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സ്താവന
മലയാള ഭാഷയുെട പരിഷ്കാരാഭിവൃദ്ധികൾക്കായി സർവ്വാ
ത്മനാ പരി മി െകാണ്ടിരുന്ന മഹാനും ‘മലയാള
മേനാരമ’ പ ം, ‘ഭാഷാേപാഷിണി’ മാസിക എന്നിവ
യുെട നിർമ്മാതാവുമായ പേരതനായ െക. ഐ. വർഗീസു
മാപ്പിള അവർകൾ േകാട്ടയ
വ സ്ഥിരതാമസം
തുടങ്ങിയ കാലം മുതൽ ആജീവനാന്തം അേദ്ദഹം ഭാ
ഷാവിഷയമായി െചയ്തി ള്ള പരി മങ്ങെളല്ലാം എെന്ന
ടി ഒരു ഭാഗഭാക്കാക്കി െവ െകാണ്ടാണ് ഇരുന്നിരു
ന്നെത ള്ള വാസ്തവം അേദ്ദഹെത്തയും എെന്നയും പറ്റി
അറിവുള്ളവർെക്കാെക്ക അറിയാവുന്നതാണ്. ഞങ്ങൾ
ര േപരുംകൂടി മേനാരമ ആപ്പീസിലിരു പ സം
ബന്ധമായും മ ം ഓേരാന്ന് എഴുതുക, വായി ക, തി
രു ക മുതലായി അന്ന തീർേക്ക ന്ന േജാലികൾ
െച തീർത്താൽ പകേല നാലുമണി േശഷം കുറ
സമയം ൈസ്വരസല്ലാപം െച വി മി ന്നതിനുകൂടി
അേദ്ദഹം നിശ്ചയിച്ചിരു . ആ സമയത്ത് അേദ്ദഹത്തി
െന്റയും എെന്റയും േസ്നഹിതന്മാരും സരസന്മാരുമായി
ചില മാന്യന്മാർകൂടി വ േചരുകയും പതിവായിരു .
അങ്ങെന ഞങ്ങൾ എല്ലാവരുംകൂടി ചില േനരേമ്പാ
കളും ഫലിതങ്ങളും പറ
രസി െകാണ്ടിരുന്ന
മേദ്ധ്യ സംഗവശാൽ ഒ ര ദിവസം ഞാൻ ചില
ഐതിഹ്യങ്ങൾ പറയുകയും അവ വരുഗീസുമാപ്പിള
അവർകൾ വളെര രസി കയും അതിനാൽ പിെന്ന
യും ചിലേപ്പാൾ വല്ല ഐതിഹ്യങ്ങളും പറയുന്നതിന്
അേദ്ദഹം ആവശ്യെപ്പടുകയും ഞാൻ പറയുകയും െച .
േമണ മിക്കവാറും അെതാരു പതിവായിത്തീരു .
അങ്ങെന കുറ കാലം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ ഒരു ദിവസം
മിസ്റ്റർ വറുഗീസുമാപ്പിള, “ഈ ഐതിഹ്യങ്ങെളല്ലാം
ഇങ്ങെന െവറുെത പറ
കളഞ്ഞാൽ േപാരാ, ഇവയി
ൽ അേനകം േനരേമ്പാ കളും അതിശേയാക്തികളും
അസംബന്ധങ്ങളും ഉെണ്ടങ്കിലും നാം അറിഞ്ഞിരിേക്ക
ന്നവയായ പല തത്ത്വങ്ങളും സാരാംശങ്ങളുംകൂടി
യുണ്ട്. അതിനാൽ ഇവെയല്ലാം ഒെന്നഴുതണം. നമു
മേനാരമയിലും ഭാഷാേപാഷിണിയിലുമായി സി
ദ്ധെപ്പടുത്താം. ഏതു തരം വായനക്കാർ ം ഈവക
ഐതിഹ്യങ്ങൾ രുചിക്കാെതവരുെമ േതാ ന്നില്ല.
സാരാംശങ്ങൾ ഹിക്കാൻ ശക്തിയുള്ളവർ അവെയ
ഹി ം. അതില്ലാത്തവർ േനരേമ്പാക്കിനായിെട്ടങ്കിലും
ഈവക ഉപന്യാസങ്ങൾ വായിക്കാെത ഇരി കയി
ല്ല” എ പറയുകയും മ ചില മാന്യന്മാർ അതിെന
അനുസരി പറയുകയും െച . അതിെന്റേശഷം യഥാ
വസരം ഞാൻ ചില ഐതിേഹ്യാപന്യാസങ്ങൾ എഴു
താനും മിസ്റ്റർ വർഗീസുമാപ്പിള അവെയ യഥാേയാഗ്യം
‘മേനാരമ’യിലും ‘ഭാഷാേപാഷിണി’ മാസികയിലുമായി
സിദ്ധെപ്പടുത്താനും തുടങ്ങി. ആ േശഖരത്തിൽ ഞാൻ
എഴുതിയ ‘പറയിെപറ്റ പന്തിരുകുലം’ എന്ന ഉപന്യാ
സം 1073-ൽ കുംഭം, മീനം, േമടം എന്നീ മാസങ്ങളിെല
‘ഭാഷാേപാഷിണി’ മാസികയിൽ േചർ
സിദ്ധെപ്പ
ടുത്തിയിരു . അതിെനപ്പറ്റി ആയിടയ്ക്ക് ഒരു ‘േയാഗ്യൻ’
ഒരു വർത്തമാനപ ത്തിൽ, “ഭാഷാേപാഷിണീസഭ
വകമാസിക മിസ്റ്റർ വറുഗീസുമാപ്പിളയുെടയും െകാട്ടാര
ത്തിൽ ശ ണ്ണി അവർകളുെടയും തറവാ വക അല്ലാത്ത
തിനാൽ േകവലം നിസ്സാരങ്ങളും യാെതാരുപേയാഗവു
മില്ലാത്തവയുമായ ‘പറയിെപറ്റ പന്തിരുകുലം’ എ ം
മ മുള്ള ഉപന്യാസങ്ങൾ അതിൽ േചർ ന്നതു ന്യായമ
ല്ല. മിസ്റ്റർ ശ ണ്ണിയുെട ഈവക േലഖനങ്ങൾ സിദ്ധ
െപ്പടുത്തിയതിേല െചലവായി ള്ള കടലാ കളുെട
വിലയും അച്ചടി ലിയും ശ ണ്ണി അവർകളിൽനിന്ന്
ഈടാക്കി, ‘േകരളപാണിനീയ’െത്തപ്പറ്റിയും മ ം െ ൗ
ഢങ്ങളായ േലഖനങ്ങെളഴുതുന്ന േശഷഗിരി ഭു അവ
ർകൾ െകാടുേക്കണ്ടതാണ് ” എ
സ്താവിച്ചിരി
ന്നതായി ക . എങ്കിലും അതിനുമുമ്പായിത്തെന്ന േക
രളവർമ്മ വലിയ േകായിത്ത രാൻ സി. എസ്സ്. ഐ.
തിരുമന െകാ മുതലായ പല മഹാന്മാരും െ ൗ
ഢേലഖനകർത്താവായ േശഷഗിരി ഭു എം. ഏ. അവ
ർകൾതെന്നയും മിസ്റ്റർ വറുഗീസുമാപ്പിളയുെട േപർക്ക്
“െകാട്ടാരത്തിൽ ശ ണ്ണി അവർകൾ എഴുതുന്ന ‘പറയി
െപ പന്തിരുകുലം’ മുതലായ േലഖനങ്ങൾ സരസങ്ങളും
സാരസംയുക്തങ്ങളുമായിരി
. ഈ വക ഐതി
ഹ്യങ്ങൾ ഒരു കാല
വളെര വിലയുള്ളവയായിരു
ന്നതും ഇവയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അേനകം തത്ത്വങ്ങൾ
ഹിക്കാവുന്നതുമാണ്. അതിനാൽ മിസ്റ്റർ ശ ണ്ണിെയ
ഉത്സാഹിപ്പിച്ച് ഈ വക േലഖനങ്ങൾ കഴിയുന്നതും
വിസ്തരിച്ച് എഴുതിക്കാൻ നിങ്ങൾ മിച്ചാൽ െകാള്ളാം”
എ ം മ ം എഴുതിയയ്ച്ചിരുന്ന അേനകം എഴു കൾ
ഞാൻ കണ്ടി ള്ളതിനാൽ േമ റഞ്ഞ ‘േയാഗ്യ’െന്റ അഭി
ായ കടനം എനിക്ക് ഇച്ഛാഭംഗത്തിേനാ നിരുത്സാ
ഹതേയ്ക്കാ കാരണമായിട്ടില്ല. അതിനാൽ വീ ം ഞാൻ
ഓേരാന്ന് എഴുതിെക്കാ ം മിസ്റ്റർ വറുഗീസുമാപ്പിള
അവെയ സിദ്ധെപ്പടുത്തിെക്കാ മിരു .
മേനാരമയിേലക്ക് എ േദ്ദശിച്ച് എഴുതുന്ന േലഖന
ങ്ങൾ പ ത്തിെന സ്ഥലെദൗർലഭ്യം വിചാരിച്ച് ഞാൻ
അധികം വിസ്തരിക്കാെത ചുരുക്കി എഴുതുന്നതു കണ്ടിട്ട്
ഒരിക്കൽ മിസ്റ്റർ വറുഗീസുമാപ്പിള, “ഈ വക ഐതിഹ്യ
ങ്ങൾ ചുരുക്കി എഴുതിയാൽ നന്നായിരി കയില്ല. കഴി
യുന്നതും വിസ്തരി തെന്ന എഴുതിെക്കാളൂ. പ ത്തിൽ
സ്ഥലം മതിയാകാെത വന്നാൽ രേണ്ടാ മൂേന്നാ ലക്ക
ങ്ങളിലായി തുടെര േചർ
സിദ്ധെപ്പടുത്താമേല്ലാ.
ഇവെയല്ലാംകൂടി േചർത്ത് ഒടുക്കം ഒരു പുസ്തകമാക്കി
സിദ്ധെപ്പടുത്തണെമ കൂടി ഞാൻ വിചാരിച്ചി ണ്ട്.
അതിനാൽ ഒ ം ചുരുക്കണെമന്നില്ല” എ പറ
.
അേപ്പാൾ ഞാൻ “ഇതു പുസ്തകമാക്കണെമങ്കിൽ എല്ലാം
മാറ്റിെയഴുതണമേല്ലാ. ഇേപ്പാൾ ഞാൻ ഇവെയല്ലാം
േലഖനരീതിയിലാണേല്ലാ എഴുതിയിരി ന്നത് ” എ
പറ
. അതിന് വറുഗീസ് മാപ്പിള അവർകൾ, “മാറി
െയഴുതുകെയാ ം േവണ്ട. പുസ്തകമാകുേമ്പാൾ കുറ കൂടി
െ ൗഢതയും അർത്ഥഗാംഭീര്യവും ചമത്കാരവുെമാ
െക്ക ഉണ്ടായിരുന്നാൽ െകാള്ളാം. എങ്കിലും ഈ രീതി
യിൽത്തെന്ന ഇരുന്നാലും േപാെരന്നില്ല. പിെന്ന പുസ്ത
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 മകരമാ
സത്തിൽ ‘ലക്ഷ്മീഭായി’ എന്ന മാസികയുെട മാേനജ
രായ െവള്ളായ്ക്കൽ നാരായണേമേനാനവർകൾ എെന്റ
ഈവക ഉപന്യാസങ്ങൾ അേദ്ദഹം സിദ്ധെപ്പടുത്തി
വരുന്ന ‘ലക്ഷ്മീഭായി ന്ഥാവലി’യിൽ േചർ
പുസ്തക
രൂേപണ സിദ്ധെപ്പടു ന്നതിന് എനിക്ക് സമ്മതമു
േണ്ടാ എന്ന് എേന്നാട് എഴുതിേച്ചാദി കയും അതിന്
ഞാൻ സേന്താഷസേമതം സമ്മതി മറുപടി അയ
െകാടു കയും െച . ഞാൻ മേനാരമയിലും ഭാഷാ
േപാഷിണിയിലും മ ം എഴുതീ ള്ള ഐതിേഹ്യാപ
ന്യാസങ്ങെളല്ലാം േശഖരി ന്നതിന് അേദ്ദഹത്തിന്
െസൗകര്യമില്ലാത്തതിനാൽ അതുകൂടി ഞാൻ െചയ്താൽ
െകാള്ളാെമന്ന് അേദ്ദഹം വീ ം എഴുതി അയ കയാ
ൽ ഈ ഒന്നാംഭാഗം പുസ്തകത്തിേലക്ക് ആവശ്യെപ്പട്ട
ഇരുപെത്താന്ന് ഉപന്യാസങ്ങൾ ഞാൻ ഉടെന േശഖ
രിച്ച് അയ െകാടു കയും െച . എന്നാൽ എെന്റ
ഇതര കൃതികളുെട ബാഹുല്യം നിമിത്തം അവെയ ആക
പ്പാെട മാറ്റിെയഴുതി ശരിെപ്പടു ന്നതിന് എനിക്ക്
സാധിച്ചില്ല. സ്വ മായി ചില േഭദഗതികൾ വരുത്തി
മെപ്പടു ന്നതിനു മാ േമ തരെപ്പ
. അതിനാൽ
വാചക രീതിയിലും മ ം ഇതിൽ കാണുന്ന ന നതകൾ
സജ്ജനങ്ങളായ വായനക്കാർ ക്ഷമി െകാ െമ
വിശ്വസി
.
ഇ യും പറ
െകാണ്ട് ‘ഐതിഹ്യമാല’ എന്ന
ഈ പുസ്തകത്തിൽക്കാണുന്ന ഉപന്യാസങ്ങൾ ഞാൻ
പലേപ്പാഴായി എഴുതുകയും മലയാളമേനാരമ, ഭാഷാ
േപാഷിണി മാസിക മുതലായവയിൽ േചർ
സി
ദ്ധെപ്പടു കയും െചയ്തി ള്ളവയാെണ ം ഇവെയ
ഇേപ്പാൾ ഇ കാരം അച്ചടിപ്പി പുറത്തിറക്കീ ള്ളത്
ഭാഷാേപാഷണാർത്ഥം പല കാരത്തിൽ പരി മി
െകാണ്ടിരി ന്ന എെന്റ ിയമി മായ െവള്ളായ്ക്കൽ
നാരായണേമേനാനവർകളാെണ ം ഷ്ടമായി
ണ്ടേല്ലാ. എന്നാൽ ഇതിൽ ഇരുപെത്താന്നാമതായി
േചർത്തിരി ന്ന ‘കിട ർ കണ്ടേങ്കാരൻ’ എന്ന ആന
െയ റി ള്ള ഉപന്യാസം ‘വിദ്യാവിേനാദിനി’ എ
സിദ്ധിേയാടുകൂടി ചരിച്ചിരുന്ന മാസികയിേലക്ക്
ഞാൻ ‘ഭക്ത ിയൻ’ എന്ന േപരുവച്ച് എഴുതിയയ
കയും 1078 തുലാത്തിെല വിേനാദിനിയിൽ േചർ
സിദ്ധെപ്പടു കയും െചയ്തി ള്ളതാണ്. ഇ കാരം
ഞാൻ എഴുതുകയും മേനാരമയിലും ഭാഷാേപാഷിണി
യിലും മ ം േചർ
സിദ്ധെപ്പടു കയും െചയ്തി ള്ള
വയും ഈ ഒന്നാം ഭാഗത്തിൽ ഉൾെപ്പടാത്തവയുമായി
ഇനി ചില ഉപന്യാസങ്ങൾകൂടിയുണ്ട്. ഈ ഒന്നാംഭാഗം
വായനക്കാർ രുചി ന്നപക്ഷം അവെയല്ലാംകൂടി
േചർത്ത് രണ്ടാംഭാഗമായി ഒരു പുസ്തകംകൂടി സിദ്ധ
െപ്പടുത്താൻ ഈ സാധകൻതെന്ന വിചാരിച്ചി െണ്ട
ള്ള വിവരവും വായനക്കാെര അറിയി െകാ ം
എെന്റ ഈ ഉപന്യാസങ്ങെള ഇ കാരം പുസ്തകരൂ
േപണ സിദ്ധെപ്പടു കയും ഇതിൽ എെന്റ ജീവച
രി സംേക്ഷപംകൂടി എഴുതി േചർ കയും െചയ്തി ള്ള
തിൽ സാധകെന്റ േപരിൽ എനി ള്ള കൃതജ്ഞത
സീമാതീതമായിരി
എ ള്ള വാസ്തവംകൂടി സ്താ
വി െകാ ം ഈ സ്താവനെയ ഇവിെട സമാപിപ്പി
െകാ
.
േകാട്ടയം
5-9-1084 (17-4-1909)

െകാട്ടാരത്തിൽ ശ ണ്ണി

െകാട്ടാരത്തിൽ ശ ണ്ണി

െകാല്ല വർഷം 1030 മീനം 23-നു
( ി. വ. 1855 മാർച്ച് 23) േകാ
ട്ടയത്ത് വാസുേദവനുണ്ണിയുെട
രണ്ടാമെത്ത പു നായി ജനി .
യഥാർത്ഥ േപര് വാസുേദവൻ.
അച്ഛെന്റ േപരും ഇതുതെന്നയായി
രുന്നതിനാൽ ആദ്യം ത എ ം
പിന്നീട് ത മാറി ‘ശ ’ എ ം
വിളിേപ്പരു വ . ജാതിേപ്പരായ
ഉണ്ണി േചർത്ത് പിൽക്കാലത്ത് ശ ണ്ണി എ
സി
ദ്ധനായി. പ വയ വെര ആശാന്മാരുെട വീടുകളിൽ
െച പഠി ( ൾ വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടായിട്ടില്ല). പതി
േനഴാമെത്ത വയസ്സിൽ മണർകാട്ട് ശങ്കരവാര്യരിൽ
നി ം ‘സിദ്ധരൂപം’പഠി . പിന്നീട് വയ ര ആര്യ
ൻ നാരായണം മൂസ്സതിൽനിന്ന് രഘുവംശം, മാഘം,
ൈനഷധം തുടങ്ങിയ കാവ്യങ്ങളും സഹ േയാഗം,
ഗുണപാഠം, ചികിത്സാ മം, അഷ്ടാംഗഹൃദയം തുടങ്ങിയ
പാരമ്പര്യൈവദ്യശാ
ന്ഥങ്ങളും പഠി . 1881-ൽ
ഗൃഹഭരണം ഏെറ്റടുേക്കണ്ടി വന്നേതാെട ഗുരുവിെന
വിട്ട് പഠനം സ്വയം തുടർ .
കുഞ്ഞി ട്ടൻ ത രാെന്റ നിർബന്ധത്തിനു വഴ
ങ്ങിയാണ് 36-മെത്ത വയസ്സിൽ (1891) സുഭ ാഹരണം
മണി വാളം എഴുതിയത്. പിന്നീട് േകശവദാസചരി
തം രചിച്ചതും ത രാെന്റ നിർബന്ധത്താലായിരു .
1881 മുതൽ പ
വർഷേത്താളം ശ ണ്ണി വിേദ
ശീയരായ ിട്ടീഷ് ഉേദ്യാഗസ്ഥേരയും മ ം മലയാ
ളം പഠിപ്പി വാൻ തുടങ്ങി. 1893-ൽ മാർ ദിവാന്നാ
േസ്യാസ് െസമിനാരി ൈഹ ളിെല ആദ്യ മലയാളം
മുൻഷിയായി േജാലിയിൽ േവശി ന്നതുവെര ഇതാ
യിരു അേദ്ദഹത്തിെന്റ ധാന വരുമാനമാർഗ്ഗം.
അതിനിെട അേദ്ദഹം തെന്റ വിവിധങ്ങളായ സാഹിതീ
സപര്യ തുടക്കം കുറി . െകാടുങ്ങ ർ കുഞ്ഞി ട്ടൻ
ത രാൻ, കവി േകരളവർമ്മ വലിയേകായിത്ത രാൻ
തുടങ്ങിയ മുഖരുമായി അക്കാലത്ത് ഏെറ ഇടപഴകി.
ആയിെട കണ്ടത്തിൽ വറുഗീസ് മാപ്പിള േകാട്ടയ
തുടങ്ങിെവച്ച മലയാള മേനാരമയിലും (1888) ഭാഷാ
േപാഷിണിസഭയിലും (1892) സഹകരി . െകാ. വ.
1073 (1898) മുതൽ ഐതിഹ്യമാലയുെട രചന തുടങ്ങി.
വറുഗീസ് മാപ്പിളയുെട േ രണ മൂലം മേനാരമയിലും
ഭാഷാേപാഷിണിയിലും ഖണ്ഡശഃ സിദ്ധീകരിക്കാനാ
യിട്ടായിരു ഐതിഹ്യമാല തുടങ്ങിെവച്ചെതങ്കിലും
പിന്നീട് ഏതാണ്ട് ശ ണ്ണിയുെട മരണം വെര രചന
തുടർ േപാന്ന ഒരു പുസ്തകപരമ്പരയായി ഐതിഹ്യ
മാല മാറി.
തിരുവിതാംകൂർ, െകാച്ചി, ിട്ടീഷ് മലബാർ എന്നീ
രാജസദ കളിൽ നി ം എണ്ണമറ്റ സ്ഥാനങ്ങളും സമ്മാനങ്ങ
അേദ്ദഹെത്ത േതടി എത്തി. ഇ ട്ടത്തിൽ 1904-ൽ
െകാച്ചി രാജാവ് സമ്മാനിച്ച ‘കവിതിലകം’ എന്ന സ്ഥാ
നവും സ്വർണ്ണെമഡലും എടു പറേയണ്ടതാണ്.
മലയാളസാഹിത്യേസാപാനത്തിെന്റ ഉ ംഗ
ശീർഷങ്ങളിേലക്ക് സ്വ യത്നം ഒ െകാ മാ ം
അടിെവ കയറിയ ആ സ്ഥിേരാത്സാഹി 1937 ജൂൈല
22-നു (1112 കർക്കടകം 7-ന് ) ഇഹേലാകവാസം െവ
ടി
.
െകാ. വ. 1048-ൽ ശ ണ്ണിയുെട മാതാവു മരി .
െകാ. വ. 1056-ൽ കഴിച്ച ആദ്യവിവാഹത്തിെല ഭാ
ര്യ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ മരണമട
. പിന്നീട്
1062-ൽ പുനർവിവാഹം െച . സന്താനലബ്ധിയില്ലാ
ഞ്ഞ് 1081-ൽ മൂന്നാമെതാരിക്കൽ കൂടി അേദ്ദഹം വിവാ
ഹം െച . രണ്ടാം ഭാര്യ 1083-ൽ മരി . അനപത്യതാ
വിമുക്തി േവണ്ടി 1090-ൽ ഏവൂർ പനേവലി കൃഷ്ണശ
ർമ്മയുെട രണ്ടാമെത്ത പു ൻ വാസുേദവൻ ഉണ്ണിെയ
ദെത്തടു
വളർത്തി.
ശ ണ്ണിയുെട മൂന്നാമെത്ത പത്നി ി. വ. 1973 െഫ
വരി 23-നും ദ പു ൻ വാസുേദവനുണ്ണി 1973 ഡി
സംബർ 3-നും നിര്യാതരായി. വാസുേദവനുണ്ണിയുെട
ഏകപു ൻ നാരായണനൻ ഉണ്ണി പിന്നീട് കുടുംബത്തി
െന്റ കാരണവരായി തുടർ .
മണി വാള കൃതികൾ, നാടകങ്ങൾ, പരിഭാഷകൾ,
ക ിതകഥകൾ, ആട്ടക്കഥകൾ, കിളിപ്പാട്ട്, ൈകെകാ
ട്ടിപ്പാട്ട്, തുള്ളൽപ്പാട്ട്, വഞ്ചിപ്പാട്ട് ഗദ്യ ബന്ധങ്ങൾ
എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിലായി അറുപത് കൃതികൾ അേദ്ദഹം
രചിച്ചി ണ്ട്.
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പനയന്നാർ കാവു്
േകരളത്തിലുള്ള ഭ കാളീേക്ഷ ങ്ങളിൽെവ
ാഥമ്യ
വും ാധാന്യവും തിരുമാന്ധാംകു കാവു്, െകാടുങ്ങ
ർക്കാവു്, പനയന്നാർ കാവു് എന്നിവയ്ക്കാെണ ള്ളതു
സിദ്ധമാണേല്ലാ. ഈ േക്ഷ ങ്ങൾ ആകൃതിയിലും
മ ം ഏകേദശം തുല്യങ്ങളായിട്ടാണു കാണെപ്പടുന്നതു്.
എന്നാൽ ഇവയിൽ ാധാന്യം തിരുമാന്ധാംകുന്നിനാ
െണ
ിട്ടീഷു മലബാറിലുള്ളവരും അതല്ല, കുരുംബ
ക്കാവിനാെണ െകാച്ചിക്കാരും അതുമല്ല, പനയന്നാർ
കാവിനാെണ തിരുവിതാംകൂറിലുള്ളവരും വിചാരി
കയും പറയുകയും െച േപാരു
്. ഇതു സ്വേദശാഭി
മാനം െകാെണ്ടന്നല്ലാെത മെറ്റാ ം വിചാരിക്കാനുെണ്ട
േതാ ന്നില്ല. പനയന്നാർകാവു സ്ഥിതിെച ന്നതു്
തിരുവിതാംകൂർ സംസ്ഥാന
തിരുവല്ലാത്താലൂക്കിൽ
പരുമലേദശത്താണു്.
ഇവിെട കട േദശ
“ യി ർ” (ചിറവായിൽ)
എെന്നാരു േകാവിലക(രാജമന്ദിര)മു ്. അവിേട
പ േദശാധിപത്യവും നാടുവാ യുമുണ്ടായിരു . ആ
േകായിക്കെല ത രാൻ പ ് പരേദശ
പനയ
ർ(പനയൂർ)ക്കാവിൽേപ്പായി ഭഗവതിെയ േസവി
ത്യക്ഷമാക്കി, തേന്നാടുകൂടി തെന്റ േദശ
വ
തെന്റ കുടുംബപരേദവതയായി ടിയിരിക്കണെമ ്
അേപക്ഷി കയും അതിനു മറുപടിയായി ഭഗവതി,
“നിങ്ങൾ മുേമ്പ െപാെയ്ക്കാള്ളണം. ഞാൻ എെന്റ അച്ഛ
െന്റ അടുക്കൽ വ െകാള്ളാം. ഞാൻ അവിെട വരുന്ന
സമയം എെന്തങ്കിലും അടയാളം കാണും. അേപ്പാൾ
എെന്ന അവിെട യഥാവിധി കുടിയിരുത്തിെക്കാള്ളണം”
എന്നരുളിെച്ച കയും െച .
കട േദശ
േമ റഞ്ഞ ചിറവായിൽേക്കാവില
കമിരി ന്ന സ്ഥലത്തിെന്റ കിഴ വശം നദിയാണു്.
ആ നദിയുെട കിഴേക്കക്കരയിൽ നാലുവശവും ഒരു
തുരു ം അതിെന്റ പടിഞ്ഞാേറ അറ്റ
നദീതീര
തെന്ന പശ്ചിമാഭിമുഖമായി പരശുരാമനാൽ തിഷ്ഠി
ക്കെപ്പട്ട ശിവെന്റ ഒരു േക്ഷ വുമു ്. ഭ കാളിയുെട
പിതൃസ്ഥാനം വഹി ന്നതു് ശിവനാകയാൽ േദവി അരു
ളിെച്ചയ്തതിെന്റ സാരം താൻ ഈ േക്ഷ സന്നിധിയിൽ
വ െകാള്ളാെമന്നാെണ മനസ്സിലാക്കിെക്കാ
ത രാൻ തിരി േപാരികയും ശിവെന്റ േക്ഷ ത്തിൽ
ചുറ്റമ്പലത്തിനക തെന്ന േദവിെയ തിഷ്ഠി ന്ന
തിനു േവ ന്ന സ്ഥലങ്ങെളാെക്ക ഉണ്ടാക്കി െകാ
കാത്തിരി കയും െച .

അങ്ങെനയിരുന്നേപ്പാൾ ഒരു െവള്ളിയാ നാൾ അർ
ദ്ധരാ ിസമയ
കിഴ നി ് ഏറ്റവും വലിയതായ
ഒരഗ്നിേഗാളം ആകാശമാർേഗ്ഗണ പടിഞ്ഞാ േമ റഞ്ഞ
ശിവേക്ഷ ത്തിെന്റ അടുക്കൽ നിന്നിരുന്ന ഒരു കരിമ്പന
യുെട അ ഭാഗംവെര വരുന്നതും അവിെട അതു് സ്വ േന
രം ജ്വലി െകാണ്ടിരി ന്നതും പലരും ക . അതു ഭഗ
വതിയുെട വരവാെണ വിശ്വസി ത രാൻ അടുത്ത
ഒരു ദിവസം ശുഭമുഹൂർത്തത്തിൽ ഭഗവതിെയ സപരിവാ
രം തിഷ്ഠിപ്പി . ഭഗവതിെയ ആ േക്ഷ ത്തിൽ ഒരു
സ്ഥല
മാ മല്ല തിഷ്ഠിച്ചതു്. പടിഞ്ഞാ ദർശനമാ
യി അവിെട പരശുരാമൻ ഒരു ശിവലിംഗം തിഷ്ഠിച്ചി
െണ്ട മു പറഞ്ഞി ണ്ടേല്ലാ. ആ ശിവെന്റ ീേകാ
വിലിനു െത വശ
തിടപ്പള്ളി സ്ഥാന ് മാതൃശാ
ലേയാടു േചർ തെന്ന കിഴേക്കാ ് ദർശനമായിട്ടാണു്
േദവിെയ ആദ്യം തിഷ്ഠിച്ചതു്. ആ തിഷ്ഠ ഭഗവതി ദാ
രുകവേധാദ ക്തയായി ഏറ്റവും േകാപേത്താടുകൂടി യുദ്ധ
ഭൂമിയിൽ നിന്നിരുന്ന ആ ധ്യാനേത്താടുകൂടിയായിരുന്ന
തിനാൽ േദവി അവിെട അത മൂർത്തിയായിത്തീർ .
പിെന്ന ഭഗവതിയുെട തിഷ്ഠ വടേക്കാ ് ദർശനമായി
ഒ കൂടി നടത്തി . അതു ദാരുകവധാനന്തരം േദവി
രക്താഭിഷിക്തശരീരയായി, േകാപേവപിതഗാ ിയായി
യുദ്ധഭൂമിയിൽ നിന്നിരുന്ന ആ ധ്യാനേത്താടുകൂടിയായി
രു . അതിനാൽ അവിെടയും േദവി ഏറ്റവും ഭയങ്കരി
യായിത്തെന്നയാണു് പരിണമിച്ചതു്. ഈ തിഷ്ഠ തി
ഷ്ഠാമാതൃക്കളുെട കൂട്ടത്തിൽ വീരഭ ൻ, ഗണപതി എന്നീ
മൂർത്തികേളാടുകൂടിയാണു്. ഈ ബിംബത്തിങ്കലാണു്
ഭഗവതി ചാന്താട്ടം മുതലായവ നട ന്നതു്.
ഇ യും പറഞ്ഞതുെകാ ് ഈ േക്ഷ ത്തിെന്റ
ഏകേദശമായ ഒരു സ്വരൂപജ്ഞാനം വായനക്കാർ
സിദ്ധി െമ വിശ്വസി
. തിരുമാന്ധാംകുന്നി
േലാ െകാടുങ്ങ ർ കാവിേലാ േപായി ള്ളവർ ് ആ
ര സ്ഥലങ്ങളിെല േക്ഷ വും ഈ േക്ഷ വും തമ്മി
ലുള്ള ധാന വ്യത്യാസം ആ ര സ്ഥല ം ശിവെന്റ
തിഷ്ഠ കിഴേക്കാ ദർശനമായി ം ഇവിെട പടിഞ്ഞാ
ദർശനമായി മാെണ ള്ളതു മാ മാെണ ഊഹി
ക്കാവുന്നതാണു്. ഇവിെട ശിവെന്റ ീേകാവിലിനു േന
െര പടിഞ്ഞാറുവശ ് ഒരു ബലിക്കൽ രയുള്ളതു കൂ
ടാെത ഭഗവതിയുെട നട േനെര വട വശ ം ഒരു
ബലിക്കൽ രയു ്. വട വശ
കൂടി ബലിക്കൽ ര
ഇവിെട വിേശഷി ള്ളതാണു്.
വിധി കാരം തിഷ്ഠ നട കയും മ കാരം
പതിവായി പൂജാദികൾ നടത്തി ട കയും െച ക
യാൽ ഇവിെട ഭഗവതിയുെട സാന്നിദ്ധ്യവും ശക്തിയും
മത്തിലധികം വർദ്ധി കയാൽ പകൽ സമയ
േപാലും കാവിൽേപ്പാകുവാൻ ജനങ്ങൾ ഒ നടുങ്ങാത്ത
വരായി ഭൂേലാകത്തിെല മിെല്ലന്നായിത്തീർ . അവി
ടുെത്ത സ്ഥിതി വിചാരിച്ചാൽ ഇെതാര തമല്ലതാനും.
െവള്ളിയാ , െചാവ്വാ മുതലായ ദിവസങ്ങളിൽ അർദ്ധ
രാ ി സമയ ം മ ം അവിെട ചില ഭയങ്കരശബ്ദങ്ങളും
മ ം േകൾ ക കാല േമണ സാധാരണമായിത്തീർ
. ദാരുകനുമായി ണ്ടായ യുദ്ധസമയ
േദവി യുദ്ധഭൂ
മിയിങ്കൽ േശാഭിച്ചതിെന മാർക്കേണ്ഡയ മഹർഷി വർ
ണ്ണിച്ചിരി ന്നതു്:
“േവതാളീമുഖകന്ദരാദ്വിഗളിൈതരുച്ചണ്ഡഹൂഹൂരൈവർ
ഭൂതേ തപിശാചികാകിലുകിലാരാൈവർമ്മഹാൈഭരൈവഃ
േകാദേണ്ഡാത്കടശിഞ്ജിനീഝണഝണധ്വാനേകാലാഹൈലർ
േഭരീദു ഭിൈതശ്ച സ തജഗച്ച ം ബഭ ചൗണ്ഡികാ”
എന്നാണേല്ലാ. ഈ സ്ഥിതിയിലാണു് േദവി അവി
െട വിളയാടി ടങ്ങിയതു്. പിെന്ന മനുഷ്യർ ഭയെപ്പടാ
െതയിരി ന്നെതങ്ങെനയാണു്? പനയന്നാർ കാവിെല
സ്ഥിതി ഇ കാരെമല്ലാമായിത്തീർന്നേപ്പാേഴ ം ൈദ
വഗത്യാ അവിെട ഒരു െവളിച്ചപ്പാടുമുണ്ടായിത്തീർ .
അതു ജനങ്ങൾ ് ഏറ്റവും ആശ്വാസകാരണമായിത്ത
െന്ന ഭവി . െവളിച്ചപ്പാടുണ്ടായതായി അറി
് ജന
ങ്ങൾ സങ്കടമറിയി ന്നതിനും ക ന േകൾ ന്നതി
നുമായി നടയിൽ കൂടി മു പാടിരു . ഈ ജനങ്ങളുെട
കൂട്ടത്തിൽ അേ സരനായിരുന്നതു് ചിറവായിൽേകാ
വിലക
ത രാനായിരു െവ ള്ളതു വിേശഷി
പറയണെമന്നില്ലേല്ലാ. ജനങ്ങൾ സ്വ േനരം മു പാടിരു
ന്നേപ്പാൾ െവളിച്ചപ്പാടു തുള്ളി വ . ഉടെന ത രാൻ,
“ഈ േദശ ള്ള ജനങ്ങെള രക്ഷിക്കാനായിട്ടാണു് േദ
വിെയ േസവി സേന്താഷിപ്പി ് ഇവിെടെക്കാ വ
മുറ
തിഷ്ഠ മുതലായവ നടത്തി പൂജി േസവി
െകാണ്ടിരി ന്നതു്. എന്നാലിേപ്പാൾ ഈ ദിക്കിലുള്ള
ജനങ്ങൾ േപടിച്ചി പുറത്തിറങ്ങിസ്സഞ്ചരിക്കാെനന്ന
ല്ല, രാ ികാലങ്ങളിൽ അവരവരുെട ഗൃഹങ്ങളിൽ കി
ട റങ്ങാൻേപാലും നിവൃത്തിയില്ലാെതയായിരി
.
ഇതിേല ് എെന്തങ്കിലും സമാധാനമുണ്ടാക്കിത്ത ്
ഈ ജനങ്ങെള രക്ഷിക്കണെമ ് വിനയപൂർവ്വം അേപ
ക്ഷി െകാ
” എന്നറിയി . അതിനു മറുപടിയായി
െവളിച്ചപ്പാടു് (ഭഗവതിയുെട നിലയിൽ) “ഇവിെട നട
ത്തിച്ച തിഷ്ഠ, കലശം മുതലായവെകാ ം പതിവാ
യി നടത്തിവരുന്ന പൂജകൾെകാ ം ഞാൻ അത്യന്തം
സ ഷ്ടയായിരി
. ഞാനിവിെട ജനങ്ങെള ഉപ
വി കേയാ ഭയെപ്പടു കേയാ െച ന്നില്ല. ഒരിക്ക
ലും അങ്ങെനെയാ ം െച കയുമില്ല. എന്നാൽ ഞാൻ
ഇേങ്ങാ േപാന്നേപ്പാൾ എെന്റ പരിവാരങ്ങളും ഇേങ്ങാ
േപാ . അവരിവിെട വന്നി ് ഇതുവെര അവർ
യാെതാ ം ആരും െകാടുത്തില്ല. അതിനാലവർ ഷുൽ
പിപാസാദികൾെകാ ് ഏറ്റവും പരവശരായിരി
.
വിശ ം ദാഹവും സഹിക്കവയ്യാെതയായി ് അവർ കി
ട നിലവിളി ന്ന ശബ്ദമാണു് ഇവിെട ജനങ്ങൾ ്
ഭീതികരമായിരി ന്നതു്. അവർ മനുഷ്യെര ഭയെപ്പടു
കയല്ലാെത മ വിധത്തിൽ ഉപ വിക്കാെത ഇതുവെര
അടങ്ങിപ്പാർത്തി ള്ളതു് ഞാൻ പിടി നിർത്തീട്ടാണു്.
ഇനി അവർ ഞാൻ തടുത്താലും നി െമ േതാ ന്നി
ല്ല. അവർ വിശ ം ദാഹവും തീർ ന്നതിനായി ഇവി
െട നി ് ഇറങ്ങിേപ്പായാൽ പിെന്ന ഈ ദിക്കിെല ം
ഒരുത്തേരയും െവേച്ച കയില്ല. അതിനാൽ അവെര
തൃപ്തിെപ്പടുത്താനായി എെന്തങ്കിലും ഉടെന െച െകാള്ള
ണം. ഇനിയും അതിനു താമസി ന്നപക്ഷം പിെന്ന
എേന്നാടു സങ്കടം പറഞ്ഞാലും യാെതാരു ഫലവുമുണ്ടാകു
ന്നതല്ല” എ ക ി . അേപ്പാൾ ത രാനും ജനങ്ങളും
പരിവാരങ്ങെള തൃപ്തിെപ്പടുത്താനായി ഇവിെട എന്താണു്
െചേയണ്ടെത കൂടി ക ിക്കണം എ ് അേപക്ഷി .
അതിനു മറുപടിയായി െവളിച്ചപ്പാടു ക ിച്ചതു്, “ഇവിെട
ആന, ആടു്, േകാഴി മുതലായവെയ െവട്ടി നാ െത്താ
ദിവസം കുരുതി നടത്തണം. ഒടുവിൽ പ
ദി
വസം നരബലികൂടി േവണം. നരബലി കന്യകമാ
രായിരി ന്ന ീകെളയാണു് െവേട്ടണ്ടതു്. ഇങ്ങെന
ആ േതാറും നാ െത്താ ദിവസം െച െകാണ്ടിരു
ന്നാൽ എെന്റ പരിവാരങ്ങളായ ഭൂതേ തപിശാചാദിക
െളലാം തൃപ്തിെപ്പ െകാ ം. പിെന്ന അവർ ആെരയും
ഭയെപ്പടു കയും ഉപ വിക്കയും ഒ ം െച കയില്ല”
എന്നാണു്. അങ്ങിെന ത രാനും ജനങ്ങളും സമ്മതി
കയും അധികം താമസിയാെത േമൽപറഞ്ഞ കാരം
നാ െത്താ ദിവസെത്ത കുരുതി നട കയും അങ്ങ
െന ആ േതാറും നടത്തിെക്കാണ്ടിരി കയും െച .
അതിനാൽ മു േകട്ടിരുന്ന ഭയങ്കരശബ്ദങ്ങൾ േകൾക്കാ
െതയാവുകയും ജനങ്ങളുെട ഭയം ഒരുവിധം ശമി കയും
െച . അക്കാലം മുതൽ ബാേധാപ വമുള്ളവരും േരാഗ
ബാധിതന്മാരും സന്താനാർത്ഥികളും മ മായ ജനങ്ങൾ
പനയന്നാർ കാവിൽെച്ച ഭജി കയും വഴിപാടുകൾ
കഴി കയും സകലാഭീഷ്ടങ്ങളും സാധി കയും െച
തുടങ്ങി. പനയന്നാർകാവിൽെച്ച ഭജിച്ചാൽ സകല
കാര്യങ്ങളും സാധി െമ ഒരു വിശ്വാസം ജനങ്ങളുെട
ഇടയിൽ ഉണ്ടായിത്തീരുകയും അതു് േലാക സിദ്ധമാ
യിത്തീരുകയും െച .
ഇങ്ങെനയിരുന്ന കാല ് ഒരിക്കൽ ഒരു വലിയ
െകാമ്പനാന അമ്പല െഴ ീകൃഷ്ണസ്വാമിയുെട േക്ഷ
ത്തിെന്റ മതിൽക്കക
െവചു ചരി
(മരി ). ആന
കൾ ചരിഞ്ഞാൽ ചരിയുന്ന സ്ഥല
തെന്ന കുഴി മൂ
ടുകയല്ലാെത അതിെന മെറ്റാരു സ്ഥല െകാ േപാ
യി മറവുെച ക പതിവില്ലേല്ലാ. ആനകളുെട മൃതശ
രീരം െവട്ടിമുറി ഖണ്ഡങ്ങളാക്കാെത ഒന്നായി മെറ്റാ
രു സ്ഥലേത്ത െകാ േപാകുവാൻ സാധി കയുമി
ല്ല. എന്നാൽ െചമ്പകേശ്ശരി രാജാവിനു് ആനെയ േക്ഷ
ത്തിെന്റ മതിൽക്കക തെന്ന മറവുെച ന്നതിനും
അതിെന അവിെട ഇ െവട്ടി മുറി ന്നതിനും സമ്മത
മില്ലായിരു . അതിനാൽ ആനയുെട മൃതശരീരം അവി
െടനി മാ ന്നതിനു് എന്താണു് േവണ്ടെത ് അവി
െട ആേലാചനയായി. അേപ്പാൾ ഒരാൾ “പനയന്നാർ
കാവിൽെച്ച മു പാടിരുന്നാൽ െവളിച്ചപ്പാടു തു ക
യും ഇതിേലെക്കെന്തങ്കിലും നിവൃത്തി മാർഗ്ഗം ഉണ്ടാക്കി
ത്തരികയും െച ം” എന്ന രാജസന്നിധിയിൽ അറിയി
. ഉടേന രാജാവിെന്റ ആളുകൾ ക ന കാരം പനയ
ന്നാർകാവിൽെച്ച മു പാടിരി കയും െവളിച്ചപ്പാടു തു
ള്ളിവന്നേപ്പാൾ സങ്കടമറിയി കയും െച . അേപ്പാൾ
െവളിച്ചപ്പാടു്, “ജനങ്ങൾ എെന്ന പരീക്ഷി തുടങ്ങിയി
രി
. ആെട്ട, ഇതും എനി സേന്താഷം തെന്ന.
എന്നാൽ േപാകാം” എ ക ി കയും അമ്പല െഴ
നി ് വന്നിരുന്നവേരാെടാരുമി ് ആ സ്ഥല െച ്
ആനെയ വിളി ് എണീപ്പി ് നടത്തി വാടേത്താട്ടിന
റത്താ കയും െച . േദവസേങ്കതസ്ഥലത്തിെന്റ
അതിർത്തിയായ വാടേത്താടു കട കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ
ആന അവിെട വീഴുകയും െച . െവളിച്ചപ്പാടിെന്റ ഈ
അ ത വൃത്തിക
രാജാവും ജനങ്ങളും വിസ്മയപ
രവശന്മാരായിത്തീരുകയും പനയന്നാർ കാവിൽ ഭഗവ
തിെയ റി ് അവർ ് അളവില്ലാെത ഭക്തിയും വി
ശ്വാസവുമുണ്ടായിത്തീരുകയും െച . അതിനാൽ െച
മ്പകേശ്ശരി രാജാവു പനയന്നാർ കാവു േദവസ്വം വക
മു റ്റിയറുപത്തിയ പറ പുഞ്ചനിലം കര െമാഴിവായി
പതി െകാടു കയും സ്വർണ്ണരചിതങ്ങളും, രത്നഖചി
തങ്ങളുമായ അേനകം തിരുവാഭരണങ്ങൾ നട െവ
കയും െച . ആ തിരുവാഭരണങ്ങെളല്ലാം “െചമ്പകേശ്ശ
രി വക” എ േപരു െവട്ടിയി ള്ളതു് ഇ ം കാണ്മാനു
്. പുഞ്ചക്കണ്ടം ഇ േദവസ്വം വക ൈകവശാനുഭവ
ത്തിൽത്തെന്നയിരി
്.
അമ്പല ഴ നാടു പിടിച്ചടക്കി തിരുവിതാംകൂറിേനാടു
േചർത്തതിെന്റ േശഷം െചമ്പകേശ്ശരിവക എ േപ
രു െവട്ടിയ ചില തിരുവാഭരണങ്ങൾ പനയന്നാർകാ
വിലുെണ്ട മനസ്സിലാവുകയാൽ രാമയ്യൻ ദളവ അവ
കൂടി ൈകവശെപ്പടുത്തി തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവി
െന്റ ഭണ്ഡാരത്തിലാക്കണെമ വിചാരി ് അതിേല
് ചില മങ്ങൾ െച തുടങ്ങി. ആ മം തുടങ്ങി
യേപ്പാൾത്തെന്ന രാമയ്യനു പനിയാരംഭി കയും അതു്
അതികഠിനമായ വസൂരിദീനമായിപ്പരിണമി കയും
െച . ദീനമുള്ള ദി കളിൽ സഞ്ചരി കേയാ ദീനക്കാ
െര കാണുകേയാ യാെതാ ം െചയ്യാെത തനി ് ഈ
ദീനം വരാൻ കാരണെമെന്ത ് രാമയ്യൻ ശ്നം െവപ്പി
േനാക്കിയേപ്പാൾ പനയന്നാർകാവിൽ ഭഗവതിയുെട മുത
െലേന്താ അപഹരിക്കണെമ ് വിചാരി കയാൽ ഭഗ
വതി ് വിേരാധം ഉണ്ടായിരി
െവ ം അതിനാ
ലാണു് ഈ േരാഗമുണ്ടായിരി ന്നെത ം ശ്നക്കാരൻ
വിധി . അതിനാൽ രാമയ്യൻ ദളവ തെന്റ െതറ്റിനു് ചില
ായശ്ചിത്തങ്ങൾ മന െകാ ് നിശ്ചയിച്ചി ് പനയ
ന്നാർ കാവിേല ചില ആളുകെള അയ . രാമയ്യെന്റ
ആളുകൾ െചന്നേപക്ഷി കയാൽ പനയന്നാർകാവി
െല െവളിച്ചപ്പാടു തുള്ളി മാേവലിക്കര രാമയ്യൻ കിടന്നിരു
ന്ന സ്ഥല െച ് അേദ്ദഹത്തിെന്റ േദഹത്തിൽ ഭസ്മമി
. രാമയ്യെന്റ േദഹത്തിൽ ആപാദചൂഡം ഒരുേപാെല പു
റെപ്പട്ടിരുന്ന കുരുക്കൾ തൽക്ഷണം മാ
േപാവുകയും
ര മൂ ദിവസം െകാ ് അേദ്ദഹത്തിനു പൂർണ്ണസുഖം
സിദ്ധി കയും അേദ്ദഹം കുളി പനയന്നാർകാവിൽ
െച്ച െതാഴുതു് താൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന ായശ്ചിത്തവും
വഴിപാടുകളുെമല്ലാം നട കയും െച . മാർത്താണ്ഡ
വർമ്മ മഹാരാജാവു തിരുമന െകാ ് ഈ വിവരമറി
് പനയന്നാർകാവു േദവസ്വത്തിേല നിലവും പുര
യിടവും ഏതാനും സ്ഥലവും (ഇേപ്പാഴെത്ത അളവു കാ
രം ആേറക്കർ) കരെമാഴിവായി പതി െകാടു ന്നതിനു്
ക ി ചട്ടം െക കയും െച . ഇതിേല ് എഴുതിയ
നീ തുല്യം ചാർത്തിയതു് െകാല്ലം 926-ആമാ മീനമാ
സം 11-ആം തീയതി ആെണ കാണു .
തദനന്തരം പാർവ്വതീമഹാരാജ്ഞി നാടുവാണിരുന്ന
േപ്പാൾ ദിവാനായിരുന്ന മൺേ ാ സാ വർകൾ പനയ
ന്നാർകാവിെല തിരുവാഭരണങ്ങെളല്ലാെമാ കാണണ
െമ നിശ്ചയി . അതു് അനാവശ്യമാെണ ം അതി
നുേപായാൽ ആപ ണ്ടാേയക്കാെമ ം മ ം ചിലർ
പറഞ്ഞി ം സമ്മതിക്കാെത സാ വർകൾ സർക്കീട്ടായി
മാേവലിക്കെര െചന്നിരുന്നേപ്പാൾ തിരുവാഭരണങ്ങെള
ല്ലാം അവിെട െകാ െച ന്നതിനു് പനയന്നാർകാവി
െല േദവസ്വകാര്യാേന്വഷണക്കാരുെട േപർ ് എഴുതി
യയ . ദിവാെന്റ ഉത്തരവിെന വകെവയ്ക്കാെതയിരി
ന്നതു യുക്തമല്ലേല്ലാ എ വിചാരി േദവസ്വക്കാർ തിരു
വാഭരണങ്ങെളല്ലാം െപട്ടികളിലാക്കി എടുപ്പി െകാ ്
മാേവലിക്കെര സാ വർകൾ താമസി ന്ന സ്ഥല
െച . ഉടെന സാ വർകൾ െപട്ടികെളാെക്ക തുറക്കാൻ
ആജ്ഞാപി . ഒരു െപട്ടി തുറ കയും സാ വർകൾ
അതിനകേത്ത േനാ കയും അേദ്ദഹം േബാധംെക
നില
വീഴുകയും ഒരുമി കഴി
. പിെന്ന മൂേന്നമു
ക്കാൽ നാഴിക കഴിഞ്ഞതിനുേശഷമാണു് സാ വർകൾ
് േബാധം വീണതു്. േബാധക്ഷയം നീങ്ങി എണീറ്റയു
ടെന സാ വർകൾ താൻ െചയ്ത െതറ്റിനു് ായശ്ചിത്ത
മായി ആയിരം പണം െകാടുത്തി ് െപട്ടികെളലാം പൂട്ടി
ഉടെന മടക്കിെക്കാ െപാെയ്ക്കാ ന്നതിനു് അനുവദി
കയും േദവസ്വക്കാർ ഉടെന അ കാരം െചയുകയും
െച . ഒരാണ്ടിൽ പതിവുേപാെല കാളിയൂ (കുരുതി)
നടത്തി നാ െത്താന്നാം ദിവസം നരബലിക്കായി െകാ
െചന്നിരുന്ന കന്യകെയ െവട്ടാനായി ആയുധെമടു
് ഓങ്ങിയ സമയം അവൾ സേന്താഷഭാവേത്താടുകൂടി
ചിരി . ഉടെന െവളിച്ചപ്പാടു തുള്ളിവ ് “അവെള െകാ
ല്ലണ്ട; അവൾ എെന്റ പരിചാരികയായി പാർ െകാ
ള്ളെട്ട. അവളിൽ നി ണ്ടാകുന്ന സന്താനപരമ്പരകളും
എെന്റ പരിചാരകവൃത്തിയിൽത്തെന്ന ജീവി െകാള്ള
െട്ട. ഇനി ഇവിെട ആൾെവട്ടി രുതി ഒരിക്കലും േവണ്ട.
എെന്റ കിഴേക്ക നട ഉടെന അട െകാള്ളണം. ആൾ
െവട്ടി രുതി അവസാനിപ്പിച്ചതിെന്റ അടയാളമായി
അട ന്ന ആ വാതിലിനി തുറക്കണെമങ്കിൽ ആനെവ
ട്ടി രുതി കഴിക്കണം. അല്ലാെത ആ നട തുറന്നാൽ
അത്യാപ ണ്ടാകും” എ ക ിചു. അന്നടച്ച ആ കി
ഴേക്ക നട ഇേപ്പാഴും അട തെന്ന കിട
. നരബ
ലിക്കായി െകാ വരികയും േദവിയുെട ക ന കാരം
വിട്ടയ കയും െചയ്ത കന്യകയിൽനി ണ്ടായി വർദ്ധിച്ച
കുടുംബക്കാർ ആദ്യം േദവിയുെട പരിചാരകന്മാരായിരു
െവങ്കിലും ഇേപ്പാൾ അവർ േദവസ്വത്തിെന്റ ഉടമസ്ഥ
ന്മാരായിരുന്ന ായി ർ (ചിറവായിക്കൽ) േകാവിലക
കാരും അവരുെട ശാഖാകുടുംബങ്ങളിലുള്ളവരും കൂടി
േദവസ്വത്തിെല സകല അധികാരങ്ങളും ആ കുടുംബ
ക്കാർ ് ഒഴി
െകാടുത്തതിനാലാണു് അവർക്കവിെട
സർവ്വസ്വാത ്യം സിദ്ധിച്ചതു്. ഈ കുടുംബക്കാർ േമ
റഞ്ഞ േകാവിലകങ്ങളിലുള്ളവർ േദശാധിപത്യവും
നാടുവാ യുമുണ്ടായിരുന്ന കാല ് അവരുെട േസനാനാ
യകന്മാരായിരുന്നതിനാൽ അവരുെട ഉപജീവനത്തിനാ
യിട്ടാണു് േദവസ്വം അവർ ് വി െകാടുത്തെതന്നാണു്
പറയുന്നതു്, അന്യാധീനെപ്പടുത്തെപ്പട്ട സ്ഥല
തങ്ങൾ
േവശി ന്നതു യുക്തമെല്ലേന്നാ കുറച്ചിലാെണേന്നാ
മേറ്റാ വിചാരിച്ചിേട്ടാ എേന്താ, ഇേപ്പാൾ േമ റഞ്ഞ േകാ
വിലകങ്ങളിലുള്ളവർ ആ േക്ഷ ത്തിെന്റ ബലിവട്ടത്തി
നക
കടക്കാറില്ല. ഇേപ്പാൾ േദവസ്വം കാര്യങ്ങൾ
സർവ്വസ്വാത ്യേത്താടുകൂടി അേന്വഷി വരുന്ന കുടും
ബക്കാെര “ആദിശ്ശന്മാർ” എന്നാണു് പറ
വരുന്നതു്.
ഇതു് “ആൾെവട്ടിേശഷിച്ചവർ” എ ള്ളതിെന്റ േലാപമാ
െണ ം അവർ പറയു
്. മ ചിലരുെട അഭി ായം
“ആേദശ്യന്മാർ” എ ള്ളതു േലാപി ് ആദിശ്ശന്മാരായി
ത്തീർെന്നന്നാണു്. ഈ രണ്ടാമെത്ത അഭി ായമാണു് കു
റ കൂടി യുക്തിയുക്തമായിരി ന്നെത േതാ
.
ഇവിെട സാക്ഷാൽ ാഹ്മണർ പൂജാദികൾ നടത്തി
യാൽ ഭഗവതിയുെട ൈചതന്യം വർദ്ധി കയും അതു്
ജനങ്ങൾ ് ഉപ വകരമായിത്തീരുകയും െചേയ്ത െമ
വിചാരി ് ശാന്തി നിയമിച്ചിരി ന്നതു് വാസിഷ്ഠ
ാഹ്മണർ (അടികൾ) എെന്നാരു ജാതിക്കാെരയാണു്.
െകാടുങ്ങലൂരും അടികളുെട പൂജേയാ പുഷ്പാഞ്ജലിേയാ
ഏതാെണ്ടാെക്ക പതിവുണ്ടേല്ലാ.
ഇവിെട അടികളുെട പൂജ കൂടാെത പതിവായി ആദി
ശ്ശന്മാരുെട പൂജയുമു ്. പേക്ഷ അതു് േക്ഷ ത്തിനു
പുറ ് പള്ളിയറ എന്ന സ്ഥല
െവ ശാേക്തയരീ
തിയിൽ മദ്യനിേവദ്യേത്താടുകൂടിയുമാണു് നടത്തിവരു
ന്നതു്.
ഇവിെട ആൾെവട്ടി രുതി േവെണ്ട െവ െവങ്കി
ലും േകാഴിെവട്ടി രുതി ഇേപ്പാഴും പതിവായി നട വ
രു
്. അതു നട ന്നതും ആദിശ്ശന്മാർ തന്നയാണു്.
ഈ കുടുംബക്കാർ വലിയ മ വാദികളാണു്. ഇവർ മ
വാദം സംബന്ധി പല അ തകർമ്മങ്ങൾ വർത്തി
ച്ചി ള്ളതായി േകൾവിയു ്. വിസ്തരഭയത്താൽ അവയി
െലാ ം ഇവിെട വിവരി ന്നില്ല. കാവിെല െവളിച്ച
പ്പാടായിരി ന്നതും ഇവരുെട കുടുംബത്തിൽ അന്ന
മൂപ്പായിരി ന്നവരാണേ .
ഭഗവതിയുെട ശക്തി വർദ്ധിക്കാെതയിരിക്കാൻ ഇവി
െട പല ഏർപ്പാടുകളും െചയ്തി െണ്ടങ്കിലും അതു ദിവസം
തി വർദ്ധി വരുന്നതല്ലാെത ഒ ം കുറയുന്നില്ല. േകരള
ത്തിെല 64 ാമങ്ങളിൽ 63-ആമേത്തതായ “ഇളിഭ്യം”
ാമം പനയന്നാർക്കാവു േക്ഷ ത്തിൽ നി ് ഏകേദ
ശം ഒരു ഫർേലാ േനെര വടക്കാണു്. ഭഗവതിയുെട
വടേക്കാ ള്ള തിഷ്ഠയുെട േനെര ആയതുെകാ ് ആ
ാമം േമണ ക്ഷയി ് ഇേപ്പാൾ “ ാേമാ നഷ്ടഃ” എ
തെന്നയായിരി
. അവിെടയുള്ളവർ യഥർത്ഥത്തിൽ
“ഇളിഭ്യ”ന്മാരുമായി
്. പ ് ധനപുഷ്ടിെകാ ം ജന
പുഷ്ടിെകാ ം ബലെപ്പട്ടിരുന്ന ആ ാമം ഇങ്ങെന
യായിത്തീർന്നതു് േദവിയുെട ദൃഷ്ടിപാതം െകാണ്ടാെണ
ന്നാണു് ജനങ്ങളുെട വിശ്വാസം. കാവിെന്റ കിഴേക്ക
നടയും ഇങ്ങെനതെന്ന ആയിത്തീർന്നിരി കയാണു്.
അവിെട ഇേപ്പാൾ അര ഫർേലാ വീതിയിൽ ഏക
േദശം ര മൂ നാഴിക ദൂരംവെര കിഴേക്കാ ് ആൾ
പ്പാർ ം കൃഷിയും യാെതാ മില്ലാെത െവറും തരിശാ
യിട്ടാണു് കിട ന്നതു്. േദവിയുെട ദൃഷ്ടി ്, േനെര പാർ
ത്താലും കൃഷി െചയ്താലും ഒ ം ഗുണമാവുകയിെല്ല ം
എല്ലാം േദാഷമായിേട്ട പരിണമിക്കയു എ മാണു്
ജനങ്ങളുെട വിശ്വാസം.
ബാേധാപ വങ്ങൾ നീ ന്നതിനായി ം േരാഗ
ങ്ങൾ ശമി ന്നതിനായി ം സന്താനാർത്ഥമായി ം മ ം
ഇേപ്പാഴും പനയന്നാർക്കാവിൽെച്ച ് അേനകമാളുകൾ
ഭജി കയും അഭീഷ്ടം സാധി കയും െച േപാരു
്. ഭജനക്കാരും വഴിപാടുകാരും ആരുമില്ലാെത
അവിെട ഒരു ദിവസംേപാലും ഇേപ്പാഴുമുണ്ടായിരി
ന്നില്ല. ആകപ്പാെട വിചാരിച്ചാൽ പനയന്നാർ കാവിൽ
ഭഗവതിയുെട മാഹാത്മ്യം അചിന്തനീയവും വാചാമേഗാ
ചരവുമാെണ തെന്ന പറേയണ്ടിയിരി
.
പനിമതിയണിയും ീപാർവ്വതീശെന്റ െന
റ്റി
ക്കനൽമിഴിയിലുദിേച്ചാരീശ്വരീ! വിശ്വനാ
േഥ!
അനിശവുമയീ! യുഷ്മൽതൃപ്പദം കൂ െമന്നിൽക്കനിയുക പനയന്നാർക്കാെവഴും േദവി! മാ
േയ!
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ഉ ം തിരുനാൾ തിരുമന െകാ
കഥകളിേയാഗവും

ം

ഗംഭീരാശയനും സംഗീതസാഹിത്യകുശലെനന്നല്ല, സക
ലകലാവല്ലഭനുമായിരുന്ന സ്വാതിതിരുനാൾ രാമവർമ്മ
മഹാരാജാവു തിരുമനസ്സിെല കനിഷ്ഠ ാതാവായ ഉ ം
തിരുനാൾ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ മഹാരാജാവു തിരുമന
െകാ ് തിരുവവതാരം െചയ്തരുളിയതു് െകാല്ലം 990-ആ
മാ ചിങ്ങമാസത്തിലായിരു . ഈ തിരുമന െകാ
് അവിടുെത്ത േജ്യഷ്ഠ ാതാവിെനേപ്പാെലതെന്ന ഗാം
ഭീര്യവും പല ഭാഷകളിൽ പാണ്ഡിത്യവും സംഗീതസാ
ഹിത്യങ്ങളിൽ അനന്യസാധാരണമായ ൈനപുണ്യവും
സമ്പാദിച്ചിരുന്നിെല്ലങ്കിലും മലയാളം, സം തം, ഇം ീ
ഷു് എന്നീ ഭാഷകളിൽ സാമാന്യജ്ഞാനവും ഒരുവിധം
കവിതാവാസനയും അവിേട ണ്ടായിരു . അവിേട
സം തഭാഷാജ്ഞാനവും ഒരു വിധം കവിതാവാസ
നയുമുണ്ടായിരു എ ള്ളതു് അവിടു ് ക ി ണ്ടാ
ക്കിയ “സിംഹധ്വജചരിതം” ആട്ടക്കഥെകാ തെന്ന
ഷ്ടമാകു
്.
സ്വാതിതിരുനാൾ രാമവർമ്മമഹാരാജാവു തിരുമന
സ്സിേല ് െകാല്ലം 1004-ആമാ തിരുമൂ സിദ്ധിച്ച
തിേനാടുകൂടി മാർത്താണ്ഡവർമ്മ മഹാരാജാവു തിരുമന
െകാ ് ഇളംകൂർസ്ഥാനെത്ത ാപി . അക്കാലം
മുതൽ അവിടു പൂജ ര െകാട്ടാരത്തിലാണു് എഴുന്ന
ള്ളിത്താമസിച്ചിരുന്നതു.
മാർത്തണ്ഡവർമ്മ മഹാരാജാവു തിരുമനസ്സിേല
കഥകളിയിൽ അസാമാന്യമായ മവും നല്ല ജ്ഞാനവു
മുണ്ടായിരു . അതിനാൽ തിരുമന െകാ േയാഗ്യ
ന്മാരായ ചില ആട്ടക്കാെര തിരുവനന്തപുര
വരുത്തി
ത്താമസിപ്പി ം അവെരെക്കാ മ ചില കുട്ടികെള
ടി കഥകളി കച്ചെകട്ടി ് അഭ്യസിപ്പി േചർ ം സ്വ
ന്തമാെയാരു കഥകളി േയാഗമുണ്ടാക്കി. അതിനു് അ
പറഞ്ഞിരുന്ന േപരു് പൂജ ര െകാട്ടാരം വക കഥകളി
േയാഗെമന്നായിരു . കഥകളിയുെട രീതിയും സ ദാ
യവും കപ്ളിങ്ങാടൻ, കലടിേക്കാടൻ, െവട്ട നാടൻ
ഇങ്ങെന മൂ വിധമാണേല്ലാ. അവയിൽ ഓേരാന്നിനുമു
ള്ള ാധാന്യവും വിേശഷവും ഓേരാ വിഷയത്തിലാണു്.
ഒന്നിനു കാൽ േയാഗത്തിലും മെറ്റാന്നിനു െമയ്യിലും
കയ്യിലും പിെന്നെയാന്നിനു മുഖ
രസം വരുത്തി തന്മ
യത്വസഹിതം നടി ന്നതിലുമാണു് വിേശഷതയുള്ളതു്.
തിരുമന െകാ ് ആ വിേശഷ ഗുണങ്ങെളല്ലാെമടു
േചർത്താണു് സ്വന്തം കഥകളിേയാഗക്കാെര അഭ്യസിപ്പി
ശീലിപ്പിച്ചതു്. അതിനാൽ ആ കഥകളിേയാഗത്തിെന്റ
രീതി േത്യകെമാന്നായിരു . അതു് ഏതു േദശക്കാർ
ം രുചി ന്നതുമായിരു .
സ്വാതിതിരുനാൾ മഹാരാജാവു തിരുമന െകാ ്
െകാല്ലം 1022-ആമാ
നാടുനീങ്ങിയതിെന്റ േശഷം
മാർത്താണ്ഡവർമ്മ മഹാരാജാവു തിരുമനസ്സിേല തി
രുമൂ സിദ്ധി കയും അക്കാലം മുതൽ അവിടു േകാ
ട്ടയ്ക്കക
വലിയ െകാട്ടാരത്തിൽത്തെന്ന എഴുന്നള്ളി
ത്താമസി തുട കയും െച . തിരുമൂ സിദ്ധിച്ചതി
േനാടുകൂടി തിരുമനസ്സിേല രാജ്യഭരണം സംബന്ധി ്
അേനകം േജാലികൾകൂടി വ കൂടിെയങ്കിലും കഥകളി
യിൽ അവിേട ണ്ടായിരുന്ന തിപത്തി പിെന്നയും
കുറഞ്ഞില്ല. അേപ്പാഴും അവിടു കഥകളിേയാഗത്തിൽ
ആവശ്യം േപാെല ആളുകെള േചർ കയും അഭ്യസിപ്പി
കയും കളി മുറ നട കയും െച െകാണ്ടിരു .
തിരുമനസ്സിേല തിരുമൂ സിദ്ധി കയും എഴുന്നള്ളി
ത്താമസം വലിയ െകാട്ടാരത്തിലാവുകയും െചയ്തേതാടുകൂ
ടി കഥകളിേയാഗത്തിെന്റ േപരു് “വലിയെകാട്ടാരം വക
കഥകളിേയാഗം” എന്നായി. അക്കാല
വലിയ െകാ
ട്ടാരത്തിൽ കഥകളിയില്ലാത്ത ദിവസം വളെര ചുരുക്ക
മായിരു . എന്നാലതു മ ള്ള സ്ഥലങ്ങെളെലേപ്പാെല
േനരം െവളു ന്നതുവെര പതിവില്ല. രാ ി എ മണി
കളി ആരംഭി കയും പ
മണി ് അവസാനി
പ്പി കയും െച ം. അങ്ങെനയായിരു അവിടെത്ത
പതിവു്.
കഥകളിേയാഗത്തിൽ ആളുകെള േചർ ന്നതിനും
പുതിയതായി േചർ ന്നവെര അഭ്യസിപ്പി ന്നതിനും
പുത്തൻപുത്തനായി ആട്ടക്കഥകൾ നിർമ്മി ന്നതിനു
കവികെള േ ാത്സാഹിപ്പി ന്നതിനും കഥകൾ േശഖ
രി കഥകളിേയാഗത്തിെല പാ കാെര ഏ ി േതാന്നി
പ്പി ന്നതിനും അേങ്ങയറ്റം കഴിപ്പി ന്നതിനും കഥക
ളി േയാഗക്കാർ ് ആവശ്യമുള്ളെതല്ലാം ചട്ടംെകട്ടിെക്കാ
ടു ന്നതിനും മ ം ക ി ചുമതലെപ്പടുത്തിയിരുന്നതു്
വിളായിേക്കാ ന രിെയ ആയിരു . ആ ന രിയുെട
ഇല്ലം േകാട്ടയത്തിനു സമീപം കുടമാളൂർ േദശത്തായിരു
െവങ്കിലും അേദ്ദഹം കഥകളിയിൽ നല്ല ജ്ഞാനമുള്ള
ആളും സംഗീതജ്ഞനുമായിരുന്നതിനാൽ തിരുമനസ്സി
െല ീതി
േത്യകം ാ ീഭവി കയാൽ അേദ്ദഹ
ത്തിെന്റ സ്ഥിരതാമസം മിക്കവാറും തിരുവനന്തപുര
തെന്ന ആയിത്തീർന്നിരു . അേദ്ദഹത്തിനു് അവിെട
താമസി ന്നതിനു് ീകേണ്ഠശ്വര
േക്ഷ ത്തിനു
സമീപം ക ി ് ഒരു മഠം പണിയി െകാടു കയും
െചയ്തിരു .
കഥകളിേയാഗത്തിൽേച്ചരാൻ മന ം സമ്മതവുമു
ള്ള കുട്ടികെള അേന്വഷി പിടി ് ന രി തിരുമുമ്പാെക
െകാ െചന്നാലുടെന അവെര മുഖ
േതപ്പി ചു കു
ത്തി തൃക്കൺപാർത്തി മുഖ ീയും േവഷത്തിനു ഭംഗി
യുമുള്ളവെര േയാഗത്തിൽ േചർ
കച്ചെകട്ടി ് അഭ്യ
സിപ്പി ന്നതിനും അവ (മുഖ ീയും േവഷഭംഗിയും)
ഇല്ലാത്തവെര സ്വ ം വല്ലതും െകാടു
മടക്കിയയയ്ക്കാ
നും ക ന െകാടു ം. അങ്ങെനയായിരു പതിവു്.
ഇങ്ങെന കുറ കാലം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ െകാട്ടാരംവക
കഥകളിേയാഗത്തിെല ധാനേവഷക്കാർ ഈശ്വരപി
ള്ള, പുത്തൻ െകാ കൃഷ്ണപിള്ള, പഴയ െകാ കൃഷ്ണപിള്ള,
പഴവങ്ങാടി നാണു പിള്ള, നളനുണ്ണി, കി പ്പണിക്കർ മുത
ലായവരായിത്തീർ . ഇവരിൽച്ചിലർ െചറുപ്പത്തിൽത്ത
െന്ന െകാട്ടാരംവക കഥകളിേയാഗത്തിൽ േചർ ് അഭ്യ
സിച്ചി ള്ളവരും ഏതാനുംേപർ ഒരുവിധം സിദ്ധന്മാ
രായതിെന്റ േശഷം ഈ േയാഗത്തിൽ വ േചർന്നവ
രുമായിരു . ഈ േയാഗത്തിെല േവഷക്കാെരല്ലാവരും
എല്ലാ േവഷങ്ങളും െകട്ടിയാടാവുന്നവരായിരു . എങ്കി
ലും ചിലരുെട േവഷങ്ങൾ ് ചില േത്യക ഗുണങ്ങ
ളുണ്ടായിരു . ഇതിെന റി ് ക ി ണ്ടാക്കിയ ഒരു
േ ാകം േകട്ടി
്. അതിെന്റ പൂർവ്വാർദ്ധം താെഴേച്ചർ
.
“െകാച്ചയ്യപ്പനു കത്തിയും കരിയുമാം പച്ചയ്ക്കി
ടിേച്ചന്നനും
െമച്ചത്തിൽസ്സരസം പതിഞ്ഞ പദമങ്ങാടീടു
വാനുണ്ണിയും”
ഇവിെട “ഉണ്ണി” എ പറഞ്ഞിരി ന്നതു നളനു
ണ്ണിെയ ഉേദ്ദശിച്ചാണു്. നളനുണ്ണിയുെട സാക്ഷാൽ േപ
രു േവെറ എേന്താ ആയിരു . അേദ്ദഹത്തിെന്റ നള
േവഷത്തിനു് അനന്യസാധാരണമായ തന്മയത്വവും ഗു
ണവുമുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ അേദ്ദഹത്തിനു് “നളനുണ്ണി”
എന്ന േപരു ക ി െകാടുത്തതാണു്.
െകാച്ചയ്യപ്പപ്പണിക്കരുെട കത്തിയും കരിയും വളെര
സിദ്ധങ്ങളായിരു . അേദ്ദഹത്തിെന്റ കത്തിയാണു്
അധികം നല്ലെത ം അതല്ല, കരിയാണു് അധികം
നല്ലെത ം അക്കാല
ജനങ്ങളുെടയിടയിൽ വലിയ
വാദം നടന്നിരു . െകാച്ചയ്യപ്പപ്പണിക്കരുെട അലർച്ച
തെന്ന വളെര േകമമായിരു . അതുേപാെല അലറു
ന്ന േവഷക്കാർ അക്കാല
േവെറയില്ലായിരു െവ
ന്നല്ല, അതിനു മുൻപാരുമുണ്ടായിരു മില്ല, പിെന്നയാ
രുമുണ്ടായി മില്ല. െകാച്ചയ്യപ്പപ്പണിക്കർ ഒരിക്കൽ തി
രുമനസ്സറിയി ് അനുവാദം വാങ്ങിെക്കാ ഗംഗാസ്നാ
നത്തിനു േപായിരു . സ്നാനം കഴി
മടങ്ങിവ ്
തിരുവനന്തപുരെത്തത്തിയതു് ഒരു ദിവസം സന്ധ്യ കഴി
ഞ്ഞേപ്പാളായിരു . അേദ്ദഹം അവിെടെയത്തിയ ഉട
െന അണിയറയിൽെച്ച . അ കാർത്ത്യവീര്യവി
ജയമായിരു കഥനിശ്ചയിച്ചിരുന്നതു്. രാവണെന്റ
േവഷത്തിനു് ആരാണു് േവണ്ടെത ് ആർ ം സംശ
യമില്ലാതിരുന്നതിനാൽ മുഖ
േതയ്ക്കാൻ ഭാവിച്ചയാൾ
പണിക്കെരക്കണ്ട ക്ഷണത്തിൽ വിളക്ക നിെന്നണീ ്
അേദ്ദഹെത്ത വന്ദിച്ചി ് മാറിനി . ഉടെന പണിക്കർ,
“േവണ്ട, േവണ്ട, മാേറണ്ട, താൻതെന്ന േത . നിശ്ച
യിച്ചതുേപാെലതെന്ന നടക്കെട്ട. ഇന്നേത്ത ഇതിനു
തെന്നയേല്ല ക ി നിശ്ചയിച്ചിരി ന്നതു്?” എ പറ
. അേപ്പാൾ മേറ്റയാൾ “എനി തല്ക്കാലേത്ത
മാ മുള്ള ക നയാണേല്ലാ. താങ്കൾ മുേമ്പ തെന്ന
യുള്ള ക നയേല്ല? പതിവുശാന്തിക്കാരൻ വന്നാൽ മു
ശാന്തിക്കാരനു മാറിെക്കാടുക്കാൻ േത്യകമനുവാദം
േവണ്ടേല്ലാ. എ മാ മല്ല, പതിവു ശാന്തിക്കാരൻ ഹാ
ജരുള്ളേപ്പാൾ മു ശാന്തിക്കാരൻ പൂജകഴിച്ചാലതു േദവനു
സേന്താഷകരമാകുെമ ം േതാ ന്നില്ല. അതുെകാ
ഞാനിതാ ഒഴിഞ്ഞിരി
” എ പറ
് അയാൾ
അണിയറയിൽനി ് ഇറങ്ങിേപ്പായി. ഉടെന െകാച്ച
യ്യപ്പപ്പണിക്കർ മുഖ േത ചുട്ടി കിട കയും ക്ഷ
ണത്തിൽ േവഷം തീർ ് അരങ്ങെത്ത കയും രാവ
ണെന്റ േവശനത്തിനുള്ള “ഇത്ഥം കൃത്വാ നേര ം”
ഇത്യാദി േ ാകം െചാല്ലിത്തീർത്തേപ്പാൾ പതിവുേപാ
െല അലറുകയും െച . പണിക്കർ മടങ്ങിവന്ന വിവരം
തിരുമന െകാണ്ടറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. അതിനാൽ അലർ
ച്ച േകട്ടേപ്പാൾ അടുക്കൽ നിന്നിരുന്ന വിളായിേക്കാ
ന രിേയാടു് “േഹ! െകാച്ചയ്യപ്പൻ വ വേലാ? ഈ
അലർച്ച അവേന്റതു തെന്നയാണു്. സംശയമില്ല. ഇങ്ങ
െന അലറുന്ന ഒരാട്ടക്കാരൻ ഇേപ്പാൾ േവെറയുെണ്ട
േതാ ന്നില്ല! േ ാകം െചാല്ലിയവസാനിപ്പി ന്ന ആ
ഉച്ചസ്വരത്തിൽത്തെന്നയാണു് അവൻ അലറുക പതിവു്.
അതു മറ്റാരായാലും ഇ യും ശരിയാവുകയില്ല. ശൃംഗാര
പദം കഴിഞ്ഞാലുടെന തുബുരുനാരദന്മാർ വരുന്നതിനുമു
േമ്പ േവഷേത്താടുകൂടിത്തെന്ന അവൻ ന െട അടുക്കൽ
വരാൻ ചട്ടംെകട്ടണം” എ ക ി . ഇങ്ങെന ആ േയാ
ഗത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഓേരാ േവഷക്കാെര റി ം പല
കഥകൾ േകട്ടി
്. േലഖനൈദർഘ്യഭയത്താൽ അവ
െയാ ം ഇവിെട വിസ്തരി ന്നില്ല.
കഥകളിേയാഗത്തിലുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവെരയും കു
റി തിരുമനസ്സിേല വളെര വാത്സല്യവും കരുണയുമു
ണ്ടായിരു . വിേശഷി ് അവരിൽ പുത്തൻ െകാ കൃ
ഷ്ണപിള്ള, പഴയ െകാ കൃഷ്ണപിള്ള, പഴവങ്ങാടി നാണു
പിള്ള, ഈശ്വരപിള്ള ഇവർ തിരുമനസ്സിെല േസവക
ന്മാരുമായിരു . അവരിൽ ധാനൻ ഈശ്വരപിള്ളയു
മായിരു . തിരുമനസ്സിേല വാസ്തവത്തിൽ മ േസ
വകന്മാെര റി ണ്ടായിരുന്നതിൽ വളെരയധികം കൃ
പയും വാത്സല്യവും ഈശ്വരപിള്ളെയ റി ണ്ടായിരു
. അതിെന്റ കാരണങ്ങൾ അേദ്ദഹത്തിെന്റ വിനയാദി
സത്ഗുണങ്ങളും ആട്ടത്തിനും േവഷത്തിനുമുണ്ടായിരുന്ന
ഭംഗിയും അനന്യശരണത്വവുമായിരു . ഈ കാരണ
ങ്ങളാൽ തിരുമന െകാ ് അേദ്ദഹെത്ത പള്ളിയറ
വിചാരി കാരായി നിയമി കകൂടി െച . അക്കാലം
മുതൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ േപരു് “ഈശ്വരപിള്ള വിചാരി
കാെര” ് സിദ്ധമായിത്തീർ .
ഈശ്വരപിള്ള വിചാരി കാർ തിരുമനസ്സിെല
കരുണയല്ലാെത മെറ്റാരു ശരണവുമുണ്ടായിരുന്നില്ല.
അേദ്ദഹത്തിെന്റ വീടു് വിളവംേകാടു താലൂക്കിെലവിെട
േയാ ആയിരു വ . ആ വീട്ടിൽ അേദ്ദഹവും അേദ്ദഹ
ത്തിെന്റ അമ്മയുമല്ലാെത േവെറ ആരുമുണ്ടായിരുന്നില്ല.
അവർ ദാരി ്യം സാമാന്യത്തിലധികമുണ്ടായിരു .
അേദ്ദഹത്തിെന്റ അമ്മ ് അവിെടെയാരു ധനവാെന്റ വീ
ട്ടിൽ അടി തളിയായിരു െതാഴിൽ. അതിനു കി ന്ന
ശമ്പളംെകാ ് അമ്മ ം മകനും കൂടി നിത്യവൃത്തി
മതിയാവുകയില്ലായിരു . താൻനിമിത്തം അമ്മയും
കൂടി മുറിപ്പട്ടിണി കിടക്കാനിടയാേകെണ്ട വിചാരി ്
ഈശ്വരപിള്ള സ്വേദശം വി േപായി. അങ്ങെന പല
സ്ഥലങ്ങളിൽ സഞ്ചരി ് ഒടുക്കം തിരുവനന്തപുര
െച േചർ . അ ് അേദ്ദഹത്തിനു് പ
വയ
മാ േമ ായമായിരു
. അേദ്ദഹം അവിെട
യഥാശക്തി കൂലിേവലകൾ െച നിത്യവൃത്തി കഴി
െകാ ് അങ്ങെന താമസി . അ ് അേദ്ദഹെത്ത
എല്ലാവരും ഈച്ചരൻ എന്നാണു വിളിച്ചിരുന്നതു.
അങ്ങെന താമസിച്ചിരുന്ന കാല ് ഒരു ദിവസം
ൈദവഗത്യാ വിളായിേക്കാ ന രി ഈ ബാലെന കാ
ണുന്നതിനിടയായി. ആ െകാച്ചെന്റ മുഖ ീ കണ്ടേപ്പാൾ
“ഇവെന കഥകളി ് അഭ്യസിപ്പിച്ചാൽ ഇവെനാരു
നല്ല േവഷക്കാരനായിത്തീരും” എ േതാ കയാൽ
ന രി അവെന അടുക്കൽ വിളി ് അവെന്റ സ്ഥിതി
കെളല്ലാം േചാദിച്ചറിഞ്ഞതിെന്റ േശഷം അവെന വി
ളി െകാ േപായി മുഖ
പച്ചമനേയാല േതപ്പി
ചുട്ടി കുത്തി തിരുമുൻപാെക െകാ െച . അവെന്റ
മുഖ ീയും േവഷഭംഗിയും ക
തിരുമന െകാ
വളെര സേന്താഷി കയും അവെന േയാഗത്തിൽ
േചർ
കച്ചെകട്ടി ് അഭ്യസിപ്പി െകാ ന്നതിനു
ക ിച്ചനുവദി കയും െച . അഞ്ചാറുമാസം കഴി
ഞ്ഞേപ്പാൾ ഈച്ചരെന്റ അരേങ്ങറ്റം കഴിപ്പി കുട്ടിത്ത
രം േവഷങ്ങൾ െകട്ടി തുടങ്ങി. അക്കാല തെന്ന
ഈച്ചരെന്റ രസവാസനയും ആട്ടത്തിെന്റ തന്മയത്വവും
ഭംഗിയും േവഷത്തിെന്റ മേനാഹരത്വവും ക ജനങ്ങൾ
ഈച്ചരെന ശംസി തുട കയും തിരുമന െകാ
വളെര സേന്താഷി കയും െച . അ തെന്ന
ഈച്ചരനു ഉണ്ണാനുമുടുക്കാനും േത കുളിക്കാനും മ ം
െകാടു വന്നിരുന്നതുകൂടാെത തിമാസം മൂ രൂപാ
ശമ്പളം െകാടു െകാ ന്നതിനും ക ിച്ചനുവദി .
തിരുമനസ്സിേല ് ഈച്ചരെന്റ േപരിലുള്ള കാരുണ്യവും
വാത്സല്യവും േമണ വർദ്ധി സീമാതീതങ്ങളായിത്തീ
രുകയാൽ അവെന്റ ആട്ടത്തിനു് അനന്യസാധാരണമായ
ഗുണ പൗഷ്ക്കല്യമുണ്ടാക്കിത്തീർക്കണെമ ് നിശ്ചയി ്
അക്കാല ണ്ടായിരുന്ന നടവര്യന്മാരിൽ സിദ്ധനും
ഥമഗണനീയനുമായിരുന്ന അമ്മ ർ പരേമശ്വരച്ചാ
ക്യാെര ക ി തിരുവനന്തപുര
വരുത്തിത്താമസിപ്പി
. അേദ്ദഹെത്തെക്കാ ംകൂടി കുറ കാലം ഈച്ചരെന
ആട്ടം അഭ്യസിപ്പി . അതുെകാ ് വളെര ഗുണം സി
ദ്ധി കയും െച . ഈശ്വരപിള്ളയുെട ആട്ടത്തിനു്
അനന്യസാധാരണമായ ഒരു വിേശഷമുെണ്ട ള്ള
സർവ്വ സമ്മതിയും സിദ്ധിയും സിദ്ധി ന്നതിനുള്ള
ധാനകാരണം ഇതു തെന്നയാണു്. ഈശ്വരപിള്ളയുെട
ൈകലാേസാദ്ധാരണം, സ്വർഗ്ഗവർണ്ണന, വനവർണ്ണന,
സമു വർണ്ണന മുതലായ ആട്ടങ്ങൾ ് അനന്യസാധാ
രണമായ ഒരു വിേശഷമുെണ്ട ് എല്ലാവരും സമ്മ
തി കയും അതു സിദ്ധമായിത്തീരുകയും െചയ്തിരു
വേല്ലാ. ഇ യുമായതിെന്റ േശഷം അേദ്ദഹെത്ത
തിരുമന െകാണ്ടല്ലാെത പിെന്നയാരും ഈച്ചരൻ
എ വിളിച്ചിരുന്നില്ല. എല്ലാവരും അേദ്ദഹെത്ത ഈശ്വ
രപിള്ള എ ം പിന്നീടു് ഈശ്വരപിള്ള വിചാരി കാെര
മാണു് പറഞ്ഞിരുന്നതു. ഇതിനിട ് ഈശ്വരപിള്ള
അക്ഷരാഭ്യാസം െച ് ഒരുവിധം േലാകവ ത്തിയും
സമ്പാദി .
തിരുമന െകാ
േമണ ഈശ്വരപിള്ളയുെട
കുടുംബസ്ഥിതികെളല്ലാം മനസ്സിലാ കയും േകാട്ടയ്ക്കക
തെന്ന ഒരു പുരയിടം ഒഴിപ്പിെച്ചടു ് അതിൽ ഒരു
പുരയും പണികഴിപ്പി ് അേദ്ദഹത്തിനു ക ി െകാടു
കയും െച . അനന്തരം ഈശ്വരപിള്ള ക ന
കാരം തെന്റ മാതാവിെനയും തിരുവനന്തപുര
വരു
ത്തി ആ സ്ഥല
താമസിപ്പി . അവർ നിത്യവൃ
ത്തി േവണ്ടെതല്ലാം ക ി െകാടുത്തിരു . കുറചു
കാലം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ ആ അമ്മ കാലധർമ്മെത്ത ാ
പി കയാൽ ഈശ്വരപിള്ള ഏകാകിയായിത്തീർ .
അേപ്പാൾ ഈശ്വരപിള്ള ഒരു കുടുംബക്കാെര ക ന
കാരം തെന്റ അനന്തിരവരാക്കി ദെത്തടു . ഇേപ്പാൾ
തിരുവനന്തപുര
േകാട്ടയ്ക്ക ക ള്ള “പുന്നയ്ക്കൽ” കുടും
ബക്കാർ ഈശ്വരപിള്ളയുെട ആ ദത്തവകാശികളുെട
സന്താനപരമ്പരയിലുൾെപ്പട്ടവരാണു്. അവർ താമസി
ന്ന ഗൃഹം മു ് ഈശ്വരപിള്ള താമസിച്ചിരുന്നതുമാ
ണു്.
ഈശ്വരപിള്ള
തിമാസം ശമ്പളമായി ആദ്യം
മൂ ം, പിെന്ന ഏഴും ഒടുവിൽ പതിന്നാലും രൂപാവീതം
മാ േമ ക ി െകാടുത്തിരു
. എങ്കിലും ആവശ്യം
േപാെല ധാരാളം പണം ക ിചു െകാടുത്തിരുന്നതുകൂടാ
െത ഒ വളെര വ ക്കൾ പതി െകാടു കയും െചയ്തി
രു .
ഈശ്വരപിള്ള ഒരു ീെയ സംബന്ധം െച ഭാ
ര്യയാക്കിയിരു . അവർ ം ക ന കാരം േകാട്ടയ്ക്ക
ക തെന്ന ഒരു പുരയിടം വാങ്ങി അതിൽ ഒന്നാന്തര
ത്തിൽ ഒരു പുരയും പണിയി െകാടുത്തിരുന്നതുകൂടാ
െത അവരുെട േപരിൽ ധാരാളം വ ക്കൾ പതി െകാ
ടു കയും െചയ്തിരു . ആ ീയിൽ ഈശ്വരപിള്ള ്
ആണായും െപണ്ണായും ചില സന്താനങ്ങളുണ്ടാവുകയും
െച . ഈശ്വരപിള്ള തെന്റ ഒരു മകെന കച്ചെകട്ടി ്
കഥകളി അഭ്യസിപ്പി .
അേദ്ദഹവും ഒരു നല്ല ആട്ടക്കാരൻ തെന്നയായി
ത്തീർ . ആ മനുഷ്യെന്റ േപരു േവലായുധൻ എന്നാ
യിരു . അേദ്ദഹെത്ത തിരുമന െകാ ം ഈശ്വ
രപിള്ളയും െകാ േവലു എ ം മ ള്ളവർ െകാ േവ
ലുപ്പിള്ളെയ മാണു് പറ
വന്നിരുന്നതു്. ഒടുക്കം
കമ്മട്ടംസൂ ണ്ടായിരുന്ന അേദ്ദഹം പരേലാക ാപ്തനാ
യി ് ഇേപ്പാൾ പ
പതിന
െകാല്ലത്തിലധികം
കാലമായി െണ്ട േതാ ന്നില്ല.
വിചാരി കാരേദ്ദഹത്തിനു് ഗൗരി ട്ടി എ േപ
രായി ് ഒരു പു ിയുണ്ടായിരു . ആ ീ അസാമാന്യ
രൂപലാവണ്യവും ൈവദുഷ്യവുമുള്ള കൂട്ടത്തിലായിരു .
ഈശ്വരപിള്ളയേദ്ദഹം ആ പു ി ് തിരുമനസ്സിെല
ക ന കാരം പഴവങ്ങാടി നാണുപിള്ളെയെക്കാ
സംബന്ധം െചയ്യിപ്പി . ആ പുരുഷെന ആ വിദുഷി ്
ഒ ംതെന്ന േബാധിച്ചില്ല.
“യസ്യ ഷഷ്ഠി ചതുർത്ഥീ ച വിഹായ ച വി
ഹസ്യ ച
അഹം കഥം ദ്വിതീയാ സാദ്ദ്വിതീയാ സ്യാമ
ഹം കഥം”
എ ് മേനാരമത്ത രാട്ടി പറഞ്ഞതുേപാലായിരു
ആ വിദുഷിയുെട വിചാരം. ആ ീ നാണുപിള്ളയുെട
സംബന്ധം േവെണ്ട
െവ ിക്കണെമ ് നിർബ
ന്ധപൂർവം പലേരാടും പറ
് ഈശ്വരപിള്ളയുെട
അടുക്കൽ പറയി . ഈശ്വരപിള്ള ഇക്കാര്യത്തിൽ
വല്ലാെത വിഷമി . തെന്റ വാത്സല്യഭാജനമായ ിയപു
ി മനസ്സിണങ്ങാത്ത ഭർത്താേവാടുകൂടി കാലയാപനം
െച െകാള്ളണെമ നിർബന്ധി ന്നതു കഷ്ടമാണ
േലാ. ക ന കാരം െചയിച്ച സംബന്ധം േവെണ്ട
െവച്ചാൽ തിരുമനസ്സിേല രസമാകുേമാ? “ആെട്ട
എെന്തങ്കിലും സമാധാനമുണ്ടാക്കാ” െമ മനസ്സിൽ
കരുതിെക്കാ ് അേദ്ദഹം പു ിയുെട സങ്കടം തേന്നാടു
വ പറഞ്ഞവേരാടു്, “ഇതിെനെന്തങ്കിലും കൗശല
മുണ്ടാക്കാം. കുറ ദിവസം കൂടി ക്ഷമിക്കെട്ട” എ
മറുപടി പറ
. അങ്ങെനയിരിന്നേപ്പാൾ ഒരു ദിവ
സം െകാട്ടാരത്തിൽ കളി ് ദക്ഷയാഗം കഥ ക ി
നിശ്ചയി . അ ് ദക്ഷൻ ഈശ്വരപിള്ളയും ശിവൻ
നാണുപിള്ളയുമായിരു . ഈശ്വരപിള്ള, “അറിയാെത
മമ പു ിെയ നൽകിയതനുചിതമായിതേഹാ! പരിപാ
വകവുമഭിമാനവും ലൗകികപദവിയുമില്ലാത്ത ഭർഗെന്റ
ശീലെത്ത അറിയാെത മമ പു ിെയ നൽകിയതനുചി
തമായിതേഹാ!” എ ള്ള പദം തന്മയത്വേത്താടുകൂടി
ഭംഗിയായിട്ടാടി. ആട്ടെമല്ലാം തിരുമനസ്സിെല േനെര
ആയിരു . തിരുമനസ്സിേല ് ഈ ആട്ടത്തിെന്റ
ആന്തരാർത്ഥം മനസ്സിലാവുകയും പിേറ്റ ദിവസംതെന്ന
നാണുപിള്ളെയ തിരുമുമ്പിൽ വരുത്തി, “ഇനി സംബന്ധ
മുറ ഗൗരി ട്ടിയുെട വീട്ടിൽ േപാേകണ്ട” എ ക ി
കയും െച . അക്കാര്യം ഈശ്വരപിള്ള വാക്കാൽ
തിരുമനസ്സറിയിക്കാെത ആട്ടംെകാ സാധി .
െകാട്ടാരത്തിൽ കഥകളിയുെട ദിവസങ്ങളിൽ കഥ
ഇന്നെത ം ഇന്നിന്നവർ ് ഇന്നിന്ന േവഷങ്ങെള ം
ക ി നിശ്ചയി ് അ കാരം ഒരു പട്ടിക തയ്യാറാക്കി
പകേല െകാട്ടാരത്തിൽനി കഥകളി േയാഗത്തിേല
ക ിച്ചയ െകാടു കയും അതു കാരം എല്ലാവരും
േവഷംെകട്ടി കളി നട കയുമായിരു പതിവു്. കഥ
േയതായാലും ധാനമായ ആദ്യാവസാനേവഷം ഈശ്വ
രപിള്ളയ്ക്കായിരി ം. ഈശ്വര പിള്ള ് അതിനു തക്ക
േയാഗ്യത ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടായിരു അങ്ങെന ക ി
നിശ്ചയിച്ചിരുന്നതു. എങ്കിലും അതു നിമിത്തം മ ള്ള
വലിയ േവഷക്കാർെക്കല്ലാം വളെര കുണ്ഠിതവും ഈശ്വ
രപിള്ളെയ റി ് അസൂയയുമുണ്ടായിത്തീർ . ഇതു
തിരുമനസ്സിേല ം മനസ്സിലായി. ഇതിെനാരു സമാ
ധാനമുണ്ടാക്കണെമ ക ി നിശ്ചയി ് ഒരു ദിവസം
കളി ് കഥ രാവേണാത്ഭവെമ ം വിദ ജ്ജിഹ്വെന്റ
േവഷം ഈശ്വരപിള്ളെയ്ക്ക ം ക ി നിശ്ചയി പട്ടിക
തയ്യാറാക്കിയയ . ഇതു കണ്ടേപ്പാൾ ർദ്ധാലുക്കളാ
യിരുന്നവർെക്കല്ലാം വളെര സേന്താഷമുണ്ടായി. “എല്ലാ
ദിവസവും ആദ്യാവസാനേവഷം അയാൾ തെന്ന ക ി
നിശ്ചയി ന്നതുെകാ ് അയാൾ ് അഹംഭാവം
കലശലായി
്. അതു കുറയണെമങ്കിൽ ചിലേപ്പാൾ
ഇങ്ങെനയും േവണം” എ ം മ ം സ്വകാര്യമായിപ്പറ
് അവെരല്ലാം രസി . എന്നാൽ ഈശ്വരപിള്ള ്
ഇതു കണ്ടി ് ഒ ം കുണ്ഠിതമുണ്ടായില്ല ക ിച്ചാൽ ഏതു
േവഷം െകട്ടാനും അേദ്ദഹം സന്നദ്ധനായിരു . പിെന്ന
കുണ്ഠിതം േതാന്നാെനാ മില്ലേല്ലാ.
ഈ കഥയിൽ വിദ ജ്ജിഹ്വൻ വരുന്നതു് ശൂർപ്പണഖ
െയ വിവാഹം കഴിക്കാനായിട്ടാണേല്ലാ. അതിനുള്ള എഴു
വായി രസി െകാ ് കുറ ദൂര നിന്നാണേല്ലാ
വിദ ജ്ജിഹ്വൻ അരങ്ങേത്ത വരിക പതിവു്. അ
വിദ ജ്ജിഹ്വെന്റ വരവു കിഴേക്കേക്കാട്ടവാതിൽക്കൽ
നിന്നായിരു . വിദ ജ്ജിഹ്വെന്റ വരവായേപ്പാേഴ ം
അവിെട പട്ടാളക്കാർ, ബാ വാദ്യക്കാർ, നാഗസ്വരക്കാർ,
പന്ത ഴകൾ, തീെവട്ടികൾ മുതലായവ നിര കയും
കുടച്ച ം, കുഴി വു്, വാണം, കതിനാെവടി മുതലായവ
തുട കയും െച . രാക്ഷസച വർത്തിയായ രാവ
ണെന്റ സേഹാദരിയുെട വിവാഹത്തിനുള്ള മാപ്പിള റ
പ്പാടിനു് ആഡംബരങ്ങൾ എ യായാലും അതു് അധിക
വും അസംബന്ധവുമായിേപ്പായി എ വരികയില്ലേല്ലാ.
വിചാരിച്ചിരിക്കാെതയുള്ള േഘാഷങ്ങൾ േകാട്ടവാതിൽ
ക്കൽ േക തുടങ്ങിയേപ്പാേഴ ം അരങ്ങ ണ്ടായിരു
ന്ന കാ ക്കാെരല്ലാെമണീ ് അേങ്ങാേട്ടാടി. ആ സമയ
് അരങ്ങ
രാവണെന്റ “തരുണാരുണസാരസനയ
േന! തരുണീജനമകുടമേണ! േകൾ” ഇത്യാദി പാടിപ്പദം
ആരംഭിച്ചിരി കയായിരു . രാവണെന്റ േവഷം ധരി
ച്ചിരുന്നതു് തിരുമനസ്സിെല േസവകന്മാരിൽത്തെന്ന ഒരാ
ളായിരു . അയാൾ ഒരു നല്ല ആട്ടക്കാരനുമായിരു .
എങ്കിലും അയാളുെട ആട്ടം കാണാൻ മേണ്ഡാദരിയും േമ
ളക്കാരും പാ കാരും മാ േമ അവിെടയുണ്ടായിരു
.
അതിനാൽ രാവണെന്റ േവഷം െകട്ടിയ ആൾ സാമാന്യ
ത്തിലധികം ഇളിഭ്യനായി എ ള്ളതു പറയണെമന്നില്ല
േല്ലാ. അ മുതൽ ആട്ടക്കാെരല്ലാം ഈശ്വരപിള്ളേയാടു
ള്ള അസൂയയും മത്സരവും േവെണ്ട െവ .

അക്കാല ് അമ്പല ഴ നാരായണപ്പണിക്കെര
സിദ്ധനായി ് ഒരാട്ടക്കാരനുണ്ടായിരു . അയാൾ ്
എല്ലാ േവഷങ്ങളും െകട്ടാമായിരു െവങ്കിലും
ാഹ്മ
ണൻ, മഹർഷി മുതലായ മിനു േവഷങ്ങളായിരു
അധികം നല്ലതു്. അയാളും ഒരിട ് തിരുവനന്തപുര
വ ് െകാട്ടാരംവക കളിേയാഗത്തിൽേച്ചർന്നിരു
. ഈശ്വരപിള്ള ം എല്ലാ േവഷങ്ങളും െകട്ടാെമ
ം എല്ലാം ഒന്നാന്തരമാെണ ം സിദ്ധമായിരു
വേല്ലാ. എങ്കിലും മിനു േവഷങ്ങൾ പണിക്കരുേടതുത
െന്നയാണു് അധികം നല്ലെത ് ചിലർ ് അഭി ായ
മുണ്ടായിരു . എ മാ മല്ല, മിനു േവഷങ്ങൾ
തെന്നക്കഴിഞ്ഞല്ലാെത േലാകത്തിലാരുമിെല്ലെന്നാരു
വിചാരം പണിക്കർ ണ്ടായിരു . അങ്ങെനയിരി
േമ്പാൾ ഒരു ദിവസം കളി ് കഥ സന്താനേഗാപാല
െമ ം അർ നൻ ഈശ്വരപിള്ളെയ ം ാഹ്മണൻ
നാരായണപ്പണിക്കെര ം ക ി നിശ്ചയി . അ
ാഹ്മണൻ, “മൂടന്മാ! അതി ൗഢന്മമാം നി െട പാ
ടവം കു ഗതം” എ ള്ള പദം ആടിക്കഴിഞ്ഞതിെന്റ
േശഷം ഇളകിയാട്ടത്തിൽ, അല്ലേയാ അർ നാ! നി
െന്റ അഹംഭാവം ഒ ം ചില്ലറയല്ല. നിെന്റ അഹമ്മതി
െകാണ്ടാണു് നീ ചിലേപ്പാൾ ഇങ്ങെന ഇളിഭ്യനായി
ത്തീരുന്നതു് ” എ കൂടി ആടി. ഇതിനു മറുപടിയായി
അർ നൻ (ഈശ്വരപിള്ള) ഒ ം ആടിയുമില്ല. “നി
ശമ്യ ഭൂേദവഗിരം സപാണ്ഡവസ്തമുത്തരം കിഞ്ചേനാക്ത
വാനസൗ” എന്നാണേല്ലാ േ ാകത്തിൽ പറഞ്ഞിരി
ന്നതു്. അതുെകാ ് അർ നൻ വല്ലതും മറുപടി പറ
ഞ്ഞാൽ അതു് അസംബന്ധമായിത്തീരുകയും െച മ
േല്ലാ. എന്നാൽ ഈശ്വരപിള്ള ഇതിെന്റ പകരം വീട്ടാ
െതയിരുന്നില്ല. ഒടുക്കം, “നമേസ്ത ഭൂസുരമേല!” ഇത്യാ
ദി പദത്തിൽ “അ ജനിതു രണ്ടാമൻ” എ തുടങ്ങി
“ഭാഗ്യവാരിേധ! തവ പു ന്മാർ പത്തിെനയും വ്യ
തതീർ പരി ഹിച്ചാലും തന്നിടുേന്നൻ” എ വെര
ആടി.
ാഹ്മണെന്റ പു ന്മാെരല്ലാം െകാടു കഴിഞ്ഞ
തിെന്റേശഷം അല്ലേയാ ശുദ്ധാത്മാവായ
ാഹ്മണാ!
ഞാൻ െവറുെത ആത്മ ശംസ െച ന്ന വനെല്ല ം
ഞാൻ വിചാരിച്ചാൽ ഇതിെനക്കാൾ വലിയ കാര്യങ്ങൾ
സാധിക്കാനും കഴിയുെമ ം ഇനിെയങ്കിലും മനസ്സിലാ
ക്കിെക്കാ ക. എന്നാൽ ഇെതാ ം എെന്റ ൈവഭവം
െകാണ്ടെല്ല ം എല്ലാം ഈ സ്വാമിയുെട (ഇവിെട ൈക
െകാ കൃഷ്ണെനയും ക െകാ മഹാരാജാവിെനയും
കാണി െകാ ആടിയതു് ) കൃപെകാണ്ടാെണ കൂടി
മനസ്സിലാക്കണം. ഇേദ്ദഹം േസവി ന്നവർ ് ക വൃ
ക്ഷമായി ള്ള ആളാണു്. ഈ സ്വാമിയിൽ അേങ്ങ ്
ഭക്തിയില്ലാഞ്ഞിട്ടാണു് ഇങ്ങെനയുള്ള ആപ ക്കെളാ
െക്കയുണ്ടാകുന്നതു്. ഇനിെയങ്കിലും ഈ സ്വാമിയിൽ
ഭക്തിേയാടു കൂടിയിരു െകാ ക എ കൂടി ആടി
അവസാനിപ്പി . ഈ ആട്ടം ക കാ ക്കാെരല്ലാം ഏറ്റ
വും സേന്താഷി കയും “ഓേഹാ! ധാരാളം മതി, പണി
ക്കർ െകാടുത്തതു് ഇരട്ടി പലിശേയാടുകൂടി മടക്കിെക്കാ
ടു വേല്ലാ” എ പതുെക്കപ്പറ
മന്ദമായി ചിരി .
തിരുമനസ്സിെല തിരുമുഖ ം സ്വ മായ ഒരു മന്ദഹാ
സം കാണെപ്പ . തിരുമന െകാ ് അരങ്ങ ് എഴു
ന്നള്ളിയിരി ന്നില്ലായിരു െവങ്കിൽ ഈശ്വരപിള്ളയു
െട ഈ ആട്ടം കണ്ടേപ്പാൾ ജനങ്ങൾ ൈകെകാട്ടി ആർ
വിളി മായിരു . അെതാ മുണ്ടായിെല്ലങ്കിലും
പണിക്കർ സാമാന്യത്തിലധികം ഇളിഭ്യനായി. അതിൽ
പ്പിെന്ന ഒരിക്കലും നാരായണപ്പണിക്കർ ഈശ്വരപ്പിള്ള
േയാടു െകാ െവയ്ക്കാൻ േപായിരുന്നില്ല. ഇങ്ങെന ആ
കഥകളിേയാഗത്തിലുൾെപ്പട്ട ധാനേവഷക്കാേരയും വി
േശഷി ് ഈശ്വരപിള്ള വിചാരി കാരേദ്ദഹത്തിെനയും
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കുറി ് ഇനിയും പല സംഗതികൾ പറയാനു ്. എങ്കി
ലും ഇേപ്പാൾ അതിനായി നിയുന്നില്ല.
ഈ മഹാരാജാവു തിരുമനസ്സിെല കഥകളി മം നി
മിത്തം ന െട മലയാള ഭാഷാേയാഷ ് അേനകം കൃ
തിതല്ലജസമ്പാദ്യങ്ങളുണ്ടായി െണ്ട ള്ളതു് ഒരിക്കലും
വിസ്മരിക്കാവുന്നതല്ല. തിരുമനസ്സിെല ക ന കാരവും
ീതിക്കായി ം പലരും അക്കാല
പല നാട്യ ബ
ന്ധങ്ങൾ (ആട്ടക്കഥകൾ) ഉണ്ടാക്കിത്തീർ . അതു്
അവയിെല ചില േ ാകങ്ങൾ െകാ തെന്ന ഷ്ടമാ
കു
്.
“ ീരാമവർമ്മകുലേശഖരേസാദരസ്യ
മാർത്താണ്ഡവർമ്മയുവഭൂമിപേതർന്നിേദശാൽ
േകനാപി തൽപദജുഷാ കില ദക്ഷയാഗനാട്യ ബന്ധമുദിതം സുധിയഃ പുന ” (ഇര
യിമ്മൻ തമ്പി)
നൃേപ കുലേശഖരക്ഷിതിപേസാദരേസ്യാജ്ജ്വല
ശാന്തഗുണശാലിേനാ യുവമഹീപേതരാ
ജ്ഞയാ
കൃതാം കിമപി േകനചിത്ത്വഭിനേയാചിതാ
മുർവ്വശീ
സ്വയംവരകഥാം ബുധാഃ വണേഗാചരീ
കുർവ്വതാം”
(ഹരിപ്പാ െകാ പിള്ളവാര്യർ)
ഇങ്ങെന േവെറ ചില കഥകളിലും കാണു
്.
ഈ തിരുമനസ്സിെല ക ന കാരം േകാട്ടയ്ക്കക തെന്ന
ഒര കൂടം സ്ഥാപി കയും അവിെട ഈശ്വരപിള്ള വി
ചാരി കാരേദ്ദഹം അൻപത്തിനാലു് ആട്ടക്കഥകൾ േചർ
് ഒരു പുസ്തകം അച്ചടിപ്പി
സിദ്ധെപ്പടു കയും
െച .
മാർത്താണ്ഡവർമ്മ മഹാരാജാവു തിരുമന െകാ
െകാല്ലം 1036-ആമാ നാടുനീങ്ങിയതിെന്റേശഷം നാ
ടു വാണിരുന്നതു് ആയില്യം തിരുനാൾ രാമവർമ്മ മഹാ
രാജാവു തിരുമന െകാണ്ടായിരുന്നേല്ലാ. അവിേട
കഥകളിയിലും മ ം അ
മമില്ലാതിരുന്നതിനാൽ കഥ
കളിേയാഗം പിരി വി . എങ്കിലും ആ േയാഗത്തിെല
േവഷക്കാർ ം മ ം നാടുനീങ്ങിേപ്പായ തിരുമന െകാ
ക ി െകാടുത്തിരുന്ന ശമ്പളം ഈ തിരുമന െകാ
ം ആജീവനാന്തം അവർെക്കല്ലാവർ ം െകാടുത്തി
രു .
മാർത്താണ്ഡവർമ്മ മഹാരാജാവു തിരുമന െകാ
നാടുനീങ്ങിയതിെന്റ േശഷം ഈശ്വരപിള്ള വിചാ
രി കാരേദ്ദഹം മാടത്താനി
പിള്ള മുതലായ ചില
മഹാന്മാരുെട കഥകളിേയാഗത്തിൽേച്ചർ നടന്നിരു
. തിരുമന െകാ നാടുനീങ്ങിേപ്പായി ം ഈശ്വര
പിള്ളയേദ്ദഹത്തിനു് മാന്യത ് ഒരു കുറവും വന്നിരുന്നി
ല്ല. െച ന്ന സ്ഥലങ്ങളിെലല്ലാം അേദ്ദഹെത്ത യഥാപൂർ
വ്വം എല്ലാവരും മാനിച്ചിരു .
ഈശ്വരപിള്ള വിചാരി കാരേദ്ദഹം ഏതു േയാഗ
ത്തിൽേച്ചർ േവഷം െകട്ടിയാലും അന്യരുെട േകാ
കൾ ഉപേയാഗിച്ചിരുന്നില്ല. അേദ്ദഹത്തിനു േത്യക
കിരീടവും െമേയ്ക്കാ കളുെമല്ലാം ക ി ണ്ടാക്കി െകാ
ടുത്തിരു . അേദ്ദഹം ആജീവനാന്തം ആ േകാ കൾ
തെന്നയാണു് ഉപേയാഗിച്ചിരുന്നതു്. എവിെടേപ്പാകു
േമ്പാഴും അേദ്ദഹം ആ േകാ കൾ കൂടി െകാ േപാ
വുക പതിവായിരു . വിചാരി കാരേദ്ദഹം കുമാരന ർ
കാർത്തിക ം ഗുരുവായൂർ ഏകാദശി ം ൈവക്കത്ത
ഷ്ടമി ം അവിെടെയല്ലാം െച ദർശനം കഴി ക
പതിവായിരു . അേദ്ദഹം ആ സ്ഥലങ്ങളിൽ െച
േമ്പാൾ അവിെടെയല്ലാം ഏെതങ്കിലും കഥകളിേയാഗവും
എത്തീ ണ്ടാവും. ആ േയാഗത്തിൽേച്ചർ ് അവിെടെയ
ല്ലാം ഓേരാ േവഷം െക കയും പതിവായിരു . എങ്കി
ലും അേദ്ദഹത്തിനു് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഓേരാരുത്തർ
െകാടുത്തി ് അൻപതും അറുപതും ചിലേപ്പാൾ അതില
ധികവും മു വീതം കിട്ടാറു ്. വിചാരി കാരേദ്ദഹ
ത്തിനു െകാട്ടാരംവക കഥകളിേയാഗത്തിൽേച്ചരുന്നതി
നും മഹാരാജാവു തിരുമനസ്സിെല ീതി സമ്പാദി ന്ന
തിനും കാരണഭൂതൻ വിളായിേക്കാ ന രിയായിരു
വേല്ലാ. ആ ന രി കഴി
േപായി ം വിചാരി കാരേദ്ദ
ഹം ആ സ്മരണ വി കളഞ്ഞില്ല. ആ ഇല്ലക്കാെര റി ്
അേദ്ദഹത്തിനു് ആജീവനാന്തം വളെര േസ്നഹവും ഭക്തി
യുമുണ്ടായിരു . കുമാരന ർ കാർത്തിക കഴിഞ്ഞാൽ
വിചാരി കാരേദ്ദഹം ഏെതങ്കിലും കഥകളിേയാഗക്കാ
െര കൂട്ടിെക്കാ വിളായിേക്കാട്ടില്ല
െച ് അവിെട
ഒരര കളി കയും അേദ്ദഹം ഒരു േവഷം െക കയും
പതിവായിരു . കളിേയാഗം ഏതായാലും വിചാരി
കാരേദ്ദഹം കൂെടയുെണ്ടങ്കിൽ ആ ഇല്ലക്കാർ ഒരര
കളിപ്പി കയും െചയ്തിരു . എന്നാൽ അവിെട േവഷം
െക ന്നതിനു് വിചാരി കാരേദ്ദഹം തിഫലെമാ ം
വാങ്ങാറില്ല. എങ്കിലും ആ ഇല്ലക്കാർ അേദ്ദഹത്തിനു
നാലു മു െകാടു ക പതിവായിരു . അവിെടയുള്ള
അന്തർജ്ജനങ്ങൾ ം കിടാങ്ങൾ ം മ ം വിചാരി
കാരേദ്ദഹം അേങ്ങാ ം ഓണ ടവ െകാടുക്കാറുണ്ടായി
രു . “നഹി കൃതമുപകാരം സാധേവാ വിസ്മരന്തി”
എ ണ്ടേല്ലാ.
വിചാരി കാരേദ്ദഹത്തിനു മ ള്ള ആട്ടക്കാെരേപ്പാ
െല പകലുറക്കം പതിവില്ലായിരു . കഥകളിയുള്ള ദി
വസങ്ങളിൽ േവഷമഴി മുഖേത്തതു തുട കഴിഞ്ഞാലു
ടെന അേദ്ദഹം േപായി മുങ്ങി ളി ം. കുളി കഴി
വരുേമ്പാേഴ ം ഭൃത്യന്മാർ ഒരു േകാസടി വിരി തയ്യാ
റാക്കിയിരി ം. അേദ്ദഹം വ ് ഈറൻ വിഴു കഴി
ഞ്ഞാലുടെന നന കുളി ് ആ ഈറൻേതാർ മു
കൂടി േകാസടിയുെട മീെത വിരി കിട കയും ഉടെന
ഉറങ്ങി ട കയും െച ം. ആ ഉറക്കം ഒരു നാല
നാഴികയിലധികം േനരമുണ്ടായിരിക്കയില്ല. പിെന്ന
പകലുറങ്ങാറുമില്ല. “അസാത്മ്യജാഗരാദ്ധം ാത പ്യാ
ദഭുക്തവാൻ” എ ള്ള മാണമനുസരിച്ചാണു് അേദ്ദഹം
വർത്തിച്ചിരുന്നതു്. ആജീവനാന്തം അതിെന േഭദെപ്പ
ടുത്തിയിരു മില്ല.
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ക ിങ്ങാ ന രിയും േദശമംഗല
വാര്യരും
ക ിങ്ങാ ന രിയുെട ഇല്ലം െകാച്ചീരാജ്യ
തലപ്പി
ള്ളിത്താലൂക്കിൽ െചറുതുരുത്തി തീവണ്ടി േസ്റ്റഷനു സമീ
പത്താണു്. പെണ്ടാരിക്കൽ ആ ഇല്ലെത്ത ഒരന്തർജ്ജനം
ഗർഭിണിയായിരുന്ന കാല ് സിദ്ധനായ “കരിപ്പാല
സ്വാമിയാർ” അവിെടയുള്ള േക്ഷ ങ്ങളിൽ ഏതാനും ദി
വസം എഴുന്നള്ളിത്താമസിച്ചിരു . ആ വിവരമറി
്
ഈ അന്തർജ്ജനത്തിെന്റ ഭർത്താവായ ന രി അമ്പല
ത്തിൽെച്ച സ്വാമിയാെരക്ക ഗർഭിണിയായിരി
ന്ന തെന്റ അന്തർജ്ജനത്തിനു സൽസന്താനലബ്ധിക്കാ
യി നാ തു ദിവസം പതിവായി കുേറെശ്ശ െവണ്ണ ജപി
െകാടുത്താൽെക്കാള്ളാെമ അേപക്ഷി കയും അടു
ത്ത ദിവസം മുതൽ തെന്ന തുടങ്ങിയാൽെക്കാള്ളാെമ
് അഭ്യർത്ഥി കയും അ കാരം െചയ്യാെമ സ്വാമി
യാർ സമ്മതി കയും അടുത്തദിവസം മുതൽ തെന്ന
െവണ്ണ ജപി െകാടു
തുട കയും െച . അക്കാല
് ആ േക്ഷ ത്തിൽ കഴകം “മണി റ്റിൽ” വാര്യേത്ത
ക്കായിരു . അ ് ആ വാര്യെത്ത ഒരു വാരസ്യാരും
ഗർഭം ധരിച്ചിരു . ക ിങ്ങാട്ടില്ലെത്ത അന്തർജ്ജനം
സ്വാമിയാെരെക്കാ െവണ്ണ ജപിപ്പി േസവി
െണ്ടന്നറിഞ്ഞേപ്പാൾ തനി ം അങ്ങെന െചയ്താൽെക്കാ
ള്ളാെമെന്നാരു േമാഹം വാരസ്യാർ ണ്ടാവുകയും അവർ
അവരുെട ഭർത്താവും േക്ഷ ത്തിൽ ശാന്തിക്കാരനുമായ
ന രി മുഖാന്തരം ആ വിവരം സ്വാമിയാെര ധരിപ്പി
കയും സ്വാമിയാർ സമ്മതി ് അവർ ം പതിവായി െവ
ണ്ണ ജപി െകാടു
തുട കയും െച .
സ്വാമിയാർ െവണ്ണ േത്യകം േത്യകം ജപിചു
ര െപാതിയായി െകട്ടി, “ഇതു് അന്തർജ്ജനത്തിനു് ”,
“ഇതു് വാരസ്യാർ ് ” എ പറ
ശാന്തിക്കാരെന
ഏ ി കയും ശാന്തിക്കാരൻ ര െപാതി കളുെമടു
സൂക്ഷി െവ ്, അന്തർജ്ജനവും വാരസ്യാരും േക്ഷ
ത്തിൽ െതാഴാൻ െച േമ്പാൾ ഓേരാ െപാതി വീതം
െകാടു കയുമാണു് പതിവു്. സ്വാമിയാർ െവണ്ണ േത്യ
കം േത്യകം ജപി ന്നതുെകാ ് അന്തർജ്ജനത്തി
നുള്ളതിൽ വല്ല വിേശഷവുമുണ്ടായിരി െമ ം ആ വി
േശഷം തെന്റ ഭാര്യ സിദ്ധിക്കണെമ ം കരുതി ശാ
ന്തിക്കാരൻ അന്തർജ്ജനത്തിനുള്ള െപാതി വാരസ്യാർ
ം വാരസ്യാർ ള്ള െപാതി അന്തർജ്ജനത്തിനുമാ
ണു് െകാടു വന്നതു്.

ഇങ്ങെന അന്തർജ്ജനവും വാരസ്യാരും െവണ്ണ േസ
വി കയും യഥാകാലം ര േപരും സവി കയും
െച . ര േപർ ണ്ടായതും പുരുഷ ജകളായിരു .
എന്നാൽ ആ ശിശുക്കൾ മാതാ പിതാക്കളുെട ആനു
രൂപ്യം ഒ ം തെന്ന ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ക ിങ്ങാ ന രി
നല്ല സുന്ദരനും അന്തർജ്ജനം ഏറ്റവും രൂപവതിയുമാ
യിരു . അവർ ണ്ടായ പു ൻ അ തെന്ന േതജ
സ്വിയായിരുന്നില്ല. േനെരമറി ശാന്തിക്കാരൻ ന
രി ഒരു വിരൂപനും അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഭാര്യയായ വാര
സ്യാർ ഒരുവിധം വിരൂപിണിയുമായിരു . എങ്കിലും
അവർ ണ്ടായ പു ൻ ഏറ്റവും േതജസ്വിയുമായിരു .
ആ കുട്ടികൾ വളർ വന്നേപ്പാൾ അവരുെട സ്വഭാവവും
വൃത്തികളുെമല്ലാം ഇ കാരംതെന്ന േഭദെപ്പട്ടിരു .
ആരും പറയുകയും നിർബന്ധി കയും െചയ്യാെതത
െന്ന വാര്യരുകുട്ടി ഏഴര നാഴിക െവളുപ്പാനുള്ളേപ്പാൾ
ഉണർെന്നഴുേന്ന േദഹശുദ്ധി വരുത്തി ഭസ്മ റിയി ്
ഈശ്വരേസ്താ ങ്ങളും നാമ സങ്കീർത്തനങ്ങളും ജപി
കയും േനരം െവളു േമ്പാൾ കുളി ് അമ്പലത്തിൽേപ്പാ
യി േദവദർശനം കഴി കയും മ ം െച വന്നിരു .
േനെര മറി ് ാഹ്മണകുമാരൻ ആെരല്ലാം വിളിച്ചാലും
നിർബന്ധിച്ചാലും അ നാഴിക പുലർന്നല്ലാെത ഉണർ
െന്നണി കേപാലും െചയ്തിരുന്നില്ല. കാലെത്ത കുളി ്
അമ്പലത്തിൽേപ്പായി െതാഴണെമ ം സന്ധ്യ കാലും
മുഖവും കഴുകി ഭസ്മ റിയി ് നാമം ജപിക്കണെമ ം
പറ
മാതാപിതാക്കന്മാർ വളെര നിർബന്ധിച്ചിരു
. എങ്കിലും ആ ഹ്മണകുമാരൻ അങ്ങെനെയാ ം
െചയ്തിരുന്നില്ല. ഈ കുമാരന്മാർ ഇ കാരം ഭിന്നബുദ്ധി
കളായിത്തീർന്നതു കരിപ്പാലസ്വാമിയാരുെട മ ശക്തി
െകാണ്ടാെണ ള്ളതു പറയണെമന്നില്ലേല്ലാ. വാര്യരുകു
ട്ടി ് ശുദ്ധവും വൃത്തിയും ശുചിത്യവുെമല്ലാം നല്ലേപാെല
യുണ്ടായിരു .
ാഹ്മണകുമാരനു് അവെയല്ലാം വളെര
കുറവുമായിരു . യഥാകാലം ആ ാഹ്മണകുമാരെന്റ
ഉപനയനം, സമാവർത്തനം മുതലായവെയല്ലം അേദ്ദഹ
ത്തിെന്റ അച്ഛൻ നടത്തി. എങ്കിലും ആ ഹ്മണകുമാരൻ
കാലെത്ത കുളി കേയാ നിത്യകർമ്മാദികൾ യഥാകാ
ലം േവണ്ടതുേപാെല നട കേയാ െചയ്തിരുന്നില്ല.
ഈ ര കുമാരന്മാേരയും യഥാകാലം വിദ്യാഭ്യാസ
ത്തിനു് ഒരു ഗുരുവിെന്റ അടുക്കൽത്തെന്നയാക്കി. കുശാ
ബുദ്ധിയായിരുന്ന വാര്യർ ക്ഷണകാലംെകാ ് കാവ്യ
നാടകാലങ്കാരാദികളിൽ അസാമാന്യമായ ൈനപുണ്യം
സമ്പാദി . ആ ഗുരുനാഥനും തർക്കം, വ്യാകരണം മുത
ലായവ പഠിപ്പിക്കാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള ശാ വ ൽപത്തി
യില്ലായിരുന്നതിനാൽ ഇ യും കഴിഞ്ഞതിെന്റ േശഷം
വാര്യർ വിദ്യാഭാസം മതിയാക്കി.
ഹ്മണകുമാരനും
നല്ല ബുദ്ധിമാനായിരു . എങ്കിലും അേദ്ദഹത്തിെന്റ
വാസന ഈ വിഷയത്തിലല്ലായിരുന്നതിനാൽ അേദ്ദ
ഹത്തിനു സം തഭാഷയിൽ വാര്യേരാളം തെന്ന വ ൽ
പത്തി സമ്പാദിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അേദ്ദഹത്തിെന്റ വാ
സന െകാ ്, പാ ്, മരപ്പണി മുതലായവയിലായിരു .
വാര്യരുെട ബുദ്ധി സാമർത്ഥ്യേത്തയും േലാകവ ൽ
പത്തിയിലുള്ള ദൃഢതേയയും കുറി ് േകട്ടറി
് അക്കാ
ല ് േദശമംഗല
മനയ്ക്കൽ മൂപ്പനായിരുന്ന അച്ഛൻ
ന രിപ്പാടു് വാര്യെര മനയ്ക്കേല ക്ഷണി അവിെടയു
ണ്ടായിരുന്ന ാഹ്മണകുമാരന്മാെര വിദ്യാഭ്യാസം െച
യ്യി ന്നതിനു നിയമി . വാര്യർ വ്യാകരണ വ ൽ
പത്തിയില്ലായിരുന്നതിനാൽ കാവ്യനാടകാലങ്കാരങ്ങൾ
പഠിപ്പിക്കന്നതിനു മാ മാണു് നിയമിച്ചതു്. വ്യാകരണം
പഠിപ്പി ന്നതിനു വ്യാകരണവ ൽപന്നന്മാരായ ചില
ന രിമാെരയും അവിെട നിയമിച്ചിരു . അവർ ചില
െചറിയ ന രിപ്പാടന്മാെര വ്യാകരണം പഠിപ്പി ന്നതു
േക ധരി വാര്യരും അചിേരണ ഒരു ൈവയാകരണ
നായിത്തീർ . പേക്ഷ അതു് അവിെടയുണ്ടായിരുന
വിദ്വാന്മാരാരും മനസ്സിലാക്കിയില്ല. കുട്ടികെള കാവ്യം
മുതലായവ പഠിപ്പി െകാണ്ടിരി ന്നതിനിട വ്യാക
രണം േക ധരി മനസ്സിലുറപ്പി െമ വിചാരിപ്പാൻ
ന്യായമില്ലേല്ലാ. താൻ വ്യാകരണം േക മനസ്സിലാക്കി
എ ് അവിെട ആരും ധരിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ അതു
അവിെടയുണ്ടായിരുന്ന ൈവയാകരണന്മാെര ഒ മന
സ്സിലാക്കണെമ നിശ്ചയി വാര്യർ അതിനു തരം
േനാക്കിെക്കാണ്ടിരു . അങ്ങെനയിരുന്നേപ്പാൾ ഒരു ദി
വസം ഉച്ച ് വാര്യർ ഉണ്ണാൻ േചാറു വിളമ്പിയേപ്പാൾ
അതിൽ ഒരു കറുത്തവ കണ്ടി ് വാര്യർ അെതടു
മാ
റ്റിെവ . അതു കണ്ടി ് ൈവയാകരണനായ ഒരു ന രി
“എന്താ അതു് ” എ േചാദി . അതിനുത്തരമായി വാ
ര്യർ “കറുത്തരി ശ ് ” എ പറ
. ഇതു േകട്ടേപ്പാൾ
ബുദ്ധിമാനായ ആ ന രി വാര്യർ വ്യാകരണെമല്ലാം
മനസ്സിലാക്കിയിരി
െവ ം “കർത്തരിശ ് ” എ
ള്ള വ്യാകരണസൂ െത്ത ഇവിെടയും അർത്ഥം േയാജി
ക്കത്തക്കവണ്ണം സ്വ ം േഭദെപ്പടുത്തി ഉച്ചരി െവേന്ന
ഉ എ ം തീർച്ചെപ്പടുത്തിയി ് അേദ്ദഹം അർത്ഥദ്വ
യേത്താടു കൂടി ഫലിതമായി “അെതാരു സൂ മേല്ല പറ
ഞ്ഞതു്?” എ േചാദി . അതിനു വാര്യരുെട മറുപടി
“സൂ മറിയാവുന്നവർ അങ്ങേനയും വിചാരിക്കാം”
എന്നായിരു . ഈ സംഭാഷണം നിമിത്തം വാര്യരും
ഒരു ൈവയാകരണനായിത്തീർന്നിരി
െവ ് അവി
െടയുണ്ടായിരുന്നവെരല്ലാം മനസ്സിലാ കയും അതു
സിദ്ധമായിത്തീരുകയും െച .
അനന്തരം േദശമംഗല
ന രിപ്പാടു് വാര്യർ
അവിെടെയാരു ഭവനം പണിയി െകാടു കയും വാര്യ
രുെട കുടുംബസഹിതമുള്ള സ്ഥിരവാസം അവിെടയാ
കയും െച . ഇേപ്പാഴും ഏറ്റവും സിദ്ധിേയാടുകൂടി
േശാഭി ന്ന േദശമംഗല വാര്യം ഉണ്ടായിത്തീർന്നതു്
ഇ കാരമാണു്. ഇ യുമായേപ്പാേഴ ം േദശമംഗല
വാര്യെര ള്ള സിദ്ധി സർവ്വ പര . അതിനാൽ
അന്നെത്ത സാമൂതിരിപ്പാടു ത രാൻ വാര്യെര േകാഴി
േക്കാേട്ട ക്ഷണി കയും അവിെട േകാവിലക
െകാ ത രാക്കന്മാെര വിദ്യാഭ്യാസം െചയ്യി ന്നതിനു്
നിയമി കയം അധികം താമസിയാെത െനടുവിരി
സ്വരൂപത്തിെല ഗുരുസ്ഥാനം ആ വാര്യരുെട തറവാേട്ട
ക ി െകാടു കയും െച . ഇേപ്പാഴും ആ സ്ഥാനം
േദശമംഗല
വാര്യേത്ത തെന്നയാണിരി ന്നതു്.
സിദ്ധനായ ആ വാര്യരുെട കാലം മുതൽ അവരുെട
കുടുംബത്തിൽ േയാഗ്യന്മാരും വിദ്വാന്മാരും സിദ്ധന്മാ
രുമായി ള്ളവരല്ലാെത ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇേപ്പാഴും ആ കു
ടുംബത്തിൽ സം തം, ഇം ീഷ് മുതലായ ഭാഷകളിലും
രസത ം മുതലായ ശാ ങ്ങളിലും അതിനിപുണന്മാ
രും വലിയ വലിയ ഗവർെമ്മ േദ്യാഗങ്ങൾ വഹി ന്ന
വരുമായി പലരുമു ്.
േദശമംഗല വാര്യർ രാജഗുരുവായിത്തീർന്നേപ്പാ
േഴ ം അേദ്ദഹത്തിെന്റ സതീർത്ഥ്യനായ കപ്ളിങ്ങാ
ന രി െചണ്ടെകാ ്, പാ ് മുതലായ വിഷയങ്ങളിൽ
അതിനിപുണനും സിദ്ധനുമായിത്തീർ . അേദ്ദ
ഹത്തിനു് അസാമാന്യമായ മം കഥകളിയിലായി
രു . െകാട്ടാരക്കരത്ത രാൻ മുതലായ ചില മഹാ
ന്മാർ ചില ആട്ടക്കഥകളുണ്ടാ കയും കഥകളി നട
പ്പാ കയും െച െവങ്കിലും അതു േകവലം അപ
രി തരീതിയിലായിരു . ആദ്യകാല
േവഷങ്ങൾ
തെന്ന എല്ലാം ഒരു േപാെലയായിരു . ഒരു േവഷത്തിനും
മുഖെത്താ ം േതച്ചിരുന്നില്ല. അക്കാല ് ഒേരാകഥാ
പ ങ്ങൾ ം ആടാനുള്ള പദങ്ങെളല്ലാം (നാടകങ്ങ
ളിെല േ ാകങ്ങളും വാക്യങ്ങളും െചാ ന്നതുേപാെല)
അവരവർ തെന്നയാണു് പാടിയിരുന്നതു്. കപ്ളിങ്ങാ
ന രി അെതല്ലാം േഭദെപ്പടുത്തി. പാട്ടിനു േവെറ ആളു
കൾതെന്ന േവണെമ നിശ്ചയി . േവഷങ്ങൾ
പച്ച, കത്തി, കരി, െവള്ളത്താടി, ചുവന്ന താടി, മിനു ്
( ാഹ്മണൻ, മഹർഷി മുതലായവ) ഇങ്ങെന ഇേപ്പാൾ
ക വരുന്ന വിധത്തിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളും കൽപി .
ആട്ടത്തിെന്റ സ ദായവും ആകപ്പാെട മാറ്റി ഇേപ്പാൾ
ക വരുന്ന വിധത്തിലുള്ള ചവി ം ചാട്ടവും കലാശങ്ങ
ളുെമല്ലാ േമർെപ്പടുത്തി. കിം ബഹുനാ, കഥകളിയുെട
രീതി ആകപ്പാെട പരിഷ്ക്കരി ് ഇേപ്പാൾ കാണുന്ന രീ
തിയിലാക്കിത്തീർ . ഇതു നടപ്പാേകണ്ടതിേലക്കായി
അേദ്ദഹം ഈ രീതി ചിലെര അഭ്യസിപ്പി ് ഒരു കഥക
ളിേയാഗം കൂട്ടി അേദ്ദഹം തെന്ന കുറ കാലം െകാ
നടന്നിരു . േവഷങ്ങൾ േവ ന്ന കിരീടം മുതലായ
മരേക്കാ കെളല്ലാം പണിതുണ്ടാക്കിയതും അവ ചി ം
“ചകലാസും പതി തകിടി നന്നാക്കിയതുെമല്ലാം
അേദ്ദഹം തെന്നയായിരു . കഥകളിേയാഗത്തിൽ
േമളത്തിനും പാട്ടിനും േയാഗ്യന്മാരായ ആളുകെള നിയ
മിച്ചി ണ്ടായിരു െവങ്കിലും പാട്ടിെന്റ ധാന ഭാഗം
അേദ്ദഹം തെന്നയാണു് നിർവ്വഹിച്ചിരുന്നതു്. അങ്ങ
െനെയല്ലാഞ്ഞാൽ കളിക്കാർ ം കളിപ്പി ന്നവർ ം
മാ മല്ല, അേദ്ദഹത്തിനും തെന്നയും തൃപ്തിയാവുകയി
ല്ലായിരു . െചാല്ലിയാടി ന്നതിനു കപ്ളിങ്ങാ ന
രി ണ്ടായിരുന്ന സാമർത്ഥ്യം അനന്യസാധാരണം
തെന്നയായിരു .
കപ്ളിങ്ങാ ന രി കഥകളിയുെട രീതി ആകപ്പാെട
പരിഷ്ക്കരി െവ ം അേദ്ദഹം തെന്ന ഒരു കഥകളിേയാ
ഗം ഏർെപ്പടുത്തി െകാ നട തുടങ്ങിയിരി
െവ
ം അേദ്ദഹത്തിെന്റ പാ ് ഏറ്റവും മേനാഹരമാെണ
ം മ ം പലരും പറഞ്ഞറിയുകയാൽ പൂമുള്ളിമനയ്ക്കൽ
അച്ഛൻന രിപ്പാടു് ആ പരിഷ്ക്കരിച്ച രീതിയിലുള്ള കഥ
കളി കാണുകയും കപ്ളിങ്ങാ ന രിയുെട പാ േകൾ
കയും െചയ്യണെമ നിശ്ചയി ് കഥകളി ദിവ
സം തീർച്ചെപ്പടുത്തിെക്കാ തേല ദിവസം തെന്ന ഒരു
കാര്യസ്ഥൻ മുഖാന്തരം വിവരം കപ്ളിങ്ങാ ന രിെയ
അറിയി . അ ം അടുക്കൽ ഒരു സ്ഥല
കളിയുണ്ടാ
യിരു . അവിെടെച്ചന്നാണു കാര്യസ്ഥൻ വിവരം ന
രിേയാടു പറഞ്ഞതു്. അടുത്ത ദിവസം രാവിെല േയാഗ
േത്താടുകൂടി എത്തിെക്കാള്ളാെമ ന രി മറുപടി പറ
ഞ്ഞയ കയും െച . അ കളി െകാട്ടിയേപ്പാൾ
െചണ്ട െപാട്ടിേപ്പാവുകയാൽ തൽക്കാലം അവിെട അടു
ക്കലുണ്ടായിരു ഒരു മാരാരുെട ഗൃഹത്തിൽ നി ഒരു
െചണ്ട വരുത്തി കളി ഒരു വിധം കഴി കൂട്ടി. പിേറ്റ ദി
വസം കാല
കപ്ളിങ്ങാ ന രി “നിങ്ങൾ ഇേപ്പാൾ
തെന്ന െപാെയ്ക്കാൾവിൻ. െചണ്ടവട്ടമുണ്ടാക്കിെക്കാ
ഞാൻ പകേല അവിെട എത്തിെക്കാള്ളാം” എ പറ
. കഥകളി േയാഗക്കാെര പൂമുള്ളി മനയ്ക്കേലക്കയ
കയും അ കാരം ന രി െചട്ടവട്ടവും െകാ പകേല
അവിെടെയ കയും െച .
അവിെടെയത്തിയ ഉടെന അേദ്ദഹം െചണ്ടവട്ടം
െചണ്ടക്കാരെന ഏൽപ്പി ക്ഷണത്തിൽ അതു േകാർ
ശരിയാക്കാൻ പറഞ്ഞി കുളിക്കാനായി പുറെപ്പ .
അേപ്പാേഴ ം േനരം ൈവകിയിരുന്നതിനാൽ കുളിക്കാ
നും സന്ധ്യാവന്ദനത്തിനുമായി അച്ഛൻ ന രിപ്പാടു പു
റ വ . അേപ്പാൾ അച്ഛൻ ന രിപ്പാടു കപ്ളിങ്ങാ
ന രിെയ കണ്ടി ്, “േഹ! കപ്ളിങ്ങാടു വ േവാ?
സേന്താഷമായി നമു കുളിക്കാൻ േപാകാം” എ പറ
ര േപരും കൂടി കുളിക്കാൻേപായി. കുളി കഴി
കപ്ളിങ്ങാ ന രി സന്ധ്യാവന്ദനത്തിനായി കിഴേക്കാ
തിരി
നി െവള്ളം േകാരിപ്പിടി . അതു് കണ്ടി ്
അച്ഛൻന രിപ്പാടു് “കപ്ളിങ്ങാടു് അതല്ല പടിഞ്ഞാറു്.
അതു കിഴക്കാണു്. തിരി
നി ് അർഘ്യം െകാടു ”
എ പറ
.
കപ്ളിങ്ങാട്ടി ന രി: ഇതു പടിഞ്ഞാറാെണ ഞാൻ
വിചാരിച്ചില്ല. കിഴക്കാെണ തെന്നയാണു്
എെന്റ വിചാരം. കാലേത്തതു കഴിഞ്ഞി േവണ
മേല്ലാ ൈവകുേന്നരത്തതു്, എ വിചാരിച്ചാണു്.
അച്ഛൻന തിരിപ്പാടു്: അേപ്പാൾ ഇ േനര
സന്ധ്യവന്ദനമുണ്ടായിെല്ലേന്നാ?
കപ്ളിങ്ങാടു്: ഉണ്ടായില്ല ചില ബദ്ധപ്പാടുകൾെകാ ്
ഇ ് ഇതുവെര കുളിക്കാനും സന്ധ്യാവന്ദനം കഴി
ക്കാനും ഉണ്ണാനും ഒ ം തരമായില്ല.
അച്ഛൻ: കഷ്ടം! സന്ധ്യാവന്ദനത്തിനു േനരം നീക്കം വരു
ന്നതു കഷ്ടമേല്ല?
കപ്ളിങ്ങാടു്: അേത. നിവൃത്തിയില്ലാെത വന്നാൽ
എ െച ം? ഇന്നെത്ത കഥ തെന്ന ഞാൻ
പറയാം. കളിേയാഗം വകയായി ഒരു െച
ണ്ടയുള്ളതിെന്റ ഇടന്തലവട്ടം ഇന്നെലത്തെന്ന
െപാട്ടിെപ്പാളി
. ഇ ് ഇവിെടെയത്തി
കളി നടത്തിെക്കാള്ളെമ ഇന്നെലത്തെന്ന
സമ്മതി പറഞ്ഞയ കയും െചയ്തി ണ്ടേല്ലാ.
െചണ്ടയില്ലാെത കളി നട േമാ? െചണ്ടവട്ടവും
െകാ
ഞാൻ പകേല ഇവിെട എത്തിെക്കാ
ള്ളാെമ ് പറഞ്ഞാണു് േയാഗക്കാെര രാവിെല
ഇേങ്ങാട്ടയച്ചതു്. േയാഗക്കാെര ഇേങ്ങാ പറ
ഞ്ഞയച്ചതിെന്റേശഷം െചണ്ടവട്ടമുണ്ടാക്കാനുള്ള
മമായി. അവിെട നി നാലുനാഴിക ദൂെര ഒരു
പറയൻ താമസി
്. അവെന്റ ൈകവശം
എല്ലായ്േപ്പാഴും തുകലുണ്ടായിരി ക പതിവാ
ണു്. അവെന്റ അടുക്കൽ െച ് ഒരു തുകൽ
വില വാങ്ങെമ വിചാരി ് അേങ്ങാ േപാ
യി. അവിെട െചന്നേപ്പാൾ അവെന അവിെട
കണ്ടിെല്ല
മാ മല്ല, അവെന്റ മാടത്തിൽ
ആരുമുണ്ടായിരു മില്ല. പിെന്ന മാടത്തിനക
കട അവിെടെയാെക്ക േനാക്കി. അവിെട
െയ ം ഒരു തുകലും കണ്ടില്ല. “കാര്യം വളെര
ദുർഘടമായേല്ലാ! ഇനി എന്താ നിവൃത്തി! എ
വിചാരി ഞാൻ ഏറ്റവും വിഷാദേത്താടുകൂടി
അവിെട നി മടങ്ങി വഴിയിൽ വന്നേപ്പാൾ
അവിെട ഒരു പശു നിൽ ന്നതു ക . അതു
ായാധിക്യം നിമിത്തം വളെര ക്ഷീണിച്ചതും
സവം മാറിയതുമായിരു . ഉപേയാഗമി
ല്ലാെതയായതുെകാ ് അതിെന്റ ഉടമസ്ഥൻ
ഉേപക്ഷിച്ചതായിരി െമ വിചാരി ഞാൻ
ആ പശുവിെന പിടി െകട്ടി അതിെന്റ തുകൽ
ഉരിെച്ചടു .
അച്ഛൻ: (െചവി െപാത്തിെക്കാ ് ) മതി! മതി! എെന്റ
കപ്ളിങ്ങാടു് എനി ് ഇനി ഒ ം േകൾക്കണ്ട.
േഗാഹത്യ. ശിവ! ശിവ!
കപ്ളിങ്ങാടു്: മുഴുവനും േകൾക്കാെത ഒരു കാര്യം മനസ്സി
ലാവുകയില്ലേല്ലാ. പിെന്ന ആ തുകൽ കുറ്റിക്കി ്
ഉണക്കി േചറി നന്നാക്കി ഒരു െചണ്ടവട്ടം മാടിയു
ണ്ടാക്കി. അേപ്പാേഴ ം േനരം ൈവകി ടങ്ങി.
ഉടെന ഇേങ്ങാ േപാരികയും െച . ഈ േജാ
ലി െകാണ്ടാണു് ഇ കുളിക്കാനും നിത്യകർമ്മം
കഴിക്കാനും ഉണ്ണാനും ഒ ം തരമാകാഞ്ഞതു്.
കുളിയും നിത്യകർമ്മാനുഷ്ഠാനവും കഴിഞ്ഞതിെന്റ
േശഷം കപ്ളിങ്ങാ ന രി അച്ഛൻ ന രിപ്പാ
ടിേനാടു് “േനരനീക്കം വന്നാലും ഞാൻ േതവാ
രെമാ ം മുടക്കാറില്ല. എനി സാള ാമപൂജ
പതിവു ്. അതിനു് ഒരു വിള ം കുറ ചന്ദന
വും പൂവും മ ം േവണം” എ പറ
. ഉടെന
അച്ഛൻ ന രിപ്പാടു് ഒരു ന രിെയ വിളി ് ഒരു
“സാള ാമവും പൂജ േവ ന്ന സാധനങ്ങളും
െകാ വ െകാടുക്കാൻ” പറ
. അേപ്പാൾ
കപ്ളിങ്ങാ ന രി “സാള ാമം േവണ്ടാ. അതു്
എെന്റ ൈകവശമു ് ”എ പറ
. അതു േക ്
അച്ഛൻ ന രിപ്പാടു്, “സാള ാമം എവിെട െവച്ചി
രി
?” എ േചാദി . അതിനുത്തരമായി
കപ്ളിങ്ങാട്ടിന രി “സാള ാമം മുഴവേനാെട
െകാ നട ന്നതു ബുദ്ധിമുട്ടാെണ വിചാരി
അതുട െചറുതാക്കി േമാതിരത്തിേന്മൽ െവ
െകട്ടി ൈകവിരേന്മലി െകാണ്ടാണു് ഞാൻ
നട ന്നതു് ” എ പറ
. അതു േകട്ടേപ്പാൾ
അച്ഛൻ ന രിപ്പാടു്, “സാള ാമം ഉട കേയാ?
ശിവ! ശിവ! അതും മഹാ കഷ്ടം” എ പറ
്
അകേത്ത േപായി.
കപ്ളിങ്ങാ ന രി സാള ാമപൂജയും അത്താഴവും
കഴി ് അണിയറയിൽെച കളിേയാഗക്കാേരാടു് “വി
ള െവച്ചാൽ കളി മുറ നടത്തിെക്കാള്ളണം. ഇന്നെല
രാ ി ഞാെനാ ം ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല. അതിനാൽ ഞാെനാ
കിടക്കാൻ േപാവുകയാണു്. എെന്ന ഉറക്കത്തിൽ വി
ളി ് ആരും ഉപ വിക്കരുതു്. ഉറക്കം മതിയാകുേമ്പാൾ
ഞാനുണർ ് എണീ വ െകാള്ളാം” എ പറഞ്ഞി
് അേദ്ദഹം ഒരു മുറിക്കക
കട വാതിൽ ചാരി
യി കിട റങ്ങി ടങ്ങി. കളി തുടങ്ങി കുറ േനരം
കഴിഞ്ഞി ം പാടാൻ കപ്ളിങ്ങാ ന രിെയ കാണാ
ഞ്ഞി ് അച്ഛൻ ന രിപ്പാടു് അെതന്താെണന്നേന്വഷി .
അേപ്പാൾ ചിലർ അേദ്ദഹം കിട റ കയാെണ പറ
യുകാൽ അച്ഛൻ ന രിപ്പാടു് കളിേയാഗത്തിലുള്ളവരിൽ
ചിലെര വിളി കപ്ളിങ്ങാ ന രിെയ വിളിക്കാൻ
പറ
.
അേപ്പാൾ അവർ, “വിളിക്കരുെതന്നാണു് ക ിച്ചി
രി ന്നതു് ” എന്നറിയി . ഉടെന അച്ഛൻ ന രിപ്പാടു്,
“കപ്ളിങ്ങാടിെന വിളിക്കാൻ നിങ്ങൾെക്കാെക്ക ഭയമാ
െണങ്കിൽ ഞാൻതെന്ന വിളിക്കാം” എ പറ
ന
രി കിടന്നിരുന്ന മുറിയുെട വാതിൽക്കൽ െച വാതിൽ
തള്ളി റ . അേപ്പാൾ ദുർന്നിരീക്ഷ്യമായ ഒരു േതജ
സ്സാണു് അവിെട കാണെപ്പട്ടതു്. േദഹം സ്തംഭി കയും
ക മഞ്ഞളി കയുംെച കയാൽ ഇളകാൻേപാലും
ശക്തനല്ലാെത അച്ഛൻ ന രിപ്പാടു നിന്നനിലയിൽ കു
റ േനരം അവിെട നി . അേപ്പാൾ അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ക കാണാറായി. ആ സമയം കപ്ളിങ്ങാ ന രിെയ
അേദ്ദഹം കണ്ടതു് ചതുർബാഹുവായ മഹാവി വിെന്റ
രൂപത്തിലാണു്. ഉടെന അച്ഛൻ ന രിപ്പാടു ഭയാ ത
ഭക്തി വിഹ്വലനായി സാഷ്ടാംഗം വീണു നമ രിച്ചി ്
ഒ ം മിണ്ടാെത യഥാ പൂർവ്വം വാതിൽ ചാരിെക്കാ
മടങ്ങിേപ്പാ . താൻ കണ്ട അ തെത്ത റി ് അച്ഛൻ
ന രിപ്പാടു് അ ് ആേരാടും ഒ ം പറഞ്ഞില്ല.
കഥകളി ഏകേദശം പകുതിയായേപ്പാേഴ ം
കപ്ളിങ്ങാ ന രി ഉണർെന്നണി ് അരങ്ങെത്ത
ത്തി പാടി ടങ്ങി. അ ് അേദ്ദഹത്തിെന്റ പാ ്
പതിവിലധികം നന്നായതിനാൽ എല്ലാവരും വള
െര സേന്താഷി . അച്ഛൻ ന രിപ്പാട്ടിെല ണ്ടായ
സേന്താഷം സീമാതീതമായിരു .
കഥകളി കഴി
േവഷക്കാെരല്ലാവരും േവഷെമാെക്ക
അഴി മുഖേത്തതു തുട വന്നേപ്പാേഴ ം അച്ഛൻ ന രി
പ്പാടും കുളിയും നിത്യകർമ്മാനുഷ്ടാനവും കഴി
വ .
ധാനേവഷക്കാർ മുതൽ െപട്ടിക്കാർ വെര എല്ലാവർ
ം യഥാേയാഗ്യം സമ്മാനങ്ങളും പതിവുള്ള പണവും
െകാടുത്തതിെന്റ േശഷം അച്ഛൻ ന രിപ്പാടു് കപ്ളിങ്ങാ
ന രിെയ അടുക്കൽ വിളി ്, “കപ്ളിങ്ങാട്ടിെന്റ പാ
ട്ടിെന റി ് പലരും ശംസി േകൾക്കാറു ്. പാ ്
േകൾക്കാൻ എനി ് ഇന്നെല മാ േമ സംഗതിയായു
. പാ വളെര േകമം തെന്ന. ഇ യും നന്നായി ള്ള
കഥകളിപ്പാ ഞാൻ ഇതിനുമു േകട്ടിട്ടില്ല. വളെര
സേന്താഷമായി. കപ്ളിങ്ങാടു സന്ധ്യാവന്ദനത്തിനു േന
രനീക്കം വരു ന്നതിെന റി ം മ ം ഇന്നെല ഞാൻ
ഏതാെണ്ടാെക്ക പറ
േപായി. അങ്ങയുെട േയാഗ്യത
യറിയാെത അങ്ങെനെയാെക്ക ഞാൻ പറഞ്ഞതാണു്.
അതു െകാ മുഷിച്ചിൽ േതാന്നരുതു്. കപ്ളിങ്ങാടിെന്റ
േയാഗ്യത വിചാരിച്ചാൽ ഇങ്ങെനെയാ മല്ല ബഹു
മാനിേക്കണ്ടതു്. എങ്കിലും ഒരു കഥകളിയുടമസ്ഥെന്റ
നിലയിലാണേല്ലാ ഇേപ്പാൾ വന്നിരി ന്നതു്. അതുെകാ
് ഇേപ്പാൾ ഇതിരിക്കെട്ട” എ ് പറ
് ഒരു കു
പാവുമു സമ്മാനി സേന്താഷിപ്പിച്ചയ .
കഥകളിേയാഗക്കാർ അവിെടനി േപായതിെന്റ
േശഷം അച്ഛൻ ന രിപ്പാടു് അവിെടയുണ്ടായിരുന്ന ചില
ന രിമാേരാടു് താൻ തേലദിവസം കണ്ട അ തെത്ത
റി പറ
. കപ്ളിങ്ങാ ന രി ബുദ്ധിമാനും സമർ
ത്ഥനുമാെണങ്കിലും ഹ്മേതജ ം ാഹ്മണവൃത്തിയുമി
ല്ലാത്തയാളാെണ പറ
പുച്ഛി െകാണ്ടിരുന്ന ന
രിമാരും മ ം അക്കാലം മുതൽ അേദ്ദഹെത്തക്കണ്ടാൽ
സബഹുമാനം വന്ദി തുടങ്ങി.
കപ്ളിങ്ങാ ന രി േവഷം പരിഷ്ക്കരി ് ഇന്നിന്ന
വർ പച്ച, ഇന്നിന്നവർ കത്തിെയ ം മ ം നിശ്ച
യിച്ചേപ്പാൾ വിദ ജ്ജിഹ്വനും ഒരു രാക്ഷസ രാജാവായ
തു െകാ ് കത്തി എന്നാണു നിശ്ചയിച്ചിരുന്നതു്. ഒരു
സ്ഥല ് ഒരു കഥകളി വിദ ജ്ജിഹ്വെന്റ േവഷം
െക ന്നയാൾ കത്തി േത ചുട്ടി കിട . ചുട്ടി
തീർന്നേപ്പാൾ ആ േവഷക്കാരൻ നല്ല ഉറക്കമായിരു .
അയാെള ചുട്ടിക്കാരൻ വിളി ണർത്തി. േവഷക്കാരൻ
ഉറക്കിപ്പിച്ചേയാടു കൂടി എണീറ്റിരു ് ഓർമ്മ കൂടാെത
ൈകെകാ മുഖ
േതച്ചിരുന്നതും ചുട്ടിയുെമല്ലാം തൂ
വല്ലാെതയാക്കിത്തീർ . വീ ം കത്തി േത ചുട്ടികു
ത്തി േവഷം തീർക്കാൻ സമയമില്ലാതിരുന്നതുെകാ ്
കപ്ളിങ്ങാ ന രി “ഇനി ആ േവഷം അങ്ങെന മതി”
എ പറ
കണ്ണിൽക്കണ്ടെതല്ലാം അയാളുെട തല
യിലും േദഹത്തിലുെമല്ലാം െവ െകട്ടി േവഷം തീർ ്
അയാെള അരങ്ങേത്ത തള്ളിയയ . അ മുതൽ
വിദ ജ്ജിഹ്വെന്റ േവഷം ഇേപ്പാൾ ക വരുന്ന വിധ
ത്തിൽ വികൃതമായി തെന്ന നടപ്പായി.
കപ്ളിങ്ങാ ന രി കഥകളി പരിഷ്ക്കരിച്ചതിെന്റ
േശഷം േവെറ ര
ന രിമാരും അൽപാ ം േഭദഗ
തികേളാടു കൂടി കഥകളി പരിഷ്ക്കരി . അതിനാൽ കഥ
കളി കപ്ളിങ്ങാട്ടൻ, കലടിേക്കാടൻ, െവട്ട നാ
ടൻ ഇങ്ങെന മൂ രീതി നടപ്പായിത്തീർ . ഇവയിൽ
െവട്ട നാടൻ രീതി ് അധികം ചാരം സിദ്ധിച്ചി
ല്ല. അതു് ഇേപ്പാഴും വിരള ചാരമായിത്തെന്ന ഇരി
േന്നയു . കപ്ളിങ്ങാടൻ, കല്ലടിേക്കാടൻ എന്നീ ര
രീതികൾ ആദ്യം തെന്ന ധാരാളം ചാരം സിദ്ധി
. അവ ഇേപ്പാഴും ചുര ചാരേത്താടുകൂടി തെന്നയാ
ണിരി ന്നതു്. ഈ മൂ രീതികളും തമ്മിൽ ആട്ടത്തി
നും ചാട്ടത്തിനും ചവി കൾ ം കലാശങ്ങൾ മല്ലാെത
േവഷങ്ങൾ വലിയ വ്യത്യാസെമാ മില്ല. തിരുവി
താംകൂർ, െകാച്ചി എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ ഇേപ്പാഴും കപ്ളി
ങ്ങാടൻ രീതിതെന്നയാണു് അധികം ചാരത്തിൽ ഇരി
ന്നതു്. കല്ലടിേക്കാടൻ രീതി ് അധികം ചാരം
ിട്ടീഷു മലബാറിലാണു്.
ന െട കഥാനായകനായ കപ്ളിങ്ങാ ന രിയുെട
കാലാനന്തരവും ആ ഇല്ല ണ്ടായവെരല്ലാം ബുദ്ധിമാ
ന്മാരും സമർത്ഥരുമായിരു െവ ം ഇേപ്പാഴും അവിെട
അങ്ങെനതെന്നയാണു് ഇരി ന്നെത മാണു് പലതും
പറ
േകട്ടി ള്ളതു്.
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വിജയാ ി മാഹാത്മ്യം
വിജയാ ിെയ ം അതിെന്റ പരിഭാഷയായി “െവന്നി
മല” എ ം പറ
വരുന്ന പുണ്യപർവതം സ്ഥിതി
െചയുന്നതു് തിരുവിതാംകൂർ സംസ്ഥാന ് ചങ്ങനാേശ്ശ
രിത്താലൂക്കിലുൾെപ്പട്ട പുതുപ്പള്ളിപ്പകുതിയിലാണു്. േകാ
ട്ടയം പട്ടണത്തിൽ നി ് ഈ സ്ഥലേത്ത ് ഏകേദശം
ഏഴു നാഴിക മാ േമ ദൂരമു . ഈ പുണ്യസ്ഥലേത്തയും
ഇവിെടയുള്ള “ഇരവിപുരം” എന്ന േക്ഷ െത്തയും കുറി
േകട്ടിട്ടില്ലാത്തവരായി േകരളത്തിൽ അധികം േപരുണ്ടാ
യിരി െമ േതാ ന്നില്ല. എങ്കിലും ഈ സ്ഥലത്തി
െന്റ മാഹാത്മ്യേത്തയും ഈ േക്ഷ ത്തിെന്റ ആഗമേത്ത
യും പറ്റി അറിഞ്ഞി ള്ളവർ ചുരുക്കമാകയാൽ അങ്ങെന
യുള്ള ജനങ്ങളുെട അറിവിേലക്കായി എെന്റ അറിവിൽ
െപ്പട്ടിടേത്താളം സംഗതികൾ ചുരുക്കത്തിൽ താെഴ കു
റി
.
പ ് പരേദശങ്ങളിൽ നി ചില െപരുമാക്കന്മാർ
വ പ
െകാല്ലം വീതം േകരളരാജ്യെത്ത ഭരിച്ചി
രു െവ ള്ളതു ചരി
സിദ്ധമാണേല്ലാ. അങ്ങെന
വ േകരളച വർത്തികളായി വാണിരുന്ന െപരുമാ
ക്കന്മാരിൽ ഒടുവിൽ വന്നയാളും ജാവത്സലനും ഭരണ
നിപുണനും വലിയ വിദ്വാനും മഹാകവിയും വി ഭക്ത
നും തെന്റ കാലാവധി (പ
െകാല്ലം) കഴിഞ്ഞി ം,
ജനങ്ങളുെട അേപക്ഷ കാരം മുപ്പത്താറു സംവത്സരം
േകരളം ഭരി െകാ െകാടുങ്ങ ർ തിരുവഞ്ചി ളെത്ത
ന്ന സ്ഥല
താമസിച്ചിരുന്ന മഹാനും “കുലേശഖരവർ
മ്മാ”െവ
സിദ്ധനുമായിരുന്ന േചരമാൻ െപരുമാൾ
ഒരിക്കൽ തിരുവഞ്ചി ള നി ജലമാർഗ്ഗമായി െത
ക്കൻ ദി കളിേല പുറെപ്പ . േകാട്ടയത്തിനു പടി
ഞ്ഞാറുവശം േവമ്പനാ കായലിൽ എത്തിയേപ്പാൾ കിഴ
ഭാഗത്തായി ഒരു സ്ഥല ് ആകാശത്തിൽ നക്ഷ
സ്വരൂപികളായ സപ്തർഷികൾ നൃത്തം െച െകാ ്
ദക്ഷിണം വ ന്നതായിക്ക ് അവിെട ഭൂഭാഗ ്
എെന്തങ്കിലും ഒരു വിേശഷമുണ്ടായിരിക്കണെമ വി
ചാരി ് വഞ്ചി െകാടുരാറുവഴി േനെര കിഴേക്കാ വയ്ക്കാൻ
കൽപി കയും വഞ്ചിക്കാർ അ കാരം െച കയും െച
.
അങ്ങെന ഏതാനും നാഴിക കിഴേക്കാ െചന്ന
േപ്പാൾ വഞ്ചി പുതുപ്പള്ളിേദശ
പാലൂർപ്പണിക്കർ
എ
സിദ്ധനായിരുന്ന നായരുെട കടവിൽ െച
ന്നടു . അവിെട െകാടുരാരു് അവസാനി കയും
അവിെടനി കിഴേക്കാ ് കര േദശമാകയാൽ വഞ്ചി
യിൽേപ്പാകുവാൻ നിവൃത്തിയില്ലാെത വരികയും െചയ്തതു
െകാ ് േചരമാൻ െപരുമാളും അനുചരന്മാരും അവിെട
കരയ്ക്കിറങ്ങി. ആ വിവരമറി
പാലൂർ മൂത്തപണിക്കർ
വീട്ടിൽ നി ് ഇറങ്ങിെച്ച െപരുമാെളക്ക വന്ദി ്
അവിെട എഴുന്നള്ളിയതിെന്റ ഉേദ്ദശ്യെമന്താെണ
േചാദി കയും െപരുമാൾ താൻ നക്ഷ ങ്ങൾ ദക്ഷി
ണം െവ ന്നതായിക്ക ് ആ സ്ഥല ് എെന്തങ്കിലും
വിേശഷമുണ്ടായിരി െമ വിചാരി ് അവിെടേപ്പായി
േനാക്കാനായി വന്നിരിക്കയാെണ ള്ള പരമാർത്ഥം
പണിക്കെര ഹിപ്പി കയും െച . അേപ്പാൾ വി
ദ്യാവൃദ്ധനും വേയാവൃദ്ധനുമായിരുന്ന ആ പണിക്കർ
െപരുമാെള വീ ം വന്ദി െകാ
താെഴ വരുന്ന
കാരം പറ
:
“അല്ലേയാ എെന്റ ത രാേന!” ഇവിെട നി ര
മൂ നാഴിക കിഴ ് ഒരു പുണ്യസ്ഥലമു ്. അെതാരു
മലയാണു് അതിനു സം ത പണ്ഡിതന്മാർ “വിജയാ
ി” എ ം സാധാരണ ജനങ്ങൾ “െവന്നിമല” എ ം
േപർ പറ
വരു . ആ മലയിൽ പ ് “കപിലൻ”
മുതലായി അേനകം മഹർഷി േ ഷ്ഠന്മാർ തപ െച
പാർത്തിരു . ആ മലയുെട ഉപരിഭാഗത്തായി മഹാ
വി വിെന്റ ഒരു ബിംബവുമുണ്ടായിരു . ആ ബിംബം
അവിെട ആരും തിഷ്ഠിച്ചതല്ലായിരു , സ്വയംഭൂവാ
യിരു . ആ ബിംബത്തിങ്കൽ േദവന്മാരും ഋഷീബശ്വര
ന്മാരുമല്ലാെത മറ്റാരും പൂജയും മ ം െചയ്തിരുന്നില്ല. ആ
വി ഭഗവാെന േസവി െകാണ്ടാണു് കപിലാദികൾ
അവിെടത്താമസിച്ചിരുന്നതു്.
“അവിെട ആ താപസന്മാർ അവിെടത്താമസിച്ചിരു
ന്ന കാല ് എവിെട നിേന്നാ ഏതാനും രാക്ഷസന്മാർ
അവിെടെച്ച േചരുകയും ഈ മഹർഷിമാെര പലവി
ധത്തിൽ ഉപ വി തുട കയും െച . ദുഷ്ടന്മാരായ
രാക്ഷസന്മാരുെട ഉപ വം ദുസ്സഹമായിത്തീരുകയാൽ
ആ താപസ ഷ്ഠന്മാർ ആ പുണ്യസ്ഥലം വി
ാണ
ഭീതിേയാടുകൂടി കിഴേക്കാേട്ടാടി ശബര്യാ മത്തിങ്കൽ
െചെന്നത്തി. അേപ്പാൾ ദശരഥപു നായ സാക്ഷാൽ
ീരാമച ൻ അവിെടെയത്തി ശബരി ് േമാക്ഷം
െകാടുത്തി തെന്റ സേഹാദരനായ ലക്ഷ്മണേനാടുകൂ
ടി പമ്പാതീരത്തിങ്കെലത്തിത്താമസി ന്നതായിേക്ക ്
ഈ മഹർഷിേ ഷ്ഠന്മാർ അവിെടെച്ച
ീരാമെന
ശരണം ാപി തങ്ങളുെട സങ്കടമറിയി . അക്കാ
ല
സീതാവിരഹദുഃഖാ ാന്തനായിരു െവങ്കിലും
കരുണാനിധിയും ആ ിതവത്സലനുമായ ീരാമച
ൻ മഹർഷിമാരുെട സങ്കടം േകട്ട ക്ഷണത്തിൽ അവ
രുെട സങ്കടം തീർ
െകാടു ന്നതിനു ലക്ഷ്മണെന നി
േയാഗി . ഉടെന ലക്ഷ്മണൻ വി മ ം ധരി ് തെന്റ
േജ്യഷ്ഠെന്റ ആജ്ഞാപുഷ്പെത്ത ശിരസാവഹി െകാ ്
മഹർഷിമാേരാടു കൂടിേപ്പായി െചറുഞാെണാലിയി െകാ
് ആ മലയിൽ െച കയറി. ലക്ഷ്മണെന്റ െചറുഞാ
െണാലി േകട്ടക്ഷണത്തിൽ കാലേചാദിതന്മാരായ ആ
രാക്ഷസന്മാർ ആയുധങ്ങൾ ധരി െകാ ലക്ഷ്മണേനാ
ടു േനരി . ക്ഷണേനരം െകാ ് ലക്ഷ്മണൻ ആ രാക്ഷ
സന്മാെരെയലാം നി ഹി മഹർഷിമാരുെട സങ്കടം
തീർത്തി പൂർവ്വസന്നിധിയിേല തെന്ന തിരി േപാ
വുകയും െച . ലക്ഷ്മണനു വിജയം സിദ്ധിച്ച സ്ഥലമാ
യതിനാലാണു് ആ മല “വിജയാ ി” എ നാമം സി
ദ്ധിച്ചതു്. അതിെന്റ പരിഭാഷയായിട്ടാണു് ജനങ്ങൾ “െവ
ന്നിമല” എ പറയുന്നതു്. “െവന്നി” എന്ന വാക്കിനു
ജയം എ ം അർത്ഥമുണ്ടായിരിക്കാം. “ജയേഭരി” എന്ന
സം തവാക്കിെന്റ പരിഭാഷയായി മലയാളത്തിൽ
“െവന്നിപ്പറ” എ പറയാറു ്.
“ആ മലയിൽ പ
തപ െച െകാ
താ
മസിച്ചിരുന്ന മഹർഷിേ ഷ്ഠന്മാെരല്ലാം ഇേപ്പാഴും
അവിെടത്തെന്ന ഉെണ്ടന്നാണു ജനങ്ങൾ പറയുകയും
വിശ്വസി കയും െച േപാരുന്നതു്. എന്നാലിേപ്പാൾ
കലിയുഗമായതുെകാ ് അവെര മനുഷ്യർ
ത്യ
ക്ഷമായി കാൺമാൻ കഴിയുന്നില്ല. എ മാ മല്ല,
മഹർഷിമാരിേപ്പാൾ താമസി ന്നതു് അവിെടയുള്ള
വലിയ ഗുഹകളിലാണു്. ഇേപ്പാഴും അവരുെട മനസ്സിൽ
രാക്ഷസഭയവും ജേനാപ വുമുണ്ടാകരുെത ള്ള വിചാ
രമുള്ളതിനാൽ അവർ ഗുഹകളുെട േവശനദ്വാരങ്ങൾ
ആരും ക പിടിക്കാെതയിരിക്കത്തക്കവണ്ണം ആച്ഛാ
ദി െകാണ്ടാണു് താമസി ന്നതു്. എന്നാലവർ പ
പർണ്ണശാലകൾ െകട്ടി അവിെടത്താമസിച്ചിരുന്ന സ്ഥല
ങ്ങൾ ക പിടി ന്നതിനു ചില ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഇേപ്പാഴും
അവിെട കാൺമാനു ്. ആ മലയിൽ ഏഴു വലിയ
സര കളും എഴുപത്തിര ് അൽപസര കളുമു ്.
ജനങ്ങൾ വലിയ സര കെള “ചിറ”കെള ം അൽപ
സര കെള “ഓലി”കെള മാണു് പറ
വരുന്നതു്.
അവെയലാം പുണ്യതീർത്ഥങ്ങളാണു്. അവയിൽ േവ
നെല ം വർഷെമ മുള്ള വ്യത്യാസം കൂടാെത സദാ
സ്ഫടികസദൃശമായ നിർമ്മലജലം പരിപൂർണ്ണമായിരി
. മലയിൽ നി തീർത്ഥം ഒലി വ സദാ
ആ സര കെള നിറ െകാണ്ടാണിരി ന്നതു്. അതി
നാൽ ഒരിക്കലുമവയിൽ ജലം കുറ
േപാകുന്നില്ല
എന്നാൽ ഒരു കാല ം കര കവി
് ഒഴുകു മില്ല
അവിെടെച്ച കണ്ടാൽ അവ ദിവ്യങ്ങളായി ള്ള പുണ്യ
സര കളാെണ ് ആരും സമ്മതി ം. ആ പുണ്യ
തീർത്ഥങ്ങളിൽ സ്നാനതർപ്പണങ്ങളും പിതൃ ിയകളും
െചയ്താൽ േമാക്ഷവും പിതൃ ീതിയും സിദ്ധി െമന്നാ
ണു് ജനങ്ങളുെട വിശ്വാസം.
“വിജയാചലതീർേത്ഥഷു സ്നാത്വാ ഭക്ത്യാ പി
തൃ ിയാം
കേരാതി മേനേജാ യ ഗയാ ാദ്ധഫലം
ലേഭൽ”
എ സ്ഥലപുരാണത്തിൽപ്പറഞ്ഞി മു ്. അതി
നാൽ അർേദ്ധാദയം, മേഹാദയം, അമാവാസി മുതലായ
പുണ്യദിവസങ്ങളിൽ അവിെട സ്നാനതർപ്പണാദികൾ
ക്കായി അസംഖ്യം ജനങ്ങൾ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ
നി മായി ഇേപ്പാഴും അവിെട വരു
്. പുണ്യ
ദിവസങ്ങളിൽ േദവന്മാരും അവിെട വരു െണ്ടന്നാണു്
ജന തി. ഈ മലയുെട അന്തർഭാഗ ം തീർത്ഥങ്ങ
ളുെണ്ട ം അവിെടയുയിരി ന്ന താപസേ ഷ്ഠന്മാർ
പുണ്യദിനങ്ങളിൽ അവയിൽ സ്നാനനതർപ്പണാദികൾ
െച
െണ്ട മുള്ള കാര്യം തീർച്ചയാണു്. എെന്ത
ന്നാൽ, പുണ്യദിനങ്ങളിൽ മലയിൽ നി ് ഒലി വരുന്ന
തീർത്ഥേത്താടുകൂടി ദർഭ ം പൂക്കളും അക്ഷതവും
മ ം ഇേപ്പാഴും പതിവായിക്ക വരു
്. ഇവ ആ
മഹർഷിമാരുെട തർപ്പണത്തിെന്റ വകയായിരിക്ക
ണമേല്ലാ.
“എന്നാൽ ആ മലയുെട മുകളിൽ പ ണ്ടായിരുന്ന
വി വി ഹം ഇേപ്പാൾ അവിെട ത്യക്ഷമായി കാൺ
മാനില്ല. അതു മണ്ണിനടിയിൽ മറ
േപായിരി
.
എങ്കിലും ആ ബിംബമുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലം ക പിടി
ക്കാൻ മാർഗ്ഗമു ്. ആ മലയിൽ ഇേപ്പാഴും ചില േവട
ന്മാർ കുടുംബസഹിതം താമസി
്. അവരിൽ ാ
ധനെന്റ േപർ “ഇരവി” എന്നാണു്. അവൻ ഒരു ദിവസം
പാരെകാ ് കാ കിഴ കൾ മാന്തിപ്പറിച്ചേപ്പാൾ ഒരു
സ്ഥല
നി രക്ത വാഹമുണ്ടായി. അവൻ അതു
ക േപടി കയും അവനു േമാഹാലസ്യമുണ്ടാവുകയും
െച . പിെന്ന മൂേന്നമുക്കാൽ നാഴിക കഴിഞ്ഞതിെന്റ
േശഷമാണു് അവനു് േബാധം വീണതു്. അവെന്റ പാര
ആ വി ബിംബത്തിൽ െകാണ്ടതിനാലാണു് രക്ത വാ
ഹമുണ്ടായതു്. ആ ഇരവിേയാടു പറഞ്ഞാൽ അവൻ സ്ഥ
ലം കാണി തരും. അവെന്റ കൂ കാേരാ മേറ്റാ ഇനിയും
ആ സ്ഥല
മാ കേയാ കുഴി കേയാ െചയ്യാനിടയാ
കാെത സൂക്ഷി െകാ ് അവൻ ആ സ്ഥലത്തിനു സമീ
പി തെന്നയാണു് കുടിെകട്ടി താമസി വരുന്നതു് ”.
േചരമാൻ െപരുമാൾ: എനി ് ആ സ്ഥലം തെന്നയാ
ണു് കാേണണ്ടതു്. താെഴയിരി ന്ന വി വി
ഹെത്ത ഉേദ്ദശി സപ്തർഷികൾ ആ സ്ഥലത്തി
െന്റ ഉപരിഭാഗ തെന്നയായിരിക്കണം ദക്ഷി
ണം വ ന്നതായി ഞാൻ കണ്ടതു്. അതുെകാ ്
നമു ് അേങ്ങാ േപാകാം. പണിക്കരും ഒരുമി
തെന്ന വരണം.
പണിക്കർ: എഴുന്നള്ളേത്താടുകൂടി വരുന്നതിനു് അടിയ
നു വിേരാധെമാ മില്ല; സേന്താഷ
മാണു്. പേക്ഷ എഴുന്ന ന്ന കാര്യമാണു് വലിയ
വിഷമമായിട്ടിരി ന്നതു്. ഒരൂടുവഴി മാ േമ
ഉ . അതുതെന്ന വലിയ കാട്ടിൽ ടിയാണു്.
വാഹനങ്ങളിൽ േപാകാനും നിവൃത്തിയില്ല.
കാൽനടയായിത്തെന്ന േപാേകണ്ടിയിരി
.
അമാവാസി ദിവസങ്ങളിലും മ ം അടിയങ്ങൾ
േപാകുന്നതുതെന്ന വളെര യാസെപ്പട്ടാണു്.
പിെന്ന തിരുേമനി എഴുന്ന ന്നെതങ്ങെനയാ
െണന്നാണു് അടിയൻ വിചാരി ന്നതു്.
െപരുമാൾ: അതിെന റി വിചാരിേക്കണ്ട. ഞാൻ
നട െകാള്ളാം. എനി ് ഇെതാ ം യാസ
മായി േതാ ന്നില്ല.
“എന്നാൽ ക നേപാെല” എ പറ
പണിക്കർ
മാർഗ്ഗദർശിയായി മുൻേപയും െപരുമാളും സഹചരന്മാ
രും പിന്നാെലയുമായി ് അവിെടനി ് പുറെപ്പ .
ഇവർ മലയിേല പുറെപ്പട്ടതു മരംേകാ ന്ന മ
ള്ള മകരമാസത്തിെലാരു ദിവസം െവളുപ്പാൻകാലത്താ
യിരു . അേപ്പാൾ മഞ്ഞിെന്റ തണു സാമാന്യത്തില
ധികമുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ േചരമാൻ െപരുമാൾ പാലൂർ
പണിക്കേരാടു്, “ഇവിെടത്തെന്ന മഞ്ഞിെന്റ ൈശത്യം ദു
സ്സഹമായിരി
. മലയിൽ െച േമ്പാൾ ഇതു് ഇതില
ധികമായിരി മേല്ലാ” എ പറ
. അേപ്പാൾ പണി
ക്കർ, “മലകളിൽ മ
് മ ള്ള സ്ഥലങ്ങളിലുള്ളതിൽ
അധികമായിരി ന്നതു സാധാരണമാണു്. എന്നൽ ഈ
മലയിലങ്ങെനയല്ല. ഇവിെട മ
ം തണു ം േലശം
േപാലുമില്ല. അടിയൻ അറിയിച്ചതു പരമാർത്ഥമാെണ ്
അവിെടെച്ച േമ്പാൾ തിരുമനസ്സിേല േബാദ്ധ്യെപ്പടും.
അവിെട മരങ്ങളുെട ഇലകളിൽേപാലും മ
െവള്ളം
കാണുകയില്ല. പ ് ഇവിെടയും മ
് മ ള്ള മലക
ളിെലേപ്പാെല ഉണ്ടായിരു െവ ം മഹർഷിമാരുെട
അേപക്ഷ കാരം രാക്ഷസനി ഹത്തിനായി വന്നി
രുന്ന ലക്ഷ്മണസ്വാമി മഞ്ഞിെന്റ ൈശത്യം ദുസ്സഹ
മായിത്തീരുകയാൽ കപില മഹർഷി “ഈ മലയിൽ
മഞ്ഞില്ലാെതയായിേപ്പാകേട്ട” എ ശപി കയാലാ
ണു് ഇവിെട മഞ്ഞില്ലാെതയായിേപ്പാെയെത മാണു്
ഐതിഹ്യം. അെതങ്ങെനയായാലും ഇവിെട മഞ്ഞിെല്ല
ള്ള കാര്യം വാസ്തവം തെന്ന” എ പറ
.
ഇങ്ങെന ഓേരാ പറ
െകാ ് നട ് അവർ
വിജയാ ിയുെട ഉപരിഭാഗെത്തത്തി. ആ കാ വഴിയിൽ
ടി കാൽനടയായി കയറ്റം കയറി മലയുെട മുകളിെല
ന്നതിനു േചരമാൻ െപരുമാൾ സഹചരന്മാേരാളം
തെന്ന യാസവും ക്ഷീണവുമുണ്ടായില്ല. അേദ്ദഹത്തി
െന്റ േദഹം അങ്ങെനയുള്ളതായിരു വേല്ലാ.
“ഔന്നത്യം േചർന്ന മൂ ം പൃഥുഗളവുമുയർ
െള്ളാരംഗങ്ങൾതന്നിൽ
േച്ചർന്നീടും െപാന്മണികർണ്ണിക വിലസിടുമാ
ക്കർണ്ണപാശങ്ങൾ ര ം
നന്നായ് മുേട്ടാളവും തൂങ്ങിയ കരയുഗവും നല്ല
െപാൻവർണ്ണവും പൂണ്ടന നായാമേമവ ടലതു ജനത ള്ള ദുഃഖ
ങ്ങൾ തീർ ം”
എന്നാണേല്ലാ ‘സുഭ ാധനഞ്ജയം’ നാടകത്തിൽ
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ആകാരെത്ത വർണ്ണിച്ചിരി ന്നതു്.

അവർ മലയുെട ഉപരിഭാഗെത്തത്തിയതിെന്റ
േശഷം പാലൂർപ്പണിക്കർ ഇരവിെയ വിളി ് അവൻ
കാ കിഴ
മാന്തിയ സമയം രക്ത വാഹമുണ്ടായ
സ്ഥലം കാണി െകാടു വാൻ പറയുകയും അവൻ
കാണി െകാടു കയും െച . േചരമാൻ െപരുമാൾ ആ
സ്ഥലത്തിനു മൂ
ദക്ഷിണം െവ നമ രിച്ചതിെന്റ
േശഷം ഇരവിെയ വിളി ് “ഈ സ്ഥലത്തിനു ”േകാ
ട്ട” എ േപരിട്ടിരി
. അതിനാൽ േമലിൽ ഈ
സ്ഥലത്തിനു “െവന്നിമലേക്കാട്ട” എ നാമമായിരി
ന്നതാണു്. പ സ്വയംഭൂവായ ബിംബമുണ്ടായിരുന്ന
സ്ഥല ് ഒരു േക്ഷ ം പണിയി േദവ തിഷ്ഠ നടത്തി
ക്കണെമ നാം വിചാരി
. അതിനാൽ നീയും നി
െന്റ ജാതിക്കാരായ േവടന്മാരിൽ ആരുംതെന്ന േമലാൽ
ഈ മലയുെട ഉപരിഭാഗ
താമസിക്കരുതു്. എന്നാൽ
വളെരക്കാലമായി ഇവിെട താമസി വരുന്ന നിങ്ങൾ
ഇവിടംവി േപാകണെമ നാം ആജ്ഞാപി ന്നില്ല.
ഈ മലയുെട നാലു വശങ്ങളിലും അടിവാരങ്ങളിൽ
കുടിൽ െകട്ടി ഈ േകാട്ട കാവലായി നിങ്ങൾ താമ
സി െകാള്ളണം. നിങ്ങളിലാരും ഈ േകാട്ടയിലുള്ള
പക്ഷിമൃഗാദികെള ഹിംസി കേയാ കാടുകളും മരങ്ങളും
െവട്ടിയഴി കേയാ െച േപാകരുെത മാ മല്ല,
അന്യന്മാർ വ ് അ കാരെമാ ം െചയ്യാെത നിങ്ങൾ
സൂക്ഷി കയും േവണം. ഇതിേല ് എെന്തങ്കിലും
െചറുതായ ഒരു തിഫലം നാം നിങ്ങൾ തരികയും
െചയ്യാം. ഈ സ്ഥലം പ ് മഹർഷിമാരുെട തേപാവ
നമായിരു വേല്ലാ. ആ സ്ഥിതിയിൽതെന്ന ഇവിടം,
േമലാൽ ഇവിെട തിഷ്ഠിക്കെപ്പടുന്ന േദവെന്റ സേങ്കത
മായിരിക്കണെമന്നാണു് നാം ആ ഹി ന്നതു് ” എ ്
പറ
. ഇതു െക ് ഇരവി താണുെതാഴുതുെകാ ്,
“െപാ ത രാേന! അടിയങ്ങൾ ക ന വിേരാധ
മായി യാെതാ ം വർത്തി ന്നവരല്ല. ക നേപാ
െലെയല്ലാം ഇവിടുെത്ത അടിമകളായി അടിയങ്ങൾ
േകാട്ടയുെട നാലുവശ ം അടിവാരങ്ങളിൽ മാടങ്ങൾ
െകട്ടിപ്പാർ
െകാള്ളാം. ഈ മല തേപാവനമായിരു
ന്നതുെകാ ് ഇവിെട ദുഷ്ടമൃഗങ്ങെളാ ം തെന്ന ഇല്ല.
ഇവിെട മൃഗങ്ങെള പറയാൻ മരഞ്ചാടികൾ മാ േമ
യു . അവർ ീരാമഭക്തന്മാരാെണ ള്ള വിശ്വാസം
നിമിത്തം അവെര ആരും ഹിംസിക്കാറുമില്ല. പിെന്ന,
ഇവിെടയുള്ള കാടും മരങ്ങളും ആരും െവട്ടി നശിപ്പി
ക്കാെത അടിയങ്ങൾ േത്യകം സൂക്ഷി െകാ കയും
െചയ്യാം” എ ണർത്തി .
ഇ യും കഴിഞ്ഞേപ്പാേഴ ം ജനങ്ങൾ േക േകൾ
പ്പി േചരമാൻ െപരുമാൾ എഴുന്നള്ളിയിരി ന്ന വിവ
രമറിയുകയും അരിയും കറിേക്കാ കളും മ ം േശഖരി ്
ആ മലയുെട മുകളിൽ എത്തി കയും സമീപസ്ഥന്മാരും
“മലേമൽക്കാവുസമൂഹ”ത്തിലുൾെപ്പട്ടവരുമായ േചാഴിയ
പ്പട്ടന്മാെര വരുത്തി ചതുർവ്വിധവിഭവങ്ങേളാടുകൂടി അമൃ
േതത്തിെനല്ലാം തയ്യാറാക്കി കയും െച . േകരളച
വർത്തിയായിരുന്ന മഹാരാജാെവഴുന്നള്ളിയിരി ന്ന
തായി അറിഞ്ഞാൽ അമൃേത ം മ ം തയ്യാറാ ന്നതി
നു് എല്ലാവരും സന്നദ്ധരായിരി മേല്ലാ. ഭക്ഷണത്തിനു്
േവ ന്നെതല്ലാം തയ്യാറായി എന്നറി
േചരമാൻ െപ
രുമാൾ മുതലായവർ ഓേരാ ചിറകളിൽേപ്പായി സ്നാനം
മുതലായവ കഴി വ
േത്യകം േത്യകം മാറിയിരു
് യഥാ മം ഊണുകഴി . ആ വനേഭാജനം അവർ
െക്കല്ലാവർ ം ഏറ്റവും സേന്താഷ ദവും സുഖവുമായി
എ ് അവരിൽ നി തെന്ന അന്യന്മാർ ം അറിയാ
നിടയാവുകയും െച .
പിെന്ന ജനങ്ങൾ ടി േചരമാൻ െപരുമാളുെട
തത്കാലതാമസത്തിനായി ആ മലയുെട പടിഞ്ഞാെറ
ച്ചരുവിൽ ഒരു പുര അ ൈവകുേന്നരേത്ത തെന്ന
െകട്ടിയുണ്ടാക്കി. അേപ്പാൾ മുതൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ
താമസം അവിെടയാക്കി. അവിെട േവ ന്ന സകലസാ
ധനങ്ങളും മുറ ് ഇട ഭുക്കന്മാരും നാടുവാഴികളും മ ം
േശഖരി െകാടു െകാണ്ടിരു . പാചകവൃത്തി മല
േമൽക്കാവു സമൂഹക്കാർതെന്ന നടത്തി. ഭൃത്യന്മാരും മ ം
െപരുമാളുെട െടത്തെന്ന ധാരാളമുണ്ടായിരു . പി
െന്ന പാലൂർപ്പണിക്കർ മുതലായി മൂ േപർ വിേശഷാൽ
െച കൂടുകയും െച . േചരമാൻ െപരുമാൾ ഇങ്ങെന
അവിെടത്താമസി െകാ മുറ േക്ഷ ം പണി നട
ത്തി . അമ്പലം ഒ ം േമാശമല്ലായിരു . നാലമ്പലം,
ബലിക്കൽ ര, വാതിൽമാടം മുതലായവേയാടുകൂടി
ത്തെന്നയാണു് പണിയിച്ചതു്. പശ്ചിമാഭിമുഖമായ ആ
േക്ഷ ത്തിെന്റ വടെക്ക വഴിയമ്പലം കൂത്തമ്പലമായി
ം ഉപേയാഗി വാൻ തക്കവണ്ണം അതിൽ അര ം
അണിയറയുംകൂടി ഉണ്ടാക്കി .
ീേകാവിൽ, മണ്ഡ
പം, തിടപ്പള്ളി, മുളയറ മുതലായവെയല്ലം പണി റ
തിർന്നേപ്പാേഴ ം കൃഷ്ണശിലെകാ ചതുർബ്ബാഹുവാ
യി ള്ള ഒരു വി വി ഹമുണ്ടാക്കി േജ്യാത്സ്യന്മാെര
വരുത്തി ആേലാചി
തിഷ്ഠ മുഹൂർത്തം നിശ്ച
യി കയും മൂഹുർത്തച്ചാർ ് എഴുതി വാ കയും
സിദ്ധത ിയായ താഴമൺ േപാറ്റിയുെട അടുക്കൽ
ആളയ വിവരം ഹിപ്പി കയും തിഷ്ഠ, കലശം,
ഉത്സവും മുതലായവ ് അേദ്ദഹത്തിെന്റ ചാർ
വരു
കയും സകല സാധനങ്ങളും േശഖരി കയും െച .
തിഷ്ഠ ള്ള ിയകൾ തുട ന്നതിനു ര ദിവസം
മുേമ്പതെന്ന ത ിേയയും ശാന്തി, പരികർമ്മം, കഴകം,
വാദ്യേഘാഷം മുതലായവ േവ ന്ന
ാഹ്മണെര
യും വാരിയന്മാെരയും മാരാന്മാെരയും മ ം സ്ഥല
വരുത്തി താമസിപ്പി കയും െച .
ഇങ്ങെന േവ ന്ന സാധനങ്ങെളല്ലാം തയ്യാറാ
ക്കിെവ കയും വേര ന്നവെരല്ലാം വ േചരുകയും
െചയ്തതിെന്റേശഷം ിയകളാരംഭി ന്നതിെന്റ തേല
ദിവസം സന്ധ്യ കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ ഒരാൾ അവിെടെച്ച
േചർ . ജടയും താടിയും വളർത്തിയും േദഹെമല്ലാം
ഭസ്മം പൂശിയും കഴുത്തിൽ രു ാക്ഷമാലകളണി
ം
മരവുരിയുടു മിരുന്ന ആ ആെളക്കണ്ടാൽതെന്ന ഒരു
സന്യാസിേയാ താപസേനാ മേറ്റാ ആെണ േതാ
മായിരു . അേദ്ദഹം അവിെടെച്ച ് എെന്താെക്കേയാ
സംസാരി . അെതല്ലാം ഗീർവ്വാണഭാഷയിലായിരുന്ന
തിനാൽ അവിെട നിന്നിരുന്നവർ
കാര്യെമാ ം
മനസ്സിലായില്ല. ഈ വിവരമറി
േചരമാൻ െപരു
മാൾതെന്ന അവിെടെച്ച . ആ താപസെന കണ്ട
േപ്പാൾത്തെന്ന അേദ്ദഹം ഒരു ദിവ്യനാെണ േതാ
കയാൽ േചരമാൻ െപരുമാൾ അേദ്ദഹത്തിെന്റ
പാദത്തിങ്കിൽ വീണുനമ രി . േചരമാൻ െപരുമാ
ളും ഗീർവ്വാണഭാഷാഭിജ്ഞനായിരുന്നതിനാൽ അവർ
തമ്മിൽ സംഭാഷണമാരംഭി . അതിെന്റ പരിഭാഷ
താേഴേച്ചർ
:
താപസൻ: ഇവിെട തിഷ്ഠിപ്പിക്കാനായി ഒരു ബിം
ബമുണ്ടാക്കി െവച്ചി ണ്ടേല്ലാ. അതു േകടുള്ള
താകയാൽ തിഷ്ഠിപ്പിക്കരുതു്. അതു തി
ഷ്ഠിപ്പിച്ചാൽ രാജാവിനു ഗുണത്തിനു പകരം
േദാഷമാണുണ്ടാകുന്നതു്.
െപരുമാൾ: ആ ബിംബത്തിനു യാെതാരു േകടും ഞങ്ങ
ളാരും കണ്ടില്ല. പിെന്ന അവിടു ് ഇങ്ങെന പറ
യുന്നെതന്താണാേവാ?
താപസൻ: ആ ബിംബം എെന്ന ഒ
തന്നാൽ േകെടവിെടയാെണ
തരാം.

കാണി
ഞാൻകാണി

ഇതു േക േചരമാൻെപരുമാൾ താപസെന വിളി
െകാ േപായി ബിംബം കാണി െകാടു . ഉടെന
താപസൻ അേദ്ദഹത്തിെന്റ ൈകയിലിരുന്ന ഇരു വടി
െകാ ് ആ ബിംബത്തിെന്റ ഉദരമദ്ധ്യത്തിങ്കൽ ഒരു കു
െകാടു . അേപ്പാൾ ആ ഭാഗം െപാട്ടി റ കയും
അവിെട നി കൃമികേളാടുകൂടിയ െവള്ളെമാലി കയും
ഒരു െചറിയ തവള പുറേത്ത ചാടുകയും െച . ഇതു
ക ് എല്ലാവരും അ തപരവശന്മാരായിത്തീർ .
േചരമാൻ െപരുമാൾ ് അ തെത്തക്കാളധികം വ്യസ
നമാണുണ്ടായതു്. വട്ടം കൂേട്ടണ്ടെതല്ലാം കൂട്ടിക്കഴി
.
വേര ന്നവെരല്ലാം വ േചരുകയും െച . ഒേന്നാ
രേണ്ടാ ദിവസം െകാ ് ഒരു വി വി ഹമുണ്ടാക്കി ്
നിശ്ചിതമുഹൂർത്തത്തിൽത്തെന്ന തിഷ്ഠ നടത്തിക്കാൻ
സാധിക്കയില്ലേല്ലാ. അതു വിചാരിച്ചി െപരുമാൾ
ണ്ടായ ഇച്ഛാഭംഗവും വ്യസനവും സീമാതീതമായിരു .
അേദ്ദഹം ആ താപസെന്റ പാദത്തിങ്കൽ വീ ം വീണു
നമ രിച്ചി ്, “അല്ലേയാ സ്വാമിൻ! േകടുള്ളതായ ഈ
ബിംബം തിഷ്ഠിപ്പിക്കാനിടയാകാത്തതിെന റി ്
അപാരമായ സേന്താഷമു ്. എങ്കിലും നിശ്ചിതമുഹൂർ
ത്തത്തിൽ തിഷ്ഠ നടത്തിക്കാൻ സാധിക്കയില്ലേല്ലാ
എ വിചാരി ് ഞങ്ങൾ അളവറ്റ വ്യസനവുമു ്.
ഇനി ഒേന്നാ രേണ്ടാ ദിവസംെകാ ് ഒരു വി ഹമുണ്ടാ
ക്കി
തിഷ്ഠ നടത്തിക്കാൻ സാധിക്കയില്ലേല്ലാ” എ
പറ
.

താപസൻ: അല്ലേയാ രാജാേവ! അ ് ഇതിെന റി ്
ഒ ം വ്യസനിേക്കണ്ടാ. ഇതിേല ് ഒരു നിവൃ
ത്തിമാർഗ്ഗം ഞാൻ പറ
തരാം. ഈ മലയുെട
കിഴേക്കെച്ചരിവിലുള്ള ഒരു ചിറയിൽ മഹാവി
കലാ സംഭൂതനായ ലക്ഷ്മണസ്വാമിയുെട ഒരു
വി ഹം കിട
്. അതു ാഹ്മണെരെക്കാ
മുങ്ങിെയടുപ്പി െകാ വ നിശ്ചിതമുഹൂർ
ത്തത്തിൽത്തെന്ന തിഷ്ഠ നടത്തി െകാ ക.
അവിെട ചിറകളും ഓലികളും പലതുെണ്ടങ്കിലും
ബിംബം കിട ന്ന ചിറ ് ഒരടയാളം കൂടി പറ
യാം. ബിംബെമടുക്കാനായി െച ന്ന സമയം
ഒരു ചിറയിൽ ഒരു താമര വു് വികസി ് നിൽ
ന്നതായിക്കാണും. ആ സ്ഥല
മുങ്ങിത്തപ്പി
യാൽ ബിംബം ക കി ം. ആ ബിംബത്തിനു്
ഇനി ജലാധിവാസം മുതലായ ിയകെളാ ം
ആവശ്യമില്ല. എടു െകാ വ ് യഥാവിധി
തിഷ്ഠയും കലശം മുതലായവയും നടത്തിയാൽ
മതി.
ഇ യും പറ
കഴിഞ്ഞതിെന്റ േശഷം ആ താപ
സൻ അവിെട ടിനിന്നിരുന്ന ജനങ്ങളുെട ഇടയിേല
മാറിമറ
. പിെന്ന അേദ്ദഹെത്ത അവിെടെയ ം
ആരും കണ്ടില്ല. ആ താപസൻ സാക്ഷാൽ കപിലമ
ഹർഷിതെന്നയാെണന്നാണു് പിന്നീെടല്ലാവരും തീർച്ച
െപ്പടുത്തിയതു്. ആരായാലും ഒരു ദിവ്യനായിരു എ
ള്ളതിനു സംശയമില്ല.
ആ താപസൻ പിരി
േപായേപ്പാേഴ ം രാ ി
വളെരയധികമായിരുന്നതുെകാ മലയുെട കിഴ ഭാ
ഗം വലിയ കാടായിരുന്നതിനാലും ബിംബം മുങ്ങിെയ
ടുക്കാനും മ ം അ ് ആരും േപായില്ല. പിേറ്റ ദിവസം
രാവിെല േചരമാൻ െപരുമാൾ പാലൂർപ്പണിക്കർ മുത
ലായ ചില നായന്മാെര നാല
ാഹ്മണേരാടുകൂടി
കിഴേക്കേക്കാട്ടയിേലക്കയ . അവർ കാടും മു െമാ ം
വകെവയ്ക്കാെത കിഴേക്കേക്കാട്ടയിൽ വളെര േനരം ചുറ്റി
നട േനാക്കീ ം താമര വുള്ള ചിറകണ്ടില്ല. അേപ്പാൾ
ഒരു കൃഷ്ണപ്പരു ് ആകാശമാർഗ്ഗത്തിങ്കൽ ഒരു സ്ഥല
ദക്ഷിണമായി പറ െകാണ്ടിരി ന്നതു കണ്ടി ്
അതിെന്റ അേധാഭാഗത്തായിരിക്കണം ബിംബം കിട
ന്നെത ് അവർെക്കാരു ഭൂേതാദയമുണ്ടായി. ഉടെന
അവർ ആ പരു പറ െകാണ്ടിരുന്ന സ്ഥലത്തിനു
താെഴെച്ച . അേപ്പാൾ അവിെട ഒരു ചിറയും അതിെന്റ
മദ്ധ്യഭാഗ
വികസി നിൽ ന്ന ഒരു െചന്താമര വും
ക . ഉടെന ര മൂ
ാഹ്മണർ ചിറയിൽ ഇറങ്ങി
മുങ്ങാനായി അടു
െച . ആ സമയം ചിറയുെട കി
ഴ ഭാഗ ള്ള െകാടുകാട്ടിൽനി ് അതിഭയങ്കരമായ
ഒരട്ടഹാസവും “ചിറയിൽ ആരും ഇറങ്ങി ടാ” എ ്
ആേരാ വിളി പറയുന്നതായും േക . ഇതു േകട്ടേപ്പാൾ
പാലൂർപ്പണിക്കർ മുതലായവെരല്ലാവരും ഏറ്റവും ഭയവി
ഹ്വലന്മാരായിത്തീർ . പിെന്ന ആ ചിറയിലിറങ്ങാൻ
ആ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരു
ാഹ്മണർക്കാർ ം ൈധര്യ
മുണ്ടായില്ല. അതിനാൽ പാലൂർപ്പണിക്കർ ഉടെന ഓടി
െച്ച ് ഈ സംഗതികെളല്ലാം േചരമാൻ െപരുമാളുെട
അടുക്കൽ അറിയി . ഇതു േകട്ടേപ്പാൾ െപരുമാളും ഏറ്റ
വും വിഷണ്ണനായിത്തീർ . ബിംബം െകാ വരാെത
യിരുന്നാൽ നിശ്ചിതമുഹൂർത്തത്തിൽ തിഷ്ഠ നട
വാൻ സാധിക്കയില്ലേല്ലാ. അതിനാൽ ഏതു കാരെമ
ങ്കിലും ആ ാഹ്മണെരെക്കാ തെന്ന ബിംബെമടുപ്പി
െകാ വരണെമ ് നിശ്ചയി ് അേദ്ദഹവും ചിറയുെട
സമീപെത്തത്തി. അേപ്പാൾ തേലദിവസം അേദ്ദഹത്തി
െന്റ അടുക്കൽ െചന്നിരുന്ന താപസനും അവിെടെച്ച
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േചർ . താപസെന കണ്ടയുടെന െപരുമാൾ അേദ്ദ
ഹത്തിെന്റ പാദത്തിങ്കൽ വീണു നമ രിച്ചി ബിംബ
െമടു ന്നതിൽ േനരിട്ടിരി ന്ന തിബന്ധെത്ത
റിച്ചറിയി . ഉടെന താപസൻ, “അല്ലേയാ രാജാേവ!
ഒരു സംഗതി ഇന്നെലപ്പറയാൻ ഞാൻ മറ േപായി.
അതുംകൂടി ഇേപ്പാൾ പറേഞ്ഞക്കാം. ഈ ബിംബം പ
ചില മഹർഷിമാർ ഇവിെടെവ പൂജിച്ചിരുന്നതാണു്.
അവർ ഇവിെടനി ് അന്തർദ്ധാനം െചയ്ത സമയത്താ
ണു് ഈ ബിംബം ഈ സരസ്സിൽ നിേക്ഷപിച്ചതു്. ആ
മഹർഷിമാർ ലക്ഷ്മണസ്വാമിേയാടുകൂടി ഒരു ഭഗവതിേയ
യും െവ പൂജിച്ചിരു . ആ ഭഗവതിയുെട അട്ടഹാസവും
കൽപനയുമാണു് മുെമ്പ ഇവിെട േകൾക്കെപ്പട്ടതു്. ആ
േദവി മഹർഷിമാരുെട അേപക്ഷ കാരം ഈ ബിംബം
സൂക്ഷി െകാ ് ഈ സേരാവര തീരവനങ്ങളിൽ സഞ്ച
രി
്. ഈ ബിംബത്തിെന്റ സമീപ നി ് ഈ
േദവി വി മാറുകയില്ല. ഈ േദവിെയ കൂടാെത ഈ ബിം
ബം െകാ േപാകാൻ സാധിക്കയുമില്ല. അതിനാൽ
ത ിെയ ഇവിെട വരുത്തി, ഈ േദവിേയയും ഇവിെട
നി ് ആവാഹിപ്പി ് െകാ േപാകണം. ഈ ചിറയു
െട കിഴ ഭാഗ
സ്വ ം െതേക്കാ മാറി േവെറ ഒരു
െചറിയ ചിറയു ്. ആ ചിറയിൽ ഒരു കണ്ണാടിബിംബം
കിട
്. ആദ്യംതെന്ന ആ കണ്ണാടിബിംബെമടു
പ്പി ് േദവിെയ ആ കണ്ണാടിബിംബത്തിേന്മലാവാഹി
പ്പിക്കണം. പിെന്ന ബിംബം മുങ്ങിെയടു ന്നതിനു ഒരു
വിേരാധവും കാണുകയില്ല. ര ബിംബങ്ങളും ഒരുമി
െകാ േപാകണം. ലക്ഷ്മണസ്വാമിെയ തിഷ്ഠി
ന്ന മൂഹൂർത്തത്തിൽത്തെന്ന േദവിെയ കിഴേക്ക റ്റമ്പല
ത്തിൽ െത ഭാഗത്തായി കുടിയിരു കയും േവണം.
മുഹൂർത്തം െതറ്റാെതയിരി ന്നതിനു് ഞാെനാരു അട
യാളംകൂടി പറയാം. മുഹൂർത്തസമയമാകുേമ്പാൾ ഒരു
കൃഷണപ്പരു ് ചുറ്റിപ്പറ ് ീേകാവിലിെന്റ പാ
ത്തിൽ വന്നിരി ം. ഉടെന തിഷ്ഠ നടത്തിെക്കാള്ള
ണം”. ഇങ്ങെന പറഞ്ഞി ് ആ താപസൻ കാട്ടിൽക്കയ
റി മറ
േപാവുകയും െച .

അനന്തരം േചരമാൻെപരുമാൾ ആദ്യം തെന്ന
കണ്ണാടിബിംബം എടുപ്പി കയും ത ിെയ വരുത്തി
ഭഗവതിെയ അതിേന്മൽ ആവാഹിപ്പി കയും ഉടെന
തെന്ന മേറ്റ ബിംബവും എടുപ്പി കയും ര ബിംബങ്ങ
ളും ാഹ്മണെരെക്കാെണ്ടടുപ്പി േക്ഷ സന്നിധിയിൽ
െകാ വരികയും െച . അേപ്പാേഴ ം അവിെട
തിഷ്ഠ േവ ന്ന ആളുകളും ഉപകരണങ്ങളുെമല്ലാം
തയ്യാറായിരുന്നതിനാൽ ഉടെനതെന്ന ിയകളാരാം
ഭി . മലേമൽക്കാവിൽ സമൂഹെമ കൂടിേപ്പരുള്ള
േചാഴിയസമൂഹത്തിെല കിഴിക്കാരനായ പരേദശ ഹ്മ
ണെന സമുദായമായി നിയമി ് േചരമാൻ െപരുമാൾ
അേദ്ദഹെത്തെക്കാ ് ത ി കൂറയും പവി വും
െകാടുപ്പിച്ചാണു് ിയകൾ തുടങ്ങിയതു്.
തിഷ്ഠ ്
നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന ദിവസമായേപ്പാേഴ അതിനു മുൻപു
േവ ന്ന സകല ിയകളും നടത്തി മുഹൂർത്തം വരാ
നായി എല്ലാവരും കാ െകാണ്ടിരു . മുഹൂർത്തം
നിശ്ചയിച്ച േജ്യാത്സ്യൻ മുൻകൂട്ടി അവിെടെയ കയും
മുഹൂർത്തസമയം െതറ്റാെത പറ
െകാടു ന്നതിനാ
യി കൂെട െട അടിയള േനാക്കിെക്കാണ്ടിരി കയും
െച . മുഹൂർത്തസമയം ഏകേദശം അടുത്തേപ്പാേഴ ം
ഒരു കൃഷ്ണപ്പരു ് വ
ീേകാവിലിെന്റ ഉപരിഭാഗ
ചു പ്പറ െകാണ്ടിരു . അങ്ങെനയിരുന്നേപ്പാൾ
േജ്യാത്സ്യൻ അടിയള േനാക്കീ ്, “ഓേഹാ! മുഹൂർത്ത
മായിരി
. ഇനി തിഷ്ഠ നടത്തണം. ഇനിയും
താമസിച്ചാൽ മുഹൂർത്തം കഴി
േപാകും” എ
പറ
. അേപ്പാൾ േചരമാൻ െപരുമാൾ “ആ പരു
പാ ത്തിൽ വന്നിരി െമ ം ആ സമയ ്
തിഷ്ഠ നടത്തിെക്കാള്ളണെമ മാണേല്ലാ ആ താപ
സൻ പറഞ്ഞിരി ന്നതു് ” എ പറ
. “താപസൻ
പറഞ്ഞതു് േനാക്കിയിരുന്നാൽ മുഹൂർത്തം കഴി
േപാകും” എ േജ്യാത്സ്യനും “താപസന്മാരുെട വാ ം
മ ം ഇക്കാല ് ഏകേദശെമാെക്ക ഒ െമന്നല്ലാെത
നല്ല ശരിയായിരി ന്ന കാര്യം സംശയമാണു്. കൃ
ഷ്ണപ്പരു ് ഉപരിഭാഗ
വ വേല്ലാ. അതു െകാ ്
ഇനി തിഷ്ഠ നട കയാണു് േവണ്ടതു് ” എ മ
പലരും പറയുകയാൽ “എന്നാൽ എല്ലാവരുെടയും ഇഷ്ടം
േപാെലയാവെട്ട” എ േചരമാൻ െപരുമാൾ സമ്മതി
കയും ഉടെന ത ി തിഷ്ഠ നട കയും െച .
കിഴേക്ക റ്റമ്പലത്തിൽ മുളയറയിൽ ആ രാശി തെന്ന
ഭഗവതിെയ കുടിയിരു കയും കഴി . ഇതു ര ം
കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ കൃഷ്ണപ്പരു ് മന്ദം മന്ദം പറ
പാ
ത്തിൽ വന്നിരു . അേപ്പാൾ േചരമാൻ െപരുമാൾ
മ ം വളെര കുണ്ഠിതമുണ്ടായി. മുഹൂർത്തമാകുന്നതിനു്
മുൻപാണു് തിഷ്ഠ നടത്തിയെത ് എല്ലാവർ ം േതാ
ന്നി. “ഏെതങ്കിലും കാര്യം കഴി
േപായ സ്ഥിതി ്
പിെന്ന വളെര വിചാരി കയും വിഷാദി കയും െചയ്ത
തുെകാ ് േയാജനെമാ മില്ലേല്ലാ” എ വിചാരി ്
േയാഗ്യന്മാെരല്ലാവരും കൂടിയാേലാചി ് ഇതിേല
തൽക്കാലം ചില ായശ്ചിത്തങ്ങൾ െചയ്തി മുറ ് കല
ശം മുതലായവായും നടത്തി. നാലാം കലശം കഴിഞ്ഞ
ദിവസം ത ിയും േചരമാൻ െപരുമാളും മഴവേഞ്ചരിപ്പ
ണിക്കർ മുതലായവരും മ ം കൂടി േക്ഷ ത്തിൽ േമലാൽ
നടേക്ക ന്ന പതിവുകെളല്ലാം നിശ്ചയി .
തിദി
നം അ
പൂജയും മൂ ശീേവലിയും ആ േതാറും
മകരമാസത്തിൽ േരാഹിണിനാൾ െകാടിേയ ം കുംഭമാ
സത്തിൽ േരാഹിണിനാൾ ആറാ മായി ് ഇരുപെത്ത
ദിവസെത്ത ഉത്സവവും േവണെമ ം മ മാണു് നിശ്ചയി
ച്ചതു്. ഈ േചരമാൻെപരുമാൾ ചാക്യാർകൂത്തിൽ വളെര
തിപത്തിയുള്ള ആളായിരുന്നതിനാൽ േക്ഷ ത്തിൽ
എ ം ചാക്യാർകൂ
േവണെമ ം കൂ
വല്ല കാരണ
വശാലും ഒരു ദിവസെമങ്കിലും മുടങ്ങിേപ്പായാൽ ചാക്യാർ
അതിനു ായശ്ചിത്തമായി ഒരു കൂടിയാട്ടം നടത്തണ
െമ ം ഇതിനുപുറേമ ആണ്ടിെലാരിക്കൽ ഒരംഗുലീയാ
ങ്കം കൂ കൂടി നടത്തണെമ ം അതു് ആ േതാറും
ഉത്സവത്തിനു മുമ്പായിരിക്കണെമ ം ഇതു കൂടാെത
ആ േതാറും ഉത്സവകാല
മുളയറബ്ഭഗവതിയുെട
ീതിക്കായീ മൂ ദിവസം (കുംഭമാസത്തിൽ േരവതി,
അശ്വതി, ഭരണി) തീയാ കൂടി േവണെമ ം നിശ്ച
യി . ഇവെയല്ലാം എ ം ശരിയായി നട ന്നതിനു
േവ ന്ന വ ക്കൾ േദവസ്വം േപരിൽ പതി െകാ
ടു കയും േക്ഷ ത്തിൽ കഴകത്തിനും, പൂജെകാ ്,
പാ ് മുതലായവ ം വാരിയന്മാെരയും മാരന്മാേരയും
അടുത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽനി വരുത്തി അവർ ഇവിെട
താമസി ന്നതിനു് ഗൃഹങ്ങൾ പണിയി െകാടു
േകാട്ടയ്ക്കക
തെന്ന സ്ഥിരതാമസമാ കയും െച .
മഴവേഞ്ചരിപ്പണിക്കർ, േചരിപ്പണിക്കർ, പുല്ലമ്പിലാ
യിക്കയ്മൾ എന്നീ നായന്മാർ ം േകാട്ടയ്ക്കക തെന്ന
ഗൃഹങ്ങളുണ്ടാക്കി െകാടു ് അവരുെടയും കുടുംബസ
ഹിതമുള്ള സ്ഥിരവാസം അവിെടത്തെന്നയാക്കിയിരു
വേല്ലാ. എങ്കിലും േകാട്ടയ്ക്കക ള്ള ഗൃഹങ്ങളിൽെവ ്
ആരും മരിക്കാനും സവിക്കാനും പാടിെല്ല കൂടി
നിശ്ചയി കയും ആ വകയ്ക്കായി േകാട്ട പുറ ം
േമൽപറഞ്ഞവർെക്കല്ലാം ഓേരാ ഭവനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി
െകാടു കയും െച . േക്ഷ ത്തിൽ കൂ
പതിവായി
നട ന്നതിനു െപാതിയിൽ ചാക്യാെര കുടുംബസഹി
തം ഇവിെട വരുത്തി, െവന്നിമല േക്ഷ ത്തിൽ നി ്
ഏകേദശം നാലു നാഴിക പടിഞ്ഞാറു് “ഉ കാടു് ” എന്ന
േദശ
ഭവനമുണ്ടാക്കി െകാടു ് അവിെടത്താമ
സിപ്പി . കൂ
നട ന്ന വക ് അനുേഭാഗമായി ആ
ഉ കാടു് എന്ന േദശവും മറ്റേനകം വ ക്കളും അവർ
പതി െകാടു കയും െച . അതിനുമു ് ഈ ചാക്യാർ
താമസിച്ചിരുന്നതു് ആലങ്ങാടു് താലൂക്കിൽ “െപാതി”
എ േദശത്തായിരു . അതിനാലാണു് ഇവർ
െപാതിയിൽ ചാക്യാെര ള്ള നാമം സിദ്ധിച്ചതു്. അവർ
ആ േദശം വി ് ഇവിെടേപ്പാന്നി ം ആ പൂർവനാമെത്ത
ഉേപക്ഷിച്ചില്ല. എങ്കിലും ഇേപ്പാൾ ഇവെര “ഉ കാ ചാ
ക്യാർ” എ ം ചിലർ പറയാറു ്.
േക്ഷ ത്തിൽ ഓേരാ വൃത്തികൾ നട ന്നവർ
ം േചരമാൻ െപരുമാൾ യഥാേയാഗ്യം ഓേരാെരാ
അനുഭവങ്ങൾ കൽപി െകാടുത്ത കൂട്ടത്തിൽ തീയാ
നട ന്നതിേല ് ആ തീയാ ണ്ണിയുെട കുടുംബത്തിേല
ം ഒൻപതു പറ പുഞ്ചനിലം അനുേഭാഗമായി പതി
െകാടു . അതു് ഇെതഴുതുന്ന എെന്റ കുടുംബത്തിേലക്കാ
െണ കൂടി ഇവിെട കൃതജ്ഞതാപൂർവം പറ
െകാ
.
ഉത്സവം, കലശം മുതലായവ ് ത ി കൂറപവി
ം െകാടു ന്നതിനു് അധികാരമുള്ള ഒരു ാഹ്മണൻ
ഉണ്ടായിരിേക്കണ്ടതു് അത്യാവശ്യമാകയാൽ േചരമാൻ
െപരുമാൾ േക്ഷ ത്തിെല സമുദായസ്ഥാനം േമൽപ്പാഴൂർ
ന രിപ്പാട്ടിേല െകാടു കയും കൂറപവി ം െകാടു
ക എന്ന കൃത്യം അേദ്ദഹം നട ന്നതിനു് ഏർപ്പാടു
െചയുകയും െച .
ഇ യുെമാെക്ക െചയ്തി ം ആ േക്ഷ ത്തിൽ ശാന്തി
േചരമാൻ െപരുമാൾ ആെരയും സ്ഥിരെപ്പടുത്തിയില്ല.
അതിനു് അേപ്പാളേപ്പാൾ രേണ്ടാ മൂേന്നാ െകാല്ലേത്ത
മാ മായി ് ആളുകെള നിയമിച്ചാൽ മതിെയന്നാണു്
അേദ്ദഹം നിശ്ചയിച്ചതു്.
േക്ഷ കാര്യങ്ങെളാെക്ക നിശ്ചയി കയും അവ
േവ ന്ന വ ക്കൾ പതി െകാടു കയും െചയ്ത
തിെന്റ േശഷം കുറ കാലം കൂടി േചരമാൻ െപരുമാൾ
അവിെടത്താമസിച്ചിരു . പിെന്ന അേദ്ദഹം േകരളരാ
ജ്യം തെന്റ ബ ക്കൾ ം േസ്നഹിതന്മാർ ം ആ ിത
ന്മാർ ം മ മായി വിഭജി െകാടു
പരേദശേത്ത
യാ യായ കാല
െവന്നിമലേക്ഷ ം സംബന്ധി
ള്ള സകല കാര്യങ്ങളും തെന്നേപ്പാെല സമുദായവുമായി
േയാജി നടത്തിെക്കാ ന്നതിനു പറ
് െത ംകൂർ
രാജാവിെന ഏൽപിച്ചിട്ടാണു് േപായതു്. അതിനാൽ
േചരമാൻ െപരുമാൾ േകരളം വി േപായതിെന്റ േശഷം
അവിെട േക്ഷ കാര്യങ്ങെളല്ലാം അേന്വഷി നട
കയും നടത്തി കയും െചയ്തിരുന്നതു് െത ംകൂർ രാ
ജാവായിരു . എങ്കിലും ഈ സ്ഥലം ക പിടി
കയും ഇ കാരെമല്ലാമാക്കിത്തീർ കയും െചയ്ത െപരു
മാളിെന റി ള്ള സ്മരണ ജനങ്ങളുെട മനസ്സിൽനി
വി േപാകാെതയിരിക്കാനായി ് സംഭാഷണങ്ങളിലും
എഴു കു കളിലും േദവെന്റ നാമം ഉപേയാഗി ന്നതു
“െപരുമാൾ” എ ള്ള ശബ്ദംകൂടി േചർ േവണെമ
തീർച്ചെപ്പടു കയും അതു നടപ്പാവുകയും െച . ഇേപ്പാ
ഴും ആ േദവെന ജനങ്ങൾ സാധാരണമായിപ്പറയുന്നതു്
“െവന്നിമലെപ്പരുമാൾ” എന്നാണു്.
െവന്നിമല േദവസ്വകാര്യങ്ങൾ ഭരി ന്നതിനുള്ള
അധികാരം െത ംകൂറിൽ അന്ന മൂപ്പായി ള്ള രാ
ജാവിനും സമുദായസ്ഥാനം േമൽപ്പാഴൂർ മനയ്ക്കൽ അന്ന
മൂപ്പായി ള്ള ന രിപ്പാട്ടിേല മായിരു . േദവ
സ്വകാര്യങ്ങെളല്ലാം രാജാവും സമുദായവും കൂടിേച്ചർ ം
േയാജി ം നടത്തിെക്കാള്ളണെമന്നാണേല്ലാ േചരമാൻ
െപരുമാളുെട കൽപ്പന. അതിനാൽ െത കൂർ വലിയ
രാജാവും സമുദായവും മിക്ക സമയ ം േക്ഷ സന്നി
ധിയിൽതെന്ന താമസിേക്കണ്ടിയിരു . വിേശഷി ം
കൂറപവി ം െകാടു ന്നതിനും െകാടിേയറ്റിനും മ ം
േചാദ്യാനുവാദം അത്യാവശ്യമായിരുന്നതിനാൽ ഉത്സ
വമടുത്താൽപ്പിെന്ന ആറാ കഴിയുന്നതുവെര അവർ
ര േപർ ം േക്ഷ സന്നിധി വി േപാകാൻ ഒരു നി
വൃത്തിയുമില്ലായിരു . അതിനും പുറേമ ഉത്സവത്തിൽ
ആറാട്ടിെന്റ തേല ദിവസം േദവെന പള്ളിേവട്ടെയ്ക്കഴുന്ന
ള്ളി െകാ േപാകുേമ്പാൾ എഴുന്നള്ളത്തിനു മുമ്പിൽ
വി മ ം ധരി െകാ ് നട കയും പള്ളിേവട്ട ള്ള
സ്ഥല
െചന്നാൽ േദവെന്റ തിപുരുഷനായി ആദ്യം
കാണുന്ന മൃഗെത്ത ലക്ഷ്യമാക്കി ശരം േയാഗി കയും
െച ന്നതിനു രാജാവുതെന്ന േവണെമന്നായിരു നി
ശ്ചയിച്ചിരുന്നതു്. ഇവ മു നടത്തിയിരുന്നതു േചരമാൻ
െപരുമാൾ തെന്നയായിരു . അതിനാൽ അേദ്ദഹത്തി
െന്റ തിനിധിയായ െത ംകൂർ രാജാവും അ കാരെമ
ല്ലാം നടത്തിേപ്പാന്നിരു . അങ്ങെനയിരുന്ന കാല
െത ംകൂറിൽ മൂ ് “മണികണ്ഠൻ” എ
സിദ്ധനായ
രാജാവായിത്തീർ . അേദ്ദഹവും െവന്നിമലെപ്പരുമാ
ളുെട േക്ഷ കാര്യങ്ങെളലാം തെന്റ പൂർവന്മാർ നടത്തി
േപ്പാന്നിരുന്നതുേപാെലതെന്ന നടത്തിെക്കാണ്ടിരു .
െവന്നിമലെപ്പരുമാെള പള്ളിേവട്ട എഴുന്നള്ളി
െകാ േപാകുന്നതു് േക്ഷ ത്തിൽ നി ് ഏകേദശം
അ നാഴിക െത പടിഞ്ഞാറു “നാലുന്നാക്കൽ” എന്ന
സ്ഥലത്തായിരു പതിവു്. മുൻകാലങ്ങളിൽ അവിടം
ഒരു വന േദശമായിരുന്നതിനാൽ അവിെടെച്ചന്നാൽ
എെന്തങ്കിലും കാ മൃഗെത്തക്കാണുക സാധരണമായിരു
. മണികണ്ഠരാജാവിെന്റ കാല ് ഒരാണ്ടിൽ പള്ളി
േവട്ടെയ്ക്കഴുന്നള്ളി ് അവിെടെച്ചന്നേപ്പാൾ ആദ്യം കണ്ട
തു് ഒരു പശുവിെനയായിരു . േഗാഹത്യ മഹാപാപ
മാെണങ്കിലും ആദ്യം കാണുന്ന മൃഗെത്ത ലക്ഷ്യമാക്കി
ശരം േയാഗി െകാള്ളണെമന്നാണേല്ലാ നിശ്ചയം
െചയ്തിരി ന്നതു്. അതു് േദവകാര്യമാകയാൽ അതിെന
േദദെപ്പടുത്തിയാൽ േദവേകാപമുണ്ടാെയങ്കിേലാ എ
ഭയെപ്പ ് രാജാവു് ആ പശുവിെന ലക്ഷ്യമാക്കിത്തെന്ന
ശരം േയാഗി . ശരേമറ്റ പശു മരണേവദനേയാടുകൂടി
നിലവിളി െകാ ് കുറ ദൂരം വടേക്കാ ് ഓടി ് അവി
െട ഒരു സ്ഥല
വീണു ൈകയും കാലുമടി മരി .
രാജാവിനു് ഇതു നിമിത്തം ദുസ്സഹമായ ദുഃഖവും പശ്ചാ
ത്തപവുമുണ്ടായി. അതിനാലേദ്ദഹം ഉത്സവം കഴിഞ്ഞ
തിെന്റ പിേറ്റ ദിവസം തെന്ന ഉഭയകുലപരിശുദ്ധന്മാ
രും രാഗേദ്വഷദിരഹിതന്മാരും േവദശാ നിപുണന്മാരു
മായ അേനകം മഹാ ാഹ്മണെര വരുത്തി േയാഗം കൂട്ടി
താൻ െച േപായ മഹാപാപത്തിനു തിവിധി എന്താ
ണു െചേയ്യണ്ടതു് എ േചാദി . ആ മഹാ ാഹ്മണർ
എല്ലാവരുംകൂടി ആേലാചിച്ചി ്, “മരിച്ച പശുവിെന്റ ശരീ
രം ഒരു വൃക്ഷശാഖാ ത്തിൽെക്കട്ടി ക്കണം. അതി
െന്റ േനെര താെഴയായി രാജാവിരിക്കണം. ആ പശു
വിെന്റ ശരീരം മുഴുവനും വി മുറി
മുറി
രാജാ
വിെന്റ തലയിൽ വീഴണം. അതു മുഴുവനും കഴിഞ്ഞാൽ
പിെന്ന ആ പശു വീണു മരിച്ച സ്ഥല ് ഒരു േക്ഷ ം
പണിയി വി
തിഷ്ഠ കഴിപ്പിക്കണം. അവിെട പൂ
ജാദികളും മ ം എ ം ശരിയായി നടക്കത്തക്കവണ്ണം
േവ ന്ന വ വകകൾ ആ േദവസ്വത്തിേല പതി
െകാടുത്തി ് േപായി ഗംഗാസ്നാനവും േസതു സ്നാനവും
നടത്തണം. ഇ യും െചയ്താൽ ഈ മഹാപാപം തീരും
എ വിധി . മണികണ്ഠരാജാവു്
ാഹ്മണവിധി
കാരം േക്ഷ ം പണിയും തിഷ്ഠയും കഴിപ്പിച്ചതിെന്റ
േശഷം ഈ വി േക്ഷ ം തെന്റ ഒരു സ്മാരകമായിരിക്ക
ണെമ നിശ്ചയി ് അതിനു “മണികണ്ഠപുരം” എ
േപരി . ആ േക്ഷ ത്തിനു് ഇേപ്പാഴും പറ
വരുന്ന
േപർ അതു തെന്നയാണു്.
അനന്തരം മണികണ്ഠരാജാവു് തീർത്ഥസ്നാനത്തിനാ
യി യാ യായ സമയം തെന്റ ഗുരുനാഥനായ ചി കൂ
ടത്തിൽപ്പിഷാരടിയുെട അടുക്കൽെച്ച ് “ഞാൻ ഗംഗാ
സ്നാനത്തിനായി േപാകു . ഗംഗാസ്നാനവും േസതുസ്നാ
നാവും കഴിഞ്ഞാൽ ആയുേശ്ശഷെത്ത നയിക്കണെമന്ന
ല്ലാെത ഇേങ്ങാ മടങ്ങിവരണെമ ഞാൻ വിചാരി
ന്നില്ല. െവന്നിമലേക്ഷ ത്തിേന്മലുള്ള അധികാരം േമ
ലാൽ ന െട കുടുംബത്തിേല ആവശ്യമിെല്ലന്നാണു്
ഞാൻ വിചാരി ന്നതു്. അതിനാൽ ആ േക്ഷ ത്തി
േന്മൽ എനി ം എെന്റ കുടുംബേത്ത മുള്ള സകലാ
ധികാരങ്ങളും അവകാശങ്ങളും കർത്തവ്യങ്ങളുെമല്ലാം
എെന്റ ഗുരുനാഥനായ അവിേട ഞാൻ പൂർണ്ണസമ്മ
തേത്താടുകൂടി ഒഴി
തന്നിരി
. േദവസ്വകാര്യ
ങ്ങെളലാം എെന്റ പൂർവന്മാരും ഞാനും നടത്തിവന്നി
രുന്നതുേപാെല അവിടു ം അവിടുെത്ത അനന്തരവരും
സമുദായവും കൂടിേച്ചർ നടത്തിെക്കാ െമ ഞാൻ
പൂർണ്ണമായി വിശ്വസി
. അവിേട േദവസ്വത്തിലു
ള്ള സ്ഥാനത്തിെന്റ േപർ “േകായിമ്മ” എന്നായിരിക്കെട്ട.
ഈ സ്ഥാനം അവിടുെത്ത കുടുംബത്തിൽ അന്ന മൂപ്പാ
യി ള്ളവർക്കായിരി ന്നതാണു് ” എ പറ
് വന്ദി
് ഗുരുനാഥെന്റ അനു ഹവും വാങ്ങിെക്കാ ് അേദ്ദഹം
ഉടൻതെന്ന േപാവുകയും െച .
മണികണ്ഠരാജാവു് ഏതാനും ദിവസെത്ത വഴി വട
േക്കാ േപായതിെന്റ േശഷം ഒരു ദിവസം രാ ിയിൽ
അേദ്ദഹം ഒരു സ ത്തിെലത്തിക്കിട . ആ സമയം
വഴിേപ്പാക്കരായ ചില ാഹ്മണരും അവിെട വ കൂടി.
അവർ തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണത്തിൽ ഒരു ാഹ്മണൻ
േശഷമുണ്ടായിരുന്നവേരാടു് “െത ംകൂറിൽ മൂപ്പായിരു
ന്ന മണികണ്ഠരാജാവു് ഒരു േഗാഹത്യ െച േപാകയാൽ
തേദ്ദാഷപരിഹാരാർത്ഥം മഹാ ാഹ്മണവിധി കാരം
ഒരു േക്ഷ ം പണിയി . വി
തിഷ്ഠയും കഴിപ്പിച്ചി ്
അേദ്ദഹം തീർത്ഥസ്നാനത്തിനായി േപായി. േക്ഷ ം
വളെര രസികനായി. പേക്ഷ അവിെടെച്ച ന്നവർ കു
ളിക്കണെമങ്കിൽ േവെറ വല്ലിട ം േപാകണം. രാജാവു്
അവിെട ഇ യുെമാെക്ക െചയ്ത സ്ഥിതി ഒരു ജലാശ
യം കൂടി ഉണ്ടാക്കിേക്കണ്ടതായിരു . അതു െചയ്യാത്ത
തു വലിയ േമാശമായിേപ്പായി. ഒരു േക്ഷ മുണ്ടായാൽ
അതിനടു ് ഒരു കുളവുമുണ്ടായിരിേക്കണ്ടതത്യാവശ്യമാ
ണു്. കുളമുണ്ടായാൽ ാഹ്മണർ കുളി സന്ധ്യവന്ദനം
കഴികുകയും പശുക്കളിറങ്ങി െവള്ളം കുടി കയും െച
മേല്ലാ. അതും പാപശാന്തി െകാള്ളാവുന്നതായിരു .
അക്കാര്യം പറയാൻ ആ മഹാ ാഹ്മണർ ം െചയ്യാൻ
രാജാവിനും േതാന്നാഞ്ഞതു് എന്താണാേവാ?” എ
പറ
.
ാഹ്മണർ ഇങ്ങെന പറഞ്ഞതു് രാജാവവിെട
ക്കിട
െണ്ട ് അറി
െകാണ്ടല്ലായിരു . എങ്കി
ലും രാജാവു് അെതല്ലാം േകൾ കയും ഉടെന എണീ ്
െതേക്കാ ് നട തുട കയും െച . ഏതാനും ദിവസ
ങ്ങൾെകാ ് അേദ്ദഹം വീ ം മണികണ്ഠപുര
േക്ഷ
സന്നിധിയിെലത്തി. അവിെട വടെക്ക നടയിൽ വലു
തായി ് ഒരു ചിറ കുഴിപ്പി . മനുഷ്യർ കുളിക്കാനും
ക കാലികൾ െവള്ളം കുടിക്കാനും സകൗര്യെപ്പട
ത്തക്ക വിധത്തിൽ പണി റ തീർപ്പിച്ചി ് പിെന്നയും
അേദ്ദഹം വടേക്കാ തെന്ന േപായി. അേദ്ദഹത്തിെന്റ
പിന്നെത്തക്കഥെയാ ം ആർ ം അറിയാൻ കഴിഞ്ഞി
ട്ടില്ല. മണികണ്ഠരാജാവു് േക്ഷ ം പണിയി
തിഷ്ഠ
കഴിപ്പിച്ചതും മ ം െകാല്ലം 350-ആമാണ്ടിടയ്ക്കാെണ
ള്ളതിനു ചില ലക്ഷ്യങ്ങൾ കാണു
്.
ചി കൂടത്തിൽപ്പിഷാരടി െവന്നിമലേക്ഷ ത്തി
െല േകായിമ്മസ്ഥാനം കിട്ടിയതിെന്റ േശഷം അേദ്ദഹം
േക്ഷ സമീപ
തെന്ന ഒരു ഭവനം പണികഴിപ്പി
സ്ഥിരവാസം അവിെടയാക്കി. അതിനു മു ് അവർ താമ
സിച്ചിരുന്നതു മൂവാ പുഴത്താലൂക്കിെലാരു സ്ഥലത്തായി
രു . ഇവരുെട ശാഖാകുടുംബങ്ങൾ കിട ർ മുതലായ
പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇേപ്പാഴുമു ്.
െത ംകൂർരാജാവു് േദവസ്വാധികാരം ഒഴി
േപാ
യതിെന്റ േശഷം േമൽപ്പാഴൂർ ന രിപ്പാടും തനി
പകരം ഓേരാ ന രിമാെര ഓേരാ കാലാവധിെവ
സമുദായമായി നിയമി കാര്യങ്ങൾ നടത്തി തുടങ്ങി.
അങ്ങെനയല്ലാെത താൻ തെന്ന േപായി കാര്യങ്ങൾ
നടത്താെതയായി. െത കൂർ രാജാവും തിരുവിതാം
കൂറിേല ് ഒതുക്കിയ കാലം മുതൽ ചി കൂടത്തിൽ
പ്പിഷാരടിയുെട കുടുംബത്തിൽ അന്ന മൂപ്പായി ള്ള
വെര മഹാരാജാവുതിരുമനസ്സിെല കൽപ്പന കാരം
േകായിമ്മയായി നിയമി കയും ആ േകായിമ്മയും
േമൽപ്പാഴൂർ ന രിപ്പാടു നിയമി ന്ന സമുദായവും കൂടി
േദവസ്വകാര്യങ്ങൾ അേന്വഷി നട കയും െച തുട
ങ്ങി. ഇേപ്പാഴും അങ്ങെനതെന്ന നട വരു .
െവന്നിമലേക്ഷ ത്തിൽ കൂ ് വളെര ധാനമായ
ഒരു കാര്യമായിട്ടാണു് േചരമാൻ െപരുമാൾ നിശ്ചയിച്ചി
രുന്നതു്. അേദ്ദഹം േകരളരാജ്യം വി േപായതിേനാടുകൂ
ടിത്തെന്ന അക്കാര്യം വളെര േമാശമായി. തിദിനം കൂ
േവണെമ ള്ള ഏർപ്പാടു് അേദ്ദഹം േപായതിേനാടു
കൂടിത്തെന്ന അസ്തമി . പിെന്ന ആണ്ടിെലാരിക്കൾ ഒരം
ഗുലീയാങ്കം കൂ ം ഉത്സവത്തിൽ ഇരുപെത്ത ദിവസ
െത്ത കൂ ംമാ ം നടത്തിയിരു . അതും ചിലേപ്പാൾ
ചില കാരണങ്ങളാൽ മുട കയും അതിനു ായശ്ചിത്ത
മായി ഓേരാ കൂടിയാട്ടം നട കയും െചയ്തിരു . അങ്ങ
െന പ
പതിന കൂടിയാട്ടംവെര നടത്തിയിരുന്നതു്
ഇെതഴുതുന്ന എനി തെന്ന ഓർമ്മയുെണ്ടന്നല്ല, പലതും
ഞാൻ കണ്ടി മു ്. കൂടിയാട്ടം എന്നാൽ സാധാരണ
കൂടിയാട്ടങ്ങൾ ള്ളതുേപാെല പുരുഷാർത്ഥങ്ങൾ പറ
യുകയും നിർവ്വഹണമാടുകയും മ ം അവിെടപ്പതിവില്ല.
ഒരു ദിവസം െകാ കഴിയത്തക്കവണ്ണം ഏെതങ്കിലും
ഒരു നാടകത്തിെല ഒരങ്കത്തിെന്റ ഒരംശം അഭിനയിക്ക
മാ േമ അവിെട പതിവു . ആശ്ചര്യചൂഡാമണി, തപ
തീസംവരണം മുതലാവ ചില നാടകങ്ങളിെല ദുതഘ
േടാൽകചാങ്കം, ശൂർപ്പണഖാങ്കം, ബാലിവധം മുതലായ
ചില ഭാഗങ്ങളാണു് അവിെട അഭിനയി കണ്ടി ള്ളതു്.
ഇതിെലാെക്ക ഒേന്നാ രേണ്ടാ േവഷത്തിലധികം ഉണ്ടാ
യിരിക്കാറില്ല. അവിെട അഭിനയി ന്ന ശൂർപണാഖാ
ങ്കത്തിൽ ശൂർപ്പണഖയുെടയും ീരാമെന്റയും േവഷം
മാ േമ പതിവു . ലക്ഷ്മണെന്റ േവഷം പതിവില്ല.
അങ്ങയായതിെന റി േകട്ടി ള്ള ഐതിഹ്യം താെഴ
േചർ
.
പെണ്ടാരിക്കൽ ശൂർപ്പണഖാങ്കം അഭിനയിച്ചേപ്പാൾ
ശൂർപ്പണഖ സീതയുെട േനെര പാഞ്ഞടു ന്നതു ക ്
ീരാമൻ ലക്ഷ്മണെന വിളി . അേപ്പാൾ ീേകാവി
ലിനക നി ് “ഇതാ ഞാൻ വരു ” എ വിളി പ
റഞ്ഞതായി േകൾക്കെപ്പ . അേപ്പാേഴ ം ലക്ഷ്മണെന്റ
േവഷം ധരിച്ചിരുന്ന ആൾ െപെട്ട ് അരങ്ങ
േവ
ശി കയും ശൂർപ്പണഖയുെട കർണ്ണനാസികാേച്ഛദനം
െചയ്കയും െച . അതു െകാ ് ീേകാവിലിനക
നി ് ആരും പുറേത്ത വന്നില്ല. എങ്കിലും പിെന്ന
യും ീേകാവിലനക
നി ് “ഇനി േമലാൽ ഇവിെട
എെന്റ േവഷം ആരും ധരിക്കരുതു് ” എ ം കൂടി വിളി
പറഞ്ഞതായി േകൾക്കെപ്പ . പിേറ്റദിവസം കാല ്
ശാന്തിക്കാരൻ കുളി വ നട തുറ ് അക
െചന്ന
േപ്പാൾ ബിംബത്തിെന്റ ഒരു കാൽ മുേമ്പാ െവച്ചിരി
ന്നതായിക്ക . അതു് ഇേപ്പാഴും അങ്ങെനതെന്നയാണി
രി ന്നതു്. ഇ കാരെമല്ലാമുണ്ടായ കാലം മുതൽക്കാ
ണു് അവിെട ലക്ഷ്മണെന്റ േവഷം േവെണ്ട െവച്ചതു്.
അവിെട തിഷ്ഠിച്ചിരി ന്നതു് സാക്ഷാൽ ലക്ഷ്മണസ്വാ
മിെയയാണേല്ലാ.
േമൽപറഞ്ഞ അ തസംഭവങ്ങൾ േശഷം അവി
െട ശൂർപ്പണഖാങ്കം അഭിനയിച്ചേപ്പാൾ ശൂർപ്പണഖയുെട
കർണ്ണനാസികാേച്ഛദത്തിനു ലക്ഷ്മണൻ േവശിേക്ക
ന്ന ഘട്ടമായേപ്പാൾ ശൂർപ്പണഖാേവഷധാരിയായ ചാ
ക്യാർ നടയിൽ െച നി സ്വയേമവ മൂ ം മുലയുെമാ
െക്ക േച്ഛദി നിണവുമണി
് അവിെട നി തല്ലിയ
ല നിലവിളി െകാ ് അരങ്ങേത്ത വരികയായി
രു പതിവു്. സ്വാമിതെന്ന കർണ്ണനാസികാേച്ഛദനം
െച വി എന്നാണു് സങ്ക ം.
ഇ കാരെമല്ലാം മാഹത്മ്യേമറിയതായ ആ സ്ഥല
ത്തിെന്റ ഇേപ്പാഴേത്ത സ്ഥിതി വിചാരിച്ചാൽ മഹാക
ഷ്ടെമന്നല്ലാെത മെറ്റാ ം പറയാൻ കാണുന്നില്ല. േദ
വസ്വാധികാരികളുെട അജ്ഞതയും അൈനകമത്യവും
തേന്താന്നിത്തവും െകാ ് ആ േദവസ്വമിേപ്പാൾ ഏക
േദശം ശൂന്യ ായമായിരി
എ തെന്ന പറേയ
ണ്ടിയിരി
. േദവെന്റ സേങ്കതസ്ഥലവും ഋഷ്യാ മ
തുല്യവുമായിരുന്ന േകാട്ട ആരും െവട്ടിയഴിക്കരുെതന്നാ
യിരു വേല്ലാ പൂർവ്വനിശ്ചയം. ആ സ്ഥലം മിക്കവാറും
േദവസ്വക്കാർ അന്യന്മാർ കാണപ്പാട്ടമായി എഴുതി
െക്കാടുക്കയാൽ ആ സ്ഥല
കൂടിയാന്മാർ െത ്, പി
ലാവു മുതലായ വൃക്ഷങ്ങൾ െവ പിടിപ്പി ് ആദായെമടു
തുടങ്ങിയിരി
. േവെറയും അേനകം വ ക്കൾ
അന്യാധീനെപ്പടുത്തിക്കള
. ആകപ്പാെട േദവസ്വ
ത്തിേല ള്ള ആദായമിേപ്പാൾ മു ണ്ടായിരുന്നതിൽ
വളെര റ
േപായി
്. എങ്കിലുമിവിെട പൂജയും
മ ം മുട്ടിയതായി ഇതുവെര േക തുടങ്ങീട്ടില്ല. നാമമാ
മായിെട്ടങ്കിലും ആ േതാറും ഉത്സവവും കഴി
കൂടു
്. ഉത്സവകാല
പതിവുള്ളവയിൽ തീയാ മാ േമ
ഇേപ്പാളവിെട ശരിയായി നട
. കൂ ് അവിെട
യിേപ്പാൾ ആകപ്പാെടയുള്ള കൂ തെന്ന. ചാക്യാരുെട
ഒരു കൂ ം അവിെട ഒരു ദിവസം േപാലുമില്ലാതായി ്
ഇേപ്പാൾ ഏകേദശം പന്തീരാ കഴിഞ്ഞിരി
.
െത കൂർ രാജാവു് േഗാഹത്യ െചയ്തതിൽപ്പിെന്ന
പള്ളിേവട്ട ദൂരസ്ഥലേത്ത എഴുന്നള്ളി േപാകാറി
ല്ല. അക്കാലം മുതൽ േക്ഷ ത്തിൽനി ് എഴുന്നള്ളി
സ്വ ം പടിഞ്ഞാ േപായി ് അവിെട പള്ളിേവട്ട ബലിതൂ
വുകയും അമ്പിടുകയും െചയ്താൽ മതിെയ തീർച്ചെപ്പടു
ത്തി അതിെനാരു സ്ഥലവും നിശ്ചയി . ഇേപ്പാഴും ആ
സ്ഥലം വെര എഴുന്നള്ളി േപായി അവിെട ബലി തൂവു
കയാണു് പതിവു്. ഇവിെട പള്ളിേവട്ടബലി ത ി തൂ
വിക്കഴിഞ്ഞാൽ മഴവേഞ്ചരി മൂത്തപണിക്കരും ത ടു ്
ഉത്തരീയവുമി വ ് ൈകവട്ടകയും പൂപ്പാലികയുെമടു
തൂവണം എെന്നാരു ചട്ടം േചരമാൻ െപരുമാൾ നിശ്ചയി
ച്ചി ള്ളതാണു്. അതും ഇേപ്പാഴും നട വരു
്. ഈ
ബലി തൂവാനുള്ള മ ം പണിക്കർ ത ിയാണു് ഉപ
േദശി െകാടുേക്കണ്ടതു്. അതു മൂത്ത പണിക്കാെരയല്ലാ
െത മറ്റാെരയും ഹിപ്പിക്കാറില്ല; ത ിയല്ലാെത മറ്റാരും
ഉപേദശിക്കാറുമില്ല. ഒരു മൂത്ത പണിക്കർ കഴിഞ്ഞാർ
പിന്നെത്ത മൂത്തപണിക്കർ ് ഉപേദശി െകാടു ം.
അങ്ങെനയാണു് ഇേപ്പാഴും നട വരുന്നതു്.
ഇതു കൂടാെത േക്ഷ ത്തിൽ വിേശഷവിധിയായി
ഒരു പതിവു കൂടിയു ്. േചരമാൻ െപരുമാൾ െവന്നിമെല
ത്താമസിച്ചിരുന്ന കാല ് േദവെന ശീേവലി ം മ ം
പുറെത്തഴുന്നള്ളി ന്ന സമയങ്ങളിൽ എഴുന്നള്ളത്തി
െന്റ പിന്നാെല അേദ്ദഹവും കൂടി നടക്കാറുണ്ടായിരു .
അേപ്പാൾ മഴവേഞ്ചരിപ്പണിക്കർ മുതലായ മൂ വീട്ടിൽ
നായന്മാരുെട കുടുംബങ്ങളിേല ഓേരാ ീകൾ ഓേരാ
കു വിള െമടു െകാ െപരുമാളുെട മുമ്പിലും നട
ക്കാറുണ്ടായിരു . േചരമാൻ െപരുമാൾ ഇവിടം വി ം
േപായി ം ആ ീകൾ േദവെന എഴുന്നള്ളി ന്നതിെന്റ
പിന്നാെല കു വിളെക്കടു െകാ ് നട കെയ
ള്ള പതിവു േവെണ്ട െവച്ചില്ല. േദവെന്റ പിന്നിൽ േചര
മാൻെപരുമാളിേപ്പാഴുമുെണ്ടന്നാണു് സങ്കൽപം.
ഈ േദവസ്വം നാമവേശഷമായിേപ്പാകാെത യഥാ
പൂർവ്വം പുഷ്ടിെപ്പടു ന്നതിനു േകായിമ്മയും സമുദായവും
സ്ഥാനികളായ നായന്മാരും േയാജി ് ഐകമത്യേത്താ
ടും ഈശ്വരവിചാരേത്താടും നല്ല മനേസ്സാടും കൂടി മനഃ
പൂർവം മിച്ചാൽ കാല േമണ അതു സാധിക്കാവുന്ന
താണു്. െവന്നിമലെപ്പരുമാൾതെന്ന അവർക്കതിനു നല്ല
മന ണ്ടാക്കിെക്കാടുക്കെട്ട.
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നടുവിേലപ്പാ ് ഭട്ടതിരി
വികടത്വം െകാ വിശ്വവി തനും അപകടത്വം െകാ
് അദ്വിതീയനുമായിരുന്ന നടുവിേലപ്പാ ഭട്ടതിരിയു
െട ഇല്ലം ിട്ടീഷുമലബാറിലുൾെപ്പട്ട െപാന്നാനിത്താ
ലൂക്കിൽ വേന്നരി എന്ന േദശത്താെണന്നാണു് േകട്ടി
ള്ളതു്. ഇേദ്ദഹം െചറുപ്പത്തിൽ േവദാധ്യായനം െച
താമസിച്ചിരുന്നതു് തൃശ്ശിവേപരൂർ ഹ്മസ്വം മഠത്തിലാ
യിരു . അതിനുേശഷവും പല കാരണവശാൽ ഇേദ്ദ
ഹം ഹ്മസ്വം മഠത്തിൽ വ പലേപ്പാഴും താമസിക്കാ
റുണ്ടായിരു . അതുകൂടാെത െകാച്ചി രാജ്യ തെന്ന
തലപ്പിള്ളിത്താലൂക്കിൽ വടക്കാേഞ്ചരി സ്വൽപം പടി
ഞ്ഞാറുള്ള ചിറ്റണ്ട േദവസ്വത്തിെല ഊരാളൻമാരിെലാ
രാെളന്ന നിലയിൽ പലതവണയായി അവിെടയും വള
െരക്കാലം താമസിച്ചിരു വ . ഇേദ്ദഹത്തിെന്റ വികട
ത്വങ്ങൾ വിവരി കയാെണങ്കിൽ വളെരയു ്. പെക്ഷ
അവയിൽ അധികവും അസഭ്യങ്ങളാകയാൽ അവെയ
ഉേപക്ഷി ് ഒരുവിധം സഭ്യങ്ങളായി ള്ളവ മാ ം താ
െഴപ്പറ
െകാ
.
ന െട കഥാനായകെന്റ അച്ഛനും നല്ല വികടൻ
തെന്നയായിരു . ആ പാരമ്പര്യ കാരമാണു് ഇേദ്ദ
ഹം ഇങ്ങെനയായിത്തീർന്നതു്. ഇേദ്ദഹത്തിനു െചറു
പ്പത്തിൽതെന്ന അച്ഛെന്റ അനു ഹവും കിട്ടീ ണ്ടായി
രു .
ത ഭട്ടതിരി ഉപനയനം കഴി
ഹ്മചാ
രിയായിരുന്ന കാല
ചാർച്ചയുള്ള ഒരില്ല ് എേന്താ
േകമമായി ് ഒരടിയന്തിരമുണ്ടായി. അേങ്ങാ േപാകാ
നായി ഇവർ അച്ഛനും മകനും കൂടി യാ യായേപ്പാൾ
അേങ്ങാ േപാകാനായി തെന്ന േവെറയും ചില ന
രിമാർ അവിെട െചനു് നുകൂടി. പിെന്ന എലാവരും കൂ
ടിേപ്പായി. ഒ ര നാഴിക ദൂരം െചന്നേപ്പാൾ വഴി
് ഒരു പുഴയുണ്ടായിരു . േവനൽക്കാലമായിരുന്ന
തിനാൽ പുഴയിൽ െവള്ളമധികമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇറ
ങ്ങിക്കടക്കാമായിരു . എങ്കിലും നടു െച േമ്പാൾ
നനേച്ച േമാ എ ചിലർ സംശയം. അതുെകാ ്
ആരും െവള്ളത്തിലിറങ്ങാെത എല്ലാവരും സംശയി
കര നി . അേപ്പാൾ ന െട കഥാനായകൻ “നി
ങ്ങൾെക്കല്ലാവർ ം സംശയമാെണങ്കിൽ ആദ്യം ഞാ
നിറങ്ങി േനാക്കാം. അേപ്പാൾ സംശയം തീരുമേല്ലാ?”
എ പറ
അേദ്ദഹം െവള്ളത്തിലിറങ്ങി നട തു
ടങ്ങി. കുറ നടന്നതിെന്റ േശഷം േമണ താണു നടു
െചന്നേപ്പാൾ അവിെട ഇരു . അേപ്പാൾ െവള്ളം
അേദ്ദഹത്തിെന്റ കഴുേത്താളമായി. പിെന്ന കുറച്ചിട നി
രങ്ങി നിരങ്ങിേപ്പായി. അേപ്പാെളാെക്ക കര നിന്നി
രുന്നവർ ് അേദ്ദഹം നട േപാകു എ തെന്ന
യാണു േതാന്നിയതു്. അങ്ങെന േതാന്നത്തക്കവിധത്തി
ലായിരു അേദ്ദഹത്തിെന്റ േപാ ്. പിെന്ന േമണ
െപാങ്ങിെപ്പാങ്ങിെയണീ നട ് അക്കെരെച്ച കയ
റി. അേപ്പാൾ “ഈ ഉണ്ണി കഴുേത്താളം െവള്ളമുള്ള
സ്ഥിതി നമു നന െമ ള്ള കാര്യം തീർച്ചതെന്ന”
എ പറ
ന രിമാെരല്ലാവരും ഉടുത്തിരുന്ന മുണ്ട
ഴി തലയിൽ െകട്ടിെക്കാ
പുഴയിലിറങ്ങി നട
തുടങ്ങി. അക്കെരെച്ച കയറുന്നതുവെര അവർക്കാർ
ം ഒരിട ം മുേട്ടാളം തെന്ന െവള്ളമുണ്ടായിരുന്നില്ല.
അേപ്പാളാണു് ഈ ഹ്മചാരി സൂ ം കാണി തങ്ങ
െള വിഡ്ഢികളാ കയാണു െചയ്തെത ന രി മാർ ്
മനസ്സിലായതു്. മുേട്ടാളം തെന്ന െവള്ളമില്ലാതിരുന്ന പുഴ
യിൽ പകൽസമയ ് ഒ വളെരേപ്പർ ഉടുത്തതും പറി
തലയിൽെക്കട്ടിെക്കാ നട ന്നതു കണ്ടി ര കര
യിലും നിന്നിരുന്ന ആളുകൾ ൈകെകാട്ടിച്ചിരി . ന
രിമാർ സാമാന്യത്തിലധികം മധ്യമമായിെയ ള്ളതു
പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ. അക്കെരെച്ച കയറിയേപ്പാൾ
ന രിമാർ “ഉണ്ണി ഞങ്ങെളെയല്ലാവെരയും മധ്യമമാക്കി
യേല്ലാ. െചറുപ്പത്തിേലതെന്ന അപകടമാണേല്ല പഠി
ന്നതു്? തരേക്കടില്ല” എ പറ
. അേപ്പാൾ അച്ഛൻ
ഭട്ടതിരി “ആവൂ! മനസ്സിനു സമാധാനവും സേന്താഷവു
മായി. എെന്റ കാലം കഴിഞ്ഞാൽ പിെന്ന ഈ പാരമ്പ
ര്യം പുലർത്തിെക്കാ േപാകുന്നതിനു് ആരുമില്ലാെത
വേന്ന േമാ എ ള്ള വിചാരം എനി വളെരയുണ്ടാ
യിരു . ഇേപ്പാൾ അതു തീർ . എെന്റ ഉണ്ണി നന്നായ്
വരെട്ട!” എ ം “അവനിങ്ങെനതെന്ന ഓേരാ േതാന്ന
െട്ട!” എ ം പറ
. അക്കാലം മുതൽക്കാണു ന െട
കഥാനായകൻ സിദ്ധനായിത്തീർന്നതു്. പിെന്ന അധി
കം താമസിയാെത അച്ഛൻ ഭട്ടതിരി മരി . അച്ഛെന്റ
ദീക്ഷയും സമാവർത്തനവും കഴിഞ്ഞയുടെന കഥാനായ
കൻ േവദാധ്യയനത്തിനായി തൃശ്ശിവേപരൂർ ഹ്മസ്വം
മഠത്തിൽ െച േചർ . പിെന്ന അേദ്ദഹം അവിെടവ
കാണിച്ചി ള്ള കുണ്ടാമണ്ടികൾ ം കുസൃതികൾ ം
അവസാനമില്ല.

ഭട്ടതിരി െച േചർന്ന െകാല്ലം അക്ഷയതൃതീയ ദി
വസം ഹ്മസ്വം മഠത്തിൽ േകമമായി ് ഒരു സദ്യയുണ്ടാ
യിരു . േമടമാസം കാലമായിരുന്നതിനാൽ സദ്യ ് മാ
മ്പഴ ളിേശ്ശരിയും മാമ്പഴവും ധാരാളമുണ്ടായി ണ്ടായിരു
. മാമ്പഴമുള്ള കാല ് േമാരു കൂട്ടിയാൽ മാമ്പഴംകൂെട
പിഴി
കൂ ക എല്ലാവർ ം തെന്ന ാേയണ രസ
മായി ള്ളതാണേല്ലാ. വിേശഷി ം ന രിമാർ ് അതു
ബഹുരസമായി ള്ളതാണു്. മാമ്പഴം ധാരാളമായി െണ്ട
ങ്കിൽ നൂറും നൂറ്റമ്പതും മാമ്പഴം വീതം പിഴി
കൂ ക
ന രിമാരുെടയിടയിൽ സാധാരണമാണു്. അ സദ്യ
് മാമ്പഴം ധാരാളമായി ണ്ടായിരു െവ മാ മല്ല,
ന രിമാരും പതിവിൽ വളെരയധികം വ കൂടീ ണ്ടാ
യിരു . എല്ലാവരും മാമ്പഴം ധാരാളമായി പിഴി
കൂ
ട്ടി. ഊണു് ഏകേദശം കഴിയാറായേപ്പാൾ ഭട്ടതിരി ഒരു
മാമ്പഴം പിഴി
് അതിെന്റ അണ്ടി െതറിപ്പി (െതറ്റി
). ആ അണ്ടി ചാടിച്ചാടി ആ പന്തിയിലിരുന്ന പ പ
തിന ന രിമാരുെട ഇല അശുദ്ധെപ്പടുത്തി. ഉടെന
അവെരാെക്ക ൈക കുട
് എണീ . ഭട്ടതിരി അവിെട
യിരു കര
തുടങ്ങി. അേപ്പാൾ ചില ന രിമാർ
“നടുവിേലപ്പാടു് ഒ ം വിഷാദിേക്കണ്ട. ഞങ്ങൾക്കാർ
ം ഇതുെകാ ് ഒരു പരിഭവവുമില്ല. ഇങ്ങെനെയാെക്ക
അബദ്ധം എല്ലാവർ ം വരുന്നതാണു്. നടുവിേലപ്പാടി
നു െചറുപ്പമേല്ല? േമലാൽ ഇങ്ങെന വരാെതയിരിക്കാൻ
സൂക്ഷിക്കണം” എ പറ
. അതുേകട്ടി ഭട്ടതിരി
“ഇനി ഇങ്ങെന വരാതിരിക്കാൻ ഞാൻ കഴിയുന്നതും
കരുതിെക്കാള്ളാം. പെക്ഷ ഞാൻ വിഷാദി ന്നതിെന്റ
കാരണം നിങ്ങൾ വിചാരി ന്നതല്ല. എെന്റ അച്ഛൻ
ഇങ്ങെന അണ്ടി െതറിപ്പിച്ചാൽ ആ അണ്ടി ആ പന്തി
യിലുള്ള ഇലകളിെലാെക്കച്ചാടീ മറുപന്തിയിലും െച ്
ഏതാനുമിലകൾ ശുദ്ധം മാ മായിരു എന്നാണു് േക
ട്ടി ള്ളതു്. ഞാൻ അണ്ടി െതറിപ്പിച്ചി ് ഈ പന്തിയിൽ
ത്തെന്ന മുഴുവനുെമത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലേല്ലാ. അതു
വിചാരിച്ചാണു ഞാൻ വിഷാദി ന്നതു്. എങ്കിലും നി
ങ്ങൾ പറഞ്ഞതുേപാെല േമലാൽ ഇങ്ങെനയായിേപ്പാ
കാതിരിക്കാൻ ഞാൻ നല്ലേപാെല സൂക്ഷി െകാള്ളാം”
എന്നാണു് പറഞ്ഞതു്. ഇതു േകട്ടേപ്പാൾ ന രിമാരിൽ
ചിലർ േദ്വഷ്യവും ചിലർ ചിരിയും വ . എല്ലാ
വരും “അമ്പടാ! വീരാ!” എ മാ ം പറഞ്ഞി ൈക
കഴുകാൻ േപായി.
ഒരിക്കൽ ഭട്ടതിരി തൃശ്ശിവേപരൂർ പടിഞ്ഞാേറ ദ
ക്ഷിണവഴിയിൽ നിന്നിരുന്നേപ്പാൾ ഒരു പട്ടരുെട ശവം
ചിലർകൂടി െകട്ടിെയടു
ശ്മശാനസ്ഥലേത്ത െകാ
േപാകുന്നതു കണ്ടി ഭട്ടതിരി “ഈ പട്ടർ ദീനെമന്താ
യിരു ?” എ േചാദി . അേപ്പാൾ കൂട്ടത്തിലുണ്ടാ
യിരുന്നതിെലാരാൾ “ദീനം വിേശഷിെച്ചാ മുണ്ടായി
രുന്നില്ല. വിഷം തീണ്ടി മരിച്ചതാണു് ” എ പറ
.
ഉടെന ഭട്ടതിരി “എന്നാൽ എനി കൂടി ഒ േനാക്ക
ണം. മരി േപായിെയ ള്ള കാര്യം തെന്ന എനിക്ക
വിശ്വാസമായിട്ടില്ല. ശവം അവിെട താെഴ െവയ്ക്കാൻ പറ
യുക” എ പറ
. അേപ്പാൾ ഒരാൾ “വാസുനമ്പ്യാർ,
മാളിേയക്കൽക്കർത്താവു്, കാക്കരന രി മുതലായ േയാ
ഗ്യൻമാെരാെക്ക പഠിച്ച വിദ്യകെളല്ലാം പരീക്ഷി േനാ
ക്കീ ം ഫലമുണ്ടായില്ല. മരി േപായി എ ് അവെര
ല്ലാവരും തീർച്ചെപ്പടു കയും െച . ഇനി ഇേദ്ദഹെമ
ന്തിനാണു് േനാ ന്നതു്? ഒ ം േവണ്ട. നട വിൻ”
എ പറ
. ഉടെന മെറ്റാരാൾ “അങ്ങെന തീർച്ച
െപ്പടുേത്തണ്ട. അവെരാെക്ക േനാക്കീ ഫലമുണ്ടായിെല്ല
െവ ് ഇേദ്ദഹം േനാക്കീ ് ഫലമുണ്ടാകരുെതന്നില്ല
േല്ലാ. ഉണ്ടായിെല്ലങ്കിൽ േവണ്ട. അതുെകാ നമു
നഷ്ടെമാ ം വരാനില്ലേല്ലാ. ഒരു സമയം ഇേദ്ദഹത്തി
െന്റ േയാഗം ഫലി െവങ്കിൽ വലിയ കാര്യമായേല്ലാ.
ഇെല്ലങ്കിൽപ്പിെന്ന നമു െകാ േപായി ദഹിപ്പിക്കാം”
എ പറ
. ഏെതങ്കിലും ശവം താെഴയിറക്കിെവ .
ഉടെന ഭട്ടതിരി അടു െച കുനി
െചവിയിൽ
“െപരുമനത്തമ്പലത്തിൽ തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവി
െന്റ തിരുനാൾസംബന്ധി ള്ള അമ്പലം കുലുക്കി വാരം
നാെളയാണു്. ഇെക്കാല്ലം വിേശഷാൽ ഓേരാ ഉറുപ്പിക
തി ഹവുമു ് ” എ മൂ
ാവശ്യം പറ
. ശവ
ത്തിനു ഒരിളക്കവുമുണ്ടായില്ല. ഉടെന ഭട്ടതിരി “ഇനി
െകാ േപായി ദഹിപ്പിക്കാം. മരി േപായതുതെന്ന.
തീർച്ചയായി. പട്ടരുെട ഒരു തലെയ്ക്കങ്കിലും സ്വൽപ്പം ജീ
വനുെണ്ടങ്കിൽ സദ്യയും തി ഹവുമുെണ്ട േകട്ടാൽ
തല െപാക്കാതിരിക്കയില്ല. നിങ്ങൾ ഇനി ഒരു കാര്യം
കൂടി െചയ്യണം. വിഷമിറക്കാൻ മിച്ചവരുെട േപരു
പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ നടുവിേലപ്പാ ് ഭട്ടതിരിയും േനാക്കി
എ കൂടി പറേഞ്ഞയ്ക്കണം. അ തെന്ന” എ പറ
.
ശവം െകാ വന്നവർ അതു ദഹിപ്പിക്കാൻ െകാ േപാ
വുകയും െച .
വാധ്യാൻന രി തൃശ്ശിവേപരൂർ ഒരിട ് ഉപാ
യത്തിൽ ഒരു കിടപ്പിെന്റ വട്ടമുണ്ടായിരു . അേദ്ദഹം
േവളികഴിച്ചിരുന്ന ആളായിരുന്നതിനാൽ ഇതു് ഏറ്റവും
േഗാപ്യമായിട്ടായിരു . േവളി കഴിച്ചി ള്ളവർ േവെറ
ഒരു കിടപ്പിെന്റ വട്ടം കൂടിയുണ്ടാ ന്നതു് ഏറ്റവും നിഷി
ദ്ധമായിട്ടാണു് അക്കാല ് എല്ലാവരും വിചാരിച്ചിരു
ന്നതു്. അതിനാൽ ഇതു് ആരും അറിയരുെത ം അറി
ഞ്ഞിട്ടിെല്ല മായിരു വാധ്യാൻന രിയുെട വിചാരം.
എങ്കിലും ഇതു് എല്ലാവരും അറിഞ്ഞി മുണ്ടായിരു .
ഇതു് ഇല്ലത്തറിഞ്ഞാൽ അന്തർജ്ജനം മനസ്താപെപ്പടു
കയും ശണ്ഠകൂടുകയും െചെയ്തങ്കിേലാ എ ള്ള വിചാരം
അേദ്ദഹത്തിനുണ്ടായിരു . അതിനാൽ പതിവായി കി
ട
ഹ്മസ്വം മഠത്തിൽത്തെന്നയാെണന്നാണു് അേദ്ദ
ഹം എല്ലാവേരാടും പറഞ്ഞിരുന്നതു്. അത്താഴം കഴി
ഞ്ഞാൽ അേദ്ദഹം ഹ്മസ്വം മഠത്തിൽ കിടക്കാറുമുണ്ടാ
യിരു . പേക്ഷ അവിെട എല്ലാവരും ഉറക്കമാകുേമ്പാൾ
അേദ്ദഹം പതുെക്കെയണീ പുറത്തിറങ്ങിേപ്പാകുെമേന്ന
ഉ . ആരും കാണാെതയിരിക്കാനായി ഇരുട്ടത്താണു്
വാധ്യാൻ ന രിയുെട എഴുന്നള്ള ് പതിവു്.
വാധ്യാൻന രി പുറത്തിറങ്ങിേപ്പായാലുടെന ഭട്ടതി
രിയും േപാകും. ഭട്ടതിരിയുെട കിട ് ഇന്ന സ്ഥലെത്ത
നിശ്ചയമില്ല. തരമുള്ളിടെത്തേന്ന അേദ്ദഹം നിശ്ചയിച്ചി
രു
. അതിനാൽ ഓേരാ ദിവസം ഓേരാ സ്ഥല
മാറിമാറിയതായിരി ം അേദ്ദഹത്തിെന്റ കിട ്. എവി
െടയായിരുന്നാലും വാധ്യാൻന രി തിരി വരുന്നതിനു
മു ഭട്ടതിരി ഹ്മസ്വം മഠത്തിെല ം. അങ്ങെനയാ
ണു പതിവു്. എന്നാൽ ചില ദിവസങ്ങളിൽ മുൻേപ മഠ
ത്തിെല ന്നതു വാധ്യാൻന രിയായിരി ം. അങ്ങ
െനയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ വാധ്യാൻന രി ഭട്ടതിരിെയ
േദഷ്യെപ്പടുകയും ശകാരി കയും മ ം െച കയും പതി
വായിരു . അതുകൂടാെതയിരി ന്നതിനു ഭട്ടതിരി ഒരു
കൗശലം ക പിടി . കിടെപ്പവിെടയായിരുന്നാലും
െവളുപ്പാൻകാലേത്ത േപായി കുളി വട ന്നാഥെന ദർ
ശനം കഴി ക എെന്നാരു പതിവുെവ . മഠത്തിൽ െച
ല്ലാൻ സ്വൽപം താമസി േപായാലും “എവിെടേപ്പായി
രു ?” എ വാധ്യാൻന രി േചാദിച്ചാൽ ‘കുളി െതാ
ഴാൻ േപായിരു ’ എ പറയാമേല്ലാ. ഇതായിരു
ഭട്ടതിരി ക പിടിച്ച കൗശലം!
അക്കാല
ജനങ്ങൾ ഈശ്വരഭക്തി ഇക്കാല
ള്ളതിൽ വളെരയധികമുണ്ടായിരു . അക്കാല
തൃശ്ശിവേപരൂരുണ്ടായിരുന്ന ീകളിലും െവളുപ്പാൻകാ
ലേത്ത േപായി ചിറയിൽെച്ച കുളി വട ന്നാഥദർ
ശനം കഴിക്കാത്തവർ അധികമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഭട്ടതി
രി ം ഇെതാരു വലിയ ഭാഗ്യമായിട്ടാണു് േതാന്നിയിരു
ന്നതു്. കാലേത്ത കുളി ് അമ്പലത്തിെലത്തി, മണ്ഡപ
ത്തിൽ കയറി ജപി െകാണ്ടിരുന്നതിനാൽ െതാഴാനാ
യി നടയിൽ ഇരി ം ജപവുെമാെക്ക കണ്ടാൽ അേദ്ദഹം
ഇഹേലാകത്തിൽ നട ന്ന കാര്യങ്ങെളാ ം കാണുക
യും േകൾ കയും അറിയുകയും െച ന്നിെല്ല ം അേദ്ദ
ഹത്തിെന്റ മന സാക്ഷാൽ പരമാത്മാവിങ്കൽ ലയിച്ചി
രി കയാെണ ം േതാ മായിരു . എന്നാൽ അേദ്ദ
ഹത്തിെന്റ ക ം െചവിയും മന െമല്ലാം നടയിൽ െതാ
ഴാൻ െച ന്നവരിൽത്തെന്നയായിരു . അതിനാൽ
ഒരു ീ തനി പതിവായി വട ന്നാഥെന്റ നടയിൽ
െച െതാഴുതു വളെര പതുെക്ക ാർത്ഥിച്ചിരുന്നതു
കൂടി എന്താെണ അേദ്ദഹം മനസ്സിലാക്കി. ആ ീ
പതിവായി ാർത്ഥിച്ചിരുന്നതു് “എെന്റ വട ന്നാഥ!
എനി ് ഉടേലാടുകൂടി സ്വർഗ്ഗത്തിൽ േപാകാൻ സംഗതി
യാക്കിത്തരേണ” എന്നായിരു . ഒരു ദിവസം ആ ീ
െതാഴാൻ വരുന്ന സമയ ് ആരും കാണാെത ീേകാ
വിലിനക
കട ബിംബത്തിെന്റ പുറകിൽെച ്
ഒളിച്ചിരു .
ീ വ പതിവുേപാെല െതാഴുതു ാർ
ത്ഥിച്ചേപ്പാൾ ഭട്ടതിരി ശബ്ദം മാറ്റി “അങ്ങെനതെന്ന.
അടുത്ത കറുത്തവാവുന്നാൾ അർദ്ധരാ ി സമയ
ീ
മൂലസ്ഥാന ള്ള ആൽത്തറയിൽ വന്നാൽ മതി. അവി
െട വിമാനം വരും” എ പറ
. ീ അതുേക “ഇതു
വട ന്നാഥൻ തെന്ന റി
സാദി ് അരുളിെച്ചയ്ത
താണു് ” എ വിശ്വസി സേന്താഷസേമതം വീ ം
വന്ദി െകാ ് വീട്ടിേല മടങ്ങിേപ്പായി. ീ േപായയു
ടെന ഭട്ടതിരി പുറത്തിറങ്ങി ഹ്മസ്വം മഠത്തിേല ം
േപായി.

തനി ണ്ടാകാൻ േപാകുന്ന അഭ ദയെത്ത റി
ീയും താൻ നിശ്ചയിച്ചിരി ന്ന വിദ്യെയ റി ഭട്ട
തിരിയും ആേരാടും പറഞ്ഞില്ല. ര േപരും കറുത്തവാവു
വരാനായി കാത്തിരു . വാവുന്നാൾ രാ ിയിൽ ഹ്മ
സ്വം മഠത്തിൽ എല്ലാവരും ഏകേദശമുറക്കമായേപ്പാൾ
ഭട്ടതിരി അവിെട നിന്നിറങ്ങി, ഒരു സ്ഥല
നി ് ഒരു
െതാട്ടിൽ ൈകവശെപ്പടുത്തി, ഭംഗിയായി അലങ്കരി ്
അതും ഒരു കപ്പിയും കയറുെമടു െകാ ് ീമൂലസ്ഥാ
ന
െച ് ആലിൻേമൽ കയറിയിരു െകാ ് കപ്പി
യും കയറുമി െതാട്ടിൽ േമൽേപാ വലിചുകയറ്റാനും
കീേഴ്പാ ് ഇറക്കാനും സൗകര്യെപ്പടുത്തി ആലിെന്റ ഒരു
െകാമ്പ
െകട്ടിതൂക്കിയുറപ്പി . പറഞ്ഞിരുന്ന സമയ
തെന്ന ീ അവിെട െച േചർ . ഉടെന ഭട്ടതിരി
കയറയ െതാട്ടിൽ മന്ദം മന്ദം ഇറക്കിെക്കാടു . ഇരു
ട്ടായിരു െവങ്കിലും നക്ഷ
കാശംെകാ
ീ അതു
ക വിമാനംതെന്ന എ തീർച്ചെപ്പടുത്തി. അതിൽ
കയറാനായി ഭാവിച്ചേപ്പാൾ ഭട്ടതിരി വല്ലാത്ത ഒരു ശബ്ദ
ത്തിൽ “വ െമല്ലാം അഴി താെഴയിട്ടി േവണം കയ
റാൻ” എ പറ
. ീ അ കാരം െച . ീ െതാ
ട്ടിലിൽ കയറി ഇരു കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ ഭട്ടതിരി കയറു
പിടി സാവധാനത്തിൽ േമൽേപാ വലി . ീ കീ
േഴ്പാ ചാടാനും േമൽേപാ കയറാനും ആലിെന്റ െകാമ്പ
പിടിക്കാനും ഒ ം വയ്യാത്ത സ്ഥിതിയിലായേപ്പാൾ
കയറു് ആലിെന്റ െകാമ്പ
െകട്ടിയുറപ്പി . പിെന്ന ഭട്ട
തിരി “ഇനി അവിെടയിരു സുഖിക്കാം. ഇതുതെന്ന
സ്വർഗ്ഗം” എ പറഞ്ഞി ് ഇറങ്ങിേപ്പായി.
േനരം െവളുത്തേപ്പാൾ സ്വാമിദർശനത്തിനായി
വന്നവരും മ മായി ീമൂലസ്ഥാന
അസംഖ്യമാളു
കൾ കൂടി. എല്ലാവരും േമൽേപാ േനാക്കി. “ഇെതെന്താ
ര തം” എ പറ
െകാ െകാ കയും ചിരി
കയും ആർ വിളി കയും മ ം െച കലശൽകൂട്ടി.
അേപ്പാൾ ആ ീ ണ്ടായ ലജ്ജയും വ്യസനവും എ
മാ െമ പറയുവാൻ യാസം. കുറ കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ
ീയുെട വീ കാർ ഇതറി
ആളുകെള അയ
ീെയ
താെഴയിറക്കി വ ം ധരിപ്പി കൂട്ടിെക്കാ േപായി.
അേതാടുകൂടി ആ ീ ഉടേലാടുകൂടി സ്വർഗ്ഗത്തിൽ േപാക
ണെമ ള്ള ആ ഹവും ാർത്ഥനയും േവെണ്ട െവ
എ മാ മല്ല ലജ്ജ െകാ അധികം പുറത്തിറങ്ങി
സഞ്ചരിക്കാെതയുമായി.
ഭട്ടതിരി ആ ീെയ സ്വർഗ്ഗത്തിലാക്കാൻ േപായ
സമയ
വാധ്യാൻന രി അേദ്ദഹെത്ത അേന്വഷി
കയും കാണാഞ്ഞി വളെര േദഷ്യെപ്പടുകയും െച . രാ
ി ഏകേദശം ഒരു മണി കഴിഞ്ഞേപ്പാേഴ ം ഭട്ടതിരി
മഠത്തിെലത്തി. അേപ്പാഴും വാധ്യാൻ ന രി ഉണർ
കിട കയായിരു . അതിനാൽ ഭട്ടതിരി െചന്നതറി
ഉടെന വിളി വീ ം വളെര േദഷ്യെപ്പട്ടി ് “നടുവി
േലപ്പാടു് ഇനി പതിവായി ഞാൻ കിട ന്ന കട്ടിലിെന്റ
ചുവട്ടിൽതെന്ന കിടക്കണം മാറിക്കിടന്നിട്ടാണു് ഞാന
റിയാെത ഇറങ്ങിേപ്പാകാനിടയാകുന്നതു്. കുളിക്കാനും
െതാഴാനുെമാ ം െവളുപ്പാൻകാല
േപാകണെമന്നി
ല്ല. അെതാെക്ക േനരം െവളുത്തി മതി. െവളുപ്പാൻകാ
ല
കിട ന്ന സ്ഥല തെന്ന ഇരു വല്ല സങ്കീർ
ത്തനങ്ങേളാ മേറ്റാ െചാല്ലിയാൽ മതി” എ പറ
.
ഭട്ടതിരി “ഈ പതിവു വലിയ ഉപ വമാണു്. ഇെതാ
േഭദെപ്പടുത്തണം. ആെട്ട, തരമുണ്ടാക്കാം” എ മന
െകാ ് ആേലാചി തീർച്ചയാക്കി തരംേനാക്കിെക്കാ
ണ്ടിരു . ആയിട ് വാധ്യാൻ ന രിയും അത്താഴം
കഴിഞ്ഞാൽ ഹ്മസ്വംമഠത്തിൽതെന്ന കിട കയല്ലാ
െത പുറേത്തയ്ക്കിറങ്ങാറില്ലായിരു . അതിനാൽ ഭട്ടതിരി
തരെമാ ം കിട്ടിയില്ല.
അങ്ങെന പ പതിന ദിവസം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ
ഒരു ദിവസം രാ ിയിൽ മഠത്തിൽ എല്ലാവരും ഉറക്ക
മായ സമയം വാധ്യാൻന രി “നടുവിേലപ്പാടു് ഉറക്കമാ
േയാ?” എ േചാദി . ഭട്ടതിരി അേപ്പാൾ ഉറക്കമായി
ട്ടില്ലായിരു . എങ്കിലും മിണ്ടാെത ഉറങ്ങിയതുേപാെല
കിട . എല്ലാവരും ഉറക്കമായി എ തീർച്ചെപ്പടുത്തി
വാധ്യാൻന രി പതുെക്കെയണീ വാതിൽ തുറ , പു
റത്തിറങ്ങി വാതിൽചാരിെക്കാ ് അവിെട നി യാ
യായി. വാധ്യാൻ ന രി േപായി സ്വൽപം കഴിഞ്ഞ
േപ്പാൾ ഭട്ടതിരിയും പിന്നാെല േപായി. വാധ്യാൻന രി
േപാകുന്നതു് ഇന്ന സ്ഥലേത്തയ്ക്കാെണ നിശ്ചയമുണ്ടാ
യിരുന്നതിനാൽ ഭട്ടതിരി ഒെരളുപ്പവഴിയിൽകൂടിേപ്പായി
വാധ്യാൻന രിെയ ന്നതിനു മുൻേപ അവിെടെയ
ത്തി ഒരു സ്ഥല ് ഒളിച്ചിരു . അേപ്പാൾ കറുത്തപ
ക്ഷമായിരുന്നതിനാൽ ആരും കാണുകയിെല്ല ള്ള നി
ശ്ചയമുണ്ടായിരു . വാധ്യാൻ ന രി അവിെടെയത്തി
വാതിലിനു മുട്ടിയേപ്പാൾ അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഭാര്യ വാതിൽ
തുറ . അക
കടന്നയുടെന കാൽ േത കഴുകാനും
മ മായി ഓവറയിേല േപായി. െവള്ളം അവിെട ഉണ്ടാ
യിരുന്നതുെകാ തികഞ്ഞിെല്ലങ്കിേലാ എ വിചാരി
ഒരു തമല െവള്ളെമടു െകാ പിന്നാെല ഭാര്യയും
േപായി. വാതിൽ അടച്ചില്ല. തുറ തെന്ന കിടന്നിരു
. അതിനാൽ ആ തരത്തിനു ഭട്ടതിരി അക
കട
കട്ടിൽ വട്ടിൽ െച കിട . അവിെട പിെന്നയും വി
ള െകാളു കയുണ്ടായില്ല. അതിനാൽ അേദ്ദഹെത്ത
കാണാനിടയായുമില്ല.
െവളുപ്പാൻകാലമായേപ്പാൾ ഭട്ടതിരി എണീറ്റിരു
“തുമ്പിക്കയ്യിലമർന്ന െപാൻകലശവും മ ള്ള ൈകപത്തി
ലും” ഇത്യാദി സങ്കീർത്തനം െചാല്ലി ടങ്ങി. അ ് ഉറ
ങ്ങാൻ താമസിച്ചതുെകാ ് ആ സങ്കീർത്തനം േകട്ടാണു്
വാധ്യാൻന രി ഉണർന്നതു്. ഉടെന അേദ്ദഹം േദഷ്യ
േത്താടും ലജ്ജേയാടും കൂടി “ആരാണതു്, കട്ടിൽ വട്ടിൽ
സങ്കീർത്തനം തുടങ്ങിയിരി ന്നതു?” എ േചാദി .
ഭട്ടതിരി: ഞാൻ തെന്ന.
വാധ്യാൻ: ആരു് നടുവിേലപ്പാേടാ?
ഭട്ടതിരി: അെത.
വാധ്യാൻ: എേന്ന! അപകടം. താെനന്തിനാണു് ഇവി
െട വന്നതു്?
ഭട്ടതിരി: ഞാൻ വാധ്യാൻ കിട ന്ന കട്ടിലിെന്റ ചുവ
ട്ടിൽത്തെന്ന കിടക്കണെമ ം െവളുപ്പാൻ കാല
സങ്കീർത്തനം െചാല്ലണെമ മേല്ല പറഞ്ഞി
രുന്നതു്? ഗുരുനാഥൻ പറയുന്നതുേപാെല െചയ്യാ
തിരി ന്നതു് ഗുരുത്വത്തിനു േപാരായ്കയാണേല്ലാ
എ വിചാരി ഞാനിവിെട വ കിട . െവ
ളുപ്പാൻ കാലമായതുെകാ സങ്കീർത്തനം െചാ
ല്ലി ടങ്ങിയതാണു്.
വാധ്യാൻ: െവളുപ്പാൻകാലമാേയാ?
ഭട്ടതിരി: ഉ ്.
ഇതു േകട്ടേപ്പാൾ വാധ്യാൻന രി പരി മമായി.
“എന്നാൽ േവഗം േപാകാം” എ പറ
ര േപരും
കൂടി അവിെട നി േപായി. വഴി െവ വാധ്യാൻന
രി ഭട്ടതിരിേയാടു് “േമലാൽ നടുവിേലപ്പാടിെന്റ ഇഷ്ടം
േപാെല എവിെടെയങ്കിലും കിട കേയാ േപാവുകേയാ
ഒെക്ക െചേയ്താളു. എെന്ന ഇങ്ങെനെയാെക്ക ഉപ വി
ക്കാതിരുന്നാൽ മാ ം മതി. നടുവിേലപ്പാടിനു ഞാൻ
സ്വാത ്യം തന്നിരി
” എ പറ
. “എനി ്
സ്വാത ്യം േവണെമ ം മ മില്ല എല്ലാം വാധ്യാെന്റ
ഇഷ്ടംേപാെല മതി” എ ഭട്ടതിരിയും പറ
. ഏെത
ങ്കിലും അ മുതൽ ഭട്ടതിരി സ്വത നായിത്തീർ .
എവിെടക്കിടന്നാലും എവിെടേപ്പായാലും എന്തായാലും
ഒരു േചാദ്യവുമില്ലാെതയുമായി. അതിനാൽ ഭട്ടതിരി പി
െന്ന േവദാധ്യയനം മതിയാക്കി കുറ കാലം േദശസഞ്ചാ
രം െചയ്തിരു .

ഒരിക്കൽ ഭട്ടതിരി േകാഴിേക്കാെട്ടത്തി താമസിച്ചി
രുന്ന കാല
“േകാപ്പാട്ടാട്ടി” എ
സിദ്ധയായിരുന്ന
ീ എങ്ങെനേയാ അബദ്ധത്തിൽ കിണറ്റിൽ വീണുേപാ
കുന്നതിനിടയായി. േകാപ്പാട്ടാട്ടി ് ഇരുപേത്തഴു ഭർ
ത്താക്കൻമാരും പിെന്ന ഒ വളെര ഇഷ്ടൻമാരും അസം
ഖ്യം േസവൻമാരും അനവധി േവ ക്കാരുമുണ്ടായിരു .
ആട്ടി കിണറ്റിൽച്ചാടിെയ േകട്ട ക്ഷണത്തിൽ അവെര
ല്ലാവരും അവിെട ഓടിെയത്തി. െചന്നവെരല്ലാം ആട്ടി
െയ പിടി കയറ്റാനായി കിണറ്റിേല ചാടി. അങ്ങെന
ആളുകെളെക്കാ കിണറു നിറ
. ആ സമയ
നടു
വിേലപ്പാടു ഭട്ടതിരിയും അവിെടെയത്തി. അേപ്പാൾ ആളു
കെളെക്കാ
കിണറു നിറഞ്ഞിരി ന്നതായി ക ്
അേദ്ദഹം അവിെടനി േപായി അതിനടുത്ത വീട്ടിെല
കിണറ്റിൽെച്ച ചാടി. േകാപ്പാട്ടാട്ടിെയ എല്ലാവരുംകൂടി
കര കയറ്റിക്കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ അടുത്ത വീട്ടിൽ ഒരു നില
വിളി േകൾ കയാൽ അതിെന്റ കാരണമറിയുന്നതിനാ
യി എല്ലാവരും അേങ്ങാേട്ടാടി. അവിെടയും കിണറ്റിൽ
തെന്നയായിരു നിലവിളി. െച േനാക്കിയേപ്പാൾ
കിണറ്റിൽ നടുവിേലപ്പാടു ഭട്ടതിരിയായിരു . എല്ലാവ
രുംകൂടി അേദ്ദഹെത്തയും കര കയറ്റിയി ് “അവിെട
െയ്ക്കന്താണിങ്ങെന അബദ്ധം പറ്റിയതു്?” എ േചാദി
ച്ചേപ്പാൾ ഭട്ടതിരി “എനി ് അബദ്ധെമാ ം പറ്റിയില്ല.
ഞാൻ േകാപ്പാെട്ട കിണറ്റിൽെച്ച േനാക്കിയേപ്പാൾ
അവിെട സ്ഥലെമാ മുണ്ടായിരുന്നില്ല. െകാപ്പാട്ടാട്ടിയു
െട േസവ നമു ണ്ടായാൽ െകാള്ളാമേല്ലാ എ വി
ചാരി ഞാൻ പിെന്ന ഇവിെട വ ് ഈ കിണറ്റിൽ
ചാടി അേ യു ” എ പറ
. അേപ്പാൾ കാര്യെമാ
മില്ലാെത േസവ േവണ്ടി മാ ം കിണറ്റിൽ ചാടിയ
വെരല്ലാം സാമാന്യത്തിലധികം മധ്യമമായിെയ ള്ളതു
വിേശഷി പറയണെമന്നില്ലേല്ലാ.
ഇങ്ങെന ഓേരാ മന്നത്തങ്ങൾ കാണി െകാ
േകാഴിേക്കാ കുറ ദിവസം താമസിച്ചതിനുേശഷം ഭട്ട
തിരിയുെട യാ േനെര തിരുവനന്തപുരേത്തയ്ക്കായിരു
. തിരുവനന്തപുര
െച മഹാരാജാവു തിരുമ
നസ്സിെല മുഖം കാണിച്ചതിെന്റ േശഷം ഏതാനും ദിവ
സം അവിെടത്താമസി . അതിനിട ് ഭട്ടതിരി അേന
കം മന്നത്തങ്ങൾ കാണി കയും പറയുകയുമുണ്ടായി.
അച്ഛൻ അനു ഹിച്ചി ള്ളതിെന്റ ഫലേമാ എേന്താ ഭട്ട
തിരിയുെട ഫലിത േയാഗങ്ങളും വാ കളുെമല്ലാം തി
രുമനസ്സിേല വളെര രസി കയാണു െചയ്തതു്. കുറ
ദിവസംെകാ ഭട്ടതിരി അവിെട ഒരുവിധം േസവൻ
മാരുെട കൂട്ടത്തിലായിത്തീർ . സമയം േചാദിക്കാെത
തിരുമുമ്പിൽ െചല്ലാം, െവടിപറയാം, ചിരിക്കാം ഇതി
െനാ ം വിേരാധമില്ലാെതയായി. അവിെടയുള്ള േസ
വൻമാരും ഉേദ്യാഗസ്ഥൻമാരും മ െമാെക്ക ഭട്ടതിരി
പരിചിതൻമാരായിത്തീരുകയും െച .
ഇ യുെമാെക്ക ആയതിെന്റ േശഷം ഒരു ദിവസം
ഭട്ടതിരി പത്മതീർത്ഥത്തിെന്റ െതേക്കക്കെര നിന്നിരു
ന്നേപ്പാൾ സർവ്വാധികാര്യക്കാർ അതിെലകൂടി കട
വലിയ െകാട്ടാരത്തിേല േപായി. അേദ്ദഹം െപാന്നാ
രഞ്ഞാണവും അരനിറ െപാേന്നല ം ധരി േനര്യ
മു മുടു ് മാർത്താണ്ഡവർമ്മയിെല പ ത്തമ്പിയുെട
േവഷത്തിലായിരു േപായതു്. അതു കണ്ടി ഭട്ടതി
രി പഞ്ചപുച്ഛെമാതുക്കി വാെപാത്തി ഓച്ഛാനി െകാ
പിന്നാെല െച . അേപ്പാൾ സർവ്വാധികാര്യക്കാർ തി
രി
േനാക്കീ ഗൗരവേത്താടുകൂടി “എന്താ?” എ
േചാദി . അേപ്പാൾ ഭട്ടതിരി ആരും േകൾക്കാത്തവിധ
ത്തിൽ പതുെക്ക “ആസനം കടിക്കാേമാ?” എ േചാദി
. അതു േക സർവ്വാധികാര്യക്കാർ േദഷ്യെപ്പ മുഖം
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വീർപ്പി െകാ ് ഒ ം മിണ്ടാെത ക്ഷണത്തിൽ േപാ
യി. തിരുമുമ്പാെകെച്ചന്നയുടെന വളെര സങ്കടേത്താടു
കൂടി “ഒരു വടക്കൻപേട്ടരി കുറ ദിവസമായി ഇവിെട
താമസി
ണ്ടേല്ലാ. അേദ്ദഹത്തിെന്റ ശകാരംെകാ
് അടിയനു് ഇവിെട കഴി കൂട്ടാൻ നിവൃത്തിയില്ലാ
െതയായി. അേദ്ദഹത്തിനു് ഇന്നേത പറയാവൂ എന്നില്ല.
ശുദ്ധേമ അസഭ്യം തെന്നയാണു് പറയുന്നതു്. അടിയൻ
ഇേപ്പാൾ ഇേങ്ങാ വിടെകാണ്ടേപ്പാൾത്തെന്ന അേദ്ദഹം
ഒരു ചീത്തവാ പറയുകയുണ്ടായി. ഇെതാെക്ക തിരു
മനസ്സറിയിക്കാവുന്നതല്ലാത്തതുെകാ ് അറിയി ന്നി
ല്ല. ഇവിെട അേദ്ദഹെത്ത േവണ്ടതിലധികം കൽപി
ബഹുമാനി
്. അതുെകാണ്ടാണു് അേദ്ദഹത്തി
നു് ആെരയും ഭയവും ബഹുമാനവും ഇല്ലാെതയാവുകയും
അധിക സംഗം വർദ്ധി കയും െച ന്നതു് ” എ ം
മ ം തിരുമനസ്സറിയി . ഉടെന കൽപ്പി ഒരു ഹരിക്കാ
രെന അയ വിളിപ്പി ഭട്ടതിരിെയ തിരുമുമ്പാെക വരു
ത്തി. “ഭട്ടതിരി സർവ്വാധികാര്യക്കാെര ശകാരി എ ം
മ ം പറയു വേല്ലാ എന്താ അതു്?” എ കല്പ്പി
േചാദി . അേപ്പാൾ ഭട്ടതിരി “ഞാൻ ശകാരി കയും
മ മുണ്ടായില്ല. അങ്ങെന അറിയി െവങ്കിൽ അതു േഭാ
ഷ്ക്കാണു്. ഉണ്ടായ സംഗതി ഞാനിവിെട അറിയിക്കാം.
സർവ്വാധികാര്യക്കാർ ഈ േനര്യമു മുടു
ഇേങ്ങാ
േപാന്നേപ്പാൾ ഈ െപാേന്നല ം െപാന്നരഞ്ഞാണവും
െവളു
ചുമ ് ഉരു തടിച്ച ഈ ആസനവും ഒെക്കപ്പാ
െട കണ്ടേപ്പാൾ ഈ ആസനെമാ കടിച്ചാൽ െകാള്ളാ
െമ ് എനിെക്കാരു േമാഹം േതാന്നി. അേദ്ദഹത്തിെന്റ
അനുവാദവും സമ്മതവും കൂടാെത പിടി കടി ന്നതു
ന്യായമല്ലേല്ലാ എ വിചാരി ഞാൻ ‘ആസനം കടി
ക്കാേമാ’ എ േചാദി . അതിനു് ഇ മാ ം േദഷ്യ
െപ്പടാനും സങ്കടെപ്പടാനും തിരുമനസ്സറിയിക്കാനും മ മു
ള്ള കാര്യെമാ മില്ല. മന െണ്ടങ്കിൽ സമ്മതിക്കണം
ഇെല്ലങ്കിൽ മനസ്സിെല്ല പറേഞ്ഞയ്ക്കണം. അല്ലാെത
വല്ലതുമുേണ്ടാ” എ തിരുമനസ്സറിയി . ഉടെന തിരുമ
ന െകാ ് “ഇതിെന റിച്ചാേലാചി േവണ്ടതുേപാ
െല െച െകാള്ളാം. ഇേപ്പാൾ നിങ്ങൾ േപാകാം”
എ കല്പ്പി ര േപെരയും അയ .
സർവ്വാധികാര്യക്കാരൻ േനര്യമു മുടു
തിരുമു
മ്പിൽ െച ന്നതു തിരുമനസ്സിേല ം ഒ ം രസമില്ലായി
രു . അതിെന റി ് ഒ ം കൽപിക്കാറില്ലായിരു
എേന്ന ഉ . അങ്ങെനയിരുന്നേപ്പാൾ ഭട്ടതിരി ഈ
വഴ ണ്ടാക്കിത്തീർത്തതു തിരുമനസ്സിേല വളെര
സേന്താഷമായി. അതിനാൽ, “േമൽമു കൂടാെത ഒറ്റ
മു മാ ം ഉടു
േമലാൽ ആരും തിരുമുമ്പിൽെച്ച
കൂടാ” എ അ തെന്ന കൽപന സിദ്ധെപ്പടുത്തി.
ഇതു ഭട്ടതിരി ം മ ം പലർ ം വളെര സേന്താഷക
രമായിെയങ്കിലും സർവ്വാധികാര്യക്കാർ ഒ ം രസമാ
യില്ല. എങ്കിലും കൽപ്പന അനുസരിക്കാെതയിരിക്കാൻ
നിവൃത്തിയില്ലാത്തതിനാൽ അടുത്ത ദിവസം മുതൽ
സർവ്വാധികാര്യക്കാരും േമൽമു പേയാഗി തുടങ്ങി.
ആ കൽപ്പന പിന്നീടാരും േഭദെപ്പടുത്തിയില്ല അതു്
അങ്ങെന തെന്ന സ്ഥിരെപ്പ . ഇേപ്പാഴും അങ്ങെന
തെന്ന നട വരു മുണ്ടേല്ലാ.
ആ സംഗതി ഇങ്ങെന അവസാനി െവങ്കിലും സർ
വ്വാധികാര്യക്കാർ ഭട്ടതിരിേയാടുള്ള വിേരാധം തീർ
ന്നില്ല. പെക്ഷ അതു ഫലിപ്പിക്കാൻ മാർഗ്ഗെമാ മില്ലാ
െതയിരുന്നതുെകാ ് അേദ്ദഹമതു മനസ്സിൽ െവ െകാ
ണ്ടിരു . അതു ഭട്ടതിരി മനസ്സിലാക്കി എങ്കിലും കൂട്ടാ
ക്കിയില്ല. ഭട്ടതിരി ആെരയും കൂട്ടാ ന്ന ആളല്ലേല്ലാ.
തരം കിട്ടിയാൽ ഇനിയും സർവ്വാധികാര്യക്കാെര മധ്യമ
മാക്കണെമ ഭട്ടതിരിയും നിശ്ചയി .
ഒരു ദിവസം രാ ിയിൽ ഭട്ടതിരി ഒരു േറാഡരികിൽ
മലവിസർജ്ജനം െച െകാണ്ടിരിന്ന സമയം സർവ്വാ
ധികാര്യക്കാർ ഗൂഢമായി ഒരു സ്ഥല
േപാകുന്നതിനാ
യി ആ േറാഡിൽ ടി െച . അേദ്ദഹത്തിെന്റ കൂെട
ആരുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അടു
െചന്നേപ്പാൾ േറാഡ
രികിൽ ഒരാൾ ഇരി ന്നതായിേത്താന്നീ ് അേദ്ദഹം
“ആരതു് ” എ േചാദി . ഉടെന ഭട്ടതിരി “ആളറിഞ്ഞി
െട്ട േവണം” എ ് അേങ്ങാ ം േചാദി . ഇരു െകാ
കാണാൻ വയ്യായിരു െവങ്കിലും ഒച്ചേക പര രം
അറി
. അതിനാൽ സർവാധികാര്യക്കാർ “മതി മതി,
മനസ്സിലായി” എ പറ
. അേപ്പാൾ ഭട്ടതിരി “മതി
െയങ്കിൽ ഇനി യാസെപ്പടണെമന്നില്ല. അധികമുള്ള
തു് അവിെട കിടേന്നാെട്ട. പട്ടി തി െകാ ം” എ
പറഞ്ഞി ് എണീ േപായി. “ഈ മന്നേനാടു് ഇനിയും
സംസാരിച്ചാൽ വല്ലവരും േകേട്ട ം അതു കുറച്ചിലാണു് ”
എ വിചാരി സർവ്വാധികാര്യക്കാരും േപായി. എങ്കി
ലും അേദ്ദഹം സാമാന്യത്തിലധികം മധ്യമമായിെയ
ള്ളതു പറയണെമന്നില്ലേല്ലാ.
ഈ വിേരാധെമല്ലാം മനസ്സിൽെവ െകാ സർവ്വാ
ധികാര്യക്കാർ പിേറ്റ ദിവസം ഒരു കാര്യം െച . തിരുവ
നന്തപുര
ന രിമാർ എ േപരു െചന്നാലും അവെര
െയാെക്ക മണ്ഡപത്തിൽ ജപത്തിനു ചാർ കയും ജപ
ക്കാർ
തിദിനം ഒരു പണം വീതം ദക്ഷിണ െകാടു
കയും പതിവാണു്. അതനുസരി ഭട്ടതിരിയും തിരുവ
നന്തപുര
െചന്ന ദിവസം തെന്ന ജപം ചാർത്തിച്ചി
ണ്ടായിരു . ആ പണം ഭട്ടതിരി പൂജ്യമാക്കണെമ
നിശ്ചയി സർവ്വാധികാര്യക്കാർ ജപം ചാർ ന്ന പി
ള്ളെയ വരുത്തി ഭട്ടതിരിയുെട േപരു കുത്തിക്കളയാൻ
ചട്ടം െക കയും പിള്ള കുത്തിക്കളയുകയും െച . ഭട്ടതി
രി അതറിഞ്ഞി പിെന്ന മൂ ദിവസം െകാട്ടാരത്തിൽ
േപായില്ല. നാലാം ദിവസം തിരുമുമ്പാെകെച്ചന്നേപ്പാൾ
“എന്താ ഭട്ടതിരി ഇയ്യിെട ഇേങ്ങാ ് കാണാതിരുന്നതു്?”
എ കൽപ്പി േചാദി .
ഭട്ടതിരി: മൂ

ദിവസേത്ത ് ഒരശുദ്ധിയുണ്ടായിരു

.

മഹാരാജാവു്: ആരാണു് മരിച്ചതു്?
ഭട്ടതിരി: സാരമില്ല, എെന്റ േപരാണു്
മഹാരാജാവു്: േപേരാ? േപരു മരി
ന്ധം പറയുന്നെതന്താണു്?

േമാ? അസംബ

ഭട്ടതിരി: അസംബന്ധമല്ല, വാസ്തവമാണു്. സർവ്വാധികാ
ര്യക്കാർ എെന്റ േപരു കുത്തി. അേദ്ദഹം വലിയ
താപ്പാനയാെണന്നാണു് എല്ലാവരും പറയുന്നതു്.
അേദ്ദഹം കുത്തിയാൽ മരിക്കാെതയിരി േമാ?
ഇതു േകട്ടേപ്പാൾ തിരുമനസ്സിേല കാര്യം മനസ്സി
ലായി. ഉടെന ഭട്ടതിരിയുെട േപരു വീ ം ചാർ ന്ന
തിനും േപരു കുത്തിയ ദിവസങ്ങളിെല ദക്ഷിണകൂടി
െകാടു ന്നതിനും കൽപി ചട്ടം െകട്ടി. അതിലും സർ
വ്വാധികാര്യക്കാർ മധ്യമമാവുകതെന്ന െച . അങ്ങെന
കുറ ദിവസം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ മഹാരാജാവു തിരുമന
െകാ കൽപ്പി അമ്മച്ചി പുത്തനായിപ്പണിയി
െകാടുത്ത അമ്മവീട്ടിെന്റ വാ ബലിയും പാലുകാ മാ
യി. പുണ്യാഹവും പാലുകാ ം അവിെടവ േകമമായി
ഒരു ാഹ്മണസ്സദ്യയും കഴി ് ഗൃഹ േവശം നട ക
െയന്നാണു തീർചെപ്പടുത്തിയതു്. ജപത്തിനായും പള്ളി
േത്തവാരത്തിനായും മ ം തിരുവനന്തപുര
താമസി
ച്ചിരുന്ന ന രിമാെരയും സദ്യ ക്ഷണി . അേപ്പാൾ
ന രിമാർ വലിയ സംശയമായിത്തീർ . “പുത്തനാ
യിപ്പണിയിച്ചതാെണങ്കിലും അമ്മവീെട സങ്കൽപിച്ചി
രി ന്ന സ്ഥല
േപായി ഊണു കഴിക്കാേമാ?” എന്നാ
യിരു അവരുെട സംശയം. േപാകാെതയിരുന്നാൽ
മഹാരാജാവു തിരുമനസ്സിേല തിരുവുള്ളേക്കടുണ്ടാേയ
േമാ എ ള്ള ശങ്കയും അവർ ണ്ടാകാെതയിരുന്നില്ല.
ആകപ്പാെട ന രിമാർ വലിയ പരുങ്ങലിലായിത്തീർ
. ഒടുക്കം അവെരല്ലാവരുകൂടി നടുവിേലപ്പാടിേനാടു
കൂടി ആേലാചിച്ചി ് തീർച്ചയാക്കാം എ നിശ്ചയി .
അവെരല്ലാം ഒരു സ്ഥല
കൂടിയിരു െകാ ഭട്ടതി
രിെയ വരുത്തി ഈ വ തകെളല്ലാം പറ
. ഭട്ടതിരി
മന െകാ സ്വൽപമാേലാചിച്ചി ്, “ഇതിനു ഞാൻ
വല്ലതും സമാധാനമുണ്ടാക്കാം. ന െട അവസ്ഥ കുറവു
വരികയുമില്ല. തിരുവുള്ളേക്കടുണ്ടാവുകയുമില്ല. എന്നാൽ
േപ്പാേര? പേക്ഷ ഒരു കാര്യം േവണം. തൽക്കാലം നി
ങ്ങളിലാെരങ്കിലും രേണ്ടാ മൂേന്നാ ഉറുപ്പിക ഇേങ്ങാ തര
ണം. ഇ തെന്ന ൈവകുേന്നരം അതു മടക്കിത്തരികയും
െചയ്യാം. സദ്യ നാെളയാണേല്ലാ. അതുെകാ ് ഇനിയും
ഒ ം താമസിക്കാൻ പാടില്ല” എ പറ
.
അതുേക സേന്താഷി ് ഉടെന ഒരു ന രി മൂ
രൂപാ െകാടു . ഭട്ടതിരി അതു ചാലക്കടയിൽ െകാ
െച െകാടു
ഒരു േകാളാമ്പി േമടി . അേപ്പാൾത്ത
െന്ന കച്ചവടക്കാേരാടു് “ഇതു് എനിക്കല്ല മെറ്റാരാൾ
േവണ്ടയാണു്. ഇതു െകാ െച ് അയാെളക്കാണിച്ചി
് േകാളാമ്പിയുെട ഭാഷയും വിലയും അയാൾ സമ്മ
തമാെയങ്കിൽ േകാളാമ്പിെയടു ം. അയാൾ സമ്മതി
ച്ചിെല്ലങ്കിൽ ഞാൻ േകാളാമ്പി തിരിെയ െകാ വരും.
അേപ്പാൾ പണം മടക്കിത്തരണം” എ ഭട്ടതിരി പറയു
കയും അങ്ങെന െചയ്യാെമ കച്ചവടക്കാരൻ സമ്മതി
കയും െചയ്തിട്ടാണു് േകാളാമ്പി വാങ്ങിയതു്.
ഭട്ടതിരി േകാളാമ്പി ഒരു മുണ്ടിൽ െപാതി
കക്ഷ
ത്തിൽ െവ െകാ ് ഉടെന തിരുമുമ്പാെകെച്ച .
അേപ്പാൾ തിരുമന െകാ ് “കക്ഷത്തിെലന്താണു്?”
എ കൽപ്പിചു േചാദി .
ഭട്ടതിരി: ഇതു് ഇവിെട അറിയിക്കാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള
െതാ മല്ല. ര മൂ ദിവസത്തിനകം വടേക്കാ
േപായാൽ െകാള്ളാെമ
്. അേപ്പാൾ െകാ
േപാകാനായി ് ഇേപ്പാൾ ചാലക്കടയിൽ നി
വാങ്ങിയതാണു്.
മഹാരാജാവു്: അതുെകാ
േണ്ടാ?

് നമു

കാണാൻ പാടിെല്ല

ഭട്ടതിരി: എന്നെന്നാ മില്ല. ഒരു നിസ്സാര സാധനമാ
ണു് എേന്ന ഉ .
മഹാരാജാവു്: ആെട്ട, എങ്കിലും കാണെട്ട; എടു

.

ഭട്ടതിരി പിെന്നയും വളെര മടി ഭാവി . ഒടുക്കം തി
രുമനസ്സിെല നിർബന്ധം െകാ േകാളാമ്പി മുണ്ടിനക
നിെന്നടു
താെഴെവ .
മഹാരാജാവു്: േഹ! േകാളാമ്പിേയാ! നല്ല ശിക്ഷയായി.
നാം തെന്ന ഒ മുറുക്കി ആദ്യം ഇതിൽ പ്പാം.
ഭട്ടതിരി: അങ്ങെനയാവാം. പേക്ഷ അതു് ഇ പാടില്ല.
ഒരു വഴിപാടു് നിശ്ചയിച്ചി
്. അതു കഴിഞ്ഞി
േട്ട ഇതിൽ പ്പാവൂ എന്നാണു െവച്ചിരി ന്നതു്.
മഹാരാജാവു്: എ

വഴിപാടാണു്?

ഭട്ടതിരി: ആദ്യം ഇതിൽ പാൽപ്പായസം െവ പത്മനാ
ഭസ്വാമി നിേവദി ക. പിെന്ന പ്പി ട
ക എന്നാണു നിശ്ചയിരി ന്നതു്.
മഹാരാജാവു്: (തിരുമനസ്സിൽ സ്വൽപെമാന്നാേലാചി
ച്ചി ് ) മനസ്സിലായി, െപാേയ്ക്കാളൂ.
ഇതു േക ഭട്ടതിരി ഇറങ്ങിേപ്പായി, േകാളാമ്പി ചാല
ക്കടയിൽ െകാ െച െകാടു
രൂപാ വാങ്ങി, അതു
െകാടുത്ത ന രി മടക്കിെക്കാടു . ഭട്ടതിരി േപായ
യുടെന തിരുമന െകാ ് അമ്മവീട്ടിേല ക ിച്ചാ
ളയ
ാഹ്മണസദ്യ അമ്മവീട്ടിൽ െവ േവെണ്ട ം
അമ്പലങ്ങളിൽ എവിെടെയങ്കിലും െവ നടത്തിെകാ
ള്ളാെമ ം ചട്ടംെകട്ടി. അമ്മവീട്ടിൽ ആദ്യം ാഹ്മണ
സ്സദ്യ നട കയും പിന്നീടു് അമ്മച്ചി പാർ കയും െച
ന്നതു േകാളാമ്പിയിൽ നിേവദ്യംെവ ് ആദ്യം േദവനു
നിേവദി കയും പിന്നീടു് തു കയും െച ന്നതുേപാെല
യാെണന്നാണു് ഭട്ടതിരിയുെട വാക്കിെന്റ സാരെമ തി
രുമനസ്സിേല ് അതു േകട്ടേപ്പാൾത്തെന്ന മനസ്സിലായി
എ പിന്നീടുണ്ടായ ചട്ടംെക െകാ
ഷ്ടമാകു
ണ്ടേല്ലാ.
ഭട്ടതിരി ഒരിക്കൽ ഒരു വഴിയാ യിൽ ഒരു ദിവസം
േനരം ൈവകിയേപ്പാൾ അത്താഴം കഴി േപാകണെമ
വിചാരി ് ഒരമ്പലത്തിങ്കൽ െച േചർ . േനരം
സന്ധ്യയാകാറായി ം അവിെട ശാന്തിക്കാരൻ വ നട
തുറ കേയാ വിള െവ കേയാ െചയ്തിരുന്നില്ല. നട
തുറ െതാഴുതി േപായാൽ െകാള്ളാെമ വിചാരി ്
അവിെട ഒരാൾ കാ നിൽ
ണ്ടായിരു . അയാ
ളല്ലാെത അവിെടെയ ം േവെറ ആരുമുണ്ടായിരുന്നില്ല.
അതിനാൽ ഭട്ടതിരി ആ മനുഷ്യേനാടുതെന്ന ആ േക്ഷ
ം ആരുെട വകയാെണ ം അവിടുെത്ത പതിവുകെള
ങ്ങെനെയാെക്കയാെണ ം മ ം േചാദി . അേപ്പാൾ
ആ മനുഷ്യൻ “അമ്പലം ഇവിെട അടുക്കൽ തെന്നയുള്ള
ഒരു മനയ്ക്കെല വകയാണു്. ഇവിെട കാല
രേണ്ടകാ
ലും ൈവകുേന്നരം ഒേന്നകാലും ഇടങ്ങഴി അരിവീതമാ
ണു് പൂജാനിേവദ്യത്തിനു വകെവച്ചിരി ന്നതു്. അതുകൂ
ടാെത കാല ം ൈവകുേന്നരവും ഈര നമസ്ക്കാരത്തി
നും വകെവച്ചി
്. നമസ്ക്കാരം വഴിേപാക്കരായി വരുന്ന
ാഹ്മണർ െകാടുക്കണെമന്നാണു് െവച്ചിരി ന്നതു്.
ഈ വകെയ്ക്കല്ലാമുള്ള െന മനയ്ക്കൽ നി കഴകക്കാരൻ
വാരിയെര ഏൽപ്പി െകാടു ം. വാരിയർ പതിവായി
കണ
കാരമുള്ള അരി െകാടു െകാള്ളണെമന്നാ
ണു് ഏർപ്പാടു്. എന്നാൽ ഇവിെട
ാഹ്മണർ നമ
സ്ക്കാരം (ഭക്ഷണം) െകാടു കയാകെട്ട കണ
കാരമു
ള്ള അരി മുഴുവനും െവ ് േദവനു നിേവദി കയാകെട്ട
ഒരിക്കലും പതിവില്ല. നമസ്ക്കാരത്തിനുള്ള അരി മുഴുവനും
ശാന്തിക്കാരൻ അേദ്ദഹത്തിെന്റ മഠത്തിൽെക്കാ േപാ
യിെവ ് ഊണു കഴി ം. നിേവദ്യത്തിനു ര േനര
വും ഒഴക്കരിയിലധികം വാരിയർ െകാടുക്കാറില്ല. െന
മുഴുവനും പുഴുങ്ങിയുണക്കി ത്തിെവ വാര്യ ള്ളവരൂ
ണു കഴി ം. ഒഴക്കരിയിൽ കൂടുതലി നിേവദ്യം െവ
യ്ക്കണെമങ്കിൽ വഴിപാടുകാരാെരങ്കിലും െകാ വരണം.
ഇങ്ങെനെയാെക്കയാണു് ഇവിടുെത്ത പതിവു്. സന്ധ്യ
കഴിയാെത ഇവിെട ഒരു ദിവസവും നട തുറ വിള
െവയ്ക്കാറില്ല. തിദിനം മൂന്നാഴിെയണ്ണവീതം ഇവിെട
വിള വക മനയ്ക്കൽ നി െകാടു
്. അതു മു
ഴുവനും ശാന്തിക്കാരനും കഴകക്കാരനും കൂടി പ െവ ്
എടു കയാണു് പതിവു്. ഇവിെട വിളക്കിനു വഴിപാടു
കാർ െകാ വരുന്ന എണ്ണ തെന്ന മുഴവൻ േവണ്ടാ. ര
േനരവും മിന്നാമിനുങ്ങിെന്റ പൃഷ്ടം േപാെല ഓേരാ തിരി
െകാളുത്തിെവച്ചാൽ മതിയേല്ലാ. മനയ്ക്കേല ് ഇതുേപാ
െല നാൽപതു േക്ഷ ങ്ങളു ്. എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും
ദിവസം േതാറും െച കാര്യങ്ങളേന്വഷി ക യാ
സമാവുകയാൽ ഇവിടുെത്ത കാര്യങ്ങൾെക്കല്ലാം ശാന്തി
ക്കാരെനയും കഴകക്കാരെനയും ചുമതലെപ്പടുത്തിയിരി
കയാണു്. മനയ്ക്കൽനി ് ഒ ം അേന്വഷിക്കാറില്ല.
എല്ലാം ശരിയായി നട
െണ്ടന്നാണു് അവിടുെത്ത
വിശ്വാസം. അതുെകാണ്ടാണു് ഇവരുെട അഴിമതിയും
അ മവും ഇ േത്താളം വർദ്ധിച്ചതു്. ചിലേപ്പാൾ മന
യ്ക്കൽ നി വലിയ തിരുേമനി ഇവിെട എഴുന്ന കയും
ഇവരുെട ചില കളവുകൾ ക പിടി കയും കഴകക്കാ
രെന പിടി
ഹരി കയും ശാന്തിക്കാരെന ാന്തിരി
ര ം നാലും പണവും മ ം ായശ്ചിത്തം നിശ്ചയി
കയും െചയ്യാറു ്. എങ്കിലും ഇവിെട ഇവരുെട അ
മങ്ങൾ ് ഇതുവെര യാെതാരു കുറവും വന്നിട്ടില്ല” എ
പറ
. ഭട്ടതിരി ഇെതല്ലാം േക ധരിച്ചതിെന്റ േശഷം
“ആെട്ട, എങ്കിലും കുളി കഴിക്കാമേല്ലാ” എ പറ
്
അമ്പല ളത്തിൽത്തെന്നയിറങ്ങി കുളികഴി ് അമ്പല
ത്തിൽെച്ച മു കൾ ര ം ഉണങ്ങാനിട്ടി കൗപീന
മാ ധാരിയായി അവിെടയിരു . അേപ്പാേഴ ം ഒരു
െചറിയ പാ ത്തിൽ ഒഴക്കരിയും ഒരു തീെക്കാള്ളിയുെമ
ടു െകാ കഴകക്കാരനുമവിെടെയത്തി. ഉടെന ഭട്ട
തിരി “വാരിയേര! നമു ് അത്താഴം കഴി േപായാൽ
െക്കാള്ളാെമ
് അതിവിെട തരമാകുേമാ?” എ
േചാദി . അതിനുത്തരമായി വാരിയർ “എേന്താ എനി
ക്കറി
കൂടാ. ശാന്തിക്കാരേനാടു േചാദിക്കണം” എ
പറ
.
ഭട്ടതിരി: അങ്ങെന പറഞ്ഞാൽേപ്പാരാ. നമുക്കിവിെട
ച്ചില വഴിപാടുകളും നടേത്തണ്ടിയിരി
.
അതിെനാെക്ക വാരിയരുെട സഹായമാണു്
നമു
ധാനമായി േവണ്ടതു്.
വാരിയർ: റാൻ, വഴിപാടു് എെന്താെക്കയാണാേവാ.
ഭട്ടതിരി: വിള ്, മാല, പഞ്ചസാരപ്പായസനിേവദ്യം,
പിെന്ന ഒരു രേണ്ടകാലിടങ്ങഴി െവള്ളനിേവദ്യം
ഇെതാെക്ക േവണം. വ്യാഴാ േതാറും ഇവെയാ
െക്ക ഒരു വി േക്ഷ ത്തിൽ നടത്താറു ്. ഒരു
ാഹ്മണെന കാൽകഴുകി ് ഊ കയും േവണം.
അതിനു ശാന്തിക്കാരനായാലും മതി. സാമാന്യം
േപാെല ഒരു ഭക്ഷണത്തിെന്റ വട്ടെമാെക്ക േവ
ണം. അെതാ ം േമാശമാകരുതു്. ന െട കയ്യിൽ
പണമു ് അെത േവണെമങ്കിലും െചലവുെച
യ്യാൻ തയ്യാറാണു്. എങ്കിലും വാരിയരുെട സഹാ
യം കൂടാെത ഒ ം നട കയില്ലേല്ലാ.
വാരിയർ: പണമുെണ്ടങ്കിൽ ഒെക്ക നട
എല്ലാം ശരിയാക്കാം.

ം. അടിയൻ

ഭട്ടതിരി: എന്നാൽ മതി. ഒടുക്കം വാരിയർ പറയുന്ന സം
ഖ്യ േബാധ്യെപ്പടുത്താം.
വാരിയർ: എന്നാൽ േവണ്ടെതല്ലാം ഇേപ്പാൾെകാ
ടെകാള്ളാം.

വി

എ പറ
വാരിയർ ഓടിേപ്പായി. േപാകുന്ന
വഴി ശാന്തിക്കാരെനക്ക ് “ഇ വിേശഷാൽച്ചില
വഴിപാടുകളു ്. ക്ഷണത്തിൽ ളി ് അമ്പലത്തിേല
് െചല്ലണം” എ കൂടി പറഞ്ഞിട്ടാണു് വാരിയർ േപാ
യതു്. വാരിയരുെട വാ േക തനി ം വല്ലതുമാദായമു
ണ്ടാകുെമ വിചാരി ശാന്തിക്കാരനും ക്ഷണത്തിൽ
“കുളി ് കുറ്റിത്തലയും കുട
് ” അമ്പലത്തിെലത്തി.
തെന്റ പതിവും ആവശ്യങ്ങളുെമല്ലാം ഭട്ടതിരി ശാന്തിക്കാ
രേനാടു പറ
. അതു േക ശാന്തിക്കാരനും സേന്താ
ഷി ് ഓടിേപ്പായി അേദ്ദഹത്തിെന്റ മഠത്തിൽനി ്
അരിയും കറിേക്കാ കളും പാലും മ ം െകാ വ ്
എല്ലാം തയ്യാറാക്കി ടങ്ങി. കുറ കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ
സകല സാധനങ്ങളും െകാ വാരിയരും അമ്പലത്തി
െലത്തി. അേപ്പാേഴ ം ശാന്തിക്കാരൻ നിേവദ്യങ്ങൾ
അടുപ്പത്താ കയും കറി നുറു കയും കഴിച്ചിരു .
അതു കണ്ടി ് എ ാൻ തെന്ന നഷ്ടെപ്പടുത്താൻ ഭാവി
കയാണേല്ലാ എ വിചാരി വാരിയർ ം വാരി
യർ സാമാനങ്ങെളല്ലാം െകാ വന്നിരി ന്നതു തെന്ന
നഷ്ടെപ്പടുത്താനാണേല്ലാ എ വിചാരി എ ാനും േദ
ഷ്യം കലശലായി. വാരിയർ എ ാേനാടു് “സാമാനങ്ങ
െളല്ലാം വട്ടം കൂട്ടിെക്കാ വരണെമ ് ആവശ്യക്കാരൻ
എേന്നാടാണു് ആദ്യം പറഞ്ഞതു്. അതുെകാ ് ഞാൻ
െകാ വന്നിരു ന്ന സാമാനങ്ങൾതെന്ന എടു
ഉപ
േയാഗിക്കണം. അേങ്ങെട സാമാനെമാ ം ഇവിെട
ഉപേയാഗിക്കാൻ പാടില്ല” എ പറ
. അതുേക ്
എ ാൻ “വാരിയരുെട സാമാനങ്ങെളാ ം ഇവിെട
െക്കാ കയില്ല. പാൽ െവള്ളം േചർത്തതാണു്. അരി
െവളുത്തിട്ടില്ല” എ ം മ ം പറ
തുടങ്ങി. അമ്പല
ത്തിൽ ജപി െകാണ്ടിരുന്ന ഭട്ടതിരി ഇവരുെട വഴ
േകട്ടി ്, “നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ശണ്ഠ കൂേടണ്ട. ര േപരുെട
സാമാനങ്ങളും ഉപേയാഗെപ്പടുത്തിെക്കാള്ളണം. അതു
െകാ േദാഷെമാ ം വരാനില്ലേല്ലാ. നിങ്ങൾ ര
േപർ ം പണം കിട്ടണെമന്നേല്ല ഉ ? അതു േബാധ്യ
െപ്പടുത്താൻ ഞാനുണ്ടേല്ലാ. വഴ ം ശണ്ഠയും കൂടാെത
കാര്യം നടക്കെട്ട” എ പറ
. അതു േക ര േപ
രും സമാധാനെപ്പടുകയും െച .
എ ാന്തിരി െവെപ്പല്ലാം കഴി പൂജ േപായി.
സന്ന പൂജ ് നടയടച്ചേപ്പാൾ ഭട്ടതിരി തിടപ്പള്ളിയിെല
ത്തി ഒരിലെയടു
െവ താേന വിളമ്പി ഊണു തുട
ങ്ങി. എ ാന്തിരി “അല്ലാ! ഇങ്ങെനയാേണാ കാൽ കഴു
കി ന്നതു്?” എ േചാദി . അതിനു മറുപടിയായി ഭട്ട
തിരി “കാൽ കഴുകി ക എ പറഞ്ഞാൽ തെന്റ മുതൽ
െചലവുെച ് ഒരു
ാഹ്മണനു ഭക്ഷണം െകാടു ക
എേന്ന അർത്ഥമു . െപാരുൾ േപാകുന്നിടത്താണേല്ലാ
പുണ്യം. എ ാെന്റ ഊണു കഴിയുേമ്പാൾ കാൽ കഴു
കി ട്ടിയതിെന്റ ഫലം എനി കി ം. എ ാനും ഒരി
യിലെയടു െവ വിളമ്പിയുേണ്ടാളൂ” എ പറ
.
ഉടെന എ ാന്തിരിയും ഉണ്ണാനിരു . പിെന്ന ഭട്ടതിരി
എ ാന്തിരിയുെട ൈക ണ്യെത്ത വർണ്ണി തുടങ്ങി.
“േഹ! എ ാൻ േദഹണ്ഡെമാെക്ക വളെര നന്നായി.
ഈ അമ്പലക്കിണറ്റിെല െവള്ളം വളെര മാഹാത്മ്യമു
ള്ളതുതെന്ന. എ ം േകാരി േദവെന്റ തലയിെലാഴി
ന്നതേല്ല? അങ്ങെനയല്ലാെതയിരി േമാ? അേതാടുകൂ
ടി എ ാെന്റ ൈക ണ്യവും കൂടി േചർന്നേപ്പാൾ മുഴുവ
നായി. പഞ്ചസാരപ്പായസത്തിെനന്നല്ല, സകലവിഭവ
ങ്ങൾ ം ഈ െവള്ളത്തിെന്റ സ്വാദാണു മുമ്പി നിൽ
ന്നതു്. കുേറെശ്ശ അമൃതിെന്റ സ്വാദുമു ്. അതു എ ാ
െന്റ ൈക ണ്യം െകാ
വന്നതായിരി ം” എ ം
മ മായിരു ഭട്ടതിരി പറഞ്ഞതു്. ഈ ശകാരെമല്ലാം
തിയാെണന്നാണു് എ ാന്തിരി മനസ്സിലാക്കിയതു്.
അതിനാൽ ഇതിനു മറുപടിയായി എ ാന്തിരി പറഞ്ഞ
തു് “ഇെതാ ം ന െട സാമർത്ഥ്യം െകാണ്ടല്ല. എല്ലാം
ഭഗവാെന്റ കൃപെകാണ്ടാണു് ” എന്നായിരു .
ഭട്ടതിരിയും എ ാന്തിരിയും ഊണു കഴി
ൈക
കഴുകി ബലിക്കൽ രയിൽ േപായിരു പണത്തിെന്റ
കണ പറ
തുടങ്ങി. വാരിയർ തിടപ്പള്ളിയിൽക്ക
യറി ഉണ്ണാനുമിരു . എ ാന്തിരി പറഞ്ഞ കണെക്കാ
ം ഭട്ടതിരി സമ്മതിച്ചില്ല. ഒടുക്കം ഭട്ടതിരി “ഇവിെട
ര
േനരവും ഈര
േപർ നമസ്ക്കാരത്തിനു വക
െവച്ചി ണ്ടേല്ലാ. അെതല്ലാം താൻ േമാഷ്ടിെച്ചടു ക
േല്ല പതിവു്? ഇ ് ഒരു േനരം ഞാനുണ്ടതിനു തനി
പണം തരണേമാ? ഞാെനാരു കാശും തരാൻ ഭാവ
മില്ല. താെന െച ം?” എ േചാദി . അതു േക
് എ ാന്തിരി േകാപി വിറ ഭട്ടതിരിെയ തല്ലാനാ
യി ൈകേയാങ്ങിെക്കാ ് അടു
െച . ഉടെന ഭട്ട
തിരി എണീ എ ാന്തിരിയുെട ൈക ് ഒരു ത ം
െചകിട്ട ് ഒരടിയും െവ െകാടു കയും “അേയ്യാ!”
എ ് ഉറെക്ക ഒ നിലവിളി കയും ഒരുമി കഴി
. അടിെകാണ്ട ക്ഷണത്തിൽ എ ാന്തിരി േബാ
ധം െക നില
വീണു. നിലവിളി േക വാരിയർ
പരി മി എച്ചിൽൈക്ക മടക്കിപ്പിടി െകാ ബലി
ക്കൽ രയിേല ് ഓടിെച്ച . “ഇവിെട എന്താണു് ഒരു
നിലവിളി േകട്ടതു്? ആരാണു നിലവിളിച്ചതു്?” എ
വാരിയർ േചാദി . അേപ്പാൾ ഭട്ടതിരി കര
ംെകാ ്
“ഈ എ ാൻ ഞാൻ പണം െകാടുത്തതു് േപാെര ം
പറ
് എെന്നത്തല്ലി. ഞാനാണു നിലവിളിച്ചതു്. ഇതി
െനല്ലാം സാക്ഷി വാരിയരാണു്. ഈ ഉണ്ടായ സംഗതിക
െളല്ലാം േക്ഷ ത്തിെന്റ ഉടമസ്ഥേനാടു് ഇേപ്പാൾത്തെന്ന
പറയണം. സാക്ഷി പറയാൻ വാരിയരും എെന്റ കൂെട
വരണം. ഊണു കഴി വരൂ. വാരിയരുെട പണം ഞാൻ
ഒ ം കുറ കയില്ല എെന്നത്തല്ലിയതുെകാ ് എ ാനു്
ഇനി ഞാൻ ഒരു കാശുേപാലും െകാടുക്കയില്ല. എ ാനു
െകാടുക്കാനുള്ളതുകൂടി വാര്യർ തേന്നയ്ക്കാം” എ പറ
. ഇതു േക സേന്താഷി വാരിയർ ഊണു മുഴുവനാ
ക്കാനായി ് തിടപ്പള്ളിയിേല േപായി. ക്ഷണത്തിൽ
ഊണു കഴി ൈകയും കഴുകി വാരിയർ വീ ം ബലി
ക്കൽ രയിെലത്തി. എ ാന്തിരി അേപ്പാഴും പൂർവ്വസ്ഥി
തിയിൽ േബാധരഹിതനായി അവിെടത്തെന്ന കിടന്നി
രു . ഭട്ടതിരിെയ അവിെടെയ ം ക മില്ല. അേദ്ദഹം
വാരിയർ വരുന്നതിനു മുേമ്പ പമ്പകടന്നിരി
.
പിെന്നെയാരിക്കൽ ഭട്ടതിരി ഒരു വഴിയാ യിൽ
ഒരു ദിവസം മധ്യാഹ്നസമയ ് ഊണുകഴി േപാകണ
െമ ള്ള ഉേദ്ദശേത്താടുകൂടി ത്തെന്ന ഒരില്ല
കയറി
െച്ച . അേപ്പാൾ അവിെട പുരയുെട വാതിലുകെളാെക്ക
അടച്ചിരുന്നതിനാൽ മുറ്റ
നി െകാ
ര
മൂ
ചുമ . എന്നി ം ആെരയും പുറേത്ത കാണാെതയി
രുന്നതിനാൽ ഇറയ
കയറിയിരു െകാ ് “േഹ
േഹ! ഇവിെട ആരുമില്ലേയാ? ഈ വാതിെലാ തു
റക്കണം” എ ് ഉറെക്ക വിളി പറ
. അങ്ങെന
നാല
ാവശ്യം പറഞ്ഞേപ്പാൾ ഗൃഹസ്ഥൻ ന രി
വ വാതിൽ തുറ ദുർമുഖം കാണി െകാ പുറേത്ത
വ ് ഉച്ചസ്വരത്തിൽ “ആരാണിവിെടക്കയറിവ
കലശൽകൂ ന്നതു്? പടി പുറ
േപാകണം” എ
പറ
. അതു േകട്ടി ം ഭട്ടതിരി “അേയ്യാ! അങ്ങെന
പറയരുേത. ഞാൻ വഴിേപാക്കനായ ഒരു ാഹ്മണനാ
ണു്. വഴി നട ം െവയിലു െകാ ം ഞാൻ ഏറ്റവും
അവശനായിരി
. വിശ ം ദാഹവും സഹിക്കവ
യ്യാെതയായിട്ടാണു് ഇവിെടക്കയറി വന്നതു്. എനിക്കി
േപ്പാൾ കുറ കഞ്ഞിേയാ േചാേറാ വല്ലതും തന്നാൽ
അെതാരു വലിയ സുകൃതമായിരി ം. ഒ ം കഴിക്കാ
െത ഇനി ഇവിെടനി ് ഒരടിേപാലും നടക്കാൻ ഞാൻ
ശക്തനല്ല” എന്ന ഏറ്റവും താണ സ്വരത്തിൽപ്പറ
.
ഇതുേകട്ടി ം ഗൃഹനാഥെന്റ മനസ്സിനു് ഒരലിവുമുണ്ടായി
ല്ല. അേദ്ദഹം വീ ം ഉച്ചത്തിൽത്തെന്ന “േപാകാനേല്ല
പറഞ്ഞതു്. നടക്കാൻ വെയ്യങ്കിൽ പടി പുറ
േപാ
യിക്കിടേന്നാളൂ. ഇവിെട ഇരിക്കാൻ പാടില്ല. വരുന്നവർ
െക്കാെക്ക കഞ്ഞിേയാ േചാേറാ െകാടുക്കാൻ ഇവിെട
വഴിയൂ ം മ മില്ല. ആരും കാണമിട്ടി മില്ല. ഇങ്ങെന
തട്ടി ം പറ
് ഉണ്ണാനായി കയറിവരുന്നവർെക്കാ
െക്ക േചാറു െകാടുത്തി ള്ള പുണ്യം ഇവിെട ആവശ്യമി
ല്ല” എ പറ
. ഉടെന ഭട്ടതിരി “എന്നാൽ െവറുേത
േവണ്ട. ഞാൻ പണം തരാം. ഏതുവിധത്തിലായാലും
സ്വൽപം വല്ലതും കഴിക്കാെത േപാകാൻ നിവൃത്തിയില്ല.
ഞാൻ സാമാന്യത്തിലധികം വല
. അതുെകാ ്
പറയുന്നതാണു്. കൃപയുണ്ടാകണം” എ ് പിെന്നയും
പറ
. അതു േകട്ടി ം ഗൃഹസ്ഥെന്റ മനസ്സിനു ഒരിളക്ക
വുമുണ്ടായില്ല. “എേടാ തെന്റ ജാടെയാ ം ഇവിെടപ്പ
കയിെല്ല ് ആദ്യേമ ഞാൻ പറഞ്ഞിേല്ല? അേങ്ങാ
പറയുന്നെതാ ം മനസ്സിലാക്കാത്തെതന്താണു്? തെന്റ
മർക്കടമുഷ്ടിയും െകാ താനിറങ്ങിേപ്പാവൂ. ഇവിെട പ
കയില്ല. പണത്തിനു േചാറുെകാടുക്കാൻ ഇതു േഹാട്ടലും
മ മല്ല. പടി പുറത്തിറങ്ങിേപ്പാവാനേല്ല പറഞ്ഞതു്?
ഇനിയും േപാകാത്തപക്ഷം ഞാൻ തീക്കനൽ േകാരി
െക്കാ വ തെന്റ തലയിലിടും. അതിനിടയാക്കാെത
താനിറങ്ങിേപ്പാവൂ” എന്നാണു ഗൃഹസ്ഥൻ പറഞ്ഞതു്.
ഇ യും േകട്ടി ം ഭട്ടതിരി ഒഴി േപായില്ല. അേദ്ദഹം
പിെന്നയും താണു െതാഴുതുെകാ ് “അേയാ മൂ ്, ഇതു
കഠിനമാണു്. ഇങ്ങെന പറയരുതു്. ഒരു നിവൃത്തിയുമി
ല്ലാെതയായി ഞാൻ പറയുന്നതാണു്. ഒരു പിടിേച്ചാെറ
ങ്കിലും തരുന്നതിനു ദയവുണ്ടാകണം. അതിെനാന്നിനും
മനസ്സിെല്ലങ്കിൽ കുറ പച്ചെവള്ളം തന്നാലും മതി. ഒ ം
കഴിക്കാെത എനി ് എണീക്കാൻേപാലും വയ്യ. ഞാൻ
വല്ലാെത ക്ഷീണി േപായി” എ പറ
. ഇതിനു
മറുപടിയായി ഗൃഹസ്ഥൻ പറഞ്ഞതു് “തനി െവള്ളം
േകാരിെക്കാ
വ തരാൻ തെന്റ ശമ്പളക്കാരാരും
ഇവിെടയില്ല. െവളളം കുടിക്കണെമങ്കിൽ പുഴയിൽെച്ച
േകാരി ടി . ഇവിെട അെതാ ം സാദ്ധ്യമല്ല.
താനിവിെട നി ് ഇറങ്ങിേപ്പാവൂ. ഇനിയും താനിറങ്ങി
േപ്പാവാത്തപക്ഷം ഇവിെടപ്പാർ ന്ന വൃഷലിെപ്പണ്ണിെന
ഞാനിേങ്ങാ വിളി ം. അവൾ മുറ്റമടി ന്ന ആയുധ
വും െകാണ്ടിേങ്ങാ വന്നാൽ തെന്ന ഇവിെട നിേന്നാടി
ം. അതിനിടയാക്കാെത ഇറങ്ങിേപ്പാവുകയാണു നല്ല
തു് ” എന്നാണു്. ഇ യും േകട്ടേപ്പാൾ ഭട്ടതിരി “ഇവിെട
മര്യാദെകാ കാര്യെമാ ം പ കയില്ല ഏെതങ്കിലും
ഒരു െപാടിൈക്കകൂടി േയാഗി േനാക്കാം” എ വി
ചാരി . േകാപഭാവേത്താടുകൂടി എണീ രണ്ടാം മു ്
അരയിൽ മുറുക്കിെക്കട്ടി ക ം ചുവത്തി വിറ െകാ
ഗൃഹസ്ഥേനാടു “എേടാ! താൻ മഹാദുഷ്ടൻതെന്ന. തെന്ന
മാ ം വിചാരിച്ചാൽ േപാരേല്ലാ, ഇവിെട ഒരന്തർജ്ജന
വും ര മൂ കിടാങ്ങളുമുണ്ടേല്ലാ. പുരാതനമായ ഒരു
ാഹ്മണഗൃഹവുമാണേല്ലാ എ വിചാരി ഞാനിതു
വെര ക്ഷമി . ഞാെനാരു കടുംൈക േയാഗിച്ചാൽ
അതു തിവിധി ഇല്ലാത്തതായിരി ം. നാല ദിവ
സം മുൻപു് ഇതുേപാെല ഞാെനാരില്ല
േപായിരു .
അവിടുെത്ത ഗൃഹസ്ഥനും തെന്നേപ്പാെല ഒരു ദുഷ്ടനായി
രു . അവിെടയും ഞാൻ ആദ്യം വളെര ക്ഷമി . ഒടു
ക്കം അതുെകാെണ്ടാ ം പ കയിെല്ല േതാ കയാൽ
ഞാെനാരു കടുംെക അവിെട േയാഗി . അതുതെന്ന
ഇവിെടയും േയാഗിക്കാനാണു ഞാൻ ഭാവി ന്നതു്.
അതു സമ്മതമാേണാ എ ് അക
െച ് അന്തർ
ജ്ജനഇേത്താടുകൂടി േചാദി . പിെന്ന പശ്ചാത്തപി
ച്ചാൽ ഫലെമാ മുണ്ടാവുകയില്ല. അതും ഞാനാദ്യേമ
പറേഞ്ഞയ്ക്കാം” എ പറ
. ഇവരുെട സംവാദങ്ങെള
ല്ലാം േക െകാ ് അക
നിന്നിരുന്ന അന്തർജ്ജനം
ഭട്ടതിരിയുെട അേപ്പാഴെത്ത ഭാവം കാണുകയും ഒടുക്കം
പറഞ്ഞ വാ േകൾ കയും െച വല്ലാെത ഭയെപ്പ
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ന രിെയ അകേത്ത വിളി . “ഇയ്യാൾ സാമാന്യ
ക്കാരനെല്ലന്നാണു േതാ ന്നതു്. എെന്തല്ലാമനർത്ഥങ്ങ
ളാണാേവാ ഉണ്ടാക്കിത്തീർ ന്നതു്? ര മൂ കിടാ
ങ്ങളുള്ളവർെക്കങ്കിലും ആപെത്താ ം വരാെത സൂക്ഷി
ക്കണമേല്ലാ. അതുെകാ ് ക്ഷണത്തിൽെച്ച ് അേദ്ദഹ
െത്ത സമാധാനെപ്പടുത്തി ഭക്ഷണം െകാടു
സേന്താ
ഷിപ്പിച്ചയയ്ക്കണം. അെല്ലങ്കിൽ വലിയ ആപ
വല്ലതും
വ കൂടുെമന്നാണു േതാ ന്നതു് ” എ പറ
. ഭട്ട
തിരിയും ഗൃഹസ്ഥൻ ന രിയും തമ്മിൽ അത ച്ചത്തിലു
ണ്ടായ സംവാദം േക ് അതിെന്റ കാരണമറിയുന്നതിനാ
യി അയൽവാസികളായ ഒ വളെര ജനങ്ങളും അവിെട
വ കൂടിയിരു . അവരുെമല്ലാവരും അന്തർജ്ജനം
പറഞ്ഞതു േപാെല തെന്ന പറ
. അെതല്ലാം കൂടി
േകൾ കയും േകാപി സംഹാരരു െനേപ്പാെലയുള്ള
ഭട്ടതിരിയുെട നില കാണുകയും െചയ്തേപ്പാൾ ഗൃഹസ്ഥൻ
ന രിയും ഭയവിഹ്വലനായിത്തീർ . ഉടെന അേദ്ദഹം
ഭട്ടതിരിയുെട അടുക്കൽെച്ച പാദങ്ങളിൽ വീണു നമ
രിച്ചി ് “അല്ലേയാ
ഹ്മേണാത്തമ! ക്ഷമിക്കേണ,
ക്ഷമിക്കേണ. അങ്ങയുെട മാഹാത്മ്യമറിയാെത ഞാൻ
പറ
േപായെതല്ലാം സദയം ക്ഷമിക്കേണ. േകാപ
െത്ത അടക്കിയാലും. ആപെത്താ മുണ്ടാക്കിത്തീർക്കാ
െത എെന്നയും ഈ കുടുംബെത്തയും അവിടു രക്ഷി
ക്കണം. ക്ഷണത്തിൽ കുളി വരിക. ഇവിെട ഊണി
െനല്ലാം കാലമായിരി
. കുളി വരാത്ത താമസേമ
ഉ . അേങ്ങ കുടി നീർവീഴ്ത്തീ േവണം എനി ം
ഉണ്ണാൻ” എ പറ
. അതു േക ഭട്ടതിരി തെന്റ കൗ
ശലം ഫലി വേല്ലാ എ വിചാരി ഉ െകാ ് ചി
രി ് “ഇേപ്പാെളങ്കിലും നല്ല ബുദ്ധിയുണ്ടായേല്ലാ. ഭാഗ്യം
തെന്ന. ഇവിെട മേറ്റതിെന്റ കാലമായിെല്ലന്നാണു് േതാ
ന്നതു്. ഇനി എനി േകാപവും േദഷ്യവുെമാ മില്ല.
അെതാെക്കത്തീർന്നിരി
. ഞാൻ ക്ഷണത്തിൽ കു
ളി വേന്നയ്ക്കാം. എെന്റ ഒരു കുളിയും േതവാരവുെമാെക്ക
രാവിെല കഴിഞ്ഞിരി
. വഴി ശുദ്ധമായതുെകാ
ഒ കുളിക്കണെമേന്ന ഉ . രണ്ടാം കുളി താമസ
ത്തിനു വകയില്ലേല്ലാ. ഇേപ്പാൾ വേന്നയ്ക്കാം” എ പറ
േപായി ക്ഷണത്തിൽ കുളി കഴി വ . ഭട്ടതിരി
കുളി വന്നേപ്പാേഴ ം ഇലയും പലകയും െവ ് എല്ലാം
തയ്യാറാക്കിയിരി
. ഗൃഹസ്ഥൻ തെന്ന സാദരം വിള
മ്പിെക്കാടു . ഭട്ടതിരി സുഖമായി ഊണു കഴി കയും
െച . ഊണു കഴി
ൈക കഴുകിക്കഴിഞ്ഞയുടെന ഭട്ട
തിരിെയ ഗൃഹസ്ഥൻന രി പുറന്തളത്തിൽ െകാ േപാ
യി ഒരു പായയും തലയിണയും മുറുക്കാനുള്ള സാധനങ്ങ
ളും െകാ െച െകാടു കയും “ഇനി ഇവിെട ഇരി
കേയാ കിട കേയാ മുറു കേയാ ഒെക്കയാവാം.
ഞാനും േപായി ഊണു കഴി വരാം” എ പറയുകയും
െചയ്തി ് ഉണ്ണാൻ േപായി.
ഗൃഹസ്ഥൻ ന രി ഊണുകഴി ഭട്ടതിരിയുെട അടു
ക്കെലത്തിയേപ്പാേഴ ം അവിെട ദിവ്യനായി ് ഒരാൾ
വന്നിരി
എ േക േവെറയും പലർ വ കൂടി.
അേപ്പാൾ ഗൃഹസ്ഥൻന രി ഭട്ടതിരിേയാടു് “ഇേപ്പാൾ
ഒെക്ക സാമാധാനമായേല്ലാ ഇനി വർത്തമാനെമാെക്ക
പറയുക. ഇല്ലം എവിെടയാണു്? ഇല്ലേപ്പെരന്താണു്?
നാല ദിവസം മു ് ഒരില്ല
ഒരു കടുംൈക േയാ
ഗിച്ചതായിപ്പറ
വേല്ലാ അെതന്താണു്? ഇെതാെക്ക
അറിഞ്ഞാൽ െകാള്ളാെമ
് ” എ പറ
. ഉട
െന ഭട്ടതിരി “എെന്റ ഇല്ലം കുറ െതക്കാണു്. ഇല്ലേപ്പരു
‘നടുവിേലപ്പാ ് ’ എന്നാണു് സാധാരണയായി പറ
വരുന്നതു്. ഞാൻ േയാഗിച്ച കടുംൈകയിെന റി
േചാദിേക്കണ്ട. അതു േകൾക്കാെതയിരി കയാണു നല്ല
തു്. േകട്ടാൽ നിങ്ങെളല്ലാവരും മൂക്ക
ൈകവിരൽ െവ
േപാകും. അതുെകാ ് അതു പറയാൻ നിർബന്ധിക്ക
രുതു് ” എ പറ
. അതു േക ് എല്ലാവരും “അവി
ടു ് അങ്ങെന പറയുന്നതു് സങ്കടമാണു്. അതു േകട്ടാൽ
െക്കാള്ളാെമ ് ഞങ്ങൾെക്കാെക്ക വളെര ആ ഹമു ്.
അതു െകാ ് അതു നിശ്ചയമായിപ്പറയണെമ ഞങ്ങ
െളല്ലാവരും നിർബന്ധപൂർവം അേപക്ഷി െകാ
”
എ പറ
. ഉടെന ഭട്ടതിരി “അ നിർബന്ധമാ
െണങ്കിൽപ്പറയാം. േകേട്ടാളൂ. ഞാൻ ആ ഇല്ല
െച
ന്നി ് ആദ്യം ഇവിെടപ്പറഞ്ഞതുേപാെലെയാെക്ക വളെര
പ്പറ
േനാക്കി. ഒടുക്കം അവിെട പച്ചെവളളം േപാലും
കി കയിെല്ല തീർച്ചയായേപ്പാൾ ഞാെനെന്റ രണ്ടാം
മു ം കുടയുെമടു
പടിക്കലിറങ്ങി എെന്റ വഴിക്ക
േപായി. അതാണു ഒടുക്കം േയാഗിച്ച കടുംൈക. അതു
തെന്നയാണു് ഞാനിവിെടയും േയാഗിക്കാൻ ഭാവിച്ച
തു്. അല്ലാെത ഞാെന െച ം? ഞാനും നിങ്ങെളേപ്പാ
െല ഒരു മനുഷ്യനാണേല്ലാ” എ പറ
ഇതു േക
ന രിെയ േനാക്കി എല്ലാവരും ചിരി . തനി പറ്റിയ
വിഡ്ഢിത്തം വിചാരി ഗൃഹസ്ഥൻ ന രി സാമാന്യത്തി
ലധികം ഇളിഭ്യനായി. ഭട്ടതിരി അവിെട നിന്നിറങ്ങി
േപ്പാവുകയും െച .
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ഇേപ്പാൾ കുമാരന ർ ാമക്കാരനായിരി ന്ന മങ്ങാ
ഭട്ടതിരിയുെട ഇല്ലം പ ് െചങ്ങ ർത്താലൂക്കിലുൾ
െപ്പട്ട “കാ ർ” േദശത്തായിരു . അക്കാല ് ആ
ഇല്ലക്കാർ ധനപുഷ്ടിെകാ ം ദാനധർമ്മാദി െകാ
ം ഈശ്വരഭക്തിെകാ ം ബലന്മാരും സിദ്ധ
ന്മാരുമായിരു . ആ ഇല്ല
തിരുേവാണംേതാറും
മഹാവി വിെന പൂജി നിവൃത്തിയുള്ളിടേത്താളം
ഹ്മചാരികളായി ള്ള
ാഹ്മണബാലന്മാെര കാൽ
കഴുകി ക പതിവായിരു . അങ്ങെനയിരുന്നേപ്പാൾ
ഒരു ചിങ്ങമാസത്തിൽ തിരുേവാണത്തിനു കാൽ കഴുകി
ട്ടാൻ ഹ്മചാരികെള ആെരയും കിട്ടിയില്ല. അവിെട
അടുക്കെലാെക്ക ാഹ്മണഗൃഹങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ടായി
രുന്നതിനാൽ തിരുേവാണം േതാറും ഉണ്ണാൻ പ ം
പ
ം ചിലേപ്പാൾ അതിലധികവും
ഹ്മചാരി
കൾ ഇവിെട വരിക പതിവായിരു .
ഹ്മചാരികൾ
പതിവായി വരാറുള്ള സമയം കഴിഞ്ഞി ം ആെരയും
കാണാഞ്ഞി ഗൃഹസ്ഥനായ മൂത്ത ഭട്ടതിരി ഏറ്റവും
വിഷണ്ണനായിത്തീർ . ഉടെന അേദ്ദഹം അടുക്കലുള്ള
ഇല്ലങ്ങളിെലല്ലാം െചന്നേന്വഷിച്ചി ം ഒരു ഹ്മചാരി
െയേപാലും കിട്ടിയില്ല. എല്ലാവരും ദൂരസ്ഥലങ്ങളിേല
െപായ്േപ്പായിരു . തിരുേവാണമൂ മു െമ തെന്ന
ഏകേദശം തീർച്ചയാക്കിയതിനാൽ ഭട്ടതിരി മനസ്താ
പം ദുസ്സഹമായിത്തീർ . വി ഭക്തശിേരാമണിയും
ശുദ്ധമാനസനും അത്യന്തം കൃത്യനിഷ്ഠയുള്ള ആളുമായ
മൂത്ത ഭട്ടതിരി ദുഃഖം സഹിക്കവയ്യാെതയായി മഹാവി
വിെനത്തെന്ന മനസ്സിൽ സ്മരി െകാ ് ഇല്ലത്തിെന്റ
പുറന്തിണ്ണയിൽ കമഴ്ന്നടി കിട കര
തുടങ്ങി.
അങ്ങെന കുറ സമയം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ മുറ്റ
നി െകാ ് ഒരാൾ “ഞാെനാരു വഴിേപ്പാക്കനാണു്.
ഇ ് ഊണു കഴിച്ചിട്ടില്ല. കുളി വന്നാൽ ഇവിെട
ഊണു കഴി േപാകുവാൻ തരമാകുേമാ?” എ േചാദി
ന്നതു േക ഭട്ടതിരി തലെപാക്കി േനാക്കിയേപ്പാൾ
കണ്ടതു്, ഒരു ഹ്മചാരിെയത്തെന്നയായിരു . ഉടെന
ഭട്ടതിരി സീമാതീതമായ സേന്താഷേത്താടുകൂടി എണീ ്
“േഹ! വളെര വളെര സേന്താഷമായി. ഇവിെടയി തി
രുേവാണത്തിനു കാൽ കഴുകി ട്ടാൻ ഒരു ഹ്മചാരിെയ
കിട്ടാഞ്ഞി ഞാൻ വിഷാദി കിട കയായിരു .
ഉണ്ണിെയ ഇേപ്പാൾ ഇവിേട പറഞ്ഞയച്ചതു സാക്ഷാൽ
മഹാവി തെന്നയാണു്. അഥവാ മഹാവി ഭഗവാൻ
തെന്ന എെന്റ സങ്കടമറി
സദയം ഉണ്ണിയുെട േവഷം
ധരി ് ഇവിെട വന്നിരി കയല്ലേയാ എ കൂടി ഞാൻ
സംശയി
. ഏെതങ്കിലും ഇെതാരു മഹാഭാഗ്യമായി.
ഇവിെട ഊണിെനല്ലാം കാലമായി
്. ഉണ്ണി കുളി വ
രാത്ത താമസേമ ഉ . എന്നാൽ െവറും കുളിയായാൽ
േപ്പാരാ; േത കുളിക്കണം; അങ്ങെനയാണു് ഇവിെട
പതിവു് ” എ പറ
് എണ്ണ, ഇഞ്ചി മുതലായവെയ
ലാം ക്ഷണത്തിൽ എടു െകാ െച െകാടു .
ഹ്മചാരി സസേന്താഷം അവെയല്ലാം വാങ്ങിെക്കാ
പുഴക്കടവിൽേപ്പായി ക്ഷണത്തിൽ േത കുളി കഴി
വരികയും ഭട്ടതിരി ആ ഉണ്ണിെയ മുറ ് കാലു കഴുകി ്
ഊ കയും പതിവിലിരട്ടി ര പണം ദക്ഷിണ െച
കയും െച . ഊണിെന്റ വട്ടം വളെര േകമമായിരു .
എല്ലാ തിരുേവാണത്തിനും അവിെട ഊണു ചതുർവ്വിധ
വിഭവങ്ങേളാടുകൂടിയാണു് പതിവു്. അ വിേശഷി ്
ചിങ്ങമാസത്തിൽ തിരുേവാണമായിരുന്നതിനാൽ ഭക്ഷ
ണത്തിെന്റ വട്ടം െകേങ്കമമാക്കിയിരു .
ഊണു കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ
ഹ്മചാരി “േഹ മൂ ്
ഭക്ഷണം വളെരേക്കമവും സുഖവുമായി. ഞാൻ ഭംഗി പറ
യുകയാെണ വിചാരിക്കരുതു്. വാസ്തവമാണു ഞാൻ
പറയുന്നതു്. ഇ െയാ ം ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല.
എന്നാൽ ഊണു സുഖമായതു് വിഭവങ്ങളുെട ധാരാളി
ത്വവും പാചക ഗുണവും െകാ മാ മല്ല, നിങ്ങളുെട
മേനാഗുണം െകാ
കൂടിയാണു്. െവളുത്ത േചാറും
കറുത്ത മുഖവുമായിരുന്നാൽ ഊണു സുഖവുമാവുകയി
ല്ല. വലിയ വട്ടെമാ മിെല്ലങ്കിലും ഉള്ളതു മനേസ്സാടും
സേന്താഷേത്താടുകൂടി െകാടുത്താൽ ഉ ന്നവർ തൃ
പ്തിയാകും. ഇ കാരം തിരുേവാണമൂട്ടിെക്കാണ്ടിരി ന്ന
നിങ്ങളുെട കുടുംബത്തിൽ ഒരു കാല ം സന്തതിയി
ല്ലാെത വരികയില്ല. എന്നാൽ ഇനി പിെന്നക്കാണാം.
എനി പല ബദ്ധപ്പാടുകളുള്ളതുെകാ ് താമസിക്കാൻ
നിവൃത്തിയില്ല” എ പറ
യാ യായേപ്പാൾ മൂത്ത
ഭട്ടതിരി “വർത്തമാനെമാ ം പറഞ്ഞില്ലേല്ലാ. ഉണ്ണി
എവിെടയുള്ള ഏതില്ലേത്തതാെണ തെന്ന എനി
മനസ്സിലായില്ല. നിവൃത്തിയുെണ്ടങ്കിൽ എല്ലാ തിരു
േവാണത്തിനും ഇവിെട വന്നാൽ െകാള്ളാം” എ
പറ
. അതു േക
ഹ്മചാരി “വർത്തമാനെമാെക്ക
താമസിയാെത അറിയി െകാള്ളാം. ഇേപ്പാൾ എനി
താമസിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല. എല്ലാ തിരുേവാണത്തി
നും ഇവിെട വരുന്ന കാര്യം അസാധ്യമാണു്. എങ്കിലും
ചിങ്ങമാസത്തിൽ തിരുേവാണത്തിനു് ഇനി ആ േതാ
റും ഭട്ടതിരിയുെട അന്നം തെന്ന ഭക്ഷിക്കണെമന്നാണു്
എെന്റ ആ ഹം. എന്നാൽ പിെന്നക്കാണം” എ
പറ
പുഴക്കടവിൽെച്ച തടിക്കച്ചവടക്കാർ പുഴയിൽ
കൂടി െകാ െപാെയ്ക്കാണ്ടിരുന്ന ഒരു തടിച്ചങ്ങാടത്തിൽ
കയറി അവിെടനി േപായി.
അടുത്ത െകാല്ലം ചിങ്ങമാസത്തിൽ തിരുേവാണ
ത്തിനു് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ ം മു ് ഒരു ദിവസം
രാ ിയിൽ മങ്ങാ മൂത്ത ഭട്ടതിരി കിട റങ്ങിയേപ്പാൾ
ഒരു സ്വപ്നം ക . മുൻെകാല്ലം ചിങ്ങമാസത്തിൽ തി
രുേവാണ ദിവസം ഇല്ല
വ ് ഊണുകഴി േപായ
ഹ്മചാരി തെന്റ അടുക്കൽ വ ് “അടുത്ത ചിങ്ങമാ
സത്തിൽ തിരുേവാണത്തിനു് ഉണ്ണാൻ ഇല്ല
വരാൻ
എനി നിവൃത്തിയില്ല. അതിനാൽ ഇ ് എനി ്
ഭക്ഷണത്തിനു േവ ന്നെതല്ലാം ഞാനിരി ന്ന സ്ഥല
െകാ വരണം. ആ ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഭട്ടതിരി
യുെട അന്നമല്ലാെത ഭക്ഷി കയിെല്ല പറഞ്ഞി ണ്ട
േല്ലാ. ഞാനിേപ്പാൾ താമസി ന്നതു് ആറ ള േക്ഷ
ത്തിലാണു്. അതിനാൽ ആ േക്ഷ ത്തിൽ ഒരു ദിവസ
െത്ത പൂജ മുതലായവ േവ ന്ന സകല സാധനങ്ങളും
ഭട്ടതിരി അവിെട െകാ വ സകലകാര്യങ്ങളും വീ
കൂടാെത നടത്തിെക്കാള്ളണം” എ പറ
എന്നായി
രു സ്വപ്നം. ഉടെന ഭട്ടതിരി ഉണർ ക തുറ േനാ
ക്കിയേപ്പാൾ അവിെടെയ ം ആെരയും കണ്ടില്ല.
അടുത്ത ദിവസം തെന്ന ഭട്ടതിരി അതിസമർത്ഥ
നായ ഒരു ശ്നക്കാരെന വരുത്തി ശ്നംെവയ്പ്പി േനാ
ക്കിയേപ്പാൾ കഴിഞ്ഞ െകാല്ലം ചിങ്ങമാസത്തിൽ തിരു
േവാണ ദിവസം ഹ്മചാരിയുെട േവഷത്തിൽ ഇല്ല ്
വ ഊണൂ കഴി േപായതും സ്വപ്നത്തിൽ കാണെപ്പ
ട്ടതും ആറ ളേദവൻ തെന്നയാെണ ം ഭഗവാൻ അരു
ളിെച്ചയ്ത കാരെമല്ലാം െചയ്തിെല്ലങ്കിൽ േദവെന്റ േകാ
പവും െചയ്താൽ േമൽ േമൽ േ യ മുണ്ടാകുെമ ം
ശ്നക്കാരൻ വിധി . അതിനാൽ ഭട്ടതിരി ഭഗവാനരുളി
െചയ്ത കാരം നട ന്നതിനു േവണ്ടെതല്ലാെമാരുക്കി
ടങ്ങി.
ഇ കാരമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നട ന്നതിനു മങ്ങാ
ഭട്ടതിരി യാെതാരു യാസവുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. െച
ങ്ങ ർ താലൂക്കിലുൾെപ്പട്ട കാ ർ, അയിരൂർ എന്നി
ര േദശങ്ങളിലുള്ള സ്ഥാവരവ ക്കെളല്ലാം അക്കാല
ഭട്ടതിരിയുെട വകയും ജനങ്ങെളല്ലാം ഭട്ടതിരിയുെട
െകാഴുവ(കുടിയാന്മാ)രുമായിരു . ആ ര കരകളിലും
ഭട്ടതിരി െനൽ രകളും മഠങ്ങളുമുണ്ടായിരു . ചിങ്ങ
മാസത്തിൽ ഉ ാട ന്നാൾ ഭട്ടതിരി കാ ർ മഠത്തിൽ
െച്ചന്നിരി കയും കുടിയാന്മാെരല്ലാവരും ഓണക്കാ യാ
യി േന
ല, േചന, മത്തങ്ങ മുതലായ സാധനങ്ങൾ
അവിെട െക്കാ െച െകാടു കയും കുടിയാന്മാർ
ഓണെച്ചലവു വക ള്ള െന ് ഭട്ടതിരി െനൽ രയിൽനി
യഥാേയാഗ്യം െകാടുപ്പി കയും പതിവായിരു .
ആറ ളേദവനു ചിങ്ങമാസത്തിൽ തിരുേവാണ
ന്നാൾ നിേവദ്യത്തിനു് അ തുപറ അരിയാണു് പതിവു്.
ആ ദിവസം ഉണ്ണാനായി േക്ഷ സന്നിധിയിൽ െച
ന്നവർെക്കല്ലാം ഭക്ഷണം െകാടുക്കണെമന്നാണു് ചട്ടം.
അതിനു നിേവദ്യേച്ചാറുതെന്നയാണു് പതിവു്. സാമാന്യം
േപാെല ഒരു ഊണിെന്റ വട്ടങ്ങളുമുണ്ടായിരിക്കണം. ഈ
വക ് േവ ന്നവെയല്ലാം ഭട്ടതിരി കുടിയാന്മാർ മുഖാന്ത
രം ഉ ാട ന്നാൾ ഉച്ച ് മുമ്പായി കാ ർ മഠത്തിൽ വരു
ത്തി േശഖരി . ഓണക്കാ വക സാമാനങ്ങൾ ധാരാ
ളമായി വന്നി ണ്ടായിരുന്നതിനാൽ കറിേക്കാ കെളാ
ം േവെറ അേന്വഷിേക്കണ്ടതായി ണ്ടായിരുന്നില്ല.
ഉ ാട ന്നാൾ രാ ിയിൽ േക്ഷ ത്തിെല ഊരാ
ളന്മാർ മുതലായവർ ം ഒരു സ്വപ്നമുണ്ടായി. അതു്, “നാ
െള േക്ഷ ത്തിൽ പൂജ മുതലായവ േവ ന്നെതല്ലാം
മങ്ങാ ഭട്ടതിരി ഇവിെടെക്കാ വ സകല കാര്യങ്ങ
ളും അേദ്ദഹം നടത്തിെക്കാ ം നാെള േക്ഷ കാര്യങ്ങ
െളല്ലാം അേദ്ദഹത്തിെന്റ ആജ്ഞ കാരം നടത്തിെകാ
ള്ളണം” എന്നായിരു .
ഉ ാട ന്നാൾ അത്താഴം കഴി
മങ്ങാ ഭട്ടതി
രി നിേവദ്യത്തിനുള്ള അമ്പതുപറ ഉണക്കലരിയും കറി
േക്കാ കളും വിറകു മുതലായ വയുെമല്ലം വള്ളങ്ങളിലാ
ക്കിെകാ ം ഭട്ടതിരിയും ഭൃത്യന്മാരുെമല്ലാം വള്ളങ്ങളിൽ
ക്കയറി, വഞ്ചിപ്പാ ം ആർ വിളിയും വാദ്യേഘാഷങ്ങളും
െപാടിെപാടി െകാ ം കാ ർമഠക്കടവിൽനി പുറ
െപ്പ ്, െവളുപ്പാൻ കാല ് ഏഴര നാഴിക െവളുപ്പാനു
ള്ളേപ്പാൾ ആറ ള അമ്പലക്കടവിെല കയും ഉടെന
ഭൃത്യന്മാർ മുതലായവർ കുളി സാമാനങ്ങെളല്ലാെമടു ്
അമ്പലത്തിേല െകാ േപാകുകയും ഭട്ടതിരി കുളി ്
ത ടു ് അമ്പലത്തിെല കയും െച . പിെന്ന േക്ഷ
ത്തിൽ പള്ളിയുണർ ക മുതലായ സകല കാര്യങ്ങ
ളും ഭട്ടതിരിയുെട അനുവാദ കാരം നടത്തെപ്പ . അ ്
അത്താഴശ്ശീേവലി വെരയുള്ള സകല കാര്യങ്ങളും മുറ ്
നടത്തിയതിെന്റ േശഷം ഭട്ടതിരി സപരിവാരം കാ േര
മടങ്ങിേപ്പാരികയും ഇ കാരം അേദ്ദഹം ആ േതാറും
ശരിയായി നടത്തിെക്കാണ്ടിരി കയും അതവിെട ഒരു
പതിവായിത്തീരുകയും ഭട്ടതിരി േ യ
േമണ
വർദ്ധി െകാണ്ടിരി കയും െച .
അക്കാല ് കാ ർ, അയിരൂർ മുതലായ േദശങ്ങ
ളിൽ മങ്ങാ ഭട്ടതിരിയുെട സ്വജനങ്ങളായ ന രിമാരു
െട ഇല്ലങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ടായിരു . ആ ഇല്ലക്കാരുെട
മന ് ഒ ം നല്ലതല്ലായിരു . ഭട്ടതിരി ഐശ്വര്യവും
യശ ം തിദിനം വർദ്ധി െകാണ്ടിരി ന്നതു് കണ്ടി
് അവർ സഹിക്കവയ്യെതയുള്ള അസൂയയുണ്ടായി.
അതിനാലവർ നിവൃത്തിയുള്ളിടേത്താളം ഓേരാ വിധ
ത്തിൽ ഭട്ടതിരിെയ ഉപ വി തുടങ്ങി. അതു ഭക്തവ
ത്സലനായ ആറ ളയപ്പനു് ഒ ം രസിച്ചില്ല. അതിനാൽ
ഭഗവാെന്റ േകാപം ആ ഇല്ലക്കാരുെട േമൽ കലശലായി
ണ്ടായി. അതുനിമിത്തം ആ ഇല്ലക്കാർ േമണ നശി
നശി ് ഒടുക്കം നാമാവേശഷന്മാരായിത്തീർ . അതും
ഒരു വിധത്തിൽ ഭട്ടതിരി ഉപ വമായിട്ടാണു് തീർന്ന
തു്.
ാദ്ധാദികൾ ം മ ം സമീപ
സ്വജനങ്ങളി
ല്ലാെതയിരുന്നാൽ ജാതിമര്യാദ കാരം കഴി
കൂടാൻ
വളെര യാസമായിത്തീരുമേല്ലാ.
ദൂരസ്ഥലങ്ങളിൽ നി ് ആളുകെള വരുത്തി ാ
ദ്ധാദികളും മ ം നട ന്നതിനുള്ള ബുദ്ധിമു ം െചലവും
മത്തിലധികം വർദ്ധി കയും ചിലേപ്പാൾ ചില അടി
യന്തിരങ്ങൾ മു കയും െച തുടങ്ങിയേപ്പാൾ ഭട്ടതിരി
വളെര മനസ്താപമുണ്ടായി. ഭട്ടതിരിയും അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ഇല്ല ള്ളവെരല്ലാവരും ആറ ള േദവെന തങ്ങളുെട കു
ടുംബപരേദവതയായി വിചാരി കയും ആചരി കയും
െച െകാണ്ടാണിരുന്നതു്. ആ ഇല്ല ള്ളവർ കൂെട
െട ആറ ളേപായി സ്വാമിദർശനം നട കയും വഴി
പാടുകൾ കഴി കയും െചയ്തിരു . ഈ േദശം വി
സ്വജനങ്ങളുള്ള ദൂരസ്ഥലങ്ങളിൽെപ്പായി താമസിച്ചാൽ
പ്പിെന്ന അതിെനാന്നി ം അ എളുപ്പമില്ലേല്ലാ എ
വിചാരി ം അവർ വളെര മനസ്താപമുണ്ടായി.
അങ്ങെനയിരി ന്ന കാല ് അന്നെത്ത മൂത്ത
ഭട്ടതിരി ഒരു സ്വപ്നമുണ്ടായി. അേദ്ദഹത്തിെന്റ അടു
ക്കൽെച്ച ് ഒരാൾ “സ്വജനങ്ങളില്ലാത്ത ഈ ദിക്കിൽ
താമസി ് അ കഷ്ടെപ്പടണെമന്നില്ല. എെന്ന റി
വിചാരി ം അ വിഷാദിേക്കണ്ടാ. എെന്റ സേഹാദ
രിയായ കാർത്ത്യായനി അധിവസി ന്ന സ്ഥലമായ
കുമരന ർ േപായി അ കുടുംബസഹിതം താമസി
െകാള്ളണം. അവിെട സ്വജനങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ടേല്ലാ. കു
ടുംബസഹിതം അ താമസി ന്ന സ്ഥല ് എെന്ന
കുടിയിരുത്തി ഭക്തിപൂർവം പൂജി െകാണ്ടാൽ എെന്റ
സാന്നിദ്ധ്യം അവിെട ഉണ്ടായിരി ം. ഇവിെട വരുന്ന
തിനുപകരം എെന്ന അവിെട േസവി കയും വന്ദി
കയും െചയ്താൽ മതി. അതുെകാ ് ഞാൻ സാദി
കയും സകലാഭീഷ്ടങ്ങളും സാധിപ്പി കയും െച െകാ
ള്ളാം. എന്നാൽ ചിങ്ങമാസത്തിൽ തിരുേവാണത്തിനു്
എെന്റ അടുക്കൽ വ ് ഇേപ്പാൾ നടത്തിേപ്പാരുന്നതു
േപാെലെയല്ലാം എ ം നടത്തണം. അതു േവെണ്ട
െവയ്ക്കാൻ പാടില്ല. അതിനു് ഈ ഇല്ല
നി ് ഒരാൾ
വന്നാൽ മതിയേല്ലാ” എ പറ
എന്നായിരു സ്വ
പ്നം. ആ മൂത്ത ഭട്ടതിരിയും ക തുറ േനാക്കിയേപ്പാൾ
അവിെടെയ ം ആെരയും കണ്ടില്ല. അതിനാലേദ്ദഹം
അടുത്ത ദിവസംതെന്ന ഒരു ശ്നക്കാരെന വരുത്തി
ശ്നം െവയ്പ്പി േനാ കയും സ്വപ്നം കാണിച്ചതു് ആറ
ളയപ്പൻ തെന്നയാെണ
ശ്നക്കാരൻ വിധി കയും
െച .
അനന്തരം മങ്ങാ ഭട്ടതിരി കുമാരന ർേദശ
വ ് തനി ് ഇല്ലം പണിയി ് പാർ ന്നതിനു് ഒരു
പുരയിടം വാങ്ങി ൈകവശെപ്പടുത്തിയതിെന്റ േശഷം വീ
ം കാ േര േപായി. അവിെടെച്ച ് അേദ്ദഹത്തി
നു് കാ ർ, അയിരൂർ എന്നീ േദശങ്ങളിലുണ്ടായിരുന്ന
സകല സ്ഥാവരവ ക്കളും ആറ ള േദവസ്വത്തിേല ്
എഴുതിെക്കാടു കയും ഈ വ ക്കളിൽ നി ള്ള
ആദായം െകാ ് താൻ ചിങ്ങമാസത്തിൽ തിരുേവാണ
ദിവസം േക്ഷ ത്തിൽ നടത്തിവരുന്ന അടിയന്തിരങ്ങ
ളും േദവസ്വക്കാർ വട്ടംകൂട്ടി നടത്തിെക്കാള്ളണെമ ം
താൻ ഉ ാട ന്നാൾ കാ ർ മഠത്തിെല െമ ം
അേപ്പേഴ ം പതിവു േപാെല സകലസാധനങ്ങളും
അവിെട േശഖരിച്ചിരിക്കണെമ ം അടിയന്തിരം കഴി
ബാക്കിവരുന്ന പണം കണ തീർ
തനി
തരണെമ ം പറ
ചട്ടംെകട്ടീ ് ഇല്ലം െപാളിപ്പി
വള്ളങ്ങളിലാക്കി െകാ ് അേദ്ദഹം കുടുംബസഹിതം
കുമാരന ർ േപാ .
കുമാരന െരത്തി അേദ്ദഹം സ്വജനങ്ങളിെലാരാളു
െട ഇല്ല
കുടുംബസഹിതം താമസി െകാ താൻ
വാങ്ങിയിരുന്ന പുരയിടത്തിൽ ഇല്ലം പണി കഴിപ്പി ്
പുണ്യാഹം, പാലുകാ മുതലായവ നടത്തി സുമുഹൂർത്ത
ത്തിൽ കുടുംബസഹിതം അവിെടത്താമസവും തുടങ്ങി.
െചങ്ങ ർ താലൂക്കിൽേച്ചർന്ന കാ ർ േദശ
താമസി
ച്ചിരുന്ന മങ്ങാ ഭട്ടതിരി കുടുംബസഹിതം കുമാരന ർേദ
ശ
വ താമസമായതു് ഇങ്ങെനയാണു്.
മങ്ങാ ഭട്ടതിരി കുമാരന ർേദശ
വ താമസ
മായതിെന്റ േശഷം, പാർത്ഥസാരഥിയായ ആറ ളേദവ
െന്റ ഒരു വി ഹമുണ്ടാക്കി ് യഥാവിധി ഇല്ല
കുടിയി
രുത്തി ഭക്തിപൂർവ്വം പൂജി ് േസവി തുടങ്ങി. അങ്ങെന
ഇേപ്പാഴും െച വരു മു ്. ആറ ളേദ്ദവെന്റ സാന്നി
ദ്ധ്യം േവണ്ടതുേപാെല ഇവിെട ഉണ്ടായി െണ്ടന്നതിേല
് അേനകം ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ കണ്ടി െണ്ടന്നല്ല, ഇേപ്പാഴും
ക െകാ മാണിരി ന്നതു്. ചിലർ ചില കാര്യങ്ങൾ
ക്കായി ആറ ളേദ്ദവനു പന്തിരുനാഴി, ചതുശ്ശതം മുത
ലായ ചില വഴിപാടുകൾ ാർത്ഥിച്ചി ് അവിെടെച്ച
നടത്താൻ യാസമായിത്തീരുകയാൽ അവ മങ്ങാ ഭട്ട
തിരിയുെട ഇല്ല െവ നടത്താറു ്. എന്നാൽ പിന്നീ
ടു ശ്നം െവ ി േനാക്കിയാൽ ഇതുെകാ ് ആറ ളേദ്ദ
വനു തൃപ്തിയായി എന്നല്ലാെത ഒരിക്കലും കാണാറില്ല.
ഊരാളന്മാരുെട വകയായിരുന്ന ആറ ളേക്ഷ ം,
തിരുവിതാംകൂർ സർക്കാർ വകയായതിെന്റ േശഷവും
അവിെട മങ്ങാ ഭട്ടതിരിയുെട പതിവുകൾെക്കാന്നി ം
യാെതാരു േഭദഗതിയും വന്നിട്ടില്ല. ഇേപ്പാഴും അവെയ
ല്ലാം ശരിയായിത്തെന്ന നട േപാരു
്. ഇേപ്പാ
ഴും ഭട്ടതിരി ചിങ്ങമാസത്തിലു ാട ന്നാൾ കാ ർ മഠ
ത്തിെല േമ്പാേഴ ം ആറ ള െകാ േപാകാനു
ള്ള ഉണക്കലരി മുതലായ സകല സാധനങ്ങളും േദവ
സ്വക്കാർ അവിെട േശഖരി െവച്ചിരി ം. കുടിയന്മാ
െരല്ലാവരും ഭട്ടതിരി ഓണക്കാ െകാ വ െകാടു
കയും െച ം. ഓണക്കാ യായി വരുന്ന േന
ല
മുതലായ സാധനങ്ങളിൽ മൂന്നിൽ ര ഭാഗം ആറ ള
െകാ േപാവുകയും ഒരു ഭാഗം ഭട്ടതിരി ഇല്ലേത്ത
െകാ േപാരികയുമാണു് പതിവു്.
കാ ർ മഠത്തിൽനി ് അത്താഴം കഴി
് പൂജ മുത
ലായവ ള്ള സാധനങ്ങളും വള്ളത്തിലാക്കിെകാ ഭട്ട
തിരിയും േദവസ്വക്കാർ മുതലായവരും വള്ളങ്ങളിൽക്കയ
റി വാദ്യേഘാഷങ്ങൾ, വഞ്ചിപ്പാ കൾ മുതലായവേയാ
ടുകൂടിേപ്പാവുകയും െവളുപ്പാൻ കാല ് ആറ ളേക്ഷ
ക്കടവിെല കയും ഉടെന ഭട്ടതിരി കുളി ത ടു
േക്ഷ ത്തിെല കയും ഭട്ടതിരിയുെട അനുവാദേത്താടു
കൂടി േക്ഷ കാര്യങ്ങെളല്ലാം നട കയും മ ം ഇേപ്പാഴും
യഥാപൂർവ്വം നട വരു
്. ഭട്ടതിരി േദവസ്വത്തിേല
െകാടുത്തി ള്ള വ ക്കളിെല ആദായത്തിൽ െചലവു
കഴി ബാക്കി വരുന്ന പണം കണ തീർ
േദവസ്വ
ക്കാർ ഭട്ടതിരി െകാടു വന്നിരുന്നതുേപാെല ഇേപ്പാ
ഴും െകാടു ന്ന ്. എന്നാൽ ആ വക പണം അവർ
െകാ േപാകാറില്ല േദവെന്റ ഭണ്ഡാരത്തിലി െതാഴുതു
േപാരികയാണു് പതിവു്. അങ്ങെന തെന്ന ഇേപ്പാഴും
െച േപാരു .
മങ്ങാ ഭട്ടതിരിയുെട ഇല്ല ള്ളവർ ് ചിങ്ങമാസ
ത്തിൽ തിരുേവാണത്തിനു് ആറ ള േപാകാൻ നിവൃ
ത്തിയില്ലാത്ത വിധത്തിൽ എെന്തങ്കിലും തിബന്ധം
ഒരിക്കെലങ്കിലും േനരിട്ടി ള്ളതായ േക േകൾവിേപാലു
മില്ല. ആ ഇല്ല ള്ളവരിൽ ആർെക്കങ്കിലും സവേമാ
മരണേമാ ആസന്നമായിരുന്നാൽ ആറ ള േപാകാനു
ള്ള ദിവസമാകുേമ്പാേഴ ം അശുദ്ധി കഴിയാൻതക്കവ
ണ്ണം സവി കേയാ മരി കേയാ െച ം. അെല്ല
ങ്കിൽ േപാകാനുള്ള ആൾ േപായി വന്നതിനു േശഷം
സവി കേയാ മരി കേയാ െചയ്യാറു . ഇങ്ങെന
െയാെക്കയാണു് ഇേപ്പാഴും ക വരുന്നതു്. ആ ഇല്ല
ബാലമരണേമാ കുട്ടികൾ പക്ഷിബാധ മുതലായ സുഖ
േക്കടുകേളാ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകാറില്ല. അവിെട ഇേപ്പാഴും
ഐശ്വര്യം വർദ്ധി െകാ തെന്നയാണിരി ന്നതു്.
ഭഗവൽകൃപെകാ േമലാലും അങ്ങെന തെന്നയിരിക്ക
െട്ട.

97
മുേണ്ടമ്പിള്ളി കൃഷ്ണമാരാർ
മുേണ്ടമ്പിള്ളി മാരാരുെട ഗൃഹം െകാച്ചിരാജ്യ
തൃ
ണി െറയാണു്. എ മാ മല്ല, തൃ ണി റ േക്ഷ
ത്തിൽ പതിവായി ള്ള െകാ ്, പാ ് മുതലായ അടി
യന്തിരങ്ങൾ നടത്താനുള്ള സ്ഥാനവും ആ കുടുംബേത്ത
ക്കായിരു .

ഇക്കാല
കുലവിദ്യയായ െചണ്ടെകാ ം മ ം അഭ്യ
സി ന്നതും േക്ഷ
വൃത്തി നട ന്നതും മാ മല്ല,
മാരാന്മാെര പറയുന്നതു തെന്ന വലിയ കുറച്ചിലാെണ
ള്ള വിചാരം അവരിൽ പലർ മുണ്ടായി
്. അതി
നാലവർ ജാതിേപ്പരുമാറ്റി നായർ, പിള്ള, പണിക്കർ
ഇത്യാദി നാമങ്ങൾ സ്വീകരി തുടങ്ങിയിരി
. െകാ
ച്ചിരാജ്യ ള്ള ഈ ജാതിക്കാർ ആധാരങ്ങളിലും മ ം
എഴുതുന്നതു് മാരാർ എ തെന്നയാെണങ്കിലും അവേരാ
ടാെരങ്കിലും ജാതിെയന്താെണ േചാദിച്ചാൽ “അമ്പല
വാസി” എന്നാണു് അവർ മറുപടി പറയുന്നതു്. എങ്കിലും
അമ്പലത്തിെല വൃത്തികൾ നടത്താൻ അവരുെട ദുര
ഭിമാനം അവെര അനുവദി
മില്ല. അമ്പലത്തിെല
വാസെമന്നല്ല, അമ്പലത്തിൽ േപാകുന്നതുതെന്ന അപ
മാനകരമാെണ വിചാരി ന്നവർ അമ്പല വാസിക
ളാവുന്നെതങ്ങെനയാണാേവാ? കുലവിദ്യയായ െചണ്ട
െകാ ്, പാണിെകാ ് മുതലായവ അഭ്യസിച്ചി ള്ളവർ
ആഭിജാത്യം കുറയും എ ള്ള നാട്യവും ഇവരിൽ
പലർ ം ക വരു
്. ജാതിെത്താഴിൽ അഭ്യസി
ക്കാെതയും പാരമ്പര്യമുറ ് നടത്തിവന്നിരുന്ന േക്ഷ
വൃത്തികൾ നടത്താെതയുമിരി ക നിമിത്തം പതി
വായി കിട്ടിവന്നിരുന്ന േചാറു കിട്ടാെതയും േക്ഷ ദർ
ശനത്തിനുേപാലും സംഗതിയാകാെതയും കഷ്ടെപ്പ ്
അല
നട ന്നവർ ഇവരുെട കൂട്ടത്തിലിേപ്പാൾ ധാ
രാളമായിരി
.
എന്നാൽ കൃഷ്ണമാരാർ ഇ ട്ടത്തിലുള്ള ഒരാളല്ലായി
രു . കുലവിദ്യ അഭ്യസി കയും അതു സാമാന്യം
േപാെല വർത്തിക്കാറാവുകയും വർത്തി കയും
െച ന്നതു കുറച്ചിലെല്ല ം ത ത അതു മാന്യത
യാെണ മായിരു അേദ്ദഹത്തിെന്റ അഭി ായം.
അതിനാൽ കൃഷ്ണമാരാർ അക്ഷരാഭ്യാസേത്താടുകൂടിത്ത
െന്ന കുലവിദ്യയും അഭ്യസി തുട കയും സാമാന്യം
േപാെല എഴുതാനും വായിക്കാനും പഠി കഴിഞ്ഞ
േപ്പാേഴ ം െചണ്ട, തിമില, മദ്ദളം എടയ്ക്ക മുതലായവ
െകാട്ടാനും േസാപാനത്തിങ്കൽ സാധാരണമായി പാ
ടാറുള്ള കീർത്തനങ്ങൾ, അഷ്ടപദി മുതലായവ പാടാ
നും ശീലമാക്കി. കൃഷ്ണമാരാർ െചണ്ട െകാ ് മുതലാ
യവ അഭ്യസിച്ചതു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ മാതുലന്മാരുെട
അടുക്കൽത്തെന്ന ആയിരു . അവരും മാരാന്മാർ
േവ ന്ന െതാഴിലുകെളല്ലാം പഠിച്ചിരുന്നവരും വർ
ത്തി ന്നവരുമായിരു . കുലവിദ്യ വർത്തി ന്നതു്
അപമാനകരമാെണ ള്ള വിചാരവും അതിെന റി
നിന്ദയും അവർ മുണ്ടായിരുന്നില്ല. അവെര ജാതിേപ്പരു
േചർ
വിളി ന്നതിൽ സേന്താഷമല്ലാെത വിേരാധ
വും അവർ ഭാവിച്ചിരുന്നില്ല.
കൃഷ്ണമാരാർ െകാ ്, പാ ് മുതലായവ പഠി കയും
അവെയല്ലാം സാമാന്യം േപാെല േയാഗിക്കാറാവു
കയും െചയ്തതിെന്റ േശഷം എവിെടെയങ്കിലും െച
സ്വവിദ്യകൾ സ്വൽപം കൂടി ൈനപുണ്യം സമ്പാദി
ക്കണെമ നിശ്ചയി ് സ്വേദശം വി േപായി. അങ്ങ
െന ഒ ര ദിവസെത്ത വഴി വടേക്കാ െചന്നേപ്പാൾ
വഴി െവ ചില മലയാളികെള കാണുകയും അവർ
മൂകാംബിയിൽ ഭജനത്തിനു േപാകുന്നവരാെണ ം പറ
യുകയും െച കയാൽ അവേരാടുകൂടി കൃഷ്ണമാരാരും മൂ
കാംബിയിെലത്തി ഭജനം തുടങ്ങി.
മൂകാംബിയിൽ ചില വിേശഷങ്ങളു ്. അവിെട
അത്താഴ ജ കഴി
നടയട ന്ന സമയം ിമധുരനി
േവദ്യത്തിനു േവ ന്ന േതനും കദളിപ്പഴവും പഞ്ചസാര
യും കൂടി ഒരു പാ ത്തിലാക്കി ബിംബത്തിെന്റ മുൻപിൽ
െവച്ചി േവണം നടയടയ്ക്കാൻ. അതു േദവി നിേവദി
ന്നതു് േദവന്മാരാണു്. േദവന്മാർ രാ ികാലങ്ങളിൽ
പതിവായി അവിെട വരികയും ഈ ിമധുരം നിേവദി
േദവിെയ വന്ദി േപാവുകയും െച
്. അതി
നാൽ മിക്ക ദിവസങ്ങളിലും ക വൃക്ഷ സുമങ്ങൾ ബിം
ബത്തിങ്കൽ കാണും. അെതാ ം ശാന്തിക്കാർ ആെര
യും കാണി കയും ആേരാടും പറയുകയും െചയ്യാറില്ല.
“അക
കണ്ടതു പുറ
പറയുകയില്ല” എ സത്യം
െചയ്യിച്ചിട്ടാണു് അവിെട ശാന്തിക്കാെര അവേരാധി
ന്നതു്. ഏഴര നാഴിക െവളുപ്പാനുള്ളേപ്പാൾ ശാന്തിക്കാർ
കുളി െച നടതുറ നിർമ്മാല്യം (തേലദിവസെത്ത
പൂവും മാലയും) വാങ്ങി അതും േദവന്മാർ നിേവദി ന്ന
ിമധുരവും െകാ േപായി ഒരു കിണറ്റിലിടുകയാണു്
പതിവു്. ആ ിമധുരം ആർ ം െകാടുക്കാറില്ല. ആ
ിമധുരം േസവിച്ചാൽ മലയാളികൾ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമാ
ന്മാരും വലിയ വിദ്വാന്മാരുമായിത്തീരും. പരേദശികൾ
േസവിച്ചാൽ ഒരു വിേശഷവുമുണ്ടാവുകയില്ല.
കൃഷ്ണമാരാർ ഭജനം തുടങ്ങി ര മൂ ദിവസം കഴി
ഞ്ഞേപ്പാൾ ഈ വിേശഷങ്ങെളല്ലാം ആേരാ പറഞ്ഞറി
യുകയാൽ ഏതു വിധവും ആ ിമധുരം സ്വൽപെമങ്കിലും
േസവിക്കണെമ ് തീർച്ചെപ്പടുത്തി. പേക്ഷ അത
ക്ഷി സാദ്ധ്യമായ കാര്യമല്ലായിരു . ശാന്തിക്കാർ
മനസ്സറി
് അതാർ ം െകാടു കയില്ല. ിമധുരം
െകാ െചന്നിടുന്ന കിണറ്റിനു് അട ം പൂ ം അവിെട
കാവൽക്കാരുമു ്. ശാന്തിക്കാർ ിമധുരം െകാ െച
ന്ന സമയം കാവൽക്കാർ പൂ തുറ ് അട മാ ക
യും ശാന്തിക്കാർ ിമധുരം കിണറ്റിലി േപാവുകയും
ഉടെന കാവൽക്കാർ കിണറട പൂ കയുമാണു് പതിവു്.
ഈ സ്ഥിതിയിൽ മാരാരുെട ആ ഹം സാധി ന്നെത
ങ്ങെനയാണു്? എങ്കിലും കൃത്യാതെന്ന അപകടനും
വ ബുദ്ധിയുമായിരുന്ന ആ മനുഷ്യൻ ഈ വിവരങ്ങ
െളാെക്ക അറിഞ്ഞി നിരുത്സാഹനായില്ല. പതിവാ
യി ശാന്തിക്കാരൻ കുളി വ നട തുറ േമ്പാേഴ ം
കൃഷ്ണമാരാരും കുളി നിർമാല്യം െതാഴാനായി അമ്പല
ത്തിെല ം. അതു് ഏഴര നാഴിക െവളുപ്പിനായിരി മ
േല്ലാ. ആ സമയ
ശാന്തിക്കാർ കിണറ്റിൻ കരയി
േല െവളിച്ചം കാണി െകാടുക്കാൻ േക്ഷ ത്തിെല
നടകാവൽക്കാരനും കുളി ് അവിെട എത്തിയിരിക്ക
ണെമന്നാണു് ചട്ടം. എന്നാൽ ചില ദിവസം അയാൾ
വരാൻ സ്വൽപം താമസി േപാകും. അങ്ങെന വരു
ന്ന ദിവസങ്ങളിൽ വിള കാണി െകാടുക്കാൻ ശാ
ന്തിക്കാരൻ കൃഷ്ണമാരാേരാടു പറയുകയും ആ മനുഷ്യൻ
സസേന്താഷം വിള കാണി െകാടു കയും െച
തുടങ്ങി. അങ്ങെന ര മൂ ദിവസം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ
കുശാ ബുദ്ധിയായ മാരാർ ഒരു കൗശലം ക പിടി .
െവളുപ്പാൻകാല
കിട റങ്ങാെത ശാന്തിക്കാർ ിമ
ധുരവും െകാ െച ന്നതുവെര കാ
നിൽ ന്ന കാ
ര്യം വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായി ള്ളതാകയാൽ കിണറു കാവൽ
ക്കാർ ഒരുറക്കം കഴി
ണരുേമ്പാൾ പ
മണി
േക്കാ, ഒരു മണിേക്കാ, ര മണിേക്കാ എേപ്പാെഴങ്കി
ലും കിണറ്റിെന്റ പൂ തുറന്നിേട്ട ം. പിെന്നയതു് പൂ
ന്നതു്, അവർ രണ്ടാമതു് ഉണരുേമ്പാളാണു്. അതു ചി
ലേപ്പാൾ േനരം െവളുത്തിട്ടായിെയ ം വരും. ഇതു്
ഏറ്റവും രഹസ്യമായി ള്ള ഒേരർപ്പാടാണു്. ഈ പതി
വു് ശാന്തിക്കാർ ം കാവൽക്കാർ മല്ലാെത മറ്റാർ ം
അറി
കൂടായിരു . എങ്കിലും ര മൂ ദിവസെത്ത
സഹകരണം െകാ ് സൂക്ഷ്മ ാഹിയായ മാരാർ അതു
മനസ്സിലാക്കി. അതിനാൽ ആ മനുഷ്യൻ പിെന്ന തക്കം
േനാക്കി ടങ്ങി. ഒരു ദിവസം െവളുപ്പാൻകാല
കുളി
യും നിർമ്മാല്യം െതാഴുകയും കഴി
്, ിമധുരമിടുന്ന
കിണറ്റിൻകെര െച ് ഇരുട്ട ് മാറി ഒളിച്ചിരു . ആ
സമയം ശാന്തിക്കാർ പതിവുേപാെല ിമധുരവും പൂവും
മാലയും എല്ലാം കൂെട കിണറ്റിലിട്ടി ് േപായതു കാണു
കയും കാവൽക്കാർ നല്ല ഉറക്കമാെണ ് അറിയുകയും
െച കയാൽ മാരാർ െപട്ട െച കിണറ്റിലിറങ്ങി
തപ്പി േനാക്കിയേപ്പാൾ െവള്ളത്തിൽ െപാങ്ങിക്കിടന്നി
രുന്ന മാലയിേന്മൽ പറ്റിയിരുന്ന ഒരു കദളിപ്പഴക്കഷണം
ൈകയിൽ കിട്ടിയതു വായിലാക്കി ഇറക്കിെകാ ് ഉട
െന കയറി അമ്പലത്തിേല േപായി. ആ കദളിപ്പഴ
ക്കഷണത്തിേന്മൽ കുേറശ്ശ േതനും പഞ്ചസാരയും പുര
ണ്ടി ണ്ടായിരുന്നതുെകാ ് മാരാർ ിമധുരം േസവി
എ തെന്ന പറയാം. പേക്ഷ ഇങ്ങെന കള്ളക്കശൗ
ലം േയാഗി
ിമധുരം േസവിച്ചൽ ഉണ്ടാകുന്ന വിദ്വ
ത്വേത്താടുകൂടി സ്വൽപെമാരപകടത്തവും സംഭവി ം.
ൈവക്ക
മുട്ട ന രി പറ്റിയ അബദ്ധവും അതാ
ണേല്ലാ. എങ്കിലും ആ ിമധുരത്തിെന്റ മാഹത്മ്യം ഒ ം
ഇല്ലാെത േപാവുകയില്ല. കൃഷ്ണമാരാർ െചണ്ടെകാ ്, മദ്ദളം
െകാ ്, തിമിലെകാ ്, എടയ്ക്കെകാ ്, മൃദംഗവായന, നാഗ
സ്വരവായന, വീണവായന, ഫിഡിൽവായന, പാ ് മുത
ലായവയിൽ അദ്വിതീയനും അതി സിദ്ധനുമായിത്തീർ
ന്നതു് ആ ിമധുരത്തിെന്റ മാഹാത്മ്യം െകാ തെന്ന
യാണു്. ഗുരു മുേഖനയുള്ള അഭ്യാസം മാരാർ ബാല്യ
ത്തിലുണ്ടായി ള്ളതു കൂടാെത അധികെമാ മുണ്ടായിട്ടി
ല്ല. േദവി സാദവും വാസനാബലവും തെന്നയായിരു
ആ മഹാനു ധാനമായി ണ്ടായിരിന്നതു്.
ഇ കാരം വിശ്വവി തനായിത്തീർന്ന കൃഷ്ണമാരാർ
ശിഷ്യസമ്പ
വളെര ചുരുക്കമായിരു . ഗുരുക്ക
ന്മാർ പറ
െകാടുത്തി പഠി ന്നവർ മാ േമ
ശിഷ്യന്മാർ പറ
െകാടു
പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിയു
കയു . കൃഷ്ണമാരാരുെട േയാഗങ്ങെളല്ലാം അേപ്പാ
ളേപ്പാൾ പുത്തൻപുത്തനായിേത്താ ന്ന മേനാധർ
മ്മ കാരമുള്ളവയായിരു . ഒരിക്കൽ േയാഗി
ന്നതുേപാെല പിെന്നെയാരിക്കൽ ടി േയാഗി ന്ന
കാര്യം ആ മനുഷ്യനു സാധ്യമല്ലായിരു . അങ്ങെനയു
ള്ള ഒരാൾ ശിഷ്യന്മാരുണ്ടാകുന്നെതങ്ങെനയാണു്?
മൂകാംബിയിെല ഭജനം കഴിഞ്ഞതിെന്റ േശഷം കൃ
ഷ്ണമാരാർ കുറ കാലം പരേദശങ്ങളിൽ സഞ്ചരിച്ചിരു
. അക്കാല
വലിയ സംഗീത വിദ്വാന്മാരായ പല
രുെട പാ ം നാഗസ്വരവായനയും േകൾക്കാനിടയായതു
െകാ ് മാരാർ ആ വിഷയത്തിലുണ്ടായിരുന്ന പാ
ണ്ഡിത്യത്തിനു പൂർണ്ണത സിദ്ധി . അതുകൂടാെത അേദ്ദ
ഹം ആ ദി കളിൽനി പലേരാടുമായി െചപ്പടിവിദ്യ,
ആൾമാറാട്ടം (അന്യാനുകരണം) മുതലായവയിലും ൈന
പുണ്യം സമ്പാദി .
കൃഷ്ണമാരാർ സ്വേദശ
മടങ്ങിെയത്തിയതു േമൽ
മീശയും പിൻകുടുമയും ധരി േസാമനുമുടു
േകവ
ലം പാണ്ടിക്കാരെന്റ േവഷത്തിലായിരു . സ്വേദശ
െത്തത്തി കുലവിദ്യകൾ േയാഗി തുടങ്ങിയേപ്പാൾ
നാ കാർ മാരാെര റി ണ്ടായിരുന്ന ബഹുമാനം
ശതഗുണീഭവി . കൃഷ്ണമാരാരുെട െകാേട്ടാ പാേട്ടാ
ഉെണ്ട േകട്ടാൽ ജനങ്ങൾ ഊണും ഉറക്കവുമുേപക്ഷി
െച കൂടി ടങ്ങി.
െചണ്ട െകാ ന്നതിനു കൃഷ്ണമാരാർ തുല്യനായി ്
ഒരാൾ അക്കാല ് ഒരിട മുണ്ടായിരുന്നിെല്ലന്നല്ല,
അതിനു മുൻപും പിെന്നയും ഉണ്ടായി മില്ല. ഇനി ഉണ്ടാ
കുന്ന കാര്യം അസാധ്യവുമാണു്. കൃഷ്ണമാരാരുെട േമളംപ
മുതലായ െചണ്ട േയാഗങ്ങൾ എല്ലാം തെന്ന അന്യാ
ദൃശങ്ങളായിരു . വിേശഷി ം തായമ്പക അത്യ ത
കരവുമായിരു . ആ വിദ്വാൻ തായമ്പക െകാ ന്നതു്
അന്യന്മാർ െകാ ന്ന എണ്ണങ്ങെളാ മെല്ല മാ മല്ല,
ഒരിക്കൽ െകാ ന്ന എണ്ണങ്ങെളാ മായിരിക്കയില്ല പി
െന്നെയാരിക്കൽ െകാ ന്നതു്. അേദ്ദഹത്തിെന്റ േയാ
ഗങ്ങെളാെക്ക അേപ്പാളേപ്പാൾ പുത്തൻപുത്തനായി േതാ
ന്ന മേനാധർമ്മ കാരമാെണ മുൻപു പറഞ്ഞി
ണ്ടേല്ലാ. ചിലേപ്പാൾ അേദ്ദഹത്തിെന്റ അടുക്കൽ െച
് “ഇന്നെല തായമ്പക ് െകാട്ടിയ എണ്ണങ്ങൾ േകട്ടി
മതിയായില്ല. ഇ കൂടി അവതെന്ന െകാട്ടിേക്കട്ടാൽ
െകാള്ളാെമ
് ” എ പറഞ്ഞി ് “എെന്റ കുട്ടികെള!
അതുമാ ം എേന്നാടു പറയരുതു്. അതു് എന്നാൽ സാ
ദ്ധ്യമല്ല. ഇെതാ ം ഞാൻഅഭ്യസി പഠിച്ചി ള്ളവയല്ല
ഇന്നെല െകാട്ടിയവ എെന്തല്ലാമായിരു എ ം ഇന്നി
നി െകാ ന്നതു് എെന്തല്ലാമായിരി െമ ം എനി
നിശ്ചയമില്ല” എ പറഞ്ഞതായി േകട്ടി
്.
കൃഷ്ണമാരാർ പരേദശത്തിനി തിരി വ ് സ്വ
േദശ
താമസിച്ചിരുന്ന കാല ്
ിട്ടീഷു മലബാ
റിൽ െചർ ളേശ്ശരി േദശ
െചണ്ട െകാട്ടിനു സി
ദ്ധരായ ചില പുതുവാളന്മാരുണ്ടായിരു . അവെര റി
പലരും പുക ന്നതു േകട്ടി ് തൃശ്ശിവേപരുണ്ടായിരുന്ന
ചില േമള ിയന്മാർ ഒരു െകാല്ലം പൂരത്തിനു് അവെര
വരുത്തി െകാട്ടി . അ കൃഷ്ണമാരാരും അവിെടെയ
ത്തിയിരു . പുതുവാളന്മാരുെട െകാട്ടിെന റി ് കൃ
ഷ്ണമാരരുെട അഭി ായമറിയുന്നതിനായി ചിലർ േചാദി
ച്ചി ് “െചണ്ടയിേന്മൽ പുേതാം” “പുേതാം” എ ് ഒച്ച
േകൾപ്പിക്കാനവർക്കറിയാം. അതുെകാണ്ടെല്ല അവെര
“പുതു”വാൾ “പുതു”വാൾ എെന്നല്ലാ വരും പറയുന്നതു്?”
എന്നായിരു അേദ്ദഹത്തിെന്റ മറുപടി. കൃഷ്ണമാരാർ ്
സമ്മതന്മാരായ െകാ കാരും പാ കാരും അക്കാല ്
എ മുണ്ടായിരുന്നില്ല. ആ െകാ കാരായ െപാതുവാള
ന്മാരിൽ കൃഷ്ണൻ എ േപരായി ് ഒരാൾ ഉണ്ടായിരു .
അവരിൽ ധാനൻ ആ കൃഷ്ണ തുവാളായിരു . ആ
മനുഷ്യെന റി ള്ള അഭി ായം േത്യകം േചാദിച്ച
േപ്പാൾ കൃഷ്ണമാരാർ പറഞ്ഞ മറുപടി:
“മാരഃ കൃഷ്ണഃ പുതുഃ കൃഷ്ണഃ േകാ േഭദഃ പുതുമാരാ
േയാഃ
ഇണ്ടിണ്ടികാേല സ ാേപ്ത മാേരാ മാരഃ പു
തുഃ പുതുഃ”
എന്നായിരു . ഇതിൽ സ്വൽപം ആത്മ ശംസ
കൂടി രി
െണ്ടങ്കിലും കൃഷ്ണമാരാർ ഒരു രസികനും
സരസനും ഫലിതക്കാരനുമായിരു െവ ം ഷ്ടമാണ
േല്ലാ. സംഗീത വിഷയത്തിൽ അതി സിദ്ധനായിരു
ന്ന മഹാൈവത്തി ഭാഗവതർ ഒരിക്കൽ തൃശ്ശിവേപരൂർ
െചന്നിരുന്നേപ്പാൾ ആ ദിക്കിലുണ്ടായിരുന്ന ചില സം
ഗീതരസികന്മാരുത്സാഹി ് ഒരു പാ കേച്ചരി നട
കയുണ്ടായി. അന്നവിെട േകൾവിക്കാരുെട കൂട്ടത്തിൽ
കൃഷ്ണമാരാരുമുണ്ടായിരു . ഭാഗവതർ അധികം ൈന
പുണ്യമുണ്ടായിരുന്നതു് രാഗവിസ്താരത്തിലായിരു . താ
ളത്തിനു സ്വൽപം വലിവുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ പല്ലവി
പാടിയതു് കൃഷ്ണമാരാർ ് അ രസിച്ചില്ല. പാ കേച്ചരി
പിരിഞ്ഞതിെന്റ േശഷം ഭാഗവതരുെട പാട്ടിെന റി
് ചിലർ കൃഷ്ണമാരാേരാടു് അഭി ായം േചാദിച്ചേപ്പാൾ
“ഭാഗവതരുെട േപർ യഥാർത്ഥമാണു്. അേദ്ദഹം മഹാ
ൈപത്തിതെന്ന” എന്നാണു മറുപടി പറഞ്ഞതു്. ഇതു
െകാ ് കൃഷ്ണമാരർ സകലവിദ്വാന്മാെര റി ം പു
ച്ഛമായിരു എ ് ആരും െതറ്റിദ്ധരിക്കരുതു്. അേദ്ദ
ഹത്തിനു േതാ ന്നതു മറ െവയ്ക്കാെത േനെര തുറ
പറയും എേന്ന ഉ .
പാട്ടിനു രാഘവഭാഗവതരും വീണവായന ് കല്യാ
ണകൃഷ്ണ ഭാഗവതരും കഴിഞ്ഞല്ലാെത ആരുമിെല്ലന്നായി
രു കൃഷ്ണമാരാരുെട അഭി ായം. അവെര ര േപ
െരയും കുറി മാരാർ ണ്ടായിരുന്ന ബഹുമാനം സീ
മാതീതമായിരു . അ കാരം തെന്ന കല്യാണകൃഷ്ണ
ഭാഗവതർ കൃഷ്ണമാരാെര റി ം വളെര ബഹുമാനമു
ണ്ടായിരു . “കൃഷ്ണമാരാർ െചണ്ടെകാ കയല്ല, വായി
കയാണു് െച ന്നതു് ” എന്നാണു് കല്യാണകൃഷ്ണഭാഗ
വതർ പറയാറുള്ളതു്.
കൃഷ്ണമാരാർ െകാ ്, പാ ് മുതലായവയിൽ മാ
മല്ല അഭിജ്ഞതയുണ്ടായിരുന്നതു്. മാതംഗലീല, വസൂരി
ചികിത്സ, ത ശാ ം, ത സമുച്ചയം മുതലായവയിലും
നല്ല പരിജ്ഞാനമുണ്ടായിരു . മദമിളകിപ്പാ
നട
ന്ന വലിയ െകാലെകാമ്പൻമാെരേപ്പാലും യാെതാരു
േദേഹാപ വവും ഏൽപിക്കാെത പിടി ബന്ധിക്കാൻ
കൃഷ്ണമാരാർ യാെതാരു യാസവുമുണ്ടായിരുന്നില്ല.
തൃ ണി റ േക്ഷ ത്തിൽ ഉത്സവകാല ് ആനപ്പി
ണക്കമുണ്ടാവുക സാധാരണമാണു്. എന്നാൽ കൃഷ്ണമാരാ
രവിെടയുണ്ടായിരുന്ന കാലങ്ങളിെല ം അതുെകാ ്
ആർ ം യാെതാരുപ വവും ഉണ്ടാകാറില്ല. ആന പിണ
ങ്ങാൻ ഭാവി
െവന്നറിഞ്ഞാൽ ഏതാനയായാലും
ഉടെന കൃഷ്ണമാരാർ െച പിടി ബന്ധി ം. പിെന്ന
ഉപ വങ്ങളുണ്ടാവാൻ സംഗതിയാവുകയില്ലേല്ലാ. ഇതു്
എവിെടയായാലും പതിവാണു്.
കാശിയിൽെവ ് കഴി
േപായ പാലിയ
വലി
യച്ചനും കൃഷ്ണമാരാരും തമ്മിൽ വലിയ േസ്നഹമായിരു .
അതിനാൽ കൃഷ്ണമാരാർ ചിലേപ്പാൾ േചന്നമംഗല
െച
താമസിക്കാറുണ്ടായിരു . ഒരിക്കൽ കൃഷ്ണമാരാർ
അങ്ങെന അവിെടെച്ച താമസിച്ചിരുന്നേപ്പാൾ പാലി
യം വക “കുട്ടി” എ േപരായിരുന്ന െകാമ്പനാന മദ
ാന്തിളകി ആനക്കാരെന കുത്തിെക്കാന്നതിെന്റ േശഷം
അവിെടെയല്ലാം ഓടി നട പലവിധത്തിലുള്ള ഉപ വ
ങ്ങൾ െച തുടങ്ങി. ആ ആന മഹാവികൃതിയായിരു
െവങ്കിലും കണ്ടാൽ നല്ല ഭംഗിയും േദഹപുഷ്ടിയുമുള്ളതാ
യിരുന്നതിനാൽ വലിയച്ചനു് അവെന റി ് വളെര വാ
ത്സല്യമുണ്ടായിരു . ആ ആനെയ േദേഹാപ വേമൽ
പി ന്ന കാര്യം വലിയച്ചനു് വലിയ സങ്കടവുമായിരു .
ആന ഓടിനട കലശൽ കൂട്ടി ടങ്ങിയേപ്പാേഴ ം
അവിെടെയല്ലാവരും അലയും മുറയും തുട കയും േപടി
പലരും പുരയ്ക്കക
കയറി വാതിലടച്ചിരിപ്പാവുകയും
െച . അേപ്പാൾ വലിയച്ചൻ കൃഷ്ണമാരാേരാടു് “ഈ ആന
െയ ഒ പിടി െകട്ടാൻ വല്ല വിദ്യയുമുേണ്ടാ? ഉെണ്ട
ങ്കിൽ അങ്ങെന െചയ്താൽ െകാള്ളാം. അവെന േവദന
െപ്പടുത്താെത സാധിക്കണം” എ പറ
. ഉടെന മാ
രാർ “ഞാെനാ പരീക്ഷി േനാക്കെട്ട”എ പറഞ്ഞി
് ഒരു െചറിയ േകാെലടു ് അതുെകാ ് ആനയുെട
േനെര ചില ആംഗ്യങ്ങൾ കാണി . ആന തൽക്ഷണം
മാരാരുെട മുൻപിൽ െച െകാ കുത്തി. മാരാർ ഉടെന
ആനെയ പിടി ബന്ധി കയും െച .
കൃഷ്ണമാരാർ കൃത്യാ ദീനദയാലുവും ഉദാരശീല
നുമായിരു . അേദ്ദഹത്തിനു വസൂരീ ദീനമുണ്ടായിട്ടി
െല്ലങ്കിലും അഗതികളായി ള്ളവർ ആ ദീനം പിടിെപ
രക്ഷകരില്ലാെത കഷ്ടെപ്പടുന്നതായി അറിഞ്ഞാൽ
അേദ്ദഹം െച ് അവെര േവണ്ടതുേപാെല ശു ഷി
രക്ഷി ക പതിവായിരു . അതിേല ് അേദ്ദഹം
യാെതാരു തിഫലവും ആ ഹി കയിെല്ല മാ
മല്ല, േവണ്ടിവന്നാൽ സാധുക്കൾ േവണ്ടി യഥാ
ശക്തി വല്ലതും െചലവു െചയ്യാനും അേദ്ദഹം സന്നദ്ധ
നായിരു . മാരാരുെട വസൂരിചികിത്സ ് ഒരു വി
േശഷവിദ്യകൂടിയുണ്ടായിരു . സാധാരണ വസൂരിചികി
ത്സകന്മാർ അപഥ്യെമ വിചാരി വരുന്നവ െചയ്താണു്
മാരാർ ദീനക്കാെര രക്ഷി ക പതിവു്. അതിെന റി
പലരും അ തെപ്പടാറു ്.
മാന്യന്മാെര മാനി ന്നതിനു് കൃഷ്ണമാരാർ ഒ ം
മടിയുണ്ടായിരുന്നില്ല. എങ്കിലും ആൾേഭദം വിചാരി
ക്കാെത എല്ലാവേരാടും ഒരു േപാെല സംസാരി കയും
വർത്തി കയും െച ന്ന സ്വഭാവം അേദ്ദഹത്തിനു
ധാരാളമുണ്ടായിരു . ചിലേപ്പാൾ അേദ്ദഹത്തിെന്റ വാ
കളും വൃത്തികളും േകൾ കയും കാണുകയും െച
യ്താൽ അേദ്ദഹം ഒന്നാന്തരം മുട്ടാളാനാെണ ം ചില
േപ്പാൾ വലിയ വിനയ ശാലിയാെണ ം േതാ മായിരു
. ആകപ്പാെട വിചാരിച്ചാൽ വലിയ ഒരപരിച്ഛേദ്യ സ്വ
ഭാവനായിരു െവ തെന്ന പറേയണ്ടിയിരി
.
മാരാർ പരേദശ നി തിരി വന്ന കാല ്
അന്നെത്ത െകാച്ചി വലിയ ത രാൻ തിരുമന
െകാ ് മാരാെര തിരുമുമ്പാെക വരുത്തി, “കൃഷ്ണെന്റ
ഈ േവഷം മാറ്റണം. പിൻകുടുമയും േമൽമീശയും
മലയാളികൾ േചർന്നതല്ല. ഈ േവഷത്തിൽ േക്ഷ
വൃത്തികൾ നട ന്നതു തെന്ന ശരിയല്ല” എ
കൽപി . ഇതിനു മറുപടിയായി കൃഷ്ണമാരാർ അറി
യിച്ചതു്, “കൽപന അനുസരിേക്കണ്ടതു് അടിയെന്റ
കൃത്യമാണു്.
ആ ിതന്മാരുെട അഭീഷ്ടം അനുവദി െകാടു ക
െയ ള്ളതു് ഇവിടുെത്ത ധർമ്മവുമാണു്. അതിനാൽ
ഇക്കാര്യം രാജിയായി തീർത്താൽ െകാള്ളാെമന്നാണു്
അടിയെന്റ അേപക്ഷ. പിൻകുടുമ മാറ്റണെമ ള്ള കൽ
പന സാദരം അടിയൻ സമ്മതിച്ചിരി
. ഉടെന അതു
കള
മുൻകുടുമ െവ െകാള്ളാം. േമൽമീശ ശൂരത്വ
മുള്ള പുരുഷന്മാർ അവശ്യം േവണ്ടതാകയാൽ അതു്
ഇരു െകാള്ളെട്ട എ കൽപിച്ചനുവദി കയും േവ
ണം. ഇതാണു് രാജിയുെട സ്വഭാവം” എന്നായിരു .
മാരാേരാടു നിർബന്ധിച്ചാൽ ഫലി കയിെല്ല തിരുമ
നസ്സിേല നല്ല നിശ്ചയമുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ ഒടുക്കം
“എന്നാൽ കൃഷ്ണെന്റ ഹിതംേപാെലയാവെട്ട” എ കൽ
പി . കൃഷ്ണമാരാർ അ തെന്ന പിൻകുടുമ മാറ്റി മുൻ
കുടുമയാ കയും െച . കൃഷ്ണമാരാരുെട വീടു പഴക്കം
െകാ വളെര ജീർണ്ണെപ്പട്ടിരുന്നതിനാൽ ആ വിവരം
ഒരിക്കൽ െകാച്ചി വലിയ ത രാൻ തിരുമനസ്സിെല അടു
ക്കൽ അറിയി കയാൽ പുരപണിക്കായി രണ്ടായിരം
രൂപാ കൽപി െകാടു . അതുെകാ േപായി കൃഷ്ണ
മാരാർ പറമ്പിനു മതിൽ െകട്ടി തുടങ്ങി. തിരുമന
െകാ ് ആ വിവരമറി
് അതിെന റി കൽപി
േചാദിച്ചേപ്പാൾ “പറമ്പിനകത്താണേല്ലാ പുര. പറമ്പി
നു രക്ഷയില്ലാഞ്ഞാൽ പുര റ മതിയാവുകയില്ലേല്ലാ
എ വിചാരിച്ചാണു് ” എ തിരുമനസ്സറിയി . കൽ
പി െകാടുത്ത പണം തീർന്നേപ്പാൾ മതിൽെക ം മതി
യാക്കി. ഒടുക്കം മതിൽ മുഴുവനുമായില്ല. പുര പണിയി
മില്ല. അക്കാര്യം അങ്ങെന തീർ . െകാച്ചിയിെല,
മിഥുനമാസത്തിൽ തീെപ്പട്ട വലിയ ത രാൻ തിരുമന
െകാ കൃഷണമാരാരും സമ ായക്കാരായിരു .
കൃഷ്ണ മാരാരുെട െകാ ്, പാ ് മുതലായവയുെട ഗുണമറി
് രസി ന്നതിനും േയാഗ്യതാനുരൂപം ബഹുമാനി
ന്നതിനും േവ ന്ന ജ്ഞാനം ആ തിരുമനസ്സിേല
ധാരാളമായി ണ്ടായിരു . എങ്കിലും അവിടുെത്ത േസ
വന്മാർ മാരാരുെട േയാഗ്യത തക്കവണ്ണമുള്ള സംഭാവ
നകൾ കൽപി െചയ്യാൻ ഇടയാക്കാെതയിരി കയും
തരംേപാെല ചില ഏഷ്ണികൾ േയാഗി കൂെട െട മാ
രാരുെട േപരിൽ തിരുവുള്ളേക്കടുണ്ടാക്കിത്തീർ കയും
െചയ്തിരു . േസവന്മാർ മാരാേരാടു വിേരാധത്തി
നു കാരണം അവെര മാരാർ മത്തിലധികം ബഹുമാ
നിക്കാെതയിരുന്നതാണു്. മാരാർ ത രാെനയല്ലാെത
േസവന്മാെര അ വകെവയ്ക്കാറില്ല. േദവെനയല്ലാെത
ബലിക്ക കെള ടി വന്ദിക്കാൻ കഴികയില്ല എന്നായി
രു മാരാരുെട അഭി ായം. ഏഷവണിമൂലമുണ്ടാകുന്ന
കൽപനേയയും മാരാര വകെവയ്ക്കാറില്ല. അങ്ങെന
വല്ല കൽപനയുമുണ്ടായാൽ ഉടെന എെന്തങ്കിലും അപ
കടം കാണി കേയാ പറയുകേയാ ആണു് മാരാരുെട
പതിവു്.
ഒരിക്കൽ തൃ ണി റ േക്ഷ ത്തിൽ ഉത്സവകാല
് കൃഷ്ണമാരാർ േക്ഷ ത്തിൽ മതിൽക്കക
കടക്ക
രുെതെന്നാരു കൽപനയുണ്ടായി. ഇതു േസവകന്മാരുെട
ഏഷ്ണി നിമിത്തമുണ്ടായതാെണ അറിയാമായിരുന്നതു
െകാ ് മാരാർ മദ്ദളപ്പറ്റിെന്റ സമയ ് ഒരു മദ്ദളെമടു
െകാ ് മതിലിേന്മൽ കയറിനി ് െകാട്ടിതുടങ്ങി. അതു
ക ് കാരണെമന്ത ് ചിലർ േചാദിച്ചേപ്പാൾ “ഞാൻ
മതിൽക്കക
കടക്കരുെത കൽപനയുണ്ടായി
്.
കൽപന അനുസരിക്കാെതയിരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല
േല്ലാ. എന്നാൽ എെന്റ േക്ഷ
വൃത്തി കൽപ്പി വി
േരാധിച്ചി മില്ല. അതുെകാ ് എെന്റ െതാഴിൽ നട
ത്താെതയിരിക്കാനും എനി നിവൃത്തിയില്ല. അതു
െകാ ് ഇവിെട നി െകാ ന്നതാണു് ” എന്നായിരി
രു മറുപടി പറഞ്ഞതു്. ഈ വർത്തമാനങ്ങെളല്ലാം
അേപ്പാൾതെന്ന േസവന്മാർ മുഖാന്തരം തിരുമനസ്സിേല
ക്കറിവു കി കയാൽ കൽപി ് ഒരാെള അയ വിളിപ്പി
് മാരാെര തിരുമുമ്പാെക വരൂത്തീ ്, “ഇനി കൃഷ്ണെന
ന െട രാജ്യ ് കാണരുതു് ” എ ക ി . ഇതി
നു മറുപടിയായി മാരാർ തിരുമനസ്സറിയിച്ചതു് “റാൻ,
ഒരു വിരൽ നീളത്തിൽ ഒരു മുറിത്തിരികൂടി തരാൻ കൽ
പനയുണ്ടാകണം” എന്നായിരു . മാരാരുെട വാക്കിെന്റ
സാരം െകാച്ചിരാജ്യം ഒരു മുറിത്തിരിെകാ ് മറുരാജ്യ
െത്തത്താവുന്ന വിധത്തിൽ ഏറ്റവും െചറിയതാെണ ം
ഭൂമി വിപുലമായതുെകാ ് എവിെടെയങ്കിലും േപായി
കാലേക്ഷപം െച െകാള്ളെമ മാണേല്ലാ. രാജഭക്ത
നായിരുന്ന കൃഷ്ണമാരാർ ഇ കാരം തിരുമനസ്സറിയച്ചതു്
ത രാെന റി ള്ള ൈവരസ്യംെകാേണ്ടാ ധിക്കാരം
െകാേണ്ടാ അല്ലായിരു . േസവകന്മാെര റി ള്ള പു
ച്ഛം െകാ ് അവെര മദ്ധ്യമമാക്കാനായി മാ മായി
രു .
തിരുമനസ്സിേല തിരുവുള്ളേക്കടുണ്ടായാൽ അതു
മാ ന്നതിനു മാരാർ ഒരു നല്ല കൗശലമുണ്ടായിരു .
അക്കാല
േകാവിലക
കഥകളിയില്ലാത്ത ദിവസം
ചുരുക്കമായിരു . എന്നാൽ കഥകളി െകാട്ടാൻ
കൃഷ്ണമാരാർ അധികം േപാകാറില്ല. കളി തൃക്കൺപാർ
ന്നതിനു് തിരുമന െകാ ് േതാടയം, പുറപ്പാടു്,
മ തര മുതലായവെയാെക്കക്കഴി
് കഥ തുടങ്ങി
യതിെന്റ േശഷേമ പുറ ് എഴുന്നള്ളിയിരിക്കാറു .
മാരാേരാടു തിരുവുള്ളേക്കടുണ്ടായിരി ന്ന കാലങ്ങ
ളിൽ മാരാർ മ തരയാകുേമ്പാൾ അരങ്ങെത്തത്തി
െചണ്ടെയടു
േതാളത്തി െകാട്ടി ട ം. ഉടെന പു
റെത്തഴുന്ന ം. കൃഷ്ണമാരാരുെട ഇടംൈക െചണ്ട റ
വീണാലുള്ള ശബ്ദം തിരുമനസ്സിേല
േത്യകമറിയാ
മായിരു . തിരുമന െകാ ് എഴുന്നള്ളിയിരുന്നാൽ
കളി കഴിയുന്നതുവെര മാരാർ െകാ കയും മാരാർ െകാട്ടാ
നുണ്ടായാൽ തിരുമന െകാ ് കളി കഴിയുന്നതുവെര
എഴുന്നള്ളിയിരു ് തൃക്കൺപാർ കയും പതിവാ
ണു്. ഒടുക്കം എെന്തങ്കിലും ഒരു സമ്മാനം മാരാർ
കൽപി െകാടുക്കകയും അേതാടുകൂടി തിരുവുള്ളേക്കടു
തീരുകയും െച ം. ഇതാണു മാരാരുെട കൗശലം.
ഇതിൽ േസവകന്മാരുെട സൂ െമാ ം പറ്റാറുമില്ല.
ഒരിക്കൽ തൃ ണി റ േക്ഷ ത്തിൽ കൃഷ്ണമാരാർ
ഉച ജ െകാ കയും പാടുകയും െച െകാണ്ടിരു .
പതിവിൽ ഇരട്ടി സമയമായി ം ത ി നടതുറക്കായ്ക
യാൽ മാരാർ ഇടയ്ക്ക അവിെട ക്കീ വീട്ടിേല േപാ
യി. അ ് ഉച്ചതിരിഞ്ഞേപ്പാൾ ത ി െച വിവരം
തിരുമനസ്സറിയി . ഉടെന മാരാെര തിരുമുമ്പാെക വരു
ത്തി, “പൂജ കഴി
നട തുറ ന്നതിനു മു െകാ നി
റുത്തി െപായ്ക്കളഞ്ഞെതന്താെണ” ് കൽപ്പി േചാദി
. അതിനു മാരാരുെട മറുപടി, “ സന്നപൂജ ് ഇ
സമയം േവണെമ ് അടിയനു നിശ്ചയമു ്. അതു്
അടിയൻ മാണസഹിതം ഇവിെട േബാധ്യെപ്പടുത്താം.
ആവശ്യമുള്ളതിൽ ഇരട്ടി സമയം അടിയൻ െകാ കയും
പാടുകയും െച . പിെന്നയും നട തുറക്കാെതയിരുന്നതു്
അടിയെന്റ കുറ്റമല്ല” എന്നായിരു . മാരാരറിയിച്ചതു
വാസ്തവമാെണ തിരുമനസ്സിേല േതാന്നി. എങ്കിലും
ത ിയുെട പരാതി അവിെട വകെവച്ചിെല്ല വരു
ന്നതു ശരിയില്ലേല്ലാ എ വിചാരി ് “ഇങ്ങെന സമാ
ധാനം പറഞ്ഞാലും മ ം േപാരാ; ഇന്നേത്തേതെതങ്കിലും
കഴി
വേല്ലാ. ഇനി അതിെന റിെച്ചാ ം പറയുന്നി
ല്ല. േമലാൽ ഇങ്ങെന വരരുതു്. ത ി അക
കയറി
വാതിലടച്ചാൽ തുറ ന്നതുവെര െകാട്ടിെക്കാള്ളണം”
എ കൽപി . “റാൻ, േമലാലങ്ങെന െച െകാള്ളാം”
എന്നറിയിച്ചി ് മാരാർ േപായി.
ത ി ഉച്ച ഊണു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടെന കിട
് ഒരു ര
നാഴിക േനരെമങ്കിലും ഉറങ്ങാഞ്ഞാൽ
വലിയ സുഖേക്കടാണു്. അേദ്ദഹം ആ പകലുറക്കം
ഒരു നിത്യകർമ്മംേപാെല പതിവായി നടത്തിയിരു .
അതിനു വിഘ്നമുണ്ടാ ന്നതു അേദ്ദഹത്തിനു പരമസ
ങ്കടമായിരു . മാരാെര റി പരാതി തിരുമനസ്സ
റിയിച്ചതിെന്റ പിേറ്റ ദിവസം ഉച ് ത ി ഊണു
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കഴി
പുരയ്ക്കക
കയറി വാതിലട കിട നല്ല
ഉറക്കമായേപ്പാൾ കൃഷ്ണമാരാർ ഒരു െചണ്ടയും െകാ ്
അവിെടെയത്തി പുറ നി േകമമായി െകാട്ടിതുട
ങ്ങി. െകാ േക ത ി ഉണർ ശുണ്ഠികടി െകാെണ്ട
ണീ വാതിൽ തുറ . ഉടെന മാരാർ െകാ ം നിർത്തി.
ത ി േദഷ്യെപ്പ ് പ കടി െകാ ് “എന്താ കൃഷ്ണാ!
ഇങ്ങെന ഉപ വി ന്നതു്?” എ േചാദി . അതിനു
മാരാരുെട മറുപടി, “വലിയത രാൻ തിരുമനസ്സിെല
കൽപന അവിടു ം േകട്ടിേല്ല? ത ി അക
കയറി
വാതിലടച്ചാൽ തുറ ന്നതുവെര െകാട്ടണം എന്നേല്ല
കൽപിച്ചതു്? കൽപന കാരം െചയാതിരിക്കാൻ
എനി നിവൃത്തിയുേണ്ടാ?” എന്നായിരു . ഉച്ചസ
മയ ് അകാരണമായിേക്കട്ട െകാട്ടിെന്റ കാരണമ
റിയുന്നതിനായി അവിെട വ കൂടിയിരുന്നവെരല്ലാം
മാരാരുെട ഈ മറുപടി േക െപാട്ടിച്ചിരി . ത ി ഏറ്റ
വും ഇളിഭ്യനായിത്തീരുകയും െച . പിെന്ന ഒരിക്കലും
ത ി പൂജയടച്ചാൽ തുറ ന്നതിനു മത്തിലധികം
താമസിപ്പി മാരാെര ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചിരുന്നില്ല.
കൃഷ്ണമാരാർ പരേദശങ്ങളിൽ സഞ്ചരിച്ചിരുന്നേപ്പാൾ
െചപ്പടിവിദ്യയും ആൾമാറാട്ടവും പഠിച്ചതായി മു
പറഞ്ഞി ണ്ടേല്ലാ. ആ ര
വിദ്യകളും മാരാർ തൃ
ണി െറ ഉത്സവകാല ് കാണിക്കാറുണ്ടായിരു .
തൃ ണി റ േക്ഷ ത്തിൽ ആ േതാറും പതിവുള്ള
മൂ ത്സവങ്ങളിൽ ാധാന്യം വൃശ്ചികമാസത്തിേലതി
നാണു്. വൃശ്ചികമാസത്തിൽ േചാതി െകാടിേയ ം തിരു
േവാണം ആറാ മാണു് പതിവു്. അതിൽ നാലാമുത്സവം
തൃേക്കട്ട അവിെട വളെര ധാനമാണു്. അ ് അവിെട
േദവദർശനം വളെര ധാനമാകയാൽ മ ള്ള ദിവ
സങ്ങളിേലക്കാൾ വളെരയധികം ആൾ ട്ടമുണ്ടാകും.
അന്നെത്ത എഴുന്നള്ളിപ്പിനു ‘തൃേക്കട്ട റപ്പാടു് ’ എന്നാണു്
പറ
വരുന്നതു്. വലിയ ത രാൻ തിരുമന െകാ ്
എഴുന്നള്ള
തൃക്കൺപാർ ന്നതിനു് എഴുന്നള്ളിയിരി
ന്നതു പടിഞ്ഞാെറത്തട്ടിേന്മൽ (മതിൽമാളികയിൽ)
ആണു് പതിവു്. എഴുന്നള്ളി തിരുമനസ്സിെല തിരുമു
മ്പിലാകുന്ന സമയത്താണു് മാരാന്മാർ േമളം െപാടിെപാ
ടി ന്നതു്. അതിനു പറ
വരുന്ന േപരുതെന്ന “തി
രുമുമ്പിൽ േമളം” എന്നാണു്. ഒരു െകാല്ലം നാലാമുത്സ
വദിവസം വിളക്കിെന്റ തിരുമുമ്പിൽ േമളസമയ ് ഒരു
കുറു ഴൽക്കാരൻ അവിെടെയത്തി കുഴലൂതി ടങ്ങി.
ഈ കുഴൽക്കാരൻ അവിെടെയല്ലാവർ ം അപരിചിത
നും ആദ്യംതെന്ന െച ചാർത്തിക്കാെത നാലാമുത്സവ
ദിവസം രാ ിയിൽ െച േചർന്നായാളുമായതിനാൽ
അവിെടയുണ്ടായിരുന്ന മ കുഴൽക്കാർ ഈ പുതിയ
മനുഷ്യനു മാന്യസ്ഥാനം െകാടുത്തില്ല. അതിനാൽ
ആ മനുഷ്യൻ സ്വൽപം പിേന്നാക്കം മാറിനിന്നാണു്
ഊതിയതു്. ആ കുഴലൂത്തിെന്റ രസികത്വം തിരുമനസ്സി
േല സർേവ്വാപരി കർണ്ണാനന്ദ കരവും മനസ്സമാകർ
ഷകവുമായിത്തീരുകയാൽ ആ കുഴൽക്കാരെന റി ്
അേപ്പാൾതെന്ന കൽപിച്ചേന്വഷി കയും വിളക്കി
െനഴുന്നള്ളിച്ചതിേന്റ േശഷം വ േചർന്ന ഒരു പുതിയ
ആളാെണ മനസ്സിലാ കയും െച . തിരുമുമ്പിൽ േമ
ളം കലാശിച്ചയുടെന ഒരാെള അയ ് ആ കുഴൽക്കാരെന
തിരുമുമ്പാെക വരുത്തി, “കുഴൽ ഇേന്ന ചാർത്തിയു ,
അേല്ല? എ കൽപ്പി േചാദി .
കുഴൽക്കാരൻ: റാൻ.
ത രാൻ: ആദ്യംതെന്ന വരാഞ്ഞെതന്താണു്?
കുഴൽക്കാരൻ: കുഴൽക്കാരുെട കൂട്ടത്തിൽ കാണാറില്ല
േല്ലാ.
കുഴൽക്കാരൻ: ഇന്നെലവെര െചണ്ടെകാ കയായിരു
.
ത രാൻ: സ്വേദശം എവിെടയാണു്?
കുഴൽക്കാരൻ: ഇവിെടയടു

തെന്നയാണു്.

ത രാൻ: ‘േപെരന്താണു്?’
കുഴൽക്കാരൻ: മുേണ്ടമ്പിള്ളി കൃഷ്ണൻ.
ത രാൻ: “േഹ ന െട കൃഷ്ണേനാ? അ തം തെന്ന!
കണ്ടി ് നാം അേശഷമറിഞ്ഞില്ല. കൃഷ്ണൻ ഇങ്ങ
െന ചില വിദ്യകൾ പഠിച്ചി െണ്ട നാം ധരിച്ചി
്. അനുഭവെപ്പട്ടതിന്നാണു്. സേന്താഷമായി”
എ കൽപി കയും ചില സമ്മാനങ്ങൾ കൽ
പി െകാടു കയും െച . ഇങ്ങെന കൃഷ്ണമാരാർ
േവഷമാറ്റവും േമാടി (െചപ്പടി) വിദ്യകളും കാണി
തിരുമനസ്സിെല തൃൈക്കയിൽനി കൂെട
െട സമ്മാനങ്ങൾ വാങ്ങിയിരു . വിസ്തരഭയ
ത്താൽ അവെയാ ം വിവരി ന്നില്ല.
കൃഷ്ണമാരാർ കൂെട െട േദശസഞ്ചാരം െച കയും
െച ന്ന ദി കളിെലല്ലാം പണി ധാരാളമായി കി ക
യും െചയ്തിരു . എന്നാൽ വല്ലതും സ്വൽപം സമ്പാദിക്ക
ണെമ ള്ള വിചാരം ആ മനുഷ്യനു േലശംേപാലുമുണ്ടാ
യിരുന്നില്ല. കി ന്നെതല്ലാം െചലവുതെന്ന. ഒരിക്കലും
ൈകവശം പണമുണ്ടായിരിക്കാറില്ല.

ഒരിക്കൽ മാരാർ േദശസഞ്ചാരത്തിനു പുറെപ്പട്ട
േപ്പാൾ ഉടുത്തിരുന്നതുൾെപ്പെട ര മുണ്ടല്ലാെത പണ
മായി ് ൈകവശം അധികെമാ മുണ്ടായിരുന്നില്ല.
ഒരു ഭൃത്യെന െട െകാ േപായി മുണ്ടായിരു .
അതിനാൽ േകായമ്പ െരത്തിെയേപ്പാേഴ ം ൈകവ
ശമുണ്ടായിരുന്ന പണം മുഴുവനും തീർ . അ ് അവിെട
ഒരു ാഹ്മണഗൃഹത്തിൽ െകേങ്കമമായി ള്ള ഒരു വിവാ
ഹമടിയന്തിരമായിരു . മാരാരും ഭൃത്യനും കൂടി അവിെട
െച കയറി. അേപ്പാൾ അവിെട മഹാേയാഗ്യന്മാരായ
ഭാഗവതർമാരും മൃദംഗക്കാരും കൂടിയിരു ള്ള ഒരു പാ
കേച്ചരിയായിരു . കൃഷ്ണമാരാർ ഒരു മൃദംഗക്കാരെന്റ
അടുക്കൽെച കൂടി കുറ കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ മാരാർ ആ
മൃദംഗക്കാരേനാടു്, “ക്ഷീണമാെയങ്കിൽ ഇനി കുറ േനരം
ഞാനാവാം” എ പറ
. മൃദംഗവായന തേന്നാളം
േയാഗ്യതയുണ്ടായി േലാകത്തിലാരുമിെല്ലന്നായിരു
ആ മൃദംഗക്കാരെന്റ വിചാരം. അതിനാൽ മാരാർ പറ
ഞ്ഞതു് അയാൾ രസിച്ചില്ല. “ഇയാൾ ഒരു വിഡ്ഢ്യാനാ
ണു്. അെല്ലങ്കിൽ എേന്നാടിങ്ങെന പറയുേമാ? ഇയ്യാളുെട
വിഡ്ഢിത്തെമാ പുറത്താക്കണം. ഇയ്യാൾ മൃദംഗം വാ
യി തുട േമ്പാൾ ഇയ്യാെള ജനങ്ങൾ ഇവിെട നി
ആട്ടിേയാടി ം. അേപ്പാൾ ഇയ്യാളുെട ഗർ ശമി ം”
എെന്നാെക്ക വിചാരി ് ആ മൃദംഗക്കാരൻ “എന്നാലാ
െട്ട” എ പറ
മൃദംഗം മാറ്റി െവ െകാടു . മാരാർ
ഉടെന വായനയും തുടങ്ങി. മാരാരുെട മൃദംഗ േയാഗം
സ്വൽപം േകട്ടേപ്പാേഴ ം അവിെടയുണ്ടായിരുന്നവെര
ല്ലാം ആനന്ദാ തപരവശന്മാരായിത്തീർ . ഇ യും
സരസവും സുഖവഴിയിലുള്ളതുമായ മൃദംഗവായന അതി
നുമു ് അവരാരും േകട്ടിരുന്നില്ല. ഉടെന ധാനന്മാർ
െച മാരാെര കളഭം പൂശി െവറ്റിലപാ
െകാ
ടു
മാന്യസ്ഥാന
മാറ്റിയിരുത്തി. പാ കേച്ചരി
കഴിഞ്ഞയുടെന മാരാെരയും ഭൃത്യേനയും ചതുർവ്വിധ വിഭ
വങ്ങേളാടുകൂടി ഊണു കഴിപ്പി കയും വിവാഹത്തിെന്റ
ചട കൾ നാലു ദിവസേത്ത ണ്ടായിരുന്നതിനാൽ
നാലു ദിവസം താമസി ന്നതിനു മാരാെര ക്ഷണി ക
യും െച . മാരാർ സുഖമായി നാലു ദിവസം അവിെട
താമസി . ഒടുക്കം മാരാർ ം വളെര സമ്മാനങ്ങളും
ഭാഗവതന്മാേരാെടാപ്പം പണവും െകാടുത്താണു് അവർ
അവിെട നിന്നയ്യച്ചതു്.
മാരാർ പിെന്നയും പല സ്ഥലങ്ങളിൽ സഞ്ചരി
കയും ഒ വളെര സമ്മാനങ്ങളും പണവും കി കയും
െച . എങ്കിലും തിരി സ്വേദശ
വന്നേപ്പാൾ
േപായ സമയം െകാ േപായ ര
മു ം ആ ഭൃത്യ
നുമല്ലാെത യാെതാ മുണ്ടായിരുന്നില്ല. മാരാർ
ീവിഷയത്തിൽ മത്തിലധികം മമുണ്ടായിരു
െവ ം കി ന്നെതല്ലാം െചലവുെചയ്തിരുന്നതു് ആ
വിഷയത്തിലായിരു െവ മാണു് േകൾവി. ഇതല്ലാ
െത േവെറ ഒരു ദുർന്നട ം മാരാർ ണ്ടായിരുന്നതായി
ആരും പറ
േകട്ടിട്ടില്ല.
േയാഗ്യന്മാരായി ള്ളവെര മധ്യമമാ ന്നതു് ഒരു
േയാഗ്യതയാെണ ള്ള വിചാരം മാരാർ ധാരാളമാ
യി ണ്ടായിരു . േയാഗ്യന്മാരായി ള്ള പലെര മധ്യമ
മാ ന്നതിനു മാരാർ മി കയും പലേപ്പാഴും അതു
സാധി കയും എന്നാൽ ചിലേപ്പാൾ സാധിക്കാെത
േപാവുകയും െചയ്തി
്.
ശങ്കരപ്പണിക്കർ എ
സിദ്ധനായി ് ഒരു
കുറു ഴൽക്കാരനുണ്ടായിരു . അയാേളാടു് കൃഷ്ണമാരാർ
സാമാന്യത്തിലധികം ർദ്ധയും അയാെള ഒ ്
അബദ്ധമാക്കിയാൽ െകാള്ളാെമ വളെര േമാഹവു
മുണ്ടായിരു . അതിനു തരം േനാക്കിെകാണ്ടിരുന്ന
േപ്പാൾ ഒരിക്കൽ തൃ ണി റ േക്ഷ ത്തിൽ സന്ധ്യ
േവല ് അവർ ര േപരും കൂടി കൂടാനിടയായി. മാരാർ
െചണ്ടയും പണിക്കർ കുറു ഴലുമായിരു എടുത്തിരു
ന്നതു്. ഇടക്കലാശങ്ങളിൽെവ പണിക്കെര താളം
പിഴപ്പിക്കാനായി മാരാർ വളെര
മി േനാക്കി.
പണിക്കർ താളത്തിനു നല്ല നിശ്ചയവും ഉറ മുണ്ടാ
യിരുന്നതിനാൽ മാരാരുെട വിദ്യെയാ ം ഫലിച്ചില്ല.
അയാെള താളംെതറ്റിക്കാൻ സാധിക്കയിെല്ല തീർ
ച്ചയായേപ്പാൾ മാരാർ “ഈ െചണ്ട അേങ്ങാ തരാം,
കുഴൽ ഇേങ്ങാ തരിക, എന്നി ് നമുെക്കാ േനാക്കാം”
എ പറ
. അേപ്പാൾ പണിക്കർ, “അതു ഞാൻ
അഭ്യസിച്ചിട്ടില്ല. ഇതു ഞാൻഅഭ്യസിച്ചി
്. ഇതിൽ
എെന്ന െതറ്റിക്കാെമങ്കിൽ താൻ േയാഗ്യെന ഞാൻ
സമ്മതിക്കാം. പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്തതു േയാഗിക്കണെമ
പറയുന്നതു േയാഗ്യതയല്ല” എ പറ
. അതിനാൽ
മാരാർ ഇച്ഛാഭംഗേത്താടുകൂടി പിരിേയണ്ടതായി വ .
മാരാർ ഇങ്ങെന ഒരു േതാൽവിയല്ലാെത േവെറ ഒ ം
ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല.
കൃഷ്ണമാരാർ പല േദശങ്ങളിലും സഞ്ചരിക്കാറുണ്ടാ
യിരു െവങ്കിലും തിരുവനന്തപുര
േപാകാറില്ലാ
യിരു . തിരുവനന്തപുരം മുതലായ സ്ഥലങ്ങളിൽ
ഉത്സവങ്ങൾ ം മ ം സർവ്വ ധാനമായി ള്ളതു് പാണ്ടി
വാദ്യവും നാഗസ്വരവുമാണു്. െകാ ്, കുഴൽ മുതലായവ
േയാടു കൂടിയുള്ള െചണ്ടേമളവും തായമ്പകയും മ ം ആ
ദി കളിൽ അ
ധാനങ്ങളല്ല. അതിനാൽ െചണ്ട
മുതലായ വാദ്യങ്ങളിൽ തിപത്തിയും അവയിലുള്ള
േയാഗചാതുര്യമറിയുന്നതിനുള്ള ശക്തിയും െതക്കൻ
ദി ലുള്ളവർ ഇെല്ലന്നായിരു മാരാരുെട ധാരണ.
അതുെകാണ്ടായിരു ആ മനുഷ്യൻ തിരുവിതാംകൂറിൽ
സഞ്ചരിക്കാെതയിരുന്നതു്.
െകാല്ലം 1036-ആമാ നാടുനീങ്ങിയ മാർത്താണ്ഡവർ
മ്മ മഹാരാജാവു തിരുമന െകാ
കഥകളിയിൽ
വളെര തിപത്തിയുള്ള ആളായിരു വേല്ലാ. അക്കാല
െകാട്ടാരത്തിൽ കഥകളിയില്ലാത്ത ദിവസം വളെര
ചുരുക്കമായിരു . “കഥകളി െചണ്ട െകാ ന്നതിനു
മുേണ്ടമ്പിള്ളി കൃഷ്ണനു ശരിയായി േലാകത്തിലാരുമില്ല”
എ ം മ ം ചില ന രിമാർ തിരുമനസ്സറിയി ക
യാൽ കൽപന കാരം എഴുതി അയ ് ഒരിക്കൽ
കൃഷ്ണമാരാെര തിരുവനന്തപുരു
വരുത്തിയിരു .
കൃഷ്ണമാരാർ തിരുവനന്തപുരെത്തത്തിയ ദിവസം തെന്ന
മുഖം കാണി കയും കൽപന കാരം കഥകളി
െചണ്ടെകാ കയും െച . മഹാരാജാവു തിരുമനസ്സിെല
േസവന്മാരിലും കഥകളിേയാഗത്തിലും ധാനൻ ഈശ്വ
രപിള്ള വിചാരി കാരേദ്ദഹമായിരു വേല്ലാ. അതി
നാൽ അേദ്ദഹെത്തത്തെന്ന ഒന്നബദ്ധമാക്കണെമ
മാരാർ നിശ്ചയി . എന്നാൽ മാരാർ ഇങ്ങെനെയാ
രപകട സ്വഭാവവും കരുതലുമുെണ്ട ള്ളതു വിചാരി
കാരേദ്ദഹം അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. അതുെകാ ം മാരാർ
കരുതി ട്ടിെക്കാ ് അപകടമായി െകാട്ടിയതിനാലും
വിചാരി കാരേദ്ദഹത്തിെന്റ ഒെരടു കലാശം അവതാ
ളത്തിലായിേപ്പായി. കഥകളി തൃക്കൺപാർ െകാ ്
തിരുമന െകാ എഴുന്നള്ളിയിരി
ണ്ടായിരു .
മാരാർ മനഃപൂർവ്വമായി വിചാരി കാരേദ്ദഹെത്ത അബ
ദ്ധത്തിലാ കയാണു െചയ്തെത ് തിരുമനസ്സിേല ്
അേപ്പാൾതെന്ന മനസ്സിലായി. എങ്കിലും അേപ്പാൾ
അതിെന റിെച്ചാ ം കൽപിച്ചില്ല. ഒരിക്കൽ അബ
ദ്ധം പറ്റിയതിനാൽ പിെന്ന വിചാരി കാരേദ്ദഹം നല്ല
േപാെല കരുതിയതുെകാ ം, “ഒ പറ്റിയേല്ലാ, അതു
മതി” എ വിചാരി മാരാർ പിെന്ന അപകടമായി
െകാട്ടാെതയിരുന്നതിനാലും വിചാരി കാരേദ്ദഹത്തിനു്
ആ ഒരു ാവശ്യമല്ലാെത പിെന്ന അബദ്ധെമാ ം
പറ്റിയില്ല. പിെന്ന മാരാർ അപകടെമാ ം കൂടാെത
െകാ പിടി െകാ കയും െച . വിചാരി ക്കാരേദ്ദ
ഹെത്ത അവതാളത്തിലാക്കിയതു െകാ ് തിരുമന
സ്സിേല ് ആദ്യം സ്വൽപം തിരുവുള്ളേക്കടുണ്ടാെയങ്കി
ലും പിെന്ന മാരാരുെട െകാ േക ് അവിടു വളെര
സേന്താഷിക്കയും െച .
പിേറ്റ ദിവസം ഉച്ചതിരിഞ്ഞ സമയം മാരാർ തിരു
മുമ്പാെക െച . അേപ്പാൾ വിചാരി കാരേദ്ദഹവും
അവിെടയുണ്ടായിരു . മാരാെര കണ്ടയുടെന തിരുമ
ന െകാ ് “ഇന്നെല കൃഷ്ണൻ ഈചരെന്റ ഒരു കലാശം
പിഴപ്പി , ഇേല്ല?” എ കൽപിചു േചാദിചു. അതിനു
മറുപടിയായി മാരാർ തിരുമനസ്സിറിയിച്ചതു് “ഗുരുക്കന്മാ
രുെട അടുക്കൽ അഭ്യസി പഠിപ്പി ള്ളവർ ം മെറ്റാ
രാൾ പിഴപ്പിച്ചാലും ഒ ം പിഴ കയില്ല” എന്നായിരു
. അതു തിരുമനസ്സിേല നല്ല രസമായില്ല. എങ്കിലും
തിരുവുള്ളേക്കടായി ഒ ം ക ിച്ചില്ല. “ആെട്ട, കൃഷ്ണൻ
കുറ ദിവസംകൂടി ഇവിെട താമസ്സിച്ചിേട്ട േപായ്ക്കളയാവൂ,
കൃഷ്ണെന്റ െകാ േകട്ടി മതിയായില്ല” എന്നാണു് അവി
ടു ് കൽപിചതു്.
കൽപന കാരം മാരാർ ഏതാനും ദിവസം തിരുവ
നന്തപുര
താമസി കയും പതിവായി കഥകളി
വിചാരി കാരേദ്ദഹം മുതലായ ധാനേവഷക്കാരുെട
ആട്ടത്തിനു െകാ കയും െചയ്തിരു . ഒടുക്കം മാരാർ യാ
യറിയിച്ച സമയം ഒരു വീരശൃംഖലെയടു
തൃൈക്ക
യിൽ പിടി െകാ ് ൈക നീട്ടാൻ കൽപിച്ചേപ്പാൾ
മാരാർ ഇട ൈക നീട്ടി. ഉടെന വല ൈക നീട്ടാൻ
കൽപിചു. അേപ്പാൾ മാരാർ, “അതു് അടിയെന്റ ത
രാൻ വല്ലതും കൽപി തരുേമ്പാഴേത്തക്കിരിക്കെട്ട”
എന്നറിയി . ഉടെന തിരുമന െകാ ് ഒരു വീരശൃംഖ
ലകൂടി തൃൈകയിെലടു . അേപ്പാൾ മാരാർ ര ൈക
യും നീട്ടിെക്കാടു . തിരുമന െകാ ് മാരാരുെട ര
ൈക ം വീരശൃംഖല ഇടുവി െകാടു കയും മാരാർ
വഴിെച്ചലവിനായി നിത്യെച്ചലവുവകയിൽനി നൂറു
രൂപാ കൽപി െകാടുപ്പി സേന്താഷിപ്പിച്ചയ കയും
െച .
പിെന്ന കൃഷ്ണമാരാർ 1055-ആമാ നാടുനീങ്ങിയ
ആയില്യം തിരുനാൾ തിരുമനസ്സിെലക്കാല ം 60-ആ
മാ നാടുനീങ്ങിയ വിശാഖം തിരുനാൾ തിരുമനസ്സി
െലക്കാല ം തിരുവനന്തപുര
േപാവുകയും മാരാരു
െട െകാ ്, പാ ് മുതലായവ േക സേന്താഷി ് ആ ര
മഹാരാജാക്കന്മാരും മാരാർ പല സമ്മാനങ്ങൾ കൽ
പി െകാടു കയുമുണ്ടായി. കൃഷ്ണമാരാർ സാമൂതി
രിപ്പാടു ത രാക്കന്മാരും വീരശൃംഖല മുതലായ സമ്മാ
നങ്ങൾ കൽപി െകാടു കയുണ്ടായി
്. ഇങ്ങെന
മൂ സംസ്ഥാന
നി ം രാജസംഭാവനകൾ ലഭിച്ചി
ള്ള മാരാന്മാർ േവെറ ഉണ്ടായിരുന്നതായി േകട്ടിട്ടില്ല.
ഇേപ്പാൾ ഇെല്ല ള്ള കാര്യം തീർച്ചയും ഇനി ഉണ്ടാകു
ന്ന കാര്യം സംശയവുമാണു്.
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മണ്ണാറശ്ശാല മാഹാത്മ്യം
േകരളഭൂമിയുെട ഉത്ഭവവും അതിെന സംബന്ധി ള്ള
ചരി വും ഏതു വിധെമങ്കിലും ആയിരു െകാള്ളെട്ട.
അതിെന റി ചിന്തി കേയാ തീർച്ചെപ്പടു കേയാ
െചയ്യണെമ ് ഇവിെട വിചാരി ന്നില്ല. േമൽപ്പറഞ്ഞി
രി ന്ന േക്ഷ െത്ത സംബന്ധി പഴമ പരിചയമുള്ള
വേയാവൃദ്ധന്മാരിൽനി േകട്ടി ള്ള ഐതിഹ്യങ്ങൾ മാ
ം ചുരുക്കത്തിൽ വിവരിക്കണെമേന്ന ഇേപ്പാൾ ഉേദ്ദ
ശി
.

ീപരശുരാമൻ പരേദശങ്ങളിൽനി
ാഹ്മണ
െര െകാ വ േകരളത്തിൽ താമസിപ്പിച്ച കാല ്
ഇവിെട സർവ സർപ്പങ്ങളുെട ഉപ വമുണ്ടായിരു
എ മാ മല്ല, ഓരില്ലാത്ത നല്ല െവള്ളം േകരളഭൂമിയിൽ
ഒരിട ം കി കയുമില്ലായിരു . അതിനാൽ ഇവി
െട താമസി ന്ന കാര്യം യാസമാെണ േതാ ക
യാൽ ാഹ്മണെരല്ലാവരും വന്ന വഴിേയ പരേദശങ്ങളി
േല തെന്ന മടങ്ങിേപ്പായി. അേപ്പാൾ പരശുരാമൻ ഏറ്റ
വും വിഷണ്ണനായിത്തീർ . പിെന്ന അേദ്ദഹം ൈകലാ
സത്തിൽെച്ച സർവ്വജ്ഞനും സർപ്പഭൂഷണനും തെന്റ
ഗുരുനാഥനുമായ ീപരേമശ്വരെന ക വിവരമറിയി
ച്ചേപ്പാൾ ശിഷ്യവത്സലനായ ഭഗവാൻ ീപരേമശ്വ
രൻ “സർപ്പരാജാവായ വാസുകിെയ േസവി
സാ
ദിപ്പിച്ചാൽ ഇതിെനാെക്ക സമാധാനമുണ്ടാക്കിത്തരും”
എന്നരുളിെച്ച . അതുേക പരശുരാമൻ വീ ം േകരള
ത്തിൽ വ വാസുകിെയ റി ് തപ െച െകാണ്ടി
രു . പരശുരാമെന്റ തപ ് അതികഠിനമായിരുന്നതി
നാൽ വാസുകി അചിേരണ സ ഷ്ടനായിത്തീരുകയും
ത്യക്ഷമായി പരശുരാമെന്റ അടുക്കൽെച ്, “അല്ല
േയാ മഹാത്മൻ! ഭവാെന്റ അതിേഘാരമായ ഈ തപ
െകാ ് ഞാൻ അത്യന്തം പരിതുഷ്ടനായിരി
.
അവിടുെത്ത അഭീഷ്ടെമന്താെണ പറഞ്ഞാൽ അ
കാരം െചയ്വാൻ ഞാൻ സന്നദ്ധനായിരി
”എ
പറ
. വാസുകിയുെട ഈ വാ േക പരശുരാമൻ,
“അലേയാ സർപ്പകുലാധിപേത! ഈ േകരളഭൂമിയിൽ
ഭവാെന്റ വംശന്മാരും പരിജനങ്ങളും മ മായ സർപ്പങ്ങ
ളുെട സാർവ്വ ികമായ സഞ്ചാരംെകാ ം ഇവിെടയു
ള്ള െവള്ളെമല്ലാം ലവണരസപൂർണ്ണമായിരി ന്നതി
നാലും ഈ േദശ
മനുഷ്യർ നിവസി വാൻ
നിവൃത്തിയില്ലാെതയിരി
. അതിനാൽ ഈ ര
സംഗതികൾ ം പരിഹാരമുണ്ടാക്കി ഭവാൻ ഈ ഭൂഭാ
ഗം മനുഷ്യവാസേയാഗ്യമാക്കിത്തരണെമന്നാണു് എെന്റ
അേപക്ഷ” എ പറ
.
വാസുകി: ഭവാെന്റ ഇഷ്ടം േപാെല, ഈ േകരളഭൂ
മിയിലുള്ള െവള്ളത്തിൽ കലർന്നിരി ന്ന ലവണര
സെമല്ലാം ഞാൻ ആകർഷി സമു ത്തിലും അേതാ
ടുേചർ ള്ള ജലാശയങ്ങളിലുമാക്കാം. സർപ്പങ്ങൾ
മിക്കവയും ഭവാൻ തപ െച െകാണ്ടിരുന്ന ഈ
വന േദശ
വ മനുേഷ്യാപ വം െചയ്യാെത താമ
സി െകാ ന്നതിനും അന്യ താമസി ന്നതായാലും
ഭൂദ്വാരങ്ങളിൽ ഇരു െകാ ന്നതിനും ചട്ടം െകട്ടാം.
എന്നാൽ േകരളവാസികൾ അവരുെട വാസഗൃഹങ്ങളുെട
സമീപ ് ഓേരാ കാവിൻകൂട്ടങ്ങളുണ്ടാക്കി, അതാതു
സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള സർപ്പങ്ങെള ആ കാവുകളിൽ കുടിയി
രു കയും തങ്ങളുെട കുലൈദവങ്ങെള വിചാരി ്
അവെര ആദരി കയും ആചരി കയും പൂജി കയും
െച െകാണ്ടിരി ന്നതിനു േകരളത്തിൽ താമസി ന്ന
മനുഷ്യേരാടു ഭവാനും ആജ്ഞാപിക്കണം. അവെര
ആദരി കയും ആചരി കയും പൂജി കയും െചയ്യാ
തിരി കേയാ ഏെതങ്കിലും വിധത്തിൽ ഉപ വി ക
േയാ െചയ്താൽ അവർ ഉപ വി െമ ം സർപ്പങ്ങൾ
സേന്താഷിച്ചാൽ സർൈവ്വശ്വര്യങ്ങളും ഉണ്ടാക്കിെക്കാടു
ന്നതിനും േകാപിച്ചാൽ സകലവിധത്തിലുള്ള അനർ
ത്ഥങ്ങളും ആപ കളും ഉണ്ടാക്കിത്തീർ ന്നതിനും
ശക്തിയുള്ള വകക്കാരാെണ ം ഭവാൻ മനുഷ്യെര
ഹിപ്പിക്കയും േവണം. ഇ കാരെമല്ലാം െചയ്താൽ ഈ
ഭൂഭാഗം മനുഷ്യവാസേയാഗ്യമായിത്തീരും.
ഇ കാരം വാസുകി പറഞ്ഞതിെന േക ് അ കാ
രെമല്ലാം െച െകാള്ളാെമ പരശുരാമൻ സമ്മതി
. ഇങ്ങെന അവർ തമ്മിൽ പറ
സമ്മതിച്ചതി
െന്റ േശഷം പരശുരാമൻ പിെന്നയും പരേദശങ്ങളിൽ
േപായി ാഹ്മണെരയും മ ം കൂട്ടിെകാ േകരളത്തിൽ
വ . അേപ്പാേഴ ം ഇവിെട െവള്ളത്തിനുണ്ടായിരു
ന്ന ലവണരസം മാറി സാർവ്വ ശുദ്ധജലം കാണെപ്പ .
സർപ്പങ്ങൾ മിക്കവയും പരശുരാമൻ തപ െചയ്തിരുന്ന
വനത്തിൽെച്ച താമസമായി. േശഷമുണ്ടായിരുന്നവ
വിേലശയങ്ങളായും (വിലങ്ങളിൽ െപാ കളിൽ കി
ട ന്നവ) തീർന്നിരു . അതിനാൽ പരേദശങ്ങളിൽ
നി വന്നവരാരും മടങ്ങിേപ്പാകാെത േകരളത്തിൽത്ത
െന്ന ഗൃഹങ്ങളുണ്ടാക്കി താമസമുറപ്പി . പരശുരാമെന്റ
ആജ്ഞ കാരം എല്ലാവരും ഒ ം ര ം അതിലധി
കവും കാവുകളുണ്ടാക്കി അവിെടെയല്ലാം സർപ്പങ്ങെള
കുടിയിരുത്തി (നാഗ തിമകൾ തിഷ്ഠി ് ) പൂജയും
മ ം നടത്തി ട കയും െച . അനന്തരം പരശുരാ
മൻ താൻ തപ െച െകാണ്ടിരുന്ന സ്ഥല െച ്
അവിെട നാഗരാജാവിെന (വാസുകിെയ)യും നാഗയക്ഷി
െയയും തിഷ്ഠി കയും പരിവാരങ്ങളായ മറ്റേനകം
സർപ്പങ്ങെള കുടിയിരു കയും െച . ആ സർപ്പങ്ങൾ
വസി ന്ന ഏതാനും സ്ഥലം (ഇേപ്പാഴെത്ത അളവു
കാരം 14 ഏക്കർ) സർപ്പക്കാവാക്കി നിശ്ചയി ് അതിരി
തിരി കയും, േശഷം സ്ഥല
കാടു െവട്ടിെത്തളി ്
ഗൃഹങ്ങളുണ്ടാക്കി ജനങ്ങൾ നിവസി െകാള്ളാനനുവദി
കയും െച . ഈ സർപ്പങ്ങൾ പതിവായി പൂജ
നട ന്നതിനും ഈ കാവു് ആരും െവട്ടിയഴിക്കാെത
സൂക്ഷി ന്നതിനും മ മായി കാവിെന്റ അതിരിനക
തെന്ന ഒരു ഗൃഹം പണിയി ഒരു ാഹ്മണകുടുംബക്കാ
െര അവിെട താമസിപ്പി . ഈ കാവുസംബന്ധി ള്ള
സർവ്വാധികാരങ്ങളും അവകാശങ്ങളും ഈ കുടുംബക്കാർ
ക്കായി െകാടു കയും െച . അവർ അക്കാലം മുതൽ
സർപ്പങ്ങെള തങ്ങളുെട പരേദവതമാരാക്കി െവ പൂജി
കയും േസവി കയും െച തുടങ്ങി. അതിനു് ഇേപ്പാ
ഴും യാെതാരു േഭദഗതിയും അവർ വരുത്തീട്ടില്ല. ആ ഇല്ല
ക്കാെരയാണു് ഇേപ്പാൾ “മണ്ണാർശാല നമ്പ്യാതിരിമാർ”
എ പറ
വരുന്നതു്.
േമൽപറഞ്ഞ കാരം േകരളത്തിൽ സർപ്പങ്ങൾ
നിമിത്തമുണ്ടായിരുന്ന ഉപ വങ്ങൾ തീർ കയും
ജനങ്ങൾ
സുഖമായി താമസി ന്നതിനു േവ
ന്ന സകല സകൗര്യങ്ങളും ഉണ്ടാക്കിെക്കാടു കയും
െചയ്തതിെന്റ േശഷം പരശുരാമൻ തപസ്സിനായി േപാ
യി. അനന്തരം അേനകകാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞതിെന്റ
േശഷം യുഗാന്തരത്തിലുണ്ടായ ചില സംഗതികളാണു്
ഇനിയിവിെട പറയാൻ ഭാവി ന്നതു്.
ഇേപ്പാൾ അമ്പ ഴത്താലൂക്കിലുൽെപ്പട്ടിരി ന്ന മി
ക്ക ഭാഗവും പ വലിയ വനമായിരു . ആ വനെത്ത
യാണു് “ഖാണ്ഡവ” വനെമ പറഞ്ഞിരുന്നതു്. ഖാണ്ഡവ
വനം മധ്യമപാണ്ഡവനായ അർ നൻ ചു ദഹിപ്പിച്ചതി
നാൽ ആ േദശത്തിനു “ചുട്ടനാടു് ” എ േപരുണ്ടായി.
അതു കാല േമണ “കുട്ടനാടു് ” എന്നായിത്തീർ . ഖാ
ണ്ഡവവനത്തിനു പിടിച്ച തീയ് അവിെടനി കിഴേക്കാ
് പടർ പിടി പരശുരാമൻ തിഷ്ഠിച്ച സർപ്പങ്ങളുെട
വാസസ്ഥലമായ കാവുവെരെയത്തി. ആ കാവിെന്റ രക്ഷ
യ്ക്കായി അവിെട പരശുരാമൻ സ്ഥാപിച്ച ഇല്ല ണ്ടായി
രുന്ന അമ്മമാർ അതു ക കാവിനു് അഗ്നി ബാധയുണ്ടാ
കാെതയിരിക്കാൻ അടുക്കലുള്ള കുളത്തിൽനി െവള്ളം
േകാരിെയാഴി െകാണ്ടിരു . അതിനാൽ ആ കാവു
നശിക്കാനിടയായില്ല. എങ്കിലും അഗ്നിജ്വാല തട്ടി മണ്ണി
നു ചൂടുപിടി കയും ചൂടു ദുസ്സഹമായിത്തീരുകയാൽ സർ
പ്പങ്ങൾ വളെര കഷ്ടെപ്പടുകയും െച . അഗ്നി ശമിച്ചി ം
മണ്ണിെന്റ ചൂടാറുന്നതുവെര അമ്മമാർ െവള്ളം േകാരിെയാ
ഴി െകാണ്ടിരു . മണ്ണിെന്റ ചൂടാറിയേപ്പാൾ “ഇേപ്പാൾ
മണ്ണാറി. അതിനാൽ ഈ സ്ഥലത്തിെന്റ നാമം േമലാൽ
‘മണ്ണാറിശാല’ എന്നായിരിക്കെട്ട” എ ് ആേരാ വിളി
പറഞ്ഞതു് എല്ലാവരും േക . അതു പറഞ്ഞതു് ആരാ
െണ ് ആർ ം അറി
കുടായിരു . എങ്കിലും ഇതു്
സാക്ഷാൽ വാസുകിയുെട അരുളപ്പാടാെണന്നാണു് എല്ലാ
വരുംകൂടി തീർച്ചയാക്കിയതു്. അതിനാൽ അക്കാലം
മുതൽ ആ സ്ഥലെത്ത എല്ലാവരും ‘മണ്ണാറിശാല’ എ
തെന്ന പറ
വന്നിരു ; കാല േമണ അതു “മണ്ണാർ
ശാല” എന്നായിത്തീർ . ഈ സ്ഥലം തിരുവിതാംകൂർ
സംസ്ഥാന
കാർത്തികപ്പള്ളിത്താലൂക്കിൽ അരിപ്പാ
സു ഹ്മണ്യേക്ഷ ത്തിൽനി സ്വ ം പടിഞ്ഞാറു
മാറിയാണു്.
ഖാണ്ഡവദാഹാനന്തരം ഒരു കാല
മണ്ണാർശാല
യില്ല
സഭർ കയായ ഒരമ്മ പുരുഷസന്താനമുണ്ടാകാ
ഒരു പു നുണ്ടാകണെമ ള്ള ആ ഹേത്താടുകൂടി കു
ടുംബപരേദവതകളായ സർപ്പങ്ങെള ഭക്തിപൂർവ്വം ഭജി
െകാണ്ടിരു . അങ്ങെന കുറ കാലം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ
ആ അമ്മ ഗർഭം ധരി കയും യഥാകാലം ര ് ആൺ
കുട്ടികെള ഒരുമി
സവി കയും െച . പേക്ഷ,
അതിൽ ഒ
മാ െമ മനുഷ്യ ട്ടിയായിരു
.
ആ സർപ്പശിശു മാ യ്ക്കിടയിൽ വളർ സംസാരി
തുടങ്ങി. അതു് അതിെന്റ മാതാവിേനാടു് താെഴക്കാ
ണുന്ന കാരം പറ
: “അല്ലേയാ മാതാേവ! സർ
പ്പങ്ങൾെക്കല്ലാം ഈ കുടുംബക്കാേരാടു് ആകപ്പാെട
വളെര സേന്താഷവും േസ്നഹവും വാൽസല്യവുമു ്.
എന്നാൽ ഇവിെടയുള്ള ീജനങ്ങേളാടാണു സർപ്പ
ങ്ങൾ
അധികം സേന്താഷം. ഇവിെടയുള്ള സർ
പ്പങ്ങെളെയല്ലാം അഗ്നിബാധയിൽനി രക്ഷിച്ചതു്
ഈ കുടുംബത്തിലുള്ള ീകളാണേല്ലാ.
ാണരക്ഷ
െചയ്തവേരാടുണ്ടാകുന്ന കൃതജ്ഞതയും സേന്താഷവും
എ മാ മായിരി െമ ള്ളതു വിേശഷി പറയ
ണെമന്നില്ലേല്ലാ. അതിനാൽ ഇവിെട സർപ്പങ്ങളുെട
പൂജയും മ ം അമ്മമാരിൽ അന്ന മൂത്തയാൾ നട
ത്തണം. അങ്ങെനയാകുന്നതാണു് സർപ്പങ്ങൾ ം
അധികം സേന്താഷകരമായിരി ന്നതു്. എന്നാൽ
മൂ സിദ്ധിചു പൂജ നടത്താൻ അർഹകളായിത്തീരുന്ന
അമ്മമാർ സഭർ കകളായിരുന്നാലും അവർ മൂ സി
ദ്ധി ന്ന ദിവസം മുതൽ
ഹ്മചര്യ തേത്താടുകൂടി
ഇരി കയും േവണം. സർപ്പങ്ങളുെട പൂജയും മ ം
ഇേപ്പാൾ നടത്തിവരുന്ന രീതി സ്വൽപം ചില േഭദ
ഗതികൾ വരുത്താനു ്. അവെയല്ലാം എെന്റ അമ്മ ്
ഞാൻ ഉപേദശി തരാം. ഇവിെടയുള്ള അമ്മമാരിൽ
ഇേപ്പാൾ മൂ ് എെന്റ അമ്മയ്ക്കാണേലാ. അമ്മ
സവ
ചിക്തിത്സകെളല്ലാം കഴികയും ശരീരം ശുദ്ധമാവുകയും
െചയ്താൽ പിെന്ന അമ്മതെന്ന സർപ്പങ്ങളുെട പൂജയും
മ ം നടത്തി ടങ്ങണം. അമ്മ പൂജയും മ ം നട
ത്താൻ വയ്യാെതയാകുന്ന കാല ് അടുത്ത മൂ സ്ഥാനം
ആർക്കാെണ െവച്ചാൽ അവർ ഞാൻ അമ്മ
ഉപേദശി തരുന്നെതല്ലാം അമ്മ ഉപേദശി െകാടുക്ക
ണം. അങ്ങെന തലമുറേതാറും െച െകാണ്ടിരിക്കണം.
ഈ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച ഞാൻ ഈ സ്ഥലം വി
കാവിലും മ ം േപായിരി കയില്ല. ഈ കുടുംബത്തിെന്റ
രക്ഷയ്ക്കായി ഞാൻ ഇവിെടത്തെന്ന ഇരി ം. എെന്ന
ആരും ഉപ വിക്കരുതു്. ഞാൻ ഇരി ന്ന സ്ഥല ്
ആരും കയറിവരികയുമരുതു് ” എ ് പറ
്, ആ സർപ്പ
ബാലൻ പൂജാ മങ്ങളും മ ങ്ങളുെമല്ലാം തെന്റ അമ്മ ്
ഉപേദശി െകാടുത്തി ് ഇല്ലത്തിെന്റ നിലവറയിൽ
കയറി ഇരിപ്പായി.
ആ സർപ്പബാലെന്റ ഉപേദശ കാരമുള്ള മ ത
ങ്ങേളാടു ടി അക്കാലം മുതൽ അവിെട അന്ന
മൂപ്പായി ള്ള അമ്മമാർ സർപ്പങ്ങളുെട പൂജാദികെളല്ലാം
നട കയും അവർ ഹ്മചര്യ തേത്താടുകൂടി ഇരി
കയും െച തുടങ്ങി. അതിനു് ഇേപ്പാഴും അവിെട യാ
െതാരു വ്യത്യാസവും വരുത്തീട്ടില്ല.
സർപ്പബാലൻ കയറിയിരുന്ന നിലവറയ്ക്കക ്
അതിൽപിെന്ന മനുഷ്യരാരും കടന്നിട്ടില്ല. നിലവറയുെട
വാതിൽ അത്യാവശ്യെപ്പട്ട ചില പൂജാകർമ്മാദികൾക്കാ
ല്ലാെത തുറക്കാറില്ല. എല്ലായ്േപ്പാഴും അടച്ചിേട്ട കയാ
ണു് പതിവു്. ഇേപ്പാൾ വാതിൽ തുറ േനാക്കിയാൽ
അവിെട പു കളല്ലാെത മെറ്റാ ം കാൺമാനില്ല. ഇല്ല
ത്തിനു പഴക്കംെകാ േകടുകൾ സംഭവി ന്ന കാലങ്ങ
ളിൽ ജീർേണ്ണാദ്ധാരണം െചയ്യിക്കാറുെണ്ടങ്കിലും നിലവറ
ഇളക്കാറില്ല. അടുത്ത കാല തെന്ന ഇല്ലം പുതുക്കിപ്പ
ണിയി കയും അവിെട ചില പരിഷ്ക്കാരങ്ങെളല്ലാം വരു
കയും െച . എങ്കിലും നിലവറ പൂർവ്വസ്ഥിതിയിൽ
െവ െകാണ്ടാണു് അവ െയല്ലാം നടത്തിയതു്.
സർപ്പശിശുവിേനാടുകൂടി ജനിച്ച ബാലൻ പുരുഷ ായമ
േശഷം നാഗരാജാവിനും നാഗയക്ഷി ം മ ം േത്യ
കം അമ്പലങ്ങൾ പണിയി കലശം മുതലായവ നടത്തി
. ആ അമ്പലത്തിനാണു “മണ്ണാർശ്ശാലേക്ഷ ”െമ
പറ
വരുന്നതു്. ആ അമ്പലവും ചില കാലങ്ങളിൽ
ജീർേണ്ണാദ്ധാരണം െചയ്യി ക ഉണ്ടായി
്. എങ്കിലും
ബിംബങ്ങൾ ഇളക്കി തിഷ്ഠി ക ഒരിക്കലും ഉണ്ടാ
യിട്ടിെല്ലന്നാണു് േകട്ടി ള്ളതു്. അതു വാസ്തവമാെണ
അവ കണ്ടാൽ േതാ കയും െച ം. എെന്തന്നാൽ
ധാന ബിംബങ്ങളുെട പീഠങ്ങൾ ബിംബങ്ങൾ
േചർന്നവയായിട്ടല്ല അവിെട കാണുന്നതു്. ബിംബങ്ങൾ
എേപ്പാെഴങ്കിലും ഇളക്കി തിഷ്ഠിച്ചിരു െവങ്കിൽ ആ
പീഠങ്ങൾ മാറാെതയിരിക്കാനിടയില്ലേല്ലാ.
മണ്ണാർശ്ശാലയില്ല നി പെണ്ടാരിക്കൽ ഒരു
കന്യകെയ കായംകുള ത്തിനു സമീപം െവട്ടിേക്കാ
േദശ ള്ള േമപ്പള്ളി നമ്പ്യാതിരിയുെട ഇല്ലേത്ത
വിവാഹം കഴി െകാടു . അതിനു മണ്ണാർശ്ശാലയില്ല
നി
ീധനമായി െകാടുത്തതു് ഒരു സർപ്പെത്ത
യായിരു . സർപ്പെത്ത ഒരു ഓല ടയുെട മുളങ്കാലി
നക
കയറ്റിയാണേ െകാടുത്തതു്. വധുവിനായി
െകാടുത്തതിെന വരൻ സേന്താഷസേമതം സ്വീകരി
െകാ േപായി. േമപ്പള്ളിയില്ല
െചന്നേപ്പാൾ ആ
സർപ്പം അവിടുെത്ത നിലവറയിൽ കയറിയിരിപ്പായി.
എ മാ മല്ല, ആ സ്ഥല ം മണ്ണാർശ്ശാലയിെലേപ്പാ
െല കാവും കുളവുെമല്ലാം ഉണ്ടാക്കി സർപ്പ തിഷ്ഠകൾ
നടത്തണെമ നിർബന്ധപൂർവം ആ സർപ്പം ആവശ്യ
െപ്പടുകയും െച . അതിനാൽ ആ ഇല്ലക്കാർ അ കാര
െമല്ലാം െച . അതിനാൽ േമപ്പള്ളി മണ്ണാർശ്ശാലയുെട
ഒരു തിബിംബം േപാെലയായിത്തീർ . നൂറും പാ
ലും െകാടു ക, സർപ്പബലി, സർപ്പപ്പാ ് മുതലായവ
നട ക എന്നിവെയാ ം ഇേപ്പാൾ ഒരു സ്ഥല ്
(മണ്ണാർശ്ശാലയിേലാ, േമപ്പള്ളിയിേലാ) മാ മായി നട
ത്താൻ പാടില്ല. േമൽപ്പറഞ്ഞവയിെലെന്തങ്കിലും ഒരു
സ്ഥല
നട കയാെണങ്കിൽ മേറ്റ സ്ഥല ം നട
ത്തണം. അതു് ഒരു ദിവസം തെന്നയായിരി കയും േവ
ണം. ഒരു സ്ഥല മാ മായി വിേശഷിെച്ചെന്തങ്കിലും
നടത്തിയാൽ സർപ്പേകാപവും തന്നിമിത്തം വലിയ
അനർത്ഥങ്ങളുമുണ്ടാവുക പതിവാണു്. അതിനാൽ
ഇേപ്പാൾ സർപ്പങ്ങെള ഉേദ്ദശി വിേശഷാൽ എെന്തങ്കി
ലും നട
െണ്ടങ്കിൽ രണ്ടില്ലക്കാരും കൂടിയാേലാചി
ദിവസം നിശ്ചയി ് ര
സ്ഥല ം ഒേര ദിവസം
തെന്ന നട കയാണു് പതിവു്.
ഇനി മണ്ണാർശ്ശാലയിെല ചില മാഹാത്മ്യവി
േശഷങ്ങൾകൂടി പറഞ്ഞി ് ഈ ഉപന്യാസം അവസാനി
പ്പിക്കാെമ വിചാരി
.
സർപ്പങ്ങൾ നൂറും പാലും െകാടു ന്നതിനു പാ
ങ്ങളിൽ നൂറും പാലും (അരിെപ്പാടിയും മഞ്ഞൾെപ്പാടിയും
കൂടി പാലിൽ) കലക്കിെവ പൂജിച്ചി തർപ്പി കയും
തർപ്പി കഴിഞ്ഞാൽ പാ ങ്ങൾ കമ കയുമാണേല്ലാ
പതിവു്. എന്നാൽ മണ്ണാർശ്ശാലയിെല നിലവറയിലുള്ള
സർപ്പങ്ങൾ ം നൂറും പാലും െകാടു േമ്പാൾ തർപ്പി
കയും പാ ങ്ങൾ കമ കയും പതിവില്ല പൂജ കഴിഞ്ഞാൽ
വാതിലടച്ചി ് എല്ലാവരും േപാരും. പിേറ്റദിവസം വാ
തിൽ തുറ േനാ േമ്പാൾ പാ ങ്ങളിൽ യാെതാ ം
കാണുകയില്ല. ഇതു് ഇേപ്പാഴും ക വരുന്ന ഒര തമാ
ണു്. ആ നിലവറയിൽ ആദ്യം ഒരു സർപ്പം മാ േമ കയ
റിയിരു
െവങ്കിലും അവിെടയിേപ്പാൾ അസംഖ്യം
പു കൾ കാണുന്നതു െകാ ് അവിെട േവെറയും ചില
സർപ്പങ്ങൾ പിന്നീടു വ േചരുകയും അവ
േമണ
സന്തതികൾ വർദ്ധി കയും െചയ്തി െണ്ട വിചാരി
േക്കണ്ടിയിരി
.
മണ്ണാർശ്ശാലയില്ല ള്ളവെര സർപ്പങ്ങൾ കാരണം
കുടാെത ദംശിക്കാറില്ല. അഥവാ ദംശിച്ചാലും അവരിൽ
വിഷം വ്യാപി കേയാ അതിനു് എെന്തങ്കിലും തി
വിധി െച കേയാ പതിവില്ല. ചില കാരണങ്ങളാൽ
അവിെടയുള്ളവെര ചിലേപ്പാൾ സർപ്പങ്ങൾ ദംശി കയു
ണ്ടായി
്. ഒരിക്കൽ ഒരു സർപ്പം കാവിലുള്ള കാട്ടിൽ
സഞ്ചരിച്ചേപ്പാൾ ഒരു ൈവയ്യങ്കത മരത്തിേന്മൽ െച
കയറി. അേപ്പാൾ ഒരു മുള്ള് അതിെന്റ വയറ്റ
കുത്തി
ക്കയറുകയാൽ അതിനു് അവിെടനി േപാകാെനന്നല്ല,
ഇളകാൻേപാലും വയ്യാതായി. ആ വിധത്തിൽ ആ സർ
പ്പം അവിെട എ ദിവസം കിട െവ നിശ്ചയമില്ല.
ഒരു ദിവസം ആ ഇല്ല ള്ള ഒരാൾ സർപ്പം ഇ കാരം
അകെപ്പ കിട ന്നതു കണ്ടി ് ഒരു വിധത്തിൽ ആ
മരത്തിേന്മൽ കയറിെച്ച മുള്ളിൽ നി സർപ്പെത്ത
വലിെച്ചടു . അേപ്പാൾ സർപ്പത്തിനു േവദനയുണ്ടായി
േട്ടാ എെന്താ ഏെതങ്കിലും അതു നമ്പ്യാതിരിെയ ഒ
കടിച്ചി താെഴ ചാടി ഓടിേപ്പായി. നമ്പ്യാതിരിയും താ
െഴയിറങ്ങി ഇല്ലേത്ത േപായി. സർപ്പദംശനംെകാ ്
അേദ്ദഹത്തിനു യാെതാരു സുഖേക്കടുമുണ്ടായില്ല. ഇങ്ങ
െന ഓേരാ കാരണവശാൽ ആ ഇല്ല ള്ളവെര പല
േപ്പാഴും സർപ്പം ദംശിച്ചി
്. അടുത്തകാല
തെന്ന
ചില കാരണവശാൽ ആ ഇല്ല ള്ള ചിലർ സർപ്പദം
ശനമുണ്ടായി. അതുെകാ ് അവിെടയാർ ം ഇതുവെര
യാെതാരു സുഖേക്കടുമുണ്ടായിട്ടില്ല.
മണ്ണാർശ്ശാലയില്ല
പാ ങ്ങളും മ ം മ ള്ള സ്ഥ
ലങ്ങളിെലേപ്പാെല ശരിയായി സൂക്ഷിക്കാറില്ല. ഓ പാ
ങ്ങളും െച പാ ങ്ങളും മ ം രാ ിയിലും മുറ്റ
പറ
മ്പിലുെമാെക്ക കിടക്കാറു ്. എന്നാൽ അവിെടനി ്
ആരും ഒ ം എടു െകാ േപാകാറില്ല. േമാഷ്ടാക്കൾ
് ആ ഇല്ല
കയറാൻതെന്ന ഭയമാണു്. ആെരങ്കി
ലും എെന്തങ്കിലും േമാഷ്ടിെച്ചടുത്താൽ അേപ്പാൾ അവിെട
സർപ്പങ്ങെള ം. ആ ഇല്ലെത്ത കാവൽക്കാർ സർപ്പ
ങ്ങളാെണ ് എല്ലാവർ മറിയാം. അതുെകാണ്ടാണു്
അവിെടനി ് ആരുെമാ ം േമാഷ്ടിക്കാത്തതു്.
മണ്ണാർശ്ശാലയില്ല
കറിേക്കാ കെളാ ം വില
േമടിക്കാറില്ല. ചക്ക, മാങ്ങ, െവള്ളരിക്ക, വഴുതന
ങ്ങ, മത്തങ്ങ, കുമ്പളങ്ങ, വാഴ ലകൾ മുതലായവെയ
ല്ലാം അവിെട വഴിപാടായി ധാരാളം വ േചരും. അവ
ഇല്ലെത്ത ആവശ്യങ്ങൾ മതിയായി വളെരയധികമു
ണ്ടായിരി ം. എന്നാൽ അവ അവിെട ആരുെമടു ്
സൂക്ഷി കയും അന്യന്മാർ േമാഷ്ടി െകാ േപാവുക
യും െചയ്യാറില്ല. ഇങ്ങെനയുള്ള സാധനങ്ങൾ വഴിപാ
ടുകാർ െകാ വന്ന നടയിൽ െവച്ചാൽ നിേവദ്യം കഴി
ച്ചി ് ഇല്ലേത്തക്കാവശ്യമുള്ളവെയടു െകാ േപാകും.
േശഷമുള്ളവെയല്ലാം അവിെട കിട ം അങ്ങെനയാണു്
പതിവു്.
ഒരിക്കൽ അവിെട വഴിപാടു വന്ന ഒരു മത്തങ്ങ
ഒരാൾ േമാഷ്ടി െകാ േപായി. അയാളുെട വീട്ടിൽ
െകാ െചന്ന അതു മുറിച്ചേപ്പാൾ അതിൽനി ് ഒരു
സർപ്പം പുറേത്ത ചാടി. അതു ക വീട്ടിലുണ്ടായി
രുന്നവെരല്ലാം േപടി നാലുപുറേത്ത േമാടി. േമാ
ഷ്ടിച്ചയാൾ ദൂെര മാറി നി െതാഴുതുെകാ ്, “എെന്റ
സർപ്പത്താേന! എനി ് ഇങ്ങെന ഒരു േഭാഷത്വം വർ
ത്തി വാൻ േതാ കയും ഞാനിങ്ങെന വർത്തി
േപാവുകയും െച . ഈ െതറ്റിനു് അവിടു ് സദയം
ക്ഷമി ് എേന്നയും എെന്റ കുടുംബത്തിലുള്ളവേരയും
രക്ഷിക്കണം. ഞാൻ ഈ മത്തങ്ങയും ഇെതടുത്തതിനു
ായശ്ചിത്തമായി പ
ച വുംകൂടി ഇേപ്പാൾതെന്ന
നടയിൽ െകാ െച െവേച്ചക്കാം” എ പറ
.
ഉടെന ആ സർപ്പം അന്തർദ്ധാനം െച . അതു് എേങ്ങാ
ട്ടാണു േപായെത ് ആരും കണ്ടില്ല. േമാഷ്ടാവു് ഉടെന
തെന്ന ആ മത്തങ്ങയും പ
ച വുംകൂടി നടയിൽെകാ
െച െവ െതാഴുതു േപാ . ഇങ്ങെന അവിെട
അേനകം അ തങ്ങളുണ്ടായി
്. ഇ കാരമുള്ള
സ്ഥല ് ആരും കയറി ഒ ം േമാഷ്ടിക്കാത്തതു് ഒര
തമല്ലേല്ലാ.
ഈ അടുത്ത കാല ് ര മൂ െകാല്ലം മു ് പന്ത
ള കാരായ ഒരു നായർ കുടുംബക്കാർ മണ്ണാർശ്ശാലേക്ഷ
ത്തിൽ ഭജനത്തിനായി വന്നിരു . അവർ അവിെട
വന്നി സ്വയം പാകംെച ് ഊണു കഴിച്ചാണു് താമസി
ച്ചിരുന്നതു്. അരിയും കറിേക്കാ കളും മ ം അവർ െകാ
വന്നിരു . ര േനരവും െവയ്ക്കാനുള്ള അരി അള
െന്നടുക്കാൻ ഒരു ചങ്ങഴി (അളവുപാ ം) ഇല്ല നി
േമടിച്ചാണു് അവർ ഉപേയാഗിച്ചിരുന്നതു്. അവർ ഭജനം
കഴി
മടങ്ങിേപ്പായ സമയം ചങ്ങഴി തിരിെയ ഇല്ല
െകാടുേത്തൽപ്പിക്കാൻ മറ േപാവുകയാൽ െചലവു
കഴി ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന അരിേയാടുകൂടി ചാക്കിന
ക
കിടന്നിരുന്ന ചങ്ങഴിയും അവർ െകാ േപായി.
വീട്ടിെലത്തി അവർ അരിച്ചാക്കഴിച്ചേപ്പാൾ അതിനക
് ചങ്ങഴിയും ചങ്ങഴിക്കക ് ഒരു സർപ്പവുമിരി ന്ന
തു ക . അേപ്പാൾ ആ വീ കാർ ണ്ടായ ഭയം സീമാ
തീതമായിരു . ഉടെന ആ വീ കാർ സർപ്പെത്ത െതാ
ഴുതുെകാ ് “ഈ ചങ്ങഴി ഞങ്ങൾ ഓർമ്മേക്കടുെകാ
െകാ േപാന്നതാണു്. ഇതിെന റി ് േകാപിക്കരു
തു്, ചങ്ങഴി ഇേപ്പാൾതെന്ന െകാടുത്തയ ് ഇല്ലെത്തത്തി
ക്കാം. ഈ അന്ധാളിത്തത്തിനു ായശ്ചിത്തമായി നൂ
െറ്റാ ച ം നട വ കയും െചയ്യാം”എ പറ
.
ഉടെന സർപ്പം ചങ്ങഴിയിൽ നിന്നിറങ്ങി മുറ്റംവെര േപാ
ന്നതു് എല്ലാവരും ക . പിെന്ന അതു് എേങ്ങാട്ടാണു്
േപായെത ് ആരും കണ്ടില്ല. വീ കാർ ചങ്ങഴി െകാ
ടുത്തയ ് ഇല്ലെത്തത്തി കയും നട നൂെറ്റാ ച ം
െവ കയും െച .
മണ്ണാർശ്ശാലേക്ഷ ത്തിൽ വഴിപാടായി ചക്ക, മാ
ങ്ങ മുതലായ സാധനങ്ങളും ധാരാളം വരുെമ മു പറ
ഞ്ഞി ണ്ടേല്ലാ. അതും ചില ാർത്ഥനകൾമൂലം വരുന്ന
താണു്. ഒരിക്കൽ അമ്പല ഴ സമീപം തകഴി എന്ന
േദശ ് ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു പിലാവുണ്ടായി വളർ കാ
യ്ക്കാനുള്ള ായമായി ം കായ്ക്കാെത നിന്നിരു . അതു്
കണ്ടി ് ഒരയൽക്കാരൻ ആ വീട്ടിെല കാരണവേരാടു്
“ഈ പിലാവിേന്മൽ ആദ്യമുണ്ടാകുന്ന ചക്ക മണ്ണാർശ്ശാ
ലയിേല െകാടുത്തയയ്ക്കാെമ
ാർത്ഥിച്ചാൽ ഈ
പിലാവു കാ ം” എ പറയുകയും ആ കാരണവർ അ
കാരം ാർത്ഥി കയും െച . ഇങ്ങെന പറയുകയും
ാർത്ഥി കയും െചയ്തതു് ഇടവമാസത്തിലായിരു .
ചിങ്ങമാസത്തിൽ ആ അയൽക്കാരൻ ആ കാരണവേരാ
ടു് “നിങ്ങളുെട പിലാവിൽ ചക്കയുണ്ടാേയാ? എ േചാ
ദി . അതിനുത്തരമായി ് ആ കാരണവർ ”ഇതുവെര
ഒ ം ഉണ്ടായിക്കണ്ടില്ല. ഇനി ഞാൻമണ്ണാർശ്ശാലയി
േല െകാടു ന്നതു് ഇരട്ടച്ചക്കയാണു് ” എ പറ
.
ചക്കയുണ്ടാവുന്നതു സാധാരണയായി മ
കാലത്താ
െണ ം വർഷകാല
ചുരുക്കമാെണ ം ഓർക്കാെത
യാണു് ആ കാരണവർ ഇ കാരം പറഞ്ഞെത ള്ളതു
തീർച്ചയാണേല്ലാ. എങ്കിലും വൃശ്ചികമാസമായേപ്പാൾ
ആ പിലാവിേന്മൽ നിറ ചക്കയുണ്ടായി. അെതല്ലാം
ഇരട്ടച്ചക്കതെന്നയായിരി കയും െച . അതു കണ്ട
േപ്പാൾ ജനങ്ങൾ “ഇതു മണ്ണാർശ്ശാലയിെല നാഗരാജാ
വിെന്റ വിദ്യ തെന്നയാണു്. ഈശ്വരന്മാെര ആരും പരീ
ക്ഷി കയും പരിഹസി കയും െചയ്യരുതു്. ഇരട്ടച്ചക്ക
യാണു് െകാടു ന്നെത പറഞ്ഞേപ്പാ! ഉണ്ടായെതല്ലം
ഇര ച്ചക്കതെന്ന. ഈ ചക്ക മുഴുവനും മണ്ണാർശ്ശാലയിൽ
ത്തെന്ന െകാ േപായിേക്കാടുക്കണം. ഇരട്ടചക്ക
മറ്റാർ ം അവകാശമില്ല” എ ം മ ം പറ
തുടങ്ങി.
ചക്കയുെട ഉടമസ്ഥനും അതു ശരിയാെണ േതാ
കയാൽ അെക്കാല്ലമുണ്ടായ ചക്ക മുഴുവനും പറി വള്ള
ങ്ങളിലാക്കി മണ്ണാർശ്ശാലയിൽ െകാ േപായി നട
െവ ് െതാഴുതുേപാ . പിന്നെത്തെക്കാല്ലം മുതൽ ആ
പിലാവിേന്മൽ ഇരട്ടയും മ മല്ലാെത സാമാന്യം േപാെല
യുള്ള ചക്ക ധാരാളമായി ണ്ടായി ടങ്ങി. ആ വീ കാർ
ആ പിലാവിേന്മൽ ആദ്യമുണ്ടാകുന്ന ചക്ക ആ േതാറും
മണ്ണാർശ്ശാലയിൽ െകാ േപായി െകാടു തുട കയും
െച . അങ്ങെന ഇേപ്പാഴും നട വരു . ഇങ്ങെന
ഓേരാ കാരണവശാലാണു് അവിെട ജനങ്ങൾ കറിേക്കാ
കൾ െകാ െച െകാടു ന്നതു്.
സന്താനാർത്ഥമായും േരാഗശമനത്തിനായും ബാ
േധാപ വങ്ങൾ നീങ്ങാനായും മ ം മണ്ണാർശാലയിൽ
പ ം പതിന ം അതിലധികവും ഭജനക്കാർ എ
മുണ്ടായിരി ം. അവിെട ഭജനക്കാരും വഴിപാടുകാ
രുമില്ലാെത ഒരു ദിവസം േപാലും ഉണ്ടായിരി ന്നില്ല.
ഭജി ന്നവർക്കാർ ം ഫലസിദ്ധി ഉണ്ടാകാെതയുമിരി
ന്നില്ല. നാൽപ്പതും നാൽപ്പത്ത ം വയ വെര
സവിക്കാെതയിരുന്നി മണ്ണാർശ്ശാലയിൽ ഭജി കയും
വഴിപാടുകൾ കഴി കയും െചയ്തതിെന്റ േശഷം ഗർഭം
ധരി
സവിച്ചി ള്ള ീകൾ ഇെപ്പാഴും ധാരാളമു ്.
ബാേധാപ വങ്ങളുള്ള ീകളും മ ം അവിെട പ േണ്ടാ
നാൽപേതാ ദിവസം ഭജനമിരി േമ്പാൾ തുള്ളി സത്യം
െച ബാധകെളല്ലാം ഒഴി
േപാവുക സാധാരണമാ
ണു്. അ കാരംതെന്ന അവിെട ഭജിച്ചി േരാഗങ്ങൾ
ശമിച്ചി ള്ള ജനങ്ങളും വളെരയു ്. മണ്ണാർശ്ശാലയിൽ
ഭജിച്ചാൽ ഏതു ത്വ േരാഗവും ശമി െമ ള്ളതു
സിദ്ധവും ഇേപ്പാഴും ക വരുന്നതുമാണു്. ഈ അടുത്ത
കാല തെന്ന അതികഠിനമായ കുഷ്ഠേരാഗം ബാധിച്ച
പലർ മണ്ണാർശ്ശാലയിൽ െച ഭജി േരാഗം നിേശ്ശഷം
മാറി പൂർണ്ണസുഖെത്ത ാപി േപായി
്. എന്തിനു
വളെര പറയു .? ഭക്തിേയാടും വിശ്വാസേത്താടും കൂടി
മണ്ണാർശ്ശാലയിൽ ഭജിച്ചാൽ സകലാഭീഷ്ടസിദ്ധിയുമുണ്ടാ
കുെമ ള്ളതു തീർച്ചയാണു്. അതിനാൽ ഈ സ്ഥല
ഹി ക്കൾ മാ മല്ല, ഇതരമതക്കാരും ധാരാളമായി വരി
കയും വഴിപാടുകൾ നട കയും െച വരു
്.
മണ്ണാർശ്ശാലയിൽ ആട്ടവിേശഷ (ആ വിേശഷ) മാ
യി പേണ്ട തെന്ന നിശ്ചയിച്ചി ള്ളതു കന്നിമാസത്തിൽ
ആയില്യമാണു്. ആയില്യം സർപ്പങ്ങളുെട നാളാണേല്ലാ.
അ ് അവിെട വിേശഷാൽ ചില പൂജകളും എഴുന്നള്ളി
ം സദ്യയും മ ം പതിവു ്. ആ ദിവസം ദർശനത്തി
നായും എഴുന്നള്ളി ം മ ം കാണുന്നതിനായും കച്ചവട
ത്തിനായും മ ം അസംഖ്യമാളുകൾ കൂടുക പതിവാണു്.
973-ആമാ നാടുനീങ്ങിയ കാർത്തികതിരുനാൾ
രാമവർമ്മ മഹാരാജാവു തിരുമന െകാ ് െചറുപ്പ
ത്തിൽ ഏതാനും കാലം കാർത്തികപ്പള്ളിെക്കാട്ടാര
ത്തിൽ എഴുന്നള്ളി താമസിച്ചിരു വേല്ലാ. അക്കാല ്
ആ തിരുമന െകാ ് ആ േതാറും കന്നിമാസത്തി
ലായില്യത്തിനു മണ്ണാർശ്ശാലയിെലഴുന്നള്ളി ദർശനം
നട ക പതിവായിരു . അങ്ങെനയിരുന്നേപ്പാൾ
ഒരാണ്ടിൽ കന്നിമാസത്തിൽ എേന്താ ഒരു അത്യാവശ്യ
കാര്യത്തിനായി നാഗരുേകാവിലിേല എഴുേന്നള്ള
ണ്ടതായി വ . ആയില്യമാകുേമ്പാേഴ ം തിരിെച്ചഴു
ന്നള്ളാെമ വിചാരിച്ചാണു് എഴുന്നള്ളിയതു്. എങ്കിലും
കാര്യാന്തരഗൗരവം നിമിത്തം അതു സാധിച്ചില്ല. ആയി
ല്യം കഴിഞ്ഞതിെന്റ േശഷമാണു് കാർത്തികപ്പള്ളിയിൽ
തിരിെച്ചഴുന്നള്ളിയതു്. ആയില്യത്തിനു മണ്ണാർശ്ശാല
യിൽ എഴുന്നള്ളിദർശനം കഴിക്കാൻ സാധിക്കാഞ്ഞതു
നിമിത്തം തിരുമനസ്സിൽ അസാമാന്യ കുണ്ഠിതമുണ്ടാ
യി. അതിനാൽ ഒരു ദിവസം കൽപി ് ഒരാളയ
നമ്പ്യാതിരിെയ തിരുമുമ്പിൽ വരുത്തി “ഈ കന്നിമാസ
ത്തിൽ ആയില്യത്തിനു നമു ് അവിെട വ ദർശനം
നടത്താൻ സാധിച്ചില്ല. അടുത്ത (തുലാമാസത്തിൽ)
ആയില്യത്തി വ ദർശനം നടത്തണെമന്നാണു്
13
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വിചാരി ന്നതു്. അ കന്നിമാസത്തിൽ ആയില്യ
ത്തിനു പതിവുള്ള വിേശഷങ്ങെളല്ലാം അവിെട ഉണ്ടാ
യിരിക്കണം. അതിേല വിേശഷാൽ േവണ്ടിവരുന്ന
െചലവിനു കണക്കയച്ചാൽ പണമവിെടനി തേന്ന
ക്കാം” എ കൽപി . നമ്പ്യാതിരി കൽപനേപാെല
നടത്തി െകാള്ളാെമ സമ്മതി കയും അ കാരം
നട കയും തിരുമന െകാ
എഴുന്നള്ളി എല്ലാം
തൃക്കൺപാർ
സേന്താഷി കയും നമ്പ്യാതിരിയുെട
കണക്കിൻ കാരമുള്ള പണം കല്പ്പിച്ചയ കയും െച
. അടുത്തെകാല്ലവും കന്നിമാസത്തിെലേപ്പാെലതെന്ന
തുലമാസത്തിെല ആയില്യവും ആേഘാഷിക്കണെമ ം
കൽപ്പി കയും നമ്പ്യാതിരി അ കാരം നട കയും
കണക്കനുസരി ള്ള പണം കൽപ്പി െകാടു കയും
െച . അങ്ങെന ഏതാനും െകാല്ലം നട കയും കാല
േമണ അതു പതിവായിത്തീരുകയും െച . ഇേപ്പാഴും
അവിെട കന്നി, തുലാം ര മാസങ്ങളിെല ആയില്യവും
േഘാഷി വരു
്. എന്നാൽ ഇേപ്പാൾ കന്നിമാസ
ത്തിെല ആയില്യേത്തക്കാൾ േകമമാകുന്നതു് തുലാമാസ
ത്തിെല ആയില്യമാണു്. കാ ക്കാരും കച്ചവടക്കാരും
മ ം അധികം വ കൂടുന്നതും നടവരവധികമുണ്ടാകുന്ന
തുമന്നാണു്. അതു മഹാഭാഗ്യനിധിയായിരുന്ന മഹാരാ
ജാവു തിരുമന െകാ ് കൽപി നിശ്ചയിച്ചതായതു
െകാണ്ടായിരിക്കാം.
ഇനി ഇയ്യിെടയുണ്ടായ ചില വിേശഷങ്ങൾകൂടി
പറയാം. ഇെതഴുതുന്ന ഞാൻ ഇക്കഴിഞ്ഞ വൃശ്ചിക
മാസത്തിൽ ഒരു ദിവസം േകാട്ടയ ള്ള മാന്യനായ
ഒരു ിസ്ത്യാനിയുെട വീട്ടിൽ ഒരു കാര്യവശാൽ േപാ
യിരു . അേപ്പാൾ ആ മനുഷ്യൻ എേന്നാടു്, “സാേറ
ഇവിെട ഒര തമുണ്ടായിരി
. “മണ്ണാർശ്ശാല മാ
ഹത്മ്യം” എന്ന തലെക്കേട്ടാടുകൂടി സാർ എഴുതിയതും,
‘ഭാഷാേപാഷിണി’ മാസികയിൽ േചർ
സിദ്ധെപ്പ
ടുത്തിയിരുന്നതുമായ േലഖനം വായിച്ചേപ്പാൾ ഇതാ
ഈ മുറ്റ
നിൽ ന്ന പിലാവിേന്മൽ ചക്കയുണ്ടായാൽ
ആദ്യമുണ്ടാകുന്ന ചക്ക മണ്ണാർശ്ശാലയിേല
െകാടു
ത്തയേച്ചയ്ക്കാെമ ഞാൻ മനസ്സിൽ വിചാരി . ഇതാ
ഇേപ്പാൾ ഇതിേന്മൽ നാലു ചക്ക ഉണ്ടായിരു . ഈ
പിലാവു കായ്ക്കാനുള്ള കാലം കഴിഞ്ഞി വളെരക്കാ
ലമായി എ ് ഇതു കണ്ടാൽത്തെന്ന അറിയാമേല്ലാ.
ഇതിേനക്കാൾ ായം കുറഞ്ഞ പിലാവുകൾ ഇവിെട
േവെറ അഞ്ചാറു ്. അവ കാ തുടങ്ങീ ് എ ം പ ം
െകാല്ലം വീതമായിരി
. ഈ പിലാവിേന്മൽ ഇതിനു
മു ് ഒരു ചക്കേപാലും ഒരിക്കലുമുണ്ടായിട്ടില്ല. ഇങ്ങെന
ഞാെനാരു വഴിപാടു നിശ്ചയി എ ം, മണ്ണാർശ്ശാ
ലയിേല ചക്ക െകാടുത്തയ എ ം, ഞങ്ങളുെട
കൂ കാരറിഞ്ഞാൽ എെന്ന പരിഹസി ം. ഇങ്ങെന
ഉണ്ടായിരി ന്ന സ്ഥിതി ് ചക്ക െകാടുത്തയയ്ക്കാെത
യിരി ന്നതു് ശരിയുമല്ല. അതുെകാ ് എ േവ
എ സംശയി
” എ പറയുകയും, ആദ്യമായി
ഉണ്ടായ ചക്ക എെന്ന കാണി കയും െച . അേപ്പാൾ
ഞാൻ, “ഈ ചക്ക നാലുേപർ ക നിശ്ചയി ന്ന
വിലയും, വിവരത്തിനു് ഒെരഴു ംകൂടി ഗൂഢമായി ഒരാ
ളുെട പക്കൽ െകാടു
മണ്ണാർശ്ശാല നമ്പ്യാതിരിയുെട
അടുക്കൽ എത്തി െകാടുത്താൽ മതി. അവിെട ി
സ്ത്യാനികളും മുഹമ്മദീയരും മ ം ഇങ്ങെന രഹസ്യമായി
ഇേപ്പാഴും വഴിപാടുകൾ െകാടുത്തയയ്ക്കാറു ് ” എ
മറുപടിയും പറ
.
ഇതു കൂടാെത ഇയ്യിെടതെന്ന ഒരു സംഗതികൂടിയു
ണ്ടായി. എെന്തന്നാൽ, േദവസ്വം കമ്മീഷണറാപ്പീസിൽ
ഒരു ഉേദ്യാഗമായി തിരുവനന്തപുര
താമസി
ന്ന എം.എ. ബിരുദം ലഭിച്ചി ള്ള ഒരു മഹാനും,
“ഭാഷാേപാഷിണി” മാസികയിൽേച്ചർത്തിരുന്ന േമൽ
പ്പറഞ്ഞ േലഖനം വായി കയും, ഒരു കാര്യം സാധി
ന്നതിനായി മണ്ണാർശ്ശാലയിേല ് ഒരു വഴിപാടു
നിശ്ചയി കയും, കാര്യം ഉടൻ സാധി കയും, പണം
അയ െകാടു
വഴിപാടു നടത്തി കയുമുണ്ടായി.
വഴിപാടു നട ന്നതിനുള്ള പണം അയ െകാടു
ന്നതിനു് നമ്പ്യാതിരിയുെട േമൽവിലാസം അറിയി
െകാടുക്കണെമ ് ആ ഉേദ്യാഗസ്ഥൻ ആവശ്യെപ്പടു
കയാൽ അതറിയി െകാടുത്തതും ഇെതഴുതുന്നയാൾ
തെന്നയാണു്.
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തിരുവിതാംകൂറിലുള്ള ഭഗവതിേക്ഷ ത്തിൽ ഥമഗണ
നീയമായിരി ന്ന കുമാരന ർ കാർത്ത്യായനീേക്ഷ ം
കുമാരെന (സു ഹ്മണ്യസ്വാമിെയ) തിഷ്ഠിക്കണെമ
വിചാരി ് ഒരു േചരമാൻെപരുമാളാണു് ഇദം ഥമാ
യി പണിയിച്ചെത ം കുമാരെന തിഷ്ഠിപ്പിക്കാനായി
പണിയിച്ചതു് െകാണ്ടാണു് ആ േക്ഷ ത്തിനു “കുമാരന
ലൂർ” എ നാമം സിദ്ധിച്ചെത ം മ മുള്ള ഐതിഹ്യ
ങ്ങൾ സിദ്ധങ്ങളാണേല്ലാ. ആ േക്ഷ ം പണികഴിപ്പി
ച്ച േചരമാൻെപരുമാൾ മൃഗയാവിേനാദത്തിൽ വളെര
മമുണ്ടായിരു . അതിനാലേദ്ദഹം കുമാരന ർ േദശ
താമസിച്ചിരുന്ന കാല ് ഒരു ദിവസം െതള്ളകം
കുന്നിൻപുറ
നായാട്ടിനായിേപായി. ഏ മാനൂർ ം
കുമാരന ർ ം മേദ്ധ്യയുള്ള “െതള്ളകം” അക്കാല
വലിയ വന േദശമായിരു . ആ വനത്തിൽ അ ് പു
ലി, കടുവ, പന്നി, മുതലായി ചില കാ മൃഗങ്ങൾ ഉണ്ടായി
രുന്നതിനാലാണു് േചരമാൻെപരുമാൾ േവട്ട ് അേങ്ങാ
േപായതു്. അവിെട െച േചരമാൻെപരുമാൾ അനുച
രന്മാെരെക്കാ കാടിള കയും േപടി പായുന്ന ദുഷ്ടമൃ
ഗങ്ങെള ലാക്കാക്കി െവടിെവ തുട കയും െച .
െപരുമാളുെട അനുചരന്മാർ കാടിള ന്ന േകാലാ
ഹലവും െവടികളുെട ശബ്ദവുംേക സമീപ േദശ ്
ഒരിട
േമ
െകാ നിന്നിരുന്ന ഒരു പശു വിര
കാട്ടിേല പാ
കയറി. മൃഗേയാൽസാഹം െകാ ്
മതിമറ നിന്നിരുന്ന െപരുമാൾ ഓടുന്ന പശുവിെന കാ
മൃഗമാെണ െതറ്റിദ്ധരി െവടിെവ കയും െവടിേയ
പശു മരണ േവദനേയാടുകൂടി കര
െകാ കുറചുദൂരം
കൂെട ഓടിയതിെന്റ േശഷം നില
വീണു കാലും ൈക
യുമടി ക്ഷണത്തിൽ ചാകുകയും െച . പശുവിെന്റ
ശബ്ദം േകട്ടി സംശയം േതാ കയാൽ പിന്നാെല െച
േനാക്കിയേപ്പാൾ തെന്റ െവടിേയ ചത്തതു പശുവാ
െണന്നറി
് േചരമാൻെപരുമാൾ വളെര വ്യസനി .
ഉടെന അേദ്ദഹം നായാ മതിയാക്കി കുമാരന ർ ത
െന്ന മടങ്ങിേപ്പാകുകയും െച .
അനന്തരം േചരമാൻെപരുമാൾ ഉഭയകുലപരിശു
ദ്ധന്മാരും രാഗേദ്വഷാദിരഹിരന്മാരും േവദശാ ാദി
നിപുണന്മാരുമായ അേനകം മഹാ ാഹ്മണെര കു
മാരന ർ േക്ഷ സന്നിധിയിൽ വരുത്തി ഒരു സഭ
കൂട്ടിെക്കാ ് തനി ് പറ്റിയ അബദ്ധെത്ത പശ്ചാ
ത്താപപൂർവം ആ
ഹ്മസദസ്സിൽ അറിയി കയും
തേദ്ദാഷപരിഹാരാർത്ഥം എെന്തങ്കിലും തിവിധി
കൽപിക്കണെമ ് അേപക്ഷി കയും െച . ആ മഹാ
ാഹ്മണെരല്ലാവരും കൂടിയാേലാചി ് ആ പശു കിട
മരിച്ച സ്ഥല
ഒരു േക്ഷ ം പണിയി വി
തിഷ്ഠ
നടത്തി കയും ആ േക്ഷ ത്തിൽ നിത്യനിദാനം, മാ
സവിേശഷം, ഉൽസവം, ആട്ടവിേശഷം മുതലായവക
േവ ന്നിടേത്താളം വ വകകൾ പതി െകാടുത്തി ്
ആ േദവസ്വം സകല വ ക്കേളാടു കൂടി മഹാ ാഹ്മ
ണർ ദാനം െച കയും യഥാവിധി ഗംഗാസ്നാനവും
േസതുസ്നാനവും നട കയും െചയ്താൽ ഈ േഗാഹത്യ
േദാഷം തീരുെമ ം വിധി . െപരുമാൾ അതനുസരി
േക്ഷ ം പണിയും വി
തിഷ്ഠയും നടത്തി കയും
േദവസ്വത്തിേല നിത്യനിദാനാദികൾ േവ ന്ന
വ ക്കൾ പതി െകാടു കയും െചയ്തതിെന്റ േശഷം
അവെയല്ലാം കൂടി ദാനം െചയ്വാനായി മിച്ചതിൽ
ഓണ രു ്, കുമാരന ർ, കിട ർ, കാടമുറി എന്നീ
ാമക്കാരാരും ആ ദാനം വാ വാൻ വഴിെപ്പട്ടില്ല.
പിെന്ന െപരുമാൾ മീനച്ചിൽത്താലൂക്കിൽ പുലിയ ർ
എന്ന േദശ ം േകാട്ടയം താലൂക്കിൽ പാറ ഴ േദശ
മായി താമസിച്ചിരുന്ന നാൽപത്തിരണ്ടില്ലക്കാർക്കയി
ആ േദവസ്വം സർവ്വവ ക്കാേളാടുകൂടി ദാനം െചയ്തി ്
തീർത്ഥസ്നാനത്തിനായി േപായി. ഈ ദാനം വാങ്ങിയ
വർ േമൽപ്പറഞ്ഞ നാലു ാമങ്ങളിലുമുൾെപ്പട്ടവരല്ലായി
രി െവങ്കിലും അവർ നാൽപത്തിരണ്ടില്ലക്കാരും പര
രം ഇണങ്ങരും േവദാർഹന്മാരുമായിരു . അവരിൽ
ാധാന്യം െച ണ്ട, പിച്ചകേശ്ശരി എന്നീ രണ്ടില്ലക്കാർ
ക്കായിരു . അതിനാൽ അവർ േചരമാൻെപരുമാൾ
“പണിക്കർ” എന്ന സ്ഥാനംകൂടി കൽപി െകാടുത്തി
ട്ടാണു് തീർത്ഥാടനത്തിനു േപായതു്. തന്നിമിത്തം
അക്കാലം മുതൽ അവെര എല്ലാവരും െച ണ്ടപ്പ
ണിക്കെര ം പിചകേശ്ശരിപ്പണിക്കെര ം പറ
തുട കയും െതള്ളകം േദവസ്വം ലഭിച്ചതിേനാടുകൂടി ആ
നാൽപത്തിരണ്ടില്ലക്കാരും ആ േദവസ്വത്തിെല ഊരാ
ളന്മാരായിത്തീരുകയാൽ അവരിൽ ചിലർ അവരുെട
ഇല്ലങ്ങൾ െതള്ളകം േദശേത്ത മാറ്റി സ്ഥാപി കയും
സ്ഥിരവാസം അവിെടയാ കയും െച . പേണ്ടതെന്ന
ഡംഭും അഹങ്കാരവും ധാരാളമായി ണ്ടായിരു . അവർ
ഊരാൺമ സ്ഥാനംകൂടി കിട്ടിയേപ്പാേഴ ം അവ
രുെട ഗർവ്വം ശതഗുണീഭവി . കുമാരന ർ േദവസ്വം
ഊരാൺമേയാഗക്കാരും തങ്ങളും തുല്യന്മാരാെണ
അവർ ഭാവി കയും പരസ്യമായി പറയുകയും െചയ്തിരു
. എന്നാൽ അവരങ്ങെന ഭാവി കയും പറയുകയും
മാ മല്ല, േദവസ്വം കാര്യങ്ങെളല്ലാം വളെര ഭംഗിയായി
നടത്തിെകാണ്ടിരി കയും െചയ്തിരു .
ഇനി ഇവിെട മെറ്റാരു േക്ഷ ത്തിെന്റ ഉത്ഭവെത്ത
റി കൂടി സ്വൽപം പറേയണ്ടിയിരി
. ഒരിക്കൽ
ഒരു വില്വമംഗല
സ്വാമിയാർ (വില്വമംഗല
സ്വാമി
യാന്മാർ പല കാലങ്ങളിലായി പലരുണ്ടായിരു വേ )
വട നി െതേക്കാ ജലമാർഗ്ഗമായി െപാെയ്ക്കാണ്ടിരു
ന്നേപ്പാൾ േവമ്പനാ കായലിൽ കഴുേക്കാൽ കുത്തിയ
ഒരു സ്ഥല
രക്തം െപാങ്ങിവരുന്നതായി ക . േതാ
ണിക്കാരൻ ആ വിവരം സ്വാമിയാെര ഹിപ്പി . ഉടെന
സ്വാമിയാർ “അവിെട എെന്തങ്കിലും വിേശഷം കാണും,
േതാണി അവിെട നിർ ക” എ പറ
േതാണി
നിർത്തി കയും െവള്ളത്തിൽ ചാടി മുങ്ങി തപ്പിേനാ
കയും െച . അേപ്പാൾ സ്വാമിയാരുെട ൈകയിൽ ഒരു
കൃഷ്ണവി ഹം കിട്ടി. സ്വാമിയാർ അതുെകാ പിെന്ന
യും േതാണിയിൽ കയറി കുറ കൂടി െതേക്കാ േപായി.
അേപ്പാൾ സ്വാമിയാർ മൂ വിസർജനം െചയ്യണെമ
േതാ കയാൽ േതാണി കരയ്ക്കടുപ്പി വാൻ കൽപി
. േതാണിക്കാരൻ അതനുസരി ് േതാണി കിഴേക്ക
കരയ്ക്കടുപ്പി . ഉടെന സ്വാമിയാർ ീകൃഷ്ണവി ഹവും
കയ്യിെലടു െകാ ് കരയ്ക്കിറങ്ങി. ബിംബം കയ്യിൽ
െവ െകാ മൂ വിസർജനം െച ന്നതും, േദവവി
ഹം െവറും നില െവ ന്നതും യുക്തമല്ല. അതിനാൽ
എന്താണു് േവണ്ടെത വിചാരി സ്വാമിയാർ കരെയ്ക്ക
ല്ലാം േനാക്കിയേപ്പാൾ േതാണിക്കടവിൽനി സ്വൽപ്പം
അകല ് ഒരു വാർ ് ഇരി ന്നതായിക്ക ് അതിെന്റ
അടുക്കൽ െച ് ബിംബം ആ വാർപ്പിനക
െവച്ചി
മൂ വിസർജനവും ശൗചവും മ ം കഴി വീ ം ബിം
ബെമടുക്കാനായി െച േനാക്കിയേപ്പാൾ വാർപ്പിനും
ബിംബത്തിനും േകടുവരുത്താെത ഇളക്കിെയടു വാൻ
നിവൃത്തിയില്ലാത്ത വിധത്തിൽ ബിംബം വാർപ്പിനക
വിളക്കിപ്പിടിപ്പിച്ചതുേപാെല കൂട്ടിേച്ചർത്തിരി ന്നതാ
യി കാണുകയാൽ സ്വാമിയാർ വലിയ വിചാരമായി.
യാെതാരു േകടുമില്ലാത്തതും ലക്ഷണെമാത്തതും ഒരു സു
മൂഹൂർത്തത്തിൽ ഒരു ഉത്തമസ്ഥല
തിഷ്ഠിക്കാൻ
േയാഗ്യവുമായ ബിംബത്തിനു േകടുവരു ന്നതു കഷ്ടവും
അന്യെന്റ വാർ തല്ലിെപ്പാട്ടി ന്നതു് അന്യായവുമാക
യാൽ ഇവിെട എന്താണു് െചേയ്യണ്ടെത വിചാരി
സ്വാമിയാർ ഇതി കർത്തവ്യതാമൂടന്മനായി അങ്ങെന നി
ന്ന സമയം ഒരു മനുഷ്യൻ അവിെട െച സ്വാമിയാെര
ക വന്ദിച്ചതിെന്റേശഷം സ്വാമിയാർ വിഷണ്ണനായി
അവിെട നിൽ ന്നതിെന്റ കാരണെമെന്ത േചാദി
കയും സ്വാമിയാർ വിവരെമല്ലാം ആ മനുഷ്യെന ഹി
പ്പി കയും െച . ഉടെന ആ മനുഷ്യൻ “തിരുമന
െകാ ് ഇതിെന റി ് ഒ ം വിചാരെപ്പേടണ്ട. ഈ
വാർ ം ഇതിരി ന്ന സ്ഥലവും അടിയെന്റ വകയാണു്.
ഇവിടുെത്ത ഇഷ്ടംേപാെല എ െച ന്നതിനും അടിയ
നു വിേരാധമില്ല. ഇനി എന്താണു് ഇവിെട െചേയ്യണ്ടെത
് ആേലാചി തീർച്ചെപ്പടുത്താം. വാർ ം ബിംബവും
ഇേപ്പാൾ ഇവിെടത്തെന്ന ഇരിക്കെട്ട. അടിയൻ ഇവിെട
കാവലിനു് ആളുകെളയാക്കി സൂക്ഷി െകാള്ളാം. തിരു
മന െകാ ് തൽക്കാലം ഇവിെട അടു ള്ള സ്വാമി
യാർ മഠത്തിെലഴുന്നള്ളി താമസി കയും ഇവിെടയുള്ള
സ്വാമിയാന്മാേരാടുകൂടി ഇതിെന റി ് ആേലാചി ക
യും െചയ്താൽ െകാള്ളാെമന്നാണു് അടിയനു േതാ ന്ന
തു്. ഇവിെടയുള്ള സ്വാമിയാർമഠം തൃശ്ശിവേപരൂർമഠത്തി
െല കീഴൂടായി ള്ളതാണു് ” എ പറ
. അതുേക ്
സ്വാമിയാർ “ബിംബം ഇവിെട െവേച്ച ന്നതു് യുക്തെമ
േതാ ന്നില്ല. ഇവിെട അടു തെന്ന ഒരു സ്വാമി
യാർ മഠമുള്ള സ്ഥിതി ബിംബം തൽക്കാലം വാർേപ്പാ
ടുകൂടി പിടി ് അവിെട െകാ േപായി സൂക്ഷി െവ
കയും പിന്നീടു േവണ്ടതു് ഇവിെടയുള്ള സ്വാമിയാന്മാേരാ
ടുകൂടി ആേലാചി തീർച്ചയാ കയും െചയ്താൽ െകാ
ള്ളാെമന്നാണു് എെന്റ ആ ഹം. പേക്ഷ ഈ വാർ
പിടിെച്ചടു
െകാ േപാകാൻ ാഹ്മണർതെന്ന േവ
ണം. ബിംബത്തിനു തൽക്കാലം ഒരു പുണ്യാഹം കഴി ്
ഇ തെന്ന പൂജ തുടങ്ങിയാൽ െകാള്ളാെമ
്. ഈ
വാർ ് പിടിെച്ചടു
െകാ േപാകുവാൻ നാലാളിൽ
കുറഞ്ഞാൽ മതിയാവുെമ േതാ ന്നില്ല. അ യും
മലയാള ാഹ്മണെര ഈ ദിക്കിൽ കി േമാ, എേന്താ?
ഒന്നേന്വഷിച്ചാൽ െകാള്ളാം” എന്നരുളിെച്ച . ഉടെന
വാർപ്പിെന്റ ഉടമസ്ഥനായ മനുഷ്യൻ, “മലയാള ാഹ്മ
ണർ നാേലാ എേട്ടാ േവണെമങ്കിലും സ്വാമിയാർ മഠത്തി
ലുണ്ടായിരി ം. അടിയൻതെന്ന േപായി വിളി െകാ
വരാം” എ പറ
് അവിെട നി േപായി.
ആ മനുഷ്യൻ േപായതിെന്റേശഷം സ്വാമിയാർ
“ഔദാര്യനിധിയായ ഈ മനുഷ്യൻ ആരാണു്? ഇയാ
ളുെട സ്ഥിതി ഏതു കാരമാണു്?” എ ചിലേരാടു
േചാദി . അേപ്പാൾ അവിെട നിന്നിരുന്നവർ, “ഈ
മനുഷ്യൻ ഈ േദശ ള്ള ധാനന്മാരായ നായന്മാ
രിൽ ഒരാളാണു്. ഇവർ സ്ഥാനമാനങ്ങളും മ മുള്ള
പുരാതന തറവാ കാരും വലിയ ധനവാന്മാരും േയാഗ്യ
ന്മാരുമാണു്. കുന്നങ്കരി എന്നാണു് വീ േപർ കുന്നങ്കരി
േമേനാൻമാെരന്നാണു് ഇവെര സാധാരണയായി പറ
വരുന്നതു്. ഈ േദശ ള്ള മിക്ക നിലം പുര
യിടങ്ങളും അവരുെട വകയാണു്. അവർ എെന്തങ്കിലും
പറഞ്ഞാൽ സമ്മതിക്കാത്തവരായി ഈ േദശത്താരുമി
ല്ല.” എ ം മ ം സ്വാമിയാെര ഹിപ്പി . അേപ്പാേഴ
ം കുന്നങ്കരി േമേനാൻ വാർ െകട്ടിെയടുക്കാനുള്ള
ത ം കയറുെമടിപ്പി നാലു ന രിമാെരയുംെകാ ്
അവിെട എത്തിക്കഴി
. ആ നാലു ന രിമാരിൽ
ഒരാൾ പിച്ചകേശ്ശരിപ്പണിക്കരായിരു . അേദ്ദഹം
തേലദിവസം തെന്ന ൈദവഗത്യാ സ്വാമിയാർ മഠത്തിൽ
വ േചർന്നിരു . അേദ്ദഹം നല്ല േദഹബലമുള്ള
ആളായിരു . വാർപ്പിെന്റ മുകളിൽ െത വടക്കായി
ത െവ െകട്ടി. മൂ ന രിമാർകൂടി തണ്ടിെന്റ
വടേക്കത്തലയും െതേക്കത്തല പിച്ചകേശ്ശരിപ്പണിക്കർ
തനി ം പിടിെച്ചടു . അേപ്പാൾ പണിക്കർ തനി
പിടിച്ചതുെകാ
സ്വാമിയാർ െതേക്കത്തല പണി
ക്കർ െതേക്കത്തലപ്പണിക്കർ എ കൂടി ഒരു േപർ
ഇരിക്കെട്ട എ ് അരുളിെച്ച . അങ്ങെന അ മുതൽ
അേദ്ദഹത്തിനു് െതേക്കത്തലപ്പണിക്കർ എ കൂടി ഒരു
നാമം സിദ്ധി . എങ്കിലും അധികം സിദ്ധി പിച്ചകേശ്ശ
രിപ്പണിക്കെര ള്ള പഴയ േപരിനു തെന്നയാണു്.
വാർേപ്പാടുകൂടി ബിംബം സ്വാമിയാർ മഠത്തിൽ െകാ
െചന്നതിെന്റ േശഷം അ േപർകൂടി പുണ്യാഹം
കഴി ് അ മുതൽ തെന്ന ബിംബത്തിങ്കൽ പൂജ തുട
ങ്ങി. ഉടെന സ്വാമിയാർ ഈ വിവരങ്ങെളല്ലാം അ
നാടുവാണിരുന്ന െത ംകൂർ രാജാവിെന്റ േപർ എഴു
തിയയ കയും അടുത്ത ദിവസം തെന്ന രാജാവു പരി
വാരസേമതം അവിെട എ കയും െപെട്ട അമ്പലം
പണിയും തിഷ്ഠയും കലശവും നടത്തി കയും െച
. സ്വാമിയാർ േനാക്കിയേപ്പാൾ വാർപ്പിരി ന്നതായി
ആദ്യം കണ്ട സ്ഥല തെന്നയാണു് അമ്പലം പണിയി
ച്ചതു്. ആ പുരയിടം കുന്നങ്കരിേമേനാെന്റ വകയായിരു .
അമ്പലം പണിയി ന്നതിനായി അേദ്ദഹം ആ സ്ഥലം
വില വാങ്ങാെത സസേന്താഷം വി െകാടു .
ീകൃ
ഷ്ണസ്വാമിെയ അവിെട തിഷ്ഠിച്ചതു് ആ വാർേപ്പാടുകൂടി
ത്തെന്നയാണു്. അതിനാൽ േക്ഷ ത്തിനു തിരുവാർ ്
എ നാമം സിദ്ധി . പിന്നീടു് ആ േദശത്തിനും ആ േപ
രുതെന്നയായിത്തീർ . ബിംബം തിഷ്ഠിക്കാൻ വാർ
േപ്പാടുകൂടി എടു
െകാ േപായേപ്പാഴും െതേക്കത്തല
പിടിച്ചതു് െതേക്കത്തലപ്പണിക്കർ തെന്നയാണു്. തി
ഷ്ഠ നടത്തിയതു വാസ്തവത്തിൽ വില്വമംഗല
സ്വാമി
യാരായിരു െവങ്കിലും ത ിയുെട സ്ഥാനം വഹിച്ചതു്
ഭ കാളിമറ്റപ്പള്ളി ന രിപ്പടായിരു .
തിഷ്ഠയും കലശവും കഴി
നാലാം കലശദിവ
സം ത ിയും െത ം ർ രാജാവും വില്വമംഗല
സ്വാമിയാരും തിരുവാർപ്പിൽ സ്വാമിയാരും കുന്നങ്കരി േമ
േനാനും കൂടി േമലാൽ നടേക്ക ന്ന േക്ഷ കാര്യങ്ങെള
ല്ലാം നിശ്ചയി . “ഇെതാരു അടിയന്തിരേക്ഷ മായിരി
ക്കണം. ഉഷഃരപൂജ പതിവായി ഏഴര നാഴിക െവളുപ്പിനു
കഴിയണം. പന്തീരടിപൂജ, ഉച്ച ജ മുതലായതിനും േനര
നീക്കം വരുത്താൻ പാടില്ല. എ മാ മല്ല, ഹണസമ
യ തെന്ന ഒരു പൂജ വിേശഷാൽ നടത്തണം. അതിനു്
ഹണപൂജ എ നാമമായിരിക്കണം. േക്ഷ കാര്യ
ങ്ങൾ നടത്താനുള്ള ധാന ചുമതല എ ം കുന്നങ്കരി
േമേനാെന്റ വീട്ടിൽ അന്ന മൂത്തയാൾ നടത്തണം.
ആ ഉേദ്യാഗസ്ഥെന്റ േപർ വലിയ േമേനാൻ എന്നായി
രിക്കണം. എ ം താമര െകാ േദവനു പുഷ്പാഞ്ജലി
േവണം. േക്ഷ ത്തിൽപൂജാകാര്യങ്ങൾ േനരനീക്കം
വരാതിരി ന്നതിനു് അന്ന സ്വാമിയാർമഠത്തിലുണ്ടാ
യിരി ന്ന സ്വാമിയാന്മാരും േത്യകം മന െവയ്ക്ക
ണം. േക്ഷ ത്തിേല ് െന ്, ശർക്കര, അരി, താമര
വു് മുതലായി എെന്തങ്കിലും ആവശ്യെപ്പട്ടാൽ സ്വാമി
യാർമഠത്തിൽ നി െകാടുക്കണം. േക്ഷ ത്തിൽ ഒരു
ദിവസെത്ത പൂജാദികൾ േവ ന്ന സകല സാധനങ്ങ
ളും സദാ മഠത്തിൽ തയ്യാറാക്കിവച്ചിരിക്കണം. പൂജാദി
കൾ േവ ന്ന സാധനങ്ങൾ വീ കൂടാെത വലിയ േമ
േനാെന്റ ആജ്ഞ കാരം േശഖരി െകാടു ന്നതിനു്
െതേക്കത്തല (െത ംതല എ ം ചിലർ പറയാറു ് )
പണിക്കെര ചന്തിരക്കാരനായി നിയമിക്കണം. ഇവിെട
ആ േതാറും േമടസ്സം ാന്തി െകാടിേയറി പ ദി
വസെത്ത ഉത്സവം േവണം. ഉത്സവകാല
േദവെന
എഴുെന്നള്ളി ന്നതിെന്റ മുന്നിൽ െതേക്കത്തലപ്പണി
ക്കർ കളഭം പൂശി, കട്ടിയും കവണിയുമുടു ്, ഒരു വടിയും
പിടി ് അകമ്പടി േസവിക്കണം. ഈ േദശ ള്ള നാ
യന്മാരുെട െപൺകുട്ടികളുെട താലിെക കല്യാണത്തിനു
മുമ്പായി വരുന്ന ഉത്സവകാല ് എഴുന്നള്ളത്തിെന്റ മു
മ്പിൽ അവെരെക്കാ വിളെവടുപ്പിക്കണം. ഉത്സവം
െകാടിേയറുന്നതിനു മുമ്പായി ഈ േദശ ള്ള പുരകെള
ല്ലാം െകട്ടി േമച്ചിൽ കഴിപ്പിക്കണം. െകാടിേയ നാൾ
ഒരാനെയ മതില്ക്കകേത്ത ് ഓടി കയറ്റണം” എ ം
മ മാണു് അവർ നിശ്ചയിച്ചതു്. ഈ വകെയ്ക്കല്ലാം േവ
ന്ന വ ക്കൾ െത ംകൂർ രാജാവു േദവസ്വത്തിേല
പതി െകാടു . ഇങ്ങെന അവിെട േവ ന്നെതല്ലാം
ഏർപ്പാടു െചയ്തതിെന്റ േശഷം വില്വമംഗല
സ്വാമി
യാർ അവിടം വി ് േപാവുകയും െച . അ നിശ്ചയിച്ച
ചട്ട കാരമാണു് ഇേപ്പാഴും തിരുവാർപ്പിൽ േക്ഷ കാര്യ
ങ്ങൾ നടത്തിയും നട ം േപാരുന്നെതന്നാണു െവച്ചിരി
ന്നതു്. കാലേഭദം െകാ സ്വ ം ചില േഭദഗതികൾ
വന്നിട്ടിെല്ല മില്ല. ഇങ്ങെന ഏതാനും കാലം കഴിഞ്ഞ
േപ്പാൾ െതേക്കത്തലപ്പണിക്കർ തിരുവാർപ്പിൽനി ്
ഒരു സ്വാമിയാെര ക്ഷണി തനി കൂടി ഊരാണ്മയുള്ള
െതള്ളകം േക്ഷ ത്തിൽ െകാ േപായി ഒരു ഭിക്ഷയമൃ
േത
നടത്തണെമ ് ഒരു േമാഹം േതാ കയും ആ
വിവരം ഒരു ദിവസം സ്വാമിയാരുെട അടുക്കൽ അറിയി
കയും െച . പണിക്കർ േക്ഷ ത്തിെല ഒരു േജാ
ലിക്കാരനും സ്വാമിയാരുെട ഇഷ്ടനുമായിരുന്നതിനാൽ
സ്വാമിയാർ അതു് സസേന്താഷം സമ്മതി . പിെന്ന
പണിക്കർ അതിെനാരു ദിവസം നിശ്ചയി കയും േവ
ണ്ടെതല്ലാം വട്ടം കൂ കയും െചയ്തി വിവരം സ്വാമിയാെര
അറിയി കയും നിശ്ചിത ദിവസം രാവിെല സ്വാമിയാർ
െതള്ളകം േക്ഷ സന്നിധിയിൽ എ കയും െച . മാ
ധ്യന്ദിനം കഴി സ്വാമിയാർ െചന്നേപ്പാേഴ ം ഭിക്ഷ ്
(ഭക്ഷണത്തിനു് ) എല്ലാം കാലമായിരു . െവയ്ക്കാനും
വിളമ്പാനും ധാനമായി പിച്ചകേശ്ശരിപ്പണിക്കർ തെന്ന
യായിരു .
അേദ്ദഹെത്ത സഹായിക്കാൻ െച ണ്ടപ്പണിക്കരു
മുണ്ടായിരു . േശഷം നാ തില്ലക്കാർ ം ഈ സ്വാ
മിെയ റി വളെര പുച്ഛമായിരുന്നതിനാൽ അവരാരും
യാെതാ ം ഉത്സാഹിക്കാനായി േപായില്ല. എ മാ
മല്ല, അവർസ്വാമിയാെര കുേറെശ്ശ പരിഹസി കയും
െച . അതു പരസ്യമായിട്ടല്ലായിരു െവങ്കിലും സ്വാമി
യാരറിയാെതയിരുന്നില്ല. എങ്കിലും പിച്ചകേശ്ശരിപ്പണി
ക്കരാണേല്ലാ തെന്ന ക്ഷണിച്ചെത വിചാരി ് സ്വാ
മിയാർ ഭിക്ഷ െചന്നിരു . പിച്ചകേശ്ശരിപ്പണിക്കർ
മുറ ് ഓേരാ വിളമ്പിെക്കാടു
തുടങ്ങി. ഭിക്ഷ ള്ള
വിഭവങ്ങളിൽ ധാനമായി ണ്ടായിരുന്നതു് െവളിന്താൾ
(മടന്തത്താൾ) െകാ ള്ള എരിേശ്ശരിയായിരു . െത
ള്ളകം േദശ
െവളിേഞ്ച ധാരാളമായി ണ്ടായിരുന്ന
തിനാൽ അതിെന്റ താൾ െകാ ള്ള എരിേശ്ശരി ധാരാള
മായി ണ്ടാക്കിയിരു . ഈ താൾ െകാ ള്ള കറി സ്വാ
മിയാർ ് ഒ ം ഇഷ്ടമല്ലായിരു . എ മാ മല്ല, ഈ
താൾെകാ പുളികൂട്ടാെത എ ് കറിയുണ്ടാക്കിയാലും
െചാറിയുകയും െച ം. സ്വാമിയാർ ഭിക്ഷ (ഭക്ഷണ
ത്തിനു് ) എെന്താരു പദാർത്ഥം െകാ െച വിളമ്പി
യാലും േവെണ്ട ം മതിെയ ം പറയരുെത ം വിള
ന്നവയിൽ യാെതാ ം േശഷി വയ്ക്കരുെത മാണു്
മാണം. അതിനാൽ ഈ താെളരിേശ്ശരി വിളമ്പാൻ
െകാ െചന്നി സ്വാമിയാർ ഒ ം മിണ്ടിയില്ല. ആ
ഉപ വം ആദ്യേമ തീരെട്ട എ ് വിചാരി സ്വാമിയാർ
ആ എരിേശ്ശരി മുഴുവനും ക്ഷണത്തിൽ ഭക്ഷി തീർ .
അതുകണ്ടി സ്വാമിയാർ ് താെളരിേശ്ശരി ഏറ്റവും ഇഷ്ട
മാെണ നിശ്ചയി പണിക്കർ പിെന്നയും വിളമ്പി.
സ്വാമിയാർ അതും ഒരുവിധത്തിൽ തി തീർ . ഇങ്ങ
െന പിെന്നയും പിെന്നയും വിളമ്പി വിളമ്പി അവിെടയു
ണ്ടാക്കിയിരുന്ന എരിേശ്ശരി മുഴുവനും പണിക്കർ സ്വാമി
യാെര കുടിപ്പി . അേപ്പാേഴ ം സ്വമിയാർ ണ്ടായ
ബുദ്ധിമു ് എ മാ െമ പറവാൻ യാസം. ഭിക്ഷ
കഴി
ൈകകഴുകി കുലു ഴിഞ്ഞി ം സ്വാമിയാർ ്
വായിെല െചാറിച്ചിൽ മാറിയില്ല. ആകപ്പാെട സ്വാമി
യാർ സാമാന്യത്തിലധികം വിഷമി .
ഭിക്ഷയമൃേത
കഴിഞ്ഞതിെന്റേശഷം ദക്ഷിണ
യായി. സ്വാമിയാർ ദക്ഷിണ വ വും യഥാശക്തി
പണവും ചു ം കടുക്കയും കൂടി അവരുെട മുമ്പിൽെവ
നമസ്ക്കരി കയാണു പതിവു്. വ വും പണവും മ ം
കാ െവ ന്നതു ഭിക്ഷ നടത്തിയ ആൾമാ േമ പതിവു
െവങ്കിലും നമസ്ക്കരിക്കാൻ ആ സ്ഥല ള്ള
ാഹ്മ
ണെരല്ലാം െച കയാണു് പതിവു്. ഇവിെട നമസ്ക്കരി
ന്നതിനു് പിച്ചകേശ്ശരിപ്പണിക്കരും െച ണ്ടപ്പണി
ക്കരും മാ േമ ഉണ്ടായിരു
. അതിനാൽ ദക്ഷിണ
കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ സ്വാമിയാർ അനു ഹി ന്നതിനു പക
രം ശപി കയാണു് െചയ്തതു്. തെന്ന മടന്തത്താൾ തീ
റ്റി വിഷമിപ്പിച്ച പിച്ചകേശ്ശരിപ്പണിക്കർ ം അതിനു
സഹായിച്ച െച ണ്ടപ്പണിക്കർ ം
ാഹ്മണ്യമില്ലാ
തായിേപ്പാകെട്ട എ ം െതള്ളകം േദശ
മടന്തേച
കിളുർക്കാെതയായിേപ്പാകെട്ട എ ം ധിക്കാരികളായ
മേറ്റ നാ തില്ലക്കാരും കാല േമണ ക്ഷയി നാമാവ
േശഷന്മാരായിേപ്പാകെട്ട എ മായിരു സ്വാമിയാരു
െട ശാപം. ഈ ശാപം ശരിയായി ഫലി . സ്വാമിയാ
രുെട ശാപം നിമിത്തം മ ള്ള
ാഹ്മണർ കൂട്ടത്തിൽ
ടാെതയാവുക നിമിത്തം പിച്ചകേശ്ശരിപ്പണിക്കരും
െച ണ്ടപ്പണിക്കരും കുടുംബസഹിതം ഒരുവക അമ്പല
വാസികെളേപ്പാെല അന്തരാള ജാതിക്കാരായിത്തീർ .
െതള്ളകം േദശ ് ഇ ം മടന്തേച ് കിളുർ ന്നില്ല.
ധിക്കാരികളായ നാ തില്ലക്കാരും കാല േമണ നശി
നാമാവേശഷന്മാരായിത്തീരുകയും െച . അെഞ്ച
െകാല്ലം മു െച ണ്ടപ്പണിക്കരുെട കുടുംബം അന്യം
നി .
സ്വാമിയാർ ശപിച്ചയുടെന പിച്ചകേശ്ശരിപ്പണിക്കർ
ശാപേമാക്ഷത്തിനേപക്ഷി കയാൽ സ്വാമിയാർ
“ആെട്ട, പണിക്കരുെട കടവിൽ ആറ്റിൽ ഓരു വരു
ന്ന കാല
നിങ്ങളുെട ശാപം തീർ നിങ്ങൾ
ാഹ്മണ്യമുണ്ടാകും” എന്നരുളി െച . പിചകേശ്ശരി
പ്പണിക്കരുെട ഇല്ലം േകാട്ടയം താലൂക്കിൽ വിജയപുരം
പകുതിയിൽ പാറ ഴേദശ
കൗണാെറ കൂടി േപരു
ള്ള മീനച്ചിലാറ്റിെന്റ വക്കത്താണു്. അവിെട ഇതുവെര
ഓരു വ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. പിച്ചകേശ്ശരിപ്പണിക്കരുെട
കുടുംബത്തിൽ ഇേപ്പാൾ േകശവൻ എ േപരായി ് ഒരു
പുരുഷൻ മാ േമയു . അയാൾ ് ഇേപ്പാൾ ായം
എൺപെത്താ വയസ്സായി
്. അതിനാൽ അവ
രുെട കടവിൽ ഓരു വരുന്നതിനു മു ് ആ കുടുംബവും
അന്യം നി േപാകുെമ ള്ളതിനു സംശയമില്ല.
െതള്ളകം േദവസ്വത്തിെല ഊരാളന്മാർ മിക്കവരും
അന്യം നിന്നതിെന്റ േശഷം േശഷമുണ്ടായിരുന്നവർ ആ
േദവസ്വം കുമാരന ർ േദവസ്വത്തിേല വി െകാടു
. കുമാരന ർേദവസ്വക്കാർ അതു് ആ േക്ഷ ത്തിെല
ഒരു േജാലിക്കാരനായ വട്ടപ്പള്ളി മൂത്തതിനു് െകാടു .
ഇേപ്പാൾ ആ വി േക്ഷ ം വട്ടപ്പള്ളി മൂത്തതിെന്റ വക
യായിട്ടാണിരി ന്നതു്.

100
പുല്ലേങ്കാ ് ന രി
പ ്
ിട്ടീഷു് മലബാറിൽ തളിപ്പറമ്പിനു സമീപം
(എന്നാണു് േകട്ടി ള്ളതു് ) പുല്ലേങ്കാെട്ട
സിദ്ധമാ
യി ് ഒരില്ലമുണ്ടായിരു . ആ ഇല്ല ് ഒരുകാല ്
ഒരു ന രിയും അേദ്ദഹത്തിെന്റ ധർമ്മപത്നിയും മാ
മായിത്തീർ . ന രി ഷഷ്ടിപൂർത്തിയായി ം
പുരുഷസന്താനമുണ്ടാകാെതയിരുന്നതിനാൽ അേദ്ദഹം
സന്താനാർത്ഥകമായി േസതു സ്നാനം, ഗംഗാസ്നാനം മുത
ലായി അേനകം സത്കർമ്മങ്ങൾ നടത്തി. അവയുെട
െയല്ലാം ഫലമായി ന രിയുെട അറുപത്തഞ്ചാമെത്ത
വയസ്സിൽ അന്തർജനം ഗർഭം ധരി . അേപ്പാൾ ആ
ദമ്പതിമാർ ണ്ടായ സേന്താഷം സീമാതീതമായിരു
എ ള്ളതു പറയണെമന്നില്ലേല്ലാ.

പിെന്ന ന രി, അന്തർജനം സവി ണ്ടാകുന്നതു്
ഉത്കൃഷ്ട പുരുഷസന്താനം തെന്നയായിരി ന്നതിനു്
െവണ്ണ മുതലായവ സ്വയേമവ സന്മ ങ്ങൾ ജപി ം
അേനകംേപെരെക്കാ
ജപിപ്പി ം െകാടു
െകാ
ണ്ടിരി കയും അന്തർജനം യഥാകാലം സവി പു
രുഷ ജ തെന്ന ജനി കയും െച . ന രി അ ം
അേനകം ദാനധർമ്മാദികൾ െച കയും കുളി വ പു
െന്റ ജാതകർമ്മം നട കയും െച .
പിെന്ന ന രി പു െന്റ നാമകരണം, അന്ന ാശ
നം, ചവുളം, ഉപനയനം, സമാവർത്തനം എന്നീ ിയ
കൾ യഥാകാലം േവണ്ടേപാെല നട കയും അതിനി
ട വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും േവദാദ്ധ്യായത്തിനും േവ
ന്ന ഏർപ്പാടുകൾ െച െകാടു കയും െച . എന്നാൽ
മകൻ ന രിയുെട മന ് അച്ഛൻന രി വിചാരിച്ച വഴി
െക്ക മല്ല േപായതു്. അേദ്ദഹത്തിനു് ഏകേദശം പു
രുഷ ായമായേപ്പാൾ മുതൽ ചില കൂ കാേരാടുകൂടി ചീ ്,
േച , പാശി മുതലായ കളികൾ തുടങ്ങി. കളികളിൽ
മകൻ ന രി മിക്കേപ്പാഴും േതാൽവി തെന്നയാണു്
ഉണ്ടായിെക്കാണ്ടിരുന്നതു്. എങ്കിലും അവയിലുള്ള
മം അേദ്ദഹത്തിനു തിദിനം വർദ്ധി െകാ തെന്ന
യിരു . അതിനാൽ ഒ വളെര കടം വ കൂടി. കടം
െകാടുത്തവർ പണത്തിനായി ഇല്ല
െച മുട്ടി ടി.
പു വാത്സല്യത്തിെന്റ ആധിക്യം െകാ ് അച്ഛൻന
രി വിേരാധെമാ ം പറയാെത മകെന്റ കടെമല്ലാം
തീർ . പിെന്നയും മകൻ ന രി ് കളിയിലുള്ള മം
നിലച്ചില്ല. അേദ്ദഹം പണം കടം വാങ്ങി കളി മുറ നട
ത്തിെക്കാണ്ടിരു . കടംെകാടു ന്നവർ വ മകെന
െഞരുക്കി ട േമ്പാൾ അച്ഛൻന രി പണം െകാടു
കടം വീട്ടിെക്കാ മിരു .
അങ്ങെന കുറ കാലം കഴിഞ്ഞതിെന്റേശഷം ഒരുദി
വസം അച്ഛൻ ന രി മകെന അടുക്കൽ വിളി ്, “ഉണ്ണീ,
നിെന്റ നടപടി ഒ ം നന്നായിരി ന്നില്ല. നിേന്നാടഹി
തം പറയാെത കഴി കൂട്ടണെമ വിചാരി ഞാനി
തുവെര ക്ഷമി . ഇേപ്പാൾ നിവൃത്തിയില്ലാതായിട്ടാണു്
പറയുന്നതു്. ഇേപ്പാൾ നീ ഇഹേലാകത്തിലും പരേലാക
ത്തിലും യാെതാരു ഗുണത്തിനും വകയില്ലാത്ത കളികൾ
ക്കായി അസംഖ്യം പണം നശിപ്പി . ഇങ്ങെനയായാൽ
ഇതിെന്റ അവസാനെമവിെടയാണു്? ഞാനിതു നിന
േവണ്ടിപ്പറയുന്നതാണു്. എെന്റ കാര്യെത്ത റി ് ഇനി
അധികെമാ ം വിചാരിക്കാനില്ല. എനി വയസ്സി
േപ്പാൾ എൺപത്ത കഴിഞ്ഞിരി
. ഇനി ജീവിച്ചി
രുന്നാൽ എ നാളിരി ം? നിന െചറുപ്പമാണേല്ലാ.
കുടുംബഹാനി സംഭവിക്കാെതയിരിക്കാനായിെട്ടങ്കിലും
നിനക്കിനിെയാ േവളി കഴിക്കാതിരിക്കാൻ നിവൃത്തി
യില്ല. ഈശ്വര കാരുണ്യത്താൽ അതിൽ ചില സന്താ
നങ്ങളും ഉണ്ടാകുെമ തെന്ന വിചാരിക്കാം. അേപ്പാൾ
അവെരെയാെക്ക സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ചുമതല നിനക്കാ
യിത്തീരും. കുടുംബത്തിലുള്ള സ്വെത്തല്ലാം ഇ കാരം
നീ നശിപ്പിച്ചാൽ അക്കാല
നീ കഷ്ടെപ്പടുമേല്ലാ എ
വിചാരിച്ചാണു് ഞാൻ പറയുന്നതു്. എെന്റ ഓമന ട്ടൻ
ഇനിെയങ്കിലും ഈ നാശകരമായ കളിയിൽ േചർ കു
ടുംബസ്വ
നശിപ്പിക്കാെതയിരുന്നാൽെക്കാള്ളാെമ ്
എനി വളെര ആ ഹമു ് ” എ പറ
. അതിനു
ത്തരമായി മകൻന രി “അച്ഛൻ ഇതിെന റി ് ഇനി
വിചാരി വ്യസനിക്കാനും പറയാനും ഞാൻ ഇടയാക്കി
ല്ല. വന്നെതാെക്ക വ . ഇനി ഞാൻ നിമിത്തം ഈ
കുടുംബേത്ത ് കാൽകാശിനുേപാലും കടം വരികയി
ല്ല, നിശ്ചയം തെന്ന” എ പറഞ്ഞി ് അവിെട നി ്
ഇറങ്ങിേപ്പായി. മകെന്റ മറുപടി േക ് അച്ഛൻന രി വള
െര സേന്താഷി കയും “എെന്റ ഉണ്ണി നന്നായി വരെട്ട”
എ മന െകാ ് അനു ഹി കയും െച .
അച്ഛൻന രിയുെട സേന്താഷം അധികം നീ നി
ന്നില്ല. ന രി ഇല്ല
നി ് ഇറങ്ങിേപ്പായി പിെന്ന
മടങ്ങിവന്നില്ല. അേപ്പാൾ അച്ഛൻ ന രി ദുസ്സഹമായ
ദുഖമുണ്ടായിത്തീർ . ഒരു ദിവസം കഴി
, ഒരാ
വട്ടം കഴി
, ഒരു മാസം കഴി
; എന്നി ം മകൻ
ന രി തിരി വന്നില്ല. അേപ്പാൾ അച്ഛൻന രി
സർവ്വസ്വവും നശിച്ചാലും േവണ്ടില്ല, തെന്റ മകെന ഒ
കണ്ടാൽമതി എ േതാന്നി ടങ്ങി. ഒടുക്കം വ്യസനം
ദുസ്സഹമായിത്തീരുകയാൽ അച്ഛൻന രി കുടയും വടിയു
െമടു െകാ ് മകെന അേന്വഷി പുറെപ്പ . അച്ഛൻ
ന രി
ായാധിക്യം നിമിത്തമുള്ള ക്ഷീണം െകാ
നടക്കാൻ വളെര യാസമുണ്ടായിരു . എങ്കിലും പു
വാത്സല്യത്തിെന്റ ശക്തി െകാ ് അേദ്ദഹത്തിനു് ഒരു
ദിക്കിൽ അടങ്ങിപ്പാർക്കാൻ ൈധര്യമുണ്ടായില്ല. അതി
നാലേദ്ദഹം മകെന അേന്വഷി പലേദശങ്ങളിലും അല
നട .
മകൻന രി ഇല്ല നി ് ഇറങ്ങീ േനെര െത
േക്കാട്ടാണു് നടന്നതു്. ഏതാനും ദിവസം െകാ ് അേദ്ദ
ഹം തിരുവനന്തപുര
െച േചർ . തിരുവനന്തപു
രം േവദേമാ ശാ േമാ സംഗീതേമാ സാഹിത്യേമാ ചൂതു
കളിേയാ മദ്യപാനേമാ േമാഷണേമാ എ ് േവണെമങ്കി
ലും പഠിക്കാനും പഠിപ്പിക്കാനും ശീലിക്കാനും വർത്തി
ക്കാനും സൗകര്യമുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണേല്ലാ. മലയാള
ാഹ്മണർ ് ഇ യും സുഖ ദമായ മെറ്റാരു സ്ഥലം
േകരളത്തിലുേണ്ടാ എ തെന്ന സംശയമാണു്. മണ്ഡ
പത്തിൽ ജപം ചാർത്തിച്ചാൽ അതിനു തിദിനം ഒരു
പണം വീതം ദക്ഷിണ നിശ്ചയമാക്കിക്കി ം. പിെന്ന
ഭാഗ്യമുെണ്ടങ്കിൽ ഇട തിരുേവാണം, തിരുനാൾ, ദ്വാദ
ശി, അമാവാസി മുതലായ വിേശഷ ദിവസങ്ങളിൽ വല്ല
േഗാമൂല്യേമാ പ മ
റും ആയിരവും അതിലധികവും
പണമുള്ള വലിയ ദാനങ്ങേളാ കിട്ടിേയക്കാം. അ ് നാടു
നീങ്ങിയ സ്വാതിതിരുനാൾ രാമവർമ്മ ഇരുപത്തിരണ്ടാ
മാ മഹാരാജാവുതിരുമനസ്സിെല കാലമായിരുന്നതി
നാൽ വലിയ െകാട്ടാരത്തിൽ വലിയ വലിയ ദാനങ്ങൾ
കൂെട െട ഉണ്ടാകുമായിരു . ര േനരവും അ ശാല
യിൽ ഭക്ഷണവും കി മേല്ലാ. ഇെതല്ലാം വിചാരിച്ചായി
രിക്കണം പുല്ലേങ്കാ മകൻ ന രി തിരുവനന്തപുര
െച േചർന്നതു്.
അേദ്ദഹം തിരുവനന്തപുര
െചന്നി ം അേദ്ദഹ
ത്തിെന്റ പതിവിനു യാെതാരു വ്യത്യാസവും വരുത്തി
യില്ല. ചീ കളിേയാ പാശി കളിേയാ എെന്തങ്കിലും ഒരു
കളി പതിവായി നടത്തിെക്കാണ്ടിരു . ചിലേപ്പാൾ
ൈകവശം പണമിലാെതയും കടം കിട്ടാെതയും വന്നി ്
അേദ്ദഹം വളെര വിഷമിക്കാറുണ്ടായിരു . അേദ്ദഹ
െമാരു സരസനും സുമുഖനും സമർത്ഥനുമായിരുന്നതി
നാൽ സാമാന്യക്കാെരാെക്ക അേദ്ദഹം േചാദിച്ചാൽ കടം
െകാടു മായിരു . അേദ്ദഹത്തിെന്റ ൈകവശം പണം
വരുന്ന സമയം െച മുട്ടി ടിയാൽ െകാടുക്കാനുള്ളതു
കുേറെശ്ശ അേദ്ദഹം െകാടുക്കാറുമു ്. പെക്ഷ അേദ്ദഹ
ത്തിെന്റ ൈകവശം പണമുണ്ടായിരി ന്ന സമയം വള
െര ചുരുക്കമായിരി ം.
പുല്ലേങ്കാ മകൻന രി തിരുവനന്തപുര
െച ്
ഏതാനും ദിവസം കഴിഞ്ഞേപ്പാേഴ ം അവിെടയുള്ള
പുഷ്പാഞ്ജലി സ്വാമിയാരുെട വലിയ േസവകനായിത്തീർ
. അേപ്പാൾ മിക്ക ദിവസവും ഊണു സ്വാമിയാർമഠ
ത്തിൽ തെന്നയായി. മകൻ ന രി പിെന്ന അധികം
അ ശാലയിൽ േപാകാറില്ല.
മകൻ ന രിയുെട താമസം മിക്കവാറും സ്വാമിയാ
രു മഠത്തിലാെയങ്കിലും അേദ്ദഹം പതിവുള്ള കളി േവ
െണ്ട െവച്ചില്ല. അതു മുടങ്ങാെത നടത്തിെക്കാ ത
െന്നയിരു . അങ്ങെനയിരുന്നേപ്പാൾ സ്വാമിയാരുെട
െപട്ടിയിലിരുന്ന കുെറ പണം കാണാെതയായി. അതു്
ഈ മകൻ ന രി എടു െകാ േപായി പാശികളി
കളഞ്ഞതാെണ സ്വാമിയാരും മഠത്തിലുണ്ടായിരുന്ന
മെറ്റല്ലാവരും ഊഹിക്കാെതയിരുന്നില്ല. എങ്കിലും ത്യ
ക്ഷമായിക്കാണാെത ഒരു ാഹ്മണൻ ഒരു കളവു െച
െവ പറയുന്നതു യുക്തമല്ലേല്ലാ എ വിചാരി ് അതി
െന റി ് ആരുെമാ ം പറ
മില്ല. സ്വാമിയാർമ
ഠത്തിലുള്ളവർ ഇതിെന റിെച്ചാ ം പറഞ്ഞിെല്ലങ്കി
ലും ഈ സംഗതി മഹാരാജാവു തിരുമന െകാണ്ടറി
യുകയും ഈ ന രി േമലാൽസ്വാമിയാരു മഠത്തിൽ
കയറുന്നതിനനുവദിക്കാെതയിരി ന്നതിനും അേദ്ദഹ
ത്തിനു് അ ശാലയിൽ േചാറു് െകാടുക്കാെതയിരി
ന്നതിനും ക ി ചട്ടം െകട്ടി. അതുനിമിത്തം ന രി
തിരുവനന്തപുര
താമസിച്ചാൽ ഭക്ഷണം കിട്ടാൻ
മാർഗ്ഗമില്ലാെതയായിത്തീർ . അതിനാലേദ്ദഹം പി
െന്ന അവിെട താമസിക്കാെത ശുചീ േത്ത േപായി.
അവിെട ന രി നല്ല തരം കിട്ടി. അേദ്ദഹം അവിെട
എത്തിയേപ്പാൾ അവിെട കീഴ്ശാന്തി ് ഒരാൾ േപാ
രാെതയായിരി
. അതിനാൽ കീഴ്ശാന്തിക്കാരനാ
യി താമസിക്കാേമാ എ ് അേദ്ദഹേത്താടു് േചാദി
കയും അേദ്ദഹം സമ്മതി കയും അേദ്ദഹെത്ത അവി
െട ഒരു കീഴ്ശാന്തിക്കാരനായി നിയമി കയും െച .
അതിനാലേദ്ദഹത്തിനവിെട ശാന്തിക്കാരുെട കൂട്ടത്തിൽ
സുഖമായി ഭക്ഷണം കഴി ന്നതിനും കുേറെശ്ശ പണം
കി ന്നതിനും തരമായി. എ മാ മല്ല, അക്കാല ്
അവിെടയുണ്ടായിരുന്ന ശാന്തിക്കാർ മിക്കവാറും ചീ ക
ളിക്കാരായിരുന്നതിനാൽ അതിനും അേദ്ദഹത്തിനവിെട
ഒ ം ബുദ്ധിമു ണ്ടായില്ല. േക്ഷ ത്തിെല േജാലി കഴി
ഞ്ഞാൽ പിെന്ന മിക്ക സമയ ം കളി തെന്നയായി
രു . കളിക്കാൻ കൂ കാർ ശാന്തിക്കാരും കളിസ്ഥലം
ശാന്തിക്കാരുെട മഠവുമായിരുന്നതിനാൽ വളെര സൗ
കര്യമുണ്ടായി. കളിക്കാെരയും കളിസ്ഥലവുമേന്വഷി
ദൂെരെയ ം േപാേകണ്ടേല്ലാ.
ഇങ്ങെനയിരുന്ന കാല ് ഒരു ദിവസം രാ ിയിൽ
േക്ഷ ത്തിെല േജാലികളും അത്താഴവും കഴി
കളി
ക്കാെരല്ലാവരും ശാന്തിക്കാരുെട മഠത്തിൽകൂടി മുറ ചീ
കളി തുടങ്ങി. കുറ കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ അതികഠിനമായ
കാ ം മഴയുമാരംഭി . കാറ്റിെന്റ ശക്തിെകാ ് വിള
െക േപാകുെമ േതാ കയാൽ വാതിലട മുറിക്ക
കത്തിരുന്നാണു് കളിച്ചതു്. അക്കാല
നിലവിള ്,
മാടമ്പിവിള ് മുതലായവയല്ലാെത ചിമ്മിനിയുള്ള വിള
കളധികമുണ്ടായിരുന്നില്ലേല്ലാ.
പുല്ലേങ്കാ മകൻന രി ് െവറ്റിലമുറു കലശലാ
യി ണ്ടായിരുന്നതിനാൽ അേദ്ദഹം മുറുക്കിെക്കാണ്ടാണു്
കളിച്ചിരുന്നതു്. കുറ കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ അേദ്ദഹത്തിനു
തുപ്പാൻ ൈവകി. വാതിൽ തുറന്നാൽ വിള ് േക േപാ
െയങ്കിേലാ എ വിചാരി ് അേദ്ദഹം വളെര േനരം
തുപ്പാെത കഴി കൂട്ടി. അങ്ങെന കുെറ കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ
തുപ്പൽ വായ്ക്കക
നിറയുകയാൽ തുപ്പാെതയിരിക്കാൻ
നിവൃത്തിയില്ലാെതയായി. അേപ്പാേഴ ം കാ ം മഴയും
സ്വ ം ശമി കയും െച . ഉടെന ന രി െപെട്ട ്
വാതിൽ തുറ ് അക നി െകാ ് മുറ്റേത്ത ് നീ
ട്ടിെയാരു തു െവ െകാടു . അതു കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ
ആ മുറ്റ നി ് “ആരാണതു്? ഉണ്ണിയേല്ല?” എെന്നാരു
േചാദ്യം േക . മുറ്റ
വലിയ ഇരുട്ടായിരുന്നതിനാൽ
ഒ ം കാണാൻവയ്യായിരു . എങ്കിലും ശബ്ദം േകട്ട
േപ്പാൾ സംശയം േതാ കയാൽ മകൻന രി െപെട്ട
വിളെക്കടു
െകാ െച േനാക്കിയേപ്പാൾ അേദ്ദ
ഹം സംശയിച്ചതുേപാെല തെന്ന മുറ്റ
നിന്നിരുന്നതു്
അച്ഛൻ ന രി തെന്നയായിരു . മകെന്റ തുപ്പലിൽ
അച്ഛെന്റ േദഹം മുഴുവനും മുഴുകിയിരു .
അച്ഛൻന രി മകെന അേന്വഷിചു പല സ്ഥലങ്ങ
ളിൽ സഞ്ചരി ് ഒടുവിൽ ഈ ദിക്കിൽ വ േചർന്ന
േപ്പാൾ ഈ മഠത്തിൽ കാണുെമ ് ആേരാ പറഞ്ഞറി
യുകയാൽ ഇേങ്ങാ പുറെപ്പ . അേപ്പാൾ കാ ം മഴയും
ഇരു ം വരികയാൽ നനെഞ്ഞാലി ം കിടുകിടാ വിറ ം
തപ്പിത്തട
ം ഒരുവിധത്തിൽ ആ മുറ്റ
വ േചർ
ന്ന സമയത്തായിരു മകൻ നീട്ടിപ്പിടി തുപ്പിയതു്.
തുപ്പൽ വായ്ക്കക
നിറ ണ്ടായിരുന്നതിനാൽ അച്ഛൻ
ന രിയുെട േദഹം മുഴുവനും തുപ്പലിൽ കുളിച്ചതുേപാെല
ആയിത്തീർ . അതു ക ് മകൻ സാമാന്യത്തിലധി
കം വിഷണ്ണനായിത്തീർ . അേദ്ദഹം ക്ഷണത്തിൽ
േപ്പായി െവള്ളം േകാരിെക്കാ വ ് അച്ഛെന കുളിപ്പി
തുവർത്തി ് ഈറൻമാറ്റിച്ചതിെന്റ േശഷം “എെന്റ സമ
സ്താപരാധങ്ങളും അച്ഛൻസദയം ക്ഷമി ് എെന്ന അനു
ഹിക്കണം” എ സഗദ്ഗദം പറ
് പാദത്തിൽ
വീണു നമസ്ക്കരി . വേയാ വൃദ്ധനായ അച്ഛൻ ന രി
കര
െകാ ് മകെന പിടിെച്ചഴുെന്ന ി മാറിലണ
ഗാഢാശ്േളഷം െചയ്തി ്, “എെന്റ ഉണ്ണി എ െചയ്താ
ലും എെന്റ േപാേന്നാമന ട്ടേനാടു് എനി ് ഒരിക്കലും
വിേരാധം േതാ കയില്ല. എെന്റ തങ്ക ട്ടനു് ഇനിെയ
ങ്കിലും ഈശ്വരൻ നല്ലതു േതാന്നിക്കെട്ട” എ പറ
തലയിൽ െതാട്ടനു ഹി .
വാർദ്ധക്യം െകാ ം വഴിനട െകാ ം വളെര
ക്ഷീണിച്ചിരുന്ന അച്ഛൻ ന രി മകൻ ന രി ശയ
േനാപകരണങ്ങൾ െകാടു
േവഗത്തിൽ കിട കയും
അച്ഛൻ ന രി കിടന്നി ക്ഷണത്തിൽ ഉറങ്ങി ട
കയും െച . പിെന്ന മകൻ ന രിയും േപായി കിട .
എങ്കിലും അേദ്ദഹത്തിനു മേനാവിചാരങ്ങൾ െകാ ് ഉറ
ക്കം വന്നില്ല. അച്ഛൻ അേനകം സത്കർമ്മങ്ങൾ െച
യ്തതിെന്റ ഫലമായിട്ടാണു് താനുണ്ടായെത ം അച്ഛനു
തെന്ന റി ് അളവറ്റ വാത്സല്യമുെണ്ട ം അേദ്ദഹത്തി
നറിയാമായിരു . നടക്കാൻ വയ്യാെതയായിരി ന്ന
ഈ വാർദ്ധക്യകാല
തെന്ന അേന്വഷി ് അേനക
ദിവസെത്ത വഴി നട വന്ന അച്ഛെന്റ േസ്നഹാധിക്യ
െത്ത റി ം അേദ്ദഹം വിചാരി . ഇ കാരം ശുദ്ധാ
ത്മാവായിരി ന്ന അച്ഛെന്റ മുഖ
മന ർവ്വമായിട്ടെല്ല
ങ്കിലും തുപ്പാനിടയായതിെന റി ള്ള വിഷാദവും അേദ്ദ
ഹത്തിനു സാമാന്യമായി ണ്ടായി. ഉത്തമ ാഹ്മണകുല
ത്തിൽ ജനിച്ച താൻ ാഹ്മണവൃത്തിെയ വി ് േകവലം
നീചെനേപ്പാെല ചൂതുകളിയിൽ മി നട േപായ
തിെന റി ള്ള പശ്ചാത്താപവും അേദ്ദഹത്തിനു സാ
മാന്യത്തിലധികമുണ്ടായി. ഇവെയല്ലാം െകാ മാണു്
അേദ്ദഹത്തിനു് ഉറക്കം വരാഞ്ഞതു്. കഴി
േപായ ജീ
വിതകാലം മുഴുവനും നിഷ്ഫലമായിേപ്പായതിനാൽ ആയു
േശ്ശഷെത്ത ഈശ്വരേസവ െകാ തെന്ന നയിക്കണെമ
് അേദ്ദഹം തീർച്ചയാ കയും െച . അേപ്പാേഴ ം
േനരം ഏഴര നാഴിക െവളുപ്പായതിനാൽ അേദ്ദഹെമണീ
കുളിക്കാൻേപായി. കുളിയും നിത്യകർമ്മാനുഷ്ടനവും
കഴി ് അേദ്ദഹം േക്ഷ ത്തിൽേപ്പായി ദിവ്യമ ങ്ങൾ
ജപി ് ഈശ്വരെന േസവി െകാണ്ടിരു . േനരം െവ
ളുത്തതിെന്റ േശഷം അച്ഛൻ ന രിയും കുളി ് നിത്യ
കർമ്മാദികൾ കഴിചു േക്ഷ ത്തിൽ െചന്നേപ്പാൾ മകൻ
ഈശ്വരെന േസവി െകാണ്ടിരി ന്നതു് ക വളെര
സേന്താഷി .
േക്ഷ ത്തിൽ ഉച്ചപൂജ കഴിച്ചതിെന്റ േശഷം ശാന്തി
ക്കാരുെട കൂട്ടത്തിൽ അച്ഛനും മകനും ഊണു കഴി . പി
െന്ന അച്ഛൻ ന രി മകെന വിളി ് “ഉണ്ണീ! നമുക്കിനി
വടേക്കാ േപാവുകയേല്ല? നിെന്റ അമ്മ നിെന്നക്കാ
ണാഞ്ഞി വളെര വ്യസനി
് ” എ പറ
.
അേപ്പാൾ മകൻ, “ഞാനിവിെട ഇ മുതൽ ഒരു സംവ
ത്സര ഭജനം നടത്തണെമ നിശ്ചയിച്ചിരി കയാണു്.
അതു കഴിയാെത ഇേങ്ങാ ം േപാകാൻ നിവൃത്തിയില്ല”
എ പറ
.
അച്ഛൻ ന രി: ഈശ്വരെന േസവി ന്നതു നല്ലതു
തെന്ന. നിെന്റ അമ്മയുെട കഥ വിചാരിച്ചിട്ടാണു്
ഞാൻ പറഞ്ഞതു്. നീ ഇങ്ങെന തീർച്ചെപ്പടുത്തി
യിരി കയാെണങ്കിൽ ഒരു െകാല്ലം ഞാനുമിവി
െട താമസിക്കാം. നമുെക്കാരുമി തെന്ന േവണം
വടേക്കാ േപാകാൻ.
മഹൻ ന രി: അച്ഛൻ ഇക്കാര്യത്തിൽ നിർബന്ധം പി
ടിക്കരുതു്. എെന്റ നിശ്ചയെത്ത േഭദെപ്പടുത്താൻ
നിവൃത്തിയില്ല. ഒരു െകാല്ലം മുഴുവനും അച്ഛനിവി
െട താമസി ് ബുദ്ധിമു ന്നതിെനന്താണു്? അച്ഛ
െനയും കാണാെതയിരുന്നാൽ അമ്മ വ്യസനമ
ധികമാവുമേല്ലാ. അതിേനക്കാൾ നല്ലതു്, അച്ഛൻ
െച ് എെന്നക്ക െവ ം സംവത്സര ഭജനം
കഴിഞ്ഞാലേങ്ങാ െച െമ ം മ ം പറ
്
അമ്മെയ സമാധാനെപ്പടു കയല്ലേയാ? അച്ഛൻ
ഉടെന വടേക്കാ േപാവുകയാണു് നല്ലതു്. ഇനി
യും ഞാൻ യഥാപൂർവ്വം നീചവൃത്തി ൈകെക്കാ
േണ്ട െമ ് അച്ഛൻ സംശയിേക്കണ്ട. എെന്റ
മന ് ഈശ്വരേസവയിങ്കൽ ഉറ േപായി. അതു്
ഒരിക്കലും ഇളകുന്നതല്ല.
ഇങ്ങെനെയാെക്കപ്പറ
സമ്മതിപ്പി ് അച്ഛെന
ഇല്ലേത്ത ് മടക്കി അയച്ചി മകൻന രി ഭഗവാെന
േസവി െകാ ് ശുചീ
തെന്ന താമസി . ഒരുേന
രം മാ ം ഉ െകാണ്ടാണു് അേദ്ദഹം ഭജനമാരംഭിച്ചതു്.
ആറു മാസം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ അതും േവെണ്ട െവ .
നാഴി പാലും രേണ്ടാ മൂേന്നാ പഴവും മാ ം ഒരുേനരം
കഴി െകാണ്ടാണു് പിെന്ന ഭജിച്ചതു്.
ഇങ്ങെന ശുചീ
് ഒരു സംവത്സരെത്ത ഭജനം
നിർവ്വഹിച്ചതിെന്റ േശഷം മകൻന രി തിരുവനന്തപു
രേത്ത ് േപായി. അവിെടെച്ച പത്മനാഭസ്വാമി
േക്ഷ ത്തിൽ ഭജനം തുടങ്ങി. അതു മൗന തേത്താടു
കൂടിയായിരു . അ ം ഭക്ഷണം തിദിനം മദ്ധ്യാഹ്ന
മാകുേമ്പാൾ മാധ്യന്ദിനകർമ്മം കഴിച്ചതിെന്റ േശഷം നാ
ഴി പാലും രേണ്ടാ മൂേന്നാ കദളിപ്പഴവും മാ മായിരു .
അതു് തെന്ന വല്ലവരും െകാ െച െകാടുത്താൽ കഴി
െമന്നല്ലാെത േവണെമ നിർബന്ധമില്ലായിരു .
സ്വാമിയാരുെട െപട്ടിയിലിരുന്ന പണം തട്ടിെയടു
െകാ േപായി പാശി കളി കള
എ േകട്ട
േപ്പാൾ െപെട്ട ണ്ടായ േകാപം നിമിത്തം ആ ന തി
രി ് അ ശാലയിൽ േചാറു് െകാടുക്കരുെത ക ി
ചട്ടം െകട്ടിെയങ്കിലും പിന്നീടു് തിരുമനസ്സിേല ് അതി
െന റി ് പശ്ചാതാപമുണ്ടായി. ഒരു
ാഹ്മണകുല
ത്തിൽ ജനിച്ചയാൾ എങ്ങെനയിരുന്നാലും അേദ്ദഹത്തി
നു േചാറു് െകാടുക്കരുെത താൻ വിേരാധിച്ചതു് വലിയ
സാഹസവും കഷ്ടവുമായിേപ്പായി എന്നാണു് പിന്നീടു് തി
രുമനസ്സിൽ േതാന്നിയതു്. അേദ്ദഹെത്ത വരുത്തി മന
സ്താപം തീർ
സേന്താഷിപ്പിക്കണെമ ം തിരുമന
സ്സിൽ വിചാരി . കാര്യാന്തരങ്ങൾെകാ ് അതു് സാധി
ച്ചിെല്ല മാ േമ ഉ . അങ്ങെന ഇരുന്നേപ്പാഴാണു് ആ
ന തിരി സന്യാസവൃത്തി സ്വീകരി െക്കാ ് തിരുവ
നന്തപുര വ പത്മനാഭസ്വാമിേക്ഷ ത്തിൽ ഭജനം
തുടങ്ങിയിരി
എ തിരുമനസ്സിേല ് അറിവുകി
ട്ടിയതു്.
അടുത്ത ദിവസം െകാവിെലഴു ള്ള
സമയ ്
അേദ്ദഹം ഒറ്റക്ക മണ്ഡപത്തിൽ ക മടച്ചിരു ജപി
ന്നതു് ക ി കാണുകയും െച . താപസ േവഷെത്ത
ധരി ം ഹ്മേതജസ്സിൽ മുഴുകിയുമിരുന്ന അേദ്ദഹെത്ത
ക്കണ്ടി തിരുമനസ്സിേല ് അസാമാന്യമായ ഭക്തിയും
ബഹുമാനവും േതാന്നി. തിരുമന െകാ ് അേദ്ദഹ
െത്ത സൂക്ഷി േനാക്കിെക്കാ ് കുറ േനരം അവിെട
എഴുന്നള്ളി നി . അതിനിട ന തിരി ക തുറ
കയും തിരുേമനിെയ കാണുകയും സ്വ മായി മന്ദസ്മി
തം െചാരിയുകയും െച . ഉടെന തിരുമന െകാ ്
മന്ദഹാസേത്താടുകൂടി “അവിേട വല്ലതും ആവശ്യമു
െണ്ടങ്കിൽ പറയണം. എന്നാൽ കഴിയുന്നെതാെക്ക െച
യ്വാൻ ഞാൻ സന്നദ്ധനാണു് ” എ ക ി . അേപ്പാൾ
ന തിരി, “എനി ് ആവശ്യമായി ള്ളതു് ഈശ്വരെന
കാണുകയാണു്. േവെറ യാെതാ ം എനിക്കാവശ്യമി
ല്ല” എ നിലെത്തഴുതിക്കാണി . അതു കണ്ടി ് തിരു
മന െകാ ് “അതിനു ഞാെനാ ം െചേയ്യണ്ടതായി
ട്ടില്ലേല്ലാ” എ ക ിച്ചി െകാട്ടാരത്തിേലെയ്ക്കഴുന്നള്ളി.
ന രി പതിവായി നാഴി പാലും മൂ കദളിപ്പഴവും
മാ േമ ആഹാരമു എന്നറിയുകയാൽ പതിവായി
മദ്ധ്യാഹ്നമാകുേമ്പാൾ അ യും പാലും പഴവും ഒറ്റക്ക
മണ്ഡപത്തിൽ െകാ െച െവ െകാടു ന്നതിനു്
ക ി ചട്ടം െക കയും ഒരു
ാഹ്മണൻ പതിവായി
അതു െകാ െച െകാടു കയും ന രി അെതടു
കഴി കയും െച െകാണ്ടിരു . ന രി ഇ
കാരം പത്മനാഭസ്വാമിെയേസ്സവി െകാണ്ടിരുന്ന കാല
് േക്ഷ ത്തിൽ സ്വാമിദർശനത്തിനായി െച ന്നവർ
യഥാശക്തി ഒ ം ര ം നാലും അതിലധികവും പണം
വീതം ന രിയുെട മുമ്പിലും െവ വന്ദിച്ചിരു . ന
രി ആ പണെമല്ലാെമടു
േശഖരി െവ സ്വാമിയാർ
പതിവായി പത്മനാഭസ്വാമി പുഷ്പാഞ്ജലി കഴിക്കാ
നായി േക്ഷ ത്തിൽെച്ചലുേമ്പാൾ അെതടു െകാ
െപാെയ്ക്കാ വാൻ ൈകെകാ ആംഗ്യം കാണി ക
യും സ്വാമിയാർ എടു െകാ േപാകുകയും പതിവാ
യി. അങ്ങെന സ്വാമിയാർ മു കാണാെതേപായ
സംഖ്യ കഴി
പത്തിരട്ടി അധികമായി ം ന രി ആ
പതിവിെന േഭദെപ്പടുത്തിയില്ല. ന രി പതിവായി
വളെര പണം കി കയും കി ന്നെതല്ലാം സ്വാമിയാർ
െകാടു കയും െച െകാണ്ടിരു . അങ്ങെന ഒരു സം
വത്സരം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ ന രി ഭജനവും മൗന തവും
മതിയാക്കീ സ്വാമിയാരുമഠത്തിൽെച്ച സ്വാമിയാെര
ക്ക നമസ്ക്കരിച്ചി ് സന്യാസം െകാടുക്കണെമന്നേപ
ക്ഷി . അേപ്പാൾ സ്വാമിയാർ “അേങ്ങ സന്യാസം
തരുവാൻ തക്കവണ്ണ േയാഗ്യത എനിക്കില്ല. തപശ്ശക്തി
െകാ ം ഈശ്വരഭക്തി െകാ ം അ ് എെന്ന അതി
ശയിച്ചിരി
. അതിനാൽ ഇക്കാര്യം എെന്നക്കാൾ
േയാഗ്യതയുള്ളവരുെട അടുക്കൽ അേപക്ഷിേക്കണ്ടതാ
ണു് ” എ പറ
. ഉടെന ന രി “അവിടു ് ഇങ്ങ
െന അരുളിെച്ചയുന്നതു് സങ്കടമാണു്. അവിടുേത്ത ഞാൻ
എെന്റ ീഗുരുക്കളായി മന െകാ സ്വീകരി കഴി
ഞ്ഞിരി
. ഇനി ഞാൻ ഇക്കാര്യത്തിനായി മെറ്റാരാ
ളുെട അടുക്കൽ അേപക്ഷിക്കണെമ വിചാരി ന്നില്ല”
എ പറ
നിർബന്ധപൂർവ്വം മുട്ടി ടുകയാൽ ഒടുക്കം
സ്വാമിയാർ സമ്മതി ന രി യഥാവിധി സന്യാസം
െകാടു . അേപ്പാൾ മുതൽ അേദ്ദഹത്തിനു “പുല്ലേങ്കാ
മകൻ ന രി ” എ ണ്ടായിരുന്ന േപരു േപായി “പുല്ല
േങ്കാ സ്വാമിയാർ” എ നാമം സിദ്ധി .
അനന്തരം പുല്ലേങ്കാ സ്വാമിയാർ തെന്റ ീഗുരു
ക്കളായി പുഷ്പാഞ്ജലി സ്വാമിയാെര വന്ദി ് അനുവാദം
വാങ്ങിെക്കാ അവിെട നി േപായി. പൂർവ്വാ മ
മായ പുല്ലേങ്കാട്ടില്ലെത്തത്തി മാതാപിതാക്കന്മാെര ക
താൻ സന്യസിച്ചിരി
െവ ം ഗംഗാസ്നാനത്തിനു
േപാവുകയാെണ മുള്ള വിവരം അറിയി . അേപ്പാൾ
അച്ഛൻ ന രി “ഇനി ഞങ്ങളിവിെട താമസി ന്നെത
ന്തിനാണു്? കുടുംബം നാമാവേശഷമാകുക എ ള്ളതു്
ഇേപ്പാൾത്തെന്ന കഴിഞ്ഞിരി
. ഞങ്ങൾ ഇവിെട
ക്കിട മരിച്ചാൽ േശഷ ിയ െചയ്വാനും ആരുമില്ല
േല്ലാ. അതിനാൽ ഞങ്ങളും ഗംഗാസ്നാനത്തിനു തെന്ന
േപാരികയാണു് ” എ പറയുകയും സ്വാമിയാർ അതു
പൂർണ്ണമായി സമ്മതി കയും െച .
അവർ മൂ േപരും കൂടി സ്വേദശ
നി പുറെപ്പ
യഥാ മം കാശിയിെലത്തി. മുറ ഗംഗാസ്നാനവും
വിശ്വനാഥദർശനവും നടത്തിെക്കാ സസുഖം അവി
െട താമസി . അങ്ങെന കുറ കാലം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ
അച്ഛൻ ന രിയും തദനന്തരം അേദ്ദഹത്തിെന്റ ധർമ്മപ
ത്നിയും കാലധർമ്മെത്ത ാപി കയും അവരുെട മൃത
ശരീരം സ്വാമിയാർ ചില ാഹ്മണെരെക്കാെണ്ടടുപ്പി
ഗംഗയിലിടുവി കയും െച . പിെന്ന യഥാകാലം സ്വാ
മിയാരും സ്വർഗ്ഗാേരാഹണം െച . പുല്ലേങ്കാ ് അച്ഛൻ
ന രി തെന്റ സഹധർമ്മചാരിണി ഗർഭം ധരിച്ചിരുന്ന
കാല
െവണ്ണ മുതലായവ ജപി ം പലെരെക്കാ
ജപിപ്പി ം െകാടുത്തതുെകാണ്ടാണേല്ലാ ഒടുക്കം അേദ്ദഹ
ത്തിെന്റ പു ൻ സദ്വൃത്തനും സന്യാസിയുമായിത്തീർ
ന്നതു്. അതിനാൽ ദിവ്യമ ങ്ങളുെട ശക്തി എേപ്പാെഴ
ങ്കിലും ഫലി െമ തെന്ന വിശ്വസിക്കാം.
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