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സ്താവന
മലയാള ഭാഷയുെട പരിഷ്കാരാഭിവൃദ്ധികള്ക്കായി
സര്വ്വാത്മനാ പരി മി െകാണ്ടിരുന്ന മഹാനും
‘മലയാള മേനാരമ’ പ ം, ‘ഭാഷാേപാഷിണി’ മാ
സിക എന്നിവയുെട നിര്മ്മാതാവുമായ പേരതനായ
െക. ഐ. വര്ഗീസു മാപ്പിള അവര്കള് േകാട്ടയ
വ സ്ഥിരതാമസം തുടങ്ങിയ കാലം മുതല് ആജീവ
നാന്തം അേദ്ദഹം ഭാഷാവിഷയമായി െചയ്തി ള്ള പരി
മങ്ങെളല്ലാം എെന്ന ടി ഒരു ഭാഗഭാക്കാക്കി െവ
െകാണ്ടാണ് ഇരുന്നിരുന്നെത ള്ള വാസ്തവം അേദ്ദ
ഹെത്തയും എെന്നയും പറ്റി അറിവുള്ളവര്െക്കാെക്ക
അറിയാവുന്നതാണ്. ഞങ്ങള് ര േപരുംകൂടി മേനാരമ
ആപ്പീസിലിരു പ സംബന്ധമായും മ ം ഓേരാന്ന്
എഴുതുക, വായി ക, തിരു ക മുതലായി അന്ന
തീര്േക്ക ന്ന േജാലികള് െച തീര്ത്താല് പകേല
നാലുമണി േശഷം കുറ സമയം ൈസ്വരസല്ലാപം
െച വി മി ന്നതിനുകൂടി അേദ്ദഹം നിശ്ചയിച്ചി
രു . ആ സമയത്ത് അേദ്ദഹത്തിെന്റയും എെന്റയും
േസ്നഹിതന്മാരും സരസന്മാരുമായി ചില മാന്യന്മാര്കൂടി
വ േചരുകയും പതിവായിരു . അങ്ങെന ഞങ്ങള്
എല്ലാവരുംകൂടി ചില േനരേമ്പാ കളും ഫലിതങ്ങളും
പറ
രസി െകാണ്ടിരുന്ന മേദ്ധ്യ സംഗവശാല്
ഒ ര ദിവസം ഞാന് ചില ഐതിഹ്യങ്ങള് പറ
യുകയും അവ വരുഗീസുമാപ്പിള അവര്കള് വളെര
രസി കയും അതിനാല് പിെന്നയും ചിലേപ്പാള് വല്ല
ഐതിഹ്യങ്ങളും പറയുന്നതിന് അേദ്ദഹം ആവശ്യെപ്പ
ടുകയും ഞാന് പറയുകയും െച . േമണ മിക്കവാറും
അെതാരു പതിവായിത്തീരു . അങ്ങെന കുറ കാലം
കഴിഞ്ഞേപ്പാള് ഒരു ദിവസം മിസ്റ്റര് വറുഗീസുമാപ്പിള,
“ഈ ഐതിഹ്യങ്ങെളല്ലാം ഇങ്ങെന െവറുെത പറ
കളഞ്ഞാല് േപാരാ, ഇവയില് അേനകം േനര
േമ്പാ കളും അതിശേയാക്തികളും അസംബന്ധങ്ങളും
ഉെണ്ടങ്കിലും നാം അറിഞ്ഞിരിേക്ക ന്നവയായ പല
തത്ത്വങ്ങളും സാരാംശങ്ങളുംകൂടിയുണ്ട്. അതിനാല്
ഇവെയല്ലാം ഒെന്നഴുതണം. നമു മേനാരമയിലും
ഭാഷാേപാഷിണിയിലുമായി സിദ്ധെപ്പടുത്താം.
ഏതു തരം വായനക്കാര് ം ഈവക ഐതിഹ്യങ്ങള്
രുചിക്കാെതവരുെമ േതാ ന്നില്ല. സാരാംശങ്ങ
ള് ഹിക്കാന് ശക്തിയുള്ളവര് അവെയ ഹി ം.
അതില്ലാത്തവര് േനരേമ്പാക്കിനായിെട്ടങ്കിലും ഈവക
ഉപന്യാസങ്ങള് വായിക്കാെത ഇരി കയില്ല” എ
പറയുകയും മ ചില മാന്യന്മാര് അതിെന അനുസരി
പറയുകയും െച . അതിെന്റേശഷം യഥാവസരം
ഞാന് ചില ഐതിേഹ്യാപന്യാസങ്ങള് എഴുതാ
നും മിസ്റ്റര് വര്ഗീസുമാപ്പിള അവെയ യഥാേയാഗ്യം
‘മേനാരമ’യിലും ‘ഭാഷാേപാഷിണി’ മാസികയിലുമാ
യി സിദ്ധെപ്പടുത്താനും തുടങ്ങി. ആ േശഖരത്തില്
ഞാന് എഴുതിയ ‘പറയിെപറ്റ പന്തിരുകുലം’ എന്ന
ഉപന്യാസം 1073-ല് കുംഭം, മീനം, േമടം എന്നീ മാസ
ങ്ങളിെല ‘ഭാഷാേപാഷിണി’ മാസികയില് േചര്
സിദ്ധെപ്പടുത്തിയിരു . അതിെനപ്പറ്റി ആയിടയ്ക്ക്
ഒരു ‘േയാഗ്യന്’ ഒരു വര്ത്തമാനപ ത്തില്, “ഭാഷാ
േപാഷിണീസഭവകമാസിക മിസ്റ്റര് വറുഗീസുമാപ്പി
ളയുെടയും െകാട്ടാരത്തില് ശ ണ്ണി അവര്കളുെടയും
തറവാ വക അല്ലാത്തതിനാല് േകവലം നിസ്സാരങ്ങളും
യാെതാരുപേയാഗവുമില്ലാത്തവയുമായ ‘പറയിെപറ്റ
പന്തിരുകുലം’ എ ം മ മുള്ള ഉപന്യാസങ്ങള് അതില്
േചര് ന്നതു ന്യായമല്ല. മിസ്റ്റര് ശ ണ്ണിയുെട ഈവക
േലഖനങ്ങള് സിദ്ധെപ്പടുത്തിയതിേല െചലവാ
യി ള്ള കടലാ കളുെട വിലയും അച്ചടി ലിയും
ശ ണ്ണി അവര്കളില്നിന്ന് ഈടാക്കി, ‘േകരളപാണി
നീയ’െത്തപ്പറ്റിയും മ ം െ ൗഢങ്ങളായ േലഖനങ്ങെള
ഴുതുന്ന േശഷഗിരി ഭു അവര്കള് െകാടുേക്കണ്ടതാ
ണ്” എ
സ്താവിച്ചിരി ന്നതായി ക . എങ്കിലും
അതിനുമുമ്പായിത്തെന്ന േകരളവര്മ്മ വലിയ േകായി
ത്ത രാന് സി. എസ്സ്. ഐ. തിരുമന െകാ മുത
ലായ പല മഹാന്മാരും െ ൗഢേലഖനകര്ത്താവായ
േശഷഗിരി ഭു എം. ഏ. അവര്കള്തെന്നയും മിസ്റ്റര്
വറുഗീസുമാപ്പിളയുെട േപര്ക്ക് “െകാട്ടാരത്തില് ശ
ണ്ണി അവര്കള് എഴുതുന്ന ‘പറയിെപ പന്തിരുകുലം’
മുതലായ േലഖനങ്ങള് സരസങ്ങളും സാരസംയുക്തങ്ങളു
മായിരി
. ഈ വക ഐതിഹ്യങ്ങള് ഒരു കാല
വളെര വിലയുള്ളവയായിരുന്നതും ഇവയില് നിന്ന്
നമുക്ക് അേനകം തത്ത്വങ്ങള് ഹിക്കാവുന്നതുമാണ്.
അതിനാല് മിസ്റ്റര് ശ ണ്ണിെയ ഉത്സാഹിപ്പിച്ച് ഈ
വക േലഖനങ്ങള് കഴിയുന്നതും വിസ്തരിച്ച് എഴുതിക്കാന്
നിങ്ങള് മിച്ചാല് െകാള്ളാം” എ ം മ ം എഴുതി
യയ്ച്ചിരുന്ന അേനകം എഴു കള് ഞാന് കണ്ടി ള്ള
തിനാല് േമല്പറഞ്ഞ ‘േയാഗ്യ’െന്റ അഭി ായ കടനം
എനിക്ക് ഇച്ഛാഭംഗത്തിേനാ നിരുത്സാഹതേയ്ക്കാ കാ
രണമായിട്ടില്ല. അതിനാല് വീ ം ഞാന് ഓേരാന്ന്
എഴുതിെക്കാ ം മിസ്റ്റര് വറുഗീസുമാപ്പിള അവെയ
സിദ്ധെപ്പടുത്തിെക്കാ മിരു .
മേനാരമയിേലക്ക് എ േദ്ദശിച്ച് എഴുതുന്ന േലഖന
ങ്ങള് പ ത്തിെന സ്ഥലെദൗര്ലഭ്യം വിചാരിച്ച് ഞാന്
അധികം വിസ്തരിക്കാെത ചുരുക്കി എഴുതുന്നതു കണ്ടിട്ട്
ഒരിക്കല് മിസ്റ്റര് വറുഗീസുമാപ്പിള, “ഈ വക ഐതി
ഹ്യങ്ങള് ചുരുക്കി എഴുതിയാല് നന്നായിരി കയില്ല.
കഴിയുന്നതും വിസ്തരി തെന്ന എഴുതിെക്കാളൂ. പ ത്തി
ല് സ്ഥലം മതിയാകാെത വന്നാല് രേണ്ടാ മൂേന്നാ ലക്ക
ങ്ങളിലായി തുടെര േചര്
സിദ്ധെപ്പടുത്താമേല്ലാ.
ഇവെയല്ലാംകൂടി േചര്ത്ത് ഒടുക്കം ഒരു പുസ്തകമാക്കി
സിദ്ധെപ്പടുത്തണെമ കൂടി ഞാന് വിചാരിച്ചി ണ്ട്.
അതിനാല് ഒ ം ചുരുക്കണെമന്നില്ല” എ പറ
.
അേപ്പാള് ഞാന് “ഇതു പുസ്തകമാക്കണെമങ്കില് എല്ലാം
മാറ്റിെയഴുതണമേല്ലാ. ഇേപ്പാള് ഞാന് ഇവെയല്ലാം േല
ഖനരീതിയിലാണേല്ലാ എഴുതിയിരി ന്നത്” എ
പറ
. അതിന് വറുഗീസ് മാപ്പിള അവര്കള്, “മാറി
െയഴുതുകെയാ ം േവണ്ട. പുസ്തകമാകുേമ്പാള് കുറ കൂ
ടി െ ൗഢതയും അര്ത്ഥഗാംഭീര്യവും ചമത്കാരവുെമാ
െക്ക ഉണ്ടായിരുന്നാല് െകാള്ളാം. എങ്കിലും ഈ രീതി
യില്ത്തെന്ന ഇരുന്നാലും േപാെരന്നില്ല. പിെന്ന പുസ്ത
കമായി അച്ചടി ന്ന കാല
വല്ലതും തിരുത്തണെമ
േതാന്നിയാല് നമുക്ക് അങ്ങിെനയും െചയ്യാമേല്ലാ.
അെതാെക്ക അേപ്പാള് നിശ്ചയിക്കാം. ഇേപ്പാള് ഈ
രീതിയില്തെന്ന കഴിയുന്നതും വിസ്തരിെച്ചഴുതിേക്കാളൂ;
അതു മതി” എന്നാണ് മറുപടി പറഞ്ഞത്. അതിനാല്
ഞാന് അതില്പിെന്ന എഴുതിയ ഉപന്യാസങ്ങള് എല്ലാം
ചുരുക്കാെതയും മുന്രീതിയില്ത്തെന്നയുമാണ്. എങ്കി
ലും വറുഗീസുമാപ്പിള അവര്കളുെട അകാല നിര്യാണം
നിമിത്തം എെന്റ ഉപന്യാസങ്ങള് പുസ്തകരൂേപണ
പുറ വരാനുള്ള ഭാഗ്യം ഏതത്കാലപര്യന്തം സിദ്ധി
ച്ചിട്ടില്ല. മിസ്റ്റര് വറുഗീസുമാപ്പിളയുെട വിേയാഗേത്താടു
കൂടി ഈവക ഉപന്യാസങ്ങെളഴുതുവാന് എനിക്ക് തീെര
ഉത്സാഹമില്ലാെതയായി. എങ്കിലും ചില ഉപന്യാസങ്ങ
ള് അതില് പിന്നീടും ഞാന് എഴുതീ ണ്ട്. വറുഗീസുമാ
പ്പിള അവര്കള് കുറ കാലംകൂടി സ്വസ്ഥശരീരനായി
ജീവിച്ചിരുെന്നങ്കില് ഞാന് ഈവക ഉപന്യാസങ്ങള്
ഇതിലധികമായി എഴുതുന്നതിനും അവെയല്ലാം ഇതിനു
മു പുസ്തകാകൃതിയില് പുറ വരുന്നതിനും ഇടയാകു
മായിരു എ ള്ളതിനു സംശയമില്ല. വറുഗീസുമാപ്പിള
അവര്കള് കഴിഞ്ഞതിെന്റ േശഷം ഈ ഉപന്യാസങ്ങള്
പുസ്തകരൂേപണ അച്ചടി
സിദ്ധെപ്പടുത്തണെമേന്നാ
ആെരങ്കിലും സിദ്ധെപ്പടു െമേന്നാ ഉള്ള വിചാരം
ഒരിക്കലും േലശംേപാലും എനി ണ്ടായിരുന്നില്ല.
അങ്ങെനയിരി േമ്പാള് ഇക്കഴിഞ്ഞ മകരമാസ
ത്തില് ‘ലക്ഷ്മീഭായി’ എന്ന മാസികയുെട മാേനജരായ
െവള്ളായ്ക്കല് നാരായണേമേനാനവര്കള് എെന്റ
ഈവക ഉപന്യാസങ്ങള് അേദ്ദഹം സിദ്ധെപ്പടു
ത്തിവരുന്ന ‘ലക്ഷ്മീഭായി ന്ഥാവലി’യില് േചര്
പുസ്തകരൂേപണ സിദ്ധെപ്പടു ന്നതിന് എനിക്ക്
സമ്മതമുേണ്ടാ എന്ന് എേന്നാട് എഴുതിേച്ചാദി കയും
അതിന് ഞാന് സേന്താഷസേമതം സമ്മതി മറുപടി
അയ െകാടു കയും െച . ഞാന് മേനാരമയിലും
ഭാഷാേപാഷിണിയിലും മ ം എഴുതീ ള്ള ഐതിേഹ്യാ
പന്യാസങ്ങെളല്ലാം േശഖരി ന്നതിന് അേദ്ദഹത്തിന്
െസൗകര്യമില്ലാത്തതിനാല് അതുകൂടി ഞാന് െചയ്താല്
െകാള്ളാെമന്ന് അേദ്ദഹം വീ ം എഴുതി അയ കയാ
ല് ഈ ഒന്നാംഭാഗം പുസ്തകത്തിേലക്ക് ആവശ്യെപ്പട്ട
ഇരുപെത്താന്ന് ഉപന്യാസങ്ങള് ഞാന് ഉടെന േശഖ
രിച്ച് അയ െകാടു കയും െച . എന്നാല് എെന്റ
ഇതര കൃതികളുെട ബാഹുല്യം നിമിത്തം അവെയ ആക
പ്പാെട മാറ്റിെയഴുതി ശരിെപ്പടു ന്നതിന് എനിക്ക്
സാധിച്ചില്ല. സ്വല്പമായി ചില േഭദഗതികള് വരുത്തി
മെപ്പടു ന്നതിനു മാ േമ തരെപ്പ
. അതിനാല്
വാചക രീതിയിലും മ ം ഇതില് കാണുന്ന ന നതകള്
സജ്ജനങ്ങളായ വായനക്കാര് ക്ഷമി െകാ െമ
വിശ്വസി
.
ഇ യും പറ
െകാണ്ട് ‘ഐതിഹ്യമാല’ എന്ന
ഈ പുസ്തകത്തില്ക്കാണുന്ന ഉപന്യാസങ്ങള് ഞാന്
പലേപ്പാഴായി എഴുതുകയും മലയാളമേനാരമ, ഭാഷാ
േപാഷിണി മാസിക മുതലായവയില് േചര്
സി
ദ്ധെപ്പടു കയും െചയ്തി ള്ളവയാെണ ം ഇവെയ
ഇേപ്പാള് ഇ കാരം അച്ചടിപ്പി പുറത്തിറക്കീ ള്ളത്
ഭാഷാേപാഷണാര്ത്ഥം പല കാരത്തില് പരി മി
െകാണ്ടിരി ന്ന എെന്റ ിയമി മായ െവള്ളായ്ക്കല്
നാരായണേമേനാനവര്കളാെണ ം സ്പഷ്ടമായി
ണ്ടേല്ലാ. എന്നാല് ഇതില് ഇരുപെത്താന്നാമതായി
േചര്ത്തിരി ന്ന ‘കിട ര് കണ്ടേങ്കാരന്’ എന്ന ആന
െയ റി ള്ള ഉപന്യാസം ‘വിദ്യാവിേനാദിനി’ എ
സിദ്ധിേയാടുകൂടി ചരിച്ചിരുന്ന മാസികയിേലക്ക്
ഞാന് ‘ഭക്ത ിയന്’ എന്ന േപരുവച്ച് എഴുതിയയ
കയും 1078 തുലാത്തിെല വിേനാദിനിയില് േചര്
സിദ്ധെപ്പടു കയും െചയ്തി ള്ളതാണ്. ഇ കാരം
ഞാന് എഴുതുകയും മേനാരമയിലും ഭാഷാേപാഷിണി
യിലും മ ം േചര്
സിദ്ധെപ്പടു കയും െചയ്തി ള്ള
വയും ഈ ഒന്നാം ഭാഗത്തില് ഉള്െപ്പടാത്തവയുമായി
ഇനി ചില ഉപന്യാസങ്ങള്കൂടിയുണ്ട്. ഈ ഒന്നാം
ഭാഗം വായനക്കാര് രുചി ന്നപക്ഷം അവെയ
ല്ലാംകൂടി േചര്ത്ത് രണ്ടാംഭാഗമായി ഒരു പുസ്തകംകൂടി
സിദ്ധെപ്പടുത്താന് ഈ സാധകന്തെന്ന വിചാ
രിച്ചി െണ്ട ള്ള വിവരവും വായനക്കാെര അറിയി
െകാ ം എെന്റ ഈ ഉപന്യാസങ്ങെള ഇ കാരം
പുസ്തകരൂേപണ സിദ്ധെപ്പടു കയും ഇതില് എെന്റ
ജീവചരി സംേക്ഷപംകൂടി എഴുതി േചര് കയും
െചയ്തി ള്ളതില് സാധകെന്റ േപരില് എനി ള്ള
കൃതജ്ഞത സീമാതീതമായിരി
എ ള്ള വാ
സ്തവംകൂടി സ്താവി െകാ ം ഈ സ്താവനെയ
ഇവിെട സമാപിപ്പി െകാ
.
േകാട്ടയം
5-9-1084 (17-4-1909)

െകാട്ടാരത്തില് ശ ണ്ണി

െകാട്ടാരത്തിൽ ശ ണ്ണി
െകാല്ല വര്ഷം 1030 മീനം 23-നു
( ി. വ. 1855 മാര്ച്ച് 23) േകാട്ടയ
ത്ത് വാസുേദവനുണ്ണിയുെട രണ്ടാ
മെത്ത പു നായി ജനി . യഥാ
ര്ത്ഥ േപര് വാസുേദവന്. അച്ഛെന്റ
േപരും ഇതുതെന്നയായിരുന്നതി
നാല് ആദ്യം ത എ ം പിന്നീട്
ത മാറി ‘ശ ’ എ ം വിളിേപ്പ
രു വ . ജാതിേപ്പരായ ഉണ്ണി േച
ര്ത്ത് പില്ക്കാലത്ത് ശ ണ്ണി എ
സിദ്ധനായി.
പ വയ വെര ആശാന്മാരുെട വീടുകളില് െച
പഠി ( ള് വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടായിട്ടില്ല). പതിേനഴാ
മെത്ത വയസ്സില് മണര്കാട്ട് ശങ്കരവാര്യരില് നി ം
‘സിദ്ധരൂപം’പഠി . പിന്നീട് വയസ്കര ആര്യന് നാരാ
യണം മൂസ്സതില്നിന്ന് രഘുവംശം, മാഘം, ൈനഷധം
തുടങ്ങിയ കാവ്യങ്ങളും സഹ േയാഗം, ഗുണപാഠം,
ചികിത്സാ മം, അഷ്ടാംഗഹൃദയം തുടങ്ങിയ പാരമ്പര്യ
ൈവദ്യശാ
ന്ഥങ്ങളും പഠി . 1881-ല് ഗൃഹഭരണം
ഏെറ്റടുേക്കണ്ടി വന്നേതാെട ഗുരുവിെന വിട്ട് പഠനം
സ്വയം തുടര് .
കുഞ്ഞി ട്ടന് ത രാെന്റ നിര്ബന്ധത്തിനു വഴ
ങ്ങിയാണ് 36-മെത്ത വയസ്സില് (1891) സുഭ ാഹരണം
മണി വാളം എഴുതിയത്. പിന്നീട് േകശവദാസചരി
തം രചിച്ചതും ത രാെന്റ നിര്ബന്ധത്താലായിരു .
1881 മുതല് പ
വര്ഷേത്താളം ശ ണ്ണി വിേദ
ശീയരായ ിട്ടീഷ് ഉേദ്യാഗസ്ഥേരയും മ ം മലയാ
ളം പഠിപ്പി വാന് തുടങ്ങി. 1893-ല് മാര് ദിവാന്നാ
േസ്യാസ് െസമിനാരി ൈഹ ളിെല ആദ്യ മലയാളം
മുന്ഷിയായി േജാലിയില് േവശി ന്നതുവെര ഇതാ
യിരു അേദ്ദഹത്തിെന്റ ധാന വരുമാനമാര്ഗ്ഗം.
അതിനിെട അേദ്ദഹം തെന്റ വിവിധങ്ങളായ സാഹിതീ
സപര്യ തുടക്കം കുറി . െകാടുങ്ങ ര് കുഞ്ഞി ട്ടന്
ത രാന്, കവി േകരളവര്മ്മ വലിയേകായിത്ത രാന്
തുടങ്ങിയ മുഖരുമായി അക്കാലത്ത് ഏെറ ഇടപഴകി.
ആയിെട കണ്ടത്തില് വറുഗീസ് മാപ്പിള േകാട്ടയ
തു
ടങ്ങിെവച്ച മലയാള മേനാരമയിലും (1888) ഭാഷാേപാ
ഷിണിസഭയിലും (1892) സഹകരി . െകാ. വ. 1073
(1898) മുതല് ഐതിഹ്യമാലയുെട രചന തുടങ്ങി. വറു
ഗീസ് മാപ്പിളയുെട േ രണ മൂലം മേനാരമയിലും ഭാഷാ
േപാഷിണിയിലും ഖണ്ഡശഃ സിദ്ധീകരിക്കാനായിട്ടാ
യിരു ഐതിഹ്യമാല തുടങ്ങിെവച്ചെതങ്കിലും പിന്നീ
ട് ഏതാണ്ട് ശ ണ്ണിയുെട മരണം വെര രചന തുടര്
േപാന്ന ഒരു പുസ്തകപരമ്പരയായി ഐതിഹ്യമാല മാ
റി.
തിരുവിതാംകൂര്, െകാച്ചി, ിട്ടീഷ് മലബാര്
എന്നീ രാജസദ കളില് നി ം എണ്ണമറ്റ സ്ഥാന
ങ്ങളും സമ്മാനങ്ങളും അേദ്ദഹെത്ത േതടി എത്തി.
ഇ ട്ടത്തില് 1904-ല് െകാച്ചി രാജാവ് സമ്മാനിച്ച
‘കവിതിലകം’ എന്ന സ്ഥാനവും സ്വര്ണ്ണെമഡലും
എടു പറേയണ്ടതാണ്.
മലയാളസാഹിത്യേസാപാനത്തിെന്റ ഉ ംഗ
ശീര്ഷങ്ങളിേലക്ക് സ്വ യത്നം ഒ െകാ മാ ം
അടിെവ കയറിയ ആ സ്ഥിേരാത്സാഹി 1937 ജൂ
ൈല 22-നു (1112 കര്ക്കടകം 7-ന്) ഇഹേലാകവാസം
െവടി
.
െകാ. വ. 1048-ല് ശ ണ്ണിയുെട മാതാവു മരി .
െകാ. വ. 1056-ല് കഴിച്ച ആദ്യവിവാഹത്തിെല ഭാ
ര്യ ഒരു വര്ഷത്തിനുള്ളില് മരണമട
. പിന്നീട്
1062-ല് പുനര്വിവാഹം െച . സന്താനലബ്ധിയി
ല്ലാഞ്ഞ് 1081-ല് മൂന്നാമെതാരിക്കല് കൂടി അേദ്ദഹം
വിവാഹം െച . രണ്ടാം ഭാര്യ 1083-ല് മരി . അന
പത്യതാവിമുക്തി േവണ്ടി 1090-ല് ഏവൂര് പനേവലി
കൃഷ്ണശര്മ്മയുെട രണ്ടാമെത്ത പു ന് വാസുേദവന്
ഉണ്ണിെയ ദെത്തടു
വളര്ത്തി.
ശ ണ്ണിയുെട മൂന്നാമെത്ത പത്നി ി. വ. 1973 െഫ
വരി 23-നും ദ പു ന് വാസുേദവനുണ്ണി 1973 ഡി
സംബര് 3-നും നിര്യാതരായി. വാസുേദവനുണ്ണിയുെട
ഏകപു ന് നാരായണനന് ഉണ്ണി പിന്നീട് കുടുംബത്തി
െന്റ കാരണവരായി തുടര് .
മണി വാള കൃതികള്, നാടകങ്ങള്, പരിഭാഷകള്,
കല്പിതകഥകള്, ആട്ടക്കഥകള്, കിളിപ്പാട്ട്, ൈകെകാ
ട്ടിപ്പാട്ട്, തുള്ളൽപ്പാട്ട്, വഞ്ചിപ്പാട്ട് ഗദ്യ ബന്ധങ്ങള്
എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിലായി അറുപത് കൃതികള് അേദ്ദഹം
രചിച്ചി ണ്ട്.
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പുളിയാമ്പിള്ളി ന രി
ഇേദ്ദഹം ഒരുത്തമ ാഹ്മണനും നല്ല ശാേക്തയനുമാ
യിരു . ദിവസംേതാറും േദവിെയ ഉപാസന ഇേദ്ദഹ
ത്തിനു പതിവുണ്ടായിരു എ മാ മല്ല, െചാവ്വാഴ്ച,
െവള്ളിയാഴ്ച, കറുത്ത വാവു് മുതലായ ദിവസങ്ങളിൽ
മദ്യമാംസാദി നിേവദ്യങ്ങേളാടുകൂടി വിധി കാരമുള്ള
ശക്തിപൂജയുമുണ്ടായിരു . പൂജാനന്തരം, അേദ്ദഹം
ധാരാളം മദ്യം േസവിക്കാറുമു ്. േദവി അേദ്ദഹത്തിനു
ത്യക്ഷമൂർത്തിയായിരു .
ഇേദ്ദഹം മദ്യമാംസാദികൾ കൂട്ടി ശക്തിപൂജ കഴിക്ക
യും മദ്യം േസവി കയും െച ന്ന വിവരം മ
ാഹ്മ
ണർ ധാരാളമായി അറി
എങ്കിലും ഇേദ്ദഹത്തിെന്റ
ദിവ്യത്വം നിമിത്തം അെതാ ം ക പിടി ന്നതിനും
ഇേദ്ദഹത്തിനു പതിത്വം കല്പി ന്നതിനും ആർ ം
കഴിഞ്ഞില്ല. ഇേദ്ദഹം ഇല്ലാത്ത സ്ഥല െവ ് ന രി
മാർ കൂടിയിരു െകാ ്, “ഇയ്യാൾ ശുദ്ധ നീചനാണു്.
ഇെതാെക്ക ാഹ്മണർ േചർന്നതാേണാ? നമുക്കിനി
ഈ ക കുടിയെന ന െട ഇല്ലങ്ങളിൽ യാെതാരടിയ
ന്തിരത്തിനും ക്ഷണിക്കരുതു്. ക്ഷണിക്കാെത വന്നാൽ
അടി പുറത്താക്കണം. നമുക്കാർ ം യാെതാരടിയ
ന്തിരത്തിനും ഇയ്യാളുെടയവിെട േപാവുകയും േവണ്ട”
എെന്നാെക്ക പറയും എങ്കിലും ഇേദ്ദഹേത്താടു േനരി ്
ഒ ം പറയാൻ ആർ ം യുക്തിയുണ്ടായിരുന്നില്ല. തക്ക
തായ ഒരു ലക്ഷ്യം കിട്ടാെത ഒരാൾ
് കല്പി ന്ന
െതങ്ങെനയാണു്? അതിനാൽ വല്ലതും ലക്ഷ്യം ക പി
ടിക്കണെമ നിശ്ചയി സ്വേദശികളായ ന രിമാെര
ല്ലാംകൂടി അതിനു തരം േനാക്കിെക്കാണ്ടിരു .
അങ്ങെനയിരി േമ്പാൾ ഒരു െവള്ളിയാഴ്ച നാൾ
പുളിയാമ്പിള്ളി ന രി ശക്തിപൂജ മദ്യം വാങ്ങാനായി
േപായിരി
എ ള്ള വിവരം ന രിമാർക്കറിവു
കിട്ടി. ഉടെന അവർ പലർകൂടി ഇേദ്ദഹം മദ്യവുംെകാ
വരുേമ്പാൾ ഇട െവ പിടിക്കണെമ നിശ്ച
യി വഴിവക്ക ് ഒരു സ്ഥല
െചെന്നാളിച്ചിരു .
കുറ സമയം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ പുളിയാമ്പിള്ളി ന രി
മദ്യകുംഭവും തലയിൽ െവ വരവായി. ഉടെന ന
രിമാെരല്ലാം കൂടി ചു ം െച വള
. കാര്യം പറ്റി
േപ്പായി എ വിചാരി ംെകാ ് ഇവർ “ഈ കുടത്തി
െലന്താെണ” േചാദി . ഇവർ തെന്ന ചതിക്കാൻ
വന്നിരി ന്നവരാെണ പുളിയാമ്പിള്ളി ന രി
മനസ്സിലായി. ഇവരുെട ചതിെയാ ം തേന്നാടു പ
കയിെല്ല ് ഇേദ്ദഹത്തിനു നല്ല നിശ്ചയമുണ്ടായിരു
എങ്കിലും, ഇവർക്കിവരുെട ഉത്സാഹം ഫലി എ
വിചാരി കുറ കൂടി സേന്താഷമുണ്ടാക്കീ പിന്നീടു്
അബദ്ധമാക്കി വിടാെമ വിചാരി തത്ക്കാലം ഒ ം
മിണ്ടാെത പരുങ്ങാൻ ഭാവി . അേപ്പാേഴ ം ന രി
മാർ ് ഉത്സാഹം വർധി . “എന്താ കുടത്തിൽ, എന്താ
കുടത്തിൽ” എെന്നല്ലാവരും േചാദ്യം മുറുക്കമായി. പുളി
യാമ്പിള്ളി ന രി വലിയ ജളത സംഭവിച്ച ഭാവത്തിൽ
ആരുേടയും േനെര േനാക്കാെത മുഖം കുമ്പി കീേഴ്പാ
േനാക്കിെക്കാ ്, “ഇതിൽ വിേശഷിെച്ചാ മില്ല”
എ പതുെക്ക പറ
. അേപ്പാൾ ചിലർ “എന്നാൽ
കുടം അഴി കാണണം” എന്നായി. ചിലർ കുടം പിടി
താെഴയിറക്കിെവ . അേപ്പാൾ മദ്യത്തിെന്റ ഗന്ധം ധാ
രാളമായി വന്നതുെകാ കുടത്തിനകെത്തന്താെണ
ന രിമാർ നിശ്ചയമായി. അതിനാൽ കുടം അട
െകട്ടിയിരി ന്നതു് അഴി കാണണെമ ള്ള മുറു
ക്കം കലശലായിക്കഴി
. അേപ്പാൾ പുളിയാമ്പിള്ളി
ന രി “എന്തിനഴി കാണു ? ഇതിൽ കുറ കളി
യടയ്ക്കയാണു്. അകായിേല മൂ ം കൂട്ടാൻ കളിയടയ്ക്ക
േവണെമ പറഞ്ഞി വാങ്ങിെക്കാ േപാവുകയാ
ണു്” എ പറ
. അേപ്പാൾ ന രിമാർ “എന്നാൽ
ഈ കളിയടയ്ക്ക ഞങ്ങൾെക്കാ കാണണം” എന്നാ
യി. എന്തിനു വളെര പറയു , കുടമഴി കാണിക്കാൻ
അേദ്ദഹം മടി ംേതാറും കുടത്തിൽ മദ്യമാെണ ള്ള
നിശ്ചയവും അതഴി കാണണെമ ള്ള നിർബന്ധവും
ന രിമാർ കലശലായിത്തീർ . അഴി കാണി
ക്കാെത വിട്ടയയ്ക്കിെല്ല തീർച്ചയായേപ്പാൾ പുളിയാമ്പി
ള്ളി ന രി “എന്നാൽ കേണ്ടാളിൻ” എ പറ
കുട
ത്തിെന്റ മൂടി അഴി . ന രിമാർ േനാക്കിയേപ്പാൾ കുടം
നിറ ് നല്ല ഒന്നാന്തരം കളിയടയ്ക്കയായിരു . ന രിമാ
െരല്ലാം മധ്യമമായിേപ്പായി എ പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ.
എല്ലാവരും േപായേപ്പാൾ പുളിയാമ്പിള്ളി ന തിരി
കുടം പൂർവസ്ഥിതിയിൽ അട െകട്ടി എടു ംെകാ ്
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഇലേത്ത േപായി. പൂജയുെട സമയ
മായേപ്പാൾ കളിയടയ്ക്ക മദ്യംതെന്ന ആയിത്തീരുകയും
െച .

ഇങ്ങെന പലവിധത്തിൽ പരീക്ഷിച്ചി ം ഇേദ്ദഹം
മദ്യപാനം െച
ണ്ട ള്ളതിനു തക്കതായ ഒരു
ലക്ഷ്യം ക പിടി ന്നതിനു ന രിമാർ വിചാരിച്ചി
കഴിഞ്ഞില്ല. പൂജി ന്നതും മദ്യം േസവി ന്നതും
പുരയ്ക്കക തെന്നയാണു് പതിവു്. അതു രാ ികാലങ്ങ
ളിലായിരിക്കയും െച ം. അങ്ങെനയുള്ള സമയങ്ങളിൽ
ആെരങ്കിലും കാണാൻ െചന്നാൽ “ഇേപ്പാൾ സമയമില്ല.
രാവിെല ആവെട്ട” എ പറയുന്നതിനു ഭൃത്യന്മാെര ശട്ടം
െകട്ടിയിരി ം. പിെന്ന രാ ിസമയ
വാതിലട
കിട ന്ന ഇേദ്ദഹത്തിെന ആർെക്കങ്കിലും െച
കാണാൻ കഴിയുേമാ? പകൽ പുറ
കാണുേമ്പാ
െഴ ം കുടിച്ചി ണ്ടായിരിക്കയുമില്ല. പിെന്ന എ
നിവൃത്തിയാണുള്ളതു്?
ഇങ്ങെന ഒരു നിവൃത്തിമാർഗവും ഇല്ലാെത വളെര
ക്കാലം വിഷമിച്ചതിെന്റ േശഷം ന രിമാെരല്ലാവരും
കൂടി വിവരം രാജാവിങ്കൽ അറിയി . ശക്തിപൂജയുള്ള
ദിവസം നിശ്ചയമായി അറി
പറഞ്ഞാൽ നിവൃത്തി
യുണ്ടാക്കാെമ രാജാവു കല്പി . പിെന്ന ന രിമാ
െരല്ലാവരുംകൂടി കർക്കടകത്തിൽ കറുത്ത വാവിന്നാൾ
ശക്തിപൂജയുെണ്ട ള്ള വിവരം സൂക്ഷ്മമായി അറി
രാജാവിങ്കൽ ഹിപ്പി . പുളിയാമ്പിള്ളി ന രി പതി
വുേപാെല പൂജയും കഴി മദ്യവും േസവി മദാന്ധഹൃ
ദയനായിക്കിടന്ന സമയം അേദ്ദഹെത്ത വിളി െകാ
വരുവാനായി രാജാവാളയ . രാജാവിെന്റ ആൾ
ന രിയുെട ഇല്ല
െച വിവരം ദാസി മുഖാന്ത
രം അകായിൽ ഹിപ്പി . അന്തർജനം ആ വിവരം
ന രിയുെട അടുക്കൽ െച പറ
. അേപ്പാൾ മദ്യ
ത്തിെന്റ ലഹരിെകാ േബാധംെക കിടന്ന ന രി
“ആെട്ട നിലാവുദി േമ്പാൾ െചല്ലാം. ഇേപ്പാൾ ഇരുട്ട
യാസമുെണ്ട പറഞ്ഞയേച്ച ്” എ പറ
.
അന്തർജനം ആ വിവരം ദാസിമൂലം രാജഭൃത്യേനാടു പറ
ഞ്ഞയ കയും െച .

പുളിയാമ്പിള്ളി ന രി െവളിവു കൂടാെത വരുന്നതു
കാണുന്നതിനും രാജാവിെന ടി സാക്ഷിയാക്കി െവ
െകാ
് കല്പി ന്നതിനുമായി അ രാജസന്നി
ധിയിൽ അസംഖ്യം ന രിമാർ കൂടിയിരു . അേപ്പാൾ
രാജഭൃത്യൻ വ “ന രി നിലാവുദി േമ്പാൾ വരാ
െമ പറഞ്ഞിരി
” എ രാജാവിെന്റ അടുക്കൽ
അറിയി . അതുേക ന രി മദ്യപാനം െച െവളിവു
കൂടാെത പറഞ്ഞയച്ചതാെണ ് എല്ലാവരും തീർച്ചെപ്പ
ടുത്തി. കറുത്തവാവിന്നാൾ ച നുദിക്കെയ ള്ളതു് ഒരി
ക്കലും ഉണ്ടാകാത്തതാകയാൽ അതു സ്വേബാധമുള്ളവർ
പറയുകയില്ലേല്ലാ. അേപ്പാൾ രാ ി കുെറ അധികമായ
തിനാൽ ന രിമാരാരും അവരവരുെട ഇല്ലങ്ങളിേല
േപായില്ല. രാജാവു് പള്ളിയറയിേലെക്കഴുന്നള്ളിയതി
െന്റ േശഷം എല്ലാവരും രാജഭവനത്തിൽത്തെന്ന ഓേരാ
സ്ഥല
േപായിക്കിട റങ്ങി.
ഏകേദശം അർധരാ ിയായേപ്പാൾ പുളിയാമ്പിള്ളി
ന രി േബാധം വീണു. അേപ്പാൾ അേദ്ദഹത്തിനു
രാജാവിെന്റ ആൾ വന്നിരു എേന്നാ താൻ എേന്താ
അസംബന്ധം പറഞ്ഞയ എേന്നാ ഏതാെണ്ടാെക്ക
ഒരു സ്വപ്നം േപാെല ഓർമേതാ കയാൽ വിവരം
അന്തർജനേത്താടു േചാദിക്കയും ഉണ്ടായ വ ത അന്തർ
ജനം പറയുകയും െച . നിലാവുദി േമ്പാൾ െചല്ലാ
െമന്നാണു് പറഞ്ഞയച്ചിരി ന്നെത േകട്ടേപ്പാൾ
ന രി തത്ക്കാലം ഒന്നന്ധാളി . എങ്കിലും സർവ
േലാൈകകമാതാവായിരി ന്ന സാക്ഷാൽ ശക്തിയുെട
സഹായമുള്ളതുേകാ ് തനി ് ഒ ം ദുഃസാദ്ധ്യമായും
അവമാനകരമായും വരികയിെല്ല ള്ള വിശ്വാസേത്താ
ടുകൂടി അേദ്ദഹം ഉടെന എണീ രാജസന്നിധിയിേല ്
പുറെപ്പ . പുറത്തിറങ്ങി േനാക്കിയേപ്പാൾ പൂർണച ൻ
ആകാശമധ്യത്തിങ്കൽ കാശി നിൽ ന്നതും നല്ല വി
ശദച ിക േലാകെമല്ലാം നിറ
പരന്നിരി ന്നതും
കാണെപ്പ . അതിനാൽ അത്യന്തം സ ഷ്ടഹൃദയനായ
ന രി േവഗത്തിൽ രാജഭവനത്തിെലത്തി രാജാവു കി
ട റ ന്ന പള്ളിയറവാതില്ക്കൽ െച മുട്ടി വിളി .
ഉടെന രാജാവുണർ ് “ആരതു്?” എ േചാദി .
“ഞാൻതെന്ന, പുളിയാമ്പിള്ളി” എ ന രി ഉടെന
രാജാവു പുറത്തിറങ്ങി േനാക്കിയേപ്പാൾ പറ
. പൂർണ
ച െനയും ച ികാ കാശെത്തയും ക ് അത്യന്തം
വിസ്മയി . അേപ്പാൾത്തെന്ന രാജാവു ഭൃത്യന്മാെരപ്പറ
ഞ്ഞയ ന രിമാെരെയല്ലാം വിളി വരുത്തി. എല്ലാവ
രും ഇതുക ് ഏറ്റവും അ തെപ്പ . രാജാവു പുളിയാ
മ്പിള്ളി ന രി ് അനവധി സമ്മാനങ്ങളും െകാടു
സേന്താഷിപ്പിച്ചയ . അേദ്ദഹം അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഇല്ല
െത്തത്തിയേപ്പാേഴ ം ച നും ച ികയും മറ
നല്ല
ഇരുട്ടാവുകയും െച . ആ കാണെപ്പട്ടതു് സാക്ഷാൽ
ച നും ച ികയുമല്ലായിരു എ പറേയണ്ടതില്ല
േല്ലാ. ഭക്തവത്സലയായ േദവി ഭക്തനായ ന രി ്
അവമാനം സംഭവിക്കാെത ഇരിക്കാൻ േവണ്ടി തെന്റ കു
ണ്ഡലങ്ങളിൽ ഒെന്നടു ് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കയായിരു
െചയ്തതു്. അതു് കണ്ടവർെക്കല്ലാം ച നായി അതിെന്റ
േശാഭ ച ികയായി േതാന്നി എേന്നയു .
ഇ കാരം പലരും പല വിധത്തിൽ പരീക്ഷിച്ചി
ം പുളിയാമ്പിള്ളി ന രിെയ അവമാനി ന്നതിേനാ
അേദ്ദഹത്തിെന്റ മദ്യപാനെത്ത ത്യക്ഷെപ്പടു ന്നതി
േനാ അേദ്ദഹത്തിനു
് കല്പി ന്നതിേനാ കഴിഞ്ഞി
ല്ല. േദവി സാദം േവണ്ടതുേപാെല സിദ്ധിച്ചി ള്ളവെര
ജയിക്കാൻ ആരു വിചാരിച്ചാലും കഴിയുന്നതല്ലേല്ലാ.
പുളിയാമ്പിള്ളി ന രി ഒരു നല്ല മ വാദിയുമാ
യിരു . അേദ്ദഹെത്ത മ വാദത്തിനായി പലരും
ക്ഷണി െകാ ് േപാവുക പതിവായിരു . അേദ്ദഹം
ഒഴിച്ചാൽ ഒഴിയാത്ത ബാധ ഒ ം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
ന രി മ വാദത്തിനും മ മായി അന്യസ്ഥലങ്ങളിൽ
േപാവുേമ്പാൾ േദവി ത്യക്ഷമൂർത്തിയായി ് അേദ്ദഹ
േത്താടുകൂടി േപാവുക പതിവായിരു . എങ്കിലും അതു്
അന്യന്മാർ ് അ ത്യക്ഷം തെന്ന ആയിരു .
ഒരു ദിവസം ന രി എവിെടേയാ േപായി ഒരു
മ വാദം കഴി
് അർധരാ ി ന രി മു ം േദവി
പി മായി ഇല്ലേത്ത പുറെപ്പ . കുെറ വഴി േപാ
ന്നതിെന്റ േശഷം ഒരിക്കൽ ന രി തിരി
േനാക്കി
യേപ്പാൾ േദവിെയക്കണ്ടില്ല. എവിെടേപ്പായതായിരി
ം എ സംശയി കുറ േനരം തിരി
നി .
എന്നി ം കാണായ്കയാൽ ന രി വ്യസനമായി. ഒന്ന
േന്വഷിച്ചി േവണം േപാകാെന നിശ്ചയി ് അേദ്ദഹം
േപാന്ന സ്ഥലേത്ത തെന്ന തിരിെയ റെപ്പ . കുറ
െചന്നേപ്പാൾ വഴി സമീപം ഒരു പറയെന്റ മാടത്തിൽ
ഒരു പറയൻ ഒരു വാളും പീഠവും െവ േദവിെയ പൂജി
ന്നതും െകാ ന്നതും ചാ ന്നതും ചില േസ്താ ങ്ങൾ െചാ
ല്ലി തി ന്നതും േദവി ആ പൂജ ഏ െകാ ് ആ പീഠ
ത്തിേന്മൽ ഇരി ന്നതും ന രി ക . (േദവിെയ പറയ
നു കാണാൻ പാടില്ലായിരു താനും). അവെന്റ പൂജയും
മ ം കഴിയുന്നതുവെര ന രി എല്ലാം ക ംെകാ ്
വഴിയിൽത്തെന്ന നി . അെതല്ലാം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ
േദവി എണീ ് അവിെടനി പുറെപ്പ ന രിയൂെട അടു
ക്കൽ വ . അേപ്പാൾ ന രി “അല്ലേയാ േദവി! ഈ
പറമാടത്തിലും മ ം അവിടുെന്നഴുെന്നള്ളിയതു് വലിയ
കഷ്ടമാണു്. മ ത ാദികെളാ മില്ലാെത നീചനായ
ആ പറയൻ പൂജിച്ചതിെന അവിടു ൈകെക്കാ കയും
അവെന്റ നിേവദ്യാംശെത്ത അവിടുന്നനുഭവി കയും
െച ന്നതു കണ്ടി ് എനി ് വളെര വല്ലാെത േതാന്നി.
ഇനി േമലാെലങ്കിലും ഇങ്ങെനയുള്ളതിനു േപാകാതി
രുന്നാൽ െകാള്ളാം” എ പറ
. ഇതു േക േദവി
ചിരി ംെകാ ് “അല്ലാ, അ ് ഇതുവെര എെന്റ സ്വ
ഭാവം നല്ലേപാെല അറിഞ്ഞിട്ടില്ല, അേല്ല? അേങ്ങ
മനഃശുദ്ധിയും ഭക്തിയും മതിയായിട്ടില്ല. എെന്ന റി
ഭക്തിയുള്ള എല്ലാവരും എനിെക്കാ േപാെലയാ
ണു്. ചണ്ഡാലെന ം ാഹ്മണെന മുള്ള വ്യത്യാസം
എനിക്കില്ല. ഭക്തിയുള്ളവർ ആരു വിളിച്ചാലും എനി
ക്കവിെട േപാകാതിരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല. ഞാൻ
മ ത ാദികെളക്കാൾ ഗണി ന്നതു് ഭക്തിെയയാ
ണു്. ഈ തത്വം അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത അേങ്ങെട കൂെട
ഞാൻ വരുന്നില്ല. ഇനി അേങ്ങ ് എെന്നക്കാണാനും
കഴിയില്ല എങ്കിലും പതിവിൻ കാരം ഭക്തിേയാടുകൂടി
എെന്ന ഉപാസി െകാണ്ടിരുന്നാൽ അ വിചാരി
ന്ന കാര്യെമല്ലാം ഞാൻ സാധിപ്പി തരികയും െചയ്യാം”
എന്നരുളിെച്ച ് അവിെടത്തെന്ന അന്തർധാനവും െച .
അതിൽപ്പിെന്ന ന രി മാംസച
െകാ േദവി
െയ കണ്ടിട്ടില്ല. േദവി അ ത്യക്ഷയായതിെന്റ േശഷം
അധികകാലം അേദ്ദഹം ജീവിച്ചിരുന്നി മില്ല.
പുളിയാമ്പിള്ളി ന രിെയ മലയാളത്തിൽ പല
േദശങ്ങളിലും പല ജനങ്ങളും ഇ ം കുടുംബപരേദവ
തയായി െവച്ചാചരി വരു
്. കർക്കിടമാസത്തി
ലും തുലാംമാസത്തിലും മ ം പുളിയാമ്പിള്ളി ന രി
െവള്ളംകുടി െവ ക എെന്നാരു കാര്യവും പേലട ം
നട
്. പുളിയാമ്പിള്ളി ന രി െവള്ളംകുടി ാർ
ത്ഥിച്ചാൽ സകല കാര്യങ്ങളും സാധി െമന്നാണു് ചി
ലരുെട വിശ്വാസം. സന്തതിയുണ്ടാകാനായി ം സമ്പ
ണ്ടാകാനായി ം ബാേധാപ വങ്ങൾ, േരാഗങ്ങൾ
മുതലായവ മാറുന്നതിനായി ന രി െവള്ളംകുടി
ാർത്ഥിക്ക പേലട ം നടപ്പാണു്. േമാഷണം െത
ളിയി ന്ന വിഷയത്തിലാണെ ഇതു ധാനം. പു
ളിയാമ്പിള്ളി ന രി െവള്ളംകുടി ാർത്ഥിച്ചാൽ
െതളിയാത്ത േമാഷണം േലാകത്തിലിെല്ലന്നാണു് ചിലർ
പറയുന്നതു്. െവള്ളംകുടി ാർത്ഥിച്ചാൽ നാല്പെത്താ
ദിവസത്തിനകം േമാഷ്ടിച്ചവൻ മാ േചാദി െകാ
േമാഷണെത്താണ്ടി ഉടമസ്ഥെന്റ പാദത്തിങ്കൽ െകാ
െച നമസ്കരി ം. അങ്ങെന െചയ്തിെല്ലങ്കിൽ ആ
േമാഷ്ടാവും അവെന്റ തറവാട്ടിലുള്ള എല്ലാവരും രക്തം
ഛർദ്ദി മരി ം. കാര്യം സാധിച്ചി
ാർത്ഥന നട
ത്താെതയിരുന്നാൽ േമാഷ്ടാവിെന്റ അനുഭവംതെന്ന
ഉടമസ്ഥനും സിദ്ധി ം. പുളിയാമ്പിള്ളി ന രിയുെട
സ്വഭാവം കായംകുളം വാളുേപാെല ഇരുഭാഗ ം മൂർച്ചയു
ള്ളതാണു്. ഇേദ്ദഹെത്തേപ്പാെല ഉ മൂർത്തിയായി േവ
െറ യാെതാരു മൂർത്തിയുമില്ല എന്നിങ്ങെന പറയുകയും
വിശ്വസി കയും െച ന്നവർ ഇക്കാല
ധാരാളമു ്.
വളെരക്കാലം മുേമ്പ മരി േപായിരി ന്ന ഇേദ്ദഹെത്ത
റി ള്ള ഭയഭക്തിവിശ്വാസബഹുമാനങ്ങൾ ഇക്കാലം
വെര നിലനിൽക്കണെമങ്കിൽ, ഇേദ്ദഹം ജീവിച്ചിരുന്ന
കാല ് ഇേദ്ദഹത്തിെന്റ ദിവ്യത്വങ്ങളും അ തകർമ്മ
ങ്ങളും സാമാന്യെമാ മല്ലായിരു െവ എല്ലാവർ ം
ഊഹിക്കാവുന്നതാണു്.
ഇേദ്ദഹത്തിെന്റ ഇല്ലം േകാഴിേക്കാട്ടായിരു
എ ം ഇേദ്ദഹം ചരമഗതിെയ ാപിചി ് ഇേപ്പാൾ
അ
റു സംവത്സരത്തിൽ അധികമായിരി
എ മാണു് േകട്ടിരി ന്നതു്.
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കല്ലന്താറ്റിൽ ഗുരുക്കൾ
േകാല നാ കാരനായ ഒരു ാഹ്മണൻ ആയുധവിദ്യ
അഭ്യസിക്കണെമന്ന ആ ഹേത്താടുകൂടി േകാഴിേക്കാ
വ േചർ . അവിെട അക്കാലെത്ത മൂന്നാം മുറ
രാജാവു് വലിയ അഭ്യാസിയായിരുന്നതിനാൽ ഈ ാ
ഹ്മണൻ അേദ്ദഹെത്ത െച ക തെന്റ ആ ഹം
അറിയി . രാജാവു സേന്താഷസേമതം ാഹ്മണെന്റ
അേപക്ഷെയ സ്വീകരി . ഒരു സുമുഹൂർത്തത്തിങ്കൽ
ാഹ്മണൻ അഭ്യാസം ആരംഭി കയും െച .
ഇങ്ങെന ഒരു െകാല്ലം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ ഒരു ദിവ
സം ഗുരുവായ രാജാവു ശിഷ്യനായ
ാഹ്മണേനാടു്
“ഇേപ്പാൾ അേങ്ങപ്പിടിക്കാനായി എ േപർ വന്നാൽ
തടു നിർത്താ”െമ േചാദി . അേപ്പാൾ
ാഹ്മ
ണൻ “പതിനായിരം േപരുവന്നാൽ ഒരു യാസവും
കൂടാെത ഞാൻ തടു നിർത്താം” എ ത്തരം പറ
.
“അതുെകാ മതിയായില്ല. കുറ കൂടി അഭ്യസിക്കണം”
എ പറ
രാജാവു വീ ം പഠിപ്പി െകാണ്ടിരു .
ാഹ്മണൻ അതിജാ തേയാടുകൂടി പഠി ം െകാ
താമസി . അങ്ങെന ഒരു െകാല്ലം കൂെട കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ
വീ ം ഗുരു േമൽ കാരം േചാദി . അേപ്പാൾ “അയ്യാ
യിരം േപരു വന്നാൽ തട
നിർത്താം” എ
ാഹ്മ
ണൻ പറ
. “ഇനിയും മതിയായില്ല” എ പറ
പിെന്നയും അഭ്യസിപ്പി .
ഇങ്ങെന ഓേരാ െകാല്ലം കൂടുേമ്പാൾ േമൽ കാരം
ഗുരു േചാദിക്കയും ശിഷ്യൻ “രണ്ടായിരം േപെരത്തടു
ക്കാം, ആയിരംേപെരത്തടുക്കാം, അ
റുേപെരത്തടു
ക്കാം” എന്നിങ്ങെന പറയുകയും െച െകാണ്ടിരു .
അങ്ങെന പ
െകാല്ലം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ “ഇേപ്പാൾ
എ േതാ
” എ ഗുരു േചാദി . “ഒരാൾ വന്നാൽ
തട
നിർത്താെമ േതാ
്” എ ശിഷ്യൻ
ഉത്തരം പറ
. “ഇനിയും മതിയാെയ േതാ ന്നി
ല്ല. കുറ കൂെട പഠിക്കണം” എ പറ
ഗുരു പിെന്ന
യും പഠിപ്പിക്കയും ശിഷ്യൻ പഠി കയും െച െകാണ്ടി
രു . ഈ ഗുരുശിഷ്യന്മാരുെട േമൽപറഞ്ഞ േചാേദ്യാ
ത്തരങ്ങൾെകാ ് അല്പജ്ഞാനം അഹമ്മതിെയ ഉണ്ടാ
ന്നതാെണ സ്പഷ്ടമാകു . ആദ്യം ാഹ്മണൻ
നിേരാധനമാർഗങ്ങളല്ലാെത പരാ മണൈവഷമ്യങ്ങൾ
ഹിക്കായ്കയും പിന്നീടു് അതുകൂെട ഹി തുട കയും
െചയ്തതുെകാണ്ടാണു് േമൽ കാരം പറഞ്ഞതു്.
ഇങ്ങെന കുറ കാലംകൂെട കഴിഞ്ഞേപ്പാേഴ ്
ഈ
ാഹ്മണൻ ഒെരാന്നാന്തരം അഭ്യാസിയായി
ത്തീർ . ഇനി പഠിച്ചതു മതി എ ് അേദ്ദഹത്തിനു
തെന്ന േതാന്നി ടങ്ങി. എങ്കിലും ഗുരു സമ്മതിച്ചില്ല.
ശിഷ്യവത്സലനായ ആ രാജാവു് “േപാരാ േപാരാ,
െമ കണ്ണാകണം” എ പറ
ംെകാ പിെന്നയും
അഭ്യസിപ്പി .
ഇങ്ങെനയിരി േമ്പാൾ ഒരു ദിവസം ഈ ാഹ്മ
ണൻ രാവിെല പതിവുള്ള അഭ്യാസവും കഴി
േത
കുളിക്കാനായി സർവാംഗം എണ്ണയും േത െകാ പുറ
െപ്പ .
ാഹ്മണൻ അവിെടയുള്ള ഒരു മതിൽെക്കട്ടിനക
ത്തിരുന്നാണു് എണ്ണ േതച്ചതു്. ആ മതിൽെക്കട്ടിൽനി ്
പുറേത്തക്കിറ ന്നതിനുള്ള വാതിൽക്കൽ മതിൽ പു
റത്തായി ര വശ ം ഓേരാരുത്തർ ഓേരാ കുന്തവും
പിടി െകാ നി ന്നതിനും
ാഹ്മണൻ വാതിൽ
ക്കൽ വന്നിറ േമ്പാൾ ര േപരും ര വശ നി
െപെട്ട കു ന്നതിനും കല്പനെകാടു
ര േപെര
ഗുരുവായ രാജാവു നിർത്തീ ണ്ടായിരു . രാജാവും
അവിെട ഒരു സ്ഥല
മറഞ്ഞിരുന്നിരു .
ാഹ്മ
ണൻ ഈ വിവരെമാ ം അറിയാെത പതിവുേപാെല
വാതിൽക്കൽ വ ് പുറേത്തക്കിറങ്ങി. െപെട്ട ര
വശ ം നിന്നിരുന്ന കുന്തക്കാർ ഓേരാ കു ം െവ
െകാടു . കു െകാണ്ടതിെന്റ േശഷേമ ാഹ്മണൻ
കുന്തക്കാെര ക
. എങ്കിലും ഉടെന അേദ്ദഹം അവി
െടനി ചാടിക്കള
. ഗുരുവായ രാജാവു െവളിയിൽ
ഇറങ്ങിവ േനാക്കിയേപ്പാൾ ര കുന്തത്തിെന്റയും
അറ്റ ് എണ്ണ പറ്റിയും ാഹ്മണെന്റ േദഹ ് െതാലി
േപാലും മുറിയാെതയും ഇരി ന്നതായും ക . രാജാവു
വളെര സേന്താഷി ്, “ഇതാണു് െമയ്യ് കണ്ണാകണം
എ പറയാറുള്ളതിെന്റ അർത്ഥം. ഇനി അഭ്യാസം
മതിയാക്കാം” എ ശിഷ്യേനാടു പറ
. “എല്ലാം
അവിടുെത്ത കൃപ” എ ശിഷ്യനും പറ
. രാജാവു
േകാവിലകേത്ത ം ാഹ്മണൻ കുളിക്കാനുംേപാകയും
െച . രാജാവു് ഇ കാരം തെന്റ ിയശിഷ്യെന കു
ന്തംെകാ ് കുത്തിച്ചതു ശിഷ്യെന്റ അഭ്യാസബലെത്ത
പരീക്ഷി ന്നതിനായി ം ഇതുെകാ തെന്റ ശിഷ്യനു്
അപകടെമാ ം പിണയുകയിെല്ല ള്ള നിശ്ചയമുണ്ടാ
യി ം ആെണ ള്ളതു േത്യകം പറയണെമന്നില്ലേല്ലാ.
കണ്ണിൽ എെന്തങ്കിലും േപാകുന്നതിനു െകാള്ളാൻ തുട
േമ്പാൾ എ യും േവഗത്തിൽ അതു അട
േപാകു വ
േല്ലാ. അതുേപാെലയുള്ള സ്വാധീനത ശരീരത്തിനുമുണ്ടാ
കണെമന്നതാണു് “െമ ം കണ്ണാകണം” എ ള്ളതിെന്റ
അർത്ഥം. അത്യന്തം ഊേക്കാടുകൂടി കുത്തിയ അതിനി
ശിതങ്ങളായ കുന്തങ്ങൾ തെന്റ േദഹത്തിൽ െകാണ്ടതി
െന്റേശഷം വിവരമറി
െതാലിമുറിയുന്നതിനു മുമ്പായി
ചാടിക്കളയണെമങ്കിൽ അേദ്ദഹത്തിനു എ മാ ം െമ
യ്സ്വാധീനമുണ്ടായിരിക്കണം. അേപ്പാൾ അേദ്ദഹത്തി
നു െമ കണ്ണാകണെമ ഗുരുവിനുണ്ടായിരുന്ന അഭി
ായം സഫലമായി എന്നറികയാലാണു് ഗുരു “ഇനി
അഭ്യാസം മതിയാക്കാം” എ സമ്മതിച്ചെത ള്ളതു
പറയണെമന്നില്ലേല്ലാ.
ാഹ്മണൻ പിെന്നയും കുറ കാലം ഗുരുസന്നിധി
യിൽ താമസി തനി ണ്ടായിരുന്ന സേന്ദഹങ്ങൾ
സകലവും തീർത്തതിെന്റേശഷം യഥാശക്തി ഗുരുദക്ഷി
ണയും കഴി ് അനു ഹവും വാങ്ങി അവിെടനി പു
റെപ്പ .
അനന്തരം അേദ്ദഹം ഓേരാ രാജ്യങ്ങളിൽ സഞ്ചരി
് േമണ കായംകുള
െച േചർ . ആ രാജ്യം
അ തിരുവിതാംേകാേട്ട േചർന്നിട്ടില്ലായിരു .
കായംകുള
രാജാവിെന െച ക ് അേദ്ദഹത്തിെന്റ
കല്പന കാരം അവിടെത്ത ൈസന്യങ്ങെള ആേയാധ
നവിദ്യ അഭ്യസിപ്പി െകാ ് കുറെഞ്ഞാരു ദിവസം
അവിെട താമസി . എങ്കിലും അധികകാലം താമസി
യാെത അവിടെത്ത രാജാവിെന്റ നടപടികൾ അേദ്ദഹ
ത്തിനു് അ രസിക്കായ്കയാൽ അേദ്ദഹം അവിെടനി
െപായ്ക്കള
.
പിെന്നയും പലസ്ഥലങ്ങളിലും സഞ്ചരി ് ഒടുക്കം
അേദ്ദഹം അക്കാല
തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാക്ക
ന്മാെരഴുന്നള്ളിത്താമസിച്ചിരുന്ന പത്മനാഭപുര
െച
േചർ . അേപ്പാൾ 933-ൽ നാടുനീങ്ങിയ സിദ്ധ
നായ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ മഹാരാജാവു നാടുവാഴുന്ന കാ
ലമായിരു . അവിടു ് അവിടുെത്ത ഭാഗിേനയനായ
973-ആമാ നാടുനീങ്ങിയ രാമവർമ മഹാരാജാവി
െന ആയുധവിദ്യ അഭ്യസിപ്പി ന്നതിനായി അേനകം
അഭ്യാസികെള വരുത്തിപ്പരീക്ഷിച്ചി ം േബാധിക്കാെത
എല്ലാവെരയും പറഞ്ഞയച്ചി ് ഇനി എ േവ എ
വിചാരി ംെകാണ്ടിരി ന്ന കാലത്താണു് ഈ ാഹ്മ
ണൻ അവിെട െച േചർന്നതു്.
ാഹ്മണൻ അവിെട എത്തിയതിെന്റേശഷം മുഖം
കാണിക്കണെമന്നാ ഹി . വിവരം തിരുമനസ്സിെല
േസവകന്മാർ മുഖാന്തരം തിരുമനസ്സറിയി . ഇേദ്ദഹം
ഒരു വലിയ അഭ്യാസിയാെണ ള്ള വിവരംകൂെട തിരുമ
നസ്സറിയിക്കണെമ ം േത്യകം പറഞ്ഞിരു . േസവ
കന്മാർ എല്ലാ വിവരവും തിരുമനസ്സറിയി കയും െച .
പിേറ്റദിവസം പകൽ പ
മണി തിരുമുമ്പാെക
െച ന്നതിനു കല്പനയുണ്ടായി.
ാഹ്മണൻ കല്പന കാ
രം പിേറ്റ ദിവസം പ
മണിയാകാറായേപ്പാൾ േകാ
ട്ടവാതില്ക്കൽ െച . അേപ്പാേഴ ം മഹാരാജാവിെന്റ
കല്പന കാരം േകാട്ടവാതിലുകെളല്ലാം അട കയും േകാ
ട്ടയ്ക്കക
േകാട്ടമതിലിേനാടടു ് ഓേരാ തീണ്ടാമതി
അകലേത്താളമിട എല്ലാ സ്ഥല ം വലിയ ആന്തങ്ങൾ
(ഒരാൾ െപാക്കത്തിലുള്ള ഇരുമ്പാണികൾ) അടുപ്പിച്ച
ടുപ്പി തറ കയും െചയ്തിരു .
ാഹ്മണൻ േകാട്ട
ചു ം നട േനാക്കീ ് എല്ലാ വാതിലുകളും അടച്ചിരി
ന്നതായി കാണുകയാൽ ഇതു തെന്ന പരീക്ഷിക്കാനാ
െണ ് അേദ്ദഹത്തിനു മനസ്സിലായി. ഉടെന അേദ്ദഹം
അരയും തലയും മുറുക്കി, വാളും പരിചയുെമടു ് പിടി ്
താണുനി ചില ചുവടുകൾ വച്ചി േകാട്ടമതിലിെന്റ
മീെത അകേത്ത ചാടി. അക ് ആന്തങ്ങൾ തറച്ചി
രി െമ ് അേദ്ദഹം വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല. ചാടിെപ്പാങ്ങി
േകാട്ടമതിലിെന്റ മീേത ടി അകേത്ത െചന്നേപ്പാഴാ
ണു് കാലുകൾ നില
കുത്താനിടമില്ലാെത അടുപ്പി ്
ആന്തങ്ങൾ തറച്ചിരി ന്നതു് കണ്ടതു്. ബുദ്ധിശാലിയും
അഭ്യാസിയുമായ അേദ്ദഹം േമൽഭാഗ
നി താ
െഴ എ ന്നതിനു മുമ്പായി തത്കാേലാചിതമായ ഒരു
കൗശലം ആേലാചി നിശ്ചയി ് അ കാരം െച .
എങ്ങെനെയന്നാൽ തെന്റ ൈകയിലുണ്ടായിരുന്ന പരിച
മലർത്തിപ്പിടി ് ഒരാന്തത്തിെന്റ മീെത വ കാലുകൾ
ര ം ആ പരിചയ്ക്കക
ചവിട്ടിയുംെകാ െചന്നെച
ലവിെന ഒന്നിരു . അവിെടയിരു െകാ ം പിേന്നാ
ക്കം ചാടി േകാട്ടമതിൽ െതാടാെത പുറ വ . നിൽ
കയും െച . എങ്ങെനയുള്ള അഭ്യാസികൾ ം ഒ
ചാടിയാൽ പിെന്ന അവിെടനി ചാടണെമങ്കിൽ കാ
െലാ ് ഊന്നാെത നിവൃത്തിയില്ലേല്ലാ. അതിനാലാണു്
അേദ്ദഹം അങ്ങെന െചയ്തതു്.
ാഹ്മണൻ േകാട്ട പുറ
വന്നതിെന്റേശഷം
േകാട്ടവാതിൽക്കൽ കാ നിന്നിരുന്ന േശവുകക്കാ
േരാടു് “എെന്ന കല്പിച്ചേന്വഷിെച്ചങ്കിൽ ഞാനിവിെട
വന്നിരു എ ം േകാട്ടവാതിൽ അടച്ചിരുന്നതിനാൽ
അക
കട വാൻ നിവൃത്തിയില്ലാെത മടങ്ങിേപ്പായി
എ ം അറിയിേച്ചക്കണം” എ പറ
് അേദ്ദഹം
േപാകാൻ ഭാവി . അേപ്പാൾ ഇെതല്ലാം േനാക്കി
െക്കാണ്ടിരുന്ന മഹാരാജാവു് വളെര വിസ്മയേത്താടും
സേന്താഷേത്താടുംകൂടി ആളയ . േകാട്ടവാതിൽ
തുറപ്പി
ാഹ്മണെന തിരുമുമ്പാെക വരുത്തിസ
േന്താഷസേമതം തത്ക്കാലം കുറെഞ്ഞാ ് അരുളി
െച്ചയ്കയും അക്കാല
ബാല്യമായിരുന്ന രാമവർമ
രാജാവിെന ആയുധാഭ്യാസം െചയ്യി ന്നതിനായി
കല്പി കയും െച .
ഇ കാരം
ാഹ്മണൻ രാജഗുരുവായിത്തീരുക
യാൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ തറവാെട്ട “ഗുരുക്കൾ” എെന്നാ
രു സ്ഥാനവും കരെമാഴിവായി ് അേനകം വ ക്കളും
കല്പി െകാടു . “കല്ലന്താറ്റിൽ” എ ള്ളതു് ഈ
ാഹ്മണെന്റ സ്വേതയുള്ള ഭവനേപ്പരാണു്. കല്ലാന്താ
റ്റിൽഗുരുക്കെള ാഹ്മണർ മുതലായവർ ഇ ം ഗുരുക്ക
െള ം ശൂ ർ മുതലായവർ ഗുരുക്കളച്ഛൻ എ മാണു്
പറയുന്നതു്.
തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാക്കന്മാർ തിരുവനന്തപുര
തെന്ന സ്ഥിരമായി എഴുന്നള്ളിത്താമസി തുടങ്ങിയ
േപ്പാൾ ഗുരുക്കളുെട താമസവും തിരുവനന്തപുരത്തായി.
അവിെട അേദ്ദഹത്തിനു് അേനകം സ്ഥാനമാനങ്ങൾ
കല്പി െകാടുത്തതുകൂടാെത പതിവായിപ്പാർ ന്നതിനു്
ഒരു മഠവും കല്പി പണിയി െകാടു .
ഇ കാരം അേനകം സ്ഥാനമാനങ്ങളും രാജസന്നി
ധിയിൽനി പലവിധത്തിലുള്ള ആദായങ്ങളും കര
െമാഴിവായി വളെര വ ക്കളും കിട്ടിയതിെന്റ േശഷം
ഗുരുക്കൾ േകാല നാട്ടിൽനി ് തെന്റ കുടുംബം മുഴു
വനും ഇവിെട വരുത്തി, സ്വജനങ്ങൾ അധികമുള്ള തി
രുവല്ലായിൽ ഒരു ഭവനമുണ്ടാക്കി കുടുംബെത്ത അവിെട
സ്ഥിരതാമസമാക്കി.
ഇേപ്പാഴും കല്ലന്താറ്റിൽ ഗുരുക്കളുെട കുടുംബത്തിൽ
ഒരു ക്ഷയവും ബാധിച്ചിട്ടില്ല. അവർ നല്ല ധനവാന്മാരാ
യി തെന്ന ഇരി
. അവർ തിരുവനന്തപുര
രാജസന്നിധിയിലുള്ള സ്ഥാനമാനങ്ങൾ ം ബഹുമാ
നത്തിനും ഇക്കാലം വെര കുറവു വന്നിട്ടില്ല. ഇേപ്പാഴും
മഹാരാജാവു തിരുമന െകാ ് പൂജെയടുപ്പിനു് വി
ദ്യാരംഭത്തിനായി പൂജ രയിൽ എഴുന്ന േമ്പാൾ ഗുരു
ക്കൾ ഗുരുദക്ഷിണ െചയ്ക പതിവാണു്. ഇക്കാല
തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാക്കന്മാർ ് ആേയാധനവി
ദ്യാഭ്യാസം ആവശ്യമല്ലാത്തതിനാൽ അതു് െചയ്യാറുമില്ല.
ഇേപ്പാൾ ഉള്ള ഗുരുക്കന്മാർ ് ഈ വിദ്യ അറി
കൂടാ.
എങ്കിലും ഈ രാജവംശത്തിെന്റ കളരിസ്ഥാനം ഇ ം
വഹി ന്നതു് കല്ലന്താറ്റിൽ ഗുരുക്കൾ തെന്ന ആണു്.
സാക്ഷാൽ ഗുരുക്കളുെട ശിഷ്യസാമർത്ഥ്യത്തിെന്റ
ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളായി ് അേനകം കഥകളു ്. വിസ്തരഭയ
ത്താൽ അവെയല്ലാം ഇവിെട വിസ്തരി ന്നില്ല. എങ്കിലും
ചുരുക്കത്തിൽ ഒരു കഥ പറയാം.
973-ആമാ നാടുനീങ്ങിയ രാമവർമ മഹാരാജാവു
തിരുമനസ്സിേല ് ഏകേദശം വാർദ്ധക്യമായതിെന്റ
േശഷം നടത്തിയതായ 967-ആമാണ്ടെത്ത മുറജപക്കാ
ല ് തിരുവനന്തപുര
കൂടിയിരുന്ന അസംഖ്യം ാ
ഹ്മണരുെട കൂട്ടത്തിൽ അഭ്യാസികളായി ം ചിലരുണ്ടാ
യിരു . തിരുമന െകാ ് നല്ല അഭ്യാസിയായിരുന്ന
തിനാൽ അഭ്യാസികളായി ള്ളവരുെട േപരിെലാെക്ക
അവിേട ് വളെര തിപത്തിയുണ്ടായിരു . അതി
നാൽ അഭ്യാസികളായി ള്ളവെര ഒെക്ക തിരുമുമ്പാെക
വരുത്തി വല്ലതുെമാെക്ക കല്പി സമ്മാനിക്കയും പതിവാ
യിരു . സാക്ഷാൽ ഗുരുക്കളുെട കാലം ഇക്കാലത്തിനു
വളെരമുെമ്പ കഴി
േപായിരു എ ള്ളതു പറേയ
ണ്ടതില്ലേല്ലാ.
ഇങ്ങെനയിരി ന്ന കാല ് ഒരു ദിവസം “മുണ്ട
രു്” എ ഭവനേപ്പരുള്ള അഭ്യാസിയായ ഒരു ാഹ്മ
ണൻ കൗപീനം മാ ം ധരി ് എണ്ണയും േത െകാ ്
കുളിക്കാനായി പത്മതീർത്ഥക്കെര നിൽ േമ്പാൾ വൃ
ദ്ധനായ ഒരു വിരുത്തിക്കാരൻ നായർ ഒരു െന ടവും
തലയിൽവ െകാ ് അതിേല കട േപായി. ആ
നായരുെട കക്ഷത്തിൽ ഒരു നല്ല വടിയിരി ന്നതുക ്
ഈ ാഹ്മണൻ “എടാ ആ വടി എനി തരാേമാ?”
എ േചാദി . അേപ്പാൾ നായർ “അവിേട െചറു
പ്പമാണേല്ലാ. വടി വയസ്സായ എനി േവണ്ടതേല്ല?”
എ േചാദി . “നീ േവെറ ഒ ണ്ടാക്കിേക്കാ” എ
ാഹ്മണൻ പറ
. “അതു് അവിേടക്കാകാമേല്ലാ”
എ നായർ പറ
. അേപ്പാൾ ാഹ്മണൻ “നീ
തന്നിെല്ലങ്കിൽ വടി ഞാൻ േമടി ം” എ പറ
.
ഉടെന നായർ “എന്നാലങ്ങെനയാവെട്ട” എ പറ
നട തുടങ്ങി.
ാഹ്മണൻ പിന്നാെല െച നായ
രുെട കക്ഷത്തിലിരി ന്ന വടിയുെട അറ്റ
പിടി
വലി . ഒരു ൈകെകാ പിടി വലിച്ചി വരായ്കയാൽ
ര ൈകെകാ ം മുറുെക പിടി വളെര ശക്തിേയാടുകൂ
ടി പുറേകാ വലി . എന്നി ം വടി കിട്ടിയിെല്ല തെന്ന
യുമല്ല, വടി നായരുെട കക്ഷത്തിൽ ഇരുന്ന സ്ഥല നി
കടുകിടെയങ്കിലും മാറുകയാകെട്ട നായരുെട നടപ്പിനു
സ്വല്പെമങ്കിലും താമസം സംഭവി കയാകെട്ട െചയ്തില്ല.
എന്നി ം ാഹ്മണൻ ഒഴി േപാകുന്നിെല്ല കണ്ട
േപ്പാൾ നായർ അവിെടനി െകാ ് വല
്ഒ
വട്ടത്തിൽ ചുറ്റിത്തിരിഞ്ഞി േനെര ഉത്സവമഠത്തിേല
നട തുടങ്ങി. അേപ്പാൾ ാഹ്മണൻ എ െകാേണ്ടാ
വടിയിേന്മൽ പിടിച്ചിരി ന്ന പിടുത്തം വി ംെവ േപാ
രാൻ പാടില്ലാെതയായിത്തീർ . അതിനാൽ അേദ്ദഹം
മു ടുക്കാെത, എണ്ണയും േത െവയിലുംെകാ വടിയു
െട അറ്റ
പിടി ംെകാ നായരുെട പിന്നാെലതെന്ന
േപായി. നായർ ഉത്സവമഠത്തിൽ െച െന ടം താെഴ
യിറക്കിെവ ് അവിെട നി . വടിയുെട അറ്റ ് പിടി
ംെകാ ് ാഹ്മണനും അവിെട നിലയായി. നായർ
െനെയ്യല്ലാം അളേന്നല്പി ് പ ചിട്ടി വാങ്ങി കഴിഞ്ഞ
േപ്പാേഴ ം ഈ വർത്തമാനങ്ങെളല്ലാം എങ്ങെനേയാ
മഹാരാജാവു തിരുമന െകാണ്ടറി
് ഈ നായെര
വിളി തിരുമുമ്പാെക െകാ െച വാൻ കല്പനയായി.
ഉടെന ഒരു ഹരിക്കാരൻ വ പറയുകയാൽ നായർ
െകാട്ടാരത്തിേല നട തുടങ്ങി. വടിവി ംെവ േപാ
രാൻ നിവൃത്തിയില്ലായ്കയാൽ പിന്നാെല ാഹ്മണനും
േപായി. തിരുമുമ്പാെക െചന്നേപ്പാൾ “േഹ! മുണ്ട രു്
എന്താ ഇങ്ങെന?” എ കല്പി േചാദി . അേപ്പാൾ
ാഹ്മണൻ വളെര ലജ്ജി എ ള്ളതു പറയണെമന്നി
ല്ലേല്ലാ. താെനാരഭ്യാസിയും െചറുപ്പക്കാരനുമായി ് ഇങ്ങ
െന ഒരപകടത്തിലകെപ്പ വൃദ്ധനായ ഒരു നായരുെട
പിന്നാെല മു മുടുക്കാെത തിരുമുമ്പാെക െച ന്നതിനു
സംഗതിയായേല്ലാ എ വിചാരി ലജ്ജയും വ്യസന
വും സഹിക്കവയ്യാെതയായി ് എ ാൻ കര
തുടങ്ങി.
അേപ്പാൾ തിരുമന െകാ ് “ആ സാധു ാഹ്മണെന
വിേട്ട ” എ കല്പി . ഉടെന നായർ “അടിയൻ”
എ പറ
് അവിെട നി ംെകാ ് ഇട
്ഒ
തിരി
. അേപ്പാൾ ാഹ്മണെന്റ പിടിവി . “ഇനി
േവഗം േപായി ഊണു കഴി വരൂ” എ കല്പി .
ാഹ്മണൻ േപാവുകയും െച . നായർ ാഹ്മണ
േനാടു െചയ്ത േയാഗം തിരുമനസ്സിേല ം അറിയാമാ
യിരു . എങ്കിലും അതു സാധാരണക്കാരായ അഭ്യാ
സികൾ ് അറി
കൂടാത്തതായിരുന്നതിനാൽ ഈ
നായർ സാമാന്യനെല്ല ം ഈ നായെര കണ്ടേപ്പാൾ
ത്തെന്ന അയാള് എവിെടെവേച്ചാ താൻ മുെമ്പാരിക്കൽ
കണ്ടി െണ്ട ം തിരുമനസ്സിൽ േതാ കയാൽ “നീ
എവിടു കാരനാണു്, ആരാണു്” എെന്നാെക്ക കല്പി
േചാദി . അേപ്പാൾ നായർ െതാഴുതുംെകാ താെഴ
വരുന്ന കാരം വിനയപൂർവം അറിയി .

“അടിയൻ കായംകുള കാരൻ ഒരു ശൂ നാണു്.
തിരുമനസ്സിെല വിരുത്തിക്കാരിൽ ഒരുവനാണു്. ഇവി
െട മുറജപമടിയന്തിരം വക െനേയ്യൽപ്പിക്കാനായി
വിടെകാണ്ടതാണു്. കല്പി ് അടിയെന റി ് ഓർക്കാ
നിടയു ്”. ഇ യും േകട്ടേപ്പാൾ തിരുമനസ്സിേല ്
ഓർമ്മയുണ്ടായി. എങ്കിലും സംഗതി അയാെളെക്കാ
തെന്ന പറയിക്കാനായി “ഓർക്കാനുള്ള കാരണെമ
ന്താണു്” എ കല്പി േചാദി . അേപ്പാൾ നായർ,
“തിരുമന െകാ ് കായംകുളം പിടിക്കാനായി എഴുന്ന
ള്ളിയകാല
േകാട്ട മീെത കുതിരെയ ചാടിച്ചേപ്പാൾ
കുതിര ഒരു െവ െകാ കയാൽ േകാട്ട പുറേത്ത
വീഴുകയും തിരുേമനി േകാട്ടയ്ക്കകേത്ത ചാടുകയും െച
യ്തതു തിരുമനസ്സിൽ ഓർമയുണ്ടായിരി മേല്ലാ. അ
െകാത്തളത്തിൽ ഒളിച്ചിരു കുതിരയുെട കാൽ െവട്ടിയ
തു് അടിയനാണു്. ആ സമയം കല്പി ് അടിയെന കണ്ടി
ണ്ടേല്ലാ” എന്നറിയി . “ശരി, ഇതും നമു ് ഓർമയു
്. നിെന്ന കണ്ടേപ്പാൾത്തെന്ന നമു ് മനസ്സിലായി.
എങ്കിലും േചാദി എേന്ന ഉ . നീ കായംകുളം രാജാ
വിെന്റ ഒരു ൈസനികൻ ആയിരു അേല്ല?” എ
കല്പി . നായർ “അടിയൻ” എന്നറിയി . തിരുമന
െകാ ് “എന്നിട്ടിേപ്പാൾ ഇവിെട െന മടുംെകാ വ
ന്നെതന്താണു്” എ കല്പി േചാദി . നായർ, “അ ്
അടിയെന്റ കരിക്കാടി അതായിരു . ഇ ് അടിയ
െന്റ കരിക്കാടി ഇതാണു്” എന്നറിയി . മഹാരാജാവു്
സേന്താഷി ്, “ശരി അന്ന തി ന്ന േചാറിെന്റ നന്ദി
കാണി ന്നതു പുരുഷധർമ്മമാണു്. ഇങ്ങെനതെന്ന
േവണം” എ കല്പി . പിെന്നയും തിരുമന െകാ ം
ആ നായരുംകൂടി വിദ്യാഭ്യാസസംബന്ധമായും മ ം കുറ
േഞ്ഞാരു േനരം സംഭാഷണം െച . അേപ്പാൾ നായരും
സാക്ഷാൽ ഗുരുക്കളുെട ശിഷ്യനാെണ മനസ്സിലാവുക
യാൽ അയാെള റി വിേശഷി ം തിരുമനസ്സിൽ ഒരു
സേന്താഷമുണ്ടായി. തങ്ങളുെട സതീർഥ്യന്മാെര റി ്
ഒരു േത്യകേസ്നഹം എല്ലാവർ ം ഉണ്ടാകുന്നതാണ
േല്ലാ. ഉച്ചതിരി
വീ ം വരാെമ കല്പി ് അേപ്പാൾ
നായെര പറഞ്ഞയ .
ഉച്ചതിരിഞ്ഞേപ്പാൾ അഭ്യാസികളായി ള്ള
ാ
ഹ്മണെരല്ലാം തിരുമുമ്പാെക എത്തി. ആ കൂട്ടത്തിൽ
മുണ്ട രു് എന്ന ാഹ്മണനും ഉണ്ടായിരു . കായംകുള
കാരൻ നായരും വ േചർ . അേപ്പാൾ അവിെട
അണ്ഡാകൃതിയായി ് ഒരു വലിയ ഇരു കട്ടി കിട ണ്ടാ
യിരു . “ഇതു് ആർെക്കങ്കിലും എടു
െപാക്കാേമാ?”
എ കല്പി േചാദി . ഇതുേക ് അഭ്യാസികളായി
ള്ള ഓേരാ ാഹ്മണൻ െച ് എടു േനാക്കി. ആ
കട്ടിെയാ ് ഇളക്കാൻേപാലും ആർ ം കഴിഞ്ഞി
ല്ല. ഒടുക്കം മുണ്ട രു്
ാഹ്മണൻ മുേട്ടാളം െപാക്കി.
പിെന്ന നായെരടു ് അരേയാളം െപാക്കി. പിെന്ന
അെതടുക്കാൻ ആരുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒടുക്കം തിരുമ
ന െകാ ് “നമുക്കിേപ്പാൾ വാർദ്ധക്യംെകാ ക്ഷീ
ണമായി. എങ്കിലും ഒ പരീക്ഷി േനാക്കാം” എ
കല്പി െകാ ് െചെന്നടു ് കഴുേത്താളം െപാക്കി “വി
ദ്യാഭ്യാസകാല ് ഇെതടു ് ദിവസംേതാറും ആയിരം
ാവശ്യം വീതം തല മീെത െപാക്കി പുറേകാട്ടിടാറു
്. ഇേപ്പാൾ ഒ ം വയ്യാെതയായി” എ ം കല്പി .
വളെര വയ ം ക്ഷീണവുമായ തിരുമന െകാ ് എടു
െപാക്കിയ ഇരു കട്ടി െചറുപ്പക്കാരായ തങ്ങൾ ്
ഒന്നിളക്കാൻേപാലും കഴിഞ്ഞില്ലേല്ലാ എ വിചാരി ്
അഭ്യാസികെളന്ന നാട്യേത്താടുകൂടി അവിെട കൂടിയിരു
ന്നവെരല്ലാം ലജ്ജി േപായി.
കായംകുള കാരൻ നായർ ് സബഹുമാനം
അേനകം സമ്മാനങ്ങൾ കല്പി െകാടൂത്തതു കൂടാെത,
ആജീവനാന്തം അനുഭവി അയാൾ ള്ള വിരുത്തി
വ ഊഴിയംകൂടാെത െകാ ന്നതിനും കല്പിച്ചതിനും
പുറേമ തിമാസം കുേറ പണം അടു ണായി ം കല്പി
പതി െകാടു . ഗുരുക്കളുെട ശിക്ഷാസാമർഥ്യം
നിമിത്തം രാമവർമ മഹാരാജാവിനു സിദ്ധിച്ച അഭ്യാ
സബലം ചരി
സിദ്ധമായി ള്ളതാകയാൽ അധികം
വിസ്തരിക്കണെമന്നില്ല. എങ്കിലും അവിടു വിദ്യാഭ്യാ
സം െച കഴിഞ്ഞയുടെന ഉണ്ടായ ഒരു സംഗതി മാ ം
പറയാം. തിരുമന േകാ ് ഗുരുക്കളുെട അടുക്കൽ വി
ദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങി കുറ കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ മുതൽ അവി
ടുെത്ത മാതുലനായ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ മഹാരാജാവു്,
േകാഴിേക്കാ ് രാജാവു് ഗുരുക്കളുെട അഭ്യാസകാല ്
േചാദിച്ചതുേപാെല േചാദിക്കയും ഗുരുക്കൾ അ പറ
ഞ്ഞതുേപാെല പതിനായിരം േപെര തടുക്കാെമ ം
അയ്യായിരം േപെരത്തടുക്കാെമ െമാെക്ക തിരുമന
െകാ ് ഉത്തരം അറിയിക്കയും െച െകാണ്ടിരു .
ഒടുക്കം അഭ്യാസം ഒ കഴിഞ്ഞതിെന്റ േശഷം ഒരു ദി
വസം മാർത്താണ്ഡവർമ്മ മഹാരാജാവു് പത്മനാഭപുരം
െകാട്ടാരത്തിൽ മാളികയിൽ എഴുന്നള്ളി നി ന്ന സമയം
രാമവർമ മഹാരാജാവു് മാളികയിേല േകാവണിയിൽ
െട കയറിെച്ച . അേപ്പാൾ മാർത്താണ്ഡവർമ മഹാ
രാജാവു് േകാവണി വതില്ക്കൽ ഒരു വശേത്ത മാറി,
ഒളി നിൽ കയായിരു . രാമവർമമഹാരാജാവിനു
തെന്റ മാതുലൻ നിൽ ന്നതു കാണാൻ പാടില്ലായിരു
. അവിടു േകാവണിയിൽ െട കയറി ഒ മുക
ളിലായ സമയം മാർത്താണ്ഡവർമ മഹാരാജാവു തെന്റ
കയ്യിലിരുന്ന പള്ളിവാൾെകാ രാമവർമ മഹാരാജാ
വിെന്റ കഴു
േനാക്കി ഒരു െവ െകാടു . െവ കഴു
ത്തിൽ െകാണ്ടതിെന്റ േശഷേമ രാമവർമ മഹാരാജാവു്
അറി
. എങ്കിലും അവിടു െതാലി മുറിയുന്നതിനു
മുമ്പായി ആ േകാവണിപ്പടിയിൽ താണിരു കള
.
െവ െകാട്ടാരമാളികയുെട ഒരു കഴുേക്കാലിനു െകാ
കയാൽ കഴുേക്കാൽ മുറി
േപായി. ഉടെന ഗുരുക്കൾ
അവിെടെയത്തി, “അവിടു ് ഈ കഠിന വൃത്തി െചയ്ത
െതന്താെണ” ് േചാദി . അേപ്പാൾ മാർത്താണ്ഡവർമ
മഹാരാജാവു് “ഒ മില്ല. ഉണ്ണിയുെട വിദ്യാഭ്യാസം കഴി
യാറായേല്ലാ. അയാൾ വല്ലതും പഠിച്ചി േണ്ടാ എ
പരീക്ഷി േനാ കയായിരു . ഇ കാരമുള്ള ചതി
േയാഗങ്ങൾ ശ ക്കളിൽനി സാധാരണയായി
സംഭവിക്കാവുന്നതാണു്. അതിൽ നി ് സ്വാത്മരക്ഷ
െചയ്യാൻ കഴിയാത്തവർ ഈ വംശത്തിൽ ജീവിച്ചിരു
ന്നി
േയാജനമില്ല. അതിനു കഴിയുന്നവനാെണങ്കിൽ
ഇതുെകാ ൈവഷമ്യം ഒ ം വരാനുമില്ലേല്ലാ എ വി
ചാരി ് അങ്ങെന െചയ്തതാണു്” എ കല്പി . “എെന്റ
ഗുരുനാഥെന്റ അനു ഹം െകാ ് എെന്റ അടുക്കൽ
പഠി ന്നവർ ് ഇ കാരമുള്ള േയാഗങ്ങളിെലാ ം
അപകടം പ െമ േതാ ന്നില്ല” എ ഗുരുക്കൾ
അറിയി .
േമല്പറഞ്ഞ കാരം അേനകം പരീക്ഷകൾ കഴി
ഞ്ഞതിെന്റ േശഷമാണു് മാർത്താണ്ഡവർമ മഹാരാജാവു്
തെന്റ ഭാഗിേനയെന കായംകുളം മുതലായ യുദ്ധങ്ങൾ
തേന്നാടുകൂടി െകാ േപാവുകയും ചില സമയങ്ങളിൽ
തനി പറഞ്ഞയ കയും െച തുടങ്ങിയതു്. ശിഷ്യ
ന്മാരുെട േയാഗ്യത ഗുരുക്കന്മാരുെട േയാഗ്യത ദൃഷ്ടാ
ന്തമാകയാൽ രാമവർമ മഹാരാജാവിനു സിദ്ധിച്ച ൈവദ
ഗ്ദ്ധ്യെമല്ലാം ഗുരുക്കളുെട ശിക്ഷാൈനപുണ്യത്തിൽനി
ണ്ടായതാെണ വിേശഷി പറയണെമന്നില്ലേല്ലാ.
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േകാലത്തിരിയും സാമൂതിരിയും
പെണ്ടാരിക്കൽ േകാലസ്വരൂപത്തിങ്കൽ രാജാവു് േകാഴി
േക്കാ സാമൂതിരിരാജാവിെന കാണാനായി വന്നിരു .
അ ര േപർ ം രാജ്യാധിപത്യമുള്ള കാലമാണു്.
തമ്മിൽ കണ്ടാൽ ര േപരും പുറേമ ഭംഗി വളെര
േസ്നഹം ഭാവി കയും പരസ്പരം അേങ്ങാ മിേങ്ങാ ം
േപാവുകയും വരികയുെമാെക്ക പതിവുണ്ടായിരു .
എങ്കിലും ഉള്ളിൽ പരസ്പരം മത്സരവും ആേക്ഷപവും
ധാരാളമായിരു . േകാലസ്വരൂപത്തിങ്കൽ രാജാവു്
ഇേങ്ങാ വന്നിരി ന്ന സ്ഥിതി ് േവണ്ടതുേപാെല
സത്ക്കരിക്കാഞ്ഞാൽ ലൗകികത്തിനു േപാരേല്ലാ എ
വിചാരി ് അേദ്ദഹെത്ത സാമൂതിരിരാജാവു് യഥാേയാ
ഗ്യം സത്കരി . ഊണു കഴി
ര േപരുംകൂടി
ൈസ്വരസല്ലാപം െച െകാണ്ടിരി േമ്പാൾ േകാലസ്വ
രൂപത്തിങ്കൽ രാജാവു് അക ് നിരൂപി െകാ േന
രംേപാെക്കന്ന ഭാവത്തിൽ “സാമൂരി കു േമാ?” എ
േചാദി . (സാമൂതിരി എ ള്ളതു് േലാപി “സാമൂരി”
എ ം പറയാറുണ്ടേല്ലാ). സാമൂരി എന്നാൽ ഒരു മാതിരി
മൂരി (കാള) എ ള്ള അർത്ഥത്തിലാണു് േകാലസ്വരൂപ
ത്തിങ്കൽ രാജാവു് േചാദിച്ചതു്. ഇതുേക ് സാമൂതിരിപ്പാടു്
“േകാലത്തിരി ക േമാ?” എ ് അേങ്ങാ ം േചാദി .
േകാലസ്വരൂപത്തിങ്കൽ രാജാവിെന “േകാലത്തിരി”
എ ം പറയാറുണ്ടേല്ലാ. ഇതു േക ് േകാലസ്വരൂപ
ത്തിങ്കൽ രാജാവു് “േകാലത്തിരി ചിലേപ്പാൾ കത്തി
േയ ം, സൂക്ഷിക്കണം” എ പറ
. അേപ്പാൾ
സാമൂതിരിപ്പാടു് “േകാലത്തിരി കത്തിയാൽ സാമൂരി കു
കയും െച ം” എ പറ
. ഇങ്ങെന അേനകം
േനരേമ്പാ കളും പറ
രസിച്ചിരുന്നതിെന്റ േശഷം
േകാലസ്വരൂപത്തിങ്കൽ രാജാവു് സേന്താഷഭാവത്തിൽ
േപാവുകയും െച .

പിെന്ന വളെരക്കാലം കഴിഞ്ഞതിെന്റ േശഷം
േകാലസ്വരൂപത്തിങ്കൽ രാജാവു് വിേശഷമാതിരിയിൽ
പണികഴിപ്പിച്ചി ള്ള ഒരു െപട്ടി താേക്കാേലാടുകൂടി ഒരു
ഭൃത്യൻ വശം സാമൂതിരിപ്പാട്ടിേല െകാടുത്തയ .
ആ െപട്ടിക്കക
െവടിമരു നിറച്ചിരുന്നതുകൂടാ
െത െപട്ടി തുറന്നാലുടെന െവടിമരുന്നിനു തീപിടി
െപട്ടി തുറ ന്ന ആളുെട മുഖവും േദഹവുെമല്ലാം
കത്തിേപ്പാകത്തക്കവണ്ണം ഒരു സൂ വും പറ്റിച്ചിരു .
“േകാലത്തിരി ക േമാ?” എ സാമൂതിരിപ്പാടു
മു േചാദിച്ചിരുന്നതിനു ഒ കത്തിക്കണെമ ള്ള
വിചാരേത്താടുകൂടിയാണു് ഈ ചതി േയാഗിച്ചെത ്
പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ. ഭൃത്യൻ െപട്ടി താേക്കാേലാടുകൂടി
സാമൂതിരിപ്പാട്ടിെല അടുക്കൽ െകാ െച െകാടു ്,
േകാലസ്വരൂപത്തിങ്കൽ രാജാവിെന്റ സമ്മാനമാെണ
ള്ള വിവരം അറിയി . ഇതു േകട്ടേപ്പാൾ സാമൂതിരിപ്പാടു്,
“ഇേപ്പാൾ േകാലത്തിരിരാജാവു് നമുെക്കാരു സമ്മാനം
അയ തരാനുള്ള സംഗതി എന്തായിരി ം? ഇെതെന്ത
ങ്കിലും ചതിയായിരിക്കാേനയിടയു . “േകാലത്തിരി
ക േമാ” എ നാം േചാദിച്ചതിനും “ചിലേപ്പാൾ
കത്തിേയ ം, സൂക്ഷിക്കണം” എന്നാണേല്ലാ മറുപടി
പറഞ്ഞി ള്ളതു്. അതിനാൽ ഈ െപട്ടിക്കക ് എെന്ത
ങ്കിലും ക ന്ന സാധനമായിരിക്കണം. അതുെകാ ്
ഈ െപട്ടി െവള്ളത്തിൽ മുക്കീ േവണം തുറക്കാൻ.
അെല്ലങ്കിൽ അബദ്ധം പറ്റിേയ ം” എ വിചാരി ്
െപട്ടി െവള്ളത്തിൽ മുക്കിെയടു
െകാ വരുവാൻ
തെന്റ ഭൃത്യന്മാേരാടു കല്പി . ഭൃത്യന്മാർ െപട്ടിെയടു
െകാ േപായി മുക്കിെക്കാ വ . സാമൂതിരിപ്പാടു്
െപട്ടി തുറ . െപട്ടിക്കക ് െവള്ളംേകറി െവടിമ
രുെന്നല്ലാം നന
േപായതിനാൽ തീ ക കയും
അബദ്ധം പ കയുെമാ മുണ്ടായില്ല. ഈ സംഗതികെള
ല്ലാം േകാലത്തിരി രാജാവിെന്റ ഭൃത്യന്മാർ തിരി െച ്
അേദ്ദഹത്തിെന്റ അടുക്കൽ അറിയി കയും െച .
തെന്റ േയാഗം പറ്റിയില്ലേല്ലാ എ വിചാരി േകാ
ലത്തിരിരാജാവിനു വളെര കുണ്ഠിതമുണ്ടായി എ ള്ളതു
പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ.
പിെന്ന കുറ കാലം കഴിഞ്ഞതിെന്റേശഷം സാമൂ
തിരിപ്പാടും േമൽ കാരം ഒരു െപട്ടി തെന്റ ഭൃത്യന്മാർ
മുഖാന്തരം േകാലത്തിരിരാജാവിനു സമ്മാനമായി െകാടു
ത്തയ . ആ െപട്ടി േകാലത്തിരി രാജാവിെന്റ അടുക്കൽ
എത്തിയേപ്പാൾ അേദ്ദഹം, “നാമേങ്ങാ െചയ്തതിനു
പകരം ഇതും ഒരു ചതി േയാഗമായിരിക്കണം. നാം
െകാടുത്തയച്ച െപട്ടി സാമൂതിരി െവള്ളത്തിൽ മുക്കി
യിട്ടാണേല്ലാ തുറന്നതു്. അതുേപാെല ഈ െപട്ടിയും
െവള്ളത്തിൽ മുക്കിയി േവണം തുറക്കാൻ. അെല്ലങ്കിൽ
വല്ല അബദ്ധവും പറ്റിേയ ം” എന്നിങ്ങെന വിചാരി
െപട്ടി െവള്ളത്തിൽ മുക്കി തുറ േനാക്കിയേപ്പാൾ
അതിൽ നിറെയ കടന്നൽ ടുകളായിരു നിറച്ചയച്ചി
രുന്നതു്. െപട്ടിക്കക
െവള്ളം േകറിയേപ്പാേഴ ം കട
ന്നലുകൾ അതിേകാപേത്താടുകൂടി ഇളകിവശായി. ആ
സമയത്താണു് േകാലത്തിരി രാജാവു െപട്ടി തുറന്നതു്.
പിന്നെത്തക്കഥ പറയണെമന്നില്ലേല്ലാ. കടന്നലുകളുെട
കു െകാ േകാലത്തിരിരാജാവിനു നിവൃത്തിയില്ലാ
െതയായി. അേദ്ദഹം ഇതിലധികം വിഷമിേക്കണ്ടതില്ല.
അേനകമാളുകൾകൂടി കടന്നലുകെള അടി ം തീെവ ം
ചു ം മ ം നശിപ്പി ് രാജാവിെന്റ ാണെന രക്ഷി
എ പറഞ്ഞാൽ മതിയേല്ലാ.
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േകാടൻഭരണിയിെല
ഉ മാങ്ങ

ഈഉ മാങ്ങ വളെര സിദ്ധമായി ള്ളതാെണ
ങ്കിലും ഇതിനു് അനന്യസാധാരണമായ ഈ വി
േശഷമുണ്ടാകുവാനുള്ള കാരണവും േമല്പറഞ്ഞ ഭര
ണിയുെട ആഗമവും േകട്ടി ള്ളവർ അധികമുെണ്ട
പറയുന്നില്ല. അതിനാൽ അവെയ ചുരുക്കത്തിൽ ചുവെട
വിവരി
. പാണ്ടമ്പറമ്പ
ഭട്ടതിരിയുെട ഇല്ലം
ിട്ടീഷിലാണു്. ഇേപ്പാൾ അവിെട സാമാന്യം ധനപു
ഷ്ടിയുെണ്ടങ്കിലും ആ തറവാടു മുെമ്പാരു കാല ് വളെര
ദാരി ്യം ഉള്ളതാരു . നിത്യവൃത്തി േപാലും യാെതാ
രു നിവൃത്തിയുമില്ലാെത വളെര വിഷമി െകാണ്ടാണു്
ഇരുന്നിരുന്നതു്. അങ്ങെനയിരി ന്ന കാല ് ചീ
ന കാരൻ ഒരു കപ്പൽക്കച്ചവടക്കാരൻ അവെന്റ
കപ്പലിൽ വിലപിടിച്ച അേനകം സാമാനങ്ങൾ കയറ്റി
െക്കാ കച്ചവടത്തിന്നായി പുറെപ്പ . ൈദവഗത്യാ
മേധ്യമാർഗം ആ കപ്പൽ ഉട
േപായതിനാൽ അതി
ലുണ്ടായിരുന്ന മിക്ക സാധനങ്ങളും നഷ്ടെപ്പ േപായി.
കപ്പലിലുണ്ടായിരുന്ന അേനകം ജനങ്ങളും ചരമഗതി
െയ ാപി . ചിലെരല്ലാം പേത്തമാരികളിലായി ം
നീന്തിയും മ ം കര കയറി രക്ഷെപ്പ . ആ കൂട്ടത്തിൽ
കപ്പലിെന്റ ഉടമസ്ഥനും ഒരു പേത്തമാരിയിൽ കയറി
ൈകവശം കിട്ടിയ പ ് ചീനഭരണികളും അതിൽ
കയറ്റി ഒരു വിധം കരയ്ക്കടു
കണ്ട ഒരു ഗൃഹത്തിേല
െച . അതു സാക്ഷാൽ പാണ്ടമ്പറമ്പ
ഭട്ടതിരിയുെട
ഇല്ലമായിരു . അ ് ആ ഇല്ലം വളെര െചറിയതും
ഉള്ളതുതെന്ന പഴക്കംെകാ ം സാമാന്യംേപാെല
െകട്ടി സൂക്ഷിക്കായ്കയാൽ വീണിടി
ം മഹാേമാശ
മായിരു .
ഈ കച്ചവടക്കാരൻ മുറ്റ
െച ് നി െകാ ്
“ഇവിെട ആരാ ഉള്ളതു്? ഇവിെടെയാ കാണെട്ട”
എ ് ഉറെക്ക വിളി പറ
. അേപ്പാൾ അവിെട ഗൃ
ഹസ്ഥനായ ഭട്ടതിരി ം അന്തർജനത്തിനും നാല
കിടാങ്ങൾ ം കൂടി ഇരുനാഴി അരിയി കഞ്ഞിെവ
ണ്ടാക്കി, ഗൃഹസ്ഥൻ കഞ്ഞി കുടിക്കാനായി ഇരിക്കാൻ
ഭാവിക്കയായിരു . കച്ചവടക്കാരൻ വിളി ന്നതുേകട്ട
ഉടെന ഭട്ടതിരി പുറേത്ത വ . അേപ്പാൾ കച്ചവട
ക്കാരൻ “ഞാൻ ചീന കാരനായ ഒരു കപ്പൽക്കച്ച
വടക്കാരനാണു്. എെന്റ കപ്പൽ േചതംവ േപായി.
കൂെടയുണ്ടായിരുന്ന േവലക്കാരും ഒെക്ക മരി േപായി.
ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ചി േനരേത്താടുേനരം കഴിഞ്ഞി
രി
. അതിനാൽ എനി ഭക്ഷിപ്പാൻ വല്ലതും
തന്നാൽ െകാള്ളാം” എ പറ
. ഇ കാരം ആ
കച്ചവടക്കാരെന്റ ദീനവചനങ്ങെള േകൾ കയും പാ
രവശ്യെത്ത കാണുകയും െചയ്തി ് ആർ മാനസനായി
ഭവിച്ച ആ ഭട്ടതിരി ഉടെന അകേത്ത േപായി ആ
ഉണ്ടായിരുന്ന കഞ്ഞി എടു െകാ വ ് കച്ചവടക്കാ
രനു വിളമ്പിെക്കാടു . കച്ചവടക്കാരൻ കഞ്ഞികുടി കഴി
ഞ്ഞതിെന്റ േശഷം ഭട്ടതിരിേയാടു് “അവിടു ് ഇേപ്പാൾ
എനി ് കഞ്ഞി തേന്ന ഉ എ വിചാരിേക്കണ്ട.
ഇതുെകാ ് എെന്റ ാണരക്ഷ െചയ്കയാണു് െചയ്തതു്.
ഈ കഞ്ഞിയുെട സ്വാദു് ഞാൻ ചത്താലും മറ ന്നതല്ല.
ഈ ഉപകാരത്തിനു തക്കതായ തിഫലം തരുന്നതിനു
ഞാൻ ശക്തനല്ല. എങ്കിലും ഞാൻ സ്വേദശ
േപായി
തിരി വരാൻ സംഗതിയാെയങ്കിൽ എെന്റ ശക്തി
തക്ക തിഫലം ഞാൻ തരും. േപാരാത്തതു ൈദവവും
അവിേട ത െകാ ം. എന്നാൽ എനിക്കിനി ഇവി
ടു ് ഒരു സഹായം കൂടി െച തരണം. എെന്തന്നാൽ
എെന്റ സാമാനങ്ങെളല്ലാം നഷ്ടെപ്പ േപായി. എങ്കിലും
പ
ചീനബ്ഭരണി േകടുകൂടാെത കിട്ടീ
്. ഞാൻ നാ
ട്ടിൽേപ്പായി തിരി വരുന്നതുവെര അവ ഇവിെടെവ
സൂക്ഷി തരണം” എ പറ
. അേപ്പാൾ ഭട്ടതിരി
“ഇവിെട സ്ഥലം ചുരുക്കമാണു്. എങ്കിലും ഉള്ള സ്ഥലം
െകാ സൂക്ഷി തരാം. ഭരണിയിൽ വിലപിടി ള്ള
സാധനെമാ മില്ലേല്ലാ. അങ്ങെന വല്ലതുമുെണ്ടങ്കിൽ
ഇവിെട െവക്കാൻ പാടില്ല. ഇല്ലം ഒ ം ഉറപ്പിലാത്തതാ
ണു്” എ പറ
.

കച്ചവടക്കാരൻ: വിലപിടി ള്ള സാമാനങ്ങെളാ
ല്ല. അതിെലാെക്ക തുവരപ്പരി നിറച്ചി
അേ ഉ .

മി
്,

ഭട്ടതിരി: എന്നാൽ വിേരാധമില്ല.
ഉടെന കച്ചവടക്കാരൻ ഭരണികൾ പ ം അട െക
ട്ടി മു യുംെവ ് എടുപ്പി ് ഇല്ല
പുരയ്ക്കക
െകാ
െച െവപ്പി .
ഭട്ടതിരിേയാടു യാ യും പറ
േപാവുകയും െച
. പിെന്ന കുറേഞ്ഞാരു ദിവസം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ ഒരു
ദിവസം ആ ഇല്ല ള്ളവർ ഭക്ഷണത്തിനു യാെതാരു
നിവൃത്തിയുമില്ലാെതവ കൂടി. ഉച്ചതിരിഞ്ഞേപ്പാേഴ ം
കുട്ടികെളല്ലാം വിശ സഹിക്കാൻ പാടില്ലാെത കര
െകാ കിട രു തുടങ്ങി. ഗൃഹസ്ഥനും അന്തർജന
വും വിശ െകാ ം കിടാങ്ങളുെട പാരവശ്യം കണ്ടി ം
ആകപ്പാെട വളെര വിഷണ്ണരായിത്തീർ . അേപ്പാൾ
അന്തർജനം “ചീന കാരെന്റ ആ ഭരണികളിൽ തുവര
പ്പരിപ്പാെണന്നേല്ല പറഞ്ഞതു്? നമു ് ഒരു ഭരണിയിൽ
നി ് കുറ ് പരിെപ്പടു
െവ ഈ കുട്ടികൾ ് കു
േറെശ്ശ െകാടുെത്തങ്കിേലാ? ഇേപ്പാൾ ഇവർ എ
െകാടുത്താലും തിേന്നാളും. ഇവർ അ
വിഷമി .
നമുെക്കാ മിെല്ലങ്കിൽ േവണ്ട. ഒ ം അറിയാറായിട്ടി
ല്ലാത്ത ഈ കുട്ടികൾ ് ഇനിയും ഒ ം െകാടുക്കാത്ത
തും കഷ്ടമേല്ല? േനരം പ
നാഴികപ്പകലായേല്ലാ?”
എ പറ
.
ഭട്ടതിരി: പറഞ്ഞെതാെക്ക ശരിയാണു്. എനി ം വി
ശ ് സഹിക്കാൻ വഹിയാെതയായിരി
.
അവിെടയും അങ്ങെനതെന്ന ആയിരി മേല്ലാ.
എങ്കിലും മെറ്റാരാൾ നെമ്മ വിശ്വസി സൂക്ഷി
ക്കാനായി െവച്ചിരി ന്ന സാമാനം ഉടമസ്ഥെന്റ
അനുവാദം കൂടാെത നാെമടു ന്നതു ശരിയാ
േണാ? മരിച്ചാലും വിശ്വാസവഞ്ചന െചയ്യരുതു്.
അന്തർജനം: ഈ കുട്ടികളുെട ാണരക്ഷയ്ക്കായി ്
അതിൽ നി ് കുറ പരിെപ്പടുത്താൽ നമു ്
ഒരു പാപവും വരികയില്ല. പിെന്ന ആ കച്ചവട
ക്കാരൻ വരുേമ്പാേഴ ം അ യും പരി ് നമു ്
എങ്ങെനെയങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി അതിലി ് നിറ
വ കയും െചയ്യാം. അതിെല്ലങ്കിൽ തെന്നയും
ന െട പരമാർത്ഥം അറിഞ്ഞാൽ അവെനാരു
വിേരാധവും േതാ കയില്ല. അവനും ഒരു
മനുഷ്യനേല്ല? വിശന്നാലുള്ള ദണ്ഡം അവനും
അറിഞ്ഞി ണ്ടേല്ലാ�
എന്തിനു വളെരപ്പറയു . ഇങ്ങെന വളെര േനര
െത്ത വാഗ്വാദം കഴിഞ്ഞതിെന്റ േശഷം ഭട്ടതിരി ഒരു
ഭരണിയഴി കുറ പരി ് എടു ക തെന്നെയ
തീർച്ചെപ്പടുത്തി പുരയ്ക്കക
െച ് ഒരു ഭരണിയുെട
മു െപാട്ടി െകട്ടഴി ഭരണിക്കക
കയ്യി പരി
വാരിെയടു . ഉടെന അതു് തുവരപ്പരി മാ മെല്ല
േതാ കയാൽ അേദ്ദഹം െവളിച്ച
െകാ വ
േനാക്കി. അേപ്പാൾ അതു് തുവരപ്പരി ം ചില സ്വർണ്ണ
നാണയങ്ങളുമായിരു . പിെന്ന പുരയ്ക്കക ് ഇരുട്ടായ
തിനാൽ ഒരു വിള െകാളുത്തിെക്കാ െച േനാ
ക്കിയേപ്പാൾ ഭരണി നിറ സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങൾ ഇ
മീെത മാ ം കുേറെശ്ശ തുവരപ്പരി ് ഇട്ടിേട്ട ഉ എ
മനസ്സിലായി. പ
ഭരണികളും പരിേശാധിച്ചേപ്പാൾ
എല്ലാം അങ്ങെന തെന്ന ആയിരു . ഒമ്പതു ഭരണികളും
അേദ്ദഹം പൂർവസ്ഥിതിയിൽത്തെന്ന അട മു യി െവ
. ഒരു ഭരണിയിൽ നി ് ഒരു പവൻ എടു െകാ
േപായി വി കുെറ അരിയും കറിേക്കാ കളും േശഷം
പണവും വാങ്ങി ഇല്ല
വ . ഉടെന അന്തർജനം
എല്ലാം െവ ണ്ടാക്കി കുട്ടികൾെക്കാെക്ക േചാറു െകാടു
. പിെന്ന ആ ദമ്പതിമാരും ഊണു കഴി .
ഇങ്ങെന കുറ ദിവസം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ ഭട്ടതിരി വി
ചാരി . “ഏെതങ്കിലും വിശ്വാസവഞ്ചന െചയ്കെയ ള്ള
തു് ഇവിെടക്കഴി
. ഇനി ഈ ദാരി ്യദുഃഖം അനുഭവി
െകാണ്ടിരുന്നി
േയാജനെമാ മില്ല. അതിനാൽ
ഇനി സുഖമായിട്ടിരിക്കാനുള്ള മാർഗം േനാക്കണം. ആ
കച്ചവടക്കാരൻ വരാൻ കുറ താമസി എങ്കിൽ എല്ലാം
ശരിയാക്കിെക്കാടു കയും െചയ്യാം” എന്നിങ്ങെന വി
ചാരി നിശ്ചയിച്ചി ് ആ ഭരണിയിൽ നി ് ഏതാനും
വ്യെമടു ് അതിേകമമായി എ െകേട്ടാടും മാളിക
േയാടും കൂടി ഒരില്ലം പണിയി . േശഷം ആഭരണിയി
ലുണ്ടായിരുന്ന മുതലിനു വ ക്കളും ഭരണി, പാ ങ്ങൾ
മുതലായവയും സമ്പാദി . അങ്ങെന കുറ ദിവസം
െകാ ് അേദ്ദഹം ഒരു വലിയ വ്യസ്ഥനായിത്തീർ .
പരമാനന്ദമായി സകല െചലവും കഴി
തിവത്സരം
പന്തീരായിരം രൂപ മിച്ചമുണ്ടായി ടങ്ങി. ആ മിച്ചം
വരുന്ന മുതലിനു സ്വർണ നാണയങ്ങൾ വാങ്ങി താൻ
എടുത്ത ഭരണി നിറ തുടങ്ങി. അങ്ങെന അെഞ്ച
െകാല്ലം െകാ ് അേദ്ദഹം ആ ഭരണി പൂർവ്വസ്ഥിതി
യിൽ നിറ ് അട െകട്ടി മു യി െവ . പിെന്ന ആ
പ
ഭരണികളുെട വലിപ്പത്തിൽ ഒ പാതി വീതം
വലിപ്പമുള്ള പ
ഭരണികൾ കൂടി അേദ്ദഹം വില വാ
ങ്ങി. അവയിലും സ്വർണ നാണയങ്ങൾ നിറ ് അവയും
അട െകട്ടി മു യി െവ . അേപ്പാേഴ ം ആ കച്ചവട
ക്കാരൻ േവെറ ഒരു കപ്പലിൽ സാമാനങ്ങളും കയറ്റി ആ
ദിക്കിൽ വന്നടു . അേപ്പാൾ അവൻ േപായി പ
െകാല്ലം കഴിഞ്ഞിരു . അവൻ കരയ്ക്കിറങ്ങി, താൻ
ഭരണികൾ സൂക്ഷിക്കാൻ െവച്ചിരുന്ന ഇല്ലം അേന്വഷി
പുറെപ്പ . ആ സ്ഥല
വ േനാക്കിയേപ്പാൾ ഇല്ലത്തി
െന്റ സ്വഭാവം ആകപ്പാെട മാറിക്കണ്ടതു െകാ ് അവനു
വളെര സംശയമായിത്തീർ . പിെന്ന ചിലേരാടു േചാദി
ച്ചേപ്പാൾ ആ ഇല്ലം ഇതു തെന്നയാെണ ം അതിയ്യിെട
പുത്തനായി പണികഴിപ്പിച്ചതാെണ ം ഭട്ടതിരി ് ഒരു
നിധി കിട്ടിയതിനാലാണു് ദാരി ്യം ഒെക്ക തീർന്നതു്
എ ം ഇേപ്പാൾ അവിെട സ്വ
ധാരാളമായിേപ്പായി
എ ം മ ം പറ
. അതു േകട്ടേപ്പാൾ നിധി കിട്ടി
െയ പറയുന്നതു േഭാഷ്കാെണ ം ഇെതല്ലാം തെന്റ
ഭരണിയിലുണ്ടായിരുന്ന മുതൽ െകാ ് സമ്പാദിച്ചതാ
െണ ം കച്ചവടക്കാരൻ തീർച്ചെപ്പടുത്തി. ഈ സ്ഥിതി
തെന്റ മുതൽ കി ന്ന കാര്യം പൂജ്യം തെന്ന എ ം
അവൻ നിശ്ചയി . എങ്കിലും ഭട്ടതിരിെയക്ക ് ഒ
േചാദിേച്ചക്കാം. തരു എങ്കിൽ തരെട്ട, ഇെല്ലങ്കിൽ
േവണ്ടാ എ വിചാരി ് ആ കച്ചവടക്കാരൻ ഇല്ല
െച ് മുറ്റ
നി ം െകാ ് “ഇവിടെത്ത തിരുേമനി
ഇവിെടയുേണ്ടാ?” എ േചാദി . അേപ്പാൾ ഭട്ടതിരി
മാളികയിൽ ഇരി കയായിരു . കച്ചവടക്കാരെന്റ
ഒച്ച േകട്ടേപ്പാൾ ആളറിയുകയാൽ ഉടെന അേദ്ദഹം താ
െഴയിറങ്ങിവ . കച്ചവടക്കാരെന വളെര ആദരേവാടു
കൂടി വിളി തെന്റ പടി ര മാളികയിൽ െകാ െച
കേസര െകാടുത്തിരുത്തി, താനും ഇരുന്നി കുശല ശ്നാ
ദികെളല്ലാം െച . പിെന്ന ആ കച്ചവടക്കാരനും കൂെട
വന്നിരുന്നവർ ം അതിേകമമായി ഒരു വിരു സല്ക്കാ
രവും കഴിച്ചതിെന്റ േശഷം ഭട്ടതിരി പറ
, “ഞാൻ
നിങ്ങളുെട അനുവാദം കൂടാെത ഇവിെട സൂക്ഷിക്കാനായി
െവച്ചിരുന്ന മുതലിൽ നി സ്വല്പെമടു
ചില ൈകകാ
ര്യങ്ങൾ െച . അങ്ങെന െചയ്യാൻ സംഗതിയായതു്
എെന്റ ദാരി ്യദുഃഖത്തിെന്റ ശക്തി നിമിത്തമാണു്. എങ്കി
ലും എെന്റ വൃത്തി ന്യായവിേരാധമായി ള്ളതാെണ ്
ഞാൻ സമ്മതി
. ആ െതറ്റിെന നിങ്ങൾ ക്ഷമി ്
എനി ് മാ തരണെമ അേപക്ഷി
. ഇേപ്പാൾ
നിങ്ങളുെട മുതൽ പലിശേയാടുകൂടി ഇവിെട തയ്യാറു
താനും.” ഇ യും പറഞ്ഞതിെന്റ േശഷം കച്ചവടക്കാ
രെന്റ പ
ഭരണികളും അേതാടുകൂടി താൻ േശഖരി
െവച്ചിരുന്ന െചറിയ ഭരണികൾ പ ം എടുപ്പി പുറ
വരുത്തി െവ . അേപ്പാൾ കച്ചവടക്കാരൻ “ഞാനിവിെട
പ
ഭരണി മാ േമ െവച്ചി ണ്ടായിരു
. ഈ
െചറിയ ഭരണികൾ എെന്റ വകയല്ല. ഇതിെന്റ കൂെട
അതുകൂടി െകാ വ െവച്ചിരി ന്നെതന്തിനാണു്?”
എ േചാദി .
ഭട്ടതിരി: നിങ്ങൾ ഈ മുതൽ ഇവിെട ഏല്പിച്ചി പ
െകാല്ലം കഴിഞ്ഞിരി
. മുതലിനു് അരവാ
ശി പലിശ കൂട്ടി തേരണ്ടതാണേല്ലാ.
കച്ചവടക്കാരൻ: സൂക്ഷിക്കാൻ തന്ന മുതലിനു സൂക്ഷി
കൂലി അേങ്ങാ തരികയല്ലാെത പലിശ ഇേങ്ങാ
വാ ക ന്യായമല്ല. അതിനാൽ ഈ പലിശ
ഞാൻ വാ ന്നതല്ല.
ഭട്ടതിരി: എനിക്കിേപ്പാൾ െകാല്ലത്തിൽ െചലവു കഴി
പന്തീരയിരത്തിൽ ഉറുപ്പിക ബാക്കിയാകു
്. പന്തീരായിരത്തിൽ കുറയാെത അ
ള്ള
വ ക്കളും ഈ കാണുന്ന ഇല്ലവും എ േവണ്ടാ
എെന്റ സർവസ്വവും നിങ്ങളുെട മുതൽ െകാ
ണ്ടായതാണു്. അനുവാദം കൂടാെത നിങ്ങളുെട
മുതെലടു
ൈകകാര്യം െചയ്തതിനായി ഒരു
ായശ്ചിത്തമായിെട്ടങ്കിലും ഈ െചറിയ ഭരണി
കൾ കൂെട നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണം. അെല്ലങ്കിൽ
എനി വളെര വ്യസനമാണു്.
കച്ചവടക്കാരൻ: ഞാനിവിെട െകാ വ െവച്ച പ
ഭരണികളും പൂർവസ്ഥിതിയിൽ ഇേപ്പാഴും ഇരി
്. അതിൽ എനി യാെതാരു നഷ്ടവും
വരുത്തിയിട്ടില്ല. പിെന്ന ഇവിേട കുറ സമ്പാ
ദ്യമുണ്ടായതു് ഇവിടെത്ത ഭാഗ്യവും ഉത്സാഹവും
െകാെണ്ടന്നല്ലാെത വിചാരിപ്പാനില്ല. ഇവിേട ്
അ കാരമുണ്ടായ മുതെലല്ലാം ഇവിടുെത്ത സ്വ
ന്തം തെന്നയാണു്. അതിനാൽ ആ ഹ്മസ്വം
ഒരിക്കലും ഞാൻ സ്വീകരി ന്നതല്ല. െവറുെത
ഞാൻ ഹ്മസ്വം സ്വീകരിച്ചാൽ എനി ള്ള
േശഷം മുതൽകൂടി നശി േപാകും.
ഇങ്ങെന അവർ തമ്മിൽ വളെര വാഗ്വാദം കഴി
ഞ്ഞതിെന്റ േശഷം െചറിയ ഭരണികൾ പ ം ഭട്ടതിരി
തിരിെയ എടുപ്പി ് അക തെന്ന െകാ െച െവ
പ്പി . അതിെന്റ േശഷം ആ കച്ചവടക്കാരൻ പൂവും നീരും
െവറ്റിലയും പാ ം കൂട്ടി തെന്റ സ്വന്തം ഭരണിയിൽ ഒ
ഭട്ടതിരി ദാനമായി െകാടു . അതു വാ ന്നതിനും
ഭട്ടതിരി വളെര വിസമ്മതി . എങ്കിലും കച്ചവടക്കാരെന്റ
നിർബന്ധം നിമിത്തം ഒടുക്കം വാങ്ങി. ആ ഭരണിയാണു്
“േകാടൻ ഭരണി” അതിെന്റ വായല്പം േകാടീ ള്ളതിനാ
ലാണു് അതിനു് ഈ േപരു സിദ്ധിച്ചതു്. ദാനം െച
കഴിഞ്ഞതിെന്റ േശഷം കച്ചവടക്കാരൻ “അല്ലേയാ മഹാ
ാഹ്മണാ! ഈ ഭരണി കുറ േകാട്ടമുള്ളതാെണങ്കി
ലും വളെര ഐശ്വര്യവും വിേശഷവുമുള്ളതാണു്. ഈ
ഭരണി ഇരി ന്ന ദിക്കിൽ ദാരി ്യം എ ള്ളതു് ഒരി
ക്കലും ഉണ്ടാവുകയില്ല. എ മാ മല്ല ഇതിൽ മാങ്ങ
ഉപ്പിലിട്ടാൽ അനിതരസാധാരണമായ ഒരു സ്വാദുണ്ടാ
യിരിക്കയും െച ം എ ം പറ
് െതാഴുതു് അത്യന്തം
സേന്താഷേത്താടുകൂടി ഒൻപതു ഭരണികളും എടുപ്പി
െകാ ് കച്ചവടക്കാരൻ േപാവുകയും െച .
ഭട്ടതിരി ആ െചറിയ ഭരണികളും േകാടൻ ഭരണിയി
ലുണ്ടായിരുന്ന വ്യം മെറ്റാരു ഭരണിയിലാക്കി അതും
തെന്റ നിലവറയിൽ സ്ഥാപി . ആ പതിെനാ നി
േക്ഷപങ്ങളും ഇ ം അവിെടയിരി
െണ്ടന്നാണു്
േകൾവി. പിെന്ന ആ േതാറും േകാടൻഭരണിയിൽ
മാങ്ങ ഉപ്പിലിടുകയും തുടങ്ങി. ആ ഭരണിയിൽ മാങ്ങ
ഉപ്പിലിട്ടാൽ എ നാൾ കഴിഞ്ഞാലും മാങ്ങയുെട പച്ച
നിറം മാറുകയില്ല. അതിെന്റ സ്വാദു് ഇന്ന കാരെമ ്
അനുഭവിച്ചി ള്ളവർ ് അറിയാെമന്നല്ലാെത പറഞ്ഞ
റിയി ന്ന കാര്യം യാസം. അമൃത തുല്യെമ പറ
ഞ്ഞാൽ മതിേയാ എ സംശയമാണു്. രുചിക്ഷയം
നിമിത്തം ജലപാനം േപാലും കഴിക്കാൻ പാടില്ലാെത
കിട ന്നവർ ് ആ മാങ്ങയുെട ഒരു കഷണം െകാ
ടുത്താൽ അേപ്പാൾ നിശ്ചയമായി ം മുന്നാഴിയരിയുെട
േചാറു ം. അ യു ് അതിെന്റ സ്വാദു്. ഈ മാങ്ങെയ
റി ് േകട്ടി ള്ള ഒരു കഥ കൂടി പറയാം.
െകാല്ലം െതാള്ളായിരെത്തഴുപ മൂന്നാമാ നാ
ടു നീങ്ങിയ മഹാരാജാവു തിരുമന െകാ രാജ്യം
വാണുെകാണ്ടിരി േമ്പാൾ ഒരു മുറജപക്കാല ് ഒരു
ദിവസം ന രിമാർ അത്താഴം ഉ െകാണ്ടിരി ന്ന
സമയം അത്താഴത്തിെന്റ െവടി ം േകമത്തവും െകാ ്
ഒരു ന രി മെറ്റാരു ന രിേയാടു് “എേടാ! എന്താ
അത്താഴം േകമം തെന്ന, അേല്ല? ഇങ്ങെന മെറ്റാരു
സ്ഥല
നടക്കാൻ യാസമു ്. അങ്ങെനയേല്ലാ?”
എ േചാദി . അേപ്പാൾ മേറ്റ ന രി, “അങ്ങെന
തെന്ന, അങ്ങെന തെന്ന, സംശയമില്ല. എങ്കിലും ആ
പാണ്ടമ്പറെത്ത ഉ മാങ്ങയുെട ഒരു കഷണം കൂടിയു
ണ്ടായിരു എങ്കിൽ ഒ കൂടി ജാത്യമാേയേന. ആ
ഒരു കുറേവ ഉ ” എ പറ
. ആ സമയം തിരുമ
ന െകാ േകാവിെലഴുന്നള്ളി ദക്ഷിണമായി േപാ
വുകയായിരു . ന രിമാർ തിരുമനസ്സിെന കണ്ടില്ല.
എങ്കിലും അവിടു ് ഈ സംഭാഷണം േകൾ കയും
അതു പറഞ്ഞ ന രി ഇന്നാരാെണ മനസ്സിലാ ക
യും െച .
അ രാ ിയിൽത്തെന്ന തിരുമന െകാ ഗൂഢ
മായി ഒരാെള അയ പിന്നെത്ത മുറയായേപ്പാേഴ ം
േകാടൻ ഭരണിയിെല ഉ മാങ്ങ വരുത്തി, ഒരു ദിവസം
അത്താഴത്തിനു പുളി വിളമ്പി . അവിെട മുറജപം വക
യ്ക്കായി പല വിധത്തിൽ ഉപ്പിലിട്ടി ള്ള മാങ്ങകൾ പുളി
വിളമ്പിയ കൂട്ടത്തിലാണു് ഇതും വിളമ്പിയതു്. േകാടൻ
ഭരണിയിെല മാങ്ങ വരുത്തിയ കഥ യാെതാരുത്തരും
അറിഞ്ഞിരു മില്ല. എങ്കിലും േമല്പറഞ്ഞ ന രി ഈ
മാങ്ങാ കഷണം എടു
കഴിച്ച ഉടെന “ഓേഹാ ആ
കുറവും തീർ . എടാ േയാഗ്യാ! നീ ഇവിെട വ േചർ
േന്നാ?” എ പറഞ്ഞെ . അേപ്പാൾ അടുക്കലിരുന്ന
േവെറ ന രി “ഈ മാങ്ങ സാക്ഷാൽ േകാടൻ ഭരണിയി
േലതാണു്” എ പറ
. തിരുമന െകാ ് ആ സമ
യവും േകാവിെലഴുെന്നള്ളീ ണ്ടായിരുന്നതിനാൽ അതും
േക . െകാട്ടാരത്തിൽ എഴുന്നള്ളിയ ഉടെന ആ ന
രിെയ വരുത്തി, “അേങ്ങേപ്പാെല സ്വാദറി
ഭക്ഷി
ന്നവർ ചുരുക്കമാണു്” എ ം മ ം സേന്താഷപൂർവം
കല്പി കയും ന രി ് ഒരു സമ്മാനം െകാടു ് അയ
കയും െച .
ഇങ്ങെനയാണു് േകാടൻ ഭരണിയുെടയും അതിെല
മാങ്ങയുെടയും വിേശഷം. ആ മാങ്ങ ഒരിക്കൽ കൂട്ടീ
ള്ളവർ അതിെന്റ സ്വാദു് ഒരിക്കലും മറ കയില്ല. ആ
േകാടൻഭരണി ആ ഇല്ല ് ഇ ം ഇരി
്. അതി
െല മാങ്ങ ള്ള അനന്യസാധാരണമായ ആ വിേശഷം
ഇ ം ക വരു മു ്.
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മംഗലപ്പിള്ളി മൂത്തതും പുന്നയിൽ
പണിക്കരും
തിരുവിതാംകൂറിൽ തിരുവല്ലാ താലൂക്കിൽ േചർന്ന ആറ
െള മംഗലപ്പിള്ളിയില്ല ് പ േജ്യാതിശ്ശാ പാരം
ഗതനും മഹാവിദ്വാനുമായി ് ഒരു മൂത്തതുണ്ടായിരു .
അേദ്ദഹം, കൂട്ടേമ്പരൂർ നാേലക്കാട്ടിൽ ഇേപ്പാഴുള്ള ശങ്ക
രനാരായണപിള്ള അവർകളുെട പിതാമഹനും വലിയ
വിദ്വാനും സിദ്ധ േജ്യാത്സ്യനുമായിരു സ തിപ്പീ
ള്ള അവർകളുെട സഹപാഠിയും ആപ്തമി വുമായിരു .
ഒരിക്കൽ അേദ്ദഹം എവിെടേയാ േപാകുംവഴി തെന്റ
േസ്നഹിതെന ടി കണ്ടി േപാകാെമ വിചാരി നാ
േലക്കാട്ടിൽ േകറി. അേപ്പാൾ ഒരു േപാറ്റി തനിെക്കാ
േവളികഴിക്കണെമ വിചാരി പല ീജാതകങ്ങളും
തെന്റ ജാതകവും െകാ സ തിപ്പിള്ളെയെക്കാ
േനാക്കിക്കാനായി അവിെട വ കൂടീ ണ്ടായിരു .
മൂത്തതു െച േകറിയ ഉടെന സ തിപ്പിള്ള സബ
ഹുമാനം എഴുേന്ന ് ആസനസത്കാരം െചയ്തിരുത്തി,
താനും യഥാസ്ഥാനം ഇരുന്നതിെന്റ േശഷം ര േപരും
പരസ്പരം കുശല ശ്നാദിസംഭാഷണം െച െകാണ്ടി
രു . അനന്തരം സ തിപ്പിള്ള (േപാറ്റിെയ ചൂണ്ടി
ക്കാണിച്ചി ്) “ഇേദ്ദഹം ഒ േവളികഴിക്കണെമ
വിചാരി ജാതകങ്ങൾ േനാക്കിക്കാനായിട്ടാണു വന്നി
രി ന്നതു്. ീജാതകങ്ങൾ ഒ വളെര െകാ വന്നി
്. ഞാനാെണങ്കിൽ ഇെതല്ലാം പരിേശാധി ് ഒ
തിരെഞ്ഞടു ന്നതിനും വളെര ദിവസം േവണ്ടി വേന്ന
ം. അവിടുന്നായാൽ എളുപ്പമുണ്ടേല്ലാ. അതിനാൽ
അെതാ േനാക്കി തീർച്ചെപ്പടുത്തി അേദ്ദഹെത്ത അയ
േച്ചച്ചാൽ എനി ം അേദ്ദഹത്തിനും വലിയ സഹായ
മാകും. പിെന്ന വർത്തമാനങ്ങൾ പറയുന്നതിനു നമു
മനസ്സിനു സുഖവുമുണ്ടായിരി ം” എ പറ
. ഉടെന
മൂത്തതു് “ഓേഹാ, ആ േജാലി ഇേപ്പാൾ തീർേത്തക്കാ
മേല്ലാ” എ പറ
േപാറ്റിേയാടു ജാതകങ്ങെളല്ലാം
വാങ്ങി. ആകപ്പാെട തിരി ം മറി ം ഒ േനാക്കീ ്
“ഇതു െകാ കയില്ല” എ പറഞ്ഞി ് ഓേരാന്നായി
താെഴയി ് ഒടുക്കം ഒരു ജാതകം കയിൽ പിടിചുെകാ ്
“ഈ ീജാതകം ശാ
കാരം േനാക്കിയാൽ ഇേദ്ദ
ഹത്തിനു നല്ലേപാെല േചർന്നതായിരി ം. പേക്ഷ,
ഈ കന്യകെയ ഇേദ്ദഹത്തിനു വിവാഹം കഴിക്കാൻ
കി കയില്ല എേന്ന ഒരു േദാഷമു ” എ പറ
.
മൂത്തതിെന്റ വാ േക ് േപാറ്റി ആ ജാതകം എവിട
െത്ത െപൺകിടാവിെന്റതാെണ േനാക്കീ ് “ജാതകം
േചരുെമങ്കിൽ ഈ കന്യകെയ എനി കിട്ടാതിരി ക
യില്ല. ആ ഇല്ലക്കാരും ഞങ്ങളും തമ്മിൽ പേണ്ടതെന്ന
േചർച്ചക്കാരും േസ്നഹിതരുമാണു്” എ പറ
. ഉട
െന മൂത്തതു് “േപായി പരീക്ഷിചു േനാ ക. ഒടുവിൽ
ഫലം ഞാൻ പറഞ്ഞതുേപാെലയായിരി ം. േവെറ
കന്യകെയ ആയിരി െമേന്ന ഉ . ആ േവളിെകാ ്
ഫലെമാ മില്ല താനും. സവി ന്നതിനുമു ് ആ
ീ മരി േപാകും. സന്തതിയുണ്ടാകണെമങ്കിൽ പി
െന്ന ഒ കൂടി േവളി കഴിേക്കണ്ടിവരും” എ പറ
.
ഇെതാെക്കേക്കട്ടി ് േപാറ്റി ് ഒ ം വിശ്വാസമുണ്ടായില്ല.
അേദ്ദഹം “ഞാെനാ പരീക്ഷി േനാക്കേട്ട” എ പറ
ജാതകങ്ങളും എടു െകാ േപായി. കുറ േനരം
സ തിപ്പിള്ളേയാടു വർത്തമാനങ്ങളും പറഞ്ഞിരുന്നതി
െന്റ േശഷം യാ പറ
മൂത്തതും േപായി.
ഉടെന ഒരു േപാറ്റി, “അതിെന റി ് അെങ്ങാ ം
വ്യസനിേക്കണ്ട. എനി
ീധനമായി ഒരു കാശു
േപാലും തരികയും േവണ്ടാ, എന്നാലും ഈ െപണ്ണിെന
ഇയ്യാൾ െകാടുക്കാൻ പാടില്ല. അേങ്ങ സമ്മതമു
െണ്ടങ്കിൽ പറയണം. ഞാനിേപ്പാൾ കുളി വേന്നയ്ക്കാം”
എ പറ
. േവെറ നിവൃത്തിെയാ ം കാണായ്ക
യാൽ അച്ഛൻേപാറ്റി അതിെനസ്സമ്മതി . േവളി കഴി
ക്കാെമ പറഞ്ഞ േപാറ്റി കുളി വരികയും അച്ഛൻേപാ
റ്റി കന്യാദാനം െച കയും െച . അേപ്പാൾ േപാറ്റി രു
ഗ്മിണീസ്വയംവരത്തിെല ശിശുപാലെനേപ്പാെല ഏറ്റവും
വിഷണ്ണനായിത്തീർ . അതു ക മേറ്റ കക്ഷിയിലുള്ള
ഒരു േപാറ്റി “അ ് ഇതുെകാെണ്ടാ ം വ്യസനിേക്കണ്ടാ.
ഈ മുഹൂർത്തത്തിൽത്തെന്ന അേങ്ങെക്കാ ഞാൻ
േവളി കഴിപ്പിക്കാം. എെന്റ കൂെട വേന്നാളൂ. എെന്റ
മകെള ഞാൻ അേങ്ങ തരാെമ നിശ്ചയി . ഇവി
െടത്തരാെമ പറഞ്ഞതിൽ ഇരട്ടി ീധനം തരാനും
ഞാൻ തയ്യാറു ്” എ പറ
. അതു് അേദ്ദഹവും
സമ്മതി . ആ കക്ഷിക്കാെരല്ലാംകൂടി ഇറങ്ങി മേറ്റ േപാ
റ്റിയുെട മഠത്തിേല േപാവുകയും ആ മുഹൂർത്തത്തിനു
തെന്ന ര സ്ഥല ം േവളി നട കയും െച . ഈ
ഭവിഷ്യത്ഫലങ്ങെളല്ലാം മംഗലപ്പിള്ളി മൂത്തതു മുേമ്പത
െന്ന പറഞ്ഞിരുന്നതാണേല്ലാ. എങ്കിലും അേപ്പാഴെത്ത
വാശിയും വഴ ംെകാ തത്കാലം അെതാ ം ആരു
േമാർത്തില്ല. േവളി കഴിഞ്ഞ േശഷം, താൻ ജാതകം
േനാക്കിക്കാനായി െചന്നേപ്പാൾ നാേലക്കാട്ടിൽെവ
മൂത്തതു പറഞ്ഞെതല്ലാം ആ േപാറ്റി ് ഓർമ്മവരികയും
മന െകാ മൂത്തതിെന വളെര ബഹുമാനി കയും
െച . എങ്കിലും േശഷംകൂടി ഒ േമാ എന്നറിയെട്ട
എ വിചാരി ് അേദ്ദഹം സ്വസ്ഥമായിരു . ആറു
മാസം കഴിയുന്നതിനുമുേമ്പ ആ േപാറ്റിയുെട അന്തർജനം
മരി . അേപ്പാൾ മൂത്തതു പറഞ്ഞിരുന്നതു മുഴുവനും ഓർ
ത്തതിനാൽ മൂത്തതിെന്റ ശ്നത്തിൽ േപാറ്റി വളെര
വിശ്വാസമായി.
അനന്തരം േപാറ്റി ഒ കൂടി േവളികഴിക്കണമേല്ലാ
എ വിചാരിച്ചി ് ഒ വളെര ീജാതകങ്ങൾ േശഖ
രി . “ഇനി മൂത്തതിെനെക്കാ തെന്ന ജാതകം േനാ
ക്കി നിശ്ചയിച്ചി േവണം േവളി കഴിക്കാൻ” എ
വിചാരി േപാറ്റി ജാതകങ്ങളുംെകാ ് ആറ ള മൂത്ത
തിെന്റ ഇല്ലെത്തത്തി. അേപ്പാൾ മൂത്തതു് അമ്പലത്തിൽ
െതാഴാൻ േപായിരികുകയായിരു . മൂത്തതു െതാഴീ
ലും കഴി
് ഇല്ല
െചന്നേപ്പാൾ ജാതകെക്ക മായി
േപാറ്റി വന്നിരി ന കണ്ടി ് “എന്താ ഞാൻപറഞ്ഞി
രുന്നെതാെക്ക ഒത്തിേല്ല? ഇനി ഒ േവളി കഴിക്കണം.
അേല്ല?” എ േചാദി . അേപ്പാൾ േപാറ്റി “പറഞ്ഞി
രുന്നതുേപാെല എല്ലാം സംഭവി . ഇനി േവണ്ടതിെന
പറ
തരണം.
ീജാതകങ്ങൾ പ മുപ്പെതണ്ണം
െകാ വന്നി
്. ഊണു കഴി
് ഇെതല്ലാെമാ
പരിേശാധി ്, ഇതിൽ വല്ലതും െകാള്ളാവുന്നതുെണ്ട
ങ്കിൽ നിശ്ചയി പറഞ്ഞയയ്ക്കണം” എ പറ
.
ഉടെന മൂത്തതു് “എനി ് പരിേശാധിക്കാനും ആേലാചി
ക്കാനുെമാ മില്ല. വല്ലതും മനസ്സിൽ േതാ ന്നതിെന
പറയുക എേന്നയു . ഈശ്വരകാരുണ്യം െകാ ം
ഗുരുകടാക്ഷംെകാ ം പറഞ്ഞാലധികം െതറ്റാറില്ല.
അതിനാൽ ഇതും ഇേപ്പാൾത്തെന്ന പറേഞ്ഞക്കാം.
ആ ജാതകെക്കട്ടിൽനി ം രെണ്ടണ്ണം മാറ്റീ മൂന്നാമ
തിരി ന്ന ജാതകം കാർത്തികനക്ഷ ം ജനിച്ച ഒരു
കന്യകയുേടതായിരി ം. അതു് അേങ്ങ േചരും. ആ
കന്യകെയ വിവാഹം കഴിേച്ചാളൂ. േദാഷം വരികയില്ല.
ആ ഭാര്യയിൽ അേങ്ങ ര ണ്ണികളും ഒരു െപൺകി
ടാവും ഉണ്ടാകും. നാലാമെത്ത ഗർഭം അലസിേപ്പാകും.
പിെന്ന ആ അന്തർജനം സവി കയുമില്ല. ഇതില
ധികെമാ ം ഇേപ്പാൾ അറിയണെമന്നില്ലേല്ലാ. ഇനി
േപാകുെന്നങ്കിൽ േപാകാം. ഇരി െന്നങ്കിൽ ഇവിെടയി
രിക്കാം. ഞാൻ ഊണു കഴി േവഗം വരാം” എ പറ
. േപാറ്റി പിെന്ന അവിെട താമസിച്ചില്ല. അേപ്പാൾ
ത്തെന്ന സസേന്താഷം യാ പറ
േപായി. മൂത്തതു്
ഉണ്ണാനായി അകേത്ത ം േപായി. േപാറ്റി േപായി
മൂത്തതു പറഞ്ഞ കന്യകെയത്തെന്ന വിവാഹം കഴി
കയും ര ണ്ണികളും ഒരു െപൺകിടാവും ഉണ്ടാവുകയും
അന്തർജനത്തിെന്റ നാലാമെത്ത ഗർഭം അലസുകയും
െച . ഇ യും കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ േപാറ്റി മൂത്തതി
െന റി ള്ള ബഹുമാനവും സേന്താഷവും സഹിക്കവ
ഹിയാെതയായി. പിെന്ന അേദ്ദഹം േകമമായി ് ഒരു
സദ്യ േവ ന്ന വട്ടങ്ങളുംകൂട്ടി ഒ വളെര മു കളും
പണവുെമാെക്കെക്കാ കിടാങ്ങേളാടുകൂടി ആറ െള
മൂത്തതിെന്റ ഇല്ല
െച . അ തെന്ന അേദ്ദഹം
കിടാങ്ങെളെയാെക്ക അമ്പലത്തിൽ െകാ േപായി
െതാഴീ കയും താൻ െതാഴുകയും വളെര വഴിപാടുകൾ
കഴി കയും െച . പിേറ്റ ദിവസം മൂത്തതിെന സത്ക
രി ന്നതിനായി ഇല്ല െവ ് അതിേകമമായി ഒരു
സദ്യ നട കയും മൂത്തതിനും ഇല്ല ള്ള സകലർ ം
ആബാലവൃദ്ധം വാലിയക്കാർ, അച്ചിമാർ മുതലായവർ
വെര ഓണ ടവ െകാടു കയും മ ം െച മൂത്തതിെന
വളെര സേന്താഷിപ്പി േപാരികയും െച . ഇ കാരം
ദൂതലക്ഷണജ്ഞന്മാരായ മഹാന്മാർ മുൻകാലങ്ങളിൽ
േകരളത്തിൽ വളെരയുണ്ടായിരു . ഇേപ്പാൾ ഇങ്ങെന
യുള്ളവർ എ മുള്ളതായി േകൾ
േപാലുമില്ല. ദൂത
ലക്ഷണജ്ഞതയുെട മാഹാത്മ്യം എ മാ മുെണ്ട
േമല്പറഞ്ഞ ഐതിഹ്യങ്ങൾെകാ സ്പഷ്ടമാകു ണ്ട
േല്ലാ. ദൂതലക്ഷണജ്ഞന്മാർ ലക്ഷണം പറയുന്നതിനു
പറലും പലകയുെമാ മാവശ്യമില്ല. അവർ ദൂതന്മാരു
െട വാ ം ഭാവവും നിലയും േചഷ്ടയും സമയവും മ ം
േനാക്കി മാ മാണു് ഫലങ്ങൾ പറയുന്നതു്. അതിനാൽ
ദൂതലക്ഷണം വളെര അ തകരവും സൗകര്യമുള്ളതുമാ
െണ വിേശഷി പറയണെമന്നില്ലേല്ലാ.
കുമരന ർക്കടു
െനട്ടാേശ്ശരി എന്ന ദിക്കിൽ “പു
ന്നയിൽ” എെന്നാരു ശൂ ഭവനം ഇേപ്പാഴുമു ്. ആ വീ
ട്ടിൽ മഹാവിദ്വാനും സിദ്ധ േജ്യാത്സ്യനുമായി ് ഒരാൾ
മുെമ്പാരിക്കലുണ്ടായിരു . ആ തറവാേട്ട പണിക്കർ
സ്ഥാനമുള്ളതിനാൽ അവിെടയുള്ള പുരുഷന്മാെര പണി
ക്കന്മാർ എന്നാണു പറയുക പതിവു്. അതിനാൽ ന െട
കഥാനായകനായ േജ്യാത്സ്യെനയും പുന്നയിൽ പണിക്ക
െരന്നാണു് പറ
വന്നിരുന്നതു്. കുമരന ർ ാമത്തിലു
ള്ള ഒരു ന രി തെന്റ പു െന ഉപനയി ന്നതിനു് ഒരു
മുഹൂർത്തം പറ
െകാടുക്കണെമ പല േജ്യാത്സ്യ
ന്മാേരാടും ആവശ്യെപ്പട്ടി ം ആരും മുഹൂർത്തം പറ
െകാടുത്തില്ല. അക്കാല
െത ംകൂറിൽ ഉൾെപ്പട്ട ചില
ത രാക്കന്മാർ, വട്ടപ്പിള്ളി ശ മൂത്തതു മുതലായി ആ
ദി കളിൽത്തെന്ന പല േജ്യാത്സ്യന്മാരുണ്ടായിരു .
അവെരല്ലാം േനാക്കീ ആ െകാല്ലത്തിൽ ആ ഉണ്ണിെയ
ഉപനയിക്കാൻ െകാള്ളാവുന്ന മുഹൂർത്തമിെല്ല പറയുക
െകാ ം ഉണ്ണിെയ ഉപനയി ന്നതിനുള്ള കാലമായിരു
ന്നതുെകാ ം ന രി ഒടുക്കം പുന്നയിൽ പണിക്കരുെട
അടുക്കൽ െച ് ഒരു മുഹൂർത്തമുണ്ടാക്കിെക്കാടുക്കണ
െമ ് അേപക്ഷി . പണിക്കർ ഉടെന ഒരു യാസവും
സംശയവും കൂടാെത മുഹൂർത്തം ചാർത്തിെക്കാടു കയും
െച . ന രി ആ മുഹൂർത്തച്ചാർ ംെകാ െത ം
കൂർ ത രാക്കന്മാർ മുതലായവരുെട അടുക്കൽ െച ്
“നിങ്ങെളാെക്ക മുഹൂർത്തമിെല്ല പറ
െവങ്കിലും
പുന്നയിൽ പണിക്കർ ഒരു മുഹൂർത്തമുണ്ടാക്കിത്ത ”
എ പറ
. ഉടെന അവർ “അതുേവ്വാ? എന്നാൽ ആ
ചാർെത്താ കാണണമേല്ലാ” എ പറ
് അവർ
ആ ചാർ
വാങ്ങി േനാക്കി. അേപ്പാൾ പണിക്കർ
ചാർത്തിെക്കാടുത്തിരി ന്ന മുഹൂർത്തം ഉപനയിക്കാനു
ള്ള ഉണ്ണിയുെട അഷ്ടമരാശി റു സമയത്തായിരുന്നതി
നാൽ ത രാൻ ആളയ ് പണിക്കെര അവിെട വരു
ത്തി. പണിക്കർ അ ണ്ടായിരുന്ന േജ്യാത്സ്യന്മാെര
എല്ലാവെരയും ഓേരാ വിധത്തിൽ ജയിച്ചിരുന്നതിനാൽ
എല്ലാവർ ം പണിക്കരുെട േപരിൽ കിടമത്സരവും
അസൂയയുമുണ്ടായിരു . അതിനാൽ ഈ അവസര
ത്തിൽ പണിക്കെര ഒ മധ്യമമാക്കാെമ നിശ്ചയി
െകാ ശ മൂത്തതു മുതലായവരും അവിെട ടി.
എല്ലാവരും വന്നേപ്പാേഴ ം പണിക്കരും വ േചർ .
ഉടെന എല്ലാവരുംകൂടി “അഷ്ടമരാശി റു സമയ ്
ഉപനയനം കഴിക്കാെമ ് എ
മാണമാണുള്ളതു്?”
എ പണിക്കേരാടു് േചാദ്യമായി. അേപ്പാൾ പണിക്കർ
“അഷ്ടമരാശി റു മുഹൂർത്തങ്ങൾ വർജ്യമാെണന്നാ
ണു് മാണം. എങ്കിലും ഈ ഉണ്ണിെയ ഇെക്കാല്ലം ഉപ
നയിക്കാഞ്ഞാൽ േവെറ തരേക്കടു വരാനുള്ളതുെകാ ം
ഇെക്കാല്ലത്തിൽ ഉപനയനത്തിനു് ഈെയാരു മുഹൂർ
ത്തമല്ലാെത ഇല്ലാത്തതുെകാ ം ഇങ്ങെന ചാർത്തി
െക്കാടുത്തതാണു് ” എ പറ
. ഉടെന മറ്റവർ “ഈ
ഉണ്ണിെയ ഇെക്കാലത്തിൽത്തെന്ന ഉപനയിച്ചിെല്ലങ്കിൽ
എ തരേക്കടാണു വരാനുള്ളതു?” എ േചാദി .
അേപ്പാൾ പണിക്കർ “അടുത്ത െകാല്ലത്തിൽ ഉണ്ണി ്
അമ്മ മരി ് ദീക്ഷയായിരി ം. പിന്നെത്ത െകാല്ല
ത്തിൽ ഉപനയനത്തിനു മുഹൂർത്തം തെന്നയില്ല. അതി
െന്റ പിന്നെത്ത െകാല്ലത്തിൽ ഉണ്ണിയുെട അച്ഛൻ മരി ്
ആ ദീക്ഷയുമായിരി ം. ദീക്ഷക്കാല ് ഉപനയനം
പാടില്ലേല്ലാ. ഇങ്ങെന മൂ െകാല്ലം കഴിയുേമ്പാൾ ഉപ
നയനത്തിെന്റ കാലവും കഴിയും. കാലം കഴിയുന്നതിനു
മു ് ഉപനയിക്കാഞ്ഞാൽ ഉണ്ണി ാഹ്മണാചാര കാ
രം ഷ്ടനായിേപ്പാവുകയും െച മേല്ലാ. അതിൽ േഭദം
അഷ്ടമരാശി റു സമയ ് ഉപനയി ന്നതല്ലേയാ?”
എ േചാദി . “അങ്ങെനെയാെക്ക വരുെമങ്കിൽ ഈ
മുഹൂർത്തത്തിനുതെന്ന ഉപനയി കയാണു േവണ്ടതു്”
എ ് എല്ലാവരും സമ്മതി കയും ഉണ്ണിെയ ആ മു
ഹൂർത്തത്തിനുതെന്ന ഉപനയി കയും പണിക്കർ പറ
ഞ്ഞിരുന്നതുേപാെല ആ െകാല്ലങ്ങളിൽ ഉണ്ണിയുെട മാ
താപിതാക്കന്മാർ മരി കയും െച . അക്കാലം മുതൽ
മ ള്ള േജ്യാത്സ്യന്മാർ പണിക്കേരാടുള്ള മൽസരവും
അസൂയയും അസ്തമി കയും എലാവർ ം പൂർവ്വാധികം
ബഹുമാനമുദി കയും െച .
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കാലടിയിൽ ഭട്ടതിരി
കാലടിയിൽ ഭട്ടതിരിയുെട ഇല്ലം കുമാരന ർ ാമത്തി
ലുൾെപ്പട്ട െനട്ടാേശ്ശരി എന്ന ദിക്കിലാകു . ഈ ഇല്ല
ള്ളവർ പാരമ്പര്യമായി തെന്ന മ വാദമുെണ്ട ം
ഗണപതി ത്യക്ഷമാെണ ം സിദ്ധമാണേല്ലാ. ഇവ
രുെട മ വാദത്തിനു് അനന്യസാധാരണത്വം സിദ്ധി
ന്നതിനും ഗണപതി ത്യക്ഷീഭവി ന്നതിനുമുള്ള
കാരണങ്ങൾ ചുരുക്കമായി ഇവിെട വിവരി
.
ഒരിക്കൽ ഈ ഇല്ല ള്ള ഒരു ഭട്ടതിരിയും അേദ്ദഹ
ത്തിെന്റ േസ്നഹിതനായ േവെറ ഒരു ന തിരിയുംകൂടി
ത്യശ്ശിവേപരൂർ പൂരം കാണാനായി പുറെപ്പ . ഇരിങ്ങാ
ല ട സമീപമായേപ്പാൾ േനരം ൈവകിയതിനാൽ
ഒരില്ല കയറി പകെല ഊണും സന്ധ്യാവന്ദനവും കഴി
് അവിെടനി പുറെപ്പ ് ‘യക്ഷിപ്പറ ് ’ എന്ന സ്ഥല
ത്തിനു സമീപമായേപ്പാൾ സർവ്വാംഗസുന്ദരികളായ ര
മനുഷ്യ ീകൾ വഴിയിൽ നി ന്നതുക . ആ ീകൾ
ഇവർ അടു െചന്നേപ്പാൾ തിരുേമനികൾ എേങ്ങാട്ടാ
ണു് ഈ അസമയ ് എഴുന്നള്ള ്? എ േചാദി .
അേപ്പാൾ ഭട്ടതിരി ഞങ്ങൾ പൂരത്തിനു േപാവുകയാണു്
എ പറ
. ഉടെന ീകൾ ഇവിെട അേങ്ങാ
െച േമ്പാൾ യക്ഷിപ്പറെമ്പ പറയുന്ന സ്ഥലമായി.
ഇങ്ങെനയുള്ള അസമയങ്ങളിൽ ഇതിേല മനുഷ്യരാരും
നടക്കാറില്ല. ഇെതാരു ൈവഷമ്യസ്ഥലമാെണ ് അവി
ടു ് േകട്ടിട്ടില്ലായിരി േമാ? എഴുന്നള്ള
ഇ േവ
െണ്ടന്നാണു് അടിയങ്ങൾ ് േതാ ന്നതു്. എഴുന്നള്ളി
യാൽ എെന്തങ്കിലും ആപ ണ്ടാകും. അങ്ങെന വളെര
കണ്ടി
് എ പറ
. അേപ്പാൾ ന രി, ഞങ്ങൾ
് ഈ ദിക്കിെല ം പരിചയമില്ല. ഞങ്ങൾ ഈ
ദി കാരല്ല. ഇ േപാേകെണ്ട വച്ചാൽ േകറികിട
ന്നതിനു് എവിെടയാണു സൗകര്യമുള്ളതു്. ഇവിെട അടു
ക്കെലങ്ങാനും വല്ല ശൂ വീടുകേളാ മേറ്റാ ഉേണ്ടാ? എ
േചാദി . അടിയങ്ങളുെട കുപ്പമാടം ഇവിെട അടുക്ക
ലാണു്. വിേരാധമിെല്ലങ്കിൽ അെങ്ങാെട്ടഴുന്നള്ളിയാൽ
അവിെട കിടക്കാം. എ
ീകൾ പറ
.
ഇങ്ങെന ആ ീകളും ഈ ാഹ്മണരും കൂടി കുറ
െഞ്ഞാരു േനരെത്ത സംഭാഷണം കഴിഞ്ഞേപ്പാേഴ ം
അസമയ
േപായാൽ വല്ലതും ആപ
സംഭവിെച്ച
ങ്കിേലാ എ ള്ള ഭയംെകാ ം ഈ സുന്ദരികേളാടുകൂടി
േപായാൽ അ രാ ി സുഖമായി കഴി കൂട്ടാെമ ള്ള
േമാഹംെകാ ം ഭട്ടതിരിയും ന രിയും ആ ീകളുെട
വീട്ടിേല േപാവുകെയ തെന്ന തീർച്ചയാക്കി. പിെന്ന
അവർ നാലുേപരുംകൂടി അവിെടനി േപായി. കുറ
െചന്നേപ്പാൾ വലിയതായി ് ഒരു മാളിക ക . ഈ ീ
കൾ ാഹ്മണെര ആ മാളികയിൽ കൂട്ടിെക്കാ േപാ
യി. അവിെട അടുത്തടു
വിശാലമായ ര മുറികൾ
ഉണ്ടായിരു . അതിൽ ഒന്നിൽ ഭട്ടതിരിെയയും ഒന്നിൽ
ന രിെയയും െകാ െച കിടത്തി. ര മുറികളിലും
ഓേരാ ീകൾ െച കൂടി. ഭട്ടതിരി കിടന്ന മുറിയിൽ
െചന്ന ആ ീ ഭട്ടതിരിെയ െതാട്ടേപ്പാൾതെന്ന അേദ്ദഹ
ത്തിനു േബാധമില്ലാതായി. ഉടെന അവൾ അേദ്ദഹെത്ത
ഭക്ഷിക്കാനും തുടങ്ങി. ന രി പതിവായി ‘േദവീ
മാഹാത്മ്യം’ പാരായണമുള്ളതിനാൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ൈകയ്യിൽ േദവീമഹാത്മ്യം ന്ഥമുണ്ടായിരു . ആ
ന്ഥം തലയ്ക്കൽ വ ംെകാണ്ടാണു് കിട ക പതിവു്.
അ ം ന്ഥം തലയ്ക്കൽ വച്ചി ണ്ടായിരു . അതി
നാൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ അടുക്കൽ െചന്ന ീ “ആ ന്ഥം
ഇവിെട താെഴെയങ്ങാനും െവേച്ചക്കണം. അെതന്തിനു
തലയ്ക്കൽ െവച്ചിരി
” എ േചാദി . “ഇതു താെഴ
വയ്ക്കാൻ പാടില്ല. തലയ്ക്കൽ വ ംെകാണ്ടാണു് ഞാൻ കി
ട റ ക പതിവു്” എ ന രി പറ
. പിെന്നയും
ന്ഥം താെഴവയ്ക്കാൻ ആ ീ വളെര നിർബന്ധി .
എങ്കിലും ന രി സമ്മതിച്ചില്ല. അേപ്പാേഴ ം മേറ്റ
മുറിയിൽ ഭട്ടതിരിയുെട എ കൾ കടി െപാട്ടി ന്നതി
െന്റയും േചാര കുടി ന്നതിെന്റയും ശബ്ദം കലശലായി ്
ഈ മുറിയിൽ േക തുടങ്ങി. ന രി കുേറെശ്ശ ഭയവും
ചില സംശയങ്ങളും േതാന്നി ടങ്ങി. അവിെടക്കിട ം
െകാ ഭട്ടതിരിെയ വിളി . ഭട്ടതിരിെയ അേപ്പാേഴ ം
മുക്കാലും ഭക്ഷി കഴിഞ്ഞിരു . പിെന്ന ആർ വിളി
േകൾ
? ഭട്ടതിരി വിളി േകൾക്കാതിരി കയും
അടുക്കൽ നിൽ ന്ന ീ ന്ഥം താെഴ വയ്ക്കാൻ നിൽ
ബന്ധി കയും െച ന്നതുെകാ ം മ ം ആകപ്പാെട
കാര്യം നല്ല പന്തിയെല്ല ം ഈ ീകൾ േകവലം
മനുഷ്യ ീകൾ അെല്ല ം േതാ കയാൽ ന രി
ഭയം കലശലായിത്തീർ . അേദ്ദഹം ന്ഥം കയ്യി
െലടു പിടി െകാ തെന്ന കിട അേദ്ദഹത്തിനു
ലവേലശം ഉറക്കം വരികയും അേദ്ദഹം ഉറ കയും
ഉണ്ടായിെല്ല പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ. അന്ത്യയാമമാകുന്ന
തു വെര ആ ീ അേദ്ദഹത്തിെന്റ അടുക്കൽ ആ മുറിയിൽ
നി . പിെന്ന പുറേത്തക്കിറങ്ങിേപ്പായി. ന തിരി
നിേശ്ചഷ്ടനായി ആ കട്ടിലിൽതെന്ന ഉറങ്ങാെത കിട
കയും െച .

േനരം െവളുത്തേപ്പാൾ അവിെട മാളികയുമില്ല; ീ
കളുമില്ല. ന രി ഒരു വലിയ കരിമ്പനയുെട മുകളിൽ
ഇരി
. പിെന്ന അേദ്ദഹം വളെര യാസെപ്പ ് ഒരു
വിധത്തിൽ താെഴയിറങ്ങി. അേപ്പാൾ അതിനടു ള്ള
മെറ്റാരു കരിമ്പനയുെട ചുവട്ടിൽ ഭട്ടതിരിയുെട നഖങ്ങളും
കുടുമ്മയും മാ ം കിട ന്നതു ക . അേപ്പാൾ തേലദി
വസം കാണെപ്പട്ട ീകൾ മനുഷ്യ ീകൾ അെല്ല ം
യക്ഷികളായിരു എ ം അവരുെട മായാബലം െകാ
് അവെര മനുഷ്യ ീകളാെണ ം കരിമ്പന മാളിക
യാെണ ം േതാന്നിച്ചതാെണ ം ഭട്ടതിരിെയ യക്ഷി
ഭക്ഷിക്കയായിരു എ ം േദവീമാഹാത്മ്യം എന്ന
ന്ഥം തെന്റ ൈകയിലുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ തെന്ന
െത്താടാൻ പാടില്ലാഞ്ഞതിനാലാണു് മേറ്റ യക്ഷി തെന്ന
ഭക്ഷിക്കാഞ്ഞെത ം മ ം ന രി മനസ്സിലായി. ഉട
െന അേദ്ദഹം പൂരത്തിനു േപാകാെത തെന്ന തിരി
േപാ .
അ മരി േപായ ആ ഭട്ടതിരിയല്ലാെത ആ ഇല്ല
പുരുഷൻമാരാരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. മരി േപായ ഭട്ട
തിരിയുെട അന്തർജനത്തിനു അ ഗർഭമുണ്ടായിരു .
ന രി വ ഭട്ടതിരിയുെട മരണവൃത്താന്തം അന്തർജന
ത്തിെന്റ അടുക്കൽ അറിയി . അേപ്പാൾ വിധവയായി
തീർന്ന ആ അന്തർജനം അത്യന്തം വിഷാദമഗ്നനായി
എ ള്ളതു പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ. പിെന്ന ആ പതി
തതെന്ന ഭർത്താവിെന്റ േശഷ ിയകെളല്ലാം കഴി .
അങ്ങെനയിരി ന്ന കാല ് ഏറ്റവും േതേജാമയനായ
ഒരു പു െന അന്തർജനം സവി . ഉണ്ണി ജാതകർ
മ്മം, നാമകരണം, അന്ന ാശനം, െചൗളം, ഉപനയനം,
സമാവർത്തനം മുതലായവ യഥാകാലം േവണ്ടതുേപാ
ലെയല്ലാം കഴി . അതിനിട വിദ്യാഭ്യാസം െചയ്യി
കയും േവദാധ്യയനം െചയ്യി കയുെമല്ലാം െച .
അത്യന്തം ബുദ്ധിമാനായ ആ ാഹ്മണകുമാരൻ പതി
നാറു വയ കഴിഞ്ഞേപ്പാേഴ ം അേദ്ദഹം േവദേവ
ദാംഗതത്വജ്ഞനായും സകലശാ പുരാേണതിഹാസ
പാരംഗതനായും തീർ .
അേപ്പാൾ തെന്റ അച്ഛെന്റ മരണവൃത്താന്തം അമ്മ
പറ
മനസ്സിലാവുകയാൽ അച്ഛെനെക്കാന്ന ആ
യക്ഷിയുെട കഥ കഴിേച്ച െമ ് അേദ്ദഹം നിശ്ചയി
് ആ ഉേദ്ദശസിദ്ധിക്കായി സൂര്യെന േസവി തുടങ്ങി.
അതികഠിനമായിരി ന്ന തപ െകാ ് അേദ്ദഹം
സൂര്യഭഗവാെന ത്യക്ഷമാക്കി സൂര്യഭഗവാൻ ഒരു ാ
ഹ്മണൻെറ രൂപം ധരി ് ഭട്ടതിരിയുെട അടുക്കൽ െച
ചില ദിവ്യമ ങ്ങൾ ഉപേദശി കയും “േപാരാത്തെത
ല്ലാം ഇതിൽ പറയു
്. ഇതിൽ േനാക്കിെച്ചേയ്താളൂ”
എ പറ
് ഒരു ന്ഥം െകാടു കയും െചയ്തി ് മറ
േപാവുകയും െച . ആ ഭട്ടതിരി “സൂര്യകാലടി”
എ നാമം സിദ്ധി കയും സിദ്ധനാവുകയും െച .
അേദ്ദഹമാണു് വിശ്വവി തനായ “സൂര്യകാലടി” എ
പറയെപ്പടുന്ന ഭട്ടതിരി. അക്കാലം മുതൽ ആ ഇല്ല ്
ഓേരാ തലമുറയിൽ ഓേരാരുത്തർ ് “സൂര്യൻ” എ
കൂടി േപരി തുടങ്ങി. അതി ം നട വരു .
സൂര്യഭഗവാനിൽനി ് ഉപേദശവും ന്ഥവും കിട്ടി
യതിെന്റ േശഷം സൂര്യഭട്ടതിരി വിവാഹം കഴി ഗൃഹ
സ്ഥനായി താമസി . അക്കാല
സൂര്യദത്തമായ
ന്ഥം മുഴുവനും േനാക്കി ഹൃദിസ്ഥമാക്കി. അെതാരു
മ വാദ ന്ഥമായിരുന്നതിനാൽ ഭട്ടതിരി സിദ്ധ
നായ ഒരു മ വാദിയായിത്തീർ . അേദ്ദഹം പിെന്ന
അേദ്ദഹത്തിനുണ്ടായ പു ന്മാർ ം സൂര്യഭഗവാങ്കൽ
നി തനി കിട്ടിയ വിദ്യെയ ഉപേദശി െകാടു .
അങ്ങെന തലമുറേതാറുമുണ്ടായ ഉപേദശംെകാ ് ആ
പാരമ്പര്യം ഇ ം ആ ഇല്ല ള്ളവർ കാണു
്.
കാലടിയിൽ ഭട്ടതിരിമാരുെട മ വാദത്തിനു് ഒരനന്യ
സാധാരണത്വമുണ്ടായതു് ഇങ്ങെനയാണു്.
പിെന്ന സൂര്യഭട്ടതിരിെയ പല സ്ഥലങ്ങളിലും മ
വാദത്തിനായി െകാ േപാകുകയും അേദ്ദഹം പല ബാ
ധകൾ ഒഴി കയുമുണ്ടായി
്. അേദ്ദഹം മ വാദം
െചയ്തി ് ഒഴിയാെത ഒരു ബാധയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
അങ്ങെന പല ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ കണ്ടേപ്പാൾ സൂര്യഭഗ
വാെന്റ ഉപേദശസാഫല്യെത്ത റി ഭട്ടതിരിയുെട
മനസ്സിൽത്തെന്ന നല്ല വിശ്വാസമുണ്ടായി. സൂര്യഭഗവാ
െന്റ ഉപേദശ കാരം െചയ്താൽ എലാം ഫലി െമ
കണ്ടേപ്പാൾ ഇനി ഒ ം താമസിയാെത തെന്റ അച്ഛെന
ഭക്ഷിച്ച യക്ഷിെയ ശിക്ഷിക്കണെമ ് അേദ്ദഹം നി
ശ്ചയി . പിെന്ന അതിനു േവ ന്ന ഉപകരണങ്ങെള
ല്ലാം സമ്പാദി ് അതികഠിനമായ ഒരു േഹാമം തുടങ്ങി.
ശിക്ഷാർഹയായ യക്ഷി ഏതാെണ നിശ്ചയമില്ലായ്ക
യാൽ അേദ്ദഹം േലാകത്തിലുള്ള സകലയക്ഷികെളയും
ഒന്നായിട്ടാവാഹി . ഇേദ്ദഹത്തിെന്റ മ ശക്തിെകാ
നിവൃത്തിയില്ലാെതയായി സകലയക്ഷികളും അേദ്ദഹ
ത്തിെന്റ അടുക്കൽ വ . അേപ്പാൾ ഭട്ടതിരി “എെന്റ
അച്ഛെന ഭക്ഷിച്ചതു നിങ്ങളിലാരാണു്?” എ േചാദി
. അേപ്പാൾ എല്ലാ യക്ഷികളും “ഞാനല്ല, ഞാനല്ല”
എ പറ
. ഉടെന ഭട്ടതിരി യക്ഷികെള ഓേരാരു
ത്തെര ആയി െപാ ം വിള ം പിടിപ്പി സത്യം
െചയ്യി വിട്ടയ . അങ്ങെന ശിക്ഷാർഹയായ ആ ഒരു
യക്ഷി ഒഴിെക േശഷെമല്ലാവരും േപായി. അേപ്പാൾ
ഭട്ടതിരി തെന്റ പുേരാഭാഗത്തിങ്കൽ ഭയവിഹ്വലയായി
വിറ െകാ നിൽ ന്ന ആ യക്ഷിേയാടും സത്യം െച
യ്യാൻ പറ
. താൻ അപരാധിനിയാകയാൽ സത്യം
െച ന്നതിനു നിവൃത്തിയില്ലാെത ആ യക്ഷി തെന്റ അപ
രാധെത്ത ഏ പറ
. ഉടെന ഭട്ടതിരി “എന്നാൽ ഞാ
നിേപ്പാൾ നിെന്ന േഹാമി ം” എ പറ
. “എെന്ന
േഹാമിച്ചാൽ ഇേന്ന നാല്പെത്താന്നാം ദിവസം അ
ച ശ്വാസം വലി മരി ം” എ ് യക്ഷി പറ
.
അേപ്പാൾ ഭട്ടതിരി “അങ്ങെന വരാതിരിക്കാൻ ഒരു മാർ
ഗമിെല്ല വരുേമാ” എ േചാദി . “നാൽപെത്താ
ന്നാം ദിവസം തിരുവാലൂർ േപായി ദർശനം കഴിക്കാൻ
സംഗതിയായാൽ മരിക്കില്ല. അല്ലാെത ശാപേമാക്ഷമു
ണ്ടാകുന്നതല്ല” എ ് യക്ഷി പറ
. “എന്തായാലും
ഇനി ഞാൻനിെന്ന വിട്ടയ ന്നില്ല” എ പറ
ഭട്ട
തിരി ആ യക്ഷിെയ പിടി േഹാമി കയും െച .

അതിെന്റ േശഷം കുറ ദിവസം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ
അ േകരളരാജ്യം വാണുെകാണ്ടിരുന്ന “പള്ളിബാ
ണെപ്പരുമാൾ” ഭട്ടതിരിയുെട അടുക്കൽ ഒരാളയ . ഉട
െന ഭട്ടതിരി അവിെട െച . അേപ്പാൾ െപരുമാൾ
തെന്റ ഭാര്യ ് ഒരു ഗന്ധർവെന്റ ഉപ വം തുടങ്ങീ വള
െരക്കാലമായി എ ം പല മ വാദികെളെക്കാ ം
മ വാദങ്ങൾ െചയ്യിച്ചി ം ഗന്ധർവ്വൻ ഒഴി
േപാ
യിട്ടിെല്ല ം ആ ഉപ വം നിമിത്തം ഭാര്യ ണ്ടാകുന്ന
ഗർഭെമല്ലാം അലസിേപ്പാകു എ ം അതിനാൽ ഏതു
വിധവും ആ ഉപ വം ഒഴി തരണെമ ം ഭട്ടതിരിേയാടു
പറ
. ഭട്ടതിരി അങ്ങെന ആവാെമ സമ്മതി
കയും, അതിേല േവ ന്ന ഉപകരണങ്ങൾ ് ഒരു
ചാർെത്തഴുതിെക്കാടു കയും െച . ചാർത്തിൻ കാ
രമുള്ള ഉപകരണങ്ങെളല്ലാം അ തെന്ന തയ്യാറാക്കി.
ഭട്ടതിരി മ വാദവും തുടങ്ങി. ച ം വര പിണിയാളു
കെളയിരുത്തി ഭസ്മം ജപിച്ചിടുകയും പലവിധത്തിലുള്ള
േഹാമകർമാദികൾ കഴി കയും െചയ്തി ം പിണിയാൾ
തുള്ളിയില്ല. എെന്താെക്കയായി ം ഗന്ധർവൻ തെന്റ
ആകർഷണത്തിൽ ഉൾെപ്പടുന്നിെല്ല കണ്ടേപ്പാൾ ഭട്ട
തിരി വാശി കലശലായിത്തീരുകയാൽ ാഹ്മണർ
് വിഹിത മല്ലാത്ത പല കഠിനകർമ്മങ്ങളും അേദ്ദഹം
െച . പല ജ ക്കെളയും മ ം അേദ്ദഹം മുറി മുറി
േഹാമി തുടങ്ങി. ശീല െനയ്യിൽ മുക്കി നില
വി
രി ് അതു നിറ ് ഉറുമ്പാകുേമ്പാൾ എടു േഹാമി ം.
ഇങ്ങെനയുള്ള കഠിന വൃത്തികൾ സംഖ്യയില്ലാെത
െചയ്തേപ്പാൾ ഗന്ധർവനു് നിവൃത്തിയില്ലാെതയായിത്തീ
രുകയാൽ ത്യക്ഷമായി ഭട്ടതിരിയുെട മുമ്പിൽ വ .
പിെന്ന അവർ തമ്മിൽ മ ത ങ്ങെള റി ് ഒരു
വലിയ വാദമുണ്ടായി. ആ വാദത്തിൽ ഭട്ടതിരി തെന്ന
ജയി . ഒരുവിധത്തിലും ഭട്ടതിരിെയ ജയി ന്നതി
നു നിവൃത്തിയിെല്ല തീർച്ചയായേപ്പാൾ ഗന്ധർവൻ
വളെര താഴ്മേയാടുകൂടി “അതിവിശിഷ്ടനായിരി ന്ന
അങ്ങെയ ജയി ന്നതിനു് ആരു വിചാരിച്ചാലും കഴി
യുന്നതല്ല. അങ്ങയുെട അച്ഛെന ഭക്ഷിച്ചവളും എെന്റ
ിയതമയുമായ ആ യക്ഷിെയ അ സംഹരി വ
േല്ലാ. ഇനി ീെയയും വി േപാകണെമ ് അ
നിർബന്ധി ന്നതു കഷ്ടമാണു്. എനി ് ഈ ീയിൽ
അധികമായിരി ന്ന ആസക്തി ജനി കയാലാണു്
ഞാൻവ ബാധിച്ചതു്. ഇവെള ഉേപക്ഷി േപാകുന്ന
കാര്യം എനി വളെര വ്യസനമാണു്. അതിനാൽ
അവിടു ് കൃപയുണ്ടായി എെന്ന ഉപ വിക്കാതിരിക്ക
ണം” എ പറ
. അേപ്പാൾ ഭട്ടതിരി “രാജാവിെന്റ
ഭാര്യ േനരിട്ടിരി ന്ന ഉപ വം നീക്കിെക്കാടു െകാ
ള്ളാെമ ഞാൻ രാജാവിെന്റ അടുക്കൽ പറ
േപാ
യി. ഇനി അതിെന േഭദെപ്പടു ന്നതു് എനി വളെര
അപമാനവും നിവൃത്തിയില്ലാത്തതുമാണു്. അതിനാൽ
േവഗത്തിൽ സത്യം െച ് ഇവിെടനി ് ഒഴി
െപാ
െയ്ക്കാള്ളണം. അതാണു നല്ലതു്. േപാകാത്തപക്ഷം നി
െന്റ യക്ഷി േപായവഴി നിെന്ന ഞാനയ ം” എ
പറ
. അതു േകട്ടേപ്പാൾ ഗന്ധർവനു ഭയവും വ്യസ
നവും സഹിക്കവഹിയാതായി ് “ഇേന്ന പ ണ്ടാം
ദിവസം അ ് മൂ ം മുട്ടി മരിക്കെട്ട” എ ഭട്ടതിരിെയ
ശപി . അേപ്പാൾ ഭട്ടതിരി വ്യസനേത്താടുകൂടി ശാപ
േമാക്ഷെത്ത അേപക്ഷി കയും പ ണ്ടാം ദിവസം
തിരുവാലൂർ േപായി ദർശനം കഴിച്ചാൽ മരിക്കയിെല്ല
ഗന്ധർവൻ ശാപേമാക്ഷം െകാടു കയും െച . പി
െന്നയും ഭട്ടതിരിയുെട നിർബന്ധം നിമിത്തം ഗന്ധർവൻ
സത്യംെച ് അവിടംവി ് േപാകുകയും െച . ബാണ
െപരുമാൾ ഭട്ടതിരി വളെര സമ്മാനങ്ങളും മ ം െകാ
ടു
ബഹുമാനിച്ചയ . താമസിയാെത െപരുമാളുെട
ഭാര്യ ഗർഭം ധരി കയും ഒ ം അലസാെത നാല
കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവുകയും െച .
ഭട്ടതിരിയുെട മരണത്തിെന്റ തേലദിവസം തിരു
വാലൂർ ഒരു അശരീരിവാ േകൾക്കെപ്പ . “നാെള
ഇവിെട ഒരപമൃത സംഭവി ം; അതിനാൽ മൂേന്നമു
ക്കാൽ നാഴികപ്പകലിനുമു ് അത്താഴ ജയും കഴി ്
എല്ലാവരും െപാെയ്ക്കാള്ളണം” എന്നായിരു ആ അശ
രീരിവാ ്. മരണദിവസം പകെല ആയേപ്പാേഴ ം
ഭട്ടതിരി തിരുവാലൂെരത്തി. അതുവെര അേദ്ദഹത്തിനു
യാെതാരു ദീനവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അേദ്ദഹം ശുദ്ധം
മാറിയിരുന്നതിനാൽ തിരുവാലൂർ െചന്നയുടെന കുളത്തി
ലിറങ്ങി കുളി . കുളി കഴി
കര കയറിയേപ്പാൾ
മൂ െമാഴിക്കണെമ േതാന്നി. ഉടെന അവിെട അടു
ക്കൽത്തെന്നയുണ്ടായിരുന്ന മൂ
ഴിയിൽ െചന്നിരു
. അേപ്പാൾ മൂ ം ഒഴിക്കെണ്ട േതാന്നി. ഉടെന
എണീ കുളത്തിലിറങ്ങി ശൗചി കാലും മുഖവും ശു
ദ്ധിവരുത്തി കര കയറിയേപ്പാൾ പിെന്നയും മൂ ം
മുട്ടി ടങ്ങി. പിെന്നയും മൂ െമാഴിക്കാൻ െചന്നിരു .
അേപ്പാൾ േവെണ്ട േതാന്നി. ഇങ്ങെന സന്ധ്യവെര
അേദ്ദഹം കുളത്തിലിറ കയും േകറുകയുമായി കഴി
കൂട്ടി. സന്ധ്യയായേപ്പാേഴ ം അേദ്ദഹം ക്ഷീണി കുള
രയിൽ വീണു. ഉടെന ച ശ്വാസവും വലി തുടങ്ങി.
അ
േദാഷമായിരുന്നതിനാൽ തക്കാരായി ം മ ം
അസംഖ്യം ജനങ്ങൾ അവിെട കൂടിയിരു . എങ്കിലും
അശരീരിവാക്കിൻ കാരം മൂേന്നമുക്കാൽ നാഴികപ്പക
െല അത്താഴ ജയും കഴി എലാവരും േപായി. ഭട്ടതി
രി മാ ം ശ്വാസം വലി ംെകാ ് അവിെട കിട . മൂ
ം മുട്ടിയും ച ശ്വാസം വലി ം മരണേവദനേയാടുകൂടി
അേദ്ദഹം കിട വിഷമി േമ്പാൾ “ഈശ്വരാ! ന്ഥ
ത്തിൽ കണ്ടതാണേല്ലാ ഞാൻ െചയ്തതു്” എ പറ
എ ം അേപ്പാൾ അതിനു മറുപടിയായി ് “സൂര്യകാലടി
േവണം െചയ്യാൻ എ
ന്ഥത്തിലുണ്ടായിരു േവാ”
എെന്നാരു അശരീരിവാ ണ്ടാെയ ം സിദ്ധമായി
േകൾ
്. ഇേപ്പാഴും അെതാരു പഴെഞ്ചാ േപാ
െല ജനങ്ങൾ ഉപേയാഗി വരു മു ്. എന്നാൽ
സമീപെത്ത ം മറ്റാരുമില്ലാതിരുന്നേപ്പാൾ ഉണ്ടായ
ഈ വാ ് ഇ പരസ്യമായിത്തീർന്നെതങ്ങെനെയ
നിശ്ചയമില്ല.
ഏെതങ്കിലും ഭട്ടതിരി ച ശ്വാസം വലി ം മൂ ം
മുട്ടിയും അർദ്ധരാ ിയായേപ്പാേഴ ം അവിെടക്കിട
മരി . അേദ്ദഹം ച ശ്വാസം വലി ചുറ്റിത്തിരി
നില നി േമേല്പാ െപാങ്ങിയേപ്പാൾ മരണേവദന
േയാടുകൂടി ചാടിക്കടിച്ചി ള്ള പാടുകൾ ഇ ം തിരുവാലൂർ
കുള രയുെട തട്ടിെന്റ തുലാങ്ങളിേന്മലും മ ം കാണു
്.
തിരുവാലൂർ േക്ഷ ം ആലങ്ങാ താലൂക്കിലാണു്. സൂര്യ
ഭട്ടതിരി ജീവിച്ചിരുന്നതു പള്ളിബാണെപ്പരുമാളുെട കാ
ലത്താെണ കാണുന്നതുെകാ ് ഉേദ്ദശം കലിവർഷം
മൂവായിരത്തിനാനൂറിേനാടടുത്താെണ വിചാരിേക്ക
ണ്ടിയിരി
. സൂര്യഭട്ടതിരിയുെട കാലം കഴിഞ്ഞതിൽ
പിെന്നയും ആ ഇല്ല ള്ള ഭട്ടതിരിമാർ വളെര തപശ്ശ
ക്തിയുള്ളവരും േവദജ്ഞന്മാരും ശാ ജ്ഞന്മാരും നല്ല
മ വാദികളും തെന്നയായിരു .
ഒരു ദിക്കിൽ ഒരു വലിയ ജന്മിയുെട വക ഒരു െത
ങ്ങിൻേതാട്ടത്തിൽ കാവലായി ് ഒരു മൂത്തേചേകാൻ
(തീയൻ) താമസിച്ചിരു . ആ േതാട്ടത്തിൽ വളെര േത
ങ്ങ വീഴുന്നതുെകാ വലിയ വലിയ േതങ്ങാ ട്ടങ്ങൾ
വളെരയുണ്ടായിരു . മിക്ക സമയങ്ങളിലും കൂടുകൾ ഒഴി
യാെത ഉണക്കേത്തങ്ങ കിട ക പതിവാണു്. അവിെട
ഈ മൂത്തേചേകാൻ ഒരു മാടം െകട്ടിയുണ്ടാക്കി അതിലാ
ണു് അവെന്റ കിട പതിവു്. രാ ിയിൽ തീയിടാനായി
് ആ മാടത്തിൽ ഒരു വലിയ െനരിേപ്പാടുമുണ്ടായിരു .
അവൻ തണു ള്ള കാലങ്ങളിൽ വര േതങ്ങെയടു
െവട്ടിക്കീറി അതിെന്റ ചകിരിയി തീ കത്തി കയും
േതങ്ങ തീയിലി ചുെട്ടടു
തി കയും െച ം തീയും
കാഞ്ഞിരി ക പതിവാണു്.
ഒരിക്കൽ ഒരു മ
കാല
െവളുപ്പാൻകാലമായ
േപ്പാൾ മൂത്തേചേകാനു തണു സഹിക്കാൻ പാടില്ലാെത
യായി ് എണീ ് ര മൂ േതങ്ങെയടു
െവട്ടിക്കീറി
ചകിരിയി തീയും കത്തി േതങ്ങയും ചു തി തീയും
കാ
െകാണ്ടിരു . അേപ്പാൾ ആ മാടത്തിെന്റ െമട
യുെട (തട്ടിയുെട) ഇടയിൽ ടി ഒരു െകാ തുമ്പിെക്ക
മൂത്തേചാേകാെന്റ അടുക്കേല നീ ന്നതു് അവൻ ക .
ഉടെന ഒരു േതങ്ങാക്കഷണം അവൻ തുമ്പിക്കയ്യിേലകു
െവ െകാടു . അതു വാങ്ങി തിന്നി പിെന്നയും തുമ്പി
െക്ക നീട്ടി. മൂത്തേചേകാൻ പിെന്നയും ഒരു കഷണം
െവ െകാടു . അങ്ങെന പല ാവശ്യം കഴിഞ്ഞ
േപ്പാേഴ ം ചുട്ട േതങ്ങെയല്ലാം അവസാനി . േനരവും
െവളു . അേപ്പാൾ തുമ്പിൈക്ക കാണാെതയുമായി.
മൂത്തേചേകാെനണീ ് അവെന്റ േജാലി ം േപായി.

പിേറ്റദിവസം െവളുപ്പാൻകാല
മൂത്തേചേകാൻ
പതിവുേപാെല േതങ്ങ ചു തി ന്നതിനു തുടങ്ങി.
അേപ്പാൾ തേലദിവസെത്തേപ്പാെല ആ െകാ തുമ്പി
ക്ക ം ക തുടങ്ങി. അ ം അവൻ ഓേരാ കഷണം
ആ തുമ്പിക്കയ്യിൽ െവ െകാടു കയും ആ കുട്ടിയാന
മൂത്തേചേകാെന്റ അടുക്കൽ വ നി േതങ്ങ വാങ്ങി
ത്തി ം തുടങ്ങി. എന്തിനു വളെര പറയു . അങ്ങെന
ഏതാനും ദിവസം കഴിഞ്ഞേപ്പാേഴ ം മൂത്ത േചേകാ
നും കുട്ടിയാനയും പരസ്പരം അത്യന്തം േസ്നഹമായി
ത്തീർ . ഒരു സമയവും കുട്ടിയാന മൂത്തേചേകാെന
പിരി
േപാകാെതയായി. മൂത്തേചേകാൻ ഭക്ഷി ന്ന
സാധനങ്ങളിെലല്ലാം ഒരു ഭാഗം കുട്ടിയാന ം െകാടു
ക്കാെത അവൻ ഭക്ഷി കയില്ല. എന്നാൽ കുട്ടിയാന
ചുട്ട േതങ്ങേപാെല ിയമായി മെറ്റാ മില്ല. മൂത്ത
േചേകാൻ ദിവസംേതാറും ര ം മൂ ം േതങ്ങവീതം
ചു കുട്ടിയാന െകാടു ം. അസംഖ്യം േതങ്ങ വീഴുന്ന
സ്ഥലമായതു െകാ ് ഈ കുറവു് ഉടമസ്ഥൻ അറിയുന്ന
തിനും േചാദ്യെപ്പടുന്നതിനും ഇടയായതുമില്ല. മൂത്തേച
േകാൻ വേല്ലട ം കൂലിേവല േപായാലും കുട്ടിയാന
കൂെട ഉണ്ടായിരി ം. എ േവണ്ടാ, കുട്ടിയാനയും മൂ
ത്തേചേകാനുമായി പിരിഞ്ഞി ് ഒരു സമയവുമിെല്ല
പറഞ്ഞാൽ മതിയേല്ലാ. എന്നാൽ ഈ കുട്ടിയാനെയ
ആ മൂത്തേചേകാനല്ലാെത മറ്റാർ ം കാൺമാൻ പാടി
ല്ലായിരു താനും.
അങ്ങെനയിരി േമ്പാൾ ഒരിക്കൽ ഒരു കാലടി
യിൽ ഭട്ടതിരി എവിെടേയാ മ വാദത്തിേനാ ത
ത്തിേനാ മേറ്റാ േപായി തിരി വരുേമ്പാൾ നാ വഴി ഈ
േതാട്ടത്തിന്നടുക്കൽ ടിയായിരുന്ന തിനാൽ അതിേല
വ . അേപ്പാൾ അേദ്ദഹം ഈ കുട്ടിയാനെയ ക . ഭട്ട
തിരി ഒരു ദിവ്യനായിരുന്നതിനാൽ ഇതു േകവലെമാരു
കുട്ടിയാനയെല്ല ് അേദ്ദഹത്തിനു േതാ കയാൽ ഇതി
െന വില തരാേമാ എ മൂത്തേചേകാേനാടു േചാദി .
മൂത്തേചേകാനു് ഈ ആന ട്ടിയുെട േമൽ വളെര വാ
ത്സല്യവും െകൗതുകവും ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ “അേയ്യാ
അടിയൻ ഈ ഒറ്റെക്കാമ്പെന (ആ കുട്ടിയാന ് ഒരു
െകാേമ്പ ഉണ്ടായിരു
) തരികയില്ല” എ പറ
.
എങ്കിലും ഭട്ടതിരിയുെട നിർബന്ധംെകാ നിവൃത്തിയി
ല്ലാെതയായതുെകാ ം പറയുന്ന വില െകാടുക്കാെമ
അേദ്ദഹം സമ്മതിച്ചതുെകാ ം ഒടുക്കം െകാടുക്കാെമ ്
അവൻ സമ്മതി . പിെന്ന ഭട്ടതിരി മൂത്തേചേകാൻ
പറഞ്ഞതുേപാെലയുള്ള സംഖ്യ എണ്ണിെക്കാടു
കുട്ടി
യാനെയ വാങ്ങി. എങ്കിലും കുട്ടിയാന ഭട്ടതിരിയുെട കൂെട
േപ്പാകാെത മൂത്തേചേകാെന്റ അടുക്കൽത്തെന്ന നി .
പിെന്ന ഭട്ടതിരി മൂത്തേചേകാേനാടു് അവെന്റ െനരിേപ്പാ
ടും ര മൂ വര േതങ്ങയും വിലെകാടു
വാങ്ങി. ആ
േതങ്ങാ തല്ലിെപ്പാട്ടി െനരിേപ്പാടിലി ചു . അതിൽ
നി ് ഒരു കഷണം േതങ്ങാെയടു
നീട്ടിയേപ്പാൾ
കുട്ടിയാന ഭട്ടതിരിയുെട അടുക്കൽ വ വാങ്ങി തി .
പിെന്ന ഭട്ടതിരി ആ െനരിേപ്പാടുെമടു ംെകാ നട
തുടങ്ങി. കുട്ടിയാന അേദ്ദഹത്തിെന്റ പിന്നാെലയും െച
. ഇടയ്ക്കിട ഭട്ടതിരി ഓേരാ കഷണം േതങ്ങെയടു
കുട്ടിയാന െകാടു ംെകാണ്ടാണു് നടന്നതു്. കുട്ടിയാന
അെതല്ലാം വാങ്ങി തി ംെകാ പിന്നാെലതെന്ന
െച കയും െച . അങ്ങെന ഭട്ടതിരി കുട്ടിയാനെയയും
െകാ ് ഇല്ലെത്തത്തി.

മൂത്ത േചേകാനു് ആ കുട്ടിയാനയുെട സൂക്ഷ്മസ്ഥിതി
െയാ ം മനസ്സിലായില്ല. അതു ഭട്ടതിരിയുെട പിന്നാെല
േപായതു േതങ്ങയുെട െകാതിെകാ മാ മാെണേന്ന
അവൻ വിചാരി
. ഭട്ടതിരി ് ആ കുട്ടിയാന സാ
ക്ഷാൽ ഗണപതിയാെണ കണ്ടേപ്പാൾത്തെന്ന മന
സ്സിലായി. അേദ്ദഹം േതങ്ങ വാങ്ങി ഗണപതിേഹാമം
കഴി ഗണപതിെയ ആവാഹി ംെകാണ്ടാണു് േപാന്ന
തു്. അെതാ ം മൂത്ത േചേകാൻ അറിഞ്ഞില്ല. ഭട്ടതിരി
ഇല്ലെത്തത്തിയേപ്പാേഴ ം കുട്ടിയാന സാക്ഷാൽ ഗണ
പതിയുെട രൂപത്തിൽ ത്യക്ഷനായി. അേദ്ദഹം ആ
ഗണപതിെയ തെന്റ മ ള്ള േതവാരങ്ങളുെട കൂട്ടത്തിൽ
ഇല്ല തെന്ന തിഷ്ഠി കയും െച . അങ്ങെനയാ
ണു് കാലടിയിൽ ഭട്ടതിരിമാർ ഗണപതി ത്യക്ഷ
മായിത്തീർന്നതു്.
അക്കാലം മുതൽ അവിെട എല്ലാവരും ഗണപതിെയ
േവ ംവണ്ണം േസവി െകാണ്ടിരു . എ മാ മ
ല്ല, സമാവർത്തനം കഴിഞ്ഞാൽ പിെന്ന ആ ഇല്ല
ള്ള എല്ലാവരും ദിവസവും ഗണപതി േഹാമം കഴിക്ക
ണെമ ം ഇല്ല
േതവാരവും ഗണപതി േഹാമവും
ഒരു ദിവസവും മുടങ്ങാെത കഴിേക്കണ്ടതിേലക്കായി പു
രുഷന്മാരിൽ ആെരങ്കിലും ഒരാൾ എ ം ഇല്ല ണ്ടായി
രിക്കണെമ ം ഏർപ്പാടു െവ . ആ ഇല്ല ള്ള എല്ലാ
വർ ം ഗണപതി ത്യക്ഷമായിത്തീർ എ മാ
മല്ല, അവർ വിചാരി ന്ന സകല കാര്യങ്ങളും ഗണപതി
സാധി െകാടു ം തുടങ്ങി. അേപ്പാേഴ ം അവർ
മ വാദത്തിൽ മുമ്പിനാെല ഉണ്ടായിരുന്ന ശസ്തി
ശതഗുണീഭവി . അപസ്മാരം, ഹ്മരക്ഷ ് മുതലായി
സകല ബാേധാപ വങ്ങളും ഒഴിവാ ന്നതിനു കാലടി
യിൽ ഭട്ടതിരിമാർ യാെതാരു യാസവുമില്ലാെതയാ
യിത്തീർ . എെന്തങ്കിലും ഉപ വമുണ്ടായാൽ ജനങ്ങൾ
ഭട്ടതിരിെയ സ്വസ്ഥാന
വരുത്തീേട്ടാ കാലടിയിൽ
േപായി ഭജനമിരുന്നിേട്ടാ മ വാദം െചയ്യി ന്നതല്ലാ
െത മെറ്റാരു മ വാദിെയെക്കാ മ വാദം െചയ്യി
കേയാ മെറ്റാരു സ്ഥല
േപായി ഭജനമിരി കേയാ
അക്കാല
പതിവില്ലായിരു . കാലടിയിൽ ഗണ
പതിയുെട മാഹാത്മ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ വളെരയു ്.
വിസ്താരഭയത്താൽ അവെയല്ലാം ഇവിെട വിവരി ന്നി
ല്ല. എങ്കിലും ദൃഷ്ടാന്തത്തിനായി ഒ ര സംഗതികൾ
മാ ം ചുരുക്കത്തിൽ പറ
െകാ
.
തിരുവിതാംകൂർ സംസ്ഥാന
ചങ്ങനാേശ്ശരി താലൂ
ക്കിൽ കാടമുറി ാമത്തിൽ “കുഞ്ചമൺേപാറ്റി” എെന്നാ
രു മ വാദിയുെണ്ട ം ആ തറവാ കാർ ചാത്ത
ന്മാർ ത്യക്ഷമാെണ ം ഇ ം സിദ്ധമാണേല്ലാ.
ഇേപ്പാൾ ഇവിെടയുള്ളവർ ചാത്തന്മാെര ത്യക്ഷമാ
യി കാണാൻ പാടിെല്ലങ്കിലും ചാത്തന്മാർ ഇ ം അവരു
െട ആജ്ഞെയ അനുസരി
്. ഇേപ്പാഴും അവർ
പല സ്ഥലങ്ങളിൽ േപായി ചാത്തെന്റ ഉപ വങ്ങൾ
ഒഴി
്. കുഞ്ചമൺ േപാറ്റി ഒഴിച്ചാൽ ഒഴിയാത്ത
6
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ചാത്തൻ എ മിെല്ല ള്ളതു സിദ്ധമാണു്. ആവശ്യ
ക്കാർ വ ് അേപക്ഷിച്ചാൽ തത്കാലം േപാകുന്നതിനു
സകൗര്യമിെല്ലങ്കിൽ കുഞ്ചമൺ േപാറ്റിമാർ അവധിെവ
് എഴു െകാടു ് തത്കാലേത്ത ചാത്തന്മാെര
ഒഴി നിർ ക ഇ ം പതിവുള്ളതാണു്. “ഇന്ന മാസം
ഇ ാം തീയതി നാമവിെട വരുന്നതാണു്. അതുവെര നി
ങ്ങൾ ഇന്ന ഗൃഹത്തിൽ യാെതാരുപ വവും െച േപാ
കരുതു്. ഇതു ന െട കുട്ടിചാത്തന്മാർ ഹിപ്പാൻ കുഞ്ച
മൺേപാറ്റി ഇന്നാരു്.” ഇ കാരമാണു് അവർ എഴു
െകാടുത്തയ ന്നതു്. ഇ കാരം കുഞ്ചമൺേപാറ്റിയുെട
എഴു വാങ്ങി െകാ േപായി ചാത്തെന്റ ഉപ വമു
ള്ള ഗൃഹത്തിൽ വായിച്ചാൽ അവധി കഴിയുന്നതുവെര
ആ ഗൃഹത്തിൽ യാെതാരുപ വവുമുണ്ടാവുകയിെല്ല
ള്ളതു തീർച്ചയായി ള്ളതും ഇ ം ക വരുന്നതുമാണു്.
ചാത്തന്മാെര േസവി
ത്യക്ഷമാക്കിയ കുഞ്ചമൺേപാ
റ്റിയും ഗണപതിെയ ത്യക്ഷമാക്കിയ കാലടിയിൽ
ഭട്ടതിരിയും ഒരു കാല
ജീവിച്ചിരുന്നവരാണു്.
മുെമ്പാരിക്കൽ ഒരു കുഞ്ചമൺേപാറ്റി കാലടിയിൽ
ഭട്ടതിരിെയ കാണാനായി െചന്നിരു . േപാറ്റി പതി
െന ത െവച്ച ഒരു േബാട്ടിലാണു് െചന്നിരുന്നതു്.
ഭട്ടതിരിയുെട ഇല്ലം പുഴവക്കത്താകയാൽ േബാ ് ആ
കടവിൽത്തെന്ന െചന്നടു . ഉടെന േപാറ്റി കരയ്ക്കിറങ്ങി
െച . അേപ്പാൾ സന്ധ്യാസമയമായിരുന്നതുെകാ
ഗൃഹസ്ഥനായ ഭട്ടതിരി ജപി െകാണ്ടിരി കയായി
രു . േപാറ്റി മുറ്റ
െചന്നേപ്പാൾ ഭട്ടതിരി പുറേത്ത
വ ്, “േവഗം കുളി കഴി
വരാം” എ പറ
േപാ
റ്റിെയ കുളിക്കാനയച്ചി ് അകേത്ത തെന്ന േപായി.
േപാറ്റി േബാട്ടിലാണു വന്നെത മനസ്സിലാവുകയാൽ
േപാറ്റി ം േബാ കാർ ം േവഗത്തിൽ അത്താഴം
കാലമാക്കണെമ ഭട്ടതിരി ശട്ടംെകട്ടി. ഭട്ടതിരി അന്തി
മുടി കഴിഞ്ഞേപ്പാേഴ ം േപാറ്റിയും കുളി കഴി
വ . പിെന്ന ഭട്ടതിരിയും േപാറ്റിയും കൂടി പുറത്തള
ത്തിലിരു ര േപരുെടയും ജപങ്ങളും മ ം കഴി .
കുറ േനരം കുശല ശ്നവും െച െകാ ് അങ്ങെന
യിരു . അേപ്പാേഴ ം അത്താഴം കാലമാവുകയാൽ
ര േപരും ഊണു കഴി . ഊണു കഴി
പിെന്നയും
പുറത്തളത്തിൽ വ െവടിയും പറഞ്ഞങ്ങെന ഇരി
ന്ന മേധ്യ ഭട്ടതിരി മടപ്പിള്ളിക്കാെര വിളി ് േപാറ്റിയുെട
േബാ കാർ കൂെട േവഗത്തിൽ േചാറുെകാടുക്കാൻ ശട്ടം
െകട്ടി. അേപ്പാൾ േപാറ്റി “അെതാ ം േവണ്ട, ന െട
േബാ കാർ ഭക്ഷണം ഞാൻ തെന്ന െകാടു െകാ
ള്ളാം. മറ്റാരും െകാടുത്താൽ അവർ തൃപ്തിയാവുകയി
ല്ല” എ പറ
. ഉടെന ഭട്ടതിരി “എന്നാൽ അേങ്ങാ
െച വിളമ്പിെക്കാടുേത്തക്കണം; നമുക്കേങ്ങാ േപാ
കാം: ഞാൻകൂടി വരാം” എ പറ
. അേപ്പാൾ
േപാറ്റി “അെതാ ം േവണ്ട, ഞാനവർ ് അത്താഴം
െകാടു . അവർ േപാവുകയും െച . ഇനിയിേപ്പാൾ
അതിനായി ൽസാഹിക്കണെമന്നില്ല” എ പറ
.
ഇ യും േകട്ടേപ്പാൾ ഭട്ടതിരി കാര്യം മനസ്സിലായി.
“േബാ കാെരാെക്ക ചാത്തന്മാരായിരി ം, അേല്ല?”
എ ഭട്ടതിരി േചാദി . “അേത, ഒരു മൂർത്തിെയ േസ
വിക്കെയ െവച്ചാൽ ചാത്തെനത്തെന്ന േസവിക്കണം.
എങ്കിേല എല്ലാത്തിനും ഉപേയാഗെപ്പടൂ” എ േപാറ്റി
പറ
. െവറുെത പത്തിരുപതുേപർ കൂടി രാ ികാല
് അരിവ ന്നതിനിടയാ കയും േപാറ്റി ഇ കാരം
പറയുകയും െചയ്തതു് തെന്ന അപമാനിക്കയായിരു
എ ം ഗണപതിെയ േസവിച്ചാൽ എല്ലാത്തിനും ഉപ
േയാഗെപ്പടുകയിെല്ലന്നാണു് േപാറ്റിയുെട വാക്കിെന്റ സാ
രെമ ം മനസ്സിലാവുകയാൽ ഭട്ടതിരിയുെട മനസ്സിൽ
അല്പം വല്ലായ്മയുണ്ടായി. എങ്കിലും അെതാ ം പുറ
കാണിക്കാെത ചിരി െകാ ് “അതു ശരിയാണു്”
എ സമ്മതി . പിെന്നയും ര േപരുംകൂടി വളെര
േനരം സംഭാഷണം െച െകാണ്ടിരുന്നേശഷം േപാ
റ്റി കിട ന്നതിെനല്ലാം തയ്യാറാക്കി െകാടുപ്പിച്ചി
ഭട്ടതിരി അകേത്ത േപായി ര േപരും കിട റ
കയും െച .
െവളുപ്പാൻ കാല
ര േപരും ഉണർെന്നണീ പു
റത്തളത്തിൽ വ . േപാറ്റി അേപ്പാൾത്തെന്ന യാ യും
പറ
േബാ േകറാൻ േപായി. ഭട്ടതിരി കുളിക്കാ
നും േപായി. േപാറ്റി കടവിൽ െച േനാക്കിയേപ്പാൾ
േബാട്ടവിെട കാണാനില്ലായിരു . േബാ കള്ളന്മാർ
വല്ലവരും േമാഷ്ടിച്ചതായിരി െമ വിചാരി ് േപാ
റ്റി വളെര വ്യസനമായിത്തീർ . േബാ പൂട്ടിയിരു
ന്ന താഴും തുടലും ഒ ം കാണാനില്ലായിരു . ഉടെന
േപാറ്റി പരി മി ഭട്ടതിരി കുളി ന്നിട
െച വി
വരം പറ
. അേപ്പാൾ ഭട്ടതിരി “ഇവിെടനി ് ഒരു
സാമാനവും കള്ളന്മാർ െകാ േപാകാറില്ല. ഇതും കള്ള
ന്മാർ െകാ േപായതാെണ േതാ ന്നില്ല. ഇവിെട
ഒെരാറ്റെക്കാമ്പനു ്. ഇതു് അയാളുെട േനരേമ്പാക്കാ
യിരിക്കണം. ഏതായാലും പരി മിേക്കണ്ടാ, നിവൃത്തി
യുണ്ടാകും” എ പറ
. പിെന്ന ഭട്ടതിരി അവിെട
നി ംെകാ േമേല്പാ േനാക്കിയേപ്പാൾ േബാ ് ആ
കടവിൽ നിൽ ന്ന ആലിെന്റ മുകളിൽ ഇരി ന്നതു
ക . ഉടെന േപാറ്റിേയാടു് “എെന്ന െതാ െകാ ് േമ
േല്പാ ് േനാ ” എ ് ഭട്ടതിരി പറയുകയും േപാറ്റി അ
കാരം േനാ കയും െച . അേപ്പാൾ ആലിെന്റ മുകളിൽ
ഒരു െകാമ്പ
േബാ േകറ്റിെവ ്, തുമ്പിൈക്കെകാ
താങ്ങിപ്പിടി ംെകാ ് ഗണപതി ഇരി ന്നതു േപാറ്റി
യും ക . ഇതു താൻ തേലദിവസം പറഞ്ഞതിനു തെന്ന
അബദ്ധമാക്കാനായി ള്ള വിദ്യയാെണ േപാറ്റി
മനസ്സിലാവുകയാൽ േപാറ്റി ഭട്ടതിരിേയാടു മാ േചാദി .
ഉടെന ഭട്ടതിരി ഗണപതിേയാടു് “അതി ് െകാടുേത്ത
. അേദ്ദഹത്തിനു േപാകാൻ ൈവകിെയ പറയു ,
െവറുെത ബുദ്ധിമുട്ടിേക്കണ്ടാ” എ പറ
. അേപ്പാൾ
ഗണപതി അവിെടയിരു ംെകാ ് േബാെട്ടടു
പു
ഴയിേല ് ഇ െകാടു . ആലിെന്റ മുകളിൽനി ം
േബാ െവള്ളത്തിൽ വീഴുന്നതുകണ്ടേപ്പാൾ േബാ െപാ
ട്ടിേപ്പായി എ േപാറ്റി േതാന്നി. എങ്കിലും യാെതാ
രു േകടും സംഭവിച്ചില്ല. േപാറ്റി വളെര ബഹുമാനവും
അ തവും ഉണ്ടായി. േബാ കിട്ടി എങ്കിലും േബാ
കാരില്ലാെത േപാറ്റി പിെന്നയും വിഷണ്ണനായിത്തീർ .
ഗണപതിെയേപ്പടി ചാത്തന്മാരും അടു
വരികയില്ല.
അതു ഭട്ടതിരിേയാടു പറയാൻ േപാറ്റി വളെര ലജ്ജയും
മടിയും േതാ കയാൽ ഒ ം മിണ്ടാെത കുറ േനരം
അങ്ങെന പരുങ്ങലായി നി . ഒടുക്കം നിവൃത്തിയി
െല്ല േതാ കയാൽ ആ വിവരവും ഭട്ടതിരിേയാടു പറ
. പിെന്ന ഭട്ടതിരി “ഭയെപ്പേടണ്ടാ, അവർ വേന്നാ
െട്ട, അയാെളാ ം ഉപ വിക്കാെത ഞാൻ േനാക്കി
െക്കാള്ളാം” എ പറ
. പിെന്ന ചാത്തന്മാർ വ
േബാട്ടിൽകയറി. േപാറ്റി വഴിപാടിനു പണവും െകാടു
ഗണപതിെയ െതാഴുതുംെവ േപാവുകയും െച .

പിെന്ന ഒരിക്കൽ ഒരു കാലടിയിൽ ഭട്ടതിരി േകാ
ഴിേക്കാ താനത്തിനായി േപായിരു . അവിെട
െകൗണാറ്റിനു വടേക്കകരയുള്ളവർക്കല്ലാെത താനം
പതിവില്ല. കാലടിയിൽ ഭട്ടതിരിയുെട ഇല്ലം അ െകൗ
ണാറ്റിനു െതേക്കക്കര ആയിരുന്നതുെകാ ് അവിെട
െചന്നേപ്പാൾ അേദ്ദഹത്തിനു താനം ചാർ കയിെല്ല
വഴക്കായി. അേപ്പാൾ താനത്തിനായി ് അ േത്താളം
െചന്നി ് െവറുെത േപാരുന്നതു് തനിക്കവമാനമാണേല്ലാ
എ വിചാരി ഭട്ടതിരി “എെന്റ ഇല്ലം െകൗണാറ്റിനു
വടേക്കക്കരയാണു്” എ പറ
. വാസ്തവത്തിൽ െത
േക്കക്കരയാെണ നല്ല നിശ്ചയമുള്ളവർ അവിെട പല
രുമുണ്ടായിരു . അവെരല്ലാവരും ഭട്ടതിരിയുെട ഇല്ലം
െതേക്കക്കരയാെണ പറ
. ആരു പറഞ്ഞാലും
ഭട്ടതിരി സമ്മതിക്കയില്ല. അേദ്ദഹം പിെന്നയും “എെന്റ
ഇലം വടേക്കക്കരയാണു്” എ പറയും. ഇങ്ങെന
വഴ കലശലായി. അേപ്പാൾ വിവരം സാമൂതിരിപ്പാ
ടു തിരുമന െകാ േക . അവിടു ് ഒടുക്കം ഒരു
തീർച്ച നിശ്ചയി . എങ്ങെനെയന്നാൽ “തത്ക്കാലം
ഭട്ടതിരിയുെട താനം ചാർ കയും കിഴി െകാടു കയും
െചയ്കയും ഇവിെടനി ് ഒരാെള അയ ്, ഭട്ടതിരിയുെട
ഇല്ലം െതേക്കക്കരേയാ വടേക്കകരേയാ എ േനാക്കി
തിട്ടംവരു കയും േപാകുന്നയാൾ തിരി വരുന്നതുവെര
ഭട്ടതിരിെയ ഇവിെട താമസിപ്പി കയും ഭട്ടതിരി സത്യ
മാണു് പറഞ്ഞെതങ്കിൽ അേദ്ദഹെത്ത സബഹുമാനം
വിട്ടയ കയും വ്യാജമാെണങ്കിൽ കിഴി തിരിെയ െവപ്പി
കയും യഥാേയാഗ്യം ശിക്ഷി കയും േവണ്ടതാണു്”
എന്നായിരു കല്പന. ആ കല്പനെയ ഭട്ടതിരിയും മെറ്റ
ല്ലാവരും സമ്മതി കയും ഭട്ടതിരിെയ െട താനം ചാർ
കയും െച . കല്പന കാരം േകാഴിേക്കാ നി ്
അയച്ചയാൾ വ േനാക്കിയേപ്പാൾ ഭട്ടതിരിയുെട ഇല്ലം
വടേക്കക്കര ഇരി ന്നതും െകൗണാറിനു െത പുെറ
വഹി ന്നതും ക . ആ വിവരം അവിെടെച്ച
തിരുമനസ്സറിയി . ഉടെന സാമൂതിരിപ്പാടുത രാൻ
തിരുമന െകാ ഭട്ടതിരിെയ തിരുമുമ്പാെക വരുത്തി
വളെര സമ്മാനങ്ങളും െകാടു
ബഹുമാനിച്ചയ കയും
െച . വാസ്തവത്തിൽ ഭട്ടതിരിയുെട ഇല്ലം മു െകൗ
ണാറ്റിനു െതേക്കക്കെരത്തെന്നയായിരു . ഈ തർക്ക
മുണ്ടായേപ്പാൾ ഭട്ടതിരി ് അവമാനം വരുമേല്ലാ എ
വിചാരി ് ഗണപതി തെന്റ ഒറ്റെക്കാ െകാ കുത്തി
ആറിെനത്തിരി ഭട്ടതിരിയുെട ഇല്ലത്തിനു െത പുെറ
ആക്കിവിടുകയായിരു . ആറു് പ ് ഭട്ടതിരിയുെട
ഇല്ലത്തിനു വട പുെറ ആയിരു എ ള്ളതു് ഇേപ്പാ
ഴും അവിെടെച്ച േനാക്കിയാൽ ആ സ്ഥലത്തിെന്റ
കിട െകാ ് അറിയാവുന്നതാണു്.
കാലടിയിൽ ഭട്ടതിരിമാർ
ത്യക്ഷമായിരുന്ന
ഗണപതി പിെന്ന അങ്ങെനയല്ലാെത ആയതിെന്റ കാ
രണം കൂടി പറയാെത ഈ ഉപന്യാസം ഉപസംഹരി
ന്നതു വിഹിതമെല്ല വിചാരി ് അതുകൂടിപ്പറ
െകാ
. ഒരിക്കൽ ഒരു കപ്പൽക്കച്ചവടക്കാരൻ വി
ലപിടിച്ചവയായ അേനകം സാമാനങ്ങൾ േകറ്റിെക്കാ
വട നി െതേക്കാ െകാ േപായ ഒരു കപ്പൽ
സമു ത്തിൽ താണുേപായി. കപ്പലിലുണ്ടായിരുന്നവർ
മിക്കേപരും ഒരുവിധം മരിക്കാെത കര കയറി. കപ്പ
ലിെന്റ ഉടമസ്ഥനും മരിച്ചില്ല. കപ്പൽേചതംെകാ
വളെര നഷ്ടമുണ്ടായതിനാൽ കപ്പലിെന്റ ഉടമസ്ഥൻ
വ്യസനി െകാ നട േമ്പാൾ കാലടിയിൽ ഭട്ടതി
രി ഗണപതി ത്യക്ഷമാെണ ം അവിെടെച്ച
പറഞ്ഞാൽ ഇതിെനെന്തങ്കിലും നിവൃത്തിയുണ്ടാക്കി
ത്തരുെമ ം ആേരാ അവേനാടു പറ
. ഉടെന ആ
കച്ചവടക്കാരൻ കാലടിയിെലത്തി. ഭട്ടതിരിെയക്ക
വിവരെമല്ലാം പറയുകയും സാമാനങ്ങൾെക്കാ ം നഷ്ട
വും കപ്പലിനു േകടും കൂടാെത കപ്പൽ ഉയർത്തിെക്കാ
ടുത്താൽ കപ്പലിലുള്ള സാമാനത്തിെന്റ പകുതി വില
ഭട്ടതിരി െകാടുേത്തക്കാെമ സമ്മതി കയും െച
. പിെന്ന ഗണപതിയുെട അടുക്കൽെച്ച ് ഈ വിവരം
പറ
. അേപ്പാൾ ഗണപതി “ഇങ്ങെനയുള്ള കാര്യ
ങ്ങെളാെക്ക എനി
യാസമാണു്” എ പറ
.
അേപ്പാൾ ഭട്ടതിരി “ഈ കാര്യം സാധി െകാടുക്കാെമ
ഞാൻ ഏ പറ
േപായതാണു്. ഇതു് ഏതുവിധവും
നിർവഹി തരണെമ നിർബന്ധി പറ
. ഉടെന
ഗണപതി േപായി സമു ത്തിൽ മുങ്ങി കപ്പൽ തെന്റ
ഒറ്റെക്കാ െകാ ് ഉയർത്തിെക്കാടു കയും കച്ചവട
ക്കാരൻ പറഞ്ഞിരുന്നതുേപാെലയുള്ള വ്യം ഭട്ടതിരി
െകാടു കയും െച . അതിെന്റ േശഷം ഗണപതി
ഭട്ടതിരിേയാടു് “നിങ്ങൾ
വ്യത്തിങ്കലുള്ള അത്യാ
ഹംെകാ ് ഇന്നേത പറയാവൂ എന്നില്ലാെതയായിരി
. അതു ഞാൻ നിങ്ങൾ പറയുന്നതുേപാെലെയ
ല്ലം െച ംെകാ
ത്യക്ഷമായിട്ടിരുന്നി ണ്ടായി ള്ള
അഹമ്മതി നിമിത്തമാണു്. അതിനാൽ ഇനി നിങ്ങൾ
എെന്ന ത്യക്ഷമായി കാണുകയില്ല. എങ്കിലും നിങ്ങൾ
വിചാരി ന്ന കാര്യങ്ങെളല്ലാം ഞാൻസാധി ത
െകാള്ളാം. ദുസ്സാധ്യമായി ള്ള കാര്യങ്ങൾ അന്യന്മാർ
സാധിപ്പി െകാടു ന്നതിനായി ം അത്യാ ഹം നി
മിത്തവും യാെതാ ം എേന്നാടേപക്ഷിക്കയുമരുതു്”
എ പറഞ്ഞി മറയുകയും െച . അതിൽപ്പിെന്ന ആ
ഇല്ല ള്ളവർ ഗണപതിെയ ത്യക്ഷമായി കണ്ടിട്ടില്ല.
എങ്കിലും അവർ വിചാരി ന്ന കാര്യങ്ങെളല്ലാം സാധി
െകാ തെന്ന ഇരു . കാല േമണ ആ ഇല്ല ള്ള
വർ മു ണ്ടായിരുന്നവെരേപ്പാെലയുള്ള തപശ്ശക്തിയും
ഗണപതിെയ റി ള്ള ഭക്തിയും േസവയും കുറ
തുടങ്ങി. അേപ്പാൾ കാര്യസിദ്ധികളും അങ്ങെനതെന്ന
യായിത്തീർ . എങ്കിലും കാലടിയിൽ ഗണപതിയുെട
ശക്തിയും മാഹാത്മ്യവും ഇ ം അേശഷമില്ലാെതയായി
എ പറ
കൂടാ. അ കാരം തെന്ന കാലടിയിൽ
ഭട്ടതിരിമാരുെട മ വാദവും മ ള്ള പാരമ്പര്യക്കാരായ
മ വാദികളുെട മ വാദേത്തക്കാൾ ഇേപ്പാഴും ഫലി
കാണു
്. കലിയുഗം മൂത്തിരി ന്ന ഇക്കാല
മുൻകാലങ്ങളിെലേപ്പാെല, ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ കാണാൻ
യാസമുണ്ടേല്ലാ.
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െവൺമണി ന തിരിപ്പാടന്മാർ
െവൺമണി ന രിപ്പാട്ടിെല ഇല്ലം െകാച്ചി രാജ്യ
‘െവള്ളാരപ്പിള്ളി’ എന്ന േദശത്താണു്. ആ ഇല്ല ്
ഒരു കാല
മന്ദബുദ്ധിയായി ് ഒരു
ാഹ്മണകുമാ
രൻ ഉണ്ടായിത്തീർ . അേദ്ദഹെത്ത അേദ്ദഹത്തിെന്റ
അച്ഛൻ യഥാകാലം ഉപനയനം, സമാവർത്തനം മുത
ലായവ കഴി േവദാധ്യായനത്തിനായി തൃശ്ശിവേപരൂർ
ഹ്മസ്വം മഠത്തിൽ െകാ െചന്നാക്കി. അേദ്ദഹം
േവദാധ്യയനം െച തൃശ്ശിവേപരൂർ താമസിച്ചിരുന്നതു
സഹപാഠികളുെട പരിഹാസപാ മായിട്ടാണു്. ഇേദ്ദ
ഹം ഒരു േഭാഷനും സാധുവുമായിരുന്നതിനാൽ ദുസ്സാ
മർത്ഥ്യക്കാരായ ഉണ്ണിന രിമാർ ഇേദ്ദഹെത്ത പല
വിധത്തിൽ േഭാഷങ്കളിപ്പി കയും പരിഹസി കയും
ഉപ വി കയും പല അപകടങ്ങളിൽ അകെപ്പടുത്തി
ബുദ്ധിമുട്ടി കയും മ ം െച െകാണ്ടിരു .

അക്കാല
തൃശ്ശിവേപരൂർ വട ന്നാഥേക്ഷ
ത്തിൽ ീേകാവിലിെന്റ ഭിത്തിയിൽ ഒരു ചി െമ
ഴു കാരൻ ഒരു യക്ഷിയുെട രൂപം എഴുതുകയും ആ
ചി ം സകല ലക്ഷണങ്ങളും തികഞ്ഞതായിത്തീരുക
യാൽ അവിെട ഒരു യക്ഷിയുെട സാന്നിധ്യമുണ്ടാവുകയും
െചയ്തിരു . ആ യക്ഷി രാ ികാലങ്ങളിൽ സഹശ
യനത്തിനായി ആ ദിക്കിലുള്ള യവൗനയുക്തന്മാരായ
പുരുഷന്മാരുെട അടുക്കൽ െച കയും അങ്ങെന പലെര
ഉപ വി കയും പതിവായിരു . അക്കാല ് ആ
ദിക്കിൽ യക്ഷിയാൽ ബാധിതരായി, ആ ദിവ്യരതി ീ
ഡെയ അനുഭവിക്കാൻ അശക്തന്മാരായ പലർ പിേറ്റ
ദിവസേത്ത മരി േപാകുകയും ചിലർ എണീക്കാൻ
പാടില്ലാത്തവണ്ണം ക്ഷീണി ് അവശന്മാരായിത്തീരു
കയും നല്ലേപാെല േദഹബലവും ൈധര്യവുമുള്ള ചിലർ
മാ ം അപകടെമാ ം കൂടാെത സുഖമനുഭവി കയും
െച െകാണ്ടിരു . യക്ഷി ആെരയാണു പിടികൂടുന്ന
െത നിശ്ചയമില്ലാതിരുന്നതിനാൽ അക്കാല ് ആ
ദിക്കിലുള്ള പുരുഷന്മാെരല്ലാം വളെര ഭയെപ്പട്ടാണു് രാ
ികാലങ്ങൾ കഴി കൂട്ടിെകാണ്ടിരുന്നതു്; േമൽപറഞ്ഞ
ചി ത്തിെന്റ അടുക്കൽ പുരുഷന്മാരാെരങ്കിലും െച ്
‘ഇ ് രാ ിയിൽ എെന്റ അടുക്കൽ വരണം’ എ
പറഞ്ഞാൽ അ രാ ിയിൽ ആ യക്ഷി ആ പുരുഷെന്റ
അടുക്കെല ം. ആ യക്ഷി ് അങ്ങെന ഒരു വിേശഷം
കൂടിയുണ്ടായിരു .
ഇങ്ങെനയിരി ന്ന കാല ് ഒരു ദിവസം ൈവ
കുേന്നരം ചില ഉണ്ണിന രിമാരും െവൺമണി ന രി
പ്പാടുംകൂടി വട ന്നാഥേക്ഷ ത്തിൽ െതാഴാനായി
േപായി. അവിെട െച ് യഥാ മം ഓേരാ േദവന്മാ
െര െതാഴുതു െതാഴുതു് ആ യക്ഷിയുെട ചി ത്തിെന്റ
അടുക്കൽ െചന്നേപ്പാൾ ഉണ്ണിന രിമാെരല്ലാവരും കൂടി
പറഞ്ഞിളക്കി െവൺമണി ന രിപ്പാടിെനെക്കാ ്
ആ യക്ഷിയുെട അടുക്കൽ “ഇ രാ ിയിൽ എെന്റ
അടുക്കൽ വരണം” എ പറയി . എലാവരുംകൂ
ടി അങ്ങെന പറയണെമ നിർബന്ധിച്ചതുെകാ ്
അങ്ങെന പറ
എന്നല്ലാെത അങ്ങെന പറയുന്നതു്
എന്തിനായിട്ടാെണ ം അങ്ങെന പറഞ്ഞാലുണ്ടാകുന്ന
ഫലെമന്താെണ ം ഒ ം അേദ്ദഹത്തിനു് അറിവില്ലാ
യിരു . െതാഴുക കഴി
് എല്ലാവരും കൂടി ഹ്മസ്വം
മഠത്തിേല േപായി. സന്ധ്യാവന്ദനാദികളും അത്താഴ
വും കഴി
പതിവു േപാെല എല്ലാവരും അവരവരുെട
കിട സ്ഥല
െച കിട കയും െച . എല്ലാവരും
ഉറക്കമായേപ്പാൾ യക്ഷി ആ മഹൻ ന രിപ്പാട്ടിെല
അടുക്കൽ എത്തി. യക്ഷി െച െതാട്ട ഉടെന അേദ്ദഹം
ഉണർ . പിെന്ന അവർ യേഥഷ്ടം സുഖാനുഭൂതിേയാ
ടുകൂടി സഹശയനം െച . ആ ദിവസം വെര ഹ്മ
ച്ചര്യേത്താടുകൂടിയും ീസുഖമറിയാെതയും ഇരുന്നിരു
ന്ന ന രിപ്പാട്ടിേല ് ആ യക്ഷിയുെട സഹശയനം
പരമാനന്ദകരമായി ഭവി . അ കാരം തെന്ന യക്ഷി
യും അേദ്ദഹത്തിെന്റ സഹശയനം ഏറ്റവും തൃപ്തികരവും
സേന്താഷാവഹവുമായിത്തീർ . ആ യക്ഷി ് അന്ന
െത്തേപ്പാെല ഒരു സുഖവും തൃപ്തിയും അതിനു മു ് ഒരിക്ക
ലും ഉണ്ടായതായി േതാന്നിയില്ല. സുഖാനുഭവങ്ങെളല്ലാം
കഴി
് അന്ത്യയാമം ആകാറായേപ്പാൾ യക്ഷി, “എനി
് ഇവിെട താമസിക്കാൻ പാടില്ല. മനുഷ്യസഞ്ചാരം
തുട ന്നതിനു മു ് എനി ് സ്വസ്ഥാന ് എത്തണം.
അതിനാൽ ഇേപ്പാൾ ഞാൻ േപാകു ” എ പറ
.
ഉടെന ന രിപ്പാടു് “ഇ രാ ിയിലും വരാേമാ?” എ
േചാദി . അേപ്പാൾ യക്ഷി “അവിേട ് അങ്ങെന
ആ ഹവും എെന്റ േപരിൽ സേന്താഷവുമുെണ്ടങ്കിൽ
ഞാൻ ഇെന്നന്നല്ലാ, എല്ലാ ദിവസം രാ ിയിലും അവി
ടുെത്ത അടുക്കൽ വ െകാള്ളം. എന്നാൽ ഒരു കാ
ര്യമു ്. അതു കൂടി പറേഞ്ഞക്കാം. അവിടു ് എെന്റ
സമ്മതം കൂടാെത അന്യ ീകെള െതാടരുതു്. േവെറ ഒരു
ീെയ അവിടു െതാട്ടാൽപ്പിെന്ന ഞാൻ അവിടുെത്ത
അടുക്കൽ വരികില്ല.”
ന രിപ്പാടു്: ഇല്ല; എെന്റ അച്ഛനാെണ ഇല്ല. നിെന്റ
അനുവാദം കൂടാെത ഞാൻ യാെതാരു ീെയയും
െതാടുകയില്ല.
ഇതു േകട്ടേപ്പാൾ യക്ഷി സേന്താഷേത്താടുകൂടി “എന്നാൽ
ഞാൻ പതിവായി വ െകാള്ളാം” എ പറ
േപാവുകയും പിെന്ന പതിവായി രാ ി േതാറും ന
രിപ്പാട്ടിെല അടുക്കൽ വ െകാണ്ടിരി കയും കുറ
ദിവസം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ അവർ പരസ്പരേസ്നഹാകുലരാ
യിത്തീരുകയും െച .

അങ്ങെന കുറ കാലം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ മഹൻ
ന രിപ്പാട്ടിെല േവദാധ്യയനം നിറുത്തി, ഇല്ലേത്ത
കൂട്ടിെക്കാ േപാകാനായി അച്ഛൻ ന രിപ്പാടു് ഒരു
ദിവസം ിശ്ശിവേപരൂർ െച . അച്ഛൻ തെന്ന കൂട്ടി
െകാ േപാകാനായിട്ടാണു് വന്നിരി ന്നതു് എന്നറി
ഞ്ഞേപ്പാൾ, യക്ഷിെയ പിരി
േപാകണമേല്ലാ എ
വിചാരി മഹൻ ന രിപ്പാട്ടിേല വളെര വ്യസനമാ
യി. അ രാ ിയിൽ യക്ഷി വന്നേപ്പാൾ ന രിപ്പാടു
വളെര മനസ്താപേത്താടുകൂടി, “എെന്ന ഇല്ലേത്ത െകാ
േപാകാൻ അച്ഛൻ വന്നി
്. നാെള രാവിെല േപാ
കണെമന്നാണു് പറഞ്ഞിരി ന്നതു്. ഞാെനന്താണു േവ
ണ്ടതു്?” എ േചാദി . അേപ്പാൾ യക്ഷി “അവിടു ്
ഒ ം വ്യസനിേക്കണ്ട. അവിടു ് ഇല്ലേത്ത േപായാൽ
പിെന്ന പതിവായി ഞാൻ അവിെട വ െകാള്ളാം”
എ പറ
. ഇതു േകട്ടേപ്പാൾ ന രിപ്പാട്ടിേല വ്യ
സനെമല്ലാം തീർ , വളെര സേന്താഷമായി. പിെന്ന
പതിവു േപാെല അവർ സുഖമായി ഒരുമി ് രമി ക
യും െവളുപ്പാൻ കാലമായേപ്പാൾ േപാവുകയും െചയുതു.
രാവിെല അച്ഛൻ ന രിപ്പാടു മഹെന കൂട്ടിെകാ ് ഇല്ല
േത്ത േപായി. മഹൻ ന രിപ്പാടു് ഇല്ല
െച
താമസമായതിെന്റ േശഷവും യക്ഷി രാ ിേതാറും പതി
വായി അവിെടയും െച െകാണ്ടിരു .
അങ്ങെന കുറ കാലം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ അച്ഛൻ
ന രിപ്പാടു് മകെനെക്കാ ് ഒ േവളികഴിപ്പിക്ക
ണെമ നിശ്ചയി ് പില ീജാതകങ്ങൾ വരുത്തി
േനാക്കി ക മുതലായ ചില മങ്ങൾ തുടങ്ങി. ഈ
വിവരമറിഞ്ഞേപ്പാൾ, താൻ േവളി കഴിച്ചാൽ പിെന്ന
യക്ഷി തെന്റ അടുക്കൽ വരികില്ലേല്ലാ എ വിചാ
രിച്ചി ് അതും മഹൻ ന തിപ്പാട്ടിേല ് അത്യന്തം
വ്യസനകാരണമായിത്തീർ . അതിനാൽ അേദ്ദഹം
തനി േവളി കഴിക്കാൻ മനസ്സിെല്ല ം അതിനായി
അച്ഛൻ നിർബന്ധിക്കരുെത ം മെറ്റാരാൾ മുഖാന്തരം
അച്ഛെന ഹിപ്പി .
അച്ഛൻ ന രിപ്പാട്ടിേല ് അതു േകട്ടേപ്പാൾ വ്യസ
നവും േകാപവും സഹിക്ക വഹിയാെതയായിത്തീർ .
ഉടെന അേദ്ദഹം മഹെന വിളി േനരി തെന്ന “എന്താ
ഉണ്ണി േവളി കഴിക്കാൻ മനസ്സില്ല, അേല്ല? നീ ഇ
കഥയില്ലാത്തവനായി തീർന്നേല്ലാ. നീ ഒ ് േവളി
കഴി ്, അതിൽ ചില സന്താനങ്ങളുണ്ടായിക്കണ്ടി
ന െട കാലം കഴിഞ്ഞാൽ െകാള്ളാെമന്നാണു് എെന്റ
ആ ഹം. അെതാ ം സാധിച്ചിെല്ലങ്കിലും ഈ തറ
വാടു നശിക്കാെതയിരിക്കണമേല്ലാ. അതിനു നീ േവളി
കഴിക്കാതിരുന്നാൽ പിെന്ന എന്താ മാർഗം?”
മഹൻ: അച്ഛൻ പറയുന്നെതാെക്ക കാര്യമാണു്. ഇതി
െനാെക്ക സമാധാനം പറയാൻ എനിക്കറി
കൂടാ. എെന്താെക്കയായാലും ഞാൻ േവളി കഴി
ക്കയില്ല. അതിനു് അച്ഛൻ എെന്നാടു നിർബന്ധി
ക്കയുമരുതു്.
അച്ഛൻ: േവളി കഴിക്കയില്ല എ പറഞ്ഞാൽ മതി
േയാ? കഴിക്കയില്ലാത്തതിെന്റ കാരണെമന്താ
ണു്? അതു േകൾക്കെട്ട.
മഹൻ: കാരണെമാ
എേന്നയു .

മില്ല. എനിക്കതി

മനസ്സില്ല

അച്ഛൻ: േവ ന്ന കാര്യം െചയ്വാൻ മനസ്സിെല്ലങ്കിൽ
നീ ഈ തറവാട്ടിൽ േകറരുതു്. എവിെടെയങ്കിലും
െപാെയ്ക്കാള്ളണം. ഏഭ്യാ! നിന മനസ്സില്ല,
അേല്ല? എെന്റ മുമ്പിൽ നി നിനക്കിങ്ങെന
പറയാൻ ൈധര്യമുണ്ടായേല്ലാ. േപാ, എെന്റ മു
മ്പിൽ നി ്. െകാശവെന ഇനി ഇവിെട കണ്ടാ
ലറിയാം.
ഇങ്ങെന അച്ഛൻ േകാപേത്താടുകൂടി ശകാരിച്ചതു േകട്ട
േപ്പാൾ സാധുവും ശുദ്ധഹൃദയനുമായ മഹൻ ന തിരി
പ്പാട്ടിേല വ്യസനം സഹിക്കവഹിയാെതയായി. ഈ
സംഭാഷണമുണ്ടായതു രാ ിയിൽ അത്താഴത്തിനു മുമ്പാ
യിട്ടായിരു . അതിനാൽ മഹൻന തിരിപ്പാട്ടിേല
വ്യസനം നിമിത്തം അത്താഴമുണ്ണാെത കര
ം െകാ
േപായിക്കിട . പതിവുസമയമായേപ്പാൾ യക്ഷി
അേദ്ദഹത്തിെന്റ അടുക്കൽവ . അേപ്പാൾ അേദ്ദഹം വ്യ
സനി കര
െകാ കിട കയാെണ യക്ഷി
മനസ്സിലായതിനാൽ വ്യസനകാരണെമന്താെണ േചാ
ദി . ഈ സംഗതി യക്ഷിേയാടു പറയാൻ അേദ്ദഹത്തി
നു വളെര മടിയും ലജ്ജയുമുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ ആദ്യം
ഒ ം പറയാെത ഉപായത്തിൽ കഴി കൂട്ടാൻ അേദ്ദഹം
കഴിയുന്നതും മി േനാക്കി. എങ്കിലും യക്ഷിയുെട നിർ
ബന്ധം നിമിത്തം ഒടുക്കം പരമാർത്ഥെമാെക്ക അേദ്ദഹം
യക്ഷിേയാടു പറ
. അേപ്പാൾ യക്ഷി. “അവിടു ്
ഒ ം വ്യസനിേക്കണ്ടാ. േവളി കഴി ന്നതിനു എനി
യാെതാരു വിേരാധവുമില്ല. അവിടു േവളി കഴിക്കാെത
യിരുന്നാൽ ഈ തറവാടു നശി േപാകുമേല്ലാ. ഞാൻ
നിമിത്തം അങ്ങെന വരുന്നതു് എനി ം വളെര വ്യസ
നമാണു്. അവിടു േവളി കഴിച്ചാലും എെന്ന ഉേപക്ഷി
ക്കരുതു് എ മാ േമ എനി നിർബന്ധമു . േവളി
കഴിച്ചാൽ ഒന്നരാടൻ ദിവസം ആ അന്തർജനത്തിെന്റ
അടുക്കൽ സഹശയനം െച െകാള്ളണം. ഒന്നരാടൻ
മാറി േവെറ സ്ഥല
കിട െകാള്ളണം. ആ ദിവസ
ങ്ങളിൽ ഞാൻ അവിടുെത്ത അടുക്കൽ വ െകാള്ളാം.
അതിനാൽ നാെള രാവിെല അച്ഛെന്റ അടുക്കൽെച
േവളി കഴിക്കാൻ സമ്മതമാെണ പറയണം. അച്ഛൻ
പറഞ്ഞതിെന േകൾക്കാതിരി ന്നതു ശരിയല്ല” എ
പറ
. ഇതു േകട്ടേപ്പാൾ മഹൻ ന രിപ്പാട്ടിേല
വളെര സേന്താഷമായി. പിെന്ന അവർ ര േപരുംകൂടി
രാ ിെയ സുഖമായി നയി . െവളുപ്പാൻ കാലമായ
േപ്പാൾ യക്ഷി േപായി. മഹൻന തിരിപ്പാടു് രാവിെല
എണീ ് അച്ഛെന്റ അടുക്കൽ െച േവളികഴി െകാ
ള്ളാെമ സമ്മതി പറയുകയും അച്ഛൻ ന തിപ്പാടു്
അതു േക സേന്താഷി കയും താമസിയാെത ഒരു മൂ
ഹൂർത്തത്തിൽ മഹെന്റ േവളിയും കുടിെവ ം േകമമായും
ഭംഗിയായും നടത്തി കയും െച . േവളി കഴിച്ചതി
െന്റ േശഷം മഹൻ ന തിരിപ്പാടു് യക്ഷി പറഞ്ഞി
ള്ളതുേപാെല ഒന്നരാടൻ ദിവസം അന്തൻജനത്തിെന്റ
അടുക്കലും ഒന്നരാടൻ േവെറയും കിട െകാണ്ടിരി
കയും ദിവസ മുറ യക്ഷി അേദ്ദഹത്തിെന്റ അടുക്കൽ
െച െകാണ്ടിരി കയും െച .
അങ്ങെന കുറ കാലം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ അന്തർജനം
ഗർഭം ധരി കയും പ മാസവും തിക
് ഒരു പു
െന സവി കയും െച . മഹൻന രിപ്പാടു പു െന്റ
ജാതകർമ്മം, നാമകരണം, അന്ന ാശനം മുതലായവ
അച്ഛെന്റ സഹായേത്താടും ആജ്ഞ കാരവും യഥാ
കാലം േവണ്ടതുേപാെല നടത്തി. അേപ്പാേഴ ം അച്ഛൻ
ന രിപ്പാടു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ ആ ഹംേപാെലത്തെന്ന
പ മുഖം ക സേന്താഷി െകാ ചരമഗതിെയ
ാപി . പിെന്ന മഹൻന തിരിപ്പാടു് അച്ഛെന്റ പി
ണ്ഡം, സംവൽസരദീക്ഷ, പ ാണ്ടാം മാസം മുതലായവ
യഥാശക്തി കഴി കൂട്ടി.
അേപ്പാേഴ ം മഹെന ഉപനയിക്കാനുള്ള കാലമാ
യി. പിെന്ന അതിനു മുഹൂർത്തം നിശ്ചയി കയും ി
യാദികൾ ം മ ം േവ ന്ന ആളുകെള ഒെക്ക ക്ഷണി
കയും സാമാനങ്ങെളല്ലാം വട്ടംകൂ കയും െച . ഉപ
നയനത്തിെന്റ തേലദിവസം രാ ി യക്ഷിയുെട മുറയാ
യിരുന്നതിനാൽ യക്ഷി പതിവുേപാെല ന രിപ്പാട്ടിെല
അടുക്കെലത്തി. അേപ്പാൾ ന രിപ്പാടു സംഗവശാൽ
“നാെള കാല
കുംഭരാശി മുഹൂർത്തത്തത്തിനു് ഉണ്ണിയു
െട ഉപനയനം കഴിച്ചാൽ െകാള്ളാെമ വിചാരമു ്”
എ പറ
. അേപ്പാൾ യക്ഷി, “എന്നാൽ എനി ്
ഒരാ ഹമു ്. അതു് അവിടു സാധിപ്പി തരണം.
അവിടുെത്ത ധാനഭാര്യ അഗ്നിസാക്ഷികമായി വിവാ
ഹം െചയ്യെപ്പ ് ആ അന്തർജനമാെണങ്കിലും ആദ്യഭാര്യ
ഞാനാണേല്ലാ. അതിനാൽ അവിടുെത്ത പു നായ ആ
ഉണ്ണി ഞാൻ വലിയമ്മയാണു്. അതുെകാ ് നാെള
ഉപനയനസമയ ് ഉണ്ണി ിയാംഗമായി ഭിക്ഷ യാചി
േമ്പാൾ ആദ്യം ഭിക്ഷ െകാടുക്കാൻ ഞാനായാൽ െകാ
ള്ളാെമ ് എനി വളെര ആ ഹമു ്. അതു് അവിടു
ന്ന അനുവദി കയും എെന്നെക്കാ നടത്തി കയും
േവണം. സമയമാകുേമ്പാൾ ഞാൻ ഒരന്തർജനത്തി
െന്റ േവഷത്തിൽ ഇവിെട വ െകാള്ളാം” എ പറ
. ഉടെന ന രിപ്പാടു്, “അതിെന വിേരാധമാണു്?
എനിക്കതു വളെര സേന്താഷമാണു്. സമയമാകുേമ്പാൾ
ഇവിെട വേന്നാളു. കാര്യം ഞാൻ നടത്തി െകാള്ളാം.”
എ സമ്മതി പറയുകയും െച .
ിയ േവ ന്ന ആളുകളും ഓതിേക്കാനും ചാർ
ച്ചക്കാര്യം േവഴ്ചക്കാരും മ മായി ള്ള േവെറ അേനകം
ാഹ്മണേ ഷ്ഠന്മാരും അന്തർജനങ്ങളും കിടാങ്ങളുെമാ
െക്ക തേലദിവസംതെന്ന എത്തീ ണ്ടായിരു . പിേറ്റ
ദിവസം േനരം െവളുത്തേപ്പാേഴ ം എല്ലാവരും കുളി
ത ടു
ഹാജരായി. ഉടെന ിയകൾ ആരംഭി കയും
െച . ഭിക്ഷ െകാടുക്കാനുള്ള സമയമായേപ്പാേഴ ം മറ
ടയും പുത ം ധരി ് അന്തർജനത്തിെന്റ േവഷമായി
കുെറ അരിയും ഒരു പാ ത്തിെലടു
െകാ ് യക്ഷി
യും ആ സ്ഥലെത്തത്തി. യക്ഷി െച യാെതാരു
ശങ്കയുംകൂടാെത അന്തർജനങ്ങളുെട കൂട്ടത്തിൽ േകറി
നിലയായി. അന്തർജനേവഷധാരിണിയായ യക്ഷിെയ
കണ്ടേപ്പാൾതെന്ന ന രിപ്പാട്ടിേല ് ആെള മനസ്സി
ലായി. എങ്കിലും േശഷമുള്ള ാഹ്മണരുേടയും അന്തർ
ജനങ്ങളുേടയും ഇടയിൽ “ഈ അന്തർജനം ഏതാണു്,
എവിടുേത്തതാണു്, എന്തിനാണു് വന്നതു്?” എ ം മ ം
അേപ്പാൾ സംസാരം തുടങ്ങി. “ഏതായാലും െതാടരു
തു്” എ പറ
േശഷമുള്ള അന്തർജനങ്ങെളല്ലാം
മാറിനി .
ഭിക്ഷ യാചി ക എ ള്ള ിയയായേപ്പാൾ ന
രിപ്പാടു് ഓതിേക്കാേനാടു് “ഇേപ്പാൾ വിേശഷാൽ വന്നി
രി ന്ന ആ അന്തർജനത്തിെന്റ അടുക്കൽ േവണം ഭിക്ഷ
യാചിക്കാൻ. ആദ്യം ഭിക്ഷയിടാനും ആ അന്തർജനം
േവണം. ഉണ്ണിയുെട അമ്മ രണ്ടാമതു ഭിക്ഷയി െകാള്ള
െട്ട. അതു മതി” എ പറ
.
ഓതിേക്കാൻ: അതു വിഹിതമല്ല. ഉണ്ണിയുെട അമ്മയാ
ണു് ആദ്യം ഭിക്ഷയിേടണ്ടതു്. അതു കഴിഞ്ഞല്ലാ
െത മറ്റാർ ം ഭിക്ഷയിടാൻ പാടില്ല.
ന രിപ്പാടു്: ഇേപ്പാൾ വന്നിരി ന്നതു് ഉണ്ണിയുെട വലി
യമ്മയാണു്. ഞാൻ ആദ്യം േവളി കഴിച്ചതു് ഈ
അന്തർജനെത്തയാണു്. അതിനാൽ ഈ അന്തർ
ജനം േവണം ആദ്യം ഭിക്ഷയിടാൻ.
ഇതു േകട്ടേപ്പാൾ ന രിപ്പാട്ടിെല ചാർച്ചക്കാരായും സ്വജ
നങ്ങളായും മ ം അവിെട വ കൂടിയിരുന്ന ന രിമാരും
അന്തർജനങ്ങളും ഓതിേക്കാനും എല്ലാവരും “അ ്
ഈ ഉണ്ണിയുെട അമ്മെയ േവളി കഴി ന്നതിനു മു ്
ഒ കൂടി േവളി കഴിച്ചി െണ്ടങ്കിൽ അതു ഞങ്ങളാരും
അറിയാതിരി േമാ? അ ് ഈ പറഞ്ഞതു ശുദ്ധ
േമ േഭാഷ്കാണു്. അെല്ലങ്കിൽ പറയു, േകൾക്കെട്ട; ഈ
അന്തർജനം എവിടുെത്ത, ആരുെട മകളാണു്?” എ ം
മ ം ചില േചാദ്യങ്ങളും വഴ കളും തർക്കങ്ങളും കല
ശലായി. ഈ വന്നിരി ന്നതു തെന്റ സഹപത്നിയാ
െണ ം തെന്നെക്കാ ് ആദ്യം ഭിക്ഷയിടുവി കയി
െല്ല ം അറിഞ്ഞേപ്പാൾ ആ ഉണ്ണിയുെട അമ്മയായ
അന്തർജനത്തിനു േകാപവും മനസ്താപവും ദുസ്സഹമായി
ത്തീരുകയാൽ ആ അന്തർജനം, “എനി ് കാൺമാൻ
െകാതി ് ആദ്യമുണ്ടായ ഈ ഉണ്ണി ് ആദ്യെമന്നല്ല,
ഒരിക്കലും ഈ െതണ്ടിേക്കറിവന്ന വരത്തെയെക്കാ
ഭിക്ഷയിടീക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല. എെന്റ ഉണ്ണി
് ഞാൻ ഭിക്ഷയിട്ടാൽ മതി. ഈ പിശാചു് വല്യമ്മ
ചമ
് ഇേപ്പാൾ എവിടുന്നാണു് േകറിവന്നതു്? എെന്റ
ഉണ്ണി ് ഇവൾ ഭിക്ഷയിടുകയാെണങ്കിൽ ഇവളുെട മു
ഖ
ഞാൻ ചൂെലടുത്തടി ം” എ ം മ ം ശകാരവും
വഴ ം െപാടിെപാടി തുടങ്ങി. എല്ലാവരും ഇങ്ങെന
തനി വിേരാധമായി പറ
തുട കയാൽ ന രി
പ്പാടു് ഒ ം പറയാൻ ശക്തനല്ലാെത അങ്ങെന വല്ലാെത
അന്ധനായിത്തീർ . അേപ്പാൾ യക്ഷി, “ഞാൻ ഉണ്ണി
ഭിക്ഷയിടാനാണു് വന്നതു്. ഉണ്ണിയുെട അച്ഛനു് അതു
സമ്മതവുമാണു്. അതിനാൽ നിങ്ങെളാെക്ക എെന്തല്ലാം
പറഞ്ഞാലും ഭിക്ഷയിടാെത ഞാൻ േപാവുകയില്ല, നിശ്ച
യംതെന്ന” എ പറ
. ഉടെന അന്തർജനം, “നിന
് അ നിശ്ചയവും മിടു മുേണ്ടാ? എന്നാലതുതെന്ന
ഒന്നറിയണം. നിെന്ന ഇവിെടനി പുറത്തിറക്കിയല്ലാ
െത ഇവിെട ഇനി ഉപനയനത്തിെന്റ ിയ യാെതാ ം
പാടില്ല. ഞാനാണു് പറഞ്ഞതു്. ഭിക്ഷയാചിക്കാനും
ഭിക്ഷയിടാനും ഇവെള ഇവിെടനി ് ഇറക്കി വിട്ടി
േവണം. വരുവിൻ, ആേത്തമ്മാരുകെളല്ലാരും വരുവിൻ!
നമുക്കിവെളപ്പിടി ് ഇവിെട നി പുറത്താക്കാം. പി
െന്ന ന രിമാരും വാലിയക്കാരുംകൂടി ഇവെള പടി
പുറത്താക്കി അയേച്ചാളും” എ പറ
േശഷമുള്ള
അന്തർജനങ്ങളുെട സഹായേത്താടുകൂടി യക്ഷിെയ പി
ടി ് ആ അക
നി പുറത്താക്കി. ന രിപ്പാടു്
“അേയ്യാ! സാഹസം വർത്തിക്കരുതു്” എ പറ
നിലവിളി െകാ ് പിന്നാെല െച . പടി
പുറ ് െകാ േപായി തള്ളിെയ ഉടെന ലജ്ജയും
േകാപവും സഹിക്കാൻ പാടില്ലാെത യക്ഷി സ്വന്തമായ
രൂപെത്തത്തെന്ന സ്വീകരി ് അവിെട നി െകാ ്
ന രിപ്പാടിേനാടായി ്, “അവിടു ് ഒ ം വ്യസനിക്ക
രുതു്. ഇെതാ ം അവിടുെത്ത േദാഷം െകാണ്ടെല്ല ്
എനിക്കറിയാം. എനി ് അവിടുേത്തേപ്പരിൽ േലശം
േപാലും പരിഭവവുമില്ല. എങ്കിലും ഈ സ്ഥല ം ഈ
അടിയന്തരത്തിങ്കലും െവ ് എെന്ന ഇ കാരം അവമാ
നിച്ചതിനാൽ ഇനി മൂ തലമുറ കഴിഞ്ഞാൽ പിെന്ന
ഈ തറവാട്ടിൽ ഉണ്ണിയുണ്ടായി ് ഉപനയനം കഴിക്കാൻ
സംഗതിയാവുകയില്ല, നിശ്ചയം തെന്ന. എന്നാൽ,
ഇേപ്പാൾ ഒരു വ്യാഴവട്ടത്തിലധികം കാലമായി എെന്റ
സാന്നിധ്യം ഈ സ്ഥല ് ഉണ്ടായി ള്ളതിെന്റ ഫലമാ
ഹാത്മ്യം േഹതുവായി ് ഒടുവിൽ ര തലമുറ ണ്ടാകുന്ന
ര പുരുഷന്മാർ സരസ്വതീ സാദംെകാ ് വിശ്വ
വി തന്മാരായിത്തീരുകയും െച ം. ഇ യും കാലം
മനുഷ്യസഹവാസേത്താടുകൂടി ഞാൻ ഭൂേലാകത്തിൽത്ത
െന്ന താമസി േപായതുെകാ ് ഇനി ഞാൻ ഞങ്ങളുെട
േലാകത്തിൽ െചന്നാൽ എെന്ന അവിെട യഥാപൂർവം
സ്വീകരി െമ േതാ ന്നില്ല. എ മാ മല്ല, ഈ
അവമാനം അനുഭവിച്ചി ് ഇനി ജീവിച്ചിരിക്കാൻ ഞാൻ
ആ ഹി
മില്ല. അവിടു ് എെന്ന റി ് വിചാരി
് വ്യസനിക്കരുതു്. അക ് േപായി ഉപനയനത്തിെന്റ
േശഷം ിയകൾകൂടി നടത്തി, ഇനിയും വളെരക്കാലം
ഭാര്യാപു ാദികേളാടു കൂടി സുഖമായി ജീവിച്ചിരുന്നാ
ലും. ഞാൻ ഇതാ േയാഗാഗ്നിയിൽ എെന്റ േദഹെത്ത
ഭസ്മീകരി
” എ പറയുകയും ഉടെന ആ യക്ഷി
എല്ലാവർ ം അദൃഷ്ടയായി ഭവി കയും ഒരു േതജ
േമൽേപ്പാ യർ േമഘമണ്ഡലത്തിൽ േകറി മറയുന്ന
തു് എല്ലാവരാലും കാണെപ്പടുകയും െച . യക്ഷിയുെട
ഈ വാ േകൾ കയും ഈ അ തം കാണുകയും
െചയ്തേപ്പാൾ തങ്ങൾ വർത്തിച്ചതു സാഹസവും അവി
േവകവുമായി എ ് എല്ലാവർ ം േതാന്നി എങ്കിലും
“അതീത കാര്യാനുശേയന കിം സ്യാതു്”.
െവൺമണി ന രിപ്പാടന്മാരുെട സാക്ഷാൽ തറവാ
ടു് ഇേപ്പാൾ പുരുഷന്മാരില്ലാെത ശൂന്യ ായമായിരി
ന്നതു് ആ യക്ഷിയുെട ശാപം െകാ ം ഒടുവിലെത്ത
തലമുറക്കാരും െകാല്ലം 1066-ആമാ വൃശ്ചിക മാസ
ത്തിലും 1068-ആമാ മകര മാസത്തിലുമായി േദഹ
വിേയാഗം െചയ്തവരുമായ െവൺമണി അച്ഛൻ ന രി
പ്പാടും മഹൻ ന രിപ്പാടു വിശ്വവി തന്മാരായിത്തീർ
ന്നതു് ആ യക്ഷിയുെട അനു ഹമാഹത്മ്യം െകാ
മാ മാെണ ള്ളതു വിേശഷി പറയണെമന്നില്ലേല്ലാ.
ഇേപ്പാൾ ഉള്ള െവൺമണി ന രിപ്പാടന്മാർ പേണ്ട
തെന്ന ഈ കുടുംബത്തിൽ നി പിരി
േപായി ള്ള
ഒരു അച്ഛൻ ന രിപ്പാട്ടിെല ശാഖയിൽ ഉണ്ടായി ള്ള
വരാണു്.
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കുഞ്ചമൺേപാറ്റിയും മറ്റപ്പള്ളി
ന തിരിപ്പാടും
ചാത്തെനേസ്സവി
ത്യക്ഷമാക്കിയ സിദ്ധനായ
കുഞ്ചമൺ േപാറ്റിയും, ീേപാർക്കലിയിൽ േപായി
കാളിെയ േസവി
ത്യക്ഷെപ്പടുത്തിയ വിശ്വവി
തനായ മറ്റപ്പള്ളി ന രിപ്പാടും ഒരുകാല
ജീവി
ച്ചിരുന്നവരാണു്. മറ്റപ്പള്ളി ന രിപ്പാട്ടിെല ഇല്ലേപ്പർ
ആദ്യകാല ് ‘മറ്റപ്പള്ളി’ എ മാ മായിരു . ആ
ഇല്ല
നി ് ഒരാൾ ീേപാർക്കലിയിൽ േപായി
ഭ കാളിെയ േസവി
ത്യക്ഷമാക്കി വന്നതിനാൽ
അക്കാലം മുതൽ ഇല്ലേപ്പർ ‘ഭ കാളിമറ്റപ്പള്ളി’ എ
സിദ്ധമായിത്തീർ . അതിനാൽ എല്ലാവരും പറയു
ന്നതും ആ ഇല്ല ള്ളവർ എഴു കു കളിൽ േപരുവ
ന്നതുെമല്ലാം ഇ ം ‘ഭ കാളിമറ്റപ്പള്ളി ന രി’ (പ്പാടു്)
എ തെന്നയാണു്.
സാക്ഷാൽ ഭ കാളി മറ്റപ്പള്ളി ന രിപ്പാടു് ഒരിക്കൽ
ഒരു േതാണിയിൽക്കയറി േവമ്പനാ കായലിൽ ടി തി
രുവനന്തപുരേത്ത പുറെപ്പ . ൈവക്ക
പടിഞ്ഞാറു
വശത്തായേപ്പാൾ അവിെട േക്ഷ ത്തിൽ ഒരു പാണി
െകാ ന്നതു േക . ആ പാണി ഒരു അസാധാരണ രീതി
യിൽ ആയിരുന്നതിനാൽ, “ശാ
കാരം ഇ ശരി
യായി ഈ പാണി െകാ ന്നതു് ആരാെണന്നറിയണം.
ഇതു മനുഷ്യരിലാരുമാെണ േതാ ന്നില്ല. േദവന്മാ
രിൽ ആെരങ്കിലുമായിരിക്കണം. ഏെതങ്കിലും േതാണി
ഇവിെട അടുക്കെട്ട” എ പറ
േതാണി അടുപ്പി
ന രിപ്പാടു കരയ്ക്കിറങ്ങി, കുളിയും കഴി േക്ഷ ത്തിൽ
എത്തി. അേപ്പാൾ അവിെട ഉൽസവകാലമായിരു .
ഉൽസവബലിയുെട പാണിെകാട്ടാണു് ന രിപ്പാടു് േകട്ട
തു്. ആ പാണി െകാട്ടിയിരുന്നതു ഒരു ീയായിരു .
ൈവക്ക
േക്ഷ ത്തിൽ വൃത്തിക്കാരും അവകാ
ശികളുമായവരിൽ ഒരു മാരാെന്റ വീട്ടിൽ ഒരു കാല
പുരുഷന്മാരാരും ഇല്ലാെതയായിത്തീർ . ഒരു ീയും
ര മൂ െപൺകുട്ടികളും മാ േമ അവിെട ഉണ്ടായി
രു
. അവർ പതിവായി േക്ഷ ത്തിൽ നി
ള്ള േചാറല്ലാെത ഉപജീവനത്തിനു യാെതാരു മാർഗവും
ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ആ വീ കാർ േക്ഷ ത്തിൽ തിദി
നം നടേത്ത ന്ന െകാ ്, പാ ് മുതലായ വൃത്തികൾ
ആ ീ േശഷമുള്ള മാരാന്മാേരാടു നല്ല വാ പറ
അവെരെക്കാ നടത്തി േചാറു വാങ്ങി ഉപജീവനം
കഴി വ .

അങ്ങെനയിരി േമ്പാൾ ഒരുൽസവ കാല ്
അവിെട േശഷമുള്ള മാരാന്മാെരല്ലാവരും കൂടി, ആ ീയു
െട വീട്ടിൽ നി നടേത്ത ന്ന വൃത്തികൾ നടത്താ
െത മുട്ടിച്ചാൽ അവർ ള്ള അവകാശം േപാവുകയും ആ
അവകാശവും അതിനുള്ള ആദായങ്ങളും കൂടി തങ്ങൾ
കി കയും െച മേല്ലാ എ വിചാരി ് അവരുെട
ആൾേപ്പരായി ആരും അടിയന്തിരം നടത്തിെക്കാടുക്കരു
െത പറ
നിശ്ചയി . പിെന്ന അവർ എല്ലാവരും
കൂടി ആ ീെയ വിളി ്, “നിങ്ങളുെട ആൾേപ്പരായി
േക്ഷ ത്തിെല വൃത്തികൾ നടത്താൻ ഞങ്ങൾക്കാർ
ം മനസ്സില്ല. നാെള ഉൽസവ ബലിയാണു്. അതിെന്റ
പാണി നട ന്നതിനുള്ള ധാന ചുമതല നിങ്ങളുെട
തറവാേട്ടക്കാണേല്ലാ. അതിനാൽ ആെരെയങ്കിലും വരു
ത്തി അടിയന്തിരം നടത്തി െകാള്ളണം. അെല്ലങ്കിൽ
അടിയന്തിരം മു ം. ഞങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞിരി
”
എ പറയുകയും െച . അ ൈവക്ക
േപരും
തൃേക്കാവിൽ േക്ഷ ം ചില ന രിമാരുെട ഊരാൺ
മേയാടും രാജ്യാധിപതിയായ വട ംകൂർ രാജാവിെന്റ
േമേങ്കായിമ്മ സ്ഥാനേത്താടും കൂടിയായിരുന്നതിനാൽ
ആ മാരാന്മാർ ആ ീയുെട ആൾേപ്പരായി േക്ഷ ത്തി
െല അടിയന്തിരങ്ങൾ നടത്താൻ തങ്ങൾ മനസ്സിെല്ല
ള്ള വിവരം ഊരാൺമക്കാരുെടയും രാജാവിെന്റയും
അടുക്കലും കൂടി പറയുകയും െച . ആ സാധു ീ വളെര
താഴ്മേയാടു കൂടി പല വിധത്തിൽ പറഞ്ഞി ം ദുഷ്ടന്മാരും
ദുരാ ഹികളുമായ മാരാന്മാർ സമ്മതിച്ചില്ല. ആൾേപ്പ
രായി ് അടിയന്തിരം നടത്താൻ മനസ്സിെല്ല തെന്ന
അവർ വീ ം തീർച്ചയായി പറ
. അേപ്പാേഴ ം
സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാറായിരുന്നതിനാൽ പിേറ്റ ദിവസ
േത്ത ദൂരസ്ഥലങ്ങളിൽ നി ് ആെള വരുത്തി അടി
യന്തിരം നടത്തിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലായിരു . പാണി
പരിചയമുള്ള മാരാന്മാർ അടുക്കെല ം േവെറ ഉണ്ടായി
രി മില്ല. ആകപ്പാെട ആ ീ വിചാരവും വിഷാദവും
െകാ പരവശയായിത്തീർ . അവർ വ്യസനം െകാ
് അത്താഴമുണ്ണാെത, “എെന്റ െപരുതൃേക്കാവിലപ്പാ!
അന്നദാന േഭാ! എെന്റ േചാറു മുട്ടിക്കേല്ല. ഇതിനു്
അവിടു തെന്ന എെന്തങ്കിലും ഒരു മാർഗമുണ്ടാക്കിത്ത
രേണ. അല്ലാെത ഞാൻ വിചാരിച്ചി ് ഒരു നിവൃത്തിയും
കാണുന്നില്ല” എ പറ
കര
ം െകാ ് േപാ
യിക്കിട . കുറ കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ ആ ീ ഉറ കയും
ഉറക്കത്തിൽ അവർ ്, “നീ ഒ ം വ്യസനിേക്കണ്ടാ.
നീ ഇേപ്പാൾ ഗർഭം ധരിച്ചി
്. നിെന്റ ഉദരത്തിൽ
കിട ന്നതു് ഒരു പുരുഷ ജയാണു്. അതിനാൽ നാെള
ഉൽസവ ബലി നീതെന്ന പാണി െകാട്ടിയാൽ മതി.
നീ രാവിെല കുളി േക്ഷ ത്തിൽ െചല്ലണം. അേപ്പാൾ
പാണി െകാട്ടാനുള്ള എണ്ണങ്ങെളല്ലാം നിനി ഞാൻ
േതാന്നി ത െകാള്ളാം.” എ െപരുംതൃേക്കാവില
പ്പെന്റ ദർശനമുണ്ടാവുകയും െച . അ കാരം തെന്ന
ഉൽസവബലി ് ഈ ീെയെക്കാ ് പാണിെകാട്ടി
െകാള്ളണെമ രാജാവിനും ഊരാൺമക്കാർ ം
ത ി ം കൂടി അ ദർശനമുണ്ടായി. അതിനാൽ
പിേറ്റ ദിവസം രാവിെല ആ ീ കുളി ് അമ്പലത്തിൽ
െച കയും പാണി െകാട്ടിെക്കാ ന്നതിനു രാജാവു മുത
ലായവർ അനുവദി കയും അവർ പാണി െകാട്ടി ട
കയും െച . ഇ കാരമാണു് അ ് അവിെട ഉൽസ
വബലി ് ഒരു ീ പാണി െകാട്ടാനിടയായതു്.
ആ ീ കുളി േക്ഷ ത്തിൽ െചന്നതിെന്റ േശഷം
ഉൽസവബലി കഴിയുന്നതുവെര അവർ സുേബാധമു
ണ്ടായിരുന്നില്ല. െപരുംതൃേക്കാവിലപ്പൻ േതാന്നിച്ചതു
േപാെലെയാെക്ക അവർ വർത്തി എേന്നയു . ഭഗ
വാൻ േതാന്നിച്ചി െകാട്ടിയ പാണി ശാ
കാരവും
അസാധാരണവുമായിരുന്നതു് ഒര തമല്ലേല്ലാ. പാണി
വിധി കാരമായിരുന്നതിനാൽ ഉൽസവബലി ഭുജി
ന്നതിനു ഭൂതങ്ങളും ത്യക്ഷമായി വായും വിളർ െകാ
് ത ിയുെട അടുക്കേല ് അടു
തുടങ്ങി. അ
ൈവക്ക
േക്ഷ ത്തിൽ ത ി ‘േമക്കാ ന രി’
ആയിരു . അേദ്ദഹം ഉൽസവബലിയും മ ം ഒരുവിധം
കഴി കൂ മായിരു എന്നല്ലാെത ദിവ്യമായ ആ പാണി
േചർന്നവിധം തൂവാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള പഠിത്തവും
പരിചയവും തപശ്ശക്തിയും അേദ്ദഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നി
ല്ല. ഭൂതങ്ങെള ത്യക്ഷമായി കണ്ടേപ്പാേഴ ം ത ി
േപടി വിറ തുടങ്ങി. ഉൽസവബലി േവണ്ട േപാെല
ആയിെല്ലങ്കിൽ ഭൂതങ്ങൾ ത ിെയ ടി ഭക്ഷി കളയു
െമ അേദ്ദഹത്തിനു േതാന്നി. ഉടെന ത ിന രി,
ന രിപ്പാടിേനാടു് “ന രി എെന്ന രക്ഷിക്കണം. അെല്ല
ങ്കിൽ ഇവർ ഇേപ്പാൾ എെന്ന പിടി ഭക്ഷി ം, ഈ
േക്ഷ ത്തിെല ത ം പകുതി ഞാൻ ന രി തന്നി
രി
” എ പറ
. അേപ്പാൾ ന രിപ്പാടു താറുടു
മണ്ഡപത്തിൽ ജപി െകാണ്ടിരി കയായിരു .
ത ി ന രി േമൽ പറഞ്ഞ കാരം അേപക്ഷി പറ
ഞ്ഞതു േക ് ന രിപ്പാടു മണ്ഡപത്തിൽ നിന്നിറങ്ങിെച്ച
ൈകവട്ടകയും പൂപ്പാലികയും വാങ്ങി വിധി കാരം
തൂവാനും ഭൂതങ്ങെളലാം ത്യക്ഷമായി ഉൽസവബലി
ഭുജിക്കാനും തുടങ്ങി. ഉൽസവബലി കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ
ഭൂതങ്ങെളല്ലാം വളെര തൃപ്തിേയാടും സേന്താഷേത്താടും
കൂടി അന്തർധാനം െച കയും െച . ഭ കാളിെയ േസ
വി
ത്യക്ഷമാക്കിയ ആളും സകലശാ പാരംഗതനും
നല്ല മ വാദിയും ത ിയുമായ ന രിപ്പാടു് ഭൂതങ്ങെള
ഭയെപ്പടാെതയിരുന്നതും അേദ്ദഹം ഉൽസവബലി കഴി
ച്ചി ഭൂതങ്ങെളല്ലാം തൃപ്തിെപ്പടുകയും സേന്താഷി കയും
െചയ്തതും ഒര തമല്ലേല്ലാ. ഇ കാരമാണു് ഭ കാളി
മറ്റപ്പള്ളി ന രിപ്പാട്ടിെല തറവാേട്ട ൈവക്കെത്ത
ത ം പകുതി കിട്ടിയതു്. ഇേപ്പാഴും ൈവക്കെത്ത ത ം
േമക്കാ ന രിയും മറ്റപ്പള്ളി ന രിപ്പാടും കൂടിയാണു്
നടത്തി വരുന്നതു്.
സാക്ഷാൽ ഭ കാളിമറ്റപ്പള്ളി ന രിപ്പാടു ൈവക്ക
േക്ഷ ത്തിൽ ത ിയായി അവിെട താമസിച്ചി
രുന്ന കാല ് ഒരു ദിവസം കുഞ്ചമൺേപ്പാറ്റി എവിെട
േയാ േപായി വരും വഴി ൈവക്ക
െച േചർ .
ഊണു കഴി
ന രിപ്പാടും േപാറ്റിയുംകൂടി ഓേരാ
െവടികൾ പറ
െകാണ്ടിരുന്ന മേധ്യ സംഗവശാൽ
േപാറ്റി, “ഒരു മൂർത്തിെയ േസവി കയാെണങ്കിൽ ചാ
ത്തെനത്തെന്ന േസവിക്കണം. ചാത്തൻ സാദിച്ചാൽ
സാധിക്കാത്ത കാര്യം യാെതാ മില്ല” എ പറ
.
ഇങ്ങെന പറ
പറ
് ഒടുക്കം അവർ തമ്മിൽ വാദം
വലിയ കലശലായി. വാദം മുറുക്കമായേപ്പാൾ േപാറ്റി,
“എന്നാൽ നമു ് അതു് ഇേപ്പാൾത്തെന്ന ഒ പരീ
ക്ഷി േനാക്കാം, നമു ് അമ്പലത്തിേല േപാകാം”
എ ം പറ
. “അങ്ങെനതെന്ന” എ ന രിപ്പാടും
പറ
. ര േപരും കൂടി േപായി േക്ഷ ത്തിൽ മണ്ഡ
പത്തിൽ േകറിയിരു . ഉടെന േപാറ്റി, “ആരവിെട
മുറക്കാൻ െകാ വരെട്ട” എ പറ
. അേപ്പാൾ ഒരു
കുട്ടിച്ചാത്തൻ ഒരു ഭൃത്യെന്റ േവഷത്തിൽ െവറ്റില േത
െതറു
മുറുക്കാൻ തയ്യാറാക്കി േപാറ്റി െകാ െച
െകാടു . ഉടെന ന രിപ്പാടു്, “കാളിെയവിെട?
മുറുക്കാൻ െകാ വരേട്ട” എ പറ
. അേപ്പാൾ
സാക്ഷാൽ ഭ കാളി അതിസുന്ദരിയായ മനുഷ്യ ീയുെട
േവഷത്തിൽ മുറുക്കാൻ തയ്യാറാക്കി ന രിപ്പാട്ടിേല ം
െകാ െച െകാടു . ഉടെന േപാറ്റി, “ആരവിെട,
േകാളാമ്പി െകാ വരേട്ട” എ പറ
. അേപ്പാൾ
ഭൂസ്പർശം കൂടാെത ഒരാെളാരു േകാളാമ്പിയും െകാ
േപാറ്റിയുെട അടുക്കൽ ആവിർഭവി . േപാറ്റി ആ േകാ
ളാമ്പിയിൽ തു കയും ആ ആൾ േകാളാമ്പിയും െകാ
േമൽഭാഗേത്ത േപായി അന്തർധാനം െച കയും െച
. ഉടെന ന രിപ്പാടും “കാളിെയവിെട? േകാളാമ്പി
െകാ വരെട്ട” എ പറ
. അേപ്പാൾ ഒരു ീ നി
ലം െതാടാെത േകാളാമ്പിയും െകാ ന രിപ്പാട്ടിെല
അടുക്കൽ െച കയും ന രിപ്പാടു് േകാളാമ്പിയിൽ തു
കയും ആ ീയും േമൽഭാഗേത്ത േപായി മറയുകയും
െച . ഉടെന കുഞ്ചമൺ േപാറ്റി ന രിപ്പാടിേനാടു്,
“അവിടു തെന്ന ജയി . ഞാൻ മടങ്ങിയിരി
.
ഞാൻ ഇ േത്താളം വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല” എ സമ്മ
തി യാ യും പറ
േപായി. ഉടെന ഭ കാളി,
ന രിപ്പാട്ടിെല അടുക്കൽ വീ ം ആവിർഭവി കയും
“ഇ കാരമുള്ള വൃത്തി എെന്നെക്കാ െചയ്യി കള
യാെമ വിചാരിച്ചതു ശരിയായില്ല. ഈ വകെയാെക്ക
എനി
യാസമാണു്. അതിനാൽ ഇനി അവിടു ്
എെന്നക്കാണുകയില്ല. എങ്കിലും അ ് ന്യായമായി വി
ചാരി ന്ന കാര്യങ്ങെളല്ലാം ഇനിയും ഞാൻ സാധിപ്പി
ത െകാള്ളാം” എ ് അരുളി െചയ്തി മറയുകയും
അ മുതൽ ഭ കാളി മറ്റപ്പള്ളി ന രിപ്പാട്ടിേല ഭ
കാളി അ ത്യക്ഷമായി ഭവി കയും െച .
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വയക്കെര അച്ഛൻ മൂ ്
ൈവദ്യന്മാർ
ധാനമായി േവണ്ടതു ഗുരുത്വവും ൈക
ണ്യവുമാെണ
സിദ്ധവും സർവ്വസമ്മതവുമാണ
േല്ലാ. ൈവദ്യന്മാർ നല്ലേപാെല ശാ ൈനപുണ്യവും
ബുദ്ധിയും യുക്തിയുമുള്ളവരായിരുന്നാലും ഗുരുത്വവും ൈക
ണ്യവുമിെല്ലങ്കിൽ അവരുെട ചികിത്സ ഫലിക്കയിെല്ല
ള്ളതു തീർച്ചയാണു്. ശാ ജ്ഞാനവും യുക്തിയും
ബുദ്ധിയുമില്ലാത്തവർ ഗുരുത്വവും ൈക ണ്യവും മാ
മുണ്ടായിരുന്നതുെകാ ് മതിയാകുന്നതെല്ലങ്കിലും ഗുരു
ത്വവും ൈക ണ്യവുമുള്ളവർ ശാ പരിചയവും മ ം
കുറ കുറവായിരുന്നാലും അബദ്ധെമാ ം വരുന്നതല്ല.
ഗുരുത്വവും ൈക ണ്യവുമുള്ളവർ ശാ ജ്ഞാനവും
യുക്തിയും ബുദ്ധിയും കൂടിയുണ്ടായിരുന്നാൽ പിന്നെത്ത
ക്കഥ പറയാനുമില്ലേല്ലാ. അഷ്ടൈവദ്യന്മാരിൽ അദ്വി
തീയന്മാെര പേണ്ട പേണ്ട സിദ്ധന്മാരായിരുന്ന
വയക്കെര മൂസ്സന്മാർ േമൽപറഞ്ഞവെയല്ലാം പൂർണ്ണ
മായി ള്ളതിനാലാണു് അവർ സർേവാത്കർേഷണ
വർത്തി ന്നതു്. ഇതിനു ദൃഷ്ടാന്തമായി കഴി
േപായ
ആര്യൻ നാരായണൻ മൂ ് അവർകളുെട അച്ഛനായ
അച്ഛൻ മൂ ് അവർകളുെട ചില അ തകർമ്മങ്ങെള
താെഴ സ്താവി
. േകവലം േക േകൾവിെയമാ ം
അടിസ്ഥാനെപ്പടുത്തിെയഴുതുന്ന ഈവക ഐതിഹ്യങ്ങ
ളുെട വാസ്തവത്വെത്തപ്പറ്റി അധികം ആേലാചിക്കണ
െമന്നില്ല. “മഹാന്മാർെക്ക ദുഷ്കരം?” എ മാ ം
വിചാരിച്ചാൽ മതി.

1. ഒരാൾ

മലവും മൂ വും േപാകാെത വയറു വല്ലാ
െത അട വീർ
േവദന സഹിക്കവയ്യാെതയാ
യിത്തീർ . േവദനയുെട ശക്തി െകാ കിട
ക്കാനും ഇരിക്കാനും ഉണ്ണാനുമുറങ്ങാനും എ േവ
ണ്ട, യാെതാ ം വയ്യാെതയായി േരാഗി ഉറെക്ക
നിലവിളി െകാ കിട രു തുടങ്ങി. പല
ൈവദ്യന്മാർ വ കാണുകയും പല േയാഗ
ങ്ങൾ െച േനാ കയുെമാെക്ക െചയ്തി ം ഒരു
ഫലവുമുണ്ടായില്ല. മരി േപാകുെമ തെന്ന േരാ
ഗിയും ൈവദ്യന്മാരും േശഷമുള്ളവരും എല്ലാം
തീർച്ചെപ്പടുത്തി. എങ്കിലും വയക്കെര അച്ഛൻ
മൂസ്സിെന്റ അടുക്കൽ ടി ഒ േപായി പറ
േനാക്കാം എ വിചാരി േരാഗിയുെട അന
ന്തിരവൻ വയക്കെര എത്തി. അതു ദീനം തുട
ങ്ങിയതിെന്റ പിേറ്റദിവസം രാവിെലയായിരു .
അേപ്പാൾ അച്ഛൻ മൂ ് വാലിയക്കാർ കറി നു
റു ന്നിട
െച ് അവേരാടു് എേന്താ പറ
െകാ നിൽ കയായിരു . ഈ െചന്നയാൾ
അവിെടെച്ച ക ദീനത്തിെന്റ വിവരെമല്ലാം
അറിയി . ഉടെന അച്ഛൻ മൂ ് അവിെടക്കിട
ന്നിരുന്ന മത്തങ്ങായുെട ഒരു െഞട്ടി (െഞടു ്)
എടു
െകാടുത്തി ് “ഇതുെകാ േപായി കാ
ഞ്ഞെവള്ളത്തിൽ അര കലക്കിെക്കാടുത്താൽ
മതി” എ പറ
. അയാൾ അതു് ഭക്തിേയാടു
കൂടി വാങ്ങിെക്കാ േപായി, അവിടു പറഞ്ഞ
തുേപാെല അതിൽ പകുതിെയടു
കാഞ്ഞെവ
ള്ളത്തിൽ അര കലക്കി േരാഗി െകാടു .
അതു കുടി മാ േനരം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ മലവും
മൂ വും ഒഴി കയും സകലേവദനകളും മാറി
േരാഗി നല്ല സുഖമാകുകയും െച . എങ്കിലും
മലവും മൂ വും േപായി ടങ്ങീ മൂ േപാ
നി . വയറിളകി പിെന്നയും െപാെയ്ക്കാ ത
െന്നയിരു . അതും േമണ നിേന്നാളുെമ
വിചാരി അന്നെത്ത അങ്ങെന കഴി
. പിേറ്റ
ദിവസമായേപ്പാേഴ ം വയറ്റിൽനി േപാ
കുറ കൂടി അധികമായി. അേപ്പാേഴ ം േരാഗി
ക്ഷീണവും പാരവശ്യവും കലശലായി. ഉട
െന േരാഗിയുെട അനന്തിരവൻ ഓടി പിെന്നയും
അച്ഛൻ മൂസ്സിെന്റ അടുക്കെലത്തി വിവരം അറി
യി . അേപ്പാൾ അച്ഛൻ മൂ ് “ആ തന്നയച്ച
മരു മുഴുവനും അര കലക്കിെക്കാടു േവാ?”
എ േചാദി . “ഇല്ല. പകുതിേയ െകാടു
.
േശഷം ഇരി
്” എ ് ഈ െചന്നയാൾ
അറിയി . “എന്നാൽ േശഷമുള്ളതുകൂടി അര
കലക്കിെക്കാടുേത്ത . സുഖമാവും” എ ്
അച്ഛൻ മൂ ് പറ
. ഉടെന അയാൾ െച
മത്തങ്ങയുെട െഞട്ടി േശഷമുണ്ടായിരുന്നതുകൂടി
കാഞ്ഞെവള്ളത്തിൽ അര കലക്കിെക്കാടു .
അതു കുടിച്ചേതാടുകൂടിത്തെന്ന വയറ്റിൽനി
േപാ നി . േമണ മലമൂ ങ്ങൾ പതിവു
േപാെല േപായി ട കയും േമണ േരാഗിയു
െട ക്ഷീണം മാറി സുഖമാവുകയും െച .

2. േദഹത്തിെന്റ സ്ഥൗല്യം നിമിത്തം ഇരിക്കാനും

നിൽക്കാനും നടക്കാനും കിടക്കാനും നിവൃത്തി
യില്ലാതായിത്തീർന്ന ഒരു മാപ്പിള ഒരിക്കൽ
അച്ഛൻ മൂസ്സവർകളുെട അടുക്കൽ വരികയുണ്ടാ
യി. അയാൾ ശരീരം മത്തിലധികം തടി
േപായതുെകാ ള്ള അസ്വാധീനമല്ലാെത േവെറ
യാെതാരു സുഖേക്കടുമില്ല. സാമാന്യത്തിലധികം
തടി കഴിഞ്ഞി പിെന്നയും ദിവസം തിെയന്ന
േപാെല സ്ഥൗല്യം വർദ്ധി െകാണ്ടിരുന്നതി
നാൽ അയാൾ പല ൈവദ്യന്മാെര കാണുകയും
പല ചികിത്സ െചയ്തി ം ഒരു ഫലവും കാണാ
ഞ്ഞതിനാലുമാണു് ഒടുക്കം വയക്കെര വന്നതു്.
“കാർശ്യേമവ വരം സ്ഥൗല്യാന്ന ഹി
ലസ്യ
േഭഷജം” എ ള്ളതിൽ ൈവദ്യന്മാരുെട ചികി
ത്സകൾ ഫലിക്കാത്തതിനാൽ അ തെപ്പടാനു
മില്ല.
അച്ഛൻ മൂസ്സവർകൾ വിവരെമല്ലാം േകട്ടതിെന്റ
േശഷം േരാഗിയുെട ആപാദചൂഡം ഒ ര
ാ
വശ്യം സൂക്ഷി േനാക്കിയി ് “നിനക്കിേപ്പാൾ
ചികിത്സെയാ ം െചയ്യണെമന്നില്ല. മുപ്പതു ദി
വസത്തിനകം നീ മരി േപാകും. മരണ ലക്ഷ
ണങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി കാണു
്. ഈശ്വര
കാരുണ്യംെകാ ് ആയുസ്സിെന്റ ബലംെകാ
ഒരുേവള മരിക്കാെതയിരി കയാെണങ്കിൽ ഒരു
മാസം കഴിഞ്ഞി ് ഇവിെട വന്നാൽ വല്ലതും ചി
കിത്സ നിശ്ചയിക്കാം. അല്ലാെത ഇേപ്പാെളാ ം
നിശ്ചയിക്കാനില്ല” എ പറ
. ഇതു േകട്ട
േപ്പാൾ തെന്ന മാപ്പിളയുെട മനസ്സിൽ വല്ലാെത
ഒരു വ്യസനവും ആധിയുമുണ്ടായി. െപെട്ട ്
അയാൾ മൂർച്ഛി വീണു. വയക്കെര അച്ഛൻ മൂസ്സ
വർകൾ പറഞ്ഞാൽ പിെന്ന അതിനു കടുകിട
വ്യത്യാസം വരികയിെല്ല ള്ളതു സിദ്ധവും
എല്ലാവർ ം അനുഭവസിദ്ധവുമാണു്. അങ്ങെന
യിരി ന്ന അവിടു ് ഇ കാരം പറഞ്ഞാൽ
ആർക്കാണു് വ്യസനമുണ്ടാകാത്തതു്? മരണഭയ
െമന്നതു് എല്ലാവർ മുള്ളതാണേല്ലാ.

മൂേന്നമുക്കാൽ നാഴിക കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ മാപ്പിള
േബാധം വീണു. ഉടെന കൂെടയുണ്ടായിരുന്നവ
രിൽ അഞ്ചാറു േപരുകൂടി ഒരുവിധെമടു
േതാ
ണിയിലാക്കി െകാ േപാവുകയും െച . വീ
ട്ടിൽ എത്തിയതിെന്റ േശഷം മാപ്പിള കഞ്ഞി
ം േചാറിനും ഒന്നിനും രുചിയുമില്ല. ഉറക്കവു
മില്ല. ഒരു കാര്യത്തിലും ഒരുത്സാഹവും മന മി
െല്ല ള്ള സ്ഥിതിയിലായിത്തീർ . ഭാര്യയും പു
ന്മാരും വളെര നിർബന്ധിച്ചാൽ കുറ കഞ്ഞി
കുടി ം. അല്ലാെത അയാളുെട മനസ്സാെല സ്നനാ
ശനാദികൾ ഒ ം തെന്നയില്ലാതായിത്തീർ .
േമണ േദഹം ചട തുട കയും െച . എന്തി
നു വളെരപ്പറയു ? ഒരു കുട്ടിയാനെയേപ്പാെലയി
രുന്ന ആ കൂറ്റൻ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞേപ്പാേഴ ം
കൃശശരീരനായ ഒരു മനുഷ്യെന്റ ആകൃതിയായി
ത്തീർ . ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ ഇനി
ഇേപ്പാൾ മരി േപാവുകില്ലായിരി െമ ള്ള
ഒരു വിചാരവും മാപ്പിളയുെട മനസ്സിൽ ഉണ്ടായി
ടങ്ങി. ക്ഷീണം നല്ലേപാെലയുെണ്ടങ്കിലും
അയാൾ ് എണീ നട ന്നതിനും മ ം യാ
െതാരസ്വാധീനവും ഇല്ലാെതയാവുകയും െച .
എങ്കിലും “ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞി മരിച്ചിെല്ലങ്കിൽ
പിെന്നയും െചല്ലണെമന്നാണേല്ലാ വയക്കെര
ത്തിരുേമനി കൽപിച്ചിരി ന്നതു്. അതിനാൽ
ഒ കൂടി േപാകണം” എ നിശ്ചയി ് അയാൾ
പരിവാരസേമതം വീ ം അച്ഛൻ മൂ ് അവർ
കളുെട അടുക്കെലത്തി വിവരെമല്ലാം അറിയി .
അേപ്പാൾ അവിടു ് “നീ ഇനി ഇേപ്പാെഴ ം
മരി േപാവുകയില്ല. ഞാന ് അങ്ങെന പറ
ഞ്ഞതു് മരി േപാകുെമ വിചാരിച്ചി മല്ല.
ചടച്ചവരുെട േദഹം തടിക്കാനല്ലാെത തടിച്ചവ
രുെട േദഹം ചടയ്ക്കാൻ ചികിത്സെയാ മില്ല.
പിെന്ന േദഹം ചടപ്പി ന്നതിനു മേനാവിചാരം
തെന്നയാണു് ചികിത്സ. മരണഭയം നിമിത്തം
ഉണ്ടാകുന്നതിലധികം ബലമായ മേനാവിചാ
രമുണ്ടാകാൻ തരമില്ലേല്ലാ. അതിനാൽ അ ്
അങ്ങെന പറഞ്ഞതു് ഒരു ചികിത്സയാെണ ്
വിചാരിച്ചാൽ മതി. ആ ചികിത്സ ഫലി കയും
െച വേല്ലാ. ഇേപ്പാൾ േദഹത്തിെന്റ സ്വാധീന
റെവാെക്ക മാറിയിേല്ല? േവെറ ദീനെമാ
മില്ലാത്തതിനാൽ ഇനി ചികിത്സെയാ ം േവ
ണെമന്നില്ല. ഇനിയും പണ്ടെത്തേപ്പാെല േദഹം
തടിക്കാെത സൂക്ഷി ക മാ ം െചയ്താൽ മതി.
അതിനു പതിവായി േദഹം വിയർക്കത്തക്കവ
ണ്ണം വല്ലതും അദ്ധ്വാനം െച െകാണ്ടിരുന്നാൽ
മതിതാനും. സന്തതിയും സമ്പ ം ധാരാളമു
ണ്ടായിരി ക; മേനാവിചാരത്തിനു കാരണ
െമാ മില്ലാെതയിരി ക; സുഖമായി യേഥഷ്ടം
ഭക്ഷണവും കഴി ് അദ്ധ്വാനെമാ ം െചയ്യാെത
സ്വസ്ഥമായിരി ക – ഇെതാെക്കെക്കാണ്ടാണു്
േദഹം മത്തിലധികം തടി ന്നതു്. ശക്തി
തക്കവണ്ണം വ്യായാമം മനുഷ്യർ ് അത്യാവ
ശ്യമാണു്. അതു പതിവായി െച െകാണ്ടാൽ
സുഖമായിരിക്കാം. അതിനാൽ ഇനി പതിവായി
അങ്ങെന െച െകാണ്ടിരുന്നാൽ മതി” എ
പറ
. ഇതു േക മാപ്പിള വളെര സേന്താഷി
േപാവുകയും പതിവായി വ്യായാമം െച െകാ ്
ആജീവനാന്തം സുഖമായി ഇരി കയും െച .
3. ഒരിക്കൽ ഒരു

ീ
സവേവദന ആരംഭിച്ച
തിെന്റ േശഷം നാല ദിവസം കഴിഞ്ഞി ം
സവിച്ചില്ല. അഞ്ചാം ദിവസം ജയുെട ഒരു
കയ്യിെന്റ അറ്റം പുറ
കാണായി. സാധാര ണ
സവത്തിങ്കൽ ശിരസ്സാണേലാ ആദ്യം കാണ
െപ്പടുന്നതു്. അങ്ങെനയലാെത ആദ്യം ക റേത്ത
വ കണ്ടതിനാൽ വയറ്റാട്ടികൾ ം മ ം
വളെര പരി മവും വ്യസനവുമുണ്ടായി. അക്കാ
ല
സൂതികർമിണികളും അപ്പാത്തിക്കിരിമാ
രും മ ം ഈ ദി കളിൽ ഇല്ലാതിരുന്നതിനാൽ
ഇങ്ങെനയുള്ള സംഗതികളിൽ നാ കാർ നാ
ൈവദ്യന്മാരല്ലാെത ഒരു ശരണവുമില്ലായിരുന്ന
േല്ലാ. അതിനാൽ ീയുെട ഉടമസ്ഥന്മാർ ഓടി
വയക്കെര എത്തി, വിവരം അച്ഛൻ മൂസ്സവർകളു
െട അടുക്കൾ അറിയി . അച്ഛൻ മൂസ്സവർകൾ
കുറച്ചാേലാചിച്ചി ് “ഒരു ഇരുമ്പാണിേയാ പിശ്ശാ
ങ്കത്തിേയാ വല്ലതും തീയ
കാണി ് നല്ലേപാ
െല പഴുപ്പി ് ആ കുട്ടിയുെട കയ്യിേന്മൽ വച്ചാൽ
മതി” എ പറ
.
ീയുെട ഉടമസ്ഥന്മാർ
് അങ്ങെന െചയ്യാൻ നല്ല മനസ്സില്ലായിരു .
എങ്കിലും േവെറ മാർഗെമാ ം ഇല്ലാതിരുന്നതി
നാലും അച്ഛൻമൂസ്സവർകൾ പറഞ്ഞി ് െചയ്താൽ
ഒ ം അപകടമായി വരികയിെല്ല ള്ള വിശ്വാ
സം െകാ ം അവർ അങ്ങെന െച . ഇരു
പഴുപ്പി വച്ച ഉടെന ശിശു ൈക അകേത്ത
വലി . മാ േനരം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ ീ മ
കാരം സവി കയും െച . തള്ള ം പിള്ള
ം യാെതാരുതരേക്കടും പറ്റിയില്ല. കുട്ടിയുെട
ൈക െപാള്ളിയിരു . ആ വിവരം പിെന്ന മൂസ്സ
വർകളുെട അടുക്കൽ അറിയി കയും അതിനു
ചില ചികിത്സകൾ അവിടു നിശ്ചയി പറ
യുകയും അതിൻ കാരം െചയ്തേപ്പാൾ കുട്ടി
സുഖമാവുകയും െച .

4. ഒരിക്കൽ വാതേരാഗിയും വയറ്റിൽ േവദനക്കാ

രനുമായ ഒരാൾ പല ചികിത്സകൾ െചയ്തി ം
സുഖം കാണയ്കയാൽ വയക്കെര അച്ഛൻ മൂ ്
അവർകളുെട അടുക്കൽ വ വിവരം അറിയി .
ആ േരാഗി െചങ്ങ ർക്കാരേനാ മേറ്റാ ആെണ
ന്നാണു് േകട്ടി ള്ളതു്. ദീനത്തിെന്റ വിവരെമല്ലാം
േകട്ടേപ്പാൾ അച്ഛൻ മൂ ് അവർകൾ “നിങ്ങളുെട
ദിക്കിൽ മുതിര ധാരാളം കി കയിേല്ല?” എ
േചാദി . േരാഗി “ധാരാളം കി ം. അടിയനുത
െന്ന ആ േതാറും ഇരുനൂറുപറ മുതിരയിൽ കുറ
യാെത കി
്” എ പറ
. “എന്നാൽ
മുതിര വറു
കുത്തി പരിപ്പാക്കി, അതു കുേറശ്ശ
പുഴുങ്ങി, ദിവസേന്താറും രാവിെല അതും കൂട്ടി
കഞ്ഞി കുടിച്ചാൽ മതി” എ പറ
. ഇതു
േകട്ടേപ്പാൾ േരാഗി ് ഒ ം തൃപ്തിയായില്ല. എങ്കി
ലും അവിടുെത്ത അടുക്കൽ ഒ ം മറു
പറയാൻ
പാടില്ലേലാ എ വിചാരി ഒ ം പറയാെത
കുണ്ഠിതേത്താടുകൂടി തിരി േപായി. വീട്ടിൽ
െചന്ന ഉടെന അയാളുെട ഭാര്യ ചികിത്സയുെട
വിവരം േചാദി . അേപ്പാൾ ആ േരാഗി “എെന്റ
ദീനം േഭദമാകുന്നതാെണ േതാ ന്നില്ല. കു
തിരകെളേപ്പാെല ദിവസംേതാറും ഞാൻ കാണം
പുഴുങ്ങിത്തിന്നാനാണു് അവിടു ് കല്പിച്ചതു്. േഭ
ദെപ്പടുന്ന ദീനമാെണങ്കിൽ അവിടു ് അങ്ങെന
കല്പി കയില്ലേല്ലാ. ഞാൻ അവിെട െചന്ന
േപ്പാൾ അേനകം േരാഗികൾ അവിെട കൂടിയി
രു . അവർെക്കാെക്ക കഷായത്തിനും മ ം
ചാർത്തിെക്കാടു കയും ചിലർ മരു കൾ
െകാടു കയും മ ം െച . എേന്നാടു മാ ം
ഇങ്ങെന കല്പിച്ച സ്ഥിതി ് എെന്റ ദീനം മാ
റുന്നതെല്ല നിശ്ചയിക്കാം” എ പറ
.
അേപ്പാൾ ഭാര്യ “അങ്ങെന നിശ്ചയിക്കാൻ പാടി
ല്ല. ഏതായാലും അവിടു കൽപ്പിച്ചതു േപാെല
കുറ ദിവസം െച േനാക്കണം. േഭദമായി
െല്ലങ്കിൽ േവണ്ടാ. ഇതു െചയ്തതുെകാ ് നമു
നഷ്ടെമാ ം വരാനില്ലേല്ലാ” എ പറ
.
“എന്നാലങ്ങെനയാവെട്ട” എ േരാഗിയും സമ്മ
തി . അച്ഛൻ മൂ ് അവർകൾ പറഞ്ഞയച്ചതു
േപാെല പ
പ
ദിവസം െചയ്തേപ്പാൾ
േരാഗി കുറ സുഖമുെണ്ട േതാ കയാൽ
നാൽപതു ദിവസം മുടങ്ങാെത അങ്ങെന െച .
അേപ്പാൾ േരാഗി സകല സുഖേക്കടുകളും മാറി
സ്വസ്ഥതെയ ാപി കയും െച .

5. ഒരിക്കൽ ഒരു

ീ തെന്റ ഗൃഹത്തിലുള്ള ഉത്ത
രത്തിൽ നി ് എേന്താ ഒരു സാധനം എടു
ന്നതിനായി വലെത്ത ക യർത്തി. പിെന്ന
ആ ൈക എന്തായാലും േമൽേപ്പാ തെന്ന നിൽ
ന്നതല്ലാെത കീഴ്പ്േപാട്ടിടാൻ വയ്യാെതയായി
ത്തീർ . പല ൈവദ്യന്മാർ ചില ചികിത്സകൾ
െച . ഞരമ്പിെന്റ നിശ്ചയമുള്ളവരായ തിരു
കാെരെക്കാ തിരുമ്മി േനാക്കി. ചിലർ ഈ
േരാഗം വാതസംബന്ധമായി ള്ളതാെണ ം
മ ചിലർ ഞര പിണങ്ങിേപ്പായതാെണ ം
േവെറ ചിലർ ഇെതാരു േദവതാ േഗാഷ്ടിയാെണ
ം മ ം അഭി ായെപ്പ . പല ചികിത്സകളും
മ വാദങ്ങളുെമാെക്ക െചയ്തി ം ഒരു േഭദവുമുണ്ടാ
യില്ല. ീയുെട ൈക േനെര േമൽേപ്പാ തെന്ന
നിന്നതല്ലാെത കീഴ്പ്േപാ വന്നില്ല. ഒടുക്കം ആ
ീെയ വയക്കെര അച്ഛൻ മൂസ്സവർകളുെട അടു
ക്കൽ െകാ വ കാണി വിവരെമാെക്ക
പറ
. അച്ഛൻ മൂസ്സവർകൾ കുറ േനരം തെന്റ
മന െകാ ് ആേലാചിച്ചി ്, ആ ീെയ ഇറ
യ
േകറ്റി നിർത്താൻ പറ
. ീയുെട ഉടമ
സ്ഥന്മാർ അ കാരം െച . പിെന്ന ആ ീയുെട
അസ്വാധീനമല്ലാത്ത ഇടേത്ത ൈക ഒരു കയറി
മുറുക്കി പുരയുെട മുകളിലെത്ത വളയിൽ െകട്ടാൻ
പറ
. അതും അങ്ങെന െച . അേപ്പാൾ
വയക്കെര െത വശ
മുറ്റ
ദീനക്കാരായും
മ ം വളെര ആളുകൾ കൂടി ണ്ടായിരു . ഈ
ീയുെട കൂെടയും അവരുെട ഭർത്താവു്, സേഹാദ
രന്മാർ മുതലായി പലരുമുണ്ടായിരു . ഈ ആളു
കെളാെക്ക േനാക്കിെക്കാ നിൽ ന്ന സ്ഥല
െവച്ചാണു് ഈ വിദ്യ കാണി ന്നെത കൂ
ടി വായനക്കാർ ഓർ െകാള്ളണം. ീയുെട
ഇടെത്തൈക്ക േമേല്പാ പിടി െകട്ടിക്കഴിഞ്ഞ
േപ്പാൾ അച്ഛൻ മൂസ്സവർകൾ ീയുെട ഭർത്താവി
െന വിളി ് അവൾ ഉടുത്തിരി ന്ന വ ം അഴി
കളയാൻ പറ
. ഇതു േകട്ടേപ്പാൾ ീയുെട
ഉടമസ്ഥന്മാർെക്കാെക്ക വളെര വ്യസനമായി.
ീയുെട കഥ പറയാനുമില്ലേല്ലാ. ഈ ബഹുജന
സമക്ഷം ഇങ്ങെന വർത്തിക്കാനും ഇങ്ങെന
െചയ്യാൻ മനസ്സിെല്ല ് അച്ഛൻ മൂസ്സവർകേളാടു്
പറയാനും ൈധര്യമില്ലാെത ീയുെട ഭർത്താവും
ഉടമസ്ഥന്മാരും അങ്ങെന പരുങ്ങിെക്കാ നി
. അേപ്പാൾ അച്ഛൻ മൂസ്സവർകൾ “നിങ്ങൾ
മടിയുെണ്ടങ്കിൽ ഞാൻ തെന്നയാവാം” എ
പറ
െപെട്ട
ീയുെട അടുക്കേല െച
വ ത്തിെന്റ തുമ്പ
പിടിക്കാനായി ഭവിക്കയും
ീയുെട വലേത്ത ൈക കീഴ്പ്േപാ വരികയും
ഒരുമി കഴി
. വ മിേപ്പാൾ അഴി കളയു
െമ ള്ള ദിക്കായേപ്പാൾ ീ ‘അേയ്യാ! അരുതു്’
എ പറ
െകാ ് വലേത്തൈക്കെകാ ്
വ ത്തിെന്റ തുമ്പ
മുറുേക പിടി . അച്ഛൻ
മൂസ്സവർകൾ പിേന്നാക്കം േപാ യഥാസ്ഥാനം
ഇരി കയും െച . ീയുെട ൈക കീഴ്പ്േപാ
വന്നതിേനാടുകൂടി അതിെന്റ അസ്വാധീനതയും
തീർ . പിെന്ന ആ ൈക െപാ കേയാ താ
കേയാ എ േവണെമങ്കിലും ഇഷ്ടം േപാെല
വർത്തിക്കാറായി. ഇതു ക ് എല്ലാവരും
വളെര അ തെപ്പ . ീയുെട ഇടെത്ത കയ്യിെന്റ
െകട്ടഴി െകാ േപാെയ്ക്കാ ന്നതിനു് അച്ഛൻ
മൂസ്സവർകൾ പറയുകയും അവർ െകാ േപാവുക
യും ഇങ്ങെന ആ ീ സ്വസ്ഥതെയ ാപി ക
യും െച .

6. ഒരിക്കൽ ഒരു പുരുഷൻ േകാ വായിടുന്നതിനായി

വായ െപാളിച്ചി പിെന്ന വായ പൂട്ടാൻ പാടി
ല്ലാെതയായിത്തീർ . എല്ലായ്പ്േപാഴും വായ
െപാളി െകാ തെന്നയിരു . മു
ം കുഴ
െമാെക്ക പുരട്ടിത്തിരുമ്മി കയും മ പല ചികി
ത്സകൾ െചയ്തി ം അയാൾ വായ െപാളിച്ചപ
ടി തെന്ന ഇരുന്നതല്ലാെത കൂട്ടാറായില്ല. ഒടുക്കം
അയാെള വയക്കെര അച്ഛൻ മൂ ് അവർകളുെട
അടുക്കൽത്തെന്ന െകാ വ . വിവരെമല്ലാം
േകട്ടതിെന്റ േശഷം അച്ഛൻമൂസ്സവർകൾ അടു
െച വലതുൈകെകാ േരാഗിയുെട താടി ്
ഒരു ത ം ഇടതുൈകെകാ ് മൂർധാവിൽ ഒരിടി
യും ഒരുമി െകാടു . അേതാടുകൂടി അയാളുെട
സുഖേക്കടു േഭദമായി. വായ യഥാപൂർവ്വം അട
കയും തുറ കയും െചയ്യാറായി അയാൾ േപാവു
കയും െച . ഇങ്ങെന അച്ഛൻ മൂ ് അവർകളുെട
ദിവ്യത്വങ്ങളും അ തകർമ്മങ്ങളും പറഞ്ഞാൽ
അവസാനമില്ലാെതയു ്. ഇെതല്ലാം ധാന
മായി അവിടുെത്ത ഗുരുത്വവും ൈക ണ്യവും
െകാണ്ടാെണ ള്ളതു വിേശഷി പറയണെമ
ന്നില്ലേല്ലാ. ഗുരുത്വമുള്ളവർ തത്കാേലാചിത
ങ്ങളായ വൃത്തികളും യുക്തികളും അപ്പേപ്പാൾ
േതാന്നിെക്കാ ം. ൈക ണ്യമുള്ളവർ എ
െചയ്താലും ഫലിക്കാെതയിരി കയില്ലേല്ലാ.
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േകാഴിേക്കാട്ടങ്ങാടി
പ േകാഴിേക്കാ രാജാവിനു രാജ്യാധിപത്യമുണ്ടായി
രുന്ന കാല ് ഒരിക്കൽ അ നാടുവാണിരുന്ന സാമു
തിരിപ്പാടു ത രാെന്റ വലേത്തേത്താളിനു് ഒരു േവദന തു
ടങ്ങി. അതു തിക്ഷണം വർദ്ധി വർദ്ധി ത രാനു്
സഹിക്കവയ്യാെതയായിത്തീർ . അേപ്പാേഴ ം ൈവ
ദ്യന്മാരും മ വാദികളും ശ്നക്കാരുെമാെക്ക എത്തി
അവരുെട വിദ്യകെള പലവിധം കടിപ്പി തുടങ്ങി.
സംഖ്യയില്ലാെത ൈവദ്യന്മാരും മ വാദികളും വരി
കയും പഠിച്ച വിദ്യകെളല്ലാം േയാഗി േനാ കയും
െചയ്തി ം ത രാനു േവദന ് ഒരു കുറവും ഉണ്ടായിെല്ല
തെന്നയുമല്ല, േമണ കൂടുതലായിെക്കാ മിരു .
ഒടുക്കം ൈവദ്യന്മാരും മ വാദികളുെമല്ലാം അസാധ്യ
െമ നിശ്ചയി പിന്മാറി. ഒരു നിവൃത്തിയുമിെല്ലന്നാ
യിത്തീർ . അങ്ങെനയിരി േമ്പാൾ നല്ല ബുദ്ധിമാ
നും സൂക്ഷ്മ ാഹിയും ആേലാചനാശക്തിയുള്ളയാളുമായ
ഒരു വിദ്വാൻ സാമുതിരിപ്പാട്ടിെല തിരുമുമ്പാെക െച ്
ആലസ്യത്തിെന്റ വിവരെമല്ലാം േചാദിച്ചറി
. ഉടെന
അയാൾ “ഈ േവദന ഞാൻ േഭദമാക്കാം. ഇതിനു
വിേശഷിെച്ചാ ം േവണ്ടാ. ഒരു േതാർ മു നന
പിഴി
് ആ േവദനയുള്ള സ്ഥല ് െവച്ചാൽ ക്ഷണ
ത്തിൽ േവദന േദദമാകും” എ പറ
. ഇതു േകട്ടി
ഫലി ന്ന േയാഗമാെണ ള്ള വിശ്വാസം സാമുതിരി
ത്ത രാെനന്നല്ല, അവിെട ആർ ം തെന്നയുണ്ടായില്ല.
എങ്കിലും േവദനയുെട ദുസ്സഹത്വംെകാ ് ഇതു ഒ
പരീക്ഷി േനാക്കിേയക്കാം എ വിചാരി ് ത രാൻ
അ കാരം െച . മു നന പിഴി
വലേത്ത
േത്താളിൽ െവ മാ േനരം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ േവദന
അേശഷം മാറി ത രാനു നല്ല സുഖമായി. അേപ്പാൾ
ആ വിദ്യ പറ
െകാടുത്ത വിദ്വാെന്റ േപരിൽ ത രാ
നു വളെര സേന്താഷവും ബഹുമാനവും ഉണ്ടായി എ
ള്ളതു പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ. ഉടെന ത രാൻ ആ വി
ദ്വാെന വീരശൃംഖല മുതലായ സമ്മാനങ്ങൾ െകാടു
സേന്താഷിപ്പിച്ചയ . കുറ സമയം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ
ഈ സംഗതികെളല്ലാം ദിവാൻജി േക . ഏറ്റവും സ്വാമി
ഭക്തനും ബുദ്ധിമാനുമായ ദിവാൻജി ് ഈ വർത്തമാനം
േകട്ടേപ്പാൾ ദുസ്സഹമായ മനസ്താപമാണുണ്ടായതു്. ഉടെന
ദിവാൻജി “അേയ്യാ! കാര്യം െതറ്റിേപ്പായേല്ലാ” എ
പറ
് ഏറ്റവും വിഷാദേത്താടുകൂടി പുറെപ്പ . ആെര
േയാ അേന്വഷി ന്നതുേപാെല പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ചുറ്റി
നട ് ഒടുക്കം സന്ധ്യേയാടുകൂടി അങ്ങാടിയിൽ െച
േചർ . അേപ്പാൾ അവിെട സർവാംഗസുന്ദരിയായ ഒരു
യുവതി നിൽ ന്നതു ക ്, അവളുെട അടുക്കൽ െച
വിനയസേമതം “എനി ് നിങ്ങേളാടു് അത്യാവശ്യ
മായി ഒരു സ്വകാര്യം പറയുവാനു ്” എ പറ
.
“എന്താെണ െവച്ചാൽ പറയാമേല്ലാ” എ
ീ പറ
. അേപ്പാൾ ദിവാൻജി ഒരു പരി മഭാവേത്താടുകൂടി
“അേയ്യാ! എെന്റ മു ഞാൻ കേച്ചരിയിൽെവ മറന്നി
ട്ടാണു് േപാന്നതു്. ഞാൻ െച ് അെതടു െകാ ്
ക്ഷണത്തിൽ വേന്നക്കാം. അതുവെര നിങ്ങൾ ദയവുെച
ഇവിെട നിൽക്കണെമ ഞാൻ അേപക്ഷി
.
എനി പറയാനുള്ളതു ഒരത്യാവശ്യകാര്യമാകയാൽ
ഞാൻ വ ് അതു പറയാെത നിങ്ങൾ െപായ്ക്കളയരു
തു്” എ പറ
. “നിങ്ങൾ തിരി വരുന്നതുവെര
ഞാനിവിെടത്തെന്ന നിൽക്കാം.” എ
ീ സമ്മതി
പറ
. “അങ്ങെന സാധാരണയായി പറഞ്ഞാൽ
േപാരാ. ഞാൻതിരി വന്നല്ലാെത േപാവുകയിെല്ല
നിങ്ങൾ സത്യം െചയ്യണം” എ ദിവാൻജി വീ ം
നിർബന്ധിക്കയാൽ ീ അ കാരം സത്യം െച കയും
ദിവാൻജി േപാവുകയും െച .

ഉടെന ദിവാൻജി വിഷാദേത്താടുകൂടി സാമുതിരിപ്പാ
ടു ത രാൻ തിരുമുമ്പാെക െച ്
“ഇേപ്പാൾ തിരുേമനി സുഖമായിേല്ല?” എ േചാദി
. ഉടെന ത രാൻ “നല്ല സുഖമായി. ചികിത്സയുെട
വിവരെമാെക്ക േകട്ടിരി മേല്ലാ. ആ െകൗശലം
പറ
തന്നയാൾ േയാഗ്യൻതെന്ന, സംശയമില്ല”
എ കല്പി . അേപ്പാൾ ദിവാൻജി, “അയാൾ േയാ
ഗ്യൻതെന്ന. കാര്യം പറ്റി വേല്ലാ. ആേലാചിക്കാെത
അയാൾ പറഞ്ഞതുേപാെല കല്പി െചയ്തതു വലിയ
കഷ്ടമായിേപ്പായി. ഇനി അതു പറഞ്ഞി ം വിചാരി
ച്ചി ം േയാജനമില്ലേല്ലാ. തിരുേമനി ണ്ടായിരുന്ന
ആലസ്യത്തിെന്റ കാരണം അവിടു ് അറിഞ്ഞിരു
എങ്കിൽ ഇങ്ങെന െച കയില്ലായിരു . ഇവിെട
ഇ മാ ം ഐശ്വര്യം വർദ്ധിച്ചതു തിരുേമനിയിൽ
ലക്ഷ്മീഭഗവതിയുെട അധിവാസമുണ്ടായിരുന്നതിനാ
ലാണു്. മഹാലക്ഷ്മി അവിടുെത്ത വലേത്തേത്താളിൽ
നൃത്തം െച െകാണ്ടിരുന്നതിനാലാണു് അവിേട
സഹിക്കവയ്യാെതക ള്ള േവദനയുണ്ടായതു്. ഈറൻമു
വലേത്ത േതാളിൽ െവ ന്നതുേപാെല ആ ീകരമാ
യി മെറ്റാ മില്ല. അങ്ങെന െചയ്താൽ െച ന്ന ആളുെട
േദഹത്തിൽ നി ലക്ഷ്മീഭഗവതി ഉടെന വി മാറുകയും
േജ്യഷ്ഠാഭഗവതി ആ സ്ഥാന
ബാധി കയും െച ം.
ഈ തത്വവും തിരുേമനിയുെട ആലസ്യത്തിെന്റ കാര
ണവും അറിഞ്ഞിരുന്നതിനാലാണു് ആ വിദ്വാൻ ഈ
ഉപായം പറ
തന്നതു്. ഇതു ന െട കാലേദാഷം
െകാ ണ്ടായതാണു്. ഇനി പറഞ്ഞി കാര്യമില്ല.
ലക്ഷ്മീേദവി ഇവിെട നിന്നിറങ്ങിെയങ്കിലും രാജ്യം
വി േപാകാെതയിരിക്കാൻ അടിയൻ ഒരുപായം േയാ
ഗിച്ചി
്. അതിനാൽ അടിയനിനി ജീവിച്ചിരിക്കാൻ
നിവൃത്തിയില്ല” എ പറ
് ദിവാൻജീ തിരുമുമ്പാെക
നി േവഗത്തിൽ ഇറങ്ങിേപ്പാവുകയും ഉടെന ആത്മ
ഹത്യെച കയും െച . ദിവാൻജി സത്യം െചയ്യി ്
അങ്ങാടിയിൽ നിർത്തിയ ീ സാക്ഷാൽ മഹാലക്ഷ്മി
തെന്ന ആയിരു െവ ള്ളതു വിേശഷി പറയണെമ
ന്നില്ലേല്ലാ. ദിവാൻജി തിരി വ കാണാെത േപാകാൻ
പാടില്ലാെത തീർന്നതിനാൽ ലക്ഷ്മീേദവി ഇ ം േകാഴി
േക്കാട്ടങ്ങാടിയിൽ നിൽ
െണ്ടന്നാണു് വിശ്വാസം.
േകാഴിേക്കാട്ടങ്ങാടിയുെട ഐശ്വര്യം ഇ ം നശിക്കാ
െത വർദ്ധി െകാണ്ടിരി ന്നതും സന്ധ്യാസമയ ്
െച േനാക്കിയാൽ ആ സ്ഥലത്തിനു വിേശഷാൽ ഒരു
ീയുണ്ടായിരി ന്നതായി കാണെപ്പടുന്നതും അവിെട
ലക്ഷ്മീഭഗവതിയുെട അധിവാസമുണ്ടായിട്ടാെണ ള്ള
ഇതിഹാസത്തിൽ എേന്താ ചില വാസ്തവമുെണ്ട
ആർ ം േതാന്നിേപ്പാകത്തക്കവണ്ണം ഐശ്വര്യവും
സന്ധ്യാസമയ ് ഒരു വിേശഷഭംഗിയും ആ അങ്ങാടി
ഇ ം ക വരു
്.
കാര്യത്തിെന്റ സൂക്ഷ്മസ്ഥിതി ദിവാൻജി പറ
മനസ്സിലാക്കിയേപ്പാൾ സാമൂതിരിത്ത രാൻ അത്യന്തം
വ്യസനി കയും പശ്ചാത്തപി കയും െച . “അതീ
തകാര്യാനുശേയന കിം സ്യാദേശഷ വിദ്വജ്ജനഗർഹി
േതന.” ഈ സംഗതി നടന്നി വളെര താമസിയാെതത
െന്ന സാമുതിരിപ്പാടു ത രാെന്റ രാജലക്ഷ്മി (രാജ്യാധിപ
ത്യം) അന്യാധീനെപ്പ േപാവുകയും െച .
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