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സ്താവന
മലയാള ഭാഷയുെട പരിഷ്കാരാഭിവൃദ്ധികൾക്കായി
സർവ്വാത്മനാ പരി മി െകാണ്ടിരുന്ന മഹാനും
‘മലയാള മേനാരമ’ പ ം, ‘ഭാഷാേപാഷിണി’ മാ
സിക എന്നിവയുെട നിർമ്മാതാവുമായ പേരതനായ
െക. ഐ. വർഗീസു മാപ്പിള അവർകൾ േകാട്ടയ
വ സ്ഥിരതാമസം തുടങ്ങിയ കാലം മുതൽ ആജീവ
നാന്തം അേദ്ദഹം ഭാഷാവിഷയമായി െചയ്തി ള്ള പരി
മങ്ങെളല്ലാം എെന്ന ടി ഒരു ഭാഗഭാക്കാക്കി െവ
െകാണ്ടാണ് ഇരുന്നിരുന്നെത ള്ള വാസ്തവം അേദ്ദ
ഹെത്തയും എെന്നയും പറ്റി അറിവുള്ളവർെക്കാെക്ക
അറിയാവുന്നതാണ്. ഞങ്ങൾ ര േപരുംകൂടി മേനാരമ
ആപ്പീസിലിരു പ സംബന്ധമായും മ ം ഓേരാന്ന്
എഴുതുക, വായി ക, തിരു ക മുതലായി അന്ന
തീർേക്ക ന്ന േജാലികൾ െച തീർത്താൽ പകേല
നാലുമണി േശഷം കുറ സമയം ൈസ്വരസല്ലാപം
െച വി മി ന്നതിനുകൂടി അേദ്ദഹം നിശ്ചയിച്ചി
രു . ആ സമയത്ത് അേദ്ദഹത്തിെന്റയും എെന്റയും
േസ്നഹിതന്മാരും സരസന്മാരുമായി ചില മാന്യന്മാർകൂടി
വ േചരുകയും പതിവായിരു . അങ്ങെന ഞങ്ങൾ
എല്ലാവരുംകൂടി ചില േനരേമ്പാ കളും ഫലിതങ്ങളും
പറ
രസി െകാണ്ടിരുന്ന മേദ്ധ്യ സംഗവശാൽ
ഒ ര ദിവസം ഞാൻ ചില ഐതിഹ്യങ്ങൾ പറ
യുകയും അവ വരുഗീസുമാപ്പിള അവർകൾ വളെര
രസി കയും അതിനാൽ പിെന്നയും ചിലേപ്പാൾ വല്ല
ഐതിഹ്യങ്ങളും പറയുന്നതിന് അേദ്ദഹം ആവശ്യെപ്പ
ടുകയും ഞാൻ പറയുകയും െച . േമണ മിക്കവാറും
അെതാരു പതിവായിത്തീരു . അങ്ങെന കുറ കാലം
കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ ഒരു ദിവസം മിസ്റ്റർ വറുഗീസുമാപ്പിള,
“ഈ ഐതിഹ്യങ്ങെളല്ലാം ഇങ്ങെന െവറുെത പറ
കളഞ്ഞാൽ േപാരാ, ഇവയിൽ അേനകം േനര
േമ്പാ കളും അതിശേയാക്തികളും അസംബന്ധങ്ങളും
ഉെണ്ടങ്കിലും നാം അറിഞ്ഞിരിേക്ക ന്നവയായ പല
തത്ത്വങ്ങളും സാരാംശങ്ങളുംകൂടിയുണ്ട്. അതിനാൽ ഇവ
െയല്ലാം ഒെന്നഴുതണം. നമു മേനാരമയിലും ഭാഷാ
േപാഷിണിയിലുമായി സിദ്ധെപ്പടുത്താം. ഏതു തരം
വായനക്കാർ ം ഈവക ഐതിഹ്യങ്ങൾ രുചിക്കാ
െതവരുെമ േതാ ന്നില്ല. സാരാംശങ്ങൾ ഹിക്കാ
ൻ ശക്തിയുള്ളവർ അവെയ ഹി ം. അതില്ലാത്തവർ
േനരേമ്പാക്കിനായിെട്ടങ്കിലും ഈവക ഉപന്യാസങ്ങൾ
വായിക്കാെത ഇരി കയില്ല” എ പറയുകയും മ
ചില മാന്യന്മാർ അതിെന അനുസരി പറയുകയും െച
. അതിെന്റേശഷം യഥാവസരം ഞാൻ ചില ഐതി
േഹ്യാപന്യാസങ്ങൾ എഴുതാനും മിസ്റ്റർ വർഗീസുമാപ്പിള
അവെയ യഥാേയാഗ്യം ‘മേനാരമ’യിലും ‘ഭാഷാേപാഷി
ണി’ മാസികയിലുമായി സിദ്ധെപ്പടുത്താനും തുടങ്ങി.
ആ േശഖരത്തിൽ ഞാൻ എഴുതിയ ‘പറയിെപറ്റ പന്തി
രുകുലം’ എന്ന ഉപന്യാസം 1073-ൽ കുംഭം, മീനം, േമടം
എന്നീ മാസങ്ങളിെല ‘ഭാഷാേപാഷിണി’ മാസികയിൽ
േചർ
സിദ്ധെപ്പടുത്തിയിരു . അതിെനപ്പറ്റി
ആയിടയ്ക്ക് ഒരു ‘േയാഗ്യൻ’ ഒരു വർത്തമാനപ ത്തിൽ,
“ഭാഷാേപാഷിണീസഭവകമാസിക മിസ്റ്റർ വറുഗീസുമാ
പ്പിളയുെടയും െകാട്ടാരത്തിൽ ശ ണ്ണി അവർകളുെടയും
തറവാ വക അല്ലാത്തതിനാൽ േകവലം നിസ്സാരങ്ങളും
യാെതാരുപേയാഗവുമില്ലാത്തവയുമായ ‘പറയിെപറ്റ
പന്തിരുകുലം’ എ ം മ മുള്ള ഉപന്യാസങ്ങൾ അതിൽ
േചർ ന്നതു ന്യായമല്ല. മിസ്റ്റർ ശ ണ്ണിയുെട ഈവക
േലഖനങ്ങൾ സിദ്ധെപ്പടുത്തിയതിേല െചലവാ
യി ള്ള കടലാ കളുെട വിലയും അച്ചടി ലിയും
ശ ണ്ണി അവർകളിൽനിന്ന് ഈടാക്കി, ‘േകരളപാണി
നീയ’െത്തപ്പറ്റിയും മ ം െ ൗഢങ്ങളായ േലഖനങ്ങെള
ഴുതുന്ന േശഷഗിരി ഭു അവർകൾ െകാടുേക്കണ്ടതാ
ണ് ” എ
സ്താവിച്ചിരി ന്നതായി ക . എങ്കിലും
അതിനുമുമ്പായിത്തെന്ന േകരളവർമ്മ വലിയ േകായി
ത്ത രാൻ സി. എസ്സ്. ഐ. തിരുമന െകാ മുത
ലായ പല മഹാന്മാരും െ ൗഢേലഖനകർത്താവായ
േശഷഗിരി ഭു എം. ഏ. അവർകൾതെന്നയും മിസ്റ്റർ
വറുഗീസുമാപ്പിളയുെട േപർക്ക് “െകാട്ടാരത്തിൽ ശ
ണ്ണി അവർകൾ എഴുതുന്ന ‘പറയിെപ പന്തിരുകുലം’
മുതലായ േലഖനങ്ങൾ സരസങ്ങളും സാരസംയുക്തങ്ങളു
മായിരി
. ഈ വക ഐതിഹ്യങ്ങൾ ഒരു കാല
വളെര വിലയുള്ളവയായിരുന്നതും ഇവയിൽ നിന്ന്
നമുക്ക് അേനകം തത്ത്വങ്ങൾ ഹിക്കാവുന്നതുമാണ്.
അതിനാൽ മിസ്റ്റർ ശ ണ്ണിെയ ഉത്സാഹിപ്പിച്ച് ഈ
വക േലഖനങ്ങൾ കഴിയുന്നതും വിസ്തരിച്ച് എഴുതിക്കാൻ
നിങ്ങൾ മിച്ചാൽ െകാള്ളാം” എ ം മ ം എഴുതിയ
യ്ച്ചിരുന്ന അേനകം എഴു കൾ ഞാൻ കണ്ടി ള്ള
തിനാൽ േമ റഞ്ഞ ‘േയാഗ്യ’െന്റ അഭി ായ കടനം
എനിക്ക് ഇച്ഛാഭംഗത്തിേനാ നിരുത്സാഹതേയ്ക്കാ കാ
രണമായിട്ടില്ല. അതിനാൽ വീ ം ഞാൻ ഓേരാന്ന്
എഴുതിെക്കാ ം മിസ്റ്റർ വറുഗീസുമാപ്പിള അവെയ
സിദ്ധെപ്പടുത്തിെക്കാ മിരു .
മേനാരമയിേലക്ക് എ േദ്ദശിച്ച് എഴുതുന്ന േലഖന
ങ്ങൾ പ ത്തിെന സ്ഥലെദൗർലഭ്യം വിചാരിച്ച് ഞാൻ
അധികം വിസ്തരിക്കാെത ചുരുക്കി എഴുതുന്നതു കണ്ടിട്ട്
ഒരിക്കൽ മിസ്റ്റർ വറുഗീസുമാപ്പിള, “ഈ വക ഐതിഹ്യ
ങ്ങൾ ചുരുക്കി എഴുതിയാൽ നന്നായിരി കയില്ല. കഴി
യുന്നതും വിസ്തരി തെന്ന എഴുതിെക്കാളൂ. പ ത്തിൽ
സ്ഥലം മതിയാകാെത വന്നാൽ രേണ്ടാ മൂേന്നാ ലക്ക
ങ്ങളിലായി തുടെര േചർ
സിദ്ധെപ്പടുത്താമേല്ലാ.
ഇവെയല്ലാംകൂടി േചർത്ത് ഒടുക്കം ഒരു പുസ്തകമാക്കി
സിദ്ധെപ്പടുത്തണെമ കൂടി ഞാൻ വിചാരിച്ചി ണ്ട്.
അതിനാൽ ഒ ം ചുരുക്കണെമന്നില്ല” എ പറ
.
അേപ്പാൾ ഞാൻ “ഇതു പുസ്തകമാക്കണെമങ്കിൽ എല്ലാം
മാറ്റിെയഴുതണമേല്ലാ. ഇേപ്പാൾ ഞാൻ ഇവെയല്ലാം േല
ഖനരീതിയിലാണേല്ലാ എഴുതിയിരി ന്നത് ” എ
പറ
. അതിന് വറുഗീസ് മാപ്പിള അവർകൾ, “മാറി
െയഴുതുകെയാ ം േവണ്ട. പുസ്തകമാകുേമ്പാൾ കുറ കൂടി
െ ൗഢതയും അർത്ഥഗാംഭീര്യവും ചമത്കാരവുെമാ
െക്ക ഉണ്ടായിരുന്നാൽ െകാള്ളാം. എങ്കിലും ഈ രീതി
യിൽത്തെന്ന ഇരുന്നാലും േപാെരന്നില്ല. പിെന്ന പുസ്ത
കമായി അച്ചടി ന്ന കാല
വല്ലതും തിരുത്തണെമ
േതാന്നിയാൽ നമുക്ക് അങ്ങിെനയും െചയ്യാമേല്ലാ.
അെതാെക്ക അേപ്പാൾ നിശ്ചയിക്കാം. ഇേപ്പാൾ ഈ
രീതിയിൽതെന്ന കഴിയുന്നതും വിസ്തരിെച്ചഴുതിേക്കാളൂ;
അതു മതി” എന്നാണ് മറുപടി പറഞ്ഞത്. അതിനാൽ
ഞാൻ അതി ിെന്ന എഴുതിയ ഉപന്യാസങ്ങൾ എല്ലാം
ചുരുക്കാെതയും മുൻരീതിയിൽത്തെന്നയുമാണ്. എങ്കി
ലും വറുഗീസുമാപ്പിള അവർകളുെട അകാല നിര്യാണം
നിമിത്തം എെന്റ ഉപന്യാസങ്ങൾ പുസ്തകരൂേപണ
പുറ വരാനുള്ള ഭാഗ്യം ഏതത്കാലപര്യന്തം സിദ്ധി
ച്ചിട്ടില്ല. മിസ്റ്റർ വറുഗീസുമാപ്പിളയുെട വിേയാഗേത്താടു
കൂടി ഈവക ഉപന്യാസങ്ങെളഴുതുവാൻ എനിക്ക് തീെര
ഉത്സാഹമില്ലാെതയായി. എങ്കിലും ചില ഉപന്യാസങ്ങ
ൾ അതിൽ പിന്നീടും ഞാൻ എഴുതീ ണ്ട്. വറുഗീസുമാ
പ്പിള അവർകൾ കുറ കാലംകൂടി സ്വസ്ഥശരീരനായി
ജീവിച്ചിരുെന്നങ്കിൽ ഞാൻ ഈവക ഉപന്യാസങ്ങൾ
ഇതിലധികമായി എഴുതുന്നതിനും അവെയല്ലാം ഇതിനു
മു പുസ്തകാകൃതിയിൽ പുറ വരുന്നതിനും ഇടയാകു
മായിരു എ ള്ളതിനു സംശയമില്ല. വറുഗീസുമാപ്പിള
അവര്കൾ കഴിഞ്ഞതിെന്റ േശഷം ഈ ഉപന്യാസങ്ങൾ
പുസ്തകരൂേപണ അച്ചടി
സിദ്ധെപ്പടുത്തണെമേന്നാ
ആെരങ്കിലും സിദ്ധെപ്പടു െമേന്നാ ഉള്ള വിചാരം
ഒരിക്കലും േലശംേപാലും എനി ണ്ടായിരുന്നില്ല.
അങ്ങെനയിരി േമ്പാൾ ഇക്കഴിഞ്ഞ മകരമാസ
ത്തിൽ ‘ലക്ഷ്മീഭായി’ എന്ന മാസികയുെട മാേനജരായ
െവള്ളായ്ക്കൽ നാരായണേമേനാനവർകൾ എെന്റ
ഈവക ഉപന്യാസങ്ങൾ അേദ്ദഹം സിദ്ധെപ്പടു
ത്തിവരുന്ന ‘ലക്ഷ്മീഭായി ന്ഥാവലി’യിൽ േചർ
പുസ്തകരൂേപണ സിദ്ധെപ്പടു ന്നതിന് എനിക്ക്
സമ്മതമുേണ്ടാ എന്ന് എേന്നാട് എഴുതിേച്ചാദി കയും
അതിന് ഞാൻ സേന്താഷസേമതം സമ്മതി മറുപടി
അയ െകാടു കയും െച . ഞാൻ മേനാരമയിലും
ഭാഷാേപാഷിണിയിലും മ ം എഴുതീ ള്ള ഐതിേഹ്യാ
പന്യാസങ്ങെളല്ലാം േശഖരി ന്നതിന് അേദ്ദഹത്തിന്
െസൗകര്യമില്ലാത്തതിനാൽ അതുകൂടി ഞാൻ െചയ്താൽ
െകാള്ളാെമന്ന് അേദ്ദഹം വീ ം എഴുതി അയ കയാ
ൽ ഈ ഒന്നാംഭാഗം പുസ്തകത്തിേലക്ക് ആവശ്യെപ്പട്ട
ഇരുപെത്താന്ന് ഉപന്യാസങ്ങൾ ഞാൻ ഉടെന േശഖ
രിച്ച് അയ െകാടു കയും െച . എന്നാൽ എെന്റ
ഇതര കൃതികളുെട ബാഹുല്യം നിമിത്തം അവെയ ആക
പ്പാെട മാറ്റിെയഴുതി ശരിെപ്പടു ന്നതിന് എനിക്ക്
സാധിച്ചില്ല. സ്വ മായി ചില േഭദഗതികൾ വരുത്തി
മെപ്പടു ന്നതിനു മാ േമ തരെപ്പ
. അതിനാൽ
വാചക രീതിയിലും മ ം ഇതിൽ കാണുന്ന ന നതകൾ
സജ്ജനങ്ങളായ വായനക്കാർ ക്ഷമി െകാ െമ
വിശ്വസി
.
ഇ യും പറ
െകാണ്ട് ‘ഐതിഹ്യമാല’ എന്ന
ഈ പുസ്തകത്തിൽക്കാണുന്ന ഉപന്യാസങ്ങൾ ഞാൻ
പലേപ്പാഴായി എഴുതുകയും മലയാളമേനാരമ, ഭാഷാ
േപാഷിണി മാസിക മുതലായവയിൽ േചർ
സി
ദ്ധെപ്പടു കയും െചയ്തി ള്ളവയാെണ ം ഇവെയ
ഇേപ്പാൾ ഇ കാരം അച്ചടിപ്പി പുറത്തിറക്കീ ള്ളത്
ഭാഷാേപാഷണാർത്ഥം പല കാരത്തിൽ പരി മി
െകാണ്ടിരി ന്ന എെന്റ ിയമി മായ െവള്ളായ്ക്കൽ
നാരായണേമേനാനവർകളാെണ ം ഷ്ടമായി
ണ്ടേല്ലാ. എന്നാൽ ഇതിൽ ഇരുപെത്താന്നാമതായി
േചർത്തിരി ന്ന ‘കിട ർ കണ്ടേങ്കാരൻ’ എന്ന ആന
െയ റി ള്ള ഉപന്യാസം ‘വിദ്യാവിേനാദിനി’ എ
സിദ്ധിേയാടുകൂടി ചരിച്ചിരുന്ന മാസികയിേലക്ക്
ഞാൻ ‘ഭക്ത ിയൻ’ എന്ന േപരുവച്ച് എഴുതിയയ
കയും 1078 തുലാത്തിെല വിേനാദിനിയിൽ േചർ
സിദ്ധെപ്പടു കയും െചയ്തി ള്ളതാണ്. ഇ കാരം
ഞാൻ എഴുതുകയും മേനാരമയിലും ഭാഷാേപാഷിണി
യിലും മ ം േചർ
സിദ്ധെപ്പടു കയും െചയ്തി ള്ള
വയും ഈ ഒന്നാം ഭാഗത്തിൽ ഉൾെപ്പടാത്തവയുമായി
ഇനി ചില ഉപന്യാസങ്ങൾകൂടിയുണ്ട്. ഈ ഒന്നാം
ഭാഗം വായനക്കാർ രുചി ന്നപക്ഷം അവെയ
ല്ലാംകൂടി േചർത്ത് രണ്ടാംഭാഗമായി ഒരു പുസ്തകംകൂടി
സിദ്ധെപ്പടുത്താൻ ഈ സാധകൻതെന്ന വിചാ
രിച്ചി െണ്ട ള്ള വിവരവും വായനക്കാെര അറിയി
െകാ ം എെന്റ ഈ ഉപന്യാസങ്ങെള ഇ കാരം
പുസ്തകരൂേപണ സിദ്ധെപ്പടു കയും ഇതിൽ എെന്റ
ജീവചരി സംേക്ഷപംകൂടി എഴുതി േചർ കയും
െചയ്തി ള്ളതിൽ സാധകെന്റ േപരിൽ എനി ള്ള
കൃതജ്ഞത സീമാതീതമായിരി
എ ള്ള വാ
സ്തവംകൂടി സ്താവി െകാ ം ഈ സ്താവനെയ
ഇവിെട സമാപിപ്പി െകാ
.
േകാട്ടയം
5-9-1084 (17-4-1909)

െകാട്ടാരത്തിൽ ശ ണ്ണി

െകാട്ടാരത്തിൽ ശ ണ്ണി
െകാല്ല വർഷം 1030 മീനം 23-നു
( ി. വ. 1855 മാർച്ച് 23) േകാട്ടയ
ത്ത് വാസുേദവനുണ്ണിയുെട രണ്ടാ
മെത്ത പു നായി ജനി . യഥാ
ർത്ഥ േപര് വാസുേദവൻ. അച്ഛെന്റ
േപരും ഇതുതെന്നയായിരുന്നതി
നാൽ ആദ്യം ത എ ം പിന്നീട്
ത മാറി ‘ശ ’ എ ം വിളിേപ്പരു
വ . ജാതിേപ്പരായ ഉണ്ണി േച
ർത്ത് പിൽക്കാലത്ത് ശ ണ്ണി എ
സിദ്ധനായി.
പ വയ വെര ആശാന്മാരുെട വീടുകളിൽ െച
പഠി ( ൾ വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടായിട്ടില്ല). പതിേനഴാ
മെത്ത വയസ്സിൽ മണർകാട്ട് ശങ്കരവാര്യരിൽ നി ം
‘സിദ്ധരൂപം’പഠി . പിന്നീട് വയ ര ആര്യൻ നാരാ
യണം മൂസ്സതിൽനിന്ന് രഘുവംശം, മാഘം, ൈനഷധം
തുടങ്ങിയ കാവ്യങ്ങളും സഹ േയാഗം, ഗുണപാഠം,
ചികിത്സാ മം, അഷ്ടാംഗഹൃദയം തുടങ്ങിയ പാരമ്പര്യ
ൈവദ്യശാ
ന്ഥങ്ങളും പഠി . 1881-ൽ ഗൃഹഭരണം
ഏെറ്റടുേക്കണ്ടി വന്നേതാെട ഗുരുവിെന വിട്ട് പഠനം
സ്വയം തുടർ .
കുഞ്ഞി ട്ടൻ ത രാെന്റ നിർബന്ധത്തിനു വഴ
ങ്ങിയാണ് 36-മെത്ത വയസ്സിൽ (1891) സുഭ ാഹരണം
മണി വാളം എഴുതിയത്. പിന്നീട് േകശവദാസചരി
തം രചിച്ചതും ത രാെന്റ നിർബന്ധത്താലായിരു .
1881 മുതൽ പ
വർഷേത്താളം ശ ണ്ണി വിേദ
ശീയരായ ിട്ടീഷ് ഉേദ്യാഗസ്ഥേരയും മ ം മലയാ
ളം പഠിപ്പി വാൻ തുടങ്ങി. 1893-ൽ മാർ ദിവാന്നാ
േസ്യാസ് െസമിനാരി ൈഹ ളിെല ആദ്യ മലയാളം
മുൻഷിയായി േജാലിയിൽ േവശി ന്നതുവെര ഇതാ
യിരു അേദ്ദഹത്തിെന്റ ധാന വരുമാനമാർഗ്ഗം.
അതിനിെട അേദ്ദഹം തെന്റ വിവിധങ്ങളായ സാഹിതീ
സപര്യ തുടക്കം കുറി . െകാടുങ്ങ ർ കുഞ്ഞി ട്ടൻ
ത രാൻ, കവി േകരളവർമ്മ വലിയേകായിത്ത രാൻ
തുടങ്ങിയ മുഖരുമായി അക്കാലത്ത് ഏെറ ഇടപഴകി.
ആയിെട കണ്ടത്തിൽ വറുഗീസ് മാപ്പിള േകാട്ടയ
തുടങ്ങിെവച്ച മലയാള മേനാരമയിലും (1888) ഭാഷാ
േപാഷിണിസഭയിലും (1892) സഹകരി . െകാ. വ.
1073 (1898) മുതൽ ഐതിഹ്യമാലയുെട രചന തുടങ്ങി.
വറുഗീസ് മാപ്പിളയുെട േ രണ മൂലം മേനാരമയിലും
ഭാഷാേപാഷിണിയിലും ഖണ്ഡശഃ സിദ്ധീകരിക്കാനാ
യിട്ടായിരു ഐതിഹ്യമാല തുടങ്ങിെവച്ചെതങ്കിലും
പിന്നീട് ഏതാണ്ട് ശ ണ്ണിയുെട മരണം വെര രചന
തുടർ േപാന്ന ഒരു പുസ്തകപരമ്പരയായി ഐതിഹ്യ
മാല മാറി.
തിരുവിതാംകൂർ, െകാച്ചി, ിട്ടീഷ് മലബാർ
എന്നീ രാജസദ കളിൽ നി ം എണ്ണമറ്റ സ്ഥാന
ങ്ങളും സമ്മാനങ്ങളും അേദ്ദഹെത്ത േതടി എത്തി.
ഇ ട്ടത്തിൽ 1904-ൽ െകാച്ചി രാജാവ് സമ്മാനിച്ച
‘കവിതിലകം’ എന്ന സ്ഥാനവും സ്വർണ്ണെമഡലും
എടു പറേയണ്ടതാണ്.
മലയാളസാഹിത്യേസാപാനത്തിെന്റ ഉ ംഗ
ശീർഷങ്ങളിേലക്ക് സ്വ യത്നം ഒ െകാ മാ ം
അടിെവ കയറിയ ആ സ്ഥിേരാത്സാഹി 1937 ജൂ
ൈല 22-നു (1112 കർക്കടകം 7-ന് ) ഇഹേലാകവാസം
െവടി
.
െകാ. വ. 1048-ൽ ശ ണ്ണിയുെട മാതാവു മരി .
െകാ. വ. 1056-ൽ കഴിച്ച ആദ്യവിവാഹത്തിെല ഭാ
ര്യ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ മരണമട
. പിന്നീട്
1062-ൽ പുനർവിവാഹം െച . സന്താനലബ്ധിയി
ല്ലാഞ്ഞ് 1081-ൽ മൂന്നാമെതാരിക്കൽ കൂടി അേദ്ദഹം
വിവാഹം െച . രണ്ടാം ഭാര്യ 1083-ൽ മരി . അന
പത്യതാവിമുക്തി േവണ്ടി 1090-ൽ ഏവൂർ പനേവലി
കൃഷ്ണശർമ്മയുെട രണ്ടാമെത്ത പു ൻ വാസുേദവൻ
ഉണ്ണിെയ ദെത്തടു
വളർത്തി.
ശ ണ്ണിയുെട മൂന്നാമെത്ത പത്നി ി. വ. 1973 െഫ
വരി 23-നും ദ പു ൻ വാസുേദവനുണ്ണി 1973 ഡി
സംബർ 3-നും നിര്യാതരായി. വാസുേദവനുണ്ണിയുെട
ഏകപു ൻ നാരായണനൻ ഉണ്ണി പിന്നീട് കുടുംബത്തി
െന്റ കാരണവരായി തുടർ .
മണി വാള കൃതികൾ, നാടകങ്ങൾ, പരിഭാഷകൾ,
ക ിതകഥകൾ, ആട്ടക്കഥകൾ, കിളിപ്പാട്ട്, ൈകെകാ
ട്ടിപ്പാട്ട്, തുള്ളൽപ്പാട്ട്, വഞ്ചിപ്പാട്ട് ഗദ്യ ബന്ധങ്ങൾ
എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിലായി അറുപത് കൃതികൾ അേദ്ദഹം
രചിച്ചി ണ്ട്.

1
െചമ്പകേശ്ശരി രാജാവു്
പ ് െത ംകൂർ രാജ്യ ് (ഇേപ്പാൾ തിരുവിതാംകൂ
റിൽ) ഏ മാനൂർ താലൂക്കിൽ േചർന്ന കുമാരന ർ പടി
ഞ്ഞാ ംഭാഗ ് ‘പുളിക്കൽെച്ചമ്പകേശ്ശരി’എ ് ഇല്ലേപ്പ
രായി ് ഒരു ന തിരിയുണ്ടായിരു . ആ ന തിരിയു
െട ഇല്ല ് ഒരു കാല ് ഒരു ഉണ്ണിയും ആ ഉണ്ണിയുെട
മാതാവായി വിധവയായ ഒരന്തർജനവുമല്ലാെത ായം
തികഞ്ഞ പുരുഷന്മാരാരും ഇല്ലാെതയായിത്തീർ .
ആ കുടുംബത്തിൽ അതികലശലായ ദാരി ്യവുമുണ്ടാ
യിരു . ആ കുടുംബത്തിെല ഏകസന്താനമായ ഉണ്ണി
ഉപനയനം കഴി
ഹ്മചാരിയായി േവദാദ്ധ്യയനം
െച െകാ താമസിച്ചിരുന്ന കാല ് ഒരു ദിവസം
മദ്ധ്യാഹ്നസമയ ് ആയുധപാണികളും അന്യനാ കാരു
മായ അ
േറാളം നായന്മാർ കുമാരന ർ വ േചർ .
അവർ േകാഴിേക്കാ രാജാവും െകാച്ചിരാജാവും തമ്മിലു
ണ്ടായ യുദ്ധത്തിൽ പരാജിതന്മാരായി ാണരക്ഷാർ
ത്ഥം ഓടിേപ്പാന്ന ൈസനികന്മാരായിരു . ര മൂ
ദിവസമായി ഭക്ഷണം കഴിക്കായ്കയാൽ അവർ അത്യ
ന്തം പരവശന്മാരായിത്തീർന്നിരു . അവർ കുമാരന ർ
വന്നേപ്പാൾ ചില ഹ്മചാരികളായ ഉണ്ണികളും ചില
ഉണ്ണിന രിമാരും കുളത്തിലിറങ്ങി മാധ്യന്ദിനം കഴി
േകറിേപ്പാകുന്നതായിക്ക ് അവരുെട അടുക്കൽെച്ച
് “ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചി ് ഇേന്ന ര മൂ
ദിവസമായി. എവിെടെച്ച ് ആേരാടു േചാദിച്ചാലാണു്
ഞങ്ങൾ ് ഒരു േനരെത്ത ആഹാരം കി ന്നതു്?” എ
േചാദി . ചില ഉണ്ണിന രിമാരും ഹ്മചാരികളും അതു
േകട്ടി ് ഒ ം മിണ്ടാെത േപായി. ചിലർ തിരി
നി ്
“ഇതാ ആ പുറേകവരുന്ന ഹ്മചാരിേയാടു േചാദിച്ചാൽ
മതി. അേദ്ദഹം നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴി ന്നതി
നു് എെന്തങ്കിലും മാർഗമുണ്ടാക്കിത്തരാതിരി കയില്ല.
അേദ്ദഹം ധാരാളം സ്വ ം ഔദാര്യവുമുള്ള ആളാണു് ”
എ പറ
. ഇവർ ഈ പറഞ്ഞതു പരിഹാസമാ
യിട്ടാെണ ൈസനികർ മനസ്സിലായില്ല. അവർ
ഹ്മചാരിയുെട അടുക്കൽെച്ച ് വന്ദി ് തങ്ങൾ
ഭക്ഷണത്തിനു വല്ലതും തരണെമ ് അേപക്ഷി . ആ
ഹ്മചാരി പുളിക്കൽ െചമ്പകേശ്ശരിയിെല ആയിരു .
ആ ഇല്ല ് അക്കാല
വളെര ദാരി ്യമായിരു
എ മു പറഞ്ഞി ണ്ടേല്ലാ. ഈ ഭടന്മാെര തെന്റ
അടുക്കേല പറഞ്ഞയച്ചതു തെന്റ സഹപാഠികളിൽ
ചിലരാെണ ം താൻ ദരി നായിരി ന്നതുെകാ
തെന്റ േപരിൽ അവർ ള്ള പുച്ഛംനിമിത്തം അവർ ഇ
കാരം െചയ്തതാെണ ം ആ ഹ്മചാരി മനസ്സിലാ
യി. ഉടെന അേദ്ദഹം തെന്റ കഴുത്തിൽ കിടന്നിരുന്ന
പുലിനഖേമാതിരം അഴി ് ആ ഭടന്മാർ െകാടുത്തി ്
“നിങ്ങൾ ഇതു െകാ േപായി വി ് അരിയും സാമാന
ങ്ങളുെമല്ലാം വാങ്ങി, ഇപ്പഴെത്ത ഭക്ഷണം കഴിക്കണം;
ൈവകുേന്നരേത്ത ഞാൻ േവേറ എെന്തങ്കിലും മാർഗമു
ണ്ടാക്കിത്തരാം. ഊണു കഴി നിങ്ങൾ േവഗത്തിൽ വര
ണം. കാണാെത െപായ്ക്കളയരുതു് ” എ പറഞ്ഞയ .

ആ ഭടന്മാർ പുലിനഖേമാതിരം െകാ േപായി വി ്
അരി മുതലായവ എല്ലാം വാങ്ങി ഭക്ഷണം കഴി കയും
ഇ കാരം ഔദാര്യമുള്ള ഈ ഹ്മചാരി ഏതില്ലെത്ത
യാെണ ം അേദ്ദഹത്തിെന്റ സ്ഥിതി ഏതു കാരമാ
െണ ം മ ം അേന്വഷിച്ചറിയുകയും െചയ്തതിെന്റ േശ
ഷം അവർ േവഗത്തിൽ വീ ം ആ ഹ്മചാരിയുെട
അടുക്കൽെച്ച ് വന്ദി ് “ഇനി അടിയങ്ങൾ എ േവ
ണെമ ക ിക്കണം. ക ന െചയ്വാൻ അടിയങ്ങൾ
സന്നദ്ധരാണു്. ഇ മുതൽ അവിടു ് അടിയങ്ങളുെട
ത രാനും അടിയങ്ങൾ അവിടുെത്ത ആജ്ഞാകരന്മാ
രുമാണു്. ഇനി അടിയങ്ങൾ മെറ്റാരാെള ആ യി ്
ഉപജീവിക്കണെമ വിചാരി ന്നില്ല” എ പറ
.
ഇതു േക
ഹ്മചാരി “നിങ്ങൾ അങ്ങെന നിശ്ചയി
െവങ്കിൽ ഞാനും അ കാരംതെന്ന സമ്മതിച്ചിരി
. നിങ്ങൾ ഭക്ഷണത്തിനു തരുന്നതിെനന്നല്ല,
എനി ് അേഹാവൃത്തി കഴി ന്നതിനുേപാലും എെന്റ
ൈകവശവും തറവാട്ടിലും യാെതാ മില്ല. എനി ്
േവണ്ടതുകൂടി നിങ്ങളുണ്ടാക്കിത്തേരണ്ടതായിട്ടാണിരി
ന്നതു്. അതിനാൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായി േവണ്ടതു്
ഉച്ച നിങ്ങെള എെന്റ അടുക്കേല പറഞ്ഞയച്ചവ
രുെട ഇല്ലങ്ങളിൽേക്കറി െകാള്ളയടി സർവസ്വവും
അപഹരി കയാണു്. ഇതു കഴിഞ്ഞി േവണ്ടതു പി
െന്ന ഞാൻ പറയാം” എ പറ
. ഉടൻ ആ ഭടന്മാർ
“ക ന േപാെല” എ പറ
് ആ ഹ്മചാരിെയ
വീ ം വന്ദി െകാ ് അവിെടനി േപായി. ഓേരാ
ന തിരിമാരുെട ഇല്ലങ്ങളിൽ കയറി െകാള്ളയിടുവാൻ
തുടങ്ങി. ആ ലഹളയിൽ അവർ ചില ഇല്ലങ്ങളിെല സർ
വസ്വവും അപഹരി . എ മാ മല്ല, എല്ലാവെരയും
നി ഹി കയും െച .

പുളിക്കൽെച്ചമ്പകേശ്ശരിയിെല ഉണ്ണി ഒരു ദിവസം
അക്കാല ് ഈ േദശങ്ങളുെട അധിപതിയായിരുന്ന
െത ംകൂർ രാജാവിെന്റ അടുക്കൽെച്ച ്, തനി താ
മസി ന്നതിനു സ്വന്തമായി ഒരു സ്ഥലമിെല്ല ം വില
െകാടു
വാങ്ങാൻ തനി സ്വത്തിെല്ല ം താെനാരു
ദരി നാെണ ം ഇല്ല
താനും തെന്റ മാതാവുമല്ലാ
െത േവെറ ആരുമിെല്ല ം അതിനാൽ ഒരു പുരയിടം
ദാനമായി തരണെമ ് അറിയി . രാജാവു് ഇതുേക
് “ഉണ്ണി ് ഒരു ദിവസം െകാ ് െവട്ടിെയടുക്കാവു
ന്നിടേത്താളം വിസ്താരത്തിൽ ഒരു പുരയിടം ന െട
രാജ്യത്തിനക ് എവിെടെയങ്കിലും െവട്ടിവളെച്ചടു
െകാ ന്നതിനു് നാം അനുവദിച്ചിരി
”എ
പറ
. ഉടെന ഉണ്ണി “എന്നാൽ അ കാരം ഒരു
മാണം കൂടി തരണം. അല്ലാഞ്ഞാൽ എനിെക്കാരുറപ്പി
ല്ലേല്ലാ” എന്നറിയി . രാജാവു് ഇതുേക ് ഉടെന തെന്റ
മ ിയായ പുതിയിടത്തിൽ ഉണ്യാതിരിെയ വരുത്തി
േമൽപറഞ്ഞ കാരം അനുവദിച്ചതായി ഒരു നീെട്ടഴുതി
െക്കാ വരുവാൻ ആജ്ഞാപി . ബുദ്ധിമാനായ മ ി
ഇതു േക രാജാവിേനാടു സ്വകാര്യമായി ് “ഇതിൽ
എേന്താ ചതിയുെണ്ടന്നാണു് േതാ ന്നതു്. ഈ ഉണ്ണി
് ഇ കാരം ഒരു പുരയിടം െകാടുക്കാനനുവദിച്ചാൽ
വാമനമൂർത്തി മൂന്നടി ഭൂമി െകാടുത്ത മഹാബലി
പറ്റിയതുേപാെല, പറ്റിേയ ം. ഈ ഉണ്ണി ഒ ം കുറഞ്ഞ
വനെല്ല ് അേദ്ദഹത്തിെന്റ മുഖലക്ഷണങ്ങൾ െകാ
തെന്ന ഷ്ടമാകു
് ” എന്നറിയി . രാജാവു് മ ി
യുെട ഉപേദശെത്ത അ സാരമുള്ളതായി ഗണിച്ചില്ല.
ഉടെന മ ി നീെട്ടഴുതിെക്കാ വരികയും രാജാവു് ഒ ം
മു യുംെവ നീ ് ഉണ്ണി െകാടുത്തയ കയും െച .
അതിെന്റ പിേറ്റദിവസം രാവിെല ആ ഹ്മചാരി ഒരു
ഉടവാളുമായി പുറെപ്പ ് അക്കാല
കുമാരന ർ പടി
ഞ്ഞാ ംഭാഗെമ പറ
വന്നിരുന്ന േദശത്തിനു
ചു ം ആ വാളുകളുെകാ ് ഓേരാ ് െവട്ടിെക്കാ ്
ഒരു ദക്ഷിണമായി വ . ഒരു ദിവസം െകാ
െവട്ടിെയടുക്കാവുന്ന സ്ഥലം എടു െകാള്ളാനാണേല്ലാ
െത ംകൂർ രാജാവു് മാണം െകാടുത്തിരി ന്നതു്.
അതിനാൽ േമൽപ്പറഞ്ഞ കാരം െവട്ടിെയടുത്ത ഊരു്
(േദശം) ആകയാൽ ആ േദശത്തിനു് ‘ഉടവാളൂരു് ’ എന്ന
േപരിടുകയും െച . ഉടവാളൂരു് എ ള്ളതു് കാല േമണ
‘കുടമാളൂരു് ’ എന്നായിത്തീർ . ഇേപ്പാഴും ആ േദ
ശത്തിനു കുടമാളൂർ എ തെന്ന േപർ വിളി വരു .
പിെന്ന അവിെട ഒരു ഭവനം പണിയി കയും ആ
േദശത്തിനു ചു ം ഒരു േകാട്ടെകട്ടി കയും െച ് ആ
ഉണ്ണി തെന്റ മാതാേവാടുകൂടി സ്ഥിരതാമസം അവിെട
ആ കയും െച . ഭടന്മാർ ഓേരാ സ്ഥലങ്ങളിൽേക്കറി
െകാള്ളെച െകാ വന്ന അളവറ്റ ധനംെകാ ് അേദ്ദ
ഹത്തിനു സമ്പാദ്യവും ധാരാളമായി. അങ്ങെന ആ േദശ
ത്തിെന്റ ആധിപത്യേത്താടും രാജപദവിേയാടും കൂടി ആ
ഉണ്ണി ൈസന്യസേമതം അവിെട താമസി തുടങ്ങിയ
കാലം മുതൽ അേദ്ദഹെത്ത എല്ലാവരും പുളിക്കൽെച്ചമ്പ
കേശ്ശരിയിെല െകാ ത രാൻ എ വിളി തുടങ്ങി.
അനന്തരം അേദ്ദഹത്തിെന്റ സമാവർത്തനം കഴിയുകയും
ഇല്ലേപ്പരിൽ ‘പുളിക്കൽ’ എ ണ്ടായിരുന്നതു് േലാപി
േപാവുകയും അേദ്ദഹെത്ത എല്ലാവരും ‘െചമ്പകേശ്ശ
രിത്ത രാൻ’ എ ം ‘െചമ്പകേശ്ശരിരാജാവു് ’ എ ം
പറ
തുട കയും െച . ഇങ്ങെന െചമ്പകേശ്ശരിന
രി െചമ്പകേശ്ശരി രാജാവായിത്തീർ .
അനന്തരം ആ ഭടന്മാർ േവമ്പനാ കായലിെന്റ പടി
ഞ്ഞാെറക്കര ‘േവമ്പനാ ’ രാജാവിെന്റ അധീനത്തിലി
രുന്ന അമ്പല ഴനാ റം, ആ രാജാവിെന ജയി
ൈകവശെപ്പടു കയും െചമ്പകേശ്ശരിരാജാവിെന്റ സ്ഥി
രതാമസവും രാജധാനിയും അവിെടയാ കയും െച .
അതിനാൽ ആ േദശത്തിനു ‘െചമ്പകേശ്ശരി രാജ്യം’
എ നാമം സിദ്ധി .
െചമ്പകേശ്ശരിരാജാവായിത്തീർന്ന ആ ന രി വി
വാഹം കഴി കുടി െവച്ചതു കുടമാളൂർ മഠത്തിൽത്തെന്ന
യാണു് (െചമ്പകേശ്ശരിരാജാവിെന്റ ഭവനത്തിനു ‘മഠം’
എന്നാണു പറ
വന്നിരുന്നതു് ).
പുളിക്കൽെച്ചമ്പകേശ്ശരിന രി കുമാരന ർ േക്ഷ
ത്തിൽ ഒരു ഊരാൺമക്കാരനായിരു . അേദ്ദഹം
തെന്റ ഭടന്മാെരെക്കാ ് െകാള്ളയും ഹിംസയും െച
യ്യിച്ച ഇല്ലങ്ങളിെല ന രിമാരും ആ േക്ഷ ത്തിൽ
ഊരാൺമക്കാരനായിരു . ഊരാൺമക്കാരായ ന
രിമാെര അേദ്ദഹം ഇ കാരം േ ാഹി ക നിമിത്തം
േശഷമുള്ള ഊരാളരായ ന രിമാർകൂടി ഇേദ്ദഹത്തിെന്റ
ഊരാൺമസ്ഥാനം േവെണ്ട വ കയും അേദ്ദഹെത്ത
േമലാൽ േക്ഷ ത്തിൽ കടത്തി ടാ എ നിശ്ചയി
കയും െച . എ മാ വുമല്ല, പുളിക്കൽെച്ചമ്പകേശ്ശരി
ന രി കുമാരന ർേക്ഷ ത്തിെന്റ വടെക്കനടയിൽ
മതിൽപുറ ് മതിലിേനാടു േചർ ് ഒരു മഠമുണ്ടായി
രുന്നതു് േശഷമുള്ള ന രിമാർ തീവ ി ഭസ്മമാക്കിക്ക
ളയുകയും െച . ആ മഠമിരുന്ന പുരയിടത്തിനു് ഇ ം
‘പുളിക്കൽമഠത്തിൽ പുരയിടം’ എന്നാണു േപരു് പറ
വരുന്നതു്. െചമ്പകേശ്ശരിത്ത രാൻ ഹ്മചാരിയായി
രുന്ന കാല
കുമാരന ർ േക്ഷ ത്തിെല ഊരാൺമ
ക്കാരായ ന രിമാെര േ ാഹി കയാൽ കുമാരന ർ
ഭഗവതിയുെട അനിഷ്ടം നിമിത്തം കാലാന്തരത്തിൽ
അേദ്ദഹത്തിനു പലവിധത്തിലുള്ള അനർത്ഥങ്ങളുണ്ടായി
ടങ്ങി. അനർത്ഥേഹതു അനിഷ്ടമാെണ ം അതിനു
കുമാരന ർ നടയിൽ വിളി െചാല്ലി ായശ്ചിത്തം െച
കയും ഒരാനെയ നടയ്ക്കിരു കയും െചയ്താലല്ലാെത
നിവൃത്തിയുണ്ടാതെല്ല ം ശ്നക്കാർ വിധി കയാൽ
ത രാൻ അ കാരം െച ന്നതിനായി കുമാരന ർ
െച എങ്കിലും അേദ്ദഹം മതിൽക്കക
കട ന്ന
തിനു് ഊരാൺമക്കാരായ ന രിമാർ അനുവദിച്ചില്ല.
ഒടുക്കം െചമ്പകേശ്ശരിത്ത രാൻ മതിൽ പുറ
നി
ായശ്ചിത്തം െച കയും നടയ്ക്കിരുത്താനായി
െകാ െചന്നിരുന്ന ആനെയ ഒരു െപാ ന്തേലെക്ക ്
െകട്ടി മതിൽക്കകേത്ത ് അഴി വിടുകയും െചയ്തി
കുടമാളൂർ ് േപാവുകയും െച . ആ തേലെക്ക ് ഇ ം
കുമാരന ർ ഭണ്ഡാരത്തിലിരി
്. വിഷുവിനു്
കണിവയ്ക്കാനും ഉത്സവകാല ം അതു് പുറെത്തടു ്
ഉപേയാഗിക്കാറു ്. അതിൽ ‘െചമ്പകേശ്ശരിവക’ എ
േപരു െവട്ടിയി മു ്.
ഇ കാരം ആദ്യം അമ്പല ഴ രാജാവായിത്തീർന്ന
മഹാെന്റ സീമന്തപു നായിരു അമ്പല െഴ ‘പൂരാടം
പിറന്ന ത രാൻ’ എ
സിദ്ധനും സർവജ്ഞനുമാ
യിരുന്ന ഗംഭീരമാനസൻ. അങ്ങെന നാേലാ അേഞ്ചാ
തലമുറ കഴിഞ്ഞേപ്പാേഴ ം അമ്പഴ ഴരാജ്യം തിരുവി
താംകൂറിേലക്കായി. ഒടുക്കം ആ വംശത്തിൽ ഒരു ത രാ
ട്ടി മാ ം േശഷി കയും ആ ത രാട്ടി പ പതിന
െകാല്ലം മുേമ്പ കുടമാളൂർ മഠത്തിൽെവ ് തീെപ്പ േപാ
വുകയും െച . ഇേപ്പാൾ അവിെടയുള്ളവർ ‘േവലിയാം
േകാൽ’ എെന്നാരു ന രിയുെട ഇല്ല
നി ് ഇവിെട
ദ േകറിയവരും അവരുെട സന്താനങ്ങളുമാണു്. അമ്പ
ല ഴരാജാവിെന്റ സ്ഥാനം ഇേപ്പാൾ വഹി േപാരുന്നതു്
(േക്ഷ കാര്യങ്ങൾ മാ ം) തിരുവിതാംകൂർ മഹാ
രാജാവുതിരുമനസ്സിെല തിനിധിയായി കുടമാളൂർ
െതേക്കട
ഭടതിരിപ്പാടവർകളാണു്.
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േകാട്ടയ

് രാജാവു്

േകാട്ടയ രാജകുടുംബം ിട്ടീഷുമലബാറിെന്റ വടേക്ക
അറ്റ ള്ള താലൂ കളിൽ ഒന്നായ േകാട്ടയം താലൂ
ക്കിലാകു . ഈ കുടുംബത്തിലുള്ള ീപുരുഷന്മാർ
യഥാകാലം വിദ്യാഭ്യാസം െച െകാണ്ടിരുന്നതിനാൽ
മുൻകാലങ്ങളിൽ അവിെട വിദ്വാന്മാരല്ലാെത ഉണ്ടായി
രിക്ക പതിവില്ല. എങ്കിലും ഒരുകാല ് ആ രാജകുടും
ബത്തിൽ േകവലം മന്ദബുദ്ധിയായ ഒരു രാജകുമാരൻ
അഭൂതപൂർവമായി സംഭവി ന്നതിനിടയായി. അേദ്ദഹ
ത്തിെന്റ ചരി െത്ത റിച്ചാണു് കുറെഞ്ഞാ ് ഇവിെട
സ്താവിക്കാൻ േപാകുന്നതു്.
അക്കാല ് ആ രാജകുടുംബത്തിൽ രാജാധിപ
ത്യം ഉണ്ടായിരുന്നതിനാലും േവെറ പുരുഷന്മാർ അവിെട
ഇേദ്ദഹെത്തക്കാൾ മൂത്തവരായി ഇല്ലാെതയിരുന്നതുെകാ
ം ഈ രാജകുമാരെന ബാല്യകാലത്തിൽ സാധാരണ
യായി അധികം താ ര്യേത്താടുകൂടി വിദ്യാഭ്യാസം െച
യ്യി എങ്കിലും തന്നിമിത്തം യാെതാരു ഫലവുമുണ്ടായി
ല്ല. രാജ്യഭാരം വഹിേക്കണ്ട ചുമതലക്കാരനായ ന െട
കഥാനായകൻ േകവലം മൃത ായമായിത്തെന്ന വളർ
വ . അത്യന്തം വിദുഷിയായ ഒരു രാജ്ഞിയുെട പു
നും ആ മാതാവിനാൽ യേഥാചിതം വളർത്തെപ്പട്ടയാളും
സകലശാ പാരംഗതന്മാരായ പണ്ഡിതവര്യന്മാരാൽ
യഥാകാലം അതി ദ്ധേയാടുകൂടി ശിക്ഷിക്കെപ്പട്ടയാ
ളുമായ ഈ രാജകുമാരൻ, മന്ദബുദ്ധികെള എ തെന്ന
ജാ തേയാടുകൂടി വിദ്യാഭ്യാസം െചയ്യിച്ചാലും യാെതാരു
േയാജനവും ഉണ്ടാകുന്നതെല്ല ള്ളതിേല ് നെല്ലാരു
ദൃഷ്ടാന്തമായിരു .
ഈ രാജകുമാരനു് ഏകേദശം പതിനാറു വയ
ാ
യമായ സമയം അയൽരാജ്യാധിപൻ ആയ അന്നെത്ത
േകാഴിേക്കാ ് സാമൂതിരിപ്പാടുത രാൻ തീെപ്പ . ഈ
ര രാജകുടുംബാംഗങ്ങളും തമ്മിൽ മുമ്പിനാെല വളെര
ബ ത്വേത്താടുകൂടിയ സ്ഥിതിയാകയാൽ ഇങ്ങെനയു
ള്ള അവസരങ്ങളിൽ അടിയന്തിരം അേന്വഷിക്കാനായി
പര രം േപാവുക പതിവു ്. അങ്ങെന േപാവുകേയാ
വരികേയാ െചയ്താൽ ര സ്ഥല ള്ള രാജാക്കന്മാ
രും നല്ല വ ത്പന്നന്മാരായിരി ന്നതിനാൽ അവരുെട
പര ര സംഭാഷണം ഗീർവാണഭാഷയിലാണു് പതിവു്.
അതിനാൽ സാമൂതിരിപ്പാടുത രാൻ തീെപ്പ േപായി
എ ള്ള വർത്തമാനം േകട്ടേപ്പാേഴ ം ഈ രാജകുമാര
െന്റ അമ്മയായ രാജ്ഞി ് അപരിമിതമായ മനസ്താപം
സംഭവി . സാമൂതിരിപ്പാടു് തീെപ്പട്ടിരി ന്ന സ്ഥിതി ്
അടിയന്തിരം അേന്വഷി ന്നതിനു് കീഴ്മര്യാദ കാരം
ഒരാൾ േപാകാെതയിരുന്നാൽ അതു് ലൗകികത്തിനും
േവ യുെട സ്ഥിതി ം വളെര േപാരാത്തതാണു്. േപാ
വുകെയ െവച്ചാൽ ഏകേദശം പുരുഷ ായം തിക
ഞ്ഞി ് ഈ മൂടന്മാ സരനായ കുമാരനല്ലാെത ആരു
മില്ലതാനും. ഇയ്യാൾ അവിെട െചന്നാൽ വല്ലതുെമാരു
വാ ് ഗീർവാണത്തിൽ സംസാരിക്കണെമങ്കിൽ അറി
കൂടാ. അവർ വല്ലതും പറെഞ്ഞങ്കിൽ അതു മനസ്സി
ലാവുകയുമില്ല. ഈശ്വരാ! ഞാൻഎന്താണു േവണ്ടതു്?
വലിയ കഷ്ടമായിത്തീർ വേല്ലാ എന്നിങ്ങെന വിചാരി
രാജ്ഞി വ്യസനി . ഒടുക്കം ഒരു വാ ് േചാദിച്ചാൽ
മതിെയ ം പിെന്ന േവ ന്നെതാെക്ക പറയുന്നതിനു
നല്ല വിദ്വാന്മാരായ ചില ആളുകെള കൂെട അയയ്ക്കാെമ
ം രാജകുമാരൻ ഗാംഭീര്യം നടിച്ചിരു െകാള്ളെട്ട
എ ം മ ം തീർച്ചെപ്പടുത്തി. അേപ്പാൾ തെന്റ പു െന
അടുക്കൽ ഇരുത്തി േകാഴിേക്കാ െചന്നാൽ േചാദിേക്ക
ണ്ടതായ “മയാ കിം കർത്തവ്യം” എന്ന ഒരു വാക്യം
ഉരുവിടുവി തുടങ്ങി. അങ്ങെന മൂ ് അേഹാരാ ം
ഉരുവിട്ടേപ്പാേഴ ം അതു രാജകുമാരനു് ഒരു വിധം
പാഠമായി. പിെന്നയും അധികം താമസിച്ചാൽ പുല
കഴിയുന്നതിനു മുമ്പായി അവിെട െച കാണുന്നതി
നു ദിവസം മതിയാകാെത ഇരുന്നതിനാൽ അവിെട
എ ന്നതുവെര ഈ വാക്യം ഉരുവി െകാ ന്നതിനു്
തെന്റ പു േനാടും േശഷം േവ ന്ന കാര്യങ്ങെളല്ലാം
മ ചില വിദ്വാന്മാേരാടും പറ
റപ്പി ് രാജ്ഞി യാ
അയ കയും െച .
പരിവാരസേമതം രാജകുമാരെനയും െകാ ് അതി
വിദ്വാന്മാരായ ചില േയാഗ്യന്മാർ പുറെപ്പ . േകാഴിേക്കാ
െട്ട ന്നതുവെര ഇവർ ഈ വാക്യം ഇടവിടാെത പറ
െകാടു കയും രാജകുമാരൻ ഉരുവിടുകയും െച .
അവിെട എത്തിയ ഉടൻ തെന്ന സാമൂതിരിസ്ഥാനം ഏ
നാടുവാഴാനിരി ന്ന ആളായ ഇളംകൂറു രാജാവു് വ ്
യേഥാചിതം എതിേര െകാ േപായി സൽക്കരിച്ചി
രുത്തി. ഉടെന രാജകുമാരൻ തെന്റ അമ്മ ഉപേദശിച്ചി
രുന്നതും താൻ അതുവെര ഉരുവി െകാണ്ടിരുന്നതുമായ
ആ വാക്യം േപാലും ശരിയായി പറയാൻ കഴിയാെത
“മയ കിം കർത്തവ്യം” എ േചാദി . രാജകുമാരൻ
മയാ എ ള്ളതിെന്റ ദീർഘം കൂടാെത അബദ്ധമായി
പറഞ്ഞതുെകാ ് ഇേദ്ദഹം ഒരു മൂടന്മനാെണ ം മയാ
(എന്നാൽ) കിം (എ ് ) കർത്തവ്യം (െചയെപ്പേടണ്ടതു് )
എന്നാണു് ഇേദ്ദഹത്തിെന്റ േചാദ്യത്തിെന്റ താ ര്യെമ
ം മനസ്സിലാവുകയാൽ േകാഴിേക്കാ ് രാജാവു് പരി
ഹാസമായി ് “ദീർേഘാച്ചാരണം കർത്തവ്യം” എ
മറുപടി പറ
. ബ ക്കളായി ള്ളവർ അടിയന്തിരം
അേന്വഷിക്കാനായി െച ന്ന സമയം “ഞാനിേപ്പാൾ
ഇവിെട എ സഹായമാണു് െചേയ്യണ്ടതു്? ആവശ്യ
മുള്ളതിെന പറഞ്ഞാൽ എ ം െചയ്യാൻ തയ്യാറാണു് ”
എ േവണമേല്ലാ പറയാൻ എ വിചാരിച്ചാണു് രാ
ജ്ഞി ആ അർത്ഥം വരത്തക്കതായ ഈ െചറിയ വാക്യം
പഠിപ്പി വിട്ടതു്. പേക്ഷ, അതിങ്ങെന പരിണമി .
േകാഴിേക്കാ രാജാവിെന്റ പരിഹാസവചനം േക ്
കൂെടയുണ്ടായിരുന്ന വിദ്വാന്മാർ വളെര ലജ്ജി ് രാജകു
മാരെനയും കൂട്ടിെക്കാ തിരി േപാ േകാട്ടയെത്ത
ത്തി വിവരം രാജ്ഞിെയ അറിയി . ഇതുേകട്ടേപ്പാൾ
രാജ്ഞി ണ്ടായ വ്യസനവും ലജ്ജയും ഇ മാ മാ
െണ പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ. ഞാെനന്താണു് െചേയ്യണ്ട
െത േചാദിച്ചതിനു് താൻ ദീർഘം കൂട്ടി ഉച്ചരിച്ചാൽ
മതി എ ള്ള ആ മറുപടി എ േയാ ഹാസ്യസൂചകമാ
യിരി
. ഇതിലധികം അവമാനം ഇനി ഈ വംശ
ത്തിലുള്ളവർ ് സിദ്ധിച്ചിട്ടില്ല. ഇേപ്പാൾ ഈ കുമാരൻ
നിമിത്തമാണേല്ലാ ഇതിനു സംഗതിയായതു്. ഇങ്ങെനയു
ള്ള പു ൻ ഉണ്ടായിരുന്നി യാെതാരു േയാജനവുമില്ല
എന്നിങ്ങെന വിചാചി ് വ്യസനാകുലയായ രാജ്ഞി
തെന്റ പു െന പിടി െകട്ടി കുമാരധാരയിൽ െകാ
േപായി ഇടുന്നതിനു് ഉടെന രാജഭടന്മാർ ക ന െകാടു
. അവർ തൽക്ഷണം അ കാരം െചയ്കയും െച .
കുമാരധാര
എ പറയുന്ന
തു് േകാട്ടയ
തെന്നയുള്ള ഒരു
അരുവിയുെട
െവള്ളച്ചാട്ടമു
ള്ള പുണ്യസ്ഥ
ലത്തിെന്റ േപ
രാണു്. അവിെട
ഒരു മലയുെട
മുകളിൽ നി ം
തുമ്പിെക്കവണ്ണ
ത്തിൽ സദാ,
യാെതാരു
തിബന്ധവും
കൂടാെത, ഒരു
െവള്ളച്ചാട്ടമു ്.
അതിെന്റ ഉദ്ഭ
വസ്ഥാന
നി ് ഉേദ്ദശം
പതിറ്റാൾ താ യിലാണു് അതു് െച വീഴുന്നതു്. അവി
െട മാ േനരം കിടന്നാൽ ഏതു ാണിയും മരംേപാെല
ആയിേപ്പാകും. േനരേത്താടു േനരം അവിെട കിടന്നി ്
മരിക്കാെത ജീവി േകറുന്നതിനു് സംഗതിയായാൽ
എ മൂടന്മാരായ മനുഷ്യനും അതിവിദ്വാനും ഒരു നല്ല
കവിയുമായിത്തീരും. അങ്ങെനയാണു് ആ സ്ഥലത്തി
െന്റ മാഹാത്മ്യം. പേക്ഷ, നാഴിക തികചു കിടന്നാൽ
ഏെതാരുത്തനായാലും മരി േപാകുെമ ള്ളതും തീർ
ച്ചയാണു്.
ന െട കഥാനായകനായ രാജകുമാരെന കുമാര
ധാരയിൽ െകട്ടിയിട്ടതിെന്റ പിേറ്റദിവസം ആ സമയ
െചെന്നടു
േനാക്കിയേപ്പാൾ അേദ്ദഹം േദഹം
ആസകലം മരവി മിണ്ടാൻേപാലും വഹിയാെത നി
ശ്ചേഷ്ടനായിരു എങ്കിലും ശ്വാസം േപായിട്ടിെല്ല ്
അറികയാൽ രാജഭടന്മാർ എടു
തൽക്ഷണം രാജ്ഞി
യുെട അടുക്കൽ െകാ െച . ഉടെന രാജ്ഞിയുെട
ക ന കാരം അേദ്ദഹത്തിെന്റ തണു മാ ന്നതിനു
തക്കതായ തിവിധികൾ െച തുടങ്ങി, എന്തിനു വള
െര പറയു . കുറ സമയം തികഞ്ഞേപ്പാേഴ ം രാ
ജകുമാരനു പൂർണ്ണമായും സുഖം സിദ്ധി . അേതാടുകൂടി
ബുദ്ധിയുെട മാന്ദ്യവും തീർ . അക്ഷരജ്ഞാനംേപാലും
ഇല്ലാത്ത അേദ്ദഹത്തിനു േബാധം വീണു് നാെക്കടു
സംസാരിക്കാറായേപ്പാൾ അേദ്ദഹത്തിെന്റ വചനനദി
കൾ അമൃതിെന അതിശയിപ്പി ന്ന മാധുര്യേത്താടുകൂടി
കവിതാരൂേപണ വഹി തുടങ്ങി. അേപ്പാൾ മാതാ
വായ രാജ്ഞി ം മ ള്ള സകലജനങ്ങൾ ം ഉണ്ടായ
സേന്താഷവും അ തവും ഒെക്ക എ പറയു !
പിെന്ന അതിേയാഗ്യനായ ഒരു ശാ ികൾ ആ
രാജകുമാരെന യഥാ മം വിദ്യാഭ്യാസം െചയ്യി കയും
കുറെഞ്ഞാരു കാലംെകാ ് അേദ്ദഹം സകലശാ പാ
രദൃശ്വാവും ഒരു സിദ്ധ കവിയുമായി ത്തീരുകയും െച .
ഇേദ്ദഹമാണു് േകാട്ടയം കഥകൾ എ
സിദ്ധമായ
നാലാട്ടക്കഥകളുെട നിർമ്മാതാവു്.
മേന്ദാത്കണ്ഠാഃ കൃതാേസ്തന ഗുണാധികതയാ
ഗുര
ഫേലന സഹകാരസ്യ പുേഷ്പാദ്ഗമ ഇവ
ജാഃ
എ പറഞ്ഞതുേപാെല േകാട്ടയ
രാജകുടുംബ
ത്തിൽ അതിനുമു ് ഉണ്ടായിരുന്ന രാജാക്കൻമാെരെയ
ല്ലാെരയുംകാൾ കീർത്തിേയാടും താപേത്താടുംകൂടി
േവ ംവണ്ണം രാജ്യപരിപാലനവും െച ് ഇേദ്ദഹം
സുഖമാകുംവണ്ണം വസി . ഈ േകാട്ടയ
ത രാൻ
ഒറ്റേ ാകങ്ങളായി ം മ ം അേനകം കൃതികൾ ഉണ്ടാ
ക്കീ െണ്ടങ്കിലും േമൽപ്പറഞ്ഞ നാലാട്ടക്കഥകേളാളം
സിദ്ധിയും ചാരവും മെറ്റാന്നിനുമില്ല.
ഇേദ്ദഹം ഒന്നാമതുണ്ടാക്കിയ ആട്ടക്കഥ ബകവധ
മാണു്. ഇതു് ഉണ്ടാക്കിത്തീർത്ത ഉടെന ഗുരുനാഥെന
കാണി . അേപ്പാൾ അേദ്ദഹം മുഴുവൻ വായി േനാ
ക്കീ ് “ഇതു ീകൾ ൈകെകാട്ടിക്കളി ് വളെര
നന്നായിരി
” എ പറ
. ഇതുേകട്ടേപ്പാൾ
തെന്റ കവിത ഗാംഭീര്യവും അർത്ഥപുഷ്ടിയും മതിയാ
യിെല്ലന്നാണു് ഗുരുനാഥെന്റ അഭി ായെമ ത രാനു
മനസ്സിലായി. ഇനി അങ്ങെന േപാരാ എ വിചാരി ്
പിെന്ന ഉണ്ടാക്കിയതാണു് “കിർമ്മീരവധം”. അതും
തീർന്ന ഉടെന ഗുരുനാഥെന കാണി . ഗുരുനാഥൻ
അതു േനാക്കീ ് ഇതു മുമ്പിലെത്തേപ്പാെലയല്ല. ഒരു
വ്യാഖ്യാനം കൂെട േവണം. എന്നാൽ പഠി ന്നവർ
് വ ത്പത്തിയുണ്ടാകാൻ നല്ലതാണു് എ പറ
.
ഈ വാക്കിെന്റ സാരം കാഠിന്യം അധികമായിേപ്പായി
എന്നാണേല്ലാ. അദ്യേത്തതിനു േപാരാെതയും േപായി.
ഇതിന് അധികമായി. എന്നാൽ ഇനി ഇടമട്ടിെലാ ്
ഉണ്ടാക്കിേനാക്കാം എ വിചാരി ് മൂന്നാമതു് അേദ്ദ
ഹം ഉണ്ടാക്കിയതാണു് “കല്യാണസഗൗന്ധികം” ആട്ട
കഥ. അതു ഗുരുനാഥൻ കണ്ടി ് “കഥ ഇതായതുെകാ
് കവി ഒരു ീജിതനാെണ ജനങ്ങൾ പറയും”
എ പറ
. പാഞ്ചാലിയുെട വാ േക ഭീമേസനൻ
കല്യാണസഗൗന്ധികം െകാ വരാൻ േപായ കഥയായ
തുെകാണ്ടാണേല്ലാ ഇങ്ങെന പറഞ്ഞതു്. എന്നാൽ ഇനി
ഉർവ്വശിയുെട അേപക്ഷെയ അർജുനൻ നിരാകരിച്ച കഥ
ആയിക്കളയാം എ വിചാരി ത രാൻ നാലാമതു്
“നിവാതകവചകാലേകയവധം” കഥയുണ്ടാക്കിക്കാണി
. അേപ്പാൾ ഗുരുനാഥൻ “അതു് ആട്ടക്കാർ ് ആടാൻ
െകാള്ളാം. ആട്ടം ക െകാണ്ടിരി േമ്പാൾ മുറു ള്ള
വർ മുറുക്കാനും മൂ െമാഴിക്കാൻ േപാേകണ്ടവർ ്
അതിനും സമയം േവണമേല്ലാ എ വിചാരിച്ചിട്ടായി
രി ം വ ബാഹുവ േകതുക്കെള െട സൃഷ്ടിച്ചതു് ”
എ പറ
. ഇതു േകട്ടേപ്പാൾ ഈ കവിത ഗുരുനാഥ
െന നേന്ന േബാധി എ മനസ്സിലാകയാൽ ത രാനു
വളെര സേന്താഷമുണ്ടായി.
കല്യാണസഗൗന്ധികം ആട്ടകഥയിൽ “പഞ്ചസാ
യകനിലേയ” എ ള്ളതു് അബദ്ധ േയാഗമാെണ
ഗുരുനാഥൻ പറയുകയും എന്നാൽ അതു് അവിടു തെന്ന
മാറ്റിതരണെമ ത രാൻ അേപക്ഷി കയും ഗുരുനാ
ഥൻ വളെരക്കാലം വിചാരിച്ചി ം അ യും ഭംഗിയുള്ള
ഒരു പദം അതിനു പകരം അവിെട േചർക്കാൻ കഴിയായ്ക
യാൽ ഒടുക്കം അതുതെന്ന മതിെയ സമ്മതി കയും
െചയ്തതായി േകട്ടി
്. പിെന്ന “ബകവധം” ആട്ടകഥ
യിൽ “കാേട ഗതി നമു ് ” എ ള്ള േയാഗത്തിൽ
അറം വരികയാലാണു് ടി സുൽത്താെന ഭയെപ്പ നാ
ടുവി കാടുേകറുന്നതിനും രാജ്യം ൈകവി േപാകുന്നതി
നും സംഗതിയായെത ം േകൾവിയു ്. ഇങ്ങെന
ത രാെനപ്പറ്റി അേനകം സംഗതികൾ പറയാനു ്.
വിസ്തരഭയത്താൽ ചുരു
.
സിദ്ധനായ േകാട്ടയ
ത രാൻ മഹാകവി
യായ േമൽപ്പ ർ നാരായണഭട്ടതിരിയുെട കാല
ജീവിച്ചിരുന്നതായി പറയെപ്പടു .
രാജാധിപത്യം ഇെല്ലങ്കിലും േകാട്ടയ
രാജകുടും
ബവംശക്കാർ ഇ ം ഉ ്.
ിട്ടീഷ് ഗവർേമ്മണ്ടിൽ
നി ് മാലിഖാനും പറ്റി പൂർവ്വസ്ഥാനമായ േകാട്ടയ
തെന്ന താമസി വരു .
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മഹാഭാഷ്യം
അനന്താംശജാതനായ സാക്ഷാൽ പതജ്ഞലിമഹർഷി
വ്യാകരണമഹാഭാഷ്യമുണ്ടാക്കി തെന്റ ആയിരം
ശിഷ്യന്മാെരയും അടുക്കലിരുത്തി പറ
െകാടു
പഠിപ്പി ്, ഉരുവിടുവി െകാണ്ടിരി േമ്പാൾ
ആ ശിഷ്യൻമാരിൽ ഒരാൾ അനുവാദം കൂടാെത
എണീ പാഠശാലയിൽ നി ം പുറേത്ത േപായി.
ശിഷ്യെന്റ ഈ ദുസ്സ്വാത ്യ വൃത്തി മഹർഷി ്
ഒ ം രസിച്ചില്ല. അതിനാൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഹൃദ
യത്തിൽ െപെട്ട േകാപാഗ്നി ജ്വലി . അേദ്ദഹം
േകാപേത്താടുകൂടി ക കൾ മിഴി ഒ േനാക്കി.
സമീപത്തിരുന്ന ശിഷ്യൻമാെരല്ലാം അേദ്ദഹത്തിെന്റ
േകാപാഗ്നിയിൽ ഭസ്മാവേശഷന്മാരായി ഭവി . തെന്റ
ിയ ശിഷ്യൻമാെരല്ലാം നശി േപായതിെന റി
ശുദ്ധാത്മാവായ തേപാധനെന്റ ഹൃദയത്തിൽ െപെട്ട ്
അപാരമായ പശ്ചാത്താപമുണ്ടായി. ജേനാപകാരാർ
ത്ഥം താനുണ്ടാക്കിയ മഹാഭാഷ്യെമല്ലാം ഹിച്ചവരായ
ശിഷ്യന്മാെരല്ലാവരും നശി േപായേല്ലാ എ വിചാ
രി മഹർഷി വിഷാദി െകാണ്ടിരി േമ്പാൾ മു
പുറേത്തക്കിറങ്ങിയേപ്പായ ശിഷ്യൻ വിവരമറി
്
അേദ്ദഹത്തിെന്റ അടുക്കൽ വ ്, “അല്ലേയാ സ്വാ
മിൻ! അവിടു ് ഒ ം വിഷാദിേക്കണ്ട. അവിേട
ശിഷ്യനായി ഞാനുണ്ടേല്ലാ. മഹാഭാഷ്യം മുഴുവനും
എനി ഹൃദിസ്ഥമായി
്. ഞാനതിെന ജേനാപ
കാരാർത്ഥം ശിഷ്യപരമ്പരയാ ചരിപ്പി െകാള്ളാം”
എ പറ
. അേപ്പാൾ മഹർഷിയുെട മനസ്സിൽ
വീ ം േകാപാഗ്നി ജ്വലിക്കയാൽ “എടാ േ ാഹി നീ
നിമിത്തമേല്ല എെന്റ ിയ ശിഷ്യന്മാെരല്ലാം നശി
േപായതു്? അതിനാൽ നീയും ഭസ്മമായിേപ്പാകെട്ട”
എ ് ആ ശിഷ്യേനയും ശപി ഭസ്മമാക്കി. പിെന്നയും
മഹർഷി വലിയ വിഷാദമായി. ശുദ്ധാത്മാക്കൾ
േകാപവും പശ്ചാത്താപവും െപെട്ട ണ്ടാകുമേല്ലാ.
മഹർഷി പിെന്നയും അങ്ങെന വിഷാദി െകാ
ണ്ടിരി േമ്പാൾ ഒരു ഗന്ധർവൻ അേദ്ദഹത്തിെന്റ അടു
ക്കൽ വ ് “അല്ലേയാ ഭഗവാേന! അവിടു ് ഒ ം
വിഷാദിേക്കണ്ട. അവിേട
ിയശിഷ്യനായി ് ഈ
ഞാനു ്. ഞാെനാരു ഗന്ധർവനാണു്. ഞാൻ വള
െരക്കാലമായി ഈ ആ മ സമീപത്തിങ്കൽ നിൽ
ന്ന അശ്വത്ഥവൃക്ഷത്തിേന്മലിരുന്നിരു . അവിടു
മഹാഭാഷ്യം ശിഷ്യൻമാർ െചാല്ലിെക്കാടു ന്നതു
േക േക ് അെതല്ലാം ഞാൻ ഹിച്ചിരി
. അതി
നാൽ എെന്ന അവിടു ് ഒരു ശിഷ്യനായി സ്വീകരി
െകാണ്ടാലും” എ പറ
. അേപ്പാൾ പിെന്നയും
മഹർഷി േകാപമാണുണ്ടായതു്. “നീ എെന്റ മന
കൂടാെതയും ഞാൻ ഉപേദശിക്കാെതയും എെന്റ ഭാഷ്യം
ഒളിച്ചിരു ് ഹിച്ചതിനാൽ നീെയാരു ഹ്മരാക്ഷ
സനായിേപ്പാകെട്ട” എ മഹർഷി ആ ഗന്ധർവ്വെന
ശപി . ഇതു േകട്ടേപ്പാൾ ഗന്ധർവൻ ഏറ്റവും പരവ
ശനായിത്തീരുകയാൽ വിനയസേമതം മഹർഷിയുെട
കാൽക്കൽ വീണു നമ രിച്ചി ശാപേമാക്ഷത്തിനാ
യി അേപക്ഷി . ശുദ്ധഹൃദയനായ മഹർഷി ഉടെന
സാദി ്, “നീ എെന്റ ഭാഷ്യം അതു ഹിക്കാൻ േയാ
ഗ്യതയുള്ള ഒരാൾ ് ഉപേദശി െകാടുക്കണം. ഭാഷ്യം
മുഴുവനും ഉപേദശി കഴിയുേമ്പാൾ നീ ശാപമുക്തനായി
നിജസ്ഥിതി ാപി ം” എ പറ
ഗന്ധർവെന
അനു ഹി .
ഹ്മരാക്ഷസനായ ഗന്ധർവൻ വീ ം
മഹർഷിെയ വന്ദിച്ചി ് അവിെട നി േപായി യഥാ
പൂർവം ആലിെന്റ മുകളിൽെച്ച ് ഇരിപ്പായി. ഭാഷ്യം
ഹി ന്നതിനു തക്ക േയാഗ്യതയുള്ളവർ േവണ
മേല്ലാ അതുപേദശി െകാടുക്കാൻ എ വിചാരി ്
ആ ഹ്മരാക്ഷസൻ അതിെല കട േപാകുന്ന ാ
ഹ്മണൻമാെര ഒെക്ക വിളി ് അവരുെട േയാഗ്യതെയ
പരീക്ഷി െകാണ്ടിരു .

ഹ്മരാക്ഷസെന്റ പരീക്ഷ എങ്ങെനെയന്നാൽ,
തെന്റ അടുക്കൽ വരുന്നവേരാടു “പേചർന്നിഷ്ഠായാം
കിം രൂപം” എെന്നാരു േചാദ്യം േചാദി ം. അതി
നു ശരിയായ ഉത്തരം പറയാത്തവെര അവൻ പിടി
ഭക്ഷി കയും െച ം. ഇങ്ങെനയാണു് ഏർപ്പാടു്. ഈ
േചാദ്യത്തിനു “പക്തം” എ ം മ ചില അബദ്ധങ്ങളായ
ഉത്തരങ്ങളല്ലാെത ശരിയായി ആരും പറയായ്കയാൽ ആ
ഹ്മരാക്ഷസൻ അസംഖ്യം മഹാ ാഹ്മണെര പിടി
ഭക്ഷി . അങ്ങെന വളെരക്കാലം കഴി
.
അങ്ങെനയിരി ന്ന കാല ് ഒരു ദിവസം സർ
വശാ പാരംഗതനും േവദജ്ഞനും േവദാന്തിയും േയാ
ഗശാ വാരാശിയും വിരക്തനുമായ ഒരു ാഹ്മണേ
ഷ്ഠൻ അതിേല വ . അേദ്ദഹം സന്യസിക്കണെമ
നിശ്ചയി തനി
മസംന്യാസം തരുന്നതിനും
തെന്റ ഗുരുവായി സ്വീകരി ന്നതിനും തക്ക േയാഗ്യ
തയുള്ള ഒരാെള ക കി ന്നതിനായി അേന്വഷി നട
കയായിരു . ആ
ഹ്മണെനയും കണ്ടയുടെന
ഹ്മരാക്ഷസൻ തെന്റ അടുക്കൽ വിളി േമൽപ്പറഞ്ഞ
േചാദ്യം േചാദി . അേദ്ദഹം “പക്വം” എ ് ഉത്തരം
പറ
.ഇതു േകട്ടേപ്പാൾ ാഹ്മണനു മഹാഭാഷ്യം
ഹിക്കാൻ തക്ക േയാഗ്യതയുെണ്ട നിശ്ചയി ് ഹ്മ
രാക്ഷസൻ അേദ്ദഹത്തിനു് ഉപേദശി െകാടുക്കാനാ
രംഭി .
ഹ്മരാക്ഷസൻ ആലിൻേമലും ാഹ്മണൻ
ആൽത്തറയിലുമിരു . ആദ്യംതെന്ന ഹ്മരാക്ഷസൻ
ാഹ്മണനു വിശ ം ദാഹവും ഉറക്കവും വരാെതയിരി
ക്കാനായി ഒരു ദിവ്യൗഷധം െകാടു
േസവിപ്പിച്ചിട്ടാ
ണു് ഭാഷ്യം ഉപേദശിക്കാൻ തുടങ്ങിയതു്.
ഹ്മരാക്ഷ
സൻ ആ ആലിെന്റ ഇലപറി ഭാഷ്യം കുേറശ്ശ എഴുതി
െകാടു കയും ാഹ്മണൻ അതു േനാക്കി ധരി ക
യുമായിട്ടാണു് പഠിപ്പി കയും പഠി കയും െചയ്തതു്.
ഹ്മരാക്ഷസൻ എഴുതിയിടുന്നതു് ാഹ്മണൻ േനാ
ക്കി ധരി കഴിഞ്ഞാൽ പിെന്നയും
ഹ്മരാക്ഷസൻ
എഴുതിയി െകാടു ം. ഇങ്ങെന ആറു മാസക്കാലം കഴി
ഞ്ഞേപ്പാൾ മഹാഭാഷ്യം മുഴുവനും ഉപേദശി കയും
ാഹ്മണൻ ധരി കയും കഴി
. അേപ്പാൾ ഹ്മ
രാക്ഷസൻ ശാപമുക്തനായി പൂർവസ്ഥിതിയിൽ ഗന്ധർ
വത്വെത്ത ാപി കയും െച . ഉടെന ാഹ്മണൻ
തെന്റ ഗുരുവായ ഗന്ധർവെന വന്ദി യാ യും പറ
്
അവിെടനി ് യാ യായി. അേപ്പാൾ ആ ഗന്ധർവൻ
തെന്റ ിയശിഷ്യനായ ാഹ്മണെന േവ ം വണ്ണം
അനു ഹിച്ചി ് “അല്ലേയാ ാഹ്മേണാത്തമ! അേങ്ങ
ൽപിപാസകളുേടയും നി യുെടയും ബാധ ഉണ്ടാ
കാതിരിക്കാനായി ഞാൻ തന്ന ആ ദിവ്യൗഷധത്തിെന്റ
ശക്തി അേങ്ങ ജല ർശമുണ്ടായാൽ നശി േപാകും.
ഉടൻ ഭവാൻ നി
ാപി കയും െച ം. പിെന്ന
അ ് ആറുമാസക്കാലം കഴിയാെത ഉണരുകയില്ല.
അതിനാൽ ഇനി െവള്ളത്തിലിറ ന്ന കാര്യം വളെര
സൂക്ഷി േവണം” എ പറഞ്ഞി ് അന്തർദ്ധാനവും െച
. ഉടെന ാഹ്മണൻ താൻ പഠിച്ച മഹാഭാഷ്യത്തിെന്റ
ഒരംശെമങ്ങാനും വിസ്മരി േപാെയങ്കിൽ പറ
ത
രാൻ ആരും ഉണ്ടായിരിക്കാത്തതുെകാ ഗന്ധർവൻ
എഴുതിത്തന്നവയായ ഈ ആലിലകൾകൂടി െകാ േപാ
യി ഇെതാ പകർത്തിെയഴുതി സൂക്ഷിക്കണം എ
നിശ്ചയി ് ആലിലകളും െകട്ടിെയടു ് അവിെടനി
േപാവുകയും െച .

ആ
ാഹ്മണൻ പിെന്നയും പല സ്ഥലങ്ങളിൽ
സഞ്ചരി ് ഒരു ദിവസം ദിക്കിൽ െചന്നേപ്പാൾ മാർഗ
മേധ്യയുളള ഒരു നദി ഇറങ്ങിക്കടേക്കണ്ടതായി വ .
നദിയിൽ ഇറങ്ങാെത അക്കെര കട ന്നതിനു് ആ ദി
ക്കിെല ം േതാണിയും വഞ്ചിയുെമാ മില്ലായിരു .
നദിയിൽ െവള്ളമധികമില്ലാത്തതുെകാ ് അവിെട
െയല്ലാവരും അക്കെരയിക്കെര കട ന്നതു് നദിയിലി
റങ്ങിയാണു്. നദി വീതി വളെര കുറഞ്ഞതുമായിരു .
അതിനാൽ ആ ാഹ്മണൻ ക്ഷണത്തിൽ ഇറങ്ങിക്ക
ട കളയാെമ െവച്ചി കുറ െവളളം കയ്യിെലടു
മുഖം കഴുകി. ഉടെന ആ ാഹ്മണൻ ഗാഢനി െയ
ാപി ് അവിെട വീണു. അേപ്പാൾ ആ കടവിൽ കുളി
െകാ നിന്ന നവയൗവനയുക്തയായ ഒരു ശൂ കന്യക
അതുക ് അടു
െച േനാക്കിയേപ്പാൾ അേദ്ദഹം
ഉറ കയാെണ ം അല്ലാെത േമാഹാലസ്യവും മ
മെല്ല ം മനസ്സിലാക്കി. എങ്കിലും ഒരു
ാഹ്മണൻ
ഇ കാരം മാർഗമേധ്യ വീണു കിട ന്നതു കണ്ടി ് ഇ ം
െവ േപാകുന്നതു യുക്തമെല്ല വിചാരി ് അവിെട
നി െകാ ദാസിമാരിൽ ഒരുത്തിെയ വീട്ടിേല പറ
ഞ്ഞയ ് നാലു ഭൃത്യൻമാെര വരുത്തി, അവെരെക്കാ ്
ഈ ാഹ്മണെന െകട്ടിെയടുപ്പി സ്വഗൃഹത്തിേല
െകാ േപായി. അവിെട അവൾ ധാരാളം വിസ്താരവും
വൃത്തിയുമുള്ളതും കാ ം െവളിച്ചവും നിർബാധമായി കട
ന്നതുമായ ഒരു മുറിക്കക
കട്ടിലിൽ െമത്ത വിരി ്
അതിൽ ആ ാഹ്മണെന കിടത്തി. ആ കന്യക നാ
ടുവാഴിയായ ഒരു ശൂ
ഭുവിെന്റ പു ിയും സൗന്ദര്യം,
സൗശീല്യം, സൗജന്യം, ൈവദുഷ്യം, ൈവദഗ്ദ്ധ്യം, ആഭി
ജാത്യം മുതലായ സകല സദ്ഗുണങ്ങളും തികഞ്ഞ ഒരു
മനസ്വിനിയുമായിരു . അവളുെട വീടു് ആ നദീതീര
തെന്ന വഴിക്കടുക്കലുമായിരു .
ാഹ്മണൻ കുറ േനരം കഴിയുേമ്പാൾ ഉണരുെമ
ന്നായിരു ആ കന്യകയുെട വിചാരം. അേദ്ദഹം േന
രേത്താടു േനരമായി ം ഉണരായ്കയാൽ ഇെത കഥ
യാെണ വിചാരി ്, അവൾ ് വളെര പരി മമായി.
ഉടെന ഈ വിവരെമല്ലാം അവൾ അവളുെട അച്ഛെന്റ
അടുക്കൽെച്ച പറ
. ഭു ഉടെന ൈവദ്യെന വരു
ത്തിക്കാണിച്ചേപ്പാൾ “ഇേദ്ദഹെത്ത ബാധിച്ചിരി ന്നതു്
നി യാണു്. അല്ലാെത ഇെതാരു േരാഗവും ബാധയുെമാ
മല്ല. എന്നാൽ േനരേത്താടു േനരമായി ം ഇേദ്ദഹം
ഉണരാതിരി ന്നതിെന്റ കാരണം മനസ്സിലാകുന്നില്ല.
എന്തായാലും ദിവസംേതാറും മൂ
ാവശ്യം വീതം
അന്നേലപനം (േചാറര േദഹമാസകലം േത ക)
െചയ്തിെല്ലങ്കിൽ താമസിയാെത ഇേദ്ദഹം മരി േപാ
േയക്കാം. അന്നേലപനം ശരിയായി െച െകാണ്ടി
രുന്നാൽ ഇേദ്ദഹം എ നാൾ ഉണരാതിരുന്നാലും യാ
െതാരു തരേക്കടും വരുന്നതല്ല. എ മാ മല്ല ഇേദ്ദഹം
ഉണരുേമ്പാൾ ഇേദ്ദഹത്തിനു ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരുന്ന
തുെകാ ള്ള ക്ഷീണം ഉണ്ടായിരി കയുമില്ല” എ
പറ
ൈവദ്യൻ േപായി. പിെന്ന ആ ൈവദ്യൻ പറ
ഞ്ഞതുേപാെലെയാെക്ക െച . ാണെന രക്ഷി ന്ന
തിനു മറ്റാരുമായാൽ ശരിയാവുകയിെല്ല വിചാരി ്
ശൂ
ഭു തെന്റ പു ിെയത്തെന്ന അതിനു നിേയാഗി .
ൈവദ്യവിധി കാരം ാണെന രക്ഷി ന്നതിനു താൻ
തെന്ന അല്ലാഞ്ഞാൽ ശരിയാവുകയിെല്ല വിചാരി ്
അതിനായി സ്വയേമവ സന്നദ്ധയായിരുന്ന ശൂ കന്യ
ക പിതൃനിേയാഗംകൂടി കിട്ടിയേപ്പാേഴ ം വളെര
സേന്താഷമായി. അതിനാൽ അവൾതെന്ന വളെര ജാ
തേയാടുകൂടി തിദിനം മൂ േനരവും അന്നേലപനവും
മ ം െച ് ആ ാഹ്മണെന രക്ഷി െകാണ്ടിരു .
ഇങ്ങെന ആറു മാസം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ ആ ാഹ്മ
ണൻ ഉണർ . അേപ്പാൾ അേദ്ദഹത്തിനു് ഒന്നാമതു
ണ്ടായ വിചാരം തെന്റ ആലിലെക്കട്ടിെന റിച്ചായിരു
. അതിനാൽ അേദ്ദഹം െപെട്ടെന്നണീ ് ആ നദീതീര
ത്തിങ്കേല േപായി. അവിെടെച്ച േനാക്കിയേപ്പാൾ
ആലിലെക്ക ം അവിെടത്തെന്ന കിട
ണ്ടായിരു .
എങ്കിലും അെതാരു പശു തി െകാ നിൽ ന്ന
തായിട്ടാണു് അേദ്ദഹം കണ്ടതു്. പശുവിെനപ്പിടി മാറ്റി
േനാക്കിയേപ്പാൾ ഏതാനും ഭാഗെമാെക്ക പശു തി
കഴിഞ്ഞിരി
. അതിനാൽ
ാഹ്മണനു വളെര
വിഷാദമായി. െപാേ ായതിെന റി ് ഇനി വിചാ
രിച്ചതുെകാ ് ഫലെമാ മില്ലേല്ലാ എ വിചാരി ്
അേദ്ദഹം േശഷമുണ്ടായിരുന്ന ആലിലകെളല്ലാം െപറു
ക്കിെയടു ് യഥാ മം അടുക്കിെക്കാണ്ടിരി േമ്പാൾ
ഈ ാഹ്മണൻ എേങ്ങാട്ടാണു് േപാകുന്നെത ് അറി
യുന്നതിനായി ആ ശൂ കന്യകയാൽ അയയ്ക്കെപ്പട്ട ര
ഭൃത്യൻമാർ അവിെട വ . അവേരാടു് ഈ പശു ആരു
െട വകയാണു് എ ് ാഹ്മണൻ േചാദി കയും ഇതു്
ഞങ്ങളുെട യജമാനെന്റ വകയാണു് എ ് അവർ ഉത്ത
രം പറയുകയും െച . പിെന്ന ാഹ്മണൻ ആ ആലി
ലെക്ക െമടു െകാ
ഭുവിെന്റ ഗൃഹത്തിൽത്തെന്ന
വ . അേപ്പാൾ ശൂ കന്യക ാഹ്മണെന യഥാ മം
വന്ദി പൂജിച്ചിരുത്തി. പിെന്ന അവർ തമ്മിലുണ്ടായ സം
ഭാഷണംെകാ ് ഈ ാഹ്മണെന്റ എല്ലാ സ്ഥിതിക
ളും അേദ്ദഹം ഇ വളെരക്കാലം ഉറങ്ങിേപ്പാകുവാനുള്ള
കാരണവും മ ം ശൂ കന്യക ം ഈ ശൂ കന്യകയുെട
സ്ഥിതികളും അവളുെട ഗുണങ്ങളും തെന്ന രക്ഷിച്ചതു്
ഇവളാെണ ം മ ം ാഹ്മണനും മനസ്സിലായി. വിവ
രങ്ങെളല്ലാം അറിഞ്ഞേപ്പാൾ അവർ പര രം വളെര
ബഹുമാനവുമുണ്ടായി. പിെന്ന ാഹ്മണെന്റ താൽപര്യ
കാരം ആലില തിന്ന പശുവിെന ശൂ കന്യക േത്യ
കെമാരു സ്ഥല
പിടി െകട്ടി കയും ാഹ്മണൻ
അ ം അവിെടതെന്ന താമസി കയും െച .
ാഹ്മ
ണനു് അഭ്യംഗത്തിനും അത്താഴത്തിനും േവണ്ടെതല്ലാം
കന്യകതെന്ന തയ്യാറാക്കിെക്കാടുത്തതിനാൽ അ
രാ ിയിലും അേദ്ദഹം സുഖമായി റങ്ങി.
പിേറ്റ ദിവസം രാവിെല ാഹ്മണൻ എണീ പശു
വിെന െകട്ടിയിരുന്ന സ്ഥല
െച േനാക്കിയേപ്പാൾ
പശു തിന്ന ആലിലകെളല്ലാം യാെതാരു േകടും കൂടാ
െത ചാണകേത്താടുകൂടി കിട ന്നതുക . അേദ്ദഹം
അവെയല്ലാം െപറുക്കിെയടു
കഴുകി ട െകാ
വ . േശഷമുള്ള ആലിലകേളാടു കൂട്ടിേച്ചർ
േനാ
ക്കിയേപ്പാൾ ഒ ം നഷ്ടെപ്പട്ടിെല്ലന്നറിയുകയാൽ അേദ്ദ
ഹത്തിനു വളെര സേന്താഷമായി. ഈ ആലിലകെളാ
ം ഇ യും കാലമായി ം വാടാെതയും പശു തിന്നി
ദഹിക്കാെതയും ഇരുന്നതു് അതുകളിൽ ഭാഷ്യെമഴുതിയ
ഗന്ധർവെന്റ ദിവ്യത്വംെകാേണ്ടാ മഹാഭാഷ്യത്തിെന്റ
മാഹാത്മ്യംെകാേണ്ടാ എ െകാണ്ടാെണ നിശ്ചയമി
ല്ല. എെന്തങ്കിലുെമാരു ദിവ്യശക്തിെകാണ്ടായിരിക്കണം,
അല്ലാെത ഇങ്ങെന വരുന്നതല്ലേല്ലാ.
പിെന്ന ആ ാഹ്മണൻ ആ ആലിലകെളല്ലാംകൂടി
കൂട്ടിെക്കട്ടി തയ്യാറാക്കി വ . യാ പറയാനായി ആ
ശൂ കന്യകെയ അടുക്കൽ വിളി . “ഇേപ്പാൾ അഞ്ചാറു
മാസമായേല്ലാ ഞാനിവിെട വന്നി ്. ഇനി ഇേപ്പാൾ
ഞാൻ േപാകുവാൻ ഭാവി കയാണു്. ഇ യുംകാലം
നീ എെന്ന േവ ന്ന ശു ഷെയല്ലാം െച രക്ഷി
എന്നല്ല, നീ എെന്റ ാണരക്ഷ െച എ തെന്ന പറ
യാം. നീ എനി െചയ്ത ഈ ഉപകാരത്തിനു തക്കതായ
തിഫലെമാ ം ഞാൻ കാണുന്നില്ല. എങ്കിലും ഇതി
െന റിെച്ചാ ം പറയാെത േപായാൽ ഞാൻ േകവ
ലം കൃതഘ്നനാകുമേല്ലാ. അതുെകാ േചാദി ന്നതാ
ണു്. നിെന്റ ആ ഹം എന്താെണ പറഞ്ഞാൽ അതു
സാധി ന്നതിനായി നിെന്ന ഞാൻ അനു ഹിക്കാം.
എെന്റ അനു ഹം ഒരിക്കലും വിഫലീഭവി ന്നതല്ല.
ഇതല്ലാെത ഒ ം തരാനായി ഞാൻ കാണുന്നില്ല.
അതിനാൽ നിെന്റ ആ ഹെമന്താെണ പറയണം”
എ പറ
. അേപ്പാൾ ആ കന്യക വിനയസേമതം
െതാഴുതുംെകാ ് “അല്ലേയാ സ്വാമിൻ! ഞാൻ ജനിച്ച
തിൽപ്പിെന്ന ഒരു പുരുഷെന്റ പാദശു ഷ െച ന്നതി
നാണു് എനി ് ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ചതു്. അതിനാൽ ഈ
ജന്മത്തിൽ മെറ്റാരു പുരുഷെന്റ ശു ഷ െചയ്വാൻ സം
ഗതിയാകാെതയിരുന്നാൽ െകാള്ളാെമന്നല്ലാെത േവെറ
യാെതാരാ ഹവും എനിക്കില്ല. അതിനാൽ അവിടു
കൃപയുണ്ടായി ഞാൻ അവിടുെത്ത ഭാര്യയായിത്തീരാനാ
യി ് എെന്ന അനു ഹിക്കണം. ഇതിലധികമായി ഒര
നു ഹവും േവണെമ ഞാനാ ഹി ന്നില്ല. ഇതിൽ
വലിയതായ ഒരനു ഹമുെണ്ട ഞാൻ വിചാരി
മി
ല്ല. ഈ അനു ഹം എനി ലഭി
െവങ്കിൽ എെന്റ
ജന്മം സഫലമായി” എ പറ
.
ആ ശൂ കന്യകയുെട ഈ വാ കൾ േകട്ടേപ്പാൾ
ാഹ്മണനു വളെര വിചാരമായി. “കഷ്ടം! ഇഹേലാ
ഹസുഖങ്ങെള അേശഷം ഉേപക്ഷി സന്യാസം വാ
ങ്ങി ന്നതിനായി ഗുരുവിെന അേന്വഷി നട ന്ന
ഞാൻ ഇവെള വിവാഹം െച ന്നെതങ്ങെനയാണു്?
ാണരക്ഷെചയ്ത ഇവളുെട അേപക്ഷെയ ഉേപക്ഷി
ന്നെതങ്ങെനയാണു്? നാലാമെത്ത ആ മെത്ത
ആ ഹി നട ന്ന ഞാൻ രണ്ടാമെത്ത ആ മെത്ത
ൈകെക്കാള്ളണെമന്നായിരി േമാ ഈശ്വരവിധി?
അങ്ങെന ആയാൽത്തെന്നയും
ഹ്മകുലജാതനായ
ഞാൻ ശൂ കുലജാതയായ ഇവെള ആദ്യമായി വിവാഹം
െച ന്നതു് വിഹിതമല്ലേല്ലാ. ഒരു ാഹ്മണണനു
ഹ്മക്ഷ ൈവശ്യകുലങ്ങളിൽനി ് യഥാ മം ഓേരാ
വിവാഹം െചയ്തല്ലാെത ഒരു ശൂ കന്യകെയ വിവാഹം
െചയ്വാൻ പാടില്ല എന്നാണേല്ലാ ശാ ം. അതിനാൽ
ഇവെള വിവാഹം െചയ്യണെമങ്കിൽ അതിനു മുമ്പായി
മൂ ജാതിയിലുള്ള മൂ കന്യകമാെര വിവാഹം െചേയ്യ
ണ്ടിയിരി
. ഒരു വിവാഹവും േവെണ്ട വിചാരി
ച്ചിരുന്ന എനി ് ഇങ്ങെന േവണ്ടിവന്നതു് അത്യാശ്ച
ര്യമായിരി
. ഇതു് ഈശ്വരൻ എെന്ന പരീക്ഷി
കയായിരി േമാ? അഥവാ ഒരു കാരം വിചാരിച്ചാൽ
ഇതും നല്ലതു തെന്നയാണു്. ശാ ംെകാ ം യുക്തിെകാ
ം അനുഭവംെകാ ം സംസാരത്തിെന്റ നിസ്സാരത
അറിഞ്ഞി മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന വിരക്തി കുറ കൂടി
ബലമുണ്ടായിരി ം. അതിനാൽ ഏതായാലും ഇവളുെട
ആ ഹം സാധിപ്പിച്ചി പിെന്ന ന െട ആ ഹവും
സാധിക്കാം. അല്ലാെത നിവൃത്തിയില്ല എന്നിങ്ങെന വി
ചാരിച്ചി ് ആ ാഹ്മണൻ ശൂ കന്യകേയാടു് “അല്ലേയാ
ഭേ ! നിെന്റ ഹിതെത്ത അനുവർത്തി ന്നതിനു ഞാൻ
സദാസന്നദ്ധനാണു്. എങ്കിലും ഒരു
ാഹ്മണനായ
ഞാൻ ശൂ കന്യകയായ നിെന്ന വിവാഹം െച ന്ന
തിനു ാഹ്മണകുലത്തിൽ നി ം ക്ഷ ിയ കുലത്തിൽ
നി ം ൈവശ്യകുലത്തിൽ നി ം ഓേരാ കന്യകമാെര
വിവാഹം െചയ്തിട്ടല്ലാെത പാടില്ല. അങ്ങെനയാണു്
ശാ വിധി. അതിനാൽ ഞാൻ േപായി മൂ വിവാഹം
െചയ്തതിനുേശഷം നിെന്നയും വിവാഹം െച െകാള്ളാം.
അതുവെര നീ ക്ഷമിക്കണം” എ പറ
. ഇതു േക
സേന്താഷസേമതം ശൂ കന്യക “ശാ വിധി കാരമ
ല്ലാെത ഒ ം െചയ്യണെമ ് എനി ് നിർബന്ധമില്ല.
എെന്റ അേപക്ഷെയ സദയം അ സ്വീകരി
െവ
ങ്കിൽ അതിനായി ് എ കാലം േവണെമങ്കിലും കാ
ത്തിരി ന്നതിനു് എനി ് യാെതാരു വിേരാധവുമില്ല”
എ പറ
. “എന്നാൽ അങ്ങെനയാവെട്ട” എ
പറ
ാഹ്മണൻ അേദ്ദഹത്തിെന്റ ആലിലെക്ക െമ
ടു ് സ്വേദശേത്ത തിരി േപാവുകയും െച .
അനന്തരം ആ ാഹ്മണൻ സ്വഗൃഹത്തിൽ െച
താമസി െകാ ് ാഹ്മണകുലത്തിൽ നി ം ക്ഷ ി
യകുലത്തിൽ നി ം ൈവശ്യകുലത്തിൽ നി ം ഓേരാ
കന്യകമാെര യഥാ മം വിവാഹം െചയ്തതിെന്റ ഒടുക്കം
ഈ ശൂ കന്യകേയയും യഥാവിധി വിവാഹം കഴി
(മുൻകാലങ്ങളിൽ ാഹ്മണർ നാലു ജാതിയിൽനി ം
അഗ്നിസാക്ഷിയായിത്തെന്ന വിവാഹം കഴിക്കാറുെണ്ട
ന്നതു സിദ്ധമാണേല്ലാ).
അങ്ങെന ആ ാഹ്മണൻ നാലു ഭാര്യമാേരാടുകൂടി
യഥാസുഖം സ്വഗൃഹത്തിൽ താമസിച്ച കാല ് ആ നാ
ലു ഭാര്യമാരിൽ നി ം അേദ്ദഹത്തിനു് ഓേരാ പു ൻമാ
രുണ്ടായി. പു ൻമാരുെട ജാതകർമം മുതൽ വർത്തമാ
നം വെരയുള്ള സകല ിയകളും അേദ്ദഹം യഥാകാലം
േവണ്ടതുേപാെല െച . പു ൻമാെര യഥാ മം അേദ്ദ
ഹം തെന്ന വിദ്യാഭ്യാസം െചയ്യി . ആ പു ൻമാർ നാലു
േപരും അതിേയാഗ്യന്മാരും സകല ശാ പാരംഗതരും
പിതൃതുല്യഗുണവാന്മാരുമായിത്തീരുകയും െച . ആദ്യ
പു നായ ാഹ്മണകുമാരെന അേദ്ദഹം വിേശഷി
േവദാധ്യയനവും െചയ്യി . ഒടുക്കം നാലുേപെരയും മഹാ
ഭാഷ്യം പഠിപ്പി . എന്നാൽ നാലാമെത്ത പു ൻ ശൂ
കുലജാതനും മഹാഭാഷ്യം േവദാംഗവുമാകയാൽ ആ
പു െന അഭിമുഖമായിരു ഭാഷ്യം പഠിപ്പി ന്നതു വി
ഹിതമല്ലേല്ലാ എ വിചാരി ് അേദ്ദഹം ആ പു െന
േത്യകി ് ഒരു മറവുള്ള സ്ഥലത്തിരുത്തിയാണു് മഹാ
ഭാഷ്യം ഉപേദശി െകാടുത്തതു്. എ മാ വുമല്ല, മഹാ
ഭാഷ്യം ശൂ വംശജർ ് ഉപേദശി ് പരമ്പരയാ േവദാർ
ഹൻമാരല്ലാത്ത അവരുെട ഇടയിൽ അതിനു ചാരം
വരു കയിെല്ല ് ആ പു െനെക്കാ
തിജ്ഞ െച
യ്യി കകൂടി െചയ്തിട്ടാണു് അേദ്ദഹം മഹാഭാഷ്യം ആ പു
നു് ഉപേദശിചുെകാടുത്തതു് എ ് ചിലർ പറയു .
ഇങ്ങെന പു ൻമാർ അതിേയാഗ്യൻമാരും യവൗ
നയുക്തൻമാരുമായിത്തീർന്നതിെന്റ േശഷം ആ ാഹ്മ
ണൻ അവിെടനി േപാവുകയും െച . അേദ്ദഹം പല
സ്ഥലങ്ങളിലും സഞ്ചരി ് ഒടുക്കം ീഗഡൗപാദാചാ
ര്യനിൽനി
മസന്യാസെത്ത സ്വീകരി
ഹ്മധ്യാ
നവും െച െകാ ് ബദര്യാ മത്തിങ്കൽ താമസി .
േകരളാചാര്യഗുരുവായ സാക്ഷാൽ കർത്താവായ ീ
ശങ്കരാചാര്യസ്വാമികളുെട േഗാവിന്ദസ്വാമിെയ റി ്
േകട്ടിട്ടില്ലാത്തവർ അധികമുണ്ടായിരിക്കാനിടയില്ലാത്ത
തിനാൽ േയാഗീശ്വരശിേരാമണിയായ േഗാവിന്ദസ്വാ
മികൾ എ പറയെപ്പടുന്ന മഹാൻ ഈ ാഹ്മേണാ
ത്തമൻ തെന്നയാെണ കൂടി പറഞ്ഞാൽ പിെന്ന അേദ്ദ
ഹത്തിെന്റ േയാഗ്യതെയ റി ് അധികം വിസ്തരിച്ചി ്
ആവശ്യമുെണ്ട േതാ ന്നില്ല. അ കാരം തെന്ന
അേദ്ദഹത്തിനു നാലു ജാതിയിലുമായി ഭാര്യമാരുണ്ടാ
യിരുന്നവരിൽനി ജനിച്ചവരായ നാലു പു ന്മാരിൽ
ാഹ്മണ ീയിൽനി ം ജനിച്ച പു ൻ സാക്ഷാൽ
വരരുചിയും, ക്ഷ ിയ ീയിൽനി ജനിച്ച പു ൻ
വിശ്വവി തനായ വി മാദിത്യമഹാരാജാവും, ൈവ
ശ്യ ീയിൽനി ജനിച്ച പു ൻ വിശ്വവി തനായ
വി മാദിത്യമ ിെയ
സിദ്ധനായ ഭട്ടിയും, ശൂ
ീയിൽനി ജനിച്ച പു ൻമഹാവിദ്വാനായ ഭർ
ഹരിയുമാെണ ള്ള വാസ്തവം കൂടി പറഞ്ഞാൽ പിെന്ന
അവരുെട േയാഗ്യതകെള റി ് പറഞ്ഞറിയിേക്കണ്ടവ
രായി അധികമാരുമുണ്ടായിരിക്കാനിടയില്ല. പറയിെപ
ണ്ടായ പന്തിരുകുലത്തിെന്റ ആദ്യപിതാവായ വരരുചി
െയ റി ം അേനകം കഥകൾ വിഷയീഭൂതന്മാരായ
വി മാദിത്യഭട്ടികെള റി ം േകട്ടിട്ടില്ലാത്തവർ േകവ
ലം പാമരന്മാരുെട ഇടയിൽേപ്പാലും ആരുമുണ്ടായിരിക്കാ
നിടയില്ല. ഭർ ഹരിയുെട ശതക യം മലയാളത്തിലും
തർജമ െചയ്യെപ്പട്ടി ള്ളതിനാൽ അേദ്ദഹെത്ത റി ം
പലരും അറിഞ്ഞിരിക്കാനിടയു ്. അതിവിദ്വാന്മാരും
സം തത്തിൽ വ്യാകരണസംബന്ധമായും മ ം അേന
കം ന്ഥങ്ങളുെട നിർമ്മാതാക്കളുമായ ഇവർ സം ത
പണ്ഡിതന്മാരുെട ഇടയിൽ ഇ ം നിത്യപരിചിതന്മാരാ
യിട്ടാണു് ഇരി ന്നതു്. വാർത്തികം, ാകൃത േവശം,
ധനപഞ്ചകം മുതലായ പല ന്ഥങ്ങൾ വരരുചിയും, ഭട്ടി
കാവ്യം (രാമായണം കഥ) എന്ന സിദ്ധ ന്ഥവും മ ്
അേനകം കൃതികളും ഭട്ടിയും, ഹരിടീക, വാക്യപദീയം
മുതലായ വ്യാകരണ ന്ഥങ്ങളും േവദാന്തം വകയായി
മ ം അേനക ന്ഥങ്ങളും േമ റഞ്ഞ ശതക യവും മ ം
ഭർ ഹരിയും ഉണ്ടാക്കീ
്. സിദ്ധമായ അമരുശത
കവും ഭർ ഹരിയുെട കൃതിയാെണ ് വിദ്വാന്മാരുെട
ഇടയിൽ ഒരഭി ായമു ്. ഇ കാരമുള്ള മഹാന്മാരുെട
മാംസശരീരം െപാേ ായാലും അവരുെട യശഃശരീരത്തി
നു േലാകാവസാനം വെര യാെതാരു ഹാനിയും സംഭവി
ക്കയിെല്ല ള്ളതു തീർച്ചയാണേല്ലാ. മഹാഭാഷ്യത്തിെന്റ
ചാരത്തിനു കാരണഭൂതന്മാർ ഇവർ തെന്നയാെണ
ള്ളതും പറയണെമന്നില്ലേല്ലാ.
േമ റഞ്ഞ നാലു മഹാന്മാരും അവരുെട അച്ഛ
നായ േഗാവിന്ദസ്വാമികളുെട അടുക്കൽനി മഹാ
ഭാഷ്യം പഠി കഴിഞ്ഞതിെന്റ േശഷം അവർ
ഭാഷ്യകർത്താവായ പതഞ്ജലിമഹർഷിെയ ഒ
കണ്ടാൽെക്കാള്ളാെമ ് അതികലശലായി ് ഒരാ
ഹമുണ്ടായി. അതിനാൽ അവർ അേന്വഷിച്ചേപ്പാൾ
പതഞ്ജലിമഹർഷി അതിനു വളെര മു തെന്ന സ്വർഗ്ഗാ
േരാഹണം െച കഴിഞ്ഞിരി ന്നതായി അറി
.
അേപ്പാൾ ഭർ ഹരി െചാല്ലിയതായ ഒരു േ ാകം
ഇവിെട േചർ
.
“അേഹാ ഭാഷ്യമേഹാ ഭാഷ്യമേഹാ വയമ
േഹാ വയം
അദൃഷ്ട്വാഽസ്മാൻ ഗതസ്വർഗ്ഗമകൃതാർേത്ഥാ
പതഞ്ജലിഃ”
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ഹരി

ഭർ

ഹരി ആദ്യേമതെന്ന നിത്യ ഹ്മചാരിയായിരു
എ ം അതല്ല അേദ്ദഹം ആദ്യം വിവാഹം കഴി
കയും ഗൃഹസ്ഥാ മെത്ത സ്വീകരി കുറ കാലം
ഇരി കയും െച . പിന്നീടു വിരക്തനും സന്യാസിയു
മായിത്തീർന്നതാെണ ം ഇങ്ങെന ര വിധം േകൾ
വിയു ്. അേദ്ദഹം ഐഹികസുഖങ്ങെള ഉേപക്ഷി
വിരക്തനായിത്തീർന്നതിനു് ഒരു കാരണവും ചിലർ പറ
യു
്. അതു താെഴ പറ
െകാ
.

ഒരു ദിവസം ഒരു േയാഗീശ്വരൻ ഭർ ഹരിയുെട
ഗൃഹത്തിൽ വ . ആ േയാഗി ഒരു മാമ്പഴം ഭർ ഹരി
യുെട ൈകയിൽ െകാടുത്തി ്, “ഈ മാമ്പഴം തിന്നാൽ
ജരാനരകൾ കൂടാെത എ ം ജീവിച്ചിരി ം” എ
പറ
ഉടെന ഇറങ്ങിേപ്പാവുകയും െച .
േയാഗി േപായതിെന്റ േശഷം ഭർ ഹരി, “കുറ
കാലം കഴിയുേമ്പാൾ എെന്റ ിയതമ വാർധക്യം നിമി
ത്തം ജരാനരകളാൽ ബാധിതയായി മരി േപാകുമേല്ലാ.
അവൾ മരിച്ചി പിെന്ന ഞാൻ ജീവിച്ചിരി ന്നെതന്തി
നാണു്? അതിനാൽ ഈ മാമ്പഴം അവൾ െകാടുക്ക
ണം. അവൾ എ ം ജീവിച്ചിരിക്കെട്ട” എ വിചാരി ്
ആ മാമ്പഴം ഭാര്യ െകാടു കയും അതിെന്റ മാഹാ
ത്മ്യം ഇന്ന കാരമാെണ ് അവെള ധരിപ്പി കയും
െച . ഭർ ഹരി അസാമാന്യമായി േസ്നഹി ം പതി
താശിേരാമണിെയ വിശ്വസി ം െവച്ചിരുന്ന ആ
ഭാര്യ ് ഒരു ജാരൻ ഉണ്ടായിരു . അവൻ ഭർ ഹരി
യുെട അശ്വപാലകൻ (കുതിരക്കാരൻ) തെന്നയായിരു .
മാമ്പഴം ൈകയിൽക്കി കയും അതിെന്റ മാഹാത്മ്യെത്ത
പ്പറ്റി അറിയുകയും െചയ്തേപ്പാൾ പുംശ്ചലിയായ ആ ീ,
“ന െട ജാരൻ മരിച്ചി പിെന്ന ഞാൻ ജീവിച്ചിരി ന്ന
െതന്തിനാണു്? അവൻ എ ം ജീവിച്ചിരിക്കെട്ട” എ
വിചാരി ് ആ മാമ്പഴം ആരുമറിയാെത ജാരെന വരു
ത്തി, അവനു െകാടു കയും അതിെന്റ മാഹാത്മ്യെത്ത
ഹിപ്പി കയും െച . ആ കുതിരക്കാരൻ, എെന്റ
ഭാര്യ മരിച്ചി പിെന്ന ഞാൻ ജീവിച്ചിരി ന്നെതന്തിനാ
ണു്? അവൾ എ ം ജീവിച്ചിരിക്കെട്ട എ വിചാരി ്
അതു് അവെന്റ ഭാര്യ െകാടു . കുതിരക്കാരെന്റ ഭാര്യ
ഭർ ഹരിയുെട ഭവനത്തിെല അടി തളിക്കാരത്തിയു
മായിരു . അവൾ അവിെട വ ് അടി തളി കഴി
്
അവളുെട വീട്ടിേല േപായ സമയത്താണു് കുതിര
ക്കാരൻ ഈ മാമ്പഴം അവൾ െകാടു ് അതിെന്റ
മാഹാത്മ്യെത്ത ധരിപ്പിച്ചതു്. ഭർ ഹരി പുറ ് എവി
െടേയാ േപായി തിരി വരുേമ്പാൾ മാേധ്യമാർഗ്ഗം ആ
ീ ആ മാമ്പഴവും െകാ േപാകുന്നതു ക . മാമ്പഴം
കണ്ടേപ്പാൾ അതു തനി ് േയാഗി തരികയും താൻ ഭാ
ര്യ െകാടു കയും െചയ്തതാെണ ് അേദ്ദഹത്തിനും
മനസ്സിലാവുകയാൽ അേദ്ദഹം അവേളാടു് “നിന ് ഈ
മാമ്പഴം എവിെടനി കിട്ടി?” എ േചാദി . “ഇതു്
എനി ് എെന്റ ഭർത്താവു തന്നതാണു് ” എ മാ ം
പറഞ്ഞി ് അവൾ േപായി.
ഭർ ഹരി സ്വഗൃഹത്തിൽ വന്നതിെന്റേശഷം കു
തിരക്കാരെന വരുത്തി, ആ മാമ്പഴം അവനു് എവിെട
നി ം കിട്ടി എ േചാദി . ആദ്യെമാെക്ക അവൻ
ചില വ്യാജങ്ങൾ പറ
െവങ്കിലും ഒടുക്കം ഭർ ഹ
രിയുെട നിർബന്ധവും ഭീഷണിയും െകാ വാസ്തവംത
െന്ന പറ
. അതു േകട്ടേപ്പാൾ ഭർ ഹരി വളെര
വ്യസനമുണ്ടായി. “കഷ്ടം! ഞാൻ അതിമാ ം േസ്നഹി
കയും വിശ്വസി കയും െചയ്തിരുന്നതു് ഈ കുലടെയ
ആണേല്ലാ. ീകെള ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കാൻ പാടില്ല.
കഷ്ടം! ഇവൾ വിരൂപനും തെന്റ ഭൃത്യനുമായ ഈ
നീചങ്കലാണേല്ലാ അഭിനിേവശമുണ്ടായതു്. ആശ്ചര്യം
തെന്ന! ഇവൻ ഇവളുെട ജാരനെല്ലങ്കിൽ ഇവൾ ് ഇവ
േനാടു് ഇ യും േസ്നഹം േതാന്നാനും ഈ മാമ്പഴം ഇവനു
െകാടുക്കാനും ഇടയില്ല. ഏതായാലും ഇതിെന റി ്
ഇേപ്പാൾ ഒ ം പറേയണ്ടാ” എന്നിങ്ങെന വിചാരി ്
അേദ്ദഹം കുതിരക്കാരെന പറഞ്ഞയച്ചി ് ശയനഗൃഹ
ത്തിൽ േപായി വിചാരമഗ്നനായി കിട . കുതിരക്കാ
രൻ ഈ ഉണ്ടായ സംഗതിെയല്ലാം ഒരു ദാസിമുേഖന
ഭർ ഹരിയുെട ഭാര്യെയ ഹിപ്പി . തെന്റ വ്യാജ
വൃത്തികെളല്ലാം ഭർത്താവറി
എന്നറിഞ്ഞേപ്പാൾ
അവൾ വളെര വ്യസനവും ഭയവുമുണ്ടായി. ഇതു നിമി
ത്തം തെന്റ ജാരനു കഠിനശിക്ഷയും തനി ് ദുര്യശ
മുണ്ടാകുെമ ം ഇവ ര ം ഉണ്ടാകാെതയിരിക്കണ
െമങ്കിൽ ഭർത്താവിെന്റ കഥ ഉടെന കഴിക്കണെമ ം
അവൾ നിശ്ചയി . ഉടെന അവൾ വിഷം േചർ ്
ഒരു ഓട്ടട (ഒരു പലഹാരം) ഉണ്ടാക്കി, “ഭക്ഷണം തയ്യാ
റാക്കാൻ കുറ താമസമു ്. വയറു കായാതിരിക്കെട്ട.
ഇതു തിേന്നാളൂ” എ പറ
് ആ പലഹാരം ഭർ
ഹരിയുെട ൈകയിൽ െകാടു . അംഗനാജനേത്താളം
ദുർബുദ്ധി മറ്റാർ
?
ഭർ ഹരി പലഹാരം ൈകയിൽ വാങ്ങിെക്കാ ്,
“ഇവൾ എെന്ന െകാല്ലാനായി വിഷം കൂട്ടി ഉണ്ടാക്കി
യതായിരിക്കണം. ഇനി ഇവളുെട സഹവാസം ഉേപ
ക്ഷി ക തെന്നയാണു് യുക്തം; സംശയമില്ല. നാലാ
മങ്ങളുള്ളതിൽ ഉത്തമവും സുഖ ദവും ദുഃഖരഹിതവു
മായിരി ന്നതു് ചതുർത്ഥാ മം തെന്നയാണു്. അതി
നാൽ അചിേരണ അതിെനത്തെന്ന സ്വീകരിക്കണം”
എ മനസ്സിലാക്കിെക്കാ നിശ്ചയിച്ചി ് “ഓട്ടപ്പം
വീേട്ട ടും” എ പറ
െകാ ് അവിെടനിെന്നണീ
പുറ വ . ആ പലഹാരം പുരയുെട ഇറമ്പിൽ തിരു
കിെവച്ചി ് അേദ്ദഹം ഭിക്ഷവാങ്ങി ഭക്ഷി ന്നതിനായി
ഒരു ചട്ടി ൈകയിെലടു െകാ പുറത്തിറങ്ങിേപ്പാവു
കയും െച . ഭർ ഹരി പടി പുറത്തിറങ്ങിയേപ്പാൾ
അേദ്ദഹത്തിെന്റ പുര തീപിടി കയും സർവസ്വവും
ഭസ്മാവേശഷമായിത്തീരുകയും െച .
അനന്തരം ഭർ ഹരി സന്യാസവൃത്തിേയാടുകൂടി
യും ഭിക്ഷെയടു
ഭക്ഷണം കഴി ം പല സ്ഥലങ്ങളിൽ
സഞ്ചരി . ഒടുക്കം അേദ്ദഹം ഭിക്ഷ യാചി വാങ്ങി
ഭക്ഷണം കഴി ന്നതു യുക്തമെല്ല ം വല്ലവരും വല്ലതും
െകാ വ തെന്നങ്കിൽ മാ ം ഭക്ഷിച്ചാൽ മതിെയ ം
നിശ്ചയി ് പരേദശ ള്ള ഒരു മഹാേക്ഷ ത്തിൽ
(ചിദംബരത്താെണ ചിലർ പറയു ) െച േചർ .
അവിെട കിഴേക്ക േഗാപുരത്തിൽ “പട്ടണ പിള്ള”
എ
സിദ്ധനായ സന്യാസി േ ഷ്ഠൻ ഇരി
ണ്ടായിരു . അതിനാൽ ഭർ ഹരി പടിഞ്ഞാേറ
േഗാപുരത്തിൽ േപായി തെന്റ ചട്ടിയും മുമ്പിൽെവ ്
അവിെടയിരു . ആ ചട്ടിയിൽ വല്ലവരും ഭക്ഷണസാ
ധനവും െകാ െചന്നിട്ടാൽ ഭർ ഹരി അെതടു
ഭക്ഷിച്ചിരു . അതിൽ ആരും ഒ ം െകാ െചന്നി
െകാടുത്തിെല്ലങ്കിൽ അേദ്ദഹം ഭക്ഷിക്കാറുമില്ല. ഭക്ഷണം
കൂടാെത അേദ്ദഹം അേനകം ദിവസങ്ങൾ കഴി കൂട്ടാ
റുണ്ടായിരു . എന്നാൽ അതുെകാ ് അേദ്ദഹത്തിനു്
വിേശഷി യാെതാരു സുഖേക്കടും ക്ഷീണവും ഉണ്ടാ
കാറുമില്ല.
അങ്ങെനയിരി ന്ന കാല ് ഒരു ദിവസം ഒരു
ഭിക്ഷക്കാരൻ അവിെട കിഴേക്ക േഗാപുരത്തിൽ െച
പട്ടണ പിള്ളേയാടു ഭിക്ഷ യാചി . അേപ്പാൾ
പട്ടണ പിള്ള “ഞാനും തേന്നേപ്പാെല തെന്ന ഒരു
ഭിക്ഷക്കാരനാണു്. തനി തരുന്നതിനു് എെന്റ ൈക
വശം യാെതാ മില്ല. എന്നാൽ പടിഞ്ഞാേറ േഗാപു
രത്തിൽ ഒരു ധനികൻ ഇരി
്. അവിെടെച്ച
േചാദിച്ചാൽ അേദ്ദഹം വല്ലതും തരുമായിരി ം” എ
പറ
. ഉടെന ആ ഭിക്ഷക്കാരൻ പടിഞ്ഞാേറ േഗാ
പുരത്തിൽ ഭർ ഹരിയുെട അടുക്കൽ െച ഭിക്ഷ
േചാദി . അേപ്പാൾ ഭർ ഹരിയും “ഭിക്ഷ െകാടു
ന്നതിനു് എെന്റ ൈകവശം യാെതാ മില്ല. ഞാനും
തേന്നേപ്പാെല ഒരു ദരി നാണു് ” എ പറ
. ഉടെന
ഭിക്ഷക്കാരൻ “അ ് ഒരു ധനവാനാെണ കിഴേക്ക
േഗാപുരത്തിലിരി ന്ന മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞേല്ലാ?” എ
പറ
. ഇതു േകട്ടേപ്പാൾ താെനാരു ചട്ടി വ െകാ
ണ്ടിരി ന്നതിനാലാണു് പട്ടണ
പിള്ള ഇങ്ങെന
പറഞ്ഞയച്ചെത ം, വിരക്തൻമാർ ് ഇങ്ങെന ഒരു
ചട്ടി െവ െകാണ്ടിരി ന്നതു് അയുക്തവും അനാവശ്യവു
മാെണ ം ഇങ്ങെന ഒരു പാ ം െവ െകാണ്ടിരുന്നാൽ
വല്ലവരും വല്ലതും തന്നാൽ െകാള്ളാെമ ് തനിക്കാ
ഹമുെണ്ട ് അർത്ഥമാകുന്നതാെണ മാണു് പിള്ളയുെട
അഭി ായെമ ം മനസ്സിലാവുകയാൽ “ഇനി ഇതിരു
ന്നി ് ആരും ഇങ്ങെന പറയാനിടയാകരുതു് ” എ ം
പറ
് അേദ്ദഹം ആ ചട്ടിെയടു ് ഒേരറുെകാടു .
മൺപാ മായ ചട്ടി ഉട
തകർ േപായി എ ള്ളതു
പറയണെമന്നില്ലേല്ലാ. പിെന്ന ഭർ ഹരി ആജീവനാ
ന്തം ആ പുണ്യേക്ഷ സന്നിധിയിൽ തെന്ന ഇരുന്നി
രു െവ ം അേദ്ദഹത്തിെന്റ വിശിഷ്ട കൃതികെളല്ലാം
അേദ്ദഹം അവിെടയിരു ് ഉണ്ടാക്കിയി ള്ളവയാെണ
മാണു് േകൾവി.
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അദ്ധ്യാത്മരാമായണം
ീവാല്മീകിമഹർഷിയാൽ ഉണ്ടാക്കെപ്പട്ട ഗായ ീരാമാ
യണം, അ തരാമായണം, ആനന്ദരാമായണം മുതലാ
യവേപാെല അധ്യാത്മരാമായണം ഒരു ഋഷിേ ാക്തമാ
യി ള്ളതെല്ലന്നാണു് വിചാരി ന്നതു്. അധ്യാത്മരാമാ
യണത്തിെന്റ കവിതാരീതിയും മ ം െകാ ് ഇതു് മ ള്ള
രാമായണങ്ങേളാടു വളെര വ്യത്യാസെപ്പ മാണിരി
ന്നതു്. ഋഷിേ ാക്തങ്ങളായി ള്ള രാമായണങ്ങളിൽ
ീരാമൻ വി ഭഗവാെന്റ ഒരവതാരമാെണ തെന്ന
യാണു് പറയുന്നെതങ്കിലും അേദ്ദഹെത്ത ഒരു നീതിമാ
നും ധീേരാദാത്തനുമായ ഒരു രാജാവായിേട്ട െവച്ചി
.
അധ്യാത്മരാമായണകർത്താവു് ീരാമെന ഒരു ഈശ്വ
രനായി തെന്നയാണു് വർണി കഥ വിസ്തരി ന്നതു്.
ഈ വ്യത്യാസങ്ങെളെക്കാ ് അധ്യാത്മരാമായണം
ഋഷിേ ാക്തമെല്ല ള്ള വാദം വാസ്തവം തെന്നയാവാം.
എന്നാൾ ഈ ന്ഥമുണ്ടാക്കിയതിെന റി ് പഴമ
ക്കാർ പറ
േപാരുന്നതു് താെഴ പറയു .

വി ഭക്തനായ ഒരു ാഹ്മണനാണു് രാമായണം
ഉണ്ടാക്കിയതു്. തെന്റ രാമായണത്തിൽ മ ള്ള രാ
മായണങ്ങെളക്കാൾ ഭക്തിരസം ഉള്ളതിനാൽ ഇതി
െന ജനങ്ങൾ അധികം ആദരി കയും തന്നിമിത്തം
ഇതിനു് അധികം ചാരം വരികയും െച െമന്നാണു്
അേദ്ദഹം ആദ്യം വിചാരിച്ചിരുന്നതു്. പേക്ഷ, ന്ഥം
തീർന്നേപ്പാൾ ഉണ്ടായ അനുഭവം വളെര വ്യത്യാസെപ്പ
ട്ടതായിരു . തെന്റ ന്ഥം ഒ േനാക്കണെമ ം
പറ
പല േയാഗ്യന്മാേരയും അേദ്ദഹം സമീപിെച്ചങ്കി
ലും ആരും അതിെന േലശം േപാലും ആദരിച്ചില്ല എ
മാ മല്ല, “ഋഷിേ ാക്തങ്ങളായ പല രാമായണങ്ങളും
ഉള്ളേപ്പാൾ ഈ വിഢ്യാൻ ഇതിനായി പുറെപ്പട്ടതു് അ
തം തെന്ന. ഇതാെരങ്കിലും േനാ േമാ” എ ം മ ം
പറ
ചിലർ പരിഹസിക്കാനും തുടങ്ങി. ന്ഥെത്ത
ആരും സ്വീകരിച്ചിെല്ല മാ മല്ല, കുറ ദിവസം കഴി
ഞ്ഞേപ്പാേഴ ം ജനങ്ങളുെട പരിഹാസം അേദ്ദഹത്തിനു
സഹിക്കവഹിയാെത ആയിത്തീരുകയും അേദ്ദഹം സ്വ
േദശം വി േപാവുകയും െച .
അങ്ങെന അല
നട ് ഈ
ാഹ്മണൻ
ഒരു ദിവസം മനുഷ്യസഞ്ചാരം ഇല്ലാത്തതായ ഒരു
െകാടുങ്കാട്ടിൽ െച േചർ . േനരവും ൈവകി.
മനുഷ്യാധിവാസമുള്ള സ്ഥല ് എ ന്നതിനു് അവിെട
നി ം വളെര ദൂരമുള്ളതിനാൽ ആ രാ ി അവിെടത്ത
െന്ന കഴി കൂ കെയ തീർച്ചെപ്പടുത്തി. ആ വനാന്ത
രങ്ങളിൽ ടിയുള്ള ഊടുവഴിയുെട അടുക്കലായി ് ഒരു
കുളവും ആൽത്തറയും ക . കുളത്തിലിറങ്ങി കുളി
സന്ധ്യാവന്ദനാദികളും കഴി ് ആ ആൽത്തറയിൽ
തെന്റ രാമായണ ന്ഥവും തല െവ കിട . വിശ ം
ദാഹവും വഴി നടന്നി ള്ള ക്ഷീണവും എല്ലാംകൂടി കിടന്ന
ഉടെന അേദ്ദഹം ഉറങ്ങി ട കയും െച .
പാതിരാ ി കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ അവിെട േതേജാമ
യനായ ഒരു ദിവ്യപുരുഷൻ ത്യക്ഷെപ്പ ് “ആരാണി
വിെട വ കിട ന്നതു്?” എ േചാദി . ഉടെന
ാഹ്മണൻ എണീറ്റിരു . അതിെന്റ േശഷം താെഴ
വരുന്ന കാരം അവർ സംഭാഷണം തുടങ്ങി.
ദിവ്യൻ: േഹ! അങ്ങാരാണു്? ഇവിെട വ
െതന്തിനായിട്ടാണു്?

കിട

ന്ന

ാഹ്മണൻ: ഞാൻ ഒരു ാഹ്മണനാണു്. ഓേരാേരാ
േദശങ്ങളിൽ സഞ്ചരി ് ഇ ൈദവഗത്യാ ഇവി
െട വ േചർ . മനുഷ്യരുള്ള ദിക്കിൽ എ ന്ന
തിനു േനരം മതിയാകാെത വന്നതിനാൽ ഇവി
െടത്തെന്ന കിട എേന്ന ഉ .
ദിവ്യൻ: അങ്ങയുെട അടുക്കൽ ഇരി
ണു്?

ന്ന

ന്ഥം ഏതാ

ാഹ്മണൻ: അതു ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അവിടു ്
എെന്ന പരിഹസി ം. അതുെകാ ് ഞാൻപറ
യുകയില്ല.
ദിവ്യൻ: ഐഃ, അെതാ

മില്ല, േകൾക്കെട്ട. പറയൂ.

ഇ കാരം ആ ദിവ്യപുരുഷെന്റ വാ േകട്ടി
ാ
ഹ്മണൻ ആ ന്ഥം ഇന്നതാെണ ം അതുനിമിത്തം
തനി ണ്ടായ ആേക്ഷപങ്ങളും എല്ലാം പറ
േകൾ
പ്പി . ഉടെന ആ ദിവ്യപുരുഷൻ ാഹ്മണേനാടു പറ
.
“ഇതിെന റി ് അവിടു ് ഒ ം വ്യസനിേക്കണ്ട.
ഞാൻ ഒരു കൗശലം പറ
തരാം. അതുേപാെല െച
യ്താൽ അങ്ങയുെട ഈ ന്ഥെത്ത എല്ലാവരും ആദരി
ന്നതിനും തന്നിമിത്തം ന്ഥത്തിനു ചാരം സി
ദ്ധി ന്നതിനും ഇടവരും. എെന്തന്നാൽ ഈ വരുന്ന
ശിവരാ ിനാൾ അ ് ഈ ന്ഥവുംെകാ ് േഗാകർ
ണ്ണ
േപാകണം. േനരം ൈവകാറാകുേമ്പാൾ കിഴേക്ക
നടയിൽ േപായി നിന്നാൽ അസംഖ്യം ജനങ്ങൾ വരുന്ന
കൂട്ടത്തിൽ േതാേജാമയനായ ഒരു ാഹ്മണൻ വരുന്ന
തുകാണാം. അേദ്ദഹത്തിെന്റ പിന്നാെല നാലു പട്ടികൾ
കൂെട ഉണ്ടായിരി ം. അേദ്ദഹത്തിെന്റ ൈകയിൽ ഈ
ന്ഥം െകാ െച െകാടു
വിവരം പറയണം.
എന്നാൽ അേദ്ദഹം ഇതിേല നിവൃത്തിയുണ്ടാക്കി
ത്തരും. ഇതാരു പറ
ത എ േചാദിച്ചാൽ ഒ ം
പറയുകയുമരുതു്.” ഇ കാരം പറ
് ആ ദിവ്യപുരുഷൻ
ഉടെന അന്തർദ്ധാനം െച .
ഈ ഉപേദശം േക ് ആ
ാഹ്മണനു് ഏറ്റവും
സേന്താഷമായി എ ള്ളതു പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ. അരു
േണാദയമായേപ്പാൾ അവിെടനി പുറെപ്പ . പിെന്ന
ഓേരാേരാ േദശങ്ങളിൽ സഞ്ചരി ് േമണ ശിവരാ
ി ആയേപ്പാേഴ ം േഗാകർണ്ണ
െച േചർ .
േനരം ൈവകാറായേപ്പാൾ മു ് ആ ദിവ്യപുരുഷൻ പറ
ഞ്ഞിരുന്നതുേപാെല ഒരു ാഹ്മണൻ വരുന്നതു് ക ്,
ന്ഥം അേദ്ദഹത്തിെന്റ ൈകയിൽ െകാ െച െകാ
ടു
വിവരെമല്ലാം പറ
. ആ ാഹ്മണൻ, “ഇതു്
എെന്റ ൈകയിൽ െകാ തരുന്നതിനു് അേങ്ങാടാരാ
ണു് പറഞ്ഞതു്?” എ േചാദി . ന്ഥകർത്താവായ
ാഹ്മണൻ ഒ ം മിണ്ടാെത നി . അേപ്പാൾ ആ
ാഹ്മണൻ “ആെട്ട ഇേപ്പാൾ പറയണെമന്നില്ല, കാര്യ
െമാെക്ക എനി മനസ്സിലായി. അങ്ങ ് ഈ ഉപായം
പറ
തന്ന ആൾ ഒരു ഗന്ധർവനാണു്. അവൻ ഇ
കാരം വ്യാേജാപേദശം െചയ്തതിനാൽ ഞാൻ അവെന
ശപി
. അവൻ ഒരു ശൂ നായി ഭൂമിയിങ്കൽ ജനി
ക്കാൻ സംഗതി വരെട്ട.” ഇ കാരം ശപിച്ചതിനു േശഷം
ൈകയിലുണ്ടായിരുന്ന കമണ്ഡലുവിങ്കൽ നി കുെറ െവ
ള്ളെമടു
ന്ഥത്തിേന്മൽ തളി
ന്ഥകർത്താവായ
ാഹ്മണെന്റ കയ്യിൽ െകാടുത്തി ് “ഇനി ഈ ന്ഥം
നിമിത്തം അങ്ങ വളെര ബഹുമാനം ഉണ്ടാകുന്നതി
നും സംഗതിയാകും” എ പറ
േക്ഷ ത്തിേല
കട േപാവുകയും െച .
അതിെന്റ േശഷം അധ്യാത്മരാമായണെത്ത എല്ലാവ
രും ആദരി ് പാരായണത്തിനു് ഉപേയാഗെപ്പടുത്തി
ട കയും ഋഷിേ ാക്തങ്ങളായ രാമായണങ്ങെളക്കാൾ
അതിനു ചാരം സിദ്ധി കയും െച .
അധ്യാത്മരാമായണകർത്താവായ ാഹ്മണനു് ആ
ഉപായം പറ
െകാടുത്ത ഗന്ധർവൻ ആണു് പിെന്ന
ശൂ നായി ഭൂമിയിങ്കൽ “തുഞ്ചെത്തഴുത്തച്ഛൻ” എ
ള്ള നാമേധയേത്താടുകൂടി അവതരിച്ചതു്. എഴുത്തച്ഛനു്
അധ്യാത്മരാമായണേത്താടു മ ള്ള രാമായണങ്ങേളക്കാ
ളധികം തിപത്തി ഉണ്ടാകുന്നതിനും തെന്റ കിളിപ്പാ
തർജമ ് ഈ മൂലെത്ത സ്വീകരി ന്നതിനും ഉള്ള
കാരണവും േമ റഞ്ഞ കാരം അേദ്ദഹത്തിേനാടുള്ള
പൂർവസംബന്ധമാകു .
േഗാകർണ്ണ
ശിവരാ ിനാൾ നാലു പട്ടികേളാടുകൂ
ടി വന്ന ആ ാഹ്മണൻ സാക്ഷാൽ േവദവ്യാസനായി
രു . ആ നാലു പട്ടികൾ നാലു േവദങ്ങളും ആയിരു .
അധ്യാത്മരാമായണം മൂലം ഉണ്ടാക്കിയതു് സാക്ഷാൽ
വരരുചിയാെണ ചിലർ പറയു
്.
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പറയി െപറ്റ പന്തിരുകുലം

ചരി
സിദ്ധനായ േഗാവിന്ദസ്വാമികളുെട പു നും മല
യാളത്തിൽ നട ള്ള വാക്യം, പരേ രു മുതലായ േജ്യാതി
ശ്ശാ
ന്ഥങ്ങളുെട നിർമാതാെവ പറയെപ്പടുന്ന ആളു
മായ വരരുചി എന്ന ാഹ്മേണാത്തമെന റി ് േകട്ടി
ട്ടില്ലാത്തവർ അധികമുെണ്ട േതാ ന്നില്ല. ഇേദ്ദഹം വി
മാദിത്യരാജാവിെന്റ േസവകനായി താമസിച്ചിരു .
വരരുചി സകലശാ പാരംഗതനും നല്ല പൗരാണികനും
ആയിരുന്നതിനാൽ രാജാവിനു ശാ സംബന്ധമാേയാ
പുരാണസംബന്ധമാേയാ വല്ല സംശയവും േനരിട്ടാൽ
ഇേദ്ദഹേത്താടു േചാദിച്ചാണു് അതു് തീർ ക പതിവു്.
അങ്ങെനയിരിെക്ക കാല ് ഒരു ദിവസം രാജാ
വു് “രാമായണത്തിൽ ാധാനമായ വാക്യേമതാണു്?”
എ ് ഈ ാഹ്മണേനാടു് േചാദി . ഈ േചാദ്യത്തിനു
തക്കതായ ഉത്തരം പറയാൻ േതാന്നായ്കയാൽ വരരു
ചി വിഷണ്ണനായിത്തീർ . ഉടെന രാജാവു് “എന്നാൽ
എവിെടെയങ്കിലും േപായി, ആേരാെടങ്കിലും േചാദിച്ചറി
നാ െത്താ ദിവസം കഴിയുന്നതിനുമു ് ഇവിെട
വ പറയണം. അങ്ങെന െചയ്തിെല്ലങ്കിൽ പിെന്ന താൻ
ഇവിെട വരണെമന്നില്ല. എനി തെന്ന കാണുകയും
േവണ്ട” എ പറ
. രാജാവിെന്റ ക ന േകട്ടേപ്പാൾ
വരരുചിയുെട ഹൃദയം വിഷാദവും വിചാരവുംെകാ
നിറ
. ഉടെന ആേദ്ദഹം അവിെടനി പുറെപ്പ േപാ
വുകയും െച .
തദനന്തരം വരരുചി പല സ്ഥലങ്ങളിലും സഞ്ചരി
്, പല േയാഗ്യന്മാേരയും ക േചാദി . എങ്കിലും
രാമായണത്തിെല എല്ലാേ ാകങ്ങളും വാക്യങ്ങളും
ധാനം തെന്ന. അല്ലാെത അതിനുേണ്ടാ വ്യത്യാസം
“നഹി ഗുളഗുളികായാം ക്വാപി മാധുര്യേഭദഃ” എ ം മ ം
പലരും പലവിധം പറഞ്ഞതല്ലാെത ശരിയായ മറുപടി
ആരിൽനി ം കിട്ടിയില്ല. അങ്ങെന നാ തുദിവസം
കഴി
.
ാഹ്മണനു വ്യസനം സഹിക്കവഹിയാെത
യും ആയിത്തീർ . രാജാവിെന്റ അടുക്കലുള്ള േസവ
േപാകുെമ തെന്നയല്ല, സർവജ്ഞെന സർവരാലും
സമ്മതിക്കെപ്പട്ടിരി ന്ന തനി ് ഇതറി
കൂെട
വരുന്നതു് ഏറ്റവും അവമാനകരവും ആണേല്ലാ. ഈ
അവമാനം സഹി െകാ ് സ്വേദശ
താമസി ന്ന
തിൽ േഭദം മരിക്കതെന്നയാണു് എന്നിങ്ങെനെയാെക്ക
വിചാരി ംെകാ ഭക്ഷണവുംകൂടാെത ആ സാധു ാ
ഹ്മണൻ പകൽ മുഴുവനും അല
നട . രാ ിയായ
േപ്പാൾ ഒരു വനാന്തരത്തിൽ ഒരാൽത്തറയുെട അടുക്കൽ
െച േചർ . വിശ ം ദാഹവും ക്ഷീണവും വ്യസനവും
സഹിക്കവഹിയാെത ആ ആൽത്തറയിൽ കയറിക്കിട
. ഉടെന ക്ഷീണം െകാ മയക്കവുമായി. അേദ്ദഹം
കിടന്ന സമയം “വനേദവതമാർ എെന്ന രക്ഷിക്കെട്ട”
എ പറ
ംെകാണ്ടാണു് കിടന്നതു്.

േനരം ഏകേദശം പാതിരയായേപ്പാേഴ ് ചില
ആകാശസഞ്ചാരികളായ േദവതമാർ ആ ആലിേന്മൽ
വ കൂടി. ആ ആലിേന്മൽ സ്ഥിരവാസിനികളായ േദ
വതമാെര വിളി ് “നിങ്ങൾ വരുന്നിേല്ല? ഇേപ്പാൾ ഒരു
സ്ഥല ് സവമു ്. ഞങ്ങൾ അവിെട േപാവുക
യാണു്. േചാരയും നീരും കുടിക്കണെമങ്കിൽ വരുവിൻ”
എ പറ
. അേപ്പാൾ ആ ആലിേന്മലിരുന്ന േദവ
തമാർ “ഞങ്ങൾ വരാൻ നിവൃത്തിയില്ല. ഇവിെട ഒരു
വിശിഷ്ടനായ ാഹ്മണൻ വ കിട
. ഇേദ്ദഹം
സ്വരക്ഷാർത്ഥം ഞങ്ങെള ാർത്ഥി െകാണ്ടാണു് കിട
ന്നതു്. അതിനാൽ നിങ്ങൾ േപായി തിരി വരുേമ്പാൾ
ഇതിേല വ വിവരം പറ
േവണം േപാകാൻ”
എ പറ
. എന്നാലങ്ങെനയാകെട്ട എ പറ
്
ആ വനേദവതമാർ േപാവുകയും െച .
അന്ത്യയാമമായേപ്പാൾ വരരുചി ഉണർ െവങ്കി
ലും വ്യസനേത്താടു കൂടി ഓേരാ ം ഓർ
ക മട
കിടന്നതല്ലാെത എഴുേന്നറ്റില്ല. അേപ്പാൾ മുേമ്പ േപായ
േദവതമാർ വീ ം അവിെട വ േചർ . ഉടെന ആലി
േന്മൽ ഉണ്ടായിരുന്ന േദവതമാർ “ സവെമവിെടയായി
രു ? കുട്ടിെയന്താണു്?” എ േചാദി . അേപ്പാൾ
േദവതമാർ “ഒരു പറയെന്റ അവിെടയായിരു
സവം.
കുട്ടി െപണ്ണാണു് ” എ പറ
. “അവെള വിവാഹം
െച ന്നതു് ആരായിരി ം?” എ ് ആലിേന്മലുണ്ടാ
യിരുന്നവർ വീ ം േചാദിച്ചേപ്പാൾ വന്നവർ “അതു്
‘മാം വിദ്ധി’ എന്നറി
കൂടാത്ത ഈ വരരുചിയാണു്.
േനരം െവളുക്കാറായി. ഞങ്ങൾ ഇനി താമസി ന്നില്ല.
േശഷെമാെക്ക പിെന്നപ്പറയാം” എ പറ
് ഉടെന
േപാവുകയും െച .
ഏറ്റവും ബുദ്ധിശാലിയായ വരരുചി േദവതമാരു
െട ഈ വാ േകട്ടേപ്പാൾ തെന്റ കാര്യം സാധിച്ചതിലു
ള്ള സേന്താഷവും ഭാവിയായ അധഃപതനെത്ത റി
വിചാരി ള്ള വിഷാദവും ഒ േപാെല ഹൃദയത്തിൽ
തങ്ങിവശായി. അധഃപതനം കൂടാെത കഴി ന്നതിനു
തക്കതായ ഒരുപായം ആേലാചി നിശ്ചയി ംെകാ
സേന്താഷേത്താടു കൂടി എണീ . അേപ്പാേഴ ം
േനരവും െവളുക്കയാൽ ഉടെന അവിെട നി പുറെപ്പ .
നാ െത്താന്നാം ദിവസമായി ം വരരുചിെയ കാണാ
ഞ്ഞി ് രാജാവിനു വിഷാദമായിത്തീർ . എങ്കിലും
സഭാവാസികളായ വിദ്വാന്മാർെക്കല്ലാം വളെര സേന്താ
ഷമാണുണ്ടായതു്. വരരുചി അവിെട ഉണ്ടായിട്ടാണു്
രാജാവു് അവെര േവണ്ടവണ്ണം ആദരിക്കാത്തതും അവ
രുെട ഖ്യാതി െപാങ്ങാത്തതും എ ം മ ം വിചാരി ്
അവർെക്കല്ലാവർ ം വരരുചിെയ റി ് അത്യന്തം
അസൂയയുണ്ടായിരു . രാജസഭ കൂടിയേപ്പാൾ രാജാവു്,
“കഷ്ടം ന െട വരരുചിെയ കണ്ടില്ലേല്ലാ? അേദ്ദഹം
അവമാനം വിചാരി ് ാണത്യാഗം െചയ്തേതാ, രാജ്യം
വി േപായേതാ എേന്താ? അതില്ല, സർവശാ തത്വ
ജ്ഞനും വിശിഷ്ടനുമായ അേദ്ദഹം ഏതു വിധവും ന െട
േചാദ്യത്തിനു തക്കതായ മറുപടി മനസ്സിലാക്കിെക്കാ
വരാെതയിരി കയില്ല” എ ം മ ം വിചാരി െകാണ്ടി
രി േമ്പാൾ സേന്താഷസേമതം വരരുചിയും അവിെട
എത്തി. അേദ്ദഹത്തിെന്റ മുഖ സന്നത കണ്ടേപ്പാൾത
െന്ന കാര്യം സാധി എ രാജാവിനും സഭാവാസി
കളായ എല്ലാവർ ം മനസ്സിലായി. ഉടെന രാജാവു്
“എന്തായി, മനസ്സിലാേയാ?” എ േചാദി .
വരരുചി: ൈദവകാരുണ്യത്താലും ഗുരുകടക്ഷംെകാ ം
മാന്യന്മാരായ നിങ്ങളുെടെയാെക്ക അനു ഹമാ
ഹാത്മ്യത്താലും ഒരു വിധം മനസ്സിലായി എ
തെന്ന പറയാം.
രാജാവു്: ഏതു േശാകമാണു്, ഏതു വാക്യമാണു്? േകൾ
ക്കെട്ട.
വരരുചി: രാമായണത്തിൽ

ധാനമായ േ ാകം,

“രാമം ദശരഥം വിദ്ധി മാം വിദ്ധി ജന
കാത്മജാം
അേയാദ്ധ്യാമടവീം വിദ്ധി ഗച്ഛ താത
യഥാസുഖം”
എ ള്ളതാണു്. ഇതിൽ ധാനമായി ള്ള വാക്യം “മാം
വിദ്ധി ജനകാത്മജാം” എ ള്ളതുമാണു്. ഇതു േകട്ട
േപ്പാൾ സഭയിലുണ്ടായിരുന്നവെരല്ലാം ശരി ശരി എ ്
ഐക്യകേണ്ഠന സമ്മതി . രാജാവു് സേന്താഷസമന്വി
തം എണീ വരരുചിയുെട ൈക ് പിടി ് അർധാസനം
െകാടുത്തിരുത്തി. പിെന്ന വിലതീരാെതക ള്ള ആഭ
രണങ്ങളും അനവധിസുവർണരത്നങ്ങളും അേദ്ദഹത്തിനു
സമ്മാനം െകാടു
സേന്താഷിപ്പി കയും തേന്നാടുകൂ
ടി യഥാപൂർവം താമസി െകാ ന്നതിനനുവദി കയും
െച .
തദനന്തരം വരരുചി േമ റഞ്ഞ േ ാകത്തിെന്റ അർ
ത്ഥം പ
വിധത്തിൽ വ്യാഖ്യാനി രാജാവിെന േകൾ
പ്പി . അവയിൽ ര വിധം അർത്ഥം താെഴേച്ചർ
.
ഈ േ ാകം ീരാമനും സീതയും ലക്ഷ്മണനുംകൂടി വന
വാസത്തിനായി പുറെപ്പട്ടേപ്പാൾ മാതൃപാദങ്ങെള വന്ദി
യാ പറഞ്ഞ ലക്ഷ്മണേനാടു സുമി പറഞ്ഞതാണു്.
അല്ലേയാ താത (വത്സ) രാമം ദശരഥം വിദ്ധി (രാമ
െന ദശരഥെന ് അറിഞ്ഞാലും) നിെന്റ േജ്യഷ്ഠനായ
രാമെന അച്ഛനായ ദശരഥെനേപ്പാെല വിചാരി െകാ
ള്ളണം എ താൽപര്യം. ജനകാത്മജാം മാം വിദ്ധി.
ജനകാത്മജെയ (സീതെയ) എെന്നേപ്പാെല വിചാരി
െകാള്ളണം. അടവീം അേയാദ്ധ്യാം വിദ്ധി. അടവിെയ
(വനെത്ത) അേയാദ്ധ്യെയേപ്പാെല വിചാരി െകാള്ള
ണം. യഥാസുഖം ഗച്ഛ. സുഖമാകുംവണ്ണം ഗമിച്ചാലും
എ ് ഒരർത്ഥം. പിെന്ന രാമം ദശരഥം വിദ്ധി. രാമ
െന ദശരഥൻ (പക്ഷിവാഹനനായിരി ന്ന മഹാവി )
എന്നറിഞ്ഞാലും. ജനകാത്മജാം മാം വിദ്ധി. ജനകാ
ത്മജെയ (സീതെയ) മാ (മഹാലക്ഷ്മി) എന്നറിഞ്ഞാലും.
അേയാദ്ധ്യാം അടവീം വിദ്ധി. അേയാദ്ധ്യെയ (രാമൻ
േപായാൽ പിെന്ന) അടവി (കാടു് ) എന്നറിഞ്ഞാലും.
(അതിനാൽ) അല്ലേയാ വത്സ! നീ സുഖമാകുവണ്ണം
േപായാലും എ രണ്ടാമെത്ത അർത്ഥം. ഇ കാരം
യഥാ മം പ
വിധത്തിൽ വരരുചിയുെട വ്യാഖ്യാനം
േകട്ടേപ്പാൾ രാജാവു് പൂർവ്വാധികം സേന്താഷി കയും
വരരുചിെയ ബഹുമാനിക്കയും െച . പിെന്ന എല്ലാ
വരുംകൂടി ഓേരാ രാജ്യ വർത്തമാനം പറ
് അങ്ങ
െനയിരി േമ്പാൾ വരരുചി, “അല്ലേയാ മഹാരാജാേവ!
ഇന്നെല രാ ിയിൽ ഒരു പറയെന്റ മാടത്തിൽ ഒരു പറ
യി സവി ് ഒരു െപൺകുട്ടിയുണ്ടായി
്. അതിെന്റ
ജാതകഫലം േനാക്കിയതിൽ ആ കുട്ടി മൂ വയ
തികയുേമ്പാേഴ ം ഈ രാജ്യം നശി ം എ കണ്ടിരി
. ഇ മുതൽ ഓേരാ നാശകാരണങ്ങൾ തുട ം.
അെല്ലങ്കിൽ ആ ജെയ ഉടെന െകാല്ലിക്കണം” എ
പറ
. ഇതു േകട്ടേപ്പാൾ േജ്യാതിശാ ജ്ഞനും വിശി
ഷ്ടനുമായ ഈ ാഹ്മേണാത്തമെന്റ വചനം ഒരിക്കലും
മിഥ്യയാകുന്നതെല്ല ള്ള വിശ്വാസത്താൽ രാജാവി
നും സഭാവാസികൾ ം വളെര വ്യസനമായിത്തീർ .
ബാലനി ഹം കഷ്ടം. വിേശഷി ം െപൺകുട്ടിയായിരി
ന്ന സ്ഥിതി ് അെതാരിക്കലും വിഹിതമല്ല. അതി
നാൽ എ േവ എ ് എലാവരും കൂടി ആേലാചി ്
ഒരു കശൗലം നിശ്ചയി . എങ്ങെനെയന്നാൽ, വാ
ഴപ്പിണ്ടിെകാ ് ഒരു െചറിയ ചങ്ങാടമുണ്ടാക്കി, ഈ
കുട്ടിയുെട തലയിൽ ഒരു െചറിയ പന്തവും െകാളുത്തി
ത്തി അതിൽ കിടത്തി നദിയിെലാഴു ക. ഈ നി
ശ്ചയെത്ത രാജാവും സമ്മതി . ഉടെന ര ഭടന്മാെര
വിളി ് അ കാരം െചയ്വാൻ ക നയും െകാടു .
കുട്ടിയുണ്ടായിരി ന്ന സ്ഥലം ഏകേദശം ഇന്ന ദിക്കി
ലാെണ ് വരരുചി പറ
െകാടു . രാജഭടന്മാർ
അേന്വഷിചുെച . കുട്ടിെയ എടു
ക ന കാരം
െചയ്കയും ഉടെന വിവരം രാജസന്നിധിയിൽ അറിയി
ക്കയും െച . തനി വരുവാൻ ഭാവിച്ച അധഃപതനം
കൂടാെത കഴി
വേല്ലാ എ വിചാരി വരരുചി ്
വളെര സേന്താഷവുമായി. പിെന്നയും അേദ്ദഹം രാജാ
വിെന്റ അടുക്കൽ േസവകനായി താമസി . അങ്ങെന
കുറെഞ്ഞാരു കാലം കഴിഞ്ഞതിെന്റേശഷം വരരുചി
സ്ഥിരതാമസം സ്വഗൃഹത്തിൽത്തെന്ന ആക്കി.

അങ്ങെനയിരി ന്ന കാല ് ഒരു ദിവസം വരരു
ചി ഒരു വഴിയാ യിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായി ഒരു
ാഹ്മണെന്റ ഗൃഹത്തിൽ െച . ഉടെന ാഹ്മണൻ
“േവഗത്തിൽ കുളി കഴി വരം. ഇവിെട ഊണുകാലമാ
യിരി
” എ പറ
. അേപ്പാൾ വരരുചി ഈ
ാഹ്മണെന്റ ബുദ്ധിശക്തിെയ പരീക്ഷിക്കാനായി
“ഞാൻ ഊണു കഴിക്കണെമങ്കിൽ ചില ദുർഘടങ്ങളു
്. അെതാെക്ക സാധി േമാ എന്നറിഞ്ഞി േവണം
കുളിക്കാൻ േപാകാൻ” എ പറ
.
ാഹ്മണൻ: ദുർഘടങ്ങൾ എെന്തല്ലാമാണാേവാ? ഇവി
െട നിവൃത്തിയുള്ളവയാെണങ്കിൽ സാധിക്കാം.
എെന്തങ്കിലും േകൾക്കെട്ട.
വരരുചി: മെറ്റാ മല്ല, കുളി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടുക്കാൻ വീ
രാളിപ്പ േവണം. നൂറുേപർ ഭക്ഷണം െകാടു
ത്തി േവണം എനി ഊണുകഴിക്കാൻ. എ
മാ മല്ല എെന്റ ഊണിനു നൂെറ്റ കൂട്ടം കൂട്ടാൻ
േവണം. ഊണു കഴിഞ്ഞാൽ പിെന്ന എനി
മൂ േപെര തിന്നണം. നാലുേപെരെന്ന ചുമ ക
യും േവണം. ഇതു് ഉ .
ഇതു േകട്ടേപ്പാൾ
ാഹ്മണൻ വല്ലാെത അന്ധാളി ്
ഒ ം മിണ്ടാെത നി . ഉടെന ഒരു കന്യക അകത്തി
രു െകാ ് “അച്ഛെനാ ം അന്ധാളിക്കയും പരി മി
ക്കയും േവണ്ട. ഇതിെനല്ലാം ഇവിെട തയാറുെണ്ട
പറേഞ്ഞ ” എ പറ
.
ാഹ്മണൻ അ കാരം
പറയുകയും വരരുചി കുളിക്കാൻ േപാവുകയും െച .
ഉടെന ാഹ്മണൻ കന്യകെയ വിളി ് ഇെതല്ലാമിവി
െട സാധി േമാ എ േചാദി . അേപ്പാൾ കന്യക
“എല്ലാം സാധി ം. ഇെതാ ം അ
യാസമില്ല.
അേദ്ദഹം പറഞ്ഞതിെന്റ സാരം അച്ഛനു മനസ്സിലാകാ
ഞ്ഞിട്ടാണു് പരി മി ന്നതു്. വീരാളിപ്പ േവണെമ
പറഞ്ഞതിെന്റ സാരം ചീന്തൽേകാണകം േവണെമ
ന്നാണു്. നൂറു േപർ ഭക്ഷണം െകാടുക്കണെമ
പറഞ്ഞതിെന്റ സാരം അേദ്ദഹത്തിനു ൈവശ്വേദവം
(ൈവശ്യം) കഴിക്കണെമന്നാണു്. ൈവശ്യം െകാ നൂറു
േദവതമാരുെട ീതിയുണ്ടാകുന്നതിനാലാണു് അങ്ങെന
പറഞ്ഞതു്. പിെന്ന നൂെറ്റ കൂട്ടാൻ പറഞ്ഞതിെന്റ സാരം
ഇഞ്ചിക്കറി േവണെമന്നാണു്. ഇഞ്ചിക്കറി ഉണ്ടായാൽ
നൂെറ്റ കൂട്ടം കൂട്ടാെന്റ ഫലമുെണ്ടന്നാണു് െവച്ചിരി ന്ന
തു്. പിെന്ന അേദ്ദഹത്തിനു മൂ േപെര തിന്നണെമ
പറഞ്ഞതിെന്റ സാരം െവറ്റിലയും, അടയ്ക്കയും, നൂറും കൂട്ടി
മുറുക്കണെമന്നാണു്. (പുകയില അക്കാല ് ഇല്ലായിരി
ം). പിെന്ന അേദ്ദഹെത്ത നാലുേപരു ചുമക്കണെമ
പറഞ്ഞതിെന്റ സാരം ഊണു കഴിഞ്ഞാൽ കുറ കിടക്ക
ണം. അതിെനാരു കട്ടിലു േവണെമന്നാണു്. കട്ടിലിൽ
കിട േമ്പാൾ കട്ടിൽക്കാലുകൾ നാലും കൂടിയാണേല്ലാ
ചുമ ന്നതു്. ഇ െയാേക്ക ഉ . ഇതിനിവിെട എന്താ
വിഷമം?” എ പറ
. ഇതു േകട്ടേപ്പാൾ അച്ഛൻ
വളെര സേന്താഷി കയും, കന്യകയുെട ബുദ്ധിവിേശ
ഷെത്ത റി ് അത്യന്തം അ തെപ്പടുകയും െച .
“എന്നാൽ എെന്റ മകൾ േപായി എല്ലാം േവഗം തയാ
റാ ” എ പറ
കന്യകെയ അയ . വരരുചി
കുളിയും മ ം കഴി
വന്നേപ്പാേഴ ം ഒരു ചീന്തൽ
േകാണകം, ൈവശ്യത്തിനു േവ ന്ന ഹവി ം, ചന്ദനം,
പൂവു് മുതലായവയും തയ്യാറാക്കിയിരു . ഊണിനു്
ഇഞ്ചിക്കറിയും ഉണ്ടായിരു . ഊണു കഴിഞ്ഞേപ്പാേഴ
ം പുറത്തളത്തിൽ മുറുക്കാനുള്ള സാമാനങ്ങളും ഒരു
കട്ടിലിൽ പായും തലയിണയും എല്ലാം തയ്യാറാക്കിയി
രു . വരരുചി ൈവശ്യവും, ഊണും കഴി പുറത്തള
ത്തിൽ െച മുറുക്കി കട്ടിലിൽ കയറിക്കിട . താൻ
പറഞ്ഞതിെന്റ സാരം മനസ്സിലാക്കി ഇ കാരെമല്ലാം
തയാറാക്കിയതു് ഈ കന്യകയുെട ബുദ്ധിസാമർത്ഥ്യം
െകാണ്ടാെണ മനസ്സിലാവുകയാൽ ഏതുവിധവും ഈ
കന്യകെയ വിവാഹം കഴിക്കണെമ ് അേദ്ദഹം മന
െകാണ്ടാേലാചി റ . എന്തിനു വളെരപ്പറയു ? വര
രുചി തെന്റ ആ ഹം ആ കന്യകയുെട അച്ഛെന ഹി
പ്പി കയും അേദ്ദഹം സമ്മതി കയും കാലതാമസം
കൂടാെത സുമുഹൂർത്തത്തിങ്കൽ ആ കന്യകെയ വിവാഹം
കഴിക്കയും സ്വഗൃഹത്തിൽ െകാ േപാരികയും െച .
അങ്ങെന ആ ദമ്പതിമാർ യഥാസുഖം സ്വഗൃഹ
ത്തിൽ താമസിച്ചിരുന്ന കാല ് ഒരു ദിവസം ഭക്ഷണ
വും മ ം കഴി
് ര േപരു കൂടി ൈസ്വര്യസല്ലാപം െച
സേന്താഷിച്ചിരി ന്ന സമയത്തിങ്കൽ വരരുചി തെന്റ
േ മഭാജനമായ ധർമ്മദാരങ്ങളുെട തലമുടി ഭംഗിയാകും
വണ്ണം ചീകിെക്കട്ടി. അേപ്പാൾ തലയുെട മധ്യത്തിൽ
വലിയതായ ഒരു ണകിണം കാണുകയാൽ അെത
ന്താെണ േചാദി . അേപ്പാൾ ആ സാധ്വി “അെതാരു
പന്തം തറച്ച പാടാെണന്നാണു് അമ്മ പറഞ്ഞി ള്ളതു്.
അമ്മ കുളി െകാണ്ടിരുന്നേപ്പാൾ പിണ്ടിച്ചങ്ങാടത്തി
േന്മൽ ആറ്റിൽ ടി ഒഴുകി വരുന്നതുകണ്ടേപ്പാൾ എെന്ന
പിടി േകറ്റി വളർത്തിയതാെണ ം, സവിച്ചതെല്ല
ം ഒരിക്കൽ അമ്മ എേന്നാടു പറഞ്ഞി
്. അ ്
എെന്റ തലയിൽ പന്തവും തറച്ചിരു വ ” എ പറ
. ഇതു േകട്ടേപ്പാൾ ബുദ്ധിശാലിയായ വരരുചി
തെന്റ ധർമ്മദാരങ്ങൾ ആ പറയെന്റ അപത്യം തെന്ന
യാെണ ് നിശ്ചയമായി. തൽക്കാലം മനസ്സിൽ കുറ
വിഷാദം ഉണ്ടായി എങ്കിലും “ലിഖിതമപിലലാേട
ാജ്ഝിതും കഃ സമർഥഃ” എ വിചാരി സമാധാ
നെപ്പ െകാ വിവരെമല്ലാം തെന്റ ധർമ്മപത്നിെയയും
ധരിപ്പി . “ഇനി നമുേക്കതായാലും ഇവിെടയിങ്ങെന
താമസിേക്കണ്ട. ആയുഃേശ്ശഷെത്ത േദശസഞ്ചാരംെകാ
തെന്ന നയിക്കണം” എ പറ
വരരുചി ഭാര്യാ
സേമതം ഉടെന അവിെടനി പുറെപ്പടുകയും െച .
പിെന്ന അവരുെട സഞ്ചാരം മലയാളേദശങ്ങളിലായിരു
എ പറഞ്ഞാൽ അവർ പാരേദശികന്മാരായിരു
എ ം േമ റഞ്ഞ കഥകെളല്ലാം പരേദശ െവ നട
ന്നതാെണ ം വിേശഷി പറയണെമന്നില്ലേല്ലാ.
അങ്ങെന അവർ ഓേരാേരാ ദി കളിൽ സഞ്ചരി
െകാണ്ടിരി ന്ന കാല ് ഭാര്യ ഗർഭം ധരി . ഗർഭം
പൂർണ്ണമായി; സവേവദനയുെട ആരംഭമായേപ്പാൾ ഒരു
കാട്ടിേല കയറി സവി െകാള്ളാൻ പറ
ംെവ
ഭർത്താവു വഴിയിൽ ഇരു . ഭാര്യ അ കാരം ഒരു വനാ
ന്തരത്തിൽ േവശി കയും ഉടെന സവി കയും
െച . പിള്ള വാങ്ങാനും മ ം ആരുമുണ്ടായിരുന്നിെല്ല
പറയണെമന്നില്ലേല്ലാ. “ആേരാരുമില്ലാത്തവർ
ൈദവം തുണ” എ ണ്ടേല്ലാ. സവം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ
“കുട്ടി വായുേണ്ടാ?” എ വരരുചി േചാദി . “ഉ ് ”
എ ഭാര്യ മറുപടിയും പറ
. “വായുള്ള പിള്ള
ൈദവം ഇരയും ക ിച്ചി
്. അതിനാൽ കുട്ടിെയ എടു
ക്കണെമന്നില്ല” എ പറ
കുട്ടിെയ അവിെടത്തെന്ന
ഇ ംെവ ഭാര്യേയാടുകൂടി വരരുചി അേപ്പാൾത്തെന്ന
അവിെടനി പുറെപ്പടുകയും െച . െപ കിട ക
എെന്നാരു ഞായം ആ ീ ണ്ടായിരുന്നില്ല. സവ
രക്ഷ ള്ള മരു കളും കാട്ടാറുകളിെല പച്ചെവള്ളവും
കാട്ടിെല കായ്കനികളും ഭിക്ഷെയടു
കി ന്ന സ്വ മായ
അന്നവും മ മല്ലാെത വിേശഷി യാെതാ മില്ലായി
രു . എങ്കിലും ആ പതി ത യാെതാരു തരേക്കടു
മുണ്ടായില്ല.
ഇങ്ങെനതെന്ന പല സ്ഥലങ്ങളിലായി പതിെനാ
സവം കഴി
. കുട്ടികെളെയല്ലാം കാട്ടിലി െവ ത
െന്ന േപാവുകയും െച . ആ പതിെനാ കുട്ടികെളയും
ാഹ്മണൻ മുതൽ പതിെനാ ജാതിക്കാർ കി
കയും അവർ എടു െകാ േപായി വളർ കയും
െച .

പ ണ്ടാമെത്ത ഗർഭമുണ്ടായേപ്പാൾ ആ സാധ്വി,
കഷ്ടം! ഞാൻ പതിെനാ
സവിച്ചി ം ഒരു കുട്ടിയും
എനിക്കില്ലേല്ലാ. ഈ ാവശ്യം സവി േമ്പാൾ “കു
ട്ടി വായുേണ്ടാ?” എ ഭർത്താവു േചാദിച്ചാൽ ഇെല്ല
പറയണം, എന്നാൽ ആ കുട്ടിെയെയങ്കിലും എടു
െകാൾവാൻ ഇേദ്ദഹം അനുവദി മായിരി ം. പിന്നീടു
പരമാർത്ഥം പറ
് ഇേദ്ദഹെത്ത സമ്മതിപ്പിക്കയും
െചയ്യാം” എ നിശ്ചയി . ഗർഭം പൂർണ്ണമായേപ്പാൾ
പതിവുേപാെല സവിക്കയും, “കുട്ടി വായുേണ്ടാ?”
എ ഭർത്താവു േചാദി കയും “ഇല്ല” എ ഭാര്യ
പറയുകയും, ആ കുട്ടിെയ എടു െകാ ന്നതിനു ഭർ
ത്താവനു വദി കയും െച . ഉടെന കുട്ടിെയയുെമടു
ര േപരുകൂടി പുറെപ്പ . കുറ സമയം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ
വാസ്തവമായി ം കുട്ടി വായില്ലാെതയായിത്തീർ .
വിശിഷ്ടകളായ സാധ്വികളുെട വാ മിഥ്യയായി ഭവി
ന്നതല്ലേല്ലാ. വരരുചി ആ കുട്ടിെയ ഒരു കുന്നിെന്റ
മുകളിൽ െകാ േപായി തിഷ്ഠി . അതാണു് “വാ
യില്ലാ ന്നിലപ്പൻ” എ
സിദ്ധെപ്പട്ട േദവൻ. ഈ
വായില്ലാ ന്നിലപ്പൻ ഉൾെപ്പെടയാണു് “പറയി െപറ്റ
പന്തിരുകുലം” എ പറയുന്നതു്. ഈ പ
േപരുെട
യും േപരുകൾ പറയുന്നതായ ഒരു േ ാകം േകട്ടി ള്ളതു
താെഴ േചർ
.
“േമഷ(ള)േത്താളഗ്നിേഹാ ി രജകനുളിയ
ർ
ത്തച്ചനും പിെന്ന വേള്ളാൻ
വായില്ലാ ന്നിലപ്പൻ വടുതല മരുവും
നായർ കാരയ്ക്കൽ മാതാ
െചേമ്മ േകളു കൂറ്റൻ െപരിയ തിരുവര
ങ്കെത്തഴും പാണനാരും
േനേര നാരായണ ാന്തനുമുടനകവൂർ
ചാത്തനും പാക്കനാരും.”
ഇവർ പലദി കളിലായിട്ടാണു് താമസി വന്നതു്.
എങ്കിലും എല്ലാവർ ം ബാല്യം കഴിഞ്ഞേപ്പാേഴ ം
അവർ പര രം സേഹാദരന്മാരാെണ ് അറിയുകയും
തമ്മിൽ തമ്മിൽ േസ്നഹ േത്താടുകൂടി പാർ വരികയും
െച . ഇവരുെട ദിവ്യത്വങ്ങളും അ തകർമ്മങ്ങളും
അവസാനമില്ലാെതയു ്. വരരുചിയും ഭാര്യയും പിെന്ന
അവരുെട ജീവിതേശഷെത്ത സഞ്ചാരം െകാ തെന്ന
കഴി കൂട്ടി. ആ മാതാപിതാക്കന്മാരുെട ാദ്ധത്തിനു േമ
റഞ്ഞ പ
േപരിൽ വായില്ലാ ന്നിലപ്പൻ ഒഴി
േശഷെമല്ലാവരും ഒരുമി കൂടുകയും ഒരു പുല്ലിേന്മൽത്ത
െന്ന ബലിയിടുകയുമാണു് പതിവു്. അതു് േമളേത്താള
ഗ്നി േഹാ ിയുെട ഇല്ല മാണു്. അഗ്നിേഹാ ി ാ
ഹ്മണനായിരുന്നതിനാൽ ചാത്തത്തിനും ാഹ്മണർ
തെന്നയാണു് പതിവു്. പറയൻ വെരയുള്ള നാനാജാതി
കളുംകൂടി ചാത്തമൂ കയാൽ ചാത്തത്തിനു ക്ഷണിച്ചാൽ
വരുന്നതിനു ാഹ്മണർെക്കല്ലാം മടിയായി ടങ്ങി.
അഗ്നിേഹാ ികളുെട ഭാര്യയായ അന്തർജനത്തിനും
ഈ സേഹാദരന്മാരുെട േമളനം വളെര കഷ്ടെമ േതാ
ന്നി ടങ്ങി. എ മാ മല്ല, ഈ വിവരം അന്തർജനം
ഒരു ദിവസം ഭർത്താവിേനാടു പറയുകയും െച . “ആെട്ട
അതിനു സമാധാനമുണ്ടാക്കാം” എ ് അഗ്നിേഹാ ി
മറുപടിയും പറ
.
അങ്ങെനയിരി േമ്പാൾ അവരുെട അച്ഛെന്റ ാദ്ധ
മായി.
ാദ്ധത്തിെന്റ തേലദിവസം ൈവകുേന്നരമായ
േപ്പാേഴ ം േശഷമുള്ള സേഹാദരന്മാർ പ
േപരും
ചാത്തക്കാരായ
ാഹ്മണനും അഗ്നി േഹാ ിയുെട
ഇല്ല
വ േചർ . ഈ സേഹാദരന്മാർ വന്നാൽ
രാ ിയിൽ കിട റ ന്നതിനായി അഗ്നിേഹാ ി
േത്യകം പ
പുരമുറികൾ അവിെട മുേമ്പതെന്ന ഉണ്ടാ
ക്കീ ണ്ടായിരു . എല്ലാവരും അവരവരുെട നിയമാനു
ഷ്ഠാനങ്ങളും മ കഴി ് അവരവർ ള്ള ശയനഗൃഹങ്ങ
ളിൽ േപായി കിട കയും െച . എല്ലാവരും ഉറക്ക
മായേപ്പാൾ അഗ്നിേഹാ ികൾ അന്തർജനത്തിെനയും
ചാത്തത്തിനു വന്നിരി ന്ന ാഹ്മണെനയും വിളി ്
ഒരു വിള മായി പ േപർ കിട ന്ന സ്ഥല ം െകാ
േപായി “എെന്ന െതാ െകാ േനാ വിൻ” എ
പറ
. അന്തർജനവും ചാത്തക്കാരനും അഗ്നിേഹാ
ികെള െതാ െകാ േനാക്കിയേപ്പാൾ പ േപരും
ഒ േപാെല ശംഖച ഗദാപത്മാദികളായ ആയുധ
ങ്ങേളാടുകൂടി ചതുർബാഹുക്കളായി അനന്തെന്റ േമൽ
കിട റ ന്നതായി ക . ര േപരും ഭയവിസ്മയാ
കുലരായി െപെട്ട വീണു നമ രി . അങ്ങെന
അന്തർജനത്തിനും മ
ാഹ്മണർ ം ഉണ്ടായിരുന്ന
ദുശ്ശങ്കയും സംശയവും തീരുകയും ഇവർ എല്ലാവരും സാ
ക്ഷാൽ മഹാവി വിെന്റ അവതാരമൂർത്തികളാെണ
മനസ്സിലാവുകയും െച .
േമഷേത്താളഗ്നിേഹാ ികളുെട ഭവനം െപാന്നാനി
താലൂക്കിൽ േമഴ ർ അംശത്തിലാണെ . വ വനാടു
താലൂക്കിൽ ഒറ്റപ്പാലത്തിനു സമീപമുള്ള കട രു മനയ്ക്കൽ
ന രിമാർ ഈ അഗ്നിേഹാ ിയുെട പുലക്കാരുമേ .
അഗ്നിേഹാ ികളുെട ഭാര്യയായ അന്തർജനം ഒരിക്കൽ
അടുക്കലുള്ള പുഴയിൽ കുളിക്കാൻ േപായേപ്പാൾ ഒരു
താലം കൂടി െകാ േപായിരു . ആ താലം േത മുക്കി
െവള്ളത്തിലി ് ഒഴുകിേപ്പാകാതിരിക്കാൻ അതിൽ കുെറ
മണലും വാരിയി കുളി േകറി. േപാകാൻ േനര
താലെമടുത്തേപ്പാൾ വരുകയില്ല. അതു് അവിെട ഉറ
േപായി. അങ്ങെനയുണ്ടായതാണു് “തൃത്താലപ്പൻ” എ
േലാക സിദ്ധനായ േദവൻ. തൃത്താലപ്പെന്റ വി ഹം
ഇ ം മണൽ കൂട്ടിയതുേപാെല തെന്നയാണിരി ന്നതു്.
ശില േപാെല ഉറ
താനും.
നാറാണ
ാന്തെന്റ ദിവ്യത്വങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ
വളെരയു ്. അേദ്ദഹത്തിെന്റ പതിവായി ള്ള വൃത്തി
വലിയ ക കൾ ഉരുട്ടി മലയുെട മുകളിൽ െകാ െച
കയും മുകളിലാകുേമ്പാൾ ൈകവിടുകയും ക സ്വയേമവ
കീേഴ്പാ ് ഉരു േപാകുന്നതു ക ൈകെകാട്ടിച്ചിരിക്ക
യുമാണു്. ഇതു കണ്ടാൽ
“ഇ യും കനേത്താരു ക കളുരുട്ടിെക്കാ
ണ്ട ിതൻ മുകൾപ്പാട്ടിേല വാൻ പാരം ദണ്ഡം
ആയതു കീഴേപാേട്ട ചാടിപ്പാെനളുപ്പമാ
മായാസം െച േവണ്ടാ താഴ
വേന്ന നിൽ
.”

എ ള്ള സാേരാപേദശെത്ത ദൃഷ്ടാന്തെപ്പടുത്തി മനു
ഷ്യസ്ഥിതി ഇതിേനാടു സദൃശമാെണ ് എല്ലാവെരയും
േബാദ്ധ്യെപ്പടുത്താനാേണാ എ േതാ ം. “ആർക്കറി
യാവൂ മഹാന്മാരുെട മേനാഗതം!”
ഇേദ്ദഹത്തിെന്റ ഉപജീവനം ഭിക്ഷെയടു തെന്ന
യായിരു . ൈകയിൽ ഒരു െച പാ മു ്. ഭിക്ഷ
യാചി ് അന്ന കി ന്ന അരി മുഴുവൻ ൈവകുേന്നരമാ
കുേമ്പാൾ എവിെട എ
േവാ അവിെട വ സ്വയം
പാകം െച ഭക്ഷി ം. സ്വയം പാകഭക്ഷണമല്ലാെത
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പതിവില്ല. അതു് ഒരു േനരേമ ഉ താനും. ഊണുകഴി
ഞ്ഞാൽ അവിെടത്തെന്ന കിട ം. േനരം െവളുത്താൽ
പുറെപ്പടും. ഉച്ചവെര ക ് മലയിൽ ഉരുട്ടിേക്ക കയായി.
പിെന്ന ഭിക്ഷ യാചിക്കയും. ഇങ്ങെനെയാെക്കയാണു്
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ദിനചര്യ. അങ്ങെനയിരി േമ്പാൾ
ഒരു ദിവസം ൈവകുേന്നരമായേപ്പാൾ ഇേദ്ദഹം ഒരു ശ്മ
ശാനത്തിൽ െച േചർ . അതു് ഒരു ശവദാഹം കഴി ്
ജനങ്ങെളല്ലാം േപായ ഉടെന ആയിരുന്നതിനാൽ അവി
െട ധാരാളം തീയും മുറിെക്കാള്ളിയും ഉണ്ടായിരു .
ഇതുക ് നാറാണ
ാന്തൻ സ്വയംപാകത്തിനു് ഇവി
െടത്തെന്ന തരം എ നിശ്ചയി മൂ ക കെളടു ്
ആ പട്ടടയുെട ഒററ്റ
തെന്ന അടു കൂട്ടി. അടുക്കലു
ള്ള നദിയിൽ നി ് െവള്ളവും െകാ വ ് അരിയും
െവള്ളവും ഒരുമി തെന്ന ആ െച പാ ത്തിൽ അടു
പ്പ െവ കുേറ തീക്കനലും നീക്കി ട്ടി. കുറിെക്കാ
ള്ളികളും െപറുക്കി അടുപ്പിലി . ഇടതുകാലിേന്മൽ കുറ
മ ള്ളതിനാൽ ആ കാലു വലി ് അടു കല്ലിേന്മൽ
െവ തീയും കാ
മൂളിപ്പാ ം പാടി കുേറെശ്ശ ഉറക്കവും
തൂക്കി ആടി അങ്ങെന അവിെട ഇരു . മ
കാല
മായതിനാൽ തീ കായാൻ നല്ല രസവുമുണ്ടായിരു .
അങ്ങെനയിരു േനരം ഒരു യാമം കഴിഞ്ഞേപ്പാേഴ
ം ഭൂതേ തപിശാചുക്കേളാടുകൂടി ആർ തിമിർ
ചുടലഭ കാളിയുെട വരവായി. അവരുെട അട്ടഹാസങ്ങ
ളും അലർച്ചകളുെമാെക്കേക്കട്ടി ം നാറാണ
ാന്തനു്
ഒരു കുലുക്കവുമുണ്ടായില്ല. അവെരല്ലാവരും അടു വന്ന
േപ്പാൾ പെണ്ട മില്ലാത്തവിധം ഒരു മനുഷ്യനിരി
ന്നതു കണ്ടി ് “ആരാണവിെട വന്നിരി ന്നതു്? േവഗ
ത്തിൽ എണീ േപാകണം” എ പറ
.

നാറാണ
ാന്തൻ: നിങ്ങൾ കണ്ണിേല്ല? ഇവിെട
യിരി ന്നതു് ആരാെണ ക കൂെട േണ്ടാ?
ഞാെനാരു മനുഷ്യനാണു്. ഇേപ്പാൾ േപാകാൻ
ഭാവമില്ല.
ഭ കാളി: അതിേല്ല? എന്നാൽ ഞങ്ങൾ നിെന്ന േപടി
പ്പി ം.
ാന്തൻ: നിങ്ങൾ േപടിപ്പിച്ചാൽ ഞാൻ േപടിച്ചിെല്ലങ്കി
േലാ?
ഭ കാളി: ഞങ്ങൾ േപടിപ്പിച്ചാൽ േപടിക്കാെത അങ്ങ
െന ആെരങ്കിലുമുേണ്ടാ?
ാന്തൻ: ആേവാ? ഒ പരീക്ഷി േനാ
എന്നാലറിയാമേല്ലാ.

വിൻ.

ഇതുേകട്ടേപ്പാൾ അവർ േകാപം സഹിക്കവയ്യാതാ
യി ് എല്ലാവരുംകൂടി തീക്കട്ടേപാെലയിരി ന്ന ആ
ക കൾ തുറി മിഴി ം രക്തവർണങ്ങളായി ആയതങ്ങ
ളായിരി ന്ന നാവുകെള വള കടി ം ച ക്കലേപാെല
വളഞ്ഞ വലിയ ദം ങ്ങെളയും പ കെളയും പുറേത്ത
തള്ളി ം വലിയ അട്ടഹാസേത്താടുകൂടിയും നാറാണ
ാന്തെന േപടിപ്പി നായി ് അേദ്ദഹത്തിെന്റ േനെര
പാ
െച . അേദ്ദഹം ഇതുകണ്ടി ് യാെതാരു കൂസ
ലും കൂടാെത ചിരി െകാ ് അവിെട ഇരു . ലവേല
ശം േപടിച്ചില്ല. അേപ്പാൾ ചുടലഭ കാളിയും ഭൂതങ്ങളുെമ
ല്ലാം ലജ്ജസഹിക്കവഹിയാെത മുഖം താഴ്ത്തിെകാ
നി .
ാന്തൻ: എന്താ േപടിപ്പി കഴി

േവാ?

ഭ കാളി: അല്ലേയാ മഹാനുഭാവാ! അ ് ഒരു സാധാ
രണ മനുഷ്യനാെണ വിചാരി ് ഇങ്ങെന പറ
യുകയും വർത്തി കയും െചയ്തതാണു്. അവി
ടു ് സാമാന്യനെല്ല ് ഇേപ്പാൾ ഞങ്ങൾ ്
മനസ്സിലായി. അതിനാൽ ഇതാ ഞങ്ങളേപക്ഷി
, അവിടു കൃപയുണ്ടായി ഇവിെടനി
മാറിത്തരണം. ഞങ്ങൾ ഈ ചുടലയിൽ നൃത്തം
െചയ്വാനായി വന്നിരിക്കയാണു്.
ാന്തൻ: നിങ്ങളവിെട ഒരറ്റ
നൃത്തം െവേച്ചാളിൻ,
അതിനു ഞാൻ േപാകണെമ േണ്ടാ?
ഭ കാളി: മനുഷ്യർ കാൺെക ഞങ്ങൾ ് നൃത്തം െചയ്ക
വിഹിതമല്ല. അതിനാലാണു് ഇങ്ങെന അേപ
ക്ഷി ന്നതു്.
ാന്തൻ: എന്നാൽ നൃത്തം നാെള മതി. എ അേപക്ഷി
ച്ചാലും ഇ ഞാൻ ഇവിെടനി േപാവുകയില്ല.
ഭ കാളി: നൃത്തം നാെളയായാൽ േപാരാ, ഇന്നാണു്
പതിവു്.
ാന്തൻ: എന്നാൽ പതിവുേപാെലയാകെട്ട. ഞാൻ േപാ
യി ണ്ടാവുകയില്ല. എനി ം ചില പതിവുകളു
്. തീയും െവള്ളവും കി ന്ന ദിക്കിൽ അരി
വ ക, അരി െവ ന്ന ദിക്കിൽ ഉ ക, ഉ ന്ന
ദിക്കിൽ കിട ക ഇങ്ങെനയാണു് ന െട പതി
വു്. അതും വ്യത്യാസെപ്പടു കയില്ല.
ഒരു വിധത്തിലും ഇേദ്ദഹം ഒഴി
േപാവുകയിെല്ല
തീർച്ചായായേപ്പാൾ ഭ കാളി “അല്ലേയാ മഹാനുഭാ
വാ! അവിടു ് ഒരു വിധത്തിലും സമ്മതിക്കായ്കയൽ
ഞങ്ങൾ തെന്ന ഒഴി
െപാെയ്ക്കാളയാെമ നിശ്ചയി
. എന്നാൽ മനുഷ്യെര േനരി ക മുട്ടിേപ്പായാൽ
അവെര ശപിക്കേയാ അനു ഹിക്കേയാ ഒ ം െചയ്യാ
െത േപാകാൻ പാടില്ല. ദിവ്യനായിരി ന്ന അേങ്ങ
ഞങ്ങൾ ശപിക്കണെമ വിചാരി ന്നില്ല. അനു
ഹിക്കണെമന്നാണു് ഞങ്ങളുെട വിചാരം. അതിനാൽ
അവിേട ് ആ ഹമുള്ളെതന്താെണ ് പറഞ്ഞാലും”
എ പറ
.
ാന്തൻ: എനി നിങ്ങളുെട അനു ഹെമാ ം േവ
ണ്ട. നിങ്ങൾ െപാെയ്ക്കാള്ളിൻ. എനി േചാറു
കാലമായിരി
. ഞാനുണ്ണെട്ട.
ഭ കാളി: അേയ്യാ! അവിടുന്നങ്ങെന പറയരുതു്. ദയവു
ണ്ടായി എെന്തങ്കിലും ഒരു വരം ഞങ്ങേളാടു വാ
ങ്ങണം. അല്ലാെത ഞങ്ങൾക്കിവിെട േപാകാൻ
നിവൃത്തിയില്ല.
ാന്തൻ: നാശം! ഉപ വമായി തീർന്നേല്ലാ. ആെട്ട,
എന്നാൽ വല്ലതുെമാരു വരം വാങ്ങിേച്ചക്കാം.
ഞാെന മരി െമ നിങ്ങൾക്കറിയാേമാ?
ഭ കാളി: ഓേഹാ! ഇനി മുപ്പത്താറു സംവത്സരവും, ആറു
മാസവും, പ
ദിവസവും, അ നാഴികയും,
മൂ വിനാഴികയും കഴിയുേമ്പാൾ മരി ം.
ാന്തൻ: എന്നാൽ അതുകൂടാെത ഒരു ദിവസം കൂടി
എനി ജീവിച്ചിരുന്നാൽ െകാള്ളാെമന്നാ
ഹമു ്. അങ്ങെന അനു ഹിക്കണം.
ഭ കാളി: അതു ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചാൽ കഴികയില്ല. ഒരു
ദിവസെമന്നല്ല, ഒരു മാ സമയം കൂടി ആയു
തരാൻ ഞങ്ങൾ ശക്തിയില്ല.
ാന്തൻ: എന്നാൽ അതുേവണ്ട. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതിെന്റ
തേലദിവസം ഞാൻ മരിച്ചാലും മതി. അങ്ങെന
അനു ഹി വിൻ.
ഭ കാളി: അതും ഞങ്ങൾ നിവൃത്തിയില്ല.
ാന്തൻ: എന്നാൽ നിങ്ങളുെട അനു ഹം എനിെക്ക
ന്തിനാണു്? നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചാൽ ഒ ം െച
യ്യാൻ കഴികയിെല്ല എനിക്കറിയാം. അതാണു്
ആദ്യേമ എനി നിങ്ങളുെട അനു ഹെമാ ം
േവെണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞതു്.
ഭ കാളി: അവിടു ് കൃപയുണ്ടായി ഞങ്ങൾ വിചാരി
ച്ചാൽ കഴിയുന്നതായ ഒരു വരെത്ത വരിക്കണം.
ാന്തൻ: എന്നാലാവെട്ട. ഈ ശനികളിവിെടനിെന്നാ
ഴി
േപാകണമേല്ലാ. എെന്റ ഈ ഇട
കാലിേന്മലുള്ള മ വല
കാലിേന്മലാവാൻ
അനു ഹിച്ചി െപാെയ്ക്കാൾവിൻ. ഇതു നിങ്ങൾ
വിചാരിച്ചാൽ കഴിയും.
ഇതുേക ചുടലഭ കാളിയും മ സേന്താഷി ് അ കാ
രം അനു ഹിച്ചി ം മറ
േപായി. അനു ഹ കാരം
മ വല
കാലിേന്മലാവുകയും െച . നാറാണ
ാന്തൻ ഊണും കഴി ് അവിെടത്തെന്ന കിട റങ്ങി.
അരുേണാദയമായേപ്പാൾ എണീ ക പിടിക്കാൻ േപാ
വുകയും െച . ഈ കഥയിൽ നി ് ഈശ്വരക ിത
െത്ത നീക്കാൻ ആരു വിചാരിച്ചാലും കഴിയുന്നതെല്ല
ഷ്ടമാകു .

ഒരിക്കൽ നാറാണ
ാന്തൻ ഒരു നീചജാതിക്കാ
രെന്റ ചാത്തമുണ്ണാൻ േപാകുന്നതറി
് മെറ്റാരാൾകൂെട
ഒരുമി െച . ര േപരും മൂ മുെട്ട ഊണുകഴി . ഉട
െന ര േപരും ഒരുമി തെന്ന അവിെടനി പുറെപ്പ .
വഴി നാറാണ
ാന്തൻ “എനി ദാഹി
”
എ പറ
. “എനി ം ദാഹം സഹിക്കവഹിയാെത
യായിരി
” എ പറ
. അേപ്പാൾ നാറാണ
ാന്തൻ “ആെട്ട നിവൃത്തിയുണ്ടാക്കാം” എ പറ
.
പിെന്നയും ര േപരും കൂടി കുറചുെചന്നേപ്പാൾ ഒരു മൂശാ
രിയുെട ആലയിൽ ഒരു വലിയ വാർ വാർക്കാനായി
ഓടു ചൂളയിൽവ രു ന്നതു ക . നാറാണ
ാന്തൻ
അവിെടേക്കറിെച്ച ് ഒരുകിത്തിള മറിയുന്ന ഓടു കുെറ
ൈകെകാ േകാരി ടി . മേറ്റ ആേളാടും കുടിക്കാൻ
പറ
. “അേയ്യാ! െപാള്ളിച്ച േപാകും. എനി
യാസമു ് ” എ മേറ്റയാൾ പറഞ്ഞേപ്പാൾ “എന്നാൽ
തനി
്. ഞാനു േന്നടെത്താെക്കയുണ്ടായാൽ
ഞാൻ കുടി ന്നെതാെക്ക കുടിക്കയും േവണം” എ
പറ
നാറാണ
ാന്തൻ േപാവുകയും െച .
“മു െമാരുത്തൻ വർത്തിച്ചതിെന
മൂലെമ ള്ള വിചാരവും കൂടാെത
മറ്റവൻകൂെട വർത്തിക്കിലിങ്ങെന
കുറ്റം ഭവി െമേന്നാർ െകാണ്ടീടുവിൻ”
എ ള്ള സാേരാപേദശത്തിനു് ഈ കഥ ദൃഷ്ടാന്ത
മാകു .
നാറാണ
ാന്തൻ ചിലേപ്പാൾ ക റു കൾ കൂ
ട്ടംകൂടി വരിവരിയായി േപാകുേമ്പാൾ അവെയെയല്ലാം
എണ്ണിെക്കാണ്ടിരി ം. അങ്ങെനയും ഒരു പതിവു ്.
അങ്ങെന ഒരു ദിവസം നാറാണ
ാന്തൻ ഉറു കെള
എണ്ണിെക്കാണ്ടിരി േമ്പാൾ ഒരാൾ അടുെക്കെച്ച ്
“എ യായി?” എ േചാദി . ഉടെന നാറാണ
ാന്തൻ “പതിനായിരം േപായി. പതിനായിരമു ്.
അതുകൂെട േപാകണം. എന്നാൽ സുഖമായി” എ
മറുപടി പറ
. ഈ െച േചാദിച്ച ആൾ ് വള
െരക്കാലമായി വയറ്റിൽ ഒരു േവദനയുണ്ടായിരു .
അതിനു ചികിത്സ ം മ മായി പതിനായിരം രൂപ െച
ലവായി ണ്ടായിരു . പിെന്ന അയാൾ പതിനായിരം
രൂപ െകട്ടിെവച്ചി മുണ്ടായിരു . നാറാണ
ാന്തൻ
പറഞ്ഞതിെന്റ സാരം ആ പതിനായിരംകൂടി െചലവാ
യാൽ ഇയാൾ വയറ്റിൽ േവദന േഭദമായി സുഖമാകു
െമന്നായിരു . ആ സാരം ഈ മനുഷ്യൻ മനസ്സിലാക്കി
േശഷമുണ്ടായിരുന്ന പതിനായിരംകൂടി ചികിത്സ ം
സത്കർമ്മങ്ങൾ മായി െചലവാ കയും വയറ്റിൽ
േവദന േഭദമാവുകയും െച .
അകവൂർ ചാത്തനും ഇതുേപാെലത്തെന്ന ഒരു ദിവ്യ
നായിരു . അേദ്ദഹം അകവൂർ ന രിപ്പാട്ടിെല ഭൃത്യ
നായി ആ മനയ്ക്കലാണു് താമസിച്ചിരുന്നതു്. അന്നെത്ത
അച്ഛൻ ന രിപ്പാട്ടിേല ് അനർഹയായ ഒരു ീയിൽ
മന
വർത്തിക്കയാൽ തത്പാപപരിഹാരാർത്ഥം
ഗംഗാസ്നാനം െചയ്യണെമ തീർച്ചയാക്കി. ന രി
പ്പാട്ടീ േപായേപ്പാൾ ഭൃത്യനായ ചാത്തെനയും െകാ
േപായി. ചാത്തൻ ഒരു ചുരയ്ക്കായും എടുത്തി ണ്ടായിരു .
ന രിപ്പാട്ടീ സ്നാനം കഴിച്ച തീർത്ഥങ്ങളിെലല്ലാം ചാ
ത്തൻ ഈ ചുരയ്ക്കായും മുക്കി, ചാത്തൻ എ ം സ്നാനം
കഴി മില്ല. ന രിപ്പാട്ടീ തിരിെയ സ്വഭവനത്തിൽ
എത്തി, കാലൈഭരവ ീതിയും മ ം േകമമായിക്കഴി
പാപേമാചനം വ എ വിചാരി ് ഇരിപ്പായി.
അങ്ങെനയിരി േമ്പാൾ ഒരു ദിവസം ചാത്തൻ ഈ
ചുരയ്ക്കാെയടു
കറി നുറുക്കിെക്കാടു .
അെതാരു ക ൻ ചുരയ്ക്കയായിരുന്നതിനാൽ കൂട്ടാൻ
ക െകാ കൂട്ടാൻ പാടിലായിരു . കൂട്ടാൻ ക തി
നാൽ ന രിപ്പാട്ടീ ് അന്തർജനത്തിെന േദഷ്യെപ്പ .
“ചാത്തൻ നുറുക്കിത്തന്നതാണു് ഞാൻ െവച്ചതു്. കഷ
ണെമന്താെണന്നറിഞ്ഞില്ല. ആ കഷണത്തിെന്റ ക ാ
യിരിക്കണം. അല്ലാെതെയാ മല്ല” എന്നന്തർജനം
പറ
. ന രിപ്പാട്ടീ ് ഊണുകഴി
് പുറ വന്ന
യുടെന ചാത്തെന വിളി ് “കൂട്ടാനിനു നുറുക്കിെക്കാടുത്ത
കഷണെമന്തായിരു ” എ ം “അതു ക ന്നതിെന്റ
കാരണെമെന്ത ം” േചാദി . അേപ്പാൾ ചാത്തൻ “കൂട്ടാ
െന്റ കഷണം ക
െണ്ടങ്കിൽ തിരുമനസ്സിെല പാപവും
തീർന്നിട്ടില്ല. തിരുേമനി സ്നാനം കഴിച്ച പുണ്യതീർത്ഥ
ങ്ങളിെലല്ലാം അടിയൻ ആ ക ൻ ചുരയ്ക്കായും മുക്കിയ
േല്ലാ. ആ ചുരയ്ക്കയാണു് കൂട്ടാനി നുറുക്കിെക്കാടുത്തതു് ”
എ പറ
.

ഇതു േകട്ടേപ്പാൾ ചാത്തൻ തെന്ന പരിഹസിക്കാ
നായിട്ടാണു് ചുരയ്ക്ക മുക്കിെക്കാ വന്നെത ് മനസ്സി
ലാകയാൽ ന രിപ്പാട്ടിെല േകാപം അേശഷം േപായി
എ തെന്നയല്ല, വളെര ലജ്ജയുമുണ്ടായി. തെന്റ പാപം
തീർന്നിട്ടിെല്ല സ്വയേമവ ന രിപ്പാട്ടീ സമ്മതി .
“ഇനി പാപം തീരാൻ എ േവണെമ നീ തെന്ന
പറ
തരണ”െമ ന രിപ്പാട്ടീ പറയുകയാൽ
ചാത്തൻ, “തിരുേമനി യാെതാരു സാധനെത്ത ആ ഹി
േവാ അതിെന്റ തിമ ഇരു െകാ ണ്ടാക്കി ് അതു
തീയിലി നല്ലേപാെല പഴുപ്പിെച്ചടു
നാട്ടി, അേനകം
ജനങ്ങൾ കൂടിനി േമ്പാൾ ഇന്ന സംഗതിയുെട പാപം
തീരാനാെണ ് ഉറെക്ക വിളി പറ
െകാ ് അതി
െന ആലിംഗനം െചയ്യണം. അല്ലാെത ഈ പാപം
ഒരിക്കലും തീരുന്നതല്ല” എ പറ
. ന രിപ്പാട്ടീ ്
ഇതുേക ് അങ്ങെനതെന്ന െചയ്യാെമ തീർച്ചെപ്പടു
ത്തി. പിെന്ന ഇരു െകാ ് ഒരാേളാളം വലിപ്പത്തിൽ
ഒരു ീ തിമയുണ്ടാക്കി . ഈ തിവിധി ഇന്ന ദി
വസം െചയ്കെയ നിശ്ചയി മലയാളരാജ്യെമാ
ഒരു പരസ്യവും സിദ്ധെപ്പടുത്തി. സമയമായേപ്പാ
േഴ ം അസംഖ്യം ജനങ്ങൾ അവിെട വ കൂടി.
തിമയും പഴുപ്പി വലിയ െകാടിലുകൾെകാ ം മ ം
പിടി സഭയിൽ നാട്ടിവ . ന രിപ്പാട്ടീ തനി
പാപം സംഭവിക്കാനുള്ള കാരണവും ഇതു് അതിെന്റ
പരിഹാരമാെണ ം ഉറെക്ക വിളി പറ
െകാ ്
തീക്കട്ടേപാെല ജ്വലി െകാണ്ടിരി ന്ന തിമെയ
െകട്ടിപ്പിടിക്കാനായി ഓടിെച്ച . െതാ െതാട്ടിെല്ലന്നാ
യേപ്പാൾ അടു
നിന്നിരുന്ന ചാത്തൻ ന രിപ്പാട്ടിെല
തടു
നിറുത്തിെക്കാ ് “ഇ യും മതി. ഇേപ്പാൾ
അവിടുെത്ത പാപെമല്ലാം തീർന്നിരി
” എ പറ
. അതിെന അവിെട കൂടിയിരുന്ന സകലജനങ്ങളും
ഐക്യകേണ്ഠന സമ്മതി കയും െച . ഇതിനാൽ
പാപേമാചനത്തിനു പശ്ചാത്താപവും മനഃശുദ്ധിയുമാണു്
േവണ്ടെത ം അതുകൂടാെത ഗംഗാസ്നാനം മുതലായവ
െചയ്താൽ മതിയാകുന്നതെല്ല ം ഷ്ടമാകു വേല്ലാ.
ന തിരിപ്പാട്ടീ പതിവായി ഏഴരനാഴിക െവളുപ്പാനു
ള്ളേപ്പാൾ കുളി ് ഉച്ചയാകുന്നതുവെര േതവാരം കഴി
ന്നതിെന്റ ഉേദ്ദശെമന്താെണ ് ഒരു ദിവസം ചാത്തൻ
േചാദി . “ഞാൻപര ഹ്മെത്ത േസവിക്കയാെണ”
ന തിരിപ്പാട്ടീ പറ
. “അേപ്പാൾ പര ഹ്മം
എങ്ങെനയിരി ം?” എ ചാത്തൻ േചാദിക്കയാൽ
ന തിരിപ്പാട്ടീ പരിഹാസമായി “ന െട മാടൻ
േപാത്തിെനേപ്പാലിരി ം” എ പറ
. പിെന്ന
ന തിരിപ്പാട്ടീ കുളി േമ്പാൾ ചാത്തനും പതിവായി
കുളി പര ഹ്മെത്ത േസവി തുടങ്ങി. അങ്ങെന നാ
തു ദിവസം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ ചാത്തെന്റ ധ്യാന കാരം
മാടൻേപാത്തിെന്റ സ്വരൂപത്തിൽ പര ഹ്മം അയാൾ
ത്യക്ഷമായി. പിെന്ന സദാ പര ഹ്മം ചാത്തെന്റ
കൂെട നട കയും അയാൾ പറയുന്ന േവലകൾ െചയ്ക
യും തുടങ്ങി. ന തിരിപ്പാട്ടീ ് ഈ വിവരെമാ ം
അറിഞ്ഞതുമില്ല. അേദ്ദഹത്തിനു് ഈ മാടൻേപാ ്
അ ത്യക്ഷമായിട്ടാണു് ഇരുന്നതും.
അങ്ങെനയിരി േമ്പാൾ ന തിരിപ്പാട്ടീ െത
േക്ക ദിക്കിേല ് ഒരു യാ യുണ്ടായി. ഭാണ്ഡെമടു ന്ന
തിനു ചാത്തെനയും െകാ േപായി. ചാത്തൻ ഭാണ്ഡം
മാടൻേപാത്തിെന്റ പുറ
െകട്ടിയി ചുമപ്പിചുെകാ
ന തിരിപ്പാട്ടിെല കൂെടേപ്പായി. ഓചിറപ്പടനിലം എ
സിദ്ധമായ സ്ഥല െചന്നേപ്പാൾ അവിെട ഒരു വി
സ്താരം കുറഞ്ഞ വാതുക്കലൂെട കട േപാേകണ്ടിയിരു .
ന തിരിപ്പാട്ടീ മുേമ്പ കട . പിന്നാെല ചാത്തനും
കട . മാടൻേപാത്തിെന്റ െകാ കൾ അവിെട തടഞ്ഞ
തിനാൽ അതിനു കടക്കാൻ പാടില്ലാെത അവിെട നി .
അേപ്പാൾ ചാത്തൻ തിരി
നി ് “ചരി കട ”
എ പറ
. ന തിരിപ്പാട്ടീ ് ഇതുേക തിരി
േനാക്കിയേപ്പാൾ മാടൻേപാത്തിെന അേദ്ദഹത്തിനു
കാണ്മാൻ പാടില്ലായിരുന്നതിനാൽ “നീ ആേരാടാണു്
പറയുന്നതു്?” എ േചാദിചു. “ന െട മാടൻേപാത്തി
േനാടു് ” എ ചാത്തൻ മറുപടി പറ
.
ന തിരിപ്പാടു്: മാടൻേപാെത്തവിെട? ഏതു മാടൻേപാ
്?
ചാത്തൻ: ഇതാ നി
. അവിടു കാണുന്നിേല്ല? തി
രുമനസ്സിെല ക ന കാരം അടിയൻ േസവി
ത്യക്ഷമാക്കിയ മാടൻേപാത്താണിതു്.
ഇതുേക ന തിരിപ്പാട്ടീ ചാത്തെന െതാ ംെകാ
് േനാക്കിയേപ്പാൾ മാടൻേപാത്തിെന്റ ആകൃതിയിൽ
ത്യക്ഷമായിരി ന്ന പര ഹ്മെത്ത ക . ന തി
രിപ്പാട്ടീ ് “എെന്നക്കാൾ ഭക്തി നിന തെന്നയാണു്.
അതിനാൽ ഞാൻ നിെന്നയും വന്ദി
” എ പറ
ചാത്തെന നമ രി . ഉടെന മാടൻേപാ ് അവി
െടത്തെന്ന ഭൂമിയിൽ താണുേപായി. “അടിയെന്റ മാടൻ
േപാത്തില്ലാെത അടിയൻ വരികയില്ല” എ പറ
ചാത്തനും അവിെട ഇരിപ്പായി. “എനിക്കിനി എന്താണു്
ഗതി” എ ന തിരിപ്പാട്ടീ േചാദി . അേപ്പാൾ
ചാത്തൻ “േമേ ാ ് േകറാൻ നൂലുണ്ടേലാ. അതുപിടിചു
േകറിെക്കാള്ളണം” എ പറ
. അതിെന്റ സാരം
േവദം െകാ േമാക്ഷെത്ത ാപി െകാള്ളണെമന്നാ
െണ ് മനസ്സിലാക്കി ന തിരിപ്പാട്ടീ ചാത്തെന
വി വിഷാദേത്താടുകൂടി േപാവുകയും െച . ചാത്തൻ
പിെന്നയും കുറെഞ്ഞാരുകാലം പര ഹ്മെത്തയും ധ്യാ
നി െകാ ് അവിെടയിരു . ഒടുക്കം ആ േതാറും
പതിവുള്ള പടയിൽേച്ചർ മരി സായൂജ്യം ാപിക്ക
യും െച .
ഉളിയ ർ െപരുന്തച്ചനും അേനകം അ തകർ
മ്മങ്ങൾ വർത്തിച്ചി
്. സ്വേദശ തെന്ന ഒരു
േക്ഷ ത്തിെല ഉപേയാഗത്തിേലക്കായി അവിടുെത്ത
ഊരാൺമക്കാർ പറഞ്ഞി ് ഒരു കുളം െപരുന്തച്ചൻ
ഉണ്ടാക്കീ
്. കുളം കുഴി ക െകട്ടി ടങ്ങിയേപ്പാൾ
ഊരാൺമക്കാരിൽ ചിലർ കുളം നീളത്തിലിരിക്കണ
െമ ം ചിലർ ചതുരത്തിൽ േവണെമ ം മ ചിലർ
വട്ടത്തിൽ േവണെമ ം മ ം തർക്കമായി. അേപ്പാൾ
െപരുന്തച്ചൻ “നിങ്ങളാരും വഴ പിടിേക്കണ്ട. എല്ലാ
വരുെടയും ഇഷ്ട കാരം കുളം വട്ടത്തിൽ നീളത്തിൽ
സമചതുരത്തിൽ ിേകാണമായി േകാഴിമുട്ടഭാഷയിലു
ണ്ടാക്കിേയക്കാം. എന്നാൽ േപാേര?” എ പറ
്
അങ്ങെന ഒരു കുളവും െകട്ടിത്തീർ . ആ കുളത്തിെന്റ
ഓേരാേരാ ഭാഗ നി ം േനാക്കിയാൽ െപരുന്തച്ചൻ
പറഞ്ഞതുേപാെല ഒെക്കയും േതാ ം. കുളത്തിലി
റങ്ങിയാൽ ഇേപ്പാഴും ആർ ം കിഴ ് പടിഞ്ഞാറു്
അറിയാൻ പാടില്ലാെതയാണിരി ന്നതു്. അതിനാൽ
ാഹ്മണർ ആ കുളത്തിൽ കുളി നിത്യകർമ്മം കഴി
ക്കാറില്ല. െപരുന്തച്ചനു് അതിദിവ്യനായ ഒരു പു നും
ഉണ്ടായിരു . ഈ കുളം െപരുന്തച്ചൻ കുഴിച്ചേപ്പാൾ,
മകൻ, “പുഴ കട ് ഈ കുളത്തിേല ് വല്ലവരും േപാകു
േമാ?” എ േചാദി . അ കുളം േക്ഷ ത്തിനടു ം
പുഴ വളെര അക ം ആയതിനാൽ “ഇെതന്താടാ ാ
പറയുന്നതു്? പുഴ എ ദൂെരക്കിട
” എ െപ
രുന്തചൻ പറ
. “ആെട്ട, കാണാം” എ മകനും
പറ
. കുറ കാലം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ ദൂേര ടി ഒഴുകി
െക്കാണ്ടിരുന്ന നദി കുത്തിപ്പാ
് അമ്പലത്തിെന്റയും
കുളത്തിെന്റയും മേധ്യ ഒഴുകി ടങ്ങി. അേപ്പാൾ അമ്പ
ലമിക്കെരയും കുളമക്കെരയുമായിത്തീർ . ആറു കട ്
ആരും കുളത്തിേല േപാകാെതയുമായി. ഇേപ്പാഴും ആ
സ്ഥിതിയിൽ തെന്ന ഇരി
.
പിെന്ന െപരുന്തച്ചൻ ഒരു നദിയിൽ ഒരു പാലം
പണിതു. അതിനും കുെറ ദിവ്യത്വമു ്. പാലത്തിെന്റ ഒര
റ്റ ് ഒരു പാവയു ്. മേറ്റ അറ്റ ് ആൾ േകറുേമ്പാൾ
പാവ കീേഴ്പാ താണുതുട ം. ആൾ പാലത്തിെന്റ മധ്യ
ത്തിലാകുേമ്പാൾ പാവ െവള്ളത്തിൽ മു ം. അേങ്ങ
അറ്റ
െച േമ്പാേഴ ം പാവ വായിൽ നിറ െവ
ള്ളവുംെകാ പൂർവസ്ഥിതിയിൽ മുകളിൽ വ നി ം.
ആൾ അടു
െച േമ്പാൾ െച ന്ന ആളുെട മുഖ ്
ഒരു തു ം െകാടു ം. ഇങ്ങെനയാണതിെന്റ സൂ ം.
ഇതു െപരുന്തച്ചെന്റ മകൻ കണ്ടി േവെറാരു പാവെയ
ഉണ്ടാക്കി പാലത്തിെന്റ ഇേങ്ങ അറ്റ ം െവ . ആ
പാവ പാലത്തിേന്മൽ ആളുകയറുേമ്പാൾ മുേമ്പ നട
തുട ം. ആളുകൾ അേങ്ങ അറ്റ
െച ന്നതിനുമുേമ്പ
അവിെട എ ം. മേറ്റപ്പാവ തു ന്നതിനുമുേമ്പ അതിെന്റ
െചകിട്ട ് ഈ പാവ ഒരടിെവ െകാടു ം. അേപ്പാൾ
ആ തു ന്ന പാവയുെട മുഖം തിരി
േപാകുന്നതിനാൽ
ആരുെടയും മുഖ
തുപ്പാൻ കഴിയാെതയുമായി.
െപരുന്തച്ചൻ ഒരിക്കൽ ഒരു വഴിയാ േപാകുേമ്പാൾ
ഒരു ദിക്കിൽ ചില ആശാരിമാർകൂടി ഒരമ്പലം പണി
യുന്നതു ക ് അവിെടെച്ച േനാക്കിെക്കാണ്ടിരു .
ആശാരിമാരാരും െപരുന്തച്ചെന ബഹുമാനിക്കയും കണ്ട
തായി നടിക്കേപാലും െചയ്തില്ല. അവർ ് ഊണു കാ
ലമായേപ്പാൾ െപരുന്തച്ചെന വിളിക്കാെത േപാവുകയും
െച . ഉടെന ീേകാവിലിനുള്ള കഴുേക്കാലിെന്റ അറ്റ
െത്താെക്ക ഓേരാ വരകൂടി വര ം െവ െപരുന്തച്ചനും
േപായി. ആശാരിമാർ ഊണു കഴി
വ പണി തു
ടങ്ങി. െപരുന്തച്ചൻ വരച്ച വര അവിടെത്തക്കണക്കാ
ശാരി വരച്ചതാെണ വിചാരി ് അവിെട െവ മുറി
കഴുേക്കാെലല്ലാം പണിതീർ
കൂ േകറ്റിയേപ്പാൾ കഴു
േക്കാലിനു നീളം േപാരായ്കയാൽ കൂടം പിടിക്കയില്ല.
കണക്കനും പണിക്കാരനും കൂടി പഠിച്ച വിദ്യെയല്ലാെമ
ടുത്തി ം കൂടം പിടിച്ചില്ല. ഈ അബദ്ധം എങ്ങെന വ
എന്നറിയാെത എല്ലാവരും വളെര വ്യസനി . ഒടുക്കം
കഴുേക്കാലുകൾ മാറ്റണെമ തെന്ന തീർച്ചെപ്പടുത്തി.
ീേകാവിലിെന്റ കൂ േകറ്റിയ വിധത്തിൽ തെന്ന കൂടം
പിടിക്കാെത ആ നിലയിൽ െവ ംെവ തെന്ന േവെറ
പണികൾ തുടങ്ങി.
െപരുന്തച്ചൻ േപായി ആരുമറിയാെത കുെറക്കടു
ടികൾ ഉണ്ടാക്കിെക്കാ പുറെപ്പ . യാ യായേപ്പാൾ
“എേങ്ങാട്ടാ യാ ?” എ മകൻ േചാദി . ഒ ം
മിണ്ടാെത െപരുന്തച്ചൻ േപായി. പിന്നാെല മകനും
പുറെപ്പ . ഒരു ദിവസം ഉച്ചയായേപ്പാൾ ആ അമ്പലം
പണിയുന്ന സ്ഥല
വ . അേപ്പാൾ ആശാരിമാെര
ല്ലാം ഉണ്ണാൻ േപായിരിക്കയായിരു . അവിെട ആരുമി
െല്ല മനസ്സിലായേപ്പാൾ െപരുന്തച്ചൻ ീേകാവിലിനു
മുകളിൽ േകറി ഈ കടു ടികെളല്ലാം െവച്ചിണക്കി ഒര
ടി െകാടു . െപെട്ട കൂടം പിടിക്കയും െച . അേപ്പാ
േഴ ം മകനും അവിെട എത്തി. ഉടെന െപരുന്തച്ചൻ
“കേണ്ടാടാ, മകേന കൂടം പിടിച്ചതു് ” എ േചാദിചു.
“ഓേഹാ കാണുകയും പഠിക്കയും െച ” എ മകൻ
ഉത്തരം പറ
.
ഇങ്ങെന പലവിധത്തിലും മകൻ അസാമാന്യനാ
െണ ് അറിഞ്ഞേപ്പാൾ തെന്റ ആദ്യപു നാെണങ്കിലും
െപരുന്തച്ചനു് അവെന റി ് സഹിയവയ്യാെതയുള്ള
അസൂയയും ൈവരവുമുണ്ടായി. ഇവൻ ജീവിച്ചിരുന്നാൽ
തെന്റ യശസ്സിനു ഹാനി ഭവി െമ ം അതിനാൽ ഏതു
വിധവും ഇവെന്റ കഥ കഴിക്കണെമ ം െപരുന്തച്ചൻ
തീർച്ചയായി മനസ്സിൽ ഉറ .
കൂടം പിടിച്ച ശബ്ദം േക ് ആശാരിമാെരല്ലാം ഓടിവ
േനാക്കിയേപ്പാൾ കൂടം പിടിച്ചിരി ന്നതായി ക .
അേപ്പാൾ ഇെതല്ലാം െപരുന്തച്ചെന്റ കശൗലങ്ങളാെണ
മനസ്സിലാവുകയാൽ ആശാരിമാെരല്ലാം െപരുന്തച്ച
െനയും മകെനയും വന്ദി ബഹുമാനി . അ മുതൽ
െപരുന്തച്ചെനയും മകെനയും പണി
ധാനന്മാരാ
യി േചർ കയും അവർകൂടി പണി തുട കയും െച .
അക്കാലം മുതൽ ആശാരിമാർ പണിതുെകാണ്ടിരി
ന്ന സ്ഥല
മറ്റാശാരിമാർ വന്നാൽ അവർ കൂടി
േചാറുെകാടുക്കാെത ഇവർ ഉ കയിെല്ല ഒേരർപ്പാ
ടു് െവ .
പിെന്ന അവിെടപ്പണിതുെകാണ്ടിരി ന്ന കാല
െപരുന്തച്ചൻ അമ്പലത്തിെന്റ മുകളിലിരു െകാ താ
െഴ നിഞ്ഞിരു പണിയുന്ന മകെന്റ കഴുത്തിേല ്
ഒരു വലിയ ഉളി ൈകേമാശം വ േപായി എന്ന ഭാവ
ത്തിൽ ഇ . ഉളിവ വീണു് കഴു ് രണ്ടായി മുറി
്
മകൻ മരിക്കയും െച . ഈ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരി
ന്നതു് തിരുവല്ലായിൽ െവച്ചാെണന്നാണു് േകട്ടിരി
ന്നതു്.
െപരുന്തച്ചൻ സ്വേദശ ള്ള ന രിമാരുെട ആവ
ശ്യ കാരം അവിെടയും ഒരമ്പലം പണിതി
്. അവി
െട േസാപാനത്തിങ്കൽനി
ീേകാവിലകേത്ത
േകറുേമ്പാൾ ഇടയ്ക്കിെട തല മു െമ േതാ ം കണ്ടാൽ.
സാധാരണയായി േകറുകയും ഇറ കയും െചയ്താൽ തല
മു കയില്ല. തല മുട്ടിേയ െമ സംശയി നി കേയാ
കുനിയുകേയാ െചയ്താൽ തല മു കയും െച ം. അങ്ങെന
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ഒരു വിദ്യയു ്. അവിെട തിഷ്ഠിച്ചിരി ന്ന ബിംബ
വും െപരുന്തച്ചനുണ്ടാക്കിയതാണു്. ന രിമാെരല്ലാവരും
കൂടി ഒരു ബിംബമുണ്ടാക്കിെക്കാടുക്കണെമ െപരുന്ത
ച്ചേനാടു പറ
. അങ്ങെനയാവാെമ െപരുന്തച്ചനും
സമ്മതി . ഏതു മൂർത്തിയുെട വി ഹമാണു് േവണ്ടെത
് ന രിമാർ പറ
മില്ല, െപരുന്തച്ചൻ േചാദി മില്ല.
തമ്മിൽ പിരി
കഴിഞ്ഞേപ്പാഴാണു് െപരുന്തച്ചൻ
അതിെന റി ് വിചാരിച്ചതു്. എല്ലാവരും അത്താഴം
കഴി
് കിട ന്ന സമയം അവരവരുെട ഇഷ്ടേദവത
യുെട േപരു പറ
ാർത്ഥി മേല്ലാ. അതിനാൽ
ന രിമാർ കിട ന്ന സമയം എ പറയു എന്ന
റിയണം. അതറിഞ്ഞാൽ അവരുെട ഇഷ്ടേദവതയുെട
വി ഹം ഉണ്ടാക്കിെക്കാടുക്കാമേല്ലാ. എന്നിങ്ങെന
വിചാരി ് െപരുന്തച്ചൻ പല ദിവസമായി ന രിമാർ
കിട ന്ന സമയ ് അവിെടെയാെക്കേപ്പായി ഒളി നി
. അവെരല്ലാം കിട ന്ന സമയ ് “അവിെടക്കിട”
എ ം പറ
െകാണ്ടാണു് കിട ക പതിവു്. അല്ലാ
െത ഈശ്വരനാമം ഒ ം പറയുക പതിവില്ല. ഒടുക്കം
െപരുന്തച്ചൻ “എന്നാലവിെടക്കിട” എ ം പറ
് ഒരു
ബിംബം ഉണ്ടാക്കിെക്കാടു . അങ്ങെന ഒരു ബിംബം
ഇേപ്പാഴും അവിെട കിട
്. മൂർത്തിെയന്താെണ
് ആർ ം ഒരു നിശ്ചയവുമില്ല.
െപരുന്തച്ചൻ ഒരു ദിവസം രാവിെല അഗ്നിേഹാ ി
െയ കാണാനായി അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഇല്ല
െചന്നിരു
. െപരുന്തച്ചനും മ ം അഗ്നിേഹാ ിയുെട ഇല്ല
െച
ന്നാൽ ാദ്ധമൂേട്ട ന്ന ദിവസങ്ങളിലല്ലാെത അക
കടക്കാറില്ല. മ ള്ള ദിവസങ്ങളിൽ അവിെടെച്ചന്നാൽ
യഥാ മം പുറ
നി കേയ പതിവു . അതിനാൽ
െപരുന്തച്ചൻ അ െചന്നി പടി പുറത്താണു് നിന്ന
തു്. അവിെട നി െകാ ് അഗ്നിേഹാ ി അേപ്പാൾ
എ െച കയാെണ ് അേന്വഷി . അേപ്പാൾ അേദ്ദ
ഹം സഹ ാവൃത്തി കഴി കയാെണ ഭൃത്യന്മാർ
പറ
. ഉടെന െപരുന്തച്ചൻ അവിെടയിരു നില ്
െചറുതായി ് ഒരു കുഴി കുഴി . െപരുന്തച്ചൻ പിെന്ന
അേന്വഷിച്ചേപ്പാൾ അഗ്നിേഹാ ി ആദിത്യനമ ാര
ത്തിലായിരു . അേപ്പാഴും െപരുന്തച്ചൻ ഒരു കുഴി കുഴി
. പിെന്ന അേന്വഷിച്ചേപ്പാൾ അഗ്നിേഹാ ി ഗണപ
തിേഹാമമായിരു . െപരുന്തച്ചൻ അേപ്പാഴും ഒരു കുഴി
കുഴി . ഇങ്ങെന െപരുന്തച്ചൻ അേന്വഷിചേപ്പാെഴാെക്ക
അഗ്നിേഹാ ി വി പൂജ, ശിവപൂജ, സാള ാമപുഷ്പാ
ഞ്ജലി, ൈവശ്യം മുതലായി ഓേരാ കഴി െകാണ്ടിരി
കയായിരു . അേപ്പാെഴല്ലാം െപരുന്തച്ചൻ ഓേരാ
കുഴി കുഴി കയും െച . േനരം ഉച്ചയായേപ്പാേഴ ം
അഗ്നിേഹാ ി പുറ വ . അേപ്പാൾ െപരുന്തച്ചൻ
“േതവാരെമല്ലാം കഴിേഞ്ഞാ?” എ േചാദി .
അഗ്നിേഹാ ി: ഓ! ഏകേദശം കഴി
. െപരുന്ത
ച്ചൻ വന്നി ് വളെര േനരമായി, അേല്ല? ഇരു
മുഷിഞ്ഞായിരി ം.
െപരുന്തച്ചൻ: ഒ ം മുഷിഞ്ഞില്ല. എനി ം ഇവിെട
മിനേക്കടുണ്ടായില്ല. ഇവിെട ഞാൻ അേനകം കു
ഴികൾ കുഴി . പേക്ഷ, ഒന്നിലും െവള്ളം കണ്ടില.
ഇ യും േനരംെകാ ് അേനകം കുഴികൾ കുഴി
ക്കാെത ഒരു കുഴി കുഴിച്ചിരു െവങ്കിൽ ഇേപ്പാൾ
െവള്ളം കാണുമായിരു .
ഇതു േകട്ടേപ്പാൾ െപരുന്തച്ചൻ തെന്ന ആേക്ഷപി
കയാണു് െചയ്തെത ം െപരുന്തച്ചൻ പറഞ്ഞതിെന്റ
സാരം അേനകമീശ്വരന്മാെര കുെറേശ്ശ േസവി ന്നതു
െവറുെതയാെണ ം ഒരീശ്വരെന േസവിച്ചാൽ മതിെയ
ം അതു നല്ലതുേപാെലയായാൽ ഫലസിദ്ധി ഉണ്ടാകു
െമന്നാെണ ം ഇതു തെന്റ േതവാരെത്ത സംബന്ധി
ച്ചാെണ ം അഗ്നിേഹാ ി മനസ്സിലാവുകയാൽ
അേദ്ദഹം, “പല കുഴികളായാലും അവ പതിവായി കുെറ
േശ്ശ കുഴി െകാണ്ടിരുന്നാൽ കുറ കാലം കഴിയുേമ്പാൾ
എല്ലാത്തിലും െവള്ളം കാണുെമന്നാണു് േതാന്നിയതു്.
എന്നാൽ അവയുെട അടിയിലുള്ള ഉറവകൾ ള്ള പര
രബന്ധമുണ്ടായിരി ന്നതുെകാ ് എല്ലാത്തിെന്റയും
ചുവടു് ഒ തെന്നയാെണ വിചാരിക്കാവുന്നതുമാണു് ”
എ മറുപടി പറ
.
െപരുന്തച്ചൻ: ചുവെടല്ലാത്തിനും ഒന്നാെണ ള്ള ഓർ
മ്മ വി േപാകാെതയിരുന്നാൽ മതി. പിെന്ന
എ േവണെമങ്കിലും കുഴിക്കാം. എല്ലാത്തിലും
െവള്ളവും കാണും.
ഇങ്ങെന ഒടുക്കം െപരുന്തച്ചൻ അഗ്നിേഹാ ിയുെട യു
ക്തി ശരിയാെണ ് സമ്മതി കയും പിെന്ന വന്ന
കാര്യം പറ
് േപാവുകയും െച .
ഇനി സിദ്ധനായ പാക്കനാരുെട ചില കഥകൾ കൂടി
പറയാെത ഉപന്യാസം സമാപിപ്പി ന്നതു ശരിയെല്ല
േതാ ന്നതിനാൽ അതു ചിലതു പറയാം. പറയനായ
പാക്കനാരുെട ഉപജീവനവും മ ം മുറം വിറ്റാെണന്നാ
ണു െവച്ചിരി ന്നതു്. കുലാചാര കാരമുള്ള വൃത്തി
െകാ ് ഉപജീവി ന്നതാണു് ഷ്ഠെമ കാണിക്കാ
നായിരി ം അങ്ങെന െവച്ചിരി ന്നതു്.
മാതാപിതാക്കളുെട ചാത്തമൂട്ടാനായി അഗ്നിേഹാ
ിയുെട ഭവനത്തിൽ െച േമ്പാൾ പ േപരും ഓേരാ
വിശിഷ്ടപദാർഥങ്ങൾ െകാ െച ക പതിവു ്. പാ
ക്കനാർ മാംസമാണു് െകാ െച ക പതിവു്. അതു്
അഗ്നിേഹാ ികളുെട അന്തർജനത്തിനും ചാത്തക്കാർ
ം വളെര വ്യസനമാണു്. എങ്കിലും പാക്കനാരുെട
ദിവ്യത്വം വിചാരി ് ആരുെമാ ം പറയുകയുമില്ല. െകാ
െച ന്നെതല്ലാം അന്തർജനം പാകം െചയ്കയും ചാ
ത്തക്കാർ ഭക്ഷിക്കയുമാണു് പതിവു്. ഒരിക്കൽ പാക്ക
നാർ െചന്നേപ്പാൾ പശുവിെന്റ മുല െചത്തിെയടു ്
ഒരിലയിൽ െപാതി
െകട്ടി െകാ വ . െവലി
േവ ന്ന സാധനങ്ങൾ െവ തുടങ്ങിയേപ്പാൾ
അന്തർജനം ഈ െപാതിയഴി േനാക്കി. പശുവിെന്റ
മുലയാെണന്നറിഞ്ഞേപ്പാൾ എന്തായാലും ഇതു് പാകം
െചയ്യാൻ കഴികയിെല്ല നിശ്ചയി ് അതു് അങ്ങെന
തെന്ന െപാതി
െകട്ടി നടുമുറ്റ
െകാ േപായി
കുഴിച്ചി . ചാത്തക്കാരെന ഇരുത്തി െവലിയും തുടങ്ങി.
ചാത്തക്കാരനു് ഓേരാ സാധനങ്ങൾ വിളമ്പി ടങ്ങിയ
േപ്പാൾ പാക്കനാരു െകാ വന്ന സാമാനംെകാ ള്ള
കറികെളാ ം കാണായ്കയാൽ “ഞാൻെകാ വന്ന
െതവിെട?” എ പാക്കനാരു േചാദി . അന്തർജനം
ഒ ം പറയാെത നിന്നതിനാൽ സത്യം പറയാനായി
അഗ്നിേഹാ ികൾ നിർബന്ധി കയും അന്തർജനം
പരമാർത്ഥെമാെക്ക പറയുകയും െച . അേപ്പാൾ പാക്ക
നാർ “എന്നാൽ അതു കിളിർേത്താ എ േനാ ” എ
പറ
. അന്തർജനം െച േനാക്കിയേപ്പാൾ അതു
കിളിർ ് അവിെടെയാെക്കപ്പടർ നിറ കായുമായി
കിട ന്നതു ക . വിവരം പറഞ്ഞേപ്പാൾ “അതിെന്റ
കായ് പറി ് ഒരുേപ്പരിെയങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിെക്കാ വ
രൂ” എ പാക്കനാർ പറ
. ചാത്തക്കാരെന്റ ഊണു്
കഴിയുന്നതിനുമുേമ്പ അതിെന്റ കായ്കൾെകാ ് ഉേപ്പരി
ഉണ്ടാക്കിെക്കാ വ വിളമ്പി. അങ്ങെന ഉണ്ടായ
താണു് േകാവലു്. േകാവൽക്കാ ഇേപ്പാഴും െവലി
ധാനമാണേല്ലാ. “േകാവലും േകാഴിയുമുള്ള ദിക്കിൽ
െവലിയിടണെമന്നില്ല” എെന്നാരു വാ ം സിദ്ധമാ
ണു്. േകാവലുള്ള ദിക്കിൽ െവലിയിട്ടിെല്ലങ്കിലും പിതൃ
ക്കൾ സാദി െകാ െമ ം േകാഴിയുള്ള ദിക്കിൽ
ശുദ്ധമായി െവലിയിടാൻ യാസമാകയാൽ െവലിയി
ട്ടതുെകാ ം വിേശഷമിെല്ല മാണു് ഇതിെന്റ സാരം.
ഇതിൽനി പാക്കനാരുെടയും േകാവലിെന്റയും മാഹാ
ത്മ്യം എ യുെണ്ട
ഷ്ടമാകു ണ്ടേല്ലാ.

ഒരു ദിവസം പാക്കനാരും ഭാര്യയും കൂടി കാട്ടിൽ
വിറെകാടി െകാ നിൽ േമ്പാൾ അതിനടു ള്ള
വഴിയിലൂെട ഒരു ന രി വ . അേദ്ദഹം ഇവെരക്ക
വഴിമാറാൻ പറ
. അേപ്പാൾ പറക്കള്ളി ന രി േകൾ
ക്കാെത പതുെക്ക “മകെള ഭാര്യയാക്കിെവ െകാണ്ടിരി
ന്ന ഇയ്യാൾെക്കന്തിനാണു് വഴിമാറിെക്കാടു ന്നതു് ”
എ പറ
. അേപ്പാൾ പാക്കനാർ “ഛീ അങ്ങെന
പറയരുതു്, ഒരട്ട േശഷിച്ചി ണ്ടായിരു ; അതു് നിന
മായി” എ പറ
. ര േപരും വഴിമാറിെക്കാടു ക
യും ന രി കട േപാവുകയും െചയ്തതിെന്റ േശഷം പറ
ക്കള്ളി “ഒരട്ടയുെണ്ട പറഞ്ഞതിെന്റ സാരെമന്താണു്?
അെതനി ് മനസ്സിലായില്ല” എ പറ
. ഉടെന
പാക്കനാർ “അതു പറയാം. േകേട്ടാളൂ” എ പറ
്
താെഴ വരുന്ന കാരം പറ
.
ഈ ന രിയുെട അന്തർജനം ഒരു ദിവസം അത്താ
ഴത്തിനു് അരിെവച്ചതിൽ ഒരു അട്ട വീണു. ഉടെന ആ
വിവരം അന്തർജനം ന രിേയാടു് പറ
. ആ േചാറു
ഭൃത്യന്മാർ െകാടു ന്നതിനു ശട്ടം െകട്ടി. അന്തർജനം
അ കാരം െചയ്കയും െച . ആ അട്ട വീണ േചാറു്
ഭൃത്യന്മാർ ് െകാടുപ്പിച്ചതിലുള്ള പാപഫലെത്ത ഇേദ്ദ
ഹെത്ത അനുഭവിപ്പി ന്നതിനായി പരേലാകത്തിൽ
ഒരുകുന്നട്ടെയ കൂട്ടീ ണ്ടായിരു . ഇേദ്ദഹം മരി ് അവി
െട െച േമ്പാൾ ആ അട്ടെയ മുഴുവനും ഇേദ്ദഹെത്ത
തീറ്റണെമന്നാണു് യമധർമ്മരാജാവു് നിശ്ചയിച്ചിരുന്നതു്.
ആ വിവരം ചി ഗുപ്തനു് മനസ്സിലായി. ഈ ന രി
ദിവസംേതാറും അത്താഴം കഴി
കിട ന്ന സമയം
“ചി ഗുപ്തായ നമഃ” എ പറ
ംെകാണ്ടാണു് കി
ട ക പതിവു്. അതിനാൽ ചി ഗുപ്തൻ ഈ ന രി
ദിവസം േതാറും എെന്ന ാർത്ഥി െകാണ്ടാണേല്ലാ
കിട ന്നതു്. അേദ്ദഹത്തിനു് എെന്തങ്കിലും ഒരു സഹാ
യം െച െകാടുക്കാതിരുന്നാൽ കഷ്ടമാണു്. അേദ്ദഹം
മരിച്ചിവിെട വരുേമ്പാൾ ഈ അട്ടകെളെയാെക്ക തിേന്ന
ണ്ടതായും വന്നിരി
. അതിനാൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ
അടുക്കൽ െച ് ഈ വിവരം ധരിപ്പിക്കയും ഇതിെനാ
രു തിവിധി പറ
െകാടു കയും െചയ്യണം എ
വിചാരി ് നിശ്ചയി . ഉടെന ചി ഗുപ്തൻ ത്യക്ഷമാ
യി ന രിയുെട അടുക്കൽ െച . ചി ഗുപ്തെന കണ്ട
േപ്പാൾ ഒരു സാധാരണമനുഷ്യനെല്ല േതാ കയാൽ
ന രി എണീ വന്ദി ് “അല്ലേയാ സ്വാമിൻ! അവി
ടു ് ആരാെണ ം ഇവിെട വന്നെതന്തിനാെണ ം
ഞാനറിയുന്നില്ല. അതിനാൽ അവിടുന്നരുളിെച്ചയ്താലും”
എ പറ
.
ചി ഗുപ്തൻ: ഞാൻ ചി ഗുപ്തനാണു്. അ ് തിദിനം
കിട ന്ന സമയം എെന്ന ാർത്ഥി
ണ്ട
േല്ലാ. അേങ്ങ വലിയതായിരി ന്ന ഒരു കഷ്ട
സംഭവം വരാനിരി
. അതറിയാനായിട്ടാണു്
ഇേപ്പാൾ ഞാനിവിെട വന്നതു്.
ന രി: (വീ ം വന്ദിച്ചി ് ) അേയ്യാ! എന്താണാേവാ?
അവിടുന്നരുളിെച്ച േകൾപ്പാൻ ഞാനാ ഹി
.
ചി ഗുപ്തൻ: അ ് ഒരു ദിവസം അട്ട വീണ േചാറു്
ഭൃത്യന്മാർ ് െകാടുപ്പിച്ചേല്ലാ. അതിനാൽ അ ്
മരി പരേലാക
വരുേമ്പാൾ തീറ്റാനായി ്
അവിെട ഒരു കുന്നട്ടെയ കൂട്ടീ
്. തക്കതായ
തിവിധി എെന്തങ്കിലും െചയ്യാത്തപക്ഷം ആ
അട്ടെയ എല്ലാം അ തിേന്നണ്ടിവരും. അവര
വർ െച ന്ന പാപത്തിെന്റ ഫലം അവരവർ അനു
ഭവിക്കാെത നിവൃത്തിയില്ല. ഈ സംഗതിയിൽ
ഞാൻ വിചാരിച്ചാലും അേപ്പാൾ ഒരു സഹായവും
െചയ്യാൻ കഴിയുന്നതല്ല. അതിനാലാണു് മുൻകൂട്ടി
അറിയിച്ചതു്.
ന രി: അേയ്യാ സ്വാമിൻ! ഞാെന േവ ? എെന്റ
അറിവില്ലായ്മെകാ ് അങ്ങെന െച േപായി.
ഇനി അതിെന
തിവിധിയാണു് െചേയ്യണ്ട
തു്? അതും അവിടു തെന്ന പറ
തരണം.
അല്ലാെത എനിെക്കാ ം അറി
കൂടാ.
ചി ഗുപ്തൻ: ആെട്ട, ഞാെനാരു കാര്യം പറയാം. അ
കാരം െചയ്താൽ മതി. അങ്ങയുെട പു ിയും യൗ
വ്വനയുക്തയുമായ ഒരു കന്യക ഇവിെടയുണ്ടേലാ.
ഇനി കുറ കാലംകൂടി കഴിഞ്ഞിേട്ട ആ കന്യക
െയ വിവാഹം കഴി െകാടുക്കാവൂ. നാെള മുതൽ
അങ്ങയുെട ശു ഷകെളല്ലാം ആ കന്യകെയ
െക്കാ െചയിക്കണം. എന്നാൽ മതി. ഈ
സംഗതിെയാ ം ആേരാടും പറയുകയുമരുതു്.
എന്നിങ്ങെന പറഞ്ഞ ഉടെന ചി ഗുപ്തൻ മറയുകയും
െച . ഈ പറഞ്ഞതുേപാെല പിേറ്റദിവസം മുതൽ
പ േതക്കാനുള്ളതുണ്ടാക്കിെക്കാടു ക, മുറുക്കാനുണ്ടാ
ക്കിെക്കാടു ക, േചാറു വിളമ്പി െക്കാടു ക, കിടക്കാൻ
വിരി െകാടു ക മുതലായ സകല വൃത്തികളും ന
രി തെന്റ പു ിെയെക്കാ െചയ്യി തുടങ്ങി. ഈ വക
വൃത്തികൾ മറ്റാരും െചയ്യാൻ ന രി സമ്മതിക്കയില്ല.
പു ിെയ റി ് പതിവിലധികം േസ്നഹവും ഭാവി
തുടങ്ങി. ഇങ്ങെന കുറ ദിവസം കഴിഞ്ഞേപ്പാേഴ ം
ജനങ്ങൾ ് കുേറെശ്ശ ദുഃശങ്ക തുടങ്ങി. ആളുകൾ അ
മി ം കുേറെശ്ശ കുശുകുശു
തുടങ്ങി. എന്തിനു വളെര
പ്പറയു ? കുറെഞ്ഞാരു ദിവസംെകാ ് നീ പറഞ്ഞ
തുേപാെല പരെക്ക എല്ലാവരും പറ
തുടങ്ങി. തെന്റ
പു ിെയ റി ് മവിേരാധമായ യാെതാരു വിചാര
വും ആ ഹവും ന രിയുെട മനസ്സിൽ ഉണ്ടായി മില്ല.
െവറുെത ഈ ശുദ്ധ ാഹ്മണെന റി ് േദാഷാേരാപ
ണം െച ന്നവർക്കായി പരേലാകത്തിൽ കൂട്ടിയിരുന്ന
അട്ടകെള വീതി തുടങ്ങി. അങ്ങെന ഓേരാരുത്തർ
വീതി വീതി ് ഒരട്ട അവിെട േശഷിച്ചി ണ്ടായിരു .
അതിേപ്പാൾ നിന മായി എന്നാണു് ഞാൻ പറഞ്ഞ
തിെന്റ സാരം.”
ഇങ്ങെന പാക്കനാർ പറ
േകട്ടേപ്പാൾ പറക്കള്ളി
് പരമാർത്ഥം മനസ്സിലാവുകയും െവറുെത ന രിെയ
ദുഷി പാപം സമ്പാദിച്ചതിെന റി ് പശ്ചാത്താപം
ഉണ്ടാവുകയും െച . ഇതുെകാ ് പാക്കനാർ ് പര
േലാകകാര്യങ്ങൾകൂടി അറിയാെമ ് ഷ്ടമാകു .
പിെന്ന ഒരു ദിവസം പാക്കനാർ തെന്റ മാടത്തി
ലിരി േമ്പാൾ അതിനടു ള്ള വഴിയിലൂെട ാഹ്മ
ണർ േപാകുന്നതു ക . പാക്കനാർ എണീ വന്ദി ്
“ത രാക്കന്മാർ എേങ്ങാട്ടാണു് എഴുന്നള്ള ്?” എ
േചാദി .
ാഹ്മണർ: ഞങ്ങൾ കാശിയിൽ ഗംഗാസ്നാനത്തിനു്
േപാവുകയാണു്.
പാക്കനാർ: എന്നാൽ അടിയൻ ഒരു വടികൂടി തന്ന
യയ്ക്കാം. അതുകൂടി ആ ഗംഗാനദിയിൽ ഒ
മുക്കിെക്കാ വ ് തരാെമങ്കിൽ വലിയ ഉപ
കാരമായിരു .
ാഹ്മണർ: ഓേഹാ! അതിെന വിേരാധം?
എന്നാൽ ഇെതന്തിനായിട്ടാെണ കൂടി അറി
ഞ്ഞാൽെക്കാള്ളാെമ
്.
പാക്കനാർ: അെതാെക്ക തിരിെയ എഴുന്ന േമ്പാൾ
അറിയിക്കാം.“ഓേഹാ! എന്നാലതു മതി” എ
പറ
് ാഹ്മണർ പാക്കനാേരാടു് ഒരു വടിയും
വാങ്ങിെക്കാ േപായി. അവർ കാശിയിെലത്തി
ഗംഗയിൽ സ്നാനത്തിനായിെച്ചന്ന സമയം പറ
ഞ്ഞിരുന്നതുേപാെല ആ വടി ഗംഗയിൽ മുക്കി.
അേപ്പാൾ െവള്ളത്തിന്നടിയിൽ നി െകാ ്
ഒരാൾ വലി പിടിച്ചാലെത്തേപ്പാെല വടി െവ
ള്ളത്തിന്നടിയിേല ് താണുേപായി. അേപ്പാൾ
ാഹ്മണർ ് വളെര വിഷാദമായി. “കഷ്ടം!
പാക്കനാരുെട വടി േപായേല്ലാ. ഇനി തിരി
െച േമ്പാൾ അവേനാെട പറയു ? ഉണ്ടായ
പരമാർത്ഥം പറയാം. അല്ലാെത നിവൃത്തിയില്ല
േല്ലാ” എെന്നാെക്കപ്പറ
െകാ ് എല്ലാവരും
സ്നാനം കഴി േകറി. പിെന്ന വിശ്വനാഥദർശനം
മുതലായെതല്ലാം കഴി . അവർ പിെന്നയും പല
പുണ്യസ്ഥലങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കയും തീർഥങ്ങ
ളിൽ സ്നാനം െചയുകയും പല േദവാലയങ്ങളിൽ
ദർശനം കഴിക്കയും മ ം െച തിരി പാക്കനാ
രുെട പടിക്കൽ വ . ഉടെന പാക്കനാർ എണീ
െച വന്ദിച്ചി ് “അടിയെന്റ വടിെയവിെട?”
എ േചാദി .
ാഹ്മണർ: വടി െപായ്േപ്പായേല്ലാ, പാക്കനാേര! പാ
ക്കനാർ ് മുഷിച്ചിൽ േതാന്നരുതു്. ഞങ്ങൾ ്
ൈകേമാശം വ േപായതാണു്.
പാക്കനാർ: ആെട്ട, എവിെടയാണതു േപായതു്?
ാഹ്മണർ: ഞങ്ങൾ കാശിയിേലാളം ഭ മായി സൂ
ക്ഷി െകാ േപായി. അവിെടെക്കാ െച ്
ഗംഗയിൽ മുക്കിയേപ്പാൾ െവള്ളത്തിൽ താണു
േപാവുകയാണു് െചയ്തതു്.

ഉടെന പാക്കനാർ, “ഗംഗയിലാേണാ േപായതു്?
എന്നാൽ നിവൃത്തിയു ് ” എ പറ
്, പാക്കനാ
രുെട പടിക്കലുള്ള കുളത്തിെന്റ വക്ക ് െച ് “വടി
ഇേങ്ങാ കാണെട്ട” എ പറ
. ഉടെന ആ കുള
ത്തിെല െവള്ളത്തിൽ നി ് വടി െപാങ്ങിവരികയും
പാക്കനാെരടു കയും െച . ഇതു കണ്ടേപ്പാൾ േലാക
ത്തിൽ െവള്ളമായിക്കാണുന്നെതല്ലാം ഗംഗയാെണ ം
ഭക്തിയുള്ളവർ ഗംഗാസ്നാനത്തിനു കാശിയിൽ േപാ
കണെമന്നിെല്ല ം തങ്ങെള േബാദ്ധ്യെപ്പടുത്താനായി
ട്ടാണു് പാക്കനാർ വടി തന്നയച്ചെത ് ാഹ്മണർ
മനസ്സിലായി. പിെന്ന പാക്കനാരുെട മനഃശുദ്ധിെയയും
ഭക്തിവിശ്വാസങ്ങെളയും ദിവ്യത്വെത്തയും കുറി
ാ
ഘിക്കയും വിസ്മയിക്കയും തങ്ങളുെട അന്ധതെയ റി
ലജ്ജിക്കയും തെന്നത്താൻ നിന്ദിക്കയും െച െകാ ്
ാഹ്മണർ േപാവുകയും െച .
ാഹ്മണകുലാ സരനായ ആഴുവാേഞ്ചരി ത ാ
ക്കൾ “ത ാക്കൾ” എ ള്ള േപരു സിദ്ധിചതു് ഈ
പാക്കനാരിൽനിന്നാെണ ് േകട്ടി
്. ത ാക്കൾ
എവിെടേയാ ഒരു രാജാവിെന്റ ഹിരണ്യഗർഭം കഴി
കിട്ടിയ സ്വർണം െകാ ള്ള ഒരു പശുവിെന ഭൃത്യന്മാ
െരെക്കാ ് െകട്ടിെയടുപ്പി െകാ േപാവുേമ്പാൾ പാ
ക്കനാർ ക . ഉടെന വഴിയിൽെച്ച തട
െകാ ്
“ചത്ത പശുവിെന്റ അവകാശം അടിയനാണു്. അതി
നാൽ ഇതിെന തന്നയയ്ക്കില്ല” എ പറ
.
ത

ാക്കൾ: ചത്തതല്ല. അതു ജീവനുള്ളതാണു്.

പാക്കനാർ: എന്നാൽ െകട്ടിെയടുക്കണെമന്നില്ലേല്ലാ.
ജീവനുള്ളതാെണങ്കിൽ നടത്തിെക്കാ േപാക
ണം.
ഉടെന ത ാക്കൾ പശുവിെന അവിെട നിറുത്താൻ
പറ
. ഭൃത്യന്മാർ താെഴ നിറുത്തി, ത ം, കയറും
അഴിെച്ചടു
മാറി നി . ത ാക്കൾ കുറ പു
പറിെച്ചടു
കാട്ടി പശുവിെന വിളി െകാ മുെമ്പ
നട . അേദ്ദഹത്തിെന്റ തപഃശക്തിെകാ ് ആ പശു
അേചതനവ വായ സ്വർണമാെണങ്കിലും പിന്നാെല
നട െച . അതുകണ്ടേപ്പാൾ പാക്കനാർ ദൂെര മാ
റിനി െതാഴുതുെകാ ് “എല്ലാത്ത ാക്കളും ത ാ
ക്കൾ. ആഴുവാേഞ്ചരി ത ാക്കൾ ത ാക്കൾ” എ
പറ
. അ മുതൽക്കാണു് ത ാക്കെള േപരു
നടപ്പായതു്. ഇേപ്പാഴും എല്ലാവരും അങ്ങെനയാണേല്ലാ
പറ
വരുന്നതു്. ത രാക്കൾ എ േപരുള്ളതു പറ
യൻ പറഞ്ഞേപ്പാൾ ത ാക്കൾ എന്നായതായിരിക്കാം.
പാക്കനാരു പറഞ്ഞ ആ വാക്കിെന എല്ലാവരും സ്വീക
രിക്കയും ഏതത്കാലപര്യന്തം തെന്ന പറ
വരികയും
െച ന്നതുെകാ തെന്ന പാക്കനാർ സാമാന്യനെല്ല ്
െതളിവാകു .
ഇങ്ങെന ഈ മഹാന്മാരുെട കഥകൾ അവസാനമി
ല്ലാെതയു ്. േമൽപ്പറഞ്ഞ അഗ്നിേഹാ ി, നാറാണ
ാന്തൻ, അകവൂർ ചാത്തൻ, െപരുന്തച്ചൻ, പാക്കനാർ
എന്നിവെരേപ്പാെലത്തെന്ന േശഷമുള്ള വടുതല നായർ,
കാരയ്ക്കലമ്മ, ഉ കൂറ്റൻ, തിരുവരങ്കയ
പാണനാർ,
വേള്ളാൻ, രജകൻ എന്നിവരും ദിവ്യന്മാരാകയാൽ പല
അ തകർമ്മങ്ങളും െചയ്തി ണ്ടായിരിക്കണം. എങ്കി
ലും ഒടുവിൽ പറഞ്ഞ ആറുേപരുെടയും കഥകൾ അ
സിദ്ധമായി ഒ ം േകട്ടിട്ടില്ല. അഗ്നിേഹാ ി, രജ
കൻ, െപരുന്തച്ചൻ, വേള്ളാൻ, പാണനാർ, പാക്കനാർ
ഇവർ ഇന്നിന്ന ജാതിക്കാരാെണ ് അവരുെട േപരു
കൾെകാ ം ചരി ം െകാ ം ഷ്ടമാകു . എന്നാൽ
േശഷമുള്ളവർ ഏേതതു ജാതിക്കാരാെണന്നറിയുന്നതിനു്
തക്കതായ ലക്ഷ്യെമാ ം കാണുന്നില്ല. കാരയ്ക്കലമ്മ ക്ഷ
ിയ ീയും നാറാണ
ാന്തൻ ഇളയതും, അകവൂർ
ചാത്തൻ ൈവശ്യനും വടുതല നായർ ശൂ നും ഉ കൂ
റ്റൻ മാപ്പിളയും ആെണ ചിലർ പറയു . ഇെതാരടി
സ്ഥാനമില്ലാത്ത വാക്കായതിനാൽ വിശ്വസിക്കാെമ
േതാ ന്നില്ല.
ഇ കാരംതെന്ന വരരുചിയുെട ചരി ത്തിലും ചില
സംശയങ്ങളു ്. മലയാളത്തിൽ നട ള്ള വാക്യം, പര
േ രു മുതലായവയുെട കർത്താവു് വരരുചിയെല്ല ം
ഇേദ്ദഹം ഉണ്ടാക്കീ ള്ള സൂ വാർത്തികങ്ങൾ വാക്യ
ങ്ങെള പറയാറുള്ളതിനാൽ ഇങ്ങെന ഒരു സംസാരം
നടപ്പാകാനിടയായതാെണ ം ചില വിദ്വാന്മാർക്കഭി
ായമു ്. ഭാഷാചരി കർത്താവു് ഈ അഭി ായം
അറിഞ്ഞി െണ്ട തെന്ന േതാ ന്നില്ല.
പിെന്ന വരരുചി പറയിയായ ആ കന്യകെയ വി
വാഹം െചയ്തിരു േവാ, െചയ്തിരുന്നിെല്ലങ്കിൽ ൈവ
ശ്യം കഴിക്കാനാവശ്യെപ്പട്ടതു് എ െകാ ്, വിവാഹം
കഴിഞ്ഞിട്ടിലാത്തവർ ് ൈവശ്യം പതിവുേണ്ടാ, മു
വിവാഹം കഴിച്ചിരു എങ്കിൽ പരേദശ ാഹ്മണർ ്
രണ്ടാമതു് ഒരു വിവാഹംകൂടി കഴിക്ക വിഹിതമാേണാ,
അങ്ങെന നട േണ്ടാ എന്നിങ്ങെന സംശയങ്ങളുമു ്.
ഇവെയ റിെച്ചല്ലാം നിശ്ചയവും അറിവുമുള്ള മഹാന്മാർ
യുക്തിയുക്തമായി സ്താവി ന്നതായാൽ അെതാരു
പേരാപകാരമായിത്തീരുന്നതാണു്.
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ള

ർ ഭട്ടതിരിയും പാഴൂർ
പടി രയും

സിദ്ധനായ തല ള ർ ഭട്ടതിരിയുെട ഇല്ലം ി
ട്ടീഷു് മലയാളത്തിലാണു്. ഇേദ്ദഹം നല്ല വ ത്പന്നനും
േജ്യാതിശ്ശാ പാരംഗതനും ആയിരു എ ് സി
ദ്ധമാണേല്ലാ. ഭട്ടതിരി ് ശ്നം പറയുന്നതിനു് ഒരു
വിേശഷവാസന ബാല്യത്തിൽത്തെന്ന ഉണ്ടായിരു .
അേദ്ദഹം ഹ്മചാരിയായി േവദാദ്ധ്യായം െച താമ
സി ന്ന കാല ് അനധ്യായ ദിവസങ്ങളിൽ തെന്റ
സഹപാഠികളുെമാരുമി ് കളി േമ്പാൾ ഓേരാരുത്തർ
ഓേരാ േനരേമ്പാ കൾ കാണി ന്ന േശഖരത്തിൽ
ഇേദ്ദഹം ശ്നംവ ഫലം പറയുകയാണു് പതിവു്. ആ
പതിവിൻ കാരം ഒരു ദിവസം ഓതിേക്കാൻ പുറെത്ത
വിെടേയാ ഇറങ്ങിേപ്പായിരുന്ന സമയം ാഹ്മണ ട്ടി
കൾ എല്ലാവരും കൂടി ഓേരാ കളികൾ തുടങ്ങി. ഭട്ടതിരി
കവിടി പകരം കുെറ െചറിയ പാറക്ക കൾ െപറു
ക്കിെയടു
ശ്നം വയ്ക്കാനും തുടങ്ങി. അേപ്പാേഴ ം
േശഷെമല്ലാവരും ശ്നം േകൾക്കാനായി ചു ം െച
കൂടി. അേപ്പാൾ ഒരു ഉണ്ണിന രി “ആെട്ട, ന െട ഓതി
േക്കാനു് ഉണ്ണിയുണ്ടാകാെത ഇരി ന്നതിെന്റ കാരണെമ
ന്താെണ ് ഒ വാരിെവ േനാക്കിയാൽ െകാള്ളാം”
എ പറ
. ഉടെന ഭട്ടതിരി ശ്നം വ ന്ന ഭാവ
ങ്ങെളാെക്ക കാണിച്ചി ് “ബാലശാപം െകാണ്ടാണു് ”
എ പറ
. അേപ്പാൾ മെറ്റാരാൾ “അതിനു തി
വിധി കൂടി അറിഞ്ഞാൽ െകാള്ളാം” എ പറ
.
ഭട്ടതിരി ഒ കൂടി വാരിവ വിചാരിച്ചി ് “പഞ്ചസാര
പ്പായസമുണ്ടാക്കി ഒരു സംവത്സരം മുടങ്ങാെത ദിവസം
േതാറും ാഹ്മണകുട്ടികൾ ധാരാളമായി െകാടു ക
യും േമലാൽ കുട്ടികെള അടിക്കാതിരിക്കയും െചയ്താൽ
ഉണ്ണിയുണ്ടാകും” എ പറ
. ഭട്ടതിരിയുെട ശ്നമാ
രംഭിച്ചേപ്പാേഴ ം ഓതിേക്കാൻ ന രി തിരി വ .
ഇവരുെട കളി എെന്തല്ലാമാെണ ് അറിയുന്നതിനായി
ഒളിച്ചിരുന്നതിനാൽ ശ്നവും തിവിധിയും എല്ലാം േക
മനസ്സിലാക്കി. പിെന്നയും അവിെട നി ് ആരും കാ
ണാെത ഇറങ്ങിേപ്പായി ഒ ം അറിയാത്ത ഭാവത്തിൽ
വീ ം എല്ലാവരും കാണത്തക്ക വിധത്തിൽ തിരി
വ . ഓതിേക്കാൻ ന രി വരുന്നതു ക ് എല്ലാവരും
കളി നിർത്തി അവരവർ നിശ്ചയിച്ചി ണ്ടായിരുന്ന
വൃത്തികൾ െച െകാണ്ടിരിപ്പായി. ഓതിേക്കാൻ ന രി
പതിവു േപാെല അല്ലാെത ഒ ം ഭാവിക്കയും പറകയും
െച മില്ല. എങ്കിലും അേദ്ദഹം കുട്ടികെള കഠിനമായി
അടിക്കാറുള്ളതിനാൽ ഭട്ടതിരിയുെട ശ്നം വാസ്തവമായി
രി േമാ എ സംശയം േതാ കയാൽ പിേറ്റ ദിവസം
മുതൽ പഞ്ചസാരപ്പായസമുണ്ടാക്കി, തെന്റ ശിഷ്യൻമാ
രായ
ാഹ്മണ കുട്ടികൾ ധാരാളമായി െകാടു
തുടങ്ങി. കുട്ടികെള അടിക്കാെതയുമായി. അങ്ങെന ഒരു
സംവത്സരം കഴിഞ്ഞേപ്പാേഴ ം ഓതിേക്കാൻ ന രി
് ഉണ്ണിയുണ്ടാവുകയും െച . അേപ്പാേഴ ം അേദ്ദഹ
ത്തിനു വളെര സേന്താഷം േതാ കയാൽ ഭട്ടതിരിെയ
വിളി ് “ഉണ്ണീ നീ േജ്യാതിശ്ശാ ം പഠിക്കണം. നീ
നല്ല ശ്നക്കാരനായിത്തീരും” എ തലയിൽ െതാ ്
അനു ഹി .
ഗുരുനാഥെന്റ ഈ അനു ഹെത്ത സഫലീകരിക്ക
ണെമ വിചാരി ് ഭട്ടതിരി േവദാധ്യയനം കഴിഞ്ഞയു
ടെനതെന്ന േജ്യാതിശ്ശാ ം പഠിക്കാനാരംഭി . അേതാ
ടുകൂടി കാവ്യനാടകാലങ്കാരങ്ങളും ശബ്ദശാ ങ്ങളും അഭ്യ
സി തുടങ്ങി. സമാവർത്തനം കഴി
് ഏകേദശം
യൗവനമായേപ്പാേഴ ം ഭട്ടതിരി അതിവിദ്വാനും ഒരു
നല്ല േജ്യാത്സ്യനുമായിത്തീർ .
തദനന്തരം ഭട്ടതിരി വിവാഹം െച ഗൃഹസ്ഥനായി
താമസി ന്ന കാല ് ഒരു പു നുണ്ടായി. പു െന്റ ജാ
തകം അേദ്ദഹം വളെര സൂക്ഷ്മമായി ഗണിെച്ചഴുതുകയും
ആയൂർബലം വളെരയുള്ളതായി കാണെപ്പടുകയും െച .
എങ്കിലും ആ തികയുന്നതിനുമു തെന്ന ആ ശിശു മരി
േപായി. അേപ്പാൾ ഭട്ടതിരി വ്യസനമുണ്ടായി എ
മാ മല്ല, േജ്യാതിശ്ശാ ം വിശ്വാസേയാഗ്യമല്ലായിരി
േമാ എെന്നാരു ശങ്കയും ജനി . ഉടെന ഈ സംശയം
തീർ ന്നതിനായി മൃതജാതകവുംെകാ ് പരേദശ
തഞ്ച രിൽ ആൾവാർ എ
സിദ്ധനായ മഹാെന്റ
അടുക്കേല പുറെപ്പ . ഭട്ടതിരി അവിെട എത്താറാ
യേപ്പാൾ ചില ലക്ഷണങ്ങൾെകാ ് ഇേദ്ദഹത്തിെന്റ
ആഗമനം ആൾവാർ മനസ്സിലാവുകയാൽ തെന്റ ശി
ഷ്യേരാടു് “ഒരു മൃതജാതകവുംെകാ ് ഒരു മലയാള ാ
ഹ്മണൻ ഇവിെട വരും. അേദ്ദഹം വന്നാൽ ആ മൃതജാ
തകം പുറ െവ ംെവ ് ഇവിെട കയറി ഇരിക്കാൻ
പറയണം” എ പറഞ്ഞി ് നിത്യകർമ്മാനുഷ്ഠാനാദി
കൾക്കായിേപ്പായി. ഭട്ടതിരി അവിെട എത്തിയ ഉടെന
ഗുരുനാഥെന്റ ക നെയ ശിഷ്യർ ഭട്ടതിരിെയ അറിയി
കയും ആൾവാരുെട േയാഗ്യതയിൽ വിസ്മയാകുലനായി
ഭട്ടതിരി മൃതജാതകം ദൂെരക്കള
ഗൃഹത്തിനുള്ളിൽ
േവശിച്ചിരിക്കയും െച .
കുറ സമയം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ ആൾവാർ വ .
തമ്മിൽ സംസാരി ഭട്ടതിരി ണ്ടായ സംശയം തീർ
. േജ്യാതിശ്ശാ ം ഒരിക്കലും അബദ്ധമായി വരുന്ന
തെല്ല ം േജ്യാത്സ്യൻമാർ ് ഇഷ്ടേദവതെയ ഉപാസ
നയും മ സിദ്ധിയും ഇല്ലാെതയിരുന്നാൽ അതിെന്റ
ഫലം ശരിയായി കണ്ടിെല്ല വ േപാകാെമേന്ന ഉ
എ ം ആൾവാർ പറകയാൽ താൻ എഴുതിയ ജാത
കം െതറ്റിേപ്പായതു് തനി േദവേതാപാസനയും മ
സിദ്ധിയും ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാെണ മനസ്സിലാക്കി ഭട്ടതിരി
തിരി െപാരികയും െച .
ഭട്ടതിരി തിരി വരും വഴി തെന്ന തൃശ്ശിേപരൂർ
വട ംനാഥെന ഭജി ംെകാ ് ഒരു വിശിഷ്ടമ ം
അക്ഷരസംഖ്യ കഴി താമസി . അക്കാല ് അവി
െട േദവനു ചാർത്തിയിരുന്ന ഒരു തൃക്ക േമാഷണം
േപാവുകയും അേനകം ശ്നക്കാെര വരുത്തി ശ്നംെവ
പ്പി േനാക്കി കയും െച . ശ്നക്കാർ േമാഷ്ടാവിെന്റ
നിറം കറുത്താെണ ം നാമാക്ഷരങ്ങൾ ര മാ േമ
ഉ എ ം അവയിൽ ആദ്യേത്തതു ക എ ം രണ്ടാ
മെത്തതു ക്ക എ ം ആെണ ം വിധി . അതിനാൽ
േക്ഷ സംബന്ധികളിൽ ഒരുവനും കറമ്പനുമായ കാ
എെന്നാരുവെന പിടികൂടി ബന്ധനത്തിലാക്കി ദിവ
സംേതാറും ഓേരാ വിധത്തിൽ േഹമദണ്ഡങ്ങൾ െച
തുടങ്ങി. എങ്കിലും യാെതാരു െതളിവും ഉണ്ടായില്ല. ഭട്ട
തിരി ഭജനം കഴിഞ്ഞല്ലാെത ശ്നം െവ കയിെല്ല
തിജ്ഞ െചയ്തിരുന്നതിനാലും അക്കാല
മൗന
തമായിരുന്നതുെകാ ം അേദ്ദഹെത്തെക്കാ
ശ്നംവ
യ്പ്പി ന്നതിനു തരമില്ലായിരു .
ഭജനം കാലംകൂടിയതിെന്റ േശഷം ഭട്ടതിരിെയെക്കാ
ശ്നം െവപ്പിക്കയും തൃക്ക െകാ േപായതു് ഒരു
കാക്കയാെണ ം വട മാറി ഒരു െതങ്ങിെന്റ മുകളിൽ
െകാ േപായി െവച്ചി െണ്ട ം വിധി കയും അ
കാരം േമാഷണ വ്യം കി കയും െച . അതിനാൽ
െകാച്ചിമഹാരാജാവു സേന്താഷി ഭട്ടതിരി ് അേനകം
ബിരുദങ്ങൾ ക ി െകാടു . അതിെന്റ േശഷം ഭട്ടതി
രി തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവുതിരുമനസ്സിെല സന്നി
ധിയിലും പല ശ്നങ്ങൾ പറകയും ജാതകങ്ങൾ എഴു
തിെക്കാടു കയും എല്ലാം ശരിയായി ഒ വരികയാൽ
അേനക സമ്മാനങ്ങൾ വാ കയും ഉണ്ടായി
്.
ഭട്ടതിരി തിരുവനന്തപുര
െച ് താമസിച്ചിരുന്ന
കാല ് ഒരു ദിവസം മഹാരാജാവു തിരുമന െകാ ്
ഭട്ടതിരിേയാടു് “ഞാൻ നാെള പത്മനാഭസ്വാമി േക്ഷ
ത്തിൽ െതാഴാൻ േപാകുേമ്പാൾ മതിൽക്കകേത്ത
കട ന്നതു് എതിേല കൂടിയായിരി ം?” എ ക ി
േചാദി . അതിനു മറുപടിയായി ഭട്ടതിരി, “അെതനിക്ക
റിയാം. എങ്കിലും ഇേപ്പാൾ തിരുമനസ്സറിയി ന്നില്ല.
നാെള എഴുന്ന ന്ന സമയം എനിക്കറിയാെമ ഞാ
നിേപ്പാൾ അറിയിച്ചതു വാസ്തവമാെണ ് അവിേട
േബാധെപ്പടും” എ തിരുമനസ്സറിയി . തിരുമന
െകാ പതിവായി മതില്ക്കകെത്തഴുന്ന ക കിഴേക്ക
േഗാപുരത്തിൽ ടിയായിരു . േമ റഞ്ഞ കാരം
സംഭാഷണം നടന്നതിെന്റ പിേറ്റ ദിവസം െകാട്ടാര
ത്തിൽ നിെന്നഴുന്നള്ളി, കിഴേക്ക േഗാപുരത്തിെന്റ െത
വശത്തായി എഴുന്നള്ളി നി െകാ ് “ഇ ഞാൻ
ഇതിേലയാണു് മതില്ക്കകേത്ത ് േപാകാൻ നിശ്ചയിച്ചി
രി ന്നതു്. ഇവിെട മതിൽ െവട്ടിെപ്പാളിക്കെട്ട” എ
ക ി . ഉടെന മഴുവും തൂമ്പയുെമല്ലാം െകാ േവല
ക്കാെരത്തി മതിൽ െവട്ടിെപ്പാളി തുടങ്ങി. മതിലിെന്റ
ക കൾ കുെറ െപാളിച്ചേപ്പാൾ ഒരു കല്ലിെന്റ ഇടയിൽ
ഒേരാല
് ഇരി ന്നതു ക . ഉടെന “അെതന്താ
ണു്? കാണെട്ട” എ ക ി . കൂെടയുണ്ടായിരുന്ന
ഹരിക്കാരൻ ഓലക്കഷ്ണെമടു
തൃൈക്കയിൽ െകാടു .
തിരുമന െകാ വാങ്ങി േനാക്കിയേപ്പാൾ അതിൽ
ഭട്ടതിരി സ്വന്തം ൈകയക്ഷരത്തിൽ “ഇതിേല എഴുന്ന
ം” എ ് എഴുതിയിരി ന്നതായി ക .
തിരുമന െകാ ് വളെര സേന്താഷി കയും വി
സ്മയി കയും െച . ഭട്ടതിരി അേപ്പാൾ അടുക്കൽത
െന്ന ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ തിരുമന െകാ ് അവിെട
നി െകാ തെന്ന വീരശൃംഖല വരുത്തി ഭട്ടതിരിയുെട
ര ൈകയിേന്മലും ഇടുവി . അതിെന്റ േശഷം അതി
െലതെന്ന മതില്ക്കകേത്ത ് എഴുന്ന കയും ഇനി ഇവി
ടം െകട്ടിയടയ്ക്കണ്ടാ ഭട്ടതിരിയുെട സ്മാരകമായി ് ഇവിെട
ഒരു വാതിൽ െവപ്പിക്കണം. എ ക ി കയും അ
കാരം അവിെട ഒരു വാതിൽ െവപ്പി കയും െച .
ഇേപ്പാൾ “െചമ്പകത്തിൻമൂട്ടിൽ നട” എ പറ
വ
രുന്ന വാതിൽ ഇ കാരമുണ്ടായി ള്ളതാണു്. മഹാരാ
ജാക്കന്മാർ മതില്ക്കകേത്ത ് ഇേപ്പാഴും അതിേലയാണു്
എഴുന്ന ക പതിവു്. ഇങ്ങെന പല കാരണവശാൽ
തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവു തിരുമന െകാ ് ഭട്ടതി
രി ് പല സമ്മാനങ്ങൾ െകാടുത്തി
്. അ കാരം
തെന്ന േകാഴിേക്കാടു്, ചിറയ്ക്കൽ മുതലായ രാജസന്നിധി
കളിൽനി ം അേദ്ദഹത്തിനു കിട്ടീ ള്ള സമ്മാനങ്ങൾ
സംഖ്യയില്ല. കിം ബഹുനാ, കാല േമണ ഭട്ടതിരി
ജാതകെമഴു
െകാ ം ശ്നംെകാ ം വിശ്വവി ത
നായിത്തീർ എ പറഞ്ഞാൽ മതിയേല്ലാ.
ഭട്ടതിരിയുെടയും സിദ്ധനായ വില്വമംഗല
സ്വാ
മിയാരുെടയും ജീവിതകാലം ഒന്നായിരു എന്നാണു്
സൂക്ഷ്മാേന്വഷികളായി ള്ളവർ തീർച്ചെപ്പടുത്തിയിരി
ന്നതു്. സ്വാമികളുെട ജീവിതകാലം െകാല്ലവർഷം
മു റ്റിയമ്പതിനും നാ റ്റിയമ്പതിനും മേധ്യ ആയി
രു എ പല ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഉള്ളതും ഭട്ടതിരി പറ
ഞ്ഞി ള്ളതായി േകട്ടി ള്ള “രേക്ഷൽ േഗാവിന്ദമർക്ക”
എ ള്ള കലിസംഖ്യ ഈ കാലേത്താടു് അടുത്തിരി
ന്നതുെകാ ം േമ റഞ്ഞതുേപാെല ഇവർ ര േപരും
ഒരു കാല
ഊഹിക്കാം.
ഈ സംഗതിെയ ജീവിച്ചിരുന്നവരാെണ തെന്ന
ബലെപ്പടു ന്നതായി ഒരു കഥ േകട്ടി ള്ളതുകൂടി ഇവി
െട പറ
െകാ
.
വില്വമംഗല സ്വാമിയാർ ് അതികഠിനാമായി
ഒരു വയ േവദന ഉണ്ടായിരു . അേദ്ദഹം അതിെന്റ
ദുസ്സഹത്വം നിമിത്തം ഇതിെന േവ എ
ീകൃഷ്ണ
സ്വാമിയുെട അടുക്കൽ പല ാവശ്യം േചാദിച്ചി ം ഒ ം
മറുപടി അരുളിെച്ചയ്തില്ല. (സ്വാമിയാർ
ീകൃഷ്ണൻ
ത്യക്ഷനാെണ
സിദ്ധമാണേല്ലാ). അതിനാൽ
സ്വാമിയാർ തെന്റ ിയ വയസ്യനും ദക്ഷിണാമൂർത്തി
ഭക്തമണിയുമായ “ശിവാങ്ങൾ” എന്ന േയാഗീശ്വരേനാടു്
ഈ വിവരം പറ
. ആ േയാഗീശ്വരൻ ഒരു സി രം
െകാടു കയും സ്വാമിയാർ അതു വാങ്ങി േസവി കയും
ഉദരവ്യാധി ശമി കയും െച . പിെന്ന ഒരു ദിവസം
സ്വാമിയാർ തെന്റ ദീനം േഭദമായ വിവരം ീകൃഷ്ണസ്വാ
മി ത്യക്ഷമായേപ്പാൾ അറിയി . “ഈ ജന്മംെകാ ്
തീർേന്നാെട്ട എന്നാണു് ഞാൻ വിചാരിച്ചതു്. അതു് മൂ ്
ജന്മം കൂെട ആക്കിത്തീർ ” എ ് ഭഗവാൻ അരു
ളിെച്ച ് ഉടെന മറയുകയും െച . ഇതു േകട്ടേപ്പാൾ
സ്വാമിയാർ ് വ്യസനമായി.
ഇനിയെത്ത ജന്മങ്ങളിൽ താൻ ആരായിരി െമ ്
അറിയുന്നതിനായി ഉടെന തല ള ർ ഭട്ടതിരിെയ
വരുത്തി വിചാരിപ്പി േനാക്കി. അേപ്പാൾ ഭട്ടതിരി
“ഇനി അവിേട േചരപ്പാ ്, കാള, തുളസി ഇങ്ങെന
യാണു് മൂ ജന്മങ്ങൾ ഉള്ളതു്. ആ മൂ ജന്മങ്ങളിലും
മനുഷ്യനായി ഞാനും ജനി ം. അവിേട ് അ ്
ഓേരാ ആപ കൾ സംഭവി കയും അേപ്പാൾ രക്ഷി
ന്നതിനു ഞാൻ അടുക്കൽ ഉണ്ടായിരി കയും െച ം.
തുളസിയായി ള്ള മൂന്നാമെത്ത ജന്മത്തിൽ അവിേട
സായൂജ്യം കി കയും െചയും. പിെന്ന സംസാരദുഃഖം
അനുഭവിേക്കണ്ടേല്ലാ” എ പറ
.
(ഭട്ടതിരി പറഞ്ഞതുേപാെലതെന്ന സ്വാമിയാർ
പിെന്ന മൂ ജന്മങ്ങൾകൂടി ഉണ്ടായി എ ം, അേപ്പാൾ
മനുഷ്യജന്മേത്താടുകൂടി ഭട്ടതിരിയും ഉണ്ടായിരു
എ ം േകട്ടിരി
. സ്വാമിയാർ മൂന്നാമെത്ത ജന്മ
ത്തിൽ തുളസിയായി ജനിച്ചതു് ഒരു വി േക്ഷ ത്തിൽ
ീേകാവിലിൽനി തീർഥെമാലി വീഴുന്ന ഓവിങ്ക
ലായിരു . ഒരു ദിവസം ശാന്തിക്കാരൻ കുളി വ ്
അഭിേഷകം കഴി
് ചന്ദനവും പൂവും ചാർത്താനായി
ഭാവിച്ചേപ്പാൾ തുളസി കാണായ്കയാൽ തിരുമുറ്റെത്ത
ങ്ങാനുമുേണ്ടാ എ േനാക്കി. അേപ്പാൾ ഓവിങ്കൽ
ഏറ്റവും െചറുതായി ഒരു തുളസി നിൽ ന്നതുക ്
അതിെന്റ ഒരില എടുക്കാനായി െച പറിച്ചേപ്പാൾ
അതു് േവേരാടുകൂടി പറ
േപാ . അതു ക ് മണ്ഡ
പത്തിൽ ജപിചുെകാണ്ടിരുന്ന ഒരു ാഹ്മണൻ “അതു
മുഴുവനും ബിംബത്തിൽ ചാർത്തിേയക്കണം” എ
പറയുകയും ശാന്തിക്കാരൻ അ കാരം െച കയും ആ
തുളസി ബിംബേത്താടുകൂടി േചർ േപാവുകയും െച .
ആ തുളസി സ്വാമിയാരായിരു എ ം ജപി െകാ
ണ്ടിരുന്ന
ാഹ്മണൻ ഭട്ടതിരി ആയിരു എ ം
പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ.)
ജന്മാന്തരങ്ങെള റി ് ഭട്ടതിരി പറഞ്ഞതുേകട്ട
േപ്പാൾ സ്വാമിയാരുെട മനസ്സിെല വ്യസനം അ ം ശാ
ന്തമായി. ഭട്ടതിരിെയ യഥാ മം ബഹുമാനി സ്വഗൃഹ
ത്തിേല ് അയ കയും െച . അങ്ങെനയിരി ന്ന
കാല ് അേദ്ദഹത്തിെന്റ ജാതകംതെന്ന സ്വയേമവ
ഒ ഗണി േനാക്കണെമ നിശ്ചയി . ഗണി
േനാക്കിയേപ്പാൾ ഇന്നേപ്പാൾ തനി ് ജാതി ംശം
സംഭവി െമന്നായിക്ക . ജാതകെമല്ലാം എഴുതി കുറ്റം
തീർ
സൂക്ഷി എങ്കിലും തനി വരാനിരി ന്ന
അധഃപതനെത്ത റി ് ആേരാടും പറഞ്ഞില്ല.
അതിെന്റേശഷം കുറേഞ്ഞാരുകാലം കഴിഞ്ഞ
േപ്പാൾ ഏറ്റവും ദരി നും സമീപസ്ഥനുമായ ഒരു ാ
ഹ്മണൻ ദാരിദ്യദുഃഖം സഹിക്കവഹിയാെതയായി .
ഭട്ടതിരിയുെട അടുക്കൽ വ േചാദി : “േഹ! അവിടു
പലേരാടും പല സംഗതി ം ശ്നം പറയു ണ്ടേല്ലാ;
ഒ ം െത
മില്ല. എന്നാൽ എനി ് ഈ ദാരി ്യ
ദുഃഖം തീർ ് ഒരു ദിവസെമങ്കിലും ജീവിച്ചിരിക്കാൻ
സംഗതി വരുേമാ? ഇതിെന റി ് ഒ ചിന്തി
പറഞ്ഞാൽ െകാള്ളാം. ഞാൻ ഇതിലധികം വലേയ
ണ്ടതില്ല” ഇ കാരം ആ
ാഹ്മണെന്റ വാ േക ്
ആർ മാനസനായി ഭവിച്ച ഭട്ടതിരി കുറേഞ്ഞാരു േനരം
കണ്ണട വിചാരിച്ചതിെന്റ േശഷം പറ
, “അ ്
ഒ ം വ്യസനിേക്കണ്ട. അങ്ങയുെട ദാരി ്യം അേശഷം
തീരുന്നതിനുള്ള കാലം അടുത്തിരി
. ഞാൻ
ഒരു ഉപായം പറ
തരാം. അതുേപാെല വർത്തി
ച്ചാൽ മതി. എെന്തന്നാൽ, ഈ വരുന്ന ദ്വാദശിനാൾ
അർധരാ ി ആകുേമ്പാൾ തൃശ്ശിവേപരൂർ വട ന്നാ
ഥേക്ഷ ത്തിെന്റ വടേക്ക േഗാപുരത്തിങ്കൽ േപായി
നിൽക്കണം. അേപ്പാൾ അതിെല ര
ാഹ്മണർ
വരും. അവരുെട പിന്നാെല കൂടിെക്കാള്ളണം. എ
പറഞ്ഞാലും ഒഴി േപാകരുതു്. അവർ അേങ്ങ കബളി
പ്പി േപാകാൻ കഴിയുന്നതും മി ം. എങ്കിലും വി
പിരിയരുതു്. അവർ േപാകുന്നിടേത്ത ് അെങ്ങയും
െകാ
േപാകണെമ പറ
െകാള്ളണം. ഈ
കൗശലം പറ
തന്നതു് ആരാെണ േചാദിചാൽ
പറകയുമരുതു്. ഇ കാരം െചയ്താൽ അങ്ങയുെട ദാരി
്യം അേശഷം തീർ സുഖമായിട്ടിരിക്കാൻ സംഗതി
വരും”. ഇങ്ങെന ഭട്ടതിരി പറഞ്ഞേപ്പാൾ ാഹ്മണ ്
വളെര സേന്താഷമുണ്ടായി എ പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ.
ഭട്ടതിരിയുെട ശ്നം ഒരിക്കൽേപ്പാലും ആർ ം െതറ്റാറി
ല്ലാത്തതിനാൽ കാര്യം സഫലമാകുെമ
ാഹ്മണൻ
നല്ലേപാെല വിശ്വസി . “എന്നാൽ ഇനി േപായിവന്നി
ക െകാള്ളാം” എ പറ
േപാവുകയും െച .
ഭട്ടതിരി പറഞ്ഞതുേപാെല ദ്വാദശിനാൾ അർധരാ
ി മുേമ്പ ാഹ്മണൻ തൃ ർ വടെക്ക േഗാപുരത്തിെല
ത്തി. കുറ സമയം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ അതിേതേജാമയന്മാ
രായ ര
ാഹ്മണർ അതിേല കട േപാകുന്നതായി
ക ് അവരുെട പിന്നാെല െച . അവർ ഇേദ്ദഹെത്ത
വി പിരിയുന്നതിനായി പലവിധത്തിലും ഉപായങ്ങൾ
േനാക്കി. ഒ ം ഫലിക്കയിെല്ല തീർച്ചയായേപ്പാൾ
അവർ േചാദി , “േഹ! അ ് എവിേടക്കാണു് പുറെപ്പട്ടി
രി ന്നതു? ഞങ്ങളുെട പിന്നാെല കൂടിയിരി ന്നതിെന്റ
ഉേദ്ദശെമന്താണു്?
ാഹ്മണൻ: നിങ്ങൾ എേങ്ങാട്ടാണു് േപാകുന്നതു്?
ാഹ്മണർ: ഞങ്ങൾ ബദര്യാ

മത്തിങ്കേലക്കാണു്.

ാഹ്മണൻ: എന്നാൽ ഞാനും അേങ്ങാ തെന്നയാണു്.
ാഹ്മണർ: എന്നാൽ അതു ഞങ്ങളുെട കൂെട വരണെമ
േണ്ടാ?
ാഹ്മണൻ: ഉ ്. ഞാനങ്ങെനയാണു്. നിശ്ചയിച്ചി
രി ന്നതു്. നിങ്ങൾ കൃപയുണ്ടായി എെന്ന െട
െകാ േപാകണം.
ാഹ്മണർ: ഞങ്ങെള ഇേപ്പാൾ ഇവിെട കാണുെമ
അേങ്ങാടു പറ
തന്നതാരാണു്?

്

ാഹ്മണൻ: അതു ഞാൻ പറയുകയില്ല. നിങ്ങൾ
എേന്നാടു നിർബന്ധിക്കയുമരുതു്.
ഇ കാരം ആ ാഹ്മണെന്റ വാ കൾ േകട്ടേപ്പാൾ
മേറ്റ
ാഹ്മണർ കുറ േനരം വിചാരിച്ചി പറ
,
“ആെട്ട, കാര്യെമാെക്ക മനസ്സിലായി. അേങ്ങ ് ഈ
കശൗലം ഉപേദശി തെന്നയാൾ ് അധഃപതനം വ
േപാെട്ട. േനരി ക േപായതുെകാ ് ഇനി അേങ്ങ
ഉേപക്ഷി േപാകാൻ ഞങ്ങൾ നിവൃത്തിയില്ല. അതി
നാൽ െകാ േപാകാം. കണ്ണട െകാ
ഞങ്ങെള
െതാേട്ടാളണം.”
ഇങ്ങെന ാഹ്മണരുെട വാ േകട്ടയുടെന ആ
ാഹ്മണൻ അ കാരം െച . മാ േനരം കഴിഞ്ഞ
േപ്പാൾ ക തുറേന്നാളാൻ പറ
. ക തുറ
േനാക്കിയേപ്പാൾ മൂ േപരും ബദര്യാ മ ് ഒരു ഗൃഹ
ത്തിൽ എത്തിയിരി
. ഉടെന ആ ദിവ്യന്മാരായ ാ
ഹ്മണർ പറ
, “ഇതാ ഈ ഗൃഹത്തിനക ് ഒരാൾ
മരിക്കാറായി ശ്വാസം വലി െകാ ് കിട
്.
അേദ്ദഹം അങ്ങയുെട അപ്ഫനാണു്. അങ്ങയുെട ഒരപ്ഫൻ
കാശി േപായി ള്ളതായി ഓർ
ണ്ടേല്ലാ. അേദ്ദ
ഹം തെന്നയാണിതു്. അേദ്ദഹം ഗംഗാസ്നാനം കഴി
്
ഓേരാേരാ സ്ഥലങ്ങളിൽ സഞ്ചരി ്, േമണ ഇവിെട
വ േചർ . പിെന്ന വളെരക്കാലമായി ഇവിെട ശാന്തി
കഴി ് താമസിക്കയായിരു . ഇേപ്പാൾ അേദ്ദഹത്തി
നു മരണസമയം അടുത്തിരി
. ഞങ്ങൾ അേദ്ദഹ
െത്ത െകാ േപാകാനായി വന്ന വി ദൂതന്മാരാണു്.
അരനാഴികയ്ക്കകം ഞങ്ങൾ െകാ േപാകും. അതിനു

മുേമ്പ കാണണെമങ്കിൽ കേണ്ടാളണം.” ഇങ്ങെന ആ
ാഹ്മണേവഷം ധരിച്ചിരുന്ന വി ദൂതന്മാരുെട വാ
േക
ാഹ്മണൻ അക
കട േനാക്കിയേപ്പാൾ
അവർ പറഞ്ഞതുേപാെല തെന്റ അപ്ഫൻ ശ്വാസം വലി
െകാ ് കിട ന്നതുക . മരിക്കാറായി കിട ന്ന
ാഹ്മണനു േബാധം െകട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നതിനാൽ തെന്റ
പു െന കണ്ടേപ്പാൾ ആളറിയുകയും െച . ഏകാകി
യായി പരേദശ
താമസി ന്ന ഒരാൾ അത്യന്തം
അവശതയിൽ കിട ന്ന സമയം തെന്റ അടുത്ത അവ
കാശിയായ ഒരാെള വിചാരിച്ചിരിക്കാെത െപെട്ട
കാൺമാൻ സംഗതിയായാൽ ഉണ്ടാകുന്ന സേന്താഷം
അളവില്ലാത്തതായിരി െമ പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ.
ആ വൃദ്ധ ാഹ്മണൻ തെന്റ ാതൃപു െന കണ്ടയുടെന
താൻ വളെര കാലമായി സംഖ്യയില്ലാെത സമ്പാദി ജാ
ളികകളിലാക്കിെക്കട്ടിെവ പൂട്ടിയിരി ന്ന െപട്ടിയുെട
താേക്കാൽ തലയിണയുെട താെഴ െവച്ചിരുന്നെതടു
ൈകയിൽ െകാടു . ഉടെന ാണനും േപായി.
ാ
ഹ്മണൻ അപ്ഫെന്റ സം ാരം മുതലായതു് യഥാ മം
കഴിചതിെന്റ േശഷം തനി കിട്ടിയ അപരിമിതമായ
വ്യവുംെകാ ് തെന്റ ഗൃഹത്തിൽ വ േചർ . ഉടെന
ഭട്ടതിരിെയ െച ക വിവരങ്ങൾ എല്ലാം പറ
േകൾപ്പി . വി ദൂതന്മാർ അധഃപതനം വ േപാകെട്ട
എ തെന്ന ശപി എ േകട്ടേപ്പാൾ ഭട്ടതിരി “അ
ഉേള്ളാ? അതു ഞാൻ മുേമ്പതെന്ന നിശ്ചയിച്ചി ള്ള
താണേല്ലാ” എ പറ
താൻ എഴുതിെവച്ചിരുന്ന
ജാതകെമടു
ാഹ്മണെന കാണി .
ാഹ്മണൻ
എല്ലാം െകാ ം ഭട്ടതിരിെയ റി ് വിസ്മയി തെന്റ
ഗൃഹത്തിൽ വ സുഖമായി വസി . തെന്റ അധഃപതന
ദിവസെത്ത തീക്ഷി ംെകാ ഭട്ടതിരിയും ഇരു .
ജാതകഫലം അനുഭവിക്കാെത കഴികയിെല്ല
നല്ല നിശ്ചയമുണ്ടായിരു എങ്കിലും കഴിയുന്നതും പരീ
ക്ഷിക്കണെമ ് വിചാരി ് ഭട്ടതിരി ഒരുപായം നിശ്ച
യി െകാ ് സ്വേദശം വി പാഴൂർ വ താമസി .
തനി ് അധഃപതനം സംഭവി ന്നതിനു േയാഗമുള്ള
തായ ആ ദിവസം രാവിെല കുളി നിത്യകർമ്മാനു
ഷ്ഠാനാദികളും ഭക്ഷണവും കഴിഞ്ഞതിെന്റ േശഷം ചില
േസ്നഹിതന്മാേരാടുകൂടി േതാണി കളിക്കാനായി േപായി.
അ ് അേഹാരാ ം േതാണിയിൽത്തെന്ന കഴി കൂ
ട്ടണെമന്നായിരു ഭട്ടതിരിയുെട ഉേദ്ദശം. പാഴൂർ പുഴ
യിലായിരു വഞ്ചികളി. പകൽ മുഴുവനും അങ്ങെന
പുഴയിൽത്തെന്ന കഴി കൂട്ടി. സന്ധ്യാസമയമായേപ്പാൾ
കരയ്ക്കടു
കുളി സന്ധ്യാവന്ദനാദി കഴി വീ ം
എല്ലാവരുംകൂടി വഞ്ചിയിൽ കയറി കളിതുടങ്ങി. നല്ല
നിലാവുള്ള കാലമായിരുന്നതിനാൽ തത്കാലം ഒരു
വിഷമതയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. േനരം പാതിരാ കഴി
ഞ്ഞേപ്പാൾ ആ വിധെമാെക്ക ഒ മാറി. അകസ്മാൽ
അതികഠിനമായി മഴക്കാറും കാ ം തുടങ്ങി. കാർേമഘ
ങ്ങളാൽ ച മണ്ഡലം അേശഷം മൂടെപ്പടുകയാൽ ച ി
കയില്ലാെതയായി. എ മാ മല്ല, അതിേഘാരമായ
അന്ധകാരം േലാകമാസകലം നിറയുകയും െച . വഞ്ചി
യിൽ ഇരി ന്നവർ തെന്ന പര രം കാൺമാൻ
വഹിയാെതയായിത്തീർ . ഉടെന അതിേകമമായി
മഴയും തുടങ്ങി. പുഴയിൽ ഒഴു ം ഓളവും കലശലായി.
വഞ്ചിയിൽ െവള്ളം നിറ
മു െമ ള്ള ദിക്കായി.
മരണഭയം നിമിത്തം എല്ലാവർ ം വല്ല കാരവും കര
യ്ക്കടുക്കണെമ േതാന്നി ടങ്ങി. ഇരു െകാ ് കരയും
കടവും കാണാനും പാടില്ല. ഒഴു ം ഓളവും െകാ ്
ഊന്നിയാലും തുഴഞ്ഞാലും വഞ്ചി േനെര േപാകു മില്ല.
ആകപ്പാെട വലിയ കുഴപ്പത്തിലായിത്തീർ എ
പറഞ്ഞാൽ മതിയേല്ലാ. എന്തിനു വളെരപ്പറയു ?
കുറ സമയം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ എല്ലാവരും നന
െഞ്ഞാലി കിടുകിടാ വിറ െകാ ് അടുക്കലുള്ള
ഓേരാ ഗൃഹങ്ങളിേല ് കയറിേപ്പായി. കൂ കാെരല്ലാം
പിരി
. ഭട്ടതിരി തനിച്ചായി. കാ ം മഴയും െകാ ്
തണു സഹിക്കവയ്യാെത വിറ െകാ ് അേദ്ദഹം
ഇരുട്ട
തപ്പിത്തപ്പി പുറെപ്പ . തൽക്കാലമുണ്ടായ
ഇടിമിന്നലിെന്റ കാശംെകാ
കാണെപ്പട്ടതായ
ഒരു വീടിെന്റ തിണ്ണയിൽ അങ്ങെന െച കയറി.
മു ം മ ം പിഴി
് തുവർത്തി കുറ സമയം അവിെട
ഇരു . അേപ്പാൾ ഒരിടിമിന്നലുണ്ടായതിനാൽ ആ
ഇറയ ് ഒരു കയ കട്ടിലും പായും തലയിണയും
ഇരി ന്നതായി ക . ഇതാരുെടെയങ്കിലുമാകെട്ട,
എടു
കിട കതെന്ന എ നിശ്ചയി ് ആ കട്ടി
ലിൽ കയറിക്കിട മായി. അത്താഴമുണ്ണായ്കെകാ ം
വഞ്ചികളിയാലുണ്ടായ അധ്വാനം നിമിത്തവും ഭട്ടതിരി
വളെര ക്ഷീണിച്ചിരുന്നതിനാൽ കിടന്ന ഉടെന ഉറക്ക
വുമായി. ഭട്ടതിരി കിടന്നതായ ആ കട്ടിലും പായയും
വീ ടമസ്ഥേന്റതായിരു . അവൻ ഒരു മദ്യപൻ ആയി
രുന്നതിനാൽ ഭാര്യേയാടു കലഹി ് അ ് എവിെടേയാ
േപായിരുന്നതിനാലാണു് അെതാഴിവായിരുന്നതു്.
ഭട്ടതിരി ഉറക്കമായി കുറ സമയം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ
മഴ മാറി. മുമ്പിലെത്തേപ്പാെല നിലാവും െതളി
.ആ
സമയം ഒരു ീ പുരയുെട വാതിൽ തുറ മൂ ശങ്കേയ്ക്കാ
മേറ്റാ ആയി പുറത്തിറങ്ങി. അേപ്പാൾ കട്ടിലിൽ ഒരാൾ
കിട ന്നതു ക . അതു തെന്റ ഭർത്താവാെണ ം
തിരിെക വന്നേപ്പാൾ രാ ി അധികമായതിനാൽ വി
ളിേക്കെണ്ട വിചാരി കയറിക്കിടന്നതാെണ ം
വിചാരി ് ആ ീയും ഇേദ്ദഹത്തിെന്റ കൂെട േപായി
കിട . ീ വീ ടമസ്ഥെന്റ ഭാര്യയായിരു എ ള്ള
തു് േത്യകം പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ. നന
ബുദ്ധിമുട്ടി
ഈറേനാടുകൂടി പുതയ്ക്കാെനാ മില്ലാെത വിറ െകാ
കിടന്നിരുന്ന ഭട്ടതിരി ് ഇവളുെട സഹശയനം ഏറ്റവും
സുഖകരമായി ഭവി .
തത്ക്കാലം തെന്റ നിശ്ചയങ്ങെള റിെച്ചാ ം ഓർ
മ്മയുണ്ടായതുമില്ല. കിം ബഹുനാ, ഭട്ടതിരി തത്ക്കാ
ലേത്ത ് ആ ീെയ ഭാര്യയായി സ്വീകരി കയും
െച . “ ായസ്സമാപന്ന വിപത്തികാേല ധിേയാപി
പുംസാം മലിനാ ഭവന്തി” എ ണ്ടേല്ലാ.
സുഖാനുഭവങ്ങൾ എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിെന്റ േശഷം
ഭട്ടതിരി നക്ഷ ം േനാക്കി സമയം അറിഞ്ഞി ് ആ
ീേയാടു് “നീ ആരാണു്? നിെന്റ ജാതിെയന്താണു്?”
എെന്നാെക്ക േചാദി . ശബ്ദം േകട്ടേപ്പാേഴ ആൾ മാറി
യാെണ ് അവൾ ് മനസ്സിലായു . ഉടെന പരി മി
് എണീ ് വന്ദി ് അടുക്കൽ നി ംെകാ ് ലജ്ജാവ
ന മുഖിയായി മന്ദമാകുംവണ്ണം അവൾ “അടിയൻ കണി
യാട്ടിയാണു്. ആളറിയാെത െച േപായ അപരാധെത്ത
തിരുേമനി ക്ഷമിക്കണം” എ പറ
. ഇതു േകട്ടേപ്പാ
േഴ ഭട്ടതിരി ് തെന്റ സ്ഥിതിെയ റി ് ഓർമ്മ വ
. “ലിഖിതമപി ലലാേട ാജ്ഝിതും കസ്സമർഥഃ”
എ വിചാരി ് ൈധര്യേത്താടുകൂടി അേദ്ദഹം പറ
“ആെട്ട, നീ ഇതുെകാ ഒ ം പരി മി കയും വ്യസ
നിക്കയും േവണ്ട. ഇതു് ഒരു ഈശ്വരവിധിയാണു്. നീ
ഇേപ്പാൾ എങ്കൽനി ം ഗർഭം ധരിച്ചിരി
. അതി
േയാഗ്യനായ ഒരു പു ൻ നിന ് ജനി ം. അവൻ
നിമിത്തം നിന ം നിെന്റ കുടുംബത്തിനും ഏറ്റവും
അഭ ദയവും സിദ്ധി ം. ഇതാ അരുേണാദയമായിരി
. ഞാൻ ഇനി ഇവിെട താമസി ന്നില്ല. ഈശ്വ
േരച്ഛയുെണ്ടങ്കിൽ ഇനിെയാരുകാല
ഞാൻ ഇവിെട
വ ക െകാള്ളാം” എ ം താൻ ആരാെണ ള്ള വി
വരവും പറഞ്ഞതിെന്റ േശഷം െവളുപ്പാൻകാല തെന്ന
ഭട്ടതിരി അവിെടനി േപാവുകയും െച . അതിെന്റേശ
ഷം അേദ്ദഹം ീകാശി മുതലായ പുണ്യസ്ഥലങ്ങളിൽ
സഞ്ചരി ് ഒടുക്കം പാണ്ഡ്യരാജ്യ
െച േചർ .
പിെന്ന കുറേഞ്ഞാരുകാലം അവിെട താമസി കയും
അവിെടയും ഒരു ശൂ
ീെയ ഭാര്യയായി സ്വീകരി ക
യും അവളിലും ഒരു പു ൻ ജനി കയും െച . ആ പു
െന അേദ്ദഹം തെന്ന യഥാ മം വിദ്യാഭ്യാസം െചയ്യിക്ക
യും വിേശഷി ം േജ്യാതിശ്ശാ ം ഉപേദശിക്കയും െച .
ആ പു നാണു് സിദ്ധനായ “ഉള്ളമടയാൻ” എ ം
ചിലർ പറയു . ഉള്ളമടയാൻ ഭട്ടതിരിയുെട പു നല്ല,
ശിഷ്യനാണു് എ ം ചിലർ പറയു . ഏെതങ്കിലും, ഭട്ട
തിരി വളെരക്കാലം പരേദശങ്ങളിൽ താമസിച്ചതിെന്റ
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ള

ർ ഭട്ടതിരിയും പാഴൂർ
പടി രയും

േശഷം കാശിവാസിയുെട േവഷമായി തെന്ന സ്വേദ
ശേത്ത പുറെപ്പ . ഭട്ടതിരിയിൽനി ഗർഭം ധരിച്ച
കണിയാട്ടി, പ മാസം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ ഗർഭം പൂർണ്ണ
മായി, ഏറ്റവും േതേജാമയനും േകാമളനുമായ ഒരു പു
െന സവി . യഥാകാലം ആ ബാലെന വിദ്യഭ്യാസം
െചയ്യിക്കയും അവെന്റ ബുദ്ധിസാമർത്ഥ്യത്താൽ അവൻ
ഒരു നല്ല വിദ്വാനും േജ്യാത്സ്യനുമായിത്തീരുകയും െച .
ജാതകെമഴു ്, ശ്നം പറക മുതലായവയിൽ അവൻ
ഏകേദശം ഭട്ടതിരിേയാടു തുല്യനായിത്തീർ .
അങ്ങെനയിരി ന്ന കാല ് ഒരു ന രി, താൻ
വിവാഹം െചയ്തിരി ന്ന അന്തർജനത്തിനു ഗർഭമുണ്ടാ
യിരി േമ്പാൾ യദൃച്ഛയാ കണിയാെര കാണുന്നതിനു
സംഗതിയായി. അേപ്പാൾ “അന്തർജനം സവി
ന്നതു് ഉണ്ണിേയാ െപേണ്ണാ” എ േചാദി . ഉടെന
കണിയാർ “ ീ ജയാെണ ം താമസിയാെത ജാ
തകെമഴുതി തരാെമ ം” പറ
. അ കാരം ഒരു
ീജാതകം എഴുതിെക്കാടു കയും ആ ജാതകത്തിൽ
പറഞ്ഞിരി ന്ന സമയ ് അന്തർജനം സവിക്കയും
െപൺകുട്ടി ആയിരിക്കയും െചയ്തതിനാൽ ന രി ്
നല്ല വിശ്വാസമായി. പിെന്നയും അന്തർജനത്തിനു ഗർ
ഭമുണ്ടാകുന്ന സമയെമാെക്ക കണിയാെര ക പറകയും
സവി ന്നതിനുമു തെന്ന ജാതകെമഴുെക്കാടുക്കയും
എല്ലാം ഒ വരികയും െച . അങ്ങെന ന രി ്
ഒൻപതു് െപൺകിടാങ്ങളുണ്ടായി. അത്യന്തം ദരി നായ
ന രി ് ഒൻപതു് െപൺകിടാങ്ങൾ അടുപ്പി ണ്ടാവു
കയും ഒരു പു ൻേപാലും ഉണ്ടാകാതിരി കയും െച
യ്തേപ്പാൾ ഉണ്ടായ വ്യസനം ഇ മാ െമ ് എങ്ങെന
പറയു ? പത്താമതും അന്തർജനത്തിനു് ഗർഭമുണ്ടാ
യേപ്പാൾ കണിയാെര േപായി ക വിവരം പറ
.
അതും ീ ജ തെന്നയാെണ പറ
് കണിയാരു
പതിവുേപാെല ജാതകം എഴുതിെക്കാടു .
കണിയാർ പറഞ്ഞാൽപ്പിെന്ന കടുകിട വ്യത്യാ
സം വരികയിെല്ല നിശ്ചയമുള്ളതിനാൽ ന രി ്
വ്യസനം സഹിക്കവയ്യാെത ആയിത്തീർ .

ഇ കാരം ഇരി ന്നകാല ് യദൃച്ഛയാ ഒരു വഴി
േപാക്കൻ ന രിയുെട ഇല്ല
വ . ആ വഴിേപാക്കൻ
ൈതക്കാ േശ്ശരിയിൽ ൈതക്കാ ന രിയായിരു
എന്നാണു് േകട്ടിരി ന്നതു്. അേദ്ദഹം എവിെടേയാ
േപായി വരുംവഴി ഊണു കഴി േപാകാനായി അവിെട
േകറിയതാണു്. വഴിേപാക്കൻന രിെയ കണ്ടയുടെന ഗൃ
ഹസ്ഥൻന രി യഥാേയാഗ്യം ആദരി ്, “േവഗത്തിൽ
കുളികഴി വരാം, ഊണിനു് അധികം താമസമില്ല”
എ പറ
. ദാരി ്യം അതികലശലായി െണ്ടങ്കിലും
ആ ഗൃഹസ്ഥൻന രി ഏറ്റവും ഔദാര്യം ഉള്ള ആളായി
രു . വഴിേപാക്കൻന രി കുളിയും േതവാരവും കഴി
് വന്നേപ്പാേഴ ം ഭക്ഷണം തയ്യാറായിരു . ര
േപരും ഊണുകഴി
് പുറത്തളത്തിൽ േപായി മുറുക്കി
വർത്തമാനവും പറഞ്ഞിരി േമ്പാൾ ഗൃഹസ്ഥൻന രി
തെന്റ കഷ്ടാവസ്ഥകെളലാം വഴിേപാക്കൻന രിെയ
പറ
േകൾപ്പിചു. ഉടെന വഴിേപാക്കൻന രി “ആെട്ട
ഇേപ്പാൾ അകായിേല ഗർഭെമ മാസമായി” എ
േചാദി . “നാളു േപായി ് ഒരു മാസം കഴി
”എ
ഗൃഹസ്ഥൻ പറ
. “അ ഉേള്ളാ? എന്നാൽ ഇ ാ
വശ്യേത്തതു് ഒരുണ്ണിയാകരുെതെന്നാ മില്ല. എനി
് ഒരു നാൽപ്പതു് ദിവസം െചലവിനു ത ് ഇവിെട
താമസിപ്പിച്ചാക്കാെമങ്കിൽ ഈ ാവശ്യം പുരുഷ ജ
െയ സവിപ്പിേച്ചക്കാം” എ ് വഴിേപാക്കൻ പറ
.
അേപ്പാൾ ഗൃഹസ്ഥൻ “ ീ ജെയ ് കണിയാൻ ജാത
കെമഴുതിത്തന്നിരി ന്ന സ്ഥിതി ് അതു് മറി വരാൻ
യാസമാണു്. കണിയാൻ സാമാന്യക്കാരനല്ല” എ
പറ
. “ആെട്ട, അെതാെക്ക ശരിതെന്ന, എനി
നാൽപ്പതു ദിവസം ഭക്ഷണം ത ് ഇവിെട താമസിപ്പി
ക്കാേമാ? എന്നാൽ കണിയാെനന്നല്ല ഹ്മാവു തെന്ന
പറഞ്ഞാലും ഞാൻ നിവൃത്തിയുണ്ടാക്കിെക്കാള്ളാം”
എ വഴിേപാക്കൻ ഉറപ്പായി വീ ം പറഞ്ഞേപ്പാൾ
അങ്ങെന ആവാെമ ഗൃഹസ്ഥൻ സമ്മതി . അതി
െന്റ േശഷം വഴിേപാക്കൻ ന രി നാൽപ്പതു ദിവസം
അവിെട താമസി ് അന്തർജനത്തിനു് െനയ്യ് ജപി
െകാടു . “ സവദിവസം ഞാനും വരാം, കണിയാ
െനയും വരുത്തണം, ആരു പറഞ്ഞതാണു് ഒ ന്നെത
ന്നറിയണമേല്ലാ” എ പറ
വഴിേപാക്കൻന രി
േപാവുകയും െച .
അന്തർജനത്തിെന്റ സവദിവസം േനരെത്ത ആ
ന രി വീ ം വ േചർ . അേദ്ദഹം ഇവിെട വന്നി
രി ന്ന വിവരവും അേദ്ദഹം പറഞ്ഞി ള്ളതും ഒ ം
കണിയാേനാടു പറ
േപാകരുെത ം പറ
് അേദ്ദ
ഹം പുറത്തിറങ്ങാെത പുറത്തളത്തിൽ ഇരു . കണി
യാൻ വിവരെമാ ം അറിയാെത പടിക്കലും വന്നിരു
. അേപ്പാൾ യദൃച്ഛയാ ഒരു കാശിവാസിയും അവിെട
വ മുറ്റത്തിരു . ഉടെന അന്തർജനത്തിനു സവ
േവദനയും ആരംഭി . അേപ്പാൾ ഗൃഹസ്ഥൻന രി
കണിയാേനാടു് “എന്താ കണിയാേര! െപ തെന്ന
യാണു്, അേല്ല?” എ േചാദി . “അടിയൻ എഴുതി
ത്തന്നി ള്ള ജാതകെമാ ം ഇതുവെര െതറ്റീട്ടില്ലേല്ലാ.
പിെന്ന എന്തിനു സംശയി
? അങ്ങെന തെന്ന
യാണു് ഇതും” എ കണിയാൻ പറഞ്ഞേപ്പാൾ കാ
ശിവാസി “ഇതുവെര െതറ്റീട്ടിെല്ലങ്കിലും ഈ ാവശ്യം
കുറ െതറ്റിേപ്പായി. അന്തർജനം സവി ന്നതു് ഒരു
ആൺകുട്ടിെയ ആണു്, സംശയമില്ല” എ പറ
.
ഒരുനാളും അങ്ങെന വരുന്നതെല്ല കണിയാനും വാ
ദി . ഇങ്ങെന അവർ വാദി െകാണ്ടിരി േമ്പാൾ
അവിെട ഒരു പശുവിനു സവേവദന തുടങ്ങി. സ
വിക്കാനുള്ള ഭാവമായി. അേപ്പാൾ ഗൃഹസ്ഥൻ ന രി
“ആെട്ട കണിയാേര! എന്നാൽ ഈ പശു സവി
ന്ന കിടാവു് എന്തായിരി ം” എ േചാദി . ഉടെന
കണിയാർ “കാളക്കിടാവാണു്, െനറ്റിയിൽ ചാർ ം
ഉണ്ടായിരി ം” എ പറ
. അേപ്പാൾ കാശിവാസി
“െനറ്റിയിൽ ചാർത്തല്ല. വാലിൽ െകാടിയാണു് ” എ
പറ
. “ആെട്ട നമുക്കിേപ്പാൾ അറിയാമേല്ലാ” എന്നാ
യി കണിയാൻ. കുറ സമയം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ പശു
സവി . കിടാവു് കാള തെന്നയായിരു . എങ്കിലും
കാശിവാസി പറഞ്ഞതുേപാെല വാലിൽ േകാടിയായിരു
ഉണ്ടായിരുന്നതു്. അേപ്പാൾ കണിയാരുെട മനസ്സിൽ
കുറ ് ലജ്ജയും വിസ്മയവും കാശിവാസിെയ റി ്
ബഹുമാനവും അന്തർജനം സവി ന്നതു് ഉണ്ണിയാ
യിത്തീർേന്ന േമാ എ ള്ള വിചാരവും എല്ലാംകൂടി
വലിയ പരി മമായിത്തീർ . ഉടെന അന്തർജനം
സവി . ഉണ്ണിയായിരുന്നതിനാൽ കണിയാരുെട
മേനാവികാരങ്ങൾ ദ്വിഗുണീഭവി . താൻ ശാ
കാരം
പറഞ്ഞതു് എങ്ങെന െതറ്റി എ വിചാരി കാശിവാ
സിേയാടു േചാദി : “േഹ മഹാത്മാേവ! ഇെതന്താണി
ങ്ങെന വന്നതു്? ഞാൻ ശാ
കാരമാണേല്ലാ ര
സംഗതികളും പറഞ്ഞതു്. അതു ര ം െതറ്റിേപ്പായ
േല്ലാ. ആ കിടാവിനു െനറ്റിയിൽ ചാർത്തില്ലാെതയും
വ , ഇവിെട പുരുഷ ജ ജനിക്കയും െച . ശാ ം
അബദ്ധമാെണ വരുേമാ?” ഇതു േകട്ടേപ്പാൾ കാശി
വാസി, “ശാ ം അബദ്ധെമ ് ഒരിക്കലും വരുന്നതല്ല
ശാ ം ഹിച്ചിരുന്നാലും സയുക്തികമായി ആേലാചി
ക്കാെതയും മ ം പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങെന െതറ്റിേപ്പാകുെമ
േന്ന ഉ . ഇതു ര ം നിെന്റ വിചാര റവു നിമിത്തം
െതറ്റിയതാണു് ” എ പറ
. ഉടെന കണിയാൻ
ഇതിെന്റ കാരണം വ്യക്തമായി പറ
േകട്ടാൽ െകാ
ള്ളാെമ ് അേപക്ഷിക്കയാൽ കാശിവാസി വീ ം
പറ
, “ഗർഭമുണ്ടായി മൂ മാസം കഴിയുന്നതിനുമു
വിചാരിച്ചാൽ ജെയ ീേയാ പുരുഷേനാ ഏെതങ്കിലും
ഇഷ്ടംേപാെല ആക്കിത്തീർ ന്നതിനു ാഹ്മണർ
ശക്തിയു ്. അതു് അവരുെട േവദത്തിെന്റ മാഹാത്മ്യമാ
ണു്. അതിനാൽ ഗർഭം മൂ മാസം ആകാെത ജാതകം
എഴുതിെക്കാടുക്കരുതാത്തതാണു്. ഇവിെട ഇ കാരം
ആക്കിത്തീർത്തയാൾ ഇേപ്പാൾ അകത്തിരി
്.
നീ ഇതിെന റിെച്ചാ ം വിചാരിക്കാെത ആദ്യം ജാത
കം ഗണിച്ചേപ്പാൾ കണ്ട ലക്ഷണം വിചാരി തെന്നയാ
ണു് ഇേപ്പാഴും പറഞ്ഞതു്. തത്ക്കാലസ്ഥിതിെയ റി ്
വിചാരിക്കാത്തതിനാൽ ഇങ്ങെന െതറ്റിേപ്പായതാണു്.
പിെന്ന ആ കിടാവു് ഗർഭത്തിൽ കിടന്നിരുന്നേപ്പാൾ
അതിെന്റ വാലു വള
െനറ്റിയിേലക്കിരുന്നതിനാലാ
ണു് െനറ്റിയിൽ ചാർ െണ്ട നിന േതാന്നിയതു്.
ഇതും ആേലാചന റവുതെന്ന. കുറ കൂടി മനസ്സിരുത്തി
ആേലാചിച്ചിരുെന്നങ്കിൽ നിന ം ഇെതാെക്ക അറിയാ
വുന്നതായിരു .”
ഇ കാരം കാശിവാസിയുെട വാ േകട്ടേപ്പാൾ
ഇേദ്ദഹം തെന്റ അച്ഛനായ തല ള ർ ഭട്ടതിരിത
െന്നയായിരി േമാ എ സംശയം േതാ കയാൽ
കണിയാൻ വിവരം േചാദി കയും അേദ്ദഹം അതിെന
സമ്മതി തെന്റ വാസ്തവം പറയുകയും െച . ഭട്ടതി
രിെയ റി പലരും, വിേശഷി തെന്റ അമ്മയും,
പറ
കണിയാൻ നല്ലേപാെല േകട്ടറിഞ്ഞി ണ്ടാ
യിരു . അേദ്ദഹംതെന്നയാണു് ഈ കാശിവാസിെയ
ന്നറിഞ്ഞേപ്പാൾ കണിയാൻ പാദത്തിങ്കൽ വീണു നമ
രി . അവരുെട പിതൃപു സംബന്ധെത്ത പര രം
അറിഞ്ഞതിെന്റ േശഷം ര േപരും കൂടി കണിയാെന്റ
ഗൃഹത്തിേല േപായി. ഈ സംഗതിയുണ്ടായതു മൂ
വാ പുഴ താലൂക്കിൽ പിറവ
പുളിമറ്റ
ന രിയുെട
ഇല്ല വച്ചാെണന്നാണു് േകട്ടിരി ന്നതു്.
പിെന്ന അവർ ര േപരുംകൂടി േപാകുേമ്പാൾ വഴി
യിൽവ കണിയാൻ “ഇ നമു പാൽപ്പായസം
കി ം” എ പറ
. ഉടെന കാശിവാസി “പാൽപ്പാ
യസമാെണങ്കിലും കരിഞ്ഞതായിരി മേല്ലാ” എ
പറ
. അ കാരംതെന്ന അവർ ് ഒരു ന രി കുെറ
പാൽപ്പായസം െകാടു കയും അതു് കരിഞ്ഞതായിരി
ക്കയും െച . അേപ്പാൾ കണിയാൻ “ഇെതന്താണു് ഇ
ഞാൻ പറയുന്നെതാ ം ശരിയാകാത്തതു? ഞാെനല്ലാം
ശാ
കാരം ലക്ഷണം േനാക്കിയാണേല്ലാ പറയുന്ന
തു് ” എ പറ
. ഉടെന കാശിവാസി “ലക്ഷണം പറ
യുന്നതിനു ശാ ം ഹിച്ചാൽ മാ ം മതിയാവുകയില്ല.
ഓേരാന്നിെന റി ം സൂക്ഷ്മമായും പൂർണ്ണമായും ആേലാ
ചി ം ഹി ം യുക്തിേയാടുകൂടി പറെഞ്ഞങ്കിൽ മാ േമ
ശരിയായിരിക്കയു ” എ പറ
. പിെന്ന അേദ്ദഹം
ഓേരാ സംഗതിെയ റി ം വിവരി കണിയാർ
മനസ്സിലാക്കിെക്കാടു . “ന രി ആദ്യം വ ് അന്തർ
ജനത്തിനു ഗർഭമുെണ്ട പറഞ്ഞ ലക്ഷണംെകാ ്
അെതാരു ീ ജയാെണ വിചാരിക്കാനല്ലാെത മാർ
ഗ്ഗമില്ലായിരു . പിന്നീടു് ഒരു ാഹ്മണൻ ആ അന്തർ
ജനത്തിനു് എേന്താ ജപി െകാടു ് ആ ജെയ പുരു
ഷനാക്കിയതാണു്. നീ ആദ്യെത്ത ലക്ഷണെത്ത മാ ം
അടിസ്ഥാനമാക്കിയും പിന്നീടു് നടന്ന സംഗതികെള
റി ് വിചാരിക്കാെതയും പറഞ്ഞതിനാലാണു് അതു്
െതറ്റിേപ്പായതു്. ആ കാളക്കിടാവു് പശുവിെന്റ വയറ്റിൽ
കിടന്നേപ്പാൾ അതിെന്റ വാൽ വള
െനറ്റിയിേലക്കി
രുന്നതിനാലാണു് െനറ്റിയിൽ ചാർത്താെണ ് നിന
േതാന്നിയതു്. ആേലാചനയും യുക്തിയും േപാരാെത േപാ
യതിനാലാണു് നിന ് അതു് െതറ്റിയതു്.” ഇ യും കാ
ശിവാസി പറഞ്ഞേപ്പാൾ “പാൽപ്പായസം കരിഞ്ഞിരി
ം എെന്നങ്ങെനയറി
” എ േചാദി . അേപ്പാൾ
കാശിവാസി “പാൽപ്പായസം കി െമ നീ എങ്ങെന
നിശ്ചയി ” എ േചാദി . ഉടെന കണിയാർ, “നമ്മൾ
ഇേങ്ങാ േപാന്നേപ്പാൾ ന െട വലതുവശത്തായി ഒരു
ച വാകമിഥുനം വ ് ഒരു പാലുള്ള വൃക്ഷത്തിേന്മൽ
ഇരുന്നതുെകാണ്ടാണു് ഞാനിതു നിശ്ചയിച്ചതു് ” എ
പറ
. അേപ്പാൾ കാശിവാസി “ആ ച വാകമിഥുനം
ഒരു ഉണങ്ങിയ െകാമ്പിേന്മലാണു് വന്നിരുന്നതു്, അതി
നാലാണു് പാൽപ്പായസം കരിഞ്ഞതായിരി െമ ്
ഞാൻനിശ്ചയിച്ചതു്. ഇങ്ങെന ഓേരാേരാ സംഗതിയുെട
യും സൂക്ഷ്മം േനാക്കി അറിഞ്ഞി േവണം ഒരു ലക്ഷണം
പറയാൻ” എ പറ
. കാശിവാസി, അെല്ലങ്കിൽ
ഭട്ടതിരി പറഞ്ഞതിെന എല്ലാം കണിയാർ സമ്മതി
കയും പിന്നീടു കണിയാരും ഓേരാ ം സൂക്ഷ്മംവെര
േനാക്കിയും ആേലാചി ം പറ
തുട കയും എല്ലാം
ശരിയായി ഒ വ തുട കയും െച . പിെന്ന ജീവാ
വസാനംവെര ഭട്ടതിരി ആ കണിയാെന്റ പടി രയിൽ
ത്തെന്ന താമസി കയും േജ്യാതിശ്ശാ സംബന്ധമായി
അേനകം സംഗതികൾ തെന്റ പു നു് ഉപേദശി െകാടു
കയും െച . താൻ മരിച്ചാൽ ശവം ആ പടി രയിൽ
ത്തെന്ന സ്ഥാപി െകാള്ളണെമ ം, ആ സ്ഥലത്തിരു
ശ്നംവ പറയുന്നെതല്ലാം സൂക്ഷ്മമായിരി െമ ം
ഭട്ടതിരി ജീവിച്ചിരുന്നേപ്പാൾത്തെന്ന പറഞ്ഞിരുന്നതു
േപാെലതെന്ന അേദ്ദഹം മരിച്ചതിെന്റ േശഷം ശവം
ആ പടി രയിൽത്തെന്ന സ്ഥാപി . അതിെന്റ േശ
ഷം അവിെടയിരുന്നല്ലാെത ശ്നം െവ കയിെല്ല ്
ഏർപ്പാടുംവ . ഇതിനാലാണു് പാഴൂർപടി ര ശ്നത്തിനു
വിേശഷവും സിദ്ധിയുമുണ്ടായതു്. ഈ പടി രകൂടാെത
അവിെട േവെറയും പടി രയു ്. അതിനു മാഹാത്മ്യ
മുണ്ടാകുന്നതിനു േവെറ കാരണവുമു ്. അതും താെഴ
പറ
െകാ
.

പാഴൂർ കണിയാരുെട അവിെട പടി ര മൂ
്.
അവയിൽ ഒ ് കണീയാരുെട വാസഗൃഹത്തിെന്റ െത
വശ
നദീതീരത്താണു്. അവിെടവച്ചാണു് ഭട്ടതി
രിയും കണിയാട്ടിയുംകൂടി സഹശയനമുണ്ടായി ള്ളതു്.
ആ അ തസംഗതിയുെട സ്മാരകമായി ് ആ സ്ഥലം
ഇേപ്പാഴും െകട്ടിസൂക്ഷി ് ഇട്ടിരി
എന്നല്ലാെത ആ
സ്ഥലെത്ത യാെതാരു കാര്യത്തിനും ഉപേയാഗെപ്പടു
ത്താറില്ല പിെന്ന ര പടി രകളുള്ളതു് ഗൃഹത്തിെന്റ
കിഴ വശ
കിഴ ം പടിഞ്ഞാറുമായി പടി ര സ്ഥാ
ന
തെന്നയാണു്. അവയിൽ പടിഞ്ഞാറുള്ള പടി
രയിലാണു് ഭട്ടതിരിയുെട മൃതശരീരം സ്ഥാപിച്ചി ള്ളതു്.
കണിയാർ അവിെടയിരുന്നാണു് ഇ ം രാശിവ കയും
ഒഴിവു കാണുകയും െച ന്നതു്. സിദ്ധമായ പടി രയും
അതുതെന്നയാണു്. ശ്നത്തിെന്റ ഫലം പറയുന്നതിനു്
ആ പടി രയിലും അതിെന്റ കിഴ വശ ള്ള പടി
രയിലുമിരിക്കാറു ്. സാക്ഷാൽ പടി രയുെട കിഴ
വശ ള്ള പടി ര ം മാഹാത്മ്യം ഒ ം കുറവില്ല. ആ
പടി ര മാഹാത്മ്യം ഉണ്ടായതിെന്റ കാരണമാണു്
ഇവിെട പറയാൻേപാകുന്നതു്.
ഭട്ടതിരിയുെട അനു ഹവും മാഹാത്മ്യവുംെകാ ം
ശാ ജ്ഞതെകാ ം പാഴൂർകണിയാർ ഏറ്റവും സി
ദ്ധനായിത്തീർന്നതിെന്റ േശഷം അവെന ഒ പറ്റിക്ക
ണെമ നിശ്ചയി ബുധശു ന്മാർ ാഹ്മണേവഷം
ധരി കണിയാരുെട അടുക്കൽ െച . അവർ െചന്നിരു
ന്നതു് ആ കിഴേക്ക അറ്റ ള്ള പടി രയിലാണു്. ര
ാഹ്മണർ തെന്ന കാണാനായി വന്നിരി
എ
േകട്ടയുടെന കണിയാർ പടി രയ്ക്കൽ െച ് ആദരപൂർ
വം വന്ദി ് ആഗമന കാരണെത്ത േചാദി . അേപ്പാൾ
ാഹ്മണർ “ഇേപ്പാൾ ബുധശു ന്മാർ ഏതു രാശിയി
ലാെണന്നറിഞ്ഞാൽ െകാള്ളാെമ വിചാരിച്ചാണു്
ഞങ്ങൾ വന്നതു് ” എ പറ
. ഉടെന കണിയാർ
പഞ്ചാംഗെമടു
േനാക്കി. ഇന്നിന്ന രാശികളിലാെണ
പറ
.
ാഹ്മണർ: അതുെകാ മതിയായില്ല. ഹങ്ങെള
ഗണിക്കാനും മ ം ഞങ്ങളും കുേറെശ്ശ വശമാക്കീ
്. ഞങ്ങൾ ഗണിച്ചി ് അങ്ങെനയല്ല കണ്ടതു്.
അതിനാൽ കണിയാർ ഒ ഗണി േനാക്കിത്ത
െന്ന പറയണം.
കണിയാർ: ഗണി േനാക്കാെനാ മില്ല. ഈ പഞ്ചാം
ഗം അടിയൻ സൂക്ഷ്മമായി ഗണിച്ചി ള്ളതാണു്.
ാഹ്മണർ: ഈ പഞ്ചാംഗം അ സൂക്ഷ്മമാെണ
ഞങ്ങൾ േതാ ന്നില്ല. കണിയാർ ഒ ഗണി
േനാക്കിത്തെന്ന പറയണം.
ഇങ്ങെന ാഹ്മണർ നിർബന്ധിച്ചതിനാൽ കണിയാർ
ബുധശു ന്മാെര ഗണി േനാക്കി. അേപ്പാൾ പഞ്ചാംഗ
ത്തിലുള്ളതു േപാെലയല്ല കണ്ടതു്. ഉടെന ാഹ്മണർ,
“പഞ്ചംഗം ശരിയെല്ല ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതു് ഇേപ്പാൾ
സമ്മതമായിേല്ല? എന്നാൽ ഇേപ്പാൾ ഗണിച്ചതും നല്ല
ശരിയാെയ േതാന്നിന്നില്ല. കണിയാർ നല്ലേപാെല
മനസ്സിരുത്തി ഒ കൂടി ഗണിക്കണം” എ പറ
.
കണിയാർ വീ ം ഗണിക്കാൻ തുടങ്ങി. അേപ്പാൾ
ാഹ്മണർ മുമ്പിരുന്നിരുന്ന സ്ഥല നി ് ഒ മാറി
ഇരു . കണിയാർ രണ്ടാമതു് ഗണിച്ചേപ്പാൾ പഞ്ചാം
ഗത്തിലുള്ളതു േപാെലയും ആദ്യം ഗണിച്ചതു േപാെലയു
മല്ല കണ്ടതു്. അേപ്പാൾ ാഹ്മണർ “ഇതും ശരിയായി
ല്ല. ഒ കൂടി ഗണിക്കണം” എ പറ
. ഇങ്ങെന
കണിയാർ പല ാവശ്യം ഗണിക്കയും ഗണിക്കാൻ
തുട േമ്പാൾ ാഹ്മണർ മാറിമാറി ഇരിക്കയാൽ ബു
ധശു ന്മാരുെട സ്ഥിതി മാറിമാറി കാണുകയും െച .
ഇ കാരം അേനക തവണയായേപ്പാൾ ഈ വന്നിരി
ന്നവർ േകവലം ാഹ്മണരെല്ല ം ബുധശു ന്മാർ
തെന്ന പരീക്ഷിക്കാനായി േവഷം മാറി വന്നിരി കയാ
െണ ം മനസ്സിലാക്കിയി ് കണിയാൻ “അടിയൻ ഒരു
ന്ഥം ഒ േനാക്കാനു ്. അതു േനാക്കി ഗണിച്ചാൽ
ഒരിക്കലും െത കയില്ല. അതു വിേശഷെപ്പട്ട ഗണിതശാ
ന്ഥമാണു്, അക
െച ് അതുകൂടി എടു െകാ
വന്നി ് ഇനി ഗണിക്കാം. അതുവെര ത രാക്കന്മാർ
ഇവിെട ഇരിക്കണം” എ പറ
. അങ്ങെനയാവാ
െമ
ാഹ്മണർ സമ്മതിച്ചേപ്പാൾ വീ ം കണിയാർ
“അങ്ങെന ക ിച്ചതുെകാ മതിയായില്ല. ഇതിെന
തീർച്ചയാക്കാെത എഴുന്നള്ളിക്കളെഞ്ഞങ്കിൽ അടിയനു
വലിയ കുറച്ചിലായി തീരും. അതിനാൽ തിരി വന്ന
ല്ലാെത എഴുന്ന കയിെല്ല സത്യം െചയണം” എ
പറ
. അ കാരം ാഹ്മണർ സത്യം െച കയും
കണിയാൻ അക െച ് ആത്മഹത്യ െച കയും
െച . കണിയാൻ തിരി വരാെത േപാകാൻ പാടില്ലാ
ത്തതിനാൽ ബുധശു ന്മാർ ആ പടി രയിൽത്തെന്ന
ലയി കയും െച . അതിനാൽ ആ പടി രയിൽ
ബുധശു ന്മാരുെട സാന്നിദ്ധ്യം ഇ ം ഉെണ്ടന്നാണു് വി
ശ്വാസം. ഇ കാരമാകു ആ പടി ര ം മാഹാത്മ്യം
സിദ്ധിച്ചതു്.
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സ്വാമിയാർ

ഈശ്വരന്മാെര മാംസച
െകാ കാണാമായിരു
ന്ന ദിവ്യനായ വില്വമംഗല
സ്വാമിയാെര റി
േകട്ടിട്ടില്ലാത്തവർ േകരളീയരിൽ അധികംേപരുണ്ടായി
രി െമ േതാ ന്നില്ല. ഈ സ്വാമിയാർ നിമിത്തം
േകരളത്തിൽ അേനകം േക്ഷ ങ്ങളും ഏർപ്പാടുകളും
ഉണ്ടായി
്. അവെയ റി ് േകട്ടിട്ടില്ലാത്തവരും
ചിലർ ഉണ്ടായിരിക്കാം. അങ്ങെനയുള്ളവരുെട അറിവി
േലക്കായി ഇവിെട അറിവു കിട്ടീ ള്ള ചില സംഗതികൾ
പറ
െകാ
.
ഒരിക്കൽ ഒരു വൃശ്ചികമാസത്തിൽ കാർത്തികനാൾ
വില്വമംഗല
സ്വാമിയാർ തൃശ്ശിവേപരൂർ വട ന്നാ
ഥേക്ഷ ത്തിൽ ദർശനത്തിനായി െചന്ന സമയം ഭഗ
വാെന ീേകാവിലിനക
കാണാനില്ലായിരു .
ഭഗവാെന കാണാെത വന്ദി ന്നെതങ്ങെനെയ വി
ചാരി സ്വാമിയാർ ഉടെന േക്ഷ ത്തിൽ നി പുറ
ത്തിറങ്ങി ദക്ഷിണത്തിനായി െചന്നേപ്പാൾ ഭഗവാൻ
െതേക്ക മതിലിേന്മൽ േകറി െതേക്കാ തിരിഞ്ഞിരി
ന്നതായി ക . ഉടെന സ്വാമിയാർ അവിെടെച്ച
വന്ദിച്ചി ് “ഇെതന്താണു് ഇവിെട എഴുെന്നള്ളിയിരി
ന്നതു്?” എ േചാദി . അേപ്പാൾ ഭഗവാൻ “ന െട
ിയതമയായ ”കുമാരന ർ കാർത്ത്യായനി“ കുളിയും
കഴി
വരുന്ന ആഡംബരവും ആേഘാഷവും കാണു
ന്നതിനായിട്ടിവിെട വന്നിരുന്നതാണു് ” എന്നരുളിെച്ച .
(ഉത്സവത്തിെന്റ അവസാനദിവസം എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളി
ലുമുള്ളതുേപാെല ആറാ രാ ിയിലാെണങ്കിലും കുമാര
ന രുത്സവത്തിൽ എല്ലാ ദിവസവും രാവിെല ഒരാറാ ം
ആറാ കഴി
േകമമായി ള്ള എഴുന്നള്ള ം പതി
വു ്. അതിെന്റ ാധ്യാന്യവും േകമത്തവും ഒമ്പതാമു
ത്സവദിവസമായ കാർത്തികനാൾ അധികമു ് ). അ
മുതൽ ആ േതാറും വൃശ്ചികമാസത്തിൽ കാർത്തിക
നാൾ തൃശ്ശിവേപരൂർ വട ന്നാഥനു് രാവിെല ഒരു പൂജ
െതേക്ക മതിലിേന്മൽ െവ പതിവായി. ആ േതാറും
ഭഗവാൻ കാർത്തികനാൾ കുമാരന ർ ഭഗവതിയുെട
എഴുന്നള്ള
കാണുന്നതിനായി ് ആ മതിലിേന്മൽ
എഴുന്നള്ളിയിരി െമന്നാണു് സങ്ക ം. ഈ സംഗതി
ജനങ്ങൾ അറിയുന്നതിനും മ ം കാരണഭൂതൻ ഈ സ്വാ
മിയാരാെണ വിേശഷി പറയണെമന്നില്ലേല്ലാ.

ഒരഷ്ടമിനാൾ വില്വമംഗല
സ്വാമിയാർ ൈവ
ക്ക േക്ഷ ത്തിൽ ദർശനത്തിനായി െചന്ന സമയം
അമ്പലത്തിനക
നിറ
ാഹ്മണർ ഊണു കഴി
െകാണ്ടിരി കയായിരു . എങ്കിലും സ്വാമിയാർ
അക കട നടയിൽ െചന്നേപ്പാൾ ഭഗവാെന ീ
േകാവിലിനക
കാൺമാനില്ലായിരു . ഇെതന്താ
ണിങ്ങെന വരാൻ എ വിചാരി െകാ സ്വാമിയാർ
അമ്പലത്തിെലല്ലാം സൂക്ഷി േനാക്കിയേപ്പാൾ ഭഗവാൻ
ഒരു വൃദ്ധ ാഹ്മണെന്റ േവഷമായി വടേക്ക ചുറ്റമ്പല
ത്തിൽ ഒരു തൂണിെന്റ ചുവട്ടിലിരു സദ്യയു ന്നതായി
ക . ഭഗവാൻ േവഷ ച്ഛന്നനായിരു െവങ്കിലും സ്വാ
മിയാർ ദിവ്യനായിരുന്നതുെകാ ് കണ്ടമാ യിൽത്ത
െന്ന അേദ്ദഹത്തിനു മനസ്സിലായി. ഉടെന സ്വാമിയാർ
അവിെട െച ഭഗവാെന വന്ദി കയും വിവരം ജന
ങ്ങെള ധരിപ്പി കയും െച . അ മുതൽ ൈവക്ക
േക്ഷ ത്തിൽ സദ്യയുള്ള ദിവസങ്ങളിെലല്ലാം ആ തൂ
ണിെന്റ അടുക്കൽ ഭഗവാെന സങ്ക ി ് ഒരില വ
സകല വിഭവങ്ങളും വിള ക പതിവാകുകയും ൈവ
ക്കത്തഷ്ടമി വടേക്ക റ്റിലിരു ് ഊണു കഴി ക
വളെര മുഖ്യമായി ള്ളതാെണ ് ാഹ്മണർ ് ഒരു
വിശ്വാസം ജനി കയും െച .

ഇ കാരം തെന്ന വില്വമംഗല
സ്വാമിയാർ സ്വാ
മിദർശനത്തിനായി ഒരുത്സവകാല ് അമ്പല െഴെച്ച
കയുണ്ടായി. അവിെടയും സ്വാമിയാർ അമ്പലത്തിൽ
െചന്നേപ്പാൾ ഭഗവാൻ ീേകാവിലിന്നകത്തില്ലായിരു
. സ്വാമിയാർ ദക്ഷിണമായി െചന്നേപ്പാൾ ഭഗവാൻ
ഒരു പട്ടരുെട േവഷമായി നാടകശാലയിൽ മാരാരു
െട സദ്യ വിളമ്പിെക്കാ നിൽ ന്നതായി ക ്.
ഉടെന സ്വാമിയാർ അവിെടെച്ച വന്ദിച്ചി ്, “ഇവിെട
വയ്ക്കാനും വിളമ്പാനുെമാെക്ക ധാരാളമാളുകളുണ്ടേല്ലാ.
പിെന്ന അവിടു കൂടി ഇങ്ങെന കഷ്ടെപ്പടുന്നെതന്തി
നാണു്?” എ േചാദി . അേപ്പാൾ ഭഗവാൻ “ഇവർ
(മാരാന്മാർ) ന െട ഉത്സവം ഭംഗിയാക്കാനായി വള
െര അദ്ധ്വാനം െച ന്നവരാണു്. ഇവർ തൃപ്തിയാ
കുംവണ്ണം ഭക്ഷണംെകാടു കെയന്നതു് നമു വളെര
സേന്താഷകരമായി ള്ളതാണു്. ആ േതാറും ഇവരുെട
സദ്യ വിള വാൻ നാംകൂെട വരിക പതിവു ് ” എന്ന
രുളിെച്ച . അ മുതൽക്കാണു് അമ്പല ഴയുത്സവ
ത്തിൽ നാടകശാലയിൽ മാരാന്മാരുെട സദ്യ ് ഇ
ാ
ധാന്യം സിദ്ധിച്ചതു്. മാരാന്മാരുെട സദ്യസമയ ് ഭഗ
വാൻ അവിെട എഴുന്ന
െണ്ട തെന്നയാണു് ഇേപ്പാ
ഴുമുള്ള വിശ്വാസം. ഇങ്ങെന വില്വമംഗല ് സ്വാമിയാ
െര സംബന്ധി ് അേനകം കഥകളു ്. തിരുവനന്തപു
രം തിരുവാർ ് മുതലായ േക്ഷ ങ്ങൾ ഉണ്ടാകുവാനുള്ള
കാരണം തെന്ന വില്വമംഗല ് സ്വാമിയാരാെണ ്
അവിടങ്ങളിെല സ്ഥലപുരാണങ്ങൾെകാ ് സിദ്ധമാ
ണേല്ലാ. േചർത്തല കാർത്ത്യായനിയും വില്വമംഗല
സ്വാമിയാരുെട തിഷ്ഠയാെണന്നാണു് േകട്ടിരി ന്നതു്.
ഒരിക്കൽ സ്വാമിയാർ എവിെടേയാ േപാകുന്നതിനായി
കരമാർഗം േചർത്തലവഴി പുറെപ്പ . അങ്ങെന േപാകു
േമ്പാൾ അവിെട ഒരു വന േദശ ് ഏഴു കന്യകമാർ
കുളി െകാണ്ടിരി ന്നതായി ക . ഈ കന്യകമാെര
കണ്ടേപ്പാൾത്തെന്ന ഇവർ േകവലം മാനുഷികളെല്ല ം
ദിവ്യ ീകളാെണ ം േതാ കയാൽ സ്വാമിയാർ അടു
െച . ഉടെന അവർ ഏഴുേപരും അവിെട നി ്
ഓടി ടങ്ങി. സ്വാമിയാരും പിന്നാെല ഓടി. കന്യ
കമാർ ഏഴുേപരും ഓടിെച്ച ് ഓേരാകുളത്തിൽ ചാടി.
സ്വാമിയാരും പിന്നാെല ചാടി. ഓേരാരുത്തെര പിടി ്
ഓേരാ സ്ഥലത്തിരുത്തി. ഒടുക്കം ഏഴാമെത്ത കന്യക
ചാടിയതു് ഒരു േചറുള്ള കുളത്തിലായിരുന്നതിനാൽ ആ
കന്യകയുെട തലയിെലാെക്ക േചറായി. ആ കന്യകെയ
സ്വാമിയാർ പിടിച്ചി െചല്ലാെത കുെറ ബലംപിടി
നി . ഒടുക്കം സ്വാമിയാർ “എടീ േചറ്റിൽത്തലയാേയാ
േള! പു…ടീ ഇവിെട ഇരി ് ” എ പറ
െകാ ് ആ
കന്യകെയയും പിടി േകറ്റി അവിെടയിരുത്തി. േചറ്റിൽ
തലയായതുെകാ ് “േചർത്തല ഭഗവതി” എ ് ആ
ഭഗവതി ം “േചർത്തല” എ ് ആ േദശത്തിനും നാമം
സിദ്ധി . ഇങ്ങെന വില്വമംഗല
സ്വാമിയാരാൽ
തിഷ്ഠിക്കെപ്പട്ട ഏഴു ഭഗവതികൾ ഉണ്ടായിത്തീരുകയും
െച . അതിൽ ഏഴാമതായി തിഷ്ഠിക്കെപ്പട്ട േദവിയാ
ണു് സിദ്ധെപ്പട്ട സാക്ഷാൽ േചർത്തല കാർത്ത്യയനി.
തിഷ്ഠാസമയ ് സ്വാമിയാർ പുംശ്ചലി (പു…ടി) എന്ന
അസഭ്യവാ പറ
െകാ ് തിഷ്ഠിച്ചതിനാലാണു്
ഇ ം ആ േദവി ് അസഭ്യങ്ങളായ പാ കളും ശകാര
ങ്ങളുെമാെക്ക സേന്താഷകരങ്ങളായിരി ന്നതു്. േചർ
ത്തല പൂരത്തിെന്റ പാ കൾ സിദ്ധങ്ങളാണേല്ലാ.
ഇങ്ങെന വില്വമംഗല
സ്വാമിയാരുെട അ ത
കർമ്മങ്ങളും അേദ്ദഹെത്ത സംബന്ധിച്ച കഥകളും വളെര
യു ്. ഇവെയല്ലാം വാസ്തവത്തിൽ നടന്നവയാെണങ്കിൽ
ഈ കഥകൾെക്കല്ലാം വിഷയീഭൂതനായ സ്വാമിയാർ
ഒരാൾ തെന്നയെല്ലേന്നാ അേനകം വില്വമംഗല
സ്വാ
മിയാരന്മാരുണ്ടായിരു എേന്നാ അഥവാ ഒരാൾ തെന്ന
ആയിരു എങ്കിൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ ജീവിതകാലം ഒരു
മനുഷ്യയുഷ്കാലത്തിൽ വളെര കൂടുതലായിരു എേന്നാ
വിചാരിേക്കണ്ടിയിരി
. എെന്തന്നാൽ, തിരുവന
ന്തപുരം, തിരുവാർ ്, ഏ മാനൂർ, േചർത്തല മുതലായ
സ്ഥലങ്ങളിലായി അേനകം േക്ഷ ങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതി
നു കാരണഭൂതൻ ഈ ഒരു സ്വാമിയാർ ആയിരിക്കണ
െമങ്കിൽ ഈ േക്ഷ ങ്ങെളല്ലാം ഉണ്ടായ കാലങ്ങൾ ്
ഏറിയാൽ ഒരു നൂറു െകാല്ലത്തിലധികം അന്തരം വരാൻ
പാടില്ലേല്ലാ. അ കാരം തെന്ന തുഞ്ചെത്തഴുത്തച്ഛൻ,
തല ള ർ ഭട്ടതിരി മുതലായ അേനകം മഹാന്മാരുെട
കാലെത്തല്ലാം വില്വമംഗല
സ്വാമിയാരും ഉണ്ടായി
രുന്നതായി അേനകം കഥകളു ്. ഇവയും വാസ്തവമാ
യിരിക്കണെമങ്കിൽ ഈ മഹാന്മാരുെട ജീവിതകാലവും
ഏകേദശം ഒന്നായിരിക്കണമേല്ലാ. ചരി
കാരം കാ
ലങ്ങൾ വളെര അന്തരമുള്ളതായിട്ടാണു് കാണുന്നതു്.
ഇതിെന്റ വാസ്തവം അറിവുള്ളവർ വല്ല പ ം മുേഖനയും
സ്താവിച്ചാൽ െകാള്ളാം.
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കാക്കേശ്ശരി ഭട്ടതിരി
േകാഴിേക്കാ (മാനവി മൻ) ശക്തൻ ത രാെന്റ കാ
ല
േവദശാ പുരാണതത്ത്വജ്ഞന്മാരായ മഹാ ാ
ഹ്മണരുെട ഒരു േയാഗം ആണ്ടിെലാരിക്കൽ അവിെട
കൂടണെമന്ന ഒേരർപ്പാടുണ്ടായിരു . ആ േയാഗം േകാ
ഴിേക്കാ തളിയിൽ േക്ഷ ത്തിലാണു് കൂടുക പതിവു്.
ാഹ്മണർ അവിെട കൂടിയാൽ േവദം, ശാ ം, പുരാണം
മുതലായവെയ റി ് വാദം നട കയും വാദത്തിൽ
ജയി ന്നവർ സംഭാവനയായി ഓേരാ പണക്കിഴി
ത രാൻ െകാടു കയും പതിവായിരു . േവദശാ പു
രാണങ്ങളുെട ഓേരാ ഭാഗങ്ങെള േവർതിരി ് നൂെറ്റട്ടായി
വിഭജി ് അവയിൽ ഓേരാ ഭാഗങ്ങൾ ം േത്യകം
േത്യകം വാദവും അവെയ്ക്കലാം ഓേരാ പണക്കിഴിയുമാ
ണു് പതിവു്. അതു കൂടാെത നൂെറ്റാമ്പതാമതു് വേയാധിക
ന്മാർ ് ഒരു കിഴി വിേശഷി ം പതിവു ്.
ഇങ്ങെന കുറേഞ്ഞാരു കാലം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ മല
യാള ാഹ്മണരിൽ എല്ലാ േവദങ്ങളും എല്ലാ ശാ ങ്ങളും
അറിയാവുന്ന േയാഗ്യന്മാർ കുറ
തുട കയും ത
രാെന്റ ഈ ഏർപ്പാടു് പരേദശങ്ങളിലും സിദ്ധമാവു
കയാൽ പരേദശങ്ങളിൽ നി േയാഗ്യന്മാരായ ാ
ഹ്മണർ ഈ േയാഗത്തിൽ കൂടുന്നതിനായി ഇേങ്ങാ
വ തുട കയും െച . അങ്ങെന മലയാള ാഹ്മണ
രും പരേദശ ാഹ്മണരുംകൂടി ആ നൂെറ്റാമ്പതുകിഴിയും
കുറ കാലേത്ത വാങ്ങിവ . പിെന്നയും കുറ കാലം
കൂടി കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ വാദത്തിൽ ജയി കിഴി വാങ്ങാൻ
തക്ക േയാഗ്യതയുള്ളവർ മലയാള ാഹ്മണരിൽ ആരു
മില്ലാെതയായി.
അങ്ങെനയിരി ന്ന കാല ് സർവജ്ഞനായി,
വാഗീശനായി, കവികുലശിഖാമണീയായി “ഉദ്ദണ്ഡൻ”
എന്ന നാമേത്താടുകൂടിയ ഒരു ശാ ി ാഹ്മണൻ ഈ
സഭയിൽ െച വാദം നടത്താനായി പരേദശ നി
വ . അേദ്ദഹം വളെര അറിവുള്ള ആളായിരു .
എങ്കിലും അത്യന്തം ഗർവിഷ്ഠനുമായിരു . അേദ്ദഹം
േകരളേദശേത്ത കട വന്നതുതെന്ന
“പാലയധ്വം പാലയധ്വം േര േര ദുഷ്കവികുഞ്ജരാഃ
േവദാന്തവനസഞ്ചാരീ ഹ്യായാത ദ്ദണ്ഡേക
സരീ”
എെന്നാരു േ ാകം െചാല്ലിെക്കാണ്ടാണു്. ഇതിെന്റ
അർത്ഥം “അല്ലേയാ അല്ലേയാ ദുഷ്കവികളാകുന്ന ആന
കേള! നിങ്ങൾ ഓടിെക്കാൾവിൻ, ഓടിെക്കാൾവിൻ;
എെന്തന്നാൽ േവദാന്തമാകുന്ന വനത്തിൽ സഞ്ചരി ന്ന
ഉദ്ദണ്ഡനാകുന്ന സിംഹം ഇതാ വരു ” എന്നാകു .
ഇേദ്ദഹം സഭയിൽ വ സകല വിഷയങ്ങളിലും വാദി
. മലയാളികളും പരേദശികളൂമായ സകല േയാഗ്യന്മാ
െരയും ജയി കിഴികെളല്ലാം വാങ്ങി. ഇേദ്ദഹത്തിെന്റ
ഇ കാരമുള്ള േയാഗ്യത കണ്ടേപ്പാൾ ശക്തൻ ത രാനു്
വളെര ബഹുമാനം േതാ കയാൽ ശാ ികെള തെന്റ
കൂെടത്തെന്ന സ്ഥിരമായി താമസിപ്പി . ആ േതാ
റും ശാ ികൾ എല്ലാവെരയും ജയി കിഴികെളല്ലാം
വാങ്ങിയും വ . ഇങ്ങെനയായേപ്പാൾ മലയാള ാഹ്മ
ണർെക്കല്ലാം വളെര ലജ്ജയും വ്യസനവുമായിത്തീർ .
തങ്ങളുെട കൂട്ടത്തിൽ േയാഗ്യന്മാരില്ലാെതയായിട്ടാണ
േല്ലാ പരേദശ നി ് ഒരാൾ വ ് ഈ രാജസംഭാ
വനകെളല്ലാം വാ കയും ഏറ്റവും ബഹുമതിേയാടുകൂടി
രാജസന്നിധിയിൽ താമസി കയും െചയ്യാനിടയായ
തു് എ വിചാരി ് ഇതിേല ് ഒരു നിവൃത്തിമാർഗം
ആേലാചി നിശ്ചയി ന്നതിനായി മലയാള ാഹ്മ
ണരിൽ ധാനന്മാരായി ള്ളവെരല്ലാംകൂടി ഗുരുവായൂർ
േക്ഷ ത്തിൽ കൂടി. പിെന്ന അവർ എല്ലാവരുംകൂടി
അവരുെട കൂട്ടത്തിൽ, ഉദ്ദണ്ഡശാ ികെള ജയിക്കാൻ
തക്ക േയാഗ്യതയുള്ള ഒരാൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനു് ഒരു മാർ
ഗം ആേലാചി നിശ്ചയി . അ കാക്കേശ്ശരി ഭട്ട
തിരിയുെട ഇല്ല ് ഒരന്തർജനത്തിനു ഗർഭശങ്കയുള്ള
വിവരം അറി
് അവർ എല്ലാവരുംകൂടി ഒരു ദിവ്യമ
്രം (ബാല)െകാ െവണ്ണ ജപി ് ആ അന്തർജനം
സവി ന്നതുവെര ദിവസം േതാറും േകാടു കയും
സങ്കടനിവൃത്തിക്കായി ഗുരുവായൂരപ്പെന ാർഥി ക
യും െച െകാണ്ടിരു . അങ്ങെന മ ്രശക്തിേയാടും
ഈശ്വരാനു ഹേത്താടും കൂടി ആ അന്തർജനം സവി
് ഒരു പുരുഷ ജയുണ്ടായി. ആ ശിശുവാണു് കാക്കേശ്ശ
രി ഭട്ടതിരിെയ േലാക സിദ്ധമായ നാമേധയത്തിനു
വിഷയമായിത്തീർന്നെത ള്ളതു് വിേശഷി പറേയ
ണ്ടതില്ലേല്ലാ.
കാക്കേശ്ശരി ഭട്ടതിരി ബാല്യത്തിൽതെന്ന അത്യ
ന്തം ബുദ്ധിമാനായിരു . അേദ്ദഹത്തിനു മൂ വയ
സ്സായേപ്പാൾ അച്ഛൻ മരി . പിെന്ന ഒരു സംവത്സരം
ദീക്ഷ േവണമേല്ലാ. ദീക്ഷക്കാല
ബലിയി പിണ്ഡം
െകാ വ വ ൈകെകാ േമ്പാൾ പിണ്ഡം െകാത്തി
ത്തിന്നാനായി വരുന്ന കാക്കകെള കണ്ടാൽ തേലദി
വസം വന്നിരുന്നവെയയും അല്ലാത്തവെയയും േത്യ
കം ചൂണ്ടിക്കാണി െകാ ് ആ ാഹ്മണശിശു തെന്റ
അമ്മേയാടു പറയുക പതിവായിരു . അേദ്ദഹത്തിനു
“കാക്കേശ്ശരി” എന്ന േപരു സിദ്ധിച്ചതുതെന്ന ഇതു നി
മിത്തമാണു്. അതിനുമു ് ഇല്ലേപ്പരു േവെറ ഏതാണ്ടാ
യിരു . ഒരിക്കൽ കണ്ട കാക്കെയ വീ ം കണ്ടാൽ
അറിയാൻ സാധാരണ മനുഷ്യർ കഴിയുന്നതല്ലേല്ലാ.
ഈ ശിശുവിനു് അതു സുകരമായിരുന്നതുെകാ തെന്ന
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ബുദ്ധിയുെട സൂക്ഷ്മത എ മാ മായിരു
എ
ഷ്ടമാകു .
ാഹ്മണർ ് സാധാരണയായി ഉപനയനത്തിെന്റ
കാലം എട്ടാം വയസ്സിെലന്നാണു് െവച്ചിരി ന്നതു്.
“എട്ടാണ്ടിലുപനീതി
വി ാണാമുത്തമം പുനഃ”
എ ശാ വുമു ്. ഉപനയനം കഴിഞ്ഞാൽ നിത്യകർ
മ്മാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ം മ മുള്ള മ ്രങ്ങൾ പഠി കയും
േവദാദ്ധ്യയനം െച കയും േവണ്ടതാകയാൽ അതിനു
തക്ക ായം കൂടി വരണമേല്ലാ എ വിചാരിച്ചായിരി
ക്കാം അങ്ങെന െവച്ചിരി ന്നതു്. എന്നാൽ കുശാ
ബുദ്ധിയായിരുന്ന കാക്കേശ്ശരി ഭട്ടതിരിെയ മൂന്നാം വയ
സ്സിൽ എഴുത്തിനിരു കയും അഞ്ചര വയസ്സിൽ ഉപന
യി കയും െച . അേദ്ദഹത്തിനു് അതാതു കാല
പഠിേക്കണ്ടതിെന പഠിക്കാൻ യാെതാരു യാസവും
ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അേദ്ദഹത്തിെന്റ ബാല്യകാലത്തിെല
ബുദ്ധിയുെട മാഹാത്മ്യത്തിെന്റ ശക്തിയുെടയും വ തയു
െടയും ലക്ഷ്യമായി ഒരു സംഗതികൂടി പറയാം.
കാക്കേശ്ശരി ഭട്ടതിരിയുെട ബാല്യംമുതൽതെന്ന
അവിെട അടുക്കലുള്ള “മൂക്കറ്റ ” (മൂ തല) ഭഗവതി
േക്ഷ ത്തിൽ ദിവസംേതാറും െതാഴീക്കാൻ െകാ
േപാവുക പതിവുണ്ടായിരു . ആ പതിവിൻ കാരം
ഒരുദിവസം ഒരു ഭൃത്യേനാടുകൂടി േപായി െതാഴുതു തിരി
വരുേമ്പാൾ വഴിയിൽെവ ് ആേരാ “എവിെട േപായി
രു ” എ േചാദി . അേപ്പാൾ അ വയ മാ ം
ായമുണ്ടായിരുന്ന ഈ ഉണ്ണി “ഞാൻഭഗവതിെയ െതാ
ഴാൻ േപായിരു ” എ ത്തരം പറ
. അേപ്പാൾ
മെറ്റയാൾ “എന്നി ഭഗവതി എ പറ
”എ
വീ ം േചാദി . ഉടെന ഉണ്ണി,
“േയാഗിമാർ സതതം െപാ ം തുമ്പെത്ത
ത്തള്ളയാരേഹാ!
നാഴിയിൽപ്പാതിയാടീല പലാകാേശന വാ
ന വാ”
എെന്നാരു േ ാകം െചാല്ലി. േ ാകത്തിെന്റ അർത്ഥം
മനസ്സിലാകാെത േചാദ്യക്കാരൻ വിഷമി . പിെന്ന
അതിെന്റ അർത്ഥം ആ ഉണ്ണി തെന്ന താെഴപ്പറയും
കാരം പറ
. േയാഗിമാർ സതതം (എല്ലാേ ാഴും)
െപാ ന്നതു മൂ ് (േയാഗികൾ എല്ലായ്േപ്പാഴും മൂ പി
ടി ് ജപി െകാണ്ടാണേല്ലാ ഇരി ന്നതു് ). തുമ്പെത്ത
(അറ്റെത്ത) തള്ളയാർ (ഭഗവതി) എല്ലാം കൂടി മൂക്കറ്റ
ഭഗവതി എന്നർത്ഥം. നാഴിയിൽ പാതി (ഉരി) ആടീല
(ആടിയില്ല) ഉരിയാടിയില്ല. പല (ബഹു) ആകാേശന
(മാേനന) ആകാശെത്ത മാനം എ ം പറയാറുണ്ടേല്ലാ.
ബഹുമാനം െകാേണ്ടാ അല്ലേയാ, ഏതായാലും മിണ്ടി
യില്ല എ താത്പര്യം. ഈ അർത്ഥം േകട്ടേപ്പാൾ
േചാദ്യക്കാരൻ ആ ഉണ്ണി സാമാന്യനല്ല എ പറ
േപാവുകയും െച .
കാക്കേശ്ശരി ഭട്ടതിരിയുെട സമാവർത്തനം കഴിയുന്ന
തിനുമു തെന്ന അേദ്ദഹം സർവജ്ഞനും നല്ല വാഗ്മിയും
യുക്തിമാനുമായിത്തീർ . അതിനാൽ ശക്തൻത രാ
െന്റ ഹ്മസമാജത്തിൽ ഉദ്ദണ്ഡശാ ികളുമായി വാദി
ന്നതിനു േപാകണെമ മലയാള ാഹ്മണെരല്ലാംകൂടി
അേദ്ദഹേത്താടു പറ
. അങ്ങെനതെന്ന െചയ്യാെമ ്
അേദ്ദഹം സമ്മതി കയും െച . സഭ കൂടുന്ന ദിവസം
തളിയിൽ േക്ഷ ത്തിെലത്തി.
ഉദ്ദണ്ഡശാ ികളുെട ഭാഗം വാദി ന്നതിനു് അേദ്ദ
ഹത്തിെന്റ തിനിധിയായി ഒരു തത്തക്കിളിയു ്.
ശാ ികൾ വാദത്തിനുേപാകുേമ്പാൾ ആ കിളിെയ കൂെട
െകാ േപാകും. അങ്ങെനയാണു് പതിവു്. കാക്കേശ്ശരി
ഭട്ടതിരി ആ വിവരം അറി
് തെന്റ ഭൃത്യെനെക്കാ ്
ഒരു പൂച്ചെയ കൂെട എടുപ്പി െകാ േപായിരു . ഭൃത്യ
െന േക്ഷ ത്തിനു പുറ
നിർത്തീ ഭട്ടതിരി അക
കട െച . അേപ്പാൾ ശക്തൻത രാനും ഉദ്ദണ്ഡശാ
ികളും മ ് അേനകം േയാഗ്യന്മാരും അവിെട കൂടിയി
രു . ത രാൻ ഭട്ടതിരിെയ കണ്ടി ് (അ ് അേദ്ദഹം
ഹ്മചാരിയായിരുന്നതിനാൽ) “ഉണ്ണി എന്തിനാണു്
വന്നതു്; വാദത്തിൽ േചരാനാേണാ?” എ േചാദി .
“അേത” എ ് അേദ്ദഹം ഉത്തരം പറ
. അേപ്പാൾ
ശാ ി “ആകാേരാ സ്വഃ” എ പറ
. ഉടേന
ഭട്ടതിരി “നഹി നഹ്യാകാേരാ ദീർഘഃ അകാേരാ
സ്വഃ” എ ത്തരം പറ
. ശാ ികൾ ഭട്ടതിരിെയ
കണ്ടി ് അേദ്ദഹം കുട്ടിയായിരുന്നതിനാൽ ആകാരം
(ശരീരം) സ്വം (നീളം കുറഞ്ഞതു് ) മുണ്ടൻ ആയിരി
എന്നാണു് പറഞ്ഞതു്. അതിനു ഭട്ടതിരി ആകാരം
“ആ” എ ള്ള അക്ഷരെമ ് അർഥമാക്കി ഉത്തരം
പറ
. ഈ യുക്തിയിൽ ശാ ികൾ മടങ്ങി ലജ്ജി
േപായി. ഉടെന എല്ലാവരുമിരു വാദം ആരംഭിക്കാറാ
യേപ്പാൾ ശാ ികൾ തെന്റ കിളിെയ എടു
മുമ്പിൽ
െവ . ഉടെന ഭട്ടതിരി തെന്റ പൂച്ചെയയും െകാ വ ്
അേദ്ദഹത്തിെന്റ മുമ്പിലും വ . പൂച്ചെയ കണ്ടേപ്പാേഴ
ം കിളി ഭയെപ്പ നിശ്ശബ്ദയായിരു . പിെന്ന ശാ
ിതെന്ന വാദം തുടങ്ങി. ശാ ികൾ പറഞ്ഞ പൂർവപ
ക്ഷെത്ത എല്ലാം ഭട്ടതിരി ഖണ്ഡി . ശാ ികൾ എ
പറ
േവാ അെതല്ലാം ഭട്ടതിരി അബദ്ധമാെണ ്
പറയുകയും യുക്തികൾ െകാ ് സർവവും സാധിക്കയും
െച . ഒ െകാ ം ശാ ി വിചാരിച്ചാൽ ഭട്ടതിരിെയ
ജയിക്കാൻ കഴികയിെല്ല തീർച്ചയായേപ്പാൾ ത
രാൻ “ഇനി അധികം വാദിക്കണെമന്നില്ല. രഘുവംശം
കാത്യത്തിെല ആദ്യെത്ത േ ാകത്തിനു് അധികം അർ
ത്ഥം പറയുന്നതു് നിങ്ങളിലാേരാ അവർ ജയി എ
തീർചെപ്പടുത്തിേയക്കാം” എ പറ
. ശാ ികൾ
ആ േ ാകത്തിനു് അർത്ഥം പറയുന്നതുേപാെല മറ്റാരും
പറയുകയിെല്ല ് ത രാനു് വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നതു
െകാ ം മഹാേയാഗ്യനായ അേദ്ദഹെത്ത അേശഷം
മടക്കി എ വരുന്നതു കഷ്ടമാണേല്ലാ എ വിചാ
രിച്ചി മാണു് ഇ കാരം പറഞ്ഞതു്. ഉടെന ത രാൻ
പറഞ്ഞതിെന ര േപരും സമ്മതി . ശാ ികൾ അർ
ത്ഥം പറയാനും തുടങ്ങി. ശാ ികൾ ആ േ ാകത്തിനു
നാലു വിധം അർത്ഥം പറ
. അതു േകട്ടേപ്പാൾ ഇതി
ലധികം ഇനി ആരും പറയുകയിെല്ല ം കിഴിെയല്ലാം
ശാ ികൾക്കായിേപ്പായി എ ം സഭയിലുണ്ടായിരു
ന്ന സകല േയാഗ്യന്മാരും ത രാനും തീർച്ചെപ്പടുത്തി.
ഭട്ടതിരി ആ േ ാകത്തിനു് ശാ ികൾ പറഞ്ഞതിലധി
കം വ്യക്തമായും പൂർണ്ണമായും അ ിഷ്ടമായും എട്ടർത്ഥം
പറ
. ഉടെന ശാ ികൾ മടങ്ങിെയ സ്വയേമവ
സമ്മതി . കിഴി നൂെറ്റ ം ഭട്ടതിരിതെന്ന വാ കയും
െച . അേപ്പാൾ ശാ ികൾ “വേയാവൃദ്ധന്മാർ ള്ള ആ
കിഴി ് അർഹത എനിക്കാണുള്ളതു്. ഇ ് ഇവിെട
കൂടീ ള്ളതിൽ എേന്നാളം വേയാവൃദ്ധനായി ് ആരുമില്ല”
എ പറ
. ഉടേന ഭട്ടതിരി “വയ കൂടുതലാണു്
േനാ ന്നെതങ്കിൽ ആ കിഴി ് അർഹത എെന്റ ഭൃത്യ
നാണു്. അവനു് എൺപത്ത വയ കഴിഞ്ഞിരി
. വിദ്യാവൃദ്ധത എേന്നാളം മറ്റാർ മിെല്ല നിങ്ങൾ
എല്ലാവരും സമ്മതി കയും െച വേല്ലാ” എ പറ
. എന്തിനു വളെര പറയു , യുക്തിെകാ ം ഭട്ടതി
രിെയ ജയിക്കാൻ ആരുമില്ലാെതയായതുെകാ ് ഒടുക്കം
നൂെറ്റാമ്പതാമെത്ത കിഴിയും അേദ്ദഹം തെന്ന വാങ്ങി
എ പറഞ്ഞാൽ മതിയേല്ലാ. ഉദ്ദണ്ഡശാ ികൾ മുത
ലായ പരേദശ ാഹ്മണെരല്ലാം ലജ്ജേയാടും മലയാള
ാഹ്മണെരല്ലാം സേന്താഷേത്താടും കൂടി പിരിയുകയും
െച . പിെന്നയും പല സ്ഥല വ ം പല സംഗതി
വശാലും ശാ ികളും ഭട്ടതിരിയുമായി വളെര വാദങ്ങൾ
ഉണ്ടായി
്. ഒന്നിലും ഭട്ടതിരി മടങ്ങീട്ടില്ല. അവർ
തമ്മിൽ നടത്തിയതായി േകട്ടി ള്ള മിക്ക വാദങ്ങളിലും
കുേറെശ്ശ അസഭ്യങ്ങൾകൂടി അന്തർഭവിച്ചി ള്ളതിനാലും
വിസ്താരഭയത്താലും അവെയ ഇവിെട േത്യകെമടു
വിവരി ന്നില്ല.
ഭട്ടതിരി കിഴി വാങ്ങി ടങ്ങിയതിൽപ്പിെന്ന ആ
േതാറും എല്ലാം അേദ്ദഹം തെന്ന വാങ്ങി വ . അേദ്ദഹ
െത്ത ജയി ന്നതിനു മലയാള ം പരേദശ ം ആരും
ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഭട്ടതിരിയുെട ബുദ്ധിയുെടയും ജ്ഞാ
നത്തിെന്റയും ശക്തി വർദ്ധി െകാണ്ടിരുന്നതിനാൽ
പുരുഷ ായമായേപ്പാേഴ ം അേദ്ദഹം േകവലം ഒര
ൈദ്വതിയായിത്തീർ . സമാവർത്തനം കഴിഞ്ഞതിെന്റ
േശഷം അേദ്ദഹം ഇല്ല
സ്ഥിരമായി താമസി കയി
ല്ല. സർവം ഹ്മമയം എ ള്ള ബുദ്ധിേയാടു കൂടി പല
േദശങ്ങളിലും സഞ്ചരി െകാണ്ടിരു . ഒരിക്കൽ അേദ്ദ
ഹം പരേദശ ് എവിെടേയാ ഒരു സ ത്തിൽ ഇരി
േമ്പാൾ അവിെട പല േദശക്കാരും ജാതിക്കാരുമായ
അേനകം വഴിേപാക്കർ വ കൂടി. കുറ കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ
ഈ പാന്ഥന്മാർ തമ്മിൽ ഒരടികലശലുണ്ടായി. പര
രം വളെര അസഭ്യം പറയുകയും െച . ഉടെന അവരിൽ
ഒരു കൂട്ടക്കാർ ഓടിേപ്പായി സർക്കാർ ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാ
േരാടു പറ
. ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാർ േശവുകക്കാെര വി ്
എല്ലാവെരയും പിടിപ്പി വരുത്തി. അേപ്പാൾ ര കൂട്ട
ക്കാരും അവരവരുെട സങ്കടങ്ങെള േബാധിപ്പി കയും
താന്താങ്ങൾ നിർേദാഷികളാെണ വാദി കയും െച
. അേപ്പാൾ ഉേദ്യാഗസ്ഥൻ “നിങ്ങൾ ദൃൿസാക്ഷിക
ളുേണ്ടാ?” എ േചാദി . ഉടേന ഈ ര കൂട്ടക്കാരും
“ആ സ ത്തിൽ ഒരു മലയാളി ഇരി
്. അേദ്ദഹം
ഇെതല്ലാം ക ം േക ം അറിഞ്ഞി ള്ള ആളാണു് ” എ
പറ
. ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാർ ഭട്ടതിരിെയയും പിടി വരു
ത്തി േചാദി . അേപ്പാൾ ഭട്ടതിരി “എനിക്കവരുെട ഭാഷ
അറി
കൂടാ. അതിനാൽ അവർ പറഞ്ഞതിെന്റ അർ
ത്ഥം മനസ്സിലായില്ല. എങ്കിലും അവർ തമ്മിൽ പറഞ്ഞ
വാ കെളാെക്ക ഞാൻ പറയാം” എ പറഞ്ഞി ് ആ
ര ഭാഗക്കാരും പര രം പറഞ്ഞ വാ കെള എല്ലാം
അേദ്ദഹം അവിെട പറ
. കർണാടകം, െതലു ്,
മഹാരാ ം, ഹി സ്ഥാനി, തമിഴു് മുതലായി ഭട്ടതിരി
് അറി
കൂടാത്തവയായ അേനകം ഭാഷകളിൽ
അേനകംേപർ കൂടി ഒരു ലഹളയിൽ വ നടന്ന സം
ഭാഷണം മുഴുവനും യഥാ മം േക ധരി മെറ്റാരു സ്ഥ
ല
ഒരക്ഷരം േപാലും െതറ്റാെത പറ
എ ള്ളതും
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ധാരണാശക്തി എ മാ മുണ്ടായിരു
എ ള്ളതിനു് ഒരു ലക്ഷ്യമാണു്.
ഭട്ടതിരി ് തീണ്ടെല ം െതാടീെല ം മ മുള്ള
അജ്ഞാനങ്ങെളാ മില്ലായിരു . അേദ്ദഹം ആർ
േചാറു െകാടുത്താലും ഉ ം. േക്ഷ ങ്ങളിലും ാഹ്മ
ണാലയങ്ങളിലുെമല്ലാം േകറുകയും എല്ലാവെരയും െതാടു
കയും എല്ലാം െച ം. കുളി സുഖത്തിനും ശരീരത്തിെല
അഴു േപാകുന്നതിനുെമന്നല്ലാെത ശുദ്ധിക്കായിട്ടാെണ
ള്ള വിചാരം േപാലും അേദ്ദഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നില്ല.
ഇങ്ങെനയായി ത്തീർന്നേപ്പാേഴ ം മലയാള ാഹ്മ
ണർെക്കാെക്ക വലിയ വിഷാദമായിത്തീർ . “ശുദ്ധാ
ശുദ്ധവിചാരം കൂടാെതയും മലയാളത്തിെല ആചാരങ്ങ
െള ഒ ം ൈകെക്കാള്ളാെതയും െതാ തി നട ന്ന
ഇയ്യാെള ന െട ഇല്ലങ്ങളിലും േക്ഷ ങ്ങളിലും േകറ്റി
ടാ” എെന്നാെക്ക ഭട്ടതിരി അടുക്കൽ ഇല്ലാത്തേപ്പാൾ
എല്ലാവരും വിചാരിക്കയും പറയുകയുെമാെക്ക െച ം.
എങ്കിലും ഭട്ടതിരി വ േകറുേമ്പാൾ വിേരാധിക്കാൻ
ആർ ം ൈധര്യമുണ്ടാകാറുമില്ല. ആെരല്ലാം എെന്തല്ലാം
പറഞ്ഞാലും ശാ ം െകാ ം യുക്തിെകാ ം ഭട്ടതിരി
അവെര മട െമ ം ഭട്ടതിരി
െണ്ട സാധി
ക്കാൻ ആരു വിചാരിച്ചാലും കഴികയിെല്ല ം എല്ലാ
വർ ം നിശ്ചയമുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ േനരി ് ആരും
ഒ ം അേദ്ദഹേത്താടു പറയാറുമില്ല.
ആ േതാറും പതിവുള്ള സഭാസേമ്മളനത്തിനായി
ഒരിക്കൽ ശക്തൻത രാനും േയാഗ്യന്മാരായ അേനകം
ാഹ്മണരുംകൂടി തളിയിൽ േക്ഷ ത്തിൽ കൂടിയിരു
ന്നേപ്പാൾ പതിവുേപാെല ഭട്ടതിരിയും അവിെടെയത്തി.
ഭട്ടതിരി കിഴിെയല്ലാം വാങ്ങി യാ യായേപ്പാൾ ാ
ഹ്മണരുമായി,
ാഹ്മണർ: ആപദി കിം കരണീയം?
ഭട്ടതിരി: സ്മരണീയം ചരണയുഗളമംബായാഃ
ാഹ്മണർ: തതു് സ്മരണം കിം കുരുേത?
ഭട്ടതിരി:

ഹ്മാദീനപി ച കിങ്കരീകുരുേത

എ േശാകരൂേപണ േചാേദ്യാത്തരമായി ് ഒരു സം
ഭാഷണമുണ്ടായി. ഭട്ടതിരിയുെട സമ്പർക്കം അവർെക്കാ
രു ആപത്തായിത്തീർന്നിരുന്നതുെകാ ം അേദ്ദഹെത്ത
വർജി ന്നതിനു നിവൃത്തിയില്ലാത്തതു െകാ മാണു്
ാഹ്മണർ അങ്ങെന േചാദിച്ചതു്. “ആപത്തിൽ എന്താ
ണു് െചേയ്യണ്ടതു?” എന്നാണു് ാഹ്മണരുെട േചാദ്യ
ത്തിെന്റ അർത്ഥം. “േദവിയുെട പാദങ്ങെള സ്മരിക്കണം”.
“ആ പാദങ്ങെള റി ള്ള സ്മരണം എന്തിെന െച ം”
എ പിന്നെത്ത േചാദ്യം. “അതു് ഹ്മാവു മുതലായവ
െര ടിയും ഭൃത്യന്മാരാക്കി െച ം” എ ഭട്ടതിരിയുെട
പിന്നെത്ത ഉത്തരം. ഇങ്ങെന പറ
് എല്ലാവരും
പിരിയുകയും െച .
പിേറ്റ ദിവസം തെന്ന ാഹ്മണർ എലാവരും കൂ
ടി പത്മമി വിള ം വ ഭഗവതിെയ പൂജി കയും
പല വിധത്തിലുള്ള മ ങ്ങെളെക്കാ ം പുഷ്പാഞ്ജലി
െചയ്കയും ആപന്നിവൃത്തിക്കായി ാർഥി കയും െച
തുടങ്ങി. അങ്ങെന നാ തു ദിവസെത്ത ഭഗവദ്േസവ
കഴി
നാ െത്താന്നാം ദിവസം ഭട്ടതിരി അവിെടെച്ച
പുറ
നി ം െകാ ് കുടിക്കാൻ കുറ െവള്ളം
േവണെമ പറ
. ഉടെന ഒരാൾ ഒരു പാ ത്തിൽ
കുെറ െവള്ളം െകാ വ െകാടു . ഭട്ടതിരി അെത
ടു
കുടി പാ ം കമഴ്ത്തിവച്ചി ് “എനി ് ഭൃ
്.
അേങ്ങാെട്ട ം േകറുകയും നിങ്ങെള ആെരയും െതാടുക
യും െച ന്നില്ല” എ പറ
് അവിെട നി ് േപാ
വുകയും െച . അതിൽ പിെന്ന അേദ്ദഹെത്ത ആരും
കണ്ടിട്ടില്ല. അതിനാൽ ഭട്ടതിരിയുെട ചരമഗതി എവിെട
െവച്ചായിരു എ ം ഏതു കാലത്തായിരു എ ം
ആർ ം നിശ്ചയമില്ല. ഇേദ്ദഹത്തിെന്റ ജീവിതകാ
ലെത്ത റി തക്കതായ ലക്ഷ്യെമാ ം കാണുന്നില്ല.
എങ്കിലും െകാല്ലവർഷം അറുനൂറിനും എഴുനൂറിനും മേദ്ധ്യ
ആെണ ഊഹി
. ഈ ഭട്ടതിരി ് സന്തതിയു
ണ്ടാകാൻ ഇടയാകാഞ്ഞതുെകാ ം േവെറ പുരുഷന്മാർ
ആ ഇല്ല ് ഇല്ലാെതയിരുന്നതുെകാ ം അേദ്ദഹത്തി
െന്റ കാലം കഴിഞ്ഞേതാടു കൂടി ആ ഇല്ലം അന്യം നി
േപാവുകയും െച .

10
മുട്ട

ന തിരി

വികടസരസ്വതിയുെട നടനരംഗമായ നാവിനാൽ അത്യ
ന്തം കീർത്തിമാനായിരുന്ന ഈ ാഹ്മണെന്റ ഇല്ലം
തിരുവിതാംകൂറിൽ സിദ്ധമായി ള്ള ൈവക്ക
േക്ഷ
ത്തിനു സമീപത്താകു . എ മാ മല്ല, ൈവക്ക
േക്ഷ ത്തിെല സദ്യകളുെട േദഹണ്ഡങ്ങൾ ള്ള
ഭാരവാഹിത്വവും ഇേദ്ദഹത്തിെന്റ ഇല്ലേത്ത കാരാൺ
മയായി ള്ളതുമാണു്. ഇേപ്പാഴും വലിയ മടപ്പള്ളിയിൽ
അടുപ്പിൽ തീയിടുന്നതിനു മൂട്ട ന രി വന്നല്ലാെത
പാടിെല്ലന്നാണു് െവച്ചിരി ന്നതു്. ഈ തറവാട്ടിൽ
ഉേദ്ദശം അമ്പതുെകാല്ലം മു വെര ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു
ന രിെയ റിചാണു് ഇവിെട കുറെഞ്ഞാ പറയാൻ
േപാകുന്നതു്.
സിദ്ധനായ ഈ മുട്ട ന രി ് അനന്യസാ
ധാരണമായ ഒരു വാഗ്വിലാസം സംഭവിക്കാനുണ്ടായ
കാരണെത്തത്തെന്ന ആദ്യമായി പറയാം. ഇേദ്ദഹം
സമാവർത്തനം കഴി
് ഉണ്ണിന രിയായി താമസി
ന്ന കാല ് മൂകാംബികയിൽ േപായി ഒരു മണ്ഡ
ലഭജനം കഴിക്കയുണ്ടായി. അക്കാല ് അവിടുെത്ത
ദിവ്യമായിരി ന്ന ിമധുരം േസവിക്കാൻ സംഗതിയാ
യതിനാലാണു് ഇേദ്ദഹത്തിനു് ഈ മാഹാത്മ്യം സിദ്ധിച്ച
തു്. മൂകാംബികയിെല ദിവ്യമായിരി ന്ന ആ ിമധുരം
മലയാളികൾ ് അസുലഭമാെണ ് സിദ്ധമാണേല്ലാ.
ആ ിമധുരത്തിനുള്ള മാഹാത്മ്യെമന്താെണ കൂടി
പറയാം.
മൂകാംബികയിൽ പതിവായി അത്താഴപൂജ കഴി
് നടയടയ്ക്കാറാവുേമ്പാൾ ശർക്കര, കദളിപ്പഴം, േതൻ
ഇങ്ങെനയുള്ള മധുര വ്യങ്ങൾ ഒരു പാ ത്തിലാക്കി
ബിംബത്തിെന്റ മുൻഭാഗ
വച്ചിട്ടാണു് നടയട ന്നതു്.
ദിവസംേതാറും രാ ികാലങ്ങളിൽ േദവന്മാർ അവിെട
വ ് േദവിെയ പൂജിക്ക പതിവുള്ളതിനാൽ ആ ിമധു
രേനദ്യം കഴി ന്നതും േദവന്മാർതെന്നയാണു് പതിവു്.
അതിനാലാണു് ആ ിമധുരത്തിനു് അസാധാരണമായ
ദിവ്യത്വമുള്ളതു്. അതു േസവി ന്ന മലയാളികൾ ്
അന്യാദൃശമായ വണീവിലാസമുണ്ടാകുെമ ള്ളതു െകാ
് പരേദശികൾ ഇവേരാടുള്ള അസൂയ നിമിത്തം ആർ
ം െകാടുക്കാെത അതു് അവിെട ഒരു അഗാധമായ
കിണറ്റിൽ ഇ കളയുകയാണു് പതിവു്. ദിവസംേതാറും
രാവില നട തുറ േമ്പാൾ, തേലന്നാൾ രാ ിയിൽ േദവ
ന്മാരാൽ ആരാധിക്കെപ്പട്ട പാരിജാതാദി ദിവ്യപുഷ്പങ്ങൾ
കാണെപ്പടുന്നതിനാൽ, അവിെട തേല ദിവസം ശാന്തി
കഴിച്ച ആൾ പിേറ്റ ദിവസം ശാന്തി കഴിക്കാൻ പാടി
െല്ല ് ഒേരർപ്പാടു ്. എ മാ മല്ല “അക
കണ്ടതു്
പുറ
പറയുകയില്ല” എ ് ഒരു സത്യവും െചയ്യിപ്പി
ച്ചിട്ടാണു് ദിവസംേതാറും ശാന്തിക്കാെര അകേത്ത ്
കടത്തിവിടുന്നതു്.
ന രി അവിെട എത്തി കുറ ദിവസം ഭജനം
കഴിഞ്ഞേപ്പാേഴ ം അവിടെത്ത പതിവുകെളല്ലാം മന
സ്സിലായി. ഏതു വിധവും ഈ ിമധുരം േസവിക്ക
ണെമ നിശ്ചയി ് അതിനു തരംേനാക്കിെക്കാ ്
താമസി . അങ്ങെനയിരി േമ്പാൾ ഒരു ദിവസം
പതിവുേപാെല ഭാതമായേപ്പാേഴ ം ന രി കുളി
കഴി മണ്ഡപത്തിൽ എത്തി. ക മടച്ചിരു ജപം
തുടങ്ങി. അേപ്പാൾ ശാന്തിക്കാരൻ വ നട തുറ .
തേലദിവസെത്ത പൂവും മാലയും ിമധുരവും എല്ലാം
എടു
കിണറ്റിൽ െകാ േപായി ഇടുന്നതിനു് ഒരു കു
ടം െവള്ളം േകാരിെക്കാ വന്നിട്ടാവാെമ വിചാരി ്
അേദ്ദഹം കിണ പുരയിേല േപായി. ആ തരത്തിനു
ന രി ീേകാവിലിനകേത്ത കട കുേറ ിമധു
രെമടു
വായിലാക്കി. അേപ്പാേഴ ം ശാന്തിക്കാരൻ
ഓടിവ ന രിയുെട കഴുത്തിൽ പിടിയുംകൂടി. പിെന്ന
ര േപരുംകൂെട അവിെടവ യഥാശക്തി ഒരു ദ്വന്ദ്വയു
ദ്ധമുണ്ടായി. എങ്കിലും ന രി ഒരുവിധത്തിൽ വായി
ലാക്കിേയടേത്താളം ിമധുരം വയറ്റിലുമാക്കി. ശാന്തി
ക്കാരൻ വിളി നിലവിളി . സംഖ്യയില്ലാത്ത ആളുകളും
കൂടി. എലാവരുകൂടി ന രിെയ പിടി
ഹരിചുതുട
ങ്ങി. ആകപ്പാെട ന രി കുഴങ്ങി. മലയാളിയായി
താെനാരുത്തനല്ലാെത ആരുമില്ല. എല്ലാം പരേദശികൾ.
ഒരു പരിചയമില്ലാത്ത ദി ം. ഈശ്വരാ എ േവ ?
എന്നിങ്ങെന വിചാരി വിഷാദി േമ്പാൾ േദവിയുെട
അനു ഹത്താൽ അേദ്ദഹത്തിനു് ഒരുപായം േതാന്നി.
ശ്വാസെമല്ലാം അടകിപ്പിടി ് ക മിഴി ് ചത്തതുേപാ
െല കിട . അേപ്പാേഴ ം എല്ലാവർ ം ഭയമായി.
േവഗെമടു ് അമ്പലത്തിനു പുറ
െകാ േപായി.
എന്നി ം ശ്വാസമില്ലാെതയിരി ന്നതു ക ് ച
എ തീർച്ചെപ്പടുത്തി എല്ലാവരുംകൂെട എടു ് ഒരു
വലിയ വനാന്തരത്തിൽ െകാ േപായി ഇ ംവ േപാ
രികയും െച . ആളുകെളാെക്ക േപാെയ കണ്ടേപ്പാൾ
ന രി പതുെക്ക എണീ ്, ത ം ഇടിയുംെകാ ് എെല്ല
ല്ലാം തകർന്നിരു എങ്കിലും ാണഭീതിേയാടുകൂടി
അവിെട നി ം ഓടിേപ്പാരികയും െച . ഏതാനും
ദിവസങ്ങൾെകാ ് ഇല്ല
വ േചർ . പിെന്ന
ചില ചികിത്സകളും മ ം െച േദഹസുഖം നല്ലേപാെല
ഉണ്ടായതിനുേശശമാണു് ഓേരാ ദിവ്യത്വങ്ങൾ തുടങ്ങിയ
തു്. എന്നാൽ ഇേദ്ദഹത്തിെന്റ മന്നത്തങ്ങൾ മിക്കവാറും
അസഭ്യങ്ങളാകയാൽ അങ്ങെനയല്ലാത്ത ചില സംഗതി
കൾ മാ േമ ഇവിെട പറയാൻ നിവൃത്തിയു .
ഒരിക്കൽ ഈ ന രി ഒരു ദിക്കിൽ െചന്നേപ്പാൾ
അവിെട ഒരു ശാ ി ചില കുട്ടികെള കാവ്യങ്ങൾ വായി
പ്പി െകാണ്ടിരി കയായിരു . ശാ ികളുെട പഠിപ്പി
ക്കലും കുട്ടികളുെട പഠിക്കലും ഒെക്ക ക ം േക ംെകാ
ന രി കുറ സമയം അവിെട ഇരു . അേപ്പാൾ
ശാ ികൾ മൂ ശങ്കയ്ക്കായി കുളക്കടവിേല േപായി.
ആ സമയം രഘുവംശം പഠി െകാണ്ടിരുന്ന ഒരു കുട്ടി ്
ഒരു പദത്തിെന്റ പരിഭാഷ േതാന്നാെത വന്നതിനാൽ
മിണ്ടാെതയിരി ന്നതു കണ്ടി ് “എന്താ മിണ്ടാെത ഇരി
ന ്?” എ ന രി േചാദി .

കുട്ടി: ഒരു പദത്തിെന്റ പരിഭാഷ േതാന്നിയില്ല.
ന രി: ഏതു പദത്തിെന്റയാണു്?
കുട്ടി: കരി എ

ള്ളതിെന്റയാണു്.

ന രി: അതു് ഞാൻപറ
െചാല്ലിയാൽ മതി.

തരാം. കരിക്കെട്ട എ

മാഘം പഠി െകാണ്ടിരുന്ന േവെറാരു കുട്ടി: അച്ഛസ്ഫടികാക്ഷ
എ ള്ളതിെന്റ പരിഭാഷ എനി ം േതാ ന്നി
ല്ല.
ന രി: അച്ഛസ്ഫടികാക്ഷമാല, അച്ഛെന്റ സ്ഫടികാക്ഷ
മാല.
അച്ഛൻ അേമ്മെട നായരു്. സ്ഫടികാക്ഷമാല എന്താ
െണ ് എനി ം നല്ല നിശ്ചയമില്ല. അതു ശാ ിക
േളാടു് േചാദിക്കണം. ന രി യാെതാരു സംശയവും
കൂടാെത ഇങ്ങെന പറഞ്ഞതിെന വിശ്വസി കുട്ടികൾ
അങ്ങെന തെന്ന ഉരുവി ം തുടങ്ങി. അേപ്പാേഴ ം ശാ
ികളും തിരി വ . ഉടെന കുട്ടികൾ ഈ അബദ്ധം
പറയുന്നതു േക ് അേദ്ദഹം േദഷ്യെപ്പട്ടേപ്പാൾ ന രി
െചാലിെക്കാടുത്തതാെണ ് കുട്ടികൾ പറയുകയാൽ
പിെന്ന ശാ ികളും ന രിയും തമ്മിലായി വാദം.
ശാ ികൾ: ഇെതന്താ ന രി! കുട്ടികൾക്കിങ്ങെന
അബദ്ധം പറ
െകാടുത്തതു്?
ന രി: തനിെക്കാ ം അറി
കൂടാഞ്ഞിട്ടാണു് ഇതു്
അബദ്ധെമ േതാ ന്നതു്. വലിയ ശാ ികളാ
െണ ം പറ
് ആശാനായി െഞളിഞ്ഞിരു
ന്നാൽ േപാരാ. വല്ലതും കുറെച്ചങ്കിലും പഠിച്ചി
േവണം മെറ്റാരാെള പഠിപ്പിക്കാൻ പുറെപ്പടാൻ.
അല്ലാഞ്ഞാൽ അറിവുള്ളവർ പറയുന്നെതല്ലാം
അബദ്ധമാെണ േതാ ം.
ശാ ികൾ: ആഹാ! അേപ്പാൾ എേന്നക്കാൾ വ ത്പ
ത്തി ന രി െണ്ടന്നാേണാ ഭാവം?
ന രി: എന്താ അ സംശയം? ഞാെനാരു േചാദ്യം
േചാദിച്ചാൽ താൻ നക്ഷ ം േനാക്കിേപ്പാകുമ
േല്ലാ.
ശാ ികൾ: എന്നാലാകെട്ട, എെന്തങ്കിലും േചാദിേച്ചാള
ണം.
ന രി: താൻ അമേരശം പഠിച്ചി േണ്ടാ?
ശാ ികൾ: ഉ

്. അതിെന

േവണം?

ന രി: അതിൽത്തെന്ന ഞാെനാ േചാദിക്കാം.
“ഇന്ദിരാ േലാകമാതാ മാ” എ ം “ഭാർഗവീ
േലാകജനനീ” എ ം ഉേള്ളട
“േലാകമാ
താ” എ ം “േലാകജനനീ” എ ം ര ം കൂ
ടി േയാഗിച്ചിരി ന്നതു് എന്തിനായിട്ടാണു്?
അവയിൽ ഏെതങ്കിലും ഒന്നായാലും മതിയാകു
ന്നതേല്ല?
ശാ ികൾ: ഒന്നായാലും മതിയായിരു

.

ന രി: ഇതാണു് തനിെക്കാ ം അറി
കൂെട
ഞാൻ പറയുന്നതു്. ഏറ്റവും ചുരുക്കമായി ഉണ്ടാ
ക്കിയിരി ന്ന ഈ ന്ഥത്തിൽ അതിഗംഭീര
നായിരി ന്ന തത്കർത്താവു് െവറുെത ഇങ്ങെന
െയാരു പദം േയാഗിക്കില്ല.
ശാ ികൾ: എന്നാൽ ഇതിെന്റ
് ന രി പറയണം.

േയാജനെമന്താെണ

ന രി േമ ം കീഴ്പ ം ചൂണ്ടിക്കാണി െകാ ് “ആ
േലാകമാതാ എ ം ഈ േലാകജനനീ എ മാണു്
പറഞ്ഞിരി ന്നതു്. അതുെകാ ് മഹാലക്ഷ്മി ഒരു
േലാകത്തിെന്റ മാ മല്ല, പരേലാകത്തിെല മാതാവും
ഇഹേലാകത്തിെല ജനനിയുമാെണന്നാണു് അതിെന്റ
അർത്ഥം. ഒ മാ ം പറഞ്ഞാൽ ഒരു േലാകത്തി
േലക്കല്ലാെത ആകുേമാ? എേടാ ഇെതാെക്ക വല്ലതും
പഠിെചങ്കിേല മനസ്സിലാകൂ” എ ം പറ
് ഇറങ്ങി
േപ്പാവുകയും െച .
പിെന്നെയാരിക്കൽ ഒരു ദിവസം ൈവകുേന്നരം
ഇേദ്ദഹം അമ്പല െഴ എത്തിേച്ചർ . കുളി സന്ധ്യാ
വന്ദനാദികളും കഴി ് അമ്പലത്തിൽ എത്തി. അ
വാേവാ മേറ്റാ ആയിരുന്നതിനാൽ അത്താഴമില്ലാത്ത
ഒരു ദിവസമായിരു . ഉപായത്തിൽ പലഹാരം വല്ല
തും കഴിക്കണം എ വിചാരി െകാണ്ടിരി േമ്പാൾ
അത്താഴപൂജ കഴി
ശാന്തിക്കാരൻ േനദ്യം കഴിച്ച
അപ്പവുെമടു ംെകാ ് തിടപ്പള്ളിയിേല േപാകുന്ന
തുക . അവിെട ഹ്മസ്വമായി പതിവുള്ള അപ്പം
വഴിേപാക്കർ െകാടുക്കാെത ശാന്തിക്കാരുതെന്ന
അപഹരിക്കയാണു പതിവു്. അഥവാ െകാടുത്താലും
ഒേന്നാ ഒരു മുറിേയാ അല്ലാെത െകാടു കയില്ല. ഈ
പതിവുകൾ മുട്ട ന രി മുേമ്പതെന്ന അറിഞ്ഞിരുന്ന
തുെകാ ് അപ്പവുംെകാ ് േപായ ശാന്തിക്കാരെന്റ
പിന്നാെല അേദ്ദഹവും തിടപ്പള്ളിയിെലത്തി.
ന രി: എേടാ ശാന്തിക്കാരൻ! ഇവിടെത്ത അപ്പം
ഒരാൾ തി കയാെണങ്കിൽ എ െയണ്ണം തി
ം?
ശാന്തിക്കാരൻ: െഞരുങ്ങിയാൽ ഒരിരുപെതണ്ണം തി
മായിരിക്കാം.
ന രി: ഐഃ അെതാ മല്ല. നൂെറണ്ണത്തിനു സംശയ
മില്ല. എെന്നേപ്പാെലയുള്ളവരാെണങ്കിൽ ഒരുസമ
യം ഇരുനൂെറണ്ണം തട്ടിെയ ം വരാം.
ശാന്തിക്കാരൻ: ഐഃ ഒരു കാല മില്ല. അ മിടു
ക്കന്മാരിേപ്പാൾ ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചിട്ടില്ല. എ
െപരുവയറനായാലും മുപ്പെതണ്ണത്തിൽ അധികം
തി കയില്ല നിശ്ചയം തെന്ന.
ന രി: അെതാ മെല്ലേടാ. ഇരുനൂെറണ്ണം ഈ പറയു
ന്ന ഞാൻതെന്ന തി കാണി തരാം. യാെതാ
രു സംശയവുമില്ല.
ഇങ്ങെന അവർ തമ്മിൽ ഇെല്ല ം ഉെവ്വ ം വലിയ
തർക്കമുണ്ടായി. ഒടുക്കം വാദം മുറുകി അയ്യ രൂപാ
പന്തയവും പറ
. “എന്നാൽ ഇേപ്പാൾത്തെന്ന അത
റിയണം” എ പറ
് ശാന്തിക്കാരൻ ഇരുനൂറപ്പം
ഒരുരുളിയിലാക്കി ന രിയുെട മുമ്പിൽ െവ െകാടു .
ന രി അവിെടയിരു പതുെക്ക തിന്നാനും തുടങ്ങി.
പേത്താ പതിനേഞ്ചാ അപ്പം തിന്നേപ്പാേഴ ം ന
രി ം വയറു നിറ
തൃപ്തിയായി, അേപ്പാൾ ന
രി “എേടാ ശാന്തിക്കാരാ! താനി മിടുക്കനാെണ
ഞാൻവിചാരിച്ചിരുന്നില്ല. ഞാൻതെന്ന വിഡ്ഢി. എെന്റ
വയറിെന റി ് എെന്നക്കാൾ നിശ്ചയം തനിക്കാണ
േല്ലാ. ഇതാ എനിക്കിേപ്പാൾ വയറു നിറ
കഴി
.
ഇനി ഒരപ്പംേപാലും തിന്നാൻ യാസമാണു് ”.
ശാന്തിക്കാരൻ: എന്നാൽ രൂപ തരൂ. ഞാൻ മുെമ്പത
െന്ന പറഞ്ഞിേല്ല?
ന രി: “എേടാ ഹ്മസ്വംവക അപ്പം ദിവസംേതാറും
താൻ തി ന്നതിെന്റ വില വഴിേപാക്കനായ
എനി താൻ കണ തീർ
തരികയാണു്
േവണ്ടതു്. അതിൽനി ് തെന്റ അ
രൂപ
എടു ംെകാ േശഷം ഇേങ്ങാ തേന്ന ”
എ പറ
് ഇറങ്ങിേപ്പാവുകയും െച .
പിെന്നെയാരിക്കൽ ഇേദ്ദഹം േവെറ ഒരു ദിക്കിൽ
ഒരമ്പലത്തിൽ െച . അതു രാവിെലയായിരു . ആ
േക്ഷ ം സർക്കാർ വകയാെണങ്കിലും അവിടെത്ത സക
ലാധികാരവും അവിടെത്ത വാര്യർക്കായിരു . വാര്യരു്
വലിയ ധനവാനും ഏറ്റവും ഗർവിഷ്ഠനും ആയിരു .
ന രി കുളിക്കാനായി കുളക്കടവിൽ വന്നേപ്പാൾ വാര്യരു
മു ടുക്കാെത ഇരു ് എണ്ണ േതക്കാൻ ഭാവിക്കയാണു്.
ന രിെയ കണ്ടി ് യാെതാരാചാരവും ഭാവിച്ചില്ല. ആ
േദശേത്ത ് വാര്യരു് ഒരു ധാനനും േക്ഷ ാധികാ
രിയും ആയിരുന്നതുെകാ ് അങ്ങെനയാണു് പതിവു്.
ന രി ് അെതാെക്ക അറിവുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ
അേദ്ദഹവും അടുക്കൽ െചന്നിരു . “േത കുളി നമു
പങ്കായിട്ടായിക്കളയാം. ഞാനും േത കുളിച്ചി വളെര
ദിവസമായി” എ ം പറ
ന രിയും എണ്ണെയടു
േത തുടങ്ങി. വാര്യർ േകമമായി േദഷ്യം വ . എങ്കി
ലും ഒ ം മിണ്ടിയില്ല. ന രി േവഗം എണ്ണയും േത കു
െറ ഇഞ്ചയും താളിയും ഇേങ്ങാെട്ടടു
ക്ഷണത്തിൽ േത
കുളിയും കഴി ് അമ്പലത്തിെലത്തി. അേപ്പാേഴ ം
ഉച്ച ജയും കഴിയാറായി. േതവാരെമല്ലാം കഴിഞ്ഞേപ്പാ
േഴ ം നമ ാരം കാലമായി എ ശാന്തിക്കാരൻ വ
പറ
. ഉടെന ന രി േപായി ഉണ്ണാനിരു . അവി
െട ഉച്ച ജ സർക്കാർ വകയായി ഒരു പാ ായസം
പതിവു ്. അതു് വഴിേപാക്കരായി വരുന്ന ാഹ്മണർ
് ഹ്മസ്വമായി നമ ാരത്തിനു വിളമ്പണെമന്നാ
ണു് ഏർപ്പാടുള്ളതു്. എങ്കിലും ദിവസംേതാറും വാര്യരു
െകാ േപായി സാപ്പാടു കഴിക്കയാണു് പതിവു്. അതും
മുട്ട ന രി അറിഞ്ഞിരുന്നതിനാൽ ഊണു പകുതി
യായേപ്പാൾ പാ ായസം വിളമ്പാൻ ശാന്തിക്കാരേനാടു്
പറ
. വാര്യരു പറഞ്ഞല്ലാെത പാ ായസം തരാൻ
പാടിെല്ല ശാന്തിക്കാരൻ പറഞ്ഞേപ്പാൾ “വാര്യരു
പറഞ്ഞി തെന്നയാണു്. ഭയെപ്പേടണ്ടാ. വിളമ്പിേക്കാളൂ”
എ ന രി പറ
. ശാന്തിക്കാരൻ പാ ായസം
വിളമ്പിെക്കാടു . ന രി മൂ മുെട്ട സാപ്പാടും കഴി
െവലിക്കൽ രയിൽ േപായി കിട മായി.
വാര്യർ കുളിയും ജപവും എല്ലാം കഴി
് ഉണ്ണാൻ
െചന്നിരു . ഊണു പകുതിയായേപ്പാൾ പതിവുേപാെല
പാ ായസം വിളമ്പാൻ പറ
. അേപ്പാൾ വിളമ്പി
െക്കാ നിന്ന ീ “പാ ായസം ആ വഴിേപാക്കൻ
ന രി ് െകാടു
എ ശാന്തിക്കാരൻ പറ
”
എ പറ
.
വാര്യർ: അതുേവ്വാ? ആരു പറഞ്ഞിട്ടാണു് െകാടുത്തതു്?
ീ: അമ്മാവൻ പറ
എ ് ആ ന രി പറഞ്ഞിട്ടാ
ണു് െകാടുത്തെത ശാന്തിക്കാരൻ പറ
.
വാര്യർ: ആഹാ! േ ാഹി വ്യാജം പറ
പറ്റിക്കയാ
ണേല്ല െചയ്തതു? എന്നാൽ അയാേളാെടാ
േചാദിച്ചി തെന്ന േവണം വിടാൻ. എന്നിേട്ട
ഇനി ഊണു ഭാവമു .
എ പറ
് വാര്യരു് എച്ചിക്കയും മടക്കിപ്പിടി ം
െകാ ് േദഷ്യെപ്പെട്ടണീ െവലിക്കൽ രയുെട വാ
തിൽക്കൽ െച ് “പാ ായസം േമടു േണ്ടാളാൻ ഞാൻ
ന രിേയാടു പറ
േവാ?”
ന രി: ഹാ, െകാശവാ! നീെയ വാര്യരാണു്? നിന
േണ്ടാ അഷ്ടാംഗഹൃദയം? ഏഭ്യാ! േമാനിപ്പള്ളി
ശ വാര്യരു മഹാേയാഗ്യൻ, നല്ല അഷ്ടാംഗഹൃദ
യക്കാരൻ. അയാളാണു േത കുളിച്ചാൽ പാ ായ
സമുണ്ണണെമ പറഞ്ഞിരി ന്നതു്. അല്ലാെത
നീ പറഞ്ഞാൽ ആരു േകൾ ം? ഞാൻനിെന്റ
വാലിയക്കാരേനാ?
എ കാരം യാെതാരു തടസ്സവും കൂടാെത ന രി
യുെട ശകാരം േകട്ടേപ്പാൾ വാര്യരു വല്ലാെത അന്ധ
നായിത്തീർ . അതിനുമു ് ഒരിക്കൽേപ്പാലും ആരും
ഇങ്ങെന തെന്ന പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ഇതു് ഏറ്റ
വും ദുസ്സഹമായി ഭവിക്കയാൽ ഇനിയും ന രി വല്ലതും
പറയുന്നതിനും വല്ലവരും വ േകൾ ന്നതിനും ഇട
യാേകെണ്ട വിചാരി ് അത്യന്തം ലജ്ജേയാടൂകൂടി
അഭിമാനനിധിയായ വാര്യർ ക്ഷണത്തിൽ വാര്യേത്ത
തെന്ന മടങ്ങിേപ്പായി. ന രിയുെട വഴി ് ന രി
യും േപായി.
പിെന്ന ഒരിക്കൽ ആ േക്ഷ ത്തിൽ േപായേപ്പാൾ
അവിെട ഉത്സവമായിരു . എേന്താ കാരണവ
ശാൽ അവിെട കൂത്തിനു വന്നിരുന്ന നമ്പ്യാരുമായി
മുഷിയുന്നതിനിടയായി. അതിനാൽ നമ്പ്യാെര ഒ
പറ്റിക്കണെമ നിശ്ചയി . അവിെട ഉത്സവം നട
ത്തിെക്കാണ്ടിരുന്ന തഹശീൽദാർ േക്ഷ മര്യാദകൾ
ഒ ം നിശ്ചയമില്ലാെതയും േക്ഷ ത്തിെന്റ മതിൽക്കക
േപാലും കടക്കാൻ പാടില്ലാെതയും ഉള്ള ഒരു സാധു
മനുഷ്യനായിരു . ന രി ആ തഹശീൽദാരുെട അടു
ക്കൽ േസവയ്ക്കടു കൂടി ഒന്നാംതരത്തിൽ ഉണ്ടയില്ലാത്ത
ഒരു െവടി പറ
പിടിപ്പി . എങ്ങെനെയന്നാൽ,
ഇവിെട ഉത്സവക്കാല ് വിളക്കിെന്റ ഇട ള്ള ദ
ക്ഷിണത്തിനു മുെമ്പാെക്ക നമ്പ്യാർ മിഴാവുവാദ്യം കൂെട
എടു
േസവിക്ക പതിവുണ്ടായിരു . ഇെക്കാല്ലം
അതും കാണാനില്ല. േക്ഷ ങ്ങളിൽ ഈ വാദ്യം
വളെര മുഖ്യമായി ള്ളതാണു്. യജമാനനു് ഇതിെന്റ
നിശ്ചയമില്ലായിരി െമ വിചാരി നമ്പ്യാർ ഇതു
കബളിപ്പി കയാണു െച ന്നതു്. അതിനാൽ അതു
കൂെട നടത്താനായി ചട്ടംെകട്ടാത്ത പക്ഷം യജമാനനു
വളെര കുറചിലാണു്.
ഇ കാരം ന രിയുെട വ്യാജവചനെത്തേക്ക വി
ശ്വസി ് സാധുവായ തഹശീൽദാർ പാവെപ്പട്ട നമ്പ്യാ
െരെക്കാ ് മഹാേമരുവിെന േപ്പാെലയിരി ന്ന മിഴാവു്
ഒരു ദിവസം െകട്ടിെയടുപ്പി വ . പിേറ്റദിവസമായേപ്പാ
േഴ ം നമ്പ്യാർ ന രിെയ ശരണം ാപി . പിെന്ന
അേദ്ദഹംതെന്ന തഹശീൽദാരുെട അടുക്കൽ പറ
നമ്പ്യാരുെട ഈ ഹപ്പിഴ ഒഴി വിടുകയും െച .
പിെന്നെയാരിക്കൽ മുട്ട ന രി വഴിയാ യിൽ
ഒരു ലുബ്ധനായ ന രിയുെട ഇല്ല ് ഊണു കഴിക്കാ
നായി േകറി. അവിടെത്ത ന രി വഴിേപാക്കർ
പച്ചെവള്ളംേപാലും െകാടുക്കാത്ത കശ്മലനാെണ ്
മുട്ട ന രി അറിഞ്ഞിരുന്നതിനാൽ അവിെടയും അേദ്ദ
ഹം ഒരു ഉപായമാണു് ഉപേയാഗിച്ചതു്. മുട്ട ന രി
മുറ്റ
െച നി ് ഒ ചുമച്ചേപ്പാൾ അക
േതവാ
രം കഴി െകാണ്ടിരുന്ന ഗൃഹസ്ഥൻ ന രി ദുർമുഖവും
കാണി െകാ ് പതുെക്ക പുറ വ ് “എന്തിനാ
വന്നതു് ” എ േചാദി .
മുട്ട ന രി: ഞാൻകുറ ദൂെര ഒരു സ്ഥല
േപായി
വരികയാണു്. ന െട അമ്മയുെട ാദ്ധം ഇന്നാ
ണു്. നിവൃത്തിയുെണ്ടങ്കിൽ അതു മുട്ടിക്കാെത
ഇവിെടക്കഴി േപായാൽെക്കാള്ളാെമ
്.
പണം എ േവണെമങ്കിലും െചലവു െചയ്യാൻ
തയ്യാറാണു്. അ ് കൃപയുണ്ടായി അതു കഴിപ്പിച്ച
യയ്ക്കണം. ാദ്ധവും മൂ തെന്ന േവണെമന്നാണു്
എെന്റ ആ ഹം.
ഇതുേകട്ടേപ്പാൾ ദക്ഷിണയായി ം സാമാനവിലയായി ം
പണം കുെറ തട്ടിെയടുക്കാെമ വിചാരി ് “എന്നാൽ
ചതുർവിധമായി തെന്ന േവേണാ?” എ ഗൃഹസ്ഥൻ
േചാദി .
മുട്ട ന രി: അമ്മയുെട ാദ്ധം അങ്ങെനയല്ലാെത
ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അതുെകാ ് അങ്ങെനതെന്ന
ആയാൽെകാള്ളാെമന്നാണു് ആ ഹം. പണം
എ േവണെമങ്കിലും ഉ ്.
ഗൃഹസ്ഥൻ: എന്നാൽ േവണ്ടതുേപാെല ഒെക്ക ആവാം.
മുട്ട ന രി: എന്നാൽ അ ് േത കുളിക്കണം. എണ്ണ
യുെട വിലകൂടി എന്താെണ വച്ചാൽ തേന്ന
ക്കാം.
ഉടെന ഗൃഹസ്ഥൻ അങ്ങെന ആവാെമ സമ്മ
തി . പിെന്ന അക േപായി േവണ്ടെതല്ലാം ക്ഷണ
ത്തിൽ െവ ണ്ടാ നന്തിനു ചട്ടംെകട്ടി എണ്ണയുെമടു
ര േപരുംകൂടി കുളിക്കാൻേപായി. മുട്ട ന രി ക്ഷണ
ത്തിൽ കുളി കഴി . “എന്നാൽ ഞാൻേപായി എല്ലാം
വട്ടം കൂട്ടെട്ട. അ ് കുളി കഴി
് േവഗത്തിൽ വേന്ന
” എ ം പറ
് ഇല്ലെത്തത്തി. അേപ്പാേഴ ം
അന്തർജനം െവലി േവണ്ടെതല്ലാം െവ ണ്ടാക്കി,
നാലുെകട്ടിൽ െകാ വ വ വാതിലും ചാരി അടുക
ളയിേല േപായി. “ഇനി അകേത്ത കടക്കാെമ
പറേഞ്ഞക്കടി” എ പറ
. ഉടെന മുട്ട ന രി
അകേത്ത കട നാലുെകട്ടിെന്റ പുറേത്ത ള്ള വാ
തിെലല്ലാമട സാക്ഷായുമി അവിെട ഇരു ് തെന്ന
ത്താൻ വിളമ്പി െവടിപ്പായി ് ഊണും തുടങ്ങി. കുറ
കഴിഞ്ഞേപ്പാേഴ ം ഗൃഹനാഥൻ ന രി േത കുളിയും
കഴി
വാതിൽക്കൽ വ മുട്ടി വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി.
മുട്ട ന രി “ഇതാ ഞാൻ വരു . കുറ ് അവിെട നിൽ
ക്കണം. ഇെതാ മുഴുവനായിേക്കാെട്ട” എ പറ
്
സാവധാനത്തിൽ ഊണു കഴി . ഊണു കഴി
ൈക
യും മടക്കിപ്പിടി ംെകാ വ ് ഇടെത്ത ൈകെകാ ്
വാതിൽ തുറന്നേപ്പാൾ ഗൃഹസ്ഥൻന രി “അേല്ല! തനി
ാദ്ധമൂട്ടാനുെണ്ട പറഞ്ഞി ് ഇങ്ങെനയാേണാ?
എ േചാദി .
മുട്ട ന രി: എെന്റ മൂ ് േദഷ്യെപ്പടരുതു്. അന്ധാ
ളിത്തംെകാ ് എനി ് അ ം െതറ്റിേപ്പായി.
ഇവിെട വന്നേപ്പാഴാണു് ഓർമയുണ്ടാകുന്നതു്.
ഇ ് അമ്മയുെട ാദ്ധമല്ല എെന്റ പിറന്നാളാ
ണു്. അതുെകാ ് തരേക്കെടാ മുണ്ടായില്ല.
അട ഥമൻ ധാരാളം. േദഹണ്ഡെമലാം അതിശ
യായി.
ഇതുേകട്ടേപ്പാൾ ഗൃഹസ്ഥൻന രി േകാപാന്ധനായി
ക ം ചുവത്തിെക്കാ ് എന്താണിതിനു മറുപടി പറ
േയണ്ടെത വിചാരി ംെകാ ് നിൽ േമ്പാൾ മുട്ട
ന രി ൈകയും കഴുകി പടിക്കലിറങ്ങിേപ്പാവുകയും
െച .
ഇേദ്ദഹം ഒരിക്കൽ ആറാ പുെഴ പൂരം കാണാൻ േപാ
വുകയുണ്ടായി. ആറാ പുെഴ പൂരത്തിനു േപാകുന്നവർ
തങ്ങൾ ള്ളവെയല്ലാം കഴി
്, കി ന്നിടേത്താളം
ഇരവലും വാങ്ങി സർവാഭരണഭൂഷിതന്മാരായിട്ടാണേല്ലാ
േപാവുക പതിവു്. എന്നാൽ മുട്ട ന രി േപായതു്
അങ്ങെനയല്ല. അേദ്ദഹത്തിെന്റ തറവാ വകയായി ള്ള
സകല വ ക്കളുെടയും ആധാര മാണങ്ങൾ എലാം
ഒരു െപട്ടിയിലാക്കിെക്കട്ടിെയടു ംെകാണ്ടാണു്. പൂര
സ്ഥല ് കയറി ആധാരെപ്പട്ടിയും തലയിൽവ ് പൂരം
ഒരാൽത്തറയ്യിൽ ക െകാ നി . അനന്യസാധാര
ണമായ ഈ വൃത്തിയുെട ഉേദ്ദശ്യെമന്താെണ ് ചിലർ
േചാദിച്ചേപ്പാൾ “അവരവർ ള്ള വ്യപുഷ്ടി എ േത്താ
ളമുെണ്ടന്നേല്ലാ ഇവിെട കാണിേക്കണ്ടതു്? അെല്ലങ്കിൽ
ഈ ആളുകെളല്ലാം ഇ വളെര സ്വർണം ചുമ ംെകാ
് വന്നിരി ന്നെതന്തിനാണു്? അതിനാൽ നമു ള്ള
സമ്പാദ്യങ്ങളുെട ആധാരങ്ങൾ ഞാൻ െകാ േപാന്ന
താണു്. ഞാൻ കുറ സമ്പാദിച്ചി ള്ളതു് വ ക്കളായി
ട്ടാണു്; സ്വർണമായിട്ടല്ല. പിെന്ന ഇങ്ങെനയല്ലാെത
നിവൃത്തിയില്ലേല്ലാ” എ പറ
. എടുപ്പതിലധികം
സ്വർണാഭരണങ്ങളുമണി
വന്നിരുന്ന പല േയാഗ്യ
ന്മാരും ഇതു േക സാമാന്യത്തിലധികം മധ്യമമായി
എ ള്ളതു പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ.
ഇേദ്ദഹം ആദ്യമായി തിരുവനന്തപുര
േപായ
േപ്പാൾ ഒരു ദിവസം െപാ ത രാൻ തിരുമനസ്സിെല
േകാവിെലഴുന്നള്ള
സമയം മു െകാ തല മൂടിെക്ക
ട്ടി ശീേവലി രയിലുള്ള ഒരു വലിയ കൽെത്താട്ടിയിലിറ
ങ്ങി മുഖം മാ ം പുറേത്ത കാണി െകാണ്ടിരു .
ഒരിക്കൽ തിരുമന െകാ ് അേങ്ങാ േനാക്കിയ
േപ്പാൾ ഈ മുഖം ക “അതാരാണു് കൽെത്താട്ടിയിലി
റങ്ങിയിരി ന്നതു്, വിളിക്കെട്ട” എ ക ി . ഉടെന
ഹരിക്കാരൻ ന രിെയ വിളി തിരുമുമ്പാെക െകാ
െച . “എന്തിനായിട്ടാണു് ഇതിൽ ഇറങ്ങിയിരുന്നതു്?”
എ ക ിചു േചാദിചു.
ന രി: ഇവിെട വന്നാൽ മുഖം കാണിക്കണെമ
ട്ടി
്.

് േക

അതിലിറങ്ങിയിരിക്കാഞ്ഞാൽ മുഖം മാ മായി കാ
ണിക്കാൻ യാസമായിട്ടിറങ്ങിയതാണു്. ന രിയുെട
ഈ ഫലിതം േകട്ടി തിരുമന െകാ സേന്താഷി
സമ്മാനം ക ി െകാടുത്തതല്ലാെത ഒ ം തിരുവുള്ളേക്ക
ടുണ്ടായില്ല. ഇെതല്ലാം ഇേദ്ദഹം േസവിച്ച തിരുമധുരത്തി
െന്റ മാഹാത്മ്യമാണു്. അേദ്ദഹം എ
വർത്തിച്ചാലും
എ പറഞ്ഞാലും അേദ്ദഹേത്താടു വിേരാധം േതാ
കയില്ല. അതു െവറുെത വരുന്നതല്ലേല്ലാ? അേദ്ദഹം
ആ േതാറും തൃ ണീ റ ഉത്സവത്തിനു േപാകാറു
ണ്ടായിരു . ആട്ടം, ഓട്ടംതുള്ളൽ, ഞാണിേന്മൽക്ക
ളി, വാേളറു്, െചപ്പടിവിദ്യ, അമ്മാനാട്ടം, കുറത്തിയാ
ട്ടം, ആണ്ടിയാട്ടം മുതലായി എല്ലാ കൂട്ടവും അേദ്ദഹവും
ഓേരാ ചാർത്തിക്കയും പതിവാണു്. മ ചാർ
കാെരെക്കാ ് അേദ്ദഹത്തിെന്റ േപർ കൂടി ഓേരാ
ാവശ്യം കളിപ്പി ം. ആ വക ള്ള അരിേക്കാ കൾ
വാങ്ങി അവർ െകാടു ം. പണം മുഴുവനും അേദ്ദഹം
എടു ം. അങ്ങെനയാണു് പതിവു്. പാഠകം പറയുക
െയ ള്ളതു് ഒ മാ ം ആൾേപ്പെരെക്കാ സാധിക്കാ
ത്തതാകയാൽ അതു് അേദ്ദഹംതെന്നയാണു് നട ക.
േവഷംെകട്ടി വിളക്ക
െച ് നിൽ െമന്നല്ലാെത
പാഠകം പറയനുള്ളെതാ ം അേദ്ദഹം പഠിച്ചി ണ്ടായി
രുന്നില്ലാത്തതിനാൽ ഒ ം പറയാറില്ല. േയാഗ്യന്മാരായ
അേനകം പാഠകക്കാർ േവെറ ഉള്ളതുെകാ ് ആരും
13
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ന തിരി

ഇേദ്ദഹത്തിെന്റ അടു ് േപാകാറുമില്ല ഒരുദിവസം പാ
ഠകം േക െകാണ്ടിരി ന്നവെരല്ലാം തെന്റ അടുക്കൽ
വരുത്തണെമ ് ന രി നിശ്ചയി ് ഒരുപായം െച .
എങ്ങെനെയന്നാൽ, ര ൈകയും തലയിൽ വചുെകാ
് “അേയ്യാ പാേവ” എ ് ഉറെക്ക ഒരു നിലവിളി
വ െകാടു . അതുേക ് ആളുകെളാെക്ക പരി മി ്
എന്താെണന്നറിയാനായി ് ഓടി ഇേദ്ദഹം േവഷം െക
ട്ടി നിൽ ന്ന ദിക്കിേല ് െച . അേപ്പാൾ ന രി
“ഇങ്ങെന നിലവിളി െകാ ് ആ ശൂർപ്പണഖ ഖര
െന്റ അടുക്കേല ് െച ” എ പറ
പാഠകവും
മതിയാക്കി. േകൾക്കാനാരുമില്ലാെതയായേപ്പാൾ മ
പാഠകക്കാരും മതിയാക്കി. അങ്ങെന േകൾവിക്കാർ ്
അതുമില്ല ഇതുമിെല്ലന്നാക്കിത്തീർ
എ പറഞ്ഞാൽ
മതിയേല്ലാ.
പിെന്ന ഒരു ദിവസം ഒരു നല്ല വ ത്പന്നനായ
ഒരാൾ ന രിെയ ആേക്ഷപിക്കണെമ കരുതി
െക്കാ ന രിയുെട പാഠകം േകൾക്കാനായിെച്ച .
അേപ്പാൾ ന രി,
ഘടാ പടാ ഘടപടാ ഘടപാടപാടാ
ഭാടാ ചടാ ചട ചടാ ചട ചാട ചാടാ
മൂടന്മാ കടാ കടകടാ കടകാട കാടാ
കൂടാ കുടാ കുടുകുടാ കുടിയാടികൂടാ
എെന്നാരു േ ാകം െചാല്ലി അേദ്ദഹത്തിനു േതാന്നി
യതു േപാെലയുള്ള വിഡ്ഢിത്തങ്ങെളല്ലാം അതിനർത്ഥ
മായി പറ
. പാഠകം കഴിഞ്ഞയുടൻ ആ വിദ്വാൻ
ന രിേയാടു് “േഹ, ഈ േശാകം ഏതു ബന്ധത്തിലു
ള്ളതാണു്? ഇതിെന്റ അർത്ഥം ഒ കൂടി പറ
േക
ട്ടാൽ െകാള്ളാം” എ പറ
.
ന രി: ഫഃ കുശവാ! നീ പറയുേമ്പാെളാെക്കപ്പറയാൻ
ഞാൻനിെന്റ ശിഷ്യനാേണാ? ഏതു ബന്ധ
ത്തിലുള്ളതാെണ ് അറിയണെമങ്കിൽ ന്ഥപ
രിചയമുള്ള ആണുങ്ങേളാടു വല്ലവേരാടും േപായി
േചാദി ്. എനിക്കിേപ്പാൾ പറയാൻ അവസ
രമില്ല. വിദ്വാനായി ് ഞാെനാരുത്തൻ മാ േമ
ഇവിെട വന്നി
.
മുട്ട ന രി ഓേരാ സംഗതിവശാൽ അേനകം
ഭാഷാേ ാകങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കീ
്. അവ അ സഭ്യ
ങ്ങളല്ലാത്തതിനാൽ ഇവിെട ഒ ം േചർ ന്നില്ല.
േ ാകങ്ങെളല്ലാം സാമാന്യം നന്നായി
്.
യാ ക്കളിയിൽ ഇേദ്ദഹം െകാങ്ങിണി മുതലായ
അേനകം േവഷങ്ങൾ െകട്ടാറു ്. േവഷങ്ങെളല്ലാം വള
െര നന്നായിരു എന്നാണു് േകട്ടി ള്ളതു്. വാ കെള
ല്ലാം ഫലിതമയമായിരി ം. മുട്ട ന രിയുെട േവഷം
അരങ്ങ വന്നാൽ േപാവുന്നതുവെര കാ ക്കാരിൽ ഒരു
ത്തെരങ്കിലും ഒരു സമയവും ചിരിക്കാെത ഇരു േപായി
എ വരാറില്ല. അേദ്ദഹത്തിെന്റ േവഷം കുറ കാലം
തിരുവാർപ്പിൽ വലിയ േമേനാൻ (േദവസ്വം േകായിമ്മ)
ആയി ം ഇരുന്നി
്.
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