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സ്താവന

മലയാള ഭാഷയുെട പരിഷ്കാരാഭിവൃദ്ധികള്ക്കായി സര്വ്വാത്മ
പരി മി െകാണ്ടിരുന്ന മഹാനും ‘മലയാള മേനാ
രമ’ പ ം, ‘ഭാഷാേപാഷിണി’ മാസിക എന്നിവയുെട
നിര്മ്മാതാവുമായ പേരതനായ െക. ഐ. വര്ഗീസു
മാപ്പിള അവര്കള് േകാട്ടയ
വ സ്ഥിരതാമസം
തുടങ്ങിയ കാലം മുതല് ആജീവനാന്തം അേദ്ദഹം ഭാ
ഷാവിഷയമായി െചയ്തി ള്ള പരി മങ്ങെളല്ലാം എെന്ന
ടി ഒരു ഭാഗഭാക്കാക്കി െവ െകാണ്ടാണ് ഇരുന്നിരു
ന്നെത ള്ള വാസ്തവം അേദ്ദഹെത്തയും എെന്നയും പറ്റി
അറിവുള്ളവര്െക്കാെക്ക അറിയാവുന്നതാണ്. ഞങ്ങള്
ര േപരുംകൂടി മേനാരമ ആപ്പീസിലിരു പ സം
ബന്ധമായും മ ം ഓേരാന്ന് എഴുതുക, വായി ക,
തിരു ക മുതലായി അന്ന തീര്േക്ക ന്ന േജാ
ലികള് െച തീര്ത്താല് പകേല നാലുമണി േശഷം
കുറ സമയം ൈസ്വരസല്ലാപം െച വി മി ന്ന
തിനുകൂടി അേദ്ദഹം നിശ്ചയിച്ചിരു . ആ സമയത്ത്
അേദ്ദഹത്തിെന്റയും എെന്റയും േസ്നഹിതന്മാരും സര
സന്മാരുമായി ചില മാന്യന്മാര്കൂടി വ േചരുകയും
പതിവായിരു . അങ്ങെന ഞങ്ങള് എല്ലാവരുംകൂടി
ചില േനരേമ്പാ കളും ഫലിതങ്ങളും പറ
രസി
െകാണ്ടിരുന്ന മേദ്ധ്യ സംഗവശാല് ഒ ര ദി
വസം ഞാന് ചില ഐതിഹ്യങ്ങള് പറയുകയും അവ
വരുഗീസുമാപ്പിള അവര്കള് വളെര രസി കയും
അതിനാല് പിെന്നയും ചിലേപ്പാള് വല്ല ഐതിഹ്യങ്ങ
ളും പറയുന്നതിന് അേദ്ദഹം ആവശ്യെപ്പടുകയും ഞാന്
പറയുകയും െച . േമണ മിക്കവാറും അെതാരു പതി
വായിത്തീരു . അങ്ങെന കുറ കാലം കഴിഞ്ഞേപ്പാള്
ഒരു ദിവസം മിസ്റ്റര് വറുഗീസുമാപ്പിള, “ഈ ഐതി
ഹ്യങ്ങെളല്ലാം ഇങ്ങെന െവറുെത പറ
കളഞ്ഞാല്
േപാരാ, ഇവയില് അേനകം േനരേമ്പാ കളും അതി
ശേയാക്തികളും അസംബന്ധങ്ങളും ഉെണ്ടങ്കിലും നാം
അറിഞ്ഞിരിേക്ക ന്നവയായ പല തത്ത്വങ്ങളും സാ
രാംശങ്ങളുംകൂടിയുണ്ട്. അതിനാല് ഇവെയല്ലാം ഒെന്ന
ഴുതണം. നമു മേനാരമയിലും ഭാഷാേപാഷിണിയിലു
മായി സിദ്ധെപ്പടുത്താം. ഏതു തരം വായനക്കാര് ം
ഈവക ഐതിഹ്യങ്ങള് രുചിക്കാെതവരുെമ േതാ
ന്നില്ല. സാരാംശങ്ങള് ഹിക്കാന് ശക്തിയുള്ളവര്
അവെയ ഹി ം. അതില്ലാത്തവര് േനരേമ്പാക്കി
നായിെട്ടങ്കിലും ഈവക ഉപന്യാസങ്ങള് വായിക്കാെത
ഇരി കയില്ല” എ പറയുകയും മ ചില മാന്യന്മാര്
അതിെന അനുസരി പറയുകയും െച . അതിെന്റ
േശഷം യഥാവസരം ഞാന് ചില ഐതിേഹ്യാപന്യാ
സങ്ങള് എഴുതാനും മിസ്റ്റര് വര്ഗീസുമാപ്പിള അവെയ
യഥാേയാഗ്യം ‘മേനാരമ’യിലും ‘ഭാഷാേപാഷിണി’
മാസികയിലുമായി സിദ്ധെപ്പടുത്താനും തുടങ്ങി. ആ
േശഖരത്തില് ഞാന് എഴുതിയ ‘പറയിെപറ്റ പന്തിരു
കുലം’ എന്ന ഉപന്യാസം 1073-ല് കുംഭം, മീനം, േമടം
എന്നീ മാസങ്ങളിെല ‘ഭാഷാേപാഷിണി’ മാസികയില്
േചര്
സിദ്ധെപ്പടുത്തിയിരു . അതിെനപ്പറ്റി
ആയിടയ്ക്ക് ഒരു ‘േയാഗ്യന്’ ഒരു വര്ത്തമാനപ ത്തില്,
“ഭാഷാേപാഷിണീസഭവകമാസിക മിസ്റ്റര് വറുഗീസുമാ
പ്പിളയുെടയും െകാട്ടാരത്തില് ശ ണ്ണി അവര്കളുെടയും
തറവാ വക അല്ലാത്തതിനാല് േകവലം നിസ്സാരങ്ങളും
യാെതാരുപേയാഗവുമില്ലാത്തവയുമായ ‘പറയിെപറ്റ
പന്തിരുകുലം’ എ ം മ മുള്ള ഉപന്യാസങ്ങള് അതില്
േചര് ന്നതു ന്യായമല്ല. മിസ്റ്റര് ശ ണ്ണിയുെട ഈവക
േലഖനങ്ങള് സിദ്ധെപ്പടുത്തിയതിേല െചലവാ
യി ള്ള കടലാ കളുെട വിലയും അച്ചടി ലിയും
ശ ണ്ണി അവര്കളില്നിന്ന് ഈടാക്കി, ‘േകരളപാണി
നീയ’െത്തപ്പറ്റിയും മ ം െ ൗഢങ്ങളായ േലഖനങ്ങെള
ഴുതുന്ന േശഷഗിരി ഭു അവര്കള് െകാടുേക്കണ്ടതാ
ണ്” എ
സ്താവിച്ചിരി ന്നതായി ക . എങ്കിലും
അതിനുമുമ്പായിത്തെന്ന േകരളവര്മ്മ വലിയ േകായി
ത്ത രാന് സി. എസ്സ്. ഐ. തിരുമന െകാ മുത
ലായ പല മഹാന്മാരും െ ൗഢേലഖനകര്ത്താവായ
േശഷഗിരി ഭു എം. ഏ. അവര്കള്തെന്നയും മിസ്റ്റര്
വറുഗീസുമാപ്പിളയുെട േപര്ക്ക് “െകാട്ടാരത്തില് ശ
ണ്ണി അവര്കള് എഴുതുന്ന ‘പറയിെപ പന്തിരുകുലം’
മുതലായ േലഖനങ്ങള് സരസങ്ങളും സാരസംയുക്തങ്ങ
ളുമായിരി
. ഈ വക ഐതിഹ്യങ്ങള് ഒരു കാല
വളെര വിലയുള്ളവയായിരുന്നതും ഇവയില് നിന്ന്
നമുക്ക് അേനകം തത്ത്വങ്ങള് ഹിക്കാവുന്നതുമാണ്.
അതിനാല് മിസ്റ്റര് ശ ണ്ണിെയ ഉത്സാഹിപ്പിച്ച് ഈ
വക േലഖനങ്ങള് കഴിയുന്നതും വിസ്തരിച്ച് എഴുതിക്കാന്
നിങ്ങള് മിച്ചാല് െകാള്ളാം” എ ം മ ം എഴുതി
യയ്ച്ചിരുന്ന അേനകം എഴു കള് ഞാന് കണ്ടി ള്ള
തിനാല് േമല്പറഞ്ഞ ‘േയാഗ്യ’െന്റ അഭി ായ കടനം
എനിക്ക് ഇച്ഛാഭംഗത്തിേനാ നിരുത്സാഹതേയ്ക്കാ കാ
രണമായിട്ടില്ല. അതിനാല് വീ ം ഞാന് ഓേരാന്ന്
എഴുതിെക്കാ ം മിസ്റ്റര് വറുഗീസുമാപ്പിള അവെയ
സിദ്ധെപ്പടുത്തിെക്കാ മിരു .
മേനാരമയിേലക്ക് എ േദ്ദശിച്ച് എഴുതുന്ന േലഖന
ങ്ങള് പ ത്തിെന സ്ഥലെദൗര്ലഭ്യം വിചാരിച്ച് ഞാന്
അധികം വിസ്തരിക്കാെത ചുരുക്കി എഴുതുന്നതു കണ്ടിട്ട്
ഒരിക്കല് മിസ്റ്റര് വറുഗീസുമാപ്പിള, “ഈ വക ഐതി
ഹ്യങ്ങള് ചുരുക്കി എഴുതിയാല് നന്നായിരി കയില്ല.
കഴിയുന്നതും വിസ്തരി തെന്ന എഴുതിെക്കാളൂ. പ ത്തി
ല് സ്ഥലം മതിയാകാെത വന്നാല് രേണ്ടാ മൂേന്നാ ലക്ക
ങ്ങളിലായി തുടെര േചര്
സിദ്ധെപ്പടുത്താമേല്ലാ.
ഇവെയല്ലാംകൂടി േചര്ത്ത് ഒടുക്കം ഒരു പുസ്തകമാക്കി
സിദ്ധെപ്പടുത്തണെമ കൂടി ഞാന് വിചാരിച്ചി ണ്ട്.
അതിനാല് ഒ ം ചുരുക്കണെമന്നില്ല” എ പറ
.
അേപ്പാള് ഞാന് “ഇതു പുസ്തകമാക്കണെമങ്കില് എല്ലാം
മാറ്റിെയഴുതണമേല്ലാ. ഇേപ്പാള് ഞാന് ഇവെയല്ലാം
േലഖനരീതിയിലാണേല്ലാ എഴുതിയിരി ന്നത്” എ
പറ
. അതിന് വറുഗീസ് മാപ്പിള അവര്കള്, “മാറി
െയഴുതുകെയാ ം േവണ്ട. പുസ്തകമാകുേമ്പാള് കുറ കൂ
ടി െ ൗഢതയും അര്ത്ഥഗാംഭീര്യവും ചമത്കാരവുെമാ
െക്ക ഉണ്ടായിരുന്നാല് െകാള്ളാം. എങ്കിലും ഈ രീതി
യില്ത്തെന്ന ഇരുന്നാലും േപാെരന്നില്ല. പിെന്ന പുസ്ത
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 മകരമാ
സത്തില് ‘ലക്ഷ്മീഭായി’ എന്ന മാസികയുെട മാേനജ
രായ െവള്ളായ്ക്കല് നാരായണേമേനാനവര്കള് എെന്റ
ഈവക ഉപന്യാസങ്ങള് അേദ്ദഹം സിദ്ധെപ്പടുത്തി
വരുന്ന ‘ലക്ഷ്മീഭായി ന്ഥാവലി’യില് േചര്
പുസ്തക
രൂേപണ സിദ്ധെപ്പടു ന്നതിന് എനിക്ക് സമ്മതമു
േണ്ടാ എന്ന് എേന്നാട് എഴുതിേച്ചാദി കയും അതിന്
ഞാന് സേന്താഷസേമതം സമ്മതി മറുപടി അയ
െകാടു കയും െച . ഞാന് മേനാരമയിലും ഭാഷാ
േപാഷിണിയിലും മ ം എഴുതീ ള്ള ഐതിേഹ്യാപ
ന്യാസങ്ങെളല്ലാം േശഖരി ന്നതിന് അേദ്ദഹത്തിന്
െസൗകര്യമില്ലാത്തതിനാല് അതുകൂടി ഞാന് െചയ്താല്
െകാള്ളാെമന്ന് അേദ്ദഹം വീ ം എഴുതി അയ കയാ
ല് ഈ ഒന്നാംഭാഗം പുസ്തകത്തിേലക്ക് ആവശ്യെപ്പട്ട
ഇരുപെത്താന്ന് ഉപന്യാസങ്ങള് ഞാന് ഉടെന േശഖ
രിച്ച് അയ െകാടു കയും െച . എന്നാല് എെന്റ
ഇതര കൃതികളുെട ബാഹുല്യം നിമിത്തം അവെയ ആക
പ്പാെട മാറ്റിെയഴുതി ശരിെപ്പടു ന്നതിന് എനിക്ക്
സാധിച്ചില്ല. സ്വല്പമായി ചില േഭദഗതികള് വരുത്തി
മെപ്പടു ന്നതിനു മാ േമ തരെപ്പ
. അതിനാല്
വാചക രീതിയിലും മ ം ഇതില് കാണുന്ന ന നതകള്
സജ്ജനങ്ങളായ വായനക്കാര് ക്ഷമി െകാ െമ
വിശ്വസി
.
ഇ യും പറ
െകാണ്ട് ‘ഐതിഹ്യമാല’ എന്ന
ഈ പുസ്തകത്തില്ക്കാണുന്ന ഉപന്യാസങ്ങള് ഞാന്
പലേപ്പാഴായി എഴുതുകയും മലയാളമേനാരമ, ഭാഷാ
േപാഷിണി മാസിക മുതലായവയില് േചര്
സി
ദ്ധെപ്പടു കയും െചയ്തി ള്ളവയാെണ ം ഇവെയ
ഇേപ്പാള് ഇ കാരം അച്ചടിപ്പി പുറത്തിറക്കീ ള്ളത്
ഭാഷാേപാഷണാര്ത്ഥം പല കാരത്തില് പരി മി
െകാണ്ടിരി ന്ന എെന്റ ിയമി മായ െവള്ളായ്ക്കല്
നാരായണേമേനാനവര്കളാെണ ം സ്പഷ്ടമായി
ണ്ടേല്ലാ. എന്നാല് ഇതില് ഇരുപെത്താന്നാമതായി
േചര്ത്തിരി ന്ന ‘കിട ര് കണ്ടേങ്കാരന്’ എന്ന ആന
െയ റി ള്ള ഉപന്യാസം ‘വിദ്യാവിേനാദിനി’ എ
സിദ്ധിേയാടുകൂടി ചരിച്ചിരുന്ന മാസികയിേലക്ക്
ഞാന് ‘ഭക്ത ിയന്’ എന്ന േപരുവച്ച് എഴുതിയയ
കയും 1078 തുലാത്തിെല വിേനാദിനിയില് േചര്
സിദ്ധെപ്പടു കയും െചയ്തി ള്ളതാണ്. ഇ കാരം
ഞാന് എഴുതുകയും മേനാരമയിലും ഭാഷാേപാഷിണി
യിലും മ ം േചര്
സിദ്ധെപ്പടു കയും െചയ്തി ള്ള
വയും ഈ ഒന്നാം ഭാഗത്തില് ഉള്െപ്പടാത്തവയുമായി
ഇനി ചില ഉപന്യാസങ്ങള്കൂടിയുണ്ട്. ഈ ഒന്നാംഭാഗം
വായനക്കാര് രുചി ന്നപക്ഷം അവെയല്ലാംകൂടി
േചര്ത്ത് രണ്ടാംഭാഗമായി ഒരു പുസ്തകംകൂടി സിദ്ധ
െപ്പടുത്താന് ഈ സാധകന്തെന്ന വിചാരിച്ചി െണ്ട
ള്ള വിവരവും വായനക്കാെര അറിയി െകാ ം
എെന്റ ഈ ഉപന്യാസങ്ങെള ഇ കാരം പുസ്തകരൂ
േപണ സിദ്ധെപ്പടു കയും ഇതില് എെന്റ ജീവച
രി സംേക്ഷപംകൂടി എഴുതി േചര് കയും െചയ്തി ള്ള
തില് സാധകെന്റ േപരില് എനി ള്ള കൃതജ്ഞത
സീമാതീതമായിരി
എ ള്ള വാസ്തവംകൂടി സ്താ
വി െകാ ം ഈ സ്താവനെയ ഇവിെട സമാപിപ്പി
െകാ
.
േകാട്ടയം
5-9-1084 (17-4-1909)

െകാട്ടാരത്തില് ശ ണ്ണി

െകാട്ടാരത്തിൽ ശ ണ്ണി
െകാല്ല വര്ഷം 1030 മീനം 23-നു
( ി. വ. 1855 മാര്ച്ച് 23) േകാ
ട്ടയത്ത് വാസുേദവനുണ്ണിയുെട
രണ്ടാമെത്ത പു നായി ജനി .
യഥാര്ത്ഥ േപര് വാസുേദവന്.
അച്ഛെന്റ േപരും ഇതുതെന്നയായി
രുന്നതിനാല് ആദ്യം ത എ ം
പിന്നീട് ത മാറി ‘ശ ’ എ ം
വിളിേപ്പരു വ . ജാതിേപ്പരായ
ഉണ്ണി േചര്ത്ത് പില്ക്കാലത്ത് ശ ണ്ണി എ
സി
ദ്ധനായി. പ വയ വെര ആശാന്മാരുെട വീടുകളില്
െച പഠി ( ള് വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടായിട്ടില്ല). പതി
േനഴാമെത്ത വയസ്സില് മണര്കാട്ട് ശങ്കരവാര്യരില്
നി ം ‘സിദ്ധരൂപം’പഠി . പിന്നീട് വയസ്കര ആര്യ
ന് നാരായണം മൂസ്സതില്നിന്ന് രഘുവംശം, മാഘം,
ൈനഷധം തുടങ്ങിയ കാവ്യങ്ങളും സഹ േയാഗം, ഗു
ണപാഠം, ചികിത്സാ മം, അഷ്ടാംഗഹൃദയം തുടങ്ങിയ
പാരമ്പര്യൈവദ്യശാ
ന്ഥങ്ങളും പഠി . 1881-ല്
ഗൃഹഭരണം ഏെറ്റടുേക്കണ്ടി വന്നേതാെട ഗുരുവിെന
വിട്ട് പഠനം സ്വയം തുടര് .
കുഞ്ഞി ട്ടന് ത രാെന്റ നിര്ബന്ധത്തിനു വഴ
ങ്ങിയാണ് 36-മെത്ത വയസ്സില് (1891) സുഭ ാഹരണം
മണി വാളം എഴുതിയത്. പിന്നീട് േകശവദാസചരി
തം രചിച്ചതും ത രാെന്റ നിര്ബന്ധത്താലായിരു .
1881 മുതല് പ
വര്ഷേത്താളം ശ ണ്ണി വിേദ
ശീയരായ ിട്ടീഷ് ഉേദ്യാഗസ്ഥേരയും മ ം മലയാ
ളം പഠിപ്പി വാന് തുടങ്ങി. 1893-ല് മാര് ദിവാന്നാ
േസ്യാസ് െസമിനാരി ൈഹ ളിെല ആദ്യ മലയാളം
മുന്ഷിയായി േജാലിയില് േവശി ന്നതുവെര ഇതാ
യിരു അേദ്ദഹത്തിെന്റ ധാന വരുമാനമാര്ഗ്ഗം.
അതിനിെട അേദ്ദഹം തെന്റ വിവിധങ്ങളായ സാഹിതീ
സപര്യ തുടക്കം കുറി . െകാടുങ്ങ ര് കുഞ്ഞി ട്ടന്
ത രാന്, കവി േകരളവര്മ്മ വലിയേകായിത്ത രാന്
തുടങ്ങിയ മുഖരുമായി അക്കാലത്ത് ഏെറ ഇടപഴകി.
ആയിെട കണ്ടത്തില് വറുഗീസ് മാപ്പിള േകാട്ടയ
തുടങ്ങിെവച്ച മലയാള മേനാരമയിലും (1888) ഭാഷാ
േപാഷിണിസഭയിലും (1892) സഹകരി . െകാ. വ.
1073 (1898) മുതല് ഐതിഹ്യമാലയുെട രചന തുടങ്ങി.
വറുഗീസ് മാപ്പിളയുെട േ രണ മൂലം മേനാരമയിലും
ഭാഷാേപാഷിണിയിലും ഖണ്ഡശഃ സിദ്ധീകരിക്കാനാ
യിട്ടായിരു ഐതിഹ്യമാല തുടങ്ങിെവച്ചെതങ്കിലും
പിന്നീട് ഏതാണ്ട് ശ ണ്ണിയുെട മരണം വെര രചന
തുടര് േപാന്ന ഒരു പുസ്തകപരമ്പരയായി ഐതിഹ്യ
മാല മാറി.
തിരുവിതാംകൂര്, െകാച്ചി, ിട്ടീഷ് മലബാര്
എന്നീ രാജസദ കളില് നി ം എണ്ണമറ്റ സ്ഥാനങ്ങളും
സമ്മാനങ്ങളും അേദ്ദഹെത്ത േതടി എത്തി. ഇ ട്ടത്തി
ല് 1904-ല് െകാച്ചി രാജാവ് സമ്മാനിച്ച ‘കവിതിലകം’
എന്ന സ്ഥാനവും സ്വര്ണ്ണെമഡലും എടു പറേയണ്ട
താണ്.
മലയാളസാഹിത്യേസാപാനത്തിെന്റ ഉ ംഗ
ശീര്ഷങ്ങളിേലക്ക് സ്വ യത്നം ഒ െകാ മാ ം
അടിെവ കയറിയ ആ സ്ഥിേരാത്സാഹി 1937 ജൂൈല
22-നു (1112 കര്ക്കടകം 7-ന്) ഇഹേലാകവാസം െവ
ടി
.
െകാ. വ. 1048-ല് ശ ണ്ണിയുെട മാതാവു മരി .
െകാ. വ. 1056-ല് കഴിച്ച ആദ്യവിവാഹത്തിെല ഭാ
ര്യ ഒരു വര്ഷത്തിനുള്ളില് മരണമട
. പിന്നീട്
1062-ല് പുനര്വിവാഹം െച . സന്താനലബ്ധിയില്ലാ
ഞ്ഞ് 1081-ല് മൂന്നാമെതാരിക്കല് കൂടി അേദ്ദഹം വിവാ
ഹം െച . രണ്ടാം ഭാര്യ 1083-ല് മരി . അനപത്യതാ
വിമുക്തി േവണ്ടി 1090-ല് ഏവൂര് പനേവലി കൃഷ്ണശ
ര്മ്മയുെട രണ്ടാമെത്ത പു ന് വാസുേദവന് ഉണ്ണിെയ
ദെത്തടു
വളര്ത്തി.
ശ ണ്ണിയുെട മൂന്നാമെത്ത പത്നി ി. വ. 1973 െഫ
വരി 23-നും ദ പു ന് വാസുേദവനുണ്ണി 1973 ഡി
സംബര് 3-നും നിര്യാതരായി. വാസുേദവനുണ്ണിയുെട
ഏകപു ന് നാരായണനന് ഉണ്ണി പിന്നീട് കുടുംബത്തി
െന്റ കാരണവരായി തുടര് .
മണി വാള കൃതികള്, നാടകങ്ങള്, പരിഭാഷകള്,
കല്പിതകഥകള്, ആട്ടക്കഥകള്, കിളിപ്പാട്ട്, ൈകെകാ
ട്ടിപ്പാട്ട്, തുള്ളൽപ്പാട്ട്, വഞ്ചിപ്പാട്ട് ഗദ്യ ബന്ധങ്ങള്
എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിലായി അറുപത് കൃതികള് അേദ്ദഹം
രചിച്ചി ണ്ട്.
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വലിയ പരിഷ ശങ്കരനാരായണച്ചാക്യാർ

മുൻെപാരു കാല ് അമ്പല ഴ ശങ്കരനാരായണച്ചാ
ക്യാർ എ ് സിദ്ധനായി ് ഒരു മഹാനുണ്ടായിരു .
അമ്പല ഴച്ചാക്യാെര വലിയ പരിഷച്ചാക്യാെര കൂടി
പറയാറുള്ളതിനാൽ ഈ മഹാെന സാധാരണയായി
വലിയ പരിഷ ശങ്കരനാരായണച്ചാക്യാർ എന്നാണു്
എല്ലാവരും പറ
വന്നിരുന്നതു്. ആ ചാക്യാർ െകാല്ലം
1022-ആമാ നാടുനീങ്ങിയ മഹാരാജാവു് തിരുമനസ്സി
െലക്കാല
തിരുവനന്തപുര
െച കയും തിരുമന
സ്സിെല േസവകൻമാരിൽ ഒരാളും ആ തിരുേമനിയിൽ
നി കരീ ൻ എന്ന വിേശഷേപ്പരു് ലഭിച്ച മഹാനുമാ
യിരുന്ന കിളിമാനൂർ െചറുണ്ണി േകായിത്ത രാൻ മുഖാ
ന്തരം തിരുമനസ്സറിയി ് മുഖം കാണി കയും അവിെട
തിരുവമ്പാടി മണ്ഡപത്തിൽെവ ് പ
ദിവസെത്ത
കൂ
നട ന്നതിനു കല്പനയുണ്ടാവുകയും െച . കൂ
ബന്ധം പറയുകയായിരു . ചാക്യാരുെട വാ ്.
േകൾ ന്നതിനു് ഒരു ദിവസം എഴുന്നള്ളിയിരു . പി
െന്ന എഴുന്നള്ളാെതയിരുന്നേപ്പാൾ േകായിത്ത രാൻ,
തിരുമനസ്സിെല അടുക്കൽ “ചാക്യാരുെട കൂ ് അവിെട
യ്ക്ക രസിച്ചിെല്ല േണ്ടാ?” എ േചാദി . അതിനു
തിരുമന െകാ ്, “എന്നില്ല. ചാക്യാർ േ ാകാർത്ഥം
പിഴയ്ക്കാെത വിസ്തരി പറയു ണ്ടേല്ലാ. വാക്കിനു മാധു
ര്യമില്ലാതത്തിനാൽ േകൾക്കാൻ സുഖം േപാരാ എേന്ന
ഉ ” എ മറുപടി കല്പി കയും െച . പ
് ദി
വസെത്ത കൂ ് കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ ചാക്യാർ പതിവുള്ള
പണം െകാടുക്കാൻ കല്പിച്ചതല്ലാെത സമ്മാനെമാ ം
കല്പി ് െകാടുത്തതുമില്ല. േകായിത്ത രാേനാടു േമൽ
പ്പറഞ്ഞ കാരം കല്പിച്ചതു് എങ്ങെനേയാ ചാക്യാർ മന
സ്സിലാക്കി. അതുെകാ ം സമ്മാനെമാ ം ലഭിക്കായ്ക
െകാ ം ചാക്യാർ വളെര കുണ്ഠിതമുണ്ടായി. എങ്കി
ലും ചാക്യാർ നിരുൽത്സാഹിയായി ഭവിക്കാെത ഈ
തിരുമനസ്സിെല തൃക്കയ്യിൽനി സമ്മാനം വാ വാൻ
സാധി േമാ എെന്നാ പരീക്ഷി േനാക്കണെമ ്
നിശ്ചയി ് തിരുവനന്തപുര ് നി ് കന്യാകുമാരി
േപായി. അവിെട ഒരു സംവൽസരഭജനം നടത്തിയതി
െന്റ േശഷം വീ ം തിരുവനന്തപുര
വരികയും േകാ
യിത്ത രാെന കാണുകയും േകായിത്ത രാൻ വിവരം
തിരുമനസ്സറിയി കയും അേപ്പാഴും പ
് ദിവസ
െത്ത കൂ ് നട വാൻ കല്പനയുണ്ടാവുകയും െച . കൂ
് തുടങ്ങി നാല ദിവസമായി ം വാ ് േകൾക്കാൻ
ഒരു ദിവസവും എഴുന്നള്ളിയില്ല. അതിനാൽ െചറുണ്ണി
േക്കായിത്ത രാൻ, “എന്താ ചാക്യാരുെട വാ േകൾ
ക്കാൻ ഇതുവെര എഴുന്നള്ളിയില്ലേല്ലാ. ഒരു ദിവസെമ
ങ്കിലും എഴുന്നള്ളി േകൾേക്കണ്ടതാണു്” എ പറ
.
അതുേക ് തിരുമന െകാ ് “കഴിഞ്ഞെകാല്ലം േകട്ട
താണേല്ലാ” എ കല്പി . അേപ്പാൾ േകായിത്ത രാൻ
“അതുെകാ ് മതിയായില്ല. കഴിഞ്ഞെകാല്ലം കല്പിച്ച
തു് ചാക്യാരുെട വാക്കിനു് മാധുര്യമില്ല എന്നാണേല്ലാ.
ഇെക്കാല്ലം അങ്ങെനയല്ല. വാക്കിനു് ഇതിലധികം മാ
ധുര്യമുണ്ടാകാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്ത നിലയിലായി
്”
എന്നറിയി . “എന്നാൽ നാെളത്തെന്ന ഒ ് േക കള
യാം” എ കല്പി കയും െച .
പിേറ്റ ദിവസം എഴുന്നള്ളി ചാക്യാരുെട വാ േക ്
വളെര സേന്താഷി . ഉടെന ഒന്നാം തരത്തിൽ ര വീ
രശൃംഘല വരുത്തി കൂ ് കഴിഞ്ഞയുടെന ചാക്യാെര
കല്പി വിളിപ്പി ് തൃൈക്കെകാ തെന്ന ര കയ്യി
േന്മലിടുവി കയും “കൂ ് വളെര നന്നായി. ഇ യും
മാധുര്യമുള്ള വാ ് ചാക്യാൻമാർ പറ
് ഇതിനു മു ്
േകട്ടിട്ടില്ല. വളെര സേന്താഷമായി” എ കല്പി ക
യും െച . ആദ്യം നിശ്ചയിച്ചതുകൂടാെത കല്പന കാ
രം പിെന്ന നാൽപ്പതു് ദിവസെത്ത കൂ കൂടിയുണ്ടായി.
എല്ലാ ദിവസവും എഴുന്നള്ളി വാ ് േകൾ കയും വള
െര സേന്താഷമായി കല്പി കയും ഓണ ടവ െകാടുത്ത
യ കയും െച .
അക്കാലം മുതൽ വലിയ പരിഷ ശങ്കരനാരാണയ
ച്ചാക്യാർ എ ള്ള സിദ്ധി ഭൂേലാകെമല്ലാം നിറ
.
“ഇങ്ങെനെയാരു ചാക്യാർ മു ണ്ടായി മില്ല. ഇനി
ഉണ്ടാവുകയുമില്ല” എ സകല ജനങ്ങളും ഒരു േപാെല
ശംസി തുട കയും െച . അതു വാസ്തവമായിരു
. വാക്കിനു് മാധുര്യാദി സൽഗുണങ്ങളുെട തികച്ചിൽ
ഇതുേപാെലയുണ്ടായി ് ഒരു ചാക്യാർ അതിനു മു ം
അതിൽ പിെന്നയും ഉണ്ടായിട്ടിെല്ല തെന്നയാണു്
േകൾവി.
ഇ യുമായേപ്പാേഴ ം വിദ്വാൻമാർ ് ഉണ്ടാകാ
ത്തവയും ഉണ്ടാകരുതാത്തവയുമായ ചില ദുർഗുണങ്ങൾ
ആ ചാക്യാർ ണ്ടായിത്തീർ . അവ മെറ്റാ മല്ല.
അഹംഭാവം, പരപുച്ഛം, ദുരാ ഹം ഇത്യാദികളാണു്.
അതിനാൽ സാമാന്യക്കാരു് പറഞ്ഞാലും വിളിച്ചാലും
അയാൾ എ ം േപാകാെതയും കൂ ് കഴിക്കാെതയുമാ
യി. വലിയ രാജാക്കൻമാേരാ ഭുക്കൻമാേരാ അല്ലാെത
വല്ലവരും വിളിച്ചാൽ വച്ചിട െമാെക്കേപ്പായി കൂ ്
കഴി ന്നതു് കുറച്ചിലാെണന്നാണു് അയാൾ
ധാന
മായി ണ്ടായ ഒരു വിചാരം.
ഇങ്ങെനയിരി േമ്പാൾ മുറജപത്തിനു േപാകാ
നായി വാദ്ധ്യാന്മാർ, ൈവദികന്മാർ, വലിയ വലിയ
ആഢ്യന്മാർ മുതലായി അസംഖ്യം
ാഹ്മണേ ഷ്ഠ
ന്മാർ ഒരു ദിവസം അമ്പല ഴ വ േചർ . ശങ്കരനാ
രായണച്ചാക്യാരുെട വാ വളെര േകമമാെണ ം മ ം
ഓേരാരുത്തർ തി ന്നതല്ലാെത ആ ചാക്യാരുെട
വാ ് അവരാരും േകട്ടി ണ്ടായിരുന്നില്ല. അതിനാൽ
അമ്പല ഴെയ േമ്പാൾ അെതാ േകൾക്കണെമ
തീർച്ചെപ്പടുത്തിെക്കാണ്ടാണു് അവിെട വ ് േചർന്നതു്.
േതാണിയിൽനി ് ഇറങ്ങിയ ഉടെന ചാക്യാെരക്ക
കൂത്തിെന്റ കാര്യം ഏർപ്പാടു െചയ്തി േവണം മ ള്ള കാര്യ
ങ്ങെളാെക്ക എ നിശ്ചയി ് ഒ വളെര ന രിമാർ ചാ
ക്യാരുെട മഠത്തിെലത്തി. ചാക്യാർ അവെര യേഥാചി
തം ആസനസൽക്കാരം െചയ്തിരുത്തീ ് അവർ അവിെട
െചന്നതിെന്റ കാരണം േചാദി . ന രിമാർ അവരുെട
ആ ഹെത്ത ചാക്യാെര അറിയി . അേപ്പാൾ ചാക്യാർ
“ഇ ് എനി
നല്ല സുഖമില്ലാത്ത ദിവസമാണു്.
നാെളേയാ മേറ്റാ ആവാം” എ പറ
.
ന രിമാർ: ചാക്യാർ ഇങ്ങെന മടി പറയരുതു്. ഞങ്ങ
ളിതു് ആ ഹി തുടങ്ങീ ് വളെര നാളായി.
ഏെതങ്കിലും മുറജപത്തിനു് ഇേങ്ങാ വരണമ
േല്ലാ. അേപ്പാൾ ഇതും സാധി െകാള്ളാെമ
ഞങ്ങൾ ഉറപ്പായി വിശ്വസി ംെകാണ്ടാണു്
വന്നതു്. അതു് ചാക്യാർ സാധിപ്പിക്കണം.
അെല്ലങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ് വളെര വ്യസനവും
ഇച്ഛാഭംഗവുമുണ്ടാകും. ഞങ്ങൾ ഒരു സ്ഥല ്
ഒരു േനരത്തിലധികം താമസിക്കാവുന്നതല്ല.
ചാക്യാരുെട വാ ് േകൾക്കാനുള്ള ആ ഹാധി
ക്യംെകാണ്ടാണു് അത്താഴത്തിനുകൂടി ഇവിെട
താമസിക്കാെമ
വച്ചതു്. അത്താഴം കഴി
ഞ്ഞാലുടെന േപാകാെതയിരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ
നിവൃത്തിയില്ല.
ചാക്യാർ: ഇ ് എങ്ങെനയായാലും സാധിക്കയില്ല. നാ
െളയാെണങ്കിൽ വല്ലതുമാവെട്ട. യാസമായിട്ടാ
ണിരി ന്നതു്. എനി തീെര സുഖമില്ല. ഒരു
ജലേദാഷച്ഛായേയാ ഒച്ചയടേപ്പാ ഏതാെണ്ടാ
െക്കയു ്.
ന രിമാർ: അെതന്താെക്കയായാലും കൂത്തി േവ
ണം. അതിനു ചാക്യാരു യാെതാരു ഒഴികഴിവും
പറയരുതു്. ഇവിെട വന്നി ചാക്യാരുെട വാ
േകൾക്കാെത േപാകുന്നതു് ഞങ്ങൾ വലിയ
സങ്കടമാണു്. പണം എ േവണെമങ്കിലും
തരാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണു്.
ചാക്യാർ: പണത്തിെന്റ കാര്യം വിചാരിച്ചി മ മല്ല.
എനിക്കി ് നിവൃത്തിയില്ലാഞ്ഞിട്ടാണു്.
ന രിമാർ: അേയ്യാ! ചാക്യാരങ്ങെന പറയരുതു്.
ഞങ്ങൾ പലർകൂടി അേപക്ഷി ന്നതാണു്.
വാദ്ധ്യാന്മാരും ൈവദികന്മാരും േവെറ പല
േയാഗ്യന്മാരും വന്നി
്. അവർെക്കാെക്ക ചാ
ക്യാരുെട വാ േകട്ടാൽ െകാള്ളാെമ വളെര
േമാഹമു ്. അതിനാൽ ചാക്യാർ ഞങ്ങളുെട
അേപക്ഷെയ ഉേപക്ഷിക്കരുതു്.
ചാക്യാർ: ഇെതാരു നാശമായി തീർന്നേല്ലാ. എ
പറഞ്ഞാലും ഒഴി േപാവുകയിെല്ല വച്ചാെലങ്ങ
െനയാണു് ? ഇെന്നനി
യാസമാെണ
പറഞ്ഞിേല്ല? വല്ലവരും വ പറ
ലുടെന
കൂ
കഴിക്കാൻ ഇവിെട തയ്യാറില്ല. എെന്റ
വാ േകൾക്കണെമ ള്ളവർ എെന്റ സൗക
ര്യംകൂടി േനാക്കണം. ഇനി ഇക്കാര്യെത്തപ്പറ്റി
എേന്നാെടാ ം പറേയണ്ട. ഞാനതിനു തയ്യാറാ
യില്ല. േവണെമങ്കിൽ നിങ്ങൾ മടക്കത്തിലിതി
േല വന്നാൽ സൗകര്യമുെണ്ടങ്കിൽ അന്നാവാം.
ചാക്യാർ ഇ കാരം തീർച്ചയാക്കി പറഞ്ഞേപ്പാൾ
ശുദ്ധാത്മാക്കളായ ആ ാഹ്മണ േ ഷ്ഠർ സഹിക്ക
വയ്യാെതക ള്ള വ്യസനവും ഇച്ഛാഭംഗവും ഉണ്ടാെയ
ള്ളതു് പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ. അവെരല്ലാവരും വലിയ
ആഢ്യന്മാരും ജന്മികളുമായിരു . അവെരെന്തങ്കിലും
ആേരാെടങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ സമ്മതി കയല്ലാെത
ആരും പതിവില്ല. ഇങ്ങെന ഒരനുഭവം അവർ ് ഇദം
ഥമമായിട്ടായിരു . ആേരാെടങ്കിലും എെന്തങ്കിലും പറ
യണെമങ്കിൽ ആളയ വരുത്തിപ്പറയുകയല്ലാെത അവർ
മെറ്റാരാളിരി ന്നിട ് െച ് ഒരു കാര്യം പറയുക
തെന്ന പതിവില്ല. ചാക്യാരുെട വാ േകൾക്കാനുള്ള
ആ ഹാധിക്യം നിമിത്തം അവർ സ്വാഭിമാനെമല്ലാം
വി ് ആ ചാക്യാരുെട ഇരിപ്പിട െച ് വളെര താഴ്മ
േയാടുകൂടി പല വിധത്തിൽ അേപക്ഷിച്ചി ം അയാൾ
അതിെന ൈകെക്കാള്ളാെതയിരുന്നതിൽ അവർ
വളെര വ്യസനമുണ്ടായതു് ഒര തമല്ല. ചാക്യാരുെട
ധിക്കാരവചനം േകട്ടി ് അവർ വ്യസനം മാ മല്ല,
കുേറെശ്ശ േകാപവുമുണ്ടായി. അവരിൽ വേയാവൃദ്ധനും
തേപാവൃദ്ധനുമായ ഒരു ന രി വ്യസനേത്താടുകൂടി
“ഞങ്ങൾ ഇേങ്ങാ മടങ്ങിവരുേമ്പാളല്ലാെത തരമാവു
കയില്ല അേല്ല? അതു തീർച്ചതെന്നയാേണാ?” എ
വീ ം േചാദി . “തീർച്ചതെന്ന” എ ചാക്യാർ
മറുപടി പറ
. അേപ്പാൾ ആ ന രി ഞങ്ങൾ “തി
രിെയ വരുേമ്പാേഴ ം നിന പറയാൻ വയ്യാെതയാ
യിേപ്പാെയങ്കിേലാ?” എ േചാദി . അതിനുത്തരം
പറയാനായി ചാക്യാർ “എ” എെന്നാരക്ഷരം മാ ം
പറ
. അേപ്പാേഴ ം നാവു് തളർ േപായതിനാൽ
ഒ ം പറയാൻ വയ്യാെതയായിേപ്പായി. ന രിമാർ
കുളിയും ഊണും കഴി തിരുവനന്തപുരേത്ത േപായി.
ചാക്യാർ ഒ ം സംസാരിക്കാൻ വയ്യാെത േകവലം
മൂകെനേപ്പാെല പിെന്നയും വളെരക്കാലം ജീവിച്ചിരു .
പശ്ചാത്താപമനുഭവിച്ചതിെന്റ േശഷം ചരമഗതിെയ
ാപി കയും െച .
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ആഴുവാേഞ്ചരി ത ാക്കളും മംഗല
ശങ്കരനും
ആഴുവാേഞ്ചരി ത ാക്കളുെട ഇല്ലത്തിനു സമീപം മംഗ
ല ് എെന്നാരു നായർ ഭവനമുണ്ടായിരു . ആ വീ
ട്ടിൽ ശങ്കരൻ എെന്നാരു നായരുണ്ടായിരു . അയാ
ളുെട േജാലി ആഴുവാേഞ്ചരിമനയ്ക്കെല ക കാലികെള
േമ കയായിരു . ആ േജാലി ശങ്കരെന നിയമിച്ച
കാല
മനയ്ക്കൽ അസംഖ്യം ക കാലികളുമുണ്ടായിരു
. ദിവസംേതാറും രാവിെല ശങ്കരൻ മനയ്ക്കൽെച
ക കാലികെള എല്ലാമഴി വി ് െകാ േപായി തീറ്റി
േനരം ൈവകുേമ്പാൾ മനയ്ക്കൽ െകാ െച ് െതാഴു
കളിലാക്കിെക്ക ം. അങ്ങെനയാണു പതിവു്. അയാൾ
ക കാലികെള അഴി വി െകാ േപാകുേമ്പാൾ അവ
പലവഴിയായി േപായി ട ം. വിളിച്ചാലും പറഞ്ഞാ
ലുെമാ ം അവ അനുസരി കയുമില്ല. ആകപ്പാെട നൂറു
നൂറ്റമ്പെതണ്ണമു ്. അവെയ എല്ലാം േമയ്ക്കാൻ അയാെളാ
രുത്തൻ മാ േമയു . അയാൾ പറഞ്ഞി ് േകൾക്കാെത
യിരുന്നാൽ ഒരു വടിെകാ ് ഒരു പശുവിനു് ഒന്നടി .
അടി െകാണ്ടയുടെന പശു അവിെട വീണു് ച . ശങ്ക
രൻ പശുവിെന അടിെകാണ്ട സ്ഥാനം േനാക്കി മനസ്സി
ലാക്കി. പിെന്ന പശുവായാലും കാളയായാലും അയാൾ
പറഞ്ഞി ് േകട്ടിെല്ലങ്കിൽ അയാൾ ആ സ്ഥാനം േനാക്കി
ഒരടി െകാടു ം. അടി െകാണ്ടാലുടെന ആ മൃഗം വീണു്
ചാകുകയും െച ം. അങ്ങെന പതിവായി. അങ്ങെന കു
റ കാലം കഴിഞ്ഞേപ്പാേഴ ം ക കാലികൾ മിക്കതും
ചെത്താടുങ്ങി. ശങ്കരനു ബുദ്ധിമു ം വളെര കുറ
.
അങ്ങെനയിരി േമ്പാൾ ഒരു ദിവസം ത ാക്കൾ
തെന്റ ക കാലികെളല്ലാം നന്നായിരി
േവാ എ
േനാക്കാനായിെച്ച ് െതാഴു കളിൽ േനാക്കിയ
േപ്പാൾ അവ മിക്കവാറും ശൂന്യങ്ങളായിരി ന്നതായി
ക . ഒരു െതാഴുത്തിൽ മാ ം ഒേന്നാ രേണ്ടാ പശു
ക്കളുണ്ടായിരു . അവയും പട്ടിണി കിട ക്ഷീണി ്
ഏകേദശം ചാകാറായിരു . ഉടെന ത ാക്കൾ ശങ്ക
രെന വിളി ് “ന െട ക കാലികെളാെക്ക എവിെട”
എ േചാദി .
ശങ്കരൻ: അതങ്ങെനയിരി ം. ആരായാെലന്താ?
ക കാലികളായാലും വകതിരിവു േവണം.
പറഞ്ഞാൽ േകൾക്കാഞ്ഞാലങ്ങെനയിരി ം.
അടിയേനാടു കളിച്ചാലങ്ങെനയാണു് ത രാേന!
ത

ാക്കൾ: നീെയന്താണു് പറയുന്നതു് ശങ്കരാ! എനി
െക്കാ ം മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ന െട ക കാലി
കെളാെക്കെയവിെട?

ശങ്കരൻ: അവെയാെക്ക അസ ക്കളും അധിക സം
ഗികളുമായിരു , ത രാേന! പറഞ്ഞാൽ േകൾ
ന്നതായി അതിെലാ മുണ്ടായിരുന്നില്ല.
ത

ാക്കൾ: അെതാെക്കയിരിക്കെട്ട, അവ എവിെട?

ശങ്കരൻ: എല്ലാം ച
ത

.

ാക്കൾ: അേയ്യാ! അെതങ്ങെന?

ശങ്കരൻ: പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞതുേപാെല േക ് നിൽ
ക്കാഞ്ഞി ് അടിയൻ ഓേരാ വീ െകാടു ്.
എല്ലാം മറി
വീണു ചാവുകയും െച . അവ
െയല്ലാം അസ ക്കളായിരു ത രാേന!
അങ്ങെനയുള്ളവ നമു േവണ്ട. െതേക്കാ
േപാകാൻ പറഞ്ഞാൽ വടേക്കാ േപാകും. അങ്ങ
െനയുള്ളവ നമുെക്കന്തിനാണു്?
ത

ാക്കൾ: അേയ്യാ! മഹാപാപീ! നീ ചതിച്ചേല്ലാ.
മുതൽ േപായേതാ േപായി. അതു വല്ലതുമാകെട്ട,
നീ മഹാപാപെമല്ലാം െകട്ടി വച്ചേല്ലാ. ഇതിെന്റ
ഒരംശം ന െട തറവാേട്ട മിരി മേല്ലാ. നീ
യിനി എ കാലം നരകമനുഭവിച്ചാൽ ഈ പാപ
െമല്ലാം തീരും? ഇതു വലിയ കഠിനമായിേപ്പായി.

ശങ്കരൻ: അേയ്യാ! അടിയനെതാ ം വിചാരിച്ചില്ല.
അടിയനെതാ ം അറിയാനും വയ്യ! പാപെമ
പറഞ്ഞാെലന്താണു് ത രാേന! അവിടു
പാപെമ ം നരകെമ െമാെക്ക അരുളിെച്ച
ന്നതിെന്റ സാരം അടിയനു മനസ്സിലാകുന്നില്ല.
ശങ്കരൻ േകവലം മൃഗ ായനായിരു െവ ള്ളതു് പറ
യണെമന്നില്ലേല്ലാ. അയാൾ പാപെമ ം പുണ്യെമ ം
നരകെമ ം സ്വർഗെമ മുള്ളെതാ ം േകട്ടി തെന്ന
ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അയാൾ ഒടുവിൽ പറഞ്ഞതു് േകട്ടി
ത ാക്കൾ പാപപുണ്യങ്ങെളയും നരകസ്വർഗങ്ങെളയും
മ ം പറ്റി വിസ്തരി ് പറ
് േകൾപ്പി . ഓേരാേരാ നര
കങ്ങെളയും നരകാനുഭവങ്ങളുെട കഷ്ടതകെളയും പറ്റി
ത ാക്കൾ വിവരി പറ
േകട്ടേപ്പാൾ ഭയവും വ്യസ
നവും സഹിക്കാൻ പാടില്ലാതായി ് ശങ്കരൻ കര
തുടങ്ങി. അയാൾ േകവലം മൂഢനായിരു െവങ്കിലും
അയാൾ ത ാക്കെള റി വളെര ഭക്തിയും അവി
ടുെത്ത വാക്കിൽ ദൃഢമായ വിശ്വാസവുമുണ്ടായിരു .
അതിനാൽ അയാൽ വ്യസനി കര
െതാഴുതുെകാ
്, “അടിയെന്റ അറിവില്ലായ്കെകാ ് ഇങ്ങെന െച
േപായി. ഇനി ഈ മഹാപാപം തീരാൻ വല്ല വഴിയുമു
േണ്ടാ? അടിയെന െചയ്താൽ ഈ മഹാപാപം തീരും?
അതുകൂടി അവിടുന്നരുളിെച്ചയ്യണം.”
ത

ാക്കൾ: ഈ മഹാപാപം തീരാൻ ഗംഗാസ്നാനമല്ലാ
െത മെറ്റാരു മാർഗവുമില്ല.

ശങ്കരൻ: അതു െചയ്താൽ തീരുേമാ?
ത

ാക്കൾ: അതു സംശയിക്കാനുേണ്ടാ? കാശിയിൽ
േപ്പായി ഗംഗാസ്നാനവും വിശ്വനാഥദർശനവും
കഴിച്ചാൽ തീരാത്ത പാപമില്ല.

ശങ്കരൻ: എന്നാൽ അടിയൻ ഇേപ്പാൾത്തെന്ന യാ യാ
ണു്. ഇനി ഈ പാപം തീർത്തിട്ടല്ലാെത മെറ്റാരു
കാര്യമില്ല.
ഇ കാരം പറ
ത ാക്കെള ഭക്തിപൂർവം വന്ദി
െകാ ശങ്കരൻനായർ കാശി യാ യായി.
അങ്ങെനയിരി ന്ന കാല ് ഒരു ദിവസം കാശി
വിശ്വനാഥേനാടു് അവിടുെത്ത വാേമാത്സംേഗ വസി
ന്ന േദവി ീപാർവതി “അല്ലേയാ ഭഗവാേന! ഗംഗാ
സ്നാനം െച ന്നവെരല്ലാം പാപവിമുക്തരായി േമാക്ഷ
െത്ത ാപി െമന്നാണേല്ലാ പറയുന്നതു്. എന്നാലസം
ഖ്യമാളുകൾ ഇവിെട വ ഗംഗാസ്നാനം കഴി േപാകു
്. ഇവർെക്കാെക്ക േമാക്ഷം ലഭി േമാ?
ഭഗവാൻ: ൈയഃ, ഒ മില്ല. ഭക്തിയും വിശ്വാസവുമാണു്
ധാനം. അവയുെണ്ടങ്കിലല്ലാെത േമാക്ഷ ാപ്തി
ഉണ്ടാവുകയില്ല. അവയുള്ളവർ ഇക്കാല
ചുരു
ക്കമാണു്. അവയില്ലാെത ഗംഗാസ്നാനം െചയ്തതു്
െകാ ് യാെതാരു ഫലവുമില്ല. ഇതു േവണെമ
ങ്കിൽ നാെള ഞാൻ േബാദ്ധ്യെപ്പടുത്തിത്തരാം.
ഈ സംഭാഷണം നടന്നതിെന്റ പിേറ്റദിവസം രാവിെല
ന െട ശങ്കരൻനായർ കാശിയിെലത്തി. അേപ്പാൾ
അസംഖ്യമാളുകൾ അവിെട സ്നാനാദികൾ െച
ണ്ടാ
യിരു . ആ കൂട്ടത്തിൽ ശങ്കരനും സ്നാനമാരംഭി . ആ
സമയം ഭഗവാൻ വിശ്വനാഥൻ ഒരു വൃദ്ധ ാഹ്മണെന്റ
യും ീപാർവതി വൃദ്ധയായ ഒരു
ാഹ്മണ ീയുെട
യും േവഷം ധരി ഗംഗാതീരത്തിങ്കൽ വെന്നത്തി. ആ
വൃദ്ധ ാഹ്മണൻ വിറ വിറ െച നദിയിേലക്കിറ
ങ്ങാനായി ഭാവിച്ച സമയം കാൽ െതറ്റി െവള്ളത്തിൽ
വീണു. അവിെടക്കിട ് മു കയും െപാ കയും െവ
ള്ളം കുടി കയും െച മരിക്കാൻ ഭാവി . അേപ്പാൾ
ാഹ്മണ ീ “അേയ്യാ! എെന്റ ഭർത്താവു് കുടി ചാ
വാൻ ഭാവി േന്ന! അേദ്ദഹത്തിനു നീന്താനറി
കൂടാ. ആെരങ്കിലും അേദ്ദഹെത്ത പിടി ് കയറ്റി രക്ഷി
ക്കേണ!” എ പറ
െകാ ് വിളി ് നിലവിളി .
അതു േക സ്നാനം കഴി െകാ നിന്ന ജനങ്ങെളല്ലാം
ഓടിെയത്തി. ആ കൂട്ടത്തിൽ ന െട ശങ്കരനുമുണ്ടായിരു
. എല്ലാവരുമടു ് െചന്നേപ്പാൾ ാഹ്മണ ീ “പാ
പം തീരാത്തവരാരും എെന്റ ഭർത്താവിെന െതാടരുേത,
പാപമുള്ളവർ െതാട്ടാലേപ്പാൾ അേദ്ദഹം മരി േപാകും”
എ പറ
. ഇതു േക ് “പാപം തീർേന്നാ ഇല്ലേയാ
എെന്നങ്ങെന നിശ്ചയിക്കാം. നാം നിമിത്തം ഒരു ാ
ഹ്മണൻ മരി എ വരുന്നതു് കഷ്ടമാണേല്ലാ. അതു
േകാ ് അതു േവണ്ടാ” എ വിചാരി എല്ലാവരും
പിന്മാറി. അേപ്പാൾ ന െട ശങ്കരൻ “ഗംഗാസ്നാനം െച
യ്താൽ സകലപാപവും തീരുെമന്നാണേല്ലാ എെന്റ ത
രാൻ അരുളിെച്ചയ്തതു്. എനിക്കിനി പാപെമവിെടയാ
ണു്? എെന്റ സകല പാപങ്ങളും തീർന്നിരി
”എ
പറ
െകാ ് ആ ാഹ്മണെന പിടി കയറ്റി. ഭഗ
വാനും ഭഗവതിയും അവിെടനി േപായതിെന്റ േശഷം
“ഇ ് അവിെട സ്നാനം കഴിച്ചി ള്ളവരിൽ എെന്നപ്പിടി
കയറ്റിയ ആ ഒരുവനു മാ ം േമാക്ഷമു ്. അവെന്റ
വിശ്വാസം കണ്ടിേല്ല?” എ ഭഗവാൻ അരുളിെച്ച ക
യും േദവി സമ്മതി കയും െച .
പൂർണ്ണവിശ്വാസേത്താടും ഭക്തിേയാടുംകൂടി ഗംഗാ
സ്നാനം െച കയും വിശ്വനാഥെന ദർശി കയും വി
േശഷി ം േലാൈകകനാഥനായിരി ന്ന ഭഗവാെന്റ
കരസ്പർശനത്തിനു് ഭാഗ്യം സിദ്ധി കയും െചയ്ത ശങ്കര
നു േമാക്ഷം കി േമാ എ ള്ളതു് സംശയിക്കാനില്ലേല്ലാ.
അയാൽ കാശിയിൽവ തെന്ന അചിേരണ ഭഗവൽസാ
യൂജ്യെത്ത ാപി .

ശങ്കരൻ കാശി ് േപായതിെന്റ േശഷം കുറ കാ
ലം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ ആഴ്വാേഞ്ചരി മനയ്ക്കൽ സന്താനാ
ൈദ്യശ്യര്യങ്ങൾ കുറ
തുട കയാൽ ത ാക്കൾ
അതിെന്റ കാരണമറിയുന്നതിനായി പാഴൂർ പടി ര
യിൽ ആളയ
ശ്നം െവപ്പി േനാക്കി കയും പശു
ഹിംസ െചയ്തതു് ശങ്കരനാെണങ്കിലൂം ത ാക്കൾകൂടി
അേന്വഷിച്ചിരു െവങ്കിൽ അതിനിടയാവുകയില്ലായിരു
െവ ം അങ്ങെന െചയ്യാതിരുന്നതിനാൽ ആ മഹാ
പാപത്തിെന്റ ഒരംശം ത ാക്കളുെട കുടുംബെത്ത ടി
ബാധിച്ചി െണ്ട ം അതു നിമിത്തമാണു് ആ േതാറും
ഏഴരമുറി പറ കളിൽ നിറ പയർ വിതപ്പി കയും
അതു പൂവും കായുമാകുന്ന സമയം േവലിെയടു
ക
കാലികെള കയറ്റി തീ കയും െചയ്യണെമ ം അങ്ങെന
െച െകാണ്ടാൽ േദാഷങ്ങൾ നീങ്ങി ശുഭം ഫലെമ
കണിയാർ വിധി കയും െച . ആ വിധി കാരം
മൂ െകാല്ലം െചയ്തേപ്പാേഴ ം മനയ്ക്കൽ സന്താനവും
സമ്പ ം എ േവണ്ട, സകൈലശ്വര്യങ്ങളും പൂർവ്വ
ധികം വർദ്ധി കയാൽ ഈ പുണ്യ കർമം എ ം
നടത്തണെമ നിശ്ചയി ത ാക്കൾ അതിനുേവ
ന്ന ഏർപ്പാടുകെളാെക്ക െച . അതു് അവിെട ഇേപ്പാഴും
നട വരു െണ്ടന്നാണു് േകൾവി. എ മാ മല്ല,
പശുക്കെള വളർ ന്നതു് എങ്ങെനയായാലും ഒടുക്കം
േദാഷകരമാേയ പരിണമി കയു എ ം, “അതി
നാൽ േമലാൽ ന െട ഇല്ല ്” ആ ഏർപ്പാേട േവണ്ട
എ ം ത ാക്കൾ തീർച്ചെപ്പടുത്തി. അക്കാലംമുതൽ
ആഴുവാേഞ്ചരി മനയ്ക്കൽ പശുക്കെള വളർ ക പതിവി
ല്ല. ഇങ്ങെന ഓേരാ കാരണങ്ങളാൽ പകാരാദികളായ
പ ് കൂട്ടം ആ മനയ്ക്കലില്ലാെതയായിത്തീർ . അതി
െനപ്പറ്റി േകട്ടി ള്ള ഒരു േ ാകം താെഴ എഴുതു .
“പായും, പര , പശു, പാ ി, പടറ്റിവാഴ,
പത്തായവും, പലക, ൈപതൽ, പണം
തൈഥവ
പായാദി പത്തിവ പടി രേയാടുകൂടി
ത്ത ാക്കൾതൻ നിലയേന നഹിെയ
േകൾ .”
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നാേലക്കാ പിള്ളമാർ
നാേലക്കാ ് കുടുംബക്കാർ ഒന്നാംതരം ൈശവപ്പിള്ളമാ
രാണു്. ഇവരുെട പൂർവകുടുംബം പാണ്ടിയിൽ “നാ േന
രി” ് സമീപം “വിജയനാരായണപുരം” എന്ന സ്ഥ
ലത്തായിരു ്. എന്നാലിേപ്പാൾ അതു് തിരുവിതാംകൂ
റിൽ തിരുവല്ലാ ് സമീപം “കുട്ടേമ്പരൂർ” എന്ന േദശ
ത്താണു്. ആ കുടുംബക്കാർ പലതുെകാ ം േയാഗ്യന്മാ
രായിരു . ഇേപ്പാഴും അങ്ങെനതെന്ന. അവർ സത്യ
വാന്മാരും പഠി ം കാര്യേശഷിയുമുള്ളവരും കണ
വിഷയത്തിൽ അതിസമർത്ഥന്മാരുമായിരു . ആ കു
ടുംബം വളെര നാളായി ് തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാക്ക
ന്മാരുെട േത്യക കരുണ പാ ീഭവി െകാണ്ടാണു്
വർത്തി ന്നതു്. ഇ കാരം േ ഷ്ഠവും സിദ്ധവുമായ
ആ കുടുംബത്തിൽ മുൻപുണ്ടായിരുന്ന മൂ മഹാന്മാെരപ്പ
റ്റിയാണു് ഇവിെട പറയാൻ ഭാവി ന്നതു്.

1. േയാഗീശ്വരൻ
േയാഗീശ്വരെന്റ ജനനം െകാല്ലം 719-ആമാ ് വിജ
യനാരായണപുരം എന്ന സ്ഥല തെന്നയായിരു .
അേദ്ദഹം സാമാന്യവിദ്യാഭ്യാസാനന്തരം േയാഗശാ ം
പരീക്ഷി ം േമണ ഒരു മഹാേയാഗിയായിത്തീർ .
അതിനിട ് അേദ്ദഹം ര വിവാഹം െച കയും ചില
സന്താനങ്ങളുണ്ടാവുകയും െച .
ആ േയാഗി ഒരിക്കൽ തിരുവനന്തപുര
വരിക
യും മഹാരാജാവിെന മുഖം കാണി കയും അവിടു
േയാഗിെയ യഥാേയാഗ്യം സൽക്കരി കയും േത്യ
കം സ്ഥലം കല്പി െകാടു ് താമസിപ്പി കയും െച
. മുഖംകാണിച്ച സമയം സംഗവശാൽ “േയാഗി
ഭക്ഷണെമന്താണു് പതിവു്” എ കൂടി കല്പി േചാദി .
“പാലും പഴവും മാ േമ പതിവു ” എ േയാഗി തി
രുമനസ്സറിയി കയും േയാഗി താമസി ന്ന സ്ഥല ്
ആവശ്യമുള്ള പാലും പഴവും െകാ െച ് െകാടു
ന്നതിനു് കല്പി ചട്ടം െക കയും െച . കല്പന കാരം
ഒരാൾ മൂന്നിടങ്ങഴി പാലും മുപ്പതു പഴവും േയാഗി താമസി
ച്ചിരുന്ന സ്ഥല
െകാ െച ് െകാടു . ഒരാൾ ്
ഇ യും പാലും പഴവും േവണ്ടിവരികയിെല്ല ം എങ്കി
ലും ധാരാളം െകാടുക്കണെമ മാണേല്ലാ കല്പന, അതു
െകാ ് ഇ യും ഇരിക്കെട്ട എ വിചാരിച്ചിട്ടാണു്
ആ മനുഷ്യൻ ഇ യും പാലും പഴവും െകാ െചന്നതു്.
അതുക ് േയാഗി “എ പാലു ്?” എ േചാദി .
അതു െകാ െചന്ന ആൾ “മൂന്നിടങ്ങഴിയു ്” എ
പറ
. അതു േക ് േയാഗി “മൂന്നിടങ്ങഴി പാൽ എെന്റ
ആസനത്തിെലാഴിക്കാൻ തികയുകയില്ലേല്ലാ” എ പു
ച്ഛരസേത്താടികൂടി പറ
. മേറ്റയാൾ അതിനുത്തരമാ
യി ഒ ം മിണ്ടാെത േപാവുകയും െച .
േമല്പറഞ്ഞ കാരം േയാഗി പറഞ്ഞ വിവരം എങ്ങ
െനേയാ മഹാരാജാവു കല്പിച്ചറി
. പിേറ്റദിവസവും
േയാഗി െകാട്ടാരത്തിൽ െചല്ലണെമ ് കല്പിച്ചിരുന്നതി
നാൽ േയാഗി െച ന്നതിനു മുമ്പായി മുപ്പതു പറ പാലും
മൂവായിരം പഴവും കല്പി ് െകാട്ടാരത്തിൽ വരുത്തി വ .
േയാഗി െച മുഖം കാണിച്ചേപ്പാൾ “ആസനത്തിൽ
കൂടി പാൽ കുടിക്കാറുേണ്ടാ?” എ കല്പി േചാദി .
േയാഗി അതിനു മറുപടിയായി “ആവശ്യെപ്പട്ടാൽ അതു
മാവാം” എ കല്പി കയും ഒരു വലിയ വാർപ്പിനക
മുപ്പതു പറ പാലും അതിനടുക്കൽ മൂവായിരം പഴവും
അവിെട ഹാജരാക്കി െകാടു കയും െച . ഉടെന
േയാഗി ആ വാർപ്പിലിറങ്ങിയിരു ൈക നീട്ടി. േയാഗി
യുെട കൂെടയുണ്ടായിരുന്ന ശിഷ്യന്മാർ പഴം െതാലി കള
കയ്യിൽ െകാടു െകാണ്ടിരു . േയാഗി അതുവാ
ങ്ങി ഭക്ഷി തുട കയും െച . കുറ സമയം കഴിഞ്ഞ
േപ്പാൾ ആ പഴം മുഴുവനും തി തീർ . അേപ്പാേഴ ം
പാലും മുഴുവൻ േയാഗിയുെട അകത്തായി. അതുക ്
മഹാരാജാവു് ഏറ്റവും വിസ്മയേത്താടുകൂടി “ഇേദ്ദഹം േക
വലം ഒരു േയാഗിയല്ല; ഒരു േയാഗീശ്വരൻ തെന്നയാണു്”
എ കല്പി . അ മുതൽ അേദ്ദഹെത്ത എല്ലാവരും
േയാഗീശ്വരൻ എ പറ
തുട കയും െച .
േയാഗീശ്വരൻ തിരുവനന്തപുര
താമസിച്ചിരുന്ന
കാല
തിദിനം രാവിെല കരമനയാറ്റിൽേപ്പായി
കുളി കയും കുടൽ പുറത്തിറക്കി കഴുകി ശുദ്ധീകരി
കയും െമതിയടിയി െകാ െവള്ളത്തിെന്റ മീെത നട
കയും മ ം െചയ്തിരുന്നതായി േകൾവിയു ്. എല്ലാം
െകാ ം അേദ്ദഹം ദിവ്യനായ ഒരു േയാഗീശ്വരനായിരു
െവ ള്ളതിനു് സംശയമില്ല.
േയാഗീശ്വരൻ ശുചീ
ം മരുത്വാൻ മലയിലുമായി
വളെരക്കാലം താമസിച്ചി
്. അങ്ങെന പല സ്ഥല
ങ്ങളിൽ സഞ്ചരി ം പലതും ക ം േക ം അനുഭവി ം
മനസ്സിനു് നല്ല തൃപ്തി വരികയാൽ ഒടുക്കം അേദ്ദഹം േക
വലം വിരക്തനായിത്തീർ . േയാഗീശ്വരനായിരുന്ന
അേദ്ദഹത്തിനു േരാഗപീഡേയാ വർഷതാപാദികളിൽ
ദുസ്സഹത്വേമാ ഉണ്ടായിരുന്നിെല്ല ള്ളതു് പറയണെമ
ന്നില്ലേല്ലാ. എങ്കിലും ഭൂേലാകവാസത്തിൽ തൃപ്തി വരിക
യാൽ ഒടുക്കം േദഹെത്ത ഉേപക്ഷി കളയാെമ ് നിശ്ച
യി . ഇ കാരമുള്ള േയാഗീശ്വരന്മാർ മരണം സ്വാ
യത്തമാണേല്ലാ. അവർ ് എ കാലം േവണെമങ്കിലും
ജീവിച്ചിരി ന്നതിനും യാെതാരു യാസവുമില്ല.
േകരളഭൂമി പരശുരാമനാൽ ാഹ്മണർക്കായിെക്കാ
് ദാനം െചയ്യെപ്പട്ടി ള്ളതാകയാൽ അവിെടെവ ള്ള
േദഹവിേയാഗം വിഹിതമെല്ല നിശ്ചയി ് അേദ്ദഹം
പാണ്ടിയിൽ “കരി ളം” എന്ന സ്ഥലേത്ത ് േപാ
യി. അവിെടെവ ് അേദ്ദഹം 936-ആമാ ് തുലാമാ
സത്തിൽ 217-ആമെത്ത വയസ്സിൽ ഒരു ദിവസം പതി
വുേപാെല ശിവപൂജ കഴി കയും അതിെന്റ അവസാന
ത്തിൽ സമാധിയിലിരു െകാ ് ആത്മാവിെന പരമാ
ത്മാവിങ്കൽ ലയിപ്പി കയും െച .

േയാഗീശ്വരൻ കരി ള
സമാധിയിലിരുന്ന സ്ഥ
ല ് അേദ്ദഹത്തിെന്റ വംശജർ ഒരമ്പലം പണിയി ്
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഒരു വി ഹം തിഷ്ഠി കയും അവി
െട വിള െവ ്, പൂജ മുതലായവ നട ന്നതിനു് േവ
ന്ന ഏർപ്പാടുകൾ െച കയും െച . നാേലക്കാ
കുടുംബക്കാർ ഇേപ്പാഴും ചില സമയങ്ങളിൽ അവിെട
േപ്പാവുകയും പൂജാദികൾ നടത്തി വന്ദി േപാരുകയും
െച വരു
്.

2. േയാഗീശ്വരൻ രാമൻ പിള്ള
സാക്ഷാൽ േയാഗീശ്വരെന്റ ഥമഭാര്യയിൽ അേദ്ദഹ
ത്തിനുണ്ടായ ഥമപു െന “േയാഗീശ്വരൻ രാമൻ പി
ള്ള” എന്നാണു് സാധാരണയായി പറ
വന്നിരുന്നതു്.
ചിലർ അേദ്ദഹത്തിെന “വരരാമേയാഗി” എ ം പറ
വന്നിരു . അേദ്ദഹത്തിെന്റ ജന്മസ്ഥലവും വിജയ
നാരായണപുരം തെന്നയായിരു . അേദ്ദഹം ജനിച്ചതു
െകാല്ലം 900-മാണ്ടായിരു .
േയാഗീശ്വരൻ രാമൻ പിള്ള ഒരു തമിഴു് പണ്ഡിതനും
തമിഴു് കവിയുമായിരു . അേദ്ദഹം തമിഴിൽ അേന
കം കൃതികളുണ്ടാക്കീ
്. അവെയല്ലാം എഴുതീ ള്ള
താളിേയാല ന്ഥങ്ങൾ നാേലക്കാ ഗൃഹത്തിൽ ഇേപ്പാ
ഴുമിരി
്.
േയാഗീശ്വരൻ രാമൻ പിള്ള അേദ്ദഹത്തിെന്റ അച്ഛ
േനാടുകൂടി െചറുപ്പത്തിൽത്തെന്ന േകരളത്തിൽ വ
േചർ . ചില സർക്കാരുേദ്യാഗസ്ഥന്മാരുെട പരിചയ
വും മഹാരാജാവു തിരുമനസ്സിെല കാരുണ്യവും സിദ്ധി
ക്കാനിടയായതുെകാ ് അേദ്ദഹത്തിനു െചറുപ്പത്തിൽ
ത്തെന്ന സർക്കാർ ജീവനം ലഭി ന്നതിനും സംഗതി
യായി. അേദ്ദഹത്തിനു ആദ്യം ലഭിച്ചതു മാേവലിക്കര,
തിരുവല്ലാ മുതലായ സ്ഥലങ്ങളിൽ േദവസ്വം കണെക്ക
ഴുത്താണു്. അതിൽനി കയറ്റം കിട്ടിക്കിട്ടി ഒടുക്കം
അേദ്ദഹത്തിനു വലിയ േമെലഴു േദ്യാഗം ലഭി ്.
േയാഗീശ്വരൻ രാമൻ പിള്ള വലിയ േമെലഴു പി
ള്ളയായിരുന്ന കാല ് കുട്ടേമ്പരൂർ നാേലക്കാ നായർ
അന്യം നിൽ കയും ആ നായരുെട സകലസ്വ ക്ക
ളും ഇേദ്ദഹത്തിനു ഇനാമായി കല്പി െകാടു കയും െച
. പിെന്ന േയാഗീശ്വരൻ രാമൻ പിള്ള ആ നായരുെട
വീടിരുന്ന സ്ഥല ് പുതുതായി ഒരു ഭവനം പണിയി
കയും സ്വേദശമായ വിജയനാരായണപുര നി ്
“ഉമയാൾ പാർവതി” എെന്നാരു സ്വജാതി ീെയ വി
വാഹം െച ് അവിെട െകാ വരികയും െച . ഇ
കാരമാണു് അവർ ് മലയാളത്തിൽ ഒരു കുടുംബമുണ്ടാ
വുകയും അവർ നാേലക്കാ പിള്ളമാരായിത്തീരുകയും
െചയ്തതു്.
വിവാഹം െചയ്തതിെന്റ േശഷം വളെരക്കാലേത്ത
േയാഗീശ്വരൻ രാമൻ പിള്ള സന്താനങ്ങളുണ്ടാകാെത
യിരു . ഭാര്യ ് കൂെട െട ഗർഭമുണ്ടാവുകയും അതു
നാലുമ ം മാസമാകുേമ്പാൾ അലസിേപ്പാവുകയുമാണു്
െചയ്തിരുന്നതു്. അതിന്നായി ചില ചികിത്സകൾ െച
യ്തി ം ഒരു ഫലവും കാണായ്കയാൽ അതിെന്റ കാരണ
മറിയുന്നതിനായി േയാഗീശ്വരൻ രാമൻ പിള്ള പാഴൂർ
പടി രയിൽ േപായി ശ്നം െവപ്പി േനാക്കി കയും
ആ ീയുെട േദഹത്തിൽ ഒരു ഗന്ധർവൻ ബാധിച്ചി
െണ്ട ം ആ ഗന്ധർവെന്റ ഉപ വം നിമിത്തമാണു് ഗർ
ഭമലസിേപ്പാകുന്നെത ം, ആ ഗന്ധർവെന ഒഴിച്ചാലല്ലാ
െത സന്താനമുണ്ടാവുകയിെല്ല ം ശ്നവിധിയുണ്ടാവുക
യും െച . അതിനാൽ അേദ്ദഹം ചില മ വാദികെള
വരുത്തി മ വാദങ്ങൾ െചയ്യി . ആരു വിചാരിച്ചി ം
ആ ഗന്ധർവെന ഒഴിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അക്കാല
െചങ്ങ ർ “േതവലേശ്ശരിത്താൻ” എെന്നാരു വലിയ
മ വാദിയുണ്ടായിരു . ഒടുക്കം േയാഗീശ്വരൻ രാമൻ
പിള്ള ആ മ വാദി വരുന്നതിനാളയ . “ര ദിവസം
കഴി
് വരാ”െമ േതവലേശ്ശരിത്താൻ മറുപടി പറ
ഞ്ഞയ കയും െച .
പറഞ്ഞിരുന്ന ദിവസം െവളുപ്പാൻകാല
േതവ
ലേശ്ശരിത്താൻ െചങ്ങ രു നി പുറെപ്പ . കുട്ടേമ്പ
രൂർ സമീപമായേപ്പാൾ േനരം െവളു . അ രാവി
െല കുളിയും ചില ജപങ്ങളുെമാെക്ക പതിവുണ്ടായിരുന്ന
തിനാൽ വഴി കണ്ടതായ ഒരമ്പല ളത്തിലിറങ്ങി
അേദ്ദഹം കുളി കയും അേപ്പാേഴ ം കുേറെശ്ശ ഇള
െവയിലും വ തുട കയാൽ രണ്ടാംമു െകൗപീന
മായി ഉടു െകാ െകൗപീനവും ഒന്നാം മു ം നന
പിഴി
കുള രയുെട മുകളിൽ വിരിച്ചി ് അേദ്ദഹം
കുള രയിലിരു ് ജപം തുട കയും െച . ആ സ്ഥ
ല ് ഒരു വലിയ കാവുംകൂട്ടവും അവിെട അസംഖ്യം
കുരങ്ങന്മാരുമുണ്ടായിരു . മ വാദി ക മട ് മൂ ം
പിടി ജപി െകാണ്ടിരുന്ന സമയം ഒരു വാനരനിറ
ങ്ങി വ ് അേദ്ദഹത്തിെന്റ െകൗപീനെമടു
െകാ
േപായി. ജപം കഴി
യാ യായി േനാക്കിയേപ്പാൾ
െകൗപീനം ഇട്ടിരുന്ന സ്ഥല
കണ്ടില്ല. അെതാരു
വാനരെനടു െകാ ് ഒരു വലിയ മരത്തിെന്റ അ ഭാ
ഗ
െചന്നിരി ന്നതായി ക . “എടാ! േ ാഹിക
െള, നിങ്ങെളെന്നപ്പറ്റി േവാ? എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങ
െളയും ഒ പറ്റിക്കാെത വിടുകയില്ല” എ പറഞ്ഞി ്
താൻ ഒരു മ ം ജപി ് ആ വാനരത്താന്മാെരെയല്ലം
മന െകാ ് ആകർഷി െകാ ് മു െമടു ് യാ
യായി. ആകർഷണശക്തിെകാ വാനരത്താന്മാെര
ല്ലാം തെന്റ പിന്നാെല കൂടി. അതിൽ ഒരു വാനരത്താ
െന്റ കയ്യിൽ ആ കൗപീനവുമുണ്ടായിരു . അങ്ങെന
അേദ്ദഹം നാേലക്കാട്ടിെലത്തി. അേദ്ദഹെത്ത കണ്ടയു
ടെന േയാഗീശ്വരൻ രാമൻ പിള്ള ആസനസൽക്കാരം
െചയ്തിരുത്തി കുശല ശ്നം െച . അേപ്പാേഴ ം വാന
രത്താന്മാെരെക്കാ നാേലക്കാ മുറ്റം നിറ
. അതു
കണ്ടി ് േയാഗീശ്വരൻ രാമൻ പിള്ള “ഇെതെന്താരു വി
ദ്യയാണു് ? ഈ കുരങ്ങന്മാെരെയാെക്കകൂെടെക്കാ
വന്നിരി ന്നെതന്തിനാണു് ?” എ േചാദി . അതിനു
മറുപടിയായി താൻ “ഈ കള്ളന്മാർ ന െട കൗപീനം
േമാഷ്ടി . അതിനാൽ അവെര ഞാൻ ബന്ധി െകാ
േപാരികയാണു െചയ്തതു്. എെന്ന ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ േനാ
ക്കിയതിനു് അവരും കുറ ബുദ്ധിമുട്ടെട്ട” എ പറ
.
അേപ്പാൾ വലിയ േമെലഴു പിള്ള “ഐഃ സാധുക്കൾ;
അവെര വിട്ടയേച്ചക്കണം” എ പറ
. ഉടെന താൻ
ഒരു മ ം ജപി മന െകാ ് ഉച്ചാടനം െചയ്തി ്,
“ആ കൗപീനം അവിെട ഇട്ടീ േപാകുവിൻ” എ പറ
. അ കാരം ആ കുരങ്ങന്മാെരല്ലാം േപാവുകയും
െച .
ഇതു ക ് േയാഗീശ്വരൻ രാമൻ പിള്ള വളെര വിസ്മ
യി കയും േതവലേശ്ശരിത്താൻ ഒ ം ചില്ലറക്കാരനെല്ല
തീർച്ചെപ്പടു കയും െച െവങ്കിലും ഒ കൂടി പരീ
ക്ഷിക്കണെമ നിശ്ചയി െകാ ്, “നിങ്ങൾ, ഇവിെട
വരുന്നതിനു ഞാൻ ആവശ്യെപ്പട്ടതിെന്റ കാരണം മന
സ്സിലായിക്കാണുമേല്ലാ. ഞാനേനകം മ വാദികെളയും
ൈവദ്യന്മാെരയും ഇവിെട വരു കയും അവർ പഠിച്ച
െതല്ലാം േയാഗി േനാ കയും െച . അതുെകാ ്
എനി ഒ വളെര പണം െചലവായതല്ലാെത മെറ്റാരു
ഫലവുമുണ്ടായില്ല. ഇനി നിങ്ങെളെക്കാ കൂടി കഴിയു
ന്നെതാെക്ക െചയ്യി േനാ കയും അതുെകാ ം ഫലം
ഉണ്ടാകാത്തപക്ഷം ഈ മവും ആ ഹവും േവെണ്ട
വ കയും െചയ്യണെമന്നാണു് ഞാൻ വിചാരി ന്നതു്.
എനി ് വയ ് ഏകേദശം അറുപേതാളമായിരി
.
ഇനിയും സന്തതി ഉണ്ടാകാത്തപക്ഷം പിെന്ന അതിെന
റി ് ആ ഹിക്കണെമന്നില്ലേല്ലാ. ഈ പുരാതനവം
ശം എെന്റ കാല
നശി എ വരാെതയിരിക്കാ
നായി ഒരു പു സന്താനെമങ്കിലുമുണ്ടായാൽെക്കാള്ളാ
െമേന്ന എനിക്കാ ഹമു . മരിച്ചാൽ േശഷ ിയ (ഇ
യും പറഞ്ഞേപ്പാേഴ ം േയാഗീശ്വരൻ രാമൻ പിള്ളയുെട
ക ് ര ം നിറ
് അ ക്കൾ ധാരയായി ഒഴുകി
ടങ്ങി. അേദ്ദഹത്തിനു വാ കൾ പുറെപ്പടാെതയുമായി.
ഗംഭീരമാനസനും ൈധര്യശാലിയുമായിരുന്ന അേദ്ദഹ
ത്തിെന്റ പാരവശ്യം ക ് അവിെട കൂടിയിരുന്നവെര
ല്ലാം കര
േപായി. മ വാദിയുെട കണ്ണിലും െവള്ളം
നിറ
. അേദ്ദഹം ഒരു വിധം മനസ്സിെന സമാധാന
െപ്പടുത്തി ഉറപ്പി െകാ ് പിെന്നയും പറ
തുടങ്ങി)
െചയ്വാൻ ആരുമില്ലാെതയിരി ന്നതു് കഷ്ടമാണേല്ലാ.
“അപു സ്യ കുേതാ മുക്തി?” എന്നാണേല്ലാ മഹദ്വചനം.
അതിനാൽ എെന്റ ആ ഹസിദ്ധിക്കായി നിങ്ങൾ േവ
ന്നതിെന മനസ്സിരുത്തി െചയ്യണം. ഈ ഗന്ധർവൻ
ഒഴി
േപായാൽ സന്താനമുണ്ടാകുെമന്നാണു് ശ്നവ
ശാൽ കണ്ടിരി ന്നതു്. അതിനാൽ അതിനായിട്ടാണു്
നിങ്ങൾ ധാനമായി േനാേക്കണ്ടതു്. എനി ് എെന്റ
അനുഭവംെകാ ് മ വാദികെള റി ് ആകപ്പാെട
വിശ്വാസം വളെര കുറവായിരി
. എന്നാൽ നിങ്ങ
െള റി ് അങ്ങെന േതാ ന്നില്ല. നിങ്ങൾ വിചാരി
ച്ചാൽ ഈ ഗന്ധർവെന ഒഴി വിടാൻ കഴിയുെമ തെന്ന
യാണു് എെന്റ വിശ്വാസം. എങ്കിലും എെന്റ മനസ്സിനു
കുറ കൂടി ഉറ വരാനായി നിങ്ങൾ ആദ്യേമ ഒരു കാ
ര്യം െചയ്യണം. എെന്തന്നാൽ (ചൂണ്ടിക്കാണി െകാ ്)
ഇതാ ഈ െതാഴുത്തിെന്റ (ക കാലി ടിെന്റ) പുറ
പടർ കിട ന്ന മത്തവള്ളി ആകർഷി ് താെഴയിറ
കയും ഉച്ചാടനം െച പൂർവസ്ഥിതിയിലാ കയും
െചയ്യണം. പിെന്ന ന െട കൃതകാര്യത്തിനു വട്ടംകൂ
േട്ടണ്ടെതെന്തല്ലാെമ ് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഞാൻ തയ്യാ
റാക്കി ് തരുകയും െചയ്യാം” എ പറ
. അതു േക
േതവലേശ്ശരിത്താൻ “ഗുരുകടാക്ഷവും പരേദവതമാരുെട
കാരുണ്യവും െകാ ് ഈ ഗന്ധർവെന്റ ഉപ വം ഒഴി
ക്കാെമ തെന്നയാണു് എെന്റ വിശ്വാസം. നിങ്ങളുെട
കുടുംബം അ സുകൃതം ക്ഷയിച്ചതെല്ലന്നാണു് േകൾ
വിെകാ ് ഞാൻ അറിഞ്ഞി ള്ളതു്. അതുെകാ ം
അവിടുെത്ത ഭാഗ്യംെകാ ം അവിേട സന്തതിയുണ്ടാ
കുെമ തെന്ന ഞാൻ വിശ്വസി
. എെന്റ േപരിൽ
അവിേട വിശ്വാസം ഉണ്ടാകുന്നതിനായി അവിടു
ആവശ്യെപ്പട്ട കാരം ഇേപ്പാൾത്തെന്ന കാണി േബാ
ധ്യെപ്പടുത്താം. പിെന്ന ഗന്ധർവെന ഒഴിവാ ന്നതിനു
വിേശഷിെച്ചാ ം വട്ടം കൂേട്ടണ്ടതായിട്ടില്ല. അസ്തമി
് ഏഴര നാഴിക രാ ിയാകുന്നതുവെര ക്ഷമി ക മാ
ം െചയ്താൽ മതി. പിെന്ന േവണ്ടെതാെക്ക അേപ്പാൾ
ഞാൻപറയാം” എ പറയുകയും െതാഴുത്തിെന്റ മുക
ളിൽ നിറ കായും പൂവുമായി പടർ കിടന്നിരുന്ന മത്ത
വള്ളിെയ ഒരു മ ം ജപി മന േകാ ് ആകർഷി
താെഴയിറ കയും െച . അതുക ്, അ തപരവശ
നായ േയാഗീശ്വരൻ രാമൻ പിള്ള “ഇ കാരം െചയ്യണ
െമ ഞാൻ പറഞ്ഞതു് അവിടുെത്ത േപരിൽ എനി ്
അവിശ്വാസമുണ്ടായിട്ടല്ല. ഈ അ തകർമം കാണാനു
ള്ള ആ ഹംെകാ ം ഈവക വിദ്യകൾ കാണി ന്ന
തിനു് ശക്തന്മാരായ മാ ികന്മാർ ഇേപ്പാഴും ചുരുക്കമാ
കയാലും പറ
േപായി എേന്നയു ” എ പറ
.
താൻ മെറ്റാരു മ ം ജപി മന െകാ തെന്ന ഉച്ചാട
നം െച ് പൂർവസ്ഥിതിയിലാ കയും െച . ആ മത്ത
വള്ളിെയല്ലാം തലെപാക്കി, ഇഴ
കയറി, യഥാപൂർവം
െതാഴുത്തിെന്റ മുകളിൽ പടർ കിടപ്പായതു കണ്ടേപ്പാൾ
േയാഗീശ്വരൻ രാമൻ പിള്ളയുെട മനസ്സിൽ വിസ്മയം
ശതഗുണീഭവി െവ ള്ളതു് പറയണെമന്നില്ലേല്ലാ.

അ ് അസ്തമി ് ഏഴര നാഴിക കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ
േതവലേശ്ശരിത്താൻ മ വാദമാരംഭി . അേദ്ദഹം ഭസ്മം
െകാ ് ഷൾേക്കാണമായി ഒരു ച ം വര ്, അതിൽ
ഉമയാൾ പാർവതിയമ്മെയ ഇരുത്തി ഭസ്മം ജപി ് അവ
രുെട േദഹത്തിലി െകാണ്ടിരു . അേപ്പാൾ താൻ,
“ഈ േദഹത്തിേന്മൽ ആരാണു് വന്നിരി ന്നതു്?
എന്തിനായിട്ടാണു് ഇവിെട വ കൂടിയിരി ന്നതു്?
കൂടാൻ കാരണെമന്താണു്? എ ള്ളെതല്ലാം പറയണം”
എ പറ
. ഉടെന ീ ഗന്ധർവെന്റ നിലയിൽ
താെഴ വരുന്ന കാരം പറ
തുടങ്ങി: ഞാനാരാ
െണ ള്ളതു് ശ്നവശാൽ നിങ്ങളറിഞ്ഞി ണ്ടേല്ലാ.
ഞാനീ ീയുെട സൗന്ദര്യം ക ബാധിച്ചി ള്ളതാണു്.
ഈ ീെയ ഉപ വിക്കണെമ ള്ള വിചാരം എനി
ലവേലശംേപാലുമില്ല. ഞാൻ യാെതാരുപ വവും െച
മില്ല. എന്നാൽ ഈ ീ ഭർതൃസഹവാസം െച ന്നതു്
എനി ് ഒ ം സേന്താഷകരമെല്ലന്നല്ല, മഹാവിേരാധ
വുമാണു്. അതിനാൽ ഈ പുരുഷനിൽനി സന്താ
നമുണ്ടാകുന്നതിനു് ഞാൻ സമ്മതി കയുമില്ല. േവെറ
യാെതാരുപ വവും ഞാൻെച ന്നില്ല. െചയ്കയുമില്ല.
ഈ ീയുെട േദഹത്തിൽനി ് ഒഴി
േപാകുന്ന കാ
ര്യം എനി വളെര സങ്കടമായി ള്ളതാണു്. അതിനാൽ
ആ ഒരു കാര്യം മാ ം എേന്നാടു നിർബന്ധിക്കരുതു്.”
താൻ: ഇല്ല, അങ്ങെന നിർബന്ധമില്ല. ഈ േദഹത്തിനു
പ വെമാ മുണ്ടാക്കരുതു്. ഇവിെട സന്തതിയു
ണ്ടാവുകയും േവണം. അ മാ േമ ആ ഹമു .
ീ: ഞാനീ േദഹത്തിലുള്ള കാലം സന്തതിയുണ്ടാവുക
അസാദ്ധ്യംതെന്നയാണു്.
താൻ: എന്നാൽ ഒഴി

േപാവുകതെന്ന േവണം.

ീ: അതു സങ്കടമാണു്.
താൻ: േപാകാതിരി

ന്നതു് ഞങ്ങൾ

ം സങ്കടമാണു്.

ീ: എ െചയ്യാം! അതു നിങ്ങൾ അനുഭവി
െന്ന േവണം. എന്തായാലും ഞാെനാഴി
വുകയില്ല.

കത
േപാ

താൻ: േപായിെല്ലങ്കിൽ ഞാൻ അയ ം. അതുകൂടാെത
ഒഴി
െപാെയ്ക്കാ ന്നതാണു് നല്ലതു്.
ീ: എെന്ന ഒഴി വിടാെമേന്നാ? അതസാദ്ധ്യമാണു്.
അ തെന്ന ഒഴി
െപാെയ്ക്കാൾകയാണു് നല്ല
തു്. എന്നാൽ ഉള്ള മാനം കളയാെതയിരിക്കാം.
ഇതുവെര എെന്ന ഒഴിവാക്കാൻ വന്നവെരേപ്പാെല
യല്ല അെങ്ങെന്നനിക്കറിയാം. അതുെകാണ്ടാണു്
ഞാൻ പറയുന്നതു്. മു ് വന്നവെരല്ലാം വിചാരി
ച്ചി ് എെന്നെക്കാ ് മിണ്ടിക്കാൻ േപാലും കഴി
ഞ്ഞില്ല. അ കുറ പഠിത്തമുള്ളയാളും മാന്യനു
മാണു്. എെന്ന ഉപ വിക്കാൻ തുട കയാെണ
ങ്കിൽ ഞാനെങ്ങ അവമാനിച്ചയ ം.
ഇ യും പറ
് ആ ീ അവിെട നിെന്നണീ . ഉടെന
താൻ മുൻകൂട്ടി കരുതി അടുക്കൽ വച്ചിരുന്ന കയെറടു
പിടി ് ഒരു മ ം ജപി ് ഒരു െക െകട്ടി. ഉടെന ആ
ീ “അേയ്യാ!” എ പറ
ൈക ര ം കൂട്ടി പിടി
െകട്ടിയിട്ടവിധം േചർ വ െകാ ് അവിെടത്തെന്ന
ഇരു .
ീ എണീറ്റതു മ വാദിയുെട െചകിട്ട ്
അടിക്കാനായിരു . അതു മനസ്സിലാക്കിയി ് അേദ്ദ
ഹം മ ം ജപി ബന്ധിച്ചതിനാലാണു് ീ അവിെട
യിരുന്നതു്. ബന്ധനം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ ആ ീ ് ക ം
കാലും ഇളക്കാനും ഇരുന്ന സ്ഥല നി ് മാറിയിരി
ക്കാൻേപാലും വയ്യാതായി ്, “അ സാമാന്യക്കാരന
െല്ല ഞാൻ സമ്മതി
. ഞാനങ്ങേയാടു മത്സരി
ക്കണെമ ് വിചാരി ന്നില്ല. എെന്ന ബഹുമാനപൂർവം
അയയ്ക്കണെമ മാ ം ഞാനേപക്ഷി
. അങ്ങെന
അയ കയാെണങ്കിൽ സസേന്താഷം െപാെയ്ക്കാള്ളാം”
എ പറ
.
താൻ: എങ്ങെന േവണെമങ്കിലും അവിടുെത്ത ഇഷ്ടം
േപാെല ബഹുമാനിച്ചയയ്ക്കാൻ ഇവിെട തയ്യാറാ
ണു്. അവിടുെത്ത ഉപ വിക്കണെമ ് ഇവിെട
ആർ ം വിചാരമില്ല. േപാകുന്നതിനു എെന്തല്ലാ
മാണു് േവണ്ടതു്?
ീ: അതു ഞാൻപറയേണാ? അേങ്ങയ്ക്കറിയാമേല്ലാ.
അധികെമാ ം േവണ്ട. സാധാരണനട േപാ
െല മതി.
താൻ: ചുരുക്കത്തിലായാലും ഇന്നിനി തരമില്ലേല്ലാ.
അതിനാൽ ഒരവധി നിശ്ചയി പറയണം.
ീ: േപാവുക എ ് തീർച്ചെപ്പടുത്തിയ സ്ഥിതി ്
എനിക്കിനി അധികം താമസിക്കാൻ പാടില്ല.
നാെളത്തെന്ന എെന്ന അയയ്ക്കണം.
താൻ: അങ്ങെനതെന്ന.
ീ: എന്നാൾ ഇേപ്പാൾ മാറി നിൽക്കെട്ട.
ഇ യും പറ
കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ ആ ീ അവിെടത്ത
െന്ന കിട . കുറ സമയം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ െവള്ളം കു
ടിക്കണെമ പറയുകയും െവള്ളം കുടിച്ചതിെന്റ േശഷം
അവിെടനി ് എണീ ് േപാവുകയും െച . പിെന്ന സു
ഖേക്കെടാ മുണ്ടായിരുന്നില്ല.
പിേറ്റ ദിവസം ൈവകുേന്നരമായേപ്പാേഴ ം അവി
െട െതേക്കത്തളെമല്ലാം അടി തളി െമഴുകി ശുദ്ധമാ
കയും െകട്ടി വിതാനി ് അലങ്കരി കയും ഒരു പൂജ
േവ ന്നവെയല്ലാെമാരു കയും ചൂട, സാ ാണി,
അഷ്ടഗന്ധം, കളഭം, ക രി മുതലായ സുഗന്ധവർഗ
ങ്ങളും മാലകളും പനിനീർ മുതലായവയും തയ്യാറാക്കി
െവ കയും െച . ഏകേദശം ഏഴര നാഴിക രാ ിയാ
യേപ്പാൾ േതവലേശ്ശരിത്താൻ കുളി ശുദ്ധമായി വ .
അേദ്ദഹം അവിെട പത്മമി ് വിള വ ് ഗന്ധർവനു്
ഒരു പൂജ കഴി . പാൽപ്പായസം, അപ്പം, അട, അവിൽ,
മലർ, പഴം, ഇളന്നീർ മുതലായവയായിരു നിേവദ്യ
സാധനങ്ങൾ. പൂജ കഴിഞ്ഞ ഉടെന തേലദിവസെത്ത
േപ്പാെല ഭസ്മംെകാ ഷൾേകാണമായി ഒരു ച ം വര
് ഉമയാൽ പാർവതിയമ്മെയ അതിലിരുത്തി. അ
ഭസ്മം ജപിച്ചിടുകയും മ ം െചയ്തില്ല. േതവലേശ്ശരിത്താൻ
കുറ ചന്ദനവും പൂവും കയ്യിെലടു ് ആ പൂജ കഴിച്ച
സ്ഥല നി ഗന്ധർവെന ആവാഹി ് ആ ീയുെട
ശിരസ്സിേലക്കി ്. ഉടെന അവർ തുള്ളി ടങ്ങി. തു ക
െയന്നാൽ ഓടുകയും ചാടുകയുെമാ മല്ല. ആദ്യം േദഹം
ആകപ്പാെട ഒ വിറ ം. പിെന്ന ഒരു ൗഢനായ
ഒരു പുരുഷെനേപ്പാെല കാലിേന്മൽ കാൽേകറ്റിയിരു
് സംസാരി തുട ം. അല്ലാെത വിേശഷെമാ ം
ഇല്ല. തുള്ളി ടങ്ങിയ ഉടെന കളഭം, പുഷ്പമാല്യങ്ങൾ
മുതലായവെയല്ലാെമടു
േതവലേശ്ശരിത്താൻ ആ ീ
യുെട അടുക്കൽ െവ . ഉടെന ആ ീ “എെന്ന ഇന്നെല
െകട്ടിയ െക ് ഇതുവെര അഴിച്ചില്ലേല്ലാ. പിെന്ന നിങ്ങളു
െട ഈ സൽക്കാരെത്ത ഞാെനങ്ങെന സ്വീകരി ം?”
എ േചാദി . അതു േക താൻ “അക്കാര്യം ഞാൻ
തീെര അന്ധാളി േപായി. എെന്റ ഈ െതറ്റിെന അവി
ടു കൃപാപൂർവം ക്ഷമിക്കണം” എ പറഞ്ഞി ് ഒരു
മ ം ജപി ് ആ ബന്ധമഴി . ഉടെന ആ ീ ആ കള
ഭെമടു ് േദഹത്തിെലല്ലാം പൂശുകയും മാലകളും പൂക്ക
ളുെമടു ് ചൂടുകയും െച . അേപ്പാേഴ ം േതവലേശ്ശരി
ത്താൻ കർ രം കത്തി കയും അഷ്ടഗന്ധം മുതലായവ
ധൂപി കയും െച ് ആ സ്ഥലം സുഗന്ധസ ർണമാ
ക്കിത്തീർ ്. ഉടെന ആ ീ പറ
തുടങ്ങി:
വളെര സേന്താഷമായി. ഞാൻ ഇേപ്പാൾ
ത്തെന്ന യാ യായിരി
. ഇനി ഒരു
കാല ം ഈ ീെയെയന്നല്ല, ഈ കുടും
ബത്തിലാെരയും തെന്ന ഞാൻ ബാധി
ന്നതല്ല, സത്യം. എന്നാൽ ഇ യും കാലം
ഞാൻ ഈ ീയുെട േദഹെത്തയും ഈ
കുടുംബക്കാെരയും ആ യി താമസിച്ചി
രുന്ന സ്ഥിതി ് ഇവർെക്കാരു സഹായ
വും െചയ്യാെത േപാകുന്നതു യുക്തമല്ലേല്ലാ.
അതിനാൽ സേന്താഷസേമതം അനു
ഹിച്ചിരി
. അടുത്ത ആണ്ടിൽ ഈ
മാസത്തിൽ ഈ തീയതിയിൽത്തെന്ന
ഈ ീ സവി ് ഒരു പുരുഷ സന്താന
മുണ്ടാകും. ആ പുരുഷൻ സിദ്ധനും േയാ
ഗ്യനുമായിത്തീരുകയും െച ം. എ
മാ മല്ല, ഈ കുടുംബത്തിൽ േകവലം
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അദ്ധ്യായം 33. നാേലക്കാ പിള്ളമാർ
മൂഢന്മാരും അേയാഗ്യന്മാരുമായി ആരും
ഒരു കാല മുണ്ടാവില്ല. ഇനിെയാരു മൂ
തലമുറ കഴിയുന്നതുവെരയുള്ളവർ
േത്യക േയാഗ്യതകളുമുണ്ടായിരി ക
യും െച ം. എെന്റ ഈ അനു ഹത്തി
നു യാെതാരു വ്യത്യാസവും വരുന്നതല്ല.
എന്നാൽ എെന്ന ഇ കാരം ഇവിെട നി
് ഇറക്കി വിടുന്നതിനാൽ എക്കാല ം
ഈ കുടുംബത്തിൽ പുരുഷസന്താനം കുറ
വായിരി കയും െച ം.”

ഇ കാരം പറ
് ആ ഗന്ധർവൻ ഒഴി
േപാവുകയും
ഉമയാൾ പാർവതിയമ്മ സ്വസ്ഥതെയ ാപി കയും
െച . േയാഗീശ്വരൻ രാമൻ പിള്ള വലിയ േമെലഴു
പിള്ളയേദ്ദഹത്തിനുണ്ടായ സേന്താഷവും വിസ്മയവും
േതവലേശ്ശരിത്താെന്റ േപരിലുണ്ടായ വിശ്വാസ ബഹുമാ
നങ്ങളും സീമാതീതങ്ങളായിരു െവന്നതു് പറേയണ്ടതി
ല്ലേല്ലാ. ആ മാ ിക ഷ്ഠെന അേദ്ദഹം സൽക്കാരവച
നങ്ങൾെകാ ം പലവിധ സമ്മാനങ്ങൾെകാ ം മ ം
സേന്താഷിപ്പിച്ചയ . ഗന്ധർവൻ പറഞ്ഞതുേപാെല
അധികം താമസിയാെത ഉമയാൾ പാർവതിയമ്മ ഗർഭം
ധരി കയും അടുത്തയാണ്ടിൽ ആ ദിവസം തെന്ന ആ
ീ സവി ് ഒരു പുരുഷ ജ ഉണ്ടാവുകയും െച .

ഇ കാരം േയാഗീശ്വരൻ രാമൻ പിള്ള ് ഉമയാൾ
പാർവതിയമ്മയിലുണ്ടായ ഏകപു നാണു് “ബാലരാ
മൻ പിള്ള സ തിപ്പിള്ള” എ
സിദ്ധനായിത്തീർ
ന്നതു്. ബാലരാമൻ പിള്ള ജനിച്ചതു് 960-ആമാ ് കു
ട്ടേമ്പരൂർ നാേലക്കാ ് കുടുംബത്തിൽത്തെന്നയാണു്.
പു നുണ്ടായ ഉടെന േയാഗീശ്വരൻ രാമൻ പിള്ള തി
രുമനസ്സറിയി ന്നതിനു് തിരുവനന്തപുരേത്ത ് എഴു
തിയയ . അ നാടുവാണിരുന്നതു് 973-ആമാ നാ
ടു നീങ്ങിയ സാക്ഷാൽ രാമവർമ മഹാരാജാവു തിരുമ
ന െകാണ്ടായിരു െവന്നതു് പറയണെമന്നില്ലേല്ലാ.
ആ തിരുമനസ്സിേല ് ഈ വലിയ േമെലഴു പിള്ള
യുെട േപരിൽ വലിയ കാരുണ്യവും സേന്താഷവും വി
ശ്വാസവുമുണ്ടായിരു . തിരുമനസ്സിേല രാജ്യഭര
ണവിഷയത്തിൽ ധാനസഹായികളായിരുന്നി ള്ളതു
േകശവ(ദാസു്) പിള്ള ദിവാൻജിയും ഈ വലിയ േമെല
ഴു പിള്ളയുമാണു്. വലിയ േമെലഴു പിള്ള ് പു
നുണ്ടായി എ േകട്ടേപ്പാൾ തിരുമനസ്സിേല ണ്ടായ
സേന്താഷം എ മാ െമ പറയാൻ യാസം. ഈ
കുട്ടിെയ കാണുന്നതിനു് തിരുമനസ്സിേല വളെര ധൃ
തിയായിരി
െവ ള്ള വിവരത്തിനു േയാഗീശ്വരൻ
രാമൻ പിള്ള തിരുവനന്തപുര നി ് ഒരു സ്വകാര്യ
ക്ക
കി കയാൽ അേദ്ദഹം ഭാര്യയുെട സവരക്ഷാ
ദികൾ കഴിഞ്ഞയുടെന പു െന ഭാര്യാസേമതം വള്ള
ത്തിൽ കയറ്റി തിരുവനന്തപുര െകാ െചന്ന സമയം
ആ ിതവത്സലനും കരുണാനിധിയുമായ ആ തിരുേമ
നി ആ കുട്ടിെയ തൃൈക്കയിൽ വാങ്ങി തിരുമടിയിൽ
െവ െകാ ്, “നാമും ന െട വലിയ േമെലഴു പിള്ള
യും രാമനാമാക്കളാണേല്ലാ. അ കാരംതെന്ന വലിയ
േമെലഴു പിള്ളയുെട പു നു് ന െട അനന്തരവെന്റ
േപരുമായിരിക്കെട്ട” എ ് അരുളിെച്ചയ്തി ് ആ കുട്ടി ്
“ബാലരാമൻ” എ കല്പി േപരു വിളി . അ ് ഇള
യമുറസ്ഥാനം വഹിച്ചിരുന്നതു് ബാലരാമവർമ മഹാരാജാ
വായിരു വേല്ലാ. ഈ സംഗതി വിചാരിച്ചാൽ ആ ബാ
ലരാമൻ പിള്ളേയാളം ഭാഗ്യമുണ്ടായി ് ആ വംശത്തിൽ
മറ്റാരുമുണ്ടായിട്ടിെല്ല തെന്ന പറയാം. കുലേശഖരെപ്പ
രുമാളുെട തിരുമടിയിൽക്കയറിയിരി ന്നതിനും അവി
ടു തെന്ന കല്പി േപരു വിളി ന്നതിനും മറ്റാർ ം
സംഗതിയായിട്ടില്ലേല്ലാ.
986-ആമാ ് ബാലരാമവർമ മഹാരാജാവു തിരുമ
ന െകാ ് നാടുനീങ്ങിയ േശഷം േയാഗീശ്വരൻ രാമൻ
പിള്ള ായാധിക്യം നിമിത്തം തിരുവനന്തപുരം വി ് കു
ട്ടേമ്പരൂർ സ്വഗൃഹത്തിൽത്തെന്ന വ താമസി . എങ്കി
ലും വലിയ േമെലഴു േദ്യാഗത്തിൽനി ് അേദ്ദഹം മാ
റുകേയാ അേദ്ദഹെത്ത ആെരങ്കിലും മാ കേയാ െചയ്തില്ല.
ആജീവനാന്തം അേദ്ദഹം ആ ഉേദ്യാഗത്തിൽത്തെന്നയാ
ണിരുന്നതു്. ബാലരാമവർമ മഹാരാജാവിെന്റ കാലാന
ന്തരം രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്ന ീലക്ഷ്മീമഹാരാജ്ഞി, ീ
പാർവതീമഹാരാജ്ഞി എന്നിവർ ം േയാഗീശ്വരൻ രാ
മൻ പിള്ളയുെട േപരിൽ വളെര കരുണയുണ്ടായിരു .
അതിനാൽ ആ മഹാരാജ്ഞിമാർ വലിയ േമെലഴു പി
ള്ളയുെട േജാലികെളല്ലാം അേദ്ദഹം തെന്റ തിനിധി
യായി നിയമിച്ച “ചാങ്ങയിൽ ശങ്കരനാരായണപിള്ള”
എന്ന ആെളെക്കാ േനാക്കിക്കയും ശമ്പളം മുഴുവനും
മുറ ഇേദ്ദഹത്തിനുതെന്ന വീട്ടിൽ അയ െകാടു ന്ന
തിനു ചട്ടംെകട്ടി നടത്തി കയുമാണു് െചയ്തിരുന്നതു്.
േയാഗീശ്വരൻ രാമൻ പിള്ള 996-ആമാ ് ചിങ്ങ
മാസത്തിൽ 96-ആമെത്ത വയസ്സിൽ യശശ്ശരീരനായി
ഭവി . അേദ്ദഹെത്ത ഇേപ്പാഴും ആ കുടുംബക്കാർ അവി
െടെവ ് ആചരി വരു മു ്.

3. ബാലരാമൻ പിള്ള
ഇേദ്ദഹം ഒരു വലിയ സം തപണ്ഡിതനും കവിയും
േജ്യാത്സ്യനും മ വാദിയും ൈവദ്യനുമായിരു . ഇേദ്ദ
ഹത്തിനു രായസം, സാ തി മുതലായ സർക്കാരുേദ്യാ
ഗമുണ്ടായിരു . ഇേദ്ദഹെത്ത റി ് അറിവും ഓർമയു
മുള്ളവർ ഇേപ്പാഴും പലരുമുള്ളതിനാൽ ഈ മഹാെനപ്പറ്റി
അധികം വിസ്തരി ന്നില്ല.
ബാലരാമൻ പിള്ള ചരമഗതിെയ ാപിച്ചതു് 90-ആ
മെത്ത വയസ്സിൽ 1050-ആമാണ്ടിലാണു്. ഇേപ്പാൾ
നാേലക്കാ ് കുടുംബത്തിലുള്ള ശങ്കരനാരായണപിള്ള
അവർകൾ േമല്പറഞ്ഞ മഹാെന്റ സന്താനപരമ്പരയിലുൾ
െപ്പട്ട ആളാെണ കൂടി പറ
െകാ ് ഈ ഉപന്യാസ
െത്ത ഇവിെട സമാപിപ്പി െകാ
.
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കായംകുളം െകാ ണ്ണി
കായംകുളം െകാ ണ്ണിെയ റി േകട്ടിട്ടില്ലാത്തവരായി
തിരുവിതാംകൂറിെലന്നല്ല, േകരളത്തിൽത്തെന്ന അധി
കംേപരുണ്ടായിരി െമ േതാ ന്നില്ല. എന്നാൽ
െകാ ണ്ണി ഒരു വലിയ കള്ളനും അ മിയുമാെണന്നാ
ണു് മിക്കവരുെടയും േബാധം. വാസ്തവത്തിൽ അയാൾ
ഒരു സത്യവാനും മര്യാദക്കാരനുംകൂടിയായിരു . പര
സ്പര വിരുദ്ധങ്ങളായ ഈ ഗുണങ്ങൾ എല്ലാംകൂടി ഒരാ
ളിലുണ്ടായിരി ന്നെതങ്ങെനയാെണ ് ചിലർ വിചാ
രിേച്ചക്കാം. അതു് ഏതു കാരെമ പിന്നാെല വരു
ന്ന സംഗതികൾെകാ ് േബാധ്യെപ്പടുെമ മാ േമ
ഇേപ്പാൾ പറയു
.
െകാ ണ്ണി ജനിച്ചതു് 993-ആമാ കർക്കിടമാസ
ത്തിൽ അമാവാസിയിൽ അർദ്ധരാ ിസമയം തിരുവി
താംകൂറിൽ കാർത്തികപ്പള്ളിത്താലൂക്കിൽേച്ചർന്ന കീ
രിക്കാ
വൃത്തിയിൽ െകാ കുളങ്ങര ് സമീപമുണ്ടാ
യിരുന്ന സ്വഗൃഹത്തിലാണു്. െകാ ണ്ണിയുെട പിതാവും
വലിയ അ മിയും കള്ളനുമായിരു . അയാളുെട
ധാന ഉപജീവനമാർഗം േമാഷണംതെന്നയായിരു .
അന്ന േമാഷ്ടി കി ന്നതുെകാ ് അേഹാവൃത്തി
കഴി വ െവന്നല്ലാെത അയാൾ സമ്പാദ്യെമാ മു
ണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒരു രാ ിയിൽ ഒ ം േമാഷ്ടിക്കാൻ
തരെപ്പട്ടിെല്ലങ്കിൽ പിേറ്റദിവസം അയാളും അയാളുെട
കുടുംബത്തിലുള്ളവരും പട്ടിണിതെന്ന. അയാളുെട സ്ഥി
തി അ മാ ം േമാശമായിരു . അതിനാൽ തെന്റ
പു നായ െകാ ണ്ണിെയ യഥാകാലം വിദ്യാഭ്യാസം െച
യ്യി ന്നതിനും മ ം അയാൾ കഴിഞ്ഞില്ല.
െകാ ണ്ണി ഏകേദശം പ
വയ വെര വളെര
കഷ്ടെപ്പ ് ഒരു വിധം സ്വഗൃഹത്തിൽത്തെന്ന താമസി .
അതിെന്റ േശഷം അവൻ വിശ ് സഹിക്കാൻ പാടി
ല്ലാെതയായി ് വീട്ടിൽനി പുറെപ്പ ് അടുത്ത േദശ
മായ ഏവൂർ എന്ന സ്ഥല
െച േചർ . അവൻ
അവിെട േക്ഷ ത്തിനു സമീപ ണ്ടായിരുന്ന ഒരു പര
േദശ ാഹ്മണെന്റ മഠത്തിൽെച്ച ് ആ ാഹ്മണെന്റ
അടുക്കൽ താെനാരു മുഹമ്മദീയ ബാലനാെണ ം ദാ
രി ്യദുഃഖം നിമിത്തം ഇറങ്ങി റെപ്പട്ടതാെണ ം മ ം
പറ
േകൾപ്പിക്കയും തനി വിശ ് ദുസ്സഹമായി
ത്തീർന്നിരി ന്നതിനാൽ വല്ലതും തരണെമ ് അേപ
ക്ഷി കയും െച . ദയാലുവായ ആ ാഹ്മണൻ െകാ
ണ്ണിയുെട ദീനവചനങ്ങെള േക ം പാരവശ്യം ക ം
മനസ്സലിയുകയാൽ വാർത്ത കഞ്ഞിയിൽ കുെറ വ ം
ഉ ം ഇ ് അവനു വയറു നിറയുന്നതുവെര െകാടു .
ആ വാർത്ത കഞ്ഞി ന െട െകാ ണ്ണി ് അേപ്പാൾ
പഞ്ചാമൃതെത്തക്കാൾ മാധുര്യമുള്ളതായിേത്താന്നിെയ
പറയണെമന്നില്ലേല്ലാ.
കഞ്ഞികുടികഴിഞ്ഞതിെന്റേശഷം ആ ാഹ്മണൻ
െകാ ണ്ണിേയാടു്, “ആഹാരത്തി ള്ള വക കിട്ടിയാൽ
നിന ് ഇവിെടെയ ം താമസിക്കാേമാ?” എ േചാ
ദി . െകാ ണ്ണി സേന്താഷേത്താടുകൂടി അങ്ങെനയാകാ
െമ സമ്മതി . ഉടെന ആ ാഹ്മണൻ അവിെട േക്ഷ
ത്തിെന്റ കിഴേക്ക നടയിൽ ‘വലിയവീട്ടിൽപ്പീടിക’
എ
സിദ്ധമായി ണ്ടായിരുന്ന പീടികയിൽ െകാ
െച ് ‘ഇവെനാരു പാവെപ്പട്ട േമത്തെക്കാച്ചനാണു്.
ഇവനു് ആഹാരത്തിനു വല്ലതും െകാടുത്താൽ ഇവിെട
താമസി െകാ ം’ എ പറ
് അവെന ഏൽപ്പി .
പീടികക്കാർ അങ്ങെന സമ്മതി ് അവെന അവിെട
താമസിപ്പി കയും െച .
െകാ ണ്ണി ് ആദ്യം അവിെട നിശ്ചയിച്ച േവല
സമാനങ്ങെളടു
െകാടു കയായിരു . അതു് അവൻ
വളെര ജാ തേയാടും ശരിയായും െച കയാൽ മുത
ലാളി വളെര സേന്താഷം േതാ കയും െകാ ണ്ണി
് ഭക്ഷണം, വ ധാരണം മുതലായവ യാെതാരു
ബുദ്ധിമു ം കൂടാെത ശരിയായി െകാടു
വരി ചിപ്പം
െക ക മുതലായ ചില േജാലികൾകൂടി െകാ ണ്ണിെയ
ചുമതലെപ്പടുത്തി. കാല േമണ സാമാനങ്ങൾ അള ം
തൂക്കിയും െകാടു ക, വാ ക മുതലായി പീടികയിലു
ള്ള സകല േജാലികൾ ം ചുമതലക്കാരൻ െകാ ണ്ണി
യായിത്തീർ . െകാ ണ്ണി സകല വൃത്തികൾ ം
േത്യകെമാരു വാസനയും സ്വച്ഛതയും അതിയായ ജാ
തയുമുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ മുതലാളി ് അവനിലുള്ള
സേന്താഷവും വിശ്വാസവും അളവില്ലാെത വർദ്ധി ക
യും െച .

അങ്ങെനയിരി േമ്പാൾ ഒരിക്കൽ മുതലാളി കച്ചവ
ടസാമാനങ്ങൾ വാങ്ങിെക്കാ വരാനായി ആല ഴ
േപായി. െകാ ണ്ണിെയയും െകാ േപായിരു . അവി
െടെച്ച സാമാനങ്ങെളല്ലാം വഞ്ചിയിലാക്കി ഇേങ്ങാ
പുറെപ്പ . മേദ്ധ്യമാർഗം അതികലശലായി ഒരു േകാളും
പിശറും തുടങ്ങി. ഓളം വലിയ മലേപാെല ഉയർ ്
ഇളകിമറി
തുടങ്ങി. വഞ്ചിയിൽ െവള്ളം അടി േക
റി ടങ്ങി. വഞ്ചി മു െമ തീർച്ചയാക്കി വഞ്ചിക്കാ
രൻ “അേയ്യാ! ഞാൻ വിചാരിച്ചാൽ നിവൃത്തിയില്ല. കഴു
േക്കാൽ കുത്തീ വഞ്ചി േനെര നിൽ ന്നില്ല. ഇതാ ഓള
പ്പാത്തിയിലായിരി
. ൈദവം തെന്ന രക്ഷിക്കെട്ട”
എ ം മ ം പറ
നിലവിളികൂട്ടി ടങ്ങി. “സാമാന
ങ്ങൾ േപാകുന്നതുേപാകെട്ട. ന െട ജീവനും േപാകുമ
േല്ലാ” എ പറ
മുതലാളിയും നിലവിളി തുടങ്ങി.
അേപ്പാൾ െകാ ണ്ണി “നിങ്ങൾ വ്യസനിക്കാെതയും കല
ശൽകൂട്ടാെതയുമിരിക്കാെമങ്കിൽ വഞ്ചി ഞാൻ കരയ്ക്കടുപ്പി
ക്കാം. ചുമ്മായിരിക്കണം, നമു പടച്ചവനു ്” എ
പറ
. ൈധര്യസേമതം വഞ്ചിയുെട അമര
െച
കഴുേക്കാെലടു ് ഊന്നി ടങ്ങി. യാെതാരാപ ം
അപകടവും കൂടാെത അവൻ വഞ്ചി കടവിലടുപ്പി ക
യും െച . െകാ ണ്ണി ഇതിനുമു കഴുേക്കാൽ കുത്തി
പരിചയമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അവനു സകല േവലകൾ ം
കൃത്യാതെന്ന ഒരു വശതയുണ്ടായിരു . ഈ സംഗതി
നടന്നതിെന്റ േശഷം സാമാനങ്ങൾ െകാ വരുന്നതിനു്
ആല ഴ ം െകാച്ചി ം േപാകുേമ്പാൾ മുതലാളിയുെട
വഞ്ചിക്കാരനായിരുന്നതും െകാ ണ്ണിതെന്നയായിരു .
ഇങ്ങെന കുറ കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ െകാ ണ്ണി നിത്യവൃ
ത്തി മാ ം െകാടുത്താൽ േപാെര േതാ കയാൽ
മുതലാളി െചലവുകഴി
തിമാസം ഒരു െചറിയ സം
ഖ്യ അവനു ശമ്പളമായി ം െകാടു
തുടങ്ങി. ശമ്പളം
വാങ്ങിയാൽ അവൻ വീട്ടിൽ െകാ േപായി അവെന്റ
മാതാപിതാക്കന്മാരുെട കയ്യിൽ െകാടു കയല്ലാെത സ്വ
കാര്യമായി സമ്പാദിച്ചിരുന്നില്ല.
ഇങ്ങെനയിരുന്ന കാല ് ഒരു തങ്ങൾ കായംകുള
വ താമസി ചില മുഹമ്മദീയെര ആയുധാഭ്യാ
സവും കായികാഭ്യാസവും മ ം പരിശീലിപ്പി ന്നതായി
െകാ ണ്ണി േക . എന്നാൽ തനി ം ചിലെതാെക്ക പഠി
ക്കണെമ നിശ്ചയി ് െകാ ണ്ണി ഒരു ദിവസം ൈവകു
േന്നരം പീടികയിെല േജാലികെളല്ലാം കഴിഞ്ഞതിെന്റ
േശഷം കായംകുള
െച തങ്ങെള ക തെന്നകൂടി
വല്ലതുെമാെക്ക പഠിപ്പിച്ചാൽ െകാള്ളാെമ പറ
.
അതു േക തങ്ങൾ, ‘നിെന്ന ഒ ം പഠിപ്പിക്കാൻ പാ
ടില്ല. ഒ ം പഠിപ്പിക്കാഞ്ഞി തെന്ന നിെന്റ പിതാവു
വലിയ അ മിയായിരി
. കാലസ്ഥിതിെകാ ്
നീ അവെനക്കാൾ അ മിയായിത്തീരാനാണു് എളുപ്പം.
നിെന്ന അഭ്യാസങ്ങൾകൂടി ശീലിപ്പിച്ചാൽ നീ േലാകം
മുടി ം. അതിനു കാരണഭൂതനാകാൻ എനി മനസ്സി
ല്ല. എെന്റ ശിഷ്യൻമാർ പേരാപ വികളായിത്തീരുന്നതു്
എനി ം സങ്കടമാണു്. അതിനായിട്ടല്ല ഞാൻ എെന്റ
ശിഷ്യെര അഭ്യസിപ്പി ന്നതു്. ശ ക്കളിൽനി ണ്ടാ
കുന്ന ആപ കൾ തങ്ങൾ പറ്റാെത തടു െകാ
ന്നതിനായി മാ മാണു് പഠിപ്പി ന്നതു്. അതിനാൽ
നിെന്ന ഞാൻ അഭ്യസിപ്പി കയില്ല’ എ പറ
.
അതു േക ് ഏറ്റവും കുണ്ഠിതേത്താടുകൂടി െകാ ണ്ണി മട
ങ്ങി വ . എങ്കിലും അവൻ ഇച്ഛാഭംഗേത്താടുകൂടി ആ
ഉദ്യമം േവെണ്ട വച്ചില്ല. രാ ികാലങ്ങളിലായിരു
തങ്ങൾ തെന്റ ശിഷ്യെര അഭ്യസിപ്പിച്ചിരുന്നതു്. അതു
െകാ ണ്ണി നല്ല തരമായീർ . അവൻ പീടികയിെല
േജാലികെളല്ലാം കഴി
് അത്താഴവും കഴി ് പതിവാ
യി ആരുമറിയാെത കായംകുള
െച തങ്ങളുെട കള
രി സമീപം ഒരു സ്ഥലത്തിരു ് അഭ്യാസങ്ങെളല്ലാം
ക പഠിക്കയും േനരം െവളു ന്നതിനുമു ് പീടികയി
െല കയും െച ംെകാണ്ടിരു . അതിബുദ്ധിശാലി
യായ അവൻ അങ്ങെന മിക്ക വിദ്യകളും ആരും പഠി
പ്പിക്കാെത ക തെന്ന വശമാക്കി. അങ്ങെനയിരി
േമ്പാൾ ഒരു ദിവസം െകാ ണ്ണി ഒളിച്ചിരു ് അഭ്യാസ
ങ്ങൾ ക പഠി ന്നതു് ഒരാൾ കെണ്ട കയും വിവരം
ഉപായത്തിൽ തങ്ങെള ധരിപ്പി കയും െച . ഉടൻ
തങ്ങൾ ശിഷ്യൻമാരിൽ ചിലെര വി െകാ ണ്ണിെയ വി
ളിപ്പി കളരിയിൽ വരുത്തി. തങ്ങളുെട ശിഷ്യൻമാർ
വ വിളിച്ചി ് ഒ ം മടിക്കാെത െകാ ണ്ണി കളരിയിൽ
െച . തങ്ങൾ അവേനാടു് ‘നീ എെന്തല്ലാം പഠി ?’
എ േചാദി . ‘ഇവിെട പഠിച്ചെതല്ലാം ഞാനും പഠി ’
എ െകാ ണ്ണി മറുപടി പറ
. അതുേക തങ്ങൾ
അവെന ഒ പരീക്ഷി . അേപ്പാൾ തങ്ങളുെട സ്വ
ന്തം ശിഷ്യെരക്കാൾ അഭ്യാസവിഷയത്തിൽ െകാ ണ്ണി
േയാഗ്യനായിത്തീർന്നിരി ന്നതായിക്ക . ഇതിങ്കൽ
തങ്ങൾ ് അസൂയയല്ല, വളെര സേന്താഷമാണു് േതാ
ന്നിയതു്. ഇ യും ബുദ്ധിമാനായിരി ന്ന ഇവെന ശരി
യായി അഭ്യസിപ്പി കതെന്ന േവണം എ നിശ്ചയി
് തങ്ങൾ, പതിവായി കളരിയിൽ വ ് അഭ്യസി
െകാ ന്നതിനു് െകാ ണ്ണി ് അനുവാദം െകാടു .
പിേറ്റദിവസംമുതൽ പതിവായി െകാ ണ്ണി രാ ിേതാറും
കളരിയിൽ ഹാജരായി അഭ്യസി തുട കയും െച .
അവൻ തങ്ങളുെട അടുക്കൽനി ് അക്കാല
നട
ണ്ടായിരുന്ന െവ ്, തട മുതലായ ആയുധാഭ്യാസങ്ങളും
ഓട്ടം, ചാട്ടം, മറിച്ചൽ, തിരിച്ചൽ മുതലായ കായികാ
ഭ്യാസങ്ങളുെമല്ലാം ശീലമാക്കി. ആകപ്പാെട കുറ ദിവ
സെത്ത അഭ്യാസംെകാ െകാ ണ്ണി ഒെരാന്നാന്തരം
അഭ്യാസിയായിത്തീർ എ പറഞ്ഞാൽ മതിയേല്ലാ.
െകാ ണ്ണിയുെട അനിതരസാധാരണമായ ബുദ്ധിസാമർ
ഥ്യംെകാ ് തങ്ങൾ വളെര സേന്താഷം േതാന്നി.
ആ തങ്ങൾ ് ഈ വക അഭ്യാസങ്ങൾ മാ മല്ല ശീല
മുണ്ടായിരുന്നതു്. അയാൾ കൺെക ്, ആൾമാറാട്ടം മു
തലായ ജാലവിദ്യകളും ഹിച്ചി ണ്ടായിരു . പേക്ഷ,
അെതാ ം അധികം േയാഗി കയും ശിഷ്യെര പഠി
പ്പി കയും പതിവില്ലായിരു . െകാ ണ്ണിയുെട േപ
രിൽ അത്യധികമായി സേന്താഷവും വാത്സല്യവും േതാ
കയാൽ തങ്ങൾ ആ വക വിദ്യകളും െകാ ണ്ണി
ഗൂഢമായി ഉപേദശി െകാടു . ഇവെയല്ലാം ഹിച്ച
തിെന്റേശഷം െകാ ണ്ണി യഥാശക്തി ഗുരുദക്ഷിണയും
െകാടു . പീടികയിെല കണെക്കഴു കാരുേടയും മ ം
സഹായവും സഹവാസവും മുതലാളിയുെട ആനുകൂല്യവും
നിമിത്തം െകാ ണ്ണി ഒരു വിധം തമിഴും മലയാളവും എഴു
താനും വായിക്കാനും ശീലമാ കയും െച .

അങ്ങെനയിരി േമ്പാൾ ഒരു ദിവസം ൈവകുേന്ന
രം സന്ധ്യ മുമ്പായി ഏവൂർ േക്ഷ ത്തിെല ശാന്തിക്കാ
രൻ മൂ തുലാം ശർക്കര ് അത്യാവശ്യമാകയാൽ പണ
വും പാ വും െകാടു ് ഒരാെള പീടിയിൽ അയ . പീടി
യിലുണ്ടായിരുന്ന ശർക്കര മുഴുവനും അവസാനിച്ചിരു .
എങ്കിലും മുതലാളിയുെട വീട്ടിൽ ശർക്കര ധാരാളം േശഖ
രിച്ചി ണ്ടായിരു . വീടു് പീടികയുെട സമീപ
തെന്ന
ആയിരു . അതിനാൽ വീട്ടിൽെച്ച കുെറ ശർക്കര
എടു െകാ വരുവാനായി മുതലാളി െകാ ണ്ണിെയ
വീട്ടിേല ് അയ . െകാ ണ്ണി വീട്ടിൽ െചന്ന സമയം
അവിെടയുള്ളവെരല്ലാം പടി ര അട സാക്ഷയി കുളി
ക്കാൻ േപായിരി കയായിരു . വീട്ടിനു ചു ം വലിയ
മതിൽെക്ക മുണ്ടായിരു . െകാ ണ്ണി ര മൂ വിളി
ച്ചി ം ആരും മിണ്ടായ്കയാൽ അവൻ പാ വുംെകാ പു
റകുമറി
മതിൽെക്കട്ടിനക
കട കയും വീട്ടിെന്റ
ഇറയ
ചാറയിൽ നിറച്ചിട്ടിരുന്നതിൽനി ് ആവശ്യ
െപ്പട്ട ശർക്കര പാ ത്തിലാക്കി തലയിൽെവ െകാ
മു മറി
മതിൽെക്കട്ടിനു പുറത്തിറകയും പീടിക
യിൽ െച മൂ തുലാം ശർക്കര തൂക്കിെക്കാടു കയും
േശഷമുണ്ടായിരുന്നതു പീടികയിെല ചാറയിലാക്കി അട
വ കയും െച . പിേറ്റ ദിവസം ആേരാ പറ
്
െകാ ണ്ണി കാണിച്ച ഈ വിദ്യയും അവൻ കായംകുള
േപായി അഭ്യാസങ്ങൾ പഠി െവ ള്ള വിവരവും
മുതലാളി അറി
. അതുവെര െകാ ണ്ണി രാ ി കാ
ലങ്ങളിൽ കായംകുള േപായി അഭ്യസിച്ച സംഗതി
മുതലാളി അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഈ സംഗതികെളല്ലാം മന
സ്സിലാക്കിയതിെന്റേശഷം മുതലാളി െകാ ണ്ണിെയ അടു
ക്കൽ വിളി വീട്ടിൽനി ശർക്കര എടു െകാ വ
ന്നതു് ഏതു കാരമായിരു എ ം തങ്ങളുെട അടുക്കൽ
േപായി അഭ്യാസങ്ങൾ പഠി കയുണ്ടാേയാ എ ം മ ം
േചാദി . െകാ ണ്ണി ഒ ം മറ വയ്ക്കാെത എല്ലാം സത്യ
മായി, ഉണ്ടായതുേപാെല സമ്മതി പറ
. ഉടെന
മുതലാളി, നീ എനി ് വളെര സഹായങ്ങൾ െചയ്തി
്. അെതാ ം ഞാൻ ഒരുകാല ം മറ കയില്ല.
നിെന്റ േപരിൽ എനി വളെര സേന്താഷവും വിശ്വാ
സവുമു ്. എങ്കിലും നീ ഇവിെട താമസിക്കണെമ
േതാ ന്നില്ല. ഞാൻ ഇങ്ങെന പറയുന്നതു െകാ ്
നിന മനസ്താപവും എെന്റ േപരിൽ വിേരാധവുമുണ്ടാ
കരുതു്. എ ം നീ എെന്റ ബ വായിത്തെന്ന ഇരി
ക്കണം. ഞാൻ ആവശ്യെപ്പടുന്ന സഹായങ്ങൾ എ ം
എനി നീ െച തരികയും േവണം. എന്നാൽ കഴിയു
ന്ന സഹായങ്ങൾ ഞാൻനിന ം െച തരികയും േവ
ണം. എന്നാൽ കഴിയുന്ന സഹായങ്ങൾ ഞാൻ നിന ം
എ ം െച തരുന്നതാണു് എ പറ
് അ വെര
കണ തീർ ് അവനു െകാടുപ്പാനുണ്ടായിരുന്ന ശമ്പള
വും ആയിരംപണം സമ്മാനമായി ം െകാടു ് അവെന്റ
വീട്ടിേലക്കയ . അങ്ങെന െകാ ണ്ണി വലിയവീട്ടിൽ പീ
ടികയിൽ നി പിരി
േപാകയും െച . അ െകാ
ണ്ണി ് ഇരുപരുവയ
ായമായിരു . അതിനാൽ
അവൻ പീടികയിൽ േജാലിയായി താമസി തുടങ്ങി
യി ് ഏകേദശം പ
െകാല്ലേത്താളമായിരു െവ
വിേശഷി പറയണെമന്നില്ലേല്ലാ.
െകാ ണ്ണി സ്വഗൃഹത്തിൽ താമസമാക്കിയതിെന്റ
േശഷം അധികം താമസിയാെത കല്യാണം കഴി ് ഭാ
ര്യെയ തെന്റ വീട്ടിൽ െകാ വ . ആയിട തെന്ന
അവെന്റ മാതാപിതാക്കൻമാർ കാലഗതിെയ ാപി
േപായി. ഭാര്യ വളെര െചറുപ്പമായിരിക്കെകാ െകാ
ണ്ണി തെന്റ ഭാര്യയുെട മാതാവിെന ടി സ്വഗൃഹത്തിൽ
െകാ വ പാർപ്പി .
െകാ ണ്ണി പിതൃസമ്പാദ്യമായിേട്ടാ സ്വന്തസമ്പാ
ദ്യമായിേട്ടാ യാെതാരു മുതലുമില്ലാത്തതിനാൽ പിെന്ന
യും കാലേക്ഷപത്തിനു വളെര െഞരുക്കം തെന്നയാ
യിരു . അതിനാലവൻ തെന്റ സതീർഥ്യരായ ചില
മുഹമ്മദീയെര െട കൂ പിടി െകാ ് ചില അ മ
വ്യത്തികൾ തുടങ്ങി. അന്യരാജ്യങ്ങളിൽ െച സഹാ
യവില വ്യാജചര കൾ വാങ്ങി ഇവിെട (കായംകുള
) െകാ വ വി ലാഭെമടു കയാണു് െകാ ണ്ണി
യുെട അ മ വ്യത്തികളിൽ ആദ്യം ധാനമായി ള്ള
തു്. പിന്നീടു് ചിലരുെട ഭവനങ്ങൾ േഭദി ് അക ക
ട സർവവും െകാള്ളയിടുക, വഴിേപാക്കരുെട ൈകവ
ശമുള്ളെതല്ലാം പിടി പറി ക മുതലായവയും തുടങ്ങി.
എന്നാൽ പാവെപ്പട്ടവെരയും മര്യാദക്കാെരയും ധർമ്മി
ഷ്ഠന്മാെരയും മ ം െകാ ണ്ണി ഒരിക്കലും ഉപ വിക്കാറി
ല്ലായിരു . വലിയ ധനവാന്മാരും പച്ചെവള്ളം േപാലും
ആർ ം െകാടുക്കാത്തവരുമായ ദുഷ്ടന്മാരുെട ഭവനങ്ങ
ളിൽ മാ േമ അവൻ കയറി െകാള്ളയിടാറു . െകാ
ണ്ണി ് ഒരിക്കൽ എെന്തങ്കിലും െകാടുത്താൽ പിെന്ന
അവെര അവൻ ഒരിക്കലും ഉപ വിക്കാറില്ല. അവനു്
ഉപജീവനത്തിനു നിവ്യത്തിയില്ലാതാകുേമ്പാൾ വലിയ
ധനവാൻമാരായി ള്ളവരുെട അടുക്കൽ െച തനി
ഇ രൂപേവണം, അെല്ലങ്കിൽ ഇ പറ െന േവണെമ
പറയും. ഉടെന െകാടുത്തയച്ചാൽ പിെന്ന യാെതാരു
ഉപ വവുമില്ല. ഒരു സമയം മടക്കിെക്കാടു ന്നതിനും
അവനു വിേരാധമില്ല. വാങ്ങിയ സംഖ്യയും പലിശയും
കുറ കൂെട േവണെമങ്കിൽ അതും അവൻ െകാടുേത്ത ം.
േചാദിച്ചി െകാടുത്തിെല്ലങ്കിൽ ആ െകാടുക്കാത്തവരുെട
സർവസ്വവും നാലു ദിവസത്തിനകം െകാ ണ്ണി െകാ
ള്ളയടി െകാ േപാകുെമ ള്ളതു് നിശ്ചയമായിരു .
െകാ ണ്ണി ഇങ്ങെന െകാള്ളെചെയ്തടു ന്ന മുതലുകെള
ല്ലാം അവനും കൂ കാരുംകൂടി അനുഭവി ക മാ മല്ല
െചയ്തി ള്ളതു്. അവെന്റ വീതത്തീ ് കി ന്നതുെകാ ്
അവൻ ധാരാളമായി ധർമ്മവും െചയ്തിരു . െകാ ണ്ണി
ഈവക മുതലുകൾ സമ്പാദിക്കാറില്ല. അന്നേത്തടം സു
ഖമായി കഴി
കൂടണെമ മാ േമ അവനു വിചാമു
ണ്ടായിരു
.
സ്വേദശികളായ പാവെപ്പട്ടവെര അവൻ ധാരാളമാ
യി സഹായി െകാണ്ടിരു . െകാ ണ്ണിയുെട കൂ കാെര
ല്ലാം ആദ്യം േകവലം നിർധനൻമാരായിരു . അവെന്റ
സഹകരണം നിമിത്തം അവെരല്ലാം േമണ വലിയ
ധനികന്മാരായിത്തീർ . െകാ ണ്ണി മാ ം അധി
കം സമ്പാദ്യെമാ മുണ്ടായിരുന്നില്ല. അവെന്റ ആ ി
തന്മാരും സ്വേദശികളുമായിരുന്ന അേനകം പാവെപ്പട്ടവ
രും െകാ ണ്ണിയുെട സഹായം നിമിത്തം സമ്പന്നന്മാരാ
യിതീർന്നി
്. ഇന്ന ജാതിക്കാെര അെല്ലങ്കിൽ ഇന്ന
മതക്കാെര മാ േമ സഹായിക്കയു എ ള്ള നിർബ
ന്ധം െകാ ണ്ണി ണ്ടായിരുന്നില്ല.
ാഹ്മണനായാലും
ശൂ നായാലും സ്വജാതിയായാലും സ്ത്യാനിയായാലും,
അവെന ആ യിച്ചാൽ തന്നാൽ കഴിയുന്ന സഹായം
അവൻ െച െകാടുത്തിരു . ആകപ്പാെട േനാക്കി
യാൽ െകാ ണ്ണിമൂലം അക്കാല
സമ്പന്നന്മാരായി
തീർന്നി ള്ള ദരി ർ ം നിർധനന്മാരായിത്തീർന്നി ള്ള
ധനികർ ം സംഖ്യയില്ല.
ീവിഷയമായി ള്ള ദുർനട ം െകാ ണ്ണി സാ
മാന്യ ത്തിലധികമുണ്ടായിരു . െകാ ണ്ണി നിമിത്തം
പല ജാതിയിലുള്ള കുലടകൾ ം വളെര സമ്പാദ്യമുണ്ടാ
യി
്. ഒരു ശൂ
ീെയ അവൻ ഏകേദശം ഭാര്യയാ
യിതെന്ന വച്ചിരു . അതു് എങ്ങെനേയാ അവെന്റ
ഭാര്യയുെട തള്ള അറി
വശമാവുകയും ഭാര്യേയാടു
പറയുകയും വീട്ടിൽ വളെര ശണ്ഠകളും വഴ െമാെക്ക
ഉണ്ടാക്കിത്തീർ കയും െച . എങ്കിലും െകാ ണ്ണി ്
ആ ശൂ
ീെയ ഉേപക്ഷി ന്നതിനു മന വന്നില്ല. ഒരു
ദിവസം ആ വ്യദ്ധ (ഭാര്യയുെട തള്ള) െകാ ണ്ണിേയാടു
േനരി തെന്ന ആ ശൂ
ീയുമായുള്ള സംസർഗ്ഗം മതിയാ
ക്കണെമ പറ
. അതു െകാ ണ്ണി ് ഒ ം രസമാ
യില്ല. അതിെന റി ് അവർ തമ്മിൽ വളെര വാഗ്വാദമു
ണ്ടായി. വഴ മുറുകി വന്നേപ്പാൾ െകാ ണ്ണി േദഷ്യം
വരികയും അവൻ ഒരു കുറുവടിെകാ ് വ്യദ്ധയുെട തല ്
ഒരടി െകാടു കയും വ്യദ്ധ െപെട്ട മറി
വീണു മരി
. ഈ കഥ ആെരയുമറിയിക്കാെത െകാ ണ്ണി അ രാ
ിയിൽതെന്ന ആ വ്യദ്ധയുെട മ്യതശരീരം ഒരു പായിൽ
െപാതി
െകട്ടി വലിയ ക െവ കായ ളം കായ
ലിൽ താഴ്ത്തിക്കള
. എങ്കിലും ഒ ര ദിവസം കഴി
ഞ്ഞേപ്പാൾ എങ്ങെനേയാ സംഗതി പുറെത്താെക്ക കുേറ
േശ്ശ സംസാരമായി. അങ്ങെന അ പറ
് ഇ പറ
് വർത്തമാനം കാർത്തികപള്ളി തഹസീൽദാരുെട
െചവിയിലുെമത്തി. ഉടെന തഹശീൽദാർ (അക്കാല
മജിേ െട്ട പറയാറില്ല) െകാ ണ്ണിെയ പിടിേച്ചൽ
പ്പി ന്നതിനു േപാലീസുകാർ ഉത്തരവുെകാടു .
എങ്കിലും അവെന പിടി ന്നതിനു് അ െയളുപ്പത്തിൽ
ആർ ം കഴിഞ്ഞില്ല. െകാ ണ്ണി വലിയ അഭ്യാസിയാ
യിരുന്നതിനാൽ ഒരു പ പ
േപർ വിചാരിച്ചാലും
മ ം അവെന പിടിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. സദാ അവെന്റ
കയ്യിൽ കഠാരിയുെട ആക്യതിയിൽ ഒരായുധമുണ്ടായിരി
ം. അവെന്റ കൂെട വലിയ അഭ്യാസികളും അ മികളു
മായ പല കൂ കാരും എേപ്പാഴുമുണ്ടായിരി ം. അവെന
പിടിക്കാൻ ആർ ം ൈധര്യമുണ്ടായില്ല. ഈ സംഗതി
നടന്നതിെന്റ േശഷം േപാലീസുകാരുെട അേന്വഷണം
തുടങ്ങിയേപ്പാൾ മുതൽ െകാ ണ്ണി ഒളി ം വളെര കരുത
േലാടുകൂടിയുമാണു് നടന്നിരുന്നതു്. അതിനാൽ അവെന
േനെര കാണുന്നതിനുതെന്ന അ എളുപ്പമല്ലായിരു .
ഒരുസമയം കണ്ടാൽത്തെന്നയും ാണഭയം നിമിത്തം
അവെന ആരും പിടിക്കയുമില്ലേല്ലാ. െകാ ണ്ണി ഒളി ന
ട കയായിരു എങ്കിലും സ്വേദശം വി ് എ ം േപാ
യില്ല. കാർത്തികപ്പള്ളി, കരുനാഗപ്പള്ളി, മാേവലിക്കര
ഈ മൂ താലൂ കളിലായി ് അവൻ കഴി കൂട്ടി. പി
ടി പറി, േമാഷണം മുതലായവ അക്കാല ം അവൻ
യഥാപൂർവം നടത്തിെക്കാ തെന്ന ഇരു .
െകാ ണ്ണിയുെട അ മങ്ങൾ ദിവസം തി വർദ്ധി
കയും കായ ളം െകാ ണ്ണി എ ള്ള സിദ്ധി രാ
ജ്യെമാ
പര കയും, അേപ്പാേഴ ം അവെന ഏതു
വിധവും പിടിക്കണെമ ള്ള നിഷ്കർഷ ഗവൺേമണ്ടി
കൂടി വരികയും െച . ഒടുക്കം 1025-ആമാ ് ദിവാൻജി
കാർത്തികപ്പള്ളിത്തഹസീൽദാരുെട േപർ േനരി ്
ഒരുത്തരവയ . അതിൽ ഒരു വാരത്തിനകം െകാ ണ്ണി
െയ പിടിപ്പി ഠാണാ വിലാക്കാത്തപക്ഷം തഹശീൽ
ദാെര ഉേദ്യഗത്തിൽനി ം സ്ഥിരമായി മാ ന്നതാെന്ന
തീർച്ചയായി സ്താവിച്ചിരു . ഈ ഉത്തരവു കണ്ട
േപ്പാൾ തഹശീൽദാർ ് വളെര വിചാരവും വ്യസനവുമു
ണ്ടാക്കിെയ ള്ളതു പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ. ബുദ്ധിമാനായ
തഹശീൽദാർ െകാ ണ്ണിയുെട ഗൂഢസഞ്ചാരം ഏെത
ല്ലാം ദി കളിലാെണ ം മ ം രഹസ്യമായി നടത്തിയ
അേന്വഷണത്തിൽ അവനു േമൽപ്പറഞ്ഞ ശൂ
ീയുമാ
യി അടുപ്പമുെണ്ട ം മിക്ക ദിവസവും രാ ി കാലങ്ങ
ളിൽ അവൻ അവളുെട വീട്ടിൽ വരുെമ ം േവെറ ഒരു
ശൂ നും അവളുമായി സംസർഗ്ഗമുെണ്ട ം അയാൾ ്
ആന്തരത്തിൽ െകാ ണ്ണിേയാടു രസമിെല്ല ം മനസ്സി
ലായി. തഹസീൽദാർ ആ ശൂ ൻ മുഖാന്തരം ആരുമറി
യാെത ആ ീെയ വരുത്തി. അവേളാടു് “നിെന്ന എെന്റ
ഭാര്യയായി സ്വീകരിക്കണെമ ഞാൻ വിചാരി
.
നീ അതു സമ്മതി ന്നപക്ഷം അധികം താമസിയാെത
സംബന്ധം നടത്തണെമന്നാണു് ഞാൻ വിചാരി ന്ന
തു്. പേക്ഷ അങ്ങെനയായാൽ െകാ ണ്ണിയുമായുള്ള അടു
പ്പം േവെണ്ട െവേക്കണ്ടതായി വരും. അതും മുൻകൂട്ടി
പറേഞ്ഞക്കാം” എ പറ
. ഇതുേക ് ആ പുംശ്ച
ലി ഒരു േമത്തനുമായുള്ള അടുപ്പേത്തക്കാൾ നല്ലതു് ഒരു
തഹസീൽദാരുെട ഭാര്യയായിരി ന്നതാണേല്ലാ എ
വിചാരി . “അവിടുെത്ത ഇഷ്ടംേപാെലെയാെക്ക െച
ന്നതു് എനി സമ്മതമാണു്. അതിനുേവണ്ടി ഞാ
െനെന്തല്ലാം േവണെമങ്കിലും െചയ്യാം” എ പറ
.
“എന്നാൽ ഇ രാ ിയിൽ അവൻ വരുേമ്പാൾ നീ
ഈ മരുന്നി കുേറ പാൽ കാച്ചി അവനു െകാടുക്കണം”
എ പറ
തഹശീൽദാർ ഒരു മരു അവളുെട ൈക
യ്യിൽ െകാടു . അടുത്ത ദിവസം തെന്ന സംബന്ധം
നടത്തിക്കളയാെമ ം അതിേല േവ ന്നെതാെക്ക
വട്ടംകൂ ന്നതിനു തൽക്കാലം ഇതിരിക്കെട്ട എ പറ
തഹശീൽദാർ അമ്പതു രൂപയും െകാടു . അവൾ
അെതല്ലാം വാങ്ങി സേന്താഷേത്താടുകൂടി വിട്ടിേല
വന്ന വഴിതെന്ന ആരുമറിയാെത േപാവുകയും െച .
ഏകേദശം പാതിരായായേപ്പാൾ െകാ ണ്ണി ഏകാ
കിയായി ആ ശു
ീയുെട വിട്ടിെലത്തി. അവൻ ക ം
േത കഴുകി ശയന ഗ്യഹത്തിൽ േവശിച്ചയുടെന
അവൾ തഹശീൽദാർ പറഞ്ഞിരുന്നതു േപാെല മരുന്നി
കാച്ചിപാൽ െകാ െച െകാടു . െകാ ണ്ണി
മുേമ്പതെന്ന അവൾ പാൽ കാച്ചിെകാടു ക പതിവുണ്ടാ
യിരുന്നതിനാൽ അവൻ യാെതാരു സംശയവും കൂടാെത
പാെലടു
കുടി കയും മാ േനരം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ
േബാധരഹിതനായി വിഴുകയും െച . അേപ്പാേഴ ം
തഹസീൽദാർ മുൻകൂട്ടി ചട്ടംെകട്ടിയിരുന്നതുെപാെല
ചില സഹായികേളാടുകൂടി േപാലീസുകാർ അവിെട
എ കയും െകാ ണ്ണിെയ ബന്ധി കാർത്തികപ്പള്ളി
ഠാണാവിേല ് എടു െകാ േപാവുകയും െച .
ആ സമയം െകാ ണ്ണി തീെര േബാധമില്ലായിരു .
അവൻ ശവംേപാെല കിട കയായിരു . േപാലീസു
കാർ െകാ ണ്ണിെയ ഠാണാവിലാക്കി ൈക ം കാലിനും
വില െവ കയും അേപ്പാൾതെന്ന വിവരം തഹശീൽ
ദാരുെട അടുക്കൽ അറിയി കയും െച .

െകാ ണ്ണിെയ ഭാര്യയുെട തള്ളെയ അപായെപ്പടു
ത്തിയതു് 1015-ആമാ ് ആയിരു . അക്കാലം മുതൽ
പ
െകാല്ലം അവൻ ഒളി നട കയായിരു . അതി
നിട ് അവെന പിടി ന്നതിനു് ആരു വിചാരിച്ചി ം
കഴിഞ്ഞില്ല. ഒടുക്കം 25-ആമാ ് അവെന പിടിച്ചതു
േമല്പറഞ്ഞ കാരം ചതിച്ചാണു്. െകാ ണ്ണി സ്വേബാ
ധേത്താടുകൂടിയിരി കയാെണങ്കിൽ അ ം അവെന
ആരും പിടി കയില്ലായിരു . കുലടകെള വിശ്വസി
ച്ചാലുണ്ടാകുന്ന ഫലമിങ്ങെനയാെണ ് എല്ലാരും അറി
ഞ്ഞിരിേക്കണ്ടതാണു്.
തഹശീൽദാർ ആ രാ ിയിൽതെന്ന െകാ ണ്ണിെയ
പിടി കാർത്തികപ്പള്ളി ഠാണാവിലാക്കിയിരു എ
ള്ള വിവരത്തിനു് അടിയന്തിരത്തിൽ ഹജൂർ ് എഴിതി
യയ . അവെന ഉടെന ഠാണാപ്പാറാവുവഴി േവ ന്ന
കരുതേലാടും ബന്തവേസ്സാടുംകൂടി തിരുവനന്തപുരേത്ത
ക്കയയ്ക്കാൻ അടിയന്തിരത്തിൽത്തെന്ന ഉത്തരവു വരിക
യും െച .
െകാ ണ്ണി ് അവെന പിടി ഠാണാവിലാക്കിയ
തിെന്റ പിേറ്റ ദിവസം േനരം െവളുത്തേപ്പാേഴ ം േബാ
ധം വീണു. അേപ്പാഴാണു് താൻ ബന്ധനത്തിലകെപ്പ
ട്ടിരി കയാെണ ് അവനറിഞ്ഞതു്. ഇതു് ആ കുലട
യുെട വിശ്വാസവഞ്ചനയാൽ പറ്റിയതാെണ ് അവൻ
അേപ്പാൾ തെന്ന മന െകാണ്ടാേലാചി നിശ്ചയി
കയും െച . അ രാ ിയാകുന്നതുവെര അവൻ ഠാ
ണാവിൽത്തെന്ന കിട . ഏകേദശം പ
നാഴിക
രാ ിയായേപ്പാൾ വില കളും െപാട്ടി െകാ ണ്ണി ഠാ
ണാവിൽ നി െവളിയിൽ ചാടി ഓടിക്കള
. അവ
െന്റ ൈകയ്യിൽ സദാ ഉണ്ടായിരിക്കാറുള്ള ആയുധം ആ
ശൂ
ീയുെട വീട്ടിലുെണ്ടങ്കിൽ എടുക്കാെമ വിചാരി ്
അവൻ േനെര അേങ്ങാ തെന്ന നട . അവിെട െച
ന്നേപ്പാൾ അവളും അവളുെട ഇഷ്ടനായ ശൂ യുവാവും
കൂടി അത്താഴം കഴി
. ൈസ്വവരസല്ലാപവും െച
െകാണ്ടിരി കയായിരു . പുരയുെട വാതിൽ ചാരി
യിരുെന്നങ്കിലും സാക്ഷയിട്ടി ണ്ടായിരുന്നില്ല. അക
വിള മുണ്ടായിരു . െകാ ണ്ണി ഒ ം സംശയിക്കാെത
വാതിൽ തുറ ് അകേത്ത കട . ആ സമയം െകാ
ണ്ണി അവിെടെച്ച െമ ് അവൾ േലശം േപാലും വി
ചാരിച്ചിരുന്നില്ല. ഒരിക്കലും തിരി വരാനിടയാകാെത
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അവെന തൂക്കിെക്കാ കേയാ നാടുകട കേയാ െച
െമന്നായിരു അവരുെട വിശ്വാസം. അങ്ങെന ഇരി
െക്ക െപെട്ട െകാ ണ്ണിെയ കണ്ടേപ്പാൾ അവരുെട
മനസ്സിലുണ്ടായ വികാരങ്ങൾ ഏെതല്ലാം കാരമായിരി
െമ വായനക്കാർ അവരുെട മേനാധർമംേപാെല
ഊഹി െകാ കയല്ലാെത പറഞ്ഞറിയി ന്ന കാര്യം
യാസംതെന്ന. െകാ ണ്ണിെയ കണ്ട മാ യിൽ ര
േപരും െപെട്ടെന്നണീ ് ഒരു സം മേത്താടും വിറയേലാ
ടുംകൂടി മറയുെട ഒരരികിേല മാറിനി . െകാ ണ്ണി
മുറിക്കക
കടന്നി ് ആദ്യം കണ്ടതു കട്ടിലിെന്റ താ
െഴ കിടന്നിരുന്നതായ സ്വന്തം ആയുധം െപെട്ട കയ്യി
െലടു , െകാ ണ്ണി ആയുധെമടു ് ഒ വീശുകയും
ആ പുശ്ചലിയുെടയും അവളുെട ഇഷ്ടനായ ശൂ േൻയയും
തല താെഴ വീഴുകയും ഒരുമി കഴി
. െകാ ണ്ണി
അേപ്പാൾ പുറത്തിറങ്ങിേപ്പാവുകയും െച .
അവൻ േപായ വഴി തെന്ന ഒരു കുളത്തിൽ ഇറ
ങ്ങി കുളിയും കഴി സ്വഗൃഹത്തിെലത്തി. അേപ്പാൾ
അവെന്റ ഭാര്യ ഭർത്താവിെന േപാലീസുകാർ പിടി
െകാ േപായി ഠാണാവിലാക്കിെയ േക വിഷാദി ്
അ ജലപാനം േപാലും കഴിക്കാെത കിട കയായി
രു . െകാ ണ്ണി പുറ െച വാതിലിൽ മുട്ടി പതു
െക്ക വിളി . വിളിച്ചെതല്ലാം അവൾ േക എങ്കിലും
അതു് ഇന്നാരാെണ നിശ്ചയം വരായ്കയാൽ അവൾ
വാതിൽ തുറന്നില്ല. പിെന്ന െകാ ണ്ണി സ്വല്പം ഉറെക്ക
വിളി കയും “സംശയിേക്കണ്ട ഞാൻതെന്നയാണു്.
വാതിൽ തുറ ്” എ സ്പഷ്ടമായി പറയുകയും െച
കയാൽ അവൾ ് ആൾ ഇന്നാരാെണ മനസ്സിലാവു
കയും വിള െകാളുത്തിെക്കാ വ വാതിൽ തുറ
കയും െച . പിെന്ന അവൾ േവഗം അരി െവ . ര
േപരും അത്താഴമു . െകാ ണ്ണി പറ്റിയ അബദ്ധം
അവനും ഭാര്യ ണ്ടായ വിഷാദവും മ ം അവളും പരസ്പ
രം പറ
. പുംശ്ചലിമാരുെട ദുഷ്ടതെയ റി ം തെന്റ
ഭാര്യയുെട മേനാഗുണെത്തയും േസ്നഹേത്തയും കുറി ം
െകാ ണ്ണി ് അ ക ം േക ം അനുഭവി ം നല്ല
േപാെല അറിയാനിടയായി. അ മുതൽ അവൻ അന്യ
ീസംസർഗ്ഗെമ ള്ള ദു വൃത്തി േവെണ്ട വ കയും
െച . പിെന്ന എ ം െകാ ണ്ണി ഏകപത്നീ തേത്താ
ടുകൂടിത്തെന്നയാണു് ഇരുന്നി ള്ളതു്.
െകാ ണ്ണി തടവുചാടിേപ്പായതിെന്റ പിേറ്റദിവസം
കാർത്തികപ്പള്ളി താലൂക്കിൽ മുഴുവനും അടുത്ത േദശ
ങ്ങളിലും ഒരു വലിയ ഭൂകമ്പം തെന്നയായിരു . േനരം
െവളുത്തേപ്പാൾ െകാ ണ്ണിെയ കാണായ്കയാൽ ഠാണാമു
തൽേപ്പരും ശിപായിമാരുെമല്ലാം അണ്ടികളഞ്ഞ അണ്ണാ
െനേപ്പാെല വിഷണ്ണന്മാരായി തീർ . ഉടെന വിവരം
തഹശീൽദാെര അറിയി . തഹശീൽദാർ േകാപംെകാ
ം വ്യസനംെകാ ം പരവശനായിത്തീർ . അേപ്പാ
േഴ ം കീരിക്കാ ് ഒരു ീെയയും ഒരു പുരുഷെനയും
െവട്ടിെക്കാന്നിരി
എ ള്ള വർത്തമാനവും തഹ
ശീൽദാർ േക . അേദ്ദഹം ആകപ്പാെട പരി മി വ
ശായി. എന്താണു േവണ്ടതു്, എേങ്ങാട്ടാണു് േപാേക
ണ്ടതു് എന്നിങ്ങെനയുള്ള വിചാരംെകാ
സം ാന്ത
ചിത്തനായ തഹശീൽദാർ െകാ ണ്ണിെയ അേന്വഷി
പിടി ന്നതിനായി േപാലീസുകാെര വീ ം നിേയാ
ഗി . േപാലീസുകാർ വളെര ആളുകെള സഹായത്തി
നുകൂട്ടിെക്കാ ് നാലുവഴി ം ഓട്ടവും അേന്വഷണവും
തുടങ്ങി. തഹശീൽദാരും ഗുമസ്തനും ചില േശവുകക്കാ
രും ഒ വളെര ആളുകളുമായി കീരിക്കാേട്ട ം േപായി.
സ്ഥല
െച ശവങ്ങൾ ക യാദാ െമഴുതുകയും
അവ മറവുെച ന്നതിനുേവണ്ട ഏർപ്പാടുകൾ െച കയും
െച . മരിച്ചതു് െകാ ണ്ണിെയ പിടിക്കാൻ സഹായിച്ച
വരാെണ ് അറിഞ്ഞേപ്പാൾത്തെന്ന അവെര െകാന്ന
തു് െകാ ണ്ണിതെന്നയാെണ ം തഹശീൽദാർ തിർച്ച
െപ്പടുത്തി. ചിലരുെട അഭി ായം െകാ ണ്ണിയല്ല ഈ
ക്യത്യം നടത്തിയെത ം അവെന്റ കൂ കാരായിരിക്ക
ണെമ മായിരു . അ കാരംതെന്ന െകാ ണ്ണി തട
വുചാടിയതു് അവെന്റ സാമർത്ഥ്യംെകാ മാ മായിരി
ക്കയിെല്ല ം അവൻ ഠാണാക്കാെര സ്വാധീനെപ്പടുത്തി
അവരുെട അറിേവാടുകൂടിയായിരിക്കണെമ ം ചിലർ
അഭി ായെപ്പ . ഇങ്ങെന ഓേരാരുത്തർ ഓേരാ
പറ
തുടങ്ങി എന്നല്ലാെത ഒന്നിനും മതിയായ ലക്ഷ്യ
െമാ മില്ല. സകലദിക്കിലും സകല ജനങ്ങളുെട ഇടയി
ലും െകാ ണ്ണിെയ ം തടവുചാടിെയ ം ഇരട്ടെക്കാല
പാതകെമ ം മ മുള്ള സംസാരമില്ലാെത േകൾപ്പാനി
ല്ല. അങ്ങെന ര മൂ ദിവസം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ എല്ലാ
െമാ ശമി തുടങ്ങി. േപാലീസുകാരും മ ം കഴിയുന്ന
അേന്വഷണെമല്ലാം നടത്തീ ം െകാ ണ്ണിയുെട െപാടി
േപാലും കാൺമാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അതിനിട ് അവൻ
നാടുവി െപായ്ക്കള
എ ം ഒരു സംസാരം ചിലർ
പറ
തുടങ്ങി. പേക്ഷ, െകാ ണ്ണിയും കൂ കാരുംകൂടി
ദിവസം തി ഓേരാ അ മങ്ങളും െകാള്ളകളും വീ ം
നടത്തിെക്കാണ്ടിരുന്നതിനാൽ അവൻ എ ം േപായി
ട്ടിെല്ല തെന്നയായിരു മിക്കവരുെടയും വിശ്വാസം.
വാസ്തവം അങ്ങെനതെന്നയായിരു .

െകാ ണ്ണിയുെട അ മങ്ങളും െകാള്ളകളും വീ ം
നാൾ നാൾ വർദ്ധി വരികയാൽ അവെന പിടി
േച്ചൽപ്പി ന്നതിനു് േമലാവിൽനി ് ഉത്തരവുകൾ
ദിവസം തി വ െകാണ്ടിരു . േപാലീസുകാരുെട
അേന്വഷണവും മുറ നട െകാ തെന്നയിരു .
എെന്തല്ലാമായി ം അവെന പിടികൂടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.
അവെന്റയും കൂ കാരുെടയും ഉപ വങ്ങൾെകാ യാ
ക്കാർ കരവഴി ം വള്ളംവഴി ം സഞ്ചരിക്കാൻ നി
വൃത്തിയില്ലാെതയായിത്തീർ . െകാ ണ്ണിയും കൂ കാ
രും എേപ്പാൾ എവിെട ഉണ്ടായിരി െമ ് ആർ ം നി
ശ്ചയമില്ല. ചില ദിവസങ്ങളിൽ ചില ഓടിവള്ളങ്ങളിൽ
കയറി അവർ കായലിൽ സഞ്ചരി കയായിരി ം.
അതു് എെന്നല്ലാെമ ം എേപ്പാെളല്ലാെമ ം ആർ ം
നിശ്ചയിക്കാൻ പാടില്ലായിരു . എന്നാൽ മിക്കേപ്പാഴും
അവരുെട ഉപ വം രാ ികാലങ്ങളിലായിരു .
െകാ ണ്ണി കൂ കാർ പലരുമുണ്ടായിരു . എന്നാൽ
അവരിൽ ധാനന്മാർ േകാപ്പാറപ്പറമ്പിൽ മമ്മതു്, കടു
വാേച്ചരി വാവ, േകാട്ട റ ് ബാ കു
്, പേക്കാ
ല
നൂറാമ്മതു്, വലിയകുളങ്ങര കു
മരയ്ക്കാർ, വാ
ര്യവീ വടേക്കട
െകാ പിള്ള എന്നിവരായിരു .
ഇവെരല്ലാം വലിയ അഭ്യാസികളും അ മികളും ശക്ത
ന്മാരുമായിരു . എന്നാൽ േകാപ്പാറപ്പറമ്പിൽ മമ്മതു്
സാധുക്കെളയും ഉപ വി ന്നവനും എ ം െചയ്യാൻ
മടിയില്ലാത്തവനുമായിരു . സാധുപീഡനം െകാ ണ്ണി
വലിയ വിേരാധമായിരു . അതിനാൽ മമ്മതിെന
അവർ ഇടക്കാല ് ഉേപക്ഷി കള
. െകാ ണ്ണി
പലദിവസങ്ങളിൽ സ്വഗൃഹത്തിൽ േപാകാറുെണ്ട
മു ് പറഞ്ഞി ണ്ടേല്ലാ. അതിനാൽ ആ ഒളി നടന്ന
കാലത്തിനിട മൂ പു ൻമാരും ഒരു പു ിയും ജനി
എ ള്ളതും വ്യക്തമായിരി
.

ഇങ്ങെന െകാ ണ്ണി 1015-ആമാ വെരയും അതി
െന്റ േശഷം 1033-ആമാ വെരയും ആെക 18 വർഷം
പിടികിേട്ട ം പുള്ളിയായി ഒളി നട ം അ മ വർ
ത്തികൾ െകാ തെന്ന ഉപജീവനം കഴി ം കാലേക്ഷ
പം െച വ . 1033-ആമാ മകരമാസത്തിൽ സർ
ടി. മാധവ രായരവർകൾ തിരുവിതാംകൂർ ദിവാനായി
നിയമിക്കെപ്പ . അേതാടുകൂടി െകാ ണ്ണി
ഹപ്പി
ഴയും ആരംഭി . മാധവ രായർ ദിവാൻജിയായതിെന്റ
േശഷം രാജ്യേക്ഷമത്തിനായി അേനകം പരിഷ്കാരങ്ങൾ
െചയ്യണെമ നിശ്ചയിച്ച കൂട്ടത്തിൽ ധാനമായ ഒരു
കാര്യം െകാ ണ്ണി മുതലായവരുെട അ മവും തന്നിമി
ത്തം ജനങ്ങൾ ള്ള ഉപ വവും നിറുത്തണെമ ് ഉള്ള
തായിരു . അേദ്ദഹം അതിനു േവ ന്ന മങ്ങളും
ചട്ടംെക കളും മുറ തുടങ്ങി. ചങ്ങനാശ്ശരിയിൽ േചർന്ന
വാഴപ്പള്ളിയിൽ പാപ്പാടിയിൽ കു
പണിക്കർ കാർ
ത്തികപ്പള്ളിയിൽ തഹശീൽദാരായി നിയമിക്കെപ്പടുക
യും ആ തഹശിൽദാരുെട േപർ ദിവാൻജി െകാ ണ്ണി
െയ പിടിച്ചയ ന്നതിനു േത്യകം ഉത്തരവയ ് ചട്ടം
െക കയും െച കു
പണിക്കർ തഹശീൽദാർ നല്ല
സമർഥനും ബുദ്ധിമാനും കാര്യേശഷിയും ഉള്ളവനുമായി
രു . എങ്കിലും അേദ്ദഹം പലവിധ മങ്ങൾ െചയ്തി ം
െകാ ണ്ണിെയ പിടികിട്ടിയില്ല. ഒടുക്കം അേദ്ദഹം അവ
െന്റ കൂ കാരിൽ ചിലെര സ്വാധീനെപ്പടുത്താെത ഈ
കാര്യം ഒരിക്കലും സാധിക്കയിെല്ല തീർച്ചെപ്പടുത്തി.
പിെന്ന അതിനായി ചില അേന്വഷണങ്ങളും മങ്ങ
ളും തുടങ്ങി. ആ അേന്വഷണത്തിൽ േകാപ്പാറപ്പറമ്പിൽ
മമ്മതു് എന്നവെന െകാ ണ്ണി ഉേപക്ഷി കളയുകയാൽ
അവനു് െകാ ണ്ണിേയാടു നല്ല രസമില്ലാെത ഇരി കയാ
െണ ് അറിവു കിട്ടി; ഉടെന മമ്മതിനു് ഒരാെള അയ ്
അവെന ഉപായത്തിൽ തഹസീൽദാർ തെന്റ അടുക്കൽ
വരു കയും അവെന സമ്മാനാദികൾ െകാ സ്വാ
ധീനെപ്പടു കയും അവൻ മുഖാന്തരം െകാ ണ്ണിയുെട
മ ള്ള കൂട്ടാകാെര ടി വശീകരി കയും െകാ ണ്ണിെയ
അകെപ്പടുത്താനുള്ള കൗശലങ്ങെളല്ലാം പറ
നിശ്ച
യി കയും െച .

ഒരു ദിവസം ൈവകുേന്നരം െകാ ണ്ണിയുെട ഇഷ്ട
ധാനകൂ കാരിൽ ഒരാളുമായ വാര്യ
വടേക്കട
െകാ പിള്ള എന്നയാൾ അയാളുെട ഭാര്യാഗൃഹമായ
അമ്പിയൽ വീട്ടിൽ െകാ ണ്ണിെയ വിളി െകാ േപാ
യി ചില ലഹരിയുള്ള പദാർത്ഥങ്ങളും മ െകാടു ്
അവെന േബാധരഹിതനാക്കിത്തീർ . െകാ ണ്ണി
തലെപാക്കാൻ പാടില്ലാെത മയങ്ങി ഒരു കട്ടിലിൽ കി
ടപ്പായി. ആ സമയം മമ്മതു്, നൂറമ്മതു്, ബാ കു
്,
കു
മരയ്ക്കാർ, വാവാ, െകാ പിള്ള മുതലായവരും കൂ
ടി വലിയ കയറുകളി െകാ ണ്ണിെയ കട്ടിലിേലാടുകൂടി
വരി
െകട്ടി. െക മുറുകിതുടങ്ങിയേപ്പാൾ െകാ ണ്ണി
ക തുറ േനാ കയും, െകാ പിള്ളകുേഞ്ഞ! നീയാ
േണാ എെന്ന ചതിച്ചതു? അപ്പെന്റ മുഖ
ചിരവടി
ന്ന മാതിരി നിന െണ്ട ഞാൻവിചാരിച്ചിരുന്നില്ല.
എെന്ന ചതിച്ചവർ ം എെന്റ അനുഭവം വരരുതാത്തത
ല്ല. എ െചയ്യാം! എനി തല െപാ ന്നില്ല. എ
പറയുകയും ആ കിടന്നകിടപ്പിൽ അവെന്റ ൈകയ്യിലിരു
ന്ന ‘കത്താൾ’ എന്ന ആയുധംെകാ ് ചിലെരെയാെക്ക
െവ കയും കു കയും വലിയ മുറിവുകേളൽപി കയും
െച . അേപ്പാെഴ ം ൈക െപാക്കാൻ പാടില്ലാത്തവി
ധം െക മുറുകുകയും െകാ പിള്ള മുതൽേപർ ആയുധം
തട്ടിെയടു
മാ കയും െച . പിെന്ന േപാലീസുകാ
രും അവരുെട കൂെടയുണ്ടായിരുന്നവരും മ ംകൂടി െകാ
ണ്ണിെയ കട്ടിേലാടുകൂടിെയടു
കാർത്തികപ്പള്ളിയിൽ
ഠാണാവിൽെകാ േപായി ആക്കി. പിേറ്റദിവസം രാ
വിെല തഹശീൽദാരേദ്ദഹം ഠാണാവിൽ െച ് െകാ
ണ്ണി വില വയ്പി കയും അേനകം കുന്തക്കാർ,
വാളൂരിപ്പിടിച്ച േപാലീസുകാർ മുതലായി അേനക മാളു
കെള ട്ടി അവെന ഠാണാപ്പാറാവുവഴി തിരുവനന്തപുര
േത്ത ് അയ കയും െച . െകാ ണ്ണിെയ തിരുവനന്ത
പുര ് െകാ െചന്നിരി ന്നതായി അറിഞ്ഞയുടെന
ദിവാൻജി അവെന കേച്ചരിയിൽ വരുത്തിക്കാണുകയും
പന്തിരു ഠാണാ1 വിലാക്കി േത്യകം സൂക്ഷി ന്നതിനു്
ഉത്തരവുെകാടു കയും അവെന്റ േപരിലുണ്ടായിരുന്ന
േക കെളല്ലാം മുറ വിസ്തരി വിധി കല്പി ന്നതിനു
േവ ന്ന ഏർപ്പാടുകെളല്ലാം െച കയും െച .
െകാ ണ്ണിെയ പിടി ബന്ധനത്തിലാ ന്നതിനു
സഹായി കയും മി കയും െചയ്തവരിൽ ധാനൻ
മാർ െകാ പിള്ള, െകാ കു
്, മമ്മതു്, എന്നിവരായി
രു . അവരിൽ കീരിക്കാ
വ്യത്തിയിൽ കണ
തകഴിയിൽക്കാരൻ െകാ കു
പിള്ള കൃഷ്ണപുരം
പാർവത്യവും െകാ പിള്ള പത്തിയൂർ പാർവത്യവും
മമ്മതിനു് ഇടവാ മുതൽേപ്പരുേവലയും തഹശീൽദാര
േദ്ദഹം ശുപാർശ െച െകാടുപ്പി . എങ്കിലും അവരും
െകാ ണ്ണിയുെട കൂ കാരും അവെന ബന്ധിക്കാൻ കൂടിയ
വരുമായ കടുവാേച്ചരി വാവ, േകാട്ട റ ് ബാ കു
്,
ചേക്കാല
നൂറൂമ്മതു്, വലിയകുളങ്ങര കു
മരക്കാർ
എന്നിവരും താമസിയാെത ഓേരാ േക കളിലകെപ്പ .
14 വർഷം വീതം കഠിന തടവിനു വിധിക്കെപ്പ ് പന്തി
രുഠാണാവിൽ െകാ ണ്ണിയുെട അടുക്കൽ തെന്ന െച
േചർ . അവെര കണ്ടേപ്പാൾ സേന്താഷേത്താടുകൂടി
െകാ ണ്ണി “എന്താ കൂട്ടെര! ഞാൻപറഞ്ഞതുേപാെല
പറ്റി, ഇേല്ല” എ േചാദി . അേപ്പാൾ അവർെക്കല്ലാം
എ മാ ം പശ്ചാത്താപമുണ്ടായി എ പറയാൻ
യാസം. െകാ ണ്ണി തെന്റ േപരിലുള്ള േക കൾ വിസ്തരി
തീരുന്നതിനുമു ് ഠാണാവിൽ കിട തെന്ന 1034-ആ
മാ
കന്നിമാത്തിൽ തെന്റ 41-ആമെത്ത വയസ്സിൽ
ചരമഗതിെയ ാപി കയും െച . െകാ ണ്ണിെയ
പിടികൂടി തിരുവനന്തപുരേത്തക്കയച്ചതു് 33-ആമാ
മിഥുനമാസത്തിലായിരു . അവനു് ആെക 91 ദിവസം
മാ േമ തടവിൽ കിട കഷ്ടെപ്പേടണ്ടിവ
.
െകാ ണ്ണി കാഴ്ചയിൽ നല്ല സുന്ദരനും ആജാനുബാ
ഹുവും െവളു
ചുവന്ന നിറേത്താടു കൂടിയ േകാമളനുമാ
യിരു . അവെന്റ വിരിഞ്ഞ െന ം ഒതുങ്ങിയ അരയും
വട്ടമുഖവും നീണ്ടക കളും വളഞ്ഞിരുണ്ട പുരികങ്ങളും
എ േവണ്ട, സകല അവയവങ്ങളും അത്യന്തം മേനാഹ
രങ്ങളായിരു . അവെന്റ സംഭാഷണം വളെര ശാന്തവും
മധുരവുമായിരു . െകാ ണ്ണി ആെക ര
ീകെള
യും ഒരു പുരുഷെനയുമല്ലാെത െകാന്നിട്ടില്ല. അവെന്റ
കൂ കാരായിരുന്ന മമ്മതു മുതലായവരുെട അ മങ്ങൾ
വിചാരിച്ചാൽ െകാ ണ്ണി വളെര മര്യാദക്കാരനായിരു
എ തെന്ന പറയാം.
െകാ ണ്ണി മൂ പു ന്മാരും ഒരു പു ിയുമാണു
ണ്ടായിരുന്നെത മു പറഞ്ഞി ണ്ടേല്ലാ. അവരിൽ
ഥമപു ൻ ഒരു ശിക്ഷയിലകെപ്പ ജയിലിൽക്കിട
തെന്ന മരി . രണ്ടാമെത്ത പു നും ഒരു ശിക്ഷയിലക
െപ്പ ജയിലിലാക്കെപ്പ െവങ്കിലും അവൻ തടവു ചാടി
െപായ്ക്കള
. അവനിേപ്പാൾ ഉേണ്ടാ ഇല്ലേയാ, ഉെണ്ട
ങ്കിൽ തെന്ന എവിെടയാണു് എെന്നാ ം രൂപമില്ല. മൂ
ന്നാമെത്ത പു ൻ ഇേപ്പാൾ കച്ചവടംെച ് ഓച്ചിറയും,
പു ി എരുവയിൽ ഭർ ഗൃഹത്തിലും താമസി വരു .
ഇ യുെമാെക്കയാണു് കായംകുളം െകാ ണ്ണിയുെട ജീ
വിതകഥാസംേക്ഷപം. ഇനി െകാ ണ്ണിയുെട ഓേരാ
അ മ വൃത്തികളും അ തകർമങ്ങളും പിന്നാെല വി
വരിക്കാം.
െകാ ണ്ണി ആൾമാറാട്ടം, കൺെക ് മുതലായ ജാല
വിദ്യകളും അഭ്യസിച്ചി െണ്ട ് മു പറഞ്ഞി ണ്ടേല്ലാ.
എന്നാൽ അവൻ അവെയാ ം സാധാരണ ഉപേയാ
ഗിക്കാറില്ല. നിവൃത്തിയില്ലാെതവരുന്ന അവസരങ്ങളി
േല അവ േയാഗിക്കാവൂ എന്നാണു് അവെന്റ ഗുരുനാ
ഥനായ തങ്ങൾ അവേനാടു പറഞ്ഞിരുന്നതു. എങ്കിലും
െകാ ണ്ണി ഒരു വിദ്യ ഒരിക്കെലാ
േയാഗി േനാ
ക്കി. െകാ ണ്ണിയുെട സ്വേദശമായ കീരിക്കാ ് ഏറ്റവും
ധനവാനായ ഒരു നായരുണ്ടായിരു . കുടുബകാര്യങ്ങ
െളല്ലാം അേന്വഷി നടത്തിയിരുന്നതു് അയാൾ തെന്ന
യായിരു െവങ്കിലും അയാളുെട സ്ഥിരതാമസം ഭാര്യാഗൃ
ഹത്തിലായിരു . അയാൾ ഭാര്യ പുതുതായി ഒരു വീടു
പണിയി െകാടു . അതു് അകേമ നിരയും പുറേമ ഭി
ത്തിയുമായി വളെര ഉറേപ്പാടും ബലേത്താടുംകൂടിയാണു്
പണിയിച്ചതു്. ആ പുരപണി നട െകാണ്ടിരുന്നേപ്പാൾ
അയാളുെട ഒരു േസ്നഹിതൻ പുരപണി കാണായായി
് അവിെട െച . പണികെളല്ലാം േനാക്കിയി ് ആ
മനുഷ്യൻ, പുര ഭിത്തിേയാ നിരേയാ ഏെതങ്കിലും ഒ
േപാേര? ര ംകൂടി ഇെതന്തിനാണു്? എ േചാദി .
അേപ്പാൾ നായർ “പെണ്ടാെക്ക അതുമതിയായിരു .
ഇതു െകാ ണ്ണിയുെട കാലമായതുെകാ ് അതു േപാരാ.
ഭിത്തിേയാ നിരേയാ ഒ ് മാ മായിതുന്നാൽ അവൻ
കുത്തിെപ്പാളി ് അക
കട ം ര ംകൂടി െപാളി
് അക കടക്കാൻ അ െയളുപ്പമല്ലേല്ലാ” എ പറ
. “അതു ശരിതെന്ന” എ മേറ്റയാൾ സമ്മതി
കയും െച . ഇങ്ങെന ഇവർ തമ്മിൽ പറഞ്ഞ ഈ വർ
ത്തമാനം എങ്ങെനേയാ െകാ ണ്ണി അറി
. എങ്കിലും
തൽക്കാലം അവെനാന്നിനും േപായില്ല.
പുരപണിയും വാ ബലിയും ഗൃഹ േവശവുെമല്ലാം
കഴി
ഭാര്യാപു ാദികേളാടുകൂടി നായർ പുത്തൻപുര
യിൽ താമസവുമായി. നായർ നല്ല കാര്യസ്ഥനും കണിശ
ക്കാരനുമായിരു . െപാ പണയം കിട്ടാെത അയാൾ
ആർ ം ഒരു െകാ കാശുേപാലും കടം െകാടു ക
പതിവില്ല. പലരും പണയം െവ ് അയാേളാടു പണം
വാങ്ങാറുണ്ടായിരു . ഒരിക്കൽ അവിെട അടുക്കൽത്ത
െന്നയുള്ള ഒരാൾ ് ഒരായിരം രൂപ ് ഒരത്യാവശ്യം
േനരിടുകയാൽ ഏകേദശം രണ്ടായിരം രൂപ വില ള്ള
െപാൻപണ്ടങ്ങൾ ഇയാളുെട അടുക്കൽ പണയംെവ
രൂപ വാങ്ങി െകാ േപായി. ആ വിവരവും എങ്ങെന
േയാ െകാ ണ്ണി അറി
.
അങ്ങെനയിരി േമ്പാൾ െകാ ണ്ണി ം െചലവി
െനാ മില്ലാെത ഒരിക്കൽ വലിയ െഞരുക്കമായിത്തിർ
. ഏെതങ്കിലും ഈ നായരുെട അടുക്കൽേപായി േചാ
ദിക്കാം എ വിചാരി ് അവൻ അയാളുെട അടുക്കൽ
െച ്, എനി ് ഒരു നൂറു രൂപ ് ഒരത്യാവശ്യം േനരി
ട്ടിരി
. ഇവിെടയുെണ്ടങ്കിൽ കിട്ടിയാൽെക്കാള്ളാം
എ പറ
.
നും

നായർ: അത്യാവശ്യം, െചലവിെനാ മില്ല, അതു
തെന്ന അേല്ല? ആേട്ട, രൂപ ഞാൻതരാം.
എന്നാലതു െകാ ണ്ണിെയ േപടിച്ചിട്ടാെണ
വിചാരിക്കരുതു്. െകാ ണ്ണിയുെട അ മെമാ ം
ഇവിെട പ കയില്ല. അതു കരുതിത്തെന്നയാണു്
ഞാൻപുര പണിയിച്ചിരി ന്നതു്.
െകാ ണ്ണി: അതു ഞാൻ പുരപ്പണിക്കാല തെന്ന
അറി
. ഭയെപ്പടുത്തി പണം വാ ക എനി
പതിവില്ല. മര്യാദ േചാദി ം കിട്ടിെയ
ങ്കിൽ വാ ം ഇെല്ലങ്കിൽ പിെന്ന േവെറ വഴി
േനാ ം. അങ്ങെനയാണു് പതിവു്.
നായർ: ശരിതെന്ന. അെതനിക്കറിയാം. എങ്കിലും െവ
റുേത ഇവിെട വ ് വിഢ്ഢിത്തം കളിേക്കണ്ട
എ വിചാരി പറ
എേന്നയു .
ഇങ്ങെന പറ
് നായർ നൂറു രൂപയും എണ്ണിെക്കാടു
. െകാ ണ്ണി വാങ്ങിെക്കാ േപാവുകയും െച . നാ
യർ പണം െകാടുത്തതുെകാ ് െകാ ണ്ണി വലിയ
സംശയമായിത്തീർ .“ഇനി ഇയാെള ഉപ വി ന്നതു
കഷ്ടവും ന െട പതിവിനു് വിപരിതവുമാണു്. എങ്കിലും
ഇയാളുെട ഊറ്റത്തിനു ഇയ്യാെള ഒ പറ്റിക്കാെതയിരി
ന്നതു് ശരിയല്ല. ആെട്ട, തരം വരും. അേപ്പാൾ േനാ
ക്കാം” എന്നിങ്ങെന വിചാരി െകാ ണ്ണി ആ നായെര
കളിപ്പി ന്നതിനു തരംേനാക്കിെക്കാണ്ടിരു .

അഞ്ചാറു മാസം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ ഒരു ദിവസം
സന്ധ്യാസമയ ് നായർ എണ്ണേത കുളിക്കാനാ
യി വിട്ടിൽനി ് ഇറങ്ങിേപ്പായി. അയാളുെട ഭാര്യ
അടുക്കളയിേല ം േപായി. മാ കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ ഭർ
ത്താവു മുറ്റ
വ നി വിളി ന്നതായി ആ ീ
േതാന്നി. അവർ പുറേത്ത വന്നേപ്പാൾ അവർ
േതാന്നിയതുേപാെല തെന്ന കാണുകയും െച കയാൽ
“കുളിക്കാൻ േപായി ് കുളിക്കാെത േപാന്നെതന്താണു്?”
എ േചാദി . മുറ്റ നിന്നയാൾ, “ഇന്നാൾ ന െട
കൃഷ്ണപിള്ള ചില പണ്ടങ്ങൾ ഇവിെട പണയംെവ ്
ആയിരം രൂപ വാങ്ങിെക്കാ േപായിേല്ല? അതു
പലിശേയാടുകൂടി െകാ വന്നിരി
. ആ പണയ
െമടു െകാടുക്കണം. എെന്റ ൈകയ്യിൻേമെലാെക്ക
എണ്ണയാണെല്ലാ, അതുെകാ ് താേക്കാെലടു
െപ
ട്ടിതുറ ് ആ പണ്ടങ്ങൾ എടു ് ഇേങ്ങാ തരികയും,
ഈ പണം െപട്ടിയിൽെവ പൂട്ടി താേക്കാൽ പതിവുള്ള
സ്ഥല തെന്ന െവേച്ച കയും േവണം” എ പറ
് ഒരു വലിയ ജാളിക2 ഇറയ
െവ . ആ ീ
അയാൾ പറഞ്ഞതുേപാെല ഒെക്ക െച . അയാൾ പണ്ട
ങ്ങളുെമടു
പുറേത്തക്കിറങ്ങിേപ്പായി.
ീ വീ ം
അടുക്കളയിേല ം േപായി.
അതിെന്റ േശഷം പ പതിന ദിവസം കഴിഞ്ഞ
േപ്പാൾ പണയംെവ പണംവാങ്ങിെക്കാ േപായ കൃ
ഷ്ണപിള്ള പണവും പലിശയും െകാ വ . ആ ധനി
കനായ നായർ മുതലും പലിശയുെമല്ലാം കണ പറ
് എണ്ണിവാങ്ങിയതിെന്റ േശഷം പണയപ്പണ്ടങ്ങെള
ടു ് െകാടുക്കാനായി താേക്കാെലടു
െപട്ടിതുറ .
അേപ്പാൾ അതിൽ ഒരു വലിയ “ജാളിക” ഇരി ന്നതാ
യി ക . അയാൾ വളെര അ തെപ്പ . താനറിയാെത
ഈ “ജാളിക” പൂട്ടിെവച്ചിരുന്ന െപട്ടിയിൽ വന്നെതങ്ങ
െനെയ സംശയി ് അയാൾ ഭാര്യെയ വിളി േചാ
ദി .
ഭാര്യ: അേല്ല! അതു നിങ്ങൾ തെന്ന െകാ വ ത
എെന്നെക്കാ
െപട്ടിയിൽ െവയ്പിച്ചതേല്ല?
എന്താ ഈയിെട ഇ വലിയ മറവി?
നായർ: ഞാനിങ്ങെന ഒരു ജാളിക െകാ വ
േവാ? അ തം തെന്ന. ഇെതന്നായിരു

്

ത
?

ഭാര്യ: ഇേന്ന പേത്താ പതിനേഞ്ചാ ദിവസമായിരി
ം. അതിലധികമായിട്ടില്ല. ഇന്നാെളാരുദിവ
സം സന്ധ്യ ് എണ്ണേത െകാ കുളിക്കാൻ
േപായിേല്ല? അന്നാണു്.
നായർ: അെന്നന്നല്ല, ഒരിക്കലും ഇങ്ങെന ഒരു ജാളിക
ഞാൻ നിെന്റ കയ്യിൽെകാ വ തരികയുണ്ടാ
യില്ല.
ഭാര്യ: ഇങ്ങെന പറഞ്ഞാൽ വിഷമമാണു്. കുളിക്കാ
നായി ഇറങ്ങിേപ്പായി മാ കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ
നിങ്ങൾ തിരിെയ വ മുറ്റ
നി െകാ ്
എെന്ന വിളി കയും ഞാൻ പുറേത്ത വന്ന
േപ്പാൾ കൃഷ്ണപിള്ള പണവും പലിശയും െകാ വ
ന്നിരി
െവ ം നിങ്ങളുെട കയ്യിേന്മെലാെക്ക
എണ്ണയുള്ളതുെകാ
ഞാൻ താേക്കാെലടു
െപട്ടിതുറ പണയപ്പണ്ടങ്ങെളല്ലാെമടു
തരി
കയും ഈ ജാളികെയടു
െപട്ടിയിൽ െവ പൂട്ടി
താേക്കാൽ പതിവുസ്ഥല
െവ കയും െചയ്യ
ണെമ ് നിങ്ങെളേന്നാടു പറയുകയും ജാളിക
ഇറയ
െവ തരികയും െചയ്തതു് ഈ ദിവസ
ത്തിനിട നിങ്ങൾ മറ േപാേയാ? എന്നാൽ
അ തം തെന്ന.
നായർ: ാ പറയുന്ന നിേന്നാടു് എ പറയു ?
ആേട്ട, എന്നി നീയാ പണ്ടങ്ങെളാെക്ക എ
െച ?
ഭാര്യ: ഞാെനടു
ത .

നിങ്ങളുെട കയ്യിൽ െകാ

വ

നായർ: അേയ്യാ! ഇങ്ങെന േഭാ പറയരുതു്. െപ
ങ്ങൾ ധാരാളം െപാളി പറയുന്നവരാണു്.
എന്നാൽ ഇങ്ങെന ആരും പറ
േകട്ടിട്ടില്ല.
നീയും ഇതിനുമു ് എേന്നാടിങ്ങെന പറഞ്ഞിട്ടി
ല്ല. ഇേപ്പാൾ നിെന്റ ബുദ്ധി ് എേന്താ സ്വല്പം
— സ്വല്പമല്ല, വളെര — വല്ലായ്മ സംഭവിച്ചി
്.
അതാണിങ്ങെന പറയുന്നതു്.
ഭാര്യ: എെന്റ ബുദ്ധി ് ഒരു വല്ലാമയും വന്നിട്ടില്ല. വാസ്ത
വം പറഞ്ഞാൽ പറയുേന്നാരുെട ബുദ്ധി തെന്ന
യാണു് ഇേപ്പാൾ ഏതാ ് വല്ലായ്മ പറ്റിയിരി
ന്നതു്.
ഇങ്ങെന ഇവർ തമ്മിൽ ഏതാനും വാഗ്വാദം കഴിഞ്ഞ
തിെന്റ േശഷം നായർ ജാളികയഴി കുടഞ്ഞി . ഹാ!
കഷ്ടം! അതിലുണ്ടായിരുന്നതു് മുഴുവനും കരിങ്കൽച്ചില്ലി.
അേയ്യാ! എെന്നാരു നിലവിളിേയാടുകൂടി നായർ മൂർച്ഛി
നില
പതി . നായരുെട പാരവശ്യം ക ഭാര്യയും
േബാധംെക വീണു. നായെര കൃഷ്ണപിള്ളയും ഭാര്യെയ
സമീപ
നിന്നിരുന്ന ദാസിയും താങ്ങിപ്പിടി ര േപ
രുേടയും മുഖ
കുേറേശ്ശ െവള്ളം തളിച്ചി വിശറിെയടു
വിശി ടങ്ങി. മാ േനരം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ നായർ
ക തുറ ് എണീറ്റിരു . അയാൾ ൈധര്യെത്ത അവ
ലംബി െകാ ് “ആെട്ട കൃഷ്ണപിേള്ള! പറ്റിയെതാെക്ക
പറ്റി. േപായെതാെക്ക േപാകേട്ട. ഇനി ന െട ഏർ
പ്പാടു തീർക്കാെനന്താണു് േവണ്ടെത പറയൂ” എ
പറ
.
കൃഷ്ണപിള്ള: ഞാെന പറയു ? എല്ലാം നിങ്ങൾത
െന്ന നിശ്ചയിച്ചാൽ മതി.

നായർ: നിങ്ങളുെട പണ്ടങ്ങൾ ൈകേമാശം വ േപാ
യി. ഇനി നിങ്ങൾ പകരം പണ്ടങ്ങൾ പണി
യി തരികേയാ വില തരികേയാ െചയ്യാം. അത
ല്ലാെത നിവ്യത്തിയില്ലേല്ലാ. അതിേലതാണു േവ
ണ്ടെത പറയൂ.
കൃഷ്ണപിള്ള: എനി പണ്ടമാെണങ്കിൽ എെന്റ പണ്ട
ങ്ങൾതെന്ന കിട്ടണം. അെല്ലങ്കിൽ വില മതി.
പകരം പണിയി തരണെമന്നില്ല.
നായർ: ആെട്ട വില എ

വരും?

കൃഷ്ണപിള്ള: അതു നമ്മൾ അ തെന്ന തീർച്ചെപ്പടുത്തീ
ണ്ടേല്ലാ. രണ്ടായിരം രൂപ വില െണ്ട നി
ങ്ങൾ തെന്നയേല്ല അ സമ്മതി പറഞ്ഞതു്.
എനി ് അതു കിട്ടിയാൽ മതി. ഞാൻ മര്യാദ
േക്കെടാ ം പറയുകയില്ല.
1
2

െസൻ ൽ ജയിൽ
പണിസഞ്ചി
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നായർ: ശരി. രണ്ടായിരം രൂപ തേന്നക്കാം. എന്നാൽ
തൽക്കാലം മുഴുവനും തരുന്നതിനു് ഇവിെട പണം
ഇല്ലാെതയിരി
. നിങ്ങൾ െകാ വ തന്ന
തിൽ നി ് ആയിരം രൂപ െരാക്കം തേന്നക്കാം.
ആയിരം രൂപ തൽക്കാലം ഞാെനാരു മാ
ണം എഴുതിത്തരാം.
കൃഷ്ണപിള്ള: ധാരാളം മതി. മാണം തെന്ന േവണെമ
ന്നില്ല. നിങ്ങൾ തേന്നക്കാെമ വാ പറഞ്ഞാ
ലും മതി.
നായർ: അതു േപാരാ. മനുഷ്യാവസ്ഥ
മാണമുണ്ടാ
യിരിേക്കണ്ടതു് അത്യാവശ്യമാണു്. പണേമർ
പ്പാടാെണങ്കിൽ ലൗകികവും ദാക്ഷിണ്യവും ആവ
ശ്യമില്ല. എ പറ
് നായർ ആയിരം രൂപ
െറാക്കം എണ്ണിെക്കാടു കയും ഒേരാലെയടു 3
വാർ മുറി ആയിരം രൂപ ് ഒരു മാണെമ
ഴുതിെകാടു കയും െചയ്തി “കൃഷ്ണപിേള്ള! ഈ
ആയിരം രൂപ മുപ്പതു ദിവസത്തിനകം ത ഞാ
നീ മാണം മടക്കി വാങ്ങിെക്കാള്ളാം. എന്നാൽ
നിങ്ങൾ ഈ സംഗതി ആേരാടും പറ
േപാക
രുതു്. പണം േപാകുന്നതിലല്ലാ, വല്ലവരുെമാെക്ക
പരിഹസി ന്നതു് േകൾ ന്ന കാര്യമാണു് സങ്ക
ടം” എ പറ
.
കൃഷ്ണപിള്ള: ഞാൻപറഞ്ഞി ് ഈ സംഗതി പുറ േപാ
വുകയില്ല. നിശ്ചയം തെന്ന എ പറ
കൃഷ്ണ
പിള്ള പണവും മാണവുെമടു ് പുറത്തിറങ്ങി
േപ്പായി.
ഇ യും കഴിഞ്ഞേപ്പാേഴ ം നായരുെട ഭാര്യ ം േബാ
ധം വീണു. അവരും എണീ പൂമുഖ
നായരുെട അടു
ക്കൽ വ . വിഷാദി വിചാരമഗ്നനായി ഒ ം മിണ്ടാ
െതയിരുന്നിരുന്ന നായെര കണ്ടി ഭാര്യ വ്യസനി െകാ
് ഓേരാ ം പറ
തുടങ്ങി. ആ സമയം ന െട
െകാ ണ്ണി അവിെടേക്കറിെച്ച ് ഈ ഭാര്യാഭർത്താ
ക്കൻമാെര കണ്ടി ് “ഇെന്നന്താ ര േപരും ഒരുത്സാഹ
മില്ലാെത വലിയ വിചാരത്തിൽ മുഴുകിയവെരേപ്പാെലയാ
യിരി ന്നതു്” എ േചാദി . ഉടെന ഭാര്യ അവിെടയു
ണ്ടായിരുന്ന സംഗതികെളല്ലാം െകാ ണ്ണിെയ പറ
േകൾപ്പി . അതു നായർ ് ഒ ം രസിച്ചില്ല. സംഗതി
ആെരയും അറിയിക്കാെത കഴിക്കണെമന്നായിരു വ
േല്ലാ അയാളുെട വിചാരം. അതു ഭാര്യ മനസ്സിലാക്കി
യില്ല. പറ
തുടങ്ങിയേപ്പാൾ നായർ ര മൂ
ാവ
ശ്യം ചില ആംഗ്യങ്ങൾെകാ വിലക്കി. അെതാ ം
ആ ീ ക മില്ല. വർത്തമാനങ്ങെളാെക്ക േക കഴി
ഞ്ഞേപ്പാൾ െകാ ണ്ണി നായരുെട േനെര േനാക്കിയി ്
“അേയ്യാ കഷ്ടം! ഇതു വലിയ കുറച്ചിലായിേപ്പായി. പുര
എങ്ങെന പണിയിച്ചാലും െകാ േപാകുന്നവൻ െകാ
േപാകതെന്ന െച െമ ് ഇനിെയങ്കിലും മനസ്സിലാക്കി
യാൽ െകാള്ളാം. െകാ ണ്ണി വല്ലതും േവണെമങ്കിൽ
പുര കുത്തിെപ്പാളി ് അക
കടന്നി േവണെമന്നില്ല.
െകാ ണ്ണി പുറ
നിന്നാലും േവണെമങ്കിൽ അക
ള്ളതു പുറ
വരും. ഇതാ കൃഷ്പിള്ളയുെട പണ്ടങ്ങൾ.
എല്ലാം ഇേല്ല എ േനാക്കിെക്കാള്ളണം. െകാ െച
െകാടു ് ഉടെന നിങ്ങളുെട രൂപയും മാണവും
മടക്കിവാങ്ങിെക്കാ േപാരണം. എനിക്കിതിെലാ ം
േവണ്ട. ഇനിെയങ്കിലും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞി ള്ളതു േപാെല
ഊറ്റം പറയാതിരുന്നാൽ മതി” എ പറ
പണ്ട
ങ്ങെളല്ലാം നായരുെട മുമ്പിൽ വച്ചി െകാ ണ്ണി ഇറങ്ങി
േപ്പാവുകയും െച . പണ്ടങ്ങൾ കിട്ടിയതുെകാ നാ
യർ വളെര സേന്താഷമുണ്ടായി. എങ്കിലും അയാളുെട
മുഖം ആ സമയം പുളിേശ്ശരി കുടിച്ചതുേപാെല ഇരു
എ ള്ളതു പറയണെമന്നില്ലേല്ലാ. ഭാര്യയുെട മനസ്സിൽ
അ തേമാ ലജ്ജേയാ അധികമുണ്ടായെത തീർച്ച
പറവാൻ യാസം. െകാ ണ്ണി ആൾമാറാട്ട വിദ്യയിലും
അദ്വിതീയനായിരു െവ ള്ളതു് ഈ കഥെകാ സ്പ
ഷ്ടമാകു ണ്ടേല്ലാ. ഈ സംഗതി സിദ്ധമായേപ്പാൾ
നാ കാരുെടയിടയിൽ െകാ ണ്ണിെയ റി ണ്ടായിരു
ന്ന ഭയവും ബഹുമാനവും ശതഗുണീഭവി .
ഇനി െകാ ണ്ണിയുെട തൽക്കാേലാചിത കർത്തവ്യ
ജ്ഞാനത്തിനു ദൃഷ്ടാന്തമായി ് ഒരു സംഗതി പറയാം.
ഒരിക്കൽ െകാ ണ്ണി െചലവിെനാ മില്ലാെത ബു
ദ്ധിമു കയാൽ കായംകുള
ധനവാനായ ഒരു നായരു
െട അടുക്കൽ െച നൂറു പറ െന കിട്ടിയാൽ െകാള്ളാ
െമ പറ
. നായർ ‘പണം െകാ വന്നി േണ്ടാ’
എ േചാദി . ‘പണം തൽക്കാലം ൈകവശമില്ല’
എ െകാ ണ്ണി മറുപടി പറ
.
നായർ: ഇവിെട െന ള്ളതു് വിൽക്കാനാണു് ഇട്ടിരി
ന്നതു്. െവറുെത വല്ലവർ ം വാരിെക്കാടുക്കാനല്ല.
പണേമാ അതിെല്ലങ്കിൽ പണയേമാ െകാ വ
ന്നാൽ െന തരാം. അല്ലാെത നിവ്യത്തിയില്ല.
െകാ ണ്ണി: തീർച്ചതെന്നേയാ?
നായർ: തീർച്ചതെന്ന! യാെതാരു സംശയവുമില്ല.
ഇതു േക െകാ ണ്ണി ഇറങ്ങിേപ്പായി. നാല ദിവ
സം കഴിഞ്ഞതിനുേശഷം െകാ ണ്ണി ഒരു ദിവസം രാ
ിയിൽ തെന്റ കൂ കാരിൽ ചിലേരാടുകൂടി നായരുെട
വീട്ടിെലത്തി. നായർ ര സേഹാദരിമാരുണ്ടായി
രുന്നവെര ര േപർ സംബന്ധം െച െകാ
േപാ
യിരുന്നതിനാൽ അയാൾ ഭാര്യെയയും മക്കെളയുംകൂടി
വീട്ടിൽ െകാ വ താമസിപ്പിച്ചിരി കയായിരു .
അതു് ഉഷ്ണകാലം വളെര കലശലായി ള്ള േമടമാസം
കാലമായിരുന്നതിനാൽ രാ ികാലങ്ങളിൽ നായരും
ഭാര്യയും പുറ
പൂമുഖത്താണു് പതിവായി കിട വ
ന്നിരുന്നതു്. െകാ ണ്ണി െന െകാടുക്കാെതയിരുന്ന
തിനാൽ അവൻ മുഷിഞ്ഞാണു് േപായിരി ന്നെത ം
അവൻ എെന്നങ്കിലും െകാള്ള വരാതിരിക്കയിെല്ല
മുള്ള വിചാരം നായർ നല്ലേപാെലയുണ്ടായിരുന്നതി
നാൽ അത്താഴം കഴിഞ്ഞാൽ ഭാര്യയുെടയും കുട്ടികളുെട
യും ആഭരണങ്ങെളല്ലാം അഴി വാങ്ങി അറയ്ക്കക
െപ
ട്ടിയിൽവ പൂ കയും അ കാരംതെന്ന പുരയുെട സകല
വാതിലും അട പൂ കയും െചയ്തിട്ടാണു് അയാൾ കിട
റ ക പതിവു്. പടി രച്ചാവടിയിലും മാടത്തിലും മ മാ
യി അയാൾ അെഞ്ച േപെര കാവൽ കിട കയും പതി
വായിരു . െകാ ണ്ണിയും കൂട്ടരും അവിെട െചന്നതായ
രാ ിയിലും അയാൾ അങ്ങെനെയല്ലാം െചയ്തിരു .

െകാ ണ്ണി െകാള്ളയ്ക്കായി എവിെടെച്ചന്നാലും പുരയ്ക്ക
ക
കട ക പതിവില്ല. കൂ കാെര അക
കടത്തീ
പുറ
നിൽ കയാണു് പതിവു്. ആ പതിവിൻ കാര
മാണു് ഇവിെടയും െചയ്തതു്. പുരയുെട പുറകുവശ ള്ള ഭി
ത്തി കുത്തിെപ്പാളി ് കൂ കാർ അക
കട കള്ളത്താ
േക്കാലി ് അറ തുറ ് െപാൻപണ്ടങ്ങളും പവനും രൂപ
യും ച വുെമല്ലാം എടു
തുടങ്ങി. െകാ ണ്ണി ആയുധ
പാണികളായി പുറ
നിൽ കയും െച . അക
കടന്നവർ ഓേരാ തപ്പിെയടു
നടന്നേപ്പാൾ അടു
ക്കി വച്ചിരുന്ന ഓ പാ ങ്ങളിൻേമൽ അവരിെലാരാളു
െട കാൽമു കയാൽ എല്ലാംകൂടി ഉരു വീണു വലിയ
ശബ്ദമുണ്ടായി. അതുേക നായരുണർ . അേപ്പാേഴ
ം കാവൽക്കാരുെമല്ലാം അവിെട ഓടിെയത്തി. ഉടെന
വിള ം ചൂ കളുെമല്ലാം െകാളുത്തി. അേപ്പാൾ െകാ
ണ്ണി സ്വൽപം ദൂെര മാറിനി . നായർ താേക്കാെലടു
പുര തുറ . പുര തുറ ന്നതു് േക നായരുെട ഭാര്യയു
ണർ . എല്ലാവരും കൂടി പുരയ്ക്കകേത്ത കട . കാ
ര്യം പറ്റി, കൂ കാെര പിടികൂടുെമ തെന്ന െകാ ണ്ണി
തീർച്ചെപ്പടുത്തി. പുര തുറ ന്ന ശബ്ദം േക ് കൂ കാർ പു
രയുെട ഒരു മൂലയിൽ പതുങ്ങിെയാതുങ്ങിയിരുന്നതിനാൽ
നായർ ം മ ം െപെട്ടന്നവെര ക പിടിക്കാൻ കഴി
ഞ്ഞില്ല. എല്ലാവരും പുരയ്ക്കകത്തായി എന്നറിഞ്ഞേപ്പാൾ
െകാ ണ്ണി െപെട്ടേന്നാടിെച്ച ് പൂമുഖ
കിട റങ്ങി
യിരുന്ന ര കുട്ടികെളെയടു ് ആ പുരയിടേത്താടടു
് കിഴ വശ ണ്ടായിരുന്ന വയലിേലെക്കറി
.
കുട്ടികൾ അവിെട കിട നിലവിളി കൂട്ടി. നായരും ഭാ
ര്യയും അതുേക ് ‘അേയ്യാ! കു
ങ്ങൾ’ എ പറ
നിലവിളി െകാ ് പാടേത്തേക്കാടി. വിള മായി ഭ്യ
ത്യൻമാരും പിന്നാെല എത്തി. സർവസ്വവും േപായാലും
കുട്ടികളുെട ജീവൻ കിട്ടിയാൽ മതിെയ ള്ള വിചാര
േമ അവർക്കേപ്പാൾ ഉണ്ടായിരു
. ആ തരത്തിനു
െകാ ണ്ണി കൂ കാെര വിളി െകാ പമ്പകട . കുട്ടി
കെള എടു െകാ വ േനാക്കിയേപ്പാൾ അവർ
വലിയ തരേക്കെടാ ം പറ്റിയിരുന്നില്ല. പിെന്ന എല്ലാ
വരും കൂടി പുരയ്ക്കകെമല്ലാം പരിേശാധന കഴി . കള്ളൻ
മാെര അവിെടെയ ം കണ്ടില്ല. മുതൽ കാര്യങ്ങൾ തിട്ടം
വരുത്തി േനാക്കിയേപ്പാൾ പണ്ടങ്ങളും പണവുമുൾെപ്പെട
പന്തീരായിരം രൂപയുെട വക െകാ േപായി െണ്ടന്ന
റി
. െകാ ണ്ണി അേപ്പാൾ ആ വിദ്യ േയാഗിച്ചിെല്ല
ങ്കിൽ കൂ കാെരല്ലാം അകെപ്പ േപാകുമായിരു എ
ള്ളതു് തീർച്ചയാണേല്ലാ.

1027-ആമാ
മുറജപക്കാല ് തിരുനാവായ വാ
ദ്ധ്യാൻന തിരി അവർകൾ ് അേദ്ദഹത്തിെന്റ അച്ഛ
െന്റ ാദ്ധമൂ ന്നതിനു് സ്വഗൃഹത്തിൽ േപാേകണ്ടതാ
യി വരികയാൽ വിവരം മഹാരാജാവുതിരുമനസ്സിെല
സന്നിധിയിൽ അറിയി െകാ തിരുവനന്തപുര നി
പുറെപ്പ . ഒരു ദിവസം അത്താഴം കഴി
േബാ
കയറി ജലമാർഗമായിട്ടാണു് അേദ്ദഹം തിരുവനന്ത
പുര നി പുറെപ്പട്ടതു്. പിെറ്റദിവസം രാവിെല വർ
ക്കല എത്തി കുളിയും േതവാരവും ഊണും കഴി ് ഉടെന
പുറെപ്പ . ൈവകുേന്നരം െകാല്ലെത്തത്തി. െകാല്ല
നി ് അത്താഴം കഴി
പുറെപ്പടാൻ ഭാവിച്ചേപ്പാൾ
േബാ കാർ “ഇനി ഇ േപാകാൻ നിവൃത്തിയില്ല. കാ
യംകുളം കായലിൽകൂടി േവണം േപാകാൻ. അവിടം
രാ ി സമയം സഞ്ചരിക്കാൻ െകാള്ളാവുന്ന സ്ഥലമ
ല്ല. കായംകുളം െകാ ണ്ണിയും കൂ കാരും രാ ികാല
ങ്ങളിൽ ആ കായലിൽ ഉണ്ടായിരി ന്നതു് പതിവാണു്.
അവരുെട കയ്യിലകെപ്പടുന്നവരുെട ാണനും പണവും
അപഹരിക്കാെത അവർ വിട്ടയ ക പതിവില്ല. അതി
നാൽ രാവിെല പുറെപ്പടുകയാണു് നല്ലതു് ” എ പറ
. അതു േക വാദ്ധ്യാൻന തിരി “െകാ ണ്ണിയും
ഒരു മനുഷ്യൻതെന്നയാണേല്ലാ. അവൻ ഉപ വിക്കാെത
യിരിക്കാൻ എെന്തങ്കിലും നിവൃത്തിയുണ്ടാകും ഇേപ്പാൾ
തെന്ന പുറെപ്പടാെതയിരിക്കാൻ എെന്തങ്കിലും നിവ്യ
ത്തിയില്ല. നാെള രാവിെല അമ്പല ഴ എത്തണം”
എ പറ
. എന്നാൽ കല്പനേപാെല. തിരുമനസ്സി
െല ജിവേനക്കാൾ വലിയതല്ല അടിയങ്ങളുെട ജീവൻ.
ആപ
വല്ലതുമുണ്ടാെയങ്കിൽ അടിയങ്ങളുെട േപരിൽ
തിരുവുള്ളേക്കടുണ്ടാകരുതു് എേന്ന ഉ . എന്നാൽ നി
ങ്ങെളന്താ അതു മുൻകൂട്ടി പറയാത്തതു് ?”എ കല്പി
േചാദിക്കാൻ ഇടയാകരുെത വിചാരിച്ചാണു് അടിയ
ങ്ങൾ ഉള്ള പരമാർത്ഥം അറിയിച്ചതു്” എ പറ
േബാ കാെരല്ലാം തയ്യാറായി. ഉടെന വാദ്ധ്യാൻ ന തി
രി അവർകൾ േബാട്ടിൽ കയറുകയും േബാ കാർ േബാ
നീ കയും െച . േനരം െവളുക്കാൻ ഏകേദശം പ
നാഴിക ഉള്ളേപ്പാൾ േബാ കായംകുളംകായലിെന്റ മധ്യ
ത്തിെലത്തി. അേപ്പാൾ കുറ ദൂെരനി വളെര ഗരൗവ
േത്താടും ഗാംഭീര്യേത്താടും. “േബാ കാരാരു്? േബാട്ട
വിെട നിലക്കെട്ട” എ ് ആേരാ വിളി പറയുന്നതായി
േക . ഉടെന വാദ്ധ്യാൻന തിരി േബാ നിറുത്താൻ
പറയുകയും േബാ കാർ േബാ നിറു കയും ‘അേയ്യാ
തിരുേമനി! കാര്യം െതറ്റി. നാെമല്ലാമകെപ്പ ’ എ
പറയുകയും െച . വാദ്ധ്യാൻ ന തിരി അവർകൾ
ചങ്ങലവട്ട (ഒരു മാതിരി വിള ്) എടു
മുമ്പിൽവ ്
(അതു െകടുത്തീട്ടില്ലായിരു ) േബാട്ടിെന്റ വാതിലുകെള
ല്ലാം തുറന്നി ് യാെതാരു കൂസലും കൂടാെത അവിെടയി
രു . േബാ കാരും വാദ്ധ്യാൻന തിരി അവർകളുെട
പരിവാരങ്ങളുെമല്ലാം ാണഭീതിേയാടുകൂടി കിടുകിടാ
വിറ െകാ ശ്വാസം േപാലും േനെര വിടാെത നില
യുമായി. മാ യ്ക്കിടയിൽ എ ത െവച്ചതായ ഒേരാടി
വള്ളം േബാട്ടിെന്റ ഒരു വശത്തായി വന്നടു . ഉടെന
വാദ്ധ്യാൻന തിരി. ‘വഞ്ചിയിലാരാണു്? െകാ ണ്ണിയ
േല്ല? േബാട്ടിേല കടക്കാം’ എ പറ
ഇതുേക
ട്ടേപ്പാൾ െകാ ണ്ണി ് അല്പെമാരു ശങ്ക ജനി . ‘ഇ
ൈധര്യേത്താടുകൂടി ഇ കാരം പറയുന്ന ഈ ഗംഭീരമാ
നസൻ ആരായിരി ം? ആെരങ്കിലുമാകെട്ട. ഈ വാ
േക ് ഭയെപ്പ ് ഒ പരീക്ഷി േനാക്കാെത പിൻമാ
റിേപാകുന്നതു് ഭീരുത്വവും േഭാഷത്വവുമാണേല്ലാ’ എ
വിചാരി ്, ‘ഞാൻെകാ ണ്ണിതെന്ന, കായംകുളം െകാ
ണ്ണി’ എ പറ
െകാ ് േബാട്ടിേല കയറി.
ഉടെന വാദ്ധ്യാൻ ന തിരി “അവിെടയിരിക്കാം. കാ
യംകുളം െകാ ണ്ണിെയ േക തുടങ്ങീ ് വളെരക്കാലമാ
യി. ഒ കണ്ടാൽ െകാള്ളാെമ ് ആ ഹി ് തുടങ്ങീ ്
വളെര നാളായി. ഇേപ്പാൾ മാ േമ അതു സാധി ളളൂ.
ഭാഗ്യം തെന്ന. വളെര സേന്താഷമായി. ഈ സമയ ്
ഇതിേല േപായാൽ െകാ ണ്ണിെയ കാണാൻ തരമാകുെമ
േബാ കാർ പറ
. അതാണു് ഈ അസമയ
തെന്ന പുറെപ്പട്ടതു് ഞാൻ തിരുനാവായ വാദ്ധ്യാനാണു്.
മുറജപം സംബന്ധി ് തിരുവനന്തപുര ് േപായിരു .
മറ്റന്നാൾ അച്ഛെന്റ ാദ്ധമാണു്. അതിനു വട ള്ള ഇല്ല
െത്തത്താൻ സമയമില്ലാത്തതുെകാ ് േകാട്ടയത്തിനു
സമീപം കുടമാളൂർ എന്ന േദശ
നമു ള്ള ഇല്ല
െച
ാദ്ധം കഴി േപാരാെമ വിചാരി പുറെപ്പട്ടിരി
കയാണു്. ാദ്ധം കഴിഞ്ഞാൽ അ തെന്ന ഇേങ്ങാ
മുണ്ടാകും. ലക്ഷദ്ദീപത്തിനുമുമ്പായി ഇനിയും തിരുവന
ന്തപുരെത്തത്തണം. ഉടെന മടങ്ങിവരണമേല്ലാ എ
വിചാരി സാമാനങ്ങൾ അധികെമാ െകാ േപാ
ന്നില്ല. പണവും ചുരുക്കമാണു്. എങ്കിലും കുറ കാണും.
ഉള്ളെതാെക്ക എടുക്കാം. ഇതാ െപട്ടിയുെട താേക്കാൽ”
എ പറ
താേക്കാൽ െകാ ണ്ണിയുെട മുമ്പിേല
വ . െകാ ണ്ണി വളെര വിനയേത്താടുകൂടി താണുെതാ
ഴുതുെകാ ് “അടിയൻ ഇ കാരമുള്ള മഹാ ാഹ്മണ
രുെട അടുക്കൽ ഇരിക്കാൻ തക്ക േയാഗ്യതയുള്ളവനല്ല.
ഇങ്ങെനയുള്ളവെര ഉപ വി കേയാ അവരുെട മുതൽ
അപഹരി കേയാ െചയ്യാറുമില്ല. യാെതാരുത്തർ ം
മനസ്സറി
യാെതാ ം െകാടുക്കാത്ത ധനവാൻമാ
രായ ദുഷ്ടൻമാെര മാ െമ അടിയൻ ഉപ വിക്കാറു .
ഇേപ്പാൾ അടിയൻ ആളറിയാെത അടു
വരികയും
േബാട്ടിൽക്കയറുകയും എഴുന്നള്ളത്തിനു ഇ യും താമ
സം വരു കയും െച േപായതിെന റി ് തിരുവു
ള്ളേക്കടുണ്ടാകരുെത ം ഈ െതറ്റിെന കൃപാപൂർവ്വം
ക്ഷമിക്കണെമ ം അേപക്ഷി
. ഇതിെന റി ്
അടിയനു് അപാരമായ പശ്ചാത്താപമു ്. എങ്കിലും
കഴിഞ്ഞകാര്യെത്തപ്പറ്റി ഇനി അധികം വിചാരി ക
യും പറയുകയും െചയ്തതുെകാ
േയാജനം ഒ മില്ല
േല്ലാ. അതിനാൽ അടിയനു വിട െകാള്ളാൻ കല്പിച്ചനു
വാദം തരണെമ ് അേപക്ഷി
. ഈവിധം ഇവി
െട െവെച്ചങ്കിലും തൃപ്പാദം ക ് വന്ദിക്കാനിടയായതു്
വലിയ ഭാഗ്യം തെന്ന” എ പറ
വീ ം വന്ദി .
അേപ്പാൾ വാദ്ധ്യാൻ ന തിരി “ഒ ം േവണെമന്നിെല്ല
ങ്കിൽ േപാകാം, എങ്കിലും അധികം താമസിക്കാൻ തരമി
ല്ല. ഇനിയും താമസിയാെത തമ്മിൽ കാണാൻ ഈശ്വ
രൻ സംഗതി വരുത്തെട്ട. െകാ ണ്ണിെയ ഞാൻ ഇേപ്പാൾ
ആദ്യമായി കാണുകയാണേല്ലാ ഉണ്ടായതു്. അതിനാൽ
ഒ ം തരാെതയയ ന്നതു് ലൗകികത്തിനു േപാരാത്ത
താണു്. അതുെകാ ് ഇേപ്പാൾ ഇതിരിക്കെട്ട” എ
പറ
നാലു പാവുമുെണ്ടടു
െകാ ണ്ണിയുെട കയ്യിൽ
െകാടു . െകാ ണ്ണി സവിനയം അതു െതാഴുതു വാങ്ങീ
് അടിയെന്റ കൂ കാരിൽ ചിലർ േവെറ േതാണികളിൽ
കയറി ഈ കായലിൽതെന്ന സഞ്ചരി
്. ഇവി
െടനി ം വടേക്കാ െച േമ്പാൾ ഒരുസമയം അവരിൽ
വല്ലവരും വ പിടികൂടിേയ ം. അവർ അ വകതി
രിവുള്ളവരല്ലാത്തതിനാൽ പേക്ഷ, വല്ല ഉപ വവും െച
െവ വരാം. അങ്ങെന വരാതിരിക്കാനും അടിയെന
റി ള്ള ഓർമ എ ം തിരുമനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കാനുമാ
യി ഇതു ത്യക്കയ്യിൽ കിടക്കെട്ട. ഇതു കാണി വിവരം
പറഞ്ഞാൽ അടിയെന്റ കൂ കാെരല്ലാം ഒരു ഉപ വവും
െചയ്യാെത മടങ്ങിെപ്പാെയ്ക്കാ ം എ പറ
് െകാ
ണ്ണി തെന്റ ൈകവിരലിൽ കിടന്നിരുന്ന ഒരു േമാതിരം
ഊരിെയടു
വാദ്ധ്യാൻന തിരിയുെട കയ്യിൽെകാടു
. രത്നഖചിതമായ ആ േമാതിരത്തിനു് ആയിരംരൂപ
യിൽ കുറയാെത വില കാണുെമന്നാണു് േകട്ടി ള്ളതു്.
ഇങ്ങെന െകാ ണ്ണിയും വാദ്ധ്യാൻ ന തിരിയും
തമ്മിൽ സസ്സേന്താഷം പിരിയുകയും േബാ വി കുറ
വടേക്കാ െചന്നേപ്പാൾ ര മൂ സ്ഥല
െവ
െകാ ണ്ണിയുെട കൂ കാരായ ചില േതാണിക്കാർ അടു
െച കയും േബാട്ടിൽ കയറി അ മങ്ങൾക്കായി
ഭാവി കയും െച െവങ്കിലും വാദ്ധ്യാൻ ന തിരി
െകാ ണ്ണി െകാടുത്ത േമാതിരം കാണി ് വിവരം പറ
യുകയാൽ യാെതാരുപ വവും െചയ്യാെത എല്ലാവരും
മടങ്ങിേപ്പാവുകയും വാദ്ധ്യാൻ ന തിരി ആപെത്താ
കൂടാെത കുടമാളൂെര കയും െച ആ േമാതിരമുണ്ടാ
യിരുന്നതുെകാ ം വാദ്ധ്യാൻ ന തിരി െതക്കൻ
യാ യിൽ അതിൽ പിെന്ന യാെതാരിക്കലും െകാ
ണ്ണി മുതൽേപരിൽ നി യാെതാരുപ വവും ഉണ്ടായി
ട്ടിെല്ല ം അേദ്ദഹം അതു് ആജീവനാന്തം സബഹുമാനം
തെന്റ ൈകവിരലിൽ ധരിച്ചിരു െവ ം ആ േമാതിരം
ഇേപ്പാഴും വാദ്ധ്യാൻ മനക്കെല ഈടുെവപ്പിലിരു െണ്ട
മാണു് േകൾവി. ഈ കഥെകാ െകാ ണ്ണിയുെട
സ്വഭാവഗുണം സ്പഷ്ടമാകു ണ്ടേല്ലാ.
െകാ ണ്ണിയും അവെന്റ കൂ കാരും വലിയ അഭ്യാസി
കളായിരു െവ മു പറഞ്ഞി ണ്ടേല്ലാ. അങ്ങെന
യിരുന്ന അവെരല്ലാം അഭ്യാസികളായ ഒരു മൂസ്സാ രി
േയാടു േതാ േപായി എ ള്ള അ ത സംഗതിയാണു്
ഇനി സ്താവിക്കാൻ ഭാവി ന്നതു്. വാദ്ധ്യാൻന തി
രി അവർകൾ വീ ം തിരുവനന്തപുര ് എത്തിയതി
െന്റേശഷം ഒരു ദിവസം ന തിരിമാരുെട സദസ്സിൽ
െവ ് “കായംകുളം െകാ ണ്ണിെയേപ്പാെല കാഴ്ചയിലും
കാര്യത്തിലും േയാഗ്യനായി ള്ള ഒരു മുഹമ്മദീയെന
ഞാൻകണ്ടിട്ടില്ല. കണ്ടാൽ നല്ല സുമുഖൻ, സംഭാഷണം
അതിമധുരം, ഒെരാന്നാന്തരം അഭ്യാസി. മര്യാദെകാ
ണ്ടല്ലാെത ബലംെകാേണ്ടാ അഭ്യാസംെകാേണ്ടാ അവ
െന ജയിക്കാൻ ആരു വിചാരിച്ചാലും സാധി കയില്ല”
എ ം മ ം സ്താവിക്കയുണ്ടായി. ഇതുേക േകാഴി
േക്കാ കാരനും ഏറ്റവും വേയാവ്യദ്ധനുമായ ഒരു ന തി
രി “എന്നാൽ െകാ ണ്ണിെയ ഒ കാണണമേല്ലാ. മട
ക്കം കായംകുളം വഴി തെന്ന ആയിക്കളയാം” എ
പറയുകയും മുറജപം കഴി
് അേദ്ദഹം അങ്ങെനതെന്ന
പുറെപ്പടുകയും െച .
ഒരു ദിവസം സന്ധ്യ മുമ്പായി മൂസാ രി േതാണി
കരുനാഗപ്പള്ളിയിൽ പടനായർകുളങ്ങര എന്ന സ്ഥല
് വന്നിറങ്ങി. അവിെട കുളി ് സന്ധ്യാവന്ദനാദികളും
അത്താഴവും കഴി ് അേപ്പാൾതെന്ന അവിെടനി കര
വഴി ് വടേക്കാ ് പുറെപ്പ . രാ ി ഏകേദശം പ പ
തിെനാ മണിയായേപ്പാൾ അേദ്ദഹം പുത്തൻെതരുവു്
എന്ന സ്ഥലെത്തത്തി. അേപ്പാൾ ഏകാകിയായിേപ്പാകു
ന്ന അേദ്ദഹെത്ത മേദ്ധമാർഗ്ഗം ചില കച്ചവടക്കാർ ക .
“േഹ! അ ് ഈ അസമയ ് എേങ്ങാട്ടാണു് േപാകു
ന്നതു?” എ േചാദി . “ഞാൻകുറ വടേക്കാളം േപാ
വുകയാണു്” എ മൂസ്സാന തിരി മറുപടി പറ
.

കച്ചവടക്കാർ: “അ തനി ് ഈ സമയ
േപാകരു
തു്. േപായാൽ ആപ ണ്ടാകും. ഇവിെടനി
കുറ വടേക്കാ ് െച േമ്പാൾ വവൗക്കാടു് എന്ന
സ്ഥലമായി. രാ ികാലങ്ങളിൽ അവിെട കായം
കുളം െകാ ണ്ണി മുതലായവരുെട സഞ്ചാരമുണ്ടാ
യിരി ന്നതു സാധാരണമാണു്. അവരിലാെരങ്കി
ലും കണ്ടാൽ അങ്ങയുെട ൈകവശമുള്ളെതല്ലാം
പിടി പറി െമ മാ മല്ല ഒരു സമയം
ഹ്മഹത്യാ െച ന്നതിനും അവർ മടി ന്നവരല്ല.
അതിനാൽ ഇവിെടെയങ്ങാനും താമസി നാെള
രാവിെല േപായാൽ മതി. കായംകുളം െകാ ണ്ണി
െയ റി ് അ ം േകട്ടിരി മേല്ലാ.”
മൂസ്സാ രി: “േകട്ടി
്. എങ്കിലും അവെന റി ് ഭയ
മില്ല. എനി പട്ടികെള റി ് മാ േമ ഭയമു
. അതിനാൽ നിങ്ങൾ ഒരു വടി തരാെമങ്കിൽ
വലിയ ഉപകാരമായിരി ം.”
കച്ചവടക്കാർ: “ഈ പാതിരാ ി വടിയുണ്ടാക്കാൻ
ഞങ്ങെളവിെടേപ്പാകു ? അെതാ ം േവണ്ട
ഇന്നെത്ത ഇവിെട താമസിച്ചി േപാവുകയാണു്
നല്ലതു്. പിെന്ന മന േപാെല.”
മൂസ്സാ രി: (ഒരു കച്ചവടക്കാരെന്റ കയ്യിൽ ഒരു െവള്ളി
േക്കാലിരി ന്നതു് കണ്ടി ്) “വടിയിെല്ലങ്കിൽ
തൽക്കാലാവശ്യത്തിേലക്കായി ആ െവള്ളി
േക്കാൽ ഇേങ്ങാ തന്നാലും മതി.”
െവള്ളിേക്കാലു െകാടു ന്ന കാര്യത്തിൽ കച്ചവടക്കാ
രൻ സ്വൽപ്പം ചില തർക്കങ്ങെളല്ലാം പറ
െവങ്കിലും
ആ വ്യദ്ധ ാഹ്മണെന്റ നിർബന്ധം നിമിത്തം ഒടുക്കം
അയാളതു െകാടു . മൂസ്സാ രി െവള്ളിേക്കാലുമായി
പിെന്നയും േനെര വടേക്കാ നട . ഏകേദശം ഒരു
നാഴിക വടേക്കാ നടന്നേപ്പാൾ വവൗക്കാടു് എന്ന സ്ഥ
ലെത്തത്തി. ഈ സ്ഥലം കരുനാഗപ്പള്ളി ം കായംകു
ളത്തി ം മേദ്ധ്യ ഉള്ളതും െകാ ണ്ണി മുതലായവരുെട
സേങ്കതവും ഏറ്റവും വിജനമായി ള്ളതുമാണു്. മൂസ്സാ
രി അവിെട വന്നേപ്പാൾ നല്ല ിശാലമുട്ടൻമാരായി
ള്ള നാലുേപർ ആ വഴിയിൽ ഇരി
ണ്ടായിരു .
എങ്കിലും അേദ്ദഹം യാെതാരു കൂസലും കൂടാെത അവ
രുെട അടുക്കൽകൂടി കട വടേക്കാ നട . അവിെട
ഇരുന്നിരുന്നതു് മമ്മതു് മുതലായവരായിരു . ഒരു കൂസ
ലും കൂടാെത ന തിരി കട ് േപായതു് കണ്ടി ് മമ്മതു്
“േഹ! ആ കട േപായതാരാണു്? ഇവിെട വരണം
േചാദിക്കെട്ട” എ പറ
.
മൂസ്സാ രി: “അേങ്ങാ വരാൻ എനി മനസ്സില്ല. ആവ
ശ്യവുമില്ല. എെന്നക്കണ്ടി ് വല്ലതുമാവശ്യമുെണ്ട
ങ്കിൽ ഇേങ്ങാ വരണം. ഞാൻ ഇവിെടയിരു
മുറുക്കാൻ ഭാവി കയാണു്.”
മമ്മതു്: “ഹാ! ഇയാൾ കുെറ േകമനാണേല്ലാ. അ
ധിക്കാരിെയങ്കിൽ ഇയാെള വിട്ടയയ്ക്കാൻ പാടി
ല്ല. ഈ സമയ ് ഒരു കൂസൽ കൂടാെത ഇതി
േല കട െപായ്ക്കളയാെമ ് വിചാരിച്ചതുതെന്ന
ഇയ്യാളുെട അഹമ്മെകാണ്ടേല്ല? അെതാ തീർ
വിടണം.”
മൂസ്സാ രി: അതു നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചാൽ സാധി െമ
േതാ ന്നില്ല. ഇതു ധർമരാജ്യമാണു്. ഇവി
െട അസമയം േനാക്കാെനാ മില്ല. രാ ിയിലും
പകലും ഒരുേപാെല സഞ്ചരിക്കാം. വഴിയിൽ
െവ ് ആെരങ്കിലും വിളിച്ചാൽ അവരുെടെയാ
െക്ക അടുക്കൽ െച െകാള്ളാെമ മഹാരാജാ
വിെന്റ കൽപനയുമില്ല. എെന്ന ആരും വിട്ടയ
ച്ചി േവണ്ട എനി േപാകാൻ. എെന്ന ഇെപ്പാ
ആരും പിടി ബന്ധിച്ചി ം മ മില്ലേല്ലാ. എെന്ന
അങ്ങെനയാരും െച കയുമില്ല. ഞാൻ ഒരുത്തമ
ാഹ്മണനാണു്. മുറജപം കഴി
് ദക്ഷിണയും
വാങ്ങി വരുകയാണു്. എെന്റ ഭാണ്ഡത്തിൽ കുറ
പണവുമു ്. ഇതു തട്ടിെയടു കളയാെമ െണ്ട
ങ്കിൽ വരുവിൻ.”
ന തിരിയുെട ഈ ധിക്കാരവാ കൾ േകട്ടേപ്പാൾ മമ്മ
തിനും കൂട്ടർ ം വളെര അ തം േതാ കയും േകാ
പം ദുസ്സഹമായിത്തീരുകയും െച . അവർ നാലുേപരും
എണീ ് കുറുവടി മുതലായ ആയുധങ്ങളുമായി മൂസ്സാ
രിയുെട അടുക്കേല െച . അവർ അടു വരുന്നതു
ക ് മൂസ്സാ രി െവള്ളിേക്കാലു കയ്യിെലടു െകാ ്
എണി നി ്. അവർ അടു
െചന്നേപ്പാൾ മൂസ്സാ
രി നല്ല സ്ഥാനം േനാക്കി െവള്ളിേക്കാൽെകാ ് നാ
ലുേപർ ം ഓേരാ െകാ െകാടു . ആ െകാ െകാണ്ട
മാ യിൽ മമ്മതും കൂട്ടരും നിേശ്ചഷ്ടരായി നില
പതി
. മുറു കഴി
ഭാണ്ടവും െകട്ടിെയടു
മൂസ്സാ രി
വടേക്കാ തെന്ന നട തുടങ്ങി.

അങ്ങെന കുറ വടേക്കാ െചന്നേപ്പാൾ ആജാനു
ബാഹുവും അതിസുന്ദരനുമായ ഒരാൾ വഴിയിൽ നിൽ
ന്നതു ക
എങ്കിലും ന രി കൂസൽ കൂടാെത ആ
മനുഷ്യെന്റ അടുക്കൽകൂടി കട േപായി. െകാ ണ്ണി
യുെട ആകൃതിെയ റി മൂസ്സാ രി മുേമ്പതെന്ന േക
ട്ടിരുന്നതിനാൽ വഴിയിൽ നിന്നിരുന്ന ആ മനുഷ്യൻ
െകാ ണ്ണിയാെണ ് അേദ്ദഹം കണ്ടേപ്പാൾതെന്ന മന
സ്സിലാക്കി. അവൻ എന്താണു് ഭാവെമന്നറിയെട്ട എ
വിചാരി െകാണ്ടാണു് അേദ്ദഹം കട േപായതു്.
െകാ ണ്ണി: േഹ! എവിെടേപ്പാകു
ണം.

? അവിെട നിൽക്ക

മൂസ്സാ രി: നിൽക്കാൻ മനസ്സിെല്ലങ്കിേലാ?
െകാ ണ്ണി: എന്നാൽ പിടി നിർ

ം.

മൂസ്സാ രി “അതുേവ്വാ? എന്നാൽ കാണെട്ട” എ പറ
് അേദ്ദഹം നട തുടങ്ങി. ആ വ്യദ്ധ ാഹ്മണെന
ഉപ വിക്കണെമേന്നാ അേദ്ദഹത്തിെന്റ കയ്യിൽ നി
വല്ലതു അപഹരിക്കണെമേന്നാ വിചാരിച്ചിട്ടല്ല െകാ
ണ്ണി അേദ്ദഹേത്താടു് നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞതു് എങ്കിലും
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ധിക്കാരം കണ്ടേപ്പാൾ ഇയ്യാെള ഒരു
നല്ലപാഠം പഠിപ്പി തെന്ന വിടണം എന്നവൻ നിശ്ച
യി . െകാ ണ്ണി പിന്നാെല ഓടിെച്ച ന തിരിയു
െട ഭാണ്ഡത്തിനു കട പിടി . ന തിരി തിരി
നി െവള്ളിേക്കാലുെകാ ് െകാ ണ്ണിെയ ഒന്നടി .
ആ അടി തെന്റ േദഹത്തിൽ െകാള്ളാെത െകാ ണ്ണി
െവള്ളിേക്കാലിെന്റ തല കട പിടി . ന തിരി
െവള്ളിേക്കാലിെന്റ മേറ്റ തല പിടി െകാ ് ആ നി
ന്ന നിലയിൽ വല ടു് ഒ തിരി
. അേതാടുകൂടി
െവള്ളിേക്കാലിൻേമൽ െകാ ണ്ണി പിടിച്ചപിടി വല്ലാെത
മുറുകുകയും, ആ പിടി അവനു വിടാൻ വയ്യാെതയായിതീ
രുകയും െച . ന രി അെതാ മറിയാത്ത ഭാവത്തിൽ
െവള്ളിേക്കാലിെന്റ മേറ്റത്തല കക്ഷത്തിൽ െവ െകാ
് നട തുടങ്ങി. ചില കുരുടൻമാർ വഴികാട്ടികളുെട
വടിയുെട അറ്റ പിടി െകാ ് നട ന്നതുേപാെല
െവള്ളിേക്കാലിെന്റ അറ്റ
പിടി െകാ ് െകാ ണ്ണി
യും ന രിയുെട പിന്നാെല നട . അങ്ങെന കുറ കഴി
ഞ്ഞേപ്പാൾ െകാ ണ്ണിയുെട ഞര കെളല്ലാം പിട തുട
ങ്ങി. സന്ധിബന്ധങ്ങെളല്ലാം മുറി
േപായതുേപാെല
അവനു േതാന്നി. െകാ ണ്ണിയുെട സർവാംഗവും കുളിച്ച
തുേപാെല വിയർ ്. േദഹം കിടുകിടാ വിറ തുടങ്ങി.
അവനു നടക്കാൻ വയ്യാെതയായി. വീണുേപാകുെമ
േതാന്നിത്തിടങ്ങി. ആകപ്പാെട െകാ ണ്ണി ഏറ്റവും പരവ
ശനും വിഷണ്ണനുമായിത്തീർ . അവൻ പഠിച്ച പണിക
െളല്ലാം േനാക്കീ ം െവള്ളിേക്കാലിേന്മൽ നി പിടിവി
ടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അവെന്റ വിരലുകൾ നിവരാത്തവിധം
അക്കയ്യ് ആകപ്പാെട സ്തംഭി േപായി. ഒരു നിവൃത്തിയു
മിെല്ലന്നായേപ്പാൾ െകാ ണ്ണി പാരവശ്യേത്താടു കൂടി,
“െപാ തിരുേമനീ! അടിയെന രക്ഷിക്കേണ! ദയയു
ണ്ടായി അടിയെന വിട്ടയയ്ക്കേണ” എ പറ
.
3
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മൂസ്സാ രി: നീ ആരാണു്? എനി
നിന േപാകരുേതാ?

മനസ്സിലായില്ലേല്ലാ

െകാ ണ്ണി: അടിയൻ കായംകുള കാരൻ ഒരു മുഹമ്മ
ദീയനാണു്. അടിയെന്റ േപരു െകാ ണ്ണി എന്നാ
ണു്. അടിയൻ ആളറിയാെത തിരുേമനിയുെട
ഭാണ്ഡത്തിേന്മലും ഈ െവള്ളിേക്കാലിേന്മലും കട
പിടി േപായി. അടിയെന്റ ഈ അവിേവക
െത്ത അവിടു കൃപാപൂർവ്വം ക്ഷമി ് അടിയെന
വിട്ടയയ്ക്കണം.
മൂസ്സാ രി: ഓേഹാ! നീയാേണാ സാക്ഷാൽ കായംകു
ളം െകാ ണ്ണി? നീ വലിയ അഭ്യാസിയാെണ ്
െകട്ടി ണ്ടേല്ലാ?ഇേപ്പാൾ നിെന്റ അഭ്യാസെമാ
െക്ക എവിെടേപ്പായി?
െകാ ണ്ണി: െപാ തിരുേമനീ! അടിയനു് േവദന
സഹിക്കാൻ വയ്യാെതയായിരി
. ഇനിയും
അവിേട ദയയുണ്ടാകാത്തപക്ഷം അടിയെന്റ
ജീവനിേപ്പാൾ േപാകും.
മൂസ്സാ രി: ആെട്ട, ഇനി േമലാൽ മലയാള ാഹ്മണെര
ഉപ വി കയും അവരുെട മുതൽ അപഹരി
കയും െചയ്കയിെല്ല സത്യം െചയ്താൽ നിെന്ന
ഇേപ്പാൾ വിേട്ടക്കാം.
െകാ ണ്ണി: സ ക്കളായ ാഹ്മണെര അടിയൻ ഉപ
വിക്കാറില്ല. ഇനി ഒരിക്കലും ഉപ വിക്കയില്ല.
പടച്ചവനാണു് സത്യം.
െകാ ണ്ണിയുെട ദീനവാ കൾ േകൾ കയും പാര
വശ്യം കാണുകയും െച മനസ്സലിയുകയാൽ മൂസ്സാ രി
മു തിരിഞ്ഞതിെനതിരായി ഇട
് ഒ തിരി
.
ഉടെന െകാ ണ്ണി െവള്ളിേക്കാലിേന്മെല പിടിവിടുകയും
അവെന്റ പാരവശ്യെമല്ലാം തീർ യഥാപൂർവ്വം അവൻ
സ്വസ്ഥനായി ഭവി കയും െച . െകാ ണ്ണി ജനിച്ച
തിൽപ്പിെന്ന അവനിങ്ങെന ഒരകപ്പാടു പറ്റീട്ടില്ല. അവൻ
വളെര ലജ്ജേയാടും ബഹുമാനേത്താടും കൂടി മൂസ്സാ രി
െയ താണു് െതാഴുതുെകാ ് “ഇനി അടിയനു േപാകാന
നുവാദമുണ്ടാകണം” എ പറ
.
മൂസ്സാ രി: “നിെന്റ കൂ കാരാെണ േതാ
, നാം
തമ്മിൽ കാണുന്നതിനു കുറ മുേമ്പ എെന്ന ഉപ
വിക്കാനായി വ . അവെര ഒെക്ക ഓേരാ െകാ
െകാട്ടി ഞാൻ വഴിയിലിട്ടി
്. േനരേത്താടു് േന
രം കഴിയുന്നതിനുമു ് മറുവശം െകാട്ടി അവെര
എണീപ്പി വിടാത്തപക്ഷം പിെന്ന അവർ ഒരി
ക്കലും എണീക്കയില്ല. എന്നാൽ ഇനി അതിനാ
യി പുറേകാ േപാകുന്ന കാര്യം യാസവുമാണു്
അതിനാൽ നീ തെന്ന അവെര മറുപുറം െകാട്ടി
എണീപ്പി വിടണം. ഞാൻ ഈ െവള്ളിേക്കാലു
പുത്തൻ െതരുവിലുള്ള ഒരു കച്ചവടക്കാരേനാടു േമ
ടിച്ചതാണു്. ഇതു നീ തെന്ന ഇതിെന്റ ഉടമസ്ഥനു
െകാടു കയും േവണം.”
എ

പറ
മറുവശം െകാ ക എന്ന വിദ്യ െകാ ണ്ണി
് ഉപേദശി െകാടു ് െവള്ളിേക്കാലും െകാടു ് െവ
ള്ളിേക്കാലും െകാടുത്തയച്ചി മൂസ്സാ രി വടേക്കാ േപാ
വുകയും െച . മൂസ്സാ രിേയാടു േതാ െവങ്കിൽ മറുപുറം
െകാ ക എെന്നാരു വിദ്യകൂടി ഹിക്കാനിടയായതുെകാ
െകാ ണ്ണി ് ഈ സംഗതിയിൽ സന്താപത്തില
ധികം സേന്താഷമാണുണ്ടായതു്. അവൻ മടങ്ങിേപ്പായി
വഴിയിൽ മൂർച്ഛി കിടന്നിരുന്ന മമ്മതു് മുതലായവെര
മറുപുറം െകാട്ടി എണീപ്പി വിടുകയും െവള്ളിേക്കാൽ
അതിെന്റ ഉടമസ്ഥെന ഏല്പി കയും െച . അതിൽപി
െന്ന െകാ ണ്ണി ഒരിക്കലും മലയാള ാഹ്മണെര ഉപ
വിച്ചിട്ടിെല്ല മാ മല്ല അവെര റി ് അവനു വളെര
ഭക്തിയുമുണ്ടായിരു .
ഒരിക്കൽ പരേദശ നി ് ഒരു ാഹ്മണൻ ഏവൂർ
അേദ്ദഹത്തിെന്റ അമ്മാവെന്റ മഠത്തിൽ വരാനായി പു
റെപ്പ . ഒരു ദിവസം സന്ധ്യയായേപ്പാൾ അേദ്ദഹം
ഓച്ചിറ എന്ന സ്ഥല
വ േചർ . അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ൈകവശം പത്ത
റു രൂപാ വില ള്ള ചില ആഭരണ
ങ്ങളും കുെറ പണവുമുണ്ടായിരു . അവ അ രാ ി
അേദ്ദഹത്തിെന്റ അമ്മാവെന്റ മഠത്തിൽ നിശ്ചയിച്ചിരു
ന്ന ഒരു വിവാഹാടിയന്തിരത്തിൽ ഉപേയാഗിക്കാനുള്ള
വയായിരു . അവ അവിെട െകാ െചന്നിെല്ലങ്കിൽ
അ വിവാഹം നട കയിെല്ല ള്ളതു് തീർച്ചയുമാ
യിരു . കായംകുളം െകാ ണ്ണി മുതലായവെര റി ്
അേദ്ദഹം ധാരാളം േകട്ടറിഞ്ഞി മുണ്ടായിരു . അതി
നാൽ രാ ി സമയം പണ്ടങ്ങളും പണവുംെകാ ് കാ
യംകുളം കട ് ഏവൂർ ് േപാകാൻ അേദ്ദഹത്തിനു
വളെര ഭയമുണ്ടായിരു . വഴി െകാ ണ്ണിേയാ കൂ
ട്ടേരാ കണ്ടാൽ യാെതാ ം െകാടുത്തയ കയിെല്ല ്
അേദ്ദഹത്തിനു നല്ല നിശ്ചയമുണ്ടായിരു . േപാകാെത
യിരിക്കാൻ നിവ്യത്തിയുമില്ല. ആകപ്പാെട ാഹ്മണൻ
കുഴങ്ങിവശായി. ഏവൂരു മുതലായ സ്ഥലങ്ങളിൽ അേദ്ദ
ഹത്തിനു പരിചയക്കാർ ധാരാളമുണ്ടായിരു . അവ
രിൽ വല്ലവെരയും വഴി കെണ്ടങ്കിൽ ഒരുമി േപാകാ
മേല്ലാ. ഏെതങ്കിലും േപാകുകതെന്ന എ നിശ്ചയി ്
അേദ്ദഹം പണ്ടങ്ങെളല്ലാം ഭാണ്ഡത്തിൽ വ മുറുക്കിെക്ക
ട്ടി േതാളത്തി െകാ േനെര വടേക്കാ നട തുടങ്ങി.
കുറ വടേക്കാ െചന്നേപ്പാൾ വഴിയിൽ ഒരാൾ നിൽ
ന്നതു ക . അേപ്പാൾ േനരം മയങ്ങി ടങ്ങി, അ
യു . വലിയ ഇരുട്ടായികഴിഞ്ഞില്ല.
ാഹ്മണൻ ആ
മനുഷ്യേനാടു് ഒ ം മിണ്ടാെത അയാളുെട അടുക്കൽകൂടി
കട േപായി. അേദ്ദഹം വളെര ബദ്ധെപ്പ ് നട കയാ
യിരു . അേപ്പാൾ ആ മനുഷ്യൻ, “േഹ സ്വാമി! അ ്
എവിെടേപ്പാവുകയാണു്? അവിെട നില്ക്കണം. ഒരു കാ
ര്യം പറയെട്ട” എ പറ
െകാ ് അടു െച .
ാഹ്മണൻ: ഞാൻ ഏവൂേരാളം േപാകയാണു്. എനി
് േപാകാൻ ധൃതിയായിരി
. ഒരത്യാവശ്യ
മായി ് േപാകുകയാണു്. സംസാരി നിൽക്കാൻ
നിവ്യത്തിയില്ല.
മേറ്റയാൾ: അ ് ഇേപ്പാൾ േപാകുന്നതു ശരിയല്ല. ഇ ്
ഇവിെടങ്ങാനും േകറികിട നാെള രാവിെല
േപായാൽ മതി.
ാഹ്മണൻ: അതിനു നിവ്യത്തിയില്ല. എനി ് ഇ
തെന്ന േപാേകണ്ടിയിരി
. അത്യാവശ്യമാ
ണു്.
മേറ്റയാൾ: കായംകുളം െകാ ണ്ണിെയ റി ് അ ്
േകട്ടിട്ടില്ലായിരി ം അേല്ല? അങ്ങയുെട ഭാണ്ഡ
ത്തിെലന്താണു്?
ാഹ്മണൻ: ഭാണ്ഡത്തിൽ സാരമായിെട്ടാ
മൂ മു കൾ മാ േമയു .

മില്ല ര

മേറ്റയാൾ: അതല്ല, ഭാണ്ഡത്തിനു കുെറ ഭാരമുള്ളതുേപാ
െല േതാ
വേല്ലാ. ഏതായാലും ഈ സമയ
് അ ് തനി േപാകുന്നതു് ശരിയല്ല.
ാഹ്മണൻ: അതു ശരിതെന്ന. എ െച ം? എനി
ം ഈ വിചാരമില്ലായ്കയില്ല. െകാ ണ്ണിെയ
റി ് ഞാൻ നല്ലേപാെല േകട്ടി
്. എെന്റ
മനസ്സിൽ ഭയവും ധാരാളമു ്. എങ്കിലും േപാ
കാെതയിരിക്കാൻ നിവ്യത്തിയില്ല. കൂ കാരാ
രുമില്ലാഞ്ഞിട്ടാണു് ഞാൻ തനി േപാകുന്നതു്.
ആപത്തിെനാ മിടയാകാെത എെന്ന ഏവൂർ
െകാ െച വിടാൻ ഈ ദിക്കിൽ വല്ലവെരയും
കിട്ടിെയങ്കിൽ അവർ ് എ േവണെമങ്കിലും
െകാടുക്കാെമ
്.
മെറ്റയാൾ: അേങ്ങ
തു?

് ഏവൂെരവിെടയാണു് േപാേകണ്ട

ാഹ്മണൻ: േക്ഷ ത്തിെന്റ കിഴേക്കനടയിെലാരു മഠ
ത്തിൽ.
മേറ്റയാൾ: ആ മഠത്തിെലാരു മൂത്തണ്ണാവിയുണ്ടേല്ലാ.
അേദ്ദഹം അങ്ങയുെട ആരാണു്?
ാഹ്മണൻ: എെന്റ അമ്മാവനാണു്. അേദ്ദഹെത്ത നി
ങ്ങൾ അറിയുേമാ?
മേറ്റയാൾ: അറിയും. അേദ്ദഹം ഒരു നല്ല മനുഷ്യനാണു്.
എെന്റ േപരിൽ അേദ്ദഹത്തിനു വളെര വാത്സല്യ
മു ്.
ാഹ്മണൻ: എന്നാൽ നിങ്ങൾ ് എെന്റ േപരിലും വാ
ത്സല്യം േതാേന്നണ്ടതാണേല്ലാ എനി ് ഇവിെട
െയ ം പരിചയമില്ല. നിങ്ങൾ ് ഈ ദിക്കിൽ
പരിചയമുെണ്ടങ്കിൽ എെന്റ കൂെട ഒരാെള ചട്ടംെക
ട്ടി അയ തന്നാൽ വലിയ ഉപകാരമായിരി ം
കൂെടേപ്പാരുന്ന ആൾ ് ഞാൻ വല്ലതും െകാടു
കയും െചയ്യാം.
മേറ്റയാൾ: എ

െകാടുക്കാം?

ാഹ്മണൻ: നാലു ച ം െകാടുക്കാം.
മേറ്റയാൾ: നാലുച േമാ? അതിനു് ഇവിടങ്ങളിലാരു
മുണ്ടാവുകയില്ല. ഇതാ ഇേപ്പാൾതെന്ന നല്ലയി
രുട്ടായിരി
. ഈ സമയ ് അഞ്ചാറു നാ
ഴിക അങ്ങയുെട കൂെടേപ്പാരുന്നയാൾ നാലു
ച േമാ? നല്ലശിക്ഷയായി! സഹായത്തിനാ
രും കൂടാെത അ
തനി േപായാൽ അങ്ങ
യുെട ഭാണ്ഡവും ാണനും േപാകും. അതു വി
ചാരിക്കാത്തെതന്താണു്? അ രൂപ തരാെമ
ങ്കിൽ ഞാൻ തെന്ന േപാരാം. േവെറ ആെരയും
അേന്വഷിേക്കണ്ട.

ഇങ്ങെന അവൻ തമ്മിൽ പറ
െകാ ് നിന്നതി
നിട ് േനരം സന്ധ്യകഴി
നല്ല ഇരു മായി. ആക
പ്പാെട അേലാചി ് ഒടുക്കം മൂ രൂപ െകാടുക്കാെമ
ാഹ്മണൻ പറയുകയും മേറ്റയാൾ അതു് ഒരു വിധം
സമ്മതി കയും െച . പിെന്ന ര േപരും കൂടി നട
തുടങ്ങി. വഴി
ാഹ്മണൻ െകാ ണ്ണിെയ വളെര
ശകാരി കയും ശപി കയുെമാെക്ക െച . മേറ്റയാൾ
എല്ലാം മൂളിേക്ക ശരിവ . അങ്ങെന ര േപരും കൂടി
ഏവൂർ േക്ഷ ിത്തിെന്റ കിഴേക്കനടയിൽ േമൽപ്പറഞ്ഞ
ാഹ്മണെന്റ പടിക്കെലത്തി. അേപ്പാൾ ആ കൂ കാ
രൻ, ഇനി േപടിക്കാെനാ മില്ലേല്ലാ. ഇതാണേല്ലാ മഠം.
എനി തരാെമ ് പറഞ്ഞതു തേന്നക്കണം. എനി
േപാകാൻ ധ്യതിയായി’ എ പറ
.
ാഹ്മണൻ: അകേത്ത വരാമേല്ലാ. രൂപ ഭാണ്ഡത്തി
ലാണു്. ഭാണ്ഡമഴിെച്ചടുക്കണം. മഠത്തിെന്റ ഇറ
യ
െചന്നിരു ് ഭാണ്ഡമഴിെച്ചടു ് തരാം.
മേറ്റയാൾ: ഞാനകേത്ത വരുന്നില്ല. ഇവിെട നിൽ
ക്കാം അ േപായി ഭാണ്ഡമഴിെച്ചടു
െകാ
വ തന്നാൽ മതി.
‘എന്നാലങ്ങെനയാകെട്ട’ എ പറ
ാഹ്മണൻ
അകേത്ത േപായി. മഠത്തിെന്റ മുറ്റ
െചന്നിരു ്
അമ്മാമെന വിളി . മൂത്തണ്ണാവി ഉടെന ഒരു വിള ം
െകാ വാതിൽ തുറ പുറ
വ .
മൂത്തണ്ണാവി: നിെന്നക്കാണാ
ഞാൻ വളെര വ്യ
സനിച്ചിരി കയായിരു . േനരം സന്ധ്യ
കഴിയുന്നതുവെര േനാക്കിെക്കാണ്ടിരു . സന്ധ്യ
കഴിഞ്ഞി ം കാണാഞ്ഞേപ്പാൾ െകാ ണ്ണിയുെട
കയ്യിൽ അകെപ്പ േപായി എ തെന്ന തീർ
ച്ചയാക്കി. ഏെതങ്കിലും േനരം െവളുത്തി ്
അേന്വഷിക്കാെമ ് വിചാരിച്ചിരി കയായി
രു . ഈശ്വരകാരുണ്യം െകാ ് ആപെത്താ
മുണ്ടായില്ലേല്ലാ.
ാഹ്മണൻ: ഇല്ല, കായംകുളത്തിനു സമീപത്തായേപ്പാ
േഴ ം േനരം സന്ധ്യമയങ്ങി ടങ്ങി. പിെന്ന
അവിെടനി ് ഒരു കൂ കാരെന ടി വിളി െകാ
ണ്ടാണു് ഞാൻ േപാന്നതു്. അവനു് മൂ രൂപ
െകാടുക്കാെമന്നാണു് പടഞ്ഞി ള്ളതു്. അതു െകാ
ടുക്കണം. അവൻ പടിക്കൽ നിൽ
.
മൂത്തണ്ണാവി: “അതിനായി ഭാണ്ഡമഴിക്കണെമന്നില്ല,
അവനു രൂപ ഞാൻ െകാടു െകാള്ളാം. നീ വഴി
നട ക്ഷീണിച്ചേല്ല വന്നിരി ന്നതു്. േവഗം
കുളി ് അത്താഴം കഴിക്കാൻ േനാ . ഭാണ്ഡം
അവിെടയിരിക്കെട്ട ഞാെനടു
അക െവ
െകാള്ളാം.”
എ പറ
മൂത്തണ്ണാവി തെന്റ ഭാഗിേനയെന കുളി
ക്കാനയ കയും ഭാണ്ഡെമടു ് അക
െകാ േപാ
യി െവ കയും െചയ്തി ് മൂ രൂപെയടു ് വിള മായി
പടി പുറ
െച . അേപ്പാൾ മേറ്റ ാഹ്മണെന്റ കൂ
െട വന്നയാൾ അവിെടത്തെന്ന നിൽ
ണ്ടായിരു .
ആ മനുഷ്യൻ മൂത്തണ്ണാവിെയകണ്ടയുടെന കാൽക്കൽ
വീണു നമസ്കരി . ഇെതെന്താരു വിദ്യയാെണന്നറിയാ
െത മൂത്തണ്ണാവി ആ മനുഷ്യെന്റ മുഖ
വിളക്കടുപ്പി
പിടി സൂക്ഷി േനാക്കി.
മൂത്തണ്ണാവി: ഓേഹാ! െകാ ണ്ണിയേല്ല ഇതു്! നീയാ
േണാ െകാ സ്വാമിെയ ഇവിെട െകാ വ
വിട്ടതു്.?
െകാ ണ്ണി: അേത.
മൂത്തണ്ണാവി: വളെര സേന്താഷമായി. നീ ഈെച്ചയ്ത
ഉപകാരത്തിനു മൂന്നല്ല. മു റു രൂപ തന്നാലും
മതിയാവുകയില്ല. നീ കാണാനിടയാകാെത
അവൻ ആ മമ്മതിെന്റ കയ്യിേലാ മേറ്റാ അകെപ്പ
ട്ടിരു െവങ്കിൽ അവെന്റ കഥ കഴി
േപാകു
മായിരുന്നേല്ലാ. അതിെനാ ം ഇടയാകാഞ്ഞതു
ഭാഗ്യംതെന്ന. ഇതാ മൂ രൂപ. ഇതു മതിേയാ?
േപാെരങ്കിൽ എ േവണെമങ്കിലും തരാം.
െകാ ണ്ണി: എനിെക്കാ ം േവണ്ട, ഞാെനാ ം േമ
ടിക്കാൻ വിചാരിച്ചിരു മില്ല. അേദ്ദഹം ഇവി
െട വരികയാെണ ം സ്വാമിയുെട അനന്തരവ
നാെണ ം പറഞ്ഞതു് വാസ്തവം തെന്നേയാ,
അേദ്ദഹം ഒരാൾെക്കെന്തങ്കിലും െകാടുക്കാെമ
പറഞ്ഞാൽ െകാടു ന്നയാേളാ, ഒടുക്കം കാര്യം
കഴിയുേമ്പാൾ കളിപ്പി ന്ന മനുഷ്യേനാ എ ം
മ മറിയാനായി മാ ം ഞാനിവിെട നിന്നതാ
ണു്. അല്ലാെത ഒ ം േവണെമ വിചാരിച്ചല്ല.
എനി േവണെമങ്കിൽ ആ ഭാണ്ഡം മുഴുവനും
േമടിക്കാമായിരുന്നേല്ലാ. എനിക്കിതിനു് ഒരു
ചില്ലികാശുേപാലും േവണ്ട. സ്വാമി അ തന്ന
ആ വാർത്തകഞ്ഞിയുെട സ്വാദു ഞാനി ം മറ
ന്നിട്ടില്ല. ഞാൻ ചത്താലും അതു മറ കയില്ല.
എനി ് സ്വാമിയുെട അനു ഹം മാ ം മതി.
എ പറ
് േപാവുകയും െച . ആ മൂ രൂപയും
അയാൾ േമടിച്ചില്ല. ആ മനുഷ്യൻ ന െട െകാ ണ്ണി
ആയിരു െവ ് വിേശഷി പറയണെമന്നില്ലേല്ലാ.
െകാ ണ്ണി ഒരു കൃതജ്ഞതയുള്ള ആളായിരു െവ ള്ള
തിനു് ഈ കഥ ഒരുന്നാന്തരം ദൃഷ്ടാന്തവുമാണേല്ലാ.
ഇനി െകാ ണ്ണിയുെട സത്യസന്ധത ദൃഷ്ടാന്തമായി
ഒരു സംഗതി പറയാം.
െകാ ണ്ണിയുെട കാല ് കാർത്തികപ്പള്ളിെത്തരു
വിനു് സമീപം സിറിയൻ ിസ്ത്യൻ സമൂഹത്തിലുൾെപ്പട്ട
ഒരു മാപ്പിള താമസിച്ചിരു . അയാൾ കാലേക്ഷപത്തി
നു് ഒരു ഗതിയും ഇല്ലാത്തവനായിരു . വല്ലവേരാടുെമാ
െക്ക വില പിന്നീടുെകാടുക്കാെമ പറ
് നാളിേകരം
വാങ്ങി െവട്ടി െകാ യാക്കി, ആല െഴ െകാ െച
് വി െകാടു
തീർത്തി കി ന്ന ലാഭംെകാണ്ടാ
ണു് അയാൾ അേഹാവ്യത്തി കഴി വന്നതു്. അയാൾ
േദഹണ്ഡി െകാടുത്തി കഴിേയണ്ടവരായി അയാളുെട
ഭാര്യയും നാല കുട്ടികളും അയാളുെട തള്ളയുമായിരുന്ന
തിനാൽ അയാൾ കടമായി നാളിേകരം െകാടു ന്ന
തിനു സമീപസ്ഥർ മടിയുണ്ടായിരുന്നില്ല.
അങ്ങെനയിരി േമ്പാൾ അയാൾ നാല േപേരാ
ടു് ആയിരവും അ
റും വീതം നാളിേകരം കടമായി
തൂക്കിെക്കാടു
പണവും വാങ്ങിെക്കാ മടങ്ങിേപ്പാ
. െകാ കയറ്റിെക്കാ േപായതു് തൃ ന്ന െഴനി
് ഒരാേളാടു് കൂലി വാങ്ങിയ വഞ്ചിയിലായിരു .
അതിനാൽ അയാൾ തൃ ന്ന െഴ വ വഞ്ചി ഉടമ
സ്ഥെന ഏൽപ്പിച്ചി ് അവിെട നി കര കാർത്തി
കപ്പള്ളി പുറെപ്പ . അേപ്പാൾ േനരം ഏകേദശം ഇരു
ട്ടായിരു . ത്യ ന്ന െഴനി ം കാർത്തികപ്പള്ളി ്
ര നാഴികയിലധികം ദൂരമില്ലായിരുന്നതുെകാ ം ആ
ദിക്കിെലാെക്ക അയാൾ ് നല്ല േപാെല പരിചയമുണ്ടാ
യിരുന്നതിനാലും െകാ ണ്ണി മുതലായവരുെട സഞ്ചാരം
േദശ
സാധാരണമല്ലാെതയിരുന്നതിനാലും വല്ലതുമാ
പ ണ്ടാേയ െമ ള്ള വിചാരം അയാൾ ് അധി
കമുണ്ടായിരുന്നില്ല. എങ്കിലും െകാ ണ്ണിയും കൂ കാരും
ചിലേപ്പാൾ അവിടങ്ങളിലും സഞ്ചരിക്കാറുണ്ടായിരുന്ന
തുെകാ ് കുറെച്ചാരു ഭയം ഇല്ലാതിരു മില്ല. ഏങ്കിലും
ആ സാധുമനുഷ്യൻ െകാ വി കിട്ടിയ ഇരുനൂറ്റിച്ചില്വാ
നം രൂപയും മടിയിൽ െവ െകാ ് തനിച്ചാണു് പുറെപ്പ
ട്ടെത ് പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞേല്ലാ.

മാപ്പിള ഏകേദശം പകുതി വഴിയായേപ്പാൾ,െകാ ണ്ണി
വഴിയിൽ നിൽ
ണ്ടായിരു . രാ ിയായിരുന്ന
തിനാൽ ദൂെരവ കാണുന്നതിനും ആളറിയുന്നതിനും
കഴിഞ്ഞില്ല. അെല്ലങ്കിൽ ആ മാപ്പിള ദൂെരെവ തെന്ന
വഴിമാറിേപ്പാകുമായിരു . ഹപ്പിഴയുെട ശക്തിെകാ
േണ്ടാ എേന്താ അതിെനാ മിടയായില്ല. അവർ പര
സ്പരം പരിചിതന്മാരായിരുന്നതിനാലും നിലാവിെന്റ
െവളിച്ചം കുേറെശ്ശ ഉണ്ടായിരുന്നതു് െകാ ം അടു
കൂടിയേപ്പാൾ ര േപരും തമ്മിൽത്തമ്മിലാളറി
.
അേപ്പാൾ ആ മാപ്പിള ണ്ടായ ഭയവും വ്യസനവും എ
മാ െമ പറയാൻ യാസം.
െകാ ണ്ണി: താനിേപ്പാൾ എവിെടേപ്പായിവരു

?

മാപ്പിള: ഞാൻ ആല ഴേയാളം േപായി വരികയാണു്.
െകാ ണ്ണി: െകാ

െകാടുക്കാനാേണാ?

മാപ്പിള: അെത.
െകാ ണ്ണി: എന്നാൽ തെന്റ കയ്യിൽ പണം കാണുമേല്ല.
എ രൂപയു ്? മടിശ്ശീല കാണെട്ട.
ഇതുേക ് മാപ്പിള ഒ
.

ം മിണ്ടാെത വിഷണ്ണനായി നി

െകാ ണ്ണി: ഒ ം മടിേക്കണ്ട തേന്ന , അതാണു നല്ല
തു്. അെല്ലങ്കിൽ അറിയാമെല്ലാ. െകാ ണ്ണിയുെട
സ്വഭാവം താൻ മനസ്സിലാക്കിയി ള്ളതെല്ല?
മാപ്പിള േവഗം മടിശ്ശീലെയടു
െകാ ണ്ണിയുെട
കയ്യിൽ െകാടുത്തി ് ഇരുനൂറ്റിയമ്പതു ് എ പറ
.
“എ െയങ്കിലുമാകെട്ട” എ പറ
് െകാ ണ്ണി മടി
ശ്ശീലയുംെകാ ് േപാവുകയും െച .
കഷ്ടം! സാധുവായ ആ മാപ്പിളയുെട പിന്നെത്ത സ്ഥി
തി എ പറയു . പണേമാ േപായി, ഉപജീവനവും
മുട്ടിയേല്ലാ. നാളിേകരം കടം വാങ്ങിയവർ െകാടുക്കാ
നുള്ളതു് െകാടുക്കാെതയിരുന്നാൽ പിെന്നയയാെള വിശ്വ
സി വല്ലവരും വല്ലതും െകാടു േമാ? കടം കിട്ടാെതയാ
യാൽ ഉപജീവനത്തിനു േവെറ മാർഗ്ഗവുമില്ലെല്ലാ. ഇെത
ല്ലാം വിചാരി മാപ്പിള ജീവച്ഛവമായി നട ് ഒരുവിധം
അയാളുെട വിട്ടിെലത്തി. വിവരെമല്ലാം ഭാര്യേയാടു പറ
. ര േപരും കൂടി വളെര േനരമിരു പലതും പറ
വിഷാദി . ഒടുക്കം അയാളുെട ഭാര്യ, പണം േപായ
തുേപാെട്ട, നിങ്ങളുെട ജീവൻ േപായില്ലേല്ലാ. അതുതെന്ന
ഭാഗ്യം. നമുെക്കാരുതു ് പുരയിടമുള്ളതു് നാെളത്തെന്ന
ആർെക്കങ്കിലും പണയെമഴുതി പണം വാങ്ങി കടംവാ
ങ്ങിേയട ് െകാടുക്കാനുള്ളതു് െകാടു
തീർക്കണം.
അെല്ലങ്കിൽ േനരില്ലാത്തവെന േപരുകി െമ മാ
മല്ല, ന െട ഉപജീവനവും മു മേല്ലാ. പണയെമഴുതി വാ
ന്ന കടം ൈദവകൃപെകാ ് ഒരുകാല ് തീർക്കാൻ
സംഗതിയുെണ്ടങ്കിൽ തീർക്കാം. വല്ലവിധവും പലിശ
െകാടു െകാണ്ടിരുന്നാൽ േനരുേകടു കൂടാെത കഴിക്കാ
മെല്ലാ. ഏെതങ്കിലും അത്താഴം കഴി നമു കിടക്കാം.
േനരം വളെരയധികമായി എ പറ
. വ്യസനംെകാ
് മാപ്പിള ് അത്താഴം േവണെമ േതാന്നിയില്ല.
ഭാര്യയുെട നിർബന്ധം നിമിത്തം അയാൾ അത്താഴം
കഴി െവ വരുത്തി േപായികിട കയും െച . വി
ചാരം നിമിത്തം അയാൾ േനെര ഉറക്കവും വന്നില്ല.
ഓേരാ മേനാരാജ്യവും വിചാരി തെന്ന ഒരുവിധം േനരം
െവളുപ്പി െവേന്ന പറയാനു . പിേറ്റദിവസംതെന്ന മാ
പ്പിള തെന്റ പുരയിടം പണയെമഴുതി ആവശ്യമുള്ള പണം
വാങ്ങി കടെമല്ലാം വീട്ടി. വി ം നാളിേകരം കടമായി
ത്തെന്ന വാങ്ങി െകാ ാെവ ം ആരംഭി .
അങ്ങെന പ ് പതിന ദിവസം കഴി
് ഒരു
ദിവസം സന്ധ്യാസമയം മാപ്പിള വീട്ടിെന്റ ഇറയ
ചില മേനാരാജ്യങ്ങൾ വിചാരി െകാണ്ടിരി േമ്പാൾ
ആേരാ ഒരാൾ പടി കയറി വരുന്നതുക . േനരം ഇരു
ട്ടി ടങ്ങിയതിനാൽ അതാരാെണ ് ആദ്യം അയാൾ
് മനസ്സിലായില്ല. ആ മനുഷ്യൻ അടു
െചന്നേപ്പാൾ
െകാ ണ്ണിയാെണ മനസ്സിലായി. മാപ്പിള മനസ്സറിയാ
െത ‘അേയ്യാ!’ എെന്നാരു നിലവിളിേയാടുകൂടി പരി മി
െപെട്ടെന്നണീ .
െകാ ണ്ണി: ‘േഹ! ഒ ം പരി മിേക്കണ്ട. ഞാൻ
തെന്ന ഉപ വിക്കാനായി ് വന്നതല്ല. തേന്നാടു്
ഇന്നാെളാരു ദിവസം വാങ്ങിയ പണം തരാനാ
യിട്ടാണു് ഞാൻ വന്നിരി ന്നതു്. പാവെപ്പ
ട്ടവനായ തെന്റ പണം അപഹരിക്കണെമ
ഞാൻ വിചാരി ന്നില്ല. അെന്നനി കുറ
പണത്തിനു് ആവശ്യമുണ്ടായിരു . േവെറ
മാർഗെമാ മുണ്ടാകാഞ്ഞതിനാൽ തേന്നാടു് വാ
ങ്ങിെക്കാ ് േപായതാണു്. ഇന്നെല എനി
കുറ പണം കിട്ടി. ഇനി തെന്റ പണം തരാെത
യിരി ന്നതു് ശരിയല്ലേല്ലാ, എ വിചാരി
െകാ വന്നതാണു്. ഇതാ തെന്റ മടിശ്ശീലയും
പണവും. അതിൽ സ്വൽപം കൂടുതലുണ്ടായി
രി ം. അതു താന െചയ്ത ഉപകാരത്തിനു
തിഫലമായിരിക്കെട്ട.’
എ പറ
മടിശ്ശീല മാപ്പിളയുെട മുൻപിൽ െവച്ചി
െകാ ണ്ണി അേപ്പാൾത്തെന്ന ഇറങ്ങിേപ്പാവുകയും െച .
മാപ്പിള മടിശ്ശീലെയടുത്തഴി ് എണ്ണിേനാക്കിയേപ്പാൾ
അ
റു രൂപയുണ്ടായിരു . അേപ്പാൾ മാപ്പിള ണ്ടായ
സേന്താഷം, െകാ ണ്ണി പണം വാങ്ങിെക്കാ േപായ
േപ്പാഴുണ്ടായ സന്താപത്തിലിരട്ടിയിലധികമായിരു .
പിെന്ന അയാൾ ആ അ
റു രൂപ ം കൂടി നാളിേക
രം വാങ്ങി െകാ െവട്ടി കച്ചവടം െച . അങ്ങെന
ഒരു െകാല്ലം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ പുരയിടത്തിൻേമൽ സ്ഥാ
പി ം അല്ലാെതയുമുണ്ടായിരുന്ന സകല കടങ്ങളും തീർ
് ആയിരത്തിച്ചില്വാനം രൂപ മാപ്പിള സ്വന്തമായി
തെന്ന ൈകവശമുണ്ടായി. പിെന്ന അയാൾ അതുെകാ
മുറ െകാ കച്ചവടം െച െകാണ്ടിരു . എന്തിനു
വളെരപ്പറയു , കുറ കാലം െകാ ് ആ മാപ്പിള കാ
ലേക്ഷപത്തിനു് ഒ ം െഞരുക്കമില്ലാത്ത ഒരു നിലയിലാ
യി. ഇതിെന്റ കാരണഭൂതൻ സത്യസന്ധനായ െകാ
ണ്ണിയാെണ വിേശഷി പറയണെമന്നില്ലേല്ലാ. ഇങ്ങ
െന അേനകമഗതികൾ െകാ ണ്ണിയുെട സഹായംെകാ
് സമ്പന്നന്മാരായിത്തീർന്നി
്. െകാ ണ്ണി നിമി
ത്തം ദാരി ്യം തീർന്നവരായ പല കുടുംബക്കാർ കായം
കുളം, കാർത്തികപ്പള്ളി, കീരിക്കാടു്, മുതുകുളം മുതലായ
സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇേപ്പാഴും നല്ല സ്ഥിതിയിൽത്തെന്ന ഇരി
മു ്. അവർ ് െകാ ണ്ണിെയ റി ള്ള നന്ദി,
ഇ ം അവരുെട മനസ്സിൽനി മാ
േപായി മി
ല്ല.
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േദശവും

വട ംകൂർ രാജവംശത്തിെല ഒരു ശാഖക്കാർ ഒരു കാ
ല ് ഏ മാനൂർ താലൂക്കിൽ േചർന്ന ൈക ഴ എന്ന
സ്ഥല
താമസിച്ചിരു . അവെര അക്കാല
സാ
ധാരണമായി ‘ൈക ഴ ത രാക്കന്മാർ’ എന്നാണു് പറ
വന്നിരുന്നതു്. അവിെട നി ഒരു ത രാട്ടിെയ
ഒരമ്പല ഴ(െചമ്പകേശ്ശരി)ത്ത രാൻ സംബന്ധം െച
െകാ േപായിരു . അമ്പല ഴ ത രാക്കന്മാർ
ാഹ്മണരായിരു വേല്ലാ. മലയാള ാഹ്മണരിൽ മൂ
ത്തയാൾ മാ ം സ്വജാതിയിൽ വിവാഹം െച കയും
മ ള്ളവെരല്ലാം
ാഹ്മണരിൽ താണ ജാതിക്കാരുെട
ീകെള സംബന്ധം െച കയാണേല്ലാ പതിവു്. ഒരു
കാല
അമ്പല െഴ േജ്യഷ്ഠാനുജന്മാരായി ര ത
രാക്കന്മാരുണ്ടായിരു . അവരിൽ രണ്ടാമനാണു് ൈക
ഴ രാജ്ഞിെയ സംബന്ധം െച െകാ േപായതു്.
എങ്കിലും കുറ കാലം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ അേദ്ദഹത്തിനു
മൂ ം രാജ്യാധിപത്യവും വർദ്ധി . അക്കാല
ആത
രാൻ സ്വരാജ്യത്തിൽ ‘പുളി
’ എന്ന േദശം തെന്റ
ിയതമയായ രാജ്ഞി ഇഷ്ടദാനമായി െകാടു ്.
അവിെട ഒരു ഭവനമുണ്ടാക്കി െകാടു ് ആ രാജ്ഞിേയ
യും സന്താനങ്ങേളയും പാർപ്പി . ആ ത രാെന്റ കാലം
കഴിഞ്ഞി ം ആ ത രാട്ടിയും മക്കളും അവിെട തെന്ന
താമസിച്ചിരു . ആ േദശെത്ത നികുതി പിരിക്കാനുള്ള
അധികാരം അവിേട ണ്ടായിരുന്നതു കൂടാെത അവിടു
െത്ത ഭർത്താവായിരുന്ന ത രാൻ അവിേട ധാരാളം
പണം െകാടു കയും െചയ്തിരു . അതിനാൽ അവിെട
േവണ്ടതിെനാ ം ഒരു ബുദ്ധിമു ം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കുട്ടി
പ്പട്ടന്മാർ, ഭൃത്യന്മാർ, പരിചാരികമാർ, കാര്യസ്ഥന്മാർ മു
തലായവരും ധാരാളമുണ്ടായിരു . ശമ്പളം െകാടുക്കാൻ
േവ ന്ന മുതലുെണ്ട കണ്ടാൽ േസവിക്കാനാളുകൾ
ധാരാളമുണ്ടാകുമേല്ലാ. അതിനാൽ രാജ്ഞി യഥാപൂർവം
േവ ന്ന പദവികേളാടുകൂടിയാണു് അവിെട താമസ്സിച്ചി
രുന്നതു്.
ഇങ്ങിെനയിരി ന്ന കാലത്താണു തിരുവതാംകൂർ
മഹാരാജാവു് അമ്പല ഴ രാജാവുമായി യുദ്ധം ആരംഭി
ച്ചതു്. ആ യുദ്ധത്തിൽ അമ്പല ഴ രാജാവു് പരാജിത
നായിത്തീരുെമ ഏകേദശം തീർച്ചയായേപ്പാേഴ ം,
തിരുവതാംകൂർ മഹാരാജവിെന്റ ൈസന്യം പുളി ന്നി
േല കൂടിക്കട . വല്ല ഉപ വവുമുണ്ടാക്കിേയ േമാ
എ വിചാരി രാജ്ഞി പരി മവും, ഭയവുമുണ്ടായി,
‘ഏതായാലും ഇനി ഇവിടുെത്ത താമസം അ ശുഭമായി
വരുകയില്ല. കഴിയുന്ന േവഗത്തിൽ ൈക ഴ േപാക
ണം’ എ രാജ്ഞി തീർച്ചെപ്പടു കയും ആ വിവരം
കാര്യസ്ഥന്മാെര ധരിപ്പി േവ ന്നെതല്ലാം തയ്യാറാ
വാൻ ചട്ടം െക കയും െച . അക്കാല
പുളി ന്നിൽ
വലിയ ധനവാന്മാരായ നായന്മാർ മു റിൽപ്പരം വീ കാ
രുണ്ടായിരു . ഈ നായന്മാരല്ലാെത സാമാന്യം േപാ
െല ആ ദിക്കിലാരുമുണ്ടായിരുന്നില്ല ് തെന്ന പറയാം.
ന ാണിമാപ്പിളമാർ നാേലാ അേഞ്ചാ കുടുംബക്കാരു
ണ്ടായിരു െവങ്കിലും അവെരല്ലാം അന്ന കൂലിേവല
െച അേഹാവൃത്തി കഴി ന്ന അഗതികളായിരു .
രാജ്ഞി രാജ്യാധിപത്യം കൂടിയുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ
അവിെടയുള്ള സകലജനങ്ങളും രാജ്ഞിയുെട ആജ്ഞയി
ലുൾെപ്പട്ടാണു് അവിെട താമസിച്ചിരുന്നതു്. രാജ്ഞിയുെട
ഭർത്താവായ രാജാവു് തീെപ്പ േപായതിെന്റ േശഷവും
ആ രാജപത്നിെയ റി ള്ള ഭക്തിയും ബഹുമാനവും
ആർ ം കുറഞ്ഞിരുന്നില്ല. എങ്കിലും രാജ്ഞി യാ
നിശ്ചയിച്ചിരി
െവ ് േകട്ടേപ്പാൾ, അക്കാലംവെര
അവർ േവണ്ടി ാണത്യാഗം െചയ്യാൻ േപാലും തയ്യാ
റായിരുന്ന ആ നായന്മാരുെട ഭാവം മാറി. തങ്ങളുെട
രക്ഷാധികാരിണിയായിരുന്ന രാജ്ഞി േദശംവി േപാകു
എ േകട്ടാൽ ഒ െച കാണണെമേന്നാ തങ്ങ
ളാൽ കഴിയുന്ന സഹായങ്ങൾ െച െകാടുക്കണെമേന്നാ
േതാ ന്നതു് സ്വാഭാവികമാണേല്ലാ. എന്നാൽ ആ ദി
ക്കിലുള്ള നായന്മാർ ആ വക ലൗകിക വിചാരെമാ
മുണ്ടായില്ല. അവിെട കൂെടത്താമസിച്ചിരുന്ന ഭൃത്യന്മാർ
േപായി ര വഞ്ചികൾ െകാ വ അവിെടയുണ്ടായി
രുന്ന ഭരണി, പാ ങ്ങൾ മുതലായ സാമാനങ്ങെളല്ലാം
ഒരു വഞ്ചിയിലാക്കി. ഉടെന പണ്ടങ്ങളും പണമായി
ണ്ടായിരുന്നെതല്ലാം എടു ം െകാ തെന്റ സന്താന
ങ്ങേളാടു കൂടി രാജ്ഞി മെറ്റ വഞ്ചിയിലും െച കയറി.
അേപ്പാേഴ ം ഭൃത്യന്മാരും എവിെടെയാ െപായ്ക്കള
,
പരിചാരകന്മാർ, കുട്ടിപ്പട്ടന്മാർ മുതലായവരും ഭൃത്യന്മാർ
േപായ പുറെക േപായി. കിംബഹുനാ? രാജ്ഞിയും
അവിടുെത്ത സന്താനങ്ങളും മാ ം അവിെട േശഷി .
സഹായത്തിനുള്ള ആളുകളും വഞ്ചിക്കാരുെമല്ലാം വരു
െമ വിചാരി അവർ വളെര േനരം ആ വഞ്ചിയിൽ
േനാക്കിെക്കാണ്ടിരു . ആെരയും കണ്ടില്ല. േനരം ൈവ
കി ട കയും െച . അേപ്പാൾ രാജ്ഞി ഭയവും
വ്യസനവും വർദ്ധി തുടങ്ങി. ‘ഈശ്വരാ! ഇവെരല്ലാം
കൂടി എെന്ന ചതി കയായിരി േമാ’? എ പറ
ആ രാജ്ഞി കുേറേശ്ശ കര
തുടങ്ങി. അമ്മയുെട മുഖഭാ
വം മാറിക്കണ്ടേപ്പാൾ മക്കെളല്ലാം കൂട്ടേത്താെട കര
തുടങ്ങി. നാലു വയ മുതൽ പ
വയ വെര ായ
മായ മൂന്നാലു കുട്ടികളല്ലാെത ായം തികഞ്ഞവരായി
ആ രാജ്ഞിയുെട മക്കളിലാരുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. രാജ്ഞി
ഒരുവിധം തെന്റ വ്യസനെത്ത ഉള്ളിെലാതു കയും കു
ട്ടികെള സമാധാനെപ്പടു കയും െചയ്തി ് തെന്റ മൂത്ത
പു െന അവിെട സമീപ ണ്ടായിരുന്ന നായർഗൃഹ
ങ്ങളിെലല്ലാം പറഞ്ഞയ അവെരെയാെക്ക വിളിപ്പി .
അവരിൽ ീകളാകെട്ട പുരുഷന്മാരാകെട്ട യെതാരുത്ത
രും വന്നില്ല. എ മാ മല്ല,ആ രാജകുമാരൻ െച
വിളിച്ചി ് അവരാരും മിണ്ടിയതു േപാലുമില്ല. പിെന്ന
രാജ്ഞി ആ കുമാരെനത്തെന്ന ചില മാപ്പിളവീടുകളിൽ
പറഞ്ഞയ . അവിെടെയാെക്ക െച േനാക്കിയി
ആെരയും കണ്ടതു േപാലുമില്ല. ആ വിവരവും കുമാരൻ
മടങ്ങിവ പറ
. അേപ്പാൾ രാജ്ഞി താൻ നിസ്സഹാ
യയിത്തീർ െവ തീർച്ചയാക്കി. രാവിെല ഊണുക
ഴി വഞ്ചിയിൽ കയറിയ കുട്ടികെളല്ലാം വിശ െകാ
ക്ഷീണി കര
തുടങ്ങിയിരി
. സൂര്യൻ അസ്തമി
ക്കാറായിരി
. ‘ഇനി എെന്താരു ഗതിയാണീശ്വരാ!’
ആകപ്പാെട ആപത്തിലായേല്ലാ എ പറ
രാജ്ഞി
വീ ം കര
തുടങ്ങി. അതു കണ്ടേപ്പാൾ കുട്ടികളുെട
കരച്ചിൽ ഒ കൂടി വർദ്ധി .

ഇങ്ങിെന അവെരല്ലാവരും കൂടി കര
െകാണ്ടി
രുന്നേപ്പാൾ സ്വല്പം ദൂെര കൂടി നാലു മാപ്പിളമാർ കട
േപാകുന്നതു കണ്ടി ് രാജ്ഞി തെന്റ പു െനെക്കാ ്
അവെര വിളിപ്പി . അവർ അടു
വന്നേപ്പാൾ രാജ്ഞി
െയ കാണുകയും താണു െതാഴുതുെകാ ് ‘ഇേപ്പാൾ ഇവി
െടയിങ്ങെനെയഴുന്നള്ളിയിരി ന്നെതന്താണു എ
േചാദി . രാജ്ഞി സംഗതികെളല്ലാം പറ
അവെര
ധരിപ്പിച്ചതിെന്റ േശഷം ‘ഏതുവിധവും നിങ്ങൾ കഴി
യുന്നതും േവഗത്തിൽ എെന്നയും എെന്റ കുട്ടികെളയും
ൈക െഴ െകാ െചന്നാക്കണം. അതിനു നിങ്ങൾ
എ േവണെമങ്കിലും തരാം’ എ പറ
. അതു േക
മാപ്പിളമാർ �‘ഒ ം കല്പി തന്നിെല്ലങ്കിലും അവിേട
േവണ്ടി എ ം െചയ്യാൻ അടിയങ്ങൾ തയ്യാറാണു്.
വിേശഷി ം ഈ സ്ഥിതിയിൽ അടിയങ്ങളാൽ കഴിയു
ന്നതു െചയ്തില്ലങ്കിൽ പിെന്ന മനുഷ്യരായി ജീവി ന്ന
െതന്തിനാണു്? അവിടുെത്ത േചാറാണു അടിയങ്ങൾ
ഇതുവെര തിന്നി ള്ളതു്. അതു ചത്താലും മറ കയില്ല.
എന്നാൽ കല്പി ഒരര നാഴിക ഒ ക്ഷമിക്കണം. അടി
യങ്ങൾ േനരം െവളുത്തേപ്പാൾ കൂലിേവല വിടെകാണ്ട
താണു്. ഇ കരിക്കാടി ആഹരിച്ചിട്ടില്ല. അതിനാൽ
ക്ഷണത്തിൽ കുറ കരിക്കാടിെവള്ളം െമാന്തിെകാ
വിടെകാള്ളാം. കല്പിച്ച കാര്യം അടിയങ്ങൾ ഏറ്റിരി
. അതിനു യാെതാരു വ്യത്യാസവും വരു കയില്ല�
എ പറ
േപായി. ഉടെന അവർ നാലു േപരും
ആഹാരവും കഴി വ വഞ്ചികളിൽ ഈര േപർ
കയറി. വഞ്ചി നീക്കാറായേപ്പാൾ ശുദ്ധഹൃദയയായ ആ
രാജ്ഞി വ്യസനാ ാന്തയായി കര
െകാ ് ‘എന്റീ
ശ്വരാ! ഈ ദിക്കിലുള്ള നായന്മാെരല്ലാം നശി േപാ
േണ. മാപ്പിളമാെരല്ലാം സകല യ കേളാടു കൂടിവർ
ദ്ധി വരികയും െചയ്യേണ’ എ പറഞ്ഞി ആപെത്താ
ം കൂടാെത തെന്റ പൂർവ്വഗൃഹത്തിൽ െചെന്നത്താനായി
ഈശ്വരെന ാർഥി .
യാെതാരാപത്തിനും ഇടയാകാെത പിേറ്റദിവസം
അതിരാവിെല വഞ്ചികൾ ൈക ഴക്കടവിലടു ്. രാ
ജ്ഞിയും മക്കളും കരയ്ക്കിറങ്ങി; രാജമന്ദിരത്തിേല
േപായി. തേലദിവസം ഭക്ഷണം കഴിക്കാെതയിരു
ന്നതിനാൽ അവർ
വളെര ക്ഷീണമുണ്ടായിരു .
അതിനാൽ ഉടെന അവർ കുറ ഭക്ഷണം കഴി .
അേപ്പാേഴ ം വഞ്ചിക്കാരായ മാപ്പിളമാരും ൈക ഴ
ഉണ്ടായിരുന്ന ഭൃത്യന്മാരും കൂടി സാമാനങ്ങെളല്ലാം
ചുമ േകായിക്കലാക്കി. രാജ്ഞി ആ മാപ്പിളമാർ
േകമമായി ഭക്ഷണം െകാടുപ്പി കയും അവർ വിചാരി
ച്ചിരുന്നതിൽ വളെര അധികം പണവും സമ്മാനങ്ങളും
െകാടു
സേന്താഷിപ്പിച്ചയ കയും െച .
രാജ്ഞി പുളി ന്നിൽനി ് േപായി അധികം താ
മസിയാെത തെന്ന തിരുവതാംകൂർ മഹാരാജാവു് അമ്പ
ല ഴ രാജ്യവും അെതാടുകൂടി പുളി
ം പിടിച്ചടക്കി
സ്വരാജ്യേത്താടുേചർ ്. ആ രാജ്ഞിയുെട ശാപവും
അനു ഹവും നിമിത്തം കാല േമണ പുളി ന്നിലുണ്ടാ
യിരുന്ന നായർകുടുംബങ്ങെളല്ലാം നശി കയും മാപ്പിള
മാെരല്ലാം വർദ്ധി കയും െച . ഇേപ്പാൾ പുളി െന്ന
ന്ന സ്ഥല
നാേലാ അേഞ്ചാ നായർ കുടുംബങ്ങൾ മാ
േമയു . ആ കുടുംബക്കാെരല്ലാം നിത്യവൃത്തി േപാ
ലും വകയില്ലാെത അഗതികളുമാണു്. അവിെടയിേപ്പാൾ
ന ാണി മാപ്പിളമാരുെട വീടുകൾ മു റിലധികമു ്.
ആ വീ കാരിൽ മിക്കവരും വലിയ ധനവാന്മാരുമാണു്.
പുളി ന്നിലുള്ള നായന്മാരുെട അധഃപതനത്തിനും ആപ
കൾ ം കാരണം ൈക ഴ രാജ്ഞിയുെട ശാപമാ
െണ അടുത്ത കാല
പാഴൂർ കണിയാരുെട ശ്നവി
ധിയുണ്ടായി
്.
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ഒരന്തർജ്ജനത്തിെന്റ യുക്തി
ീകൾ വിേവകശൂന്യകളും ദുർമാർഗ്ഗചാരിണികളും ഭർ
തൃശു ഷാവിമുഖികളും ആയിേപ്പാകുന്നതു് അവരുെട
ഭർത്താക്കന്മാരുെട െകാള്ളരുതായ്കെകാണ്ടാെണന്നാണ
േല്ലാ മഹാന്മാരുെട അഭി ായം. ‘േയാഷാേദാഷം മൃഷാ
യഃ കഥയതി വിദുേഷ ഹന്ത! തൈസ്മ നമേസ്ത’ എെന്നാ
രു മഹദ്വചനമുണ്ടായി ള്ളതും ഈ അഭി ായത്തിൽ നി
ന്നാണേല്ലാ. എന്നാൽ, പുരുഷന്മാർ ദുർമാർഗ്ഗചാരികളാ
യിധൂർത്തടി നട ന്നതു് അവരുെട ഭാര്യമാരായ ീക
ളുെട െകാള്ളരുതായ്ക െകാണ്ടാെണ ം നിസ്സംശയം പറ
യാവുന്നതാണു്. വാസ്തവം വിചാരിച്ചാൽ നല്ല തേന്റടമുള്ള
ഒരു പുരുഷനു തെന്റ ഭാര്യെയ ഭർതൃശു ഷാനിരതയും
പാതി ത്യനിഷ്ഠയുള്ളവളുമായിരുന്നാൽ എ േത്താളം
കഴിയുേമാ അതിൽ പതിന്മട ്, ഒരു ീ നല്ല ൈവദ
ഗ്ദ്ധ്യമുള്ളവളാണങ്കിൽ അവളുെട ഭർത്താവിെന ഏകപ
ത്നീ തേത്താടുകൂടി സന്മാർഗ്ഗത്തിൽ നടത്താൻ കഴിയു
െമ ള്ളതിനു സംശയമില്ല. ഇനി ീകൾ ദുർമാർഗ്ഗചാ
രിണികളും പുരുഷന്മാർ ദുർമാർഗ്ഗചാരികളുമായിത്തീരു
ന്നതിെന്റ കാരണം വിേശഷി പറയണെമന്നില്ലേല്ലാ.
ഇതിനു രണ്ടിനും ദൃഷ്ടാന്തം ന െട നാ കാരുെട ഇട
യിൽ തെന്ന ധാരാളമുള്ളതുെകാ ് ഇതിനുേവേറ െതളി
െവാ ം േവണെമ ം േതാ ന്നില്ല. എങ്കിലും ഇതിനു
ദൃഷ്ടാന്തമായി േകട്ടി ള്ള ഒൈരതിഹ്യം ഇവിെട പറ
െകാ
.
പ ് ഇടപ്പള്ളിയിെല ഒരു വലിയ ത രാൻ അവിടു
െത്ത േദശവഴികളിൽ ഒന്നായ ‘ക പ്പാറ’ എന്ന ദിക്കിൽ
േപായി താമസിച്ചിരു . വിവാഹം െചയ്തി ണ്ടായി
രു എങ്കിലും ക പ്പാറ ഒരു ബാന്ധവമുണ്ടായിരുന്ന
തിനാൽ അവിടു ഇടപ്പള്ളിൽേപായി താമസി ക
പതിവില്ല. വിവാഹസംബന്ധങ്ങളായ ിയകെളല്ലാം
കഴിഞ്ഞതിെന്റ േശഷം അവിടു ് അന്തർജനെത്തെതാ
ട്ടിട്ടിെല്ലന്നല്ല, കാണുകേപാലും ഉണ്ടായി േണ്ടാ എ
സംശയമാണു്.
ഇങ്ങിെന കുറ കാലം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ അവിടുെത്ത
ബാന്ധവജനങ്ങൾെക്കല്ലാം വളെര വ്യസനമായിത്തീർ
. ‘വിവാഹം കഴിച്ചി പ
പ
െകാല്ലമായി.
ഇതുവെര സന്തതിയുണ്ടായിട്ടില്ല. രാജത്വം കൂടിയുള്ള
ഒരു വലിയ ാഹ്മണകുടുംബം സന്തതിയില്ലാെത നശി
േപാകുന്നതു കഷ്ടമാണേല്ലാ. സന്താനാർഥം വല്ല സൽ
കർമ്മങ്ങളും തുടങ്ങണം അെല്ലങ്കിൽ അവിടുെത്തെക്കാ
് ഒ കൂടി വിവാഹം കഴിപ്പിക്കണെമന്നിങ്ങെന വി
ചാരി ബ ക്കളായ ചില ന തിരിമാർ ക പ്പാറെയ
ത്തി വലിയത രാെനക്ക
തങ്ങൾ െചന്ന കാര്യം
അറിയി . ആദ്യം അവിടു ് ഇവർ പറഞ്ഞെതാ ം
അ ആദരിച്ചില്ല. എങ്കിലും ന തിരിമാർ വീ ം
നിർബന്ധി കയാൽ ഒ കൂടി േവളി കഴിക്കാെമ ്
അവിടു ് സമ്മതി . ആദ്യെത്ത അന്തർജനം വന്ധ്യ
യായതിനാലാണു് സന്തതിയുണ്ടാകാത്തെതന്നായിരു
ന രിമാരുെട വിചാരം. അതിനാലാണു് അവർ രണ്ടാം
വിവാഹത്തിനു അ നിർബന്ധിച്ചതു്. ഒടുക്കം വലിയ
ത രാൻ ‘നാമിനി രണ്ടാമതും വിവാഹം െചയ്യണെമ
ങ്കിൽ ആദ്യെത്ത അന്തർജനത്തിെന്റ സമ്മതംേവണമ
േല്ലാ. അെതങ്ങിെനയാണു്? എനി ് അവേരാടു് േചാദി
ക്കാൻ കഴിയുകയില്ല’ എ പറ
.

അേപ്പാൾ ന തിരിമാർ ‘അകായിെല സമ്മതം
ഞങ്ങൾ വാങ്ങിെക്കാള്ളാം. അതിെനാ ം യാസമി
ല്ല.’ എ പറ
. എന്നാൽ ‘ന െട കാര്യസ്ഥെന കൂ
ടി അയയ്ക്കാം. അകായിൽ നി അനുവദി ന്ന പക്ഷം
ആ വിവരം കാര്യസ്ഥേനാടു പറഞ്ഞയച്ചാൽ ഉടെന
നാം അേങ്ങാ വരാം’ എ വലിയത രാനും പറ
.
അങ്ങിെന സമ്മതി ന തിരിമാരും കാര്യസ്ഥനും കൂടി
പുറെപ്പ ് ഇടപ്പള്ളിയിൽ എത്തി. ഒരു ദാസി മുഖാന്തി
രം വിവരം അകായിെല ധരിപ്പി കയും അനുവാദം
േചാദി കയും െച . അേപ്പാൾ ആ അന്തർജനം ‘ഇവി
െട സന്തതിയുണ്ടാേകണ്ടതു അത്യാവശ്യമാണു്. അതു
എനി വളെര ആ ഹമുള്ള കാര്യമാണു്. അതിനാൽ
അവിടു രണ്ടാമതും വിവാഹം കഴി ന്നതിനു എനി
പൂർണ്ണസമ്മതമാണു്. എന്നാൽ ഒരു കാര്യം കൂടി
എനി ആ ഹമു ്. ഇനി േവളികഴി െന്നങ്കിലും
നല്ലതുേപാെല ജാതകം േനാക്കി േവണം. ഒന്നിങ്ങെന
വ , ഇനി വരരുതേല്ലാ. എെന്റ ജാതകംേപാലുള്ളവെര
വിവാഹം െചയ്തതുെകാ ് േയാജനമില്ല. അവിടു ്
ക പ്പാറ താമസിച്ചാൽ ഇവിെട സന്തതിയുണ്ടാകണം.
അങ്ങിെനയുള്ള ജാതകമുണ്ടങ്കിൽ അതു േനാക്കി േവണം
ഇനി വിവാഹം കഴിക്കാൻ’ എ പറ
. ഇതു േകട്ട
േപ്പാഴാണു സംഗതി എല്ലാവർ ം മനസ്സിലായതു്. കാര്യ
സ്ഥൻ ഉടെനേപായി ക പ്പാറയിൽ െച അകായിൽ
പറഞ്ഞതുേപാെല വലിയ ത രാെന്റ അടുക്കൽ അറിയി
. ഇതു േകട്ടേപ്പാൾ ത രാെന്റ മനസ്സിൽ ലജ്ജേയാ,
അ തേമാ, മനസ്താപേമാ എെന്തല്ലാമാണുണ്ടായെത
അവിേട തെന്ന അറിയാം. എെതങ്കിലും ഈ അന്തർ
ജനത്തിെന്റ യുക്തി േകട്ടി മാ േപാലും താമസിയാെത
വലിയത രാൻ േബാ കയറി ഇടപ്പള്ളിയിെലത്തി
താമസമായി. ആ അന്തർജനത്തിെന്റ ബുദ്ധിഗുണവും
ഭർ ശു ഷാസാമർഥ്യവും മ ം െകാ
മന ല
യി േപാകയാൽ പിെന്ന രണ്ടാം വിവാഹത്തിെന്റ
സംഗംേപാലുമുണ്ടായില്ല. ക പ്പാറ േപാകണെമന്ന
ആ ഹവും നില . മുറ ഗൃഹസ്ഥാ മം അനുഷ്ഠി
െകാ ് ഇടപ്പള്ളിയിൽ താമസവുമായി. അങ്ങിെന
ഒരു െകാല്ലം കഴിയുന്നതിനു മുൻപു അവിേട ഒരു
പു സന്താനം ഉണ്ടാവുകയും െച . പിെന്ന അവിടു
അജീവനാന്തം ആ നിലയിൽ തെന്ന താമസിച്ചിരു
എ ം ആ അന്തർജനത്തിൽ നി ം അേനകം സന്താ
നങ്ങൾ അവിേട ് ഉണ്ടായി എ ം േകട്ടിരി
.ആ
അന്തർജനെത്തേപ്പാെല യുക്തിയുക്തമായി സംഭാഷണം
െച ം ഭക്തിപൂർവം ഭർ ശു ഷെച ം പാതി
ത്യനിഷ്ഠേയാടുകൂടിയിരു ന െട േകരളീയ ീകെള
ല്ലാവരും തങ്ങളുെട ഭർത്താക്കന്മാെര ദുർമാർഗ്ഗത്തിൽ
വിടാെത തങ്ങളിൽ ആസക്തചിത്തന്മാരാക്കിത്തീർ ്
ഭർ സുഖേത്താടും സൽസന്താനലാഭേത്താടും കൂടി
സുഖമാകുംവണ്ണം വസിക്കെട്ട.
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പാഴൂർ െപരുംതൃേക്കാവിൽ
ഒരിക്കൽ ഒരു ന തിരി വിവാഹം കഴിക്കണെമ നി
ശ്ചയി ജാതകം േനാക്കിക്കാനായി ചില ീജാതക
ങ്ങളും, തെന്റ ജാതകവും െകാ ് പാഴൂർ കണിയാരു
െട അടുക്കൽ െച .കണിയാർ ജാതകങ്ങെളല്ലാം വാ
ങ്ങി ആകപ്പാെട ഒ േനാക്കീ ് ത രാനിേപ്പാൾ വി
വാഹത്തിനായി ഉത്സാഹിക്കണെമന്നില്ല, അവിേട ്
ഇേപ്പാൾ വലിയ ഹപ്പിഴക്കാലമാണു്. ഒരു െകാല്ല
ത്തിനകം അവിടു തീെപ്പ േപാകുെമന്നാണു് ജാതകം
െകാ കാണുന്നതു്. അതിനാൽ ജാതകം േനാക്കണ
െമങ്കിൽ ഒരു െകാല്ലം കഴിഞ്ഞി മതി. ഈ ഹപ്പിഴ
നീങ്ങികിട്ടണെമങ്കിൽ അതിനു തക്കവണ്ണമുള്ള പുണ്യ
കർമ്മെമെന്തങ്കിലും െചയ്യണം. അത എളുപ്പമല്ലേല്ലാ
എ പറ
. ഇതു േകട്ടേപ്പാൾ ന രി സാമാന്യ
ത്തിലധികം വ്യസനമുണ്ടായിെയ ള്ളതു പറേയണ്ടതി
ല്ലേല്ലാ. അേദ്ദഹം ഇതിനു മറുപടിയായി ഒ ം മിണ്ടാെത
ഇറങ്ങിേപ്പായി. അേപ്പാേഴ ം േനരം സന്ധ്യയായി തുട
ങ്ങിയതിനാൽ പുഴയിൽ ഇറങ്ങി കുളി ് ഒരു ന രി ഇല്ല
േപായി അത്താഴവും കഴി അവിെട കിട . തെന്റ
മരണെത്ത റി ള്ള വിചാരംനിമിത്തം ന രി രാ
ിയിൽ കിടന്നി ഉറക്കം വന്നില്ല. അേദ്ദഹം അവിെട
കിട െകാ ് ഈ ഹപ്പിഴനീങ്ങാൻ എന്താണു് െച
േയ്യണ്ടെത ് വിചാരി തുടങ്ങി. അേദ്ദഹം വിചാരി ്
വിചാരി ് ഒടുക്കം ഒരു േക്ഷ ം പണിയി ശിവ തി
ഷ്ഠ കഴിപ്പി ് അവിെട നിത്യനിദാനം, മാസവിേശഷം,
ആട്ടവിേശഷം മുതലായവ േവ ന്ന മുതൽ െകാടുേത്ത
ക്കാെമ നിശ്ചയി കയും അതിനുള്ള മുതൽ തെന്റ
മനസ്സങ്കല്പം െകാ ് നീക്കിവ കയും െച .
പിേറ്റദിവസം രാവിെല അേദ്ദഹം വീ ം കണിയാ
രുെട അടുക്കൽ െച തെന്റ ആയുസ്സിെന റി ഒ
കൂടി ചിന്തി പറയണെമ പറ
. കണിയാർ വീ
ം േനാക്കിയേപ്പാൾ അേദ്ദഹത്തിനു ദീർഘായുേര്യാ
ഗം കാണുകയാൽ, ത രാെനേന്താ വലുതായ പുണ്യ
കർമം െചയ്തിരി ന്നതായി കാണു
്, ഇനി ഭയെപ്പ
ടാെനാ മില്ല. അവിേട ് ദീർഘായുേര്യാഗം സിദ്ധി
ച്ചിരി
. ഇനി ഉടെന വിവാഹം നടത്താം എ
പറയുകയും, ജാതകം േനാക്കി െകാടു കയും െച .
എങ്കിലും താൻ നിശ്ചയിച്ച പുണ്യകർമം സാധിച്ചതിനു
േശഷമല്ലാെത വിവാഹം കഴി ന്നില്ല ന രി തീർ
ച്ചയാക്കി. അക്കാല
പാഴൂർ തെന്ന ത ശാ നിപു
ണനും േയാഗ്യനുമായ ഒരു തച്ചൻ (ആശാരി) ഉണ്ടായി
രു . ന രി അവെന്റ അടുക്കൽ െച ൈവക്ക
െപരുംതൃേക്കാവിൽേപാെല ഒരു േക്ഷ ം പണി കഴി
പ്പിേക്കണ്ടിയിരി
െവ ം, അതിേല ഒരു കണ
ഉണ്ടാ കയും സ്ഥാനം നിശ്ചയി കയും പണി
നടത്തി തരികയും െചയ്യണെമ പറ
. തച്ചൻ
അ കാരം െചയ്യാെമ ് സമ്മതി കയും,ൈവക്ക
െപരുംതൃേക്കാവിൽേക്ഷ ത്തിെന്റ ആകൃതിെയാപ്പി
കണ ണ്ടാ കയും, േക്ഷ ം പണിയുന്നതിനു് പൂർവ്വ
വാഹിനിയായ (കിഴേക്കാ ഒഴുകുന്ന) പാഴൂർ പുഴയുെട
വക്ക
ഒരു സ്ഥാനം കാണുകയും, അവിെട ആ കണ
് ഒപ്പി ഒരമ്പലം പണി തീർ കയുംെച . ന രി
അവിെട ശിവ തിഷ്ഠ, കലശം, മുതലായവ നട ക
യും, ഒരു മഹാേക്ഷ ത്തിൽ േവ ന്ന അ പൂജ, മൂ
ശീേവലി, നവകം, പഞ്ചഗവ്യം മുതലായവ, തിദിനം
നട ന്നതിനും,മാസവിേശഷം, ആട്ടവിേശഷം മുതലാ
യവ േവ ന്ന വ വകകൾ ആ േദവെന്റ വകയ്ക്കായി
െകാടു കയും െച . ഇ കാരമാണു് പാഴൂർ െപരും
തൃേക്കാവിൽ േക്ഷ മുണ്ടായതു്. ആ േക്ഷ ം ൈവക്ക
െപരുംതൃേക്കാവിൽ േക്ഷ ത്തിെന്റ ആകൃതിയിൽ
തെന്നയാണു് ഇേപ്പാഴും കാണെപ്പടുന്നതു്. ഇനി ഈ
േക്ഷ ം സംബന്ധി ള്ള ചില വിേശഷങ്ങൾ പറയാ
നു ്. അവ താെഴ കുറി
.
പാഴൂർ െപരുംതൃേക്കാവിൽ േക്ഷ ം പണി നട
ത്തിയ തച്ചപ്പണിക്കൻ നല്ല കണക്കനായിരു െവ
മുൻപു് പറഞ്ഞി ണ്ടേല്ലാ.അതിനാലവെന േക്ഷ ങ്ങൾ
കണ നിശ്ചയി ന്നതിനും സ്ഥാനം കാണുന്ന
തിനും മ മായി പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നി ം ആളുകൾ
െകാ േപാവുക പതിവായിരു . േക്ഷ ം പണി
തുടങ്ങിയാൽ അതു മുഴുവനായി കലശം കഴിയുന്നതുവെര
ധാന തച്ചൻ പൂണൂൽ ധരിക്കണെമ ം ക്ഷൗരം െച
യ്യിക്കാൻ പാടിെല്ല ം ഒേരർപ്പാടുണ്ടേല്ലാ.അതിനാൽ
ഈ തച്ചപ്പണിക്കൻ എ ം പൂണൂൽ ധരി െകാ ം,
ക്ഷൗരം െചയ്യിക്കാെതയുമാണു് ഇരുന്നിരുന്നതു്. േക്ഷ
ം പണി
ാധാന്യം വഹി െകാണ്ടിരിക്കാന
ല്ലാെത അവനു സമയം കിട്ടിയിരുന്നില്ല. അവെന്റ
ചുമതലയിൽ ഒരു സ്ഥല
ഒരമ്പലം പണി തുടങ്ങി
യാൽ അതു മുഴുവൻ ആകുന്നതിനു മുൻപു േവെറ നാലു
ദിക്കിൽ തുട ം. അതിനാലവൻ എ ം താടിയും
തലയും വളർത്തി െകാ ം പൂണൂൽ ധരി െകാ മി
രു . അവെന്റ േദഹം െവളു
ചുവ ം തടി രു ം
സ്വല്പം കുടവയേറാടു കൂടിയതുമായിരു . കാഴ്ചയിൽ
അവൻ നല്ല ീമാനും, േതജസ്വിയും ആകപ്പാെട േയാ
ഗ്യനുമായിരുനു. ഇെതല്ലാം െകാ ം ഇവെനകണ്ടി ്
പരിചയമില്ലാത്തവർ ഒരാഢ്യൻ ന രിയാെണ
െതറ്റിദ്ധരി ക സാധാരണവുമായിരു .
ഈ തച്ചപ്പണിക്കെന ഒരിക്കൽ ഒരു അമ്പലത്തി
നു സ്ഥാനം േനാക്കി നിശ്ചയിക്കാനായി കായംകുള
രാജാവിെന്റ കല്പന കാരം ആളുകൾ വ ഒരു േതാ
ണിയിൽ കയറ്റി െകാ േപായി. ആ േതാണി േവമ്പ
നാ കായലിലായേപ്പാൾ െത നി വടേക്കാ ് ഒരു
േബാ വരുന്നതു ക . ആ േബാട്ടിൽ പൂരാടംപിറന്ന
ശക്തനായ െചമ്പകേശ്ശരി (അമ്പല ഴ) രാജാവായിരു
. േബാ ം േതാണിയും തമ്മിൽ ഒട്ടടുത്തേപ്പാൾ തെന്ന
രാജാവു് തച്ചപ്പണിക്കെന കാണുകയും വിശിഷ്ടനായ
ഒരു
ാഹ്മണേ ഷ്ടനാണ തീർച്ചെപ്പടുത്തി േബാ
ട്ടിനക
എണീ നി കയും െച . രാജാവിെന ക
തച്ചനും േതാണീയിൽ എണീ നി . േബാ ം േതാണി
യുമായി നല്ലേപാെല അടുത്തേപ്പാൾ രാജാവു് തച്ചേനാടു്
‘ആരാണു്’ എ േചാദി . വിക്കി വിക്കി ‘ആ ആ ആരാ
ണ്’ എന്നാണു േചാദിച്ചതു്. തച്ചപ്പണിക്കനും വിക്കിയിരു
ന്നതിനാൽ ‘അ അ അടിയൻ ത ത ത തച്ചനാണു’ എ
പറ
. ഇതു േകട്ടേപ്പാൾ ഇവൻ തെന്നക്കാൾ ആഭി
ജാത്യമുള്ള ആഡ്യന്മാരിലാെരങ്കിലുമായിരി െമ വി
ചാരി
ാഹ്മണനായ താൻ സബഹുമാനം എണീ
നി േപായതിലുള്ള കുണ്ഠിതവും, തച്ചനും വിക്കി വിക്കി
പറഞ്ഞതു തെന്ന പരിഹസിച്ചാെണ വിചാരി ണ്ടായ
േകാപവും രാജാവിനു സഹിക്കവയ്യാെതയായി. ഉടെന
അേദ്ദഹെമാരു വാളുമായി ആ േതാണിയിൽ ചാടി കയറു
കയും തച്ചെന്റ കഴു
െവട്ടിമുറി കായലിൽ ഇടുകയും
െചയ്തി ് േപാേകണ്ടിയിരുന്ന ദിക്കിേല േപാവുകയും
െച .
ആ ദിവസം പാഴൂർ െപരുംതൃേക്കാവിലിൽ ഉച്ചശീ
േവലിെക്കഴുന്നള്ളി ് ആദ്യെത്ത ദിക്ഷിണം കിഴെക്ക
നടയിൽ ആയേപ്പാൾ �മതി, അകെത്തഴുന്നള്ളി നട
പൂട്ടെട്ട. എെന്റ തച്ചൻ മരിച്ചിരി
; എനി അതു
െകാ ള്ള വ്യസനം സഹിക്കവയ്യാെതയുമായിരി
�
എെന്നാരശരീരിവാ േകൾക്കെപ്പ . ഇതു പാഴൂർ തൃ
േക്കാവിൽ ഭഗവാെന്റ അരുളപ്പാടാണ വിശ്വസി ്
ഉടെന അകെത്തഴുന്നള്ളി കയും നട പൂ കയും െച .
ഇേപ്പാഴും അവിെട ഉച്ച ശീേവലി ഒരു ദിക്ഷിണേമ
പതിവു .
പാഴൂർ െപരുംതൃേക്കാവിൽ േക്ഷ ത്തിൽ പതിവാ
യി നിേവദ്യം വക ം മ മുള്ള അരിയള െകാടു ക മു
തലായ വൃത്തികൾ നട ന്നതിനു ഒരു മൂത്തതുണ്ടായി
രു . അേദ്ദഹത്തിനു േക്ഷ ത്തിൽ നി ം പല അനുഭ
വങ്ങളും ആദായങ്ങളും നിശ്ചയിച്ചി ണ്ടായിരു . അേദ്ദ
ഹം വലിയ ചതുരംഗേപ്പാരുകാരനായിരു . ചതുരംഗം
വ ് അേദ്ദഹം പലെരയും േതാൽപ്പി കയും ആേരാടും
േതാൽക്കാതിരി കയും െചയ്തതിനാൽ ചതുരംഗത്തിൽ
തെന്ന േതാൽപ്പി ന്നതിനു ഭൂേലാകത്തിലാരുമിെല്ലന്ന
ഒരഹന്ത അേദ്ദഹത്തിനു് കലശലായിതീർ .
അങ്ങിെനയിരി ന്ന കാല ് ആ േദശക്കാരനും
‘കുറൂർ’ എന്ന ഇല്ലേപ്പരുമായ ഒരു ന രിയും ഈ മൂത്തതും
കൂടി ഒരു ദിവസം ചതുരംഗം വ കയും, ന രി മൂത്തതി
െന േതാൽപ്പി കയും െച . അേപ്പാൾ മൂത്തതു് ‘ഒരു
വരകൂടി വ കയാണങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങെയ േതാൽപ്പി
ം എ പറ
. ‘േതാൽപ്പിച്ചില്ല, മൂത്തതിെന ഞാൻ
േതാൽപ്പി കയാണു് െചയ്തെതങ്കിേലാ’ എ ന രി
േചാദി . ‘അങ്ങിെന വരികയാണങ്കിൽ എനി ഈ
േക്ഷ ത്തിലുള്ള അവകാശങ്ങൾ മുഴുവനായും ഞാനങ്ങ
് ഒഴി
തേന്നക്കാം’ എ ് മൂത്തതു പറ
. അ
കാരം മൂത്തതിെനെക്കാ ് സത്യം െചയ്യിപ്പിച്ചതിെന്റ
േശഷം ന തിരി മൂത്തതിേനാടുകൂടി വീ ം ചതുരംഗം
വ കയും, മൂത്തതിെന േതാൽപ്പി കയും െച . മൂത്ത
തു സത്യ കാരം േക്ഷ ത്തിെല സകല അവകാശങ്ങ
ളും ന തിരി ഒഴി
െകാടുത്തി ് കുടുംബസഹിതം
ആ േദശ
നി ം െപായ്ക്കള
. അതിനാൽ ഇേപ്പാ
ഴും പാഴൂർ െപരുംതൃേക്കാവിൽ േക്ഷ ത്തിൽ മൂത്തതില്ല.
മൂത്തതു നടത്തിവന്നിരുന്ന വൃത്തികെളല്ലാം ഇേപ്പാൾ
കുറൂരു ന തിരിയുെട ആൾക്കാരായ ചിലരാണു് നടത്തി
വരുന്നതു്. മൂത്തതിനുണ്ടായ അനുഭവങ്ങെളല്ലാം േദവ
സ്വത്തിൽ നി കുറൂരു ന തിരി ് െകാടു വരു
്.
പാഴൂർ െപരുംതൃേക്കാവിൽ േക്ഷ തിരുമുറ്റ
വള
െര പഴക്കമുള്ളതായ ഒരു വരിക്ക ാവു് ഇേപ്പാഴും നിൽ
്. അതുണ്ടായെതന്നാെണ ഓർമ്മയുള്ളവരാ
യി ആരും ആ ദിക്കിലില്ല. വലിയ വേയാവൃദ്ധന്മാേരാടു
േചാദിച്ചാലും അവർ ഓർമ്മയുള്ള കാലം മുതൽ അത
ങ്ങെന അവിെട നിൽ
ണ്ട പറയും. അതിെന ‘കീ
ഴു് േലാക ് വരിക്ക’ എന്നാണു എല്ലാവരും പറ
വരുന്നതു്. ആ ാവിെന്റ ആഗമനെത്തകുറി ള്ള ഐതി
ഹ്യം ഏറ്റവും രസകരമാണു്.

ഒരിക്കൽ പാഴൂർ െപരുംതൃേക്കാവിെല കലശ ട
ങ്ങൾ മുക്കാനായി േക്ഷ ത്തിൽ വർത്തിക്കാരിെലാ
രാൾ പുഴയിൽ െകാ േപായി. ആ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു
സ്വർണ്ണ ടം ഉണ്ടായിരു . അതു േക്ഷ ത്തിൽ പതി
വായി ള്ള നവകത്തിനു ഹ്മ ടമായി ഉപേയാഗി
ന്നതായിരു . ആ കുടം മുക്കിയേപ്പാൾ കയ്യിൽ നി
െതറ്റി െവള്ളത്തിൽ േപാവുകയും പുഴയിൽ താണുേപാവു
കയും െച . ഉടെന ആ കഴകക്കാരൻ ‘അേയ്യാ! െപാ
ടം േപായേല്ലാ’ എ പറ
് ആറ്റിൽ ചാടിമുങ്ങി.
കുടം താണുേപാകുന്നതു് അയാൾ കാണാമായിരു .
എങ്കിലും പിടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അതിനാൽ അയാളും
കുടത്തിെന്റ പിന്നാെല േപായി. അങ്ങിെന വളെര താ
െഴ െചന്നേപ്പാൾ െവള്ളമവസാനി കയും അവിടെമാ
രു കര േദശമായി കാണെപ്പടുകയും െച . അവിെട
കുെറ ആളുകൾ കൂടി ചക്കപ്പഴം തി െകാണ്ടിരി ക
യായിരു . അവർ ഈ മനുഷ്യെന കണ്ടേപ്പാൾ ഒരു തു
ണ്ടം ചക്കപ്പഴം അയാൾ തിന്നാനായി െകാടു കയും
അതിലുള്ള കുരുെവല്ലാം തിരിെക ഏൽപ്പിക്കണെമ
പറയുകയും െച . അയാൾ ആ ചക്കപ്പഴം തി േനാ
ക്കി. അതിെന്റ മാധുര്യം അസാധാരണമായി അയാൾ
േതാന്നി. അ വിേശഷെപ്പട്ട ചക്കപ്പഴം അയാൾ അതി
നു മുൻപു് ഒരിക്കലും തിന്നിട്ടില്ലായിരു . എന്തായാലും
ഇതിെന്റ ഒരു കുരു തട്ടിെയടു ് ന െട ദിക്കിൽ െകാ
േപാകണം’ എ അയാൾ നിശ്ചയിക്കയും, അവിെട
യുള്ളവരറിയാെത ഒരു കുരു മുണ്ടിനടിയിൽ ഒളി വ
കയും െച . പിെന്ന ആ മനുഷ്യൻ െപാ ടവുെമടു ്
അവിെട ഉണ്ടായിരുന്നവേരാടു് യാ യും പറ
തിരി
േപാരുകയും പാഴൂർ െപരുംതൃേക്കാവിൽ േക്ഷ ത്തി
െന്റ കടവിൽ തെന്ന വ കയറുകയും െച . അയാൾ
േമാഷ്ടി െകാ േപാന്ന ചക്ക രു കുഴിച്ചി മുളപ്പി
ണ്ടാക്കിയ ാവിെനയാണു ഇേപ്പാൾ ‘കീഴു് േലാക
വരിക്ക’ എ പറ
േപാരുന്നതു്. ഇങ്ങെന അേനകം
വിേശഷങ്ങേളാടു കൂടിയതാണു പാഴൂർ െപരുംതൃേക്കാ
വിൽ എ പറ
െകാ ് ഈ ഉപന്യാസെത്ത അവ
സാനിപ്പി െകാ
.
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പാക്കനാരുെട ഭാര്യയുെട പാതി ത്യം
വരരുചി എ
പറയിയിൽ നി
മക്കൾ

സിദ്ധനായ ാഹ്മണേ ഷ്ഠനു് ഒരു
ംപ
മക്കൾ ജനി എ ം ആ

‘േമളേത്താളഗ്നിേഹാ ീ രജകനുളിയനൂർത്തച്ചനും പിെന്ന വേള്ളാൻ
വായില്ലാ ന്നിലപ്പൻ വടുതല മരുവും
നായർ കാരയ്ക്കൽ മാതാ
െചേമ്മ േകളു കൂറ്റൻ െപരിയ തിരുവരങ്കെത്തഴും പാണനാരും
േനേര നാരായണ ാന്തനുമുടനകവൂർ
ചാത്തനും പാക്കനാരും’
ആെണ ം മ ം സിദ്ധമാണേല്ലാ. ഈ പ
േപരിൽ വായില്ലാ ന്നിലപ്പെന ഒഴി ് പതിെനാ
േപരും അവരുെട അച്ഛെന്റ ാദ്ധം അഗ്നിേഹാ ികളു
െട ഇല്ല ് കൂടി ഒരുമിച്ചാണു് നട ക പതിെവ ള്ള
തും സിദ്ധമാണു്. അങ്ങിെന ഒരിക്കൽ എല്ലാവരും
അവിെട കൂടി ാദ്ധം കഴിഞ്ഞതിെന്റ േശഷം പതി
െനാ േപരും ഒരു സ്ഥല
ഭക്ഷണത്തിനായിട്ടിരു
. അേപ്പാൾ അഗ്നിേഹാ ികളുെട അന്തർജനം ഇവർ
വിളമ്പിെകാടുക്കാൻ വരാൻ സ്വല്പം മടി . പിെന്ന
അഗ്നിേഹാ ികൾ വിളി കയും വളെര നിർബന്ധി
കയും െചയ്തേപ്പാൾ അന്തർജനം ഒരു കുടയുെമടു
െകാ ് ആ സ്ഥലേത്ത വ . അതു ക ് പാക്കനാർ
‘ഇെതന്തിനാണ ’ േചാദി . അേപ്പാൾ അഗ്നിേഹാ ി
കൾ ‘ഇതു പതി തമാരുെട ധർമ്മമാണ’ ‘പതി ത
മാർ പരപുരുഷന്മാെര കാണ്മാൻ പാടില്ല ം മ ം പറ
. ഉടെന പാക്കനാർ “ഇെതാ ം പതി താധർമ്മ
മല്ല.
ാഹ്മണ ീകൾ പതി താധർമം എന്നാൽ
എന്താണ തെന്ന അറി
കൂടാ. പതി താധർമ്മവും
പാതി ത്യവും ഇരി ന്നതു് കുടയിലും പുതപ്പിലുെമാ
മല്ല. ഇേപ്പാൾ പതി താധർമ്മെത്ത ശരിയായി അനു
ഷ്ഠി ന്ന ഒരു ീ എെന്റ െകട്ടിയവെളേപ്പാെല േലാക
ത്തിലില്ല” എ പറ
. അതു േക ് അഗ്നിേഹാ ി
കൾ “ചണ്ഡാലികൾ പാതി ത്യേമാ പതി താധർമ
ജ്ഞാനേമാ വല്ലതുമുേണ്ടാ? പാക്കനാർ പറഞ്ഞതു ശുദ്ധ
അസംബന്ധമാണു് ” എ പറ
. പിെന്ന അവർ
ര േപരും പതി താധർമ്മെത്തപ്പറ്റി വളെര വാദ
ദിവാദങ്ങൾ നടത്തിയതിെന്റ േശഷം അഗ്നിേഹാ ിക
ളുെട അന്തർജനത്തിേനാ പാക്കനാരുെട െകട്ടിയവൾ
േക്കാ പതി താജ്ഞാനമുള്ളെത േബാദ്ധ്യെപ്പടുത്തി
െകാടുക്കാെമ പറ
പാക്കനാർ അഗ്നിേഹാ ിക
െള വിളി െകാ ് സ്വഗൃഹത്തിേല േപായി. അവിെട
എത്തിയ ഉടെന പാക്കനാർ ഭാര്യെയ വിളി “ഇവി
െട എ െനല്ലിരി
്?” എ േചാദി . ഭാര്യ�
“അഞ്ചിടങ്ങഴിയു ്” എ പറ
. ഉടെന പാക്കനാർ
അതിൽ പകുതി െനെല്ലടു ് കുത്തി അരിയാക്കി െവ
െകാ വരുവാൻ പറ
. തൽക്ഷണം ഭാര്യ േപായി
െന കുത്തി അരിയാക്കി വ േചാറുംെകാ
വ .
അേപ്പാൾ പാക്കനാർ� “ആ േചാറു ഈ കുപ്പയിലിേട്ട
്” എ പറ
. അവൾ ഒ ം മടിയ്ക്കാെത അങ്ങി
െന തെന്ന െച . ഉടെന പാക്കനാർ േശഷമിരി ന്ന
െന ം കുത്തി അരിയാക്കി േചാറു വ െകാ വരുവാൻ
പറ
. പാക്കനാർ പിെന്നയും േമൽ കാരം ആ േചാ
റും കുപ്പയിൽ ഇേട്ടക്കാൻ പറ
. അേപ്പാഴും ഒ ം ൈവ
മനസ്യം ഇല്ലാെത അവൾ ആ േചാറും കുപ്പയിൽ ഇ .
പാക്കനാർ വളെര ദാരി ം ആയിരു . അയാളുെട
ഭാര്യ അ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിരുന്നില്ല. ആ അഞ്ചിടങ്ങഴി
െനല്ലല്ലാെത അവിെട െന ം അരിയും ഇരി
ണ്ടാ
യിരുന്നില്ല. ആ െനല്ലിൽ നി ം കുെറ എടു
കഞ്ഞി
വ ണ്ണാെമ വിചാരി അവൾ അതിനായി ആരംഭി
ച്ച സമയത്താണു അഗ്നിേഹാ ിയും പാക്കനാരും കൂടി
അവിെട എത്തിയതു്. ഇങ്ങെന ഒെക്ക ആയിരുന്നി ം
പാക്കനാരുെട ഭാര്യ തെന്റ ഭർത്താവു് പറഞ്ഞതു േപാെല
േലശം മടിക്കാെത െച .

ഇ യും കഴിഞ്ഞതിെന്റ േശഷം അഗ്നിേഹാ ിയും
പാക്കനാരും കൂടി അവിെട നി ം പുറെപ്പ . തിരിെയ
അഗ്നിേഹാ ിയുെട ഇല്ലെത്തത്തി. ഉടെന പാക്കനാർ
“ഞാൻെചയ്യിച്ചേപാെല ഇവിടുെത്ത അന്തർജനത്തിെന
െക്കാ ം െചയ്യി ക. ഞാൻകാണെട്ട” എ പറ
. ഉടെന അഗ്നിേഹാ ികൾ അന്തർജനെത്ത വി
ളി രണ്ടിടങ്ങഴി െനെല്ലടു ് കുത്തി അരിയാക്കി െവ
െകാ വരുവാൻ പറ
. അതുേക ് അന്തർജനം
“ഇവിെട അരി ഇരി
ണ്ടേല്ലാ, പിെന്ന എന്തിനാണു്
ഇേപ്പാൾ െന കു ന്നതു?” എ േചാദി . അഗ്നി
േഹാ ികൾ വളെര നിർബന്ധിച്ചി ് അന്തർജനം മന
േകെടാടുകൂടി മുഖം വീർപ്പി പിറുപിറു െകാ ് േപാ
യി െനെല്ലടു കുത്തി അരിയാക്കി വ െകാ വ .
അേപ്പാൾ അഗ്നിേഹാ ികൾ ആ േചാറു കുപ്പയിേല ്
ഇേട്ടക്കാൻ പറ
. അതുേക ് അന്തർജനം� എന്താ
േഹ! അവിെട
ാ േണ്ടാ? േചാറു െവറുെത കളയു
ന്നതു തെന്ന കഷ്ടം. വിേശഷി ം ഞാൻവളെര യാ
സെപ്പ ് െന കുത്തി അരിയാക്കി െവ ണ്ടാക്കി െകാ
വന്ന േചാറു് കുപ്പയിൽ കളയുകേയാ? ഇതു വലിയ
സങ്കടം തെന്നയാണു്.” എ ം മ ം ഓെരാ തർക്കങ്ങൾ
പറ
െകാ ് നി . ഒടുക്കം അഗ്നിേഹാ ികളുെട
നിർബന്ധ കാരം അന്തർജനം ആ േചാറു കുപ്പയിേല
ഇ . ഉടെന അഗ്നിേഹാ ികൾ� “ഇനിയും രണ്ടര
ഇടങ്ങഴി െനെല്ലടു കുത്തി അരിയാക്കി വ െകാ
വാ”’ എ പിെന്നയും പറ
. അേപ്പാൾ അന്തർജ
നം� “അവിേട
ാ തെന്നയാണു്. ഈ െകാ ന്ന
താളത്തിെനാെക്ക തുള്ളാൻ ഞാൻ ആളല്ലാ. അസംബ
ന്ധം പറയുകെയ വച്ചാൽ അതിെനാരവസാനമില്ലാ
െതയായാൽ വിഷമമാണു്.” എ പറ
അകേത്ത
േപായി. അഗ്നിേഹാ ികൾ നിർബന്ധപൂർവ്വം വളെര
വിളിച്ചി ം അന്തർജനം പുറേത്ത വന്നില്ല. അേപ്പാൾ
പാക്കനാർ� “ഇതാേണാ പതി താധർമ്മം? ഭർത്താ
ക്കന്മാർ എ പറഞ്ഞാലും സേന്താഷേത്താടുകൂടി അതു
ഉടെന െച ന്നവളാണു പതി ത. അങ്ങിെന െച ന്ന
താണു് പതി താധർമ്മം. അതിൽ ഗുണേദാഷചിന്തനം
െചയ്യാനും, തർക്കം പറയാനും ഭാര്യമാർ അവകാശ
വും അധികാരവും ഇല്ല” എ പറ
അഗ്നിേഹാ ിക
െള സമ്മതിപ്പിച്ചി ് പാക്കനാർ േപായി.
ഈ ഐതിഹ്യെത്തപ്പറ്റി ഇേപ്പാഴുള്ള പരിഷ്കാരികളുെടയ
വളെര അഭി ായവ്യത്യാസമുണ്ടാേയ ം. എങ്കിലും ഭർ
ത്താക്കന്മാർ വല്ലതും പറഞ്ഞാൽ പല ഒഴിവുകഴിവുകളും
ദുസ്തർക്കങ്ങളും പറ
് അതു് ഉടെന െചയ്യാതിരി ന്ന
ീകൾ േകരളത്തിൽ ധാരാളമുെണ്ട ം അതു പതി
തകളായ ീകൾ
േചർന്നതെല്ല മുള്ളതിൽ
പക്ഷാന്തര മുണ്ടാകുെമ േതാ ന്നില്ല. ഏെതങ്കിലും
ഒരു വിഷയത്തിൽ അതിയായ മം െകാേണ്ടാ ദുർവാ
ശിെകാേണ്ടാ, ദുസ്സഹമായ മനഃസ്താപം െകാേണ്ടാ മേറ്റാ
ഭർത്താക്കന്മാർ മതിമറ
മവിേരാധമായി വല്ലതും
വർത്തിക്കാനാരംഭി കേയാ ആവശ്യെപ്പടുകേയാ
െച ന്ന അവസരങ്ങളിൽ ഗുണേദാഷങ്ങൾ പറ
്
അവരുെട മനസ്സിെന പിന്തിരി യഥാസ്ഥിതമാ ന്ന
തിനുള്ള ചുമതല ഭാര്യമാർ
്. അങ്ങിെനയല്ലാെത
ഭർത്താക്കന്മാർ സ്വബുദ്ധിേയാടുകൂടി എെന്തങ്കിലും പറ
ഞ്ഞാൽ ഉടെന അതു െചയ്യാെത വല്ലതും ദുസ്തർക്കം
പറയുന്നതു് ഭാര്യമാർ ഒരിക്കലും യുക്തമായി ള്ളതല്ല.
അങ്ങിെനയുള്ളവെര ‘ഗൃഹിണികൾ’ എ പറയാനും
പാടില്ല. അവെരയാണു് ‘േഗഹബാധ’കെള പറ
േയണ്ടതു്.
പാക്കനാർ തെന്റ ഭാര്യയുെട പാതി ത്യനിഷ്ഠ എ
മാ മുണ്ട അഗ്നിേഹാ ികെള ദൃഷ്ടാന്തസഹിതം
അറിയിച്ചതായി ഒൈരതിഹ്യംകൂടി േകട്ടി
്. ഒരി
ക്കൽ അഗ്നേഹാ ികൾ പാക്കനാരുെട മാടത്തിങ്കൽ
െചന്നേപ്പാൾ പാക്കനാർ അഗ്നിേഹാ ികൾ ഇരി
ന്നതിനു ഒരു പലകേയാ മേറ്റാ എടു
െകാടു ന്നതിനു
ഭാര്യെയ വിളി . അേപ്പാൾ അവൾ കിണറ്റിൽ നി ം
െവള്ളം േകാരിേക്കാ നിൽ കയായിരു . െവള്ള
വും പാളയും കൂടി കിണറ്റിെന്റ മദ്ധ്യത്തിങ്കലായേപ്പാളാ
ണു് പാക്കനാർ വിളിച്ചതു്. ഭർത്താവു് വിളിച്ചതു േകട്ട
ഉടെന അവൾ കയറിേന്മൽ നി ൈകവി ഓടി വ .
പാളയും കയറും ആ സ്ഥിതിയിൽ തെന്ന നിന്നതല്ലാെത
കീേഴ്പാ േപായില്ല. അതുക
അഗ്നിേഹാ ികൾ
വളെര ആശ്ചര്യെപ്പ . “പാതി ത്യമുണ്ടായാലിങ്ങിെന
യാണു്. ഭർത്താവു് വിളി ന്നതു് േകട്ടാൽ എ തെന്ന
വർത്തി െകാണ്ടിരി കയാണങ്കിലും അതുേപക്ഷി
ച്ചി ് ഭർത്താവിെന്റ അടുക്കൽ എ കെയ ള്ളതു് പതി
തമാരുെട ധർമ്മമാണു്” എ പാക്കനാർ പറ
.
ന െട േകരളീയ സേഹാദരിമാരും ഈ ഐതി
ഹ്യങ്ങളുെട സാരാംശെത്ത ഹി
വർത്തി ന്നതാ
യാൽ അവർ േ യസ്കരമായിരി ന്നതാണു്.
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മഹാരാജാക്കന്മാരുെട
സ്വഭാവവ്യത്യാസം

തിരുവനന്തപുര
ീപത്മനാഭസ്വാമിേക്ഷ ത്തിെന്റ
പടിഞ്ഞാെറ നടയിൽ നി ് മി ാനന്ദപുരം േക്ഷ ത്തി
േല ള്ള വഴിയുെട ര ് വശങ്ങളിലും മുൻ കാലങ്ങളിൽ
ന തിരിമാരുെട മഠങ്ങൾ ഉണ്ടായിരു . ആ മഠങ്ങ
ളിൽ ഓണ രു ്, കുമാരന ർ, കിട ർ, കാടമുറി
മുതലായ ാമങ്ങളിൽ നി തിരുവനന്തപുര ് മണ്ഡ
പത്തിൽ ജപം, ഈശ്വരേസവ, പള്ളിേത്തവാരം മുതലാ
യവ നട ന്നതിനായി െച ് താമസി ന്ന ന തി
രിമാരാണു് പാർ വന്നിരുന്നതു്. അവർ ര വശ
ള്ള മഠങ്ങളിൽ ഇരു െവറ്റില മുറുക്കിയാൽ വഴിയിേല
ക്കാണു് തു ക പതിവു്. അതുെകാ ് മി ാനന്ദപുരം
േക്ഷ ത്തിൽ ദർശനത്തിനായും മ ം േപാകുന്നവർ ്
അതിെല ശുദ്ധമായി ് നടക്കാൻ യാസമായിത്തീർ
. ആ യാസം േകാവിെലഴുന്നള്ള ് സമയ ്
മഹാരാജാക്കന്മാർ ഉണ്ടാകാെതയിരുന്നില്ല. എങ്കിലും
ന രിമാെര റി ള്ള ഭക്ത്യാദരബഹുമാനങ്ങൾ നിമി
ത്തം ആരുെമാ ം പറയാറുമില്ല.

1036-ആമാ ് നാടുനീങ്ങിയ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ
മഹാരാജാവു് തിരുമന െകാ ് ഇളംകൂറായിരി ന്ന
കാല
ഒരു ദിവസം ീപത്മനാഭസ്വാമിേക്ഷ ത്തി
െലഴുന്നള്ളി ദർശനം കഴിച്ചതിെന്റ േശഷം മി ാനന്ദപു
രേത്തക്കായി എഴുന്നള്ള ്. േമൽപറഞ്ഞ വഴിയുെട
സമീപത്തായേപ്പാൾ വഴിെയല്ലാം തുപ്പൽ നിറഞ്ഞിരുന്ന
തിനാൽ അതിെല േപാകാൻ നിവൃത്തിയില്ലാെത അവി
െട എഴുന്നള്ളി നി െകാ ് അടി തളിക്കാെര വരു
ത്തി ആ വഴിെയല്ലാം െവടിപ്പാക്കി അടി തളിപ്പി ക
യും േമലാലിവിെട ആരും തുപ്പാതിരി ന്നതിനുേവണ്ടി
ആ വഴിയുെട ഇരുപാർശ്വങ്ങളിലും തുളസി നടുവി ക
യും തുളസി ് ദിവസം േതാറും െവള്ളെമാഴി ം മ ം
അതിെന രക്ഷി ന്നതിനു് േത്യകെമാരു ശമ്പളക്കാ
രെന കല്പി നിയമി കയും െചയ്തി ് േകാവിെലഴുന്ന
ള്ള
കഴി
െകാട്ടാരത്തിേല എഴുന്ന കയും
െച ്.
കുറ സമയം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ അ നാടുവാണിരു
ന്ന (1022-ആമാ ് നാടു നീങ്ങിയ) സ്വാതിതിരുനാൾ
രാമവർമ്മമഹാരാജാവു് തിരുമനസ്സിെല േകാവിെലഴു
ന്നള്ളത്തായി. അവിടു ് പത്മനാഭേക്ഷ ത്തിൽ ദർ
ശനം കഴി
മി ാനന്ദപുരം േക്ഷ ത്തിൽ ദർശന
ത്തിനായി എഴുന്നള്ളി േമൽപറഞ്ഞ വഴിയുെട അടുക്ക
ലായേപ്പാൾ അവിെട നിറ തുളസി നട്ടിരി ന്നതാ
യും അതിേന്മെലല്ലാം തുപ്പിയിരി ന്നതായും കണ്ടി ്
‘ഇവിെടെയാെക്ക തുളസി നട്ടതാരാണു് ? എ കല്പി
േചാദി കയും ഇവിെടയാരും തുപ്പാതിരിക്കാനായി ്
ഇളയ ത രാൻ തിരുമന െകാ ് കല്പി ് നടീച്ചതാ
ണു് എ എഴുന്നള്ളേത്താടുകൂെട ഉണ്ടായിരുന്നവർ അറി
യി കയും െച . അതു േകട്ടി മഹാരാജാവു് തിരുമന
െകാ ് അപ്പനു (തിരുവതാംകൂർ മഹാരാജകുടുംബ
ത്തിൽ ായം കൂടിയവർ ായം കുറഞ്ഞവെര വാത്സല്യ
സൂചകമായി ‘അപ്പൻ’ എന്നാണു പറയുക പതിവു്). ഇ
ശുദ്ധഗതിയുണ്ടേല്ലാ. ഇക്കാല ള്ളവേരാടു് ഈ വിദ്യ
െയാ ം പ കയില്ല. ഇതു കലിയുഗമാണു ഇെപ്പാഴുള്ള
ാഹ്മണർ ് തുളസിയിേന്മൽ തുപ്പരുെത ം മ മുള്ള
വിചാരം ചുരുക്കമാണു്. ഇതാ, ഇതിേന്മെലാെക്ക നിറ
തുപ്പിയിരി ന്നതു് കണ്ടിേല്ല? ആെട്ട ഇതിനു ഞാൻഒരു
കൗശലം േയാഗി േനാക്കാം’ എ ം കല്പിച്ചി ് ആ
തുളസിെയല്ലാം അവിടു ് പറിപ്പി മാറ്റി കയും ഒരു
ൈകയാമം വരുത്തി അവിെട കല്പി സ്ഥാപിപ്പി ക
യും െച . അ മുതൽ ആെരങ്കിലും ഈ വഴിയിേല ്
തുപ്പിയാൽ അവെര പിടി ഈ ആമത്തിലിേട്ടക്കണം
എ കല്പിച്ചി ് ചട്ടം െകട്ടി അവിെടെയാരു ശിപായി
െയ നിയമി കയും െച . അ മുതൽ ആ വഴിയിേല
് ആരും തുപ്പാെതയുമായി. േജ്യഷ്ഠാനുജന്മാരായിരുന്ന
ആ മഹാരാജാക്കന്മാരുെട സ്വഭാവ വ്യത്യാസം ഇതിൽ
നി
ഹിക്കാമേല്ലാ.

40
െകാ ന രി
ഏ മാനൂർ താലൂക്കിൽ േചർന്ന കടു രുത്തി വൃ
ത്തിയിൽ തിരുവമ്പാടി എന്ന ദിക്കിൽ െകാ ന
രി എെന്നാരു സരസ്സൻ ഉണ്ടായിരു . ഇേദ്ദഹം
ഒരു വലിയ വ ത്പന്നനല്ലായിരു എങ്കിലും കവി
താവാസന സാമാന്യം ഉള്ള ആളായിരു . എ
മാ മല്ല നല്ല ഫലിതക്കാരനുമായിരു . ഈ ദി
കളിെല ശാ ക്കളിയിൽ വിഡ്ഢി, വൃദ്ധ, ാക്കൾ,
ഓതിേക്കാൻ ന രി, മുതലായ വിേനാദകരങ്ങളായ
േവഷങ്ങൾ എല്ലാം പരിഷ്കരിച്ചതു് ഇേദ്ദഹമാണു്. അതാ
തു േവഷക്കാർ േചർന്നവയായ വാ കളും പാ കളും
േ ാകങ്ങളും എല്ലാം നല്ല ഫലിതമയങ്ങളായി ് ഇേദ്ദ
ഹം ഉണ്ടാക്കീ
്. ശാ ക്കളിയിൽ ഇേദ്ദഹത്തിെന്റ
ധാന േവഷങ്ങൾ വിഡ്ഢിയുേടയും, ാക്കളുേടയും
ആയിരു . ഇേദ്ദഹത്തിെന്റ കാല
ഏകേദശം
ഇതുേപാെല തെന്ന ഫലിതക്കാരനായി ് മഠത്തിൽ
ന രി എെന്നാരാളും ഉണ്ടായിരു . അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ധാനേവഷങ്ങൾ വൃദ്ധയുേടയും ഓതിേക്കാൻ ന
രിയുേടയും ആയിരു . ഇവർ ര േപരും കൂടിയുള്ള
സംഭാഷണങ്ങൾ എല്ലാം ഫലിതമയങ്ങളും ഏറ്റവും
സരസങ്ങളും ആയിരു . ഇവർ ര േപർ ം അന
ന്യസാധാരണമായി ണ്ടായിരുന്ന ഒരു വിേശഷം തൽ
ക്കാേലാചിതങ്ങളായ ഫലിത വാ കൾ അപ്പളേപ്പാൾ
പുത്തൻ പുത്തനായി േതാന്നിവരുെമ ള്ളതാകു .
വിഡ്ഢിയുെട ഞാണിേന്മൽ കളിയുെട വന്ദനേ ാകങ്ങളാ
യി െകാ ന രി ഉണ്ടാക്കീ ള്ളവയിൽ ചിലതു താെഴ
േചർ
.

കേച്ചാലം കച്ചമു ം കലവറമുരലും
േകാലരക്കാലവട്ടം
പച്ചക്കായാണ്ടിയാട്ടം തൽമുടിവലിയാേനെട െകാ ം കരി ം
പച്ചപ്പ ം വയ ം കുറുനിര ചിറകും
കത്തി േതേച്ചാരു േവഷം
പിച്ചന്മാരി കാരം പറയുമവെര ഞാൻ
നിച്ചലും ൈകെതാഴുേന്നൻ.
1
തീണ്ടാനാരി കറ ജീരകമരം
തണ്ടിഞ്ചി പൂരാടവും
െവൺെകാറ്റ ടയും വിയർ തുണിയും
േവഴാമ്പേലാടാമ്പലും
പഞ്ചാരെപ്പാതിയും ചിരിച്ച ചിരിയും
ധാന്വന്തരം പമ്പരം
ഇത്ഥം േപകൾ പറ
െകാ വിലസും
ാന്തായ തുഭ്യം നമഃ
2
അക്ഷീണം മദിരാശിതന്നിലുളവാം
വൃത്താന്തമിെന്നാെക്കയും
ശിക്ഷയ്ക്കിങ്ങരനാഴികയ്ക്കറിയുമാക്കമ്പിതപാലും തം
പക്ഷി ൗഢനെതന്നേപാെല ഗമനം
െച ന്ന തീവണ്ടിയും
രക്ഷിച്ചീടണമാസ്ഥേയാടു കയേറൽ
േക്കറിക്കളി ം വിധൗ
3
അഖിലഭുവനമുണ്ണീ േഘാരയാം ന തുണ്ഡീയനിലതനയനുണ്ണീ മാലെക െന്നാരുണ്ണീ
ഹരനുെട മകനുണ്ണീ നെല്ലാേരാന്നിച്ചയുണ്ണീയഴെകാടു നളനുണ്ണീ പാതു മാം െകാത്തലു
ണ്ണീ1
വൃദ്ധയുെട േകശാദിപാദാന്തം വർണ്ണി
കളിൽ ഒ താെഴ േചർ
.
(ശീതങ്കെന്റ മ ്)

ന്നവയായ പാ

ഞാണിൽക്കേരറിക്കളി ന്നേനര
വീണുേപാകാതിരുന്നീടാൻ ഗേണശനും
വാണിയും മൽഗുരുനാഥനും വ്യാസനും
പാണികൾ നീട്ടിയനു ഹിച്ചീടണം.
ചഞ്ചലം കൂടാെത വൃദ്ധയാം നിെന്നയും
െനഞ്ചകം തന്നിൽ നിന
സന്തതം,
അഞ്ചിതമാം നിെന്റ േകശാദിപാദവുമഞ്ചാെത ചിേത്ത വിളേങ്ങണെമേപ്പാഴും.
െവഞ്ചാമരം േപാെലയുള്ള തവമുടിക്ക വിരൽ നീളമുണ്ടതിെലേപ്പാഴും
പഞ്ചാര കണ്ടാലുറുമ്പരി േമ്പാെല
സഞ്ചരിച്ചീടു മുട്ടയും േപനുമായ്.
ത ടുത്തീടാൻ െഞാറിയുന്നതുേപാെല
യറ്റമില്ലാതുണ്ടവയാൽ വിള ന്ന
െനറ്റിത്തടത്തിെന്റ ജാത്യേമാർത്തീടിേലാ
മെറ്റാരു നാരി മീവണ്ണമില്ലേഹാ!
കണ്ണിണത െട ജാത്യങ്ങെളാക്കയും
വർണ്ണി െചാ വാനി തുടങ്ങിയാൽ
കുണ്ഡലിനാഥനായുേള്ളാരനന്തനും
ദണ്ഡമാണങ്കിലുമൽപം പറഞ്ഞിടാം.
കണ്ണമ്പഴത്തിെന്റ െതാ കളഞ്ഞി
െവണ്ണൈനേപാലങ്ങരച്ചി രുട്ടീ
ക കൾ രണ്ടിലും െവെച്ച േതാ മീ
ക കാണൂന്ന ജനങ്ങൾക്കേശഷവും.
രണ്ടരേച്ചാതന െകാ ന്ന േതാൽ ടം
ര കമത്തിയ േപാെല കവിൾത്തടം
ര ം കാശിപ്പേതാർ കിൽ ഹ്മാവു
പണ്ടിതുേപാെല ചമച്ചിതിെല്ല േമ.
പാ പിടി ള്ള ചു ം, െപരുച്ചാഴി
മാണ്ടിേപാലുേള്ളാരു വായിെന്റ ഭംഗിയും
മന്ദഹാസങ്ങളും കണ്ടാൽ തേലത്തട്ടി
വ പിടിച്ചേപാലാശു ഛർദ്ദിച്ചിടും
േവനൽ കാ ന്ന െവള്ളരിക്കായ്ക്കവമാനം വരു ന്ന..െകാങ്കതൻ യുഗ്മവും
പാതാളെമാ ം വയറും നിനയ്ക്കിലാ
േവതാളവും േതാ േപാെമ നിർണ്ണയം
േശഷമേനകമുണ്ടി വാഴ്ത്തീടുവാൻ
േശഷിയില്ലാഞ്ഞട
മാേലാകേര!
ഇതു കൂടാെത ‘പാലയപാലയ വൃേദ്ധ! നിെന്റ േകാ
ലം ഞാൻ ക െതാഴുേന്നൻ’ എ പല്ലവിയായി ഒരു
േകശാദിപാദം കൂടിയു ്. വിസ്തരഭയത്താൽ അതിവിെട
പകർ ന്നില്ല.
െകാ ന രി വിഡ്ഢി െക േമ്പാൾ കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാ
രുെട തുള്ളൽ കഥകളിലുള്ള പല ഘട്ടങ്ങേളയും അനുക
രി പല ഫലിതങ്ങളും േയാഗിക്കാറു ് അവയിൽ
ചിലതു താെഴ േചർ
. ഒരു പറയൻ തുള്ളലിൽ ഭസ്മ
ധാരണെത്ത റി കുഞ്ചൻനമ്പ്യാരു പറഞ്ഞി ള്ളതിനു
പകരം,
സൂര്യേദവനുദി േമ്പാൾ
ജലം കൂട്ടിദ്ധരിയ്ക്കണം
േമപ്ടിയാനസ്തമി േമ്പാൾ
േമപ്ടി കൂടാെതയും േമപ്ടി.
‘നാളായണീചരിതം’ പറയൻ തുള്ളലിൽ മുനിയും
മുനിപത്നിയും കൂടി ഓേരാ േവഷം ധരി നടന്നതായി
കുഞ്ചൻനമ്പ്യാർ വർണ്ണിച്ചിരി ന്നതിെന്റ പകരം,
ആശാര്യായ് മുനി ഷ്ഠൻ
ആശാർച്യായ് മുനിപത്നി
മൂശാര്യായ് മുനിേ ഷ്ഠൻ
മൂശാർച്യായ് മുനിപത്നി
െകാല്ലനായ് മുനി ഷ്ഠൻ
െകാല്ലത്യയായ് മുനിപത്നി
ഞാനായി മുനി ഷ്ഠൻ (എെന്റ)
അമ്മയായ് മുനിപത്നി.
നാരദമഹർഷി ീകൃഷ്ണെന കാണാനായിെച്ചന്ന
സമയം പതിനാറായിരെത്ത ് ഭാര്യമാരുെട ഗൃഹത്തിലും
ഓേരാവിധം ഭഗവാെന കണ്ടതായി കുഞ്ചൻനമ്പ്യാർ ഒരു
ഓട്ടൻതുള്ളലിൽ പറഞ്ഞിരി ന്നതിനു പകരം,
ചതുരൻ കൃഷ്ണനും ഒരു സുന്ദരിയും
ചതുരംഗം െവ ന്നതു ക
വട്ടൻ കൃഷ്ണനുെമാരു സുന്ദരിയും
വട്ടങ്കം െവ ന്നതു ക
േകാണൻ കൃഷ്ണനുെമാരുസുന്ദരിയും
േകാണങ്കം െവ ന്നതു ക .
പിെന്ന ഒേരാട്ടൻ തുള്ളലിൽ കുഞ്ചൻനമ്പ്യാർ സു
ഹ്മണ്യെന്റ ആറു മുഖങ്ങളും ഓേരാ വിധത്തിൽ വർണ്ണി
ച്ചിരി
.
െമച്ചേമറും െകാച്ചിതന്നിലഴിമുഖെമാ
പിച്ചാത്തിപിടിയിേന്മെല വ്യാളീമുഖെമാ
പത്മനാഭനാറാടുന്ന ശംഖുമുഖെമാ
ഏ മാനൂർ സന്ധ്യേവല നല്ല മുഖെമാ
മധുരഞ്ചിറയിരവിയുെട മുതലമുഖെമാ
ചാരവും കരിയും േതെച്ചാെരെന്റ മുഖെമാ .
േവെറ ഒരു തുള്ളൽകഥയിൽ ീപരേമശ്വരെന്റ ശി
രസ്സിൽ ഗംഗാേദവിയുെട മുഖം കണ്ടി
ീപാർവതിയു
െട േചാദ്യവും ഭഗവാെന്റ സമാധാനവും മംഗളാർത്ഥം കു
ഞ്ചൻനമ്പ്യാർ വർണ്ണിച്ചിരി ന്നതിനു പകരം,
എ െട തലയിൽ മരത്തേങ്കാടൻ
ത െട മൂ ം മുഞ്ഞിയുമഴെകാടു
ക കയർെത്തന്നമ്മെയാരുനാൾ
കുണ്ഠിതേമാെട േചാദ്യം െച .
മകേന! നി െട തലയിൽ പല പല
വികൃതികൾ കാണ്മതിെതെന്താരു വ ?
ഞാനുരെചേയ്തൻ തലയിൽ ാക്കെടയാനനമായ കിരീടമിെത ്
ദുഷ്ടാ! കപടമുരയ്ക്കരുെതേന്നാടു
െപാട്ടക്കിണറിത കാണാകു .
മൂ
നരെച്ചാരു നിെന്നാടു കപടമേതാർ രെചയ്തിെട്ടെന്താരു കാര്യം?
െപാട്ടക്കിണറല്ലേമ്മ! ാക്കെട
വട്ടക്കണ്മിഴിയാണറിേയണം.
േകാമളമാകിയ നിൻ തലയിൽ രണ്ടാമകൾ കാണ്മാെനന്തവകാശം?
ആമകളല്ല കവിൾത്തടമാണതു
മാമകജനനീ! േബാധിച്ചാലും
ാക്കടമുഖമതിൽ മാക്കാന്തവള കേരറി വസിപ്പതിെനന്തവകാശം
മാക്കാനല്ലതു രമ്യമതാകും
മൂക്കാെണ ധരിച്ചീേടണം
ധവളിമേയാെട െതളുെതെള വിലസും
കവടികൾ കാണ്മാെനന്തവകാശം
കവടികളല്ലതു ാക്കെട ദന്തം
കവടികൾ േപാെല വിളങ്ങീടു .
കമ്പിളി ത െട ചരടുകളനവധി
സം തി കാണ്മാെനന്തവകാശം?
കമ്പിളിയല്ലിതു ാക്കെട നെല്ലാരു
െചമ്പന്മീശകേളന്നറിേയണം.
ഇത്ഥം കപടഗിരം ഗിരിസുതെയാടു
സത്വരേമാതും ഗിരിശ നമേസ്ത.
ഇ കാരം െകാ ന രിയുെട, വിഡ്ഢിയുെട, േനര
േമ്പാ കൾ പറഞ്ഞാലവസാനം ഇല്ലാെത ഉ ്. വി
സ്തരഭയത്താൽ അവെയല്ലാം ഇവിെട േചർക്കണെമ
വിചാരി ന്നില്ല. ഇനി അേദ്ദഹം ാക്കളുെട േവഷം
െക േമ്പാളുള്ള േനരേമ്പാ കളിൽ ചിലതു പറ
െകാ
.
മരത്തേങ്കാടൻ എ ം േഘാരൻ എ ംകൂെട േപ
രുള്ള ാക്കൾ ഒരു മത്സ്യ മടും ആയി അരങ്ങ
വന്നാൽ മത്സ്യങ്ങെള വർണ്ണി െചാ ന്നതിനായി
അേനകം േ ാകങ്ങൾ അേദ്ദഹം ഉണ്ടാക്കീ ള്ളവയിൽ
ചിലതു താെഴ േചർ
.
അംേഭാധി ള്ളിൽ വാഴും ജലജപരിഷകൾെക്കാക്കയും ത രാനാം
വൻപൻ കുമ്പ്ളാച്ചിമീെനപ്പരിെചാടു വല തതന്നിലുള്ളിലാക്കിപിടി
തുമ്പ െനയ്യിൽ മൂപ്പിച്ചതുമിതുെമാരുേപാല നിത്യം ഭുജിച്ചാ
െലൺപെത്തണ്ണായിരത്താണ്ടവനിയിലതിേമാേദന ജീവിച്ചിരി ം
1
മച്ചിെപ്പ കുറിച്ചിമീനതു പിടിപ്പിൽ പചിച്ചിച്ഛയാ
െമച്ചം െവ പുളി കച്ചതിൽ െവളിെച്ചണ്ണാം തുളിച്ചാദരാൽ
പച്ചപ്പാള െപാളി െവച്ചതിനകേത്തറ്റം ഭുജിച്ചീടുകിൽ
െകാ ണ്ടാെമാരുമിെച്ചാരൻപതു തടിൈച്ചസ്തരം നിശ്ചയം
2
പരെല ള്ള മത്സ്യെത്ത ലർകാേല പിടി
ടൻ
മലരിൽേച്ചർ
േസവിച്ചാൽ പരേലാകം
ഗമിച്ചിടാം
3
ചാളെയ ള്ള മത്സ്യെത്ത പാളക്കീറ്റിൽ
െപാതി
ടൻ
േതാളത്തിട്ട െകാട്ടീടിൽ താളമുണ്ടാ
യ്വരും ദൃഢം
4
സരസകവികുലാേ സരൻ ആയിരുന്ന െവണ്മണി
മഹൻ ന രിപ്പാടും ഈ െകാ ന രിപ്പാടും തമ്മിൽ
വളെര േസ്നഹമായിരു എ മാ മല്ലാ, െകാ ന
രിയുെട കവിതാരീതി മഹൻന രിപ്പാട്ടിേല വളെര
േബാധിച്ചി മുണ്ടായിരു . അതിനാൽ ഒരിക്കൽ ന രി
പ്പാടു് ‘മധുരാപുരിരാജചരിതം’ എെന്നാരു പുസ്തകം ഉണ്ടാ
ക്കാനാരംഭി കയും കുെറ ആയേപ്പാൾ അേദ്ദഹത്തിനു
സഹജമായി ള്ള മടി നിമിത്തം അതു മുഴുവനാക്കാനാ
യി െകാ ന രിയുെട േപർ എഴുേത്താടു കൂടി അയ
െകാടു കയും െച , ആ എഴുത്തിൽ എ േ ാകങ്ങ
ളുണ്ടായിരു . എങ്കിലും മുഴുവൻ േതാന്നാത്തതിനാൽ
േതാ ന്ന ര േ ാകം താെഴ േചർ
.
ക്ഷീരത്തിൽ സിത േചർത്തേപാെല മധുരിച്ചീടുന്ന പദ്യങ്ങെളച്ചാരുത്വേത്താടുതിർത്തിടും കവികളിൽ
കാർേന്നാരതാകും ഭവാൻ
ഏെറത്തെന്ന മനസ്സിരുത്തി മുഴുവൻ
തീർേക്കണെമെന്തങ്കിലും
പാരിൽത്തെന്ന കിടയായിടും കവിെയവൻ
േചർേത്താർ
തീർത്തീടുവാൻ?
െകാ ന രിക്കായി െകാച്ചനാം െവണ്മണി
ദ്വിജൻ
പി െകാ കുറിച്ചിേന്നൽപ്പിച്ചീടുേന്നതി
െനാെക്കയും.
ആ എഴുത്തിനു മറുപടിയായി െകാ ന രി അയച്ച
േ ാകങ്ങെളയും ഇവിെട എഴുതു .
വി ാ സര! െവണ്മണിദ്വിജ! ഭവാെനൻ ൈകയിൽ വെന്ന വാനുൾ വിൽ ബഹുേമാദേമാെടഴുതിേയാരാപ്പദ്യമിെന്നാെക്കയും
സ്വല്പം താമസെമന്നിേയ ഗുണനിേധ!
വെന്നത്തി വായി ഞാൻ
മുപ്പാരിൽ രുകീർത്തി േചർത്തധിവസിച്ചീടുന്ന ഭാഗ്യാംബുേധ!
1
പാരാവാരമതിങ്കലുള്ള തിരേപാൽ
വാരിെച്ചാരിേഞ്ഞറ്റവും
േനരേമ്പാ കളാർന്ന പദ്യനിരെകാണ്ടീേരഴുേലാകത്തിലും
പാരം കീർത്തി നിറച്ചീടുന്ന ധരണിേദവാ ഗണ്യാ! ഭവാൻ
പാരാത ചമച്ച രാജചരിത
േ ാകങ്ങളും ക ഞാൻ
2
െവേള്ളാലതന്നിൽ വിലസും തവ പദ്യേമാർ
ത്തിള്ളിൽ ജനിച്ച പരിേതാഷമേശഷമിേപ്പാൾ
െപാള്ള ര വതിേനാർക്കിൽ മുരാന്തകെന്റ
പള്ളിക്കിടക്കയുെമാടുക്കമബദ്ധമാകും. 3
ഉൾദണ്ഡം തീർ തീർ ം തവ സരസക
വിത്വങ്ങൾവർണ്ണി േകട്ടാലുദ്ദണ്ഡ ം ക്ഷണത്തിൽ പരിഭവമകതാരിങ്കലങ്ങ രി ം.
അദ്ദണ്ഡംേപാെലതേന്ന വരുമതിസരസൻ
കുഞ്ചനും വീരനാേയാരദ്ദണ്ഡി ം നിതാന്തം ിയവചനമുരന്നതല്ലന്തേണ !
4
െചാേല്ലറും മധുരാപുരീശചരിതം
മല്ലാക്ഷി േകട്ടീടുവാനുല്ലാേസന ചമ നല്ല സരസ
േ ാകങ്ങളാക്കിബ്ഭവാൻ
കല്യാണാലയ! ശിഷ്ടമുള്ളതഹമിന്നാഹന്ത? തീർത്തീടുവാനേല്ലാ പദ്യമയച്ചതായതു നിനച്ചല്ലൽെപ്പടുേന്നനഹം.
5
െചാേല്ലറിടുന്ന തവ പദ്യമതിെന്റ ശിഷടം
െചാ ന്നതി മടിയാെത തുടർ െവങ്കിൽ
വല്ലാെതക വലയും ബഹുമി മാകുെമല്ലാം ജനങ്ങൾ പരിഹാസമതും തകർ ം.
6
േകടറ്റ തങ്കമണിമാലകൾ തെന്റ മേദ്ധ്യ
മാേടാടുെകാ ചിലമാലകൾ തീർ
േകാർത്താൽ
മൂഢത്വെമ പറയും, ഗരുഡൻ പറന്നാൽ
മാടപ്പിറാവുമതുേപാെല പറ േപാേമാ? 7
കവികുലജനെമല്ലാം സർവ്വദാ ൈകവണ ം
ധവളമണിയതാകും ധാ ിേദേവാത്തമെന്റ
െചവിയിലിതു ധരിപ്പിച്ചിേടണം കൂട്ടി വായിച്ചിവ സകലമതിനായ് ബാലവി ൻ കുറി
േച്ചൻ.
8
ഇ കാരം െവണ്മണി മഹൻന രിപ്പാട്ടിേലക്കയ
ച്ചതായി ം മറ്റേനകം സംഗതിവശാലും െകാ ന രി
അസംഖ്യം േ ാകങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കീ
്. പലവിധത്തി
ലുള്ള പാ കൾ സങ്കീർത്തങ്ങൾ മുതലായവയും ഉണ്ടാ
ക്കീ
്. സമസ്യകൾ പൂരിപ്പിച്ചി ള്ളതിനു സംഖ്യയില്ല.
അേദ്ദഹം പൂരിപ്പിച്ചി ള്ള നാലു സമസ്യകെള പൂരണങ്ങ
േളാടുകൂടി താെഴേചർ
.
െവളുത്ത േചാെറങ്കിലുമിഷ്ടഹീനൻ
വിളി തന്നാലതിനില്ല സൗഖ്യം
വിള കാണാനൃതുവായ നാരി
കുളി േകാപ്പി വരുന്ന േപാെല
1
ഹംസം വാഹനമായവെന്റ ലിഖിതം
കഷ്ടം! മഹാദുഃഖദം
സംസാരാംബുധിതന്നിൽ വീണു കരുണാരാേശ! വലേഞ്ഞനഹം
കംസൻ ത െട ൈവരിയാം മധുരിേപാർന്നാമ യം സർവ്വദാ
സംസാരിപ്പതിെനങ്കിലും വഴി വഴെക്ക ്േയ വരുത്തീടണം
2
െചറുപ്പകാല
തനൂരുഹങ്ങൾ
കറുത്തിരുന്നായതിലർദ്ധമിേപ്പാൾ
െവളുത്തേതാർത്താലിനി േമലിെലല്ലാം
െവളു േപാെമന്നിഹ േതാന്നിടു .
3
ഓണത്തിനും വിഷുവിനും തിരുവാതിര ം
ാണാധിനാഥെയ െവടി
വസിക്കെയ
ം
വാണീവരൻ മമ ശിരസ്സിൽ വരച്ചേതാർ
ത്താൽ
ാണൻ ത്യജിക്കിലതു തെന്ന ഗുണം മഹാ
ത്മൻ!
4
േമല്പ്പറഞ്ഞ സമസ്യകൾ െവണ്മണി മഹൻ ന രി
പ്പാട്ടിേലതാെണ ചിലർ പറയു
്. മൂന്നാം സമസ്യ
ന രിപ്പാട്ടീ തെന്ന പൂരിപ്പിച്ചി ള്ളതും േകട്ടി
്.
താരതമ്യവിേവചനത്തിനായി ആ പൂരണവും ഇവിെട
േചർ
.
കുളിർത്ത െചന്താമര തന്നകെത്തദ്ദളത്തിെനാ ം മിഴിമാർമേണ! േകൾ
തളത്തിൽ നിന്നിങ്ങെനതെന്ന േനരം
െവളു േപാെമന്നിഹ േതാന്നിടു .
െകാ ന രി ഈശ്വരേസ്താ ങ്ങളായി ം സദാ
ചാരങ്ങളായി ം അേനകം േ ാകങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കീ
്.
സ്ഥല രുക്കത്താലവയും ഇവിെട േചർക്കാൻ നിവൃത്തി
യില്ല. പരൽേപരിൻ കാരം അക്ഷരനിർണയം െച
അർത്ഥം മനസിലാേക്കണ്ടതായ ഒരു േ ാകം താെഴ
േചർ
.
എൺപെത്താന്നതു2 ദൂെര വി പതിേനഴൻെപാടുൈകെകാ താനൻപെത്താന്നവതാരബാലകെനഴും
മുപ്പത്തിമൂെന്നേപ്പാഴും
സമ്പെത്ത ദൃടന്മീകരിച്ചെതഴുനൂറ്റഞ്ചിൽ സ്മരിച്ചീടിലിങ്ങൻപെത്താന്നതു ദൂെരയാക്കിയറുപത്തഞ്ചിൽ സുഖിക്കാെമേടാ!
െവണ്മണി മഹൻന രിപ്പാടുണ്ടാക്കിയ മധുരാപുരി
രാജചരിതം ആരും മുഴുവനാക്കീട്ടില്ല. ന രിപ്പാട്ടീ
ഇരുപത്ത
േ ാകമുണ്ടാക്കീ ള്ളതായി േകട്ടി
്.
െകാ ന രിക്കയച്ചതായ ഒരു പദ്യം െകാണ്ടതു സ്പഷ്ട
മാകു
്. ആ േ ാകം താെഴ എഴുതു .
പഞ്ചാരെപ്പാടിെയാടു പാരമിടയും
ത്വൽ പദ്യമിേപ്പാൾ ഭവാനഞ്ചാറല്ല െകാടുത്തയച്ചതിരുപ
ത്ത ം സേഖ! സാദരം
എഞ്ചാരത്തിഹ വന്നേനരമധുനാ
വാങ്ങി വായി ഞാൻ
െനഞ്ചാെകെത്തളിവായി മന്ദെമഴുേനറ്റഞ്ചാറു ചാടീടിേനൻ.
േമൽപ്പറഞ്ഞ സംഗതിെകാ െകാ ന രിയുെട
കവിതാരീതി െവണ്മണി മഹൻ ന രിപ്പാട്ടിേല ഏറ്റ
വും േബാധിച്ചതായിരുെന്ന സ്പഷ്ടമാകു
്. ഇ
കാരം സരസകവിയായ അേദ്ദഹം െകാല്ലം ഒരായിര
ത്തി അൻപതാമാ ് മീനമാസത്തിൽ ചരമഗതിെയ
ാപി .
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