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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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െചമ്പകേശ്ശരി രാജാവും േമപ്പ ർ

ഭട്ടതിരിയും

രസിദ്ധവിദ്വാനും മഹാകവിയുമായിരുന്ന േമപ്പ ർ ഭട്ട�
തിരി െചമ്പകേശ്ശരി രാജാവിെന്റ ഇഷ്ടനായി ് കുറ
കാലം അമ്പല െഴ താമസ്സിച്ചിരു എ ള്ളതു ചരി�

സിദ്ധമാണേല്ലാ. അേദ്ദഹം അമ്പല െഴ െച
േചരാനും, രാജാവിെന്റ ഇഷ്ടനായിത്തീരാനുമുണ്ടായ കാ�
രണെത്തയാണു് ഇവിെട ആദ്യമായി പറയാൻ േപാകു�
ന്നതു്.

ഒരു കാല അമ്പല ഴ നാടു വാണിരുന്ന രാജാ�
വിനു തിദിനം ഒരു ാഹ്മണെനെക്കാ ഭാരതം
വായിപ്പി േകട്ടല്ലാെത ഭക്ഷണം കഴി കയിെല്ല
ഒരു നിഷ്ഠയുണ്ടായിരു . അതിേല േത്യകെമാരു

ാഹ്മണെന ശമ്പളം വ ആക്കീ ണ്ടായിരു . ആ
ാഹ്മണൻ ഒരു ദിവസെത്ത വായന കഴി പിേറ്റ�

ദിവസേത്ത തിരിെച്ചത്തിെകാള്ളാെമ വിചാരി ്
എവിടെയാ േപായി. അേദ്ദഹം വിചാരിച്ചേപാെല പിേറ്റ
ദിവസെത്ത വായന വെന്ന ന്നതിനു എേന്താ കാര�
ണവശാൽ സാധിച്ചില്ല. രാജാവു് േനരെത്ത കുളിയും േത�
വാരവുെമല്ലാം കഴി പതിവുേപാെല വായന േകൾ�
ക്കാൻ െചന്നിരു . വളെര േനരമായി ം വായനക്കാരൻ

ാഹ്മണെന കണ്ടില്ല ഭക്ഷണത്തിെന്റ സമയം കഴിഞ്ഞ�
േപ്പാേഴ ം രാജാവിനു വിശ കലശലായി. എവിെട
നിെന്നങ്കിലും ഒരു ാഹ്മണെന ഉടെന വിളി െകാ�

വരണെമ പറ ഭടന്മാെര ഓടി . അേപ്പാൾ
ഒരാൾ രാജാവിെന്റ അടുക്കൽ െച വഴിേപാക്കനായ
ഒരു ാഹ്മണൻ അമ്പലത്തിനക ജപി െകാണ്ടിരി�

ണ്ട അറിയി . ഉടെന രാജാവു് ആളയ ആ
ാഹ്മണെന വരുത്തി. ‘േഹ അേങ്ങ ് കൂട്ടി വായന

ശീലമുേണ്ടാ’ എ േചാദി . ‘കുേറെശ്ശ പരിചയമു ് ’
എ ാഹ്മണൻ പറയുകയും ഉടെന രാജാവു് ഭാരതം

ന്ഥം എടു െകാടു കയും ാഹ്മണൻ വായി തു�
ട കയും െച . കർണ്ണപർവ്വമാണു വായിച്ചിരുന്നതു്.
അതിൽ ഭീമെന്റ കയറ്റെത്ത വർണ്ണി ന്ന ഘട്ടത്തിൽ

‘ഭീമേസനഗദാ സ്താ ദുേര്യാധനവരൂഥിനീ
ശിഖാ ഖാർവാടകേസ്യവ കർണ്ണമൂലമുപാ ി�

താ’
എ കൂട്ടി വായി . ഭാരതത്തിലില്ലാത്തതായ ഈ

േ ാകം ക ഷണ്ടിത്തലയനായ തെന്ന പുച്ഛി ് ആ ന �
രി തൽക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിയതാണ രാജാവിനു മന�
സ്സിലാകയാൽ ‘അ ന്നാേണാ േമപ്പ ർ നാരായണ�
ഭട്ടതിരി?’ എ നിസ്സംശയം േചാദി കയും െച .
അേപ്പാൾ രാജാവിെന സേന്താ ഷിപ്പിക്കാനായി അേദ്ദ�
ഹം,

അവ്യഞ്ജനസ്താർക്ഷ്യേകതുര്യൽപദം ഘട�
യി ഷ്യതി തേത്ത ഭവതു ക ാ�
ന്തം േദവനാരായണ േഭാ!

ഈ േ ാകവും തൽക്ഷണമുണ്ടാക്കിെച്ചാല്ലി. ഇേദ്ദ�
ഹം േമപ്പ ർ ഭട്ടതിരിയാണന്നറിഞ്ഞേപ്പാൾ രാജാവി�
നു വളെര സേന്താ ഷമുണ്ടാവുകയും ഭട്ടതിരി അ ഊണു
കഴിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നതിനാൽ അവർ ഒപ്പമിരു ് ഊണു
കഴി കയും രാജാവു് പിെന്ന കുറ കാലേത്ത ഭട്ടതി�
രിെയ അവിെട താമസിപ്പി കയും െച . ഇങ്ങെനയാ�
ണു േമപ്പ ർ ഭട്ടതിരി അമ്പല െഴ രാജാവിെന്റ ഇഷ്ട�
നായി അവിെട താമസ്സി ന്നതിനിടയായതു്. ഇങ്ങിെന
താമസി ന്ന കാല ണ്ടാക്കിയതാണു് ‘ ിയാസർ�
വസ്വ’ െമന്ന വ്യാകരണ ന്ഥം. അക്കാല ഭട്ടതിരി�
േയാടു് ഒരു നാടകമുണ്ടാക്കണെമ രാജാവും, നാടകമു�
ണ്ടാക്കി കിട്ടിയാൽ ക നയുണ്ടങ്കിൽ അരേങ്ങറ്റംകഴി
െകാള്ളാെമ അക്കാല അതിസമർത്ഥനായി അവി�
െടയുണ്ടായിരുന്ന ചാക്യാരും പറ . എങ്കിലും ഭട്ടതിരി‚
“ഒരു നാടകമുണ്ടാക്കാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള പാണ്ഡിത്യവും,
കവിത്വവും എനിക്കില്ല, ചാക്യാർ പറയാെമ ണ്ട�
ങ്കിൽ ഞാൻ ചില ച ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിത്തരാം”
എ പറഞ്ഞതല്ലാെത നാടകമുണ്ടാക്കാൻ തുനിഞ്ഞില്ല.
വലിയ വിദ്വാനും മഹാകവിയുമായിരുന്ന ഭട്ടതിരിതെന്ന
ഇ കാരം പറ ് ഒഴിഞ്ഞതു െകാ ് അക്കാല
‘നാടകാദ്യം കവിത്വ’ െമ ള്ളതല്ല, നാടകാന്തം കവിത്വ’
െമ ള്ള അഭി ായം തെന്നയാണു വിദ്വാന്മാരുെട ഇട�
യിൽ ബലെപ്പട്ടിരുന്നതു്. എ ഷ്ടമാകു ണ്ടേല്ലാ.
നാടകമുണ്ടാ കെയ ള്ളതു് അശക്യമാണങ്കിൽ ച �

ബന്ധങ്ങളുണ്ടാക്കിയാലും മതിെയ രാജാവു് സമ്മ�
തി കയാൽ ഭട്ടതിരിസുഭ ാഹരണം, ദൂതവാക്യം, രാ�
ജസൂയം, നൃഗേമാക്ഷം, നിരനുനാസികം, മത്സ്യാവതാരം
ഇത്യാദികളായ പ ച ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാ ക�
യും അവെയല്ലാം അമ്പല െഴ രാജാവിെന്റ ക ന കാ�
രം ചാക്യാർ അരേങ്ങറ്റം കഴി കയും െച . ഭട്ടതിരി

ബന്ധങ്ങൾ മുഴുവൻ ഉണ്ടാക്കി െകാടുത്തി ് അവ പി�
ന്നീടു് ചാക്യാരു േതാന്നി ് അരേങ്ങറ്റം കഴി കയല്ല
െചയ്തതു്. ഭട്ടതിരി ചാക്യാർ ഓേരാ ദിവസം പറയാൻ
മാ ം കുേറേശ്ശ എഴുതിെകാടു കയും എഴുതിെകാടു �
ന്നതു് അന്ന ് േതാന്നി ചാക്യാർ അരേങ്ങറ്റം കഴി �
കയുമാണു െചയ്തിരുന്നതു്. ഓേരാ േ ാകങ്ങൾ ം ഗദ്യ�
ങ്ങൾ ം ഭട്ടതിരി വിചാരി ന്നതിലുമധികം അർത്ഥം
ചാക്യാർ പറഞ്ഞിരുന്നതിനാൽ സേന്താ ഷവും, ഉത്സാഹ�
വും വർദ്ധി കയാലാണു് ഭട്ടതിരി പ ബന്ധങ്ങളു�
ണ്ടാക്കാൻ ഇടയായതു്. ഒരു ബന്ധമുണ്ടാ കെയേന്ന
ഭട്ടതിരി ആദ്യം വിചാരിചിരു . ചാക്യാർ പറഞ്ഞ
ഒരു വിേശ ഷാർത്ഥം ഉദാഹരണത്തിനായി താെഴ പറ�
യു .

‘സുഭ ാഹരണം’ ബന്ധത്തിെല, അ ാഗതം …
എന്ന േ ാകത്തിനു ചാക്യാർ, ‘കബരീ ഇഹ ശിഥിലാ,
ഇഹ നദ്ധാ’ (തലമുടി ഇവിെടവ ് അഴി ഇവിെട
വ െകട്ടി) എ രണ്ടായിട്ടന്വയി അർത്ഥം പറ .
കൂ കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ ഭട്ടതിരീ‚ ചാക്യാർ ഞാൻ വിചാ�
രിച്ചിരുന്നതിൽ ഒ കടത്തി വ . ‘ ശിഥിലാ കബ�
രീ ഇഹ നദ്ധാ’ (അഴിഞ്ഞതലമുടി അവിെട വ െകട്ടി)
എ ഒരന്വയേമ ഞാൻ വിചാരിച്ചിരു . ചാക്യാർ
രണ്ടന്വയമായി പറഞ്ഞതിലാണു് അധികം ചമൽക്കാ�
രവും, അർത്ഥപുഷ്ടിയും ഉണ്ടാകുന്നതു്. അതിനാൽ “ചാ�
ക്യാരുെട മേനാധർമ്മം വളെര നന്നായി” എ പറയു�
കയും െച . ഇങ്ങിെന അേനകം േ ാകങ്ങൾ ആ
ചാക്യാർ ഭട്ടതിരി വിചാരി ന്നതിലധികമർത്ഥം പറ�
യുകയും അവെയല്ലാം ഭട്ടതിരിയും രാജാവും സമ്മതി �
കയുംെച .

നാരായണഭട്ടതിരി സം ത ച ബന്ധങ്ങളുണ്ടാ�
കയും അവെയ െചമ്പകേശ്ശരി രാജാവിെന്റ ക ന�
കാരം അമ്പല ഴ ചാക്യാർ അരേങ്ങറ്റം കഴി ക�

യും െചയ്തതിെന്റ േശ ഷം ആ ബന്ധങ്ങെളത്തെന്ന
േശ ഷമുള്ള ചാക്യാരന്മാരും പാഠകക്കാരും ഉപേയാഗി
തുട കയും അവ സർവ്വ ചാരം സിദ്ധി കയും
െച , ഭട്ടതിരിെയ അനുകരി േവെറ ചില വിദ്വാന്മാരും
രംേഗാപജീവികളുെട ഉപേയാഗെത്ത ഉേദ്ദശി ച �
ബന്ധങ്ങളുണ്ടാക്കീ ്. എങ്കിലും അവയിെലാന്നിനും
ഭട്ടതിരിയുെട ബന്ധങ്ങേളാളം ചാരം സിദ്ധിച്ചില്ല.
ഭട്ടതിരി സം തച ബന്ധങ്ങളുണ്ടാക്കി അരേങ്ങറ്റം
കഴിപ്പി ന്നതിനു മു ചാക്യാന്മാർ, പാഠകക്കാർ മുത�
ലായ രംേഗാപജീവികൾ ഭാ ഷാച ബന്ധങ്ങളാണു
ഉപേയാഗി വന്നിരുന്നതു്. അതിനാൽ ഭട്ടതിരിയുെട

ബന്ധനിർമ്മാേണാദ്യമം രംേഗാപജീവികൾ ം ജന�
ങ്ങൾക്കാകപ്പാെടയും ഉപകാരകമായി ണ്ട പറേയ�
ണ്ടിയിരി .
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വട്ടപ്പറമ്പിൽ വലിയമ്മ

കാർത്തികപ്പള്ളി താലൂക്കിൽ േചർന്ന കായംകുളം എന്ന
േദശം തിരുവതാംകൂറിൽ േചരുന്നതിനു മുൻപു് അെതാ�

രു േത്യക രാജ്യമായി ഒരു രാജാവിനാൽ ഭരിക്കെപ്പ�
ട്ടിരു എ ള്ളതു സിദ്ധമാണേല്ലാ. അവിെട ഇേപ്പാ�
ഴുള്ള ‘പുതിയട ’ േക്ഷ ത്തിനു സമീപം വട്ടപ്പറമ്പിൽ
എ സിദ്ധമായി ് ഒരു നായർ കുടുംബം ഉണ്ടായി�
രു . ഈ കുടുംബക്കാർ കായംകുള രാജാവി�
െന്റ മ ിസ്ഥാനവും, ആയുധാഭ്യാസ വി ഷയത്തിൽ ഗു�
രുസ്ഥാനവും തന്നിമിത്തം േസനാനായകത്വവും ഉണ്ടാ�
യിരുന്നതു കൂടാെത വിവാഹബന്ധത്താൽ ബ ത്വവുമു�
ണ്ടായിരു . ഇ കാരം രാജാവിെന്റ ആ യത്തിലും,
സംരക്ഷണത്തിലുമിരുന്ന ആ കുടുംബത്തിലുൾെപ്പട്ട ഒരു
ശാഖക്കാർ എേന്താ കാരണവശാൽ ആ രാജാവിെന്റ
അ ീതി പാ ീഭവി കയാൽ െകാല്ലം 850-ആമാ�
ണ്ടിട ് അവിെട നി ം പിരി േപാേകണ്ടതായി
വ . പേണ്ട തെന്ന ശൂരന്മാരും ൈധര്യശാലികളും യു�
ദ്ധവിദഗ്ദ്ധന്മാരുമായിരുന്ന അവർ അവിെട നി ം പി�
രി േപായി. എങ്കിലും ഏതാനും ൈസന്യങ്ങെള േശ�
ഖരി െകാ ് കായംകുളത്തിനു സമീപം തെന്ന ‘കീരി�
ക്കാടു് ’ എന്ന ദിക്കിൽ എതാനും സ്ഥലം സ്വാധീനെപ്പ�
ടു കയും, അവിെട േകാട്ട, െകാത്തളം മുതലായവയും
ആ േകാട്ടയ്ക്കക ഒരു ഭവനവും ചില പരേദവതാലയ�
ങ്ങളും മുതലായവ ഉണ്ടാ കയും െച അനന്യാ യ�
മായും പൂർവ്വാധികം ാബല്യേത്താടുകൂടിയും താമസി .
േശ ഷമുള്ള ശാഖക്കാർ യഥാപൂർവ്വം കായംകുള രാജാ�
വിെന ആ യി തെന്ന കായംകുള ള്ള ആദികുടുംബ�
ത്തിലും താമസി വ . കീരിക്കാേട്ട ് മാറിത്താമസി�
ച്ചവർ കായംകുള രാജാവിെന േലശം േപാലും വക
വയ്ക്കാെത സ്വാത ്യേത്താെടയാണു താമസിച്ചിരുന്നതു്.
എങ്കിലും അവരുെട ാബല്യേത്തയും പരാ മേത്തയും
ൈസന്യബലേത്തയും കുറി വിചാരിച്ചി ം തെന്റ ൈസ�
നികന്മാർ അവരുെട ശി ഷ്യരും വളെരക്കാലം അവരു�
െട അധികാരത്തിൻ കീഴിൽ ഇരുന്നവരുമാകയാൽ അടു�

കൂടി വരുേമ്പാൾ മറുഭാഗ േചർ കളെഞ്ഞങ്കിൽ
വലിയ ആപത്തായിത്തീരുമേല്ലാ എ ശങ്കിച്ചി ം കാ�
യംകുള രാജാവിനു അവേരാെടതിർക്കാൻ ൈധര്യമു�
ണ്ടായില്ല. അതിനാൽ അവർ കാല േമണ ഒരു നാടുവാ�
ഴിയുെട സ്ഥിതിയിലായിത്തീർ .

വട്ടപ്പറമ്പിൽ കുടുംബത്തിൽ നി ം പിരി േപാ�
യി താമസം കീരിക്കാട്ടാക്കിയതിെന്റ േശ ഷവും അവർ
എഴു കു കളിലും മ ം ആ പുരാതന കുടുംബേപ്പർ
തെന്നയാണു ഉപേയാഗിച്ചിരുന്നതു്. ഇേപ്പാഴും അങ്ങി�
െന തെന്ന നടത്തി വരു . എങ്കിലും കീരിക്കാട്ടിലുള്ള
ആ ഭവനം േകാട്ടയ്ക്കകത്താകയാൽ ആ ദി കാർ ആ
ഭവനത്തിനു ‘േകാട്ടയ്ക്കക ’ എ കൂടി േപർ പറ
തുട കയും അതു ആ ദി കളിൽ ഒരു വിധം നടപ്പാ�
യിത്തീരുകയും െച . ഇേപ്പാഴും അവിടങ്ങളിൽ ചിലർ
അങ്ങിെന പറ വരു മു ്.

െകാല്ലം 681-ആമാ മുതൽ 710-ആമാ വെര
രാജ്യം വാണിരുന്ന വീര ഉദയമാർത്താണ്ഡവർമ്മ മഹാ�
രാജാവിെന്റ കാലാനന്തരം 904-ആമാ ് സാക്ഷാൽ
മാർത്താണ്ഡവർമ്മ മഹാരാജാവു് രാജ്യഭാരം ൈക�
േയറ്റ കാലം വെര ചില ഇട ഭുക്കന്മാർ, മാടമ്പിമാർ,
എ വീട്ടിൽപിള്ളമാർ, മുതലായ രാജ്യ ാഹികളുെട
അ മങ്ങളും ഉപ വങ്ങളും നിമിത്തം തിരുവതാംകൂർ
മഹാരാജകുടുംബത്തിെല ആൺവഴിത രാക്കന്മാരും
െപൺവഴിത രാക്കന്മാരും പലേപ്പാഴും തലസ്ഥാനം
വി ് ഒളിേച്ചാടിേപ്പായി പല സ്ഥലങ്ങളിൽ െച
അജ്ഞാതവാസം െചേയ്യണ്ടതായി വന്നി ണ്ട ള്ളതു

സിദ്ധമാണേല്ലാ. ആ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു മഹാരാജ്ഞി
ശ ഭയം നിമിത്തം ാണരക്ഷാർത്ഥം കുറ കാലം
അരിപ്പാ ‘കരിപ്പാലിൽ’ േകായിക്കൽ എഴുന്നള്ളി താ�
മസിച്ചിരു . 933-ആമാ ് മുതൽ 73-ആമാ വെര
തിരുവതാംകൂർ രാജ്യം യഥാേയാഗ്യം ഭരി വാണിരുന്ന
വിശ്വവി തനായ കാർത്തികതിരുനാൾ മഹാരാജാവു
തിരുമന െകാ ് തിരുവവതാരം െചയ്തരുളിയതു് ആ
മഹാരാജ്ഞിയിൽ നി ം അവിെടവ മായിരു .
അങ്ങിെന ആ മഹാരാജ്ഞി ആ രാജകുമാരേനാടുകൂടി
അവിെട എഴുന്നള്ളി താമസിച്ചിരുന്നകാല കീരി�
ക്കാ വട്ടപ്പറമ്പിൽ അ മൂപ്പായിരുന്ന ീ കൂെട െട
മഹാരാജ്ഞിെയ മുഖം കാണിക്കാനായി കരിപ്പാലിൽ�
േകായിക്കൽ െപാെയ്ക്കാണ്ടിരു . അതിനാൽ ആ ീ�
യും മഹാരാജ്ഞിയും തമ്മിൽ പരിചയമായി എ
മാ മല്ല പര രം അത്യന്തം േസ്നഹവും വിശ്വാസമായി�
ത്തീരുകയും െച . ആ മഹാരാജ്ഞി തിരുവതാംകൂർ
മഹാരാജകുടുംബത്തിെല ഒരു ധാന അംഗമായിരു�

െവങ്കിലും കാലസ്ഥിതിെകാ ം േദശാന്തരവാസം
നിമിത്തവും മ ം പല വിധത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമു കളും െഞ�
രുക്കങ്ങളുമുണ്ടായിരു . അക്കാല അതിെനല്ലാം
പരിഹാരങ്ങളുണ്ടാക്കിെകാടു സഹായി െകാണ്ടിരു�
ന്നതു വട്ടപ്പറമ്പിെല ആ ഗുണവതിയും ബുദ്ധിശാലിനിയും
ഔദാര്യനിധിയുമായ ീയായിരു . അവരുെട സഹാ�
യമില്ലായിരുെന്നങ്കിൽ മഹാരാജ്ഞിതിരുമനസ്സിേല ്
അ അവിെട കഴി കൂട്ടാൻ കഴിയുമായിരുേന്നാ എ �
തെന്ന സംശയമാണു്. ആ ീ കൂെട െട െച
മുഖംകാണി കയും അവിടുെത്ത േയാഗേക്ഷമങ്ങെള
അേന്വ ഷി കയും െച േമ്പാെളല്ലാം കുേറേശ്ശ പണവും
നിേത്യാപേയാഗ്യങ്ങളായ ചില സാധനങ്ങളും തിരുമുൽ�
ക്കാഴ്ച്ച വ കയും പതിവായിരു .

അങ്ങിെനയിരി േമ്പാൾ ഒരു ദിവസം വട്ടപ്പറമ്പി�
െല ആ മൂത്ത ീ തിരുമുമ്പാെക െചന്നിരുന്ന സമയം
അ മൂ തിരുവയ മാ ം ായമായിരുന്ന രാജ�
കുമാരൻ ആ ീെയക്കണ്ടി ‘ഇതാരാണേമ്മ’ എ
കൽപ്പി േചാദി കയും അതിനു മറുപടിയായി മഹാ�
രാജ്ഞി (ആ ീ മഹാരാജ്ഞിെയക്കാൾ ായ ടു�
തലുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ) ഇതു നിെന്റ വലിയമ്മയാണു
എ കൽപ്പി കയും െച . അ മുതൽ ആ രാജകു�
മാരൻ ആ ീെയ വലിയമ്മ എ വിളി വ . അവി�
ടു മഹാരാജാവായതിെന്റ േശ ഷവും അങ്ങിെന തെന്ന
കൽപ്പി വിളി വന്നിരുന്നതിനാൽ വട്ടപ്പറമ്പിൽ കു�
ടുംബത്തിൽ അന്ന മൂപ്പായിരുന്ന ീകൾ വലിയ�
മ്മെയ ള്ളതു ഒരു സ്ഥാനേപ്പരായിരു . അതിനാൽ
ഇേപ്പാഴും അവെര എല്ലാവരും അങ്ങിെന തെന്ന വിളി�

വരു

വട്ടപ്പറമ്പിൽ വലിയമ്മ എെന്തങ്കിലും തിരുമുൽക്കാ
െവയ്ക്കാനായി മഹാരാജ്ഞിയുെട തിരുമുമ്പാെക െകാ �
െചന്നാൽ രാജകുമാരൻ ഓടിെച്ച തൃൈകയ്യിൽ വാങ്ങി
അമ്മയുെട അടുക്കൽ െകാ െച െകാടു ക പതി�
വായിരു . അതിനാൽ അവിടു തിരുമൂേപ്പറ്റതിെന്റ
േശ ഷവും വട്ടപ്പറമ്പിൽ കുടുംബത്തിെല ീകൾ മുഖം കാ�
ണിക്കാനായി െച ന്ന സമയങ്ങളിൽ െകാ െച ന്ന
കാ വ്യം തൃൈകയ്യിൽ തെന്ന വാ ക പതിവായിരു�

. എ മാ മല്ല തെന്റ പിൻവാഴ്ച്ചക്കാരും അങ്ങി�
െന െച െകാള്ളണെമ ഒേരർപ്പാടു് കൽപ്പി നിശ്ച�
യി കയും െച . ആ ഏർപ്പാടു് ഇേപ്പാഴും അങ്ങിെനത�
െന്ന നട വരു മു ്.

രാമവർമ്മരാജകുമാരനു അക്ഷരാഭ്യാസം െചയ്യി �
ന്നതിനു് ആദ്യം ഗുരുസ്ഥാനം വഹിച്ചതു് മഹാരാജ്ഞിത�
െന്നയാണു്. പിന്നീടു് അതിനു േവ ന്ന ഏർപ്പാടുകൾ
വട്ടപ്പറമ്പിൽ വലിയമ്മ െച െകാടു കയും െച . രാ�
ജകുമാരൻ അ ഏകേദശം അനാഥസ്ഥിതിയിലാണു്
താമസ്സിച്ചിരുന്നെതങ്കിലും വട്ടപ്പറമ്പിൽ വലിയമ്മയുെട
േപരിൽ സാക്ഷാൽ വലിയമ്മയുെട േപരിെലന്നേപാെല
തെന്ന േസ്നഹബഹുമാനങ്ങളുണ്ടായിരു . അ കാരം
തെന്ന രാജകുമാരെന റി പു നിർവിേശ ഷമായ േസ്ന�
ഹവാത്സല്യം ആ വലിയമ്മ മുണ്ടായിരു .

ഇങ്ങിെനയിരി ന്ന കാല ഒരു ദിവസം ൈവകു�
േന്നരം ‘െപരുളാവൂർ അടിതിരി’ എ സിദ്ധനായ ഒരു

ാഹ്മണേ ഷ്ഠൻ അരിപ്പാ െച േചർ . അത്താ�
ഴം കഴി ന്നതിനു് എവിെട േകറിയാൽ തരമാകും
എ അേന്വ ഷിച്ചേപ്പാൾ കരിപ്പാലിൽ േകായിക്കൽ
െചന്നാൽ അത്താഴം കി െമ ം, അവിെട അരിെവ

ാഹ്മണരാണ ം ആേരാ പറയുകയാൽ അേദ്ദഹം
അവിെട െച കയറി. ഔദാര്യനിധിയായിരുന്ന രാജകു�
മാരൻ ആ ാഹ്മേണാത്തമെന കണ്ടയുടെന അത്താഴ�
ത്തിനു ക്ഷണി കയും കുളിയും മ ം കഴി വരുവാൻ
കൽപ്പിച്ചയ കയും െച , അടിതിരിപ്പാട്ടീ കുളിയും
സന്ധ്യാവന്ദനാദി നിത്യകർമാനുഷ്ഠാനങ്ങളും കഴി
െചന്നേപ്പാേഴ ം അത്താഴം കാലമായിരു . അത്താഴം
കഴിഞ്ഞതിെന്റ േശ ഷം ആ ാഹ്മണവര്യൻ എവിെട
നിന്നാണു വരുന്നെത ം എവിെടേപ്പാകാനായിട്ടാണു്
പുറെപ്പട്ടിരി ന്നെത ം മ ം രാജാവു് കൽപ്പി േചാ�
ദി കയും, താൻ കുറ വട നിന്നാണു വരുന്നതു്
എ ം തനി വിവാഹം കഴി െകാടുക്കനുള്ള ായം
അതി മിച്ചവരായി ഒൻപതു െപൺകിടാങ്ങൾ ഇരി �

ണ്ട ം ദാരി ്യം നിമിത്തം ഒരു കന്യകെയെയങ്കിലും
വിവാഹം കഴി െകാടുപ്പാൻ താൻ ശക്തനെല്ല ം തി�
രുവനന്തപുര െച മഹാരാജാവിെന മുഖം കാണി
വിവരമറിയിച്ചാൽ വല്ലതും നിവൃത്തിയുണ്ടാെയങ്കിെല
വിചാരി താൻ തിരുവനന്തപുരേത്തക്കായിട്ടാണു പുറ�
െപ്പട്ടിരി ന്നെത ം മ ം ആ ാഹ്മണൻ പറയുകയും
െച . അേപ്പാൾ രാജകുമാരൻ ‘ഒൻപതു െപൺകിടാ�
ങ്ങെള െകാടു ന്നതിനു എ പണം േവണ്ടിവരും?’
എ കൽപ്പി േചാദിച്ചതിനു ന രീ ‘ഒൻപതിനാ�
യിരം പണമുണ്ടങ്കിൽ ഒരുവിധം കഴി കൂട്ടാമായിരു ’
എ മറുപടി പറ . (അക്കാല ന രിമാർ
ഒരു െപൺെകാട ് ആയിരം പണത്തിലധികം ീ�
ധനം െകാടുേക്കണ്ടിയിരുന്നില്ല.) ഉടെന രാജകുമാരൻ
‘കാല തമ്മിൽ കണ്ടിേട്ട െപായ്ക്കളയാവൂ’ എന്നരുളി�
െച്ചയ്തി ് ന രിെയ കിടക്കാൻ കൽപ്പിച്ചയ . അേപ്പാൾ
തെന്ന രാജകുമാരൻ ഈ വിവരങ്ങെളല്ലാം കാണി
ഒരു തിരുെവഴു ് വട്ടപ്പറമ്പിൽ വലിയമ്മയുെട േപർ
എഴുതി ഒരു ഭൃത്യെന്റ പക്കൽ കൽപ്പിച്ചയ . വലിയമ്മ
തിരുെവഴു കണ്ടയുടൻ ഒൻപതിനായിരം പണം
ഒൻപതു കിഴിയാക്കിെക്കട്ടി ആ ഭൃത്യെന്റ കയ്യിൽ തെന്ന
െകാടുത്തയ . ഭൃത്യൻ െകാ വന്ന പണക്കിഴികൾ വാ�
ങ്ങി െവച്ചതിെന്റ േശ ഷം രാജകുമാരൻ പള്ളി റിപ്പിനു
എഴു കയും െച .

പിെറ്റ ദിവസം രാജകുമാരൻ രാവിെല പള്ളി റി �
ണർ പുറെത്തഴുന്നള്ളിയേപ്പാേഴ ം അടിതിരിപ്പാടും
അവിെടെയത്തി. ഉടെന രാജകുമാരൻ പണക്കിഴി ഒൻ�
പതും എടു െകാ വ ആ ാഹ്മണെന്റ കയ്യിൽ
െകാടുത്തി ‘ഇതാ ഇവയിൽ ഒൻപതിനായിരം പണമു�

്. ഇതിനായി ് അ ് ഇനി തിരുവനന്തപുരം വെര
േപാകണെമന്നില്ല’ എ കൽപ്പി . അേപ്പാൾ ആ ാ�
ഹ്മേണാത്തമനു‚ ഇ മാ ം ഔദാര്യമുള്ള ഈ ബാലൻ
ആരാണു്? എ സംശയം േതാ കയും വിവരം രാ�
ജകുമാരേനാടു് തെന്ന േചാദി കയും, അവിടു വ �
തെയല്ലാം അരുളിെച കയും െച . സംഗതികെള�
ല്ലാം മനസ്സിലായേപ്പാൾ അടിതിരിപ്പാട്ടിേല ണ്ടായ
സേന്താ ഷവും സന്താപവും, അ തവും, ബഹുമാനവും,
വാത്സല്യവുെമല്ലാം സീമാതീതങ്ങളായിരു എ ള്ള�
തു പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ. ഉടെന ആ ാഹ്മേണാത്തമൻ
പുളകാവൃതശരീരനായി ആനന്ദാ െപാഴി െകാ ്
ര ക ം രാജകുമാരെന്റ ശിരസ്സിൽ െവച്ചി ് സഗൽ�
ഗദം ‘അവിേട ഈ കഷ്ടപ്പാടുകെളല്ലാം തീർ വള�
െരക്കാലം നിർബാധമായി രാജേഭാഗങ്ങളനുഭവി സു�
ഖമായി വാണരുളുവാൻ സർേവശ്വരൻ സഹായിക്കെട്ട
എന്നനു ഹി . അനന്തരം അേദ്ദഹം യാ യറിയി�

െകാ ് സസേന്താ ഷം സ്വേദശേത്ത തെന്ന മട�
ങ്ങിേപ്പാവുകയും െച . ഈ സംഗതി നടന്നകാല
ന െട െകാ ത രാനു കഷ്ടി ഒൻപതു തിരുവയ�

മാ േമ ായമായി ണ്ടായിരു . തദനന്തരം
കുറ ദിവസം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ മഹാരാജ്ഞി പു സ�
േമതം അരിപ്പാ ് എഴുന്നള്ളി താമസി െണ്ടന്ന വി�
വരം എ വീടന്മാർ, മാടമ്പിമാർ മുതലായ രാജ്യ ാഹി�
കൾ ് അറിവു കി കയാൽ ഇവെര സംഹരിക്കാനായി
അവർ ഇേങ്ങാ പുറെപ്പട്ടിരി െവ ചാരന്മാർ മുഖാ�
ന്തിരം മഹാരാജ്ഞി അറി . അേപ്പാൾ അവിേട ്
ഉണ്ടായ ഭയവും വ്യസനവും പരി മവും എ മാ മാ�
യിരു എ പറയാൻ യാസം. ഉടെന അവിടു
വട്ടപ്പറമ്പിേല ് ആളയ വലിയമ്മെയ വരുത്തി, വി�
വരെമല്ലാം കൽപ്പി . വലിയമ്മ ഇതുേകട്ടി ് ‘ഇതു നിമി�
ത്തം അവിടു ഒ ം വ്യസനി കയും പരി മി കയും
േവണ്ട. ഇതിനു സമാധാനം അടിയൻ ഉണ്ടാക്കിെകാ�
ള്ളാം. ഏതായാലും ഇനി ഇവിെട എഴുന്നള്ളി താമസി�
ച്ചാൽ ആപ ണ്ടാേയ ം. അതിനാൽ ഉടെന എഴു�
ന്നള്ളത്തിനു തയ്യാറാകണം’ എ തിരുമനസ്സറിയിച്ച
േശ ഷം അക്കാല േദശാധിപത്യവും, അഭ്യാസബല�
വും ൈസന്യബലവും, ാബല്യവും ധാരളമുണ്ടായിരുന്ന
മാമ്പള്ളി(വഞ്ഞി ഴ)ത്ത രാെന്റ േപർ സകലവിവ�
രത്തിനും ഒരു എഴുെത്തഴുതിെക്കാടുത്തി ് ഒരു ഭൃത്യെന
മുൻകൂട്ടി െചങ്ങ ർ ് ഓടി കയും കരിപ്പാലിൽ േകാ�
യിക്കലുണ്ടായിരുന്ന പാ ങ്ങൾ മുതലായവ സമീപ
തെന്ന വിശ്വാസമുള്ള ഒരു സ്ഥലത്താക്കി സൂക്ഷി ക�
യും കീരിക്കാേട്ട ് ആെള അയ എതാനും ൈസനിക�
ന്മാേരയും, ഭൃത്യന്മാേരയും ഒരു േമനാവും (േഡാലി) വരു�

കയും െച . അേപ്പാേഴ ം മഹാരാജ്ഞിയും െകാ�
ത രാനും അമൃേത ം മ ം കഴി എഴുന്നള്ളത്തിനു

തയ്യാറായി. ഉടെന വലിയമ്മയും ഊണു കഴി കയും ഭൃ�
ത്യന്മാർ മുതലായവെര ഊണു കഴിപ്പി കയും െചയ്തി ്
ക്ഷണത്തിൽ യാ പുറെപ്പ . മഹാരാജ്ഞിയും കുമാര�
നും വലിയമ്മയും േമനാവിലും, േശ ഷമുള്ളവർ കാൽന�
ടയായി മാണൂ പുറെപ്പട്ടതു്. അങ്ങിെന െചങ്ങ ർ
ഒ സമീപം ‘ബുധനൂർ’ എന്ന ദിക്കിലുള്ള വലിയപാട
എത്തിയേപ്പാേഴ പിള്ളമാരും മാടമ്പിമാരും വിവരമ�
റി പിന്നാെല അവിെടെയത്തി ആ േദശക്കാരായ
ചില ദുഷ്ടന്മാെരകൂടി കൂ പിടി െകാ ് ക ം, കട്ടയും
െകാടിയുമായി അടു കൂടി. ശ ക്കൾ അടു വരു
എ കണ്ടേപ്പാൾ വലിയമ്മ മഹാരാജ്ഞിേയയും രാ�
ജകുമാരേനയും േമനാവിൽ നി താെഴയിറക്കി ഒരു
ദാസിയുെടയും െചറുക്കെന്റയും നിലയിൽ േമനാവിെന്റ
പിന്നാെല നട കയും, വലിയമ്മ േമനാവിൽ തെന്ന
വാതിലടച്ചിരി കയും ഭൃത്യന്മാേരാടും മ ം േവഗത്തിൽ
നടക്കാൻ ആജ്ഞാപി കയും െച . ശ ക്കൾ സം�
ഘബലം അധികമുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ അവേരാെടതി�
രിടാൻ േപാേകണ്ട ം േമനാവിെന്റ ചു ം േചർ നട
െകാണ്ടാൽ മതിെയ ം ൈസനികന്മാേരാടു പറ
ചട്ടം െകട്ടി. അേപ്പാേഴ ം ശ ക്കൾ അടു വ ഏറു
തുടങ്ങി. മഹാരാജ്ഞിയും രാജകുമാരനും േമനാവിനക�
ത്താണു് എ വിചാരി ് അവർ അധികെമറിഞ്ഞതു്
േമനാവിെന്റ േനെരയും േമനാവു ചുമ ന്നവരുെട േനെര�
യും ൈസനികരുെട േനെരയുമായിരു . പാവെപ്പട്ടവ�
രായ ഭൃത്യ ീയും െചറുക്കനുമാണ വിചാരി മഹാ�
രാജ്ഞിേയയും കുമാരേനയും അവർ അധികമുപ വിച്ചി�
ല്ല. അതു വലിയമ്മയുെട കശൗലത്തിെന്റ ഫലമാണ
പറയണെമന്നില്ലേല്ലാ. ഭൃത്യന്മാർ ം, ൈസനികർ ം
ധാരാളം ഏറുെകാ െവന്നാലും അവർ ഓടിക്കളയാെത
ൈധര്യേത്താടു കൂടി അെതല്ലാം സഹി േമനാവിെന്റ
കൂെടത്തെന്ന നട . എങ്കിലും േമനാവിെന്റ വാതിൽ
െപാളി ചില ഏറുകൾ വലിയമ്മ ം െകാള്ളാെതയി�
രുന്നില്ല. അതു വരുെമ വലിയമ്മ മുേമ്പ തെന്ന വിചാ�
രിച്ചിരു . തനി എെന്തല്ലാം ഉപ വങ്ങൾ പറ്റിയാ�
ലും മഹാരാജ്ഞിേയയും, കുമാരേനയും രക്ഷിക്കണെമ
മാ േമ അവർവിചാരിച്ചിരു .

ഇങ്ങിെന ഒരു വിധം െചങ്ങനൂരിെന്റ അതിർത്തിയി�
െലത്തിയേപ്പാേഴ ം വഞ്ഞി ഴ ത രാനും ൈസന്യ�
സേമതം അവിെട വ േചർ . ത രാെനയും ൈസ�
ന്യങ്ങേളയും കണ്ടേപ്പാേഴ ം രാജ്യ ാഹികളായ ദുഷ്ട�
ന്മാെരല്ലാം ഭയവിഹല്വന്മാരായി ഓടി ഒളി . പിെന്ന
മഹാരാജ്ഞിേയയും രാജകുമാരേനയും കൂടി േമനാവിൽ
കയറ്റി എല്ലാവരും കൂടി വഞ്ഞി ഴ മഠത്തിൽ െച
േചർ . വട്ടപ്പറമ്പിൽ വലിയമ്മ അവിെട മൂ ദിവസം
താമസിച്ചതിെന്റ േശ ഷം മഹാരാജ്ഞിേയയും രാജകുമാ�
രേനയും വഞ്ഞി ഴ ത രാെന്റ അടുക്കൽ േത്യകം
പറേഞ്ഞൽപ്പിച്ചി ് യാ യുമറിയി പരിവാര സേമതം
സ്വേദശേത്ത മടങ്ങിേപ്പാരുകയും െച . അതിെന്റ
േശ ഷം കുറെഞ്ഞാരു ദിവസം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ അ
നാടുവാണിരുന്ന വലിയ രാമവർമ്മ മഹാരാജാവു് തിരു�
മനസ്സിേല ശീലായ്മ കലശലായിരി ന്നതായി േകൾ�

കുകയാൽ വഞ്ഞി ഴ ത രാൻ മഹാരാജ്ഞിെയ
പു സേമതം യാെതാരാപത്തിനും ഇടയാകെത തിരു�
വനന്തപുര െകാ െചന്നാ കയും പിെന്ന അധി�
കം താമസിയാെത മഹാരാജാവു തിരുമന െകാ ്
നാടുനീ കയും രാജേകസരിെയ സിദ്ധനും വീ�
രനും ശൂരനുമായിരുന്ന സാക്ഷാൽ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ
മഹാരാജാവു് തിരുമനസ്സിേല തിരുമൂ സിദ്ധി �
കയും അവിടു രാജ്യ ാഹികളുെട വംശെത്ത നമാവ�
േശ ഷമാക്കിത്തീർ കയും രാജ്യ േക്ഷമവും സമാധാ�
നവും വർദ്ധിപ്പി കയും െച . അതിനാൽ അന്തച്ഛി �
ങ്ങളും കലഹങ്ങളും കലാപങ്ങളും ശമി . മഹാരാജ കു�
ടുംബത്തിെല അംഗങ്ങെളല്ലാം പിന്നീടു നിർബാധമായും
നിർഭയമായും സസുഖം വസി .

ഇ യും പറ െകാ ് വട്ടപ്പറമ്പിൽ വലിയമ്മയു�
െട ബുദ്ധിസാമർത്ഥ്യം, ഔദാര്യം, ധീരത, തൽക്കാേലാ�
ചിത കർത്തവ്യജ്ഞാനം, രാജഭക്തി മുതലായ സത്ഗു�
ണങ്ങൾ എ മാ മുണ്ടായിരു എ ഷ്ടമായേല്ലാ.
ഇനി വട്ടപ്പറമ്പിൽ കുടുംബെത്തകുറി തിരുവതാംകൂർ
മഹാരാജാക്കന്മാർ േത്യകെമാരു തിപത്തിയും
കാരുണ്യവും ഉണ്ടാകുവാനുള്ള ചില കാരണങ്ങൾ കൂടി
ഈ ഉപന്യാസം അവസാനിപ്പി ന്നതിനു മുൻപായി
പറേയണ്ടിയിരി .

മാർത്താണ്ഡവർമ്മ മഹാരാജാവു് തിരുമന െകാ�
് കായംകുളം രാജ്യം പിടിച്ചടക്കണെമ നിശ്ചയി�

ച്ചതിെന്റ േശ ഷം താൻ ഇന്ന കാരം െചയ്യാൻ നിശ്ച�
യിച്ചിരി െവ ം അതിനു േവ ന്ന സഹായങ്ങൾ
െച തരണെമ വട്ടപ്പറമ്പിൽ വലിയമ്മയുെട േപർ
സ്വകാര്യമായി ഒരു തിരുെവഴുത്തയ കയും അങ്ങിെന
െച െകാള്ളാെമ സമ്മതി വലിയമ്മ മറുപടി അയ�

െകാടു കയും അ കാരം മഹാരാജാവും രാമയ്യൻ
ദളവയും യുദ്ധത്തിനായി ൈസന്യസേമതം കായംകുള�
െത്തത്തിയ സമയം വലിയമ്മ അവിെടയുണ്ടായിരുന്ന
ൈസന്യങ്ങെളെയല്ലാം തെന്റ സേഹാദരീപു േനാടുകൂ�
ടി അയ , കഴിയുന്ന സഹായങ്ങെളല്ലാം െച െകാടു�

കയും െച . കായംകുള രാജാവു് േതാേറ്റാടുകയും
മാർത്താണ്ഡവർമ്മ മഹാരാജാവു് ജയി കയും അേതാടു�
കൂടി യുദ്ധം അവസാനി കയും െചയ്തതിെന്റ േശ ഷം രാ�
മയ്യൻദളവയും വട്ടപ്പറമ്പിലുണ്ണിത്താനും (വട്ടപ്പറമ്പിെല
പുരു ഷന്മാർ ‘ഉണ്ണിത്താൻ’ എന്ന സ്ഥാനേപ്പരു് കായം�
കുള രാജാവു് െകാടുത്തതാണു് ) കൂടി േകാട്ടയ്ക്കക
കട ് ഓേരാ ം ക ം കാണി ം സഞ്ചരി െകാണ്ടി�
രുന്ന മേദ്ധ്യ വിജിതനായി കായംകുള രാജാവിെന്റ
ഒരു ഭടൻ ഒരു സ്ഥല ഒളി നി െകാ ് ഉണ്ണിത്താ�
െന ലക്ഷ്യമാക്കി വി ഷലിപ്തമായ ഒരു ശരം േയാഗി .
അതു െകാണ്ടയുടെന ഉണ്ണിത്താൻ നില പതി ക�
യും സ്വൽപ്പേനരത്തിനിടയിൽ കാലഗതിെയ ാപി�

കയും െച . ഇതു േകട്ടേപ്പാൾ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ
മഹാരാജാവിനുണ്ടായ വ്യസനം സീമാതീതമായിരു .
ഈ വർത്തമാനം േകൾ േമ്പാൾ ഉണ്ണിത്താെന്റ അമ്മ�

ം വലിയമ്മ ം ഉണ്ടാകുന്ന ദുഖം എ മാ മായിരി�
െമ ം അവെര ഏതു കാരം സമാധാനെപ്പടു

എ ം വിചാരിച്ചിട്ടാണു് അവിേട അധികം വ്യസനമു�
ണ്ടായതു്. ഉണ്ണിത്താെന്റ അമ്മ യുദ്ധവിദഗ്ദ്ധനും ധീരനും
സുന്ദരനും യുവാവുമായിരുന്ന ആ ഒരു പു ൻ മാ േമ
ഉണ്ടായിരു . ഈ സംഗതികളാകപ്പാെട വിചാരി�
ച്ചി ് മഹാരാജാവു് അത്യന്തം വി ഷണ്ണനായിതീർ .
ഏതുവിധവും ആ മാതാവിെന സമാധാനെപ്പടുത്തണമ�
േല്ലാ എ വിചാരി മഹാരാജാവും രാമയ്യൻ ദളവയും
കൂടി അവിെട നി പുറെപ്പ കീരിക്കാ വട്ടപ്പറമ്പിെല�
ത്തി അേപ്പാേഴ ം േനരം അർദ്ധരാ ി കഴിഞ്ഞിരുന്ന�
തിനാൽ അവിെട എല്ലാവരും കിട ഊറക്കമായിരു�

. ഉണ്ണിത്താെന്റ അമ്മ മാ ം തെന്റ പു ൻ തിരി
വന്നില്ലേല്ലാ എ ള്ള വിചാരം നിമിത്തം ഉറങ്ങീട്ടില്ലാ�
യിരു . മഹാരാജാവു് മുറ്റെത്തഴുന്നള്ളിനി െകാ ്
‘അേമ്മ! അേമ്മ! എ വിളി . അതു േക ് ഉണ്ണിത്താ�
െന്റ അമ്മ തെന്റ പു നാണു് വിളി ന്നെത വിചാ�
രി സേന്താ ഷേത്താടു കൂടി വാതിൽ തുറ ഒരു വിള�

മായി പുറ വ . അേപ്പാൾ കണ്ടതു അപരിചി�
തന്മാരായ ര േപെര ആകയാൽ ആ അമ്മ ‘എെന്റ
മകെനവിെട?’ എ േചാദി . അതിനു മറുപടിയായി
തിരുമന െകാ ് ‘ഇ മുതൽ നിങ്ങളുെട മകൻ ഞാ�
നാണു്. നിങ്ങൾ സവിച്ച മകെന ഇനി ജീവേനാടു കൂടി
കാണ്മാൻ നിങ്ങൾ സാധിക്കില്ല’ എ കകൽപ്പി .
ഇതു േക ് ആ സാധ്വി ഇടിെവട്ടിയമരം േപാെല കുറ
േനരം നിേശ്ചഷ്ടയായി നി േപായി. എങ്കിലും ബുദ്ധി�
ശാലിനിയായ ആ വിദു ഷി ഉടെന ൈധര്യെത്ത അവ�
ലംബി മനസ്സിെന ഉറപ്പി െകാ ് ‘അ ് ആരാണു്?
എെന്റ മകനു എെന്താരാപത്താണു പറ്റിയതു്?’ എ
വീ ം േചാദി . ഉടെന മഹാരാജാവു് തിരുമന െകാ�

് താൻ ആരാെണ ം ഉണ്ണിത്താനു ാണഹാനി
സംഭവി വാനുണ്ടായ കാരണമിന്നെത ം കൽപ്പി
േകൾപ്പി കയും വിവരെമല്ലാം അറിഞ്ഞേപ്പാൾ വീ ം
ദുഖാർത്തയായി ഭവിച്ച ആ സാധു ീെയ പലവിധത്തി�
ലുള്ള സ്വാന്തനവാ കൾ െകാ ് ഒരു വിധം സമാ�
ശ്വസിപ്പിക്കയും െചയ്തി തിരിെച്ചഴുന്ന കയും െച .
കാർത്തികതിരുനാൾ തിരുമന െകാ ് ഒരു ീെയ
വലിയമ്മെയ വിളിച്ചതുെകാ ് വട്ടപ്പറമ്പിൽ കുടും�
ബത്തിൽ അന്ന മൂപ്പായിരി ന്ന ീകൾെക്കല്ലാം
വലിയമ്മ എന്ന സ്ഥാനം സിദ്ധിദമായതുേപാെല മാർ�
ത്താണ്ഡവർമ മഹാരാജാവു തിരുമന െകാ ് ആ ഒരു

ീെയ അേമ്മ! എ കൽപ്പി വിളിച്ചതു നിമിത്തം
ആ കുടുംബത്തിലുള്ള ീകൾെക്കല്ലാം അമ്മെയ ള്ള
സ്ഥാനം സിദ്ധി . ഇേപ്പാഴും അവിെടയുള്ള ീകെള�
െയല്ലാം എല്ലാവരും അങ്ങെനതെന്നയാണു പറ വ�
രുന്നതു്. മാർത്താണ്ഡവർമ്മ മഹാരാജാവു നാടുനീങ്ങതു�
വെര ആ ീെയ സ്വമാതാവിെനെയന്നേപാെല തെന്ന
അത്യന്തം േസ്നഹബഹുമാനങ്ങേളാടുകൂടി ആദരിച്ചിരു
എ മാ മല്ല, ആ കുടുംബേത്ത അസംഖ്യം വ വ�
കകളും പല സ്ഥാനമാനങ്ങളും കൽപ്പി െകാടു കയും
െച . വട്ടപ്പറമ്പിൽ കുടുംബത്തിെല പുരു ഷന്മാർ മു�
മ്പിനാെല ഉണ്ടായിരുന്ന ഉണ്ണിത്താൻ എന്ന േപർ േഭദ�
െപ്പടുത്തി ‘വലിയത്താൻ’ എന്ന സ്ഥാനം കൽപ്പി െകാ�
ടുത്തതും മാർത്താണ്ഡവർമ്മ മഹാരാജാവാണു്. മഹാ�
രാജ്ഞിെയ വിചാരി വട്ടപ്പറമ്പിൽ വലിയമ്മെയ
ബുധനൂർ പാട വ കെല്ലറിഞ്ഞ തേദ്ദശവാസികളായ
ദുഷ്ടന്മാെര ആ മഹാരാജാവു് പിടി വരുത്തി യഥാന്യാ�
യം ശിക്ഷി കയും, അവർ ആ പാട ണ്ടായിരുന്ന
വ ക്കെളല്ലാം ‘േ ാഹപാട്ടം’ എന്ന ഇനത്തിൽ േചർ�

ക െകട്ടി സർക്കാരിേല ് എടു കയും െച .
വട്ടപ്പറമ്പിെല ഒരു വലിയത്താൻ (േമൽപറഞ്ഞ വലിയ�
മ്മയുെട ഒരു ദൗഹി ിപു െനന്നാണു േകട്ടിരി ന്നതു് )
ഒരിക്കൽ േദശസഞ്ചാരത്തിനായി േപാവുകയും മൂകാം�
ബി, കുടജാ ി മുതലായ സ്ഥലങ്ങളിൽ ദർശനം നടത്തി
വട േകാട്ടയ വ േചരുകയും േകാട്ടയ രാജാവി�
െന ക പരിചയമാവുകയും അേദ്ദഹത്തിെന്റ അടുക്കൽ
നി ഇ ജാലം, മേഹ ജാലം മുതലായ േമാടിവിദ്യ�
കൾ അഭ്യസി അതിൽ അദ്വിതീയനായിത്തീരുകയും
െചയ്തതിെന്റ േശ ഷം തിരുെനൽേവലി മാർഗ്ഗം തിരുവ�
നന്തപുര വ േചർ െവ ം അ നാടുവാണിരു�
ന്ന കാർത്തികതിരുനാൾ രാമവർമ്മമഹാരാജാവു് തി�
രുമനസ്സിെല മുഖം കാണി കയും മഹാരാജാവു് സസ�
േന്താ ഷം സൽക്കരി വലിയത്താെന കുറ ദിവസം
തിരുവനന്തപുര താമസിപ്പി കയും െച െവ ം
അക്കാല േമാടിവിദ്യയിൽ ഏറ്റവും സിദ്ധനായി
തിരുവനന്തപുര ണ്ടായിരുന്ന ‘പീതാംബരയ്യൻ’ എന്ന
പാരേദശികെന വലിയത്താൻ േതാൽപ്പിേച്ചാടി െവ�

ം പത്മതീർത്ഥ മദ്ധ്യത്തിൽ കച്ചവടസാമാനങ്ങൾ നി�
രത്തി തങ്ങളുെട സാമർത്ഥ്യെത്ത കാണിച്ച ഊറ്റക്കാരും
ഐ ജാലികന്മാരുമായ പട്ടാണികെളയും ഈ വലിയ�
ത്താൻ െവള്ളത്തിൽ മുക്കി മടക്കിവി െവ ം വലിയ�
ത്താെന്റ ഈ വക േയാഗങ്ങൾ ക മഹാരാജാവു്
വലെര സേന്താ ഷി കയും, വിസ്മയി കയും വലിയ�
ത്താെന്റ ര ൈക ം വീര ംഖലയും മറ്റേനകം സമ്മാ�
നങ്ങളും കൽപ്പി െകാടു ് സേന്താ ഷിപ്പിച്ചയ കയും
െച െവ ം സിദ്ധവിദ്വാനും മഹാകവിയുമായിരുന്ന
അശ്വതിതിരുനാൾ ഇളയത രാൻ തിരുമന െകാ ്
കുറ കാലം കൃ ഷ്ണപുരെത്തഴുന്നള്ളി താമസി ഈ വലി�
യത്താന്റടുക്കൽനി േമാടിവിദ്യകളഭ്യസിക്കയുണ്ടായി�
െണ്ട ം മ ം ചില കഥകളും േകട്ടി ്. വട്ടപ്പറമ്പിൽ

കുടുംബക്കാരും തിരുവതാംകൂർ മഹാരാജകുടുംബവുമായി
ഇ കാരമുള്ള അടുപ്പങ്ങെളല്ലാമുണ്ടാവാൻ ധാന കാ�
രണഭൂത ആ വലിയമ്മയാണ ള്ളതു് ഷ്ടമാണേല്ലാ.
ഐതിഹ്യങ്ങൾ മിക്കവാറും േക േകൾവിെയ അടിസ്ഥാ�
നെപ്പടുത്തിയും ഓേരാരുത്തർ നിർമി ന്ന കള്ളക്കഥക�
െള കൂട്ടിേച്ചർ ം പറ ം എഴുതി ട്ടിയുണ്ടാ ന്നവ�
യാണന്നാണേല്ലാ സാധാരണ ജനങ്ങളുെട വിശ്വാസം.
എന്നാൽ ഈ ഉപന്യാസത്തിൽ പറയെപ്പട്ടി ള്ള മിക്ക
സംഗതികളും വട്ടപ്പറമ്പിൽ ഇേപ്പാഴുമിരി ള്ള പുരാത�
നേരഖാ മാണങ്ങെള അടിസ്ഥാനെപ്പടുത്തി എഴുതി�
യി ള്ളവയാണ ം ഇതിേല േവേറയും ലക്ഷ്യങ്ങൾ
കാണു െണ്ട ം അതിനാൽ ഈ ഐതിഹ്യങ്ങെള�
പ്പറ്റി അവിശ്വസിക്കാൻ യാെതാരു കാരണവുമില്ല ം
വായനക്കാെര അറിയി െകാ . കീരിക്കാ വട്ടപ്പറ�
മ്പിൽ ഭവനത്തിനു ‘േകാട്ടയ്ക്കക ’ എ കൂടി ഒരു േപർ
ഇേപ്പാഴും ആ ദി കാരിൽ ചിലർ പറ വരുന്നതും
അവിെട േകാട്ട, കിട ് മുതലായവയുെട നഷ്ടാവശിഷ്ട�
ങ്ങൾ ഇേപ്പാഴും കാണാവുന്നതും ആ ഭവനത്തിൽ ഏറ്റവും
പഴക്കമുള്ള വലിയ േതാ കൾ വാളുകൾ, ഈട്ടി, കുന്തം,
േവൽ മുതലായ ആയുധങ്ങൾ ഇേപ്പാഴും കാണെപ്പടുന്നതും
ഇതിേല ഉത്തമ ലക്ഷ്യങ്ങളാണേല്ലാ. തിരുവതാംകൂർ
മഹാരാജാക്കന്മാർ വട്ടപ്പറമ്പിൽ കുടുംബേത്താടുള്ള

േത്യക തിപത്തി ഇേപ്പാഴും നിലനി േപാരു
െണ്ട ള്ളതിനു പല ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളു ്. ഇവർ ബഹു�
മാനസൂചകമായി ര െവള്ളിവില്ലക്കാെര കൽപ്പിച്ചനു�
വദിച്ചി ള്ളതു ഇ ം നിറുത്തൽ െചയ്തിട്ടില്ലാത്തതുതെന്ന
ഒരു മുഖ്യലക്ഷണമാണേല്ലാ. കാർത്തിക തിരുനാൾതി�
രുമന െകാ ം, മാർത്താണ്ഡവർമ്മ മഹാരാജാവു് തി�
രുമന െകാ ം വട്ടപ്പറമ്പിൽ വലിയമ്മയുെട േപർ
ഓേരാ തിരുെവഴു കൾ അയച്ചതായി മു പറഞ്ഞി�
ണ്ടേല്ലാ. ആ തിരുെവഴു കൾ വട്ടപ്പറമ്പിെല പഴയ

2
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േരഖാ മാണങ്ങളുെട േശഖരത്തിൽ അവർ സബഹുമാ�
നം സൂക്ഷി വച്ചിരു . 1045-ആമാണ്ടിട ദിവാനായി�
രുന്ന സർ ടി. മാധരായരവർകൾ ഒരു തിരുവതാംകൂർ
ചരി െമഴുതുന്നതിേലക്കായി വട്ടപ്പറമ്പിലുള്ള പഴയ േര�
ഖാ മാണങ്ങൾ കാണണെമ ് ആവശ്യെപ്പടുകയും,
വലിയത്താനവർകൾ അവ കാണി െകാടു കയും ചി�
ലെതല്ലാം മാധവരായരവർകളുെട ആവശ്യ കാരം െകാ�
ടുത്തകൂട്ടത്തിൽ ആ തിരുെവഴു കളും െകാടു കയും
െച . ആ മാണങ്ങെളാ ം തിരിെയ െകാടുത്തിട്ടില്ല.
എങ്കിലും അവയുെട ശരിപ്പകർ കൾ ഇേപ്പാഴും വട്ടപ്പറ�
മ്പിൽ കാണു ്.

1085-ആമാ ് വട്ടപ്പറമ്പിെല അന്നെത്ത വലിയമ്മ
തിരുവനന്തപുര െച തെന്റ കുടുംബസംഗതികെള�
പ്പറ്റി ഒരു സങ്കടഹർജി വിശാഖംതിരുനാൾ തിരുമനസ്സി�
െല സന്നിധിയിൽ സമർപ്പി കയും തിരുമന െകാ ്
ആ ഹർജി തൃൈക്കയിൽത്തെന്ന കൽപ്പി വാ കയും
ഉടൻ തെന്ന താെഴ കാണുന്ന അർത്ഥത്തിൽ അറിെവഴു�
തി തുല്യം ചാർത്തി സർവാധികാര്യക്കാെര ഏൽപ്പി �
കയുംെച .

ഇതു വട്ടപ്പറമ്പിൽ വലിയമ്മയുെട ഒരു ഹർജിയാണു്.
ഇവർ വളെര മാന്യതേയാടും ഐശ്വര്യേത്താടുമിരി ന്ന
ഒരു കുടുംബക്കാരാകു . ഈ ഹർജി ദിവാൻജിയുെട
പൂർണ്ണമായും ശീ തയിലുമുള്ള ആേലാചനക്കായി ഒരു
സാധനേത്താടുകൂടി അയക്കണം. അമ്മ ഇവിെട താമ�
സി . അവെര ആവശ്യത്തിലധികം താമസിപ്പിക്ക�
രുതു്.’ എ രാമവർമ്മ.

ഇതു് മഹാരാജാവു് തിരുമനസ്സിെല ീതിയും കാ�
രുണ്യവും ഇവരുെട േപരിൽ എ മാ മുണ്ട ള്ളതിനു
ഒരു ദൃഷ്ടാന്തമാണേല്ലാ. ഇനി വട്ടപ്പറ കുടുംബത്തിെന്റ
താൽക്കാലികസ്ഥിതികൂടി സ്വൽപ്പം പറേയണ്ടിയിരി�

.
കായംകുള താമസിച്ചിരുന്ന ശാഖക്കാർ കായം�

കുളം തിരുവതാംകൂറിൽ േചർന്നി അധികം താമസി�
യാെത തെന്ന നാമാവേശ ഷമായി തീർ . അവിെട
ഇേപ്പാൾ അവരുെട ചില പരേദവതാ േക്ഷ ങ്ങളും മ ം
അല്ലാെത പഴയ ഭവനം േപാലും കാണ്മാനില്ല. കീരിക്കാ�
ള്ള ഭവനത്തിൽ െകാല്ലം 1000-ആമാണ്ടായേപ്പാേഴ ം

ഒരു വലിയമ്മ മാ മായിത്തീർ . അവർ വേയാവൃദ്ധ�
യായിത്തീരുകയും, അവർ സന്തതിയില്ലാതിരി ക�
യും െച കയാൽ വിവരം മഹാരാജാവിങ്കൽ തിരുമന�
സ്സറിയി അവിടുെത്ത അനുവാദ കാരം 1034-ആമാ�

് പന്തള േതാട്ടത്തിൽ ഉണ്ണിത്താന്മാരുെട ഭവന�
ത്തിൽ നി കുടുംബമടക്കം ദെത്തടു ് വട്ടപ്പറമ്പിൽ
കുടുംബത്തിൽ അവകാശെപ്പടുത്തി. ആ ദത്തിൽ ഉൾ�
െപ്പട്ടവരായി ഒരമ്മയും മൂ ീസന്താനങ്ങളും ര പു�
രു ഷസന്താനങ്ങളും ഉണ്ടായിരു . ആ മൂ ീകളിൽ
ഒരു ീ പന്തള ം, ഒരു ീ കീരിക്കാ ് വട്ടപ്പറമ്പി�
ലും, താമസി കയും ഒരു ീെയ 1068-ആമാ തീ�
െപ്പ േപായ െനടു േകായിക്കൽ വലിയ ത രാൻ
അവർകൾ പ ം പരിവട്ടവുമി ് അവിടുെത്ത ണയിനി�
യാക്കി സ്വീകരി അവർ േവ ന്ന വ വകകളും
ഗൃഹവും പുരയിടങ്ങളുെമല്ലാം െകാടു തിരുവല്ലായിൽ
െകാ വ താമസിപ്പി കയും െച . കീരിക്കാ
വട്ടപറമ്പിൽ ഒടുക്കം േശ ഷിച്ച വലിയമ്മ 1059-ആമാ�

് കർക്കടകമാസം 18-ആം തീയതി ചരമഗതിെയ
ാപി േപായി. ഇേപ്പാൾ പന്തള ള്ള േതാട്ടത്തിൽ

ഭവനത്തിലും കീരിക്കാ വട്ടപ്പറമ്പിലും തിരുവല്ലാ വട്ടപ്പ�
റമ്പിലുമായി താമസി വരുന്ന മൂ ശാഖക്കാരും േനെര
േജ്യ ഷ്ഠത്തിയനുജത്തിമാരുെട സന്താനങ്ങളാെണ വി�
േശ ഷി പറയണെമന്നില്ലേല്ലാ.
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വിശ്വവി തനായിരുന്ന ൈവക്ക തിരുനീലകണ്ഠൻ
എന്ന ഗജേ ഷ്ഠെന റി ള്ള ഓർമ്മ ഈ നാ കാരുെട
മനസ്സിൽനി മാ േപായിരി െമ േതാ ന്നില്ല.
അവെന്റ േയാഗ്യതാംശങ്ങൾ ക ം േക ം അറിഞ്ഞി �
ള്ളവർക്കാർ ം അവെന ഒരിക്കലും വിസ്മരിക്കാൻ സാ�
ധി ന്നതുമല്ല. (ആനെയ അതു് എന്നല്ലാെത അവൻ
എ പറയുന്നതു ശരിയെല്ല ചിലർ േതാന്നിേയ�
ക്കാം. എന്നാൽ തിരുനീലകണ്ഠൻ സ്വഭാവംെകാ ്
ഒരു മൃഗമല്ലാെതയിരുന്നതിനാൽ ഞാനി കാരം പറ�
യുന്നതാെണ വായനക്കാർ മനസ്സിലാക്കിെക്കാേള്ള�
ണ്ടതാണു് ).

തിരുനീലകണ്ഠെന്റ ജനനം എന്നായിരു െവ�
തീർച്ചെപ്പടുത്താൻ മാർഗെമാ ം കാണുന്നില്ല.

എന്നാൽ ഇവെന കാട്ടിൽനി പിടി കൂട്ടിലി പഴക്കി�
റത്തിറക്കിയതിെന്റ േശ ഷം ആദ്യമായി ഏ മാനൂർ

േക്ഷ ത്തിൽ എഴുന്നള്ളിപ്പാനായി നിയമി കയാണു്
െചയ്തെത ം അതു് 965-ആമാണ്ടിനിടയ്ക്കായിരു �
െവ ം അേപ്പാൾ അവനു് ഏകേദശം നാല വയ

ായമായിരു എ മുള്ളതിനു ചില ലക്ഷ്യങ്ങളു ്.
അതിനാൽ ന െട കഥാനായകെന്റ ജനനം െകാല്ലം
950-961 ആയിടയ്ക്കായിരി െമ ് ഊഹിക്കാം. എന്നാ�
ലിവൻ ൈവക്ക െച േചർന്നതു് എന്നാെണ
നിശ്ചയി ന്നതിനും തക്കതായ ലക്ഷ്യെമാ മില്ലാെത�
യാണിരി ന്നതു്. ൈവക്ക സന്ധ്യേവല തുടങ്ങി�
യാൽ ഉൽസവം കഴിയുന്നതുവെരയും ര േനരവും എഴു�
ന്നള്ളി േവണ്ടതുെകാ ം വിേശ ഷി ം അഷ്ടമിനാൾ
ഉദയനാപുരത്തപ്പെന്റ എഴുന്നളള കൂടി ഉള്ളതുെകാ�

ം അവിെട എ ം ര നല്ല ആനകൾ അവശ്യം
േവണ്ടതായിട്ടാണിരി ന്നതു്. ഒരു കാല ് അവിെട
േവലായുധൻ എ ം വിരൂപാക്ഷൻ എ ം ര വലിയ
ആനകളുണ്ടായിരു . അക്കാല ് ആ ആനകെളെക്കാ�
ണ്ടാണു് അവിടുെത്ത അടിയന്തിരങ്ങൾ നിർവഹി
വന്നിരുന്നതു്. വിരൂപാക്ഷൻ കഴിഞ്ഞതിെന്റ േശ ഷം
േവലായുധെനെക്കാ മാ ം അവിെട മതിയാകാെത
വന്നതിനാലാണു് തിരുനീലകണ്ഠെന അവിെട നിയമി�
ച്ചതു്. ഇതുെകാ തിരുനീലകണ്ഠൻ ൈവക്ക െച
േചർന്ന സമയം അവെന്റ ബാല്യദശ കഴിഞ്ഞിരു �
െവ ം ൈവക്കെത്ത എഴുന്നള്ളി നിർവ്വഹിക്കാൻ
തക്ക ായവും പുഷ്ടിയും അവനു സിദ്ധിച്ചിരു െവ ം
തീർച്ചയാക്കാം. േവലായുധനു തിരുനീലകണ്ഠേനക്കാൾ
വലിപ്പമുണ്ടായിരു . എങ്കിലും ഭംഗിയും തലെയടു ം
തിരുനീലകണ്ഠേനാളം േവലായുധനുണ്ടായിരുന്നില്ല.
എഴിന്നള്ളി ന്ന സമയങ്ങളിൽ തിരുനീലകണ്ഠൻ തല
ഒ കൂടി ഉയർത്തിപ്പിടി മായിരു . അതിനാൽ
ആ സമയം മുമ്പിൽനി േനാക്കിയാൽ േവലായുധ�
േനക്കാൾ െപാക്കം കൂടുതൽ തിരുനീലകണ്ഠനാെണ
േതാ ം. തലെയടു ്, തലക്കട്ടി, മസ്തകത്തിെന്റ വിരിവു്,
േദഹത്തിെന്റ പുഷ്ടി, െകാ കളുെടയും െചവികളുെടയും
വലിപ്പം, ഭംഗി ഇങ്ങെനയുള്ള ഓേരാ ഭാഗങ്ങൾ േനാക്കി�
യാലും തിരുനീലകണ്ഠെനേപ്പാെലയുള്ള ഒരാന ‘ന ഭൂേതാ
ന ഭവി ഷ്യതി’ എ തെന്ന തീർച്ച പറയാം. എഴുന്ന�
ള്ളി ന്ന സമയങ്ങളിൽ തല ഉയർത്തിപ്പിടി െകാ ം
വാദ്യേഘാ ഷങ്ങളുെട താളെമാപ്പി െചവിയാട്ടിെക്കാ�

മുള്ള അവെന്റ ആ നിലയുെട ഭംഗി ഒ േവെറ
തെന്നയാണു്. എന്നാൽ വിസ്മയനീയവും ാഘ്യവുമായി�
രി ന്നതു് തിരുനീലകണ്ഠെന്റ സ്വഭാവഗുണവും ബുദ്ധി
മാഹാത്മ്യവുമാണു്.

ആനകളുെട വർഗത്തിലും ാഹ്മണൻ, ക്ഷ ിയൻ,
ൈവശ്യൻ, ശൂ ൻ ഇങ്ങെന നാലു വകയുെണ്ട ം അവ�
യിൽ തിരുനീലകണ്ഠൻ ാഹ്മണവർഗ്ഗത്തിൽെപ്പട്ടവനാ�
െണ മാണു് ചിലരുെട അഭി ായം. തിരുനീലകണ്ഠൻ
മനസ്സറി ് ആെരയും െകാന്നിട്ടില്ല. അവൻ നിമിത്തം
ഒരു മഹമ്മദീയ ീ മാ ം മരിച്ചി െണ്ട േവണെമ�
ങ്കിൽ പറയാം. ചിലേപ്പാൾ എഴുന്നള്ളിപ്പാനായി തിരു�
നീലകണ്ഠെന േചർത്തല െകാ േപാകാറുണ്ടായിരു .
അവെന മുട്ടത്തങ്ങാടിയിൽകൂടി െകാ േപാകുേമ്പാൾ
മിക്ക കച്ചവടക്കാരും അവനു പഴ ല െകാടു ക പതി�
വാണു്. ഒരാണ്ടിൽ ഒരു മഹമ്മദീയവ്യാപാരി അവനു പഴ�

ല െകാടുത്തില്ല. ആ മഹമ്മദീയനു പഴവും പലഹാര�
ങ്ങളും കച്ചവടവുമുണ്ടായിരുന്നി ം പഴ ല െകാടുക്കാതി�
രുന്നതു ന്യായമായിെല്ലന്നാണു് തിരുനീലകണ്ഠനു േതാ�
ന്നിയതു്. മ ള്ള കച്ചവടക്കാർ വില െകാടു പഴ ല
വാങ്ങിെക്കാടുത്ത സ്ഥിതി ് അേനകം പഴ ലകൾ
ൈകവശം െവ െകാണ്ടിരി കയും പഴം വി തെന്ന
വളെര ലാഭെമടു െകാണ്ടിരി കയും െചയ്ത ആ മഹ�
മ്മദീയൻ ഒ ം െകാടുക്കാെതയിരുന്നതിനാൽ ന െട
കഥാനായകനു ൈവരസ്യം േതാന്നിയതു് ഒരന്യായമായി
വിചാരിക്കാനുമില്ലേല്ലാ. ഏെതങ്കിലും തിരുനീലകണ്ഠൻ
വഴിയിൽ നി െകാ തുമ്പിൈക്ക നീട്ടി മഹമ്മദീയ�
െന്റ പീടികയിൽ നിന്നിരുന്ന ഒരു പഴ ലയുെട ഒരറ്റ
പിടി . അേപ്പാൾ കച്ചവടം െച െകാണ്ടിരുന്ന ഒരു
മഹമ്മദീയ ീ പഴ ലയുെട മേറ്റത്തല പിടി ് അക�
േത്ത ് വലി . ‘തിരുനീലകണ്ഠൻ പഴ ല പിടി പുറ�
േത്ത വലിച്ചതിേനാടുകൂടി ആ ീ തെന്റ മുമ്പിൽ വ
വീണയുടെന തിരുനീലകണ്ഠൻ അവിെടനി ം േപായി.
ആളുകൾ വ ീെയ എടു ് അക െകാ േപാ�
യിക്കിടത്തി അേപ്പാേഴ ം അവൾ മരിച്ചിരു അതു്
അവളുെട ആധിെകാെണ്ടന്നല്ലാെത തിരുനീലകണ്ഠൻ
െകാന്നിെട്ട പറയാനില്ലേല്ലാ.

തിരുനീലകണ്ഠൻ ൈവക്ക െചന്നകാലം മുതൽ
അവസാനംവെര അവെന്റ ധാന പാപ്പാൻ ‘മൂലയിൽ
േഗാവിന്ദശ്ശാരു് ’ എെന്നാരു നായരായിരു . അയാൾ
തിരുനീലകണ്ഠെന റി പു നിർവിേശ ഷമായ േസ്ന�
ഹവും വാൽസല്യവുമുണ്ടായിരു . തിരുനീലകണ്ഠനു
േനരേത്ത എെന്തങ്കിലും ഭക്ഷണം െകാടുക്കാെത അയാൾ
ജലപാനം േപാലും കഴി ക പതിവില്ല. ൈവകുേന്നര�
വും അവനു വയറു നിറയത്തക്കവണ്ണം തീറ്റ വക കരു�
താെത അയാൾ അത്താഴമുണ്ണാറില്ല. േഗാവിന്ദശ്ശാർ പതി�
വായി അവെന പുഴയിൽ െകാ േപായി കുളിപ്പി േക്ഷ�

ത്തിൽെകാ െച െതാഴീ തീർത്ഥവും സാ�
ദവും ിമധുരവും മ ം േമടി െകാടു ന്നതു കണ്ടാൽ
ഇവൻ അയാളുെട മകൻ തെന്നയായിരി േമാ എ
േതാന്നിേപ്പാകും. അയാൾ അവെന സാധാരണ വിളി �
വന്നതും ‘മക്കേള!’ എ തെന്നയാണു്. പിെന്ന അയാൾ
തിരുനീലകണ്ഠനു് ‘ശ ’ എന്ന ഓമനേപ്പരുകൂടി ഇട്ടിരു�

. ചിലേപ്പാൾ അയാൾ അതും വിളിക്കാറുണ്ടായിരു�

. അല്ലാെത തിരുനീലകണ്ഠെന ള്ള ശബ്ദം അയാൾ
ഒരിക്കലും അവെന വിളിക്കാനും പറയാനും ഉപേയാഗി�
ച്ചിരുന്നില്ല. തിരുനീലകണ്ഠൻ േഗാവിന്ദശ്ശാെര വിചാരി�
ച്ചിരുന്നതും, തെന്റ പിതാവിെനേപ്പാെലതെന്നയാണു്.
അയാൾ ദൂെരനി െകാ മക്കേള, അെല്ലങ്കിൽ ശ ,
എ വിളിച്ചാൽ ഏറ്റവും ആദരേവാടും ഭയഭക്തി േസ്ന�
ഹബഹുമാനങ്ങേളാടുംകൂടി ഉറെക്ക വിളിേക െകാ ്
അവൻ ഓടിെച ന്നതു കണ്ടാൽ ഏവരും വിസ്മയി �
േപാകും. േഗാവിന്ദശ്ശാർ തിരുനീലകണ്ഠെന ഇ കാ�
രം വശംവദനാക്കിതീർത്തതു് ചില മ േയാഗങ്ങൾ
െകാണ്ടാെണ ചിലർ വിശ്വസി കയും പറയുകയും
െചയ്തിരു . വാസ്തവത്തിൽ അയാൾ േസ്നഹവാൽസല്യ�
ങ്ങളും പരിചരണാദികളും െകാണ്ടാണു് അവെന സ്വാ�
ധീനെപ്പടുത്തിയതു്. അയാൾ ് അതു് അനായാേസന
സാധിച്ചതു് അവെന്റ സ്വഭാവഗുണം െകാ മാണു്. േഗാ�
വിന്ദശ്ശാർ ഒരിക്കലും തിരുനീലകണ്ഠെന അടിക്കയും മ ം
െച േവദനെപ്പടുത്തിയിട്ടില്ല. സകലകാര്യവും നല്ലവാ�

പറ തെന്നയാണു് അയാൾ സാധിപ്പിച്ചി ള്ളതു്.
അടി ന്നതിനും മ ം തിരുനീലകണ്ഠൻ ഒരിക്കലും കാ�
രണമുണ്ടാക്കീട്ടില്ല. അതിെനാ ം കാരണമുണ്ടാവാനും
മാർഗമില്ലായിരു . സാധാരണ ആനക്കാരൻമാെരേപാ�
െല േഗാവിന്ദശ്ശാർ തിരുനീലകണ്ഠെനെകാ കള്ളത്ത�
ടി പിടിപ്പി കയും മ ം പതിവില്ല. എഴുന്നള്ളി കൾ
മാ മല്ലാെത അയാൾ അവെന ഉപേയാഗെപ്പടുത്താറി�
ല്ല. അതിേല ്, വിേശ ഷി ം ൈവക്ക േക്ഷ ത്തിൽ
േവണ്ടിവരുന്ന ബുദ്ധിമു ം കഷ്ടപ്പാടുെമല്ലാം സഹിക്കാൻ,
തിരുനീലകണ്ഠൻ സദാ സന്നദ്ധനുമായിരു . േഗാവിന്ദ�
ശ്ശാർ പറഞ്ഞാൽപിെന്ന പറയാനുമില്ല.

സാധാരണയാനകെളേപ്പാെല തിരുനീലകണ്ഠെന
തള ക പതിവില്ല. പകൽ സമയെമല്ലാം അവൻ ൈവ�
ക്ക മതിൽക്കക തെന്നയാണു് നിൽ ക പതി�
വു്. രാ ികാലങ്ങളിൽ േഗാവിന്ദശ്ശാരുെട ഭാര്യാ വീടിനു
സമീപം എവിെടെയങ്കിലും അയാൾ തീറ്റി തയ്യാറാക്കി
െവ െകാടു ന്ന സ്ഥല നിൽ കയും തീറ്റി തി
തീർന്നാൽ കിട റ കയും െച െകാ ം. വളെര വാ�
ഴയും െതങ്ങിൻൈതയുമുള്ള പുരയിടങ്ങളിലായാലും തിരു�
നീലകണ്ഠൻ അവയിെലാ ം നഷ്ടെപ്പടു ക പതിവില്ല.
ഉത്സവകാല ്, വിേശ ഷി ം അഷ്ടമിദിവസം, ീകളും
പുരു ഷൻമാരും കുട്ടികളും വ്യദ്ധൻമാരും മ മായി ൈവ�
ക്ക മതിൽക്കക ജനങ്ങൾ സദാ തിങ്ങി വിങ്ങി
നിറഞ്ഞിരി മെല്ലാ. ആ കൂട്ടത്തിൽ തിരുനീലകണ്ഠനുമു�
ണ്ടായിരി ം. അവെന തളച്ചിരി കയിെല്ലന്നല്ല, ആന�
ക്കാരനും അവിെടെയ മുണ്ടായിരിക്കാറില്ല. എന്നാൽ
അവൻ േഗാവിന്ദശ്ശാർ േശഖരി െകാടു ന്ന സാമാന�
ങ്ങൾ തി െകാ ് ഒരരികിെലങ്ങാനും നിൽ കയ�
ല്ലാെത യാെതാരുത്തെരയും യാെതാരു കാരത്തിലും
ഉപ വി ക പതിവില്ല. അവെന്റ ഈ സാധുസ്വഭാവം
കണ്ടി ് ചില രസികൻമാർ ഫലിതമായി തിരുനീലകണ്ഠ�
നാനേകസരിയാെണങ്കിലും ൈവക്ക മതിൽക്കക
െചന്നാൽ പട്ടിയാകും.’ എ പറയാറു ്.

ൈവക്ക േക്ഷ ത്തിൽ മിക്ക ദിവസവും സദ്യ�
യുണ്ടായിരി ന്നതു് സാധാരണമാണെല്ലാ. സദ്യയുള്ള
ദിവസങ്ങളിെലല്ലാം ഒരു െച (മൂ പറ അരിയുെട)
േചാറു് തിരുനീലകണ്ഠനും െകാടുക്കണെമ ് ഏർപ്പാടു�
ണ്ടായിരു . അതു് അമ്പലവാസിസ്സദ്യ കഴിയുേമ്പാഴാ�
ണു് പതിവു്. അമ്പലവാസികൾ ഊണുകഴി ് ഊ പു�
രയിൽനി ് ഇറങ്ങി ട േമ്പാൾ ആരും പറയെത�
തെന്ന തിരുനീലകണ്ഠൻ അടുക്കളവാതിൽക്കൽ ഹാ�
ജരാകും. അേപ്പാൾ േദഹണ്ഡക്കാർ പതിവുള്ള േചാറും
പായസവും പാ ങ്ങളിലാക്കി പുറെത്തടുത്തിടും. േഗാവി�
ന്ദശ്ശാർ വ ് ഉരുട്ടിയിരുട്ടി വായിൽ വ െകാടു കയും
തിരുനിലകണഠൻ മുറ വാങ്ങി ഭക്ഷി കയും െച ം.
ചിലേപ്പാൾ േഗാവിന്ദശ്ശാർ വരാെതയിരുന്നാൽ േദഹ�
ണ്ഡക്കാരിൽ ധാനനായ “െവങ്കിട്ടെന ാൻ” എന്നയാ�
ളായിരു േചാറുരുട്ടിെകാടു ക പതിവു്. ആ എ ാ�
ന്തിരിയും തിരുനീലകണ്ഠനും തമ്മിലും വലിയ േസ്നഹ�
മായിരു . ചുരുക്കത്തിലുള്ള ചില സദ്യകളുണ്ടായാൽ
ചിലേപ്പാൾ അമ്പലവാസിസ്സദ്യ ഉണ്ടായിെല്ല ംവരും.
എങ്കിലും തിരുനീലകണ്ഠനു പതിവുള്ളതു െകാടുക്കാെത�
യിരിക്കാറില്ല. അമ്പലവാസിസ്സദ്യ ഇല്ലാത്ത ദിവസങ്ങ�
ളിൽ അടുക്കളവാതിൽക്കൽ ഹാജരാേക ന്ന സമയം
നിശ്ചയമില്ലാെത തിരുനീലകണ്ഠൻ ചിലേപ്പാൾ സ്വൽ�
പം താമസി േപായിെയ വരും. എന്നാൽ െവങ്കിട്ടെന�

ാൻ േചാെറടു പുറത്തി െകാ ശ ! എ ് ഉറ�
െക്ക വിളി ം. വിളിേകട്ടാലുടെന അവനവിെട എ �
കയും േചാറു വാങ്ങി ഭക്ഷി കയും െച ം. ഭക്ഷണം
കഴിഞ്ഞാലുടെന യഥാപൂർവ്വം അവൻ അവെന്റ സ്ഥാ�
ന േപായി നിൽ കയും െച ം. ആനെക്കാട്ടിലി�
െന്റ വട വശ കിഴേക്കാ മാറി ആ അരികിലാണു്
അവൻ പകൽസമയം നിൽ ക പതിവു്. ചില ദിവസം
വല്ല കാരണത്താലും അവനു പതിവുള്ള േചാറുമുഴുവനും
കിട്ടാെതവന്നാൽ അടുക്കളവാതിൽക്കൽനി ് അവൻ
േപാവുകയില്ല. കുറ േനരംകൂടി അവിെട നിന്നി ം േചാറു
മുഴുവനും െകാടുത്തിെല്ലങ്കിൽ തഹശീൽദാർ ഇരി ന്ന
സ്ഥല െച ് ഉറെക്ക ഒ ഗർജി ം. തിരുനീലക�
ണ്ഠൻ ആവലാതി െച േമ്പാൾത്തെന്ന തഹശീൽദാ�
രൻമാർ കാര്യം മനസ്സിലാകും. അേന്വ ഷി േമ്പാൾ
േചാറു മുഴുവനും െകാടുത്തില്ലായിരി ം. തഹശീൽദാരു�
െട മുമ്പിൽനി ് അവൻ േപാകണെമങ്കിൽ അവനു െകാ�
ടുപ്പാനുള്ള േചാറു്, അെല്ലങ്കിൽ അതിനു ശരിയാകത്ത�
ക്കവണ്ണമുള്ള പഴം, ശർക്കര, നാളിേകരം മുതലായ സാ�
മാനങ്ങൾ ഏെതങ്കിലും െകാടു കഴിഞ്ഞാൽ വാങ്ങി
ഭക്ഷി കയും സ്വസ്ഥാന േപായി നിൽ കയും െച�

െകാ ം. ഇതിെനാന്നിനും തിരുനീലകണ്ഠനു് ആന�
ക്കാരൻമാരുെട സഹായം ആവശ്യമില്ലായിരു .

എഴുന്നള്ളിക്കാറാകുേമ്പാൾ ആനക്കാരൻമാരാരുമവി�
െടയിെല്ലങ്കിലും തിരുനീലകണ്ഠൻ സ്വയേമവ െകാടിമര�

വട്ടിൽ ഹാജരാകും. തലയിൽെക്ക െകട്ടി ന്നതിനു്
ആർെക്കങ്കിലും പുറ കയറാം. അവൻ യാെതാരുപ �
വവും െച കയില്ല. എന്നാൽ മുൻവശ കൂടി േകറുകയും
ഇറ കയും േഗാവിന്ദശ്ശാരും എഴുന്നള്ളി ന്ന ആളും
മാ േമ പാടു എ ് അവനു് നിർബന്ധമു ്. മറ്റാരാ�
യാലും അവൻ പിൻകാൽ െപാക്കിെക്കാടു ം. അതിേല
േകറുകയും ഇറ കയും െച െകാള്ളണം എന്നാണു്
അവെന്റ ചട്ടം. എഴുന്നള്ളിപ്പിനു് ആനക്കാരിെല്ലങ്കിലും
കഴി കൂ ന്നതിനു് ഒരു യാസവുമില്ല. ഇന്നിന്ന സ്ഥ�
ലങ്ങളിൽ നടക്കണം, ഇന്ന സ്ഥല േവഗത്തിൽ നട�
ക്കണം, ഇന്ന സ്ഥല സാവധാനത്തിൽ നടക്കണം,
നിൽ ന്നതു് ഇ േനരം േവണം, ഇ ാമതി ാമതു�
ത്സവങ്ങളിൽ ശീേവലി ം വിളക്കിനും ഇ യി േന�
രം താമസിക്കണെമ ം മ മുള്ള കാര്യങ്ങൾ തിരുനീ�
ലകണ്ഠനു നല്ല നിശ്ചയമുണ്ടായിരു . ആനക്കാരുണ്ടാ�
യിരുന്നാൽ അവർ പ േകളി, വളെര വിസ്തരി ള്ള നാ�
ഗസ്വര ദക്ഷിണം, െചണ്ട ദക്ഷിണം എന്നിവയാകു�
േമ്പാൾ തിരുനീലകണ്ഠെന്റ കാലുകളിൻേമൽ ചാരിയിരു�

റ ക പതിവാണു്. എന്നാൽ നിൽ ന്ന നിലയിൽ
നി നട തുടങ്ങാറാകുേമ്പാൾ അവൻ പതുെക്ക തു�
മ്പിൈക്കെകാ ം മ ം അവെര ഉണർ കയല്ലാെത
ഉപ വി ക പതിവില്ല. സന്ധ്യേവലക്കാല ം ഉത്സ�
വകാല ം വിളക്കിെന്റ ഉരു െചണ്ട ദക്ഷിണം വട�
െക്ക നടയിലാകുേമ്പാൾ തിരുനീലകണ്ഠൻ അതിഗംഭീര
ശബ്ദേത്താടുകൂടി ഗർജ്ജി ക പതിവാണു്. അേപ്പാൾ
വലിയ കലവറയിൽ നി മൂന്നാലു പഴ ല െകാ �
െച ് അവനു് െകാടുേത്തയ്ക്കണം. പിെന്ന എ േനരം
േവണെമങ്കിലും നിൽ ന്നതിനു് അവനു യാെതാരു വി�
േരാധവുമില്ല. അതു െകാടുത്തിെല്ലങ്കിൽ അവൻ ക്ഷണ�
ത്തിൽ നട ദക്ഷിണം തികച്ചി െകാടിമര വട്ടിൽ
െച മട ം. ഉടെന ഇറക്കിെയഴുന്നള്ളി െകാള്ളണം.
അങ്ങെനയാണു് അവെന്റ ഏർപ്പാടു്. അവെന്റ ഹിതത്തി�
നു വിപരീതമായി േഗാവിന്ദശ്ശാെരാ ം പറയാറില്ല. പറ�
ഞ്ഞാൽ േകൾ േമാ എ ് അയാൾ പരീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.
േഗാവിന്ദശ്ശാരു പറഞ്ഞാൽ തിരുനീലകണ്ഠൻ എ ം െച�

െമന്നാണു് പരസമ്മതം. ആ മാനം െപായ്േപ്പാെയങ്കി�
േലാ എ വിചാരി കൂടിയായിരിക്കാം അതു പരീക്ഷി�

േനാക്കാെതയിരുന്നി ള്ളതു്. തിരുനീലകണ്ഠെന്റ ഈ
സ്വഭാവം എല്ലാവർ ം അറിയാവുന്നതുെകാ ് അവ�
െന്റ ഗർജനം േകട്ടാലുടെന പഴ ലെകാ െച െകാ�
ടുക്കാെതയിരിക്കാറില്ല. ചില തഹശീൽദാന്മാരുെട സ്വ�
ഭാവവ്യത്യാസം നിമിത്തം ഒേന്നാ രേണ്ടാ ാവശ്യേമ
തിരുനീലകണ്ഠെന്റ ഗർജനം േകട്ടി ം പഴ ലെകാടുക്കാ�
െതയിരുന്നി . അെന്നാെക്ക അവൻ േമൽ കാരം
വിള ് ക്ഷണത്തിൽ കഴി കൂ കയും െച .

തിരുനീലകണ്ഠെന്റ ഓർമശക്തിയും വിസ്മയിക്കത്ത�
ക്കതുതെന്നയായിരു . ഒരിക്കൽ അവെന ഏ മാനൂരാ�
റാട്ടിനു് എഴുന്നള്ളിക്കാൻ െകാ േപായിരു . എഴുന്ന�
ള്ളി വടെക്ക നടയിലായേപ്പാൾ ചുറ്റമ്പലത്തിൽനി ം
പുറേത്ത ് അടിയിൽകൂടിയുള്ള ഓകിെന്റ മീെതയിരു�
ന്ന തളക്കല്ലിൻേമൽ അവൻ ചവി കയും ക ് കീേഴ്പാ�

താണുേപാകുകയും െച . തിരുനീലകണ്ഠൻ അവ�
െന്റ സാമർത്ഥ്യംെകാ കാൽ ആ കുഴിയിലകെപ്പടാ�
െത ക്ഷണത്തിൽ അവിടം കട കള . പിെന്നയും
ആ ആ േതാറും അവെന ഏ മാനൂരാറാട്ടിെനഴുന്നള്ളി�
ക്കാൻ െകാ േപാകാറുണ്ടായിരു . എന്നാൽ അവൻ
വടെക്ക നടയിൽ ആ ഓകിെന്റ െചാവ്വിനാകുേമ്പാൾ ആ
തളക്കല്ലിൻേമൽ ചവിട്ടാെത കാൽ അകത്തിവ ക പതി�
വായിരു . വളെരക്കാലം കഴിഞ്ഞി ം ഒരിക്കലവനു്
അബദ്ധം പറ്റാൻ ഭവിച്ച ആ സംഗതി അവൻ മറന്നില്ല.

തിരുനീലകണ്ഠനു ന െട ഇേപ്പാഴെത്ത ഗംഗാധര�
െനയും മ ം േപാെല കൂട്ടാനെയ കെയ ള്ള ദുഃ�
സ്വഭാവമുണ്ടായിരുന്നില്ല. എ മാ മല്ല, അവനു സ്വ�
ജാതിേസ്നഹവും ധാരാളമുണ്ടായിരു . ചില കട്ടിയാ�
നകൾ തിന്നാെനാ മില്ലാെത വിശ നിൽ ന്നതു
കണ്ടാൽ അവൻ അവെന്റ തീറ്റമനസ്സാമാനങ്ങളിൽ നി�

കുേറെശ്ശെയടു ് അവയുെട മുമ്പിേല ് മാറ്റിയി �
െകാടു ക പതിവാണു്. എന്നാൽ കൂട്ടാനെയ കു ന്ന
ആനകേളാടു് അവനു് വളെര വിേരാധവുമാണു്. േവലാ�
യുധൻ കഴിഞ്ഞതിെന്റ േശ ഷം ഒരഷ്ടമിെയഴുന്നള്ളത്തി�
നു ചങ്ങനാേശ്ശരി ല ഷ്മീപുര െകാട്ടാരംവക ഒരാനെയ
ൈവക്ക വരുത്തിയിരു . ആ ആനയും വളെര നല്ല�
തായിരു . പേക്ഷ, കൂട്ടാനെയ കു കെയ ള്ള ദുഃസ്വ�
ഭാവംെകാ ് അവെന എഴുന്നള്ളത്തിനു െകാ േപാ�
കാൻ എല്ലാവർ ം വളെര ഭയമായിരു . ൈവക്ക ്
അെക്കാല്ലം േവെറ നല്ലയാനെയ കിട്ടായ്കെകാ മാ ം
അവെന വരുത്തിയതാണു്. അഷ്ടമിദിവസം ൈവക്ക�
ത്തപ്പെനയും ഉദയനാപുരത്തപ്പെനയും എഴുന്നള്ളി �
ന്നതിനു് ര നല്ലയാനകളില്ലാെത നിവൃത്തിയില്ലേല്ലാ.
ല ഷ്മീപുര െകാട്ടാരത്തിെല ആനെയ വരുത്തിയ കാ�
ലം അഷ്ടമി െകാട്ടാരം വക ആന റ ് ൈവക്കത്ത�
പ്പെനയും തിരുനീലകണ്ഠെന്റ പുറ ് ഉദയനാപുരത്ത�
പ്പെനയുമാണു് എഴുന്നള്ളിച്ചിരുന്നതു്. ഉദയനാപുരത്തപ്പ�
െന്റ എഴുന്നള്ള വടെക്ക േഗാപുരത്തിനക കട
കിഴേക്കാ തിരിഞ്ഞേപ്പാൾ ൈവക്കത്തപ്പെന വഹി �
െകാ ് െകാട്ടാരം വക ആന കിഴെക്ക ആനെക്കാട്ടി�
ലിൽ പടിഞ്ഞാ തിരി നിൽ ണ്ടായിരു .
തിരുനീലകണ്ഠൻ തലയുയർത്തിപ്പിടി െചവിയുമാട്ടി
മന്ദംമന്ദം ആടി ഴ ് അങ്ങെന വരുന്നതു കണ്ടി
െകാട്ടാരംവക ആന ് ഒ ം രസിച്ചില്ല. ന െട കഥാനാ�
യകെന േനരി കണ്ടേപ്പാേഴ ം മേറ്റയാന െചവി വട്ടം
പിടി കയും വാലുയർത്തിപ്പിടി കയും െച െകാ
മുൻേപാ നട തുടങ്ങി. ആനക്കാരനമാർ േതാട്ടിയി ്
പിടി കയും കുന്തംെകാ കു കയും മ ം െചയ്തി ം
അവൻ നിന്നില്ല. ആ ആന, ആനെക്കാട്ടിലിനു പുറത്താ�
യേപ്പാേഴ ം ൈവക്ക മതിൽക്കക ണ്ടായ ഭൂക�
മ്പം ഇന്ന കാരെമ പറയാൻ യാസം. വാദ്യക്കാർ,
തീെവട്ടിക്കാർ, മുതലായവർേപാലും ാണഭീതിേയാടുകൂ�
ടി നാലു പുറേത്ത ം ഓടി. ഇെതാെക്കയായി ം ന െട
തിരുനീലകണ്ഠനും േഗാവിന്ദശ്ശാർ ം ഒരിളക്കവുമുണ്ടാ�
യില്ല. െകാട്ടാരം വക ആന അടു തുടങ്ങിയേപ്പാൾ
തിരുനീലകണ്ഠൻ േഗാവിന്ദശ്ശാരുെട കയ്യിലിരുന്ന വളർ�
വടി തുമ്പിൈക്കയ്യിൽ േമടി പിടി . െകാട്ടാരം വക
ആന തിരുനീലകണ്ഠെന കുത്താനായി പാ െചന്ന
സമയം തിരുനീലകണ്ഠൻ സ്ഥാനം േനാക്കി ആ വടി�
െകാ ് ഒരടി െകാടു . അടി െകാണ്ട ഉടെന െകാട്ടാ�
രംവക ആന ഉറെക്ക നിലവിളി െകാ ് ഓടിെച്ച
ബലിക്കൽ രയിൽക്കയറി േപടി വിറ െകാ നി�

. ആനക്കാരന്മാർ പഠിച്ച വിദ്യകെളല്ലാം േനാക്കീ ം
ആ ആനെയ അേപ്പാൾ അവിെടനി ് ഇറക്കിെക്കാ
േപാകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ൈവക്കത്തപ്പെനയും ഉദയനാ�
പുരത്തപ്പെനയും കൂടി ഒരുമി ് ആനെക്കാട്ടിലിൽ എഴു�
ന്നള്ളി നിറുത്തീ േവണമേല്ലാ കാണിക്കയിടുക മുതലാ�
യവ നടത്താൻ. അതിനാൽ െവെറാരാനെയെക്കാ
വ െകാട്ടാരംവക ആനയുെട പുറ നി ൈവക്ക�
ത്തപ്പെന ആ ആനയുെട പുറേത്ത മാറ്റി എഴുന്നള്ളി ,
കിഴെക്ക ആനെക്കാട്ടിലിൽ ഉദയനാപുരത്തപ്പേനാടുകൂടി
നിറുത്തി, കാണിക്കയിടുക കഴി കയും അവിെട നി�
െന്നഴുന്നള്ളി പടിഞ്ഞാെറ നടയിലാവുകയും െചയ്തതി�
െന്റേശ ഷം െകാട്ടാരംവക ആനെയ ബലിക്കൽ രയിൽ�
നിന്നിറക്കി, തലയിൽെക്ക ് അഴിെച്ചടു െകാ േപാ�
യിത്തള . അതിൽപ്പിെന്ന െകാട്ടാരംവക ആന കൂട്ടാന�
െയ ക ഒരിക്കലുമുണ്ടായിട്ടില്ല. തിരുനീലകണ്ഠെന
തിരുവിതാംകൂറിനു പുറ ് ഒരു സ്ഥല ം അയ ക
പതിവില്ല. തൃ ണി റയുൽസവം, തൃശ്ശിവേപരൂർപൂരം,
ആറാ പുഴപൂരം മുതലായ അടിയന്തിരങ്ങൾ ് എഴിന്നള�
ളള്ളിപ്പിനായി തിരുനീലകണ്ഠെന െകാ േപാകുന്നതി�
നു പലരും വരികയും വളെര നിർബന്ധി കയും കൂലി
എ െവണെമങ്കിലും െകാടുക്കാെമ പറയുകയും മ ം
പല ാവശ്യമുണ്ടായി ്. എങ്കിലും അവെന എ ം
അയയ്ക്കാറില്ല. തിരുനീലകണ്ഠെന്റ അന്യാദ്യശങ്ങളായ
േയാഗ്യതാംശങ്ങൾ േക േക ് അവെന ഒ കാണണ�
െമ ള്ള ആ ഹം െകാച്ചിത്ത രാക്കൻമാർ കലശ�
ലായിത്തീരുകയാൽ ന െട ആയില്യം തിരുനാൾ തി�
രുമനസ്സിേലക്കാല ് അവിടുെത്തേപ്പർ ് അന്നെത്ത
െകാച്ചി വലിയത രാൻ തിരുമന െകാ തൃ ണി�

റ േക്ഷ ത്തിൽ ഒരു കളഭവും വിള ം നിശ്ചയിച്ചി�
രി െവ ം അതിെന്റ എഴുന്നള്ളിപ്പിനു് തിരുനീല�
കണ്ഠെന അയ ന്നതിനു് അനുവാദമുണ്ടായിരിക്കണെമ�

ം േനരി ഒരു സ്വകാര്യക്കത്തയ കയും അതിൻ �
കാരം ക ിച്ചനു വദി ക ന കാരം എഴുതിവരികയും
െച കയാൽ ഒരിക്കൽ അവെന തൃ ണി റ അയ �
കയുണ്ടായി ്. ആ എഴുന്നള്ളി കഴി തിരിെയ
ൈവക്ക െകാ വന്നേപ്പാേഴ ം തിരുനീലകണ്ഠൻ
വളെര ക്ഷീണി കയും പഴം െകാടുത്താൽേപാലും തി�
ന്നാെതയും െവള്ളം കുടിക്കാെതയുമാവുകയും എണീ
നടക്കാൻേപാലും ശക്തനല്ലാെത കിടപ്പാവുകയും അവ�
െന്റ േദഹത്തിെലല്ലാം കഴഞ്ചി രു മുഴുപ്പിൽ ഒരുമാതിരി
േപാളയുണ്ടാവകയും െച . പിെന്ന േവലൻ വൃത്തി,
വറതിരു ക, മുതലായ മ വാദങ്ങളും അേനകം ചി�
കിൽസകളും മ ം െചയ്തതിെന്റ േശ ഷമാണു് അവനു സു�
ഖമായതു്. ഈ ആപ ണ്ടായതു കരിങ്കണ്ണൻമാരായ
ആരുെടേയാ നാവിൻേദാ ഷം നിമിത്തമാെണ ളളതു
വിേശ ഷി പറയണെമന്നില്ലേല്ലാ. ഇതു കഴിഞ്ഞതിൽ�
പ്പിെന്ന അവെന ഈ രാജ്യത്തിനു പുറ ് ഒരു സ്ഥല�

മയച്ചിട്ടില്ല.

ഒരാണ്ടിൽ കുംഭമാസത്തിലഷ്ടമി കിഴേക്കാെട്ടഴു�
ന്നള്ളി േപായ സമയം മേദ്ധ്യ മാർഗം ഒരു സ്ഥല �
െവ തലയിൽെക്കട്ടിെല ഒരു സ്വർണകുമിള ചില കു �
കൾ വി േപാവുകയാൽ തൂങ്ങിക്കിട ന്നതായിക്ക
േഗാവിന്ദശ്ശാർ അതു പറിെച്ചടുക്കാനായി ഭാവി . സർ�
ക്കാർവക ഉരുപ്പടി വെല്ലട ം െപാഴി േപായാൽ
വഴക്കായി തീരുമേല്ലാ എ ം അതിനിടയാകാെത അതു
പറിെച്ചടു േദവസ്വക്കാെര ഏൽപിേച്ചക്കാെമ ം മാ�

േമ േഗാവിന്ദശ്ശാരു വിചാരി . താൻ തലയിൽെക്ക�
ട്ടിൽ െതാടുേമ്പാൾ എഴുന്നള്ളിക്കെപ്പട്ടിരുന്ന ബിംബവും
എഴുന്നള്ളിച്ചിരി ന്ന ആളുകളും ശുദ്ധംമാറുെമ ള്ള വി�
ചാരം അയാൾ ണ്ടായില്ല. എന്നാൽ തിരുനീലകണ്ഠനു
താൻ വഹി ന്ന ബിംബവും മ ം ശുദ്ധം മാറ്റരുെത �
ള്ള വിചാരം നല്ലേപാെലയുള്ളതിനാൽ അവനതു സമ്മ�
തിച്ചില്ല. കുമിളപറിെച്ചടുക്കാനായി േഗാവിന്ദശ്ശാർ ൈക
െപാക്കിയേപ്പാൾ തിരുനീലകണ്ഠൻ അവെന്റ കടെക്കാ�

െകാ പതുെക്ക ഒരു ത െകാടു . തിരുനീലക�
ണ്ഠെന്റ ത വളെര പതുെക്കയും ദയേയാടുകൂടിയതുമാ�
യിരു െവങ്കിലും േഗാവിന്ദശ്ശാർ ് അതു കണക്കിനു
പറ്റി. “അേയ്യാ! മക്കേള! ചതിേച്ചാടാ!” എ ള്ള നി�
ലവിളിേയാടുകൂടി അയാൾ തൽക്ഷണം നില പതി�

. അേപ്പാേഴ ം തിരുനീലകണ്ഠൻ വളെര വല്ലാെതയി.
അവൻ പശ്ചാത്താപേത്താടുകൂടി ക നീെരാഴു കയും
ചില ദീനസ്വരങ്ങൾ പുറെപ്പടുവി കയും െച െകാ ്
അവിെടതെന്ന നി . അവെന അവിെടനി മാറ്റി
കിഴേക്കാെട്ടഴിന്നള്ളി െകാ േപാകുന്നതിനു് മ ള്ള
ആനക്കാെരല്ലാം പഠിച്ച വിദ്യകെളല്ലാെമടുത്തി ം സാധി�
ച്ചില്ല. ര മൂ നാഴിക കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ േഗാവിന്ദശ്ശാർ�

േബാധം വീഴുകയാൽ അയാൾ പതുെക്ക എണീറ്റി�
രു . അേപ്പാൾ തെന്റ ിയെപ്പട്ട വളർ പു നായ
ശ വി ഷണ്ണനായി നിൽ ന്നതു ക ് അയാൾ “ഇല്ല
മക്കേള സാരമില്ല; എനിെക്കാ ം പറ്റിയില്ല. എെന്റ
മക്കൾ െപാേയ്ക്കാ ൈവക്കത്തപ്പെന്റ എഴുന്നള്ളത്തിനു താ�
മസം വരുത്തരുതു് ” എ പറ . ഇ യും േകട്ടതിെന്റ
േശ ഷം തിരുനീലകണ്ഠൻ കിഴേക്കാ നട തുടങ്ങി.
ക നീരുെമാലിപ്പി െകാ ് അവൻ േപായ േപാ �
കണ്ടാൽ മനേസ്സാടു കൂടി േപാകുന്നതെല്ല ം െഗാവിന്ദ�
ശ്ശാെര വി േപാകുന്നതിനു് അവെനാ ം മനസ്സിെല്ല ം
ൈവക്കത്തപ്പെന്റ അടിയന്തിരത്തിനു വീ വരരുതേല്ലാ
എ മാ ം വിചാരി േപാകുന്നതാെണ ം ആർ ം
മനസ്സിലാകുമായിരു . കിഴേക്കാെട്ടഴുന്നള്ളി േപായ�
തിെന്റേശ ഷം േഗാവിന്ദശ്ശാെര ചിലെരല്ലാംകൂടി എടു ്
അയാളുെട ഭാര്യാ ഹത്തിൽ െകാ േപായി കിടത്തി
(േഗാവിന്ദശ്ശാർ പതിവായി താമസിച്ചിരുന്നതു് അവിെട�
യാണു് ). എഴുന്നള്ളി കഴി തലയിൽെക്ക ് അഴി�
െച്ചടുത്ത മാ യിൽ തിരുനീലകണ്ഠനും ആ വീടിെന്റ
മുറ്റെത്തത്തി. പിെന്ന േഗാവിന്ദശ്ശാർ സുഖമാകുന്നതു�
വെര അവൻ മിക്കസമയവും അവിെടതെന്നയാണു് താ�
മസിച്ചിരുന്നതു്. മതിൽക്കക േപായി ് േവ ന്ന
കാര്യങ്ങൾ മാ േമ അവൻ അവിടം വി േപാകാറി�
ണ്ടായിരു . േഗാവിന്ദശ്ശാർ സുഖമാകുന്നതിനു
ര മൂ മാസം േവണ്ടിവ . അ യും കാലം തിരു�
നീലകണ്ഠൻ സാമാന്യം േപാെല തീറ്റി തി കേപാലും
െചയ്തിരുന്നില്ല. ഇ കാരെമാരബദ്ധം തിരുനീലകണ്ഠനു
മു ം അതിൽപിെന്നയും പറ്റീ മില്ല.

4
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1061-ആമാ ് കർക്കടകസം ാന്തി പതിവുള്ള
ശീേവലി കഴിഞ്ഞതിെന്റേശ ഷം തിരുനീലകണ്ഠെന
ൈവക്കത്തിെന്റ െതേക്കക്കരയായ േതാട്ടകേത്താളം
െകാ േപാേകണ്ടതായിവ . എേന്താ അസകൗര്യം
നിമിത്തം േഗാവിശ്ശാർ കൂെടേപ്പാകുന്നതിനു തരെപ്പട്ടി�
ല്ല. അയാളുെട അസിസ്റ്റന്റായ ഒരു ശ ശ്ശാരാണു് തിരു�
നീലകണ്ഠെന െകാ േപായതു്. വലിയാന ഴയാറ്റിൽ
അ കഠിനമായ ഒഴു ണ്ടായിരു . േഗാവിന്ദശ്ശാരായി�
രു െവങ്കിൽ തിരുനീലകണ്ഠെന ആ സമയം ആറ്റിൽ
ഇറ കയില്ലായിരു . ശ ശ്ശാർ അവെന ആറ്റിൽ
നീന്തി ് അക്കര കയറ്റി. അ തെന്ന അയാൾ അവെന
വടേക്കക്കര ം നീന്തി കയറ്റി. ഇേങ്ങാട്ടായേപ്പാേഴ�

ം തിരുനീലകണ്ഠൻ വളെര വി ഷമി . ഒ ര
ാവശ്യം ഒഴുകിേപ്പാകാൻ തുടങ്ങി. എങ്കിലും അവൻ

ഒരുവിധം കര കയറിെയേന്ന പറയാനു . അേപ്പാേഴ�
ം ന െട കഥാനായകൻ വളെര അവശനായി.
തിരുനീലകണ്ഠൻ വടേക്കക്കര കയറിയേപ്പാേഴ ം

േഗാവിന്ദശ്ശാരും അവിെടെയത്തി. അയാെളകണ്ടേപ്പാൾ
തിരുനീലകണ്ഠൻ തനി വളെര അവശതപറ്റിയിരി �

എ ചില ദീനസ്വരങ്ങൾെകാ ഭാവേഭദം െകാ�
ം േഗാവിന്ദശ്ശാർ മനസ്സിലാക്കി. കുറ നടന്നേപ്പാ�

േഴ ം നടക്കാൻ പാടില്ലാെത തിരുനീലകണ്ഠൻ നി
തുടങ്ങി. അതു ക േഗാവിന്ദശ്ശാർ, “എെന്റ മക്കൾ
നടക്കാൻ വയ്യാതാേയാ? എെന്റ മകെന പിണ ?”
എ േചാദി െകാ ് കര തുടങ്ങി. അതുക തി�
രുനീലകണ്ഠനും ക നീരു െപാഴി തുടങ്ങി. “നടക്കാൻ
വെയ്യങ്കിൽ എെന്റ മക്കൾ ഇന്നിനി നടേക്കണ്ട” എ
പറ ് േഗാവിന്ദശ്ശാർ അവെന അവിെട അടു ള്ള
ഒരു പുരയിടത്തിേല കയറ്റി. ആ പുരയിടം വഴിേയ�
ക്കാൾ സ്വ മുയർന്നതിനാൽ അേങ്ങാ കയറുന്നതിനു�
തെന്ന തിരുനീലകണ്ഠൻ വളെര യാസെപ്പ . അവിെട
നിന്നിരുന്ന ഒരു െതങ്ങിേന്മൽപ്പിടിച്ചാണു് അവൻ കയറി�
യതു്. േഗാവിന്ദശ്ശാർ അവനു കുേറ െതേങ്ങാലയും ൈകത�
യും െകാ െകാടു . അവൻ ഒ ം തിന്നില്ല. പിെന്ന
അയാൾ ഒരു കുല പഴം േമടി െകാടു . അതും തി �
ന്നതിനു ന െട കഥാനായകൻ ശക്തനായില്ല. ഓേരാ
പഴമായി വായിൽ വ െകാടുത്തി ം ഇറ ന്നതിനു
വയ്യായിരു . തിരുനീലകണ്ഠൻ പഴം േപാലും തിന്നാ�
െതയിരി കയും വായിൽ െവ െകാടുത്തപഴെമല്ലാം
താെഴ വീഴുകയും െച ന്നതുക ് േഗാവിന്ദശ്ശാർ മാറ�
ത്തടി ് ഉറെക്കക്കര തുടങ്ങി. അതു ക ് തിരുനീ�
ലകണ്ഠനും ക നീെരാലിപ്പി കയും ദീനസ്വരത്തിൽ
കരയുകയും തുമ്പിൈക്ക നീട്ടി േഗാവിന്ദശ്ശാെര കൂെടകൂ�
െട െതാടുകയും മണപ്പി കയും െച െകാണ്ടിരു .
രാ ിയായേപ്പാൾ അവൻ കിട . േഗാവിന്ദശ്ശാർ ജല�
പാനംേപാലും കഴിക്കാെത രാ ി മുഴുവൻ ഉറക്കമിള ്
അവെന െതാ തേലാടിെക്കാ ് അടുക്കൽതെന്നയിരു�

. േനരം െവളുത്തേപ്പാേഴ ം ന െട കഥാനായകൻ
കഥാവേശ ഷനായിത്തീരുകയും െച .

തിരുനീലകണ്ഠെന്റ കാലാനന്തരം തൽസ്ഥാന
നിയമിക്കെപ്പട്ട മഞ്ഞ ത്തിരുനീലകണ്ഠെന്റ ആനക്കാ�
രനായി ം കുറ കാലം ജീവിതെത്ത നയിച്ചതിെന്റ
േശ ഷം േഗാവിന്ദശ്ശാരും പരേലാകെത്ത ാപി . ആക�
പ്പാെട വിചാരിച്ചാൽ ൈവക്ക തിരുനീലകണ്ഠെന�
േപ്പാെല ഒരാനയും മൂലയിൽ േഗാവിന്ദശ്ശാെരേപ്പാെല
ഒരാനക്കാരനും അതിനു മു ം അതിൽപ്പിെന്നയും ഉണ്ടാ�
യി മില്ല. ഇനി ഉണ്ടാവുകയുമിെല്ല തീർച്ചയായി
പറയാം.
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തിരുവതാംകൂർ സംസ്ഥാന ് േകാട്ടയം താലൂക്കിൽ കി�
ളിരൂർ േദശം പ െത ംകൂർ രാജ്യ ൾെപ്പട്ടതായി�
രു . അതിനാൽ ഈ ഭഗവതി േക്ഷ ം കിളിരൂർ േദശ�
ക്കാർ െത ംകൂർ രാജാവിെന്റ അനുവാദേത്താടും സഹാ�
യേത്താടും കൂടിയാണു് പണികഴിപ്പിച്ചതു്. എന്നാൽ
അവരുെട വിചാരം ഇവിെട ഭഗവതിെയ തിഷ്ഠിക്ക�
ണെമന്നല്ലായിരു . ശാസ്താവിെന തിഷ്ഠിക്കണെമ
വിചാരിച്ചാണു് ആ േദശക്കാർ ഈ േക്ഷ ം പണികഴി�
പ്പിച്ചതു്. അമ്പലത്തിെന്റ പണിെയല്ലാം കുേറ തീർപ്പി�

കയും ശാസ്താവിെന്റ ഒരു വി ഹമുണ്ടാക്കി കയും
തിഷ്ഠയ്ക്കായി മുഹൂർത്തം േനാക്കി നിശ്ചയി കയും

അടു ള്ള തിരുവാർ േക്ഷ ത്തിെല ത ിയായ മറ്റ�
പ്പള്ളി ന രിപ്പാട്ടിെല അടുക്കൽ നി തിഷ്ഠ ം കല�
ശം മുതലായതിനും േവ ന്ന ഉപകരണങ്ങൾ ം മ ം
പടിത്തരച്ചാർ വാ കയും സാമാനങ്ങൾ േശഖരി
തുട കയും തിഷ്ഠാദികൾ മുറ നടത്തി ന്നതിനാ�
യി കരയിൽ ധാനിമാരായ പള്ളിയിൽ േമേനാൻ, െവ�
ട്ടികുളങ്ങര കയ്മൾ മുതലായവരുെട അേപക്ഷ കാരം
െത ംകൂർ രാജാവു് മുൻകൂട്ടി സ്ഥലെത്തത്തി േവ ന്ന
ചട്ടംെക കെളല്ലാം െച െകാ താമസം തുട കയും
െച .

ഈ സംഗതികൾ നട െകാണ്ടിരി ന്ന കാല�
കിളിരൂർ േദശ ‘കണ്ണാ ് ’ എന്ന വീട്ടിൽ ‘േകാത’

എ േപരായ് ഒരു ീ ഉണ്ടായിരു . വേയാവൃദ്ധ�
യും ഈശ്വരഭക്തയും സത്ഗുണവതിയുമായിരുന്ന അവ�
െര എല്ലാവരും േകാതയമ്മ എന്നാണു വിളിച്ചിരുന്നതു്.
അവർ ് ഏഴര നാഴികെവളുപ്പിനു കുളിയും ചില ജപങ്ങ�
ളും മ ം പതിവുണ്ടായിരു . ഒരു േയാഗീശ്വരൻ അവർ�

ദിവ്യമ ം ഉപേദശിച്ചിരുന്നതിനാൽ ആ മ ം
ജപിചു ജപി അവർ ഒരു ദിവ്യയായിത്തീർ വേ .
അവർ െവളുപ്പാൻ കാല കുളിക്കാൻേപാകുന്ന സമയം
‘കാർത്ത്യായനി’ എ േപരായി അവർ ണ്ടായിരുന്ന
മകെള െട െകാ േപാവുക പതിവായിരു .

ഒരു ദിവസം െവളുപ്പാൻ കാല കുളിക്കാൻേപാകാ�
റായേപ്പാൾ േകാതയമ്മ പതിവു േപാെല മകെള വിളി�

. ‘അമ്മ മുൻേപ െപാെയ്ക്കാ , ഞാൻ പിന്നാെലവ
െകാള്ളാം’ എ പറയുകയാൽ വൃദ്ധ േപായി. പുഴയി�
ലിറങ്ങി കുളി ആരംഭി . അേപ്പാൾ മറുകരയിൽ നി
ആേരാ െവള്ളത്തിലിറങ്ങി നട തെന്റ േനേര വരു�
ന്നതായി േതാ കയാൽ വൃദ്ധ സ്വ ം ഭയേത്താടുകൂടി
“കാർത്ത്യായനീ” എ ഉറെക്ക വിളി . അേപ്പാൾ െവ�
ള്ളത്തിൽ ടി നട വന്ന ആൾ ഉച്ചത്തിൽ വിളി േക�
െകാ േകാതയമ്മയുെട അടുക്കേല ് െച . അതു

തെന്റ മകളായിരി െമ വിചാരിച്ചി ് േകാതയമ്മ,
“നീയിേപ്പാൾ അക്കര േപായെതന്തിനാണു്?” എ
േചാദി . അേപ്പാൾ വന്നയാൾ “അേമ്മ ഞാൻ ഒരു കാർ�
ത്ത്യായനി തെന്നയാണു് എങ്കിലും നിങ്ങളുെട മകളല്ല”
എ പറ . അതു േക ് വൃദ്ധസൂക്ഷി േനാക്കി. വൃ�
ദ്ധ ് നയേന ിയശക്തി കുറ േപായിരു െവങ്കിലും
അേപ്പാൾ കുേറെശ്ശ നിലാവുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ ആവ�
ന്നയാൾ സർവ്വാംഗസുന്ദരിയും നവയവ്വൗനയുക്തയുമായ
ഒരു കന്യകയാണ ം ആ ബാലിക തലമുടി ഭംഗിയാ�
യി ചീകിെക്കട്ടി സുരഭിലകുസുമങ്ങൾ ചൂടുകയും, കാതിൽ
ഓലയും കഴുത്തിൽ പാലയ്ക്കാ േമാതിരവും അരയിൽ പ �
വ വും, ധരി കയും െചയ്തി ണ്ട ം വൃദ്ധ മനസ്സിലാ�

കയും അവർ തമ്മിൽ സ്വ ം സംഭാ ഷണം നട �
കയുംെച .

വൃദ്ധ: നീ എവിെട നിന്നാണു് വരുന്നതു്? എേങ്ങാ േപാ�
കു ?

കന്യക: ഞാൻ സ്വ ം കിഴ നിന്നാണു വരുന്നതു്
ഇവിെട കുന്നിേന്മൽ പുത്തനായി ഒരു േക്ഷ ം
പണി കഴിപ്പിച്ചി ണ്ടേല്ലാ. ഞാൻ അവിെട കയ�
റി പാർക്കാനായിട്ടാണു േപാകുന്നതു്.

വൃദ്ധ: ആ അമ്പലം ശാസ്താവിെന തിഷ്ഠിക്കാനായി
പണിയിച്ചി ള്ളതാണേല്ലാ.

കന്യക: അതു ശരി തെന്ന. എങ്കിലും ഞാൻ തെന്ന
അവിെട പാർ ം. ഞങ്ങൾ ഏഴുേപരാണു് കി�
ഴ നി ം േപാന്നതു്. േശ ഷെമല്ലാവരും ഇട
ഓേരാ സ്ഥലങ്ങളിൽ കയറി താമസമായി. എനി�

മാ ം എ ം സ്ഥലം കിട്ടിയില്ല. അേപ്പാഴാ�
ണു ഇങ്ങിെന ഒരു സ്ഥലം തയ്യാറായി െണ്ട ്
അറിഞ്ഞതു്. ഉടെന ഇേങ്ങാ േപാരികയും െച�

. ശാസ്താവിെന തിഷ്ഠിക്കാൻ േവണെമങ്കിൽ
േവെറ അമ്പലം പണിയി െകാ വാൻ നി�
ങ്ങൾ നിങ്ങളുെട സേഹാദരൻ മുഖാന്തിരം പള്ളി�
യിൽ േമേനാൻ മുതലായവെര അറിയിേച്ചക്ക�
ണം. അവർ രാജാവിെന്റ അടുക്കൽ അറിയി
െകാ മേല്ലാ. ഇനി േമലാൽ ഈ കരയിൽ കു�
ട്ടികൾ കാർത്ത്യായനി എ േപരിടുകയും
പാലയ്ക്കാേമാതിരം െകട്ടി കയും െചയ്യരുെത ം
നിങ്ങൾ നിങ്ങളുെട സേഹാദരൻ മുഖാന്തിരം ജന�
ങ്ങെള അറിയിേച്ചക്കണം. ഇെതാ ം പറഞ്ഞ�
തായി ം നമ്മൾ തമ്മിൽ കണ്ടതായി ം ആേരാ�
ടും നിങ്ങൾ പറകയുമരുതു്.

ഇവരുെട സംഭാ ഷണം േക െകാ ് ആ േദശക്കാര�
നും, നല്ല േജാത്സ്യനും ശ്നമാർഗ്ഗനിപുണനും ഒരു ദിവ്യ�
നുമായ കണിയാംപറമ്പിൽ കണിയാർ ഒരു മരത്തിനു
മറ നിന്നിരു . കന്യകയുെട സംഭാ ഷണം അവ�
സാനിച്ചേപ്പാൾ ഉടെന ആ കണീയാർ അടിയൻ “ഇെത�
ല്ലാം േക വേല്ലാ” എ പറ . അേപ്പാൾ ആ കന്യക
എന്നാൽ നീയുമിെതാ ം ആേരാടും മിണ്ടിേപ്പാകരുതു്.
നീ ആേരാെടങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ നിെന്റ സന്താനങ്ങെള�
ല്ലാം എ ം ചട്ടനും, െപാട്ടനും (മുടന്തനും, ബധിരനും)
ആയിത്തീരും” എ ം, വൃദ്ധേയാടു “കുന്നിേന്മൽ വന്നാൽ
ഇനിയും നിങ്ങൾ എെന്ന കാണാം” എ ം പറഞ്ഞി�

അദൃശ്യയായി ഭവി കയും െച . ആ കന്യകയു�
െട സ്വരൂപം കാണുകയും സംഭാഷണം േകൾ കയും
െചയ്തി ് ഭയവിസ്മയവിഹ്വലയായിത്തീർന്ന േകാതയമ്മ
ക്ഷണത്തിൽ കുളി കഴി വീട്ടിെലത്തി പതിവുള്ള ജപ�
വും മ ം കഴി കൂട്ടി. അേപ്പാേഴ ം േകാതയമ്മയുെട
സേഹാദരനായ െകാച്ചയപ്പനും അവിെടെയത്തി. ഉടെന
േകാതയമ്മ െകാച്ചയ്യപ്പേനാടു് ’ “എടാ! െകാച്ചയ്യപ്പാ! കു�
ന്നിേന്മൽ പണികഴിപ്പിച്ചിരി ന്ന അമ്പലത്തിൽ ഒരു
ഭഗവതി ഇളെകാണ്ടിരി . അതിനാൽ ഇനി ശാസ്താ�
വിെന തിഷ്ഠിക്കണെമങ്കിൽ അമ്പലം േവെറ ഉണ്ടാ�
ക്കിക്കണം. അവിെട ഇളെകാണ്ടിരി ന്നതു സാക്ഷാൽ
കാർത്ത്യായനിയാണു്. അതിനാൽ ഇനി േമലാൽ ഈ
കരയിൽ ആർ ം കാർത്ത്യായനി എ േപരി കൂടാ.
ആെരയും പാലയ്ക്കാ േമാതിരം െകട്ടിയ്ക്കയുമരുതു്. നീ ഈ
വിവരം കരയിൽ ധാനന്മാരായ പള്ളിയിൽ േമേനാൻ,
െവട്ടി ളങ്ങര ൈകമൾ മുതലായവെര ഇേപ്പാൾ തെന്ന
ധരിപ്പിക്കണം. രാജാവിെന്റ അടുക്കൽ അവർ അറിയി �
െകാ മേല്ലാ” എ പറ . ഇതു േകട്ടി േകാതയമ്മ
എേന്താ പി പറയു എന്നാണു െകാച്ചയ്യപ്പനു േതാന്നി�
യതു്. എങ്കിലും അയാൾ ഉടന ഈ വിവരം പള്ളിയിൽ
േമേനാൻ മുതലായവെര ഹിപ്പി കയും േമേനാൻ െത�

ംകൂർ രാജാവിെന്റ അടുക്കൽ അറിയി കയും െച .
േകാതയമ്മ പറഞ്ഞതായതുെകാ ് ഇതു േകവലം അബ�
ദ്ധമായിരി യില്ല വിചാരി രാജാവും, പള്ളിയിൽ
േമേനാൻ മുതലായവരും കുന്നിേന്മൽ കൂടുകയും കണീ�
യാൻ പറമ്പിൽ കണിയാെന വരുത്തി ശ്നം വയ്പ്പി
േനാക്കി കയും െച . ഈ പണി റ തീർത്തിരി �
ന്ന േക്ഷ ത്തിൽ േദവീസാന്നിദ്ധ്യം ഉണ്ടായി െണ്ട �
ള്ളതു വാസ്തവം തെന്നയാണ ം സാക്ഷാൽ മഹാമാ�
യയാകുന്ന കാർത്ത്യായനീ േദവി േലാകരക്ഷാർത്ഥം
പല മൂർത്തികളായിപ്പിരി ഇേപ്പാൾ േകരളത്തിൽ
സഞ്ചരി ഒേരാ സ്ഥലങ്ങളിൽ കയറി ഇളെകാണ്ടിരി�

കയാെണ ം, അ ട്ടത്തിൽ ഒരു മൂർത്തിയാണിവി�
െടയും ഇളെകാണ്ടിരി ന്നെത ം പല മൂർത്തികളായി
പിരിഞ്ഞിരി െവങ്കിലും എല്ലാം മഹാമായ ഒരാൾ
തെന്നയാണ ം, ഏൈകവാഹം ജ ത്യ ദ്വിതീയാ
കാ മമാപര? എന്നാണേല്ലാ േദവി അരുളിെച്ചയ്തിരി �
ന്നതു് എ ം കണിയാൻ പറ . അേപ്പാൾ എല്ലാവരും
ഇെതല്ലാം വിശ്വസി കയും െച .

ഈ സമയം േകാതയമ്മയും കുന്നിേന്മൽ എത്തി.
“കുന്നിേന്മൽ വന്നാൽ ഇനിയും നിങ്ങൾ എെന്ന കാ�
ണാം” എ േദവി അരുളിെച്ചയ്തതിെന ഓർ അവർ
അമ്പലത്തിൽ കയറി ീേകാവിലിനകേത്ത േനാ�
ക്കിഅേപ്പാൾ അവർ അവിെട നാെല തൃൈക്കകളിലു�
ജ്വലി ം ശൂലാദിനാനായുധഭാസമാനയായും മൂർത്ത്യാ�
മേനാജ്ഞയായുമിരി ന്ന കാർത്ത്യായനിെയ ത്യ�
ക്ഷമായിക്കണ്ടി ് വിസ്മയാകുലയായിത്തീരുകയും ചില
േസ്താ ങ്ങൾ െചാല്ലി േദവിെയ തി കയും െച .
ആ സമയം ഭക്തെയ െതാ െകാ ് േനാക്കിയവെരലാം
േദവിയുെട രൂപം േമ റഞ്ഞ കാരം ക ് ഏറ്റവും ഭയാ�

തപരവശന്മാരായി തീർ . കുറ സമയം കഴിഞ്ഞ�
േപ്പാൾ അവിെട ദുർനിരീക്ഷ്യമായ ഒരു േതജ ് മാ ം
അവേശ ഷി കയും േമണ അദൃശ്യമായിതീരുകയും
െച . അനന്തരം അവിെട കൂടിയിരുന്ന മഹാന്മാരു�
െട ആേലാചന അടുത്ത മുഹൂർത്തത്തിൽ തിഷ്ഠിപ്പാ�
നായി പണിതു വച്ചിരി ന്ന ശാസ്താവിെന്റ വി ഹം
ഇനി എന്താണു് െചേയ്യണ്ടതു് എന്നായിരു . പുത്ത�
നായി പണിയിച്ചി ള്ള അമ്പലത്തിെന്റ അടുക്കൽ തെന്ന
തത്ക്കാലം ഒരു ീേകാവിൽ മാ ം പണിയി ശാസ്താ�
വിെന തിഷ്ഠ നടത്തിക്കാെമ എല്ലാവരും കൂടി തീരു�
മാനെമടു . അ കാരം അെഞ്ച ദിവസം െകാ ്
ഒരു ീേകാവിൽ തീർ കുറ തീർപ്പി കയും െച .

തിഷ്ഠ ള്ള ിയകൾ തുട ന്നതിനു തേലദിവസം
തെന്ന ത ി, പരികർമികൾ മുതലായവർ സ്ഥലെത്ത�
ത്തി. അേപ്പാൾ അവിെട ഉണ്ടായ വിേശ ഷങ്ങെളല്ലാം
പള്ളിയിൽ േമേനാൻ ത ി ന രിപ്പാട്ടിെല അറിയി�

. ഉടെന ന രിപ്പാട്ടീ എന്നാൽ േദവീ തിഷ്ഠ കൂടി
ഇേപ്പാൾ തെന്ന നട കയാണേല്ലാ േവണ്ടതു്. േദവി
ഇവിെട ഇള െകാണ്ടി ണ്ട നിങ്ങൾെക്കല്ലാവർ ം വി�
ശ്വാസം വന്നി െണ്ടങ്കിലും എല്ലാവർ ം കാണത്തക്ക
വിധം ഒരു അർച്ചനാബിംബം തിഷ്ഠ കൂടി െചേയണ്ടതു്
അത്യാവശ്യമാണു്. അങ്ങിെന തീർച്ചെപ്പടു ന്നപക്ഷം
അതിേല ം േവ ന്ന ഉപകരണങ്ങളും ഒരു ബിംബവും
േവണം എ പറ . അേപ്പാൾ േമേനാൻ മുതലായ�
വർ “ഉപകരണ ങ്ങെളാെക്കയും ഉണ്ടാക്കാം. അതിനു �
യാസമില്ല. ഈ മുഹൂർത്തത്തിനു തിഷ്ഠിക്കവണ്ണം ബിം�
ബമുണ്ടാക്കി ന്ന കാര്യം അസാദ്ധ്യമാണു്. അതിനാൽ
േദവീ തിഷ്ഠ ഇനി ആദ്യമുണ്ടാകുന്ന മുഹൂർത്തത്തിലാ�
കാെമ െവയ്ക്കാേന നിവൃത്തിയു ” എ പറ .
“എന്നാൽ അങ്ങെന മതി” എ ന രിപ്പാടും സമ്മതി�

. അ രാ ിയിൽ േകാതയമ്മ ഒരു സ്വപ്നമുണ്ടായി.
കുറ ദിവസം മുൻപു് അവർ ആ കടവിൽ വ കണ്ട�
തായ ആ കന്യക അവരുെട അടുക്കൽ െച , “നിങ്ങൾ
പതിവായി കുളി ന്ന കടവിൽ നി സ്വ ം പടിഞ്ഞാ�
മാറി ഒരു കയമുണ്ടേല്ലാ. ആ കയത്തിൽ എെന്റ ഒരു ശി�

ലാവി ഹം കിട ്. അെതടുപ്പി ഈ അടുത്ത
മുഹൂർത്തത്തിൽ തെന്ന എെന്റ തിഷ്ഠയും നടത്തിക്ക�
ണം. േതാണിയിൽ കയറി ആ കയത്തിെന്റ സമീപ
െചന്നാൽ അവിെട െവള്ളത്തിനടിയിൽ നി ധാരാളം
പാലയ്ക്കാ െപാങ്ങിവരുന്നതു കാണാം. ആ സ്ഥല മു�
ങ്ങിത്തപ്പിയാൽ വി ഹം ക കി ം” എ പറ
എന്നായിരു സ്വപ്നം. സ്വപ്നം കണ്ട ഉടെന വൃദ്ധ ഉണർ�

ക തുറ േനാക്കീ ് അവിെടെയ ം ആെരയും
കണ്ടില്ല. എങ്കിലും ഇതു േദവി എഴുന്നള്ളി അരുളിെച്ച�
യ്തതു തെന്നയാെണ വിശ്വസി െകാ ് േകാതയമ്മ
ഈ വിവരം െകാച്ചയ്യപ്പൻ മുഖാന്തിരം അതിരാവിെല
പള്ളിയിൽ േമേനാൻ മുതലായവെര അറിയി . േകാ�
തയമ്മയുെടവാ ഒരിക്കലും െതറ്റിേപ്പാകയില്ല ള്ള
വിശ്വാസെമല്ലാവർ മുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ പള്ളിയിൽ
േമേനാൻ മുതലായ ചില ധാനന്മാർ െവള്ളത്തിൽ മു�
ങ്ങിത്തപ്പാൻ പരിചയവും സാമർത്ഥ്യവുമുള്ള ചിലേരാടു
കൂടി ഉടെന വള്ളത്തിൽ കയറി ആ കയത്തിേല േപാ�
യി. അവിെട െചന്നേപ്പാൾ ഒരു സ്ഥല സംഖ്യയി�
ല്ലാെത പാലയ്ക്കാ െവള്ളത്തിനടിയിൽ നി ം െപാങ്ങി
വരുന്നതായി കാണുകയും അവിെട ചിലർ മുങ്ങിത്തപ്പി�
യേപ്പാൾ ബിംബം ക കി കയും അെതടു ് കുന്നി�
േന്മൽ െകാ വരികയും പിെന്ന ബിംബപരി ഹം മുത�
ലായ സകല ിയകളും െച നിശ്ചിത മുഹൂർത്തത്തിൽ
തെന്ന േദവിയുേടയും ശാസ്താവിെന്റയും തിഷ്ഠയും കല�
ശവും നട കയും െച . അേതാടുകൂടി അതിേകമമായി
ഉത്സവവും നടത്തി.

അക്കാല െത ംകൂർ രാജാവും ത ിയും പള്ളി�
യിൽ േമേനാൻ മുതലായവരും കൂടി േക്ഷ ത്തിൽ ഉത്സ�
വം മുതലായ ആട്ടവിേശ ഷങ്ങൾ, മാസവിേശ ഷങ്ങൾ,
നിത്യനിദാനം മുതലായവ പടിത്തരം നിശ്ചയി ക�
യും അവെയ്ക്കല്ലാം വകവ ധാരാളം വ ക്കൾ േദവസ്വം
േപരിൽ പതി കയും െച . അതിനാൽ ആ ഭഗവതി
േദവസ്വം ഏറ്റവും ധനപുഷ്ഠിയുള്ളതായി തീർ . അവി�
െട ാധാന്യവും േദവി ് തെന്ന സിദ്ധി . ശാസ്താവിനു്
അവിെട ഒരു ഉപേദവെന്റ സ്ഥാനം മാ െമ സിദ്ധി .
എങ്കിലും േദവി ് ഇതുെകാെണ്ടാ ം നല്ല തൃപ്തിയായില്ല.
പടിത്തരം നിശ്ചയിച്ച ദിവസം രാ ിയിൽ െത ംകൂർ
രാജാവിനുഒരു സ്വപ്നമുണ്ടായി. സർവാംഗസുന്ദരിയായ
ഒരു ീ അേദ്ദഹത്തിെന്റ അടുക്കൽ െച ്, “ഇെതാ
െകാ ം എനി തൃപ്തിയായിട്ടില്ല, എനി തൃപ്തിയാ�
കണെമങ്കിൽ എെന്റ േകാതയമ്മ കൂടി എെന്തങ്കിലും
െകാടുക്കണം. േകാതയമ്മ സേന്താ ഷിച്ചാൽ ഞാനും
സേന്താ ഷി ം” എ പറഞ്ഞതായിട്ടായിരു സ്വപ്നം.
ആ സമയ തെന്ന ഇ കാരെമാരുസ്വപ്നം പള്ളിയിൽ
േമേനാനുമുണ്ടായി. േനരം െവളുത്തയുടെന പള്ളിയിൽ
േമേനാൻ രാജസന്നിധിയിെലത്തി തനി ണ്ടായ സ്വപ്ന�
ത്തിെന്റ വിവരം അറിയി . തനി ം ഇ കാരെമാരു
സ്വപ്നമുണ്ടായി എ രാജാവും പറ . ഉടെന ര േപ�
രും കൂടി ആളയ കണിയാൻ പറമ്പിൽ കണിയാെന
വരുത്തി ശ്നം വയ്പ്പി േനാക്കി . അേപ്പാൾ ഈ
ഉണ്ടായി ള്ളതു േദവിയുെട ദർശനം തെന്നയാണ ം
േകാതയമ്മ കൂടി എെന്തങ്കിലും ശരിയായി െകാടുത്തി�
ല്ലങ്കിൽ േദവിയുെട േകാപവും തന്നിമിത്തം അേനകം
അനർത്ഥങ്ങളുണ്ടായിത്തീരുെമ ം കണിയാൻ വിധി�

.
അതിനാൽ േകാതയമ്മയുെട േപരിൽ ഏതാനും പു�

ഞ്ചനിലം ഇനാമായിപതി െകാടുത്തതു കൂടാെത അവ�
രുെട സേഹാദരനായ െകാച്ചയ്യപ്പെന േദവസ്വത്തിൽ മാ�
റാച്ചന്തിരമായി നിയമി കയും െച . േകാതയമ്മയുെട
േപരിൽ പതി െകാടുത്ത നിലത്തിനു ‘േകാത േനടിയ
നിലം’ എന്നാണു പറ വന്നിരുന്നതു്. അതു കാല �
േമണ േലാപി േകാതാടിനിലെമന്നായിത്തീർ . ആ
നിലം ഏതാനും െകാല്ലങ്ങൾ മുൻപു് (1070-ആമാ ് )
വെര കണ്ണാ വീ കാരുെട ൈകവശാനുഭത്തിൽ തെന്ന
ഇരുന്നിരു . പിന്നീടു് അവർ എഴുതി വി കളഞ്ഞതി�
നാൽ അന്യാധീനെപ്പ േപായി. എങ്കിലും ആ നിലത്തി�
നു േകാതാടിനിലം എ തെന്നയാണു പറ വരുന്ന�
തു്. ആ വീ കാർ േദവസ്വത്തിൽ 1030-ആമാ വെര
മാറാച്ചന്തിരവുമുണ്ടായിരു . പിന്നീടു് ചില കാരണങ്ങ�
ളാൽ അതും മാറിേപ്പായി. എങ്കിലും ആ വീ കാർ

തിവർ ഷം 72 പറ െന വീതം ഗവൺെമന്റിൽ നി
ഇനാമായി ഇേപ്പാഴും െകാടു വരു ്.

േകാതയമ്മ ഇനാമായി നിലം പതി െകാടുത്ത
കാല കണിയാൻ പറമ്പിൽ കണിയാനും ചില വ �
ക്കൾ പതി െകാടുത്തിരു . വിേശ ഷി അവരുെട
തറവാട്ടിേല ് െമച്ചരു് എെന്നാരു സ്ഥനേപ്പരുകൂടി
െത ംകൂർ രാജാവു് ക ിചു െകാടു . വ ക്കെളല്ലാം
അവർ ഓെരാ കാലത്തായി എഴുതി വി കളഞ്ഞതി�
നാൽ ഇേപ്പാൾ അവർ കുടിപാർ ന്ന പുരയിടവും
െമെച്ചരു് എ ള്ള സ്ഥാനേപ്പരും മാ േമയു . എങ്കി�
ലും േദവിയുെട ശാപം അവർ ഇ ം അനുഭവി െകാ�
ണ്ടിരി ്. േകാതയമ്മയും േദവിയും തമ്മിൽ
ആ കടവിൽ വ ണ്ടായ സംഭാ ഷണം മറ നി
േകട്ട കണിയാൻ ആ വർത്തമാനം അേപ്പാൾ തെന്ന സ്വ�
കാര്യമായി അവെന്റ ഭാര്യേയാടു പറ . അതിനാൽ
അവെന്റ കുടുംബത്തിലുണ്ടാകുന്ന പുരു ഷന്മാർ െപാട്ടേനാ
ചട്ടേനാ ആയിരി െമ ള്ള േദവിയുെട ശാപത്തിനു
ഇേപ്പാഴും വ്യത്യാസം വന്നിട്ടില്ല.

ത ഭഗവതി േക്ഷ ത്തിൽ ആദ്യകാലം മു�
തൽ തെന്ന െത ംകൂർ രാജാവിനു നാമമാ മായി
ഒരു േമലാഴ്മ സ്ഥാനം ഉണ്ടായിരു െവങ്കിലും അവിെട
സകല ൈകകാര്യകർ ത്വവും കരക്കാർ തെന്ന�
യായിരു . െത ംകൂർ രാജ്യം തിരുവതാംകൂറിൽ
േചർന്നി ം വളെരക്കാലേത്ത ആ േദവസ്വം കരക്കാ�
രുെട ൈകവശത്തിൽ തെന്ന ഇരുന്നിരു . െകാല്ലം
987-ആമാ ് ഈ േദവസ്വം തിരുവിതാംകൂർ സർ�
ക്കാരിൽ േചർ കയും അേതാടുകൂടി കരക്കാരുെട
അധികാരങ്ങെളല്ലാം വി േപാവുകയും െച . എങ്കി�
ലും ആ േദശക്കാർ ആ േദവിെയ ഇേപ്പാഴും തങ്ങളുെട
പരേദവതയായിത്തെന്ന ആദരി കയും ആചരി ക�
യും െച വരു ്. മൂവ്വായിരപ്പറനിലവും അസംഖ്യം
പുരയിടങ്ങളും തനതു േപരിൽ തെന്ന ഉണ്ടായിരുന്ന
ഈ േദവസ്വം സർക്കാരിൽ േചർത്തേപ്പാൾ അ

ിട്ടീ ഷ് റസിഡ ം തിരുവതാംകൂർ ദിവാനുമായിരുന്ന
മൺേ ാ സായിപ്പവർകൾ േക്ഷ ത്തിെല അടിയന്തി�
രങ്ങൾ ് മുൻപു നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന പതിവുകെളല്ലാം
കുറ കളഞ്ഞതിനാൽ അവിെട ഉത്സവാദികൾ ്
മുതൽ ഒ ം മതിയാകാെതയായിത്തീർ . ഈയിെട
ഉണ്ടായ േദവസ്വം പരി ഷ്ക്കാരേത്താടു കൂടി ആ മതിയായ്ക
പരമകാഷ്ഠെയ ാപി കയും െച . എങ്കിലും ആ
േദശക്കാർ േക്ഷ കാര്യങ്ങളിലുള്ള തിപത്തിയും

ദ്ധയും ഒ ം കുറ േപായിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ അവി�
െട േവ ന്ന കാര്യങ്ങെളല്ലാം ഇേപ്പാഴും ഭംഗിയായിത്ത�
െന്ന നട േപാരു ്. േക്ഷ കാര്യങ്ങൾക്കായി
േദശക്കാർ ഏതാനും പണം േശഖരിച്ചി ള്ളതിനാൽ
സർക്കാരിൽ നി പതിവുള്ളതു കഴി േപാരാത്തതിനു
േദശക്കാരുെട ആ പണത്തിെന്റ പലിശയിൽ നി
കൂടി െചലവു െചയ്താണു അവിെട അവർ ഉത്സവം മുതലാ�
യവ നടത്തിേപ്പാരുന്നതു്. കരക്കാർ വിേശ ഷാൽ ചില
തിരുവാഭരണങ്ങളും മ ം കൂടി ഉണ്ടാക്കിച്ചി ്. അവ�
െയല്ലാം കരക്കാരുെട ൈകവശം തെന്നയാണു ഇേപ്പാഴും
ഇരി ന്നതു്. ഉത്സവകാല ം മ വിേശ ഷങ്ങളിലും
ഉപേയാഗി ന്നതിനായി അവർ അവ എടു െകാടു �
കയും അടിയന്തിരം കഴിഞ്ഞാൽ തിരിെയ വാങ്ങിെവ
സൂക്ഷി കയും െച വരു . അവെയാ ം അവർ
സർക്കാരിേല വി െകാടുത്തില്ല.

കിളിരൂർ കുന്നിേന്മൽ േദവീ തിഷ്ഠ കഴിഞ്ഞി ്
ആദ്യമായി നടന ഉത്സവം മീനമാസത്തിൽ േരാഹിണി
െകാടിേയ ം പൂരം ആറാ മായിട്ടായിരു . അങ്ങെന�
തെന്ന ഇേപ്പാഴും നട വരു . മീനമാസത്തിൽ കാർ�
ത്തിക ഭഗവതിയുെട തിരുനാെള സങ്ക ി ് ആ ദിവ�
സെത്തയും ഒരുത്സവംേപാെലതെന്ന ആേഘാ ഷപൂർവം
െകാണ്ടാടിവരു ്. അതും േദശക്കാർകൂടി പണം
െചലവുെചയ്താണു് നടത്തിവരുന്നതു്. സർക്കാർ േക്ഷ �
ത്തിൽ േദശക്കാരുെട സഹകരണം ഇതുേപാെല മെറ്റ �
മുെണ്ട േതാ ന്നില്ല. ഈ േക്ഷ ത്തിൽ 1022-ആ�
മാ മണ്ഡപത്തിനും െചമ്പിടുവിച്ചതു ീേകാവിലിനും
1060-ആമാ േദശക്കാർ തെന്നയാണു്. അടുത്തകാല�

് അഗ്നിബാധയാൽ നഷ്ടെപ്പ േപായ ീേകാവിൽ
സർക്കാരനുവാദ കാരം വീ ം പണികഴി െചമ്പിടു�
വിക്കാൻ ഉൽസാഹി വരുന്നതും ഈ േദശക്കാർ തെന്ന.
ഇെതല്ലാം ആ േദശക്കാർ േദവിെയ റി ള്ള ഭക്തി�
െകാ മാ മല്ല; ഭയംെകാ കൂടിയാണു്. ആ േദവി�
യുെട ൈചതന്യവും മാഹാത്മ്യവും അ മാ മു ്.
അതിേല ചില ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾകൂടി പറയാം.

കിളിരൂർ േദശത്തിൽ ആർ ം കാർത്ത്യായനിെയ�
േപരിടുകയും പാലയ്ക്കാ േമാതിരം െകട്ടിക്കയുമരുെത�
േദവി മുൻേപതെന്ന അരുളിെച്ചയ്തിരുന്നേല്ലാ. ആ

ര കൂട്ടവും ഇേപ്പാഴും ആ േദശ പതിവില്ല. ആ േദ�
ശ ള്ള പുരു ഷന്മാർ സംബന്ധം െചേയ്താ മേറ്റാ കാർ�
ത്ത്യായനി എ േപരായ ീകെള അന്യേദശ നി�

് അവിെടെക്കാ വ താമസിപ്പിച്ചാലും സുഖമായി
അധിക ദിവസം താമസിക്കാനിടയില്ല എെന്തങ്കിലും
കാരണവശാൽ ആ ീകൾ െപെട്ട ് ആ ദി വി
േപാേകണ്ടതായി വരും. ഇതു് ഇേപ്പാഴും ക വരുന്ന
ഒരു സംഗതിയാണു്.

പെണ്ടാരിക്കൽ െചങ്ങളം എന്ന േദശ ് ഒരു വീ�
ട്ടിൽ ീ സന്താനമില്ലാെതയിരുന്നതിനാൽ “ഒരു െപൺ�
കുട്ടിയുണ്ടായാൽ ആ കുട്ടിെയ കിളിരൂർ കുന്നിേന്മൽ ഭഗ�
വതിയുെട നടയിൽ െകാ േപായി േചാറു െകാടുേത്ത�
ക്കാം” എ ് ആ വീ കാർ നിശ്ചയി . അനന്തരം അധി�
കം താമസിയാെത ആ വീട്ടിൽ ഒരു ീ ഗർഭം ധരി �
കയും യഥാകാലം ഒരു െപൺകുട്ടിെയ സവി കയും
െച . ആ വീ കാർ അത്യന്തം സേന്താ ഷി ് ആറാം
മാസത്തിൽ േചാറു െകാടു ന്നതിനായി കുട്ടിേയയും�
െകാ ് കിളിരൂർ കുന്നിേന്മെലത്തി ചില വഴിപാടുകൾ
നടത്തി, േചാറു െകാടു ന്നതിനായി ആഭരണങ്ങളുമ�
ണിയി . കുട്ടി ക തുറ കേയാ മുല കുടി കേയാ
െചയ്യാെത െവയിലത്തിട്ട താളുേപാെല വാടിത്തളർ
കിട ന്നതു ക കുട്ടിയുെട മാതാപിതാക്കൾ മാ മല്ല,
േദവീദർശനത്തിനായി അവിെട കൂടിയിരുന്ന അന്യജന�
ങ്ങൾ േപാലും അത്യന്തം വി ഷണ്ണരായിത്തീർ . ഉടെന
ഒരു ൈദവജ്ഞെന വരുത്തി ശ്നംെവ ി േനാ ക�
യും കുട്ടിയുെട അസ്വാസ്ഥ്യത്തിെന്റ കാരണം, അതിെന
പാലയ്ക്കാേമാതിരം െകട്ടി നടയിൽ െകാ വന്നതാ�
െണ ം ആ േമാതിരമഴി നട െവച്ചാൽ കുട്ടി സു�
ഖമാകുെമ ം ശ്നക്കാരൻ വിധി കയും കുട്ടിയുെട ഉട�
മസ്ഥന്മാർ ആ േമാതിരമഴി നട െവ കയും ഉടെന
കുട്ടി സുഖമാകയാൽ േചാറു െകാടു െകാ േപാവു�
കയും െച . ആ പാലയ്ക്കാ േമാതിരം മ ള്ള തിരുവാഭര�
ണങ്ങളുെട കൂട്ടത്തിൽ കരക്കാരുെട ൈകവശം ഇേപ്പാഴുമ�
വിെട ഇരി ്. അതു് അവിെട ഉത്സവകാലങ്ങളി�
ലും മ ം എഴുന്നള്ളിപ്പിനു് അങ്കിയിൽ ചാർ കയാണു്
െച വരുന്നതു്.

ൈവക്ക േകാട്ടയംമുഖം സന്ധ്യേവല േവ �
ന്ന അരി, കറിേക്കാ കൾ മുതലായ സാമാനങ്ങെളല്ലാം
േകാട്ടയം പാർവത്യക്കാരൻ േശഖരി ്, വള്ളങ്ങളിലാ�
ക്കി ൈവക്ക െകാ േപായി സന്ധ്യേവല നട �
കയായിരു മുൻകാലങ്ങളിൽ പതിവു്. സാമാനങ്ങ�
െളല്ലാം വള്ളങ്ങളിലാക്കി ൈവക്കേത്ത പുറെപ്പടുന്ന
ദിവസം പാർവത്യക്കാരൻ മുതലായവരുെട വകയായി
കിളിരൂർ കുന്നിേന്മൽ ഭഗവതി ് ഒരു ചരക്കിലട വഴി�
പാടു നട കയും പതിവായിരു . സർക്കാർവക േകാട്ട�
യം താലൂ വക അടിയന്തിരങ്ങൾ ള്ള സാമാനങ്ങൾ�
െക്കല്ലാം കുത്തകേയർപ്പാടായേപ്പാൾ സന്ധ്യേവല ള്ള
സാമാനങ്ങൾ പാർവത്യക്കാരന്മാർ േശഖരി െകാ �
േപാവുകെയ ള്ള പതിവു നി േപായി. അേതാടുകൂടി
കുന്നിേന്മൽ ഭഗവതി പതിവുണ്ടായിരുന്ന അടവഴിപാ�
ടും നിറുത്തലാക്കി. അേപ്പാൾ ൈവക്ക ചില ദുർലക്ഷ�
ണങ്ങൾ ക തുടങ്ങി. സന്ധ്യേവലസ്സദ്യ ള്ള ഥമ�
നിൽ അട്ട വീഴുക, കാളനിൽ ഗൗളി വീഴുക മുതലായ ദുർ�
ലക്ഷണങ്ങൾ പതിവായി ക തുടങ്ങിയേപ്പാൾ അതി�
െന്റ കാരണമറിയുന്നതിനായി ശ്നംെവ ി േനാക്കി .
അേപ്പാൾ ഈ അമംഗളങ്ങൾ കാണുന്നതിെന്റ കാരണം
കിളിരൂർ കുന്നിേന്മൽ ഭഗവതി പതിവുള്ള വഴിപാടു
നടത്താത്തതുെകാ ൈവക്കത്തപ്പനുണ്ടായി ള്ള വി�
േരാധമാെണ ം “എെന്റ കാർത്ത്യായനി പതിവുള്ള�
തു െകാടുക്കാെത എനി പതിവുള്ളതു ഞാൻ സ്വീക�
രി കയില്ല” എന്നാണു് ൈവക്കത്തപ്പെന്റ ഭാവെമ ം

ശ്നക്കാരൻ വിധി . അതിെനസ്സംബന്ധി ം എഴു �
കു കൾ നട കയാൽ സർക്കാർ വകയായി ആ വഴി�
പാടു നടത്തിെക്കാ ന്നതിനു് ഗവൺെമ ് അനുവദി .
പണ്ടെത്തേപ്പാെലെയാ മെല്ലങ്കിലും സന്ധ്യേവല വക�
യായി ആ വഴിപാടു നാമമാ മായിെട്ടങ്കിലും ഇേപ്പാഴും
നട ്.

ഇനി ഇവിെട േദവി ് അടവഴിപാടു് ധാനമായി�
ത്തീർന്നതിെന്റ കാരണം കൂടി പറയാം. േദവിയുെട ബിം�
ബത്തിനു ാണ തിഷ്ഠ കഴിച്ചദിവസം ത ിന രി�
പ്പാട്ടിേല ് എേന്താ അത്താഴമില്ലാത്ത ദിവസമായിരു�

. അതിനാൽ പലഹാരത്തിനു് അരിെപാടി െകാ�
െച െകാടുക്കണെമ ് ശാന്തിക്കാരൻ കഴകക്കാ�

േരാടു പറ . കഴകക്കാർ ഇരുനാഴി ഉണക്കലരിയാ�
ണു് െപാടി െകാ െച െകാടുത്തതു്. അതിനാൽ
ശാന്തിക്കാരൻ അതിനു േചരുന്ന ശർക്കരയും നാളിേക�
രവും േചർ ണ്ടാക്കിയ വൽസൻ (അട) ആയിരു
ത ി െകാടുത്തതു്. അതു കണ്ടി ത ിന രിപ്പാടു്
“വൽസനാേണാ പലഹാരം? എന്നാൽ അതു നിേവദി�
ച്ചി േവണം തിന്നാൻ. ബിംബത്തിനു ാണ തിഷ്ഠ
കഴിഞ്ഞിരി ന്നതിനാൽ ഇേപ്പാൾ എെന്തങ്കിലും നി�
േവദിക്കണമേല്ലാ. അതിനു് ഇതു തെന്ന ആയിക്കളയാം”
എ പറ ് ആവൽസെനടു െവ ് അേദ്ദഹംതെന്ന
നിേവദ്യം കഴി . അ രാ ിയിൽ ന രിപ്പാട്ടിേല�

േദവിയുെട ദർശനമുണ്ടായി. “വൽസൻ നിേവദ്യം
എനി വളെര തൃപ്തികരമായിരി . പതിവായി
അത്താഴ ജേയാടുകൂടി നിേവദി ന്നതിനു് ഏർപ്പാടുെച�
യ്യണം” എ േദവി അരുളിെച്ചയ്തതായിട്ടാണു് ന രി�
പ്പാട്ടിേല ദർശനമുണ്ടായതു്. ഇങ്ങെന ദർശനമുണ്ടായ
വിവരം പിേറ്റ ദിവസം ത ി ന രിപ്പാടു് രാജാവിെന്റ
അടുക്കലും പള്ളിയിൽേമേനാൻ മുതലായവേരാടും പറ�

. അവർ ശ്നം െവയ്പ്പി േനാക്കിയതിൽ അതു
േദവിയുെട അരുളപ്പാടു തെന്നയാെണ ശ്നക്കാരൻ
വിധി കയും െച . അതിനാൽ തിദിനം അത്താഴ�
പൂജ ് ഇരുനാഴിയരിയുെട വൽസൻ കൂടി പടിത്തരക്ക�
ണക്കിൽ എഴുത്തിേച്ചർ . അതു പതിവായിത്തീരുക�
യും െച . അതിേപ്പാഴും നട വരു ്. അടവഴിപാടു
േദവി ീതികരമാെണ ് അറിയുകയാൽ ഓേരാരു�
ത്തർ ഓേരാ കാര്യങ്ങൾ സാധി ന്നതിനായി യഥാശ�
ക്തി മൂേന്നകാലിടങ്ങഴി അരിെകാ ം ആേറകാലിടങ്ങ�
ഴി അരിെകാ ം പ േണ്ടകാലിടങ്ങഴി അരിെകാ ം
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ഇരുപത്തേഞ്ചകാലിടങ്ങഴി അരി െകാ ം മ ം അടവഴി�
പാടു ാർത്ഥി തുട കയും എല്ലാവർ ം കാര്യങ്ങൾ
സാധി തുട കയും െച . അങ്ങെന അട വഴിപാടു്
അവിെട നടപ്പാവുകയും അതിനു ാധാന്യം സിദ്ധി �
കയും െച . പ േണ്ടകാലിടങ്ങഴി അരിെകാ ള്ള�
തിനു “പന്തിരുനാഴിയട” എന്നാണു് പറ വരുന്നതു്.
അതിൽ റഞ്ഞതിനു് അരപ്പന്തിരുനാഴി, കാൽപ്പന്തിരു
നാഴി എ ം യഥാ മം േപർ പറയു . ഇരുപത്തേഞ്ച�
കാലിടങ്ങഴി അരിെകാ ള്ള അട വലിയ ചരക്കിൽ
(വാർപ്പിൽ) അല്ലാെത ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല. അതിനാൽ
അതിനു “ചരക്കിലട” എ ം േപർ പറ വരു . ചര�
ക്കിലട നൂെറ്റാ നാഴി അരി, നൂെറ്റാ നാളിേകരം,
നൂെറ്റാ കദളിപ്പഴം, മൂ തുലാം ശർക്കര, മുന്നാഴി െന�
യ്യ് ഇങ്ങെനയാണു് പതിവു്. പന്തിരുനാഴിയട മുതലായവ�

ം ഈ കണക്കനുസരി വീത കാരമുള്ള നാളിേകരം,
ശർക്കര മുതലായവ േചർക്കണം. കദളിപ്പഴം കിട്ടാെത
വന്നാൽ അതിനു പകരം േന പ്പഴവും വരിക്കച്ചക്കപ്പഴ�
വും േചർക്കാറു ്. അടവഴിപാടുണ്ടായാൽ സമീപസ്ഥ�
ന്മാരായ ആബാലവൃദ്ധം അേനകം ജനങ്ങൾ ആ േക്ഷ �
സന്നിധിയിൽ വ കൂടുക പതിവാണു്. ഇ യിടങ്ങഴി
അരിെകാ ് അടയുണ്ടായാൽ ഹ്മസ്വമായും ശാന്തി�
ക്കാരൻ, കശക്കാരൻ, േതങ്ങാപ്പണിക്കാരൻ, പള്ളിയിൽ
േമേനാൻ, െവട്ടി ളങ്ങരക്കയ്മൾ, പാ ം േത കാരൻ,
ഇലയും വിറകും െകാടു ന്നയാൾ മുതലായവർ ് ഇ
ഇ അടവീതം െകാടുക്കണെമ കണ ്. അെതാ�
െക്ക കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളതിെന്റ അവസ്ഥേപാെല ഒേന്നാ
രേണ്ടാ അടവീതം അവിെട വ കൂടുന്നവർെക്കല്ലാവർ�

ം െകാടുക്കണെമ നിർബന്ധമാണു്. അതുേപാെല
ഒരു ഭാഗം വഴിപാടു നട ന്ന ആൾ മു ്. അതു െകാ�
ടുത്തിെല്ലങ്കിലും െവറുെത വരുന്നവർ െകാടുക്കാെതയി�
രിക്കാൻ പാടില്ല. അവർ െകാടുക്കാെതയിരുന്നാൽ
ആ വഴിപാടുെകാ ് യാെതാരു ഫലവുമുണ്ടാവുകയിെല്ല�

മാ മല്ല, േദവിയുെട വിേരാധമുണ്ടാവുകയും െച ം.
ഇതിനു ദൃഷ്ടാന്തമായി പല സംഗതികളുമുണ്ടായി ്.
അവയിൽ ഒ മാ ം സ്താവി െകാ .

ഒരാണ്ടിൽ ൈവക്ക സന്ധ്യേവല സാമാനങ്ങ�
െളല്ലാം േശഖരി വള്ളത്തിലാക്കിെക്കാ േപായ പാർ�
വത്യക്കാരൻ, പതിവുള്ള ചരക്കിലട കഴിച്ചി ശാന്തിക്കാ�
രൻ മുതലായ അനുഭവക്കാർ മാ ം പതിവുള്ളതു െകാ�
ടുത്തതിെന്റ േശ ഷം പിെന്നയുണ്ടായിരുന്ന അടെയല്ലാം
വാങ്ങി ഭാണ്ഡംെകട്ടിെക്കാ േപായി. ഉടെന ൈവക്ക�
ത്തിനു യാ യാവുകയും െച . അട കി െമന്നാ ഹി
വന്നവെരല്ലാം ഇച്ഛാഭംഗേത്താടുകൂടി തിരിെകേപ്പായി.
ചില കുട്ടികൾ ഉറെക്ക കര െകാണ്ടാണു് മടങ്ങിയ�
തു്. അതു കണ്ടി ് ചിലർ, “ഇതു ഭഗവതി സഹി െമ�

േതാ ന്നില്ല. എെന്തല്ലാമാപ കൾ വ കൂടുേമാ
എേന്താ” എ പറ െകാണ്ടാണു് മടങ്ങിേപ്പായതു്.
കാര്യം അങ്ങെനതെന്ന പ കയും െച .

പാർവത്യക്കാരൻ മുതലായവർ േവമ്പനാ കായലിൽ
എത്തിയേപ്പാേഴ ം അതികലശലായി കാ ം മഴയും
തുടങ്ങി. കായലിൽ ഓളങ്ങൾ െപരുകി വള്ളങ്ങളിൽ
െവള്ളം അടി കയറി. വള്ളം മു െമന്ന ദിക്കായി.
പാർവത്യക്കാരൻ മുതലായവർ പരി മവും കലശലാ�
യി. ാണഭീതി നിമിത്തം ചിലർ നിലവിളിയും തുടങ്ങി.
അേപ്പാൾ പഴമപരിചയമുള്ളവരായി വള്ളത്തിലുണ്ടായി�
രുന്നവരിൽ ചിലർ, “അവിെട വ കൂടിയവർക്കാരു ം
അട െകാടുക്കാത്തതു് ഭഗവതിെക്കാ ം രസിച്ചില്ല. േദ�
വിയുെട വിേരാധം െകാ തെന്നയാണു് ഇേപ്പാൾ ഈ
കാ ം പിശറും വ കൂടിയതു്. എെന്തങ്കിലും ഒരു ാ�
യച്ഛിത്തം െചയ്യാെമ നിശ്ചയിച്ചിെല്ലങ്കിൽ വള്ളങ്ങൾ
മു കതെന്ന െച ം” എ പറ . അതു േക പാർവ�
ത്യക്കാരൻ “എന്നാൽ ൈവക്ക േപായി സന്ധ്യേവല
കഴി തിരിെച്ചത്തിയാലുടെന ായശ്ചിത്തമായി ഒരു
ചരക്കിലടകൂടി കഴി കയും അവിെട വരുന്നവർെക്ക�
ല്ലാം ധാരാളമായി െകാടു കയും െചേയ്തക്കാം. ഈ കാ�
ം പിശറും മാറെട്ട” എ പറ . ഉടെന കാ ം മഴയും

മാറുകയാൽ കായൽ ശാന്തതെയ ാപി കയും െച .
സന്ധ്യേവല കഴി മടങ്ങിെയത്തിയ ഉടെന പാർവ�
ത്യക്കാരൻ നിശ്ചയിച്ചതുേപാെല ായശ്ചിത്തവഴിപാടു
നട കയും അന്നവിെട െച കൂടിയവർെക്കല്ലാം അട
പതിവിലധികം െകാടു കയും െച . േദവിയുെട മാ�
ഹാത്മ്യെത്ത സംബന്ധിച്ച ഒ ര സംഗതികൾകൂടി
പറഞ്ഞി ് ഈ േലഖനമവസാനിപ്പിക്കാെമ വിചാ�
രി .

1078-ആമാ കുംഭമാസത്തിൽ കിളിരൂർേദശ �
തെന്നയുള്ള “പുത്തൻമഠത്തിൽ ശിവയ്യൻ” എന്ന പരേദ�
ശ ാഹ്മണനു മസൂരികാ (വസൂരി) ദീനമുണ്ടായി. ദീനം
ഏറ്റവും കടുത്ത വകയായിരു . അവിെട ദീനരക്ഷയ്ക്കാ�
യിട്ടിരുന്നവരും ദീനം െച കണ്ടവരായ അന്യന്മാരു�
െമല്ലാം ആ ാഹ്മണൻ കുളി ന്ന കാര്യം അസാദ്ധ്യ�
മാെണ തെന്ന തീർച്ചെപ്പടുത്തി. താൻ ഇതിനാെല
മരി േപാകുെമ േരാഗി ം േതാന്നി. അങ്ങെനയിരി�

േമ്പാൾ ഒരു ദിവസം രാ ിയിൽ ഒരാൾ അേദ്ദഹത്തി�
െന്റ അടുക്കൽ െച ്, “കുന്നിേന്മൽ ഭഗവതി പ �

ചരക്കിലട കഴിേച്ചക്കാെമ നിശ്ചയി . അേങ്ങ�
കുളി െതാഴാൻ സംഗതിയാകും” എ പറഞ്ഞതാ�

യി േതാന്നി. അേദ്ദഹം ക തുറ േനാക്കിയേപ്പാൾ
ആെരയും കണ്ടില്ല. “എേന്താ െവറുെത സ്വപ്നം കണ്ട�
തായിരി ം” എ വിചാരി ് അേദ്ദഹം പിെന്നയും
കണ്ണട കിട . അേദ്ദഹം മയങ്ങി ടങ്ങിയേപ്പാൾ
പിെന്നയും യഥാപൂർവ്വം ഒരാൾ അടുക്കൽ െച പറഞ്ഞ�
തായി അേദ്ദഹത്തിനു േതാന്നി. അങ്ങെന മൂ ാവ�
ശ്യമുണ്ടായി. മൂന്നാം ാവശ്യം അേദ്ദഹം ക തുറ
േനാക്കിയേപ്പാൾ സർവാംഗസുന്ദരിയായ ഒരു തരുണി
ആ മുറിയിൽനി ് ഇറങ്ങിേപ്പാകുന്നതായി അേദ്ദഹം
കാണുകയും െച . അേപ്പാൾ അതു് േദവിയുെട അരു�
ളപ്പാടുതെന്നയാെണ ് അേദ്ദഹത്തിനു േതാ കയും
കുളി െതാഴുന്ന ദിവസംതെന്ന പ ചരക്കിലട
കഴിേച്ചക്കാെമ ് അേദ്ദഹം നിശ്ചയി കയും െച .
പിേറ്റ ദിവസം മുതൽ ദീനത്തിനു് ഇറക്കം തുടങ്ങി. ദീ�
നമാരംഭിച്ചതിെന്റ ഇരുപത്തിരണ്ടാം ദിവസം അേദ്ദഹ�
െത്ത കുളിപ്പി . ഒരു െവള്ളിയാ യാണു് അേദ്ദഹെത്ത
കുളിപ്പിച്ചതു്. അടുത്ത ഞാറാ അേദ്ദഹെത്ത കുന്നിേന്മൽ
െകാ േപായി െതാഴീ കയും അ തെന്ന പ
ചരക്കിലട കഴി കയും െച .

ഈ േദശ തെന്ന മെറ്റാരു മഠത്തിൽ 1085-ആമാ�
് യുവാവായ ഒരു ാഹ്മണനു വസൂരിദീനമുണ്ടായി.

ആ ദീനവും ഏറ്റവും കടുത്ത വകയായിരു . അേദ്ദഹവും
ഈ ദീനത്താൽ മരി േപാകുെമ ് എല്ലാവരും തീർച്ച�
െപ്പടുത്തി. ആ ാഹ്മണെന്റ ഭാര്യയായ അമ്മ്യാർ വ്യ�
സനാ ാന്തയായി ്, “എെന്റ ഭർത്താവിെന കുളിപ്പി
െതാഴീക്കാൻ സംഗതിയായാൽ െതാഴീ ന്ന ദിവസം
എെന്റ കഴുത്തിൽ പതിവായി െകട്ടിവരുന്ന പവൻമാല
ഞാൻനട െവേച്ചക്കാം” എ നിശ്ചയി . ഇതു മറ്റാ�
േരാടും പറഞ്ഞില്ല. ാഹ്മണനു േമണ ദീനം േഭദെപ്പ�
തുടങ്ങി. പതിെനട്ടാം ദിവസം അേദ്ദഹെത്ത കുളിപ്പി .

അേപ്പാൾ അമ്മ്യാർ വിചാരമായി: “അേയ്യാ! എെന്റ
പവൻമാല െകാടുക്കണമേല്ലാ. അതു യാസവുമാണു്.
ഇതിൽനി ് ഒരു പവൻ ഊരിെയടു നട െവേച്ച�
ക്കാം. അതു മതി” എ ് ആേലാചി തീർച്ചെപ്പടുത്തി.

ാഹ്മണെന നടയിൽ െകാ േപായി െതാഴീച്ച ദിവ�
സം അമ്മ്യാരും കൂെടേപ്പായിരു . അവർ നിശ്ചയിച്ച�
തുേപാെല ഒരു പവൻ ഊരിെയടു നട െവ . ദീന�
മുണ്ടായ ാഹ്മണൻ ഉടൻ വിറ വാൻ തുടങ്ങി. അതു

േമണ വർദ്ധി ് അേദ്ദഹത്തിനു കലിെകാണ്ടതു േപാ�
െലയായി െവളിച്ചപ്പാടന്മാർ പറയുന്നതുേപാെല “െകാ�

വാ, പവൻമാല അഴി െകാ വാ. അല്ലാെത ഞാൻ
സമ്മതി കയില്ല” എ വിളി പറ തുടങ്ങി. ഉട�
െന ാഹ്മണെന്റ ഭാര്യ പവൻമാല അഴി ാഹ്മണ�
െന്റ ൈകയിൽെക്കാടു . അേദ്ദഹം അതു നട െവ�
ച്ചി പള്ളിയിൽ േമേനാെന വിളി ് “ഇെതടു മ ള്ള
തിരുവാഭരണങ്ങളുെട കൂട്ടത്തിൽ സൂക്ഷി െകാള്ളണം.
വിേശ ഷ ദിവസങ്ങളിൽ അക െകാടു ബിംബത്തി�
േന്മൽ ചാർത്തിക്കണം” എ പറയുകയും കലിയടങ്ങി

ാഹ്മണൻ പൂർവസ്ഥിതിെയ ാപി കയും െച .
ആ പവൻമാല ഇേപ്പാഴും കരക്കാരുെട ൈകവശംതെന്ന
ഇരി . വിേശ ഷദിവസങ്ങളിൽ േദവിയുെട ബിംബ�
ത്തിേന്മൽ ചാർത്തി കയും െച ്. ഈ പവൻമാ�
ലയിൽ ഒറ്റ ഴ െവച്ചതായ പതിെന ് അരപ്പവനും ഒരു
മുഴുപ്പവനുമാണുള്ളതു്.

ഇങ്ങെന പറയുകയാെണങ്കിൽ കിളിരൂർ കുന്നി�
േന്മൽ ഭഗവതിയുെട അ തമാഹാത്മ്യങ്ങൾ ഇനിയും
വളെരയു ്. വിസ്തരഭയത്താൽ അതിനായി തുനിയു�
ന്നില്ല. ഈ േദവിയുെട തിഷ്ഠെയപ്പറ്റി ഒരു വിദ്വാൻ
ഉണ്ടാക്കീ ള്ളതായി േകട്ടി ള്ള േ ാകംകൂടി താെഴ
എഴുതിെക്കാ .

“േകാളംബാേബ്ദ സുപൂേജ്യ ദിനകൃതിഝ ഷേഗ,
കീരേദശാലേയസ്മിൻ

മംഗേല്യ സ ഹൂർേത്ത നിജജനഹിതകൃൽ
ബിംബിലീേശാ മഹാത്മാ

യസ്യാം ബിംബ തിഷ്ഠാം ക്ഷിതിവിബുധവ�
ൈരഃ കാരയാമാസ ധീര

സ്സാ േദവീ ൈശലകന്യാ കലയത കുശലം
സർവദാ സർവ്വഥാ നഃ”

ഈ േ ാകം െകാ ് ഇവിെട േദവീ തിഷ്ഠ നടന്ന�
തു െകാല്ലം ഒരുനൂറ്റിപതിേനഴാമാ മീനമാസത്തിലാ�
െണ ം അതു നടത്തിച്ചതു തേദ്ദശവാസികളായ ജനങ്ങ�
ളുെട ഇഷ്ട കാരം െത ംകൂർ രാജാവാെണ ം ഷ്ട�
മാകു ണ്ടേല്ലാ.
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പൂന്താന ന രി േവദാർഹനല്ലാത്ത ഒരു ാഹമണ�
നായിരു െവന്നാണു് േകട്ടിരി ന്നതു്. ബാല്യകാല
കുേറ ഏതാെണ്ടാെക്ക പഠിച്ചിരു െവന്നല്ലാെത അേദ്ദ�
ഹം ഒരു വിദ്വാനല്ലായിരു . അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഇല്ലം

ിട്ടി ഷ് ശീമയിൽ ‘അങ്ങാടി റം’ എന്ന ദിക്കിലായിരു�
. പൂന്താന ന രിയും േമൽപ ർ നാരായണഭട്ട�

തിരിയും ജീവിച്ചിരുന്നതു ഒരു കാലത്തായിരു െവ
കാണു . ഭട്ടതിരിയുെട നാരായണീയം ഉണ്ടാക്കി റ�
തീർന്നതു് അതിെല ‘ആയുരാേരാഗ്യസൗഖ്യം’ എ ള്ള
കലിസംഖ്യ െകാ െകാല്ലവർ ഷം 762-ആമാ ് വൃ�
ശ്ചിക മാസം 28-ആം തീയതിയാെണ നിശ്ചയിക്കാ�
മേല്ലാ. അതിനാൽ പൂന്താന ന രി ജീവിച്ചിരുന്നതു
െകാല്ലം എട്ടാം ശതാബ്ദത്തിലായിരു െവ തീർച്ച�
െപ്പടുത്താവുന്നതാണു്.

പൂന്താന ന രി ്, വളെര
ആ ഹിച്ചിരു ് സീമന്തപു നാ�
യി ് ഒരൂ ഉണ്ണിയുണ്ടായി. ആ ഉണ്ണി�
യുെട അന്ന ാശനമടിയന്തിരം �
മാണി സ്വജനങ്ങളുെട ഇല്ലങ്ങളി�
െലല്ലാം ക്ഷണിച്ചിരു . മുഹൂർത്തം
രാ ിയിലായിരു . ക്ഷണ കാ�
രം വ േചർന്ന അന്തർജനങ്ങൾ
അവരുെട വ ഭാണ്ഡങ്ങൾ അവിെട�
െയാരു സ്ഥല ഉറക്കിക്കിടത്തി�
യിരുന്ന ഉണ്ണിയുെട മീെത അറിയാ�
െത െകാ െചന്നി . േചാറൂണിനു
മുഹൂർത്തമടുത്തേപ്പാൾ ഉണ്ണിയുെട
അമ്മ ഉണ്ണിെയ എടു കുളിപ്പിക്കാ�
നായി െചന്നേപ്പാേഴ ം ഉണ്ണി ശ്വാസം മുട്ടി മരിച്ചിരി �
ന്നതായി ക . അേപ്പാൾ അവിെട കൂടിയിരുന്നവർ ം
വിേശ ഷി ഉണ്ണിയുെട മാതാപിതാക്കൾ മുണ്ടായ വ്യ�
സനം എ മാ മുണ്ടായിരു െവ ള്ളതു പറയണെമ�
ന്നില്ലേല്ലാ.

കൃത്യാ തെന്ന ഒരു വി ഭക്തനും സാധുവുമായിരു�
ന്ന പൂന്താന ന രി ഉണ്ണി മരിച്ചേതാടുകൂടി ഒരു വിര�
ക്തനും കൂടി ആയിത്തീർ . അേദ്ദഹം തെന്റ പു ൻ മരി�
ച്ചതിനാലുള്ള വ്യസനേത്താടു കൂടി ഉണ്ടാക്കിയ കൃതിയാ�
ണു് സിദ്ധമായ ജ്ഞാനപ്പാന. അത്യന്തം ദുസ്സഹങ്ങ�
ളായ വ്യസനങ്ങൾ േനരിടുന്ന കാലങ്ങളിൽ ഈ ജ്ഞാന�
പ്പാന വായിച്ചാൽ മനസ്സിനു വളെര സമാധാനമുണ്ടാകുെമ�

ള്ളതിനു സംശയമില്ല. ഇതു എല്ലാവർ ം അർത്ഥം
മനസ്സിലാകത്തക്കവണ്ണം വളെര ലളിതവും സരസവുമാ�
യി ള്ളതാണു്. ഉണ്ണി മരിച്ചതിെന്റ േശ ഷം പൂന്താന
ന രി കുളിയും, ജപവും, ദക്ഷിണവും, നമസ്ക്കാരവുമാ�
യി മിക്കവാറും ഗുരുവായൂർ േക്ഷ ത്തിൽ തെന്ന താമ�
സി െകാണ്ടിരു . അക്കാലത്താണു് ഭജനത്തിനായി
േമ ർ ഭട്ടതിരിയും അവിെട െച േചർന്നതു്. നാരാ�
യണഭട്ടതിരി നാരായണീയം ഉണ്ടാക്കാനായി ആരംഭിച്ച�
േപ്പാൾ പൂന്താന ന രി സന്താനേഗാപാലം സന്താന�
കരമായി ള്ളതാണേല്ലാ എ വിചാരി ആ കഥ ഒരു
പാനയായി ണ്ടാ വാനും തുടങ്ങി. അതിവിദ്വാനും േവ�
ദജ്ഞനുമായിരുന്ന ഭട്ടതിരി ഭാ ഷാകവിതെയ റി ം
േവദഹീനനും അവ ന്നനും ആയ പൂന്താന ന രി�
െയ റി ം ആന്തരത്താൽ വളെര പുച്ഛമുണ്ടായിരു .
സാധുവായ ന രി ആ സൂ ഷ്മാവസ്ഥ അറിയാെത ഒരു
ദിവസം താൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഏതാനുമായിരുന്ന സന്താന�
േഗാപാലം പാന ഭട്ടതിരിയുെട അടുക്കൽ െകാ െച
പിഴ േനാക്കി തിരുത്തിെകാടുക്കണെമ അേപക്ഷി .
അേപ്പാൾ ഭട്ടതിരി “ഭാ ഷാകവിതയിൽ േനാക്കാെനന്തി�
രി ? അതിൽ അബദ്ധമല്ലാെത വല്ലതും കാണുേമാ?
വിേശ ഷി ം പൂന്താനത്തിനു വിഭക്തിയുറച്ചി മില്ല. അതി�
നാൽ അതു മുഴുവനും പിഴ തെന്ന ആയിരി ം” എ
പറ . പലരും േകൾേക്ക ഭട്ടതിരി ഇങ്ങെന പറഞ്ഞ�
േപ്പാൾ ന രി വ്യസനം സഹിക്കവയ്യാെത െപാട്ടിക്കര�

േപായി. ആ സമയ ീേകാവിലിനക നി�
“പൂന്താനത്തിനു ഭട്ടതിരിേയാളം വിഭക്തിയുറച്ചിട്ടിെല്ല�

ങ്കിലും ഭട്ടതിരിെയക്കാൾ ഭക്തിയുറച്ചി ് ” എെന്നാരു
അശരീരിവാ ണ്ടായി. ഗുരുവയൂരപ്പെന്റ ഈ വാ �
കൾ േകട്ടേപ്പാൾ ഭട്ടതിരി വളെര വ്യസനവും ലജ്ജയും
പശ്ചാത്താപവും ഉണ്ടക്കിെയ ള്ളതു പറയണെമന്നി�
ല്ലേല്ലാ. ഉടെന ഭട്ടതിരി ന രിെയ അേന്വ ഷിച്ചേപ്പാൾ
ന രി വ്യസനിചു കര െകാ ് അമ്പലത്തിെന്റ ഒരു
േകാണിൽ േപായി കിട ന്നതായി അറി . അവി�
െട െച “േഹ പൂന്താനം, ഞാൻ പറഞ്ഞതുെകാ ്
മു ഷി ് വ കിട കയാേണാ? ഞാനേപ്പാൾ ഒരു
മേനാരാജ്യം വിചാരി െകാണ്ടിരുന്നതിനാൽ അങ്ങി�
െന പറ െവേന്ന ഉ . പൂന്താനത്തിെന്റ കവിത വള�
െര നല്ലതാെണ അേങ്ങെട ജ്ഞാനപ്പാനെകാ ത�
െന്ന സർവ്വസമ്മതമായി ള്ളതേല്ല? പിെന്ന ഞാനങ്ങ�
െന േനരേമ്പാക്കായി പറഞ്ഞതിനു ഇ മനസ്താപെപ്പ�
ടാനുേണ്ടാ? സന്താനേഗാപാലം തീർേന്നടേത്താളം കാ�
ണെട്ട. ഞാൻ േനാക്കി തിരുത്തിത്തരാമേല്ലാ.” എ പറ�

ന രിെയ സമാശ്വസിപ്പി കയും സന്താനേഗാപാ�
ലം വാങ്ങി തീർേന്നടേത്താളം ഭാഗം മുഴുവനും േനാക്കി
അതിെന റി ം വളെര ാഘി പറ ് ന രിെയ
സേന്താ ഷിപ്പി കയും െച .

സന്താനേഗാപാലത്തിൽ ീകൃ ഷ്ണനും അർജുനനും
കൂടി ൈവകുണ്ഠത്തിൽ െചന്ന ഭാഗ ് ൈവകുണ്ഠെത്ത
ഏതു കാരമാണു വർണ്ണിേക്കണ്ടതു് എ വിചാരി �
െകാ ് ന രി ഒരു ദിവസം കിട ഉറ േമ്പാൾ ഗുരു�
വായൂരപ്പൻ ൈവകുണ്ഠെത്ത ന രി സ്വപ്നത്തിൽ കാ�
ണി െകാടു െവ ം അതിൻ കാരമാണു് ന രി
വർണ്ണിച്ചിരി ന്നതു് എ ം ഒരു േകൾവിയു ്. ഭട്ടതി�
രിയുെട നാരായണീയം മുഴുവനും തീർന്ന ദിവസം തെന്ന�
യാണു് പൂന്താന ന രിയുെട സന്താനേഗാപാലം പാ�
നയും കുറതീർന്നെതന്നാണു േകൾവി. ഭക്തശിേരാമണി�
യായ പൂന്താന ന രിെയ േയാഗ്യനാക്കാൻേവണ്ടി
ഗുരുവയൂരപ്പൻ പലെരയും അബദ്ധരാക്കീ ള്ളതായി പല
കഥകളു ്.

ഒരു ദിവസം ന രി ഒരു േസ്താ ം ജപി േമ്പാൾ
‘പത്മനാേഭാ മര ഭുഃ’ എ െചാല്ലി. അതു േക ് വി�
ദ്വാനായ മെറ്റാരു ന രി, “വിഡ്ഢി! മര ഭുവല്ല അമര �
ഭുവാണു്. പത്മനാേഭാമര ഭുഃ എ സന്ധി േചർ
െചാലുകതെന്ന” എ പറ . അേപ്പാൾ “പിെന്ന മര�

ഭു ആരാണു്; ഞാൻ മര ഭുവുമാണു് എെന്നാരു അശ�
രീരിവാ ീേകാവിലക നി േകൾക്കെപ്പ .
അേപ്പാൾ വിദ്വാൻ ന രി അബദ്ധനായിതീർ െവ �
ള്ളതു പറയണെമന്നില്ലേല്ലാ.

പൂന്താന ന രി വ ത്തിയില്ലായിരു െവ�
ങ്കിലും ഗുരുവായൂർ േക്ഷ ത്തിലിരു പല വിദ്വാന്മാർ
ഭാഗവതം വായി അർത്ഥം പറയുന്നതു േക േക ് അേദ്ദ�
ഹത്തിനു ഭാഗവതം ഏതു ഭാഗം വായി ന്നതു േകട്ടാലും
അർത്ഥം പറയാറായിത്തീർ എ മാ മല്ല, ഭക്ത�
നായ അേദ്ദഹം ഭക്തിരസേത്താടുകൂടി അർത്ഥം പറയു�
ന്നതു േകൾക്കാൻ എല്ലാവർ ം വളെര കൗതുകമുണ്ടായി�
ത്തീർ . ഒടുക്കം ഭാഗവതം ആരു വായിച്ചാലും അർത്ഥം
പറയാൻ പൂന്താന ന തിരി േവണെമ ജനങ്ങൾ�

നിർബന്ധമായിത്തീർ . അതുെകാ വിദ്വാന്മാ�
രായവർ ന രിേയാടു കുേറെശ്ശ അസൂയയും േതാന്നി
തുടങ്ങി. എങ്കിലും ആരു വായിച്ചാലും അർത്ഥം പറയുക
പൂന്താന ന രിതെന്നെയ പതിവായിത്തീർ .
ഗുരുവായൂർ േക്ഷ ത്തിൽ ഭാഗവതം വായന പതിവായി�
ണ്ടേല്ലാ. ഒരു ദിവസം ഒരു വിദ്വാൻ വായിക്കാനും പൂ�

ന്താന ന രി അർത്ഥം പറയാനും തുടങ്ങി. വായന
േകൾക്കാൻ പണ്ഡിതന്മാരും പാമരന്മാരുമായി ് അസം�
ഖ്യം ജനങ്ങളും അവിെട വ കൂടി. അ വായിച്ച ഭാഗം
രുഗ്മണീസ്വയംവരം കഥയായിരു . വ ത്തിയില്ലാതി�
രുന്നതിനാൽ ന രി അർത്ഥം പറയുന്നതു അേദ്ദഹത്തി�
െന്റ മേനാധർമ്മംേപാെലെയന്നല്ലാെത േ ാകാർത്ഥം
മനസ്സിലായിട്ടല്ലായിരു . അതിനാൽ രുഗ്മണി കൃ ഷ്ണെന്റ
അടുക്കേല ് ാഹ്മണെന പറഞ്ഞയ ന്ന ദിക്കിൽ
ന രി “രുഗ്മണി ഇങ്ങെന ഒെക്ക പറ ാഹ്മണ�
െന്റ ൈകയിെലാെരഴു ം െകാടുത്തയ ” എന്നർത്ഥം
പറ . എഴു െകാടുത്തയ എ ള്ളതു ഭാഗവത�
ത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തതായിരുന്നതിനാൽ ഇതു േക�

െകാണ്ടിരുന്ന വിദ്വാനായ ഒരു ന രി പൂന്താന
ന രിേയാടു “എഴു െകാടുത്തയ എ ള്ളതു് ഏതു
േ ാകത്തിലാണു പറഞ്ഞിരി ന്നതു്?” എ േചാദി�
ചു. അതു േകട്ടേപ്പാൾ പൂന്താന ന രി മറുപടി പറ�
യാൻ നിവൃത്തിയില്ലാെത വി ഷമി . അേപ്പാൾ ീേകാ�
വിലിനക നി ് “എഴു െകാടുത്തയച്ചില്ല എ ്
ഏതു േശാകത്തിലാണു് പറഞ്ഞിരി ന്നതു്? ആ ാഹ്മ�
ണൻ എെന്റ അടുക്കൽ വന്നേപ്പാൾ രുഗ്മണിയുെട ഒെര�
ഴു കൂടി െകാ വന്നിരു .” എെന്നാരശരീരി വാ
േകൾക്കെപ്പ . ഇതു േകട്ടേപ്പാൾ ദുശ് േചാദ്യം േചാദി�
ച്ച ന രി വളെര മദ്ധ്യമമാവുകയും പൂന്താന ന രി
സേന്താ ഷി കയും േശ ഷമുള്ളവർ അ തെപ്പടുകയും
െച .

ഇ കാരം കുറ കാലം കഴിഞ്ഞേപ്പാേഴ ം പൂന്താ�
ന ന രിെയകുറിെച്ചല്ലാവർ ം വളെര ബഹുമാന�
മുണ്ടായിത്തീർ . േക്ഷ ത്തിൽ പതിവായി നമ ാ�
രഭക്ഷണത്തിനു ഇരി േമ്പാൾ േവദജ്ഞന്മാരും വിദ്വാ�
ന്മാരും ആയ ാഹ്മണർ എ ഉണ്ടായിരുന്നാലും പൂ�
ന്താന ന രിെയ മാന്യസ്ഥാന ഒന്നാമനായി ്
ഇരു ക പതിവായി. േമണ ആരും പറഞ്ഞില്ലങ്കിലും
അേദ്ദഹത്തിനു് മാന്യസ്ഥാനത്തിരിക്കാെമന്നായിത്തീർ�

. അങ്ങിെനയിരി േമ്പാൾ ദൂരസ്ഥനും വിദ്വാനും േവ�
ദജ്ഞനുമായ ഒരു ന രിപ്പാടു് ഗുരുവായൂർ േക്ഷ ത്തിൽ
ദർശനത്തിനായി വ . ന രിപ്പാട്ടിേല ഊണു േക്ഷ�

ത്തിൽ തെന്നയായിരു . അതിനാൽ േക്ഷ ാധികാ�
രിയായ ന രി അ ഭക്ഷണത്തിനു മാന്യസ്ഥാന
ന രിപ്പാടിെന ഇരുത്തണെമ നിശ്ചയി . പൂന്താന�

ന രി ആ സംഗതി അറിയാെത പതിവുേപാെല
ഊണു കാലമായേപ്പാൾ മാന്യസ്ഥാന ഒന്നാമനായി
േപായിരു . അേപ്പാൾ േക്ഷ ാധികാരി പൂന്താനത്തി�
േനാടു് “മഹാേയാഗ്യനായിരി ന്ന ഒരുത്തമ ാഹ്മണൻ
ഇവിെട വന്നിരി ന്ന സ്ഥിതി ് ഇ താനിവിെടക്കട�
ന്നിരി ന്നതു ന്യായമായില്ല. അതിനാൽ േവഗെമണീ
മാറിയിരി ” എ പറ . എങ്കിലും പല േയാഗ്യ�
ന്മാർ കൂടി തനി സമ്മതി തന്നിരി ന്ന മാന്യസ്ഥാ�
നം വി െകാടു ന്നതിനു മന വരായ്കയാൽ പൂന്താന�

ന രി എണീ മാറിയില്ല. അതിനാൽ േക്ഷ ാ�
ധികാരി അേദ്ദഹത്തിെന്റ ൈക പിടി എണീപ്പി .
താൻ േവദാർഹനും വിദ്വാനുമല്ലാഞ്ഞിട്ടാണെല്ലാ തെന്ന
ഇങ്ങിെന അപമാനിച്ചെത വിചാരിച്ചി പൂന്താന �
ന രി ് വളെര വ്യസനമുണ്ടായി. അേദ്ദഹം ഉടെന
കര െകാ ് പുറേത്തക്കിറങ്ങി. അേപ്പാഴും ീേകാ�
വിലിനക നി ം “പൂന്താനം ഇനി ദുഷ്ടന്മാരുെട അടു�
ക്കൽ താമസി കയും ഇവിെട വരികയും േവണ്ട. പൂന്താ�
നത്തിനു എെന്ന കാണണെമങ്കിൽ ഞാൻ പൂന്താനത്തി�
െന്റ ഇല്ല വ െകാള്ളാം” എെന്നാരു അശരീരി വാ�

ണ്ടായി. ന രി അതുേക സേന്താ ഷി ് അേപ്പാൾത�
െന്ന തെന്റ ഇലേത്ത േപാവുകയും െച .

ന രി ഇല്ല െചന്നതിെന്റ േശ ഷം ഭഗവാൻ വ
കണ്ടല്ലാെത ഊണു കഴി കയില്ല നിശ്ചയി അവി�
െടയിരു . അേപ്പാൾ ഭക്തവത്സലനായ ഭഗവാൻ ീ�
കൃ ഷ്ണൻ ന രിയുെട ഇല്ല എഴുന്നള്ളി. ഭക്തശിേരാ�
മണിയായ ന രി ഭക്തവത്സലനായ ഭഗവാെന തെന്റ
വാമഭാഗ (ഇടതു) ത്യക്ഷമായി ക ന രി ഉടെന
എണീ ഭഗവാെന സാഷ്ടാഗമായി നമ രി വന്ദി .
അേപ്പാൾ ഭഗവാൻ “ഇനി പൂന്താനം എെന്ന ഇവിെട�
യിരു േസവിച്ചാൽ മതി. എെന്റ സാന്നിദ്ധ്യം ഇവി�
െടയുണ്ടായിരി ം” എ അരുളിെച്ചയ്തതിെന്റ േശ ഷം
മറയുകയും െച . ന രി ഭഗവാെന കണ്ടതായ ആ സ്ഥ�
ല ഒരമ്പലം പണിയി ( ീേകാവിൽ മാ ം) അവി�
െട ീകൃ ഷ്ണെന്റ വി ഹെത്ത കുടിയിരുത്തി പതിവായി
പൂജാനിേവദ്യാദികൾ കഴി േസവി െകാണ്ടിരു .
ആ സ്ഥലം ന രി ഇരുന്നതിെന്റ ഇടതുവശത്തായിരുന്ന�
തിനാൽ ആ അമ്പലത്തിനു “ഇടതുപുറത്തമ്പലം” എ
േപരിടുകയും െച .

ഭാഗവതവും മ ം വായി േകട്ടി ണ്ടായ പദപരിചയം
െകാ ം ഭഗവദ്ഭക്തി െകാ ം ഭഗവത്കാരുണ്യംെകാ�

ം പൂന്താന ന രി കാല േമണ സം തത്തിലും
കവിതയുണ്ടാക്കാൻ ശക്തനായിത്തീർ .

പൂന്താന ന രിഗുരുവായൂർേക്ഷ ംവി ്ഇല്ല ്
സ്ഥിര താമസമാക്കിയതിെന്റ േശ ഷം ഭഗവത്കാരുണ്യ�
ത്താൽ അേദ്ദഹത്തിനു ദീർഘായുേസ്സാടുകൂടിയ പു സ�
ന്താനങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ടാവുകയും അേദ്ദഹം പിെന്നയും
വളെരക്കാലം അർഥപു മി ാദികേളാടും ഭഗവാങ്കൽ
നിശ്ചലതയും സുദൃഢവുമായ ഭക്തിേയാടുംകൂടി സുഖമാകും�
വണ്ണം ജീവിച്ചിരി കയും െച .
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ആല ർ നമ്പി

ആല ർ നമ്പിയുെട ഇല്ലം ിട്ടീ ഷുമലബാറിൽ െപാ�
ന്നാനിത്താലൂക്കിൽ തൃക്കണ്ടിയൂരംശത്തിൽ ആല ർ
േദശത്താണു്. ഇതു കൂടാെത അവിേട െകാച്ചി സം�
സ്ഥാന തലപ്പള്ളിത്താലൂക്കിൽ ചൂണ്ടൽ വൃത്തി�
യിൽ തായങ്കാവുേദശ ം ഒരില്ലമു ്. അതു രണ്ടാമതു�
ണ്ടായതാണു്. ആ േദശ പ ചൂണ്ടൽ മൂ ് എെന്നാ�
രഷ്ട ൈവദ്യനുണ്ടായിരു . ആ ഇല്ല ് ഒരു കാല ്
പുരു ഷന്മാരാരുമില്ലാെത ഒരു വിധവയും ഒരു കന്യകയും
മാ മായിത്തീർ . ആ കന്യകേയ ആല ർ നമ്പിമാ�
രിെലാരാൾ സർവസ്വദാനമായി വിവാഹം കഴി ് അവി�
െട ദ കയറി. അതിനാലാണു് അവിെടയും ഒരില്ലം
അവിേട ണ്ടായതു്. ചൂണ്ടൽ മൂസ്സിെന്റ ഇല്ലം വകയായി�
ണ്ടായിരുന്ന ഏതാനും വ വകകളും നമ്പി കിട്ടി.

ഏതാനും വ ക്കളും ഒരു േദവസ്വവും അന്യാധീനെപ്പ �
േപായി മു ്.

ആല ർ നമ്പിയുെട ഇല്ല ് ഒരിക്കൽ പുരു ഷന്മാരാരുമില്ലാെത
ഒരു കന്യക മാ മായിത്തീർ . അ ് ആ കന്യകെയ
സർവസ്വദാനമായി വിവാഹം കഴി ് അവിെട ദ ക�
യറിയതു് കറുത്തപാറ ന രിയുെട ഇല്ല നിെന്നാരാ�
ളാണു്. അതിനാൽ കറു പാറ ന രിയും ആല ർ
നമ്പിയും പര രം പുലയുള്ളവരായിത്തീർ . അജാമിള�
േമാക്ഷം, വ ചരിതം മുതലായവയുെട നിർമ്മാതാവായ
കറു പാറ ദാേമാദരൻ ന രി മരിച്ചി ് അധികം
കാലമായില്ലേല്ലാ. ആ ദാേമാദരൻ ന രി മരിച്ചേപ്പാഴും
ആല ർ നമ്പിമാർ പുല ആചരിച്ചിരുന്നതായിട്ടാ�
ണു് അറിയുന്നതു്. അതിനാൽ ഇേപ്പാൾ ആല ർ
നമ്പിയുെട ഇല്ല ള്ളവർ കറു പാറ ന രിയുെട
സന്താനപരമ്പരയിലുൾെപ്പട്ടവരാെണനു് വിേശ ഷി
പറയണെമന്നില്ലേല്ലാ.

ആല ർ നമ്പിമാരുെട ചികിത്സ ് അനിതരസാ�
ധാരണമായ ഒരു വിേശ ഷമുെണ്ട ള്ളതു സിദ്ധമാണു്.
അതിനുള്ള കാരണങ്ങെളസ്സംബന്ധി പല ഐതിഹ്യ�
ങ്ങളുമു ്.

ആല ർ നമ്പിയുെട ഇല്ലത്തിനു സമീപം “ൈവ�
ദ്യൻ തൃേക്കാവിൽ” എ സിദ്ധമായി ് ഒരു ശിവേക്ഷ�

മു ്. പെണ്ടാരു കാല ണ്ടായിരുന്ന ഒരു നമ്പി
പതിവായി ര േനരവും ആ ശിവേക്ഷ ത്തിൽേപ്പാ�
യി ദർശനം കഴി വന്നിരു . നമ്പി അമ്പലത്തിേല
േപാകുേമ്പാൾ വഴി ണ്ടായിരുന്ന ഒരാലിേന്മലിരു
ര പക്ഷികൾ “േകാരു ്, േകാരു ് ” എ ശബ്ദി �
കയും പതിവായിരു . ഒരു ദിവസം നമ്പി ആ പക്ഷി�
കൾ േമ റഞ്ഞ കാരം ശബ്ദിചേപ്പാൾ തിരി നി ്
ആ പക്ഷികെള േനാക്കി,

“കാേല ഹിതമിതേഭാജീ കൃതചം മണഃ �
േമണ വാമശയഃ

അവിധൃതമൂ പുരീ ഷഃ ീ ഷു യതാത്മാ ച
േയാ നരഃ േസാരു ് ”

എ പറഞ്ഞി ് ഇല്ലേത്ത േപായി. അതിൽ�
പ്പിെന്ന ആ പക്ഷികെള കാണുകേയാ അവയുെട ശബ്ദം
േകൾ കേയാ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. “േകാരു ് ” എ ള്ളതി�
നു് കഃ അരു ്? (േരാഗമിലാത്തവനാരു്?)” എന്നാണ�
േല്ലാ അർത്ഥം. ആ േചാദ്യത്തിനു നമ്പിയുെട മറുപടി,
േവ ന്നകാല ഹിതമായും മിതമായും ഭക്ഷി ന്നവ�
നും, ഊണു കഴിഞ്ഞാൽ കുറ നട കയും ഇടതുവശം
െചരി കിട കയും െച ന്നവനും മലമൂ ങ്ങെള തടു�
ക്കാെത േവ ന്ന സമയ വിസർജി ന്നവനും ീ�
കളിൽ അത്യാസക്തിയില്ലാത്ത (അടക്കമുള്ള) വനുമായി�
രി ന്നതു് ആേരാ ആ മനു ഷ്യൻ അേരാഗിയായിരി ം
എന്നാണേല്ലാ. ഇതു് അവർ ് സമ്മതമായതിനാലായി�
രിക്കാം ആ പക്ഷികൾ പിെന്ന വരാഞ്ഞതു്.

പക്ഷികെള കാണാതായതിെന്റ േശ ഷം ര ദിവ�
സം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ ര ാഹ്മണകുമാരന്മാർ നമ്പി�
യുെട അടുക്കൽ െച തങ്ങെള െട അവിെട താമസി�
പ്പി ൈവദ്യശാ ം പഠിപ്പിക്കണെമ ് അേപക്ഷി �
കയും നമ്പി സമ്മതി കയും അവർ അ തെന്ന പഠി�

തുട കയും െച . ആ കുട്ടികൾ മഹാവികൃതികളാ�
യിരു െവങ്കിലും അത്യന്തം ബുദ്ധിമാന്മാരുമായിരുന്ന�
തിനാൽ നമ്പി ് അവെര റി ് വിേരാധമല്ല, ഏറ്റവും
േസ്നഹവും വാത്സല്യവുമാണുണ്ടായതു്. അവർ എെന്ത�
ല്ലാം കുസൃതികൾ കാട്ടിയാലും പറഞ്ഞാലും നമ്പി അവ�
െര ശാസിക്കാറില്ല. അതിനതിനു് അവരുെട ദുസ്സാമർ�
ത്ഥ്യങ്ങൾ വർദ്ധി െകാ തെന്ന ഇരു . പഠി ന്ന
സമയം നമ്പി പറ െകാടു ന്നെതാ ം അവർ േകൾ�

കയും മനസ്സിലാ കയും െച കയില്ല. നമ്പി ഒരു
വിധത്തിൽ ഒരു വാക്യത്തിനു് അർത്ഥം പറ െകാ�
ടു േമ്പാൾ അവർ അതിനു േവെറ നാലു വിധത്തിൽ
അർത്ഥം പറ ് അങ്ങെനയായാെലന്താ, ഇങ്ങെന�
യായാെലന്താ എ േചാദ്യം തുട ം. അവെയല്ലാം
േചരുന്നവയും മറ്റാരും വിചാരി കയും ധരി കയും
െചയ്തിട്ടില്ലാത്തവയുമായിരി ം. അതിനാൽ ആ സമ�
യങ്ങളിലും നമ്പി സേന്താ ഷവും അ തവുമല്ലാെത
അവേരാടു േകാപേമാ വിേരാധേമാ ഉണ്ടായില്ല. ഒടുക്കം
നമ്പി അവെര പഠിപ്പി ന്നതു് അവരിൽനി ് അേനക�
വിധത്തിലുള്ള വിേശ ഷാർത്ഥങ്ങൾ േക ധരിക്കാനായി�
ത്തീർ െവ പറഞ്ഞാൽ മതിയേല്ലാ.

ഒരു ദിവസം നമ്പി ഇല്ലത്തില്ലാതിരുന്ന സമയം ഈ
ാഹ്മണ കുമാരന്മാർ അവിെടയുണ്ടായിരുന്ന പടി രമാ�

ളിക തീ െവ ചു ് അതു ഭസ്മാവേശ ഷമാക്കിക്കള .
നമ്പി തിരി വന്നേപ്പാൾ സംഗതി മനസ്സിലായി. എങ്കി�
ലും അതിെന റി ് അവേരാെടാ ം േചാദി ക േപാ�
ലും െചയ്തില്ല.

ഒരു ദിവസം നമ്പിയുെട അച്ഛെന്റ ാദ്ധമായിരു .
ബലി കുളിക്കാനായി നമ്പി േപായിരുന്ന സമയം
ചില നായാടികൾ (േവടന്മാർ) പടിക്കൽ വ ഭിക്ഷ�
യ്ക്കായി വിളി . ഈ ാഹ്മണബാലന്മാർ ഈ അടുക്ക�
ളയിൽ കട ബലിക്കായി െവ െവച്ചിരുന്ന കവ്യൻ
(േചാറു് ) എടു െകാ േപായി നായാടികൾ െകാടു�

. നമ്പി കുളി വന്നേപ്പാൾ ഈ വിവരമറി . എങ്കി�
ലും േവെറ കവ്യൻ െവ ണ്ടാക്കി ാദ്ധം നടത്തിയത�
ല്ലാെത ഇതിെന റി ം ആ ാഹ്മണ ബാലന്മാേരാടു്
ഒ ം േചാദിച്ചില്ല.

പിെന്നെയാരിക്കൽ നമ്പി ഈ ാഹ്മണകുമാരന്മാ�
േരാടുകൂടി ഒരു േരാഗിെയ കാണുന്നതിനായി ഒരു സ്ഥല�
േത്ത േപായി. അേപ്പാൾ മേധ്യ മാർഗം ഒരു െചറിയ
നദിയുണ്ടായിരു . മൂ േപരുംകൂടി അവിെടയുണ്ടായി�
രുന്ന പാലത്തിേന്മൽ െച കയറി. ഏകേദശം മധ്യ�
ത്തിങ്കലായേപ്പാൾ ഈ ബാലന്മാർ നമ്പിെയ പിടി പു�
ഴയിേല തള്ളിയി . നമ്പി നീന്തി അക്കെരെയത്തി.
പിഴി ടു തയ്യാറായി. അേപ്പാേഴ ം ാഹ്മണ
ബാലന്മാരും അവിെടെയത്തി. പിന്നീടു് മൂ േപരും ഒരു�
മി തെന്ന േപായി. ഇതിെന റി ം നമ്പി അവേരാ�
െടാ ം േചാദിച്ചില്ല.

ഒരു തലേവദനക്കാരൻ തലേവദന കലശലാകു�
േമ്പാൾ നമ്പിയുെട അടുക്കൽ െച പറയുകയും നമ്പി
വല്ലതും ചികിത്സ പറഞ്ഞയ കയും അതുെകാ കുറ
ദിവസേത്ത സുഖമായിരി കയും പിെന്നയും തലേവ�
ദന വരികയും സഹിക്കാൻ വയ്യാെതയാകുേമ്പാൾ നമ്പി�
യുെട അടുക്കൽ െച പറയുകയും പതിവായിരു . ആ
പതിവു േപാെല ഒരിക്കൽ അയാൾ െചന്നേപ്പാൾ നമ്പി
അവിെട ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. തലേവദന ദുസ്സഹമായി�
ത്തീരുകയാൽ അയാൾ “അേയ്യാ! ഞാനിനി എന്താണു്
േവണ്ടതു്? ഞാൻഇവിെട കിട മരി ം” എ പറ�

് ആ മുറ്റ കിട നിലവിളി . അേപ്പാൾ ആ
ാഹ്മണകുമാരന്മാർ അവിെടനിന്നിറങ്ങി പുരയിടത്തി�

േല േപായി. ര കൂട്ടം പച്ചിലകൾ പറി െകാ ്
തിരി വ ്, ആ തലേവദനക്കാരെന വിളി ംെകാ ്
ഒരു മുറിക്കകേത്ത ് കയറിേപ്പായി. അക കടന്നയു�
ടെന വാതിലട സാക്ഷയി . നമ്പിയുെട പു ന്മാരായ
െചറിയ ഉണ്ണികൾ ഇവെരന്താണു് െച ന്നെത കാ�
ണാനായി ആ മുറിയുെട നിര ണ്ടായിരുന്ന െചറിയ
ദ്വാരത്തിൽ ടി ഒളി േനാക്കിെക്കാ നി . അക�

കടന്ന ാഹ്മണകുമാരന്മാർ ഒരുകൂട്ടം പച്ചമരു
തിരുമ്മിപ്പിഴി േരാഗിയുെട തലയിൽ പുരട്ടി. ഉടെന
തലയുെട െതാലി ആകപ്പാെട േരാമേത്താടുകൂടി െപാ�
ങ്ങിവ . ാഹ്മണബാലന്മാർ ആ െതാലിെയടു
മാറ്റിെവച്ചി തലേയാട്ടിയിൽ പറ്റിയിരുന്ന ഒരുതരം െച�
റു ാണികെള തൂ കളയുകയും െതാലിെയടു വീ ം
തലയിൽ പതി കയും പിെന്ന ഒരു കൂട്ടം മരു കൂെട
ഉണ്ടായിരുന്നതു് തിരുമ്മിപ്പിഴി നീെരടു തലയിൽ
പുര കയും െതാലി യഥാപൂർവം ഒട്ടിപ്പിടി കയും െച .
േരാഗി തലേവദന മാറി സുഖമാവുകയാൽ വാതിൽ തു�
റ പുറേത്തക്കിറങ്ങിയയുടെന യാ പറ ് അയാൾ
േപായി. ാഹ്മണകുമാരന്മാർ പുറത്തിറങ്ങിയേപ്പാൾ
നമ്പിയുെട ഉണ്ണികെള കണ്ടി ് “ഇങ്ങെന േനാക്കിയാൽ
േകാങ്ക ണ്ടാകും” എ പറയുകയും ഉള്ളങ്കയ്യിൽ പറ്റി�
യിരുന്ന മരു ് അങ്കണത്തിെന്റ തൂണിേന്മൽ േത ക�
ളയുകയും അതിെന്റ പിശിടു് ആരും കാണാെത അവർ
എവിെടേയാ കളയുകയും െച .

നമ്പി മടങ്ങിെയത്തി കുളി കഴി ് അക െച�
പു ന്മാേരാടുകൂടി ഉണ്ണാനിരു . ഉ െകാണ്ടിരി�

േമ്പാൾ ആ ഉണ്ണികൾ തലേവദനക്കാരൻ വന്നതു
മുതൽ ഉണ്ടായ സകല സംഗതികളും നമ്പിേയാടു പറ�

. ആ സമയം മേറ്റ ാഹ്മണകുമാരന്മാർ നമ്പിയുെട
അടുക്കൽെച്ച ്, “ഞങ്ങൾ ് ഇനി ഇവിെട താമസി�
ക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല. േപാകാനുള്ള സമയമായിരി �

. ഞങ്ങൾ ഇവിെടത്താമസി പഠി കയും അേങ്ങ
പലവിധത്തിൽ ഉപ വി കയും െച . അതിെനാെക്ക
തക്കതായ തിഫലം തരുന്നതിനു ഞങ്ങളുെട ൈകവശ�
െമാ മില്ല. എങ്കിലും ഇതിരിക്കെട്ട” എ പറ ് ഒരു
െചറിയ ന്ഥം നമ്പിയുെട േനെര നീട്ടിെക്കാടു . നമ്പി
ഉ െകാണ്ടിരി കയായിരുന്നതിനാൽ ഇടതുൈക നീ�
ട്ടി അതു േമടീ . അേപ്പാൾ ാഹ്മണകുമാരന്മാർ “ഒരു
നിവൃത്തിയുമില്ലാെത മു ന്ന സമയം ഈ ന്ഥമഴി േനാ�
ക്കിയാൽ ഇതിൽ എെന്തങ്കിലും സമാധാനം കാണും.
ഈ ന്ഥം ഈ ഇല്ല ള്ളവരല്ലാെത മറ്റാരും കാണാനി�
ടയാകരുതു് ” എ പറ ് യാ യായി. നമ്പി വലതു
ൈക മടക്കിപ്പിടി െകാ ് അനുയാ യായി അവരു�
െട പിന്നാെല െച . അവർ മുറ്റത്തിറങ്ങിന്നതിനിട
നമ്പിയും അവരും തമ്മിൽ ഒരു െചറിയ സംഭാ ഷണം
നട .

നമ്പി: നിങ്ങൾ ആരാണു്?
ാഹ്മണകുമാരന്മാർ: അതറിഞ്ഞി ് എ േവ�

ണം?
നമ്പി: ഒ ം േവണ്ടീട്ടല്ല. നിങ്ങൾ േകവലം

മനു ഷ്യരെല്ല േതാന്നി. അതുെകാ ് േചാദിച്ചതാ�
ണു്.

ാഹ്മണകുമാരന്മാർ: എന്നാൽ ഞങ്ങൾ പക്ഷിക�
േളാ േദവന്മാേരാ ആെണ വിശ്വസി െകാള്ളണം.

നമ്പി: നിങ്ങൾ ഇവിെട വന്നെതന്തിനു്?
ാഹ്മണകുമാരന്മാർ: ആയുർേവദചികിത്സ സി�

ദ്ധിയും ഫലസിദ്ധിയും ചാരവും വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ.
നമ്പി: നിങ്ങൾ എെന്റ പടി ര ് തീെവചേതാ?

ാഹ്മണകുമാരന്മാർ: ആ സമയം ഇവിെട ഇല്ലത്തി�
നു് അഗ്നിബാധയുണ്ടാകാനുള്ള ഒരു േയാഗമുണ്ടായിരു .
അതിങ്ങെന തീരെട്ട എ വിചാരിച്ചാണു്. എങ്കിലും
അതു് ഇനിെയാരു കാല ണ്ടാകും.

നമ്പി: ാദ്ധത്തിനുെവച്ച കവ്യൻ എടു നായാടി�
കൾ െകാടുത്തെതന്തിനാണു്?

ാഹ്മണകുമാരന്മാർ: അവർ വാസ്തവത്തിൽ നായാ�
ടികളല്ല. പിതൃക്കളാണു്. ാദ്ധത്തിനു സമയം അതി�

മിച്ചതിനാൽ അവർ ഈ രൂപത്തിൽ വ വിളിച്ചതാ�
ണു്. അേപ്പാൾ അെതടു െകാടുത്തിെല്ലങ്കിൽ അവർ
ശപി കയും ഇവിെട സന്തതിയും സമ്പ ം നശി ക�
യും െച മായിരു . അങ്ങെന വരരുെത വിചാരി ്
അ കാരം െചയ്തതാണു്.

നമ്പി: എെന്ന പുഴയിൽ ഉരുട്ടിയിട്ടെതന്തിനാണു്?
ാഹ്മണകുമാരന്മാർ: ആ സമയ ് ആ പുഴയിൽ

ഗംഗയുെടയും യമുനയുെടയും സരസ്വതിയുെടയും സാന്നി�
ദ്ധ്യമുണ്ടായിരു . അേപ്പാൾ അവിെട സ്നാനം െചയ്താൽ

ിേവണീസംഗമസ്നാനത്തിെന്റ ഫലം സിദ്ധി മായിരു�
. അതു് അേങ്ങ ് സിദ്ധിക്കാനായിട്ടാണു് അങ്ങെന

െചയ്തതു്.

ഇ യും പറഞ്ഞേപ്പാേഴ ം അവർ മുറ്റത്തിറ ക�
യും അവിെടയുള്ള ആൽത്തറയിൽ കയറുകയും അവിെട�
െവ ് അവർ അദൃശ്യരായി ഭവി കയും െച .

ാഹ്മണകുമാരന്മാരുെട ആ സംഭാ ഷണം നിമി�
ത്തം അവർ അശ്വിനീേദവന്മാരായിരു െവ ം അവർ
തെന്നയാണു് തെന്ന പരീക്ഷിക്കാനായി ആലിേന്മൽ
വന്നിരു “േകാരു ് ” എ േചാദിച്ചെത ം നമ്പി�

മനസ്സിലായി. അശ്വിനീേദവന്മാർ അന്തർദ്ധാനം
െചയ്ത ആ ആൽത്തറയിൽെവ ് ഇേപ്പാഴും ആ േതാ�
റും പത്മമി ് അശ്വിനീ േദവന്മാെര പൂജി േപാരാറു ്.
ആല ർ നമ്പിമാർ ചികിത്സാവി ഷയത്തിൽ അനി�
തരസാധാരണമായ ചാരവും സിദ്ധിയും സിദ്ധിച്ചതു്
ആ ഇല്ല അശ്വിനീേദവന്മാരുെട സാന്നിദ്ധ്യമുണ്ടായ�
തു െകാണ്ടാെണ ഇനി വിേശ ഷി പറയണെമന്നില്ല�
േല്ലാ. അശ്വിനീേദവന്മാർ അവരുെട കയ്യിേന്മൽ പറ്റിയ
മരു േതച്ച തൂണു ചുരണ്ടി സ്വ ം െപാടിെയടു െവ�
ള്ളത്തിൽ കുഴ െനറ്റി പുരട്ടിയാൽ ഏതു തലേവദന�
യും തൽക്ഷണം മാറുമായിരു . അതു പലർ ം അനു�
ഭവെപ്പട്ടി ള്ള ഒരു കാര്യമാണു്. എങ്കിലും അന്നെത്ത
ആ ഇല്ലം അ തെന്ന ആ േദവൈവദ്യന്മാർ പറഞ്ഞി�
രുന്നതുേപാെല ഏതാനും കാലത്തിനുമു ് അഗ്നി ഭഗ�
വാനു് അഹാരമായിത്തീരുകയും അേതാടുകൂടി ആ തൂണു
ഭസ്മാവേശ ഷമായിേപ്പാവുകയും െച . അശ്വിനീേദവ�
ന്മാർ െകാടുത്ത ന്ഥം ഇടതുൈകെകാ ് വാങ്ങിയ�
തിനാൽ ആല ർ നമ്പിമാർ ഇേപ്പാഴും മരു കേളാ
മരുന്നിനു കുറിച്ചേതാ ഇടതുൈകെകാ ് െകാടുത്താൽ
അധികം ഫലം കാണുെമന്നാണു് ജനവിശ്വാസം. ഇനി
ആ ഇല്ല ള്ളവർ ചികിത്സാവി ഷയമായി െചയ്തി ള്ള
ചില അ ത കർമങ്ങെളപ്പറ്റി ടി സ്വ ം പറ െകാ�

.
സർപ്പേ ഷ്ഠനായ സാക്ഷാൽ തക്ഷകൻ ഒരിക്കൽ

ഒരു ഉദരേരാഗം നിമിത്തം അവശനായിത്തീരുകയാൽ
ഒരു ാഹ്മണെന്റ രൂപം ധരി ് അ ഗൃഹസ്ഥനായി�
രുന്ന നമ്പിയുെട അടുക്കൽ െച തെന്റ േരാഗത്തിെന്റ
വിവരമറിയി കയും തെന്റ ദീനം േഭദമാക്കി അയയ്ക്കണ�
െമ ് അേപക്ഷി കയും െച . നമ്പി ഒരു മരു ചു �
െവള്ളത്തിൽ കലക്കി, ആ ാഹ്മണെന അവിെട കിട�
ത്തീ വായിൽ ഒരു കുഴൽ െവ വലതുൈക െകാ പി�
ടി െകാ ് ഇടതുൈകെകാ ് മരു ് കുഴലിലൂെട ഒഴി�

െകാടു . ആ മരു േസവിച്ച ക്ഷണത്തിൽത്തെന്ന
വയറ്റിൽ േവദന മാറി അേദ്ദഹം പൂർണ്ണസുഖെത്ത ാപി�

കയും അേദ്ദഹേത്താടു നമ്പി, “ഇനി േപാകാം, ഇനി
ഈ ദീനം ഒരിക്കലുമുണ്ടാവുകയില്ല” എ പറയുകയും
െച . അേപ്പാൾ ആ ാഹ്മണൻ “എെന്റ േരാഗം ശമി�
പ്പി കഷ്ടപ്പാടു നീക്കിയ മഹാനായ അേങ്ങ വഞ്ചി ന്ന�
തു് എനി വിഹിതമല്ലേല്ലാ. അതിനാൽ ഞാെനെന്റ
സത്യസ്ഥിതി അറിയി െകാ . വാസ്തവത്തിൽ ഞാ�
െനാരു മനു ഷ്യനല്ല ഞാൻ തക്ഷകെന പറയെപ്പടുന്ന
സർപ്പമാണു്. അവിടു ് എെന്റ േരാഗം ശമിപ്പിച്ചതിൽ
എനി ള്ള അപാരമായ സേന്താ ഷം നിമിത്തം ഇതാ
ഞാൻ അനു ഹി : ഈ ഇല്ല ജനി ന്നവെര
ആെരയും ഒരു കാല ം സർപ്പങ്ങൾ ദംശി കയില്ല.
അഥവാ ദംശിച്ചാലും വി ഷം വ്യാപി കയില്ല. ഈ ഇല്ല�

രയിടത്തിനക െവ ് അന്യന്മാെരയും അ കരം
തെന്ന. എനി ് ഇടതുൈകെകാ ് മരുെന്നാഴി തന്നാ�
ണേല്ലാ എെന്റ ദീനം േഭദമാക്കിയതു്. അതിനാൽ ഈ
ഇല്ല ള്ളവർ ഇടതുൈക െകാ െകാടു ന്ന മരുന്നി�
നും മ ം കൂടുതൽ ഫലമുണ്ടായിരി ം. എ ം ഇവിെട
ഒരാൾെക്കങ്കിലും സർപ്പദൃഷ്ടിയുണ്ടായിരി കയും െച�

ം” എ പറഞ്ഞി ് ാഹ്മണേവ ഷധാരിയായ തക്ഷ�
കൻ അവിെട നി ് ഇറങ്ങിേപ്പാവുകയും െച .

അശ്വിനീേദവന്മാരുെടയും തക്ഷകെന്റയും അനു �
ഹം നിമിത്തം ഇേപ്പാഴും േകാങ്കേണ്ണാ സർപ്പദൃഷ്ടിേയാ
ഇല്ലാത്ത ആരും ഉണ്ടാകാറില്ല. തക്ഷകെന്റ അനു ഹം
കൂടി സിദ്ധിചേപ്പാൾ ഇടതുകയിെന്റ മാഹാത്മ്യം ഒ �
കൂടി വർദ്ധി കയും െച . നമ്പിയുെട ഇല രയിടം
ഏകേദശം നാേലക്കേറാളം വിസ്താരമുള്ളതാണു്. അതി�
െന്റ നാലു മൂല ം ഓേരാ സർപ്പക്കാവു ്. ആ ഇല്ല �
ള്ളവെരയും ആ പുരയിടത്തിൽെവ ് അന്യന്മാെരയും
ഇേപ്പാഴും പാ കടി കേയാ കടിച്ചാലും വി ഷം വ്യാ�
പി കേയാ െചയ്യാറില്ല.

ഒരിക്കൽ പാ േമ്മക്കാ ന തിരിമാർ ഒരാൾ
ദീനമായി ചികിത്സയ്ക്കായി അ ണ്ടായിരുന്ന ഒരാല�

ർ നമ്പിെയ വരുത്തിയിരു . ഒരു ദിവസം ഉച്ച തി�
രിഞ്ഞ സമയം േമക്കാ ന രിയും നമ്പിയും കൂടി െവ�
ടി പറ െകാണ്ടിരുന്ന സമയം അതിഭയങ്കരാകൃതി�
യായ ഒരു സർപ്പം അവരുെട അടുക്കേല ് ഇഴ െച�

. അതു ക ് നമ്പി ഭയെപ്പ ് എണീേറ്റാടാൻ ഭാവി�
. അേപ്പാൾ ന രി, “ഭയെപ്പടുകയും പരി മി കയും

ഒ ം േവണ്ടാ. ഇവർ ഉപ വി ന്നവരല്ല” എ പറ�
. എന്നി ം നമ്പി ് ഉറ വന്നില്ല. സർപ്പം ഇഴ �

െച ് ന രിയുെട മടിയിൽ കയറിക്കിട . അതുക�
് ന രി ് ഒരിളക്കവുമുണ്ടായിെല്ല പറേയണ്ടതി�

ല്ലേല്ലാ. അതു കണ്ടേപ്പാൾ നമ്പി ് ഒരു സമാധാനമാ�
യതിനാൽ യഥാപൂർവം ന രിയുെട അടുക്കൽത്തെന്ന
െചന്നിരു . അേപ്പാൾ ആ സർപ്പം നമ്പിയുെട അടു�
ക്കേല തല നീട്ടി. അതു കണ്ടേപ്പാൾ നമ്പി വീ ം
പരി മി ് എണീക്കാൻ ഭാവി . അേപ്പാഴും ന രി,
“േവണ്ടാ, അവിെടത്തെന്ന ഇരിക്കാം. ഭയെപ്പേടണ്ടാ,
അതു് ഉപ വിക്കാനല്ല; അതിെന്റ തല ് എേന്താ സു�
ഖേക്കടുള്ളതിനാൽ അതു നമ്പിെയ കാണിക്കാനായി
തല നീട്ടിയതാണു് ” എ പറ . നമ്പി സൂക്ഷി േനാ�
ക്കിയേപ്പാൾ ആ സർപ്പത്തിെന്റ തലയിൽ സ്വ ം നീരു്
ഉരു കൂടിയിരി ന്നതായിക്ക . നമ്പി ന രിയുെട
വാ വിശ്വസി ് ഒരു വിധം ൈധര്യെത്ത അവലം�
ബി െകാ ് ഒരു കത്തിെയടു ് ആ നീരു കീറുകയും
അതിനക ് ഒളിഞ്ഞിരുന്ന ഇല്ലിമുള്ള് എടു കളയുക�
യും അവിെട ഒരു മരു പുര കയും സർപ്പം പതുെക്ക
ഇറങ്ങി വന്ന വഴിേയ േപാവുകയും െച .

ഏതാനും ദിവസംെകാ ് പാ േമ്മക്കാ ന രി�
ദീനം മാറി സുഖമാവുകയാൽ ന രി നമ്പി പല�

വിധ സമ്മാനങ്ങളും മ ം െകാടു യാ യാക്കി. നമ്പി
േപാകാനായി ് ഇറങ്ങിയേപ്പാൾ അനുയാ യായി ന �
രിയും പിന്നാെല െച . ആ സമയം മു നമ്പി മുെള്ള�
ടു കള വിട്ട സർപ്പം അവിെട വ . നമ്പി േനാ�
ക്കിയേപ്പാൾ നീെരല്ലാം േപായി, ണമുണങ്ങി സർപ്പ�
ത്തിനു നല്ല സുഖമായിരി ന്നതായി ക . ഉടെന ആ
സർപ്പം വായിൽനി ് ഒരു മാണിക്യക്ക ് നമ്പിയുെട
മുൻപിൽ ഇ െകാടു . നമ്പി അതു ക ് സംശയി
നിന്നേപ്പാൾ ന രി “ഒ ം സംശയിേക്കണ്ടാ, നമ്പി ദീ�
നം േഭദമാക്കിയതിനാൽ സേന്താ ഷി സർപ്പം അതു
നമ്പി സമ്മാനമായി തന്നതാണു്. എടു െകാ
േപാകാം” എ പറ . നമ്പി ആ മാണിക്യക്ക െമ�
ടു െകാ േപാവുകയും െച . ആ നാഗ മാണിക്യം
ഇേപ്പാഴും ആല ർ നമ്പിയുെട ഇല്ല ് ഇരി െണ്ട�
ന്നാണു് േകൾവി.

നവയൗവനയുക്തനും നല്ല സുന്ദരനും രസികനുമായ
ഒരു ന രി കുഷ്ഠേരാഗബാധിതനായിത്തീരുക നിമി�
ത്തം പല ൈവദ്യന്മാെരെക്കാ ചികിത്സിപ്പിച്ചി ം ഒരു
ഫലവുമില്ലായ്കയാൽ ഒടുക്കം ആല ർ നമ്പിയുെട അടു�
ക്കൽ െച വിവരങ്ങെളല്ലാം പറ . നമ്പി സ്വ േന�
രം മനസ്സിരുത്തി വിചാരിച്ചതിെന്റ േശ ഷം, “ഒരു മുന്നാഴി
െപരുമ്പാമ്പിൻ െന ് േസവിക്കാെമങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ദീ�
നം േഭദമാക്കാം. അല്ലാെത ഞാെനന്നല്ല, ആരു വിചാരി�
ച്ചാലും ഇതു േഭദെപ്പടുത്താൻ സാധിക്കയില്ല” എന്നാണു്
പറഞ്ഞതു്. അതു േകട്ടേപ്പാൾ ന രി ് വ്യസനം സഹി�
ക്കവയ്യാെതയായി. എന്തായാലും െപരുമ്പാമ്പിൻ െന ്
േസവി ന്ന കാര്യം യാസം തെന്ന എ തീർച്ചെപ്പ�
ടൂത്തി. ആല ർ നമ്പി തെന്ന ഇങ്ങെന പറഞ്ഞിരി �
ന്ന സ്ഥിതി ് പിെന്ന ൈവദ്യന്മാെര കണ്ടതുെകാ ്

േയാജനെമാ മില്ലേല്ലാ എ വിചാരി ് അേദ്ദഹം
ഉടെന ച വട്ടെത്തത്തി ഭജനം തുടങ്ങി.

“അരുവി ചിതറി വീഴും നല്ല േപരാറുതെന്റ’
വടകെര മരുതിൻകീൾെച്ച േചർേന്നാരു

ൈദവം
അമരകൾ പലവട്ടം ൈകെതാഴും ച വട്ടം
വിലസിന കുലൈദവം താ േവാനാകെയ�

െന്ന”
എ ള്ള ാർത്ഥനേയാടുകൂടി അേദ്ദഹം പ

ദിവസം അവിെട ഭജിച്ചതിനുേശ ഷം ഒരു ദിവസം രാ�
ിയിൽ അേദ്ദഹം അമ്പലത്തിൽ കിട ് ഉറങ്ങിയി�

രുന്നേപ്പാൾ ആേരാ ഒരാൾ അേദ്ദഹത്തിെന്റ അടുക്കൽ
െച ്, “പതിവായി രാവിെല പുഴയിൽെച്ച ് കുളി �
േമ്പാൾ സന്ധ്യാവന്ദനം കഴിഞ്ഞാലുടെന പുഴയിൽനി
മൂ കുടന്ന (ര ക ം നിറ ) െവള്ളം എടു കുടി�
ക്കണം. അങ്ങെന നാ തു ദിവസം െചയ്താൽ ദീനം േഭ�
ദമാകും” എ പറഞ്ഞതായി അേദ്ദഹത്തിനു േതാന്നി.
ഇതു ച വട്ട ശാസ്താവു് അരുളിെച്ചയ്തതുതെന്നയാെണ�

വിശ്വസി ന രി പിെന്ന പതിവായി അങ്ങെന
െച െകാ ഭജി . അങ്ങെന നാ തു ദിവസം കഴി�
ഞ്ഞേപ്പാേഴ ം ദീനെമാെക്ക േഭദമായി ന രി സ്വസ്ഥ�
ശരീരനായിത്തീർ .

അനന്തരം ന രി ആല ർ നമ്പിയുെട അടുക്കൽ�
െച്ച ്, “െപരുമ്പാമ്പിൻ െനയ്യ് േസവിക്കാെത തെന്ന
എെന്റ ദീനം േഭദമായി” എ പറ . അേപ്പാൾ നമ്പി,
“പിെന്ന എ േസവി ?” എ േചാദിച്ചേപ്പാൾ ന രി
“ഞാൻച വട്ടത്തയ്യപ്പെന േസവി . അല്ലാെത ഒ ം
േസവിച്ചില്ല” എ പറ . പിെന്ന നമ്പി ഉണ്ടായ
സംഗതികെളല്ലാം വിവരമായി പറയാൻ പറഞ്ഞേപ്പാൾ
ന രി ഭജനത്തിെന്റ വിവരവും അതിനിട തനി
ദർശനമുണ്ടായതും പുഴയിൽനി െവള്ളം േകാരി �
ടിച്ചിരുന്നതുെമല്ലാം വിസ്തരി പറ . ഉടെന, നമ്പി
“എങ്ങെനെയങ്കിലും ന രി സുഖമായേല്ലാ, അതു
സേന്താ ഷം തെന്ന. എങ്കിലും എനി ് ആ സ്ഥലെമാ
കാണണം. ന രി കൂെട വരണം” എ പറ . പി�
െന്ന അവർ ര േപരുംകൂടിേപ്പായി ച വട്ടെത്ത അമ്പല�
ക്കടവിൽനി പുഴവക്ക െട കുറ ദൂരം െചന്നേപ്പാൾ
അവിെട ഒരു വലിയ െപരുമ്പാ ച ചീഞ്ഞളി
കിട ന ം മഴെവള്ളേത്താടുകൂടി അതിെന്റ െന ് പുഴ�
യിേല ് ഒഴുകിേച്ചരുന്നതും കണ്ടി നമ്പി ന രിേയാടു്,
“ഇതാ, ഇതു ക േവാ? ഈ െനേയ്യാടു കൂടിയ െവള്ള�
മാണു് ന രി പതിവായി കുടിച്ചിരുന്നതു്. മുന്നാഴി െന�

േസവിക്കണെമേന്ന ഞാൻ പറ . ഇേപ്പാൾ
മൂന്നിടങ്ങഴിയിലധികം െന ് ന രി േസവിച്ചിരി ം”
എ പറയുകയും ശരി തെന്നെയ ന രി സമ്മതി�

കയും െച . ഇന്ന േരാഗത്തിനു് ഇന്നതു െചയ്യാെത
ആ േരാഗം േഭദമാവുകയിെല്ല ഇതുെകാ ഷ്ടമാ�
കു ണ്ടേല്ലാ.

പെണ്ടാരിക്കൽ ഒരാല ർ നമ്പി ക ന കാരം
വളെരക്കാലം തിരുവനന്തപുര താമസിച്ചിരു .
അക്കാല കിളിമാ ർ െകാട്ടാരത്തിൽ അന്നെത്ത
മൂത്ത േകായിത്ത രാനു് ഒരു ദീനമുണ്ടായി. ദീനം
തണ്ണീർദാഹമായിരു . അതു വർദ്ധി ് എ െവള്ളം
കുടിച്ചാലും മതിയാകാത്ത നിലയിലായി. അങ്ങെന
കണക്കില്ലാെത െവള്ളം കുടി ന്നതു് ശരിയല്ലേല്ലാ
എ വിചാരി ് കഞ്ഞി മുതലായവ തിദിനം നൂറ്റൻ�
പതു് ഇളനീരിെന്റ െവള്ളം കൂടി കുടി ക എെന്നാരു
പതിവുെവ . അതുെകാ ് മതിയായിട്ടല്ല. എങ്കിലും
ഒരു കണ േവണമേല്ലാ എ വിചാരി ് അങ്ങെന
നിശ്ചയിച്ചതാണു്.

അങ്ങെനയിരി േമ്പാൾ േകായിത്ത രാൻ “എെന്റ
ഈ ദാഹം ആെരങ്കിലും മാറ്റിയാൽ മാ ന്നവർ ് ഞാൻ
ആയിരം രൂപ െകാടുേത്തക്കാം” എ പറ തുടങ്ങി.
അങ്ങെന പല ദിവസം േകട്ടേപ്പാൾ കിളിമാനൂർ െകാട്ടാ�
രത്തിൽ ഒരു ത രാട്ടിയുെട ഭർത്തവായി താമസി ന്ന
ആളും തിരുവനന്തപുര വലിയ െകാട്ടാരത്തിെല ഒരു
പൂജക്കാരനും നമ്പിയുെട േസ്നഹിതനുമായ ഒരു ന രി
േകായിത്ത രാെന്റ ഒരാെളന്ന നിലയിൽ തിരുവനന്തപു�
ര െച ് നമ്പിെയ വിവരെമല്ലാം പറ ക്ഷണി
കിളിമാനൂർ െകാ േപായി. അവിെട എത്തിയ
ദിവസം തെന്ന നമ്പി േകായിത്ത രാെന കാണുകയും
ഒരു മരു െകാടു േസവിപ്പി കയും െച . പിേറ്റ
ദിവസമായേപ്പാൾ നൂറ്റിനാ തു കരി ് (ഇളനീർ)
െകാ മാതിയായി. അടുത്ത ദിവസമായേപ്പാൾ ഇള�
നീർ പ കൂടി കുറ . അങ്ങെന ദിവസംെകാ ്
ഒരു ഇളനീരായാൽ മതിെയ ള്ള സ്ഥിതിയിലായി.
അേപ്പാൾ നമ്പി “ഇേപ്പാൾ ഇങ്ങെനയിരിക്കെട്ട. ഇനി
ഞാൻ നാട്ടിേല ് ഒ േപായി വരാം. ഇല്ല നി
േപായി ് വളെര നാളായി” എ പറ ് യാ യാ�
യി. േകായിത്ത രാൻ നമ്പി ് നൂറു രൂപ െകാടു .
നമ്പി ഒ ം മിണ്ടാെത സേന്താ ഷസേമതം െകാടുത്തതു
വാങ്ങിെക്കാ േപാവുകയും െച .

നമ്പി േപായതിെന്റ പിേറ്റ ദിവസം മുതൽ േകായി�
ത്ത രാെന്റ ദാഹം വർദ്ധി . പതിന ദിവസം െകാ�

് പൂർവസ്ഥിതിയിൽ നൂറ്റൻപതു കരിക്കിെന്റ െവള്ളം
കുടിച്ചാലും മതിയാവുകയില്ല എന്നായി. േകായിത്ത �
രാൻ നമ്പിെയ വിളി െകാ വന്ന ന രിെയ വിളി
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നമ്പിെയ ഒരിക്കൽകൂടി െകാ വരണെമ പറഞ്ഞ�
േപ്പാൾ, ന രി “അതു യാസമാണു്. ഒരിക്കൽ ഞാൻ
വിഡ്ഢിയായി. ഇനി അതിനു തയ്യാറില്ല. അെല്ലങ്കിൽ
ഇേപ്പാൾ െകാടുത്തി ള്ളതു കൂടാെത മുൻപു പറഞ്ഞി ള്ള�
തുേപാെല ആയിരം രൂപ തികചു െകാടുക്കണം. അങ്ങ�
െന െചയ്യാെമ നിശ്ചയമുെണ്ടങ്കിൽ ഞാൻേപായി
നമ്പിെയ െകാ വരാം. ആ സംഖ്യ നമ്പി വന്നാലുടെന
െകാടു കയും േവണം” എ പറ . ന രിയുെട
അഭി ായം േപാെല െചയ്യാെമ ് േകായിത്ത രാൻ
സമ്മതി കയും ന രി േപായി വീ ം നമ്പിെയ െകാ�

വരികയും ഉടെന േകായിത്ത രാൻ ആയിരം രൂപ
െകട്ടിെക്കാടു കയും നമ്പി ചികിത്സി ദീനം േഭദെപ്പ�
ടു കയും െച .

ആല ർ നമ്പിയുെട ഇല ് അപ്ഫന്മാരാണു് ൈവ�
ദ്യത്തിൽ അധികം വിദഗ്ദ്ധന്മാരും സിദ്ധന്മാരുമായി�
ത്തീരുക പതിവു്. അച്ഛൻ നമ്പിമാർ സ്വ െമാരു
കമ്പച്ഛായ ഉണ്ടായിരി ക പതിവാണു്. എങ്കിലും ഗു�
രുത്വത്തിനും ൈക ണ്യത്തിനും ആർ ം കുറവുണ്ടായി�
രിക്കാറില്ല. ഇക്കഴിഞ്ഞ 1092-ആമാ കഴി േപായ
അപ്ഫൻനമ്പി തെന്ന ഏറ്റവും വിദഗ്ദ്ധനും സിദ്ധനുമായി�
രു വേല്ലാ.

1092-ൽ കഴി േപായ അപ്ഫൻ നമ്പിയുെട േജ്യ�
ഷ്ഠനായി ഒരാൾ ഉണ്ടായിരു . അവിേട പഠി ം

സിദ്ധിയും വളെര കുറവായിരു . സ്വ മായ ഉന്മാ�
ദമുണ്ടായിരു . ഒരിക്കൽ അവിടു ് ഒറ്റപ്പാലത്തിനു
സമീപം ഒരു സ്ഥല േപായി മടങ്ങിവരുേമ്പാൾ കുതി�
രവട്ട വലിയ നായരുെട ചില ഭൃത്യന്മാർ ക കൂടി.
വലിയനായർ ് അതി കലശലായി ഒരു വയറ്റിൽേവ�
ദനയായി ് ഇളയ നമ്പിെയ കൂട്ടിെക്കാ െചല്ലാനായി
അവെര പറഞ്ഞയച്ചിരി കയായിരു . അവർ മൂത്ത
നമ്പിെയക്കണ്ടേപ്പാൾ ഇളയ നമ്പിയാെണ ് െതറ്റിദ്ധ�
രി കൂട്ടിെക്കാ േപായി. വലിയനായർ േവദനയുെട
കാഠിന്യം നിമിത്തം ആഹാരം കഴിക്കാനും ഇരിക്കാനും
കിടക്കാനും വയ്യാെതയായി മുകളിൽ ഒരു കയറുെകട്ടി
അതിേന്മൽ പിടീ െകാ ് നി ് നിലവിളി കയാ�
യിരു . നമ്പി അവിെട എത്തിയ ഉടെന “എനി
ദാഹം കലശലായിരി . അതിനു വല്ലതും േവണം”
എ പറഞ്ഞീ ് കുളിക്കാൻ േപായി. നമ്പി കുളി കഴി�

വന്നേപ്പാൾ അഞ്ചാറു കരി ം പ പതിന
പൂവൻ പഴവും െകാ െച െകാടു . നമ്പി അതിൽ
ര കരിെക്കടു തുള െവള്ളം തലയിൽ ഒഴി . ഒരു
കരിക്കിെന്റ െവള്ളം കുടി . ര പഴവും തി . പിെന്ന
േരാഗിേയാടു് “കുറ പഴം തിന്നാേമാ?” എ േചാദി�

. “വയ്യാ” എ വലിയ നായർ പറഞ്ഞേപ്പാൾ നമ്പി
“എങ്കിലും പരീക്ഷി േനാ ” എ പറ ് ഒരു പഴ�
െമടു ് ശകലം മുറി െകാടു തീറ്റി. അതു തി
കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ നമ്പി “ഇേപ്പാൾ േവദന എങ്ങെനയിരി�

” എ േചാദി . “കുറ കുറവുേണ്ടാ എ സം�
ശയം” എ നായർ പറ . നമ്പി കുേറെശ്ശ കുേറെശ്ശ�
യായി ഒരു പഴം മുഴുവനും തീറ്റീ ് “ഇേപ്പാൾ എങ്ങെന�
യിരി ” എ േചാദി . “വളെര േഭദമു ് ” എ
നായർ സമ്മതി . പിെന്ന നമ്പി അവിെടയിരു ് “ഒരു
പഴവും കൂടി തി ് ഒരു കരിക്കിെന്റ െവള്ളവുംകൂടി കു�
ടി ” എ പറ . അ യും കൂടി കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ
വലിയനായർ “ഇേപ്പാൾ േവദന ഒ മില്ല. എനി നല്ല
സുഖമായി” എ പറ . നമ്പി അേപ്പാൾത്തെന്ന
അവിെട നി ് ഇറങ്ങിേപ്പായി. വലിയ നായർ ് പി�
െന്ന മരി ന്നതുവെര വയറ്റിൽേവദന ഉണ്ടായില്ല. േമ�

റഞ്ഞ സംഗതിയുണ്ടായതു് ഒരു മീനമാസത്തിലാണു്.
മദ്ധ്യാഹ്നസമയത്താണു് നമ്പി േപായതു്. കുറ നടന്ന�
േപ്പാേഴ ം െവയിലിെന്റ ചൂടുെകാ ് നടക്കാൻ വയ്യാ�
െതയാവുകയാൽ നമ്പി വഴി കണ്ട ഒരു പടി രയിൽ
കയറിയിരു ് വി മി . അതു വലിയ ധനവാനായ
ഒരു നായരുെട വീടിനുള്ള പടി രയായിരു . ആ വീട്ടി�
െല കാരണവർ കണ്ടാലും കാര്യത്തിനും വളെര േയാ�
ഗ്യനും െചറുപ്പക്കാരനുമായിരു . എങ്കിലും അയാൽ
കുറ നാളായി ബധിരനായിത്തീർ . അതിനു ചികി�
ത്സകെളാെക്ക െച േനാക്കീ ം യാെതാരു ഗുണവും
കാണായ്കയാൽ അയാളും വീട്ടിലുള്ള മറ്റാളുകളും അത്യ�
ന്തം വ്യസനി െകാണ്ടിരി ന്ന അവസരത്തിലാണു്
നമ്പി അവിെട െച കയറിയതു്. നമ്പിെയ അറിയു�
ന്നവരായി ആ വീട്ടിലാരുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അേപ്പാൾ
നമ്പിയുമായി പരിചയമുള്ള ഒരാൾ ൈദവഗത്യാ അവി�
െട വ േചരുകയും ആ മനു ഷ്യൻ ഈ വന്നിരി ന്നതു്
ഇന്നാളാെണ ് ആ വീ കാെര ഹിപ്പി കയും െച .
“അേനകം ൈവദ്യന്മാർ പഠിച്ച വിദ്യകെളല്ലാം േയാ�
ഗി േനാക്കീ ം ഒരു ഗുണവുമുണ്ടാകാത്താ സ്ഥിതി
വിേശ ഷി ഫലെമാ ം ഉണ്ടാവുകയില്ലായിരിക്കാം,
എങ്കിലും ഇതുകൂടി ഒ പരീക്ഷി േനാക്കിക്കളയാം”
എ വിചാരി വീ കാർ ആ പരിചിതൻ മുഖാന്തിരം
വിവരം നമ്പിെയ അറിയി കയും ആ ബധിരെന െകാ�

െച കാണി കയും െച . നമ്പി ഉടെന കുറ
െകാെട്ടണ്ണ (വിളക്കിെലാഴി ന്ന ഒരു മാതിരി എണ്ണ)
വരുത്തി േരാഗിയുെട തലയിൽ േതപ്പി െവയില പി�
ടി നിറുത്തി. തീേപാെലയുള്ള െവയില കുറ േനരം
നിന്നേപ്പാേഴ ം േരാഗി വല്ലാെത വി ഷമി . അയാളുെട
കഷ്ടപ്പാടു് ക ് വീട്ടിലുള്ളെരല്ലാം കരച്ചിലും പിഴിച്ചിലും
അലയും മുറയും തുടങ്ങി. ഒടുക്കം േരാഗിയുെട അമ്മ നമ്പി�
യുെട അടുക്കൽ െച ് “എെന്റ ിയെപ്പട്ട ഏക പു ൻ
ഇങ്ങെന െവയില നി െപാരിയുന്നതു ക സഹി�
ക്കാൻ എനി ശക്തിയില്ല. ര നാഴികയിലധികവും
േനരമായേല്ലാ അവൻ കഷ്ടെപ്പടു ; ഇനിെയങ്കിലും കയ�
റിേപ്പാകാനനുവദിച്ചാൽ െകാള്ളാം” എ വ്യസനസേമ�
തം കര െകാ പറ . ഉടെന നമ്പി േരാഗിയുെട
അടുക്കൽ െച ര െചകിട ം ഓേരാ “വീ ” െവ�

െകാടു . അതു ക ് വീ കാർ പൂർവ്വധികം ഉറെക്ക
നിലവിളി . എങ്കിലും ത െകാണ്ടതിേനാടുകൂടി േരാഗി�

െചവി േകൾക്കാറായി. ഉടെന നമ്പി അവിെട നി
േപാവുകയും െച .

ഒരിക്കൽ േകാട്ടയ്ക്കൽ താമസിച്ചിരുന്ന ഏറാൾപ്പാടു
ത രാൻ ക്ഷയേരാഗബാധിതനായിത്തീരുകയാൽ
ചികിത്സയ്ക്കായി അനുജൻ നമ്പിെയ െകാ േപായിരു�

. നമ്പി അവിെടെയത്തി കണ്ടേപ്പാൾതെന്ന േരാഗം
അസാദ്ധ്യെമ തീർച്ചെപ്പടുത്തി. എങ്കിലും അതു പറയു�
കേയാ ഭാവി കേയാ െച ന്നതു ശരിയല്ലേല്ലാ എ
വിചാരി ചില ചികിത്സകൾ െച െകാ ് അവിെട
താമസി . േരാഗം തിദിനം വർദ്ധി െകാണ്ടിരു .
ത രാനു രുചി ലവേലശമില്ലാെതയായി. ഭക്ഷണം കു�
റഞ്ഞതിേനാടുകൂടി ക്ഷീണവും കലശലായി. “രുചിേയാ�
ടുകൂടി ഒരുരുള േചാറുണ്ടി ് അേപ്പാൾ തെന്ന മരിച്ചാലും
സങ്കടമില്ല. അതിനു വല്ലതും നിവൃത്തിയുേണ്ടാ?” എ
ത രാൻ നമ്പിേയാടു േചാദി . “രുചിയുണ്ടാക്കാം”
എ നമ്പി മറുപടിയും പറ . അങ്ങെനയല്ലാെത
പറയരുതേല്ലാ എ വിചാരിച്ചാണു് നമ്പി അങ്ങെന
പറഞ്ഞതു്. പറ കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ “ഇനി എന്താ
നിവൃത്തി” എ വിചാരിച്ചി ് നമ്പി മാർഗെമാ ം
േതാന്നിയില്ല. അേപ്പാൾ േജ്യഷ്ഠൻ അവിെട സമീപം
“അചി ” എന്ന േദശ െചന്നി െണ്ട േക ് ഉടെന
ആളയ േകാട്ടയ്ക്കൽ വരുത്തി വിവരെമല്ലാം പറ .
േജ്യഷ്ഠൻ നമ്പി ത രാെന െച ക ് “എ ഭക്ഷി�
ക്കാനാണു് അവിേട രുചി േതാ ന്നതു്?” എ േചാ�
ദി . “എനി ് ഒന്നിനും രുചി േതാ ന്നില്ല. എന്നാൽ
ഒരുരുളേച്ചാെറങ്കിലും രുചിേയാടുകൂടി ഉണ്ടാൽ െകാള്ളാ�
െമ േമാഹമു ്. രുചിയില്ലതാനും; പിെന്ന എന്താ
െചയ്ക” എ ത രാൻ മറുപടി പറ . ഉടെന നമ്പി
ഒരു വലിയ സദ്യ ള്ള വിഭവങ്ങെളാെക്ക ഉണ്ടാ വാൻ
പറ . ക്ഷണത്തിൽ എല്ലാം തയ്യാറായി. ഇലെവ
ത രാെന പിടിെച്ചണീപ്പി ് അവിെടയിരുത്തി. േജ്യ�
ഷ്ഠൻ നമ്പി എേന്താ ഒരു മരു ് കയ്യിലി ് തിരുമ്മി
ഒരു െചറിയ ഗുളികേപാെലയാക്കി ത രാെന്റ വായിൽ
ഇ െകാടുത്തി ് ഇറക്കാൻ പറ . അതു് ഇറക്കിയ
ഉടെന െനയും പരി ംകൂട്ടി ഒരുരുള േചാറു് െകാടു .
അതു് ഉ കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ മുൻപിലെത്തേപ്പാെല ഒരു

ാവശ്യം കൂടി മരു െകാടു . “ഇേപ്പാൾ രുചി
േതാ േണ്ടാ?” എ നമ്പി േചാദി . “കുറചുകൂടി
ഉണ്ണാെമ േതാ ് ” എ ത രാൻ പറ .

പിെന്ന കാളൻ മുതലായവയും േമാരുംകൂട്ടി ഏകേദ�
ശം നാഴിയരിയുെട േചാറും കുെറ ഥമനും കഴി . ത �
രാനു വളെര സേന്താ ഷമാവുകയും െച . േജ്യഷ്ഠൻ നമ്പി
അന്നവിെടത്തെന്ന താമസി . പിേറ്റ ദിവസം രാവിെല
യാ യായേപ്പാൾ “അനുജൻ ഇ വരു േവാ?” എ
േചാദിച്ചതിനു “ഞാൻനാലു ദിവസം കഴി വരാം”
എ അനുജൻ നമ്പി മറുപടി പറഞ്ഞേപ്പാൾ േജ്യഷ്ഠൻ
നമ്പി “അതു േവണ്ടാ, ഇന്നിെല്ലങ്കിൽ നാെള രാവിെല
േപാരൂ” എ പറഞ്ഞി േപായി. അ രാ ിയിൽ
ത രാൻ തീെപ്പടുകയും െച .

ആ േജ്യഷ്ഠൻ നമ്പി ് പഠി ് അധികമുണ്ടായിരു�
ന്നിെല്ല മാ മല്ല, കുേറെശ്ശ കമ്പച്ഛായയുമുണ്ടായിരു .
എങ്കിലും ൈക ണ്യം മറ്റാർ ം അ യുമുണ്ടായിരുന്നി�
ല്ല. ചികിത്സ അേപ്പാഴേപ്പാൾ േതാ ന്നതുേപാെലയാ�
ണു് െചയ്ക; ശാ കാരെമാ മായിരിക്കില്ല. എങ്കിലും
ഫലിക്കാെത വരാറില്ല. എണ്ണ കാച്ചി േതച്ചി ് ഒെരണ്ണ�
യും പിടിക്കാെതയാകുേമ്പാൾ ആെരങ്കിലും െച പറ�
ഞ്ഞാൽ േജ്യഷ്ഠൻ നമ്പി കുളി ന്നതിനു മുമ്പാെണങ്കിൽ
എെന്തങ്കിലും കുെറ എണ്ണെയടു ് ഇടതുൈകെകാ ്
അവരുെട തലയിൽ േതപ്പിച്ചയ ം. കുളി കഴിഞ്ഞിട്ടാ�
െണങ്കിൽ എണ്ണയവരുെട തലയിൽ ഒഴി െകാടു ം.
പിെന്ന അവർ പെച്ചണ്ണ േതച്ചാൽ മതി. ഒരു ദീനവു�
മുണ്ടാവില്ല.

ഈ േജ്യഷ്ഠൻ നമ്പി ഒരു കുട്ടേഞ്ചരി മൂസ്സിെന്റ അവ�
താരമാെണ കൂടി ജനങ്ങളുെട ഇടയിൽ ഒരു വിശ്വാസ�
മുണ്ടായിരു . അതിെന്റ കാരണമായി ഒൈരതിഹ്യമു�

്.
ആല ർ നമ്പിമാർ ൈവദ്യശാ ം പഠി ക കു�

ട്ടേഞ്ചരി മൂസ്സിെന്റ അടുക്കലാണു് പതിവു്. ആ പതിവ�
നുസരി ് ഈ േജ്യഷ്ഠൻ നമ്പിയുെട മുത്തശ്ശനും അവി�
െടെച്ച പഠി താമസിച്ചിരു . അ ണ്ടായിരുന്ന
കുട്ടേഞ്ചരി മൂ ് ൈവദ്യസംബന്ധമായി ഭൂേലാകത്തി�
ലുള്ള സകല ന്ഥങ്ങളും േനാക്കീ ണ്ടായിരു വേ .
അേദ്ദഹം ഒരു ദിവസം ശി ഷ്യനായ നമ്പിേയാടു്, “ഞാൻ
അഷ്ടാംഗഹൃദയം, അഷ്ടാംഗസം ഹം, ചരകം, സു �
തം മുതലായി ഭൂേലാകത്തിലുള്ള സകലൈവദ്യ ന്ഥങ്ങ�
ളും േനാക്കീ ്. ഇനി ഒരാ ഹേമ ഉ . നമ്പിയുെട
ഇല്ല ് അശ്വിനീേദവന്മാർ െകാടുത്ത ഒരു ന്ഥമു ്
എ േകട്ടി ്. അതുകൂടി ഒ േനാക്കിയാൽ െകാ�
ള്ളാെമന്നാണു് ആ ഹം. അതിെനന്താ നിവൃത്തി?”
എ േചാദി . അതിനു മറുപടിയായി നമ്പി, “അതി�
െനന്താ യാസം? അവിെടെച്ചെന്നാ ജനിച്ചാൽ മതി�
യേല്ലാ” എ പറ . ഇതു േകട്ടി ് മൂസ്സിനു് വളെര
സേന്താ ഷമാണുണ്ടായതു്. ഉടെന മൂ ് “മറുപടി വളെര
ഭംഗിയായി. ഇങ്ങെന തെന്നയാണു് പറേയണ്ടതു്. ഇങ്ങ�
െന എല്ലാ വി ഷയത്തിലും എലാേ ാഴും ഉചിതമായതു
േതാന്നെട്ട” എ പറ ് നമ്പിയുെട ശിരസ്സിൽ ര
ക ം വ ് അനു ഹി കയും െപെട്ട ് അവിെടക്കി�
ട ് മരി കയും െച . ആ കുട്ടേഞ്ചരി മൂ ് ഇവിെട
വ ജനിച്ച ആളാണു് േജ്യഷ്ഠൻ നമ്പി എന്നാണു് ജന�

തി.

ആല ർ നമ്പിയുെട ഇല്ലതു് അടുത്ത കാല �
ണ്ടായിരുന്നവരിൽ സിദ്ധനും േയാഗ്യനുമായിരുന്നതു്
92-ൽ മരി േപായ അച്ഛൻ നമ്പി തെന്നയായിരു .
അവിടു കീർത്തിയും വിത്തസമ്പ ം ശി ഷ്യ സമ്പ�

ം ധാരാളമായി സമ്പാദി . ഇേപ്പാൾ ആ ഇല്ല ള്ള
മൂ നമ്പിമാെരയും ൈവദ്യശാ ം പഠിപ്പിച്ചതു് അവിടു�

തെന്നയാണു്. പേരതനായ രാമവർമ്മ ച േശഖ�
രൻ പിള്ള, ഇേപ്പാൾ തൃശ്ശിവേപരൂർ പട്ടണത്തിൽ ഒരു
ൈവദ്യശാല സ്ഥാപി ചികിത്സ നടത്തിവരുന്ന രാമൻ
പിള്ള അവർകൾ മുതലായി അേനകം ൈവദ്യന്മാർ
അവിടുെത്ത ശി ഷ്യവർഗത്തിൽെപ്പട്ടവരാണേല്ലാ.

മരി േപായ നമ്പിയുെട അനുജനായി ം ഒരു നമ്പി�
യുണ്ടായിരു . അേദ്ദഹത്തിനു സവചികിത്സയിലാ�
ണു് അധികം സിദ്ധിയുണ്ടായിരുന്നതു്. ഒരിക്കൽ േകാ�
ഴിേക്കാടു് സാമൂതിരി േകാവിലക ് ഒരു ത രാട്ടി ്

സവേവദന തുടങ്ങീ ് അഞ്ചാറു ദിവസമായി ം സ�
വിക്കായ്കയാൽ അേനകം േഡാക്ടർമാെര വരുത്തിക്കാ�
ണി . എല്ലാവരും അസാദ്ധ്യെമ പറ ് ഒഴിഞ്ഞതി�
െന്റ േശ ഷം ഈ നമ്പി ചില വിദ്യകൾ േയാഗി ് തള്ള�

ം പിള്ള ം യാെതാരു േദാ ഷവും പറ്റാെത സവം
നടത്തിയതിൽ സാമൂതിരിപ്പാടു ത രാൻ സേന്താ ഷി
നമ്പി ് വീരശൃംഖല സമ്മാനിച്ചയ . ഇങ്ങെന ആല�

ർ നമ്പിമാെര സംബന്ധി പറയുകെയ െവച്ചാൽ
ഇനിയും അേനകം സംഗതികളു ്. വിസ്തരഭയത്താൽ
ചുരു .

ആല ർ നമ്പിമാരിൽ ചികിത്സാവി ഷയത്തിൽ
അധികം സിദ്ധിയും ാചാരവും സിദ്ധി ക അപ്ഫ�
ന്മാർക്കാണു് പതിെവ മു പറഞ്ഞി ണ്ടേല്ലാ. ആ പാ�
രമ്പര്യ മമനുസരി ് ഇേപ്പാൾ ആ സ്ഥാനം വഹിച്ചിരി�

ന്നതു് മൂന്നാമൻ നമ്പിയാണു്. അവിേട ചികിത്സാ
വി ഷയത്തിൽ സിദ്ധിച്ചി ള്ള സിദ്ധിയും ചാരവു ഒ ം
ചില്ലറയല്ല. അവിടുെത്ത റി േത്യകെമാരുപന്യാസ�
െമഴുേതണ്ടതാകയാൽ അതിനിെയാരവസരത്തിലായി�
െക്കാള്ളാെമ കരുതി ഈ േലഖനം ഇ യുംെകാ ്
അവസാനിപ്പി െകാ .
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യക്ഷിയും

വയ രയില്ല ് ഒരു കാല ് പുരു ഷന്മാരാരുമില്ലാെത
ഒരു കന്യക മാ മായിത്തീരുകയും ആ കന്യകെയ പി�
ലാമേന്താൾ മൂ ് സർവസ്വദാനമായി വിവാഹം കഴി ്
അവിെട ദ കയറുകയും െചയ്കയാൽ അക്കാലം മുതൽ�
ക്കാണേല്ലാ അവിെടയുള്ളവർ ് വയ ര മൂ ് എ ള്ള
േപരു സിദ്ധിച്ചതു്. ഇതിനു മു ം ഈ ഇല്ല ് പലേപ്പാ�
ഴും പുരു ഷന്മാരില്ലാെത ഒരു കന്യക മാ മായിത്തീരുക
ഉണ്ടായി ്. അേപ്പാെഴല്ലാം ഓേരാരുത്തർ ആ കന്യ�
കമാെര സർവസ്വദാനമായി വിവാഹം കഴി ് അവിെട
ദ കയറുകയും അ കാരം ദ കയറുന്നവരുെട േപ�
രനുസരി ് അവിെട ഉണ്ടാകുന്നവർ ് വയ ര ന രി,
വയ ര ഭട്ടതിരി, വയ ര േപാറ്റി ഇങ്ങെന പല േപ�
രുകളും സിദ്ധി കയും െചയ്തിരു . ഒരിക്കൽ അവിെട
ഒരു ഭട്ടതിരി ദ കയറിയതിനാൽ അക്കാലം മുതൽ പി�
െന്ന ഒരു ദ ണ്ടായതുവെര അവിെടയുള്ളവെര ഭട്ടതിരി
എന്നാണു് പറ വന്നിരുന്നതു്.

ഒരു കാല ് വയ രയില്ല ് ആയുർേവദമുൾെപ്പ�
െട നാലു േവദങ്ങളും പഠിച്ച ഒരു മഹാവിദ്വാനുണ്ടായി�
ത്തീർ . അേദ്ദഹെത്ത എല്ലാവരും “ചതുർേവദി ഭട്ട�
തിരി”െയന്നാണു് പറ വന്നിരുന്നതു്. അേദ്ദഹം ഒരു
മഹാൈവദ്യനും വലിയ മ വാദിയുമായിരു . മ �
വാദത്തിലുള്ള സിദ്ധിെകാ ് അേദ്ദഹെത്ത മ വാദ�
ത്തിനായി പല ദി കളിൽനി ം ആളുകൾ വ കൂട്ടി�
െക്കാ േപാവുക പതിവായിരു .

അങ്ങെനയിരുന്ന കാല ് അ നാടു വാണിരു�
ന്ന സാമൂതിരിപ്പാടു ത രാനു് ഒരു യക്ഷിയുെട ഉപ വം
ഉണ്ടായിത്തീരുകയും പല മ വാദികൾ പഠിച്ച വിദ്യ�
കെളല്ലാം േയാഗി േനാക്കീ ം ആ യക്ഷിെയ ഒഴിപ്പി�
ക്കാൻ കഴിയായ്കയാൽ ഒടുക്കം സാമൂതിരിപ്പാടു ത രാ�
െന്റ ആളുകൾ വ ചതുർേവദി ഭട്ടതിരിെയ േകാഴിേക്കാ�
േട്ട കൂട്ടിെക്കാ േപാവുകയും ഭട്ടതിരി ചില മ ത �

േയാഗങ്ങൾെകാ ് ആ യക്ഷിെയ സാമൂതിരിപ്പാടു്
ത രാെന്റ േദഹത്തിൽ നി ് ഉഴി മാറ്റിക്കളയുക�
യും െച . യക്ഷി തെന്റ േദഹത്തിൽ നി ് വി മാറി�
െയ പൂർണേബാധം വരികയാൽ സാമൂതിരിപ്പാടു ത �
രാൻ പലവിധ സമ്മാനങ്ങൾ െകാടു ് സേന്താ ഷിപ്പി ്
ചതുർേവദി ഭട്ടതിരിെയ സബഹുമാനം തിരിച്ചയ .

ഭട്ടതിരി േകാഴിേക്കാ നി തിരി േപാ . േന�
രം ൈവകിയേപ്പാൾ വഴി ് ഒരു ന രിയുെട ഇല്ല
കയറി കുളിയും സന്ധ്യാവന്ദനാദികളും അത്താഴവും കഴി�

് അവിെട ഉപഗൃഹമായി ള്ള ഒരു മാളികയിൽ കിട�
. വഴി നട ള്ള ക്ഷീണം െകാ ് കിടന്ന ഉടെന

അേദ്ദഹം ഉറങ്ങി ടങ്ങി. അേപ്പാൾ ആേരാ അടുക്കൽ
വ ് “േഹ! തലയിണയുെട താെഴയിരി ന്ന ന്ഥം
അവിെട നി ് മാറ്റിവയ്ക്കണം” എ പറഞ്ഞതായി
അേദ്ദഹത്തിനു േതാന്നി. െപെട്ട ണർ ക തുറ�

േനാക്കിയേപ്പാൾ സർവാംഗസുന്ദരിയായ ഒരു ീ
തെന്റ അടുക്കൽ നിൽ ന്നതായി അേദ്ദഹം ക . വി�
ള െകടുത്തീട്ടില്ലായിരുന്നതിനാൽ ആ ീെയ അേദ്ദ�
ഹത്തിനു ത്യക്ഷമായി കാണാമായിരു . ആ ീ
പിെന്നയും ആ ന്ഥം മാറ്റിെവയ്ക്കാൻ പറ . ചതുർ�
േവദി ഭട്ടതിരി എവിെടേപ്പാകുേമ്പാഴും ഒരു മ വാദ�

ന്ഥം െകാ േപാവുകയും രാ ികാലങ്ങളിൽ കിട�
േമ്പാൾ അതു് തലയ്ക്കൽ െവ െകാ ് കിട കയും

പതിവായിരു . അേദ്ദഹം പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നി
ദുഷ്ടേദവതകെള ഒഴിച്ചി ള്ള ആളും ഒഴി ന്ന ആളുമാ�
കയാൽ ആ വകക്കാർ ് അേദ്ദഹേത്താടു വിേരാധമു�
ണ്ടാകുന്നതിനും തന്നിമിത്തം അവർ അേദ്ദഹെത്ത ഉപ�

വിക്കാനും ഇടയുള്ളതുെകാ ം ഈ ന്ഥം ൈകവശ�
മുള്ളേപ്പാൾ ഒരു േദവത ം അേദ്ദഹെത്ത ബാധിക്കാൻ
നിവൃത്തിയില്ലാത്തതു െകാ മാണു് അേദ്ദഹം ആ �
ന്ഥം െകാ നട ന്നതും അതു തലയ്ക്കൽ െവ െകാ�

് കിട കയും െചയ്തിരുന്നതു്. ഭട്ടതിരി ആ ീയു�
െട അനിതരവനിതാസാധാരണമായ രൂപലാവണ്യം
ക ് അവൾ േകവലം മനു ഷ്യ ീയെല്ല നിശ്ചയി �
കയും അത്യന്തം വിസ്മയി കയും െച െകാ ് “നീ
ആരു്? ഇവിെട വന്നെതന്തിനു്? ഈ ന്ഥം മാറ്റി
വ ന്നെതന്തിനു്?” എ േചാദി . “അ ് എെന്ന
ഉപ വി കയിെല്ല ് സത്യം െചയ്താൽ ഞാൻ പര�
മാർത്ഥം പറയാം” എ ് ആ ീ പറയുകയും അവളു�
െട രൂപവിേശ ഷം ക ് അവളിൽ ആസക്തമാനസ�
നായിത്തീർന്ന ഭട്ടതിരി അ കാരം സത്യം െചയ്കയും
െച . ഉടെന ആ ീ വീ ം പറ , “ഞാൻ സാമൂ�
തിരിപ്പാടു ത രാെന ബാധി കയും അവിെട നി ്
അങ്ങാൽ നി ഷ്കാസിതയായിത്തീരുകയും െചയ്ത യക്ഷി�
യാണു്. ഭവാെന്റ രൂപസൗന്ദര്യം ക ഭവാനിൽ അത്യ�
ന്തം അനുരക്തയായിത്തീരുകയാലാണു് ഞാൻ ഇവിെട
വന്നിരി ന്നതു്. അതിനാൽ അ ് എെന്ന സദയം
സ്വീകരിക്കണം. ആ ന്ഥം മാറ്റി വയ്ക്കാെത എനി
ഭവാെന െതാടാൻ നിവൃത്തിയില്ലേല്ലാ.” ഇതു േക ഭട്ടതി�
രി, “നീ എെന്ന ഉപ വി കയിെല്ല ് സത്യം െചയ്താൽ
ഞാൻ ന്ഥം മാറ്റി വയ്ക്കാം” എ പറ . അതു േക
യക്ഷി സസേന്താ ഷം സത്യം െച കയും ഭട്ടതിരി �
ന്ഥെമടു ് മാറ്റി വ കയും അവർ സേന്താ ഷസേമതം
ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാരുെട നിലയിൽ ആ രാ ിെയ നയി�

കയും െച . െവളുപ്പാൻ കാലമായേപ്പാൾ തെന്ന�
െട െകാ േപാേകണെമ ് യക്ഷി ഭട്ടതിരിേയാടും

തേന്നാടുകൂടി േപാേരണെമ ഭട്ടതിരി യക്ഷിേയാടും
അേപക്ഷി കയും അ കാരം ര േപരും സമ്മതി �
കയും െച . അനന്തരം ഭട്ടതിരിയും അന്യന്മാർ ് അദൃ�
ശ്യയായി യക്ഷിയും അവിെട നി ് പുറെപ്പ ് ഏതാനും
ദിവസങ്ങൾെകാ ് വയ രയില്ല വ േചരുകയും
പിേന്നയും അവർ ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാെരേപ്പാെല പര �
രേസ്നഹേത്താടുകൂടിത്തെന്ന വർത്തി കയും െച . ആ
യക്ഷി വി പിരിയാെത സദാ വയ രയില്ല തെന്ന
താമസിച്ചിരു െവങ്കിലും ഭട്ടതിരിക്കല്ലാെത മറ്റാർ ം
ആ ദിവ്യമൂർത്തിെയ കാണാൻ പാടില്ലായിരു . അതി�
നാൽ ഈ കഥെയാ ം മറ്റാരും അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല.

ഇങ്ങെന ഏതാനും കാലം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ ആ
യക്ഷി ഭട്ടതിരിയിൽ നി ് ഗർഭം ധരി കയും അചി�
േരണ സവി ് ഒരു െപൺകുട്ടിയുണ്ടാവുകയും െച .
അേപ്പാേഴ ം ഭട്ടതിരി ് യൗവനം ക്ഷയി കയാൽ
അേദ്ദഹത്തിനും യക്ഷി ം പര രം വിരക്തി ജനി�

കയും യക്ഷി സ്വപു ിെയ, േമനക ശകുന്തളെയ
എന്നേപാെല, അവിെട ത്യജിച്ചി സ്വസ്ഥാനേത്ത
േപാവുകയും െച . ആ യക്ഷിയുെട അനു ഹത്താൽ
ആ പു ിയും ദിവ്യയായ ഒരു യക്ഷിയായി െപെട്ട
യൗവനയുക്തയായിത്തീരുകയും അന്യന്മാർ ് അദൃശ്യ�
യായി അവിെടത്തെന്ന താമസി കയും െച .

ചതുർേവദി ഭട്ടതിരി ചരമഗതിെയ ാപിക്കാറായ
സമയം സ്വപു ിയായ യക്ഷിെയ അടുക്കൽ വിളി സ്വ�
കാര്യമായി, “ഞാൻ ഇഹേലാകവാസം വിടാറായിരി�

. എങ്കിലും നീ കുടുംബപരേദവതയായി എ ം
ഇവിെടത്തെന്ന വസിക്കണം. നിെന്ന ഒരു പരേദവതയാ�
യി ഇവിെടയുള്ളവർ എ ം ആചരി െകാ ം” എ
പറഞ്ഞി ് അേദ്ദഹം തെന്റ സജാതീയഭാര്യയിലുണ്ടാ�
യിരുന്ന ഥമപു െനയും അടുക്കൽ വിളി തനി
യക്ഷി ഭാര്യയായിത്തീർന്ന കഥയും പു ിയുണ്ടായതും
ആ പു ി കുടുംബപരേദവതയായി താമസി ന്ന വിവര�
വും ആ പു ിയായ യക്ഷിെയ ആചരിേക്ക ന്ന മവും
മ ം പറയുകയും ഉടെന മരി കയും െച .

ചതുർേവദി ഭട്ടതിരിയുെട പു ിയായ യക്ഷി ഇേപ്പാ�
ഴും അദൃശ്യയായി വയ രയില്ല താമസി വരു �
െണ്ടന്നാണു് വിശ്വാസം. ആ യക്ഷിെയ സുന്ദരിയായ ീ�
യുെട രൂപത്തിലും സ്വരൂപത്തിലും അഗ്നി േഗാളമായും
മ ം ഏതാനും കാലങ്ങൾ മു വെര പലരും കണ്ടി �
ള്ളതായി േകൾവിയു ്.

വയ രയില്ല ് ഇേപ്പാഴും ആണ്ടിെലാരിക്കൽ ഒരു
ദിവസം കുറുപ്പന്മാെരെക്കാ കളെമഴു ം പാ ം നട�
ത്തി വരു ്. ഇതു് മുൻപിനാെല നടത്തി വരുന്നതാ�
ണു്. കുറുപ്പന്മാെരഴുതുന്ന കളങ്ങ (അ നിറത്തിലുള്ള
െപാടികൾെകാ നില വര ന്ന സ്വരൂപങ്ങ)ളുെട
കൂട്ടത്തിൽ ചതുർേവദി ഭട്ടതിരിയുെടയും യക്ഷിയുെടയും
കളങ്ങൾ കൂടി ഇേപ്പാഴും എഴുതിക്കാണു ്. യക്ഷി�
െയ റി ള്ള പാട്ടിൽ കുറുപ്പന്മാർ “ചതുർേവദി ഭട്ടതി�
രി ് തിരുമകളായിരുന്നമ്മ” എ കൂടി പാടു മു ്.
അതിനാൽ ഈ ഐതിഹ്യം േകവലം അടിസ്ഥാനര�
ഹിതമെല്ല ം ഏേതാ ഒരു കാല ് ഏതാെണ്ടാെക്ക
ഉണ്ടായി ള്ളതാെണ ം വിശ്വസിക്കാവുന്നതായിത്ത�
െന്ന ഇരി .
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രാമപുര വാര്യരുെട സ്വേദശം മീനച്ചിൽ താലൂക്കിൽ
േചർന്ന രാമപുരം തെന്നയാണു്. ഇേദ്ദഹത്തിെന്റ ജനനം
െകാല്ലം 9-ആം ശതാബ്ദത്തിെന്റ ഒടുവിലായിരിക്കണം.
ഇേദ്ദഹം സാമാന്യം വ ത്പത്തിയും നല്ല കവിതാവാസ�
നയും ഉള്ള ആളായിരു . ഇേദ്ദഹത്തിെന്റ ധാനകൃ�
തി കുേചലവൃത്തം വഞ്ചിപ്പാട്ടാണു്. അതുകൂടാെത ചില
ഒറ്റേശ്ശാകങ്ങളും കീർത്തനങ്ങളും മ മല്ലാെതെയാ ം
ഇേദ്ദഹം ഉണ്ടാക്കിയി ള്ളതായി കാണുന്നില്ല. ഇേദ്ദഹം
വഞ്ചിപ്പാ ണ്ടാക്കാനുള്ള കാരണം താെഴപറയു .

രാമപുര വാര്യർ ദാരി ്യം സഹിക്കവയ്യാതായി�
് സ്വേദശം വി പുറെപ്പ ് ൈവക്ക െച േചർ .

ഈ ദാരി ്യദുഃഖം ൈവക്കത്തപ്പൻതെന്ന തീർ തര�
ണം എ ാർത്ഥി െകാ ് ഇേദ്ദഹം അവിെടെയാരു
സംവത്സരഭജനം തുടങ്ങി. “ൈവക്ക ് ഊ പുരയിൽ
സദ്യയുള്ള ദിവസം മാ ം ഒരു േനരം ഊണുകഴിക്കാം.
സദ്യയിെല്ലങ്കിൽ അ കയും േവണ്ട” എ ള്ള നി�
ശ്ചയേത്താടു കൂടിയാണു് വാര്യർ ഭജനം തുടങ്ങിയതു്.
അേദ്ദഹം ഭജനം തുടങ്ങിയതിൽ പിെന്ന അവിെട ഒരു
ദിവസവും മുടങ്ങാെത സദ്യയുണ്ടായിരു െവന്നാണു്
േകട്ടി ള്ളതു്.

ഭജനം കാലം കൂടുന്ന ദിവസം മാർത്താണ്ഡവർമ്മ
മഹാരാജാവു് ൈവക്കെത്തഴുന്നള്ളി. വാര്യർ മഹാരാ�
ജാവിെന തി ് നാല േ ാകങ്ങളുണ്ടാക്കി എഴുന്ന�
ള്ളേത്താടുകൂെടയുണ്ടായിരുന്ന രാമയ്യൻ ദളവ മുഖാന്തരം
തൃൈക്കയ്യിെലത്തി . തിരിെയ എഴുന്നള്ള പുറെപ്പ
േബാട്ടിൽ എഴുന്ന ന്ന സമയം കടവിൽ വാര്യരും ഹാജ�
രുണ്ടായിരു . വാര്യരുംകൂടി േബാട്ടിൽ കയറിെക്കാ �
ന്നതിനു ക ി കയും വാര്യരുംകൂടി േകറുകയും െച .
േബാ നീക്കി കുെറ േപായേപ്പാൾ വാര്യർ ഒരു വഞ്ചി�
പ്പാ ണ്ടാക്കിപ്പാടുന്നതിനു് ത രാൻ ക ി . ആ കൽ�
പ്പന കാരമാണു് കുേചലവൃത്തം വഞ്ചിപ്പാ ണ്ടാക്കിയ�
തു്. വഴിെക്കാെക്ക വാര്യർ പാ ണ്ടാ കയും പാടുകയും
െച െകാ േപായി. പള്ളിേബാ ് തിരുവനന്തപുര ്
ക ാലക്കടവിലടുത്തേപ്പാേഴ ം പാ മുഴുവനാ കയും
െച . ആ പാട്ടിൽ “എങ്കലുള്ള പരമാർത്ഥം പാ െകാ�

ണ്ടാം” എ േയാഗിച്ചിരി ന്നതുെകാ ് വാര്യർ
കുേചലെനേപാെല ദരി നാെണ സൂചിപ്പിച്ചിരി �

.
തിരുവനന്തപുര വ േചർന്നയുടെന വാര്യർ

താമസി ന്നതിനു് ഒരു സ്ഥലവും ആ മുറ ് എണ്ണയും
ര േനരവും പക്ക ഭക്ഷണവും മ ം െകാടു ന്നതി�
നു ക ി ചട്ടം െകട്ടി. അങ്ങെന വാര്യർ കുറ ദിവസം
അവിെട താമസി . ഒടുക്കം മുഖം കാണി ് യാ യറി�
യി േപായ സമയം വാര്യർ യാെതാ ം കൽപ്പി
െകാടുത്തില്ല. കുേചലൻ ദ്വാരകയിൽ നിെന്നന്നേപാെല
വാര്യർ വി ഷാദേത്താടുകൂടി തിരുവനന്തപുര നി
മടങ്ങിേപ്പായി. സ്വഗൃഹത്തിന്നടുക്കൽ െചന്നേപ്പാഴും
വാര്യർ കുേചലനുണ്ടായതുേപാെലയുള്ള പരി മവും
അന്ധാളിത്തവുെമാെക്കയുണ്ടായി. വാര്യർ തിരുവനന്ത�
പുര താമസിച്ചിരുന്ന കാലംെകാ ക ന കാരം
വാര്യരുെട ഗൃഹം വലിയ മാളികയായി പണിയി ക�
യും ഗൃഹത്തിൽ േവ ന്ന സകലപാ ങ്ങളും അവിെടയു�
ള്ളവർെക്കല്ലാം ആഭരണങ്ങളും കരെമാഴിവായി ് വളെര
വ ക്കളും െകാടു കയും കഴിഞ്ഞിരു . അനന്തരം
വാര്യർ കുേചലെനേപ്പാെല അർത്ഥമി പു കള ാദി�
കേളാടും മഹാരാജാവിങ്കലും ഈശ്വരങ്കലും വളെര ഭക്തി�
േയാടുംകൂടി സുഖമായി പാർ കയും െച .
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െച െയഴുത്തച്ഛന്മാർ

െച െയഴുത്തച്ഛെന്റ ഗൃഹം ിട്ടീ ഷു് മലബാറിൽ വ �
വനാടു താലൂക്കിൽ തിരുേവഗ അംശത്തിൽ െച േദ�
ശ പള്ളി റം തീവണ്ടി േസ്റ്റ ഷനിൽ നി ് ഒന്നര
നാഴിക വടക്കാണു്. ഇവർ സാമൂതിരി േകാവിലക
െപൺവഴിത്ത രാക്കന്മാരിൽ മൂപ്പായ അമ്പാടി േകാവി�
ലക വലിയ ത രാട്ടിയാണു് “എഴുത്തച്ഛൻ” എ ള്ള
സ്ഥാനം െകാടുത്തി ള്ളതു്. ഈ സ്ഥാനം തറവാട്ടിേല�
ക്കായി െകാടുത്തി ള്ളതാകയാൽ ആ കുടുംബത്തിലുള്ള�
വരും ഉണ്ടായിരുന്നവരും ഇനി ഉണ്ടാകുന്നവരും എല്ലാം
എഴുത്തച്ഛന്മാർ തെന്ന. കുട്ടികെള എഴുത്തിനിരു കയും
എഴു പഠിപ്പി കയും െച ന്നവെര െതക്കൻ ദി �
കളിൽ ആശാന്മാെരന്നാണേല്ലാ പറ വരുന്നതു്. വട�
ക്കൻ ദി കളിൽ എഴുത്തച്ഛന്മാെര പറയെപ്പടുന്നവരു�
െട ധാന െതാഴിലും കുട്ടികെള എഴുത്തിനിരു കയും
എഴു പഠിപ്പി കയുമാണു്. അതിനാൽ എഴുത്തച്ഛൻ
എ ള്ളതു് ആശാൻ എ ള്ളതിെന്റ പര്യായപദമാെണ�

ം ഇെതാരു ജാതിേപ്പരെല്ല ം ഈ ര പദങ്ങൾ�
ം ഗുരു എ മാ മാണു് അർത്ഥെമ ം മനസ്സിലാ�

േക്കണ്ടതാണു്. തുഞ്ചെത്തഴുത്തച്ഛൻ ജാതിയിൽ ചക്കാ�
ലനായിരു എന്നാണേല്ലാ സിദ്ധി. അേദ്ദഹെത്ത തു�
ഞ്ച ഗുരു എ ം പറയാറുണ്ടേല്ലാ. ആധാതാവു്, അന്ന�
ദാതാവു്, ഉപേനതാവു്, വിദ്യാദാതാവു്, ഭയ ാതാവു് ഈ
അ േപരും പിതാക്കന്മാരാെണന്നാണേല്ലാ മാണം.
അതിനാൽ എഴുത്തച്ഛൻ എ ള്ള വാ ് ഏറ്റവും ശരി�
യായി ള്ളതാെണ തെന്ന പറേയണ്ടിയിരി .

െച െയഴുത്തച്ഛന്മാരും അവരുെട ധാന െതാഴി�
ലാക്കി വച്ചിരി ന്നതു സ്വേദശ ള്ള അ ാഹ്മണബാ�
ലന്മാെര എഴുത്തിനിരു കയും എഴു പഠിപ്പി ക�
യും തെന്നയാണു്. എങ്കിലും മ വാദം നിമിത്തമാണു്
അവർ സിദ്ധി സിദ്ധിച്ചി ള്ളതു്. മ വാദം ഈ
കുടുംബക്കാർ ് മുൻപിനാെല ഉള്ളതാണു്. എങ്കിലും
“മാ ” എ േപരായിരുന്ന എഴുത്തച്ഛെന്റ കാലം മുതൽ�
ക്കാണു് തന്നിമിത്തമുള്ള ഖ്യാതി േലാകത്തിൽ സർവ
വ്യാപിച്ചതു്. മാ എഴുത്തച്ഛൻ മ വാദം പഠിച്ചതു കാ�
ക്കേശ്ശരി ഭട്ടതിരിയുെട അടുക്കൽനിന്നാണു്. െച െയ�
ഴുത്തച്ഛന്മാരുെട കുടുംബപരേദവത േവട്ടെയ്ക്കാരു മകനാ�
െണങ്കിലും മാ എഴുത്തച്ഛൻ ഗണപതിെയ േസവി

ത്യക്ഷെപ്പടു ക കൂടി െചയ്തിരു . അേദ്ദഹം ഗണ�
പതിെയ സ്വഗൃഹത്തിനു സമീപം തിഷ്ഠി ് പതിവാ�
യി പൂജയും കർക്കിടകമാസത്തിൽ പ ദിവസവും
മണ്ഡലകാലം മുഴുവനും (വൃശ്ചികം ഒന്നാം തീയതി മുതൽ 
നാ െത്താ ദിവസം) മുടങ്ങാെത ഗണപതി േഹാമവും
നടത്തിയിരു . ആ ഗണപതിെയ ഇേപ്പാഴും ആ ഗൃഹ�
ത്തിലുള്ളവർ സ്വയേമവ പതിവായി പൂജി ്.

മ വാദം സംബന്ധി മാ എഴുത്തച്ഛൻ അേന�
കം അ തകർമങ്ങൾ െചയ്തി ്. അവയിൽ ചിലതു
മാ ം പറ െകാ .

െപാന്നാനിത്താലൂക്കിലുള്ള െചാവ്വര മനയ്ക്കെല
ഒരന്തർജനം ആരുെടേയാ ഉപേദശ കാരം ഹനുമാ�
െന േസവി തുടങ്ങി. േസവയിൽ എേന്താ െത പ ക�
യാൽ അന്തർജനത്തിനു ബുദ്ധി മം പിടിെപ . അതു

േമണ വർദ്ധി മുഴു ാന്തായിത്തീർ . അേനകം
മ വാദികെള മനയ്ക്കൽ വരുത്തി പല വിധത്തിലുള്ള
മ വാദങ്ങൾ െചയ്യി . ഒ െകാ ം ാന്തിനു യാ�
െതാരു േഭദവുമുണ്ടായില്ല. വലിയ മരത്തിേന്മലും പുരമു�
കളിലും മ ം കയറി, പാദങ്ങൾ എവിെടെയങ്കിലുമുറപ്പി�
ച്ചി തലകീഴായി തൂങ്ങിക്കിട ക, കിണറ്റിൽ ചാടുക,
മനു ഷ്യർക്കാർ ം ഇളക്കാൻേപാലും വയ്യാത്ത വലിയ
ക കൾ നി യാസം എടു െകാ ് നട ക മുത�
ലായ അ തകർമങ്ങളും, മ വാദത്തിനായി െച ന്ന�
വരുെട മുഖ തു ക െചകിട്ടത്തടി ് അവെര ഓടി�

ക മുതലായ അ മങ്ങളുമാണു് ആ അന്തർജനം ാ�
നിമിത്തം െച െകാണ്ടിരുന്നതു്. ഒരു നിവൃത്തിയു�

മില്ലാെതയായിത്തീരുകയാൽ ഒടുക്കം മാ എഴുത്തച്ഛ�
െന മനയ്ക്കൽ വരുത്തി വിവരം പറ . എഴുത്തച്ഛൻ
ഒ ഴി നീ ന്നതിനും ഒരു ബലിെകാട ം േവണ്ട
സാമാനങ്ങൾ ചുരുക്കത്തിൽ ഒരു ചാർെത്തഴുതിെക്കാ�
ടു . അതു കണ്ടി ് മനയ്ക്കെല കാര്യസ്ഥൻ, “ഇതിെന�
ക്കാൾ േകമമായി ് വട്ടങ്ങൾ കൂട്ടി വലിയ വലിയ മ �
വാദങ്ങൾ പലരും നടത്തീ മാറാത്ത ാ ് ഇ യും
െകാണ്ടാേണാ മാറുന്നതു്? വിേശ ഷം തെന്ന” എ ്
ആരും േകൾക്കാെത ഹാസ്യമായി പറ . എങ്കിലും
ഒരുക്കങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിെക്കാടു . േനരം ഏഴരനാഴിക
ഇരുട്ടായതിെന്റ േശ ഷം എഴുത്തച്ഛൻ നാലുെകട്ടിൽ ഒരു
സ്ഥലത്തിരു പൂജ തുടങ്ങി. ആ സമയം കാര്യസ്ഥൻ
പടി ര മാളിക വട്ടിൽ ഒരു സ്ഥല കിട റ ക�
യായിരു . അേപ്പാൾ ആേരാ അയാളുെട തലയ്ക്കിട്ടടി�

ന്നതായിേത്താന്നി. അയാൾ ക തുറ േനാക്കീ ്
ആെരയും ക മില്ല. ഇങ്ങെന പല ാവശ്യമായേപ്പാൾ
കിടക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാെത കാര്യസ്ഥൻ എണീ ് എഴു�
ത്തച്ഛെന്റ അടുക്കൽ െച വിവരം പറ . അേപ്പാൾ
എഴുത്തച്ഛൻ “നിങ്ങൾ എെന്റ മ വാദെത്തേയാ എെന്ന�
േയാ പരിഹാസ്യമായി വല്ലതും വിചാരി കേയാ പറയു�
കേയാ ഉണ്ടാേയാ?” എ േചാദി കയും കാര്യസ്ഥൻ
പരമാർത്ഥം സമ്മതി പറയുകയും ക്ഷമായാചനം െച�

കയും െച . “ആെട്ട, ഇനി അങ്ങെനയുള്ള വിഡ്ഢിത്തം
വിചാരി കയും പറയുകയും െചയ്യരുതു്. ആ സ്ഥല
നി മാറി എവിെടെയങ്കിലും കിട െകാ . ഉപ വ�
െമാ ം ഉണ്ടാവുകയില്ല” എ ് എഴുത്തച്ഛൻ പറയുകയും
കാര്യസ്ഥൻ സ്ഥലം മാറി കിട കയും െച . പിെന്ന
ഉപ വെമാ മുണ്ടായതുമില്ല. എഴുത്തച്ഛൻ പിെന്നയും
പൂജ മുറ നടത്തിെക്കാണ്ടിരു .

ആ സമയം ഒരു മുറിക്കകത്തിരുന്ന അന്തർജനം െപ�
െട്ട ് ചാടിെയണീ നാലുെകട്ടിേല െച . ഇതു
തെന്ന തല്ലാനുള്ള വരവാെണന്നറി ് എഴുത്തച്ഛൻ േവ�
ഗത്തിെലണീ പുറേത്തക്കിറങ്ങി. പിന്നാെല അന്തർ�
ജനവുെമത്തി. എഴുത്തച്ഛൻ മുമ്പിലും അന്തർജനം പിറ�
കിലുമായി പുര മൂ ദക്ഷിണം ഓടി. എഴുത്തച്ഛൻ
ഗണപതിയുെട മൂലമ ം ജപി ഗണപതിെയ ധ്യാനി�

െകാണ്ടാണു് ഓടിയതു്. മൂ ദക്ഷിണം ഓടിയതി�
െന്റ േശ ഷം എഴുത്തച്ഛൻ തിരി നി . അേപ്പാൾ
അന്തർജനവും നി . അന്തർജനം “അേയ്യാ! എെന്ന
ഈ ഒറ്റെക്കാമ്പെനെക്കാ കുത്തിക്കേല്ല; എെന്ന രക്ഷി�
ക്കേണ; ഞാൻ ഈ ദി വി െപാെയ്ക്കാള്ളാേമ” എ
നിലവിളി പറ െകാണ്ടാണു് നിന്നതു്. “എന്നാൽ
അകേത്ത വരിക” എ പറ ് എഴുത്തച്ഛൻ നാ�
ലുെകട്ടിേല ് കട . അന്തർജനവും പിന്നാെല െച�

. അവിെട െവ ് അന്തർജനെത്ത ബാധിച്ചിരുന്ന
േദവത െപാ ംവിള പിടി സത്യം െച ് ഒഴി �
േപായി. അേതാടുകൂടി അന്തർജനത്തിെന്റ ാ ം േഭദ�
മായി. അന്തർജനത്തിെന്റ ഭർത്താവായ ന തിരിപ്പാ�
ടു് എഴുത്തച്ഛനു പലവിധ സമ്മാനങ്ങളും മ ം െകാടു
സേന്താ ഷിപ്പിച്ചയ കയും െച .

എഴുത്തച്ഛെന്റ േദശത്തിനു സമീപം മരുതൂരംശത്തിൽ
വലിയ ധനികനായ െചള്ളാ ള്ളി േമേനാൻ എ െക�
ം മാളികയുമായി ് ഒരു പുര പണിയി . പുരപണി

െകട്ടിയ മാലി രയുെട നടു ണു് നടുമുറ്റത്താണു് കുഴി�
ച്ചിട്ടിരുന്നതു്. പുരപണി കഴിഞ്ഞതിെന്റ േശ ഷം മാലി�

ര െപാളി മാറ്റി. എങ്കിലും നടു ണു് അവിെടനി ്
എടു മാറ്റാൻ ഒരു മാർഗവും കാണായ്കയാൽ േമേനാൻ
ഏറ്റവും വി ഷണ്ണനായിത്തീർ . തൂണു വളെര വണ്ണവും
നീളവുമുള്ള ഒെരാറ്റത്തടിയായിരു . േമേനാൻ പലെര�
യും വരുത്തിക്കാണി . പുര േകടുപറ്റാെത നടുമുറ്റ �
നി ് ഈ തൂണു മാ ന്ന കാര്യം അസാദ്ധ്യം തെന്നയാ�
െണ ് അതു വ കണ്ടവെരല്ലാം പറ . േമേനാനു
കുണ്ഠിതം ദുസ്സഹമായിത്തീർ . ഒടുക്കം േമേനാൻ മാ�

എഴുത്തച്ഛെനക്ക വിവരം പറ . “പ പറ
മലരും നൂെറ്റ െകാട്ടേത്തങ്ങയും മൂ തുലാം ശർക്കരയും
ആയിരെത്ത കദളിപ്പഴവും അവിെട േശഖരി വയ്ക്കണം.
ആ രാ ി അവിെടനി ് എല്ലാവരും എവിെടെയങ്കിലും
മാറിത്താമസിക്കണം. ഇ യുെമാെക്ക തയ്യാറുെചയ്തി ്
എേന്നാടു വിവരം പറയുക. വല്ലതും നിവൃത്തിയുേണ്ടാ
എ േനാക്കാം” എ ് എഴുത്തച്ഛൻ പറയുകയാൽ േമ�
േനാൻ അ കാരെമല്ലം തയ്യാറുെച െകാ ് വിവരം
എഴുത്തച്ഛെന അറിയി . അ പതിെന നാഴിക ഇരു�
ട്ടിയേപ്പാൾ അവിെടനി മൂ നാഴിക ദൂെര ഭാരത ഴ�
യിൽ എേന്താ വീണതു േപാെല ഒരു ശബ്ദം േക . േന�
രം െവളുത്തേപ്പാൾ െചള്ളാ ള്ളി േമേനാെന്റ നടുമുറ്റ
നിന്നിരുന്ന തൂണു് അവിെട കാണ്മാൻ ഇല്ലായിരു .
അതു ഭാരത ഴയിൽ കിട ന്നതായി കാണുകയും െച�

. േമേനാെന്റ പുര യാെതാരു േകടും പറ്റാെത ആ
തൂെണടു െകാ േപായി ഭാരത ഴയിലിട്ടതു് എഴുത്ത�
ച്ഛെന്റ േസവാമൂർത്തിയായ ഗണപതിയാെണ ള്ളതു്
വിേശ ഷി പറയണെമന്നില്ലേല്ലാ.

എഴുത്തച്ഛെന്റ പറമ്പിൽ കറിസ്സാമാനങ്ങൾ ധാരാള�
മായി കൃ ഷി െചയ്യി ക പതിവായിരു . അവിെട കള്ള�
ന്മാർ കയറി ചിലേപ്പാൾ ചില സാമാനങ്ങൾ േമാഷ്ടി �
െകാ േപായി ടങ്ങിയതിനാൽ േവലക്കാർ ഒരു ദിവ�
സം ആ വിവരം മാ എഴുത്തച്ഛെന ഹിപ്പി . “ആെട്ട,
അതിനു സമാധാനം ഉണ്ടാക്കിെക്കാള്ളാം” എ ് എഴു�
ത്തച്ഛൻ മറുപടി പറയുകയും െച . അ രാ ിയിലും
കള്ളന്മാർ അവിെട കയറി ചില സാമാനങ്ങൾ േമാഷ്ടി�

. അവർ സാമാനങ്ങെളല്ലാം എഴുത്തച്ഛൻ കിടന്നിരുന്ന
കട്ടിലിെന്റ അടുക്കൽ െകാ െച വച്ചി ് എഴുത്തച്ഛ�
െന കട്ടിേലാടുകൂടി എടു െകാ പുര ദക്ഷിണം
വ തുടങ്ങി. അങ്ങെന േനരം െവളു . അേപ്പാൾ എഴു�
ത്തച്ഛൻ ഉണരുകയും കള്ളന്മാർ പരമാർത്ഥെമല്ലാം പറ�
യുകയും എഴുത്തച്ഛേനാടു മാ േചാദി കയും ഇനി ഒരി�
ക്കലും തങ്ങൾ അവിെടക്കയറി യാെതാ ം േമാഷ്ടിക്ക�
യിെല്ല സത്യം െച കയും െച . ഉടെന എഴുത്തച്ഛൻ
“അയൽവാസികളായ നിങ്ങൾ എെന്തങ്കിലും േവണെമ�
ങ്കിൽ ഇവിെട വ േചാദിച്ചാൽ തരുന്നതിനു എനി ്
യാെതാരു വിേരാധവുമില്ലേല്ലാ. പിെന്ന നിങ്ങൾ രാ ി�
യിൽ ഇങ്ങെന കഷ്ടെപ്പടുന്നെതന്തിനാണു്? ആെട്ട, ഇനി
ഇങ്ങെന െചയ്യരുെതേന്നയു . ഇേപ്പാൾ നിങ്ങൾ േമാ�
ഷ്ടിച്ചതു നിങ്ങൾതെന്ന െകാ േപായിെക്കാൾവിൻ”
എ പറ ് ആ സാമാനങ്ങൾ അവർ തെന്ന െകാ�
ടുത്തയ . അതിൽപ്പിെന്ന അവിെട കള്ളന്മാരുെട ഉപ �
വം ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല.

പാടത്തവീട്ടിൽ േകളുേമേനാൻ എെന്നാരു ധനി�
കൻ മാ എഴുത്തച്ഛെന്റ ാണേസ്നഹിതനായിരു .
അയാൾ മിക്കസമയവും എഴുത്തച്ഛെന്റ അടുക്കൽത്തെന്ന�
യായിരി ം. രാ ിയിൽ കിട അയാൾ ് എഴുത്തച്ഛ�
െന്റ അടുക്കൽത്തെന്നയാണു് പതിവു്. അങ്ങെനയിരുന്ന
േകളുേമേനാെന ഒടിവിദ്യ േയാഗി െകാ വാൻ
അയാളുെട ചില വിേരാധികൾ ചില ഒടിയന്മാെര ചട്ടം�
െകട്ടി ഏതാനും പണവും െകാടു ് ഏർപ്പാടുെച .

ഒരു േകാേലാ ഈർക്കിലിേയാ എടു ് ഒരു
മനു ഷ്യെന്റ േനെര കാണി ് ഒരു മ ം ജപി ് ഒടി�
ച്ചാൽ ആ മനു ഷ്യനും ഒടി ് നില വീണു മരി ം.
ഇങ്ങെന െച ന്നതിനു് ഒടിവിദ്യ എ ം ഈ വിദ്യ

േയാഗി ന്നവെര ഒടിയന്മാർ എ മാണു പറയുക
പതിവു്. മുൻകാലങ്ങളിൽ ിട്ടീ ഷു് മലബാറിൽ ഒടി�
യന്മാർ ധാരാളമുണ്ടായിരു . ിട്ടീ ഷു് ഗവൺെമ�

് ഒടിയന്മാെരപ്പിടി ശിക്ഷി തുടങ്ങിയതിനാൽ
ഇേപ്പാൾ അവിെട ഒടിയന്മാർ വളെര കുറഞ്ഞി ്.
ഒടിയന്മാർ ് ഒടി കെയ ം മാ കെയ ം ര തരം
വിദ്യകളു ്. ഒടിവിദ്യെയ റി മുൻപു് പറ വേല്ലാ.
ഒടിയന്മാർ കാളയുെടയും കുതിരയുെടയും പട്ടിയുെടയും
മ ം രൂപം ധരി ം കടമ്പയായി ം രാ ി കാലങ്ങളിൽ
വഴിയിൽേപ്പായി നിൽ ം. വിേരാധികൾ ആ വഴിെയ
വന്നാൽ പലവിധത്തിലുള്ള ഉപ വങ്ങൾ ഏൽപ്പി ം.
ഇതിനാണു് മാ ക എ പറയുന്നതു്. െതക്കൻ ദി�

കളിൽ ഈ വിദ്യകൾ നടപ്പില്ലാത്തതിനാലാണു്
ഇതിെന റി ് ഇ യും വിവരിച്ചതു്.

തെന്റ വിേരാധികൾ തെന്ന െകാല്ലാനായി ഒടിയ�
ന്മാെര ചട്ടം െകട്ടീ െണ്ട ള്ള സംഗതി േകളുേമേനാൻ
എങ്ങെനേയാ മനസ്സിലാക്കി. എ മാ മല്ല, അയാൾ
ഒരു ദിവസം രാ ിയിൽ അത്താഴം കഴി കിടക്കാനാ�
യി ് എഴുത്തച്ഛെന്റ വീട്ടിേല േപായ സമയം വഴിയിൽ�
െവ ് ഒരു വലിയ കാളെയ കാണുകയും അതു തെന്ന
അകെപ്പടുത്താനായി ഒെരാടിയൻ േവ ഷം മാറി നിൽ�

ന്നതാെണ മനസ്സിലാ കയും െച . അതിനാൽ
അയാൾ ആ കാളയുെട അടുക്കൽ േപാകാെത സഭയം
വഴി മാറി ഓടി എഴുത്തച്ഛെന്റ വീട്ടിേല േപായി. അവി�
െടെച്ച ് എഴുത്തച്ഛെന കണ്ടേപ്പാൾ “നിങ്ങൾ വലിയ
മ വാദിയും ഞാൻ നിങ്ങളുെട ഇഷ്ടനുമായിരുന്നി ം രാ�

ികാലങ്ങളിൽ ഒടിയന്മാെര ഭയെപ്പ നടേക്കണ്ടതായി�
വന്നിരി വേല്ലാ” എ േമേനാനും “ഇനി അങ്ങെന
േവണ്ടിവരികയില്ല” എ എഴുത്തച്ഛനും പറ . എഴു�
ത്തച്ഛൻ ഉടെന എേന്താ ഒരു വിദ്യ േയാഗി . േകളുേമ�
േനാെന െകാല്ലാൻ സന്നദ്ധനായിരുന്ന ഒടിയന്മാർ നാലു�
േപരും തൽക്ഷണം എഴുത്തച്ഛെന്റ പടിക്കെല കയും
അവർ േനരം െവളു ന്നതുവെര പര രം അടി െകാ�

നിൽ കയും െച . അവരിൽ ഒരാൾ ഒരു പാണ�
നും േശ ഷം മൂ േപർ അവെന്റ കൂ കാരായ പറയരുമാ�
യിരു . േനരം െവളുത്തേപ്പാേഴ ം അടിെകാ നാ�
ലുേപരും ഏറ്റവും അവശരായിത്തീർ . അേപ്പാേഴ ം
എഴുത്തച്ഛൻ പടിക്കൽ െച . അേപ്പാഴും അവർ പര �
രം അടി െകാ ് നിൽ കയായിരു . എഴുത്തച്ഛൻ
അവേരാടു് “എന്താ ഒ മതിയാേയാ?” എ േചാദി .
അേപ്പാൾ ഒടിയന്മാർ “െപാ തിരുേമനി, രക്ഷിക്കണം.
അടിയങ്ങൾ വല്ല െത ം െചയ്തി െണ്ടങ്കിൽ ക്ഷമിക്ക�
ണം” എ പറ . ഉടെന എഴുത്തച്ഛൻ “ഇനി നിങ്ങൾ
ഈ േദശ ് ഒരിക്കലും ഒടിവിദ്യ േയാഗി കയിെല്ല�

് സത്യം െചയ്താൽ നിങ്ങെള വിട്ടയയ്ക്കാം” എ പറ�
യുകയും ആ ഒടിയന്മാർ അ കാരം സത്യം െച കയും
എഴുത്തച്ഛൻ ഉടെന അവെര അവിെടനി പറഞ്ഞയ �
കയും അേപ്പാൾ അവർ അടി മതിയാക്കി യഥാപൂർവം
പര രേസ്നഹാകുലന്മാരായി േപാവുകയും െച .

മാ എഴുത്തച്ഛൻ ഒരിക്കൽ മുതുതല പനമ്പറ്റക്ക�
ളത്തിൽ നായരുെട വീട്ടിൽ ഒരു മ വാദത്തിനായി
േപായേപ്പാൾ രാ ിസമയ ് വഴിമേധ്യ മു കണ്ടി�
ട്ടില്ലാത്ത ഒരു കടമ്പ ക . ആ സ്ഥല ് അതിനുമു ്
ഒരിക്കലും കടമ്പ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ എഴുത്തച്ഛനു്
സംശയം േതാന്നി. അേദ്ദഹം അടു െച കയ്യിലു�
ണ്ടായിരുന്ന പിശ്ശാങ്കത്തിെകാ കടമ്പയുെട ഒരു പടി
മുറി . അേപ്പാൾ ആ കടമ്പ ഒരു മനു ഷ്യനായിത്തീർ .
അവൻ വാസ്തവത്തിൽ ഒടിയനായ ഒരു പറയനായിരു�

. അവൻ എഴുത്തച്ഛെന കണ്ടയുടെന താണുെതാഴുതു
െകാ ് “ത രാേന, ക്ഷമിക്കണം. അവിടു ് ഇതി�
േല എഴുന്ന െമ ് അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഇതറിഞ്ഞിരു�
െന്നങ്കിൽ ഇങ്ങെന െച കയില്ലായിരു . മെറ്റാരാെള
അപായെപ്പടുത്താനാണു് ഈ വിദ്യ െചയ്തതു്. ത രാ�
നും ഈ ദിക്കിൽ സഞ്ചാരമുള്ളതുെകാ ് അടിയങ്ങൾ
ഇനി ഒരിക്കലും ഈ േദശ ് ഒടിവിദ്യ േയാഗി�

കയില്ല” എ പറ ് അ കാരം സത്യം െച ്
അവിെടനി ് േപായി.

എഴുത്തച്ഛെന്റ അമ്പലത്തിെല ഗണപതിയുെട വി �
ഹം ‘അൻെപാ ’ െകാ ള്ളതാണു്. ആ ബിംബവും
മ സാധനങ്ങളുെമല്ലാം േമാഷ്ടി െകാ േപാകുന്നതി�
നായി ഒരു നവരാ ികാല ചില കള്ളന്മാർ അവിെട
െച കയറി. അവിെട ഒരു ഭൃത്യൻ കാവൽ കിട �

ണ്ടായിരു . അവൻ കൂർക്കം വലി ന്നതു േകട്ടി ്
നല്ല ഉറക്കമാെണ ് അറിഞ്ഞാണു് അക കള്ളന്മാർ
കടന്നതു്. അക കയറിയ സമയം ആ ഭൃത്യനു് തെന്ന
ആേരാ ചൂരൽ വടിെകാ ് അടി ന്നതായി േതാ ക�
യാൽ അവൻ െപെട്ടെന്നഴുേന്ന . അതുക ് കള്ളന്മാർ
േപടി ് ഓടിേപ്പാവുകയും െച . അവർ ് ഒ ം േമാ�
ഷ്ടി െകാ േപാകുവാൻ സാധിച്ചില്ല.

മാ എഴുത്തച്ഛെന്റ േസ്നഹിതനായ െകാച്ചിയിൽ�
ക്കാരൻ എേരാമേമേനാൻ എ സിദ്ധനായി ് ഒരു
വി ഷൈവദ്യനുണ്ടായിരു . ആ മനു ഷ്യെന്റ സ്ഥിരവാ�
സം െച സമീപം ഒരു സ്ഥലത്തായിരു . ഒരു
ദിവസം ഉച്ചതിരിഞ്ഞ സമയം ഈ വി ഷൈവദ്യനും
േവെറ ചില രസികന്മാരുംകൂടി എഴുത്തച്ഛെന്റ മാളിക�
യിൽ െവടിപറ രസി െകാണ്ടിരുന്നേപ്പാൾ ചില

ീകൾ അവിെട അടു ള്ള വഴിയിലൂെട േപാകുന്നതു
ക . അ തൃത്താല േക്ഷ ത്തിൽ ഉത്സവമായിരു�
ന്നതിനാൽ ആ ീകൾ കാ ശ്ശീേവലി കാണാൻ േപാ�
വുകയായിരു . അവെരക്കണ്ടേപ്പാൾ വി ഷൈവദ്യൻ
േമേനാൻ “വി ഷൈവദ്യന്മാർ മ ശക്തി െകാ പാ �
കെള വരുത്തി വി ഷെമടുപ്പിക്കാറു ്. അതുേപാെല എഴു�
ത്തച്ഛനു മ ശക്തിെകാ ് ആ ീകെള എല്ലാം ഇവി�
െട വരുത്താേമാ?” എ േചാദി . അതിനു മറുപടിയാ�
യി എഴുത്തച്ഛൻ “എന്താഭാസത്തരമാണു് േമേനാൻ പറ�
യുന്നതു്? ഒരു കാര്യവും കൂടാെത അന്യ ീകെള ഇേങ്ങാ�

വരു ന്നതു് മര്യാദയാേണാ?” എ േചാദി . “അവ�
െര ഇവിെട വരു കെയ ള്ളതു് അസാധ്യമാകയാല�
േല്ല ഈ തത്ത്വജ്ഞാനം പറയുന്നതു് ” എ േമേനാൻ
വീ ം േചാദി . എഴുത്തച്ഛൻ അവിെടയിരു െകാ�

് ആ ീകളുെട േനെര ഒ േനാക്കി. ീകെളല്ലാം
വഴി െതറ്റി എഴുത്തച്ഛെന്റ പടിക്കേല നട തുടങ്ങി.
അടു വന്നേപ്പാൾ ആ ീകൾ േമേനാെന്റ വീട്ടിലുള്ള�
വർ തെന്നയാെണ മനസ്സിലാവുകയും അവെര യഥാ�
േയാഗ്യം സൽക്കരിച്ചയ ന്നതിനു് എഴുത്തച്ഛൻ സ്വഗൃഹ�
ത്തിലുള്ള ീകെള വിളി പറയുകയും വന്ന ീകൾ
യാ യായേപ്പാൾ “േഘാ ഷങ്ങൾ ക ് അമ്പലത്തിൽ
അധികം താമസിക്കരുതു്. േനരം ഇരു ന്നതിനുമു വീ�
ട്ടിേല േപാകണം” എ പറഞ്ഞയ കയും െച .
അവിെട കൂടിയിരുന്നവെരല്ലാം േമേനാെന പരിഹസി �
കയാൽ േമേനാൻ ഏറ്റവും ഇളിഭ്യനായിത്തീർ .

തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജവംശെത്ത നശിപ്പി ന്ന�
തിനായി ഒരിക്കൽ ചില ശ ക്കൾ ആഭിചാരക്കാെര�
െക്കാ ചില മാരണേദവതകെള വിടുവി . ആ ബാ�
ധകളുെട ഉപ വം അവിെട ദുസ്സഹമായിത്തീരുകയാൽ
പലെരെക്കാ ം പല മ വാദങ്ങൾ െചയ്യിച്ചി ് ഒരു
ഫലവുമുണ്ടായില്ല. ഒടുക്കം ക ന കാരം മാ എഴുത്ത�
ച്ഛെന തിരുവനന്തപുര െകാ േപായി. എഴുത്തച്ഛൻ
ചുരുക്കത്തിൽ മൂ ദിവസെത്ത മ വാദം െകാ ് ആ
ബാധകെള ഒഴി . പിണിയാളിരുത്തി ള്ളി സത്യം
െചയ്യിച്ചാണു് എഴുത്തച്ഛൻ ആ േദവതകെള ഒഴി വിട്ടതു്.
മഹാരാജാവു തിരുമന െകാ വളെര സേന്താ ഷി ്
എഴുത്തച്ഛെന്റ ര ൈക ം വീരശൃംഖലയും മ ം െകാടു�

സബഹുമാനം പറഞ്ഞയ . ഇങ്ങെന മാ എഴുത്ത�
ച്ഛെന്റ അ തകർമ്മങ്ങൾ പറ തുടങ്ങിയാൽ അവ�
സാനമില്ലാെതയു ്. മുഴുവനും പറ തീർ ന്ന കാ�
ര്യം അസാധ്യമാകയാൽ അതിനായി നിയുന്നില്ല.

മാ എഴുത്തച്ഛെന്റ ശി ഷ്യനായി കു ണ്ണി എഴു�
ത്തച്ഛൻ എെന്നാരാളുണ്ടായിരു . അേദ്ദഹം വലിയ
മ വാദിയും അേനകം അ തകർമങ്ങൾ െചയ്തി ള്ള
ആളുമായിരു . അേദ്ദഹത്തിെന്റ അ തകർമങ്ങൾ
കണ്ടറിഞ്ഞി ള്ളവർ ഇേപ്പാൾ പലരുമുള്ളതിനാൽ അവ�
െയപ്പറ്റി അധികം വിസ്തരി ന്നില്ല. കു ണ്ണിെയഴുത്ത�
ച്ഛൻ ഒരിക്കൽ കിണറു െകട്ടിച്ചേപ്പാൾ അതിനു പാലംവ�

ന്നതിനായി ഒരു കരിങ്ക ് എടു െകാ വരുവാൻ
സ്വന്തം ഭൃത്യന്മാരായ ര േപെരയും അെഞ്ച കൂലിക്കാ�
െരയും പറഞ്ഞയ . ക ര മൂ പറമ്പിട അകെല�
യാണു് കിടന്നിരുന്നതു്. അതിനു വളെര നീളവും വീതി�
യും കനവുമുണ്ടായിരു . അയയ്ക്കെപ്പട്ടവർ െച പി�
ടി േനാക്കീ കെല്ലാന്നിളക്കാൻ േപാലും സാധിച്ചില്ല.
ആ വിവരം ഭൃത്യന്മാർ എഴുത്തച്ഛെന്റ അടുക്കൽ െച
പറ . “എന്നാൽ ഞാൻ വരാം. നിങ്ങൾ ര േപ�
രും മാ ം എെന്റ കൂെട വന്നാൽ മതി” എ പറ ്
എഴുത്തച്ഛൻ ഒരു മുളവടിയുെമടു െകാ ് ആ ഭൃത്യന്മാ�
േരാടുകൂെട േപായി. ക കിടന്ന സ്ഥല െച ് എഴു�
ത്തച്ഛൻ മുളവടി െകാ കല്ലിേന്മെലാ െതാ . “ഇനി
കെല്ലടു േനാ വിൻ” എ ് ഭൃത്യന്മാേരാടു് പറ .
അവർ ര േപരുംകൂടി ആ ക നി യാസെമടു കയും
എഴുത്തച്ഛൻ ആ മുളവടി െകാ ് കല്ലിേന്മൽ െതാ െകാ�
ണ്ടിരി കയും അങ്ങെന ക ് അനായാേസന എഴുത്ത�
ച്ഛൻ വീട്ടിൽ െകാ വരികയും െച . ഈ എഴുത്തച്ഛനും
ഗണപതിെയേസ്സവി ത്യക്ഷെപ്പടുത്തീ ള്ള ആളായി�
രു . (ഈ കു ണ്ണിെയഴുത്തച്ഛൻ മരിച്ചി ് ഇേപ്പാൾ
19 െകാല്ലേമ ആയി ).

കു ണ്ണിെയഴുത്തച്ഛെന്റ മകനായി കൃ ഷ്ണെനഴുത്തച്ഛൻ
എെന്നാരാളുണ്ടായിരു . അേദ്ദഹവും വലിയ മ വാ�
ദിയായിരു .

എഴുത്തച്ഛെന്റ വീട്ടിനു സമീപം ഒരു മനയ്ക്കൽ ഒരു
കുടിവ ടിയന്തിരത്തിനു ക്ഷണിച്ചിരുന്നതിനാൽ മഴയു�
ണ്ടാവുകയിെല്ല വിചാരി ് സദ്യയ്ക്കില വ ന്നതിനു് മുറ്റ�

പന്തലാണിട്ടിരുന്നതു്. സദ്യയ്ക്കില െവയ്ക്കാറായേപ്പാൾ
ഇടിയും മിന്നലും മഴക്കാറും കലശലാവുകയും ഉടെന മഴ
തുട ന്നതിനുള്ള ലക്ഷണങ്ങെളല്ലാം ക തുട കയും
െച . അേപ്പാൾ അവിെട കൂടിയിരുന്നവരും ഇല്ല ള്ള�
വരുെമല്ലാം ഏറ്റവും വി ഷണ്ണരായിത്തീർ . ഗൃഹസ്ഥൻ
ന രി എഴുത്തച്ഛെന്റ അടുക്കൽെച്ച ് “കാര്യം വലിയ
വി ഷമത്തിലായേല്ലാ. ഇതിനു് എഴുത്തച്ഛൻ എെന്തങ്കിലും
നിവൃത്തിയുണ്ടാക്കണം” എ പറ . ഉടെന എഴു�
ത്തച്ഛൻ സ്വഗൃഹത്തിൽേപ്പായി ഒരു ന്ഥെമടു െകാ�

വന്നഴി രണ്ടായിപ്പകു പന്തലിെന്റ മുകളിൽവ�
. ആ ഇല്ലപ്പറമ്പിെന്റ അതിരുവെര നാലു വശങ്ങളിലും

അതികലശലായി മഴ െപ . അവിെട മാ ം െപയ്തില്ല.
എല്ലാവരും വളെര വിസ്മയി . ന രി എഴുത്തച്ഛെന
യേഥഷ്ടം ഊണുകഴിപ്പി ് ചില സമ്മാനങ്ങളും െകാടു�

സേന്താ ഷിപ്പിച്ചയ .
വിദ്വാൻ മാനവി മൻ ഏട്ടൻ ത രാൻ എ �

സിദ്ധനായിരുന്ന തീെപ്പ േപായ സാമൂതിരിപ്പാടു തിരു�
മനസ്സിേല ണ്ടായിരുന്ന കാസേരാഗം ഇേദ്ദഹമാണു്
േഭദെപ്പടുത്തിയതു്. ഇേദ്ദഹത്തിനു് ൈവദ്യവുമുണ്ടായി�
രു .

ഒരു സ്വജനഗൃഹത്തിൽ കല്യാണത്തിനു കിണ്ടി
േപാരാെതയിരുന്നതിനാൽ ആ വീ കാർ അെഞ്ച
കിണ്ടിക്കായി കൃ ഷ്ണെനഴുത്തച്ഛെന്റ അടുക്കൽ ആളയ .
ആ െചന്ന ആേളാടു് എഴുത്തച്ഛൻ “കിണ്ടി അവിെടയു�
ള്ളതുെകാ മതിയാകും; േപാെരങ്കിൽ ഞാനവിെട
വരുേമ്പാൾ ഉണ്ടാക്കിെക്കാള്ളാം” എ പറ ് ആെള
മടക്കിയയ . എഴുത്തച്ഛൻ കല്യാണവീട്ടിൽ െചന്ന�
േപ്പാൾ എങ്ങെനേയാ എേന്താ അവിെട േവണ്ടതിലധി�
കം കിണ്ടി കാണെപ്പ .

ഈ എഴുത്തച്ഛൻ വലിയ കാള ാന്തനായിരു .
നല്ല കാള എവിെടയുെണ്ട േകട്ടാലും എ വില െകാ�
ടു ം അേദ്ദഹം വാ ം.

ഒരിക്കൽ അേദ്ദഹം വലിയ വില െകാടു ര കാ�
ളകെള വാങ്ങി. കണ്ടത്തിൽ പൂട്ടാനായി അവെയ െകാ�

േപായി നുകം വ െകട്ടിയേപ്പാൾ ര കാളകളും കി�
ട . പൂ കാർ പഠിച്ച വിദ്യകെളാെക്ക േയാഗി േനാ�
ക്കീ ം കാളകെള എണീപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. “ഈ
ശവങ്ങൾ ് ഇ വളെര വില െകാടു ് ഇേദ്ദഹം വാ�
ങ്ങിയേല്ലാ. ഇതു മഹാകഷ്ടമായിേപ്പായി” എ പറ
ക നിന്നവെരല്ലാം പരിഹസി ചിരി . അേപ്പാൾ
എഴുത്തച്ഛൻ ഒരു പു പറിെച്ചടു െകാ ് അേങ്ങാ
െച ് അതുെകാ ് ര കാളകൾ ം ഓേരാ അടിവ�

െകാടു . കാളകൾ എണീ നട തുട കയും െച�
. അതിൽപ്പിെന്ന ആ കാളകൾ പൂട്ടാൻ െകാ െച

െകട്ടിയാൽ ഒരിക്കലും കിടന്നിരുന്നില്ല.
െച േദശ തെന്നയുള്ള ഒരു വാര്യരുെട ഹ്മര�

ക്ഷസ്സിെന ഒഴിക്കാൻ േവ ന്ന ഉപകരണങ്ങൾ ് എഴു�
ത്തച്ഛൻ ചാർ െകാടു കയും വാര്യ ള്ളവർ സാ�
മാനങ്ങെളല്ലാം േശഖരി വ കയും െച . അതിെന്റ
േശ ഷം കൃ ഷ്ണെനഴുത്തച്ഛൻ അവിെടെച്ച ചില പൂജകളും
േഹാമങ്ങളും മ ം ആരംഭി . ഒരു ച ം വര ് അതിൽ
ഒരു തൂശനിലവച്ചി രക്ഷ ബാധിച്ചി ള്ള വാര്യെര�
െക്കാ വ ് ആ ഇലയിലിരുത്താൻ പറ . അവിെട�
യുണ്ടായിരുന്നവെരല്ലാം ഇണങ്ങിയും പിണങ്ങിയും പല
വിധത്തിൽ പറ േനാക്കിയി ം വാര്യർ ആ ഇലയിൽ
െചന്നിരുന്നില്ല. ബലാൽ പിടി െകാ േപാകാനായി

മിച്ചേപ്പാൾ വാര്യർ ശവംേപാെല നിേശ്ചഷ്ടനായിക്കി�
ട കള . ഒരു നിവൃത്തിയുമിെല്ലന്നായേപ്പാൾ പൂജ
കഴി െകാണ്ടിരുന്ന എഴുത്തച്ഛെന്റ അടുക്കൽ െച വി�
വരം പറ . എഴുത്തച്ഛൻ ഉടെന ഒരു പിടി അരിയും
പൂവും വാരിെയടു ജപി െകാടു ് അതു് ആ വാര്യ�
രുെട ശിരസ്സിൽ െകാ െചന്നിടാൻ പറ . അരിയും
പൂവും ശിരസ്സിലിട്ട ക്ഷണത്തിൽ വാര്യെരണീ ് ആ തൂ�
ശനിലയിൽ െചന്നിരു . എഴുത്തച്ഛൻ ഭസ്മം ജപിച്ചി ്
തുള്ളിക്കയും രക്ഷ സത്യം െച ് ഒഴി േപാവുകയും
െച .

ഈ കൃ ഷ്ണെനഴുത്തച്ഛൻ മരിച്ചി ് ഇേപ്പാൾ 9 െകാല്ലേമ
ആയി . ഇേദ്ദഹത്തിെന്റ മകനാണു് ഇേപ്പാൾ ഈ
തറവാട്ടിൽ കാരണവരായിരി ന്ന കു െവഴുത്തച്ഛൻ.
അേദ്ദഹവും നല്ല മ വാദിയാണു്.

െച െയഴുത്തച്ഛന്മാർ മ വാദം െചയ്യണെമങ്കിൽ
ആദ്യം തെന്ന അവരുെട പരേദവതകൾ ് വഴിപാടിനാ�
യി ആറണ അവിെടെക്കാടുക്കണം. ഇതു മുൻപിനാെല
ഉള്ള പതിവാണു്. പിെന്ന വല്ലതും െകാടുത്താലും ഒ ം
െകാടുത്തിെല്ലങ്കിലും യാെതാരു വിേരാധവുമില്ല.

മാ െവഴുത്തച്ഛെന്റ കാല ് അേദ്ദഹത്തിെന്റ പടി�
രമാളികയിൽ ദിവസം തി അേനകം േയാഗ്യന്മാർ
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വ കൂടുകയും മൃദംഗംവായന, വീണവായന, പാ ് മു�
തലായവയും ചതുരംഗക്കളി, െചപ്പടി വിദ്യ മുതലായവ�
യും പതിവായിരു . ഇതു കൂടാെത എഴുത്തച്ഛൻ ീ�
കൃ ഷ്ണെന്റ ഒരു ചി ം െവ ് അതിെന്റ മുമ്പിലിരു ് പതി�
വായി ഭാഗവതം വായി കയും െചയ്തിരു . ആ ചി ം
ഇേപ്പാഴും അവിെട ഇരി ്. ഭാഗവതപാരായണം
ഇേപ്പാഴും അവിെട പതിവായി നടത്തിവരു ്. കാ�
ല മംെകാ ് ആ ചി ത്തിനു് ഭഗവൽസാന്നിദ്ധ്യമു�
ണ്ടായിത്തീരുകയാൽ ആ മാളികയിൽ രാ ികാലങ്ങ�
ളിൽ ചില ദിവ്യന്മാർ വ േപാകു െണ്ടന്നാണു് വിശ്വാ�
സം. അതിനാൽ ആ പടി ര മാളികയിൽ രാ ിയിൽ
മനു ഷ്യരാരും കിടക്കാറില്ല. അവിെട കിട റ ന്നവ�
െര ആേരാ ഉരുട്ടിത്താെഴയിടുെമ ള്ളതു് തീർച്ചയാണു്.
രാ ിയിൽ ചിലേപ്പാൾ ആ മാളികയിൽ പാ ം വീണവാ�
യനയും മ ം േകൾക്കാറുണ്ടായിരു െവന്നല്ല, ഇേപ്പാഴും
േകൾക്കാം. അതു ഞായർ, െചാവ്വ, െവള്ളി ഈ ആ �
കളിലാണു്.
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തിരുമന െകാ ്

അമാനു ഷ ഭാവനായിരുന്ന ശക്തൻ ത രാൻ തിരു�
മനസ്സിേല റി ് േകട്ടിട്ടില്ലാത്തവരായി േകരളത്തി�
ലാരും തെന്ന ഉണ്ടായിരി െമ ് േതാ ന്നില്ല. ആ
തിരുേമനി വർത്തിച്ചി ള്ള കടുംൈകകെള റി ്
േകട്ടാൽ അവിടു ് നീതിയും മര്യാദയുമില്ലാത്ത ര�
നും അ മിയുമായിരു ് എ ് ഇക്കാല ള്ള ചില
പരി ഷ്കാരികൾ ് േതാന്നിേയക്കാം. എന്നാൽ വാസ്തവം
അങ്ങെനയല്ല. അവിടു ് രാജ്യ നീതി നടക്കണെമ�

ം അ മെമാ ം ഉണ്ടാകരുെത ം ജനങ്ങൾ സദാ
സമാധാനേത്താടുകൂടി ൈസ്വരമായി വസിക്കണെമ ം
ആർ ം ഒരു വിധത്തിലും യാെതാരു സങ്കടവും േനരി�
ടരുെത ം വളെര നിർബന്ധമുള്ള ആളായിരു . ആ
നിർബന്ധെത്ത പാലിക്കാനായി അവിടു ചിലേപ്പാൾ
ചില കഠിന വൃത്തികൾ െചയ്തിട്ടിെല്ലന്നില്ല. എന്നാൽ
അെതല്ലാം ദുഷ്ടന്മാേരാടു് മാ മാണു്. സാധുക്കെള അവി�
ടു ് ഒരു വിധത്തിലും സങ്കടെപ്പടുത്തീട്ടില്ല. ദുഷ്ടന്മാെര
ശിക്ഷിക്കയും ശിഷ്ടന്മാെര രക്ഷിക്കയുമാണേല്ലാ രാജധർ�
മ്മം. അതിനുേവണ്ടി ചില കഠിനൈക്കകൾ േയാഗി�
ച്ചാലും അതു് ഒരിക്കലും അനീതിയായി വരുന്നതല്ലേല്ലാ.
പിെന്ന അക്കാല ജനങ്ങൾ ് ഇേപ്പാഴെത്തേപ്പാെല
വിദ്യാഭ്യാസേമാ രാജഭക്തിേയാ വിേവകേമാ ഒ മു�
ണ്ടായിരുന്നില്ല. േകവലം മൂഢന്മാരും അ മികളും
അവിേവകികളുമായവേരാടു ധർമശാ കാരം വർ�
ത്തി െകാണ്ടിരുന്നാൽ രാജ്യ നീതിനടത്താനും
സമാധാനമുണ്ടാക്കാനും സാധിക്കയില്ലേല്ലാ. അതിനാൽ
അവിടു ് കാലമറി ് വർത്തിച്ചിരു എ
മാ േമ വിചാരിക്കാനു .

ശക്തൻ ത രാൻ തിരുമന െകാ ് തിരുവവ�
താരം െചയ്തരുളിയതു് െകാല്ലം 926-ആമാ ് കർക്കട�
കമാസം 10-ആം തീയതി വ്യാഴാ യും പൂയം നക്ഷ �
വും അമാവാസി തിഥിയും കൂടിയ സമയത്തായിരു .
അക്കാല ് െകാച്ചിരാജകുടുംബത്തിലുള്ളവർ താമസി�
ച്ചിരുന്നതു് െവള്ളാരപ്പിള്ളിയിലുള്ള േകാവിലകത്തായി�
രുന്നതിനാൽ അവിെടവച്ചായിരു തിരുമനസ്സിെല തി�
രുവവതാരം. ആ േകാവിലകം ഇേപ്പാഴുമു ്.

തിരുമനസ്സിെല തിരുവവതാരസമയം േജ്യാതിശ്ശാ�
കാരം അ ശുഭ ദമല്ലായിരു . അതിനാൽ

അവിെടെയല്ലാവർ ം വിേശ ഷി ് അമ്മത്ത രാട്ടി�
ം വളെര മനസ്താപമുണ്ടായി. അക്കാല ് അവിെട

സമീപ ള്ള ഒരു േക്ഷ ത്തിൽ ദിവ്യനായ ഒരു സന്യാ�
സി താമസിച്ചിരു . അമ്മത്ത രാട്ടി തെന്റ പു നു
കഷ്ടാരിഷ്ടതകെളല്ലാം നീങ്ങി േമലിൽ ഗുണം സിദ്ധി �
ന്നതിേല ് എെന്തങ്കിലും മാർഗമുണ്ടാക്കിത്തരണെമ ്
ഒരു തിപുരു ഷൻ മുഖാന്തരം ആ സന്യാസിേയാടേപ�
ക്ഷി . ആ സന്യാസി കുേറ പൂെവടു ജപി ് “ഈ
പൂവു് െകാ േപായി രാജകുമാരെന കിടത്തിയിരി ന്ന
കിടക്കയുെട ചുവട്ടിലിട്ടാൽ മതി, സകല േദാ ഷങ്ങളും നീ�
ങ്ങി രാജകുമാരൻ േമലിൽ െകേങ്കമനായിത്തീരും” എ
പറ ് െകാടുത്തയ കയും ആ തിപുരു ഷൻ ആ പൂ�
വു് െകാ േപായി രാജകുമാരെന്റ െമത്തയുെട ചുവട്ടിൽ
ഇടുവി കയും െച .

ശക്തൻ തിരുമനസ്സിെല തിരുവവതാരം പൂയം
രണ്ടാം കാലിൽ (അമ്മ കാലിൽ) ആയിരുന്നതുെകാ�
േണ്ടാ എേന്താ അവിേട ് ഏകേദശം മൂ വയസ്സാ�
യേപ്പാേഴ ം അമ്മത്ത രാട്ടി തീെപ്പ േപാകയാൽ
പിന്നീടു തിരുേമനിെയ േവണ്ടതുേപാെല പരിചരി വ�
ളർത്തിയതു് അവിടുെത്ത ചിറ്റമ്മത്ത രാട്ടിയായിരു .
തിരുമന െകാ ് ആ ചിറ്റമ്മെയ ആജീവനാന്തം
െപറ്റമ്മെയേപ്പാെല വിചാരി കയും െചയ്തിരു .

യഥാകാലം േവണ്ടതുേപാെല വിദ്യാഭ്യാസവും ആയു�
ധാഭ്യാസവും െചയ്യി കയാൽ, ബുദ്ധിശാലിയായിരുന്ന
ശക്തൻ തിരുമന െകാ ് െചറുപ്പത്തിൽത്തെന്ന നല്ല
വിദ്വാനും യുദ്ധവിദഗ്ദ്ധനുമായിത്തീർ . ധീരതയും ശൂര�
തയും അവിേട കൃത്യാതെന്ന ഉണ്ടായിരി കയും
െച . 930-ആം ആണ്ടിനുേശ ഷം രാജകുടുംബത്തിലു�
ള്ളവെരല്ലാം സ്ഥിരവാസം െവള്ളാരപ്പിള്ളിയിൽനി ്
മാറ്റി തൃ ണി െറ ആക്കിയതിനാൽ ശക്തൻ തിരുമന�
സ്സിെല വിദ്യാഭ്യാസവും മ ം തൃ ണി റവ ് തെന്നയാ�
യിരു . അവിേട പ തിരുവയസ്സായേപ്പാേഴ ം
നാലാം കൂെറന്ന സ്ഥാനം സിദ്ധി . അേപ്പാൾ മുതൽ �
തെന്ന തിരുമനസ്സിെല ധീരതയും ശൂരതയും കുേറെശ്ശ െവ�
ളിെപ്പ തുട കയും അവിേട പതിനാറു തിരുവയസ്സാ�
യേപ്പാേഴ ം “ശക്തൻ” എ ള്ള തിരുനാമേധയം ചില
കാരണങ്ങളാൽ സിദ്ധമായിത്തീരുകയും െച . ഒരി�
ക്കൽ ഒരു ന രി കുെറ പണവും െകാ ് തൃ ണി െറ�
നി ് എറണാകുളേത്ത ് പുറെപ്പ . വഴി െവ ് ചില
മാപ്പിളമാർകൂടി പണം തട്ടിപ്പറി െകാ േപാവുകയാൽ
ന രി വ്യസനാ ാന്തനായി തൃ ണി റ തെന്ന
മട കയും വലിയ ത രാൻ തിരുമനസ്സിെല തിരുമു�
മ്പാെകെച്ച ് വിവരെമല്ലാം തിരുമനസ്സറിയി കയും
െച . വലിയ ത രാൻ തിരുമന െകാ വർത്തമാന�
െമല്ലാം േകട്ടതിെന്റ േശ ഷം “സൂക്ഷി നടേക്കണ്ടതായി�
രു . അതിനിപ്പറഞ്ഞതുെകാ േയാജനമില്ലേല്ലാ.
ആെട്ട, ഉണ്ണിയുെട അടുക്കൽ വിവരമറിയി . എെന്ത�
ങ്കിലും നിവൃത്തിയുണ്ടാ ം” എന്നാണു് അരുളിെച്ചയ്തതു്.
(വലിയത രാൻ തിരുമന െകാ ് ശക്തൻ തിരുേമ�
നിെയ “ഉണ്ണി” എന്നാണു് വിളിച്ചിരുന്നതു് ). കൽപ്പന
േക ് ന രി, ശക്തൻ തിരുമനസ്സിെല തിരുമുൻപാെക
വിവരമറിയി . അേപ്പാൾ ശക്തൻ തിരുമന െകാ ്
കളിേക്കാട്ടയുെട (ഇേപ്പാൾ ത രാക്കന്മാരുെട ഇം ീഷു്

ളായി ഉപേയാഗി വരുന്ന െകട്ടിടത്തിെന്റ) മുറ്റ
പ കളി െകാ നിൽ കയായിരു . ന രി വിവ�
രെമല്ലാമറിയി കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ “അമ്മാവെന്റ അടുക്കൽ
അറിയിക്കാമായിരുന്നേല്ലാ” എ കൽപ്പി . ഉടെന
ന രി ‘അവിെട അറിയിച്ചി ് ഇവിെട അറിയിക്കാനാ�
ണു് കൽപ്പിച്ചതു് ” എന്നറിയി . “എന്നാൽ ന രി ഇവി�
െട നിൽ . ഞാൻ അമ്മാവെന്റ തിരുമുമ്പിെലാ േപാ�
യിവരാം” എന്നരുളിെച്ചയ്തി ശക്തൻ തിരുമന െകാ�

് അവിെട നിെന്നഴുന്നള്ളി വലിയ ത രാൻ തിരുമന�
സ്സിെല തിരുമുമ്പിെലത്തി. അേപ്പാൾ വലിയ ത രാൻ
തിരുമന െകാ ് “എന്താ ഉണ്ണീ, ന രിയുെട വർത്ത�
മാനെമല്ലാം േകട്ടിേല്ല? വലിയ കഷ്ടമായിേപ്പായി. ഇനി
േമലാെലങ്കിലും വഴി ് ഇ കാരമുള്ള അ മങ്ങളും മ ം
നടക്കാെതയിരി ന്നതിനു േവ ന്ന മാർഗമാേലാചി�
ക്കണം. ഉണ്ണി എന്താ ഒ ം മിണ്ടാത്തതു്?”

ശക്തൻ ത രാൻ: അമ്മാവെന്റ തിരുവുള്ളമുെണ്ടങ്കിൽ
എെന്തങ്കിലും നിവൃത്തിമാർഗമുണ്ടാക്കാൻ മി �
േനാക്കാം.

വലിയ ത രാൻ: ഉണ്ണി െച ന്നെതാെക്ക എനി ്
സമ്മതമാണു്. എെന്തങ്കിലും െച െകാ .
എല്ലാം ഞാൻ അനുവദിച്ചിരി . ഉണ്ണി കുറ
ദിവസം എറണാകുള േപായി താമസിക്കണം.
എന്നാൽ മതിെയന്നാണു് േതാ ന്നതു്. എന്താ
അതിനു വിേരാധമുേണ്ടാ?

ശക്തൻ ത രാൻ: ഒരു വിേരാധവുമില്ല. ക നേപാെല
െചയ്യാം.

വലിയ ത രാൻ: എന്നാൽ നാെളത്തെന്ന േപാകണം.
അവിെടത്താമസി ന്നതിനു േവണ്ടെതല്ലാം
ഇേപ്പാൾതെന്ന ചട്ടംെകട്ടിേയക്കാം. ന രി
േപായ പണവും െകാടുത്തയേച്ചക്കാം.

ശക്തൻ ത രാൻ: ന രി േപായ പണം െകാടുത്ത�
യയ്ക്കാൻ ഞാൻ േപായി വന്നി മതി. അതുവെര
ഇവിെട താമസിക്കെട്ട.

വലിയ ത രാൻ: എന്നാൽ ഇഷ്ടം േപാെലയാവെട്ട.

ശക്തൻ തിരുമന െകാ ് വലിയ ത രാൻ തിരു�
മനസ്സിെല തിരുമുൻപിൽ നി ് പിരിഞ്ഞതിെന്റ േശ ഷം
ന രി കുറ ദിവസം തൃ ണി െറത്തെന്ന താമസി �
ന്നതിനു് ചട്ടംെകട്ടീ ് പിേറ്റദിവസം തെന്ന എറണാകു�
ള ് എഴുന്നള്ളി താമസം തുടങ്ങി. അതിെന്റ പിേറ്റദി�
വസംതെന്ന അവിെട സമീപ ള്ള പള്ളികളിേലെക്ക�
ല്ലാം കൽപ്പനയയ . “സമീപസ്ഥന്മാരായ മാപ്പിളമാെര�
ല്ലാം അടുത്ത ദിവസം രാവിെല ഓേരാ വലിയ കുടവും
ഒരു മാറു നീളമുള്ള ഓേരാ കയറുംെകാ ് എറണാകുള�

കായൽവക്ക ് എത്തിെക്കാള്ളണം” എന്നായിരു�
കൽപ്പനയുെട സാരം. കൽപ്പനേപാെല അടുത്ത ദി�

വസം രാവിെല ഏകേദശം അ േറാളം മാപ്പിളമാർ കു�
ടവും കയറും െകാ നിശ്ചിതസ്ഥലെത്തത്തി. ശക്തൻ
ത രാൻ തിരുമന െകാ ് അവിെട എഴുന്നള്ളി. “മൂ�

നാലു ദിവസം മുൻപു് ഒരു ന രിയുെട ഏതാനും
പണം തട്ടിപ്പറി െകാ േപായതു് നിങ്ങളിൽ ആെര�
ല്ലാം കൂടിയാണു്? സത്യം പറയണം. അകൃത്യം വർ�
ത്തിച്ചവർ കുറ്റം ഏ പറയുന്നപക്ഷം വലിയ ശിക്ഷ കൂ�
ടാെതകഴിക്കാം. േശ ഷമുള്ളവർ സുഖമായി തിരിെയ�
േപ്പാവുകയും െചയ്യാം. സത്യം െവളിെപ്പടുത്താത്തപക്ഷം
നിങ്ങൾ എല്ലാവർ ം വലിയ കഷ്ടത അനുഭവിേക്കണ്ടി
വരും” എ അരുളിെച്ചയ്തി ് മാപ്പിളമാരിലാരും മറുപടി
പറയായ്കയാൽ “ഇവെരെയല്ലാം ഉടെന മനയ്ക്കൽ െകാ�

േപായി ആക്കെട്ട” എ ക ി . ആ ക്ഷണത്തിൽ
രാജഭടന്മാർ മാപ്പിളമാെര എല്ലാം വലിയ വഞ്ചികളിൽ
കയറ്റിെക്കാ േപായി കഴുത്തിൽ കുടങ്ങൾ െകട്ടി “കി�
ഴവനച്ചാ”ലിൽ താഴ്ത്തി (െകാച്ചിക്കായലിലുള്ള കപ്പൽചാ�
ലിെന “കിഴവനച്ചാൽ” എന്നാണു് േപരു പറഞ്ഞിരുന്ന�
തു്. ആ സ്ഥല ് “കിഴവന” എ േപരായി ് ഒരു
ന രിയുെട ഇല്ലമുണ്ടായിരു ് എ ം അതിനാലാണു്
ഈ േപരുണ്ടായെത മാണു് ഐതിഹ്യം. ന രിയുെട
ഇല്ലമുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലമാകയാൽ അതിനു “മനയ്ക്കൽ”
എ ം പറയാറു ്.)

േശ ഷമുള്ള മാപ്പിളമാെരല്ലാം അതിനടുത്ത ദിവസം
കുടവും െകാ ഹാജരാകുന്നതിനു വീ ം ഒരു ക ന�
യയ . തേല ദിവസം നടന്ന സംഗതികെളല്ലാം അറി�
ഞ്ഞിരുന്നതിനാൽ വീ ം ക ന കണ്ടേപ്പാൾ മാപ്പിള�
മാെരല്ലാം ഭയവും വ്യസനവുംെകാ ് ഏറ്റവും പരവശരാ�
യിത്തീർ . എല്ലാ പള്ളികളിൽനി ം മാണികളാ�
യി ള്ള മാപ്പിളമാെരല്ലാം കുേറെശ്ശ പണവുംെകാ ് തി�
രുമുമ്പാെകെയത്തി തിരുമുൽക്കാ വ വന്ദി െകാ ്,
“അടിയങ്ങെള ക ി ് രക്ഷിക്കണം. അടിയങ്ങളിലാരും
അടിയങ്ങളുെട അറിേവാടുകൂടിയും യാെതാരു ദു ത്യവും

വർത്തിച്ചിട്ടില്ല. കഥയില്ലാത്ത വികൃതികളിലാേരാ
ആണു് ഈ അകൃത്യം വർത്തിച്ചി ള്ളതു്. അവർ ഇന്ന�
ലെത്ത ശിക്ഷയിലകെപ്പട്ടി ണ്ടായിരിക്കണം. ഇനി േമ�
ലാൽ അടിയങ്ങളുെട ജാതിക്കാരിലാരും ഇങ്ങെനയുള്ള
ദു ത്യങ്ങൾ യാെതാ ം െച ന്നതല്ല. അഥവാ അടി�
യങ്ങളുെട ജാതിയിലുള്ളവരിൽ ആെരങ്കിലും ഇങ്ങെന
വല്ലതും വർത്തിച്ചതായി തിരുമനസ്സറിയുന്നതിനിട�
യായാൽ അ ് അടിയങ്ങെളെയല്ലാം കായലിൽെക്ക�
ട്ടിത്താ ന്നതു് അടിയങ്ങൾെക്കല്ലാം പൂർണ്ണസമ്മതമാണു്
” എ തിരുമനസ്സറിയി . “ഇനിേമലാൽ നിങ്ങളുെട
ജാതിക്കാരിൽ നി യാെതാരു ശല്യവുമുണ്ടാകയിെല്ല�

് നല്ല നിശ്ചയമുെണ്ടങ്കിൽ നിങ്ങൾെക്കല്ലാം ഇേപ്പാൾ
േപാകാം. ഇനി ആളയ േമ്പാൾ വന്നാൽ മതി” എന്നരു�
ളിെച്ച മാപ്പിളമാെര മടക്കിയയച്ചി ശക്തൻ ത രാൻ
തിരുമന െകാ ് അേപ്പാൾത്തെന്ന തൃ ണി െറ�

് എഴുന്ന കയും വലിയ ത രാൻ തിരുമനസ്സിെല
തിരുമുമ്പിെലത്തി തിരുമുൽക്കാ യായി ലഭിച്ച പണം
തിരുമുമ്പിൽവ ് വന്ദിച്ചി ്, “കള്ളന്മാരുെട ശല്യം േമ�
ലാലുണ്ടാകാെതയിരിക്കത്തക്കവണ്ണം േവണ്ടതുേപാെല
ശട്ടം െകട്ടീ ്. ഈ പണം ചില മാപ്പിളമാർ കാ വച്ച�
താണു്.” എ തിരുമനസ്സറിയി . അതുേക ് വലിയ
ത രാൻ തിരുമന െകാ ് “സേന്താ ഷമായി. ഈ
പണം ഉണ്ണിതെന്ന എടു െകാ ” എന്നരുളിെച .
അേപ്പാൾ ശക്തൻ തിരുമന െകാ ് “എനിക്കാവശ്യമു�
ണ്ടാകുേമ്പാൾ ഞാൻവാങ്ങി െകാള്ളാം. ഇേപ്പാൾ ഈ
പണം ഇവിെടത്തെന്ന ഇരിക്കെട്ട” എന്നരുളിെച്ചയ്തി ്
അവിെടനി ് എഴുന്നള്ളി.

വലിയ ത രാൻ തിരുമന െകാ ് കള്ളന്മാരാൽ
ആ മിക്കെപ്പട്ട ന രിെയ തിരുമുമ്പാെക വരുത്തി ആ
പണെമല്ലാം അേദ്ദഹത്തിനു െകാടു ്. അതു കള്ളന്മാർ
തട്ടിപ്പറി െകാ േപായതിൽ വളെര അധികമുണ്ടായി�
രുന്നതിനാൽ ന രി ഏറ്റവും സേന്താ ഷി യാ യറി�
യി െകാ േപായി. ശക്തൻ തിരുമനസ്സിെല കടും�
ൈക േയാഗങ്ങളിൽ ഇതു് ഒന്നാമേത്തതാണു്.

951-ആമാ കന്നി മാസം 9-ആം തീയതി ശക്തൻ
തിരുമനസ്സിേല “വീരേകരള” (മൂന്നാംകൂർ) ത രാൻ
എന്ന സ്ഥാനം ലഭി . അവിേട മുപ്പതു തിരുവയ�

തികഞ്ഞതിെന്റ േശ ഷം 957-ആമാണ്ടിട ് ഒരു
ൈനത്യാരമ്മെയ ഉണ്ടാക്കണെമ േതാ കയും
വലിയ ത രാൻ തിരുമനസ്സിെല അനുവാദേത്താടുകൂ�
ടി തൃശ്ശിവേപരൂരിൽനി ് ഒരു യുവതിെയ വരുത്തി
ൈനത്യാരമ്മയാ കയും ൈനത്യാരമ്മ േവണ്ടെത�
ല്ലാം അേന്വ ഷി ം ചട്ടം െകട്ടിയും െകാടു ന്നതിനു്
െചറുപറമ്പ ് കുഞ്ഞിട്ടിേമേനാൻ എന്ന ആെള ക ി
നിയമി കയും െച . ഈ േമേനാനു െചറുപ്പം മുതൽ
തിരുമനസ്സിേല െട താമസി ് ഏറ്റവും പരിചയവും
വിശ്വസ്തതയും സ്വാമിഭക്തിയും സിദ്ധിച്ചി ള്ളതിനാൽ
തിരുമനസ്സിേല ം ൈനത്യാരമ്മ ം തൃപ്തിയാകുംവ�
ണ്ണം േവണ്ടെതല്ലാം അേന്വ ഷി െകാണ്ടിരി കയും
അധികം കാലതാമസംകൂടാെത തിരുമനസ്സിേല ് ആ
ൈനത്യാരമ്മയിൽ നി ് ഒരു ീസന്താനം ജനി �
കയും െച .

അനന്തരം കുറ കാലം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ കുഞ്ഞിട്ടിേമ�
േനാെന്റ നടപടികെളപ്പറ്റി തിരുമനസ്സിേല ചില സം�
ശയങ്ങൾ േതാന്നി ട കയും സൂഷ്മാേന്വ ഷണങ്ങൾ
നടത്തിയേപ്പാൾ സംഗതി വാസ്തവമാെണ േബാദ്ധ്യ�
െപ്പടുകയും െചയ്കയാൽ തിരുമന െകാ ് ഒരു ദിവസം
കുഞ്ഞിട്ടിേമേനാെന തിരുമുൻപാെക വരുത്തി നിർത്തി�
െക്കാ ് “കുഞ്ഞിട്ടി ് ഇയ്യിെട എെന്നക്കാണാതിരു�
ന്നാൽ െകാള്ളാെമ ് േതാന്നി ടങ്ങീ ്, ഇേല്ല?
എന്നാൽ എെന്റ വിചാരം എേപ്പാഴും കുഞ്ഞിട്ടിെയക്ക�

െകാണ്ടിരിക്കണെമന്നാണു്. അതിനാൽ കുഞ്ഞിട്ടി�
് എെന്ന ഒരിക്കലും കാണാൻവയ്യാെതയും എനി

കുഞ്ഞിട്ടിെയ എല്ലാേ ാഴും കാണുന്നതിനു വിേരാധമി�
ല്ലാെതയും ഇരിക്കത്തക്കവണ്ണമുള്ള ഒരു കൗശലം െച �
ന്നതിനു് ഞാൻ നിശ്ചയിച്ചിരി ” എന്നരുളി െചയ്തി
കുറ റെക്ക “ആരവിെട” എ ക ി േചാദി കയും
ഉടെന ര രാജഭടന്മാർ തിരുമുമ്പിെല കയും െച .
അേപ്പാൾ തിരുമന െകാ ് അവേരാടു് “നിങ്ങൾ കു�
ഞ്ഞിട്ടിയുെട ക ര ം തുരെന്നടു ് എെന്റ മുൻപിൽ
വയ്ക്കണം. ക്ഷണത്തിലാവെട്ട, ഒ ം താമസിക്കരുതു് ”
എന്നരുളിെച്ച . അതുേക ് കുഞ്ഞിട്ടിേമേനാൻ വ്യസ�
നസേമതം പലവിധത്തിൽ സങ്കടമറിയി കയും ക്ഷമാ�
യാചനം െചയ്കയുമുണ്ടായി. എങ്കിലും തിരുമന െകാ�

് അെതാ ം ൈകെക്കാള്ളായ്കയാൽ രാജഭൃത്യന്മാർ
ഉടെന ക ന നടത്തി. അതിെന്റ േശ ഷം തിരുമന �
െകാ ് േമേനാേനാടു് “കുഞ്ഞിട്ടിേയാടു് എനി ് ഒ ം
വിേരാധമില്ല. ഇനിയും സുഖമായി ഇവിെടത്തെന്ന താ�
മസി െകാ . േവണ്ടെതല്ലാം ഞാൻ ത െകാള്ളാം”
എ ം അരുളിെച്ച .

വലിയ ത രാൻ തിരുമന െകാ ് ഈ സംഗതി�
കെളല്ലാമറി കുഞ്ഞിട്ടിേമേനാെന തിരുമുമ്പാെക വരു�
ത്തി, “എന്താ, കുഞ്ഞിട്ടീ, ഉണ്ണി സാഹസം വർത്തി ,
അേല്ല? ആെട്ട, ഒ ം വ്യസനിേക്കണ്ടാ. കുഞ്ഞിട്ടിയുെട
ആ ഹെമന്താെണ പറഞ്ഞാൽ അതുേപാെല െച �
ന്നതിനു ഞാൻ ചട്ടംെകട്ടാം” എന്നരുളിെച്ച . ഇതിനു
മറുപടിയായി േമേനാൻ, “തിരുേമനികെളക്കാണാെത
ജീവിച്ചിരി ന്ന കാര്യം അടിയനു പരമ സങ്കടമാണു്.
അതിനാൽ അടിയെന്റ േപരിൽ തിരുവുള്ളമുെണ്ടങ്കിൽ
ക്ഷണത്തിൽ അടിയെന്റ ാണെന ക ി കളയിക്ക�
ണം. ഇതിലധികമായി അടിയനു മെറ്റാരാ ഹമില്ല”
എ തിരുമനസ്സറിയി കയും വലിയ ത രാൻ തി�
രുമന െകാ േമേനാെന്റ ആ ഹംേപാെല ഉടെന
അേദ്ദഹെത്ത െവടിവ ി െകാല്ലി കയും െച .

ചില കാരണങ്ങളാൽ ശക്തൻ ത രാൻ തിരുമനസ്സി�
േല ൈനത്യാരമ്മയുെട േപരിലും വിരസത ഭവി ക�
യാൽ ക ി േവെറെയാരു സ്ഥലമുണ്ടാക്കി ് ൈനത്യാ�
രമ്മെയ അേങ്ങാ മാറ്റി ത്താമസിപ്പി കയും െച .

965-ആമാ കർക്കിടകമാസം 23-ആം തീയതി
വലിയ ത രാൻ തിരുമന െകാ ം അതിനു മുേമ്പ
തെന്ന ഇളയ ത രാൻ തിരുമന െകാ ം തീെപ്പ
േപാവുകയാൽ ശക്തൻ ത രാൻ തിരുമനസ്സിേല ്
തിരുമൂ ് സിദ്ധി കയും അവിടു തെന്റ മാതുലന്മാ�
രുെട സം ാരാദികളും തിരുവന്തളി (പിണ്ഡ) അടിയന്തി�
രവും യഥാേയാഗ്യം ഭംഗിയായും േകമമായും നട കയും
പള്ളിദീക്ഷ ആരംഭി കയും െച .

രാജ്യകാര്യങ്ങൾ സംബന്ധി ് ചില പരി ഷ്കാരങ്ങൾ
െചയ്യണെമ ള്ള വിചാരം ശക്തൻ ത രാൻ തിരുമന�
സ്സിേല മുേമ്പതെന്ന ഉണ്ടായിരു . എങ്കിലും തിരുമൂ
സിദ്ധി ന്നതുവെര അതിെനാ ം അവിേടക്കിടയായി�
ല്ല. സിംഹാസനാേരാഹണാനന്തരം അവിടു ക ി
ചില ഏർപ്പാടുകൾ െച തുടങ്ങി. ആദ്യം തെന്ന രാജ്യ�
രക്ഷാർത്ഥം തൃ ണി െറയും തൃശ്ശിവേപരൂരും ഓേരാ
േകാട്ടയും കിട മുണ്ടാക്കി കയാണു് അവിടു ് െചയ്ത�
തു്. തൃശ്ശിവേപരൂരുണ്ടാക്കിച്ച വലിയ േകാട്ടയുെട മധ്യ�
ത്തിങ്കലായി ഒരു േകാവിലകം പണികഴിപ്പി കയും
അതിെന്റ ചു ം ഒരു െചറിയ േകാട്ടകൂടി െകട്ടി കയും
ആ േകാട്ടയുെട ഉപരിഭാഗ ് ഒരു വലിയ െകാടിമരം
നാട്ടി െകാടി തൂക്കി കയും െച . വലിയ േകാട്ടയുെട
ചു ം കാവൽ നിൽ ന്നതിനായി ഏതാനും ഈഴവെര�
യും അവരുെട തലവനായി ഒരു തണ്ടാെനയും ക ി നി�
യമി . നായന്മാരുെട സകലഗൃഹങ്ങളിൽനി ം യൗവ�
നയുക്തന്മാരായി ള്ളവരിൽ ഓേരാരുത്തർ പട്ടാളത്തിൽ�
േച്ചർ െകാള്ളണെമ ് ഒരു ക ന സിദ്ധെപ്പടു ക�
യും അതനുസരി ് ഏകേദശം പതിനായിരേത്താളം നാ�
യന്മാർ പട്ടാളത്തിൽേച്ചരുകയും അവരുെട േമലധികാരി�
കളായി നാലു കുമുദാന്തികെളയും അവരുെട േമലാവായി
പണിക്കരു വലിയ കപ്പിത്താൻ എെന്നാരു ഉേദ്യാഗസ്ഥ�
െനയും ക ി നിയമി കയും െച . ആ പണിക്കർ
വലിയ കപ്പിത്താൻ “െകാ ന്ന രാജാവിനു തി ന്ന
മ ി” എ ള്ളതുേപാെല ശക്തൻ തിരുമനസ്സിേല
േചർന്ന ഉേദ്യാഗസ്ഥനായിരു . ആ മനു ഷ്യെനേപ്പാെല
ശൂരതയും ധീരതയും പരാ മവും ഗാംഭീര്യവും ഉള്ളവർ
അക്കാലെത്തന്നല്ല, ഇക്കാല ം എ മുെണ്ട േതാ�

ന്നില്ല.
ശക്തൻ ത രാൻ തിരുമന െകാ ് ഗതാഗത

സൗകര്യം, ശുചീകരണം മുതലായ വി ഷയങ്ങളിലും �
േത്യകം ദ്ധിച്ചിരു . അവിടു സ്വരാജ്യത്തിെന്റ
നാനാഭാഗങ്ങളിലും സഞ്ചാരസൗകര്യത്തിനു് വിസ്താര�
ത്തിൽ െവ വഴികളുണ്ടാക്കി കയും വഴികളുെട ഇരു�
വശങ്ങളിലും ഛായാവൃക്ഷങ്ങൾ വ പിടിപ്പി ന്നതിനു്
ഏർപ്പാടു െച കയും വഴികളുെട ഇരുവശങ്ങളിലുമുള്ള
വ ക്കളുെട ഉടമസ്ഥർ അവരുെട അതിർത്തി വെരയു�
ള്ള വഴികൾ ദിവസവും അടി വാരി വൃത്തിയാക്കിയി�
െകാള്ളണെമ ം ക നെകാടു കയും അ കാരെമ�

ല്ലാം ശരിയായി നടത്തി കയും െച . തൃ ണി െറ
േക്ഷ ത്തിെന്റ കിഴേക്ക നടമുതൽ കിഴേക്ക േകാട്ടവാ�
തിൽവെരയുള്ള മാർഗത്തിലും അെഞ്ച ് അരയാൽ വൃക്ഷ�
ങ്ങൾ അവിടു ന പിടിപ്പി കയും അവയിൽനി ്
ഒരിലേപാലും യാെതാരുത്തരും െപാട്ടി േപാകരുെത�

് േത്യകം ക ി കയും െചയ്തിരു .
തിരുമന െകാ ് തെന്റ മാതുലന്മാരുെട പള്ളിദീ�

ക്ഷ ഒരു സംവത്സരം യഥാവിധി ആചരി കയും തി�
രുമാസമടിയന്തിരം ഭംഗിയായും േകമമായും നിർവ്വഹി�

കയും െചയ്തതിെന്റ േശ ഷം സ്വകീയ ിയപു ിയുെട
താലിെക കല്യാണം ആേഘാ ഷപൂർവം നടത്തി ക�
യും െച . ആ കല്യാണം ഏകേദശം ഒരു ലക്ഷം രൂപ
ക ി െചലവു െച . ഏറ്റവും േകമമായി നടത്തെപ്പട്ട
ആ അടിയന്തിരത്തിൽ തൃശ്ശിവേപരൂരുള്ള ധാനെപ്പട്ട
സകല നായർകുടുംബാംഗങ്ങളും സംബന്ധിച്ചിരു . ആ
കൂട്ടത്തിൽ “കരിമ്പെറ്റ ചു ട്ടിയമ്മ”യും സന്നിഹിത�
യായിരു . സൗന്ദര്യം, സൗശീല്യം മുതലായ സകല�
സദ്ഗുണങ്ങളും പരിപൂർണമായി ണ്ടായിരുന്ന ആ തരു�
ണീമണിെയ തിരുമന െകാ ് ൈനത്യാരമ്മയായി
സ്വീകരി കയും െച .

അന്നെത്ത ഇളയത രാൻ തിരുമനസ്സിെല വകയാ�
യി നാല ് ആടുകളുണ്ടായിരു . അവ തിന്നാൻ
െകാടു ന്നതിനായി ഇളയ ത രാൻ തിരുമനസ്സി�
െല െട താമസിച്ചിരുന്ന െചറുപറമ്പ ് കുഞ്ഞി�
കൃ ഷ്ണേമേനാൻ കിഴേക്കനടയിൽ ശക്തൻ ത രാൻ തിരു
മനസ്സിെല ക ന കാരം വ പിടിപ്പിച്ചിരുന്ന അര�
യാൽ വൃക്ഷങ്ങളിൽ നി കുെറ ഇല പറിെച്ചടു ്. ഈ
കുഞ്ഞികൃ ഷ്ണേമേനാൻ ഇളയത രാൻ തിരുമനസ്സിെല
േസവകനും ഇഷ്ടനും വിശ്വസ്തനും കുഞ്ഞിട്ടിേമനവെന്റ
അനന്തരവനുമായിരു . എങ്കിലും അരയാൽ വൃക്ഷങ്ങ�
ളിൽനി ് ഇല പറിെച്ചടു െവ ള്ള വർത്തമാനം
േകട്ട ക്ഷണത്തിൽ ശക്തൻ ത രാൻ തിരുമന െകാ�

് അയാെള പിടി വരുത്തി, കുടുമ ചുറ്റിപ്പിടി �
െകാ ് വാെളടു ് അയാളുെട കഴു െവട്ടാൻ ഭാവി�

. ആ സമയം ഇളയ ത രാൻ തിരുമന െകാ ്
അവിെട ഓടിെയ കയും “എെന്നെക്കാന്നി ് കുഞ്ഞി�
കൃ ഷ്ണെനെക്കാേന്നാളൂ” എന്നരുളിെച്ച െകാ ് ശക്തൻ
ത രാൻ തിരുമനസ്സിെല അര െകട്ടിപ്പിടി കയും
െച . ഉടെന ശക്തൻ തിരുമന െകാ ് “ഇവെന്റ
കാലത്താണു് ഈ രാജ്യം അന്യാധീനെപ്പ േപാകുന്നതു് ”
എന്നരുളിെച ് വാൾ നില ് വലിെച്ചറിയുകയും
“േപാ, നിെന്ന എെന്റ മുമ്പിൽ കാണരുതു് ” എ ക ി
കുഞ്ഞികൃ ഷ്ണേമനവെന വിട്ടയ കയും ഇളയ ത രാൻ
തിരുമന െകാ ് അയാെള കൂട്ടിെക്കാ ് അവിെടനി�

് എഴുന്ന കയും െച .
തൃശ്ശിവേപരൂരുള്ള സകല നായർ ീകളും തിദി�

നം വട ന്നാഥേക്ഷ ത്തിൽെച്ച ദർശനം കഴി �
േപാവുകെയ ള്ളതു് പേണ്ട പേണ്ടയുള്ള ഒരു പതി�
വാണു്. വലിയ േകാട്ട പുറ താമസിച്ചിരുന്ന ഒരു
നായർ ീയും ആ പതിവനുസരി ് ദിവസം തി വട�

ന്നാഥദർശനം നടത്തിേപ്പാന്നിരു . ക ന കാ�
രം േകാട്ട കാവലായി നിറുത്തെപ്പട്ടിരുന്ന ഈഴവരുെട
തലവനായ തണ്ടാൻ സർവ്വാംഗസുന്ദരിയും യൗവനയുക്ത�
യുമായ ഈ ീെയ ഒരു ദിവസം കാണുന്നതിനിടയായി.
ആ ീരത്നത്തിെന്റ ദർശനമാ യിൽത്തെന്ന തണ്ടാൻ
തണ്ടാർശരപരവശനായിത്തീരുകയും ആ വിധത്തിൽ
കുറ ദിവസം വളെര പണിെപ്പ കഴി കൂട്ടിയതിെന്റ
േശ ഷം അവൻ തെന്റ അഭിലാ ഷെത്ത ആ തരുണീമണി�
െയ ധരിപ്പി കയും െച . “വാച്യാവാച്യ വിചാരമാർഗ്ഗ�
വിമുേഖാ േലാേക ഷു കാമീ ജനഃ” എ ണ്ടേല്ലാ.

തണ്ടാൻ ശക്തൻ വലിയ ത രാൻ തിരുമനസ്സിെല
ഇഷ്ടനും ബലനുമായിരുന്നതിനാൽ അവെന്റ ഇഷ്ട�
െത്ത അനുസരിക്കാതിരുന്നാൽ അവൻ ആപ വല്ല�
തുമുണ്ടാക്കിത്തീർെത്തങ്കിേലാ എ ള്ള ഭയവും സ്വകു�
ലാചാര വിരുദ്ധമായ അകൃത്യം വർത്തി ന്നതിലുള്ള
സങ്കടവും നിമിത്തം ആ അബല അത്യന്തം പരവശയാ�
യിത്തീർ . എങ്കിലും ബുദ്ധിശാലിനിയായ ആ യുവതി
തെന്റ പാരവശ്യം പുറ കാണിക്കാെതയും അവെന
െവറുപ്പിക്കാെതയും തത്ക്കാലം ചില ഒഴിവുകഴിവുകൾ
പറ പിരി േപായി. തണ്ടാെന്റ നിർബന്ധം പി�
െന്നയും േമണ വർദ്ധി തുടങ്ങി. അതിനതിനു് ആ
മനസ്വിനി ഓേരാ തിബന്ധങ്ങൾ പറ കഴി കൂട്ടി�
െക്കാ മിരു .

ഇങ്ങെന ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞതിെന്റ
േശ ഷം ഒരു ദിവസം തണ്ടാൻ ഈ ീ േകാട്ടയ്ക്കകേത്ത�

് േപാകുന്ന സമയമറി ് േകാട്ടവാതിൽക്കെലത്തി
കാ നി . ീ അടു െചന്നേപ്പാൾ തണ്ടാൻ,
“എന്താ, ഇങ്ങെന ഓേരാ ഒഴിവുകഴിവുകൾ പറ ത�
െന്ന കഴി കൂട്ടാെമന്നാേണാ വിചാരി ന്നതു് ? ഇതു
നല്ല പന്തിയാകുെമ േതാ ന്നില്ല. വലിയ ത രാൻ
തിരുമന െകാ ് എെന്റ ൈകയിലാെണ നല്ല ഓർ�
മ്മ േവണം. ആളറിയാെതയാണു് കളി ന്നതു്. ഇ
തിരിെക വരുേമ്പാൾ തീർച്ച പറയണം. അെല്ലങ്കിൽ പി�
െന്നയുണ്ടാകുന്ന ഫലം അനുഭവംെകാണ്ടറിയാം” എ
പറ . ആ ീ ഇതു േകട്ടി ് ഒ ം ഉത്തരം പറയാെത
അകേത്ത കട േപായി. “എെന്റ വട ന്നാഥാ, ഈ
ആപത്തിൽനിെന്നാഴിയുന്നതിനു് എെന്തങ്കിലും മാർഗ്ഗ�
മുണ്ടാക്കിത്തരേണ! ഞാൻ പതിവായി ഭഗവദ്ദർശനം
നട ന്നതിെന്റ ഫലം എനിക്കിങ്ങെനയാണേല്ലാ വ
േചർന്നതു് ” എന്നിങ്ങെന ഓേരാ വിചാരി കയും
പതുെക്കപ്പതുെക്ക പറയുകയും െച െകാ ് ആ സാധ്വി
വ്യസനേത്താടുകൂടിേപ്പായി കുളിയും േദവദർശനവും
കഴി കയും വീ ം വിചാരമഗ്നയായിത്തീരുകയും
െച . “ഈശ്വരാ, എന്താണു് െചേയ്യണ്ടതു്? േകാട്ടവാ�
തിൽക്കൽെച്ച േമ്പാൾ ആ ദുഷ്ടേനാടു് എന്താണു് പറ�
േയണ്ടതു്? ഇനി ഒഴിവുകഴിവുകൾ പറഞ്ഞാൽ അവൻ
സമ്മതി െമ േതാ ന്നില്ല. ഒരു നിവൃത്തിയുമില്ലാ�
െതയായേല്ലാ. ഏെതങ്കിലും ഈ ധർമ്മസങ്കടം വലിയ
ത രാൻ തിരുമനസ്സിെല തിരുമുമ്പാെക ഒന്നറിയി
േനാക്കാം. തണ്ടാൻ അവിടുെത്ത ഇഷ്ടനായിരി ന്ന
സ്ഥിതി ് ക നയുണ്ടാകുന്നതു് ഏതു കാരമായിരി �
േമാ, എേന്താ? എങ്ങെനെയങ്കിലുമാകെട്ട. “നിേവദ്യേത
ര ജേനന ദുഃഖം തതഃ പരസ്താൽ ഭവഃ മാണം”
എ ണ്ടേല്ലാ. അതിനാൽ പറയാനുള്ളതു പറേയ ന്ന
സ്ഥല ് പറയുക. പിെന്ന വിധിേപാെല അനുഭവി�

ക. അല്ലാെത നിവൃത്തിയില്ലേല്ലാ. ദുഷ്ടനി ഹവും
ശിഷ്ടപരിപാലനവുമാണേല്ലാ രാജധർമ്മം. തിരുമന�

െകാ ് നിതിമാനാെണ ള്ളതിനു് സംശയമില്ല.
അവിേട ം സ്വരാജ്യ ് ഈ അനീതി നട ന്നതിനു
സമ്മതമാെണങ്കിൽ ഇെതെന്റ കർമ്മമാെണ തീർ�
ച്ചയാക്കാം. അവിടു ് ഇേപ്പാൾ ഇവിെട എഴുന്നള്ളി
താമസി ന്ന സ്ഥിതി ് ഇതറിയിക്കാെതയിരി �
ന്നതു ശരിയല്ല. ഏതായാലും ഒന്നറിയി േനാ ക
തെന്ന” എന്നിങ്ങെന വിചാരി ് നിശ്ചയിച്ചി ് ആ

ീ േകാവിലക ് മുറ്റ െച വി ഷാദേത്താടുകൂടി
അങ്ങെന നി . അകസ്മാൽ ആ ീ അവിെടെച്ച
നിന്നതുകണ്ടി ് “എന്തിനാണു് വ നിൽ ന്നതു് ”
എ തിരുമന െകാ ് ക ി ് ഒരാെള അയ ് േചാ�
ദിപ്പി കയും “ഒരു സങ്കടം തിരുമനസ്സറിയിക്കാനാണു് ”
എ ് ആ ീ മറുപടി പറഞ്ഞയ കയും െച . ഉടെന
തിരുമന െകാ ് ആ അബലെയ തിരുമുൻപാെക വരു�
ത്തി “സങ്കടെമന്താണു് ?” എ ക ി േചാദി . ീ
സംഗതികെളല്ലാം വിവരമായി തിരുമനസ്സറിയി .

തിരുമന െകാ ്: അവനങ്ങെന ആ ഹമുെണ്ടങ്കിൽ
അതു സാധിപ്പി െകാടുേക്കണ്ടതാണു്. അതിെന�
ന്താ വിേരാധം?”
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ീ: ഇങ്ങെന ക നയാകുന്നതു സങ്കടമാണു്.

തിരുമന െകാ ്: ഇതിൽ സങ്കടെപ്പടാൻ എന്താണു�
ള്ളതു്? ഒ മില്ല. കാര്യം ഇ തെന്ന നടക്കെട്ട.
ജനസഞ്ചാരം നിന്നി ് അവനവിെട വന്നാൽ
മതി. പ നാഴിക രാെച്ചന്നതിനുേശ ഷം
അവൻ അവിെട എത്തിെക്കാ ന്നതിനു പറ�
േഞ്ഞക്കണം. ആെട്ട, െപാേയ്ക്കാ. ഇനി ഇവിെട
നിന്നതുെകാ ് േയാജനെമാ മില്ല. നാം
കാര്യം തീർച്ചെപ്പടുത്തിക്കഴി .

ഈ ക ന േക ് ആ ീ അത്യന്തം വ്യസനാ ാന്ത�
യായി കര ംെകാ ് അവിെടനി ് ഇറങ്ങിേപ്പാവു�
കയും സിംഹത്തിെന്റ അടുക്കൽ മാൻേപട എന്ന േപാ�
െല വിറ െകാ ് തണ്ടാെന്റ അടുക്കൽ എ കയും
െച . അേപ്പാൾ തണ്ടാൻ, “എന്താ നിശ്ചയിച്ചതു്? തീർ�
ച്ച പറയണം” എ പറയുകയും ആ ീ തിരുമനസ്സി�
െല ക ന കാരെമല്ലാം സമ്മതി ് പറഞ്ഞി ് സ്വ�
ഗൃഹത്തിേല േപാവുകയും അവിെട എത്തിയതിെന്റ
േശ ഷവും വ്യസനംനിമിത്തം ജലപാനം േപാലും കഴി�
ക്കാെത ആപന്നിവാരണാർത്ഥം ഭക്തിപൂർവ്വം ഈശ്വ�
രെനത്തെന്ന ധ്യാനി കയും ാർത്ഥി കയും െച �
െകാണ്ടിരി കയും െച .

ആ സുന്ദരി സമ്മതി ് പറഞ്ഞതുെകാ ് തണ്ടാൻ
സേന്താ ഷസാഗരവീചികളിൽ മുഴുകി നീന്തി ടി െകാ�

തെന്റ വാസസ്ഥലെത്തത്തി പകലിെന്റ ദുസ്സഹമായ
ൈദർഘ്യെത്ത ശപി െകാണ്ടിരു .

ശക്തൻ ത രാൻ തിരുമന െകാ യഥാകാലം
നിത്യകർമ്മാനുഷ്ഠാനാദികെളയും അത്താഴമമൃേത ം
കഴിച്ചതിെന്റ േശ ഷം വലിയ കപ്പിത്താെന തിരുമുമ്പാ�
െക വരുത്തി, “ഇ ് ചില േനരേമ്പാ കളും ദീപക്കാ �
യുെമാെക്ക േവണെമ നിശ്ചയിച്ചി ്. അതിേല
കുെറ എണ്ണയും തിരിതുണിയും നാല പന്തവും െകാ�

് ചില പട്ടാളക്കാേരാടുകൂടി പ മണി കഴിയുേമ്പാേഴ�
് … എത്തണം. ഞാൻ ഇേപ്പാൾത്തെന്ന േപാകു ് ”

എ ് അരുളിെച കപ്പിത്താെന അയച്ചി ് ര മൂ
ഭൃത്യന്മാേരാടുകൂടി പുറേത്ത ് എഴുന്നള്ളി, ആ ീയുെട
വീട്ടിന്നടുക്കെലത്തി ഒരു ഗൂഢസ്ഥല ്, ഭീമേസനൻ
കീചകെന്റ വരവിെന കാ ് നൃത്താഗാരത്തിെലന്നേപാ�
െല, തണ്ടാെന്റ ആഗമനെത്ത തീക്ഷി െകാണ്ടിരു�

. കുറ േനരം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ തണ്ടാൻ അത്തർ, പുഴു,
കളഭം, ക രി, പനിനീർ മുതലായ സുഗന്ധവർഗങ്ങളാ�
ലും സുരഭിലകുസുമങ്ങളാലും വിേശ ഷെപ്പട്ട വ ങ്ങളാലും
മ ം അലംകൃതശരീരനായി, തന്നാൽ ആ ഹിക്കെപ്പട്ട
യുവതിയാലും േചേതാവഞ്ചകനായ പഞ്ചബാണനാലും
അധർമ്മിഷ്ഠമർമ്മേഭദിയായ ധർമ്മരാജാവിനാലും നിർ�
ദ്ദിഷ്ടമായ സേങ്കതസ്ഥലേത്ത ് ഈശ്വരവിധിയാൽ
നയിക്കെപ്പ ്. തണ്ടാൻ ആ ീയുെട വീടിെന്റ പടിക്ക�
കേത്ത കടന്നേപ്പാൾ ആസന്നമരണെന്റ പിന്നാെല
അന്തകെനന്നേപാെല തിരുമന െകാ ഗൂഢമായി �
കട . തണ്ടാൻ വീട്ടിനകേത്ത കടക്കാനായി ഭാവി�
ച്ചേപ്പാൾ തിരുമന െകാ ് അവെന്റ കുടുമ്മ ് ചുറ്റിപ്പി�
ടി കയും “അേങ്ങാട്ടല്ല, ഇേങ്ങാ ് ” എ ് അരുളിെച്ച�

െകാ ് പിന്നാക്കം ഒ വലി കയും അേതാടുകൂടി
തണ്ടാൻ നിലംപതി കയും െച . തിരുമന െകാ�

് തണ്ടാെന അവിെടയി ് അമർത്തിപ്പിടി െകാ ്
“ആരവിെട? സാമാനങ്ങെളാെക്ക െകാ വരെട്ട. പന്തം
െകാളുത്തെട്ട. ഇവെന്റ േദഹം മുഴുവനും തിരി ണി ചുറ്റ�
െട്ട. എണ്ണ ഒഴി നനയ്ക്കെട്ട. തീ െകാളുത്തെട്ട. ഇവെന്റ
ആർത്തനാദം പുറ േകൾക്കാെതയിരിക്കത്തക്കവണ്ണം
േഭരി െകാട്ടിേഗ്ഘാ ഷിക്കെട്ട” എന്നിങ്ങെന അരുളിെച്ചയ്ത
ക്ഷണത്തിൽ സകലസാധനങ്ങളുംെകാ ് വലിയകപ്പി�
ത്താൻ മുതലായവർ അവിെട എ കയും ക നേപാ�
െലെയല്ലാം നട കയും തണ്ടാെന്റ ശരീരം മാ േനരം
െകാ ഭസ്മാവേശ ഷമായിത്തീരുകയും തിരുമന െകാ�

് അേപ്പാൾത്തെന്ന േകാവിലകേത്തെക്കഴുന്ന കയും
കപ്പിത്താൻ മുതലായവരും അവരവരുെട വാസസ്ഥലങ്ങ�
ളിേല മടങ്ങിേപ്പാവുകയും െച .

ശക്തൻ ത രാൻ തിരുമന െകാ ് ഒരിക്കൽ
എറണാകുള ് എഴുന്നള്ളിത്താമസിച്ചിരുന്നേപ്പാൾ
അവിെടനി ര മൂ ന രിമാർ തൃശ്ശിവേപരൂർ�
ക്കായി പുറെപ്പ ്. അവർ എറണാകുള നി ് വഞ്ചി
കയറി കരൂപ്പടെന്ന ഇറങ്ങി. അവർ അവിെടെയത്തി�
യേപ്പാൾ ഏകേദശം ര നാഴിക പകലുണ്ടായിരു .
അതിനാൽ അത്താഴത്തിനു െവള്ളാങ്ങ േരാ മേറ്റാ വല്ല�
യിട െമത്താെമ വിചാരി ് അവർ അവിെടനി ം
കാൽനടയായി പുറെപ്പ . കുറ നടന്നതിെന്റ േശ ഷം
അവർ മേദ്ധ്യമാർഗ്ഗം ഒരു സ്ഥല മുറുക്കാനായിട്ടിരു .
അേപ്പാേഴ ം േനരം ഏകേദശം സന്ധ്യയായി ടങ്ങി.
അവർ െവറ്റില മുറു കഴി ് അവിെട നി പുറെപ്പ�
ടാൻ ഭാവിച്ചേപ്പാൾ ര േജാനകമാപ്പിളമാർ അവിെട�
െയത്തി. അവർ ആ ന രിമാേരാടു് “ന രിശ്ശന്മാർ
എേങ്ങാട്ടാണു് പുറെപ്പട്ടിരി ന്നതു് അസമയ ് സഞ്ച�
രിക്കാൻ നിങ്ങൾ ് ഭയമില്ലേയാ” എ േചാദി .
അേപ്പാൾ ന രിമാർ “ഇേപ്പാൾ ശക്തൻ തിരുമനസ്സിെല
കാലമേല്ല? ഇക്കാല ് ആെര ഭയെപ്പടണം” ഇേപ്പാൾ
ആർ ം എവിെടയും ഏതുസമയ ം നിർഭയമായി
സഞ്ചരിക്കാമേല്ലാ” എ പറ ്. അതുേക ് മാ�
പ്പിളമാർ, “ശക്തൻ രാജാവിെന്റ ശക്തി കരൂപ്പടന്ന ്
വടേക്കാ ഫലിക്കയില്ല. ഇവിെട ഞങ്ങളുെട ശക്തിേയ
നട കയു . സംശയമുെണ്ടങ്കിൽ കാണി തരാം.
നിങ്ങളുെട കയ്യിലുള്ളെതാെക്ക ഇേങ്ങാ തേന്ന ക.
തന്നിെല്ലങ്കിൽ കുത്തി കമഴ്ത്തിക്കളയും” എ പറ ്
അരയിൽ തിരുകിയിരുന്ന ഉറയിൽനി കത്തി ഊരി�
െയടു ്. അതുക ് ന രിമാർ ഭയെപ്പ ് അവരുെട
ൈകയിലുണ്ടായിരുന്ന േമാതിരങ്ങളും പണമടിശ്ശീലക�
ളുെമല്ലാം മാപ്പിളമാരുെട മുമ്പിൽ വ െകാടു . മാപ്പി�
ളമാർ അവെയടു െകാ ് അവരുെട വഴി േപായി.
ന രിമാർ തിരിെയ കരൂപ്പടെന്നെച്ച വഞ്ചികയറി
എറണാകുളേത്ത ം പുറെപ്പ . പിെറ്റ ദിവസം രാവിെല
ന രിമാർ എറണാകുളെത്തത്തി, ശക്തൻ തിരുമനസ്സി�
െല മുമ്പാെക െച തേലദിവസം വഴി വ ണ്ടായ
സംഗതികെളല്ലാം വിവരമായി അറിയി . ഉടെന തി�
രുമന െകാ ് വലിയ കപ്പിത്താെന തിരുമുമ്പാെക
വരുത്തി, “ഈ ന രിമാരുെട പണവും പണ്ടങ്ങളും
തട്ടിപ്പറി െകാ േപായ കള്ളന്മാെര പിടി കളവുമുത�
ലുകേളാടുകൂടി നാെള രാവിെല ഇവിെട െകാ വരണം.
ഇേപ്പാൾത്തെന്ന കരൂപ്പടന്ന ് പുറെപ്പേട്ടാളൂ” എന്ന�
രുളിെച്ച . ക ന േകട്ട മാ യിൽത്തെന്ന വലിയ
കപ്പിത്താൻ അവിെട നി പുറെപ്പ . അ തെന്ന കരൂ�
പ്പടന്നെയത്തി, കൗശലത്തിൽ അേന്വ ഷിച്ചറി ്, ആ
കള്ളന്മാെര പിടികൂടി പിേറ്റ ദിവസം രാവിെല അവെര
തിരുമുമ്പാെക െകാ െച കയും െച . ഉടെന ശക്തൻ
ത രാൻ തിരുമന െകാ ് ആ ന രിമാെര തിരുമു�
മ്പാെക വരുത്തി, ആ മാപ്പിളമാെരയും കളവുമുതലുകളും
കാണിച്ചി ്, “ആ മാപ്പിളമാർ ഇവർ തെന്നേയാ, നിങ്ങളു�
െട േമാതിരങ്ങളും മടിശ്ശീലകളും ഇവതെന്നേയാ?” എ
ക ി േചാദി . അതുേക ് ന രിമാർ സൂക്ഷി േനാ�
ക്കീ ്, “ആ മാപ്പിളമാർ ഇവർ തെന്നയാെണന്നാണു്
േതാ ന്നതു്; േമാതിരങ്ങളും മടിശ്ശീലകളും ഇവ തെന്ന,
സംശയമില്ല” എ തിരുമനസ്സറിയി . തിരുമന െകാ�

് ആ േമാതിരങ്ങളും പണമടിശ്ശീലകളും ന രിമാർ�
് െകാടു ് അവെര സേന്താ ഷിപ്പി കയും “ഇനി

എേപ്പാൾ േവണെമങ്കിലും എവിെട േവണെമങ്കിലും
സഞ്ചരിക്കാം. േലശം േപാലും ഭയെപ്പേടണ്ടാ” എ ്
അരുളിെച്ച ് അയ കയും ആ കള്ളന്മാെര “മനയ്ക്കൽ”
ത്തെന്ന െകാ േപാകുന്നതിനു് വലിയകപ്പിത്താനു
ക ന െകാടു കയും െച . വലിയ കപ്പിത്താൻ ഉടെന
ആ മാപ്പിളമാെര വഞ്ചികളിൽക്കയറ്റിെക്കാ േപായി
കപ്പൽച്ചാലിൽ െകട്ടിത്താ കയും െച .

ശക്തൻ വലിയ ത രാൻ തിരുമനസ്സിെല കൂെടത്താ�
മസിച്ചിരുന്നവരിൽ അവിടുെത്ത ീതി േത്യകം
പാ ീഭവിച്ചിരുന്നതു് േകാട്ട റ കുഞ്ഞൻ തിരുമുൽ�
പ്പാെട ം മാളിേയയ്ക്കൽ വലിയ യജമാനൻ എ ം ര �
േപരായിരു . വലിയ യജമാനനു് ആഭിജാത്യം സ്വ ം
കുറവായതിനാൽ കിരിയം, ഇല്ലം മുതലായ ഉയർന്നതരം
നായന്മാർ അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഗൃഹത്തിൽേപ്പായി ഭക്ഷണം
കഴി കയും മ ം പതിവില്ലായിരു . അതു നിമിത്തം
യജമാനനു വളെര കുണ്ഠിതമായിരു . ആ വിവരം തിരു�
മന െകാ ് അറിയുകയും െചയ്തിരു .

അങ്ങെനയിരി ന്ന കാല ് യജമാനെന്റ വീട്ടിൽ
ഒരു താലിെക കല്യാണമുണ്ടായി. ആ അടിയന്തിര�
ത്തിനു് ആ േദശ ള്ള സകല നായന്മാരും അവരുെട

ീകളും യജമാനെന്റ വീട്ടിൽെച്ച ് അടിയന്തിരം േവ�
ണ്ടതുേപാെല നടത്തിെക്കാടുക്കണെമ ക നയുണ്ടാ�
വുകയും ക ന കാരം എല്ലാവരും േപാവുകയും െച .
മുഹൂർത്തസമയമായേപ്പാൾ തിരുമന െകാ ് അവി�
െട എഴുന്ന കയും െച . താലിെക കഴിഞ്ഞയുടെന
സദ്യ ് ഇലവയ്ക്കാൻ ക നയായി. ഇല വ ് സകലവിഭ�
വങ്ങളും വിളമ്പിക്കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ ീകളും പുരു ഷന്മാരും
എല്ലാവരും ഭക്ഷണത്തിനിരിക്കാൻ ക ി . എല്ലാവരും
ഇരുന്നയുടെന തിരുമന െകാ തെന്ന ര മൂന്നില ്
േചാറു വിള കയും േശ ഷമിലകളിെലല്ലാം യജമാനെന�
െക്കാ േചാറു വിളമ്പിക്കയും െച . അേപ്പാൾ ഉ �
തുടങ്ങാെത എല്ലാവരും സംശയിച്ചിരു . അതുകണ്ടി ്
ശക്തൻ ത രാൻ തിരുമന െകാ ് “ഒ ം സംശയി�
േക്കണ്ട, എല്ലാവർ ം ഊണു കഴിക്കാം; മാളിേയയ്ക്കൻ
ഇ മുതൽ നായരായിരി ” എ ് അരുളിെച്ചയ്തി ്
വാളും ഊന്നിപ്പിടി െകാ ് അവിെടത്തെന്ന എഴുന്ന�
ള്ളി നി ്. ആ ക നേപാെലതെന്ന ഇ ം നട വരു�

. വലിയ യജമാനനു് ആ യജമാനസ്ഥാനം ശക്തൻ
തിരുമന െകാ ് ക ി െകാടുത്തതാെണ ള്ളതു് വി�
േശ ഷി ് പറയണെമന്നില്ലേല്ലാ. അതുകൂടാെത അേദ്ദഹ�
ത്തിനു െനടിയ കുട, ചങ്ങല വട്ടക മുതലായ പദവികളും
തറവാേട്ട േമനവസ്ഥാനവുംകൂടി ക ി െകാടു .
മാളിേയയ്ക്കൽ വലിയ യജമാനെന്റ വീടു തൃ ണി റ�

സമീപം എരവൂർ എന്ന േദശത്താണു്. മാളിേയയ്ക്കൽ
വലിയ യജമാനെന്റ േപരിൽ ശക്തൻ ത രാൻ മനസ്സി�
േല വളെര കരുണയും വാത്സല്യവുമുണ്ടായിരു െവ�
ങ്കിലും അവിടു ് യജമാനനു് അധീനനായിരു െവ ്
ആരും വിചാരി േപാകരുതു്. തിരുമനസ്സിെല ഇഷ്ടം�
േപാെലയല്ലാെത യജമാനെന്റ ഇഷ്ടംേപാെല അവിടു ്
ഒരു കാര്യവും ക ി െചയ്തിരുന്നില്ല.

ഒരിക്കൽ ധനവാനായ ഒരീഴവൻ ഒരു കുറ്റം (ഒരു
ന രിെയ തീ കേയാ മേറ്റാ) െചയ്തതിനു് അവെനപ്പി�
ടി തടവിൽ വ വാൻ തിരുമന െകാ ് ക ന െകാ�
ടു . ഈഴവെന ക ന കാരം പിടി തടവിൽ വച്ച�
യുടെന അവെന്റ ബ ക്കൾ െച കുെറ പണവും കാ �
വ വലിയ യജമാനെനക്ക സങ്കടം പറയുകയും ഏതു
വിധവും അവെന തടവിൽനി വിടുവി െകാടുക്കണ�
െമ േത്യകം അേപക്ഷി കയും െച . “ആകെട്ട,
വല്ലതും കൗശലമുണ്ടാക്കാേമാ എ േനാക്കാം” എ
പറ യജമാനൻ ആ കാ വ്യം സ്വീകരി െകാ ്
അവെര അയ . ഈ സംഗതി തിരുമന െകാ ്
എങ്ങെനേയാ ഉടൻ അറിയുകയും വലിയ കപ്പിത്താെന
തിരുമുൻപാെക വരുത്തി, “തടവിലാക്കിയിരി ന്ന ആ
ഈഴവെന നാെള മാളിയയ്ക്കൽ എെന്റ അടുക്കൽ വരുന്ന
സമയം െവടിവ െകാേന്നക്കണം” എ ക ി കയും
െച . ഇെതാ ം അറിയാെത വലിയ യജമാനൻ പി�
േറ്റദിവസം രാവിെല തിരുമുൻപിെലത്തി, ആ ഈഴവെന
തടവിൽനി വിടുവിേക്ക ന്ന കാര്യെത്തപ്പറ്റി തിരുമ�
നസ്സറിയി െകാ നിന്നേപ്പാൾ ഒരു െവടിയുെട ശബ്ദം
േകട്ടി തിരുമന െകാ ് അവിെട പാറാവുനിന്നിരുന്ന
ശിപായിേയാടു്, “എന്താണു് ആ േകട്ടതു്?” എ ക ി
േചാദി .

ഉടെന ശിപായി, “ഇന്നെല ക ന കാരം തടവി�
ലാക്കിയിരുന്ന ആ ഈഴവെന വലിയ കപ്പിത്താൻ യജ�
മാനൻ െവടിവ െകാ . ആ െവടിയുെട ശബ്ദമാണു് ”
എ തിരുമനസ്സറിയി . അതുേക തിരുമന െകാ ്
“ഓ! ശരി തെന്ന, അവെന ഇ രാവിെല െവടിവ
െകാ ന്നതിനു നാം ഇന്നെലതെന്ന ചട്ടംെകട്ടീ ണ്ടായി�
രു . അവെന വിട്ടയയ്ക്കണെമ മാളിേയയ്ക്കലിനഭി ാ�
യമുണ്ടായിരു െവങ്കിൽ ഇന്നെല എേന്നാടു പറയാമാ�
യിരുന്നിേല്ല? എന്നാൽ അങ്ങെന െചയ്യാമായിരു .
ഇനി അതു പറഞ്ഞതുെകാ ് േയാജനമില്ലേല്ലാ?”
എന്നരുളിെച്ച . അതുേക വലിയ യജമാനൻ ഏറ്റവും
കുണ്ഠിതേത്താടുകൂടി തിരുമുമ്പിൽനി േപാവുകയും െച�

. ശക്തൻ ത രാൻ തിരുമന െകാ േസവകന്മാരു�
െട ഇഷ്ട കാരം യാെതാ ം വർത്തിച്ചിരുന്നിെല്ല �
ള്ളതിേല ദൃഷ്ടാന്തമായി ഇങ്ങെന പല സംഗതികൾ
പറയുവാനു ്. വിസ്തരഭയത്താൽ അവെയാ ം ഇവിെട
വിവരിക്കണെമ വിചാരി ന്നില്ല.

ശക്തൻ ത രാൻ തിരുമനസ്സിേല ് ചിറ്റമ്മയുെട
പു ന്മാരായി ണ്ടായിരുന്ന സേഹാദരന്മാർ ര േപരും
(ഇളയ ത രാനും വീരേകരള മൂന്നാംകൂർ ത രാനും)
ശാ ജ്ഞന്മാരായിരു . അവർ േവദാന്ത ശാ ം
കൂടി ഹിച്ചാൽ െകാള്ളാെമ ് ഒരാ ഹം ജനി ക�
യാൽ അതു പഠിപ്പി ന്നതിനു് േവദാന്തികളായ പല
മലയാള ാഹ്മണേരാടും ആവശ്യെപ്പട്ടതിൽ “േവദാന്തം
ക്ഷ ിയർ ് അർഹമായി ള്ളതല്ല” എ പറഞ്ഞത�
ല്ലാെത ആരും പഠിപ്പിച്ചില്ല. അതിനാൽ ആ ത രാ�
ക്കന്മാർ തൃശ്ശിവേപരൂർ എഴുന്നള്ളിത്താമസി െകാ ്
തുളു എ ാന്മാരുെട സ്വാമിയാരായ ഒരു േവദാന്തിെയ
അവിെട വരുത്തിത്താമസിപ്പി കയും അേദ്ദഹത്തിെന്റ
അടുക്കൽ േവദാന്തശാ ം പഠി തുട കയും അേതാ�
ടുകൂടി വി മു ധരി കയും വി ഹാരാധന മുതലായ
ചില കർമ്മങ്ങൾ ആചരി തുട കയും െച . എ മാ�

മല്ല, ആ ത രാക്കന്മാർ േമണ വി മതത്തിൽ
തിപത്തി വർദ്ധി വരികയാൽ തുളു എ ാന്മാരുെട

ആചാരനടപടികെള അവർ മിക്കവാറും സ്വീകരിക്കയും
െച . ഇ യുെമാെക്ക ആയതിനുേശ ഷം ആ ത രാക്ക�
ന്മാെര പഠിപ്പി ന്നതിനു് തെന്റ ശി ഷ്യന്മാരിെലാരാെള
തൃശ്ശിവേപരൂർ താമസിപ്പിച്ചി ് ആ സ്വാമിയാർ സ്വേദ�
ശേത്ത ് േപായി.

അക്കാല ് ശക്തൻ ത രാൻ തിരുമന െകാ ്
എഴുന്നള്ളിത്താമസിച്ചിരുന്നതു് തൃ ണി െറയായി�
രു . ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ തെന്റ
സേഹാദരന്മാർ േവദാന്തശാ ം പഠി തുട കയും
വി മു ധരി കയും വി ഹാരാധന മുതലായ ചില
കർമ്മങ്ങൾ ആചരി തുട കയും തുളു എ ാന്മാരുെട
ആചാരനടപടികെള മിക്കാവാറും സ്വീകരി കയും
െചയ്തിരി ന്നതായി അവിേട ് അറിവു കിട്ടി. ആ
സേഹാദരന്മാരുെട വൃത്തികൾ തിരുമനസ്സിേല ്
ഒ ം രസിച്ചില്ല. എങ്കിലും താൻ അവർ വിേരാധമായി
വല്ലതും വർത്തിച്ചാൽ ചിറ്റമ്മ മനസ്താപമുണ്ടാെയ�
ങ്കിേലാ എ വിചാരി ് തത്ക്കാലം അവിടു ് ഒ ം
െചയ്തില്ല. അങ്ങെനയിരി ന്ന കാല ് ഇളയ ത രാ�
നും വീരേകരള ത രാനുകൂടി തങ്ങൾ െചലവിനുവച്ചി�
രി ന്ന സംഖ്യ ഒ ം മതിയാകുന്നിെല്ല ം അതിനാൽ
കുറ കൂട്ടിെക്കാടുക്കണെമ ം ശക്തൻ വലിയത �
രാൻ തിരുമനസ്സിെല അടുക്കേല ് ഒരേപക്ഷ അയ .
അതിനു ശക്തൻ തിരുമന െകാ ്, “ മ കാരമുള്ള
െചലവിനു് ഇേപ്പാൾ നിശ്ചയിച്ചിരി ന്ന സംഖ്യെകാ
മതിയാകും. സ്വകീയാചാരവിരുദ്ധങ്ങളായ നടപടികൾ�
ക്കായി കൂടുതൽ സംഖ്യ അനുവദി ന്നതല്ല” എ
മറുപടി െകാടു . ഈ മറുപടി ആ അനുജൻ ത രാ�
ക്കന്മാർ ് ഒ ം രസിച്ചിെല്ല മാ മല്ല, അ മുതൽ
അവർ ് ശക്തൻ തിരുമനസ്സിെല േപരിൽ ൈവരം വർ�
ദ്ധി വരുകയും െച . അതിനാൽ ആ ത രാക്കന്മാർ
ശക്തൻ തിരുമനസ്സിെല നടപടിേദാ ഷങ്ങെള സവിസ്തരം
വിവരി ് ഒെരഴുെത്തഴുതി അക്കാല ് ഇം ീഷുകാരുെട

തിനിധിയായി (റസിഡന്റായി) വ താമസിച്ചിരുന്ന
െമക്കാളിസ്സാ ിെന്റ േപർക്കയ . സാ ് ആ എഴു ്
ശക്തൻ തിരുമന െകാ ് കാണുന്നതിനായി അവി�
േടക്കയ െകാടു . ആ എഴു കണ്ടേപ്പാൾ ശക്തൻ
തിരുമനസ്സിേല ണ്ടായ േകാപം അതിദുസ്സഹമായി�
രു എ ള്ളതു പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ. എഴു കണ്ട
ക്ഷണത്തിൽ തിരുമന െകാ ്, ആ എഴു ംെകാ�

് ചിറ്റമ്മത്ത രാട്ടിയുെട തിരുമുമ്പാെക എഴുന്നള്ളി,
അേപ്പാൾ ത രാട്ടി, “കുഞ്ഞിപ്പിള്ള ഈ മദ്ധ്യാഹ്നസ�
മയ ് ഇ ബദ്ധെപ്പ വന്നതു് എന്തിനാണു്?” എ
ക ി േചാദി . (അ വലിയ ത രാട്ടിയായിരുന്ന ചി�
റ്റമ്മത്ത രാട്ടി ശക്തൻ തിരുേമനിെയ ഓമനേപ്പരായി
കുഞ്ഞിപ്പിള്ള എന്നാണു വിളി വന്നിരുന്നതു് ). ഉടെന
ശക്തൻ തിരുമന െകാ ്, “വിേശ ഷിെച്ചാ മില്ല;
ചിറ്റമ്മയുെട പു ന്മാരുെട വൃത്തികെള റി ് സ്വ ം
തിരുമനസ്സറിയിക്കാനു ്. അതിനായിട്ടാണു് ഞാനി�
േപ്പാൾ വന്നതു്. അതു് അവെര ടി ഇവിെട വരുത്തീട്ടാ�
ണു് നല്ലെത േതാ ” എ തിരുമനസ്സറിയി .
ആ ത രാക്കന്മാർ അേപ്പാൾ തൃ ണി െറത്തെന്നയു�
ണ്ടായിരുന്നതിനാൽ ത രാട്ടി ഉടെന ആളയ ് അവെര
അവിെട വരുത്തി. അേപ്പാൾ ശക്തൻ തിരുമന െകാ�

് ആ എഴു വായി േകൾപ്പിച്ചി ് ഇതു ചിറ്റമ്മയുെട
ിയപു ന്മാരായ ഇവർ െമക്കാളിയുെട േപർക്കയച്ചി ്

ഞാൻ കാണാനായി അയാൾ എനിക്കയ തന്നി ള്ളതാ�
ണു്. എന്നരുളിെച്ച . അതു േകട്ടി ് ത രാട്ടി “ഇവരുെട
കാര്യെമാ ം എേന്നാടു പറേയണ്ടാ. കുഞ്ഞിപ്പിള്ളയു�
െട ഇഷ്ടം േപാെല എെന്തങ്കിലും െചേയ്താളൂ. എനി
യാെതാരു വിേരാധവുമില്ല” എന്നരുളിെച്ച . അേപ്പാൾ
തിരുമന െകാ ് “ഇതിെനാെക്ക പകരം െചയ്യാനും
ഇവെര നല്ലശീലം പഠിപ്പി മര്യാദ നടത്താനും എനി�

വയ്യായ്കയില്ല. ഞാൻ വല്ലതും വർത്തിച്ചാൽ അതു
ചിറ്റമ്മ വ്യസനകരമായിത്തീരുമേല്ലാ എ മാ ം
വിചാരി ഞാൻ ഇതുവെര ക്ഷമി േപാന്നതാണു്. ചിറ്റ�
മ്മെയ വിചാരി ഞാൻ ഈ ാവശ്യംകൂടി ക്ഷമി .
ഇവർ ഇനിയും ഇ കാരം വല്ലതും വർത്തിച്ചാൽ അതി�
െന്റ ഫലം അേപ്പാളറിയാം” എന്നരുളിെച്ചയ്തി ് അവിെട�
നിെന്നഴുന്നള്ളി. ഉടെന അനുജൻ ത രാക്കന്മാരും
േപടി വിറ ംെകാ ് അവിെട നി ് എഴുന്നള്ളി.

ഒരിക്കൽ ശക്തൻ ത രാൻ തിരുമന െകാ ് തൃ�
ശ്ശിവേപരൂെരഴുന്നള്ളി താമസിച്ചിരുന്നേപ്പാൾ വട ന്നാ�
ഥേക്ഷ ത്തിെന്റ നാലുവശ ം േത ങ്കാടു് നിറഞ്ഞി�
രി ന്നതായും തന്നിമിത്തം അവിെട ടി ഗതാഗതം
െച ന്നതിനു് ജനങ്ങൾ ് വളെര ഭയവും അസൗകര്യ�
വും ഉള്ളതായി ം കാണുകയാൽ ആ കാെടല്ലാം െവട്ടി�
മാറ്റി േക്ഷ ത്തിനു ചു ം വിസ്താരത്തിൽ ദക്ഷിണ�
വഴി ഉണ്ടാക്കിക്കണെമ നിശ്ചയി . ഒരു ദിവസം
തിരുമന െകാ കൂടി എഴുന്നള്ളി നി കാടുെവട്ടി
തുടങ്ങിയേപ്പാൾ “പാറേമൽക്കാവു് ” എ സിദ്ധമായ
അവിെടയുള്ള ഭഗവതീേക്ഷ ത്തിെല െവളിച്ചപ്പാടു് വാ�
ളും ചില ം ധരി തുള്ളിെക്കാ തിരുമുമ്പാെക െച�

്, “ഇെതെന്റ അച്ഛെന്റ ജടയാണു്; ഇതിങ്ങെന െവട്ടി�
ക്കളയാൻ പാടില്ല” എ േകാപഭാവേത്താടുകൂടി പറ�

. അേപ്പാൾ തിരുമന െകാ ് “ഞാനിെതാെക്ക
െവട്ടിക്കളയി ് ഇവിടം െവടി ം വൃത്തിയും വരുത്തി
ഇടുവിക്കാനാണു് നിശ്ചയിച്ചിരി ന്നതു്. അനാവശ്യമാ�
യി ഒ ം പറയാെത െപാേയ്ക്കാ, അതാണു് നല്ലതു്. ടി
സുൽത്താൻ വ ് േക്ഷ ത്തിൽ കട ് വട ന്നാഥെന്റ
ബിംബം ഇളക്കിപ്പറി പുറ കളഞ്ഞേപ്പാൾ നീയും നി�
െന്റ അച്ഛനും എവിെടേപ്പായിരു ?” എ ് അരുളിെച�

. ഇതുേകട്ടേപ്പാൾ െവളിച്ചപ്പാടിനു േകാപം കുറ കൂടി
വർദ്ധി . തുള്ളൽ ഒ കൂടി കടു . “ആഹാ, ഉണ്ണി
എേന്നാടു കളി , അേല്ല? അനുഭവം കാണി തരാം”
എ പറ െകാ ് അയാൾ തലെവട്ടിെപ്പാളിക്കാൻ
തുടങ്ങി. െവളിച്ചപ്പാടിെന്റ വാൾ മൂർച്ചയില്ലാത്തതായിരു�
ന്നതുെകാ ് തല നല്ലേപാെല മുറിഞ്ഞില്ല. അേപ്പാൾ
തിരുമന െകാ ്, “നീ വിചാരിച്ചാൽ നേമ്മാടു് എ
െചയ്യാൻ കഴിയും? ആ വാളിനു മൂർച്ചയിെല്ലങ്കിൽ മൂർച്ച�
യുള്ള വാൾ എെന്റ കയ്യിലു ്. ഇതായിരി ം നല്ലതു് ”
എന്നരുളിെച്ചയ്തി തിരുമനസ്സിെല തൃൈക്കയിലിരുന്ന
പള്ളിവാൾ തിരുമന െകാ തെന്ന െവളിച്ചപ്പാടിെന്റ
ശിരസ്സിൽവ ചില െകാ മുട്ടിയിറക്കി. ആ വാൾ
നല്ലേപാെല മൂർച്ചയുള്ളതായിരുന്നതിനാൽ െവളിച്ചപ്പാ�
ടിെന്റ ശരീരം ക്ഷണത്തിൽ രണ്ടായി പിളർ നില
പതി . അതിെന്റ േശ ഷം തിരുമന െകാ ് അവിെട�
യുണ്ടായിരുന്ന കാടുകെളല്ലാം െവട്ടിക്കളയി െവടിപ്പാ�
ക്കി ് േക്ഷ ത്തിനു ചു ം ദക്ഷിണവഴി ഉണ്ടാക്കി .
അതിനാൽ അവിെട ജനങ്ങൾ ഗതാഗതസൗകര്യവും
നിർഭയതയും സിദ്ധി .

ചു ട്ടിയമ്മ ൈനത്യാരമ്മ ് അക്കാലംവെര
അവർ സവി സന്തതിയുണ്ടാകാെതയിരുന്നതിനാൽ
അത്യന്തം മനസ്താപേത്താടുകൂടി “സന്തത്യർത്ഥമായി
വല്ലതും ചില സൽക്കർമ്മങ്ങൾ െചയ്താൽ െകാള്ളാമാ�
യിരു ” എ ് അവർ തിരുമനസ്സറിയി . അതുേക ്
ശക്തൻ തിരുമന െകാ ്, “അതിെനന്താ വിേരാ�
ധം? ചു വിെന്റ ഇഷ്ടംേപാെലെയാെക്ക െചയ്യാമേല്ലാ”
എ ് അരുളിെച്ചയുകയും അവരുെട ഇഷ്ട കാരം
പലവിധത്തിലുള്ള ദാനേഹാമാദിസൽക്കർമ്മങ്ങളും

ാഹ്മണർ പരെക്ക സദ്യയും തി ഹവുെമല്ലാം
തൃശ്ശിവേപരൂർവ തെന്ന നടത്തി കയും െച .

ഇവെയല്ലാം നടത്തിയതിെന്റ േശ ഷം കുറ ദിവസം
കഴിഞ്ഞി ശക്തൻ ത രാൻ തിരുമന െകാ ് തൃ �
ണി റെയ്ക്കഴുന്നള്ളി. ഒരു ദിവസം അവിടു ് ചി ത്ത�

രാട്ടിയുെട തിരുമുമ്പാെക എഴുന്നള്ളിയ സമയം ത രാ�
ട്ടി, “കുഞ്ഞിപ്പിള്ള പാറേമൽക്കാവിെല െവളിച്ചപ്പാടിെന
െകാ എ േക . ഭഗവതിേയാടു് ഇങ്ങെന െചയ്യാ�
േമാ? ഇനി ഇതു നിമിത്തം എെന്തല്ലാമനർത്ഥങ്ങളാണാ�
േവാ ഉണ്ടാവുന്നതു്? ഈശ്വരന്മാേരാടും മ ം കളി ന്ന�
തു് ഒ ം നല്ലതല്ല” എന്നരുളിെച്ച . അതിനു മറുപടിയാ�
യി ശക്തൻ തിരുമന െകാ ്, “ഞാൻ ഭഗവതിേയാടു്
യാെതാ ം െചയ്തില്ല. ഞാൻ െകാന്നതു് േകാമരെത്ത�
യാണു്. അവൻ അനാവശ്യമായി തുള്ളിെക്കാ വ
ചില അസംബന്ധങ്ങൾ പറയുകയും ചില ധാർഷ്ട്യങ്ങൾ
കാണി കയും െച . അതുെകാണ്ടാണു് ഞാനങ്ങെന
െചയ്തതു്. അതു നിമിത്തം ഭഗവതി ് എേന്നാടു് ഒരു
വിേരാധവും േതാ കയുമില്ല. ഇവിെട ഒരനർത്ഥവും സം�
ഭവി കയുമില്ല.”

ത രാട്ടി: ആെട്ട, ഇനി േമലാൽ ഇങ്ങെനയുള്ള സാഹ�
സെമാ ം വർത്തിക്കരുതു്. ഇതിെന്റെയാെക്ക
ഫലം എെന്നങ്കിലും ഒരിക്കൽ അനുഭവിേക്കണ്ട�
തായിവരും.

ശക്തൻ തിരുമന െകാ ്: ഈശ്വരവിേരാധം വരത്ത�
ക്കവണ്ണം ഞാെനാരിക്കലും യാെതാ ം വർ�
ത്തി കയില്ല. ഇതുവെര വർത്തിച്ചി മില്ല.
േക്ഷ ത്തിൽ ചു മുണ്ടായിരുന്ന കാടു് കളയി ്

ദക്ഷിണവഴി ഉണ്ടാക്കിച്ചതുെകാ ് ഈശ്വര�
സാദമല്ലാെത ഈശ്വരവിേരാധം ഒരിക്കലുമു�

ണ്ടാകാനിടയില്ലേല്ലാ.

ത രാട്ടി: ചു നു സന്തതിയുണ്ടാകാനായി കുഞ്ഞി�
പ്പിള്ള വളെര സൽക്കർമ്മങ്ങൾ െചയ്യി െവ
േക വേല്ലാ. ഇവിെട നമു ം സന്തതി ചുരുക്ക�
മായിട്ടേല്ല ഇരി ന്നതു്? അതിനായിെട്ടാ ം
െചയ്യിച്ചില്ലേല്ലാ. ഇതിെനാ ം െചയ്യിക്കാെത
മേറ്റതു് നടത്തിച്ചതു് നന്നായില്ല. ന െട കാര്യം
കഴിഞ്ഞിട്ടേല്ല മെറ്റല്ലാം േവണ്ടതു് ?

ശക്തൻ തിരുമന െകാ ്: ചിറ്റമ്മ ഇങ്ങെന അന്യഥാ
ശങ്കിക്കരുതു്. ആ സൽക്കർമ്മങ്ങെളല്ലാം ഞാൻ
െചയ്യിച്ചതുകൂടിയായിരു . പേക്ഷ ചു വിനു
സന്തതിയുണ്ടാകാനായിട്ടാെണ ് ചു വും ജന�
ങ്ങളും വിചാരിച്ചിരിക്കാം. അതുെകാ നമുെക്ക�
ന്താണു്? ന െട മുതൽ െചലവു് െച െചയ്യി�

ന്ന സൽക്കർമ്മങ്ങളുെട ഫലം അന്യന്മാർ ്
അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുേമാ? “െപാരുൾ േപാകു�
ന്നിട പുണ്യം” എന്നേല്ല അഭിജ്ഞവചനം?
വൃക്ഷത്തിെന്റ ചുവട്ടിൽ നനച്ചാൽ ഫലമുണ്ടാകുന്ന�
തു മുകളിലേല്ല? അതുേപാെല ചു വിനു േവണ്ടി
എ ് പറ െചയ്യിച്ച സൽക്കർമ്മങ്ങളുെട ഫല�
മുണ്ടാകുന്നതു് ഇവിെടയായിരി ം.

ഇങ്ങെന അരുളിെച്ച ചിറ്റമ്മത്ത രാട്ടിെയ സമ്മ�
തിപ്പി കയും സേന്താ ഷിപ്പി കയും െചയ്തി ് അവിടു�

് തിരുമുമ്പിൽനി ് എഴുന്ന കയും െച .

ശക്തൻ ത രാൻ തിരുമന െകാ ് നായാട്ടിനാ�
യി ഒരിക്കൽ ഒരു വനത്തിൽ എഴുന്നള്ളിയ സമയം ഒരു
പുലി തിരുമനസ്സിെല േനെര ചാടിെച്ച . തിരുമന �
െകാ തത്ക്കാലം അ െമാ പരി മി . എങ്കിലും
ഉടൻ ൈധര്യെത്ത അവലംബി കയും തൃൈക്കയിലു�
ണ്ടായിരുന്ന ഇരട്ട ഴൽ േതാക്കിൽ നി ് ഒരു നിറ
ഒഴി കയും ആ െവടിേയ പുലി തൽക്ഷണം നില
വീഴുകയും െച . തിരുമനസ്സിെല സഹായത്തിനായി
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േവെറാരു െവടിക്കാരൻ കൂെടയുണ്ടായിരു . പുലിെയ
കണ്ടമാ യിൽ അവെന കാണാതായി. പുലിെയ െകാ�
ന്നതിെന്റ േശ ഷം തിരുമന െകാ ് അവൻ എവിേട�

് േപായി ഒളി െവ ് അറിയാനായി ് നാലുവശ�
േത്ത ം േനാക്കി. അേപ്പാൾ അവൻ ഒരു മരത്തിെന്റ
മുകളിൽനി ് ഇറങ്ങിവരുന്നതുക ്. തെന്റ േദഹര�
ക്ഷയ്ക്കായി താൻ െകാ വന്നവൻ അതു േനാക്കാെത
സ്വേദഹ രക്ഷെയ മാ ം കരുതി വർത്തിച്ചതിനാൽ
തിരുമനസ്സിേല ് അവെന്റ േപരിൽ വളെര അ ീതി�
യും േകാപവുമുണ്ടായി. അതിനാൽ തിരുമന െകാ ്
തെന്റ േതാക്കിെന്റ മേറ്റ ഴലിലുണ്ടായിരുന്ന നിറ അവ�
െന്റ േനെര ഒഴി കയും അവനും ച നില വീഴു�
കയും ഉടെന തിരുമന െകാ ് നായാ ് മതിയാക്കി
േകാവിലകേത്ത ് എഴുന്ന കയും െച .

973-ആമാ നാടുനീങ്ങിയ തിരുവിതാംകൂർ രാമ�
വർമ്മ മഹാരാജാവു തിരുമന െകാ ് ഒരിക്കൽ ആലു�
വാ െകാട്ടാരത്തിൽ എഴുെന്നള്ളിത്താമസിച്ചിരുന്നേപ്പാൾ
ഒരു ദിവസം മദ്ധ്യാഹ്നസമയ ്, കയ്യിൽ ഒരു പീലി �
ന്തവും ചുമലിൽ ഒരു വലിയ ഭാണ്ഡവും വഹി കയും ധാ�
രാളമായി വളർന്നിരുന്ന തലമുടി െകട്ടിവ കയും െചയ്തി�
രുന്ന ഒരു മനു ഷ്യൻ അവിെട സമീപ ള്ള ഒരു മലയിൽ�
നി ് ഇറങ്ങി പുഴയിേല ് വരുകയും െകാട്ടാരത്തിനു
വട വശ ള്ള മണൽ റ ്, പീലി ന്തവും ഭാണ്ഡ�
വുംവച്ചി കുളിയും നിത്യകർമ്മാനുഷ്ഠാനാദികളും കഴിച്ച�
തിെന്റ േശ ഷം ആ മണൽ റ തെന്ന ഒരടു കൂട്ടി, ഭാ�
ണ്ഡത്തിൽ നി ് അരിയും വിറകും പാ വുെമടു ് സ്വ�
യംപാകവും ഉ ം മുളകും മാ ം കൂട്ടി ഭക്ഷണവും കഴിച്ചി
പാ ം േത ് മുക്കി ഭാണ്ഡത്തിൽവ െകട്ടി ആ ഭാണ്ഡ�
വും പീലി ന്തവുെമടു െകാ ് വന്ന വഴിെയ തെന്ന
േപാവുകയും െച . രാമവർമ്മ മഹാരാജാവു് തിരുമന �
െകാ ് ഇെതല്ലാം ക െകാണ്ടാണു് െകാട്ടാരത്തിൽ
എഴുന്നള്ളിയിരുന്നതു്. ആ മനു ഷ്യൻ തിരി േപായിക്ക�
ഴിഞ്ഞേപ്പാൾ മഹാരാജാവു് തിരുമന െകാ ് അടു�
ക്കൽ നിന്നിരുന്ന േകശവപ്പിള്ള ദിവാൻജിേയാടു്, “ആ
മണൽ റ ് അരിവ ് ഊണുകഴി േപായ മനു ഷ്യൻ
ആരാെണ ് മനസ്സിലാേയാ?” എ ക ി േചാദി .
“അടിയനു മനസ്സിലായില്ല” എ ദിവാൻജി തിരുമനസ്സ�
റിയിച്ചേപ്പാൾ തിരുമന െകാ ്, “അതു ന െട െപരു�
മ്പടപ്പിൽ മൂപ്പീന്നാണു്. അവിടേത്ത വയ്യാത്ത കാര്യം
ഒ മില്ല. ഇങ്ങെന ഒരു േനരം കഴി കൂട്ടാൻ എന്നാൽ
സാധ്യമല്ല. ഇനിെയാരു ദിവസം ഇേങ്ങാ ം വരവുണ്ടാ�
േയക്കാം. അതിനി എന്നാണാേവാ? എല്ലാവരും കരു�
തിയിരു െകാള്ളണം. ആളറിയാെത അബദ്ധെമാ ം
പറ്റാനിടയാകരുതു് എന്നരുളിെച്ച . പിെന്ന നാല
ദിവസം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ ഒരു ദിവസം ശക്തൻ ത രാൻ
തിരുമന െകാ ്, ആലുവാെക്കാട്ടാരത്തിെലഴുന്നള്ളി,
രാമവർമ്മ മഹാരാജാവു തിരുമനസ്സിെല കാണുകയും
കുറ േനരം പര രം സംഭാ ഷണം െചയ്തിരുന്നതിെന്റ
േശ ഷം തിരിേയ എഴുന്ന കയും െച .

ഒരാണ്ടിൽ ഇടവപ്പാതിയില്ല, മിഥുനപ്പാതി കഴിഞ്ഞി�
ം മഴെപയ്യാതിരുന്നതിനാൽ തൃശ്ശിവേപരൂർ മുതലായ

സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള ജനങ്ങൾ കൂടി ശക്തൻ തിരുമനസ്സിെല
അടുക്കൽ സങ്കടമറിയി . ഉടെന തിരുമന ് െകാ ് തൃ�
ശ്ശിവേപരൂെരഴുന്നള്ളി വാധ്യാൻ ന രി മുതലായ മഹാ

ാഹ്മണെര തിരുമുമ്പാെക വരുത്തി, “മഴ െപയ്യിക്കാൻ
വല്ലതും മാർഗമുേണ്ടാ?” എ ക ി േചാദി . “ജലജ�
പം തുടങ്ങിയാൽ പ ദിവസത്തിനകം മഴ െപ ം”
എന്നവർ തിരുമനസ്സറിയി . വരുന്ന ാഹ്മണർെക്കാ�
െക്ക അതിേകമമായി സദ്യയും ദക്ഷിണയുമായി പിേറ്റ
ദിവസം തെന്ന ജലജപം ക ി തുടങ്ങി . അങ്ങെന
പതിെനാ ദിവസം കഴിഞ്ഞി ം മഴ െപയ്തില്ല. പ �
ണ്ടാം ദിവസം ജലജപത്തിനുള്ള സമയമായേപ്പാൾ തി�
രുമന െകാ ് വാളുമൂരിപ്പിടി ജലജപസ്ഥല ് എഴു�
ന്ന കയും ന രിമാെര ക ി വിളി ് “ജലജപം തുട�
ങ്ങീ ് ഇ ് പ ണ്ടാം ദിവസമായിരി . ഇതുവെര
മഴ െപയ്തില്ല. ഇ ം മഴ െപയ്യാത്തപക്ഷം നിങ്ങെളയാ�
െരയും െവറുെത വിട്ടയ കയില്ല. എല്ലാവരും നല്ലേപാ�
െല കരുതിെക്കാള്ളണം” എന്നരുളി െചയ്കയും െച .
ക ന േകട്ടേപ്പാേഴ ം ന രിമാർ ഭയവും വ്യസന�
വും പരി മവും കലശലായി. ശക്തൻ ത രാൻ തിരുമന�

െകാ ് േകാപം വന്നാൽ കഴു െവട്ടിക്കളയാനും
മടി ന്ന ആളെല്ല ് എല്ലാവർ ം അറിയാമായിരുന്ന�
തുെകാ ് ന രിമാെരല്ലാവരും ഭക്തിേയാടുകൂടി ഈശ്വ�
രെന സ്മരി െകാ ് മനസ്സിരുത്തി ജലജപം തുടങ്ങി.
അങ്ങെന കുറ േനരം കഴിഞ്ഞേപ്പാേഴ ം കാർേമഘം
െകാ ് ആകാശമണ്ഡലം നിറയുകയും അതിേകമമാ�
യി മഴെപ തുട കയും െച . തിരുമന െകാ ്
സേന്താ ഷി ് അ ന രിമാർെക്കല്ലാവർ ം പതിവി�
ലിരട്ടി ദക്ഷിണ കഴി ് അവെര സേന്താ ഷിപ്പി കയും
അ മുതൽ മുടക്കം കൂടാെത ധാരാളമായി മഴ െപ
തുട കയും െച .

ഒരാട്ടത്തിരുനാൾ ദിവസം ശക്തൻ ത രാൻ തിരു�
മന െകാ ് പതിവു സമയ ് അമൃേതത്തിനു് എഴു�
ന്നള്ളാെതയിരുന്നതിനാൽ വലിയ (ചിറ്റമ്മ) ത രാട്ടി�
യും മ ള്ള ത രാക്കന്മാരും കാത്തിരു . അങ്ങെന
വളെര േനരം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ ശക്തൻ തിരുമന െകാ�

് എഴുന്ന കയും അവിടു ം മ ള്ള ത രാക്കന്മാരും
അമൃേതത്തിനിരി കയും െച . ഉടെന പതിവുേപാ�
െല ശക്തൻ ത രാൻ തിരുമനസ്സിേല ് വിളമ്പിെക്കാടു�
ത്തി ് വലിയ ത രാട്ടിയും അമൃേതത്തിനിരു . പിെന്ന
വലിയ ത രാട്ടി “കുഞ്ഞിപ്പിള്ള ഇന്നി താമസിച്ചെത�
ന്താണു്?” എ േചാദി .

ശക്തൻ: ഇ രാവിെല ഞാൻകുളിക്കാനായി പുറെപ്പ�
ട്ടേപ്പാൾ ഒരു മാപ്പിള ഒരു പശുവിെന അറ
എ േക . എന്നാൽ അവെന്റ കഥ കഴിച്ചി�
ട്ടാവാം കുളി എ വിചാരി ് ഉടെന േപായി,
അേന്വ ഷി ് അവെന പിടികൂടി െകാന്നതിെന്റ
േശ ഷമാണു് കുളിച്ചതു്. അതുെകാ ് സ്വ ം താമ�
സം പറ്റിേപ്പായി.

ത രാട്ടി: കഷ്ടം! ഇ ് ആട്ട റന്നാളായി ് ഇങ്ങെന
െചയ്തതു് ഒ ം നന്നായില്ല. സൽക്കർമ്മം െചേയ്യ�

ന്ന ദിവസം ദു ഷ്ക്കർമ്മം െചയ്യാേമാ? നരഹത്യ
തെന്ന കഷ്ടം! വിേശ ഷി ് ജന്മനക്ഷ ദിവസം
അതു മഹാകഷ്ടം തെന്ന.

ശക്തൻ: ജന്മനക്ഷ ദിവസം േഗാഹത്യ െച ന്നതു
നല്ലതാേണാ? അതു നല്ലതാെണങ്കിൽ ഞാൻ
െചയ്തതു െത തെന്ന.

ത രാട്ടി: അവൻ െചയ്തതു നന്നായില്ല. എങ്കിലും അതി�
െന്റ പാപം അവനേല്ല അനുഭവി ന്നതു്?

ശക്തൻ: ചിറ്റേമ്മ, അതിനു കുറ േഭദമു ്. അവൻ െച�
യ്ത പാപമവനനുഭവി മായിരിക്കാം. എങ്കിലും
അതു േകട്ടി ് ഞാെനാ ം െചയ്യാതിരുന്നാൽ
അതും പാപമേല്ല? അതു ഞാൻ അനുഭവിേക്ക�
ണ്ടതായി വരുമേല്ലാ. യഥാ മം ശിക്ഷാരക്ഷ�
കൾ െച ് ഈ രാജ്യ നീതി നടത്താനുള്ള
ചുമതല എനിക്കാണു്. അതു ഞാൻ െചയ്യാതിരു�
ന്നാൽ പരേലാക െച േമ്പാൾ അതിെന �
റി ് എേന്നാടു േചാദിക്കാൻ ആളുണ്ടേല്ലാ. അതു�
െകാ ് എെന്റ കാല ് ഇ കാരമുള്ള ദു ത്യം
രാജ്യ ് ആരും െചയ് വാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കി�
ല്ല. ഇങ്ങെന അരുളിെച്ച െകാ ് അമൃേത ം
കഴി ് അവിടു ് അവിെടനി ് എഴുന്നള്ളി.

സിദ്ധനായ തൃശ്ശിവേപരൂർപൂരം ശക്തൻ ത രാൻ�
തിരുമനസ്സിെലക്കാല ് അവിടുെത്ത ക ന കാരം
ഉണ്ടാക്കിയതാണു്. അതിനു മു ് അവിെട അങ്ങെന
ഒരാേഘാ ഷമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒരിക്കൽ തിരുമന�

െകാ ് തൃശ്ശിവേപരൂെരഴുന്നള്ളി താമസിച്ചിരുന്ന�
േപ്പാൾ ആ േദശക്കാെരെയല്ലാം തിരുമുമ്പാെക വരുത്തി,
“ഇവിെട ആ േതാറും േമടമാസത്തിൽ പൂരം ഒരാ�
േഘാ ഷദിവസമായി െകാണ്ടാടണം; അതിനു നാ കാർ
തിരുവമ്പാടി, പാറേമക്കാവു് ഇങ്ങെന ര ഭാഗമായി
പിരി ശാസ്താവു മുതലായ േദവന്മാെരയും എഴുന്നള്ളി�

വട ന്നാഥേക്ഷ സന്നിധിയിൽ െകാ വരണം;
അവയിൽ തിരുവമ്പാടിയിൽനി ം പാറേമക്കാവിൽ�
നി മുള്ള എഴുന്നള്ള കൾ ധാനങ്ങളായിരിക്കണം’
ഈ വക േവ ന്ന പണം ജനങ്ങൾ വീതിെച്ചടു
െചലവു െചയ്യണം; പിെന്ന േവ ന്ന സഹായങ്ങെളല്ലാം
നാം െച തരുകയും െചയ്യാം” എന്നരുളിെച്ചയുകയും
എഴുന്നള്ള സംബന്ധി ം മ ം േവ ന്ന മുറകളും
ചട കളുെമല്ലാം േത്യകം േത്യകം ക ി കയും
െച . ജനങ്ങെളല്ലാവരും ആ ക നെയ സമ്മതി ക�
യും ആ ആണ്ടിൽത്തെന്ന പൂരമേഹാത്സവം തുട കയും
െച . തൃശ്ശിവേപരൂർ പൂരത്തിനു് ഇേപ്പാഴും തുടർ വരു�
ന്ന ചട്ടവട്ടങ്ങെളല്ലാം ശക്തൻ തിരുമന െകാ ് അ
ക ി നിശ്ചയിച്ചി ള്ളവയാണു്. പൂരം തുടങ്ങിയ കാലം
മുതൽ ആജീവനാന്തം അവിടു കൂടി എഴുന്നള്ളിയിരു�
ന്നാണു് ആ മേഹാത്സവം നടത്തിയിരുന്നതു്.

തിരുമന െകാ ് പൂരം സംബന്ധി ള്ള മങ്ങ�
ളും ചട്ടംെക കളും െച െകാ ് ര മൂ മാസേത്താ�
ളം തൃശ്ശിവേപരൂർതെന്ന എഴുന്നള്ളിത്താമസി േപായ�
തുെകാ ് അക്കാല ് അമ്മത്ത രാൻ േകാവിലക�
േത്ത െചലവിനുള്ള പണം അയ െകാടു ന്നതിനു്
അവിേട സാധിച്ചില്ല. അതിനാൽ വലിയ ത രാട്ടി
തെന്റ പു ിമാേരാടു്, “കുഞ്ഞിപ്പിള്ള ന െട കാര്യം മറ�

േപായിരി േമാ? െചലവിനുള്ള പണം ഇതുവെര
അയ തന്നില്ലേല്ലാ. ഇനി എവിെട നിെന്നങ്കിലും കുറ
പണം കടം വാ കതെന്ന; അല്ലാെത നിവൃത്തിയില്ല�
േല്ലാ” എന്നരുളിെച്ച . അേപ്പാൾ െകാ ത രാട്ടിമാർ,
“അമ്മ ് ഇങ്ങെനതെന്ന പറ്റണം. അമ്മ ഓപ്പെയ മ�
ത്തിലധികം വാത്സല്ലി ് എടു തലയിൽ വ ന്നതി�
െന്റ ഫലമാണിതു് ” എ തിരുമനസ്സറിയി . അതുേക ്
വലിയ ത രാട്ടി, “അതു ശരിയാണു്. ആെട്ട, ഇനി കു�
ഞ്ഞിപ്പിള്ള ഇവിെട വന്നാൽ ഞാൻ മി കേപാലുമില്ല,
നിശ്ചയം തെന്ന” എ ം അരുളിെച്ച . പൂരം കഴിഞ്ഞ�
തിെന്റ േശ ഷം ശക്തൻ തിരുമനസ്സിേല ് ഈ സംഗതി
(പണം അയ െകാടുത്തില്ല എ ള്ളതു് ) ഓർമ്മവരുക�
യും ഉടെന തൃ ണി റ ് എഴുന്ന കയും തൽക്ഷണം
വലിയ ത രാട്ടിയുെട തിരുമുമ്പാെക എത്തി, ഒരു കു�
ടന്ന സ്വർണ്ണപു ഷ്പം (സ്വർണ്ണംെകാ ണ്ടാക്കിയ പൂവു് )
തൃപ്പാദത്തിങ്കൽ െചാരി സാഷ്ടാംഗമായി നമ രിച്ചി�
്, “ചിറ്റേമ്മ, എനി കുറെച്ചാരു അന്ധാളിത്തം പറ്റി�

േപ്പായി, അതു് അവിടു ് സദയം ക്ഷമിക്കണം. െചല�
വിനുള്ള പണം പലിശേയാടുകൂടി െകാ വന്നി ് ”
എന്നരുളിെച്ചയുകയും പണം തിരുമുമ്പാെക വ കയും
െച . അേപ്പാൾ ത രാട്ടി, “എനി കുഞ്ഞിപ്പിള്ള�
േയാടു യാെതാരു രസേക്കടുമില്ല. പണത്തിനു തൽക്കാ�
ലമുണ്ടായ ബുദ്ധിമു െകാ ം എെന്റ ശുദ്ധഗതിെകാ ം
സ്വ മായി വല്ലതും മനസ്സിൽ േതാന്നിയിരു െവങ്കിലും
കുഞ്ഞിപ്പിള്ളെയക്കണ്ടേപ്പാൾത്തെന്ന അെതല്ലാം തീർ�

േപായി” എന്നരുളിെച്ച . ശക്തൻ ത രാൻ അതു�
േക സേന്താ ഷി കയും ഉടെന തിരുമുമ്പാെകനി ്
എഴുന്ന കയും െച .

ശക്തൻ ത രാൻ തിരുമനസ്സിെലക്കാല ് തിരുവി�
താംകൂർ രാജ്യം വാണിരുന്നതു്
973-ആമാ നാടുനീങ്ങിയ രാമവർമ്മമഹാരാജാവു
തിരുമന െകാണ്ടായിരു എ ് മുൻപു് പറഞ്ഞി �
ണ്ടേല്ലാ. അവിടുെത്ത ദിവാനായിരുന്ന േകശവപിള്ള
ഒരിക്കൽ ആ മഹാരാജാവു തിരുമനസ്സിെല അടുക്കൽ,
“വല്ല കാരവും െകാച്ചിരാജ്യം കൂടി പിടിച്ചടക്കിയാൽ�
െക്കാള്ളാെമ ് അടിയനു് ആ ഹമു ് ” എന്നറി�
യി . അേപ്പാൾ മഹാരാജാവുതിരുമന െകാ ്,
“ഇേപ്പാഴെത്ത െപരുമ്പടപ്പിൽ മൂപ്പിെല കാല ് അതു്
അസാധ്യംതെന്നയാണു്. സംശയമുെണ്ടങ്കിൽ േകശ�
വൻ െകാച്ചിയിേലാളം േപായി അവിടുെത്ത സ്വഭാവം
ആകപ്പാെട ഒ ് അറി േപാരൂ” എന്നരുളിെച്ച .
അ തെന്ന േകശവപിള്ള ദിവാൻജി െകാച്ചിയിേല�

പുറെപ്പ . തൃ ണി െറെയത്തി, ശക്തൻ തിരു�
മനസ്സിെല ഒ കണ്ടാൽെകാള്ളാെമ ് അവിടുെത്ത
േസവകന്മാരിെലാരാൾ മുഖാന്തരം തിരുമനസ്സറിയി �
കയും തിരുമുൻപാെക െചല്ലാൻ ക നയാവുകയും െച .
േകശവപിള്ള ദിവാൻജി കാണാനായി െചന്ന സമയം
ശക്തൻ തിരുമന െകാ ് തൃക്കയ്യിൽ വാളുമൂരിപ്പിടി
കളിേക്കാട്ടയിൽ ലാത്തിെക്കാണ്ടിരി കയായിരു .
തിരുമനസ്സിെല കണ്ടേപ്പാൾത്തെന്ന ദിവാൻജിയുെട
േദഹം വിയർ കയും വിറ തുട കയും െച . അടു�

െചല്ലാൻ ഭയം േതാ കയാൽ അകെല നി
വന്ദി . അേപ്പാൾ തിരുമന െകാ ് “എന്താ ദൂെര
നിൽ ന്നതു്? അടു വരൂ” എ ് അരുളിെച്ച ക�
യാൽ േകശവപിള്ള വളെര ഭയേത്താടുകൂടി അടു
െച കയും തിരുമന െകാ ് കുശല ശ്നാനന്തരം
“േകശവെന കണ്ടാൽെക്കാള്ളാെമ നാം വളെര നാളാ�
യി വിചാരി . ഇേപ്പാൾ കാണാൻ സംഗതിയായതു്
സേന്താ ഷമായി. േകശവെന നാം ന െട സ്വന്തമാ�
ളായിട്ടാണു വിചാരി ന്നതു് ” എന്നരുളിെച്ച കയും
തൃൈക്കയിലിരുന്ന വാളും ര ൈക ം വീരശൃംഖല�
യും ഒരു കു പാവുമു ം ക ി െകാടു യാ യ�
യ കയും െച . േകശവപിള്ള സേന്താ ഷേത്താടും
ഭയേത്താടും കൂടിയാണു് സമ്മാനങ്ങൾ വാങ്ങിെക്കാ
തിരുമുൻപിൽനി േപായതു്. അേദ്ദഹം തിരുവനന്തപു�
രെത്തത്തി മഹാരാജാവുതിരുമനസ്സിെല തിരുമുൻപാെക
െചന്നേപ്പാൾ, “എെന്തല്ലാമാണു് േകശവൻ േപായി ള്ള
വർത്തമാനങ്ങൾ. േകശവെന്റ ആ ഹം ഫലി േമാ.
എ േതാ ?’ എ ക ി േചാദി . “ആ തിരു�
മനസ്സിെല കാല ് അസാദ്ധ്യം തെന്നയാണു് ” എ
േകശവപിള്ള തിരുമനസ്സറിയി കയും “അതു ഞാൻ
മുൻേപ തെന്ന പറഞ്ഞിരുന്നിേല്ല? അേദ്ദഹത്തിെന്റ
അടുക്കൽ േകശവെന്റ വിദ്യെയാ ം പ കയില്ല. അേദ്ദ�
ഹം ഒരു രാജസിംഹമാണു് ” എ ് അരുളിെച്ച കയും
െച .

അനന്തരം കുറ കാലം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ വലിയമ്മ�
ത്ത രാൻ തീെപ്പ . ആ വലിയ ത രാട്ടി ചിറ്റമ്മ ആയി�
രു െവങ്കിലും െപറ്റമ്മെയേപ്പാെലതെന്നയാണു് ശക്തൻ
തിരുമന െകാ വിചാരി േപാന്നതു്. അതിനാൽ
ശവസം ാരം മുതലായതിനു് അവിടു കൂടി കൂടുകയും
തിരുവന്തളി (പിണ്ഡം) അടിയന്തിരം േകമമായി നട�

കയും െച . ഒരു െകാല്ലെത്ത പള്ളിദീക്ഷ ശക്തൻ
തിരുമന െകാ ം യഥാവിധി ആചരി . തിരുമാസ�
മടിയന്തിരം എറണാകുള വ ് വളെര ഭംഗിയായും
െകേങ്കമമായുമാണു് ക ി നടത്തിയതു്. ഇങ്ങെന േക�
മമായിെട്ടാരു തിരുമാസം ഇതുനുമു ണ്ടായിട്ടിെല്ല ്
അന്നവിെട കൂടിയിരുന്ന സകല ജനങ്ങളും സമ്മതി .
എങ്കിലും ആ തിരുമാസത്തിനു സ്വ മായി ് ഒരാേക്ഷപം
വ കൂടി. സദ്യവക േവ ന്ന പഞ്ചസാര ് ഏ ി�
ച്ചിരുന്നതു് െകാച്ചിയിൽ ഒരു വലിയ കച്ചവടക്കാരനാ�
യിരുന്ന േദവേരശക്കിണി എെന്നാരു െകാങ്ങിണിെയ
ആയിരു . അയാൾ പഞ്ചസാര യഥാകാലം എത്തി �
െകാടുക്കാെതയിരുന്നതിനാൽ സദ്യ ് പഞ്ചസാര വിള�
മ്പാൻ സ്വ ം താമസം വ േപായി. വിളമ്പിയേപ്പാൾ
ധാരാളം വിളമ്പിെയങ്കിലും അതു േവ ന്ന സമയത്താ�
യില്ല എ ചില ാഹ്മണർ ആേക്ഷപം പറ . ആ
ആേക്ഷപം തീർ ന്നതിനായി ശക്തൻ തിരുമന െകാ�

് ന രിപ്പാടന്മാർ ് നാലും ന രിമാർ മൂ ം,
എ ാന്മാർ, തിരുമു ാടന്മാർ മുതലായവർ ര ം പര�
േദശ ാഹ്മണർ ് ഒ ം അമ്പലവാസികൾ ് അര�
യും രൂപാവീതം തി ഹംെകാടു . തി ഹം
പതിവിൽ കൂടുതൽ കിട്ടിയേപ്പാൾ എല്ലാവർ ം വളെര
സേന്താ ഷമായി. മുേമ്പ ആേക്ഷപിച്ചിരുന്നവർ തെന്നയും
പിെന്ന തി തുടങ്ങി. തൃശ്ശിവേപരൂർ വാധ്യാൻന �
രി, ൈവദികന്മാർ, ഭുക്കന്മാർ മുതലായി തിരുമാസമടി�
യന്തിരത്തി വ കൂടിയിരുന്ന േയാഗ്യന്മാർെക്കല്ലാം
പിേറ്റ ദിവസം വൻമുറി സദ്യകഴിഞ്ഞതിെന്റ േശ ഷം തി�
രുമന െകാ ് യഥാ മം സമ്മാനങ്ങളും ക ി െകാ�
ടു ് സേന്താ ഷിപ്പി ് അവെരയും യാ അയ ്. അ ്
അത്താഴമമൃേത കഴി പള്ളി റുപ്പിനു് എഴുന്ന�
ള്ളാറായേപ്പാൾ പണിക്കരു വലിയകപ്പിത്താെന തിരു�
മുൻപാെക വരുത്തി, “േദവേരശൻ പഞ്ചസാര സമയത്തി�
നു് എത്തി തന്നിരുന്നിെല്ല ള്ള വിവരം പണിക്കരും
അറിഞ്ഞിരി മേല്ലാ. അവെന്റ പാർ ് െകാച്ചിയിൽ
േകാട്ടയ്ക്കകത്താകയാൽ നെമ്മ കൂട്ടാക്കീ ് എ േവണെമ�

വിചാരിച്ചായിരിക്കണം അവൻ അങ്ങെന െചയ്തതു്.
അതിനാൽ നാെള രാവിെല ഞാനുണരുേമ്പാൾ കണി
കാൺമാൻ തക്കവണ്ണം അവെന്റ തല എെന്റ മുൻപിൽ
െകാ വരണം. െകാച്ചിയിൽ േകാട്ടവാതിൽ അട ന്ന�
തിനു മുൻപു് അക കടക്കണം. അതിനാൽ ഇേപ്പാൾ�
ത്തെന്ന െപാേയ്ക്കാളൂ. ഞാൻ ഉറങ്ങാൻ േപാകു ” എന്ന�
രുളിെച്ചയ്തി പള്ളി റിപ്പിെനഴുന്നള്ളി.

ഇവിെട െകാച്ചീേക്കാട്ടയുെടയും േദവേരശക്കിണി�
യുെടയും സ്ഥിതിെയപ്പറ്റി സ്വ ം വിവരിേക്കണ്ടിയിരി�

. ഇേപ്പാൾ ിട്ടീ ഷുെകാച്ചി എ പറയെപ്പടു�
ന്ന സ്ഥലം പ ് െകാച്ചീരാജാവിെന്റ വകയായിരു .
േപാർ ഗീ കാർ ആദ്യം െകാച്ചിയിൽ വന്ന സമയം
അവരുെട അേപക്ഷ കാരം ആ സ്ഥലം രാജാവു് അവർ�

് െകാടുക്കയും രാജാവിെന്റ അനുമതിേയാടുകൂടി അവി�
െട ഒരു േകാട്ട െകട്ടി കയും െച . േകാട്ടയുെട പടി�
ഞ്ഞാറുവശം സമു വും വട വശം അഴിയും (തുറുമുഖ�
വും) കിട മുണ്ടാക്കി കയും ര മൂ േകാട്ടവാതിലു�
കളുണ്ടാക്കി ് േകാട്ടവാതിൽക്കെലല്ലാം പട്ടാളക്കാരുെട
കാവേലർെപ്പടു കയും െചയ്തിരു . പ മണിമുതൽ
നാലുമണിവെര േകാട്ടവാതിലുകൾ അടച്ചിടുക പതിവാ�
യിരുന്നതിനാൽ ആ സമയ ് ആർ ം േകാട്ടയ്ക്കക�

നി പുറേത്ത ം അകേത്ത ം ഗതാഗതങ്ങൾ
െചയ് വാൻ നിവൃത്തിയില്ലായിരു . േകാട്ടവാതിലുകൾ
അടച്ചിരുന്ന സമയങ്ങളിൽ േകാട്ടയ്ക്കക ം പട്ടാളക്കാരു�
െട കാവലുണ്ടായിരു . േപാർ ഗീസുകാർ അവിടം
വി േപായതിെന്റ േശ ഷം ആ സ്ഥലം ലന്തക്കാർ ൈകവ�
ശെപ്പടുത്തി. അവരും ഏകേദശം ആറു െകാല്ലേത്താളം
േപാർ ഗീസുകാെരേപ്പാെല ൈസന്യസേമതം അവി�
െടപ്പാർത്തിരു . ലന്തക്കാർ അവിെടനി േപായതി�
െന്റ േശ ഷമാണു് ആ സ്ഥലം ഇം ീഷുകാരുെട ൈകവശ�
മായിത്തീർന്നതു്. തദനന്തരം േകാട്ട നശി േപാവുകയും
ആ സ്ഥലത്തിനു “ ിട്ടീ ഷുെകാച്ചി” എ നാമം സിദ്ധി�

കയും െച . ഇ കാരമാകു ിട്ടീ ഷുെകാച്ചിയുെട
ചരി ം. ഇനി േദവേരശക്കിണിെയ റി പറയാം.

േദവേരശക്കിണി വലിയ ധനവാനും പല സ്ഥല�
ങ്ങളിൽ കച്ചവടം നടത്തി വന്നിരുന്ന ആളും െകാങ്ങി�
ണികളുെട ധാനെപ്പട്ട േദവസ്ഥലമായ തിരുമലേദവ�
സ്വത്തിെല അധികാരിയുമായിരു . എ മാ മല്ല,
സകല െകാങ്ങിണികളും അയാളുെട വരുതിയിലുമായി�
രു . അയാളുെട ശമ്പളത്തിൽ കാര്യസ്ഥന്മാരും കണ�
െക്കഴു കാരും ഗുമസ്തന്മാരും േശവുകക്കാരും മ മായി
അേനകം േപരുമുണ്ടായിരു . അയാളുെട ധാനെപ്പട്ട
കച്ചവടസ്ഥലവും ഭവനവും െകാച്ചിയിൽ േകാട്ടയ്ക്കകത്താ�
യിരുന്നതിനാൽ അയാൾ െകാച്ചീരാജാവിെനേപ്പാ�
ലും ഭയവും ബഹുമാനവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അക്കാല
േകാട്ട ലന്തക്കാരുെട ൈകവശമായിരുന്നതിനാൽ അവ�
െര റി മാ േമ അയാൾ സ്വ ം ബഹുമാനമുണ്ടാ�
യിരു . ഇ കാരമായിരു േദവേരശെന്റ സ്ഥിതി.
ഇനി കൃതത്തിൽ േവശിക്കാം.

ക ന േകട്ടമാ യിൽ വലിയകപ്പിത്താൻ തെന്റ
അരവാളും കുറ പണവും എടു െകാ ് ഒരു വഞ്ചി�
യിൽ കയറി െകാച്ചിയിൽ ഇറ കയും േകാട്ടവാതിൽ
അട ന്നതിനുമു േകാട്ടയ്ക്കക കട കയും െച .
കപ്പിത്താൻ പാണ്ടികശാലയിൽ െചന്നേപ്പാൾ േദവേര�
ശൻ അന്നെത്ത പിരിവിെന്റയും വരവുെചലവുകളുെടയും
കണ കൾ പരിേശാധി െകാണ്ടിരി കയായിരു .
േദവേരശൻ കപ്പിത്താെന കണ്ടയുടെന (ഒരു കേസര
ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചി ് ) “യജമാനൻ ഇവിെട ഇരിക്കാമ�
േല്ലാ. എന്താ ഈ രാ ിയിൽ ഇേങ്ങാ പുറെപ്പട്ടതു്?
വിേശ ഷി വല്ല കാര്യവുമുേണ്ടാ?” എ േചാദി .

കപ്പിത്താൻ: കുറ പട്ടിനു് അത്യാവശ്യമായിട്ടാണു്
ഞാൻവന്നതു്.

േദവേരശൻ: ഇതിനു യജമാനൻതെന്ന ബുദ്ധിമുട്ടി വരണ�
െമന്നില്ലായിരു . ഒരാെള അയച്ചാൽ േവ ന്ന
സാമാനങ്ങളുംെകാ ഞാനേങ്ങാ വരുമായിരു�
ന്നേല്ലാ.

കപ്പിത്താൻ: ഞാൻതെന്ന വ വാങ്ങിെക്കാ ് െചല്ല�
ണെമന്നാണു് ക ന. വല്ലവെരയുമയച്ചാൽ ശരി�
യാവുകയിെല്ലന്നാണു് തിരുമനസ്സിെല വിചാരം.
ഉടെന േവണെമ ം ഞാൻതെന്ന േവണെമ �
മാണു് ക ിച്ചതു്. ക നയായതും ഇേപ്പാളാണു്.
അതിനാലാണു് ബദ്ധെപ്പ ഞാൻതെന്ന േപാന്ന�
തു്. ആെട്ട, പെട്ടടു , േനാക്കെട്ട.

േദവേരശൻ: താഴ്ന്നതരം പ കൾ മാ േമ ഇവിെട ഇരി�
. േമൽത്തരം പ കെളല്ലാം മാളികയുെട

മുകളിലാണിരി ന്നതു്.

കപ്പിത്താൻ: അധികം േവണ്ടതു േമൽത്തരത്തിലാണു്.
താഴ്ന്ന തരത്തിലും കുറ േവണം.

ഉടെന േദവേരശൻ താഴ്ന്നതരം പ ് കപ്പിത്താൻ പറ�
ഞ്ഞിടേത്താളം മുറി െകാടുത്തി േമത്തരം പെട്ടടു ന്ന�
തിനായി കപ്പിത്താേനാടുകൂടി മാളികയുെട മുകളിലെത്ത
നിലയിേല േപായി. അവിെട െചന്നയുടെന േദവേര�
ശൻ വിേശ ഷെപ്പട്ട ചില പ തരങ്ങെളടു േമശ റ
വ കയും ര േപരും ഓേരാ കസാലയിലിരു െകാ
സംഭാ ഷണമാരംഭി കയും െച .

േദവേരശൻ: പഞ്ചസാരെയത്തിക്കാൻ സ്വ ം താമസം
വ േപായതുെകാ ് എെന്റ േപരിൽ തിരുവുള്ള�
േക്കടായിരി ം. അേല്ല? എെന്റ േജാലിത്തിര �
കൾെകാ ഞാനക്കാര്യം അന്ധാളി േപായി.
ഓർമ്മ വന്നയുടെന െകാടുത്തയ കയും െച .

കപ്പിത്താൻ: തിരുവുള്ളേക്കെടാ ം സാരമില്ല. നിങ്ങ�
െളാ തിരുമുമ്പാെക െചന്നാൽ അെതാെക്ക തീ�
രും.

േദവേരശൻ: എെന്റ താമസം ആ ത രാെന്റ രാജ്യത്താ�
യിരുെന്നങ്കിൽ എെന്റ കഥ ഇേപ്പാൾ കഴിയുമായി�
രു . ഈ േകാട്ടയ്ക്കകത്തായതുെകാ ് ഒ ം ഭയം
േതാ ന്നില്ല.

ഇങ്ങെന ഓേരാ പറ െകാണ്ടിരി ന്നതിനി�
ടയിൽ കപ്പിത്താൻ ഉപായത്തിൽ അരവാെളടു ് േദവ�
േരശെന്റ കഴുത്തിനു് ഒരു െവ െകാടു . തൽക്ഷണം
തല മുറി ് താെഴ വീണു. കപ്പിത്താൻ ആ തല ഒരു
പട്ടിൽ െപാതിെഞ്ഞടു െകാ േപായി താഴേത്ത
േപാ . േദവേരശൻ താഴേത്ത ് ഇറങ്ങിവരാതിരുന്ന�
തിനാലും രാ ി വളെര അധികമായിരുന്നതുെകാ ം
അയാൾ മാളികയുെട മുകളിൽ കിട റ കയായിരി �
െമ വിചാരി ് അയാളുെട ഭൃത്യന്മാരും മ ം താഴ
കിട റങ്ങി. കപ്പിത്താൻ േദവേരശെന്റ തലയുംെകാ ്
അേപ്പാൾത്തെന്ന അവിെട നിന്നിറങ്ങി. േകാട്ടവാതിലി�
നു സമീപം ഒരു സ്ഥല െചന്നിരു . നാലുമണി
േകാട്ടവാതിൽ തുറന്ന ഉടെന പുറത്തിറങ്ങി, അേങ്ങാ
േപായ വഞ്ചിയിൽത്തെന്ന കയറി കപ്പിത്താൻ എറണാ�
കുളെത്ത കയും േകാവിലക െചന്നേപ്പാൾ തിരുമ�
ന െകാ പള്ളി റു ണർന്നിട്ടില്ലായിരുന്നതിനാൽ
േദവേരശെന്റ തല പട്ടിൽനിെന്നടു പള്ളിയറവാതിൽ�
ക്കൽ െകട്ടി തൂക്കീ ് പള്ളി റു ണരാനായി കാ �
നിൽ കയും െച . കുറ സമയം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ
തിരുമന െകാ ് പള്ളി റു ണർ പള്ളിയറവാ�
തിൽ തുറ . ആ സമയം തിരുമന െകാ ് ആദ്യം
േദവേരശെന്റ തലയും രണ്ടാമതു് വലിയ കപ്പിത്താെന�
യുമാണു് കണി കണ്ടതു്. തിരുമന െകാ ് ഏറ്റവും
സേന്താ ഷി ് കപ്പിത്താേനാടു്, “പണിക്കർ കുറ ബു�
ദ്ധിമുട്ടിയിരി ം, എങ്കിലും വിചാരിച്ച കാര്യം സാധി വ�
േല്ലാ; വളെര സേന്താ ഷമായി. പണിക്കർ വലിയ ധീരനും
നല്ല ശൂരനുംതെന്ന സംശയമില്ല” എന്നരുളിെച്ച .

കപ്പിത്താൻ: ഇെതാ ം അടിയെന്റ ധീരത്വവും ശൂരത്വ�
വും സാമർത്ഥ്യവും മ ം െകാ ് സാധി ന്നത�
ല്ല. തിരുമനസ്സിെല ക നയുെട ശക്തിെകാ
മാ ം. ക നയുെണ്ടങ്കിൽ ഇതിെനക്കാൾ വലിയ
കാര്യങ്ങൾ സാധി ന്നതിനും ആർ ം കഴിയും.

തിരുമന െകാ ്: ആെട്ട, പണിക്കർ ഇന്നെല ഒ ം
ഉറങ്ങിയിരിക്കയില്ലേല്ലാ. േപായിക്കിട കുറ�

റ . എെന്റ കുളിയും ഊണും കഴിയുേമ്പാൾ
പണിക്കെര ഇവിെട കാണണം. ഇേപ്പാൾ െപാ�
േയ്ക്കാളൂ.
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ക ന േകട്ടയുടെന കപ്പിത്താൻ തിരുമുമ്പാെക നി�
് േപാവുകയും തിരുമന െകാ ് േദവേരശെന്റ തല

ഉടെന കായലിൽ െകട്ടിത്താഴ്ത്തിച്ചി ് നീരാ കുളി, അമൃേത�
മുതലായതിനു് എഴുന്ന കയും െച .
തിരുമന െകാ ് അമൃേത കഴി ് എഴുന്ന�

ള്ളിയേപ്പാേഴ ം വലിയ കപ്പിത്താൻ തിരുമുമ്പാെക
എത്തി. കപ്പിത്താെനക്കണ്ടയുടെന തിരുമന െകാ�

് “പണിക്കർ കുറ കൂടി ബുദ്ധിമുേട്ടണ്ടിയിരി .
േദവേരശെന്റ ാഭവവും താപവും നിമിത്തം െകാ�
ച്ചിയിലുള്ള െകാങ്ങിണികെളല്ലാവരും തെന്ന ഏറ്റവും
ഗർവ്വിഷ്ഠന്മാരായിത്തീർന്നി ്. അതിനാൽ െകാച്ചി�
യിൽ േപായി സകല െകാങ്ങിണികളുെടയും അവരുെട
േദവസ്വത്തിെന്റയും സകല ജംഗമസ്വ ക്കളും െകാള്ള�
യി ് കുത്തിവാരി ഇവിെട െകാ വരണം. ഇതിേല ്
ആവശ്യമുള്ള ൈസന്യങ്ങെള െട െകാ െപാേയ്ക്കാളൂ”
എന്നരുളിെച്ച . വലിയ കപ്പിത്താൻ ഉടെന ൈസന്യസ�
േമതം െകാച്ചിയിെലത്തി െകാങ്ങിണികളുെട സ്വന്തവും
േദവസ്വംവകയുമായുള്ള സകല സ്വ ക്കളും െകാള്ള�
യി ് കുത്തിവാരി ടങ്ങിയേപ്പാൾ െകാങ്ങിണികെള�
ല്ലാം പരവശരായിത്തീരുകയും അവരുെട വി ഹം കൂടി
കപ്പിത്താൻ ഇളക്കിെയടു െകാ േപാേയ െമ
ശങ്കി ് അവരിൽ ചിലർ ആ വി ഹമിളക്കിെയടു ം
െകാ ് തിരുവിതാംകൂറിെലത്തി അഭയം ാപി ക�
യും െച . കപ്പിത്താൻ അവരുെട ഭരണിപാ ങ്ങളും
െപാൻെവള്ളിപ്പണ്ടങ്ങളും പണവും രത്നവുെമല്ലാം െകാ�

േപായി തിരുമുമ്പാെകവ . ഉടെന തിരുമന െകാ�
്, “ഇവെയല്ലാം ന െട ഈടുവ ിൽ െകാ േപായി

സൂക്ഷിക്കെട്ട” എ ക ി കയും കപ്പിത്താൻ അവ�
െയല്ലാം ഈടുവ ിൽ ഏ ി കയും െച . “തിരുമല
േദവസ്വം വക” എ േപരുെവട്ടീ ള്ള പാ ങ്ങളും മ ം
ഇേപ്പാഴും തൃ ണി റ ഈടു വ ിൽ കാണു ്.

ഒരിക്കൽ ശക്തൻ ത രാൻ തിരുമന െകാ ് തി�
രുവനന്തപുരം പട്ടണവും രാമവർമ്മമഹാരാജാവുതിരുമനസ്സിെലയും
ഒ കാണണെമ ് നിശ്ചയി ് അെഞ്ച ഭൃത്യന്മാേരാ�
ടുംകൂടി അേങ്ങാെട്ടഴുെന്നള്ളി. അവിടു ് തിരുവനന്ത�
പുരെത്തത്തിയതു് ഒരു ദിവസം െവളുപ്പാൻകാലത്തായി�
രു . ആദ്യംതെന്ന മഹാരാജാവിെന ക കളയാെമ�

നിശ്ചയി വലിയ െകാട്ടാരത്തിേലെക്കഴുന്നള്ളി.
അേപ്പാൾ, മഹാരാജാവു തിരുമന െകാ പള്ളി �
റു ണർ പുറേത്തെക്കഴുന്നള്ളിയിെല്ല ം അതിനു്
ഏകേദശം ര നാഴികകൂടി താമസമുണ്ടാേയക്കാ�
െമ ം തവണക്കാരൻ പറയുകയാൽ മഹാരാജാവു
പള്ളി റു ണരുേമ്പാേഴ ം ചില സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ടി
തിരി വരാെമ നിശ്ചയി ് ശക്തൻ ത രാൻ തിരുമ�
ന െകാ ് ഉടെന അവിെടനി പുറെപ്പ . അവിടു ്
ഓേരാ സ്ഥലങ്ങൾ ക ് േമണ കുതിരലായത്തിൽ
െചെന്നത്തി. അേപ്പാൾ ലക്ഷണയുക്തങ്ങളായ ചില
ഒന്നാം തരം കുതിരകൾ വളെര ചട ം ക്ഷീണി മിരി�

ന്നതായി ക . “ലായം വിചാരി കാരെനവിെട?”
എ ക ി േചാദി . ഉടെന ചില കുതിരക്കാർ “വിചാ�
രി കാരന ് ഇതാ വരു ” എ ചൂണ്ടിക്കാണി�

െകാ പറ . വിചാരി കാരൻ അടുത്തേപ്പാൾ
തിരുമന െകാ ് “ഈ കുതിരകൾ ഇങ്ങെന ക്ഷീണി�
ച്ചിരി ന്നെതന്താണു്?” എ ക ി േചാദി .

വിചാരി കാരൻ: ചിലതു് അങ്ങെനയിരി ം അതു്
അവയുെട സ്വഭാവമാണു്.

ശക്തൻ തിരുമന െകാ ്: ഇതു സ്വാഭാവികമായി �
ള്ള ക്ഷീണമാെണ േതാ ന്നില്ല. ശരിയായി
പു ം മുതിരയും മ ം െകാടുത്താൽ ഇവ ഇങ്ങെന
ക്ഷീണി ന്നവയല്ല.

വിചാരി കാരൻ: എന്നാൽ അങ്ങെനയായിെക്കാള്ള�
െട്ട. അതു െകാ തനി നഷ്ടെമാ മില്ലേല്ലാ.

ശക്തൻ: എടാ സ്വാമിേ ാഹീ, എനി നഷ്ടെമാ ം
ഉണ്ടായിട്ടല്ല. ഈ കുതിരകെള േവണ്ടതുേപാെല
േനാക്കി രക്ഷി ന്നതിനായി നിയമിക്കെപ്പട്ടിരി�

ന്ന നീ ആ വക ള്ള ശമ്പളം വാങ്ങി സാപ്പാടു
കഴിച്ചി നിെന്റ േജാലി നീ ശരിയായി െചയ്യാ�
ത്തെതന്താെണന്നാണു് േചാദിച്ചതു്?

വിചാരി ്: ഇതു േചാദിക്കാൻ തനിെക്കന്തധികാരമാ�
ണു്? താെനെന്റ േമലാവാേണാ?

ശക്തൻ: േമലാവെല്ലങ്കിലും അന്യായമായ വൃത്തി
കണ്ടാൽ ആർ ം േചാദിക്കാം. കുതിരകളുെട
തീറ്റിസ്സാമാനങ്ങൾ പതിവുള്ള പണം വാങ്ങി
അപഹരി കയും ഈ മിണ്ടാ ാണികെള
പട്ടിണിയിടുകയുമേല്ല നീ െച ന്നതു് ? സ്വാമി�

ാഹീ! നിേന്നാടു േചാദിച്ചാൽ മതിേയാ? നിെന്റ
ദു വൃത്തി ള്ള സമ്മാനം ഇതാ പിടിേച്ചാ.

എന്നരുളിെച്ചയ്തി വിചാരി കാരെന്റ െചകിട തൃ�
ൈക്ക െകാ തെന്ന ഒരടിവ െകാടു . അടി െകാണ്ട
ക്ഷണത്തിൽ വിചാരി കാരൻ നില പതി . ഉട�
െന തിരുമന െകാ ഭൃത്യസേമതം അവിെടനി ്
എഴുന്ന കയും െച . ഒരു നാഴിക കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ വി�
ചാരി കാരനു േബാധം വീണു. ഉടെന അയാൾ ഒരു വി�
ധത്തിൽ അവിെടനിെന്നണീ സങ്കടമറിയിക്കാനായി
കര െകാ വലിയ െകാട്ടാരത്തിെലത്തി. അേപ്പാൾ
മഹാരാജാവു തിരുമന െകാ ് പള്ളിയറയിൽനി ്
പുറെത്തഴുന്നള്ളിയതിനാൽ വിചാരി കാരൻ തിരുമു�
മ്പിൽെച്ച ് രാവിെല ഉണ്ടായ സംഗതികെളല്ലാം തി�
രുമനസ്സറിയി ്.

വിചാരി കാരൻ: ഇവിെട അടിയങ്ങെളെയാെക്ക ശി�
ക്ഷിക്കാനും രക്ഷിക്കാനും അധികാരമു ്. ക ി�

് എ െചയ്താലും അെതാെക്ക അടിയങ്ങൾ
സഹിക്കണം. അതിനു സങ്കടമില്ല. വല്ലവരു�
െമാെക്ക ഇവിെട വ ് അടിയങ്ങെള ഇങ്ങെന�
െയാെക്ക െച ന്നതു വലിയ സങ്കടമാണു്. ഇതി�
െന റി ് ക ിച്ചേന്വ ഷി ് േവണ്ടതുേപാെല
െചയ്യണം.

മഹാരാജാവു്: ആ മനു ഷ്യൻ ആരായിരി ം? അയാളു�
െട േവ ഷം എങ്ങെനയിരി ?

വിചാരി കാരൻ: ഒരു ന രിയാെണന്നാണു് േതാ�
ന്നതു്. പൂണൂലു ്. തലമുടി വളർത്തീ ്.

കയ്യിൽ ഒരു വാളുമു ്. അയാളുെട കൂെട ഭൃത്യന്മാ�
രുമു ്.

മഹാരാജാവു്: എന്നാൽ െപരുമ്പട മൂപ്പീന്നായിരിക്ക�
ണം. അല്ലാെതയാർ ം ഇവിെടവ ് ഇങ്ങെന

വർത്തിക്കാൻ ൈധര്യമുണ്ടാകുെമ േതാ �
ന്നില്ല. ആെട്ട, നീ െപാേയ്ക്കാ, ഞാൻ ഇതിെന �
റി ് അേന്വ ഷിക്കാം.

ഇങ്ങെന അരുളിെച്ച വിചാരി കാരെന അയ .
അേപ്പാേഴ ം ശക്തൻ തിരുമന െകാ ് െകാട്ടാര�
ത്തിെലഴുന്നള്ളി. തിരുമനസ്സിെല കണ്ട ക്ഷണത്തിൽ
മഹാരാജാവു തിരുമന െകാ ് അഭ ത്ഥാനം െച
തൃക്ക ം പിടി െകാ േപായി, ആസനസൽക്കാരം
െചയ്തിരുത്തീ ് തിരുമന െകാ ം ഇരു ് കുശല �
ശ്നാദികൾ െച . പര രം കുറെഞ്ഞാ ൈസ്വരസ�
ല്ലാപം െചയ്തതിെന്റ േശ ഷം ശക്തൻ തിരുമന െകാ ്,
“ഇ ഞാൻ ഇവിെട ഒരു സാഹസം വർത്തി . അതു്
അവിെട അറിഞ്ഞിരി മേല്ലാ. ലക്ഷണയുക്തങ്ങളായ
ആ ഒന്നാന്തരം കുതിരകളുെട കഷ്ടസ്ഥിതി കണ്ടേപ്പാൾ
എനി കുറ േകാപം വ േപായി. അതുെകാണ്ടാണു്
അങ്ങെന െചയ്തതു്.

മഹാരാജാവു്: അവിടുെത്ത വൃത്തി വളെര ഉചിതമാ�
യി. ഇതു ഞാൻ െചേയ്യണ്ടതായിരു . േജാലി�
ത്തിര കളും ഔദാസീന്യവും നിമിത്തം ഈ
വക കാര്യങ്ങളിൽ ദൃഷ്ടിവയ്ക്കാൻ എനി സാ�
ധി ന്നില്ല. അതിനാൽ ഈ കള്ളന്മാെരാെക്ക
വല്ലാെത മൂ േപായി. ഇവരുെട കള്ളത്തരത്തി�
നു് ഇങ്ങെനെയാെക്ക ചിലേപ്പാൾ െചേയ്യണ്ടതാ�
ണു്. അെല്ലങ്കിൽ അതു മത്തിലധികം വർദ്ധി�

േപാകുമേല്ലാ. ആെട്ട, അവിടു ് ഇേങ്ങാ പുറ�
െപ്പടുന്ന വിവരം മുൻകൂട്ടി എെന്ന അറിയിക്കാഞ്ഞ�
െതന്താണു്? ഇവിെട എേപ്പാൾ എത്തി? വന്നയു�
ടെന ലായത്തിേലക്കായിരി േമാ േപായതു്?

ശക്തൻ: ഞാൻ അരുേണാദയമായേപ്പാൾ ഇവിെടെയ�
ത്തി. അേപ്പാൾ ഇവിെട ഉറക്കമുണർന്നിട്ടില്ലായി�
രുന്നതിനാൽ ഉണർ പുറ വരുേമ്പാേഴ ം
ചില സ്ഥലങ്ങെളാെക്ക േനാക്കിക്ക ് വരാെമ�

വിചാരി പുറെപ്പ . ആ വഴി ലായത്തിലും
കയറാനിടയായി. ആ കുതിരകളുെട പാരവശ്യം
കണ്ടി ് എനിെക്കാ ം സഹിച്ചില്ല. അതുെകാണ്ടാ�
ണു് വിചാരി കാരെന ഹരിക്കാനിടയായതു്.
ഞാൻ ഇേങ്ങാ പുറെപ്പടണെമ മുൻകൂർ വിചാ�
രിച്ചിരുന്നില്ല. ഒരു ദിവസം അങ്ങെന േതാന്നി.
ഉടെന പുറെപ്പടുകയും െച . അതാണു് മുൻകൂട്ടി
അറിയിക്കാതിരുന്നതു്.

മഹാരാജാവു്: ഇവിെട വന്നിെട്ടങ്കിലും കാണണെമ
േതാന്നിയേല്ലാ. അതും കൂടാെത കഴി കളയാെമ�

് വിചാരിക്കാഞ്ഞതു് തെന്ന ഭാഗ്യം. ആെട്ട,
ഇനി നമു കുളി മുതലായതു കഴിക്കാൻ േപാ�
കാം. േനരം അധികമായിരി .

ഇങ്ങെന കുറ േനരം പര രസംഭാ ഷണം കഴിഞ്ഞ�
തിെന്റ േശ ഷം നീരാ കുളി, അമൃേത ് മുതലായതി�
നായി ര തിരുേമനിമാരും എഴുന്നള്ളി. ശക്തൻ തി�
രുമനസ്സിേല ് എഴുന്നള്ളിത്താമസി ന്നതിനു് േത്യ�
കെമാരു െകാട്ടാരം ഒഴി െകാടുത്തിരു . എങ്കിലും
അമൃേത ര തിരുേമനിമാർ ം ഒരുമി ഒരു സ്ഥല�

തെന്നയായിരു . രാമവർമ്മമഹാരാജാവു തിരുമന�
സ്സിെല ആതിഥ്യം സ്വീകരി ് െകാ ശക്തൻ തിരുമന�

െകാ ് സുഖമായി നാലു ദിവസം തിരുവനന്തപുര ്
എഴുന്നള്ളിത്താമസി . അതിനിട ര തിരുേമനിമാ�
രും ഒരുമിെച്ചഴുന്നള്ളി തിരുവനന്തപുര ള്ള ധാന
സ്ഥലങ്ങെളല്ലാം സന്ദർശി .

ഒരു ദിവസം ഉച്ചതിരിഞ്ഞ സമയം ര തിരുേമനി�
കളും കൂടി കരുേവല ര മാളികയുെട മുകളിൽ ഓേരാ സം�
ഗതികെള റി സംഭാ ഷണംെച െകാണ്ടിരി ന്നതിനിട ്
രാമവർമ്മ മഹാരാജാവു തിരുമന െകാ ്, “ഈ മാ�
ളികയുെട മുകളിൽ നി താഴേത്ത ചാടാൻ ആെര�
ങ്കിലുമുണ്ടാകുേമാ?” എ ക ി േചാദി “ഓേഹാ,
ഉണ്ടാവും” എ ശക്തൻ തിരുമന െകാ ് അരുളി�
െച . അതു േകട്ട മഹാരാജാവു തിരുമന െകാ ്
തെന്റ അടുക്കൽ നിന്നിരുന്ന ഭൃത്യന്മാേരാടു് “എന്താ ചാ�
ടാേമാ?” എ ക ി ് േചാദി . അവർ ഓേരാരുത്തരും
മുകളിൽനി താേഴ ് േനാക്കീ ് യാസമാെണ �
ള്ള ഭാവത്തിൽ പിന്മാറി നി ്. അേപ്പാൾ ശക്തൻ
തിരുമന െകാ ് തെന്റ ഭൃത്യന്മാരുെട േനെര ഒ
ക ി േനാക്കി. അവെരല്ലാവരും ഉടെന താഴേത്ത
ചാടി. എല്ലാവർ ം ഓേരാ തരത്തിൽ പരി കൾ
പറ്റി. ചിലർ േബാധരഹിതരാവുകയും െച . ഉടെന
രാമവർമ്മ മഹാരാജാവു തിരുമന െകാ ്, “അവെര
എടു െകാ േപായി ചികിത്സിക്കെട്ട. കഴിയുന്നതും
േവഗത്തിൽ അവെര സുഖെപ്പടുത്തണം” എന്നരുളിെച്ച�

. ക ന േകട്ട മാ യിൽ ചിലർ വ ് അവെര എടു ്
െകാ േപാവുകയും െച .

ശക്തൻ തിരുമന െകാ ് നാലു ദിവസം കഴി
തിരിെച്ചഴുന്നള്ളത്തായേപ്പാൾ ആ യാ േവ ന്ന
സകലസൗകര്യങ്ങളും കാര്യങ്ങളുെമല്ലാം രാമവർമ്മമ�
ഹാരാജാവു തിരുമന െകാ േത്യകം ക ി ചട്ടം�
െകട്ടിയതിനാൽ വഴി യാെതാരു ബുദ്ധിമുട്ടിനുമിടയാ�
കാെത ശക്തൻ തിരുമന െകാ ് സസുഖം തിരിെയ
തൃ ണി െറ എഴുെന്നള്ളി. ആ എഴുന്നള്ള വക
േവണ്ടിവന്ന െചലവു മുഴുവനും മഹാരാജാവു് തിരുമന �
െകാണ്ടാണു് െചയ്തതു്.

മാളികയുെട മുകളിൽനി ചാടി പരി കൾ പറ്റി
ചികിത്സയിൽ തിരുവനന്തപുര താമസിച്ചിരുന്നവർ
ഒരു മാസംെകാ ് സുഖേക്കെടല്ലാം മാറി പൂർവ്വസ്ഥി�
തിെയ ാപി . അനന്തരം മഹാരാജാവുതിരുമന
െകാ ് അവെര തിരുമുൻപാെക വരുത്തി, “നിങ്ങൾ
എ വിചാരിച്ചാണു് മാളികയുെട മുകളിൽനി ചാ�
ടിയതു്?” എ ക ി ് േചാദി . അേപ്പാൾ അവർ,
“അടിയങ്ങൾ അേപ്പാൾ ചാടിയിെല്ലങ്കിൽ അടിയങ്ങ�
ളുെട കഥ അേപ്പാൾത്തെന്ന കഴിയും; ചാടിയാൽ ഒരു
സമയം ജീവി െവ ം വരാമേല്ലാ എ വിചാരിച്ചിട്ടാ�
ണു് ചാടിയതു് ” എ തിരുമനസ്സറിയി . അതു േക
തിരുമന െകാ ് വളെര സേന്താ ഷി കയും അവരു�
െട സ്വാമിഭക്തിെയ റി ് ഏറ്റവും ശംസി കയും
അവർ പലവിധ സമ്മാനങ്ങൾ ക ി ് െകാടു ്
സേന്താ ഷിപ്പിച്ചയ കയും െച .

ശക്തൻ തിരുമന െകാ ് തൃ ണി െറ എഴു�
ന്നള്ളിയതിെന്റ േശ ഷം അധികം താമസിയാെത
തൃശ്ശിവേപരൂർെക്കഴുന്ന കയും ര മാസേത്താളം
അവിെട താമസി ന്നതിനു നിശ്ചയി കയും െച�

. ആ കാല ് അനുജൻ ത രാക്കന്മാർ തങ്ങളുെട
ഉപേദഷ്ടാവായ തുളുനാടൻസ്വാമിയാെര തൃ ണി െറ
വരു കയും കുറ ദിവസം സൽക്കാരപൂർവ്വം താമ�
സിപ്പിച്ചതിെന്റ േശ ഷം ഗുരുദക്ഷിണയും മ ം കഴി
സേന്താ ഷിപ്പിച്ചയ ന്നതിനു നിശ്ചയി കയും െച .
ഈ സംഗതി എങ്ങെനേയാ ശക്തൻ തിരുമന െകാ ്
അറിയുകയും “ഞാൻ കൂടി തൃ ണി െറ വ വന്ദി ്
അനു ഹം വാങ്ങിയല്ലാെത സ്വാമിയാെര യാ യയയ്ക്ക�
രുതു് ” എെന്നാരു തിരുെവഴു ് ഇളയത രാെന്റ േപർ�

തൃ ണി റ അയ കയും െച . തിരുെവഴു
ക ് ഇളയ ത രാൻ വളെര സേന്താ ഷി കയും “േജ�
ഷ്ഠനു് ഈ കാര്യത്തിൽ തൃപ്തിയിെല്ലന്നായിരു ഞാൻ
വിചാരിച്ചിരുന്നതു്. തിരുെവഴു കണ്ടി ് അങ്ങെന
േതാ ന്നില്ല. അവിേട ം സ്വാമിെയ റി ് വളെര
ഭക്തിയും ബഹുമാനവുമുെണ്ട തിരുെവഴു െകാ ്

ഷ്ടമാകു ് ” എ ് അവിടുെത്ത അനുജനായ വീ�
രേകരളത രാേനാടു് അരുളിെച കയും സ്വാമിയാെര
അയയ്ക്കാെത അവിെട താമസിപ്പി കയും െച .

അനന്തരം പ ദിവസം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ ശക്തൻ
വലിയത രാൻ തിരുമന െകാ ് തൃ ണി െറ
എഴുന്ന കയും ഉടെന സ്വാമിെയ െച കാണുകയും
കാ കൾവ വന്ദി കുശല ശ്നാദികൾ െച യാ �
യയ കയും െച . സ്വാമിയാെര േഡാലിയിൽ (േമനാ�
വിൽ) ക്കയറ്റി വാദ്യേഘാ ഷങ്ങേളാടുകൂടിയാണു് അയ�
ച്ചതു്. േകാട്ടവാതിൽവെര ശക്തൻ തിരുമന െകാ
അനുയാ യായി എഴുന്ന കയും അവിെടെയത്തിയ�
േപ്പാൾ സ്വാമിയാെര ഇറക്കിെയഴുന്നള്ളി താെഴയി�
രു കയും “എ ാന്മാർ ം ഭസ്മം കുറിയിടുക വളെര
നിന്ദ്യമാണേല്ലാ; അതുെകാ ധാരയാവെട്ട” എ ്
അരുളിെച്ചയുകയും ശക്തൻ തിരുമനസ്സിെല ക ന �
കാരം ഒരു വഞ്ചി നിറ ചാരം െകാഴുെക്ക കലക്കി
അവിെട വച്ചിരുന്നതു മുഴുവനും സ്വാമിയാരുെട ശിരസ്സിൽ
അഭി േഷകം കഴി ് അവിെടനി ് അയ കയും െച .
ഇതു കണ്ടി ് അനുജൻ ത രാക്കന്മാർ സഹിക്കാൻവ�
യ്യാെത വ്യസനവും േകാപവുമുണ്ടായി. എങ്കിലും ശക്തൻ
തിരുമസ്സിെല റി ള്ള ഭയം നിമിത്തം അവർ എല്ലാം
സഹി മൗനെത്ത അവലംബി െകാ തെന്ന നി .
ആ സ്വാമിയാർ അ േപായി പിെന്ന ശക്തൻ തി�
രുമനസ്സിെല കാലം കഴിയുന്നതുവെര െകാച്ചീരാജ്യ
കടന്നിട്ടില്ല.

ഒരിക്കൽ ശക്തൻ തിരുമന െകാ ് എറണാകുള�
നി തൃശ്ശിവേപരൂർ ് ഒരു ഓടിവഞ്ചിയിൽക്ക�

യറി എഴുന്നള്ളിയേപ്പാൾ ഇട വ വട നി ് ഒരു
വഞ്ചി വരുന്നതു ക . ആ വഞ്ചി അടു വന്നേപ്പാൾ
അതിലിരുന്നിരുന്ന ഒരു േസാമയാജി (േചാമാതിരി)
“ഇന്നിട ് ഇന്ന േചാമാതിരി ഇ രാവിെല മരി �
േപായിരി ന്നതിനാൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ േപരിലുള്ള
പട്ടത്താനം എനിക്കാക്കിത്തരണം” എ തിരുമനസ്സ�
റിയി . ഒരു േചാമാതിരി മരിച്ചാൽ ആ വർത്തമാനം
ആദ്യം െച ് തിരുമനസ്സറിയി ന്ന ആൾക്കാണു്
മരിച്ച ആൾ ് പതിവുള്ള പണക്കിഴിയുെട അവകാശം.
അങ്ങെന ആദ്യം െച ് അറിയി ന്നതിെന്റ േപർ
“വീഴില്ലം പറയുക” എന്നാണു്. േചാമാതിരി വീഴില്ലം
പറഞ്ഞയുടെന തിരുമന െകാ ്, “ആെട്ട അതങ്ങെന
െചയ്യാം. േചാമാതിരി ഈ വഴി ഇനി തിരുവനന്തപുര�
േത്തക്കാെണങ്കിൽ എെന്റ ഈ ഓടിവഞ്ചിയിൽക്കയറി
േപാേയ്ക്കാളൂ. എന്നാൽ േവഗത്തിെലത്താം. ഞാൻ േചാ�
മാതിരിയുെട വഞ്ചിയിലും െപാെയ്ക്കാള്ളാം” എ ് അരു�
ളിെച്ചയുകയും അ കാരം പര രം വഞ്ചി മാറുകയും
െചയ്തി വഞ്ചിക്കാേരാടു്, “നാേള ഉദി ന്നതിനുമുേമ്പ
നിങ്ങൾ േചാമാതിരിെയ കുലേശഖരെപ്പരുമാളുെട മുമ്പി�
െലത്തിക്കണം” എ കൂടി അരുളിെച്ചയ്തയ കയും തി�
രുമന െകാ േചാമാതിരിയുെട വഞ്ചിയിൽത്തെന്ന
എഴുന്ന കയും െച . അ ് അർദ്ധരാ ിയായേപ്പാൾ
ഓടിവഞ്ചി ‘ഇടവ’ എന്ന സ്ഥലെത്തത്തി. അവിെടനി
തിരുവനന്തപുരേത്ത വഞ്ചി േപാകുവാൻ അക്കാല�

മാർഗ്ഗമില്ലാതിരുന്നതിനാൽ വഞ്ചിക്കാർ േചാമാതി�
രിെയ െകട്ടിെയടു ം െകാ ് ഓടി. ഒരു വിധത്തിൽ
േനരം െവളുത്തേപ്പാേഴ ം അവർ േചാമാതിരിെയ
തിരുവനന്തപുര വലിയ െകാട്ടാരത്തിെലത്തി .
മഹാരാജാവുതിരുമന െകാ പള്ളി റു ണർ
പുറെത്തഴുന്നള്ളിയ ഉടെന േചാമാതിരി, “ഇന്നിട ്
ഇന്ന േചാമാതിരി ഇന്നെല രാവിെല മരിച്ചിരി .
അതിനാൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ േപരിലുള്ള പട്ടത്താനങ്ങൾ
എെന്റ േപരിൽ പതി തരുന്നതിനു കൽപ്പനയുണ്ടാ�
കണം” എ തിരുമനസ്സറിയി . അതു േകട്ടേപ്പാൾ,
ആറു ദിവസെത്ത വഴിക്ക റ ണ്ടായ ഒരു വർത്ത�
മാനം അറുപതു നാഴിക കഴിയുന്നതിനു മു ് ഒരാൾ
ഇവിെട വ പറയണെമങ്കിൽ ശക്തൻ തിരുമനസ്സിെല
സഹായം കൂടാെത സാധി കയിെല്ല ് തിരുമന�
സ്സിൽ േതാ കയാൽ മഹാരാജാവു തിരുമന െകാ ്
േചാമാതിരിേയാടു്, “േപാരുന്ന വഴി െപരുമ്പടപ്പിൽമൂ�
പ്പിെല കാണുകയുണ്ടാേയാ? എ കൽപ്പി േചാദി .
ഉടെന േചാമാതിരി, ”ക ; എ മാ മല്ല, അവിടു ്
അവിടുെത്ത ഓടി വഞ്ചിയിൽക്കയറ്റി എെന്ന ഇ ്
ഉദി ന്നതിനു മുേമ്പ ഇവിെടെയത്തിക്കണെമ വഞ്ചി�
ക്കാേരാടു േത്യകം ചട്ടംെകട്ടി അയ കയും െച .
അതുെകാണ്ടാണു് ഞാൻ ഇ േവഗത്തിൽ ഇവിെട
എത്തിയതു്. എങ്കിലും മൂ വിസർജ്ജനത്തിനു കര�
യ്ക്കിറക്കാെത വഞ്ചിക്കാർ എെന്ന വളെര ബുദ്ധിമുട്ടി ”
എന്നറിയി . അേപ്പാൾ തിരുമന െകാ ്, “ആെട്ട,
േചാമാതിരി ഇവിെടത്താമസി . ആ ബുദ്ധിമുട്ടിനി�
ടയാകാെത ഞാൻ അയ െകാള്ളാം. േചാമാതിരി
േപാകുേമ്പാൾ പറേഞ്ഞ േപാകാവൂ. ഇേപ്പാൾ വന്നി ള്ള
വഞ്ചിക്കാർ മടങ്ങിേപ്പാെയ്ക്കാള്ളെട്ട” എ ക ി ക�
യാൽ ആ വഞ്ചിക്കാർ മടങ്ങിേപ്പാവുകയും േചാമാതിരി
തിരുവനന്തപുര താമസി കയും െച . നാല
ദിവസം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ േചാമാതിരി യാ യറിയി .
ഉടെന മഹാരാജാവു തിരുമന െകാ കൽപ്പി
േചാമാതിരിെയ ഒരു വഞ്ചിയിൽക്കയറ്റി, പിേറ്റദിവസം
അേദ്ദഹെത്ത തൃശ്ശിവേപരുെരത്തിക്കണെമ ം വഴി
കാണുന്ന കടവുകളിെലല്ലാമിറക്കി മൂ വിസർജ്ജനം
കഴിപ്പിക്കണെമ ം േത്യകം കൽപ്പിച്ചയ ്. കൽ�
പ്പന കാരം വഞ്ചിക്കാർ േചാമാതിരിെയയും െകാ ്
പുറെപ്പ . വഴി കടവുകണ്ട സ്ഥലങ്ങളിെലല്ലാം അവർ
േചാമതിരിെയ കരയ്ക്കിറക്കി മൂ െമാഴിപ്പി . േചാമാ�
തിരി ് മൂ വിസർജ്ജനം േവെണ്ട പറഞ്ഞാലും
വഞ്ചിക്കാർ സമ്മതി കയില്ല. കൽപ്പന ലംഘിക്കാൻ
പാടിെല്ല പറ ് അവർ േചാമാതിരിെയപ്പിടി
കരയ്ക്കിറക്കി മൂ െമാഴിപ്പിക്കാെത ഒരു കടവും കട �
േപായില്ല. ഒ ം േവെണ്ട േചാമാതിരി പറഞ്ഞാലും
വഞ്ചിക്കാർ നിർബന്ധി ് അേദ്ദഹെത്തെക്കാ ് കുറ�
െച്ചങ്കിലും മൂ െമാഴിപ്പി ം. അങ്ങെന െകാ േപായി
അവർ അേദ്ദഹെത്ത പിേറ്റദിവസം തെന്ന തൃശ്ശിവേപ�
രൂെരത്തി . േചാമാതിരി ശക്തൻ തിരുമനസ്സിെല
തിരുമുമ്പാെക െച്ചന്നേപ്പാൾ “എന്താ േചാമാതിരീ, സുഖ�
മായി േപായിേപാ , ഇേല്ല” എ കൽപ്പി േചാദി .
അേപ്പാൾ േചാമാതിരി, “അേങ്ങാ േപായേപ്പാൾ മൂ�

വിസർജ്ജനത്തിനു കരക്കിറക്കാെതയും ഇേങ്ങാ
േപാന്നേപ്പാൾ എനി േവെണ്ടങ്കിലും നിർബന്ധി ം
വഞ്ചിക്കാർ എെന്ന വളെര ബുദ്ധിമുട്ടി . അതല്ലാെത വി�
േശ ഷെമാ മുണ്ടായില്ല” എ തിരുമനസ്സറിയി . ഉട�
െന തിരുമന െകാ ്, “േചാമാതിരി ് ഒരു ാവശ്യം
കൂടി തിരുവനന്തപുരേത്താളം േപായിവരാേമാ” എ
കൽപ്പി േചാദി . അതിനു മറുപടിയായി േചാമാതിരി,
“നിങ്ങൾ തമ്മിൽ മത്സരി ന്നതിെനാെക്ക ബുദ്ധിമുട്ടാൻ
ഞാൻേവണേമാ? അതു കൂടാെത കഴിച്ചാൽെക്കാള്ളാം”
എ ണർത്തി . ഉടെന തിരുമന െകാ ്, “ബുദ്ധി�
മുട്ടാെണ െണ്ടങ്കിൽ േവണെമന്നില്ല” എന്നരുളിെച്ച
േചാമാതിരിെയ അയ .

ശക്തൻ തിരുമന െകാ ് അവിടുെത്ത ൈനത്യാ�
രമ്മ ് ഒരു വീടു പണിയി െകാടു . പുരപണി കുറ
തീർ പാലുകാ ് അടുത്തേപ്പാൾ ൈനത്യാരമ്മ, “പാലു�
കാച്ചടിയന്തിരം ഒരുവിധം േകമമായും ഭംഗിയായും നട�
ത്തിയാൽെക്കാള്ളെമ ് അടിയനു് ആ ഹമു ്. േദശ�
ക്കാെരെയല്ലാം ക്ഷണി ് ഒരു സദ്യ നടത്തിയാൽെക്കാ�
ള്ളെമന്നാണു് അടിയെന്റ ആ ഹം” എ തിരുമനസ്സറി�
യി . ഉടെന തിരുമന െകാ ്, “അതിെനന്താ വിേരാ�
ധം? ചു വിെന്റ ഇഷ്ടംേപാെലയാകാമേല്ലാ. സദ്യ ് േവ�

ന്ന വട്ടങ്ങൾ ചു തെന്ന ഒരു വേര്യാല എഴുതിത്ത�
േന്ന . അ കാരെമല്ലാം ചട്ടംെകട്ടിേയക്കാം” എന്നരു�
ളിെച്ച . ൈനത്യാരമ്മ േവ ന്ന സാമാനങ്ങൾെക്കല്ലാം
ഒരു വേര്യാല എഴുതിെക്കാടു കയും ആ വേര്യാല കാ�
രെമല്ലാം കൽപ്പി ചട്ടംെകട്ടി വട്ടംകൂട്ടി കയും െച .
സദ്യയുെട വട്ടെമാെക്ക വളെര േകമമായിരു . അരിമാ�

ം വേര്യാലയിെലഴുതാൻ ൈനത്യാരമ്മ മറ േപായി�
രുന്നതിനാൽ അതുമാ മില്ലായിരു . അടിയന്തിരദിവ�
സം കറി െവ ം േദഹണ്ഡവുെമല്ലാം കഴി . സദ്യ
കൽപ്പന കാരം േദശക്കാെരെയാെക്ക ക്ഷണിച്ചിരുന്ന�
തിനാൽ അവെരല്ലാവരും വ . സദ്യ ് ഇലവ കയും
എല്ലാവരും ഉണ്ണാനിരി കയും സകല വിഭവങ്ങളും വി�
ള കയും െച . േചാറുമാ മില്ല. അേപ്പാഴാണു് േചാറു�
ണ്ടാക്കീട്ടിെല്ല ൈനത്യാരമ്മ അറിഞ്ഞതു്. കൽപ്പന �
കാരം വട്ടംകൂട്ടി നട ന്ന അടിയന്തിരമാകയാൽ എല്ലാം
മുറ നട െമ വിചാരി ് ൈനത്യാരമ്മ ഇടെയ്ക്കാ�

ം അേന്വ ഷിച്ചിരുന്നില്ല. എല്ലാവരും ഉണ്ണാനിരു
കഴിഞ്ഞിട്ടറിഞ്ഞാൽ പിെന്ന നിവൃത്തിെയാ മില്ലേല്ലാ.
എല്ലാവരും േചാറു കൂടാെത സദ്യയൂണും കഴി േപായി.
ഇതു ൈനത്യാരമ്മ വലിയ അപമാനത്തിനും കുണ്ഠിത�
ത്തിനും കാരണമായി. ൈനത്യാരമ്മ തിരുമുമ്പാെകെച്ച�

് ഇതിെന റി വളെര മനസ്താപേത്താടുകൂടി സങ്കട�
മറിയി . അേപ്പാൾ തിരുമന െകാ ്, “ചു വേര്യാ�
ലയിൽ അരി എഴുതിയിരുന്നില്ലായിരി ം. അതാണു്
േചാറില്ലാെതയിരുന്നതു്. അതു് ഇനി പറഞ്ഞതുെകാ ്

േയാജനെമാ മില്ലേല്ലാ” എന്നരുളിെച്ച .
പ െകാച്ചി രാജ്യ പണിക്കർ, കയ്മൾ, കർത്താ�

വു് ഇങ്ങെന പല നാടുവാഴികളുമുണ്ടായിരി . അവെര�
ല്ലാവരും വലിയ ധനവാന്മാരും ഗർവ്വിഷ്ഠന്മാരുമായിരു .
അവരിൽ ചിലർ മാ േമ രാജേഭാഗം െകാടു ം രാജക�

ന അനുസരി ം നടന്നിരു . മിക്കവരും രാജേഭാ�
ഗം െകാടുക്കാെതയും രാജക ന അനുസരിക്കാെതയും
നട ന്ന മു ഷ്ക്കരന്മാരായിരു . അ കാരമുള്ള ധിക്കാരി�
കെളെയല്ലാം ശക്തൻ തിരുമന െകാ ് പിടിച്ചമർ �
കയും അവരുെട സർവ്വസ്വവും െകാള്ളെച കുത്തിവാരി
അപഹരി കയും െച . എന്നാൽ രാജേഭാഗം ശരി�
യായി െകാടു കയും ക നയനുസരി നട കയും
െചയ്തിരുന്നവെര തിരുമന െകാ ് േവണ്ടതുേപാെല
രക്ഷി കയും സഹായി കയും െച െകാണ്ടിരു .

േമൽപറഞ്ഞ നാടുവാഴികളുെട കൂട്ടത്തിൽ “മുരിയാ�
ട നമ്പ്യാർ” എെന്നാരളുണ്ടായിരു . അയാൾ ജാ�
തിയിൽ നായരായിരു . നമ്പ്യാർ എ ള്ളതു ക ി ്
െകാടുത്ത ഒരു സ്ഥാനേപ്പരായിരു . അയാളുെട ഭവ�
നത്തിൽ സന്തതിയില്ലാെത ഒടുക്കം ഒരു വൃദ്ധ മാ ം
േശ ഷി ്. അതിനാൽ ആ ീ തെന്റ കുടുംബത്തിേല
ചിലെര ദെത്തടുക്കണെമ നിശ്ചയി കയും ആ വിവ�
രം ശക്തൻ തിരുമനസ്സിെല അടുക്കൽ അറിയി കയും
െച . ആ കുടുംബം ഏറ്റവും ധനപുഷ്ടിയുള്ളതായിരുന്ന�
തിനാൽ അവരുെട വ വകകെളല്ലാം ൈകവശെപ്പടുത്ത�
ണെമ ള്ള ഉേദ്ദശ്യേത്താടുകൂടി ശക്തൻ തിരുമന െകാ�

് ആ ീയുെട േപർ ്, “ദത്തിനു േവ ന്നെതല്ലാം
വട്ടംകൂട്ടി, ദിവസവും മുഹൂർത്തവും നിശ്ചയി ് വിവരമറി�
യിച്ചാൽ ദെത്തടുക്കാനുള്ളവെരയും െകാ ഞാനവിെട
വ െകാള്ളം. ഞാൻ െകാ വരുന്നവെര അല്ലാെത
േവെറ ആെരയും ദെത്തടു േപാകയുമരുതു് ” എെന്നാരു
ക നയയ .

ആ ീ അ കാരം ദത്തിനു േവ ന്നെതല്ലാം വട്ടം�
കൂട്ടി മുഹൂർത്തവും നിശ്ചയി വിവരം തിരുമനസ്സറിയി .
മുഹൂർത്തസമയമായേപ്പാൾ പുരു ഷനും ീയുമായി ള്ള
ര കുട്ടികെളയുംെകാ ് ശക്തൻ തിരുമന െകാ ്
ആ സ്ഥലെത്തഴുന്നള്ളി. ആ കുട്ടികൾ ഒരു തമ്പാെന്റ
േകാവികലേത്തതായിരു . കുട്ടികൾ തമ്പാെന്റ ജാതി�
യിലുള്ള വരാെണ ് അറിഞ്ഞേപ്പാൾ ആ ീ സീ�
മാതീതമായ സേന്താ ഷമുണ്ടായി. ഉടെന ദത്തിെന്റ ി�
യകളും ചട കളുെമാെക്ക മുറ നട കയും അവ കഴി�
ഞ്ഞതിെന്റ േശ ഷം സദ്യ ആരംഭി കയും െച . സദ്യ
അതിേകമമായി ണ്ടായിരു . അേപ്പാൾത്തെന്ന ദെത്ത�
ടുക്കെപ്പട്ട കുട്ടികെളയും ഭക്ഷണത്തിനിരുത്തി. അവർ�

് ആ വൃദ്ധ തെന്ന േചാറു വിളമ്പിെക്കാടു . അവർ
ഉണ്ണാെത വി ഷാദഭാവേത്താടുകൂടിയിരുന്നതു് കണ്ടി ് വൃ�
ദ്ധ തിരുമുമ്പാെകെച്ച ് “അടിയെന്റ അവകാശികളാക്കി
ദെത്തടുക്കെപ്പട്ടവർ അടിയൻ വിളമ്പിെക്കാടുത്ത അന്നം
ഭക്ഷിക്കാെതയിരി ന്നെതന്താണു്? ഇതു് അടിയനു
വളെര സങ്കടകരമാണു് ” എ ണർത്തി . ഉടെന തി�
രുമന െകാ ് കുട്ടികേളാടു, “ആെട്ട, ഊണുകഴി �
ന്നതിനു വിേരാധമില്ല. പിന്നീടു ഞാൻേനാക്കിെക്കാ�
ള്ളാം” എ ് അരുളിെച്ച കയും കുട്ടികൾ മനേസ്സാടുകൂ�
ടിയെല്ലങ്കിലും ഭക്ഷണം കഴി കയും െച . ദ സം�
ബന്ധി ള്ള സദ്യ മുതലായവെയല്ലാം കഴിഞ്ഞതിെന്റ
േശ ഷം ആ കുട്ടികെള അവിെടത്തെന്ന താമസിപ്പിച്ചി
തിരുമന െകാ ് േകാവിലകേത്തെക്കഴുന്നള്ളി. കുറ �
കാലം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ ആ ീ മരി കയും അവരുെട
േശ ഷ ിയകൾ ആ കുട്ടികെളെക്കാ തെന്ന െചയ്യി �
കയും െച .

അനന്തരം ശക്തൻ തിരുമന െകാ ് ൈവദിക�
ന്മാർ മുതലായവെര വരുത്തി, നായരുെട അന്നം ഭക്ഷിച്ച
ഈ ക്ഷ ിയ ട്ടികെള ഏതു സ്ഥിതിയിലാണു് ഇരു�
േത്തണ്ടെത ് ആേലാചി . കുട്ടികൾ ക നെയ നിര�
സിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാെത വരുകയാൽ മന കൂടാ�
െത ഭക്ഷിച്ചതാകയാൽ അവർ ക ിക്കാൻ പാടി�
െല്ല ം അവെര ഒരു േത്യകജാതിക്കാരായി ഇരുേത്ത�
ണ്ടതാെണ ം അവരുെട ആചാരങ്ങെളല്ലാം ക്ഷ ിയ�
െരേപ്പാെല ആയിരിേക്കണ്ടതാെണ ം ിയാദികൾ
മ ം കൂടാെത ാഹ്മണർ നടത്തിെക്കാടുേക്കണ്ടതാ�
െണ ം ഉപനയനം പൂണൂലിടാെത നടത്തണെമ ം
അവെര േദവാലയവും ാഹ്മണാലയവുമില്ലാത്തതായ
ഒരു േദശ ് ഒരു നദീത്തീര താമസിപ്പിേക്കണ്ടതാ�
െണ ം മഹാ ാഹ്മണർ കൂടിയാേലാചി വിധി .
അതിനാൽ തിരുമന െകാ ് “മലയാ ർ” എന്ന േദ�
ശ ് അവർെക്കാരു ഭവനം പണികഴിപ്പി ് െകാടു �
കയും അവെര അവിെടത്താമസിപ്പി കയും അവരുെട
ചിലവിനു പതിവായി സർക്കാരിൽനി െകാടു ന്ന�
തിനു ക ി ് ഏർപ്പാടുെച കയും െച . ആ സ്ഥല ്
ആ കുട്ടികളുെട വംശ്യന്മാർ ഇേപ്പാഴും താമസി ്.
അവരുെട െചലവിനു് ഇേപ്പാഴും െകാച്ചിസർക്കാരിൽനി�
ന്നാണു് െകാടു വരുന്നതു്. അവർ ആദ്യം തമ്പാക്ക�
ന്മാരായിരുന്നതിനാൽ അവെര നായന്മാർ മുതലായവർ
ഇേപ്പാഴും വിളി വരുന്നതു് തമ്പാക്കന്മാെര തെന്നയാ�
ണു്. എന്നാൽ നമ്പ്യാരുെട കുടുംബത്തിൽ ദ ് േകറി�
യവരായതു െകാ ് ാഹ്മണരും മ ം അവെര ഇേപ്പാ�
ഴും നമ്പ്യാന്മാെരന്നാണു പറ വരുന്നതു്. ആ കുടുംബ�
ത്തിൽ ഒടുക്കം േശ ഷിച്ചിരുന്ന ീ മരിച്ചതിെന്റ േശ ഷം
അവരുെട സർവ്വസ്വവും െകാച്ചിസർക്കാരിേല േചർ�

. പാ ങ്ങളും പണ്ടങ്ങളുെമല്ലാം വരുത്തി തിരുമന �
െകാ ് ഈടുെവ ിൽ െവയ്പ്പി .
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നമ്പ്യാരുെട പാ ങ്ങളിേന്മലും മ ം േപരു െവട്ടിയി�
രുന്നതു് “മുകുന്ദപുരം” എന്നായിരു . അങ്ങെന േപരു�
െവട്ടീ ള്ള പണ്ടങ്ങളും പാ ങ്ങളും തൃ ണി െറ ഈടു�
െവയ്പ്പിൽ ഇേപ്പാഴും കാണു ്.

തിരുവനന്തപുരെത്ത മുറജപത്തിെന്റ വട്ടങ്ങളും േകമ�
ത്തങ്ങളും മ ം ചില ന രിമാർ പറ േകട്ടി ് ശക്തൻ
തിരുമന െകാ ് അെതാെക്ക ഒ േപായി ക ം
അനുഭവി ം മനസ്സിലാക്കണെമ ം നിശ്ചയി ് ഒരു
മുറജപക്കാല ് അേങ്ങാ പുറെപ്പ . പരിവാരങ്ങെളാ�

ം കൂടാെത ഏറ്റവും ഗൂഢമായിട്ടായിരു ആ എഴു�
ന്നള്ള ്. ഒരു കട്യാവുഭാണ്ഡവും ഒേരാല ടയും ഒരു
വടിയുമായി ഒരു ന രിയുെട മട്ടിലാണു് എഴുന്നള്ളിയ�
തു്. മുറജപകാല ് വഴി ് ഓേരാ സ്ഥലങ്ങളിലും ന �
രിമാർ ഭക്ഷണത്തിനു സർക്കാരിൽനി േകമമായി
വട്ടംകൂട്ടിയിരി മേല്ലാ. തിരുമന െകാ ് ആ സ്ഥല�
ങ്ങളിെലാെക്കയിറങ്ങി ന രിമാരുെട കൂട്ടത്തിൽ അമൃ�
േത ് കഴി െകാണ്ടാണു് എഴുെന്നള്ളിയതു്. എങ്കിലും
ഈശ്വരാനുകൂല്യംെകാ ് വഴി ് അറിയുന്നവരാരും
കണ്ടില്ല. അങ്ങെന േമണ തിരുവനന്തപുരെത്തത്തി.
പത്മതീർത്ഥത്തിൽ ഒെരാതുങ്ങിയ സ്ഥലത്തിറങ്ങി, കുട�
യും വടിയും ഭാണ്ഡവും കര വച്ചി നീരാ കുളിയും നിത്യ�
കർമ്മാനുഷ്ടാനാദികളും കഴി ശീേവലി രയിൽെച്ച ്
അമൃേത ം കഴി . അേപ്പാഴും ആരും കണ്ടറിഞ്ഞി�
ല്ല. അമൃേത കഴി ൈക കഴുകാനായി േനരെത്ത
നീരാ കുളി കഴിച്ച കടവിൽത്തെന്ന െചന്നിറങ്ങി ൈക
കഴുകി. ആ സമയം രാമവർമ്മ മഹാരാജാവു തിരുമ�
ന െകാ കരുേവല ര മാളികയുെട മുകളിലിരു �
െകാ കാണുകയും കണ്ടയുടെന ആളറിയുകയും െച .
എങ്കിലും അവിടു ് അേപ്പാൾ അറിഞ്ഞതായി ഭാവി�

കയും ഒ ം വർത്തി കയും െചയ്തില്ല. രാ ിയാ�
യേപ്പാൾ പത്മതീർത്ഥക്കരയിെലല്ലാം ക ന കാരം
തീെവട്ടി (ദീപയ ഷ്ടി) െകാളുത്തിപ്പിടി കയും തിരുമ�
ന െകാ ് കരുേവല രമാളികയുെട മുകളിേലെക്കഴു�
ന്നള്ളി േനാക്കിെക്കാണ്ടിരി കയും െച . കുറ കഴി�
ഞ്ഞേപ്പാൾ ന രിമാർ അത്താഴം കഴി ൈക കഴു�
കാനായി പത്മതീർത്ഥത്തിൽ വന്നിറങ്ങി ടങ്ങി. ആ
കൂട്ടത്തിൽ ശക്തൻ തിരുമന െകാ ൈക കഴുകാനി�
റങ്ങിയതു് രാവിെല നീരാ കുളി കഴിച്ച കടവിൽത്തെന്ന�
യായിരു . അേപ്പാഴും അവിടുെത്ത തൃക്കയ്യിൽ ഓല �
ടയും വടിയും കട്യാവുഭാണ്ഡവുമുണ്ടായിരു . അവിടു
കടവിൽ വന്നിറങ്ങിയ ഉടെന രാമവർമ്മമഹാരാജാവു
തിരുമന െകാ ര പട്ടക്കാെര വിളി ് “വടേക്കക്ക�
രയിലുള്ള ആ ഇടു കടവിലിറങ്ങി ൈക കഴുകുന്ന ആ
കട്യാവുഭാണ്ഡക്കാരെന വിളി ് ഇവിെട െകാ വരണം.
ഞാൻപറ എ പറഞ്ഞാൽ അേദ്ദഹം വരും. നി�
ങ്ങൾ ബലം േയാഗി ് െകാ വരണെമന്നില്ല” എ
ക ിച്ചയ ്. പട്ടാളക്കാർ ഓടിെച്ച ് “കരുേവല രമാ�
ളികയിൽ െചല്ലാൻ ക നയായിരി ” എ പറ�

. “അേദ്ദഹം ആളറി കഴി . ഇനി ഇവിെട
മടി കയും ഒളി കയും െച ന്നതു് യുക്തമല്ല” എ
വിചാരി ശക്തൻ തിരുമന െകാ േനെര കരുേവ�
ല രമാളികയിേല തെന്ന എഴുന്നള്ളി. എഴുന്നള്ള ്
േകാവണി വട്ടിലായേപ്പാൾ രാമവർമ്മ മഹാരാജാവുതി�
രുമന െകാ ് താെഴ എഴുന്നള്ളി തൃൈക്ക പിടി ്
മുകളിേല െകാ േപായി. ആസനസൽക്കാരം െച�
യ്തിതിരുത്തീ ് അവിടു ം ഒരു കസാലയിലിരി കയും
ഉടെന സംഭാ ഷണമാരംഭി കയും െച .

രാമവർമ്മ: ഇെതെന്താരു േനരംേപാക്കാണു്? ഈ ഗൂഢ�
സഞ്ചാരത്തിെന്റ ഉേദ്ദശ്യെമന്താണു്?

ശക്തൻ: ഇങ്ങെനയായാലല്ലാെത ഈ േഘാ ഷങ്ങെളാെക്ക
േവണ്ടതുേപാെല കാണാനും മ ം സാധിക്കയില്ല�
േല്ലാ. ന രിമാരുെട ബഹളങ്ങളും മ ം കാണുക�
യും ആ കൂട്ടത്തിൽെച്ച സദ്യയു േനാ കയും
മ ം െച ന്നതിനു് ഇങ്ങെനയായാലല്ലാെത
സാധി േമാ?

രാമവർമ്മ: അതില്ല. ഞാൻ അതു് ഊഹിക്കാതിരുന്നില്ല.
ഞാൻ രാവിെലതെന്ന അവിടുെത്തക്ക ്. ആ �
ഹം സാധി കഴിയെട്ട എ വിചാരിച്ചാണു് ഇതു�
വെര ക്ഷമിച്ചതു്. ഇെതാെക്ക അവിേടക്കല്ലാെത
സാധിക്കയില്ല.

ശക്തൻ: ഈവക കളവുകൾ ക പിടിക്കാൻ അവിേട�
ം.

രാമവർമ്മ: കൂെട േവെറ ആരു ്?

ശക്തൻ: ഇതാ ഈ കുടയും വടിയും ഭാണ്ഡവും മാ ം.

രാമവർമ്മ: അതും അ തം തെന്ന. ഭൃത്യന്മാരാരും കൂടാ�
െത േവ ന്ന കാര്യങ്ങെളാെക്ക സ്വയേമവ സാ�
ധി ന്ന അവിടുെത്ത, ജനങ്ങൾ ശക്തെന പറ�
യുന്നതു യഥാർത്ഥംതെന്ന. ശക്തൻ എ േപാ�
രാ, സർവ്വശക്തൻ എ തെന്ന പറേയണ്ടതാണു്.
ആെട്ട, ആ വടിക്കക വാളായിരി മേല്ലാ.

ശക്തൻ: അതങ്ങെനതെന്ന. അതും ഇല്ലാെത തനി
സഞ്ചരി ന്നതു് ചിലേപ്പാൾ ആപൽക്കരമായി
വേന്ന മേല്ലാ.

രാമവർമ്മ: എെന്ന അറിയിക്കാെത മടങ്ങിേപ്പാകണെമ�
ന്നായിരി െമാ വിചാരിച്ചതു്?

ശക്തൻ: സാധി െവങ്കിൽ അങ്ങെന േവണെമ ത�
െന്നയായിരു വിചാരം. സാധി ന്ന കാര്യം
അസാധ്യമാെണ ം വിചാരിക്കാെതയിരുന്നില്ല.

രാമവർമ്മ: ആെട്ട. കാണാൻ സാധി വേല്ലാ; സേന്താ ഷമായി.
ഇനി മുറജപം കഴിഞ്ഞി ് േപായാൽ മതി.

ശക്തൻ: അതിനു നിവൃത്തിയില്ല. ഇ തെന്ന തിരിെയ
മടങ്ങണെമന്നാണു് വിചാരിച്ചതു്. അതു െതറ്റിയ�
േല്ലാ. നാെളെയങ്കിലും േപാകണം.

രാമവർമ്മ: ആെട്ട,അതു നാെള നിശ്ചയിക്കാം. ഇേപ്പാൾ
നമു കിടക്കാൻ മിക്കാം. േനരം രാ ി അധി�
കമായി.

ഇങ്ങെന സംഭാ ഷണം അവസാനിപ്പിച്ചതിെന്റ
േശ ഷം ര തിരുേമനികളും പള്ളി റുപ്പിെനഴുന്ന�
ള്ളി.

കുലേശഖരെപ്പരുമാൾ തിരുമനസ്സിെല നിർബന്ധം
നിമിത്തം ശക്തൻ തിരുമന െകാ ് ആ ാവശ്യവും
നാലു ദിവസം തിരുവനന്തപുര ് എഴുന്നള്ളിത്താമസി�

. രാമവർമ്മമഹാരാജാവു തിരുമന െകാ േവ ന്ന
ഭൃത്യന്മാെരയും മ ം ഏർെപ്പടുത്തിെക്കാടു . രാജപദവി�
േയാടുകൂടിത്തെന്നയാണു് ശക്തൻതിരുേമനിെയ അവി�
െട താമസിപ്പിച്ചിരുന്നതു്. തിരിെച്ചഴുന്നള്ളിയ സമയം
വഴി േവ ന്ന സൗകര്യങ്ങെളല്ലാം ക ന കാരം
ചട്ടം െകട്ടിയിരു എ മാ മല്ല, തിരുവനന്തപുര �
നി േബാട്ടിൽക്കയറ്റിയാണു് തൃ ണി െറ എത്തി�
ച്ചതു്.

ശക്തൻ തിരുമന െകാ ് ആരുമറിയാെത തിരു�
വനന്തപുര വ േപാകണെമ വിചാരി വേല്ലാ.
അതിനു പകരെമാ പറ്റിക്കണെമ ് രാമവർമ്മ മഹാ�
രാജാവു തിരുമന െകാ നിശ്ചയി . എന്നാൽ അതു്
ആേരാടും ക ിച്ചില്ലതാനും. ഒരിക്കൽ തിരുമന െകാ�

് അഷ്ടമിദർശനത്തിനായി ൈവക്കെത്തഴുന്ന കയും
അവിെട ഏതാനും ദിവസം താമസി കയും െച .
അനന്തരം തിരിെയ എഴുന്നള്ള നിശ്ചയി ് ഒരു ദി�
വസം അത്താഴമമൃേത ് കഴി േബാട്ടിെലഴുന്നള്ളി.
േബാ നീക്കാറായേപ്പാൾ തൃ ണി റ പിടിക്കെട്ട
എ ം നിശ്ശബ്ദമായിരിക്കണെമ ം േബാ തൃ ണി�

െറ േക്ഷ ത്തിനു പടിഞ്ഞാറുവശ ള്ള േതാ കട�
വിലടുക്കണെമ ം ക ി . അ കാരം േബാ ് അവി�
െട അടുത്ത ഉടെന തിരുമന െകാ ് ഒരു സാധാരണ
മനു ഷ്യെനേപ്പാെല ഒരു മു ം ഒരു േതാർ മു ം മാ �
മുടു െകാ ് കരയ്ക്കിറങ്ങി േനെര കിഴേക്കാ കാൽനട�
യായി എഴുന്നള്ളി. അമ്പല ളത്തിെലത്തി നീരാ കുളി
കഴി ്, ആ ഈറൻ തെന്ന ധരി െകാ ് അമ്പലത്തി�
െലഴുന്നള്ളി. ഒരു ശരെപ്പാളിമാലയും പതക്കവും നട വ�

സ്വാമിദർശനം കഴി പുറത്തിറങ്ങി. ക്ഷണത്തിൽ
േബാട്ടിെലഴുന്നള്ളി തിരിെയ എഴുെന്ന കയും െച .
അേപ്പാൾ അവിെട ഉത്സവമായിരു എ തെന്നയല്ല,
അ തൃേക്കട്ട പുറപ്പാടുമായിരു . വിളക്കിെനഴുന്നള്ളി�

പടിഞ്ഞാേറ നടയിൽ േമളം െപാടിെപാടിച്ചിരുന്ന
സമയത്താണു് തിരുമന െകാ ് സ്വാമിദർശനം കഴി�

് എഴുന്നള്ളിയതു്. അതിനാൽ ആരും കണ്ടറിയുന്നതി�
നിടയായില്ല. തിരുമന െകാ ് തിരിെയ എഴുന്നള്ളി
കുറ കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ അപരിചിതനായ ഒരാൾ അമ്പല�
ത്തിൽ വ വളെര വില പിടി ള്ളതായ ഒരു ശരെപ്പാ�
ളിമാലയും പതക്കവും നട വ സ്വാമിദർശനം കഴി
േപായതായി ശക്തൻ തിരുമനസ്സിേല ് അറിവുകിട്ടി.
മാലയും പതക്കവും വരുത്തി പരിേശാധിച്ചേപ്പാൾ പത�
ക്കത്തിെന്റ പുറകുവശ ് “തിരുവിതാംകൂർ രാമവർമ്മ”
എ േപരുെവട്ടിയിരി ന്നതായിക്ക . ഉടെന ആളു�
കെള അയ ് അേന്വ ഷിച്ചേപ്പാൾ കുറ സമയം മുേമ്പ
പടിഞ്ഞാെറ േബാ കടവിൽ ഒരു േബാ ് അടു കിട�
ന്നിരു െവ ം അതു വി േപായി ് ഏകേദശം നാലു
നാഴിക കഴിഞ്ഞിരി െവ ം അറിവുകിട്ടി. ഈ
വ േപായതു് ഇന്നാരാെണ ം ഇതു തെന്ന പറ്റി ക�
യാണു് െചയ്തെത ം ശക്തൻ തിരുമന െകാ മന�
സ്സിലാക്കിെയ ള്ളതു് വിേശ ഷി പറയണെമന്നില്ല�
െല്ലാ. രാമവർമ്മമഹാരാജാവു തിരുമന െകാ ് പി�
േറ്റദിവസം രാവിെല അമ്പല െഴ എ കയും ആ വഴി
തിരുവനന്തപുരത്തിനു് എഴുന്ന കയും െച .

രാമവർമ്മമഹാരാജാവു തിരുമനസ്സിെല േത്യക
ീതി പാ ീഭവിച്ചവരായി േകശവപിള്ള ദിവാൻജി�

െയ കൂടാെത, കുഞ്ചി ട്ടി, കുതിരപ്പക്ഷി, ൈവക്കം പത്മ�
നാഭപിള്ള ഇങ്ങെന മൂ േപരുകൂടിയുണ്ടായിരു എ
മാ മല്ല, സിദ്ധ മാ ികനായിരുന്ന േതവലേശ്ശരിന�
മ്പിയുെട അടുക്കൽ ശി ഷ്യെപ്പ ് ഉപേദശം വാങ്ങീ ള്ള
വലിയ മ വാദികളുമായിരു . അവർ ശ ക്കളുെട
ആയുധേമ മരണം സംഭവിക്കാെതയിരി ന്നതിനായി
േതവലേശ്ശരിനമ്പി അവെര രക്ഷ ധരിപ്പി കയും െച�
യ്തിരു . സ്വർണ്ണത്തകിടിൽ രക്ഷെയഴുതി അവരുെട
തുടകീറി തുടയ്ക്കകത്താണു് നമ്പി രക്ഷ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നതു്.
അവരുെട അ ത കർമ്മങ്ങളും മ ം വിവരി ന്നതിനു്
ഓേരാരുത്തെര റി ം േത്യകം േത്യകം ഓേരാ
ഉപന്യാസങ്ങൾ േവണ്ടിയിരി ന്നതിനാൽ അതിനായി
ഇേപ്പാൾ ഉദ്യമി ന്നില്ല. ഇവിെട കൃതം ശക്തൻ ത �
രാൻ തിരുമനസ്സിെല ചരി മാണേല്ലാ. അതിനാൽ ആ
തിരുേമനിയുമായി കൂടിക്കാണാൻ സംഗതിയായി ള്ള
കുഞ്ചി ട്ടിെയ റി മാ ം സ്വൽപ്പം പറ െകാ �

. കുഞ്ചി ട്ടി തിരുവനന്തപുര വലിയ െകാട്ടാരം
സർവ്വാധികാര്യക്കാരായിരുന്നതിനാൽ അേദ്ദഹെത്ത
എല്ലാവരും സാധാരണയായി പറ വന്നിരുന്നതു് “കു�
ഞ്ചി ട്ടി സർവ്വാധികാര്യക്കാർ” എന്നായിരു .

ഒരിക്കൽ െകാച്ചിയും തിരുവിതാംകൂറും തമ്മിൽേച്ചർ�
ന്നതായ അതിർത്തി സ്ഥല ് ഒരാന കുഴിയിൽ വീണു.
അതറി ് ആ ആനെയ കുഴിയിൽനി കയറ്റിെക്കാ�

് േപാകാനായി കുഞ്ചി ട്ടി സർവ്വാധികാര്യക്കാർ
േപായിരു . കുഞ്ചി ട്ടി സ്ഥലെത്തത്തിയേപ്പാേഴ ം
െകാച്ചീസർക്കാരിൽനി താപ്പാനകെളയും മ ംെകാ�

് ആളുകൾവ ് ആനെയ കുഴിയിൽനി കയറ്റി
അതിർത്തി കടത്തിക്കഴിഞ്ഞിരു . കുഞ്ചി ട്ടി അടു�

െച തെന്റ മ ശക്തിെകാ ് ആനെയ പുറേകാ
നടത്തി തിരി െകാ ് വ ് ആന ട്ടിലാക്കിയട .
ഇണക്കവും പരിചയവും വരാത്ത കാട്ടാനെയ പിടിക്കാ�
േനാ തടുക്കാേനാ അതിെന്റ അടുക്കൽെച്ചല്ലാേനാ ആർ�

ം സാധ്യമല്ലേല്ലാ. അതിനാൽ െകാച്ചിയിൽനി
വന്നവർ ഒ ം െചയ്യാെത േനാക്കിെക്കാ നിന്നേത�
യു .

ഈ വർത്തമാനം േക ശക്തൻ തിരുമന െകാ�
തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവു തിരുമസ്സിെലേപ്പർ ്

“അവിെട സർവ്വാധിയായിരി ന്ന കുഞ്ചി ട്ടിെയ ഒ
കണ്ടാൽെക്കാള്ളാെമ ്. അതിനാൽ സൗകര്യം�
േപാെല അവെന ഇേങ്ങാട്ടയച്ചാൽെകാള്ളാം” എെന്നാ�
രു തിരുെവഴുെത്തഴുതിയയ . തിരുെവഴു കണ്ടയുെട�
െന മഹാരാജാവു തിരുമന െകാ സർവ്വാധികാര്യ�
ക്കാെര തിരുമുൻപിൽ വരുത്തി, “കുഞ്ചി ട്ടിെയ ഒ
കാണാനായി ് തൃ ണി റ ് അയച്ചാൽ െകാള്ളാ�
െമ ് െപരുമ്പടപ്പിൽ മൂപ്പിെല എഴു ് വന്നിരി .
എന്താ, ഒ േപായിവരാൻ വേയ്യ” എ ക ി േചാ�
ദി . “കൽപ്പനയുെണ്ടങ്കിൽ വിടെകാള്ളാം” എ സർ�
വ്വാധികാര്യക്കാർ ഉണർത്തി കയും “ആെട്ട, ഒ േപാ�
യി വരൂ. സൂക്ഷി േവണം. അേദ്ദഹം ഒരു ശുദ്ധാത്മാ�
വാണു്. എങ്കിലും മുൻേകാപം കലശലാണു്. േദ ഷ്യം
വന്നാൽ എ ം വർത്തി ം. അങ്ങെനയാണു് സ്വഭാ�
വം. ആളറി െപരുമാറിെക്കാണ്ടാൽ മതി’എ കൽ�
പ്പി കയും െച . സർവ്വാധികാര്യക്കാർ മഹാരാജാവു
തിരുേമനിെയ വന്ദി െകാ ് അ തെന്ന പുറെപ്പ .
നാലാം ദിവസം തൃ ണി െറെയത്തി. േസവകന്മാർ മു�
ഖാന്തരം അനുവാദം വാങ്ങിെക്കാ ് തിരുമുൻപാെകെച�

. ആ സമയം ശക്തൻ തിരുമന െകാ ് കളിമാളി�
കയുെട വരാന്തയിൽ ഒരു കസാലയിൽ എഴുന്നള്ളിയിരി�

കയായിരു ്. തൃൈക്കയിൽ ഒരു വാളുമുണ്ടായിരു .
സർവ്വാധികാര്യക്കാർ അടു െച വന്ദി . അേപ്പാൾ
ശക്തൻ തിരുമന െകാ ്, “കുഞ്ചി ട്ടിെയ റി ് ധാ�
രാളമായി േകട്ടി ്. കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഒ
കണ്ടാൽ െകാള്ളാെമ ഞാൻവിചാരി തുടങ്ങീ വള�
െര ദിവസമായി. ഇ ക വേല്ലാ; സേന്താ ഷമായി.”

സർവ്വാധി: ഇവിെട വിടെകാ തൃപ്പാദം ക ് വന്ദി�
ച്ചാൽെകാള്ളാെമ ് അടിയനും വിചാരിക്കാറു�

്. അതിനുള്ള വിധി ഇേന്ന അടിയനു ലഭി .
ശക്തൻ: (തൃക്കയ്യിലിരി ന്ന വാൾ കാണി െകാ ് )

കുഞ്ചി ട്ടി ഇതു ക േവാ?
സർവ്വാധി: എറാൻ, െചറുതായിെട്ടാ ് അടിയെന്റ ൈക�

യിലുമു ്. (എ പറ ് അരയിൽ ഒളി വച്ചി�
രുന്ന അരവാെളടു കാണി .)

ശക്തൻ: കാണെട്ട, അതിെങ്ങാെട്ടാ തരു.
സർവ്വാധി: തൃൈക്കലിരി ന്നതു ഇേങ്ങാ കൽപ്പി ത�

ന്നാൽെക്കാള്ളാം.

(ശക്തൻ തിരുമന െകാ തൃൈക്കയിലിരുന്ന
വാൾക ി െകാടു കയുംസർവ്വാധികാര്യക്കാർ
താണു െതാഴുതി ര ൈകയും നീട്ടി വാ കയും
െചയ്തതിെന്റ േശ ഷം)

ശക്തൻ: ഇനി അതിേങ്ങാ തരരുേതാ?
സർവ്വാധി: നിവൃത്തിയില്ല. ഇതു തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാ�

ജാവു തിരുമന െകാ ് അടിയനു ക ി ് തന്നി�
ള്ളതാണു്. ഇതു് അടിയെന്റ ജീവനുള്ളേപ്പാൾ

താെഴ വ കേയാ മെറ്റാരാളുെട കയ്യിൽ െകാടു �
കേയാ െച കയില്ല.

ശക്തൻ: എന്നാൽ ഞാൻ തന്നതു് ഇേങ്ങാ തേന്ന .
സർവ്വാധി: അടിയനു് ഇവിടുെത്ത റി ം ഭക്തി ഒ കു�

റവില്ല. അവിടു ് അടിയനു കൽപ്പി തന്നതു്
അടിയൻതിരി തരുന്നതു്മര്യാദയല്ലേല്ലാ. അതും
അടിയൻ അടിയെന്റ ജീവനുള്ളേപ്പാൾ താെഴ വ �
കേയാ മെറ്റാരാളുെട ൈകയിൽ െകാടു കേയാ
െചയ്കയില്ല. അടിയനു ക ി തന്നതു തിരി വാ�

ന്നതു ഇവിെട യുക്തവുമല്ലേല്ലാ.
ശക്തൻ: എടാ, സമർത്ഥാ! നീ കുഞ്ചി ട്ടിയല്ല, ആന �

ട്ടിയാണു്.
സർവ്വാധി: ഇവിെട വിചാരിച്ചാൽ അടിയെന ആന ട്ടി�

യാക്കാനും പൂന ട്ടിയാക്കാനും
കഴിയും.

ശക്തൻ: ആെട്ട, സേന്താ ഷമായി. കുലേശഖരെപ്പരുമാളു�
െട ആളുകെളല്ലാം ന െട സ്വന്തമാണു്.

എ ് അരുളിെച്ചയുകയും ഒരു കു പാവുമു ം ഒരു
വീര ശൃംഖലയുംകൂടി സമ്മാനമായി കൽപ്പി െകാടു .
സർവ്വാധികാര്യക്കാെര അയ കയും െച .

കുഴിയിൽ വീണ ആനെയ തിരി െകാ േപാന്ന�
തിെന റി ് വല്ലതും കൽപ്പി േചാദി േമാ എ ള്ള
വിചാരം സർവ്വാധികാര്യക്കാരുെട മനസ്സിൽ സാമാന്യ�
ത്തിലധികമുണ്ടായിരു . ഈശ്വരകൃപെകാ ് അതി�
െനപ്പറ്റി യാെതാ ം കൽപ്പി േചാദിച്ചില്ല. തിരുമനസ്സി�
െല ആയുധേമ മരിക്കാനിടയാവുകയിെല്ല ള്ള ൈധര്യ�
മുണ്ടായിരു െവങ്കിലും തിരുമുൻപാെകനി പിരി �
േപാന്നതിെന്റ േശ ഷേമ സർവ്വാധികാര്യക്കാരുെട മന�
സ്സിനു് സമാധാനമുണ്ടായു .സർവ്വാധികാര്യക്കാർ തൃ �
ണി റനി ് അ തെന്ന പുറെപ്പടുകയും യഥാകാലം
തിരുവനന്തപുരെത്തത്തി തൃ ണി െറ െചന്നി ണ്ടായ
സംഗതികെളല്ലാം വിവരമായി തിരുമനസ്സറിയി കയും
െച .

ശക്തൻ ത രാൻ തിരുമന െകാ െചാവ്വര
എന്ന േദശ പുഴവക്കത്തായി ഒരു േകാവിലകം പണി�
കഴിപ്പി കയും ആ േകാവിലകത്തിെന്റ െത വശം
പുഴയായിരുന്നതിനാൽ േശ ഷം മൂ വശങ്ങളിലും കിട�

ണ്ടാക്കി കയും അവിെട ഒരു െകാടിമരം സ്ഥാപി
െകാടി തൂക്കി കയും െചയ്തതിെന്റ േശ ഷം ഏതാനും
ദിവസം അവിെട എഴുന്നള്ളിത്താമസിച്ചിരു . അക്കാ�
ല ് ഒരു ശിവരാ ിനാൾ തിരുമന െകാ ് ആ
േകാവിലത്തിെന്റ മുറ്റത്തിറങ്ങി ലാത്തിെകാ ് നിന്ന�
േപ്പാൾ ചില ന രിമാർ ഒരു േതാണിയിൽക്കയറി പുഴ�
യിൽ ടി േപാകുന്നതു് കണ്ടി ്, “ഇവിെട ഒന്നിറങ്ങീ
േപാകണം” എ വിളിച്ചരുളിെച്ച . ഉടെന ന രിമാർ
േതാണി അവിെട അടുപ്പി കരയ്ക്കിറങ്ങി തിരുമുമ്പാെക�
െച്ച . ആ സമയ ് ഒരു മാപ്പിളയുെട മൂ തുള കയ�
റു േകാർ പിടി െകാ ് വാദ്യേഘാ ഷങ്ങേളാടുകൂടി
ര ഭടന്മാർ അവെന തിരുമുമ്പാെക െകാ െച .
ഉടെന തിരുമന െകാ ് എേന്താ ഒരു ഭാ ഷയിൽ
ഒരു വാ ് ആ ഭടന്മാേരാടു് അരുളിെച്ചയുകയും അവർ
ആ മാപ്പിളെയയുംെകാ ് േപാവുകയും െച . ഇതു
കണ്ടേപ്പാൾ ഇതിെന്റ കാരണവും ഉേദ്ദശ്യവുെമാ ം
മനസ്സിലാകായ്കയാൽ ന രിമാർ വല്ലാെത പരി മി�

വശായി. അതു കണ്ടേപ്പാൾ തിരുമന െകാ ്,
“നിങ്ങൾ പരി മി കയും അന്ധാളി കയും ഒ ം
േവണ്ടാ. നിങ്ങെളല്ലാവരുംകൂടി എേങ്ങാട്ടായിട്ടാണു് പുറ�
െപ്പട്ടിരി ന്നതു്? അതു പറയുക” എ അരുളിെച്ച .
അേപ്പാൾ ന രിമാർ, “ഇ ശിവരാ ിയാണേല്ലാ,
ഞങ്ങൾ ഉറക്കെമാഴിക്കാൻ ആലുവാ മണൽ റേത്ത
േപാവുകയാണു് ” എ ണർത്തി . ഉടെന തിരുമന �
െകാ ്, “എന്നാൽ നിങ്ങൾ ് ഇേപ്പാൾ േപാകാം.
നാെള രാവിെല കുളിക്കാൻതക്കവണ്ണം നിങ്ങെളല്ലാവരും
ഇവിെട വരണം” എ ് അരുളിെച്ച കയും “അങ്ങെന�
യാവാം” എ സമ്മതി ന രിമാർ അേപ്പാൾത്തെന്ന
േതാണിയിൽക്കയറി േപാവുകയും െച .

പിേറ്റ ദിവസം രാവിെല തിരുമനസ്സിെല നീരാ കുളി�
യും നിത്യ കർമ്മാനുഷ്ഠാനാദികളും കഴിഞ്ഞേപ്പാേഴ ം
ന രിമാരും െചാവ്വരെയത്തി, കുളിയും മ ം കഴി െകാ�

് തിരുമുമ്പാെക െച . ഉടെന തിരുമന െകാ ്
അവർ ് ഓേരാ പവൻ ദാനം െച . പിെന്ന അവരുെട
ഭക്ഷണവും തിരുമനസ്സിെല അമൃേത ം മ ം കഴിഞ്ഞ�
തിെന്റ േശ ഷം ന രിമാർ വീ ം തിരുമുമ്പാെക െചന്ന�
േപ്പാൾ “ഇന്നെല ഒരു മാപ്പിളെയപ്പിടി ് ഇവിെട െകാ�

വന്നതു് നിങ്ങളും ക വേല്ലാ. അവൻ ഇന്നെല രാ�
ി ഒരു പശുവിെന അറുത്തതായി േക . ഇങ്ങെനയുള്ള

ദു ത്യം ന െട രാജ്യ ് നട കയാെണങ്കിൽ ഞാൻ
ശിവരാ ി തം അനുഷ്ഠിച്ചതുെകാ ് എ ഫലമാണു�
ള്ളതു്? അതിനാൽ അവെന ഇന്നെലത്തെന്ന െവടിവ
െകാല്ലി . ഇന്നെല ശിവരാ ിയായി ് ആ ദു ത്യം
നടന്നതായി േകട്ടതിെന്റ േദാ ഷം തീരാനായിട്ടാണു് ഞാ�
നി ദാനം െചയ്തതു്. ഇനി ബദ്ധപ്പാടു വല്ലതുമുെണ്ടങ്കിൽ
നിങ്ങൾ േപാകാം. അെതാ മിെല്ലങ്കിൽ കുറ ദി�
വസം ഇവിെടത്താമസിച്ചി ് േപായാൽ മതി. ഇഷ്ടം
േപാെലയാവാം” എന്നരുളിെച്ച കയും ന രിമാർ
അേപ്പാൾ തെന്ന യാ അറിയി െകാ ് േപാവുകയും
െച .

അതിെന്റ േശ ഷം നാലു ദിവസം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ തി�
രുവിതാംകൂർ രാമവർമ്മ മഹാരാജാവുതിരുമന െകാ�

് നാടുനീങ്ങിയതായിേക്ക ് ശക്തൻ തിരുമന െകാ�
് വളെര വ്യസനി കയും “എെന്റ വലതുൈക േപാ�

യി” എ സഗദ്ഗദം അരുളിെച്ചയുകയും െച . രാമവർ�
മ്മ മഹാരാജാവു തിരുമന െകാ ് നാടു നീങ്ങിയതു്,
“െകാല്ലം െതാള്ളായിരത്തിൽപ്പരെമാെരഴുപതും മൂ മാം
കുംഭമാേസ നേല്ലരാറാംദിേന േചർന്നിയലിന ബുധവാര�
ത്തിൽ” ആെണ ള്ളതു് സിദ്ധമാണേല്ലാ.

തദനന്തരം ശക്തൻ തിരുമനസ്സിെല ധാന മം
ക കൃ ഷിവ ക്കളുണ്ടാക്കാനായിട്ടായിരു . തിരുമ�
ന െകാ ് ഓേരാ സ്ഥലങ്ങളിെലഴുന്നള്ളി “ഇന്നിടം
മുതൽ ഇന്നിടംവെര ന െട തനതുവ ക്കളാണു് ” എന്ന�
രുളിെച്ച കയും അവിടു കൂടി എഴുന്നള്ളിനി ക
പൂട്ടി കയും (ഉഴവു നടത്തി കയും) െചയ്താൽപിെന്ന
ആ വ ക്കൾ ആരുെട വകയായിരുന്നാലും തിരുമനസ്സി�
െല വകയായി. അവയിൽ പിെന്ന ആർ ം േവശി�
ക്കാൻ പാടില്ല. ഇങ്ങെനയാണു് ശക്തൻ തിരുമന െകാ�

് ക കൃ ഷിവ ക്കളുണ്ടാക്കിയതു്. ചില പാവെപ്പട്ട
വ ഉടമസ്ഥന്മാർ കുേറശ്ശ വില ക ി െകാടുക്കയും
െച . ഇങ്ങെന തിരുമന െകാ ് മു റ്ററുപത്ത
ക കൃ ഷിസ്ഥലങ്ങളും അവിടങ്ങളിെലാെക്ക ഓേരാ കു�
ളങ്ങളും േതാ കളും ഉണ്ടാക്കി ്.

ഒരിക്കൽ തിരുമനസ്സിെല േസവകനായ ഒരാൾ തി�
രുമനസ്സിെല അടുക്കൽ “ഇവിെട സർ ക്കാരിേല ധാ�
രാളം മുതെലടു ണ്ടേല്ലാ. പിെന്ന ഈ ക കൃ ഷികൂടി
ഉണ്ടാ ന്നെതന്തിനാണു് ” എ േചാദിച്ചതിനു മറുപടി�
യായി തിരുമന െകാ ്, “ന െട അനന്തരവെരാെക്ക
േകവലം േഭാ ഷന്മാരും കാര്യേശ ഷിയില്ലാത്ത വരുമാക�
യാൽ അവരുെട കാല ് ഈ രാജ്യം അന്യാധീനെപ്പ�
േപാേയക്കാെനളുപ്പമാണു്. അങ്ങെന വന്നാലും ന െട

കുടുംബത്തിലുള്ളവർ പട്ടിണിയായിേപ്പാകരുെത വി�
ചാരി ് ഇങ്ങെന െചയ്തതാണു്. പതിവായി ഓേരാ ക �
കൃ ഷി സ്ഥലങ്ങളിൽ നി ം െന ം േതാ കളിൽ നി�

ം കറിസ്സാമാനങ്ങളും നാളിേകരം മുതലായവയും കിട്ടി�
െക്കാണ്ടിരുന്നാൽ അവർ ് പട്ടിണികൂടാെത കഴി കൂ�
ട്ടാമേല്ലാ” എന്നരുളിെച്ച . ക കൃ ഷിയുണ്ടാ ന്നതിനു
തിരുമന െകാ ജന്മികളായ ചില ന രിമാരുെട
വ ക്കൾകൂടി അപഹരിച്ചതിനാൽ അവർ തിരുമ�
നസ്സിെലേപ്പരിൽ വളെര അതൃപ്തിയുണ്ടായി. എങ്കിലും
തിരുമന െകാ ് അവരുെട വിേരാധെത്ത ഒ ം വക�
വച്ചില്ല.

ഒരിക്കൽ തിരുമന െകാ ് ഒരു േഡാലിയിൽക്ക�
യറി തൃശ്ശിവേപരുരിൽനി പട്ടിക്കാേട്ട പുറെപ്പ .
മൂർക്കാെടന്ന സ്ഥലെത്തത്തിയേപ്പാൾ ആ ദിക്കിൽ താ�
മസിച്ചിരുന്ന ഇരിങ്ങാല ടക്കാരായ ചില ന രിമാർ
അടു െച ് അസഭ്യം പറ തിരുേമനിെയ അധി�
േക്ഷപി കയും േഡാലിയിേല െചളി കുത്തിെയടു�
െത്തറിയുകയും െച കയാൽ തിരുമന െകാ ് ഏറ്റ�
വും കുപിതനായി വാളുെമടു െകാ േഡാലിയിൽനി�

ചാടിയിറങ്ങി ന രിമാരുെട േനെര പാ െച .
അതു ക ് എഴുന്നള്ളേത്താടുകൂടിയുണ്ടായിരുന്ന പട്ട റ�

കുഞ്ഞൻ തിരുമുൽപ്പാടു്, തിരുമനസ്സിെല അര െക�
ട്ടിപ്പിടി െകാ ്, “െപാ സ്വാമീ, ഹ്മഹത്യ െചയ്യരു�
േത” എ പറ . അേപ്പാേഴ ം ന രിമാെരല്ലാം
ഭയവിഹ്വലരായി ഓടിെയാളി കഴി . അേപ്പാൾ
തിരുമന െകാ ്, “ആെട്ട, കുഞ്ഞനായിേപ്പായേല്ലാ.
അതുെകാ ഞാൻ ക്ഷമി ് ” എ ് അരുളിെച്ചയ്തി ്
വീ ം േഡാലിയിൽക്കയറി എഴുന്ന കയും െച .

അതിനുേശ ഷം ശക്തൻ തിരുമന െകാ ് കുറ �
കാലം തൃശ്ശിവേപരൂർ തെന്ന എഴുന്നള്ളിത്താമസിച്ചിരു�

. ആയിട ് അനുജൻ ത രാക്കന്മാർ വട നി ്
ഒരു േജ്യാൽസ്യൻ വാര്യെര ഗൂഢമായി തൃ ണി െറ
വരുത്തി, “ശക്തൻ തിരുമന െകാ ് ഇനി എ ജീവി�
ച്ചിരി െമ ഗണി േനാക്കി സൂഷ്മംപറയണം” എന്ന�
രുളി െച്ച . തിരുമനസ്സിെല ജനനസമയം മുതലായതും
പറ െകാടു ്.

വാര്യർ ഗണി േനാക്കി തീർച്ചെപ്പടുത്തി. ഇന്നയാ�
് ഇന്നമാസം ഇ ാം തീയതി, ഇന്ന സമയം ചരമ�

ഗതിെയ ാപി െമ ് എഴുതിെക്കാടു . ത രാ�
ക്കന്മാർ സേന്താ ഷി വാര്യർ പല സമ്മാനങ്ങളും
മ ം െകാടു ് അയ കയും െച . ഈ വർത്തമാനം
ശക്തൻ തിരുമന െകാ ്, ചാരർമുേഖന അറിയുകയും
ആ വാര്യർ തൃശ്ശിവേപരൂർകൂടി വടേക്കാ കട േപാ�
കാനായി െചന്ന സമയം ഭടന്മാെരെക്കാ ് അയാെള
പിടിപ്പി തിരുമുമ്പാെക വരു കയും “നീ തൃ ണി �
െറേപ്പായി, ഞാൻമരി ന്നതു് ഇന്ന ദിവസമാെണ
തീർച്ചെപ്പടുത്തി എഴുതിെക്കാടു േവാ” എ ക ി
േചാദി കയും െച . വാര്യർ േപടി വിറ െകാ ്
“ഗണിച്ചി കണ്ട കാരം അടിയൻ കുറി െകാടു ് ”
എ ണർത്തി . അേപ്പാൾ തിരുമന െകാ ് “നീ നി�
ശ്ചയിച്ചതു ശരിയാകുെമ േതാ ന്നില്ല. എന്നാൽ നീ
ഇ ് അസ്തമി ന്നതിനുമു മരി െമ ഞാൻ നിശ്ച�
യിച്ചിരി . അതിനു വ്യത്യാസം വരുകയുമില്ല” എ ്
അരുളിെച്ചയ്തി വലിയ കപ്പിത്താെന തിരുമുമ്പാെക വരു�
ത്തി വാര്യെര ചൂണ്ടിക്കാണി െകാ ് “ഇവെന്റ കഥ
ഇ ് അസ്തമി ന്നതിനുമു ് കഴിേച്ചക്കണം. ഇവെന
നാലുേപർ കൂടി പിടി െകട്ടി അടിക്കെട്ട” എ ക ി .
ഉടെന നാലു രാജഭടന്മാർ വ വാര്യെര പിടി െകട്ടി
െകാ േപായി വളെര അടി കയും അസ്തമി ന്നതിനു�
മുേമ്പ അയാളുെട കഥ കഴി കയും െച .

അതിെന്റ േശ ഷം തിരുമന െകാ വടക്കാേഞ്ച�
രിേക്കാവിലകെത്തഴുന്നള്ളി ഏതാനും ദിവസം അവിെട�
ത്താമസി . അക്കാല ് ഒരു ദിവസം അവണപ്പറ
ന രി തിരുമുമ്പാെകെച്ച ് ഒരു ദിവസം തിരുമന�
സ്സിേല ് ഒരു വിരുന്നമൃേത നടത്തിയാൽെക്കാള്ളാ�
െമ ് ആ ഹമുള്ളതിനാൽ ഒരു ദിവസം ഇല്ലേത്തെക്കഴുന്നള്ളിയാൽെക്കാ�
ള്ളാെമ ് തിരുമനസ്സറിയി . തിരുമന ് അതു് ക ി�
ച്ചനുവദി കയും ദിവസം നിശ്ചയി ് പറഞ്ഞയ കയും
െച . ന രി േപായി വിരുന്നമൃേതതി േവ ന്ന�
െതല്ലാം വട്ടംകൂട്ടി. അേദ്ദഹം വലിയ ധനവാനായിരുന്ന�
തിനാൽ വട്ട െട്ടല്ലാം ഏറ്റവും േകമമായിട്ടായിരു .
തിരുമന െകാ ് നിശ്ചിതദിവസം പട്ടാളക്കാർ മുത�
ലായ പരിവാരങ്ങേളാടുകൂടി ന രിയുെട ഇല്ലെത്തഴുന്ന�
ള്ളി. അേപ്പാൾ ന രി െവള്ളയും കരിമ്പടവും വിരി
നിറപറയും വിള ംവ ് എല്ലാം തയ്യാറാക്കിയിരു .
തിരുമന െകാ ് അകെത്തഴുന്നള്ളി അവിെട വിരി
തയ്യാറാക്കിയിരുന്ന കട്ടിലിൽ സ്വ സമയം എഴുന്നള്ളി�
യിരു വി മി കയും അവിെടയുള്ള ന രിമാേരാടും
മ ം കുശല ശ്നം െച കയും െചയ്തതിെന്റേശ ഷം നീരാ�
കുളി, അമൃേത മുതലായവയും കഴി . അമൃേത

മുതൽ പട്ടാളക്കാർ മുതലായവരുെട ഭക്ഷണംവെരയുള്ള
സദ്യയുെട വട്ടങ്ങളും മ ം െകേങ്കമമായിരു . കുതിര�
കൾെക്കാെക്ക തി ന്നതിനു െനൽക്കതിരു െകായ്യി
വരുത്തിയാണു് െകാടുത്തതു്. നിറപറവച്ചിരുന്നതു പറ�
കളിൽ വീരരായൻ പണമി നിറച്ചായിരു . ഇവ
ആകപ്പാെട കണ്ടി ് തിരുമനസ്സിേല ഒ ം രസി�
ച്ചില്ല. ഇ െയാ ം ആവശ്യമില്ലായിരു െവ ം
ന രിയുെട ധനത്തിെന്റ തിള കുറച്ചധികമാെണ ം
തിരുമനസ്സിൽ േതാന്നി. എങ്കിലും അതിെന റി ്
ഒ ം അരുളിെച്ചയ്തില്ല. അ ് അവിെട എഴുെന്നള്ളി�
ത്താമസി കയും അവിെട എല്ലാവർ ം സമ്മാനങ്ങൾ
ക ി െകാടു കയും െചയ്തി പിേറ്റ ദിവസം രാവിെല
എഴുന്നള്ള ് പുറെപ്പടാനായി ഭാവിച്ചേപ്പാൾ ന �
രി തിരുമുമ്പാെകെച്ച ്, “നാലു ദിവസംകൂടി ഇവിെട
എഴുന്നള്ളിത്താമസിച്ചാൽ െകാള്ളാെമന്നാ ഹമു ് ”
എ തിരുമനസ്സറിയി കയും “അതിനിേപ്പാൾ സൗ�
കര്യമില്ല” എന്നരുളിെചയ്തി ് അേപ്പാൾത്തെന്ന എഴുന്ന�

കയും െച . അടുത്ത ദിവസംതെന്ന ന രിയുെട
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മിക്ക വ ക്കളും കൽപന കാരം ക െകട്ടി സർ�
ക്കാരിൽ േചർ കയും ന രിയുെട മു അേതാടുകൂടി
ശമി കയും െച .

പിെന്ന തിരുമന െകാ ് വടക്കാേഞ്ചരിയിൽനി�
വടക്കൻ ദി കളിലുള്ള പല സ്ഥലങ്ങളിൽ സഞ്ച�

രിച്ചതിെന്റ േശ ഷം തൃശ്ശിവേപരൂർ ം അവിെട നി ്
എറണാകുളേത്ത ം എഴുന്നള്ളി. എറണാകുള ് എഴു�
ന്നള്ളിത്താമസിച്ചിരുന്നേപ്പാൾ ഒരു ദിവസം അമ്പലത്തി�
െലഴുന്നള്ളിയ സമയം താടിയും തലയും വളർത്തിയ ഒരു
മൂത്തതിെന അവിെടക്കണ്ടി ് “എന്താ, മൂത്തതിനു് അമ്മ�
യുെട ദീക്ഷയാേണാ” എ ക ി േചാദി . അേപ്പാൾ
മൂത്തതു്, “അതല്ല ഗർഭദീക്ഷയാണു് ” എ തിരുമനസ്സ�
റിയി . അതുേക ് തിരുമന െകാ ് “ ാഹ്മണെര�
േപ്പാെല നിങ്ങൾ ം ഗർഭദീക്ഷ പതിവുേണ്ടാ” എ
ക ി േചാദിച്ചതിനു് മറുപടിയായി മൂത്തതു്, “ ാഹ്മ�
ണാചാരങ്ങളിൽ പകുതി ഞങ്ങൾ മു ് ” എ തിരുമ�
നസ്സറിയി . തിരുമന െകാ ് േക്ഷ ത്തിൽനി ്
േകാവിലക ് എഴുന്നള്ളിയ ഉടെന മൂത്തതിെന പി�
ടി െകാ വരാൻ ക ി കയും രാജഭടന്മാർ േപായി
മൂത്തതിെന പിടി തിരുമുമ്പാെക െകാ െച കയും
െച . ക ന കാരം ഒരു ക്ഷരൗക്കാരെനയും അവിെട
വരുത്തി. “മൂത്തതിനു ാഹ്മണാചാരങ്ങളിൽ പകുതിയു�
െണ്ടന്നേല്ല പറഞ്ഞതു്? അങ്ങെനയാെണങ്കിൽ താടിയും
തലയും മുഴുവൻ വളർത്തീട്ടാവശ്യമില്ല അതിനാൽ ആപാ�
ദമസ്തകം േദഹത്തിൽ പകുതി ഭാഗം െക്ഷൗരം െചയ്യെട്ട”
എന്നരുളിെച്ച കയും അ കാരം െചയ്യി മൂത്തതിെന
വിട്ടയ കയും െച .

അതിനുേശ ഷം തിരുമന െകാ ് എറണാകുള�
ം തൃ ണി െറയും മാറിമാറി എഴുന്നള്ളി താമസി�

ച്ചിരു . അക്കാല തിരു മന െകാ ് രാജ്യ ്
അ മങ്ങൾ വല്ലതും നട േണ്ടാ എ ം തെന്ന റി�

ജനങ്ങൾ എ പറയു എ ം അറിയുന്നതിനായി
രാ ികാലങ്ങളിൽ ഗൂഢമായി പല സ്ഥലങ്ങളിലും സഞ്ച�
രി െകാണ്ടിരു . ചിലേപ്പാൾ തിരുമനസ്സിെല െട
രേണ്ടാ മൂേന്നാ ഭൃത്യന്മാരുമുണ്ടായിരി ം. മിക്കേപ്പാഴും
അവിടു ് ഏകാകിയായി തെന്നയാണു് സഞ്ചരി ക
പതിവു്. എങ്ങെനയായാലും തൃൈക്കയിൽ ഒരു വാളില്ലാ�
െതയിരിക്കാറില്ല.

ഒരു ദിവസം രാ ിയിൽ തിരുമന െകാ ് ഏകാ�
കിയായി “എളംകുളം” എന്ന സ്ഥല ് െചന്നേപ്പാൾ
ഒരു മാപ്പിള കൂെട െട പിന്നാക്കം തിരി േനാക്കി�
െക്കാ ഗൂഢമായി ് േപാകുന്നതു് ക . ‘ഇവൻ വല്ല
സ്ഥല ം കയറി േമാ ഷണം നടത്താേനാ മേറ്റാ േപാ�
വുകയായിരിക്കണം. അങ്ങെനയാെണങ്കിൽ അതു ക �
പിടിക്കണം, എ വിചാരി ് തിരുമന െകാ ് ഗൂ�
ഢമായിത്തെന്ന അവെന്റ പിന്നാെലകൂടി. ആ മാപ്പിള�
െച കയറിയതു് ഒരു ന രിയുെട ഇല്ലത്തായിരു .
അവൻ ഇല്ലത്തിെന്റ മുറ്റ ് െചന്നേപ്പാൾ അക നി ്
ഒരു വൃ ഷലി ഇറങ്ങി അവെന്റ അടുക്കൽെച്ച ്, “എല്ലാം
ചട്ടംെകട്ടീ ്. അകേത്ത കടക്കാം’ എ പറ ്
അവെന നാലുെകട്ടിനകേത്ത കൂട്ടിെക്കാ േപായി
ഒരു മുറിക്കകത്താക്കീ ്, “ആ കട്ടിലിൽക്കയറിക്കിടേന്നാ�
ളൂ. കുഞ്ചാത്തെല ഇേപ്പാൾ ഇേങ്ങാട്ടയേച്ചക്കാം” എ
പറ ് പുറേത്ത േപായി. മാപ്പിള അകേത്ത കട�
ന്നതിേനാടുകൂടി ശക്തൻ ത രാൻ തിരുമന െകാ ം
നാലുെകട്ടിനക കട വാൾ ഊരിപ്പിടി െകാ ്
ഒരു േകാണിൽ ഒളിച്ചിരു . അേപ്പാൾ അവിടെത്ത
അന്തർജ്ജനം അത്താഴം കഴി ് ഒരു േകാൽവിള �
മായി നാലുെകട്ടിേല ് വ . അേപ്പാൾ വൃ ഷലി, “േനരം
പതിവിൽ വളെരയധികമായേല്ലാ. ഇ പള്ളി റുപ്പി�
നു് ഇ അമാന്തെമന്താണു് ” എ േചാദി . അതിനു
മറുപടിയായി അന്തർജ്ജനം, “ന രി ഇവിെടയില്ലേല്ലാ
എ വിചാരിച്ചിട്ടാണു് ” എ പറ . ഉടെന ദാസി,
“ആെട്ട, ഇനിെയങ്കിലും േവഗമാകെട്ട. അടിയനു നിലം�
െപാത്താൻ ൈവകി” എ പറഞ്ഞേപ്പാൾ അന്തർജ്ജ�
നം “എനിക്കിനി കിടക്കാൻ താമസെമാ മില്ല” എ
പറ െകാ ് ശയനഗൃഹത്തിനകേത്ത കടക്കാ�
നായി ഭാവിച്ചേപ്പാൾ കട്ടിലിൽ മാപ്പിള ഇരി ന്നതുക�

് ഭയെപ്പ ്, “അേയ്യാ, ഇതാരാണു് ഈശ്വരാ! ശക്തൻ
രാജാവിെന്റ ശക്തി ഈ ദിക്കിൽ ഫലിക്കയില്ലായിരി �
േമാ” എ പറ െകാ ് പിന്നാക്കം മാറിയേപ്പാൾ
മാപ്പിള കട്ടിലിൽനിെന്നണീ ് അന്തർജ്ജനെത്തക്കട
പിടിക്കാനായി അടു . അവൻ അന്തർജ്ജനെത്ത െതാ�
, െതാട്ടില്ല എന്നായേപ്പാൾ ശക്തൻ തിരുമന െകാ ്

മാപ്പിളെയ പിടികൂടി. അവെന തിരുമന െകാ ് പി�
ടി വലി മുറ്റ െകാ േപായി വാൾെകാ ് ചക്ക
െകാ ന്നതുേപാെല െകാത്തിയരിഞ്ഞി . പിെന്ന ദാ�
സിെയ വിളി ് “ന രി എവിെടയാണു് േപായിരി ന്ന�
െത” ് ക ി േചാദി കയും “തൃ ണി റയ്ക്കാണു് ”
എ ് അവൾ ഉണർത്തി കയും െച . ഉടെന തിരുമ�
ന െകാ ്, “നീ െചയ്ത ദു ത്യം വിചാരി േമ്പാൾ നി�
െന്നയും െകാേല്ലണ്ടതാണു്. എങ്കിലും നീെയാരു ീയാ�
യിേപ്പായേല്ലാ. അതിനാൽ ഞാൻ െകാ ന്നില്ല. എങ്കി�
ലും നിെന്ന െവറുെത വിട്ടയ മില്ല” എ അരുളിെച്ച�

് അവളുെട ൈകകൾ ര ം മുറി കള . പിെന്ന
തിരുമന െകാ ് സമീപസ്ഥന്മാരായ ചില നായന്മാ�
െരയും അവരുെട ീകെളയും അവിെട വിളി വരുത്തി,
“ന രി ഇവിെട വരുന്നതുവെര നിങ്ങെളല്ലാവരും ഇവി�
െട കാ സൂക്ഷി നി െകാള്ളണം” എന്നരുളിെച�
യ്തി ് അേപ്പാൾതെന്ന തൃ ണി റ ് എഴുന്ന കയും
െച .

പിേറ്റ ദിവസം രാവിെല ന രിെയ തിരുമുമ്പാെക
വരുത്തി, “ഇന്നെല രാ ിയിൽ ന രിയുെട ഇല്ല
ചില േനരേമ്പാ കെളാെക്കയുണ്ടായി. എങ്കിലും തര�
േക്കെടാ ം പറ്റിയില്ല. ഏതായാലും ന രി േവഗത്തിൽ
ഇല്ലേത്ത െചേല്ലണ്ടതാവശ്യമാണു് ” എന്നരുളിെച്ച .
കുറ പണവും െകാടു ന രിെയ േവഗത്തിലയ .
പിെന്ന കുറ കാലം തിരുമന െകാ ് തൃ ണി െറ�
ത്തെന്ന എഴുന്നള്ളിത്താമസി .

അനന്തരം തിരുമന െകാ ് െചാവ്വരെയ്ക്കഴുന്നള്ളി.
തിരുമനസ്സിേല ് നായാട്ടിൽ വളെര മമുണ്ടായിരു�
ന്നതുെകാ ് കുറ ദിവസം അവിെടത്തെന്ന എഴുന്ന�
ള്ളിത്താമസി . അങ്ങെന താമസിച്ചിരുന്ന കാല
തിരുമന െകാ ് ഒരു ദിവസം ഒരു പീലി ന്തവും
ധരി െകാ ് നായാട്ടിെനഴുന്നള്ളി. ഒരു മലയിൽെചന്ന�
േപ്പാൾ ഒരു പന്നിെയ കാണുകയാൽ അതിെന െകാ �
ന്നതിനായി തിരുമന െകാ കുന്തവുമായി പാഞ്ഞടു�

്. പന്നി ഭയെപ്പ ് ഓടി ടങ്ങി. തിരുമന െകാ ്
അതിെന പി ടർ . അങ്ങെന െചന്നേപ്പാൾ ഐനി�
ക്കാടു് എന്നില്ലേപ്പരായി ഒരു ന രി ആ വഴിേയ വരു�
ന്നതു കണ്ടി ് “ന രി, പിടിേച്ചാളൂ, പിടിേച്ചാളൂ, വി ക�
ളയരുതു് ” എ ് ഉറെക്ക വിളി ് അരുളിെച്ച . ന രി
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ൈകയിലുണ്ടായിരുന്ന കുട മലർത്തി�
യി പന്നിെയ െപാത്തിപ്പിടി കയും തിരുമന െകാ�

് ഓടിെയത്തി പന്നിെയ കുത്തിെക്കാ കയും െച .
അതിനുേശ ഷം തിരുമന െകാ ് ന രിേയാടു്, “ന �
രി എവിെടേപ്പാകാനായിട്ടാണു് പുറെപ്പട്ടിരി ന്നതു് ”
എ ക ി ് േചാദി .

ന രി: ഇല്ല ് വളെര ദാരി ്യമാണു്. ഇന്നെത്ത ഉപ�
ജീവനത്തിനു തെന്ന അവിെട യാെതാ മില്ല.
അതിനാൽ വല്ലവേരാടും യാചി ് കുെറ െന
വാങ്ങിെക്കാ ് േപാകണെമ വിചാരി പുറ�
െപ്പട്ടിരി കയാണു്.

തിരുമന െകാ ്: ആെട്ട, ന രി ഇേപ്പാൾ ഇല്ലേത്ത�
തെന്ന മടങ്ങിേപ്പാേയ്ക്കാളൂ. ഇന്നെത്ത െചലവി�

നുേവ ന്ന െന ് അവിെടെയത്തി െകാള്ളാം.

ഇതുേക ് ന രി അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഇല്ലേത്ത മട�
ങ്ങിേപ്പായി. തിരുമന െകാ ് ഉടെന െചാവ്വര േകാ�
വിലക ് എഴുന്ന കയും ക കൃ ഷിവകയിൽ നി ്
നാൽപതു പറ െന ് ഉടെന ന രിയുെട ഇല്ല ് എത്തി�

െകാടു ന്നതിനു് ക ി കയും അവിെടയുണ്ടായിരു�
ന്ന ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാർ അ കാരം എത്തി െകാടു ക�
യും െച . തിരുമന െകാ ് പിെന്നയും കുറ കാലം�
കൂടി െചാവ്വെരത്തെന്ന എഴുന്നള്ളിത്താമസി . അക്കാ�
ല ് തൃശ്ശിവേപരൂർ ഹ്മസ്വംമഠം അഗ്നിബാധയാൽ
നശി േപായിരി െവ ം തന്നിമിത്തം േവദാദ്ധ്യയ�
നം നടത്താൻ സ്ഥലമില്ലാെത വന്നിരി െവ ം വാ�
ധ്യാൻ ന രി ശക്തൻ തിരുമനസ്സിെല അടുക്കൽ അറി�
യി . അതിനു തിരുമന െകാ ്, “െചാവ്വെരവ ് ി�
സന്ധ നടത്താൻ നിശ്ചയിച്ചിരി െവ ം അതിേല�

് വാധ്യാൻ ന രിയും മ ള്ള ാഹ്മേണാത്തമന്മാെര�
ല്ലാവരും ഉടെന െചാവ്വെര െച േചരണ”െമ മാണു്
മറുപടി അയച്ചതു്. അ കാരം വാധ്യാൻ ന രി മുതലാ�
യവെരല്ലാം െചാവ്വെര െച േചരുകയും ഉടെന ിസ�
ന്ധ തുട കയും െച . ിസന്ധ ാഹ്മണർ പതിവി�
ലധികമുണ്ടായിരു െവങ്കിലും ര േനരവുമുള്ള സദ്യയു�
െട േകമത്തവും പതിവിൽ വളെര അധികമായിരു .

ിസന്ധ നട െകാണ്ടിരുന്ന കാല ് ഒരു ദിവ�
സം തിരുമന െകാ ് വലിയ കപ്പിത്താെന തിരുമു�
മ്പാെക വരുത്തി, “ഇവിെട പതിവായി േവദേഘാ ഷവും
മ ം നട െകാണ്ടിരി ന്ന സ്ഥിതി ഈ േക്ഷ ത്തി�
നു സമീപം ഒരു പള്ളിയിരി ന്നതു് ഭംഗിയല്ല. അതി�
നാൽ അതു് ഉടെന െപാളിപ്പി പുഴയിൽ തള്ളിക്കളയ�
ണം” എ ക ി . ക ന േകട്ട ക്ഷണത്തിൽ കപ്പി�
ത്താൻ ൈസന്യസേമതം െച പള്ളിെപാളിക്കാനാരം�
ഭി . ഉടെന പള്ളിയുെട ഉടമസ്ഥരും ൈകസ്ഥാനക്കാരും
മ ംകൂടി ഒരു െപട്ടി നിറ ് ഉറുപ്പികയുംെകാ ് തിരുമു�
മ്പാെക െച ് െപട്ടി തിരുമുൽക്കാ െവ ് വന്ദി െകാ�

് “അടിയങ്ങെള ക ി രക്ഷിക്കണം. അടിയങ്ങളുെട
പള്ളി വളെര പുരാതനമായി ള്ളതാണു്. അതു് െപാളി�

കളയുന്നതു് അടിയങ്ങൾ വളെര സങ്കടമായി ള്ളതാ�
ണു്. അതു് െപാളി കളയാതിരി വാൻ ക നയുണ്ടാക�
ണം” എ തിരുമനസ്സറിയി . ഉടെന തിരുമന െകാ�

് വലിയ കപ്പിത്താെന തിരുമുമ്പാെക വരുത്തി, “ഇവ�
രുെട ആ പള്ളി വളെര പുരാതനമായി ള്ളതാെണ ം
അതു െപാളി കളയുന്നതു് അവർ സങ്കടമാെണ ം
പറയു വേല്ലാ. അതിനാൽ ആ പള്ളി ഇേപ്പാൾ െപാ�
ളിപ്പിക്കണെമന്നില്ല” എ ക ി കയും കപ്പിത്താൻ
ൈസന്യങ്ങേളയും മ ം തിരിെയ വിളി െകാ േപാവു�
കയും െച .

“ ിസന്ധ കഴിയുേമ്പാേഴ ം സർക്കാർ െചലവി�
േന്മൽ തൃശ്ശിവ േപരൂർ ഹ്മസ്വംമഠം പണിതീർന്നിരി�
ക്കണം” എ ക ന െകാടുത്തിരുന്നതിനാൽ അ കാ�
രം മഠത്തിെന്റ പണി തീർത്തിരു . ിസന്ധ വളെര
ഭംഗിയായി കഴി കൂടിയതിനാൽ തിരുമന െകാ�

സേന്താഷി വാധ്യാൻ ന രി ം മ ം യഥാേയാ�
ഗ്യം സമ്മാനങ്ങൾ ക ി െകാടു സേന്താ ഷിപ്പി ്
അവെര എല്ലാവെരയും തൃശ്ശിവേപരൂർക്കയ കയും പി�
െന്ന അധികം താമസിയാെത തിരുമന െകാ ് തൃ �
ണി റെയ്ക്കഴുന്ന കയും െച .

തിരുമന െകാ ് തൃ ണി െറ എഴുന്നള്ളിത്താ�
മസിച്ചിരുന്ന ആ കാല ് അ തിരുവിതാംകൂർ നാടു�
വാണിരുന്ന ബാലരാമവർമ്മ മഹാരാജാവു് തിരുമന �
െകാ ് ൈവക്കെത്തഴുന്നള്ളിയിരി ന്നതായി അവി�
േട ് അറിവു കിട്ടി. ബാലരാമവർമ്മ മഹാരാജാവു് തി�
രുമന െകാ ് മഹാശുദ്ധനും നിർമ്മല ഹൃദയനും പര�
മാർത്ഥിയും ആയിരുന്നതുെകാ ് അവിടുെത്ത ൈവക്ക�

വ ക്ഷണി തൃ ണി െറ െകാ വ ് സൽക്ക�
രി സേന്താ ഷിപ്പി കര റം പന്തിരുകാതവും ആല�
ങ്ങാ ം പറവൂരും ഉപായത്തിൽ വീെണ്ടടുക്കാെമ വി�
ചാരി ് ശക്തൻ തിരുമന െകാ ് മഹാരാജാവു് തി�
രുമനസ്സിെല ക്ഷണി ന്നതിനായി ഇളയാ രാെനയും
പാലിയ വലിയച്ചെനയും കൂടി ൈവക്കേത്തക്കയ .
ഇളയ ത രാനും പാലിയത്തച്ചനുംകൂടി ൈവക്കെത്ത�
ത്തി മഹാരാജാവു തിരുമനസ്സിെലക്ക ക്ഷണിച്ചി ്
“ഇേപ്പാൾ അതിനു സൗകര്യമില്ലാത്തതിനാൽ ഇനിെയാ�
രവസരത്തിലാവാം” എ ക ി മഹാരാജാവു തി�
രുമന െകാ ് അവെര മടക്കിയയ . മഹാരാജാവു
തിരുമനസ്സിെല എഴുന്നള്ളേത്താടുകൂടി േവലുത്തമ്പി ദള�
വയുമുണ്ടായിരു . േവലുത്തമ്പിയും പാലിയത്തച്ചനും
തമ്മിൽ ഏറ്റവും േസ്നഹവും വിശ്വാസവുമുണ്ടായിരു .
േവലുത്തമ്പി പാലിയത്തച്ചേനാടു് േചാദി ് ശക്തൻ തിരു�
മനസ്സിെല അന്തർഗ്ഗതം മനസ്സിലാ കയും അതു് മഹാ�
രാജാവു തിരുമനസ്സിെല അറിയി കയും തൽക്കാലം തൃ�

ണി റ ് എഴുന്നള്ളരുെത പറ വിേരാധി �
കയും െചയ്തതിനാലാണു് മഹാരാജാവു് തിരുമന െകാ�

് ക്ഷണം സ്വീകരിക്കാെതയും തൃ ണി റ ് എഴു�
ന്നള്ളാെതയുമിരുന്നതു്. മഹാരാജാവു് തിരുമന െകാ�

് എഴുന്നള്ളാെതയിരിക്കയിെല്ലന്ന വിശ്വാസേത്താടു്
കൂടി ശക്തൻ തിരുമന െകാ ് വിരു സൽക്കാര�
ത്തിനു വളെര േകമമായി വട്ടം കൂ കയും ഇന്നസമയം
എഴുെന്നള്ള ് തൃ ണി െറ എ െമ ് നിശ്ചയി�
ച്ച ആ സമയ ് മഹാരാജാവു തിരുമനസ്സിെല എതി�
േരൽക്കാനായി പരിവാരസേമതം പടിഞ്ഞാെറ േകാട്ട�
വാതിൽക്കൽ കാ നിൽ കയും െച . ആ സമയ�

് ഇളയ ത രാൻ തിരുമനസ്സിെല േബാ കടവിൽ
വന്നടു . േബാട്ടിൽ മഹാരാജാവു തിരുമനസ്സിെല കാ�
ണായ്കയാൽ ശക്തൻ തിരുമന െകാ ് വലിയ ഇച്ഛാ�
ഭംഗേത്താടുകൂടി “എന്താ, കുലേശഖരെപ്പരുമാൾ കബളി�
പ്പി , അേല്ല” എ ക ി േചാദി . അേപ്പാൾ ഇളയ
ത രാൻ “അേദ്ദഹത്തിനു് ഇേപ്പാൾ ഇേങ്ങാ വരാൻ
സൗകര്യമിെല്ല ം ഇനിെയാരിക്കലാകാെമ മാണു്
പറഞ്ഞതു് ” എ തിരുമനസ്സറിയി . ഉടെന ശക്തൻ
തിരുമന െകാ ് “ഇെതല്ലാം ആ േവലുത്തമ്പിയുെട
കൗശലമാണു്. ആെട്ട, അവൻ േനാക്കിേക്കാേട്ട” എ
അരുളിെചയ്തി ് തൃ ണി റയപ്പെന്റ നടയ്ക്കെലഴുന്നള്ളി
നി െകാ ് “എെന്റ പൂർണ്ണ യീശ, നാൽപതു ദിവ�
സത്തിനകം ആ േവലുത്തമ്പി എെന്റ കാൽക്കൽ വ
വീഴാൻ സംഗതിയാക്കിത്തരേണ” എ ാർത്ഥി �
കയും അേപ്പാൾത്തെന്ന കളിേക്കാട്ടയിെലെക്കഴുന്ന �
കയും െച . കളിേക്കാട്ടയിെലഴുന്നള്ളിയിരു െകാ ്
പാലിയത്തച്ചെന തിരുമുമ്പാെക വരുത്തി ൈവക്ക
േപായി ണ്ടായ സംഗതികെളപ്പറ്റി ക ി േചാദി ക�
യും വലിയച്ചൻ എല്ലാം വിവരമായി തിരുമനസ്സറിയി�

കയും െച . തെന്റ അന്തർഗ്ഗതം ഇന്നതാെണ ്
േവലുത്തമ്പി അറിവുെകാടുത്തതു് വലിയച്ചനാെണ ്
തിരുമനസ്സിേല ് ഊഹമുണ്ടായിരുന്നതുെകാ പാ�
ലിയത്തച്ചൻ തിരുമുമ്പാെക നിന്നിരുന്നതു ൈക ഭിത്തി�
യിേന്മൽ ചാരി വടേക്കാ േനാക്കിയായിരുന്നതിനാലും
തിരുമന െകാ ് രണ്ടർത്ഥമായി ്, “േമേനാൻ ഇേപ്പാ�
ഴേത്ത നില െതേക്കാ ് ചാരിയാെണ േതാ ”
എന്നരുളിെച്ച . തിരുമന െകാ ് അരുളിെച്ചയ്തതി�
ലുള്ള ഗൂഢാർത്ഥം മനസ്സിലാക്കിെക്കാ ് വലിയച്ചൻ
“നില െതേക്കാ ചാരിയാെണങ്കിലും ദൃഷ്ടി വടേക്കാ
തെന്നയാണു് ” എ മറുപടി ഉണർത്തി . ഈ മറുപടി
തിരുമനസ്സിേല ് ഒ ം രസിച്ചിെല്ല മാ മല്ല, തിരുമ�
നസ്സിൽ േകാപാഗ്നിെയ ജ്വലിപ്പി കയും െച .

അതിനാൽ തിരുമന െകാ ്, “എടാ, സ്വാമിേ ാ�
ഹീ! െപാേയ്ക്കാ. ഇനിേമൽ നിെന്ന എെന്റ മുമ്പിൽ കാ�
ണരുതു് ” എ ് അരുളിെച്ചയ്കയാൽ വലിയച്ചൻ േപടി �
വിറ ് ഉടെന തിരുമുമ്പിൽനി േപായി. പിെന്ന വലി�
യച്ചെന്റ താമസം മു ർക്കരയായിരു . ശക്തൻ തിരു�
മനസ്സിെല കാലം കഴിയുന്നതുവെര വലിയച്ചൻ പിെന്ന
അവിെടനി െതേക്കാ ് ഒരിക്കലും കടന്നിട്ടില്ല.

േവലുത്തമ്പി എഴുന്നള്ളേത്താടുകൂടി തിരുവനന്തപുര�
െത്തത്തിയതിെന്റ േശ ഷം പട്ടാളക്കാരുെട ശമ്പളത്തിൽ
സ്വ ം കുറവു െചയ്കയും അവർ ഉപ വകരങ്ങളായ
ചില നിയമങ്ങൾ ഏർെപ്പടു കയും മ ം െച കയാൽ
പട്ടാളക്കാർ ആകപ്പാെട േക്ഷാഭി വശാവുകയും േവലു�
ത്തമ്പിെയ കണ്ടാൽ െവടിവ ് െകാല്ലണെമ ് തിർച്ച�
െപ്പടു കയും െച . ഈ വിവരമറി േവലുത്തമ്പി
ഭയെപ്പ തിരുവനന്തപുര നി ഗൂഢമായി ഒളിേച്ചാ�
ടി തൃ ണി െറ എ കയും ശക്തൻ തിരുമനസ്സിെല
കണ്ടാൽെകാള്ളാെമ അവിടുെത്ത ഇഷ്ടന്മാർ മുഖാന്ത�
രം തിരുമനസ്സറിയി ് അനുവാദം വാങ്ങിെക്കാ ് തിരു�
മുൻപാെക െച ് ഏതാനും വിൽക്കാശു തിരുമുൽക്കാ �
വ തൃപ്പാദങ്ങളിൽ വീണു് വന്ദിച്ചി ് “അടിയൻ എെന്ത�
ങ്കിലും അപരാധം െച േപായി െണ്ടങ്കിൽ അവിടു ്
അെതല്ലാം സദയം ക്ഷമി ് അടിയനു മാ ത ് രക്ഷി�
ക്കണം” എ ് അേപക്ഷി കയും അവിടുെത്ത ശരണം

ാപിക്കാനുണ്ടായ കാരണം തിരുമനസ്സറിയി കയും
െച . ഉടെന ശക്തൻ തിരുമന െകാ ്, “ആെട്ട
ഒ ം ഭയെപ്പേടണ്ടാ, െകാച്ചിയിൽേപ്പായി താമസിേച്ചാളൂ”
എ ് അരുളിെച്ച കയും േവലുത്തമ്പിെയ െകാച്ചിേക്കാ�
വിലക ് പറഞ്ഞയ താമസിപ്പി കയും െച .

താൻ പൂർണ്ണ യീശെന്റ അടുക്കൽ ാർത്ഥിച്ചതു�
േപാെലതെന്ന നാൽപ്പതു ദിവസത്തിനകം േവലുത്തമ്പി
തെന്റ കാൽക്കൽ വ വീഴാൻ സംഗതിയായതിനാൽ
ശക്തൻ തിരുമന െകാ ് വളെര സേന്താ ഷി കയും
േവലുത്തമ്പി തിരുമുൽക്കാ വച്ച വിൽക്കാശുരുക്കി ഒരു
തലയിൽെക്ക പണിയി പൂർണ്ണ യീശനു നട വ �
കയും െച .

ശക്തൻ തിരുമന െകാ ് പിെന്ന കുറ ദിവസം�
കൂടി തൃ ണി െറ താമസിച്ചതിെന്റ േശ ഷം തൃശ്ശിവേപ�
രൂർെക്കഴുന്നള്ളി. അവിെട താമസിച്ചിരുന്ന കാല ്
തിരുമനസ്സിേല ് ഒരു ശീലായ്മ ആരംഭി . അതിനു
പല ചികിത്സകൾ െച െവങ്കിലും അവെയാ ം പിടി�
ക്കാെത ശീലായ്മ േമണ വർദ്ധി തുടങ്ങി. ആ വി�
വരമറി ് ഇളയത രാൻ അവിടുെത്ത അനുജേനാ�
ടുകൂടി തൃശ്ശിവേപരൂെരഴുന്നള്ളി. അവർ തിരുമുമ്പാെക
എഴുന്നള്ളിക്കണ്ട സമയം ശക്തൻ തിരുമന െകാ ്,
“എനി ് ദീനം േമണ വർദ്ധി വരുകയാണു്. ക്ഷീ�
ണവും സാമാന്യത്തിലധികമു ്. ഇനി ഇതു േഭദമായി
ഞാൻ സുഖമായിട്ടിരി െമ േതാ ന്നില്ല. അതി�
നാൽ നിങ്ങൾ ഇവിെടതെന്ന താമസിക്കണം, െപായ്ക്ക�
ളയരുതു്. എെന്റ കാലം കഴിഞ്ഞാൽ രാജ്യം മുറേപാ�
െല രക്ഷി െകാള്ളണം. വട ന്നാഥ േക്ഷ ത്തിൽ
േയാഗിയാെര അവേരാധി ക, ഇരിങ്ങാല ട േക്ഷ�

ത്തിൽ ത ടകയ്മെള അവേരാധി ക, പാലിയ
േമനവനു മ ിസ്ഥാനം െകാടു ക, ഇം ീഷുകാേരാടു
മത്സരി െവടിവ ക ഇങ്ങെന നാലുകൂട്ടം കാര്യം ഒരി�
ക്കലും െചയ്യരുതു്. ഇവ നാലും െചയ്താൽ ന െട രാജ്യം
െപാേ ാകും” എ ് അരുളിെച്ചയുകയും ആ അനുജൻ
ത രാക്കന്മാെര അവിെടത്തെന്ന താമസിപ്പി കയും
െച .

അങ്ങെനയിരി േമ്പാൾ ഒരു ദിവസം രാവിെല
ശക്തൻ തിരുമന െകാ ് അമൃേത കഴി െകാണ്ടി�
രുന്ന സമയം ഇളയ ത രാക്കന്മാർ അവിെട എഴുന്ന�

കയും അവർ ര േപരുംകൂടി, “േജഷ്ഠെന്റ അമൃേത
കണ്ടി ് രുചിക്ഷയം സാമാന്യത്തിലധികമുെണ്ട േതാ�

്. വല്ലതിനും രുചി േതാ െണ്ടങ്കിൽ അരു�
ളിെച്ചയ്താൽ അത്താഴമമൃേതത്തിനു തക്കവണ്ണം തയ്യാറാ�
ക്കാം” എ ണർത്തി . അതുേകട്ടി ് ശക്തൻ തിരുമന�

െകാ ് “ഇവർ ന െട കാലം കഴിഞ്ഞാൽപിെന്ന
രാജ്യം ഭരിേക്ക ന്നവരാണേല്ലാ. അവരുെട ക നാശ�
ക്തി എ മാ മുെണ്ട ഒ പരീക്ഷിക്കണം” എ
തിരുമനസ്സിൽ വിചാരിച്ചി ്, “എനി ് ഒന്നിലും നല്ല
രുചി േതാ ന്നില്ല. എങ്കിലും ചക്ക കൂട്ടാൻ വച്ചാൽ കുറ
കൂട്ടാെമ േതാ ് ” എ ് അരുളിെച്ച . ഉടെന
ഇളയ ത രാക്കന്മാർ, അതു ൈവകുേന്നരേത്ത ണ്ടാ�
ക്കാം” എ ണർത്തിച്ചി തിരുമുൻപാെക നി ് എഴുന്ന�
ള്ളി. ഉടെന അവർ ര േപരും “എവിെടനിെന്നങ്കിലും
എ വിലെകാടുത്തി ം ൈവകുേന്നരേത്ത ഒരു ചക്ക
െകാ വരണം” എ ക ി പണവും െകാടു പല
സ്ഥലങ്ങളിേല ം ആളുകെള അയ . േനരം ൈവകി�
യേപ്പാേഴ ം ചക്കെയ ം കിട്ടിയിെല്ല പറ ് ആ
ആളുകെളല്ലാം മടങ്ങി വ . ശക്തൻ തിരുമന െകാ�

്, “എന്താ ചക്ക കിട്ടിയില്ലായിരി ം, അേല്ല” എ
ക ി ് േചാദി . ഉടെന ത രാക്കന്മാർ “കന്നിമാസം
കാലമാകയാൽ ചക്ക കിട്ടാൻ വളെര യാസമായിട്ടാ�
ണിരി ന്നതു്. ഞങ്ങൾ പണവും െകാടു ് പല സ്ഥ�
ലങ്ങളിൽ ആളുകെള അയ ് അേന്വ ഷിപ്പി . എ ം
കിട്ടിയില്ല. ഞങ്ങളുെട അമാന്തം ഒ മില്ല. ഞങ്ങൾ കഴി�
യുന്ന മങ്ങെളല്ലാം െച േനാക്കി. കാര്യം സാധി�
ച്ചില്ല എേന്ന ഉ . എവിെട നിെന്നങ്കിലും ഒരു ചക്കെയ�
ങ്കിലും വരുത്താനായി ് നാെളയും മി േനാക്കാം”
എ ണർത്തി . അേപ്പാൾ ശക്തൻ തിരുമന െകാ�

്, “അേയ്യാ, കഷ്ടം! വിഡ്ഢികേള! ഒരു ചക്ക വരുത്താൻ�
േപാലും േശ ഷിയില്ലാത്ത നിങ്ങൾ ഇനി േമലാൽ ഒരു
രാജ്യം ഭരി ന്നെതങ്ങെനയാണു്?” എന്നരുളിെച്ച .

അത്താഴമൃേത കഴിഞ്ഞതിെന്റ േശ ഷം ശക്തൻ
തിരുമന െകാ ് വലിയ കപ്പിത്താെന തിരുമുമ്പാ�
െക വരുത്തി, “നാെള രാവിെല ാഹ്മണർ പരെക്ക
ഒരു സദ്യയും ചില ദാനങ്ങളും മ ം േവണെമ നിശ്ച�
യിച്ചിരി . അതിനാൽ അതിനുേവ ന്നവെയല്ലാം
േനരം െവളു ന്നതിനു മു ് തയ്യാറാക്കിെക്കാടുക്കണം.
സദ്യ ഥമൻ, എരിേശ്ശരി, ഉേപ്പരി, േതാരൻ മുതലായ�
വെയല്ലാം ചക്കെകാ തെന്ന േവണെമന്നാണു് നിശ്ച�
യിച്ചിരി ന്നതു് ” എന്നരുളിെച്ച . “ക ന േപാെലെയ�
ല്ലാം തയ്യാറാക്കിെക്കാള്ളാം” എ ണർത്തിച്ചി ് വലിയ
കപ്പിത്താൻ അേപ്പാൾത്തെന്ന തിരുമുമ്പാെകനി േപാ�
യി. നിശ്ചിത സമയത്തിനു മു തെന്ന കപ്പിത്താൻ
സകല സാധനങ്ങളും അവിെട തയ്യാറാക്കി എത്തി �
െകാടു . േനരം െവളു ന്നതിനു മു പഴുത്തതും പച്ച�
യുമായി അ റിലധികം ചക്ക അവിെട വ േചർ .
സദ്യയുെട ആവശ്യം കഴിഞ്ഞി ം പിെന്നയും വളെര
ചക്ക േശ ഷി കിടന്നിരു . സദ്യ ഏറ്റവും െകേങ്കമ�
മായിെയ ള്ളതു് പറയണെമന്നില്ലേല്ലാ. ശക്തൻ തിരുമ�
ന െകാ ് ന രിമാർ പരെക്ക പല വിധത്തിലുള്ള
ദാനങ്ങളും െച .

പിെന്നയും ശീലായ്മ േമണ വർദ്ധി െകാ തെന്ന�
യിരുന്നതിനാൽ ശക്തൻ തിരുമന െകാ പിെന്നയും

തിദിനം പലവിധത്തിലുള്ള ദാനങ്ങൾ െച െകാ �
തെന്നയിരു . കിം ബഹുനാ? 981-ആമാ കന്നിമാ�
സം 12-ആം തീയതി ആ രാജേകസരി തൃശ്ശിവേപരൂർ
വ തെന്ന കാലധർമ്മെത്ത ാപി കയും െച .

തിരുമനസ്സിെല പള്ളിശ്ശവം ദഹിപ്പിച്ചതു് തൃശ്ശിവ�
േപരൂർ േകാവിലകത്തിെന്റ െത വശ ള്ള േതാ�
പ്പിലാണു്. ആ സ്ഥലത്തിനുചു ം െചറിയതായി ഒരു
മതിൽ െകട്ടിച്ചി ള്ളതു് ഇേപ്പാഴും കാൺമാനു ്.
അവിെട അക്കാലം മുതൽ പതിവായി വിള വ വ�
ന്നിരുന്നതു് ഇേപ്പാഴും നട വരു ്. ആെകപ്പാെട
വിചാരിച്ചാൽ ശക്തൻ ത രാൻ തിരുമന െകാ ്
ഒരമാനു ഷ ഭാവനായിരു െവ തെന്ന പറേയണ്ടി�
യിരി .



Please write to ⟨info@sayahna.org⟩ to file bugs/problem reports,
feature requests and to get involved.
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