
ഐതിഹ്യമാല 6
െകാട്ടാരത്തിൽ ശ ണ്ണി



ഐതിഹ്യമാല
(ഭാഗം 6)

െകാട്ടാരത്തിൽ ശ ണ്ണി

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ
തിരുവനന്തപുരം

2020



Aithihyamāla
Malayalam myths and legends
by Koṭṭārathil Śankuṇṇi
First published: 1909

First PDF/WIKI version published: 2013
Second PDF/WIKI version published: 2017
Current PDF FOR PHONE version published: 2020

These electronic versions are released under the provisions of
Creative Commons Attribution Share Alike license for free download
and usage.

The electronic versions were generated from sources available at
WikiSource, futher marked up in LATEX in a computer running
GNU/LINUX operating system. PDF was typeset using XƎTEX from
TEXLive 2020. A cloud based framework namely, ഇതൾ (ITHAL) has
been used to process the documents and generate various output
formats.

The base font used was traditional script of Rachana, contributed by
KH Hussain, et al., and maintained by Rachana Institute of
Typography. The font used for Latin script was TEX Gyre Pagella
developed by GUST, the Polish TEX Users Group.

Cover: Scipion, a painting by Paul Cézanne (1839–1906). The image is
taken from Wikimedia Commons and is gratefully acknowledged.

Illustrations in this book are created by Abijith KA, Padur, Palakkad,
Kerala.

Sayahna Foundation
JWRA 34, Jagathy, Trivandrum, India 695014

URL: http://www.sayahna.org

http://creativecommons.org
http://ml.wikisource.org
http://www.latex-project.org
http://tug.org/xetex/
http://tug.org/texlive/
http://ithal.io
http://en.wikipedia.org/wiki/Rachana_Malayalam
http://rachana.org.in
http://rachana.org.in
http://www.gust.org.pl/projects/e-foundry/tex-gyre/pagella
http://www.gust.org.pl
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b4/Paul_C%C3%A9zanne_-_Le_N%C3%A8gre_Scipion_-_MASP.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/en:Paul_C%C3%A9zanne
https://commons.wikimedia.org
http://unnikalkkumorublog.blogspot.in/
http://www.sayahna.org
http://www.sayahna.org


ഉള്ളടക്കം

ഉള്ളടക്കം. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iv

സ്താവന . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . v

െകാട്ടാരത്തിൽ ശ ണ്ണി . . . . . . . . . . . . . . . . . vi

51 അമ്മ ർ പരേമശ്വരച്ചാക്യാർ . . . . . . . 1

52 േചരാന ർ കു ക്കർത്താവു് . . . . . . . . . 2

53 െകാട്ടാരക്കരേഗ്ഗാശാല . . . . . . . . . . . . . . 4

54 േതവലേശ്ശരി നമ്പി. . . . . . . . . . . . . . . . . 5

55 ചില ഈശ്വരന്മാരുെട പിണക്കം . . . . . 9

56 പറേങ്ങാ ന രി . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

57 പാക്കിൽ ശാസ്താവ് . . . . . . . . . . . . . . . . 11

58 െകാടുങ്ങ ർ വസൂരിമാല . . . . . . . . . . . . 12

59 തൃ ണി റേക്ഷ ത്തിെല ഉത്സവങ്ങൾ 13

60 ആറ ളമാഹാത്മ്യം . . . . . . . . . . . . . . . . 14

iv



സ്താവന

മലയാള ഭാഷയുെട പരിഷ്കാരാഭിവൃദ്ധികള്ക്കായി സര്വ്വാ�
ത്മനാ പരി മി െകാണ്ടിരുന്ന മഹാനും ‘മലയാള
മേനാരമ’ പ ം, ‘ഭാഷാേപാഷിണി’ മാസിക എന്നിവ�
യുെട നിര്മ്മാതാവുമായ പേരതനായ െക. ഐ. വര്ഗീസു
മാപ്പിള അവര്കള് േകാട്ടയ വ സ്ഥിരതാമസം
തുടങ്ങിയ കാലം മുതല് ആജീവനാന്തം അേദ്ദഹം ഭാ�
ഷാവിഷയമായി െചയ്തി ള്ള പരി മങ്ങെളല്ലാം എെന്ന�

ടി ഒരു ഭാഗഭാക്കാക്കി െവ െകാണ്ടാണ് ഇരുന്നിരു�
ന്നെത ള്ള വാസ്തവം അേദ്ദഹെത്തയും എെന്നയും പറ്റി
അറിവുള്ളവര്െക്കാെക്ക അറിയാവുന്നതാണ്. ഞങ്ങള്
ര േപരുംകൂടി മേനാരമ ആപ്പീസിലിരു പ സം�
ബന്ധമായും മ ം ഓേരാന്ന് എഴുതുക, വായി ക,
തിരു ക മുതലായി അന്ന തീര്േക്ക ന്ന േജാ�
ലികള് െച തീര്ത്താല് പകേല നാലുമണി േശഷം
കുറ സമയം ൈസ്വരസല്ലാപം െച വി മി ന്ന�
തിനുകൂടി അേദ്ദഹം നിശ്ചയിച്ചിരു . ആ സമയത്ത്
അേദ്ദഹത്തിെന്റയും എെന്റയും േസ്നഹിതന്മാരും സര�
സന്മാരുമായി ചില മാന്യന്മാര്കൂടി വ േചരുകയും
പതിവായിരു . അങ്ങെന ഞങ്ങള് എല്ലാവരുംകൂടി
ചില േനരേമ്പാ കളും ഫലിതങ്ങളും പറ രസി�

െകാണ്ടിരുന്ന മേദ്ധ്യ സംഗവശാല് ഒ ര ദി�
വസം ഞാന് ചില ഐതിഹ്യങ്ങള് പറയുകയും അവ
വരുഗീസുമാപ്പിള അവര്കള് വളെര രസി കയും
അതിനാല് പിെന്നയും ചിലേപ്പാള് വല്ല ഐതിഹ്യങ്ങ�
ളും പറയുന്നതിന് അേദ്ദഹം ആവശ്യെപ്പടുകയും ഞാന്
പറയുകയും െച . േമണ മിക്കവാറും അെതാരു പതി�
വായിത്തീരു . അങ്ങെന കുറ കാലം കഴിഞ്ഞേപ്പാള്
ഒരു ദിവസം മിസ്റ്റര് വറുഗീസുമാപ്പിള, “ഈ ഐതി�
ഹ്യങ്ങെളല്ലാം ഇങ്ങെന െവറുെത പറ കളഞ്ഞാല്
േപാരാ, ഇവയില് അേനകം േനരേമ്പാ കളും അതി�
ശേയാക്തികളും അസംബന്ധങ്ങളും ഉെണ്ടങ്കിലും നാം
അറിഞ്ഞിരിേക്ക ന്നവയായ പല തത്ത്വങ്ങളും സാ�
രാംശങ്ങളുംകൂടിയുണ്ട്. അതിനാല് ഇവെയല്ലാം ഒെന്ന�
ഴുതണം. നമു മേനാരമയിലും ഭാഷാേപാഷിണിയിലു�
മായി സിദ്ധെപ്പടുത്താം. ഏതു തരം വായനക്കാര് ം
ഈവക ഐതിഹ്യങ്ങള് രുചിക്കാെതവരുെമ േതാ�

ന്നില്ല. സാരാംശങ്ങള് ഹിക്കാന് ശക്തിയുള്ളവര്
അവെയ ഹി ം. അതില്ലാത്തവര് േനരേമ്പാക്കി�
നായിെട്ടങ്കിലും ഈവക ഉപന്യാസങ്ങള് വായിക്കാെത
ഇരി കയില്ല” എ പറയുകയും മ ചില മാന്യന്മാര്
അതിെന അനുസരി പറയുകയും െച . അതിെന്റ�
േശഷം യഥാവസരം ഞാന് ചില ഐതിേഹ്യാപന്യാ�
സങ്ങള് എഴുതാനും മിസ്റ്റര് വര്ഗീസുമാപ്പിള അവെയ
യഥാേയാഗ്യം ‘മേനാരമ’യിലും ‘ഭാഷാേപാഷിണി’
മാസികയിലുമായി സിദ്ധെപ്പടുത്താനും തുടങ്ങി. ആ
േശഖരത്തില് ഞാന് എഴുതിയ ‘പറയിെപറ്റ പന്തിരു�
കുലം’ എന്ന ഉപന്യാസം 1073-ല് കുംഭം, മീനം, േമടം
എന്നീ മാസങ്ങളിെല ‘ഭാഷാേപാഷിണി’ മാസികയില്
േചര് സിദ്ധെപ്പടുത്തിയിരു . അതിെനപ്പറ്റി
ആയിടയ്ക്ക് ഒരു ‘േയാഗ്യന്’ ഒരു വര്ത്തമാനപ ത്തില്,
“ഭാഷാേപാഷിണീസഭവകമാസിക മിസ്റ്റര് വറുഗീസുമാ�
പ്പിളയുെടയും െകാട്ടാരത്തില് ശ ണ്ണി അവര്കളുെടയും
തറവാ വക അല്ലാത്തതിനാല് േകവലം നിസ്സാരങ്ങളും
യാെതാരുപേയാഗവുമില്ലാത്തവയുമായ ‘പറയിെപറ്റ
പന്തിരുകുലം’ എ ം മ മുള്ള ഉപന്യാസങ്ങള് അതില്
േചര് ന്നതു ന്യായമല്ല. മിസ്റ്റര് ശ ണ്ണിയുെട ഈവക
േലഖനങ്ങള് സിദ്ധെപ്പടുത്തിയതിേല െചലവാ�
യി ള്ള കടലാ കളുെട വിലയും അച്ചടി ലിയും
ശ ണ്ണി അവര്കളില്നിന്ന് ഈടാക്കി, ‘േകരളപാണി�
നീയ’െത്തപ്പറ്റിയും മ ം െ ൗഢങ്ങളായ േലഖനങ്ങെള�
ഴുതുന്ന േശഷഗിരി ഭു അവര്കള് െകാടുേക്കണ്ടതാ�
ണ്” എ സ്താവിച്ചിരി ന്നതായി ക . എങ്കിലും
അതിനുമുമ്പായിത്തെന്ന േകരളവര്മ്മ വലിയ േകായി�
ത്ത രാന് സി. എസ്സ്. ഐ. തിരുമന െകാ മുത�
ലായ പല മഹാന്മാരും െ ൗഢേലഖനകര്ത്താവായ
േശഷഗിരി ഭു എം. ഏ. അവര്കള്തെന്നയും മിസ്റ്റര്
വറുഗീസുമാപ്പിളയുെട േപര്ക്ക് “െകാട്ടാരത്തില് ശ �
ണ്ണി അവര്കള് എഴുതുന്ന ‘പറയിെപ പന്തിരുകുലം’
മുതലായ േലഖനങ്ങള് സരസങ്ങളും സാരസംയുക്തങ്ങ�
ളുമായിരി . ഈ വക ഐതിഹ്യങ്ങള് ഒരു കാല�

വളെര വിലയുള്ളവയായിരുന്നതും ഇവയില് നിന്ന്
നമുക്ക് അേനകം തത്ത്വങ്ങള് ഹിക്കാവുന്നതുമാണ്.
അതിനാല് മിസ്റ്റര് ശ ണ്ണിെയ ഉത്സാഹിപ്പിച്ച് ഈ
വക േലഖനങ്ങള് കഴിയുന്നതും വിസ്തരിച്ച് എഴുതിക്കാന്
നിങ്ങള് മിച്ചാല് െകാള്ളാം” എ ം മ ം എഴുതി�
യയ്ച്ചിരുന്ന അേനകം എഴു കള് ഞാന് കണ്ടി ള്ള�
തിനാല് േമല്പറഞ്ഞ ‘േയാഗ്യ’െന്റ അഭി ായ കടനം
എനിക്ക് ഇച്ഛാഭംഗത്തിേനാ നിരുത്സാഹതേയ്ക്കാ കാ�
രണമായിട്ടില്ല. അതിനാല് വീ ം ഞാന് ഓേരാന്ന്
എഴുതിെക്കാ ം മിസ്റ്റര് വറുഗീസുമാപ്പിള അവെയ �
സിദ്ധെപ്പടുത്തിെക്കാ മിരു .

മേനാരമയിേലക്ക് എ േദ്ദശിച്ച് എഴുതുന്ന േലഖന�
ങ്ങള് പ ത്തിെന സ്ഥലെദൗര്ലഭ്യം വിചാരിച്ച് ഞാന്
അധികം വിസ്തരിക്കാെത ചുരുക്കി എഴുതുന്നതു കണ്ടിട്ട്
ഒരിക്കല് മിസ്റ്റര് വറുഗീസുമാപ്പിള, “ഈ വക ഐതി�
ഹ്യങ്ങള് ചുരുക്കി എഴുതിയാല് നന്നായിരി കയില്ല.
കഴിയുന്നതും വിസ്തരി തെന്ന എഴുതിെക്കാളൂ. പ ത്തി�
ല് സ്ഥലം മതിയാകാെത വന്നാല് രേണ്ടാ മൂേന്നാ ലക്ക�
ങ്ങളിലായി തുടെര േചര് സിദ്ധെപ്പടുത്താമേല്ലാ.
ഇവെയല്ലാംകൂടി േചര്ത്ത് ഒടുക്കം ഒരു പുസ്തകമാക്കി

സിദ്ധെപ്പടുത്തണെമ കൂടി ഞാന് വിചാരിച്ചി ണ്ട്.
അതിനാല് ഒ ം ചുരുക്കണെമന്നില്ല” എ പറ .
അേപ്പാള് ഞാന് “ഇതു പുസ്തകമാക്കണെമങ്കില് എല്ലാം
മാറ്റിെയഴുതണമേല്ലാ. ഇേപ്പാള് ഞാന് ഇവെയല്ലാം
േലഖനരീതിയിലാണേല്ലാ എഴുതിയിരി ന്നത്” എ
പറ . അതിന് വറുഗീസ് മാപ്പിള അവര്കള്, “മാറി�
െയഴുതുകെയാ ം േവണ്ട. പുസ്തകമാകുേമ്പാള് കുറ കൂ�
ടി െ ൗഢതയും അര്ത്ഥഗാംഭീര്യവും ചമത്കാരവുെമാ�
െക്ക ഉണ്ടായിരുന്നാല് െകാള്ളാം. എങ്കിലും ഈ രീതി�
യില്ത്തെന്ന ഇരുന്നാലും േപാെരന്നില്ല. പിെന്ന പുസ്ത�
കമാ യി അച്ചടി ന്ന കാല വല്ലതും തിരുത്തണെമ�

േതാന്നിയാല് നമുക്ക് അങ്ങിെനയും െചയ്യാമേല്ലാ.
അെതാെക്ക അേപ്പാള് നിശ്ചയിക്കാം. ഇേപ്പാള് ഈ
രീതിയില്തെന്ന കഴിയുന്നതും വിസ്തരിെച്ചഴുതിേക്കാളൂ;
അതു മതി” എന്നാണ് മറുപടി പറഞ്ഞത്. അതിനാല്
ഞാന് അതില്പിെന്ന എഴുതിയ ഉപന്യാസങ്ങള് എല്ലാം
ചുരുക്കാെതയും മുന് രീതിയില്ത്തെന്നയുമാണ്. എങ്കി�
ലും വറുഗീസുമാപ്പിള അവര്കളുെട അകാല നിര്യാണം
നിമിത്തം എെന്റ ഉപന്യാസങ്ങള് പുസ്തകരൂേപണ
പുറ വരാനുള്ള ഭാഗ്യം ഏതത്കാലപര്യന്തം സിദ്ധി�
ച്ചിട്ടില്ല. മിസ്റ്റര് വറുഗീസുമാപ്പിളയുെട വിേയാഗേത്താടു�
കൂടി ഈവക ഉപന്യാസങ്ങെളഴുതുവാന് എനിക്ക് തീെര
ഉത്സാഹമില്ലാെതയായി. എങ്കിലും ചില ഉപന്യാസങ്ങ�
ള് അതില് പിന്നീടും ഞാന് എഴുതീ ണ്ട്. വറുഗീസുമാ�
പ്പിള അവര്കള് കുറ കാലംകൂടി സ്വസ്ഥശരീരനായി
ജീവിച്ചിരുെന്നങ്കില് ഞാന് ഈവക ഉപന്യാസങ്ങള്
ഇതിലധികമായി എഴുതുന്നതിനും അവെയല്ലാം ഇതിനു�
മു പുസ്തകാകൃതിയില് പുറ വരുന്നതിനും ഇടയാകു�
മായിരു എ ള്ളതിനു സംശയമില്ല. വറുഗീസുമാപ്പിള
അവര്കള് കഴിഞ്ഞതിെന്റ േശഷം ഈ ഉപന്യാസങ്ങള്
പുസ്തകരൂേപണ അച്ചടി സിദ്ധെപ്പടുത്തണെമേന്നാ
ആെരങ്കിലും സിദ്ധെപ്പടു െമേന്നാ ഉള്ള വിചാരം
ഒരിക്കലും േലശ ംേപാലും എനി ണ്ടായിരുന്നില്ല.

അങ്ങെനയിരി േമ്പാള് ഇക്കഴിഞ്ഞ മകരമാ�
സത്തില് ‘ലക്ഷ്മീഭായി’ എന്ന മാസികയുെട മാേനജ�
രായ െവള്ളായ്ക്കല് നാരായണേമേനാനവര്കള് എെന്റ
ഈവക ഉപന്യാസങ്ങള് അേദ്ദഹം സിദ്ധെപ്പടുത്തി�
വരുന്ന ‘ലക്ഷ്മീഭായി ന്ഥാവലി’യില് േചര് പുസ്തക�
രൂേപണ സിദ്ധെപ്പടു ന്നതിന് എനിക്ക് സമ്മതമു�
േണ്ടാ എന്ന് എേന്നാട് എഴുതിേച്ചാദി കയും അതിന്
ഞാന് സേന്താഷസേമതം സമ്മതി മറുപടി അയ
െകാടു കയും െച . ഞാന് മേനാരമയിലും ഭാഷാ�
േപാഷിണിയിലും മ ം എഴുതീ ള്ള ഐതിേഹ്യാപ�
ന്യാസങ്ങെളല്ലാം േശഖരി ന്നതിന് അേദ്ദഹത്തിന്
െസൗകര്യമില്ലാത്തതിനാല് അതുകൂടി ഞാന് െചയ്താല്
െകാള്ളാെമന്ന് അേദ്ദഹം വീ ം എഴുതി അയ കയാ�
ല് ഈ ഒന്നാംഭാഗം പുസ്തകത്തിേലക്ക് ആവശ്യെപ്പട്ട
ഇരുപെത്താന്ന് ഉപന്യാസങ്ങള് ഞാന് ഉടെന േശഖ�
രിച്ച് അയ െകാടു കയും െച . എന്നാല് എെന്റ
ഇതര കൃതികളുെട ബാഹുല്യം നിമിത്തം അവെയ ആക�
പ്പാെട മാറ്റിെയഴുതി ശരിെപ്പടു ന്നതിന് എനിക്ക്
സാധിച്ചില്ല. സ്വല്പമായി ചില േഭദഗതികള് വരുത്തി

മെപ്പടു ന്നതിനു മാ േമ തരെപ്പ . അതിനാല്
വാചക രീതിയിലും മ ം ഇതില് കാണുന്ന ന നതകള്
സജ്ജനങ്ങളായ വായനക്കാര് ക്ഷമി െകാ െമ
വിശ്വസി .

ഇ യും പറ െകാണ്ട് ‘ഐതിഹ്യമാല’ എന്ന
ഈ പുസ്തകത്തില്ക്കാണുന്ന ഉപന്യാസങ്ങള് ഞാന്
പലേപ്പാഴായി എഴുതുകയും മലയാളമേനാരമ, ഭാഷാ�
േപാഷിണി മാസിക മുതലായവയില് േചര് സി�
ദ്ധെപ്പടു കയും െചയ്തി ള്ളവയാെണ ം ഇവെയ
ഇേപ്പാള് ഇ കാരം അച്ചടിപ്പി പുറത്തിറക്കീ ള്ളത്
ഭാഷാേപാഷണാര്ത്ഥം പല കാരത്തില് പരി മി �
െകാണ്ടിരി ന്ന എെന്റ ിയമി മായ െവള്ളായ്ക്കല്
നാരായണേമേനാനവര്കളാെണ ം സ്പഷ്ടമായി �
ണ്ടേല്ലാ. എന്നാല് ഇതില് ഇരുപെത്താന്നാമതായി
േചര്ത്തിരി ന്ന ‘കിട ര് കണ്ടേങ്കാരന്’ എന്ന ആന�
െയ റി ള്ള ഉപന്യാസം ‘വിദ്യാവിേനാദിനി’ എ

സിദ്ധിേയാടുകൂടി ചരിച്ചിരുന്ന മാസികയിേലക്ക്
ഞാന് ‘ഭക്ത ിയന്’ എന്ന േപരുവച്ച് എഴുതിയയ �
കയും 1078 തുലാത്തിെല വിേനാദിനിയില് േചര്

സിദ്ധെപ്പടു കയും െചയ്തി ള്ളതാണ്. ഇ കാരം
ഞാന് എഴുതുകയും മേനാരമയിലും ഭാഷാേപാഷിണി�
യിലും മ ം േചര് സിദ്ധെപ്പടു കയും െചയ്തി ള്ള�
വയും ഈ ഒന്നാം ഭാഗത്തില് ഉള്െപ്പടാത്തവയുമായി
ഇനി ചില ഉപന്യാസങ്ങള്കൂടിയുണ്ട്. ഈ ഒന്നാംഭാഗം
വായനക്കാര് രുചി ന്നപക്ഷം അവെയല്ലാംകൂടി
േചര്ത്ത് രണ്ടാംഭാഗമായി ഒരു പുസ്തകംകൂടി സിദ്ധ�
െപ്പടുത്താന് ഈ സാധകന് തെന്ന വിചാരിച്ചി െണ്ട�

ള്ള വിവരവും വായനക്കാെര അറിയി െകാ ം
എെന്റ ഈ ഉപന്യാസങ്ങെള ഇ കാരം പുസ്തകരൂ�
േപണ സിദ്ധെപ്പടു കയും ഇതില് എെന്റ ജീവച�
രി സംേക്ഷപംകൂടി എഴുതി േചര് കയും െചയ്തി ള്ള�
തില് സാധകെന്റ േപരില് എനി ള്ള കൃതജ്ഞത
സീമാതീതമായിരി എ ള്ള വാസ്തവംകൂടി സ്താ�
വി െകാ ം ഈ സ്താവനെയ ഇവിെട സമാപിപ്പി�

െകാ .

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

െകാല്ല വര്ഷം 1030 മീനം 23-നു
( ി. വ. 1855 മാര്ച്ച് 23) േകാ�
ട്ടയത്ത് വാസുേദവനുണ്ണിയുെട
രണ്ടാമെത്ത പു നായി ജനി .
യഥാര്ത്ഥ േപര് വാസുേദവന്.
അച്ഛെന്റ േപരും ഇതുതെന്നയായി�
രുന്നതിനാല് ആദ്യം ത എ ം
പിന്നീട് ത മാറി ‘ശ ’ എ ം
വിളിേപ്പരു വ . ജാതിേപ്പരായ

ഉണ്ണി േചര്ത്ത് പില്ക്കാലത്ത് ശ ണ്ണി എ സി�
ദ്ധനായി. പ വയ വെര ആശാന്മാരുെട വീടുകളില്
െച പഠി ( ള് വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടായിട്ടില്ല). പതി�
േനഴാമെത്ത വയസ്സില് മണര്കാട്ട് ശങ്കരവാര്യരില്
നി ം ‘സിദ്ധരൂപം’പഠി . പിന്നീട് വയസ്കര ആര്യ�
ന് നാരായണം മൂസ്സതില്നിന്ന് രഘുവംശം, മാഘം,
ൈനഷധം തുടങ്ങിയ കാവ്യങ്ങളും സഹ േയാഗം, ഗു�
ണപാഠം, ചികിത്സാ മം, അഷ്ടാംഗഹൃദയം തുടങ്ങിയ
പാരമ്പര്യൈവദ്യശാ ന്ഥങ്ങളും പഠി . 1881-ല്
ഗൃഹഭരണം ഏെറ്റടുേക്കണ്ടി വന്നേതാെട ഗുരുവിെന
വിട്ട് പഠനം സ്വയം തുടര് .

കുഞ്ഞി ട്ടന് ത രാെന്റ നിര്ബന്ധത്തിനു വഴ�
ങ്ങിയാണ് 36-മെത്ത വയസ്സില് (1891) സുഭ ാഹരണം
മണി വാളം എഴുതിയത്. പിന്നീട് േകശവദാസചരി�
തം രചിച്ചതും ത രാെന്റ നിര്ബന്ധത്താലായിരു .
1881 മുതല് പ വര്ഷേത്താളം ശ ണ്ണി വിേദ�
ശീയരായ ിട്ടീഷ് ഉേദ്യാഗസ്ഥേരയും മ ം മലയാ�
ളം പഠിപ്പി വാന് തുടങ്ങി. 1893-ല് മാര് ദിവാന്നാ�
േസ്യാസ് െസമിനാരി ൈഹ ളിെല ആദ്യ മലയാളം
മുന്ഷിയായി േജാലിയില് േവശി ന്നതുവെര ഇതാ�
യിരു അേദ്ദഹത്തിെന്റ ധാന വരുമാനമാര്ഗ്ഗം.
അതിനിെട അേദ്ദഹം തെന്റ വിവിധങ്ങളായ സാഹിതീ�
സപര്യ തുടക്കം കുറി . െകാടുങ്ങ ര് കുഞ്ഞി ട്ടന്
ത രാന്, കവി േകരളവര്മ്മ വലിയേകായിത്ത രാന്
തുടങ്ങിയ മുഖരുമായി അക്കാലത്ത് ഏെറ ഇടപഴകി.
ആയിെട കണ്ടത്തില് വറുഗീസ് മാപ്പിള േകാട്ടയ
തുടങ്ങിെവച്ച മലയാള മേനാരമയിലും (1888) ഭാഷാ�
േപാഷിണിസഭയിലും (1892) സഹകരി . െകാ. വ.
1073 (1898) മുതല് ഐതിഹ്യമാലയുെട രചന തുടങ്ങി.
വറുഗീസ് മാപ്പിളയുെട േ രണ മൂലം മേനാരമയിലും
ഭാഷാേപാഷിണിയിലും ഖണ്ഡശഃ സിദ്ധീകരിക്കാനാ�
യിട്ടായിരു ഐതിഹ്യമാല തുടങ്ങിെവച്ചെതങ്കിലും
പിന്നീട് ഏതാണ്ട് ശ ണ്ണിയുെട മരണം വെര രചന
തുടര് േപാന്ന ഒരു പുസ്തകപരമ്പരയായി ഐതിഹ്യ�
മാല മാറി.

തിരുവിതാംകൂര്, െകാച്ചി, ിട്ടീഷ് മലബാര്
എന്നീ രാജസദ കളില് നി ം എണ്ണമറ്റ സ്ഥാനങ്ങളും
സമ്മാ നങ്ങളും അേദ്ദഹെത്ത േതടി എത്തി. ഇ ട്ടത്തി�
ല് 1904-ല് െകാച്ചി രാജാവ് സമ്മാനിച്ച ‘കവിതിലകം’
എന്ന സ്ഥാനവും സ്വര്ണ്ണെമഡലും എടു പറേയണ്ട�
താണ്.

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

െകാ. വ. 1048-ല് ശ ണ്ണിയുെട മാതാവു മരി .
െകാ. വ. 1056-ല് കഴിച്ച ആദ്യവിവാഹത്തിെല ഭാ�
ര്യ ഒരു വര്ഷത്തിനുള്ളില് മരണമട . പിന്നീട്
1062-ല് പുനര്വിവാഹം െച . സന്താനലബ്ധിയില്ലാ�
ഞ്ഞ് 1081-ല് മൂന്നാമെതാരിക്കല് കൂടി അേദ്ദഹം വിവാ�
ഹം െച . രണ്ടാം ഭാര്യ 1083-ല് മരി . അനപത്യതാ�
വിമുക്തി േവണ്ടി 1090-ല് ഏവൂര് പനേവലി കൃഷ്ണശ�
ര്മ്മയുെട രണ്ടാമെത്ത പു ന് വാസുേദവന് ഉണ്ണിെയ
ദെത്തടു വളര്ത്തി.

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

സംബര് 3-നും നിര്യാതരായി. വാസുേദവനുണ്ണിയുെട
ഏകപു ന് നാരായണനന് ഉണ്ണി പിന്നീട് കുടുംബത്തി�
െന്റ കാരണവരായി തുടര് .

മണി വാള കൃതികള്, നാടകങ്ങള്, പരിഭാഷകള്,
കല്പിതകഥകള്, ആട്ടക്കഥകള്, കിളിപ്പാട്ട്, ൈകെകാ�
ട്ടിപ്പാട്ട്, തുള്ളൽപ്പാട്ട്, വഞ്ചിപ്പാട്ട് ഗദ്യ ബന്ധങ്ങള്
എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിലായി അറുപത് കൃതികള് അേദ്ദഹം
രചിച്ചി ണ്ട്.

vi
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േവ ഷത്തിെന്റ ഭംഗിെകാ ം അഭിനയത്തിെന്റ തന്മയ�
ത്വം മുതലായ ഗുണങ്ങൾ െകാ ം അമ്മ ർ പരേമശ്വ�
രച്ചാക്യാേരാടു് തുല്യനായ ഒരു നടൻ ഇക്കാലത്തിെല�
ന്നല്ല, അക്കാല മുണ്ടായിരുന്നില്ല. അേദ്ദഹത്തിെന്റ
സ്ഥിരവാസം മൂഴി ള ള്ള സ്വഭവനത്തിലായിരു �
െവങ്കിലും തിരുവിതാംകൂർ, െകാച്ചി, മലബാർ ഈ മൂ
രാജ്യങ്ങളിലുമുള്ള രാജാക്കന്മാർ, ഭുക്കൾ, ധനവാന്മാർ
മുതലായവർ അേദ്ദഹത്തിെന്റ േവ ഷവും ആട്ടവും കാണാ�
നായി ക്ഷണി വരുത്തി കൂെട െട കൂടിയാട്ടങ്ങൾ നട�
ത്തിക്കാറുണ്ടായിരു .

െകാല്ലം 1036-ആമാ നാടുനീങ്ങിയ മാർത്താണ്ഡ�
വർമ്മ മഹാരാജാവു് ഇളയ ത രാനായിരുന്ന കാല ്
തെന്റ േസവകനും പള്ളിയറ വിചാരി കാരനുമായിരു�
ന്ന ഈശ്വരപിള്ളെയ ആട്ടമഭ്യസിപ്പിക്കാനായി ഈ ചാ�
ക്യാെര തിരുവനന്തപുര ് വരുത്തി താമസിപ്പിച്ചിരു �
െവ ം ഈശ്വരപിള്ള വിചാരി കാർ ആട്ടത്തിൽ
(കഥകളിയിൽ) അസാമാന്യമായ സിദ്ധിയും ൈക�
ലാേസാദ്ധരണം, സ്വർഗ്ഗ വർണ്ണന, സമു വർണ്ണന മുത�
ലായവ അഭിനയിച്ചാടുന്നതിൽ അനന്യസാധാരണമായ
സാമർത്ഥ്യവും ഗുണവും തന്മയത്വവും സിദ്ധിച്ചതിനുള്ള

ധാന കാരണം ആ ചാക്യാരുെട ശിക്ഷാസാമർത്ഥ്യമാ�
െണ ള്ളതു് സിദ്ധമാണേല്ലാ.

മാർത്താണ്ഡവർമ്മ മഹാരാജാവു് തിരുമന െകാ�
് ഇളയ ത രാനായിരുന്ന കാല ം തിരുവനന്തപുര�
് പൂജ രെക്കാട്ടാരത്തിൽ (അ ് അവിടു ് അവിെട�

യാണു് എഴുന്നള്ളിത്താമസിച്ചിരുന്നതു്) എ ം കഥകളി
പതിവായിരു . ഒരു ദിവസം, കഥകളി കാണാൻ തിരു�
മനസ്സിെല അടുക്കൽ പരേമശ്വരച്ചാക്യാരുമുണ്ടായിരു .
അ ്, “കാർത്തവീര്യാർ നവിജയ”മായിരു കഥ.
രാവണെന്റ ൈകലാേസാദ്ധരണം കണ്ടി ് തിരുമന �
െകാ ് ചാക്യാേരാടു് “എന്താ ചാക്യാേര, ൈകലാേസാ�
ദ്ധാരണം നന്നാേയാ” എ കല്പി േചാദി . അതിനു
മറുപടിയായി

ചാക്യാർ, “തരേക്കടില്ല ൈകലാസം കുറ കൂടി വലി�
യതാെണന്നാണു് ധരിച്ചിരുന്നതു്” എന്നറിയി . പിെന്ന
അതിെന റി ് ഒ ം കല്പിച്ചില്ല പിേറ്റദിവസം ഉച്ച�
തിരിഞ്ഞസമയം ചാക്യാെര െകാട്ടാരത്തിൽ വരുത്തി
“ൈകലാേസാദ്ധരണം ഒന്നാടിക്കണ്ടാൽെക്കാള്ളാം”
എ കല്പി . േവ ഷംെകട്ടാെതയാടുന്ന കാര്യത്തിൽ
കുറ മടിയുണ്ടായിരു െവങ്കിലും കല്പന അനുസരിക്കാ�
െതയിരി ന്നതു് വിഹിതമല്ലേല്ലാ എ വിചാരി ്
ചാക്യാർ ഉടെന രണ്ടാംമു ് അരയിൽ മുറുക്കിെക്കട്ടി�
െക്കാ ് ആട്ടം ആരംഭി . താൻ തേലദിവസം പറഞ്ഞ
വാേക്കാർ ് തെന്ന പരീക്ഷിക്കാനായിട്ടാണു് ഈ
കല്പനെയ മനസ്സിലായതിനാൽ ചാക്യാർ മനസ്സിരു�
ത്തിയാണു് ആടിയതു്. തേലദിവസം ദശമുഖെന്റ േവ ഷം
െകട്ടിയാടിയ ആൾ മുതലായി െകാട്ടാരംവക കളി
േയാഗത്തിലുള്ള എല്ലാവരും േസവകന്മാരും അമ്മച്ചിയും
അവിെടയുണ്ടായിരു . ചാക്യാരുെട ആട്ടം വളെര
േകമമായി എ ള്ളതു് പറയണെമന്നില്ലേല്ലാ. ആട്ടംക�

് തിരുമന െകാ ് മുതലായി എല്ലാവരും വളെര
സേന്താ ഷി കയും വിസ്മയി കയും െച . വിസ്മയാ�
കുലയായ അമ്മച്ചി “അമ്പേമ്പാ! ൈകലാസപർവ്വതം
ഇ വലിയതാേണാ? ഇന്നെല ആടിക്കണ്ടേപ്പാൾ
അതു് ഏകേദശം ന െട േവളി ന്നിേനാളമുണ്ടായി�
രി െമേന്ന േതാന്നിയു ” എ പറ . തിരുമ�
ന െകാ ് ഉടെന രത്നഖചിതമായി ഒരു േമാതിരം
ചാക്യാർ കല്പി ് സമ്മാനി കയും ആട്ടത്തിൽ
അദ്വിതീയന്മാരാെണ ് സ്വയേമവ അഭിമാനിച്ചിരുന്ന
െകാട്ടാരംവക കഥകളിേയാഗക്കാെരല്ലാം അേപ്പാൾ
‘സലേജ്ജാഹ’മാടുകയും െച .

പരേമശ്വരച്ചാക്യാർ കല്പന കാരം തിരുവനന്തപുര�
് താമസിച്ചിരുന്നേപ്പാൾ ഒരു ദിവസം പകെല െവയി�

ലാറിയ സമയം കാ െകാള്ളാനായി കടൽ റേത്ത
പുറെപ്പ . കടൽ റെത്തത്തിയേപ്പാൾ അവിെട നാ �
കാരായി ം യൂേറാപ്യന്മാരായിടും മ ം വളെരയാളുകൾ
കാ ് െകാള്ളാനായി വ കൂടിയിരു . അ ട്ടത്തിൽ
റസിഡ ് സാ ം മദാമ്മയും അവരുെട വാത്സല്യഭാജന�
മായ ഒരു പട്ടിയുമുണ്ടായിരു . ആ പട്ടി സാേയ്പാ മദാമ്മ�
േയാ പറയാെത ആെരയും കടിക്കാറിെല്ലങ്കിലും വലിയ
സിംഹത്താെനേപ്പാെല ഭയങ്കരമൂർത്തിയായ അവെനക്ക�
ണ്ടാൽ അപരിചിതന്മാരായ ഏവരും ഭയെപ്പ േപാകുമാ�
യിരു . കടിക്കാനെല്ലങ്കിലും ആ പട്ടി കാണുന്നവരുെട�
െയല്ലാമടുക്കൽ മണ മണ െച ക പതിവായിരു�

. ആ പതിവുേപാെല അതു ചാക്യരുെട അടുക്കേല�
ം െച . ചാക്യാരു വല്ലാെത ഭയെപ്പ ് “പട്ടി, പട്ടി”

എ ് ഉറെക്ക വിളി പറ . അനുവാദം കൂടാെത
അതു കടിക്കയിെല്ല നിശ്ചയമുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ
പട്ടിെയ തിരി വിളിക്കാെത സാ ം മദാമ്മയും ചാക്യാ�
രുെട പരി മം ക ് ചിരി െകാ ് നിന്നേത ഉ . പി�
െന്ന ഗത്യന്തരെമാ മിെല്ല ക ് ചാക്യാർ കുനി ്
അവിെട നി ് ഒരു കെല്ലടു ് പട്ടിെയ ലക്ഷ്യമാക്കി
ഒേരറുെകാടുത്തതായി ഒന്നഭിനയി . വാസ്തവത്തിൽ
എറിഞ്ഞതായി നടി ക മാ േമ ഉണ്ടായു . എങ്കി�
ലും ഏറുെകാണ്ടതായിത്തെന്ന േതാ കയാൽ പട്ടി ഉറ�
െക്ക നിലവിളി ം െകാ ് അവിെടനി ് ഓടിേപ്പായി.
പട്ടി ് ഏറുെകാണ്ടാതായിത്തെന്ന േതാ കയാൽ സാ�

ം മദാമ്മയും അത്യന്തം കുപിതരായിത്തീർ . ഈ
അ മം വർത്തിച്ച ആൾ ആരാെണ സാ തെന്റ
അടുക്കലുണ്ടായിരുന്ന ചിലേരാടു േചാദി കയും ആ
മനു ഷ്യൻ കല്പന കാരം വ താമസി ന്ന ഒരു ചാ�
ക്യാരാെണ മനസ്സിലാ കയും െച . കല്പന കാ�
രം വ താമസി ന്ന ആളാെണങ്കിൽ ഈ വിവരം
തിരുമനസ്സറിയിക്കാെത തി ിയെച ന്നതു വിഹി�
തമല്ലേല്ലാ എ വിചാരി സാ ം മദാമ്മയും െകാട്ടാ�
രത്തിേല പുറെപ്പ . അേപ്പാൾ തിരുമന െകാ ്
കടൽക്കാ െകാ ന്നതിനായി കടൽ റ ബം ാ�
വിൽ എഴുന്നള്ളീ െണ്ടന്നറിയുകയാൽ സാ ം മദാമ്മയും
അവിെടെച്ച വിവരം തിരുമനസ്സറിയി . ഉടെന ചാ�
ക്യാെര തിരുമുമ്പാെക വരുത്തി കല്പി േചാദിച്ചേപ്പാൾ
ചാക്യാർ ഉണ്ടായ വാസ്തവെമല്ലാം തിരുമനസ്സറിയി .
എറിഞ്ഞിെല്ല പറയുന്നതു് ശുദ്ധേമ വ്യാജമാെണ ം
നാട്യം ക തങ്ങളുെട പട്ടി ഒരിക്കലും ഭയെപ്പടുകയി�
െല്ല ം സാ ം മദാമ്മയും വാദി . “ഇതിെനന്താണു്
സമാധാന”െമ കല്പി ് േചാദിച്ചേപ്പാൾ ചാക്യാർ,
“വാസ്തവം സായ്പിെനയും േബാദ്ധ്യെപ്പടുത്താേമാ എ
േനാക്കെട്ട” എ പറ സ്വല്പം പിേന്നാക്കം മാറി
താണു നി ് അവിെട കരിങ്ക െകാണ്ടിട്ടിരുന്ന വലിയ
നടക്ക വളെര യാസെപ്പ കുലുക്കി ഇളക്കിെയടു
സായ്പിെന്റ തലയിേലക്കിട്ടതായി ഒരു നാട്യം കാണി .
ആ ക തെന്റ തലയിൽ വീണു എ തെന്ന േതാന്നി�
േപ്പാവുകയാൽ സാ ് “അേയ്യാ!” എ ് ഉറെക്ക നില�
വിളി െകാ ് ഉടെന അവിെട മറി വീണു. ക ്
സായ്പിെന്റ തലയിൽ വീണു എ തെന്ന േതാന്നിേപ്പാ�
വുകയാൽ മദാമ്മയും ഏറ്റവും പരവശയായിത്തീർ .
വീണി ് വളെര േനരം കഴിഞ്ഞതിെന്റ േശ ഷമാണു് സാ�
യ്പിനു േബാധംവീണതു്. േബാധംവീണു് എണീറ്റിരുന്നി�
ം കുറ െവള്ളം കുടി കയും തണുത്തെവള്ളംെകാ

മുഖം കഴുകുകയും കുറ േനരം കാേറ്റൽ കയും െചയ്തതി�
െന്റ േശ ഷേമ സായ്പിനു സംസാരിക്കാറായു . സാ
പിെന്നയും തലയിൽ തപ്പിേനാക്കി, ക തലയിൽ വീ�
ണിെല്ല തീർച്ചെപ്പടുത്തിയേശ ഷം “ന െട പട്ടി ം
ഏറു െകാണ്ടില്ലായിരി ം. ഇ കാരം അഭിനയസാമർ�
ത്ഥ്യമുള്ള ഒരു നടെന ഞാൻ യൂേറാ രാജ്യങ്ങളിെല ം
കണ്ടിട്ടില്ല. ഇവിെട ഇങ്ങെന ഒരു മഹാനുണ്ടായിത്തീർ�
ന്നതു് േകരളത്തിനു് ആകപ്പാെട അഭിമാനകരംതെന്ന.
വാസ്തവമറിയാെത ഈ മഹാെന്റ േപരിൽ മഹാരാജാവി�
െന്റ അടുക്കൽ പരാതി അറിയിച്ചതിെന റി ഞാൻ
നിർവ്യാജം വ്യസനി കയും ചാക്യാേരാടു മാ േചാദി�

കയും െച െകാ ” എ പറയുകയും ചാക്യാർ�
പല സമ്മാനങ്ങൾ െകാടു കയും െച . അേപ്പാ�

േഴ ം േനരം ൈവകിയതിനാൽ എല്ലാവരും പരസ്പരം
യാ പറ ് അവരവരുെട വാസസ്ഥലങ്ങളിേല പു�
റെപ്പ . ആ സമയം മു ് ഓടിേപ്പായ പട്ടിയും അവിെട
വ േചർ . അേപ്പാൾ സായ്പിനും മദാമ്മ ം വളെര
സേന്താ ഷമായി എ ള്ളതു് പറയണെമന്നില്ലേല്ലാ.

പരേമശ്വരച്ചാക്യാരുെട വാക്സാമർത്ഥ്യെത്തപ്പറ്റിയും
പല ഐതിഹ്യങ്ങൾ േകട്ടി ്. അെതാെക്ക ഇനിെയാ�
രവസരത്തിൽ വിവരിക്കാെമ വയ്ക്കാനല്ലാെത ഇേപ്പാൾ
നിവൃത്തിയില്ല. അതിനാൽ ഇയ്യിെട െകാച്ചി വലിയത�

രാൻ തിരുമനസ്സിെല തൃക്കയ്യിൽനി വീരശൃംഖല
ലഭിച്ച പരേമശ്വരച്ചാക്യാരും ഈ പരേമശ്വരച്ചാക്യരുെട
കുടുംബജാതനാെണ കൂടി വായനക്കാെര അറിയി �
െകാ ് വിരമി .

1



52
േചരാന ർ കു ക്കർത്താവു്

േചരാനലൂർ കർത്താവിെന്റ ഭവനം ഇേപ്പാൾ െകാച്ചീ സം�
സ്ഥാന ് കണയ ർ താലൂക്കിൽ േചരാന ർ േദശ�
ത്താണു്. ഇടപ്പള്ളി തീവണ്ടി േസ്റ്റ ഷനിൽനി ര
നാഴിക വട മാറിയാണു് ഈ ഭവനം. ഇവെര സാധാ�
രണയായി പറ വരുന്നതു് ‘േചരാന ർ കർത്താവു്’
എന്നാെണങ്കിലും ഇവരുെട കുടുംബേത്ത ള്ള സ്ഥാന�
േപ്പരു് “കുന്ന രാമ മാരൈക്കമ്മൾ” എന്നാണു്.

പ ് ഇവരുെട തറവാടു വരാ ഴയായിരു . അവി�
െടയുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥാനേപ്പരു് ‘പടിഞ്ഞാേറ്റ്യട പട�
നായർ’ എന്നായിരു െവ ം ഇവരുെട തറവാേട്ട
െകാച്ചിരാജാവിെന്റ പടനായകസ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്നതി�
നാലാണു് ഈ സ്ഥാനേപ്പരു സിദ്ധിച്ചെത ം ഒരു േകൾ�
വിയു ്. ഇവർ വാരാ െഴ ചില പുരയിടങ്ങളും മ ം
അടുത്ത കാലംവെര ഉണ്ടായിരു . അതിനാൽ ഈ
േകൾവി േകവലം അടിസ്ഥാന രഹിതമാെണ േതാ�

ന്നില്ല.
എറണാകുളം ജില്ല ് (െകാല്ലവർ ഷം 1100-ൽ)

ഇേപ്പാൾ ‘അഞ്ചിക്കയ്മൾ ജില്ല’ എന്നാണേല്ലാ േപരു
പറ വരുന്നതു്. ആ സ്ഥലം അ ് കയ്മൾമാരുെട
വകയായിരു . അതിനാലാണു് ആ ജില്ല ് ഈ േപരു
സിദ്ധിച്ചതു്. അ കയ്മൾമാർ അന്യംനി േപായേപ്പാൾ
അതിെലാരു കുടുംബം പടിഞ്ഞാേറ്റ്യട ് പടനായരുെട
തറവാേട്ടെക്കാതുങ്ങി. അതിനാൽ എറണാകുള ് ഇവ�
രുെട സ്ഥാനേപ്പരു “െചറുകാ ് ഇരവിക്കയ്മൾ” എന്നായി�
ത്തിർ . ഈ വക സംഗതികെളല്ലാം െകാ ം മു ്
ഇവരുെട സ്ഥാനേപ്പരു കയ്മൾ എന്നായിരു എ ം
കർത്താെവ ള്ള സ്ഥാനം പിന്നീടുണ്ടായതാെണ ം
വിചാരിേക്കണ്ടിയിരി . കർത്താെവ ം കയ്മൾ
എ ം പണിക്കെര ം കുറുെപ്പ ം മ മുള്ള സ്ഥാന�
ങ്ങൾ രാജാക്കന്മാർ കല്പി െകാടു ന്നതാണേല്ലാ.
േചരാന ർ കർത്താവിനു് പ ണ്ടായിരുന്ന കയ്മൾ
എന്ന സ്ഥാനം ഇടക്കാല ് ഏേതാ ഒരു രാജാവു
േഭദെപ്പടുത്തി കർത്താെവന്നാക്കിയതായിരിക്കാം.

മുകുന്ദപുരം താലൂക്കിലുള്ള “േകാടേശ്ശരിക്കർത്താ�
വി”െന ചിലർ “തമ്പാൻ” എ ം പറയാറു ്. അവിെട
ഒരു കവിതക്കാരൻ കർത്താവുണ്ടായിരു വേല്ലാ. അേദ്ദ�
ഹെത്ത ‘േകാടേശ്ശരി ഞ്ഞൻ തമ്പാൻ എന്നാണു സാ�
ധാരണയായി പറ വന്നിരുന്നതു്. േകാടേശ്ശരിക്കർ�
ത്താവിെന്റ കുടുംബത്തിെല ീകെള “തമ്പായിമാർ”
എന്നാണു് പറയുന്നതു്. എന്നാൽ േചരാനലൂർ കർത്താ�
വിെന്റ ീകെള പറയുന്നതു ‘കുഞ്ഞമ്മമാർ’ എന്നാണു്.
ഇവരുെട ഒരു ശാഖാകുടുംബം തിരുവിതാംകൂറിൽ മൂ�
വാ പുഴത്താലൂക്കിൽ “തൃക്കാരിയൂർ” േദശ മു ്.
അവിെടയുള്ള ീകെളയും കുഞ്ഞമ്മമാർ എ തെന്ന�
യാണു് പറ വരുന്നതു്. തിരുവിതാംകൂറിൽ േവെറ�
യുള്ള കർത്താക്കന്മാരുെട ീകെളയും പറ വരുന്ന
കുഞ്ഞമ്മമാർ എ തെന്നയാണു്. തിരുവിതാംകൂറിൽ
കയ്മൾ എന്ന സ്ഥാനേപ്പരായിരുന്ന ചില കുടുംബക്കാർ
ഈയിെട കർത്താെവ ് േപരുവ ് എഴു കു കൾ
തുടങ്ങിയിരി ന്നതായിക്കാണു ്. ഈ െപരു�
മാറ്റം അവർ സ്വയേമവ െചയ്തതാണു്. രാജകൽപ്പന

കാരവും മ മല്ല.
േമൽപറഞ്ഞ കാരം പലവിധത്തിലുള്ള സ്ഥാനമാ�

നങ്ങേളാടുകൂടി േചരാനലൂർ കുന്ന കുടുംബത്തിൽ ജനി�
ച്ച ആളാണു് ന െട കഥാനായകനായ കു ക്കർത്താ�
വു്. ഇേദ്ദഹത്തിെന്റ ജനനമരണങ്ങൾ ഏേതതാ ക�
ളിലായിരു എന്നറിയുന്നതിനു മാർഗ്ഗെമാ ം കാണു�
ന്നില്ല. എങ്കിലും അേദ്ദഹം ജീവിച്ചിരുന്നതു് ഏകേദശം
ഇരുനൂറു െകാല്ലങ്ങൾ മുൻപായിരു എ ള്ളതിനു
ചില ലക്ഷ്യങ്ങളു ്.

കു ക്കർത്താവു് െചറുപ്പത്തിൽതെന്ന സ്വേദശം
വി േപായി. ഏതാനുംകാലം പരേദശങ്ങളിൽ സഞ്ച�
രി കയും താമസി കയും െചയ്തിരു . ആ ദി �
ക്കളിൽനി ് അേദ്ദഹം മ വാദം, ൈവദ്യം, പാ ്,
വീണവായന, ഇ ജാലം മുതലായ പല വിദ്യകളിൽ
അനിതരസാധാരണമായ പാണ്ഡിത്യം സമ്പാദി െകാ�
ണ്ടാണു് സ്വേദശ തിരിെച്ചത്തിയതു്. സ്വേദശ ്
വന്നതിെന്റ േശ ഷവും അേദ്ദഹം ഉപേയാഗിച്ചിരുന്ന
േവ ഷഭൂ ഷാദികെളല്ലാം പരേദശീയംതെന്നയായിരു�

.

കു ക്കർത്താവിനു് പല വിദ്യകൾ അറിയാമായിരു�
െവങ്കിലും അേദ്ദഹം അധികമായി േയാഗിച്ചിരുന്ന�

തു് ഇ ജാലമാണു്. അതിനാൽ ആ വി ഷയത്തിലാണു്
അധികം സിദ്ധിയുണ്ടായതു്. അേദ്ദഹം ഹനുമാെന�
േസ്സവി ത്യക്ഷമാക്കിയിരുന്നതിനാൽ ഏെതാരു കാ�
ര്യം സാധി ന്നതിനും അേദ്ദഹത്തിനു യാെതാരു �
യാസവുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. വിേശ ഷി ് അേദ്ദഹം ചില
കുട്ടിച്ചാത്തന്മാെരയും േസവി വശംവദന്മാരാക്കിയിരു�

. കു ക്കർത്താവു പരേദശ നി മടങ്ങിവ
കുറ കാലം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ തറവാട്ടിൽ മൂ സ്ഥാനം
ലഭി . എങ്കിലും അേദ്ദഹം കുടുംബകാര്യങ്ങെളാ ം
അേന്വ ഷിച്ചിരുന്നില്ല. അവെയല്ലാം അനന്തരവെരെക്കാ�

നടത്തി കയാണു് െചയ്തിരുന്നതു്. അേദ്ദഹം മിക്ക�
േപ്പാഴും താമസിച്ചിരുന്നതു് രാജസന്നിധിയിലാണു്. ചില�
േപ്പാൾ മാ േമ സ്വഗൃഹത്തിൽ താമസിച്ചിരു .

െകാച്ചീ സംസ്ഥാന വടുതല ഴ വട ള്ള നി�
കുതി മുഴുവനും പിരി സർക്കാരിലട ന്നതിനു് േചരാ�
ന ർക്കർത്താവിെന കൽപ്പന കാരം അധികാരെപ്പടു�
ത്തിയിരു . വളെരക്കാലം അവർ ആ േജാലി ശരിയാ�
യി നടത്തിെക്കാണ്ടിരി കയും െച . ആ ഏർപ്പാടു്
േഭദെപ്പടുത്തിയതു് 1074-ആമാണ്ടാണു്.

ഒരാണ്ടിൽ നികുതി അട തീർക്കാെതയിരുന്നതി�
നാൽ സർക്കാരിൽ നി ് കർത്താവിെന്റ അടുക്കൽ
ആെള അയ . അേപ്പാൾ കു ക്കർത്താവു് ഗൃഹത്തി�
ലുണ്ടായിരു . തറവാടുകാര്യങ്ങളേന്വ ഷി കയും നി�
കുതി പിരി സർക്കാരിലട കയും മ ം െചയ്തിരുന്ന
അനന്തരവൻ അേപ്പാൾ അവിെടയുണ്ടായിരുന്നില്ല. പു�
റ ് എവിെടേയാ േപായിരി കയായിരു . അതി�
നാൽ കു ക്കർത്താവു് ആ വന്ന ആേളാടു് “അനന്തര�
വൻ ഇേപ്പാൾ ഇവിെടയില്ല. അയാൾ എേന്താ കാര്യമാ�
യി പുറെത്തവിെടേയാ േപായിരി കയാണു്. എെന്റ
ൈകവശം പണെമാ മില്ല. അതിനാൽ നാെള വര�
ണം. അേപ്പാേഴ ം അനന്തരവൻ വരുമായിരിക്കാം.
അയാൾ വന്നിെല്ലങ്കിലും നാളേത്ത പണമുണ്ടാക്കിത്ത�
രാം” എ പറ . വന്നയാൾ അതു േക അേപ്പാൾ
മടങ്ങിേപ്പാവുകയും അടുത്ത ദിവസം വീ ം വരുകയും
െച . അ ം കാര്യാേന്വ ഷണക്കാരനായ അനന്തര�
വൻ കർത്താവു് വന്നിട്ടില്ലായിരു . എങ്കിലും താൻ
പറഞ്ഞിരുന്നേപാെല െചയ്യാതിരി ന്നതു് വിഹിതമല്ല�
േല്ലാ എ വിചാരി ് കു ക്കർത്താവു് അക നി ്
ഒരു െപട്ടിെയടു െകാ വ തുറ ് സർക്കാരിേല�

െച വാനുണ്ടായിരുന്ന സംഖ്യ മുഴുവനും അതിൽ�
നി ് എണ്ണിെക്കാടു . അതു മുഴുവനും അക്കാല
െകാച്ചീരാജ്യ നട ണ്ടായിരുന്ന ഇരട്ടി ത്തനായിരു�

. മുഴുവനും എണ്ണിക്കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ “പുത്തെന റി
വല്ല സംശയവുമുെണ്ടങ്കിൽ െവട്ടിമുറിേച്ചാ ഉരുക്കിേയാ
േനാക്കിെക്കാള്ളണം” എ കു ക്കർത്താവു പറ .
വന്നിരുന്ന ആൾ േവ ന്ന പരിേശാധനെയല്ലാം കഴി�
ഞ്ഞതിെന്റ േശ ഷം “എല്ലാം നല്ല പുത്തൻതെന്നയാണു്.
സംശയെമാ മില്ല” എ പറ ് പുത്തെനല്ലാം വാ�
രിെക്കട്ടിെക്കാ േപായി. അയാൾ േപായി കുറ സ�
മയം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ അനന്തരവൻ കർത്താവു വ .
അേപ്പാൾ അേദ്ദഹേത്താടു നികുതിവക പണത്തിനു സർ�
ക്കാരിൽനി ് ആെള അയച്ചിരു െവ ം താൻ പണ�
മുണ്ടാക്കിെക്കാടുത്തയ എ ം കു ക്കർത്താവു പറ�

. ഇതു േകട്ടേപ്പാൾത്തെന്ന അനന്തരവൻ കർത്താവു
വല്ലാെത ഭയെപ്പ . കാരണവരുെട ൈകവശം പണമു�
ണ്ടായിരുന്നിെല്ല ് അനന്തരവനു് അറിയാമായിരു .
പിെന്ന പണമുണ്ടാക്കിെക്കാടുത്തയച്ചതു് ഇ ജാലംെകാ�
ണ്ടായിരിക്കണമേല്ലാ. അതിനാൽ അനന്തരവൻകർ�
ത്താവു് “അേയ്യാ! ഇതു േവണ്ടായിരു . സർക്കാരിെന
വഞ്ചി ന്നതു് വിഹിതമല്ലേല്ലാ. എ മാ മല്ല, സംഗ�
തി െവളിെപ്പടുേമ്പാൾ നമ്മൾ ശിക്ഷ അനുഭവിേക്കണ്ട�
തായും വേന്നക്കാം” എ പറയുകയും പണവുംെകാ
ക്ഷണത്തിൽ എറണാകുളേത്ത േപാവുകയും െച .
എറണാകുളെത്തത്തി പണം ഏ വാേങ്ങ ന്ന ഉേദ്യാഗ�
സ്ഥന്മാരുെട അടുക്കൽെച്ച “നികുതി വക പണം ഹാ�
ജാരാക്കിയിരി . ഇതു് ഏ വാങ്ങി രസീതു തരണം”
എ പറഞ്ഞേപ്പാൾ ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാർ “നികുതിവക
പണെമല്ലാം ഇവിെട അട തീർന്നിരി ” എ പറ�

. അേപ്പാൾ കർത്താവു്, “കാരണവർ െകാടുത്തയച്ച
അപ്പണം േവെറാരിനമാണു്. അതിനാൽ അതു മടക്കി�
ത്തരുകയും ഞാൻ െകാ വന്നിരി ന്ന പണം ഏ വാ�
ങ്ങി മാണം തരുകയും െചയ്യണ”െമ ം നിർബന്ധി�

. അതിനാൽ ആ ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാർ അങ്ങെന സമ്മ�
തി . കാരണവർ െകാടുത്തയച്ച പണം എടു െകാ�

വ ് എണ്ണിേയൽപ്പി ന്നതിനായി അഴി േനാക്കി�
യേപ്പാൾ അതു മുഴുവനും ഇരട്ടി ത്തെന്റ വലിപ്പതിൽ വൃ�
ത്താകാരമായി മുറിച്ച ഓലക്ക ഷണങ്ങളായിരു . അതു
ക ് എല്ലാവരും വിസ്മയി കയും നികുതിവക പണം
ഏ വാങ്ങിെക്കാ ് അതിനുള്ള രസീതും െകാടുത്തയ �
കയും െച . കു ക്കർത്താവു് പരേദശത്തിനി മട�
ങ്ങി വന്നി ് ആദ്യം േയാഗിച്ച വിദ്യ ഇതായിരു .
ഇതു കഴിഞ്ഞേപ്പാേഴ ം അേദ്ദഹത്തിെന്റ സിദ്ധി
സർവ പര .

ഒരിക്കൽ തൃ ണി െറനി ം ചില െകാ ത �
രാക്കന്മാർ കർത്താവിെന്റ ഭവനത്തിൽ എഴുന്ന കയും
ചില വിദ്യകൾ കണ്ടാൽെക്കാള്ളാെമ കു ക്കർത്താ�
വിേനാടു് ആവശ്യെപ്പടുകയും െച . കു ക്കർത്താവു
നാലു േതാെക്കടു നിറ നാലു ഭൃത്യന്മാെര വിളി ്
ഓേരാ േതാ വീതം അവരുെട കയ്യിൽെകാടു ് അവി�
െടയുള്ള കുളത്തിെന്റ നാലു കരയിലും നിറുത്തീ ്, “ഞാൻ
ഈ കുളത്തിൽ മുങ്ങിയാൽ െപാങ്ങിവരുന്ന സമയം നി�
ങ്ങൾ എെന്ന െവടിവയ്ക്കണം” എ പറ . ഭൃത്യന്മാർ
അരയും തലയും മുറുക്കി െവടിവയ്ക്കാനായി സന്നദ്ധരായി�
ക്കഴി എ കണ്ടേപ്പാൾ കർത്താവു കുളത്തിലിറ�
ങ്ങി മധ്യഭാഗ െച മുങ്ങി. െകാ ത രാക്കന്മാരും
ഭൃത്യന്മാരും േനാക്കിെക്കാ ് നി . ഏകേദശം മൂേന്ന�
മുക്കാൽ നാഴിക കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ കു ക്കർത്താവിെന്റ
തല െവള്ളത്തിനു മുകളിൽ ക . ഉടെന ഭൃത്യന്മാർ
െവടിെവ കയും കു ക്കർത്താവിെന്റ തല െപാട്ടിച്ചി�
തറുകയും കുളത്തിെല െവള്ളം രക്തമയമായിത്തീരുകയും
കുറ സമയം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ കു ക്കർത്താവിെന്റ മൃത�
ശരീരം െവള്ളത്തിനു മീെത െപാങ്ങിവരുകയും െച .
ഇെതല്ലാം ക െകാ ത രാക്കന്മാർ വല്ലാെത ഭയെപ്പ�
ടുകയും “കർത്താവു് ഇങ്ങെന മരിച്ചതിെന്റ കാരണെമ�
ന്തായിരി ം? കാരണെമന്തായാലും വലിയ കഷ്ടമായി�
േപ്പായി. കർത്താവിെന്റ വിദ്യ കാണാൻ വന്നി ് നമു
മരണം കാണാനാണേല്ലാ സംഗതിയായതു്. കർത്താവു്
പറഞ്ഞിട്ടാെണങ്കിലും ഈ ഭൃത്യന്മാർ െവടിവച്ചതു് ന്യായ�
മായില്ല. െവടിവ ന്ന സമയം കർത്താവു് െവള്ളത്തിൽ
മുങ്ങിക്കളയും. െവടി െകാള്ളാനിടയാവുകയില്ല എന്നാ�
ണു് വിചാരിച്ചതു്. അെല്ലങ്കിൽ െവടിെവയ്ക്കാൻ സമ്മതി�
ക്കയില്ലായിരു . അഥവാ കർത്താവിനു് അബദ്ധം പറ്റി�
േപ്പായതല്ലേയാ? െവടി വരുേമ്പാേഴ ം മുങ്ങിക്കളയാ�
െമന്നായിരി ം വിദ്വാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നതു്. െവടിയു�
ണ്ടയുെട േവഗംെകാ ് അതിനിടകിട്ടിയില്ലായിരി ം.
എങ്ങെനയായാലും കാര്യം വലിയ കഷ്ടമായി” എ ം
മ ം അരുളിെച്ച കയും െച . അേപ്പാേഴ ം കു ക്കർ�
ത്താവിെന്റ മൃതശരീരം െവള്ളത്തിൽത്താണു്. ഉടെന
അേദ്ദഹത്തിെന്റ മാളികയിൽ ഒരു വീണ വായന േക �
തുടങ്ങി. അേപ്പാൾ ആ െവടിക്കാരായ ഭൃത്യന്മാർ െകാ�

ത രാക്കന്മാരുെട അടുക്കൽെച ് “ഈ കഷ്ടസംഭ�
വം തൃക്കൺപാർത്തതിനാൽ തിരുമനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന
അസ്വാസ്ഥ്യം ആ മാളികയിെലഴുന്നള്ളി വീണവായന
കുറ േകട്ടാൽത്തീരും” എന്നറിയി . ഉടെന െകാ ത�

രാക്കന്മാർ മാളികയിെലഴുന്നള്ളി. അേപ്പാൾ അവിെട
വീണ വായി െകാണ്ടിരുന്നതു് കു ക്കർത്താവായിരു�

. കർത്താവിെനക്കണ്ടേപ്പാൾ ആ ത രാക്കന്മാർ�
ണ്ടായ സേന്താ ഷവും വിസ്മയവും എ മാ മായിരു�
എ പറയാൻ യാസം. അവർ കരുതിെക്കാ ്

വന്നിരുന്ന സമ്മാനങ്ങെളല്ലാം െകാടു ് കർത്താവിെന
അത്യന്തം ബഹുമാനിച്ചതിെന്റ േശ ഷം മടങ്ങിെയഴുന്ന�

കയും െച .

ഒരു ദിവസം കു ക്കർത്താവും ഒരു ന രിയുംകൂടി
ചതുരംഗംവ െകാണ്ടിരുന്നേപ്പാൾ കർത്താവിെന്റ ചില
േസ്നഹിതന്മാർ അവിെടെച്ച ്, “ഞങ്ങൾ വഞ്ചികളി�
ക്കാനായി പുറെപ്പട്ടിരി കയാണു്. യജമാനൻകൂെട വര�
ണം” എ പറ . ചതുരംഗത്തിലുള്ള രസംെകാ ്
കർത്താവു്, ‘ഞാൻ വരുന്നില്ല നിങ്ങൾ േപായി വഞ്ചിക�
ളി വിൻ; ഞങ്ങൾ ചതുരംഗം കളിക്കാം’ എ ം പറ�

. അതു േക ് ആ േസ്നഹിതന്മാർ സമ്മതിക്കാെത
വീ ം നിർബന്ധി കയാൽ കർത്താവു് ന രിേയാടു്,
“ഞാൻേപായി ക്ഷണത്തിൽ മടങ്ങി വേന്നക്കാം. അവി�
ടു ് ഇവിെടത്തെന്ന ഇരിക്കണം. െപായ്ക്കളയരുതു്”
എ ് പറഞ്ഞി ് അവേരാടുകൂടിേപ്പായി. ഉടെന എല്ലാവ�
രുംകൂടിെച്ച ് േതാണിയിൽ കയറി സ്വല്പസമയം കഴി�
ഞ്ഞേപ്പാൾ േതാണിയുെട കളി തുടങ്ങി. െകാമ്പത്തി�
രുന്ന കർത്താവു് എങ്ങെനേയാ െതറി െവള്ളത്തിൽ
വീഴുകയും ഉടെന താണുേപാവുകയും െച . വഞ്ചിയി�
ലുണ്ടായിരുന്ന കൂ കാർ പരി മമായി. ചിലർ െവ�
ള്ളത്തിൽ ചാടി മുങ്ങിത്തപ്പിേനാക്കി. കർത്താവിെന്റ
മൃതശരീരം േപാലും എ ം കണ്ടില്ല. പിെന്ന വലക്കാ�
െര വരുത്തി വലവീശി േനാക്കി. എന്നി ം കണ്ടില്ല.
കർത്താവിെന്റ ശവംേപാലും ക കി ന്ന കാര്യം അസാ�
ദ്ധ്യെമ തീർച്ചയാവുകയാൽ അവെരല്ലാവരും ഏറ്റവും
വി ഷാദേത്താടുകൂടി കളി മതിയാക്കി കര കയറി. ഈ
വർത്തമാനം കർത്താവിെന്റ ഗൃഹത്തിലറിയിക്കാതിരി�

ന്നതു ശരിയല്ലേല്ലാ എ വിചാരി ് അവെരല്ലാവരും
കൂടി അേങ്ങാ നട .

അവർ അവിെടെച്ചന്നേപ്പാൾ കർത്താവും ന രി�
യുംകൂടി യഥാപൂർവ്വം ചതുരംഗം വ െകാണ്ടിരി ന്നതു്
ക ് അവർ അ തെപ്പ . “യജമാനൻ ഞങ്ങെള ഇങ്ങ�
െന വ്യസനിപ്പിച്ചതു് വലിയ കഷ്ടമായിേപ്പായി” എ ്
അവർ പറഞ്ഞേപ്പാൾ “നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുെട ചതുരംഗാ�
േയാധനമൂർദ്ധ്വമാക്കാൻ മിച്ചതു കഷ്ടമായിേപ്പായി”
എ കർത്താവു് പറ .

കു ക്കർത്താവിെന്റ അ തകർമ്മങ്ങെള റി ്
പരേദശ ് േകൾ കയാൽ അവിെടനി െകേങ്കമ�
നായ ഒരി ജാലക്കാരൻ ഇേദ്ദഹെത്ത പരീക്ഷിക്കാനാ�
യി ഇേങ്ങാ പുറെപ്പ . അയാൾ എറണാകുളെത്തത്തി,
അടുത്ത ദിവസം കായലിൽവ ് ഒരു കളി നടത്താൻ
നിശ്ചയിച്ചിരി ന്നതായി ഒരു പരസ്യം സിദ്ധെപ്പടു�
ത്തി. നിശ്ചിതസമയമായേപ്പാേഴ ം എറണാകുള �
ള്ള കായൽക്കരയിൽ അസംഖ്യമാളുകൾ കൂടി. െകാച്ചീ
വലിയത രാൻ തിരുമന െകാ ം പരിവാരസേമതം
അവിെട എഴുന്നള്ളി. അ ട്ടത്തിൽ കു ക്കർത്താവുമു�
ണ്ടായിരു . ആ പരേദശി വന്നിരി ന്നതു് കു ക്കർ�
ത്താവിെന പരീക്ഷിക്കാനാെണ ് ആർ ം അറിയാൻ
പാടില്ലായിരു . അയാൾ ആ പരമാർത്ഥം ആേരാടും
പറ മില്ല. എങ്കിലും കു ക്കർത്താവു് ഈ വാസ്തവം
ഊഹിക്കാതിരുന്നില്ല. സമയമായേപ്പാൾ ആ ഐ �
ജാലികൻ ചില സാമാനങ്ങൾ െകട്ടിെയടു െകാ ്
ഒരു െമതിയടിയിൽക്കയറി െവള്ളതിെന്റ മീെത നട
കായലിേല േപായി. കരയിൽനി ് ഏകേദശം നൂ�
റടി അകെലെച്ച ് അവിെട െവള്ളത്തിനുമീെത ഒരു
കരിമ്പടം വിരി ് അതിൽ “േപനക്കത്തികൾ േപനയും
െപനിസിലും പിച്ചാത്തി പിഞ്ഞാണവും ചീന ശിയുമു�
ണ്ടനൂലു ചരടും തീെപ്പട്ടി കാൽെപ്പട്ടിയും” മ ം നിരത്തി�
വ ് “ഓടിവരുവിൻ, ഓടിവരുവിൻ, സാമാനം െമച്ചം,
വില സഹായം ഇേപ്പാൾ തീർ േപാകും” എ ം മ ം
വിളി പറ െകാണ്ടിരു . ‘കു ക്കർത്താവിനു വാ�
യുസ്തംഭം, ജലസ്തംഭം മുതലായവ അറിയാെമങ്കിൽ െവള്ള�
ത്തിെന്റ മീെത നട െച ം. അങ്ങെന െചന്നിെല്ലങ്കിൽ
അേദ്ദഹത്തിനു് ആവക വിദ്യകൾ അറി കൂെട
തീർച്ചെപ്പടു കയും െചയ്യാമേല്ലാ’ എ വിചാരിച്ചാ�
ണു് ആ പരേദശി ഇങ്ങെന വിളി പറ െകാണ്ടിരുന്ന�
തു്. അയാൾ സാഹങ്കാരം ഇങ്ങെന വിളി പറയുന്നതു
േകട്ടേപ്പാൾ വലിയത രാൻ തിരുമന െകാ കു �
ക്കർത്താവിെന അടുക്കൽ വിളി ് “എന്താ, അവിെടെച്ച�

വല്ലതും വാങ്ങിെക്കാ വരാൻ വേയ്യ” എ കല്പി
േചാദി . “കല്പനയുെണ്ടങ്കിൽ പരീക്ഷി േനാക്കാം”
എ കർത്താവു മറുപടി അറിയിച്ചേപ്പാൾ “ആെട്ട, ഒ
പരീക്ഷി േനാ ” എ വീ ം കല്പി . ഉടെന കു�

ക്കർത്താവു് ഒരു വലിയ െവള്ള തിരയുെട പുറ
കയറി െവള്ളത്തിനുമീെത ഓടി ് അേങ്ങാ െച .
അേപ്പാേഴ ം കരിമ്പടവും കച്ചവടസ്സാമാനങ്ങളും കച്ച�
വടക്കാരനും എല്ലാം െവള്ളത്തിൽ താണുകഴി . കാ�
യലിൽക്കിട മുങ്ങിയും െപാങ്ങിയും െവള്ളംകുടി മരി�
ക്കാൻ തുടങ്ങിയ ആ പരേദശികെന കു ക്കർത്താവും
പിടി വലി ് തെന്റ കുതിരയുെട പുറ ് കയറ്റിയിരു�
ത്തിെക്കാ ് കുതിരെയ തിരിെയ ഓടി കരെയ്ക്കത്തീ ്
ആ പരേദശിേയാടു് “എന്താ, പരീക്ഷ ഒ മതിയാേയാ”
എ േചാദി . അേപ്പാൾ ആ പരേദശി െതാഴുതുെകാ�

് “അബദ്ധം പിണ േപായി. ക്ഷമിക്കണം. എെന്റ
ാണരക്ഷെചയ്തതിനായി േത്യകം വന്ദനംപറ �

െകാ . ഇനി എെന്റ ജീവനുള്ളേപ്പാൾ ഞാൻ യജ�
മാനെന പരീക്ഷിക്കാൻ പുറെപ്പടുകയില്ല” എ പറ
സത്യം െച ലജ്ജാവന മുഖനായി അവിെടനി മട�
ങ്ങി പരേദശേത്ത തെന്ന േപായി.

ആ േവനൽക്കാല ് വഴിേപാക്കരായും മ മുള്ള
അനവധിയാളുകൾ കർത്താവിെന്റ മാളികയിൽ വ �
കൂടി. അവർ െവയിലുെകാ ് പരവശന്മാരായിട്ടാണു്
അവിെടക്കയറിയതു്. ദാഹം കലശലായി ണ്ടായിരുന്ന�
തിനാൽ കുടിക്കാൻ െവള്ളം േവണെമ ് അവർ കു �
ക്കർത്താവിേനാടു് പറ . “എ െവള്ളമാണു േവ�
ണ്ടതു്” എ കർത്താവു േചാദിച്ചേപ്പാൾ കരിക്കായാൽ�
െകാള്ളാം; അെല്ലങ്കിൽ ഇവിടുെത്ത സൗകര്യം േപാെല
എ െവള്ളമായാലും വിേരാധമില്ല” എന്നവർ പറ .
അേപ്പാൾ കർത്താവു്, “കരി തെന്ന ആവാം, ഇവി�
െട സൗകര്യ റെവാ മില്ല. പേക്ഷ െതങ്ങിേന്മൽ�
ക്കയറാൻ ഇേപ്പാൾ ഇവിെട ന െട ഭൃത്യന്മാരാരുമി�
ല്ല എെന്നാരു തരേക്കടു മാ േമ ഉ . വാലിയക്കാെര
ഒെക്ക ഓേരാ കാര്യങ്ങൾക്കായി ഓേരാ സ്ഥലങ്ങളിേല�

പറഞ്ഞയച്ചിരി കയാണു്. അതുെകാ ് വിേരാധ�
െമാ മില്ല. െതങ്ങിേന്മൽക്കയറാൻ എനി മറിയാം.
നല്ല പരിചയമില്ല എേന്ന ഉ ” എ പറ ് കർ�
ത്താവു തെന്ന െച ് ഒരു െതങ്ങിേന്മൽനി മെറ്റാരു
െതങ്ങിേന്മേല ചാടി. അതിേന്മൽനി ം ഒരു കരി
പറിച്ചി ് പിെന്നാരു െതങ്ങിേന്മേല ചാടി. അങ്ങെന
ഓേരാ കരി വീതം പറി െകാ ് അേദ്ദഹം ഒരു കുര�
ങ്ങെനേപ്പാെല അവിെടയുണ്ടായിരുന്ന െതങ്ങിേന്മെലാ�
െക്ക ചാടി നട . അവിെട കൂടിയിരുന്നവർ ഇതു ക ്
അത്യന്തം വിസ്മയി . എങ്കിലും ഒടുക്കം ചാട്ടം പിഴ
കർത്താവു നില വീണു. അതുക പരി മി ് അവി�
െടയുണ്ടായിരുന്നവെരല്ലാം ഓടിെച്ച േനാക്കിയേപ്പാൾ
അേദ്ദഹത്തിനു േബാധമില്ലായിരു . അത്യന്തം വിവ�
ശനായിരി ന്നതു് ക ് അേദ്ദഹം അേപ്പാൾത്തെന്ന
മരി േപാകുെമ ് എല്ലാവരും തീർച്ചെപ്പടുത്തി. കർ�
ത്താവിെന്റ അവശത കണ്ടേപ്പാൾ െവള്ളം കുടിക്കണെമ�

വിചാരിച്ച കാര്യം എല്ലാവരും മറ . അവർ ഏറ്റവും
വി ഷണ്ണന്മാരായിത്തീർ . അവെരല്ലാവരും ഇതികർ�
ത്തവ്യതാമൂഢന്മാരായി അങ്ങെന നിന്നേപ്പാൾ കർത്താ�
വു് വായ് തുറ ് കാണി ്. അതു കണ്ടി ് “അേദ്ദഹത്തി�
നു െവള്ളം കുടിക്കണെമ ണ്ടായിരി ം; അതുെകാ�
ണ്ടായിരി ം വായ് െപാളി കാണി ന്നതു്. ആെരങ്കി�
ലും െച ് ഒരു കരി ക്ഷണത്തിൽ െചത്തിെക്കാ
വരണം” എ ് ഒരാൾ പറ . ഉടെന ചിലർ കരി
െചത്തിെക്കാ വരുവാനായി ഓടിേപ്പായി. അേപ്പാൾ
ഒരു െചത്തിയ കരി ംെകാ ് കു ക്കർത്താവു അവി�
െട വ . െതങ്ങിൽ നി ് വീണു് അവശനായിക്കിടന്നി�
രുന്ന കു ക്കർത്താവു് തൽക്ഷണം അദൃശ്യനായിത്തീ�
രുകയും െച . ആ സമയം അവിെടയുണ്ടായിരുന്ന ജന�
ങ്ങൾ ണ്ടായ വിസ്മയം വാചാമേഗാചരെമന്നല്ലാെത
മെറ്റാ ം പറയാനില്ല. കർത്താവു് െതങ്ങിേന്മെലല്ലാം
ചാടി നടന്നതു് ഹനുമാെന്റ അനു ഹംെകാ ം താെഴ
വീണു് മരിക്കാൻ തുടങ്ങിയതായിക്കാണിച്ച ഇ ജാല�
വിദ്യെകാ മായിരു എ ള്ളതു് വിേശ ഷി പറയ�
ണെമന്നില്ലേല്ലാ. കർത്താവു് െതങ്ങിേന്മൽ ചാടിനട �
ന്നതു് കണ്ടേപ്പാൾ ജനങ്ങൾ ണ്ടായ വിസ്മയം അവശ�
നായിക്കിടന്നിരുന്ന അേദ്ദഹെത്ത സ്വസ്ഥശരീരനായി�
ക്കണ്ടേപ്പാൾ ശതഗുണീഭവി . കരി െചത്തി ടി
ദാഹം തീർത്തതിെന്റ േശ ഷം വീ ം എല്ലാവരും മാളി�
കയിൽ ടി. അേപ്പാൾ കു ക്കർത്താവു്, “െവള്ളംകുടി
കഴി വേല്ലാ, ഇനി ഒ മുറുക്കിയാൽെക്കാള്ളാെമ �
ണ്ടായിരി ം, ഇേല്ല? ആവശ്യമുള്ളവർെക്കാെക്ക മുറു�
ക്കാം” എ പറ മുറുക്കെപ്പട്ടി തുറ െവ . അതിൽ
മുറുക്കാനുള്ളെതാ മുണ്ടായിരുന്നില്ല. അേപ്പാൾ ഒരാൾ
“ഈ െപട്ടിയിൽ മുറുക്കാനുള്ളെതാ മില്ലേല്ലാ” എ
പറ . ഉടെന കർത്താവു് “ഒ മിെല്ലങ്കിൽ എല്ലാമി�
േപ്പാൾ വരുത്താമേല്ലാ” എ പറ . അതുേക ് ആ
ജന ട്ടത്തിൽ ഒരാൾ “ഞങ്ങൾ േവണ്ടി അങ്ങെന ബു�
ദ്ധിമുട്ടണെമന്നില്ല. ഇവിെടയിേപ്പാൾ വാലിയക്കാരാരും
ഇല്ലാെതയിരി ന്നതുെകാ മുറു സാമാനങ്ങൾ വാ�
ങ്ങാനും യജമാനൻതെന്ന േപാകണമായിരി മേല്ലാ”
എ പറ . “നിങ്ങൾ അെതാെക്ക എന്തിനറിയു�

? നിങ്ങൾ േവണെമങ്കിൽ മുറുക്കിെക്കാള്ളണം. അപ്പം
തി ന്നവൻ കുഴിെയ ന്നെതന്തിനാണു്” എ കർ�
ത്താവു് പറഞ്ഞേപ്പാേഴ ം എവിെട നിേന്നാ എേന്താ
മുറുക്കാനുള്ള സാധനങ്ങെളല്ലാം െപട്ടിയിൽ നിറ ക�
ഴി . ഒന്നാന്തരം െവറ്റില അടയ്ക്ക, പുകയില, നൂറു്,
ഏലത്തിരി, ാ വു്, വാൽമുളകു്, ജാതിക്ക, ജാതിപ ി
മുതലായവെയല്ലാം ക ് ആ ജനങ്ങൾ പൂർവ്വാധികം
വിസ്മയി കയും ആവശ്യമുള്ളവെരാെക്ക മുറുക്കിയതി�
െന്റ േശ ഷം എല്ലാവരും കർത്താവിെന വന്ദി ് യാ
പറ േപാവുകയും െച .

വിേശ ഷി വല്ലവരുമുള്ളേപ്പാൾ ഒരു സാധനവും കു�
ക്കർത്താവു് വാലിയക്കെരയും മ ം പറഞ്ഞയ വരു�
ക പതിവില്ല. ആവശ്യമുള്ളെതല്ലാം താേന അവിെട

വ െകാ ം. അങ്ങെനയാണു് പതിവു്. ഈ സാമാന�
ങ്ങെളല്ലാം ആവശ്യംേപാെല െകാ വ െകാടു ന്ന�
തു് കു ക്കർത്താവു് േസവി ത്യക്ഷമാക്കി ള്ള കുട്ടി�
ച്ചാത്തന്മാരാെണ ള്ളതു് വിേശ ഷി ് പറയണെമന്നി�
ല്ലേല്ലാ.

കു ക്കർത്താവിെന്റ അ തകർമ്മങ്ങൾ ഇങ്ങെന
ഇനിയും വളെരപ്പറയാനു ്. അവ മിക്കവാറും ൈക ഴ�
ത്തമ്പാെന്റ വിദ്യകെള അനുകരി ന്നവയാകയാലും േല�
ഖനൈദർഘ്യെത്ത ഭയെപ്പ ം ഇനി അധികം വിസ്തരി �
ന്നില്ല. േദവാസുരയുദ്ധത്തിൽ സഹായി ന്നതിനു െച�
ല്ലാനായി ് ക്ഷണക്ക ് നൂലിേന്മൽെക്കട്ടി ആകാശമാർ�
ഗ്ഗത്തിങ്കിൽ നി േദേവ ൻ ൈക ഴത്തമ്പാെന്റ േപർ�
ക്കയയ്ക്കാറുള്ളതുേപാെല കു ക്കർത്താവിെന്റ േപർ ം
അയയ്ക്കാറു ്. തമ്പാെനേപ്പാെല കർത്താവും നൂലിേന്മൽ
പിടി തെന്ന സ്വർഗ്ഗത്തിേല കയറിേപ്പാവുകയും മ ം
പലേപ്പാഴും ഉണ്ടായി മു ്. തമ്പാൻ തിരുവിതാംകൂർ
മഹാരാജാവിെന്റ തിരുമുമ്പിൽവച്ചാെണ ം കർത്താവും
െകാച്ചി വലിയ ത രാെന്റ തിരുമുമ്പിൽവച്ചാെണ ം
മാ േമ വ്യത്യാസമു . ര േപർ കാണിച്ചതാെണ�
ങ്കിലും ഒരുേപാെലയുള്ള ര സംഗതികൾ േത്യകം

േത്യകം വിവരി ന്നതു് അനാവശ്യമാണേല്ലാ.

കു ക്കർത്താവു് ൈവദ്യം വകയായും മ വാദം
വകയായും ഇ ജാലം വകയായും അ ശാ േയാഗ�
ങ്ങൾ സംബന്ധി ള്ളവയായും േസവാമാർഗ്ഗങ്ങൾ വിവ�
രി ന്നവയായും മ ം അേനകം ന്ഥങ്ങൾ പരേദശ �
നി സമ്പാദി െകാ വ സ്വഗൃഹത്തിൽ സൂക്ഷി�

വച്ചിരു . അേദ്ദഹം അവിെടയില്ലാെതയിരി ന്ന
സമയങ്ങളിൽ അനന്തരവന്മാരിൽ ചിലർ ആ ന്ഥങ്ങ�
െളടു േനാക്കി സ്വകാര്യമായി ചില വിദ്യകൾ പഠി �
തുടങ്ങി. കുറ കാലേത്ത കു ക്കർത്താവു് അനന്തര�
വരുെട ഈ കളവു് അറിഞ്ഞില്ല. കുറ ് കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ
ഇതറിയുന്നതിനു ചില കാരണങ്ങളുണ്ടായി.

േചരാന ർ കർത്താവിെന്റ ഗൃഹമിരി ന്ന പുരയി�
ടത്തിെന്റ കിഴ വശം കുമ്പളം, െവള്ളരി, മത്ത മുത�
ലായവ കൃ ഷിെച ന്നതിനു െകാള്ളാവുന്ന സ്ഥലമാണു്.
അവിെട ആ േതാറും പതിവായി േമൽപറഞ്ഞ കൃ ഷി
െചയ്യാറുണ്ടായിരു . കു ക്കർത്താവു് അവിെടയുള്ള�
േപ്പാൾ അേദ്ദഹം കാലെത്ത എഴുേന്ന ് അവിെടെച്ച ്
േനാക്കി കുമ്പളം, മത്ത മുതലായവയുെട ഫലപുഷ്ടി
കണ്ടാനന്ദി ക പതിവായിരു . ആ പതിവനുസരി ്
അേദ്ദഹം ഒരു ദിവസം കാല െച േനാക്കിയ�
േപ്പാൾ ഒരു കുമ്പളങ്ങയിേന്മൽ രൂപാവട്ടത്തിൽ മറുപുറം
തുളഞ്ഞതായ ഒരു ദ്വാരം ക . ഇെതെന്ത സംശ�
യി പരിേശാധിച്ചേപ്പാൾ എല്ലാത്തിേന്മലും അങ്ങെന
ഓേരാ ദ്വാരം വീതം കാണുകയാൽ അനന്തരവെര
വിളി ് ഇതിെന്റ കാരണെമെന്ത േചാദി . അേപ്പാൾ
ഒരനന്തരവൻ, “ഞാൻ അ ശാ ന്ഥെമടു േനാ�
ക്കിയേപ്പാൾ ഒരു േയാഗം ക . ആ വിദ്യ ഫലി�

േമാ എ പരീക്ഷി േനാ വാനായി െതങ്ങിെന്റ
ഈർക്കിൽെകാ ് ഒര മുണ്ടാക്കി േയാഗിച്ചതാണു്.
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ഞാൻ ഒന്നിേന്മൽ മാ േമ എ േനാക്കിയു ” എ
പറ . അതു േക കു ക്കർത്താവു്, “ഗുരൂപേദശം
കൂടാെത ന്ഥത്തിൽ കാണുന്നവ േയാഗി തുടങ്ങി�
യാൽ അനർത്ഥങ്ങളുണ്ടാേയ ം, അതിനാൽ അങ്ങെന
െചയ്യരുതു്’ എ മാ ം മറുപടി പറ .

േവെറാരനന്തരവൻ േസവാ മ ന്ഥെമടു േനാ�
ക്കി ചില മ ങ്ങൾ പഠി െകാ ഹനുമാെന േസവ
തുടങ്ങി. ഒടുക്കം അയാൾ ാ പിടി . അതുകൂെട�
യായേപ്പാൾ കു ക്കർത്താവു് “ഈ ന്ഥങ്ങൾ ഇവിെട
വച്ചിരുന്നാൽ ഇനി ഇതിേനക്കാൾ വലിയ അനർത്ഥ�
ങ്ങളും ഉണ്ടാേയ ം” എ വിചാരി ് അവെയല്ലാെമ�
ടു ് ചു നശിപ്പി കള . ആ ാ പിടിച്ച ആളുെട
ബാധെയ പിടി ് ചി ർ േക്ഷ ത്തിെന്റ മുൻവശ ള്ള
ആൽത്തറയ്ക്കൽ കുടിയിരു കയും െച .

േചരാന ർ കർത്താവിെന്റ വകയായി ചി ർ എന്ന
േദശ ് ഒരു േക്ഷ മു ്. ഗുരുവായൂരപ്പെനത്തെന്ന�
യാണു് അവിെട തിഷ്ഠിച്ചിരി ന്നതു്. േചരാന ർ
കർത്താവിനുണ്ടായി ള്ള േ യ കൾെക്കാെക്ക �
ധാന കാരണം ആ സ്വാമിയാണു്. കു ക്കർത്താവു്
ആ േക്ഷ ത്തിൽ മൂ ാവശ്യം അതിനിഷ്ഠേയാടുകൂടി
സംവത്സരഭജനം നടത്തീ ്. മൂന്നാമെത്ത സംവത്സ�
രഭജനം കഴിഞ്ഞതിൽപിെന്നയാണു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ
കീർത്തി േലാകത്തിൽ സർവ്വ വ്യാപിച്ചതു്. ഇനി ആ
േക്ഷ മുണ്ടായതു് എങ്ങെനെയ കൂടി പറഞ്ഞി ് ഈ
ഉപന്യാസം അവസാനിപ്പിക്കാെമ വിചാരി .

ഇളമുറക്കാരനായിരുന്ന ഒരു േചരാന ർ കർത്താവു്
ഗുരുവായൂർ െച ഭക്തിപൂർവ്വം സ്വാമിെയ ഭജി താമ�
സിച്ചിരു . അങ്ങെന പ പ െകാല്ലം കഴിഞ്ഞ�
േപ്പാൾ കാരണവർ മരി േപാവുകയാൽ ഈ കർത്താവി�
നു് തറവാട്ടിൽ മൂപ്പായി.

തറവാട്ടിൽ മൂത്തയാൾ നടേത്തണ്ടതായ അേനകം
കാര്യങ്ങളുള്ളതിനാൽ അേദ്ദഹം തറവാട്ടിൽ വ താ�
മസിക്കണെമ ് പറ ് ആളുകൾ െച . അേപ്പാൾ
അേദ്ദഹത്തിനു ഗുരുവായൂരപ്പെന്റ സന്നിധിയിൽനി ്
വി പിരിയുന്ന കാര്യം ഏറ്റവും വ്യസനകരമായിത്തീർ�

. തറവാടിൽ വ താമസിക്കാെതയിരിക്കാൻ നിവൃ�
ത്തിയില്ലാെതയും വ . അതിനാൽ അേദ്ദഹം വല്ലാെത
വിഷണ്ണനായി ഭവി . “എെന്റ ഗുരുവായൂരപ്പാ! ഞാെന�
ന്താണു് െചേയ്യണ്ടതു? അവിടു തെന്ന ഇതിെനാരു നി�
വൃത്തിയുണ്ടാക്കിത്തരണം” എ വിചാരി െകാ ് രാ�

ിയിൽ കിട റങ്ങിയേപ്പാൾ കർത്താവിനു് ഒരു സ്വപ്ന�
മുണ്ടായി. “നീ ഒ ം വ്യസനിേക്കണ്ട; നാെളത്തെന്ന സ്വ�
ഗൃഹത്തിേല െപാെയ്ക്കാ ക. ഞാൻ അവിെട വ
െകാള്ളാം. അവിെട ഒരു നല്ല സ്ഥലം േനാക്കി േക്ഷ ം
പണിയി കയും സമൂഹൂർത്തത്തിൽ തിഷ്ഠ നടത്തി�

കയും െചയ്യണം. എെന്റ സാന്നിദ്ധ്യം അവിെടയുണ്ടാ�
യിരി ം. തിഷ്ഠ സമയമാകുേമ്പാൾ അവിെട വരു�
ന്ന ത ിെയെക്കാ തിഷ്ഠ നടത്തിക്കണം. മുൻകൂട്ടി
ആേരാടും പറയണെമന്നില്ല” എെന്നാരാൾ അടുക്കൽ�
െച പറഞ്ഞതായിട്ടാണു് കർത്താവു് സ്വപ്നം കണ്ടതു്.
ഇതു ഗുരുവായൂരപ്പൻ അരുളിെച്ചയ്തതുതെന്നയാെണ
വിശ്വസി ് കർത്താവു് പിേറ്റ ദിവസംതെന്ന സ്വേദശ�
േത്ത േപാ .

കർത്താവു സ്വഗൃഹത്തിെലത്തി താമസം തുടങ്ങീ ്
അധികം താമസിയാെത തെന്ന സ്ഥലം േനാക്കി നി�
ശ്ചയി േക്ഷ ംപണി നടത്തി കയും തിഷ്ഠിക്കാനു�
ള്ള വി ഹമുണ്ടാക്കി ് വ കയും മുഹൂർത്തം േനാക്കി�

് നിശ്ചയി കയും തിഷ്ഠ േവ ന്ന ഉപകരണ�
ങ്ങെളല്ലാം േശഖരി കയും െച ്, ത ി വരാനായി
കാത്തിരു .

അക്കാല േചന്നാ ന രിപ്പാട്ടിേല ം ഒരു സ്വ�
പ്നമുണ്ടായി. “േചരാന ർ കർത്താവു ചി ർ േദശ ് ഒരു
േക്ഷ ം പണിയി ്, തിഷ്ഠെയ്ക്കല്ലാം വട്ടംകൂട്ടി വ െകാ�
ണ്ടിരി . മുഹൂർത്തം ഇന്നേപ്പാഴാണു്. അതിനു തക്ക�
വണ്ണം അവിെടെച്ച തിഷ്ഠ നടത്തണം” എന്നായിരു�

സ്വപ്നം. അതനുസരി ന രിപ്പാടു് അവിെടെയ �
കയും നിശ്ചിതമുഹൂർത്തത്തിൽത്തെന്ന തിഷ്ഠ നട �
കയും െച . കർത്താവു ത ി ദക്ഷിണെചയ്തതു് ഒരു
െപാൻകിണ്ണം നിറെയ വിൽക്കാശായിരു . കിണ്ണം നി�
റെയ വിൽക്കാശു െകാ ് െച ത ിയുെട മുൻപിൽ
െചാരിഞ്ഞി ് കിണ്ണം തിരിെയ െകാ േപാ . ത ി
കർത്താവിേനാടു് “എല്ലാം വളെര ഭംഗിയായി. ഈ േക്ഷ�

ത്തിൽ ഗുരുവായൂരപ്പെന്റ സാന്നിദ്ധ്യം എ ം േവണ്ടതു�
േപാെല ഉണ്ടായിരി ം” എ സേന്താ ഷസേമതം പറ�

് അനു ഹി . അേപ്പാൾ കർത്താവു് “ഈ േക്ഷ ം
കാല േമണ ഗുരുവായൂർ േക്ഷ െത്ത അതിശയി ം,
ഇേല്ല? എ േചാദി ? “അതില്ല, അതിെലാരുപടി താ�
െഴയായിരിക്കേയ ഉ ” എ ത ി പറഞ്ഞേപ്പാൾ,
“അെത െകാണ്ടാണു്? എ കർത്താവു് േചാദി .
അേപ്പാൾ ത ി, “ആ െപാൻകിണ്ണേത്താടു കൂടിതെന്ന
ദക്ഷിണ െചയ്തിരു െവങ്കിൽ കർത്താവു് വിചാരിച്ചതു്
േപാെലതെന്ന ആകാമായിരു . അങ്ങെന െചയ്തില്ല�
േല്ലാ. അതു െകാണ്ടാണു്” എ പറ . കർത്താവു്
ആ െപാൻകിണ്ണംകൂടി എടു െകാ ് െച െകാടു .
ത ി അതു സ്വീകരിച്ചില്ല. “എനി മനേസ്സാടുകൂടി
തന്നതു മതി. അതിലധികം ആവശ്യമില്ല” എ പറ�

ത ി ന രിപ്പാടു് േപാവുകയും െച . ഇ കാര�
മാണു് ആ േക്ഷ ത്തിെന്റ ഉത്ഭവം. ഇവിടെത്ത േദവെന
േചരാന ർ കർത്താക്കന്മാർ അവരുെട കുലപരേദവത�
യായി ഇേപ്പാഴും ആചരി വരു മു ്.
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തിരുവിതാംകൂറിൽ െകാല്ലം ഡിവി ഷനിൽേച്ചർന്ന െകാ�
ട്ടാരക്കര താലൂക്കിൽ െകാട്ടാരക്കര എന്ന േദശ ് ഒരു
ശിവേക്ഷ മു ്. ഈ േക്ഷ ം പ ് െകാട്ടാരക്കര
(ഇളയിട സ്വരൂപം) രാജാവിെന്റ വകയായിരു .
ആ സ്വരൂപത്തിെല രാജാക്കന്മാർ ഈ ശിവെന അവ�
രുെട പരേദവതയായിട്ടാണു് ആചരി കയും ആദരി �
കയും െച വന്നിരുന്നതു്. െകാട്ടാരക്കര േദശം തിരുവി�
താംകൂർ സർക്കാർ വകയായിത്തീർ . ആ േക്ഷ ത്തി�
െന്റ െത വശ ് മതിൽക്കകത്തായി ഒരു േഗാശാല
ഇേപ്പാഴും കാണ്മാനു ്. അതിെന്റ ഉത്ഭവെത്തപ്പറ്റിയാ�
ണു് ഇവിെട പറയാൻ ഭാവി ന്നതു്.

പ ് ിട്ടി ഷു മലബാർകാരനായ ഒരു ന രി
അനപത്യത നിമിത്തം വളെര ദുഃഖി ് അേനകം
സൽക്കർമങ്ങളും ദാനധർമങ്ങളും േക്ഷ ങ്ങളിൽ
വഴിപാടുകളും മ ം നടത്തിയതിെന്റ ഫലമായി ഒരു
പു സന്താനമുണ്ടായി. അേപ്പാൾ ആ മാതാപിതാക്ക�
ന്മാർ വളെര സേന്താ ഷി െവങ്കിലും ആ സേന്താ ഷം
അധിക നാളേത്ത നീ നിന്നില്ല. ഉണ്ണിയുെട ജാ�
തകഫലം ചിന്തിച്ചതിൽ അേദ്ദഹം ഇരുപതാമെത്ത
വയസ്സിൽ വി ഷഭയമുണ്ടായി മരി െമ സമർത്ഥ�
ന്മാരായ അേനകം േജ്യാത്സ്യന്മാർ ഐകകേണ്ഠ്യന
അഭി ായെപ്പ . അതിനാൽ മാതാപിതാക്കന്മാർ
സേന്താ ഷത്തിലധികം സന്താപമുണ്ടായിത്തീർ .
“ഇതിെനക്കാൾ നല്ലതു് ഉണ്ണി ഉണ്ടാകാെതയിരി കത�
െന്നയായിരു ” എ ് അവർ ് േതാന്നി. എങ്കിലും
ആ ഉണ്ണി േമണ വളർ വരുകയും അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ഉപനയനം, സമാവർത്തനം മുതലായവ യഥാകാലം
അച്ഛൻന രി നട കയും െച . യഥാ മം േവദാ�
ധ്യയനവും വിദ്യാഭ്യാസവും െചയ്യി കയാൽ പതിനാറു
വയ കഴിഞ്ഞേപ്പാേഴ ം ആ ാഹ്മണകുമാരൻ നല്ല
േവദജ്ഞനും വിദ്വാനുമായിത്തീർ . ആകൃതിെകാ ം

കൃതിെകാ ം മേനാഹരനായ ആ ഉണ്ണിന രിയുെട
ായെത്ത അതി മി ള്ള വളർച്ചയും േദഹപുഷ്ടിയും

ക മാതാപിതാക്കന്മാർ “ഇവൻ അല്പായുസ്സായി
േപാകാൻതെന്ന ഉണ്ടായവനാണു്” എ ് വിചാരി ്

തിദിനം ദുഃഖി െകാണ്ടിരു . മാതാപിതാക്കന്മാർ
സദാ ദുഃഖി ് െകാണ്ടിരുന്നതിെന്റ കാരണം ആ ഉണ്ണി�
ന രി കാല േമണ മനസ്സിലാ കയും “ഇതുെകാ
വി ഷാദിക്കാെനാ മില്ല. പതിനാറാമെത്ത വയസ്സിൽ
മരിക്കാെത മാർക്കേണ്ഡയെന രക്ഷിച്ച ഈശ്വരൻ
എെന്നയും രക്ഷിക്കാൻ കഴിയും” എ മനസ്സിൽ ദൃ�
ഢമായി നിശ്ചയി കയും അക്കാലംമുതൽ അേദ്ദഹം
വലിയ ഈശ്വരഭക്തനായിത്തീരുകയും െച .

അനന്തരം ആ ഉണ്ണിന രി ഇല്ല നിന്നിറങ്ങി, േക�
രളത്തിലുള്ള മഹാേക്ഷ ങ്ങളിെലല്ലാം െച സ്വാമി
ദർശനം െച െകാ ് സഞ്ചരി . അങ്ങെന േമണ
അേദ്ദഹം ആറ െളെച്ച ് േചർ ് ആറ ള ഭഗവാെന
ഭജി െകാ ് അേദ്ദഹം അവിെട ഒരു മണ്ഡലം (നാല്പ�
െത്താ ദിവസം) താമസി . നാൽപെത്താന്നാം ദി�
വസം രാ ിയിൽ അേദ്ദഹം അമ്പലത്തിൽ കിട ് ഉറ�
ങ്ങിയ സമയം ഒരാൾ അേദ്ദഹത്തിെന്റ അടുക്കൽെച്ച ്
“അേങ്ങ ് ഇേപ്പാൾ ഇരുപതാമെത്ത വയസ്സായിരി �

. ഇവിെടത്താമസിച്ചാൽ ഫലസിദ്ധി ഉണ്ടാവുകയില്ല.
ഇളയിട (െകാട്ടാരക്കര) മഹാേദവെന ഭജി െകാ ്
അവിെടെച്ച താമസി ക. ആ മഹാേദവൻ അങ്ങ�
യുെട ആപെത്താഴി ് രക്ഷി ം” എ പറഞ്ഞതായി
അേദ്ദഹത്തിനു േതാന്നി. അേദ്ദഹം െപെട്ട ക തുറ�

േനാക്കിയേപ്പാൾ അവിെടെയ ം ആെരയും കണ്ടി�
ല്ല. ഇതു കരുണാനിധിയായ തിരുവാറ ളയപ്പൻതെന്ന
അരുളിെച്ചയ്തതാെണ വിശ്വസി െകാ ് അേദ്ദഹം
അടുത്ത ദിവസംതെന്ന അവിെടനി പുറെപ്പ ് െകാ�
ട്ടാരക്കരെയത്തി ഇളയിട മഹാേദവെന ഭജി തുട�
ങ്ങി.

അങ്ങെന നാല്പതു ദിവസം കഴിഞ്ഞതിെന്റ േശ ഷം
ഒരു ദിവസം ൈവകുേന്നരം ആ ന രി സന്ധ്യാവന്ദന�
ത്തിനായി അമ്പലത്തിൽനിന്നിറങ്ങി കുളത്തിേല
േപായേപ്പാൾ എവിെടനിേന്നാ ഒരു കൃ ഷ്ണസർപ്പം ചീറ്റി�
െക്കാ ് അേദ്ദഹത്തിെന്റ പിന്നാെല െച . അതു
ക ന രി, “ഓ! ന െട ജാതകഫലമനുഭവിക്കനു�
ള്ള കാലമായിരി േമാ? ഇതിെനത്തടുക്കാൻ മഹാേദ�
വനു ശക്തിയിെല്ലങ്കിൽ അനുഭവി കതെന്ന. സർപ്പ�
ഭൂ ഷണനായ സർേവശ്വരൻ ഒരു സർപ്പെത്തത്തടുക്കാൻ
നിവൃത്തിയില്ലാെത വരുകയില്ല” എ വിചാരി െകാ�

് കുളത്തിലിറങ്ങി സന്ധ്യാ വന്ദനവും ജപവുെമല്ലാം
നടത്തി. സർപ്പം കുളക്കടവിൽ കര െച നി .
ന രി മെറ്റാരു വഴിെയ കര കയറി, അമ്പലത്തിെല�
ത്തി ദക്ഷിണം വ തുടങ്ങി. അേപ്പാൾ സർപ്പം അവി�
െടയുെമത്തി അേദ്ദഹെത്ത പിൻതുടർ . സർപ്പം ഏറ്റ�
വുമടുത്തേപ്പാൾ ന രി നടയിൽ െച സാഷ്ടാംഗമായി
നമസ്കരി െകാ ് അവിെടക്കിട . അേപ്പാൾ ദീപാരാ�
ധന നട അടച്ചിരി കയായിരു . സർപ്പം ന രി�
െയ െതാ െതാട്ടില്ല എന്ന സ്ഥിതിയിലായേപ്പാൾ എവി�
െടനിേന്നാ ഒരു പരു വ ് ആ സർപ്പെത്ത റാഞ്ചി
(െപെട്ട െകാത്തിെയടു ) െകാ േപായി. ദീപാ�
രാധന നട തുറന്നേപ്പാൾ ന രി എണീ . അേപ്പാൾ
സർപ്പെത്ത അവിെടെയ ം കണ്ടില്ല. സർപ്പെത്ത പരു�

െകാ ് അമ്പലത്തിെന്റ മതിൽ പുറ ് പടിഞ്ഞാ�
റുവശത്തായി ഒരു സ്ഥല െകാ േപായി ഇട്ടതായി
ജനങ്ങൾ പറ ് അേദ്ദഹം േകൾ കയും മഹാേദവ�
െന്റ കൃപെകാ ് തെന്റ ആപ ് ഇങ്ങെന ഒഴി
എ വിശ്വസി കയും െച .

അടുത്ത ദിവസംതെന്ന ന രി സ്വേദശേത്ത പുറ�
െപ്പടുകയും ഇല്ലെത്തത്തി വിവരം മാതാപിതാക്കന്മാെര
അറിയി കയും അവർ അത്യന്തം സേന്താ ഷി കയും
െച . അനന്തരം ന രി ഏതാനും പണവുംെകാ
വീ ം െകാട്ടാരക്കെര എ കയും രാജാവിെന്റ അനു�
വാദ കാരം കരിങ്കൽപ്പണികേളാടുകൂടി മഹാേദവേക്ഷ�

ം ജീർേണ്ണാദ്ധാരണം െചയ്യി കയും അതിെന്റ െത�
വശ കരിങ്ക െകാ തെന്ന പുത്തനായി ഒരു

േഗാശാല പണിയി കയും െച . ആ േഗാശാല തറ�
മുതൽ മുഴുവനും, മുകളിലെത്ത േമച്ചിൽകൂടിയും, കരിങ്ക
െകാണ്ടാണു് പണി കഴിപ്പിച്ചി ള്ളതു്. േഗാശാലയുെട
വട വശെമാഴി മൂ വശങ്ങളും കരിങ്ക െകാ ത�
െന്ന ഭിത്തി െകട്ടി അടവാക്കീ ്. ഈ േഗാശാല
പണിയിച്ചതു് െകാല്ലം 900-ആം മാണ്ടിടയ്ക്കാെണന്നാണു്
േകൾവി. അതിനു് ഇേപ്പാഴും യാെതാരു േകടും സംഭവി�
ച്ചിട്ടില്ല. സർപ്പം ച വീണ സ്ഥല ് ആ ന രി ഒരു
നാഗ തിഷ്ഠ നടത്തി കയും അവിടം കാല േമണ
ഒരു സർപ്പക്കാവായിത്തീരുകയും െച . ആ സർപ്പക്കാ�
വു് ഇേപ്പാൾ അവിെട കാൺമാനു ്.

േമൽപറഞ്ഞ േഗാശാല ഇേപ്പാൾ വലിയ ഉപേയാഗ�
െമാ മില്ലാെതയാണു് കിട ന്നതു്. എങ്കിലും ഉടമസ്ഥ�
ന്മാർ പിടിെകാടുക്കാെത രാ ി കാലങ്ങളിൽ കണ്ടവ�
രുെട വിളവിൽ കയറി തി നശിപ്പി നട ന്ന ചില
ക കാലികൾ ചിലേപ്പാൾ ഇേപ്പാഴും അവിെടെച്ച
കിടക്കാറു ്. അതിനാൽ ആ ശാല പണിയിച്ച ആളുെട
ഉേദ്ദശം േകവലം നി ഷ്ഫലമായിേപ്പായി എ പറയാൻ�
പാടില്ല. ഇതു പണിയിച്ച ന രിയുെട ഇല്ലേപ്പരു് ‘പറ�
മ്പിൽ’ എന്നാെണ ചിലരും ‘പറ ര്’ എന്നാെണ ്
മ ചിലരും പറയു . ഈ േഗാശാല െകാല്ലം 1092-ആ�
മാണ്ടിട ് പുരാതന സാധനാേന്വ ഷിയായ മിസ്റ്റർ േഗാ�
പീനാഥറാവു സന്ദർശി കയും പഴമപരിചയമുള്ള ചില
വൃദ്ധന്മാേരാടു് ഇതിെനപ്പറ്റി േചാദി ചില വിവരങ്ങൾ
അറിയുകയും െചയ്തി ്.
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േതവലേശ്ശരി നമ്പി

േതവലേശ്ശരി നമ്പിയുെട ഭവനം തിരുവിതാംകൂറിൽ �
സിദ്ധെപ്പട്ട െചങ്ങ ർ േക്ഷ ത്തിൽനി സ്വല്പം െത�

മാറിയായിരു . ആ കുടുംബക്കാെര “േതവലേശ്ശ�
രിത്താൻ” എ ം പറഞ്ഞിരു . ഇവർ അമ്പലവാസി
വർഗ്ഗത്തിലുൾെപ്പട്ട ഒരു ജാതിക്കാരാണു്. ഇവർ ് പാര�
മ്പര്യമായി ള്ള കുലവിദ്യ മ വാദമായിരു . ഇവരുെട
കുടുംബവകയായി ആറ ള വടേക്കക്കര െനടും യാർ
എന്ന േദശ ് ഏതാനും സ്ഥാവരവ ക്കളും ഒരു കള�
രിയുമു ്. ആ കളരിയിൽ തിഷ്ഠിക്കെപ്പട്ടിരി ന്ന
മൂർത്തി ഭ കാളിയാണു്. േതവലേശ്ശരി നമ്പിയുെട ഗൃ�
ഹത്തിലുണ്ടാകുന്ന പുരു ഷന്മാെരല്ലാവരും ഉപനയനവും
സമാവർത്തനവും കഴിഞ്ഞാൽ അവിെടെച്ച ് ഒരു സം�
വത്സരക്കാലം ഭജി പാർ ക മുമ്പിനാെല ഉള്ള പതി�
വാണു്. അക്കാലത്താണു് അവർ മ വാദം പഠി ക�
യും മ ദീക്ഷ നിർവ്വഹി കയും മ സിദ്ധി വരു ക�
യും പതിവു്. ആ കാല ് അവെര മ വാദ ന്ഥങ്ങൾ
േനാക്കി ന്നതി ം പഠിപ്പി ന്നതിനും ഉപേദശി �
ന്നതിനും മ മായി ഗൃഹത്തിൽനി വേയാവൃദ്ധന്മാരും
വിദ്യാവൃദ്ധന്മാരുമായി ള്ളവരിൽ ഒരാൾ കൂടി അവിെട
െച ് പാർ കയും പതിവാണു്. ഇങ്ങെന ആ സംവ�
ത്സരഭജനം കഴിഞ്ഞതിനു േശ ഷം മാ േമ അവർ മ �
വാദം െച തുടങ്ങാറു .

േതവലേശ്ശരി കുടുംബത്തിൽ ഒടുവിൽ അവേശ ഷിച്ചിരുന്ന
ആളായ ദാേമാദരൻ നമ്പിെയ റിച്ചാണു് ഇവിെട വി�
വരിക്കാൻ ഭാവി ന്നതു്. ഇേദ്ദഹം പൂർവ്വാചാര കാരം
െനടു യാ കളരിയിൽ സംവൽസരഭജനവും മ �
ദീക്ഷയും നിർവിഘ്നം നിർവ്വഹി കയും മ സിദ്ധി
വരു കയും മ വാദം സംബന്ധി ് മ സാരം,
യ സാരം, പഞ്ചസാരം, േയാഗസാരം, ശാരദാ�
തിലകം മുതലായ അേനകം ന്ഥങ്ങൾേനാക്കിപ്പഠി
ഹൃദിസ്ഥമാ കയും പൂർവ്വികന്മാേരാടു് ഉപേദശവും അനു�

ഹവും വാ കയും െചയ്തിരുന്നതു കൂടാെത സം ത�
ഭാ ഷയിൽ അപാരമായ പാണ്ഡിത്യവും സമ്പാദിച്ചിരു .
ഇേദ്ദഹം മ വാദം സംബന്ധി ് വർത്തിച്ചി ള്ള കർ�
മ്മങ്ങൾ ് അവസാനമില്ല. അേദ്ദഹത്തിെന്റ സിദ്ധി
ഭൂേലാകത്തിൽ സർവ സരിച്ചിരു . രണ്ടാം ഭാഗ�
ത്തിൽ നാേലക്കാ പിള്ളമാെര റി ് വിവരിച്ചി ള്ള
12-ആം ഉപന്യാസത്തിൽ േയാഗീശ്വരൻ രാമൻപിള്ളയു�
െട ഭാര്യെയ ബാധിച്ചിരുന്ന ഗന്ധർവെന ഒഴിച്ചതായി
പറയെപ്പട്ടിരി ന്ന ‘േതവലേശ്ശരിത്താൻ’ ഈ മഹാൻ
തെന്നയാെണ വായനക്കാർ മനസ്സിലാക്കിെക്കാേള്ള�
ണ്ടതാണു്.

ദാേമാദരൻ നമ്പിയുെട ജനനം 930-മാണ്ടാെണന്നാ�
ണു് േകട്ടി ള്ളതു്. ഇേദ്ദഹത്തിനു മ വാദത്തിൽ മാ�

മല്ല, ൈവദ്യം, ഇ ജാലം മുതലായവയിലും അസാ�
മാന്യമായ പാണ്ഡിത്യം ഉണ്ടായിരു . ഇേദ്ദഹം െന�
ടും യാ കളരിയിെല സംവത്സരഭജനം നിർവഹിച്ച�
തിെന്റ േശ ഷം മൂ സംവത്സരക്കാലം മൗന തമായി
സ്വഗൃഹത്തിൽ നിലവറയിലിരു ഭഗവതിെയ േസവി�

. അക്കാല ് അേദ്ദഹത്തിെന്റ കുളി ഏഴരനാഴിക
െവളുക്കാനുള്ളേപ്പാഴും, അസ്തമി പ നാഴിക രാെച്ച�
ന്നതിനു േശ ഷവുമായിരു പതിവു്. ഈ മൂ ് സംവ�
ത്സരക്കാലത്തിനിട ് അേദ്ദഹം സ്വന്തം േജ്യഷ്ഠെനയും
അമ്മെയയുമല്ലാെത മറ്റാെരയും ദർശി കേപാലുമുണ്ടാ�
യിട്ടില്ല. ഈ മൂ സംവത്സരെത്ത മൗന താനുഷ്ഠാനം
കഴിഞ്ഞതിെന്റേശ ഷം ഇേദ്ദഹം നാൽപ്പെത്താ ദിവ�
സം െചങ്ങ ർ േക്ഷ ത്തിൽ പടിഞ്ഞാെറ നടയിലും
ഭജനം നടത്തി. ഇ യുെമാെക്ക സാധിച്ചതിെന്റ േശ ഷം
പതിെനട്ടാമെത്ത വയസ്സിലാണു് അേദ്ദഹം മ വാദം
െച തുടങ്ങിയതു്.

ഈ േതവലേശ്ശരി നമ്പി മ വാദം െച തുടങ്ങിയ
കാല ് പരേദശ നി ് ഒരു ീ അച്ചൻേകാവി�
ലിൽ വ ശാസ്താവിെന്റ േക്ഷ ത്തിൽ ഭജനമിരി �
ണ്ടായിരു . ഒരു ബാധയുെട ഉപ വം ഒഴിക്കാനായിട്ടാ�
ണു് അവർ അവിെട വ ഭജനം തുടങ്ങിയതു്. അവിെട
ഒരു സംവത്സരം ഭജിച്ചി ം ബാധ ഒഴി േപാകായ്ക�
യാൽ ആ ീയുെട ഉടമസ്ഥന്മാർ പിെന്ന മ വാദിക�
െള അേന്വ ഷി തുടങ്ങി. അേപ്പാൾ േതവലേശ്ശരിനമ്പി
വലിയ മ വാദിയാെണ ം അേദ്ദഹം ഏതു ബാധെയ�
യും ഒഴിപ്പി െമ ം മ ം ചിലർ പറഞ്ഞറിയുകയാൽ
അവർ ആ ീെയയും െകാ ് െചങ്ങ ർ ് പുറെപ്പ .
അവർ നമ്പിെയക്ക ് വിവരം പറഞ്ഞേപ്പാൾ, “ആെട്ട
പ ദിവസം െചങ്ങ ർ പടിഞ്ഞാെറ നടയിൽ ഭജ�
നമിരിക്കെട്ട. അതുകഴിഞ്ഞി പിെന്ന എെന്തങ്കിലും േവ�
ണെമങ്കിൽ െചയ്യാം” എന്നാണു അേദ്ദഹം പറഞ്ഞതു്.
അതിനാൽ ആ ീെയ പടിഞ്ഞാെറ നടയിൽ െകാ �
േപായി ഭജനമിരുത്തി. ഭജനമായിപ്പാർത്ത പ
ദിവസവും ആ ീ സദാ ചിരി െകാ തെന്ന ഇരുന്നി�
രു . സന്ധ്യാസമയ ് നമ്പി പതിവായി െതാഴാൻ
െച േമ്പാൾ ആ ീ അേദ്ദഹത്തിെന്റ േനെര േനാക്കി
ക രു കയും പതിവായിരു . പ ണ്ടാം ദിവസം
സന്ധ്യ ് നമ്പി െതാഴാൻ െചന്നേപ്പാൾ ആ ീ പതിവി�
ലധികം രൂക്ഷതേയാടുകൂടി നമ്പിയുെട േനെര തുറി േനാ�

കയും വിേശ ഷാൽ ചില േഗാഷ്ടികൾ കാണി കയും
െച . ഉടെന നമ്പി ശാന്തിക്കാരെന വിളി ്, “ഇന്നി�
ന്ന മ ങ്ങൾെകാ ് ഇ യി ഉരുവീതം പു ഷ്പാഞ്ജലി
െചയ്യണം. അതു കഴിയുേമ്പാേഴ ം ഞാെനാ േപായി
വരാം” എ ് പറ ചട്ടം െകട്ടീ ് അവിെടനി േപാ�
യി. നമ്പി സ്വഗൃഹത്തിൽെച്ച നിലവറയിലിറങ്ങി
ചില മ ങ്ങൾ ജപി െകാ ് അവിെട മൂേന്നമുക്കാൽ
നാഴിക ഇരുന്നതിെന്റ േശ ഷം താൻ പതിവായി വ പൂ�
ജിച്ചിരുന്ന ചൂരൽവടിയുെമടു െകാ ് വീ ം അമ്പല�
ത്തിെലത്തി. നമ്പിെയക്കണ്ടേപ്പാൾ ആ ീ പിെന്നയും
തുറി േനാ കയും േഗാഷ്ടികൾകാ കയും “എന്താ വടി
െകാ വന്നിരി ന്നതു് ? എെന്ന അടിേച്ചാടിക്കാെമ�

് വിചാരിച്ചായിരി ം, അേല്ല? എന്നാൽ അടിെകാ�
ന്നതും ഓടുന്നതുമാരാെണ ് ഒടുക്കം നമുക്കറിയാം”

എ ം മ ം പറയുകയും െച തുടങ്ങി. നമ്പി അെതാ�
ം കണ്ടതായി ം േകട്ടതായി ം ഭാവിക്കാെത അമ്പല�

ത്തിനകേത്ത ് െച . അേപ്പാേഴ ം പു ഷ്പാഞ്ജലി
കഴിഞ്ഞിരുന്നതിനാൽ സാദം (പു ഷ്പാഞ്ജലി കഴിച്ച
പൂവു്) വാങ്ങിെക്കാ പുറത്തിറങ്ങി അമ്പലത്തിനു മൂ�

ദക്ഷിണം വ പടിഞ്ഞാെറനടയിെലത്തി. ആ
ീ അേപ്പാഴും േഗാഷ്ടികൾ കാ കയും മ ം െച �

ണ്ടായിരു . നമ്പി പു ഷ്പാഞ്ജലി സാദം ആ ീയുെട
ശിരസ്സിലിട്ടി ചൂരൽവടി അവരുെട കയ്യിൽെകാടു ്.
അവൾ തുള്ളിെക്കാ ് ആ വടി വാങ്ങി തെന്നത്താൻ
അടി തുടങ്ങി. അങ്ങെന കുറ കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ ആ

ീ, “അേയ്യാ ഞാൻെപാെയ്ക്കാള്ളാേമ. എെന്റ അമ്മ
എേന്നാടിങ്ങെന െച െമ ് ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല.
എനി ് നിവൃത്തിയില്ലാെതയായിരി . അതിനാൽ
ഞാൻ ഇനിെയാരിക്കലും ഈ േദഹെത്ത ബാധിക്കയി�
െല്ല സത്യം െച ഒഴി േപാെയ്കാള്ളാം” എ ്
വിളി പറ തുടങ്ങി. ഉടെന നമ്പി സത്യവാചകം
പറ െകാടു കയും ബാധ അ കാരം സത്യം െച
ഒഴി േപാവുകയും ീ സ്വസ്ഥതെയ ാപി കയും
െച . ആ ീയുെട ഭർത്താവു് അമ്പലത്തിൽ അേനകം
വഴിപാടുകൾ നട കയും നമ്പി പ കളും മു കളും
പണവും മ മായി അസംഖ്യം സമ്മാനങ്ങൾ െകാടു ക�
യും മ ം െചയ്തി ് ീെയയും െകാ ് പരിവാരസേമതം
സ്വേദശേത്ത മടങ്ങിേപ്പായി. നമ്പി പ ം പണവുെമ�
ല്ലാം െചങ്ങ ർ ഭഗവതി ് വഴിപാടായി നട വച്ചി ്
മു കൾമാ ം സ്വഗൃഹത്തിേല െകാ േപാവുകയും
െച . ഈ മ വാദം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ നമ്പിയുെട കീർ�
ത്തി പരേദശങ്ങളിലും പൂർവാധികം വ്യാപി .

മ വാദം സംബന്ധി േമാഹനം, സ്തംഭനം,
ബന്ധനം, മാരണം, വിേദ്വ ഷണം, വശീകരണം,
ആകർ ഷണം, ഉച്ചാടനം മുതലായ േയാഗങ്ങെളല്ലാം
നമ്പിക്കറിയാമായിരു . എന്നല്ല, അേദഹത്തിനു്
അറി കൂടാത്തതായി ഒ ം തെന്നയില്ലായിരു
എ തീർച്ചയായും പറയാം. യക്ഷി, ഗന്ധർവൻ മുത�
ലായവെര വരുത്തി അേദ്ദഹം പലെരയും ത്യക്ഷമാ�
ക്കി കാണിച്ചി ്. അേദ്ദഹം ഒന്നാന്തരം ൈവദ്യനും
അദ്വിതീയനായ വി ഷൈവദ്യനുമായിരു . സിംഹവ്യാ�

ാദികളായ രമൃഗങ്ങെളേപ്പാലും ആജ്ഞാനുസാരി�
കളാ ന്നതിനുള്ള ശക്തി അേദ്ദഹത്തിനുണ്ടായിരു .
ദാേമാദരൻ നമ്പിയുെട അ ത വർത്തനങ്ങൾ ് ഒരു
ക ം കണ മില്ല. വന്ധ്യകെള തീർച്ചെപ്പടുത്തെപ്പട്�
ടവരും വേയാവൃദ്ധകളുമായ അേനകം ീകൾ നമ്പിയുെട
ചികിത്സയും മ വാദവും െകാ ് ഗർഭം ധരി കയും

സവി കയും െചയ്തി ്. മരിച്ചവെര ജീവിപ്പി ് കുറ�
ദൂരം നടത്താനും ര ം മൂ ം വാ കൾ സംസാരിപ്പി�

ക്കാനും കൂടി അേദ്ദഹത്തിനു കഴിയുമായിരു . ആെക�
പ്പാെട വിചാരിച്ചാൽ നമ്പി അമാനു ഷ ഭാവനായ ഒരു
ദിവ്യനായിരു എ തെന്ന പറേയണ്ടിയിരി .

അത്യാവശ്യകാര്യങ്ങൾക്കായിട്ടല്ലാെത നമ്പി സ്വഗൃ�
ഹത്തിെല നിലവറ വി പുറത്തിറങ്ങാറില്ല. െവള്ളിയാ�
ഴ്ചയും െചാവ്വാഴ്ചയും രാവിെല െനടും യാ കളരിയിൽ
േപായി വന്ദി കയും തിദിനവും കാല ം ൈവകു�
േന്നരവും െചങ്ങ ർ പടിഞ്ഞാെറ നടയിൽെച ് െതാ�
ഴുകയും അേദ്ദഹം ആജീവനാന്തം പതിവായി നടത്തി�
യിരു . മ വാദത്തിനും മ മായി ദൂരസ്ഥലങ്ങളിൽ
േപായാലും ഈ പതിവു് അേദ്ദഹം മുടക്കാറില്ല. എ ം
പ ം ദിവസെത്ത വഴിക്ക റ ള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ�
േപ്പായി അേദ്ദഹം പ ം പതിന ം ദിവസം വീതം
ചിലേപ്പാൾ താമസിക്കാറു ്. അക്കാലങ്ങളിലും െചാ�
വ്വാഴ്ചയും െവള്ളിയാഴ്ചയും രാവിെല കളരിയിലും കാല�

ം ൈവകുേന്നരവും െചങ്ങ ർ പടിഞ്ഞാെറ നടയി�
ലും അേദ്ദഹെത്ത പതിവായി കണ്ടിരു . ഇതു് സാധാ�
രണ മനു ഷ്യർ ് സാധ്യമല്ലാത്ത കാര്യമാണേല്ലാ.

മുൻകാലങ്ങളിൽ അടയ്ക്കാ കവു(കഴു)ങ്ങിേന്മൽ പഴു�
നിന്നാൽ സർക്കാരിേല ് പറിപ്പിെച്ചടു കയല്ലാ�

െത കുട്ടികൾ പറിെച്ചടു കൂടാ എെന്നാേരർപ്പാടുണ്ടായി�
രു . ഒരിക്കൽ നമ്പിയുെട പുരയിടത്തിൽ വളെര അട�
യ്ക്കാ പഴു നിൽ ന്നതായി അറി പാർവത്യകാർ,
മുന്നിലക്കാരൻ, േചരുമാനക്കാരൻ മുതലായവർ പഴുക്കാ
പറിപ്പി ന്നതിനായി അവിെട െച . കവുങ്ങിേന്മൽ
കയറുന്നതിനു േവെറ ആെരയും കിട്ടായ്കയാൽ േചരുമാ�
നക്കാരൻതെന്ന കയറി ടങ്ങി. അേപ്പാൾ നമ്പി നി�
ലവറയിൽ േതവാരം കഴി െകാണ്ടിരി കയായിരു .
അതിനാൽ നമ്പിയുെട അമ്മ നിലവറവാതിൽക്കൽെച്ച�

്, ‘ന െട പഴുക്കാപ്പാെക്കല്ലാം പറി െകാ േപാകു�
വാൻ സർക്കാരാളുകൾ വന്നിരി . േചരുമാനക്കാരൻ
അടക്കാമരത്തിേന്മൽ കയറി ടങ്ങി’ എ പറ .
അതുേക ് നമ്പി ഒരു തിരിയും െകാളുത്തിെയടു ് ഒരു
കിണ്ടി െവള്ളവും െകാ നിലവറ പുറ വ . നടു�
മുറ്റത്തിറങ്ങി തിരിേമേല്പാ ് എറിയുകയും െവള്ളം നടുമു�
റ്റ ് ഒഴി കയും െചയ്തി ് അമ്മേയാടു്, ‘അവർ കയ�
റുകേയാ ഇറ കേയാ എെന്തങ്കിലും െചയ്യെട്ട. അമ്മ
സ്വസ്ഥമായി ഇരിക്കണം. നമു ള്ളെതാ ം ആരും
െകാ േപാവുകയില്ല’ എ പറയുകയും പിെന്നയും നി�
ലവറയിൽത്തെന്ന േപായി ഇരി കയും െച . േചരു�
മാനക്കാരൻ അടക്കാമരത്തിെന്റ മധ്യത്തിലായേപ്പാൾ
അതിെന്റ അ ഭാഗ തീ ക ന്നതു ക ് ഭയെപ്പ ്
കീഴ്പ്േപാട്ടിറങ്ങി ടങ്ങി. അേപ്പാൾ അടിയിൽ െവള്ളം
െപാങ്ങിവരുന്നതായിക്ക . െവള്ളത്തിലിറങ്ങിയാൽ
നീന്തി എവിെടെയങ്കിലും െച രക്ഷ ാപിക്കാെമ
വിചാരി ് കീഴ്പ്േപാ തെന്ന ഇറങ്ങിനില വന്നേപ്പാൾ
മുകളിൽ തീയും താെഴ െവള്ളവും കാണ്മാനില്ലായിരു .
“ഇതു നമ്പിയുെട ജാലവിദ്യെകാ ് െവറുെത േതാന്നി�
യതാണു്. പഴുക്കാ ല പറി കതെന്നേവണം” എ
പറ അയാൾ പിെന്നയും കയറി ടങ്ങി. അേപ്പാഴും
യഥാപൂർവം മുകളിൽ തീ ക ന്നതും താെഴ െവള്ളം
െപാങ്ങിവരുന്നതും ക ് അയാൾ പിെന്നയും താെഴയി�
റങ്ങി. ഇങ്ങെന നാല ാവശ്യം കയറുകയും ഇറ�

കയും െചയ്തി ് ഒടുക്കം, “ആശാെന്റ (ആ ദി കാർ
നമ്പിെയ ആശാെനന്നാണു് പറ വന്നിരുന്നതു്) പഴു�
ക്കാ നമു േവണ്ടാ” എ പറ അവർ മടങ്ങിേപ്പാ�
യി. അതിൽപ്പിെന്ന പഴുക്കാ പറിക്കാൻ അവിെട ആരും
െചല്ലാറില്ല.

പ ് റാന്നിക്കർത്താവു് േദശാധിപത്യമുള്ള ഒരിട �
ഭുവായിരു . ആ േദശ കുഴിയിൽ വീഴുന്ന ആനക�
ളുെട ഉടമസ്ഥാവകാശം കർത്താവിനായിരു . അതി�
നാൽ കർത്താവു് തെന്റ മലകളിൽ ആന ഴികളുണ്ടാ�
ക്കിക്കയും ആനകെള പിടി കയും പതിവായിരു .
ഒരാണ്ടിൽ കുഴിയിൽ വീേഴ ന്ന കാല ് വീഴാെത�
യിരുന്നതിനാൽ അതിെന്റ കാരണമറിയുന്നതിനായി
കർത്താവു് ശ്നംെവപ്പി േനാക്കി . അേപ്പാൾ അച്ചൻ�
േകാവിൽ ശാസ്താവിെന്റ വിേരാധം െകാണ്ടാണു് ആന
കുഴിയിൽ വീഴാത്തെത ശ്നക്കാരൻ വിധി . ഈ
വിേരാധം തീരുന്നതിനു ചില തിവിധികൾ നിശ്ച�
യി ് അയാൾ ഒരു ചാർ ം എഴുതിെക്കാടു . ആ
ചാർത്തിൻ കാരമുള്ള തിവിധികെളല്ലാം െചയ്തി ്
ആ ആണ്ടിൽ ആനകെള പിടി ന്ന കാര്യം അസാദ്ധ്യ�
മായിരുന്നതിനാൽ കർത്താവിനു വളെര മനസ്താപമുണ്ടാ�
യി. അങ്ങെനയിരുന്ന കാല ് സമീപെമാരു സ്ഥല ്
മ വാദത്തിനായി േതവലേശ്ശരി നമ്പി വന്നി െണ്ട
േക ് കർത്താവും അവിെടെച്ച ് നമ്പിെയക്ക ് വിവ�
രെമല്ലാം പറ . അേപ്പാൾ നമ്പി, “ഇതിെന റി ്
ഒ ം കുണ്ഠിതം േവണ്ടാ. കാര്യം ഞാൻ സാധിപ്പി ത �
െകാള്ളാം. അേങ്ങ ് ഒമ്പതു കുഴികളേല്ല ഉള്ളതു്? അവ�
യിെലല്ലാം ഇ രാ ിയിൽത്തെന്ന ആന വീഴും. നാ�
െള രാവിെല െച േനാക്കിയാൽ കാണാം” എ പറ�

. ഇതു േകട്ടി കർത്താവിനു നല്ല വിശ്വാസമായില്ല.
“അച്ചൻേകാവിൽ ശാസ്താവിെന്റ വിേരാധം നമ്പിയുെട
ഈ വാ െകാ തീരുേമാ” എ സംശയി െക്കാ�

കർത്താവു് േപായി അത്താഴം കഴി കിട റങ്ങി.
പിേറ്റദിവസം രാവിെല കർത്താവു് നല്ല വിശ്വാസേത്താടു
കൂടിയെല്ലങ്കിലും മലയിൽെച കുഴികളിൽ േനാക്കിയ�
േപ്പാൾ ഒമ്പതു കുഴികളിലും ഓേരാ ആന വീതം വീണി �
ണ്ടായിരു . പേക്ഷ, ഒമ്പതും പിടിയാനകളായിരു .
അതിനാൽ കർത്താവിെന്റ കുണ്ഠിതം മുഴുവനും വി മാറി�
യില്ല. ആ ആനകെള കുഴിയിൽ നി കയറ്റി കൂടുകളി�
ലാക്കി അടക്കാൻ ഏർപ്പാടു െചയ്തി ് കർത്താവു് െച
പിെന്നയും നമ്പിെയ ക . “എന്താ, കുഴികളിെലാെക്ക
ആനകൾ വീണിേല്ല” എ നമ്പി േചാദി . “ആനകൾ
വീണു പേക്ഷ, എല്ലാം പിടിയാനകളാണു്. ര മൂെന്ന�
ണ്ണെമങ്കിലും െകാമ്പനായിരുന്നില്ലേല്ലാ എ ള്ള മനസ്താ�
പേമയു ” എ കർത്താവു പറ . അേപ്പാൾ നമ്പി,
“ഓ അതു സാരമില്ല. ഇ ് രാ ിയിൽ വീഴുന്നെതല്ലാം
െകാമ്പനായിരി ം; എന്നാൽ േപാേര?അ േപായി
കുഴികൾ ് അറ്റകുറ്റം വല്ലതും വന്നി െണ്ടങ്കിൽ തീർ ്
എല്ലാം ശരിയാക്കിയിടുവിക്കണം” എ പറ കർ�
ത്താവിെന അയ . കർത്താവു േപായി കുഴികെളല്ലാം
അറ്റകുറ്റങ്ങൾ തീർ ശരിയാക്കിയിടുവി കയും െച�

.

അ രാ ിയിൽ കർത്താവു കിട റങ്ങിയേപ്പാൾ
ഒരു സ്വപ്നം ക ്. “കുഴികളിെലല്ലാം ആനകൾ വീണി�

്. എല്ലാം െകാമ്പനാണു്. എങ്കിലും അഞ്ചാമെത്ത
കുഴിയിൽവീണിരി ന്ന ആ ആനെയ േതവലേശ്ശരിന�
മ്പി കൂടി വരാെത കുഴിയിൽനി കര കയറ്റരുതു്.
അെല്ലങ്കിൽ ആപ ണ്ടാകും” എന്നായിരു സ്വപ്നത്തി�
െന്റ സാരം. പിേറ്റദിവസം രാവിെല കർത്താവു് മലയിൽ�
െച്ച കുഴികളിൽ േനാക്കിയേപ്പാൾ എല്ലാ കുഴികളിലും
ആനകൾ വീണി ണ്ടായിരു . എല്ലാം െകാമ്പനാനക�
ളുമായിരു . അേപ്പാൾ കർത്താവിനുണ്ടായ സേന്താ ഷം
എ മാ െമ പറയാൻ യാസം. ഉടെന താപ്പാനക�
െളയും മ ം വരുത്തി. നാലു് കുഴികളിെല ആനകെള കയ�
റ്റി കൂടുകളിലാക്കിയട . അഞ്ചാമെത്ത ഴിയിെല ആന�
െയക്കയറ്റാൻ നമ്പിെയ ടി വരുത്തീട്ടാവാെമ ് വിചാ�
രി കർത്താവു നമ്പി വന്നിരുന്ന സ്ഥലേത്ത ് േപായി.
അവിെട െചന്നേന്വ ഷിച്ചേപ്പാൾ നമ്പി ഒരു മ വാദത്തി�
നായി േപായി എ ം അവിെട നി ര മൂന്നാളുകൾ
വ നാല ദിവസം മു ് മുതൽ തെന്ന നിർബന്ധി�

െക്കാ ് കൂടിയി ണ്ടായിരു െവ ം അറിയുകയാൽ
കർത്താവു് ഇച്ഛാഭംഗേത്താടുകൂടി മടങ്ങിേപ്പാ . അേദ്ദ�
ഹം അഞ്ചാമെത്ത കുഴിയുെട സമീപ െച സൂക്ഷി�

േനാക്കിയേപ്പാൾ മ ള്ള ആനകെളാെക്ക േപായാലും
ആ കുഴിയിൽ വീണിരി ന്ന ആനെയ ഏതുവിധത്തി�
ലും ക്ഷണത്തിൽ കുഴിയിൽനി കയറ്റി കൂട്ടിലാക്കി
അടക്കണെമ ് അേദ്ദഹത്തിനു േതാന്നി. സകല ലക്ഷ�
ണങ്ങളും പൂർണമായിത്തികഞ്ഞ ഒെരാന്നാന്തരം െകാ�
മ്പനായിരു ആ കുഴിയിൽവീണിരുന്നതു്. അഴകുെകാ�

ം പുഷ്ടിെകാ ം ലക്ഷണങ്ങൾെകാ ം മ ം ഇ യും
േയാഗ്യത തികഞ്ഞ ഒരാനെയ കർത്താവു് അതിനുമു ്
ഒരിക്കലും ഒരിട ം കണ്ടി ണ്ടായിരുന്നില്ല. അതി�
നാൽ ഉടൻ ആ ആനെയ കുഴിയിൽനി കയറ്റാനുള്ള

മം തുടങ്ങി. ആ സമയം അതിഭയങ്കരമൂർത്തിയായ
ഒരു വലിയ വ്യാ ം െപെട്ട കാട്ടിൽനി ചാടിയിറ�
ങ്ങിവ . കർത്താവിെന കടിെച്ചടു െകാ ് കാട്ടിേല�

തെന്ന കയറിേപ്പായി. അേപ്പാൾ അവിെടയുണ്ടായിരു�
ന്ന േവലക്കാരും മ ം ഭയം െകാ ം പരി മം െകാ ം
വ്യസനം െകാ ം വിവശന്മാരായിത്തീർ െവ ള്ളതു്
വിേശ ഷി പറയണെമന്നില്ലേല്ലാ. എല്ലാവരും അവിെട�
നി നാലുവഴി മായി ക്ഷണത്തിൽ ഓടിേപ്പായി.

ഇനി നമ്പി മ വാദത്തിനു േപായ സ്ഥലെത്ത കഥ
പറയാം. അവിെട ഒരു ീ ് ഒരു ഗന്ധർവെന്റ ഉപ �
വമായിരു . അേനകം മ വാദികൾ ആ ഗന്ധർവെന
ഒഴിവാക്കാനായി പഠിച്ച വിദ്യകെളല്ലാം േയാഗി േനാ�
ക്കി. ഒ െകാ ം ഒരു ഫലവുമുണ്ടായില്ല. അക്കാല ്
“ഉശകാരാവുത്തർ” എ സിദ്ധനായ ഒരു മ ികൻ
െതാടുപുെഴ ഉണ്ടായിരു . േമൽപ്പറഞ്ഞ ഗന്ധർവബാ�
ധിതയായ ീയുെട വീട്ടിനു സമീപം ഉശകാരാവുത്തരു�
െട ചാർച്ചക്കാരനായ ഒരു മഹമ്മദീയൻ താമസിച്ചിരു�

. അവൻ മുഖാന്തരം രാവുത്തെരയും അവിെടെക്കാ
േപായി മ വാദം െചയ്യി . രാവുത്തർ പഠിച്ച വിദ്യക�
െളല്ലാം േയാഗി േനാക്കീ ം ഗന്ധർവെന ഒഴിക്കാൻ�
കഴിഞ്ഞില്ല. ഇനി േവെറ വല്ല മ വാദികളും വ ഈ
ഗന്ധർവെന ഒഴി കയാെണങ്കിൽ അതു തനി കുറച്ചി�
ലായിത്തീരുമേല്ലാ എ വിചാരി ് ആരു വിചാരിച്ചാ�
ലും ആ ഗന്ധർവെന ഒഴിക്കാൻകഴിയാത്തവിധത്തിൽ
ചില േയാഗങ്ങൾ കൂടി െച കയും ഇനി ഈ വീ കാർ
വല്ല മ വാദികെളയും ഇവിെട വരു ന്നതായാൽ ഉട�
െന ആ വിവരം തെന്ന അറിയിക്കണെമ തെന്റ ചാർ�
ച്ചക്കാരേനാടു പറ ചട്ടംെക കയും െചയ്തിട്ടാണു് ഒടു�
ക്കം രാവുത്തർ അവിെടനി മടങ്ങിേപ്പാന്നതു്. രാവു�
ത്തരുെട ഈ ഗൂഢ േയാഗങ്ങൾ ആരും അറി മില്ല.
ഇങ്ങെനയിരുന്ന സമയത്താണു് ആ ീയുെട ഉടമസ്ഥ�
ന്മാർ േതവലേശ്ശരി നമ്പിെയ അവിെട കൂട്ടിെക്കാ േപാ�
യതു്. നമ്പിെയെക്കാ വരാൻ ആൾ േപാകു എ
േകട്ട ക്ഷണത്തിൽ രാവുത്തരുെട ചാർച്ചക്കാരനായ മഹ�
മ്മദീയൻ വിവരം രാവുത്തെര അറിയി കയും നമ്പി
അവിെട എ ന്നതിനു മു തെന്ന രാവുത്തർ ആ ചാർ�
ച്ചക്കാരെന്റ വീട്ടിെലത്തി താമസം തുട കയും െചയ്തിരു�

. ഈ വിവരെമാ ം അറിയാെത നമ്പി അവിെടെച്ച�
േചർ . നമ്പി സൗന്ദര്യവും േദഹപുഷ്ടിയും വ ാഭ�

രണാദ്യലങ്കാര ൗഢിയും െമര ം തട്ടി ം ജാടയുെമാ �
മില്ലാത്ത ആളായിരുന്നതിനാൽ അേദ്ദഹെത്തക്കണ്ടി ്
ആ ദി കാർ ് അ ബഹുമാനമുണ്ടായില്ല. “ഉശക�
രാവുത്തർ മുതലായ േയാഗ്യന്മാർ വിചാരിച്ചി ് ഒഴിക്കാൻ
കഴിയാത്ത ഗന്ധർവെന ഈ േശാങ്കിയാേണാ ഇനി ഒഴി�
ക്കാൻേപാകുന്നതു്? ഇയാെള ഇവിെട വലി െകാ
വന്നതുതെന്ന േകവലം അനാവശ്യവും വിഡ്ഢിത്തവുമാ�
യിേപ്പായി” എ ം മ ം ചിലർ കുേറെശ്ശ പറയുകയും
െച . അെതാെക്ക കുേറെശ്ശ നമ്പിയും േക . എങ്കിലും
അേദ്ദഹം അെതാ ം േകട്ടതായി നടിച്ചില്ല. അന്യന്മാർ
ഇങ്ങെനെയാെക്ക പറയുകയും വിചാരി കയും െച �
െവങ്കിലും ആ ീയുെട ഭർത്താവു് മുതലായവർ നമ്പിെയ
സാദരം സ്വീകരി കയും അേദ്ദഹത്തിനു ഭക്ഷണത്തി�
നും മ ം െവടിപ്പായി ഏർപ്പാടു െച െകാടു കയും ഈ
ഗന്ധർവെന്റ ഉപ വം നിമിത്തമുണ്ടായി ള്ള കഷ്ടനഷ്ട�
ങ്ങെള റി ം ഈ ബാധ ഒഴി ന്നതിനായി ഓേരാ
മ വാദികെള വരുത്തി മ വാദങ്ങൾ െചയ്യിച്ച വി�
വരവും വിസ്തരി പറയുകയും ഏതുവിധവും ഈ ഉപ�

വം ഒഴി െകാടുക്കണെമ ് അേപക്ഷി കയും െച�
. നമ്പി, “പല േയാഗ്യന്മാർ പരീക്ഷിച്ചി സാധിക്കാ�

ത്തകാര്യം സാധിക്കാെമ ഞാൻ ഉറ പറയുന്നില്ല.
എന്നാൽ കഴിയുന്നതു ഞാനും െച േനാക്കാെമ മാ�

േമ പറയാൻ നിവൃത്തിയു . എങ്കിലും ഭഗവതിയുെട
കാരുണ്യംെകാ സാധിക്കാെത വരുകയിെല്ലന്നാണു്
എെന്റ വിശ്വാസം. ഞാൻ ഒരു മ വാദത്തിനു െചന്നി�

ബാധെയാഴിയാെത ഇതുവെര ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അതി�
നാൽ ഇതും ഒഴിയുെമ തെന്ന വിചാരിക്കാം” എ
പറയുകയും േവ ന്ന ഉപകരണങ്ങൾ ം മ ം ഒരു ചാർ�
െത്തഴുതി െകാടു കയും െച . നമ്പിയുെട മ വാദ�
ത്തിനു അധികമായി ് ഉപകരണങ്ങെളാ ം പതിവില്ല.
നമ്പി ആദ്യംതെന്ന പത്മമി വിള വ ഭഗവതി ്
ഒരു പൂജ കഴി ം. പിെന്ന ഉമിച്ചാരം െകാ ് ഒരു ച ം
വര വ ് അതിൽ പിണിയാെള ഇരു ം. പിണിയാ�
ളുെട അടുക്കൽ ഒരു ചൂരൽവടിയും ജപി വ ം. ഇ �
യും െചയ്തി ് നമ്പി കിട റ ം. കുറ കഴിയുേമ്പാൾ
പിണിയാൾ തുള്ളി, ചൂരൽവടിെയടു തെന്നത്താൻ
അടി തുട ം. അങ്ങെന കുറ േനരം കഴിയുേമ്പാൾ
തു ന്നയാൾ “അേയ്യാ ഞാൻ െപാെയ്ക്കാള്ളാേമ” എ
വിളി പറ തുട ം. അേപ്പാൾ നമ്പി എണീ പി�
ണിയാെളെക്കാ ് െപാ ം വിള ം പിടിപ്പി സത്യം
െചയ്യി ം. ബാധ ഒഴി േപാകുകയും െച ം. ഇ യു�
മല്ലാെത നമ്പിയുെട മ വാദത്തിനു വലിയ വട്ടങ്ങെളാ�

ം പതിവില്ല. എന്നാൽ ഇവിെട അങ്ങെനയായാൽ
േപാെര ് അേദ്ദഹം നിശ്ചയി . തെന്ന കണ്ടി തെന്ന
പുച്ഛം േതാന്നിയിരി ന്നവർ നിസ്സാരമായ ചാർ �
കൂടി കണ്ടാൽ ആേക്ഷപമധികമാകും എ വിചാരി
നമ്പി െകേങ്കമമായിട്ടാണു് ചാർെത്തഴുതിെക്കാടുത്തതു്.
എങ്കിലും ഉച്ചയായേപ്പാേഴ ം സകലവും ആ വീ കാർ
തയ്യാറാക്കിെക്കാടു . മുറ്റ കുത്തിമറ െകട്ടി വി�
താനി ് അലങ്കരിച്ച പന്തലിൽനമ്പി പഞ്ചവർണെപ്പാ�
ടികൾ െകാ ഗന്ധർവെന്റ ഒരു കളം (രൂപം) എഴുതി.
ജീവനുെണ്ട േതാന്നത്തക്കവണ്ണം രസികനായ കളം
കണ്ടേപ്പാൾ നമ്പി നിസ്സാരനെല്ല ജനങ്ങൾ േതാ�
ന്നി ടങ്ങി. കളം എഴുതിത്തീർന്നതിെന്റ േശ ഷം അേദ്ദ�
ഹം പൂജ ള്ള പത്മമിടുകയും പിണിയാെള ഇരുത്താനു�
ള്ള ച ം വര കയും കളത്തിനടുക്കൽ സുരഭിലകുസുമ�
ങ്ങൾ െകാ ് ഒരു പൂപ്പട കൂ കയും െച . അേപ്പാേഴ ം
േനരം ൈവകി ടങ്ങിയതിനാൽ “ഇനി േശ ഷെമല്ലാം
സന്ധ്യാവന്ദനം കഴി വന്നിട്ടാവാം” എ പറ
നമ്പി പുറേത്തക്കിറങ്ങിേപ്പായി. നാല നാഴിക കഴി�
ഞ്ഞി ം നമ്പി മടങ്ങി വരായ്കയാൽ ചിലർ, “കഴി
അയാളുെട മ വാദം. ഇ േയ ഉ . സാധു ഇവിെട
വന്നേപ്പാഴാണു് ഇവിെട സൂ ം െകാെണ്ടാ ം കാര്യം
പ കയിെല്ല ം വലിയ െകേങ്കമന്മാെരാെക്ക വിചാരി�
ച്ചി നടക്കാത്ത കാര്യമാണിെത ം മനസ്സിലാക്കിയ�
തു്. അയാൾ ഒളി േപായതാണു്. അയാൾ വരാനായി ്
ഇനി കാത്തിരിക്കണെമന്നില്ല” എ ം മ ം പറ തു�
ടങ്ങി.

ഇങ്ങെന ഓേരാരുത്തർ ഓേരാ പറ െകാണ്ടി�
രുന്നേപ്പാൾ നമ്പി വ േചർ . ഉടെന അേദ്ദഹം ഭഗ�
വതിയുെട പൂജ ആരംഭി . അേപ്പാേഴ ം നമ്പിയുെട
മ വാദം കാണാനായി അസംഖ്യം ആളുകൾ അവിെട
വ കൂടി. അ ട്ടത്തിൽ ഉശകാരാവുത്തരുമുണ്ടായിരു�

. പിണിയാൾ തുള്ളാതിരി ന്നതിനും തുള്ളിയാലും
ബാധ ഒഴിയാതിരി ന്നതിനുമായി ചില േയാഗങ്ങൾ
രാവുത്തർ മുേമ്പ തെന്ന െചയ്തിരുന്നതുകൂടാെത അേപ്പാഴും
ചിലെതാെക്ക ടി െചയ്തിട്ടാണു് അ ട്ടത്തിൽ വ കൂടി�
യതു്. പൂജ കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ പിണിയാെളെക്കാ വ
ച ത്തിലിരുത്തി. നമ്പി ഉടെന പൂജ പു ഷ്പാഞ്ജലി
െചയ്തതിൽനി കുെറ പൂവും അക്ഷതവും (െന മരിയും)
കൂടിെയടു ജപി പിണിയാളുെട ശിരസ്സിലി . നമ്പി
പൂവും അക്ഷതവും ജപിച്ചിട്ടാൽ ഏതു ബാധയും ഉടെന
തു കയാണു് പതിവു്. എങ്കിലും ഈ പിണിയാൾതു�
ള്ളിയില്ല. അേപ്പാൾത്തെന്ന അതിെന്റ കാരണം ഏക�
േദശം ഊഹി െക്കാ ് നമ്പി, “ഈ കൂട്ടത്തിൽ മ �
വാദിയായിട്ടാെരങ്കിലുമുേണ്ടാ?” എ വിളി േചാദി .
അേപ്പാൾ അ ട്ടത്തിൽനി ം ഒരാൾ “ഇല്ല” എ ത്ത�
രം പറ . അതു് രാവുത്തരായിരു . ആ ആൾ ഇന്നാ�
രാെണ വ്യക്തമായിട്ടറിഞ്ഞിെല്ലങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞ
ആളാണു് തെന്റ തിേയാഗി എ ് ആ ശബ്ദം െകാ�

തീർച്ചെപ്പടുത്തിെക്കാ ് നമ്പി, “ഒടുക്കം നിങ്ങെളാ�
രു മ വാദിയാെണ വേന്നക്കാം” എ ് പറഞ്ഞി�
് അേദ്ദഹം ഒരു ക ഷണം ഓലെയടു അതിൽ ഒരു

മ െമഴുതുകയും അതു് ശകലം ശകലമായി കീറി േമൽ�
േപ്പാെട്ടറിയുകയും െച . അേപ്പാൾ അവിെട അടു �
നിന്നിരുന്ന കരിമ്പനയുെട ചുവട്ടിൽ കിടന്നിരുന്ന വള്ളി
തുള്ളി ള്ളി കരിമ്പനയുെട അ ഭാഗം വെര കയറുക�
യും ഉടെന പനെപാട്ടിക്കീറി ഇഞ്ചനാരുേപാെലയായി
നില വീഴുകയും െച . ആ വള്ളി നമ്പിെയ അകെപ്പ�
ടുത്താനായി രാവുത്തർ എേന്താ േയാഗെമാപ്പി ഇട്ടി�
രുന്നതായിരു എ വിേശ ഷി പറയണെമന്നില്ല�
േല്ലാ. ഇ യും കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ രാവുത്തർ അവിെടനി
െപായ്കള . കുറ സമയം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ നമ്പിയുെട
വയർ വല്ലാെത വീർ തുടങ്ങി. അതു വർദ്ധി വർദ്ധി�

് അേദ്ദഹം ഇരിക്കാനും ശ്വാേസാച്ഛ്വാസം െചയ്യാനും
വയ്യാെത ഏറ്റവും വിവശനായിത്തീർ . ഉടെന നമ്പി
ഒരു നാരായെമടു െകാ ് പുറേത്തക്കിറങ്ങി, ആ നാ�
രായം ജപി ് ഒരു വാഴയിേന്മൽഒരു കു െകാടു ,
നാരായം െകാണ്ട ദ്വാരത്തിലൂെട ഉടെന െവള്ളം വ�
ഹി തുടങ്ങി. അങ്ങെന കുെറ െവള്ളം വാഴയിൽനി
േപായേപ്പാൾ നമ്പിയുെട വയെറാ കയും അേദ്ദഹം യഥാ�
പൂർവം സ്വസ്ഥശരീരനായിത്തീരുകയും െച . നമ്പി�

് ഈ അസ്വാസ്ഥ്യമുണ്ടായിത്തീർന്നതും രാവുത്തരു�
െട ദു േയാഗം െകാണ്ടാെണ ള്ളതു് സ്പഷ്ടമാണേല്ലാ.
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6 അദ്ധ്യായം 54. േതവലേശ്ശരി നമ്പി

നമ്പിെയ അകെപ്പടുത്താനും അപമാനിച്ചയയ്ക്കാനുമായി
രാവുത്തർ ഇങ്ങെന പലതും േയാഗി േനാക്കി. നമ്പി
ഉടനുടൻ തിവിധികൾ െച െകാണ്ടിരുന്നതിനാൽ
അേദ്ദഹത്തിനു ഒ ം പറ്റിയില്ല. തെന്റ വിദ്യകെളാ ം
നമ്പിയുെട അടുക്കൽ ഫലിക്കയിെല്ല തീർച്ചയായ�
േപ്പാൾ രാവുത്തർ പിെന്നയും ജന ട്ടത്തിൽ വ നി�

. അേപ്പാൾ രാവുത്തെര ഒ ് പറ്റിക്കണെമ ം ആെള
അറിയിക്കാെത ഒളി വ നിൽ ന്ന അയാെളെക്കാ�

തെന്ന അയാളുെട േപരു വിളി പറയിക്കണെമ ം
നിശ്ചയി ് നമ്പി കുറ ഭസ്മെമടു ജപി ് ആൾ ട്ട�
ത്തിേല ് ഊതിപ്പറപ്പി . ആ ഭസ്മം ആരുെടെയല്ലാം
േദഹത്തിൽ പതി േവാ, അവെരാെക്ക ഉടെന തുള്ളി�

ടങ്ങി. ആ കൂട്ടത്തിൽ രാവുത്തരുമുണ്ടായിരു . ആ
തുള്ളലിനിട നമ്പി ഗന്ധർവ്വെന്റ കളത്തിങ്കലും ഒരു പൂജ
കഴി . രാവുത്തരുെട തുള്ളൽ മുറുകിയേപ്പാേഴ ം മ ള്ള�
വരുെട തുള്ളെലല്ലാം ശമി . വലിയ തടിയനും കുടവയ�
റനുമായിരുന്ന രാവുത്തർ ര മൂ നാഴിക േനരം ചാടി�

ള്ളിയേപ്പാേഴ ം വിയർെത്താലി ് ഏറ്റവും പരവ�
ശനായിത്തീർ . ഒരു നിവൃത്തിയുമിെല്ലന്നായേപ്പാൾ
രാവുത്തർ, “അേയ്യാ, എെന്ന രക്ഷിക്കേണ, ഞാൻ ഉശ�
കാരാവുത്തരാേണ, അങ്ങയുെട േയാഗ്യത അറിയാെത�
യും എെന്റ അഹമ്മതിയും കഥയില്ലായ്കയും െകാ ം
അങ്ങയുെട മ വാദം ഫലിക്കാെതയിരി ന്നതിനും
പിണിയാൾ തുള്ളാതിരി ന്നതിനും അേങ്ങ ജീവ�
ഹാനി സംഭവി ന്നതിനും ഞാൻ ചിലെതാെക്ക െച�

േപായി. അവെയല്ലാം വിഫലീഭവി കയും െച .
എെന്റ െത കെളല്ലാം ക്ഷമി ് അവിടുെന്നെന്ന സദയം
രക്ഷിക്കണം. ഇനിയും എെന്ന ഇങ്ങെന തുള്ളി കയാ�
െണങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിെടത്തെന്ന വീണു മരി േപാകും.
ഇനി ഞാൻ ഒരുകാല ം ഒരിട ം മ വാദസംബ�
ന്ധമായി യാെതാ ം െച കയിെല്ല സത്യം െചയ്യ�
ണെമങ്കിൽ അതും െചയ്യാം. എന്നാലും എെന്ന െകാല്ലാ�
െത വിട്ടയയ്ക്കണേമ” എ വിളി പറ . അതു േക ്
നമ്പി, “ഉശകാ രാവുത്തേരാ? എന്നാൽ ഇവിെട അടു �
വരാമേല്ലാ” എ പറ . ഉടെന രാവുത്തരുെട തുള്ളൽ
നി . അടു െചന്നേപ്പാൾ നമ്പി “രാവുത്തർ അവിെട
ഇരി ക. ഉശകാ രാവുത്തെര ് ഞാൻേകട്ടിേട്ട ഉണ്ടാ�
യിരു . ഇ കാണാനുള്ള ഭാഗ്യവും സിദ്ധി വ�
േല്ലാ. വളെര സേന്താ ഷമായി. രാവുത്തർ ഇവിെടയുള്ള
സ്ഥിതി ് ഈ ഗന്ധർവ്വെന ഒഴിവാക്കാൻ രാവുത്തർ�
തെന്ന േവണം” എ വീ ം പറ . ഇതു് േകട്ടി ്
ഇരിക്കാെത വന്ദി െകാ ് രാവുത്തർ, “അവിടു ് ഇനി�
യും എെന്ന അപമാനിക്കാൻ തുട ന്നതു് സങ്കടമാണു്.
ഞാൻ പഠിച്ച വിദ്യകെളല്ലാം േയാഗിച്ചി ് ഒഴിയാത്ത
ഈ ഗന്ധർവ്വെന ഒഴിക്കാൻ ഞാൻ ശക്തനല്ല. എ മാ�

മല്ല, ഇതു് ഒരിക്കലും ഒഴിയാെതയിരിക്കത്തക്കവണ്ണം
ഞാൻ ചിലെതാെക്ക െച േപായി മു ്.”

നമ്പി: അതു സാരമില്ല. അങ്ങെനവല്ലതും െചയ്തി െണ്ട�
ങ്കിൽ അതിനു പരിഹാരം െചയ്താൽമതിയേല്ലാ.

രാവുത്തർ: പരിഹാരമില്ലാത്ത വൃത്തികളാണു് ഞാൻ�
െച േപായി ള്ളതു്.

നമ്പി: പരിഹാരമില്ലാത്ത വൃത്തി ഒ മില്ല.

രാവുത്തർ: അവിടു വിചാരിച്ചാൽ എല്ലാത്തിനും പരി�
ഹാരമുണ്ടാകും. എനി ് അവിടുെത്തേപ്പാെല
പഠിത്തവും പരിചയവും പാരമ്പര്യവുമില്ല. നിത്യ�
വൃത്തി ഗതിയില്ലാത്ത ഞാൻ കാടുേകറി നട�
ന്നേപ്പാൾ ഒരാളിൽനി ് ഒരു ന്ഥം കിട്ടാനിട�
യായി. അതിൽേനാക്കി ഞാൻ ചിലെതാെക്ക

േയാഗി കയും ചിലെതാെക്ക ഫലി കയും
തന്നിമിത്തം ൈദവഗത്യാ േപരു് കി കയും െച�

എന്നല്ലാെത എനി വാസ്തവത്തിൽ വലിയ
പഠിെപ്പാ മില്ല.

നമ്പി: അെതാ മല്ല, രാവുത്തെര റി ഞാൻ നല്ല�
േപാെല േക മനസ്സിലാക്കിയി ്. രാവുത്തർ
ഒരു ഒന്നാന്തരം മ വാദിയാെണ ് എനിക്കറി�
യാം. ഇതാ ഈ പൂവു് ആ പിണിയാളുെട ശിരസ്സി�
ലിടുക.

എ പറ നമ്പി ഗന്ധർവനു പൂജിച്ച പൂവു് കുറ�
െച്ചടു ് രാവുത്തരുെട കയ്യിൽെകാടു . അതു വാങ്ങി
പിണിയാളുെട ശിരസ്സിലി . പിണിയാൾ തുള്ളി ട�
ങ്ങി. നമ്പിയുെട ആജ്ഞ കാരം രാവുത്തർ പിണി�
യാെളെക്കാ െപാ ം വിള ം പിടിപ്പി സത്യം
െചയ്യി . ഗന്ധർവ്വൻ ഒഴി േപാവുകയും െച . ആ
വീ കാർ പണമായും പണ്ടങ്ങളായും നമ്പി വളെര
സമ്മാനങ്ങൾെകാടു . നമ്പി അവെയല്ലാം കയ്യിൽ
വാങ്ങീ “വാസ്തവത്തിൽ ഒടുവിൽ ഗന്ധർവ്വെന ഒഴിച്ചതു
രാവുത്തരാകുകയാൽ ഇവെയ്ക്കാെക്ക അർഹൻ രാവുത്തരാ�
ണു്” എ ് പറ ് അവെയല്ലാം രാവുത്തർ െകാടു�

്. രാവുത്തർ അവ വാങ്ങാൻ വളെര മടി . ഒടുക്കം
നമ്പിയുെട നിർബന്ധം െകാ ് മനസ്സില്ലാമനേസ്സാെട
അവെയല്ലാം രാവുത്തർ വാങ്ങി. എങ്കിലും എെന്നങ്കിലും
നമ്പിെയ അകെപ്പടുത്തണെമ തെന്നയായിരു പി�
െന്നയും അയാളുെട വിചാരം.

മ വാദെമല്ലാം കഴിഞ്ഞയുടെന നമ്പി സ്വേദശ�
േത്ത ് പുറെപ്പ . നമ്പി ഒരിക്കലും വാലിയക്കാെര
െകാ നടക്കാറില്ല. വാലിയക്കാർ പകരം അേദ്ദഹം
ചില േസവാമൂർത്തികെളയാണു് ഉപേയാഗെപ്പടു ക
പതിവു്. ഈ യാ യും അങ്ങെനത്തെന്നയായിരു .
രാ ിയായിരുന്നതിനാൽ ചില മൂർത്തികൾ വിള മാ�
യി മുൻേപ നട . പിന്നാെല നമ്പിയും േപായി. നമ്പി
െചേങ്കാട്ട, െതങ്കാശി മുതലായ കിഴക്കൻ ദി കളിേല�

േപാവുകയും മടങ്ങിവരുകയും െച ന്നതു് അച്ചൻ�
േകാവിൽ വഴിക്കാണു് പതിവു്. അതിനാൽ ഈ ാ�
വശ്യവും ആ വഴി തെന്നയാണു് േപായതു്. രാ ി
ഏകേദശം ഒരുമണിയായേപ്പാൾ അേദ്ദഹം അച്ചൻേകാ�
വിലിനു സ്വല്പം കിഴ വ . ആ സമയ ് കറു ്
തടി കൂറ്റനായ ഒരു പാണ്ടിപ്പിള്ള കാട്ടിൽനി ് ഇറങ്ങി�
വ ്, “ഈ അസമയ ് ഇതിേല കട േപാകുന്നതാ�
രാണു്” എ േചാദി . നമ്പി മറുപടി ഒ ം പറഞ്ഞില്ല.
അേപ്പാൾ ആ പാണ്ടിപ്പിള്ള, “ഓേഹാ, മനസ്സിലായി.
അച്ചൻേകാവിലിലയ്യപ്പെന ജയി റാന്നിക്കാർത്താവി�
െന്റ കുഴികളിൽ ആനകെള വീഴി െകാടുത്ത ആളാണു്,
അേല്ല? കർത്താവിെന അയ്യപ്പെന്റ കാ നായ്ക്കൾ പിടി�

െകാ േപായി. ഇതു് അയ്യപ്പെന്റ കാ നായ്ക്കൾ ധാരാ�
ളമുള്ള ദിക്കാണു്, സൂക്ഷി നടക്കണം” എ വീ ം
പറ . അതിനും നമ്പി മറുപടി യാെതാ ം പറഞ്ഞി�
ല്ല. എങ്കിലും നമ്പി അയാളുെട േനെര തിരി നി ്
ഒരാകർ ഷണവും ബന്ധനവും ഒരുമി കഴി െകാ പി�
െന്നയും നട തുടങ്ങി. നമ്പിയുെട പിന്നാെല പിള്ളയും
നട . കുറ കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ “േഹ, അെങ്ങന്തിനാണു്
എെന്റ കഴുത്തിൽ കയറി െകട്ടി വലി െകാ േപാകു�
ന്നതു്? എെന്ന വിട്ടയയ്ക്കണം. ഞാൻ അച്ചൻേകാവിൽ
അമ്പലത്തിൽ വിള െവ കാരനാണു്. ൈഭരവൻ പി�
ള്ള എന്നാണു് എെന്റ േപരു്. എെന്ന വിട്ടയച്ചിെല്ലങ്കിൽ
ഞാൻ േപാകും.”

നമ്പി: േപാകാനായി നിങ്ങൾ പല വിദ്യകൾ േയാ�
ഗി േനാക്കിയേല്ലാ. എന്നി ് എന്താ േപാകാ�
ഞ്ഞതു്? ഇനി ചിലെതാെക്ക ടി വിചാരിച്ചി �
ണ്ടേല്ലാ. അവ കൂടിക്കഴിയെട്ട. ഞാൻ നിങ്ങളുെട
കഴുത്തിൽ കയറി െകട്ടിവലി ന്നില്ല.

ൈഭരവൻ പിള്ള: അേങ്ങ െകട്ടിവലിക്കാൻ കയറും
മ ം േവണെമന്നില്ലേല്ലാ.

ഇങ്ങെന പറ െകാ ് കുറ കൂടി നടന്നേപ്പാൾ
അസംഖ്യം വ്യാ ങ്ങൾ വഴിയിൽ നിര നിൽ �
ന്നതായി ക . ഇവേയാടു നമ്പി മട ം, അേപ്പാൾ
തനി േപാകാൻ മാർഗമുണ്ടാകും എ ൈഭരവൻ പി�
ള്ളയും ഇവെയ ടി െകാ േപാകണം എ നമ്പിയും
നിശ്ചയി . വ്യാ ങ്ങെള കണ്ടി ് നമ്പി സ്വല്പം
േപാലും ഭയവും കൂസലുമുണ്ടായില്ല. അേദ്ദഹം അവയുെട
അടുക്കൽ ടി കട േപായി. നമ്പിെയ കണ്ട ക്ഷണ�
ത്തിൽ ഒരു വലിയ കടുവാ കാട്ടിേല ് ഓടിേപ്പായി.
േശ ഷി ണ്ടായിരുന്നവ നമ്പിയുെട പിന്നാെല നട �
തുടങ്ങി. അവയുെട പിന്നാെല ൈഭരവൻ പിള്ളയും
നട .

അടുത്ത ദിവസം സന്ധ്യ മുമ്പായി നമ്പി വ്യാ �
ങ്ങേളാടും ൈഭരവൻ പിള്ളേയാടും കൂടി റാന്നിയിൽ കർ�
ത്താവിെന്റ ഗൃഹത്തിെലത്തി. അേപ്പാൾ അവിെടയുണ്ടാ�
യിരുന്നവെരല്ലാം കടുവാ പിടി െകാ േപായ കാര�
ണവരുെട പുല ആചരി െകാണ്ടിരി കയായിരു .
അവിെടയുണ്ടായിരുന്ന കർത്താക്കന്മാർ കാരണവരുെട
മരണവൃത്താന്തം വിവരി നമ്പിേയാടു പറ െകാണ്ടി�
രുന്ന അവസരത്തിൽ മു നമ്പിെയ കണ്ട ക്ഷണത്തിൽ
കാട്ടിേല കയറിേപ്പായ കടുവായുെട കഴുത്തിൽക്കയ�
റി, കാരണവൻ കർത്താവും അവിെട എത്തി. അേപ്പാൾ
മുേമ്പ അവിെട വ നിന്നിരുന്ന വ്യാ ങ്ങെളല്ലാം അവി�
െടനി ് ഓടിേപ്പായി. അതു നമ്പി അവെയ ഉച്ചാടനം
െചയ്തിട്ടാെണ ള്ളതു് പറയണെമന്നില്ലേല്ലാ. ഇവെയ�
ല്ലാം ക ് അവിെടയുണ്ടായിരുന്നവെരല്ലാം ഭയാ ത�
പരവശന്മാരായിത്തീർ . ആ സമയ ം ൈഭരവൻ
പിള്ള നമ്പിേയാടു് “ഇനിെയങ്കിലും എെന്ന െട വിട്ടയ�
യ്ക്കേണ” എന്നേപക്ഷി . അതിനു മറുപടിയായി നമ്പി,
“എെന്റ മനേസ്സാടുകൂടി ഇേപ്പാൾ ഞാൻ നിങ്ങെള വിട്ടയ�

കയില്ല േപാകാെമങ്കിൽ െപാെയ്ക്കാള്ളണം” എന്നാണു
പറഞ്ഞതു്. അേപ്പാൾ കാരണവൻ കർത്താവു് ൈഭര�
വൻ പിള്ളെയ കണ്ടി ്, “എെന്ന കടുവാ പിടി കാ�
ട്ടിൽെക്കാ േപായി താമസിച്ചിരുന്നേപ്പാൾ എനി
ഭക്ഷണവും മ ം ത ് എെന്ന രക്ഷിച്ചതു് ഈ ൈഭരവൻ
പിള്ള തെന്നയാണേല്ലാ. ഇേദ്ദഹം ഈ കടുവാ ട്ടത്തി�
െന്റ ഒരു േമലാവാണു്” എ പറ . യൂഥത്തലവനായ
ആ വലിയ കടുവാ ൈഭരവൻ പിള്ളയുെട പാദങ്ങെള
ന കയും നമസ്ക്കരി കയും മ ം െച ് അേദ്ദഹെത്ത
അസാമാന്യമായി ബഹുമാനി ന്നതും അേപ്പാൾ എല്ലാ�
വരും ക .

അനന്തരം നമ്പി കർത്താവിേനാടു്, “ഇനി ഈയാ�
ണ്ടിൽ ആനകെള പിടിക്കാൻ മിേക്കണ്ടാ, നാലാമ�
െത്ത കുഴിയിൽ വീണുകിട്ടിയ ആ െകാമ്പെന അച്ചൻ�
േകാവിൽ ശാസ്താവിനു വഴിപാടായി അയ െകാടുേത്ത�
ക്കണം. ഞാൻ ഇേപ്പാൾത്തെന്ന േപാകു ” എ
പറ യാ യായി. “ഇേപ്പാൾത്തെന്ന േപാകുന്നതു
വലിയ സങ്കടമാണു്. ര ദിവസെമങ്കിലും ഇവിെട താ�
മസിച്ചി േപായാൽമതി” എ ം മ ം കർത്താക്കന്മാർ
ലൗകികം പറ . എങ്കിലും നമ്പി അെതാ ം അനു�
വദിച്ചില്ല. അേദ്ദഹം ൈഭരവൻ പിള്ളെയ ആ വലിയ
കടുവയുെട കഴുത്തിൽക്കയറ്റി ഇരു കയും പിൻഭാഗ�

താനും കയറിയിരി കയും െചയ്തി ്, “സന്ധ്യാ�
വന്ദനത്തിനു അമാന്തം വരാത്തവിധത്തിൽ െചങ്ങ �
െരത്തിക്കണം ” എ ് കടുവാേയാടു് പറ . ഉടെന
കടുവായാ യാവുകയും നിശ്ചിതസമയത്തിനു മുൻേപ�
തെന്ന െചങ്ങ െര കയും െച . അനന്തരം നമ്പി
ഒരു മണിെയടു ജപി കടുവായുെട കഴുത്തിൽ െക�
ട്ടീ ് “നിന ് ഞാൻ മണികണ്ഠൻ എ േപരിട്ടിരി�

. ഇനിയും ഞാൻ വിചാരി ന്ന സമയം എെന്റ
അടുക്കൽവരണം. ഇേപ്പാൾ നിന േപാകാം” എ
കടുവാേയാടു് പറയുകയും കടുവാ നമ്പിെയയും ൈഭരവൻ
പിള്ളേയയും നമസ്ക്കരിച്ചി േപാവുകയും െച . ആ സമ�
യ ് ൈഭരവൻ പിള്ള, ഇനിെയങ്കിലും എെന്ന വിട്ടയ�
യ്ക്കേണ” എ ് നമ്പിേയാടേപക്ഷി . “നിങ്ങെള അ �
െയളുപ്പത്തിൽ വിട്ടയ കയില്ല” എ നമ്പി അേപ്പാഴും
മറുപടി പറ . അതിെന്റേശ ഷം നമ്പി കുളിയും നിത്യ�
കർമ്മാനുഷ്ഠാനാദികളും അത്താഴവും കഴി കയും ൈഭ�
രവൻ പിള്ളെയ ഊണു കഴിപ്പി കയും െചയ്തി ് അവർ
ര േപരും ഒരു മുറിക്കക െച കിട . അേപ്പാൾ,
ൈഭരവൻ പിള്ള, “എെന്ന െവറുെത ഇങ്ങെന താമസി�
പ്പി ന്നെതന്തിനാണു്? വിട്ടയ ന്നതിനു് എന്താണു്
വിേരാധം? ” എ േചാദി

നമ്പി: “വിേരാധെമാ മില്ല. കുറ ദിവസം ഇവിെട
താമസിച്ചി വിട്ടയേച്ചക്കാം.”

ൈഭരവൻ പിള്ള: ഇനിയും കുറ ദിവസംകൂടി എെന്ന
ഇവിെട താമസിപ്പിക്കണെമ വിചാരി ന്ന
പക്ഷം എനിെക്കാരാ ഹമു ്; അതുംകൂടി സാ�
ധിപ്പി തന്നാൽ െകാള്ളാം.

നമ്പി: ആ ഹെമന്താണു്?

ൈഭരവൻ പിള്ള: നിങ്ങളിൽനി കുറ ് മ വാദം
പഠിച്ചാൽ െകാള്ളാെമന്നാണു് എെന്റ ആ ഹം.

നമ്പി: നിങ്ങൾ എെന്നക്കാൾ വലിയ മ വാദിയും ശാ�
ജ്ഞനുമാെണ ് എനിക്കറിയാം. പേക്ഷ, നി�

ങ്ങൾ ര േദാ ഷങ്ങളു ്; അവ ര ം ഉേപ�
ക്ഷിച്ചാൽ പിെന്ന നിങ്ങെളേപ്പാെല േയാഗ്യനായ
ഒരു മ വാദി േലാകത്തിൽ േവെറ ഉണ്ടായിരി�
ക്കയില്ല.

ൈഭരവൻ പിള്ള: ആ േദാ ഷങ്ങൾ എെന്തല്ലാമാണു്?

നമ്പി: ചില ബാധകൾ തു േമ്പാൾ നിങ്ങെള ആണും
െപ ം തിരിച്ചറിയാത്തവെന്റ മകൻ എ ം മ ം
പറയും. അതു് േകൾ േമ്പാൾ നിങ്ങൾ ലജ്ജ�
യുണ്ടാകു . അെതാരു േദാ ഷമാണു്. പിെന്ന നി�
ങ്ങൾ ് ആ ിതന്മാരിൽ അനുകമ്പയില്ല. അതു്
സർവ്വ ധാനമായ വലിയ േദാ ഷമാണു്.

ൈഭരവൻ പിള്ള: ആ ിതന്മാരിൽ അനുകമ്പയില്ലാ�
െത ഞാൻ എന്താണു വർത്തിച്ചി ള്ളതു്?

നമ്പി: റാന്നിക്കർത്താവു് നിങ്ങളുെട ഒരു ആ ിതന�
േല്ല? അേദ്ദഹം എേന്താ തരാെമ പറഞ്ഞിരു�
ന്നതു് ആ അവധിദിവസംതെന്ന തരാെതയിരുന്ന�
തുെകാണ്ടേല്ല അേദഹത്തിെന്റ കുഴികളിൽ ആന�
കൾ വീഴാെതയാക്കിയതു്? എന്നാൽ അേദ്ദഹം
അതു് അവധിദിവസം തരാെത യിരുന്നെത �
െകാണ്ടാെണ ം അവധി െതറ്റിയാലും അേദ്ദഹം
തരുന്ന ആളാെണ ം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കാെത�
യിരുന്നെതന്താണു്? ആ അവധി ദിവസം അേദ്ദ�
ഹത്തിനു അമ്മ മരിച്ച പുലയല്ലായിരു േവാ?
പിെന്ന എെന്റ മ ശക്തിെകാ ് ഞാൻ കുഴി�
യിൽ വീഴിച്ച െകാമ്പനാനകളിൽ നാെലണ്ണത്തി�
െന കുഴികളിൽ നി കയറ്റിയതിെന്റ േശ ഷം
അഞ്ചാമെത്ത കുഴിയിൽ നി കർത്താവിെന�
െയടുപ്പി െകാ േപായി വലിയ ലഹള ഉണ്ടാ�
ക്കിത്തീർത്തെതന്തിനാണു്?

ൈഭരവൻ പിള്ള: ആ ഒൻപതാനകളിൽ വാസ്തവത്തിൽ
നല്ല ലക്ഷണങ്ങേളാടുകൂടിയ നാെലണ്ണേമ ഉണ്ടാ�
യിരു . േശ ഷമുണ്ടായിരുന്ന അഞ്ചാനകളും
കണ്ടാൽ നല്ല ലക്ഷണയുക്തങ്ങളാെണ േതാ�
ന്നത്തക്കവയായിരുെന്നങ്കിലും വാസ്തവത്തിൽ
അവ വിലക്ഷണങ്ങളായിരു . ആ ആനകെള
കയറ്റിെക്കാ േപായിരു െവങ്കിൽ കർത്താ�
വിെന്റ ഐശ്വര്യം നിേശ്ശ ഷം നശി കയും അേദ്ദ�
ഹത്തിനു് അേനകമനർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടായിത്തീരു�
കയും െച മായിരു . അങ്ങെന വരരുെത
വിചാരിച്ചാണു് ഞാൻ എെന്റ കാ നായെയ അയ�

കയും മ ം െചയ്തതു്.

നമ്പി: ശരി, എന്നാൽ ഞാനിേങ്ങാ ് േപാന്നേപ്പാൾ നി�
ങ്ങൾ എെന്റ പിന്നാെല വന്നെതന്തിനാണു്?

ൈഭരവൻ പിള്ള: എെന്റ കാ നായ്ക്കെള നിങ്ങൾ ഉപ �
വിക്കാതിരിക്കാനായി ം കർത്താവിെന്റ കാര്യം
പറയാനായി മാണു്.

നമ്പി: ശരി. നിങ്ങളിൽനി ് അറിയാനുണ്ടായിരുന്ന�
െതല്ലാം ഇേപ്പാൾ ഞാനറി കഴിഞ്ഞിരി �

. അതിനാൽ ഇനി നിങ്ങൾ േപാകാം.

ൈഭരവൻ പിള്ള: ഞാനാരാെണ ള്ളതും നിങ്ങൾ
അറി വേല്ലാ.

നമ്പി: ഓേഹാ. അതു് ആദ്യം പാണ്ടിപ്പിള്ളയുെട
േവ ഷത്തിൽ കണ്ടേപ്പാൾത്തെന്ന മനസ്സിലാക്കി.

ൈഭരവൻ പിള്ള: എന്നാൽ എനിക്കിനി ചില സംഗതി�
കൾ കൂടി പറയാനു ്. മുൻകാലങ്ങളിൽ പര�
േദശങ്ങളിലുള്ളവർ ് വല്ല ബാേധാപ വേമാ
മേറ്റാ ഉണ്ടായാൽ എെന്റ സന്നിധിയിൽവ ്
എെന്ന ഭജി കയും ശരണം ാപി കയും
ഞാൻ അവരുെട ഉപ വങ്ങൾ നീക്കി സുഖെപ്പ�
ടുത്തി അയ കയുമായിരു പതിവു്. നിങ്ങൾ
പരേദശങ്ങളിലും േപായി മ വാദം െച തുട�
ങ്ങിയതിൽപ്പിെന്ന എെന്റ അടുക്കൽ ആരും വരാ�
െതയായിരി , അതിനാൽ എനി മു �
ണ്ടായിെക്കാണ്ടിരുന്ന ആദായം ഇേപ്പാൾ നി �
േപായിരി ന്നതുെകാ ് േമലാൽ നിങ്ങൾ പര�
േദശങ്ങളിൽേപ്പായി മ വാദം െചയ്കയിെല്ല
തീർച്ചെപ്പടുത്തണം. പരേദശികൾ ബാേധാപ�

വേമാ മേറ്റാ ഉണ്ടായാൽ അവർ എെന്റ സന്നി�
ധിയിൽ വരണെമ ം അതു ധനുമാസത്തിൽ
എെന്റ ഉത്സവകാലത്തായിരിക്കണെമ ം വ്യ�
വസ്ഥെച കയും അക്കാല നിങ്ങളും അവി�
െട ഉണ്ടായിരി കയും േവണം. അക്കാല ്
അവർ േവ ന്ന മ വാദം എെന്റ സന്നിധി�
യിൽവ നിങ്ങൾതെന്ന െച ന്നതിനു വിേരാധ�
മില്ല. പരേദശികൾ നിങ്ങൾ മ വാദം െച �
ന്നതു് എെന്റസന്നിധിയിൽവ ം ഉത്സവകാല �
മായിരിക്കണെമ മാ േമ എനി ് നിർബന്ധ�
മു . അങ്ങെനയായാൽ അതും ഉത്സവത്തിെന്റ
ആേഘാ ഷങ്ങളിെലാന്നായിത്തീരുമേല്ലാ. നി�
ങ്ങൾ ആ േതാറും ധനുമാസം ഒന്നാം തിയ്യതി
രാവിെല അവിെടെയ കയും ഉത്സവം കഴിയു�
ന്നതുവെര അവിെടത്താമസി കയും േവണം.
നിങ്ങെള അേങ്ങാ ് െകാ വരുന്നതിനു ന െട
മണികണ്ഠെന ഞാനിവിെട അയ െകാള്ളാം.
നിങ്ങെള ഞാനും എെന്റ ആശാനായി സ്വീക�
രിച്ചിരി . അതിനാൽ നിങ്ങൾ അവിെട
വന്നാൽേവ ന്ന ആചാേരാപചാരങ്ങെളാെക്ക
െച ന്നതിനു ഞാൻ ഏർപ്പാടു െച െകാള്ളാം.

ൈഭരവൻ പിള്ള പറഞ്ഞെതല്ലാം നമ്പി പൂർണ്ണമായി
സമ്മതി കയും ൈഭരവൻ പിള്ള അേപ്പാൾത്തെന്ന
അവിെടനി േപാവുകയും െച . ഈ ൈഭരവൻ പിള്ള
സാക്ഷാൽ അച്ചൻേകാവിൽ ശാസ്താവായിരു എ �
ള്ള വാസ്തവം ഇേപ്പാൾ വായനക്കാർ ഊഹിച്ചറിഞ്ഞിരി�

െമ വിശ്വസി .
ആ ആണ്ടിൽ ധനുമാസം ഒന്നാം തീയതിയുെട തേല�

ദിവസം രാ ിയിൽ അച്ചൻേകാവിൽ േദവസ്വക്കാർ ്
ഒരു സ്വപ്നമുണ്ടായി. “നാെള രാവിെല േതവലേശ്ശരി
നമ്പി ഇവിെട വരും. അേദ്ദഹം എെന്റയും ഗുരുവാണു്.
അതിനാൽ നിങ്ങൾ അേദ്ദഹെത്ത സാദരം എതിേരൽ�

കയും സബഹുമാനം ആചാേരാപചാരങ്ങൾ െച ക�
യും േവണം. ബലിക്കൽ രയുെട വടേക്കപ്പടിയിൽ െവ�
ള്ളയും കരിമ്പടവും വിരി ് അേദ്ദഹെത്ത ഇരുത്തണം.
അവിെട ഒരു ചങ്ങലവട്ടക െകാളുത്തിവ കയും േവണം.
അേദ്ദഹം ഇവിെടത്താമസി ന്ന ദിവസങ്ങളിെലല്ലാം
ത ിയുെട പതിവുേപാെല അരിേക്കാ കളും പകർച്ച�
യും െകാടുക്കണം. അേദ്ദഹത്തിെന്റ പരിവാരങ്ങെളയും
യഥാേയാഗ്യം ആദരിക്കണം” എന്നായിരു സ്വപ്നം.
ധനുമാസം ഒന്നാം തീയതിയുെട തേലദിവസം ൈവകു�
േന്നരം മണികണ്ഠൻ നമ്പിയുെട അടുക്കൽ എ കയും
നമ്പി മണികണ്ഠെന്റ കഴുത്തിൽകയറി പരിവാരസേമതം
പുറെപ്പ ധനുമാസം ഒന്നാം തീയതി രാവിെല അച്ചൻ�
േകാവിലിൽ െച േചരുകയും േദവസ്വക്കാർ സ്വപ്ന �
കാരെമല്ലാം അേദ്ദഹെത്ത എതിേര ് സൽക്കരി കയും
െച .

അച്ചൻേകാവിലിൽ ധാനമായി ള്ള നടവരവു്
െനയ്യാണു്. അതവിെട ധാരാളമായി വരുകയും െച ം.
എങ്കിലും വിളക്കിനും മ ം ഉപേയാഗി കയല്ലാെത
അതു് ആരും കൂട്ടി ഊണുകഴിക്കാറില്ല. അവിെട െന �
കൂട്ടിയൂണു് കഴിച്ചാൽ മാ കഴിയുേമ്പാൾ പനി തുട �
െമ ള്ള കാര്യം തീർച്ചയാണു്. അതുെകാ ് അവിെട
ത ി േപാലും പകർച്ച െന ് െകാടുക്കാറില്ല.
എങ്കിലും േതവലേശ്ശരി നമ്പി പകർച്ച ട്ടത്തിൽ
ഒരു തുടം െന കൂടി െകാടു കയും അേദ്ദഹം അതുകൂട്ടി
ഉ കയും െച . നമ്പി ് അതുെകാ ് പനിെയന്നല്ല,
യാെതാരു സുഖേക്കടും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇതറിഞ്ഞേപ്പാൾ
ത ി ് അപരിമിതമായ കുണ്ഠിതമുണ്ടായി. െന കൂട്ടി�
യി ് നമ്പി ് സുഖെക്കെടാ ം ഉണ്ടാകാെതയിരുന്നതു
ശാസ്താവിെന്റ കരുണെകാണ്ടായിരിക്കണെമ ം താൻ
ത ിയായിരി ന്ന സ്ഥിതി ് തെന്ന റി ള്ളതില�
ധികം കരുണ ശാസ്താവിനു മെറ്റാരാളുെട േപരിലുണ്ടാകു�
ന്നതു് തനി കുറച്ചിലാണേല്ലാ എ ം മ മായിരു
അേദ്ദഹത്തിെന്റ വിചാരം. അേദ്ദഹത്തിനു് െന കൂട്ടി
ഉണ്ണണെമങ്കിൽ അവിെട ഒരു യാസവുമുണ്ടായിരു�
ന്നില്ല. എങ്കിലും പനി വെന്നങ്കിേലാ എ ള്ള ഭയം
നിമിത്തം അേദ്ദഹത്തിനു് അതിനു ൈധര്യമുണ്ടായില്ല.
ഏെതങ്കിലും ഇതിെനാരു തീർച്ചയുണ്ടായിട്ടല്ലാെത ഇനി
ഊണു കഴി കയില്ല” എ നിശ്ചയി ് അേദ്ദഹം
പിേറ്റദിവസം ഉച്ചതിരിയുന്നതുവെര ഉണ്ണാെതയിരു .
ത ി ഉണ്ണാെത താനു ന്നതു് വിഹിതമല്ലേല്ലാ എ
വിചാരി നമ്പിയും ഊണുകഴിച്ചില്ല. ഉച്ചതിരിഞ്ഞ�
േപ്പാൾ ീേകാവിലിനക നി ് “നമ്പി ് ഒരു തുടം
െകാടു, താഴമണ്ണിനു് ഒരു തുടം ചുടു്” എെന്നാരശരീരി
വാ ണ്ടായി. ഇതു് ശാസ്താവിെന്റ കല്പനയാെണ ്
അവിെടയുണ്ടായിരുന്ന സകലരും വിശ്വസി . എങ്കി�
ലും ഇതിെന്റ അർത്ഥെമെന്ത ് സംശയി ് ചിലർ
നമ്പിേയാടു േചാദി . അേപ്പാൾ നമ്പി, “ഇതിെന്റ
അർത്ഥം എനി ് ഒരു തുടം െന ് തരണെമ ം
താഴമൺേപാറ്റി (ഇേദ്ദഹമാണു് ഇവിടുെത്ത ത ി)
െന തുടത്തിെലടു ് ചൂടുപിടിപ്പി കൂട്ടിെക്കാള്ളണ�
െമ മാണു്” എ പറ . ത ി അ കാരം െന ്
കൂട്ടിയു ്. അേദ്ദഹത്തിനു പനി വ മില്ല. പിെന്ന അതു
പതിവായിത്തീർ .

േതവലേശ്ശരി നമ്പി അേദ്ദഹത്തിെന്റ ജീവാവസാനം
വെര ധനുമാസം ഒന്നാം തീയതിേതാറും അച്ചൻേകാ�
വിലിൽ എത്തി ഉത്സവം കഴിയുന്നതു് വെര അവിെട
താമസി കയും അക്കാല ബാേധാപ വക്കാരായും
മ ം അേനകം പരേദശികൾ അവിെട വരുകയും നമ്പി
അവിെടവ മ വാദം െച ് അവരുെട ബാധകെളയും
മ ം ഒഴി സുഖെപ്പടുത്തി അയ കയും െച െകാണ്ടി�
രു . അതിനാൽ അക്കാല ് വഴിപാടുകളായും മ ം
േദവസ്വത്തിേല ള്ള വരവു വളെര വർദ്ധി . നമ്പി വി�
ചാരി ന്ന കാര്യങ്ങെളല്ലാം അച്ചൻേകാവിൽ ശാസ്താവു
സാധിപ്പി ് െകാടു െകാ മിരു .

െകാല്ലം ‘െതാള്ളായിരത്തിൽപ്പരെമാെരഴുപതും മൂ �
മാം കുംഭമാേസ’ നാടു് നീങ്ങിയ കാർത്തികതിരുനാൾ
രാമവർമ്മമഹാരാജാവു തിരുമന െകാ ് ഒരിക്കൽ
മസൂരി ബാധിതനായിത്തീർ . അേപ്പാൾ േതവലേശ്ശരി
നമ്പി മസൂരികാേരാഗം ആകർ ഷി മാ െമ ള്ളതു് �
സിദ്ധമായിരുന്നതിനാൽ കൽപ്പന കാരം ആൾ വ
നമ്പിെയ തിരുവനന്തപുര െകാ േപായി. േരാഗം
ഏറ്റവും കടുത്തവകയായിരുന്നതിനാൽ തിരുമന െകാ�

് അത്യന്തം അവശനായി കിട തെന്നയായിരു .
നമ്പി ആ േരാഗം ആകർ ഷി തെന്റ േദഹത്തിേന്മലാ�
ക്കി. ഉടെന തിരുമനസ്സിെല േദഹത്തിേന്മലുണ്ടായിരുന്ന
കുരുക്കെളല്ലാം കാണാെതയായിത്തീരുകയും തിരുമന�
സ്സിേല വളെര സുഖം േതാ കയാൽ അവിടു ് എഴു�
േന്നറ്റിരി കയും െച . എങ്കിലും നമ്പിയുെട േദഹത്തി�
െലല്ലാം തൽക്ഷണം കുരുക്കൾ കാണെപ്പടുകയും നമ്പി
ഏറ്റവും പരവശനായി അവിെടത്തെന്ന വീഴുകയും െച .
അേപ്പാൾ നമ്പിയുെട ആകൃതി കണ്ടി തിരുമനസ്സിേല�

തെന്ന ഭയം േതാന്നി. ഉടെന “ഇതു് എനി ം തനി�
മരുതു്” എ കൽപ്പി . അേപ്പാൾനമ്പി, “പിെന്ന

ആർക്കാകാെമ കൂടി കല്പ്പിക്കണം” എന്നറിയി .
തിരുമന െകാ ് സ്വല്പം ആേലാചിച്ചി ്, “ഇവിെടനി�

് ഏകേദശം നാൽപ്പതു നാഴിക ദൂരം കിഴ വഴിയരി�
കിലായി ് ഒരു കാവിൻകൂട്ടമു ്. അവിെട ര വലിയ
പാലകൾ നിൽ ്. അവയിൽ അേനകം ദുർേദ�
വതമാർ വ വാസമായി ്. ആ േദവതമാരുെട ഉപ�

വം നിമിത്തം പകൽസമയ ് േപാലും ആ വഴിെയ
ജനങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാതായിരി �

. ഈ േരാഗം ആകർ ഷി ് ആ പാലകളിൽ ആക്കി�
യാൽ അവ നശി കയും അേപ്പാൾ ആ ദുർേദ്ദവതമാർ
അവിടം വി േപാവുകയും ആ വഴി ജനങ്ങൾ സഞ്ചാര�
േയാഗ്യമായിത്തീരുകയും െച ന്നതാകയാൽ അെതാരു
വലിയ ഉപകാരമായിരി ം. അതുെകാ ് അങ്ങെന
െചയ്താൽ െകാള്ളാം” എന്നരുളിെച്ച . അേപ്പാൾ നമ്പി,
“എന്നാൽ എെന്ന ആ സ്ഥലേത്ത െകാ േപാകുന്ന�
തിനുകൂടി കല്പനയുണ്ടാകണം. എനി നട േപാകാൻ
നിവൃത്തിയില്ലാതായിരി ” എന്നറിയി . ഉടെന
കല്പന കാരം ഏതാനുമാളുകൾവ നമ്പിെയ ഒരു മഞ്ച�
ലിലാക്കിെയടു ് ആ സ്ഥല െകാ േപാവുകയും
നമ്പി ആ മസൂരി േരാഗെത്ത തെന്റ േദഹത്തിൽനി ്
ആകർ ഷി ് ആ പാലകളിലാ കയും ആ പാലകൾ
ഏഴു ദിവസംെകാ ് ഉണങ്ങിെയാടി നിലംപതി�

കയും ദുർേദവതമാെരല്ലാം അവിടം വി േപാവുകയും
ആ വഴി ജനങ്ങൾ സഞ്ചാരേയാഗ്യമായിത്തീരുക�
യും നമ്പി സ്വസ്ഥശരീരനായി തിരിെയ തിരുവനന്തപു�
രെത്ത കയും െച . അേപ്പാേഴ തിരുമനസ്സിേല�

ക്ഷീണവും മ ം തീർ സുഖമാവുകയും െചയ്തിരു .
തിരുമന െകാ ് സേന്താ ഷി നമ്പി പല സമ്മാ�
നങ്ങൾ കല്പി െകാടുത്തതു് കൂടാെത കൽപ്പന കാരം
ഏതാനും വ ക്കൾ കരെമാഴിവായി പതി െകാടു �
കയും െച .

ഈ നമ്പി സിദ്ധ യുദ്ധവിദഗ് ദ്ധന്മാരായിരുന്ന കു�
ഞ്ചി ട്ടിപ്പിള്ള സർവാധി കാര്യക്കാർ, കുതിരപ്പക്ഷി,
ൈവക്കം പത്മനാഭപിള്ള എന്നിവർ ചില ഉപേദ�
ശങ്ങൾ െകാടു കയും ശ ക്കളുെട ആയുധം െകാ
മരിക്കാെതയിരി ന്നതിനായി ചില മ ങ്ങൾ ധരി�
പ്പി കയും െചയ്തിരു . േവലുത്തമ്പിദളവാ അവസാ�
നകാല രക്ഷാമാർഗ്ഗെമാ മില്ലാതായേപ്പാൾ വിവ�
രം നമ്പിെയ ഹിപ്പി കയും േതവലേശ്ശരിയിൽ െച�
ന്നാൽ രക്ഷി െകാള്ളാെമ നമ്പി തമ്പിെയ അറിയി�

കയും െചയ്തിരു . ദു ഷ്ക്കാലശക്തി നിമിത്തം തമ്പി ്
അവിെടെച്ച േചരാൻ സാധിക്കായ്കയാലാണു് ഒടുക്കം
ആത്മഹത്യ െചേയ്യണ്ടതായി വന്നതു്. ഈ േതവലേശ്ശ�
രി നമ്പിയുെട കാല തെന്ന ‘താമരേശ്ശരിനമ്പി’ എ

സിദ്ധനായി ് ഒരു മ വാദി ആറ െളയുണ്ടായിരു�
. താമരേശ്ശരിനമ്പി േതവലേശ്ശരി നമ്പിയുെട സജാ�

തീയനായിരു െവങ്കിലും അേദ്ദഹത്തിനു േതവലേശ്ശരി
നമ്പിെയ റി പുച്ഛമായിരു . തെന്ന ജയിക്കത്ത�
ക്കവണ്ണമുള്ള േയാഗ്യത േതവലേശ്ശരിക്കിെല്ലന്നായിരു
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താമരേശ്ശരിയുെട വിചാരം. അങ്ങെന അേദ്ദഹം ചില�
േപ്പാൾ ചിലേരാടു സംഗവശാൽ കുേറെശ്ശ പറയാറുമു�
ണ്ടായിരു . ഇതിെന റി േതവലേശ്ശരി നമ്പിയും
അറിയാെതയിരുന്നില്ല. “േതവലേശ്ശരിയുമായി േനരി
കാണാനിടയാക്കരുതു്.േനരി കണ്ടാൽനാശമുണ്ടാകും”
എ ് ആേരാ തെന്റ അടുക്കൽ വ പറഞ്ഞതായി താ�
മരേശ്ശരിനമ്പി കൂെട െട സ്വപ്നം കാണാറുണ്ടായിരു .
േനരി കണ്ടാൽ നാശമുണ്ടാകുന്നതു് േതവലേശ്ശരിക്കാ�
െണന്നാണു് താമരേശ്ശരിനമ്പി ഈ സ്വപ്നം െകാ മന�
സ്സിലാക്കിയതു്. േതവലേശ്ശരിേയക്കാൾ േയാഗ്യത തനി�

െണ്ട ള്ള വിചാരം മനസ്സിലിരി േമ്പാൾ അേദ്ദഹ�
ത്തിനു് അങ്ങെനയല്ലാെത േതാന്നാൻതരമില്ലേല്ലാ.

േതവലേശ്ശരി നമ്പി അന്യേദശങ്ങളിൽേപ്പായും സ്വ�
േദശ വ ം മ വാദസംബന്ധമായി തിദിനെമന്ന�
േപാെല ഓേരാ അ തങ്ങൾ വർത്തി െകാണ്ടിരുന്ന�
തിനാൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ കീർത്തി വർദ്ധി വർദ്ധി
ഭൂേലാകത്തിൽ സർവ്വ വ്യാപി . അതിനാൽ മ �
വാദത്തിനായി താമരേശ്ശരി നമ്പിയുെട അടുക്കൽ ആരും
െചല്ലാെതയും അേദ്ദഹെത്ത ആരും എ ം െകാ േപാ�
കാെതയുമായി. അേപ്പാൾ താമരേശ്ശരിനമ്പി േതവല�
േശ്ശരിനമ്പിെയ റി ള്ള അസൂയ സഹിക്കവയ്യാതായി�
ത്തീർ . േതവലേശ്ശരി നമ്പി ജീവിച്ചിരി ന്ന കാല�

തെന്റ കീർത്തി ് ചാരമുണ്ടാകുന്ന കാര്യം അസാ�
ദ്ധ്യമാെണ ് േതാ കയാൽ ഏതുവിധവും േതവലേശ്ശ�
രി നമ്പിയുെട കഥ കഴിക്കണെമ താമരേശ്ശരി നമ്പി
തീർച്ചെപ്പടുത്തി. േനരി കണ്ടാൽനാശമുണ്ടാകുെമ
സ്വപ്നമുണ്ടായി ണ്ടേല്ലാ. അതിനാൽേനരി കാണ്മാൻ
മാർഗമുണ്ടാക്കണെമ തെന്ന അേദ്ദഹമുറ . അതി�
െനന്താണു് വഴിെയന്നാേലാചിച്ചേപ്പാൾ േതവലേശ്ശരി
നമ്പി െചാവ്വാഴ്ചയും െവള്ളിയാഴ്ചയും െവളുപ്പാൻകാല
പതിവായി െനടും യാ കളരിയിേല േപാകാറുെണ്ട�

ം അതു് ആറ്റിലൂെടയാണു് പതിെവ ം അറിവു് കി�
ട്ടി. അതിനാൽ അടുത്ത െവള്ളിയാഴ്ച െവളുപ്പാൻകാല
ജലമാർഗ്ഗമായി ഒ യാ െചയ്യണെമ താമരേശ്ശ�
രി നമ്പി നിശ്ചയി . ഈ വിവരെമല്ലാം േതവലേശ്ശരി
നമ്പി എങ്ങെനേയാ മനസ്സിലാ കയും െച . എങ്കിലും
അേദ്ദഹത്തിനു് അതുെകാ കൂസെലാ മുണ്ടായില്ല.
അേദ്ദഹം പതിവുേപാെല െവള്ളിയാഴ്ച െവളുപ്പാൻകാല�

െനടും യാെറ്റ ് പുറെപ്പ . േതവലേശ്ശരി നമ്പി
ഒരരക ് (അമ്മി) എടുത്തി ് അതിേന്മൽക്കയറി, അതി�
െന്റ തലയ്ക്കൽ ഒരു പന്തവും െകാളുത്തി ത്തിെക്കാണ്ടാ�
ണു് ആറ്റിൽ ടി കിഴേക്കാ പുറെപ്പട്ടതു്. ആ സമയ�

തെന്ന താമരേശ്ശരി നമ്പി കിഴ നി പടിഞ്ഞാ ം
പുറെപ്പ . താമരേശ്ശരി നമ്പി ഒരു തൂശനില െവള്ളത്തി�
ലി ് അതിേന്മൽക്കയറിയാണു് പുറെപ്പട്ടതു്. താമരേശ്ശരി
നമ്പി ‘അത്തിമൂടു് ’ എന്ന സ്ഥലത്തായേപ്പാൾ പടിഞ്ഞാ�
റു് അസാമാന്യമായ ഒരു േതജ ക . സൂക്ഷി േനാ�
ക്കിയേപ്പാൾ േതവലേശ്ശരി നമ്പിയുെട വരവാെണ ്
അേദ്ദഹത്തിനു മനസ്സിലായി. ആ സമയം “ഒഴി �
േപാെയ്ക്കാള്ളണം; അെല്ലങ്കിൽ ആപ ണ്ടാകും” എ ്
ആേരാ വിളി പറഞ്ഞതായി താമരേശ്ശരി നമ്പി
േതാന്നി. ആ ദുർന്നിരീക്ഷ്യമായ േതജ കാണുകയും
േമല്പറഞ്ഞ വാ കൾേകൾ കയും െചയ്തേപ്പാൾ താമ�
രേശ്ശരി നമ്പിയുെട ഹൃദയം വല്ലാെത ഭയപരവശമായി�
ത്തീർ . എങ്കിലും അേദ്ദഹം പിെന്നയും മുേമ്പാ തെന്ന
േപായി. അേപ്പാേഴ ം േതവലേശ്ശരി നമ്പി വന്നടു
കഴി . േതവലേശ്ശരി നമ്പിയുെട മുഖ ് അേപ്പാൾ
അതിഭയങ്കരമായ ഒരു േതജ ജ്വലി െകാണ്ടിരു .
ആ മുഖം കണ്ടേപ്പാൾ താമരേശ്ശരി നമ്പിയുെട ഭയം ശത�
ഗുണീഭവി . അേപ്പാൾ േതവലേശ്ശരി നമ്പി, “ഇതു് ഒടു�
വിലെത്ത കാഴ്ചയാണു്” എ പറയുകയും താമരേശ്ശരി
നമ്പിയുെട തൂശനില ് തീപിടി ് അതു് ഭസ്മമായിേപ്പാ�
വുകയും നമ്പി അവിെടയുണ്ടായിരുന്ന ഒരു നീർ ഴിയിൽ
അകെപ്പ താണുേപാവുകയും െച . േതവലേശ്ശരി നമ്പി
േനെര കിഴേക്കാ െച െനടും യാ കളരിയിെല�
ത്തി. വന്ദിച്ചി തിരിെയേപ്പായി െചങ്ങ ർ പടിഞ്ഞാ�
െറ നടയിലും ദർശനം കഴി സ്വഗൃഹത്തിേല േപാ�
വുകയും െച .

െവളുപ്പാൻകാല െവള്ളത്തിൽ മുങ്ങിേപ്പായ താ�
മരേശ്ശരി നമ്പി പിേറ്റ ദിവസം ആേറഴുനാഴിക പുലർന്ന�
േപ്പാേഴ ം ഒരു വിധത്തിൽ ആറ ള േക്ഷ ത്തിനു വട�

വശ ള്ള കടവിെലത്തി. അേപ്പാൾ അേദ്ദഹത്തിനു
വലിയ തരേക്കെടാ ം പറ്റിയിരുന്നില്ല. കര കയറി
സ്വല്പം നടന്നേപ്പാേഴ ം അേദ്ദഹം േബാധംെക നില�

വീണു. അതു ക ചിലർകൂടി എടു ് അേദ്ദഹെത്ത
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഗൃഹത്തിൽ െകാ െചന്നാക്കി. ഉടെന
പണി തുട കയും മൂന്നാം ദിവസം േദഹത്തിൽ സർവ്വ
മസൂരി രു പുറെപ്പടുകയും പ ണ്ടാം ദിവസം അേദ്ദഹം
മരി കയും അേതാടുകൂടി ആ കുടുംബം അവസാനി �
കയും െച .

സാധാരണ മ വാദികൾ ൈകവി ഷം ഛർദ്ദിപ്പി ം
മ മാണേല്ലാ കളയുക പതിവു്. എന്നാൽ േതവലേശ്ശരി
നമ്പി അങ്ങെനെയാ മല്ല െചയ്യാറുള്ളതു്. ൈകവി ഷം
ഭക്ഷിച്ചി ള്ളവർ അതു കളയുന്നതിനായി അേദ്ദഹത്തി�
െന്റ അടുക്കൽ െചന്നാൽ ഒരു കരി െചത്തി തുള
വലിയ ദ്വാരമുണ്ടാക്കീ ് അതു് ആ വി ഷം ഭക്ഷിച്ചി ള്ള
ആളുെട വയേറാടു േചർ പിടി െകാ അേദ്ദഹം
ഒരു മ ം ജപി ം. അതു് കഴി ് കരിെക്കടു േനാ�
ക്കിയാൽ ൈകവി ഷം ഏതു സാധനത്തിലാണു് അക ്
േചർന്നി ള്ളെത െവച്ചാൽ ആ സാധനം ആ കരി�
ക്കിൻെവള്ളത്തിൽ കാണും. അേതാടുകൂടി ൈകവി ഷം
ഭക്ഷിച്ച ആൾ സുഖമാകുകയും െച ം. ഇങ്ങെനയാ�
ണു് നമ്പിയുെട പതിവു്.

േതവലേശ്ശരി നമ്പി ഒന്നാന്തരം വി ഷൈവദ്യനുമായിരു .
ഒരു ദിവസം രാ ിയിൽ അേദ്ദഹവും ഒരു വി ഷൈവദ്യനും
കൂടി ഒരു സ്ഥലേത്ത േപായേപ്പാൾ മേധ്യമാർഗ്ഗം
ഒരാൾകൂെട വ കൂടി. അയാളുെട തലയിൽ ഒരു പാ �
വും അതിൽ കുറ പായസവുമുണ്ടായിരു . മൂ േപരും
കൂടി കുറ ദൂരം േപായേപ്പാൾ ആ പായസം തലയിൽ
വ െകാ േപായ ആളുെട കാലിേന്മൽ ഒരു പാ
കടി . ഉടെന അയാൾ, “അേയ്യാ, ആശാെന എെന്റ
കാലിേന്മൽ ഏതാ കടി വേലാ” എ പറ .
അതു് േക നമ്പി, “ഓ, അതു സാരമില്ല. വി ഷം ഇേപ്പാൾ
ഇറക്കിക്കളയാം” എ പറ അവിെടയിരു ് ഒരു
മ ം ജപി വി ഷമിറക്കി ടങ്ങി. വി ഷം സ്വല്പ�
മിറങ്ങിെയങ്കിലും വീ ം േമൽേപ്പാ േകറി ടങ്ങി.
അേപ്പാൾ വി ഷബാധിതൻ, “അേയ്യാ, ആശാേന വി ഷം
േമൽേപ്പാ േകറുകയാെണന്നാണേല്ലാ േതാ ന്നതു്.
ആദ്യം എെന്റ പാദത്തിേന്മലായിരു േവദന. അതി�
േപ്പാൾ മുട്ടിേന്മലായിരി ” എ പറ . ഇതു്
േകട്ടേപ്പാൾ, കൂെടയുണ്ടായിരുന്ന വി ഷൈവദ്യൻ തെന്ന
പരീക്ഷിക്കാേനാ അപമാനിക്കാേനാ ആയി ് എേന്താ
കശൗലം േയാഗി െണ്ട നമ്പി തീർച്ചയാക്കി.
“എന്നാൽ േമേല്പാ തെന്ന േകറെട്ട” എ ് അേദ്ദഹം
നിശ്ചയി കയും െച . വി ഷം മുറ ് േമൽേപ്പാ
േകറിെക്കാണ്ടിരു . “ഇേപ്പാൾ േവദനെയവിെടയാണു്,
ഇേപ്പാൾ എവിെടയാണു്” എന്നിങ്ങെന നമ്പി കൂെട �
െട േചാദി െകാ ം സർപ്പദഷ്ടനായ ആൾ, “ഇേപ്പാൾ
വയറ്റിൽ, ഇേപ്പാൾ െനഞ്ചിൽ, ഇേപ്പാൾ െനറ്റിയിൽ”
എന്നിങ്ങെന പറ െകാ മിരു . ഒടുക്കം ദഷ്ടൻ,
“ഇേപ്പാൾ േവദന ഉച്ചി(നിറുക)യിലായിരി ” എ
പറഞ്ഞേപ്പാൾ നമ്പി “എന്നാൽ തലയിലിരി ന്നതു
ദൂെരക്കളേഞ്ഞ ” എ പറ . ദഷ്ടൻ തലയിലിരു�
ന്ന പായസം ദൂെര കളയുകയും െച . അേപ്പാൾ നമ്പി,
“ഇേപ്പാൾ എവിെടെയങ്കിലും േവദന േതാ േണ്ടാ”
എ േചാദിചു. “ഇല്ല സുഖമായി” എ ദഷ്ടൻ പറ�

. ഉടെന നമ്പി, “എന്നാൽ േപാെയ്ക്കാ . ഇനി
ഭയെപ്പടാെനാ മില്ല. വി ഷമിറങ്ങിേപ്പായി” എ
പറയുകയും ദഷ്ടൻ അവിെടനി േപാവുകയും െച .
അേപ്പാൾ ആ വി ഷൈവദ്യൻ നമ്പിേയാടു്, “തലയിലി�
രുന്നതു ദൂെരക്കളയാൻ പറഞ്ഞെതന്തിനാണു്” എ
േചാദി .

നമ്പി: വി ഷം ശിരസ്സിലായി എന്നറിഞ്ഞേപ്പാൾ ഞാ�
നതു് അവിെടനി ് ആകർ ഷി ് ആ പായസ�
ത്തിലാക്കി. പിെന്ന ആ പായസം ആെരങ്കിലും
ഭക്ഷിച്ചാൽ മരി േപാകുമേല്ലാ. അതുെകാണ്ടാ�
ണു് അതു ദൂെരക്കളേഞ്ഞക്കാൻ പറഞ്ഞതു്.

ൈവദ്യൻ: അതു ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല. വി ഷം ശിരസ്സിൽ
കയറിയാൽ പിെന്ന ഇറക്കാൻ സാധിക്കയില്ല�
േല്ലാ, ദഷ്ടൻ മരി കയും െച ം എന്നായിരു
എെന്റ വിചാരം.

നമ്പി: ഒ വിചാരിച്ചാൽ അവസാനംവെര വിചാരി �
കയും ഒ ം െചയ്താൽ അവസാനംവെര െച ക�
യും െചയ്യാത്തവെരയാണു് ജനങ്ങൾ ‘മുറിൈവദ്യ�
ന്മാർ’ എ പറയുന്നതു്.

ഇതു േക വി ഷൈവദ്യൻ ഏറ്റവും ലജ്ജി കയും,
“എല്ലാംെകാ ം ആശാേനാടു മടക്കംതെന്ന. ശിരസ്സിൽ�
ക്കയറിയ വി ഷം അവിെടനി ് ആകർ ഷിെച്ചടു കളയുക
എെന്നാരു വിദ്യയുെണ്ട ഞാനിതുവെര അറിയുകയും
വിചാരി കയും െചയ്തിരുന്നില്ല” എ പറയുകയും
െചയ്തി േപായി.

േതവലേശ്ശരി നമ്പിയുെട ഗൃഹത്തിനു സമീപംതെന്ന
ഒരു േപാറ്റിയുെട മഠത്തിൽ ഒരു പുത്തൻ തിരുവാതിര�

് (േവളി കഴി വച്ചി ് ആദ്യെത്ത ധനുമാസത്തിൽ
തിരുവാതിര ് സ്വജനങ്ങളുെട മഠങ്ങളിൽനി ം േദശ�
ക്കാരുെട വീടുകളിൽനി ം ീകളാരും േപാകരുെത
േവെറാരു േപാറ്റി വിേരാധി . അേദ്ദഹം ഒരു ബല�
നായിരുന്നതിനാൽ അതു് എല്ലാവരും സമ്മതി കയും
െച . പുത്തൻ തിരുവാതിര ് ീകൾ ധാരാളമായി
കൂടുകയും തിരുവാതിര കളി കയുമാണേല്ലാ ധാനമാ�
യി േവണ്ടതു്. അതിനു ീകളാരും െച കയിെല്ലന്ന�
റിഞ്ഞേപ്പാൾ പുത്തൻതിരുവാതിര നടേത്ത ന്ന മഠ�
ത്തിെല േപാറ്റിമാർ ം അന്തർജ്ജനങ്ങൾ ം വലിയ
കുണ്ഠിതമായി. ഈ വിേരാധിച്ച േപാറ്റി അടിയന്തിരക്കാ�
രൻേപാറ്റിയുെട ഒരു ചാർച്ചക്കാരനായിരി . ഈ
അടിയന്തിരക്കാരൻ തിരുവാതിര ഏെതല്ലാം കാര�
മാണു് ആേഘാ ഷിേക്കണ്ടെത ് ആ ചാർച്ചക്കാരനു�
മായി ആേലാചിക്കാെതയാണു് നിശ്ചയിച്ചതു്. അതു്
ചാർച്ചക്കാരൻ േപാറ്റി രസിച്ചില്ല. അതുെകാണ്ടാണു്
അേദ്ദഹം എല്ലാവെരയും വിേരാധിച്ചതു്. എന്നാൽ ഈ
അടിയന്തിരക്കാരൻ േപാറ്റി െച മേറ്റ േപാറ്റിേയാ�
ടു് ഒ പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവെരയും പറഞ്ഞയേച്ചക്കാം
എ ് അേദ്ദഹത്തിനു സമ്മതമുണ്ടായിരു . എങ്കിലും
അതു് അടിയന്തിരക്കാരൻ േപാറ്റി സമ്മതമായില്ല.
“എെന്തല്ലാം േദാ ഷങ്ങൾ വന്നാലും അയാെള െച ്
ആ യിക്കാൻ കഴികയില്ല” എന്നായിരു അടിയ�
ന്തിരക്കാരെന്റ വിചാരം. അതിനാൽ അേദ്ദഹം േത�
വലേശ്ശരി നമ്പിയുെട അടുക്കൽ െച വിവരെമല്ലാം

ഹിപ്പി കയും ഇതിേല ് എെന്തങ്കിലും നിവൃത്തി�
യുണ്ടാക്കിെക്കാടുക്കെണെമ ് അേപക്ഷി കയും െച�

. അതു േക നമ്പി, “ആെട്ട െപാെയ്ക്കാ . കളി തുട�
ങ്ങാനുള്ള സമയമാകുേമ്പാൾ കളി േവ ന്നവെരല്ലാം
അവിെടയുണ്ടായിരി ം”എ പറ ് അേദ്ദഹെത്ത
സമാധാനെപ്പടുത്തിയയ . നമ്പി പറഞ്ഞതുേപാെല�
തെന്ന കളി തുടങ്ങാനുള്ള സമയമായേപ്പാേഴ ം ആ
ദിക്കിലുണ്ടായിരുന്ന അന്തർജനങ്ങളും േദശക്കാരുെട വീ�
ടുകളിെല ീജനങ്ങളും എല്ലാം അവിെടെയ കയും
ഉടെന തിരുവാതിരകളി തുട കയും െച . പാ േക ്
അവിെട അടു ള്ള ഒരു മഠത്തിെല ഒരു േപാറ്റി അവിെട
െച േനാക്കിയേപ്പാൾ ആ ദിക്കിലുള്ള ീജനങ്ങെള�
ല്ലാം അവിെട കളി ന്നതായി ക . എ മാ മല്ല,
കളിയിൽ ാധാന്യം വഹിച്ചിരുന്നതു് ആരും േപാകരു�
െത വിേരാധിച്ച േപാറ്റിയുെട അന്തർജ്ജനവുമായിരു�

. ഇതുക ്, ആ േപാറ്റി ആ വിേരാധിച്ച േപാറ്റിയു�
െട മഠത്തിെലത്തി അേദ്ദഹെത്ത ക ്, “േഹ, അ
നല്ല ചതിവാണേല്ലാ പറ്റിച്ചതു്. പുത്തൻതിരുവാതിര ്
ആരും േപാകരുെത ് അ പറഞ്ഞതനുസരിച്ചാണ�
േല്ലാ ഞങ്ങളുെട മഠത്തിൽനി ് അന്തർജ്ജനങ്ങളാരും
േപാകാതിരി ന്നതു്. ഇവിെടനി അന്തർജ്ജനങ്ങ�
െളെയാെക്ക പറഞ്ഞയ കയും െച . ആ മഠക്കാർ
ഞങ്ങേളാടു െവറുേത വിേരാധമുണ്ടാക്കിത്തീർക്കാനേല്ല
അ ് ഈ വിദ്യ േയാഗിച്ചതു്? ഇെതാ ം മര്യാദയാ�
യില്ല” എ ം മ ം പറ . അേപ്പാൾ ആ മഠത്തിെല
അന്തർജ്ജനങ്ങെളല്ലാവരും അവിെടത്തെന്ന ഉണ്ടായിരു�
ന്നതിനാൽ ആ േപാറ്റി, “താെനന്താണു് അസംബന്ധം
പറയുന്നതു്” ഇവിെടയുള്ളവെരാെക്ക ഇവിെടത്തെന്നയു�

്. അവരാരും എ ംേപായിട്ടില്ല” എ പറ .
“അസംബന്ധമല്ല േഹ ഇവിടുെത്ത അന്തർജ്ജനം അവി�
െട തിരുവാതിര കളി ന്നതു് സത്യമായി ് എെന്റ ക �
െകാ ് ഞാൻകണ്ടതാണു്” എ മേറ്റ േപാറ്റി പറ .
അേപ്പാൾ ആ മഠത്തിെല േപാറ്റി താനറിയാെത അന്തർ�
ജ്ജനങ്ങൾ പുത്തൻ തിരുവാതിര സ്ഥല ് േപാവുകയും
ക്ഷണത്തിൽ തിരിെക േപാരുകയും െചയ്തതായിരി �
േമാ എ സംശയി ് അന്തർജ്ജനങ്ങേളാടു് േചാദിച്ചി ്
അവരാരും അേന്നദിവസം മഠത്തിൽനി പുറത്തിറങ്ങി�
യിട്ടിെല്ല സത്യം െച പറ . ആെകപ്പാെട േപാ�
റ്റിമാർ വലിയ സംശയമായിത്തീർ . “എന്നാൽ
നമു ് ആ തിരുവാതിരക്കളി നട ന്ന സ്ഥല േപാ�
യി അേന്വ ഷിക്കാം” എ പറ േപാറ്റിമാർ ര േപ�
രും കൂടി അേങ്ങാ േപായി. അവിെടെച്ച േനാക്കിയ�
േപ്പാൾ ര േപരുെട അന്തർജ്ജനങ്ങളും അവിെട തിരു�
വാതിര കളി ണ്ടായിരു . അവർ തിരിെയ അവരു�
െട മഠത്തിൽ െചന്നേപ്പാൾ അവരുെട അന്തർജ്ജനങ്ങൾ
എ ം േപായിരുന്നില്ല. ആ ര സ്ഥല മുണ്ടായിരു�

. ആ േപാറ്റിമാർ പിെന്ന മ മഠങ്ങളിലും വീടുകളിലും
േപായി അേന്വ ഷി . ആരും എ ം േപായിരുന്നില്ല.
എല്ലാവരും അവരവരുെട ഗൃഹങ്ങളിൽത്തെന്ന ഉണ്ടായി�
രു . വീ ം പുത്തൻതിരുവാതിര സ്ഥല െച
േനാക്കിയേപ്പാൾ സ്വേദശ ള്ള സകല സ്ഥലങ്ങളി�
െല അന്തർജ്ജനങ്ങളും മ ള്ള ീജനങ്ങളും അവിെട
തിരുവാതിര കളി ന്നതായി ക . ആെകപ്പാെട ആ
േപാറ്റിമാർ അ തപരവശന്മാരായിത്തീർ . അവർ
ഈ വിവരം ആ ദിക്കിലുള്ള മ ജനങ്ങെളയും അറിയി�

. എല്ലാവരും അവരവരുെട ഗൃഹങ്ങളിലുള്ള ീകൾ
അവരവരുെട ഗൃഹങ്ങളിലും തിരുവാതിരകളി സ്ഥല ം
സ്ഥിതിെച ന്നതായി ക വിസ്മയി . ഒടുക്കം ഇതു
േതവലേശ്ശരിനമ്പി തെന്റ ഇ ജാലവിദ്യെകാ ജന�
ങ്ങെള മിപ്പി ന്നതാെണന്നറി ് എല്ലാവരും സമാ�
ധാനെപ്പ .

ഒരിക്കൽ വിടനും രസികനുമായ ഒരു ന രി േതവ�
ലേശ്ശരി നമ്പിേയാടു്, “യക്ഷികളുെട ധ്യാനം പലവിധ�
ത്തിൽ കാണു ്. ആ ധ്യാന കാരം അവെര കാ�
ണാൻ സാധി േമാ? എ േചാദി .

നമ്പി: യക്ഷികെള കാണാൻ സാധി ം. അവരുെട
സൗന്ദര്യം ക മിച്ചാൽ അപകടമായിത്തീരു�
കയും െച ം.

ന രി: എനി ് അങ്ങെനെയാരു മവും മ മുണ്ടാകുക�
യില്ല. സാധി െമങ്കിൽ ഒരു യക്ഷിെയ കാണി�

തന്നാൽ െകാള്ളാം.

നമ്പി: ഒെന്ന െവയ്ക്കണ്ട, ധാരാളം കാണി തരാം.
ഇ പ നാഴിക ഇരു േമ്പാൾ കാണാം, തീ�
ക്ഷിച്ചിരു െകാ ക. അപകടത്തിൽ ചാടാെത

േത്യകം സൂക്ഷി െകാള്ളണം.

ന രി അത്താഴം കഴി ശയനഗൃഹത്തിെലത്തി
കാത്തിരു . ഏകേദശം പ നാഴിക രാ ിയായ�
േപ്പാൾ ചില സുരഭിലകുസുകങ്ങളുെടയും കളഭം, ക രി
മുതലായവയുെടയും സൗരഭ്യം വരുന്നതായി ന രി
േതാന്നി. ഉടെന സർവാംഗ സുന്ദരിയും നവയവ്വന യുക്ത�
യുമായ ഒരു ീ വാതിൽ തുറ മുറിക്കേത്ത കട
വരുന്നതു് അേദ്ദഹം ക . അേപ്പാൾതെന്ന അേദ്ദഹം
കാമപരവശനായിത്തീർ . സ്വല്പം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ ലാ�
വണ്യസ ർണ്ണകളായ അേനകം യുവതികൾ പിന്നാെല
പിന്നാെലയായി അവിെട െച കയറി ന രി ഇരു�
ന്നിരുന്ന കട്ടിലിനു ചു ം െച നിൽപ്പായി. അേദ്ദഹം
വല്ലാെത കുഴങ്ങി. എന്താണു് െചേയ്യണ്ടെതന്നറിയാ�
െത വി ഷമി . ഒടുക്കം അേദ്ദഹം വളെര യാസെപ്പ�
്, ആദ്യം വന്ന ീേയാടു്, “ഇവെരാെക്ക എന്തിനാണു്

വന്നതു് ? ഇ വളെര ആളുകൾ ഇവിെട ആവശ്യമില്ല.
ഇവിെട നീ മാ ം മതി. മറ്റവെരെയാെക്ക പറഞ്ഞയ�

ക” എ പറ . ന രി ഇ യും പറ കഴി�
ഞ്ഞേപ്പാേഴ ം പിന്നാെല വന്ന ീകെളല്ലാം അദൃശ്യ�
കളായിത്തീർ . ആദ്യം വന്ന ീ മാ ം പിെന്നയും
അവിെടത്തെന്ന നിന്നിരു . അേപ്പാൾ ന രി, “ഈ
കട്ടിലിൽ ഇരി ക” എ പറ ് ആ ീെയ പിടി�
ച്ചിരുത്താനായി ൈക നീട്ടി. ആ സമയം ആ ീയുെട
മുഖഭാവം െപെട്ട മാറുകയും അവൾ അതിഭയങ്കരാ�
കൃതിയായിത്തീരുകയും ഉറെക്ക അട്ടഹസി െകാ ്
ൈകനിവർത്തി ന രിയുെട െചകിട ് ഒരു അടിവ
െകാടുത്തി ് അവിെടനി ് ഇറങ്ങിേപ്പാവുകയും െച .
ന രി അടിെകാണ്ട ക്ഷണത്തിൽ േബാധരഹിതനായി
നില വീണു. േനരേത്താടുേനരം കഴിഞ്ഞിേട്ട അേദ്ദ�
ഹത്തിനു േബാധം വീണു . േബാധം വീണു് എഴുേന്ന�
റ്റേപ്പാൾ അേദ്ദഹത്തിെന്റ വായിൽ പെല്ലാ മുണ്ടായി�
രുന്നില്ല. പെല്ലല്ലാം നില കിടന്നിരു . എന്നാൽ
രക്തം ഒരു തുള്ളിേപാലും േപായിരുന്നില്ല. േബാധം വീ�
ണു കുറ കഴിഞ്ഞേപ്പാഴാണു് നമ്പി പറഞ്ഞിരുന്നതു്
ന രീ ഓർത്തതു്. ആ ീകെള കണ്ടേപ്പാൾ അേദ്ദഹ�
ത്തിെന്റ ബുദ്ധി വല്ലാെത മി േപായതിനാൽ നമ്പി
പറഞ്ഞിരുന്നതും മ ം അേദ്ദഹം ഓർത്തില്ല. “ ായ�
സ്സമാപന്നവിപത്തികാേല ധിേയാപി പുംസാം മലിനാ
ഭവന്തി” എ ണ്ടേല്ലാ.

ഒരിക്കൽ മണ്ണടിക്കാവിൽഭഗവതിയുെട സേങ്കതത്തി�
ലുൾെപ്പട്ട ഒരു ഗൃഹത്തിൽ ഒരു ീ ചില ബാേധാപ�

വങ്ങൾ ഉണ്ടായിത്തീർ . ഈ ഉപ വങ്ങൾ നിമി�
ത്തം ഗർഭം ധരിക്കാെതയും ഈ ീ സവിച്ചിട്ടല്ലാെത
ആ ഗൃഹത്തിൽ സന്താനമുണ്ടാകുന്നതിനു േവെറ മാർഗ്ഗം
ഇല്ലാെതയും ഇരു . ആ സേങ്കതത്തിൽ ഉൾെപ്പട്ട സ്ഥ�
ലങ്ങളിൽ എവിെടെയങ്കിലും ആർെക്കങ്കിലും ബാേധാ�
പ വങ്ങളുണ്ടായാൽ കാവിൽ െച ഭഗവതിെയ ഭജി�

പാർ കയും കാമ്പിത്താൻ തുള്ളി ഭസ്മമി ബാധക�
െള ഒഴി കയുമല്ലാെത അവിെട ആരും മ വാദികെള�
െക്കാ ഒ െചയ്യി കയും മ വാദികൾ അവിെട
െച ് എെന്തങ്കിലും െച കയും പതിവില്ല. അതിനാൽ
േമൽപറഞ്ഞ വീ കാർ ഈ ീെയ കീഴ്മര്യാദ കാരം
കാവിൽെക്കാ െച ഭജനമിരുത്തി. പ ദിവ�
സെത്ത ഭജനം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ കാമ്പിത്താൻ തുള്ളിഭ�
സ്മമി ് ഓേരാ ബാധകെള േത്യകം േത്യകം സത്യം
െചയ്യി ഒഴി . ഒടുക്കം ഒരു ബാധ മാ ം േശ ഷി .
അെതാരു ഗന്ധർവ്വനായിരു . കാമ്പിത്താൻ വളെര

മിച്ചി ം ആ ഗന്ധർവൻ ഒഴി േപായില്ല. ഒടുക്കം
ആ ീ തുള്ളി, “ഞാെനാരു ഗന്ധർവ്വനാണു്. ഞാൻ ഈ
േദഹവും െകാണ്ടല്ലാെത ഒഴി േപാവുകയില്ല. എെന്ന
ഒഴി വിടാനായി ആരും മിേക്കണ്ടാ. േതവലേശ്ശരി
നമ്പി വന്നാലും എെന്ന ഒഴി വിടാൻ സാധിക്കയില്ല”
എ പറ . അേപ്പാൾ തുള്ളിെകാ നിന്ന കാമ്പി�
ത്താൻ, “എന്നാൽ േതവലേശ്ശരിയിൽത്തെന്ന െകാ
േപാകണം. നമ്പി ഈ ഗന്ധർവെന ഒഴി വിടും” എ
കൽപ്പി . ആ ീയുെട വീ കാർ ആ വിവരം നമ്പി�
െയ അറിയിച്ചേപ്പാൾ, “ആ ീെയ ഇവിെട െകാ �
വേരണ്ടാ. ഇവിെടവ ഗന്ധർവെന ഒഴി ന്ന കാര്യം
അസാധ്യമാണു്, േവണെമങ്കിൽ ഞാനവിെട വ മി�

േനാക്കാം” എന്നാണു് നമ്പി പറഞ്ഞതു്. അേപ്പാൾ ആ
വീ കാർ വലിയ സംശയമായി. മണ്ണടികാവിൽ ഭഗവ�
തിയുെട സേങ്കതത്തിൽെവ ് ആെരെക്കാ ം മ വാ�
ദം െചയ്യിക്കാറില്ലേല്ലാ. ആ സ്ഥിതി നമ്പിെയ അവി�
െടെക്കാ േപായി മ വാദം െചയ്യി ന്നതു ഭഗവതി�

ഹിതമാകുേമാ എന്നായിരു അവരുെട സംശയം.
ഇതിെന റി കൽപ്പന േകൾ ന്നതിനായി അവർ
കാവിൽെച മു പാടിരു . അേപ്പാൾ കാമ്പിത്താൻ
തുള്ളി, “എെന്റ സേങ്കതത്തിൽവ േതവലേശ്ശരി എ �
െച ന്നതും എനി സമ്മതവും സേന്താ ഷവുമാണു്.
മെറ്റാരു മ വാദി ഇവിെട വ ് ഒ ം െചയ്യാൻ പാ�
ടിെല്ല മാ േമ എനി നിർബന്ധമു ” എ കല്പി�

. ആ വീ കാർ ഈ വിവരവും നമ്പിെയ അറിയി .
അേപ്പാൾ അേദ്ദഹം ഒരു ചാർെത്തഴുതിെക്കാടു കയും
ദിവസം നിശ്ചയി പറഞ്ഞയ കയും െച . വീ കാർ
ചാർത്തിൻ കാരമുള്ള ഉപകരണങ്ങെളല്ലാം േശഖരി �
വ . നിശ്ചിത ദിവസം െവളുപ്പാൻകാല നമ്പി അവി�
െടെയത്തി. ായാധിക്യം െകാ നടക്കാൻ യാസ�
മായിരുന്നതിനാൽ മണികണ്ഠെന്റ കഴുത്തിൽ കയറിയാ�
ണു് അേദ്ദഹം അവിെട എത്തിയതു്. െചന്നയുടെന കു�
ളിയും നിത്യകർമ്മാനുഷ്ഠാനാദികളും കഴി നമ്പി കാവി�
െലത്തി ഭഗവതിെയ േസവി െകാ ് അവിെടയിരു .
അ പകലും രാ ിയും മുഴുവൻ േക്ഷ ാപവാസമായി
അവിെടത്തെന്ന ഇരുന്നേതയു . അ ജലപാനംേപാ�
ലും അേദ്ദഹം കഴിച്ചില്ല. ഭഗവതി വഴിപാടായി ഒരു
കൂ പായസനിേവദ്യവും പു ഷ്പാഞ്ജലിയും നടത്തി കയും
െച .

പിേറ്റദിവസം െവളുപ്പാൻകാലെത്ത കുളിയും നിത്യ�
കർമ്മാദികളും കഴി നമ്പി മ വാദത്തിനു നിശ്ചയി�
ച്ചിരുന്ന സ്ഥലെത്തത്തി. ആ വീ കാരുെട വക ഒരു
മഠത്തിൽവച്ചാണു് മ വാദം നടത്താൻ നിശ്ചയിച്ചിരു�
ന്നതു്. നമ്പി അവിെട െചന്നയുടെന ഒരു ികാലപൂജ
പത്മമി വിള വ . പൂജ ആരംഭി കയും അഷ്ട വ്യം
കൂട്ടി ഒരു ഗണപതിേഹാമം കഴി കയും െച . ഉച്ച �
ജയായേപ്പാൾ ആ ീ തുള്ളി, “എെന്ന ഒഴി വിടാനാ�
യി മിക്കരുതു്. ഞാൻഈ ശരീരേത്താടു കൂടിയല്ലാ�
െത ഒഴി േപാവുകയില്ല. അങ്ങെനയല്ലാെത എെന്ന
ഒഴിച്ചാൽ ഞാൻശപി ം” എ മ ം പറ തുടങ്ങി.
നമ്പി അെതാ ം േകട്ടതായി ഭാവിക്കേപാലും െചയ്തി�
ല്ല. ഉച്ചപൂജയും പു ഷ്പാഞ്ജലിയും കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ നമ്പി
വീ കാേരാടു്, “ൈവകുേന്നരെത്ത പൂജ ് നിേവദ്യത്തി�
നു മുപ്പത്താറിടങ്ങഴിപ്പാലും മുപ്പത്താറു പലം പഞ്ചസാര�
യും കൂടി േവണം” എ പറ . അേപ്പാൾ വീ കാർ,
“അെതാെക്ക ഉണ്ടാക്കം. അവിടു ് ഊണു കഴിക്ക�
ണം. ഇന്നെലത്തെന്ന ആഹാരെമാ ം കഴിച്ചിട്ടില്ല�
േല്ലാ. ഭക്ഷണത്തിനു േവണ്ടെതല്ലാം ാഹ്മണെരെക്കാ�

തയ്യാറാക്കിച്ചി ്. അവിടു ് ഈ വയ കാല ്
ഇവിെട വ പട്ടിണി കിട ന്നതു ഞങ്ങൾ വലിയ
സങ്കടമാണു്” എ പറ . നമ്പി അതിനു്, “ഞാൻ
ഉണ്ണാനായിട്ടല്ലേല്ലാ ഇവിെട വന്നിരി ന്നതു്. നിങ്ങൾ
എെന്ന വരു കയും ഞാനിവിെട വരുകയും െചയ്തിരി�

ന്നതിെന്റ ഉേദ്ദശ്യം സാധിച്ചല്ലാെത ഞാൻ ഊണു
കഴിക്കയില്ല” എന്നാണു് മറുപടി പറഞ്ഞതു്. അേദ്ദഹം
ആഹാരെമാ ം കഴിക്കാെത തെന്ന ജപി െകാണ്ടി�
രു . േനരം ൈവകിയേപ്പാൾ നമ്പി േപായി ളി .
സന്ധ്യാവന്ദനാദികെളല്ലാം കഴി വ . പൂജ ആദ്യം
നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന നിേവദ്യങ്ങളും മൂപ്പത്താറിടങ്ങഴി പാൽ�
കാച്ചി പഞ്ചസാരയി ് അതും തയ്യാറാക്കിവ . പൂജ
വിള വച്ചിരുന്ന മുറിയുെട വാതിൽക്കൽ പുറത്തായി
ഉമിച്ചാരംെകാ ഒരു ച ം വര ് അതിൽ പിണി�
യാെള (ബാേധാപ വമുള്ള ീെയ) ഇരുത്തീ ് അേദ്ദ�
ഹം മുറിക്കക കയറി വാതിലടച്ചിരു പൂജ തുടങ്ങി.
ഏകേദശം ഏഴര നാഴികയിരുട്ടിയേപ്പാേഴ ം പൂജയും
പു ഷ്പാഞ്ജലിയും കഴി നമ്പി മുറിയുെട വാതിൽ തു�
റ . ഉടെന അേദ്ദഹം കുെറ തീർത്ഥവും സാദവും
അക്ഷതവുംകൂടിെയടു ഭയങ്കരമായ ഒരു ഹുങ്കാരേത്താ�
ടുകൂടി പിണിയാളുെട മുഖെത്തെക്കറി . ഉടെന പി�
ണിയാൾ തുള്ളി ടങ്ങി. അേപ്പാേഴ ം കാവിൽനി
കാമ്പിത്താനും തുള്ളിെക്കാ ് അവിെടെയത്തി. പി�
ണിയാൾ (ഗന്ധർവൻ) അേപ്പാൾ, “അേയ്യാ എനി
ദാഹി ” എ പറ . നമ്പി, കാച്ചി പഞ്ചസാ�
രയി വച്ചിരുന്ന പാെലടു പിണിയാളുെട അടുക്കൽ
വ െകാടു . പിണിയാൾ ആ മുപ്പത്താറിടങ്ങഴി പാൽ
മുഴുവനും കുടി കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ, “ഇേപ്പാൾ ഇതുമതി,
തൃപ്തിയായി, സേന്താ ഷമായി. എങ്കിലും ഞാൻ ഈ
േദഹെത്ത വിെട്ടാഴി േപാവുകയില്ല. അതിനായി
നിർബന്ധി കയുമരുതു്” എ പറ . അേപ്പാൾ
കാമ്പിത്താൻ, “എെന്റ നമ്പിെയ പരീക്ഷിേക്കണ്ടാ. ക്ഷ�
ണത്തിൽ ഈ േദഹത്തിൽനി ഒഴി േപാവുകയാ�
ണു് നല്ലതു്. അെല്ലങ്കിൽ നമ്പി ഉപ വി ം. ഒടുക്കം
സന്താപേത്താടും അപമാനേത്താടും കൂടി േപാേകണ്ട�
തായി വരും. ഇേപ്പാളാെണങ്കിൽ സേന്താ ഷേത്താടും
ബഹുമാനേത്താടുംകൂടി േപാകാം” എ കൽപ്പി . ഉട�
െന പിണിയാൾ (ഗന്ധർവൻ) “നമ്പി അ േയാഗ്യ�
േനാ?” എന്നാൽ അെതാന്നറിയണമേല്ലാ” എ പറ�
ഞ്ഞി ് മ സാരം, യ സാരം, േയാഗസാരം, പ�
ഞ്ചസാരം മുതലായവയിലുള്ള ചില ഗൂഢാർത്ഥങ്ങെളപ്പറ്റി
നമ്പിേയാടു േചാദ്യം തുടങ്ങി. ഗന്ധർവെന്റ േചാദ്യങ്ങൾ�
െക്കല്ലാം നമ്പി ശരിയായി ത്തരം പറ . അേപ്പാൾ
ഗന്ധർവൻ, “ഇ യും പഠി ം മ േയാഗ്യതകളും തി�
കഞ്ഞ ഒരു മ വാദി ഒര റു സംവത്സരത്തിനി �
റം ഭൂേലാകത്തിലുണ്ടായിട്ടിെല്ല ള്ളതിനു സംശയമില്ല.
ഇ കാരം േയാഗ്യനായിരി ന്ന ഇേദ്ദഹവുമായി പിണ�
േങ്ങണ്ടതായിവന്നിരിക്കന്നതിൽ എനി വളെര മന�
സ്താപമു ്. അതിനാൽ ഇേദ്ദഹം എെന്ന ഉപ വിേച്ചാ�
ടിക്കാനുദ്യമിക്കാെത മടങ്ങിേപ്പാവുകായാണു േവണ്ടതു്.
അഥവാ എെന്ന ഉപ വിക്കാൻതെന്ന ഭാവി കയാെണ�
ങ്കിൽ ഞാൻശപി ം. ഈ േദഹെത്തവി ഞാൻേപാ�
കുകയുമില്ല” എ പറഞ്ഞതിെന്റ േശ ഷം കർണ്ണാനന്ദ�
കരമാകും വണ്ണം ചില ദിവ്യരാഗങ്ങൾ ആലപി കയും
മേനാഹരങ്ങളായ ചില ഗീതങ്ങൾ പാടുകയും ഇടയ്ക്കിെട
പുഞ്ചിരിയിടുകയും മ ം െച തുടങ്ങി.

നമ്പി: ഈവക വിദ്യകൾ െകാ വിര േപാകുന്നവ�
നല്ല ഞാൻ. എനി ശാപെത്ത റി ം മ ം
േലശംേപാലും ഭയമില്ല. ഈശ്വരവിധിേപാെല�
യല്ലാെത ഒ ം വരുകയിെല്ല എനി നല്ല
നിശ്ചയമു ്. എെന്റ ശിരസ്സിെലഴുത്തിെന മാ�
റ്റാൻ ഇനി ആരു വിചാരിച്ചാലും സാധി കയി�
ല്ലേല്ലാ. അതിനാൽ േവഗത്തിൽ ഈ േദഹെത്ത
വി െപാെയ്ക്കാ കയാണു നലതു്. മനേസ്സാടുകൂടി
േപാകാത്ത പക്ഷം ഞാനയ ം.

ഗന്ധർവൻ: അേയ്യാ ഇതു സങ്കടമാണു്. ഞാൻേപാ�
കെണെമ നിർബന്ധമാെണങ്കിൽ ഒരു മൂ
സംവൽസരെത്ത അവധി എനി തരണം. മൂ�

സംവൽസരം കഴിഞ്ഞാൽ ഈ േദഹം വി ്
ഞാൻ െപാെയ്ക്കാള്ളാം; അതിനനുവദിക്കണം.

നമ്പി: അനുവദിക്കയില്ല; മൂ സംവൽസരെമന്നല്ല,
മൂ നാഴികേപാലും ഇനി ഈ േദഹത്തിലിരി�
ക്കാൻ പാടില്ല.

എ പറ നമ്പി ഉമിചാരംെകാ ് അവിെട ഒരു
ച ം വരചി ് ഒരു ചൂരൽ വടിെയടു ജപി ് ആ ച �
ത്തിൽ മൂന്നടി അടി . അേപ്പാൾ ഗന്ധർവൻ, “അേയ്യാ
ഞാൻ െപാെയ്ക്കാള്ളാേമ. അങ്ങയുെട മ ശക്തിെയ തടു�

ന്നതിനും സഹി ന്നതിനും ഞാൻശക്തനല്ല. നിർ�
ബന്ധപൂർവ്വം എെന്ന ഇങ്ങെന ദണ്ഡിപ്പിച്ചയ ന്നതുെകാ�

് അേങ്ങ സന്തതിയുണ്ടാവാെത േപാെട്ട; അങ്ങയു�
െട വംശം അങ്ങയുെട കാലാവസാനേത്താടുകൂടി നശി
േപാെട്ട; എ പറ .
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നമ്പി: ഈ ശാപം ഒരനു ഹമാെണന്നാണു് ഞാൻ വി�
ചാരി ന്നതു്. ഇതുവെര ഞാൻ വിവാഹം കഴി�
ച്ചിട്ടില്ല. എനിക്കിേപ്പാൾ വയ ് എഴുപത്തഞ്ചാ�
യിരി . ഇതുവെര നിത്യ ഹ്മചാരിയായി
ജീവിച്ച ഞാൻ ഇനി വിവാഹം കഴിക്കണെമ�
േന്നാ സന്തതിയുണ്ടാകണെമേന്നാ വിചാരി
എ വരുന്നതല്ലേല്ലാ. എെന്റ കുടുംബത്തിൽ
ഇേപ്പാൾ ഞാനല്ലാെത ആരുമില്ലതാനും. അതി�
നാൽ വിചാരിച്ചിരിക്കാത്ത ആപെത്താ ം ഈ
ശാപംെകാ ് എനി ണ്ടായിട്ടില്ല ഇനി സത്യം
െച ് ഒഴി േപാെയ്ക്കാ ക. േപാകുന്നിെല്ല�
ങ്കിൽ ഇനിയും ഞാൻ ചില വിദ്യകൾ കൂടി �
േയാഗി ം.

ഗന്ധർവൻ: അേയ്യാ േവണ്ടാ, ഞാൻ െപാെയ്ക്കാള്ളാം.
ഞാൻ ഇതാ ഈ േദഹത്തിൽനി വി മാറു .
ഇനി ഒരു കാല ം ഞാൻ ഈ േദശെത്തയും
ഈ കുടുംബെത്തയും ബാധി കയിെല്ല മാ �
മല്ല, ഈ േദശ കട കേപാലും െചയ്കയില്ല
ഇതു് സത്യം, സത്യം, സത്യം.

സത്യം െച കഴിഞ്ഞേതാടുകൂടി പിണിയാൾ പിന്നാ�
ക്കം മലർ വീണു. ഉടെന ആ ഗൃഹത്തിലുണ്ടായിരുന്ന
പടി രയും പുറേത്ത മറി വീണു. അതു ഗന്ധർ�
വൻ േപായ േപാക്കിനു തട്ടിയിട്ടതാെണ ള്ളതു് പറേയ�
ണ്ടതില്ലേല്ലാ. ഗന്ധർവൻ േപായേപ്പാൾ കാമ്പിത്താെന്റ
തുള്ളലും നി . ആ വീ കാർ നമ്പി ് ആയിരം പണം
ദക്ഷിണയും മറ്റേനകം സമ്മാനങ്ങളും െകാടു . ആ
പണം മുഴുവനും നമ്പി മണ്ണടിക്കാവിൽ ഭഗവതി വഴി�
പാടായി കാമ്പിത്താെന ഏൽപ്പി െകാടുത്തി മണി�
കണ്ഠെന്റ കഴുത്തിൽക്കയറി അേപ്പാൾത്തെന്ന സ്വേദശ�
േത്ത മട കയും െച . ഗന്ധർവൻ ബാധിച്ച ീ
ബാധ ഒഴിഞ്ഞതിെന്റ േശ ഷം ര മു ദിവസേത്ത
വലിയ ക്ഷീണമുണ്ടായിരു . േമണ അതു േഭദമാവു�
കയും ആ ീ ഗർഭം ധരി സവി കാല േമണ
ആ ഗൃഹത്തിൽ ധാരാളം സന്തതികളുണ്ടാവുകയും െച�

. നമ്പിയുെട കാലം കഴിയുന്നതുവെര ആ വീ കാർ
അേദ്ദഹെത്ത ഈശ്വരനിർവിേശ ഷമായി ബഹുമാനി �
െകാണ്ടിരു .

േതവലേശ്ശരി നമ്പിേയാടു മൽസരി ജയിക്കാനായി
അേനകം മ വാദികൾ ഉദ്യമിച്ചി ്. അവെരല്ലാവ�
രും േതാ ് ഒടുക്കം അേദ്ദഹത്തിെന്റ ശി ഷ്യന്മാരായിത്തീരുകയാണു്
െചയ്തി ള്ളതു്. ആവക കഥകളും നമ്പിയുെട അ തകർ�
മ്മങ്ങളും പറഞ്ഞവസാനിപ്പിക്കാൻ ആരാലും കഴിയുന്ന�
തല്ല. അതിനാൽ അതിനായി നിയുന്നില്ല. അേദ്ദ�
ഹത്തിെന്റ അവസാനെത്ത റി കൂടി പറഞ്ഞി ് ഈ
ഉപന്യാസം സമാപിക്കാെമേന്ന വിചാരി .

ഒരിക്കൽ ഒരു ന രി ഉശകാരാവുത്തരുെട അടുക്കൽ�
െച്ച ഒരു കാര്യം സാധിപ്പി െകാടുക്കണെമ ് ആവ�
ശ്യെപ്പ . അതിേല ് ഇന്നതു തിഫലം കിട്ടണെമ�

രാവുത്തർ പറഞ്ഞതിെന ന രി സമ്മതി കയും
െച . എങ്കിലും രാവുത്തർ വളെര മെപ്പട്ടി ം അതു
സാധിപ്പി െകാടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അതിനാൽ ന �
രി ഇച്ഛാഭംഗേത്താടു കൂടി അവിെടനി പിരിയുകയും
വിവരം േതവലേശ്ശരി നമ്പിെയ അറിയി കയും നമ്പി

തിഫേലച്ഛകൂടാെത കാര്യം നി യാസമായി ന രി�
െപെട്ട സാധിപ്പി െകാടു കയും െച . രാവു�

ത്തർ പൂർവൈവരം നിമിത്തം നമ്പിെയ അകെപ്പടുത്താ�
നായി ചില ഗൂഢ േയാഗങ്ങൾ െച െകാണ്ടാണിരുന്നി�
രുന്നതു്. പേക്ഷ, നമ്പിയുെട മുൻകരുതലുകൾെകാ ്
അെതാ ം ഫലിച്ചിരുന്നില്ല. അങ്ങെനയിരുന്നേപ്പാളാ�
ണു് ഈ സംഗതിയുണ്ടായതു്. ഇതു േകട്ടേപ്പാൾ രാവു�
ത്തർ ണ്ടായിരുന്ന ൈവരം ദ്വിഗുണീഭവി . ഏതുവി�
ധവും നമ്പിെയ താമസിയാെത അപായെപ്പടുത്തണെമ�

് അയാൾ അേപ്പാൾ തീർച്ചെപ്പടു കയും അതിെനാ�
രുപായം ക പിടി കയും അതു തയ്യാറാക്കിവ ക�
യും െച . അങ്ങെനയിരി ന്ന കാല രാവുത്തരും
പണ്ടെത്ത ന രിയും തമ്മിൽ കാണുന്നതിനിടയായി.
അേപ്പാൾ സംഗവശാൽ ന രി “രാവുത്തരു വിചാരി�
ച്ചി സാധിക്കാത്ത കാര്യം േതവലേശ്ശരി നമ്പി എനി
സാധി ത ” എ പറ . രാവുത്തർ അതു മുേമ്പ
തെന്ന അറിഞ്ഞിരു െവങ്കിലും അതു പറയാെതയും ഭാ�
വിക്കാെതയും അേപ്പാൾ മാ േമ അറി എ ള്ള
ഭാവത്തിൽ അ തവും സേന്താ ഷവും നടി െകാ ്,
“അതുേവ്വാ സേന്താ ഷമായി, േതവലേശ്ശരി നമ്പി സാ�
മാന്യനല്ല. അേദ്ദഹെത്തേപ്പാെല സമർത്ഥനായി ് ഒരു
മ വാദി ഇേപ്പാൾ ഭൂേലാകത്തിലില്ല. അവിെട ആ
കാര്യം സാധിപ്പി തന്നതിൽ എനി ള്ള അപാരമായ
സേന്താ ഷെത്ത കാണി ന്നതിനായി ഞാൻ തരുന്ന
സമ്മാനം അവിടു തെന്ന നമ്പി െകാ െച െകാ�
ടു ഞാൻതന്നയച്ചെത പറയണം” എ പറ ്,
അയാളുെട ൈകവിരലിേന്മൽ കിടന്നിരുന്ന ഒരു സ്വർണ്ണ�
േമാതിരമൂരി െകാടുത്തി ്, “എെന്റ കാര്യം സാധിപ്പി ത�
ന്നതിൽ ഉശകാരാവുത്തർ ള്ള സേന്താ ഷെത്ത ദർ�
ശിപ്പിക്കാനായി ഇതു രാവുത്തർ തന്നയച്ചതാണു്” എ
പറ . അതു േകട്ടേപ്പാൾത്തെന്ന ഇതു തെന്ന അക�
െപ്പടുത്താനുള്ള വിദ്യയാെണ നമ്പി മനസ്സിലായി.
അതു കയ്യിൽ വാങ്ങിേപ്പായതിനാൽ പിെന്ന പരിഹാ�
രെമാ മില്ലാെതയിരുന്നതുെകാ ്, “ഇതു് ഈശ്വരവി�
ധി തെന്ന” എ ് അേദ്ദഹം തീർച്ചെപ്പടുത്തി. എങ്കി�
ലും തനി ് അബദ്ധം പറ്റിേപ്പായി എ ള്ള വിവരം
ഭാവി കയും പറയുകയും െചയ്യാെത അേദ്ദഹം ഒരു
സേന്താ ഷഭാവത്തിൽ ന രിേയാടു്, “രാവുത്തരിൽനി�

് ഒരു സമ്മാനം കിട്ടാനിടയായതുെകാ ് എനി
വളെര സേന്താ ഷമു ്. അതു് ഇവിെടക്കിട്ടിയ വിവര�
ത്തിനു ഞാെനാെരഴു തരാം അതു് അ തെന്ന െകാ�

െച രാവുത്തർ െകാടുക്കണം” എ പറ
നമ്പി ഒേരാലക്ക ഷണെമടു ് അതിൽ, “ഇതു് എെന്ന�
ങ്കിലുമുണ്ടാകുെമ ഞാൻവിചാരിച്ചിരുന്നതാണു്. ഇതു�
വെര കർമ്മവും കാലവുംകൂടി ഒ വന്നില്ല. ഇേപ്പാൾ
ര െമാ . ആെട്ട, വിേരാധമില്ല. എനി ് നാൽ�
പെത്താന്നാെണങ്കിൽ നിന പ ്” എെന്നഴുതി
ന രിയുെട കയ്യിൽ െകാടു . ന രി അതു െകാ
െച ് രാവുത്തർ ം െകാടു . അതിെന്റ പ ണ്ടാം
ദിവസം രാവുത്തരും േമാതിരം കയ്യിൽ വാങ്ങിയതിെന്റ
നാൽപെത്താന്നാംദിവസം നമ്പിയും മരി . അേപ്പാൾ
നമ്പി ായം എഴുപേത്തഴു വയസ്സായിരു . അേദ്ദ�
ഹേത്താടുകൂടിത്തെന്ന അേദ്ദഹത്തിെന്റ വംശവും തീർ
എ ള്ളതു് പറയണെമന്നില്ലേല്ലാ.
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ടി സുൽത്താെന്റ ആ മണകാല ഗുരുവായൂരപ്പെന
അവിെട നി ് ഇളക്കിെയടു ് അമ്പല െഴയും പിന്നീ�
ടു് മാേവലിക്കെരയും എഴുന്നള്ളി കുടിയിരുത്തിയിരു
എ ള്ളതു് സിദ്ധമാണേല്ലാ. ഗുരുവായൂരപ്പനും അമ്പ�
ല െഴ കൃ ഷ്ണസ്വാമിയും വാസ്തവത്തിൽ ആൾ ഒ തെന്ന�
യാെണങ്കിലും അവർ ര േപരുംകൂടി അമ്പല െഴ താമ�
സിച്ചിരുന്ന കാല പല പിണക്കങ്ങളും മൽസരങ്ങളുമു�
ണ്ടായി ള്ളതായി അേനകം ഐതിഹ്യങ്ങളു ്.

ഗുരുവായൂരപ്പെന്റ ീതിക്കായി നട ന്ന നമസ്ക്കാര�
സ്സദ്യകൾ ള്ള കാളൻ മുതലായ സാധനങ്ങൾ വ ന്ന
ഓ പാ ങ്ങളിൽത്തെന്ന കിട കയല്ലാെത, മ പാ�

ങ്ങളിൽ പകരുക പതിവിെല്ല ം എന്നാൽ ആ സാ�
ധനങ്ങൾ കിളാവുചുവ ഉണ്ടാകാറിെല്ല മുള്ളതു �
സിദ്ധമാണേല്ലാ. എങ്കിലും ഗുരുവായൂരപ്പൻ അമ്പല െഴ
താമസിച്ചിരുന്ന കാല ് നമസ്ക്കാരത്തിനായി വ ണ്ടാ�

ന്ന കാളനും മ ം കിളാവു ചുവെകാ മനു ഷ്യർ
ഉപേയാഗിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാതായിത്തീർ . ഇതി�
ങ്ങെന ആക്കിത്തീർത്തതു ഗുരുവായൂരപ്പേനാടുള്ള സ്പർദ്ധ
നിമിത്തം അമ്പല െഴ കൃ ഷ്ണസ്വാമിയാെണ ള്ളതു വി�
േശ ഷി പറയണെമന്നില്ലേല്ലാ. ഇതിനുപകരം ഗുരുവാ�
യൂരപ്പനും ചിലതു വർത്തിക്കാതിരുന്നില്ല.

അമ്പല െഴ കൃ ഷ്ണസ്വാമി തിദിനം മുപ്പത്താറു
പറ പാൽ െകാ പഞ്ചസാരപ്പായസം പതിവുണ്ടായി�
രു . അതിൽ ഗുരുവായൂരപ്പൻ അട്ടയും മ ം കാണി
നിേവദ്യത്തിനു െകാള്ളാത്ത വിധത്തിലാക്കിത്തീർ �
തുടങ്ങി. ഇങ്ങെന ഇവർ തമ്മിലുള്ള സ്പർദ്ധയും മത്സര�
വും നിമിത്തം ര േപർ ം പൂജാനിേവദ്യാദികൾ നട�
ത്താൻ നിവൃത്തിയില്ലാെത വന്നതിനാൽ ഗുരുവായൂരപ്പ�
െന ടി സുൽത്താെന്റ ഉപ വം ശമി ന്നതുവെര മാ�
േവലിക്കെര െകാ േപായി ഇരുേത്തണ്ടതായിവ .
ഗുരുവായൂരപ്പെന കുടിയിരുത്തിയിരുന്ന സ്ഥലവും അവി�
ടുെത്ത വകയായി ഒരു കിണറും ഇേപ്പാഴും അമ്പല െഴ
കാൺമാനു ്.

ഇ കാരം തെന്ന ൈവക്കത്തപ്പനും ഏ മാനൂർ േദവ�
നും തമ്മിലും ചില പിണക്കങ്ങളുണ്ടായി ്. 973-ആ�
മാ നാടുനീങ്ങിയ രാമവർമ്മ മഹാരാജാവു തിരുമന�

െകാ ് ൈവക്കത്തപ്പനു വഴിപാടായി ഏഴര (ഏഴു
വലിയതും ഒ െചറിയതും) െപാന്നാനകെള ( ാവുെകാ�

പണിയി സ്വർണ്ണത്തകിടുെകാ ് െപാതിയി )
തിരുവനന്തപുര നി ് ൈവക്കേത്ത ് െകാടുത്തയ�

. കൽപന കാരം ഹരിക്കാരന്മാർ െപാന്നാനകെള
വിരുത്തിക്കാെരെക്കാ ് എടുപ്പി െകാ ് കരമാർഗ്ഗ�
മായി പുറെപ്പ ് ഒരു ദിവസം ഏ മാനൂർ വ േചർ .
െപാന്നാനകെള േക്ഷ ത്തിെന്റ പടിഞ്ഞാെറ േഗാപു�
രത്തറയിലിറക്കിവ നട കാവൽക്കാെര ഏൽപ്പിച്ചി ്
ഹരിക്കാരന്മാരും ചുമ കാരും കുളിക്കാനുമുണ്ണാനു േപാ�
യി. അവർ കുളിയും ഭക്ഷണവും കഴി വ േനാ�
ക്കിയേപ്പാൾ െപാന്നാനകളുെട തലയിൽ ഓേരാ വലിയ
സർപ്പങ്ങളിരി ന്നതായി ക . ആെരങ്കിലും അടു
െചന്നാൽ ആ ഭയങ്കര സർപ്പങ്ങൾ ഫണങ്ങൾ വിടർത്തി�
െക്കാ ് ചീറ്റി ട ം. അതിനാൽ എല്ലാവരും ഭയ�
െപ്പ മാറിയതല്ലാെത അടു െച ന്നതിനു് ആർ ം
ൈധര്യമുണ്ടായില്ല. പിെന്ന ഇതിെനപ്പറ്റി ശ്നംെവപ്പി�

േനാക്കിയതിൽ, ഈ ആനകെള താൻ വിട്ടയ ക�
യിെല്ല ം ഇവ തനി േവണെമ മാണു് ഏ മാനൂർ
േദവെന്റ അഭി ായെമ കാണുകയും ആ വിവരം തിരു�
മനസ്സറിയി ന്നതിനു് എഴുതി അയ കയും ശ്നത്തിൽ
കണ്ടതുേപാെല തെന്ന മഹാരാജാവു തിരുമനസ്സിേല
ഒരു ദർശനമുണ്ടാകുകയും െച . അതിനാൽ ആ െപാ�
ന്നാനകെള ഏ മാനൂർ േദവെന്റ ഭണ്ഡാരത്തിൽ എടു �
വ െകാ ന്നതിനു കൽപിച്ചനുവദി . ഇേപ്പാഴും ഏ �
മാനൂർ ഭണ്ഡാരത്തിലിരി ന്നവയും ഉത്സവകാലങ്ങളിൽ
എഴുന്നള്ളേത്താടുകൂടി െകാ ് നട ന്നവയുമായ െപാ�
ന്നാനകൾ അവിെട വ േചർന്നതി കാരമാണു്.

ൈവക്കത്തപ്പനു വഴിപാടായി നിശ്ചയി ് ഉണ്ടാക്കി�
ച്ചയച്ചവയായ െപാന്നാനകെള ഏ മാനൂർ േദവൻ ഇട �
വ ് തട്ടിെയടുത്തതിനാൽ വീ ം ഏഴരെപാന്നാനകെള
ഉണ്ടാക്കി ൈവക്കേത്തക്കയയ്ക്കണെമ ് മഹാരാജാവു
തിരുമന െകാ ് കൽപ്പി നിശ്ചയി . അേപ്പാൾ
ഒരു ദിവസം രാ ിയിൽ തിരുമനസ്സിേല ഒരു ദർശ�
നമുണ്ടായി. അതിെന്റ സാരം തനി െപാന്നാനയും
മ ം േവണെമന്നിെല്ല ം അതിെന്റ വില െചലവാക്കി
ഒരു സഹ കലശം നടത്തിയാൽ മതിെയ മായിരു�

. ഇതു ൈവക്കത്തപ്പെന്റ കൽപനയാെണ വിശ്വ�
സി മഹാരാജാവു് തിരുമന െകാ ് അ കാരംത�
െന്ന അതിേകമമായി ൈവക്ക ് ഒരു സഹ കലശം
നടത്തി കയും െച . ൈവക്കത്തപ്പനും ഏ മാനൂർ
േദവനും തമ്മിൽ ഇേപ്പാഴും പിണക്കമാെണന്നാണു് ജന�
ങ്ങളുെട വിശ്വാസം. അതിനാൽ ൈവക്ക ് അഷ്ടമി
ദർശനത്തിനു് ഇേപ്പാഴും ഏ മാനൂർ േദശക്കാരാരും േപാ�
കാറില്ല.

ആറ ള േദവനും ശബരിമലശാസ്താവും തമ്മിലും
പിണക്കമാെണന്നാണു് ജനങ്ങളുെട വിശ്വാസം. അതി�
നാൽ ആറ ളക്കാർ ശബരിമല േപാകാറില്ല. പെണ്ടാ�
രിക്കൽ ആറ ളക്കാരായ ചിലർ ശബരിമല േപാകു�
ന്നതിനു നിശ്ചയി ് “േനായ ” തുടങ്ങി. അേപ്പാൾ
അവർ ആറ ളേദവൻ സ്വപ്നത്തിൽ ത്യക്ഷമായി
“എെന്റ ജനങ്ങൾ മല ചവിട്ടണെമന്നില്ല; സകലകാര്യ�
സിദ്ധി ം എെന്ന േസവി െകാണ്ടാൽ മതി” എന്നരു�
ളിെച്ച . എങ്കിലും അവർ അതിെന വകവയ്ക്കാെത യഥാ�
കാലം ശബരിമല േപായി. ശബരിമല ് േപാകുന്നവർ
“ശരണമയ്യേപ്പാ” എ ം “അയ്യപ്പസ്വാമിേയ ശരണം”
എ ം മ ം വിളി പറ െകാണ്ടാണേല്ലാ േപാകുക
പതിവു്. എന്നാൽ ആറ ളക്കാർ “ആറ ള സ്വാമിേയ
ശരണം” എ വിളി െകാണ്ടാണു് േപായതു്. അവർ
അയ്യപ്പസ്വാമിയുെട നായ്ക്കൾ ശബരിമല സമീപമായ�
േപ്പാൾ (കടുവാകൾ) വായും െപാളി െകാ ് അവരു�
െട േനെര പാ െച . അതുക ് ആറ ളക്കാർ
ഭയപരവശന്മാരായി പൂർവാധികമുറെക്ക ആറ ളസ്വാ�
മിെയ വിളി തുടങ്ങി. അേപ്പാൾ ആ വ്യാ ങ്ങളുെട
വായിൽ അ കൾ വ തറ കയും അവ മടങ്ങിേപ്പാ�
വുകയും െച . ആ സമയം ശബരിമല ശാസ്താവിെന്റ
െവളിപാടുണ്ടായി (െവളിച്ചപ്പാടു തുള്ളി) “ആറ ളക്കാർ
എെന്റ നടയിൽ വരാൻ പാടില്ല” എ കല്പി കയും
ആറ ളക്കാർ അവിെട ദർശനം കഴിക്കാെത മടങ്ങിേപ്പാ�
വുകയും െച . അക്കാലം മുതൽക്കാണു് ആറ ളക്കാർ
ശബരിമല േപാകാെതയായതു്. ആറ ള േദവൻ മഹാ�
വി വിെന്റ ഒരവതാരമായ അർജുനനാെണന്നാണേല്ലാ
സങ്കൽപം. അതിനാൽ ശബരിമല അയ്യപ്പെന്റ നായ്ക്കളു�
െട േനെര ശരമയച്ചതു് ആ േദവൻ തെന്നയാെണന്നാണു്
വിശ്വാസം.

ഇങ്ങെന േകരളത്തിൽ തിഷ്ഠിക്കെപ്പട്ടി ള്ള അേന�
കം േദവന്മാർ തമ്മിൽ പല പിണക്കങ്ങളുമുണ്ടായി ള്ള�
തിനും ഇേപ്പാഴും പിണക്കമാെണ ള്ളതിനും വളെര
ഐതിഹ്യങ്ങളു ്. ഇവെയല്ലാം മനു ഷ്യരുെട സങ്കൽ�
പത്തിൽനി ണ്ടായി ള്ളവയായിരിക്കാനല്ലാെത കാര�
ണമില്ലേല്ലാ.
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പറേങ്ങാ ന രി

ിട്ടി ഷുമലബാറിൽ ‘പറേങ്ങാടു്’ എന്നില്ലേപ്പരായി ഒരു
ന രിയുണ്ടായിരു . അേദ്ദഹം സകല േവദശാ �
ങ്ങളും പുരാേണതിഹാസാദികളും ഹിച്ചി ള്ള ഒരു വി�
ദ്വാനും കൃത്യാ വിരക്തനും ഈശ്വരഭക്തനുമായിരു .
ഐഹികസുഖങ്ങെളല്ലാമുേപക്ഷി ് അേദ്ദഹം കുറ കാ�
ലം ഈശ്വരെന േസവി െകാ ് സ്വഗൃഹത്തിൽത്ത�
െന്ന താമസിച്ചതിെന്റ േശ ഷം അർത്ഥപു മി കള ാ�
ദികെള എല്ലാമുേപക്ഷി വളെരക്കാലം അന്യേദശങ്ങ�
ളിൽ സഞ്ചരി െകാണ്ടിരു . അങ്ങെന േപായിേപ്പാ�
യി ഒടുവിൽ അേദ്ദഹം ഒരു വലിയ വനാന്തരത്തിൽ െച�

േചർ . അേപ്പാേഴ ം അേദ്ദഹം ൽപിപാസാ�
ദികൾെകാ ് ഏറ്റവും പരവശനായിത്തീർ . അതി�
നാൽ ഭക്ഷണപാനീയങ്ങളേന്വ ഷി െകാ ് അേദ്ദഹം
ആ വനാന്തരത്തിൽ ചുറ്റിസഞ്ചരി . അേപ്പാൾ ൈദ�
വഗത്യാ ഒരു മുനിവരാ മം കെണ്ട കയും അവിെട
തപ െച െകാണ്ടിരുന്ന മഹർ ഷിേ ഷ്ഠെന്റ അടു�
ക്കൽെച തനി ് വിശ ം ദാഹവും ദുസ്സഹമായി�
ത്തീർന്നിരി െവ ം അവെയ ശമിപ്പി ന്നതിനു
വല്ലതും തരണെമ ം യാചി കയും െച . അതുേക�
് ആ മഹർ ഷിേ ഷ്ഠൻ ചില ഭക്ഷണസാധനങ്ങളും

മ ം െകാടു ് ആ ന രിെയ സംതൃപ്തനാക്കിയതിെന്റ
േശ ഷം, “അ ് ആരാണു്? എന്തിനായിട്ടാണു് ഇവിെട
വന്നതു്” എ ം മ ം േചാദി . അേപ്പാൾ ന രി താ�
െനാരു ാഹ്മണനാെണ ം മ മുള്ള പരമാർത്ഥെമല്ലാം
മഹർ ഷിെയ ഹിപ്പി . ഉടെന മഹർ ഷി, “അ േവ�
ദാധ്യയനം െചയ്തിട്ടിേല്ല” എ േചാദി . “ഉ ്” എ
ന രി പറഞ്ഞേപ്പാൾ മഹർ ഷി. “എന്നാൽ അേങ്ങ

ൽപിപാസാദികളുെട ബാധയുണ്ടാകാനിടയില്ലേല്ലാ.
ആെട്ട, േവദം മുഴുവനും അ പഠിച്ച കാരം ഒ െചാ�
ല്ലിേക്കൾക്കെട്ട” എ പറ . അതു േക ന രി േവ�
ദം മുഴുവനും താൻ പഠിച്ചിരുന്നതുേപാെല െചാല്ലിേക്കൾ�
പ്പി . അേപ്പാൾ മഹർ ഷി, “ഇതുമുഴുവനും പിഴയാണു്;
ഇെതല്ലാം മറന്നാൽ അേങ്ങ ഞാൻ േവദമുപേദശി�

തരാം. ഇതു മറ ന്നതിനു കുറ ദിവസം വടേക്കാ�
തിരിഞ്ഞിരു ് ഉരുവിട്ടാൽ മതി.” എ പറ .

അ കാരം ന രി വടേക്കാ തിരിഞ്ഞിരു ് ഏതാനും
ദിവസം േവദം ഉരുവിടുകയും അേപ്പാേഴ ം അേദ്ദഹം
പഠിച്ചിരുന്നെതല്ലാം മറ കയും െച . പിെന്ന ആ
മഹർ ഷിേ ഷ്ഠൻ േവദം ആദിമുതൽ അവസാനംവെര
ന രി ് ഉപേദശി കയും േവദത്തിൽ ഇന്നിന്ന മ �
ങ്ങൾ ജപി െകാണ്ടാൽ വിശ ം ദാഹവും ഉണ്ടാവുകയി�
െല്ല പറ െകാടു കയും െച . പിെന്ന ന രി
അ കാരം ഷൂൽപിപാസാദികെള അടക്കിെക്കാ ം
േയാഗാഭ്യാസം െച െകാ ം ആ മഹർ ഷിയുെട അടു�
ക്കൽ താമസി .

അങ്ങെനയിരി േമ്പാൾ ഒരു ദിവസം ര ദി�
വ്യപുരു ഷന്മാർ അവിെട വരുകയും മഹർ ഷിെയക്ക ്
എേന്താ ചിലെതല്ലാം പറ േപാവുകയും െച .
അവരും മഹർ ഷിയുമായി ഉണ്ടായ സംഭാ ഷണെമല്ലാം
േക െവങ്കിലും അതു മനു ഷ്യ ഭാ ഷയിൽ അല്ലായിരു�
ന്നതിനാൽ ന രി ് കാര്യെമാ ം മനസ്സിലായില്ല.
അതിനാൽ അേദ്ദഹം മഹർ ഷിേയാടു് ആ വന്ന ദിവ്യപു�
രു ഷന്മാരാരായിരു െവ ം അവർ പറഞ്ഞെതന്തായി�
രു െവ ം മ ം േചാദി . അേപ്പാൾ മഹർ ഷി, “ആ
ദിവ്യന്മാർ ൈകലാസവാസികളായ ര ശിവഭൂതങ്ങളാ�
ണു്. ഇ ീപാർവതി േസാമവാര തമാകയാൽ
കാൽകഴുകി ട്ടിനു ഞാൻകൂടി െചല്ലണെമ േദവി
അരുളിെച്ചയ്തിരി എന്നാണു് അവർ പറഞ്ഞതു്”
എ പറ . അതു േകട്ടേപ്പാൾ തനി ം കൂടി ൈക�
ലാസത്തിങ്കൽ േപായാൽെക്കാള്ളാെമ ള്ള ആ ഹം
കലശലായിത്തീരുകയാൽ ന രി തെന്ന ടി െകാ �
േപാകണെമ ് മഹർ ഷിേയാടേപക്ഷി . അേപ്പാൾ
മഹർ ഷി, “അ ് അതിനിേപ്പാൾ ശക്തനായിട്ടില്ല.
ഇവിെടത്താമസിച്ചാൽ കുറ കാലം കഴിയുേമ്പാൾ
അ ം അതിനു് ശക്തനായിത്തീരുമായിരിക്കാം.
അേപ്പാൾ അതിനായിട്ടാ ഹിച്ചാൽ മതി” എ പറ�

. അെതാ ം സമ്മതിക്കാെത ന രി പിെന്നയും
നിർബന്ധി കയാൽ ഒടുവിൽ മഹർ ഷി ന രിയുെട
ഇഷ്ടംേപാെല െചയ്യാെമ സമ്മതി കയും എന്നാൽ
ൈകലാസത്തിൽെച്ചന്നാൽ അ മി െമാെക്ക േനാ�

കേയാ വല്ലതും സംസാരി കേയാ െചയ്യരുെത�
ം ഒ ം മിണ്ടാെത തല കുമ്പി നില തെന്ന

േനാക്കിെക്കാ ് ഇരു െകാള്ളണെമ ം മഹർ ഷി
പറയുകയും അ കാരമായിെക്കാള്ളാെമ ന രി
സമ്മതി കയും െച . േപാകാനുള്ള സമയമായേപ്പാൾ
മഹർ ഷി തെന്റ ൈക പിടി െകാ ് കണ്ണടയ്ക്കാൻ
ന രിേയാടു പറ . ന രി അ കാരം െച കയും
അരനിമി ഷംെകാ ് ര േപരും ൈകലാസത്തിങ്ക�
െല കയും െച . അേപ്പാൾ കാൽ കഴുകി ട്ടിനായി
അവിെട അസംഖ്യം മഹർ ഷിമാർ എത്തീ ണ്ടായിരു .
അവെരെയാെക്ക കാൽ കഴുകിച്ചതു് ീപരേമശ്വരനാ�
യിരു . ആ കൂട്ടത്തിൽ പറേങ്ങാ ന രിെയയും
ഭഗവാൻ കാൽകഴുകി . ഉടെന എല്ലാവരും ഉണ്ണാനിരു�

. അേപ്പാേഴ ം അവർ കുടി നീർവീഴ്ത്താനായി
ീപാർവതിയുെട പുറപ്പാടായി. േദവിയുെട കാൽച്ചി�

ലമ്പിെന്റ മ ളനാദം േക തുടങ്ങിയേപ്പാൾത്തെന്ന
ന രിയുെട മനസ്സിളകി ടങ്ങി. ീപാർവ്വതി ഓേരാ�
രുത്തർ ം മുറ കുടി നീർവീഴ്ത്തി. േമണ ന രി�
യുെട അടുക്കൽ വ േചർ . അേദ്ദഹത്തിനു കുടി
നീർവീഴ്ത്തിയ സമയം അേദ്ദഹം കുനിഞ്ഞിരി കയായി�
രു . എങ്കിലും ീപാർവ്വതിയുെട പാദങ്ങൾ അേദ്ദഹം
സ്പഷ്ടമായിക്ക . “ഈ പാദങ്ങൾ തെന്ന ഇ മേനാ�
ഹരങ്ങളായിരി ന്ന സ്ഥിതി ് ഈ േദവിയുെട മുഖം
എ മാ ം സുന്ദരമായിരി ം! എെന്താെക്കയായാലും
അെതാ കാണാെത കഴിയുകയില്ല” എ വിചാരി ്
ന രി പതുെക്കെയാ തലയുയർത്താൻ ഭാവി .

അേപ്പാൾ േദവിയുെട സമീപ നിന്നിരുന്ന നന്ദി�
േകശ്വരെന്റ ഒരു ഹൂങ്കാരം േകൾക്കെപ്പടുകയും ന രി
േബാധരഹിതനായി അവിെട നി െതറി േപാവുക�
യും െച .

പിേറ്റ ദിവസം ഭാതമായേപ്പാൾ ന രി േബാ�
ധം വീണു. അേദ്ദഹം ക തുറ േനാക്കിയേപ്പാൾ
താൻ കിട ന്നതു് ഒരു കുളത്തിലാെണ ് അേദ്ദഹത്തി�
നു മനസ്സിലായി. എങ്കിലും ഈ േദശം ഏതാെണ ം
മ ം അേദ്ദഹത്തിനറിയാൻ പാടില്ലായിരു . അേപ്പാൾ
ഒരു വൃ ഷലി ചില പാ ങ്ങൾ േത മു ന്നതിനായി ആ
കുളത്തിൽ വ . അവേളാടു േചാദിച്ചേപ്പാൾ ആ കുളം പൂ�
മുള്ളിമനയ്ക്കെല വകയാെണ ം മ ം പറയുകയും ന രി
അവിെട മു പലേപ്പാഴും േപായിരുന്നതു െകാ ് അതു
വാസ്തവം തെന്നയാെണ മനസ്സിലാവുകയും െച .
ന രി സന്ധിബന്ധങ്ങെളല്ലാം തളർന്നിരു െവങ്കി�
ലും അേദ്ദഹം ഒരു വിധം അവിെട നി ് കര കയറി.
ആ സമയം പൂമുള്ളി മനയ്ക്കൽ അതികലശലായി ഒരു കര�
ച്ചിലും പിഴിച്ചിലും അലയും മുറയുെമല്ലാം േകൾ കയാൽ
അതിെന്റ കാരണെമെന്ത ് അേദ്ദഹം ആ വൃ ഷലിേയാടു്
േചാദി . അേപ്പാൾ അവൾ, “മനയ്ക്കെല വലിയ തിരുമ�
നസ്സിേല വളെര േമാഹിച്ചിരു ണ്ടായ ഏകപു ൻ
ഇന്നെല രാ ിയിൽ െപെട്ട ണ്ടായ എേന്താ സുഖേക്ക�
ടുനിമിത്തം മരി േപായി. ആ തങ്കക്കട്ടേപാെലയിരു�
ന്ന ഓമന ട്ടനു് മൂ വയ മാ േമ ായമായിരു �

. അതിെന്റ ശവം ഇേപ്പാൾ ദഹിപ്പിക്കാെനടു െകാ�
േപാവുകയാണു്. അതിെന്റ േകാലാഹലമാണു് ഈ

േകൾ ന്നതു്” എ പറ .
ഇതു േകട്ട മാ യിൽ ന രി മനയ്ക്കേല െച .

ആ സമയം വലിയ ന രപ്പാട്ടി തെന്റ ഏകപു െന്റ
മൃതശരീരം ദഹിപ്പിക്കാനായി എടു ് ചിതയിങ്കേല
െകാ േപാവുകയായിരു . ന രി അടു െച ്,
“േഹ! അവിടു ് ഒ ം വ്യസനിേക്കണ്ടാ, ഉണ്ണിെയ ഞാ�
നിേപ്പാൾ ജീവിപ്പി തരാം. അതിെന അവിെട കിടത്ത�
ണം” എ പറ . ഇതു േകട്ടി ് ന രിപ്പാട്ടിേല ്
ഒ ം വിശ്വാസമുണ്ടായില്ല. എങ്കിലും േമാഹാധിക്യം നിമി�
ത്തം ആ മൃതശരീരെത്ത അവിെടക്കിടത്തി. ന രി കുറ�

െവള്ളം ൈകയിെലടു ് കണ്ണട ് എേന്താ ഒരു മ ം
ജപി ് ഉണ്ണിയുെട മുഖ ് തളി . ഉണ്ണി ഉടെന ക
തുറ . ന രി പിെന്നയും ര ാവശ്യം കൂടി െവള്ളം
ജപി തളി . അേപ്പാൾ മരി കിടന്നിരുന്ന ഉണ്ണി സ്വ�
സ്ഥശരീരനായി എണീ ് “അച്ഛാ ” എ വിളി െകാ�

് ന രിപ്പാട്ടിെല അടുക്കേല ് െച . അേപ്പാൾ
ന രിപ്പാട്ടിേല ം അവിെട ടിയിരുന്ന ജനങ്ങൾ ം
മ മുണ്ടായ സേന്താ ഷവും അ തവും എ മാ െമ
പറയാൻ യാസം.

പറേങ്ങാ ന രി ന രിപ്പാട്ടിേല ് പരിചിതനാ�
യിരു . എങ്കിലും അേപ്പാൾ ജടയും മുടിയുെമാെക്ക ധരി�

ം മരവുരി ഉടു ം മ മിരുന്നതുെകാ ം കണ്ടി ം വള�
െരക്കാലമായിരുന്നതിനാലും അേദ്ദഹം ഇന്നാളാെണ
ന രിപ്പാട്ടിേല തത്ക്കാലം മനസ്സിലായില്ല. പിെന്ന
ന രിപ്പാട്ടി േചാദി കയാൽ ന രി തെന്റ ചരി�

ങ്ങെളല്ലാം ന രിപ്പാട്ടിെല ഹിപ്പി . അേപ്പാൾ
ന രിപ്പാട്ടിേല ന രിയുെട മുഖച്ഛായ ഓർമ്മയിൽ
വരുകയും അേദ്ദഹം പറഞ്ഞെതല്ലാം ശരിെയ ് വിശ്വ�
സി കയും െച .

പറേങ്ങാ ന രി ് ആഭിജാത്യം സ്വൽപം കുറ�
വായിരു . എങ്കിലും അേദ്ദഹത്തിെന്റ േയാഗ്യതയും
ദിവ്യത്വവും വിചാരി ് ന രിപ്പാട്ടീ ് അേദ്ദഹത്തിനു്
തെന്റ പുേരാഹിതസ്ഥാനം െകാടു ് തെന്റ കൂെടത്ത�
െന്ന ആജീവനാന്തം താമസിപ്പി .
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57
പാക്കിൽ ശാസ്താവ്

പാക്കിൽ ശാസ്താവിെന്റ േക്ഷ ം തിരുവിതാംകൂറിൽ
േകാട്ടയം താലൂക്കിൽ നാട്ടകം പകുതിയിലാണു്. ഈ
േക്ഷ ം പ ് ഏറ്റവും സിദ്ധവും ാധാന്യവുമുള്ളതാ�
യിരു . ഇതിനു പുരാതനത്വവും ഒ ം കുറവില്ല. ീ
പരശുരാമൻ േകരളത്തിെന്റ രക്ഷയ്ക്കായി ് കിഴ ് മലക�
ളിലും പടിഞ്ഞാറു് സമു തീരങ്ങളിലുമായി പല സ്ഥലങ്ങ�
ളിൽ ശാസ്താവിെന തിഷ്ഠിച്ചി െണ്ട ള്ളതു് സിദ്ധ�
മാണേല്ലാ. പാക്കിൽശാസ്താവും ആ കൂട്ടത്തിലുള്ളതായി
വിചാരിക്കാം. എന്നാൽ സ്വൽപം േഭദമിെല്ല മില്ല.

ഒരിക്കൽ ഹ്മാവു തെന്റ േഹമകുണ്ഡത്തിൽനി ്
ഉദ്ഭൂതമായ ഒരു ശാ വി ഹം അഗ്നിേദവെന്റ കയിൽ
െകാടു ്, “ഇതു് പരശുരാമെന്റ കയ്യിൽ െകാടു ്,
ഇതിെന യേഥാചിതം എവിെടെയങ്കിലും ഒരു നല്ല സ്ഥ�
ല ് തിഷ്ഠിക്കാൻ പറയണം” എ പറഞ്ഞയ .
അഗ്നിേദവൻ അ കാരം െചയുകയാൽ പരശുരാമൻ
ആ വി ഹവും െകാ ് പുറെപ്പ ് “പാ ്” എ
പറ വരുന്ന ആ സ്ഥല ് വന്നേപ്പാൾ ഈ സ്ഥലം
െകാള്ളാെമ േതാ കയാൽ ആ ബിംബം അവിെട

തിഷ്ഠി ്. എങ്കിലും അതു് അവിെട ഉറയ്ക്കാെത ഇളകി
ഉദ്ഗമി െകാണ്ടിരു . പല ാവശ്യം പിടിച്ചിരു�
ത്തീ ം ബിംബമവിെട ഇരിക്കായ്കയാൽ പരശുരാമൻ
ഏറ്റവും വി ഷണ്ണനായിത്തീർ . ആ സമയം ൈദവഗ�
ത്യാ സാക്ഷാൽ പാക്കനാരും ഭാര്യയും കൂടി അവിെട
വ േചർ . പാക്കനാെര കണ്ടേപ്പാൾ പരശുരാമൻ
പരമാർത്ഥെമല്ലാം പറ . ഉടെന പാക്കനാർ ആ
ബിംബത്തിേന്മൽപ്പിടി ് കീഴ്പ്േപാ ് അമർത്തിെക്കാ�

് “ഇവിെടപ്പാർ ്” എ പറ . അേതാടുകൂടി
ബിംബം അവിെട ഉറ . പാക്കനാർ “പാർ ്” എ
പറഞ്ഞതിനാൽ ആ േദശത്തിനു “പാർ ്” എ
തെന്ന േപരു സിദ്ധി . അതു കാല േമണ “പാ ്”
എന്നായിത്തീർ . ഇ കാരെമാെക്കയാണു് പാക്കിൽ
ശാസ്താവിെന്റ ആഗമം. അതിനാൽ ഈ ശാസ്താവിെന

തിഷ്ഠിച്ചതു് പരശുരാമനാെണ ം പാക്കനാരാെണ�
ം അഗ്നിേദവനാെണ ം ഓേരാരുത്തർ ഓേരാവിധം

പറയു . തിഷ്ഠ കഴി പരശുരാമൻ േപായതിെന്റ
േശ ഷം ശാസ്താവു് ദിവ്യനായ പാക്കനാർ ത്യക്ഷീ�
ഭവി കയും “പാക്കനാെര ആണ്ടിെലാരിക്കെലങ്കിലും
ഇവിെട കണ്ടാൽ െകാള്ളാെമ ്” എന്നരുളിെചയ്ക�
യും അങ്ങെനയാകാെമ ് പാക്കനാർ സമ്മതി കയും
െച . പാക്കനാർ മുറം വി െകാ ് സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന
അവസരത്തിലാണു് അവിെടെച്ചന്നിരുന്നതു്. അതുേപാ�
െല പാക്കനാർ പിെന്നയും ആ േതാറും കർക്കടക
സം ാന്തിനാൾ അവിെട െചന്നിരു . പാക്കനാരുെട
മുറക്കച്ചവടം സിദ്ധമാണേല്ലാ. പാക്കനാർ പതിവായി
കർക്കടകസം ാന്തിനാൾ പാക്കിൽെചന്നിരുന്നതിെന്റ
സ്മാരകമായി ഇേപ്പാഴും അവിെട കർക്കടക സം ാ�
ന്തിേതാറും ജനങ്ങൾ കൂടി ഒരു കച്ചവടം നടത്തിവരു�

്. അതിനു് “സം ാന്തിവാണിഭം” എന്നാണു്
േപരു പറ വരുന്നതു്. ആ ദിവസം അവിെട പലജാ�
തിക്കാരായി അസംഖ്യം ആളുകൾ കൂടുകയും കച്ചവട�
ത്തിനായി അേനകം സാമാനങ്ങൾ െകാ വരുകയും
െച ്. എന്നാൽ വരുന്നവരിൽ അധികം േപരും
പറയറും പുലയരും സാമാനങ്ങളിൽ അധികവും കുട്ട,
മുറം മുതലായവയുമായിരി ം.

തിഷ്ഠനന്തരം പരശുരാമൻ തേദ്ദശവാസികളായ
ജനങ്ങെള അവിെട വരുത്തി ഈ ശാസ്താവിെന എല്ലാവ�
രും േദശപരേദവതയായി ആദരി കയും ആചരി ക�
യും െചയ്യണെമ ഉപേദശി . അതനുസരി ജനങ്ങൾ
കൂടി അവിെട ഉപായത്തിൽ ഒരമ്പലം പണി കഴിപ്പി �
കയും സമീപസ്ഥനായ അയർക്കാ ന രിെയെക്കാ ്
കലശം നടത്തി കയും െച . ആ േദവനു് ആദ്യം നി�
േവദ്യം കഴിച്ചതു് നാഴിയരിവ ് അതിെന്റ മുകളിൽ ഒരു
തുടം െവണ്ണയും വച്ചാണു്. അതിനാൽ അങ്ങെനയുള്ള
നിേവദ്യം ആ േദവനു വളെര ധാനവും ിയതരവുമാ�
യിത്തീർ . അങ്ങെന വഴിപാടായി ് ഇേപ്പാഴും പലരും
അവിെട നടത്തിവരു ്. അതിനു നാഴിയരിയും െവ�
ണ്ണയും എന്നാണു് േപരു പറ വരുന്നതു്.

േദശക്കാർ ടി ഉപായത്തിൽ ആദ്യം പണികഴിപ്പി�
ച്ച ഈ േക്ഷ ത്തിനു പിന്നീടു േവ ന്ന പുഷ്ടിെയാെക്ക
വരുത്തിയതു് െത ംകൂർ രാജാവാണു്. ഒരു കാല
നാടുവാണിരുന്ന െത ംകൂർ രാജാവു് ആ േതാറും
മകരസം ാന്തി ് ശബരിമല േക്ഷ ത്തിൽേപ്പാ�
യി സ്വാമിദർശനം കഴി വന്നിരു . ആ ത രാനു്

ായാധിക്യം െകാ ള്ള ക്ഷീണം നിമിത്തം അതു
ദു ഷ്ക്കരമായി ടങ്ങിയതിനാൽ ഒരാണ്ടിൽ അവിെട�
െച്ചന്നിരുന്നേപ്പാൾ നടയിൽ െതാഴുതുെകാ നി ്
“എെന്റ സ്വാമിൻ! ഇവിെട വ ദർശനം കഴി േപാ�
കാൻ ഞാൻ ശക്തനല്ലാെതയായിത്തീർന്നിരി .
ഇതു് മുടങ്ങീ ജീവിച്ചിരി കെയ ള്ളതു് എനി
പരമസങ്കടമാണു്. അതിനാൽ ഇതിനു് എെന്തങ്കിലും
നിവൃത്തിയുണ്ടാക്കിത്തരേണ” എ ഭക്തിപൂർവം

ാർത്ഥി . അ രാ ിയിൽ ത രാൻ കിട റ�
ങ്ങിയിരുന്ന സമയം ഒരാൾ അടുക്കൽ െച്ച ്, “ഇവിെട
വ ് എെന്ന ദർശി ന്നതിനു് നിവൃത്തിയില്ലാത്തവർ
എെന്റ കിഴേക്ക നടയിൽ വ ് എെന്നക്കണ്ടാലും മതി.
പാക്കിൽ പാർ ന്നതും ഞാൻതെന്നയാണു്” എ
പറഞ്ഞതായി അേദ്ദഹത്തിനുേതാന്നി. ഉണർ ് ഉടെന
ക തുറ േനാക്കിയേപ്പാൾ അവിെടെയ ം ആെര�
യും കണ്ടില്ല. അതിനാൽ ഇതു് കരുണാനിധിയായ
ശബരിമലശാസ്താവു് തെന്റ ാർത്ഥനെയ ൈകെക്കാ ്
അരുളിെച്ചയ്തതാെണ ് തെന്ന ത രാൻ വിശ്വസി .

ത രാൻ ശബരിമലയിൽനി ് തിരിെയ രാജധാ�
നിയിൽ എത്തിയതിെന്റ േശ ഷം ഒ ം താമസിയാെത
പാക്കിൽ ശാസ്താവിെന്റ അമ്പലം, നാലമ്പലം, ബലി�
ക്കൽ രം, വാതിൽമാടം മുതലായവേയാടുകൂടി ഭംഗിയാ�
യി പണിയി ന്നതിനു കൽപന െകാടു . ര മൂ
മാസംെകാ ് അമ്പലം പണിയും പരിവാര തിഷ്ഠയും
കലശവും നടത്തി കയും ഉത്സവം മുതലായ ആട്ടവി�
േശ ഷങ്ങൾ ം മാസവിേശ ഷങ്ങൾ ം നിത്യനിദാനം
മുതലായതിനും പതിവുകൾ നിശ്ചയി കയും അവെയ്ക്ക�
ല്ലാം േവണ്ടിടേത്താളം വ വകകൾ േദവസ്വംേപരിൽ
പതി െകാടു കയും െച . ആെകപ്പാെട പാക്കിൽ
േക്ഷ ം ഒരു മഹാേക്ഷ മാക്കിത്തീർ എ പറ�
ഞ്ഞാൽ മതിയേല്ലാ. േക്ഷ ം പണി കഴിഞ്ഞി ് അ ്
കലശം നടത്തിച്ചതും അയർക്കാ ് ന രിെയെക്കാ ത�
െന്നയാണു്. അതിനാൽ ആ ന രി ആ േക്ഷ ത്തിെല
ത ിയായിത്തീർ . ഇേപ്പാഴും അവിെട ത ി അേദ്ദ�
ഹം തെന്ന. അക്കാലം മുതൽ െത ംകൂർ രാജാക്കന്മാർ
പാക്കിൽ ശാസ്താവിെന അവരുെട ഒരു പരേദവതയായി
ആചരി തുട കയും െച . അവർ അക്കാല മാസ�
ത്തിെലാരിക്കെലങ്കിലും അവിെടേപ്പായി സ്വാമിദർശനം
കഴിക്കാെതയിരിക്കാറില്ല. അ രാജധാനി േകാട്ടയ�

തളിയിലായിരുന്നതിനാൽ പാക്കിൽ േക്ഷ ത്തി�
േല നാല നാഴികയിലധികം ദൂരമുണ്ടായിരുന്നില്ല.
അതിനാൽ അേങ്ങാ കൂെട െടേപ്പാകുന്നതിനു സൗക�
ര്യവുമുണ്ടായിരു .

െപരുമാക്കന്മാരുെട ഭരണാനന്തരം േകരളരാജ്യം
പല ഖണ്ഡങ്ങളായി ഭാഗി ചില രാജാക്കന്മാരും ഇട �
ഭുക്കന്മാരും േത്യകം േത്യകം ഭരി തുടങ്ങിയേപ്പാൾ
അവർ തമ്മിൽ കൂെട െട യുദ്ധമുണ്ടാവുക സാധാര�
ണമായിത്തീർ . അതിനാൽ അവർെക്കല്ലാവർ ം

േത്യകം േത്യകം ൈസന്യങ്ങെള േശഖരിേക്കണ്ടതു്
അത്യാവശ്യമായും വ കൂടി. െത ംകൂർ രാജാവും
ഇ ട്ടത്തിൽ ാധനെപ്പട്ട ഒരിട ഭുവായിരുന്നതിനാൽ
അേദ്ദഹത്തിനു ഒരു ൈസന്യേശഖരം േവണ്ടിവ .
അതിനാൽ അേദ്ദഹം രാജ്യ ള്ള ഓേരാ കരകളി�
ലും ഓേരാരുത്തെര ആശാന്മാരായി നിശ്ചയി കയും
അവർെക്കല്ലാം ചില സ്ഥാനമാനങ്ങളും മ ം കല്പി
െകാടു കയും ആ ആശാന്മാർ ഓേരാ കരകളിലും
കളരികൾ െകട്ടി നാ കാരായ പുരു ഷന്മാെരയല്ലാം
ആേയാധനവിദ്യ അഭ്യസിപ്പിക്കണെമ ് ഏർപ്പാടു്
െച കയും അങ്ങെന അവിേട ധാരാളം ൈസന്യങ്ങ�
ളുണ്ടായിത്തീരുകയും െച . എ മാ മല്ല, ഇ കാരം
യുദ്ധം അഭ്യസിക്കെപ്പടുന്നവർ ് ആണ്ടിെലാരിക്കൽ
ഒരു പരീക്ഷ നടത്തണെമ ം ആ പരീക്ഷ നട ന്നതു്
പാക്കിൽ ശാസ്താവിെന്റ സന്നിധിയിൽവ േവണെമ�

ം നിശ്ചയി .

ആ േതാറും വിജയദശമി ് വിദ്യാംരംഭം കഴി�
ഞ്ഞി ് രാജാവു് ഒരു നല്ല ദിവസം നിശ്ചയി ് സിദ്ധ�
െപ്പടു ം. ആ ദിവസം രാജ്യ ള്ള സകല കരകളിൽ�
നി ം ആശാന്മാർ അവരവരുെട ശി ഷ്യന്മാേരാടുകൂടി
പാക്കിൽ വ േചരും. അേപ്പാൾ രാജാവും അവിെടെയ�

ം. പിെന്ന േപാരാളികളായി ള്ളവെര യഥാേയാഗ്യം
ര ഭാഗമായി തിരി നിർ ം. അവർ െത ം വട �
മായി പിരി ് അണിനിര ം. എല്ലാവരും സന്നദ്ധരാ�
യി നി കഴിയുേമ്പാൾ യുദ്ധം തുട ന്നതിനു് രാജാവു്
കല്പനെകാടു ം. ഉടെന യുദ്ധമാരംഭി കയും െച .
ഇങ്ങെനെയാെക്കയായിരു ഇതിെന്റ പതിവു്. ഈ
പരീക്ഷായുദ്ധത്തിനു് പാക്കിൽ പട എന്നാണു് േപരു പറ�

വന്നിരുന്നതു്. ഈ യുദ്ധത്തിനായി പാക്കിൽ േക്ഷ�
ത്തിനുസമീപം മതിൽ പുറത്തായി ് ഏതാനും സ്ഥ�

ലം ഒഴിച്ചിട്ടിരു . ആ സ്ഥലത്തിനു് ‘പടനിലം’ എന്നാ�
ണു് നാമകരണം െചയ്തിരി ന്നതു്. ഈ യുദ്ധത്തിൽ
ജയി ന്നവർ ് ൈസന്യത്തിൽ ചില സ്ഥാനങ്ങളും
ചില സമ്മാനങ്ങളും മ ം രാജാവു് കൽപി െകാടു ക�
യും െചയ്തിരു . യുദ്ധത്തിൽ ജയി ന്നതിനു ധാന�
മായി സഹായി ന്ന േദവന്മാർ േവട്ടെയ്ക്കാരു മകനും ശാ�
സ്താവുമാെണന്നാണേല്ലാ വച്ചിരി ന്നതു്. അതിനാൽ
െത ംകൂർ രാജാവും രാജ്യവാസികളും മാ മല്ല, മ
ചില രാജാക്കന്മാരും േകായിത്ത രാക്കന്മാരും കൂടി പാ�
ക്കിൽ ശാസ്താവിെന ഒരു പരേദവതയായിട്ടാണു് ആച�
രി വരുന്നതു്. നാ രാജാക്കന്മാർ തമ്മിൽ യുദ്ധമില്ലാ�
തായേപ്പാൾ മുതൽ അതിെനാെക്ക സ്വല്പം കുറവു് വ
തുടങ്ങി. എങ്കിലും, പള്ളം, ലക്ഷ്മീപുരം, അനന്തപുരം,
പാലിയക്കര, ാമം മുതലായ േകായിത്ത രാക്കന്മാ�
രുെട െകാട്ടാരങ്ങളിലും മ ം െകാ ത രാക്കന്മാരുെട
അന്ന ാശനവും െകാ ത രാട്ടിമാരുെട പള്ളിെക്ക
കഴിഞ്ഞാൽ പാക്കിൽ െകാ െച ദർശനം കഴിപ്പി ്
െകാ േപാവുക ഇേപ്പാഴും പതിവു ്.

ശബരിമലശാസ്താവും പാക്കിൽ ശാസ്താവും ഒ ത�
െന്നെയന്നാണു് ജനങ്ങളുെട വിശ്വാസം. ശബരിമല ്
േപാകുവാൻ സാധിക്കാത്തവരും മ മായി അേനകം ജന�
ങ്ങൾ മകരസം ാന്തി പാക്കിൽ േപായി ദർശനം
കഴി ക ഇേപ്പാഴും പതിവാണു്.

പാക്കിൽ ശാസ്താവിനു് മുൻകാലങ്ങളിൽ ഇ കാര�
െമല്ലാം സിദ്ധിയും ാധാന്യവും ഉണ്ടായിരു െവ�
ങ്കിലും െത ംകൂർ രാജ്യം തിരുവിതാംകൂറിൽ േചർന്ന�
േതാടുകൂടി അതിെനാെക്ക വളെര േഭദഗതിവ േപായി.
എങ്കിലും േദവസാന്നിദ്ധ്യത്തിനു് ഇേപ്പാഴും അവിെട യാ�
െതാരു മാറ്റവും വന്നിട്ടില്ല. ആ േദശക്കാർ ഇേപ്പാഴും ആ
ശാസ്താവിെന തങ്ങളുെട േദശപരേദവതയായി തെന്ന
ആചരി വരു ്. ആ േതാറുമുള്ള ഉത്സവത്തിനു്
സർക്കാരിൽനി സ്വല്പം െന ം പണവും പതി വച്ചി�
െണ്ടങ്കിലും േപാരാത്തെതല്ലാം െചലവുെച ് ഉത്സവം

േകമമാ ന്നതും അഹ കൾ നട ന്നതും ഇേപ്പാഴും
േദശക്കാർ തെന്നയാണു്. പാക്കിൽ ശാസ്താവിെന്റ മാ�
ഹാത്മ്യങ്ങൾ പറയുകയാെണങ്കിൽ വളെരയു ്. വിസ്ത�
രഭയത്താൽ അതിനായി ഇേപ്പാൾ തുനിയുന്നില്ല.
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െകാടുങ്ങ ർ വസൂരിമാല

േമെലഴുതിയിരി ന്ന േപർ െകാടുങ്ങ ർ െവളിച്ചപ്പാടു്
എ പറ ഭിക്ഷ നട ന്നവർ പറെഞ്ഞങ്കിലും
േകട്ടിട്ടില്ലാത്തവർ േകരളത്തിൽ അധികമുെണ്ട േതാ�

ന്നില്ല. എന്നാൽ അതാരാെണ ം ആ മൂർത്തിയുെട
ഉത്ഭവം ഏതു കാരമാെണ ം മ ം അറിഞ്ഞി ള്ളവർ
ചുരുക്കമാെണന്നാണു് േതാ ന്നതു്. അതിനാൽ വസൂ�
രിമാലയുെട ഒരു വിവരണം അനാവശ്യമാവുകയിെല്ല
േകവലം വിശ്വസി .

ൈ േലാക്യകണ്ടകനായി ദാരുകൻ എെന്നാരസുര�
നുണ്ടായിരു എ ം അവെന നി ഹി ന്നതിനായി

ീപരേമശ്വരെന്റ മൂന്നാം തൃക്കണ്ണിൽനി ഭ കാളി
അവതരി കയും ആ േദവി യുദ്ധത്തിൽ അവെന െകാ�

കയും െച െവ ം മു മുള്ള കഥ മാർക്കേണ്ഡയപുരാ�
ണത്തിൽ അന്തർഭൂതമായ ഭേ ാൽപ്പത്തി കരണം
വായി ംമ ം എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരി മേല്ലാ. ആ
ദാരുകാസുരെന്റ ഭാര്യ മയാസുരെന്റ പു ിയായ മേനാദരി
എന്ന സുന്ദരിയായിരു . ദാരുകൻ ഭ കാളിയുമായുള്ള
യുദ്ധത്തിൽ മരി േപാകുെമ ് ഏകേദശം തീർച്ചയാ�
യേപ്പാൾ മേനാദരി ൈകലാസസമീപത്തിങ്കൽ െച

ീപരേമശ്വരെന റി ് അതികഠിനമായ തപ തുട�
ങ്ങി. അവൾ വളെരക്കാലം തപ െചയ്തി ം ഭഗവാൻ �
സാദി കേയാ അവൾ വല്ല വരവും െകാടു കേയാ
െചയ്തില്ല. അതിനാൽ ീപാർവ്വതി “അല്ലേയാ ഭഗവാ�
േന! ാണനാഥാ! ഈ ീ ഭഗവാെന റി ് അവളുെട
അഭീഷ്ടങ്ങെളെക്കാടുത്തയയ്ക്കാത്തെതന്താണു്?” എ
േചാദി . ീപരേമശ്വരൻ: “അല്ലേയാ ഭ ! ാണ�

ിേയ! ഇവൾ ഏറ്റവും ദുഷ്ടയാണു്. ഇവളുെട ഭർത്താ�
വായ ദാരുകാസുരനു ഹ്മാവു േവ ന്ന വരങ്ങെളല്ലാം
െകാടു ക നിമിത്തം അവൻ ൈ േലാക്യവാസിക�
െള എ മാ ം ഉപ വി എന്നതു് ഭവതി മറിയാമ�
േല്ലാ.ഇവളുെട ഇഷ്ട കാരമുള്ള വരം ഞാൻ െകാടു �
കയാെണങ്കിൽ ഇവളും േലാേകാപ വകാരിണിയായി�
ത്തീരും. അതിനാലാണു് ഞാൻ ഇവൾ വരെമാ ം
െകാടുക്കാെതയിരി ന്നതു്. ദാരുകെന ഇേപ്പാൾ ന �
െട പു ിയായ ഭ കാളി നി ഹിച്ചിരി ം. അവെന്റ
ഉപ വം തീർന്നേപ്പാേഴ ം മെറ്റാരു ഉപ വം ഉണ്ടാക്കി�
വ ് എ വരു ന്നതു് കഷ്ടമാണേല്ലാ. ീപാർവതി,
“അെതാെക്ക ശരിതെന്ന. എങ്കിലും ആ യി ന്നവെര
അനു ഹിക്കാതിരി ന്നതും കഷ്ടമാണേല്ലാ. ഇവളുെട
ഭർത്താവിെന ന െട പു ി നി ഹി െവങ്കിൽ ഇവളി�
േപ്പാൾ അനാഥയായ ഒരു വിധവയായിതീർന്നിരി .
ഇവെള അവിടു ് അനു ഹിക്കാത്തപക്ഷം ഇവൾ
ഇനി ആരാണു് ഒരു ശരണം? അതിനാൽ എെന്തല്ലാമാ�
യാലും അവിടു ഇവെള അനു ഹിച്ചയയ്ക്കണം” എ
പറ . ഇ കാരം ീ പാർവതിയുെട നിർബന്ധം
നിമിത്തം ഭഗവാൻ ീപരേമശ്വരൻ തെന്റ േദഹത്തി�
െല വിയർ െവള്ളം വടിെച്ചടു െകാടുത്തി ്,“നീ ഇതു
െകാ േപായി മനു ഷ്യരുെട േദഹതിൽ തളി ക. നി�
ന േവ ന്നെതല്ലാം മനു ഷ്യർ തരും” എന്നരുളിെച്ച
മേനാദരിെയ അയ .

മേനാദരി ഇ കാരം ഭഗവാെന്റ അനു ഹം വാങ്ങി�
െക്കാ ൈകലാസത്തിങ്കൽ നി പുറെപ്പ ്. മേദ്ധ്യ�
മാർഗ്ഗം അവൾ ഭ കാളിെയക്ക . ഭ കാളി ദാരുകെന
െകാ ് അവെന്റ ശിര മുറിെച്ചടു ് ഇടതുൈകയിൽ
വഹി െകാ ം േവതാളിയുെട കഴുത്തിൽ കയറി ഭൂത�
േ തപിശാചാദികെളാടുംകൂടി ജയേഭരി മുഴക്കി െകാ�

ം ആർത്തിവിളി െകാ ം ൈകലാസത്തിങ്കേല �
ള്ള വരവായിരു . ഈ േഘാ ഷയാ കണ്ടി ് മേനാ�
ദരി ് ഒ രസിച്ചിെല്ലന്നല്ല വളെര വ്യസനമുണ്ടാകുക�
യും െച . ഈ ദുഷ്ട എെന്റ ഭർത്താവിെന െകാ വ�
േല്ലാ. അതിനാൽ ഇതു് ആദ്യം ഇവളിൽത്തെന്ന േയാ�
ഗിക്കാം എ വിചാരി മേനാദരി ീപരേമശ്വരൻ
െകാടുത്ത വിയർ െവള്ളത്തിൽ നി ് സ്വല്പെമടു
ഭ കാളിയുെട േദഹത്തിൽ തളി . ഉടെന ഭഗവതിയു�
െട േദഹത്തിെലല്ലാം കുരുക്കൾ പുറെപ്പ . തലേവദന
പനി മുതലായ സുഖേക്കടുകൾ െകാ േദവി ഏറ്റവും
പരവശയായിത്തീർ . അതിനാൽ ഭഗവതി ഒരുവിധം
വാഹനത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി വഴിയിൽത്തെന്ന കിടപ്പാ�
യി. ഉടെന ഭൂതഗണങ്ങളിൽ ചിലർ ഓടിെച്ച വിവരം

ീപരേമശ്വരെന്റ അടുക്കൽ ഉണർത്തി . അതുേക
ഭഗവാൻ ഏറ്റവും േകാപേത്താടു വ്യസനേത്താടും കൂടി
ആസനത്തിങ്കൽ നി ് എണീ . അേപ്പാൾ ഭഗവാെന്റ
െചവിയിൽനി ് ഒരു ഭയങ്കരമൂർത്തി ഉത്ഭവി . ഉടെന
ഭഗവാൻ ആ തനുജെന അടുക്കൽ വിളി . “അല്ലേയാ
വത്സാ, ഞാൻ നിന ഘണ്ടാകർണ്ണൻ എ േപരി�
ട്ടിരി . നീ ക്ഷണത്തിൽ േപായി നിെന്റ സേഹാ�
ദരിയുെട അവശത തീർ വരണം. അവൾ ഏറ്റവും
പരവശയായി വഴിയിൽ കിട എന്നരുളിെച്ച .

ഉടെന ഘണ്ടാകർണ്ണൻ ീ പരേമശ്വരെന്റ പാദങ്ങ�
ളിൽ വീണു നമസ്കരി ് അനു ഹവും വാങ്ങിെക്കാ ്
പുറെപ്പ . കുെറ ദൂരം െചന്നേപ്പാൾ പരവശയായി വഴി�
യിൽ കിടന്നിരുന്ന ഭ കാളിെയ കണ്ടി ് ആ ശിവപു ൻ
ഭ കാളിയുെട പാദം മുതൽ നക്കി കുരുക്കെളല്ലാം തി�
െന്നാടുക്കി. ഒടു ം മുഖ നക്കാനായി ഭാവിച്ചേപ്പാൾ
ഭ കാളിമുഖം തിരി െകാ ് “നീ എെന്റ സേഹാദരനാ�
ണേല്ലാ. മുഖേത്താടുമുഖം േചർ ക ശരിയായി ള്ളത�
ല്ല. അതിനാൽ മുഖ ള്ള കുരുക്കൾ എ ം എനി ്
ഭൂ ഷണമായിരിക്കെട്ട. േശ ഷമുണ്ടായിരുന്നെതല്ലാം േപാ�
യേപ്പാൾത്തെന്ന എനി സുഖമായിക്കഴി .” എന്ന�
രുളിെച്ച . ഉടെന ഭഗവതി ചുഴലവും േനാക്കിയേപ്പാൾ
േപടി വിറ ദൂെര മാറി േനാക്കിെക്കാ നിന്നിരുന്ന
മേനാദരിെയ കണ്ടി ് അവെള പിടി െകാ വരുന്നതി�
നു ഘണ്ടാകർണ്ണേനാടു് കല്പി . ഘണ്ടാകർണ്ണൻ മേനാ�
ദരിെയ പിടി ഭ കാളിയുെട അടുക്കൽ െകാ െച .
േദവി തെന്റ വാൾ െകാ ് അവളുെട ക ം െചവിയും
കാലും േചദിച്ചി ്, “നീ ഇനി ക ം, േക ം ഓടിയും
െച മനു ഷ്യെര ഉപ വിക്കരുതു്. നിെന്റ മേനാദരിെയ�

ള്ള േപരിെന മാറ്റി നിന ഞാൻ “വസൂരി” എ
േപരിട്ടിരി . ഇനി നീ എ ം എെന്റ ആജ്ഞാകാ�
രണിയായി പാർ െകാ ക” എന്നരുളിെച്ചയുകയും
അവെള ടി തെന്റ ഭൂതഗണങ്ങളുെട കൂട്ടതിൽ ൈകലാ�
സത്തിങ്കേല ് െകാ േപാവുകയും െച .

ഇ കാരമാണു് വസൂരിമാല എന്ന േദവത ഉണ്ടായി�
ത്തീർന്നതു്. ആ േദവത ബാധിച്ചിട്ടാണു് വസൂരി അെല്ല�
ങ്കിൽ മസൂരി എന്ന വ്യാധിയുണ്ടാകുന്നെത ം ഭ കാ�
ളി വിേരാധമുണ്ടാകുന്ന കാലങ്ങളിൽ ആ േദവി പറ�
ഞ്ഞയച്ചിട്ടാണു് ഈ േദവത മനു ഷ്യെര ബാധി ന്നെത�

മാണു് ചിലരുെട വിശ്വാസം. വസൂരിമാല ് ക ം
െചവിയും കാലുമില്ലേല്ലാ. അതിനാൽ ആ േദവത മണം
പിടി ം നിരങ്ങിയും െചന്നാണു് മനു ഷ്യെര ബാധി ന്ന�
െത ം അതുെകാണ്ടാണു് അടുത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ വസൂ�
രിയുള്ളേപ്പാൾ കടുകു വറു കയും പപ്പടം കാ കയും മ ം
െചയ്യരുെത പറയുന്നെത ം ചിലർ പറയു .

ശ്നക്കാർ പറയുന്നതു് വസൂരി, െചാവ്വാസംബന്ധ�
മായ ഒരു േരാഗമാെണ ം െചാവ്വയുെട വിേരാധംെകാ�
ണ്ടാണു് അതുണ്ടാകുന്നെത മാണേല്ലാ. െചാവ്വാ എന്ന

ഹെത്തെക്കാ ് നിർേദ്ദശി ന്നതും ഭ കാളിെയ
ആണേല്ലാ. എന്നാൽ ൈവദ്യന്മാർ പറയുന്നതു് വസൂരി�
യും ിേദാ ഷങ്ങൾ േകാപിച്ചി ണ്ടാകുന്ന മ േരാഗങ്ങെള�
േപ്പാെല തെന്ന ഒന്നാെണന്നാണു്. േരാഗങ്ങൾ എല്ലാം
തെന്ന പകരുന്നതാെണ ം േന ത്വഗ്  േരാഗങ്ങൾ
വിേശ ഷി ം പകരാനുള്ള ശക്തിയുെണ്ട മാണേല്ലാ
ൈവദ്യശാ ം േഘാ ഷി ന്നതു്. വസൂരിയും ത്വ�
ഗ്  േരാഗങ്ങളുെട കൂട്ടത്തിലുള്ളതാകയാൽ പകരുന്നതി�
െനളുപ്പമുെണ്ടേന്ന അതിെനാരു വിേശ ഷമു എന്നാണു്
ൈവദ്യന്മാർ പറയുന്നതു്. എന്നാൽ വസൂരി ദീനത്തിനു
സാധാരണ ൈവദ്യന്മാർ ചികിത്സിക്കാറില്ല. വസൂരി
ചികിത്സി ന്ന ൈവദ്യന്മാർ േത്യകെമാരു കൂട്ടക്കാ�
രാണു്. അഷ്ടാംഗഹൃദയവും മ ം അവർ പഠിക്കാറുമില്ല.
അവരുെട ശാ വും േവെറയാണു്. “വസൂരിപടലം”
എ ം മ ം അവർ േത്യകം ചില ൈവദ്യശാ �
ന്ഥങ്ങളു ്. അവയിൽ പറയുന്ന കാരമാണു് അവർ
ചികിത്സി ന്നതു്. എന്നാൽ വസൂരി ഉണ്ടാകാെതയിരി�
ക്കാനും ഉണ്ടായാൽ അതിെന്റ ശമനത്തിനായി ം ഭ �
കാളിെയ േസവി കയാണു് േവണ്ടെത മിക്കവരും
സമ്മതി മു ്. അതു യുക്തവും തെന്ന. “ആപദി
കിം കരണീയം” എന്ന േചാദ്യത്തിനു “സ്മരണീയം
ചരണയുഗളമംബായാഃ” എന്നാണേല്ലാ കാക്കേശ്ശരി
ഭട്ടതിരി ഉത്തരം പറഞ്ഞിരി ന്നതു്.
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തൃ ണി റേക്ഷ ത്തിെല ഉത്സവങ്ങൾ

സന്താനേഗാപാലമൂർത്തിയായ തൃ ണി റയപ്പെന്റ
േക്ഷ ത്തിൽ ചിങ്ങം, വൃശ്ചികം, കുംഭം ഈ മാസങ്ങ�
ളിലായി ആ േതാറും മൂ ് ഉത്സവങ്ങൾ വീതമാണു്
നടത്തിവരുന്നതു്. ഇവയിൽ സിദ്ധിയും ാധാന്യവും
േകമത്തവുെമല്ലാം വൃശ്ചികമാസത്തിെല ഉത്സവത്തിനാ�
ണു്. “തൃ ണി റയപ്പെന്റ ഉത്സവം” എ ള്ള േപരും
ആ ഉത്സവത്തിനു മാ േമ ഉ . ആ ഉത്സവം മുമ്പിനാ�
േല ഉള്ളതാണു്. മ ള്ള ഉത്സവങ്ങൾ ര ം മുമ്പിനാേല
ഉള്ളവയല്ല. അവ ഇടക്കാല ് ചില കാരണങ്ങളാൽ
ഉണ്ടായി ള്ളവയാണു്.

ചിങ്ങമാസത്തിെല ഉത്സവത്തിനു് “മൂശാരിയുെട
ഉത്സവം” എന്നാണു് േപരു പറയുന്നതു്. അ ഉത്സവ�
ത്തിനു് അങ്ങെന േപരുവാരാനുള്ള കാരണം താെഴ�
പ്പറയു .

പെണ്ടാരിക്കൽ തൃ ണി റയപ്പെന്റ ബിംബത്തിനു
േകടു സംഭവി കയാൽ ബിംബം മാറി തിഷ്ഠിേക്കണ്ട�
തായിവ . അതിേല ് ഒരു ബിംബം വാർ ന്നതിനാ�
യി ഒരു മൂശാരിെയ ഏല്പി . പഞ്ചേലാഹങ്ങൾ (സ്വർ�
ണ്ണം, െവള്ളി, െച ്, പിച്ചള, ഇരു ്) േചർത്താണു്
ബിംബം വാർ വാൻ ഏർപ്പാടു് െചയ്തതു്. മൂശാരി േലാ�
ഹങ്ങെളല്ലാം കൂട്ടിയുരുക്കി വാർത്തി ് എല്ലാ േലാഹങ്ങ�
ളും ഒരുേപാെല ഉരുകിേച്ചർന്നില്ല. ര മൂ ാവശ്യം
ഉരുക്കി വാർത്തി ം ശരിയാകായ്കയാൽ മൂശാരി വല്ലാെത
വി ഷണ്ണനായിത്തീർ . ഒടുക്കം അേദ്ദഹം ഭക്തിപൂർവ്വം
ഭഗവാെന ദൃഢമായി സ്മരി ്, “കൂടുകൂെടെന്റ തൃ ണിതുറ�
യപ്പാ!” എ പറ െകാ ് വാർത്തേപ്പാൾ എല്ലാം
ശരിയായി കൂടിേചരുകയും ആ ബിംബത്തിൽ ആ മൂശാ�
രിയും കൂടിേച്ചർ േപാവുകയും െച . അങ്ങെന ഭഗവ�
ത്ഭക്തനായ ആ മൂശാരി ് സായൂജ്യം സിദ്ധിച്ചതിെന്റ
സ്മാരകമായി ഒരുത്സവം കൂടി ടങ്ങി. അതിനാൽ ആ
ഉത്സവെത്ത “മൂശാരിയുെട ഉത്സവം” എ ് ഇേപ്പാൾ
പറ േപാരു .

ഇനി കുംഭമാസത്തിൽ ഉത്സവുമുണ്ടായതിെന്റ കാര�
ണം പറയാം.

കുംഭമാസത്തിെല ഉത്സവത്തിനു “നങ്ങ(കന്യ)െപ്പണ്ണിെന്റ
ഉത്സവം” എന്നാണു് േപരു പറ വരുന്നതു്. പെണ്ടാ�
രിക്കൽ ഏകാദശി (ഉദയേമ്പരൂർ) വടേക്കട ന �
രിയുെട ഇല്ല ് അന്തർജനം സവി ് ഒരു െപൺ�
കുട്ടിയുണ്ടായി. ആദ്യമായി ണ്ടായ ആ കുട്ടിയിൽ
അതിെന്റ മാതാപിതാക്കന്മാർ ് അപരിമിതമായ
വാത്സല്യമുണ്ടായിരു . ചില ന രിമാർ ് െപൺകു�
ട്ടികെള റി ് വാത്സല്യമുണ്ടായിരിക്കാറില്ല. അവെര
വിവാഹം കഴി െകാടുക്കാനുള്ള ബു മു വിചാരിച്ചിേട്ടാ
എേന്താ, “കന്യാപിതൃത്വം ബഹു ദുഃഖേഹതുഃ” എന്നാ�
ണു് അവർ വിചാരി കയും പറയുകയും െച .
അതു മനു ഷ്യത്വമെല്ലന്നാണു് ചിലരുെട അഭി ായം.
ചിലർ ് ആൺകുട്ടികെള റി ള്ളതിലധികം വാ�
ത്സല്യം െപൺകുട്ടികെള റിച്ചായി ം കാണു ്.
“ ായേശാ മാനവാനാം മകളരിൽ മുകേളറും പക്ഷപാ�
താതിേരകം” എ ണ്ടേല്ലാ. വടേക്കട ന രിയും
ഇ ട്ടത്തിലുള്ള ആളായിരു .

ആ െപൺകുട്ടി ് ജാതകവശാൽ പ വയ�
കഴിയുന്നതു വെര വലിയ ഹപ്പിഴയാെണ ം

തേദ്ദാ ഷപരിഹാരാർത്ഥം ആ കാലം കഴിയുന്നതുവ�
െര കുട്ടിെയ പതിവായി തൃപൂണി റ േക്ഷ ത്തിൽ
െകാ േപായി സ്വാമിദർശനം കഴിപ്പിക്കണെമ മു�
ണ്ടായ േജ്യാൽസ്യവിധി കാരം ആ കുട്ടിെയ ആറാം
മാസത്തിൽ അതിെന്റ അന്ന ാശനം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ
മുതൽ പതിവായി തൃ ണി െറെക്കാ േപായി
െതാഴീച്ചിരു . അങ്ങെന ൈശശവകാലം മുതൽ
ശീലി വന്നതിനാൽ കൗമാരക്കാലമായേപ്പാൾ ആ
കുട്ടി ് തൃ ണി െറ സ്വാമിദർശനത്തിനു േപാകുന്ന
കാര്യത്തിൽ വളെര സേന്താ ഷവും ദ്ധയും നിർബ�
ന്ധവുമുണ്ടായിത്തീർ . ഒടുക്കം ആ കന്യക തൃ ണി�

റയപ്പെനെത്താഴാെത ജലപാനം കഴിക്കയിെല്ല ്
തീർച്ചെപ്പടു കയും നിർവിഘ്നം അതു് അങ്ങെനതെന്ന
നടത്തിെക്കാണ്ടിരി കയും െച .

അങ്ങെന ആ കന്യക ് പ വയ കഴി .
അതുവെര ആ ാഹ്മണകുമാരി ് യാെതാരു സുഖ�
േക്കടുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇതിനിട ് അച്ഛൻന രി ്
ആണായി ം െപണ്ണായി ം മൂ നാലു കുട്ടികൾ കൂടിയു�
ണ്ടാവുകയും എലാം തൃ ണി റയപ്പെന്റ കാരുണ്യം�
െകാെണ്ട ് വിശ്വസി ് ആ ാഹ്മണകുടുംബക്കാർ
സേന്താ ഷി െകാണ്ടിരി കയും െച . േജ്യാത്സ്യന്മാർ
പറഞ്ഞിരുന്ന കാലാവധി കഴി കൂടിയതിനാൽ ഇനി
ഈ കന്യക ് ആപെത്താ മുണ്ടാവുകയിെല്ല ് അവി�
െടെയല്ലാവരും തീർച്ചയാക്കി. എങ്കിലും കന്യക തെന്റ
സ്വാമിദർശനം പിെന്നയും വിഘ്നം കൂടാെത നടത്തിെക്കാ�

തെന്നയിരു .
അങ്ങെനയിരി ന്ന കാല ് കന്യകെയ വിവാ�

ഹം കഴി െകാടുക്കണെമ ് ആവശ്യെപ്പടുെകാ ്
ഒരു ന രി വ േചർ . അേദ്ദഹം സമ്പ െകാ�

ം സന്ദൗര്യംെകാ ം ആഭിജാത്യംെകാ ം എ
േവണ്ടാ, എല്ലാംെകാ ം ഈ കന്യക ് അനുരൂപ�
നായിരുന്നതിനാൽ അച്ഛൻന രി േജ്യാത്സ്യന്മാെര
വരുത്തി, വധുവരന്മാരുെട ജാതകങ്ങൾ േനാക്കി കയും
ജാതകം േചരുെമ േജ്യാത്സ്യന്മാർ സമ്മതി കയും
കാര്യം തീർച്ചെപ്പടുത്തി വിവാഹത്തിനു മുഹൂർത്തം
നിശ്ചയി കയും െച .

ഈ വർത്തമാനമറിഞ്ഞേപ്പാൾ ആ കന്യക ണ്ടായ
വ്യസനം അതിദുസ്സഹമായിരു . േവളി കഴിക്കാൻ
വന്ന ന രി ദൂരസ്ഥനാകയാൽ തെന്റ മാതാപിതാക്ക�
ന്മാെര പിരി േപാകണമേല്ലാ എ വിചാരിച്ചല്ല ആ
െപൺകിടാവു ദുഃഖിച്ചതു്. അതിെന റി ് ആ സാധു�
ശീല ഓർേത്താ എ തെന്ന സംശയമാണു്. േവളി
നിശ്ചയി എന്നറിഞ്ഞേപ്പാൾതെന്ന തെന്റ സ്വാമിദർ�
ശനം മുട മേല്ലാ എ ള്ള വിചാരമാണു് ആ െപൺ�
കുട്ടി ണ്ടായതു്. അതു നിമിത്തമുണ്ടായ ദുസ്സഹദുഃഖം
മനസ്സിെലാതുക്കിെക്കാ ് ആ കന്യക തെന്റ പതിവു
പിെന്നയും മുട്ടിക്കാെത നടത്തിെക്കാണ്ടിരു .

ആ കന്യക േവളിയുെട തേല ദിവസം െതാഴാനാ�
യി നടയിൽ െചന്ന സമയം വ്യസനം സഹിക്കവയാ�
െത െപാട്ടിക്കര െകാ ്, “എെന്റ തൃ ണി റയ�
പ്പാ, ഞാനിനി എന്നാണു് എെന്റ സ്വാമിെയക്ക െതാ�
ഴുന്നതു്? നാെളക്കാല ് എെന്റ േവളിയായി. അതു
കഴിഞ്ഞാലുടെന എെന്നെക്കാ േപാവുകയും െച ം.
എെന്റ െതാഴലും മു ം. പിെന്ന ഞാൻ ജീവിച്ചിരി ന്ന�
െതന്തിനാണു്? എെന്റ സ്വാമിദർശനം മുടങ്ങീ ജീവി�
ച്ചിരി ന്നതിെനക്കാൾ നല്ലതു മരി കതെന്നയാണു്.
എെന്റ ഭഗവാേന, ഇതിെനാരു നിവൃത്തിയുണ്ടാക്കിത്ത�
രേണ” എന്നിങ്ങെന മനസ്സിൽ വിചാരി ഭക്തിേയാ�
ടുകൂടി െതാഴുതുംെകാ നി . ആ സമയം തൃ ണി�

െറയപ്പൻ ൈകനീട്ടി തെന്ന ീേകാവിലകേത്ത
വിളി ന്നതായി നങ്ങ (കന്യക ) േതാന്നി. ഉടെന
ആ െപൺകിടാവു് അകേത്ത കയറിെചലുകയും ആ
വി ഹം ൈകനീട്ടി ആ കന്യകെയപ്പിടി ് തെന്റ മാേറാ�
ടണ കയും ആ സമയമുണ്ടായ പരമാനന്ദേത്താടുകൂടി
കന്യക ആ ബിംബെത്ത മുറുെക െകട്ടിപ്പിടി കയും ആ
ബിംബേത്താടുേച്ചർ ് അദൃശ്യയായി ഭവി കയും െച�

. േദവസായൂജ്യം സിദ്ധിച്ച ആ കന്യകയുെട വളകൾ,
േമാതിരങ്ങൾ മുതലായ ആഭരണങ്ങൾ ബിംബത്തിെന്റ
പീഠത്തിേന്മൽ കിടന്നിരുന്നതു ശാന്തിക്കാരൻ എടു
േദവസ്വത്തിേലല്പി . അവ ഇേപ്പാഴും അവിെട ഭണ്ഡാര�
ത്തിലിരി െണ്ടന്നാണു് അറിയുന്നതു്.

ആ കന്യകയുെട (നങ്ങെപ്പണ്ണിെന്റ) സ്മാരകമായി
നടത്തിവരുന്നതാകയാലാണു് കുംഭമാസത്തിെല ഉത്സ�
വത്തിനു “നങ്ങെപ്പണ്ണിെന്റ ഉത്സവം” എ നാമം സി�
ദ്ധിച്ചതു്. ഈ ഉത്സവകാല ഒരു ദിവസം വടേക്കട
ന രിയുെട ഇല്ല തൃ ണി റയപ്പെന എഴുന്നള്ളി�

െകാ ് േപാവുക ഇേപ്പാഴും പതിവു ്. ആ ദിവസം
ആ ഇല്ല േകമമായി സദ്യ നട കയും ഇല്ല ള്ള�
വർ തൃ ണി റയപ്പെന േമാതിരമിടുവി ക, തൃ ണി�

റയപ്പെന്റ വകയായി ആ ഇല്ല ള്ളവർെക്കാെക്ക
ഓണ ടവ െകാടു ക മുതലായി അേനകം ചട കൾ
ഈ ഉത്സവം സംബന്ധി ഇേപ്പാഴും നട വരുന്ന സ്ഥി�
തി ് ഈ ഐതിഹ്യം േകവലം അടിസ്ഥാനരഹിതമാ�
െണ വിചാരിക്കാൻ പാടില്ലേല്ലാ.

13



60
ആറ ളമാഹാത്മ്യം

തിരുവിതാംകൂർ സംസ്ഥാന ് തിരുവല്ലാത്താലൂക്കിലു�
ള്ള ആറ ളേക്ഷ ം ഏറ്റവും പുരാതനവും സിദ്ധവു�
മായി ള്ളതാണു്. ഇവിെട തിഷ്ഠിക്കെപ്പട്ടിരി ന്ന
േദവൻ പാർത്ഥസാരഥിയായ ീകൃ ഷ്ണസ്വാമിയാകു .
സ്വാമിെയ ഇവിെട തിഷ്ഠിച്ചതു് മധ്യമ പാണ്ഡവനായ
അർ നനാെണന്നാണു് േകൾവി. ഇവിെട ഭഗവാെന്റ
ൈചതന്യവും മാഹത്മ്യവും അത്യ തമാകും വണ്ണം സർ�
വദാ വിളങ്ങിെക്കാണ്ടിരി .

ബാല്യത്തിൽ അമ്പാടിയിൽ താമസിച്ചിരുന്ന കാ�
ല ് േഗാപാലബാലന്മാേരാടുകൂടി കളി നടന്നിരുന്ന
ആളായതുെകാേണ്ടാ എേന്താ ആറ ള ഭഗവാനു് കുട്ടി�
കെളയും കുട്ടികളുെട കളികെളയും കുറി വളെര തി�
പത്തിയുള്ളതായിക്കാണു . ആറ ള േദവനു വഴിപാ�
െട സങ്കല്പി കുട്ടികൾ ് േത കുളിക്കാൻ എണ്ണയും
അവർ േത കുളി വരുേമ്പാൾ ചതുർവിധ വിഭവങ്ങേളാ�
ടുകൂടി ഭക്ഷണവും മു ം മ ം െകാടുത്താൽ േദവൻ സാ�
ദി കയും ഈ വഴിപാടു നട ന്നവർ വിചാരി ന്ന
കാര്യം സാധിപ്പി െകാടു കയും െച ം. ഇ കാരം
കുട്ടികൾ ഭക്ഷണം െകാടു ന്നതിനു് “ആറ ളയൂ ്”
എന്നാണു് േപരു പറ വരുന്നതു്. ഈ വഴിപാടു തിരു�
വിതാംകൂർ സംസ്ഥാന ് സർവ നടത്തി വരു ്.
ഇതിനു് ഇ കുട്ടികൾ േവണെമന്നില്ല. ചിലർ പ
കുട്ടികൾ ം ചിലർ മുപ്പത്താറു കുട്ടികൾ ം ധനവാന്മാര�
െണങ്കിൽ നൂെറ്റ ം അതിലധികവും കുട്ടികൾ ം സദ്യ
നട ്. സന്താനാർത്ഥമായും കുട്ടികൾ ണ്ടാ�
കുന്ന ദീനങ്ങൾ േഭദമാകുന്നതിനും മ മാണു് സാധാര�
ണയായി ആറ ളയൂ നട ന്നതു്. ആറ ളയൂ ് ഇന്ന
ജാതിയിലുള്ള കുട്ടികൾേക്ക ആകാവൂ എന്നില്ല. ഏതു ജാ�
തിയിലുള്ള കുട്ടികൾ ം ഭക്ഷണം െകാടു ന്നതു് ആറ�

ളേദവനു ീതികരമാണു്.
ആറ ളേദശ കുട്ടികൾ ആ േതാറും ധനുമാസം

ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വെര ആ ദിക്കിലുളള പറ�
കളിലും േതാട്ടങ്ങളിലും വീഴുന്ന തണു (അടയ്ക്കാമ�

രത്തിെന്റ ഓല) കെളല്ലാം െപറുക്കിേശഖരി ക പതി�
വാണു്. ആറ ള അടയ്ക്കാമരം വളെരയുള്ള േദശമാക�
യാൽ തണു ധാരാളമുണ്ടായിരി ം. മുപ്പതും നാൽ�
പ്പതും ബാലന്മാർ കൂട്ടം കൂടി ഒരുവക അസഭ്യപ്പാ കൾ
പാടുകയും െതറിപറയുകയും െച െകാണ്ടാണു് തണു�

െപറുക്കാൻ േപാകുന്നതു്. എ മാ മല്ല, അവർ
ഓേരാ സ്ഥല ം െചന്നാൽ പല വിധത്തിലുള്ള ഉപ വ�
ങ്ങൾ െച കയും പതിവാണു്. എന്നാൽ ആരും അവെര
വിേരാധിക്കയും ശാസി കയും െചയ്യാറില്ല. അങ്ങെന
വല്ലതും ആെരങ്കിലും െചയ്താൽ അവേരാടു ൈദവേകാപ�
വും തന്നിമിത്തം അവർ പലവിധത്തിലുള്ള ആപ �
കളുമുണ്ടാകുെമ ള്ളതു തീർച്ചയാണു്. പെണ്ടാരിക്കൽ
തണു െപറുക്കാൻ െചന്ന കുട്ടികേളാടു ചില വീ കാർ
അസഭ്യം പറയുകയും പാടുകയും കലശൽ കൂടുകയും മ �
മരുെത പറ വിേരാധി കയാൽ അവർ േദ�
വവിേരാധമുണ്ടാവുകയും ഒടുക്കമവർ ആറ ള നടയിൽ
വിളി െച്ചാ ായച്ഛിത്തം െചേയ്യണ്ടതായി വരുകയും
െചയ്തി ്. അങ്ങെന പലർ മുണ്ടായതിൽപ്പിെന്നയാ�
ണു് തണു െപറുക്കാൻ െച ന്ന കുട്ടികേളാടു് ആരുെമാ�

ംപറയാെതയായതു്. കുട്ടികൾ െപറിക്കിയുണക്കി േശ�
ഖരി ന്ന തണുെങ്ങല്ലാം അവർ മകരസം ാന്തിയുെട
തേലദിവസം നടയിൽ െകാ െച കമ്പക്കാലുകൾ
നാട്ടി അവയിൽവ െകട്ടി തീ െകാളു ം. ീേകാ�
വിലക നി ഒരു തിരി െകാളുത്തി വാങ്ങി ആർ ്,
വാ രവ,വാദ്യേഘാ ഷം മുതലായ ആഡംബരങ്ങേളാടു�
കൂടി െകാ വന്നാണു് ഈ കമ്പത്തിനു് തീ െകാളു �
ന്നതു്. ഇതു് േദവനു് ഏറ്റവും ീതികരമായി ള്ളതാണു്.
ഇതു കാണുന്നതിനു് ആ േതാറും ആ ദിവസം അവിെട
അസംഖ്യമാളുകൾ കൂടും. ഇതും ഇേപ്പാഴും പതിവായി
നട വരു ്.

ആറ ളേക്ഷ ം പമ്പാനദിയുെട തീരത്താണേല്ലാ.
ആ േക്ഷ ക്കടവിൽ അസംഖ്യം മത്സ്യങ്ങളു ്. അവ�
െയ ‘തിരുമക്കൾ’ എന്നാണു് പറ വരുന്നതു്. േദവെന്റ
തിരുമക്കളാകയാൽ അവെയ ആരും വല വീശിയും മ ം
പിടിക്കാറില്ല. അവെയ പിടി കേയാ ഉപ വി ക�
േയാ െച ന്നവർ ം േദവേകാപംനിമിത്തം പലവിധ�
ത്തിലുള്ള അനർത്ഥങ്ങളുണ്ടാകും. ആ മത്സ്യങ്ങൾ
േതങ്ങാ ചിരവി അരിയും കൂട്ടിയിളക്കി ഇ െകാടു ന്നതു്
അവിെട േദവ ീതികരമായ ഒരു പഴിപാടാണു്. അഭീ�
ഷ്ടസിദ്ധിക്കായി പലരും ഈ വഴിപാടു് ഇേപ്പാഴും നട�
ത്തിവരു ്. ചില ീകൾ സവിച്ചാൽ മുലയിൽ
പാൽ ചുരുക്കമായിരി മേല്ലാ. അങ്ങെന വന്നാൽ തി�
രുമക്കൾ േമൽപ്പറഞ്ഞ കാരം അരി െകാടുത്താൽ
മതി മുലയിൽ പാൽ ധാരാളമായി ണ്ടാകും. കുട്ടികൾ
കുടി ന്നതിനു് അമ്മമാരുെട മുലയിൽ പാലുണ്ടാവാൻ
ഇവിെട േവെറാരു വഴിപാടുകൂടിയു ്. അതു മഞ്ചാടി�

രു േശഖരി െകാ െച നടയിൽ കൂ കെയ �
ള്ളതാണു്. ഇങ്ങെന െചയ്താലും തള്ളമാരുെട മുലയിൽ
ധാരാളമായി പാലുണ്ടാകും.

ആറ ളേക്ഷ ം ഉ ് ഊരാളന്മാരുെട (ഊരാൺ�
മക്കാരുെട) വകയായിരു . അക്കാല േദവസ്വം
വകയായി പല സ്ഥലങ്ങളിൽ മഠങ്ങളും െന രകളുമുണ്ടാ�
യിരു . േദവസ്വം വക െനെല്ലല്ലാം പിരി ് ആ െനൽ�
പുരകളിലാണു് ഇ സൂക്ഷി വന്നിരുന്നതു്. ചിങ്ങമാസ�
ത്തിൽ ഓണത്തിനു മുൻപു വരുന്ന പൂരാട നാൾ ആ
െനൽപുരകളിെലല്ലാം അഗതികൾ െന െകാടു ക
പതിവായിരു . ആ ദിവസം െന വാ വാനായി
അേനകമഗതികൾ െനൽപുരകളിെലല്ലാെമ ക പതി�
വാണു്. ഓണത്തിനു് െനല്ലില്ലാഞ്ഞി ് ആ േദശത്താരും
പട്ടിണിയായിേപ്പായി എ വരരുെതന്നാണു് േദവെന്റ
വിചാരം. പെണ്ടാരിക്കൽ പതിവുേപാെല ഓണത്തി�
നു െന െകാടുത്തയച്ചേപ്പാൾ െന വാ ന്നതിനായി
“നാരങ്ങാനം” എന്ന സ്ഥല ള്ള െനൽപുരയിൽെച്ച�
ന്ന ഒരു ചണ്ഡാലി െനല്ലളവുകാർ െന െകാടുത്തില്ല.
േശ ഷെമല്ലാവർ ം െന െകാടു . വേയാവൃദ്ധയും േരാ�
ഗിണിയും അഗതിയുമായിരുന്ന ആ ചണ്ഡാലിെയ ദുഷ്ട�
ന്മാരായ െനല്ലളവുകാർ കണ്ടി ം കണ്ടിെല്ല ഭാവി
െപായ്ക്കള . െന കി ം കി െമ ഭാവി സന്ധ്യ�
വെര ആപാവെപ്പട്ട ചണ്ഡാലി അവിെട കാ നി .
സന്ധ്യയായേപ്പാൾ അതികലശലായ മഴ തുടങ്ങി. മഴ�
ക്കാറുെകാ ് ച ബിംബം മൂടിേപ്പായതിനാൽ വലിയ
ഇരു ം വ . ഒരു വിധത്തിലും േപാകാൻ നിവൃത്തിയി�
ല്ലാെത മഴ നന െകാ ് ആ പാവെപ്പട്ട വേയാവൃദ്ധ
അവിെടത്തെന്ന കിട . അവള ജലപാനം േപാലും
കഴിച്ചി മില്ലായിരു . വിശ െകാ ം തണു െകാ�

ം പരവശയായിത്തീർന്ന ആ ചണ്ഡാലി പിേറ്റദിവസം
േനരം െവളു ന്നതിനു മുൻപു് അവിെടക്കിട തെന്ന
മരി . ഇതുനിമിത്തം അതികഠിനമായ േദവേകാപം
സംഭവി കയും ഊരാളന്മാർ ം കാരാളന്മാർ ംെമ�
ല്ലാം പലവിധത്തിലുള്ള അനർത്ഥങ്ങളുണ്ടായി ട ക�
യും െച . അവർ ഇതിെന്റ കാരണമറിയുന്നതിനായി

ശ്നം െവപ്പി േനാക്കിച്ചതിൽ പാവെപ്പട ചണ്ഡാലി
െന െകാടുക്കാെത പട്ടിണിക്കി ് െകാന്നതിലുണ്ടായ
േദവേകാപമാണു് അനർത്ഥകാരണെമ ക . ഈ
േദാ ഷശാന്തി ഊരാളന്മാരുെടയും കാരാളന്മാരുെടയും
ഗൃഹത്തിൽനി ് ഓേരാരുത്തർ എ ം ആ േതാറും
ചിങ്ങമാസത്തിൽ തിരുേവാണദിവസം ഉപവാസമായി
േക്ഷ ത്തിൽ താമസി കയല്ലാെത േവെറ യാെതാരു

തിവിധിയുമിെല്ല ശ്നക്കാരൻ വിധി കയും െച�
. ഈ വിധി കാരം ഇേപ്പാഴും അവിെട നട വരു�

്. േക്ഷ ം സർക്കാരിൽ േചർത്തതിേനാടുകൂടി
ഓണത്തിെന്റ െനല്ലളവു് മുതലായ പതിവുകളും േഭദെപ്പ�
േപാെയങ്കിലും അവിെട ഊരാൺമയും കാരാൺമയുമു�

ണ്ടായിരുന്നവരുെട ഗൃഹങ്ങളിൽ നി ഓേരാരുത്തർ ചി�
ങ്ങമാസത്തിൽ തിരുേവാണ ന്നാൾ േക്ഷ ാപവാസം
െചയ്തിെല്ലങ്കിൽ അവർ േദവേകാപം നിമിത്തം അനർ�
ഥങ്ങളുണ്ടാകുെമ ള്ളതു് തീർച്ചയായി ള്ളതാകയാൽ
അവർ ഇേപ്പാഴും ആ പതിവിെന േഭദെപ്പടുത്തീട്ടില്ല.

ചിങ്ങമാസത്തിൽ തിരുേവാണദിവസം ആറ ള�
േക്ഷ ത്തിൽ അതിേകമമായി സദ്യ പതിവു ്. ആ
ദിവസം അവിെട െച ന്നവർെക്കല്ലാം ജാതിമതേഭദം
കൂടാെത നാനാവിഭവങ്ങേളാടുകൂടി ഭക്ഷണം െകാടു ക
പതിവാണു്. ഈ സദ്യ ള്ള സാധനങ്ങെളല്ലാം “കാ ർ”
എന്ന സ്ഥല ള്ള േദവസ്വം വക മഠത്തിൽ േശഖരി
വ കയും അവിെട നി ് അവെയല്ലാം വലിയ െക വ�
ള്ള (വഞ്ചി) ങ്ങളിലാക്കി ഉ ാട നാൾ രാ ിയിൽ പു�
റെപ്പ ് തിരുേവാണദിവസം അരുേണാദയമാകുേമ്പാൾ
ആറ ളേക്ഷ ക്കടവിലടു കയുമാണു് പതിവു്. സദ്യ�
സാമാനങ്ങളും െകാ ള്ള വരവു് വളെര േകമമാണു്.
സാമാനവള്ളങ്ങൾ കൂടാെത അവ ് അകമ്പടിയായി
ഏതാനും കളിവള്ളങ്ങളുമുണ്ടായിരി ം. കളിവള്ളങ്ങ�
ളിെലല്ലാം ആളുകൾ കയറി വഞ്ചിപ്പാ പാടി കളി ം
വാദ്യ േഘാ ഷങ്ങേളാടും ആർ വിളി, വാ രവ മുതാല�
യവേയാടും കൂടിയുള്ള ആ വരവു കാണാൻ േക്ഷ നട�
യിലും സമീപ േദശങ്ങളിലും അസംഖ്യമാളുകൾ കൂടുക
പതിവാണു്.

പെണ്ടാരിക്കൽ പതിവുേപാെല തിരുേവാണത്തി�
െന്റ തേലദിവസം രാ ിയിൽ സാമാനങ്ങൾ െക വ�
ള്ളങ്ങളിലാക്കിെക്കാ ് ആേഘാ ഷസേമതം കാ രു
നി പുറെപ്പ ്. ഏതാനും വഴി വന്നേപ്പാൾ സാമാന
വള്ളങ്ങൾ മേദ്ധ്യമാർഗ്ഗം ഒരു സ്ഥല ് കരയ്ക്കടു ് ഉറ�

. വളെര ആളുകൾ കൂടി പലവിധത്തിൽ മി േനാ�
ക്കീ ം ആ വള്ളങ്ങെള അവിെട നി ് ഇറക്കാൻ കഴി�
ഞ്ഞില്ല. ഒരു നിവൃത്തിയുമിെല്ലന്നായേപ്പാൾ അവിെട
അടു ണ്ടായിരു ഒരു ൈദവജ്ഞെനെക്കാ ് ശ്നം�
െവപ്പി േനാക്കി . അേപ്പാൾ വള്ളങ്ങളടുത്തിരി ന്ന
സ്ഥലത്തിനു സമീപം ഒരു വീട്ടിലുള്ളവർ ഗതിേകടുനിമി�
ത്തം തേലദിവസംതെന്ന ആഹാരെമാ ം കഴിക്കാെത
“ആറ ളയപ്പൻതെന്ന ശരണം” എ പറ െകാ ്
പട്ടിണി കിട െണ്ട ം അവർ ് ആഹാരത്തിനു
വല്ലതും െകാടുത്താൽ വള്ളങ്ങളിളകുെമ ം ശ്നക്കാ�
രൻ വിധി . ഉടെന അരി െകാടുക്കാെമ പറ ്
ആ വീ കാെര വിളി . അവർ അരിവാ ന്നതിനു ഒരു
െകാ മുറവുംെകാ വരുകയും ആ മുറം നിറ ് അരി
െകാടു കയും തത്ക്ഷണം വള്ളങ്ങളിളകുകയാൽ േവഗ�
ത്തിൽേപ്പാ േക്ഷ ക്കടവിലടു കയും െച . പിെന്ന
ആ േതാറും സാമാനങ്ങൾ വള്ളത്തിൽ കയറ്റിെക്കാ�

് അവിെട വരുേമ്പാൾ ആ വീ കാെര വിളി കയും
അവെരാരു മുറവുംെകാ വരുകയും െകാ വരുന്ന മുറം
നിറ ് അരി െകാടു കയും പതിവായി. െകാ െച �
ന്ന മുറം നിറ ് അരി കിടുെമ കണ്ടേപ്പാൾ അത്യാ�

ഹികളായ ആ വീ കാർ മുറത്തിെന്റ വലിപ്പം കൂട്ടി�
ടങ്ങി. ഈ അരി വാ ന്നതിനായിത്തെന്ന അവർ

േത്യകം പറ വലിയ മുറമുണ്ടാക്കി ് ആ മുറവും
െകാ ് അരി വാങ്ങാൻ വരുക പതിവായി. അങ്ങെന
കുെറ കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ അവരുെട േമൽ േദവേകാപമുണ്ടാ�
വുകയും അവർ േമണ നശി ് അന്യം നി േപാവുക�
യും െച . എങ്കിലും ചിങ്ങമാസത്തിൽ ഉ ാട ന്നാൾ
സാമനവള്ളങ്ങൾ ആ സ്ഥാന വരുേമ്പാൾ ഈ പൂർ�
വവൃത്താന്തത്തിെന്റ സ്മാരകമായി മൂ മുഷ്ടി അരി വാരി
അവിെടയിടുക ഇേപ്പാഴും നട വരു ്.

ആറ ള വള്ളം (വഞ്ചി) കളി ാധാനവും സിദ്ധവു�
മാണേല്ലാ. ഇതു േദവനു് ഏറ്റവും സേന്താ ഷകരമായി ള്ളതാണു്.
അവിെട പതിവായി വള്ളംകളി നട ന്നതു ചിങ്ങമാ�
സത്തിൽ തിരുേവാണം മുതൽ ഉ ട്ടാതി വെരയാണു്.
ഉ ട്ടാതി തിരുവാറ ളയപ്പെന്റ തിരുനാളാെണന്നാണു്
വച്ചിരി ന്നതു്. ആ ദിവസെത്ത ആ േദശ ള്ളവർ
തിരുേവാണെത്തക്കാൾ ധാനമായി ആചരി ്.

ധാനമായി ള്ള വള്ളംകളിയും അന്നാണു്. വള്ളം�
കളി നട ന്ന അവിെടയുള്ള കര(േദശ)ക്കാരാകു .
ആറ ളേദവെന്റ സേങ്കതത്തിലുൾെപ്പട്ടതായി അേനകം
കരകളു ്. ആ കരക്കാർ ് ഓേരാരുത്തർ ം ഈ
വള്ളംകളിയിലുള്ള വാശിയും മത്സരവും ഒ ം ചില്ലറയ�
ല്ല. അവരവരുെട കളി േകമമാകണെമ ള്ള വിചാരം
എല്ലാവർ മു ്. ഇതിേല ് ആ േദശക്കാർ ഓേരാരു�
ത്തരും േത്യകം േത്യകം വള്ളങ്ങളുണ്ടാക്കിച്ചി ്.
ഓേരാരുത്തരും മത്സരി വള്ളത്തിനു നീളം കൂട്ടി ട്ടി
ഇേപ്പാൾ അവിെട മൂപ്പത്തിയാേറകാൽ േകാൽവെര
നീളമുള്ള വള്ളങ്ങൾ ധാരാളമായിരി . വള്ളങ്ങൾ
ചുണ്ടൻ, ചുരുളൻ, ഓടി, പരു വാലൻ ഇങ്ങെന പലവ�
കയുണ്ടേല്ലാ. അവയിൽ ആറ െള കളി ന്നതിനായി
ഉപേയാഗി ന്നതു ചുണ്ടൻ വള്ളമാണു്. ഇേപ്പാൾ അവി�
െട േദശക്കരുെട വകയായി നാൽപതിൽ റയാെത
കളിവള്ളങ്ങളു ്. അവ എല്ലാംകൂടി േചർ കളി ക
ഉ ാട്ടാതിനാൾ മാ േമയു . തിരുേവാണം മുതൽ
ദിവസംേതാറും ര ം നാലും വള്ളങ്ങൾ കൂടി ടി
ഉ ട്ടാതിനാൾ എല്ലാം വ കൂടും. ആദ്യമായി വരുന്ന
വള്ളങ്ങൾ “നാറാണ മണൽ റം” എ പറയു�
ന്ന സ്ഥല വന്നടു കിട ം. എല്ലാ വള്ളങ്ങളും
അവിെട വ േചർന്നാൽ കളി തുട ം. പ നാല്പതു
വള്ളങ്ങൾ ഒരുമി നിര െകാ ം േഘാ ഷവും െകാടി,
കുട മുതലായവയും പാ ം ആർ വിളിയുമായുള്ള ആ
വള്ളംകളി നയനാനന്ദകരമായ ഒരു കാഴ്ച തെന്നയാണു്.
നയ്  കാരും അമരക്കാരും പാ കാരും വാദ്യക്കാരും
മ മായി ഓേരാ വള്ളത്തിലും ഏകേദശം എഴുപത്ത �
േപേരാളം കാണും. ചിങ്ങമാസത്തിൽ പതിവുള്ള ഈ
വള്ളംകളി കൂടാെത ചിലരുെട േപർ വഴിപാടായി ം
അവിെട ചിലേപ്പാൾ വള്ളംകളി ഉണ്ടാകാറു ്. അതിനു
രേണ്ടാ നാേലാ വള്ളങ്ങളല്ലാെത ഉണ്ടായിരിക്കാറില്ല.
വഴിപാടു കളിയുെട െചലെവല്ലാം വഴിപാടുകാരൻ തെന്ന
വഹിക്കണമേല്ലാ. വള്ളം കളിക്കാർ െകേങ്കമമായി
സദ്യ നട കയും മ ം േവണ്ടതാകയാൽ വള്ളങ്ങള�
ധികമായാൽ െചലവു ദുർവഹമായിത്തീരുെമ വി�
ചാരി സാമാന്യക്കാർ വള്ളത്തിെന്റ എണ്ണം കൂട്ടാൻ
ആ ഹി കയില്ല. രേണ്ടാനാേലാ വള്ളങ്ങൾെകാ ്
കളി നടത്തിക്കാൻതെന്ന ഒരുവിധം ധനികന്മാർേക്ക
സാധി കയു .

ആറ ളേദവെന്റ വള്ളംകളിക്കാർ സദ്യ കഴി �
ന്നതും സ്വാമി വഴിപാടു തെന്ന. വള്ളംകളിക്കാർ �
ള്ള സദ്യ “വള്ളസദ്യ” എന്നാണു് േപരു പറ വരു�
ന്നതു്. സന്താനാർത്ഥമായും േരാഗശമനത്തിനായും മ ം
ഈ വഴിപാടു് പലരും നട ്. അന്യേദശക്കാർ
വള്ളസദ്യ നട ന്നതിെന്റ മുറ താെഴപ്പറയും കാരമാ�
ണു്. ആദ്യംതെന്ന ഏതു കരക്കാരുെട വള്ളക്കാർക്കാ�
ണു് സദ്യ നട ന്നെത ം എ വള്ളങ്ങൾ വരുത്തി
സദ്യ നടത്തണെമ ം നിശ്ചയിക്കണം. പിെന്ന ആ
നിശ്ചയിക്കെപ്പടുന്ന കരയിെല ധാനെന്റ േപർ വി�
വരത്തിനു് എഴുതിയയയ്ക്കണം. അതിൽ സദ്യ നടത്താൻ
നിശ്ചയിച്ചിരി ന്നതു് ഇന്ന മാസം ഇ ാം തീയതിയാ�
െണ ം ഇ വള്ളം വരണെമ ം വിവരിച്ചിരി ക�
യും േവണം. കരനാഥെന്റ മറുപടി കിട്ടിയാൽ സദ്യ
വട്ടംകൂട്ടാം. നിശ്ചിതദിവസം രാവിെല ക്ഷണിക്കെപ്പട്ടി�
ള്ളിടേത്താളം വള്ളങ്ങളിൽ നിറ ് ആളുകൾ കയറി

െകാടി, കുട, തഴ മുതലായ ആഡംബരങ്ങേളാടും വാദ്യ�
േഘാ ഷങ്ങേളാടുംകൂടി പാടിക്കളി വഴിപാടുകാരെന്റ
ഗൃഹത്തിൽ വ േചരും. ആ സമയം വഴിപാടുകാരൻ
അവിെട നിറപറയും വിള ംവ കാ നി വള്ളക്കാ�
െര എതിേരറ്റിരുത്തി, മുറുക്കാനും മ ം െകാടു സൽ�
ക്കരിക്കണം. അവർ മുറുക്കി രസി കുറ േനരമിരു
വി മി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർ ം േത കുളിക്കാൻ
എണ്ണയുമിഞ്ചയും മ ം െകാടുക്കണം. അവർ േത കുളി
കഴി വന്നാലുടെന സദ്യ ഇല വയ്ക്കണം. സദ്യയു�
െട വട്ടം ഉപായത്തിെലാ മായാൽേപ്പാരാ. കാളൻ,
ഓലൻ, എരിേശ്ശരി മുതലായ മലയാളക്കറികളും, പരി ്,
പച്ചടി, കൂ കറി, സാമ്പാർ മുതലായ പരേദശക്കറിക്കളും
അപ്പം, വട എ ണ്ട, േബാളി മുതലായവയും പപ്പടം (െച�
റിയതും, വലിയതും) പഴം നുറു ്, പഞ്ചസാര മുതലായ�
വയും ധാരാളമായിെട്ടടു വിലക്കണം. നാലുകൂട്ടം ഥ�
മൻ, എ കൂട്ടമുേപ്പരി, അ യും ഉപ്പിലിട്ടവ, ഉറൈത്തരു്,
േമാരു് മുതലായവയും ധാരാളമുണ്ടായിരിക്കണം. ഒന്നി�
നും േലാപം പാടില്ല. സദ്യ വള്ളക്കാർ മാ ം െകാടു�
ത്താൽ േപാരാ. ഉണ്ണാനായി വരുന്നവർെക്കല്ലാവർ ം
െകാടുക്കണം. എല്ലാവർ ം സകലവിഭവങ്ങളും ധാരാ�
ളമായി ണ്ടായിരി കയും േവണം. അങ്ങെനയാണു്
വള്ളസദ്യയുെട പതിവു്. സദ്യ കഴിയുേമ്പാൾ എല്ലാവർ�

ം ചന്ദനം, പനിനീർ മുതലായവയും മുറുക്കാനും െകാടു�
ക്കണം. വള്ളക്കാർ മുറുക്കി രസി െവടികളും പറ
സ്വൽപേനരം ഇരുന്നതിെന്റ േശ ഷം വഴിപാടുകാരെന്റ
അഭീഷ്ടം ആറ ളയപ്പൻ സാധിപ്പി െകാടുക്കെട്ട എ
ആശീർവദിച്ചി യാ യാകും. ആ സമയം അവർ
വഴി തി ന്നതിനു ധാരാളമായി െവറ്റില പുകയില�
യും അവിൽ നനച്ചതും ചുമടു െകട്ടി വള്ളത്തിൽവ െകാ�
ടുക്കണം. കരക്കാരിൽ ധാനന്മാർ ചില സമ്മാന�
ങ്ങളും െകാടുക്കണം. ഇങ്ങെന അവെര സേന്താ ഷിപ്പി
വള്ളക്കടവുവെര അനുയാ യായിെച്ച യാ പറഞ്ഞ�
യയ്ക്കണം. ഇങ്ങെനെയല്ലാമാണു് വള്ള സദ്യയുെട മുറ.
ഈ വഴിപാടു് ഇേപ്പാഴും പലർ നട ്. അവർ
വിചാരി ന്ന കാര്യം ഭഗവാൻ സാധിപ്പി െകാടു �

മു ്.
ഉ ട്ടാതിനാൾ വള്ളങ്ങെളല്ലാം നാറാണ മണൽ�

റ െച േചർന്നതിെന്റ േശ ഷ
മാണു് കളി തുട ന്നെത മു പറഞ്ഞി ണ്ടേല്ലാ.
ഒരാണ്ടിൽ വള്ളങ്ങെളല്ലം നാറണ മണൽ റ
െച േചർന്ന സമയം അക്കാല തിരുവല്ലാ തഹ�
ശീൽദാരായിരുന്ന േകശവപിള്ള അവർകൾ അവിെട�
െച്ച ് അവിെട കൂടിയിരുന്ന ജനങ്ങേളാടു് “ആറ ള
ഭഗവാെന്റ സേങ്കതത്തിലുള്ള സകല കരകളിെല ജന�
ങ്ങളും ഇവിെട കൂടീ ണ്ടേലാ. നിങ്ങെള എല്ലാവേരയും
കൂെടക്ക ് ഒരു കാര്യം അേപക്ഷി ന്നതിനായിട്ടാണു്
ഞാൻ വന്നിരി ന്നതു്. കാര്യം മെറ്റാ മല്ല. ന െട
ഭഗവാെന്റ അമ്പലം െചമ്പിടുവിച്ചാൽെക്കാള്ളാെമ
ഞാൻ വിചാരി . അതിേല നിങ്ങെളല്ലാവരും
യഥാശക്തി ധനസഹായം െചയണെമ ള്ളതാണു്
എെന്റ അേപക്ഷ” എ പറ . ഇതു േക ് ജന�

ട്ടത്തിൽ നി ് ഒരാൾ “അ ന്നിെന്റ ഈ ഉദ്യമം
േകവലം അനാവശ്യവും ഒരു വക േഭാ ഷത്വവുമാണു്.
ഇതു ഒരിക്കലും നട ന്നതുമല്ല. സർക്കാർ വക േക്ഷ ം
െചമ്പിടുവി ന്നതിനു ജനങ്ങെള ഉപ വി പണമു�
ണ്ടാക്കീ േവണെമ േണ്ടാ? സർക്കാരിൽപണം
ധാരാളമുണ്ടേല്ലാ. ഇതിേല ് ജനങ്ങൾ ധനസഹാ�
യം െച ന്നതു് ആരറിയാനാണു്? ഇതു് ഉറക്കത്തിൽ
കാൽ തിരു ന്നതുേപാെലയാണേല്ലാ. ഇതിേല
ആരുെമാ ം തരുെമ േതാ ന്നില്ല. ജേനാപ വും
െചയ്കെയ ള്ളതു് ഒരു സർക്കാരുേദ്യാഗസ്ഥനു േയാഗ്യ�
മായി ള്ളതാേണാ? അ ന്നിതിനു പുറെപ്പട്ടതു് ഒ ം
ശരിയായില്ല” എ പറ . ഇതു േക ് തഹശീൽദാർ
വല്ലെത വി ഷണ്ണനായിത്തീർ . അേപ്പാേഴ ം ആ
മറുപടി പറഞ്ഞയാൾ േബാധരഹിതനായി ഏറ്റവും
പാരവശ്യേത്താടുകൂടി െവട്ടിയിട്ട മരം േപാെല െപെട്ട
നിലംപതി . എല്ലാവരും പരി മി ് അടു െച�

് അയാെളാടു സുഖേക്കെടന്താെണ േചാദിച്ചി ്
അയാൾ നാവിളക്കി സംസാരിക്കാൻ വഹിയായിരു�

. അയാളുെടനാ ് സ്തംഭി േപായിരു . അേപ്പാൾ
അവിെടയുണ്ടായിരുന്ന മ ജനങ്ങൾ താഹശീൽദാേരാ�
ടു്, “ഈ ഏഭ്യൻ കഥയിലായ്കെകാ ് ഇങ്ങെനെയാെക്ക
പറഞ്ഞതാണു്. അതുെകാ ് അങ്ങേത്ത ് ഞങ്ങ�
േളാടു പരിഭവം േതാന്നരുതു്. സ്വാമികാര്യത്തിനായി
യഥാശക്തി ധനസഹായം െച വാൻ ഞങ്ങെളല്ലാവ�
രും സന്നദ്ധരാണു് എ പറയുകയും ചിലർ ഏതാനും
സംഖ്യ അേപ്പാൾതെന്ന െകാടു കയും തഹശീൽദാർ
കിട്ടിയതു വാങ്ങിെക്കാ മടങ്ങിേപ്പാവുകയും െച . ആ
േബാധരഹിതനായ ആെള ചിലർ കൂടി ഒരു വള്ളത്തിലാ�
ക്കി അയാളുെട വീട്ടിൽ െകാ െചന്നാക്കി.

വള്ളംകളി കഴിഞ്ഞതിെന്റ േശ ഷം എല്ലാവരുംകൂടി
ആ സുഖേക്കടുപിടിെപട്ട ആളുെട വീട്ടിെലത്തി. അേപ്പാ�
ഴും അയാൾ േബാധരഹിതനായിത്തെന്ന കിടന്നിരു .
ൈവദ്യന്മാർ പഠിച്ച വിദ്യകെളല്ലാം േയാഗി േനാക്കി�
യി ം ഒരു ഫലവുമുണ്ടായില്ല. അതിനാൽ ഒരു ശ്നക്കാര�
െന വരുത്തി ശ്നംെവപ്പി േനാക്കി . അേപ്പാൾ ശ്ന�
ക്കാരൻ ഈ സുഖേക്കടു് ആറ ളഭഗവാെന്റ േകാപം നി�
മിത്തമുണ്ടായി ള്ളതാെണ ം സ്വാമിഭക്തനായ തഹ�
ശീൽദ്ദാെര ആേക്ഷപിച്ചതിലാണു് സ്വാമി ് അധികം
വിേരാധമുണ്ടായി ള്ളെത ം അതിനാൽ ആ വീട്ടിൽ�
നി ം ചിലർ െച തഹശീൽദാരവർകളുെട അടുക്കൽ
ക്ഷമായാചനം െച കയും അമ്പലം െചമ്പിടുവി ന്ന
വക തക്കതായ ഒരു സംഖ്യ അവിെടെകാടു കയും
ഭഗവാെന്റ നടയിൽ വിളി െചാല്ലി ായച്ഛിത്തം െച �
കയും െചയ്താലല്ലാെത ഈ സുഖേക്കടു േഭദെപ്പടുകയിെല്ല�

ം വിധി . ഉടെന ശ്നവിധി കാരെമല്ലാം െച .
അേപ്പാൾ സുഖേക്കടുകാരനു േബാധം വീണു. എങ്കിലും
അയാൾ സംസാരിക്കാറായില്ല. അധികം താമസിയാ�
െത അയാൾ മരി േപാവുകയും െച . ഈ വർത്തമാനം
േക ജനങ്ങൾ ഭഗവാെന റി ഭയവും ഭക്തിയും പൂർ�
വ്വാധികം വർദ്ധി കയാൽ േചാദിക്കാെതതെന്ന െച �
േമച്ചിൽവക എല്ലാവരും യഥാശക്തി ഓേരാ സംഖ്യ
തഹശീൽദാരേദ്ദഹത്തിെന്റ അടുക്കൽ െകാ െച
െകാടു . അേദ്ദഹം നാലമ്പലത്തിനു െചമ്പിടുവിക്കണ�
െമേന്ന വിചാരിച്ചിരു . അതു കഴിഞ്ഞി ് പിെന്നയും
പണം വളെര അധികമുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ വിള മാ�
ടത്തിനുകൂടി അേദ്ദഹം െചമ്പിടുവി . ഇ കാരമാണു്
ആറ ള േക്ഷ ം െചമ്പിടുവിച്ചതു്. ഭഗവാെന്റ മാഹാ�
ത്മ്യവിേശ ഷം ഇനിയും ഇങ്ങെന വളെര പറയാനു ്.

ഒരിക്കൽ ഒരു നായർ നാഭി താെഴയായി ഒരു
മുഴയുണ്ടായി. അതു േമണ വളർ ഒരു സഞ്ചിേപാെല
തൂങ്ങി. അതു് അയാൾ ഏറ്റവും ഉപ വകരമായിത്തീർ�

. “ഈ മുഴേയാളം വലിപ്പത്തിൽ സ്വർണ്ണംെകാ ്
ഒരു കുമിളയുണ്ടാക്കി ് ആറ ള ഭഗവാനു് നട വ �
കയും അവിെട നാൽപെത്താ ദിവസം ഭജി കയും
െചയ്താൽ ഈ മുഴ േപാകും” എ ചിലർ പറയുകയാൽ
അതു വിശ്വസി ് നായർ ആറ െളെച്ച ് ഭക്തിപൂർവം
ഭജനം തുടങ്ങി. അക്കാല ് ആറ ള മതിൽക്കക ്
ഒരു കല (മാൻ ) ഉണ്ടായിരു . അതു് കുട്ടിയായിരുന്ന�
േപ്പാൾ ഒരാൾ െകാ െച ് വഴിപാടായി നട െകട്ടി�
യതായിരു . അതു േമണ വളരുകയും വലിയ െകാ�

കളും മ ം ഉണ്ടായിത്തീരുകയും െചയ്തിരു . എങ്കിലും
അതു് ആെരയും ഉപ വിക്കാറില്ല. േദവസ്വത്തിൽനി
അതിനു തീറ്റ ് ചിലെതാെക്ക െകാടുപ്പിച്ചിരുന്നതുകൂടാ�
െത അവിെട ദർശനത്തിനായും ഭജനത്തിനായും മ ം
െച ന്നവരും ആ കല തിന്നാൻ എെന്തങ്കിലും െകാടു�

ക പതിവായിരു . ഒരു ദിവസം ആ ഭജനക്കാരൻ
നായർ ഭഗവത്നാമങ്ങൾ ജപി െകാ ് േക്ഷ ദ�
ക്ഷിണം െച െകാണ്ടിരുന്ന സമയം ആ കല അടു
െച കയും അതു ചാടി നായരുെട നാഭി താെഴയാ�
യി ഒരു കു വ െകാടു കയും െച . കു െകാണ്ട
ക്ഷണത്തിൽ നായർ േബാധരഹിതനായി നില വീ�
ണു. ഉടെന ചിലർകൂടി അയാെള എടു മതിൽ
പുറ െകാ േപായിക്കിടത്തി. അേപ്പാൾ രക്തം ഇട�
മുറിയാെത വഹി തുടങ്ങി. അവിെട ഉണ്ടായിരുന്ന�
വർ പരിേശാധിച്ച േപ്പാൾ മുഴ കലയുെട െകാ െകാ ്
െപാട്ടിക്കീറിയിരി ന്നതായി ക . ഉടെന ചിലർ ഒരു
ൈവദ്യെന വരുത്തികാണി ് “ഇനി ഇതിെനന്താണു്
െചേയ്യണ്ടതു്? എ േചാദി . ൈവദ്യൻ മുറിവു പരി�
േശാധിച്ചി ് ” ഇതു് ആ കല ഭഗവാെന്റ കൽപന കാ�
രം െചയ്തതുതെന്നയാണു്. ഭഗവാെന്റ കല ം ശ ിയ
അറിയാെമന്നാണു് േതാ ന്നതു്. ഈ കു സ്വല്പം മാ�
റിയായിരു െകാണ്ടിരുന്നെതങ്കിൽ േരാഗിയുെട കഥ
അേപ്പാൾത്തെന്ന കഴിയുമായിരു . ഭഗവാൻ െചയ്തതി�
നു േശ ഷം െചയ്  വാൻ ഞാൻ ശക്തനല്ല. ഇനി േവ �
ന്നതു ആറ ളയപ്പൻതെന്ന െച െകാ ം. ഇങ്ങെന
രക്തം കുെറ േപായാൽപ്പിെന്ന മുഴകാണുകയില്ല. പിെന്ന
മുറിവുണങ്ങിയാൽ മതിയേല്ലാ. അതു് ഭഗവതു് കൃപെകാ�

് േമണ ശരിയായിെക്കാ ം” എ പറഞ്ഞി ്
ൈവദ്യൻേപായി. പിെന്ന മൂ ദിവസേത്ത രക്തം
ഒലി െകാ തെന്നയിരു . അേപ്പാേഴ ം മുഴ കാൺ�
മാനില്ലാെതയായി. ചികിത്സെയാ ം കൂടാെത തെന്ന

േമണ മുറിവുണങ്ങി. നായർ പൂർണ്ണസുഖെത്ത ാപി�
. അനന്തരം ആ നായർ സ്വർണ്ണ മിളയുണ്ടാക്കി

നട വ കയും േവെറയും ചില വഴിപാടുകൾ നടത്തി
ഭജനം കാലംകൂടി മടങ്ങിേപ്പാവുകയും െച .

ഒരാൾ മെറ്റാരാൾ െകാടുക്കാനുണ്ടായിരുന്ന മുതൽ
െകാടുക്കാനിെല്ല ് ആറ ള നടയിൽ കള്ളസത്യം െച�
യ്തി ് ഉടൻ അയാളുെട നാക്കിറങ്ങിേപ്പാവുകയാൽ സം�
സാരിക്കാൻ വയ്യാെതയാവുകയും അ തെന്ന അയാൾ
മരി േപാവുകയും െചയ്തതു് ഈ അടുത്ത കാലത്താണു്.
ഇതു കണ്ടറിഞ്ഞവരിൽച്ചിലർ ഇേപ്പാഴും ജീവിച്ചിരി �

്. ഗുരുവായുരപ്പനും അമ്പല ഴ കൃ ഷണസ്വാമിയും
തമ്മിലും ൈവക്കത്തപ്പനും ഏ മാനൂർ േദവനും തമ്മിലും
മ ം പ ചില പിണക്കവും മത്സരവുെമാെക്ക ഉണ്ടായി�
െണ്ട ള്ളതു സിദ്ധമാണേല്ലാ. അതുേപാെല ചില

സംഗതികൾ ഇവിെടയുമുണ്ടായി ്. ആറ ളക്കാരൻ
ഒരുനായർ കവിയൂരുള്ള ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു ീ സംബ�
ന്ധം െചയ്തിരു . ആ നായർ അയാളുെട വീട്ടിൽനി ്
ഒരു പൂവൻവാഴക്ക കവിയൂർ ഭാര്യഗൃഹത്തിൽ െകാ�

് െച ് അവരുെട പറമ്പിൽ നല്ലവള റുള്ള സ്ഥലം
േനാക്കി കുഴി െവ . പിെന്നയും നല്ലേപാെലവളമി
ശു  ഷിച്ചതിനാൽ വാഴ യഥാകാലം കുല വലിയ കു�
ലയുണ്ടായി. കാ മൂപ്പായേപ്പാൾ, “ഈ കുല െവട്ടിപ്പഴു�
പ്പി െകാ േപായി ആറ ളഭഗവാനു നിേവദിക്കണം”
എ നായർ പറ . അേപ്പാൾ ഭാര്യ “ആ കുല െവേട്ട�
ണ്ട; അതവിെട നി പഴുക്കെട്ട. പഴുത്തി െവട്ടി കവി�
യൂർേദവനു നിേവദിപ്പിക്കണം” എ പറ . ഇങ്ങ�
െന അവർ ര േപരും തമ്മിൽവലിയ വാദമായി. കുല
ആരും െവട്ടാെത അവിെട നി പഴു തുടങ്ങി. ഒരു
പടല പഴുത്തേപ്പാൾ ഒരു ദിവസം എവിെട നിേന്നാ ഒരു
കുര വ പഴുത്ത കായ് തി തുടങ്ങി. അതു് ക ്
നായർ െകാഴിയും ക െമടുെത്തറി ് കുരങ്ങിെന ഓടി�

. കുര വാഴയിൽനി ചാടിയേപ്പാൾ ചാട്ടം പിഴ�
് ഒരു കുറ്റിയിേന്മൽ വീണു വയറു കീറിേപ്പായതിനാൽ

ഉടെന മരി . അേപ്പാൾ ഭാര്യ, “ആ കുല ആറ ള
െകാ േപാകണെമ ് പറഞ്ഞതു് െകാ ് കവിയൂർ േദ�
വൻ തെന്റ ഹനുമാെന പറഞ്ഞയ ് ആ കുല കടിപ്പി ്
അശുദ്ധെപ്പടുത്തിയതു് കണ്ടിേല്ല! ഇനി ആ കുല ആറ�

ള െകാ േപാകുന്നതു് എനിെക്കാ കാണണം.”
അതുേക ്, “തനി ് നിേവദിക്കാനായി നിശ്ചയിക്കെപ്പ�
ട്ടിരുന്ന വാഴ ശുദ്ധം മാറ്റിയ കുരങ്ങിെന ആറ ളയപ്പൻ
ഉടെന നി ഹിച്ചതും കണ്ടിെല്ല? ആറ ളയപ്പേനാടു
കളിച്ചാൽ ഇങ്ങെനയിരി ം. ആറ ള േദവൻ വല്ലാ�
ത്തയാെള നീയും മനസ്സിലാക്കിെക്കാള്ളണം.” എ
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ഭർത്താവും പറ . ആറ ളനി ചിലർ പെണ്ടാരി�
ക്കൽ ശബരിമല േപായി. ശബരിമല േപാകുന്നവർ
“സ്വാമിെയ ശരണമയപ്പാ” എ വിളി െകാണ്ടാണ�
േല്ലാ േപാവുക പതിവു്. “സ്വാമിെയ ശരണമാറ ളയ�
േപ്പാ” എ വിളി െകാണ്ടാണു് ആറ ളക്കാർ േപായ�
തു്. അഴുത എന്ന സ്ഥല വ ് അയ്യപ്പെന്റ െവളിച്ചപ്പാ�
ടായി ഒരാൾ തുള്ളി, “എെന്റ നാമം വിളിക്കാെത എെന്റ
മല േകറുന്നവെരല്ലാം എെന്റ നായ്ക്കൾ (വ്യാ ങ്ങൾ�

) ഇരയാകും” എ കൽപ്പി . എന്നി ം ആറ ള�
ക്കാർ അവരുെട േദവെന വിളി െകാ തെന്ന േപായി.
അങ്ങെനേപായി വലിയ വനത്തിലായേപ്പാൾ ഒ വളെര
വ്യാ ങ്ങൾ വായും െപാളി െകാ ് ആറ ളക്കരുെട
േനെര ചാടിെച്ച . അേപ്പാൾ എവിെടനിേന്നാ തുരുതു�
െര അ കൾ െച വ്യാ ങ്ങളുെട വായിലും േദഹത്തി�
ലുെമല്ലാം പതി തുടങ്ങി. ഉടെന വ്യാ ങ്ങെളല്ലാേമാടി
കാടുകയറി. എങ്കിലും അ രാ ിയിൽ ആറ ളക്കാർ
കിട റങ്ങിയ സമയം “നിങ്ങളാരും മലേകറരുതു്. നാ�
െളത്തെന്ന തിരിെയേപ്പാരണം” എ ് ഒരാൾ അവരു�
െടഅടുക്കൽെച പറഞ്ഞതായി അവർെക്കല്ലാവർ ം
സ്വപ്നമുണ്ടായി. ഇ കാരം സ്വപ്നം കാണിച്ചതും ശരം

േയാഗി ് വ്യാ ങ്ങെള ഓടിച്ചതും തിരുവാറ ളയപ്പ�
നാെണ വിേശ ഷി പറയണെമന്നില്ലേല്ലാ. സ്വപ്നം
കണ്ടതിെന്റ പിേറ്റ ദിവസംതെന്ന ആറ ളക്കാർ തിരി�
െയേപ്പാ . അക്കാലം മുതൽ ആറ ളക്കാർ ശബരി�
മല േപാകാെതയായി.ഇേപ്പാഴും ആ േദശക്കാരാരും
ശബരിമല േപാകാറില്ല.

ആറ ള േദവെന്റ ഭണ്ഡാരത്തിൽ തിരുവാഭരണങ്ങ�
ളായി ം പണങ്ങളായി ം മ ം വളെര മുതലുകളിരി െണ്ട�
ന്നറി ് അവ തട്ടിെക്കാ േപാകാനായി പെണ്ടാ�
രിക്കൽ ഒ വളെര തുലുക്കന്മാർ ആയുധപാണികളായി
അവിെട െച േകറി. തിരുവാഭരണങ്ങളും മ ം െപറു�
ക്കിെയടു ഭാണ്ഡംെകട്ടിെക്കാ ് അവർ യാ യായ
സമയം സംഖ്യയില്ലാെത ശരങ്ങൾ വ ് അവരുെട േദ�
ഹത്തിൽ തറ തുടങ്ങി. ശരങ്ങളയ ന്നതു് ആരാെണ�

് േനാക്കീ ് അവിെടെയ ം ആേരയും കാൺമാനില്ലാ�
യിരു . നിവൃത്തിയില്ലാെതയായേപ്പാൾ തുലുക്കപ്പടകൾ
അവിെട നിെന്നടുത്ത മുതലുകളും അവരുെട ആയുധങ്ങ�
ളും അവിെടതെന്ന വലിെച്ചറിഞ്ഞി ് ആ കടവിേല ്
ഓടി. അവർ ആ കടവിനടു ള്ള ഇടവഴിയിൽെച്ചന്ന�
േപ്പാൾ അവിെട ര വശ മുണ്ടായിരുന്ന പാറകൾ
കൂട്ടിയടു ് അവർ മുേമ്പാ ം പുറേകാ ം േപാകാൻ
പാടില്ലാത്തവിധത്തിലാ കയും അസംഖ്യം തുലുക്കന്മാ�
െര അവിെടയി െഞക്കിെഞരുക്കിെക്കാ കയും െച .
അവരിൽ ചിലർ മാ ം ചത്തില്ല. എങ്കിലും അവരും
‘ചാകാെത ച ’ എ ള്ള വിധത്തിൽ ഏറ്റവും പരവശ�
ന്മാരായി ത്തീർ . അങ്ങെന േശ ഷിച്ചവർ “ഇനി ഒരു
കാല ം ഞങ്ങളും ഞങ്ങളുെട ജാതിക്കാരും ആറ ള�
േദശ കയറി േമാഷ്ടി കേയാ മ പ വങ്ങൾ െചയു�
കേയാ െചയ്കയില്ല പടച്ചവനാണു് സത്യം” എ ് സത്യം
െച ് അവിെട നി ് േപായിപ്പിഴ . അതിൽപ്പിെന്ന
ഇക്കാലം വെര ആറ ള േദശ തുലുക്കന്മാരുെട ഉപ�

വമുണ്ടായിട്ടില്ല. അന്നവർ എറി കളഞ്ഞ വാളുക�
െളല്ലാം െപറുക്കിെയടു ് േക്ഷ മാളികയുെട മുകളിൽ
സൂക്ഷിച്ചി ണ്ടായിരു . അവയിൽ ഏതാനുെമാെക്ക
തുരു പിടി േകടുവ ് േപാവുകയും ഒ വളെരെയണ്ണം
േലലം െച വിൽ കയും െച െവങ്കിലും േശ ഷമുള്ള
വാളുകൾ ഇേപ്പാഴുമവിെട ബലിക്കൽ രയുെട മുകളിൽ
സൂക്ഷി വച്ചി ്. ഇ വളെര വാളുകൾ ഉണ്ടായിരു�
ന്നതുെകാ തെന്ന അ െകാള്ള വന്നിരുന്ന തുലുക്ക�
ന്മാരുെട സംഖ്യ ഒ ം ചില്ലറയല്ലായിരു എ തീർ�
ച്ചയാക്കാം.

ആറ ള േക്ഷ ത്തിൽ എല്ലാക്കാല ം ഭജനക്കാർ
ധാരാളമുണ്ടായിരി ം. അവിെട ദർശനത്തിനായി വരു�
ന്നവെരല്ലാം യഥാശക്തി ഭജനക്കാർ വല്ലതും െകാടു�

ക പതിവാണു്. ഭജനക്കാർ വല്ലതും െകാടു ന്നതു
സ്വാമി സേന്താ ഷവും ഒ ം െകാടുക്കാെതയിരി �
ന്നതു വലിയ വിേരാധവുമാണു്. ഭജനക്കാർ ് ഒ ം
െകാടുക്കാത്തവർ േദവേകാപവും തന്നിമിത്തം പലവി�
ധത്തിലുള്ള അനർത്ഥങ്ങളുമുണ്ടാകുെമ ള്ളതു നിശ്ചയ�
മാണു്. ചിലർ ഭജനക്കാർ ചതുർവിധ വിഭവങ്ങേളാടു
കൂടി ഭക്ഷണവും പണവും െകാടു ് അവെരെക്കാ
ശയന ദക്ഷിണം നടത്തിക്ക പതിവാകു . അതും
അവിെട േദവ ീതികരമായ വഴിപാടാണു്.

ഉത്സവകാലങ്ങളിൽ ശീേവലിസമയ ം കുട, െകാ�
ടി, തഴ മുതലായവ എടു െകാ നട ന്നവർ പല�
ഹാരങ്ങൾ, അവിൽെപ്പാതി മുതലായവ െകാടു ന്നതും
അവിെട വഴിപാടുതെന്ന. അവിെട േക്ഷ ത്തിെന്റ �
ധാന നടയിൽ െവളിയിൽനി മതിൽക്കക കയ�
റാൻ പതിെന കൽപടികൾ ഉ ്. അതിനു ‘പതിെന�
ട്ടാംപടി’ എന്നാണു് േപരു പറ വരുന്നതു്. ഉത്സവകാ�
ല ചിലർ േദവ ീതിക്കായി പഴ ലകൾ െകാ വ�

പതിെനട്ടാംപടിയുെട മുകളിൽ നി െകാ ് കുലു�
ം. അേപ്പാൾ പഴം എടു ന്നതിനായി പതിെനട്ടാം

പടിയുെട താഴ കുട്ടികളായും അഗതികളായും അസം�
ഖ്യം ജനങ്ങൾ കൂടും. അങ്ങെന പലർ ം തി ന്നതി�
നായി പഴ ലകൾ കുലു ന്നതും അവിെട ഒരു വഴി�
പാടാണു്. ഇങ്ങെന ആറ ള േദവെന്റ മാഹാത്മ്യങ്ങൾ,
അവിെടയുള്ള വിേശ ഷങ്ങൾ മുതലായവ പറയുകയാെണ�
ങ്കിൽ ഇനിയും വളെരയു ്. ഈ വക സംഗതികൾ വി�
ശ്വസി ന്നവർ ഇേപ്പാൾ വളെര കുറ േപായിരി �
ന്നതുെകാ ം വിശ്വസി ന്നവർ ആറ ള ഭഗവാെന്റ
മാഹത്മ്യം ഒ ം ചില്ലറയെല്ല മനസ്സിലാ ന്നതിനു്
ഇ യും പറഞ്ഞതുെകാ ് മതിയാകുന്നതിനാലും ഇനി
അധികം വിസ്തരി ന്നില്ല.
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