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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)

v



െ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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േകാന്നിയിൽ െകാച്ചയ്യപ്പൻ

േകാന്നിയിൽ െകാച്ചയ്യപ്പെന സിദ്ധനായിരുന്ന
താപ്പാനെയ റി ് േകട്ടിട്ടില്ലാത്തവരായി തിരുവിതാം�
കൂർ രാജ്യ ം അടുത്ത േദശങ്ങളിലും അധികമാളുകൾ
ഉണ്ടായിരി െമ േതാ ന്നില്ല. ഈ ആന ചരി
(മരി ) േപായി ് ഇേപ്പാൾ പതിനാലു െകാല്ലത്തിലധി�
കം കാലമായിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ഇവെന (ഈ ആനയു�
െട സ്വഭാവം വിചാരി േമ്പാൾ ഇതിെന എന്നല്ല “ഇവ�
െന” എ തെന്ന പറേയണ്ടിയിരി .) കണ്ടി ള്ള�
വരായി തെന്ന ഇേപ്പാൾ അേനകംേപർ ജീവിച്ചിരി �

് എ ള്ളതിനു സംശയമില്ല. ഈ ആന ആദ്യം
റാന്നിയിൽ കർത്താവിെന്റ വകയായിരു . സിദ്ധ
മാ ികനായിരുന്ന േതവലേശ്ശരി ദാേമാദരൻ നമ്പി പറ�
ഞ്ഞതനുസരി ് കർത്താവു് ഈ ആനെയ 990-ആമാ�

് അച്ചൻേകാവിൽ ശാസ്താവിനു വഴിപാടായി നടയ്ക്കിരു�
ത്തി. നടയ്ക്കിരുത്തിയ സമയത്താണു് ഈ ആന െകാച്ച�
യ്യപ്പൻ എ േപരിട്ടതു്. അ ് ഈ ആന ് ഏഴു വയ
മാ േമ ായമുണ്ടായിരു . നടയ്ക്കിരുത്തിയേപ്പാൾ
ആന േദവസ്വംവകയായിത്തീർ െവങ്കിലും അവിെട
നിറുത്തിയിരുന്നാൽ ആന ് രക്ഷ മതിയാവുകയിെല്ല
വിചാരി ം ആ ആനെയ റി ണ്ടായിരുന്ന വാത്സല്യം�
െകാ ം കർത്താവു് ആനെയ അേപ്പാൾ തെന്ന േദവസ്വ�
ക്കാേരാടു് ഏ വാങ്ങി റാന്നിയിൽത്തെന്ന െകാ വ
നിറുത്തി രക്ഷി വളർത്തിവ . അക്കാല െകാച്ചയ്യ�
പ്പനു ചങ്ങല ഇടുകേയാ അവെന തള കേയാ െചയ്തിരു�
ന്നില്ല. അവനു െകാടു ന്നതു തി െകാ ് കർത്താ�
വിെന്റ വാസസ്ഥല തെന്ന മുറ്റ ം പറമ്പിലുമായി
കളി നടന്നാണു് െകാച്ചയ്യപ്പൻ വളർന്നതു്. എന്നാലവൻ
മനു ഷ്യെര ഉപ വി കേയാ പറമ്പിലുള്ള െതങ്ങിൻ�
ൈതവാഴ മുതലായവ നശിപ്പി കേയാ യാെതാ ം െച�
യ്തിരുന്നില്ല. േകവലം മനു ഷ്യബാലെനേപ്പാെലയാണു്
െകാച്ചയപ്പൻ അവിെട താമസിച്ചിരുന്നതു്. െകാച്ചയ്യപ്പനു്
കർത്താവിെന്റ ഗൃഹത്തിലുള്ള ീപുരു ഷന്മാേരാടു വളെര
േസ്നഹവും കുട്ടികെള റി േത്യകം വാത്സല്യവുമുണ്ടാ�
യിരു ്. അവിെടയുള്ളവർ െകാച്ചയ്യപ്പെന റി ള്ള
േസ്നഹവും അളവറ്റതായിരു . ആ കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ
ആെരങ്കിലും “െകാച്ചയപ്പാ!” എ വിളിച്ചാൽ അവൻ
അേപ്പാൾ അവിെടെയ ം. കർത്താവിെന്റ ഗൃഹത്തിലു�
ള്ള കുട്ടികെള കളിപ്പി ന്നതിനു െകാച്ചയ്യപ്പനും െകാച്ച�
യ്യപ്പെന്റ അടുക്കൽെച്ച കളി ന്നതിനു് അവിടുെത്ത
കുട്ടികൾ ം വളെര സേന്താ ഷവും ഉത്സാഹവുമുണ്ടായി�
രു . കുട്ടികെള െകാച്ചയപ്പെന്റ അടുക്കലാക്കിയാൽ
േവണ്ടതുേപാെല സൂക്ഷി െകാ െമ ള്ള വിശ്വാസം
അവിെടയുള്ള അമ്മമാർ ം മ മുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ
അവർ അതിനനുവദി കയും നടക്കാറായ കുട്ടികെള�
ല്ലാം െകാച്ചയപ്പെന്റ അടുക്കൽ െച കളി കയും െച�
യ്തിരു .

െകാച്ചയപ്പെന ഇടവും വലവും പഠിപ്പി ് ഇണക്കി,
കൂട്ടിൽനിന്നിറക്കി കർത്താവിെന്റ വാസസ്ഥല െകാ�

വന്ന ദിവസം മുതൽ കാരണവരു കർത്താവു് െന ം
പരി ം കൂട്ടി ഴ ് ഒരുരുളേച്ചാറു െകാച്ചയപ്പനു െകാ�
ടുക്കാെത ഊണു കഴിക്കാറില്ല. അതു ക ് അവിെട�
യുള്ളവെരല്ലാവരും െകാച്ചയ്യപ്പനു് ഒരുരുളേച്ചാറുവീതം
പതിവായി െകാടു തുടങ്ങി. എന്നാൽ കാരണവരുകർ�
ത്താവു് ഉരുളെക്കാടു ന്ന തിനുമു ് ആെരങ്കിലും ഉരുള
െകാ െചന്നാൽ െകാച്ചയപ്പൻ വാ കയിെല്ല ള്ളതു
തീർച്ചയാണു്. കാരണവരു കർത്താവിെന്റ ഉരുള വാ�
ങ്ങിത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിെന്ന ആരു െകാ െച
െകാടുത്താലും അവൻ വാങ്ങിെക്കാ ം. പിെന്ന നിർബ�
ന്ധെമാ മില്ല.

െകാച്ചയ്യപ്പൻ കർത്താവിെന്റ വാസസ്ഥല താമ�
സിച്ചിരുന്നേപ്പാൾ അവനു് ആനക്കാരന്മാരുണ്ടായിരുന്നി�
ല്ല. അവനു തീറ്റി, െതേങ്ങാല മുതലായവ ആെരെക്കാ�
െണ്ടങ്കിലും കർത്താവു െവട്ടി െകാടു ം. അവൻ തീറ്റി
കഴിഞ്ഞാൽ മുറ്റേത്താ പറമ്പിേലാ എവിെടെയങ്കിലും
യേഥഷ്ടം േപായിക്കിട െകാ ം; അങ്ങെനയാണു്
പതിവു്. അക്കാല കർത്താവിെന്റ ഗൃഹത്തിൽ ദാ�
സ്യ വൃത്തികൾക്കായി ചക്കിെയ ം വിക്കിെയ ം
േപരായി ള്ള ര ീകൾ താമസിച്ചിരു . െകാച്ച�
യ്യപ്പെന്റ ശു  ഷയ്ക്കായി ആ ീകെളയാണു് കർത്താവു
നിയമിച്ചിരുന്നതു്. അവർ പതിവായി െകാച്ചയ്യപ്പെന പു�
ഴയിൽെക്കാ േപായി കുളിപ്പി െകാ വരണം അത�
ല്ലാെത വിേശ ഷിെച്ചാ ം ആനെയസ്സംബന്ധി ് അവർ
െചേയ്യണ്ടതായി ണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങെന കുറ കാ�
ലം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ ചക്കിയും വിക്കിയും െപെട്ട മരി�

േപായി.
അേപ്പാൾ െകാച്ചയ്യപ്പനുണ്ടായ സങ്കടം എ മാ �

െമ പറയാൻ യാസം. വിക്കി ് മക്കളും മ മുണ്ടാ�
യിരുന്നില്ല. ചക്കി ് ഒരു മകളുണ്ടായിരു . ചക്കി
മരിച്ചതിെന്റ േശ ഷം കർത്താവു് െകാച്ചയപ്പെന കുളിപ്പി�

ന്നതിനു ചക്കിയുെട മകെള നിയമി .
അങ്ങെന കുറ കാലംകൂടി കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ കാരണ�

വരുകർത്താവും മരി . അേപ്പാൾ െകാച്ചയപ്പനുണ്ടായ
സങ്കടം േകവലം ദുസ്സഹംതെന്നയായിരു . കർത്താവു
മരിച്ചി മൂ ദിവസേത്ത ് െകാച്ചയപ്പൻ എെന്തങ്കിലും
തി കയാകെട്ട, െവള്ളം കുടി കയാകെട്ട, ഉറ ക�
യാകെട്ട െചയ്തില്ല. അേഹാരാ ം കര െകാ ത�
െന്ന അവൻ കഴി കൂട്ടി.

കാരണവരു കർത്താവു് മരിച്ചതു് സംബന്ധി ള്ള
അടിയന്തിരങ്ങെളല്ലാം കഴിഞ്ഞതിെന്റ േശ ഷം പതി�
േനഴാം ദിവസം പിന്നെത്ത കാരണവരു കർത്താവും
തളത്തിൽെച്ച ് ഉണ്ണാനിരുന്നേപ്പാൾ മുൻപതിവു് വി�
ചാരി െകാച്ചയ്യപ്പൻ തളത്തിെന്റ വാതിൽക്കൽ ഹാജ�
രായി നി . എന്നാൽ ആ കാരണവരുെട സ്വഭാവം
കഴി േപായ കാരണവരുെട സ്വഭാവംേപാെല അല്ലാ�
െതയിരുന്നതിനാൽ അേദ്ദഹം െകാച്ചയ്യപ്പനു് ഉരുള െകാ�
ടുത്തില്ല. അേപ്പാൾ െകാച്ചയപ്പനു് അസാമാന്യമായ കു�
ണ്ഠിതമുണ്ടായി. എങ്കിലും അവിെട േശ ഷമുണ്ടായിരുന്ന
വെരല്ലാം പതിവുേപാെല ഉരുളെകാടുത്തതിനാൽ െകാച്ച�
യപ്പൻ ഒരുവിധം സമാധാനെപ്പ . എന്നാൽ ആ സമാധാ�
നവും അധികദിവസേത്ത നീ നിന്നില്ല. അവിെട
േശ ഷമുള്ളവെരല്ലാം ആന ് ഉരുളെകാടു െണ്ട
ര മൂ ദിവസം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ പുതിയ കാരണവര�
റിയുകയും അതിെന റി ് അേദ്ദഹം േകാപി ് എല്ലാ�
വെരയും ശാസി കയും െച . ആന ് തിന്നാൻ െത�
േങ്ങാലേയാ മെറ്റാ അല്ലാെത േചാറു െകാടു ന്നതു് അനാ�
വശ്യമാെണന്നായിരു അേദ്ദഹത്തിെന്റ അഭി ായം.
എ മാ മല്ല, ആന കുട്ടി ായം കഴിഞ്ഞിരി ന്ന�
തിനാൽ ഇനി അതിനു് ഒരാനക്കാരെന നിയമി കയും
ചങ്ങലയി ് പണിയി തുട കയും െചയ്യണെമ കൂടി
അേദ്ദഹം അഭി ായെപ്പ . ഇെതാ മറിയാെത െകാച്ച�
യപ്പൻ പിേറ്റ ദിവസം പതിവു േപാെല ഉരുളയ്ക്കായി അടു�
ക്കളവാതിൽക്കൽ ഹാജരായി. അേപ്പാൾ അവിടെത്ത
വലിയമ്മ െകാച്ചയപ്പേനാടു്, “എെന്റ മകേന, ഈയിെട
കാലെമാെക്ക മാറിേപ്പായി, വലിയമ്മ, നിന േചാറു
തരരുെതന്നാണു് ഇേപ്പാഴെത്ത കാരണവരുെട കൽപന.
അേദ്ദഹം പറയുന്നതിെനഅനുസരിക്കാെതയിരിക്കാൻ
ഞങ്ങൾ നിവൃത്തിയില്ലേല്ലാ. നിന േചാറു തരരു�
െത മാ മല്ല. ചങ്ങലയി നിെന്ന ഇനി പണിക്കയയ്ക്ക�
ണെമ കൂടി അേദ്ദഹം നിശ്ചയിച്ചിരി . ഞങ്ങൾ�
െക്കാെക്ക ഇതു വലിയ സങ്കടമായി ള്ള കാര്യമാണു്.
എങ്കിലും എ െചയ്യാം? എല്ലാം സഹി കയല്ലാെത
നിവൃത്തിയില്ലേല്ലാ” എ പറ . ഇതു േക െകാച്ച�
യ്യപ്പൻകണ്ണീെരാലിപ്പി ് കര െകാ സ്വൽപേനരം
വിചാരമഗ്നനായി അവിെട നി . ആ സമയം അവി�
ടെത്ത ഒരു െചറിയ കുഞ്ഞമ്മ കുെറേചാെറടു കുഴ �
രുട്ടി െകാച്ചയപ്പനു െകാ െച െകാടു . എങ്കിലും
അവൻ അതു വാങ്ങിയില്ല. പിെന്ന അവൻ എല്ലാവേരാ�
ടും യാ പറയുന്ന ഭാവത്തിൽ തുമ്പിൈക്കെകാ ചില
ആംഗ്യങ്ങൾ കാണി കയും ദീനസ്വരങ്ങൾ പുറെപ്പടുവി�

കയും െചയ്തി കണ്ണിെരാലിപ്പി െകാ ് അവിെട�
നി ് ഇറങ്ങിേപ്പായി. െകാച്ചയ്യപ്പെന്റ ആ യാ ക ്
അവിെടയുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവരും ആബാലവൃദ്ധം െപാ�
ട്ടിക്കര േപായി.

െകാച്ചയ്യപ്പൻ േനെര െച ് ആറ്റിലിറങ്ങി നാലു നാ�
ഴിക പകലാകുന്നതുവെര െവള്ളത്തിൽത്തെന്ന കിട .
നാലു നാഴിക പകെല ചക്കിയുെടമകൾ കുളിക്കാനായി
ആ കടവിൽ െച . ആ സമയം െകാച്ചയപ്പൻഅവി�
െടനി ് എഴുേന്ന േപായി ആ വക്ക നിന്നിരുന്ന
ഒരില്ലി ട്ടംകുത്തി മറിച്ചി . അേപ്പാൾ അതിെന്റ ചുവ�
ട്ടിൽ മണ്ണിനിടയിൽ ഇരുന്നിരുന്ന ഒരു െച കുടം ഉരു ്
ആറ്റിേല വീണു. െകാച്ചയപ്പൻ ആ െച കുടെമടു
ചക്കിയുെട മകൾ െകാടു കയും യാ പറയുന്ന ഭാവ�
ത്തിൽ തുമ്പിൈക്കെകാ ചില ആംഗ്യങ്ങൾ കാണി �
കയും ചില ദീനസ്വരങ്ങൾ പുറെപ്പടുവി കയും പിെന്ന
കർത്താവിെന്റ ഗൃഹത്തിേല േനാക്കി കരയുകയും െച�
യ്തി ് അവിെടനി േപാവുകയും െച . ആ െച കുടം
നിറ രാശിയായിരു . പിേറ്റദിവസം രാവിെല െകാ�
ച്ചയ്യപ്പൻ അച്ചൻേകാവിൽ ശാസ്താവിെന്റ നടയിെലത്തി.
ശാന്തിക്കാരൻ െകാച്ചയ്യപ്പെന കണ്ടേപ്പാൾ അറിയുക�
യാൽ കുെറ േചാറുെകാ െച െകാടു . െകാച്ചയ�
പ്പൻ അതു വാങ്ങിതിന്നി കാട്ടിൽക്കയറി കണ്ടെതാെക്ക
പറി തി തുടങ്ങി. അ മുതൽെകാച്ചയപ്പൻ കാട്ടിൽ�
നി തീറ്റി നട കയും കെണ്ട ന്ന തടാകങ്ങളിലും
മ ം ഇറങ്ങി െവള്ളം കുടി കയും രാ ിയാകുേമ്പാൾ
അമ്പലത്തിെന്റ തിരുമുറ്റ െച കിട റ കയും
പതിവാക്കി.

അങ്ങെന കുറ ദിവസം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ േദവസ്വ�
ക്കാർ െകാച്ചയപ്പെന രക്ഷി ന്നതിനു് ഒരാനക്കാരെന
നിയമി കയും വിവരം േമലാവിേല എഴുതിയ ക�
യും െച . അേപ്പാൾ െകാച്ചയപ്പെന്റ കഥകെളല്ലാം
മഹാരാജാവു തിരുമന െകാ കൽപ്പിച്ചറിയുകയും
ഈ ആനെയേകാന്നിയിൽ താപ്പനകളുെട കൂട്ടത്തിൽ നി�
റുത്തി േവണ്ടതുേപാെല രക്ഷി െകാള്ളണെമ കൽപ�
നയുണ്ടാവുകയും െച . അക്കാല ് നാടുവാണിരുന്നതു്
െകാല്ലം 1022-ആമാ നാടു നീങ്ങിയ രാമവർമ്മമഹാ�
രാജാവു തിരുമന െകാണ്ടായിരു . കൽപന കാരം
െകാച്ചയ്യപ്പൻേകാന്നിയിെലത്തി താമസമായി. കുറ �
കാലം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ പത്തനാപുരം തിരുമൂലംപിള്ള
എെന്നാരു പാണ്ടിപ്പിള്ള അവെന്റ രക്ഷകനായി നിയ�
മിക്കെപ്പ .

തിരുമൂലംപിള്ളയുെട ശിക്ഷാസാമർത്ഥ്യംെകാ ം
േകാന്നിയിലുണ്ടായിരുന്ന മ താപ്പാനകളുെട സഹവാ�
സംെകാ ം മ ം െകാച്ചയ്യപ്പൻ കാല േമണ ഒരു താ�
പ്പാനയായിത്തീർ . എ മാ മല്ല കുഴിയിൽ വീഴുന്ന
ആനകെള കര ് കയറ്റി കൂട്ടിലാക്കി അട ന്നതിനു െകാ�
ച്ചയ്യപ്പെനേപാെല ബുദ്ധിയും സാമർത്ഥ്യവുമുള്ള ഒരു താ�
പ്പാന തിരുവിതാംകൂറിൽ േവെറയിെല്ല ള്ള സിദ്ധി
അവൻ അചിേരണ സമ്പാദി കയും െച .

ഏെറത്താമസിയാെത പത്മനാഭൻ എ സി�
ദ്ധനായ ഒരു താപ്പാനകൂടി േകാന്നിയിൽ വ േചർ .
കുറ ദിവസെത്ത സഹവാസം െകാ െകാച്ചയപ്പനും
പത്മനാഭനും പരസ്പരം അത്യന്തം േസ്നഹാകുലന്മാരാ�
യിത്തീർ . അവർ ര േപരും കൂെട കൂടിയാൽ എ
വലിയ കാട്ടാനയായാലും കുഴിയിൽനി കര കയറ്റി
കൂട്ടിൽെക്കാ െച ് അട ന്നതിനു് അവർ ് യാെതാ�
രു യാസവുമുണ്ടായിരുന്നില്ല.

അങ്ങെനയിരി ന്ന കാല സർക്കാരിൽനി ്
ആനകെള കുഴിയിൽ വീഴി പിടി കെയ ള്ള ഏർ�
പ്പാടു േവെണ്ട വ കയും ആനകെള പിടി ന്നതിനു
േകാന്നിയിൽനി പ പ നാഴിക കിഴ “മു�
ണ്ടവൻപുഴി” എന്ന സ്ഥല ് ഒരു െകാപ്പമുണ്ടാ കയും
െച . െകാപ്പത്തിൽ കാട്ടാനകൾ വ കയറുന്നതു കൂ�
ട്ടേത്താെട ആണേല്ലാ. കാട്ടാനകൾ െകാപ്പത്തിൽ കയ�
റികഴിഞ്ഞാൽ താപ്പാനകെള അതിേല വിടുകയും താ�
പ്പാനകൾ കാട്ടാനകെള ഓടി പിള്ളെക്കാപ്പ (വലിയ
െകാപ്പത്തിനക ള്ള െചറിയ െകാപ്പ)ത്തിലാ കയും
അവിെട വ വടങ്ങളി െക കയും പിെന്ന താപ്പാനകൾ
ഇട വശ ം വല വശ ം നി വടങ്ങളിൽ പി�
ടി വലി കാട്ടാനകെള ഓേരാേന്നാേരാന്നായി െകാ
േപായി കൂട്ടിലാക്കി അട കയുമാണേല്ലാ പതിവു്. അങ്ങ�
െനയായേപ്പാൾ താപ്പാനകളുെട ആവശ്യം അധികെപ്പ�
ടുകയും െകാച്ചയ്യപ്പൻ, പത്മനാഭൻ മുതലായി മുമ്പവിെട
ഉണ്ടായിരുന്ന താപ്പനകെളെകാ മതിയാകാെത വരു�
കയും െച കയാൽ ‘മഞ്ഞ ത്തിരുനീലകണ്ഠൻ ’ മുത�
ലായ ചില താപ്പാനകെള ടി അവിെട വരുത്തി. മഞ്ഞ�

ത്തിരുനീലകണ്ഠനും ഒേരാന്നാന്തരം താപ്പാന തെന്ന�
യായിരു . എങ്കിലും െകാച്ചയപ്പെന്റ സ്വഭാവവും തിരു�
നീലകണ്ഠെന്റ സ്വഭാവവും തമ്മിൽ വളെര അന്തരമുണ്ടാ�
യിരു . െകാച്ചയപ്പൻ തെന്റ പിടിയിലമർത്തിെക്കാ �
േപായി കൂട്ടിലാക്കി അട ം. തിരുനീലകണ്ഠൻ തെന്റ പി�
ടിയിലമരാത്ത ആനകെള ഉടെന കുത്തിെക്കാ ം. ഇതാ�
ണു് അവർ തമ്മിലുള്ള ധാന വ്യത്യാസം. അങ്ങെന
മഞ്ഞ ത്തിരുനീലകണ്ഠൻ അേനകം നല്ല ആനകെള
കുത്തിെക്കാ കയും തന്നിമിത്തം സർക്കാരിേല വള�
െര നഷ്ടം സംഭവി കയും െചയ്തി ്. ഇതുനിമിത്തവും
മ ചില കാരണങ്ങളാലും സർക്കാരിൽ നി െകാപ്പം
േവെണ്ട വ കയും പൂർവസ്ഥിതിയിൽ ആനകെളകു�
ഴികളിൽ വീഴി പിടിച്ചാൽ മതിെയ തീർച്ചെപ്പടു �
കയും െച .

അക്കാല േനരം ൈവകുേമ്പാൾ െകാച്ചയപ്പെന�
യും പത്മനാഭെനയും ചങ്ങലെയടു കാട്ടിേല വിട്ട�
യ ക പതിവായിരു . അവർ ര േപരുകൂടി കാട്ടിൽ�
ക്കയറി കണ്ടെതാെക്ക ഒടി ം പറി ം തി വയറു നിറ�

കയും ഉറക്കം വരുേമ്പാൾ യേഥഷ്ടം എവിെടെയങ്കിലും
കിട റ കയും േനരം െവളു േമ്പാൾ ആനക്കാരുെട
വാസസ്ഥല ഹാജരാവുകയും െചയ്തിരു . ഒരു ദിവ�
സം പതിവുേപാെല രണ്ടാനകളും ഒരുമി കാട്ടിേല
േപായി െകാച്ചയപ്പൻതി തി വടേക്കാ ം പത്മനാ�
ഭൻ െതേക്കാ ം േപായതിനാൽ അവർതമ്മിൽ പിരി�
യാനിടയായി. കുറ ദൂരം േപായതിെന്റ േശ ഷം പത്മ�
നാഭൻ െകാച്ചയപ്പൻ വരു െണ്ടാ എ നാലുപുറേത്ത�

ം േനാക്കി. അേപ്പാൾമുൻവശ കുറ ദൂെരയായി
ഒരാന നിൽ ന്നതുക ് അതു െകാച്ചയപ്പനാെണ
വിചാരി പത്മനാഭൻ െചന്നടുത്തേപ്പാൾ ആ കാട്ടാന
ചാടിെയാരുകു െകാടു . പത്മനാഭൻ െകാ െകാ�

തട്ടിക്കളഞ്ഞതിനാൽ കു െകാണ്ടില്ല. അേപ്പാൾ
കാട്ടന േദ ഷ്യം കലശലായി. ആ ആന പത്മനാഭ�
െന കുത്താനായി വീ ം ചാടിെച്ച . അേപ്പാൾ പത്മ�
നാഭനും േകാപാന്ധനായിത്തീരുകയാൽ ആ കു ം
െകാള്ളാെത െകാ െകാ തട്ടിക്കളഞ്ഞി കാട്ടാന�
െയ കുത്താനായി പത്മനാഭൻ ചാടിവീണു. കാട്ടാന�
യും കു െകാള്ളാെത െകാ െകാ തട്ടിക്കള .
ഇങ്ങെന ആ രണ്ടാനകളും ബാലിസു ീവന്മാെരേപ്പാെല
അതിഭയങ്കരമായ യുദ്ധം െപാടിെപാടി തുടങ്ങി. പി�
േറ്റ ദിവസം േനരം െവളുത്തി ം ആ ആനകളുെട യുദ്ധം
അവസാനിച്ചില്ല. േനരം െവളുത്തേപ്പാൾ െകാച്ചയപ്പൻ
പതിവുേപാെല ആനക്കാരന്മാരുെട വാസസ്ഥലെത്ത�
ത്തി. അേപ്പാൾ പത്മനാഭെന അവിെട കാണാഞ്ഞി
െകാച്ചയ്യപ്പനു വലിയ വിചാരമായി. േനരം രാ ിയായി�
ം പത്മനാഭൻ വ േചർന്നില്ല. ഒരുവിധത്തിൽ രാ ി

കഴി കൂട്ടീ േനരം െവളുത്തെപ്പാൾ െകാച്ചയപ്പൻ പത്മ�
നാഭെന അേന്വ ഷിക്കാനായി കാട്ടിേല യാ യായി.
അവെന്റ പിന്നാെല ചില താപ്പനകേളാടുകൂടി തിരുമൂലം�
പിള്ള മുതലായ ആനക്കാരും േപായി. കുെറ ദൂരം െചന്ന�
േപ്പാൾ ഒരു കാൽ നാഴിക അകെലയായി രണ്ടാനകളുെട
അമർച്ചയും െകാ കൾ കൂട്ടിയിടി ന്ന ശബ്ദങ്ങളും േക�
തുടങ്ങി. അേപ്പാൾത്തെന്ന െകാച്ചയ്യപ്പനും തിരുമൂലം

പിള്ള മുതലായവവരും സംഗതി മനസ്സിലാക്കി. ഉടെന
തിരുമൂലംപിള്ള ഒരുതാപ്പനയുെട ചങ്ങലയഴി െകാച്ചയ�
പ്പെന്റ മുമ്പിൽ ഇ െകാടു .

െകാച്ചയ്യപ്പൻ ആ ചങ്ങെല നാലായി മടക്കിെയടു�
െകാ നട തുടങ്ങി. പിന്നാെല മ ള്ളവരും െച�
. അങ്ങെന കുറ ദൂരംകൂടിെചന്നേപ്പാൾ പത്മനാഭനും

ഒരു വലിയ കാട്ടാനയും തമ്മിൽ യുദ്ധം െച െകാ
നിൽ ന്നതു് അവർ സ്പഷ്ടമായി ക . കാട്ടാന ചാടി
പത്മനാഭെന കു കയും പത്മനാഭൻ െകാ െകാ
ത കയുംെചയ്ത സമയം െകാച്ചയ്യപ്പൻ ഓടിെച്ച ൈക�
യിലുണ്ടായിരുന്ന ചങ്ങല െകാ കാട്ടാനയുെട ഒരു മർ�
മ്മസ്ഥാന ് ഊേക്കാടുകൂടി ഒരടിെകാടു . അടിെകാ�
ണ്ട ക്ഷണത്തിൽ കാട്ടാന മരണേവദനേയാടുകൂടി മൂ �
വട്ടം ചുറ്റി നിലംപതി . അേതാടുകൂടി ആ കാട്ടാനയുെട
കഥയും കഴി . പിെന്ന എല്ലാവരുംകൂടി കാട്ടിൽനി
തിരിെകേപ്പാരുകയുംെച . അതിൽപ്പിെന്ന െകാച്ചയപ്പ�
െന ടാെത പത്മനാഭൻ തനി ് ഒരുകാര്യത്തിനും ഒരു
സ്ഥല ം േപാകാറില്ല.

ഒരിക്കൽ കുഴിയിൽ വീണ ഒരു കാട്ടനെയ കുഴിയിൽ
നി കയറ്റാനായി വടങ്ങളി െകട്ടിയേശ ഷം പുറകില�
െത്ത വടം ഒരു മരത്തിേന്മൽ െകട്ടീ കഴുത്തിനു െകട്ടി�
യിരുന്ന വടങ്ങളിൽ വലതുവശെത്ത വടം െകാച്ചയപ്പനും
ഇട വശെത്ത വടം മെറ്റാരു താപ്പാനയും പിടി . പി�
െന്ന കുഴിയുെട മുകളിലിട്ടിരുന്ന തടികൾ മഞ്ഞ ത്തിരു�
നീലകണ്ഠെന്റ തുമ്പിൈക്കയിേന്മൽ െകാ ന്നതിനിടയാ�
യി. തന്നിമിത്തം തിരുനീലകണ്ഠനു സ്വല്പം േവദനയുണ്ടാ�
വുകയും അവൻ േകാപാന്ധനായിത്തീരുകയും ഊേക്കാ�
ടുകൂടി ചാടി പത്മനാഭെന്റ പാർശ്വഭാഗ ് ഒരു കു
െകാടു കയും പത്മനാഭൻ തത്ക്ഷണം മറി വീണു
ചാവുകയും െച . അതു കണ്ടേപ്പാൾ െകാച്ചയപ്പെന്റ
വിധം ആെകപ്പാെട ഒ മാറി.അേപ്പാൾ തിരുമൂലംപി�
ള്ള “മകേന! ചതിക്കരുേത; വടം വി കളയേല്ല” എ
െകാച്ചയപ്പേനാടു പറയുകയും “തിരുനീലകണ്ഠെന മാറ്റി�
െക്കാള്ളണം” എന്ന ആ ആനയുെട ആനക്കാരേനാടു്
ആംഗ്യംകാണി കയും െച . െകാച്ചയ്യപ്പൻ തിരുമൂലം�
പിള്ളയുെട വാക്കിെന അനുസരിക്കാെതയിരിക്കാൻ നി�
വൃത്തിയില്ലായ്കെകാ ് അത്യന്തം േകാപേത്താടു ദുസ്സഹ�
മായ ദുഃഖേത്താടും വടംപിടി െകാ േപായി കാട്ടാന�
െയ കൂട്ടിലാക്കി അടച്ചതിെന്റ േശ ഷം തിരുനീലകണ്ഠൻ
നിന്നിരുന്ന സ്ഥലേത്ത അതിേവഗത്തിൽ ഓടിെയ�
ത്തി. അേപ്പാൾ തിരുനീലകണ്ഠെനഅവിെടെയ ം കാ�
ണായ്കയാൽ െകാമ്പിെന്റ തരി തീർക്കാനായി അവിെട
നിന്നിരു ് ഒരു േത മരത്തിേന്മൽ ഊേക്കാടും േകാ�
പേത്താടുംകൂടി ഒരു കു െകാടു . കു െകാ
മരം തുള െകാച്ചയപ്പെന്റ െകാ മറുവശ െച .
പിെന്ന െകാച്ചയപ്പൻ െകാ ് ഊരിെയടു െകാ തി�
രുമൂലംപിള്ളയുെട വാസസ്ഥലേത്ത േപായി. െകാ�
ച്ചയപ്പൻ കുത്തി ളച്ച േത മരം ഇേപ്പാഴും അവിെട
നിൽ ണ്ട . ആ സമയം തിരുനീലകണ്ഠെന കണ്ടി�
രു െവങ്കിൽ െകാച്ചയ്യപ്പൻഅവെന്റ കഥ കഴി മായി�
രു എ ള്ളതിനു സംശയമില്ല. ആ സമയെത്തന്നല്ല
പിെന്ന ഒരിക്കലും െകാച്ചയ്യപ്പനു മഞ്ഞ ത്തിരുനീലക�
ണ്ഠെന കാണുന്നതിനു് ഇട െകാടുത്തിട്ടില്ല. തിരുനീല�
കണ്ഠെന ഉടെന അരിപ്പാ േക്ഷ ത്തിൽ എഴുന്നള്ളിപ്പി�
നായി അേങ്ങാട്ടയ ് അവിെട നിറു കയും സാക്ഷാൽ
ൈവക്ക തിരുനീലകണ്ഠൻ കഴിഞ്ഞതിെന്റ േശ ഷം
അേങ്ങാട്ടയ കയും അവനു പകരം േകാന്നിയിേല
താപ്പാനായി വലിയ ബാലകൃ ഷ്ണൻ എ സിദ്ധെപ്പട്ട
ആനെയ നിയമി കയും െച . െകാച്ചയ്യപ്പൻ തിരു�
മൂലംപിള്ളയുെട വാസസ്ഥല െചന്നി ് ഏഴു ദിവസ�
േത്ത െവള്ളം കുടി കേപാലും െചയ്യാെത രാപകൽ
ഒരുേപാെല കര െകാ ് അവിെട ഒരു സ്ഥല �
കിട . പിെന്ന തിരുമൂലംപിള്ളയുെട സാന്ത്വനവാ �
കൾെകാ ് ഒരുവിധം സമാശ്വസി കുെറേശ്ശ തീറ്റി തി�

കയും െവള്ളം കുടിക്കാൻതുട കയും േമണ പൂർവ�
സ്ഥിതിെയ ാപി കയും െച . “വല്ല ദുഃഖെമന്നാലും
കാലം െച േമ്പാൾ കുറ േപാം” എ ണ്ടേല്ലാ.

വലിയ ബാലകൃ ഷ്ണൻ എന്ന സിദ്ധെപ്പട്ട താപ്പന
േകാന്നിയിൽവ േചർന്നതിെന്റ േശ ഷം കുറ കാല�
േത്ത ആനകെള കുഴിയിൽനി കയറ്റി കൂട്ടിലാക്കി
അട കെയ ള്ള കാര്യം ആ ആനയും െകാച്ചയ്യപ്പനും
കൂടിയാണു് നിർവ്വഹി േപാ . െകാച്ചയ്യപ്പനു വലിയ
ബാലകൃ ഷ്ണെന റി ് പത്മനാഭെന റി ണ്ടായിരുന്നി�
ടേത്താളം േസ്നഹമുണ്ടായിരുന്നില്ല. എങ്കിലും വിേരാധ�
വുമുണ്ടായിരുന്നില്ല.

അങ്ങെനയിരുന്നേപ്പാൾ ഒരു വലിയ കാട്ടാന കുഴി�
യിൽ വീണു. അതിെന വടങ്ങളി െകട്ടി കുഴിയിൽനി
കയറ്റി കഴുത്തിൽ െകട്ടിയിരുന്ന വടങ്ങളിൽ ഇട വശ�
േത്തതു െകാച്ചയപ്പനും വല വശേത്തതു ബാലകൃ ഷ്ണനും
കടി പിടി െകാ ് കൂട്ടിേല പുറെപ്പ . അേപ്പാൾ
ആ കാട്ടാന കാട്ടിേല പാ തുടങ്ങി. ഈ രണ്ടാ�
നകൾ പിടിച്ചി ം ആ കാട്ടാന നിന്നില്ല. കുറ കഴിഞ്ഞ�
േപ്പാൾ വലിയ കാടായി. കാട്ടാനെയ തിരി െകാ വരു�
വാൻ സാധിക്കയിെല്ല കണ്ടേപ്പാൾ ബാലകൃ ഷ്ണൻവടം
വി കളയുകയും പിൻതിരി ് ഓടിേപ്പാവുകയും െച .
എങ്കിലും െകാച്ചയ്യപ്പൻ വിട്ടില്ല. ആ കാട്ടാന കാട്ടിൽ �
ടി െകാച്ചയപ്പെനയും വലി െകാ നട . കുറ കഴി�
ഞ്ഞേപ്പാൾ േനരം ൈവകി ടങ്ങി. അേപ്പാൾ തിരുമൂ�
ലംപിള്ള “മകേന! േനരം ൈവകി ടങ്ങി. രാ ിയിൽ
നമ്മൾ കാട്ടിലകെപ്പടാൽ ഈ ആനയുെട കൂട്ടാനകൾ
വ ന െട കഥ കഴി ം. അതിനാൽ േനരമിരു ന്ന�
തിനു മു നമു തിരി േപാകാനുള്ള മാർഗ്ഗം േനാക്ക�
ണം” എ പറ . ഉടെന െകാച്ചയപ്പൻ തലതാഴ്ത്തി
വടത്തിേന്മൽ ചവിട്ടിപ്പിടിചുെകാ ് െകാ െകാ
വടത്തിേന്മൽ ഒരു തട െകാടു . അേപ്പാൾ കാട്ടാന�
യുെട തല െപെട്ട താഴുകയും െകാ നില മു ക�
യും െച . അത്തരത്തിനു് െകാച്ചയപ്പൻ കാട്ടാനയുെട
പാർശ്വഭാഗ ് ഊേക്കാടുകൂടി ഒരു കു ം അേതാടുകൂ�
ടി ഒരു ത ം െകാടു . മലേപാെലയിരുന്ന കാട്ടാന
തത്ക്ഷണം മറി വീണു് ചാകുകയും െകാച്ചയപ്പനും
തിരുമൂലംപിള്ളയും അേപ്പാൾത്തെന്ന തിരിെക വാസ�
സ്ഥലേത്ത േപാരുകയും െച . അതിൽപ്പിെന്ന െകാ�
ച്ചയ്യപ്പൻ വലിയ ബാലകൃ ഷ്ണേനാടുകൂടി യാെതാന്നിനും
േപായിരുന്നില്ല.

െകാന്നിയിൽ താപ്പാനകളുെട കൂട്ടത്തിൽ കല്യാണി
എ േപരായി ് ഒരു പിടിയാനയും ഉണ്ടായിരു .
അതിെന്റ ആനക്കാരൻ േഗാവിന്ദപിള്ള എെന്നാരാളാ�
യിരു . അയാൾ െകാച്ചയപ്പെന്റ ആനക്കാരനാക�
ണെമന്നാ ഹി ് അതിേല ചില ശുപാർശകൾ
െച െകാണ്ടിരു . അേനകകാലെത്ത ഉത്സാഹവും
ശുപാർശയും െകാ ് ഒടുക്കം അതു സാധി . തിരുമൂ�
ലംപിള്ളെയ കല്യാണിയുെട ആനക്കാരനായും േഗാവി�
ന്ദപിള്ളെയ െകാച്ചയ്യപ്പെന്റ ആനക്കാരനായും നിയമി ്
േമലാവിൽനി ് ഉത്തരവു് വ . തിരുമൂലംപിള്ള�

ം െകാച്ചയ്യപ്പനും ഇതു് ഏറ്റവും സങ്കടകരമായിരു .
എങ്കിലും നിവൃത്തിയിലായ്കയാൽ അവരതു സമ്മതി .
െകാച്ചയ്യപ്പനു േഗാവിന്ദപിള്ളേയാടു് വിേരാധെമാ ം
ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എങ്കിലും അയാൾ പറയുന്നതുേപാെല�
െയാ ം അവൻ െചയ്തിരുന്നില്ല. അതിനാൽ കാര്യം
നടപ്പില്ലാെതയായിത്തീർ . അതറി േമലാവിൽനി�

രണ്ടാനക്കാെരയും യഥാപൂർവ്വം ഒരു മാസത്തിനകം
മാറ്റി നിയമി കയും കാര്യങ്ങെളല്ലാം മുറ ് മുമ്പിലെത്ത�
േപ്പാെല നട തുട കയും െച .

പത്മനാഭൻ മരിച്ചതിെന്റേശ ഷം തിരുമൂലംപിള്ള
പകലെത്ത പണികഴി തെന്റ വാസസ്ഥലേത്ത
േപാകുേമ്പാൾ െകാച്ചയ്യപ്പെന കൂെട െകാ േപായി തീറ്റ
െകാടു ് അവിെട നിറു കയാണു് പതിവു്. െകാച്ച�
യ്യപ്പൻ െചറുപ്പത്തിൽ റാന്നിയിൽ കർത്താവിെന്റ വാസ�
സ്ഥല ് എ കാരേമാ അ കാരംതെന്നയാണു് തി�
രുമൂലംപിള്ളയുെട വാസസ്ഥല താമസിച്ചിരുന്നതു്.
തിരുമൂലംപിള്ളയുെട മക്കളും െകാച്ചയപ്പെന്റ അടുക്കൽ
െച കളി കയും അവൻ അവെര കളിപ്പി കയും
െചയ്തിരു . കുട്ടികൾെച െകാച്ചയപ്പെന്റ െചവികളി�
ലും തുമ്പിക്കയ്യിേന്മലും വാലിേന്മലും പിടി തുങ്ങിയാലും
അവൻ അവെര ഉപ വിക്കാറില്ല. ചിലേപ്പാൾ കുട്ടികളു�
െട ഉപ വംെകാ േവദന ഉണ്ടായാൽ െകാച്ചയ്യപ്പൻ
അവരുെട െചവി ം തുട ം തുമ്പിക്കയ്യിെന്റഅ ംെകാ�

ം പിടി തിരു ം. എന്നാൽ കുട്ടികൾ അതുെകാ�
് വലിയ േവദന ഉണ്ടാകാറുമില്ല.
തിരുമൂലംപിള്ള ് ഒരിക്കലും െകാച്ചയ്യപ്പെന അടി�

േക്കണ്ടിവന്നിട്ടില്ല. തിരുമൂലംപിള്ള പറയുന്നവ മാ മല്ല
മനസ്സിൽ വിചാരി ന്നവകൂടി െകാച്ചയപ്പൻ അറി
േവണ്ടതുേപാെല െച ം. പിെന്ന അവെന അടി ന്ന�
െതന്തിനാണു്? ഇന്ന സ്ഥല കുഴിയിൽ ഒരാന വീ�
ണി ്; അതിെനക്കയറ്റാൻ നമു ് അേങ്ങാ േപാക�
ണം എേന്നാ, അെല്ലങ്കിൽ ഇന്ന സ്ഥല ് ഉത്സവമാണു്;
അവിെട എഴുന്നള്ളിപ്പിനു േപാകണെമേന്നാ പറ ് തി�
രുമൂലംപിള്ള പുറ യറിക്കിട റങ്ങിയാൽ െകാച്ചയ�
പ്പൻ മു േപായി ള്ള സ്ഥലമാെണങ്കിൽ അവൻ അവി�
െട എത്തിെക്കാ ം.ഇട വഴി സംശയം േതാന്നി�
യാൽ അവിെടനി പതുെക്ക തിരുമൂലംപിള്ളെയ ഉണർ�

ം. അയാൾ വഴി പറ െകാടുത്താൽഅവൻ പിേന്ന�
യും നട തുട കയും േവ ന്ന സ്ഥല െച േചരു�
കയും െച ം. അങ്ങെനയാണു് പതിവു്. ഒരു െകാല്ലം
ആറ ളേക്ഷ ത്തിൽ ഉത്സവക്കാല ് എഴുന്നള്ളിപ്പി�
നായി െകാച്ചയ്യപ്പെന െകാ േപായിരു . അവിെട
എണ്ണയ്ക്കാ െകാട്ടാരംവക ഒരു െകാമ്പനാനയും വന്നി�
രു . ആ ആന െവടിെക്കട്ടിെന റി വളെര ഭയമു�
ണ്ടായിരു . െവടിയുെട ശബ്ദം േകട്ടാൽ ആ ആന കൂക്കി�
വിളി െകാ ് ഓടും. അങ്ങെനയാണു് അതിെന്റ പതി�
വു്. അതിനാൽ ആ ആണ്ടിൽ പള്ളിേവട്ടനാൾ െവടിെക്ക�
് ഇറക്കിെയഴുന്നള്ളിച്ചതിെന്റ േശ ഷമായിരു . ഇറ�

ക്കിെയഴുന്നള്ളിച്ചതിെന്റ േശ ഷം െകാച്ചയപ്പെന മതിൽ�
ക്കക പടിഞ്ഞാെറ േഗാപുരത്തിനു വട വശ ം
െകാട്ടാരംവക ആനെയ കിഴെക്ക േഗാപുരത്തിനു െത�

വശ ം െകാ െച നിറുത്തി. െകാച്ചയ്യപ്പനു
െവടിെക്ക േകട്ടാൽ ഒരിളക്കവുമില്ല; അവൻ ജനങ്ങെള
ഉപ വിക്കയുമില്ല. അതിനാൽ തിരുമൂലംപിള്ള അവെന്റ�
യടുക്കൽ നിൽക്കാെത ദൂെരമാറി െവടിെക്ക കാണാൻ
തയ്യാറായി നി . െകാട്ടാരം വക ആനയുെട അടുക്കൽ
േതാട്ടി, കുന്തം മുതലായ ആയുധങ്ങേളാടുകൂടി രണ്ടാന�
ക്കാരന്മാർ നിന്നിരു .

ആന കയ്യിനു വില മി . ഉടെന െവടിെക്ക ്
ആരംഭി ്. കമ്പേക്കാട്ട െപാട്ടി ടങ്ങിയേപ്പാൾ െകാ�
ട്ടാരംവക ആന അത ച്ചത്തിൽ ഒ കൂകി. അേപ്പാൾ
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മതിൽക്കക ് അസംഖ്യം ജനങ്ങളുണ്ടായിരുന്നതി�
നാൽ അവിെടയുണ്ടായിരുന്ന ബഹളവും േകാലാഹലവും
ഇന്ന കാരമാെണ പറയാൻ യാസംതെന്ന.
െകാട്ടാരംവക ആനയുെട ശബ്ദം േകട്ടക്ഷണത്തിൽ െകാ�
ച്ചയ്യപ്പൻ കിഴെക്ക നടയിെലത്തി ആ ആനെയ പിടികൂടി
അതിനു് ഇളകാൻ പാടില്ലാത്തവിധത്തിൽ അവിെട
നിറുത്തി െവടിെക്ക കഴി ജനങ്ങെളല്ലാം പിരിഞ്ഞ�
തിെന്റ േശ ഷേമ െകാച്ചയ്യപ്പൻ പിടിച്ചപിടിവി .

െകാച്ചയപ്പനും േചാറുവക സർക്കാരിൽനി ് �
തിദിനം ര പറ അഞ്ചിടങ്ങഴി അരി പതിവുവച്ചി ണ്ടാ�
യിരു . ആ അരി തിരുമൂലംപിള്ളെയ ഏല്പി െകാടു�
ക്കയാണു് പതിവു്. േകാന്നിയിൽ കാ തീറ്റി ധാരാളമാ�
യി ണ്ടായിരുന്നതുെകാ ് തിരുമൂലംപിള്ള െതേങ്ങാല
മുതലായവ ധാരാളമായി െകാടുത്തിരുന്നതിനാലും െകാ�
ച്ചയ്യപ്പൻ ഒരു പറ അരിയുെട േചാറിലധികം തിന്നാറില്ല.
േശ ഷമുള്ള അരി തിരുമൂലംപിള്ള എടു കയാണു് പതി�
വു്. തിരുമൂലംപിള്ളയുെട വീട്ടിൽ ഭാര്യയും മക്കളും മ മാ�
യി അേനകം േപരുണ്ടായിരു . അയാൾ ള്ള ശമ്പളം�
െകാ ് എല്ലാവർ ംകൂടി െചലവിനു് മതിയാവുകയില്ലാ�
യിരു . പിെന്ന അയാൾ ഈ അരിെകാ കൂടിയാണു്
കുടുംബം പുലർത്തിേപ്പാന്നിരുന്നതു്. ഈ പരമാർത്ഥമ�
റി കല്യാണിയുെട ആനക്കാരനായ േഗാവിന്ദപിള്ള
േപരും ഒ ം കുടാെത കൺസർേവറ്റർ സായ്പിെന്റ േപർ�

് ഒരു കള്ളഹർജി എഴുതിയയ . ആ ഹർജിയിൽ
െകാച്ചയ്യപ്പൻ ഒരു പറയരിയുെട േചാറിലധികം തി ക�
യിെല്ല ം േശ ഷമുള്ള അരി തിരുമൂലംപിള്ള അന്യായ�
മായി അപഹരി കയാെണ ം മ ം വിവരിച്ചിരു .
ഹർജി കിട്ടീ മുന്നറിവുെകാടുക്കാെത ഉടെന പുറെപ്പ ്
സാ ് േകാന്നിയിെലത്തി. കാല ് ആറുമണിക്കാണു്
സാ ് അവിെട എത്തിയതു്. ഉടൻതിരുമൂലംപിള്ളെയ
വിളി െകാച്ചയ്യപ്പനു േചാറു് തെന്നക്കാൺെക അരി അള�
ന്നി വ െകാടുക്കണെമ സാ ് ചട്ടംെകട്ടി. അ കാ�
രം തിരുമൂലംപിളള സായ്പിെന്റ മുമ്പിൽവ തെന്ന ഇരുപ�
ത്തഞ്ചിടങ്ങഴി അരി അളന്നി വ െകാച്ചയപ്പനു േചാറു
െകാടു . അതിനിട ് തിരുമൂലംപിള്ള െകാച്ചയപ്പെന്റ
െചവിയിൽ “മകേന! ചതിക്കരുേത; എെന്റ കു കു�
ട്ടികൾ പട്ടിണിയാക്കേല്ല” എ സാ ് േകൾക്കാ�
െത സ്വകാര്യമായി പറ . െകാച്ചയപ്പൻ അതു േക
കാര്യം മനസ്സിലായി എ ള്ള ഭാവത്തിൽ തല കുലു �
കയും െച . െകാച്ചയപ്പൻ ആ േചാറു മുഴുവനും തിന്ന�
തിെന്റ േശ ഷം വിശപ്പടങ്ങിയില്ല എ ള്ള ഭാവത്തിൽ
സായ്പിെന്റ മുമ്പിൽ െച നി ് ഉറെക്ക നിലവിളി .
സാ ് അെഞ്ച പഴ ലകൂടി വരുത്തി െകാച്ചയപ്പനു
െകാടു . അവൻ അതുെമല്ലാം വാങ്ങിത്തി . എന്നി�
ം നല്ല തൃപ്തിയായ ഭാവമുണ്ടായിരുന്നില്ല. പിെന്ന സാ ്

തിരുമൂലംപിള്ളെയ വിളി െകാച്ചയ്യപ്പെനെക്കാ േപാ�
യി അവനു വയർ നിറയത്തക്കവണ്ണം െതേങ്ങാലേയാ
മേറ്റാ െകാടുക്കാൻ ചട്ടംെകട്ടിയയ . അ തെന്ന സാ�

് അേദ്ദഹതിനു കിട്ടിയ ഹർജി തിരുമൂലംപിള്ളയുെട
വിേരാധികളാേരാ അയച്ച കള്ളഹർജിയാെണ തീർ�
ച്ചെപ്പടു കയും െകാച്ചയ്യപ്പനു് അഞ്ചിടങ്ങഴി അരി കൂട്ടി

തിദിനം മൂ പറ അരിയുെട േചാറുവീതം െകാടു ന്ന�
തിനും അതിനുള്ള അരി യഥാപൂർവ്വം തിരുമൂലം പിള്ള�
െയത്തെന്ന ഏല്പി െകാടു ന്നതിനും ഏർപ്പാടുെച ക�
യും െച . അതിനാൽ േഗാവിന്ദപിള്ള െചയ്ത ഉപ വം
തിരുമൂലംപിള്ള ് ഉപകാരമായിത്തീർ .

അങ്ങെന കുറ കാലം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ ൈവക്ക
േക്ഷ ത്തിൽ എഴുന്നള്ളിപ്പിനു തക്കതായ ആനെയാ�

ം ഇല്ലാെത വരുകയാൽ െകാച്ചയ്യപ്പെന അവിെട അയ�
നിറുത്തണെമ ് ഉത്തരവു വരുകയും അതനുസരി ്

അവെന അേങ്ങാട്ട കയും െച . അെക്കാല്ലം േകാന്നി�
യിൽ തക്കതായ താപ്പാന ഇല്ലാെതയിരുന്നതുെകാ ് കു�
ഴിയിൽവീണ ആനകളിൽ മിക്കവയും കയറിെപ്പായ്ക്കളയു�
കയും പിടിച്ചവെയത്തെന്ന കൂട്ടിലാക്കിയടയ്ക്കാൻ വളെര

യാസം േനരിടുകയും െച കയാൽ ആ വിവരങ്ങെള�
ല്ലാം സാ ് എഴുതി അയ കയും െകാച്ചയ്യപ്പെന തിരി�
െയ േകാന്നിയിൽത്തെന്ന വരുത്തി നിറുത്തിെക്കാ ന്ന�
തിനു് ഉത്തരവുണ്ടാകയും െച . അതനുസരി െകാച്ച�
യ്യപ്പൻപിെന്നയും േകാന്നിയിൽത്തെന്ന വ േചർ .
െകാച്ചയ്യപ്പൻ െകാപ്പത്തിൽനി പിടി കൂട്ടിലാക്കി
അടച്ചി ള്ള ആനകൾ കണക്കില്ല. അവൻ കുഴിക�
ളിൽനി തെന്ന എഴുനൂറിലധികം ആനെയ കയറ്റി കൂ�
ട്ടിലാക്കി അടച്ചി ്. അവൻ അധികം ആനകെള െകാ�
ന്നി മില്ല. െകാച്ചയ്യപ്പൻ ഒരു കാട്ടാനെയ ചങ്ങലെകാ ്
അടി ം മെറ്റാന്നിെന കുത്തിയും ഇങ്ങെന രണ്ടാനകെള
െകാന്നി ള്ളതായി മു പറഞ്ഞി ണ്ടേലാ. അതു കൂടാ�
െത അവൻ ഒരാനെയ ടി െകാന്നി ്. ഒരിക്കൽ
േകാന്നിയിലുള്ള ആന ടുകളിൽ സ്ഥലം മതിയാകാ�
െത വരുകയാൽ പത്തനാപുര ം ചില ആന ടുക�
ളുണ്ടാക്കി. െകാച്ചയ്യപ്പനും മെറ്റാരു താപ്പാനയും കൂടി
ഒരു കാട്ടാനെയ കുഴിയിൽനി കയറ്റിെക്കാ വ ്
പത്തനാപുര ള്ള കൂട്ടിേല ് അടയ്ക്കാനായി പുറെപ്പ .
ആ കാട്ടാന വലിയ പിണക്കക്കാരനായിരു . അതി�
െനെകാ േപാകാനുളള യാസംെകാ ം വല്ല �
കാരവും കൂട്ടിലാക്കി അടച്ചാലും പിന്നീടു നാശങ്ങളുണ്ടാ�
ക്കിത്തീർേത്ത െമ േതാന്നിയതി നാലും പിടിവി�
ട്ടാൽ തെന്നതെന്ന അവൻ കുത്തിെക്കാേന്ന െമ ള്ള
ഭയം നിമിത്തവും െകാച്ചയ്യപ്പൻ ആ കാട്ടാനെയ വഴി
വ കുത്തിെക്കാ കള . അതു തിരുമൂലംപിള്ളയു�
െട സമ്മത കാരമായിരു . െകാച്ചയപ്പനും കൂട്ടാനയും
വി ഷമി എ കണ്ടേപ്പാൾ “എന്നാൽ കാച്ചിക്കള
മകേന!” എ തിരുമൂലംപിള്ള പറഞ്ഞിട്ടാണു് െകാച്ച�
യപ്പൻ കുത്തിയതു്. തിരുമൂലംപുള്ള പറയാെത െകാച്ചയ�
പ്പൻ സ്വേമധയാ അങ്ങെനെയാ ം െചയ്യാറില്ല.

ഇക്കഴിഞ്ഞ 1099-ാമാ കർക്കടമാസത്തിൽ നാ�
ടുനീങ്ങിയ ീമൂലം തിരുനാൾ മഹാരാജവു തിരുമന �
െകാ ് ഒരിക്കൽ െകാല്ല ് എഴുന്നള്ളിയിരുന്ന സമ�
യം െകാച്ചയ്യപ്പെന കാണുന്നതിനു കൽപിച്ചാവശ്യെപ്പട്ട�

കാരം എഴുതിെച്ച കയാൽ തിരുമൂലംപിള്ള അവെന
െകാല്ല െകാ െച തിരുമുമ്പാെക ഹാജരാക്കി.
തിരുമുമ്പാെകെച്ചന്ന ഉടെന തുമ്പിക്കയ്യിൽ മടക്കിപ്പിടി�
ച്ചിരുന്ന ഒരു കടലാസു് തിരുമുമ്പാെക വച്ചി മു കുത്തി
തലകുനി നമസ്കരി . ഉടെന എഴുേന്ന തിരുമുമ്പാെക�
നി . തിരുമന െകാ ് ആ കടലാസു് തൃക്കയ്യിെല�
ടു തൃക്കൺപാർ . അതു് ഒരു ഹർജിയായിരു .
അതിെന്റ സാരം. “അടിയനു് ആകാമായിരുന്ന കാല�
െത്തല്ലാം തിരുമനസ്സിെല ഗവർെമ്മണ്ടിേല ് നഷ്ടം
േനരിടാത്ത വിധത്തിലും ആദായമുണ്ടാകത്തക്കവണ്ണവും
മടിയും വ്യാജവും കൂടാെത യഥാശക്തി അടിയൻ േവ�
ലെചയ്തി ്. ഇേപ്പാൾ അടിയനു ായാധിക്യം നി�
മിത്തമുള്ള ക്ഷീണംെകാ േവലെചയ് വാൻ നിവൃത്തി�
യില്ലാെത ആയിരി . അതിനാൽ േവല വിടുർത്തി
െപൻ ഷൻ തരുന്നതിനു സദയം കൽപനയുണ്ടാകണെമ�

സവിനയം അേപക്ഷി െകാ .” എന്നായിരു�
. െകാച്ചയ്യപ്പനു് ഇതു് എഴുതിെക്കാടുത്തതു് ആരാെണ�
ം മ ം അേന്വ ഷിക്കാെത തെന്ന തിരുമന െകാ ്

അവനു െപൻ ഷൻ െകാടുക്കാൻ സസേന്താ ഷം കൽപ്പി�
ച്ചനുവദി . െകാച്ചയ്യപ്പെനെക്കാ േമലാൽ യാെതാരു
േവലയും െചയ്യി േപാകരുെത ം അവനു പതിവുള്ള
േചാറും മ തീറ്റികളും ശരിയായി െകാടു െകാള്ളണ�
െമ ം അവെന േമലാൽ ആറ െള നിറുത്തി രക്ഷി �
െകാള്ളണെമ ം ര േനരവും ആറ്റിൽ െകാ േപായി
കുളിപ്പിക്കണെമ ം േചാറു െകാടു ന്നതിനും മ ം േനര�
നീക്കം വരുത്തരുെത ം മ മായിരു കൽപ്പന. ഇങ്ങ�
െന ഒരു കൽപ്പന തിരുവിതാംകൂറിൽ മെറ്റാരാനെയ �
റി ം ഉണ്ടായി ള്ളതായി േക േകൾവിേപാലുമില്ല. ഈ
കൽപ്പന ഉണ്ടായ കാലംമുതൽ െകാച്ചയ്യപ്പെന്റ താമസം
ആറ ളയായിരു .

അവിെടവ തെന്ന അവൻ വിേശ ഷി യാെതാരു
കാരണവും കൂടാെത അനായാേസന ചരമഗതിെയ ാ�
പി കയും െച . അതു് െകാല്ലം 1086-ആമാ കുംഭ�
മാസത്തിൽ െകാച്ചയ്യപ്പെന്റ 103-ആമെത്ത വയസ്സിലാ�
യിരു . െകാച്ചയ്യപ്പെന റി ് ഇനിയും പല കഥകൾ
പറയാനു ്. പേക്ഷ, ഇക്കാല ള്ള ചില െചറുപ്പക്കാർ�

് അവെയല്ലാം ഒരുവക അതിശേയാക്തികളാെണ
േതാന്നിേയക്കാെമ വിചാരിച്ചാണു് അധികം വിസ്ത�
രിക്കാെത ചുരുക്കത്തിൽ പറ തീർത്തതു്. െകാച്ച�
യ്യപ്പൻകുഴിയിൽ വീണ കാലം മുതൽ കണക്കാ കയാ�
െണങ്കിൽ അവനു് അേനകം ആനക്കാരന്മാരുണ്ടായി �
െണ്ട ം പറയാം. എങ്കിലും അവെന്റ അമ്പതാമെത്ത
വയ മുതൽ അവസാനകാലംവെര അവെന്റ രക്ഷകനാ�
യി ഇരുന്നി ള്ളതു തിരുമൂലംപിള്ളതെന്നയാണു്.
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ഊരക ് അമ്മതിരുവടി േക്ഷ ത്തിൽ പെണ്ടാരു കാ�
ല വാഴപ്പിള്ളി േമേനാന്മാരിൽ ഒരാൾ ് ആദ്യം നട�
കാവലും പിന്നീടു കണെക്കഴു മുണ്ടായിരു . കാല �
േമണ ഊരാളന്മാരായ ന രിമാരും േമനവനും തമ്മിൽ
വലിയ പിണക്കമായിത്തീർ . അതിനാൽ േമേനാൻ
േദവസ്വംവക കണ കളും ന്ഥവരികളും മ ം ചു നശി�
പ്പി കള . തന്നിമിത്തം ഇേപ്പാൾ േക്ഷ സംബന്ധ�
മായ പഴയ ചരി മറിയുന്നതിനു് േരഖാ മാണെമാ ം
ഇല്ലാെതയാണിരി ന്നതു്. ഇതിനാൽ ഇെതഴുതുന്നതു്
പഴമപരിചയമുള്ള വേയാവൃദ്ധന്മാരിൽനി ലഭിച്ചി ള്ള
േക േകൾവിെയമാ ം അടിസ്ഥാനെപ്പടുത്തിയാണു്.

അമ്മതിരുവടിേക്ഷ ത്തിൽ സ്ഥാന (കാരയ്മ)
ക്കണ ് ഇേപ്പാഴും വാഴപ്പിള്ള േമേനാെന്റ തറവാട്ടിൽ
അന്ന മൂപ്പായി ള്ള ആൾ ഒരു ഓലക്കണ െക ്
എടു െകാ ് എഴുന്നള്ളത്തിനു മുൻപിൽ നട ക
ഇേപ്പാഴും പതിവു ്. അതിേല േദവസ്വത്തിൽനി
ചില അനുഭവങ്ങൾ അവർ ഇേപ്പാഴും െകാടു വരു�

്. ആ തറവാട്ടിൽ അന്ന മൂപ്പായി ള്ള േമനവെന
മുൻകാലങ്ങളിൽ എല്ലാവരും “കാ ന്ന േമേനാൻ”
എന്നാണു് പറ വന്നിരുന്നതു്. അതു േലാപി ് “കാ�
ക്കര േമേനാൻ” എന്നായിരി .

അമ്മതിരുവടിയുെട സാക്ഷാൽ തിരുനാമേധയം
“തിരുവലയ ർ ഭഗവതി” എന്നാണു്. സിദ്ധനാ�
യിരുന്ന “മഴമംഗല ന രി”യുെട ഭാ ഷാൈന ഷധ
ച വിൽ,

“അൻപെതാന്നക്ഷരാളീ കലിതതനുലേത,
േവദമാകുന്ന ശാഖി

െക്കാമ്പത്തൻേപാടു പൂ ം കുസുമതതിയി�
േല

ന്ന പൂേന്തൻകുഴേമ്പ!
െചെമ്പാൽത്താർ ബാണഡംഭ ശമനസുകൃ�

േതാ
പാത്തസൗഭാഗ്യലക്ഷ്മീ

സമ്പേത്ത കുമ്പിടുേന്നൻ കഴലിണ വലയാ
ധീശ്വരീ, വിശ്വനാേഥ!”

എന്ന ആദ്യേ ാകം ഈ േദവിെയ റിച്ചാണു്. മഴ�
മംഗല ന രിയുെട ഇല്ലം ഊരകത്തായിരു എ �
ള്ളതു സിദ്ധമാണേല്ലാ. ഈ ഭഗവതി ഈ തിരുനാ�
മേധയം സിദ്ധിച്ചതിെന്റ കാരണം താെഴപ്പറയുന്ന സംഗ�
തികൾെക്കാ ് സ്പഷ്ടമാകുന്നതാണു്.

േകരളത്തിെല അറുപത്തിനാലു ാമങ്ങളിെലാ�
ന്നായ െപരുമനം ാമത്തിലുൾെപ്പട്ട തൃശ്ശിവേപരൂർനി�

് ഏകേദശം ഏഴു നാഴിക െതക്കാണു് ത േക്ഷ ം
സ്ഥിതിെച ന്നതു്. ീപരശുരാമൻ പരേദശ നി ്
ആദ്യം േകരളത്തിൽ െകാ വന്ന ാഹ്മണർ തിരി
െപായ്ക്കളഞ്ഞതിനാൽ രണ്ടാമതു െകാ വന്നവരും അ �
കാരം േപാകാെതയിരി ന്നതിനായി അവരുെട ശിഖ
പിൻഭാഗ നി മുൻഭാഗത്തത്താ കയും ആചാര�
ങ്ങൾ മിക്കവാറും മാ കയും അവർ ന രിമാെര
സംജ്ഞകൽപ്പി േകരളത്തിൽ സ്ഥിരതാമസമാക്കി�

കയും െചയ്തി മദ്ധ്യേകരളമായ തൃശ്ശിവേപരൂർവ�
് അന്തർദ്ധാനം െചയ്തതിെന്റ േശ ഷം ന രിമാർ

എല്ലാവരും കൂടി േകരളത്തിെന്റ സർവ്വ സമ്പദ്സമൃ�
ദ്ധ്യർത്ഥം കാഞ്ചീപുര േപായി കാമാക്ഷിയമ്മെന
േസവി ത്യക്ഷീകരി െകാ വ േകരളത്തിൽ

തി ഷ്ഠിക്കണെമ നിശ്ചയി കയും അതിനായി
“തിരുവലയ ർ” ഭട്ടതിരിെയയും അേദ്ദഹത്തിനു
സഹായത്തിനായി “കീേഴാ കര” ന രിപ്പാടിെനയും
“േകാമര ” േമനവെനയും തിരെഞ്ഞടു ് അയ ക�
യും െച . അവർ മൂ േപരും കാഞ്ചീപുര േപായി
ഭക്തിപൂർവ്വം ഭജി കയാൽ അമ്മൻ ത്യക്ഷമായി
“നിങ്ങളുെട അഭീഷ്ടെമന്താണു്” എ േചാദിച്ചേപ്പാൾ
“അമ്മൻ ഞങ്ങേളാടുകൂടി േകരളത്തിേല േപാരണം”
എ ് അവർ സവിനയം അേപക്ഷി കയും േദവി
അ കാരം സമ്മതി കയും െച .

അവർ മൂ േപരും സസേന്താ ഷം സ്വേദശ മട�
ങ്ങിെയത്തി. സ്വഗൃഹത്തിൽ െച ് അവരുെട ൈകയി�
ലുണ്ടായിരുന്ന ഓല ട ഓേരാ സ്ഥല വച്ചി ് േപായി
കുളി മുതലായവ കഴി ് തിരി വ കുടെയടുത്തേപ്പാൾ
അതു് എടുക്കാൻ വയ്യായിരു . അതിെന്റ കാരണെമ�
െന്ത ശ്നംെവപ്പി േനാക്കിയേപ്പാൾ ആ കുടകളിൽ
േദവി ഇളെകാണ്ടിരുന്നതിനാലാണു് അവ ഇളകാത്ത�
െത ക . അതിനാൽ ആ സ്ഥലങ്ങളിൽവ തെന്ന
േദവിെയ പൂജി െകാണ്ടിരു .

അങ്ങെന കുറ കാലം കഴിഞ്ഞതിെന്റ േശ ഷം ഒരു
ദിവസം തിരുവലയ ർ ഭട്ടതിരി ് ഒരു സ്വപ്നമുണ്ടാ�
യി. അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഇല്ലത്തിെന്റ പടിഞ്ഞാറ്റി ീ�
േകാവിലാക്കി േക്ഷ ം പണിയി േദവിെയ അവിെട
കുടിയിരുത്തണെമ ം ഇല്ലെത്ത വക സകലസ്വ ക്ക�
ളും േദവിക്കായി െവെച്ചാഴിയുകയും േദവസ്വകാര്യങ്ങൾ
അേന്വ ഷി ന്നതിനുള്ള അധികാരം െകാച്ചിരാജാവി�
െന ഏൽപ്പി കയും െചയ്യണെമ ം ഇ യും െചയ്ത�
തിെന്റ േശ ഷം ഭട്ടതിരി വടേക്കാ േപാെയ്ക്കാള്ളണെമ�

ം ഒരു ദിവസെത്ത വഴി വടേക്കാ െച േമ്പാൾ ഇവി�
െട ഇേപ്പാൾ ഉള്ളതിലിരട്ടി സ്വ ക്കളും മ ം അവിെട
കി െമ ം ഇള ന്നിെന്റ വടെക്ക താഴ്വരയിൽ പാതാ�
ളാഞ്ജനംെകാ ള്ള ഒരു ബിംബം കിട െണ്ട ം
ആ ബിംബെമടു േദവിെയ അതിേന്മലാവാഹി �
തി ഷ്ഠ നടത്തി െകാള്ളണെമ ം ആേരാ അേദ്ദഹത്തി�
െന്റ അടുക്കൽ െച പറഞ്ഞതായിട്ടായിരു സ്വപ്നം.
അേദ്ദഹം ഉണർ ക തുറ േനാക്കിയേപ്പാൾ അവി�
െടെയ ം ആെരയും കണ്ടില്ല. എങ്കിലും ഇതു േദവി�
തെന്ന തേന്നാടരുളിെച്ചയ്തതാെണ ് അേദ്ദഹം വിശ്വ�
സി . അടുത്ത ദിവസം രാവിെല പുറെപ്പട്ട ഭട്ടതിരി
ഇള ന്നിെന്റ താഴ്വരയിൽ െച േനാക്കിയേപ്പാൾ സ്വ�
പ്നത്തിൽ കണ്ടതുേപാെല പാതാളാഞ്ജനം െകാ ള്ള
ഒരു േദവീവി ഹം കെണ്ടത്തി. അേപ്പാൾ അേദ്ദഹത്തി�
െന്റ വിശ്വാസം കുറ കൂടി ദൃഢീഭവി . ഉടെന അേദ്ദ�
ഹം ആ വി ഹം അവിെടനിെന്നടുപ്പി ് െകാ വ
ജലാധിവാസം െചയ്യി കയും സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടതുേപാ�
െലതെന്ന േക്ഷ ം പണിയി കയും ഒരു സുമുഹൂർത്ത�
ത്തിൽ തി ഷ്ഠയും കലശവും നടത്തി കയും സകല
സ്വ ക്കളും േദവിക്കായി വെച്ചാഴിയുകയും േദവസ്വ�
കാര്യാേന്വ ഷണം െകാച്ചിരാജാവിെന ഏൽപ്പി കയും
െചയ്തതിെന്റ േശ ഷം വടേക്കാ േപായി. ഒരു ദിവസം
ൈവകുേന്നരം ഒരില്ലെത്തത്തി കുളിയും സന്ധ്യാ വന്ദന�
വും അത്താഴവും കഴി ് അവിെടത്താമസി . അക്കാ�
ല ് ആ ഇല്ലെത്ത ഗൃഹസ്ഥൻ അനപത്യതെകാ
വി ഷണ്ണനും വാർദ്ധക്യം െകാ വിവശനുമായിത്തീരു�
കയാൽ െകാള്ളാവുന്ന ഒരില്ല നി ചിലെര അവി�
െട ദെത്തടു ് അവകാശെപ്പടുത്തണെമ വിചാരി
െകാണ്ടിരി കയായിരു . ഭട്ടതിരിയുമായി കുറ േന�
രം സംഭാ ഷണം െച കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ അേദ്ദഹെത്തത്ത�
െന്ന ദെത്തടുത്താൽെക്കാള്ളാെമ ഗൃഹസ്ഥനു േതാ �
കയും ആ വിവരം ഭട്ടതിരിേയാടു പറയുകയും ഭട്ടതിരി
തനി ണ്ടായ സ്വപ്നെത്ത റി കൂടി ഓർത്തി ഗൃഹ�
സ്ഥെന്റ അഭി ായ കാരം െച ന്നതിനു പൂർണ്ണമായി
സമ്മതി കയും അചിേരണ ഭട്ടതിരിെയ സകുടുംബം
ആ ഇല്ലേത്ത ദെത്തടു കയും െച . ആ ഇല്ലേത്ത�

് ഭട്ടതിരിയുെട ഇല്ലേത്ത ണ്ടായിരുന്നതിൽ ഇരട്ടി�
യിലധികം സ്വ ണ്ടായിരു . ഈ ഇല്ലമാണു് സി�
ദ്ധമായ സാക്ഷാൽ “പൂമുള്ളിമന” എ കൂടി പറഞ്ഞാൽ
അവിെട ധനപുഷ്ടി ് ഇേപ്പാഴും യാെതാരു കുറവും വന്നി�
ട്ടിെല എല്ലാവർ ം അറിയാമേല്ലാ. ഇേപ്പാൾ പൂ�
മുള്ളിമനയ്ക്കലുള്ളവെരല്ലാം തിരുവലയ ർ ഭട്ടതിരിയു�
െട സന്താനപരമ്പരയിലുൾെപ്പട്ടവരാെണ ് ഇനി വി�
േശ ഷി പറയണെമന്നില്ലേല്ലാ. ഇേപ്പാഴും അമ്മ തിരുവ�
ടി േക്ഷ ത്തിൽ പൂമുള്ളിന രിപ്പാട്ടിേല ം ത ി ം
േമൽശാന്തി മല്ലാെത അക കട പൂജ കഴിക്കാൻ
പാടിെല്ലന്നാണു് വച്ചിരി ന്നതു്. േദവിെയ േസവി �
െകാ ് വരുകയും തെന്റ ഇല്ലംതെന്ന േക്ഷ മാക്കി

തി ഷ്ഠ നട കയും െചയ്തതു് തിരുവലയ ർ ഭട്ടതി�
രി ആയതുെകാണ്ടാണു് ഊരക ് അമ്മ തിരുവടി
“തിരുവലയ ർ ഭഗവതി” എ ള്ള തിരുനാമം സിദ്ധി�
ച്ചെത ് ഇനി േത്യകം പറയണെമ േതാ ന്നില്ല.
േദവി തിദിനം അഭി േഷകം കഴിഞ്ഞാലുടെനയുള്ള
നിേവദ്യം ഇേപ്പാഴും പൂമുള്ളിമനയ്ക്കെല വകയായിട്ടാണു്
നടത്തിേപ്പാരുന്നതു്.

ഊരക ് അമ്മതിരുവടിേക്ഷ ത്തിെന്റ മതിൽ�
ക്കക കിഴേക്ക പടിഞ്ഞാറുവശത്തായി കരിങ്കൽത്ത�
റേയാടുകുടി ദക്ഷിണവഴി ഇേപ്പാൾ ഒരു പിലാവു
നിൽ ന്ന സ്ഥലം പ ് തിരുവലയ ർ ഭട്ടതിരിയു�
െട ഇല്ലത്തിെന്റ മുറ്റമായിരു . ആ സ്ഥലത്തായിരു
ഭട്ടതിരി കാഞ്ചീപുര നി മടങ്ങിവന്നേപ്പാൾ ഓല�

ട വച്ചതു്. ആ സ്ഥലത്തിനു ഇേപ്പാൾ ീമൂലസ്ഥാനം
എന്നാണു് േപർ പറ വരുന്നതു്. ീമൂല സ്ഥാന ം
പതിവായി പൂജയും ജനങ്ങൾ വന്ദി കയും ഇേപ്പാഴും
നട വരു ്. അവിെട എെന്തങ്കിലും കാരണവ�
ശാൽ അശുദ്ധി ബാധിച്ചാൽ ീേകാവിലിനക ബിം�
ബത്തിങ്കലും പുണ്യാഹം േവണം. േദവി കാഞ്ചീപുര �
നി ് േകരളത്തിേല ് േപാന്നതു് ഓല ടയിേന്മൽ
അധിവസി െകാണ്ടായിരുന്നതിനാൽ അമ്മതിരുവടി�

് ഇേപ്പാഴും ഓല ട ധാനമാണു്. മൂ േനരവും ശീ�
േവലി ് അവിെട ഇേപ്പാഴും ഓല ടതെന്നയാണു് പി�
ടി ക പതിവു്. പൂരത്തിനും മ ം പുറേത്തെക്കഴുന്നള്ളി�

ന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ആന റ ് പിടി ന്നതിനുള്ള
പ കുടയും അവിെട ഉണ്ടാ ന്നതു് ഉള്ളിൽ ഓല ടകൂടി
േചർത്താണു്.

അമ്മതിരുവടിേക്ഷ ം ഒരു മഹാേക്ഷ മായിട്ടാണു്
ഇേപ്പാഴുമിരി ന്നതു്. ഇവിെട പതിവായി അ പൂജ,
മൂ ശീേവലി, നവകം, പഞ്ചഗവ്യം മുതലായവെയല്ലാം
ഇേപ്പാഴും നട വരു ്.

േദവി കാർത്യായനി (കന്യക) ആകയാൽ ഇവിെട
സുഗന്ധമുള്ള പു ഷ്പങ്ങൾ പൂജ ം, മ ം ഉപേയാഗിക്കാൻ
പാടിെല്ല മാ മല്ല, പൂരം മുതലായവ െവടി, െവടി�
െക്ക ് മുതലായ കരിമരു േയാഗങ്ങളും പതിവില്ല.

അമ്മതിരുവടിയുെട േക്ഷ സേങ്കതത്തിനക നാ�
യന്മാരിൽ താഴ്ന്ന ജാതിക്കാർ കുടിപ്പാർ കേയാ മദ്യം,
മാംസം മുതലായവ യവി യങ്ങൾ െച കേയാ പാ�
ടില്ല. നായന്മാർ മുതലായ ജാതിക്കാർ തെന്നയും പുര�

് ഓടുേമയിക്കാേനാ നാലുേകാടി (മൂല)കളും േചർത്തി�
ണക്കി പടി ര പണിയിക്കാേനാ അടിയന്തിരങ്ങൾ ്
അ കാരം പന്തൽ (െകാട്ടിൽ) െകട്ടി വാേനാ അർ�
ഹതയില്ല. പുര ് ഓടിടുവി ന്നതിനു കല്യാണത്തി�
നു് ആന റ മുല്ല െകാ വരുവാനും വലിയ പപ്പടം,
പഞ്ചസാര മുതലായവേയാടുകൂടി സദ്യ കഴി ന്നതിനും
േദവസ്വത്തിെല അനുവാദേത്താടുകൂടി വലിയ ത രാൻ
തിരുമനസ്സിെല തീ രം േവണം. പുര ് ഓടിടുവി ന്ന�
തിനു േദവസ്വത്തിെല അനുവാദം കിട്ടണെമങ്കിൽ േദവി�
യുെട നടയിൽ ഒരു നൂെറ്റാ പണം െകട്ടി വയ്ക്കണം (ഒരു
പണത്തിനു് നാലണ ഏഴുൈപ).

കീേഴാ കര ന രിപ്പാടും േകാമര േമനവനും
െകാ വന്ന ഭഗവതിമാെര അവരും ഓേരാ സ്ഥ�
ല ് തി ഷ്ഠിപ്പി . ന രിപ്പാടു ഭഗവതിെയ �
തി ഷ്ഠിപ്പിച്ച സ്ഥലത്തിനു പി ഷാരിക്കെല ം േമനവൻ

തി ഷ്ഠിപ്പിച്ച സ്ഥലത്തിനു് “പലിേശ്ശരി”െയ മാണു്
േപരു പറ വരുന്നതു്. മൂ േപരും (ഭട്ടതിരിയും ന �
തിരിപ്പാടും േമനവനും) ഒരു ഭഗവതിെയത്തെന്നയാണു്
േസവി െകാ ് വന്നതു്. എങ്കിലും തി ഷ്ഠാസമയെത്ത
ധ്യാനേഭദംെകാേണ്ടാ എേന്താ, േമനവെന്റ ഭഗവതി
ഭ കാളിയായിത്തീർ . അവിെട ഇേപ്പാഴും പൂജ
നടത്തിവരുന്നതു് ഭ കാളിയായി തെന്നയാണു്. ഭഗ�
വതിെയ പുറേത്തെക്കഴുന്നള്ളി ന്ന സമയങ്ങളിൽ ഒരു
വാളുെമടു െകാ ് േകാമര േമേനാൻ അകമ്പടി
േസവി ക ഇേപ്പാഴും പതിവു ്.

ആ േതാറും തുലമാസത്തിൽ അമാവാസിദിവസം
അമ്മതിരുവടിെയ പുറേത്തെക്കഴുന്നള്ളി കയും കി�
ഴ വശ ള്ള മമ്പിള്ളി ളത്തിൽ ആറാ ം പതിവു�

്. ആ ദിവസംമാ െമ പുറേത്ത കിഴെക്ക േഗാപുര�
ത്തിൽ ടി എഴുന്നള്ളിക്കാറു . പുറേത്തെക്കഴുന്നള്ളി�

ക പതിവുള്ള മ ദിവസങ്ങളിൽ പടിഞ്ഞാെറ േഗാ�
പുരത്തിൽ ടിയാണു് പതിവു്. ഇതിനു പറ വരുന്ന
കാരണം താെഴക്കാണുന്ന കാരമാണു്.

പെണ്ടാരിക്കൽ െകാടുങ്ങ ർ ഭഗവതി േലാകരക്ഷാർ�
ത്ഥം േദശ സഞ്ചാരം െചയ്ത കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ദിവസം
ഇവിെട വ േചരുകയും അമ്മതിരുവടിെയക്കാണുകയും
ര േപരും തമ്മിൽ സഖ്യം സിദ്ധി കയും അമ്മതി�
രുവടി െകാടുങ്ങ ർ ഭഗവതി തെന്റ അടുക്കൽത്തെന്ന
ഇരിക്കണെമ ് ആവശ്യെപ്പടുകയും കിഴെക്ക േഗാപുര�
ത്തിെന്റ മുകളിൽ ഇരു െകാ ന്നതിനു് അനുവദി �
കയും അതനുസരി െകാടുങ്ങ ർ ഭഗവതി അ മുതൽ
കിഴെക്ക േഗാപുരത്തിെന്റ മുകളിൽ വാസമാവുകയും െച�

. അതിനാൽ അമ്മതിരുവടിെയ അതിേല എഴുന്ന�
ള്ളിച്ചാൽ െകാടുങ്ങ ർ ഭഗവതിയുെട കാൽ ട്ടിൽ �
ടിയാകുമേല്ലാ. അതുെകാണ്ടാണു് അതിെല എഴുന്നള്ളി�

് േവെണ്ട വച്ചതു്. തുലാമാസത്തിൽ അമാവാസി
ദിവസം സമു സ്നാനം െച ന്നതിനായി െകാടുങ്ങ ർ
ഭഗവതി തേലദിവസം രാ ിയിൽത്തെന്ന ഇവിെടനി�

േപാകും. പിെന്ന അമാവാസിനാൾ സമു സ്നാനവും
മ ം കഴിേഞ്ഞ മടങ്ങിവരുകയു . െകാടുങ്ങ ർ ഭഗവതി
അവിെടയില്ലാത്ത സമയ ് അതിെല എഴുന്നള്ളി ന്ന�
തിനു വിേരാധമില്ലേല്ലാ. അതുെകാണ്ടാണു് അ മാ ം
അതിെല എഴുന്നള്ളിക്കാെമ വച്ചിരി ന്നതു്. ഇേപ്പാ�
ഴും ഇവിെട േക്ഷ ത്തിൽ ദർശനത്തിനായി വരുന്ന ജന�
ങ്ങൾ െകാടുങ്ങ ർ ഭഗവതിെയ ധ്യാനി കിഴെക്ക േഗാ�
പുരത്തിെന്റ മുകളിേല ം െതാഴുക പതിവു ്.

ഇനി ഭഗവതി ആറാടുന്നതായ മമ്പിള്ളി ളത്തിെന്റ
ഉത്ഭവെത്ത റി കൂടി സ്വൽപം പറേയണ്ടിയിരി �

. മമ്പിള്ളി എന്നതു് ഒരു ന രിയുെട ഇല്ലേപ്പരാണു്.
വലിയ ചിറേപാെല വലിപ്പമുള്ളതായ ഈ കുളം ഒരു ദി�
വസംെകാണു് കുത്തിച്ചതാെണന്നാണു് പറയുന്നതു്.

പെണ്ടാരുകാല െകാച്ചി രാജകുടുംബത്തിൽ
പുരു ഷസന്താനം ചുരുക്കമായിത്തീർ . അതിനാൽ
അക്കാല ഗർഭിണിയായിത്തീർന്ന ഒരു ത രാട്ടി
താൻ സവി ണ്ടാകുന്നതു് ഒരു പുരു ഷസന്താനമായിരിക്കണെമ ള്ള

ാർത്ഥനേയാടുകൂടി ഊരക ് അമ്മതിരുവടി േക്ഷ �
ത്തിൽ ഭജനമിരുന്നിരു . ആ ഭജനക്കാല ് ഒരു
ദിവസം ത രാട്ടി കാലും മുഖവും കഴുകുന്നതിനായി
േക്ഷ ളത്തിൽ െചന്നിറങ്ങിയ സമയം മമ്പിള്ളി�
യില്ലെത്ത ഹ്മചാരിയായ ഒരുണ്ണി ആ കുളക്കടവിൽ
നിൽ ണ്ടായിരു . കുസൃതിക്കാരനായ ആ ഉണ്ണി
ത രാട്ടിയുെട േമൽമുണ്ടിേന്മൽ െചളിെവള്ളം തട്ടിെത്ത�
റിപ്പി . ത രാട്ടി ് ആ ഉണ്ണിയുെട േനെര സാമാന്യ�
ത്തിലധികം േദ ഷ്യം േതാന്നിെയങ്കിലും ഒ ം മിണ്ടാെത
കയറിേപ്പാവുകയും ആ മുണ്ടിെല െചളി കളയാെത അതു്
അ കാരം തെന്ന സൂക്ഷി വ കയും ഭജനം കാലം�
കൂടിയതിെന്റ േശ ഷം ത രാട്ടി േകാവിലകേത്ത
തിരിെച്ചഴുന്ന കയും യഥാകാലം ഒരു പുരു ഷ ജെയ

സവി കയും െച . ഭാഗ്യവാനായിരുന്ന ആ രാ�
ജകുമാരനു പതിെനട്ടാമെത്ത തിരുവയസ്സിൽത്തെന്ന
രാജാധികാരം സിദ്ധി ്. രാജ്യഭാരേമറ്റി ് ആദ്യം വന്ന
ആട്ടത്തിരുന്നാൾ ദിവസം അമ്മത രാട്ടി സൂക്ഷി
വച്ചിരുന്ന ആ െചളിപുരണ്ട േമൽമു ് അ കാരംതെന്ന
ഉടു െകാ ് ത രാനു േചാറു വിളമ്പിെക്കാടു !
ആ മു കണ്ടി ത രാൻ അതങ്ങെനയാവാനുള്ള
കാരണം കൽപ്പി േചാദി കയും ത രാട്ടി വിവര�
െമല്ലാം ധരിപ്പി കയും െച . അമൃേത കഴി
പുറെത്തഴുന്നള്ളിയ ഉടെന ത രാൻ ദിവാൻജിെയ
തിരുമുമ്പാെക വരുത്തി “നാെള രാവിെല എനി കുളി
മമ്പിള്ളി ന രിയുെട ഇല്ലമിരി ന്ന സ്ഥലത്താണു്.
അതിനു േവണ്ടതുേപാെല ചട്ടംെകട്ടിെക്കാള്ളണം”
എ കൽപി . കൽപന കാരം ദിവാൻജി അ ത�
െന്ന േവ ന്ന ആളുകെള േശഖരി ന രിയുെട ഇല്ലം
െപാളി മാറ്റി കയും അതിരുന്ന സ്ഥല വലിയ
ചിറേപാെല ഒരു കുളംകുഴിപ്പി പിേറ്റദിവസം േനരം
െവളു ന്നതിനു മു ് പുണ്യാഹം കഴിപ്പി ശുദ്ധമാ�
ക്കി കയും രാവിെല ത രാെനഴുെന്നള്ളി അവിെട
നീരാ കുളി കഴി കയും െച . ഇ കാരമാണു് മാമ്പി�
ള്ളി ളത്തിെന്റ ഉത്ഭവം.

അമ്മതിരുവടി േക്ഷ ത്തിൽ ആ േതാറും വൃശ്ചി�
കമാസം ഒന്നാംതീയ്യതി മുതൽ നാൽപ്പെത്താ ദിവ�
സെത്ത വാരവും കാർത്തികനാൾ വിള ം പതിവു ്.
കാർത്തികനാളെത്ത സദ്യയുെടയും മ ം ചിലവും െകാച്ചി
സർക്കാരിൽനിന്നാണു് െച വന്നതു്.

സിദ്ധമായ ആറാ പുഴ രം മീനമാസത്തിലാണു്.
അതു സംബന്ധി േരാഹിണിനാൾ ശുദ്ധികലശം മുത�
ലായവ കഴി മകയിര ന്നാൾ െകാടിേയറും. എട്ടാം
ദിവസം ഉ ന്നാളാണു് ധാനമായ ആറാ ്. അതു്
ഒേരാ ദിവസം ഓേരാ ദിക്കിലാണു്. അവയിൽ മകയിരം
തിരുവാതിര ഈ ദിവസങ്ങളിെല ആറാ മമ്പിള്ളി ള�
ത്തിലാണു് പതിവു്.

ആറാ പുഴ രത്തിനു നാല്പെത്താ േക്ഷ ങ്ങളിൽ�
നി ് എഴുന്നള്ളി വരും. ആ േക്ഷ ങ്ങളിെലല്ലാം
മകയിരു ന്നാൾ െകാടിേയ ം ഉ ന്നാൾ ആറാ �
മാണു് പതിവു്. പൂര ന്നാൾ ആറാ പുെഴ എഴുന്നള്ളി�

വന്നാൽ ഉ ന്നാൾ കാല ് ആറാ കഴിഞ്ഞി�
ട്ടാണു് എല്ലാ േദവന്മാെരയും തിരിെച്ചഴുന്നള്ളി ന്നതു്.
എല്ലാ േദവന്മാരുെടയും ആറാ ് ആറാ പുഴ പുഴക്കടവിൽ�
തെന്നയാണു്. ഈ സ്ഥലത്തിനു് “ആറാ പുഴ” എ
നാമം സിദ്ധിച്ചതിെന്റ കാരണം ഇതു് തെന്നയായിരിക്ക�
ണം. ഇവിെട നാൽപ്പെത്താ േക്ഷ ങ്ങളിൽ നി ം
എഴുന്നള്ളി ് വരു െണ്ടങ്കിലും അവയിൽ ാധാന്യം
അമ്മതിരുവടി തെന്നയാണു്. ഇവിെട എഴുന്നള്ളി �
വരുന്ന സകല േദവന്മാർ ം ഉ ന്നാൾ കാല
പുഴക്കടവിൽ ആറാ കഴിഞ്ഞാലുള്ള നിേവദ്യത്തിനും
മ ം േവ ന്നെതല്ലാം അമ്മതിരുവടി (േദവസ്വത്തിൽ
നി ്) ആണു് െകാടു ന്നതു്. എന്നാൽ ഭുത്വം െകാ�

തൃ യാ േദവനും ( ീരാമസ്വാമിയും) മത്സരം നി�
മിത്തം േചർപ്പിൽ ഭഗവതിയും മാ ം അെതാ ം സ്വീ�
കരിക്കാറില്ല. അമ്മതിരുവടിയും േചർപ്പിൽ ഭഗവതിയും
തമ്മിലുള്ള മത്സരത്തിെന്റ കാരണം പിന്നാെല സ്താ�
വിക്കാം.

െപരുമനം ാമത്തിലുള്ള ന തിരിമാർ തമ്മിൽ
കിടമത്സരം നിമിത്തം മുൻകാലങ്ങളിൽ മിക്കേപ്പാഴും
കലഹി െകാണ്ടിരി ക പതിവായിരു . െപരുമനം
േക്ഷ ത്തിൽ ഉത്സവമില്ലാെതയായിേപ്പായതു തെന്ന
ഇവരുെട മത്സരം നിമിത്തമാണു്. അവിെട പ ് ഉത്സ�
വമുണ്ടായിരു . അവിെടയും മകയിരു ന്നാൾ െകാ�
ടിേയ ം ഉ ന്നാൾ ആറാ മായിട്ടാണു് ഉൽസവം
നടന്നിരുന്നതു്. ന തിരിമാർ തമ്മിലുള്ള മത്സരവും
വഴ ം ലഹളയും നിമിത്തം അതു നി േപായി. പി�
െന്ന കുറ കാലേത്ത ് അവിെട ഉത്സവെമന്നല്ല യാ�
െതാരാേഘാ ഷവുമില്ലായിരു . പതിവായി ള്ള പൂജ
മുതലായവേപാലും ശരിയായി നടക്കാെതയായിത്തീർ�

. അങ്ങെന കഴിഞ്ഞതിെന്റ േശ ഷം േയാഗക്കാരിൽ
പകുതിയിലധികമാളുകൾ േയാജി ് ഉത്സവവും മ മി�
െല്ലങ്കിലും ആണ്ടിെലാരിക്കൽ ഒരാേഘാ ഷം നടത്തണ�
െമ ം പൂരം ആറാ പുെഴ ധാനമാകയാൽ അതു പൂ�
യ ന്നാൾ മതിെയ ം അതിനും െപരുമനത്തപ്പെന
പുറേത്തെക്കഴുന്നള്ളിേക്കെണ്ട ം ആ ദിവസം ാമ�
ത്തിലുള്ള മ േദവന്മാെരെയല്ലാെമഴുെന്നള്ളി ് ഇവിെട
െകാ വരുകയും ആ എഴുന്നള്ളി കഴിവുള്ളിടേത്താളം
േകമമാ കയും െചയ്താൽ മതിെയ ം നിശ്ചയി ക�
യും അങ്ങെന നടപ്പാ കയും െച . അതാണു് ഇേപ്പാ�
ഴെത്ത െപരുമന പൂരം.

േയാഗക്കാരുെട മത്സരം നിമിത്തം െപരുമന േക്ഷ�
ത്തിൽ തിദിനമുള്ള ഉച്ചപൂജയും ആ േതാറുമുള്ള

കൂടിയാട്ടവും മ ം ചിലേപ്പാൾ മുട്ടാനിടവരുകയാൽ അവ
മുട്ടാെത നട ന്നതിേല േയാജിച്ച േയാഗക്കാർകൂടി
പറവൂർ രാജാവിെന ചുമതലെപ്പടു കയും ആ വക ്
ഒ വളെര നിലംപുരയിടങ്ങൾ േദവസ്വത്തിൽനി ് ആ
രാജാവിനു വി െകാടു കയും െച . പറവൂർേദശം തി�
രുവിതാംകൂറിേല ് ഒതുങ്ങിയേപ്പാൾ ആ വക വ ക്ക�
ളും തിരുവിതാംകൂർ ഗവർെമ്മണ്ടിെന്റ അധീനതയിലാ�
യി. അതുെകാണ്ടാണു് െകാച്ചീരാജ്യത്തിരി ന്ന െപ�
രുമന േക്ഷ ത്തിൽ ഉച്ച ജ, കൂടിയാട്ടം മുതലായവ
ഇേപ്പാഴും തിരുവിതാംകൂർ ഗവർെമ്മണ്ടിൽ നി ് നട�
ത്തിേപ്പാരുന്നതു്.

ഇ യുെമാെക്കയായി ം േയാഗക്കാരുെട മത്സരവും
പിണക്കവും പൂർണ്ണമായി ശമിച്ചില്ല. െപരുമനം ാമ�
ത്തിൽ ധാനന്മാരും ബലന്മാരുമായ അവണാ മന�
യ്ക്കൽ ന രിപ്പാടും ചി ർ മനയ്ക്കൽ ന രിപ്പാടും തമ്മി�
ലാണു് ഒടുക്കം വലിയ പിണക്കമുണ്ടായതു്. െപരുമന
േക്ഷ ത്തിെല സംഗതികെളല്ലാം േമൽപറഞ്ഞ കാ�
രം ഒരുവിധമവസാനിപ്പിച്ചതിെന്റ േശ ഷം ചി ർ ന രി�
പ്പാടു് അമ്മതിരുവടിയുെട േനെര തിരി . ഏതുവിധ�
വും ആ േക്ഷ ം നാമാവേശ ഷമാക്കണെമന്നായിരു
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഉേദ്ദശ്യം. അതിനായി അേദ്ദഹം പല
വിദ്യകൾ േയാഗി േനാക്കി. അവണാമനയ്ക്കൽ ന �
രിപ്പാടു് അവെയല്ലാം സൂക്ഷ്മാവേലാകനേത്താടുകൂടി തട�

െകാണ്ടിരുന്നതിനാൽ അമ്മതിരുവടി േദവസ്വത്തി�
േല ് വലിയ തരേക്കെടാ ം പറ്റിയില്ല. അവണാമന�
യ്ക്കൽ ന രിപ്പാടിേല ് അമ്മ തിരുവടിയുെട ആനുകു�
ല്യവും സജ്ജനങ്ങളുെട സഹായവും ധാരാളമായി ണ്ടാ�
യിരു . ചി ർ ന രിപ്പാട്ടിേല ് അവ ര ം വളെര
കുറവായിരു . അതിനാലാണു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഉേദ്ദ�
ശം ശരിയായി ഫലിക്കാതിരുന്നതു്.

അമ്മതിരുവടിെയ െപരുമന പൂരത്തിനു് എഴുന്ന�
ള്ളി െകാ ് േപാകുന്ന സമയം ചില അപകടങ്ങൾ
പറ്റി ന്നതിനായി ചി ർ ന രിപ്പാടു ഗൂഢമായി ചില
ആേലാചനകളും ചട്ടംെക കളും െചയ്തിരു . അവണാ�
മന ന രിപ്പാടു് ആ വിവരം തെന്റ ചാരന്മാർ മുഖാന്തി�
രമറി ് അമ്മതിരുവടിെയ െപരുമനേത്ത എഴുന്ന�
ള്ളി േമ്പാൾ സ്വന്തം ചാത്തംകുട ് ശാസ്താവിെന �
െട എഴുന്നള്ളി െകാ േപാകുന്നതിനും ആ എഴുന്നള്ള�
േത്താടുകൂടി അേനകം അകമ്പടിക്കാരും േപാകുന്നതിനും
ശട്ടംെക കയും േക്ഷ ദക്ഷിണത്തിനായി അമ്മ തി�
രുവടിെയ െപരുമന മതിൽക്കകേത്ത ് എഴുെന്ന�
ള്ളി േമ്പാൾ ശാസ്താവു മുമ്പിലായിരിക്കണെമ ം ഉപ�
േദശി കയും െചയ്തയ . അതിനാൽ ചി ർ ന രിപ്പാ�
ട്ടിെല ആ ഉേദ്ദശ്യവും ഫലിച്ചില്ല. ഇേപ്പാൾ േദവസ്വം
േബാർഡിൽനി ് അകമ്പടിക്കാരിെല്ലങ്കിലും െപരുമന�

പൂരത്തിനു് അമ്മതിരുവടിെയ എഴുന്നള്ളി േമ്പാൾ
അവണാമന ന രിപ്പാടു് ഇേപ്പാഴും തെന്റ ചാത്തംകുട�

ശാസ്താവിെന ടി എഴുന്നള്ളിച്ചയയ്ക്കാറു ്. മതിൽ�
ക്കകേത്തെക്കഴുന്നള്ളി േമ്പാൾ ശാസ്താവു മുൻപിലും
തിരിെച്ചഴുന്നള്ളി േമ്പാൾ ഭഗവതി മുമ്പിലുമായിട്ടാണു്
ഇേപ്പാഴും പതിവു്. അമ്മതിരുവടി ് അപകടെമാ ം
പറ്റാെതയിരി ന്നതിനു് അവണാമന ന രിപ്പാടു് സദാ
േവ ന്ന മുൻകരുതലുകെളല്ലാം െച െകാണ്ടിരു െവ�
ങ്കിലും സ്വൽപമായ ഒരു നഷ്ടം പറ്റാെതയിരുന്നില്ല. ഒരു
തവണ െപരുമന പൂരത്തിനു് െതെക്ക േഗാപുരത്തിൽ�

ടി അമ്മതിരുവടിെയ മതിൽക്കകേത്തെക്കഴുന്നള്ളിച്ച�
േപ്പാൾ ചിലർ േഗാപുരത്തിെന്റ മുകളിലിരു േതാട്ടിയി
കുടയുെട െപാൻമകുടം വലിെച്ചടു െകാ ് േപായ്ക്കള�

. ഇതു് െചയ്തതു് ചി ർ ന രിപ്പാട്ടിെല ആജ്ഞാ�
കാരന്മാരായി മേല്ലാ. ഏെതങ്കിലും അക്കാലം മുതൽ
അമ്മതിരുവടിെയ െപരുമന ് മതിൽക്കകേത്ത ആ
േഗാപുരത്തിൽ ടി എഴുന്നള്ളിക്കാറില്ല.

ഇെതാ െകാ ം ചി ർ ന രിപ്പാട്ടിേല തൃപ്തി�
യായില്ല. ഒടുക്കം അേദ്ദഹം അമ്മതിരുവടിേക്ഷ ത്തി�
െല ത ിയായിരുന്ന പടിഞ്ഞാേറട ഭട്ടതിരിെയ
സ്വാധീനെപ്പടുത്തി, േദവിെയ പൂവും നീരും കൂട്ടി ആവാ�
ഹി ശംഖിലാക്കി ചി ർ മനയ്ക്കൽ െകാ െച െകാ�
ടു ന്നതിനു പറ ചട്ടംെകട്ടി. ത ി അ കാരം
േദവിെയ ആവാഹി െകാ ് മതിൽ പുറ വട �
കിഴെക്ക മൂലവെര െചന്നേപ്പാൾ ശംഖു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ൈകയിൽ നി ് നില ് വീഴുകയും അതിൽനി ് ദുർ�
ന്നിരീക്ഷ്യമായ ഒരു േതജ ് പുറെപ്പ ് അമ്പലത്തിനക�
േത്ത േപാകുന്നതായി കാണെപ്പടുകയും െച . അ
മുതൽ ദർശനത്തിനായി അവിെട വരുന്നവെരല്ലാം ശംഖ്
നില വീണതായ ആ സ്ഥാന മതിലിേന്മൽ െതാ
തലയിൽ വ ക പതിവായി. അതു് ഇേപ്പാഴും നട വ�
രു ്. ചി ർ ന രിപ്പാട്ടിെല വാ േക കപടത�

ം േയാഗിച്ച ത ിെയ േയാഗക്കാരും മ ം കൂടിയാ�
േലാചി ് അ തെന്ന മാ കയും ത ത്തിനു് അവിെട
േവെറ ആെള നിയമി കയും െച . ഇ യുമായേപ്പാ�
േഴ ം ചി ർ ന രിപ്പാട്ടിേല ് ഒ തൃപ്തിയാവുകയും
തെന്റ ഉേദ്ദശ്യം ഫലിക്കയിെല്ല ് പൂർണ്ണേബാധം വരു�
കയും അതിനാലേദ്ദഹം സ്വന്തമായി ഒരു േക്ഷ ം പണി�
യി ് അവിെടയും ഭഗവതിെയ തി ഷ്ഠിപ്പി കയും പൂരം
മുതലായ ആേഘാ ഷങ്ങൾ നടത്തി ട കയും െച .
ഇ കാരമുണ്ടായതാണു് േചർപ്പിൽ ഭഗവതി. ഈ സ്ഥി�
തി ് ആ ഭഗവതി ് അമ്മതിരുവടിേയാടു് മത്സരമുണ്ടാ�
യതു് ഒര തമല്ലേല്ലാ. എന്നാൽ മനു ഷ്യർ തമ്മിലല്ലാെത
േദവിമാർ തമ്മിൽ മത്സരമുണ്ടാവനിടയില്ലാത്തതിനാൽ
ഇതു മനു ഷ്യസങ്കൽപം മാ മാെണ വരാേന തരമു�

. ആറാ പുഴ രത്തിനു േചർപ്പിൽ ഭഗവതിയുെട എഴു�
ന്നള്ള ് അമ്മതിരുവടിയുെട എഴുന്നള്ളത്തിേനക്കാൾ
േമാടിപിടിപ്പി േകമമാക്കണെമ വിചാരി ് ഇേപ്പാ�
ഴും മത്സരബുദ്ധിേയാടുകൂടി ഉത്സാഹി ന്നതു് തത്പക്ഷ�
പാതികളായ മനു ഷ്യരാണേല്ലാ. ആറാ പുഴ രത്തിനു
നാൽപെത്താ േക്ഷ ങ്ങളിൽനി ് എഴുന്നള്ളി വരു�
െമ പറഞ്ഞി ണ്ടേല്ലാ. അവയിൽ തൃ യാ ീരാമ
സ്വാമിയുെടയും ഊരക ് അമ്മതിരുവടിയുെടയും േചർ�
പ്പിൽ ഭഗവതിയുെടയും എഴുന്നള്ള കളാണു് അധികം
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4 അദ്ധ്യായം 62. ഊരക ് അമ്മതിരുവടി

േകമമായും േമാടിേയാടു കൂടിയും ഇേപ്പാഴും നട വരുന്ന�
തു്. അമ്മതിരുവടിയുെട എഴുന്നള്ളത്തിനു് ഇരുപെത്താ�
മ്പതു് ആനകളാണു് പതിവു്. േചർപ്പിൽ ഭഗവതിയുെട
എഴുന്നള്ളത്തിനു് ഒരിക്കലും അതിൽ കുറയാറില്ല. ചില
െകാല്ലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കാറു ്. എഴുപതിൽപ്പരം
ഒന്നാന്തരം അതിലധികവും െകാമ്പനാനകേളാടും മുൻവ�
ശ നാലു വരിയായി അസംഖ്യം ദീപയുഷ്ടി (തീവട്ടി)
കേളാടുംകൂടി നടുവിൽ തൃ യാ േദവനും ഇട വശ ്
ഊരക ് അമ്മതിരുവടിയും വല വശ ് േചർപ്പിൽ�
ഭഗവതിയുമായി ആറാ പുഴപ്പാട ള്ള ആ എഴുന്നള്ള�

് കാഴ്ചക്കാർ േന ാത്സവം തെന്നയാണു്. ആ എഴു�
ന്നള്ളത്തിെന്റ ഭംഗി മുഴുവനും അനുഭവേഗാചരമാകണെമ�
ങ്കിൽ സ്വൽപം ദുര നി േനാക്കണം. ആനകളുെട
ആധിക്യവും േമളത്തിെന്റ തകർ ംെകാ ് ഗംഭീരവും
െവടിെക്ക മുതലായവയുെട രാഹിത്യം െകാ ശാ�
ന്തരമണീയവുമായ ആ എഴുന്നള്ള ് കാണുന്നതിനു േദ�
വന്മാരും വരു െണ്ട ള്ള േകൾവി േകവലം അതിശ�
േയാക്തിയെല്ല ് ഇതു കാണുന്നവർ േതാന്നിേപ്പാകു�
െമ ള്ളതിനു് സംശയമില്ല. അതിനുള്ള മുഖ്യകാരണവും
അമ്മതിരുവടിയുെട മാഹാത്മ്യം തെന്നയാണു്.

പ കീേഴാ കരമനയ്ക്കെല ഒരു കന്യക പതിവായി
അമ്മതിരുവടിയുെട േക്ഷ ത്തിൽ െച ദർശനംകഴി�
ച്ചിരു . അങ്ങെന കുറ കാലം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ കന്യക�

് യൗവനാരംഭമായി. അേപ്പാൾ അച്ഛൻന രിപ്പാടു് ദുര�
സ്ഥനായ ഒരു ന രി പു ിെയ േവളി കഴിപ്പി െകാ�
ടു ന്നതിനു് തീർച്ചയാക്കി മുഹൂർത്തം നിശ്ചയി കയും
േവണ്ടെതല്ലാം വട്ടംകൂ കയും േവ ന്നവെരെയാെക്ക
ക്ഷണി കയും െച . മുഹൂർത്തദിവസത്തിെന്റ തേല�
ദിവസം തെന്ന വരനായി നിശ്ചയിക്കെപ്പട്ട ന രിയും

ിയാദികൾ േവ ന്നവരും ഓതിേക്കാൻ മുതലായ�
വരും മ ം വ േചർ . മുഹൂർത്തം ഒരു ദിവസം രാ ി�
യിലായിരു . അ കാല ് കന്യക പതിവുേപാെല
കുളി ് അമ്മതിരുവടി േക്ഷ ത്തിെലത്തി ദർശനത്തി�
നായി നടയിൽ െചന്ന സമയം “എെന്റ േദവീ, ഞാനിനി
ഇവിെട വ ദർശനം കഴി ന്നതു് ഏതു് കാലത്താ�
യിരി ം? എനിക്കിനി സംഗതിവരുേമാ എ തെന്ന
സംശയമാണു്. ഒരു ദിവസെമങ്കിലും ഇവിെട വ ദർ�
ശനം കഴിക്കാെത ജിവിച്ചിരി ന്നതിെനക്കാൾ നല്ലതു
മരി കതെന്നയാെണന്നാണു് എനി േതാ ന്നതു്.
അതിനാൽ ഞാൻ ഇ തെന്ന മരി ന്നതിനു് സകരു�
ണം േദവി എെന്ന അനു ഹിക്കണം” എ ാർത്ഥി�

കര െകാ െതാഴുതു. അേപ്പാൾ േദവി, “ഒ ം
വ്യസനിേക്കണ്ട. ഇേങ്ങാ േപാരൂ” എ അരുളിെച
തൃൈക്കകൾ തെന്റ േനെര നീട്ടിയതായി കന്യക ് േതാ�
ന്നി. ഉടെന കന്യക ീേകാവിലകേത്ത ് ഓടിെച്ച�

. േദവിയുെട ബിംബത്തിേന്മൽ മുറുെക െകട്ടിപ്പിടി �
കയും അവിെട ഐക്യം ാപി കയും െച . അക്കാ�
ലംമുതൽ കീേഴാ കര മനയ്ക്കൽനി ് അന്തർജ്ജനങ്ങളും
കന്യകമാരും അമ്മതിരുവടിേക്ഷ തിൽ വ ദർശനം
കഴിക്കാെതയായി. അങ്ങെന കുറ കാലം കഴിഞ്ഞ�
തിെന്റ േശ ഷം അന്തർജ്ജനങ്ങൾ ദർശനത്തിനായി
അമ്മതിരുവടിെയ ആണ്ടിെലാരിക്കൽ മനയ്ക്കെലഴുന്നള്ളി�
ക്കണെമ ന രിപ്പാടു േദവസ്വത്തിലേപക്ഷി കയും
പൂരം സംബന്ധി െകാടിേയറിയാൽ ആറാട്ടിനു മുൻപാ�
യി ഒരു ദിവസം മനയ്ക്കേല ് എഴുന്നള്ളിക്കാെമ േദ�
വസ്വക്കാർ സമ്മതി കയും അ കാരം എഴുന്നള്ളി
തുട കയും െച . ആ േതാറും െകാടിേയറിയാൽ
ആറാട്ടിനു മുൻപായി ഒരു ദിവസം അമ്മതിരുവടിെയ
കീേഴാ കര മനയ്ക്കെലഴുന്നള്ളി ് ഇറക്കി ജയും മ ം
ഇേപ്പാഴും പതിവു ്. ഇറക്കിെയഴുന്നള്ളി ത ിയു�
െട പൂജ കഴിഞ്ഞാൽ തിട കിഴക്കിനിയിൽ എഴുെന്ന�
ള്ളി വച്ചി ത ി മാറിനിൽ ം. പിെന്ന അവിെട
അന്തർജ്ജനങ്ങൾ വ പൂജാനിേവദ്യാദികളും ദർശന�
വും മ ം കഴിച്ചതിെന്റ േശ ഷമാണു് തിരിെച്ചഴുന്നള്ളി �
ന്നതു്. ത ിയുെട പൂജാനിേവദ്യാദികെളക്കാൾ േദവി ്
സേന്താ ഷാവഹങ്ങളായി ള്ളതു് അന്തർജ്ജനങ്ങളുെട നി�
േവദ്യാദികളാെണന്നാണു് അവരുെട വിശ്വാസം.

ശീേവലിെക്കഴുന്നള്ളി ന്നതു് ശാന്തിക്കാരൻ ബലി�
ക്ക കളിേന്മൽ തൂവിേക്കാ േപാകുന്നതിനു പിന്നിലാ�
യിട്ടാണേല്ലാ പതിവു്. എന്നാൽ അമ്മതിരുവടിേക്ഷ �
ത്തിൽ അത്താഴശ്ശീേവലി ളള പതിവു് േദവിെയ മുൻ�
േപ എഴുന്നള്ളി കയും ശാന്തിക്കാരൻ അതിെന്റ പി�
ന്നാെല നട തൂവുകയുമാണു്. ഇവിെട ഇങ്ങെനയായതു്
ഇടക്കാലത്താണു്. അതിനു് േകട്ടി ള്ള കാരണം താെഴ�
േച്ചർ :

പെണ്ടാരു ഗന്ധർവൻ തിരുവഞ്ചി ള ് ദീപാരാ�
ധന ം ഊരക ് േക്ഷ ത്തിൽ അത്താഴശ്ശീേവലി�

ം തൃശ്ശിവേപരൂർ വട ന്നാഥേക്ഷ ത്തിൽ തൃ ക�
ം പതിവായി ദർശനം നടത്തിവന്നിരു . ഒരു ദിവ�

സം ആ ഗന്ധർവ്വൻ തിരുവഞ്ചി ള ള്ള ദീപാരാധ�
ന െതാഴുതി ് ഊരകെത്തത്തിെയേപ്പാേഴ ം അവി�
െട അത്താഴശ്ശീേവലി ് എഴുന്നള്ളിച്ചിരി ന്നതായി
ക . തനി പതിവുള്ള ദക്ഷിണവും നമസ്കാരവുെമ�
ല്ലാം മുഴുവാനാകുന്നതിനു മു ് ശീേവലി കഴി നട�
യട േപാെയങ്കിേലാ എ വിചാരി ് ആ ഗന്ധർവ്വൻ
എഴുന്നള്ളത്തിനു് മുൻപു തൂവിെക്കാ േപായ േമശ്ശാന്തി�
ക്കാരെന തടു നിർത്തി ഭയെപ്പടുത്തി. അതിനാൽ ആ
ശാന്തിക്കാരൻ േബാധരഹിതനായി കുറ േനരം സ്തം�
ഭി നി േപായി. േദവിെയ എഴുന്നള്ളി ് അടുക്കൽ
െകാ െചന്നതിെന്റ േശ ഷേമ അേദ്ദഹത്തിനു േബാധം
വീണു . േദവി അടു ണ്ടായാൽ ആെരയും ഭയെപ്പ�
ടുത്താൻ ഗന്ധർവ്വനും മ ം വിചാരിച്ചാൽ സാധിക്കയി�
ല്ലേല്ലാ. അതിനാൽ അക്കാലംമുതൽ അവിെട അത്താ�
ഴശ്ശീേവലി ് അമ്മതിരുവടിെയ എഴുന്നള്ളി ് െകാ�
ടിമരത്തറയുെട വട വശ നിർത്തിയതിനുേശ ഷം
േമശ്ശാന്തിക്കാരൻ വ തൂവി ടങ്ങിയാൽ മതിെയ
നിശ്ചയി . അതിനാൽ ഇേപ്പാഴും അ കാരം തെന്ന
നട വരു .

ഈ ഐതിഹ്യംെകാ േദവേയാനികൾേപാലും
പതിവായി വ ് അമ്മ തിരുവടിെയ വന്ദി െണ്ട
സ്പഷ്ടമാകു ണ്ടേല്ലാ. അതു നമുക്കിേപ്പാൾ ത്യക്ഷമാ�
യിരി െണ്ടങ്കിലും ഇവിെട സന്തതിക്കായി ം സമ്പ�
ത്തിനായി ം വിദ്യയ്ക്കായി ം മ ം അേനകമാളുകൾ വ ്
ഇേപ്പാഴും േദവിെയ ഭജി കയും എല്ലാവർ ം അഭീഷ്ട�
സിദ്ധിയുണ്ടാവുകയും െച െണ്ട ള്ളതു് എല്ലാവർ�

ം അനുഭവസിദ്ധമായി ള്ളതാണു്.

“േസവി ന്ന ജനാവലി സതതം ഭാവിപ്പ�
െതല്ലാം െകാടു-

ത്തീ വിശ്വത്തിനു കല്പവല്ലീസമയായ് ഭൂവിൽ
സിദ്ധ്യാ പരം

ീ വി ം വലയാലയത്തിലമരും േദവി�
െക്കഴും പാദമുൾ

വിൽേച്ചർ നമിക്കിലാർ മുടനിങ്ങാ�
വിർഭവി ം ശുഭം.”
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തിരുമന െകാ ്

െകാല്ലം 1004-ആമാ മുതൽ 1022-ആമാ വെര അനി�
തരസാധാരണമായ സാമർത്ഥ്യേത്താടും നീതിേയാടും
കൂടി തിരുവിതാംകൂർ രാജ്യം യഥാേയാഗ്യം ഭരിച്ചിരുന്ന
മഹാനും സംഗീതസാഹിത്യസാഗരപാരഗനും ശൂരനും
ധീരനും കുശാ ബുദ്ധിയും ഗർഭ ീമാനുമായിരുന്ന സ്വാ�
തി തിരുനാൾ മഹാരാജാവു തിരുമനസ്സിെല റി ് േക�
ട്ടിട്ടില്ലാത്തവർ േകരള രാജ്യങ്ങളിെലന്നല്ല, പരേദശങ്ങ�
ളിൽേപ്പാലും അധികമുണ്ടായിരിക്കയില്ല. ഈ തിരുമ�
ന െകാ ് അവതാരം െചയ്തരുളിയതു് 988-ആമാ ്
േമടമാസത്തിലാണു്.

988-ആമാ ് ബാലരാമവർമ്മ മഹാരാജാവു് തിരു�
മന െകാ ് നാടുനീങ്ങിയതിേനാടുകൂടി തിരുവിതാം�
കൂർ മഹാരാജവംശത്തിൽ ആൺവഴിത്ത രാക്കൻമാർ
ആരുമില്ലാെതയായിത്തീരുകയും തന്നിമിത്തം അ ്
െപൺവഴിത്ത രാക്കൻമാരിൽ മൂപ്പായിരുന്ന ലക്ഷ്മി
മഹാരാജ്ഞി അക്കാലം മുതൽ രാജ്യം ഭരി തുട ക�
യും ആ മഹാരാജ്ഞി 990-ആമാ നാടുനീങ്ങിേപ്പാവു�
കയാൽ അക്കാലം മുതൽ തത്സേഹാദരിയായ പാർവ്വതീ
മഹാരാജ്ഞി നാടുവാഴുകയും െചയ്തി ള്ളതു ചരി സി�
ദ്ധമാണേല്ലാ. അതിനാൽ സ്വാതി തിരുനാൾ മഹാരാജാ�
വു് തിരുമന െകാ ് തിരുവവതാരം െചയ്തതു തെന്ന
രാജ്യാധിപതിയായിട്ടാണു്. അതിനാലാണു് ആ തിരുേമ�
നിെയ എല്ലാവരും “ഗർഭ ീമാൻ” എ പറ വന്നി�
രുന്നതു്. ഈ തിരുമന െകാ ് തിരുവവതാരം െച�
യ്തതിെന്റ േശഷം േമല്പറഞ്ഞ മഹാരാജ്ഞികൾ രാജ്യം
ഭരിച്ചിരുന്നതു് ഈ തിരുമനസ്സിെല ാതിനിധ്യേത്താ�
ടുകൂടി ആയിരു െവ ള്ളതു വിേശഷി പറയണെമ�
ന്നില്ലേല്ലാ. 1004-ആമാ ് തിരുമനസ്സിേല പതിനാറു
തിരുവയസ്സാവുകയും തിരുമാട ് കഴിയുകയും െച ക�
യാൽ അക്കാലം മുതൽ തിരുമന െകാ രാജ്യഭര�
ണം ആരംഭി . പുരുഷ ായം തികയുന്നതിനു് പതി�
െന വയസ്സാകണെമേന്ന അക്കാല ് നിർബന്ധമുണ്ടാ�
യിരു . പതിനാറു വയസ്സായാൽ രാജ്യഭരണമാരം�
ഭിക്കാെമന്നായിരു ഇവിടുെത്ത ചട്ടം. കീഴ്നട ം അങ്ങ�
െനയായിരു . ബാലരാമവർമ്മ മഹാരാജാവു് തിരുമ�
ന െകാ ് 73-ആമാ ് രാജ്യഭരണമാരംഭിച്ചേപ്പാൾ
അവിേട പതിനാറു് വയ മാ േമ ആയിരു വ�
േല്ലാ. അതിനാൽ ബുദ്ധി സാമർത്ഥ്യവും തേന്റടവും ഭരണ�
ശക്തിയുമുള്ള ഈ തിരുമന െകാ ് പതിനാറാമെത്ത
തിരുവയസ്സിൽ രാജ്യഭരണമാരംഭിച്ചതു് അഭൂതപൂർവ്വവും
അ തവുമായ ഒരു കാര്യമല്ല. ഈ തിരുമന െകാ
ബുദ്ധിയും നീതിയും കാര്യ ഹണശക്തിയും താൻ നിശ്ച�
യി ന്ന കാര്യം അ കാരം തെന്ന നടക്കണെമ നിർ�
ന്ധവുമുള്ള ആളാെണ ള്ളതിേല ് അവിടുെത്ത ബാ�
ല്യത്തിൽത്തെന്ന അേനകം ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളുണ്ടായി ്.
യാഗം കഴി ് േസാമയാജി (േചാമാതിരി) ആകുന്നവർ�

് തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജകുടുംബത്തിൽ തിരുബലി
മുതലായ അടിയന്തിരങ്ങൾ െകാല്ലംേതാറും ഓേരാ
പണക്കിഴിവീതം െകാടു ക പതിവു ്. ഈ ദാനത്തി�
നു “കർമ്മിത്താനം” എന്നാണു് േപരു് പറ ് വരുന്ന�
തു്. കിഴിയിൽ ഒരുനൂെറ്റാ പണം വീതമാണു് പതി�
വു്. അങ്ങെനയുള്ള കിഴി നാലും അ ം അതിലധികവും
പതിവുള്ള േചാമാതിരിമാരും ചിലേപ്പാൾ ഉണ്ടാേയ ം.
ഒരു േചാമാതിരി മരിച്ചാൽ ആ വിവരം മഹാരാജാവുതി�
രുമനസ്സിെല അടുക്കൽ ആദ്യം െചന്നറിയി ന്ന േചാമാ�
തിരി മരിച്ച േചാമാതിരി പതിവുള്ള കിഴികൂടി േപ�
രിൽപ്പതി െകാടു ം. എന്നാൽ വിവരം തിരുമനസ്സറി�
യി ന്നതു് േചാമാതിരി തെന്ന േവണെമ നിർബന്ധ�
മില്ല. േചാമാതിരിയുെട ഇല്ല ള്ളവരിൽ ആെരങ്കിലുമാ�
യാൽ മതി. തിരുമുമ്പാെകെച്ച ്, “ഇന്ന ഇല്ലെത്ത ഇന്ന
േചാമാതിരി മരി േപായി. അേദ്ദഹത്തിെന്റ േപരിലുള്ള
താനം എെന്റ ഇല്ലെത്ത ഇന്ന േചാമാതിരിയുെട േപരിൽ
പതി തരുന്നതിനു് കല്പനയുണ്ടാകണം” എന്നാണു് പറ�
േയണ്ടതു്. ഇങ്ങെന പറയുന്നതിനു് “വീഴിലം പറയുക”
എന്നാണു് പറ വരുന്നതു്. വീഴില്ലം പറയുന്നതിനു്
തിരുമനസ്സിെല സന്നിധിയിൽ െച ന്നതിനു് സമയം
േനാേക്കണ്ടാ. ഏതു സമയ ം െച പറയാെമന്നാണു്
െവ ്. പള്ളിയറയിൽ പള്ളി ് കുറുപ്പായിക്കിട ന്ന
സമയ വാതിൽ മുട്ടിവിളി ണർത്തിപ്പറയുന്നതിനും
വിേരാധമില്ല.

ഒരിക്കൽ ഒരു േചാമാതിരി മരിച്ചി വീഴില്ലം പറയാ�
നായി േവെറ രണ്ടില്ല ള്ള േചാമാതിരിയുെട ഇല്ലങ്ങ�
ളിൽനി ര ന തിരിമാർ പുറെപ്പ . ര േപരും
ഒേര സമയ തെന്ന കരൂപ്പടെന്ന വെന്നത്തി. ര �
േപരും ഉടെന ര വള്ളങ്ങളിലായിക്കയറി ഒരുമി
പുറെപ്പ . അക്കാലങ്ങളിൽ കരൂപ്പടന്നക്കടവിൽ സദാ
വള്ളവുമായി വള്ളക്കാരുണ്ടായിരി ക പതിവാണു്.
ഈ ന തിരിമാർ കയറിയ വള്ളങ്ങളിെല ഊ കാർ
സമർത്ഥന്മാരും പരിചയമുള്ളവരുമായ നായന്മാരായിരു�

. ര ന തിരിമാരും അവരവരുെട വള്ളക്കാേരാടു
മുൻകൂട്ടി തിരുവനന്തപുരെത്തത്തിച്ചാൽ പതിവുള്ള കൂലി
കൂടാെത വിേശഷാൽ ചില സമ്മാനങ്ങളും മ ം െകാ�
ടുേത്തക്കാെമ ് പറ ് അവെര ാത്സാഹിപ്പി .
അതിനാൽ വളെര വാശിേയാടുകൂടി ര വള്ളക്കാരും
ഊന്നി ടങ്ങി. കടുകിട വ്യത്യാസംകൂടാെത ര
വള്ളങ്ങളും ഒരു േപാെല നി . അങ്ങെന േപായി ര
വള്ളങ്ങളും ഒരുമി തിരുവനന്തപുര കൽപ്പാലക്കട�
വിൽെച്ചന്നടു . ഉടെന ഒരു ന തിരി കര ചാടി മേറ്റ
വള്ളത്തിെന്റ തലയ്ക്കൽ പിടി ് ഒരു ത െകാടു ംവ ്
ഓടി. അ നാടുവാണിരുന്നതു് ഉ ട്ടാതി തിരുനാൾ
പാർവ്വതീഭായി മഹാറാണി തിരുമന െകാണ്ടായിരു�

. ഓടിേപ്പായ ന തിരി െകാട്ടാരത്തിനക ് കട�
തിരുമുമ്പാെകെച്ച വിവരം തിരുമനസ്സറിയിച്ചി ്

കുളിക്കാൻ േപായി. പിടി തള്ളെപ്പട്ട വള്ളത്തിലിരു�
ന്നിരുന്ന ന തിരി വീ ം വള്ളമടുപ്പി കരയ്ക്കിറങ്ങി
ഓടി െകാട്ടാരത്തിെലത്തിയേപ്പാേഴ ം മുേമ്പ ഓടിയ
ന തിരി വീഴില്ലം പറയുക കഴി എന്നറിയുകയാൽ
അേദ്ദഹത്തിനു ഏറ്റവും വിഷാദവും ഇച്ഛാഭംഗവുമുണ്ടായി
എ ള്ളതു് വിേശഷി പറയണെമന്നില്ലേല്ലാ. അേദ്ദ�
ഹം ാതഃസ്നാനവും ജപവും നമസ്കാരവും േതവാരവും
മ ം പതിവുള്ള ഒരു വിശിഷ്ടനായിരു . അവെയല്ലാം
മുടക്കി വളെര കഷ്ടെപ്പ ് തിരുവനന്തപുരം വെര െചന്നി
കാര്യം ഫലിക്കാെതേപായതിൽ അേദ്ദഹത്തിനു് വളെര
വ്യസനമുണ്ടായതു് അ തമല്ലേല്ലാ. തിരുവനന്തപുര ്
എത്തിയേപ്പാൾത്തെന്ന േനരം നാല നാഴിക പുലർ�
ന്നിരു . കാര്യം െതറ്റിേപ്പായതിലുണ്ടായതിലധികം വി�
ഷാദം അേദ്ദഹത്തിനു് യഥാകാലം കുളിയും േതവാരവും
കഴിക്കാൻ സാധിക്കാഞ്ഞതുെകാണ്ടായിരു . “വിചാ�
രി വന്ന കാര്യം പൂജ്യമായി, കുളി മുതലായതിനു േനര�
വും െതറ്റി. ഇനിെയങ്കിലും േവഗത്തിൽ കുളി നിത്യകർ�
മ്മെമങ്കിലും കഴിക്കാം. േതവാരത്തിനും ൈവശ്യത്തിനും
മ ം േവ ന്ന പൂവുംപു ം മ ം ഇവിെടക്കിട്ടാൻ മാർഗ്ഗ�
മില്ലേല്ലാ. അതുെകാ ് അെതാെക്ക ഊർദ്ധ്വം തെന്ന
എന്നിങ്ങെന വിചാരി വിഷാദി െകാ ് ആ ന തി�
രിയും കുളിക്കാനായി പുറെപ്പ . ആ സമയം സമ ായ�
ക്കാരായ അെഞ്ച ബാലന്മാേരാടുകൂടി കളി െകാ ്
ന െട സ്വാതി തിരുനാൾ തിരുമന െകാ ് െകാട്ടാര�
ത്തിെന്റ മുറ്റ ് എഴുന്നള്ളി നിന്നിരു . ഓടിയതിനാൽ
ക്ഷീണി ം തളർ ം വിയർെത്താലി ം വിഷാദഭാവ�
േത്താടുകൂടിയും േപാകുന്ന ആ ന തിരിെയക്കണ്ടി ് തി�
രുമന െകാ ് ന തിരിെയ വിളി ് അടുക്കൽ വരു�
ത്തീ ്, “അ ് എന്താണു് ഇ ക്ഷീണിച്ചിരി ന്നതു്?
മുഖം കണ്ടി ് എേന്താ വലുതായ ഒരു വിഷാദം മനസ്സി�
ലുള്ളതുേപാെല േതാ വേല്ലാ. അതിെന്റ കാരണം
പറയൂ. എന്തായാലും സമാധാനമുണ്ടാക്കാം, ഒ ം വിഷാ�
ദിേക്കണ്ടാ” എ കല്പി . തിരുമനസ്സിേല ് അ ്
ഏകേദശം എ തിരുവയ മാ േമ ായമുണ്ടായിരു�

. തേന്നാടു് ഇ കാരം സമാധാനം പറയുന്ന ഈ
ബാലൻ ആരാെണ ന തിരി നല്ലേപാെല മനസ്സി�
ലായിെല്ലങ്കിലും ഏറ്റവും േതജസ്വിയും ആജാനുബാഹുവു�
മായ ഈ കുമാരൻ േകവലം നിസ്സാരനെല്ല ം ഒരുസമ�
യം രാജകുമാരൻ തെന്ന ആയിരിക്കാെമ ം അേദ്ദഹം
ഊഹിക്കാെതയിരുന്നില്ല. “േകവലം നിസ്സാരനായ ഒരു
െചറിയ കുട്ടിയിൽനി ് ഇ കാരമുള്ള സാന്ത്വനവാ �
കളുണ്ടാവാനിടയില്ലേല്ലാ” എ വിചാരി ് അേദ്ദഹം
പരമാർത്ഥെമല്ലാം തിരുമനസ്സറിയി . ഉടെന തിരുമന�

െകാ ്, “ആെട്ട, കുളിയും േതവാരവും മ ം കഴിയെട്ട.
കാര്യത്തിനു് എെന്തങ്കിലും സമാധാനമുണ്ടാകും” എ
കല്പി ന തിരിെയ അയ . അേദ്ദഹത്തിെന്റ കുളി
കഴിഞ്ഞേപ്പാേഴ ം േതവാരത്തിനു േവ ന്നെതല്ലാം
കല്പന കാരം ഒരു കുട്ടിപ്പട്ടർ കടവിൽ ഹാജരാക്കിെക്കാ�
ടു . േതവാരം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ മെറ്റാരു പട്ടർ െച ്
“ഊണിെനല്ലാം കാലമായിരി . െകാട്ടാരത്തിേല�

വരാം” എ പറ . ഉടെന ന തിരി െകാട്ടാര�
ത്തിൽ െച കയും െവടിപ്പായി ഭക്ഷണം കഴി കയും
െച . ഇ യും കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ മു തെന്ന സമാധാന�
െപ്പടുത്തി കുളിക്കാൻ പറഞ്ഞയച്ചതു് സ്വാതി തിരുനാൾ
മഹാരാജകുമാരൻ തെന്നയാെണ ് അേദ്ദഹം തീർച്ച�
െപ്പടുത്തി. തിരുേമനിെയ ന തിരി മു ് കണ്ടിട്ടില്ലായി�
രു െവങ്കിലും ധാരാളമായി േകട്ടി ണ്ടായിരു .

ന തിരിെയ കുളിക്കാൻ കല്പിച്ചയച്ച ഉടെന തിരുമ�
ന െകാ ് “ഇ ് ഇല്ലെത്തേച്ചാമാതിരി മരി േപാവു�
കയും ഇന്ന ഇല്ലെത്ത ന തിരി വ നേമ്മാടു വീഴില്ലം
പറയുകയും െചയ്തിരിക്കെകാ മരി േപായ േചാമാതി�
രിയുെട േപരിലുള്ള താനം വീഴില്ലം പറഞ്ഞ ന തിരി�
യുെട ഇല്ല ള്ള േചാമാതിരിയുെട േപരിൽ പതി െകാ�
ടു െകാള്ളണം” എ കല്പി പകടശാലയിേല ്
എഴുതിയയപ്പി . അതു പകടശാലയിൽ എത്തിയേപ്പാ�
േഴ ം മഹാരാജ്ഞി തിരുമനസ്സിെല കല്പന കാരം
താനം േപരുമാറിപ്പതി ക കഴിഞ്ഞിരു . അതിനാൽ
പകടശാലയിലുള്ള ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാർ വല്ലാെത കുഴങ്ങി�
വശായി. മഹാരാജാവു തരുമനസ്സിെല കല്പന കാരം
െചയ്യാെത ഇരിക്കാേമാ? മഹാരാജ്ഞി തിരുമനസ്സിെല
കല്പന കാരം െചയ്തതിെന േഭദെപ്പടുത്താേമാ? ര ം
വയ്യാെത അവർ വിഷമി . ഒടുക്കം അവർ ഈ വിവ�
രം മഹാരാജ്ഞി തിരുമനസ്സിെല അടുക്കൽ അറിയി .
മഹാരാജ്ഞി തിരുമന െകാ ് മഹാരാജാവു് തിരു�
േമനിെയ വിളി വരുത്തി, “അപ്പൻ (തിരുവിതാംകൂർ
മഹാരാജകുടുംബത്തിൽ ായം കൂടിയവർ കുറഞ്ഞവെര
“അപ്പൻ” എ പറയുന്നതു സാധാരണമാണു്. ഇവിെട
അപ്പൻ എ ള്ളതു കുട്ടൻ എ ം കുെഞ്ഞ ം ഓമന
എ ം മ ം പറയുന്നതുേപാെല വാൽസല്യസൂചകമായ
ഒേരാമനേപ്പരായിട്ടാണു് വച്ചിരി ന്നതു് ) ഇങ്ങെനെയാ�
െക്ക ട ന്നെതന്താണു്? ആദ്യം വീഴില്ലം പറഞ്ഞ
ന തിരിയുെട ഇല്ല ള്ള േചാമാതിരിയുെട േപരിലാ�
ണു് താനം പതി െകാടുക്കാൻ ഞാൻചട്ടം െകട്ടിയ�
തു്. അതു് േഭദെപ്പടു ന്നതു് ന്യായമല്ല” എ കല്പി .
അതിനു മറുപടിയായി മഹാരാജാവു് തിരുമന െകാ�

് “ഇേപ്പാൾ നാടുവാഴുന്നതു് അമ്മയാകയാൽ അമ്മ�
യുെട കല്പന കാരം കാര്യങ്ങെളാെക്ക നടേക്കണ്ടതാ�
ണു്. അതിനു സംശയമില്ല. എന്നാൽ “കുലേശഖരെപ്പ�
രുമാൾ” എ ള്ള സ്ഥാനം എനിക്കിേല്ല? എെന്റ അടു�
ക്കൽ വ വീഴില്ലം പറഞ്ഞ ആെള ഇച്ഛാഭംഗേത്താടു�
കൂടി മടക്കിയയ ന്നതു് ഈ സ്ഥാനേത്ത യുക്തവും
ന്യായവുമാേണാ? അങ്ങെനയാെണ ് അമ്മ കല്പി �
ന്ന പക്ഷം എനി നിർബന്ധമില്ല. അമ്മ കല്പി ചട്ടം
െകട്ടിയതുേപാെല നടക്കെട്ട. എെന്റ ആജ്ഞെയ ഞാൻ
പിൻവലിേച്ചക്കാം. പേക്ഷ അങ്ങെന െച ന്നതു ന്യാ�
യവും ഈ സ്ഥാനേത്ത േയാഗ്യവുമാെണ ് അമ്മ
കല്പിക്കണം. അല്ലാെത ഞാൻ സമ്മതിക്കയില്ല” എ
കല്പി . ഇതു േകട്ടേപ്പാൾ മഹാരാജ്ഞി ശരിയായ മറുപ�
ടി ഒ ം േതാന്നാെത കുഴങ്ങി. ഒടുക്കം “ഇനി എങ്ങെന�
യാണു് േവണ്ടെത ് അപ്പൻ തെന്ന നിശ്ചയിക്കണം.
അപ്പൻ നിശ്ചയി ന്നെതല്ലാം എനി ് സമ്മതമാണു്”
എ കല്പി . ഉടെന മഹാരാജാവു തിരുമന െകാ ്,
“അമ്മ സമ്മതമാെണങ്കിൽ ഇേപ്പാൾ ഇവിെട ന്യാ�
യവും ര േപർ ം മാനവുമായി ള്ളതു് ഞാൻ നിശ്ച�
യിക്കാം. ഇേപ്പാൾ ഒരു േചാമാതിരിയുെട േപരിലുള്ള
താനമാണു് ഒഴി വന്നിരി ന്നതു്. അതിനു ര �
േപർ വ വീഴില്ലം പറയുകയും െച . നമ്മൾ ര േപ�
രും പരസ്പരം അറിയാെത ര േപർ ം പതി െകാടു�
ക്കാൻ ചട്ടംെക കയും െച . അതിനാൽ ഈ താനം
ഒ പകുതിവീതം ര േചാമാതിരിമാരുെട േപരിലും
തൽക്കാലം പതി െകാടു കയും ഈ േചാമാതിരിമാർ
ഒരാൾ മരി േമ്പാൾ ജീവിച്ചിരി ന്ന േചാമാതിരിയു�
െട േപരിൽ മുഴുവനാക്കിെക്കാടു കയും െച ന്നതാണു്
യുക്തെമ ് എനി േതാ . പിെന്ന അമ്മ കല്പി�

ന്നതുേപാെല” എ കല്പി . അതു േകട്ടേപ്പാൾ ഇതു
നല്ല ന്യായമാെണ മഹാരാജ്ഞി ം േതാ കയാൽ
അങ്ങെന ചട്ടം െക കയും അക്കാര്യം അങ്ങെന അവ�
സാനി കയും െച .

സ്വാതി തിരുനാൾ തിരുമനസ്സിെല ബാല്യകഥകൾ
ഇങ്ങെന വളെരയു ്. ഈ ഒരു സംഗതിെകാ ത�
െന്ന അവിടു െചറുപ്പത്തിൽത്തെന്ന ന്യായസ്ഥനും
നീതിമാനും താെനാ നിശ്ചയിച്ചാൽ അതു് അ കാ�
രം നടക്കണെമ നിർന്ധമുള്ള ആളുമായിരു എ
സ്പഷ്ടമാകു ണ്ടേല്ലാ. അതിനാൽ ആ ഭാഗം അധികം
വിസ്തരി ന്നില്ല.

വീഴില്ലം പറയുന്നതിെന്റ ചട്ടെമാെക്ക ഇേപ്പാൾ വള�
െര േഭദെപ്പട്ടി ്. ഇേപ്പാൾ യേഥഷ്ടം ഏതു സമയ�

ം തിരുമുമ്പാെകെച്ച വീഴില്ലം പറയാനും മ ം പാ�
ടില്ല. അെതാെക്ക േഭദെപ്പടുത്തീ വളെരക്കാലമായി.
ഇേപ്പാൾ വീഴില്ലം പറയുന്നതു് െകാട്ടാരത്തിൽെച്ച
തവണക്കാരുെട അടുക്കൽ മതിെയന്നാണു് ചട്ടം. അവർ
സമയം േപാെല തിരുമനസ്സറിയി െകാ ം.

ഈ തിരുമന െകാ ് നരസിംഹാംശസംഭൂതനാ�
െണന്നാണു് അക്കാല ് എല്ലാവരും പറയുകയും വിശ്വ�
സി കയും െചയ്തിരുന്നതു്. അവിടു േനെര േനാക്കി�
യാൽ ഭയെപ്പടാത്തവരായി അക്കാല ് ആരുംതെന്ന
ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. തിരുമന െകാ ് ആരുെടയും േന�
െരേനാക്കി സംസാരിക്കാറില്ല. സംഭാഷണങ്ങെളല്ലാം
നില േനാക്കിെക്കാണ്ടാണു് പതിവു്.

തിരുമന െകാ സിംഹാസനാേരാഹണം െചയ്ത�
തിെന്റ േശഷം കുറ കാലം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ ിട്ടീഷുഗ�
വർെമണ്ടിെന്റ തിനിധിയും ഈസ്റ്റിന്ധ്യാകമ്പനിക്കാ�
രിൽ ധാനനുമായ ഒരു യൂേറാപ്യൻ തിരുേമനിെയക്കാ�
ണുന്നതിനായി തിരുവനന്തപുര വന്നിരു . ിട്ടീ�
ഷു ഗവർേമ്മ ം തിരുവതാംകൂർ മഹാരാജാവുമായി ള്ള
ഉടമ്പടിയിൽ ചില േഭദഗതികൾ വരു ന്നതിെന റി�

് ആേലാചിക്കാനായിട്ടാണു് സാ വന്നിരുന്നതു്. മഹാ�
രാജാവിനുള്ള രാജാധികാരങ്ങളിൽ ചിലതു കുറ കയും
കപ്പത്തിൽ സ്വൽപ്പം കൂ കയും െചയണെമന്നായിരു
സായിപ്പിെന്റ ഉേദ്ദശ്യം. മഹാരാജാവി ായം െചറുപ്പ�
മാകയാൽ ആ ഉേദ്ദശ്യം നി യാസം സാധിക്കാെമ ം
അയാൾ വിചാരിച്ചിരു . സാ തിരുവനന്തപുര
െചന്നി ് അയാൾ സുഖമായി താമസി ന്നതിനു േവ�

ന്നെതല്ലാം കൽപന കാരം ചട്ടംെകട്ടിെക്കാടു .
എങ്കിലും തമ്മിൽക്കാണുന്നതിനു വളെര ദിവസം കഴി�
ഞ്ഞിേട്ട ദിവസവും സമയവും കൽപിച്ചനുവദി . കൽ�
പിച്ചനുവദിച്ച ദിവസം നിശ്ചിതസമയ സാ കൂടികാ�
ഴ്ച നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന സ്ഥലെത്തത്തി. തിരുമന െകാ�

് അതിനു മു തെന്ന അവിെട എഴുന്നള്ളീ ണ്ടായിരു�
. സാ െചന്ന ഉടെന തിരുമന െകാ സബഹുമാ�

നം ആസനസത്കാരം െച ് ഇരുത്തിയതിെന്റ േശഷം
അവിടു ം ഇരു ് കുശല ശ്നം െച . സാ മറുപടി
പറയാനായി ഭാവിച്ച സമയം തിരുമന െകാ തൃക്ക�

തുറ സായ്പിെന്റ േനെര ഒ േനാക്കി. തത്ക്ഷണം
സാ േബാധരഹിതനായി നില ് വീണു. “ഇയ്യാെള
എടു പുറ െകാ േപാകെട്ട” എ കല്പിചി തി�
രുമന െകാ െകാട്ടാരത്തിേലെക്കഴുന്നള്ളി. ഉടെന
നാലു ഭടന്മാർ വ ് സായ്പിെനെയടു ് അയാൾ താ�
മസത്തിനു നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന സ്ഥലേത്ത െകാ േപാ�
യി. അവിെട െചന്നി ം വളെരേനരം കഴിഞ്ഞതിെന്റ
േശഷമാണു് സായ്പിനു് േബാധം വീണതു്. “ഈ മഹാരാ�
ജാവിെന്റ കാല താൻ വിചാരി വന്ന കാര്യെമാ ം
സാധിക്കയില്ല” എ നിശ്ചയി ് സാ ് അ തെന്ന
തിരുവനന്തപുര നി മടങ്ങിേപ്പാവുകയും െച .

ഒരാണ്ടിൽ മീനമാസത്തിൽ പത്മനാഭസ്വാമിേക്ഷ�
ത്തിൽ ഉത്സവത്തിനു് ആറാ കഴി കടൽക്കര�

യിൽനി തിരിെയ എഴുന്നളളിച്ച സമയം അമ്പാരി�
െകട്ടി അകമ്പടിയാക്കി െകാ േപായിരുന്ന മേദാൻമ�
ത്തനായ ഒരു െകാമ്പനാന പിണങ്ങി ആൾ ട്ടത്തി�
േല ് ഓടി. വാദ്യക്കാരും അകമ്പടിക്കാരും ദീപയ�
ഷ്ടി(തീെവട്ടി)ക്കാരുംമ ം ാണഭീതിേയാടുകൂടി നാലുവ�
ഴി ം ഓടിേപ്പായി. പത്മനാഭസ്വാമിെയ എഴുന്നള്ളി�
ച്ചിരുന്നതിെന്റ മുമ്പിൽ പള്ളിവാളും പരിചയും ധരി ്
അകമ്പടിയായി നിന്നിരുന്ന തിരുമന െകാ മാ ം
ഇളകാെത ആ നിലയിൽത്തെന്ന സൈധര്യം നി .
ജനങ്ങെളല്ലാം ഒഴിേഞ്ഞാടിക്കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ ആന തിരു�
മനസ്സിെല േനെര പാഞ്ഞടു ്. ആനക്കാരൻ മുേമ്പത�
െന്ന ഓടിെയാളിച്ചിരുന്നതിനാൽ ആന സ്വാത ്യവും
സിദ്ധിച്ചിരു . ആന േനെര പാ വരുന്നതു് കണ്ടി ം
അവിേട യാെതാരു കൂസലുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. തുമ്പി�
ൈക്കെകാ ് എത്തിപ്പിടി വാൻ തക്കവണ്ണം അടുത്ത�
േപ്പാൾ തിരുമന െകാ ് തൃക്ക കൾ തുറ ് ആന�
യുെട േനെര ഒ േനാക്കി. ആന ഉടെന അത ച്ചത്തി�
ലുള്ള ദീനസ്വരേത്താടുകൂടി തിരുമുമ്പിൽ െകാ കുത്തി.
ആനയുെട െകാ കൾ മുഴുവനും നില താ . ഉടെന
ആനക്കാരൻ അവിെടെയത്തി, ആനെയ എഴുേന്നൽ�
പ്പി കൂ വിലങ്ങി െകാ േപായി. ആന േപടി വി�
റ െകാണ്ടാണു് ആനക്കാരൻമാരുെട കൂെടേപ്പായതു്.
പിെന്ന ആന തിരുമനസ്സിെല ശബ്ദം േകട്ടാൽേപ്പാലും
നടു മായിരു . ഇ കാരമുള്ള തിരുമന െകാ ്
നരസിംഹാംശസംഭൂതനാെണ ് ജനങ്ങൾ വിശ്വസി�
ച്ചിരുന്നതിൽ അ തമില്ലേല്ലാ.

തിരുമനസ്സിെല നാമം േകട്ടാൽത്തെന്ന േപടി�
ക്കാത്തവരായി അക്കാല ് ആരുമുണ്ടായിരുന്നില്ല.
എന്നാൽ അ മമായി അവിടു ് ആെരയും ശിക്ഷി ക�
യും ഉപ വി കയും െചയ്തിരുന്നില്ല. വാസ്തവത്തിൽ
അവിടു ് ഏറ്റവും ദയാലുവായിരു . അവിടു ്

ര വൃത്തി ഒ ംതെന്ന െചയ്തിരുന്നില്ല. എന്നാൽ
എ വലിയ ആളായാലും കുറ്റം െചയ്താൽ അവിടു ്
മുറ ശിക്ഷിക്കാെതയിരിക്കാറില്ല. കുറ്റക്കാരുെട േപ�
രിൽ അവിേട ് േലശവും ദാക്ഷിണ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല.
രാജ്യ നീതി നടക്കണെമ ം താൻ ഒ നിശ്ച�
യിച്ചാൽ അതു് അ കാരംതെന്ന നടക്കണെമ ം
അവിേട വളെര നിർന്ധമുണ്ടായിരു . ഒരു ദിവസം
േകാവിെലഴുന്നള്ള സമയ കൂെടയുണ്ടായിരുന്ന
സർവ്വാധികാര്യക്കാേരാടു് “നാെള ഒരു കുലവാഴച്ചിറ�

നടത്തണം” എ കൽപി . കുലവാഴച്ചിറപ്പിനു്
ആയിരത്തിൽ റയാെത കുലവാഴ േവണ്ടതാകയാൽ
സർവാധികാര്യക്കാരൻ “നാെള നട ന്ന കാര്യം
അസാധ്യമാണു്. നാലു ദിവസെത്ത ഇട കൽപിച്ചനു�
വദിക്കണം” എ തിരുമനസ്സറിയി . ഉടെന അവിടു�

് “ചിറ നാെളത്തെന്ന േവണം. എല്ലാം പഴ ല
ആയിരി കയും േവണം” എ കല്പി . പിെന്ന�
യും കൽപന വിേരാധമായി തിരുമനസ്സറിയിച്ചാൽ
ശിക്ഷയുണ്ടാകുെമ ് അറിയാമായിരുന്നതുെകാ ് സർ�
വ്വാധികാര്യക്കാർ “കൽപനേപാെല നടത്തിെക്കാള്ളാം”
എ തീരുമനസ്സറിയി . പിേറ്റ ദിവസം ൈവകുേന്നരം
തിരുമന െകാ ് പത്മനാഭസ്വാമി ദർശനത്തിനായി
മതിലക ് എഴുന്നളളിയ സമയം അവിെടെയല്ലാം
പഴ ല വാഴെകാ ് അലങ്കരിച്ചിരു . ചിറ േകമ�
മായും ഭംഗിയായും നട കയും അവിടു സേന്താഷി
സർവ്വാധികാര്യക്കാർ ചില സമ്മാനങ്ങൾ കൽപി
െകാടു കയും െച . സർവ്വാധികാര്യക്കാർ പല ദി �
കളിേല ് ആളുകെള ഓടി ് അസംഖ്യം പഴുക്കടയ്ക്കയും
കുലച്ച വാഴകളും വരുത്തി, കായെയല്ലാമറു കള ്
അവയുെട സ്ഥാന പഴുക്കടയ്ക്ക കുത്തിേക്കാർത്താണു്
പഴ ലവാഴകളുണ്ടാക്കിച്ചതു്. അവിടെത്ത അഭി ായ�
വും അതുതെന്നയായിരു . ബുദ്ധിമാനായ സർവ്വാധി�
കാര്യക്കാർ അതറി വർത്തിച്ചതിനാലാണു് തിരു�
മനസ്സിൽ സേന്താഷമുണ്ടാകുകയും കൽപ്പി സമ്മാനം
െകാടു കയും െചയ്തതു്. തിരുമനസ്സിേല ് സേന്താഷം
േതാന്നിയാൽ ഉടെന എെന്തങ്കിലും കൽപ്പി സമ്മാനം
െകാടു ക പതിവാണു്. ഒരിക്കൽ തിരുവനന്തപുര
പത്മനാഭസ്വാമി േക്ഷ ത്തിൽ ഉത്സവകാല ് ഒരു
ദിവസം ശീേവലിെക്കഴുന്നള്ളിച്ചിരുന്ന സമയം മഹാ�
രാജാവു തിരുമന െകാ ീപത്മനാഭസ്വാമിെയ
ഉേദ്ദശി ് തെന്റ അടുക്കൽ നിന്നിരുന്ന േസവകനും
വിദ്വാനും മഹാകവിയുമായിരുന്ന കിളിമാനൂർ െചറുണ്ണി�
േക്കായിത്ത രാനവർകേളാടു്:

“ശിബികായാം വിഭാേത്യഷഃ
ീമാനംബുരുേഹക്ഷണഃ”

എെന്നാരു േശാകത്തിെന്റ പൂർവാർദ്ധം തത്ക്ഷണമുണ്ടാ�
ക്കി കൽപ്പി കയും ഉടെന േകായിത്ത രാനവർകൾ
ഉത്തരാർദ്ധമായി,

“കനകാ ിസമാരൂടന്മ
ഘനകാന്തിം വിഡംബയൻ”

എ ണ്ടാക്കിെച്ചാ കയും ശീേവലി കഴി െകാട്ടാര�
ത്തിെലഴുന്നള്ളിയ ഉടെന തിരുമന െകാ േകായി�
ത്ത രാനു് ആയിരംരൂപാ വിലയുള്ള ൈവരക്ക കൾ
വച്ച ഒരു േജാടി കടുക്കനും ഇ കാരംതെന്ന ഒരാറാ ദി�
വസം പത്മനാഭസ്വാമിെയ ശംഖുമുഖേത്ത ് (പടിഞ്ഞാ�
െറ സമു തീരേത്ത ്) എഴുന്നള്ളിച്ച സമയം അകമ്പടി�
യായി എഴുെന്നള്ളിയിരുന്ന തിരുമന െകാ വഴിയു�
െട ര ഭാഗ മുള്ള േമടകളിൽ സുന്ദരിമാരായ ീക�
ളുെട മുഖങ്ങൾ കണ്ടി ്

“രാകാശശാങ്കകലിതായതാമാലിേകവ
മുഗ്ദ്ധാംഗനാവദനപംക്തിരിഹാവഭാതി”

എെന്നാരു േ ാകത്തിെന്റ പൂർവ്വാർദ്ധം തത്ക്ഷണമുണ്ടാ�
ക്കിക്കൽപ്പി കയും അതിെന്റ ഉത്തരാർദ്ധമായി േകാ�
യിത്ത രാനവർകൾ ഉടെന

“കി ്വ പങ്കജധിയാ മധുപാവലീവദുരാ�
ത്സമാപതതി

കാമിജനാക്ഷിപംക്തിഃ”

എ ണ്ടാക്കിെച്ചാ കയും തിരുമന െകാ ് സേന്താ�
ഷി ് അതിേല ് േകായിത്ത രാനവർകൾ ് ഒരട്ട�
േത്താടൻ വീരശൃംഖലയും കൽപ്പി സമ്മാനി ് എ �
ള്ളതു് സിദ്ധമാണേല്ലാ.

ഇങ്ങെന അവിടു ് ഓേരാ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഓേരാ
കാരണങ്ങളാൽ പലർ ം അേനകം സമ്മാനങ്ങൾ കൽ�
പി െകാടുത്തി ്. തിരുമന െകാ ് വലിയ വിദ്വാ�
നും മഹാകവിയുമായിരുന്നതിനാൽ സം തവിദ്വാൻമാ�
രും സംഗീതവിദ്വാൻമാരും മ മായ േയാഗ്യൻമാർ തി�
ദിനെമന്നേപാെല അവിടുെത്ത മുഖം കാണി ന്നതിനാ�
യി ദൂരേദശങ്ങളിൽനി തിരുവനന്തപുര വ െകാ�
ണ്ടിരു . അവെരെയല്ലാം തിരുമന െകാ ് യഥാ�
േയാഗ്യം സൽക്കരി കയും െചയ്തിരു . തിരുമന �
െകാ ് സംഗീതത്തിലും സാഹിത്യത്തിലും ഒരുേപാെല
പാണ്ഡിത്യമുള്ള ആളായിരുന്നതിനാൽ വരുന്നവെരല്ലാം
ഒരുവിധം ലജ്ജാവനതമുഖൻമാരായിട്ടാണു് മടങ്ങിേപ്പാ�
വുക പതിവു്. താർക്കികൻമാരും ൈവയാകരണൻമാരും
ആലങ്കാരികൻമാരും മ മായി പരേദശങ്ങളിൽനി
വരുന്ന വിദ്വാൻമാേരാടു തിരുമന െകാ ് കൽപ്പി
രേണ്ടാ മൂേന്നാ േചാദ്യങ്ങൾ േചാദി േമ്പാേഴ ം അവർ
േതാൽ ക പതിവാണു്. അ കാരം തെന്ന സംഗീ�
തവിദ്വാൻമാർ വന്നാലും അവരിൽ പാ കാെരെകാ
പാടി കയും വീണവായനക്കാെരെക്കാ വീണ വാ�
യിപ്പി കയും കൽപ്പി േകട്ടി സസേന്താഷം അവെര
വളെര ശാഘി ചിലെതാെക്ക കൽപ്പി കയും ഒടുക്കം
തിരുമന െകാ സ്വൽപം പാടുകേയാ വീണവായി�

കേയാ െച കയും പതിവാണു്. തിരുമനസ്സിെല
പാേട്ടാ വീണവായനേയാ േകൾ ന്ന വിദ്വാൻമാെര�
ല്ലാം അ തപരവശൻമാരും ലജ്ജാവിഹ്വലൻമാരുമാ�
യിത്തീരും. ഈ ഗന്ധർവ്വെന്റ മുമ്പിൽ വ തങ്ങളുെട
അല്പജ്ഞതെയ കടിപ്പിച്ചതു് േഭാഷത്വമായിെയ ം
“ഇവിെടനി സമ്മാനെമാ ം കിട്ടണെമന്നില്ല, വല്ല�
വിധവും േപായിപ്പിഴച്ചാൽ മതി” എ ം അവർ വിചാരി�

കയും െച മായിരു . എങ്കിലും തിരുമന െകാ ്
എല്ലാവർ ം യഥാേയാഗ്യം സമ്മാനങ്ങൾ കൽപ്പി �
െകാടുക്കാറു ്.

തിരുമനസ്സിേല ് മലയാളത്തിെലന്നേപാെല സം�
തം, തമിഴു്, ഹി സ്ഥാനി, െതലു ് മുതലായി അേന�

കം ഭാഷകളിൽ അപാരമായ പാണ്ഡ്യത്യമുണ്ടായിരു .
അവയിെലല്ലാം കല്പി പാ കളും മ മായി കവിതകളു�
ണ്ടാക്കീ ്. അവയിൽ ധാനങ്ങൾ ഉത്സവവർണ്ണ�
നം, മണി വാളബന്ധവും മണി വാളപദങ്ങളും, സം�

തത്തിൽ അജാമിേളാപാഖ്യാനം, കുേചേലാപാഖ്യാ�
നം എന്നിവയുമാണു്. ഇവകൂടാെത അേനകം പദങ്ങളും
വർണ്ണങ്ങളും കീർത്തനങ്ങളും മ ം കൽപ്പി ണ്ടാക്കീ �

്. കൽപ്പി ണ്ടാക്കീ ള്ള കീർത്തനങ്ങളും പദങ്ങളും
വർണ്ണങ്ങളും മ ം േകരളത്തിലും പരേദശങ്ങളിലുമുള്ള
സംഗീതവിദ്വാൻമാർ ഇേപ്പാഴും പഠി കയും പാടുകയും
െച വരു ്.

തിരുമന െകാ ് ‘സ്വായത്തസിദ്ധി’ യായ ഒരു
മഹാരാജാവു തെന്നയായിരു . സകലകാര്യങ്ങളും സ്വ�
യേമവ ആേലാചി തീർച്ചെച ന്ന തല്ലാെത അേന്യാ�
പേദശ കാരം അവിടു യാെതാ ം കല്പി െചയ്തി�
രുന്നില്ല. രാജ്യകാര്യങ്ങെളല്ലാം അവിടു തെന്നയാണു്
അേന്വഷി കയും നട കയും െചയ്തിരുന്നതു്. കൽ�
പ്പന കാരമല്ലാെത ഒരു കാര്യവും അക്കാല രാജ്യ�

നടന്നിരുന്നില്ല. ദിവാൻജി മുതലായ ഉേദ്യാഗസ്ഥൻ�
മാർ തിരുമനസ്സിെല കൽപ്പന കാരം കാര്യങ്ങൾ ചട്ടം�
െകട്ടി നട ക മാ േമ അക്കാല െചയ്തിരു .
അന്നെത്ത ദിവാൻജി ഒരിക്കൽ ഒരുമാസെത്ത അവധി
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അദ്ധ്യായം 63. സ്വാതി തിരുനാൾ മഹാരാജാവു്

തിരുമന െകാ ്

കിട്ടിയാൽെക്കാള്ളാെമ തിരുമനസ്സിെല അടുക്കൽ
അേപക്ഷി കയും അേപക്ഷ കാരം കൽപ്പിച്ചനുവദി�

കയും െച . ദിവാൻജി േജാലി വി േപാകുന്നതിനു
നിശ്ചയിച്ച ദിവസം തിരുമുമ്പാെകെച്ച മുഖം കാണി�

കയും “പകരം കൽപ്പി ് നിയമി ന്നതു് പഴക്കവും
പരിചയമുള്ളവരിൽ ആെരെയങ്കിലും േവണം. അെല്ല�
ങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ കുഴപ്പം േനരിേട്ട ം” എ തിരു�
മനസ്സറിയി കയും അ കാരം ഒരു ഭൃത്യെന വിളി ്
“ഹജൂർ കേച്ചരി അടി വാരി പഴകിേത്തഞ്ഞി ള്ള ഒരു
ചൂെലടു ദിവാൻജി കേച്ചരിയിൽ പതിവായിട്ടിരി �
ന്ന കേസരയിൽ വേച്ചക്കണം. ദിവാൻജി തിരി വന്നി�
ട്ടല്ലാെത അതു് അവിെട നി ് എടു മാ കയുമരുതു് ”
എ കൽപ്പി . ആ ഭൃത്യൻ അ കാരം െച . ദിവാൻ�
ജി പകരം േജാലി േനാ ന്നതിനു് ആെരയും കല്പി
നിയമി മില്ല. ഒരു മാസം കഴി ദിവാൻജി തിരി �
വ േജാലിയിൽ േവശി ന്നതിനായി കേച്ചരിയിൽ
െചന്നേപ്പാൾ താൻ പതിവായിട്ടിരി ന്ന കേസരയിൽ
ഒരു ചൂലിരി ന്നതു് ക ് അതവിെട െകാ െച
െവച്ചതാരാെണ ് േചാദി േദഷ്യെപ്പ . അേപ്പാൾ
ഒരു ശിപായി കൽപ്പന കാരമാണു് അങ്ങെന െചയ്ത�
െത ് േബാധിപ്പി കയും ചൂലു് അവിെടനി ് എടു
മാ കയും െച . ദിവാൻജി സ്ഥലത്തില്ലാെതയിരുന്ന
ഒരു മാസത്തിനിട രാജകാര്യങ്ങളിൽ യാെതാരു കുഴ�
പ്പവും കൂടാെത എല്ലാം ശരിയായി നടന്നിരു എന്നറി�
ഞ്ഞേപ്പാൾ ദിവാൻജി എെന്നാരാെള േപരിനു മാ മാ�
യിട്ടാണു് കൽപ്പി നിയമിച്ചി ളളെത ം രാജ്യകാര്യ�
ങ്ങെളല്ലാം തിരുമനസ്സിെല ശക്തിെകാണ്ടാണു് നട �
േപാകുന്നെത ം തെന്ന അറിയിക്കാനായിട്ടാണു് കല്പി�

് ഇ കാരം െചയ്യിച്ചെത ബുദ്ധിമാനായ ദിവാൻജി
മനസ്സിലാ കയാൽ പിെന്ന അതിെന റി ് ഒ ം
പറഞ്ഞതുമില്ല.

ഈ തിരുമന െകാ ധാനമായി കൽപ്പി െച�
യ്തി ള്ള സംഗതികൾ, തിരുവന പുര ് ഇദം ഥമമാ�
യി ഒരിം ീഷു് പള്ളി ടവും നക്ഷ ബം ാവും സ്ഥാപി�

കയും ഇേപ്പാഴും “പുത്തൻമാളിക” എ തെന്ന പറ�
വരുന്ന െകട്ടിടം പണിയി കയും രഥമുണ്ടാക്കി

രഥത്തിെലഴുന്നള്ള തുട കയും ഹജൂർകേച്ചരിയും
മ ം െകാല്ല നി മാറ്റി തിരുവനന്തപുരത്താ കയും
ജനങ്ങൾ ദുസ്സഹങ്ങളും ദുർവ്വഹങ്ങളുമായിരുന്ന ചില
നികുതികൾ നിർ കയും സർേവ്വ തുടങ്ങി കയും മ �
മാണു്. ഈ തിരുമന െകാ ് ധാർമ്മികനും ദാനശീ�
ലനും അേനകം ദാനധർമ്മങ്ങൾ െചയ്തി ള്ള ആളുമായി�
രു . അവിടു സിംഹാസനാേരാഹണം െചയ്തതായ
1004-ആമാ തെന്ന തുലാപുരുഷദാനവും 1009-ആമാ�

പത്മഗർഭദാനവും കല്പി നടത്തി. ഇ കാരെമല്ലാം
ഗുണവാനും അമാനുഷ ഭാവനുമായിരുന്ന ആ മഹാരാ�
ജാവു തിരുമന െകാ ് 34-ആമെത്ത തിരുവയസ്സിൽ
1022-ആമാ ധനുമാസത്തിൽ നിത്യാനന്ദ ദമായ
പത്മനാഭ സായൂജ്യെത്ത ാപി കയും െച .
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പിലാമേന്താൾ മൂസ്സ്

പിലമേന്താൾ മൂസ്സിെന്റ ഇല്ലം ിട്ടീ ഷു മലബാറിൽ വ �
വനാടു താലൂക്കിൽ പിലമേന്താൾ അംശത്തിൽ പിലാമ�
േന്താൾ േദശത്താണു്. ഈ ഇല്ലക്കാർ പ ് സാമുരിരി�
പ്പാടു് ത രാെന്റ ഇഷ്ടന്മാരും േത്യക ൈവദ്യന്മാരും
ൈവദ്യവി ഷയത്തിൽ അതിവിദഗ്ദ്ധന്മാരും സു സിദ്ധ�
ന്മാരുമായിരു . ആ സ്ഥിതി ഇേപ്പാഴും വലിയ വ്യ�
ത്യാസെമാ ം വന്നിട്ടില്ല.

പെണ്ടാരിക്കൽ (അ ് നാടുവാണിരുന്ന) തിരുവി�
താംകൂർ മഹാരാജാവു് തിരുമനസ്സിേല ് അതികഠി�
നമായ ഒരു ശീലായ്മ (വയറ്റിൽ േവദന) ഉണ്ടാവുകയും
തിരുവിതാംകൂറിലും െകാച്ചിയിലും മ മുള്ള സിദ്ധ�
ന്മാരായ സകല ൈവദ്യന്മാരും പഠിച്ച പണി എല്ലാം
േനാക്കീ ം അതു േഭദമാകാെതയിരി കയും െച ക�
യാൽ ഒടുക്കം പിലാമേന്താൾ മൂസ്സിെന വരുത്തണെമ
നിശ്ചയി ് അേങ്ങാട്ടാളയ . മു ണ്ടായിരുന്ന പിലമ�
േന്താൾ മൂസ്സന്മാെര റി ള്ള േകൾവി നിമിത്തമാണു്
അേങ്ങാട്ടാളയച്ചതു്. എന്നാൽ അക്കാല ് അവിെട

ായപൂർത്തി വന്നവേരാ ൈവദ്യവിദ്യ അഭ്യസിച്ചവ�
േരാ ആയ പുരു ഷന്മാർ ആരുംതെന്ന ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
ഏകേദശം പതിന്നാലു വയ മാ ം ായമായ ഒരു
ഉണ്ണിമൂ മാ േമ അവിെട ഉണ്ടായിരു . ഉപ�
നയനവും സമാവർത്തനവും കഴിഞ്ഞിരു െവങ്കിലും
ൈവദ്യവി ഷയകമായി യാെതാ ം അവിടു പഠി�
ച്ചിരുന്നില്ല. മഹാരാജാവു തിരുമനസ്സിെല ആളുകൾ
െച വിവരം പറഞ്ഞേപ്പാൾ അവിടു ് അത്യന്തം
വി ഷണ്ണനായിത്തീർ . “എെന്റ പൂർവന്മാർ മഹാേയാ�
ഗ്യന്മാരും വലിയ ൈവദ്യന്മാരും ൈവദ്യവി ഷയമായി
പല അ തകർമ്മങ്ങൾ െചയ്തി ള്ളവരും സിദ്ധന്മാ�
രുമായിരുന്നതിനാലാണേല്ലാ മഹാരാജാവു് കല്പി ്
ഇവിെട ആളയയ്ക്കാനിടയായതു്. കഷ്ടം! ഈശ്വരാ!
ഞാനിങ്ങെനയായിേപ്പായേല്ലാ. എെന്റ അച്ഛൻ എനി
ബാല്യമായിരുന്നേപ്പാൾതെന്ന മരി േപായതിനാലാ�
ണേല്ലാ എനി ് ഒ ം പഠിക്കാനിടയാകാഞ്ഞതു്.
തിരുവിതാംകൂറിൽ േപായി മഹാരാജാവിെന്റ സുഖേക്കടു
േഭദമാക്കിെയങ്കിൽ എനി വളെര യ ം യശ ം
ബഹുമതിയും ലഭി മായിരു . ഒ ം പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്ത
ഞാൻ വിചാരിച്ചാൽ അതു സാധ്യമല്ലേല്ലാ. ഈശ്വ�
രാ! ഇേപ്പാൾ ഞാൻ ഇവിെട എന്താണു് െചേയ്യണ്ടതു്
? എനിെക്കാ അറി കൂെട പറഞ്ഞാൽ ഈ
കുടുംബേത്ത കൂടി കുറിച്ചിലായിത്തീരുമേല്ലാ” എന്നി�
ങ്ങെന വിചാരി ് അവിടു ് ഏറ്റവും വി ഷാദേത്താടുകൂടി
അക ് െച തെന്റ അമ്മെയ വിളി വിവരെമല്ലാം
പറ . അേപ്പാൾ ആ അന്തർജ്ജനം, “ഉണ്ണി ഒ ം
വി ഷാദിേക്കണ്ടാ, ന െട പരൈദവമായ പരേമശ്വരെന
ഭക്തിപൂർവം പ ദിവസം ഭജി ക. അേദ്ദഹം
എെന്തങ്കിലും നിവൃത്തിയുണ്ടാക്കിത്തരും. ഭജനം
കഴിഞ്ഞി െചല്ലാെമ ് പറ ് മഹാരാജാവിെന്റ
ആളുകെള അയ ക” എ പറ . അ കാരംതെന്ന
ഉണ്ണിമൂ ് പുറ വ മഹാരാജാവിെന്റ ആളുകേളാടു്,
“എനി ് ഇേപ്പാൾ അമ്പലത്തിൽ ഭജനമാണു്. അതി�
നി പ ദിവസംകൂടിയു ്. അതു കഴിഞ്ഞല്ലാെത
വരാൻ എനി നിവൃത്തിയില്ല. നിങ്ങൾ േപായി ഭജനം
കഴിയുേമ്പാേഴ ം വരുക. പിെന്ന നമു ് ഒരുമി
േപാകാം” എ പറ . അതു േക രാജപുരു ഷന്മാർ,
“പ ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ മതിയേല്ലാ. അ �
യും ദിവസംെകാ ് േപായിവരാൻ സാധിക്കയില്ല.
സ്വല്പം താമസിച്ചാലും ഒരുമി ് െകാ ് െചല്ലണെമ�
ന്നാണു് കല്പന. അതിനാൽ ഭജനം കഴിയുന്നതുവെര
ഞങ്ങൾ ഇവിെട താമസി െകാള്ളാം” എ പറ�

. “എന്നാൽ അങ്ങെനതെന്ന” എ ് ഉണ്ണിമൂ ം
സമ്മതി കയും അവിടു അ തെന്ന ഭജനം ആരംഭി�

കയും െച . ഭജനം അത്യന്തം ഭക്തിേയാടും വലിയ
നി ഷ്ഠേയാടുംകൂടിയായിരു . ഭജനം തുടങ്ങിയതിെന്റ
പതിെനാന്നാം ദിവസം രാ ിയിൽ ഉണ്ണിമൂ ് അമ്പ�
ലത്തിൽക്കിട റങ്ങിയ സമയം ഒരു വൃദ്ധ ാഹ്മണൻ
തെന്റ അടുക്കൽ വ ് “േഹ! അ ് ഒ ം വ്യസനി�
േക്കണ്ടാ. അ ് തിരുവിതാംകൂറിൽെച്ച ്, ഇതാ,
ഈ മരു മൂ േനരം കാഞ്ഞെവള്ളത്തിൽ കലക്കി
മഹാരാജാവിനു െകാടുക്കണം. ഇതുെകാ നല്ല സു�
ഖമാകും. മഹാരാജാവു് എെന്തങ്കിലും തന്നാൽ ഒ ം
വാങ്ങരുതു്. “എനി ് ഇെതാ ം േവണ്ടാ” എ
പറയണം. അേപ്പാൾ “പിെന്ന എന്താണു് േവണ്ടതു്?”
എ മഹാരാജവു േചാദി ം. ഉടെന അ ് “താ പർ�
ണ്ണീനദിയിൽ ധന്വന്തരിയുെട വി ഹം കിട ്.
അതു് അവിെടനി ് എടുപ്പി ് എെന്റ പരേദവതയായ
ശിവെന്റ ഇട വശ ് ആ അമ്പലത്തിൽത്തെന്ന

തി ഷ്ഠ കഴിപ്പി തരണം. ഇതാണു് എനി ് േവണ്ടതു്.
ബിംബം മുങ്ങിെയടുക്കാനുള്ള ആളുകൾ താ ാപർണ്ണീ�
തീര െച േമ്പാൾ, അതു കിട ന്ന സ്ഥലം കാണി�

െകാടു ന്നതിനും തി ഷ്ഠ കഴി ന്നതിനുമുള്ള ആൾ
അവിെട വരും. ആൾ പറയുന്ന സ്ഥല നി ബിം�
ബെമടുപ്പി ് ആ ആെളെക്കാ തി ഷ്ഠ കഴിപ്പിചാൽ
മതി” എ പറയണം. “ഇതു് എങ്ങെന അറി ?”
എ മഹാരാജവു േചാദിച്ചാൽ ഈ പരമാർത്ഥെമാ ം
പറയരുതു്. “ഞാൻ ഇങ്ങെന േകട്ടി ്” എ മാ േമ
പറയാവൂ. മഹാരാജാവു് ബിംബം എടുപ്പി ് തി ഷ്ഠ
കഴിപ്പിചാൽപ്പിെന്ന ഇേപ്പാൾ ശിവെന എന്നേപാെല�
തെന്ന ധന്വന്തരിെയയും പരേദവതയായി വിചാരി ്
േസവി െകാള്ളണം. പൂജാനിേവദ്യാദികൾ ര
സ്ഥല ം യാെതാരു വ്യത്യാസവും കൂടാെത ഭക്തി�
പൂർവ്വം ഒരുേപാെല നടത്തി െകാള്ളണം. എന്നാൽ
നിങ്ങൾ ഐശ്വര്യവും ൈവദ്യത്തിൽ സിദ്ധിയും
പൂർവ്വാധികം വർദ്ധി ം” എ പറ മൂ ഗുളിക
തെന്റ കയ്യിൽ വച്ചതായി ഉണ്ണി മൂസ്സിനു േതാന്നി. ഉടെന
ഉണർ േനാക്കിയേപ്പാൾ അവിെടെയ ം ആെരയും
കണ്ടില്ല. എങ്കിലും മൂ ഗുളിക തെന്റ ൈകയ്യിൽ ഇരി�

ന്നതായി ക ് ഉണ്ണിമൂ വളെര വിസ്മയി കയും
വൃദ്ധ ാഹ്മണെന്റ േവ ഷത്തിൽ തെന്റ അടുക്കൽ വ ്
ഇ കാരം പറയുകയും മരു തരുകയും െചയ്തതു് തെന്റ
പരേദവതയായ ീപരേമശ്വരൻതെന്നയാെണ
വിശ്വസി കയും െച .

പ ദിവസംകഴി പതിമൂന്നാം ദിവസം
യഥാവിധി ഭജനം കാലംകൂടുകയും ഇല്ല െച ്
അമ്മെയ വിളി വിവരെമല്ലാം ധരിപ്പി കയും പാദ�
ത്തിങ്കൽ വീണു നമസ്ക്കരി യാ പറ ് അനു ഹവും
അനുവാദവും വാങ്ങിയതിെന്റ േശ ഷം ഉണ്ണിമൂ ് മഹാ�
രാജാവിെന്റ ആളുകേളാടുകൂടി തിരുവിതാംകൂറിേല ്
പുറെപ്പടുകയും യഥാകാലം രാജധാനിയിെലത്തി മഹാ�
രാജാവിെന കാണുകയും തെന്റ ൈകവശമുണ്ടായിരുന്ന
ഗുളിക മൂ ം മൂ േനരമായി മഹാരാജാവിെന േസവി�
പ്പി കയും െച .

ആ ഗുളിക േസവിച്ചേതാടുകൂടി തിരുമനസ്സിേല�
വയറ്റിൽ േവദന നിേശ്ശ ഷം വി മാറി. അവിടു

പരിപൂർണ്ണസുഖെത്ത ാപി . അതിനാൽ അവിടു�
സേന്താ ഷി ് ഉണ്ണിമൂസ്സിനു് വിലപിടിച്ച അേന�

കം സമ്മാനങ്ങൾ കൽപ്പി ് െകാടു . ഉണ്ണിമൂ ്,
“എനി ് ഇെതാ ം ആവശ്യമില്ല” എ പറ ്
ഉേപക്ഷിച്ചതല്ലാെത അവയിെലാ ം സ്വീകരിച്ചില്ല.
“പിെന്ന മൂസ്സിനു് എന്താണു് േവണ്ടെത” ് കൽപ്പി ്
േചാദിച്ചേപ്പാൾ ഉണ്ണിമൂ ് തേന്നാടു് ഉറക്കത്തിൽ വൃദ്ധ�

ാഹ്മണൻ പറഞ്ഞതുേപാെലെയാെക്ക പറയുകയും
അ കാരെമല്ലാം െച ന്നതിനു േവ ന്ന പണവുംെകാ�
ടു തക്കതായ ആളുകെള കൽപ്പിച്ചയ കയും െച .

മഹാരാജാവു് തിരുമന െകാ ് കൽപ്പിച്ചയച്ച
ആളുകൾ താ പർണ്ണീ തീരെത്തത്തി, ഏതു ഭാഗത്താണു്
മുങ്ങിത്തേപ്പണ്ടെത സംശയി െകാ നിന്നേപ്പാൾ
എവിെടനിേന്നാ അവിെട ഒരു സന്യാസി െച േചർ�

. അേപ്പാൾ ഒരു കൃ ഷ്ണപ്പരു നദിയുെട േമൽഭാഗ�
വട്ടത്തിൽ പറ െകാണ്ടിരി കയും െച . ആ

സന്യാസി രാജപുരു ഷന്മാേരാടു് “നിങ്ങൾ എന്താണു്
സംശയി നിൽ ന്നതു്? ആ പരു പറ ന്നതിെന്റ
േനെര താെഴ മുങ്ങി േനാക്കിയാൽ ബിംബം കി ം”
എ പറ . മഹാരാജാവിെന്റ ആളുകൾ അവിെട
മുങ്ങിത്ത കയും ധന്വന്തരിയുെട ഒരു ശിലാവി ഹം
ക കി കയും െച . ബിംബെമടു കര ് െകാ �
വന്നേപ്പാൾ ആ സന്യാസി, “നിങ്ങൾ ഈ ബിംബം
െകാ േപായി തി ഷ്ഠ േവണ്ടെതാെക്ക തയ്യാറാ �
വിൻ. തി ഷ്ഠ ള്ള മുഹൂർത്തമാകുേമ്പാൾ ഞാനവിെട
വ തി ഷ്ഠ നടത്തിെക്കാള്ളാം”എ പറഞ്ഞി ്
അവിെടനി േപാവുകയും െച . ആ സന്യാസി
എവിെടനിന്നാണു് വന്നെത ം എേങ്ങാട്ടാണു് േപായ�
െത ം ആർ ം നിശ്ചയമില്ല.

മഹാരാജാവിെന്റ ആളുകൾ ബിംബവുംെകാ ്
പിലാമേന്താൾ എത്തി, ബിംബം അവിെട പുഴയിൽ
ജലാധിവാസം െചയ്യി കയും മൂസ്സിെന്റ പരേദവതയായ
ശിവെന്റ അമ്പലത്തിൽത്തെന്ന മു ണ്ടായിരുന്ന ീ�
േകാവിലിെന്റ ഇട വശത്തായി ഒരു ീേകാവിൽകൂടി
പണിയി കയും തി ഷ്ഠ ് ഒരു ശുഭമുഹൂർത്തം നിശ്ച�
യി കയും മുഹൂർത്ത സമയമായേപ്പാൾ േമൽപ്പറഞ്ഞ
സന്യാസി അവിെട എ കയും ബിംബെമടു െകാ�

വരാൻ ആജ്ഞാപി കയും െച . ഉടെന ര
ാഹ്മണ  ഷ്ഠന്മാർ േപായി ബിംബെമടുക്കാൻ േനാ�

ക്കിയി സാധിക്കായ്കയാൽ പിെന്ന നാല േപർകൂടി
േപായി. എന്നി സാധിച്ചില്ല. കിം ബഹുനാ? അസം�
ഖ്യം ൗഹ്മണന്മാർകൂടി മിച്ചി ം ആ ബിംബം
കിടന്ന സ്ഥല നി ് ഇളക്കിെയടുക്കാൻേപാലും കഴി�
ഞ്ഞില്ല. ആരു വിചാരിച്ചാലും ബിംബം അവിെടനി ്
ഇളക്കിെയടുക്കാൻ സാധിക്കയിെല്ല തീർച്ചയായ�
േപ്പാൾ ആ സന്യാസി ഒരു ജലപാ വുെമടു െകാ�

് ആ സ്ഥലേത്ത െച കയും ഒരു ൈകെകാ
നി യാസം ആ ബിംബം പുഴയിൽനി ് എടു ക�
യും മേറ്റക്കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ജലപാ ത്തിൽ െവള്ളം
മുക്കിെയടു കയും െച െകാ ് അമ്പലത്തിെലത്തി.
മുഹൂർത്തസമയ തെന്ന ബിംബം തി ഷ്ഠി കയും
ജലപാ ത്തിലുണ്ടായിരുന്ന െവള്ളംെകാ ് ബിംബ�
ത്തിനു് അഭി േഷകം കഴി കയും െച . അ മുതൽ
പിലമേന്താൾ മൂസ്സന്മാർ ശിവനും ധന്വന്തരിയും പര�
േദവതമാരായിത്തീർ . അവർ ഇ ം ആ ര േദവ�
ന്മാെരയും ഒരുേപാെല േസവി കയും ആചരി കയും
െച വരു . അവിെട ര േദവന്മാർ ം നിത്യനിദാ�
നം, മാസവിേശ ഷം, ആട്ടവിേശ ഷം മുതലായവെയല്ലാം
ഇ ം ഒരുേപാെല തെന്നയാണു് നടത്തിവരുന്നതു്.
ആെരങ്കിലും അവിെട വഴിപാടു കഴി കയാെണങ്കിലും
ര േദവന്മാർ ം ഒരുേപാെല േവണം. ഒരു കദളിപ്പഴം
നിേവദി കയാെണങ്കിൽ അതു നടുേവ മുറി രണ്ടി�
ട ഒരുേപാെല നിേവദിക്കണം. ഇങ്ങെനെയല്ലാം
ഇേപ്പാഴും നട വരു .

തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവിെന്റ സുഖേക്കടു േഭ�
ദമാക്കിയ ഉണ്ണിമൂ ് ധന്വന്തരിയുെട തി ഷ്ഠ കഴി�
ഞ്ഞതിെന്റ േശ ഷം ആ േദവെനയും പൂർവ്വപരേദവത�
യായ ശിവെനയും ഭക്തിപൂർവ്വം വളെര േസവി കയും
അ ഷ്ഠൈവദ്യന്മാരിെലാരാളായ ആല ർനമ്പിയുെട
അടുക്കൽ യഥാ മം ൈവദ്യശാ ം പഠി കയും
ൈവദ്യവി ഷയത്തിൽ അവിടു ് അതിസമർത്ഥനും
വിശ്വവി തനുമായിത്തീരുകയും അനന്തരം തെന്റ
ഗുരുനാഥെന്റ പു ിയായ ഒരു കന്യകെയ യഥാ മം
വിവാഹം കഴി കയും അതിൽ അവിേട ധാരാളം
പു സന്താനങ്ങളുണ്ടാവുകയും ആ സന്താനപരമ്പര

േമണ വർദ്ധി കയും അവെരല്ലാവരും അവരുെട
പരേദവതമാെര യഥാ മം േസവി കയാൽ ൈവദ്യ�
വി ഷയത്തിൽ പൂർവന്മാെര അതിശയി സിദ്ധന്മാ�
രായിത്തീരുകയും െച ്.

ധന്വന്തരിെയ തി ഷ്ഠിച്ച സന്യാസി തി ഷ്ഠാനന്തരം
എേങ്ങാ ം േപായില്ല. തപ െച െകാ ് ആ അമ്പല�
ത്തിൽത്തെന്ന വളെരക്കാലമിരി കയും ഒടുക്കം അവി�
െടവ തെന്ന സ്വർഗ്ഗാേരാഹണം െച കയും െച ്.
സന്യാസിയുെട മൃതശരീരം ആ അമ്പലത്തിൽത്തെന്ന
ര ീേകാവിലുകളുെടയും മദ്ധ്യത്തിലായി ഭൂമിദാനം
െചയ്യ(സംസ്കരിക്ക)െപ്പടുകയും ആ സ്ഥല ് ഒരു തറ�
െകട്ടി തുളസി നടുകയും െച . ആ തുളസിത്തറയും
തുളസിയും ഇേപ്പാഴും അവിെട കാൺമാനു ്.

ധന്വന്തരിയുെട തി ഷ്ഠയും സന്യാസിയുെട സ്വർ�
ഗ്ഗാേരാഹണവും മ ം കഴിഞ്ഞി വളെര തലമുറകൾ �
േശ ഷം പിലാമേന്താൾ മൂസ്സിെന്റ ഇല്ല ് ഒരു കാല ്
ഓേരാരുത്തരായി കാലധർമ്മെത്ത ാപി കയും ഒടു�
ക്കം ഒരു കന്യക മാ ം േശ ഷി കയും െച ്. അക്കാ�
ല ് നാടുവാണിരുന്ന സാമൂതിരിപ്പാടു ത രാെന്റ പുറ�

് ഏറ്റവും വലിയതായ ഒരു േമഹകുരു ഉണ്ടാവുകയും
അതിനു ചികിത്സി ന്നതിനു പിലമേന്താൾ ഇല്ല
മൂസ്സന്മാരാരും ഇല്ലാെതയിരി കയും െചയ്കയാൽ അവി�
ടുെത്ത ധാന ശി ഷ്യന്മാരിെലാരാളും പിലമേന്താൾ
സമീപം “കുലുക്കലൂർ” എന്ന േദശ കാരനും “വട ം�
കര” എ ് ഇല്ലേപ്പരുമായ ഒരു ന തിരിെയെക്കാ ്
ചികിത്സിപ്പി . ശ ിയ െചയ്യാെത സുഖെപ്പടുത്താൻ

യാസമാെണ േതാ കയാൽ ന രി കുരു കീറുക�
യും ചികിത്സി ദീനം േഭദമാ കയും െച . ശ ിയ
െച കയാൽ ആ ന രിയുെട ാദ്ധാദികൾ േശ ഷമുള്ള
ന തിരിമാർ നടത്തിെക്കാടുക്കാതിരി കയും അേദ്ദഹ�
ത്തിനു സ്വന്തം ഇല്ല തെന്ന താമസിക്കാൻ പാടിെല്ല�
ന്നായിത്തീരുകയും െച . അതിനാൽ ആ വിവരം ന �
രി സാമൂതിരിപ്പാടുത രാെന്റ അടുക്കൽ അറിയി കയും
ത രാൻ ആ ന തിരിെയെക്കാ ് പിലാമേന്താളില്ല�

ണ്ടായിരുന്ന കന്യകെയ വിവാഹം കഴിപ്പി കയും
സർവ്വസ്വദാനമായി അവിെട ദ കയറ്റി താമസിപ്പി �
കയും ആ ന തിരിക്കായി വളെര വ വഹകൾ കല്പി
െകാടു കയും െച . പിലാമേന്താൾ മൂസ്സിെന്റ ഇല്ലേത്ത�

് ഇേപ്പാൾ ഉള്ള വ ക്കളിൽ മിക്കവയും സാമൂതിരിപ്പാ�
ടു ത രാൻ ഇ കാരം കല്പി െകാടുത്തി ള്ളവയും ആ
ഇല്ല ള്ളവർ വട ംകര ന രിയുെട സന്താനപരമ്പ�
രയിലുൾെപ്പട്ടവരുമാണു്. ഇേപ്പാൾ ഈ ഇല്ല ് ഒരു
മൂ ം അവിടുെത്ത അമ്മയും അവിടു ് വിവാഹം കഴി�
ച്ചി ള്ള അന്തർജ്ജനവും ര പുരു ഷസന്താനങ്ങളും ഒരു

ീ സന്താനവും മാ േമ ഉ . ആ പുരാതന കുടുംബം
സകൈലശ്വര്യങ്ങേളാടുംകൂടി എെന്ന ം വർദ്ധിച്ചിരി�

വാൻ സ്വർേവ്വശ്വരൻ കടാക്ഷി മാറാകെട്ട.
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ശാസ്താേങ്കാട്ടയും കുരങ്ങന്മാരും

ശാസ്താേങ്കാട്ട തിരുവിതാംകൂറിൽ കുന്ന ർ താലുക്കി�
ലുൾെപ്പട്ട ഒരു സ്ഥലമാണു്. ഈ സ്ഥലത്തിനു് “ശാ�
സ്താേങ്കാട്ട” എ േപരുണ്ടായതിെന്റ കാരണംതെന്ന
ആദ്യേമ വിവരിേക്കണ്ടിയിരി . പന്തള രാജാ�
ക്കന്മാർ പാണ്ഡ്യരാജവംശ്യന്മാരാെണ ം അവരുെട
കുലപരേദവത ശബരിമല ശാസ്താവാെണ മുള്ളതു് സു�

സിദ്ധമാണേല്ലാ. മുൻകാലങ്ങളിൽ പന്തള രാജാ�
ക്കന്മാെരല്ലാവരും ആണ്ടിെലാരിക്കൽ ശബരിമലയിൽ�
േപ്പായി സ്വാമിദർശനം കഴി ക പതിവുണ്ടായിരു .
ഇേപ്പാഴും അവരിെലാരാെളങ്കിലും ആണ്ടിെലാരിക്കൽ
(മകരസം ാന്തി ്) ശബരിമലയിൽെച്ച ് ദർശനം
കഴിക്കണെമ ് ഏർപ്പാടു ്.

പെണ്ടാരിക്കൽ ഒരു പന്തള രാജാവു് കായംകു�
ള ് വ ് അവിടുെത്ത ഒരു രാജ്ഞിെയ ഭാര്യയായി
സ്വീകരി കയും അവിെടത്തെന്ന താമസം തുട കയും
െച . ആ രാജാവും രാജ്ഞിയും പരസ്പരാനുരാഗം നിമി�
ത്തം പിരി താമസി വാൻ അശക്തരായിത്തീരുക�
യാൽ ആ രാജാവു പ െകാല്ലേത്ത ് പന്തള
േപാവുകേയാ ശബരിമലയിൽേപ്പായി സ്വാമിദർശനം
കഴി കേയാ െചയ്യാെത കായംകുള തെന്ന താമസി�

. അങ്ങെനയിരി േമ്പാൾ ഒരു ദിവസം രാ ിയിൽ
പന്തള രാജാവു് ഉറക്കത്തിൽ “അേയ്യാ! കടുവ വരു�
േന്ന, പുലി വരുേന്ന!” എ പറ െകാ ് ഉറെക്ക
നിലവിളി . അതുേക രാജ്ഞി ഉണർ േപടി വിറ�

െകാ ് എന്താെണ ് േചാദിച്ചേപ്പാൾ രാജാവു് “ഒ �
മില്ല. ഒരു സ്വപ്നം ക ്. അ യു ” എ പറയുകയും
വീ ം ഉറങ്ങി ട കയും െച . അ കാരം പിേറ്റ
ദിവസവുമുണ്ടായി. എന്നല്ല, അതു ദിവസംേതാറും പതി�
വായിത്തീർ . ഇതു നിമിത്തം േപടിച്ചി ് രാജ്ഞി
രാ ിയിൽ കിട റ വാൻ നിവൃത്തിയില്ലാെതയായി.
ഈ വിവരം കായംകുള ് രാജാവറികയും ഇതിെന്റ ശമ�
നത്തിനായി പല മ വാദങ്ങളും ചികിത്സകളും ഈശ്വ�
രേസവാദികളും മ ം നടത്തി കയും െച . ഇെതാ �
െകാ ം പന്തള രാജാവിെന്റ സ്വപ്നദർശനത്തിനും
നിലവിളി ം യാെതാരു േഭദവുമുണ്ടായില്ല. ത ത,
അതു േമണ വർദ്ധി ്, ദിവസം േതാറും അ മാറും
എ ം പ ം ാവശ്യം വീതമായിത്തീർ . അേപ്പാൾ
രാജ്ഞി മാ മല്ല, രാജമന്ദിരത്തിലാർ ം തെന്ന േപ�
ടിച്ചി രാ ിയിൽ കിട റ വാൻ നിവൃത്തിയില്ലാെത�
യായി. അതിനാൽ കായംകുള ് രാജാവു് ഒരു ദിവസം
തെന്റ ആവുത്തനായ പന്തള രാജാവിെന അടുക്കൽ
വരുത്തി “േഹ! അങ്ങയുെട കൂ വിളിയും േകാലാഹല�
വും െകാ ഇവിെടയാർ ം രാ ികാലങ്ങളിൽ കിട�

റങ്ങാൻ നിവൃത്തിയില്ലാെതയായേല്ലാ. അവിെട
ാ േണ്ടാ? “കടുവാ വരു ; പുലി വരു ; കടുവാ

െപ ; പുലി െപ ” ഇങ്ങെന എെന്തല്ലം അസംബന്ധങ്ങ�
ളാണു് അവിടു ് പറയുന്നതു്. ഈ സ്ഥിതിയിൽ ഇനി
ഇവിെട താമസിക്കണെമന്നില്ല. പന്തള തെന്ന േപാ�
യി താമസിക്കാണം. ഈ ഉപ വങ്ങെളാെക്ക മാറിയി ്
വന്നാൽ മതി” എ പറ . ഇതു േകട്ടേപ്പാൾ പന്ത�
ള ് രാജാവിനു് അസാമാന്യമായ മനസ്താപമുണ്ടായി.
ഒന്നാമതു്, തെന്റ ാണ ിയയായ രാജ്ഞിെയ വി ്
പിരി താമസി ക എ ള്ള കാര്യം അേദ്ദഹത്തി�
നു് പരമസങ്കടമായി ള്ളതായിരു . പിെന്ന കായംകു�
ള ് രാജാവിെന്റ വാ ് സ്വല്പം പുച്ഛരസേത്താടുകൂടി�
യും ആേക്ഷപമായി ം എന്നാൽ, ഒരു വിധം ശാസന�
യായി മായിരു . എല്ലാംെകാ ം പന്തള രാജാവു്
അത്യന്തം വി ഷണ്ണനായിത്തീർ െവ ം പറഞ്ഞാൽ
മതിയേല്ലാ.

അ രാ ിയിൽ പന്തള രാജാവിനു പതിവു�
ള്ളതു് കൂടാെത വിേശ ഷാൽ ഒരു സ്വപ്നം കൂടിയുണ്ടായി.
അതു ഒരു പരേദശ ാഹ്മണൻ അേദ്ദഹത്തിെന്റ അടു�
ക്കൽെച്ച ് “േഹ! അവിടു ് ഒ ം വി ഷാദിേക്കണ്ട.
അവിടു ് ഒരു കാര്യം െചയ്താൽ അവിെട ണ്ടായിരി�

ന്ന ഉപ വം നീങ്ങി നല്ല സുഖമാവും. അവിടുെത്ത
പരൈദവമായ ശബരിമല ശാസ്താവിെന ദർശനം കഴി�
ച്ചി ് ഇേപ്പാൾ പ െകാല്ലാമായേല്ലാ. അതിനാൽ
അവിെടേപ്പായി ഒരു പ ദിവസം ആ സ്വാമി�
െയ ഭജിക്കണം. പിെന്ന തിങ്കൾ ഭജന മുടങ്ങാെത
നട കയും േവണം. എന്നാൽ മതി, എല്ലാ സുഖമാ�
കും. അ സ്വപ്നത്തിൽ കാണു കടുവായും പുലിയും
ശബരിമല ശാസ്താവിെന്റ നായ്ക്കളാണു്. കായംകുള
രാജാവു് അേങ്ങ ആേക്ഷപിച്ചതിെന്റ ഫലം അേദ്ദഹം
അനുഭവി ം” എ പറ എന്നായിരു . ഇതു് േക�
വലം സ്വപ്നമെല്ല ം ശബരിമല ശാസ്താവുതെന്ന തെന്റ
അടുക്കൽ എഴുന്നള്ളി അരുളിെച്ചയ്തതാെണ ം വിശ്വ�
സി ് രാജാവു് പിേറ്റ ദിവസം രാവിെല രാജ്ഞിെയ

ഹിപ്പി കയും തനി േപാകുന്നതിനു് അനുവാദം
േചാദി കയും െച . രാജാവിനുണ്ടായി ള്ള ഉപ വം
മാറിയാൽ െകാള്ളാെമ ് വളെര ആ ഹമുണ്ടായിരു�

െവങ്കിലും അേദ്ദഹം പിരി േപാവുകെയ ള്ള
കാര്യം രാജ്ഞി ് അത്യന്തം സന്താപകരമായിരു .
അതിനാൽ ഭജനം കഴിഞ്ഞാൽ അ തെന്ന തെന്റ
അടുക്കൽ എത്തിെകാള്ളാെമ സത്യം െചയ്തി ് അേദ്ദ�
ഹം േപായിവരുന്നതിനു് ആ സാധ്വി അനുവദി കയും
രാജാവു് അ കാരം െചയ്തി ് അ തെന്ന പന്തളേത്ത�

േപാവുകയും െച . അ മുതൽ കായംകുള ്
രാജാവിനു് ഒരു ചിത്ത മത്തിെന്റ ലക്ഷണം ക തുട�
ങ്ങി. അേദ്ദഹം സദാ “കടുവാ െപ , പുലി െപ , കടുവാ
െപ ,” എ ് ഉരുവി ് തുട കയും േവെറ യാെതാ ം
സംസാരിക്കാെതയാവുകയും െച . കുളി, ഭക്ഷണം
മുതലായതുതെന്ന അന്യൻമാരുെട നിർബന്ധംെകാ ്
േവണ്ടതായിത്തീർ . എന്നാൽ അെതാെക്ക േപരിനു
മാ ം നട െമന്നല്ലാെത സാമാന്യം േപാെല ഒ ം
െചയ്യാെതയായി. ചില ദിവസങ്ങളിൽ ആെരല്ലാം
നിർബന്ധിച്ചാലും കുളി കയും ഉ കയും െചയ്യാ�
െതയുമിരു . രാജ്യകാര്യങ്ങെളപ്പറ്റി അേദ്ദഹത്തിനു
ചിന്ത േപാലുമില്ലാെതയായി. അേങ്ങാ ് എെന്തങ്കിലും
േചാദിച്ചാലും പറഞ്ഞാലും എല്ലാറ്റിനും ഉത്തരം, “കടു�
വാ െപ , പുലി െപ ” എ മാ ം. ഇതു നിമിത്തം
രാജമന്ദിരത്തിലുള്ളവരും രാജപുരു ഷൻമാരും മാ മല്ല,
രാജ്യവാസികളും ആെകപ്പാെട പര്യാകുലൻമാരായി�
ത്തീർ . അേനകം മ വാദങ്ങളും ചികിത്സകളും മ ം
െചയ്യി ് േനാക്കി. ഒ െകാ ം ഒരു ഫലവും കണ്ടില്ല.
അതിനാൽ പിെന്ന സിദ്ധൻമാരായ ചില ശ്നക്കാെര
വരുത്തി ശ്നം വായിപ്പി ് േനാക്കിയേപ്പാൾ അവർ,
പന്തള രാജാവിെന ആേക്ഷപിച്ചതിനാൽ ശബരിമല
ശാസ്താവിനുണ്ടായി ള്ള വിേരാധം നിമിത്തം സംഭവി�
ച്ചി ള്ളതാെണ ം അതിേല ായശ്ചിത്തമായി
നൂെറ്റാ രാശി ശബരിമല െകാടുത്തയ ് നടയിലിടുവി�

കയും “കടുവാ െപ , പുലി െപ ” എ ള്ള വാ കൾ
എ ം ാഹ്മണർ സഭയിൽ േയാഗിക്കത്തക്കവണ്ണം
ഏർപ്പാടു െച കയും െചയ്താൽ ഈ സുഖേക്കടു മാറി
രാജാവു പൂർവ്വസ്ഥിതിെയ ാപി െമ ം വിധി .
ഉടെന നൂെറ്റാ രാശി െകാടുത്തയ ്, ശബരിമല ശാ�
സ്താവിെന്റ നടയിലിടുവി കയും േമൽപ്പറഞ്ഞ (കടുവാ
െപ , പുലി െപ എ ള്ള)വാ കൾ സംഘക്കളിക്കാ�
രായ ന രിമാെരെക്കാ സഭയിൽ േയാഗിപ്പി ്
തുട കയും കായംകുള ് രാജാവു് ഉന്മാദം വി ് പൂർവ്വ�
സ്ഥിതിെയ ാപി കയും െച . സംഘക്കളിക്കാർ
ഇേപ്പാഴും

“കാട്ടിൽക്കിടന്നെഞ്ചെട്ടലികൂടിക്കടലുഴുതു
കാലത്തിളവി വിതച്ചേപ്പാഴടയ്ക്ക കായ്ച്ചു
േതാണ്ടിപ്പറിപ്പിച്ചേപ്പാഴരമുറം നിറേക മാ�

ങ്ങാ
േതാലു കളഞ്ഞേപ്പാള റു പറങ്കിക്കപ്പൽ
കപ്പൽ വലിച്ച തലമലമുകളിൽെക്കട്ടി
കായംകുളത്തേല്ലാ കടുവായും പുലിയും െപ ”

എെന്നാരു പാ സംഘക്കളിയിൽ ഉപേയാഗി ് വരു�
ണ്ടേല്ലാ. പന്തള ് രാജാവു് കായംകുള നി ്

േപായതിൽപ്പിെന്ന അേദ്ദഹത്തിനു സ്വപ്നദർശനം മുത�
ലായ ഉപ വങ്ങെളാ മുണ്ടായില്ല. അേദ്ദഹം ഏതാനും
ദിവസം സ്വേദശ താമസിച്ചതിെന്റ േശ ഷം പരിവാര�
സേമതം ശബരിമലയിെലത്തി നവരത്നഖചിതമായ ഒരു
െപാൻകിരീടവും വളെര വിലേയറിയ ഒരു മു മാലയും
നട വ വന്ദി കയും ഭക്തിപൂർവ്വം പ ദിവസ�
െത്ത ഭജനം നട കയും െച . പ ണ്ടാം ദിവസം
നാല നാഴിക പകെല രാജാവിനു് വയറ്റിൽ ഒരു േവ�
ദന തുടങ്ങി. അതിനാൽ അ ം അേദ്ദഹം അത്താഴം
േവെണ്ട ് തീർച്ചയാ കയും യഥാകാലം സന്ധ്യാവന്ദ�
നവും സ്വാമിദർശനവും കഴി ് േപായിക്കിട ഉറ ക�
യും െച . അേപ്പാൾ ഒരു പരേദശ ാഹ്മണൻ അേദ്ദ�
ഹത്തിെന്റ അടുക്കൽെച ് “േഹ േഹ! ഉറക്കമാേയാ?
ഇ രാജ്ഞിയുെട അടുക്കൽ എത്തിെക്കാള്ളാെമ ്
അ ് ശപഥം െചയ്തിട്ടിേല്ല? സത്യലംഘനം വിഹിതമാ�
േണാ? ഇതാ ഇവിെട ഒരു കുതിര നിൽ ്. ഇതി�
െന്റ പുറ കയറിേപ്പായാൽ ക്ഷണത്തിൽ രാജ്ഞിയുെട
അടുക്കെലത്താം” എ പറഞ്ഞതായി അേദ്ദഹത്തിനു
േതാന്നി. ഉടെന എണീ പുറ െച േനാക്കിയ�
േപ്പാൾ ഒരു കുതിര നിൽ ന്നതു് കാണുകയും അേദ്ദഹം
അതിെന്റ പുറ കയറി ഓടി േപാവുകയും ക്ഷണേനരം�
െകാ ് കായംകുളെത്ത കയും െച . രാജാവു തെന്റ

ിയതമയുെട ശയനഗൃഹദ്വാരത്തിങ്കെലത്തി താെഴയിറ�
കയും ആ കുതിര അന്തർദ്ധാനം െച കയും ഒരുമി

കഴി . രാജാവു രാജ്ഞിയുെട ശയ്യാഗൃഹത്തിങ്കിൽെച്ച�
വാതിലിൽ മുട്ടി വിളി . ഉടെന രാജ്ഞിവാതിൽ

തുറ . ആ സാധ്വി തെന്റ ിയതമെന്റ വരവിെനത്ത�
െന്ന തീക്ഷി െകാണ്ടിരിക്കയായിരു . രാജ്ഞിയും
അത്താഴമുണ്ടിട്ടില്ലായിരു . അതിനാൽ ര േപരും
കൂടിേപ്പായി അത്താഴം കഴി ് വരുകയും സുഖമായി കി�
ട റ കയും െച .

പിേറ്റ ദിവസം രാവിെല കായംകുള ് രാജാവു്
തെന്റ ആവുത്തനായ പന്തള ് രാജാവു് തിരി വന്നി�
രി ന്നതായി അറി ് അേദ്ദഹത്തിെന്റ അടുക്കൽ
വന്ദിച്ചി ് “അല്ലേയാ മഹാത്മാേവ, ഞാൻ അജ്ഞത�
മൂലം പറ േപായി ള്ളെതല്ലാം അവിടു ് സദയം
ക്ഷമി കയും ഇനിയും യഥാപൂർവം സ്ഥിരതാമസം
ഇവിെടത്തെന്ന ആ കയും െചയ്യണം” എ ് അേപ�
ക്ഷി . പന്തള ് രാജാവു് അതു േക സസേന്താ ഷം
“എനി ഭവാേനാടു യാെതാരു വിേരാധവുമില്ല. ക്ഷമാ�
യാചനം െചയ്യത്തക്കവണ്ണം ഭവാൻ യാെതാരുപരാധവും
െചയ്തി ള്ളതായി ഞാനറിയു മില്ല. ഇനിയും നിവൃത്തി�
യുള്ളിടേത്താളം കാലം ഇവിെടത്തെന്ന താമസിക്കണ�
െമന്നാണു് ഞാനും വിചാരി ന്നതു്” എ പറയുകയും
അവിെടത്തെന്ന താമസി തുട കയും െച .

അങ്ങെന താമസിച്ചിരുന്ന കാല ് ഒരു ദിവസം
പന്തള രാജാവും അേദ്ദഹത്തിെന്റ ണയിനിയായ
രാജ്ഞിയുംകൂടി ൈസ്വരസല്ലാപം െച െകാണ്ടിരുന്ന�
േപ്പാൾ, രാജാവിനു മു ണ്ടായ സ്വപ്ന ദർശനെത്തപറ്റി�
യും ശബരിമല ശാസ്താവിെന്റ മാഹാത്മ്യെത്ത റി ം
മ ംകൂടി ാസ്താവിക്കയുണ്ടായി. അേപ്പാൾ ശബരിമല
തിങ്കൾ ഭജനം (മാസംേതാറും ദർശനം) മുടങ്ങാെത നട�
ത്തണെമ ് തനി സ്വപ്നത്തിൽ ദർശനമുണ്ടായി ള്ള
കഥ രാജാവിനു് ഓർമ്മ വ . അടുത്ത മാസത്തിെലന്ന�
ല്ല, മാസംേതാറുംതെന്ന ഏതാനും ദിവസം തെന്റ ാ�
ണ ിയെയ പിരി േപാേകണ്ടതായിരി വേല്ലാ
എ വിചാരി രാജാവിനും ഈ വിവരമറിഞ്ഞേപ്പാൾ
രാജ്ഞി ം മനസ്താപമുണ്ടായി. അ രാ ിയിൽ കിട�

റങ്ങിയ സമയം രാജാവിെന്റ അടുക്കൽ ഒരാൾ െച ്
മന്ദസ്മിതേത്താടുകൂടി “േഹ, അ ് ഒ ം വ്യസനിേക്കണ്ട.
അ ് എെന്ന കാണാനായി ിയതമെയ വി പിരി�

ശബരിമലവെര വരണെമന്നില്ല. ഞാൻ ഇവിെട
അടുെത്താരു സ്ഥല വ ഇരുേന്നക്കാം” എ പറ�
ഞ്ഞതായി അേദ്ദഹത്തിനു േതാന്നി. ഉടെന അേദ്ദഹം
ഉണർ ക തുറ ് േനാക്കിയേപ്പാൾ അവിെടെയ�

ം വിേശ ഷിച്ചാെരയും കണ്ടില്ല. രാജ്ഞി നല്ല ഉറക്ക�
മായിരു . തെന്റ അടുക്കൽ വ ് ഇ കാരം പറഞ്ഞ�
തും ശബരിമല ശാസ്താവു് തെന്നയാെണ ് രാജാവു് വി�
ശ്വസി കയും സ്വാമിയുെട ഭക്തവാത്സല്യെത്തയും മാ�
ഹാത്മ്യെത്തയും കുറി വിചാരി വിസ്മയി ് അേദ്ദഹം
മന െകാ ് തെന്റ പരേദവതെയ നമസ്കരി കയും
െച . പിേറ്റ ദിവസം രാവിെല രാജാവു് ഈ വിവരം രാ�
ജ്ഞിെയയും ഹിപ്പി . അേപ്പാൾ രാജ്ഞി ം വളെര
സേന്താ ഷമായി.

കായംകുള ് രാജാവു് ആണ്ടിെലാരിക്കൽ തെന്റ
ൈസനികന്മാെരെയാെക്ക തെന്റ മുമ്പിൽ വരുത്തി ഒരാ�
യുധാഭ്യാസപരീക്ഷ നട കയും പരീക്ഷയിൽ ജയി �
ന്നവർ യഥാേയാഗ്യം വ ക്കളും െപാ ം പണവും
പ ം വളയും മ ം സമ്മാനമായി െകാടു കയും പതി�
വുണ്ടായിരു . ഈ കഥ നടന്ന കാല ് ഈ പരീക്ഷ
േമടമാസം ഒമ്പതാം തീയ്യതി നട ന്നതിനു് നിശ്ചയി .
രാജാവു മൂ ദിവസം മു ് ഒരു വിളംബരം സിദ്ധെപ്പ�
ടുത്തി. എട്ടാം തീയ്യതി രാ ിയിൽ പന്തള ് രാജാവി�
നു വീ ം ഒരു ദർശനമുണ്ടായി. േതജസ്വിയും യുവാവു�
മായ ഒരാൾ അേദ്ദഹത്തിെന്റ അടുക്കൽെച ് “നാെള
ഇവിെട ആയുധാഭ്യാസപരീക്ഷയുണ്ടാകുമേല്ലാ. അതിൽ�
േച്ചരാൻ ഞാനും വരും. അേപ്പാൾ ഞാെന ന്ന അ ്
വീഴുന്ന സ്ഥല ് വന്നാൽ എെന്നക്കാണാം.” എ പറ�
ഞ്ഞതായി രാജാവിനു േതാന്നി. അേദ്ദഹമുണർ ് ക
തുറ ് േനാക്കിയേപ്പാൾ ആെരയും ക മില്ല.

ഒമ്പതാം തിയ്യതി രാവിെല പടയാളികെളല്ലാം കാ�
യംകുള ് രാജാവിെന്റ മുമ്പിൽ ഹാജരായി. ആ കൂട്ട�
ത്തിൽ അപരിചിതനായ ഒരു യുവാവും വ േചർ .
അവെന കണ്ടി ്, കായംകുള രാജാവു്, “നീ ആർ”
എ േചാദി .

യുവാവു്: അടിയൻ ഒരു മലയാളിയാണു്.

രാജാവു്: നീ എവിെടപ്പാർ ?

യുവാവു്: അടിയൻ കുറ കിഴ ് ഒരു മലയിലാണു്
പാർ ന്നതു്.

രാജാവു്: നിെന്റ േപെര ്?

യുവാവു്: അയ്യപ്പൻ എന്നാണു്.

രാജാവു്: നീ ഇവിെട എന്തിനു് വ ?

യുവാവു്: തിരുമന െകാ ് ആയുധാഭ്യാസപരീക്ഷ
നടത്തി ജയി ന്നവർ സമ്മാനങ്ങൾ കല്പി �
െകാടു െണ്ട േക . അതിൽ േചരാെമ
വിചാരിച്ചാണു് അടിയൻ വിടെകാണ്ടതു്.

രാജാവു്: നിന ് ഏതായുധം േയാഗിക്കാനാണു്
പരിചയമുള്ളതു?

യുവാവു്: അടിയനു എല്ലാം കുേറെശ്ശ പരിചയമു ്.

രാജാവു്: എന്നാൽ േചർ െകാ ക. വിേരാധമില്ല.

എ പറഞ്ഞി തെന്റ ൈസനികന്മാരിൽ ധാന�
ന്മാരും നല്ല അഭ്യാസികളുമായവെര വിളി ഈ യു�
വാവിെന പരീക്ഷി ന്നതിനു് ആജ്ഞാപി . അവർ
വി ം അ ം േയാഗി ം വാളും പരിചയും േയാ�
ഗി ം ഈട്ടി, കുന്തം, േവൽ മുതലായ ആയുധങ്ങൾ

േയാഗി ം പല വിധത്തിൽ പരീക്ഷി . ആ പരീ�
ക്ഷകളിെലല്ലാം ആ യുവാവു് ജയി കയും കായംകുളം
ൈസനികെര േതാല്പി കയും െച . അതുക ് കായം�
കുള ് രാജാവു് ഏറ്റവും സേന്താ ഷിക്കകയും “നിന ്
സമ്മാനമായി എന്താണു് േവണ്ടതു് ? എ ം തരാൻ
നാം തയ്യാറാണു് ” എ പറയുകയും െച . അതുേക ്
ആ യുവാവു്, “അടിയനു അധികെമാ ം കിട്ടണെമ ്
ആ ഹമില്ല. അടിയൻ ഇവിെടനി ് എ ന്ന ശരം
െച വീഴുന്ന സ്ഥലവും അതിെന്റ ചു മുള്ള സ്ഥലങ്ങളു�
മുൾെപ്പെട മുക്കാതം (പ നാഴിക ദീർഘവിസ്താര�
മുള്ള) ഭൂമി കരെമാഴിവാക്കി കൽപി തന്നാൽ മതി”
എന്നറിയി . “അങ്ങെനതെന്ന. അ യും കരെമാഴി�
വായി തേന്നക്കാം. ശരെമടുെത്ത ക” എ രാജാവു
കല്പി . ആ യുവാവു് ഒരു ശരെമടു ് ഞാണിൽെത്താ�
ടു ് കിഴേക്കാ തിരി നി ് വലി വി . ആ ശരം
െച വീണ സ്ഥലം ക പിടി ന്നതിനായി കാ�
യംകുള രാജാവു് തെന്റ വിശ്വസ്തഭടന്മാരിൽ ചിലെര
നിേയാഗിച്ചയ . അവേരാടുകൂടി ആ യുവാവും, െവറുെത
േനരേമ്പാക്കിനായിെട്ട ള്ള ഭാവത്തിൽ പന്തള
രാജാവും േപായി. അവെരല്ലാവരുംകൂടി കായംകുള ം�
നി ം കിഴ െതക്കായി ഏകേദശം പ നാഴിക
ദൂരംവെര െചന്നേപ്പാൾ അവിെട ഒരു െപായ്കയും അതി�
െന്റ തീര േദശ ് ഏതാനും കാളകൾ േമ െകാ ്
നിൽ ന്നതും ക . അവയിൽ ഏറ്റവും ഭയങ്കര മൂർ�
ത്തിയായ ഒരു കൂറ്റൻ മൂ റയി െകാ ് പന്തള
രാജാവിെന കുത്തനായി പാ െച . അതുക
രാജഭടന്മാർ േപടിേച്ചാടി. അഭ്യാസിയും സുന്ദരനുമായി
ആ യുവാവു് ൈധര്യസേമതം തിരി നി . കാളെയ
അടിേച്ചാടി പന്തള ് രാജാവിെന രക്ഷി . ഈ
സംഭവം നിമിത്തം ആ െപായ്ക ് അ ണ്ടായ “കാ�
ളകുത്തിെപ്പായ്ക” എ േപരുതെന്ന ഇ ം ജനങ്ങൾ
പറ വരു .

അനന്തരം പന്തള രാജാവും ആ യുവാവുംകൂടി
അവിെടനി കുറ കിഴേക്കാ േപായതിെന്റേശ ഷം
ഒരു പാറ റ െചന്നിരു ് സ്വൽപേനരം വി മി .
അേപ്പാേഴ ം േനരം ൈവകിയതിനാൽ ആ രാ ി
അവിെട താമസി ്. ആ യുവാവിെന്റ കാലടികൾ അ ്
അവിെട പതിഞ്ഞതു് ഇേപ്പാഴും മാ േപാകാെത
െതളി കാൺമാനു ്. ആ സ്ഥലത്തിനു് “തൃപ്പാദം”
എ ് േപരു പറ വരു . പിേറ്റദിവസം (പത്താംതീ�
യതി) അതിരാവിെല പന്തള രാജാവും ആ യുവാവും
കൂടി ഏകേദശം അരനാഴിക കിഴേക്കാ െചന്നേപ്പാൾ
അവിെട ഒരു കായലും അതിെന്റ മധ്യത്തിൽ ഒരു തു�
രു ം ക . അേപ്പാൾ ആ യുവാവു് “ആ കാണുന്ന
തുരുത്തിലാണു് അടിയെന്റ ശരം പതിച്ചിരി ന്നതു്.
അതിനാൽ അേങ്ങാെട്ടഴുന്നള്ളണം. ഇവിെട കടവിൽ
ഒരു െപാ തടി കിട ്. അതിൽക്കയറിേപ്പാ�
യാൽ ആ തുരുത്തിലിറങ്ങാം” എ പറ . രാജാവു്
അ കാരം സമ്മതി കയും യുവാവിേനാടുകൂടി കട�
വിൽെച്ച െപാ തടിയിൽക്കയറുകയും െച . ആരും
തുഴയാെതതെന്ന െപാ തടി െച തുരുത്തിലടു ്.
രാജാവു് തിരി േനാക്കിയേപ്പാൾ ആ യുവാവിെന
കാൺമാനില്ലായിരു . ആ െപാ തടി അവിെട
നി െവള്ളത്തിൽകൂടി നീന്തിേപ്പാകുന്നതു് ക വി�
സ്മയേത്താടുകൂടി രാജാവു് സൂക്ഷി േനാക്കിയേപ്പാൾ
വാസ്തവത്തിൽ അെതാരു െപാ തടിയെല്ല ം ഒരു
മുതലയാെണ ം അേദ്ദഹത്തിനു മനസ്സിലാവുകയും
തെന്റ പരേദവതയുെട മാഹത്മ്യെത്ത റി ് വിചാരി ്
അത്യന്തം അ തെപ്പടുകയും െച . അേപ്പാേഴ ം
ഒരാൾ വാളും പരിചയുെമടു െകാ ് ഏറ്റവും വിന�
യേത്താടുകൂടി രാജാവിെന്റ അടുക്കൽെച്ച ് “ഇതിെല
എഴുന്നള്ളാം” എന്നറിയി . രാജാവു് ഉടെന കുളിയും
സന്ധ്യാവന്ദനവും കഴി ് ആ അകമ്പടിക്കാരേനാടുകൂടി
തുരുത്തിെന്റ ഒരു ഭാഗ െചന്നേപ്പാൾ അവിെട ഒരു ശി�
ലാവി ഹവും അതിേന്മൽ താൻ ശബരിമല നട വച്ച
െപാൻകിരീടവും മു മാലയും ചാർത്തിയിരി ന്ന�
തായും ക ് രാജാവു് സേന്താ ഷാ തപരവശനായി
ഭക്തിസേമതം സാഷ്ടാംഗം വീണു നമസ്കരി . അേപ്പാൾ
ഒരാൾ അവിെട നി ശംഖു വിളി കയും ഒരാൾ
വി ഹത്തിെന്റ മുമ്പിലിരു പൂജി കയും അസംഖ്യം
കുരങ്ങന്മാർ െതാഴുതു നമസ്കരി കയും െച ണ്ടാ�
യിരു . രാജാവു് നമസ്കരി ് എണീറ്റേപ്പാൾ ആ
പൂജക്കാരൻ തീർത്ഥവും സാദവും െകാടു . ആ
സമയം വൃദ്ധനായ ഒരു പരേദശ ാഹ്മണൻ ഒരു െവളി�
ച്ചപ്പാടിെനേപ്പാെല തുള്ളിെക്കാ ് അവിെട വരുകയും
പന്തള രാജാവിെന്റ േനെര േനാക്കി, “എന്താ, എെന്റ
ഉണ്ണി സേന്താ ഷമായിേല്ല? ആ ഹം സാധി വേല്ലാ.
ഞാൻപറഞ്ഞിരുന്നതുേപാെല ഇവിെട വന്നിരി .
ഇനി എെന്റ ഉണ്ണി എെന്റ മല േകറണെമന്നില്ല. ഇവിെട
േവണ്ടതുേപാെല െച െകാണ്ടാൽ മതി. ഈ പൂജക്കാ�
രൻതെന്ന എെന്റ പൂജക്കാരനായി ഇരു െകാള്ളെട്ട.
(രാജാവിെന്റ അകമ്പടിക്കാരെന ചൂണ്ടിക്കാണി െകാ�

്) ഈ ഉണ്ണിത്താൻ എെന്റ ദാസനാണു്. ഇവൻ
എെന്റ ഉണ്ണിയുെട അംഗരക്ഷകനായിരിക്കെട്ട (ശംഖു
വിളിച്ച മാരാെന ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചി ്) ഇവൻ എെന്റ
മാരാനും കഴകക്കാരനുമായിരിക്കെട്ട. ഈ കുരങ്ങന്മാരും
എെന്റ ഉണ്ണിെയ ഇക്കെര കടത്തിയ മുതലയും ഈ
കായലിലുള്ള “േ ഷ്ഠകൾ” (ഏട്ടകൾ) എ േപരായ
മത്സ്യങ്ങളും എെന്റ പരിവാരങ്ങളാണു്. ഇവെരെയല്ലാം
എെന്റ ഉണ്ണി രക്ഷി െകാള്ളണം. ഇവരിൽ ആെരെയ�
ങ്കിലും ആെരങ്കിലും ഉപ വിച്ചാൽ ആ ഉപ വികെള
ഞാൻ യഥാേയാഗ്യം ശിക്ഷി ം. എെന്റ ഉണ്ണി ഇവിെട
വ ് ആദ്യമായി എെന്ന ദർശിച്ച ഈ ദിവസം ഈ സമ�
യ ് (േമടമാസം പത്താം തീയതി രാവിെല) ഇവിെട
വ എെന്ന ഭക്തിപൂർവ്വം ദർശി ന്നവർ ് സകലാ�
ഭീഷ്ടങ്ങളും ഞാൻസാധിപ്പി െകാടു കയും െച ം”
എ പറയുകയും െചയ്തി ് അേദ്ദഹം വന്നതുേപാെല
തെന്ന ഓടിേപ്പാവുകയും െച . ആ ാഹ്മണൻ എവി�
െടനി ് വ എ ം എേങ്ങാട്ടാണു് േപായെത ം
ആർ ം നിശ്ചയമില്ല. അേദ്ദഹെത്ത അതിനുമു ം
അതിൽ പിെന്നയും ആരും കണ്ടിട്ടില്ല. അതു സാ�
ക്ഷാൽ ശാസ്താവുതെന്ന േവ ഷംമാറി വന്നതാെണന്നാണു്
വിശ്വാസം. േമടമാസത്തിൽ പത്താമുദയ ന്നാൾ
(പത്താം തീയ്യതി) രാവിെല അവിെടെച്ച ദർശനം
കഴി ക വളെര ധാനമായിട്ടാണു് വച്ചിരി ന്നതു്.
ഇതിനായി ആ േതാറും അസംഖ്യമാളുകൾ ഇേപ്പാ�
ഴും അവിെട ടാറു ്. ◌് ഈ സ്ഥലം അക്കാല ്
കായംകുളേത്താടു് േചർന്നതായിരുന്നതിനാൽ ആ ാ�
ഹ്മണൻ േപായ ഉടെന പന്തള രാജാവു് ഉണ്ണിത്താെന
വിളി ് “ഇവിെട ഉണ്ടായിരി ന്ന സംഗതികെളല്ലാം
ഉടെന കായംകുള ് രാജാവിെന അറിയിക്കണം”
എ ് ആജ്ഞാപി കയും ഉണ്ണിത്താൻ അേപ്പാൾ�
തെന്ന പുറെപ്പ ് കായംകുളെത്തത്തി രാജാവു് അ
ൈവകുേന്നരമായേപ്പാേഴ ം ഈ സ്ഥലെത്തത്തി സ്വാ�
മിദർശനം കഴി കയും പിെന്ന ഏതാനും ദിവസം
അവിെടത്തെന്ന താമസി െകാ ് അവിെട േവ ന്ന
പരി ഷ്കാരങ്ങെളല്ലാം വരു കയും െച . കായംകുള
രാജാവു് അവിെട െചയ്ത പരി ഷ്കാരങ്ങളിൽ ാധനെപ്പ�
ട്ടവ താെഴ പറയുന്നവയാണു്. ആദ്യംതെന്ന ജനങ്ങളുെട
ഗതാഗത സൗകര്യത്തിനായി ഒരു തുരുത്തിൽനി ് ഒരു
കൽച്ചിറ െകട്ടി പടിഞ്ഞാേറക്കരേയാടു സംഘടിപ്പി .
പിെന്ന േക്ഷ ം പണികഴിപ്പി കയും ചു ം മതിൽ
െകട്ടി കയും േക്ഷ ത്തിൽ നിത്യനിദാനം, മാസ�
വിേശ ഷം, ആട്ടവിേശ ഷം മുതലായ വക ് േവ ന്ന
വ വകകൾ നിശ്ചയി കയും െച ്. േക്ഷ ത്തിെന്റ
പടിഞ്ഞാറുവശ വടേക്കാ മാറി ഒരു െകാട്ടാരം പണി�
കഴിപ്പി . പന്തള രാജാവിെനയും അേദ്ദഹത്തിെന്റ

ിയതമയായ രാജ്ഞിെയയും അവിെട താമസിപ്പി .
അ കാരംതെന്ന പൂജ (ശാന്തി)ക്കാരൻ, കഴകക്കാരൻ,
ഉണ്ണിത്താൻ എന്നിവർ ം േക്ഷ ത്തിെന്റ സമീപം
തെന്ന ഓേരാ ഗൃഹങ്ങൾ പണിയി െകാടു കയും
െച . അവർ െചലവിനു േവ ന്ന വ ക്കൾ കര�
െമാഴിവായി പതി െകാടു കയും െച . മുേമ്പ തെന്ന
ഈ സ്ഥലത്തിനുണ്ടായിരുന്ന “േകാട്ട” എ േപരു
ശാസ്താവിെന്റ സാന്നിധ്യംനിമിത്തം അക്കാലം മുതൽ ്
“ശാസ്താംേകാട്ട” എന്നായിത്തീരുകയും െച .

ശാസ്താേങ്കാട്ടയിൽ േക്ഷ ം പണി മുതലായവ കഴി�
ഞ്ഞി ം അവിടുെത്ത പൂർവ്വ നിവാസികളായിരുന്ന കടുവ,
പുലി മുതലായ ദുഷ്ടമൃഗങ്ങൾ അവിെടത്തെന്ന നിവസിച്ചി�
രു . അവ അവിെട പാർത്തിരുന്നതു് േക്ഷ ത്തിനു് കു�
റ ് കിഴ ് വടക്കായി കായൽവക്ക ള്ള ഒരു വലിയ
ഗുഹയിലായിരു . ആ ഗുഹ ഇേപ്പാഴും അവിെട കാൺ�
മാനു ്. ആ ഗുഹ ് “പുലിവാരം” എന്നാണു് ഇേപ്പാൾ
േപരു പറ വരുന്നതു്. ആ ഗുഹയുെട അന്തർഭാഗം
ഏറ്റവും വിശാലവും സഞ്ചാര സൗകര്യമുള്ളതുമാെണ ്
ചിലർ പറയു .

ഒരിക്കൽ ഒരു കടുവാ അയ്യപ്പസ്വാമിയുെട ഭക്തനായ
ഉണ്ണിത്താെന്റ ഒരു പശുവിെന പിടി െകാ . അതു്
സ്വാമി ് ഒ ം രസിച്ചില്ല. അതിനാൽ സ്വാമി വി മ�

െമടു െകാ ് പുറെപ്പ . സകല ദുഷ്ടമൃഗങ്ങെളയും
അവിെടനി ് ആട്ടിേയാടി ് െകാ േപായി െകാട്ടാ�
രക്കര ് സമീപം “േകാട്ടത്തല” എ പറയുന്ന സ്ഥല�
ത്തിന റത്താക്കി. സ്വാമി അവിെട വി ് ഊന്നിപ്പിടി�

നി െകാ ് “േമലാൽ യാെതാരു ദുഷ്ടമൃഗവും ഈ
സ്ഥലത്തിന റം കടക്കരുതു്” എന്നാജ്ഞാപി കയും
െച . അതിൽപ്പിെന്ന േകാട്ടത്തല പടിഞ്ഞാ യാ�
െതാരു ദുഷ്ടമൃഗവും ഇതുവെര കടന്നിട്ടില്ല. അ സ്വാമി
വി ന്നിനിന്ന സ്ഥല തൃപ്പാദങ്ങളും വില്ലിെന്റ അ വും
പതിഞ്ഞതു് ഇേപ്പാഴും കാൺമാനു ്.

പന്തള രാജാവും രാജ്ഞിയും ശാസ്താേങ്കാട്ടയിൽ
താമസമായതിെന്റ േശ ഷം െകാട്ടാരത്തിൽനി ം പുറ�
ത്തിറങ്ങിയാൽ മുമ്പിലും പിമ്പിലും കുരങ്ങന്മാർ അകമ്പ�
ടിയായി കൂടുക പതിവായി. അ കാരംതെന്ന രാജാവും
രാജ്ഞിയും കുളിക്കാനായി കടവിൽ െച േമ്പാൾ മു
പറഞ്ഞി ള്ള ആ മുതലയും മത്സ്യങ്ങളും അവിെട ഹാജ�
രാവും. ഇങ്ങെന കുറ ദിവസം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ ഇവർ�

് എെന്തങ്കിലും പതിവായി െകാടുേക്കണ്ടതാെണ
രാജാവിനും രാജ്ഞി ം േതാ കയും കുരങ്ങന്മാർ ്
പഴം, ശർക്കര, േതങ്ങാ ൾ മുതലായവയും മുതല ് േചാ�
റും മത്സ്യങ്ങൾ അരിയും പതിവായി കുേറെശ്ശ െകാടു�

തുട കയും െച . പിന്നീടു് ഇനിെയാരു നിശ്ചയം
െചേയ്യണ്ടതാെണ േതാ കയാൽ തിദിനം കുര�
ങ്ങന്മാർ ് ആേറകാലിടങ്ങഴി അരിയുെടയും മുതല ്
ഒേന്നകാലിടങ്ങഴി അരിയുെടയും േചാറും മത്സ്യങ്ങൾ�

മുന്നാഴി അരിയും പതിവായി േക്ഷ ത്തിൽനി ്
െകാടു ന്നതിനു് പന്തള ് രാജാവു് ഏർപ്പാടു െച .
രാജാവും രാജ്ഞിയും കുളിക്കാൻ കടവിൽ െച േമ്പാൾ
മത്സ്യങ്ങൾ ള്ള അരി േദവസ്വം കലവറക്കാരൻ കട�
വിൽ െകാ െചല്ലണം. ആ അരി വാരി മത്സ്യങ്ങൾ
ഇ െകാടു ക രാജാവും രാജ്ഞിയും കൂടിയാണു് പതിവു്.
ഉച്ചപൂജ കഴിയുേമ്പാൾ കുരങ്ങന്മാർ ള്ള േചാറു കിഴേക്ക�
േഗാപുരത്തിങ്കൽ മതിൽ െവളിയിൽ െകാ െച
െകാടുേക്കണ്ടതു് ശാന്തിക്കാരനും മുതല ള്ള േചാറു കട�
വിൽ െകാ െച െകാടുേക്കണ്ടതു് മാരാരുമാണു്.
അങ്ങെനയാണു് രാജാവു് വ്യവസ്ഥ െചയ്തി ള്ളതു്. കു�
രങ്ങന്മാർ ഊണു് കഴിഞ്ഞാൽ െകാട്ടാരത്തിൽെച്ച
രാജാവിെന ക വന്ദി കയും ഒരു സേന്താ ഷശബ്ദം
പുറെപ്പടുവി കയും െച ക പതിവായിരു .

ഇങ്ങെനയിരുന്ന കാല ് ഒരിക്കൽ കായംകുള ്
രാജാവു സ്വാമിദർശനത്തിനും കാര്യങ്ങെളല്ലാം ശരിയാ�
യി നട െണ്ടാ എ ് അേന്വ ഷി ന്നതിനുമായി
വീ ം ശാസ്താേങ്കാട്ടയിൽ വ ്. അേദ്ദഹം മഞ്ചലിൽ
വ പന്തള രാജാവും രാജ്ഞിയും താമസിച്ചിരുന്ന
െകാട്ടാരത്തിലാണു് ഇറങ്ങിയതു്. പന്തള ് രാജാവും
രാജ്ഞിയും കുളിയും സാമിദർശനവും കഴി െകാട്ടാര�
ത്തിൽ വന്ന സമയത്തായിരു കായംകുള ് രാജാ�
വിെന്റ വരവു്. അതിനാൽ അകമ്പടിക്കാരായ കുരങ്ങ�
ന്മാർ അേപ്പാൾ അവിെടത്തെന്ന ഉണ്ടായിരു . കാ�
യംകൂള ് രാജാവു് മഞ്ചലിൽനി ് ഇറങ്ങിയ ഉടെന
വാനരവീരന്മാർ രാജാവിെന താണു് െതാഴുതി ൈക
െകട്ടി വായ് െപാത്തി വളെര ആദരേവാടും ഭക്തിേയാടു�
കൂടി നിര നി . അതു കണ്ടി കായംകുള രാജാവു്
“ഇതു നല്ല േനരേമ്പാ തന്ന. ഇവർ മഹാേയാഗ്യന്മാ�
രാെണ േതാ വേല്ലാ” എ പറ ചിരി .
അേപ്പാൾ പന്തള രാജാവു്, “അേത, അവർ േയാഗ്യ�
ന്മാർതെന്നയാണു്. അവരുെട ദിവ്യത്വം ഒ ം ചില്ലറയല്ല.
അവർ സ്വാമിയുെട ആളുകളാണു്. അവർ ദിവസം�
േതാറും പതിവായി ആേറകാലിടങ്ങഴി അരിയുെട േചാറു
േക്ഷ ത്തിൽനി െകാടു ന്നതിനു് ഞാൻ ഏർപ്പാടു്
െചയ്തി ്” എ പറ .

8



െകാട്ടാരത്തിൽ ശ ണ്ണി: ഐതിഹ്യമാല 9

കായംകുള രാജാവു സ്വല്പം വി മിച്ചതിെന്റ
േശ ഷം കുളിക്കാനായി കടവിേല ് േപായി. അകമ്പടി�
യായി കുരങ്ങന്മാരും േപായി. രാജാവിനു േത കുളിയാ�
യിരുന്നതിനാൽ ൈകവിരലിൽ കിടന്ന രത്നഖചിതമായ
േമാതിരമൂരി കടവിൽ ഒരു കല്ലിേന്മൽ വച്ചി ് എണ്ണ േത�

രാജഭൃത്യന്മാർ രാജാവിെന കുളിപ്പി െകാ നിന്ന
സമയം ഒരു പരു ് ആ േമാതിരത്തിൽ പതിച്ചിരുന്ന
രത്നത്തിെന്റ േശാഭ ക വല്ല ഭക്ഷണസാധനവുമായിരി�

െമ വിചാരിച്ചിേട്ടാ എേന്താ, െപെട്ട പറ വ ്
ആ േമാതിരം റാഞ്ചിെക്കാ േപായി. അതു ക
രാജഭൃത്യന്മാർ “അേയ്യാ! തിരുവാഴി െകാ േപായ�
േല്ലാ” എ പറ . ആ േമാതിരം വളെര വില
കൂടിയതായിരുന്നതിനാൽ അതു േപായതു് െകാ ് രാ�
ജാവിനും അത്യധികമായ മനസ്താപമുണ്ടായി. എങ്കിലും
ഗംഭീരമാനസനായ അേദ്ദഹം അതു് പുറ ് കാണിച്ചി�
ല്ല. അേദ്ദഹം കുളി േക്ഷ ത്തിൽ േപായി ദർശനം
കഴി ് െകാട്ടാരത്തിേല ് േപായി. ആ സമയ ം
കുരങ്ങന്മാരുെട അകമ്പടിയുണ്ടായിരു . എങ്കിലും
അവരിൽ തലവനായ വലിയ കുരങ്ങൻ അേപ്പാൾ ആ
കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നില്ല. രാജാവു െകാട്ടാരത്തിെലത്തി�
യേപ്പാേഴ ം യൂഥനാഥനായ ആ വാനരവീരൻ േമാതി�
രം തട്ടിെകാ േപായ ആ പരുന്തിെന അടി െകാ
പിടി വലി ് അവിെട െകാ ് െച കയും പരുന്തിെന്റ
നഖത്തിൽ േകാർത്തിരുന്ന േമാതിരെമടു ് രാജാ�
വിെന്റ മുമ്പിൽ വ വന്ദി കയും െച . അതുക ്
കായംകുള ് രാജാവു് വളെര സേന്താ ഷി കയും തല�
വനായ ആ വാനരവീരനു് “സു ീവൻ” എെന്നാരു േപരു
കല്പി െകാടു കയും െച . ഉടെന കുരങ്ങന്മാെരല്ലാം
രാജാവിെന്റ വീ ം വന്ദിച്ചി കിഴെക്ക നടയിേല ം
കായംകുള രാജാവു് പന്തള രാജാവിേനാടു് കൂടി
ഊണു കഴിക്കാൻ അകേത്ത ം േപായി. രാജാക്ക�
ന്മാർ ഊണു കഴി ് പുറ വന്നേപ്പാൾ കുരങ്ങന്മാെര
കാണായ്കയാൽ

“കുരങ്ങന്മാർ ഊണു് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുെട സേന്താ ഷെത്ത
ചില ശബ്ദങ്ങൾ െകാ ് അറിയിക്കാനായി ഇവിെട
വരാറുണ്ടായിരു . ഇന്നവെര കാണാഞ്ഞെതന്താണ�
േവാ? എ ് പന്തള ് രാജാവു് പറ . അേപ്പാൾ
േക്ഷ സന്നിധിയിൽ കുരങ്ങന്മാരുെട കളകളശബ്ദം
ഉച്ചത്തിൽ േകൾക്കയാൽ “അവിെട ഇ ് എേന്താ
വിേശ ഷമുണ്ടായി െണ്ടന്നാണു് േതാ ന്നതു് ” എന്താ�
െണ േപായി േനാക്കെട്ട” എ പറ ് പന്തള ്
രാജാവു് അേങ്ങാ പുറെപ്പ . അേദ്ദഹേത്താടുകൂടി കാ�
യംകുള രാജാവും േപായി. രാജാക്കന്മാർ അേങ്ങാ
െചന്നേപ്പാേഴ ം സു ീവാദികൾ അവർ െകാടുത്ത
േചാറു് പാ േത്താടുകൂടി പിടി വലി െകാ േക്ഷ�

ത്തിൽനി െകാട്ടാരത്തിേല ള്ള വഴിയിേലാളം
എത്തിയിരു . അവർ എന്താണു് െചയ്യാൻ ഭാവി ന്ന�
െതന്നറിയാനായി രാജാക്കന്മാർ ആ വഴിയിൽ തെന്ന
േനാക്കിെക്കാ നി . കുരങ്ങന്മാർ ആ പാ ം പി�
ടി വലി കായംകുള രാജാവിെന്റ മുമ്പിൽെകാ
െച ് വച്ചി ് സു ീവൻ ആ പാ ത്തിലുണ്ടായിരുന്ന
േചാറും ഓേരാ കുരങ്ങന്മാെരയും അവരുെട വയറും െതാ �
കാണി െകാ ദുഃഖഭാവേത്താടുകൂടി രാജാവിെന്റ േന�
െര േനാക്കി. ബുദ്ധിമാനായ കായംകുള രാജാവിനു
കാര്യം മനസ്സിലായി. അേദ്ദഹം സു ീവേനാടു് “നിങ്ങൾ�

എല്ലാവർ ം കൂടി ഈ േചാറുെകാ മതിയാകുന്നി�
ല്ല, അേല്ല? എ േചാദി . കാര്യം അതുതെന്ന എ ്
സു ീവൻ ആംഗ്യം കാണി . “ആെട്ട, ഉള്ളതുെകാ�

് എലാവരുംകൂടി ഊണു് കഴിച്ചി ് െകാട്ടാരത്തിൽ
വരുവിൻ, സമാധാനമുണ്ടാക്കാം” എ പറഞ്ഞി
കായംകുള ് രാജാവു് പന്തള ് രാജാവിേനാടുകൂടി
െകാട്ടാരത്തിേല േപായി. ഊണു കഴി െകാ സു�

ീവ ഭൃതികളും അവിെട ഹാജരായി വണക്കേത്താടു
കൂടി നിര നി . കായംകുള ് രാജാവു് നാളിേകരം,
ശർക്കര, പഴം മുതലായവ വരുത്തി അവർ ധാരാളമാ�
യി െകാടുത്തി ് തിദിനം അവർ മൂ പറ അരിയുെട
േചാറുകൂടി െകാടു െകാ ന്നതിനു് കൽപ്പന െകാടു �
കയും അ കാരം കല്പിച്ചനുവദിച്ചിരി ന്നതായി ഒരു
െച തകിടിൽ എഴുതി തുല്യം ചാർത്തി സു ീവെന്റ
ൈകയിൽ െകാടു കയും െച . കുരങ്ങന്മാർ ഒരു
സേന്താ ഷശബ്ദം പുറെപ്പടുവിച്ചി ് രാജാവിെന വീ ം
വന്ദി െകാ ് നാലുപുറേത്ത ം പാ േപാവുകയും
അടുത്ത ദിവസംമുതൽ േദവസ്വം പടിത്തരത്തിൽ േചർ�

് അവർ മൂ പറ ആേറകാലിടങ്ങഴി അരിയുെട
േചാറുവിതം െകാടു തുട കയും െച .

ഒരിക്കൽ െകാട്ടാരക്കര ഒരു നായർ കുടുംബത്തിലു�
ണ്ടായിരുന്ന ീപുരു ഷന്മാർ ഓേരാരുത്തരായി ച �
െക േപായി ് ഒടുക്കം ഒരു ീമാ ം േശ ഷി . ആ

ീ നാൽപത്ത വയ വെര സവിക്കാെതയിരു�
. സന്താനാർത്ഥമായി അവർ അേനകം സത്കർ�

മ്മങ്ങൾ െച എങ്കിലും യാെതാരു ഫലവുമുണ്ടായില്ല.
അതിനാൽ ആ ീ േകവലം വന്ധ്യയാെണ ം അവർ

സവി സന്താനമുണ്ടാവുകെയ ള്ള കാര്യം അസാ�
ധ്യമാെണ ം ആ കുടുംബം അന്യംനി േപാവുകത�
െന്ന െച െമ ം എല്ലാവരും തീർച്ചെപ്പടുത്തി. അങ്ങ�
െനയിരുന്ന കാല ് ഭിക്ഷക്കാരനായി ഒരു സന്യാസി
ആ കുടുംബത്തിൽ െച കയും ഭിക്ഷ വാങ്ങിയ േശ ഷം
ആ ദിവ്യൻ ആ കുടുംബനായികേയാടു് “അേമ്മ, നിങ്ങൾ
ഒ ം വ്യസനിേക്കണ്ട. നിങ്ങൾ ശാസ്താേങ്കാട്ടയിൽ േപാ�
യി സ്വാമിദർശനം കഴി വഴിപാടുകൾ ാർത്ഥിച്ചാൽ
നിങ്ങൾ സന്തതിയുണ്ടാകും” എ പറഞ്ഞി ് ഇറ�
ങ്ങിേപ്പാകുകയും െച . അതു േകട്ടി ് ആ ീ ് ഈ ദി�
വ്യെന്റ വാ ് ഒരിക്കലും മിഥ്യയായിേപ്പാവുകയിെല്ല ്
മനസ്സിൽേത്താ കയും അടുത്ത ദിവസം തെന്ന അവർ
അവരുെട ഭർത്താവിേനാടുകൂടി ശാസ്താേങ്കാട്ടയിൽെച്ച
കുളി െതാഴുതു് നടയിൽനി ്, താൻ സവി ് ഒരു
െപൺകുട്ടിയുണ്ടായാൽ സ്വാമിയുെട നടയിൽ വ കുട്ടി�

േചാറു െകാടു കയും മൂ പറ അരിയുെട േചാറുെകാ�
് നാനാവിഭവങ്ങേളാടു കൂടി കുരങ്ങന്മാർ സദ്യ കഴി�
കയും മുന്നാഴി അരി ഏട്ടകൾ െകാടു കയും െച�

യ്യാെമ ാർത്ഥി കയും െച േപായി. അനന്തരം
ഒരു മാസം കഴിയുന്നതിനുമു ് എേന്താ കാരണവശാൽ
ആ ീയുെട ഭർത്താവു് അവേരാടു മു ഷി സംബന്ധം
മതിയാക്കിേപ്പാവുകയും േവെറ ഒരാൾ അവർ ് സംബ�
ന്ധം തുട കയും ഉടെന ആ ീ ഗർഭം ധരി കയും
അവർ യഥാകാലം സസുഖം സവി ് ഒരു െപൺകുട്ടി
ഉണ്ടാവുകയും െച .

ആറാം മാസത്തിൽ കുട്ടി േചാറു െകാടു ന്നതി�
നായി ആ ീയും അവളുെട ഭർത്താവുംകൂടി കുട്ടിെയയും�
െകാ ശാസ്താേങ്കാട്ടയിെലത്തി. േക്ഷ ത്തിൽ േവ �
ന്ന വഴിപാടുകൾെക്കല്ലാം ഏർപ്പാടു െചയ്തതിെന്റ േശ ഷം
അവർ േപായി കുളി വ സ്വാമിദർശനം കഴി കിഴ�
െക്ക നടയിൽ ഹാജരായി. ശാന്തിക്കാരൻ തീർത്ഥവും

സാദവും േചാറും പായസവുെമല്ലാം അവിെടെകാ �
െച െകാടു ് കുട്ടി േചാറു െകാടുക്കാനായി നട�
യിൽ ഇലവ േചാറും പായസവും വിളമ്പി. അേപ്പാ�
േഴ ം കുട്ടി ആേരാ അടിച്ചിെട്ടന്നേപാെല െഞളി
പിരി ് ഉറെക്കക്കര തുടങ്ങി. ഒരു വിധത്തിലും�
േചാറു് െകാടുക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാെതയായിത്തീർ .
എടുത്താലും പിടിച്ചാലും കുട്ടി കയ്യിലിരിക്കാെത കുതി �
ചാടി ടങ്ങി. കുട്ടി കയ്യിൽനി താെഴേപ്പാകുെമന്നാ�
യേപ്പാൾ ആ ീ ഒരു മു വിരി കുട്ടിെയ അവിെടക്കി�
ടത്തി. ആ സമയം വാനരകുലാധിപതിയായ സു ീവൻ
ചാടിെച്ച കുട്ടിെയ എടു ം െകാേണ്ടാടിേപ്പായി ഒരു
വലിയ വൃക്ഷത്തിെന്റ മുകളിൽ കയറി ഇരിപ്പായി. സു�

ീവൻ എടുത്തേപ്പാൾമുതൽ കുട്ടി കരച്ചിൽ നിർത്തി,
ചിരി കയും ൈകയും കാലും കുട കളി കയും െച�

തുടങ്ങി. ഇതുേക ് േക ് ആ ദിക്കിലുള്ളവെരാെക്ക
അവിെട ടി. എല്ലാവരും വിസ്മയഭരിതരായിത്തീർ�

. കുട്ടിയുെട മാതാപിതാക്കന്മാർ വ്യസനപരവശരു�
മായിത്തീർ . കുരങ്ങന്മാെരല്ലാം നടയിൽ കൂടി. ഏട്ട�
കെളല്ലാം െവള്ളത്തിൽ നി കര കയറി നടയിെല�
ത്തി. ഈ അ തപൂർവ്വമായ സംഭവത്തിനു് എേന്താ
കാരണമുെണ്ട ജനങ്ങൾ അഭി ായെപ്പ . ഇങ്ങെന�
യുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ വിധി കല്പിക്കാനുള്ള അധികാരം
ഉണ്ണിത്താനാണു്. അതിനാൽ ഉണ്ണിത്താൻ കുട്ടിയുെട
പിതാവിെന വിളി ് “നിങ്ങൾ ഈ കുരങ്ങന്മാർ ം
ഏട്ടകൾ ം എെന്തങ്കിലും െകാടുക്കാെമ ് ാർത്ഥി�
ച്ചി േണ്ടാ?” എ േചാദി . “എേന്താ എനി നി�
ശ്ചയമില്ല” എ ് അയാൾ പറ . പിെന്ന കുട്ടിയുെട
മാതാവിേനാടു േചാദിച്ചേപ്പാൾ ആ ീ “ഈ കുട്ടിെയ
നടയിൽ െകാ വ േചാറുെകാടു ന്ന ദിവസം മൂ
പറ അരിയുെട േചാറുെകാ നാനാവിഭവങ്ങേളാടുകൂടി
കുരങ്ങന്മാർ ് ഒരു സദ്യ കഴി കയും മുന്നാഴി അരി
ഏട്ടകൾ ് െകാടു കയും െചയ്യാെമ ് ഞാൻ ാർ�
ത്ഥിച്ചി ണ്ടായിരു . അതു ഞാൻ മറ േപായിരു .
ഇേപ്പാളാണു് ഓർത്തതു്” എ പറ . “എന്നാൽ
കുരങ്ങന്മാർ സദ്യയും ഏട്ടകൾ ം അരിയും െകാടു�
ക്കൽ നാെള നടത്തിെക്കാള്ളെമ പറ ് അതിേല�
ക്കായി നൂെറ്റാ പണം നിങ്ങൾ ഇേപ്പാൾ നടയിൽ
വയ്ക്കണം. എന്നാൽ എല്ലാം ശരിയാകും. നാെള വഴിപാ�
ടുകൾ നടത്തീേട്ട നിങ്ങൾ േപാകാവു. പണം ഇേപ്പാൾ
നിങ്ങളുെട ൈകവശമിെല്ലങ്കിൽ ഞാൻ തരാം. താമസി�
യാെത എത്തി ് തന്നാൽ മതി” എ ് ഉണ്ണിത്താൻ
പറ . ആ ീ അ കാരം സമ്മതി ് നൂെറ്റാ പ�
ണം ഉണ്ണിത്താേനാടു് കടമായി വാങ്ങി നടയിൽ വ .
തൽക്ഷണം സു ീവൻ കുട്ടിെയെക്കാ വ നടയിൽ
കിടത്തിെക്കാടു . ഉടെന ആ ീ കുട്ടിെയ എടു
േചാറു െകാടു . േചാറൂണു കഴി ് ഉടെന കുരങ്ങന്മാർ
ഓേരാ വൃക്ഷങ്ങളിേല ം ഏട്ടകൾ െവള്ളത്തിേല ം
ജനങ്ങൾ അവരവരുെട ഗൃഹങ്ങളിേല ം പിരി േപാ�
യി. െകാട്ടാരക്കരക്കാരായ ദമ്പതിമാർ പിേറ്റ ദിവസം കു�
രങ്ങന്മാർ േകമമായി സദ്യ നട കയും ഏട്ടകൾ
അരി െകാടു കയും കഴി ് സ്വാമിെയ െതാഴുതു കുട്ടിെയ�
യും െകാ തിരി േപാവുകയും അടു ് ദിവസംതെന്ന
ഉണ്ണിത്താെന്റ പണം എത്തി െകാടു കയും െച .

െകാല്ലം 721-ആമാ ് വൃശ്ചികമാസം 5-ആം തീയ�
തി ജയസിംഹനാ ് (േദശിങ്ങനാ ് = െകാല്ല ്) നാ�
ടുവാണിരുന്ന ഉണ്ണിേകരളവർമ്മ പണ്ടാരത്തിൽ എന്ന
രാജാവു ശാസ്താേങ്കാട്ടയിൽ വ സ്വാമിദർശനം കഴി�

കയും “അറുപറ” എ േപരായ ധാന വഴിപാടു
നട കയും തിദിനം ഉ ഷഃപൂജ ് ഒേന്നകാലിടങ്ങഴി
അരി പതിവു് െവ കയും െചയ്തതായി അവിെട ഒരു ശി�
ലാലിഖിതം ഇേപ്പാഴും കാണു ്.

െകാല്ലം 933-ആമാ നാടുനീങ്ങിയ (തിരുവിതാം�
കൂർ) മാർത്താണ്ഡവർമ്മ മഹാരാജാവു് തിരുമന െകാ�

് രാജ്യേ ാഹികളായ എ വീട്ടിൽ പിള്ളമാെര ഭയ�
െപ്പ ് േവ ഷ ച്ഛന്നനായി സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന കാല ് ഒരു
ദിവസം മധ്യാഹ്നസമയ ് കുന്ന ർ താലൂക്കിൽ കണ്ണ�
േങ്കാടു് എ േദശ െചെന്നത്തി. അവിെട വലിയ
മാളികയും മ മുള്ള ഒരു വീടു് ക കയറിെച്ച ് “ഞാൻ
ഇന്നെലത്തെന്ന ആഹാരെമാ കഴിച്ചിട്ടില്ല. വിശ�

ം ദാഹവും വളെര കലശലായിരി . അതിനാൽ
ആഹാരത്തിനു് വല്ലതും ഏർപ്പാടു് െച തരണം” എന്ന�
രുളിെച്ച . അതുേക ് അവിെടയുണ്ടായിരുന്ന ഗൃഹനാ�
യകൻ തെന്റ ഭൃതെന വിളി ് “എടാ, അയാൾ ഒരു
ഉ മാങ്ങ എടു െകാടു ്” എ പറ . അതുേക
തിരുമന െകാ ് അവിെട നിന്നിറങ്ങി അതിനടു ്
ഒരു വീട്ടിൽക്കയറിെച്ച . അവിെട പുരു ഷന്മാരാരും
ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒരു വൃദ്ധയായ ീ മുറ്റ നിൽ �
ണ്ടായിരു . തിരുമന െകാ ് ആ വൃദ്ധെയ അടുക്കൽ
വിളി േമൽപറഞ്ഞ കാരം താൻ തേലദിവസംതേന്ന
ആഹാരം കഴിച്ചിട്ടിെല്ല ം വിശ ം ദാഹവും സഹി�
ക്കവയ്യാെതയായിരി െവ ം അതിനാൽ ആഹാര�
ത്തിനു വല്ലതും ഏർപ്പാടുെച െകാടുക്കണെമ ം അരു�
ളിെച്ച . അതുേക ് ആ വൃദ്ധ (ഇെതാരു ന രിേയാ
മേറ്റാ ആെണ വിചാരി ്) “ആഹാരത്തിനു് അടിയ�
ങ്ങൾ വല്ലതും തന്നാൽ അവിേട ് െകാ കയില്ലേല്ലാ.
അതിനാൽ അടു ള്ള ാഹ്മണഗൃഹത്തിൽ ചട്ടം െകട്ടി�
ത്തരാം. നീരാ കുളി കഴി െച േമ്പാേഴ ം ആഹാ�
രത്തിനു തയ്യാറായിരി ം” എ പറ കുളവും ാ�
ഹ്മണഗൃഹവും കാണി െകാടു ന്നതിനു് ഒരാെള കൂെട�
യയ . ാഹ്മണഗൃഹത്തിൽ ഭക്ഷണം െകാടു ന്നതി�
നും ചട്ടംെകട്ടി. തിരുമന െകാ ് നീരാ കുളിയും നി�
ത്യകർമ്മാദികളും കഴി െചന്നേപ്പാൾ ഊണിെനല്ലാം
തയ്യാറായിരു . ഉടെന അമൃേത കഴി ് അവിെടനി�
ന്നറിങ്ങി േമൽപറഞ്ഞ ര വീ കാരുെടയും സ്ഥിതിെയ�
പ്പറ്റിയും വീ േപരുകളും അേന്വ ഷിച്ചറി . തിരുമന
െകാ ് ആദ്യം െച കയറിയ വീടു് “ചി ണ്ടിയിൽ�
ത്തരകൻ” എന്ന ധനവാേന്റതായിരു . ആ വീ കാർ
വലിയ ധനവാന്മാരായിരു െവങ്കിലും ആർ ം പച്ചെവ�
ള്ളം േപാലും െകാടുക്കാത്ത ദുഷ്ടന്മാരായിരു . രണ്ടാമതു
കയറിയ വീടിെന്റ േപരു “െനല്ലിമൂട്ടിൽ” എന്നായിരു .
ആ വീ കാർ ഉപായകാലേക്ഷപക്കാരായിരു െവങ്കി�
ലും ദയയും മര്യാദയുമുള്ള ധർമ്മി ഷ്ഠന്മാരായിരു . ആ
ര വീ കാരും സുറിയാനി ിസ്ത്യാനികളാണു്. തിരുമ�
ന െകാ ് ആ വിവരങ്ങെളല്ലാം അേന്വ ഷിച്ചറിഞ്ഞി ്
അവിടം വി േപാവുകയും െച . മാർത്താണ്ഡവർമ്മ�
മഹാരാജാവു് തിരുമനസ്സിേല തിരുമൂ സിദ്ധി ക�
യും അവിടു രാജേ ാഹികെളെയല്ലാം സംഹരി ക�
യും കായംകുളം മുതലായ രാജ്യങ്ങൾ പിടിെച്ചടു കയും
െചയ്തതിെന്റ േശ ഷം സാധുക്കളായ െനല്ലിമൂട്ടിൽ കുടുംബ�
ക്കാർ കരെമാഴിവായി വളെര വ ക്കൾ കല്പി പതി�

െകാടുത്തതു് കൂടാെത “മുതലാളി” എെന്നാരു സ്ഥാന�
വും കല്പി െകാടു . ചി ണ്ടിയിൽത്തരകെന്റ സ്ഥാവ�
രങ്ങളും ജംഗമങ്ങളുമായ സകലവ ക്കളും ക െകട്ടി
ശാസ്താേങ്കാട്ടേദവസ്വത്തിൽ േചർ കയും െച . ആ
വ ക്കളിൽ നി ള്ള ആദായംെകാ ് ശാസ്താേങ്കാട്ട�
യിൽ ശനിയാഴ്ചേതാറും നാല്പെത്താ പറ അരിെകാ ്
ധർമ്മകഞ്ഞിയും അ പറ അരി െകാ ് േക്ഷ ത്തിൽ

ാഹ്മമണേഭാജനവും നട ന്നതിനും േശ ഷമുള്ളതു് നി�
ത്യനിദാനത്തിൽ കൂ ന്നതിനുമാണു് കല്പി വ്യവസ്ഥ
െചയ്തതു്. ആ തിരുമനസ്സിെല കാലാനന്തരമുണ്ടായ പരി�
ഷ്കാരത്തിൽ ഈ പതിവു് കുറ ് ധർമ്മകഞ്ഞി മൂ
പറ അഞ്ചിടങ്ങഴി അരിയും ാഹ്മണേഭാജനം വക ്
ഒരു പറ എട്ടിടങ്ങഴി അരിയുമാ കയും േശ ഷമുള്ളതു്
െകാ ് െകാല്ല ് ആനന്ദവല്ലീശ്വരം േക്ഷ ത്തിൽ
നമസ്കാര( ാഹ്മണേഭാജന)വും ആ ാമ ് ഊ ം നട�

ന്നതിനു് ഏർപ്പാടുെച കയും െച . ശാസ്താേങ്കാട്ട
േക്ഷ ത്തിലുള്ള ചില ഓ പാ ങ്ങളിലും മ “ചി ണ്ടി�
യിൽത്തരകൻവക” എ േപരു െവട്ടിയിരി ന്നതു്
ഇേപ്പാഴും കാൺമാനു ്.

ിട്ടി ഷു് റസിഡ ം തിരുവിതാംകൂർ ദിവാനുമായി�
രുന്ന മ ്േറാ സായ്പവർകൾ േദവസ്വങ്ങൾ പരി ഷ്ക്കരി
പതിവുകേളർെപ്പടുത്തിയ കാല ് ശാസ്താേങ്കാട്ടയിൽ കു�
രങ്ങന്മാർ ം മുതല ം േചാറും മത്സ്യങ്ങൾ ് അരിയും
െകാടു ന്നതു് അനാവശ്യമാെണ ് പറ ് ആവക
െചലവുകൾ നിർത്തെലഴുതി . കുരങ്ങന്മാർ േചാറു കി�
ട്ടാതായേപ്പാൾ അവർ േക്ഷ ത്തിൽക്കട നിേവദ്യം
കഴിയുേമ്പാൾ അനുഭവക്കാരുെടയും വഴിപാടുകാരുെടയും
മ ം േചാെറല്ലാം എടു ് തി കയും ശാന്തിക്കാരെന�
യും േദവസ്വക്കാരെനയും അടി കയും കടി കയും മാ�

കയും കീറുകയും മ ം െച ഉപ വി കയും െച
തുടങ്ങി. അനുഭവക്കാർ ് േചാറു കിട്ടാതാവുകയും േദവ�
സ്വക്കാർ ് അവിെടെച്ച േജാലി െചയ്യാൻ നിവൃത്തി�
യില്ലാതാവുകയും െച കയാൽ അവർ എലാവരും കൂടി�
േപ്പായി മ ്േറാ സായ്പവർകെളക്ക ് വിവരം േബാധി�
പ്പി കയും സായ്പവർകൾ ഇതിെന്റ പരമാർത്ഥ മറിയുന്ന�
തിനായി ശാസ്താേങ്കാട്ടയിൽ വരികയും െച . സായ്പവർ�
കൾ വ മതിൽ ് െവളിയിൽ ഒരു സ്ഥല കേസര�
യി ് ഇരു . അേപ്പാൾ കുരങ്ങന്മാർ എല്ലാം അവിെട
ഹാജരായി കുനി സലാം െചയ്തി ് നിര നി .
അേപ്പാൾ സായ്പവർകൾ “നിങ്ങൾ ഈ അ മങ്ങൾ കാ�
ണി ന്നെതന്താണു്?” എ േചാദി . അവർ അവ�
രുെട വയർ െതാ കാണി ം മ ം വിശ സഹിക്കാൻ
വയ്യാഞ്ഞിട്ടാെണ സായ്പവർകെള ഹിപ്പി . ഉടെന
സായ്പവർകൾ “നിങ്ങൾ ് ഇവിെട േചാറു പതിവുവച്ച�
തു് ആരാണു്, എന്നാണു്, അതിേല വല്ല ലക്ഷ്യവുമു�
േണ്ടാ?” എ േചാദി . തത്ക്ഷണം സു ീവൻ തെന്റ
വായിൽ ൈകയി ് ഒരു െച തകിെടടു ് തുട ് നന്നാ�
ക്കി സായ്പവർകളുെട മുമ്പിൽവ . അതു് കായംകുള ്
രാജാവു െകാടുത്ത െച തകിടായിരു . സായ്പവർകൾ
അെതടു ് വായി േനാക്കി വളെര സേന്താ ഷി കയും
സമ്മതി കയും കുരങ്ങന്മാരുെട േചാറും മ ം യഥാപൂർ�
വ്വം െകാടു ് െകാ ന്നതിനു് അനുവദി കയും െച
തകിടു് സു ീവെന്റ ൈകയിൽതെന്ന െകാടു കയും െച�
യ്തി ് മടങ്ങിേപ്പാവുകയും െച .

മുതല േചാറു് െകാ െച െകാടു ന്നതിനുള്ള
ചുമതല മാരാർക്കാെണ മു ് പറഞ്ഞി ണ്ടേല്ലാ. ഒരു
ദിവസം പതിവു മാരാൻ എവിെടേയാ േപായിരുന്നതി�
നാൽ അവരുെട കുടുംബത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു െചറു�
ക്കനാണു് മുതല ് േചാറു് െകാ െച െകാടുത്തതു്.
മുതല വ േചാറു തി െകാണ്ടിരുന്ന സമയം ആ െച�
റുക്കൻ ഒരു വലിയ കെല്ലടു മുതലയുെട തല ് ഒരി�
ടി െകാടു . ഇടിെകാ ് മുതല ഉറെക്ക നിലവിളി .
ആ ശബ്ദം േക ചിലർ കടവിൽ ഓടിെച്ച േനാക്കിയ�
േപ്പാൾ മുതല ച െവള്ളത്തിലും മാരാെച്ചറുക്കൻ മരി
കര കിട ന്നതായിക്ക . അക്കാലംമുതൽ മുതല �
ള്ള േചാറു നിർത്തലാവുകയും െച .

ശാസ്താേങ്കാട്ടയിൽ താമസിച്ചിരുന്ന പന്തളരാജാ�
വിെന്റ കാലാനന്തരം അവിെട േദവസ്വകാര്യങ്ങൾ
അേന്വ ഷിച്ചിരുന്നതു് ഉണ്ണിത്താെന്റ കുടുംബത്തിൽ അന്ന�

് മൂപ്പായി ള്ളവരായിരു . ആ കുടുംബത്തിലുള്ളവർ
അക്കാല സ്വാമിെയ റി വളെര ഭയവും ഭക്തിയും
വിശ്വാസവുമുള്ളവരായിരു . അവർ രാവിെല കുളി
സ്വാമിദർശനം കഴിക്കാെത െവള്ളം കുടി കേപാ�
ലും െചയ്യാറില്ലായിരു . കാല േമണ അെതാെക്ക
കുേറേശ്ശ േഭദെപ്പ തുടങ്ങി.

പന്തള രാജാവിെന്റ കാലം കഴിഞ്ഞതിെന്റ�
േശ ഷം ഏട്ടകൾ അരിവാരിയി ് െകാടുത്തിരുന്നതു്
ഉണ്ണിത്താനായിരു . ഒരിക്കൽ ഒരുണ്ണിത്താൻ ശരീരം
ശുദ്ധം മാറിെക്കാ ് െച ് ഏട്ടകൾ അരി വാരിയി
െകാടു . ഏട്ടകൾ ആ അരി തിന്നില്ല. അ മുതൽ
ആ ഉണ്ണിത്താൻ അരി വാരിയി െകാടുത്താൽ ഏട്ട�
കൾ ഒരിക്കലും തിന്നാെതയായി. അതിനാൽ ആവക
അരിയും നിർത്തെലഴുതി. ശാസ്താേങ്കാട്ടയിെല കുരങ്ങ�
ന്മാർ അ ാഹ്മണരുെട േചാേറാ മത്സ്യമാംസാദികേളാ
ഭക്ഷിക്കാറില്ല. അതിനാലാണു് അവർ പതിവുള്ള
േചാറു് ശാന്തിക്കാരൻ െകാ െച െകാടുക്കണെമ ്
ഏർപ്പാടുവച്ചതു്.

ഒരിക്കൽ ഇവരിൽ ചില കുരങ്ങന്മാർ േക്ഷ ത്തിൽ
പടിഞ്ഞാറു് ഭാഗത്തായി താമസിച്ചിരുന്ന മരയ്ക്കാന്മാരു�
െട കുടികളിൽക്കയറി അവർ പാകംെച വച്ചിരുന്ന
മത്സ്യവും മാംസവും േചാറും മ െമടു ഭക്ഷി . അതു
േശ ഷമുള്ള കുരങ്ങന്മാർ ഒ ം രസവും സമ്മതവുമായില്ല.
പിേറ്റ ദിവസം പതിവുേപാെല ഉച്ച ജ കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ
എല്ലാ കുരങ്ങന്മാരും കിഴെക്കനടയിൽകൂടി. പതിവുള്ള
േചാറു ശാന്തിക്കാരൻ പാ േത്താടുകൂടിപ്പിടി േഗാപുര�
ത്തിനു െവളിയിൽ പതിവു് സ്ഥല ് െകാ െചന്നി .
മു വരുെട േചാറും മാംസവും ഭക്ഷിച്ച കുരങ്ങന്മാർ
െതാട്ട േചാറു േശ ഷമുള്ള കുരങ്ങന്മാർ തി കയില്ലേല്ലാ.
അതിനാൽ മാംസം തിന്നവർ േചാറു െതാടാൻ മ ള്ളവർ
സമ്മതിച്ചില്ല. തങ്ങെള കൂട്ടാെത മറ്റവർ തനി േചാ�
െറടു ് ഭക്ഷിക്കാൻ മാംസം തിന്നവരും സമ്മതിച്ചില്ല.
അതിനാൽ ആ ര കൂ ക്കാരും തമ്മിൽ അവിെടവ
േദവാസുരയുദ്ധംേപാെല വലിയ യുദ്ധമുണ്ടായി. ഒടുക്കം
ര കൂട്ടർ ം ഊണു കഴിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. േചാറു്
അവിെടക്കിട ് െവറുെത േപായി. അങ്ങെന ര
കൂട്ടരും തമ്മിൽ ഏകേദശം ഒരു മാസേത്താളം കാലം
യുദ്ധമുണ്ടായി. അ യും കാലം അവർ ണ്ടായിരുന്ന
േചാറു െവറുെത േപായതിനാൽ അക്കാലംമുതൽ ആ
േചാറും നിറുത്തലായിേപ്പായി. എങ്കിലും കുരങ്ങന്മാർ
പതിവുണ്ടായിരുന്ന േചാറും മത്സ്യങ്ങൾ പതിവു�
ണ്ടായിരുന്ന അരിയും ആണ്ടിെലാരിക്കൽ (പത്താമു�
ദയദിവസം) ഇേപ്പാഴും െകാടു വരു ്. മ ള്ള
ദിവസങ്ങളിൽ സ്വാമിദർശനത്തിനായി അവിെട െച �
ന്നവർ വല്ലതും െകാടുെത്തങ്കിൽ മാ േമ കുരങ്ങന്മാർ ം
ഏട്ടകൾ ം ഇേപ്പാൾ ആഹാരത്തിനു മാർഗ്ഗമു .
എങ്കിലും വഴിപാടുകാർ ഇേപ്പാഴും അവിെട ധാരാളമായി
വ െകാണ്ടിരി ന്നതിനാൽ അവർ ഒരു ദിവസവും
ആഹാരത്തിനു മു വരുന്നില്ല. യുദ്ധത്തിൽ ഒടുക്കം മാ�
സഭു കളായ കുരങ്ങന്മാർ േതാ േപാവുകയാൽ അവർ
അക്കാലം മുതൽ അവിടം വി ് സ്ഥിരവാസം േക്ഷ�

ത്തിനു പടിഞ്ഞാറു് ഇേപ്പാൾ ചന്തയായിരി ന്ന
സ്ഥലേത്താടടു ള്ള േദശങ്ങളിലാക്കി. അതിനാൽ
വഴിപാടായി ലഭി ന്ന േചാറും പഴവും മ ം മാസേഭാ�
ജികളല്ലാത്ത വാനരന്മാർ ഇേപ്പാൾ നിർബാധമായി
ഭക്ഷിക്കാം. ആരും ഒ ം െകാടുക്കാത്ത ദിവസങ്ങളിൽ
േക്ഷ ത്തിൽ േക്ഷ സംബന്ധികളുെടയും മ ം േചാറു്
ബലാൽ തട്ടിെയടുത്താണു് അവരിേപ്പാൾ ഉപജീവനം
കഴി വരുന്നതു്. അവർ ആ േക്ഷ സന്നിധി വി ്
എ ം േപാകാറില്ല. മാംസേഭാജികളായ കുരങ്ങന്മാർ
ഇേപ്പാൾ ഉപജീവി വരുന്നതും മിക്കവാറും ചന്തെകാ�
ണ്ടാണു്. അവരും കച്ചവടക്കാരും തമ്മിൽ അവിെട
പലേപ്പാഴും അടിയും പിടിയും ശണ്ഠയുമുണ്ടാവാറു ്.
വലിയ രാജാക്കൻമാേരാ ഭുക്കൻമാേരാ സ്വാമിദർ�
ശനത്തിനായി ശാസ്താേങ്കാട്ടയിൽെച്ചന്നാൽ അ
മാംസഭു കളായ കുരങ്ങൻമാരും േക്ഷ സന്നിധിയിൽ
വ േചരും. എങ്കിലും അവർ േക്ഷ ത്തിൽ കടക്കാ�
റില്ല. ഷ്ടൻമാർ േക്ഷ ം പാടില്ലേല്ലാ. ഇേപ്പാൾ
രാജാക്കന്മാരുെടയും മ ം വഴിപാടായി ര കൂട്ടം കുര�
ങ്ങൻമാർ ം േചാേറാ പഴേമാ െകാടു െണ്ടങ്കിൽ
െവേവ്വെറ ര പാ ങ്ങളിലാക്കി െകാടുക്കണം. എ
മാ മല്ല മാംസഭു കളല്ലാത്ത കുരങ്ങന്മാർ ആദ്യം
െകാടു കയും േവണം. അതു മറ്റവർ െകാടു ന്ന�
തിലധികമുണ്ടായിരി കയും േവണം. അെല്ലങ്കിൽ
യുദ്ധമുണ്ടാകുന്നകാര്യം തീർച്ചയാണു്.

ശാസ്താേങ്കാട്ടയിൽ സ്വാമിയുെട ൈചതന്യവും കുരങ്ങ�
ന്മാരുെട ദിവ്യത്വവും ഇേപ്പാഴും കുറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇക്കാല�

ം അവിെട ദർശനത്തിനായി ം ഭജനത്തിനായി ം
തിദിനം അസംഖ്യമാളുകൾ വരു ്. അവിെട ഭജ�

നമിരുന്നാൽ ഒഴിയാത്ത ബാധയും േഭദമാകാത്ത േരാഗ�
വും വഴിപാടു് ാർത്ഥിച്ചാൽ സാധിക്കാത്ത കാര്യവുമില്ല.
മനുഷ്യർ നിവസി ന്ന ഗൃഹങ്ങളിലും മ ം ചിലേപ്പാൾ
ഉറുമ്പിെന്റ ഉപ വം കലശലായി ത്തീരുന്നതു സാധാര�
ണമാണേല്ലാ. ആ അവസരങ്ങളിൽ നാഴി അരിയിൽ
ഒരു നാളിേകരം ചിരകിയിട്ടിളക്കി ഏട്ടകൾ െകാടു�
ത്താൽ ഉറുമ്പിെന്റ ഉപ വം നിേശ്ശ ഷം നീങ്ങിേപ്പാകും.
ഈ സംഗതിയിൽ െകാല്ലം, തിരുവനന്തപുരം മുതലായ
സ്ഥലങ്ങളിൽ അനുഭവസ്ഥരായി ഇേപ്പാഴും പലരുമു ്.
ഉറുമ്പിെന്റ ഉപ വം ശമിക്കാനായി ഇേപ്പാഴും പലരും
ഇ കാരം െച വരു മു ്. ഇവെയ്ക്കല്ലാം ദൃഷ്ടാന്തങ്ങ�
ളായി ് അേനകം ഐതിഹ്യങ്ങളു ്. കുരങ്ങന്മാരുെട
മാഹാത്മ്യം സംബന്ധി ് അസംഖ്യം കഥകൾ ഇനിയും
പറയാനു ്. വിസ്തരഭയത്താൽ അവെയാ ം ഇവിെട
വിവരി ന്നില്ല. അടുത്ത കാല ്, അതായതു് ഒരു മുപ്പ�
തു െകാല്ലം മു ണ്ടായതായ ഒരു സംഗതികൂടി പറഞ്ഞി ്
ഈ ഉപന്യാസെത്ത അവസാനിക്കാെമ വിചാരി �

.
െകാല്ലം 1065-ആമാണ്ടിട ് ദൂരസ്ഥലന്മാരായ അ �

േപെരാരുമി ് ശാസ്താേങ്കാട്ടയിൽ സ്വാമി ദർശനത്തി�
നായി വന്നിരു . അവരിൽ നാലു േപർ സ്വാമി
വഴിപാടിനും കുരങ്ങന്മാർ ം േചാറും െകാടു ന്നതിനും
ഏട്ടകൾ ് അരി െകാടു ന്നതിനും മ ം ഉണ്ണിത്തെന്റ
പക്കൽ പണം െകാടുേത്തൽപ്പി . ഒരാൾ മാ ം വഴിപാ�
ടിനും മ ം ഒ ം െകാടുത്തില്ല. അതിനാൽ അയാേളാടു
മറ്റവർ “എന്താ താൻ വഴിപാടിെനാ ം െകാടു ന്നി�
േല്ല?’ എ േചാദി . ”ഇല്ല. ഞാൻ കുളി െതാഴണെമ�

മാ േമ വിചാരി . ഈശ്വരന്മാർ ഞാൻ
ൈക ലി െകാടുക്കാറില്ല. എ തെന്നയുമല്ല, കുരങ്ങ�
ന്മാർ േചാറും മത്സ്യങ്ങൾ അരിയും െകാടു ന്ന�
തു് േകവലം മൂടന്മത്വമാെണന്നാണു് എെന്റ വിശ്വാസം”
എ പറ . “എന്നാൽ േവണ്ടാ. എേന്താ ഇെതാരാ�
പത്താണു്” എ മറ്റവരും പറ . അ േപരുംകൂടി
കുളിക്കാൻ േപായി. അ േപരും മടിശ്ശീല കടവിൽ
ഒരു കല്ലിേന്മൽ വച്ചി കുളിക്കാനിറങ്ങി. അേപ്പാൾ ഒരു
വാനരവീരൻ െപെട്ട ് ചാടിെച്ച ് വഴിപാടിനു െകാടു�
ക്കാത്ത ആ മനു ഷ്യെന്റ മടിശ്ശീല മാ ം എടു െകാ ്
ഓടിേപ്പായി ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റ മുകളിൽ കയറിയിരു .
മടിശ്ശീല െകാ േപായേപ്പാൾ അതിെന്റ ഉടമസ്ഥനു്
വലിയ വ്യസനമായി. അയാൾ ാണെനക്കാൾ പണ�
െത്ത േസ്നഹി ന്ന ഒരാളാണു്. അയാൾ ഒരു കെല്ലടു ്
ആ കുരങ്ങെന എറി . കുരങ്ങൻ ആ ക ം ചാടിപ്പിടി�

് അതുെകാ തെന്ന ആ മനു ഷ്യെനയുെമറി . ആ
ഏറുെകാ ് ആ മനു ഷ്യെന്റ തലെപാട്ടിേച്ചാരെയാലി .
പിെന്ന ആ കുരങ്ങൻ മടിശ്ശീലയഴി ് അതിലുണ്ടായിരു�
ന്ന പണെമടു ് ഓേരാന്നായി കായലിേലക്കി . ഗത്യ�
ന്തരമിലയ്കയാൽ പണത്തിെന്റ ഉടമസ്ഥൻ അതുക ് വ്യ�
സനി െകാ നി . പണം മുഴുവനും തീർന്നേപ്പാൾ
കുരങ്ങൻ മടിശ്ശീല ചുരുട്ടി ട്ടി ഉടമസ്ഥെന്റ മുഖേത്ത ്
ഒേരറുെകാടു . അേപ്പാൾ ആ മനു ഷ്യെന്റ കൂ കാർ
“എന്താ തൃപ്തിയായിേല്ല? ഈശ്വരന്മാർ ൈക ലി
െകാടുക്കാഞ്ഞി ് പണെമാെക്ക ഇേപ്പാൾ ലാഭമായേല്ലാ.
തല െപാട്ടിയതുമാ ം ലാഭം. എെന്തങ്കിലും ആപ �

കുെമ ഞങ്ങൾ മു തന്ന പറ വേല്ലാ. ഇനി നട�
യിൽെച്ച സമസ്താപരാധങ്ങൾ ക്ഷമി ന്നതിനു ാർ�
ത്ഥി . അെല്ലങ്കിൽ തനി ് ഇവിെട നി േപായിപ്പിഴ�
യ്ക്കാെനാ െമ േതാ ന്നില്ല” എ പറ . അവർ
അ േപരും കുളി ് നടയിൽെച്ചലുകയും വഴിപാടു കഴി�
ക്കാത്തയാൾ ഏറ്റവും പശ്ചാത്താപേത്താടുകൂടി േമൽപ്പറ�
ഞ്ഞ കാരം ാർത്ഥി കയും െച . അേപ്പാൾ ഒരാൾ
അവിെടെച്ച സംഗതികെളല്ലാം േചാദിച്ചറിയുകയും
കായലിൽേപ്പായ പണെമല്ലാം സ്വാമി വഴിപാടായി�
ം കുരങ്ങന്മാർ ം േചാറും ഏട്ടകൾ അരിയും െകാ�

ടു ന്നതായി ം െകാടുത്തയയ്ക്കാെമ നിശ്ചയിക്കാൻ
അവേരാടു പറയുകയും പണത്തിെന്റ ഉടമസ്ഥൻ അ �
കാരം സമ്മതി ് പറ സ്വാമിെയ ാർത്ഥി കയും
െച . അേപ്പാൾ കുരങ്ങൻ കായലിൽെച്ച മുങ്ങി ഒരു
െചരട്ട എടു െകാ വ നടയിൽവ . കായലിലിട്ട
പണം അതിലുണ്ടായിരു . എണ്ണിേനാക്കിയേപ്പാൾ
അതു നൂെറ്റാ പണമായിരു െവ ് ഉടമസ്ഥൻ പറ�

. ആ പണം മുഴുവൻ സ്വാമി വഴിപാടിനും മ മാ�
യി ഉടമസ്ഥൻ േദവസ്വത്തിൽ ഏല്പി . േദവസ്വക്കാർ
അതിൽ പകുതിപ്പണം െകാ സ്വാമി വഴിപാടുകൾ
നട കയും േശ ഷംെകാ കുരങ്ങന്മാർ േചാറും ഏട്ട�
കൾ അരിയും െകാടുപ്പി കയും െച . എങ്കിലും കു�
രങ്ങന്മാർ ആ േചാറും ഏട്ടകൾ ആ അരിയും തിന്നില്ല.
മനസ്സില്ലാത്തവർ നിവൃത്തിയില്ലാഞ്ഞി െകാടുത്ത സാ�
ധനങ്ങൾ അവർ സ്വീകരിക്കാറില്ല.

ആ കായലിെന്റ തീര േദശ സ്ഥിരവാസക്കാ�
രായ അേനകം മു വരു ്. അവർ ആ കായലിൽനി�

മത്സ്യങ്ങെള പിടി വി ം തി ം ഉപജീവി ന്നവ�
രാണു്. എങ്കിലും അവർ ഏട്ടകെള പിടി കേയാ ഏട്ട�
കൾ അവരുെട വലയിൽ അകെപ്പടുകേയാ െചയ്യാറില്ല.
ഏട്ടകെള അവർ സ്വാമിയുെട “തിരുമക്കൾ” എന്നാണു്
പറയുന്നതു്. ഇേപ്പാൾ (1925-ൽ) തിരുവനന്തപുര
വലിയെകാട്ടാരം മാേനജരായിത്താമസി ന ശങ്കരൻ�
നമ്പി അവർകളുെട ഉത്സാഹവും േവശവും നിമിത്തം
ശാസ്താേങ്കാട്ട പൂർവ്വാധികം െതളിച്ചവും പരി ഷ്ക്കാരവും
സിദ്ധിച്ചി ള്ള വാസ്തവംകൂടി സ്താവി െകാ ് ഈ
ഉപന്യാസെത്ത സമാപിപ്പി െകാ .
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ചിലർ മുഴമംഗല ന രിെയ ം മ ചിലർ മഹി ഷമംഗല
ന രിെയ ം പറ വരുന്ന മുഴമംഗല ന രിെയ,
അേദ്ദഹത്തിനു് ആഭിജാത്യവും േവദശാ ാദികളിലുള്ള
അഭിജ്ഞതയും സ്വൽപം കുറവായിരുന്നതിനാൽ, ഒരു
യാഗശാലയിൽനി ് ബഹിഷ്ക്കരി കയും അേദ്ദഹം
അവിെടനി ് പരേദശ ് േപായി തി ത്യാദിക�
െളല്ലാം പഠി തിരി വന്നതിെന്റേശ ഷം ഒരു യാഗസ്ഥ�
ല ് േപായി യാഗശാലയുെട പുറ നിൽ കയും
ആ സമയം അക വപ േഹാമി ന്നതിനുള്ള മ ം
പിഴ െചാ ന്നതായി േക ് െപെട്ട യാഗശാലയ്ക്ക�
ക കട തെന്റ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന വീശുപാള
േഹാമകുണ്ഡത്തിെന്റ മീെത പിടി െകാ ് “മംഗലം
യാഗശാലയിൽ കടന്നാൽ ായച്ഛിത്തം മതി; വപ പി�
ഴച്ചാൽ ായശ്ചിത്തമില്ല; യാഗം നി ഷ്ഫലമായിേപ്പാകും”
എ പറയുകയും പിെന്ന അേദ്ദഹം ആ മ ം ശരി�
യായി െചാല്ലിെക്കാടു ് േഹാമം നട കയും അ �
മുതൽ മ ള്ള ന രിമാർ യാഗമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിെലല്ലാം
അേദ്ദഹെത്ത ടി ക്ഷണി യാഗശാലയ്ക്കക ് ഒരു
മാന്യസ്ഥല ് പലക െകാടുത്തിരുത്തി ട കയും
െച എ ം ഇേപ്പാഴും യാഗമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിെലല്ലാം
ഒരു മാന്യസ്ഥല ് “മുഴമംഗലത്തിനു്” എ പറ�

് ഒരു പലക വ ക പതിവുെണ്ട ം മ മുള്ള കഥ
സിദ്ധമാണേല്ലാ.

മുഴമംഗല ന രി േമൽപ്പറഞ്ഞ കാരം സർവ്വ�
മാന്യനായിത്തീർന്നതിെന്റ േശ ഷം, ചില േപാറ്റിമാരു�
െട പേരാഹിത്യം വഹി െകാ ് തിരുവിതാംകൂറിൽ
തിരുവല്ല, െചങ്ങ ർ മുതലായ േദശങ്ങളിൽ, കുറ കാ�
ലം താമസിച്ചിരു . അക്കാല ് െചങ്ങ രു “വാഴ�
മാേവലി” എന്നില്ലേപ്പരായ ഒരു േപാറ്റിയുെട മഠത്തിൽ
നിത്യ ാദ്ധമു െകാ ് അേദ്ദഹത്തിനു് ഒരു െകാല്ലം
താമസിേക്കണ്ടതായി വ . അതിനിട ് ഒരു ദിവസം
വാഴമാേവലിേപ്പാറ്റിയുെട പു നും ധാനശി ഷ്യനുമായ
കൃ ഷ്ണൻ എന്ന ശൂ യുവാവു് ഏകേദശം സന്ധ്യയാകാറായ
സമയം ആ മഠത്തിെന്റ മുറ്റത്തിറങ്ങി പടിഞ്ഞാ േനാ�
ക്കി നി െകാ ് അമാവാസിനാൾ ച െനക്കണ്ടാലു�
ള്ള ഫലെമന്താണു് എ ് മുഴമംഗല ന രിേയാടു
േചാദി . അതിനുത്തരമായി ന രി, “എനി ് നിശ്ച�
യമില്ല” എ പറ െകാ ് ച െനക്കാണാനായി
മുറ്റത്തിറങ്ങി പടിഞ്ഞാ േനാക്കി. അേപ്പാൾ ആ ശൂ�

യുവാവു് ൈകെകാട്ടിചിരി അേപ്പാഴാണു് ന രി
കാര്യം മനസ്സിലായതു് തി തികളും മ ം പഠിച്ചി �
ണ്ടായിരു െവങ്കിലും അേദ്ദഹത്തിനു േജ്യാതിശ്ശാ �
ത്തിെന്റ ഗന്ധംേപാലുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. േപാറ്റി േജ്യാ�
തിശ്ശാ ത്തിൽ അതിനിപുണനായിരു . അേദ്ദഹം
ആ പു െനയും ആ ശാ ം നല്ലേപാെല പഠിപ്പിച്ചിരു�

. ന രി ആ വി ഷയത്തിൽ അനഭിജ്ഞനായിരുന്ന�
തിനാൽ അേദ്ദഹെത്ത പരിഹസിക്കാനായിട്ടാണു് ആ
യുവാവു് അമാവാസിനാളെത്ത ച ദർശന ഫലെമന്താ�
െണ ് േചാദിച്ചതു്. അയാൾ ചിരി തുടങ്ങിയേപ്പാൾ
മാ േമ ന രി ് ഈ കളവു മനസ്സിലായു . കറുത്ത�
വാവുനാൾ ച െനക്കാണാനായി േനാക്കിയതും വലിയ
േഭാ ഷത്വമായിേപ്പായേല്ലാ. ആെകപ്പാെട ന രി ഏറ്റ�
വും വി ഷണ്ണനായി. അേപ്പാൾ അേദ്ദഹത്തിനു് ഒരു വാ�
ശി േതാ കയും “ഇനി േജ്യാതിശ്ശാ ം പഠി ് ഈ
വി ഷയത്തിൽ ഇവെന (േപാറ്റിയുെട പു െന) മടക്കി�
യല്ലാെത മെറ്റാരു കാര്യമില്ല” എ ് അേദ്ദഹം മന �
െകാ ് തീർച്ചെപ്പടു കയും െച .

അടുത്ത ദിവസംതെന്ന ന രി തെന്ന ടി േജ്യാതി�
ശ്ശാ ം പഠിപ്പിക്കണെമ ം േപാറ്റിേയാടേപക്ഷി ക�
യും േപാറ്റി അ കാരം െചയ്യാെമ ് സമ്മതി കയും
ഒരു സ ഹൂർത്തത്തത്തിൽ അേദ്ദഹം ന രിെയ പഠി�
പ്പി തുട കയും െച .

ന രി ഏറ്റവും ബുദ്ധിമാനും നല്ല വ ൽപന്നനുമായി�
രുന്നതിനാൽ േജ്യാതിശ്ശാ ം പഠി ന്നതിനു് അേദ്ദഹ�
ത്തിനു് അധികം ബുദ്ധിമുേട്ടാ കാലതാമസേമാ േവണ്ടിവ�
ന്നില്ല. കുറ ദിവസെത്ത പരി മംെകാ ് അേദ്ദഹം
ആ വി ഷയത്തിൽ അതിനിപുണനായിത്തീർ എ ്
മാ മല്ല, അേദ്ദഹത്തിനു േപാറ്റിെയക്കാൾ യുക്തിയും
ബുദ്ധിയുമുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ “തിരിയിൽനി െകാ�
ളുത്തിയ പന്തം േപാെല” അേദ്ദഹം ആ വി ഷയത്തിൽ
ഗുരുവിെനക്കാളധികം കാശി . പഴയ സ ദായ�
ത്തിൽ വളെര ിയകൾ െചേയ്യണ്ടതായ സംഗതികൾ
ന രി സ്വയേമവ എളുപ്പത്തിലുള്ള ചില വഴികൾ ക �
പിടി കയും അതിേല ം പുതിയതായി ചില മാണ�
ങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ട കയും െച . ഇ യുമായേപ്പാ�
േഴ ം േപാറ്റി ന രിെയ റി വളെര ബഹുമാനം
േതാന്നി ടങ്ങി. േപാറ്റിയുെട പു നു് താൻ ന രിെയ
മു പരിഹസിച്ചതിനു പകരം അേദ്ദഹം തെന്ന േജ്യാതി�
ശ്ശാ വി ഷയത്തിൽ എങ്ങെനെയങ്കിലും അവമാനിക്കാ�
െതയിരിക്കയിെല്ല ള്ള വിചാരം നിമിത്തം മനസ്സിൽ
ഭയം ജനി കയും ആ വിവരം അയാൾ അയാളുെട പി�
താവും ഗുരുവുമായ േപാറ്റിെയ ഹിപ്പി കയും െച .

േപാറ്റിയുെട സംവൽസരദീക്ഷ കഴിഞ്ഞേപ്പാേഴ ം
ന രിയുെട ഉടെന ന രി േപാറ്റി േജ്യാതിശാ പഠ�
നവും കഴി . ഗുരുദക്ഷിണ കഴിക്കാനായി നിശ്ചയിച്ച
വിവരം േപാറ്റിേയാടു പറ . അേപ്പാൾ േപാറ്റി “അ ്
എനി ദക്ഷിണയായി ഒ ം തരണെമന്നില്ല. എെന്റ

ിയപു െന അ ് അവമാനിക്കാെതയിരി കമാ�
ം െചയ്താൽ മതി. അതിലധികം സേന്താ ഷകരമായി

എനി മെറ്റാ മില്ല” എ പറ . ഉടെന ന രി,
“എന്നാൽ ഞാൻ ഇ യാസെപ്പ ് ഈ ശാ ം പഠി�
ച്ചെതന്തിനാണു് ? എെന്റ യത്നത്തിെന്റ ധാേനാ�
േദ്ദശ്യം ഇയ്യാെള അവമാനിക്കെയ ള്ളതാണു്. അതി�
നാൽ അതിേല ് അവിടു സദയം അനുവദിക്കണ�
െമ ഞാൻ അേപക്ഷി ” എ പറ . ഇതി�
നുത്തരമായി േപാറ്റി, “അ ് ഇതു് പഠിച്ചതു് ഈ ഉേദ്ദ�
ശ്യേത്താടുകൂടിയായിരിക്കാം. എന്നാൽ ഞാൻ പഠിപ്പി�
ച്ചതു് അങ്ങയുെട പഠിത്തം ജേനാപകാരകരമായി വര�
ണെമ ് വിചാരിച്ചാണു്. അതിനാൽ അതു് അങ്ങെന�
യാക്കിത്തീർക്കാനായിട്ടാണു് അ ് മിേക്കണ്ടതു്”
എ ് പറ . അേപ്പാൾ ന രി, “അതങ്ങെനയാ�
വാം. എന്നാൽ അങ്ങയുെട മകെന്റ പഠിത്തം ജേനാപ�

വകരമാകാെതയിരിക്കത്തക്കവിധത്തിലാക്കണെമ �
കൂടി എനിക്കാ ഹമു ്. അതിെനങ്കിലും അവിടുന്നനു�
വദിക്കണം” എ പറ . ഇതു േകട്ടേപ്പാൾ േപാറ്റി,
“ഓേഹാ; അങ്ങെന െച ന്നതിനു് എനി ് വിേരാധമി�
ല്ല”എ ് സമ്മതി ് പറ . ഉടെന ന രി, “എന്നാൽ
അങ്ങയുെട മകൻ ഗണി ണ്ടാക്കി, എഴുതിവച്ചിരി ന്ന
പഞ്ചാംഗത്തിൽ ചില അബദ്ധങ്ങളു ്. അവ ജേനാപ�

വകരങ്ങളായിത്തീരുന്നതാകയാൽ ആ പഞ്ചാംഗം ചു�
കളയണെമന്നാണു് എെന്റ ആ ഹം” എ പറ .

അേപ്പാൾ േപാറ്റി, “അതില്ല; അവെന്റ പഞ്ചാംഗത്തിൽ
അബദ്ധെമാ ം കാണാനിടയില്ല. അതു ഞാൻ കൂടി
പരിേശാധിച്ചി ള്ളതാണു്” എ പറ . ഉടെന ന �
രി, “ആെരല്ലാം പരിേശാധിച്ചതായാലും ആ പഞ്ചാംഗ�
ത്തിലബദ്ധമു ്” എ പറ . “എന്താണബദ്ധം?”
എ േപാറ്റി േചാദിച്ചതിനു ന രി “മൂഹൂർത്തങ്ങൾ ്
ഇടിമുഴക്കമുണ്ടാകും. അതു തെന്ന” എ ത്തരം പറ�

.
പിെന്ന ഇടിമുഴക്കമുണ്ടാവുകയിെല്ല ം ഉണ്ടാകു�

െമ ം അവർ തമ്മിൽ വളെര വാദിച്ചതിെന്റേശ ഷം
എന്നാൽ അെതാ പരീക്ഷി േനാക്കണെമ ം
േപാറ്റിയും അങ്ങെനതെന്ന എ ന രിയും പറ
സമ്മതി . അ കാരം േപാറ്റിയുെട മകെന്റ മൂഹൂർ�
ത്തചാർത്തനുസരി ് ഒരു ിയ നട ന്ന ഒരു സ്ഥല�

് േപാറ്റിയും ന രിയും െച േചർ . അേപ്പാൾ
വർ ഷകാലമല്ലായിരു . ഇടിമുഴക്കമുണ്ടാകുന്നതിനുള്ള
ലക്ഷണെമാ ം മുഹൂർത്തമാകുന്നതുവെര കണ്ടിരു �
മില്ല. എങ്കിലും മുഹൂർത്തസമയമായേപ്പാൾ െപെട്ട ്
ഒരിടിമുഴക്കമുണ്ടായി. അതു േക ് അ തപരവശനായ
വാഴമാേവലിെപ്പാറ്റി “അമ്പാ! മുഴക്ക മംഗലേമ” എ
പറ . ഇതു നിമിത്തം ന രി “മുഴക്കമംഗലം”
എന്ന േപരു സിദ്ധി . അേദ്ദഹത്തിെന്റ പുരാതനമായ
ഇല്ലേപ്പരു “മംഗലം” കാല േമണ എ മാ മായി�
രു . മുഴക്കമംഗലെമ ള്ളതു മുഴമംഗലെമന്നായി.
വടക്കരായ ചില ന രിമാർ “മുഴാമംഗലം” എ ം
പറയാറു ്.

ഇടിമുഴക്കമുണ്ടായതിനാൽ ആ ിയ മുട കയും
അവിെട ടിയിരുന്നവെരല്ലാം കൂടി േപാറ്റിയുെട മകനു്
“അബദ്ധപഞ്ചാംഗക്കാരൻ” എ േപരിടുകയും അങ്ങ�
െന മുഴമംഗല ന രിയുെട ആ ഹം പരിപൂർണ്ണ�
മായി സാധി കയും െച . അനന്തരം മുഴമംഗല
ന രിയുെട ആ ഹ കാരം വാഴമാേവലിേപ്പാറ്റി തെന്റ
പു ൻ ഗണി ണ്ടാക്കിവച്ചിരുന്ന നൂറുസംവൽസരെത്ത
പഞ്ചാംഗവും എടു ചു കളയുകയും അതിനു പകരം
പഞ്ചാംഗം ഗണി ണ്ടാക്കിെക്കാടുക്കണെമ ം ന രി�
േയാടാവശ്യെപ്പടുകയും ന രി ഇടിമുഴക്കമുണ്ടാകാത്ത മൂ�
ഹൂർത്തങ്ങേളാടുകൂടി ആയിരം സംവൽസരെത്ത പഞ്ചാം�
ഗം ഗണി ണ്ടാക്കിെക്കാടു കയും െച . ആ പഞ്ചാം�
ഗം ഇേപ്പാഴും വാഴമാേവലിേപ്പാറ്റിയുെട മഠത്തിലിരി �

െണ്ടന്നാണു് േകൾവി.
മുഴമംഗലെത്ത ന രി ജേനാപകരാർത്ഥമായി

കാലദീപം മുതലായ േജ്യാൽസ്യ ന്ഥങ്ങൾ കൂടാെത
ആശൗചം, ായച്ഛിത്തം മുതലായ വ ള്ള അേനകം

മാണ ന്ഥങ്ങളും ൈന ഷധച മുതലായ വളെര
ഭാ ഷാ ന്ഥങ്ങളും ഭാണം, െകാടിയവിരഹം മുതലായ
പല സം ത ന്ഥങ്ങളുമുണ്ടാക്കിയി ്. അവയിൽ
പലതും അച്ചടി കയും വളെര ചാരം സിദ്ധി കയും
െചയ്തി ള്ളവയാകയാൽ അവയുെട ഗുണപൗഷ്ക്കല്യെത്ത�
പ്പറ്റി ഒ ംതെന്ന പറയുന്നില്ല.

മുഴുമംഗല ന തിരി സം തത്തിലും ഭാ ഷയിലും
ഓേരാ ആശൗച ന്ഥങ്ങളുണ്ടാക്കിയി ്. ആശൗച�

ന്ഥങ്ങൾ േവെറയും പല മഹാന്മാരുമുണ്ടാക്കീ െണ്ട�
ങ്കിലും അവയിെലാ ം മുഴമംഗല ന തിരിയുെട
ആശൗച ന്ഥങ്ങേളാളം സർവ്വസമ്മതത്വവും ചാരവും
സിദ്ധിച്ചിട്ടില്ല. ആെകപ്പാെട േനാക്കിയാൽ അേദ്ദഹം
ഒരു സരസകവിയും നല്ല വിദ്വാനുമായിരു എ ത�
െന്ന വിചാരിേക്കണ്ടിയിരി .
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67
വയസ് ക്കരകുടുംബവും അവിടുെത്ത

ശാസ്താവും

പ ് പ ് െകാല്ലം കഴിയുേമ്പാൾ തിരുനാവായ
മണൽ റ ് വ ് ഒരു മാമാങ്കം നട കയും അതിനു
സകല നാ ് രാജാക്കന്മാരും അവിെട െച കൂടുകയും
െചയ്തിരു എ ള്ളതു് സിദ്ധമാണേല്ലാ. മാഘമാ�
സത്തിെല െവളുത്തപക്ഷത്തിൽ വരുന്ന മകം നക്ഷ ം
സംബന്ധിച്ചാണു് ഈ അടിയന്തിരം നടത്തിവരുന്നതു്.
അതിനാൽ ഇതിനു “മാഘമകം” എ നാമം സിദ്ധി�

. അതു േലാപി മഹാമകം എ ം മാമകം എ ം
ഒടുക്കം മാമാങ്കെമ മായിത്തീർ . ഒരിക്കൽ മാമാങ്ക�
ത്തിൽ സംബന്ധിക്കാനായിേപ്പായ െത ംകൂർ വലിയ
രാജാവിനു് മേദ്ധ്യമാർഗ്ഗം ഒരു പരു(കുരു)വിെന്റ ഉപ വം
കലശലായിത്തീർ .

രാജാധാനിയിൽ നി പുറെപ്പട്ടേപ്പാൾ തെന്ന
അേദ്ദഹത്തിനു ഈ പരുവിെന്റ അസഹ്യത കുേറെശ്ശ
ഉണ്ടായിരു . എങ്കിലും അതു സാരമില്ല എ ം അടിയ�
ന്തിരത്തിനു േപാകാെതയിരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലേല്ലാ
എ വിചാരിച്ചാണു് അേദ്ദഹം േപായതു്. പരു എ
പറഞ്ഞാൽ അതു േകവലം നിസ്സാരമായ ഒരു പരുവല്ലാ�
യിരു . േമഹ രുെവ ം ആയിരക്കണ്ണി എ ം
മ ം പറയുന്ന വലിയ വക പരുവായിരു . ഒ ര
ദിവസെത്ത യാ കഴിഞ്ഞേപ്പാേഴ ം പരു മുതുക ്
ഒരു ചങ്ങഴി കമഴ്ത്തിയിടേത്താളം വലുതാവുകയും േവദന
സഹിക്കാൻ വയ്യാെതയായിത്തീരുകയും െച . അങ്ങ�
െന േപായി ഒരുവിധം ആല ർ നമ്പിയുെട ഇല്ല
െച േചർ . എ മാ മല്ല, അന്നെത്ത നമ്പി സു �
സിദ്ധനായ നല്ല ൈവദ്യനും ആയിരു . ആഗതനായ
അതിഥി െത ംകൂർ വലിയ രാജാവാെണന്നറിഞ്ഞ�
േപ്പാൾ നമ്പി വളെര ആദരേവാടുകൂടി അേദ്ദഹെത്ത
സൽക്കരിച്ചിരു കയും സബഹുമാനം കുശല ശ്നം
െച കയും െചയ്തതിെന്റ േശ ഷം ആഗമന േയാജനം
എെന്ത േചാദി കയും െച . അേപ്പാൾ രാജാവു്,
താൻ മാമാങ്കത്തിൽ സംബന്ധിക്കാനായിട്ടാണു് പുറെപ്പ�
ട്ടെത ം മേധ്യമാർഗം പിടകവ്യാധി ബാധിതനായി�
ത്തീർ െവ ം േവദന ദുസ്സഹമായിരി െവ ം
അതിനാൽ ഉടെന ദീനം േഭദമാക്കി തിരുനാവാ ്
അയയ്ക്കണെമ ം പറ . നമ്പി പരുവിെന്റ സ്ഥിതി
േനാക്കിയതിെന്റ േശ ഷം “ഇതു േഭദമായി മാമാങ്ക�
ത്തിനു േപാവുകെയ ള്ളതു് അസാദ്ധ്യമാണു്. ഒരു
മാസം ഇവിെട താമസിക്കാെമ െണ്ടങ്കിൽ ഞാൻ
ദീനം േഭദമാക്കി അയയ്ക്കാം. അതിൽ റഞ്ഞ കാലം�
െകാ ് എന്നാൽ അതു് സാധ്യമല്ല ” എ പറ .
നമ്പിെയക്കാൾ േയാഗ്യനായ ഒരു ൈവദ്യൻ ഭൂേലാക�
ത്തിലിെല്ല അക്കാല സിദ്ധമായിരുന്നതിനാൽ
അേദ്ദഹം പറഞ്ഞതിെന രാജാവു് സമ്മതി . നമ്പി
രാജാവിനു് താമസി വാൻ തെന്റ പത്തായ രമാളിക
ഒഴി െകാടു കയും മുറ ് ചികിത്സ ആരംഭി ക�
യും െച .

അങ്ങെന ഏകേദശം ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞേപ്പാേഴ�
ം പരു നല്ലേപാെല പഴു . പിെന്ന, അെതാ ്

കീറണെമ ് നമ്പി നിശ്ചയി . െചറുപ്പത്തിൽ ശ �
ിയ ് അതി സമർത്ഥനായിരു െവങ്കിലും ായാ�

ധിക്യംനിമിത്തം ൈക ് ഒരു വിറയൽ ബാധിച്ചിരി�
ന്നതിനാൽ അക്കാല നമ്പി ് അതു് ഏറ്റവും ദുസ്സാ�
ധ്യമായിരു . അേദ്ദഹത്തിെന്റ പു ന്മാർ അേപ്പാൾ
േകവലം കുട്ടികളുമായിരു . അതിനാൽ നമ്പി തെന്റ
കൂെട പഠി താമസിച്ചിരുന്ന ധാന ശി ഷ്യനായ വരി�

മാേശ്ശരി ന രിപ്പാടിേനാടു് “എന്താ ന രി ് ഈ
കുരുെവാ കീറുക വേയ്യ?” എ േചാദി . ന രിപ്പാ�
ടു ശാ പരിജ്ഞാനംെകാ ം ചികിത്സകൾ െച ള്ള
പരിചയംെകാ ം പഴക്കംെകാ ം ൈക ണ്യംെകാ�

ം നല്ല ൈവദ്യെന ള്ള ഒരു േപരു സമ്പാദിച്ചിരു .
എങ്കിലും അേദ്ദഹം അതുവെര ശ ിയെയാ ം െച�
യ്തിരുന്നില്ല. എ വരുകിലും ബുദ്ധിമാനും സമർത്ഥനു�
മായ അേദ്ദഹത്തിനു് ഇതു് ദു ഷ്ക്കരമായിേത്താന്നിയില്ല.
“ഗുരുനാഥൻ അടുക്കലിരു ് അനു ഹപൂർവം പറ
തന്നാൽ ഞാനിതു െചയ്യാം” എ ് അേദ്ദഹം മറുപടി
പറയുകയും അ കാരം തെന്ന നമ്പിയുെട സാന്നിധ്യ�
േത്താടുകൂടി പരു കീറുകയും നമ്പി പിെന്നയും യഥാവിധി
ചികിത്സകൾ െചയുകയും ആെക മൂ മാസം െകാ ്
രാജാവു പൂർണ്ണസുഖെത്ത ാപി കയും െച . ഈ
കാലത്തിനിട മാമാങ്കം കഴി േപാവുകയാൽ രാ�
ജാവു് നമ്പി ം ന രിപ്പാട്ടിേല ം പലവിധ സമ്മാ�
നങ്ങളും മ ം െകാടു ് സേന്താ ഷിപ്പിച്ചി സ്വരാജ്യ�
ത്തിേല മടങ്ങി. അ െത ംകൂർ രാജാക്കന്മരുെട
രാജധാനി ഇേപ്പാൾ തിരുവിതാംകൂറിലുൾെപ്പട്ടിരി ന്ന
“തളി” എന്ന സ്ഥലത്തായിരു . െത ംകൂർ രാജാവു
സ്വേദശേത്ത മടങ്ങിയതിെന്റ േശ ഷം ഏതാനും ദിവ�
സം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ വാരി മാേശ്ശരി ന രിപ്പാട്ടിേല�

് അച്ഛെന്റ ാദ്ധമായി. അതു സേഹാദരന്മാേരാടുകൂടി
േവണ്ടതാകയാൽ നമ്പിേയാടു് അനുവാദം വാങ്ങിെക്കാ�

് അേദ്ദഹം ഇല്ലേത്ത േപായി. അേദ്ദഹം ഇല്ല
െചന്നേപ്പാൾ അേദ്ദഹത്തിെന്റ േജ്യ ഷ്ഠൻ അേദ്ദഹേത്താടു്
“താൻ ശ ിയ െചയ്തതു് െകാ ് തേന്നാടുകൂടി ഞാ�
നും അനുജന്മാരും ാദ്ധമൂട്ടാൻ പാടിെല്ല ം തേന്നാടുകൂ�
ടി ഞങ്ങൾ ബലി നട കയാെണങ്കിൽ ാദ്ധത്തിനു്
ആരും വരികയിെല്ല ം ന െട സ്വജനങ്ങൾ പറഞ്ഞി�
രി . അവർ അ കാരം പറഞ്ഞതു് ന്യായവുമാണ�
േല്ലാ. ാഹ്മണരിൽ അഷ്ടൈവദ്യന്മാർക്കല്ലാെത ശ �

ിയ വിധിച്ചി േണ്ടാ? അതിനാൽ താനങ്ങെന െചയ്തതു്
െത തെന്നയാെണന്നാണു് വാദ്ധ്യാന്മാർ, ൈവദികന്മാർ
മുതലായവരുെടയും അഭി ായം. ഞാനവേരാടു േചാദി�

കയും െച . ഒരുമി ാദ്ധമൂട്ടാെമ ആരും പറ�
ഞ്ഞില്ല” എ പറ . അതുേക ൈവദ്യൻ ന രി�
പ്പാടു് “അങ്ങെനയാണു് അവെരാെക്ക പറയുന്നെതങ്കിൽ
ഒരുമി ാദ്ധമൂട്ടണെമന്നില്ല. ഞാൻ ഇേപ്പാൾ തെന്ന
ഗുരുനാഥെന്റ ഇല്ലേത്ത േപാകു ” എ പറ ്
അേപ്പാൾ തെന്ന അവിെടനി ് ഇറങ്ങിേപ്പാവുകയും
നമ്പിയുെട അടുക്കെലത്തി വിവരെമല്ലാം പറയുകയും
െച . ഇതു േകട്ടേപ്പാൾ താൻ നിമിത്തം തെന്റ ി�
യശി ഷ്യനു് ഇ കാരം ഒരു സ്വജനശാസ്യത്തിനു് ഇട�
യായേല്ലാ എ വിചാരി ശി ഷ്യവത്സലനായ നമ്പി�

വലെര കുണ്ഠിതമുണ്ടായി. എങ്കിലും അേദ്ദഹം അതു
പുറ കാണിക്കാെത ൈധര്യസേമതം “ഇതുെകാ
ന രി ഒ ം വി ഷാദിേക്കണ്ട: ന രി ഇവിെട താമസി
െകാ . ഞാൻ പറഞ്ഞതു േകട്ടതു െകാ ന രി
േമലാൽ േ യസ്സല്ലാെത േദാ ഷം വരികയില്ല. ഗുരുത്വ�
മുള്ളവർ േദാ ഷം വരണെമങ്കിൽ ഈശ്വരൻ ഇെല്ല
വരണം. ന രിയുെട ഇല്ലം ഇതു തെന്ന എ വിചാരി�

െകാ . ഈ കുടുംബമുള്ള കാല ് ന രി ് ഇവി�
െട യാെതാരു സ്വാത ്യ റവും വരികയില്ല” എ
പറ . “ഗുരുനാഥൻ പറഞ്ഞതു് േപാെലെയാെക്കത്ത�
െന്നയാണു് എെന്റ വിശ്വാസവും” എ ന രിപ്പാടും
പറ . അ മുതൽ അേദ്ദഹം ആ ഇല്ലെത്ത ഒരാ�
െളേപ്പാെല അവിെടത്തെന്ന സ്ഥിരതാമസമാ കയും

ാദ്ധദിവസം നമ്പി ഒരു ന രിെയ വരുത്തി ാദ്ധം
നടത്തി െകാടു കയും െച .

അനന്തരം അധികം താമസിയാെത നമ്പി ന രി�
പ്പാട്ടിേല പറ്റിയ ദുർഘടസംഗതിയും അേദ്ദഹം നമ്പി�
യുെട ഇല്ല തെന്ന താമസി ് വരുന്ന വിവരവും കാണി�

് ഒെരഴുെത്തഴുതി ഒരു ദൂതെന്റ പക്കൽ െകാടു ് െത�
ംകൂർ വലിയ രാജാവിെന്റ അടുക്കലയ . നമ്പിയുെട

എഴു ദൂതൻ െകാ െച രാജാവിനു െകാടുത്തതു്
ഒരു നല്ല അവസരത്തിലായിരു . അക്കാല വയ�
സ്ക്കരയില്ല ് പുരു ഷന്മാരാരുമില്ലാെതയായിത്തീരുകയും
ഒരു കന്യകമാ ം േശ ഷി കയും െചയ്കയാൽ ആ കന്യ�
കെയ സർവ്വസ്വദാനമായി വിവാഹം കഴിപ്പി ദ കയ�
വാൻ ആെരയാണു് േവണ്ടെത രാജാവു് േവണ്ടത്തക്ക

ആളുകളുമായി ആേലാചി ് െകാണ്ടിരുന്ന സമയത്താ�
ണു് നമ്പിയുെട ഭൃത്യൻ എഴു െകാ െച രാജാവി�
നു് െകാടുത്തതു്. എഴു വായി േകട്ടേപ്പാൾ ഇെതാരു
ശുഭലക്ഷണമാെണ ം ഈ ന രിപ്പാട്ടിെലെക്കാ ത�
െന്ന ആ കന്യകെയ വിവാഹം കഴിപ്പി ് വയസ്കരയില്ല�

ദ കയറ്റണെമ ം രാജാവിനും അവിെടകൂടിയിരു�
ന്ന ഇതര ജനങ്ങൾ ം േതാ കയും ആ വിവരത്തിനു
രാജാവു് ഒെരഴുെത്തഴുതി നമ്പിയുെട അടുക്കേല ് ആ ഭൃ�
ത്യെന്റ പക്കൽതെന്ന െകാടുത്തയ കയും െച . രാജാ�
വിെന്റ എഴു കണ്ടെപ്പാൾ നമ്പി ് അപരിമിതമായ
സേന്താ ഷമുണ്ടായി എ ള്ളതു് വിേശ ഷി ് പറയണെമ�
ന്നില്ലേല്ലാ. നമ്പി ആ എഴു ന രിപാട്ടിേല കാണി�

കയും േപാകാൻ മന േണ്ടാ എ േചാദി കയും
െച . അതിനു ന രിപ്പാടു്, “ഗുരുനാഥൻ പറഞ്ഞാൽ
എവിെട േപാകുന്നതിനും എനി സമ്മതമാണു്. വി�
േശ ഷി ്, ധാരാളം വ വകകളും ശസ്തിയും ൈവദ്യപാ�
രമ്പര്യമുള്ള വയസ്ക്കരയില്ലത്തിെന്റ ഉടമസ്ഥനും െത കൂർ
രാജാവിെന്റ ിയ ൈവദ്യനുമായിത്തീരുന്ന കാര്യത്തിൽ
എനി വളെര സേന്താ ഷമു ്. എങ്കിലും ച വട്ടെത്ത
തിങ്കൾഭജനം മുട ന്ന കാര്യത്തിൽ എനി വളെര
മനസ്താപവുമു ്. അതു ഞാൻ വളെരക്കാലമായി നിർ�
വിഘ്നം നടത്തിേപ്പാരുന്നതാണേല്ലാ” എന്നാണു മറുപ�
ടി പറഞ്ഞതു്. “ആേലാചി ് ഇഷ്ടംേപാെല െച ക.
എനി നിർബന്ധമില്ല. ന രി േമലാൽ േ യസ്ക�
രമായിരി ന്നതു രാജാവിെന്റ ഹിതാനുവർത്തിയായി
േകാട്ടയ േപായി താമസി ന്നാതായിരി ം. അതു�
െകാ പറ എേന്ന ഉ ” എ നമ്പിയും പറ .
ന രിപ്പാട്ടിെല ഹൃദയം ആെകപ്പാെട അത്യന്തം സം�
ശയ സ്തമായിത്തീർ . േപായാൽെക്കാള്ളാെമ ള്ള
ആ ഹം അതികലശലായി വർദ്ധി . മാസത്തിെലാരി�
ക്കൽ ച വട്ട േപായി ദർശനം കഴി കെയ ള്ള
പതിവു മുട്ടി ക എ ള്ള കാര്യം അത്യന്തം വ്യസനക�
രമായിത്തീർ . നമ്പിയുെട ഇല്ലെത്ത താമസം എ ം
സുഖമായിരിക്കാൻ തരമില്ലേല്ലാ. ഗുരുനാഥെന്റ കാലം
കഴിഞ്ഞാൽപ്പിെന്ന േശ ഷമുള്ളവർ ന രിപ്പാട്ടിെല
േപരിൽ അ യും േസ്നഹവും വാത്സല്യവുമുണ്ടാകുേമാ?
“അേപ്പാൾ കടിച്ചതുമില്ല, പിടിച്ചതുമില്ല” എന്ന സ്ഥിതി�
യിലായിത്തീരും. അതിൽ േഭദം ൈദവഗത്യാ ലഭിച്ച
ഭാഗ്യെത്ത ഉേപക്ഷിക്കാെതയിരിക്കയാണേല്ലാ. ആെക�
പ്പാെട ന രിപ്പാട്ടീ ് ഏറ്റവും കുഴങ്ങിവശായി. ഉടെന
അേദ്ദഹം ച വട്ടേത്ത ് േപായി. അവിെടെച്ച കുളി�

െതാഴുതു് “എല്ലാം േവണ്ടതുേപാെല ആക്കിത്തരണം”
എ സ്വാമിസന്നിധിയിൽ ഭക്തിപൂർവ്വം ാർത്ഥി .
അ ന രിപ്പാട്ടീ ് അത്താഴം കഴി കിട റ�
ങ്ങിയേപ്പാൾ ഒരാൾ അേദ്ദഹത്തിെന്റ അടുക്കൽെച്ച ്
“േഹ! അ ് ഒ വ്യസനിേക്കണ്ട. െതേക്കാ െപാെയ്ക്കാ�

. അേങ്ങ ് എെന്നക്കാണുന്നതിനു് ഞാൻ അവിെട
വ െകാള്ളാം” എ പറഞ്ഞതായി അേദ്ദഹത്തിനു
േതാന്നി. ഉടെന അേദ്ദഹമുണർ ക ് തുറ േനാക്കി�
യേപ്പാൾ അവിെടെയ ം ആെരയും ക മില്ല. എങ്കി�
ലും ഭക്തവൽസലനായ ച വട്ട ശാസ്താവുതെന്നയാ�
ണു് തെന്റ അടുക്കൽ വ ് ഇ കാരം പറഞ്ഞെത ്
ന രിപ്പാടു ദൃഢമായി വിശ്വസി കയും പിേറ്റ ദിവസം
രാവിെല ഈ വിവരം നമ്പിേയാടു് പറയുകയും െച .
അേപ്പാൾ നമ്പി ം വളെര സേന്താ ഷമായി.

അടുത്ത ദിവസം തെന്ന നമ്പി ന രിപ്പാേടാടുകൂടി
േകാട്ടയേത്ത ് പുറെപ്പടുകയും യഥാകാലം െത ംകൂർ
രാജാവിെന്റ അടുക്കെലത്തി സംഗതികെളല്ലാം ധരിപ്പി�

കയും െച . അനന്തരം അധികം താമസിയാെത
ഒരു മുഹൂർത്തത്തിൽ വയസ്ക്കരയില്ലെത്ത കന്യകെയ ന �
രിപ്പാട്ടിെലെക്കാ േവളി കഴിപ്പി ് അേദ്ദഹെത്ത അവി�
െട ദ കയറ്റി. രാജാവുകൂടി െചന്നിരുന്നാണു് ഈ അടി�
യന്തിരം നടത്തിയതു്. പിെന്ന ആ അടിയന്തിരം വളെര
േകമമായിരു എ പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ. ഈ അടിയ�
ന്തിരം സംബന്ധി ് ഏഴു ദിവസം െകേങ്കമമായ സദ്യയും
സംഘക്കളി മുതലായ ആേഘാ ഷങ്ങളുമുണ്ടായിരു .
അ യും ദിവസം രാജാവും അവിെടത്തെന്ന എഴുന്നള്ളി�
ത്താമസി കയും െച .

അതിനിട ് ഒരു ദിവസം സദ്യ ് കറി െവ തുട�
ങ്ങിയേപ്പാൾ േചന സ്വൽപം േപാരാെത വ . അ
വയസ്ക്കരയില്ലത്തിനു െത വശ ് (ഇേപ്പാൾ അമ്പല�
മിരി ന്ന സ്ഥല ്) ഇല്ലെത്ത വാലിയക്കാരൻ ധാരാ�
ളമായി േചന കൃ ഷി െചയ്തിരുന്നതിനാൽ അവിെടനി
ര മൂ േചനകൂടി പറി െകാ വരുവാനായി ഒരു ഭൃ�
ത്യൻ ഒരു തൂമ്പയുെമടു ംെകാ ് ഓടിേപ്പായി. അവൻ
േചന പറിക്കാനായി ഒരു േചനയുെട ചുവട്ടിൽ ഒ െവട്ടി�
യേപ്പാൾ അവിെടനി രക്തം വഹി തുടങ്ങി. രക്ത�

വാഹം ക ഭയെപ്പ ് ആ ഭൃത്യൻ ഓടിെച്ച വിവ�
രം കറി െവ കാെര അറിയി . അേപ്പാേഴ ം ഈ
വർത്തമാനം അവിെടെയാെക്കപ്പര . ഉടെന രാജാവും
ആല ർ നമ്പി മുതലായവരും ആ സ്ഥലെത്തത്തി മ
മാറ്റി േനാക്കിയേപ്പാൾ അവിെട ശിവലിംഗംേപാെല
ഒരു ശിലാബിംബം മുളച്ചിരി ന്നതായി ക . വരി �
മാേശ്ശരിന രിപ്പാട്ടിേല ് ച വട്ടത്തയ്യപ്പെന്റ ദർശനമു�
ണ്ടായി ള്ള വിവരം മുൻേപതെന്ന എല്ലാവരുമറിഞ്ഞിരു�
ന്നതിനാൽ ഇതു ച വട്ടത്തയ്യപ്പൻ ഇളെകാണ്ടിരി ന്ന�
താെണ സർവ്വജനങ്ങളും തീർച്ചെപ്പടു കയും ശ്ന�
ക്കാർ അ കാരംതെന്ന വിധി കയും െച . ആ വി �
ഹം കാണെപ്പ ് ഉടെന ഒരു ന രിെയെക്കാ ് പൂജ നട�
ത്തി . അേപ്പാൾ നിേവദ്യത്തിനു് ഉപേയാഗിച്ചതു് അവി�
ടെത്ത അന്തർജ്ജനമുണ്ടാക്കിയ വൽസൻ (അട) ആണു്.
അതിനാൽ വയസ്ക്കരശാസ്താവിനു വൽസൻ വഴിപാടു �
ധാനമായിത്തീർ . പിന്നീടു് അവിെട േക്ഷ ംപണി
മുതലായവ നട കയും വയസ്ക്കര ശാസ്താെവ ള്ള �
സിദ്ധി േലാകത്തിൽ പര കയും ആ ശാസ്താവു വയസ്ക്ക�
രയില്ലെത്ത കുടുംബപരേദവതയായിത്തീരുകയും െച .
േരാഗശമനത്തിനായും മ ം ഇേപ്പാൾ അവിെട പലരും
വൽസൻ വഴിപാടു നടത്തിവരു ്. ഇ കാരമാണു്
വയസ്ക്കരശാസ്താവിെന്റ ആഗമം. വയസ്ക്കര ടുംബക്കാെര
മുൻക്കാലങ്ങളിൽ “േപാറ്റി” എന്നാണു് പറ വന്നി�
രുന്നതു്. വരി മാേശ്ശരിന രിപ്പാടു് അവിെട ദ ക�
യറുകയും അേദ്ദഹത്തിെന്റ സന്താനപരമ്പരാജാതന്മാർ
അവിെട കുടുംബനാഥന്മാരായിത്തീരുകയും െചയ്തി ം ആ
േപരിനു മാറ്റം വന്നില്ല. പിന്നീടു െകാല്ലം 995ം മാണ്ടാ�
യേപ്പാേഴ ം അവിെട ആ പരമ്പരയും അവസാനി
യഥാപൂർവം ഒരു കന്യക േശ ഷി . ആ കന്യകെയ

ാമേന്താൾ മൂ ് സർവ്വസ്വദാനമായി വിവാഹം കഴി�
് അവിെട ദ കയറി. അക്കാലം മുതൽക്കാണു് ആ

കുടുംബക്കാർ ‘മൂ ്’ എ ള്ള േപരു സിദ്ധി കയും
സിദ്ധമായിത്തീരുകയും െചയ്തതു്. ഇേപ്പാഴും വയസ്ക്ക�

ര ടുംബത്തിലുള്ളതു് ആ ാമേന്താൾ മൂസ്സിെന്റ സന്താ�
നപരമ്പരാജാതന്മാരാണു് -അതായതു്, ആ ാമേന്താൾ
മൂസ്സിെന്റ പൗ െന്റ പു ന്മാരും തത്പു ന്മാരും.
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കായംകുള രാജാവിെന്റ ീച ം

കായംകുളം രാജ്യം പിടിച്ചടക്കണെമ ള്ള ഉേദ്ദശ്യ�
േത്താടുകുടി രാമയ്യൻ ദളവ തിരുവിതാംകൂർ (മാർത്താ�
ണ്ഡവർമ്മ) മഹാരാജാവിെന്റ ചാരത്വം സ്വീകരി
െകാ ് ഒരിക്കൽ േവ ഷം മാറി കായംകുള ് െച�

േചർ . ഗൂഢമായി അവിടുെത്ത സ്ഥിതിഗതികൾ
അേന്വ ഷിച്ചേപ്പാൾ രാജ്യവും വംശവും നശിക്കത്തക്കവ�
ണ്ണമുള്ള ചില ദുർന്നട കൾ രാജാവിനുള്ളതായി ദളവ ്
അറിവു് കിട്ടി. എങ്കിലും അവിെട ഐശ്വര്യം ഉപര �
പരി വർദ്ധി െകാ തെന്ന ഇരി ന്നതായിക്ക ്
അതിെന്റ കാരണെമന്താെണ ് അേദ്ദഹം വി ം
അേന്വ ഷി . അേപ്പാൾ ആ രാജാവിെന്റ േതവാര ര�
യിൽ ഒരു ീച ം ഇരി െണ്ട ം അതു സർവ്വല�
ക്ഷണങ്ങളും ഒത്തതാെണ ം അതിെന്റ പൂജ തിദിനം
അവിെട ശരിയായി നട വരു െണ്ട ം അതവിെട
ഇരി ന്ന കാല ് ആ രാജ്യത്തിനും രാജവംശത്തിനും
ഐശ്വര്യാഭിവൃദ്ധിയല്ലാെത നാശം ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകു�
ന്നതെല്ല ം അേദ്ദഹത്തിനു മനസ്സിലാവുകയും ഏതു
വിധവും ഈ ീച ം തട്ടിെയടു ് െകാ േപാകണ�
െമ ് അേദ്ദഹം തീർച്ചയാ കയും െച .

അനന്തരം ദളവ ഒരു ാന്തെന്റ േവ ഷം ധരി േതവാ�
ര രയുെട അടുക്കൽ െച കൂടി. വല്ലതുെമാെക്ക അസം�
ബന്ധങ്ങൾ പുലമ്പിെക്കാണ്ടിരി െമന്നല്ലാെത അേദ്ദ�
ഹം അവിെട ഉപ വെമാ ം െചയ്തിരുന്നില്ല. എ �
മാ മല്ല, അതിരാവിെല കുളി ഭസ്മ റിയി പൂക്ക�
െളാരുക്കിെക്കാടു ക, പൂജാപാ ങ്ങൾ േത മുക്കി�
െക്കാടു ക മുതലായ ചില ഉപകാരങ്ങൾ െച ം േപാ�

. ഇങ്ങെന കുറ ദിവസം കഴിഞ്ഞെപ്പാൾ “ഈ സാ�
ധുമനു ഷ്യനു് ാ െണ്ടങ്കിലും ഈയാൾ ഉപ വിയല്ല”
എെന്നാരു വിശ്വാസം അവിെട എല്ലാവർ മുണ്ടായി�
ത്തീർ .

പൂജക്കാർ രാവിെല കുളി വ നിർമ്മാല്യം (തേല�
ദിവസംപൂജിച്ച പൂവു്) വാരി പുറത്തിട്ടാലുടെന ഈ ാ�
ന്തൻ അെതല്ലാം വാരി ഒരു വട്ടിയിലാക്കി തലയിൽ വ �
െകാ ് േകാട്ടവാതിൽക്കൽെച്ച ് അവിെട കാവൽ
നിൽ ന്ന പട്ടാളക്കേരാടു് “ഇതാ ീച ം ഞാൻ െകാ�

േപാകു ; േവണെമങ്കിൽ പിടി െകാൾവിൻ. അെല്ല�
ങ്കിൽ ഞാൻ െകാ േപാകും” എ പറയും. അ കാ�
രം രാജാവിരി ന്ന മാളികയുെട ചുവട്ടിലും െച നി�

് “ഇതാ ീ ച ം ഞാൻ െകാ േപാകു ; ഇവി�
ടുെത്ത േചാറു തി ന്ന പട്ടാളക്കാർ നന്ദിയില്ലാത്തവരാ�
ണു്; അവേരാടു ഞാൻ വിവരം പറഞ്ഞി ് അവർ എെന്ന
പിടിച്ചില്ല. അവിടു ം മൗനമവലംബി െകാണ്ടിരി �
കയാെണങ്കിൽ “ ീച ം േപാകും; ഇവിടം നശി ക�
യും െച ം. പിെന്ന വിചാരിച്ചാൽ ഫലെമാ മുണ്ടാവു�
കയില്ല” എ വിളി പറയും. ഇതുേക പട്ടാളക്കാരും
രാജാവിെന്റ ആൾക്കാരും ര മൂ ദിവസം ാന്തെന്റ
വട്ടി പരിേശാധി . അതിൽ പൂക്കളല്ലാെത ഒ ം കണ്ടി�
ല്ല. പിെന്ന അയാൾ വിളി പറഞ്ഞാൽ, “ഓേഹാ, െകാ�

െപാെയ്ക്കാ . ഇവിെട ആർ ം ീച ം േവണ്ടാ”
എ ് എല്ലാവരും പറയുക പതിവായി. ഇങ്ങെന ഏക�
േദശം ആറു മാസേത്താളം കാലം പതിവായി െചയ്തതി�
െന്റ േശ ഷം ഒരു ദിവസം േതവാര രയിൽ പൂജക്കാരനി�
ല്ലാതിരുന്ന തരം േനാക്കി രാമയ്യൻ ദളവ ീച െമടു
വട്ടിയിലാക്കി അതിെന്റ മീെത പൂക്കളും വാരിയി തല�
യിൽവ പതിവുേപാെല േകാട്ടവാതിൽക്കെലത്തി പട്ടാ�
ളക്കെര വിളി ് “ഇതാ ീച ം ഞാൻെകാ ് േപാ�
കു ; ഇ നാളും പറഞ്ഞതുേപാെലയല്ല; ഇ സത്യ�
മായി ീ ച ം എെന്റ വട്ടിയിലു ്” എ പറ .
എങ്കിലും ഇയ്യാൾ പതിവുേപാെല ാ പറയുകയാെണ�

വിചാരി പട്ടാളക്കാർ ചിരി െകാ ് “എന്നാൽ
െകാ െപാെയ്ക്കാ ” എ പറഞ്ഞതല്ലാെത രാമയ്യ�
െന പിടി ന്നതിേനാ വട്ടി പരിേശാധി ന്നതിേനാ
െചന്നില്ല. രാമയ്യൻ പിെന്ന രാജാവിരി ന്ന മാളിക�
യുെട ചുവട്ടിലും െച നി പതിവുേപാെല വിളി
പറ . അതുേകട്ടി രാജാവും ചിരി െകാണ്ടിരുന്നേത�
യു . ഉടെന രാമയ്യൻ േനെര െതേക്കാ വച്ചടി . കുറ
സമയം അഴി പൂജക്കാരൻ േതവാര രയിൽ െചന്ന
സമയം അവിെട ീച ം കാണായ്കയാൽ പരി മി
വിവരം ഗാ നിന്നിരുന്ന പാട്ടാളക്കാെര അറിയി .

അേപ്പാേഴ ം അവിെട വലിയ ബഹളമായി.
സംഗതി രാജാവുവെര എല്ലാവരുമറി . ാന്തെന
അേന്വ ഷി പിടി ന്നതിനായി രാജഭടന്മാർ നാലുദി�
ക്കിേല ം ഓട്ടം തുടങ്ങി. ാന്തൻ േവ ഷം മാറി പമ്പ
കടന്നിരുന്നതിനാൽ ഭടന്മാെരല്ലാം ഇച്ഛാഭംഗേത്താടുകൂടി
മടങ്ങിേപ്പാ . ാന്തെന എ ം കാണ്മാനിെല്ല ്
രാജസന്നിധിയിലറിയി . ആ ീച ം േപായതി�
നാൽ രാജാവിനും രാജ്യവാസികൾ ം വളെര മന�
സ്താപമുണ്ടായി. അവിെട പിെന്നയും പലവിധത്തിൽ
അതിെനപ്പറ്റി അേന്വ ഷണങ്ങൾ നടത്തി; ഒരു തു മു�
ണ്ടായില്ല.അധികം താമസിയാെത കായംകുളം രാജ്യം
തിരുവിതാംകൂറിൽ േചരുകയും െച . ആ ീച ം
ഇേപ്പാഴും തിരുവനന്തപുര ് േതവാര രയിൽ ഇരി �

െണ്ടന്നാണു േകൾവി.
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കുള റ ് ഭീമൻ

മീനച്ചിൽ താലൂക്കിൽ ക ർ േദശ ്, കുള റ ് എന്ന
നായർ ഗൃഹത്തിൽ െകാല്ലവർ ഷം ഒൻപതാം ശതക�
ത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു മനു ഷ്യെന്റ േപരാണു് മുകളിൽ
പറഞ്ഞിരി ന്നതു്. ഈ മനു ഷ്യെന്റ സാക്ഷാൽ േപരു്
എന്തായിരു എ ് നിശ്ചയമില്ല. അ തകർമ്മങ്ങൾ
നിമിത്തം ജനങ്ങൾ െകാടുത്തി ള്ളതാണു്. കുള റ ്
ഭീമെന്റ അ തകർമ്മങ്ങൾ പറയുകെയ വച്ചാൽ അവ�
സാനമില്ലാെതയു ്. അവയിൽ ചിലതു മാ േമ ഇവി�
െട വിവരിക്കണെമ ് വിചാരി .

ആജാനുബാഹുവും ലശരീരനും ഉന്നതകായനു�
മായിരുന്ന ഭീമൻ കാഴ്ചയിൽ ഒരു ഭീമൻ തെന്നയായിരു�

െവങ്കിലും ഒ ം വിരൂപനായിരുന്നില്ല “വ േഢാരേസ്കാ�
വൃ ഷസ്കന്ധസ്സാല

ാംശുർമ്മഹാഭുജഃ” എ കാളിദാസൻ ദിലീപരാ�
ജാവിെന വർണ്ണിച്ചി ള്ളതു് ന െട ഭീമനും നല്ലേപാെല
േചരുമായിരു . എന്നാൽ ന െട ഭീമനു െചറുപ്പത്തിൽ
മതിയാകത്തക്കവണ്ണമുള്ള ആഹാരം സ്വഗൃഹത്തിൽ
നി ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. ഭീമനു ഭക്ഷണം സാധാരണ
മനു ഷ്യെരേപ്പാെല ആയാൽ മതിയാവുകയിെല്ല ് അറി�
ഞ്ഞിരുന്നതുെകാ ് അയാൾ പതിവായി കാല
കഞ്ഞി മൂേന്നകാലും അത്താഴത്തിനു് ആേറകാലും
ഇടങ്ങഴി അരിവീതമാണു് കാരണവർ പതിവുവച്ചിരുന്ന�
തു്. അതുെകാ ് ന െട ഭീമനു് ഒ ം മതിയായിരുന്നില്ല.
അതിനാൽ അയാൾ സമീപ ള്ള കാടുകളിൽ കയറി
ഉടു ്, മുയൽ മുതലായവെയ പിടി െകാ വ ചു
തി കൂടിയാണു് െചറുപ്പത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നതു്. കാര�
ണവർ മരി കയും തനി തറവാട്ടിൽ കാരണവസ്ഥാ�
നവും സ്വാത ്യവും ലഭി കയും െചയ്ത കാലം മുതൽ
ഭീമൻ തെന്റ ഭക്ഷണത്തിനുള്ള പതിവു േഭദെപ്പടുത്തി.
കാല കഞ്ഞി ് ഇരുപത്തേഞ്ചകാലിടങ്ങഴി അരി�
യും അതിനു േചർന്ന പുഴു ം അത്താഴത്തിനു മൂ പറ
അരിയും അതിനു േചർന്ന മ വിഭവങ്ങളുമാണു് ഭീമൻ
സ്വയേമവ നിശ്ചയിച്ച പതിവു്. ഈ പതിവു് അയാ�
ളുെട പതിനാറാമെത്ത വയസ്സിൽ നിശ്ചയിച്ചതാണു്.
അതിെന പിെന്ന ഒരിക്കലും അയാൾ േഭദെപ്പടുത്തിയിരു�

മില്ല. എന്നാൽ ഇ യും െകാ ് അയാൾ മതിയാ�
യിരു എ ് ആരും വിചാരി േപാകരുതു് അയാൾ
കാരണവരായേപ്പാൾ തറവാട്ടിൽ അധികെച്ചലവുണ്ടാ�
ക്കി എ ള്ള ദു േഷ്പരു് തനി ണ്ടാകരുതേല്ലാ എ
വിചാരി ം ഇതിലധികം െചലവു് െചയ്യാൻ മുതലില്ലാ�
െതയിരുന്നതുെകാ ം ഇ യും മതിെയ നിശ്ചയി
എേന്നയു . േപാരാത്തതു യഥാപൂർവ്വം വന്യമൃഗങ്ങ�
െളെക്കാ തെന്നയാണു് അയാൾ നികത്തിേപ്പാന്നതു്.
പേക്ഷ, ായത്തിനും സ്ഥിതി ം തക്കവണ്ണം അയാൾ
അെതാ പരി ഷ്കരിച്ചിരു . െചറുപ്പത്തിൽ ഉടു ്,
മുയൽ മുതലായവെയ പിടി ചു തി കയാണേല്ലാ
അയാൾ െചയ്തിരുന്നതു്. യൗവ്വനമായേപ്പാൾ മാൻ,
പന്നി മുതലായവെയ പിടി െകാ വ കാലുകൾ
െകട്ടി വലിയ െചമ്പിേലാ വാർപ്പിേലാ ഇ ് അടുപ്പ വ�

െവള്ളെമാഴി േവവിെച്ചടു േതാൽ െപാളിച്ചാണു്
അയാൾ തിന്നിരുന്നതു്. അതും ഒരു വിേശ ഷ രീതി�
യിലായിരു . ഭീമനു പകൽ സമയം കിട ന്നതിനു്
ഒരു തൂ വഞ്ചി (ഊഞ്ഞാൽക്കട്ടിൽ) ഒരു മുറിക്കക
തൂക്കിയിരു . ഇതിെന്റ തലയ്ക്കലായി മാൻ,പന്നി
മുതലായവയുെട േവവിച്ച മാംസം െപാക്കംപാകത്തിനു
െകട്ടി ം. പിെന്ന ഊഞ്ഞാൽക്കട്ടിലിൽ മലർ
കിട ് ആടിെക്കാ കടി കടി തി ം. ഇങ്ങെന�
യാണു് പതിവു്. കഞ്ഞിയും േചാറും കറികളും കുടാെത
ര പന്നിെയയും ഒരു മാനിെനയും അയാൾ തിദിനം
ഇങ്ങെന ഭക്ഷിച്ചിരു .

ന െട ഭീമൻ ഗംഭീരനായിരു െവങ്കിലും ഒരു വി�
േനാദശീലനു മായിരു . അയാൾ മാനിെനയും പന്നി�
െയയും മ ം പിടിക്കാൻ കാട്ടിൽ േപാകുേമ്പാൾ ചില
ദിവസങ്ങളിൽ നാലും അ ം പുലി ട്ടികെളയും പി�
ടി െകാ േപാരും അവെയ വീട്ടിൽ െകാ വ പൂ�
ച്ച ട്ടികെളേപ്പാെല വളർത്തി, ചില കളികൾ പഠിപ്പി
സർക്ക കാെരേപ്പാെല കളിപ്പി ക പതിവായിരു .
ഒരിക്കൽ ഭീമൻ കാട്ടിൽ െചന്നേപ്പാൾ ഒരു വലിയ കടുവ�
െയ ക . അതിെനയും അയാൾ പിടി വീട്ടിൽ െകാ�

വ . ീകൃ ഷ്ണൻ ഉരൽ വലി െകാ ് െചന്ന വഴി�
യിൽ നിന്നിരുന്ന കകുഭ മങ്ങൾ േപാെല ര മരങ്ങൾ
അടുത്തടു കുള റ പുരയിടത്തിൽ നിൽ ണ്ടാ�
യിരു . ഭീമൻ ആ കടുവാെയ ആ മരങ്ങളുെട ഇട
കയറ്റി ഒന്നമർത്തി അവിെട നിറുത്തി. കടുവാകാലുകൾ
നില െതാടാെതയും വാെയ്പാളി ം നാ നീട്ടിയും
ക കൾ മിഴി ം മുൻേപാ ം പുറേകാ ം േപാകാൻ നിവൃ�
ത്തിയില്ലാെതയും അവിെട നിലയായി. അതിനാൽ ആ
ദി കാർ ജീവേനാടു കൂടിയ കടുവെയ നിർഭയമായി
അടു കാണുന്നതിനു് അ തരെപ്പ .

ഒരിക്കൽ ഭീമൻ കാട്ടിൽ െചന്നേപ്പാൾ ഒരു കാ േപാ�
് അയാെള െവട്ടാനായി ചാടിെച്ച . െപാത്തിെന

കണ്ടേപ്പാൾ അയാൾ സ്വൽപം ഭയമുണ്ടായി എങ്കി�
ലും അയാൾ ൈധര്യസേമതം അതിെന്റ െകാ കളിൽ�
പ്പിടി തല കുനി േമാന്ത നിലത്തി ് ഉര തുടങ്ങി.
അങ്ങെന കുറ കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ േപാത്തിെന്റ മുൻവശ�

ണ്ടായിരുന്ന പ കെളല്ലാം രക്ത ാവാഹേത്താടുകൂടി
നില വീണു. ഭീമെന െകാല്ലാനായി വന്ന േപാത്തി�
െന്റ വിചാരം അേപ്പാൾ താൻ ചാകാെത വല്ല കാരവും
േപായിപ്പിഴച്ചാൽ മതിെയന്നായി. ആ സമയം ഭീമൻ
േപാത്തിെന പുറേകാെട്ടാ ത കയും േപാ ് അവി�
െട മറി വീഴുകയും ആ തരത്തിനു ഭീമൻ ഓടി വീ�
ട്ടിേല ം േപാ ് ഒരു വിധം എഴുേന്ന ് കാട്ടിേല ം
േപാവുകയും െച .

ഭീമൻ ജീവിച്ചിരിന്ന കാല ് ക ർ േദശ ം സമീ�
പ േദശങ്ങളിലും കച്ചവടസ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
അതിനാൽ ആ േദശക്കാർ ് ഉ ് എ പ നാഴിക
കിഴ ് ഈരാ േപട്ട എന്ന സ്ഥല േപായി വാങ്ങി�
െക്കാ ് വേരണ്ടിയിരു . കുള റ വീട്ടിേല ഭീ�
മൻ തെന്ന േപായി അഞ്ചാറു പറ ഉ ് ഒരുമി വാങ്ങി�
െക്കാ േപാരുകയാണു് പതിവു്. ഭീമൻ ഉ വാങ്ങാൻ
േപാകുന്ന സമയം അയൽ വീ കാരും അവരവർ ആവ�
ശ്യമുള്ള ഉപ്പിനു േവ ന്ന പണവും പാ വും അയാെള
ഏൽപ്പിച്ചയ ക പതിവാണു്. അക്കാല ് ഇേപ്പാഴ�
െത്തേപ്പാെല ചാ സുലഭമല്ലാതിരുന്നതിനാൽ ഉ ം
മ ം വാങ്ങിെക്കാ ് േപാരുന്നതു െനപ്പട്ടിലായിരു .
ഒരു െനപ്പട്ടിൽ ആറു പറ ഉ െകാ ം. അതിനാൽ ഒരു
ചുമടു ് എ പറഞ്ഞാൽ ആറു പറ ഉെപ്പ ് കണക്കാ�
ക്കാം. ഒരിക്കൽ ഭീമൻ േപായി തനി ം അയൽ വി �
കാർ ം കൂടി ആറു ചുമടു ് വാങ്ങിെക്കട്ടി മീെത മീ�
െതയായി തലയിൽക്കയറ്റിെക്കാ ് ഈരാ േപട്ടയിൽ
നി സ്വേദശേത്ത പുറെപ്പ . അങ്ങെന ഏകേദശം
നാലു നാഴിക ദൂരം േപായേപ്പാൾ കുേറേശ്ശ മഴ ആരംഭി .
ഉ നനഞ്ഞാൽ നഷ്ടെപ്പ േപാകുമേല്ലാ അതു നനയ്ക്കാ�
െത െകാ േപാകാൻ എന്താണു് കൗശലെമ വിചാ�
രി േനാക്കിയേപ്പാൾ വഴിക്കടു തെന്ന ഒരു വലിയ
ആഞ്ഞിലിത്തടി കാമരം േകറ്റിയറു നടു െപാളിപ്പി
വച്ചിരി ന്നതായിക്ക . ഭീമൻ അതിെലാരു െപാളി�
െപ്പടി ചുമടുകളുെട മീെത വ െകാ ് ഉ നനയ്ക്കാ�
െത െകാ േപായി. വീട്ടിെലത്തിയേപ്പാേഴ ം മഴ മറി�
യതിനാൽ അയാൾ ആ തടിെയടു ് ഒരു മാവിേന്മൽ
ചാരിവച്ചി ് ചുമടുകൾ ഒേരാന്നായി താെഴ ഇറക്കി വ ക�
യും അയൽക്കാർ ള്ളതു് െകാടു കയും തനി ള്ളതു്
വീ കാെര ഏൽപ്പി കയും െച . പിെന്ന ഭീമൻ തെന്റ
പുരെപാളി ് പണി കഴിച്ചേപ്പാൾ അ ് മാവിേന്മൽ
ചാരി വച്ചിരുന്ന തടികൂടി എടു പേയാഗി . ഇരുപ�
െത്താമ്പതുേകാൽ പതിനാറുകണക്കിൽ പണിയിച്ച താ�
യി രയുെട പടി (െനടിയതും കുറിയതും) നാലും ആ ഒരു
െപാളി െകാ ് തീർ . പടി ഒേന്നകാൽേക്കാൽ ചതു�
രമായിരു . അതുെകാ ് ആ തടിയുെട വലിപ്പം എ �
മാ മുണ്ടായിരു എ ് ഊഹിക്കാമേല്ലാ. ആ പുരയും
പടിയും കണ്ടി ള്ളവരിൽ പലർ ഇേപ്പാഴും ആ േദശ
ജീവിച്ചിരി ്.

മീനച്ചിൽ മുതലായ സ്ഥലങ്ങളിൽ ധാനമായി
െനൽകൃ ഷി െച ന്നതു് മലകളിലാണേല്ലാ. മലകളിൽ
െനൽകൃ ഷി െച ന്നതു് പ ം പ ം െകാല്ലങ്ങൾ
കൂടുേമ്പാൾ മാ േമ പതിവു . അതിനാൽ ഒരു സ്ഥ�
ല വലിയ മരങ്ങളും കാടുകളും നിറഞ്ഞിരി ം.
വിത ന്ന കാലത്തിനു ര മൂ മാസം മുൻേപ ഉടമ�
സ്ഥന്മാർ ആ മരങ്ങളും കാടുകളുെമല്ലാം കൂലിക്കാെര�
െക്കാ െവട്ടിച്ചിടും. അതിനു് ഉഴവുെവ ് എന്നാണു്
േപർ പറ വരുന്നതു്. ആ മരങ്ങളും കാടുകളുെമല്ലാം
ഉണങ്ങിക്കഴിയുേമ്പാൾ ഉടമസ്ഥന്മാർ കൂലിക്കാെരയും
ആനകെളയും െകാ ് ആ സ്ഥല െച ് േവലിക്കാ�
വശ്യമുള്ള തടികൾ പിടി വിതയ്ക്കാനുള്ള സ്ഥലത്തിെന്റ
നാലരികുകളിലും െവയ്പി കയും അധികമുള്ള തടികൾ
പിടിപ്പി കൃ ഷിസ്ഥലത്തിനു പുറത്താ കയും ഉണങ്ങി�
ക്കിട ന്ന കാടുകളും മ ം തീയി ചുടുകയും െച ം.
അതിനു് ഉഴവു ചുടുക എന്നണു് കൃ ഷിക്കാർ പറയുന്നതു്.
ഇ യും കഴിഞ്ഞാൽപ്പിെന്ന നിലം ഉഴുതും കിള ം ക ം
കട്ടകളും െപറുക്കിമാറ്റിയും പു ം മ ം പറി ം െപറുക്കി�
യും കള ം െവടിപ്പാ ം. അതിനു് ഉഴെവാരു ക
എന്നാണു് പറയുന്നതു് ഈ പണികളിൽ ധാനമായതും

യാസേമറിയതും ഉഴവു ചുടുക എ ള്ളതാണു്.
എന്നാൽ അതിനു ന െട ഭീമനു് ഒരു യാസവു�

മുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഭീമൻ ഉഴവുചുടാൻ േപാകുേമ്പാൾ
അയാൾ സഹായത്തിനു കൂലിക്കാരും ആനകളും
ഒ ം േവണ്ടാ. അയാൾ ആ േജാലി മുഴുവനും തീർ
തിരിെയ വീട്ടിൽ വന്നിട്ടില്ലാെത കഞ്ഞിയും േചാറുെമാ�

ം കഴിക്കാറില്ല. ആ േജാലിക്കിടയിൽ അയാൾ കാ�
ച്ചിലും കിഴ ം േചനയും മ ം ധാരാളമായി ചു തി ം.
മലയിേല േപാകുന്ന സമയം തെന്ന ചു തീറ്റി ള്ള
സാമാനങ്ങൾ കൂടി അയാൾ െകാ േപാകും; അങ്ങെന�
യാണു് പതിവു്. ഭീമൻ ഉഴവുസ്ഥല െചന്നാലുടെന
േവലി ് ആവശ്യമുള്ള തടികൾ െപറുക്കിെയടു ്
നാലരികുകളിലും അടുക്കി വ ം. പിെന്ന ഒരു തടി
കയിെലടു ് അതുെകാ ് േശ ഷമുള്ള തടികൾ നാലു
വശേത്ത ം േതാണ്ടി എറിയും ആ തടികൾ ചു മുള്ള
അയൽ വ ക്കളിൽ െച വീഴും. അതിനാൽ ഭീമൻ
ഉഴവുചുടുന്ന സ്ഥലത്തിനു് സമീപം ചു മുള്ള വ ക്കളിൽ
ആരും കൃ ഷി നടത്താറില്ല. ഭീമൻ േതാണ്ടിെയറിയുന്ന
തടികൾ ആനകെളെക്കാണ്ടല്ലാെത മാറ്റാൻ സാധി�

കയില്ലേല്ലാ. അതിനുള്ള യാസം െകാണ്ടാണു്
അയൽവ ക്കളുെട ഉടമസ്ഥന്മാർ കൃ ഷി േവെണ്ട ്
വ ന്നതു്. തടികെളല്ലാം മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽപ്പിെന്ന
ഭീമൻ ഉണങ്ങിക്കിട ന്ന കാടിനു തീവ ം ആ തീയി�
ലിട്ടാണു് അയാൾ കാച്ചിൽ, കിഴ മുതലായവ ചു
തി ന്നതു്. ആ സമയം മുയൽ പന്നി മുതലായവെയയും
അനായാേസന ലഭിച്ചാൽ അയാൾ ഉേപക്ഷിക്കാറില്ല.
അവെയയും അയാൾ ചു ് തി ക തെന്ന െച ം.
ഇ കാരെമല്ലാമായിരു ഭീമെന്റ ഉഴവുചുടൽ.

അടു ള്ള പൂഞ്ഞാർ എന്ന സ്ഥല ് ഒരു വീ കാർ
ഒരു കിണർ കുഴിപ്പി . കുഴി കുഴി ് അടിയിൽെച്ച�
ന്നേപ്പാൾ അവിെട ഒരു വലിയ പാറ കാണെപ്പ . ആ
പാറയുെട അടിയിൽ ധാരാളം െവള്ളവുമുണ്ടായിരു .
എങ്കിലും ആ പാറ എടു ് മാറ്റാെത െവള്ളം േകാരിെയ�
ടുക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലായിരു . െവള്ളത്തിനു് മീെത
ആ പാറ ഒരട േപാെലയാണു് കിടന്നിരുന്നതു്. അതി�
നാൽ ആ പാറ എടു ് മ ന്നതിനായി വലിയ വടങ്ങളും
ചങ്ങലകളുമി ് െകട്ടി അേനകമാളുകൾ കൂടി പിടി ക�
യും ആനകെളെക്കാ പിടിപ്പി കയും െച േനാക്കീ�
ം ആ പാറ ഇളക്കാൻേപാലും സാധിച്ചില്ല. ഒടുക്കം ആ

വീ കാർ ഈ കാര്യം ന െട ഭീമെനെക്കാ ് കഴിപ്പി�
ക്കണെമ നിശ്ചയി ് ഒരു സദ്യ വട്ടം കൂട്ടി. ഭീമെന
ക്ഷണി വരുത്തി േകമമായി ഭക്ഷണം കഴിപ്പി ് ഭീമൻ
ഊണും കഴി ് എഴുേന്നറ്റേപ്പാൾ ആ വീ കാർ അയാ�
േളാടു് “ൈകകഴുകുവാൻ െവള്ളം കിണറ്റിലാണു് െവള്ളം
േകാരിെയടു ് ൈക കഴുകിെക്കാള്ളണം” എ പറ�

്, ഒരു പാളയും കയറും എടു െകാടു ്. ഭീമൻ പാ�
ളയും കയറും ഇട ൈകെകാ ് എടു െകാ േപാ�
യി. കിണറ്റിൽ േനാക്കിയേപ്പാൾ അതിൽ ഒരു വലിയ
പാറയും അതിേന്മൽ ചില വടങ്ങളും ചങ്ങലകളുമി െക�
ട്ടിയിരി ന്നതു ക . ഉടെന അയാൾ പാളയും കയറും
അവിെട െവച്ചി ് ഇട ൈകെകാ തെന്ന വടങ്ങളിൽ
പിടി വലി നി യാസം പാറ കരെയ്ക്കടുത്തിടുകയും
പാളയും കയറുെമടു െവള്ളംേകാരി ൈകകഴുകുകയും
െച . ഇതു് കണ്ടി ് ആ വീ കാർ ം അന്യന്മാർ മു�
ണ്ടായ സേന്താ ഷവും വിസ്മയവും സീമാതീതമായിരു �
െവ ള്ളതു് പറയണെമന്നില്ലേല്ലാ.

ന െട ഭീമൻ പൂഞ്ഞാറ്റിൽത്ത രാക്കന്മരുെട ഒരു
ഇഷ്ടനായിരു . അയാൾ ത രാക്കന്മാരുെട ആവശ്യ�

കാരം കൂെട െട അവിെടേപ്പാവുകയും മനു ഷ്യർ
ദുസ്സാധ്യങ്ങളായ അേനകം കാര്യങ്ങൾ സാധി െകാടു�

കയും ത രാക്കന്മാർ സേന്താ ഷി ് ഇയാൾ ് ചില
സമ്മാനങ്ങൾ െകാടു കയും സാധാരണമായിരു .
അങ്ങെന ഉണ്ടായി ള്ളവയിൽ ഒരു സംഗതി മാ ം താ�
െഴ കുറി .

ഒരിക്കൽ പാണ്ടിക്കാരായ മറവരും മുഹമ്മദീയരും
കുടി പൂഞ്ഞാർ േദശെത്ത ആ മി വാൻ വരുന്നതാ�
യിേക്ക ് പൂഞ്ഞാറ്റിൽ വലിയ ത രാൻ ആ വിവരം കു�
ള റ ് ഭീമെന അറിയി . ഉടെന ഭീമൻ ആളയ ്
തെന്റ േസ്നഹിതനായ മന്ദ പണിക്കെരയും കുള റ ്
വരുത്തി. പണിക്കർ കുള റ ് ഭീമേനാളം തെന്ന േദ�
ഹപുഷ്ടിയും കായബലവുമുള്ള ആളല്ലായിരു െവങ്കിലും
ഒരു െചറിയ ഭീമൻ തെന്നയായിരു . അയാൾ കാല�
െത്ത കഞ്ഞി പ േണ്ടകാലിടങ്ങഴി അരിയും അതി�
നു േചർന്ന പുഴു േമ പതിവുണ്ടായിരു . അവർ
തമ്മിൽ ആേലാചി ് ഉടെന പൂഞ്ഞാറ്റിേല ് േപാകണ�
െമ തീർച്ചെപ്പടുത്തീ ര േപരും കൂടി ഉണ്ണാനിരു .
ഊണു് ഏകേദശം പകുതിയായേപ്പാൾ ഒരാൾ ഓടിവ
“മറവരും മുഹമ്മദീയരും വന്നടുത്തിരി . ഉടെന വര�
ണെമ ത രാൻ കൽപിച്ചിരി ” എ പറ .
അതു േക ് “എന്നാലിനി േപായിവന്നി ് ഊണു മുഴുവനാ�
ക്കാം” എ പറ ് ര േപരും എഴുേന്ന ് ൈകകഴു�
കി. അേപ്പാൾ തക്കതായ ആയുധെമാ ം കാണാഞ്ഞി
ര േപരും ഓേരാ െകാന്നെത്ത ചുവേടാെട പറിെച്ചടു�

് െകാ ് ഓടിേപ്പായി. ഭീമനും പണിക്കരും െകാന്ന�
െത്ത മായി െച ന്നതു് കണ്ടേപ്പാൾത്തെന്ന മറവരും
മുഹമ്മദീയരും േപടിേച്ചാടി പമ്പകടെന്നാളി ്. ഊണു്
മുഴുവനാക്കണമേല്ലാ എ വിചാരു ഭീമനും പണിക്ക�
രും അേപ്പാൾത്തെന്ന തിരി േപാരുകയും െച .

ഈ സംഗതി നടന്നതു് ഒരു െവള്ളെപ്പാക്കക്കാല�
ത്തായിരു . ഇവർ അേങ്ങാ േപായേപ്പാൾ െവള്ളം
ആറു നിറഞ്ഞിരുന്നേതയു ഇവർ ഇേങ്ങാ വന്നേപ്പാ�
േഴ ് ആ െവള്ളം കരകവിെഞ്ഞാഴുകി ഇരുകരയിലും
സാധാരണമനു ഷ്യർ നിലയില്ലാെതയായിരു .
എങ്കിലും ഭീമനു് അരേയാളവും പണിക്കർ മുലേയാ�
ളവും മാ േമ െവള്ളമുണ്ടായിരു . അവർ ആ
െവള്ളത്തിൽ ടിയാണു് നട േപായതു്. അവർ
അങ്ങെന േപാന്നേപ്പാൾ ഒരു വീട്ടിെന്റ ഇറയ ് ഒരു
പത്തായമിരി ന്നതു് ക ആ വീട്ടിനക ം െവള്ളം
കയറിയിരുന്നതിനാൽ അവിെടപ്പാർത്തിരുന്നവെരല്ലാം

ാണരക്ഷാർത്ഥം ഓടിേപ്പായിരുന്നതുെകാ ് ആ
വീടു േകവലം നിർജ്ജനമായിരു ; പത്തായവും ഇള�
കിേപ്പാകാറായിരു . ആർ ം ഉപേയാഗെപ്പടാെത
െവറുെത േപാേകണ്ടാ എ വിചാരി ് ഭീമൻ അെതടു�

് തലയിൽവ െകാ നട . സ്വഗൃഹത്തിെലത്തി
പത്തായം താെഴ ഇറക്കി വ . അതിലുണ്ടായിരുന്ന െന�

് വാരിയി ് അള േനാക്കീ ് നൂറുപറയുണ്ടായിരു .
െന തിരിെയ പത്തായത്തിൽത്തെന്ന ആക്കിക്കഴി�
ഞ്ഞേപ്പാേഴ ം പണിക്കരും അവിെടെയത്തി. പിെന്ന
ര േപരും കൂടി പകുതിയാക്കി വച്ചിരുന്ന ഭക്ഷണം
മുഴുവനാ കയും പണിക്കർ അേപ്പാൾത്തെന്ന യാ
പറ ് അയാളുെട വീട്ടിേല ് േപാകയും ഭീമൻ അവി�
െടത്തെന്ന കിട റ കയും െച .

ന െട ഭീമെന്റ കഥകൾ ഇനിയും വളെര പറ�
യാനു ്. എങ്കിലും വിസ്തരഭയം നിമിത്തം അതിനായി
തുനിയുന്നില്ല. ഇ യും പറഞ്ഞതുെകാ തെന്ന ന െട
കഥാനായകൻ ഒരസാമാന്യമനു ഷ്യനായിരു എ
സ്പഷ്ടമാകു ണ്ടേല്ലാ. ന െട ഭീമനു് ഈശ്വരഭക്തി,
സത്യം മുതലായ സൽഗുണങ്ങൾ ധാരാളമായി ണ്ടാ�
യിരു . “ ാേഹ്മ മുഹുർത്ത ഉത്തി േഷ്ഠൽസ്വേസ്ഥ
രക്ഷാർത്ഥമായു ഷഃ” എ ള്ള മാണെത്ത അയാൾ
ആജീവനാന്തം ശരിയായി ആചരിച്ചിരു . അതിനാൽ
അയാൾ നൂറു വയ തികഞ്ഞതിെന്റ േശ ഷമാണു് ചരമ�
ഗതിെയ ാപിച്ചതു്. അതും അനായേസന തെന്നയായി�
രു . ന െട കഥാനായകനു േരാഗപീഡ നിമിത്തവും
മ ം ഒരു ദിവസം േപാലും കിട കഷ്ടെപ്പേടണ്ടതായി
വന്നില്ല.

ഭീമൻ മരിച്ചതിെന്റ േശ ഷം അയാളുെട േ തം (പേര�
താത്മാവു്) ആ വീ കാെരയും മ ം അസാമാന്യമായി ഉപ�

വി െകാണ്ടിരു . അതു് അയാളുെട അപര ിയകൾ
ആരും േവണ്ടതുേപാെല െചയ്യാഞ്ഞിട്ടായിരിക്കാം.

“ആബ്ദദീക്ഷാദിേലാേപന താ യാന്തി പി�
ശാചതാം

സ്വജനാൻ ബാധമാനാേസ്ത വിചരന്തി മഹീ�
തേല ”

എ ണ്ടേല്ലാ ആ ഉപ വം ഈ േ തത്തിേന്റതാ�
െണ ം മ ം അറിയാെതതെന്ന വളെരക്കാലം കഴി�

. േമണ ആ ഉപ വം ദുസ്സഹമായിത്തീരുകയാൽ
ഈ അടുത്ത കാല ് ശ്നംെവപ്പി േനാക്കി കയും
അേപ്പാൾ അതു് ഈ ഭീമെന്റ ഉപ വമാെണ ം ഭീമൻ
സാധാരണ മനു ഷ്യനല്ലായിരു െവ ം അയാൾ േദ�
വാംശമായി ള്ള ഒരു അവതാരപുരു ഷനായിരു െവ ം
അയാളുെട വി ഹമുണ്ടാക്കി ് േ തെത്ത ആ വി ഹ�
ത്തിേന്മലാവാഹി ് തി ഷ്ഠ കഴിപ്പി കയും ആ �
േതാറും മുടങ്ങാെത പൂജ നടത്തി കയും െചയ്തല്ലാെത
ഉപ വം നീ കയിെല്ല ം കാണുകയാൽ ആ വീ കാർ
അ കാരെമാെക്ക െചയ്യി ് പൂജ ആ േതാറും ഇേപ്പാ�
ഴും നടത്തിവരു ്. തി ഷ്ഠ കുള റ പുരയിടത്തി�
െന്റ കന്നിപദത്തിൽ ഭ കാളി മറ്റപ്പിള്ളി ന തിരിപ്പാട്ടി�
േലെക്കാണ്ടാണു് നടത്തിച്ചതു്. തി ഷ്ഠ കഴിഞ്ഞതിൽ�
പ്പിെന്ന ഭീമെന്റ ഉപ വം ആ വീട്ടിെലന്നല്ല ആ േദശ
തെന്ന എ ം ഉണ്ടാകാറില്ല. തി ഷ്ഠിക്കെപ്പട്ടിരി ന്ന
വി ഹം കണ്ടാൽ ഭീമേന്റതാെണ തെന്ന േതാ ം.
അതിെന്റ സ്ഥൗല്യം അ മാ മു ്. അവിെട
സാന്നിദ്ധ്യത്തിനും ഒ ം കുറവില്ല. ചില കാര്യങ്ങൾ
സാധി ന്നതിനുേവണ്ടി പലരും ഭീമനു വഴിപാടുകൾ
കഴി കയും ചിലർ ചിലതു് സാധി കയും െച �

്. അവിെട സാധാരണ വഴിപാടു് കരി ം പഴവും
നിേവദി കയാണു്. ചിലർ അപ്പം, അട, െകാഴുക്കട്ട മു�
തലായവ ഉണ്ടാക്കി ് നിേവദിപ്പി കയും െച ്.
അവ ് അരി ഒേന്നകാലിടങ്ങഴി മുതൽ മുപ്പത്താേറ�
കാലിടങ്ങഴി വെര നട ്. അവിെട തി ഷ്ഠ ഒരു
േമടമാസം പതിനാലാം തീയതിയായിരുന്നതിനാൽ
ആ േതാറും വിേശ ഷദിവസമായി ആചരി വരുന്നതു്
ആ ദിവസമാണു്.
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തിരുവിതാംകൂർ െകാല്ലം ഡിവി ഷനിൽേച്ചർന്ന കുന്ന�
ർ താലൂക്കിൽ കണ്ണാടി എന്ന േദശ ള്ള സു സി�

ദ്ധമായ ഭ കാളീേക്ഷ െത്തയാണു് “മണ്ണടിക്കാെവ”
പറയുന്നതു്. ഭ കാളീേക്ഷ ത്തിൽ ഒരു െവളിച്ചപ്പാടു�
ണ്ടായിരി ക സാധാരണമാണേല്ലാ. ചില ദി കളിൽ
െവളിച്ചപ്പാടിെന “േകാമര”െമ ം പറയുന്നതായി േക�
ട്ടി ്. എന്നാൽ കണ്ണടിക്കാവിെല െവളിച്ചപ്പാടിെന
“കാമ്പിത്താ”െനന്നാണു് പറയുക പതിവു്. മണ്ണടിക്കാ�
വിൽ ഭഗവതി സ്വയംഭൂവാണു്. ആ േക്ഷ ം പ ് േദ�
ശാധിപതിയായിരുന്ന വാ വഞ്ഞി ഴപ്പണ്ടാരത്തിെല
വകയായിരു . അടുത്ത കാല ് ഒരു വിധി കാരം
അതു “മംഗല പണിക്കർ” എെന്നാരു നായരുെട വക�
യാെണ ് തീർച്ചെപ്പട്ടി ണ്ടേ .

പ വാ വഞ്ഞി ഴപ്പണ്ടാരത്തിൽ മണ്ണടിേദശ�
ത്തിെന്റ അധിപനായിരുന്ന കാല ് അവിടെത്ത വക�
യായി ഒരു െചറിയ ൈസന്യേശഖരമുണ്ടായിരു . ആ
ൈസനികന്മാെര ആേയാധനവിദ്യ അഭ്യസിപ്പി കയും
ൈസന്യത്തിെന്റ ആധിപത്യം വഹി കയും െചയ്തിരു�
ന്നതു് മംഗല ് പണിക്കരുെട തറവാട്ടിൽ അന്ന ്
മൂപ്പായിരി ന്നവരായിരു . അ ് ൈസന്യങ്ങെള
അഭ്യസിപ്പിച്ചിരുന്ന കളരിയും ആ കളരിയിൽ ചില പര�
േദവതമാരുെട വി ഹങ്ങളും മംഗല പണിക്കരുെട
ഗൃഹത്തിനടു ് ഇേപ്പാഴും കാൺമാനു ്. ഇങ്ങെന
വാ വഞ്ഞി ഴപ്പണ്ടാരത്തിൽ േദശാധിപതിയും മംഗ�
ല പണിക്കർ േസനാനായകനുമായിരുന്ന കാല ്
ഒരു ദിവസം കൃ ഷിയിറ ന്നതിനു കാടു െവട്ടിെത്തളി�
ക്കാനായി ചില പുലയർ മംഗല പണിക്കരുെട ഭവ�
നത്തിനു സമീപം ഒരു കാട്ടിൽ വ േചർ . അവരുെട
കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പുലക്കള്ളി (പുലയ ീ) അവി�
െടക്കണ്ട ഒരു കല്ലിേന്മൽ അരിവാൾ േതച്ചേപ്പാൾ ആ
ശിലയിൽനി രക്തം വഹി കയാൽ അതുക
പുലയർ ഭയാ തപരവശന്മാരായി ഉറെക്ക നിലവിളി .
നിലവിളിേക മംഗല പണിക്കർ മുതലായ സമീപ�
സ്ഥർ ഉടെന സ്ഥലെത്തത്തി സംഗതി മനസ്സിലാ ക�
യും വിവരം വാ വഞ്ഞി ഴപ്പണ്ടാരത്തിെല അടുക്കൽ
അറിയി കയും െച . അതുേകട്ടേപ്പാൾ അന്നെത്ത
മൂത്ത പണ്ടാരത്തിൽ “രക്തം ക െവങ്കിൽ അെതാരു
േദവബിംബമായിരിക്കണം. ഇ കാരം സ്വയംഭൂവായ
േദവബിംബം കണ്ടാൽ ഉടെന അതിെനാരു നിേവദ്യം
കഴിച്ചിെല്ലങ്കിൽ അതു മറ േപാകുെമ ് േകട്ടി ്.
അതിനാൽ പണിക്കർ ഈ മലരും പഴവും അവിെടെക്കാ�

േപായി വ കയും ആ പുലയെര അവിെടനി ് മാ �
കയും െചയ്യണം. ഞാെനാ ് കുളിച്ചി ് ക്ഷണത്തിൽ
അേങ്ങാ ് വേന്നക്കാം” എ പറ കുെറ മലരും പഴ�
വും െകാടു ് മംഗല പണിക്കെര മുൻെപ അയച്ചി ്
പണ്ടാരത്തിൽ കുളിക്കാൻേപായി. പണിക്കർ മലരും
പഴവും എടു ബിംബത്തിെന്റ അടുക്കൽ െകാ െച�

വ . അേപ്പാേഴ ം പുലയെരല്ലാം അവിെടനി
ദൂെര മാറുക കഴിഞ്ഞിരു . ഉടെന പണ്ടാരത്തിൽ കു�
ളിയും കഴി ് പരിവാരസേമതം ഒരു വിള മായി
അവിെടെയത്തി. േദശക്കാെരല്ലാവരും അേപ്പാൾ അവി�
െട വ കൂടി. ആ സമയം ഒരു ഊരാളി (മണ്ണാെന ം
വണ്ണാെന ം പരവെന ം മ കൂടി േപരുള്ള ഒരു ജാതി�
ക്കാരൻ) തുള്ളിെക്കാ ് അവിെട വരുകയും “ഈ കാ�
ണെപ്പട്ടിരി ന്ന ബിംബം ഭ കാളിയുേടതാണു്. ഇവി�
െട നിേവദ്യവും പൂജയുെമാ ം േവണ്ട. അവിൽ, മലർ,
പഴം മുതലായ സാധനങ്ങൾ സന്നിധിയിൽ െകാ �
െച െവ കയും കുറ സമയം കഴിയുേമ്പാൾ എടു �
െകാ േപാവുകയും െചയ്താൽ മതി. അങ്ങെന െചയ്താൽ
നിേവദ്യം കഴിച്ചാെലന്നേപാെല േദവി തൃപ്തിയാകും.
മലരും, പഴവും മ ം െകാ െച വ ന്നതു് മംഗല
പണിക്കർ തെന്നേവണം. ാഹ്മണരുെട പൂജയും മ ം
ഇവിെട േവണ്ട” എ പറ . ഇതു േകട്ടി ് ആരും
വിശ്വസിച്ചില്ല. ഇവനിങ്ങെന പറയുന്നതു് പണിക്കരുെട
േസവ േവണ്ടിേയാ സ്വകാര്യമായി പണിക്കർ ചട്ടം െക�
ട്ടീെട്ടാ ആയിരി െമന്നാണു് എല്ലാവരും വിചാരിച്ചതു്.
അതിനാൽ ആ ഊരാളി, “എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞതു് നി�
ങ്ങൾക്കാർ ം വിശ്വാസമായില്ല, അേല്ല? ആേട്ട, ഞാൻ
നിങ്ങെള വിശ്വസിപ്പിക്കാം” എ പറഞ്ഞി ് അവിെട�
നി ് ഓടിേപ്പായി. ഉത്സാഹശാലികളായ ചില ജന�
ങ്ങളും അവെന്റ പിന്നാെല ഓടി. അവൻ ഓടിെച്ച ്
“കുടപ്പാറ”യുെട മുകളിൽക്കയറി നി . കുടപ്പാറ സ്ഥി�
തിെച ന്നതു് മണ്ണടിയിൽനി ് ആേറഴുനാഴിക കിഴ �
വടക്കായി പത്തനാപുരം താലൂക്കിൽ കല രു് എന്ന
േദശ ് ഒരു മലയുെട മുകളിലാണു്. ആ പാറ കുടയു�
െട ആകൃതിയിൽ േമൽഭാഗം വൃത്താകാരമായി പര ം
അതിെന്റ മധ്യത്തിങ്കൽ ഒരു കാലുമായിട്ടാണിരി ന്ന�
തു്. അതിനാൽ അതിെന്റ മുകളിൽ കയറുകെയ ള്ളതു്
മനു ഷ്യർ ് അസാദ്ധ്യമാണു്. ആ ഊരാളി ഏഴു ാ�
വശ്യം അതിെന്റ മുകളിൽ കയറുകയുമിറ കയും െച�

. ആ പാറയുെട ചു ം വലിയ കാടായിരുന്നതിനാൽ
ഊരാളിയുെട പിന്നാെല ഓടിെച്ചന്നവർ ് അടു െച�

വാൻ സാധിച്ചില്ല. പാറ ഒരുയർന്ന സ്ഥലത്തായിരുന്ന�
തിനാൽ അവൻ അതിേന്മൽ കയറുകയും ഇറ കയും
െചയ്തതു് അവർ ദൂെര നി െകാ ് കാണുക മാ െമ
െച . പ േകാലിൽ കുറയാെത െപാക്കമുള്ള
ആ പാറ ഇേപ്പാഴും അവിെടക്കാണ്മാനു ്.

ആ ഊരാളി കുടപ്പാറയുെട മുകളിൽനിന്നിറങ്ങി, കാ�
ട്ടിൽനി െവളിയിൽ വന്നതു നാല കടുവാ ട്ടിക�
െളയും പിടി െകാണ്ടാണു്. അവൻ ആ കടുവാ ട്ടിക�
െളയുംെകാ ് മണ്ണടിയിൽ ബിംബം കണ്ട സ്ഥലെത്ത�
ത്തി. അതുക ് എലാവരും ഭയെപ്പടുകയും അവൻ പറ�
ഞ്ഞതും വർത്തിച്ചതുെമല്ലാം േദവിയുെട അധിവാസമു�
ണ്ടായിട്ടാെണ ് എല്ലാവരും വിശ്വസി കയും െച .
അതിനാൽ അവൻ കടുവാ ട്ടികെളെയല്ലാം വിട്ടയ �
കയും അേതാടുകൂടി അവെന്റ കലി അട കയും െച .
ഊരാളി പറഞ്ഞെതല്ലാം എല്ലാവരും വിശ്വസി െവങ്കി�
ലും പണ്ടാരത്തിലും മംഗല പണിക്കരും േദശക്കാരും�
കൂടി സർവ്വസമ്മതനായ ഒരു ശ്നക്കാരെനെക്കാ പി�
െന്ന ശ്നം െവപ്പി േനാക്കി കകൂടി െച . ഊരാളി
പറഞ്ഞെതല്ലാം ശരിയാെണ ് ശ്നക്കാരനും പറയുക�
യാൽ പണ്ടാരത്തിെല ആജ്ഞ കാരം അവിെട േക്ഷ�

ം പണി നടത്തി കയും നിത്യനിദാനം മുതലായവ
പതിവുകൾ നിശ്ചയി കയും െച . ഇ കാരമാണു്
മണ്ണടിക്കാവുണ്ടായതു്. അവിെട ഇേപ്പാഴും അരിവ നി�
േവദ്യവും ാഹ്മണരുെട പൂജയും പതിവില്ല. മലർ, പഴം
മുതലായവ ബിംബസന്നിധിയിൽ െകാ െച വ �
കയും കുറ സമയം കഴിയുേമ്പാൾ എടു െകാ േപാ�
വുകയും മാ േമ തിദിനം ഇേപ്പാഴും െച വരു .
മലരും പഴവും മ ം െകാ െച വ ന്നതു് ഇേപ്പാഴും
മംഗല പണിക്കർ തെന്നയാണു്. ഇനി കാമ്പിത്താ�
െന റി കൂടി പറയാം.

മണ്ണടിക്കാവു േക്ഷ മുണ്ടായതിെന്റ േശ ഷം ഏതാ�
നും െകാല്ലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ വാ വഞ്ഞിപ്പണ്ടാ�
രത്തിേല പു സന്താനമില്ലാെതയായിത്തീർ .
പണ്ടാരത്തിൽ സന്താനാർത്ഥമായി അേനകം സത്ക്കർ�
മ്മങ്ങൾ െചയ്തി ം യാെതാരു ഫലവുമുണ്ടാകായ്കയാൽ
ഒടുക്കം ഭഗവതി തെന്ന ഇതിെനാരു നിവൃത്തിയുണ്ടാക്ക�
ണെമ ാർത്ഥി െകാ ് പണ്ടാരത്തിൽ അന്തർജ്ജ�
നസേമതം മണ്ണടിക്കാവിൽ ഭജനമിരു . ഭജനം ദൃഢഭ�
ക്തിേയാടും പൂർണ്ണവിശ്വാസേത്താടും കഠിനനി ഷ്ഠേയാടും
കൂടിയായിരു . അങ്ങെന ഏകേദശം അരമണ്ഡലം
(ഇരുപത്തിെയാ ദിവസം) കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ പണ്ടെത്ത
ഊരാളി (ബിംബം കാണെപ്പട്ട സമയം തുള്ളിെക്കാ
വന്ന ഊരാളി തെന്ന) തുള്ളിെക്കാ നടയിൽ വരു�
കയും കല്പന േകൾക്കാനായി പണ്ടാരത്തിൽ അവിെട�
െച്ച നിൽ കയും െച . അേപ്പാൾ ഊരാളി “ഒ ം
വ്യസനിേക്കണ്ടാ. ഇേന്ന മൂന്നാം ദിവസം ഒരാൾ
ഇവിെട വരും. ഭഗവതിയുെട അധിവാസമുണ്ടായി ്
അയാൾ പറയുന്നതുേപാെല െചയ്താൽ താമസിയാെത
സന്തതിയുണ്ടാകും” എ പറഞ്ഞി ് കലിയടങ്ങി
മടങ്ങിേപ്പായി.

ഊരാളി പറഞ്ഞതുേപാെല മൂന്നാം ദിവസം ഒരാൾ
അവിെടെച്ച . അയാൾ ഒരു വിേദശീയനും ഭിക്ഷ യാ�
ചി െകാ നടന്ന പാവെപ്പട്ട ഒരു ശൂ നുമായിരു .
അയാൾ അവിെടെയത്തിയ ഉടെന ൈകയിലുണ്ടായി�
രുന്ന കുടയും വടിയും മാറാ ം ദൂെര വലിെച്ചറിഞ്ഞി
േക്ഷ ത്തിൽ െത വശ ള്ള ആറ്റിൽച്ചാടി ളി
കയറി തുള്ളിെക്കാ നാലു നടയിലും െച നി ്
അത ച്ചത്തിൽ മൂ ാവശ്യം വീതം അട്ടഹസി .
മുൻകൂട്ടി ഊരാളി പറഞ്ഞിരുനതിനാലും അട്ടഹാസം
േകൾ കെകാ ം പണ്ടാരത്തിലും മംഗല പണിക്ക�
രും േദശക്കാരുെമല്ലാം ക്ഷണത്തിൽ അവിെടെയത്തി.
അേപ്പാൾ തുള്ളിെക്കാ നിന്ന ആ മനു ഷ്യൻ പണ്ടാ�
രത്തിെല േനെര േനാക്കി, “ഒ ം വ്യസനിേക്കണ്ടാ.
എനി ് ഒരു “ഉച്ചബലി” നടത്തിയാൽ ഉടെന സന്താ�
നമുണ്ടാകും” എ ം ഉച്ചബലി നടേത്ത ന്ന മങ്ങളും
പറ . ഉടെന കലിയട കയും െച . ആ മനു ഷ്യൻ
പറഞ്ഞെതല്ലാം ഭഗവതി അരുളിെച്ചയ്തതായിത്തെന്ന
എല്ലാവരും വിശ്വസി കയും പണ്ടാരത്തിൽ ഉച്ചബലി
എന്ന അടിയന്തിരം വഴിപാടായി നട കയും താമസി�
യാെത അവിേട പു സന്താന മുണ്ടാവുകയും െച .
ഉച്ചബലി കഴിച്ചാൽ ഉണ്ണിയുണ്ടാകുെമ തുള്ളിപ്പറഞ്ഞ
ആ മനു ഷ്യെന പണ്ടാരത്തിൽ െചലവിനു് േവണ്ടെത�
ല്ലാം െകാടു ് അവിെടത്തെന്ന താമസിപ്പി കയും
ആ മനു ഷ്യൻ ഭഗവതിെയ ഭജി െകാ ് സന്യാസ�
വൃത്തിേയാടുകൂടി അവിെടത്തെന്ന താമസി കയും
െച . പണ്ടാരത്തിേല ് ഉണ്ണിയുണ്ടായേപ്പാേഴ ം
ജനങ്ങൾ ് ആ മനു ഷ്യെന റി ള്ള വിശ്വാസവും
ഭക്തിയും വളെര വർദ്ധി കയും കല്പനകൾ േകൾക്കാ�
നായി പലവിധത്തിലുള്ള സങ്കടക്കാർ മണ്ണടിക്കാവിൽ
മു പാടിരി കയും ആ മനു ഷ്യൻ പറയുന്നെതല്ലാം
ശരിയായിത്തീരുകയും െച കയാൽ പണ്ടാരത്തിലും
പണിക്കരും േദശക്കാരുംകൂടി അയാെള ആ കാവിെല
കാമ്പിത്താനായി സ്ഥിരെപ്പടു കയും അയാൾ ് ചില
സ്ഥാനമാനങ്ങെളല്ലാം നിശ്ചയി കയും തു േമ്പാൾ
ഉപേയാഗിക്കാനായി വാൾ, ശൂലം, അരമണി, ചില ്
മുതലായവ െകാടു കയും െച . മണ്ണടിക്കാവിെല
ആദ്യെത്ത കാമ്പിത്താൻ അയാളാണു്. അയാളുെട
വാ കളും വൃത്തികളും അ തെപ്പടത്തക്കവയായി�
രു . അയാൾ തുള്ളിപ്പറഞ്ഞി ള്ളവയിൽ ഒ േപാലും
ഒക്കാെതയിരുന്നിട്ടില്ല.

ഈ കാമ്പിത്താെന്റ കാല ് കായംകുള രാജാ�
വിനു് സന്തതിയില്ലാതാവുകയാൽ കല്പന േകൾക്കാനാ�
യി കായംകുള രാജാവു് അവിെടെച്ച കയും കാമ്പി�
ത്താൻ തുള്ളി, “എനി തരാെമ നിശ്ചയിച്ചി ള്ളതു്
നിശ്ചിതകാല തരണം, വിേശ ഷാൽ ഒരു ഉച്ചബലി
കൂടി നടത്തണം. ഉച്ചബലി കഴിച്ചാൽ ഒരു വത്സരം തി�
കയുന്നതിനു മു ് ഒരു സന്തതിയുണ്ടാകും” എ കല്പി�

. സന്തതിയുണ്ടായാൽ ആ കുട്ടിയുെട അന്ന ാശനം
കഴിഞ്ഞാലുടെന മണ്ണടിക്കാവിൽ െകാ െച െതാ�
ഴീക്കയും രത്നഖചിതമായ ഒരു െപാൻമുടി നട വ ക�
യും െചയ്യാെമന്നായിരു രാജാവു് നിശ്ചയിച്ചിരുന്നതു്.
ഈ സംഗതി മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചതല്ലാെത അവിടു ്
ആേരാടും പറഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഇതു കാമ്പിത്താൻ കല്പി �
േകട്ടേപ്പാൾ കായംകുള രാജാവു് ഏറ്റവും വിസ്മയി �
കയും കല്പനേപാെലെയല്ലാം െചയ്യാെമ സമ്മതി ക�
യും അധികം താമസിയാെത ഉച്ചബലി നടത്തി കയും
ഒരു െകാല്ലം കഴിയുന്നതിനുമു ് അവിെട സന്തതിയുണ്ടാ�
വുകയും െച . ആ കുട്ടിയുെട അന്ന ാശനം കഴിഞ്ഞയു�
ടെന ആ കുട്ടിെയ മണ്ണടിക്കാവിൽ െകാ േപായി െതാ�
ഴീക്കയും അമൂല്യങ്ങളായ അേനകം രത്നങ്ങൾ പതിച്ച
ഒരു െപാൻമുടി രാജാവു നട വ കയും െച . മംഗല�

പണിക്കരുെട കളരിയിൽ വ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നതും
ഈ അടുത്ത കാല തസ്കരന്മാർ തട്ടിെക്കാ േപായതു�
മായ െപാൻമുടി ഇതുതെന്നയാണേ .

കായംകുള രാജാവു മനസ്സിൽ വിചാരിച്ച വഴിപാടു
കാമ്പിത്താൻ തുള്ളി േചാദി േമടി െവ ം മ മുള്ള വർ�
ത്തമാനം അ മധുരയിൽ വാണിരുന്ന പാണ്ഡ്യരാജാ�
വു േകട്ടി സ്വർണ്ണത്തിലും െവള്ളിയിലുമായി ര കൂട്ടം
വാളും ചില മുണ്ടാക്കി വ കയും ഇതറി ് കാമ്പി�
ത്താൻ തുള്ളിക്കല്പി ് ആളയ കയാെണങ്കിൽ െവള്ളി�
െകാ ള്ള വാളും ചില ം െകാടുത്തയ കയും കാമ്പി�
ത്താൻ തെന്ന വരുകയാെണങ്കിൽ സ്വർണം െകാ ള്ള
വാളും ചില ം തെന്ന െകാടുത്തയയ്ക്കാെമ മനസ്സിൽ
വിചാരി .

ഒരു ദിവസം എേന്താ ചില സംഗതികൾ കല്പന
േകൾക്കാനായി പണ്ടാരത്തിലും പണിക്കരും േദശ�
ക്കാരും മണ്ണടിക്കാവിൽ കൂടുകയാൽ സന്ധ്യാസമയ�
മായേപ്പാൾ കാമ്പിത്താൻ തു കയും തുള്ളി നടയിൽ
വന്നയുടെന “എനി ് ഒരാൾ ചില സമ്മാനങ്ങൾ
തരാൻ നിശ്ചയിച്ചിരി . ഞാൻേപായി അതുവാ�
ങ്ങിെക്കാ ് ക്ഷണത്തിൽ വരാം” എ പറഞ്ഞി ്
അവിെടനി ് ഓടിേപ്പാവുകയും െച . എേങ്ങാട്ടാണു്
േപാകുന്നെതന്നറിയാനായി ചിലർ കാമ്പിത്താെന്റ
പിന്നാെല ഓടി. കുറ ദൂരം െചന്നേപ്പാൾ കാമ്പിത്താൻ
അദൃശ്യനായിത്തീരുകയാൽ പിന്നാെല ഓടിയവർ
മടങ്ങിേപ്പാ . രാ ി മൂേന്നമുക്കാൽ നാഴികയായ�
േപ്പാൾ കാമ്പിത്താൻ മധുരയിൽ പാണ്ഡ്യരാജാവിെന്റ
അടുക്കെലത്തി. “എനി തരാനായി വച്ചിരി ന്നതു്
േവഗത്തിൽ തരണം. താമസിക്കാനിടയില്ല” എ
പറ . ആയുധങ്ങളും േവ ഷവും വാ ം എല്ലാം ക ം
േക ം ഈ വന്നിരി ന്നതു് കാമ്പിത്താൻ തെന്നയാ�
െണ ് നിശ്ചയി പാണ്ഡ്യരാജാവു െവള്ളിെകാ ള്ള
വാളും ചില ം െകാടുക്കാനായി എടു െകാ വ�

. അേപ്പാൾ കാമ്പിത്താൻ, “ഇതല്ലേല്ലാ എനി
തരാെമ ് വിചാരിച്ചിരുന്നതു്. ഞാൻ ആളയ ക�
യായിരു െവങ്കിൽ ഇതു മതിയായിരു . ഇേപ്പാൾ
ഞാൻ തെന്നയാണേല്ലാ വന്നിരി ന്നതു്. അതിനാൽ
ആദ്യം വിചാരിച്ചതു് തെന്ന തരണം. അെല്ലങ്കിൽ ഒ ം
േവണ്ടാ. താമസിയാെത ഞാൻ ഒന്നിനു ര വീതം
എെന്റ സ്ഥല വരുത്തി വാങ്ങിെക്കാള്ളാം” എ
പറ . ഇതുേക ് പാണ്ഡ്യരാജാവു് ഭയാ തപരവ�
ശനായി അക േപായി സ്വർണ്ണം െകാ ള്ള വാളും
ചില ം തെന്ന എടു െകാ െച ് െകാടു കയും
താൻ വർത്തിക്കാൻ ഭാവിച്ച െതറ്റിനു ക്ഷമായാചനം
െച കയും െച . കാമ്പിത്താൻ ആ വാളും ചില ം
വാങ്ങിെക്കാ ് അേപ്പാൾത്തെന്ന തിരിെകേപ്പാരുകയും
ഏഴരനാഴികരാെച്ചന്നേപ്പാേഴ ം മണ്ണടിക്കാവിെല �
കയും അവിെട ടിയിരുന്നവർ ആവശ്യെപ്പട്ട കല്പനകൾ
യേഥാചിതം െകാടു കയും െച . അക്കാലം മുതൽ ആ
കാമ്പിത്താനും പിന്നീടുണ്ടായ കാമ്പിത്താന്മാരും തു �
ന്ന സമയങ്ങളിൽ ഉപേയാഗിച്ചിരുന്നതു് പാണ്ഡ്യരാജാവു്
െകാടുത്ത ആ വാളും ചില മാണു്. ആ ഒന്നാമെത്ത
കാമ്പിത്താൻ മരിച്ചതിെന്റ േശ ഷം ആ വാളും ചില ം
അവിെട േക്ഷ ത്തിെന്റ െത വശ ള്ള നദിയിൽ
വലിയ കയമായി ള്ള ഒരു സ്ഥല െകാ െച
നിേക്ഷപി കയും അവിെട മുങ്ങി ആ വാളും ചില�

ം എടു െകാ വരുന്ന ആെളയല്ലാെത േമലാൽ
കാമ്പിത്താനായി സ്വീകരിക്കയിെല്ല ം നിശ്ചയി
കയും െച . ഇ കാരം െചയ്തതു പണ്ടാരത്തിലും പണി�
ക്കരും േദശക്കാരും കൂടിയാേലാചിച്ചിട്ടാണു്. വാളും
ചില മിട്ട ആ സ്ഥലത്തിെന്റ േപരു് “പാറക്കടവു്”
എന്നാണു് പറ വരുന ്. അതിനിമ്നമായ ആ സ്ഥ�
ല മുങ്ങി അടിയിൽെച്ചലുക എ ള്ളതു മനു ഷ്യരാൽ
സാദ്ധ്യമായി ള്ളതല്ല. വർ ഷകാലങ്ങളിൽ അവിെട
അതികഠിനമായ ഒഴു ണ്ടായിരി ം. ഒഴുക്കില്ലാത്ത
സമയങ്ങളിൽ അവിെട വലിയ മുതലകളുണ്ടായിരി ക�
യും പതിവാണു്. എങ്കിലും ഒന്നാമെത്ത കാമ്പിത്താെന്റ
കാലേശ ഷവും പാറക്കടവിൽ മുങ്ങി വാളും ചില െമ�
ടു െകാ വരികയും കുടപ്പാറയുെട മുകളിൽ കയറി
നൃത്തം െചയുകയും കല ർ കാട്ടിൽനി ് കടുവാ �
ട്ടികെള പിടി െകാ വരുകയും െചയ്തവരായ രേണ്ടാ
മൂേന്നാ കാമ്പിത്താന്മാർ അവിെട ഉണ്ടായിത്തീർന്നി�
രു . അവരുെട ഓേരാരുത്തരുേടയും കാലേശ ഷം
ആ വാളും ചില ം ആ കയത്തിലിടുകതെന്നയാണു്
െചയ്തിരുന്നതു്. ഇേപ്പാൾ വളെരക്കാലമായി അവിെട കാ�
മ്പിത്താനുണ്ടാകാെതയിരി ന്നതുെകാ ് ആ വാളും
ചില ം ആ കയത്തിൽത്തെന്ന കിട കയാണു്.

ഒന്നാമെത്ത കാമ്പിത്താെന്റ കാലേശ ഷമുണ്ടായ
കാമ്പിത്താന്മാരുെട ദിവ്യത്വം സംബന്ധി ം അേനകം
ഐതിഹ്യങ്ങളു ്. അവയിൽ ചിലതു മാ ം താെഴ�
പ്പറ െകാ .

ഒരിക്കൽ ഒരു ന രി ഭേ ാല്പത്തി പതിവായി വാ�
യിക്കണെമ ് നിശ്ചയി ് എവിെടനിേന്നാ ഒരു �
ന്ഥം സമ്പാദി . ഭ ാല്പത്തി ന്ഥം എഴുതി സമ്പാദി�
ച്ചി ള്ളവർ ചുരുക്കവും അച്ചടിച്ചിട്ടില്ലാത്തതുമാകയാൽ
േദവീമാഹാത്മ്യവും മ ംേപാെല അത സുലഭവുമല്ല.
അതിനാൽ ആ ന രി ആ ഒരു ന്ഥം സമ്പാദിച്ചതു്
വളെര യാസെപ്പട്ടാണു്. അേദ്ദഹം ആ ന്ഥം അഴി �
േനാക്കിയേപ്പാൾ അതിൽ ഒരു ഭാഗ മൂന്നക്ഷരങ്ങൾ
െപാടി േപായിരി ന്നതായിക്ക . ആ അക്ഷര�
ങ്ങൾകൂടിയില്ലാെത പാരായണം ശരിയായി നടത്താൻ
നിവൃത്തിയില്ലേല്ലാ. അതിനാൽ അേദ്ദഹം ഇതിെന �
റി ് പല വിദ്വാന്മാേരാടും േചാദി . അവർ ഓേരാരു�
ത്തരും ഓേരാവിധം മാറിമാറിപ്പറ . വിദ്വാന്മാരുെട
അഭി ായം ഭിന്നി വരുകയാൽ ന രി േവെറ പല �
ന്ഥങ്ങളിൽ േനാക്കി. ഓേരാ ന്ഥത്തിലും ഈ അക്ഷര�
ങ്ങൾ മാറിമാറിത്തെന്ന ക . ഒന്നിൽ കണ്ടതുേപാെല
മെറ്റാന്നിൽ െട കാണ്മാൻ സാധിച്ചില്ല. ആെകപ്പാെട
ന രി വി ഷമി . പിെന്ന അേദ്ദഹം ഭ കാളീ േക്ഷ �
ങ്ങളിലുള്ള െവളിച്ചപ്പാടന്മാർ ഭഗവതിയുെട അധിവാ�
സമുണ്ടാകുന്ന സമയം അവേരാടു േചാദിച്ചാൽ ഇതിെന്റ
വാസ്തവമറിയാെമ ് വിചാരി ് അതിനായി മി �
തുടങ്ങി. അേദ്ദഹം ഇതിനായി മലയാളത്തിലുള്ള പല
ഭ കാളീ േക്ഷ ങ്ങളിൽേപ്പായി. ഓേരാ സ്ഥല ം െച�

േമ്പാൾ എന്തിനായിട്ടാണു് െചന്നെത ് ആെരങ്കിലും
േചാദിച്ചാൽ “ഒരു കല്പന േകൾക്കാനാണു് ” എ മാ�

മല്ലാെത അേദ്ദഹം വാസ്തവം ആേരാടും പറഞ്ഞില്ല.
കാര്യെമന്താെണ ് ആെരങ്കിലും േചാദിച്ചാൽ “അതു
ഭഗവതിക്കറിയാം” എ മാ മാണു് അേദ്ദഹം മറുപടി
പറഞ്ഞതു്.

ന രി കല്പന േകൾക്കാനായിെച്ചന്ന േക്ഷ ങ്ങളി�
െലല്ലാം െവളിച്ചപ്പാടന്മാർ തുള്ളിെചലുേമ്പാൾ “എന്താ�
ണു് എെന്റ ഉണ്ണി സങ്കടം? എന്താണറിേയണ്ടതു?”
എ േചാദി കയും “എനി ് അറിയിക്കാനും അറി�
യാനുമുള്ള കാര്യം േഗാപ്യമായി ള്ളതാണു്. അതു് മറ്റാ�
രും േകൾക്കാനും അറിയാനും പാടില്ല” എ ന രി
പറയുകയും അേപ്പാൾ അടു െച െചവിയിൽ സ്വ�
കാര്യമായി പറ െകാ ന്നതിനു് െവളിച്ചപ്പാടനുവദി�

കയും ന രി അടു െച ് െവളിച്ചപ്പാടിെന്റ െചവി�
യിൽ സ്വകാര്യമായി “ഇേപ്പാൾ വര വാഴയ്ക്കാ ് എ
വിലയു ്” എ േചാദി കയും ഇതുേക ചില െവ�
ളിച്ചപ്പാടന്മാർ ലജ്ജി ് ഒ ം മിണ്ടാെത പിന്മാറുകയും
ചിലർ േകാപി ്, “അേഹാ! എെന്ന പരീക്ഷിക്കാനാ�
യി വന്നിരിക്കയാണു് അേല്ല? ആെട്ട ഇതിെന്റ ഫലം
ഞാൻ കാണി തരാം” എ ം മ ം പറയുകയും െച �
െകാണ്ടിരു . െവളിച്ചപ്പാടന്മാരുെട േദ ഷ്യെപ്പടലും മ ം
ന രി അല്പം േപാലും വകവയ്ക്കാറില്ല. “വാസ്തവമായി
ഭഗവതിയുെട അധിവാസമുണ്ടായി തു ന്നതെണങ്കിൽ
െവളിച്ചപ്പാടന്മാർ കാര്യെമന്താെണ േചാദിക്കയില്ല�
േല്ലാ; ആരും പറയാെത തെന്ന ഭഗവതി ് എല്ലാമറിയാ�
മേല്ലാ” എന്നായിരു ന രിയുെട വിചാരം. കള്ള �
ള്ളലു തു ന്ന െവളിച്ചപ്പാടന്മാെര റി ള്ള പുച്ഛംെകാ�
ണ്ടാണു് അേദ്ദഹം വര വാഴയ്ക്കായുെട വില േചാദിച്ചിരു�
ന്നെത ള്ളതു് വിേശ ഷി ് പറയണെമന്നില്ലേല്ലാ.

ഇങ്ങെന ആ ന തിരി ഭ കാളീേക്ഷ ങ്ങളിൽ
േപായി കല്പന േകൾ കയും കാര്യം സാധിക്കായ്കയാൽ
ഇച്ഛാഭംഗേത്താടുകൂടി പിരിയുകയും െചയ്തതിെന്റേശ ഷം
ഒടുവിൽ മണ്ണടിക്കാവിൽ െച േചർ . അവിെട കാ�
മ്പിത്താൻ അധിവാസമുണ്ടായി തുള്ളിെക്കാണ്ടിരി ന്ന
സമയത്താണു് ന രി െച േചർന്നതു്. അേദ്ദഹം
അവിെട െചന്നയുടെന കാമ്പിത്താൻ അേദ്ദഹെത്ത അടു�
ക്കൽ വിളി ് “എന്താ, വര വാഴയ്ക്കായുെട വിലയറിയ�
ണം, അേല്ല? പല സ്ഥലങ്ങളിൽേപായി ം അതറിയാൻ
കഴിഞ്ഞില്ലേല്ലാ. ആെട്ട അതു ഞാൻപറ തരാം”
എ പറഞ്ഞി ് ൈകയിലുണ്ടായിരുന്ന വാളിെന്റ അ ം
െകാ ് മൂന്നക്ഷരങ്ങൾ നില ് എഴുതിക്കാണി െകാ�
ടു കയും, “എന്താ മനസ്സിലാേയാ? ഇേപ്പാൾ ശരി�
യായിേല്ല?” എ േചാദി കയും െച . ന രി ആ
അക്ഷരങ്ങൾ േനാക്കി ധരിച്ചതിെന്റ േശ ഷം ഭക്ത്യാദരസ�
േമതം കാമ്പിത്താെന്റ കാല്ക്കൽ വീണു നമസ്കരി കയും
“ഭഗവതിയുെട കൃപെകാ ് ഇേപ്പാൾ എെന്റ ആ ഹം
സാധി . ഈ ഭക്തനിൽ എ ം കരുണയുണ്ടായിരിക്ക�
ണം” എ പറയുകയും കുളി െതാഴുതു് േക്ഷ ത്തിൽ
അേനകം വഴിപാടുകൾ നട കയും െച . കാമ്പി�
ത്താൻ എഴുതിക്കാണിച്ച അക്ഷരങ്ങൾ േ ാകത്തിെന്റ
വൃത്തത്തിനും അർഥത്തിനും േയാജിച്ചവയായിരുന്നതി�
നാൽ ന രി അവകൂടി തെന്റ ന്ഥത്തിൽ േചർെത്ത�
ഴുതിെക്കാ സ്വേദശെത്തത്തി പതിവായി ഭ ാല്പത്തി
പാരായണം െച െകാണ്ടിരു .

മു ണ്ടായിരുന്ന കാമ്പിത്താൻ കഴി േപായതി�
െന്റ േശ ഷം കാമ്പിത്താനുണ്ടാകാെതയും ഒരു കാമ്പിത്ത�
നുണ്ടായാൽെക്കാള്ളാെമ ് ജനങ്ങൾ ആ ഹി െകാ�

മിരുന്ന കാല ് ഒരിക്കൽ ഒരു നായർ എവിെടനി�
േന്നാ ഒരു ചുമടു് ഉ മായി മണ്ണടിക്കാവിെന്റ കിഴേക്ക
നടയിൽ വ േചർ . അയാൾ അവിെട ഒരു മരത്തണ�
ലിൽ ചുമടിറക്കിവ ക്ഷീണം തീർക്കാനായി ഇരു .
കുറ സമയം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ അയാളുെട വിധെമാെക്ക
മാറി. അയാൾ തുള്ളിച്ചാടിെയണീ ് അത ച്ചത്തിൽ
ഒന്നട്ടഹസിചു. ആ അട്ടഹാസം േക ് സമീപസ്ഥന്മാ�
രായ ജനങ്ങെളല്ലാവരും അവിെട ടി. അേപ്പാൾ ആ
മനു ഷ്യൻ, “കാമ്പിത്താനാണു്, അടുത്ത െവള്ളിയാഴ്ച
ജനങ്ങെളല്ലാവരും കുടപ്പാറയുെട സമീപ വരണം.
അേപ്പാൾ എെന്ന അവിെടക്കാണാം” എ പറഞ്ഞി�
് പാറക്കടവിൽെച്ച ചാടി െവള്ളത്തിൽത്താഴുകയും

െച .
അടുത്ത െവള്ളിയാഴ്ച ജനങ്ങൾ കുടപ്പാറയുെട സമീപ�
െചന്നേപ്പാൾ ആ മനു ഷ്യൻ കുടപ്പാറയുെട മുകളിൽ

നി ന്നതായി എല്ലാവരും ക . പാണ്ഡ്യരാജാവു സ്വർ�
ണ്ണംെകാ പണിയി ് ഇതിനു മുമ്പിലെത്ത കാമ്പി�
ത്താനു് െകാടുത്തതും ആ കാമ്പിത്താെന്റ കാലേശ ഷം
പാറക്കടവിൽ നിേക്ഷപിച്ചിരുന്നതുമായ വാളും ചില ം
ഇളക്കിപ്പിടി െകാണ്ടാണു് ആ മനു ഷ്യൻ അവിെട നി�
ന്നിരുന്നതു്. ജനങ്ങെളക്കണ്ടയുടെന അയാൾ താെഴ�
യിറങ്ങി നാല കടുവാ ട്ടികെളയും പിടി െകാ ്
ജനങ്ങളുെട അടുക്കെലത്തി. അവിെട നി ് എല്ലാവ�
രുംകൂടി മണ്ണടിക്കാവിെലത്തി. അേപ്പാൾ വാ വഞ്ഞി�

ഴപ്പണ്ടാരത്തിലും മംഗല പണിക്കരും േദശക്കാരും
അവിെട ടുകയും ആ കാമ്പിത്താെന വിശ്വാസപൂർവ്വം
ബഹുമാനി സ്വീകരി കയും െച . ആ കാമ്പിത്താ�
നും അേനകം അ തകർമ്മങ്ങൾ െചയ്തി ്.

ഒരിക്കൽ ഈ കാമ്പിത്താൻ തുള്ളി. പാറക്കടവിൽ
െവള്ളത്തിനടിയിൽ ഒരു ഭഗവതി ഇരി െണ്ട ം
അവിെട ഒരു പൂജ കഴിേക്കണ്ടിയിരി െവ ം പറ�

. കുെറ ഉണക്കലരിയും പൂവും പൂജാപാ ങ്ങളും തീ�
യും വിറകും ചന്ദനവും ഉപസ്തരണവും മ െമടു െകാ ്
പാറക്കടവിൽെച്ച െവള്ളത്തിൽച്ചാടി മു കയും നാല�

നാഴിക കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ ചൂടാറാത്ത േചാറും പൂജാപാ�
ങ്ങളും എടു െകാ ് െവള്ളത്തിൽനി കയറിവ�

രുകയും ഇതുക ് ജനങ്ങൾ ഏറ്റവും വിസ്മയി കയും
െച .

ഒരിക്കൽ തിരുവനന്തപുര പത്മനാഭസ്വാമിേക്ഷ�
ത്തിൽനി ് ഏറ്റവും വിലേയറിയ ചില തിരുവാഭര�

ണങ്ങൾ തസ്കരന്മാർ തട്ടിെക്കാ ് േപാവുകയും പലവി�
ധത്തിൽ അേന്വ ഷണങ്ങൾ നടത്തീ ം യാെതാരു തു മു�
ണ്ടാകാെത വരികയും െച കയാൽ അ നാടു വാണി�
രുന്ന മഹാരാജാവു് തിരുമന െകാ ് ഭഗവതിയുെട
കല്പന േകൾ ന്നതിനായി മണ്ണടിക്കാവിേല ് കല്പി�
ച്ചാളയ . തിരുമനസ്സിെല ആളുകൾ മണ്ണടിക്കാവിൽ
വന്ന സമയം ഈ കാമ്പിത്താൻ തുള്ളി കളവുേപായ സാ�
ധനങ്ങൾ ഇന്നിട ് ഇന്നാരുെട അറയിൽ ഒരു െപട്ടി�
ക്കകത്തിരി െണ്ട ം േമാഷ്ടിച്ചതു് ഇന്നാരാെണ ം സ്പ�
ഷ്ടമായി പറ . അതനുസരി ് അേന്വ ഷണം നടത്തി�
യേപ്പാൾ സാധനങ്ങെളല്ലാം ക കി കയും േമാഷ്ടാവു
കുറ്റം സമ്മതി കയും അവെന യഥാന്യായം ശിക്ഷി�

കയും െച . ഈ േമാ ഷണം െതളിയി െകാടുത്ത�
തിേല ് തിരുമന ് െകാ ് “പട്ടാഴി” എന്ന േദശം
കരെമാഴിവായി ആ കാമ്പിത്താെന്റ േപരിൽ കല്പി
പതിപ്പി െകാടു . അതിനാൽ അക്കാലം മുതൽ ആ
േദശ ള്ള നിലം പുരയിടങ്ങൾെക്കല്ലാം കാമ്പിത്താൻ
കുടിയാന്മാർ ് ആധാരങ്ങൾ എഴുതിെക്കാടു കയും
പാട്ടം പിരി കയും െച തുടങ്ങി. അവിെടയുണ്ടാ�
യിരുന്ന ഭ കാളീേക്ഷ ം ജീർേണ്ണാദ്ധാരണം െചയ്യി ്
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കലശം കഴിപ്പിക്കലും കാമ്പിത്താൻതെന്ന നടത്തി. േദ�
വസ്വകാര്യങ്ങെളല്ലാം അേന്വ ഷി നടത്തിവരുന്നതും
കാമ്പിത്താൻതെന്ന.

കാമ്പിത്താെന റി ് ജനങ്ങൾ വിശ്വാസവും
ഭക്തിയും ബഹുമാനവും േമണ വർദ്ധി വരികയാൽ
അവിെട കാമ്പിത്താനു് സാമാന്യത്തിലധികം ാബ�
ല്യവും സിദ്ധി . അതിനാൽ മണ്ണടിക്കാവിൽ വഴിപാടാ�
യും നടവരവായുമുണ്ടാകുന്ന മുതലുകെളല്ലാം കാമ്പിത്താൻ
തെന്ന എടു തുടങ്ങി. അേപ്പാൾ മംഗല പണിക്കർ�

് ആദായം കുറ തുട കയും തന്നിമിത്തം പണി�
ക്കരും കാമ്പിത്താനുമായി വഴ ം ശണ്ഠയും കലശലായി�
ത്തീരുകയും െച . അേപ്പാൾ േദശക്കാരും മ ം കൂടിപ്പ�
റ ് ആ ശണ്ഠ ശമിപ്പി ് അവെര രാജിെപ്പടു കയും
“കയ്യിൽ കി ന്നതു കാമ്പിത്താനും നട വരുന്നതു പണി�
ക്കരും എടു െകാ ക” എെന്നാരു വ്യവസ്ഥ നിശ്ചയി�

കയും െച . അേപ്പാൾ ആരുെമാ ം നട വയ്ക്കാെത
എല്ലാം കാമ്പിത്താെന്റ ൈകയിൽെക്കാടു തുടങ്ങി.
േദവസ്വം സംബന്ധി ് ഒ ം കിട്ടാതായേപ്പാൾ പിേന്ന�
യും പണിക്കർ കാമ്പിത്താേനാടു് ൈവരം വർദ്ധി .
എങ്കിലും കാമ്പിത്താനു് സകലജനങ്ങളുെടയും സഹായ�
വും മഹാരാജാവു് തിരുമനസ്സിെല കാരുണ്യവും േവ ം�
വണ്ണമുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ ജയം കി ന്ന കാര്യം അസാ�
ദ്ധ്യമാെണ വിചാരി ് പണിക്കർ വ്യവഹാരത്തിനും
മ ം േപായില്ല. ചില ദുർമ്മ വാദികെളെക്കാ ് പണി�
ക്കർ ആഭിചാരം െചയ്യി (വി ഷം െകാടുത്താെണ ം
ചിലർ പറയു ്) കാമ്പിത്താെനെക്കാല്ലി . അതി�
നാൽ മണ്ണടിക്കാവു േദവസ്വം പിെന്നയും യഥാപൂർവ്വം മം�
ഗല പണിക്കരുെട ൈകവശംതെന്നയായിത്തീർ .
അതിൽപ്പിെന്ന ഇതുവെര അവിെട കാമ്പിത്താനുണ്ടായി�
ട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ഇേപ്പാഴും േദവസ്വം നിർബാധം പണി�
ക്കരുെട ൈകവശം തെന്നയായിരി .

ഒരു കാമ്പിത്താൻ മരിച്ചാൽ അയാളുെട ശവസംസ്കാ�
രവും ഉദക ിയ മുതലായവയും െചേയ്യണ്ടതു പിെന്നയു�
ണ്ടാകുന്ന കാമ്പിത്താനാണു്. ത കാമ്പിത്താെന്റ
കാലേശ ഷം ഇതുവെര കാമ്പിത്താനുണ്ടായിട്ടില്ലാത്തതി�
നാൽ ഈ ഒടുവിൽ കഴിഞ്ഞ കാമ്പിത്താെന്റ ശവസംസ്കാ�
രവും േശ ഷ ിയകളും ഇതുവെര നടന്നിട്ടില്ല. അയാളുെട
മൃതേദഹം ഒരു െപട്ടിയിലാക്കി ഉ ം കർ രവുമി സ്ഥാ�
പിച്ചിരി കയാണു്. വാളും ചില ം പാറക്കടവിലും
നിേക്ഷപിച്ചിരി .

കാമ്പിത്താൻ മരിച്ചതിെന്റ േശ ഷം പട്ടാഴിേദശവും
േദവസ്വവും തിരുവിതാംകൂർ ഗവർേമ്മന്റിൽ േചർ ക�
യും െച . എന്നാൽ ഇനിെയാരു കാമ്പിത്താനുണ്ടാ�
യാൽ അേപ്പാൾ വി െകാടു വാൻ തക്കവണ്ണമല്ലാെത
പൂർണ്ണമായി സർക്കാരിൽ േചർത്തിട്ടില്ല.

ഇനി ഉച്ച ബലിെയസ്സംബന്ധിച്ചാണു് സ്വല്പം പറയാ�
നുള്ളതു്. അതു താെഴ സ്താവി െകാ .

പട്ടാഴിയിലുള്ള ഭ കാളീേക്ഷ ത്തിൽ പേണ്ടതെന്ന
ഒരു മുടി ഇരി ണ്ടായിരു . അതു ഭ കാളിയുെട
മുടിയാെണങ്കിലും അവിെട ബിംബത്തിൽ ചാർ ക
പതിവില്ല. സ്വർണ്ണമയമായ ആ മുടി േക്ഷ ത്തിനക �
തെന്ന േത്യകെമാരു സ്ഥല വ പതിവായി പൂജി�
ച്ചിരു . മുടിവ പൂജിച്ചിരുന്ന സ്ഥലത്തിനു് “മുടി ര”
എന്നാണു് േപരു പറ വരുന്നതു്. ആ മുടി എങ്ങെന�
േയാ മണ്ണടിക്കാവിൽെച്ച േചരുകയും മംഗല പണി�
ക്കർ ൈകവശെപ്പടു കയും പണിക്കർ അയാളുെട വീ �
മുറ്റ തെന്ന ഒരു മുടി ര പണിയി ് മുടി അവിെടവ ്
അയാൾ തെന്ന പൂജ തുട കയും െച .

പണിക്കരും കാമ്പിത്താനും രസമില്ലാെതയാവുകയും
മണ്ണടിക്കാവു് കാമ്പിത്താെന്റ ൈകവശത്തിലാവുകയും
െചയ്തേപ്പാൾ പണിക്കർ അയാളുെട ഗൃഹത്തിനു സമീപം
ഒരു േക്ഷ ം പണിയി ് അവിെട ഒരു ഭഗവതിെയ �
തി ഷ്ഠി കയും ആ ഭഗവതി പണിക്കർതെന്ന പൂജ
നടത്തി ട കയും െച . ആ േക്ഷ ത്തിനു “പുതിയ�
കാവു്” എ ം “പടിഞ്ഞാെറ നട” എ ം േപരു സിദ്ധി�

. പുതിയതായി ഉണ്ടായതു് െകാ ം മണ്ണടിക്കാവിെന്റ
പടിഞ്ഞാറുവശത്തായതുെകാ ം ഈ േപരുകളുണ്ടായ�
താണു്. പുതിയ കാവിലും മുടി രയിലും നിേവദ്യം മലർ
മാ മാണു് പതിവു്.

ഇദം ഥമമായി ഉച്ചബലിയടിയന്തിരം നിശ്ചയിച്ച
കാല ് പണിക്കർ ഒരു ദാരുക (ചിലർ ദാരികെന ം
പറയും)െന്റ മുടികൂടിപ്പണിയി മുടി രയിൽ വ .

കുംഭമാസം ഒന്നാം തീയതി മംഗല ് പണിക്കരും
േദശക്കാരും കിഴേക്കനടയിൽ കൂടിയാണു് ഉച്ചബലിയു�
െട ദിവസം നിശ്ചയിച്ചിരുന്നതു്. കുംഭമാസം 15-ആം
തീയതി കഴി വരുന്ന െവള്ളിയാഴ്ചേയാ െചാവ്വാഴ്ചേയാ
േവണെമന്നല്ലാെത ഉച്ചബലി ഇന്ന ദിവസം േവണെമ�
ന്നില്ല. ഉച്ചബലിയുെട പ ദിവസം മുേമ്പ െകാടിേയ ം
പിെന്ന പ ദിവസെത്ത ഉത്സവവുമു ്. െകാടിേയറി�
യാൽ പ ദിവസേത്ത മംഗല പണിക്കർ ശരീര�
ശുദ്ധിേയാടുകൂടി തമായിട്ടിരിക്കണം.

ഉച്ചബലിനാൾ എഴരനാഴികപ്പകലാവുന്ന സമയം
മൂത്തപണിക്കർ വാദ്യേഘാ ഷങ്ങേളാടും േദശക്കാരുെട
അകമ്പടിേയാടുംകൂടി ഭ കാളിയുെട മുടിെയടു ് എഴു�
ന്നള്ളി െകാ ് വാ വഞ്ഞി ഴമഠത്തിൽെച്ചല്ലണം.
അവിെടനി ് േമൽ കാരം ആേഘാ ഷങ്ങേളാടുകൂടി�
ത്തെന്ന മുടിെയഴുന്നള്ളി െകാ ് ഊരുവലത്തായി (േദ�
ശ ദക്ഷിണമായി) കിഴേക്ക നടയിൽ വ േചരണം.
ഏഴര നാഴിക രാ ിയാകുേമ്പാൾ ഇളയ പണിക്കർ ദാരു�
കെന്റ മുടിയുെമടു െകാ ് അവിെട എത്തണം. അവി�
െട വ മൂത്തപണിക്കരും ഇളയപണിക്കരുംകൂടി ഭ കാ�
ളിയും ദാരുകനും കൂടി പ ണ്ടായ വിധം ഒരു യുദ്ധം
അഭിനയിക്കണം. അതു കഴിഞ്ഞാൽ മുടികൾ ര ം
പണിക്കരുെട വീട്ടിേല ് എഴുന്നള്ളി കയും മുടി ര�
യിൽ െകാ െച ് യഥാപൂർവം വ കയും െചയണം.
ഇ യുമാണു് ഉച്ചബലിയുെട ചട കൾ. ഇതിനു “മുടി�
െയടു ്” എ ം പറയാറു ്.

പെണ്ടാരിക്കൽ ഒരുച്ചബലി മൂത്തപണിക്കരും
ഇളയപണിക്കരും കൂടി യുദ്ധമഭിനയിച്ച സമയം മൂത്ത�
പണിക്കർ കലിെകാ കയും യുദ്ധം അഭിനയം വി
വാസ്തവമായിത്തീരുകയും ദാരുകനായ ഇളയപണിക്കർ�

േനരി നിൽക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാെതയാവുകയാൽ
അയാൾ ഓടുകയും ഭ കാളിയായ മൂത്തപണിക്കർ പി�
ന്നാെല എ കയും ഗത്യന്തരമിെല്ലന്നായേപ്പാൾ ഇളയ
പണിക്കർ ഒരു കിണറ്റിൽ ചാടുകയും മൂത്ത പണിക്കർ
കൂെട ചാടുകയും കുറ കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ മൂത്തപണിക്കർ
ഇളയ പണിക്കരുെട തലയും ദാരുകെന്റ മുടിയുംെകാ
കര കയറി വരികയും ആ ഉച്ചബലി അങ്ങെന അവ�
സാനി കയും െച .

ഇളയപണിക്കർ കഴിഞ്ഞി പിെന്ന അവരുെട
കുടുംബത്തിൽ പുരു ഷനായി മൂത്തപണിക്കർ മാ േമ
ഉണ്ടായിരു . അതിനാൽ പണിക്കരുെട തറവാട്ടിൽ

ായം തികഞ്ഞ ര പുരു ഷന്മാരുണ്ടാകുന്ന കാല ്
അവർ മുടിെയഴുന്നള്ളിച്ചാൽ മതിെയ ം അതുവെര
കണിയാന്മാെരെക്കാ ് ഉച്ചബലി നടത്തിയാൽ മതി�
െയ ം തീർച്ചെപ്പടുത്തി. അതിൽപ്പിെന്ന ഇതുവെര
മംഗല പണിക്കരുെട തറവാട്ടിൽ ായം തികഞ്ഞ
ര പുരു ഷന്മാർ ഒരു കാല മുണ്ടായിട്ടില്ല. ഇളമുറ�
ക്കാരനു് പുരു ഷ ായമാകുന്നതിനുമു ് മൂത്തപണിക്കർ
മരി ം. അങ്ങെനയാണു് ഇേപ്പാഴും അവിെടക്ക �
വരുന്നതു്.

ഇളയപണിക്കരുെട കാലേശ ഷം ഉച്ചബലിയടിയ�
ന്തിരം േദശാവകാശികളായ കണിയാന്മാെരെക്കാ ്
നടത്തി െകാണ്ടിരു . അങ്ങെന കുറ കാലം കഴി�
ഞ്ഞേപ്പാൾ ഒരു ഉച്ചബലിദിവസം കാളിയും ദാരുകനുംകൂ�
ടി യുദ്ധമഭിനയി െകാ നിന്ന സമയം ആ സ്ഥല
ജനങ്ങളുെട തി ം തിര ംെകാ കണിയാന്മാർ
നില്ക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാെതയായി. മറി വീണുകയും
കാലുെമാടിയുകേയാ ഏറ്റവും വിലേയറിയ മുടികൾ
വല്ലതും േകടുപ കേയാ െച െവങ്കിേലാ എ ഭയെപ്പ
കണിയാന്മാർ മുടികൾ അടു നിന്നിരുന്ന ഈഴവരു�
െട ൈകയിേല െകാടു . ഈഴവർ ആ മുടികൾ
മടക്കിെക്കാടുക്കാെത െകാ േപാവുകയും ഒരു മുടി ര
പണിയി ് അവിെടവ ് അവർതെന്ന സൂക്ഷി െകാണ്ടി�
രി കയും െച . അക്കാലം മുതൽ ര െകാല്ലം മു ്
(1097-ആമാ ്) വെര ഉച്ചബലിയടിയന്തിരം നടത്തി�
വന്നതു് ഈഴവരാണു്. 1097-ആമാ ് ഈഴവർ അവർ�

കൂടി േക്ഷ േവശനമനുവദിക്കണെമ ് ആവശ്യ�
െപ്പടുകയും മംഗല പണിക്കരും േദശക്കാരും അതനുവ�
ദിക്കായ്കയാൽ ഈഴവർ പിണങ്ങി അവർ ് ഉച്ചബലി
നടത്താൻ കഴികയിെല്ല പറ ് മുടികൾ മംഗല ്
പണിക്കെര ഏല്പി െകാടു കയും െച . അക്കാലംമു�
തൽ വീ ം കണിയാന്മാെരെക്കാ ് ഉച്ചബലി നടത്തി�

തുടങ്ങി. ഇേപ്പാൾ അതു നട ന്നതു് കണിയാന്മാർ
തെന്നയാണു്. മുടികൾവ സൂക്ഷി ന്നതു് മംഗല
പണിക്കർ തെന്ന.

ഉച്ചബലി സംബന്ധി യുദ്ധമഭിനയി ന്ന സ്ഥല�
ത്തിനു് “ഊ കളം” എന്നാണു് േപർ പറ വരുന്ന�
തു്. ദാരുകനായ ഇളയപണിക്കർ ചാടിയ കിണറ്റിെല
െവള്ളം ഇേപ്പാഴും രക്തവർണ്ണമായിത്തെന്ന കിട .
അതു േക്ഷ ത്തിെന്റ വട വശത്താണു്. ആ സ്ഥല�
ത്തിനു “ഭഗവതിമഠം” എ േപർ പറ വരു .

മണ്ണടിക്കാവിൽ ഇേപ്പാൾ കാമ്പിത്താനിെല്ലങ്കിലും
ഭഗവതിയുെട ശക്തി ് അവിെട ഇേപ്പാഴും യാെതാരു
കുറവും വന്നിട്ടില്ല. പതിവായി ഉത്സവവും ഉച്ചബലിയും
നട വരു . കാലേഭദംെകാ ജനങ്ങൾ ഭക്തി
കുറ േപാവുകയാൽ പണ്ടെത്തേപ്പാെല ആരും ഭഗവ�
തിെയ ആദരി കയും ആചരി കയും െച ന്നിെല്ല ്
മാ േമ അവിെടെയാരു േദാ ഷം വന്നി .

സ്വയംഭൂവായ ബിംബത്തിേന്മൽ അരിവാൾ േതച്ച
പുലക്കള്ളി രക്തം കണ്ട സമയം മ വാരി അടിച്ചതിനാ�
ലാണു് ആ സ്ഥലത്തിനു് “മണ്ണടി” എ േപരു സിദ്ധിച്ച�
െത ജനങ്ങൾ പറയു . അെതങ്ങെനയായാലും ആ
സ്ഥലം ഏറ്റവും മാഹാത്മ്യമുള്ളതും ആ ഭഗവതി അത �
മൂർത്തിയാെണ മുള്ളതിനു് സംശയമില്ല.
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