതു് ഇവിടുേത്തതാ�
െണന്നറിയാനിടയായതു് വലിയ ഭാഗ്യമായി. ഇതു്
ഉടമസ്ഥെന ഏ ിെകാടുക്കാനിടയാകാഞ്ഞി ഞാൻ
വളെര വ്യസനി െകാണ്ടിരി കയായിരു ” എ
പറ . ഇ യും േകട്ടേപ്പാൾ സംഗതിെയാെക്ക െവ�
ളിവായി. ന രി കുളി ജപി ് െകാ നിന്ന സമയം
അവിെട ഒരു പശു പു തി െകാ ് നിന്നിരു . ആ
പശു ഈ മടിശ്ശീലയുെട മുകളിൽ ചാണകമി . അതു
ന രി കണ്ടില്ല. ചാണകത്തിനടിയിൽ മടിശ്ശീലയു�
ണ്ടായിരി െമേന്നാ പശു അതിെന്റ മീെത ചാണക�
മിട്ടിരി െമേന്നാ അേദ്ദഹം വിചാരി മില്ല. അേദ്ദഹം
േനാക്കിയതു് ചാണകം കിടന്നതിെന്റ അടുക്കെലാെക്ക�
യായിരു . ഊണു കഴിക്കാനുള്ള പരി മംെകാ
മടിശ്ശീലെവച്ചതു് എവിെടയായിരു െവ ് അേദ്ദഹ�
ത്തിനു് അ നിശ്ചയമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഈ ീ കുളി�
ക്കാൻ െചന്നതും ചാണകം വാരിെക്കാ േപാന്നതും
ന രി കുളികഴി ് അമ്പലത്തിേല ് േപായതിെന്റ
േശ ഷമായിരു . ഇങ്ങെനെയാെക്കയാണു് കാര്യം
പറ്റിയെത ് അേപ്പാൾ എല്ലാവർ ം മനസ്സിലായി.
ഉടെന ആ ന രി ആ പണത്തിൽ പകുതി മാറ്റിെവച്ചി ്
“ഇെതനിക്കിേപ്പാൾ െവറുേത തന്നതുെപാെലയാണിരി�

ന്നതു്. അതിനാൽ എനി പകുതി മതി. പകുതി
നിന മിരിക്കെട്ട” എ ് ീേയാടു പറ . അേപ്പാൾ
ആ ീ “ഞാനിതിെലാരു കാശുെപാലും വാ കയില്ല.
ഞാനങ്ങെന ആ ഹിച്ചല്ല ഇതു സൂക്ഷി െവച്ചിരുന്നതു്.
അന്യെന്റ മുതൽ വല്ല സ്ഥല മിരു കിട്ടിയാൽ
അതുടമസ്ഥെന ഏ ി ക മര്യാദക്കാരുെട ധർമമാണു്.
അതിനു തിഫലം വാ ക േകവലം നീചത്വവുമാണു്.
എനി േവണെമങ്കിൽ പകുതിയല്ല, മുഴുവനും തെന്ന
എടുക്കാമായിരു വേല്ലാ. അതു െകാ ഞാനവി�
ടുെത്ത സേന്താ ഷവും അനു ഹവും മാ േമ ഇതിനു

തിഫലമായി ആ ഹി ” എ പറ .
ഇതു േക സ ഷ്ടമാനസനായ ആ ാഹ്മേണാത്തമൻ
അവിെടനിെന്നണീ ര ക മുയർത്തി ആ ീയുെട
ശിരസ്സിൽ െവ െകാ ് ആനന്ദാ ക്കേളാടുകൂടി
സഗൽഗദം “അടുത്തയാണ്ടിൽ ഈ കാലത്തിനു മുമ്പാ�
യി നിന ് അതിേയാഗ്യനായ ഒരു പു നുണ്ടാകെട്ട”
എ പറ ് അനു ഹി . അ കാരം തെന്ന ആ ീ
അചിേരണ ഗർഭം ധരി കയും അതിേകാമളാംഗനായ
ഒരു പു െന സവി കയും െച . ആ പു നാണു്
കലക്ക കുഞ്ചൻനമ്പ്യാെര വിശ്വവി തനായ
സരസകവികുലാ സരനായിത്തീർന്നെത ള്ളതു് ഇനി
വിേശ ഷി പറയണെമന്നില്ലേല്ലാ.
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Please write to ⟨info@sayahna.org⟩ to file bugs/problem reports,
feature requests and to get involved.
Sayahna Foundation • JWRA 34, Jagathy • Trivandrum 695014
• INDIA

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