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സ്താവന
മലയാള ഭാഷയുെട പരിഷ്കാരാഭിവൃദ്ധികള്ക്കായി സര്വ്വാ
ത്മനാ പരി മി െകാണ്ടിരുന്ന മഹാനും ‘മലയാള
മേനാരമ’ പ ം, ‘ഭാഷാേപാഷിണി’ മാസിക എന്നിവ
യുെട നിര്മ്മാതാവുമായ പേരതനായ െക. ഐ. വര്ഗീസു
മാപ്പിള അവര്കള് േകാട്ടയ
വ സ്ഥിരതാമസം
തുടങ്ങിയ കാലം മുതല് ആജീവനാന്തം അേദ്ദഹം ഭാ
ഷാവിഷയമായി െചയ്തി ള്ള പരി മങ്ങെളല്ലാം എെന്ന
ടി ഒരു ഭാഗഭാക്കാക്കി െവ െകാണ്ടാണ് ഇരുന്നിരു
ന്നെത ള്ള വാസ്തവം അേദ്ദഹെത്തയും എെന്നയും പറ്റി
അറിവുള്ളവര്െക്കാെക്ക അറിയാവുന്നതാണ്. ഞങ്ങള്
ര േപരുംകൂടി മേനാരമ ആപ്പീസിലിരു പ സം
ബന്ധമായും മ ം ഓേരാന്ന് എഴുതുക, വായി ക,
തിരു ക മുതലായി അന്ന തീര്േക്ക ന്ന േജാ
ലികള് െച തീര്ത്താല് പകേല നാലുമണി േശഷം
കുറ സമയം ൈസ്വരസല്ലാപം െച വി മി ന്ന
തിനുകൂടി അേദ്ദഹം നിശ്ചയിച്ചിരു . ആ സമയത്ത്
അേദ്ദഹത്തിെന്റയും എെന്റയും േസ്നഹിതന്മാരും സര
സന്മാരുമായി ചില മാന്യന്മാര്കൂടി വ േചരുകയും
പതിവായിരു . അങ്ങെന ഞങ്ങള് എല്ലാവരുംകൂടി
ചില േനരേമ്പാ കളും ഫലിതങ്ങളും പറ
രസി
െകാണ്ടിരുന്ന മേദ്ധ്യ സംഗവശാല് ഒ ര ദി
വസം ഞാന് ചില ഐതിഹ്യങ്ങള് പറയുകയും അവ
വരുഗീസുമാപ്പിള അവര്കള് വളെര രസി കയും
അതിനാല് പിെന്നയും ചിലേപ്പാള് വല്ല ഐതിഹ്യങ്ങ
ളും പറയുന്നതിന് അേദ്ദഹം ആവശ്യെപ്പടുകയും ഞാന്
പറയുകയും െച . േമണ മിക്കവാറും അെതാരു പതി
വായിത്തീരു . അങ്ങെന കുറ കാലം കഴിഞ്ഞേപ്പാള്
ഒരു ദിവസം മിസ്റ്റര് വറുഗീസുമാപ്പിള, “ഈ ഐതി
ഹ്യങ്ങെളല്ലാം ഇങ്ങെന െവറുെത പറ
കളഞ്ഞാല്
േപാരാ, ഇവയില് അേനകം േനരേമ്പാ കളും അതി
ശേയാക്തികളും അസംബന്ധങ്ങളും ഉെണ്ടങ്കിലും നാം
അറിഞ്ഞിരിേക്ക ന്നവയായ പല തത്ത്വങ്ങളും സാ
രാംശങ്ങളുംകൂടിയുണ്ട്. അതിനാല് ഇവെയല്ലാം ഒെന്ന
ഴുതണം. നമു മേനാരമയിലും ഭാഷാേപാഷിണിയിലു
മായി സിദ്ധെപ്പടുത്താം. ഏതു തരം വായനക്കാര് ം
ഈവക ഐതിഹ്യങ്ങള് രുചിക്കാെതവരുെമ േതാ
ന്നില്ല. സാരാംശങ്ങള് ഹിക്കാന് ശക്തിയുള്ളവര്
അവെയ ഹി ം. അതില്ലാത്തവര് േനരേമ്പാക്കി
നായിെട്ടങ്കിലും ഈവക ഉപന്യാസങ്ങള് വായിക്കാെത
ഇരി കയില്ല” എ പറയുകയും മ ചില മാന്യന്മാര്
അതിെന അനുസരി പറയുകയും െച . അതിെന്റ
േശഷം യഥാവസരം ഞാന് ചില ഐതിേഹ്യാപന്യാ
സങ്ങള് എഴുതാനും മിസ്റ്റര് വര്ഗീസുമാപ്പിള അവെയ
യഥാേയാഗ്യം ‘മേനാരമ’യിലും ‘ഭാഷാേപാഷിണി’
മാസികയിലുമായി സിദ്ധെപ്പടുത്താനും തുടങ്ങി. ആ
േശഖരത്തില് ഞാന് എഴുതിയ ‘പറയിെപറ്റ പന്തിരു
കുലം’ എന്ന ഉപന്യാസം 1073-ല് കുംഭം, മീനം, േമടം
എന്നീ മാസങ്ങളിെല ‘ഭാഷാേപാഷിണി’ മാസികയില്
േചര്
സിദ്ധെപ്പടുത്തിയിരു . അതിെനപ്പറ്റി
ആയിടയ്ക്ക് ഒരു ‘േയാഗ്യന്’ ഒരു വര്ത്തമാനപ ത്തില്,
“ഭാഷാേപാഷിണീസഭവകമാസിക മിസ്റ്റര് വറുഗീസുമാ
പ്പിളയുെടയും െകാട്ടാരത്തില് ശ ണ്ണി അവര്കളുെടയും
തറവാ വക അല്ലാത്തതിനാല് േകവലം നിസ്സാരങ്ങളും
യാെതാരുപേയാഗവുമില്ലാത്തവയുമായ ‘പറയിെപറ്റ
പന്തിരുകുലം’ എ ം മ മുള്ള ഉപന്യാസങ്ങള് അതില്
േചര് ന്നതു ന്യായമല്ല. മിസ്റ്റര് ശ ണ്ണിയുെട ഈവക
േലഖനങ്ങള് സിദ്ധെപ്പടുത്തിയതിേല െചലവാ
യി ള്ള കടലാ കളുെട വിലയും അച്ചടി ലിയും
ശ ണ്ണി അവര്കളില്നിന്ന് ഈടാക്കി, ‘േകരളപാണി
നീയ’െത്തപ്പറ്റിയും മ ം െ ൗഢങ്ങളായ േലഖനങ്ങെള
ഴുതുന്ന േശഷഗിരി ഭു അവര്കള് െകാടുേക്കണ്ടതാ
ണ്” എ
സ്താവിച്ചിരി ന്നതായി ക . എങ്കിലും
അതിനുമുമ്പായിത്തെന്ന േകരളവര്മ്മ വലിയ േകായി
ത്ത രാന് സി. എസ്സ്. ഐ. തിരുമന െകാ മുത
ലായ പല മഹാന്മാരും െ ൗഢേലഖനകര്ത്താവായ
േശഷഗിരി ഭു എം. ഏ. അവര്കള്തെന്നയും മിസ്റ്റര്
വറുഗീസുമാപ്പിളയുെട േപര്ക്ക് “െകാട്ടാരത്തില് ശ
ണ്ണി അവര്കള് എഴുതുന്ന ‘പറയിെപ പന്തിരുകുലം’
മുതലായ േലഖനങ്ങള് സരസങ്ങളും സാരസംയുക്തങ്ങ
ളുമായിരി
. ഈ വക ഐതിഹ്യങ്ങള് ഒരു കാല
വളെര വിലയുള്ളവയായിരുന്നതും ഇവയില് നിന്ന്
നമുക്ക് അേനകം തത്ത്വങ്ങള് ഹിക്കാവുന്നതുമാണ്.
അതിനാല് മിസ്റ്റര് ശ ണ്ണിെയ ഉത്സാഹിപ്പിച്ച് ഈ
വക േലഖനങ്ങള് കഴിയുന്നതും വിസ്തരിച്ച് എഴുതിക്കാന്
നിങ്ങള് മിച്ചാല് െകാള്ളാം” എ ം മ ം എഴുതി
യയ്ച്ചിരുന്ന അേനകം എഴു കള് ഞാന് കണ്ടി ള്ള
തിനാല് േമല്പറഞ്ഞ ‘േയാഗ്യ’െന്റ അഭി ായ കടനം
എനിക്ക് ഇച്ഛാഭംഗത്തിേനാ നിരുത്സാഹതേയ്ക്കാ കാ
രണമായിട്ടില്ല. അതിനാല് വീ ം ഞാന് ഓേരാന്ന്
എഴുതിെക്കാ ം മിസ്റ്റര് വറുഗീസുമാപ്പിള അവെയ
സിദ്ധെപ്പടുത്തിെക്കാ മിരു .
മേനാരമയിേലക്ക് എ േദ്ദശിച്ച് എഴുതുന്ന േലഖന
ങ്ങള് പ ത്തിെന സ്ഥലെദൗര്ലഭ്യം വിചാരിച്ച് ഞാന്
അധികം വിസ്തരിക്കാെത ചുരുക്കി എഴുതുന്നതു കണ്ടിട്ട്
ഒരിക്കല് മിസ്റ്റര് വറുഗീസുമാപ്പിള, “ഈ വക ഐതി
ഹ്യങ്ങള് ചുരുക്കി എഴുതിയാല് നന്നായിരി കയില്ല.
കഴിയുന്നതും വിസ്തരി തെന്ന എഴുതിെക്കാളൂ. പ ത്തി
ല് സ്ഥലം മതിയാകാെത വന്നാല് രേണ്ടാ മൂേന്നാ ലക്ക
ങ്ങളിലായി തുടെര േചര്
സിദ്ധെപ്പടുത്താമേല്ലാ.
ഇവെയല്ലാംകൂടി േചര്ത്ത് ഒടുക്കം ഒരു പുസ്തകമാക്കി
സിദ്ധെപ്പടുത്തണെമ കൂടി ഞാന് വിചാരിച്ചി ണ്ട്.
അതിനാല് ഒ ം ചുരുക്കണെമന്നില്ല” എ പറ
.
അേപ്പാള് ഞാന് “ഇതു പുസ്തകമാക്കണെമങ്കില് എല്ലാം
മാറ്റിെയഴുതണമേല്ലാ. ഇേപ്പാള് ഞാന് ഇവെയല്ലാം
േലഖനരീതിയിലാണേല്ലാ എഴുതിയിരി ന്നത്” എ
പറ
. അതിന് വറുഗീസ് മാപ്പിള അവര്കള്, “മാറി
െയഴുതുകെയാ ം േവണ്ട. പുസ്തകമാകുേമ്പാള് കുറ കൂ
ടി െ ൗഢതയും അര്ത്ഥഗാംഭീര്യവും ചമത്കാരവുെമാ
െക്ക ഉണ്ടായിരുന്നാല് െകാള്ളാം. എങ്കിലും ഈ രീതി
യില്ത്തെന്ന ഇരുന്നാലും േപാെരന്നില്ല. പിെന്ന പുസ്ത
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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ഒരു വില്വമംഗല
ന രി അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഇല്ല നി
ര മൂ നാഴിക അകെലയുള്ള ഒരമ്പലവാസി ീ
െയ സംബന്ധം െചയ്തിരു . അേദ്ദഹത്തിനു് ആ ഭാര്യ
െയ റി ് അളവറ്റ േ മമുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ അേദ്ദ
ഹം എവിെടെയല്ലാം േപായാലും എെന്തല്ലാം തിബ
ന്ധങ്ങൾ േനരിട്ടാലും രാ ിയിൽ ഭാര്യഗൃഹത്തിൽെച്ചന്ന
ല്ലാെത കിട കയിെല്ല നിശ്ചയം െചയ്തിരു . ഒരു
ദിവസം ഉച്ചയായേപ്പാൾ മുതൽ അതികലശലായി ് മഴ
തുടങ്ങി. ന രി അത്താഴം കഴി
് മഴ മാറാനായി വള
െര േനരം കാത്തിരു . പ
നാഴിക രാെച്ചന്നി ം മഴ
മാറിയില്ല. അേപ്പാൾ കറുത്തപക്ഷമായിരുന്നതിനാൽ
അതികഠിനമായ ഇരു മുണ്ടായിരു . എങ്കിലും പുറെപ്പ
ടുകതെന്ന എ നിശ്ചയി ് അേദ്ദഹം ചൂ ം കത്തി ്
ഇല്ല നി പുറെപ്പ . കുടയുണ്ടായിരു െവങ്കിലും
കാറ്റടിെകാ നന
. അരനാഴിക കഴിയുന്നതിനുമു
ചൂ െക . പിെന്ന കൂരിരു െകാ ക തീെര കാ
ണാൻ പാടില്ലായിരു . എങ്കിലും തപ്പിത്തട
് അേദ്ദ
ഹം മുേമ്പാ തെന്ന നട . അങ്ങെന ഒരു വിധത്തിൽ
മേധ്യമാർഗ്ഗമുണ്ടായിരുന്ന പുഴക്കടവിൽെച്ച േചർ .
രാവിെല ഭാര്യാഗൃഹത്തിൽനി േപാന്ന സമയം ആ
പുഴയിൽ അേദ്ദഹത്തിനു കഷ്ടി പാദം മുങ്ങാൻമാ േമ
െവള്ളമുണ്ടായിരു
. രാ ിയായേപ്പാേഴ ം കിഴ
ക്കൻ െവള്ളം വ പുഴ നിറ
കവിെഞ്ഞാഴുകി
ടങ്ങിയിരു . കടവിെല ം ആളുമില്ല, േതാണിയുമി
ല്ല. തുമ്പിൈക്കവണ്ണത്തിൽ ധാരമുറിയാെതയുള്ള മഴയും
അതികഠിനമായ കാ മുള്ള സമയ ് വിളിച്ചാലാരും
േകൾ കയുമില്ലേല്ലാ. എന്താ നിവൃത്തി? േപാകാെത
യിരിക്കാനും പാടില്ല. ആെകപ്പാെട ന രി ഏറ്റവും വി
ഷണ്ണനായിത്തീർ . ആ സമയം ൈദവഗത്യാ ഒരു ഇടി
മിന്നലുണ്ടായി. അേപ്പാൾ ആ കടവിൽ ഒരു തടി അടു
കിട ന്നതായി അേദ്ദഹം ക . ഉടെന തപ്പിപ്പിടി ്
ആ തടിയിേന്മൽക്കയറി ൈകെകാ ം കാൽ െകാ ം
തുഴ
് ഒരു വിധത്തിൽ മറുകരയിലടു . ആ കരയ്ക്കി
റങ്ങിയേപ്പാൾ കാലിേന്മൽ ഒരു കയറു തട
. തപ്പി
േനാക്കിയേപ്പാൾ അതു് ആ തടി യുെട ഒരറ്റ െകട്ടിയി
ള്ളതാെണ മനസ്സിലായി. അതിനാൽ ന രി ആ
തടി ഒഴുകിേപ്പാകാെതയിരിക്കാനായി കയറിെന്റ ഒരറ്റം
പിടി ് ഒരു മരത്തിേന്മൽ െകട്ടിയിട്ടിട്ടാണു് േപായതു്.
ഏകേദശം അർദ്ധരാ ിയായേപ്പാേഴ ം ന രി
നനെഞ്ഞാലി ് ഭാര്യാഗൃഹത്തിൽ െച േചർ .
അേപ്പാൾ ന രിയുെട ഭാര്യ ഉറങ്ങീട്ടില്ലായിരു .
അവർ വിളക്ക ് എേന്താ ഒരു പുസ്തകെമടു ് വായി
െകാണ്ടിരി കയായിരു . അതിനാൽ ന രി െച
വിളിച്ച ഉടെന വാതിൽ തുറ . ന രി മു പിഴി
തലയും േമലുെമല്ലാം േതാർത്തിയതിെന്റ േശഷം അക
കട ് ഈറൻ മാറിയേപ്പാേഴ ം ഭാര്യ മുറുക്കാെന
ടു
െകാടു . ന രി മുറുക്കിയതിെന്റ േശഷം അ
വഴി ണ്ടായ കഷ്ടപ്പാടുകെളല്ലാം വിസ്തരി ഭാര്യെയ
േകൾപ്പി . അെതാെക്ക േകട്ടേപ്പാൾ ആ പതി താര
ത്നത്തിനു വളെര വിഷാദമുണ്ടായി. ആ ീ ഭർത്താവി
െനേപ്പാെലതെന്ന ൈവദുഷ്യമുള്ള കൂട്ടത്തിലായിരു .
ന രി വർത്തമാനെമല്ലാം പറ
കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ ആ
ീ ആ മുറിക്കക
ഭിത്തിയിേന്മൽ ആണി തറ
തൂക്കിയിരുന്ന ചി പടെത്ത ചൂണ്ടിക്കാണി െകാ ്
“അവിേട ് അടിെയെന റി ള്ള ഏകാ ചിത്തത്വം
അേങ്ങാട്ടായിരു െവങ്കിൽ ഇതിനു മു ് തെന്ന സായൂ
ജ്യം ലഭി മായിരു . ഈ ാഹ്മണജന്മം ഇ കാരം
തുല ് കളയുന്നതു് കഷ്ടം തെന്ന” എ പറ
. ആ
ചി പടം ീകൃഷ്ണേന്റതായിരു .
ഭാര്യയുെട ഈ വചനശല്യം ന രിയുെട ഹൃദയ
ത്തിൽ നല്ല േപാെല െകാ ് തറ . അേതാടുകൂടി
അേദ്ദഹത്തിനു് പരമാർത്ഥജ്ഞാന മുണ്ടാവുകയും െച
. അേദ്ദഹം ആ ചി പടത്തിൽത്തെന്ന സൂക്ഷി
േനാക്കിെക്കാ ് നിേശ്ചഷ്ടനായി ഇരുന്നതിെന്റേശഷം
“ശരിതെന്ന, നീ പറഞ്ഞതു് പരമാർത്ഥമാണു്. ഇേപ്പാ
ഴാണു് എനി
തത്വേബാധമുണ്ടായതു്. ഇേപ്പാൾ
എെന്റ മന ് നിങ്കൽനി നിവർത്തി ഭഗവാങ്കൽ
പതിഞ്ഞിരി
. എെന്റ മനസ്സിെന ദുർമ്മാർഗ്ഗ
ത്തിൽനി തിരി സന്മാർഗ്ഗത്തിങ്കലാക്കിത്തീർത്ത
നിെന്ന ഞാൻ എെന്റ ഒരു ഗുരുെവ തെന്ന വിചാരി
” എ പറഞ്ഞി ് അേദ്ദഹം വീ ം ആ ചി
പടത്തിൽ ദൃഷ്ടി പതിപ്പി െകാ ് അവിെടത്തെന്ന
ഇരു . ആ സമയം ആ ദ്വിേജ െന്റ മുഖസുധാക
രങ്കൽനി ് അനർഗ്ഗളമായി വഹിച്ച പദ്യപരമ്പര
യാണു് “ ീകൃഷ്ണകർണ്ണാമൃത”െമ പറയുന്നതു് (ആ
പദ്യവൃന്ദം ീകൃഷ്ണെന റി ള്ളതും േ ാതാക്കൾ
കർണ്ണാമൃതമായി ള്ളതുമാകയാലായിരിക്കാം അതിനു
ീകൃഷ്ണകർണ്ണാമൃതെമ നാമം സിദ്ധിച്ചതു്. അഥവാ,
അതു ീകൃഷ്ണനു തെന്ന കർണ്ണാമൃതമായിത്തീർന്നതിനാ
ലാണു് ഈ േപരു സിദ്ധിച്ചെത ം വരാം). ന രി
േ ാകങ്ങൾ െചാല്ലി ടങ്ങിയേപ്പാൾ അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ഭാര്യ അവ എഴുതി ട കയും െച . എന്നാൽ
ന രി െചാല്ലിയ േ ാകങ്ങെളല്ലാം ആ വിദുഷി എഴുതി
െയടുത്തില്ല. ന രി േ ാകം െചാല്ലി ടങ്ങിയേപ്പാൾ
ആ ചി പടം തലകുലുക്കി ടങ്ങി. എന്നാൽ ചില
േ ാകങ്ങൾ െചാല്ലിയേപ്പാൾ തല കുലുക്കിയില്ല. ചി
പടം തലകുലുക്കി ാഘിക്കാെതയിരുന്ന േ ാകങ്ങൾ
ആ ീ എഴുതിയുമില്ല. േ ാകങ്ങളുെട രസികത്വം
െകാ
ഭഗവാൻ സേന്താഷിച്ചാണു് ചി പടം തല
കുലു ന്നെത ം, ചില േ ാകങ്ങൾ രസികത്വം
മതിയാവാഞ്ഞിട്ടാണു് തലകുലുക്കാത്തെത മായിരു
ആ ീയുെട വിശ്വാസം.
ീകൃഷ്ണകർണ്ണാമൃതത്തിലുള്ള
േശാകങ്ങൾ മുഴുവനും െചാല്ലിക്കഴിഞ്ഞതിെന്റ േശഷേമ
ന രി ആ ഇരുന്നയിരുപ്പിൽനി ് എണീ
.
ന രി പിെന്ന ഒ ം മിണ്ടാെത െവളിയിലിറങ്ങി
നട ് ആ കടവിെലത്തി. തേലദിവസം താൻ െകട്ടിയി
രുന്ന തടി അവിെട കിട േണ്ടാ എ േനാക്കിയേപ്പാൾ
അതു് അവിെട കിട ന്നതായി അേദ്ദഹം ക . പേക്ഷ,
അതു് ഒരു മനുഷ്യെന്റ മൃതശരീരമായിരു . അേപ്പാ
ഴാണു് താൻ ശവത്തിേന്മൽക്കയറിയാണു് നദീതരണം
െചയ്തെത ള്ള പരമാർത്ഥം അേദ്ദഹത്തിനു മനസ്സിലാ
യതു്. ആ ശവത്തിെന്റ കഴുത്തിൽ ഒരു കയറുമുണ്ടായിരു
ന്നതിനാൽ ആ മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യൻ െകട്ടി ങ്ങി
മരിച്ചതാെണ ം ആ ശവം ആേരാ കയേറാടുകൂടി അഴി
െച്ചടു ് പുഴയിലിടുകയും ഒഴു െകാ ് ഈ കടവിൽ
വ േചരുകയും െചയ്തതാെണ ം അേദ്ദഹം ഊഹി .
ന രി ഉടെന ഒരു േതാണി വരുത്തി അതിൽക്കയറി
അക്കെര കട കയും ഇല്ല ് െചന്നതിെന്റേശഷം കു
ളി ് അ േപെരെക്കാ ം പുണ്യാഹം കഴിപ്പി കയും
അധികദിവസം കഴിയുന്നതിനുമു ് സന്യസി കയും
കാല േമണ അേദ്ദഹം “വില്വമംഗല
സ്വാമിയാർ”
എ ് സിദ്ധനായിത്തീരുകയും െച .
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കടമറ്റ

് കത്തനാർ

സിദ്ധ മാ ികനായിരുന്ന കടമറ്റ ് കത്തനാെര
റി ് േകട്ടിട്ടില്ലാത്തവരായി േകരളവാസികളിൽ
അധികംേപരുണ്ടായിരി െമ േതാ ന്നില്ല. തിരു
വിതാംകൂറിലുള്ള കുന്ന നാടു താലൂക്കിൽ കടമാറ്റം
എന്ന േദശ ് ഒരു പാവെപ്പട്ട കുടുംബത്തിലാണു്
അേദ്ദഹം ജനിച്ചതു്. അേദ്ദഹത്തിെന്റ േപരു ‘പൗ
ലൂസു്’ എന്നായിരു . അതിനാൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ
െചറുപ്പത്തിൽ അേദ്ദഹെത്ത എലാവരും െകാ പൗലൂസു്
എന്നായിരു വിളിച്ചിരുന്നതു്. മാതാപിതാക്കന്മാർ
മരി േപാവുകയും സേഹാദരന്മാരും മ ം ഇല്ലാെത
യിരി കയും െച കയാൽ െചറുപ്പത്തിൽത്തെന്ന
അേദ്ദഹം ആ കുടുംബത്തിൽ ഏകാകിയായിത്തീർ .
ഏറ്റവും െചറുതായ ഒരു െചറ്റ രയിലാണു് ആ കുടുംബ
ക്കാർ താമസിച്ചിരുന്നതു്. നിത്യവൃത്തി യാെതാരു
മാർഗ്ഗവുമില്ലാെത ഏകാകിയായി ആ െചറ്റ രയിൽ
താമസിക്കെയ ള്ളതു് െകാ പൗലൂസിനു് ഏറ്റവും
ദുഷ്കരവും ദുസ്സഹവുമായിത്തീർ . അതിനാലവൻ ഒരു
ദിവസം ആ വാസസ്ഥല നിന്നിറങ്ങി. സ്വേദശ
ള്ള പള്ളിയിൽെച്ച തെന്റ കഷ്ടത എെന്തങ്കിലും
നിവൃത്തിമാർഗ്ഗമുണ്ടാക്കിത്തേരണെമ ഭക്തിപൂർവ്വം
ൈദവെത്ത വിളി
ാർത്ഥി . ആ സമയം ആ പള
ളിയിെല ധാന വികാരിയായ കത്തനാർ ൈദവേ
രിതനായിേട്ടാ എ േതാ മാറു് അവിെട വരികയും
െകാ പൗലൂസിെന കണ്ടി ് ‘ഏറ്റവും സുമുഖനും േകാ
മളനുമായ ഈ ബാലകൻ ദുസ്സഹദുഃഖപാരവശ്യേത്താടു
കൂടി ഇവിെട വ മു കുത്തി ഇ കാരം ാർത്ഥി
ന്നതിെന്റ കാരണെമന്തായിരി ം’ എ വിചാരി ്
അവെന അടുക്കൽ വിളി വിവരെമല്ലാം േചാദി കയും
െകാ ് പൗലൂസു് തെന്റ കഷ്ടതകെളല്ലാം അേദ്ദഹെത്ത
ഹിപ്പി കയും െച . ഉടെന ആർ മാനസനായി
ഭവിച്ച ആ കത്തനാർ, “നീ ഒ ം വ്യസനിേക്കണ്ടാ.
ഇവിെട വ ് എേന്നാടുകൂടി താമസി െകാ ക. നി
െന്ന ഞാെനെന്റ പു െനേപ്പാെല വിചാരി ് യാെതാരു
ബുദ്ധിമുട്ടിനുമിടയാക്കാെത രക്ഷി െകാള്ളാം” എ
പറ
കൂട്ടിെക്കാ േപായി താമസിപ്പി . വലിയ
സമ്പന്നനായ ആ കത്തനാരുെട വീട്ടിൽ അന്നവ ാ
ദികൾ യാെതാരു ബുദ്ധിമു ം കൂടാെത ആ ബാലൻ
സുഖമായി താമസി .
കുറ ദിവസെത്ത സഹവാസംെകാ ് െകാ പൗ
ലൂസു് ഏറ്റവും സുശീലനും നല്ല ബുദ്ധിമാനുമാെണ ് മന
സ്സിലാവുകയാൽ കത്തനാർ അവെന ഒരു ഗുരുനാഥെന്റ
അടുക്കലാക്കി യഥാേയാഗ്യം വിദ്യാഭ്യാസം െചയ്യി
കയും സുറിയാനിയും ഒരു കത്തനാരാകുന്നതിനു േവ
ന്നവയുെമല്ലാം സ്വയേമവ പഠിപ്പി കയും െച . ഇങ്ങ
െന അഞ്ചാറു െകാല്ലം കഴിഞ്ഞേപ്പാേഴ ം െകാ പൗ
ലൂസു് മലയാളം, സുറിയാനി എന്നീ ഭാഷകളിലും ഒരു
പട്ടക്കാരൻ ഹിച്ചിരിേക്ക ന്ന വിഷയങ്ങളിലും അതി
നിപുണനായിത്തീരു . അനന്തരം െകാ പൗലൂസിനു്
െശമ്മാശുപട്ടം െകാടു . അ മുതൽ ആ യുവാവിെന
എല്ലാവരും “പൗലൂസുെശമ്മാശൻ” എ വിളി തുട
കയും െച .
അക്കാല ് ആ കത്തനാർ ് അനവധി പശുക്ക
ളും അവെയ േമ ന്നതിനു് ഒരു ഭൃത്യനുമുണ്ടായിരു .
ആ ഭൃത്യൻ രാവിെല വല്ലതും ആഹാരം കഴിച്ചി ് ഉച്ച
ണ്ണാൻ െപാതിേച്ചാറും െകട്ടിെയടു
പശുക്കെളെയ
ല്ലാമഴി വി ് അടുക്കലുള്ള മലകളിൽെക്കാ േപായി
തീറ്റി, േനരം ൈവ േമ്പാൾ പശുക്കെളയും െകാ ്
മടങ്ങിവരിക പതിവായിരു . ഒരു ദിവസം അവൻ
പശുക്കെളെയല്ലാം തീറ്റി, േനരം ൈവകിയേപ്പാൾ എല്ലാ
റ്റിെനയും തിരിെയ അടി െകാ േപാകുന്ന സമയം
മേദ്ധ്യമാർഗ്ഗംനി ് ഒരു വ്യാ ം ചാടിവ ് ഒരു പശു
വിെന അടി വീ കയും അതു കണ്ടേശഷം പശുക്കൾ
വിര ് നാലുപുറേത്ത േമാടുകയും വ്യാ ം അടി
വീഴ്ത്തിയ പശുവിെന എടു െകാ ് കാട്ടിേല പാ
യുകയും െച . ഇെതല്ലാം ക ് ഭയപരിതാപപരവശ
നായിത്തീർന്ന പശുപാലകഭൃത്യൻ ഉറെക്ക നിലവിളി
െകാ ് ഓടിെച്ച വിവരം കത്തനാെര ധരിപ്പി . ാ
ണാധിക േസ്നഹേത്താടുകൂടി രക്ഷി െകാണ്ടിരി ന്ന
പശുക്കൾ ് ഇ കാരം ആപ
േനരിട്ടിരി ന്നതാ
യിേക്ക കത്തനാർ അത്യന്തം വിഷണ്ണനായിത്തീർ .
ഉടെന അേദ്ദഹം ആയുധപാണികളായ ചില അനുച
രന്മാേരാടു പൗലൂസുെശമ്മാശേനാടും കൂടി പശുക്കെള
അേന്വഷി പുറെപ്പ . അവർ കാട്ടിൽക്കയറിയതിെന്റ
േശഷം ഓേരാരുത്തരും പല വഴികളിലായിപ്പിരിഞ്ഞാ
ണു് അേന്വഷണം നടത്തിയതു്. സ്വല്പ സമയം കഴിഞ്ഞ
േപ്പാേഴ ം േനരമിരു കയും അന്ധകാരംെകാ ് ഒ ം
കാൺമാൻവയ്യാെതയായിത്തീരുകയും െച കയാൽ
“ഇന്നിനി അേന്വഷിച്ചതുെകാ ് ഫലെമാ മുണ്ടാവു
കയില്ല” എ ് പറ
െകാ ് കത്തനാരും കൂട്ടരും
മടങ്ങിേപ്പാ . കത്തനാരു് വീട്ടിെലത്തിയേപ്പേഴ ം
വ്യ ം പിടിച്ച ഒരു പശുെവാഴിെക േശഷെമല്ലാം അവ
യുെട ശാലകളിൽ വെന്നത്തിയിരു . “ഒരു പശു േപാ
െയങ്കിലും േശഷമുള്ളവ ആപെത്താ ം കൂടാെത ഇ
വെന്നത്തിയേല്ലാ” എ വിചാരി കത്തനാെരാരുവി
ധം സമാധാനെപ്പ . അേപ്പാഴാണു് പൗലൂസുെശമ്മാശ
െന്റ കാര്യം അേദ്ദഹേമാർത്തതു്. രാ ി േനരം വളെര
അധികമായി ം െശമ്മാശൻ മടങ്ങി വരായ്കയാൽ കത്ത
നാർ ഏറ്റവും വ്യസനാ ാന്തനായിത്തീർ . േപായ
തു് ഒരുമിച്ചാെണങ്കിലും കാട്ടിൽ െചന്നതിെന്റ േശഷം
കത്തനാരാകെട്ട േവെറ കൂെടയുണ്ടായിരുന്നവരാകെട്ട
ആരും െശമ്മാശെന കാണുകയുണ്ടായില്ല. സമയമതി
മി ംേതാറും കത്തനാർ വ്യസനം വർദ്ധി െകാ
ണ്ടിരു .വാസ്തവത്തിൽ അേദ്ദഹത്തിനു െശമ്മാശെന
റി പു നിർവ്വിേശഷമായ വാൽസല്യമുണ്ടായിരു
. കത്തനാരും െശമ്മാശനും ഒരുമിച്ചാണു് ഭക്ഷണംക
ഴി ക പതിവു്. അതിനാൽ െശമ്മാശൻ കൂടി വന്നി ്
അത്താഴമുണ്ണാെമ വിചാരി ് കത്തനാർ അർദ്ധരാ
ിവെര കാത്തിരു . എന്നി ം െശമ്മാശൻ വന്നില്ല.
അതിനാൽ കത്തനാർ അത്തഴമു ് എ വരുത്തി, ഉറ
ങ്ങനായി േപായിക്കിട . എങ്കിലും മേനാവിചാരം മൂലം
അേദ്ദഹത്തിനു് അല്പം േപാലും ഉറക്കം വന്നില്ല. അേദ്ദ
ഹം ഇരു ം കിട ം ശയനമുറിയിൽ അേങ്ങാ മിേങ്ങാ
ം നട ം ഒരുവിധത്തിൽ േനരം െവളിച്ചമാക്കി. കത്ത
നാർ െവളുപ്പാൻ കാലേത്ത എണീ ൈദവെത്ത ാർ
ത്ഥി െകാ ് പ പതിന ് കൂ കാേരാടുകൂടി കാട്ടി
േല േപായി. അവിെട അടു ള്ള കാടും മലയുെമല്ലാം
തിര
പരിേശാധിച്ചി ം യാെതാരു ഫലവുമുണ്ടായി
ല്ല. നാല ദിവസം കഴിഞ്ഞി ം വ കാണയ്കയാൽ
െശമ്മാശെനയും കടുവാ പിടി തിന്നതാെണ തെന്ന
എല്ലാവരും തീർച്ചെപ്പടുത്തി. എങ്കിലും കത്തനാർ അങ്ങ
െന തീർച്ചയാക്കിയില്ല. അത്യന്തം സൂശീലനും ൈദവഭ
ക്തനുമായ ആ മനുഷ്യനു് അങ്ങെനയുള്ള ദുർമരണത്തിനു്
ൈദവം ഇടവരു കയിെല്ലന്നായിരി കത്തനാരുെട
വിചാരം. അതിനാൽ അേദ്ദഹം െശമ്മാശെന്റ രക്ഷയ്ക്കാ
യി സദാ ൈദവേത്താടേപക്ഷി െകാണ്ടിരു .
എല്ലാവരും വിചാരിച്ചതുേപാെല െശമ്മാശനു ജീ
വഹാനി സംഭവിച്ചില്ല. എന്നാൽ സ്വല്പം ചില കുഴപ്പ
ങ്ങൾ പറ്റാെതയിരു മില്ല അേദ്ദഹം കാട്ടിൽക്കയറി
വളെര േനരം പശുക്കെള അേന്വഷി ് അല
നട .
പശുക്കളിൽ ഒന്നിെനേപ്പാലും അവിെടെയ ം കാണയ്ക
യാൽ ഒടുക്കം വലിയ മനസ്താപേത്താടുകൂടി വാസസ്ഥല
േത്ത തെന്ന മടങ്ങി. ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ചിലേപ്പാൾ
നടന്നാൽ പിശാചുക്കൾ ക െകട്ടി വഴിയറിയാൻ വയ്യാ
െതയാ െമ ം മ ം ചിലർ പറയു ണ്ടേല്ലാ. അങ്ങ
െന വല്ലതും സംഭവിച്ചിേട്ടാ എേന്താ കുെറ നട േമ്പാൾ
െശമ്മാശനു വഴി െതറ്റിെയങ്കിലും അേദ്ദഹമതു തൽക്കാ
ലമറിഞ്ഞില്ല. വികാരിയുെട വീട്ടിേലെക്ക വിചാരി
െകാണ്ടാണു് അേദ്ദഹം നടന്നതു്. വളെര നടന്നി ം വിചാ
രിച്ച സ്ഥലെത്തത്തായ്കയാൽ അേദ്ദഹത്തിനു ഭയം േതാ
ന്നി ടങ്ങി. “ഞാൻനട തുടങ്ങീ വളെര േനരമായി.
ഇതുവെര വീട്ടിെലത്തിയില്ലേല്ലാ. ഇെതന്താണു്? എനി
വഴിെതറ്റിേപ്പായിരി േമാ? ഞാൻനട തുടങ്ങിയ
സ്ഥല നി വീട്ടിേല കൂടിയാൽ ര നാഴികയാ
വെട്ട; അതിലധികം വഴിയില്ല. ഞാൻനട തുടങ്ങീ ്
ഇേപ്പാൾ ഏകേദശം ഒരു പ
നാഴികയായിരിക്ക
ണം. ഇെതെന്താര തമാണു്? ഇനിെയേങ്ങാട്ടാണു്
േപാേകണ്ടതു? ഇരുട്ടിെന്റ കാഠിന്യംെകാ ് ഇേങ്ങാ
വന്ന വഴിതെന്ന കാൺമാൻ വയ്യാെതയായിരി
.
വല്ലവേരാടും വഴി േചാദിക്കാെമ വച്ചാൽ ഇവിെടെയ
ം ആെരയും കാണുന്നിെല്ലന്നല്ല, മനുഷ്യരുെട ശബ്ദം
േകൾ കേപാലും െച ന്നില്ല” ഇങ്ങെന ഓേരാ വി
ചാരി െകാ സാധുശീലനായ ആ െശമ്മാശൻ ഒരു
സ്ഥല നി . അെതാരു വലിയ ഗുഹയുെട വാതിൽ
ക്കലായിരു .

െശമ്മാശൻ വിചാരമഗ്നനായി ഇങ്ങെന നി ് സമ
യം അതിഭയങ്കരമൂർത്തിയായ ഒരാൾ പിന്നിൽ ടിെച്ച
് അേദ്ദഹെത്ത പിടിെച്ചടു െകാ ് ആ ഗുഹയിേല
് ഇറങ്ങിേപ്പായി. ആ ഗുഹാന്തർഭാഗം ആദ്യം േഘാരാ
ന്ധകാരമായമായും വിജനമായി മാണു് കാണെപ്പട്ടതു്.
സ്ഥല്പം ദൂരം െചന്നേപ്പാൾ അവിെട നിറ വിള കളും
പകൽേപ്പാെല െവളിച്ചവും ക തുടങ്ങി. െശമ്മാശെന
എടുത്തിരുന്നയാൾ അേദ്ദഹെത്ത അവിെട അതിവിശാല
മായ ഒരു സ്ഥല
െകാ െച നിർത്തിയി ് അവി
െട ആസനസ്ഥനായിരുന്ന ഗംഭീരപുരുഷെന്റ അടുക്കൽ
െച്ച സവിനയം എേന്താ സ്വകാര്യമായി പറ
.
ആസനസ്ഥനായിരു ആ ആളുെട അടുക്കൽ പഞ്ചപു
ച്ഛമടക്കി വന്ദി െകാ ചിലർ നിൽ
മുണ്ടായിരു
. അവെരല്ലാവരും നഗ്നന്മാരും ഒരുേപാെല ഭയങ്കരാ
കൃതികളുമായിരു . എങ്കിലും ഒരാളുെട ഇരി ം മ ള്ള
വരുെട നി ം െകാ ് അവരുെട േസവ്യേസവകഭാവം
സ്പഷ്ടീഭവിച്ചിരി . അവെര ആെകപ്പാെട കണ്ടേപ്പാൾ,
മുേമ്പതെന്ന ഒരു ഭയങ്കര മൂർത്തിയാൽ ആ ാന്തനാക
യാൽ അർദ്ധഗത ാണനായീത്തീർന്നിരുന്ന െശമ്മാശ
െന്റ ാണൻ മുഴുവനും േപായി എ തെന്ന പറയാം.
അേദ്ദഹം ഒരു ജീവച്ഛവം േപാെല അവിെട നി െവ
േന്നയു . അേദ്ദഹം മന െകാ ൈദവെത്ത മുറുെക
പിടിച്ചിരുന്നതിനാലായിരിക്കാം നില വീഴാെത ഒരു
വിധം നിന്നതു്. അേദ്ദഹം കണ്ഠഗത ാണനായി അങ്ങ
െന നിൽക്കെവ ചില ബീഭൽസാകൃതികൾ അവിെട
വ ് ആ കൂട്ടത്തിൽ തലവനായി ഇരുന്നിരുന്ന ആേളാ
ടു്, “ഇേപ്പാൾ െകാ വരെപ്പട്ട ഈ മനുഷ്യെന ഞങ്ങൾ
മുറി പ വ തി െകാള്ളെട്ടേയാ?” എ േചാദി .
ഇതുേകട്ടേപ്പാൾ െശമ്മാശെന്റ മനഃസ്ഥിതി ഏതു കാ
രമായിത്തീർന്നിരി െമ ള്ളതു് വായനക്കാർതെന്ന
ഊഹി െകാ യല്ലാെത പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ ‘ഞാൻ
ശക്തനല്ല. എങ്കിലും ആ ധാനപുരുഷൻ മ ള്ളവേരാ
ടു പറഞ്ഞതു് “നിങ്ങൾ സ്വല്പം ക്ഷമി വിൻ. ഇവൻ
ഒരു മര്യാദക്കാരനാെണന്നാണു് കണ്ടി ് േതാ ന്നതു്.
ഞാൻ പരീക്ഷി േനാക്കെട്ട. ഇവൻ നേമ്മാടുകൂടിത്താ
മസിക്കാൻ േയാഗ്യനെല്ല കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ വി ത
േന്നക്കാം. ഇേപ്പാൾ ഇവിെട നിൽേക്കണ്ടാ െപാെയ്ക്കാൾ
വിൻ. ഞാൻവിളി േമ്പാൾ വന്നാൽ മതി” എന്നാണു്.
ഇതുേക ് ആ വികൃതാകൃതികൾ വിഷാദേത്താടുകൂടി പി
ന്മാറിേപ്പായി. ഉടെന കാ മുട്ടനായ ആ മാണി െശ
മ്മാശെന അടുക്കൽ വിളി ് ഏറ്റവും വാൽസല്യഭാവ
േത്താടുകൂടി, “അല്ലേയാ സാധുവായ യുവാേവ, നീ ആരാ
ണു്? എങ്ങെനയാണു് ഇവിെട വ േചർന്നതു? എെന്റ
നിയമങ്ങളനുസരി ് ഇവിെട താമസിക്കാൻ നിന
സമ്മതമുെണ്ടങ്കിൽ ഇവിെട സുഖമായി താമസിക്കാം.
ഉണ്ണാനും ഉറങ്ങാനും കുളിക്കാനും മ ം ഇവിെട ധാരാളം
സകൗര്യമു ്. യാെതാന്നിനും ഈ ഗുഹയിൽനി ം
പുറ
േപാേകണ്ടാ. ഇനി ഇവിെടനി പുറ േപാ
കാൻ എങ്ങെനയായാലും നിന ് ഒരിക്കലും സാധി
ക്കയില്ല. ഇവിെട വ േചരുന്നവെര വിട്ടയ ക പതി
വില്ല. ന െട ആജ്ഞ അനുസരി ന്നവെര ഇവിെട
സുഖമായി താമസിപ്പി ം. അല്ലാത്തവെര ഇവിെടയുള്ള
മനുഷ്യേഭാജികൾ ഭക്ഷി ം. അങ്ങെനയാണു് ഇവിടു
െത്ത പതിവു്” എ പറ
.
ഇതുേക ് െശമ്മാശൻ, “ഈ ദുഷ്ടെന്റ വരുതി അനു
സരിക്കാത്ത പക്ഷം ഉടെന മരിേക്കണ്ടതായിവരും. ഇവ
െന്റ ഇഷ്ടമനുസരി താമസിച്ചാൽ ൈദവകൃപെകാ ്
ഒരു കാല ് ഇവിെടനി േപായി രക്ഷെപ്പടാൻ തരം
കിട്ടിെയ ം വരാമേല്ലാ” എ വിചാരി ് “ഇവിടുെത്ത
കല്പന അനുസരി താമസി ന്നതിനു് എനി ് പൂർണ്ണ
സമ്മതമാണു്. എെന്ന ആരും ഭക്ഷിക്കാെത അവിടു
രക്ഷിക്കണം”എ പറഞ്ഞി പിെന്ന താനാരാെണ
ം ആ ഗുഹയിൽ െച േചർന്നതു് ഇ കരമാെണ
ം മ ം വിവരി ് അവെന ഹിപ്പി കയും െച .
െശമ്മാശെന്റ ആകൃതിയും വാ ം വിനയഭാവവുെമല്ലാം
ആ സംഘ മാണി വളെര േബാധി . അതിനാൽ
സേന്താഷസേമതം അവൻ വീ ം പറ
:
“നിെന്ന ആരുമുപ വിക്കാെത ഞാൻ രക്ഷി െകാ
ള്ളാം. നീെയാരു നല്ലവനാെണ ം ന െട കൂെട താമ
സിക്കാൻ േയാഗ്യനാെണ ം നമു ് േബാധ്യെപ്പട്ടിരി
. അതിനാൽ നാം നിെന്ന ന െട ശിഷ്യനായി
സ്വീകരിച്ചിരി
. നമു ് മ വാദവും ഇ ജാലം മു
തലായ വിദ്യകളും നല്ലേപാെല അറിയാം. അവെയല്ലാം
നിെന്നയും നാം പഠിപ്പിക്കാം. നാം ഒരു മലയരയനാണു്.
മലയരയന്മാർ പാരമ്പര്യമായിതെന്ന മ വാദമു ്.
നാം അതു വിേശഷി ം കൂടുതലായി പഠിച്ചി
്. ഇവി
െടയുള്ളവരിൽ മിക്കവരും എെന്റ ജാതിക്കാരാണു്. നി
െന്നേപ്പാെല ഇവിെട വ േചർന്ന അന്യജാതിക്കാരും
ചിലരു ്. എല്ലാവരും ന െട ഭൃത്യന്മാർതെന്ന. ന
െട സ്ഥിരവാസം ഈ ഗുഹയിൽത്തെന്നയാെണങ്കിലും
നാം നാ റങ്ങളിൽ സഞ്ചരി കയും പല സ്ഥലങ്ങ
ളിൽ പല അ തകർമ്മങ്ങൾ വർത്തി കയും പല
രിൽ നി മായി പല സമ്മാനങ്ങളും മ ം ലഭി കയും
െചയ്തി
്. എങ്കിലും നാമാരാെണ ം ന െട വാസ
െമവിെടയാെണ ം മ ം നാമാെരയും അറിയിച്ചിട്ടില്ല.
അെതാ ം ആരുമറിയരുെതന്നാണു് ന െട വിചാരം.
അതുെകാണ്ടാണു് ഇവിെട വരുന്നവെര ആെരയും വിട്ടയ
യ്ക്കാത്തതു്. ന െട ഭൃത്യന്മാരിൽ മനുഷ്യേഭാജികളായി ം
ചിലരു ്. ആരും ന െട അനുവാദം കൂടാെത യാ
െതാ ം വർത്തി കയില്ല. നീ ഇവിെട ന െട
ശിഷ്യനായിത്താമസിക്കാെമ തെന്ന തീർച്ചെപ്പടുത്തി
െയങ്കിൽ നിെന്റ വ ങ്ങെളല്ലാമഴി കളയുക. നഗ്നന്മാ
രായിട്ടാല്ലെത ഇവിെട ആരും താമസിക്കാൻ പാടിെല്ല
ന്നാണു് ഏർപ്പാടു്.
നഗ്നനായിത്താമസി ന്ന കാര്യം െശമ്മാശനു് ഒ ം
സമ്മതമല്ലായിരു . എങ്കിലും ഗത്യന്തരമില്ലാെതയി
രുന്നതിനാൽ ആ രൻ പറഞ്ഞെതല്ലാം സമ്മതി
കയും അവിെടത്താമസി ് ഇ ജാലം, മേഹ ജാലം,
മ വാദം മുതലായവ പഠി തുട കയും െച . വൃ
ത്തിഹീനന്മാരും, രന്മാരും ഭയങ്കരമൂർത്തികളുമായ ആ
ദുഷ്ടന്മാരുെട സഹവാസം സുശീലനായ െശമ്മാശനു് ഒ ം
സേന്താഷാവഹമല്ലായിരു . എങ്കിലും ഉണ്ണാനുമുറങ്ങാ
നും കുളിക്കാനും മ ം അേദ്ദഹത്തിനു് അവിെട യാെതാരു
ബുദ്ധിമു ം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
ഇങ്ങെന പേലാസു് െശമ്മാശൻ ഒരു വ്യാഴവട്ടം
(പ
സംവൽസരം) തിക ം ആ ഗുഹയിൽ താമ
സി . അ യും കാലം െകാ ് ആ മലയരയൻ പഠിച്ചി
രുന്ന വിദ്യകൾ മുഴുവനും െശമ്മാശെന പഠിപ്പി കയും
ബുദ്ധിമാനായ െശമ്മാശൻ അവെയല്ലാം അക്ഷരം തി
ഹൃദിസ്ഥമാ കയും െച . ഇ യും കഴിഞ്ഞേപ്പാേഴ
ം െശമ്മാശനു് ആ ഗുരുവിെന റി ് വളെര ഭക്തിയും
അളവില്ലാെത ബഹുമാനവും ഉണ്ടായിത്തീർ . അ
കാരംതെന്ന ആ ഗുരുവിനു് ശിഷ്യെന റി ് ഏറ്റവും
േസ്നഹവും പു നിർവ്വിേശഷമായ വാൽസല്യവുമുണ്ടായി.
എങ്കിലും “ഇനി ഇവിെടനി വല്ല കാരവും െവളി
ചാടണം” എ ള്ള വിചാരം െശമ്മാശനും “ഇനിയവൻ
നെമ്മപറ്റി ചാടിേപ്പാേയക്കാം” എ ള്ള വിചാരം ആ
മലയരയനുമുണ്ടാകാെതയിരുന്നില്ല. അതിനാൽ മല
യരയൻ െശമ്മാശെന സദാ സൂക്ഷി െകാ ന്നതിനു
കാവൽക്കാെര േത്യകം ചട്ടംെകട്ടി. അവർ രാ ിയും
പകലും ഒരു േപാെല ഗുഹാദ്വാരത്തിങ്കൽ കാവലായി.
എ മാ മല്ല, രാ ികാലങ്ങളിൽ അവർ ഓേരാരു
ത്തർ മാറിമാറി ഉറക്കമിളച്ചിരു . കൂെട െട െശമ്മാശ
െന വിളിക്കണെമ ം വിളി േമ്പാെഴല്ലാം െശമ്മാശൻ
മൂളണെമ ം ഏർപ്പാടു വ കയും െച .അതിനാൽ
മേനാരാജ്യം സാധിക്കാെത െശമ്മാശൻ വല്ലാെത കുഴ
ങ്ങിവശായി. എെന്തല്ലാേമർപ്പാടുകളുണ്ടായിരുന്നാലും
കാവൽക്കാെരെയല്ലാം മയക്കി െവളിയിൽച്ചാടുന്നതിനു
ള്ള വിദ്യ െശമ്മാശനറിയാമായിരു . എങ്കിലും തെന്റ
ഗുരുനാഥെന വഞ്ചി ന്നതിനു് അേദ്ദഹത്തിനു മന
വന്നില്ല. അതിനാലാണു് അേദ്ദഹം കുഴങ്ങിയതു്. ഏതു
വിധവും േപാകണെമ ള്ള വിചാരം മൂ വരികയും
അതിനു നിവൃത്തിയില്ലാെതയായിത്തീരുകയും െച
കയാൽ െശമ്മാശൻ ഏറ്റവും വിഷണ്ണനായി ഭവി .
വിഷാദം നിമിത്തം അേദ്ദഹത്തിനു് ഉണ്ണാനുമുറങ്ങാനും
ആസ്ഥ കുറയുകയും സദാ ഒരു മൗനം അേദ്ദഹെത്ത
ബാധി െകാണ്ടിരി കയും െച . അേദ്ദഹെത്ത
പതിവുേപാെലയല്ലാെത വിഷണ്ണനായിക്കാണുകയാൽ
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഗുരുവായ മലയരയൻ അേദ്ദഹെത്ത
അടുക്കൽ വിളി ്, “നിനെക്കന്താണു് ഈയിെട വലിയ
വിഷാദമുള്ളതുേപാെല ഇരി ന്നതു? സത്യം പറയണം.
നിന ് ഇവിെടനി ് േപാകണെമ േണ്ടാ” എ
സ്വകാര്യമായി േചാദി .
െശമ്മാശൻ: എനിക്കങ്ങെന ആ ഹമുെണ്ടങ്കിലും
അവിടു ് അതിനനുവദി കയില്ലേല്ലാ. അവി
ടു ് അനുവദിക്കാെതയിരി ന്നിടേത്താളം
കാലം അതു സാദ്ധ്യവുമല്ല. അവിടുെത്ത വി പിരി
യുന്ന കാര്യത്തിലും എനി വളെര സങ്കടമു ്.
എങ്കിലും അനാഥനായ എെന്ന ബാല്യകാലം
മുതൽ ഇേങ്ങാ േപാരുന്നതു വെര വാൽസല്യ
പൂർവ്വം രക്ഷിച്ചിരുന്ന ദയാലുവായ വികാരിയ
േദ്ദഹെത്ത ഒ കണ്ടാൽെക്കാള്ളാെമ ള്ള
ആ ഹവും സാമാന്യത്തിലധികം എനി
്.
ഈ ര വിചാരവും കൂടി എെന്ന അത്യധികം
വിഷണ്ണനാക്കിത്തീർത്തിരി
. ഇങ്ങെന
െയല്ലാമാണു് പരമാർത്ഥം. ഇനി ഇവിടുെത്ത
കല്പനേപാെല.

മലയരയൻ: നീ സത്യം പറഞ്ഞതിെന റി നാം
അത്യന്തം സേന്താഷി
. നിെന്ന വി പിരി
യുന്ന കാര്യം നമു ം വളെര സങ്കടമായി ള്ളതാ
ണു്. നിെന്ന ദുഃഖിപ്പി ന്ന കാര്യവും അങ്ങെനത
െന്ന. ഇവിെട വരുന്നവെര വിട്ടയ ന്നതു് ന െട
പതിവിനു വിേരാധവുമാണു്. നാം മനസ്സാെല നി
െന്ന വിട്ടയച്ചാൽ നാെമാരസ്ഥിരചിത്തനാെണ
് ഇവിെടയുള്ളവർ വിചാരി ം. അതിനാൽ
നാം അ കാരം െച കയില്ല. എങ്കിലും നിെന്റ
മന േപാെല െച ന്നതിനു നാമനുവദിച്ചിരി
. നാെമാ ം അറിഞ്ഞിെല്ല ള്ള ഭാവത്തിലി
രുേന്നക്കാം. ന െട കാവൽക്കാരറിയാെത േപാ
വാൻ നിന സാമർത്ഥ്യമുെണ്ടങ്കിൽ അങ്ങെന
െച െകാ ക. നിന നിെന്റ ആദ്യരക്ഷിതാ
വിെന കാണണെമ ് ആ ഹമുണ്ടായിരി ന്ന
സ്ഥിതി ് നീ നെമ്മയും കാലാന്തരത്തിൽ മറ
കളയുകയിെല്ല നാം വിശ്വസി
.
െശമ്മാശൻ: എെന്റ ജീവനുള്ള കാല
ഞാൻഅവി
ടുെത്ത വിസ്മരി കേയാ അവിടുെത്ത റി ്
എനി ള്ള ഭക്തിബഹുമാനാദരങ്ങൾ കുറവു
വരികേയാ െച ന്നതല്ല.
മലയരയൻ: എന്നാൽ നീ ഇവിെടനി പുറ േപാ
യാൽ എെന്ന റി ം ഈ സ്ഥലെത്ത റി ം
ആേരാടും യാെതാ ം പറയുകയിെല്ല സത്യം
െചയ്യണം.
െശമ്മാശൻ ഇതു േകട്ട ഉടെന സസേന്താഷം സത്യം
െച കയും ആ ഗുരുവിെന വന്ദി ് അനു ഹം വാ ക
യും അ രാ ിയിൽതെന്ന ചില വിദ്യകൾ േയാഗി
കാവൽക്കാെരയും മ ം േബാധംെകടുത്തിക്കിടത്തീ
യേഥഷ്ടം ഗുഹയിൽനി പുറത്തിറങ്ങിേപ്പാവുകയും െച
. അേദ്ദഹം അവിെടെച്ചന്ന ദിവസം അഴി സൂക്ഷി
വച്ചിരുന്ന ഉടു കളും െതാപ്പിയുെമല്ലാം എടു െകാണ്ടാ
ണു് ഗുഹയിൽ നി പുറത്തിറങ്ങിയതു്. അതിനാൽ
പുറത്തിറങ്ങിയ ഉടെന അവെയല്ലാം ധരി െശമ്മാശ
െന്റ േവഷത്തിൽതെന്നയായിരു അേദ്ദഹത്തിെന്റ യാ
. അ നിലാവുള്ള കാലമായിരുന്നതിനാൽ കുെറ നട
ന്നേപ്പാൾ ആ െപരുങ്കാട്ടിനിടയിൽ ചില െചറുവഴികൾ
അേദ്ദഹം ക . എങ്കിലും അവ എേങ്ങാെട്ടല്ലാമുള്ളവ
യാെണ തിരിച്ചറിയാൻ മാർഗ്ഗെമാ മില്ലായിരു .
‘എവിെടെയങ്കിലും െചല്ലെട്ട; മനുഷ്യരുള്ള ദിക്കിെലത്തി
യാൽപ്പിെന്ന േചാദിച്ചറി
സ്വേദശേത്ത േപാകാ
മേല്ലാ’ എ വിചാരി ് അവയിൽ ഒരു വഴിേയ അേദ്ദ
ഹം നട തുടങ്ങി. അേദ്ദഹം ഗുഹയിെല കാവൽക്കാ
െരയും മ ം േബാധംെകടുത്തിയിരുന്നതു മൂേന്നമുക്കാൽ
നാഴിക േനെരേത്ത മാ മായിരുന്നതിനാൽ അവർ
േബാധം വീണു േനാ േമ്പാൾ തെന്ന കാണാഞ്ഞി
പിന്നാെല ഓടിെയത്തിേയ േമാ എ ളള ഭയമുണ്ടാ
യിരുന്നതിനാൽ അേദ്ദഹം വളെര േവഗത്തിലാണു് നട
ന്നതു്. അങ്ങെന േപായിേപ്പായി േനരം െവളുത്തേപ്പാേഴ
ം അേദ്ദഹം മനുഷ്യസഞ്ചാരമുള്ള ഒരു ദിക്കിെലത്തി.
അേപ്പാൾ അേദ്ദഹത്തിെന്റ മനസ്സിൽ സ്വല്പം സമാധാന
മായി. എങ്കിലും ഭയം മുഴുവനും വി മാറിയില്ല. അതി
നാൽ പിെന്നയും േവഗത്തിൽത്തെന്ന നട . അെഞ്ച
നാഴിക പുലർന്നേപ്പാേഴ ം അേദ്ദഹത്തിനു വിശ ം
ദാഹവും ക്ഷീണവും കലശലാവുകയാൽ നടക്കാൻ വഹി
യാെതയായി. അതിനാൽ വഴിയരികിൽ കണ്ടതായ
ഒരു െചറിയ വീട്ടിൽ കയറി. അവിെട ഒരു വൃദ്ധ മാ
േമ ഉണ്ടായിരു
. അവേരാടു െശമ്മാശൻ, “വലിയ
േമ്മ,എനി വിശ ം ദാഹവും കലശലായിരി
.
കുറ കഞ്ഞി തരുേമാ?” എ േചാദി .
വൃദ്ധ: എെന്റ മകേന, അരിയില്ലാഞ്ഞി ് ഇന്നെലത്ത
െന്ന ഇവിെട കഞ്ഞിവച്ചില്ല. പിെന്ന ഞാൻ
എങ്ങെനയാണു് കഞ്ഞി തരുന്നതു? ഇനി വല്ല
യിട ം േപായി അരി േമടി െകാ ് വന്നി
േവണം കഞ്ഞിവയ്ക്കാൻ. അതുവെര ഇവിെട ഇരി
ക്കാെമങ്കിൽ ഉള്ളതിൽ പ തരാം.
െശമ്മാശൻ: ഒരരിയുെട തരിെയങ്കിലും ഇവിെടക്കാണാ
തിരി േമാ?
വൃദ്ധ: ഒേന്നാ ഒരു മുറിേയാ അരി എെന്റ വട്ടി തട്ടി ട
ഞ്ഞാൽ കാണുമായിരി ം. അതുെകാെണ്ട
കാണിക്കാനാണു്?
െശമ്മാശൻ: ഒരരിെയങ്കിലും എടു െകാ വരണം.
നമുക്കതുെകാ ് വല്ലതും കൗശലമുണ്ടാക്കാം.
വൃദ്ധ: എെന്റ മകേന, നിന പി േണ്ടാ? ആെട്ട,
ഞാൻ േനാക്കെട്ട. എ പറ
് ആ വൃദ്ധ
െച ് അവരുെട അരിവട്ടി തട്ടി ടഞ്ഞി ് ഒരു
െപാടിയരി കിട്ടിയതു െശമ്മാശെന്റ കയ്യിൽ
െകാ െച െകാടു . ഉടെന െശമ്മാശൻ
“ഇനി വല്യമ്മ െവള്ളം േകാരി അടുപ്പ
വ തി
ളപ്പിക്കണം” എ പറ
. ഇതു െവറും കമ്പമാ
െണ വൃദ്ധ േതാന്നി. എങ്കിലും ഇയാൾ എ
െച
എ കാണാമേല്ലാ എ വിചാരി
വൃദ്ധ ഒരു പാ ത്തിൽ െവള്ളം േകാരി അടുപ്പ ്
വ ് തീകത്തി െവള്ളം തിളപ്പി . അേപ്പാൾ
െശമ്മാശൻ ആ െപാടിയരിെകാ
െച
െവള്ളത്തിലി . കുറ േനരം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ പാ
ം നിറ കഞ്ഞിയുണ്ടായി. അതു ക വൃദ്ധ
വിസ്മയി . ഉടെന അവർ ഉപായത്തിെലാരു
പുഴുക്കമുണ്ടായി. െശമ്മാശനു കഞ്ഞി വിളമ്പി
െക്കാടു . ര േപരും വയറു നിറ കഞ്ഞി
കുടി കഴിഞ്ഞി ം പിെന്നയും പാ ത്തിലരയി
ടം കഞ്ഞി േശഷി . െശമ്മാശൻ മലയരയെന്റ
അടുക്കൽനി വിദ്യകളഭ്യസിച്ചി ് ആദ്യമായി
േയാഗിച്ച വിദ്യ കാവൽക്കാെര േബാധംെക
ടുത്തിയതും രണ്ടാമെത്ത വിദ്യ ഇതുമായിരു .
കഞ്ഞികുടി കഴിഞ്ഞതിെന്റ േശഷം െശമ്മാശൻ
വൃദ്ധേയാടു്, “ഇവിെട നി കടമറ്റ
പള്ളി
യിേല ് എ ദൂരമു ്” എ േചാദി . “ഒരു
നാലു നാഴിക കാണും” എ വൃദ്ധ പറ
.
“എന്നാൽ പരി മിക്കാെനാ മില്ല” എ
വിചാരി െശമ്മാശൻ അവിെടത്തെന്ന കിട ്
ഒ റങ്ങി. ഉണർെന്നണീ ് അേദ്ദഹം പതുെക്ക
അവിെടനി പുറെപ്പ . വഴി കണ്ടവേരാെടാ
െക്ക വഴി േചാദി േചാദി ് സന്ധ്യ മുമ്പായി
പഴയ വാസസ്ഥലെത്തത്തി. കത്തനാെര ക
വന്ദി . െശമ്മാശെന കണ്ടി കത്തനാർ ആള
റിഞ്ഞില്ല. അതിനാൽ െശമ്മാശൻ “അച്ഛൻ
എെന്ന അറിയില്ലേയാ? ഞാൻ ഇവിടുെത്ത
ദാസനും ശിഷ്യനുമായ പൗലൂസാണു്” എ
പറ
. അതു േക കത്തനാർ, “അേയ്യാ,
എെന്റ കുേഞ്ഞ, നീ മരി േപായിെയന്നാണേല്ലാ
ഞാൻവിചാരിച്ചിരുന്നതു്” എ പറ
െകാ ്
െശമ്മാശെന മുറുെക െകട്ടിപ്പിടി ് ആനന്ദാ
െപാഴി . അേപ്പാൾ െശമ്മാശനും സേന്താഷ
പാരവശ്യത്താൽ െപാട്ടിക്കര
േപായി. പി
െന്ന കുറ േനരേത്ത സേന്താഷാധിക്യത്താൽ
ര േപർ ം സംസാരിക്കാൻ ശബ്ദം പുറെപ്പ
ടാെതയിരു . കുറ സമയം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ
കത്തനാർ ഒരുവിധം മനസ്സിെന സമാധനെപ്പ
ടുത്തിെക്കാ ് “നീ ഇ യും കാലം എവിെട
യായിരു ” എ േചാദി .
െശമ്മാശൻ: ഞാൻഅ പശുക്കെള അേന്വഷി കാ
ട്ടിൽ നടന്നേപ്പാൾ വഴിെതറ്റി നട നട ഒടു
ക്കം പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥല
െച
േചർ . അവിെട വ ചില ദുഷ്ടന്മാർ എെന്ന
പിടി കാരാഗൃഹത്തിലാക്കി. അവിെടനി
േപാരാൻ ഇേപ്പാൾ മാ േമ എനി തരംകിട്ടി
യു . ഉടെന ഞാൻേപാരികയും െച .
കത്തന്നാർ: ൈദവകൃപെകാ ് ഇേപ്പാെളങ്കിലും തിരി
െയേപ്പാരാൻ സാധി വേല്ലാ. അതുതെന്ന ഭാ
ഗ്യം. എെന്റ ഒരു മകൻ മരി േപായി ് വീ ം
ജനി വന്നതുേപാെലയുള്ള സേന്താഷം എനി
ക്കിേപ്പാൾ േതാ
്.
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അവർ ഇങ്ങെന ഓേരാ ് പറ
െകാണ്ടിരുന്ന
േപ്പാൾ പള്ളിയിെല കപ്പിയാർ ഓടി വിയർ
കിടുകി
ടാ വിറ െകാ ് അവിെടെയത്തി, “അേയ്യാ, ന െട
പള്ളിയിൽ പിശാചുക്കൾ നിറ
. ഓേരാന്നിെന്റ സ്വ
രൂപം എങ്ങെനയിരി
! അവെരക്കണ്ടാൽ േപടി
ച േപാകും. േനരം സന്ധ്യയായേല്ലാ. പള്ളിയിൽ
േകറി മണിയടിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല. അേങ്ങാ െച
ന്നാൽ അവർ പിടി ജീവേനാെട വിഴു ം, സംശയമി
ല്ല. ഓേരാന്നിെന്റ െപാക്കം ഓേരാ െകാന്നെത്തേങ്ങാള
മു ്. പിടിച്ചാൽ പിടിമുറ്റാത്ത വണ്ണം. കരിങ്ക െകാ
വാർത്തതുേപാെല എല്ലാം കറുകെറയിരി
. ഇനി
എന്താ നിവൃത്തി? ഇ പള്ളിയിൽ മണിയടിയും നമ
സ്കാരവുെമാ ം േവണ്ടേയാ? അതു് അച്ഛൻ നിശ്ചയിക്ക
ണം. ഇന്നവിെട മനുഷ്യരായി ള്ളവരാരും വരികയില്ല;
അതു തീർച്ചതെന്ന” എ പറ
. അേപ്പാൾ െശമ്മാ
ശൻ, “ഞാനേങ്ങാ വരാം. കപ്പിയാരും വരണം. ഞാൻ
ആ പിശാചുക്കെളെയാെക്ക അവിെടനി മാറ്റിത്തരാം”
എ പറ
.
കത്തനാർ: അേയ്യാ, നീ േപാകണ്ടാ.ഇനിയും വല്ലതും
ആപ പറ്റിേയ ം. ഞാനേങ്ങാ െചല്ലാം.
എനി വല്ലതും പറ്റിയാലും തരേക്കടില്ല. വയ
് എൺപെത്തട്ടായേല്ലാ. ഇനി ഞാൻ ജീവിച്ചി
രുന്നാൽ എ നാളിരി ം? എെന്റ കുഞ്ഞിനു
െചറുപ്പമേല്ല? നീ ഇനിയും വളെരക്കാലം ജീവി
ച്ചിരിേക്ക ന്ന ആളാണേല്ലാ.
െശമ്മാശൻ: ൈദവത്തിെന്റ കൃപെകാ ് ആർ ം
ആപെത്താ ം സംഭവിക്കയില്ല. ഞാനിപ്പിശാ
ചുക്കെള അവിെടനി ് ഓടിക്കാം. അച്ഛൻ കൂെട
വരു െണ്ടങ്കിൽ വരണം, നമു
േപാകാം.
അച്ചെന അയച്ചി ് ഞാനിവിെട ഇരിക്കയില്ല.
തീർച്ചതെന്ന.
ഇങ്ങെനപ്പറ
് കത്തനാരും െശമ്മാശനും കപ്പി
യാരുംകൂടി പള്ളിയിേല െച . കപ്പിയാരുെട വാ
േകട്ടേപ്പാൾത്തെന്ന പള്ളിയിൽ വന്നിരി ന്നതു് തെന്ന
അേന്വഷി ക പിടിക്കാനായി ഗുഹയിൽ നി പുറ
െപ്പട്ടിരി ന്നവരായിരി ം എ െശമ്മാശൻ ഊഹി
ചു. അവിെടെച്ച കണ്ടേപ്പാൾ അങ്ങെനതെന്ന എ
തീർച്ചയാവുകയും െച . െശമ്മാശൻ അവരുെട അടു
ക്കേല െച ന്നതു് ക േപടി വിറ െകാ ് കത്ത
നാർ, “എെന്റ മകേന, അടു
േപാകരുേത” എ പറ
. െശമ്മാശൻ ഒരു കൂസലും കൂടാെത അടു െച ്
അവേരാടു് “നിങ്ങൾ ഇവിെട എന്തിനു വ ? ഇതു േദ
വാലയമാണു്. നിങ്ങൾ കളിക്കാനും പാർക്കാനുമുള്ള
സ്ഥലമല്ല. നിങ്ങൾ ജീവേനാടുകൂടി തിരിെയേപ്പാക
ണെമ െണ്ടങ്കിൽ ക്ഷണത്തിൽ ഇവിെട നിന്നറങ്ങി,
വന്നവഴിേയ െപാെയ്ക്കാൾവിൻ. അെല്ലങ്കിൽ നിങ്ങളുെട
കഥ ഞാൻകഴി ം” എ പറ
. അതു േക ് ആ
കാ മുട്ടന്മാർ “ഞങ്ങൾ നിെന്നെക്കാ േപാകാനായിട്ടാ
ണു് വന്നതു്. നിെന്നയുംെകാണ്ടല്ലാെത ഞങ്ങൾ േപാ
വുകയില്ല” എ പറ
െകാ ് െശമ്മാശെന പിടി
ക്കാനായി എല്ലാവരും അടു കൂടി. െശമ്മാശൻ ഒരു
വിദ്യ േയാഗി കയും ആ ദുഷ്ടന്മാർ േബാധംെക ് െവ
ട്ടിയിട്ട മരങ്ങൾേപാെല തൽക്ഷണം നിലംപതി കയും
െച . ഇതു ക ് കത്തനാരും കപ്പിയാരും അ തപര
വശരായിത്തീർ . ഉടെന കപ്പിയാർ മണിയടി കയും
പള്ളിയിൽ പതിവിലധികം ആളുകൾ വ കൂടുകയും െച
. ൈവകുേന്നരം പതിവുള്ള കർമ്മാനുഷ്ഠാനുങ്ങെളല്ലാം
കഴിഞ്ഞതിെന്റ േശഷം ജനങ്ങെളല്ലാവരും ആ കാട്ടാള
ന്മാരുെട ഭയങ്കര ആകൃതി ക ം െശമ്മാശെന്റ വിദ്യെയ
റി േക ം വിസ്മയി . അേപ്പാൾ കത്തനാർ െശ
മ്മാശേനാടു്, “ഇവർ മരി േപായിരി േമാ?” എ
േചാദി .
െശമ്മാശൻ: മരിച്ചിട്ടില്ല. േവണെമങ്കിൽ മരിപ്പിക്കാം.
കത്തനാർ: ഏതുവിധവും ഇവെര ഇവിെടനി കളയ
ണമേല്ലാ. ഇവർ ഇവിെട കിടന്നാലും നടന്നാലും
ഉപ വം തെന്ന.
െശമ്മാശൻ: ഇേപ്പാൾ കളേഞ്ഞക്കാം.
അേദ്ദഹം പിെന്നയും എേന്താ വിദ്യ േയാഗി . ഉട
െന ആ ഉറക്കത്തിൽനിെന്നന്നേപ്പാെല ഉണർേന്നണീ
. ഭയങ്കരാകൃതികൾ അേപ്പാൾ െശമ്മാശൻ, “എന്താ
ഇനിെപ്പാെയ്ക്കാള്ളാേമാ? േവണെമങ്കിൽ കുറ കൂടി വല്ല
തുമാവാം” എ പറ
. അതു േക ് ആ കാ മുട്ടന്മാർ
“അേയ്യാ, ഇനി ഒ ം േവണ്ടാ. ഞങ്ങൾ െപാെയ്ക്കാള്ളാം”
എ പറ
െശമ്മാശെന വന്ദിച്ചി ് അേപ്പാൾത്തെന്ന
അവിെടനി േപായി. ഇതു ക ് അവിെട കൂടിയി
രുന്നവെരലാം അ തെപ്പടുകയും െശമ്മാശെന വളെര
പുക കയും െച . അേപ്പാൾ കത്തനാർ െശമ്മാശേനാ
ടു്, “എെന്റ മകേന, നീ ഈ ദിവ്യശക്തി എവിെടനി
കിട്ടി?” എ േചാദി . “ഇെതാ ം എെന്റ ശക്തിയില്ല
എല്ലാം ൈദവത്തിെന്റ ശക്തിയാണു്. ൈദവം സർവ്വശ
ക്തനാണേല്ലാ” എ െശമ്മാശൻ മറുപടി പറയുകയും
െച .
അനന്തരം അധികം താമസിയാെത േമൽപട്ടക്കാ
െരല്ലാവരുംകൂടി െശമ്മാശനു് കത്തനാർപട്ടം െകാടു .
അ മുതൽ അേദ്ദഹെത്ത ജനങ്ങൾ “കടമറ്റ
കത്ത
നാർ” എ ം “കടമറ്റത്തച്ചൻ” എ ം അവരുെട സ്ഥി
തി അനുസരി പറ
തുടങ്ങി. അക്കാല ് അേദ്ദഹം
സ്വേദശ
ചിലർ ണ്ടായ ബാേധാപ വങ്ങളും ചാ
ത്തെന്റ ഉപ വങ്ങളും മ ം മാ കയാൽ അേദ്ദഹം വലിയ
മ വാദിയാെണ ് ഒരു സിദ്ധി ഉണ്ടായിത്തീരുക
യും തന്നിമിത്തം ദൂരസ്ഥലങ്ങളിൽനി കൂടി ആളുകൾ
വ മ വാദത്തിനായി അേദ്ദഹെത്ത െകാ േപായി
ട കയും ആ മാർഗ്ഗത്തിൽ അേദ്ദഹത്തിനു ധാരാളം
പണം കിട്ടി ട കയും െച . അങ്ങെന കുറ കാലം
കഴിഞ്ഞേപ്പാേഴ ം അേദ്ദഹം നല്ല സമ്പന്നനായിത്തീ
രുകയും അേദ്ദഹത്തിെന്റ രക്ഷിതാവായിരുന്ന വികാരി
ക്കത്തനാർ ചരമഗതിെയ ാപി കയും െച കയാൽ
അേദ്ദഹം സ്വന്തമായി ഒരു ഗൃഹം പണികഴിപ്പി താമ
സം അേങ്ങാ മാറ്റി. അതിനാൽ അേദ്ദഹം പാചകന്മാ
രായും പരിചാരകന്മാരായും മ ം നാല േപെര തേന്നാ
ടുകൂടി താമസ്സിപ്പി തുട കയും െച .
അേപ്പാേഴ ം “കടമറ്റ
കത്തനാർ” എ ള്ള
കീർത്തി േലാകത്തിൽ സർവ്വ വ്യാപി . കടമറ്റ
കത്തനാർ വിചാരിച്ചാൽ സാധിക്കാത്ത കാര്യം േലാ
കത്തിൽ യാെതാ മിെല്ല ള്ള വിശ്വാസം സകല
ജനങ്ങളുെടയിടയിലും ദൃഢമായിത്തീർ . അതിനാൽ
ഓേരാേരാ കാര്യങ്ങൾക്കായി അേദ്ദഹെത്ത െകാ
േപാകുവാൻ ജനങ്ങൾ സദാ വ െകാണ്ടിരു . ആരാ
വശ്യെപ്പട്ടാലും എവിെടയായാലും അേദ്ദഹം െപാെയ്ക്കാ
ണ്ടിരി കയും െച . അതിനാൽ അേദ്ദഹം സ്വഗൃ
ഹത്തിൽ താമസിച്ചിരുന്ന ദിവസം ചുരുക്കമായിരു .
അേദ്ദഹം ഒരു കാര്യത്തിനായി േപായി ്, അതു സാധി
ക്കാെത വരിക ഒരിക്കലുമുണ്ടായില്ല. ആർക്കായാലും
ഏതു കാര്യമായാലും സാധി െകാടുത്താൽ ഇന്നതു കിട്ട
ണെമ ള്ള നിർബന്ധവും അേദ്ദഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നി
ല്ല. അേദ്ദഹം വിചാരി ന്നതിൽ കൂടുതലായിട്ടാല്ലാെത
അേദ്ദഹത്തിനാരും െകാടുക്കാറുമില്ല. അതിനാലേദ്ദ
ഹം കാല േമണ വലിയ കുേബരനായിത്തീർ .
കടമറ്റ
കത്തനാരുെട മ വാദെമ ള്ള സിദ്ധി
േലാകത്തിെലല്ലാം നിറ
കവിയുകയാൽ അേനകം
ദി കളിൽനി ം പലരും മ വാദം പഠിക്കാനായി
അേദ്ദഹത്തിെന്റ അടുക്കൽ വ േചരുകയും എല്ലാവെര
യും അേദ്ദഹം പഠിപ്പി കയും െചയ്തിരു . അതിനാൽ
അേദ്ദഹത്തിനു ശിഷ്യ സമ്പ ം ധാരാളമുണ്ടായി.
“കടമറ്റ
സ ദായം” എ ള്ളതു് ഇ ം സി
ദ്ധമാണേല്ലാ. ആ സ ദായക്കാരായ മ വാദികൾ
ഇേപ്പാഴും പല സ്ഥലങ്ങളിലുമു ്. ഇ കാരെമല്ലാമാണു്
കടമറ്റ ് കത്തനാരുെട ജീവിതകഥാ സംേക്ഷപം
മരി ന്നതുവെര താൻ മ വാദം മുതലായവ പഠിച്ചതു്
ആേരാടാെണ ം മ മുള്ള വിവരം അേദ്ദഹം ആേരാടും
പറഞ്ഞില്ല. ഗുരുവിെന്റ അടുക്കൽവ െചയ്ത സത്യം
അേദ്ദഹം ശരിയായി തെന്ന നിർവ്വഹി . എങ്കിലും
അേദ്ദഹം സ്വന്തം ജീവചരി ം ഒരു താളിേയാല
ന്ഥത്തിെലഴുതി സൂക്ഷിച്ചിരു . അേദ്ദഹത്തിെന്റ
കാലേശഷം ആ ന്ഥം മൂലമാണു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ജീവചരി ം സിദ്ധമായിത്തീർന്നതു്.
കടമറ്റ
കത്തനാരുെട കുടുംബം അേദ്ദഹേത്താടുകൂ
ടിത്തെന്ന അവസാനി . അേദ്ദഹം താമസിച്ചിരുന്ന ഗൃ
ഹംേപാലും ഇേപ്പാൾ അവിെട കാൺമാനില്ല. എങ്കിലും
ചില മ ദികളും മ ം ഇേപ്പാഴും ആ സ്ഥല
െച ്
അേദ്ദഹെത്ത ധ്യാനി ് വന്ദി കയും ചില കാര്യസിദ്ധി
ക്കായി ാർത്ഥി കയും ചില വഴിപാടുകൾ കഴി ക
യും മ ം െച വരു
്. അ തകർമ്മങ്ങൾ വർ
ത്തി ന്ന മഹാന്മാെര റി ള്ള ഭക്തി ജനങ്ങളുെട ഹൃ
ദയത്തിൽനി ് എളുപ്പത്തിൽ വി േപാവുകയില്ല. പുളി
യാമ്പള്ളി ന രി ം മ ം ഇേപ്പാഴും ചിലർ െവള്ളംകൂടി
നടത്തിവരു ണ്ടേല്ലാ. ഇനി കത്തനാരുെട അ തകർ
മ്മങ്ങളിൽ ചിലതുകൂടിപ്പറയാം.
പ തിരുവനന്തപുര നി ് പത്മനാഭപുരേത്ത
് േപാകുന്ന വഴി ് കുെറയിട മനുഷ്യ
വാസമില്ലാെത െവറും കാടായിക്കിടന്നിരു . എങ്കി
ലും തിരുവനന്തപുര നി കിഴേക്കാ േപാകാനും
കിഴ ള്ളവർ തിരുവനന്തപുര ം മ ം വരാനും േവ
െറ വഴിയില്ലാതിരുന്നതിനാൽ ജനങ്ങൾ അക്കാല ്
സാധാരണമായി സഞ്ചരിച്ചിരുന്നതു് ആ കാ വഴിേയ
തെന്നയായിരു . ആ കാട്ടിൽ ഒരിക്കൽ ഒരു യക്ഷി
വ കൂടി. ആ യക്ഷി പകൽസമയ ം സർവ്വാംഗസുന്ദ
രിയും യുവതിയുമായ ഒരു േവശ്യ ീയുെട േവഷം ധരി ്
ആ വഴിയിൽെച്ച നിൽ ം. അ വഴിേയ േപാ ന്നവ
േരാടു് ആദ്യംതെന്ന “ഒരിക്കൽ മുറുക്കാൻ ചുണ്ണാ തരാ
േമാ?” എ സസ്മിതം േചാദി ം. ചുണ്ണാ െകാടു
കഴിയുേമ്പാൾ നർമ്മസല്ലാപം തുടരും. അവളുെട വാ
േകട്ടാൽ മയങ്ങിേപ്പാകാത്തവരില്ലായിരു . അതിനാൽ
അവൾ പറ
മയക്കി ഓേരാരുത്തെരയും കാട്ടിേല
കൂട്ടിെക്കാ േപാകും. കാട്ടിൽെചന്നാലുടെന പിടി
കടി കീറി േചാര കുടി കയും നഖവും ശിഖയുമ
ല്ലാത്തെതല്ലാം ഭക്ഷി കയും െച ം. ഇതായിരു
അവളുെട പതിവു്. ഇങ്ങെന അവൾ അേനകമാളുകെള
ഭക്ഷി . ഇതറി
ജനങ്ങൾ അതിേല നടക്കാതായി.
അേപ്പാൾ ആ യക്ഷി രാ ികാലങ്ങളിൽ കുടിയിടയിൽ
കട ം മനുഷ്യെര പിടി ഭക്ഷി തുടങ്ങി. അതിനാൽ
ജനങ്ങൾ ഏതുവിധവും ഈ യക്ഷിെയ ഇവിെടനി ്
ഒഴി വിടണെമ വിചാരി ് അേനകം മ വാദികെള
വരുത്തി പല വിദ്യകൾ െചയ്യി . അെതാ െകാ ം
യെതാരു ഫലവുമുണ്ടായില്ല. ഒടുക്കം ചിലർ കടമറ്റ
െച കത്തനാെര ക വിവരം പറ
് അേദ്ദഹെത്ത
കൂട്ടിെക്കാ േപായി.
കത്തനാർ ആ സ്ഥല
െചന്നേപ്പാഴും യക്ഷി േമൽ
പറഞ്ഞ േവഷത്തിൽ വഴിയിൽത്തെന്ന നിൽ
ണ്ടാ
യിരു . അേദ്ദഹം െചന്നേപ്പാൾ യക്ഷി പതിവുേപാ
െല പുഞ്ചിരി െകാ ്, “ഒ മുറുക്കാൻ ചുണ്ണാ തരാ
േമാ?” എ േചാദി . അതുേക കത്തനാർ സേന്താഷ
േത്താടുകൂടി “തരാമേല്ലാ” എ പറഞ്ഞി കുറ ചു
ണ്ണാെമ്പടു ് ഒരിരുമ്പാണിേമൽ വ നീട്ടിെക്കാടു .
അതു േമടിക്കാൻ യക്ഷി സ്വല്പം മടി . ഏങ്കിലും േമടി .
അേതാടുകൂടി യക്ഷി കത്തനാരുെട ബന്ധനത്തിലകെപ്പ
ടുകയും അവൾ ് ഒന്നിനും ശക്തിയില്ലാതായിത്തീരു
കയും െച .
ചുണ്ണാേമ്പാടുകൂടി ആ ഇരുമ്പാണി ൈകയിൽ െകാടു
എന്നാണു് യക്ഷി േതാന്നിയതു്. എന്നാൽ കത്ത
നാർ ഒരു മ ം ജപി ് ആ ആണി അവളുെട ശിരസ്സിൽ
തറ കയാണു് െചയ്തതു്. ആ വാസ്തവവും യക്ഷി അറി
ഞ്ഞില്ല.
ചുണ്ണാ ് െകാടുത്തി ് ഉടെന കത്തനാർ നട തുട
ങ്ങി. ഒരു ദാസിെയേപ്പാെല യക്ഷിയും അേദ്ദഹത്തിെന്റ
പിന്നാെല നട . അങ്ങെന നട ം ഇട ് ചില സ്ഥ
ലങ്ങളിലും താമസി ം നാല ദിവസംെകാ ് അവർ
കായംകുള
വ േചർ . അവിെട കത്തനാർ
പരിചയമുള്ള ഒരു വീടുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ അേദ്ദഹം
അവിെട കയറി. യക്ഷിയും കൂെടത്തെന്ന ഉണ്ടായിരു
. ആ വീടു് കത്തനാരുെട മാതുലേന്റതായിരു വേ .
അവിെട അക്കാല ് കത്തനാരുെട മാതുലിയും വേയാ
വൃദ്ധയും വിധവയുമായ ഒരു ീ മാ േമ ഉണ്ടായിരു
. ആ വിധവ യക്ഷിെയ കണ്ടി ് “ഇവേളതാണു്”
എ േചാദി .
കത്തനാർ: ഇവെള ഇേപ്പാൾ ഞാെനെന്റ ദാസിയാക്കി
യിരി കയാണു്, എന്താ േചാദിച്ചതു്?
വൃദ്ധ: എനി സഹായത്തിനു് ഇവിെട ഒരു െപ ണ്ടാ
യാൽ െകാള്ളാെമ
്. ഇവിെട ഞാൻമാ മ
േല്ലയു ? അതാണു് േചാദിച്ചതു്.
കത്തനാർ: ഓേഹാ, വിേരാധമില്ല. േവണെമങ്കിൽ ഇവ
െള ഇവിെട താമസിപ്പിേച്ചക്കാം.

ഇതുേക വൃദ്ധ വളെര സേന്താഷമായി. അവർ
ആ യക്ഷിെയ തെന്റ പു ിെയേപ്പാെല വാൽസല്യപൂർ
വം സ്വീകരി . ഉടെന കത്തനാർ കുളിക്കാൻ േപായി.
യക്ഷിയും വൃദ്ധയും കുടി ഭക്ഷണത്തിെനല്ലാം കാലമാ
ക്കി. കത്തനാർ കുളിയും ഊണും കഴി
സ്വല്പെമാ
കിട . വൃദ്ധയും യക്ഷിയും ഊണു കഴി
് ഓേരാ
വർത്തമാനങ്ങളും പറ
് അവിെട േവെറാരു മുറിയി
ലിരു . ആ സമയം വാൽസല്യേത്താടുകൂടി അവർ,
യക്ഷിയുെട തലമുടി ഭംഗിയായി െകട്ടി ന്നതിനായി
ചീർെപ്പടു
ചീകി. അേപ്പാൾ എേന്താ തടഞ്ഞതായി
േതാ കയാൽ അവർ സൂക്ഷി േനാ കയും യക്ഷിയു
െട തലയിൽ ഒരിരുമ്പാണി തറച്ചിരി ന്നതായി കാണു
കയും െച . ഉടെന വൃദ്ധ, “അേയ്യാ മകെള, ഇതാ നിെന്റ
തലയിൽ ഒരിരുമ്പാണി തറച്ചിരി
. ഇെതങ്ങെന
വ ? കഷ്ടംതെന്ന” എ പറ
് ആ ആണി വലി
രി. തൽക്ഷണം യക്ഷി പൂർവ്വസ്ഥിതിെയ ാപി ക
യും അദൃശ്യമായി ഭവി കയും െച . വർത്തമാനങ്ങൾ
പറ
െകാ ് അടുക്കൽ ഇരുന്നിരുന്നവൾ െപെട്ട ്
അദൃശ്യയായിത്തീർന്നേപ്പാൾ വൃദ്ധ വല്ലാെത പരി മി
കത്തനാരുെട അടുക്കൽെച വിവരം പറ
. തല
യിൽ തറച്ചിരുന്ന ആണി ഊരിക്കള
എ േകട്ട
േപ്പാൾ, എന്നാൽ കാര്യം െതറ്റി എ പറഞ്ഞി ് കത്ത
നാരും പിന്നാെല പുറെപ്പ . ചില ലക്ഷണങ്ങൾെകാ ്
യക്ഷി വടേക്കാട്ടാണു് േപായെതന്നറി
കത്തനാരും
വടേക്കാ തന്നനട . കുറ ദൂരം െചന്നേപ്പാൾ യക്ഷി
അതിേവഗത്തിൽ നട േപാകുന്നതു കത്തനാർ ക .
കൂെട എത്തണെമ വിചാരി കത്തനാരും ക്ഷണ
ത്തിൽ നട . ര േപരും മാന്നാറിൽ വ േചർ .
കത്തനാർ ആ കടവിെലത്തിയേപ്പാേഴ ം കട കാ
രൻ യക്ഷിെയ ഒരു േതാണിയിൽ കയറ്റി “പനയന്നാർ
കാവിൽ” ക്കടവിലിറക്കിക്കഴി
. കത്തനാർ പി
ന്നാെല എ ന്നതിനു തൽക്കാലമവിെട േവെറ വള്ളമി
ല്ലായിരു . വള്ളം കിട്ടീ ് അതിൽക്കയറി അക്കെരെച്ച
ലുേമ്പാേഴ ം യക്ഷി അവിെടനി െപായ്ക്കളെഞ്ഞങ്കി
േലാ എ വിചാരി ് കത്തനാർ അവിെടനി െകാ ്
യക്ഷി ് അവിെടനി േപാകാൻ പാടില്ലാത്ത വിധ
ത്തിൽ ഒരു വിദ്യ േയാഗി . പിെന്ന അേദ്ദഹം ഒരു
വാഴയിൽനി ഒരു തൂശനില മുറിെച്ചടു
െവള്ളത്തി
ലി ് അതിൽക്കയറി തുഴ
് അക്കെരയിറങ്ങി യക്ഷി
യുെട അടുക്കൽെച ്, “നീ എവിെടേപ്പാകു ” നിെന്ന
ഞാൻവിട്ടയ കയില്ല. ജനങ്ങൾ യാെതാരു ഉപ വ
വും െചയ്യാെത ഇവിെട ഇരു െകാള്ളെമങ്കിൽ ഞാന
ങ്ങെന അനുവദിക്കാം.അല്ലാത്തപക്ഷം നിെന്ന ഞാൻ
അറു
േഹാമി ം. ഏതാണു് നിന സമ്മതെമ
പറയുക” എ പറ
. അതുേക ് യക്ഷി, “ഞാൻ
ആെരയും ഉപ വിക്കാെത ഇനിെയ ം ഇവിെട ഇരു
െകാള്ളാം. എെന്ന സംഹരിക്കരുെത ഞാനേപക്ഷി
” എ പറ
. “ഇവിെട ഇരു െകാള്ളാെമ
ങ്കിൽ അങ്ങെന സത്യം െച ക” എ കത്തനാർ പറ
യുകയും യക്ഷി അ കാരം സത്യം െചയുകയും െച .
അ മുതൽ ആ യക്ഷി അവിെടത്തെന്ന താമസമായി.
യക്ഷി അദൃശ്യയായിട്ടാണു് അവിെട താമസി ന്നതു്.
എങ്കിലും കറുത്തവാവു്, െവള്ളിയാഴച ഇങ്ങെനയുള്ള ദി
വസങ്ങളിൽ അർദ്ധരാ ി സമയ ം മ ം ചിലർ ആ
യക്ഷിെയ സുന്ദരിയായ ീയുെട രൂപത്തിലും ക ന്ന
തീയായി ം മ ം ഇേപ്പാഴും ചില കാലങ്ങളിൽ കാണാ
റുെണ്ടന്നാണു് േകൾവി. അവിെടയുള്ള ഭ കാളീേക്ഷ
െത്ത ധാനമാക്കിപ്പറയുേമ്പാൾ ജനങ്ങൾ ആ യക്ഷി
െയ “പനയന്നാർക്കാവിെല യക്ഷി”െയ ം േദശേപ്പരി
െന അടിസ്ഥാനെപ്പടുത്തിപ്പറയുേമ്പാൾ “പരുമലയക്ഷി”
എ ം പറ
വരു . ആ യക്ഷി അവിെട വന്നതിൽ
പിെന്ന ആെരയും ഒരുവിധത്തിലും ഉപ വിച്ചതായി േക
േകൾവി േപാലുമില്ല.
കടമറ്റ
കത്തനാരും അക്കാല ണ്ടായിരുന്ന കു
ഞ്ചമൺമഠത്തിൽ മൂത്തേപാറ്റിയും തമ്മിൽ പരിചയെമ
ന്നല്ല, വലിയ േസ്നഹമായിരു . കുഞ്ചമൺ േപാറ്റിമാർ
പേണ്ടതെന്ന വലിയ മ വാദികളും ചാത്തന്മാെര േസ
വി വശംവദന്മാരാക്കീ ള്ളവരുമാെണ
സിദ്ധമാ
ണേല്ലാ. കത്തനാരും വലിയ മ വാദിയായി സഞ്ചരി
േമ്പാൾ വഴിയിൽ വ ം മ ം കത്തനാരും േപാറ്റിയും
തമ്മിൽ കാണുകയും അേപ്പാെഴല്ലാം േപാറ്റി കത്തനാെര
മഠത്തിേല െചല്ലാനായി ക്ഷണി കയും പതിവായി
രു .
ഇങ്ങെന കുറ കാലം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ ഒരിക്കൽ കു
ഞ്ചമൺമഠത്തിെലാ േപാകണെമ കത്തനാർ നി
ശ്ചയി . അവർ തമ്മിൽ വലിയ േസ്നഹമായിരു െവ
ങ്കിലും സ്വൽപം ഉൾത്തിടുക്കമുണ്ടായിരു . താൻ ചാ
ത്തന്മാെര തെന്റ ഭൃത്യന്മാെരേപ്പാെല ആക്കീ ണ്ടേല്ലാ
എ ം അതു കത്തനാർ സാധിച്ചിട്ടില്ലേല്ലാ എ മാ
യിരു േപാറ്റിയുെട വിചാരം. ഇ ജാലം മേഹ ജാ
ലം മുതലായ വിദ്യകളിൽ േപാറ്റി തേന്നാളം ൈനപു
ണ്യമില്ലേല്ലാ എെന്നാരു വിചാരം കത്തനാർ മുണ്ടായി
രു . അതിനാൽ കത്തനാർ ഒരു കൗശലം േയാഗി
. കുഞ്ചമൺേപാറ്റി എവിെടെയങ്കിലും വള്ളത്തിേലാ
േബാട്ടിേലാ കയറിേപ്പാകുേമ്പാൾ ഊന്നാനും ത വലി
ക്കാനും മ ം അന്യന്മാർ അദൃശ്യന്മാരായ ചാത്തന്മാ
രാണു് പതിവു്. അതുേപാെല തനി ം േപാകണെമ
നിശ്ചയി ് കത്തനാർ ഒരു വള്ളത്തിൽ കയറി ഊ കാ
രാരുമില്ലെത പുറെപ്പ കുഞ്ചമൺ േപാറ്റിയുെട കടവിൽ
െച്ചന്നടു . ആരും ഊ കയും തഴയുകയും മ ം െചയ്യാ
െത ഒരു വള്ളം വന്നടു ന്നതു ക േപാറ്റി കടവിേല
െച . അേപ്പാൾ കത്തനാർ വള്ളത്തിൽനി കരയ്ക്കി
റങ്ങി. അേപ്പാൾ “േഹ, ഇെതന്താണു് വള്ളക്കാരാരുമി
ല്ലെത പുറെപ്പട്ടതു?” എ േചാദി .അതിനുത്തരമായി
കത്തനാർ,”തൽക്കാലം വള്ളക്കാെര അേന്വഷിച്ചി കി
ട്ടിയില്ല. ഇേങ്ങാ യാ നിശ്ചയി കയും െച . അതി
നാൽ എെന്ന ഇവിെടെക്കാണ്ടിറക്കെണെമ േതാണി
േയാടുതെന്ന പറഞ്ഞി ഞാൻ േതാണിയിൽ കയറി.
േതാണി അന്യസഹായംകിട്ടാെത ഇവിെട വന്നടു ക
യും െച ” എ ് പറ
. ഇതു് േകട്ടേപ്പാൾ േതാണി
തനിെയ നടന്നതു് കത്തനാരുെട ഇ ജാലവിദ്യെകാ
ണ്ടാെണ ം ഇതു തെന്ന ആേക്ഷപിക്കാനായി േയാ
ഗിച്ചതാെണ ം േപാറ്റി മനസ്സിലായി. എങ്കിലും പി
െന്നെയാ ം അേദ്ദഹം പറഞ്ഞില്ല.
ഉടെന േപാറ്റി കത്തനാർ ് കുളിക്കാനും ഉണ്ണാനും
േവണ്ടെതല്ലാം ചട്ടംെകട്ടിെക്കാടു . ഭക്ഷണാനന്തരം
ൈസ്വരസല്ലാപം െച െകാ ് ര േപരുംകൂടി േനരം
നാല നാഴിക പകലാവുന്നതുവെര അവിെടയിരു .
അതിെന്റ േശഷം കത്തനാർ, “േനരം ൈവകി ടങ്ങി
യേല്ലാ, എനി ് ഇ തെന്ന േപാേകണ്ടിയിരി
.
അതിനനുവാദം തരണം” എ പറ
. അേപ്പാൾ
േപാറ്റി, “ഞാൻ പല ാവശ്യമേപക്ഷിചിട്ടാണു് കത്ത
നാരിവിെട വന്നതു്. ഒരു നാലു ദിവസെമങ്കിലും താമ
സിക്കാെത ഇ തെന്ന േപാകുന്നതു് വലിയ സങ്കടമാ
ണു്. എനി കത്തനാേരാടു േചാദി ചില സംഗതി
കൾ അറിയാനു ്. അതിനാൽ നിവൃത്തിയുെണ്ടങ്കിൽ
ര ദിവസെമങ്കിലും ഇവിെട താമസിച്ചി േപായാൽ
െക്കാള്ളാം. അതിനു സൗകര്യമിെല്ലങ്കിൽ ഞാെനാ ം
പറയുന്നില്ല. ഇഷ്ടംേപാെല െച ക. അല്ലാെത നിവൃ
ത്തിയില്ലേല്ലാ” എ പറ
വളെര നിർബന്ധി .
എങ്കിലും “ഇ േപാകാതിയിരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല.
ചങ്ങനാേശ്ശരിയിൽ ഒരു സ്ഥല ് ഇ ് എത്തിെക്കാ
ള്ളെമ ഞാൻ തീർച്ചയായി പറഞ്ഞി
്. അേങ്ങാട്ടാ
ണു് ഇേപ്പാൾ േപാകുന്നതു്. താമസിയാെത ഞാൻ ഇനി
യും ഇവിെട വ െകാള്ളാം” എ പറ
് കത്തനാർ
യാ യായി. കടവുവെര അനുയാ യായി േപാറ്റിയും
വ . അേപ്പാൾ കത്തനാരുെട വള്ളം അവിെട ഇല്ലാ
യിരു . “ഓ, ന െട വള്ളമിവിെട കാണുന്നില്ലേല്ലാ”
എ പറ
കത്തനാർ നാലു പുറേത്ത ം േമൽേപ്പാ
ം േനാക്കി. അേപ്പാൾ വള്ളം കടവിനടു
നിന്നിരുന്ന
ഒരു വലിയ മാവിെന്റ മുകളിലിരി ന്നതു് കണ്ടി ് ‘ഇതു്
േപാറ്റി തെന്ന അവമാനിക്കാനായി തെന്റ ചാത്തന്മാെര
െക്കാ ് െചയ്യിച്ച വിദ്യയാണു്’ എ മനസ്സിൽ വിചാ
രി െകാ ് കത്തന്നാർ, “ഇതാ എെന്റ േതാണി ഈ
മാവിെന്റ മുകളിലിരി
. ഇവിടുെത്തക്കടവിലാണു്
ഞാൻ േതാണിയിട്ടിരുന്നതു്. അതിനാൽ അതു താെഴ
ഇറക്കി തരാനുള്ള ചുമതല ഇവിേടക്കാണു്” എ
േപാറ്റിേയാടു പറ
.
േപാറ്റി: മാവിെന്റ മുകളിലിരി ന്ന വള്ളം താെഴ ഇറ
ക്കി തരാൻ ഞാൻ വിചാരിച്ചാൽ സാധിക്കയി
ല്ല. അതു കത്തനാർതെന്ന എങ്ങെനെയങ്കിലും
ഇറക്കി െക്കാ െപാെയ്ക്കാള്ളണം.
കത്തനാർ: ഉപായെമാ ം പറേയണ്ട. സംഗതിെയാ
െക്ക എനിക്കറിയാം. േതാണി താെഴ ഇറക്കി
തരാത്തപക്ഷം അന്തർജ്ജനങ്ങൾ വ മുടുക്കാ
െത െവളിയിലിറങ്ങി വ ്, മാവിേന്മൽക്കയറി,
േതാണിെയടു
താെഴ െകാ വരാനുള്ള വിദ്യ
ഞാൻ േയാഗി ം. അതു കൂടാെത കഴി കയ
േല്ല നല്ലതു?
േപാറ്റി: കത്തനാർ വിചാരിച്ചാൽ അതു സാധി

േമാ?

കത്തനാർ: പരീക്ഷി േനാക്കാം.
കത്തനാരും േപാറ്റിയും തമ്മിൽ ഇ യും സം
ഭാഷണം കഴിഞ്ഞേപ്പാേഴ ം അവിെടയുണ്ടായിരുന്ന
അന്തർജ്ജങ്ങൾ വിവ കളായി പുറേത്ത വ തുട
ങ്ങി. അതു ക േപാറ്റി, “അേയ്യാ, എെന്റ കത്തനാെര,
എെന്ന അവമാനിക്കരുേത, ഞാനിേപ്പാൾ വള്ളമിറ
ക്കി തരാം” എ പറയുകയും ചാത്തന്മാെരെകാ
വള്ളമിറക്കി ് അതു കിടന്നിരുന്ന സ്ഥലത്താക്കി
െകാടു കയും ഉടെന അന്തർജ്ജനങ്ങെളല്ലാം അക
േത്ത തെന്ന േപാവുകയും െച . അേപ്പാൾത്തെന്ന
കത്തനാരും േപാറ്റിയും ഇനി ഒരിക്കലും തമ്മിൽതമ്മിൽ
മൽസരിക്കിെല്ല ം േയാജിേപ്പാടും േസ്നഹേത്താടുംകൂടി
യിരു െകാള്ളാെമ ം പരസ്പരം ൈക പിടി സത്യം
െച . ര േപരും ആജീവനാന്തം അങ്ങെനതെന്ന
ഇരി കയും െച .

ഒരിക്കൽ െയറുശേലമിൽനിേന്നാ മേറ്റാ ഒരു ബാവ
മലയാളരാജ്യം സന്ദർശി ന്നതിനായി വന്നിരു .
അേദ്ദഹം പല സ്ഥലങ്ങളിൽ സഞ്ചരിച്ച കൂട്ടത്തിൽ ഒരു
ദിവസം കടമറ്റ
പള്ളിയിൽ വ േചർ . അേപ്പാൾ
കത്തനാർ ചില സാധനങ്ങൾ കാഴ്ചവ ് ബാവാെയ വന്ദി
. കാഴ്ചവച്ച സാധനങ്ങൾ യൂേറാ രാജ്യങ്ങളിലല്ലാെത
മലയാളത്തിൽ കിട്ടാത്തവയായിരു . അതിനാൽ
അവ ക ് ബാവാ ഏറ്റവും സേന്താഷി കയും വിസ്മ
യി കയും “ഈ കൂട്ടത്തിൽ പച്ചമുന്തിരിങ്ങ ലകൂടി
ആകാമായിരു . അതു് ഈ ദിക്കിൽ സുലഭമായിരി
മേല്ലാ” എ പറയുകയും െച .
അേപ്പാൾ കത്തനാർ, “ഇവിെട സുലഭമല്ലാെത ഒ
മില്ല, പച്ചമുന്തിരിങ്ങാ ല എ േവണെമങ്കിലും ഉണ്ടാ
കും. ഒരു മുന്തിരിങ്ങാപ്പഴം കുഴിച്ചിട്ടാൽ ഒരു മാ കഴിയു
ന്നതിനു മു ് പച്ചമുന്തിരിങ്ങാ ല പറിക്കാം” എ പറ
. ഇതു േക ബാവാ, “എന്നാൽ അെതാ കണ്ടാൽ
െക്കാള്ളാം” എ പറയുകയും ഉടെന കത്തനാർ ഒരു
മുന്തിരിങ്ങാപ്പഴം പള്ളിമുറ്റ
കുഴിച്ചിടുകയും മാ
മു
് അതു് മുള പടർ ് അസംഖ്യം മുന്തിരിങ്ങാ ലക
ളുണ്ടാവുകയും െച . ബാവാ അതു ക പൂർവാധികം
വിസ്മയി ് ഒരു പച്ച മുന്തിരിങ്ങാ ല പറിെച്ചടു
പരീ
ക്ഷി േനാക്കിയതിൽ കാഴ്ചയിലും സ്വാദിലും യാെതാരു
വ്യത്യാസുവുമുണ്ടായിരുന്നില്ല.
ബാവാ പള്ളിയിൽനി പുറത്തിറങ്ങിയേപ്പാൾ
ആേരാ ഒരാൾ, കത്തനാർ വലിയ മാ ികനും ഇ ജാ
ലക്കാരനുമാെണ ം അേദ്ദഹം പച്ചമുന്തിരിങ്ങായുണ്ടാ
ക്കിയതു് ഇ ജാലംെകാണ്ടാെണ ം കത്തനാരുെട
വാസസ്ഥല ് അേനകം മ വാദ ന്ഥങ്ങളുെണ്ട ം
മ ം ബാവാെയ ഹിപ്പി . ഉടെന ബാവാ കത്തനാ
രുെട വാസസ്ഥല ് െച ് അവിെടയുണ്ടായിരുന്ന
ന്ഥങ്ങെളല്ലാെമടുപ്പി തീയിലി ചുടുവി . അേപ്പാൾ
ആ ന്ഥങ്ങെളലാം പക്ഷികെളേപ്പാെല പറ ് ആകാ
ശമാർഗ്ഗത്തിങ്കൽേപ്പായി നി . ബാവായും കൂട്ടരും
വളെര മിച്ചി ം അതിെലാരു ന്ഥം േപാലും നശി
പ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഒടുക്കം ബാവാ കത്തനാെര
അടുക്കൽ വിളി ്, “എെന്റ മക്കെള, ഈവക വിദ്യക
െളാ ം ിസ്ത്യാനികൾ േചർന്നതല്ല. അതിനാൽ
നീ ഇനി േമലാൽ മ വാദവും മ ം െചയ്യരുതു്” എ
പറ
. അേപ്പാൾ കത്തനാർ, “ഞാൻ ൈദവെത്ത മറ
ം ജനങ്ങൾ ഉപ വമായും യാെതാ ം െചയ്യാറില്ല.
േമലാൽ െച കയുമില്ല. പഠിച്ച വിദ്യ ജേനാപകാരാർ
ത്ഥമായി െചയ്യരുെത ് കൽപ്പി ന്നതു് സങ്കടമാണു്.
ജനങ്ങൾ ഉപ വകരമല്ലാത്തെതല്ലാം െച െകാ
ന്നതിനു് കൽപ്പിച്ചനുവദിക്കണം” എന്നാണു് മറുപടി
പറഞ്ഞതു്. വളെര വാദ തിവാദങ്ങൾ കഴിഞ്ഞതിെന്റ
േശഷം യേഥഷ്ടം എ ംെച െകാ ന്നതിനു് അനുവദി
് കത്തനാെര അനു ഹിച്ചി ് ബാവാ അവിെട നി
േപാവുകയും െച .
ഒരിക്കൽ ലന്തക്കാരുെട ഉപ വം ദുസ്സഹമായിത്തിരു
കയാൽ അ നാടുവാണിരുന്ന െകാച്ചിത്ത രാൻ കട
മറ്റ ് കത്തനാർ ് ആളയ ് േകാവിലക
വരുത്തി
വിവരം കൽപ്പിച്ചേപ്പാൾ കത്തനാർ ഒര ജപി െകാ
ടുത്തി ് “ഈ അ ് എ ലന്തക്കാരുെട പാളയത്തിൽ
വീഴിച്ചാൽ ഇവിേട ള്ള ഉപ വെമാഴിയും” എ പറ
യുകയും ത രാൻ ആ അ ് ഒരു ഭടെനെക്കാെണ്ടയ്യി
ലന്തക്കാരുെട പാളയത്തിൽ വീഴിക്കയും അേപ്പാൾമുതൽ
ലന്തപ്പടയാളികൾ ബുദ്ധി മമാരംഭി കയും അവർ
പരസ്പരം െവട്ടിയും കുത്തിയും എല്ലാവരും മരി കയും
അങ്ങെന െകാച്ചിത്ത രാനു് േനരിട്ടിരുന്ന ഉപ വം
ശമി കയും െച .
ചില േക്ഷ സന്നിധിയിലും മ ം വഴിപാടായിേട്ടാ
വിേനാദത്തിനായിെട്ടാ “പേടണി” എെന്നാരു കളി
ഇേപ്പാഴും നട ണ്ടേലാ. അതിൽ സംഘക്കളിയിലും
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് കത്തനാർ

മ മുള്ളതുേപാെല പല േവഷങ്ങൾ െകട്ടിവരിക പതിവാ
ണു്. അ ട്ടത്തിൽ മുൻകാലങ്ങളിൽ ഒരു കത്തനാരുെട
േവഷംകൂടി പതിവുണ്ടായിരു . ഒരിക്കൽ കടമറ്റ
കത്തനാർ എവിെടേയാ േപായി വരുന്ന സമയം ഒരു
പേടണി കാണുന്നതിനിടയായി. ഒരാൾ ഒരു കത്തനാ
രുെടേവഷം ധരിച്ച അരങ്ങ
വ ചില േഗാഷ്ടികൾ
കാണി കയും ചില അസഭ്യങ്ങൾ പറയുകയും മ ം
െചയുന്നതാണു് അേദ്ദഹം കണ്ടതു്. ഉടെന അേദ്ദഹം
എേന്താ ഒരു വിദ്യ േയാഗി കയാൽ കത്തനാരുെട
േവഷം ധരിച്ചിരുന്നയാൾ േബാധരഹിതനായി മുഷ്ടി
ചുരുട്ടി തന്നത്താൻ മാറത്തടി തുടങ്ങി. പേടണിക്കാർ
വിചാരിച്ചി ് േഭദെപ്പടുത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല കത്തനാരുെട
േവഷം ധരിച്ചയാൾ തന്നത്താനടി മരി െമ ള്ള
ദിക്കായി. അേപ്പാൾ കടമറ്റ
കത്തനാർ അവിെട
അടുെത്താരു സ്ഥല
വന്നിരി
െണ്ട ം, അേദ്ദ
ഹം എേന്താ െചയ്തിട്ടാണു് ഈ േവഷക്കാരൻ ഇ കാരം
െച ന്നെത ം പേടണിക്കാർ മനസ്സിലായി. അവ
െരല്ലാം കൂടി കത്തനാരുെട അടുക്കൽ െച ് കാൽക്കൽ
വീണു് നമസ്കരിച്ചി ് ക്ഷമായാചനം െച . േമലാൽ
പേടണികളിൽ കത്തനാരുെട േവഷം െക കയിെല്ല ്
അവെരെക്കാ ് സത്യം െചയ്യിച്ചി ് കത്തനാർ എേന്താ
െച ് ആ േവഷക്കാരെന സ്വസ്ഥനാക്കിത്തീർ .
അ മുതൽ പേടണിക്കാർ കത്തനാരുെട േവഷം ധരി
ക്കാെതയുമായി.
ഇങ്ങെന പറ
് തുടങ്ങിയാൽ കടമറ്റ ് കത്തനാ
രുെട അ തകർമ്മങ്ങൾ അസംഖ്യമു ്. അവെയല്ലാം
പറ
തീർക്കാൻ ആരാലും സാധി ന്നതല്ല. ഇ യും
പറഞ്ഞതു് െകാ തെന്ന കത്തനാർ അസാമാന്യനായ
ഒരു മാ ികനായിരുെന്ന ് സ്പഷ്ടമാകു ണ്ടേല്ലാ.
പുരാതനന്മാരായ മഹർഷിമാർ, മ വാദം സംബ
ന്ധി ് മ സാരം, യ സാരം, േയാഗസാരം, പ
ഞ്ചസാരം മുതലായി അേനകം ന്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കീ
ണ്ടേല്ലാ. അതുേപാെല കടമറ്റ ് കത്തനാരും അസം
ഖ്യം മ വാദ ന്ഥങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചി
്. അവെയല്ലാം
ഒരുമാതിരി ദുഷിച്ച ഭാഷയിലാെണേന്നയു .
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പുരുഹരിണ പുേരശമാഹാത്മ്യം
പുരുഹരിണപുര (ഏ മാനൂർ) മഹാേക്ഷ ം ധനപുഷ്ടി
െകാ ം സിദ്ധിെകാ ം തിരുവതാംകൂറിലുള്ള മഹാ
േക്ഷ ങ്ങളിൽ ഒ ം അ ധാനമല്ലാത്തത്താെണ ള്ള
തിനു സംശയമില്ല. ഇവിെട ഖര കാശമഹർഷിയാൽ
തിഷ്ഠിക്കെപ്പട്ട അേഘാര (അത ) മൂർത്തിയായ ശി
വെന്റ സാന്നിധ്യം ആദ്യകാലം മുതൽ തെന്ന ഉണ്ടായി
രു എ ം, പിന്നീടു തപസ്വിയായ ഒരു ാഹ്മണെന്റ
ശാപം നിമിത്തം ഈ സ്ഥലം ആയിരം സംവൽസരക്കാ
ലം വലിയ വനമായി കിട േപായി എ ം തദനന്ത
രം സിദ്ധനായ വില്വമംഗല ് സ്വാമിയാരാണു് ഈ
സ്ഥലം ക പിടി കയും മുപ്പത്താറു നാഴിക ചുറ്റളവുള്ള
സ്ഥലം മുഴുവനും േദവെന്റ സേങ്കതമാക്കിത്തീർ കയും
ഈ സ്ഥല നി ള്ള ആദായം െകാ ം അയൽേദശ
വാസികളായും മ മുള്ള മഹാജനങ്ങളുെട സഹായേത്താ
ടുകൂടിയും ഇവിെട േക്ഷ ം പണി കഴിപ്പി കയും
സിദ്ധ ത ിയായ താഴമൺ േപാറ്റിെയെക്കാ ് േദവനു
നവീകരണേത്താടുകൂടി കലശം മുതലായ ിയകൾ നട
ത്തി കയും പടിത്തരം നിശ്ചയി കയും മ ം െചയ്ത
െത മാണു് ഐതിഹ്യം. അെതാെക്കെയങ്ങെനയായാ
ലും ഇവിെട അസാമാന്യമായി േദവസാന്നിധ്യമുെണ്ട ം
ഇവിടെത്ത േദവെന്റ മാഹാത്മ്യം അ തകരമാെണ
മുള്ളതിനു് സംശയമില്ല. ഏ മാനൂർ േദവെന്റ സിദ്ധി
േകരളത്തിൽ മാ മല്ല, പരേദശങ്ങളിലും ധാരാളമായി
വ്യാപിച്ചി
്. ഈ േദവസന്നിധിയിൽ ഭക്തിേയാടുകൂ
ടി ഭജനമിരുന്നാൽ ഒഴിയാത്ത ബാധയും േഭദെപ്പടാത്ത
േരാഗവുമിെല്ല ള്ളതു് േലാക സിദ്ധമാണു്. ആ േദവ
സന്നിധിയിൽ ാർത്ഥിച്ചാൽ സാധിക്കാത്ത കാര്യവു
മില്ല. അതിനാൽ പലവിധത്തിലുള്ള കാര്യസിദ്ധിെയ
ഉേദ്ദശി പല സ്ഥലങ്ങളിൽനി ം അേനകമാളുകൾ
തിദിനെമന്നേപാെല ഇേപ്പാഴും അവിെട വരികയും ഭജി
കയും െച
്. രക്ഷ ്, അപസ്മാരം എന്നീ ബാ
ധകെള ഒഴി ന്ന വിഷയത്തിലാണു് ഏ മാനൂർ മഹാേദ
വെന്റ ശക്തി സവിേശഷം ത്യക്ഷെപ്പ ് കാണുന്നതു്.
ഇവ ഇതരേദവസന്നിധിയിൽേപ്പായാൽ എളുപ്പത്തിൽ
ഒഴിയുകയില്ലേല്ലാ. അതിനാൽ ഇവിെട ഭജനത്തിനായും
മ ം വരുന്നവരിൽ അധികം േപരും രക്ഷേസ്സാ, അപ
സ്മാരേമാ ബാധിച്ചവരായിരി ം. േവെറ കാര്യങ്ങെള
ഉേദ്ദശി ം ഇവിെട പലരും വരു
്. വിശ്വാസവും
ഭക്തിയുമുള്ളവരിലാരും ഈ േദവസന്നിധിയിൽ വന്നി
കാര്യം സാധിക്കാെത മടങ്ങിേപ്പായിട്ടില്ല.

പെണ്ടാരിക്കൽ ഒരു െചമ്പകേശ്ശരി (അമ്പല ഴ)
രാജാവിനു സഹിക്കവഹിയാെതയുള്ള ഒരു വറ്റിൽേവദ
നയുണ്ടായി. അേനകം ൈവദ്യന്മാെരെക്കാ ് ചികി
ത്സിപ്പി കയും പല േക്ഷ ങ്ങളിൽ ഭജനമിരി കയും
െചയ്തി ം വയറ്റിൽേവദന യാെതാരു കുറവുമുണ്ടായില്ല.
പിെന്ന ഏ മാനൂർ േദവസന്നിധിയിൽെച്ച ഭജിച്ചാൽ
ഈ ഉദരവ്യാധി ശമി െമ ് കാണുകയാൽ രാജാവു്
അവിെടെച്ച ് ഭജനം തുടങ്ങി. നാൽപെത്താ ദിവസ
െത്ത ഭജനം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾത്തെന്ന രാജാവിനു േവദന
വളെര റയുകയും ഒരുവിധം സഹിക്കാെമ ള്ള സ്ഥി
തിയാവുകയും െച . പിെന്നയും അേദ്ദഹം ഭക്തിേയാടും
വിശ്വാസേത്താടും നിഷ്ഠേയാടുംകൂടി ഒരു സംവൽസരം
ഭജി . വയറ്റിൽ േവദന നിേശ്ശഷം മാറി രാജാവു് പൂർ
ണ്ണസുഖെത്ത ാപി . ഭജനം ഏതാ ് പതിെനാ ്
മാസമായേപ്പാൾത്തെന്ന രാജാവു ഭജനം കാലംകൂടുന്ന
ദിവസം േക്ഷ ത്തിൽ ഒരു സദ്യയും വിള ം കഴിക്കണ
െമ ് നിശ്ചയി . അതു നിശ്ചയിച്ച ദിവസം രാ ിയിൽ
കിട റങ്ങിയ സമയം രാജാവിനു് ഒരു സ്വപ്നമുണ്ടായി.
അേദ്ദഹത്തിെന്റ അടുക്കൽ ഒരാൾ െച ്, ‘എനി ്
സദ്യയും വിള െമാ ം ആവശ്യമില്ല; വിചാരിച്ചി ള്ള
സംഖ്യ പണമായിേട്ടാ പണ്ടമായിേട്ടാ തന്നാൽ മതി’
എ പറഞ്ഞതായിട്ടാണു് സ്വപ്നം കണ്ടതു്. ഇതു് ഏ മാ
നൂർ മഹാേദവൻ തെന്ന അരുളിെച്ചയ്തതാെണ ് അേദ്ദ
ഹത്തിനു േതാന്നി. പിേറ്റദിവസം ശ്നം െവയ്പി ് േനാ
ക്കീ ് അങ്ങെനതെന്ന വിധി കയും െച . അതിനാൽ
രാജാവു സദ്യ ം വിളക്കിനുമായി നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന സം
ഖ്യയിൽനി ് ഏതാനും ചിലവുെച ് ഓടുെകാ ് ഒരു
വൃഷഭവി ഹം വാർപ്പി ് ഭജനം കാലംകൂടിയ ദിവസം
നട വ കയും േശഷം പണം ഭണ്ഡാരത്തിലിടുകയും
െച . ആ വൃഷഭവി ഹത്തിെന്റ അകം െപാള്ളയാണു്.
അതിെന്റ ഒരു വശ ് ഒരു ദ്വാരവും ആ ദ്വാരത്തിനു ശം
ഖു പിരിയായി ് ഒരട മു ്. ആ വി ഹത്തിനക ്
നിറ ് െചെന്ന ് വിത്താക്കി അടച്ചാണു് അതു നട െവ
ച്ചതു്. അതു നട െവച്ച രാ ിയിൽ രാജാവിനു് വീ ം
ഒരു ദർശനമുണ്ടായി. അേദ്ദഹം കിട റങ്ങിയ സമയം,
മുൻപു് സ്വപ്നത്തിൽക്കണ്ട ആൾ തെന്ന അേദ്ദഹത്തിെന്റ
അടു െച ്, ‘ഞാൻവളെര സേന്താഷിച്ചിരി
.
ഇനി അേങ്ങ വയറ്റിൽേവദന ഒരിക്കലുമുണ്ടാവില്ല. നാ
െളത്തെന്ന സ്വേദശേത്ത ് െപാെയ്ക്കാ . അ നട
െവച്ചിരി ന്ന വൃഷഭവി ഹത്തിെന്റ അട തുറ ് ഒരു
െനെല്ലടു ് ഭക്ഷിച്ചാൽ ആർ ം ഏതു വിധത്തിലുള്ള
ഉദരവ്യാധിയും ശമി ം’ എ പറഞ്ഞതായി ് അേദ്ദ
ഹത്തിനു് േതാന്നി. രാജാവു് ആ വിവരം േദവസ്വക്കാ
െര അറിയിച്ചി ് പിേറ്റ ദിവസം തെന്ന സ്വേദശേത്ത
േപായി. ആ വൃഷഭവി ഹം ഇേപ്പാഴും ഏ മാനൂർ േക്ഷ
ത്തിൽ മണ്ഡപത്തിലിരി
്. അതിൽ നി ്
െനെല്ലടു
തിന്നി പലർ ം ഉദരവ്യാധി േഭദമാകു
മു ്. ഭക്തിയും വിശ്വാസവുമില്ലാത്തവർ ് യാെതാരു
ഫലവും കാണുകയിെല്ല ് മാ േമയു .
പെണ്ടാരു് കാല ് ഒരു പൂഞ്ഞാറ്റിൽത്ത രാൻ
ആളറിയാെത ഒരു പരേദശ ാഹ്മണെന െവട്ടിെക്കാ
്. ആ ഹ്മരക്ഷ ് ത രാെന ബാധി കയും തന്നി
മിത്തം ത രാൻ വലിയ കഷ്ടസ്ഥിതിയിലായിത്തീരുക
യും െച . ആ രക്ഷസ്സിെന ഒഴിക്കാനായി ് ത രാൻ
പലെരെക്കാ ം മ വാദങ്ങൾ െചയ്യി കയും അേന
കം േദവാലയങ്ങളിൽ ഭജനമാരംഭി കയും െചയ്തി ം
യാെതാരു ഫലവുമുണ്ടായില്ല. ഒടുക്കം അേദ്ദഹം ഏ മാ
നൂർ േദവസന്നിധിയിെലത്തി, ഏറ്റവും നിഷ്ഠേയാടുകൂടി
ഭജനം തുടങ്ങി. നാൽപെത്താന്നാം ദിവസം രക്ഷ
തുള്ളി സത്യം െച ് ഒഴി
േപായി. അനന്തരം ത
രാൻ തിദിനം മുപ്പത്താറു ാഹ്മണർ വീതം േക്ഷ
ത്തിൽ നമസ്കാരം (ഭക്ഷണം) െകാടു ന്നതിനു േവ ന്ന
വ വകകൾ േദവസ്വത്തിേല െവെച്ചാഴി
് െകാടു
്. ആ മുപ്പത്താറു നമസ്കാരം ഇേപ്പാഴും അവിെട മുടക്കം
കൂടാെത നട ് വരു
്.

ഒരിക്കൽ സാമൂതിരിപ്പാടു് ത രെന്റ ഭാഗിേനയിയും
‘മാധവി’ എ േപരുമായ ഒരു ത രാട്ടിയുെട തലയിൽ
ഒരു വലിയ ണമുണ്ടായി. അേനകം ചികിത്സകൾ
െചയ്തി ം യാെതാരു ഫലവുമുണ്ടായില്ല. ഒടുക്കം ണം
വളെര വർദ്ധി കയും പുഴു കയും െച . അേപ്പാൾ
ത രാട്ടി ് േവദനയും മനസ്താപവും സഹിക്കാൻ വയ്യാ
െതയായിത്തീർ . ഒരു ദിവസം രാ ിയിൽ ത രാ
ട്ടി േവദന െകാ ് ഉറക്കം വരാെത വ്യസനി െകാ
് കിടന്നേപ്പാൾ ഏ മാനൂർ മഹാേദവെന്റ മാഹാത്മ്യ
ങ്ങൾ പലരും പറ
് േകട്ടി ള്ളതിെന റി ് ഓർ
മ്മ വരികയാൽ ‘എെന്റ ഏ മാനൂർ മഹാേദവാ, എെന്റ
ഈ വ്യാധി മാറ്റി ഒരു ദിവസെമങ്കിലും സുഖമായി ജീവി
ച്ചിരിക്കാൻ എനി സംഗതിയാക്കിത്തന്നാൽ അവി
െട എെന്റ േപർ ് എ ം ഒരു പൂജ നടത്തിേച്ചക്കാം.
അേനകം േപരുെട േരാഗങ്ങളും ബാധകളും മാറ്റി അവിടു
രക്ഷി
ണ്ടേല്ലാ. എെന്ന റി കൂടി അവിേട
സ്വൽപം കൃപയുണ്ടാേകണേമ’ എ
ാർത്ഥി . സ്വൽ
പസമയം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ േവദന കുറയുകയും ത രാട്ടി
ഉറങ്ങി ട കയും െച . ആ സമയം വല ൈക
യിൽ ഒരു വാളും ഇട
ൈകയിൽ ഒരു ഭസ്മസഞ്ചിയും
അരയിൽ ഒരു പ ം ധരി ്, ഒരാൾ തെന്റ അടുക്കൽ വരി
കയും വാൾെകാ തലയിെല പുഴുക്കെളെയല്ലാം വടി
് കള
് ഭസ്മം േതച്ചി ് ‘നീ ഒ ം വ്യസനിേക്കണ്ട,
നിെന്റ സുഖേക്കടു് നിേശ്ശഷം േഭദമായിരി
’എ
പറയുകയും െച ് എ ് ത രാട്ടി സ്വപ്നം ക ്. േന
രം െവളു ് ത രാട്ടി ഉണർ ് തലയിൽ തപ്പി േനാ
ക്കിയേപ്പാൾ ണം നിേശഷം ഉണങ്ങിയിരി ന്നതാ
യി അറി
. േലശം േപാലും േവദന ഉണ്ടായിരു
മില്ല. ഉടെന ത രാട്ടി ഈ വിവരെമല്ലാം സാമൂതിരി
പ്പാടു് ത രാെന്റ അടുക്കൽ അറിയി കയും ത രാൻ
അത്യധികം സേന്താഷി കയും വിസ്മയി കയും അടു
ത്ത ദിവസം തെന്ന മാധവിത്ത രാട്ടിെയയും െകാ ്
പരിവാരസേമതം പുറെപ്പ ് ഏ മാനൂെര കയും െച
. ത രാൻ അവിെട ഏതാനും ദിവസം താമസി ്
336 പറ നിലവും ഏഴര മുറി പുരയിടവും വാങ്ങി. അതി
െന്റ ആധാരവും അസംഖ്യം പണവും പ ം രത്നങ്ങളും
മാധവിത്ത രാട്ടിെയെക്കാ നട െവയ്പി ് വന്ദിപ്പി
കയും ആ വ ക്കളുെട ആദായെമടു ് പതിവായി
േദവനു് അഭിേഷകം കഴിഞ്ഞാലുടെന ഒരു പൂജ നട
ന്നതിനു് ഏർപ്പാടു െചയുകയും െച . ഈ പൂജ പതിവാ
യി നിർവ്വിഘ്നം നടത്തി ന്നതിനായി അേദ്ദഹം തെന്റ
ശമ്പളക്കാരിൽ ചിലെര അവിെട താമസിപ്പി ്. അവർ
താമസി ന്നതിനു് ഒരു മഠം പണിയി െകാടു ക
യും െച . ഇ യുെമാെക്കക്കഴിച്ചിട്ടാണു് ത രാൻ മട
ങ്ങിേപ്പായതു് അ യും കാലം ഏ മാനൂർ മഹാേദവെന
ഭജി െകാ ് മാധവിത്ത രാട്ടിയും അവിെടത്താമസി
ച്ചിരു . ത രാട്ടിയുെട വകയായി ഏർെപ്പടുത്തിയ പൂജ
ഇേപ്പാഴും അവിെട പതിവായി നിർവ്വിഘ്നം നട വരു
്. ആ പൂജ ് ‘മാധവിപ്പള്ളി ജ’ എന്നാണു് േപരു പറ
വരുന്നതു്. പൂജ വകയ്ക്കായി േദവസ്വത്തിേല ് ഏൽ
പ്പി െകാടുത്ത നിലത്തിനു് ‘മാധവിപ്പള്ളിനില’ െമ ം
പുരയിടങ്ങൾ ് ‘മാധവിപ്പള്ളി രയിട’ െമ ം ഇേപ്പാ
ഴും േപരു പറ
വരു . ഈ പുജ നീലക്കരിമ്പിെന്റ
ആറുപലം ശർക്കരയും ആറു നാളിേകരവും ര
തുടം
െന ം ഇരുനാഴി അരിയുമായി ് ഒരു ഇടി ് പിഴിഞ്ഞ
പായസവും ഒരു പറ അരി െവള്ള നിേവദ്യവും വിള ്
വക ് നാഴി എണ്ണയുമാണു് പതിവു്.
െകാല്ലം 929-ആമാ ് വട ംകൂർ രാജ്യം പിടിച്ചട
ന്നതിനായി തിരുവതാംകൂർ മഹാരാജാവിെന്റ ൈസ
ന്യങ്ങൾ അവിെട േവശിച്ചേപ്പാൾ മാധവിപ്പിള്ളനില
ത്തിെല വിളവും മാധവിപ്പിള്ള രയിടങ്ങളിെല ഫലപു
ഷ്ടിയുള്ള വൃക്ഷങ്ങളും മാധവിപ്പള്ളി മഠവും നശിപ്പി കള
യുകയും തന്നിമിത്തം മഹാരാജവിനു് ഏ മാനൂർ മഹാ
േദവെന്റ അനിഷ്ടവും പല വിധത്തിലുള്ള അനർത്ഥങ്ങളും
സംഭവി കയാൽ തേദ്ദാഷപരിഹാരാർത്ഥം മഹാരാജാ
വു ായശ്ചിത്തമായി എ മാറ്റിൽ ഏഴായിരത്തി ഒരു
റ്റി നാൽപത്തിമൂേന്ന അരയ്ക്കാൽ കഴ സ്വർണ്ണം െകാ
് ഏഴര ആനകെളയും ഏഴു കഴ സ്വർണ്ണം െകാ ്
േതാട്ടിയും വളറും െതാ റ്റാറര കഴ സ്വർണ്ണം െകാ
് ഒരു പഴുക്കാ ലയും നട ് െവ കയും മാണിക്കം
േദശ ൾെപ്പട്ട 168 പറ നിലവും ഇരുപത്തി മൂന്നര മു
റി പുരയിടവും ഒരു മഠവും ഏ മാനൂർ മഹാേദവനായി
േദവസ്വത്തിേല െവെച്ചാഴി
െകാടു കയും െചയ്ത
തായി ഒരു ായശ്ചിത്തച്ചാർ ് െകാല്ലം 964-ആമാ
് ഇടവമാസം പ ണ്ടാം തീയതി എഴുതിെവച്ചതാ
യി േദവസ്വത്തിൽ ഇേപ്പാഴും കാണു
്. ഈ ഏഴര
െപാന്നാനകെള 973- ആമാ ് നാടു് നീങ്ങിയ കാർ
ത്തിക തിരുനാൾ രാമവർമ്മ മഹാരാജാവുണ്ടാക്കി ്
ൈവക്കത്തപ്പനു വഴിപാടായി െകാടുത്തയച്ചതാെണ ം
ആനകെള െകാ േപായവർ ഏ മാനൂെരത്തിയേപ്പാൾ
ഏ മാനൂർ മഹാേദവെന്റ വിേരാധം െകാ ് ആനക
െള അവിെടനി െകാ േപാകാൻ നിവൃത്തിയില്ലാെത
വരികയാൽ അവ ഏ മാനൂർ േദവെന്റ വകയായിത്തീർ
ന്നതാെണ ം മ ം ഒൈരതിഹ്യ മു ്. േമൽപറഞ്ഞ
ായശ്ചിത്തച്ചാർ െകാ ് ആദ്യം പറഞ്ഞതുതെന്ന
വാസ്തവമാെണ വിചാരിക്കാം. ഏതുവിധമായാലും
ഈ െപാന്നാനകൾ ഇേപ്പാഴും ഏ മാനൂരുെണ്ട ള്ള
തിൽ പക്ഷാന്തരത്തിനവകാശമില്ല. മരംെകാ ണ്ടാ
ക്കി സ്വർണ്ണത്തകിടുെകാ ് െപാതിഞ്ഞ ഏഴര (ഏഴു
വലിയതും ഒ െചറിയതുമായ) െപ്പാന്നാനകെള ഏ
മാനൂർ േക്ഷ ത്തിൽ ആ േതാറും ഉത്സവകാല ്
ഭണ്ഡാരത്തിൽ നിെന്നടു ് വിളക്കിനും മ മുള്ള എഴു
ന്നള്ള സമയ ് അകമ്പടിയായി െകാ നട ന്ന
തു് പതിവായിക്കാണു ണ്ടേല്ലാ. ഈ െപാന്നാനകളും
പഴുക്കാ ലയും കൂടാെത ഓേരാ കാല ് ഓേരാ രാജാ
ക്കന്മാരും ഭുക്കന്മാരും മ ം നട വച്ചി ള്ളതായ വലം
പിരിശംഖ്, െന മാണിക്യം മുതലായ അേനകം ദിവ്യ
വ ക്കളും െപാ പണവും പണ്ടങ്ങളുമായി അസംഖ്യം
മുതലും ഏ മാനൂർ മഹാേദവെന്റ ഭണ്ഡാരത്തിലിരി
്. ‘െചാൽെക്കാ േന്ന മാനൂരധിപതി ഭഗവാൻ
വിത്തമാർജിച്ചേനകം െവ
’ എ ള്ളതു് സിദ്ധ
മാണേല്ലാ. തിരുവതാംകൂർ മഹാരാജാവു് അമ്പല ഴ
രാജ്യം പിടിച്ചടക്കാനായി ൈസന്യസേമതം ആ മിച്ച
സമയം അവിെട േതവാരക്കാരനായിരുന്ന കാ ർ െച
മ്മന്തട്ടമഠത്തിൽ ന രി േതവാരവി ഹങ്ങളും സാള ാ
മങ്ങൾ മുതലായവയുെമടു െകാ ് ഗൂഢമായി െപെട്ട
് വള്ളം േകറിേപ്പായി. ഈ വർത്തമാനം ചാരമുേഖന
ഹിച്ച മഹാരാജാവും ഒരു ഓടിവള്ളത്തിൽ കയറി പി
ന്നാെല െച . മേധ്യമാർഗം ന രിെയ െവട്ടിെക്കാ ്
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ൈകവശമുണ്ടായിരുന്ന സാധനങ്ങെള
ടു ംെകാ ് മടങ്ങിേപ്പാ . ആ ഹ്മഹത്യാേദാഷം
തീരുന്നതിനായി മഹാരാജാവു് കഠിനനിഷ്ഠേയാടുകൂടി
ഏ മാനൂർ േദവെന നാൽപെത്താ ് ദിവസം ഭജി
കയും മഹാേദവ സാദത്താൽ ആ േദാഷം തീരുകയും
െച . മഹാരാജാവു് ഭജനം കാലം കൂടിയതു് ഒരു തുലാ
മാസത്തിൽ തിരുേവാണദിവസമായിരു . അതിനാൽ
മഹാരാജാവു് താൻ െവട്ടിെക്കാന്ന ന രിയുെട ഇല്ലക്കാ
രുൾപ്പെട േവങ്ങാ ാമത്തിലുള്ള 141 ഇല്ലക്കാെരയും
തേലദിവസം ൈവകുേന്നരം തെന്ന ഏ മാനൂർ േക്ഷ
ത്തിൽ വരുത്തി, അ ം പിേറ്റദിവസവുമായി മൂ േനരം
ചതുർവ്വിധ വിഭവങ്ങേളാടുകൂടി ഭക്ഷണവും തിരുേവാണ
ദിവസം 101 പണവും 12 വ വും വീതം ദക്ഷിണയും (ദാ
നവും) അവർെക്കല്ലാവ ർ ം െകാടു ് സേന്താഷിപ്പി ്
അനു ഹം വാ കയും ഇ കാരം ആ േതാറും ആ
മഹാേദവസന്നിധിയിൽ വ നട ന്നതിനു് നിശ്ചയി
കയും െച . ആ േതാറും തുലാമാസത്തിൽ തിരു
േവാണ ദിവസവും തേലദിവസം ൈവകുേന്നരവുമായി
േവങ്ങാ ാമക്കാരായ 141 ന രിമാർ മൂ േനര
െത്ത സദ്യയും 101 പണവും 12 വ വും വീതം തിരുേവാ
ണദിവസം ദാനവും ഏ മാനൂർ മഹാേദവസന്നിധിയിൽ
െവ ് മഹാരാജാവു് തിരുമനസ്സിെല വകയായി ഇേപ്പാ
ഴും നടത്തി വരു
്. ഈ അടിയന്തിരത്തിനു ‘പട്ട
ത്താനം’ എന്നാണു് േപരു പറ
വരുന്നതു്. ഇേപ്പാൾ
ഈ ദാനം മഹാരാജാവു് തിരുമനസ്സിെല തിനിധിയാ
യി ഏ മാനൂെരത്തി നടത്തിവരുന്നതു് വഞ്ഞി ഴത്ത
രാനാണു്. ഇതിേല ് ത രാനു ചില അനുഭവങ്ങൾ
കൽപി വച്ചി മു ്.

ഏ മാനൂർ േക്ഷ ത്തിെല ബലിക്കൽ രയിൽ
വലിയ ബലിക്കല്ലിെന്റ പടിഞ്ഞാറുവശത്തായി ഒരു
വലിയ തൂ വിള
്. അതു േമൽത്തട്ടിേന്മൽ ഒരു
കുറ്റിയും വളയും തറ ് അതിേന്മലാണു് തൂക്കിയിരി ന്ന
തു്. ആ വിളക്കിനു് സാധാരണയായി പറ
വരുന്ന
േപരു് ‘വലിയ വിള ്’ എന്നാണു്. അതു് വാടാവിള
ക്കായി എ ം അേഹാരാ ം കത്തിെക്കാ തെന്ന
നിൽ
. ആ വിള വക ് േദവസ്വത്തിൽ നി ം
യാെതാരു െചലവും പതിവില്ല. ആ വിള വകയ്ക്കായി
വഴിപാടായി ് വരുന്ന എണ്ണെകാ ് ആ െചലവു് നട
െണ്ട ് മാ മല്ല, ആ േതാറും 100-150 േചാതന
എണ്ണവീതം മിച്ചം വരു
്. ഏ മാനൂർ വലിയ
വിള ് െകാളുത്തി ക ാധാനമായി ള്ള ഒരു വഴിപാ
ടാണു്. ബാേധാപ വമുള്ളവർ അവിെട ഭജനമിരി ക
േയാ ദർശനത്തിനായി നടയിൽ െച കേയാ െചയ്താൽ
തുള്ളി സത്യംെച ് ഒഴി
േപാകുക സാധാരണമാ
ണു്. അങ്ങെന സത്യം െച ന്നെതല്ലാം ഈ വലിയ
വിള ് പിടിച്ചാണു്. ഈ വിളക്കിെന്റ അടിത്തട്ടിനു്
മുകളിലായി ഒരു മൂടിയു ്. അതിേന്മൽ ദീപജ്വാല തട്ടി
എല്ലാേയ്പാഴും മഷി പിടിച്ചിരി ം. ആ മഷിെയടു
കെണ്ണഴുതിയാൽ സകലവിധ േന േരാഗങ്ങളും മ ള്ള
വ്യാധികളും ശമി െമ ള്ളതു സിദ്ധമാണു്. പല
വിധത്തിലുള്ള ചികിത്സകൾ െചയ്തി ം േഭദമാകാത്ത
േന േരാഗങ്ങൾ ഈ മഷിെയടു ് കെണ്ണഴുതിയി ്
പലർ ം േഭദമായി
്. ഇ കാരെമല്ലാം മാഹാത്മ്യമു
ള്ള ഈ വിള ് ഇവിെട വ േചർന്നെതങ്ങെനയാെണ
കൂടി വായനക്കാർ അറിഞ്ഞിരിേക്കണ്ടതാകയാൽ
അതു താെഴ പറ
െകാ
.
ഏ മാനൂർ മഹാേക്ഷ ം ജീർേണ്ണാദ്ധാരണാർ
ത്ഥം െകാല്ലം 717-ആമാ ് അനുജ്ഞ വാങ്ങി പണി
ആരംഭി കയും 721-ആമാ ് പണി കഴി
്
വ്യകലശം മുതലായവ നട കയും െച . നാലാം
കലശം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഊരാൺമക്കാരും സമുദായ
വും േക്ഷ സംബന്ധികളും മ ം കൃതാർത്ഥതേയാടും
സേന്താഷേത്താടുംകൂടി പടിഞ്ഞാേറ േഗാപുരത്തിങ്കൽ
ടി അമ്പലം പണിയും കലശവും നിശ്ചിതകാല ്
തെന്ന നി യാസം കഴി
കൂടിയതിെന റി ം
മഹാേദവെന്റ മാഹാത്മ്യെത്തപ്പറ്റിയും മ ം ഓേരാ
പറ
െകാ ് നിന്ന സമയം ദാരി ്യേദവതയുെട
മൂർത്തിേയാ എ േതാ മാറു് ാകൃതേവഷനായ ഒരു
മൂശാരി േമൽപറഞ്ഞ കാരം അടിത്തട്ടിനു മുകളിൽ ഒരു
മൂടിയും തറ തൂക്കാനുള്ള കുറ്റി, വളയം, തുടൽ ഇവയുള്ള
തുമായ ഒരു വലിയ തൂ വിള ് അവിെട െകാ വ
വച്ചി ് “ഈ വിള ് ഇവിെട എടു െകാ ് എനി
വല്ലതും തരണം. ഇന്നതു കിട്ടണെമന്നില്ല; ഇന്നെത്ത
െചലവിനുള്ള വക കിട്ടിയാലും മതി. ഈ വിള വളെര
മാഹാത്മ്യമുള്ളതാണു്. ഇവിെട എടുക്കാെതയിരിക്കരുതു്
” എ പറ
. അേപ്പാൾ അവിെട കൂടിയിരുന്നവ
രിൽ ഒരാൾ, “ഈ വിളക്കിെന്റ മാഹാത്മ്യെമന്താണു്?
ഇതിൽ എണ്ണ ഒഴിക്കാെത ക േമാ?” എ േചാദി .
അതിനുത്തരമായി മൂശാരി, “ഏ മാനൂർ മഹാേദവെന്റ
മാഹാത്മ്യം െകാ ് അങ്ങെനയും വേന്നക്കാം” എ
പറ
. അവിെട കൂടിയിരുന്നവർ ഓേരാരുത്തരും ആ
വിളെക്കടു ് മാറ്റിെവയ്ക്കാൻ േനാക്കീ സാധിച്ചില്ല.
അേപ്പാൾ ഒരാൾ, “ര േപെരടുത്താൽ െപാങ്ങാത്ത
ഈ വിള ് ഇവിെട എവിെടയാണു് തൂ ന്നതു?
ഇതിനടു ് തൂ ന്നതാരാണു്? ഇതു് അസാദ്ധ്യമായ
കാര്യമാണു്” എ പറ
.
ഈ സമയം ഊരാൺമക്കാരായ ന രിമാരിൽ
ഒരാൾ ഉറെക്ക അട്ടഹസി െകാ ് തുള്ളിയുറ
്
െച ് ഇടതുൈകെകാ ് ആ വിള നി യാസം
എടു െകാ ് ബലിക്കൽ രയിേല ് ഓടിേപ്പായി.
പിന്നാെല അവിെട കൂടിയിരുന്ന ജനങ്ങളും െച .
അവർ അവിെടെയത്തിയേപ്പാൾ വലിയ ബലിക്കല്ലി
േനാടടു ് പടിഞ്ഞാറുഭാഗത്തായി േമൽത്തട്ടിേന്മൽ
കുറ്റിയും വളയവും തറ വിള തൂക്കിയിരി ന്നതായും
തുള്ളിയ ന രി സ്വേബാധേത്താടു കൂടി സ്വസ്ഥനായി
അവിെട നിൽ ന്നതായും ക . ഉടെന ചിലർ, ‘ഈ
വിള ് ഇേപ്പാൾ തെന്ന കത്തിക്കണം’ എ പറ
്
എണ്ണയും തിരിയും െകാ വ . തിരി വിളക്കിലി ്
എണ്ണെയാഴി ന്നതിനു മുമ്പായി അതിഭയങ്കരമായ ഒരു
ഇടിയും മിന്നലുമുണ്ടായി. അേതാടുകൂടി അവിെട ടിയി
രുന്നവർെക്കല്ലാം കുറ ് സമയേത്ത ക കാണാൻ
വയ്യാെതയായിേപ്പായി. എല്ലാവർ ം ക കാണാ
റായേപ്പാൾ വിളക്കിൽ എണ്ണ നിറഞ്ഞിരി ന്നതായും
വിള ് ക ന്നതായും ക ്. െകാ െച െവച്ച
എണ്ണ മുഴുവനും അവിെടത്തെന്ന ഇരി
മുണ്ടായിരു
. ഇ കാരമാണു് ഈ വലിയ വിളക്കിെന്റ ആഗമം.
എല്ലാവരും വിസ്മയാകുലരായി കുറ േനരം നിന്ന
തിെന്റ േശഷം അവർ ് മൂശാരിയുെട കാര്യം ഓർമവ
. ‘അവനു വല്ലതും െകാടുത്തയയ്ക്കണം. അവെനാരു
പാവമാണു്. േനരം ൈവകി ടങ്ങി. അവനു് അത്താ
ഴത്തിനു് ഇവിെടനി ് വല്ലതും കിട്ടി െകാ െചന്നി ്
േവണമായിരി ം’ എ പറ
െകാ ് എല്ലാവരും
വീ ം േഗാപുരത്തിങ്കെലത്തി. മൂശാരിെയ അവിെട
ക്കാണാഞ്ഞി നാലു ദിക്കിേല ം ആളുകെള അയ ്
അേന്വഷിപ്പി . അവിെടെയ ം അവെന കണ്ടില്ല.
അവൻ ഏതു ദി കാരെനേന്നാ എവിെടനി വ
എേന്നാ എേങ്ങാ േപായി എേന്നാ അറിയാൻ േപാലും
കഴിഞ്ഞില്ല. അതുെകാ ് അവൻ േകവലം ഒരു മൂശാരി
അല്ലായിരു എ ം ഒരു ദിവ്യനായിരു എ ം
എല്ലാവരും തീർച്ചെപ്പടുത്തി. ര േപർകൂടിപ്പിടിച്ചാൽ
നീക്കിെവയ്ക്കാൻ കഴിയാത്തതായ ആ വിള ് അവൻ
തനി ് എടു െകാ വന്നേപ്പാൾത്തെന്ന അവൻ
േകവലെമാരു മനുഷ്യനെല്ല ് അറിേയണ്ടതായിരു
. അേപ്പാൾ അതിെന റി ് ആരും ഓർത്തില്ല
എേന്നയു .
ഇങ്ങെന ഏ മാനൂർ മഹാേദവെന്റ മാഹാത്മ്യ
ത്താൽ അവിെടയുണ്ടായി ള്ള അ തങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ
ഒരിക്കലും അവസാനി കയില്ല. അതിനാൽ ഈ അടു
ത്ത കാല ണ്ടായ ഒര തസംഗതികൂടി പറഞ്ഞി ്
ഈ ഉപന്യാസെത്ത സമാപിപ്പിക്കാെമ വിചാരി
.
വേയാവൃദ്ധനായ ഒരു പരേദശ ാഹ്മണൻ േചർ
ത്തെലയുള്ള ധനവാനായ ഒരു തിരുമുൽപാടിെന്റ
അടുക്കൽെച ്, “എെന്റ ൈകവശം ആയിരം രൂപ
യു ്. ഇതു് എെന്റ െചറുപ്പം മുതൽ ഓേരാ സ്ഥല
ങ്ങളിൽ സദ്യ േദഹണ്ഡം (പാചകവൃത്തി) കഴി ം
തി ഹം വാങ്ങിയും മ ം വളെര കഷ്ടെപ്പ സമ്പാ
ദിച്ചതാണു്. ഇതല്ലാെത എനി
േവെറയാെതാരു
സമ്പാദ്യവുമില്ല. ഇേപ്പാൾ എനി ് അധ്വാനിക്കാൻ
േശഷിയില്ലാെതയായിരി
. ര മൂ കുട്ടികളുള്ള
വർ ് ഒ ം െചയ്വാൻ ായമായിട്ടില്ല. ഭാര്യ ് േദ
ഹത്തിനു നല്ല സുഖമില്ല. ഈ പണത്തിെന്റ പലിശെകാ
േവണം നിത്യവൃത്തി കഴി
കൂടാൻ. അതിനാൽ
ഈ രൂപ ഇവിടു ് ആർെക്കങ്കിലും െകാടു ് പലിശ
ഈടാക്കിത്ത ് ഈ പാവെപ്പട്ട ാഹ്മണകുടുംബെത്ത
ഇവിടു രക്ഷിക്കണം. മറ്റാരുെട ൈകവശവും െകാടു
ക്കാൻ എനി വിശ്വാസമില്ല. ഇവിെട ഏർപ്പാടുള്ളവർ
ധാരാളമുള്ളതുെകാ ് ഇവിെട ് ഇെതാരു ബുദ്ധിമുട്ടായി
വരികയുമില്ലേല്ലാ” എ പറ
. അതുേക തിരുമുൽ
പാടു്, “ഇതു വാങ്ങി ആർെക്കങ്കിലും െകാടു ് ശരിയായ
മാണം വാ കയും ആ േതാറും മുറ പലിശ വാ
ങ്ങി അേങ്ങ തരികയും അതിെനാെക്ക കണെക്ക
ഴുതുകയും മ ം യാസമുള്ള കാര്യമാണു്. ചിലർ ്
െകാടുത്തി കിട്ടാെത വന്നാൽ അന്യായം െകാടു ്
ഈടാേക്കണ്ടാതായും വരും. അേപ്പാൾ കുേറെശ്ശ പാെഴ്ച
ലവും ബുദ്ധിമു ം േവണ്ടിവേന്ന ം. ചിലേപ്പാൾ പണം
പലിശ േപാകാെത ഇരിപ്പായിേപ്പായാലും ഞാൻ
അേങ്ങ പലിശ തരണമേല്ലാ. അെതനി
നഷ്ട
കാരണമായിത്തീരുമേല്ലാ. ഇങ്ങെനെയാെക്കയാണു്
പരമാർത്ഥസ്ഥിതി എങ്കിലും അ ് എെന്റ അടുക്കൽ
വ ് അേപക്ഷിച്ചി ് ഞാൻ തീെര ഉേപക്ഷി ന്നതു്
കഷ്ടമാണേല്ലാ. അതിനാൽ ആയിരം രൂപ ് ആണ്ടിൽ
അറുപതു രൂപ പലിശയായി സമ്മതമുെണ്ടങ്കിൽ രൂപ
തേന്ന ; ഞാൻ എടു െകാള്ളാം. പണം പലിശ
േപാകാെത ഇവിെട ഇരു േപായാലും ഈ പലിശ
ഞാൻ തേന്നക്കാം. ഒരു ാഹ്മണകുടുംബം രക്ഷിക്കാ
നായി ് സ്വൽപം നഷ്ടവും ബുദ്ധിമു ം വന്നാലും അെതാ
ം ഒരു വലിയ കാര്യമായി ഞാൻ വിചാരി ന്നില്ല.
പലിശ ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ കൂടുതൽ േവണെമ െണ്ട
ങ്കിൽ പണം ഇവിെട േവണ്ടാ. േവെറ ആർെക്കങ്കിലും
െകാടു െകാ ” എ പറ
. പലിശ സ്വൽപം
കുറഞ്ഞാലും മുതലിനു് േദാഷം വരികയില്ലേല്ലാ എ
വിചാരി
ാഹ്മണൻ തിരുമുൽപാടു് പറഞ്ഞതുേപാെല
തെന്ന പലിശ സമ്മതി ് രൂപ െകാടു ്. തിരുമുൽ
പാടു് രൂപ ആയിരവും എണ്ണിെയടു െകാ ് അതിനു്
ാഹ്മണനു് ഒരു മാണവും എഴുതിെക്കാടു .
മാണം വാങ്ങിെക്കാ
ാഹ്മണൻ അേപ്പാൾതെന്ന
േപാവുകയും െച . പിെന്ന ആ
തികഞ്ഞേപ്പാൾ
ാഹ്മണൻ തിരുമുൽപാടിെന്റ അടുക്കെലത്തി. ഉടെന
തിരുമുൽപാടു പലിശവക ഉറുപ്പിക അറുപതും എണ്ണി
െക്കാടു കയും
ാഹ്മണൻ അതു് വാങ്ങിെക്കാ ്
രശീതു് െകാടു കയും െച .
അങ്ങെന അഞ്ചാറു െകാല്ലം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ മാണ
ത്തിനു കാലഹരണം സംഭവിക്കാറായതിനാൽ കാലഹ
രണം വരുന്നതിെന്റ തേലദിവസം ാഹ്മണൻ തിരുമുൽ
പാടിെന്റ അടുക്കൽ െച ്, “ന െട മാണത്തിനു് കാ
ലഹരണേദാഷം സംഭവിക്കാറായിരി
. അതിനാൽ
അെതാ മാറിെയഴുതിത്തന്നാൽ െകാള്ളാം. എനി ്
അവിടുെത്തേപ്പരിൽ അവിശ്വാസമുണ്ടായി ് പറയുന്നത
ല്ല. മാണത്തിനു കാലഹരണം വന്നാലും ഇവിെട േന
രുേകടു പറയുകയിെല്ല ് എനി നല്ല ൈധര്യമു ്.
എങ്കിലും മനുഷ്യാവസ്ഥയേല്ല? മാണം ശരിയായിത്ത
െന്ന ഇരിക്കെട്ട എ വിചാരി ് പറയുന്നതാണു്. ഞാൻ
അഗതിയാെണ ം എനി േവെറ സമ്പാദ്യെമാ ം
ഇെല്ല ം അറിയാമേല്ലാ” എ പറ
. അേപ്പാൾ തി
രുമുൽപാടു്, “ മാണത്തിനു നാെള കാലഹരണമാകും
എ ള്ള കാര്യം ഞാൻ ഓർ െകാ ് തെന്നയാണി
രി ന്നതു്. ഇനി മാണം മാറിെയഴുതാനും, അേങ്ങ
പലിശ ത െകാണ്ടിരിക്കാനും മ ം എെന്നെക്കാ
സാധിക്കയില്ല. ഇവിെടയുള്ള െകാടുക്കവാങ്ങലുകെളല്ലാം
തെന്ന ഇനി മതിയാക്കണെമന്നാണു് ഞാൻ വിചാരി
ന്നതു്. അേങ്ങ ് തരുവാനുള്ള ഒരാണ്ടെത്ത പലിശയും മു
തലും നാെള രാവിെല വന്നാൽ തേന്നക്കാം. പണം ഇവി
െട തയ്യാറു ്. ഒരു നൂേറാ നൂറ്റമ്പേതാ ഉറുപ്പിക മാ േമ
േപാരാെതയു . അതു നാെള രാവിെല ഉണ്ടാവും. എനി
് ഒരാൾ ഒര
റുറുപ്പിക പലിശ തരാനു ്. അതു നാ
െള കാല ് ഏഴുമണി മു ് ഇവിെട െകാ വരാെമ
ന്നാണു് അയാൾ പറഞ്ഞിരി ന്നതു്. അയാെള ഞാൻ
ഇന്നെല ൈവകുേന്നരവും ക ് പറഞ്ഞി
്”എ
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പറ
. അതു േക
ാഹ്മണൻ, “മുതൽ കുറ കാലം
കൂെട ഇവിെടത്തെന്ന നിറുത്തിയാൽ െകാള്ളാെമന്നാണു്
എെന്റ ആ ഹം” എ പറ
. “ഇനി അതിെനാ
െക്ക യാസമാണു്. അ പണം േവെറ ആർെക്കങ്കി
ലും െകാടു െകാള്ളണം. മുതലുള്ള ആളായിരി ക
യും വ ഈടു കാണി ് മാണം തരികയും െചയ്താൽ
പിെന്ന േപടിക്കാെനന്താണുള്ളതു? പണം തന്നിെല്ല
ങ്കിൽ നമുക്കീടാക്കാമേല്ലാ?” എ തിരുമുൽപാടു പറയു
കയാൽ ാഹ്മണൻ ഒടുക്കം അങ്ങെന സമ്മതി ് അന്ന
വിെടത്താമസി . പിേറ്റദിവസം കാല
മണി ഏക
േദശം എട്ടായേപ്പാൾ തിരുമുൽപ്പാടു്, “അയാൾ വന്നി
ല്ലേല്ലാ, ഞാെനാന്നിറങ്ങി അയാെള അേന്വഷിക്കെട്ട.
താമസിക്കയില്ല; ക്ഷണത്തിൽ വേന്നക്കാം. പണം അതു
കിട്ടാനിെല്ലങ്കിൽ േവെറ ഉണ്ടാകും. എങ്ങെനയായാലും
കാര്യത്തിനു് കുഴപ്പമില്ല. ഞാൻ മടങ്ങി വരുേമ്പാേഴ ം
അ ് കുളി ് ഊണുകഴിക്കണം. പണവും െകാ േപാ
കുേമ്പാൾ കുളിക്കാനുമുണ്ണാനുമായി വഴി വല്ല സ്ഥല
ം കയറുന്നതു് ശരിയല്ല; വല്ലതും അനർഥമുണ്ടായാൽ
വിഷമമാണു്. കാലം കലിയുഗമേല്ല? ഇേപ്പാൾ ആെരയും
വിശ്വസിക്കാൻ പാടില്ല. പണം ആെളെക്കാല്ലിയാണു്;
നല്ലേപാെല സൂക്ഷിക്കണം. ‘സൂക്ഷിച്ചാൽ ദുഃഖിേക്കണ്ട’
എ ണ്ടേല്ലാ” എ പറഞ്ഞി ് അവിെടനി ് ഇറങ്ങി
േപ്പായി.
ാഹ്മണൻ കുളിയും ഊണും കഴി തിരുമുൽ
പ്പാടിെന്റ വരവിെനത്തെന്ന തീക്ഷി െകാണ്ടിരു .
േനരം പ മണിയായി. പ
മണിയായി, ര മ
ണിയായി. തിരുമുൽപ്പാടിെനക്കാണുന്നില്ല. അേപ്പാൾ
ാഹ്മണനു് കുേറെശ്ശ ദുശ്ശങ്ക തുടങ്ങി. അ
മാണം
മാറിെയഴുതുകേയാ അന്യായം േകാടതിയിൽ െകാടു ക
േയാ െചയ്തിെല്ലങ്കിൽ കാലഹരണമാവും. സംഖ്യ ആയി
രം രൂപാ ് േമലുള്ളതിനാൽ അന്യായം െകാടുക്കണെമ
ങ്കിൽ ആല ഴ ജില്ലാേക്കാർട്ടിൽ േവണം. ര മണി ്
തെന്ന േപായാലും കേച്ചരി പിരിയുന്നതിനുമു ് ആല
ഴെച്ച ് അന്യായെമഴുതി ് േകാടതിയിൽ െകാടു ന്ന
കാര്യം അസാധ്യമാണേല്ലാ. അതിനാൽ ാഹ്മണൻ
മനസ്സിെല വ്യസനവും പരി മവും പുറ കാണിക്കാെത
ൈധര്യേത്താടുകൂടി അവിെടത്തെന്നയിരു .
ഏകേദശം മൂ മണിയായേപ്പാൾ തിരുമുൽപ്പാടു്
മടങ്ങിെയത്തി. അേദ്ദഹം അതുവെര കുളി കയും ഉ
കയും ഉണ്ടായിട്ടില്ലായിരു . അതിനാൽ ഗൃഹത്തിെല
ത്തിയ ക്ഷണത്തിൽ ഒ ം മിണ്ടാെത കുളിക്കാനുമുണ്ണാ
നും േപായി. കുളിയും ഊണും കഴിഞ്ഞേപ്പാേഴ ം േനര
േമകേദശം മണി നാലരേയാളമായി. അേപ്പാൾ പുറ ്
ാഹ്മണെന്റ അടുക്കൽ വ . “പണത്തിനായി ഓടി
നടന്നതുെകാ ് കുളിക്കാനും ഉണ്ണാനും ഒ ം ഒത്തില്ല.
ഇ ഞാൻ ഇേപ്പാഴാണു് ഊണു കഴിച്ചതു്. ഇങ്ങെന
ഒരു കഷ്ടപ്പാടു് എനി ് ഇതിനുമു ് ഒരിക്കലുമുണ്ടായിട്ടി
ല്ല. അതുെകാ ് തരേക്കെടാ മില്ല. ഇ ് ഏെതങ്കി
ലും േനരം ൈവകിയേല്ലാ. നാെള േനരെത്ത ഏർപ്പാടു
തീർേത്തക്കാം” എ പറ
. തിരുമുൽപ്പാടു് പറഞ്ഞ
തിെന വിശ്വസി ്
ാഹ്മണൻ അവിെടത്താമസി .
പിേറ്റദിവസം കാലേത്ത തിരുമുൽപ്പാടു് ഉറക്കമുണർ
പുറ
വ ് ാഹ്മണേനാടു് “ മാണെമടു , േനാക്ക
െട്ട” എ പറ
. ഉടെന അേദ്ദഹം മാണെമടു
െകാടു ്. തിരുമുൽപ്പാടു് മാണം വാങ്ങി േനാക്കീ ്,
“േഹ! ഈ മാണത്തിനു കാലഹരണം വ േപായ
േല്ലാ. കാലഹരണം വന്ന മാണത്തിനു പണം െകാ
ടു ക ഇവിെട പതിവില്ല. എനിക്കാരും തരാറുമില്ല.
അതിനാൽ പണത്തിനായി ഇനി താമസിക്കണെമന്നി
ല്ല. അേങ്ങ േപാകാം” എ പറ
. ഇതു േകട്ടി ്
തിരുമുൽപ്പാടു് േനരംേപാ പറയുകയാെണ വിചാ
രി
ാഹ്മണൻ “േഹ േനരംേപാ പറയാെത പണം
ത ് എെന്ന അയക്കണം. േനരം പുലരു . ഇനിയും
ഇവിെട താമസിക്കാൻ എനി നിവൃത്തിയില്ല” എ
പറ
. “താമസിക്കണെമന്നില്ല എ ഞാൻ പറഞ്ഞി
േല്ല? ഇങ്ങെനയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ േനരംേപാ ് പറ
യുക എനി ് പതിവില്ല ഞാൻ കാര്യമാണു് പറഞ്ഞതു്.
കാലഹരണം വന്ന മാണ കാരമുള്ള പണം തരാൻ
ഞാൻ തയ്യാറല്ല. ഇതു തീർച്ചയാണു്” എ തിരുമുൽപ്പാ
ടു് െഗൗരവഭാവേത്താടുകൂടി വീ ം പറഞ്ഞേപാൾ ാ
ഹ്മണനുണ്ടായ മനസ്താപം എ മാ െമ പറയാൻ
യാസം. അേദ്ദഹം വ്യസനസേമതം വീ ം വളെര
െയാെക്ക പറ
േനാക്കി. യാെതാരു ഫലവുമുണ്ടായി
ല്ല. തിരുമുൽപ്പാടു പണം െകാടു കയിെല്ല തീർച്ച
യായേപ്പാൾ ആ സാധു കര
െകാ ് അവിെടനി ്
ഇറങ്ങിേപ്പായി. ഉടെന ഒരു േതാണിയിൽക്കയറി കായ
ലിനു് കിഴേക്കക്കരയിലിറങ്ങി ൈവക്ക ് െച ് കുളി
യും നിത്യകർമാനുഷ്ടാനവും കഴി ് േക്ഷ ത്തിെലത്തി
ൈവക്കത്തപ്പെന െതാഴുതി മണ്ഡപത്തിൽ കയറി ജപി
െകാണ്ടിരു . സദ്യ ് ഇലെവ തുടങ്ങീ ം അേദ്ദഹം
അവിെട നി ് എണീറ്റില്ല. ഊണു കഴിക്കാനായി പല
രും െച വിളിച്ചി ം അേദ്ദഹം േപായില്ല. ജലപാനം
േപാലും കഴിക്കാെത അേദ്ദഹം അവിെടത്തെന്ന ഇരു
. േനരം സന്ധ്യയായേപ്പാൾ േപായി സന്ധ്യാവന്ദനം
കഴി തിരി വ . പിെന്നയും മണ്ഡപത്തിൽക്കയ
റി ജപി െകാണ്ടിരു . അത്താഴശ്ശീേവലി കഴി
്
അമ്പലമടയ്ക്കാറായേപ്പാൾ ചിലർ െച പുറത്തിറങ്ങി
േപ്പാകണെമ പറഞ്ഞതിനാൽ അേദ്ദഹം അവിെട
നിന്നിറങ്ങി െകാടിമര വട്ടിൽ െചന്നിരു . കുറ കഴി
ഞ്ഞേപ്പാൾ േക്ഷ ം കാവൽക്കാർ െച ് അവിെടനി
മിറങ്ങി മതിൽ പുറ
േപാകണെമ പറയുകയാൽ
അേദ്ദഹം േപായി കിഴേക്ക േഗാപുരത്തിെന്റ പുറേത്ത
ത്തറയിൽ െചന്നിരു . േനരം രാ ി ഏകേദശം പ
മണിയായേപ്പാൾ ഇരിക്കാൻ വയ്യാെതയായി ് അേദ്ദഹം
അവിെടക്കിട . വ്യസനം െകാ ് ഉറക്കം വന്നിെല്ല
ങ്കിലും വിശ ം ക്ഷീണവും െകാ ് അേദ്ദഹം കണ്ണട ്
സ്വൽപെമാ മയങ്ങി. അേപ്പാൾ ഒരു വൃദ്ധ ാഹ്മണൻ
അേദ്ദഹത്തിെന്റ അടുക്കൽ െച ് “ഇവിെട പട്ടിണി കി
ടക്കാൻ പാടില്ല അ ് ഏ മാനൂർെച ് സങ്കടം പറയൂ.
ഏ മാനൂർ േദവൻ നിവൃത്തിയുണ്ടാക്കിത്തരും” എ
പറഞ്ഞതായി അേദ്ദഹത്തിനു് േതാന്നി. ഉടെന ക
തുറ ് േനാക്കീ ് അവിെടെയ ം ആെരയും കണ്ടില്ല.
ഇതു് ൈവക്കത്തപ്പെന്റ അരുളപ്പാടുതെന്നയാണു് എ
നിശ്ചയി ് അേദ്ദഹം അവിെടനിെന്നണീ ് പതുെക്ക
നട തുടങ്ങി. പിേറ്റദിവസം കാലെത്ത ഏകേദശം എ
മണിയായേപ്പാേഴ ം അേദ്ദഹം ഒരുവിധത്തിൽ ഏ മാ
നൂെരത്തി. ഉടെന േപായി ളി ് നിത്യകർമാദികൾ
കഴി െകാ ് േക്ഷ ത്തിെലത്തി. മഹാേദവെന വന്ദി
ച്ചി മണ്ഡപത്തിലിരു ജപം തുടങ്ങി. നമസ്കാരമൂണു
കാലമായേപ്പാൾ പലരും െച വിളിച്ചി ം അേദ്ദഹം
േപാകാെത ജപി െകാ തെന്ന ഇരു . അേദ്ദഹം
അങ്ങെന ഇരിക്കെട്ട! ഇനി നമു തിരുമുൽപ്പാടിെന്റ
സ്ഥിതി എങ്ങെനയിരി
എ േനാക്കാം.
ാഹ്മണൻ ഏ മാനൂെരത്തിയ ദിവസം കാല
പ മണി യായേപ്പാൾ തിരുമുൽപ്പടിനു് മുളകര േതച്ച
തുേപാെലേയാ ഉമിത്തീയിലിട്ടതുേപാെലേയാ ഇന്നവി
ധെമ പറയാൻ വയ്യാത്തവിധം േദഹമാസകലം ഒരു
നീറ്റലും പുകച്ചിലും തുടങ്ങി. അതു േമണ വർദ്ധി ്
തിരുമുൽപ്പാടിനു് ഇരിക്കാനും കിടക്കാനും കുളിക്കാനും
ഉണ്ണാനും ഒ ം വയ്യാത്ത വിധത്തിലായി. ഉടെന ൈവ
ദ്യന്മാരും മ വാദികളുെമാെക്കെയത്തി ചികിത്സകളും
മ വാദങ്ങളുെമാെക്ക ടങ്ങി. അവെരല്ലാവരും പഠി
ച്ച വിദ്യകെളാെക്ക േയാഗിച്ചി ം അേദ്ദഹത്തിനു സു
ഖേക്കടുകൂടിവന്നതല്ലാെത േലശം േപാലും കുറഞ്ഞില്ല.
പിെന്ന സിദ്ധനായ കായിക്കര േമനവെന വരുത്തി
ശ്നം വയ്പി ് േനാക്കിച്ചേപ്പാൾ ധനസംബന്ധമായ ഒരു
കാര്യത്തിനായി ഒരു
ാഹ്മണൻ െച ് ഏ മാനൂർ
മഹാേദവെന ശരണം ാപിച്ചിരി ന്നതിനാൽ ആ
മഹാേദവെന്റ േകാപം നിമിത്തമാണു് ഈ സുഖേക്കടു
ണ്ടായിരി ന്നെത ം,
ാഹ്മണനു െകാടുക്കാനുള്ള
സംഖ്യ െകാടു
ക്ഷമായാചനം െച കയും അ യും
സംഖ്യ ഭണ്ഡാരത്തിലി മഹാേദവെന വന്ദി കയും
െചയ്യാെത സുഖേക്കടു േഭദമാവുകയിെല്ല ം അങ്ങെന
െചയ്താൽ ഉടെന സുഖമാകുെമ ം വിധി . ഉടെന തി
രുമുൽപ്പാടു് ആയിരത്തി ഒരുനൂറു രൂപ വീതം ര കിഴി
െകട്ടിെയടുപ്പിചുെകാ ് ഒരു േതാണിയിൽ കയറി പുറ
െപ്പ ് ഏ മാനൂർ സമീപം അതിര ഴെയത്തി കര
യ്ക്കിറങ്ങി നട ് ഏ മാനൂർ െച േചർ . അേദ്ദഹം
കുളി ് അമ്പലത്തിൽ െചന്നേപ്പാൾ ഉത്തമർണ്ണനായ
ാഹ്മണൻ മണ്ഡപത്തിൽ ജപി െകാണ്ടിരി ന്നതു്
ക ് ഒരു കിഴി അേദ്ദഹത്തിെന്റ മുമ്പിൽ വ നമസ്ക
രി ് ക്ഷമായാചനം െച കയും മേറ്റക്കിഴിയിെല സം
ഖ്യ ഭണ്ഡാരത്തിലി ് മഹാേദവെന വന്ദി കയും െച
. ഇ യും െച കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ തിരുമുൽപ്പാടിനു് സു
ഖേക്കെടാെക്ക മാറി പൂർണ്ണസുഖമായി.
ാഹ്മണനു്
മനസ്താപം തീർ ് സേന്താഷമായി. അേദ്ദഹം കിഴിയ
ഴി ് എണ്ണിേനാക്കി ആയിരം രൂപെയടു കയും നൂറു
രൂപ ഭണ്ഡാരത്തിലിടുകയും െച . പിെന്ന അേദ്ദഹവും
തിരുമുൽപ്പാടും േപായി ഊണു കഴി ് വീ ം നടയ്ക്കൽ
െച ് മഹാേദവെന വന്ദിച്ചി ് അവരവരുെട േദശങ്ങ
ളിേല മടങ്ങിേപ്പായി. ആയിരത്തി അറുപതു രൂപ
െകാടുേക്കണ്ടതു് െകാടുക്കാെതയിരുന്ന തിരുമുൽപ്പാടിനു്
ആയിരത്തി ഒരുനൂറ്റി നാൽപതു രൂപ നഷ്ടവും െകാടുേക്ക
ണ്ടതു് െകാടുപ്പിച്ച ഏ മാനൂർ മഹാേദവനു ആയിരത്തി
ഇരു റു രൂപ ലാഭവുമായി. ഇ കാരെമാെക്കയാണു്
ഏ മാനൂർ മഹാേദവെന്റ മാഹാത്മ്യം. ആ േദവസ്വം തി
രുവതാംകൂർ സർക്കാരിൽ േചർത്തേപ്പാൾ അവിടുെത്ത
നിത്യനിദാനാദികൾ ് മു ണ്ടായിരുന്ന പതിവിൽ വള
െര കുറച്ചി
്. കാലേഭദം െകാ ് അവിടുെത്ത പൂജാ
കർമാദികൾ ് വളെര ൈവകല്യവും വന്നി
്. എങ്കി
ലും േദവസാന്നിധ്യത്തിനു് ഇേപ്പാഴും അവിെട യാെതാരു
കുറവും വന്നിട്ടില്ല.
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േതാലകവി
ഇേദ്ദഹം ഒരു മലയാള
ാഹ്മണകുലത്തിൽ ജനിച്ച
ആളായിരു
എന്നല്ലാെത ഇേദ്ദഹത്തിെന്റ ഇല്ലം
എവിെടയായിരു െവ ം സാക്ഷാൽ േപെരന്തായി
രു െവ ം ജീവിച്ചിരുന്ന കാലേമെത ം മ മറിയുന്ന
തിനു് ശരിയായ ലഷ്യെമാ ം കാണുന്നില്ല. എങ്കിലും
ഇേദ്ദഹം അഭിേഷകം, തപതീസംവരണം, സുഭ ാധന
ഞ്ജയം എന്നീ നാടകങ്ങളുെടയും ആശ്ചര്യമഞ്ജരി എന്ന
ഗദ്യ ബന്ധത്തിെന്റയും നിർമാതാവും േകരളച വർ
ത്തിയുമായിരുന്ന ‘കുലേശഖരവർമാ’െവന്ന േചരമാൻ
െപരുമാളുെടകൂെട േസവകനായി തിരുവഞ്ചി ള ്
താമസിച്ചിരുന്നതായി േകൾവിയു ്. അതിനാൽ േതാ
ലകവി ജീവിച്ചിരുന്നതു് ആ േചരമാൻ െപരുമാളുെട കാ
ലത്തായിരു എ വിചാരിക്കാം. േതാലകവിയുെട
കുടുംബവും വംശ്യന്മാരും ഇേപ്പാൾ ഇെല്ല ് തീർച്ചയാ
ണു്. അേദ്ദഹത്തിെന്റ ചരി ം വിചാരിച്ചാൽ അെതാ
മുണ്ടായിരിക്കാൻ മാർഗവുമില്ല. േതാലകവി ഉപനയനം
കഴി
് ഹ്മചാരിയായിരുന്ന കാല തെന്ന അേദ്ദ
ഹത്തിെന്റ അച്ഛൻ മരി . പിെന്ന ആ കുടുംബത്തിൽ
അേദ്ദഹവും വിധവയായ അമ്മയും മാ േമ ഉണ്ടായിരു
. േതാലകവി വിവാഹം കഴിച്ചിരുന്നില്ല. പിെന്ന
ആ വംശം വർദ്ധിക്കാനിടയില്ലേല്ലാ.
േതാലകവി െചറുപ്പത്തിൽത്തെന്ന ബുദ്ധിയും യു
ക്തിയുമുള്ള ആളും ഫലിതക്കാരനും പരിഹാസശീലനു
മായിരു . ഒരു ദിവസം അേദ്ദഹം അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ഇല്ല ് ഊണുകഴി െകാ ം അമ്മ വിളമ്പിെക്കാടു
െകാ മിരുന്ന സമയം അവിെട ദാസ്യ വൃത്തികൾ
െച താമസിച്ചിരുന്ന ‘ചക്കി’ എ േപരായ വൃഷലി
ഇെതാരു നല്ല അവസരമാെണ കരുതി െന േമാ
ഷ്ടിെച്ചടുക്കാനായി പത്തായത്തിൽ കയറി. േതാലനും
അമ്മയും അടുക്കളയിലായിരുന്നതിനാൽ ആരും കാണു
കയിെല്ല ് വിചാരിച്ചാണു് അവൾ ആ തരം േനാക്കി
പത്തായത്തിൽ കയറിയതു്. എങ്കിലും േതാലൻ അതു
ക .
ഹ്മചാരികൾ ഉണ്ടിരി േമ്പാൾ മിണ്ടരു
െത ം അഥവാ വല്ലതും സംസാരി കയാെണങ്കിൽ
അതു് സം തത്തിേല ആകാവൂ എ ം മലയാള ാ
ഹ്മണരുെട ഇടയിൽ ഒരു ചട്ടമു ്. േതാലനു് സം ത
ഭാഷാജ്ഞാനമില്ലായിരുന്നതിനാൽ ഒരു സമയം അേദ്ദ
ഹം കണ്ടാലും തത്ക്കാലെമാ ം മി കയിെല്ല ള്ള
വിചാരവും ചക്കി ് ഉണ്ടായിരു . എന്നാൽ േതാലൻ
ഇതു കണ്ടി മിണ്ടാെതയിരുന്നില്ല. അേദ്ദഹത്തിനു
ഗീർവ്വാണഭാഷാജ്ഞാനമില്ലായിരു െവങ്കിലും തൽ
ക്കാലാവശ്യത്തിനായി അേദ്ദഹം തെന്റ യുക്തിെകാ ം
ബുദ്ധിെകാ ം ചില വാ കൾ സൃഷ്ടിച്ചാണു് സംസാരി
ച്ചതു്. അതു് ‘പനസി ദശായാം പാശി’ എന്നായിരു .
പനസം എ പറഞ്ഞാൽ ചക്ക എ ം ദശ എ
പറഞ്ഞാൽ പ ് എ ം പാശം എ പറഞ്ഞാൽ
കയറു് എ ം അർത്ഥമുള്ളതിനാൽ പനസി എ
പറഞ്ഞാൽ ചക്കി എ ം ദശായാം എ പറഞ്ഞാൽ
പത്തായത്തിെല ം പാശി എ പറഞ്ഞാൽ കയറി
എ ം അർത്ഥം സിദ്ധി െമ യുക്തിെകാ ് നിശ്ച
യിച്ചാണു് അേദ്ദഹം ഇങ്ങെന പറഞ്ഞതു്. േതാലെന്റ
അമ്മയും പു െനേപ്പാെലത്തെന്ന ബുദ്ധിയും യുക്തിയുമു
ള്ള കൂട്ടത്തിലായിരു . അതിനാൽ ആ അന്തർജനം
പു ൻ പറഞ്ഞതിെന്റ അർത്ഥം മനസ്സിലാ കയും
ഉടൻ ഓടിെച്ച ് ചക്കിയുെട കളവു് ക പിടി കയും
െച എങ്കിലും ‘ഇനി േമലാൽ ഇങ്ങെന െചയ്യരുെത’ ം
പറ
ശാസിച്ചതല്ലാെത ആ അന്തർജനം ചിരപരിചി
തയും അനന്യശരണയുമായിരുന്ന ആ വൃഷലിെയ ഉേപ
ക്ഷിച്ചില്ല. അതിനാൽ അവൾ പിെന്നയും യഥാപൂർവ്വം
അവിെടത്തെന്ന താമസി . എങ്കിലും അക്കാലം മുതൽ
അന്തർജനവും േതാലനും േത്യകം സൂക്ഷി ് തുടങ്ങിയ
തുെകാ ് അവൾ ് അവിെടനി ് ഒ ം േമാഷ്ടിെച്ച
ടുക്കാൻ തരമില്ലാെതയായിത്തീർ . അതിനാലവൾ,
‘ ഹ്മചാരിെയ ഏതു വിധവും സ്വാധീനെപ്പടുത്തണം.
ഇേദ്ദഹത്തിെന്റ സഹായം കൂടാെത ഇവിെടനി ം
യാെതാ ം ൈകക്കലാ വാൻ സാധിക്കയില്ല’ എ
വിചാരി ് അേദ്ദഹെത്ത വശെപ്പടുത്താൻ ഉത്സാഹി ്
തുടങ്ങി. ഈ ആ ഹം സാധി ന്നതിനായി അവൾ
േയാഗിച്ച ഉപായങ്ങൾ ഗൂഡമായി ചില നർമ്മാലാ
പങ്ങളും ശൃംഗാരേചഷ്ടകളും മ മായിരു . ആദ്യ
കാല ് ഇവെകാ ് വിേശഷിചു ഫലെമാ ം ഉണ്ടാ
യില്ല. എങ്കിലും േമണ േതാലനു ായം കൂടിവരികയും
അേതാടുകൂടി അേദ്ദഹത്തിനു ചക്കിയുെട േചഷ്ടകളിലും
നാട്യങ്ങളിലും രഹസ്സല്ലാപങ്ങളിലും ഒരു കൗതുകം ജനി
കയും െച . പതിനാറു വയസ്സാകാെത സമാവർത്ത
നം കഴി കൂടാ എന്നാണേല്ലാ മലയാള ാഹ്മണരുെട
നിയമം. ഈ
ഹ്മചാരി പതിനാറു വയസ്സാകുന്നതി
നു് മു ് തെന്ന മന്മഥാ ാന്തഹൃദയനായിത്തീരുകയും
ചക്കിയുെട അപാംഗവലയിലകെപ്പടുകയും അങ്ങെന
ഹ്മചര്യ തത്തിനു ഭംഗം വരു കയും അതു പലരും
അറിയുന്നതിനു് ഇടയാവുകയും െച . ഇതിനു വിധി
കാരം ായശ്ചിത്തവും മ ം െചയ്യി ് അേദ്ദഹെത്ത
ശുദ്ധീകരിെച്ചടു ന്നതിനു് അേദ്ദഹത്തിനു് അച്ഛനും
മ ം ജീവിച്ചിരി
ണ്ടായിരുന്നില്ലേല്ലാ. എ മാ
മല്ല, അേദ്ദഹം തരം കി േമ്പാെഴല്ലാം എല്ലാവെരയും
പരിഹസിക്കാറുമുണ്ടായിരുന്നതുെകാ ് സ്വജനങ്ങൾ
െക്കാെക്ക അേദ്ദഹേത്താടു വിേരാധവുമുണ്ടായിരു .
അതിനാൽ എല്ലാവരും കൂടി അേദ്ദഹെത്ത ഷ്ടനാക്കി
ക്കള
. സമാവർത്തനത്തിെന്റ കാലമായി ം ആരും
അതു് നടത്താെതയിരി കയും നട കയിെല്ല ്
തീർച്ചയാവുകയും െചയ്തേപ്പാൾ അേദ്ദഹം സ്വയേമവ
അേദ്ദഹത്തിെന്റ കഴുത്തിൽക്കിടന്നിരുന്ന േതാൽ പറി
കള
. അങ്ങെനയായിരു അേദ്ദഹത്തിെന്റ സമാ
വർത്തനം.
ാഹ്മണകുമാരന്മാെര ഉപനയി േമ്പാൾ
പൂണൂേലാടു കൂടി േതാലും (കൃഷ്ണാജിനവും) ഇടുക പതിവു
ണ്ടേല്ലാ. അതിനാൽ ഹ്മചാരികെള േതാലിട്ട ഉണ്ണി
എ ം ചിലർ പരിഹാസമായി ് േതാലൻ എ ം പറ
യാറു ്. ആ േതാൽ എടു കളയുന്നതു് സമാവർത്തന
സമയത്താണു്. ഈ ഉണ്ണി ് േതാൽ ഇട്ടതല്ലാെത മുറ
കാരം എടു ് കളയുകയുണ്ടായില്ലേല്ലാ. അതുെകാ ം
സ്വയേമവ േതാൽ പറി ് കളഞ്ഞതുെകാ ം അേദ്ദഹ
െത്ത എ ്ലാവരും േതാലൻ എ പറ
തുട കയും
ആ േപരുതെന്ന േമണ സ്ഥിരെപ്പടുകയും അതിനാൽ
അേദ്ദഹത്തിെന്റ സാക്ഷാൽ േപർ എന്തായിരു െവ
കാലാന്തരത്തിൽ ആർ ം നിശ്ചയമില്ലാെതയായി
ത്തീരുകയും െച . ഷ്ടനായിേപ്പായ അേദ്ദഹത്തിനു
സ്വജനങ്ങളായി ള്ളവരാരും െപണ്ണിെന െകാടുക്കാഞ്ഞി
ട്ടാണു് അേദ്ദഹം വിവാഹം കഴിക്കാെതയിരി കയും
അേദ്ദഹത്തിെന്റ വംശം നശി േപാവുകയും െചയ്തെത ്
വിേശഷി പറയണെമന്നില്ലേല്ലാ. ആരും െപണ്ണിെന
െകാടു കയിെല്ല തീർച്ചയായേപ്പാൾ ചക്കിെയത്ത
െന്ന അേദ്ദഹം ഭാര്യയായി സ്വീകരി .

അനന്തരം േതാലൻ യഥാ മം വിദ്യാഭ്യാസം െച
കയും അചിേരണ വലിയ വിദ്വാനും മഹാകവിയുമാ
യിത്തീരുകയും െച . എങ്കിലും അേദ്ദഹത്തിെന്റ കൃ
തിസിദ്ധമായുള്ള പരിഹാസശീലത്തിനും ഫലിേതാക്തി
ം യാെതാരു േഭദവും വന്നില്ല. ചക്കിെയ റി തെന്ന
അേദ്ദഹം വർണ്ണി പല േ ാകങ്ങളുണ്ടാക്കിയി
്.
അവയിൽ ചിലതു താെഴ േചർ
:
‘അെന്നാത്ത േപാക്കീ! കുയിെലാത്ത പാട്ടീ!
േതെനാത്ത വാക്കീ! തിലപുഷ്പമൂക്കീ!
ദരി യില്ലെത്ത യവാഗുേപാെല
നീണ്ടിട്ടിരി ം നയനദ്വയത്തീ!’
ഈ േ ാകം ചക്കി ് ഒ ം സേന്താഷകരമായില്ല.
‘എെന്ന േപാക്കീ, പാട്ടീ, വാക്കീ, മൂക്കീ എ ം മ ം പറ
യരുതു്’ എന്നവൾ പറ
. അതിനാൽ േതാലൻ നല്ല
ഭംഗിയുള്ള പദങ്ങൾ േചർ
പിെന്നെയാരു േ ാകമു
ണ്ടാക്കി. അതു്:
‘അർക്കശുഷ്കഫലേകാമളസ്തനീ!
ശർക്കരാസദൃശ ചാരുഭാഷിണീ!
ത ിരിണീദല സമാന േലാചേന!
സി േര രുചിരാമലദ േത!
ഇതു് ചക്കി ് നല്ലേപാെല േബാധി . ചക്കി േക
വലം വിഡ്ഢിയായിരു െവ ം േ ാകങ്ങളുെട അർത്ഥം
മനസ്സിലാക്കാൻ അവൾ ശക്തിയില്ലായിരു െവ ം
വിേശഷി പറയണെമന്നില്ലേല്ലാ. േതാലകവി ചക്കി
െയ വർണ്ണി ണ്ടാക്കിയ മെറ്റാരു േ ാകവും താെഴ േചർ
:
‘മുളഞ്ഞാസന സൃഷ്ടീങ്കൽ
വിള ം േചർജേലാചേന!
െപാതിെപ്പണ്ണച്ചേനാെടാത്ത
മാർജദ്വന്ദം വിരാജേത!’

ചില ആശാന്മാർ ‘വിരിഞ്ചഃ കമലാസനഃ’ എ ള്ള
തു് ‘വിരിംചക്കമലാസന’ എ െചാല്ലിെക്കാടു ് കു
ട്ടികെള പഠിപ്പി ന്നതുേകട്ടി ് ആ ആശാന്മാെര പരി
ഹസിക്കാനും തെന്റ യുക്തി കാണിക്കാനും കൂടിയാണു്
േതാലൻ ഈ േ ാകമുണ്ടാക്കിയതു്. ചക്കമലാസനനൻ
ചക്കയുെട മലം ആസനമായി ള്ളവൻ. ചക്കയുെട മലം
മുള
്.
‘വിരിഞ്ചഃ കമലാസനഃ’ എ ള്ളതു്
ഹ്മാവിെന്റ
പര്യായങ്ങളാണേല്ലാ.
ഹ്മാവിെന ‘ചക്കമലാസനൻ’
എ പറയാെമങ്കിൽ ‘മുളഞ്ഞാസനൻ’ എ ം പറയാ
െമന്നാണു് േതാലെന്റ യുക്തി. േചർ = പങ്കം. േചർജം
എ പറഞ്ഞാൽ പങ്കജം എന്നർത്ഥം. കാള റ ്
െകട്ടിയിടുന്ന ചുമടിനു് െപാതിെയ ് പറയാറുണ്ടേല്ലാ.
അേപ്പാൾ കാള റത്തിരി ന്നതിനു് െപാതിെയ ് പറ
യാെമ ് സിദ്ധി
. ശിവനും കാള റത്തിരി മ
േല്ലാ. അതിനാൽ ശിവെനയും െപാതിെയ പറയാം.
ആ െപാതിയുെട െപ ് ീപാർവതി.
ീപാർവതി
യുെട അച്ചൻ (അച്ഛൻ) ഹിമവാൻ. അേപ്പാൾ ‘െപാതി
െപ്പണ്ണച്ചേനാെടാ ്’ എ പറഞ്ഞാൽ ‘പർവത തുല്യ
മായ’ എന്നർത്ഥം. മാർജം മാറിൽ ജനിച്ചതു്. സ്തനം
എ താൽപര്യം. ഉേരാജം, വേക്ഷാജം ഇത്യാദി എന്ന
േപാെല.
ഈ േ ാകവും ചക്കി ് ഏറ്റവും സേന്താഷകരമായിരുന്ന
ഒരു േ ാകം കൂടിയുണ്ടാക്കണെമ ് അവൾ പറയുകയും
ഉടെന േതാലകവി താെഴക്കാണുന്ന കാരം ഒരു േ ാ
കമുണ്ടാക്കിെച്ചാ കയും െച .
‘വ ാംേഭാജം തു ൈകലാസവദിദമളകാലംകൃതം, െകാങ്കയുഗ്മം
വൃ ാരാേതഃ കേഠാരം കുലിശമിവപരി
ച്ഛിന്നസാരം ഗിരീണാം.
മധ്യം മേത്തഭവേത്ത പിടിയിലമരുെവാ
െന്ന യും ചി േമാർത്താൽ
മുേഗ്ദ്ധ, മൽ ാണനാേഥ, വപുരുദധിരിവാ
ബ്ഭാതി ലാവണ്യപൂർണ്ണം.’
ഇങ്ങെന ചക്കിയുെട ആവശ്യ കാരവും അല്ലാെത
യും ശൃംഗാരഹാസ്യരസ ധാനങ്ങളും ഫലിതമയങ്ങളു
മായി ള്ള അേനകം േ ാകങ്ങൾ േതാലകവി ഉണ്ടാക്കീ
്. എല്ലാത്തിെന്റയും രീതി ഇതു തെന്ന.
േതാലകവിയുെട ഭക്തിരസ ധാനങ്ങളായ േ ാക
ങ്ങൾ ഫലിതമയങ്ങളും യുക്തിെകാ ് അർത്ഥം ഹി
േക്ക ന്നവയുമാണു്. രീതി കാണിക്കാനായി ഒരു േ ാ
കം താെഴ േചർ
:
‘പല്ലിേത്താലാടയാം യസ്യ
യസ്യ പ ണ്ടര ിയ
േകാണേച്ചട്ടാഭിധാനസ്യ
അർദ്ധാർദ്ധം ണേതാസ്മ്യഹം.’
പല്ലിനു സം തത്തിൽ ദന്തെമ പറയുമേല്ലാ.
അേപ്പാൾ പല്ലി എ പറഞ്ഞാൽ ദന്തി ആന എന്നർ
ത്ഥം. പ ്രണ്ടര ആറു്. ഗംഗ എ താൽപര്യം.
േകാണു് = മു ്. േചട്ടൻ = അണ്ണൻ. േകാണേചട്ടൻ
= മുക്കണ്ണൻ. അർദ്ധാർദ്ധം = അർദ്ധത്തിെന്റ അർദ്ധം.
അർദ്ധം = പകുതി. അര എ താൽപര്യം. അതിെന്റ
അർദ്ധം കാൽ = പാദം എന്നർത്ഥം. ആനേത്താൽ
വ മായും ഗംഗ ഭാര്യയായും മുക്കണ്ണൻ എ േപേരാ
ടുകൂടിയവനുമായിരി ന്ന അവെന്റ പാദെത്ത ഞാൻ
നമസ്കരി
എ ് ആകപ്പാെടയുള്ള അർത്ഥം.
േതാലകവി ശിവെന റി തെന്ന മെറ്റാരു വന്ദന
േ ാകമുണ്ടാക്കിയി
്. അതും താെഴ േചർ
:
‘മാരാേര, തവ ദാേസാഹം
വാരി യസ്യ ജടാന്തേര
യം ാഹുരവ്യയം നിത്യം
ത ്രിേണ ം നമാമ്യഹം.’
േകവലം സം തഭാഷയിലുള്ള ഈ േ ാകത്തിലും
അേദ്ദഹം മാരാർ, വാരിയർ, എ ാൻ, ത ി എന്നിവരു
െട േപരുകൾ വരുത്തിയിരി
. ഇതും ഒരുവക ഫലി
തമാണേല്ലാ. പരപരിഹാസാർത്ഥമായി ം േതാലകവി
അേനകം േ ാകങ്ങളുണ്ടാക്കീ
്. ‘ഒന്നാേയ്ച്ചർക്കയുമാം
പദങ്ങളിടവിെട്ടെങ്ങങ്കിലും േചർത്തിടാം’ എന്നാണേല്ലാ
സം തനിയമം. ആ നിയമവും ാസം, യമകം മുത
ലായ ശബ്ദഭംഗി ം പാദപൂരണത്തിനും മ മായി നിരർ
ത്ഥകങ്ങളും അനാവശ്യകങ്ങളുമായ പദങ്ങൾ േയാഗി
ന്നതും േതാലകവി ് ഇഷ്ടമല്ല. അങ്ങെന േയാ
ഗി ന്നവെര ആേക്ഷപി ് േതാലകവി ഉണ്ടാക്കീ ള്ള
ചില േ ാകങ്ങളും താെഴ േചർ
:
ഥ ഥനന്ദാനന്ദം
പദദ്വയം നാ ജനിതനന്ദാനന്ദം
തനയം വേന്ദ വക്യാ
നിരന്വയം ദലിതദാനവേന്ദവക്യാഃ
ഈ േ ാകത്തിൽ ഥ ഥനം, ദാനന്ദം, വക്യാഃ ഈ
മൂ പദങ്ങൾ നിരർത്ഥങ്ങളും യമകത്തിനായി ് മാ ം
േചർത്തി ള്ളവയുമാണു്. േശഷമുള്ള പദങ്ങൾെകാ ്
മാ േമ കാര്യമു . ആവശ്യമില്ലാത്ത
പദങ്ങേളാടു് േചർ തെന്ന ‘പദദ്വയം നാ ’
എ ം ‘നിരന്വയം’ എ ം േയാഗി ് അവ അനാ
വശ്യകങ്ങളാെണ സൂചിപ്പി കയും െചയ്തിരി
.
അതും ഒരു സാമർത്ഥ്യമാണേല്ലാ. ഇനി ഇതുേപാെലത്ത
െന്ന േവെറാരു േ ാകം:
‘ഉത്തിേഷ്ഠാത്തിഷ്ഠ രാേജ
മുഖം ക്ഷാളയസ്വ ടഃ
ഏഷഖ ആഹ്വയേത കു
ച ൈവ തു ഹി ച ൈവ തു ഹി’
ഇവിെട ‘കു ’ എ ള്ളതിേനാടു് ‘ടഃ’ എ കൂടി
േച്ചർ ് അന്വയിക്കണം. പദങ്ങെള അ മി മായി
േയാഗിക്കാെമങ്കിൽ അക്ഷരങ്ങെളയും അങ്ങെന
േയാഗിക്കാം എന്നാണു് േതാലകവിയുെട അഭി ായം.
അ കാരം തെന്ന ‘ച, ൈവ, തു, ഹി ഇത്യാദി അനാ
വശ്യകങ്ങളായി ള്ള അവ്യയപദങ്ങൾ അ മി മായി
ഇടയ്ക്കിട ് േചർ ് േയാഗി ന്നെതന്തിനു്? എല്ലാം
കൂടി ഒരുമിച്ചിരിക്കെട്ട. ആവശ്യം േപാെല ഓേരാ പദ
ങ്ങൾ എടു ് അന്വയിക്കാമേല്ലാ’ എ വിചാരിച്ചാണു്
േതാലകവി ആ വക പദങ്ങൾ െകാ തെന്ന നാലാം പാ
ദം തീർത്തതു്. അനാവശ്യങ്ങളും അനർത്ഥങ്ങളുമായ പദ
ങ്ങെള ഔചിത്യം കൂടാെത േയാഗി ന്ന കവികൾ ്
ഈ ആേക്ഷപങ്ങൾ മർമേഭദകങ്ങളായിരി മേല്ലാ.
അന്യരുെട കൃതികൾ ് കുറ്റവും കുറവും പറയു
ന്നവർ ധാരാളവും നിരാേക്ഷപമായി കവനം നിർമി
വാൻ കഴിയുന്നവർ േലാകത്തിൽ ചുരുക്കവുമാണ
േല്ലാ. എന്നാൽ േതാലകവി അന്യന്മാരുെട കൃതികെള
ആേക്ഷപി ന്നതിനും അന്യന്മാർ ആേക്ഷപിക്കാത്ത
വിധത്തിൽ കാവ്യങ്ങൾ നിർമി ന്നതിനും കഴിയുന്ന
ആളായിരു . അേദ്ദഹം അന്വയ മത്തിനു പദങ്ങൾ
േചർ ം അനാവശ്യപദങ്ങൾ കൂടാെതയും കാവ്യം
നിർമിച്ചി
്. അതിലുള്ള േ ാകങ്ങളിൽ ഏറ്റവും
സിദ്ധമായി ള്ള ഒ താെഴ േചർ
.
‘സ്വർജാലികാനിർജരനിർഝരിണ്യാം
തദീയസൗധാ ജുഷാം വധൂനാം
ആേലാലേന
കരം നിരീക്ഷ്യ
ഝഷ മാർജാലശതം ക്ഷിപന്തി.’
ഈ കാവ്യം കൂടി ഉണ്ടാക്കിക്കഴിഞ്ഞേപ്പാേഴ ം
േതാലകവി വിശ്വവി തനായിത്തീർ . അേദ്ദഹെത്ത
‘േതാലൻ’ എ പറഞ്ഞിരുന്ന അസൂയാലുക്കളായ വി
േരാധികൾ േപാലും ‘േതാലകവി’ എ തെന്ന പറ
തുട കയും െച . ഇങ്ങെനയിരുന്ന കാലത്താണു് കു
ലേശഖരവർമ്മാെവ ് സിദ്ധനായിരുന്ന േചരമാൻ
െപരുമാൾ സം തനാടകങ്ങൾ ചാക്യാന്മാെരെക്കാ ്
അരേങ്ങറ്റം കഴിപ്പി വാൻ ഉത്സാഹി ് തുടങ്ങിയതു്.
അേദ്ദഹം ആദ്യംതെന്ന ചാക്യാന്മാെരെക്കാ ് അരേങ്ങ
റ്റം കഴിപ്പിക്കാനുത്സാഹിച്ചതു് ശാകുന്തളം നാടകമാണു്.
അരേങ്ങറ്റത്തിനു സൂതെന്റ േവഷം ധരിച്ച ചാക്യാർ ‘രാ
ജാനം മൃഗഞ്ചാവേലാക്യ’ (മൃഗമതിെനയുമാത്തചാപനാ
കും ജഗദഭിവന്ദ്യ ഭവാെനയും വിേലാക്യ) എ ള്ള ഭാഗം
യഥാ മം അഭിനയിച്ചേപ്പാൾ ആ ചാക്യാരുെട ക
െപാട്ടിേപ്പാവുകയാൽ അരേങ്ങറ്റം നടന്നില്ല. പിെന്ന
െപരുമാൾ അഭിേഷകം, തപതീസംവരണം, സുഭ ാധ
നഞ്ജയം ഇങ്ങെന മൂ നാടകങ്ങൾ സ്വയേമ നിർമി
കയും അവ ഉടെന ചാക്യാന്മാെരെക്കാ ് അരേങ്ങറ്റം
കഴിപ്പിക്കണെമ ് നിശ്ചയി കയും െച . ആ മൂ
നാടകങ്ങളിൽ ഒടുവിലുണ്ടാക്കിയ സുഭ ാധനഞ്ജയമാണു്
െപരുമാൾ ് അധികം േബാധിച്ചതു്. അതിനാൽ അതു
തെന്ന ആദ്യം അരേങ്ങറ്റം കഴിപ്പിക്കണെമ ് അേദ്ദഹം
നിശ്ചയി . എങ്കിലും അതു വിദ്വാന്മാെര ഒ േകൾപ്പി
ച്ചി േവണം ചാക്യാന്മാെര ഏൽപിക്കാെന ് അേദ്ദഹ
ത്തിനു േതാന്നി. ‘ആപരിേതാഷാദ്വി ദുഷാം ന സാധു
മേന്യ േയാഗവിജ്ഞാനം’ എ ണ്ടേല്ലാ. അതിനാൽ
േചരമാൻ െപരുമാൾ ഒരു ദിവസം തെന്റ സദസ്യന്മാരും
സമീപസ്ഥന്മാരുമായ വിദ്വാന്മാെരെയല്ലാം വിളി കൂട്ടി.
ആ സദസ്സിൽ േതാലകവിയും െച േചർന്നിരു . ആ
സഭാവാസികെള േചരമാൻ െപരുമാൾ സുഭ ാധനഞ്ജ
യം സ്വയേമവ വായി േകൾപ്പിക്കാനാരംഭി . ഒന്നാമ
ങ്കം കഴി
രണ്ടാമങ്കം വയി തുടങ്ങിയേപ്പാൾ തെന്ന
േതാലകവി കുേറെശ്ശ വിറ തുടങ്ങി. രണ്ടാമങ്കം ഏക
േദശം പകുതിയായേപ്പാൾ േതാലകവി അത ച്ചത്തിൽ
അട്ടഹസി െകാ ം ‘അേയ്യാ, എനി സഹിക്കാൻ
വേയ്യ’ എ പറ
െകാ ് ചാടിെയണീ നി െവ
ളിച്ചപ്പാടിെനേപ്പാെല തുള്ളി ടങ്ങി. സദസ്യെരല്ലാം
പരി മി ് എണീ കയും ‘ആരാണു്? കാര്യെമന്താ
ണു്?’ എ ം മ ം േചാദി കയും െച . അേപ്പാൾ
േതാലകവി ‘ഞാൻശാകുന്തളം നാടകമാണു്. എനി
ള്ള അർത്ഥകൽപ്പനകളും ഛായയുെമല്ലാമപഹരി ് സു
ഭ ാധനഞ്ജയത്തിനു് െകാടുത്തിരി
. ഇെതനി ്
സഹിക്കാവുന്നതല്ല’ എ പറ
. ഇതു േകട്ടേപ്പാൾ
ഇതു േതാലകവി േചരമാൻ െപരുമാെള പരിഹസിക്കാ
നായിെട്ടടുത്ത വിദ്യയാെണ ് സദസ്യർ മനസ്സിലാവു
കയും ചിലർ മനസ്സറിയാെത െപാട്ടിച്ചിരി േപാവുകയും
ഏതാനും േപർ തങ്ങൾ വന്ന ചിരി െപരുമാെള ഭയ
െപ്പ ് ഉള്ളിൽ ഒതു കയും െച . െപരുമാൾ ഏറ്റവും
വിഷണ്ണനായിത്തീർ ് എ ള്ളതു് പറയണെമന്നില്ല
േല്ലാ. അേദ്ദഹം േശഷം വായിക്കാൻ ശക്തനാകാെത
ലജ്ജാവനതമുഖനായി അവിെടനി ് എണീ േപായി.
ഉടെന േതാലകവിയുെട തുള്ളൽ നിൽ കയും സഭാവാ
സികെളല്ലാവരും പിരി
േപാവുകയും െച .
അ രാ ിയിൽ കിടന്നി േചരമാൻ െപരുമാൾ
് ഉറക്കം വന്നില്ല. തെന്റ നാടകങ്ങൾ വിദ്വജ്ജന
ങ്ങൾ രുചിക്കയും അവ
സിദ്ധിയും ചാരവും
സിദ്ധി കയും െച ന്നതിനു് എന്താണു് േവണ്ടെത ്
അേദ്ദഹം വളെര േനരം വിചാരി േനാക്കീ ം ശരിയായ
മാർഗ്ഗെമാ ം കണ്ടില്ല. ഒടുക്കം േതാലകവിെയ തെന്ന
വരുത്തി ആേലാചിക്കാെമ നിശ്ചയി . േചരമാൻ
െപരുമാൾ ആ രാ ിയിൽത്തെന്ന ആളയ േതാലക
വിെയ ഗൂഢമാമായി തെന്റ അടുക്കൽ വരുത്തി അേദ്ദ
ഹത്തിെന്റ അഭി ായ കാരം നാടകാഭിനയത്തിനുേവ
ന്ന മുറകെളല്ലാം വ്യവസ്ഥെപ്പടുത്തി. വിദൂഷകനുള്ള
നാടകങ്ങൾ അഭിനയി ന്നതിനു് ആദ്യം തെന്ന വി
ദൂഷകേവഷധാരിയായ ഒരു നടൻ േവശി വിവാദു
തീർ
എ ം വിേനാദം, വഞ്ചനം, അശനം, രാജ
േസവ എന്നീ പുരുഷാർത്ഥങ്ങൾ സാധി എ ം പറയ
ണെമ ം അവ ം നാടക ങ്ങളിെല വിദൂഷകെന്റ വാക്യ
ങ്ങൾ പകരമായി ം മണി വാളമായും മ ചിലേ ാ
കങ്ങൾ കൂടി േവണെമ ം മ മാണു് അവർ വ്യവസ്ഥെപ്പ
ടുത്തിയതു്. ആ വക േ ാകങ്ങെളല്ലാമുണ്ടാ ന്നതിനു്
േചരമാൻ െപരുമാൾ േതാലകവിെയത്തെന്ന ഏൽപി
കയും അേദ്ദഹം ഉണ്ടാക്കിെക്കാടു കയും െച .

വിവാദുതീർ ക എ െവച്ചാൽ അനധീതമംഗലം
ാമക്കാരും െപരുംതൃേക്കാവിെലന്ന േക്ഷ ത്തിെല
ഊരാളന്മാരുമായ േമയ്ക്കാന്തല, കിഴക്കാന്തല എ ര
കൂട്ടർ തമ്മിലുള്ള അധികാരത്തർക്കം തീർ കയാണു്.
ഇതിൽ ഊരാളന്മാർ, സമുദായം, ശാന്തിക്കാർ, വാരി
യർ, മാരാരു് മുതലായ േക്ഷ ാധികാരികളുെടയും േക്ഷ
സംബന്ധികളുെടയും ചാക്യാർ, നമ്പ്യാർ മുതലായവരു
െടയും സ്വഭാവങ്ങെള വർണ്ണി ് അനവധി േ ാകങ്ങൾ
േതാലകവി ഉണ്ടാക്കി. വിേനാദം എന്നതു് ഈ ഊരാള
ന്മാർ മുതലായവെരല്ലാംകൂടി ‘ മരികുലേകാലാഹല
ണ്ണിമഞ്ജരി’ എെന്നാരു േവശ്യാ ീയുെട അടുക്കൽെച്ച
് തൃതീയപുരുഷാർത്ഥം സാധി കയാണു്. ഇതിനു്
ീകളുെട സ്വഭാവങ്ങെള വർണ്ണി ം വളെര േ ാകങ്ങൾ
േതാലകവി നിർമ്മി . വഞ്ചനം എന്നതു് വിേനാദം സാ
ധിക്കാൻ േപായവരിൽ ഒരാൾ ഉണ്ണിമഞ്ജരിയുെട െവ
ള്ളിക്കരണ്ടകം േമാഷ്ടി ് ആരുമറിയാെത വായിലാക്കി
െകാ േപാ എ ള്ളതാണു്. അതിനു് അധികം വി
സ്താരവും വർണ്ണനയുെമാ മില്ല. പിെന്ന അശനം എന്ന
തു് ണ്ഠീം ണ്ഠീം നായ്ക്കരുെട പ ണ്ടാം മാസസദ്യ ഇവർ
േപായി ഉ ് എ ള്ളതാണു്. ഇതു വളെര േകമമാക്കി.
സദ്യയുെട ഓേരാ വിഭവങ്ങെളയും േത്യകം േത്യകം
വിവരി ം വർണ്ണി ം വളെര േ ാകങ്ങൾ കവി ഉണ്ടാ
ക്കി. ഇങ്ങെന മൂ പുരുഷാർത്ഥങ്ങൾ സാധി കഴി
ഞ്ഞാൽ പിെന്ന രാജേസവയായി. അതിനു് ഈ ഊരാള
ന്മാർ മുതലായവരിൽ സമർത്ഥനായ ഒരാെള തിരെഞ്ഞ
ടു ് അയ കയാണു്. അയാൾ, പിന്നീടഭിനയിക്കാൻ
നിശ്ചയിച്ചിരി ന്ന നാടകേമേതാ അതിെല കഥാനായ
കനായ രാജാവിെന േസവി താമസി എ പറ
്
നാടകവുമായി സംബന്ധം വരുത്തണം. നാടകത്തി
െല വിദൂഷകനായിത്തീരുന്നതും അയാൾ തെന്നയാണു്.
ഈ നാലാമെത്ത പുരുഷാർത്ഥം പറയുന്നതിനും രാജാ
ക്കന്മാരുെട സ്വഭാവങ്ങെള വർണ്ണി ് അനവധി േ ാക
ങ്ങൾ േതാലകവി ഉണ്ടാക്കി. വിവാദു തീർത്തതായും
പുർഷാർത്ഥങ്ങൾ സാധിച്ചതായും പറയുന്നതിേലക്കായി
േതാലകവി ഉണ്ടാക്കിയ േ ാകങ്ങെളല്ലാം സരസങ്ങളും
ഫലിതഭരിതങ്ങളുമാണു്. അവയിൽ മിക്കവയും മണി
വാളങ്ങളും ചിലതു സം തങ്ങളുമാണു്. ഭർ ഹരി
മുതലായവയിൽനി ം ചില േ ാകങ്ങൾ ഈ ആവശ്യ
ത്തിേലക്കായി അേദ്ദഹം യേഥാചിതം എടു ് േചർത്തി
മു ്. േതാലകവി ഉണ്ടാക്കീ ള്ള േ ാകങ്ങൾ േകട്ടാൽ
േത്യകമറിയാം. അവയുെട രസികത്വം ഒ േവെറ
തെന്നയാണു്.
േമൽപറഞ്ഞ ചട കേളാടും േതാലകവിയുെട
സഹായേത്താടും കൂടി േചരമാൻ െപരുമാൾ തെന്റ
നാടകങ്ങെളലാം അരേങ്ങറ്റം കഴിപ്പി കയും എല്ലാവ
രും വളെര രസി കയും സേന്താഷി കയും െച .
അേപ്പാൾ മാ േമ േചരമാൻ െപരുമാൾ ് മു ണ്ടായ
കുണ്ഠിതം നിേശ്ശഷം തീർ
. പിെന്ന അേദ്ദഹം
േതാലകവി ് വളെര സമ്മാനങ്ങളും മ ം െകാടു ്
സേന്താഷിപ്പി ് അേദ്ദഹത്തിെന തെന്റ കൂെടത്തെന്ന
താമസിപ്പി .
അനന്തരം േചരമാൻ െപരുമാൾ നാഗാനന്ദം മുത
ലായ ചില നാടകങ്ങൾ ് കൂടി േതാലകവിെയെക്കാ ്
വിദൂഷകേ ാകങ്ങളുണ്ടാക്കി കയും അവയും ആശ്ച
ര്യചൂഡാമണി, കല്യാണസഗൗന്ധികം മുതലായി മ
ചില നാടകങ്ങളും കൂടി അരേങ്ങറ്റം കഴിപ്പി കയും െച
. ചാക്യാന്മാർ നാടകങ്ങളിലഭിനയി ന്നതിനു് േച
രമാൻ െപരുമാൾ നിശ്ചയിച്ചി ള്ള േപരു് ‘കൂടിയാട്ടം’
എന്നാണു് അങ്ങെനതെന്ന ഇേപ്പാഴും പറ
വരു .
അതിനു‘ ആകപ്പാെടയുള്ള േപരു് കൂ ് എ മാണു്.
രസവാസനയും നാട്യസാമർത്ഥ്യവും േവഷഭംഗിയുമുള്ള
ചാക്യാന്മാർ നായകെന്റ ഭാഗവും, മേനാധർമ്മവും യു
ക്തിയും വാഗ്മിത്വവും വാഗ്മാധുര്യവുമുള്ള ചാക്യാന്മാർ വി
ദൂഷകെന്റ ഭാഗവും നിർവ്വഹി ന്നതായാൽ കൂടിയാട്ടം
കാണാനും േകൾക്കാനും വളെര നല്ലതാണു്. പേക്ഷ
അങ്ങെനയുള്ള ചാക്യാന്മാർ ഇേപ്പാൾ ചുരുക്കമാെണേന്ന
യു . വിദൂഷകനില്ലാത്ത നാടകങ്ങൾ അഭിനയി ന്ന
തിനു് പുർഷാർത്ഥങ്ങളും മ ം പറയുക പതിവില്ലാത്ത
തിനാൽ നല്ല ആട്ടക്കാരായി ള്ള ചാക്യന്മാരുണ്ടായാലും
മതി. അതിനും േയാഗ്യന്മാരായി ള്ളവർ വളെര ചുരുക്ക
മാണു്. കൂ ് േക്ഷ ങ്ങളിൽ മാ േമ പാടു എന്നാ
ണു് േചരമാൻ െപരുമാൾ നിശ്ചയിച്ചി ള്ളതു്. കൂത്തി
നുള്ള വിളക്കിനു െവളിെച്ചണ്ണയും േവഷം െക ന്നതിനു്
െവളുേത്തടെന്റ മാ ം മാല െചത്തി വും േവണെമന്നാ
ണു് നിശ്ചയം. ‘കലിയുഗം മൂ േമ്പാൾ ഇല്ല ് കൂ ം
െകാമ്പെത്തണ്ണ(പുന്നക്കാെയണ്ണ, പൂവെത്തണ്ണ, മേരാട്ടി
െയണ്ണ മുതലായവ)യും മണ്ണാത്തി മാ ം അശകിൻ പൂവും
േവണെമ ജനങ്ങൾ പറ
തുട ം. അേപ്പാൾ നിങ്ങ
ളുെട അണയലങ്ങൾ (േവഷം െകട്ടാനുള്ള േകാ കൾ)
തിരുവഞ്ചി ള ് േക്ഷ ത്തിൽ െകാ െച മണ്ഡ
പത്തിൽ െകട്ടി ക്കീ നിങ്ങൾ തീർത്ഥാടനം െച
െകാള്ളണം’ എ േചരമാൻ െപരുമാൾ ചാക്യാേരാടും
പറഞ്ഞി െണ്ട ് ഒരു േകൾവിയു ്. ഇതുെകാ ം
മു വിവരിച്ചി ള്ള ചില സംഗതികൾ െകാ ം കുല
േശഖരവർമ്മാവു് താമസിച്ചിരുന്നതു് തിരുവഞ്ചി ള
തെന്നയായിരു െവ ം േതാലകവിയുെട വാസസ്ഥല
വും അവിെട സമീപെത്തവിെടേയാ ആയിരു െവ ം
ഊഹിേക്കണ്ടിയിരി
.
േതാലകവി ഉണ്ടാക്കീ ള്ള പുർഷാർത്ഥേ ാകങ്ങളുെടയു
നാടകേ ാകങ്ങളുെടയും രസികത്വം വിചാരി േമ്പാൾ
അവയിൽ ചിലതുകൂടി ഇവിെട പകർത്തിയാൽ െകാള്ളാ
െമ ് േതാ
്. േലഖനൈദർഘ്യം വിചാരി
േമ്പാൾ അതിനു മന വരു മില്ല. എങ്കിലും ചിലതു
താെഴ േചർ
:
‘ശാന്തിദ്വിജഃ കുരുേത ബഹുദീപശാന്തിം
ത ത്യവാരവനിതാമദനാഗ്നിശാന്തിം
പക്വാജ്യപായസഗുൈളർജഠരാഗ്നിശാന്തിം
കാല േമണ പരേമശ്വരശക്തിശാന്തിം.’
‘കുളി കുറ്റിത്തലയും കുടഞ്ഞങ്ങമ ്രകുംഭം െചാരിയുന്ന േനരം
മി േദവൻ ചുമേരാടല
നീേരാകിലൂെട ഗമനം കേരാതി.’
7
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ഈ േ ാകങ്ങൾ വിവാദു തീർ ന്നതിലുള്ളവയാ
ണു്. ഇനി വിേനാദത്തിെല ചില േ ാകങ്ങൾ താെഴ
കുറി
:
‘പത്തച പടി ര പുറേമ
നിൽപ്പാ, നകം പൂകുവാൻ
പത്താനക്കളഭാ, നകെത്താരു പദം
െവയ്പാൻ സുവർണ്ണാചലം
മേറ്റകാൽ സുര മം, പുണരുവാൻ
വിശ്വം തേരണം നമുക്കിത്ഥം െചാൽെവാരു നാരിമാെരാടണയുേന്നാർേക്കഷ ബദ്ധാഞ്ജലിഃ’
അശനത്തിെല
ടി അടിയിൽ േചർ

ധാനവും
:

ഥമവുമായ േ ാകം കൂ

െവണ്ണേസ്മരമുഖീം വറ
വരളും
വാർത്താകദന്തച്ഛദാം
െചേറ്റാമന്മധുരക്കറിസ്തനഭരാ മ ാപദം േശാദ
രീം
േചണാർേന്നാെരരുമത്തയിർ ടിതടാം
ചിങ്ങമ്പേഴാരുദ്വയീ
േമനാം ഭുക്തിവധൂം പിരിഞ്ഞയി സേഖ
േലാകഃ കഥം ജീവതി?’
രാജാക്കന്മാരുെട സ്വഭാവങ്ങെള വർണ്ണി രാജേസ
വയിലും വളെര േ ാകങ്ങളു ്. വിസ്തരഭയത്താൽ അവ
െയാ ം ഇവിെട പകർ ന്നില്ല.
േകരളത്തിൽ ാഹ്മണർ ശാ (സംഘ)ക്കളിയും
നായന്മാർ മുതലായവർ ് ഏഴാമ
കളിയുമുള്ളതുേപാ
െല അമ്പലവാസിവർഗ്ഗക്കാർ കൂറപ്പാറകൻ എെന്നാരു
കളിയുണ്ട ്േലാ. അതിൽ ഉപേയാഗി ന്നതിനാ
യി ം േതാലകവി അേനകം േ ാകങ്ങളുണ്ടാക്കി ആ
വകക്കാർ
െകാടു . ആ കളിയിലും അേനകം
േവഷങ്ങളു ്. അവർ െചാ ന്ന േ ാകങ്ങൾ കൂടി ഇവി
െട ഉദ്ധരിക്കാം. പാ ം േതയ്ക്കാൻ േപാകുന്ന ഭാവത്തിൽ
േവശി ന്ന വാരസ്യാെര റി ള്ള േ ാകമാണു്
താെഴ പകർ ന്നതു്:
‘െവണ്ണീ കട്ട വലിേയാ വല ൈക
യിൽ,
മേറ്റതിൽ വ രുളി, ചട്ടക, െമാ വേയ്ക്കാൽ
ഓമൽക്കഴുത്തിെലാരു മദ്ദളവും ധരി
ൈകലാസനാരി വരവുണ്ടതു കാണ്മനീ
ഞാൻ.’
ഒരു വൃദ്ധയും മകളും േവശിച്ചി വൃദ്ധ മകേളാടു പറ
യുന്നതായി െചാ ന്ന േ ാകം കൂടി താെഴ േചർ
:
‘പ
പത്തനെമാേത്താണം
ശുദ്ധശൂന്യം വരുത്തി ഞാൻ
പത്താെലാ മുടിച്ചീടാൻ
മുഗ്േധ! നീ മതിയാകുേമാ?’
കൂട്ടപ്പാഠകത്തിൽ ഉപേയാഗി വരുന്ന േ ാകങ്ങെള
ല്ലാം േതാലകവി ഉണ്ടാക്കീ ള്ളവയാെണന്നാണു് പറ
യുന്നതു്. എന്നാൽ അവയിൽ ചില േ ാകങ്ങൾ േക
ട്ടൽ രീതിേഭദം െകാ ് അവ മറ്റാേരാ ഉണ്ടാക്കിയതാ
െണ ് േതാന്നിേപ്പാകും. അങ്ങെനയുള്ള ചില േ ാക
ങ്ങൾ കൂടിയാട്ടങ്ങളിൽ ചാക്യാന്മാരുപേയാഗി ന്ന വി
ദൂഷകേ ാകങ്ങളിലും കാണു
്. അവയുെട വ്യത്യാ
സം കവിതാമർമ്മജ്ഞന്മാരായ സഹൃദയന്മാർക്കറിയാവു
ന്നതാണു്. അെതാെക്ക എങ്ങിനയായാലും കൂട്ടപ്പാഠകം
എെന്നാ ് ഉണ്ടാക്കിത്തീർത്തതു് േതാലകവിതെന്നയാ
െണ ് വിശ്വസിേക്കണ്ടിയിരി
.
‘േപാരുന്ന േലാകരു പരമ്പരയാ പറ
േപാരുന്ന വാക്കിലയഥാർത്ഥവിചാരമാകാ’
എ ണ്ടേല്ലാ. ഇനി നാടകങ്ങളിൽ വിദൂഷകനു െചാ
ല്ലാനായി േതാലകവി ഉണ്ടാക്കീ ള്ള ചില േ ാകങ്ങൾ
കൂടി ഇവിെട ഉദ്ധരിക്കാം.
സുഭ ാധനഞ്ജയത്തിൽ സുഭ െയ റി ള്ള ‘െസൗ
ന്ദര്യം, സുകുമാരതാ’ ഇത്യാദി േ ാകത്തിനു പകരം,
‘വാനാറ്റം കവർനാറ്റമീറെപാടിയും
ഭാവം െകാടും രമാം
േനാ ം വാ മിതാദിസർഗ്ഗവിഭവാൻ
നിേശ്ശഷചക്കീഗുണാൻ
ഇച്ച ്യാമുപയുജ്യ പത്മജനേഹാ!
ശക്യാണ, ചക്യന്തരം
സൃഷ്ടിപ്പാനവ േവണെമങ്കിലിഹവെന്നല്ലാമിരന്നീടണം.’
‘നാഴിഭിരുരിഭിരുഴഗ്ഭിഃ
പാതി മണൽഭിസ്തൈഥവ ചവലരിഭിഃ
യ മേനാരഥമുടേന
സിധ്യയി തൈസ്യ നേമാ നമശ്ച ്ൈയ’
തനി വിേവവകമില്ലാെതയിരുന്ന െചറുപ്പകാല
തെന്ന മയക്കി ഷ്ടനാക്കിത്തീർത്ത ചക്കിെയ റി
േതാലകവി പിന്നീടു ൈവരസ്യമുണ്ടായതായി േമെല
ഴുതിയിരി ന്ന ഈ േ ാകങ്ങൾെകാ വിചാരിക്കാം.
അഥവാ അേദ്ദഹത്തിനു കൃത്യാ ഉള്ള പരിഹാസശീ
ലം െകാ ് ഇങ്ങെനയുണ്ടാക്കിയതാെണ ം വരാം.
ഏതായാലും അേദ്ദഹം ചക്കിെയ ഒരുകാല ം മറന്നിരു
ന്നിെല്ല ് സ്പഷ്ടമാകു
്.
മലയാളപദങ്ങൾ (നാമമായാലും ിയയായാലും)
സം ത ത്യയങ്ങൾ േചർ ് േയാഗി കെയ
ള്ള വിദ്യ ആദ്യം തുടങ്ങിയതു് േതാലകവി തെന്നയാെണ
ന്നാണു് േതാ ന്നതു്. അേദ്ദഹത്തിെന്റ മിക്ക പദ്യങ്ങളി
ലും അങ്ങെനയുള്ള േയാഗങ്ങൾ കാണാം. അങ്ങെന
യുള്ളതും സിദ്ധവുമായ ഒരു സന്ധ്യാവർണ്ണനേ ാകം
കൂടി താെഴ േചർ
:
‘താ ട്ടിയന്തി തകരാഃ കറിെകായ്തേശഷാഃ
കാകാഃ കര
മരേമറിയുറങ്ങിയന്തി
മണ്ടന്തി പാന്ഥനിവഹാഃ പടിബന്ധേപട്യാ
മിന്നാമിനുങ്ങനിവഹാശ്ചഃ മിനുങ്ങയന്തി.’
േതാലകവി േചരമാൻ െപരുമാളുെട േസവകനായി
ത്താമസിച്ചിരുന്ന കാല ണ്ടായ ചില േനരേമ്പാ
കൾ കൂടി പറഞ്ഞി ് ഈ ഉപന്യാസം അവസാനിപ്പി
ക്കാെമ വിചാരി
.
ഒരിക്കൽ േചരമാൻ െപരുമാൾ എണ്ണേതച്ച സമയം
തെന്റ ൈക വിരലിൽ കിടന്നിരുന്ന തിരുവാഴി (േമാതി
രം) ഊരി താെഴ വച്ചി ് എണ്ണ േത . കുളി കഴി
േപാന്ന സമയം ആ േമാതിരെമടുക്കാൻ അേദ്ദഹം മറ
േപായി. കൂെടയുണ്ടായിരുന്ന പരിചാരകന്മാരും േമാ
തിരത്തിെന്റ കാര്യം ഓർത്തില്ല. േചരമാൻ െപരുമാൾ
കുളികഴി
് േപായ ഉടെന േതാലകവി കടവിൽെച്ചന്ന
േപ്പാൾ തിരുവാഴി അവിെടയിരി ന്നതു് ക . അേദ്ദ
ഹം ആരും കാണാെതയും ആേരാടും പറയാെതയും േന
രേമ്പാക്കിനായി അെതടു െകാ േപായി വാളിെന്റ
ഉറയിലി ് ഒളി വ . പിെന്ന അേദ്ദഹം ആ കടവിൽ
േപാകാെത മെറ്റാരു സ്ഥല ് േപായി കുളി േപാരിക
യും െച . േചരമാൻ െപരുമാൾ ഊണു കഴി
് ൈക
കഴുകിയേപ്പാഴാണു് േമാതിരെത്ത റി ് ഓർത്തതു്. ഉട
െന ആളയ കടവിൽ േനാക്കി . േമാതിരം അവിെട
കാണായ്കയാൽ മുറ ് അേന്വഷണം തുടങ്ങി. പലവിധ
ത്തിൽ അേന്വഷിച്ചി ം ഒരു തു മുണ്ടായില്ല. േതാലക
വി േസവകന്മാരിൽ ധാനിയായിത്തീരുകെകാ ം
അേദ്ദഹം എല്ലാവെരയും പരിഹസിച്ചിരുന്നതിനാലും
പലർ ം അേദ്ദഹേത്താടു വിേരാധവും അസൂയയുമുണ്ടാ
യിരു . അവെരല്ലാവരും കൂടി തിരുവാഴി േമാഷ്ടിച്ചതു
േതാലകവിയാെണ െപരുമാളുെട അടുക്കൽ പറ
വിശ്വസിപ്പി . െപരുമാൾ േചാദിച്ചി ം േതാലവവി കുറ്റം
സമ്മതിച്ചില്ല. ഒടുക്കം േതാലകവി ൈക മുക്കണെമ ്
െപരുമാൾ വിധി . ൈക മു കെയന്നാൽ ഇരുനാഴി
യുരി െനയ്യ് ഒരു പാ ത്തിെലാഴി ് അടുപ്പ െവ ്
തിളപ്പി ് ചൂേടാടുകൂടി വങ്ങിെവ ് അതിൽ ൈക മു
കയാണു്. ൈക െപാള്ളിെയങ്കിൽ േമാഷ്ടി എ ം
െപാള്ളിയിെല്ലങ്കിൽ േമാഷ്ടിച്ചിെല്ല ം തീർച്ചെപ്പടു ം.
ഒരിക്കൽ എെന്തങ്കിലും കുറ്റം െചയ്തതായി സംശയം ജനി
കയും സംശയിക്കെപ്പടുന്നയാൾ കുറ്റം സമ്മതിക്കാതി
രി കയും െചയ്താൽ സംശയം തീർ ന്നതിനു് അക്കാ
ല ് ഇങ്ങെന ഒരു വിദ്യയാണു് െചയ്തിരുന്നതു്. (മുൻ
കാലങ്ങളിൽ സ്മാർത്തവിചാരത്തിൽ സംശയ സ്തന്മാ
രായിത്തീരുന്നവർ ശുചീ
നടയിൽെവ ് ൈക മു
ക പതിവായിരു വേല്ലാ.) അങ്ങെന െചയ്യാെമ
േതാലകവി സമ്മതി കയും െച . ഉടെന ചിലർകൂടി
േചരമാൻ െപരുമാളുെട മുമ്പിൽത്തെന്ന ഒരടു ണ്ടാക്കി
തീ കത്തി , പാ ത്തിൽ െനെയ്യാഴി ്, അടുപ്പ ് വ ്
തിളപ്പി . െനയ്യ് നല്ലേപാെല തിളച്ച സമയം ഒരാൾ
ൈകക്കല കൂട്ടിപ്പിടി ് അതു് വാങ്ങിത്താെഴെവ . ഉട
െന േതാലകവി ‘ഇനി ഞാൻൈക മുക്കണെമ േണ്ടാ?
കളവിവിെട െതളി
വേല്ലാ. ഈ െന ് വാങ്ങിെവച്ച
ആളാണു് തിരുവാഴി േമാഷ്ടിച്ചതു്. അെല്ലങ്കിൽ അയാൾ
ൈകക്കല കൂട്ടിപ്പിടിച്ചെതന്തിനാണു്? അയാൾ േമാഷ്ടി
ച്ചിെല്ലങ്കിൽ അയാളുെട ൈക െപാ കയില്ലേല്ലാ’ എ
പറ
. ഇതിനു ശരിയായ സമാധാനം പറയാൻ ആർ
ം േതാന്നിയില്ല. െപരുമാളും മൗനെത്തത്തെന അവ
ലംബി ്. അേപ്പാൾ േതാലകവി ‘ഇെതാെക്ക വിഡ്ഢിക
െളപ്പറ്റിക്കാനുള്ള വിദ്യകളാണു്. ഇെതാ ം എേന്നാടു
പ കയില്ല. ബുദ്ധിയുള്ളവർ ശരിയായി അേന്വഷിച്ചിരു
െന്നങ്കിൽ തിരുവാഴി കി മായിരു . ത രാെന്റ േചാ
റു തി ന്നവരിൽ അങ്ങെനയുള്ളവരാരും ഇവിെടയി
ല്ല. എല്ലാവരുെടയും ഉത്സാഹെമാെക്കക്കഴി
വേല്ലാ.
ഇനി തിരുവാഴി ഞാൻകെണ്ടടു തരാം’ എ പറ
തിരുവാഴി വാളുറയിൽ നിെന്നടു ് തിരുമുമ്പിൽ െവ
െകാടു .
ഇ കാരം തെന്ന പിെന്നയുെമാരിക്കൽ ചിലർ കൂ
ടി േതാലകവിയുെട േമൽ ഒരു കുറ്റം സ്ഥാപി െകാ ്
തിരുമനസ്സറിയി . േതാലകവി ആ കുറ്റം സമ്മതിച്ചില്ല.
അതിനു േചരമാൻ െപരുമാൾ വിധിച്ചതു് േതാലകവി ഒരു
കയത്തിൽ ചാടണെമന്നായിരു . മനുഷ്യേരാ മ ജീവ
ജ ക്കേളാ വീണാൽ ഉടെന പിടി തി ന്നവയായ
വലിയ മുതലകൾ ആ കയത്തിൽ വളെരയുണ്ടായിരു .
േതാലകവി അതിൽ ചാടീ ് മുതല പിടിച്ചിെല്ലങ്കിൽ നിർ
േദ്ദാഷനാെണ വിശ്വസിക്കാെമന്നായിരു കൽപ്പന.
േതാലകവി അതും സമ്മതി . കയത്തിൽ ചാടാനുള്ള
ദിവസവും സമയവും നിശ്ചയി മുൻകൂട്ടി സിദ്ധെപ്പ
ടു കയും ആ സമയ
െപരുമാളും അസംഖ്യം ജന
ങ്ങളും കയത്തിെന്റ കരയിെല കയും െച . ആ സമ
യം, ജനിച്ചി ക തുറ കേപാലും െചയ്യാത്ത ര
പട്ടി ട്ടികെള േതാലകവി കയത്തിേല ് എറിയുകയും
തൽക്ഷണം മുതലകൾ വ ് അവെയ പിടി െകാ
േപാവുകയും െച . അേപ്പാൾ േതാലകവി േചരമാൻ െപ
രുമാളുെട അടുക്കൽെച്ച ് ‘ആ പട്ടി ട്ടികൾ ജനിച്ചി ്
ക ് തുറ ക േപാലും െചയ്തിട്ടില്ല. അവ യാെതാരപരാ
ധവും െചയ്തിരിക്കയില്ലേല്ലാ. അവെയയും ഈ മുതലകൾ
പിടി . അതിനാൽ ഈ മുതലകൾ അപരാധികെളയും
നിരപരാധ ന്മാെരയും തിരിച്ചറിയുന്നവയാെണ ് േതാ
ന്നില്ല. അവ ആെരയും പിടി ് തി ം. ഈ സ്ഥി
തി ഞാൻ ചാടിയാൽ എെന്നയും പിടിക്കയില്ലേയാ
എ ഞാൻ സംശയി
’ എ പറ
. ഇതിനും
ശരിയായ മറുപടിെയാ ം പറയാൻ േതാന്നായ്കയാൽ
േചരമാൻ െപരുമാൾ ഒ ം മിണ്ടാെത തിരിെച്ചഴുന്നള്ളി.
പുരുഷാരങ്ങളും പിരി
. േതാലകവിയും മടങ്ങിേപ്പാ
യി. അതിൽപ്പിെന്ന ആരും അേദ്ദഹെത്ത റി െപരു
മാളുെട അടുക്കൽ ഏഷണി പറയുകയും െപരുമാൾ കുറ്റം
വിധി കയുമുണ്ടായില്ല.
ഇങ്ങെന േതാലകവിെയ റി ് ഇനിയും പല കഥ
കൾ പറയാനു ്. വിസ്തരഭയത്താൽ ഇേപ്പാൾ വിരമി
.
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സിദ്ധ മാ ികനും യുദ്ധവിദഗ്ദ്ധനും ചാരാ സരനും ധീ
രനും ശൂരനും അനന്യസാധാരണമായ കായബലേത്താ
ടുകൂടിയ പുരുഷേകസരിയുമായിരുന്ന കുഞ്ചി ട്ടിപ്പിള്ളയു
െട ജനനം ആലങ്ങാ താലൂക്കിൽ േകാട്ട റം േദശ ്
ച ത്തിൽ എ
സിദ്ധമായ നായർ ഗൃഹത്തിലാ
യിരു . ഇേദ്ദഹത്തിെന്റ ഒരു ശാഖാകുടുംബമായി ഈ
േപേരാടു കൂടിത്തെന്ന ഒരു വീടു് പറവൂർ താലൂക്കിൽ പറ
വൂത്തറ േദശ ് ഇേപ്പാഴുമു ്.
കുഞ്ചി ട്ടിപ്പിള്ള ബാല്യത്തിൽ അക്കാല ് നട
ണ്ടായിരുന്ന രീതിയിൽ വിദ്യാഭ്യാസം െച . മലയാ
ളവും തമിഴും സാമാന്യംേപാെല എഴുതാനും വായിക്കാ
നും, കണ ം ശീലമാക്കിയതിെന്റ േശഷം ഏതാനും
കാലം കായികാഭ്യാസവും യുദ്ധമുറകളും പരിശീലി .
പിെന്ന അേദ്ദഹം കുറ കാലം േദശസഞ്ചാരം െചയ്തിരു
. അനന്തരം അേദ്ദഹം വീ ം സ്വേദശ തെന്ന
മടങ്ങിെയത്തി. അക്കാല
നാടുവാഴികളായിരുന്ന
ആലങ്ങാടു്, പറവൂർ എന്നീ രാജാക്കന്മാരുെട േസവക
നായും ആ രാജാക്കന്മാരുെട േമൽേക്കായ്മസ്ഥാനം വഹി
ച്ചിരുന്ന െകാച്ചി രാജാവിെന്റ ആ ിതനായും താമസി
ച്ചിരു . അക്കാലത്താണു് 97-ആമാ ് നാടുനീങ്ങിയ
കാർത്തിക തിരുനാൾ രാമവർമ്മ മഹാരാജാവു് തിരുമ
ന െകാ െകാച്ചി രാജാവിെന്റ ദാന കാരം ആല
ങ്ങാടും പറവൂരും തിരുവിതാംകൂറിൽ േചർ ് നാടുവാ
ണിരുന്നതു്. അലങ്ങാടും പറവൂരും ൈകവി കളഞ്ഞതാ
യി അറിഞ്ഞ ഉടെന കുഞ്ചി ട്ടിപ്പിള്ള തിരുവനന്തപുര
െത്തത്തി മഹാരാജാവു് തിരുമനസ്സിെല മുഖം കാണി ്
തെന്റ സ്ഥിതികെളല്ലാം തിരുമനസ്സറിയി കയും കൽ
പന കാരം ആ തിരുമനസ്സിെല േസവകനായി അവി
െട താമസമുറപ്പി കയും െച . ഈ വിവരമറി
്
െകാച്ചി രാജാവു് ഗൂഢമായി ആളയ കുഞ്ചി ട്ടിപ്പിള്ള
െയ തെന്റ അടുക്കൽ വരുത്തി, ‘നീ ന െട അധികാ
രത്തിലിരുന്നിരുന്ന രാജ്യ
ജനി വളർന്നവനാണ
േല്ലാ. എന്നി ് ഇേപ്പാൾ തിരുവിതാംകൂറിൽേപ്പായി ആ
രാജാവിെന േസവി ് താമസി ന്നെതന്താണു്? ഇതു
ന്യായവും ന
് സമ്മതമായി ള്ളതുമല്ല. കുഞ്ചി ട്ടി
ന െട അടുക്കൽത്തെന്ന താമസിക്കണം’ എ കൽ
പി . ഇതിനു മറുപടിയായി കുഞ്ചി ട്ടിപ്പിള്ള, ‘അടി
യെന്റ ജന്മഭൂമി തിരുമന െകാ ് ൈകവി കള
വ
േല്ലാ. ആ സ്ഥലം ഇേപ്പാൾ തിരുവിതാംകൂറിലായിരി
ന്നതിനാലാണു് അടിയൻ അേങ്ങാ ് വിടെകാണ്ടതു്.
ആ േദശം തിരുമന െകാ ് വീെണ്ടടു ന്ന കാല ്
അടിയൻ ഇവിെട വിടെകാ ് താമസി െകാള്ളാം’
എന്നറിയിച്ചി ് അേപ്പാൾത്തെന്ന മടങ്ങിേപ്പാ .

കുഞ്ചി ട്ടിപ്പിള്ള െകാച്ചിയിൽ നി ് മടങ്ങിെയ
ത്തി തിരുവനന്തപുര ് താമസിച്ചിരുന്ന കാല ്
ആേയാധനവിദ്യ കുറ കൂടി അഭ്യസി ് അതിൽ അദ്വി
തീയനായിത്തീർ . േദശസഞ്ചാരത്തിൽ അേദ്ദഹം
പലേരാടും പരിചെപ്പടുകയും പലരിൽ നി മായി പല
ഭാഷകളും പഠി കയും െചയ്തിരു . അനന്തരം അേദ്ദ
ഹം തിരുമനസ്സിെല അനുവാദേത്താടുകൂടി െചങ്ങ ർ
േതവലേശ്ശരി ദാേമാദരൻനമ്പിയുെട അടുക്കൽെച്ച
താമസി മ വാദം പഠി ് അതിലും അസാമാന്യമായ
ൈനപുണ്യം സമ്പാദി . കുഞ്ചി ട്ടിപ്പിള്ളെയ റി
വളെര സേന്താഷം േതാ കയാൽ നമ്പി ഒരു സ്വർ
ണ്ണത്തകിടിൽ ഒരു യ െമഴുതി മ സംഖ്യ കഴി
കുഞ്ചി ട്ടിപ്പിളയുെട ഒരു തുട കീറി യ ം സ്ഥാപി ്
ഒരു പച്ചമരു േത ് മുറിവുണക്കി ശരിയാക്കി. ‘ഈ
തകിടു േദഹത്തിലിരി ന്ന കാല ് കുഞ്ചി ട്ടി
ശ ക്കളുെട ആയുധേമ മരിക്കാനിടവരില്ല.’ എ
പറ
അനു ഹിച്ചയ . കുഞ്ചി ട്ടിപ്പിള്ള തിരുവ
നന്തപുരെത്തത്തി വിവരെമല്ലാം തിരുമനസ്സറിയി .
തിരുമനസ്സിേല വളെര സേന്താഷമാെയ മാ മല്ല,
കുഞ്ചി ട്ടിപ്പിള്ളെയ ശമ്പള ടുതേലാടുകൂടി വലിയ
െകാട്ടാരം േഹഡ്രായസമായി കൽപി നിയമി
കയും െച .
അങ്ങെനയിരി ന്ന കാലത്താണു് ടി സുൽത്താൻ
തിരുവിതാംകൂറിെന ആ മിക്കാൻ വരു എ ള്ള വി
വരം തിരുമനസ്സിേല ് അറിവു് കിട്ടിയതു്. എന്നാൽ
ആ ൈമസൂർ കടുവായുെട വരവു് ഏതു വഴിക്കാെണ ്
അറിയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അതിനാൽ തിരുമന െകാ ്
‘രാജാേകശവദാസൻ’ എ
സിദ്ധനായിരുന്ന േകശ
വപിള്ള ദിവാൻജിയുമായി ആേലാചി ് ഈ വിവരം
ഗൂഡമായി തിരക്കിയറി
് വരുന്നതിനായി ് കുഞ്ചി
ട്ടിപ്പിളെയ നിയമി . കുഞ്ചി ട്ടിപ്പിള്ള തിരുവനന്ത
പുര നി പുറെപ്പ മേധ്യമാർഗ്ഗം സന്യാസിേവഷം
ധരി െകാ ് ൈമസൂറിെലത്തി ടി വിെന്റ യാ ാമാർ
ഗ്ഗവും മ ം ഉപായത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിെക്കാ ് മടങ്ങി
തിരുവനന്തപുരെത്തത്തി. ടി സുൽത്താൻ തൃക്കണാമ
തിലകം വഴിയാണു് വരുന്നെത ം അതിനാൽ വടേക്ക
അതിർത്തിയാണു് ഉറപ്പിേക്കണ്ടെത ം തിരുമനസ്സറി
യി കയും ദിവാൻജിെയ ഹിപ്പി കയും െച . ഈ
അറിവു കി കയാൽ അ മി മായി താമസിച്ചിരുന്ന
ൈസന്യങ്ങെളെയാെക്ക േശഖരി രാജ്യത്തിെന്റ വട
േക്ക അതിർത്തിയിൽ അയ താമസിപ്പി ് ആ ഭാഗം
മുൻകൂട്ടി ഉറപ്പി ന്നതിനു് േകശവപിള്ള ദിവാൻജി ്
സാധി .
ടി സുൽത്താൻ ആലുവായിെലത്തി പാളയമടി ്
താമസിച്ച സമയം മലെവള്ളം െപാങ്ങി യുദ്ധേക്കാ ക
ളും ൈസന്യത്തിൽ ഏതാനും ഭാഗവും നശി ് േപാവുക
യാൽ ഇച്ഛാഭംഗേത്താടുകൂടി മടങ്ങിേപ്പായി എ ള്ളതു്
ചരി
സിദ്ധമാണേല്ലാ. എന്നാൽ അതിനും കാര
ണഭൂതൻ കുഞ്ചി ട്ടിപ്പിള്ളെതെന്നയായിരു . െപ
രിയാറ്റിെന്റ ഉത്ഭവസ്ഥനത്തിനു സമീപം ഒരു വലിയ
തടാകമുണ്ടായിരു . മലവഴി വരുന്ന െവള്ളം മുഴുവനും
െപരിയാറുവഴി താേഴ വരികയാെണങ്കിൽ ആലുവാ
മുതലായ സ്ഥലങ്ങളിൽ പുഴയുെട ഇരുകരകളിലും താമ
സി ന്നവർ പലവിധത്തിലുള്ള നാശങ്ങൾ സംഭവി
മായിരു . അങ്ങെന വരാെതയിരുന്നതു് മലവഴി
വരുന്ന െവള്ളത്തിൽ ഏതാനും ഭാഗം ആ തടാകത്തിൽ
വ വീണു െകട്ടിനിന്നതുെകാണ്ടായിരു . തടാകത്തി
െന്റ ഒരു വശം മലയും േശഷം ഭാഗങ്ങളിൽ വലിയ ഉരു
ളൻ പാറകൾ െകാ ള്ള ചിറയുമുണ്ടായിരുന്നതിനാലാ
ണു് െവള്ളം അവിെട െകട്ടിനിന്നിരുന്നതു്. ടി വിെന്റ
ൈസന്യങ്ങൾ തിരുവിതാംകൂറിലുള്ളതിൽ വളെരയധിക
മുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ അവെന ജയിക്കാൻ കഴിയുേമാ
എ സംശയം േതാ കെകാ ് കുഞ്ചി ട്ടിപ്പിള്ള
ഒരു കശൗലം ആേലാചി നിശ്ചയി െകാ ് ഒരു ഗൂ
ഢന്മമാർഗ്ഗത്തിൽ ടി കിഴേക്കാ ് പുറെപ്പ . കുഞ്ചി
ട്ടിപ്പിള്ള മുൻപു െചയ്ത േദശാടനത്തിൽ കിഴക്കൻ േദ
ശങ്ങളിെല മലകളും കാടുകളും കുഴികളും സ്ഥിതികളുെമ
ല്ലാം േനാക്കിക്ക ് ധരിച്ചി ണ്ടായിരു . അതിനാൽ
ഏതു വഴിേയ േപാകുന്നതിനും ഏതു ദിക്കിൽ സഞ്ചരി
ന്നതിനും അേദ്ദഹത്തിനു് ഒരു യാസവുമുണ്ടായിരു
ന്നില്ല. അേദ്ദഹം കിഴേക്കാ ് പുറെപ്പട്ടതു് രാ ിയിലാ
യിരു . കുേറ േപായതിനു േശഷം ര മൂ നാഴിക
വിസ്താരം കുറഞ്ഞ ഒരു ഇടവഴിയിൽ ടിത്തെന്ന േപാ
േകണ്ടിയിരു . ആ വഴിയുെട ര വശങ്ങളും വലിയ
മതിൽെകട്ടിയതു േപാെല പാറകളായിരു . വഴി ഏക
േദശം പകുതിയായേപ്പാൾ മുൻവശ
സ്വൽപം ദൂെര
യായി ഒരു െവളിച്ചം ക . ഉടേനതെന്ന അതു് അദൃശ്യ
മാകുകയും െച . സ്വൽപം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ കുറ കൂടി
അടു
പിെന്നയും യഥാപൂർവ്വം െവളിച്ചം ക . സൂ
ക്ഷി േനാക്കിയേപ്പാൾ തനി ് എതിരായി ഏറ്റവും
കൂറ്റനായ ഒരു പന്നി വരുെന്നെണ്ട ം അതിെന്റ േതറ്റ
കൾ പാറകളിൽ മുട്ടീ പുറെപ്പടുന്ന തീയുെട െവളിച്ചമാ
ണു് താൻ കണ്ടെത ം അേദ്ദഹത്തിനു മനസ്സിലായി.
പുറേകാ േപാവുകയാെണങ്കിൽ ആ ഇടുങ്ങിയ വഴിയു
െട ൈദർഘ്യം കുറെച്ചാ മല്ല. പന്നി അടു
വന്നാൽ
ഉപ വി െമ ള്ള കാര്യം തീർച്ച െതെന്ന. ഒഴി
മാറാൻ അവിെട മാർഗ്ഗവുമില്ല. ആകപ്പാെട അേദ്ദഹം
കുഴങ്ങി വശായി. ‘ഈശ്വരാ! ഇനി എന്താണു് െചേയ്യ
ണ്ടതു?’ എ വിചാരി ് അങ്ങെന നിന്നേപ്പാൾ അേദ്ദ
ഹത്തിനു് ഒരു കശൗലം േതാന്നി. വഴിയുെട ര വശ
ങ്ങളിലുമുള്ള ര പാറകളിൽ കാലുകളുറപ്പി പന്നി
കട േപാകാവുന്ന വിധത്തിൽ കവ നി . പന്നി
കൾ േമൽേപാ േനാ ക പതിവില്ലേല്ലാ. അതിനാൽ
അതു് അേദ്ദഹം അവിെട അങ്ങെന നിന്നിരുന്നതു് കാ
ണാെത മുേമ്പാ കട േപായി. പന്നി അേദ്ദഹത്തിെന്റ
കാൽക്കീഴിൽ ടി കടന്ന ക്ഷണത്തിൽ അേദ്ദഹം താ
െഴചാടുകയും പന്നിയുെട പിൻകാലുകൾ ര ം കൂട്ടിപ്പിടി
െചടു ് നില ് ഒരടിയടി കയും ഒരുമി കഴി
.
അേതാടുകൂടി പന്നിയുെട കഥയും കഴി
. ഇതുെകാ
തെന്ന കുഞ്ചി ട്ടിപ്പിള്ളയുെട കായബലവും കരബ
ലവും സാമാന്യമല്ലായിരു എ തീർച്ചയാക്കാമേല്ലാ.
സൂകരവധം കഴിച്ചതിെന്റ േശഷം അേദ്ദഹം പിെന്നയും
യാ തുടർ . അങ്ങെന േപായിേപ്പായി േമൽപറഞ്ഞ
തടാകത്തിെന്റ വക്കത്തിരുന്നതും പത്താളുകൾ കൂടിപ്പി
ടിചാലിളകാത്തതുമായ ഒരു ക ് അേദ്ദഹം ഇളക്കിയു
രുട്ടി മാറ്റി. അേപ്പാൾ തടാകത്തിെല െവള്ളം വലിയ
അണമുറി വിട്ടാെലന്നവണ്ണം ഊേക്കാടുകൂടി പടിഞ്ഞാ ്
ഒഴുകി ടങ്ങി. ആ സമയം കാലവർഷത്തിെന്റ ആരം
ഭഘട്ടമായതിനാൽ മലെവള്ളപ്പാച്ചിൽ തുടങ്ങിയിരു .
അേതാടുകൂടി തടാകത്തിെല െവള്ളവും െച േചർന്ന
തിനാലാണു് ക്ഷണത്തിൽ ആലുവാ ഴ കവിെഞ്ഞാഴുകു
ന്നതിനും ടി വിനു വിചാരിച്ചിരിക്കാത്ത ആപ കളും
അനർത്ഥങ്ങളും സംഭവി ന്നതിനും അവൻ ാണഭയ
േത്താടുകൂടി മടങ്ങിേയാടുന്നതിനും ഇടയായതു്.

ടി സുൽത്താെന്റ ഉപ വം നിമിത്തം പല േദശ
ക്കാർ നാടും വീടും വി ് ഓടി തിരുവതാംകൂറിെലത്തി
മഹാരാജാവിെന ശരണം ാപി കയും അവിടു ്
എല്ലാവെരയും അഭയം െകാടു ് രക്ഷി കയും െച
െവ ള്ളതു് സിദ്ധമാണേല്ലാ. അങ്ങെന തിരുവനന്ത
പുര
വ േചർന്നവരുെട കൂട്ടത്തിൽ ൈമസൂർക്കാര
നും ടി വിെന്റ ചാരനുമായ ഒരു ദുഷ്ടനുമുണ്ടായിരു .
അവൻ സദാ മാഹാരാജാവിെന നി ഹിക്കാനുള്ള മാർ
ഗ്ഗവും തരവും േനാക്കിെക്കാ ് തെന്നയാണു് തിരുവന
ന്തപുര ് താമസിച്ചതു്. ഇെതാ ം മനസ്സിലാ ന്ന
തിനു് അവിെട ആർ ം കഴിഞ്ഞില്ല. എങ്കിലും കുഞ്ചി
ട്ടിപ്പിള്ള ഈ വന്നിരി ന്നവൻ ആരാെണ ം ഏതു
േദശക്കാരനാെണ ം അവെന്റ ഉേദ്ദശ്യെമന്താെണ ം
മ ം ഉപായത്തിൽ മനസ്സിലാ കയും അവെന സദാ
േത്യകം സൂക്ഷി െകാണ്ടിരി കയും െച .
എന്നാൽ ഇെതാ ം അവനറി
മില്ല. അവൻ
മഹാരാജാവിെന അകെപ്പടു ന്നതിനു പല മാർഗ്ഗങ്ങൾ
േനാക്കീ ം ഒ ം ശരിയായി കണ്ടില്ല. ഒടുക്കം അവൻ
ഒരു കശൗലം ക പിടി നിശ്ചയി . മഹാരാജാവു തി
രുമനസ്സിെല പള്ളിയറ മാളികയുെട സമീപത്തായി ഒരു
മരം നിൽ
ണ്ടായിരു . രാ ി സമയം ഒരു കയറും
െകാ ് ആ മരത്തിേന്മൽ കയറിയാൽ കയറിെന്റ ഒരറ്റം
മരത്തിെന്റ ഒരുെകാമ്പിേന്മലും മേറ്റ അറ്റം തെന്റ അര ം
െകട്ടിമുറുക്കിെക്കാ ് കീേഴ്പാ ഞാന്നാൽ ആടിെച്ച
ജനലിൽപ്പിടിക്കാം. മഹാരാജാവു് നല്ല ഉറക്കമാകുന്ന
സമയം ജന്നലിൽ ടി അക ് കട ് മഹാരാജാവി
െന്റ കഥ കഴിക്കാം എന്നാണു് അവൻ നിശ്ചയി റച്ചതു്.
ഒരു ദിവസം പകൽ സമയം ആ ചാരൻ പള്ളിയറയുെട
സമീപ ് ചുറ്റി നട ന്നതും ആ മരത്തിെന്റ ചുവട്ടിൽ
െച്ച ് േമൽേപാ ം മ ം േനാ ന്നതും കുഞ്ചി ട്ടിപ്പി
ള്ള ഒരു സ്ഥല ് ഒളി നി ് ക . അേപ്പാൾത്തെന്ന
അവെന്റ അന്തർഗ്ഗതം മനസ്സിലാ കയും െച .
ഒരു ദിവസം രാ ിയിൽ ഏകേദശം പ
മണി
യായ സമയം ആ ചാരൻ ഒരു വലിയ കയറും െകാ ്
ആ മരത്തിൽെച കയറി. ജന്നലിൽ ടി മാളിക
യിേല തെന്ന േനാക്കിെക്കാണ്ടിരു . മാളികയിൽ
വിള െകാളുത്തിെവച്ചിരുന്നതുെകാ ് അവിടെത്ത
സ്ഥിതികെളലാം അവനു് സ്പഷ്ടമായിക്കാണാമായിരു .
അവൻ അവിെടത്തെന്ന ദൃഷ്ടി ഉറപ്പി െകാണ്ടിരുന്ന സമ
യം കുഞ്ചി ട്ടിപ്പിള്ള ഒരു കറുത്ത വ വും ധരി ് ഒരാ
യുധവുമായി മരത്തിെന്റ മേറ്റവശ കൂടി മന്ദം മന്ദം കയ
റി മുകളിെലത്തി ശിഖരങ്ങളുെട മറവിലായി ഒളിച്ചിരു
. മഹാരാജാവു തിരുമന െകാ ് പള്ളി റുപ്പായി
എ േതാന്നിയേപ്പാൾ ആ ചാരൻ കയെറടു ് ഒരറ്റം
മരത്തിെന്റ െകാമ്പ ം മേറ്റ അറ്റം തെന്റ അരയിലും
െകട്ടിമുറുക്കിെക്കാ ് കീേഴ്പാ േപാ . ആ സമയം കു
ഞ്ചി ട്ടിപ്പിള്ള തെന്റ ൈകവശമുണ്ടായിരുന്ന ആയുധം
െകാ ് കയറിെന്റ മുകളിലെത്ത അറ്റം അറു മുറി ്.
ചാരൻ ചക്കെവട്ടിയതുേപാെല ‘െപാേത്താ’െയ നില
െച വീണു. കുഞ്ചി ട്ടിപ്പിള്ളയുെട നിേയാഗ
കാരം അവിെട ഒരു സ്ഥല ് ഒളിച്ചിരുന്ന ഭടന്മാർ ഉട
െന വ ് അവെന പിടികൂടി. അേപ്പാേഴ ം കുഞ്ചി ട്ടി
പ്പിള്ളയും താെഴയിറങ്ങി അവിെടെയത്തി ആ ചാരെന്റ
അരയിൽ െകട്ടിയിരുന്ന കയറുെകാ തെന്ന അവെന്റ
ൈകകൾ കൂട്ടിെക്കട്ടി െകാ േപായി. േനരം െവളു
ന്നതുവെര അവെന പാറാവിൽ വ സൂക്ഷി . േനരം
െവളുത്തേപ്പാൾ കുഞ്ചി ട്ടിപ്പിള്ള ആ ചാരെന തിരുമു
മ്പാെക ഹാജരാക്കിെക്കാ ് സംഗതികെളല്ലാം തിരു
മനസ്സറിയി . ഉടെന തിരുമന െകാ ് ആ ദുഷ്ടെന
തൂക്കിെക്കാ ന്നതിനു കൽപി കയും കുഞ്ചിക്കിട്ടിപ്പി
ള്ളെയ സർവ്വാധികാര്യക്കാരായി കൽപി നിയമി
നീ െകാടു കയും െച .
കുഞ്ചി ട്ടിപ്പിള്ള സർവ്വാധികാര്യക്കാരായിരുന്ന കാ
ല
െകാച്ചിയും തിരുവിതാംകൂറും കൂടിേച്ചർന്നതായ
അതിർത്തിസ്ഥല ് ഒരാന കുഴിയിൽ വീണു. അതറി
് ആ ആനെയ കുഴിയിൽനി കയറ്റിെക്കാ േപാ
രാനായി കൽപന കാരം കുഞ്ചി ട്ടിപ്പിള്ള പരിവാര
സേമതം േപായിരു . അേദ്ദഹം സ്ഥലെത്തത്തിയേപ്പാ
േഴ ം െകാച്ചി സർക്കാരിൽനി താപ്പാനകെളയും
മ ം െകാ ് ആളുകൾ വ ് ആനെയ കുഴിയിൽനി
കയറ്റി അതിർത്തി കടത്തിക്കഴിഞ്ഞിരു . കുഞ്ചി ട്ടി
പ്പിള്ള അടു
െച ് തെന്റ മ ശക്തിെകാ ് ആന
െയ പിറേകാ ് നടത്തിത്തിരി െകാ വ ് തിരുവി
താംകൂർ സർക്കാർ വക ആന ട്ടിലാക്കിയട . ഇണക്ക
വും പരിചയം വരാത്ത കാട്ടാനെയ പിടിക്കാേനാ തടുക്കാ
േനാ അതിെന്റ അടുക്കൽ െചല്ലാേനാ ആർ ം സാധ്യമ
ല്ലേല്ലാ. അതിനാൽ െകാച്ചിയിൽനി വന്നവർ ഒ ം
െചയ്യാൻകഴിയാെത േനാക്കിെക്കാ ് നിന്നേതയു .
അക്കാല
െകാച്ചിയിൽ നാടുവാണിരുന്നതു് അമാ
നുഷ ഭാവനും സിദ്ധനുമായിരുന്ന ശക്തൻ ത രാൻ
തിരുമന െകാണ്ടായിരു . ആ തിരുമന െകാ ്
കുഞ്ചി ട്ടിപ്പിള്ളയുെട ഈ ദിവ്യത്വെത്ത റി ് േക
ട്ടി തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവു് തിരുമനസ്സിേല ്
‘അവിെട ഇേപ്പാൾ സർവ്വാധിയായിരി ന്ന കുഞ്ചി
ട്ടിെയ ഒ കണ്ടാൽെക്കാള്ളാെമ
്. അതിനാൽ
സകൗര്യംേപാെല അവെന ഇേങ്ങാെട്ടാ ് അയച്ചാൽ
െക്കാള്ളാം’ എെന്നാരു തിരുെവഴു ് എഴിതിയയ ്.
തിരുെവഴു
കണ്ടയുടെന മഹാരാജാവു് തിരുമന
െകാ ് സർവ്വാധികാര്യക്കാെര തിരുമുമ്പിൽ വരുത്തി,
‘കുഞ്ചി ട്ടിെയ ഒ കാണാനായി തൃ ണി േറ ്
അയച്ചാൽ െകാള്ളാെമ െപരുമ്പടപ്പിൽ മൂപ്പിെല എഴു
വന്നിരി
. എന്താ ഒ േപായിവരാൻ വേയ്യ?’
എ കൽപി േചാദി . അതിനുത്തരമായി ‘കൽപന
യുെണ്ടങ്കിൽ വിടെകാള്ളാം’ എ സർവ്വാധികാര്യക്കാർ
അറിയി കയും, ‘ആെട്ട ഒ േപായി വരൂ: സൂക്ഷി
േവണം. അേദ്ദഹം ഒരു ശുദ്ധാത്മാവാണു്. എങ്കിലും
മുൻേകാപം കലശലായി
്. േദഷ്യം വന്നാൽ എ ം
െചയും. അങ്ങെനയാണു് സ്വഭാവം. ആളറി
െപരു
മാറിെക്കാണ്ടാൽ മതി’ എ കൽപി കയും െച .
സർവ്വാധികാര്യക്കാർ മഹാരാജാവു തിരുമനസ്സിെല
വന്ദി െകാ ് അ തെന്ന പുറെപ്പ ്, നാലാം ദിവ
സം തൃ ണി റെയത്തി. േസവകന്മാർ മുഖാന്തരം
അനുവാദം വാങ്ങിെക്കാ തിരുമുമ്പാെകെയത്തി. ആ
സമയം ശക്തൻ തിരുമന െകാ ് കളിമാളികയുെട
വരാന്തയിൽ ഒരു ചാരുകസാലയിൽ എഴുന്നള്ളിയിരി
കയായിരു . തൃൈക്കയിൽ ഒരു വാളുമുണ്ടായിരു .
സർവ്വാധികാര്യക്കാർ അടു
െച വന്ദി . വിനീ
തഭാവത്തിൽ പഞ്ചപുച്ഛെമാതുക്കി നി . അേപ്പാൾശ
ക്തൻ തിരുമന െകാ ് ‘കുഞ്ചി ട്ടിെയ റി ധാ
രാളമായി േകട്ടി
്. കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഒ
കണ്ടാൽെക്കാള്ളാെമ ഞാൻ വിചാരി തുടങ്ങീ ് വള
െര ദിവസമായി. ഇ ക വേല്ലാ. സേന്താഷമായി’
എന്നരുളിെച്ച .
സർവ്വാധികാര്യക്കാർ: ഇവിെട വിടെകാ ് തൃപ്പാദം
ക വന്ദിച്ചാൽ െകാള്ളാെമ ് അടിയനും വി
ചാരിക്കാറു ്. അതിനുള്ള വിധി ഇേന്ന അടിയ
നു് ലഭി
.
ശക്തൻ: (തൃൈക്കയിലിരുന്ന വാൾ കാണി െകാ
കുഞ്ചി ട്ടി ഇതു ക േവാ?

്)

സർവ്വാധികാര്യക്കാർ: ഇറാൻ. െചറുതായിെട്ടാ ് അടി
യെന്റ ൈകയിലുമു ്. (എ പറ
് അരയിൽ
ഒളി െവച്ചിരുന്ന അരവാെളടു
കാണി .)
ശക്തൻ: കാണെട്ട. അതിേങ്ങാ തരൂ.
സർവ്വാധികാര്യക്കാർ: തൃൈക്കയിലിരി
കൽപി തന്നാൽ െകാള്ളാം.

ന്നതു് ഇേങ്ങാ

(ശക്തൻ തിരുമന െകാ
തൃൈക്കയിലിരുന്ന
വാൾ കൽപ്പി ് െകാടു കയും സർവ്വാധികാര്യക്കാർ
താണു െതാഴുതു ര ൈക ം നീട്ടി സാദരം വാ കയും
െചയ്തതിെന്റ േശഷം)
ശക്തൻ: ഇനി അതിേങ്ങാ ് തരരുേതാ?
സർവ്വാധികാര്യക്കാർ: നിവൃത്തിയില്ല. ഇതു തിരുവി
താംകൂർ മഹാരാജാവു് തിരുമന െകാ ് അടി
യനു കൽപി ് തന്നി ള്ളതാണു്. അതു് അടിയൻ
ജീവനുള്ളേപ്പാൾ താെഴ െവ കേയാ മെറ്റാരാളു
െട ൈകയ്യിൽെകാടു കേയാ െചയ്കയില്ല.
ശക്തൻ: എന്നാൽ ഞാൻതന്നതു് ഇേങ്ങാ തേന്ന

.

സർവ്വാധികാര്യക്കാർ: അടിയനു് ഇവിടുെത്ത റി ം
ഭക്തി ഒ ം കുറവില്ല. ഇവിടു ് അടിയനു കൽപ്പി
തന്നതു് അടിയൻ തിരി തരുന്നതു് മര്യാദയല്ല.
കൽപ്പി തന്നതു് തിരി വാ ന്നതു് ഇവിേട ം
യുക്തമല്ലേല്ലാ. ഇതും അടിയൻ അടിയെന്റ ജീ
വനുള്ളേപ്പാൾ താെഴ വ കേയാ മെറ്റാരാളുെട
ൈകയിൽ െകാടു കേയാ െചയ്കയില്ല.
ശക്തൻ: എടാ! സമർത്ഥാ! നീ കുഞ്ചി
ട്ടിയാണു്.

ട്ടിയല്ല. ആന

സർവ്വാധികാര്യക്കാർ: ഇവിെട വിചാരിച്ചാൽ
അടിയെന ആന ട്ടിയാക്കാനും പൂന ട്ടിയാ
ക്കാനും കഴിയും.
ശക്തൻ: ആെട്ട, സേന്താഷമായി. കുലേശഖരെപരു
മാളുെട ആളുകെളല്ലാം ന െടയും സ്വന്തമാണു്.
എ ് അരുളിെച്ചയുകയും ഒരു കു
പാവുമു ം
ഒരു വീരശൃംഖലയും കൂടി സമ്മാനമായി കൽപ്പി
് െകാടു ് സർവ്വാധികാര്യക്കാെര മടക്കിയയ
കയും െച .
കുഴിയിൽ വീണ ആനെയ തിരി ് െകാ േപാ
ന്നതിെന റി വല്ലതും കൽപ്പി ് േചാദിേച്ച േമാ
എ ള്ള വിചാരം സർവ്വാധികാര്യക്കാരുെട മനസ്സിൽ
സാമാന്യത്തിലധികമുണ്ടായിരു . ഈശ്വരകാരുണ്യം
െകാ ് അതിെന റി ് യാെതാ ം കൽപി ് േചാ
ദിച്ചില്ല. േതവലേശ്ശരി നമ്പി ധരിപ്പിച്ച രക്ഷയുണ്ടായിരു
ന്നതുെകാ ് തിരുമനസ്സിെല ആയുധേമ ് മരിക്കാനിട
യാവുകയിെല്ല ള്ള ൈധര്യമുണ്ടായിരു െവങ്കിലും തി
രുമുമ്പാെകനി ് പിരി
േപാന്നതിെന്റ േശഷേമ സർ
വ്വാധികാര്യക്കാരുെട മനസ്സിനു് സമാധാനമുണ്ടായു .
സർവ്വാധികാര്യക്കാർഅ തെന്ന തൃ ണി റനി ്
പുറെപ്പടുകയും യഥാകാലം തിരുവനന്തപുരെത്ത ക
യും തൃ ണി െറ െചന്നി ണ്ടായ സകല സംഗതികളും
മഹാരാജാവു് തിരുമനസ്സിെല അടുക്കൽ അറിയി ക
യും െച . ഇങ്ങെന അേദ്ദഹത്തിെന്റ േയാഗ്യതാംശ
ങ്ങൾവളെരപ്പറയാനു ്. വിസ്തരഭത്താൽ ചുരു
.
കുഞ്ചി ട്ടിപ്പിള്ള സർവ്വാധികാര്യക്കാർ ഒരു ീെയ
വിവാഹം െച കയും ആ ീയിൽ അേദ്ദഹത്തിനു ചില
സന്താനങ്ങളുണ്ടാവുകയും െച . ആസന്താനപരമ്പരയി
ലുൾെപ്പട്ട ഒരു വീ കാർ ഇേപ്പാഴും കാർത്തികപ്പള്ളിത്താ
ലൂക്കിൽ ഏവൂർ േദശ ് ഉള്ളതായി അറിയു
്.
ഇ കാരം അർത്ഥപു മി കള ാദികേളാടും
ഉേദ്യാഗപദവിേയാടും കൂടി മഹാരാജാവു് തിരുമനസ്സിെല
ീതിഭാജനമായി പാർത്തിരുന്ന സർവ്വാധികാര്യക്കാർ
ഒരു േയാഗീശ്വരെന്റ സാഹചര്യം നിമിത്തം ഒരു വി
രക്തനായ സന്യാസിയായിത്തീർ . പിെന്ന മുറ
േയാഗശാ മഭ്യസി ് വലിയ േയാഗിയായിത്തീരുകയും
ഒടുക്കം സർവ്വസ്വവുമുേപക്ഷി ് േദശം വി േപാവുകയും
െച . പിെന്ന അേദ്ദഹം കാ പഴങ്ങളും കാ കിഴ ക
ളും ഭക്ഷി െകാ ് വനങ്ങളിലും മലകളിലും സഞ്ചരിച്ചി
രു . ഒരിക്കൽ അേദ്ദഹം ഒരു മലയുെട അടിവാര ്‘
സമാധിയിൽ ഇരുന്നിരുന്ന സമയം ഒരു ഉരുൾ (മലയുെട
ജലഗർഭമായ സ്ഥലം) െപാട്ടി അത മായ ജല വാഹ
മുണ്ടാവുകയും അേദ്ദഹം അതിൽെപ്പ ് ഒഴുകിേപ്പാവുകയും
ഒടുക്കം അേദ്ദഹത്തിെന്റ േദഹം സമു ത്തിലും േദഹി പര
മാത്മാവിങ്കലും െച ് േചരുകയും െച . കുഞ്ചി ട്ടി
പ്പിള്ള സർവ്വാധികാര്യക്കാർ ചരമഗതിെയ ാപിച്ചതും
െകാല്ലം 969-ആമാണ്ടാെണന്നാണു് േകട്ടി ള്ളതു്.
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അച്ഛൻേകാവിൽ ശാസ്താവും പരിവാര
മൂർത്തികളും
അച്ഛൻേകാവിൽ േക്ഷ ം തിരുവിതാംകൂർ സംസ്ഥാന
് െകാല്ലം ഡിവിഷനിലുള്ള സിദ്ധ േക്ഷ ങ്ങളിൽ
ഒ ം അ ധാനമല്ലാത്തതും ഏറ്റവും പുരാതനമായി ള്ള
തുമാണു്. നാലമ്പലവും ബലിക്കൽ രയും ചു ം മതിലും
നാലു് േഗാപുരങ്ങളും മതിൽ ് പുറേമ ചു ം േതർവീഥിയു
മുള്ള ഈ മഹാേക്ഷ ത്തിൽ തിഷ്ഠിക്കെപ്പട്ടിരി ന്ന
ധാന മൂർത്തി ശാസ്താവാകു . ഈ േദശം പ ഭരി
ച്ചിരുന്നതു പന്തള
രാജാക്കന്മാരായിരുന്നതിനാൽ
അവർ ഈ ശാസ്താവിെന തങ്ങളുെട കുലപരേദവതയാ
യിട്ടാണു് ആചരി ് വരുന്നതു്. ഇേപ്പാഴും അവർ അങ്ങ
െന തെന്ന വിചാരി ് േപാരു മു ്.

അച്ചൻേകാവിൽ ശാസ്താവിെന്റ ഈ േക്ഷ ം സ്ഥി
തിെച ന്നതു് സിദ്ധമായ അച്ചൻേകാവിൽ മലയുെട
കിഴ വടേക്ക േകാണിലുള്ള താഴ്വരയിലാണു്. ഇവി
െട മതിൽക്കക
െത ഭാഗത്തായി ഒരു ഭഗവതിയും
േതർവീഥി പുറ
പടിഞ്ഞാ ള്ള നാ വഴി െത
വശത്തായി ആേറഴു േകാൽ െപാക്കത്തിലുള്ള ഒര
മ്മൻേകാവിലിൽ േവെറ ര
േദവിമാരും മതിൽ
പുറ
കിഴേക്കനടയിൽ െതേക്കാ മാറി ചതുർബാഹു
വായ വി വിെന്റ ഒരു െചറിയ വി ഹവും ശാസ്താവി
െന്റ അമ്പലത്തിൽനി ് ഏകേദശം കാൽ നാഴിക ദൂെര
കിഴക്കായി, കിഴേക്ക േഗാപുരത്തിൽനി ് കിഴേക്കാ
േനാക്കിയാൽ കാണാവുന്ന ഒരു സ്ഥല ് ഒരു േകാ
വിലിൽ കറുപ്പസ്വാമിെയ ം അതിെന്റ ഇട വശ ്
കറുപ്പായി അമ്മ എ ം ര മൂർത്തികൾ പടിഞ്ഞാ ്
ദർശനമായും കറുപ്പസ്വാമി േകാവിലിനു് െത വശ ്
സ്വൽപം പടിഞ്ഞാ ് മാറി വടേക്കാ ് ദർശനമായി േച
പ്പാണിമാടൻ, കാളമാടൻ എന്നിങ്ങെന ര മൂർത്തിക
ളും ഇവ ം പടിഞ്ഞാറു് ഒരാൽ വട്ടിൽ െകാച്ചിട്ടാണൻ
(െകാച്ചിട്ടി നാരായണൻ) എ േപരായ ഒരറുകുലയും
ആ ആലിെന്റ ചുവട്ടിൽനി ് വടേക്കാ മാറി കറുപ്പസ്വാ
മിേകാവിലിനു് േനെര, കിഴേക്കാ ് ദർശനമായി ശിങ്കി
ലിഭൂതത്താൻ എെന്നാരു ഭൂതവും തിഷ്ഠിക്കെപ്പട്ടി
്.
ഇവെയല്ലാം ശാസ്താവിെന്റ പരിവാരങ്ങളാണു്. ഇവയിൽ
ധാനമൂർത്തി കറുപ്പസ്വാമി തെന്ന. കറുപ്പായിഅമ്മ
കറുപ്പസ്വാമിയുെട ഭാര്യയാണു്.
പടിഞ്ഞാ ള്ള വഴിയുെട െത ഭാഗ ് ഒരമ്മൻ
േകാവിലും അതിൽ ര േദവിമാെര തിഷ്ഠിച്ചി മുെണ്ട
മു പറഞ്ഞി ണ്ടേല്ലാ. അവിെട ഒരു േദവീ വി ഹത്തി
െന്റ അടുക്കൽ ഒരു ശൂലം നാട്ടി അതിേന്മൽ ഏതാനും
ചില കളും മേറ്റതിെന്റ അടുക്കൽ ഒ വളെര കുപ്പിവ
ളകളും ഇട്ടിരി ന്നതായിക്കാണു
്. ഇതിെന്റ
ആഗമവും സങ്കൽപവും കാരണവുെമാ ം അറി
കൂ
ടാ. േചപ്പാണിമാടൻ, കാളമാടൻ എന്നീ മൂർത്തികളിൽ
കാളമാടെന്റ കഴുത്തിനു േമൽേപ്പാ കാളെയേപ്പാെലയും
േശഷം ഭാഗം മനുഷെനേപ്പാെലയുമാണിരി ന്നതു്. ശി
ങ്കിലിഭൂതത്താെന്റ പാദത്തിങ്കൽ ര മൂ ചങ്ങലകൾ
കിട ന്നതായിക്കാണു
്. ആ ഭൂതത്താൻ േപായി
ആെരയും ഉപ വിക്കാതിരിക്കാനായി അയ്യപ്പസ്വാമി
ആ ഭൂതത്തിെന്റ കാലിൽ ചങ്ങലയി ബന്ധി നിർ
ത്തിയിരി
എന്നാണു് അതിെന്റ സങ്കൽപം. ആ
ഭൂതത്തിനു തിദിനമുള്ള പൂജ നട ന്നതു ാഹ്മണ
രാണു്. കറുപ്പസ്വാമി മുതലായി േശഷമുള്ള പരിവാര
മൂർത്തികൾെക്കല്ലാം ‘താഴേത്തതിൽവീ കാർ’ എ
പറയെപ്പടുന്ന ഒരു വക പാണ്ടിപ്പിള്ളമാരാണു് ശാന്തി
നടത്തി വരുന്നതു്. ഈ വീ കാെര കറുപ്പൻ പൂശാരികൾ
എ ം പറയാറു ്. ഇനി െകാച്ചിട്ടാണെന റി
സ്വൽപം വിവരിേക്കണ്ടിയിരി
.
പ
കറുപ്പസ്വാമി മദ്യവും മാംസവും കൂടി നി
േവദിക്കാറുണ്ടായിരു . നിേവദ്യത്തിനുള്ള മാംസം
അന്ന െകാല്ലെപ്പട്ട കാ മൃഗങ്ങളുേടതായിരിക്കണ
െമ നിർബന്ധവുമുണ്ടായിരു . നിേവദ്യത്തിനുള്ള
മദ്യവും മാംസവും കറുപ്പസ്വാമിേകാവിലിെല ആവശ്യ
ത്തിനു് േവ ന്ന വിറകും തീയും പതിവായി െകാ
െച ് െകാടു ന്നതിനു് ഒരു വീ കാെര േത്യകം
ചുമതലെപ്പടു കയും െചയ്തിരു . ആ വീട്ടിൽ ഒരു
കാല ് െകാച്ചിട്ടാണൻ എെന്നാരാളുണ്ടായിരു .
അയാളാണു് കറുപ്പസ്വാമി േകാവിലിൽ അക്കാല ്
മദ്യവും മാംസവും തീയും വിറകും പതിവായി േശഖരി ്
െകാടുത്തിരുന്നതു്. ഒരു ദിവസം അതിരാവിെല െകാച്ചി
ട്ടാണൻ മാംസം േതടി കാട്ടിൽെച്ചന്നേപ്പാൾ അയാെള
ഒരു കടമാൻ േപാ
െവട്ടിെക്കാ . അ പൂജ ള്ള
സമയായി ം െകാച്ചിട്ടാണൻ മടങ്ങിവരായ്കയാൽ അയാ
ളുെട വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നവർ വ്യസനാകുലരായിത്തീർ .
നിേവദ്യത്തിനുള്ള സാധനങ്ങൾ സമയത്തിനു കിട്ടായ്ക
യാൽ പൂശാരി േകാപി ് വിറ തുടങ്ങി. ആ സമയം
അയാളിൽ കറുപ്പസ്വാമിയുെട ആേവശമുണ്ടാകയാൽ
അയൾ വിറ വിറ തുള്ളി ടങ്ങി. തുള്ളി ള്ളി
അയാൾ കാട്ടിേല ് ഓടിേപ്പായി. കുറ സമയം
കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ അയാൾ ഏറ്റവും വലിയതായ ഒരു
കടമാൻേപാത്തിെന െകാമ്പിൽപ്പിടി വലിച്ചിഴ ്
കിഴേക്ക േഗാപുരത്തിങ്കൽ െകാ വരികയും അവിെട
നി ് അത ച്ചത്തിൽ ഒ ് അട്ടഹസി കയും െച .
അട്ടഹാസം േക ് അവിെട അസംഖ്യം ജനങ്ങൾ വ
കൂടി. അേപ്പാൾ കറുപ്പസ്വാമി (തുള്ളിനിന്ന പൂശാരി)
കൽപി കയാലാണു് െകാചിട്ടാണൻ മരിചുേപായി
എ ് എല്ലാവരും അറിഞ്ഞതു്.
കറുപ്പസ്വാമി ആ കടമാൻേപാത്തിെന െകാ
കളിൽപ്പിടി ് തലേയാള മുയർത്തി മൂ
ാവശ്യം
ചുറ്റിയി ് ഒേരറു െകാടു ്. െകാ കൾ സ്വാമിയുെട
ൈകകളിൽത്തെന്നയായിരു . കടമാൻ േപാത്തിെന്റ
ഉടൽ ഒരാലിെന്റ ചുവട്ടിൽെച്ച വീണു. ദുർമരണം
നിമിത്തം അറുകുലയായിത്തീർന്ന െകാച്ചിട്ടാണെന ആ
ആലിെന്റ ചുവട്ടിൽത്തെന്ന കടമാൻ േപാത്തിെന്റ ഉടൽ
െച വീണ സ്ഥല
തിഷ്ഠി െകാള്ളണെമ ം
മദ്യവും മാംസവും നിേവദ്യം േമലാൽ േവെണ്ട ം
കറുപ്പസ്വാമി കൽപ്പി കയാൽ െകാചിട്ടാണെന ആ
സ്ഥല
തിഷ്ഠി കയും

അക്കാലം മുതൽ കറുപ്പസ്വാമി മദ്യവും മാംസ
വും നിേവദ്യം േവെണ്ട െവ കയും െച . എങ്കിലും
കുറ കാലം മു വെര േക്ഷ ത്തിൽ വിറകും തീയും
െകാടുത്തിരുന്നതു െകാച്ചിട്ടാണെന്റ വീ കാർ തെന്നയാ
ണു്. അവർ പതിവുണ്ടായിരുന്ന അനുഭവം േദവസ്വ
ത്തിൽനി െകാടു വരികയും െചയ്തിരു . പിന്നീ
ടു് അവരുെട അനുഭവം നിർത്തിക്കളയുകയാൽ അവർ
തീയും വിറകും െകാടുക്കാെതയുമായി. കടമാൻേപാത്തി
െന്റ െകാ കൾ കറുപ്പസ്വാമി േക്ഷ ത്തിെന്റ അക
മണ്ഡപത്തിൽ െകാ െചന്നിടുകയാൽ അവ അവിെട
ത്തെന്ന െകട്ടി ക്കിയിരു . േക്ഷ ത്തിൻ അഗ്നി
ബാധയുണ്ടായ കാല ് ആ െകാ കളും അഗ്നിക്കി
രയാവുകയാൽ ദഹി േപാകുകയും െച . പരിവാര
മൂർത്തികൾ ് തിദിനം നിേവദ്യത്തിനു് ഒരിടങ്ങഴി
അരി വീതമാണു പതിവു്. എന്നാൽ െകാച്ചിട്ടാണനു്
ആണ്ടിെരാലിക്കൽ വീതേമ നിേവദ്യവും പൂജയും പതി
വു . കറുപ്പസ്വാമി ‘കറുപ്പനൂ ്’ എെന്നാരു വഴിപാടു്
ഓേരാ കാര്യങ്ങൾ സാധി ന്നതിനും മ മായി പലരും
നടത്താറു ്. ഈ വഴിപാടു് േക്ഷ സന്നിധിയിൽവേച്ച
നടത്താവൂ എന്നില്ല. അവരവർ നിശ്ചയി ന്ന സ്ഥലങ്ങ
ളിലും വ നടത്താം. സകൗര്യമുള്ള സ്ഥലമായിരിക്കണ
െമേന്നയു . ഇതിെന്റ കർമ്മി കറുപ്പസ്വാമിയുെട പൂശാ
രി തെന്നയാണു്. വഴിപാടു് എവിെട വ ് നട ന്നതി
നു് നിശ്ചയിച്ചാലും പൂശാരിെയ അറിയിച്ചാൽ അേദ്ദഹം
പരികർമ്മികൾ മുതലായവേരാടു കൂടി നിശ്ചിതദിവസം
നിശ്ചിതസ്ഥലെത്തത്തി അതു നട ം. കറുപ്പനൂട്ടിനു
േവ ന്ന സാമാനങ്ങളുെട ചുരുക്കത്തിലുള്ള ഒരു പടിത്ത
രം താെഴേച്ചർ
.
ഉണക്കലരി നാലു് പറ, നാളിേകരം നാൽപ്പതു്, ചാ
രായം നാലുപറ, േകാഴിമുട്ട നാൽപ്പതു്, അവിൽ നാലു
പറ, മലർ നാലു പറ, അട നാൽപ്പതു്, അപ്പം നാൽപ്പതു്,
പഴം പടല നാൽപ്പതു്, കരി ് (ഇളനീർ) നൂെറ്റ ്, കഞ്ചാ
വു് പലം പതിെനാ ്, കറു ് കഴ ് പതിെനാ ്, കള
ഭം ഇടങ്ങഴി പതിെനാേന്നകാൽ, കർ രം പലം പതി
െനാ ്, അഷ്ടഗന്ധെപ്പാടി ഇടങ്ങഴി പ േണ്ടകാൽ,
െവറ്റിലെക്ക ് നൂെറ്റ ്, പാ നുറു ് പറ ര ്, ചുണ്ണാ
് റാത്തൽ നാലു്, മഞ്ഞൾെപ്പാടി ഇടങ്ങഴി പതിെനാ
േന്നകാൽ, അരിെപ്പാടി ഇടങ്ങഴി പതിെനാേന്നകാൽ,
ഭസ്മം ഇടങ്ങഴി മുപ്പത്താേറ കാൽ, നിലവിള ് വലിയതു്
പതിെനാ ്, ടി െചറിയതു് െതാ റ്റിയ ്, കു വിള
് നാലു്, വിളക്കിനു് എണ്ണ നാലുപറ, തിരശ്ശീല തുലാം
ഒ ്, തൂശനില നൂെറ്റ ്, െചത്തി, തുളസി മുതലായവ ഉൾ
െപ്പെട പൂവു് ഇടങ്ങഴി മുപ്പത്താേറകാൽ, ശർക്കര പലം
പതിെനാേന്നകാൽ, െനയ്യ് ഇടങ്ങഴി കാൽ, ഇവ കൂടാ
െത ചില ചില്ലറ സാമാനങ്ങളും േവണം. അവ പൂശാരി
വരുേമ്പാൾ പറയും. ഒ ം േമൽപ്പറഞ്ഞതിൽ കുറയരു
തു്. കൂടുതൽ എ യായാലും വിേരാധമില്ല. ആഴികൂ
ന്നതിനു വിറകുേവണം. ആഴി എ വലിയതായാലും
തരേക്കടില്ല. അധികം െചറിയതായിേപ്പാകരുെതേന്ന
യു . കറുപ്പനൂ ് കഴി ന്നതു് കറുപ്പസ്വാമിെയ ഉേദ്ദശി
ച്ചാെണങ്കിലും അതു് അയ്യപ്പസ്വാമി ം സാദകരമായി
ള്ളതാണു്.
പന്തള രാജാക്കന്മാർ അവർ ് േദശാധിപത്യ
മുണ്ടായിരുന്നേപ്പാൾ ആ േതാറും ഉത്സവകാല ്
അച്ചൻേകാവിലിൽ േപാവുക പതിവായിരു . ഉത്സവം
കഴി
് േപാകുന്ന സമയം അവർ കറുപ്പനൂ ് കഴി ്
െതാഴുതിട്ടാണു് േപാകുക പതിവു്. അവർ അവിെടെച്ച
ന്നാൽ അമ്പലത്തിൽ കട ക പതിവില്ല. ശാസ്താവിെന
െതാഴുന്നതു് തെന്ന ബലിക്കൽ ര ് പുറ ് െകാടി
മരത്തിനു് മറ
നിന്നാണു്. അേങ്ങാ കാണണം,
ഇേങ്ങാ കാണരുതു് എന്നാണു സങ്കൽപം. രാജാവിെന
ക്കണ്ടാൽ ശാസ്താവു് എണീക്കണം. അതുെകാണ്ടാണു്
ഇേങ്ങാ കാണാെത മറ
നി െതാഴുന്നതു്. ശാ
സ്താവു ഹരിഹരപു നായി അവതരി ് അക്ഷരവിദ്യയും
സകലശാ ങ്ങളും ആേയാധനവിദ്യയും മ ം പഠിച്ചതി
െന്റ േശഷം പാണ്ഡ്യരാജ്യ ് െച പാണ്ഡ്യരാജാവി
െന്റ ൈസന്യത്തിൽ േചർ ് ഒരു ൈസനികനായി ം
പാണ്ഡ്യരാജാവിെന്റ േസവകനായി ം താമസിച്ചിരു
എെന്നാരു കഥയുണ്ടേല്ലാ. പന്തള ് രാജാക്കന്മാർ
പാണ്ഡ്യരാജവംശജരാകയാൽ അവർ ം ശാസ്താവിനും
തമ്മിൽ േസവ്യേസവകഭാവമുെണ്ടന്നാണു് സങ്കൽപം.
തെന്റ സ്വാമിെയക്കണ്ടാൽ േസവകൻ എണീക്കണമ
േല്ലാ. ശാസ്താവിനും ഈശ്വരത്വമുള്ളതിനാൽ എണീക്കാ
നിടയാ ന്നതു കഷ്ടമാണേല്ലാ എ വിചാരിച്ചാണു്
പന്തള രാജാക്കന്മാർ അതിനിടയാക്കാത്തതു്. ഇവർ
ശബരിമെലേപ്പായാലും ഇങ്ങെനതെന്നയാണുപതിവു്.
അയ്യപ്പസ്വാമി ഇവെരക്കാണാനിടയാക്കാറില്ല. എങ്കിലും
അവരിൽ ഒരാെളങ്കിലും ആ േതാറും മകര സം ാന്തി
ശബരിമെലേപ്പാവുക പതിവാണു്.

അച്ചൻേകാവിൽശാസ്താവിെന്റയും അവിടുെത്ത പരി
വാരമൂർത്തികളുെടയും വിേശഷി ് കറുപ്പസ്വാമിയുെടയും
മഹത്വവും മാഹാത്മ്യവും ഒ ം ചില്ലറയെല്ല ള്ളതിേല
് അേനകം ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ പറയാനു ്. അവയിൽ
ചിലതു മാ ം താെഴ സ്താവി െകാ
.
അച്ചൻേകാവിൽ േദവസ്വം വകയ ് അേനകം
വ വകകളുള്ളതു കൂടാെത പാണ്ടിയിൽ ഒരു സ്ഥല ്
ഉരികുറെയ െതാള്ളായിരപ്പറ നിലമു ്. ഈ നിലം
വലിയ സമ്പന്നനായിരുന്ന ഒരു പരേദശ ാഹ്മണൻ
പെണ്ടാരിക്കൽ േദവസ്വത്തിേല ് െവെച്ചാഴി
െകാടുത്തതാണു്. ആ ാഹ്മണനു് അനപത്യതാദുഃഖം
ദുസ്സഹമായിത്തീരുകയാൽ അേദ്ദഹം ഭാര്യാസേമതം
അച്ചൻേകാവിൽ േക്ഷ ത്തിൽ െച സ്വാമി ദർശനം
കഴി നടയിൽനി ് ‘എെന്റ അയ്യപ്പസ്വാമീ, എനി
െക്കാരു പു സന്താനമുണ്ടായാൽ എെന്റ സർവ്വസ്വവും
ഞാൻസ്വാമിക്കായി െവെച്ചാഴി
തേന്നക്കാം’ എ
ാർത്ഥി . അചിേരണ ആ
ാഹ്മണ ീ ഗർഭം
ധരി കയും യഥാകാലം ഒരു പു െന സവി കയും
െച . അേപ്പാൾ ആ ദമ്പതിമാർ ണ്ടായ സേന്താഷം
അപരിമിതമായിരു . സേന്താഷാധിക്യത്താൽ മറ
േപായിേട്ടാ എേന്താ അവർ അയ്യപ്പസ്വാമി െകാടു
ക്കാെമ പറഞ്ഞിരുന്നതുേപ്പാെല സർവ്വസ്വെമന്നല്ല,
യാെതാ ം െകാടുത്തില്ല. കുറ ദിവസം കഴിഞ്ഞ
േപ്പാൾ ാഹ്മണ ീ രാ ിയിൽ കിട റ ന്ന സമ
യം പതിവായി ആേരാ അവരുെട അടുക്കൽെച്ച
“പറഞ്ഞി ള്ളതു മറക്കരുതു്” എ പറയുന്നതായി
േതാന്നി ടങ്ങി. എന്നി ം അവർ അയ്യപ്പസ്വാമി
യാെതാ ം െകാടുത്തില്ല.അങ്ങെന അെഞ്ച െകാല്ലം
കഴി
. കുട്ടി ് ഉപനയനത്തിനുള്ള കാലമായി.
മുഹൂർത്തം നിശ്ചയി കയും അടിയന്തിരത്തിനു െകേങ്ക
മമായി വട്ടം കൂ കയും ക്ഷണിേക്ക ന്നവെരെയല്ലാം
ക്ഷണി കയും െച . ചാർച്ചക്കാരും േവഴ്ചക്കാരും
ബ ക്കളുെമല്ലാം അടിയന്തിരത്തിനു തേലദിവസം
തെന്ന വ ് ഓേരാ മങ്ങൾ തുടങ്ങിക്കഴി
. അ
രാ ിയിലും കുട്ടിയുെട മാതാവിനു സ്വപ്നമുണ്ടായി. അതു
പതിവുേപാെലത്തെന്ന അല്ലായിരു . “അയ്യപ്പസ്വാ
മി െകാടുക്കാെമ പറഞ്ഞി ള്ളതു െകാടുക്കാെത
ഉപനയനത്തിനാരംഭിചാൽ സമയമാകുേമ്പാൾ കുട്ടിെയ
െകാ േപാകും” എ കൂടി ആേരാപറഞ്ഞതായി ാ
ഹ്മണ ീ േതാന്നി. എങ്കിലും അവർ സ്വാമിെക്കാ ം
െകാടുത്തില്ല. ഉപനയനത്തിെന്റ ിയകൾ ആരംഭിച്ച
സമയ ് ആേരാ ഒരാൾ (ഒരു പട്ടാണിയാെണന്നാണു്
എല്ലാവർ ം േതാന്നിയതു്) അവിെടേക്കറിെച്ച കുട്ടി
െയ എടു െകാ ് അന്തർദ്ധാനം െച . ആ ആൾ
െചന്നതും കുട്ടിെയ എടുത്തതും അവിെട കൂടിയിരുന്ന
എല്ലാവരും ക . േപായതു് ആരും കണ്ടില്ല. കുട്ടി
െയ കാണാതായേപ്പാേഴ ം അവിെട എല്ലാവർ ം
വ്യസനവും പരി മവും കലശലായി. കുട്ടിയുെട മാതാ
പിതാക്കന്മാരുെട വ്യസനം അവർ സന്തതിയുണ്ടാ
കാതിരുന്ന കാലേത്തതിലധികമായിരു . അവർ
മാറ ം തല മടി െകാ ് മുറവിളികൂട്ടി ടങ്ങി.
അേപ്പാൾ ചിലർ, “അയ്യപ്പസ്വാമി െകാടുക്കാെമ
പറഞ്ഞതു െകാടുക്കാഞ്ഞിട്ടാണു് ഇങ്ങെന വന്നതു്.
അച്ചൻേകാവിൽ ശാസ്താവു് ആരുെടയും കളിപ്പിള്ളയെല്ല
് ഇനിെയങ്കിലും മനസ്സിലാക്കിെക്കാള്ളെട്ട” എ ം
മ ം പറ
് അവെര ശകാരി തുടങ്ങി. മ ചിലർ
സാന്ത്വനവാ കൾെകാ ് അവെര ആശ്വസിപ്പി
ക്കാൻ മി തുടങ്ങി. “സ്വാമി െകാടുക്കാെമ ്
പറഞ്ഞി ള്ളതു് െകാടുക്കാഞ്ഞാലാപ ണ്ടാകുെമ
ഞാൻകൂെട െട പറയാറു ്. ഈ ദുഷ്ടൻ ധനത്തിലുള്ള
അത്യാർത്തി നിമിത്തം അതു െകാടുക്കാെതയിരുന്നിട്ടാ
ണു് എെന്റ ഓമന മകൻ േപായതു്” എ ം മ ം പറ
്
ാഹ്മണ ീ
ാഹ്മണേനയും, “സ്വാമി ് െകാടു
ക്കാെമ ് പറഞ്ഞി ള്ളതു് െകാടു ന്നതിനു് എനി ്
പൂർണ്ണസമ്മതമാണു്. ഈ ദുഷ്ട സമ്മതിക്കാഞ്ഞിട്ടാണു
ഞാൻെകാടുക്കാെതയിരുന്നതു്. ഇവൾ നിമിത്തം ഏക
സന്താനം നഷ്ടെപ്പ ” എ ം മ ം പറ
് ാഹ്മണൻ
ാഹ്മണ ീെയയും ശകാരി തുടങ്ങി. ശകാരം മൂ ്
മൂ ് അവർ തമ്മിൽ വലിയ ശണ്ഠയായി. ആകപ്പാെട
അവിെട വലിയ ലഹളയും ബഹളവുമായി ത്തീർ .
“ഇെതാ െകാ ം യാെതാരു ഫലവുമില്ല. കുട്ടിെയയും
െകാ ് ആ പട്ടാണി എേങ്ങാട്ടാണു് േപായെത േവ
ഗത്തിൽ അേന്വഷി ് ക പിടിക്കാനാണു് ഇേപ്പാൾ
മിേക്കണ്ടതു് ” എ പറ
ബ ക്കൾ ചില മറവ
െരയും മ ം കൂട്ടിെക്കാ പല സ്ഥലങ്ങളിലുമേന്വഷി .
ഒരു തു മുണ്ടായില്ല. കുട്ടിെയ തിരി കി ന്നകാര്യം
അസാധ്യം തെന്നെയ ് എല്ലാവരും തീർച്ചെപ്പടു
കയാൽ കുട്ടിയുെട പിതാവായ ാഹ്മണൻ, “ഈശ്വര
കാരുണ്യം െകാ ് എനി ് അവസാനകാല ് ഒരു
സന്തതിയുണ്ടായി. ആ ഏകസന്താനം നഷ്ടെപ്പ . ഇനി
ഈ വാർദ്ധക്യത്തിൽ സന്താനമുണ്ടാകുെമ വിചാരി
ക്കാൻ ന്യായവുമില്ല. എനിക്കിനി വ ക്കളും േവണ്ടാ,
സ്വ ക്കളും േവണ്ടാ, പണവും േവണ്ടാ, ഭാര്യയും േവ
ണ്ടാ; എന്നല്ല യാെതാ ം േവണ്ടാ, ഞാൻവല്ലവഴി ം
േപാവുകയാണു് ” എ പറ
് ഒരു കുടയും വടിയുെമ
ടു
യാ യായി. ആ സമയം അവിെടയുണ്ടായിരുന്ന
അന്യനായ ഒരു
ാഹ്മണൻ തുള്ളിയുറ
െകാ ്
“ഇനിെയങ്കിലും നിങ്ങൾ മുൻപു പറഞ്ഞി ള്ളതുേപാെല
െചയ്യാൻ തയ്യാറുെണ്ടങ്കിൽ കുട്ടി ഇേപ്പാൾ ഇവിെട വരും.
തയ്യാറുെണ്ട പറഞ്ഞാൽ േപാരാ. ആധാരം തീർ
സാക്ഷിെവ ് ഒപ്പിടണം” എ പറ
. ഇതുേക
കുട്ടിയുെട അച്ഛനായ
ാഹ്മണൻ, “കുട്ടി മടങ്ങി വരി
കയാെണങ്കിൽ എെന്റ സർവ്വസ്വവും ഞാൻസ്വാമി
െകാടുേത്തക്കാം. യാെതാരു സംശയവുമില്ല. ആധാരം
ഇേപ്പാൾ തീർേത്തക്കാം” എ പറ
. ഉടെന ആ
ാഹ്മണൻ തനി ള്ള സർവ്വസ്വവും അച്ചൻേകാവിൽ
ശാസ്താവിനു െവെച്ചാഴി
െകാടുത്തിരി ന്നതായി
ഒരാധാരം എഴുതിത്തീർ ് ഒ െവ കയും നാലുേപെര
സാക്ഷിെവ ് അവെരെക്കാ ം ഒപ്പിടുവി കയും െച
.
ാഹ്മണൻ ആധാരത്തിൽ ഒപ്പിട്ടതും അച്ചൻേകാവി
ലിൽ ഉച്ചപൂജയുെട സന്നപൂജ കഴി
നടതുറന്നതും
ഒേര സമയത്തായിരു . നട തുറന്നയുടെന േമൽശാന്തി
ക്കാരൻ തുള്ളിെക്കാ ് കിഴേക്കാ ് പുറെപ്പ . അേദ്ദഹം
കറുപ്പസ്വാമി േകാവിലിെന്റ സമീപ ് െചന്നേപ്പാൾ
കറുപ്പസ്വാമിയുെട പൂശാരി തുള്ളി ാഹ്മണ ട്ടിയുെട
ൈക പിടി ് െകാ ് അവിെട നിൽ
ണ്ടായിരു
. പിെന്ന ര േപരും കുട്ടിെയയും െകാ ് പാണ്ടി
യിൽ ആ ാഹ്മണെന്റ ഗൃഹത്തിെല കയും െച .
കുട്ടിെയ കണ്ടേപ്പാൾ അവിെടയുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാം
സേന്താഷാ തപരവശന്മാരായിത്തീർ . കുട്ടിയുെട
അച്ഛൻ എഴുതിത്തീർ ് വച്ചിരുന്ന ആധാരെമടു ്
ഭക്ത്യാദരങ്ങേളാടു കൂടി ആനന്ദാ ഒലിപ്പി െകാ ്
േമൽശാന്തി ാഹ്മണെന്റ പാദത്തിങ്കൽ െച െവ
നമസ്കരി . അേപ്പാൾ കറുപ്പസ്വാമി “ഇതുമുഴുവനും
എെന്റ സ്വാമി േവണ്ടാ. ഒരു സന്തതിയുണ്ടായാൽ
െക്കാള്ളാെമ ള്ള ആ ഹം െകാ നിങ്ങൾ അങ്ങ
െന ാർത്ഥി േപാെയങ്കിലും നിങ്ങെട സർവ്വസ്വവും
സ്വാമി സമർപ്പിച്ചാൽ നിങ്ങൾ നിത്യവൃത്തി
യാെതാ മില്ലേല്ലാ. അതുെകാ നിങ്ങൾക്കിേപ്പാൾ
യാെതാരനുഭവവുമില്ലാെതയും യാെതാ ം വിളയാെത
യും ഉരികുറ െതാള്ളായിരപ്പറനിലം നിങ്ങൾ ് ഒരു
സ്ഥല ണ്ടേല്ലാ. അതുമാ ം എെന്റ സ്വാമി െകാ
ടുത്താൽ മതി” എ കൽപ്പി . ഉടെന
ാഹ്മണൻ
സേന്താഷസേമതം ആ ഉരികുറ ് െതാള്ളായിരപ്പറ
നിലം അച്ചൻേകാവിൽ ശാസ്താവിനു വെച്ചാഴി
െകാടുത്തിരി ന്നതായി േവെറാരാധാരം എഴുതി ഒപ്പി ്
സമർപ്പി . ആ ആധാരെമടു ംെകാ ് ശാന്തിക്കാര
നും പൂശാരിയും തുള്ളിെക്കാ തെന്ന മടങ്ങിേപ്പാരുകയും
ആ ആധാരം അയ്യപ്പസ്വാമിയുെട നടയ്ക്കൽ െവച്ചി
കലിയട കയും െച . ഉച ജ കഴി
് നടതുറന്നി ്
മൂേന്നമുക്കാൽ നാഴിക െകാ ് ഈസംഗതികെളല്ലാം
നട . കലിയടങ്ങിയതിെന്റ േശഷം ഇതിെലാ ം
അവർ ് ര േപർ ം േലശം േപാലും ഓർമ്മയുണ്ടാ
യിരു മില്ല. ഇങ്ങെനയാണു് ആ നിലം അച്ചൻേകാ
വിൽ േദവസ്വം വക കിട്ടിയതു്. പു േപാലും മുളയ്ക്കാെത
കിടന്നിരുന്ന ആ നിലം അയ്യപ്പസ്വാമിക്കായതിെന്റ
േശഷം ഒന്നാന്തരമായി വിള
തുടങ്ങി. ഇേപ്പാഴും ആ
നിലം ആ േദശ ള്ള നിലങ്ങളിൽെവ േമത്തരമായി ്
തെന്നയാണിരി ന്നതു്.

ശാന്തിക്കാരനും പൂശാരിയും ആധാരം െകാ േപാ
ന്നതിെന്റേശഷം ാഹ്മണൻ അടു ണ്ടായിരുന്ന മെറ്റാ
രു മുഹൂർത്തത്തിൽ കുട്ടിയുെട ഉപനയനം നട കയും
ഭാര്യാപു സഹിതം അച്ചൻേകാവിലിൽ വ സ്വാമിദർ
ശനവും സ്വാമി ് അേനകം വഴിപാടുകളും കറുപ്പസ്വാമി
് ഊ ം കഴി മടങ്ങിേപ്പാവുകയും െച . ആ ാഹ്മ
ണെന്റ കുടുംബക്കാർ പാണ്ടിയിെലവിെടേയാ ഇേപ്പാഴുമു
െണ്ടന്നാണു് േകൾവി. പട്ടാണിേവഷം ധരി
ാഹ്മണ
ട്ടിെയ എടു െകാ ് മറഞ്ഞതു് കറുപ്പസ്വാമിയായി
രു എ ള്ളതു് വിേശഷി ് പറയണെമന്നില്ലേല്ലാ.
പാണ്ഡിരാജ്യം (പാണ്ടി) ിട്ടീഷുഗവർേമ്മണ്ടിെന്റ
അധീനതയിലായതിെന്റ േശഷം േമൽപറഞ്ഞ നിലവും
ഗവർേമ്മ വകയാ ന്നതിനു് അന്നെത്ത കലക്ടർ സാ
യി തീർച്ചയാക്കി. ഈ വിവരമറിഞ്ഞ പന്തള
രാ
ജാവു് അച്ചൻേകാവിൽ മണിക്കാരെന (പാർവ്വത്യക്കാ
രെന) സായിപ്പിെന്റ അടുക്കൽ അയ ് “ഈ ഉരികുറ
െതാള്ളായിരപ്പറനിലം അച്ചൻേകാവിൽ ശാസ്താവിെന്റ
വകയാണു്. അതു ഗവർേമ്മ വകയാക്കരുതു്” എ
പറയി . മണിക്കാരൻ പറഞ്ഞിയതിെന സായി ്
പുേല്ലാളം വകെവച്ചില്ല. ഇ യും നിലം അയ്യപ്പസ്വാമി
നഷ്ടെപ്പ േപാകുമേല്ലാ എ വിചാരി സ്വാമിഭക്ത
നായ ആ മണിക്കാരൻ വ്യസനി െകാ മടങ്ങിേപ്പാ
. േനരം ൈവകിയേപ്പാൾ അയാൾ രാ ി കഴി കൂട്ടാ
നായി വഴിക്കടു ണ്ടായിരുന്ന ഒരു സ്ഥല
കയറി.
അ ് അവിെടെയാരു കറുപ്പനൂ നട
ണ്ടായിരു .
മണിക്കാരൻ അവിെടെച്ചന്നേപ്പാൾ കറുപ്പസ്വാമിയുെട
പൂശാരി കറുപ്പസ്വാമിയുെട െവളിച്ചപ്പാടായി തുള്ളിെക്കാ
നിൽ
ണ്ടായിരു . ആ തുള്ളൽ കണ്ടേപ്പാൾ
ത്തെന്ന ഇതു സ്വാമിയുെട അധിവാസമുണ്ടായി ള്ളതെല്ല
ം കള്ള ള്ളലാെണ ം മണിക്കാരനു മനസ്സിലാ
വുകയാൽ അേദ്ദഹം ഒ ം മിണ്ടാെത അവിെട നി .
അേപ്പാൾ പൂശാരി തുള്ളി ള്ളി മണിക്കാരെന്റ അടു
ക്കൽെച്ച ്, ‘ഒ ം വ്യസനിക്കണ്ടാ, ഞാൻനിവൃത്തിയു
ണ്ടാക്കിെക്കാള്ളാം’ എ പറ
. മണിക്കാരൻ ശുദ്ധ
ഹൃദയനും ശുണ്ഠിക്കാരനുമായ ഒരു പരേദശ ാഹ്മണനാ
യിരു . അേദ്ദഹം വ്യസനവും േദഷ്യവും സഹിക്കാൻ
വയ്യാെതയായി പൂശാരിയുെട മുഖ ് ‘ഫാ’ എെന്നാരാ
െമാരു തു ം െവ െകാടു . പൂശാരി മാറിക്കളഞ്ഞ
തിനാൽ മണിക്കാരെന്റ തുപ്പൽ അവിെട കത്തിജ്വലി
് െകാണ്ടിരുന്ന ഒരു പന്തത്തിെന്മൽ വീഴുകയും അതു്
െതള്ളി (െചെഞ്ചല്യ)െപ്പാടി േപാെല കത്തിക്കാളുകയും
െച . അേപ്പാൾ പൂശാരിയിൽ കറുപ്പസ്വാമിയുെട ആേവ
ശമുണ്ടാവുകയാൽ ഭാവം മാറീ വീ ം മണിക്കാരേനാടു്
‘ഒ ം വ്യസനിക്കണ്ടാ, ഞാൻനിവൃത്തിയുണ്ടാക്കിെക്കാ
ള്ളാം. ാമത്തിൽ െച ് എവിെടെയങ്കിലും താമസി
െകാള്ളണം. അവിെട ആൾ വരും. സംഗതി തീർച്ചയാ
യി ് മടങ്ങിേപ്പാന്നാൽ മതി’ എ പറ
. ഇതു കറുപ്പ
സ്വാമിയുെട കൽപനതെന്നയാെണ ് േതാ കയാൽ
മണിക്കാരൻ, ‘കൽപന േപാെല െച െകാള്ളാം. ശുദ്ധ
ഗതിയും മുൻേകാപവും െകാ ് ഞാൻെച േപായ അപ
രാധം അവിടു സദയം ക്ഷമിക്കണം’ എ പറ
വന്ദി െകാ ് അവിടു ് ഇറങ്ങിേപ്പായി ാമത്തിൽ
െച ് ഒരു ഗൃഹത്തിൽ കയറി കിട .
പന്തത്തിൻേമൽ വീണ തുപ്പൽ കത്തിക്കാളിയ
േപ്പാൾ മുതൽ കലക്ടർ സായിപ്പിെന്റ മദാമ്മ േദഹമാ
സകലം ഉമിത്തീയിലിട്ടാെലന്നേപാെല ഒരു പുകച്ചിൽ
തുടങ്ങി. ഉടെന അേനകം േഡാക്ടർമാെര വരുത്തി
പല ചികിത്സകൾ െചയ്യി േനാക്കി. ഒരു ഗുണവും
കണ്ടില്ല. അതിനാൽ സായി വല്ലാെത വ്യസനാ ാ
ന്തനായിത്തീർ . അേപ്പാൾ സായിപ്പിെന്റ േസവകനും
ാർ മായ ഒരു ഹി “ഇതിെന്റ കാരണമറിയുന്നതിനു്
ഒ
ശ്നം െവപ്പി േനാക്കിച്ചാൽ െകാള്ളാം” എ
പറ
. ഗൂഢമായി അ കാരം േനാക്കി ന്നതിനു്
സായി സമ്മതി കയാൽ ആ ാർ
ഗൂഢമാ
യി ഒരു ശ്നക്കാരെന വരുത്തി ആരും അറിയാെത
ഒരു ഗൂഢസ്ഥല വ ് ശ്നം െവപ്പി േനാക്കി .
മദാമ്മയുെട സുഖേക്കടിനു കാരണം അച്ചൻേകാവിൽ
ശാസ്താവിെന്റ േകാപമാെണ ം മണിക്കാരെന വരുത്തി
സമാധാനം പറഞ്ഞാൽ മദാമ്മ സുഖമാകുെമ ം
ശ്നക്കാരൻ വിധി .
ാർ ് ഉടെന ഈ വിവരം
സായിപ്പിെന ഹിപ്പി കയും സായിപ്പിെന്റ ആജ്ഞ
കാരം ആളയ മണിക്കാരെന വരു കയും െച .
വിവരെമാെക്കപ്പറഞ്ഞേപ്പാൾ മണിക്കാരൻ അയ്യപ്പസ്വാ
മിെയ സ്മരി െകാ
സ്വൽപ്പം ഭസ്മെമടു
ജപി
മദാമ്മയുെട േദഹത്തിലും ശിരസ്സിലുമി . ഉടെന മദാമ്മ
യുെട സുഖേക്കെടല്ലാം മാറി, നല്ല സുഖമായി. സായി
സേന്താഷി ് മണിക്കാരനു ചില സമ്മാനങ്ങൾ െകാ
ടു കയും നിലം ഗവർേമ്മണ്ടിൽ േചർക്കാൻ പാടുള്ള
തെല്ല തീർച്ചയാ കയും േദവസ്വം േപരിൽത്തെന്ന
പതി െകാടു കയും െച .
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ആറ ളേക്ഷ ത്തിൽ ഇേപ്പാൾ ഉള്ളതിനു മു ണ്ടാ
യിരുന്ന ധ്വജത്തിെന്റ തടി അച്ചൻേകാവിൽ മലയിൽ
നി െവട്ടിയിറക്കി െകാ വന്നതായിരു . ആദ്യം
ചിലർ േപായി തടി േനാക്കിക്ക ് നിശ്ചയി ് േപാന്ന
തിെന്റ േശഷം െവട്ടിയിറക്കിെക്കാ വരാനായി ് പ
മുപ്പതുേപർ േശഖരമായിട്ടാണു് േപായിരുന്നതു്. തടിനി
ന്നിരുന്നതു് ആനെയെക്കാ പിടിപ്പിച്ചിറ ന്നതിനു
സകൗര്യമില്ലാത്തതായ ഒരു സ്ഥലത്തായിരു . അതി
നാൽ തടി പിടിച്ചിറക്കി ആറ്റിലാ ന്നതിനും മനുഷ്യർ
തെന്ന േവണ്ടിയിരുന്നതുെകാണ്ടാണു് ഇ യധികം ആളു
കൾ േപായതു്. അവർ മലയിൽെച തടി െവട്ടി, പി
ടിച്ചിറക്കി അേനകദിവസം െകാ ് ഒരു വിധത്തിൽ
ആ കടവിൽ െകാ വ . അേപ്പാേഴ ം അ േന
രം ൈവകുകയും അവെരല്ലാവരും ഏറ്റവും ക്ഷീണി ക
യും െച കയാൽ തടി പിടി െവള്ളത്തിലിറ ന്നതു്
പിേറ്റദിവസമാകാെമ നിശ്ചയി ് അവെരല്ലാവരും
അച്ചൻേകാവിൽ േക്ഷ ത്തിൽ േപായി അ ് അവി
െടത്താമസി .
പിേറ്റദിവസം അതിരാവിെല അവെരല്ലാവരും കൂടി
േപ്പായി തടിപിടി ് െവച്ചിരുന്ന സ്ഥല ് െചന്നേപ്പാൾ
തടി അവിെട കാൺമാനില്ലായിരു . അേപ്പാൾ അവർ
ണ്ടായ മനസ്താപം എ മാ െമ ് പറയാൻ യാ
സം. അവർ അവിെടെയാെക്ക അേന്വഷി ് നട െച
ന്നേപ്പാൾ തടി മലയുെട മുകളിൽ അവർ എവിെടനി
െകാ
േപാ േവാ ആ സ്ഥല തെന്ന ഇരി ന്ന
തുക ്. തടി ആരും ഇറക്കിെക്കാ േപായിെല്ലന്നറി
ഞ്ഞേപ്പാൾ അവർ സ്വൽപം സമാധാനമായി. പി
െന്നയും അവർ തടി പിടിച്ചിറക്കാനുള്ള മം തുടങ്ങി.
നാല ദിവസം െകാ ് അവർ പിെന്നയും തടി ആ ക
ടവിലാക്കി, അ േനരം ൈവകിേപ്പായതിനാൽ രാ ി
യിൽ താമസി ന്നതിനു് അമ്പലത്തിേല ് േപായി.
പിേറ്റദിവസം കാല
െച േനാക്കിയേപ്പാഴും തടി
ആസ്ഥല
കാൺമാനില്ലായിരു . എങ്കിലും അധി
കം അേന്വഷി നടക്കാെത തടി യഥാപൂർവ്വം മലയുെട
മുകളിലിരി ന്നതു ക ്. ഇങ്ങെന പല ാവശ്യമാ
യേപ്പാൽ അവർ ഏറ്റവും വിഷണ്ണൻമാരായി ത്തീർ .
“ഇനി ആറ ളെച്ച
ശ്നം െവയ്പി േനാക്കി ് ഇതി
െന്റ കാരണമറിയാെത െവറുെത കഷ്ടെപ്പടാൻ കഴിയില”
എ നിശ്ചയി ് അവർ അവിെടനി ് ആറ ള യാ
യായി.

ഇവർ തടിയുംെകാ ് മടങ്ങിെയത്തായ്കയാൽ ആറ
ള കരനാഥന്മാർ മുതലായവർ ് വിചാരമായി. അവ
െരല്ലാവരും ഒരു ദിവസം േക്ഷ സന്നിധിയിൽ കൂടി.
അതു് ഇവർ അച്ചൻേകാവിലിൽ നി ് അേങ്ങാ പുറ
െപ്പട്ട ദിവസം തെന്നയായിരു . ആ സമയം സി
ദ്ധ ൈദവജ്ഞനായ മംഗലപ്പള്ളിമൂത്തതും േദവദർശന
ത്തിനായി അവിെട െച േചർ . മൂത്തതിെന കണ്ട
േപ്പാൾ കരയിൽ മാണികളിെലാരാൾ “ന െട കാ
ര്യം നമു ് ന െട െകാ മൂത്തതിേനാടു േചാദിക്കാം;
ഇനി എന്താണു് േവണ്ടെത ് അേദ്ദഹം വിചാരി ് പറ
യെട്ട” എ പറ
. അതുേക മൂത്തതു്, “നിങ്ങൾ ്
എന്താണു് അറിേയണ്ടതു?” എ േചാദി . അതിനുത്ത
രമായി ഒരാൾ, “െകാടിമരത്തടി േപായവരിലാരും
മടങ്ങിവ കാണായ്കയാൽ ഞങ്ങൾ വളെര വ്യസ
നമായിരി
. അവർ േപായിട്ടിേപ്പാൾ ഒരു മാസം
കഴി
. ഒരു വർത്തമാനവും അറിയുന്നില്ല. അവർ
വല്ലതും ആപ പറ്റിേയാ എേന്താ? ചിലെര അേങ്ങാ ്
അയ െവങ്കിേലാ എ ം സംശയമു ്. ഇതിെനക്കി
റി മനസ്സിരുത്തി ഒ ചിന്തി ് േവണ്ടതു് പറ
ത
രണം. ഇങ്ങെനയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചിന്തി പറയുന്നതി
നു് അവിെട കവിടിയും മ ം ആവശ്യമില്ലേല്ലാ” എ
പറ
. ഉടെന മൂത്തതു് അക
േപായി ദർശനം കഴി
് എല്ലാം േവണ്ടതുേപാെല േതാന്നി ന്നതിനു സ്വാമി
സന്നിധിയിൽ ാർത്ഥി െകാ ് പുറ ് െകാടിമര
സ്ഥാന ് വ നി െകാ ് അവിെട കൂടിയിരുന്ന
വേരാടു് “തടി ് േപായിരി ന്നവർ യാെതാരാപ
ം സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. തടി െകാ േപാരാൻ സാധി
ക്കായ്കയാലാണു് അവർ താമസം പറ്റിയതു്. അവർ
ഇേങ്ങാ പുറെപ്പട്ടി
്. എങ്കിലും തടി െകാ വരു
ന്നില്ല. അച്ചൻേകാവിൽ മലയിൽനിന്നാണേല്ലാ തടി
െകാ വേരണ്ടതു്. ആ തടി അച്ചൻേകാവിൽ ശാസ്താവി
െന്റ വകയാണു്. അതിനാൽ, അവിെടെച്ച സ്വാമിെയ
വന്ദി കയും യഥാശക്തി വഴിപാടുകൾ കഴി
ാർത്ഥി
കയും െചയ്യാെത തടി െകാ േപാരാൻ ഒരിക്കലും
സാധി കയില്ല. അയ്യപ്പസ്വാമിയുെട പരിവാരമൂർത്തി
കൾ ം യഥാേയാഗ്യം വഴിപാടുകൾ നടത്തണം. ആ
മൂർത്തികളിൽ ാധാന്യം കറുപ്പസ്വാമിക്കാണു്. കറുപ്പ
സ്വാമി ് ഒരു ഊ തെന്ന നടത്തണം. എന്നാൽ അതു
തടി ഇവിെട വ േചർന്നതിനു േശഷം നടത്തിയാൽ
മതി. ഇേപ്പാൾത്തെന്ന കറുപ്പസ്വാമി േകാവിലിൽെച്ച
െതാഴുതു ാർത്ഥി പൂശാരിേയാടു് ചാർ വാങ്ങിെക്കാ
് േപാരണം. ഇ യും െചയ്താൽ പിെന്ന തടിക്കായി ്
ആരും േപാേകണ്ടാ. തടി താേന ഇവിെട വ േചരും.
അയ്യപ്പസ്വാമിയുെട പരിവാരങ്ങൾ അത മൂർത്തികളാ
ണു്. തടി േപായവർ പലതവണ തടി മലയിൽനി
ന്നിറക്കി ആ കടവിൽ െകാ വ െവ ്. എങ്കിലും
പിേറ്റദിവസമാകുേമ്പാൾ തടി മലയുെട മുകളിലായിരി
ം. അതുെകാണ്ടാണു് അവർ തടി െകാ േപാരാൻ
സാധിക്കാഞ്ഞതു്. ഇറക്കിെക്കാ േപാന്ന തടി വീ ം
മലയുെട മുകളിൽ െകാ േപായി െവച്ചതു സ്വാമിയുെട
പരിവാരമൂർത്തികളാണു്. അവർതെന്ന നമുക്കിവിെട
തടി എത്തി തരികയും െച ം. ഇവിെടനി ് അച്ചൻ
േകാവിലിേല ് നാലുേപർ കുറയാെത ഉടേന േപാക
ണം. തടി െകാ വരാൻ േപായവെര വഴി െവ
കാണാം. അവരും കൂടി അേങ്ങാ േപാരെട്ട. എല്ലാ
വരും കൂടിെച്ച ് സ്വാമിദർശനം കഴി ് വഴിപാടുകളും
നടത്തി ാർത്ഥി േപാരിക” എ പറ
. മൂത്തതു്
പറഞ്ഞതുേപാെല ആറ ളനി ് ധാനന്മാരായ നാലു
േപർ അ ് തെന്ന പുറെപ്പടുകയും മു ് േപായിരുന്നവെര
വഴി ് വ കാണുകയും എല്ലാവരും കൂടി അച്ചൻേകാവി
ലിൽെച്ച സ്വാമി ദർശനവും വഴിപാടുകളും ാർത്ഥന
യും മ ം നട കയും കറുപ്പനൂട്ടിനുള്ള ചാർ ് വാങ്ങി
മടങ്ങിേപ്പാരികയും െച .
അച്ചൻേകാവിലിൽ േപായിരുന്നവെരല്ലാം ആറ ള
മടങ്ങിെയത്തിയദിവസം നിശ്ചിതസമയ ് േക്ഷ ക്ക
ടവിനടു ് ആറ്റിൽ െകേങ്കമമായി ള്ള ഒരു വഞ്ചിപ്പാ ം
ആളുകളുെട ആരവവും അർ വിളിയും കുരവയും പാണ്ടി
വാദ്യവും നാഗസ്വരവുെമല്ലാം േകൾക്കെപ്പ . അതുേക
ജനങ്ങൾ പരി മി ് ഓടി കടവിെലത്തിയേപ്പാൽ
അവിെട െകാ ം പാ ം വാദ്യേഘാഷവും യാെതാ മി
ല്ലായിരു . അവിെടെയ ം ആെരയും കാൺമാനുമു
ണ്ടായിരുന്നില്ല. എങ്കിലും െകാടിമരത്തിനുള്ള തടി കട
വിൽ കിട
ണ്ടായിരു . അതുക ് എല്ലാവരും
സേന്താഷാ തപരവശ ന്മാരായിത്തീർ . അേപ്പാൽ
ത്തെന്ന ജനങ്ങൾ തടിപിടി ് കയറ്റി മതിൽക്കക ്
െകാ െച െവ ്. േനരം െവളുത്തേപ്പാൾ പരിേശാ
ധി ് േനാക്കിയതിൽ തടി യാെതാരു േകടുമില്ലാത്ത
തും ഒന്നാം തരവുമാെണ ് ക ് എല്ലാവരും വളെര
സേന്താഷി . അെതാരു െവള്ളിയാഴ്ച ദിവസമായിരു .
അതിനടുത്ത െവള്ളിയാഴ്ച തെന്ന കറുപ്പനൂ ് നടത്തണെമ
് എല്ലാവരുംകൂടി നിശ്ചയി കയും അതിേല േവ
ന്ന വട്ടങ്ങെളാെക്ക കൂട്ടിെക്കാ ് വിവരം പൂശാരിെയ
അറിയി കയും പൂശാരിയും പരികർമ്മികളും മ ം വ്യാ
ഴാഴ്ച തെന്ന സ്ഥലെത്ത കയും ആറ ളയ്ക്കടുത്ത അയി
രൂരാറ്റിൽ മണ റ ് െവ നിശ്ചിതദിവസം തെന്ന
ആ വഴിപാടു െകേങ്കമമായി നട കയും െച .
പൂശാരിയും പരികർമ്മികളും വ്യാഴാഴ്ച ൈവകുേന്നരം
ആറ ളേക്ഷ ത്തിെലത്തി സ്വാമിദർശനം കഴി ്
അന്നവിെട താമസി കയും െവള്ളിയാഴ്ചനാൾ കാ
ല ് കുളിയും ദർശനവും കഴി കയും െചയ്തതിെന്റ
േശഷമാണു് അയിരൂർ മണ റേത്ത പുറെപ്പട്ടതു്.
പൂശാരി ് അ പകൽ ഊണു് പതിവില്ലാത്തതിനാൽ
ആ മനുഷ്യെന ഒഴി േശഷം എല്ലാവരും കൂടി ഊണു
കഴിച്ചിേട്ട േക്ഷ സന്നിധിയിൽ നി പുറെപ്പ
.
അവർ മണൽ റെത്തത്തിയേപ്പാൾ അവിെട ഏറ്റവും
വിശാലമായ ഒരു പന്തലി െകട്ടി വിതാനിച്ചലങ്കരി ്
ഊട്ടിനു േവ ന്ന സകല സാമാനങ്ങളും ചാർത്തിൻ
കാരം േശഖരി െവച്ചി ണ്ടായിരു .
ആറ ള േദശേത്താ അടുത്ത കരകളിേലാ വ ്
കറുപ്പനൂ നട കയാെണങ്കിൽ േക്ഷ ത്തിൽനി ്
ഒരു െകാടി എഴുന്നള്ളി ് െകാ വ െവച്ചിട്ടാണു്
നട ക പതിവു്. ഇതിേല ് ആറ ളേദവെന്റ സേങ്ക
തത്തിലുൾെപ്പട്ട പതിെന ് കളരികളിെല സകല ജനങ്ങ
ളും ആബാലവൃദ്ധം വ കൂടിയിരു . പാണ്ടിവാദ്യം,
നാഗസ്വരം, പഞ്ചവാദ്യങ്ങൾ, ഉരു െചണ്ട, ജനങ്ങളു
െട ആർ വിളി, കുരവ മുതലായ േഘാഷങ്ങേളാടുകൂടി
ഏറ്റവും േകാലാഹലസേമതമാണു് ആ എഴുന്നള്ള ്
പുറെപ്പട്ടതു്. ഏകേദശം അ നാഴികപ്പകേല ആ
എഴുന്നള്ള ് പന്തലിെല കയും െകാടി ഒരു ധാ
നസ്ഥല ് എഴുന്നള്ളി വ കയും െച . അതിെന്റ
സമീപ ് കറുപ്പസ്വാമിയുെട പൂജ േവണ്ടെതല്ലാം നി
രത്തിെവെച്ചാരുക്കി. െകാടിെയഴുന്നള്ളി െവച്ചതിെന്റ
മുൻവശ ് ഏകേദശം ര
ദ
സമചതുരത്തിലും
വളെര െപാക്കത്തിലും ആഴി വിറകടുക്കി സന്ധ്യ
മുമ്പായിതീയി . സന്ധ്യയായേപ്പാൾ പൂശാരി കുളി
ഉടു െകട്ടി വ പൂജ ആരംഭിചു. പൂജയും കർ രാരാ
ധനയും (കർ രം കത്തിചുഴിയുകയും) കഴി
പൂശാരി
എഴുേന്ന പടിഞ്ഞാ തിരി
നി ് ആറ ളഭഗവാ
െന വിചാരി ് ഒ വന്ദിച്ചതിെന്റ േശഷം, കിഴേക്കാ
തിരി
് െതാഴുതുപിടി ് ക മട ് ധ്യാനേത്താടുകൂടി
നിശ്ചേടനായി സ്വൽപേനരം നി . അേപ്പാേഴ ം
ആഴികൂട്ടിയിരുന്ന വിറെകല്ലാം എരിഞ്ഞടങ്ങി നല്ല
കനലായിക്കഴി
. ആ സമയം െകാ ം േഘാഷവും
ആർ ം കുരവയും ശംഖുവിളിയും കതിനാെവടിയും െവടി
െക്ക ം മ ം െകാ േലാകമപ്പാെട ഞടുങ്ങിെക്കാണ്ടിരു
. അേപ്പാൾ നിശ്ചേഷ്ടനായി നിന്നിരുന്ന പൂശാരിയുെട
ശരീരം ആകപ്പാെട ഒ വിറ . ഉടെന അയാൾ തുള്ളി
ട കയും അരിവാൾ, േവൽ, കപ്പര (ഭസ്മപ്പാ ം)
ഇതുകൾ ൈകയിെലടു െകാ ് ആഴി ം െകാടി ം
പൂജാസ്ഥലത്തിനും കൂടി മൂ
ദിക്ഷണം െവച്ചി ്
ആഴിയിൽക്കയറി നിൽ കയും െച . അവിെടനി
കുറ േനരം തുള്ളിയേപ്പാൾ ആഴി നിര . പിെന്ന
അവിെടനിന്നിറങ്ങീ കപ്പരയിൽനി ം സ്വൽപ്പം
ഭസ്മെമടു
െകാടിയിേന്മലി . ഉടെന െകാടി വിറ
വിറ ് സ്വയേമവ തുള്ളി ടങ്ങി. പിെന്ന പൂശാരി
തുള്ളിെക്കാ തെന്ന കപ്പരയിൽനി ് ഒരു പിടി ഭസ്മം
വാരിെയടു ് ജന ട്ടത്തിേല ് എറി
. അേപ്പാൾ
കറുപ്പൻ തുള്ളലിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവരായി അവിെട
വ കൂടിയിരുന്നവെരല്ലാം കൂട്ടേത്താെട തുള്ളി ടങ്ങി.
അവെരല്ലാവരും ആഴിയിൽച്ചാടി ചവുട്ടി നിരത്തിയ
തിെന്റ േശഷം, “കറുപ്പസ്വാമിെയ ഞങ്ങെളല്ലാവരും
പൂർണ്ണമായി വിശ്വസി
. ഞങ്ങൾ ദാഹം കലശ
ലായിരി
” എ വിളി പറ
തുടങ്ങി. പൂശാരി
കരിക്കിൻെവള്ളവും ചാരായവും കൂടിെയടു ് എല്ലാവ
രുെടയും േമൽ തളി . ഉടെന അവരുെട ദാഹം ശമി
എങ്കിലും തുള്ളൽ നിന്നില്ല. ആ സമയം േകാഴിമുട്ടകെള
ല്ലാം േകാഴികളായിത്തീർ . പൂശാരി ആ േകാഴികെള
െയല്ലാം െവ കയും ആഴിയിൽ നി ഭസ്മംവാരിെയടു
് െകാടിയിേന്മലും തുള്ളിെക്കാ നിന്ന ജനങ്ങളുെട
േമലും എറിയുകയും അേപ്പാൾ എല്ലാവരുെടയും തുള്ളൽ
നിൽ കയും െച . പിെന്നയും പൂശാരിയുെട തുള്ളൽ
നിന്നില്ല; പൂശാരി കളഭെമടു ് തെന്റ േദഹത്തിെലല്ലാം
പൂശുകയും സാദമായി ജനങ്ങൾെക്കല്ലാവർ ം
െകാടു കയും െചയ്തി ് (കറുപ്പസ്വാമിയുെട നിലയിൽ)
“നിങ്ങളുെട വഴിപാടു ഞാൻസ്വീകരിച്ചിരി
. എനി
വളെര സേന്താഷമായി” എ പറ
. ഉടെന
തുള്ളലും നി . തുള്ളൽ നിന്നയുടെന പൂശാരി അവിെട
വീണു. അേപ്പാൾ െകാ ം േഘാഷവുെമല്ലാം നിറുത്തി,
പരികർമികളും മ ം കൂടി പൂശാരിെയ വീശിെക്കാ
നി . കുറ േനരം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ പൂശാരി സ്വ
േബാധേത്താടുകൂടി എഴുേന്ന ൈകയും മുഖവും കഴുകി
അത്താഴവും കഴി ് അ ് അവിെട താമസി കയും
പിേറ്റദിവസം രാവിെല പരികർമ്മികൾ മുതലായവ
േരാടു് കൂടി അച്ചൻേകാവിലിേല േപാവുകയും െച .
പൂശാരിെയയും പരികർമ്മികെളയും യഥാേയാഗ്യം ദക്ഷി
ണയും സമ്മാനങ്ങളും െകാടു
സേന്താഷിപ്പിച്ചാണു്
പറഞ്ഞയച്ചെത ള്ളതു് വിേശഷി ് പറയണെമന്നില്ല
േല്ലാ. തടി കിട്ടിയതിൽ സ ഷ്ടരായ കരനാഥന്മാരും
മ ം കൂടിയുത്സാഹി ് അധികം താമസിയാെതതെന്ന
ഒരു സുമുഹൂർത്തത്തിൽ ആറ െള േദവസന്നിധിയിൽ
യഥാവിധി ധ്വജ തിഷ്ഠ നട കയും െച .

ഒരിക്കൽ ‘കാളിനായ്ക്കൻ’ എെന്നാരാൾ ആല െഴ
തടി ത്തക ഏറ്റിരു . കുത്തകക്കാർ തടി െവട്ടിയി
റക്കി വൃശ്ചികമാസം 30ആം തീയതിക്കകം ആല െഴ
കച്ചവടം വകയിേലൽപ്പിക്കണെമന്നായിരു ഏർപ്പാ
ടു്. അതിനാൽ കുത്തകക്കാർ ചിങ്ങം കന്നി മാസങ്ങ
ളിൽ തടികൾ െവട്ടിയിറക്കി നദീതീരങ്ങളിൽ െകാ
വ ് േശഖരി കയും തുലാവർഷത്തിെന്റ െവള്ളെപ്പാ
ക്കേത്താടുകൂടി ആറ്റിലിറക്കി െചങ്ങാടം െകട്ടി ആല
െഴ െകാ െച ് ഏൽപി കയുമാണു് പതിവു്. ആ
പതിവനുസരി ് ഒരു െകാല്ലം കാളിനായ്ക്കൻ തടികൾ
േശഖരിച്ചിരുന്നതു് അച്ചൻേകാവിലിൽനി ം ര മൂ
നാഴിക പടിഞ്ഞാറു് ‘കല്ലാറു്’ എ േപരായ നദിയുെട
തീര േദശങ്ങളിലായിരു . അെക്കാല്ലം കന്നിമാസ
ത്തിെല ഉണ ് അതികഠിനമായിരി കയും വൃശ്ചിക
മായി ം തുലാ വർഷം ആരംഭിക്കാതിരി കയും െച
യ്തതുെകാ ് കല്ലാറ്റിൽ െവള്ളം വളെര കുറവായിരു .
എ മാ മല്ല, കല്ലാർ അച്ചൻേകാവിലാറ്റിൽ വ കൂ
ടുന്ന സ്ഥല ് ആറ്റിൽ വിലങ്ങെന മൂ വലിയ പാ
റകളുണ്ടായിരു . ആ പാറകളുെട മുകളിൽ ടി തടി
കളിറക്കി െക്കാ
േപാരുവാൻ തക്കവണ്ണം െവള്ളം
െപാ ന്ന സമയങ്ങളിലല്ലാെത അതിേലകൂടി തടികൾ
െകാ േപാരുന്നതിനു യാെതാരു നിവൃത്തിയുമില്ലായി
രു . ഇെക്കാല്ലം ഇങ്ങെന സംഭവി എന്നല്ലാെത
ഇതു സാധാരണമല്ല. ആ േതാറും കാലവർഷത്തിലും
തുലാവർഷത്തിലും ആ പാറകളുെട മുകളിൽ ടി തടി
കൾ കടത്തിെക്കാ ് േപാരുവാൻ തക്കവണ്ണം െവള്ളം
െപാ ക പതിവാണു്. അതുെകാണ്ടാണു് നായ്ക്കൻ അവി
െട തടികൾ േശഖരിച്ചതു്. തടികുത്തകക്കാർ വളെര
ലാഭമുള്ള ഏർപ്പാടാെണങ്കിലും അവധികഴിയുന്നതിനു
മു ് തടികൾ ആല െഴ െകാ െചേന്നൽപ്പിച്ചിെല്ല
ങ്കിൽ വലിയ നഷ്ടം േനരിടുകയും െച ം. അതിനാൽ
കാളിനായ്ക്കൻ ഏറ്റവും വ്യസനാ ാന്തനായിത്തീർ .
അയാൾ ആേലാചിച്ചി ് ഇതിനു യാെതാരു നിവൃത്തി
മാർഗ്ഗവും കാണായ്കയാൽ ഒടുക്കം അച്ചൻേകാവിലിൽ
െച ് അയപ്പസ്വാമിെയയും പരിവാരമൂർത്തികെളയും
വന്ദി കയും യഥാേയാഗ്യം വഴിപാടുകൾ നട കയും
െചയ്തി ് നടയിൽ െച നി ്, “എെന്റ അയപ്പസ്വാമീ,
ഇതിനു് എെന്തങ്കിലും ഒരു നിവൃത്തിയുണ്ടാക്കിത്തരേണ;
ഞാൻ ആല ഴക്കട റ െവ ് എെന്റ ശക്തി തക്ക
വണ്ണം ഒരു കറുപ്പനൂ കഴിേച്ചക്കാം” എ
ാർത്ഥി .
അ രാ ിയിൽ നായ്ക്കൻ കിട റങ്ങിയേപ്പാൽ ഒരാൾ
അയാളുെട അടുക്കൽെച്ച ് “പാറകൾ മറ്റിയിരി
.
തടികൾ കടത്തിെക്കാ േപാകാം” എ പറഞ്ഞതാ
യി അയാൾ േതാന്നി. ക തുറ േനാക്കിയേപ്പാൾ
അവിെടെയ ം ആെരയും കണ്ടില്ല. എങ്കിലും ഇതു
തെന്ന റി ് സാദിച്ചി ് അയ്യപ്പസ്വാമിേയാ കറുപ്പ
സ്വാമിേയാ കൽപ്പിച്ചതാെണ ് അയാൾ വിശ്വസി .
പിേറ്റദിവസം രാവിെല അയാൾ ആ സ്ഥല
െച
േനാക്കിയേപ്പാൾ വിലങ്ങത്തിൽ കിടന്നിരുന്ന പാറകൾ
െനടുനീളത്തിലായിരി ന്നതും അവയുെട ഇടയിൽ
ടി തടികൾ കടത്തിെക്കാ േപാകുവാൻ തക്ക വണ്ണം
വാലുകൾ േപാെല ര ൈകവഴികൾ െതളിഞ്ഞിരി
ന്നതായും ക . അേപ്പാൾ അയാളുെട മനസ്സിൽ വളെര
സേന്താഷവും വിസ്മയവും ജനി െവ മാ മല്ല, അയ്യ
പ്പസ്വാമിെയയും പരിവാരമൂർത്തികെളയും കുറി ണ്ടായി
രുന്ന ഭക്തിവിശ്വാസങ്ങൾ ശതഗുണീഭവി കയും െച .
അയാൾ തടികൾ െവള്ളത്തിലിറക്കി െചങ്ങാടം െകട്ടി
നി യാസം െകാ േപായി അവധി മുൻപു് ആല
െഴ ഏൽപി ്. ആ ാവശ്യം അയാൾ പതിവിൽ
ടുതൽ ലാഭം കിട്ടി. അതിനാൽ പിെന്നയും അചൻ
േകാവിലിൽെച ് അയപ്പസ്വാമി ം പരിവാരമൂർത്തി
കൾ ം യഥാേയാഗ്യം വഴിപാടുകൾ കഴി വന്ദി .
അക്കാല ് അച്ചൻേകാവിൽ േക്ഷ ത്തിൽ േദവസ്വം
വകയായി ണ്ടായിരുന്ന പാ ങ്ങെളല്ലാം െപാട്ടിയും തു
ള
ം േകടു സംഭവിച്ചവയായിരു . അതിനാലയാൾ
നാഴിമുതൽ നാൽപ്പതു് നാഴി അരിെവയ്ക്കാവുന്ന അേനകം
പാ ങ്ങൾ പുത്തനായി വാർപ്പി നട െവ . അവ
യിൽ ചില പാ ങ്ങൾ ഇേപ്പാഴും അവിെട കാൺമാനു
്. അധികം താമസിയാെത കാളിനായ്ക്കൻ കറുപ്പനൂട്ടി
നുള്ള ചാർ
വാ കയും അതിൻ കാരം സകലതും
വട്ടം കൂട്ടി ആല െഴ കട റ െവ ് െകേങ്കമമായി കറു
പ്പനൂ ് നട കയും െച .
സഞ്ചായം ഡിപ്പാർ െമ കാർ സർക്കാർ വകയായി
ഒരു കറുപ്പനൂ ് ആ േതാറും പതിവായി നടത്തിവന്നി
രു . വർണ്ണീഡു സായ്പവർകൾ സഞ്ചായം ഡിപ്പാർ മ
ന്റിെന്റ േമലധികാരിയായി വന്നേപ്പാൾ അതു േവെണ്ട
െവ . അെക്കാല്ലം േകാന്നി മുതലായ സ്ഥലങ്ങളിൽ
കുഴികളിൽ ആന വീണില്ല. അതിെന്റ കാരണെമന്താ
െണ േചാദിച്ച േപ്പാൾ “പതിവുള്ള കറുപ്പനൂ നടത്താ
ഞ്ഞിട്ടായിരി ”െമ ഹി ക്കളായ ജീവനക്കാർ പറ
. “എന്നാൽ കുഴികളിൽ ആനകൾ വീഴെട്ട, കറുപ്പ
നൂ നടത്തിേയക്കാം” എ സായ്പവർകൾ സമ്മതി ്.
പിെന്ന മുറ കുഴികളിൽ ആനകൾ വീണുതുടങ്ങി. എങ്കി
ലും സായ്പവർകൾ കറുപ്പനൂ നടത്തിയില്ല. അേപ്പാൾ കു
ഴികളിൽനി ം കയറ്റി കൂട്ടിലാക്കിയ ആനകൾ കൂട്ടിൽ
കിട ം കുഴികളിൽ വീഴുന്ന ആനകൾ കുഴികളിൽത്ത
െന്ന കിട ം ച തുടങ്ങി. അങ്ങെന അേനകം ആന
കൾ ച േപാവുകയാൽ സർക്കാരിേല ് വളെര നഷ്ടം
സംഭവി . അേപ്പാൾ സായ്പവർക്കൾ നല്ല മനേസ്സാടുകൂ
ടിയെല്ലങ്കിലും കറുപ്പനൂ നടത്താെമ സമ്മതി കയും
പതിവിൽ കൂടുതലായി വട്ടങ്ങൾ കൂ കയും ദിവസം നി
ശ്ചയി പൂശാരിെയ അറിയി കയും െച . പൂശാരി
േകാന്നിയിലും ഒരു വീടു ്. അതിെന്റ േപരു് “വാര്യവീ
ടു്” എന്നാണു്. അവിെടയാണു് ഈ വിവരം അറിയിച്ച
തു്. കറുപ്പനൂ ് സഞ്ചായം കേച്ചരിയുെട സമീപ െവ
തെന്ന നടത്തണെമന്നായിരു സായ്പവർകളുെട ഉത്തര
വു്. അതിനാൽ അവിെടയാണു് പന്തലി ് െകട്ടിവിതാനി
ച്ചലങ്കരി ് സാമങ്ങെളല്ലാം േശഖരി െവച്ചതു്.
കറുപ്പനൂട്ടിനു നിശ്ചയിച്ച ദിവസത്തിനു് ര മൂ ദി
വസം മുേമ്പ സായ്പവർകൾ പതിെനാ ് ഭരണികളിൽ
ചാരയം നിറപ്പി ് അട െകട്ടി ് പന്തലിനു സമീപം
വലിയകുഴികൾ കുഴിപ്പി ്, ഭരണികൾ കുഴികളിൽ െവ
പ്പി മണ്ണി മൂടി . ഇതു മറ്റാരും അറിയാെത സായ്പവർ
കൾ തെന്റ വിശ്വസ്തന്മാരായ ഒ ര ഭൃത്യന്മാെരെക്കാ
് ഏറ്റവും രഹസ്യമായിട്ടാണു് െചയിച്ചതു്. പിെന്ന
ആഴി പ
ദ സമചതുരത്തിലും ഒന്നര ദ
താ
ശ്ചയിലും ഒരു കുഴി കുഴി ്, അതിൽ വലിയ പാഴ്മരത്തടി
കൾ ആനകെളെക്കാ പിടി വരുത്തി നിരത്തിയിടു
വി തീയുമി . തടികൾ തീ പിടി തുടങ്ങിയേപ്പാൾ
അതിെന്റ മീെത പ ് ആനചങ്ങലകളുമിടുവി ് അതി
െന്റ മീെതയും തടികൾനിരത്തി ് അവ ം തീയി .
നിശ്ചിതദിവസം സന്ധ്യ മുമ്പായി പൂശാരി പരി
കർമികൾ മുതലായവേരാടുകൂടി നിശ്ചിതസ്ഥലെത്ത
ത്തി. ഉടെന കുളി ് ഉടു െകട്ടി ഉത്തരീയം മുതലായ
വയും ധരി പന്തലിൽ െച . അവിെടയുള്ള വട്ടങ്ങൾ
ആകപ്പെട കണ്ടേപ്പാൾ അയാൾ സ്വൽപേനരം വലാെത
അന്ധനായി നി േപായി; ഇ വലിയ ആഴിയും
മ ം അയാൾ ഇതിനുമു ് മെറ്റ ം കണ്ടിട്ടില്ലായിരു .
പിെന്ന ൈധര്യെത്ത അവലംബി െകാ സ്വൽപം
ചന്ദനവും പൂവും െവള്ളവും കൂടി ൈകയ്യിെലടു
കിഴ
േക്കാ ് ആരാധിച്ചി ് ക മട െതാഴുതുപിടി െകാ
സ്വൽപേനരം നി . പിെന്ന മുറ പൂജ ആരംഭി
. അേപ്പാേഴ ം ആ ദിക്കിലുള്ള സകലജനങ്ങളും
കുടുംബസഹിതം അവിെട വ േചർ . ആഴിയു
െട വലിപ്പവും മ ം ക ് എലാവരും ഭയെപ്പടുകയും
സായ്പവർകൾ കറുപ്പസ്വാമിെയ പരീക്ഷിക്കാൻ ഭാവി
കയാെണന്നറി
് “അയ്യപ്പസ്വാമീ, കറുപ്പസ്വാമീ;
അവമാനത്തിനിടയാക്കരുേത” എ മനസാ വാചാ
ാർത്ഥി കയും െച . അേപ്പാൾ സായ്പവർകൾ
പന്തലിനു പുറ ് ഒരു സ്ഥല ് ഒരു കുതിരച്ചമ്മട്ടി
ൈകയ്യിെലടു െകാ ് ഒരു കസാലയിൽ വന്നിരു
. പൂജ കഴി
കർ രാരാധന ആയേപ്പാേഴ ം
പണ്ടിവാദ്യം, നാഗസ്വരം, പഞ്ചവാദ്യങ്ങൾ, െചണ്ട,
ശംഖ്, മുതലായവയുെട നാദം െകാ ദിക്ച വാളം
മാെറ്റാലിെക്കാ തുടങ്ങി. ജനങ്ങൾ ആർ ം കുരവയും
ശരണംവിളിയും െപാടിെപാടി തുടങ്ങി. പൂശാരിയുെട
ഭാവം അപ്പാെട മാറി ടങ്ങി. േദഹം വിറ തുടങ്ങി.
കപ്പരയും അരിവാളും േവലും ൈകയിെലടു െകാ ്
അയാൾ തുള്ളി ടങ്ങി. അയാളുെട മുഖഭാവവും മ ം
കണ്ടാൽ സാക്ഷാൽ കറുപ്പസ്വാമിയാെണ തെന്ന
േതാ മായിരു . അയാൾ ഭസ്മം വാരി ജനങ്ങൾ
െകാടുത്തി സായ്പിെന്റ മുമ്പിൽെച ് ‘എെന്ന പരീക്ഷി
കയാണു് അേല്ല? ആെട്ട’ എ പറ
. സായിപു്
അതുേക ് പുച്ഛഭാവത്തിൽ ഒ ചിരി കയും “മലയാളി
സാധു സാധു” എ പറയുകയും െച . പൂശാരി പിെന്ന
ചാരായഭരണികൾ സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന സ്ഥല െച
നി െകാ കപ്പരയിൽനി സ്വൽപം ഭസ്മെമടു
േമൽേപാെട്ടറിഞ്ഞി ് ഒന്നട്ടഹസി . അേപ്പാൾ ചാരാ
യഭരണികളുെട മീെത മൂടിയിരുന്ന മ ം അട െമല്ലാം
തനിെയ മാറി, ചാരായം തീെപ്പാരികളായി പൂ റ്റിക
ളിൽ നിെന്നന്നേപാെല േമൽേപാ േപായി ടങ്ങി.
കുറ കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ പൂശാരി ഇനി ഭരണികളിൽ വല്ല
തുമുേണ്ടാ എ േനാക്കാൻ സായ്പിേനാടു പറ
. സാ
യ്പവർകൾ ഭരണികെളടു
േനാക്കിയേപ്പാൾ അവയുെട
അക
ചാരായത്തിെന്റ ഗന്ധം േപാലുമില്ലായിരു .
അേപ്പാൾ സാ ം സ്വൽപം വലാെതയായി. പിെന്ന
പൂശാരി സായ്പിെന്റ കയിലിരുന്ന ചമ്മട്ടി തട്ടിപ്പറിെച
ടു െകാ ് സായ്പിെന്റ കുതിരയുെട അടുക്കെലത്തി.
ആ കുതിര വളെര പിണക്കമുള്ളതും അന്യന്മാെര അടു
ക്കലടുപ്പിക്കാത്തതും സാമാന്യത്തിലധികം വലിയതുമാ
യിരു . ആ കുതിര റ
നി യാസം ചാടിേക്കറീ ്
പൂശാരി ആഴിയിേല കുതിരെയ നടത്തി. കുതിര
ആഴിയിൽ ചാടിനി െകാ ് തുള്ളി
ടങ്ങി. കുതി
രയുെട തുള്ളൽെകാ ് കനെലല്ലാം ചാരമായിപ്പറ .
പിെന്ന പൂശാരി കുതിര റ നിന്നിറങ്ങീ കുതിര
െയ സായ്പിെന്റ അടുക്കേല
വി . സായ്പവർകൾ
പരിേശാധി േനാക്കിയേപ്പാൾ കുതിര യാെതാരു
തരേക്കടും പറ്റീട്ടില്ലയിരു െവന്നല്ല, അതിെന്റ ഒരു
േരാമം േപാലും കരിഞ്ഞി മില്ലായിരു . അേപ്പാൾ
സായ്പവർകൾ അത്യന്തം വിസ്മയാകുലനായിത്തീർ .
പൂശാരി പിെന്നയും ആഴിയിൽച്ചാടി ള്ളി. അേപ്പാൾ
ചങ്ങലകെളല്ലാം പഴു
തീക്കനൽ േപാെല ആയി
ക്കിടന്നിരു . പൂശാരി ആ ചങ്ങലകൾ വാരിെയടു
േദഹത്തി െലല്ലാമണിഞ്ഞി ്, ഒരു ചങ്ങല ൈകയി
െലടു ംെകാ സായ്പിെന്റ അടുക്കൽ െച ്, “ഇതു
േമടിക്കണം” എ പറ
. സാ സ്വേബാധേത്താ
ടുകൂടിേയാ എേന്താ ഉടെന ര
ൈകയും നീട്ടി അതു
േമടി . തീക്കട്ട േപാെലയിരുന്ന ആ ആനച്ചങ്ങൽ
അേപ്പാൾ പച്ചെവള്ളം േപാെല തണു ള്ളതും പൂേപാെല
ഘനം കുറഞ്ഞതുമായിട്ടാണു് സായ്പവർകൾ േതാന്നി
യതു്. ഉടെന അതു താെഴ ഇടാൻ പൂശാരി പറ
.
സായ്പവർകൾ താെഴയി . പിെന്നയുെമടുക്കാൻ പൂശാരി
പറ
. സായ്പവർക്കൾ അെതടുക്കാനായി ൈകകൾ
ചങ്ങലയുെട അടുക്കേല നീട്ടിയേപ്പാൾ തീക്കനലിെന്റ
അടുക്കൽ ൈക െകാ െചന്നേപാെല ചൂടുേതാ ക
യാൽ എടുത്തില്ല. അേപ്പാൾ പൂശാരി (കറുപ്പസ്വാമി)
“എന്താ പരീക്ഷെയാെക്ക കഴി
േവാ? ഇനിയും വല്ല
തും ഭാവമുേണ്ടാ?” എ േചാദി . ഇതിനുത്തരമായി
സായ്പവർകൾ, “ഇനി പരീക്ഷെയാ ം േവണെമ
വിചാരി ന്നില്ല. ഇ യും പരീക്ഷിച്ചതു തെന്ന അബ
ദ്ധമായി എ ് എനിക്കിേപ്പാൾ േതാ
്. എെന്റ
ഈ അപരാധം കറുപ്പസ്വാമി സദയം ക്ഷമിക്കണം,
ഇതിനു ായശ്ചിത്തമായി ആ േതാറും ഒരു കറുപ്പനൂ ്
ഗവർേമ്മ വകയായി ള്ളതു കൂടാെത, തെന്റ േപർ ്
വിേശഷാൽ, ഞാനിവിെട ഇരി ന്നടേത്താളം കാലം,
നടത്തിേയക്കാം” എ പറ
. അതുേക പൂശാ
രി, “അന്യമതക്കാരനായ നിങ്ങൾ ് എെന്ന റി
വിശ്വാസമില്ലാെതയിരുന്നതിൽ ഒരദ്ഭുതമല്ല. എ മാ
മല്ല, നിങ്ങെള പക്ഷവാതം ബാധിക്കാറായിരി
.
അതുെകാ ് ഇങ്ങെനെയാെക്ക െചയ്തതാണു്. അതി
നാൽ എനി
യാെതാരു വിേരാധവുമില്ല. വളെര
സേന്താഷമായിരി
” എ പറ
. കലി ഉടെന
അട കയും െച .
ഇതുകഴി
് അധികം താമസിയാെത വർണ്ണീഡ്
സായ്പവർകൾ പക്ഷവാതം ആരംഭി . വാതത്തിൻ
ഇംഗീഷു് ചികിത്സ ഫലിക്കയിെല്ലന്നറിയാമായിരുന്നതു
െകാ ് സായ്പവർകൾ തെന്റ ദീനത്തിനു നാ ചികിത്സ
കളാണു് െചയ്തിരുന്നതു്. അതുെകാ ് ഏതാനും െകാല്ല
ങ്ങൾ കൂടി ഇവിെടത്തെന്ന കഴി കൂട്ടി. ഒടുക്കം നാ ചി
കിത്സയും ഫലിക്കാെതയായതിനാൽ അേദ്ദഹം ശീമ
േപാകുകയും െച .
വർണ്ണീഡ് സായ്പവർകൾ ഉേദ്യാഗമായി ഇവിെട
ഇരുന്നിരുന്ന കാലെത്തല്ലാം ഗവർെമ്മ വകയായി ള്ളതുകൂട
അേദ്ദഹത്തിെന്റ വഴിപാടായി ം ഒേരാ കറുപ്പനൂ ് ആ
േതാറും പതിവായി നടത്തിയിരു . അേദ്ദഹം േപായ
തിനുേശഷം ആ സ്ഥന വന്ന സായ്പന്മാരും ആ പതിവു
മുടക്കിയില്ല. അവെരല്ലാം കറുപ്പനൂ നടത്തിയിരുന്നതു്
അരുവാപ്പാല
മണൽ റ െവച്ചായിരു .
അച്ചൻേകാവിൽ േക്ഷ ത്തിൽ ചില കള്ളന്മാർ വഴി
പാടുകഴി കയും മ ചില കള്ളന്മാർ അക കട തി
രുവാഭരണം മുതലായവ േമാഷ്ടി കയും െചയ്യാറുണ്ടാ
യിരു .
മുൻകാലങ്ങളിൽ തിരുവിതാംകൂറിെന്റ അതിർത്തി
സ്ഥലങ്ങളിൽവ്യാജ കയിലയുെട ചാരം ധാരാളമാ
യി ണ്ടായിരുന്നേല്ലാ. െചേങ്കാട്ട മുതലായ സ്ഥലങ്ങളി
ലാണു് ഇതു് അസാമാന്യമായി വർദ്ധിച്ചിരുന്നതു്. െച
േങ്കാട്ട മുതലായ സ്ഥലങ്ങളിേല ് വ്യാജ കയില രാ
ികാലങ്ങളിൽ അച്ചൻേകാവിലിൽ ടിയാണു് കട
ത്തിെക്കാ േപാവുക പതിവു്. ആസമയം സർക്കാരാ
ളുകൾ ക പിടിക്കാെതയും കാ മൃഗങ്ങൾ ഉപ വിക്കാ
െതയും ഇരി ന്നതിനായി ് ഈ കള്ളക്കച്ചവടക്കാർ
കറുപ്പസ്വാമിയുെട നടയിൽ നാലും അ ം എ ം പ ം
രൂപാവീതം കാണിക്കയി ംെവ േപാകാറുണ്ടായിരു
. അങ്ങെന വ്യാജ കയിലക്കാർ രാ ിയിലിടുന്നവ
കയായി തെന്ന കറുപ്പൻ പൂശാരി
തിദിനം രാവി
െല അൻപതും അറുപതും എഴുപതും ചിലദിവസം നൂറും
രൂപാവീതം കിട്ടിെക്കാണ്ടാണിരുന്നതു്. ഇേപ്പാൾ സർ
ക്കാരാളുകളുെട സൂക്ഷി ം കാവലും മുറുകിയേതാടുകൂടി
അവിെട അങ്ങെനെയാ ം വരാെതയും പൂശാരി കി
ട്ടാെതയുമായി.
ഒരിക്കൽ എ മറവർ കൂടി രാ ിസമയം അച്ചൻേകാ
വിലിൽ വ േക്ഷ ത്തിൽക്കയറി ചില തിരുവാഭരണ
ങ്ങൾ േമാഷ്ടി െകാ േപായി. അവർ “അതിരുമല”
(മലയാളത്തിെന്റയും പാണ്ടിയുെടയും അതിർത്തിയി
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അദ്ധ്യായം 76. അച്ഛൻേകാവിൽ ശാസ്താവും പരിവാര
മൂർത്തികളും

ലുള്ള മല)യുെട സമീപ ് ഒരു വൃക്ഷ വട്ടിൽ െചന്ന
േപ്പാൾ തിരുവാഭരണങ്ങെളല്ലാം അവിെട െവച്ചി വൃക്ഷ
ത്തിനു ദക്ഷിണം െവ തുടങ്ങി. േമാഷണം നടന്നതി
െന്റ മൂന്നാം ദിവസം വിവരമറി
് േപാലീസുകാർ േക്ഷ
സന്നിധിയിെലത്തി. ആ സമയം കറുപ്പസ്വാമിയുെട
അധിവാസമുണ്ടായി ് പൂശാരി തുള്ളി േപാലീസുകാെര
കൂട്ടിെക്കാ ് േപായി ആ കള്ളന്മാെര കാണി െകാടു
. അതിനാൽ ആ മറവർ ശിക്ഷയും േക്ഷ ത്തി
േല തിരുവാഭരണവും കിട്ടി. മറവർ ദക്ഷിണം െവ
ച്ച വൃക്ഷത്തിെന്റ ചുവട്ടിൽ കറുപ്പസ്വാമിയുെട ഒരു തിഷ്ഠ
പേണ്ടതെന്ന ഉണ്ടായിരു . അതിനാൽ കറുപ്പസ്വാമി
യാണു് ആ മറവെര വിട്ടയയ്ക്കാെത മൂ ് അേഹാരാ ം
അവിെട ദക്ഷിണം െവപ്പിച്ചതു്. അച്ചൻേകാവിൽ
േക്ഷ ത്തിൽനി ് ആ സ്ഥലേത്ത ് അഞ്ചാറുനാഴി
കയിലധികം ദൂരമില്ല.
ആ മറവെര അകെപ്പടുത്തിയതു് കറുപ്പസ്വാമിയാെണ
ന്നറിഞ്ഞേപ്പാൾ മറവർ ് ആകപ്പാെട കറുപ്പസ്വാമിേയാ
ടു വളെര വിേരാധമായി. കറുപ്പസ്വാമിെയ കഴിവുള്ളിട
േത്താളം േ ാരാഹിക്കണെമ ് അവർ തീർച്ചയാക്കി.
ഒരിക്കൽ ര ് മറവർ കൂടി അച്ചൻേകാവിലിൽ വ രാ
ിസമയം കറുപ്പസ്വാമിേക്കാവിലിൽ കയറി. കായംകുള
രാജാവു് പെണ്ടാരിക്കൽ കറുപ്പസ്വാമി വഴിപാടാ
യി നട െവച്ച ഒരു െവള്ളി ഭയും സ്വർണ്ണം െകാ ള്ള
ഒരരിവാളും ഒരു േവലും ഒരു കപ്പരയും അവിെട ഇരി
ണ്ടായിരു . അവ ഈ മറവർ തട്ടിെക്കാ േപായി.
േക്ഷ ത്തിൽനി ചില സാമാനങ്ങൾ കള്ളന്മാർ േമാ
ഷ്ടി െകാ േപായിരി
എന്നറിഞ്ഞേപ്പാൾ േപാ
ലീസു് സൂ
് മുതലായവർ അച്ചൻേകാവിലിെലത്തി.
അ േപാലീസു് സൂ ണ്ടായിരുന്നതു് സാക്ഷാൽ ി
വി മൻതമ്പിയായിരു . േപാലീസുകാർ സ്ഥലെത്ത
ത്തിയ ഉടെന േക്ഷ സംബന്ധികെളയും അയൽവാസി
കെളയും മ ം പിടി മർദ്ദിക്കാനാരംഭി . ആ സമയം
കറുപ്പസ്വാമിയുെട അധിവാസമുണ്ടായി പൂശാരി തുള്ളി
സൂ ണ്ടിെന്റ അടുക്കൽ െച ് “ഇവിെടയുള്ളവെര െവറു
െത പിടി പ വി ന്നെതന്തിനാണു്? നിങ്ങൾ കഴി
യുെമങ്കിൽ നിങ്ങൾ െതങ്കാശിേക്ഷ ത്തിനു സമീപം
േറാഡരികിൽ െചന്നിരിക്കണം. അേപ്പാൾ ചുവ ശീല
തലയിൽ െകട്ടിെക്കാ ് ആ വഴിേയ ഒരുത്തൻ വരും.
അവെന പിടികൂടിയാൽ ഒ പകുതി സാമാനങ്ങൾ അവ
െന്റ പക്കൽനി കി ം. പിെന്ന അവേനാടു േചാദിച്ചറി
് അവെന്റ കൂടുകാരനായി ഒരുത്തൻ കൂടിയുള്ളവെന
യും പിടികൂടണം. േശഷമുള്ള ഒ പകുതി സാമാനങ്ങൾ
അവെന്റ പക്കൽ നി ം കി ം” എ പറ
. ിവി
മൻ തമ്പി അവർകൾ കറുപ്പസ്വാമിെയ റി നല്ല
വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ അേദ്ദഹം അ തെന്ന
ചില േപാലീസുകാേരാടുകൂടി െതങ്കാശിയിേല പുറെപ്പ
. അവിെടെയത്തി, കറുപ്പസ്വാമി കൽപിച്ച സ്ഥല ്
വരികയും കുറ േനരം കാത്തിരുന്നേപ്പാൾ ഒരു ചുവ ത
ലയിൽെക്ക കാരൻ അതിെല വരികയും, അവെനയും
അവൻ മുഖാന്തിരം അവെന്റ കൂ കാരേനയും പിടികൂടുക
യും അവരിൽനി ഒ പകുതി വീതമായി സാമാനങ്ങ
െളല്ലാം കി കയുംെച . ആ വക സാമാനങ്ങൾ ഇതുവ
െര േദവസ്വത്തിൽ ഏൽപ്പി െകാടുത്തിട്ടില്ല. ഇേപ്പാഴും
ഹജൂർ ഖജനാവിൽ സൂക്ഷിച്ചിരി കയാണു്.
ഇനി കായംകുള
രാജാവു് െവള്ളി ഭയും മ ം
കറുപ്പസ്വാമി വഴിപാടായി നട െവച്ചതിെന്റ കാര
ണം കൂടി പറയാം. ഒരു കാല ് കായംകുളം രാജ്യം
ഭരിച്ചിരുന്ന രാജാവിനു കറുപ്പസ്വാമിെയയും മ ം കുറി
വിശ്വാസവും ഭക്തിയുെമാ മുണ്ടായിരുന്നില്ല. കറുപ്പനൂ
കഴി ന്നതു േകവലം അനാവശ്യമാെണ ം, തുള്ളൽ
ശുദ്ധേമ കള്ളമാെണ ം കറുപ്പനൂ നട ന്നതു് കഥ
യില്ലാത്തവരും പൂശാരിയുെട ജാടയിൽ മിര േപാവുന്ന
വരുമാെണന്നായിരു അേദ്ദഹത്തിെന്റ അഭി ായം.
അഭി ായെത്ത സാധൂകരി ് ജനങ്ങെള േബാധ്യെപ്പടു
ന്നതിനും ജനങ്ങളുെട ഇടയിൽ കറുപ്പസ്വാമിെയ
റി ം മ മുണ്ടായി ള്ള വിശ്വാസെത്ത ദൂരീകരി ന്നതി
നുമായി ഒരു കറുപ്പനൂ നടത്തിക്കളയാെമ നിശ്ചയി ്
ഒരിക്കൽ രാജാവു് ചാർ ് വരു കയും വട്ടങ്ങെളാെക്ക
കൂ കയും െച . എന്നാൽ രാജാവു് സ്വൽപം വിേശഷ
വിദ്യകൾ കാണിക്കാെതയിരുന്നില്ല. വിറകിനുപകരം
വാഴപ്പിണ്ടികൾ നിരത്തിയടുക്കിയാണു് ആഴികൂട്ടിയിരു
ന്നതു്. പിെന്ന നിേവദ്യത്തിനുള്ള മദ്യത്തിൽ ഉമ്മത്തിൻ
കായ് ധാരാളമായി അര കലക്കി കയും െചയ്തിരു .
ഇവര കൂട്ടവുമാണു് രാജാവു വിേശഷവിധിയായി െച
യ്യിച്ചിരുന്നതു്.
നിശ്ചിതദിവസം സന്ധ്യ മുമ്പായി പൂശാരിയും പരി
കർമ്മികൾ മുതലായവരും സ്ഥലെത്തത്തി. ഊട്ടിെന
ല്ലാം വട്ടം കൂട്ടിയിരുന്നതു് രാജമന്ദിരത്തിെന്റ മുറ്റ ത
െന്ന പന്തലി ് െകട്ടിവിതാനിച്ചലങ്കരിച്ചായിരു . ആഴി
കൂട്ടിയിരുന്നതു് അതിനടു മായിരു . വാഴപ്പിണ്ടി
െകാ ് ആഴികൂട്ടിയിരി ന്നതും മ ം കണ്ടേപ്പാൾത്ത
െന്ന ഈ ഊ നട ന്നതു് പരീക്ഷാർത്ഥമായിട്ടാെണ
പൂശാരി മനസ്സിലായി. എങ്കിലും അയാൾ അെതാ
ം അറിഞ്ഞതായി ഭാവിച്ചില്ല. അയാൾ സന്ധ്യ
മു തെന്ന കുളി ് ഉടു െകട്ടിചമ
് ഉത്തരീയം മു
തലായവയും ധരി പന്തലിെലത്തി. അേപ്പാേഴ ം
പരികർമി പൂജെയ്ക്കല്ലാ െമാരുക്കി, െവെച്ചാരു ം കഴി
ച്ചിരു . രാജാവു് ഊ നട ന്നതു് കറുപ്പസ്വാമിെയ
പരീക്ഷിക്കാനായിട്ടാകയാൽ ഇവിെട എെന്തങ്കിലും വി
േശഷവിദ്യകൾ ഉണ്ടാകാെതയിരിക്കിെല്ല ് വിചാരി ്
പുരുഷന്മാരും, ീകളും, വൃദ്ധന്മാരും, ബാലന്മാരും മ
മായി അസംഖ്യം ജനങ്ങളും സന്ധ്യേയാടുകൂടി അവിെട
വ േചർ . ഉടെന പൂശാരി പൂജ ആരംഭി . െകാ ം,
േഘാഷവും ആർ ം, കുരവയും മ ം ഒ ം കുറവില്ലായിരു
. അവെയാെക്ക സാധാരണ പതിവുള്ളതിൽ വളെര
കൂടുതലായിരു . പൂജ ഏകേദശം പകുതിയായേപ്പാ
േഴ ം കാളമാടൻ, േചപ്പാറമുണ്ടൻ, െചപ്പാണി മാടൻ
മുതലായ മൂർത്തികൾ ബാധി രാജാവിെന്റ പരിചാര
കന്മാരിൽത്തെന്ന ചിലർ തുള്ളി ടങ്ങി. കാളമാടൻ
ബാധിച്ചവർ ൈകകളും നില കുത്തി കാളെയേപ്പാെല
നട െകാ മു റയി തുടങ്ങി. ആ മു റാ ശബ്ദം
േക ് അവിെട കൂടിയിരുന്നവർ മാ മല്ല, സമീപസ്ഥല
ങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവർ കൂടി ഭയെപ്പ തുടങ്ങി. േച
പ്പാറമുണ്ടൻ ആന പിടിച്ചാലിളകാത്തതും ഒരു കിണ
റ്റിലിട്ടിരുന്നതുമായ ഒരു കരിങ്കൽപ്പാലം ഒരു വടിേപാ
െല നി യാസം ൈകയിെലടു
വീശിെക്കാണ്ടാണു്
തുള്ളിയതു്. െചപ്പാണിമാടൻ ഒരു വലിയ വൃക്ഷം ചുവ
േട പറിെച്ചടു െകാ തുള്ളി ഓടിനട . ആകപ്പാ
െട േപടിച്ചി ് അവിെടെയ ം ആർ ം ഇരിക്കാനും
നിൽക്കാനും വയ്യാെതയായിത്തീർ . അേപ്പാൾ അവി
െട സമീപ
നിന്നിരുന്ന ഒരു െതങ്ങിെന അ ഭാഗ
് ഇടിനാദം േപാെല ഒരു അട്ടഹാസം േക ‘ഞാൻ
െകാച്ചിട്ടാണനാണു്. കറുപ്പസ്വാമി നിേവദ്യത്തിനു
ള്ള മദ്യം െകാടുക്കാനുള്ള അംഗീകാരവും അവകാശവും
എനിക്കാണു്. അവിെട ഇരി ന്ന മദ്യം നിേവദ്യത്തി
നും മനുഷ്യർ ് ഉപേയാഗി ന്നതിനും െകാ കയില്ല.
അതിൽ ഉമ്മത്തിൻകായ അര കലക്കിയി
്. ഇതാ
കള്ളിൻകുടങ്ങൾവരു ; പിടി െകാള്ളണം’ എ പറ
യുന്നതുേക . ഉടെന േചപ്പാറമുണ്ടൻ െതങ്ങിെന്റ ചുവട്ടി
െലത്തി. െകാച്ചിട്ടാണൻ കള്ളിൻകുടങ്ങൾ െതങ്ങിെന്റ
മുകളിൽനി ് ഇ െകാടു . േചപ്പാറമുണ്ടൻ എല്ലാം
പിടി താെഴ നിരത്തിെവ . അങ്ങെന െകാച്ചിട്ടാണൻ
നൂെറ്റാ കുടങ്ങളി െകാടു . അവയിെലല്ലാം നിറ
ക മുണ്ടായിരു . ആ െത െചത്തി ടങ്ങീ
േപാലുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. പിെന്ന ഇ വളെര ക ം
കുടങ്ങളും എവിെടനി ണ്ടായിെയ സ്വാമി മാ
മറിയാം. കള്ളിൻ കുടങ്ങെളല്ലാം ഇ െകാടുത്തതിെന്റ
േശഷം െകാച്ചിട്ടാണനും താെഴയിറങ്ങിവ . മ ള്ള മൂർ
ത്തികളുെട കൂട്ടത്തിൽ തുള്ളിെക്കാ ് ഓടിനട . ആ
മനുഷ്യനും രാജാവിെന്റ പരിചാരകവർഗ്ഗത്തിലുൾെപ്പട്ട
ഒരാൾ തെന്നയായിരു .
പൂജകഴി
കർ രാരാധനയയേപ്പാൾ കറുപ്പസ്വാ
മിയുെട അധിവാസമുണ്ടായി ് പൂശാരിയും തുള്ളി ട
ങ്ങി. പൂശാരി കർ രത്തട്ടവും െകാ ് പന്തലിൽനി ്
പുറത്തിറങ്ങി, ആഴി ് ഒരു ദക്ഷിണം െവച്ചി ് കത്തി
െക്കാണ്ടിരുന്ന ഒരു കർ രക്കട്ടെയടു ് ആഴിയിേല ്
ഇ . ഉടെന വാഴപ്പിണ്ടികൾ ് തീ പിടി കത്തിക്കാ
ളി ജ്വലി തുടങ്ങി. തീെപ്പാരികൾ േമൽേപാ യർ
നാലു ദിക്കിേല ം പറ തുടങ്ങി. അക്കാല
രാജാ
വിെന്റ െകാട്ടാരം മുതലായ െകട്ടിടങ്ങെളല്ലാം െതേങ്ങാല
േമഞ്ഞവയായിരു . തീെപ്പാരി പറ വീണു് െകട്ടിട
ങ്ങൾ ് അഗ്നിബാധയുണ്ടാെയങ്കിേലാ എ ് വിചാരി
് രാജാവു് െകട്ടിടങ്ങൾ ് േമഞ്ഞിരുന്ന ഓലെയല്ലാം
െപാളി ് മാറ്റി . ഉടെന അതികലശലായി ള്ള മഴ തു
ടങ്ങി. മഴെവള്ളം ആ േദശെത്തല്ലാം കുത്തിെയാലി
തുടങ്ങി. രാജാവിെന്റ െകാട്ടാരവും പള്ളിയറയും ഭണ്ഡാ
രമുറിയുെമല്ലാം െവള്ളം നിറ
് നാലുപുറേത്ത ം ഒഴു
കീ ് ആഴിക്കക ം െവള്ളം നിറ
. അേപ്പാൾ തീ
കുറ കൂടി ശക്തിേയാടു് കൂടി കത്തി. െവള്ളം െപരുകു
േന്താറും തീയുെട ശക്തിയും വർദ്ധി ് െകാണ്ടിരു . മഴ
െവള്ളം ആഴി ് െനെയ്യന്നേപാെലയാണു് ഫലിച്ചതു്.
കറുപ്പസ്വാമിയും പരിവാരമൂർത്തികളും ആഴിയിൽനി
നൃത്തം തകർ . പിെന്ന പൂശാരി തുള്ളിെക്കാ ് രാജാ
വിെന്റ അടുക്കൽെച്ച ് “എന്താ പരീക്ഷെയാെക്ക കഴി
േവാ? ഇനിയും വല്ലതും ഭാവമുേണ്ടാ?” എ േചാദി
. അേപ്പാൾ രാജാവു് അ തം െകാ ം ഭയം െകാ ം
ഒ ം സംസാരിക്കാൻ േപാലും വയ്യാത്തവിധത്തിൽ പര
വശനായിത്തീർന്നിരു . അേദ്ദഹം ഭയം െകാ ള്ള
വിറയലും ഗദ്ഗദേത്താടും കൂടി, “ഇല്ല, െപാ സ്വാമീ,
ഇനി ഒരു പരീക്ഷയുമില്ല; ഇ യും പരീക്ഷിച്ചതുതെന്ന
വലിയ െതറ്റായിേപ്പായി എന്നാണു് ഇേപ്പാൾ ഞാൻവി
ചാരി ന്നതു്. എെന്റ മൂഡതെകാ ് ഞാൻെച േപായ
അപരാധെത്ത സ്വാമി യഥാപൂർവ്വം ക്ഷമിക്കണെമ ്
പശ്ചാത്താപേത്താടുകൂടി ാർത്ഥി
. ഈ െതറ്റി
നു് ായശ്ചിത്തമായി ഞാൻസ്വാമി െവള്ളിെകാ ്
ഒരു ഭയും സ്വർണ്ണം െകാ ള്ള ഒരരിവാളും ഒരു േവലും
ഒരു കപ്പരയും നട െവ കയും അയ്യപ്പസ്വാമി ം മ ള്ള
പരിവാരമൂർത്തികൾ ം യഥാേയാഗ്യം വഴിപാടുകൾ
നട കയും െചേയ്തക്കാം” എ വളെര പണിെപ്പ ് പറ
. ഉടെന കറുപ്പസ്വാമി (പൂശാരി) “എന്നാൽ മതി.
ഞാൻ സമ്മതിച്ചിരി
; എനി സേന്താഷമായി;
ഇനി എനി ് ഒരു വിേരാധവുമില്ല” എ പറയുകയും
അേതാടുകൂടി തുള്ളൽ നിൽ കയും െച . അേപ്പാൾ
േശഷമുള്ളവരുെട തുള്ളലും നി . മഴയും മാറി; എല്ലാവ
രും സേന്താഷേത്താടുകൂടി പിരിയുകയും അധികം താമ
സിയാെത രാജാവു് േമൽപറഞ്ഞ സാധനങ്ങളുണ്ടാക്കി ്
അച്ചൻേകാവിലിൽ െകാ േപായി കറുപ്പസ്വാമി ്
നട െവ കയും അയ്യപ്പസ്വാമി ം മ ള്ള പരിവാരമൂർ
ത്തികൾ ം യഥാേയാഗ്യം വഴിപാടുകൾ നട കയും
വന്ദി േപാരികയും െച . ഇങ്ങെനണു് കായംകുള
രാജാവു് െവള്ളി ഭയും മ ം കറുപ്പസ്വാമി വഴിപാടാ
യി നട െവയ്ക്കാ നിടയായതു്.
കായംകുള രാജാവിെന്റ പരീക്ഷണാനന്തരം
ഏതാനും െകാല്ലങ്ങൾ േശഷം ഒരു മ വാദിയും
കറുപ്പസ്വാമിെയ ഒ
പരീക്ഷിക്കാെമ
കരുതി.
കറുപ്പസ്വാമിയുെട അധിവാസമുണ്ടായിട്ടാണു് പൂശാരി
തു ന്നെത ് പറയുന്നതു് ശുദ്ധേമ അബദ്ധമാെണ
ന്നായിരു മ വാദിയുെട വാദം. അതു് അബദ്ധമല്ല,
പരമാർത്ഥമാെണ ് അച്ചൻേകാവിലിെല ത ിയായ
താഴമൺേപാറ്റിയും വാദി . അവർ തമ്മിലുള്ള വാ
ദ തിവാദങ്ങൾ മുറുകിയേപ്പാൾ േപാറ്റി, “ആകെട്ട,
മഠത്തിൽെവ തെന്ന കറുപ്പനൂ നട കയും അവി
െടെവ തെന്ന കറുപ്പസ്വാമിയുെട തുള്ളൽ പരമാർത്ഥ
മായി ള്ളതാെണ ് േബാധ്യെപ്പടു കയും െചയ്യാം”
എ ് പറയുകയും േവണ്ടെതല്ലാം വട്ടംകൂട്ടിെക്കാ ്
പൂശാരി മുതലായ വെര വരുത്തി, മുറ ് ഒരു കറുപ്പനൂ ്
നടത്തി കയും െച . പൂജയും കർ രാരാധനയും
കഴി
പൂശാരി തുള്ളി ആഴിയിൽച്ചാടി നൃത്തം തുടങ്ങി
യേപ്പാൾ േപാറ്റി, “എന്താ സമ്മതി േവാ? സാധാരണ
മനുഷ്യർ തീക്കനലിൽ കിട ് ഇങ്ങെന നൃത്തം
െച വാൻ സാധി േമാ?” എ മ വാദിേയാടു്
േചാദി . അേപ്പാൾ മ വാദി, “ഇെതാരു വലിയ
കാര്യമായി ഞാൻ വിചാരി ന്നില്ല. കറുപ്പസ്വാമിയുെട
അധിവാസമുണ്ടായിട്ടാണു് പൂശാരി തു ന്നെതങ്കിൽ
അയാൾ േപായി ഒരു കടമാൻേപാത്തിെന പിടി െകാ
വരെട്ട. എന്നാൽ സമ്മതിക്കാം” എ പറ
. ഉട
െന പൂശാരി അവിെടനിന്നിറങ്ങിേപ്പായി. ഒരു നാഴിക
കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ എവിെടനിേന്നാ ഒരു വലിയ കടമാൻ
േപാത്തിെന പിടി വലി െകാ ് മടങ്ങി വ .
അേപ്പാൾ മ വാദി “ശരിതെന്ന, ഞാൻ സമ്മതി ്”
എ പറ
. പൂശാരി അതിെന പുറ െകാ േപാ
യിവിട്ടയ . പിെന്ന അതു് എേങ്ങാ േപായി എ ്
ആരും കണ്ടില്ല. പൂശാരിപിെന്നയും ആഴിയിൽച്ചാടി
നൃത്തം െച . അേപ്പാൾ മ വാദി പൂശാരിയുെട
കലിയട ന്നതിനു് എേന്താ ഒരു വിദ്യ േയാഗി .
ആഴിയിൽനി ് ഇറ ന്നതിനുമു ് കലി അടങ്ങിേപ്പാ
വുകയാൽ പൂശാരിയുെട കാൽ െപാള്ളി. ഉടെന അയാൾ
അയാളുെട വീട്ടിേല േപായി. അവിെട െചന്നി ്
അധികം താമസിയാെത മരി േപാവുകയും െച .
പൂശാരിയുെട കാൽ െപാള്ളിയേപ്പാൾ മുതൽ മ വാ
ദിയുെട േദഹമാസകലം ഉമിത്തീയിലിട്ടാെലന്നേപാെല
ഒരു പുകച്ചിലും നീറ്റലും തുടങ്ങി. അേനക ചികിത്സകൾ
െചയ്തി ം ഒരു ഫലവുമുണ്ടായില്ല. അതിനാൽ ഇതിെന്റ
കാരണെമന്താെണ ് അയാൾ ശ്നം െവയ്പി ് േനാ
ക്കി . അച്ചൻേകാവിൽ ശാസ്താവിെന്റയും കറുപ്പസ്വാ
മിയുെടയും വിേരാധം തീരാനായി ് മ വാദി അവിെട
ചില വഴിപാടുകൾ നടത്താനായി പല ാവശ്യം മി
േനാക്കി. എല്ലാ ാവശ്യവും അശുദ്ധിയും േനരി െകാ
ണ്ടിരുന്നതിനാൽ ഒരിക്കലും ഒ ം സാധിച്ചില്ല. ഒടുക്കം
അയാളുെട േദഹം മുഴുവനും െപാള്ളിക്കഴ
ണെപ്പ
പുഴു ് വളെര കഷ്ടതയനുഭവി ് മൂന്നാം െകാല്ലത്തിൽ
മരി കയും െച .
അച്ചൻേകാവിൽ ശാസ്താവിെന്റ ഉച്ച ജ കഴിഞ്ഞാൽ
ഉടെനേപായി അമ്മൻേകാവിലിൽ നിേവദ്യം കഴിക്ക
ണം. അതുകഴി
് വന്നിേട്ട ശാസ്താവിെന്റ നടയടയ്ക്കാ
വൂ. അങ്ങെനയാണു് പതിവു്. ഒരിക്കൽ ഒരു ശാന്തി
ക്കാരൻ ശാസ്താവിെന്റ ഉച്ച ജ കഴി
നടയടച്ചി ്
അമ്മൻേകാവിലിൽ നിേവദ്യം കഴിക്കാനായി േപായി.
വളെരേനരം കഴിഞ്ഞി ം അേദ്ദഹം മടങ്ങിവരായ്കയാൽ
ചിലർ അമ്മൻേകാവിലിൽ െച േനാക്കി. അേപ്പാൾ
അേദ്ദഹത്തിെന്റ കുടുമ്മയും നഖങ്ങളും പ കളും മാ ം
അവിെട കിട
ണ്ടായിരു . അല്ലാെതെയാ ം
കണ്ടില്ല. ആ
ഹ്മരക്ഷസ്സിെന്റ ഉപ വം അവിെട ദു
സ്സഹമായിത്തീരുകയാൽ അതിെന ആവാഹി ് ഒരു
വി വി ഹത്തിേന്മലാക്കി അവിെട തിഷ്ഠി ്. ആ
വി വി ഹമാണു് അവിെട കിഴേക്ക േതർവീഥി െത
ഭാഗത്തായി ഇേപ്പാഴും കാണുന്നതു്.
ഇനി ഒരു െകാടിയുെട ആഗമെത്ത റിച്ചാണു്
ധാനമായി പറയാനുള്ളതു്. ആറ ള േക്ഷ ത്തി
ങ്കൽ നി ് ഏകേദശം ര
നാഴിക െതക്കായി ്
‘കനകമല’ എെന്നാരു മലയും ആ മലയിൽ ഒരു േദവ
തിഷ്ഠയുമുണ്ടായിരു . അവിടുെത്ത േദവെന എല്ലാവരും
‘കനകമലേദവൻ’(േതവരു്) എന്നാണു് പറയുന്നതു്.
ആറ ള േക്ഷ മുണ്ടാകുന്നതിനു് മു ് ആ ദി കാർ
േദശപരേദവതയായി ആചരി കയും വന്ദി കയും
െച വന്നിരുന്നതു് ആ േദവെനയാണു്. ആ േദവൻ
ശിവനാണു്. അവിടുെത്ത നാഥത്വം ‘ഇടേശ്ശരിമല’
േദശക്കാർക്കാണു്. അവിെട ശിവരാ ി വളെര ധാ
നമാണു്. ശിവരാ ി നാൾ ആ മലയിൽ അസംഖ്യമാ
ളുകൾ കൂടുക പതിവാണു്. അവരിൽ അധികം േപരും
കുറവർ മുതലായ ജാതിക്കാരാണു്. ഇവരുെട വഴിപാടാ
യി ശിവരാ ി ദിവസം അവിെട വളെരപ്പണം വരും.
ആ പണെമല്ലാം എടു ന്നതു് ഇടേശ്ശരിമലക്കാരാണു്.
അവിെട കരനാഥെന്റ വകയായി ഒരു െകാട്ടാരമു ്.
മലയിൽ വഴിപാടായി വരുന്ന പണം ആ െകാട്ടാര
ത്തിൽ വിള െവപ്പിനും മ മായിട്ടാണു് ചിലവു് െച ക
പതിവു്. ഇടേശ്ശരി മലകരക്കാർ കനകമലേത്തവരുെട
വകയായി ഒരു െകാടിയുണ്ടാക്കി. ആ െകാടി കര
നാഥെന്റ െകാട്ടാരത്തിലാണു് െവ സൂക്ഷി ന്നതു്.
ആറ ള േക്ഷ മുണ്ടായേപ്പാൾ കനമലേത്തവരുെട
ാധാന്യം കുറ
േപായി. അതിനാൽ കനകമലേത്ത
വെര ആവാഹി ് ആറ ളേദവെന്റ സന്നിധിയിേല ്
െകാ േപാകുന്നതു് േമൽപറഞ്ഞ െകാടിയിേന്മലാണു്.
ആ കാലം മുതൽ ആ െകാടി ആറ ളഭഗവാെന്റ വക
യായി. എങ്കിലും ഇേപ്പാഴും അതുെവ ് സൂക്ഷി ന്നതു്
പൂർവസ്ഥല തെന്നയാണു്. ആറ ളേക്ഷ ത്തിൽ
ഉത്സവകാല ം മ ം േദവെന എഴുന്നള്ളി േമ്പാൾ
ഈ െകാടികൂടി എഴുന്നള്ളിക്കണം. അതു് ഇടേശ്ശരി
മലകരക്കാരാണു് പതിവു്. അതിനു തിഫലമായി
അവർ ് ആറ ള േക്ഷ ത്തിൽ നി േചാറും പണവും
പതിവു ്. അതു് ഇേപ്പാഴും നിർത്തലാക്കീട്ടില്ല. ഊരുവ
ലത്തിനും മ ം ആറ ള േദവെന എഴി ള്ളി ന്നതിനു്
പകരം ഈ െകാടിയാണു് എഴുന്നള്ളി െകാ േപാവുക
പതിവു്. ആറ ളഭഗവാെന്റ സേങ്കതത്തിലുൾെപ്പട്ട
ഏതു് േദശെത്തങ്കിലും കറുപ്പനൂ െണ്ടങ്കിൽ ഈ െകാടി
എഴുന്നള്ളി െകാ ് േപാവുക പതിവാണു്. അയി
രൂരിൽ മണൽ റ ് െവ നടത്തിയ കറുപ്പനൂട്ടിനു്
എഴുന്നള്ളി ് െകാ ് േപായിരുന്ന െകാടി ഇതുതെന്ന
യായിരു .
ഇ യും പറഞ്ഞ സ്ഥിതി ് അച്ചൻേകാവിൽ േക്ഷ
ത്തിെല ഉത്സവത്തിെന്റ രീതിെയ റി കൂടി സ്വൽ
പം വിവരി ന്നതു് അനുചിതമായി വരികയിെല്ല ്
വിശ്വസി
. അവിെട ആ േതാറും ധനുമാസം
ഒന്നാം തീയതി മുതൽ പ ദിവസെത്ത ഉത്സവമാണു്
പതിവു്. മൂന്നാം ഉത്സവം മുതൽ െചറിയ േതരിെന്റ ആകൃ
തിയിൽ െകട്ടിയുണ്ടാ ന്ന ഒരു വാഹനത്തിലാണു് രാ
ിയിലെത്ത എഴുന്നള്ള ്. അയ്യപ്പസ്വാമിയുെട ഒരു
സ്വർണ്ണവി ഹം ആ വാഹനത്തിൽ എഴുന്നള്ളി െവ ്
േതർവീഥിയിൽ ടി ദക്ഷിണമായി എടു െകാ ്
നടന്നാണു് എഴുന്നള്ളി ന്നതു്. ആ എഴുന്നള്ളത്തിനു്
‘മണികണ്ഠമുത്തയ്യസ്വാമിയുെട എഴുന്നള്ള ്’ എന്നാണു്
അവിടങ്ങളിലുള്ളവർ പറയുന്നതു്. വി ഹെമഴുന്നള്ളി
േമ്പാൾ മണിക്കാരൻ (പാർവ്വത്യക്കാരൻ) ഒരു സ്വർണ്ണ
വാളുെമടു ് എഴുന്നള്ളത്തിനു് മുമ്പിൽ നിൽ ം. വാ
ഹനത്തിെലഴുന്നള്ളി ് െവച്ചാലുടെന ഒരു ാഹ്മണൻ
വ സ്വാമിയുെട മുമ്പിൽ ഒരു േതങ്ങെയറിയും. അതു
കഴിഞ്ഞാലുടെന ചില ാഹ്മണർ വ വാഹനെമടു ്
എഴുന്നള്ളി ് ആരംഭി ം. എഴുന്നള്ളത്തിനു പാണ്ടിവാ
ദ്യം, നാഗസ്വരം, പഞ്ചവാദ്യങ്ങൾ മുതലായവെയാെക്ക
ഉണ്ടായിരി ം. എഴുന്നള്ള ് ആരംഭി േമ്പാേഴ ം
കറുപ്പസ്വാമിയുെട പൂശാരി ഉടു െകട്ടി, ഉത്തരീയമി ്,
തലയിൽെക്ക ം െകട്ടി, അരിവാൾ, േവൽ, കപ്പര മുതലാ
യവ എടു െകാ ് എഴുന്നള്ളത്തിെന്റ മുൻേപ നട ം.
എഴുന്നള്ള ് പടിഞ്ഞാേറ േഗാപുരത്തിനു് പടിഞ്ഞാറുവ
ശത്താകുേമ്പാൾ അവിെട നിൽ ം. അേപ്പാൾ നാഗസ്വ
രവായന ഒ വിസ്തരി ം. ആ സമയം കറുപ്പസ്വാമി (പൂ
ശാരി) തു ം. തുള്ളിെക്കാ ് ജനങ്ങളുെട ഇടയിൽ ടി
കുറ േനരം ഓടിനടന്നി ് അമ്മെന െതാഴുതു, ഗണപതി
തിഷ്ഠയുള്ളതായ അവിെട സമീപ
നിൽ ന്ന പി
ലാവിനു ദക്ഷിണമായി, ത ിയുെട അടുക്കൽെച്ച
വീഴും. അേപ്പാൾ ത ി കുെറ ഭസ്മെമടു
ശിരസ്സിലി
ടും. ഉടെന കലിയട ം. പിെന്ന മുറ
ദക്ഷിണമായി
എഴുന്നള്ളി ് െകാ േപായി അകെത്തഴുന്നള്ളി ം.
എട്ടാമുത്സവം വെര ഈ വിധത്തിലും രാ ിയിലുമാണു്
എഴുന്നള്ള ്. ഒൻപതാമുത്സവമാകുേമ്പാൾ ഈ രീതി
െയാെക്ക മാറും. ഒൻപതാമുത്സവ ദിവസം പകൽ ഉച്ച
ശ്ശീേവലി കഴിഞ്ഞാലുടെനയാണു് എഴു ള്ള ്. അ
വലി െകാ ് നട ന്ന ഒരു വലിയ േതരിലാണു് മണി
കണ്ഠ മുത്തയ്യസ്വാമിെയ എഴുന്നള്ളി ന്നതു്. ഈ േതരു്
അലങ്കരി ന്നതു് കാനൽെത്ത ്, കാനൽക്കമുകു് മുത
ലായി കാട്ടിലുണ്ടാകുന്ന വൃക്ഷങ്ങളിൽനി ം മ െമടു
ന്ന സാധനങ്ങൾ െകാണ്ടാണു്. ആ അലങ്കാരം ഏറ്റവും
മേനാഹരമായിരി ം. േതരു വലി െകാ േപാകുന്ന
തിനു് െക ന്നതു് വടത്തിനു പകരം വലിയ ചൂരലാണു്.
എല്ലാം കാ സാമാനങ്ങളായിരിക്കണെമ ് നിർബന്ധ
മു ്. ഈ വക കാ സാമാനങ്ങൾ െകാ വ ് െകാടു
ന്നതു് ‘പളിയർ’ എെന്നാരു ജാതിക്കാരാണു്. ഇതിേല
് അവർ േദവസ്വത്തിൽനി ചില അനുഭവങ്ങളുമു
്. േതരിൽ സ്വാമിെയ എഴുന്നള്ളിച്ചിരുത്തിയാലുടെന
കറുപ്പസ്വാമിയുെട പൂശാരി ഉടു െകട്ടിച്ചമ
്വ ്
േതർത്തണ്ടിേന്മൽ ഒരു േതങ്ങെയറിയണം. ഇതു് കഴി
ഞ്ഞാലുടെന സ്ഥലം തഹശീൽദാർ മുതലായ ഉേദ്യാഗ
സ്ഥന്മാർ, േമൽശാന്തിക്കാർ, സമൂഹക്കാർ, മണിക്കാരൻ
മുതലായ വരും ഒേരാ േതങ്ങെയറിയണം. ഇതും കഴി
ഞ്ഞാെലാരു കർ രാരാധനയു ്. അതുകഴിഞ്ഞാൽ
ആദ്യം ചൂരലിേന്മൽ കറുപ്പസ്വാമി പിടിച്ചാലുടെന തഹ
ശീൽദാർ മുതലായ ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാരും സമൂഹക്കാർ മു
തലായി അവിെട കൂടീ ള്ള ാഹ്മണരും എ േവണ്ടാ,
സകലരും ചൂരലിേന്മൽ പിടിക്കണം. എല്ലാവരും കൂടി
പിടി വലി േതരു പടിഞ്ഞാറു പടിഞ്ഞാേറേത്തർവീ
ഥിയുെട െതേക്ക അറ്റ
വരുേമ്പാേഴ ം കറുപ്പസ്വാമി
തുള്ളി ട ം. േതരു് അവിെട ഒരു മണി േറാളം നി
റു ം. അേപ്പാൾ പാണ്ടിവാദ്യം, നാഗസ്വരം, പഞ്ചവാ
ദ്യങ്ങൾ, െചണ്ട മുതാലയവയും ആർ ം കുരവയും ശര
ണംവിളിയുെമല്ലാം െപാടിെപാടി ം. ആകപ്പാെടയുള്ള
േകാലാഹലം െകാ ് ആ സമയ ് ഭൂേലാകം കുലു
േണ്ടാ എ േതാ ം. അേപ്പാൾ അവിെട തുള്ളാത്ത
വരായി ് അധികം േപെര കാണുകയില്ല. അേപ്പാഴെത്ത
േകാലാഹലം തുള്ളാത്ത വെരയും തുള്ളി ന്നതാണു്.
കറുപ്പസ്വാമിയുെട തുള്ളലും അട്ടഹാസവും അേപ്പാൾ കല
ശലാകും. അേപ്പാൾ േചപ്പാറമുണ്ടൻ, െചപ്പാണിമാടൻ,
കാളമാടാൻ, അമ്മൻേകാവിലിെല അമ്മൻ എന്നിവരും
തുള്ളി എഴു ള്ളത്തിെന്റ സമീപ ് വ േചരും. ആ
സമയ ് െകാച്ചിട്ടാണൻ തുള്ളി കിഴേക്കേഗാപുരത്തിങ്ക
െലത്തി തുള്ളൽ െപാടിെപാടി ം. ഈ തുള്ളലുകളിൽ
വിശ്വാസമില്ലാത്തവരായ ചിലർ പലവിധത്തിൽ പരീ
ക്ഷി ് േനാ കയും അവെരാെക്ക അേനകവിധത്തി
ലുള്ള ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾെകാ ് ഒടുക്കം വിശ്വസി കയും
െചയ്തി
്.
അച്ചൻേകാവിൽ േക്ഷ ത്തിെല ഉത്സവത്തിൽ
വിേശഷാലുള്ള ധാന സംഗതികൾ ഇ മാ മാണു്.
ഇനി ചില്ലറ സംഗതികൾ മാ േമയു . അവെയ വിവ
രി ് ഈ ഉപന്യാസം ഇനിയും ദീർഘിപ്പിക്കണെമ
വിചാരി ന്നില്ല.
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അവണാമനയ്ക്കൽ േഗാപാലൻ
െകാച്ചി രാജ്യ ് തലപ്പിള്ളി താലൂക്കിൽ േദശമംഗലം
വിേല്ലജിൽ േദശമംഗല
മനെയ ം, തൃശ്ശിവേപരൂർ
താലൂക്കിൽ ഇട ന്നിൽ വിേല്ലജിൽ െതക്കിനിേയട
കിരാങ്ങാ മെനെയ ം ടി താലൂക്കിൽത്തെന്ന കടലാ
േശ്ശരി വിേല്ലജിൽ അവണാമനെയ ം പറ
വരുന്ന
ാഹ്മേണാത്തമകുടുംബവകയായി പ േഗാപാലൻ
എ
സിദ്ധനായി ് ഒരു െകാമ്പനാനയുണ്ടായിരു .
അേനകം ഗുണങ്ങളും േയാഗ്യതകളുമുണ്ടായിരുന്ന ആ
േഗാപാലേനാടു് കിടയായി ് ഒരു െകാമ്പനാന അക്കാല
് േവെറെയ മുണ്ടായിരുന്നിെല്ല മാ മല്ല, ഇക്കാ
ല ം എ മുള്ളതായി േക േകൾവി േപാലുമില്ല. ഈ
ആന ഈ മനയ്ക്കൽ വ േചർന്നതു് ഏതുവിധെമ ം
മ ം താെഴ പറ
െകാ
.
േമൽപ്പറഞ്ഞ മനയ്ക്കൽ െകാല്ലം 1068-ആമാ വെര
ജീവിച്ചിരുന്ന നാരായണൻ ന രിപ്പാടു് സത്യം, ദയ,
ദാനം, ധർമ്മം, നീതി, പേരാപകാരതത്പരത മുതലായ
സൽഗുണങ്ങളുെട വിളനിലമായിരുന്നതിനാൽ അേദ്ദ
ഹെത്ത റി ് ഓർമ്മയുള്ളവർ ഇേപ്പാഴും പലരുമുണ്ടാ
യിരിക്കാനിടയു ്. േയാഗ്യനും ഭാഗ്യവാനുമായിരുന്ന
അവിേട ് ഒരിക്കൽ സ്വന്തമായി ഒരു െകാമ്പനാനെയ
വാങ്ങിയാൽ െകാള്ളാെമ ് ഒരു േമാഹമുണ്ടായിത്തീരു
കയാൽ അതിനായി അേന്വഷണം തുടങ്ങി. അേപ്പാൾ
പാ ംേമയ്ക്കാ മനയ്ക്കൽ ഒരു കുട്ടിെക്കാമ്പൻ നിൽ
െണ്ട ം അതിെന വിൽക്കാൻ േപാകു െവ ം േക
ന രിപ്പാടു് അേങ്ങാ പുറെപ്പ . അക്കാല ് ആന
കളുെട ലക്ഷണങ്ങളും ഗുണേദാഷങ്ങളും അറിയാവുന്ന
ആളായി ് ഊരക
െതേക്കെവളിയ ് എന്ന വീട്ടിൽ
കൃഷ്ണൻനായർ എെന്നാരാളുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ ന രി
പ്പാടു് അവിെടെച്ച ് ആ മനുഷ്യെന കൂട്ടിെക്കാണ്ടാണു്
േപായതു്. അടുത്ത ദിവസം തെന്ന അവർ പാ ംേമയ്ക്കാ
് എ കയും ന രിപ്പാടു് താൻ െചന്നിരി ന്നതിെന്റ
ഉേദ്ദശം ആ മനയ്ക്കെല അച്ഛൻന രിെയ ധരിപ്പി ക
യും െച . അേപ്പാൾ അച്ഛൻന രി, “ഇവിെട ഒരാന
ട്ടിയുെണ്ട ം അതിെന വിൽക്കണെമ ് വിചാരി
ച്ചിരി കയാെണ ം േകട്ടതു് വാസ്തവം തെന്നയാണു്.
എന്നാൽ പരമാർത്ഥം പറയാെത ന രിെയ ചതി ന്ന
തു് കഷ്ടമാണേല്ലാ. അതുെകാ സത്യം ഞാൻ പറയാം.
ആ ആന ട്ടി ് ‘കരിനാ ്’ (നാവിൽ കറുത്ത േരഖ)
ഉ ്. അതു ദുർലക്ഷണവും േദാഷമായി ള്ളതുമാണേല്ലാ.
അതുെകാണ്ടാണു് അതിെന വി കളയാെമ ് ഇവിെട
വിചാരി ന്നതു്’ എ പറ
. അക്കാല ് മലയാള
ാഹ്മണർ ശുദ്ധന്മാരും നിഷ്കളങ്കഹൃദയന്മാരും സത്യസ
ന്ധന്മാരും അന്യായമായും ചതി ം പര വ്യം ൈകക്ക
ലാക്കാൻ ഇച്ഛയില്ലാത്തവരുമായിരു എ ള്ളതിനു്
ഇെതാരു ഉത്തമദൃഷ്ടാന്തമാണേല്ലാ.

ഇതു േകട്ടയുടെന ന രിപ്പാടും കൃഷ്ണൻനായരും കൂടി
ആന നിന്നിരുന്ന സ്ഥലേത്ത േപായി. അവിെട
െച്ച ് ആ ആന ട്ടിയുെട ഭംഗിയും മ ം ആകപ്പാെട
കണ്ടേപ്പാൾ, എെന്തല്ലാം േദാഷങ്ങളുണ്ടായിരുന്നാലും
അതിെന വാങ്ങണെമ ള്ള മം ന രിപ്പാട്ടിേല
കലശലായി. കൃഷ്ണൻനായർ ആകപ്പാെട പരിേശാധി
േനാക്കീ ്, “ഇതിനു കരിനാ െണ്ട ് പറഞ്ഞതു്
വാസ്തവം തെന്ന. അതു േദാഷമായി ള്ളതുമാണു്.
എങ്കിലും ഇതിനു മറ്റേനകം ശുഭലക്ഷണങ്ങളുള്ളതു
െകാ ് ഇതിെന വാങ്ങിയാൽ നമു ഗുണമല്ലാെത
േദാഷെമാ മുണ്ടാകയിെല്ലന്നാണു് അടിയെന്റ അഭി
ായം. ‘ഏേകാഹി േദാേഷാ ഗുണസന്നിപാേത നിമ
�തീേന്ദാഃ കിരേണഷ്വിവാങ്കഃ’ എ ള്ളതുേപാെലയാ
ണു് ഈ േദാഷമിരി ന്നതു്” എ ന രിപ്പാട്ടിെല
അടുക്കൽ സ്വകാര്യമായി ് പറ
. ഉടെന ര േപ
രും കൂടി വീ ം അച്ഛൻ ന തിരിയുെട അടുക്കൽ
െച ് വിലെയ റി ് േചാദി . അേപ്പാൾ അച്ഛൻ
ന രി, “ഈ െകാമ്പൻകുട്ടി ് കരിനാെക്ക ള്ള
േദാഷമില്ലായിരു െവങ്കിൽ അയ്യായിരമുറുപ്പികയിൽ
കുറയാെത ആരും തരുമായിരു . അയ്യായിരമല്ല,
പതിനായിരം കിട്ടിയാലും ഞാൻെകാടു കയുമില്ലാ
യിരു . ഈ ഒരു േദാഷമുള്ളതുെകാ ് ഇതിെന
വിലത ് ആരും വാ െമ ് േതാ ന്നില്ല. ന രി
േവണെമങ്കിൽ, ആയിരമുറുപ്പിക തന്നാൽ ഈ കുട്ടിെയ
ഞാൻതേന്നക്കാം. നല്ല സമ്മതമുെണ്ടങ്കിൽ മതി താനും”
എ പറ
. അയ്യായിരമുറുപ്പികയിൽ കുറയാെത
െകാടുേക്കണ്ടതായി വേന്ന െമന്നായിരു ന രി
പ്പാടു് വിചാരിച്ചിരുന്നതു്. ആയിരെമ േകട്ടേപ്പാൾ
അേദ്ദഹം സസേന്താഷം സമ്മതി കയും “കരിനാ
െണ്ടങ്കിലും േമയ്ക്കാടിെന നഷ്ടെപ്പടുത്തണെമ ഞാൻ
വിചാരി ന്നില്ല” എ പറയുകയും അേപ്പാൾത്തെന്ന
ഉറുപ്പിക വരുത്തി െരാക്കം െകാടു ് ആന ട്ടിെയ
വാ കയും ഒരാനക്കാരെന്റ സഹായേത്താടുകൂടി ആ
െകാമ്പൻകുട്ടിെയ അവിെടനി െകാ േപാരികയും
െച . ഇ കാരമാണു് േഗാപാലൻ അവണാമനയ്ക്കൽ
വ േചർന്നതു്. അക്കാല
േഗാപാലനു് ഇരുപതു
വയ മാ േമ ായമായിരു
എങ്കിലും ഉടലിെന്റ
പുഷ്ടിയും ഉയർച്ചയും കണ്ടാൽ അതിലധികം േതാ മാ
യിരു . െകാ കളുെട ഭംഗി, തലക്കട്ടി, തലെയടു ്
മുതലായ ഗുണങ്ങൾ െകാ ് േഗാപാലൻ നി ലനായ
ഒരു െകാമ്പൻകുട്ടി തെന്നയായിരു .
ആന ട്ടിെയ േദശമംഗല ് െകാ െചന്നേപ്പാൾ
അന്നെത്ത അച്ഛൻ ന രിപ്പാടു് അതിെന്റ ഭംഗി ക ം
വിലയുെട ലഘുത്വമറി
ം വളെര സേന്താഷി കയും,
“ഉണ്ണീ, െകാമ്പൻകുട്ടി ന െട
ഹ്മസ്വം വകയായി
രിക്കെട്ട. ഇതിനു െകാടുത്ത വില ഞാൻതേന്നക്കാം”
എ പറയുകയും ആയിരമുറുപ്പിക െരാക്കം മകനു െകാടു
് ആ ആന ട്ടിെയ മനയ്ക്കേലക്കായി ് വാ കയും
െച .
േഗാപാലെന്റ ബുദ്ധിഗുണം അസാധാരണമായിരു
. അവൻ വളർ വന്നതിേനാടുകൂടി അവെന്റ ഗുണങ്ങ
ളും വർദ്ധി . നീർേക്കാളുള്ള സമയത്തല്ലാെത േഗാപാ
ലെന തള ക (െകട്ടിയിടുക) പതിവില്ല. അല്ലാത്ത കാ
ലങ്ങളിൽ മനയ്ക്കെല പറമ്പിൽ അവനു നിശ്ചയി െകാടു
ത്തിരുന്ന സ്ഥല േപായി നിൽ കയും കിട കയും
െച െകാ ം. തീറ്റസ്സാമാനങ്ങെളല്ലാം േനരനീക്കം കൂ
ടാെത അവിെട െകാ െച െകാടുേത്ത കയാണു
പതിവു്. ആ പറമ്പിൽ െത ം വാഴയും മ ം ധാരാളമു
ണ്ടായിരു . ഒരു സമയം തീറ്റ ള്ളവ െകാ െച
െകാടുക്കാൻ സ്വൽപം താമസി േപായാലും െത ം
വാഴയും മ ം ഒടിച്ചി ം പറി ം അവൻ തി നശിപ്പി
ക്കാറില്ല. മനയ്ക്കെല കുട്ടികളും മ ം േഗാപാലെന്റ അടു
ക്കൽ െച കളി ക സാധാരണമായിരു . കുട്ടികൾ
അവെന്റ െകാമ്പിലും വാലിലും പിടി ് അവെന കുേറ
െശ്ശ ഉപ വിച്ചാലും അവൻ ആെരയും ഉപ വിക്കാറില്ല.
കുട്ടികൾ കളി െച ന്ന ഉപ വങ്ങെളല്ലാം േഗാപാല
നു സേന്താഷാവഹങ്ങളായിരു . കഥയില്ലാത്ത കുട്ടി
കൾ കളി വല്ലതും െചയ്താലും കാര്യവിവരമുള്ള താൻ
അതിനു പകരം െച ന്നതു് ശരിയല്ലേല്ലാ എന്നായിരു
അവെന്റ വിചാരം.

മനയ്ക്കലുള്ള ഒേരാരുത്തരും േഗാപാലനു പതിവായി
ചില അവകാശങ്ങൾ െകാടുത്തിരു . അവെയല്ലാം
ഒരു മാ േപാലും സമയം െതറ്റിക്കാെത അവൻ അതാ
തു് സ്ഥലങ്ങളിൽ െച നിശ്ചിതസമയങ്ങളിൽത്തെന്ന
വാങ്ങി അനുഭവി െകാണ്ടിരു .
മനയ്ക്കൽ കാലെത്ത ഗണപതിേഹാമം, േതവരം, പൂജ
മുതലായതു് കഴിയുേമ്പാൾ േഗാപാലൻ അടുക്കളയുെട വട
െക്ക വാതിൽക്കെല ക പതിവാണു്. അേപ്പാൾ കുറ
നിേവദ്യേച്ചാറും അപ്പം, അട, ശർക്കര, കദളിപ്പഴം, േത
ങ്ങാപൂൾ മുതലായവയും അമ്മാേത്താൽ െകാടു ം. അവ
െയല്ലാം അമ്മാേത്താൽ െകാ കുട്ടികൾെക്കന്നേപാെല
േഗാപാലെന വായിൽ െവ െകാടു കയും അവൻ സാ
ദരം വാങ്ങി ഭക്ഷി കയും ഇടെയ്ക്കാെക്ക അമ്മാേത്താൽ
മകേന, മകേന എ വിളി കയും അതിെനാെക്ക േഗാ
പാലൻ അനുസരണേത്താടുകൂടിയും നന്ദിസൂചകമായും
ചില ശബ്ദങ്ങൾ പുറെപ്പടുവി കയും െച ന്നതു് കാണു
കയും േകൾ കയും െചയ്താൽ ഈ ജന്മത്തിലെല്ലങ്കിലും
പൂർവ്വജന്മത്തിൽ ഇവർ അമ്മയും മകനും തെന്നയായി
രി െമ ് ആർ ം േതാന്നിേപ്പാകും. വാസ്തവത്തിൽ
ആ അമ്മാേത്താൽ േഗാപാലെന റി ് പു നിർ
വ്വിേശഷമായ വാത്സല്യവും േഗാപാലനു് അമ്മാേത്താലി
െന റി മാതൃനിർവ്വിേശഷമായ ഭക്തിേസ്നഹാദരങ്ങളു
മുണ്ടായിരു .
േഗാപാലെന്റ ബുദ്ധിവിേശഷങ്ങൾ വിസ്തരി കെയ
െവച്ചാൽ അവസാനമില്ലാെതയു ്. അവയിൽ ചില
തുമാ ം താെഴ സ്താവി െകാ
:
ഒരു ദിവസം കാല
േഗാപാലൻ പതിവുേപാ
െല അടുക്കള വാതിൽക്കൽ െച വായും െപാളി
നിന്നേപ്പാൾ അമ്മാേത്താൽ നിേവദ്യേച്ചാറു െകാ
വ ് അവെന്റ വായിൽ വ െകാടുത്തി ് ശർക്കര,
േതങ്ങാ ൾ മുതലായവ എടു െകാ വരാനായി
േപായി. ആ സമയം മനയ്ക്കെല ഒരു ഉണ്ണി ഓടിെച്ച
േഗാപാലെന്റ െകാ കളിൽ ചാടിപ്പിടി ഞാ . താൻ
വായ് കൂട്ടിയാൽ ഉണ്ണി വീെണങ്കിേലാ എ വിചാരി
േഗാപാലൻ വായ് കൂട്ടാെതയും അനങ്ങാെതയും ആ നി
ലയിൽത്തെന്ന നി . അതിനാൽ വായിൽെക്കാടുത്ത
േചാറു മുഴുവനും താെഴ വീണുേപായി. അേപ്പാേഴ ം
അമ്മാേത്താൽ വീ ം അവിെട വരികയും ഉണ്ണിെയ
പ്പിടിച്ചിറക്കി വിടുകയും േഗാപാലെന്റ ബുദ്ധിഗുണെത്ത
റി വിസ്മയി കയും െച .
ഒരിക്കൽ മനയ്ക്കെല െത വശ ണ്ടായിരുന്ന ഒരു
െപാട്ടക്കിണറിെന്റ വക്ക ് അറുപത്തിനാലു വണ്ണമു
ള്ളതായ ഒരു പിലാവു നിൽ
ണ്ടായിരു . അതു
മറി
വീണാൽ അേനകവിധത്തിലുള്ള നാശങ്ങൾ
സംഭവിക്കാനിടയുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ അതു മുറി മാ
റ്റണെമ തീർച്ചെപ്പടുത്തി. കിണറ്റിലും മ ം വീഴാെത
യിരിക്കാനായി അേനകമാളുകൾ കൂടി വലിയ വടങ്ങ
ളി പിടി െകാണ്ടാണു് പിലാവു െവട്ടിയതു്. എങ്കിലും
കടയറ്റേപ്പാൾ അതു വീണതു കിണറ്റിലാണു്. സാമാ
ന്യത്തിലധികം വലിപ്പമുള്ളതായ ആ തടി കിണറ്റിൽ
നി പിടി കയ ക എന്നതു സുകരമായി തല്ലേല്ലാ.
ഒന്നാംതരം ഒരു തടി െവറുേത കളയാൻ ആർെക്കങ്കി
ലും മന വരുേമാ? ഏതുവിധെമങ്കിലും ആ തടി പിടി
കയറ്റിക്കെണെമ ് അച്ഛൻ ന രിപ്പാടു പറയുകയാൽ
ആനക്കാർ േഗാപാലെനയും െകാ േപായി പല ാവ
ശ്യം പഠിച്ച വിദ്യകെളല്ലാം േയാഗി േനാക്കീ ം ഒരു
ഫലവുമുണ്ടായില്ല. പിെന്ന ഒരു ദിവസം അച്ഛൻ ന രി
പ്പാടു് അവിെട സ്വന്തം േക്ഷ ത്തിൽ വഴിപാടു കഴിപ്പി ്
ഒരു നാലിടങ്ങഴിയുരുളി നിറ ് അപ്പവും നാല കുല
പഴവും, അമ്പതു െകാട്ടേത്തങ്ങയും അര ലാം ശർക്ക
രയും വരുത്തി അച്ഛൻ ന രിപ്പാടിരി ന്ന പൂമുഖത്തി
െന്റ മുൻവശ
നിരത്തിെവപ്പി . േഗാപാലെന പകൽ
നാലുമണി കുളിപ്പി ് അച്ഛൻ ന രിപ്പാട്ടിെല അടു
ക്കൽ െകാ െച ക പതിവാണു്. ആ പതിവനുസരി ്
അവെന അ ം െകാ െച . അേപ്പാൾ േമൽപറ
ഞ്ഞ സാധനങ്ങെളാെക്ക അവിെടയിരി ന്നതു് അവൻ
ക . എങ്കിലും അെതാ ം കണ്ടതായി അവൻ ഭാവി
േപാലുമില്ല. േഗാപാലൻ അടു െചന്നയുടെന അച്ഛൻ
ന രിപ്പാടു്, ‘േഗാപാലാ, ആ തടി ആ കിണറ്റിൽ കി
ടന്നാൽ മതിേയാ? നീ ഇവിെടയുള്ള സ്ഥിതി ് അതു്
അവിെടക്കിട െവറുെത േപാകുന്നതു കഷ്ടമാണു്. നി
വൃത്തിയുെണ്ടങ്കിൽ അതു പിടിെച്ചടു ് കരയ്ക്കിട്ടാൽ െകാ
ള്ളാം’ എ പറ
. അതു േകട്ട ക്ഷണത്തിൽ േഗാപാ
ലൻ ആ തടി കിടന്നിരുന്ന സ്ഥലേത്ത നട . അവി
െടെച്ചന്നയുടെന കിണറിെന്റ വ ് ഇടി
േപാേയ
േമാ എ ള്ള സംശയം തീർ ന്നതിനായി ചു ം നട
ചവിട്ടിേനാക്കി; ഇടിയുകയിെല്ല നിശ്ചയം വരുത്തിയ
തിെന്റ േശഷം മു കുത്തി കിട െകാ കിണറ്റിൽ കി
ടന്ന തടി തുമ്പിൈക്ക െകാ പിടി വലി കരയ
കയറ്റി അലഷ്യഭാവത്തിൽ ഒേരറുെകാടുത്തി വീ ം
അച്ഛൻന തിരിപ്പാട്ടിെല മുമ്പിൽ എത്തി. ഉടെന ന
രിപ്പാടു് അവിെട ഒരുക്കി െവച്ചിരുന്ന സാധനങ്ങെളല്ലാം
േഗാപാലനു് െകാടു കയും അവൻ അവെയല്ലാം വാങ്ങി
തി കയും െച . കിട ർ കണ്ടേങ്കാരൻ എെന്തങ്കിലും
ൈക ലി െകാടുക്കാെമ ് ഉടമ്പടിെചയ്യാെത ഒ ം
െചയ്യാറില്ലേല്ലാ. േഗാപാലനു് അങ്ങെന യുള്ള നിർബ
ന്ധെമാ മില്ല. പറയാനുള്ളവർ പറഞ്ഞാൽ അവൻ
എ ം െച ം. പിെന്ന സേന്താഷി ് എെന്തങ്കിലും
െകാടുത്താൽ അതു വാ കയും െച ം. അങ്ങെനയാ
ണു് േഗാപാലെന്റ സ്വഭാവം.
അവണാമനയ്ക്കൽ ന രിപ്പാടു് ഊരക ് അമ്മതി
രുവടിെയ റി വളെര ഭക്തിയുള്ളയാളും അവിേട േവ
ണ്ടി എ ം െചയ്യാൻ സദാസന്നദ്ധനുമായിരു . ആറാ
പുെഴ പൂരത്തിനു് അമ്മതിരുവടിെയ എഴുന്നള്ളിക്കാൻ
ആ േതാറും േഗാപാലെന അയ െകാടു ക പതി
വായിരു . ആ എഴു ള്ളത്തിനു് ഇരുപെത്താൻപതു്
ആനകളാണേല്ലാ പതിവു്. അതിനാൽ േഗാപാലെന
ടാെത ഇരുപെത്തട്ടാനകൾ കൂടി അവിെട ആവശ്യമാ
ണു്. ഒരു െകാല്ലം ആനകൾ തികയാെതവന്നതിനാൽ
അവണാമനയ്ക്കൽ ന രിപ്പാടു് േകാവിലകം വക മൂന്നാ
നകെള ടി വരുത്തിെക്കാടു . പൂരം കഴിഞ്ഞതിെന്റ
േശഷം േഗാപാലെനയും മേറ്റ മൂന്നാനകെളയും അടുക്ക
ലടുക്കൽ െകട്ടി തീറ്റിയി െകാടു . തെന്റ അടുക്കെല
ങ്ങാനും മറ്റാനകെള െക
െണ്ടങ്കിൽ തെന്റ ദൃഷ്ടിയിൽ
െപ്പടത്തക്കവണ്ണം േവണെമ േഗാപാലനു് നിർബന്ധമു
ണ്ടായിരുന്നതിനാലാണു് അങ്ങെന െചയ്തതു്. േകാട്ടയ്ക്കൽ
നി വരുത്തിയിരുന്ന ആനകളുെട കൂട്ടത്തിൽ ഒരു കുട്ടി
െക്കാമ്പനുണ്ടായിരു . അവെന്റ മുമ്പിലിട്ടിരുന്ന തീറ്റ
തീർ േപായതിനാൽ അവൻ േഗാപാലെന്റ മുമ്പിൽ
കിടന്നിരുന്ന തീറ്റയിൽനി ് ഒരു െതങ്ങിൻപട്ട (െത
േങ്ങാലമടൽ) വലിെച്ചടു ്. ഉടെന േഗാപാലൻ തെന്റ
മുമ്പിൽനി മൂ നാലു പട്ട ആ കുട്ടിെക്കാമ്പെന്റ അടു
ക്കേല മാറ്റിയി െകാടു ്. അതുെകാ ം തൃപ്തിെപ്പ
ടാെത ആ കുട്ടിയാന കയറി േഗാപാലെന കുത്തി. േഗാ
പാലൻ കു െകാള്ളാെത ഒഴി
മാറീ തുമ്പിൈക്ക
ചുരുട്ടി ആ ആനയ്ക്കി ് ഒരു ത െകാടു . ത െകാ
കുട്ടിയാന നാലുകാലും മല ‘െപാേത്താ’ എ വീണു.
അേപ്പാേഴ ം ആനക്കാർ െച ചങ്ങല അഴിച്ചതുെകാ
് അതു ചത്തില്ല. ആനക്കാർ ഉടെന അടുെത്തത്തി
ചങ്ങല അഴിച്ചില്ലായിരുെന്നങ്കിൽ ആ കുട്ടിയാനയുെട
കഥ അേപ്പാൾത്തെന്ന കഴിയുമായിരു . അതുെകാ
േഗാപാലനു േവണ്ടതുേപാെല ഔദാര്യവും, ദുസ്സാമർത്ഥ്യം
കാ ന്നവെര ഉടനുടൻ ശിക്ഷിക്കണെമ ള്ള വിചാരവുമു
ണ്ടായിരു എ സ്പഷ്ടമാണേല്ലാ.
ആറാ പുെഴ പൂരം കഴി
് ആറാട്ടിനു കടവിേല
െക്കഴുന്നള്ളിച്ചാൽ േഗാപാലെന കുളിപ്പി ് അവനു തീറ്റ
പതിവുള്ള അമ്പതു് െതങ്ങിൻ പട്ടയുെമടുപ്പി ് അവിെട
നി ് ര നാഴിക വട ് അവണാമനയ്ക്കെല വക പിടി
ക്കപ്പറ ് എന്ന ദിക്കിൽ ഒരു സ്ഥല
െകാ േപായി
െക കയാണു് പതിവു്. അേങ്ങാ േപാകുേമ്പാൾ കുറച്ചിട
ര വശവും േവലിയായി ള്ള ഒരിടവഴിയു ്. ഒരിക്കൽ
ആ ഇടവഴിയിലായേപ്പാൾ നായ്ക്കൻജാതിയിലുള്ള കുരുട
നായ ഒരുത്തൻ തപ്പിത്തപ്പി അതിെല വരു ണ്ടായിരു
. ആന റ ് ഉറക്കംതൂങ്ങിെക്കാണ്ടിരുന്നതിനാൽ
ആനക്കാരനും ര വശ മുള്ള േവലി േകടുവരാെത
യിരി ന്നതിനായി െപാക്കിപ്പിടിച്ചിരുന്ന െതങ്ങിൻ
പട്ടയുെട മറവുെകാ ് ആനയും ആ കുരുടൻ വരുന്നതു്
കണ്ടില്ല. അടു വന്നേപ്പാൾ ചങ്ങല കിലു ന്നതു േക
േട്ടാ എേന്താ ഒരാന വരു െണ്ട േതാ കയാൽ ആ
കുരുടൻ ഭയെപ്പ ്, ‘അേയ്യാ!’ എ ് ഉറെക്ക നിലവിളി .
അതു േകട്ടേപ്പാൾ ആേരാ ഒരാൾ തെന്റ മുൻവശെത്തത്തി
യി െണ്ട ് േഗാപാലനും മനസ്സിലായി. ഉടെന അവൻ
സ്വൽപം പിേമ്പാ മാറി െതങ്ങിൻപട്ട താെഴ െവച്ചി
തുമ്പിൈക്ക െകാ കുരുടെന പതുെക്കെയടു
േവലി
മീെത പറമ്പിേല െവച്ചതിെന്റ േശഷം പട്ടയുെമടു
േനെര േപാവുകയും െച . ഇതുെകാ േഗാപാലനു്
ഭൂതദയയും മനസ്സലിവും എ മാ മുണ്ടായിരു എ ്
ഊഹിക്കാമേല്ലാ. ഇങ്ങെന േവെറയും പല സംഗതിക
ളും ഉണ്ടായി
്.
ഒരിക്കൽ േഗാപാലൻ േദശമംഗല വ ്, ഏറ്റവും
കുണ്ടായി ള്ള ഒരിടവഴിയിൽ ടി പുഴയിേല േപായ
സമയം, ഗർഭിണിയായ ഒരീഴവ ീ എതിെര വ . ഏറ്റ
വും അടുത്തായതിൽപ്പിെന്നയാണു് അവൾ ആനെയ
കണ്ടതു്. വഴിമാറിേപ്പാകുന്നതിനു് അവിെട യാെതാരു
സകൗര്യവുമില്ലാെതയിരുന്നതിനാൽ അവൾ ഭയപരവ
ശയായി അവിെട നി വല്ലാെത പരുങ്ങി. അേപ്പാൾ
േഗാപാലൻ ഇെതാരു ഉപ വമായിത്തീർന്നേല്ലാ എ
ള്ള ഭാവേത്താടുകൂടി ഒരു പറമ്പിേല കയറി ഒഴി
േപായി. ഇങ്ങെന ഇനിയും പലതും പറവാനുെണ്ടങ്കിലും
മിക്കവയും ഒരുേപാെലതെന്നയുള്ളവയാകയാൽ ഈ ഭാ
ഗം ഇനി വിസ്തരി ന്നില്ല.
സാധാരണമായി വലിയ ആനകെളല്ലാം തെന്ന എഴു
ന്നള്ളിപ്പിേനാ തടിപിടിപ്പി ന്നതിേനാ ഏതിെനങ്കിലും
ഒന്നിനു െകാള്ളാവുന്നവയായിരി ം. രണ്ടിനും െകാള്ളാ
വുന്ന ആനകൾ ചുരുക്കമാണു്. എന്നാൽ േഗാപാലൻ ഈ
ര കാര്യങ്ങൾ ം അദ്വിതീയൻ തെന്നയായിരു .
േഗാപാലൻ വളർ ് ഒെരാത്തയാനയായതിൽപ്പിെന്ന
ആജീവനാന്തം െകാച്ചീരാജ്യെത്ത ധാനെപ്പട്ട എഴു
ന്നള്ള കെളല്ലാം നിർവ്വഹിച്ചി ള്ളതു് അവൻ തെന്ന
യാണു്. േഗാപാലൻ കൃത്യാതെന്ന തലെയടു ള്ള
ഒരാനയായിരു . അവെന്റ തലയിൽ ചട്ടം (േകാലം)
െവ ് എഴുന്നള്ളി കഴിയുേമ്പാൾ അവൻ തല ഒ കൂടി
െപാക്കിപ്പിടി ക പതിവായിരു . ഒന്നിലധികം േദ
വന്മാെര എഴുന്നള്ളിച്ചിരി േമ്പാൾ അവെനക്കാൾ വലി
യതായ മെറ്റാരാനയുെട പുറ
മെറ്റാരു േദവെന എഴു
ന്നള്ളി ് അടുപ്പി നിർത്തിയാൽ അധികം െപാങ്ങി
ക്കാണുന്നതു് േഗാപാലെന്റ തലയായിരി ം. എന്നാൽ
ആവശ്യം േപാെല തലതാഴ്ത്തിയും േദഹം ചുരുക്കിയും െച
റുതാവാനും േഗാപാലനു കഴിയുമായിരു . േഗാപാല
നുണ്ടായിരുന്ന കാലെത്തല്ലാം തൃശ്ശിവേപരൂർ പൂരത്തിൽ
പാറേമക്കാവിെല എഴുന്നള്ളത്തിനു് അവൻ തെന്നയായി
രു പതിവു്. പാറേമക്കാവിൽനി ് എഴുന്നള്ളി വ ്
വട ന്നാഥേക്ഷ ത്തിെല കിഴേക്കേഗാപുരത്തിൽ
ടി അകേത്ത കട േമ്പാഴും െതേക്ക േഗാപുരത്തിൽ
ടി പുറേത്തക്കിറ േമ്പാഴും േഗാപാലെനക്കണ്ടാൽ
തലെയടുപ്പില്ലാത്ത ഒരു കുട്ടിയാനയാെണ േതാ മാ
യിരു . അവിടം കടന്നാൽപ്പിെന്ന അവെന്റ തലേയ
ക്കാൾ െപാന്തി മെറ്റാരാനയുെട തലയും കണ്ടിരു മില്ല.
പഞ്ചാരി, പാണ്ടി എന്നീ േമളങ്ങൾ െകാ ന്ന സമയം
േഗാപാലൻ െചവിയാ ന്നതുകണ്ടാൽ അവനു േമളത്തിൽ
ജ്ഞാനവും താളസ്ഥിതിയും നല്ലേപാെലയുെണ്ട മന
സ്സിലാക്കാമായിരു . ഗംഗാധരെനേപ്പാെല കൂട്ടാനക
െള കു ക മുതലായ ഉപ വങ്ങെളാ ം േഗാപാലൻ
െചയ്തിരുന്നില്ല. എന്നാൽ അവെന ഉപ വിക്കാൻ െച
ന്ന ആനകെള അവൻ നല്ല പാഠം പഠിപ്പി കയും
െച മായിരു .
ഒരു െകാല്ലം തൃ ണി റ ഉത്സവത്തിൽ േഗാപാല
െന്റ പുറ ് തൃ ണി റയപ്പെന വിളക്കിെനഴുന്നള്ളിച്ചി
രുന്ന സമയം കൂട്ടാനകളുെട കൂട്ടത്തിൽ പാഴൂർ പടുേതാൾ
വക ആനയുമുണ്ടായിരു . ആ ആനെയയാണു് േഗാപാ
ലെന്റ അടുക്കൽ നിർത്തിയിരുന്നതു്. ആ ആന നീരു
വ െപാട്ടിെയാലി
ണ്ടായിരു . മദജലത്തിെന്റ
ഗന്ധം േഗാപാലനു് അ ഇഷ്ടമല്ലാത്തതിനാൽ അവൻ
ഒ ചുളി
് ഇടതു വശേത്ത ് ഒതുങ്ങി നി . അതു
കണ്ടേപ്പാൾ പാഴൂരാന േഗാപാലൻ തെന്ന കുത്താൻ
ഭാവി കയാെണ േതാ കയാൽ ആ ആന കയറി
േഗാപാലനി ് ഒരു കു
െകാടു . േഗാപാലൻ അതു
െകാള്ളാെത തടുത്തി ് പാഴൂരാനെയ കുത്താനായി തിരി
. അതുക പാഴൂരാന േപടിേച്ചാടി മതിൽക്കക
െത കിഴേക്ക മൂലെയ്ക്കത്തി.
പിന്നാെലെച്ച പാഴൂരാനയുെട അേപ്പാേഴ ം േഗാ
പാലൻ പിൻഭാഗ ് ഒരു കു
െകാടു . േഗാപാ
ലൻ വലിയ ഊേക്കാടു കൂടിയല്ല കുത്തിയതു്. അതിനാൽ
അവെന്റ െകാ ് ഒരു ചാൺ മാ േമ മേറ്റ ആനയുെട േദ
ഹത്തിൽ കയറിയു . എങ്കിലും മേറ്റ ആനയുെട െകാ
കൾ പകുതിയിലധികം ഭാഗം മതിലിേമൽ കയറുകയും
ആ ആന ഉറെക്ക നിലവിളി െകാ ് മലമൂ വിസർജ
നം െച കയും െച . ഇ യും കഴിഞ്ഞതിെന്റ േശഷം
േഗാപാലൻ എഴുന്നള്ളി ് നിർത്തിയിരുന്ന സ്ഥല ്
വ യഥാപൂർവ്വം അനങ്ങാെത നിൽ കയും െച .
അവെന്റ അേപ്പാഴെത്ത ഭാവം കണ്ടാൽ ഇെതാ ം അവ
നറിഞ്ഞേതയിെല്ല ം േതാ മായിരു .
എഴുന്നള്ളിച്ചിരി ന്ന സമയങ്ങളിൽ എെന്തല്ലാം
ബഹളങ്ങളും ലഹളകളുമുണ്ടായാലും േഗാപാലൻ അന
ങ്ങാറില്ല. ഒരിക്കൽ െപരുമന
പൂരത്തിനു് ഒരു വലിയ
ബഹളമുണ്ടായി. േശഷമുണ്ടായിരുന്ന ആറാനകളും ഓടി
െയങ്കിലും േഗാപാലൻ നിന്ന നിലയിൽനിന്നിളകിയില്ല.
കമ്പേക്കാട്ടകൾ െപാട്ടി ട േമ്പാൾ ചില ആനകൾ
കമ്പം പിടി ് ഓടി ട മേല്ലാ. എന്നാൽ േഗാപാലനു്
കരിമരു ് േയാഗങ്ങൾ കാണുകയും അവയുെട ശബ്ദം
േകൾ കയും െച ന്നതു് ബഹുരസമായിരു . നീർ
േക്കാളിെന്റ ആരംഭകാല മാ േമ അവനു് ഈവക
സംഗതികളിൽ ൈവരസ്യമുണ്ടായിരു
. േദഹസുഖ
മില്ലാത്തതിനാൽ മനുഷ്യർ ം വിേനാദങ്ങളിൽ രസമു
ണ്ടായിരി കയില്ലേല്ലാ.
തൃശ്ശിവേപരൂർ രത്തിനു പാറേമക്കാവിെല എഴുന്ന
ള്ളത്തിനു് െകാ േപായാൽ തലയിൽെക്ക െകട്ടി
കഴിഞ്ഞാൽ പിെന്ന ഇറക്കിെയഴുന്നള്ളി കഴിയുന്നതുവ
െര േഗാപാലെന്റ കാര്യത്തിൽ ആനക്കാരെനെക്കാ ്
ആവശ്യെമാ മുണ്ടായിരുന്നില്ല. എഴുന്നള്ളിക്കാറാകു
േമ്പാൾ മട ന്നതിനും എഴുന്നള്ളിച്ചിരി േമ്പാൾ നട
േക്ക ന്ന ദിക്കിൽ നട ന്നതിനും നിൽേക്ക ന്നിട
നിൽ ന്നതിനും മ ം അവേനാടാരും പറേയണ്ടി
യിരുന്നില്ല. എല്ലാമവനറിയാമായിരു .
േഗാപാലൻ എഴുന്നള്ളിപ്പിെനന്ന േപാെലത്തെന്ന
തടിപിടി ന്നതിനും സമർത്ഥനായിരു െവ മുൻപു
പറഞ്ഞി ണ്ടേല്ലാ. ഇരുപതു കണ്ടിവെരയുള്ള തടിപിടി
ന്നതിനു് അവനു യാെതാരു കൂസലുമുണ്ടായിരുന്നില്ല.
െകാച്ചിരാജ്യ
മൂ മലകളിൽ തടികൾ കുറ്റക്കാണം
തീർ
വാങ്ങി കച്ചവടം നടത്തിയിരുന്ന െവള്ളായ്ക്കൽ
ശ ണ്ണി േമനവനാണു്, അേദ്ദഹത്തിെന്റ ജീവാവസാനം
വെര, േഗാപാലെന പാട്ടത്തിേനറ്റിരുന്നതു്. പൂരത്തിനു
പാറേമക്കാവിെല എഴുന്നള്ളത്തിനു േഗാപാലൻ അക്കാ
ല
പതിവുകാരനായിത്തീർന്നതും േദവസ്വം സമുദാ
യവും പൂര മക്കാരിൽ മാണിയുമായ ഈ േമനവൻ
മുഖാന്തരമാണു്.
േഗാപാലനു് തടിപിടി ന്ന കാര്യത്തിൽ ഒ ം മടി
യുണ്ടായിരുന്നിെല്ലങ്കിലും വക്കെകട്ടിെക്കാടു ന്നവേരാടു്
അവനു വലിയ വിേരാധമായിരു . ‘ഇവർ നിമിത്തമാ
ണു് ഞാനിതു പിടിേക്കണ്ടതായിവന്നതു്’ എന്നായിരു
ന്നിരിക്കാമവെന്റ വിചാരം. അതിനാൽ വക്കെകട്ടിക്ക
ഴിഞ്ഞിേട്ട േഗാപാലെന തടിയുെട അടുക്കേല െകാ
െചല്ലാറു . േഗാപാലൻ െച േമ്പാൾ വക്കെക ന്ന
വർ ഒളി മാറിക്കളയും. അങ്ങെനയാണു് പതിവു്. േന
െര കണ്ടാൽ ഉപ വിേച്ച െമ ള്ള ഭയം അവർ ം
വളെര യുണ്ടായിരു . എന്നാൽ േഗാപാലൻ േകവലം
നിർദ്ദയനല്ലായിരു . എങ്കിലും വക്കെക ന്നവർ വളെര
ഭയേത്താടുകൂടിയാണു് െപരുമാറിയിരുന്നതു്.
ഒരിക്കൽ കണക്കൻ (എെന്നാരു ജാതിക്കാരൻ) ശങ്ക
രൻ എെന്നാരുവൻ പറവട്ടാനി മലയിൽ ‘എരപ്പൻപാറ’
എന്ന സ്ഥല
തടിക്കൾ വക്ക െകട്ടിെക്കാ നി
. േഗാപാലൻ അടു
െചന്നേപ്പാൾ ശങ്കരൻ ഒളി
മാറിനി . േഗാപാലൻ െച മുറ തടി പിടി തുട
ങ്ങി. ആ സമയം േഗാപാലൻ കേണ്ട െമ ഭയെപ്പ
സ്വൽപം കൂടി മാറിയതിനാൽ ശങ്കരൻ െപട്ട പുഴയി
േല വീണു. അവിടം അത്യഗാധമായ ഒരു സ്ഥലമാ
യിരു . അതിനാൽ അവൻ പുഴയിൽനി കയറുവാൻ
കഴിയാെത ക്ഷീണി തുടങ്ങി. േഗാപാലൻ അതുക
െപട്ട വക്ക താെഴ െവച്ചി ് ഓടിെച്ച തുമ്പിൈക്ക
െകാ ശങ്കരെന പതുെക്ക പിടിെച്ചടു
കര െവ .
അതിനാൽ ശങ്കരൻ മരിച്ചില്ല. വക്ക െകട്ടിയതു് ഈ ശങ്ക
രനാെണ േഗാപലനു നല്ലേപാെല അറിയാമായിരുനു.
എങ്കിലും ആ വിേരാധം അവനേപ്പാൾ കാണിച്ചില്ല. േഗാ
പാലൻ രക്ഷിച്ചിെല്ലങ്കിൽ ശങ്കരെന്റ കഥ അ കഴിയു
മായിരു .
അവണാമനയ്ക്കേല ‘കുട്ടികൃഷ്ണൻ’ എെന്നാരാനകൂ
ടിയുണ്ടായിരു . അവനും തടിപിടി ന്നതിനു് അതി
സമർത്ഥനായിരു . േഗാപാലൻ പിടി ന്ന തടികെള
ല്ലാം കുട്ടികൃഷ്ണനും പിടി മായിരു . എങ്കിലും അവൻ
ഒരു കുസൃതിക്കാരനായിരു . േദഷ്യം വന്നാൽ കുട്ടി
കൃഷ്ണൻ കിട ർ കണ്ടേങ്കാരെനേപ്പാെല മുൻേപാ െകാ
േപായ തടി പിേന്നാക്കം െകാ വ വല്ല അപക
ടസ്ഥല ം തട്ടിയിടും. അതിനാൽ േഗാപാലേനാടുകൂ
ടിയല്ലാെത അവെന പാട്ടത്തിനു െകാടുക്കാറില്ലായിരു
. േഗാപാലൻ കൂെടയുെണ്ടങ്കിൽ കുട്ടികൃഷ്ണൻ ഏറ്റവും
മര്യാദക്കാരനായിരി ം. േഗാപാലെന അവനു് വളെര
ഭയവും ബഹുമാനവുമായിരു . കുട്ടികൃഷ്ണൻ നീർേക്കാൾ
െകാ ് ാ പിടി നിൽ ന്ന സമയത്തായാലും േഗാ
പാലൻ െചന്നാൽ പട്ടിെയേപ്പാെല പിന്നാെല േപാകുമാ
യിരു . ദുസ്സാമർത്ഥ്യം കാട്ടിയാൽ േഗാപാലൻ മുറ
ശിക്ഷി െമ ് കുട്ടികൃഷ്ണനു നല്ലേപാെല അറിയാമാ
യിരു .
തീറ്റസ്സാമാനങ്ങൾ എ തെന്ന കണ്ടാലും അവ എടു
് െകാ ന്നതിനു് അവയുെട ഉടമസ്ഥേനാ ആനക്കാ
രേനാ പറയാെത േഗാപാലൻ െതാടുകേപാലും െചയ്യാ
റില്ല. ഒരിക്കൽ േഗാപാലെന േദശമംഗല ് ഒരു പറ
മ്പിലൂെട െകാ േപായേപ്പാൾ അവിെട ഒരു പിലാവി
േന്മൽ ധാരാളം ചക്ക കിട ന്നതുകണ്ടി ് ആനക്കാരൻ,
‘ഒരു ചക്ക ഈ ആന െകാടുക്കാേമാ’ എ േചാദി .
‘ആന ചക്ക െകാടുക്കണെമങ്കിൽ വിലെകാടു
വാ
ങ്ങിെക്കാടുക്കണം’ എ പറമ്പിെന്റ ഉടമസ്ഥൻ പറഞ്ഞ
േപ്പാൾ ആനക്കാരൻ, ‘ഈ ആന മനയ്ക്കെല വകയാണു്.
പറ ം മനയ്ക്കെല വക തെന്നയാണേല്ലാ’ എ വീ ം
പറ
. അതിനു മറുപടിയായി പറമ്പിെന്റ ഉടമസ്ഥൻ
പറഞ്ഞതു്, ‘പറ ് മനയ്ക്കെല വകയാെണങ്കിൽ ഞാൻ
പാട്ടം ശരിയായി ് അവിെട െകാടു
്. ആന
ചക്ക െകാടുക്കണെമ ് ആധാരത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല’
എന്നാണു്. പിെന്ന ആനക്കാരൻ അയാേളാെടാ ം
പറഞ്ഞില്ല. പറമ്പിെന്റ ഉടമസ്ഥൻ േകൾക്കാെത തന്ന
ത്താൻ ‘നാെള േനരം െവളു േമ്പാൾ ഈ പിലാവി
േന്മൽ ഒരു ചക്കയും കാണുകയില്ല’ എ പതുെക്ക പറ
െകാ േപായി. ഇതു േഗാപാലേനാടായി മല്ലാ
യിരു . എങ്കിലും േഗാപാലൻ അതു േകൾക്കാെതയി
രുന്നില്ല.
അ ൈവകുേന്നരവും ആനക്കാരൻ േഗാപാലെന
പതിവുസ്ഥല
െകാ േപായി നിർത്തി. ഏകേദശം
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അർദ്ധരാ ിയായേപ്പാൾ േഗാപാലൻ പതുെക്ക അവി
െടനി പുറെപ്പ . പകൽ കണ്ട പിലാവിെന്റ ചുവട്ടിൽ
െച്ച ് അതിേന്മലുണ്ടായിരുന്ന ചക്ക മുഴുവനും പറി
താെഴയി ് അവനു േവണ്ടതു് തി കയും അധികമുണ്ടാ
യിരുന്നതു് മനയ്ക്കെല മറ്റാനകൾ ് െകാ െച െകാ
ടു കയും െചയ്തതിെന്റ േശഷം സ്വസ്ഥാന ് െച
യഥാപൂർവ്വം നിൽ കയും െച . അതിൽപ്പിെന്ന േഗാ
പാലനുേവണ്ടി എ േചാദിച്ചാലും ആ ദി കാരിലാരും
െകാടുക്കാെതയിരുന്നിട്ടില്ല.
ഇ യുെമല്ലാം ബുദ്ധിയും സാമർത്ഥ്യവും സത്യവും
കൃത്യ നിഷ്ഠയും മറ്റേനകം ഗുണങ്ങളുമുണ്ടായിരുന്നി ം
േഗാപാലൻ ഒരു കടുംൈക െചയ്തി
്. അതു്, അവ
െന്റ ആനക്കാരനായിരുന്ന അച തേമനവെന പുഴയിൽ
മുക്കിെക്കാ എ ള്ളതാണു്. പേക്ഷ, അവൻ അതു
മനസ്സറിയാെത െച േപായതാണു്. സ്വേബാധേത്താ
ടുകൂടി ഇ കാരമുള്ള ദു ത്യം അവൻ ഒരിക്കലും െചയ്തി
ട്ടില്ല നീർേക്കാളുെകാ ് ാ പിടിച്ചിരുന്ന സമയം പു
ഴയിൽ നനയ്ക്കാൻ െകാ േപായതിനാലാണു് അവൻ
ഇ കാരം െച േപായതു്. നീരു േഭദമായേപ്പാൾ അച
തേമനവെനക്കാണാഞ്ഞി ് േഗാപാലൻ വളെര വ്യസനി
കയും താൻ െചയ്ത ര വർത്തിെയ റി ് അന്യ
ന്മാർ പറഞ്ഞറിഞ്ഞേപ്പാൾ ഏറ്റവും പശ്ചാത്തപി ക
യും െച .
േഗാപാലൻ േദശമംഗല ് താമസിച്ചിരുന്ന കാല
െത്തല്ലാം അവെന ഭാരത ഴയുെട ഒരു ഭാഗമായ േദശ
മംഗല ് പുഴയിലാണു് െകാ ് േപായി കുളിപ്പി ക
പതിവു്. ഒരു ഭാഗം േത ് വൃത്തിയാക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ
മേറ്റഭാഗം അവൻ ആരും പറയാെത സ്വയേമ കാണി
െകാടു ം. പേക്ഷ േതച്ച ഭാഗം വൃത്തിയായിെയ
ആനക്കാരും മ ം പറഞ്ഞാൽ േപാരാ; അവനുതെന്ന
േതാന്നണം. അവെന്റ കുളി കഴിഞ്ഞാൽ ആനക്കാരു
െട കുളികൂടി കഴിയുന്നതുവെര അവനവിെട കാ
നിൽ
ക്കാറില്ല. കുളി കഴി
കര കയറിയാലുടെന അവൻ
േനെര മനയ്ക്കേല നട ം അേപ്പാൾ അവിെട േഗാപാ
ലനു പതിവുള്ള േചാറും െന ം കൂട്ടി ഴ െവച്ചിരി ം.
അവൻ അതു വാങ്ങി തിന്നി ് അവനു കിടപ്പിനു് നിശ്ച
യിച്ചി ള്ള സ്ഥല ് േപായി നിൽ ം. അേപ്പാേഴ ം
ആനക്കാർ കുളിയും മ ം കഴി
വരും. പിെന്ന അവർ
േഗാപാലനു് രാ ിയിൽ തിന്നാനുള്ള സാധനങ്ങെളല്ലാം
അവിെട േശഖരി െകാടുത്തി ് േപാകും. ഇങ്ങെനെയ
ല്ലാമായിരു േഗാപാലെന്റ പതിവുകൾ.
ഒരുദിവസം േഗാപാലൻ പകേല നാലുമണി ് കു
ളികഴി
് മനയ്ക്കൽ വ ് പതിവുള്ള േചാറുേമടി തി
ന്നതിെന്റ േശഷം അവിേട മുറ്റ ് കിടന്നിരുന്ന ചാരം
തുമ്പിൈക്കെകാ ് വാരി േമെലല്ലാമിട്ടി െതേക്കാ
തലെവ ് അവിെട കിട കയും ഉടെന അന്ത്യശ്വാസം
വിടുകയും െച . ഇതു് 1079 ചിങ്ങത്തിൽ ചിത്തിരനാ
ളിലാണു്.
വിചാരിച്ചിരിക്കാെത െപട്ട ണ്ടായ ഈ കഷ്ടസം
ഭവം നിമിത്തം അേപ്പാൾ അവിെട ദുഃഖസൂചകങ്ങളായി
ണ്ടായ േകാലാഹലങ്ങളും ബഹളങ്ങളുെമല്ലാം അപരി
മിതങ്ങളും അവർണ്ണനീയങ്ങളുമായിരു . അേപ്പാൾ
അവിെട അലയും മുറയും കരച്ചിലും പിഴിച്ചിലുമല്ലാെത
േകൾപ്പാനില്ലായിരു . േഗാപാലൻ കഴി
എ
േകട്ടേപ്പാൾ കരയാത്തവരായി ആ േദശത്താരുമുണ്ടായി
രുന്നില്ല. മനയ്ക്കെല കഥ പറയാനുമില്ലേല്ലാ. ‘വല്യ ദുഃഖ
െമന്നാലും കാലം െച േമ്പാൾ കുറ
േപാം’ എ ണ്ട
േല്ലാ. േഗാപാലൻ മരിച്ചതു് സംബന്ധി ള്ള അടിയന്തിര
ത്തിനു മു റു പറയരി െവ േകമായി സദ്യ നടത്തി .
തടിപിടിച്ച വകയിലും എഴുന്നള്ളി വകയിലുമായി േഗാ
പാലെന്റ സ്വന്ത സമ്പാദ്യം, അവെനസ്സംബന്ധി ണ്ടാ
യി ള്ള സകല െചലവുകളും കഴി ്, ഒരു ലക്ഷം ഉറുപ്പിക
േയാളമുണ്ടായിരു െവന്നാണു് േകൾവി.
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കാവ്

ഈഭഗവതീേക്ഷ ം തിരുവിതാംകൂർ സംസ്ഥാന ്
േകാട്ടയം താലൂക്കിൽ േകാടിമതേദശ ം ഇവിെട
തിഷ്ഠിക്കെപ്പട്ടിരി ന്ന മൂർത്തി സാക്ഷാൽ ഭ കാളിയുമാ
ണു്. ഇേപ്പാൾ േകാട്ടയ ് ‘െകാട്ടാരത്തിൽ ഉണ്ണി’ എ
പറ
വരുന്നവരുെട ഗൃഹം പ ് േകാട്ടയ
നി
ഏകേദശം എ നാഴിക കിഴ ് ‘അമയ ർ’ എ പറ
യുന്ന േദശത്തായിരു .ആ ഭവനത്തിൽ നി ് ഒരാൾ
െകാല്ലവർഷം നാലാം ശതകത്തിൽ ീ േപാർക്കലി
യിൽ േപായി ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവതിെയേസ്സവി . അങ്ങ
െന ര മൂ െകാല്ലം കഴിഞ്ഞതിെന്റ േശഷം ഒരു ദിവ
സം രാ ിയിൽ അേദ്ദഹം കണ്ണട േദവിെയ ധ്യാനി
െകാണ്ടിരുന്ന സമയം ആേരാ അടുക്കൽെച്ച ്, ‘നിെന്റ
ഭക്തിവിശ്വാസാദികൾ െകാ ം േസവ െകാ ം ഞാൻ
ഏറ്റവും സ ഷ്ടയായിത്തീർന്നിരി
. നീയിനി ഇവി
െട താമസിക്കണെമന്നില്ല. നിെന്റ മുമ്പിലിരി ന്ന നാ
ന്ദകം വാൾ എടു
െകാ െപാെയ്ക്കാൾക. ഈ വാൾ
െവ ് എെന്ന ധ്യാനി പതിവായി പൂജി െകാണ്ടാൽ
നിെന്റ സകലാഭീഷ്ടങ്ങളും സിദ്ധി ം’ എ പറഞ്ഞ
തായി അേദ്ദഹത്തിനു േതാന്നി. ഉടെന ക തുറ
േനാക്കീ ് അവിെടെയ ം ആെരയും കണ്ടില്ല. എങ്കി
ലും ഒരു നാന്ദകം വാൾ തെന്റ മുമ്പിൽ ഇരി ന്നതായി
അേദ്ദഹം ക . അതിനാൽ താൻ േകട്ടതു് ഭഗവതിയുെട
കൽപനയാെണ ം ഈ വാൾ തെന്റ മുമ്പിൽ െകാ
വ െവച്ചതു് ഭഗവതി തെന്നയാെണ ം വിശ്വസി ്
അേദ്ദഹം ആ വാളുെമടു െകാ ് അവിെടനി മട
ങ്ങി സ്വേദശേത്ത പുറെപ്പ .

ആ േദവീഭക്തൻ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾെകാ ് സ്വ
േദശത്തിനു സമീപം കുമരന ർ േക്ഷ സന്നിധിയിെല
കയും തനി
ീേപാർക്കലിയിൽനി കിട്ടിയ
വാൾ െവ പൂജി ന്നതിനു് സകൗര്യമുള്ളതായ ഒരു
സ്ഥലം തന്നാൽ െകാള്ളാെമ ് അവിെട േദവസ്വാധി
കാരികളും ഊരൺമേയാഗക്കാരുമായ മഹാ ാഹ്മണ
േരാടു് അേപക്ഷി കയും െച .
അക്കാല
കുമാരന ർ കാർത്ത്യായനീേക്ഷ
ത്തിൽ െകാല്ലം േതാറും ഇരുപെത്ത ് ദിവസെത്ത ഉത്സ
വമുണ്ടായിരു . തുലാമാസത്തിൽ േരാഹിണിനാൾ
െകാടിേയ ം വൃശ്ചികമാസത്തിൽ േരാഹിണിനാൾ
ആറാ മായിരു പതിവു്. െകാടിേയറിയാൽ ഉത്സ
വാവസാനം വെര എല്ലാ ദിവസവും കാല കാല ്
ആറാ ം പതിവുണ്ടായിരു . ആ ആറാ ് ഓേരാ ദിവ
സം ഓേരാ േദശത്തായിരു പതിവു്. ആ കൂട്ടത്തിൽ
ഒരു ദിവസെത്ത ആറാ ് േകാടിമതയാണു് നടത്തിയി
രുന്നതു്. ആ േദശ
കുമാരന ർ േദവസ്വം വകയായി
ഒരു െചറിയ െകാട്ടാരവുമുണ്ടായിരു . ഭഗവതിെയ
ആറാട്ടിനായി േകാടിമെത എഴുന്നള്ളിച്ചാൽ ‘േകാടൂരാർ’
എ പറ
വരുന്ന നദിയിൽ ആറാ കഴി ് തിരിെച്ച
ഴുന്നള്ളി ന്ന സമയം േമൽപറഞ്ഞ െകാട്ടാരത്തിൽ ഇറ
ക്കിെയഴുന്നള്ളി ് ഒരു പൂജ നടത്താറുെണ്ടന്നല്ലാെത ആ
െകാട്ടാരം െകാ േദവസ്വത്തിേല ് വലിയ ഉപേയാ
ഗെമാ ം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതിനാൽ നാന്ദകം വാൾ
ആ െകാട്ടാരത്തിൽ െകാ െച െവ ് പൂജി ് െകാ
ന്നതിനു് ഊരാണ്മ േയാഗക്കാർ അനുവദി കയും ആ
ഭക്തൻ അ കാരം െച തുട കയും െച . അേപ്പാൾ
അേദ്ദഹത്തിെന്റ താമസവും ആ െകാട്ടാരത്തിൽത്തെന്ന
ആയിെയ ള്ളതു് വിേശഷി ് പറയണെമന്നില്ലേല്ലാ.
േദവീഭക്തനായ അേദ്ദഹം വലിയ മാ ികനായിരു
. അതിനാൽ അേദ്ദഹം േകാടിമതെക്കാട്ടാരത്തിൽ
താമസമായതിെന്റ േശഷം ചില ബാേധാപ വക്കാരും
മ ം അേദ്ദഹത്തിെന്റ അടുക്കൽ െച കയും അേദ്ദഹം
ഭസ്മം ജപി െകാടു ് ഉപ വങ്ങെളല്ലാം മാ കയും െച
തുടങ്ങി. ഉന്മാദം, അപസ്മാരം മുതലായവ േപാലും മാ
ന്നതിനു് അേദ്ദഹത്തിനു് ഒരു യാസവുമുണ്ടായിരുന്നി
ല്ല. അേദ്ദഹം ഭസ്മം ജപിച്ചിടുകേയാ അേദ്ദഹം ജപി
െകാടു ന്ന ഭസ്മം െതാടുകേയാ െചയ്താൽ സകല ദുഷ്ട
ബാധകളും തൽക്ഷണം ഒഴിയുമായിരു . അതിനാൽ
ബാേധാപ വക്കാരും ാന്തന്മാരും മ മായ അസംഖ്യമാ
ളുകൾ ദിവസം േതാറും അേദ്ദഹത്തിെന്റ അടുക്കൽ വ
െകാണ്ടിരു . അങ്ങെന വരുന്നവെരല്ലാം യഥാശക്തി
പണവും മ ം അേദ്ദഹത്തിെന്റ മുമ്പിൽ െവ വന്ദി ക
യും പതിവായിരു . എന്നാൽ അേദ്ദഹം അെതാ ം
എടുക്കാറില്ല. ഭക്തിെകാ ് വിരക്തനായിത്തീർന്നിരു
ന്ന അേദ്ദഹത്തിനു് പണം എന്തിനാണു്? അേദ്ദഹത്തിനു
ഭക്ഷണം തെന്ന ഒരു േനരേമ ഉണ്ടായിരു
. കാല
െത്ത കുളിയും നിത്യകർമ്മാനുഷ്ഠാനങ്ങളും കഴിഞ്ഞാൽ
നാഴിയരി െവ ഭഗവതീപൂജ നിേവദ്യം കഴി ം.
പൂജ കഴിഞ്ഞാൽ ആ നാഴിയരിയുെട േചാറു ഭക്ഷി ം.
പിെന്ന ജലപാനം േപാലും കഴി കയുമില്ല. അങ്ങെന
യാണു് അേദ്ദഹം ദിവസവൃത്തി കഴിച്ചിരുന്നതു്. അേദ്ദ
ഹത്തിനു് പൂജയ്ക്കാവശ്യമുള്ള നാഴിയരിയും കുെറ പൂവും
െകാ െച െകാടു ന്നവർ ് അേദ്ദഹത്തിെന്റ മുൻ
പിൽ കാഴ്ചയായും ദക്ഷിണയായും വരുന്ന പണെമല്ലാം
എടു െകാ േപാകാം. അതിനാൽ ദിവസം തി
അേദ്ദഹത്തിനു േവ ന്ന അരിയും പൂവും െകാ െച
െകാടു ന്നതിനു് പലരും സന്നദ്ധരായിരു . നാഴിയ
രിയും കുെറ പൂവും െകാ െച െകാടുത്താൽ പ ം
നൂറും ചിലദിവസങ്ങളിൽ ആയിരവും പണം വീതം കി
െമ ് വന്നാൽ അതിേല ് ആളുകൾ സന്നദ്ധരാകുന്നതു്
ഒര തമല്ലേല്ലാ.
ഇങ്ങെന ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ
ഈ വർത്തമാനം അേദ്ദഹത്തിെന്റ കുടുംബക്കാർ അറി
യുകയും അവിെടനി ് (അമയ രുണ്ടായിരുന്ന ഗൃഹ
ത്തിൽനി ്) ചില പുരുഷന്മാർ േകാട്ടയെത്തത്തി അേദ്ദ
ഹേത്താടുകൂടി താമസി കയും അേദ്ദഹത്തിനു് പൂജ
േവ ന്ന അരിയും പൂവും േശഖരി ് െകാടു കയും അേദ്ദ
ഹത്തിെന്റ മുമ്പിൽ ദിവസം തി വ െകാണ്ടിരുന്ന
പണെമടു ് കുടുംബത്തിേല ് അയ െകാടു കയും
െച തുടങ്ങി. ആ കുടുംബക്കാർ ് അ നിത്യവൃത്തി
വളെര െഞരുക്കമായിരു . സ്വകുലവിദ്യയായിരു
ന്ന ‘തീയാ ്’ (ഭ കാളീ സാദത്തിനായി നട ന്ന ഒരു
വഴിപാടു്) എന്ന അടിയന്തിരം വല്ലവരും ആവശ്യെപ്പ
ട്ടാൽ േപായിക്കഴി ് അതിനുകി ന്ന ആദായം െകാണ്ടാ
ണു് ആ കുടുംബക്കാർ ഉപജീവനം കഴി േപാന്നിരുന്നതു്.
അവർ ് ഈ ആദായം കൂടി ഉണ്ടായേപ്പാൾ ദിവസവൃ
ത്തി ് ഒ ം െഞരുക്കമില്ലാെതയായിത്തീർ .
ഇങ്ങെന ഏതാനും െകാല്ലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ ആ
ഭഗവതീഭക്തൻ ായാധിക്യം നിമിത്തം ഏറ്റവും പരവ
ശനായിത്തീരുകയാൽ തെന്റ േജ്യഷ്ഠ ാതൃപു ന്മാരിൽ
മൂത്തയാെള അടുക്കൽ വിളിച്ചിരുത്തി ചില മ ങ്ങളും
ഭഗവതിെയ േസവിക്കാനുള്ള മുറകളും പൂജാ മങ്ങളും
ഉപേദശി കയും തെന്റ ൈകവശമുണ്ടായിരുന്ന മ വാ
ദ ന്ഥങ്ങൾ ൈകയ്യിൽ െകാടു കയും െചയ്തി ്, ‘മ
വാദികൾ പഠി ം അറി
ം ഇരിേക്കണ്ടെതല്ലാം ഈ
ന്ഥങ്ങളിലു ്. ഭഗവതിെയ ഭക്തിപൂർവ്വം േസവി
െകാണ്ടിരുന്നാൽ ഈ ന്ഥങ്ങളിൽ പറഞ്ഞി വെയ
ല്ലാം െചയ്താൽ ശരിയായി ഫലി ം. േദവിെയ റി
ള്ള ഭക്തിയും േസവയും കുറഞ്ഞാൽ ഫലവും അതിനനുസ
രണമായിരി ം. അതിനാൽ ഭഗവതിെയ ഞാനിേപ്പാൾ
േസവി വരുന്നതു് േപാെല നീയും േസവി െകാണ്ടി
രി കയും അവസാന കാല ് നീയും ഞാനിേപ്പാൾ
െചയ്തതുേപാെല അ കുടുംബത്തിൽ മൂത്തയാൾ േവ
ണ്ടെതല്ലാം ഉപേദശി െകാടു കയും െചയ്യണം. അങ്ങ
െന പാരമ്പര്യമുറ ് എല്ലാവരും െച െകാള്ളെട്ട. ന്ഥ
ങ്ങളിൽ ചില കഠിന വർത്തികൾ െച ന്നതിനും പറ
ഞ്ഞി
്. അവെയാ ം െചയ്യാെതയിരി കയാണു്
നല്ലതു്. െപെട്ട ് ഫലസിദ്ധിയും ധനലക്ഷിയുമുണ്ടാകു
ന്നതിനു് ദുഷ്കർമ്മങ്ങളാണു് അധികം ഉപേയാഗെപ്പടുന്ന
െത ് ഒരു പക്ഷമു ്. എങ്കിലും അതു നല്ലതല്ല. േദവി
െയ േവണ്ടതുേപാെല േസവി െകാണ്ടാൽ ഏതു കർമ്മ
ത്തിനും ഫലസിദ്ധിയും ധനലാഭവുമുണ്ടാകും. എങ്കിലും
ധനമധികം സമ്പാദി ന്നതും നല്ലതല്ല. ധനം മത്തി
ലധികം വർദ്ധിച്ചാൽ േദവിെയ റി ള്ള ഭക്തിയും േദവി
യിങ്കലുള്ള തിപത്തിയും കുറ
േപാകും. അതിനാൽ
ധനകാംക്ഷ കൂടാെത ഭഗവതിെയ ഭക്തിപൂർവ്വം േസവി
െകാണ്ടിരുന്നാൽ മതി. എന്നാൽ േവണ്ടെതല്ലാം ഭക്ത
വത്സലയായ േദവി ഉണ്ടാക്കിത്തരും. തെന്റ ഭക്തന്മാർ
കഷ്ടെപ്പടരുെത ള്ള വിചാരം കരുണാനിധിയായ േദ
വി ് ഉണ്ടാകാെതയിരിക്കില്ല. എെന്റ അവസാന കാ
ലം അടുത്തിരി
. അതുെകാണ്ടാണു് ഞാൻപറയാ
നുള്ളെതല്ലാം പറ
തീർ ന്നതു്. നിന േദവീ
സാദം മൂലം സർവ്വവിധമംഗളങ്ങളും ഭവിക്കെട്ട’ എ
പറ
് അേദ്ദഹം തെന്റ ൈകകൾ ആ സേഹാദരപു
െന്റ ശിരസ്സിൽെവ ് അനു ഹി കയും അനന്തരം
അധികനാൾ കഴിയുന്നതിനുമു ് തെന്ന അനായാേസന
ചരമഗതിെയ ാപി കയും െച . ആ േദവീഭക്തൻ
ഒരു വിരക്തനും നിത്യ ഹ്മചാരിയുമായിരു െവ ം
അേദ്ദഹം മരിച്ചേപ്പാൾ ായം നൂേറ്റഴു വയസ്സായിരു
െവ മാണു് േകട്ടി ള്ളതു്.

ീേപാർക്കലിയിൽേപ്പായി ഭഗവതിെയേസ്സവി ്
െകാ വന്ന ആേളാളം തെന്ന ഭക്തിയും വിശ്വാസവും
േദവീേസവയിലുള്ള തിപത്തിയും ആ സ്ഥന ് പി
െന്ന വന്നയാൾ ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എ മാ മല്ല,
അേദ്ദഹം മുൻപിരുന്ന ആെളേപ്പാെല ഹ്മചാരിയുമല്ലാ
യിരു . അേദ്ദഹം വിവാഹം കഴി ് ഭാര്യാപു ാദി
കേളാടുകൂടി താമസിച്ചിരുന്ന ആളായിരു . അേദ്ദഹം
േദവിെയ പൂജി കയും േസവി കയും െച െകാ ്
േകാട്ടയ തെന്ന സ്ഥിരതാമസമാക്കിയേപ്പാൾ അേദ്ദ
ഹത്തിെന്റ ഭാര്യാപു ാദികളും അവിെട വ േചർ .
പിെന്ന അവെരല്ലാവരും ആ െകാട്ടാരത്തിൽത്തെന്ന താ
മസമായി. അതു് ഭഗവതി ് ഒ ം ഹിതമായില്ല. അതി
നാൽ ആ കുടുംബക്കാർ ് ചില ഉപ വങ്ങൾ േനരി
തുടങ്ങി. എ മാ മല്ല, േദവിയുെട േസവകനായിരു
ന്ന ഗൃഹനായകൻ രാ ി കാലങ്ങളിൽ കിട റ ന്ന
സമയം, ആേരാ ഒരാൾ അേദ്ദഹത്തിെന്റ അടുക്കൽ െച
്, ‘ഞാനിരി ന്ന സ്ഥല ് കുടുംബസഹിതം താമ
സി കൂടാ. അതിനാൽ നിെന്റ ഭാര്യേയയും മ ം ഇവി
െടനി മാറ്റിത്താമസിപ്പിക്കണം. അെല്ലങ്കിൽ എെന്ന
ഇവിെടനി മാറ്റി കുടിയിരുത്തണം’ എ പറയുകയും
ഭയെപ്പടു കയും പതിവായിത്തീർ . ഇങ്ങെന തെന്റ
അടുക്കൽ വ പതിവായിപ്പറയുന്നതു് ഭഗവതി തെന്ന
യാെണ ം കുടുംബത്തിൽ ഉപ വങ്ങളുണ്ടാവുന്നതു് ഭഗ
വതിയുെട വിേരാധം െകാണ്ടാെണ ം അേദ്ദഹത്തിനു
േതാന്നി. എങ്കിലും തീർച്ചെപ്പടുത്താനായി അേദ്ദഹം ഒരു
നല്ല ശ്നക്കാരെനെക്കാ
ശ്നം െവയ്പി േനാക്കി
കകൂടി െച . അേപ്പാൾ അേദ്ദഹം വിചാരിച്ചതു് േപാെല
ത്തെന്ന ശ്നക്കാരനും വിധി . അതിനാൽ ഒരു േക്ഷ
ം പണിയി ് ഭഗവതിെയ മാറ്റി കുടിയിരുത്തണെമ ്
അേദ്ദഹം തീർച്ചെപ്പടു
കയും അതിനായി മി തു
ട കയും െച .
ഇേപ്പാൾ പള്ളി റ കാവുേക്ഷ മിരി ന്ന സ്ഥ
ലവും അ കുമാരന ർ േദവസ്വം വകയായിരു .
ആ സ്ഥലം അേദ്ദഹം േക്ഷ ം പണിയി ന്നതിനായി
ഊരാൺമേയാഗക്കാേരാടു് എഴുതിവാങ്ങി. പിെന്ന
അേദ്ദഹം തെന്റ ആ ഹവും ആവശ്യവും വയസ്ക്കര
േപാറ്റിയുെട അടുക്കൽ അറിയി . ഇേപ്പാൾ വയസ്ക്കര
മൂ ് എ
പറ
വരുന്നവരുെട ഇല്ല ള്ളവെര
അക്കാല ് വയസ്ക്കര േപാറ്റി എന്നാണു് പറ
വന്നി
രുന്നതു്. വയസ്ക്കര േപാറ്റി അ നാടുവാഴ്ചയുണ്ടായിരുന്ന
െത ംകൂർ രാജാവിെന്റ ൈവദ്യനായിരു . േകാടിമത,
തിരുനക്കര എന്നീ േദശങ്ങളിേന്മലുള്ള ആധിപത്യവും
െത ംകൂർ രാജാവു് വയസ്ക്കര േപാറ്റി വി െകാടുത്തി
രു . േമൽപറഞ്ഞ േദശങ്ങളിെല ജനങ്ങെള രാജാവു്
വയസ്ക്കര േപാറ്റി മരു കൾ പറി െകാ െച
െകാടു ന്നതിനും മ മായി ആജ്ഞാകാരന്മാരാക്കി
നിയമി കയും െചയ്തിരു . ഈ േദശങ്ങളിേന്മൽ
അ സർക്കാരിേല സിവിൽ ിമിനൽ അധികാ
രങ്ങൾ മാ േമയുണ്ടായിരു
. നികുതി പിരിെച്ച
ടു ന്നതിനും മ മുള്ള അധികാരങ്ങെളല്ലാം വയസ്ക്കര
േപാറ്റിക്കായിരു . അതിനാൽ ഈ േദശ ് ഏതു
കാര്യം നട ന്നതിനും വയസ്ക്കര േപാറ്റി ് യാെതാരു
യാസവുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ത ത, അേദ്ദഹത്തിെന്റ
അനുവാദവും സമ്മതവും കൂടാെത ഈ േദശ ് യാ
െതാരു കാര്യവും നട കയുമില്ലായിരു . ഇെതല്ലാം
െകാ മാണു് േദവീേസവകനായ ആ ഉണ്ണി തെന്റ
ആ ഹം വയസ്ക്കര േപാറ്റിയുെട അടുക്കൽ അറിയി
ച്ചതു്. അേദ്ദഹം വയസ്ക്കര േപാറ്റിയുെട അനുവാദവും
ആനുകൂല്യവും സകലവിധ സഹായങ്ങളും േദശക്കാരുെട
സഹകരണവും നിമിത്തം നി യാസം അചിേരണ
േക്ഷ ം പണികഴിപ്പി കയും സിദ്ധ ത ിയായ
ഭ കാളിമറ്റപ്പള്ളി ന രിപ്പാടിെന വരുത്തി അേദ്ദഹ
ത്തിെനെക്കാ ് ഒരു സുമുഹൂർത്തത്തിൽ ഭഗവതിെയ
അവിെട കുടിയിരുത്തി കലശം മുതലായവ നടത്തി
കയും വയസ്ക്കര േപാറ്റി മുതലായവരുെട സമ്മത കാരം
ഭ കാളിമറ്റപ്പള്ളി ന രിപ്പാടു് ആ േക്ഷ ത്തിനു് ‘പള്ളി
റ കാവു്’ എ േപരിടുകയും െച . ഇ കാരമാണു്
പള്ളി റ കാവിെന്റ ഉത്ഭവം.
േക്ഷ ം പണിയി ് ഭഗവതിെയ അവിെട കുടിയിരു
ത്തി ക്കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ അക്കാലം വെര േദവിെയ പൂജി
െകാണ്ടിരുന്നയാൾ േമലാൽ ഈ േദവിെയ പൂജി
ന്നതിനു് താനായാൽ മതിയാവുകയിെല്ല േതാ ക
യാൽ അ മുതൽ േക്ഷ ത്തിൽ ശാന്തി ് ാഹ്മണ
െര നിയമി ് നടത്തി ട കയും അേദ്ദഹം ഭക്തിപൂർ
വ്വം ഭഗവതിെയ േസവി െകാ ് കുടുംബസഹിതം െകാ
ട്ടാരത്തിൽത്തെന്ന സ്ഥിരതാമസമാ കയും അമയ
രുണ്ടായിരുന്ന പൂർവ്വഗൃഹം ഉേപക്ഷി കയും െച ക
യാൽ അേദ്ദഹത്തിനും അേദ്ദഹത്തിെന്റ വംശ്യന്മാർ ം
‘െകാട്ടാരത്തിലുണ്ണി’ എ ള്ള േപരുതെന്ന സ്ഥിരെപ്പ
. (ഇ യും പറഞ്ഞതുെകാ ം എെന്റ േപരു െകാ ം
ഇെതഴുതുന്ന ഞാനും അേദ്ദഹത്തിെന്റ വംശപരമ്പരയി
ലുൾെപ്പട്ട ആളാെണ ള്ള പരമാർത്ഥം വായനക്കാർ
ഊഹി െകാ െമ ് വിശ്വസി
. പേക്ഷ ഞാനി
തു പറഞ്ഞാൽ, ‘െതേക്ക സമു ത്തിൽ േസതു ബന്ധിച്ചതു്
ന െട ീരാമനമ്മാവനാണു്’ എെന്നാരു ക്ഷ ിയരാ
ജാവും ‘ഏഴു സമു ങ്ങളും കുടി വറ്റിച്ചതു ന െട അഗ
സ്ത്യമുത്തച്ഛനാണു് എെന്നാരു ന രിയും പറഞ്ഞതുേപാ
െല വായനക്കാർ ം േതാ മായിരിക്കാം. അതിനാൽ
അതിെന റി ് ഞാെനാ ം പറയുന്നില്ല.) കുമാരന
ർ േക്ഷ ത്തിെല ഉത്സവം കാല േമണ വൃശ്ചികമാ
സത്തിൽ േരാഹിണി ആറാട്ടാകുവാൻ തക്കവണ്ണം പ
ദിവസം മാ മായിത്തീരുകയും േകാടിമത ള്ള എഴുന്ന
ള്ളി ം െകാട്ടാരത്തിലുള്ള ഇറക്കി ജയും േവെണ്ട
വ കയും െച കയാൽ െകാട്ടാരത്തിെല ഇവരുെട താ
മസം േക്ഷ കാര്യത്തിനു തിബന്ധമായി തീർ മി
ല്ല. ഇനി പള്ളി റ കാവിൽ ഭഗവതിയുെട മാഹാത്മ്യ
െത്ത റി കൂടി സ്വൽപം പറയാം.
ഒരിക്കൽ െചങ്ങ ർക്കാരൻ ഒരു കരിങ്കൽപ്പണി
ക്കാരനു ാ തുടങ്ങി. അതിനു പലെരെക്കാ ം പല
മ വാദങ്ങളും ചികിത്സകളും െചയ്യിച്ചി ം പല േക്ഷ
ങ്ങളിൽ െകാ േപായി ഭജനമിരുത്തീ ം യാെതാരു
േഭദവുമുണ്ടായില്ല. ഒടുക്കം അവെന അവെന്റ സേഹാദ
രന്മാർ ഏ മാനൂർ േക്ഷ സന്നിധിയിൽ െകാ േപാ
യി ഭജനമിരുത്തി. അവിെട നാൽപെത്താ ദിവസം
ഭജനമിരുന്നേപ്പാേഴ ം േക്ഷ ത്തിെന്റ മതിൽക്കക
കടന്നാൽ ാന്തില്ല; മതിൽ പുറത്തിറങ്ങിയാൽ ാ
തുട ം എ ള്ള സ്ഥിതിയായി. അതിനാൽ വീ
ം അവിെട ഒരു െകാല്ലം കൂടി അവെന ഭജനമിരു
ത്തി. അതുെകാ ം വിേശഷെമാ മുണ്ടായില്ല. അതി
നാൽ അവെന്റ സേഹാദരന്മാർ ൈനരാശ്യേത്താടുകൂ
ടി അവെന സ്വേദശേത്ത തെന്ന െകാ േപാകാനാ
യി പുറെപ്പ . ഏ മാനൂർ മതിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ
േപ്പാൾ ആ ാന്തൻ ഉടുത്തിരുന്ന മുണ്ടഴി ് തലയിൽെക്ക
ട്ടിെക്കാ ് ചാടുകയും തു കയും മ ം തുടങ്ങി. ആരു
പറഞ്ഞാലും അവൻ ഒ ം അനുസരി കയില്ല. െത
േക്കാ നടക്കാൻ പറഞ്ഞാലവൻ വടേക്കാ നട ം.
ആെരങ്കിലും േദഷ്യെപ്പ പറഞ്ഞാൽ അവെര അവനടി
ം. അതുെകാ ് അവെന അവെന്റ സേഹാദരന്മാരും
മ ം കൂടി പിടി െകട്ടി വടിയും തടിയുമായി അടു കൂ
ടി ഉന്തിയും തള്ളിയുമാണു് െതേക്കാ ് െകാ ് പുറെപ്പ
ട്ടതു്. അങ്ങെന അവർ ഒരുവിധം േകാട്ടയെത്തത്തി.
അക്കാല ം േകാട്ടയ
നി െതേക്കാ ള്ള നാ വ
ഴി പള്ളി റ കാവിെന്റ കിഴെക്ക നടയിൽ ടിയാ
യിരു . അവർ നട േനെരയായേപ്പാൾ ആ ാന്തൻ
അടുക്കലിരിക്കാനാണു് നിശ്ചയിച്ചിരി ന്നതു്. ഇവിെട
യിരുന്നാൽ എെന്റ അമ്മ എെന്ന സുഖെപ്പടുത്തിവിടും.
ഞാനിവിെട ഇരു െകാള്ളാം. എെന്റ കൂെട നിങ്ങളാ
രും േവണെമന്നില്ല. നിങ്ങെളെന്ന തല്ലിയാലും െകാന്നാ
ലും എെന്റ സുഖേക്കടു് മാറിയല്ലാെത ഞാൻഇവിെടനി
് വരികയില്ല’ എ പറ
് നട േനെര ഇരിപ്പാ
യി. അേപ്പാൾ അവിെട േദശക്കാരും വഴിയാ ക്കാരു
മായി അേനകം ജനങ്ങളും വ കൂടി. അവരിൽ ചിലർ
‘എന്നാൽ ഇവൻ ഇവിെട കുറ ദിവസം താമസിക്കെട്ട.
ഭഗവതിയുെട കൃപ െകാ ് ഇവെന്റ സുഖേക്കടു് േഭദമാ
യി എ ം വരാമേല്ലാ’ എ ം, മ ചിലർ ‘ഏ മാനൂർ ഭജ
നമിരുന്നി ം മാറാത്ത ാന്താേണാ ഇവിെടയിരുന്നാൽ
മാറുന്നതു? ഇനിെയ ം ഇവെന താമസിപ്പിേക്കണ്ട.
കഴിയുന്നതും േവഗത്തിൽ ഇവെന സ്വേദശേത്ത െകാ
േപാവുകയാണു് േവണ്ടതു് ’ എ ം, അേപ്പാൾ േവെറ
ചിലർ ‘അങ്ങെന തീർച്ചയാക്കണ്ട. ഭഗവതിയുെട മാ
ഹാത്മ്യം അചിന്ത്യമാണു്. അതിനാൽ കുറ ദിവസം
ഇവനിവിെട താമസിക്കെട്ട. ഇവെന്റ ഹിതവുമങ്ങെന
യാണേല്ലാ’ എ ം പറ
് അവർ തമ്മിൽ വാദമായി.
ആ സമയം കാവിൽ െവളിച്ചപ്പാടുതുള്ളി ‘അവെന െകട്ട
ഴി വിടണം. അവൻ എ ം െപായ്ക്കളയുകയും ആെരയും
ഉപ വി കയും െച കയില്ല. അവെന ഞാൻസൂക്ഷി
കയും സുഖെപ്പടുത്തി അയ കയും െച െകാള്ളാം.
അവൻ എെന്റ അടുക്കൽ നാൽപെത്താ ദിവസമിരി
ക്കെട്ട’ എ കൽപി ്. അതുേക ് അവെന്റ സേഹാദ
രന്മാർ അവെന അഴി വി . ഉടെന ആ ാന്തൻ, ‘ഞാ
െനാ കുളി വരെട്ട’ എ പറ
െതേക്കാ നട
തുടങ്ങി. െവളിച്ചപ്പാടിെന്റ കൽപ്പനയിൽ എല്ലാവർ ം
വിശ്വാസമുണ്ടായിരുെന്നങ്കിലും ന്തെന്റ കാര്യത്തിൽ
ആർ ം വിശ്വാസമില്ലായിരുന്നതിനാൽ ചിലർ അവ
െന്റ പിന്നാെല േപായി. അവൻ േനെര െകാടൂരാറ്റിൽ
െച്ച കുളി തിരിെയ കാവിെലത്തി നട േനേര നി
ഭഗവതിെയ െതാഴുതി േക്ഷ ത്തിനു ദക്ഷിണം
െവ തുടങ്ങി. അേപ്പാഴും തുള്ളിെക്കാ തെന്ന നിന്നിരു
ന്ന െവളിച്ചപ്പാടു് അവിെട കൂടിയിരുന്ന ജനങ്ങേളാടായി
‘ഇവൻ കരിങ്കൽപ്പണി യിൽ അതിവിദഗ്ദ്ധനും ബിംബ
മാണം മുതലായവ അറിയാവുന്നവനുമാണു്. ഇവൻ
സുഖമായി ജീവിച്ചിരുന്നാൽ ഇവെന്റ കൂ പണിക്കാർ
യശ ം ധനലാഭവും കുറ
േപാകുെമ ് വിചാരി ്
അസൂയാലുക്കളായ കൂ കാർ ഇവനു ൈകവിഷം െകാടു
ാ പിടിപ്പിച്ചതാണു്. െനയ്യപ്പത്തിലാണു് ഇവനു
ൈകവിഷം െകാടുത്തി ള്ളതു്. അതു് എെന്റ േലാകർ ്
ഇേപ്പാൾ ഞാൻേബാദ്ധ്യം വരുത്തിത്തരാം. ബിംബത്തി
നഭേഷകം കഴിച്ച തീർത്ഥത്തിൽ മഞ്ഞ സാദം കല
ക്കി ഇവനു് െകാടുക്കെട്ട’ എ കൽപ്പി . ഉടെന ചിലർ
ഒരു പാ ത്തിൽ ശാന്തിക്കാരേനാടു് തീർത്ഥവും സാ
ദവും േമടി കലക്കി ാന്തനു് െകാടു കയും അവൻ
അെതടു ് ഒ ം മടിക്കാെത സേന്താഷേത്താടുകൂടി േസ
വി കയും െച . പിെന്ന ഏകേദശം ഒരു നാഴിക
കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ അവൻ ‘മനം മറിയു ’ എ ം പറ
്
മതിൽ ് പുറേത്ത േപാവുകയും ഉടെന ഒ ശർദ്ദിച്ച
തിൽ െനയ്യപ്പത്തിെന്റ കഷണങ്ങൾ ക ് എല്ലാവരും
ഏറ്റവും വിസ്മയി കയും ആ കല്ലൻ ‘ആവൂ! ഇേപ്പാൾ
എെന്റ തല െവളിവു വീണു’ എ പറയുകയും െച .
ഭഗവതിയുെട നടയിൽ വന്നേപ്പാൾത്തെന്ന അവെന്റ ാ
മിക്കവാറും മാറി. ൈകവിഷം ശർദ്ദി േപാവുക കൂടി
െചയ്തേപ്പാൾ അവനു പൂർണ്ണസുഖം സിദ്ധി . എങ്കിലും
അവൻ നാൽപെത്താ ദിവസം തിക ം ഭക്തിപൂർവ്വം
ഭജി കയും ഭജനം കാലം കൂടിയതിെന്റ േശഷം സ്വസ്ഥ
ചിത്തനായി സസേന്താഷം സ്വേദശേത്ത മടങ്ങിേപ്പാ
വുകയും െച .
അവൻ സ്വേദശെത്തത്തിയതിെന്റ േശഷം മുപ്പത്തി
യാേറകാലംഗുലം നീളത്തിലും അതിനു േചർന്ന വീതി
യിലും ഘനത്തിലും ഒരു വി ഹം പണിയാൻ മതിയാ
കത്തക്കവണ്ണം ഒരു കൃഷ്ണശില കീറിെയടു
വഞ്ചിയിൽ
കയറ്റിെക്കാ ് വീ ം േകാട്ടയെത്തത്തി. ആ ശില
െയടുപ്പി ് പള്ളി റ കാവു് നടയിൽ െകാ േപായി
ഇടുവിച്ചി ് അതുെകാ
ഭ കാളിയുെട ഒരു ബിംബം
പണിതു് കുറതീർ . ആ ബിംബം അവൻ വഴിപാടായി
നട െവ ് േദവിെയ വന്ദിച്ചി വീ ം സ്വേദശേത്ത
േപാവുകയും െച . ആ വി ഹം കാഴ്ചയിൽ ഏറ്റവും ഭയ
ങ്കരവും അതിെന്റ പണികെളല്ലാം അത്യന്തം മേനാഹര
ങ്ങളും വിചി തരങ്ങളുമാണു്. ആ കലൻ ഒരു െകാല്ലം
െകാണ്ടാണു് അതു പണി തീർത്തതു്. അതു് അവെന്റ
വഴിപാടായിട്ടായിരുന്നതിനാൽ അതിേല ് യാെതാരു
തിഫലവും അവൻ ആ ഹി കയും അവനു് ആരും
യാെതാ ം െകാടു കയുമുണ്ടായിട്ടില്ല. ഈ ബിംബം
കണ്ടി ള്ളവെരല്ലാം ഭ കാളിയുെട ഇ കാരമുള്ള ഒരു
ശിലാവി ഹം മെറ്റാരു സ്ഥല മിെല്ലന്നാണു് പറഞ്ഞി
ള്ളതു്.
‘ശൂലാ േ ാതൈദത്യ വരപരിലസ
ച്ചാരുേദാർദ്ദണ്ഡയുഗ്മാം
ഖഡ്ഗം, േഖടം, കപാലം, ഗുണസൃണിഭുജ
ഗാൻ
േദാർഭിരൈന്യദ്ദധാനാം
ഭക്താഭീഷ്ട ദാ ീം ഖലജനഭയദാം
േഘാരദം ാം ിേണ ാം
േവതാളീകണ്ഠസംസ്ഥാം പുരമൗെനസുതാം
ഭാവേയ ഭ കാളീം’
എ ള്ള ധ്യാനേശാക കാരം എ തൃൈക്കകേളാടു
കൂടിയും അവയിൽ ര തൃൈക്കകൾെകാ ് ദാരുകാസു
രെന ശൂലത്തിേന്മൽ കുത്തിേക്കാർ ് ഉയർത്തിപ്പിടി
െകാ ം േവതാളത്തിെന്റ കഴുത്തിൽ ഇരി ന്നതായി
മാണു് ആ േദവീവി ഹം അവൻ പണിതീർത്തതു്. ആ
കല്ലൻ ഈ ബിംബമുണ്ടാക്കി നട െവച്ചകാല ് അവി
െട യുണ്ടായിരുന്നതു് ഓടുെകാ വാർത്ത ഒരു കണ്ണാടി
ബിംബമായിരു .
ീേപാർക്കലിയിൽനി െകാ
വ െവ ് പൂജിച്ചിരുന്ന നാന്ദകം വാൾ കാലപ്പഴക്കം
െകാ ് തുരു പിടി ് മിക്കവാറും വി േപായിരുന്ന
തിനാൽ ഭ കാളിമറ്റപ്പള്ളി ന രിപ്പാടു ഭഗവതിെയ ആ
വാളിേന്മൽ നി ് ആവാഹി ് ഈ കണ്ണാടിബിംബത്തി
ങ്കലാക്കിയാണു് കുടിയിരുത്തിയിരുന്നതു്.

ആ കല്ലൻ ബിംബം പണി റതീർ ് നട െവച്ചി
േപായതിെന്റ േശഷം അ കുടുംബത്തിൽ മൂപ്പായിരു
ന്ന െകാട്ടാരത്തിലുണ്ണി ഈ വിവരം വയസ്ക്കര േപാറ്റിയു
െട അടുക്കൽ അറിയി കയും േപാറ്റി േദശക്കാെര
ടി വരുത്തിയാേലാചി , നവീകരണ ിയകേളാടുകൂടി
ബിംബ തിഷ്ഠയും അഷ്ടബന്ധേത്താടുകൂടി വ്യകലശ
വും േക്ഷ മര്യാദ കാരം പരിവാര തിഷ്ഠകളും നട
ത്തണെമ നിശ്ചയി കയും അവെയ്ക്കല്ലാം േവ ന്ന
പണം േദശക്കാരിൽ നി ം മ മായി പിരി േശഖരി
കയും തിഷ്ഠ നല്ലതായ ഒരു മുഹൂർത്തം നിശ്ചയി
കയും െച . ത ിയായ ഭ കാളിമറ്റപ്പള്ളി ന തി
രിപ്പാടു് മുതലായവെരയും ബിംബം പണിത കല്ലേനയും
എഴു കേളാടുകൂടി ആളുകെള അയ ് മുൻകൂട്ടി വരുത്തി,
ബിംബപരി ഹം, ജലാധിവാസം മുതലായവേയാടുകൂ
ടി ിയകളും ആരംഭി . നിശ്ചിതമുഹൂർത്തത്തിൽത്ത
െന്ന ബിംബ തിഷ്ഠയും മ
ിയകളുെമല്ലാം യഥാവിധി
നിർവ്വിഘ്നം നട . െത ംകൂർ രാജാവിെന്റ ആനുകൂ
ല്യവും വയസ്ക്കര േപാറ്റിയുെട സഹായവും േദശക്കാരുെട
സഹകരണവും േവണ്ടതുേപാെല ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ
ആ ിയകൾ നടത്തി ന്നതിനു് െകാട്ടാരത്തിലുണ്ണി
് വലിയ യാസെമാ മുണ്ടായില്ല. ഈ തിഷ്ഠയും
കലശവും നടന്നതു് േമടമാസം പത്താം തീയതിയായി
രു . അതിനാൽ ആ ദിവസെത്ത ആ േതാറും ആ
േക്ഷ ത്തിൽ ഒരു വിേശഷദിവസമായി െകാണ്ടാടണ
െമ ് അ തെന്ന എല്ലാവരും കൂടി നിശ്ചയി കയും
െച . അതിനാൽ അ കാരം ഇേപ്പാഴും ആചരി വരു
്. അ
തിഷ്ഠിച്ച ബിംബം തെന്നയാണു് ഇേപ്പാ
ഴും അവിെടയുള്ളതു്.
ഏ മാനൂർ േദവെന്റ സന്നിധിയിൽ ഭജനമിരുന്നി ്
േപാലും േഭദമാകാത്ത
ാ
നി
യാസം േഭദെപ്പടുത്തിയ പള്ളി റ
കാവിൽ ഭഗ
വതിയുെട ശക്തിയും മാഹാത്മ്യവും ഒ ം ചില്ലറയെല്ല
ള്ളതു വിേശഷി പറയണെമന്നില്ലേല്ലാ. അവിെട
ബിംബ തിഷ്ഠ കഴിയുന്നതിനു് മു ് േകാടിമതക്കാരുെട
േദശപരേദവത ഒരു ശാസ്താവായിരു . ആ ശാസ്താവി
െന േകാടിമതശ്ശാസ്താെവന്നാണു് പറ
വന്നിരുന്നതു്.
ഈ ഭഗവതിയുെട ൈചതന്യം വർദ്ധിച്ചതിേനാടുകൂടി ആ
ശാസ്താവിെന്റ കാര്യം എലാവരുെടയും മനസ്സിൽ വി ത
ായമായിത്തീർ . ഇേപ്പാൾ ആ ശാസ്താവിെന ആരും
ആദരി കയും ആചരി കയും െച ന്നില്ല.
പള്ളി റ കാവിൽ ഭഗവതിയുെട മാഹാത്മ്യെത്ത
റി ് ഇനിയും വളെരപ്പറയാനു ്. അവെയല്ലാം ഈ
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അദ്ധ്യായം 78. പള്ളി റ

കാവ്

േലഖനം െകാ ് പറ
തീർ ന്ന കാര്യം അസാദ്ധ്യ
മാണു്. അതിനാൽ സ്വൽപം ചിലതു കൂടിപ്പറഞ്ഞി ് ഈ
ഉപന്യാസം സമാപിപ്പിക്കാെമ വിചാരി
.
മുൻകാലങ്ങളിൽ േകാടിമതേയാടു േചർന്ന അടുത്ത
േദശമായ തിരുനക്കെര േകരളപുര
ഹ്മസ്വം
മഠത്തിൽ തിരുനാവായ വാദ്ധ്യാൻ ന രിമാർ വ
താമസി ് ഓണ രു ്, കുമാരന ർ, കിട ർ,
കാടമുറി മുതലായ ാമങ്ങളിെല
ാഹ്മണകുമാര
ന്മാെര േവദാദ്ധ്യയനം െചയ്യിച്ചിരു . അങ്ങെന
ഒരിക്കൽ വ ് താമസിച്ചിരുന്ന േജ്യഷ്ഠാനുജന്മാരാ
യിരുന്ന വാദ്ധ്യാൻ ന തിരിമാരിൽ അനുജനു വസൂരി
ദീനമുണ്ടായി. ദീനമിന്നതാെണ തീർച്ചയായേപ്പാൾ
തെന്ന ദീനക്കാരെന രക്ഷി ന്നതിനു ര ് പട്ടന്മാെര
ഹ്മസ്വം മഠത്തിലാക്കീ ് േജ്യഷ്ഠനായ വാദ്ധ്യാൻ ന
രിയും ശിഷ്യരായ
ാഹ്മണകുമാരന്മാരും അടു ള്ള
ീകൃഷ്ണ സ്വാമിേക്ഷ ത്തിേല മാറിത്താമസി .
ദീനക്കാരെന രക്ഷി ന്നതിനു് നിയമിക്കെപ്പട്ടിരുന്ന
പട്ടന്മാർ ദീനവർത്തമാനം ദിവസം േതാറും കാല ം
ൈവകുേന്നരവും അമ്പലത്തിൽെച്ച പറയണെമ ്
വലിയ വാദ്ധ്യാൻ ന രി േത്യകം ചട്ടം െകട്ടിയിരു
ന്നതിനാൽ ആ പട്ടന്മാർ അ കാരം തെന്ന പതിവായി
െച െകാണ്ടിരു . ദീനം ഏറ്റവും കടുത്ത വകയാ
യിരുന്നതിനാൽ കുളിപ്പി ന്ന കാര്യം അസാദ്ധ്യെമ
ന്നായിരു പട്ടന്മാരുെട അഭി ായം. അവർ അതു
സ്പഷ്ടമായിട്ടെല്ലങ്കിലും ചില വാ കൾെകാ ം ഭാവം
െകാ ം മ ം വലിയ വാദ്ധ്യാൻ ന രിയുെട അടുക്കൽ
സൂചിപ്പി കയും െചയ്തിരു . േമൽ കണ്ടതിെന്റ എട്ടാം
ദിവസം അ നാഴികപ്പകെല അനുജൻ വാദ്ധ്യാൻ
ന രി മരി . ഉടെന പട്ടന്മാർ പുറത്തിറങ്ങി ദീനക്കാ
രൻ കിടന്നിരുന്ന മുറിയുെട (അകത്തിെന്റ) വാതിൽ
അട െകട്ടീ ് അമ്പലത്തിെന്റ മതിൽ െവളിയിൽ െച
നി ് െകാ ് വലിയ വാദ്ധ്യാൻ ന രിെയ വിളി
മതിൽ പുറ വരുത്തി വിവരം പറ
. അേദ്ദഹം
അതുേകട്ടി ് ഒ ം മിണ്ടാെത േനെര െതേക്കാ നട
പള്ളി റ ് കാവിെലത്തി.
അേദ്ദഹം മതിൽക്കകേത്ത കടക്കാൻ ഭാവിച്ച
േപ്പാൾ അവിെട നിന്നിരുന്നവരിൽ ചിലർ ‘അവിേട ്
അനുജൻ മരിച്ച അശുദ്ധിയേല്ല? മതിൽക്കക ് കടക്കാ
േമാ?’ എ േചാദി . അതിനു മറുപടിയായി അേദ്ദഹം
‘ഭഗവതിയുെട സാന്നിദ്ധ്യം ഇവിെടയുെണ്ടങ്കിൽ എെന്റ
അനുജൻ വസൂരിദീനമായി ് മരിക്കയില്ല. അതിവിെടയി
െല്ലങ്കിൽ അശുദ്ധിയിൽ ഇവിെട കയറിയാെലാ മില്ല’
എ പറഞ്ഞി ് കുളത്തിലിറങ്ങി കാലും മുഖവും കഴുകി
െക്കാ ് അമ്പലത്തിൽ കട മണ്ഡപത്തിൽ കയറി
ജപി െകാണ്ടിരു .
പള്ളി റ കാവിൽ ഭഗവതിയുെട സേങ്കതത്തിന
ക ് എവിെടെയങ്കിലും വസൂരിദീനമുണ്ടായി മരിച്ചാൽ
ശവമട ക രാ ിയിലല്ലാെത പാടില്ല. അതിനു വിള
്, പന്തം മുതലായവയുെട െവളിച്ചം ഉപേയാഗിക്കാനും
പാടില്ല. െതേങ്ങാല ട്ടിെന്റ െവളിച്ചം മാ േമ ഉപേയാ
ഗിക്കാൻ പാടു . േദഹ ് കുരു വന്നതിെന്റ മരി ന്ന
സമയം വിളക്കിരി
ണ്ടായാൽത്തെന്നയും മരിച്ചയു
ടെന അതു െകടുത്തിെക്കാള്ളണം. ചൂ െകട്ടി പള്ളി
റ ് കാവിൽ നടയിൽ െകാ െച
ീേകാവിലി
നക നി ് ഒരു തിരി െകാളുത്തിവാങ്ങി, ചൂ കത്തി
െകാ േപായി അതിെന്റ െവളിച്ചം െകാ േവണം
ശവമടക്കാൻ. ചൂ ് എ േവണെമങ്കിലും മാറിമാറി െകാ
ളു ന്നതിനു വിേരാധമില്ല. ഇ കാരെമാെക്കയാണു്
േദവിയുെട കൽപ്പന. അതിനാൽ വാദ്ധ്യാൻ ന രിയു
െട ശവമട ന്നതിനു് ചൂ െകാളുത്തി െകാ േപാകുന്ന
തിനായി പട്ടന്മാർ വലിയ ചൂ കളുമായി സന്ധ്യ മു ്
നടയിെലത്തി. അതിനു മു തെന്ന ശാന്തിക്കാരൻ കുളി
വ നടതുറ വിള െവച്ചിരു . എങ്കിലും അത്താ
ഴ ജ കഴിയാെത ചൂ െകാളു ന്നതിനു് തിരിെകാളുത്തി
െക്കാടുക്കാറില്ലാത്തതിനാൽ പട്ടന്മാർ അവിെടത്തെന്ന
നിന്നിരു . ആ സമയം െവളിച്ചപ്പാടു് തുള്ളി അമ്പല
ത്തിനക ് െച പ ം ചില ം അരമണിയും എടു
ധരി ് വാളും ശൂലവും ൈകയിെലടു െകാ ് പുറേത്ത
േപാ . അേപ്പാഴും വലിയ വാദ്ധ്യാൻ ന രി ജപി
െകാ ് മണ്ഡപത്തിൽത്തെന്ന ഇരി
ണ്ടായിരു .
െവളിച്ചപ്പാടു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ േനേര േനാ കേയാ മി
കേയാ യാെതാ ം െചയ്തില്ല. പുറ വ ് ഒരു പിടി
ഭസ്മം വാരിെയടു ് അവിെട നിന്നിരുന്ന പട്ടന്മാരിൽ
ഒരാളുെട ൈകയിൽെക്കാടുത്തി ് ‘ഇതു െകാ േപായി
േരാഗിയുെട േദഹത്തിലി ് വിവരം ഉടെന വ പറയ
ണം’ എ കൽപിചു. പട്ടർ ഭസ്മം വാങ്ങിെക്കാ ് ഓടി
ഹ്മസ്വം മഠത്തിെലത്തി ഭസ്മം േരാഗിയുെട േദഹത്തി
ലി . മരി കിടന്നിരുന്നയാൾ അേപ്പാൾ ക തുറ .
പട്ടർ ക്ഷണത്തിൽ തിരിെയ നടയിെലത്തി ആ വിവരം
പറ
. െവളിച്ചപ്പാടു് പിെന്നയും ഭസ്മം െകാടുത്തി ്
‘ഇതും െകാ േപായി ഇടുക’ എ കൽപിചു. പട്ടർ പി
െന്നയും ഭസ്മം െകാ െചന്നിട്ടേപ്പാൾ േരാഗി ൈകയും
കാലുെമാെക്ക കുേറെശ്ശ ഇളക്കി ടങ്ങി. പട്ടർ െപെട്ട
് ആ വിവരവും നടയിെലത്തിപ്പറ
. െവളിച്ചപ്പാ
ടു് മൂന്നാമതും ഭസ്മം െകാടുത്തി ് ‘ഇതും െകാ േപായി
േരാഗിയുെട േമലാസകലമിടുക. ഒരാൾ കൂെടേപ്പാകണം.
കഞ്ഞി േവണെമ പറഞ്ഞാൽ െകാടുക്കണം. വിവരം
ഉടെന ഇവിെട വ പറയുകയും േവണം’ എ കൽപി
. ആ ാവശ്യം ഭസ്മം െകാ േപായ പട്ടരുെട കൂെട
േവെറാരു പട്ടരും േപായി. ആ ാവശ്യം ഭസ്മമിട്ടേപ്പാൾ
ദീനക്കാരൻ എണീറ്റിരി കയും കഞ്ഞി േവണെമ
പറയുകയും െച . കാല
വച്ച കഞ്ഞി അടുപ്പ ത
െന്ന കിട ണ്ടായിരുന്നതിനാൽ ഒരു പട്ടർ ക്ഷണത്തിൽ
കഞ്ഞി െകാ െച ് െകാടു . ര മൂ ദിവസമാ
യി െവള്ളം കുടി കേപാലും െചയ്യാെത കിടന്നിരുന്ന
വാദ്ധ്യാൻ ന രി അേപ്പാൾ ഇരുനാഴിയരിയുെട കഞ്ഞി
കുടി . ആ വിവരം ഒരു പട്ടർ ഓടിെച്ച െവളിച്ചപ്പാ
ടിെന്റ അടുക്കൽ അറിയി . അതുേക ് മണ്ഡപത്തിൽ
ജപി െകാണ്ടിരുന്ന വലിയ വാദ്ധ്യാൻ ന രിയും കി
ഴേക്കനടയിൽെച്ച . അേദ്ദഹവും അവിെട കൂടിയിരു
ന്ന സകല ജനങ്ങളും ഈ വർത്തമാനം േക ് ഏറ്റവും
സേന്താഷി കയും വിസ്മയി കയും െച . ഉടെന
െവളിച്ചപ്പാടു് വലിയ വാദ്ധ്യാൻ ന രിയുെട േനെര തിരി
നിന്നി ്, ‘എെന്ന പരീക്ഷി
േവാ? ഇതു വലിയ
സാഹസമായിേപ്പായി. എങ്കിലും ഇതു ഞാൻക്ഷമിച്ചിരി
. ഇനി േമലാൽ എെന്റ നടയിൽ ആരും ഇ കാരം
വർത്തി േപാകരുതു്’ എ കൽപി . അേപ്പാൾ വാ
ദ്ധ്യാൻ ന രി ‘എെന്റ സങ്കടം െകാ ്, ഇങ്ങെന െചയ്ത
താണു്. അവിടു ് എെന്റ സാഹസെത്ത ക്ഷമി ് രക്ഷി
ക്കണം’ എ പറ
. ഉടെന െവളിച്ചപ്പാടു്, ‘ആെട്ട,
ഞാൻക്ഷമിച്ചിരി
. േരാഗിെയ അടുത്ത െവള്ളിയാ
ഴ്ച കുളിപ്പി ഞായറാഴ്ച എെന്റ നടയിൽ െകാ വരാം’
എ കൽപ്പി കയും അേപ്പാൾ തെന്ന കലിയട ക
യും കൽപനേക സേന്താഷി ് എലാവരും േദവിെയ
വന്ദി െകാ ് പിരി
േപാവുകയും െച .
പിേറ്റദിവസമായേപ്പാേഴ ം െചറിയ വാദ്ധ്യാൻ ന
രിയുെട േദഹത്തിെല ം കുരുക്കെളന്നല്ല, കുരുക്കൾ
വന്ന പാടുേപാലും കാൺമാനുണ്ടായിരുന്നില്ല. അേദ്ദഹം
കഞ്ഞിയും േചാറും ധാരാളമായി കഴി തുട കയും
േമണ അേദ്ദഹത്തിെന്റ ക്ഷീണം മാറി ട കയും െച
. െവളിച്ചപ്പാടു് കൽപിച്ചതുേപാെല അേദ്ദഹെത്ത െവ
ള്ളിയാഴ്ച കുളിപ്പി ് ഞായറാഴ്ച കാവിൽ െകാ േപായി
െതാഴീ . വലിയ വാദ്ധ്യാൻ ന രി അ പള്ളി റ
കാവിൽ ഭഗവതി ് ചതുശ്ശതം മുതലായി അേനകം വഴി
പാടുകൾ കഴി കയും പ ്, പണം, താലി മുതലായവ
അനുജെനെക്കാ നട െവപ്പി കയും െച . ഉട
െന െവളിച്ചപ്പാടു് തുള്ളി വലിയ വാദ്ധ്യാൻ ന രിേയാടു്,
‘എന്താ സേന്താഷമായിേല്ല? ഇ യുെമാെക്കയല്ലാെത
ഞാൻ വിചാരിച്ചാൽ സാധി കയില്ല. ഇനി എെന്റ
അടുക്കൽ സങ്കടെമാ ം പറേയണ്ട. പറഞ്ഞാലും ഫല
െമാ ം ഉണ്ടാവുകയുമില്ല’ എ കൽപ്പി കയും െപെട്ട
് കലിയട കയും െച . ഈ കൽപന േകട്ടേപ്പാൾ
‘ഇെതന്താണു് ഇങ്ങെന കൽപിച്ചതു?’ എെന്നാരു സംശ
യം എല്ലാവർ മുണ്ടായി. എ മാ വുമല്ല, ആെര
ങ്കിലും കുളി െതാഴാൻ വരുന്ന സമയം െവളിച്ചപ്പാടു
തുള്ളിയാൽ െതാഴാൻ വരുന്നവർ ഭസ്മം െകാടു ക
പതിവു ്, ആ പതിവു േപാെല വാദ്ധ്യാൻ ന രി
െകാടു മില്ല. ആകപ്പാെട നല്ല ശുഭമെല്ല ് അവിെട
ടിയിരുന്നവർെക്കല്ലാവർ ം േതാന്നി. എങ്കിലും ആരും
ആേരാടും ഒ ം പറഞ്ഞില്ല.
െചറിയ വാദ്ധ്യാൻ ന രി വലിയ ക്ഷീണമില്ലാ
യിരുന്നതിനാൽ െതാഴാൻ വന്നതു് നടന്നാണു്. തിരി
െയേപ്പായതും അങ്ങെനതെന്നയായിരു . അേദ്ദഹം
ഹ്മസ്വം മഠത്തിൽ െച കയറിയ ഉടേന ‘എനി ്
എേന്താ വല്ലാെത ഒരു ക്ഷീണം വരു ’ എ പറ
്
െപെട്ട ് അവിെടക്കിട . ഉടെന മരി കയും െച
.
പള്ളി റ കാവിൽ താലെപ്പാലിയും തീയാ ം
എന്ന വഴിപാടു് വളെര ധാനമാണു്. ഓേരാ കാ
ര്യങ്ങൾ സാധി ന്നതിനായി ആ വഴിപാടു് പലരും
ാർത്ഥി കയും നട കയും െചയ്യാറു ്. അതു് അവ
രവരുെട ശക്തി ് തക്കവണ്ണം ചിലർ വളെര േകമമായും
മ ചിലർ ചുരുക്കമായും നട ം. ചുരുക്കമായി ള്ളതി
നു് താലെപ്പാലി പള്ളി റ കാവിൽനിെന്നഴുന്ന
ള്ളിച്ചാൽ അവിെടത്തെന്ന മതിൽ പുറ ് താലം
നിരത്തി അവിെട നി മതിൽക്കകെത്തഴുന്നള്ളി ്
മൂ
ദക്ഷിണം കഴി
് അകെത്തഴുന്നള്ളി ം.
േകമമായി ള്ളതിനു് പള്ളി റ കാവിൽനി ് എഴു
ന്നള്ളി ് തിരുനക്കര േക്ഷ ത്തിൽ െകാ േപായി
അവിെട ആനെക്കാട്ടിലിൽ താലം നിരത്തി െകാളു
ത്തി എടു ് അവിടെത്ത അത്താഴശ്ശീേവലിേയാടുകൂടി
മൂ
ദക്ഷിണം കഴി
തിരിേയ എഴുന്നള്ളി ്
പള്ളി റ
കാവിൽ വന്നി ് അവിെടയും മൂ
ദ
ക്ഷിണം കഴിഞ്ഞിട്ടാണു് അകെത്തഴുന്നള്ളി ന്നതു്.
തിരുനക്കര ് എഴുന്നള്ളി േപാകുന്ന സമയങ്ങളിൽ
െവളിച്ചപ്പാടു് തുള്ളി എഴുന്നള്ളത്തിേനാടുകൂടി േപാവുക
പതിവാണു്. െവളിച്ചപ്പാടു് തുള്ളിേപ്പാകുേമ്പാൾ അരമ
ണിയും ചില ം വാളും ശൂലവും ധരിച്ചിരി ം. ഒരിക്കൽ
ഒരു താലെപ്പാലി തിരുനക്കര ് എഴുന്നള്ളി ് േപാ
യേപ്പാൾ പതിവുേപാെല തുള്ളിെക്കാ ് െവളിച്ചപ്പാടും
േപായിരു . ആ സമയം വഴിയിൽ നിന്നിരുന്ന ഒരു
മുഹമ്മദീയൻ െവളിച്ചപ്പാടിെന്റ ൈകയിൽ വളഞ്ഞ
(നാന്ദകം) വാൾ ഇരി ന്നതുകണ്ടി ് പരിഹാസമായി
“ഈ അരിവാളുെകാ ് എവിെടേപ്പാകു ? െകായ്യാൻ
േപാകുകയാേണാ? ” എ േചാദി . അതുേക ്
െവളിച്ചപ്പാടു് തിരി
നി ്, “ഇേപ്പാൾ െകായ്യാനല്ല.
എങ്കിലും എെന്റ വി
ഞാൻനാെള വിത തുട ം.
േമണ െകാ കയും െച ം. ഞാൻെകായ്താൽ കുറ്റി
േപാലും കാണുകയില്ല” എ പറഞ്ഞി േപായി. അ
രാ ിയിൽ തെന്ന ആ മുഹമ്മദീയനു പനി തുടങ്ങി.
പിേറ്റ ദിവസമായേപ്പാേഴ ം അവെന്റ േദഹമാസകലം
വസൂരി രു പുറെപ്പ . എട്ടാം ദിവസം അവൻ മരി .
അേപ്പാേഴ ം അവെന്റ ഭാര്യ ം അവർ ണ്ടായിരുന്ന
അ
മക്കൾ ം ദീനം തുടങ്ങി. േമൽക്കണ്ടതിെന്റ
എട്ടാം ദിവസം അവെരല്ലാവരും മരി . അങ്ങെന ആ
കുടുംബം മുഴുവനും നശി . അക്കാലംമുതൽ പള്ളി റ
കാവിൽ ഭഗവതിെയ റി ഹി ക്കളല്ലാത്തവർ ം
ഭയവും ഭക്തിയും വിശ്വാസവുമുണ്ടായി ടങ്ങി. അതിനു്
ഇക്കാല ം കുറവു വന്നിട്ടില്ല. ഇവിെട മുഹമ്മദീയരും
ിസ്ത്യാനികളും ഓേരാ കാര്യങ്ങൾ സാധി ന്നതി
നായി ഇേപ്പാഴും പല വഴിപാടുകൾ ാർത്ഥി കയും
കഴി കയും െച
്. അവർ േനരിട്ടെല്ലേന്ന ഉ .
അന്യന്മാരുെട പക്കൽ ഗൂഢമമായി പണംെകാടു ്
ചട്ടംെകട്ടിയാണു് അവർ വഴിപാടുകൾ നട ന്നതു്.
പള്ളി റ ് കാവിൽ മുൻകാലങ്ങളിൽ മു
െകാല്ലം കൂടുേമ്പാൾ േദശകുരുതി എെന്നാരടിയന്തിരം
നട ക പതിവായിരു . േദശകുരുതി എന്നാൽ
േദശത്തിെന്റ വടേക്ക നാലതിർത്തിയിലും നട ന്ന കു
രുതിയാണു്. എന്നാൽ ഇതിനു േക്ഷ ത്തിെന്റ വടേക്ക
നടയിലും കുരുതിേവണം. അവിെടയും അതിർത്തി
സ്ഥലങ്ങളിലും കുരുതി ് ഒ വളെര ആടുകെളയും
േകാഴികെളയും െവ കയും പതിവു ്. അവെയല്ലാം
െവ ന്നതു് െവളിച്ചപ്പാടാണു് പതിവു്. ഈ അടിയന്തി
രം മുടങ്ങാെത നടത്തിയിെല്ലങ്കിൽ േദശ
വസൂരി,
വിഷൂചിക മുതലായ സാം മിക േരാഗങ്ങളുണ്ടാകുെമ
ന്നാണു് വിശ്വാസം.
ഒരിക്കൽ നാല െകാല്ലക്കാലം പള്ളി റ കാ
വിൽ െവളിച്ചപ്പാടില്ലാെതയിരു . ആടും േകാഴിയും
െവ ന്നതിനു് െവളിച്ചപ്പാടില്ലാെതെയങ്ങെനയാണു് േദശ
കുരുതി നട ന്നതു? അതിനാൽ കുറ കാലേത്ത േദ
ശകുരുതി ഉണ്ടായില്ല. “േദശകുരുതി നടത്തണെമങ്കിൽ
െവളിച്ചപ്പാടുണ്ടാകണം. ഭഗവതിയുെട തിരുവുള്ളമുണ്ടാ
യാൽ െവളിച്ചപ്പാടുണ്ടാകുമേല്ലാ?” എന്നായിരു േദശ
ക്കാരുെടയും മ ം അഭി ായം.അങ്ങെനയിരുന്നേപ്പാൾ
ഈ േദശ ് അ മി മായി കുേറേശ്ശ വസൂരിയുെട
ആരംഭം ക തുടങ്ങി. അേപ്പാൾ ജനങ്ങൾ ആക
പ്പാെട ഭീതി മുഴു . എല്ലാവരും പള്ളി റ കാവിൽ
മു പാടായി കൂടി. ര മൂ ദിവസം മു പാടിരുന്നി ം
െവളിച്ചപ്പാടുണ്ടായില്ല. പിെന്ന ജനങ്ങൾ ഒരു ശ്നക്കാര
െന വരുത്തി നടയിൽെവ
ശ്നം െവപ്പി േനാക്കി .
അേപ്പാൾ ശ്നക്കാരൻ േദശകുരുതി കഴിക്കാഞ്ഞി ് ഭഗ
വതി േകാപിച്ചാണു് ഇരി ന്നെത ം എങ്കിലും ഉടെന
െവളിച്ചപ്പാടുണ്ടാകുെമ ം വിധി . ഇതു് ഒരു ദിവസം
ഉച്ചതിരിഞ്ഞ സമയത്തായിരു . പകേല ഏകേദശം
അ മണിയായേപ്പാൾ ഒരു നായർ കുളി നടയിൽ
വ തുള്ളി ടങ്ങി. അേപ്പാൾ അവിെട വയസ്കരേപ്പാ
റ്റി, െകാട്ടാരത്തിലുണ്ണി, മുതലായവരും, േദശക്കാരുെമാ
െക്ക കൂടിയിരു . തുള്ളിയ നായരും േദശക്കാരിെലാ
രാൾ തെന്നയായിരു . എങ്കിലും അയാളുെട സ്ഥിരതാ
മസം മിക്കവാറും െകാടുങ്ങ രായിരു . ഇയാൾ െകാട്ട
യ ് ഇല്ലവും െകാടുങ്ങ ർ ശാന്തിയുമായിരു െപരി
ങ്ങര ന രിയുെട ഒരു ഭൃതനായിരുന്നതിനാലാണു് െകാടു
ങ്ങ ർ േപായി താമസിച്ചിരുന്നതു്. അയാൾ ന രിയുെട
ആജ്ഞാകാരനായിട്ടാണു് െകാടുങ്ങ ർ താമസിച്ചിരുന്ന
െതങ്കിലും ഭക്തിപൂർവ്വം അവിെട ഭഗവതിെയ ഭജി ക
യും െചയ്തിരു . അയാൾ അതിനടുത്ത കാലെത്ത ം
േകാട്ടയ ് വരാറില്ലായിരുന്നതുെകാ ് അയാൾ
േകാട്ടയെത്ത, വിേശഷി ് ഈ േദശെത്ത, വർത്തമാ
നെമാ ം അറി
കൂടായിരു . അയാൾ െകാടുങ്ങ
ർനി വന്ന വഴിതെന്നയാണു് കുളി കാവിൽ വ
തുള്ളി ടങ്ങിയതു്◌്. ഉടെന െവളിച്ചപ്പാടുണ്ടാകുെമ
ശ്നക്കാരൻ പറയുകയും െചയ്തിരു വേല്ലാ. വയസ്ക
രേപ്പാറ്റി അയാൾ ് ആയുധം (വാളും ചില ം മ ം)
െകാടുത്തില്ല. െവളിച്ചപ്പാടിനുള്ള ആയുധങ്ങളും മ ം െവ
സൂക്ഷി ന്നതു് െകാട്ടാരത്തിൽ ഉണ്ണിയും പുതിയ െവ
ളിച്ചപ്പാടുണ്ടാകുന്ന കാലങ്ങളിൽ ആദ്യമായി ആയുധം
െകാടുേക്കണ്ടതു് വയസ്കര േപാറ്റിയുമാണു്. ഇയാൾ തു
ന്നതു് ഭഗവതിയുെട അധിവാസമുണ്ടായിട്ടാെണങ്കിൽ
അതിനു് എെന്തങ്കിലും ഒരു ദൃഷ്ടാന്തം കാണിക്കണെമ
ന്നായിരു അവരുെട ര േപരുെടയും നിർബന്ധം.
തുള്ളിെക്കാ നിന്ന ആൾ ് അതു മനസ്സിലാവുകയാൽ
അയാൾ അമ്പലത്തിൽ കിടന്നിരുന്ന ഒരു പെട്ടടു
പുത
െകാ ് കിഴേക്ക നടയിൽെച്ച ജനങ്ങേളാടായി ്
“എന്താണു് എെന്റ േലാകർ വന്നിരി ന്നതു്. എന്താണു
സങ്കടം” എ േചാദി . അേപ്പാൾ കരക്കാരനായി ള്ള
കുറ്റിക്കാ കുറു ് “സങ്കടെമന്താെണ കൽപി േചാ
ദിക്കാെനാ മില്ലേല്ലാ. എല്ലാം േദവിക്കറിയാമേല്ലാ?”
എ മറുപടി പറ
. അേപ്പാൾ തുള്ളിെക്കാ നിന്ന
യാൾ “എനിക്കറിയാം ഇവിെട പതിവുള്ള അടിയന്തി
രം മുട്ടിച്ചതിനാലാ ഈ അനർത്ഥമുണ്ടായിരി ന്നതു്.
എല്ലാം ഞാൻക്ഷമി ം. എെന്റ പരിവാരങ്ങൾ അങ്ങ
െന ക്ഷമി കയില്ല. അവർ ് പതിവുള്ളതു് െകാടുക്കാ
െതയിരുന്നാൽ അവർ ഉപ വി ം. ഞാൻവിലക്കീട്ടാ
ണു് ഇതുവെര അവർ അടങ്ങിപ്പാർത്തതു്. ഇനിെയങ്കിലും
പതിവുള്ളതു് െകാടുക്കാെതയിരുന്നാൽ അവർ ഇതില
ധികം അനർത്ഥമുണ്ടാക്കിത്തീർ ം. പിെന്ന ഞാൻ
പിടിച്ചാൽ നിൽക്കാെതയും വേന്ന ം. ഇേപ്പാൾ എനി
ം നല്ല സുഖമില്ലാെതയാണിരി ന്നതു്. ഇതാ േനാ
വിൻ” എ പറ
്, അയാൾ പുതച്ചിരുന്ന പെട്ടടു
മാറ്റി. അേപ്പാൾ അയാളുെട േദഹത്തിലാസകലം മഞ്ചാ
ടി രുവിെന്റ മുഴുപ്പിലുള്ള വസൂരി രു മുളച്ചിരി ന്നതാ
യി ക ്. അതുക ് എല്ലാവരും ഭയെപ്പ ് “അേയ്യാ!
േദവീ! ഇെതാ ം അടിയങ്ങൾ കാണണെമന്നില്ല.
അടിയങ്ങൾ ഭയമാകു ” എ പറ
. അേപ്പാൾ
തുള്ളിെക്കാ നിന്നയാൾ, “എെന്റ േലാകർ ഒ ം ഭയ
െപ്പേടണ്ട. എെന്റ ഉടയതിനും (െവളിച്ചപ്പാടു തു േമ്പാൾ
വയസ്ക്കരേപ്പാറ്റിെയ ഉടയതു് എന്നാണു് പറയുക പതിവു്)
ഉണ്ണി ം വിശ്വാസം വാരാനായി ് മാ ം ഞാനിതു കാ
ണിച്ചതാണു്” എ പറ
. അതു േക ് വയസ്ക്കരേപ്പാ
റ്റി, “ഞങ്ങൾ ഒ ം വിശ്വാസമില്ലായ്കയില്ല. ജനസമ്മ
തത്തിനുേവണ്ടി വല്ലതും ദൃഷ്ടാന്തം കണ്ടാൽ െകാള്ളാെമ
വിചാരി െവേന്നയു . അതിനു് ഇ കഠിനമായി
െട്ടാ ം േവണെമ ണ്ടായിരുന്നില്ല” എ പറ
.
ഉടെന ആ തുള്ളിേക്കാ ് നിന്നയാൾ വീ ം പെട്ടടു
് പുത െകാ ് േസാപാനത്തിങ്കൽെച്ച സ്വൽപം
േനരം നിന്നി ് പ മാറ്റിെക്കാ ് പിെന്നയും കിഴേക്ക
നടയിൽ ഇറങ്ങിെച്ച . അേപ്പാൾ അയാളുെട േദഹ
െത്ത ം ഒരു കുരുേപാലും കാൺമാനുണ്ടായിരുന്നില്ല.
അതിനാൽ എല്ലാവരും വിസ്മയി കയും അയാളുെട തു
ള്ളലിെന പൂർണ്ണമായി വിശ്വസി കയും വയസ്ക്കരേപ്പാറ്റി
ആയുധങ്ങെളടു ് അയാളുെട ൈകയിൽ െകാടു കയും
അങ്ങെന അയാൾ പള്ളി റ ് കാവിെല െവളിച്ചപ്പാ
ടായിത്തീരുകയും െച . അ മണി ് പള്ളി റ ്
കാവിെലത്തി തുള്ളി ടങ്ങിയ അയാെള അ നാലു
മണിവെര െകാടുങ്ങ ർ കണ്ടിരു െവ ം പലരും വി
േശഷി ് െപരിങ്ങര ന രിയും പറ
പിന്നീടു് അറി
യാനിടയായേപ്പാൾ ജനങ്ങളുെട വിശ്വാസവും വിസ്മയവും
ശതഗുണീഭവി . ആ െവളിചപ്പാടിെന്റ കൽപന കാ
രം ജനങ്ങൾ പണം വീതിെച്ചടു ് ഉടെന േദശകുരുതി
നട കയും ആരംഭിച്ചിരുന്ന വസൂരിദീനം കലശലാകാ
െത േമണ ശമി ് എല്ലാവർ ം സുഖമാവുകയും െച .
ആ െവളിച്ചപ്പാടിെന്റ കൽപനെയ േദവിയുെട കൽപന
യായി തെന്ന എല്ലാവരും വിശ്വസി കയും ആദരി
കയും െചയ്തിരു . അതിെന വകവയ്ക്കാതിരുന്നി ള്ളവർ
് ഉടനുടൻ ഫലം സിദ്ധി കയും െചയ്തി
്.
ഒരിക്കൽ ഒരു േകാർ വിധി കാരം സത്യം െച
ന്നതിനായി ഒരിടിയൻ (കടിതൻകുടുമ്മിക്കാരൻ) പള്ളി
റ കാവിെന്റ നടയിൽ ഹാജരായി. സത്യം േകൾ
ക്കാനുള്ള എതിർ കക്ഷിയും േകാടതിയിെല ഉേദ്യാഗ
സ്ഥനും മറ്റേനകം ജനങ്ങളും വ കൂടി. പൂജകഴി
്
സത്യം െചയ്യാനുള്ള സമയമായേപ്പാൾ െവളിച്ചപ്പാടുതു
ള്ളി ഇടിയെന്റ േനെര േനാക്കി, “നീെയെന്റ നടയിൽ
കള്ളസത്യം െചയ്വാൻ വന്നിരി
േവാ? സത്യം
െചയ്യരുതു്. കള്ളസത്യം െചയ്താൽ നിന ് അതിെന്റ
ഫലം ഉടെന ഉണ്ടാകും” എ കൽപി ്. ആ ഇടി
യൻ അതു വക െവയ്ക്കാെത സത്യം െച . ഇെതാരു
മീനമാസത്തിലായിരു . അക്കാല ് ഈ ദിക്കിൽ
മഴ െപയ്യാറിെല്ലന്നല്ല, മഴയുെട ലക്ഷണം േപാലുമുണ്ടാ
യിരുന്നില്ല. അതിനാൽ അടുത്ത ദിവസം ആ ഇടിയെന്റ
ഭാര്യ പുഴുങ്ങിയ െന ് ഉണങ്ങാനായി അവരുെട മുറ്റ ്
ഒരു പായിൽ ചിക്കിയിരു . ഉച്ചയായേപ്പാൾ െപെട്ട ്
ഒരു മഴക്കാറുണ്ടാവുകയും ഉടെന മഴ ചാറി ട കയും
െച . െന നന
േപാകുമേല്ലാ എ വിചാരി ്
ഇടിയെന്റ ഭാര്യ െന വാരാനായി ഒരു വട്ടിയുെമടു
െകാ ് മുറ്റേത്തക്കിറങ്ങി. ആ ീ ് അേപ്പാൾ ഗർഭം
പൂർണമായിരുന്നതിനാൽ െപെട്ട ് ഒ ം െചയ്വാൻ
േശഷിയില്ലായിരു . അതിനാൽ ഭാര്യെയ സഹായി
ക്കാനായി ഭർത്താവും പിന്നാെല െച . ആ സമയം
െപെട്ട ് ഒരിടിെവ കയും അേത ര േപരും തൽക്ഷ
ണം മരി കയും െച . ഇതു കഴിഞ്ഞതിൽപ്പിെന്ന വള
െരക്കാലേത്ത ് പരമാർത്ഥമായി ള്ള സംഗതി േപാ
ലും പള്ളി റ കാവിൽ സത്യം െചയ്യാെമ ് ആരും
സമ്മതിച്ചിരുന്നില്ല. ഇയ്യിെട സത്യം െചയ്യാനായി കുേറ
െശ്ശ ആളുകൾ ഈ നടയിൽ വ തുടങ്ങീ
്. എങ്കി
ലും സത്യം െചയ്യാെത േപാകുന്നവരാണു് അധികവും.
കള്ളസത്യം െചയുന്നവർ അതിെന്റ ഫലം ഇേപ്പാഴും
െപെട്ട കാണു മു ്.
പള്ളിപുറ
കാവിൽ ഭജനമിരുന്നാൽ ഒഴിയാത്ത
ബാധയിെല്ലന്നാണു ജനങ്ങളുെട വിശ്വാസം. അതിനാൽ
ഇേപ്പാഴും അേനകം ബാേധാപ വക്കാർ ഇവിെട ഭജന
മിരു ബാധ തുള്ളി സത്യംെച ് ഒഴി
് സുഖെപ്പ ്
േപാകു
്.
േകാട്ടയ
സി.എം.എ ്. ൈഹ ളും േകാേളജും
മ മുണ്ടാകുന്നതിനു മുൻപു് സുറിയാനി െസമിനാരിയിൽ
(പഴയ െസമിനാരിയിൽ) ഒരു പാഠശാല സ്ഥാപി വി
ദ്യാഭ്യാസം നടത്തിവന്നിരു . അവിെട കിള്ളി റി
ശ്ശിമംഗല കാരൻ ഒരു നമ്പ്യാർ കുറ കാലം മലയാള
മുൻഷിയായിരു .
അേദ്ദഹം ഒരിക്കൽ പള്ളി ടമടച്ചിരുന്നേപ്പാൾ സ്വ
േദശ േപായി ് മടങ്ങിവരും വഴി ഒരു സ്ഥല ് നല്ല
മരത്തണലും ചതുരാകാരമായി ള്ള ഒരു കരിങ്ക ം ക ്
ആ കല്ലിേന്മൽ കയറിയിരു ് ഒ മുറുക്കി. വഴിനട
ള്ള ക്ഷീണം െകാ ് കുറചുേനരം അവിെട ഇരു .
അേപ്പാൾ അേദ്ദഹത്തിനു മൂ െമാഴിക്കണെമ േതാ
കയാൽ ആ കല്ലിേന്മൽതെന്ന തിരിഞ്ഞിരു മൂ
െമാഴി . അേപ്പാൾ ആ വഴിെയ വന്ന ഒരു വഴിേപ്പാ
ക്കൻ ഇതു കണ്ടി ് “ഓ! ആ കല്ലിേന്മലിരു മൂ െമാ
ഴി േവാ? ഇതു് ഇച്ചക്കെന തൂക്കിെക്കാന്ന സ്ഥലമാണു്.
അതിെന്റ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ടാണു് ഈ ക ് ഇവിെട ഇട്ടിരി
ന്നതു്” എ പറ
. ഇതു േകട്ടേപ്പാൾ നമ്പ്യാരു
വല്ലാെതെയാ േപടി . മലബാറിൽ ‘ഇച്ചക്കൻ’ എ
സിദ്ധനും വലിയ അ മിയുമായി ് ഒരു ഈഴവനുണ്ടാ
യിരു െവ ം അവൻ അേനകം കവർച്ചകളും െകാല
പാതകങ്ങളും െചയ്തി ള്ളവനായിരു െവ ം ഒടുക്കം
ഒരു െകാലപാതക റ്റത്തിനു് അവെന ിട്ടീഷ് ഗവർ
േമണ്ടിെന്റ വിധി കാരം തൂക്കിെക്കാ കയാണു് െചയ്ത
െത ം മ മുള്ള കഥകെളല്ലാം നമ്പ്യാർ മുൻേപതെന്ന
േകട്ടി ണ്ടായിരു . അതുെകാണ്ടാണു് ഇച്ചക്കൻ എ
േകട്ടേപ്പാൾ നമ്പ്യാർ വല്ലാെത േപടിച്ചതു്. എന്നാൽ
അവെന തൂക്കിെക്കാന്ന സ്ഥലം ഇതാെണ ് നമ്പ്യാർ
അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. അതറിഞ്ഞിരു െവങ്കിൽ അേദ്ദഹം
ആ കല്ലിേന്മൽ ഇരി കെയന്നല്ല, ആ വഴിേയ നട
കേപാലും െച മായിരുന്നില്ല. ആ നമ്പ്യാർ ഇച്ചക്ക
െന റി ് അ മാ ം ഭയമുണ്ടായിരു . ഏെതങ്കിലും
േപടിച്ചതിേനാടുകൂടി ഇച്ചക്കൻ നമ്പ്യാെര ബാധി കഴി
. അതിനാൽ അേദ്ദഹം അവിെടനി ് നല്ല തേന്റ
ടമില്ലാത്ത വിധത്തിലാണു് േകാട്ടയേത്ത േപാന്നതു്.
എങ്കിലും അേദ്ദഹം േകാട്ടയ
വെന്നത്തി.
േകാട്ടയ ് ആ നമ്പ്യാർ താമസിച്ചിരുന്നതു് പള്ളി
റ
കാവിനടു
ള്ള വില്വട്ട ് നമ്പ്യാരുെട ഭവന
ത്തിലായിരു . അവിെടെച്ചെന്നത്തിയേപ്പാൾ മുതൽ
നമ്പ്യാർ തുള്ളാനും ചാടാനും തുടങ്ങി. നമ്പ്യാരുെട തു
ള്ളൽ ഏറ്റവും ഭയങ്കരമായിരു . അേദ്ദഹം തുള്ളി
ടങ്ങിയാൽ ആ ദിക്കിെല ം മനുഷ്യരാരും നിൽ ക
യില്ല. ര േപരു പിടിച്ചാൽ ഇളകാത്ത വലിയ കരിങ്ക
ം മ ം നി യാസം ഒറ്റക്കയ്യിെലടു
തല മുകളിൽ
െപാക്കിപ്പിടി െകാണ്ടാണു് അേദ്ദഹം തു ക പതിവു്.
നമ്പ്യാർ തുള്ളൽ വരുന്നതു് ഇന്ന സമയത്താെണ ്
ഒരു നിശ്ചയവുമില്ല. ചില ദിവസങ്ങളിൽ പള്ളി ട
ത്തിൽെച്ച പഠിപ്പി െകാണ്ടിരി ന്ന സമയത്തിലാ
യിരി ം തുള്ളൽ വരുന്നതു്. എങ്കിലും തുള്ളൽ വരുന്ന
തിനു സ്വൽപം മുൻകൂട്ടി അതു് വരാറായിരി
െവന്ന
നമ്പ്യാർ ് അറിയാമായിരു . അതിനാൽ അേദ്ദഹം
എവിെടയിരി േമ്പാളായാലും തുള്ളൽ വരാറായിെയ
് േതാന്നിയാൽ ഉടെന എണീ ് വാസസ്ഥലേത്ത
േപാവുക പതിവായിരു . ഇതു നിമിത്തം അേദ്ദഹ
ത്തിനു പള്ളി ടത്തിെല േജാലി ശരിയായി നടത്താൻ
നിവൃത്തിയില്ലാെതയും േമണ അേദ്ദഹത്തിനു വളെര
ക്ഷീണമായും തീർ . ഇങ്ങെന കുറ ദിവസംകഴിഞ്ഞ
തിെന്റ േശഷം അേദ്ദഹം പള്ളി റ കാവിൽ ഭജനം
തുടങ്ങി. ഭജനം പ
ദിവസമായേപ്പാൾ െവളിച്ചപ്പാ
ടു തുള്ളി. ഉടെന നമ്പ്യാരും തുള്ളി. അേപ്പാൾ െവളിച്ച
പ്പാടു് ഒരുപിടി ഭസ്മം വാരി നമ്പ്യാരുെട േദഹത്തിേന്മ
ലി ്, “നീയീ േദഹവും േദശവും വി ് എവിെടെയങ്കിലും
െപാെയ്ക്കാള്ളണം. േപായിെല്ലങ്കിൽ നിെന്ന ഞാനിവി
െടനി ് അയ ം. സ്വയേമവ െപാെയ്ക്കാ കയാണു്
നല്ലതു്” എ പറ
. അേപ്പാൾ നമ്പ്യാർ (ഇച്ചക്കൻ),
“ഞാനീ േദഹ നി ം മാറിെക്കാള്ളാം. എങ്കിലും ഈ
േദശംവി ് േപാകുന്ന കാര്യം സങ്കടമാണു്. ഞാൻ ആേര
യും ഉപ വിക്കാെത ഇവിെട എെന്റ അമ്മയുെട അടു
ക്കൽ ഇരു െകാള്ളാം. അങ്ങെന അനുവദിക്കണെമ
ഞാൻഅേപക്ഷി
” എ പറ
. െവളിച്ചപ്പാ
ടു് അതു സമ്മതി കയും കാവിെന്റ കിഴേക്ക നടയിൽ
മതിൽ ് പുറത്തായി ഒരു തറയും ചി കൂടവും പണി
യി ് ഇച്ചക്കെന കുടിയിരുത്തിക്കണെമ ം അതിനുേവ
ണ്ടിവരുന്ന െചലവു് നമ്പ്യാർതെന്ന വഹിക്കണെമ ം
കൽപി കയും െചയ്തി ് കലിയടങ്ങി. ഉടെന നമ്പ്യാ
രുെട തുള്ളലും മാറി. പിെന്ന നമ്പ്യാർ തെന്ന േവ ന്ന
പണം െചലവുെച ് െവളിച്ചപ്പാടു് നിശ്ചയി ് കൽപി
ച്ചിരുന്ന സ്ഥല ് ചി കൂടം പണിയി ് ഇച്ചക്കെന കു
ടിയിരുത്തി കയും നമ്പ്യാർ ണ്ടായിരുന്ന ഉപ വം
മാറി അേദ്ദഹം സ്വസ്ഥതെയ ാപി കയും െച .
അങ്ങെന ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞതിെന്റ
േശഷം ഒരു ദിവസം അമ്പലത്തിെന്റ തിരുമുറ്റം അടി
വാരിയ ീ കണ്ണിെന്റ കാഴ്ച റവു് നിമിത്തം ആ ച ം
ചവറുെമല്ലാം വാരി ഇച്ചക്കെന കുടിയിരുത്തിയിരുന്ന ചി
കൂടത്തിെന്റ മുകളിൽ െകാ െചന്നി . കുറ സമ
യം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ നമ്പ്യാർ തുള്ളി കാവിൽെച്ച നട
േനെര നി െകാ ് ഭഗവതിെയ ശകാരി തുടങ്ങി
“എെന്റ തലയിൽ അടി വാരി െകാ വന്നിട്ടിെല്ല? മുൻ
െപാരിക്കലും എെന്ന ഇങ്ങെന ആരും അപമാനിച്ചിട്ടി
ല്ല. ഇനി ഞാനിവിെട ഇരി കയില്ല. ഞാൻ കുടിയി
രി ന്ന മനുഷ്യെന്റ േദഹവും ഞാൻെകാ േപാകും”
എ ം മ ം പറ
െകാണ്ടാണു് ഭഗവതിെയ ശകാരി
ച്ചതു്. ശകാരവാ കെളല്ലാം േകവലം അസഭ്യങ്ങളായി
രുന്നതിനാൽ അവ ഇവിെട പറയുന്നില്ല. അങ്ങെന കുറ
േനരം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ െവളിച്ചപ്പാടും തുള്ളി. പിെന്ന
അവർ ര േപരും കൂടി കുറ േനരം വാദ തിവാദങ്ങ
ളുണ്ടായി. ഒടുക്കം ഒരു കുരുതി െകാടു ് ബഹുമാനി ്
പറഞ്ഞയയ്ക്കെമങ്കിൽ നമ്പ്യാരുെട േദഹ നി ം ഈ
േദശത്തിൽനി ം മാറിെപ്പാെയ്ക്കാള്ളാെമ ് ഇച്ചക്കനും
അങ്ങെന െചയ്യാെമ ് െവളിച്ചപ്പാടു് സമ്മതി കയും
അങ്ങെന ര േപരുെടയും അന്നെത്ത തുള്ളലവസാനി
കയും െച .

പിെന്ന കുരുതി ള്ള ദിവസവും സ്ഥലവും നിശ്ചയി
് അതിനു് േവ ന്ന ഉപകരണങ്ങെളല്ലാം േശഖരി .
അതിനും േവ ന്ന െചലെവല്ലാം നമ്പ്യാർതെന്ന െച .
കുരുതി നിശ്ചയിച്ച ദിവസം ഒരു െവള്ളിയാഴ്ചയും സ്ഥ
ലം കാവിെന്റ വടെക്ക നടയിൽ മതിൽക്കക ള്ള കുരു
തിക്കളത്തിനു േനെര വട ് വില്വട്ട
നമ്പ്യാരുെട വക
പുരയിടവുമായിരു . പള്ളി റ ് കാവിൽ ഭഗവതിയു
െട അധീനതയിലുള്ള കുരുതികെളല്ലാം പൂജി കയും
തർപ്പി കയും െചയ്വാനുള്ള അധികാരം െകാട്ടാരത്തി
ലുണ്ണി ള്ളതാകയാൽ ഈ കുരുതിയും കഴിച്ചതു് അ ്
െകാട്ടാരത്തിൽ കുടുംബത്തിൽ മൂപ്പായിരുന്ന ആളായിരു
. കുരുതി പൂജ കഴി
തർപ്പിക്കാറായേപ്പാേഴ ം
നമ്പ്യാരും െവളിച്ചപ്പാടും തുള്ളി. കുരുതി പ
പാ
മായിരു . അതിൽ പതിെനാ പാ ം തർപ്പി ്
ഒരു പാ ം തർപ്പിക്കാെതെവച്ചിരു . പൂജ കഴിഞ്ഞ
േപ്പാൾ തുള്ളിെക്കാ നിന്നിരുന്ന നമ്പ്യാർ തർപ്പിക്കാ
െത െവച്ചിരുന്ന ആ ഒരു പാ ം കുരുതി മുഴുവനും പാ
േത്താെട എടു
കുടി . അതു് ഏകേദശം പതിന ്
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ഇടങ്ങഴിേയാളം ഉണ്ടായിരു . അതു മുഴുവനും കുടി
കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ നമ്പ്യാർ (ഇച്ചക്കൻ) “സേന്താഷമായി.
ഇനി ഞാൻ േപാകു ” എ പറ
. ഉടെന െവളി
ചപ്പാടിെന്റ കൽപന കാരം െപാ ം വിള ം പിടി ്
സത്യംെച ് ഇചക്കൻ ഒഴി
േപാകുകയും നമ്പ്യാർ
നിന്ന നിലയിൽ അവിെട വീഴുകയും ഒരു നാഴിക കഴി
ഞ്ഞേപ്പാൾ േബാധം വീഴുകയാൽ നമ്പ്യാർ എണീ കുരു
തി ദക്ഷിണ കഴി കയും അേപ്പാേഴ ം െവളിച്ചപ്പാടു്
കാവിൽെച്ച കലിയട കയും അവിെട കൂടിയിരുന്ന
വെരല്ലാം പിരി
േപാവുകയും െച . അേപ്പാൾ േന
രം രാ ി പ ്ര മണി കഴിഞ്ഞിരി
. ആ സമ
യം കുരുതി കഴിച്ച സ്ഥലത്തിെന്റ േമൽഭാഗ നി ്
േനെര വടേക്കാ ് വാണം െകാളുത്തിവിട്ടാെലന്നേപാ
െല വലിയ ഇരേപ്പാടുകൂടി ഒരു െവളിച്ചം ആകാശമാർ
േഗണ േപാകുന്നതു് പലരും കാണുകയും കണ്ടവെരല്ലാം
അതു് ഇച്ചക്കെന്റ േപാക്കാെണ പറയുകയും െച വ
. ഇതു കൂടാെത ഇച്ചക്കെന്റ േപാക്കിൽ ഒരു വിേശഷത
കൂടിയുണ്ടായി. ഇച്ചക്കെന നമ്പ്യാരുെട േദഹ നി
മാറ്റി ഒഴി വിട്ട അ രാ ിയിൽ ഏകേദശം പ
മണി കഴിഞ്ഞ സമയം േകാട്ടയ നി ര നാഴിക
വട ് ‘െനാട്ടാേശ്ശരി’ േദശ കാരനായ ഒരുണ്യാതിരി
എവിെടേയാ േപായി ശരീരശുദ്ധം മാറിെക്കാ ് സ്വ
ഗൃഹത്തിേല ് മട കയായിരു . അേപ്പാൾ നാ വ
ഴിയിൽ ടി വലിയ കരിമ്പനയുെട വലിപ്പത്തിൽ ഒരു
സ്വരൂപം െത നി വടേക്കാ വരുന്നതായി ക .
അതുക ് അയാൾ ഭയെപ്പ ് നാ വഴി വി ് ഓടി ട
ങ്ങി. അേപ്പാൾ അയാൾ കണ്ടതായ സ്വരൂപം അതിേവ
ഗത്തിൽ അയാളുെട പിന്നാെല അടു
െച പുറ ്
ഒന്നടിച്ചതായി അയാൾ േതാന്നി. ഉടെന േബാധം
െക ് അയാൾ അവിെടത്തെന്ന വീണു. േനരം െവളുത്ത
േപ്പാൾ അയാൾ േബാധരഹിതനായി വഴിയിൽ കിട
െവ േക ് അയാളുെട േശഷക്കാരിൽച്ചിലർ വ ്
അയാെള ഒരു കട്ടിലിലാക്കിെയടു
സ്വഗൃഹത്തിൽ
െകാ േപായി. ഉടെന അയാൾ മരി കയും െച .
അയാെള ഇച്ചക്കൻ അടി െകാന്നതാെണ ജനങ്ങൾ
തീർച്ചെപ്പടു കയും വിശ്വസി കയും െച . ഇച്ചക്ക
െന സംബന്ധി ള്ള ഈ കഥ േകാട്ടയ ം അടുത്ത
േദശങ്ങളിലുമുള്ള ജനങ്ങൾ സംഗവശാൽ ഇേപ്പാഴും
ചിലേപ്പാൾ പറ
േകൾ
്. ഇതു് വളെരക്കാലം
മു ണ്ടായ സംഗതിയാെണങ്കിലും ഇച്ചക്കെന റി ള്ള
ഭയം ഈ ദി കാരുെട മനസ്സിൽ നി ം ഇേപ്പാഴും നി
േശ്ശഷം വി േപായിട്ടില്ല. എ മാ മല്ല, ചില മുട്ടാള
ന്മാെര റി പറയുേമ്പാൾ “അവൻ വലിയ ഇചക്കനാ
ണു്” എ ് ജനങ്ങൾ ഇേപ്പാഴും പറ
േപാരു മു ്.
എങ്കിലും ഇച്ചക്കെന ഇവിെടനി ം ഒഴി വിട്ടതിൽപ്പി
െന്ന അവെന്റ ഉപ വം ഈ േദശ ം അടുത്ത േദശ
ങ്ങളിലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല.
ഇങ്ങെന അറുെകാല, അപസ്മാരം മുതലായ വലിയ
ബാധകൾ ഇവിെട ഭജനമിരുന്നി തുള്ളി സത്യംെച ്
ഒഴി
േപായി
്. ഇേപ്പാഴും േപാകു മു ്. പെണ്ടാ
രിക്കൽ വയസ്ക്കരേപ്പാറ്റിയുെട കുടുംബെത്ത നശിപ്പിക്കാ
നായി ശ ക്കളുെട അേപക്ഷ കാരം കടമറ്റ
കത്ത
നാർ ഏഴു കാരണമൂർത്തികെള അയച്ചിരു . വയസ്ക്കര
യില്ല ് ആ മൂർത്തികളുെട ഉപ വങ്ങൾ ദുസ്സഹങ്ങളാ
യിത്തീരുകയാൽ ആ ബാധകെള ഒഴി ് കുടുംബരക്ഷ
െചയ്യണെമ േപാറ്റി പള്ളി ര
കാവിൽ ഭഗവതി
യുെട അടുക്കൽ ാർത്ഥി . അതിനാൽ െവളിച്ചപ്പാടു
തുള്ളി കൽപ്പിച്ചതനു സരി ് െകാട്ടാരത്തിലുണ്ണി ഏഴു
മൂർത്തികൾ ം ഓേരാ പാ ം കരുതി െകാടു ് ഒഴി
വി . അേപ്പാൾ ഇല്ല ണ്ടായിരുന്ന ഉപ വങ്ങൾ നീ
ങ്ങി അവിെട സുഖമാവുകയും ഇതിേല വയസ്ക്കരേപ്പാ
റ്റി ഒരു പുരയിടം ഭഗവതിസ്വത്തിേല ് െവെച്ചാഴി
്
െകാടു കയും െച . ഇതിെന സംബന്ധി ് ഇവിെട
(െകാട്ടാരത്തിൽ)ഒരു ന്ഥവരി കാണു
്. അതു
താെഴപ്പകർ
.
“വയസ്കരേപ്പാറ്റിയുെട ഇല്ലെത്ത സംഹരിപ്പാനായി
െക്കാ ് േപാറ്റിയുെട ശ ക്കളുെട ആവശ്യ കാരം കട
മറ്റ ് കത്തനാർ ഏഴു കാപ്പിരികെള അയച്ചിരു . ആ
കാപ്പിരികെള ഭഗവതിയുെട െവളിച്ചപ്പാടു് തുള്ളി നി
െകാ ് പുതു ളത്തിെന്റ വടേക്കക്കരയിൽെവ ് െകാ
ട്ടാരത്തിലുണ്ണിെയെക്കാ ് ഏഴുപാ ം കുരുതി െകാടു
പ്പി ് ഒഴി വി . ഇതിേല േമപ്പടി േപാറ്റി ഭഗവതി
െവെച്ചാഴിഞ്ഞാെക പാറ ളത്തിൽപുരയിടം മുറി
ഒ ്”.
ഇതു മറ്റേനകം സംഗതികൾ പറയുന്ന ന്ഥവരി
യിൽ ഇടെയ്ക്കാരു ഭാഗ
കാണുന്നതാണു്. പള്ളി റ
കാവു േദവസ്വംവക വ ക്കളിൽ മിക്കവയും ഇങ്ങെന
ഓേരാ കാരണവശാൽ ഓേരാരുത്തർ ഓേരാ കാലങ്ങ
ളിൽ െവെച്ചാഴി
് െകാടുത്തി ള്ളവായാെണന്നാണു്
കാണുന്നതു്.
ഇ കാരം ശക്തിയും ൈചതന്യവും മാഹത്മ്യവുമുള്ള
ഭഗവതിയുെട ബിംബത്തിേന്മൽ ചാർത്തിയിരുന്ന തി
രുവാഭരണങ്ങൾ ഒരിക്കൽ ഒരു തസ്കരൻ തട്ടിെക്കാ ്
േപാവുകയുണ്ടായിെയ പറഞ്ഞാൽ ആരും വിശ്വസി
െമ േതാ ന്നില്ല. എങ്കിലും സംഗതി വാസ്തവ
ത്തിൽ ഉണ്ടായതു തെന്നയാണു്. ഒരിക്കൽ (ഏകേദശം
ഒരു നൂറുെകാല്ലം മു ്) ഒരു ദിവസം അത്താഴ ജ കഴി
ീേകാവിലും അമ്പലവും പൂട്ടിയിരുന്നി ം പിേറ്റദി
വസം േനരം െവളുത്തേപ്പാൾ എല്ലാം തുറ കിട ന്ന
തായി കാണെപ്പ . ശാന്തിക്കാരൻ കുളി വ
ീേകാ
വിലക
കട േനാക്കിയേപ്പാൾ ബിംബത്തിേന്മൽ
തേലദിവസം ചാർത്തി യിരുന്ന തിരുവാഭരണങ്ങളിൽ
ഒ േപാലും കാൺമാനില്ലായിരു . ഉടെന പശുദ്ദാ
നവും പുണ്യാഹവും കഴി പൂജ നട കയും വിവരം
വയസ്ക്കെരയും സ്ഥലം തഹശീൽ മജി ട്ടിെനയും അറി
യി കയും െച . സർക്കാരാളുകളും േക്ഷ ാധികാരി
കളും പലവിധത്തിലുള്ള അേന്വഷണങ്ങൾ നടത്തീ ം
ഒരു തു മുണ്ടായില്ല. പിെന്ന ഇതിെന റി കൽപന
േകൾക്കെണെമ നിശ്ചയി വയസ്ക്കര മൂ ്, െകാട്ടാ
രത്തിലുണ്ണി, കരക്കാരു മുതലായവെരല്ലം നടയിൽ കൂ
ടി. കുറ സമയം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ െവളിച്ചപ്പാടു തുള്ളി.
എങ്കിലും െവളിച്ചപ്പാടിനു തു ന്ന സമയം പതിവായി
കാണാറുള്ള ഉേന്മഷവും ശക്തിയും അ ണ്ടായിരുന്നി
ല്ല. എ മാ മല്ല, അയാൾ ഒ ം സംസാരിക്കാനും
വയ്യായിരു . ഊമന്മാെരേപ്പാെല വല്ലാത്ത ഒരു മാതിരി
ശബ്ദം പുറെപ്പടുവി ക മാ ം െച . എേന്താ ഏതാ
െണ്ടാെക്ക ൈകെകാ ് ആംഗ്യം കാണിച്ചി ് ഉടെന
കലിയട കയും െച .
ഒ ര ദിവസം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ േദവിയുെട ബിം
ബം സദാ വിയർെത്താലി തുടങ്ങി. പിെന്ന ഒരു
ശ്നക്കാരെന വരുത്തി നടയിൽെവ
ശ്നംെവപ്പി
േനാക്കി. അേപ്പാൾ ശ്നക്കാരൻ, “േമാഷണം നടത്തിയ
ആൾ ഒരു വലിയ ആഭിചാരക്കാരനാണു്. അയാൾ
ആദ്യംതെന്ന ബിംബം ശുദ്ധം മാ കയും ആഭിചാരവൃ
ത്തികൾ െകാ േദവിയുെട ശക്തിയും ൈചതന്യവും
കുറ കയും െചയ്തിട്ടാണു് േമാഷണം നടത്തിയതു്.
േദവിയുെട നാവു് അയാൾ ബന്ധിച്ചിരി
. അതു
െകാണ്ടാണു് െവളിച്ചപ്പാടു് തുള്ളീ സംസാരിക്കൻ
വയ്യാെതയിരുന്നതു്. ബിംബം വിയർ ന്നതു് ആഭി
ചാരശക്തിെകാണ്ടാണു്. ഇതിേല ് ശുദ്ധികലശവും
പള്ളിേപ്പർ പള്ളിപ്പാന മുതലായ തിവിധികളും
െചയ്താൽ േദാഷങ്ങെളാെക്ക നീങ്ങി ഭഗവതിയുെട
ശക്തി പൂർവ്വസ്ഥി തിയിലാവും. പിെന്ന േമാഷണം
േദവിതെന്ന െതളിയി തരും” എ വിധി . അധികം
താമസിയാെതതെന്ന ശ്നവിധി കാരം േവണ്ടെതല്ലാം
നട കയും അവെയല്ലാം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ െവളിച്ചപ്പാടു്
തു കയും െച . അന്നെത്ത തുള്ളൽ അതിഭയങ്ക
രമായിരു . േദവി ശക്തിയും ഊർജസ്വലതയും
പണ്ടേത്തതിലധികം വർദ്ധിച്ചി െണ്ട ് ആ തുള്ളൽ
കണ്ടാൽത്തെന്ന അറിയാമായിരു . െവളിച്ചപ്പാടു്
തുള്ളീ ് കൽപ്പിച്ചതു് “എെന്റ ഉടയതും ഉണ്ണിയും േലാ
കരും ഒ ം വ്യസനിേക്കണ്ട. എെന്റ മാലിന്യെമല്ലാം
തീർന്നിരി
. എെന്റ മുതൽ െകാ േപായവ
െന ഞാെനെന്റ നടയിൽ വരുത്തിത്ത െകാള്ളാം.
ഏഴുദിവസത്തിനകം അവൻ ഇവിെട വരും. അവെന്റ
ഇടതുൈക ് ആറുവിരലും മാറ ് മറുവുമുണ്ടായിരി ം.
അതു സൂക്ഷി േനാക്കിെകാ ് അവെനപ്പിടികൂടിയാൽ
േപായെതല്ലാം കി ം” എന്നായിരു . അ മുതൽ
അ കാരമുള്ള ആൾ വരു േണ്ടാ എ സൂക്ഷി േനാ
ക്കിെക്കാ ് അ മാറും ആളുകൾവീതം സദാ നടയിൽ
കാ നി . കൽപനയുണ്ടായതിെന്റ അഞ്ചാംദിവസം
കാല ് ഏഴുമണി സമയ ് േമൽപ്പറഞ്ഞ ലക്ഷണ
ങ്ങേളാടുകൂടി ഒരാൾ നാ വഴിയിൽ ടി വട നി ്
െതേക്കാ േപാകുന്നതിനായി കിഴേക്ക നടയിെലത്തി.
അെഞ്ചട്ടാളുകൾ അവെനപ്പിടി ് നല്ലേപാെല മർദ്ദിച്ച
േപ്പാൾ സംഗതികെളല്ലാം അവൻ ഏ പറ
. തി
രുവാഭരണങ്ങൾ എടു െകാ ് അമ്പലത്തിൽനി ്
പുറത്തിറങ്ങിയേപ്പാൾ അവിെടെയാെക്ക ആേരാ ചിലർ
നിൽ ന്നതായി േതാ കയാൽ അവെയല്ലാം ഒരു
പട്ടിൽെപ്പാതി
് കിഴേക്ക നടയിലുള്ള കുളത്തിലിട്ടി
ട്ടാണു് താൻ േപായെത കൂടി അവൻ പറയുകയാൽ
അവെനെക്കാ തെന്ന അതും എടുപ്പി െകാ ്, അവ
െന ഉടെന മജി
കേച്ചരിയിൽ ഹാജരാക്കിെക്കാ ്
ഹർജി െകാടു . മജേ ് അവനു് ആറുമാസെത്ത
കഠിനതടവു ശിക്ഷ വിധി തിരുവനന്തപുരേത്ത ്
ഠാണപ്പാറാവു വഴി അയ . എങ്കിലും ഭഗവതിയുെട
കൃപെകാ ് അവനു് അധികം ദിവസം ശിക്ഷ അനുഭ
വിേക്കണ്ടതായി വന്നില്ല. അവൻ തിരുവനന്തപുര ്
െചന്നി ് ഒരുമാസം തികയുന്നതിനു് മു തെന്ന വസുരിദീ
നം പിടിെപ ് ജയിലിൽക്കിട ് മരി . ഭഗവതിയുെട
തിരുവാഭരണങ്ങൾ കള്ളനു ശിക്ഷവിധിച്ച ദിവസം
തെന്ന മടക്കിക്കി കയും െച .
പ
റ കാവിൽ ഭഗവതിെയ റി ് ഇനിയും
ഇങ്ങെന പല സംഗതികൾ പറയാനു ്. എങ്കിലും േല
ഖനൈദർഘ്യം അതി മി േപാകുെമ വിചാരി ്
ഇേപ്പാൾ വിരമി
.
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എേളട

ൈതക്കാ മൂസ്സന്മാർ

അഷ്ടൈവദ്യന്മാരിൽ ഒ ം അ ധാനരല്ലാത്ത എേളട
് ൈതക്കാ ് മൂസ്സന്മാരുെട ഇല്ലം െകാച്ചി സംസ്ഥാ
ന
തൃശ്ശിവേപരൂർ താലൂക്കിൽ ഒ ർ തീവണ്ടി
േസ്റ്റഷനിൽനി ് ഒരു നാഴിക െത ് “ൈതക്കാ
േശ്ശരി” എന്ന േദശത്താണു്. ഈ ഇല്ലക്കാർ മലയാള
ാഹ്മണെരെന്നാരു വകക്കാരുണ്ടായ കാല തെന്ന
െപരുമനം ാമത്തിെല ൈവദ്യന്മാരായി ീ പരശു
രാമനാൽ നിയമിക്കെപ്പട്ടി ള്ളവരാെണ ള്ള േക
േകൾവിയല്ലാെത ഇവരുെട പൂർവ്വചരി മറിയുന്നതിനു്
ശരിയായ ലഷ്യെമാ ം ഇേപ്പാൾ കാണുന്നില്ല. അതി
നാൽ ഇേപ്പാൾ ആ ഇല്ല ള്ള വലിയ മൂസ്സന്മാരുെട
പിതാമഹൻ മുതൽ ണ്ടായിരുന്ന ചില മഹാന്മാെര
റി മാ ം പറയാേന ഇേപ്പാൾ നിവൃത്തിയു .

ഇേപ്പാഴുള്ള വലിയ മൂസ്സന്മാരുെട പിതാമഹനും
അേദ്ദഹത്തിെന്റ അനുജനുമായി ര മൂസ്സന്മാരുണ്ടായി
രു . അവർ ര േപരും ഒരുേപാെല വിദ്വാന്മാരും
ൈവദ്യശാ നിപുണരുമായിരു . എങ്കിലും അവരിൽ
േജ്യഷ്ഠനായ പരേമശ്വരൻമൂസ്സിനു ചില സമയങ്ങളിൽ
സ്വൽപെമാരു ഉന്മാദത്തിെന്റ ഛായ ഉണ്ടാകാറുണ്ടായി
രുന്നതിനാൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ അടുക്കൽ േരാഗികൾ െച
കേയാ േരാഗികെള കാണിക്കാനായി അേദ്ദഹെത്ത
ആെരങ്കിലും െകാ േപാവുകേയാ െചയ്യാറില്ല. അെത
ല്ലാം അനുജൻമൂസ്സിെനെക്കാണ്ടാണു് എല്ലാവരും നിർവ്വ
ഹിച്ചിരുന്നതു്.
ഇേപ്പാൾ ിട്ടീഷ് മലബാറിലിരി ന്ന പൂമുള്ളിമന
േമൽപറഞ്ഞ മൂസ്സന്മാരുെടകാല ് ഊരക ് േക്ഷ
ത്തിനു സമീപെത്താരു സ്ഥലത്തായിരു . അവിെട
ഒരു ന രിപ്പാട്ടിേല ് എേന്താ സുഖേക്കടാവുകയാൽ
അനുജൻമൂസ്സിെന കൂട്ടിെക്കാ െചല്ലാനായി എേളട
ൈതക്കാേട്ട ് ആെള അയച്ചിരു . ആ ആൾ അവിെട
െചന്നേപ്പാൾ അനുജൻമൂ ് അവിെടയുണ്ടായിരുന്നി
ല്ല. അതിനാൽ ആ െചന്നയാേളാടു് േജ്യഷ്ഠൻ മൂ ്
“അനുജൻ ഇേപ്പാൾ ഇവിെടയില്ല. വരുേമ്പാൾ വിവരം
പറയാം. ഇേപ്പാൾതെന്ന വരണെമങ്കിൽ ഞാൻവരാം”
എ പറ
. അേപ്പാൾ െചന്നയാൾ. “അതുേവണ്ട.
അനുജൻമൂസ്സിെന െകാ െചല്ലണെമന്നാണു് പറഞ്ഞി
രി ന്നതു്. അതിനാൽ അേദ്ദഹം വരുേമ്പാൾ വിവരം
പറഞ്ഞാൽ മതി” എ പറയുകയും ഉടെന അയാൾ
േപാവുകയും െച .
ഇതുേകട്ടേപ്പാൾ പരേമശ്വരൻ മൂസ്സിനു ദുസ്സഹമായ
മനസ്താപമുണ്ടായി. “കഷ്ടം, ഈശ്വരാ! എെന്റ സ്ഥിതി
ഇങ്ങെനയായിേപ്പായേല്ലാ. ശാ ങ്ങൾ അനുജൻ പഠി
ച്ചി ള്ളതിൽ ഒ ം കുറയാെത ഞാനും പഠിച്ചി
്. എങ്കി
ലും എെന്റ അടുക്കൽ ദീനക്കാരാരും വരുന്നില്ല. എെന്ന
ആരും എ ം െകാ േപാകു മില്ല. ഇേപ്പാൾ വന്ന
യാൾതെന്ന ഞാൻ െചേല്ലെണ്ട ം അനുജൻ െചന്നാൽ
മതിെയ മാണേല്ലാ പറഞ്ഞതു്. ഈ കുടുംബത്തിൽ
ജനി ് ഞാൻ ഈ സ്ഥിതിയിൽ എന്തിനാണു് ജീവിച്ചി
രി ന്നതു? ഇങ്ങെന വന്നതു് ഈശ്വാരാനുകൂല്യം ഇല്ലാ
ഞ്ഞി തെന്നയായിരിക്കണമേല്ലാ. അതിനാൽ യഥാശ
ക്തി ഈശ്വരെന േസവിക്കാം” എന്നിങ്ങെന വിചാരി ്
തീർച്ചയാ കയും അടുത്തദിവസംതെന്ന അേദ്ദഹം െപ
രുമന
േക്ഷ ത്തിൽ ഭജനം തുട കയും െച . ആ
ഭജനം വലിയ നിഷ്ഠേയാടുകൂടിയായിരു എ മാ
മല്ല അതേദ്ദഹം ഒരു വ്യാഴവട്ടം (പ
സംവൽസ
രം) മുഴുവനും നിർവിഘ്നമായി നിർവഹി കയും െച .
പ ണ്ടാമെത്ത െകാല്ലത്തിൽ ശാല്യന്നഭക്ഷണം കൂടാ
െതതെന്നയായിരി ഭജനം.
ഭജനം കഴിഞ്ഞേപ്പാേഴ ം അേദ്ദഹത്തിനുണ്ടായി
രുന്ന ചിത്ത മം നിേശ്ശഷം േഭദെപ്പടുകയും ബുദ്ധി ചാ
ണയിൽ േത മിനുക്കിയ രത്നം േപാെല പൂർവ്വാധികം
െതളിയുകയും അേദ്ദഹത്തിെന്റ അടുക്കൽ തിദിനം
േരാഗികൾ സംഖ്യയില്ലാെത വ തുട കയും അേദ്ദഹ
ത്തിെന്റ ചികിത്സകൾ ഒ ം െതറ്റാെത എല്ലാം ശരിയാ
യി ഫലി തുട കയും തന്നിമിത്തം അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ഖ്യാതി േലാകത്തിൽ വ്യാപി കയും െച .
അക്കാല ് എേളട
ൈതക്കാട്ടില്ലത്തിനു സമീ
പംതെന്നയുള്ള ആലക്കാ െചവ്വര മനയ്ക്കെല ഒരു ന
രി തുടയിൽ ഒരുവക െചാറി തുടങ്ങി. ന രി അതു
പരേമശ്വരൻമൂസ്സിെന കാണിച്ചി ്, മൂ ് “ഇതു േകവലം
നിസ്സാരമായ െചാറിയല്ല.
േമണ ഇതു േദഹം മുഴുവ
നും വ്യാപി ം. ഒടുക്കം അപായകരമായിത്തീരുകയും
െച ം.” എ മാ ം പറ
. ചികിത്സ ഒ ം പറ
മില്ല. അതിനാൽ ന രി ദുസ്സഹമായ മനസ്താപമുണ്ടാ
യി. ന രി ഏറ്റവും സുന്ദരനും യൗവനയുക്തനുമായിരു
. അേദ്ദഹം വ്യസനം സഹിക്കവയ്യാെതയായി ്, മൂ ്
ഇ കാരം പറ
െവ ം ചികിത്സെയാ ം പറഞ്ഞി
െല്ല മുള്ള വിവരം പലേരാടും പറ
. അതുേകട്ടവെര
ല്ലാം പറഞ്ഞതു്, “എന്നാലിനി അതിെന റിെച്ചാ ം
വിചാരിക്കാനില്ല. പരേമശ്വരൻമൂ പറഞ്ഞാൽ അെതാ
രിക്കലും െത കയില്ല.” എന്നായിരു . എങ്കിലും ആ
ന രിയുെട േസ്നഹിതനായ മെറ്റാരു ന രി, “അങ്ങെന
തീർച്ചയാേക്കണ്ട. ഈശ്വരൻ വിചാരിച്ചാൽ അസാധ്യ
മായി ് േലാകത്തിൽ യാെതാ മില്ല. അ ് ആദിത്യന
മസ്കാരം തുടങ്ങണം; സുഖം കി ം” എ പറ
. ആ
േസ്നഹിതൻ പറഞ്ഞതിെന ന രി പൂർണ്ണമായി വിശ്വ
സി കയും അടുത്ത ദിവസംതെന്ന ആദിത്യനമസ്കാരം
തുട കയും െച . കഠിനനിഷ്ഠേയാടുകൂടിയാണു് ന രി
ആദിത്യനമസ്കാരം നടത്തിയതു്. ഉദയം മുതൽ കിഴേക്കാ
് ആയിരെത്ത ം ഉച്ചതിരിഞ്ഞാൽ പടിഞ്ഞാ ് ആയി
രെത്ത ം ഇങ്ങെന തിദിനം രണ്ടായിരത്തിപ്പതിനാറു്
നമസ്കാരം വീതമായിരു പതിവു്. ഉച്ചയാകുേമ്പാൾ
മൂഴക്കരി വ ് ആദിത്യനു നിേവദിച്ചി ് ആ േചാറു് ഉ കൂ
ടാെത ഭക്ഷി ം. പിെന്ന െവള്ളം കുടി കേപാലും െച
യ്കയുമില്ല. അങ്ങെനയായിരു അേദ്ദഹത്തിെന്റ പതി
വു്. ഇങ്ങെന നാൽപെത്താ ദിവസം കഴിഞ്ഞേപ്പാ
േഴ ം ന രിയുെട േദഹം കരിക്കട്ടേപാെല കറു ക
യും കറുത്തതായ ആ ഒരടു െതാലി േദഹത്തിൽനി
െപാളി
േപാവുകയും അേതാടുകൂടി അേദ്ദഹത്തിെന്റ
െചാറി നിേശ്ശഷം േപാവുകയും അേപ്പാൾ േദഹത്തിെന്റ
നിറം സ്വർണ്ണസദൃശമായിത്തീരുകയും അേദ്ദഹം പൂർവാ
ധികം സുന്ദരനായി ഭവി കയും െച . ന രി സ്വ
സ്ഥശരീരനായിത്തീർന്നതിെന്റ േശഷം അേദ്ദഹം ആ
വിവരം മൂസ്സിേനാടു് പറ
. അേപ്പാൾ മൂ ് “ ഞാൻ
ഈശ്വരനല്ല. മരു േസവിച്ചാൽ സാധ്യങ്ങളായി ള്ള
േരാഗങ്ങൾ മാ േമ േഭദെപ്പടുകയു . ഈശ്വരെന േസ
വിച്ചാൽ അസാധ്യേരാഗങ്ങളും േഭദെപ്പടും. ഈശ്വരൻ
സർവ്വശക്തനാണു്. അവിേട ് അസാധ്യമായി ള്ളതു്
ഒ മില്ല. ഇെതാെക്ക വിചാരിച്ചാണു് ഞാന ് ചികി
ത്സ വല്ലതും പറഞ്ഞിരു െവങ്കിൽ അ ് അതു് െച
കയല്ലാെത ആദിത്യനമസ്കാരം തുട കയില്ലായിരു
എ ള്ളതു് തീർച്ചയാണേല്ലാ. ചികിത്സ വല്ലതും െചയ്തി
രു െവങ്കിൽ ദീനം േഭദമാകാെത അ ് ഇതിനുമു ്
മരി മായിരു . അതിനിടയാകാെത ഇേപ്പാൾ സു
ഖമായേല്ലാ. സേന്താഷമായി” എന്നാണു് മറുപടി പറ
ഞ്ഞതു്. ആ ന രി പിെന്നയും വളെരക്കാലം സസുഖം
ജീവിച്ചിരു .
പരേമശ്വരൻമൂ െപരുമന ് േക്ഷ ത്തിെല
ഭജനം കാലംകൂടിയ കാല തെന്ന ഗുരുവായൂർേക്ഷ
ത്തിൽ തിങ്ങൾഭജനം തുടങ്ങി. ഒരിക്കൽ അേദ്ദഹം
ഗുരുവായൂർ ് േപായേപ്പാൾ മേധ്യമാർഗം മൂന്നാളുകെള
മാലകളണിയി വാദ്യേഘാഷേത്താടുകൂടി െകാ േപാ
കുന്നതു് ക ്. അവരിൽ ഒരുവൻ ഈഴവനും ര േപർ
മുഹമ്മദീയരുമായിരു . അവെര പുന ർരാജവിെന്റ
വിധി കാരം തൂക്കിെക്കാല്ലാൻ െകാ േപാവുകയാ
െണ ് അവരുെട കൂെടയുണ്ടായിരുന്ന ചില ഉേദ്യാഗ
സ്ഥന്മാർ പറഞ്ഞറിയുകയാൽ മൂ ്, “ഈ ഈഴവെന
െകാ േപാകണെമന്നില്ല”എ പറ
. രാജകൽ
പന നടത്താെതയിരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലായ്കയാൽ
ആ ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാർ മൂസ്സിെന്റ വാക്കിെന വകവയ്ക്കാെത
അവെര മൂ േപെരയും െകാല സ്ഥലേത്ത തെന്ന
െകാ േപായി. കഴുമരങ്ങൾ നാട്ടിയിരുന്നതു് ഒരു
പുഴയുെട വക്കത്തായിരു . കഴുേവറ്റാനുള്ള കുറ്റക്കാെര
കഴുവിലിടുന്നതിനു് മുൻപായി അവർെക്കെന്തങ്കിലും
ആ ഹമുേണ്ടാ എ േചാദി കയും നിവൃത്തിയുള്ള
െതല്ലാം സാധിപ്പി കയും പതിവായിരുന്നതിനാൽ
അ കാരം ആ ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാർ ഈ കുറ്റക്കാേരാടും
േചാദി . അവരിൽ ര േപർ ആ ഹെമാ മിെല്ല
പറ
. ആ ഈഴവൻ, “ഈ പുഴവക്ക നിൽ ന്ന
െതങ്ങിേന്മൽക്കയറി ഒരു കരി ് പറി ് അവിെടയി
രു തെന്ന അതു കുടിച്ചാൽ െകാള്ളാെമ മാ ം
ഒരാ ഹമു ്” എ പറയുകയും ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാർ
അതു് സമ്മതി കയും െച . അവൻ െതങ്ങിേന്മൽ
കയറിയാൽ താെഴയിറങ്ങാെത ഓടിക്കളയാനും മ ം
സാധി കയില്ലേല്ലാ എ വിചാരിച്ചാണു് ആ ഉേദ്യാ
ഗസ്ഥന്മാർ അനുവദിച്ചതു്. അനുവാദം കിട്ടിയ ക്ഷണ
ത്തിൽ ഈഴവൻ ഒരായുധവും െകാ ് െതങ്ങിേന്മൽ
കയറി ഒരു കരി ് പറിെച്ചടു ് അവിെട ഇരു
െകാ തെന്ന അതു് െചത്തി ള കുടി . പിെന്ന
മന്ദംമന്ദം കീേഴ്പാ ് ഇറങ്ങി ടങ്ങി. െതങ്ങിെന്റ മദ്ധ്യ
ത്തിങ്കലായേപ്പാൾ അവൻ പുഴയിേല ് ചാടുകയും
നീന്തി മറുകരയിൽ കയറി രക്ഷ ാപി കയും െച .
ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാർ േശഷമുണ്ടായിരുന്ന ര േപെരയും
തൂക്കിെക്കാന്ന വിവരം രാജാവിെന്റ അടുക്കൽ അറിയിച്ച
കൂട്ടത്തിൽ ഈഴവൻ ഓടിേപ്പായ്ക്കള
െവ ം അവ
െന െകാ േപാകണെമന്നിെല്ല വഴി വ തെന്ന
പരേമശ്വരൻ മൂ ് പറ
െവ ംകൂടി അറിയി .
ഉടെന കൽപന കാരം അേന്വഷണം നട കയും
മൂ ഗുരുവായൂരുെണ്ട ് അറിയുകയും അേദ്ദഹെത്ത വി
ളി െകാ വ രാജസന്നിധിയിൽ ഹാജരാ കയും
െച . അേപ്പാൾ രാജാവു്, “ആ ഈഴവെന െകാല്ലാൻ
െകാ േപായേപ്പാൾ ‘െകാ േപാകണെമന്നില്ല’ എ
പറഞ്ഞെത െകാണ്ടാണു്?”
മൂ ്: അവെന മരണലക്ഷണം ബാധിച്ചിരുന്നില്ല.
അതിനാൽ െകാ േപായാലും െകാല്ലാൻ സാധി
ക്കയില്ലേല്ലാ എ വിചാരിച്ചാണു്.
രാജാവു്: ആെട്ട, എന്നാൽ ഞാെന
യാേമാ?

മരി

െമ

പറ

മൂ ്: പറയാം. എങ്കിലും അതറിയുന്നെതന്തിനാണു്?
രാജാവു്: വിേശഷി കാര്യെമാ മുണ്ടായിട്ടല്ല. മുൻകൂ
ട്ടി അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ യഥാവസരം വല്ല സൽ
ക്കർമ്മങ്ങളും െചയ്യാമേല്ലാ എ മാ ം വിചാരി
ച്ചാണു്.
മൂ ്: മരണം എെന്നങ്കിലും ഉണ്ടാകുെമ തീർച്ചയാണ
േല്ലാ. അതുെകാ ് സൽക്കർമ്മങ്ങൾ എേപ്പാഴും
െചയ്യാം. അതു മരണദിവസമറിഞ്ഞിേട്ട ആകാവൂ
എന്നില്ലേല്ലാ. അവിടു മരി ന്നതിെന്റ തേല
ദിവസം ഞാനിവിെട വരും. ഞാൻ വന്നാൽ പി
േറ്റദിവസം അവിടു മരി കയും െച ം.
ഇ യും പറഞ്ഞി ് ഉടെനതെന്ന മൂ േപായി. പി
െന്ന അെഞ്ച െകാല്ലം കഴിഞ്ഞതിെന്റ േശഷം ഒരു ദിവ
സം ൈവകുേന്നരം മൂ ് പുന്ന ർ േകാട്ടയിെലത്തി. പി
േറ്റദിവസം രാജാവിെന്റ തിരുനാളായിരു . അതിെന്റ
ബഹളംെകാ ം മ ം മൂ ് അ രാജാവിെന കണ്ടി
ല്ല. അത്താഴം കഴി ് മൂ ് അവിെട ഒരു സ്ഥല ് കി
ട റങ്ങി. പിേറ്റദിവസം രാവിെല കുളിയും നിത്യകർ
മ്മാനുഷ്ഠാനാദികളും കഴി ് ന രിമാരുെട കൂട്ടത്തിൽ
േപായിരു ് ഊണുകഴി . മൂ ് എല്ലാവെരയുംകാൾ
മുൻപു് ഊണുകഴി ക്ഷണത്തിൽ ൈകകഴുകി രാജസ
ന്നിധിയിേല േപായി. അവിെടെച്ചന്നേപ്പാൾ രാജാവു്
ഉണ്ണാനിരി കയായിരു . രാജാവിനു ഉറൈത്തരു വി
ളമ്പിയ സമയത്താണു് മൂ ് അവിെടെയത്തിയതു്. ഉറ
ൈത്തരുകൂട്ടി ഒരുരുള ഉണ്ടേപ്പാൾ രാജാവു്, “എേന്താ,
തല തിരിയു െവ േതാ
വേല്ലാ” എ പറയുക
യും ര കവിൾ ഛർദ്ദി യും െച . ഉടെന മൂ ് അടു
ക്കലുണ്ടായിരുന്ന ഇളയരാജാക്കന്മാേരാടു “ക്ഷണത്തിൽ
പിടിെച്ചടു
മാറ്റിക്കിടത്തണം. പു ം മണലും വിരിച്ച
നില കിടത്തിയാൽ മതി” എ പറ
. അവർ
അ കാരം െച കയും അേപ്പാേഴ ം മൂ ് പുറത്തിറ
ങ്ങിേപ്പാകുകയും ഉടെന രാജാവു മരി കയും െച .
മുൻകാലങ്ങളിൽ െപരുമനത്തടു ള്ള പനണ്യ
േക്ഷ ത്തിൽ ആ േതാറും ഓ
(മുറജപംേപാെല
ഒരടിയന്തരം) പതിവുണ്ടായിരു . അതു് ഓേരാ ദിവസ
വും ഓേരാരുത്തരുെട വകയായി നട കയാണു് പതി
വു്. ഓേരാരുത്തരും “എെന്റ േപർ ള്ളതു് അധികം േക
മമാക്കണം, എെന്റ േപർ ള്ളതു് അധികം േകമമാക്ക
ണം” എ ള്ള വിചാരേത്താടുകൂടി മത്സരിച്ചാണു് അതു
നടത്തിയിരുന്നതു്. ഓ ട്ടിനു പകൽ നല്ല ഭംഗിയായി
ള്ള ഒരു ഊണിെന്റ വട്ടം മാ േമ പതിവു . സദ്യയുെട
േകമത്തെമല്ലാം രാ ിയിലാണു്. പഞ്ചസാരപ്പായസം
എടു
*വിലക്കിയാൽേപ്പാരാ ര ം മൂ ം വാർ ് നിറ
് േശഷി കിടക്കണം എന്നാണു് ഓേരാരുത്തരുെടയും
വിചാരം. പഞ്ചസാരപ്പായസം ആർ ം േവണ്ടാെതയാ
യി ് അധികം കിട ന്നതിെന്റ കണ ് േനാക്കിയിട്ടാ
ണു് ആരുെട േപർ ള്ള ഓ ട്ടാണു് അധികം േകമമാ
യെത തീർച്ചയാ ക. ഇ കാരമുള്ള ഓ
് ഒരു
െകാല്ലം നട െകാണ്ടിരിന്നേപ്പാൾ ഒരു ദിവസം ഉച്ച ്
ഊണുകഴി
് ‘പേഴടം’ എ ് ഇല്ലേപ്പരായ ഒരു ന
രി കുള രയിൽേപായി കിട ് ഉറങ്ങി. ആ സമയ ്
പരേമശ്വരൻ മൂ ം അവിെട അകസ്മാൽ െച േചർ .
മൂ ം കാലും മുഖവും കഴുകുന്നതിേനാ മേറ്റാ ആയി കുള
ത്തിൽ െചന്നിറങ്ങി േനാക്കിയേപ്പാൾ ഒരു കൂർക്കംവലി
േക ് “ആ കൂർക്കം വലി ന്നതാരാണു്?” എ കര
നിന്നിരുന്ന ചില ന രിമാേരാടു േചാദി . അേപ്പാൾ
അവർ “പേഴടമാണു്” എ മറുപടി പറ
. ഉടെന
മൂ ് “അേദ്ദഹെത്ത ക്ഷണത്തിൽ വിളി ണർത്തി അേദ്ദ
ഹത്തിെന്റ ഇല്ലേത്ത പറഞ്ഞയയ്ക്കണം” എ പറയു
കയും ആ ന രിമാർ അ കാരം െച കയും അേദ്ദഹം
ഇല്ലെത്തത്തീ ര നാഴിക കഴിയുന്നതിനു മു മരി
കയും െച . പനണ്യ
േക്ഷ ത്തിൽനി പേഴട
ത്തില്ലേത്ത ് ഏകേദശം നാലു നാഴികേയ ദൂരമു .
ഇങ്ങെന പരേമശ്വരൻമൂസ്സിെന്റ ദിവ്യത്വങ്ങൾ ഇനി
യും വളെര പറയാനു ്. ഇ യും പറഞ്ഞതുെകാ ത
െന്ന അേദ്ദഹം ഒരസാമാന്യനായിരു െവ സ്പഷ്ടമാകു
ണ്ടേല്ലാ. അതിനാൽ ഇനി അധികം വിസ്തരിക്കണ
െമ വിചാരി ന്നില്ല.
ഈ പരേമശ്വരമൂസ്സിനു നാരായണൻ എ േപരായി
ഒരു പു ൻ മാ േമ ഉണ്ടായിരു
. ആ നാരയാണൻ
മൂ ം ഒരു നല്ല ൈവദ്യനായിരു . എങ്കിലും അേദ്ദഹ
െത്ത റി ് അധികെമാ ം േകട്ടിട്ടില്ല. േകട്ടി ള്ള ഒ
ര സംഗതികൾ മാ ം താെഴപ്പറ
െകാ
.

െകാച്ചി ദിവാനായിരുന്ന ശങ്കരവാര്യരുെട പു നും
സിദ്ധനുമായിരുന്ന േതാട്ടയ്ക്കാ ശ ണ്ണിേമനവനു ബാ
ല്യത്തിൽ സഹിക്കവയ്യാത്ത വിധത്തിൽ വയറ്റിൽ ഒരു
േവദനയുണ്ടായി. അേനകം ൈവദ്യന്മാർ പഠിച്ച വിദ്യക
െളല്ലാം േയാഗി േനാക്കീ ം ആ േവദന േഭദമാക്കാൻ
കഴിഞ്ഞില്ല. ഒടുക്കം ശങ്കരവാര്യർ ദിവാൻജി ആളയ
നാരായണൻ മൂസ്സിെന വരുത്തി വിവരെമല്ലാം പറ
.
ഉടെന മൂ ് ഒരു െപാടി കുറി െകാടു . ആ െപാ
ടിയുണ്ടാക്കി മൂ േനരം േസവിച്ചേപ്പാൾ കുട്ടി നല്ല സു
ഖമായി. വയറ്റിൽ ആ േവദന ശ ണ്ണിേമനവനു പിെന്ന
ഒരിക്കലുമുണ്ടായിട്ടില്ല. ഈ ചികിത്സ കഴിഞ്ഞതിേനാടു
കൂടി ദിവാൻജി നാരായണൻമൂസ്സിെന റി വളെര
ബഹുമാനവും േസ്നഹവുമുണ്ടായിത്തീർ .
ഇങ്ങെനയിരുന്ന കാല ് 1022-ആമാ ് നാടുനീ
ങ്ങിയ തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവു് തിരുമനസ്സിേല ്
ഒരു ശീലായ്മ (അസുഖം) ഉണ്ടാവുകയും ചില ൈവദ്യന്മാർ
ചികിത്സിച്ചി ് അതു േഭദമാകാെതയിരി കയും െചയ്ത
വിവരമറി
ശങ്കരവാര്യർ ദിവാൻജി എഴുതിയയ ്
അനുവാദം വരുത്തി നാരായണൻമൂസ്സിെന തിരുവനന്ത
പുരേത്തക്കയ . ൈവദ്യന്മാർ െചന്നാൽ േരാഗവിവരം
േചാദി കേയാ െതാ േനാക്കി അറിയുകേയാ െച കൂ
ടാെയ ം േനാക്കിക്ക ് േരാഗമറി
ചികിത്സിക്ക
ണെമ മായിരു തിരുമന െകാ ് നിശ്ചയിച്ചിരു
ന്നതു്. ആ വിവരം ശങ്കരവാര്യർ ദിവാൻജി പറഞ്ഞിരു
ന്നതുെകാ ് മൂ ് തിരുമുൻപിൽ െചന്നി ് ഏകേദശം
ഒരുമണി ർ േനരം ഒ ം സംസാരിക്കാെത േനാക്കി
െക്കാ നി . അനന്തരം ചികിത്സ നിശ്ചയി കയും
െച . ആ ചികിത്സെകാ ശീലായ്മ മിക്കവാറും േഭദ
മാവുകയും െച . അേപ്പാേഴ ം മൂസ്സിെന്റ സീമന്തപു
നു വിവാഹം നിശ്ചയിച്ചിരി ന്നതായി ഇല്ല നി ്
എഴു ് െച കയാൽ അേദ്ദഹത്തിനു് ഉടെന മടങ്ങി
േപ്പാേകണ്ടതായി വ . ആ വിവരം തിരുമനസ്സറിയി
ച്ചേപ്പാൾ തിരുമന െകാ ് മൂസ്സിനു് അേനകം സമ്മാ
നങ്ങൾ കല്പി െകാടു
സേന്താഷിപ്പിച്ചയ . ഗംഭീരാ
ശയനായിരുന്ന ആ തിരുമനസ്സിെല തൃൈക്കയിൽനി
സമ്മാനങ്ങൾ ലഭി കെയ ള്ളതു് സാമാന്യക്കാർ ്
സാദ്ധ്യമല്ലായിരു .
ഈ നാരായണൻമൂസ്സിനു നാലു് പു ന്മാരുണ്ടായി
രു . അവരിൽ ഒന്നാമനും രണ്ടാമനും വിവാഹം കഴി
ച്ചി ് സന്തതി ഉണ്ടാകുന്നതിനു് മുൻപുതെന്ന മരി േപാ
യി. പിെന്ന മൂന്നാമനായ നീലകണ്ഠൻമൂ േവളികഴി
ച്ചതിലുണ്ടായ സന്താനങ്ങളാണു് ഇേപ്പാൾ സിദ്ധന്മാ
രായിരി ന്ന നാരായണൻമൂ ം ദിവാകരൻമൂ ം. നീ
ലകണ്ഠൻമൂ ം ൈവദ്യശാ ം േവണ്ടതുേപാെല പഠിച്ചി
രു . എങ്കിലും അേദ്ദഹത്തിെന്റ പരി മം മുഴുവനും
കുടുംബകാര്യങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചായിരു . േരാഗികൾ
വന്നാൽ ചികിത്സ നിശ്ചയി ് പറഞ്ഞ കയും ആെര
ങ്കിലും ആവശ്യെപ്പട്ടാൽ േരാഗികെള െച കാണുകയും
മ ം െചയ്തിരുന്നതു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ അനുജനായ ഇട്ടീ
രിമൂസായിരു .
ഇട്ടീരിമൂ കുട്ടേഞ്ചരി അപ്പൻ (വാസുേദവൻ) മൂസ്സി
െന്റ അടുക്കലാണു് ൈവദ്യശാ ം അഭ്യസിച്ചതു്. ശാ ാ
ഭ്യാസാനന്തരം അേദ്ദഹം കുറ കാലം സ്വഗൃഹത്തിൽ
തെന്ന താമസി ചികിത്സകൾ നടത്തിെക്കാണ്ടിരു .
അതിനിട ് അേദ്ദഹം മൂകാംബികാേക്ഷ ത്തിൽേപ്പാ
യി പ
ദിവസെത്ത ഭജനം അതിനിഷ്ഠേയാടുകൂടി
നിർവിഘ്നം നിർവഹി വരികയും അക്കാലം മുതൽ ്
ഇട്ടീരിമൂസ്സിെന്റ ചികിത്സ ് ഫലസിദ്ധിയും ചാരവും
പൂർവാധികം വർദ്ധി കയും െച .
അങ്ങെനയിരുന്ന കാല
കുറുവട്ടവണാമനയ്ക്കൽ
മകൻരണ്ടാമൻ ന രിപ്പാട്ടിേല വാതസംബന്ധമായ
ഒരു ദീനമാരംഭി . പല ൈവദ്യന്മാർ പഠിച്ച പണിെയ
ല്ലാം േയാഗി േനാക്കീ ം ആ ദീനം േഭദമാക്കാൻ
കഴിഞ്ഞില്ല. ഒടുക്കം ഇട്ടീരിമൂസ്സിെന െകാ േപായി
േരാഗിെയ കാണി കയും,അേദ്ദഹം ഏതാനും ദിവസ
െത്ത ചികിത്സെകാ ് ആ ദീനം നി യാസം േഭദെപ്പ
ടു കയും െച . വാതസംബന്ധങ്ങളായ േരാഗങ്ങൾ
സാധാരണ ൈവദ്യന്മാർ േഭദെപ്പടു ന്നതു ൈതല
േയാഗങ്ങൾ െകാണ്ടാണേല്ലാ. എന്നാൽ ഇട്ടീരിമൂ ് ഈ
ദീനം േഭദെപ്പടുത്തിയതു് യാെതാരു വിധത്തിലും എണ്ണ
ഉപേയാഗിക്കാെതയാണു്. ഇെതാര തമാണേല്ലാ.
ഒരിക്കൽ ഇട്ടീരിമൂ ് കരുവ ർ േറാഡിൽ ടി
േപായേപ്പാൾ നാസാർശ (മൂക്കിൽ ദശ വ പുറേത്ത
തള്ളീ )ള്ള ഒരു േരാഗിെയ യാദൃശ്ചികമായി കാണാ
നിടയായി. ആരും ആവശ്യെപ്പടാെതതെന്ന മൂ ് സ്വയ
േമവ അവെന വിളി േരാഗസ്ഥിതിെയല്ലാം േചാദി
കയും അവെന്റ വാക്കിൽനി ് ഒരഗതിയാെണ ം പല
ൈവദ്യന്മാർ ചികിത്സിച്ചി ം ആ േരാഗം േഭദമാക്കാൻ
കഴിഞ്ഞിെല്ല ം മനസ്സിലാ കയും െച . ഉടെന മൂ ്
അവെന വിളി ് അവിെടയുള്ള പാലത്തിെന്റ ചുവട്ടിൽ
െകാ േപായി അവെന്റ നാസാർശ പറി കള
്,
പുഴയിൽ കുളിപ്പി സുഖെപ്പടുത്തിപ്പറഞ്ഞയ .
ഇതിൽനി മൂസ്സിനുണ്ടായിരുന്ന ദീനദായാലുത്വം,
പേരാപകാരതൽപരത, തിഫേലച്ഛയില്ലായ്ക, ചികി
ത്സാ ൈനപുണ്യം മുതലായ ഗുണങ്ങൾ സ്പഷ്ടമാണേല്ലാ.
ഈ അ തകർമ്മേത്താടു കൂടി ഇട്ടീരിമൂസ്സിെന്റ സി
ദ്ധി ശതഗുണീഭവി . അക്കാല
െകാല്ലം 1063-ൽ
തീെപ്പട്ട െകാച്ചി വലിയ ത രാൻ തിരുമനസ്സിെല ഭാ
ഗിേനയിയായ ഒരു െകാ ത രാട്ടി ് ഒരു ശീലായ്മ
തുട കയും പല ൈവദ്യന്മാർ ചികിത്സിച്ചി ം േഭദമാകാ
തിരി കയും െച കയാൽ തിരുമനസ്സിെല േസവകനും
ഇട്ടീരിമൂസ്സിെന്റ േസ്നഹിതനുമായിരുന്ന െചറുവ രുന
രി “ഇട്ടീരിമൂസ്സിെന വരുത്തി ചികിത്സിപ്പിച്ചാൽ ഈ
ദീനം േഭദമാകും” എ തിരുമനസ്സറിയി . തിരുമന
െകാ ് അതു പൂർണ്ണമായി വിശ്വസി . ഉടെന ആള
യ മൂസ്സിെന വരുത്തി േരാഗിണിെയ കാണി കയും
അേദ്ദഹം ചികിത്സി െകാ ത രാട്ടിയുെട ശീലായ്മ
അചിേരണ േഭദെപ്പടു കയും െച . തിരുമന െകാ
് സേന്താഷി ് മൂസ്സിനു് തിമാസം പ
രൂപ ശമ്പ
ളം പതി െകാടു ്. എ മാ മല്ല മൂ ് തൃ ണി
െറത്തെന്ന സ്ഥിരമായി താമസിക്കണെമ ് കല്പി ക
യും അതിേല േകാട്ടയ്ക്കക
തെന്ന േത്യകെമാരു
മഠം പണിയി െകാടു കയും മൂസ്സിനു ശമ്പളത്തിനു പു
റേമ ഭക്ഷണാദികളായ സകല െചലവുകളും േകാവില
കം വകയിൽനി നടത്തിെക്കാണ്ടിരി കയും െച .
അക്കാലം മുതൽ ഇട്ടിരിമൂ േകാവിലകം ൈവദ്യനായി
വളെരക്കാലം തൃ ണി െറത്തെന്ന താമസി .
ഒരു ദിവസം േകാവിലക
മുറ്റമടി വാരിെക്കാ
നിന്ന ഒരു ീെയ കണ്ടി ് മൂ ് അവെര വിളി ്, അവർ
ക്ഷണത്തിൽ അവരുെട വീട്ടിേല േപാകണെമ പറ
. ആ ീ അതനുസരിക്കായ്കയാൽ മൂ ് വിവരം
ഉടെന തിരുമനസ്സറിയി കയും കൽപന കാരം ചില
േശവുകക്കാർ െച ് അവെര അവരുെട വീട്ടിേല പറ
ഞ്ഞയ കയും വീട്ടിെലത്തീ ര നാഴിക കഴിയുന്നതി
നു മുൻപു് ആ ീ മരി കയും െച .
ഒരിക്കൽ പാലിയ ് ഒരമ്മ ് ഒരു ദീനമുണ്ടായി.
ആദ്യം െതാണ്ടയിൽ സ്വൽപമായ ഒരു േവദനയുണ്ടാവു
കയാണു് െചയ്തതു്. അതു േമണ വർദ്ധി ് െവള്ളംേപാ
ലുമിറക്കാൻ പാടില്ലാത്ത വിധത്തിൽ ദുസ്സഹമായിത്തീർ
. ഭക്ഷണമില്ലാെതയായേപ്പാൾ ആ അമ്മ ഏറ്റവും
ക്ഷീണി കയും പട്ടിണി കിട തെന്ന മരി െമ ള്ള
സ്ഥിതിയിലാവുകയും െച . പല നാ ൈവദ്യന്മാരും
ചില ഇം ീഷു ൈവദ്യന്മാരും പലതും െച േനാക്കീ ം
യാെതാരു ഫലവുമുണ്ടായില്ല. ഇം ീഷു ൈവദ്യന്മാർ പീ
ച്ചാ ഴൽവ മലദ്വാരത്തിൽ ടി പാൽ അക
കട
ത്തി ഏകേദശം ഒരു മാസംവെര ാണരക്ഷ െച െകാ
ണ്ടിരു . ഒടുക്കം അതും അസാദ്ധ്യെമ േതാ ക
യാൽ അവരും ഉേപക്ഷി പിന്മാറി. ഇ യുമായതിെന്റ
േശഷം പാലിയത്തച്ചൻ ഇട്ടീരിമൂസ്സിെന െകാ വരാനാ
യി തൃ ണി റ ് ആളയ . അച്ചെന്റ ആൾ െച ക
യാൽ മൂ ് വിവരം തിരുമനസ്സറിയി ് അനുവാദം വാ
ങ്ങിെക്കാ ് േപായി പാലിയെത്തത്തി. ഉടെന അച്ഛൻ
േരാഗിണിെയ കാണി വിവരെമല്ലാം പറ
. മൂ ്
ര ദിവസെത്ത ചികിത്സെകാ ് ആ ദീനം േഭദമാ
കയും ആ അമ്മ യഥാപൂർവ്വം ഭക്ഷണം കഴി തുട ക
യും െച . ആ ദീനം ആ അമ്മ പിെന്ന ഒരിക്കലും
ഉണ്ടായി മില്ല.
ഒരിക്കൽ ഒരു തലേവദനക്കാരൻ മൂസ്സിെന്റ അടുക്കൽ
െച ് തനി സഹിക്കവയ്യാെതയുള്ള ഒരു തലേവദന
തുടങ്ങീ വളെരക്കാലമാെയ ം പല ൈവദ്യന്മാർ ചി
കിത്സിച്ചി ം ഒരു േഭദവുമുണ്ടായിട്ടിെല്ല ം എണ്ണ കാച്ചി
േത്തച്ചി ് ഒെരണ്ണയും പിടി ന്നിെല്ല ം പറ
. മൂ ്
അല്പം ആേലാചിച്ചി ് ആഴ്ച മുറ ് പതിവായി ആവണ
െക്കണ്ണ േത കുളിക്കാൻ പറയുകയും അങ്ങെന െചയ്തി ്
ആ മനുഷ്യെന്റ തലേവദന മാറിേപ്പാവുകയും െച .
ഇങ്ങെന ഇട്ടീരിമൂസ്സിെന്റ ചികിത്സാസാമർത്ഥ്യെത്ത
യും അ തകർമ്മങ്ങെളയും പറ്റി പറയുകയാെണങ്കിൽ
ഇനിയും വളെരയു ്. വിസ്തരഭയത്താൽ അതിനായി
നിയുന്നില്ല. മൂസ്സിെന്റ ചികിത്സാൈനപുണ്യെത്ത
റി ് സേന്താഷി വലിയ ത രാൻ തിരുമന െകാ
് അേദ്ദഹത്തിെന്റ ശമ്പളം ര
ാവശ്യം അ വീ
തംകൂട്ടി ഇരുപതു രൂപയാക്കി.
ആ വലിയ ത രാൻ തിരുമന െകാ ് 1063-ആ
മാ ് തീെപ്പ േപാെയങ്കിലും പിന്നീടു നാടുവാണിരുന്ന
(1071-ൽ തീെപ്പട്ട) വലിയ ത രാൻ തിരുമന െകാ
മൂസ്സിെന വിട്ടയയ്ക്കാെത യഥാപൂർവം തൃ ണി
െറത്തെന്ന താമസിപ്പിച്ചിരു . അങ്ങെന ഇട്ടീരിമൂ ്
ഏകേദശം മുപ്പത്തിര ് െകാല്ലേത്താളം അവിെട താമ
സി .അേപ്പാേഴ ം നീലകണ്ഠൻമൂ കാലധർമ്മെത്ത
ാപി കയും ഇട്ടീരിമൂസ്സിനു തറവാട്ടിൽ മൂ സിദ്ധി
കയും വലിയ ത രാൻ തിരുമന െകാ ് തീെപ്പ
േപാവുകയും െച കയാൽ അേദ്ദഹം അവിെട അധിക
കാലം താമസിച്ചില്ല.
അേദ്ദഹം വളെരക്കാലമായി ആ ഹിച്ചിരുന്ന േസതു
സ്നാനം ഉടെന നടത്തണെമ ് നിശ്ചയി ് 1073-ആമാ
് ധനുമാസമാദ്യം സ്വേദശ നി പുറെപ്പ . അേദ്ദ
ഹം സ്വശിഷ്യനായ ഒരു ന രിേയയും ര പരേദശ
ാഹ്മണേരയും കൂെടെക്കാ േപായിരു . അന്യേദ
ശങ്ങളിെല ഭക്ഷണം പിടിക്കായ്കയാേലാ എേന്താ തൃശ്ശി
നാപ്പള്ളിയിെലത്തിയേപ്പാേഴ ം മൂസ്സിനു സ്വല്പമായി
ഒരതിസാരം ആരംഭി കയും മധുരയിെലത്തിയേപ്പാേഴ
ം അതു വർദ്ധി ് യാ തുടരാൻ നിവൃത്തിയില്ലാെത
യായിത്തീരുകയും െച . പിെന്ന കുറ ദിവസം അവി
െട താമസി . ൈകവശമുണ്ടായിരുന്ന ചില ഗുളികകളും
മ ം േസവി െവങ്കിലും േമണ ദീനം വർദ്ധി കയാ
ണു് െചയ്തതു്. “ജീവനാശമടുെത്താരു േരാഗി ദിവ്യ
െമന്നാലുമൗഷധം പ േമാ?” ആ ധനുമാസം 13-ആം
തീയ്യതി കാല ് ഒമ്പതുമണി ് ആ മഹാൈവദ്യൻ
പരേലാകെത്ത ാപി . മരി ന്നതിനു് സ്വല്പം മുൻപു്
മൂ ് അടുക്കൽ ശു ഷി െകാണ്ടിരുന്ന സ്വശിഷ്യനായ
ന രിേയാടു്, “പുണ്യാഹത്തിനു് ഈ ദിക്കിൽ ന രിമാ
െര കി ന്ന കാര്യം അസാദ്ധ്യമാണു്. അതിനാൽ ശവ
ദ്ധമാകാെതയിരിക്കാൻ കരുതിെക്കാള്ളണം”എ പറ
യുകയും മരിക്കാറായേപ്പാൾ സ്വയേമവ െമത്തയിൽനി
് മാറി െതേക്കാ തലയായി നില
കിട കയും
െച വേ .
എേളട
ൈതക്കാട്ടില്ല ് ഇേപ്പാൾ ഉള്ള മൂസ്സന്മാ
രും നല്ല ൈവദ്യന്മാരാെണ ള്ള േപരു സമ്പാദിച്ചി ള്ള
വരാണു്. ആ കുടുംബക്കാരുെട സിദ്ധി േമലും വർദ്ധി
െകാണ്ടിരി വാൻ സർേവ്വശ്വരൻ സദയം സഹായി
ക്കെട്ട.
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ൈക ഴത്തമ്പാൻ
ൈവദ്യം, മ വാദം, േജ്യാതിഷം, ഇ ജാലം മുതലായ
വിദ്യകളിൽ അദ്വിതീയനായിരുന്ന ൈക ഴത്തമ്പാെന
റി ് േകട്ടിട്ടില്ലാത്തവർ ആയി മലയാളത്തിൽ അധി
കം േപരുണ്ടായിരി െമ േതാ ന്നില്ല. എങ്കിലും
ന െട മലയാളരാജ്യ ് മു ണ്ടായിരുന്ന അേനകം
മഹാന്മാരുെട കഥകൾ ഇേപ്പാൾ വി തിപഥത്തില
കെപ്പ േപായിരി ന്നേപാെല ഈ മഹാെന്റ ചരി
വും കാലാന്തരത്തിൽ േപാേയ്പാേയക്കാവുന്നതുെകാ ്
അങ്ങെന വരാതിരിക്കാനായി അേദ്ദഹെത്ത റി ് േക
ട്ടി ള്ള ചില സംഗതികൾ ചുവെട സ്താവി െകാ
.

ൈക ഴത്തമ്പാെന്റ ഓമനേപ്പരു ‘കു ’ എന്നായിരു
ന്നതിനാൽ അേദ്ദഹെത്ത ചിലർ ‘കു ത്തമ്പാെന’ ം
പറഞ്ഞിരു . അേദ്ദഹത്തിനു അേനകം വിദ്യകളിൽ
ൈവദഗ്ദ്ധ്യമുണ്ടായിരു ് എ ് മുൻപു് പറഞ്ഞി ണ്ട
േല്ലാ. അവയിൽ ഇേദ്ദഹം ഇ ജാലം, മേഹ ജാലം
മുതലായവ ഹിച്ചതു് വലിയ ഐ ജാലികെന ്
സു സിദ്ധനായിരുന്ന വട്ടപ്പറമ്പിൽ വലിയത്താെന്റ അടു
ക്കൽനിന്നാണു്. േകാട്ടയ ് രാജാവിെന്റ ശിഷ്യനും
തിരുവതാംകൂർ അശ്വതിതിരുനാൾ തിരുമനസ്സിെല
ഗുരുവും വലിയ ഐ ജാലികനും ആയിരുന്ന ‘പീതാം
ബരയ്യൻ’ എന്ന പാരേദശിക ാഹ്മണെനയും പത്മതീർ
ത്ഥത്തിൽ െവള്ളത്തിനു് മീെത കച്ചവടസ്സാമാനങ്ങൾ
നിരത്തി കച്ചവടം നടത്തിയ മേഹ ജാലക്കാരായ
പട്ടാണികെളയും െവള്ളത്തിൽ മുക്കിയും മ ം േതാല്പി
് തിരുവനന്തപുര നിേന്നാടിച്ച മഹാനായിരുന്ന
വലിയത്താെന്റ ശിഷ്യനായിരു െവങ്കിലും തമ്പാൻ
തിരിയിൽനി ം െകാളുത്തിയ പന്തം േപാെല േമാടിവി
ദ്യയിൽ ഗുരുവിേനക്കാളധികം േശാഭിച്ചിരു . എങ്കിലും
വലിയത്താെന്റ കാലം കഴിഞ്ഞതിെന്റ േശഷേമ തമ്പാൻ
തെന്റ വിദ്യകൾ അധികം കടിപ്പി തുടങ്ങിയു .
വലിയത്താൻ െകാല്ലം 973-മാ ് നാടു് നീങ്ങിയ
കാർത്തികതിരുനാൾ മഹാരാജാവു് തിരുമാനസ്സിെല
ക്കാല ം, തമ്പാൻ 1022-ആമാ ് നാടുനീങ്ങിയ
സ്വാതിതിരുനാൾ തിരുമനസ്സിെലക്കാല മാണു് ജീ
വിച്ചിരുന്നതു്. തമ്പാെന്റ അ തകർമ്മങ്ങളിൽ ചിലതു
മാ േമ ഇവിെട പറയു
.
1022-ആമാ ് നാടു നീങ്ങിയ മഹാരാജാവു് തി
രുമനസ്സിെലക്കാല ് ഒരിക്കൽ തമ്പാൻ തിരുവനന്ത
പുര ് െചന്നിരു . തമ്പാൻ മുഖം കാണിക്കാനായി
െചന്നേപ്പാൾ തിരുമന െകാ ് കരുേവല ര മാളിക
യിലാണു് എഴുന്നള്ളിയിരുന്നതു്. തമ്പാൻ തിരുമുമ്പാെക
െചന്നതു് വലിയ േവനൽക്കാല ് ഒരുദിവസം ഉച്ചതി
രിഞ്ഞ സമയത്തായിരു . തമ്പാെന കണ്ടേപ്പാൾ കു
ശല ശ്നാനന്തരം “തമ്പാെന കണ്ടി ് വളെര നാളായി.
തമ്പാൻ കഴിഞ്ഞ ാവശ്യം ഇവിെട വന്നി ് വിദ്യെയാ
ം കാണിക്കാെതയാണേല്ലാ േപായതു്. ഈ ാവശ്യം
അങ്ങെനയായാൽ േപാരാ. ഇ തെന്ന എെന്തങ്കിലും
ഒ ് കാണിക്കണം” എ ് കല്പി .
തമ്പാൻ: തിരുമുമ്പാെക കാണിക്കാൻ തക്കവിദ്യെയാ
ം അടിയൻ ഹിച്ചിട്ടില്ല. പഠിച്ചി ള്ളെതല്ലാം
പലേപ്പാഴായി ഇവിെട കാണി കയും കല്പി ്
തൃക്കൺപാർ കയും െചയ്തി
്. ഇനി കാണി
ക്കാെനാ മില്ല.
തിരുമന െകാ ്: ഉപായെമാ ം പറേയണ്ടാ. പുതി
യതായി ് എെന്തങ്കിലും ഒരു വിദ്യ ഇ ് കാണി
ക്കണം.
തമ്പാൻ: നിർബന്ധമാെണങ്കിൽ കൂടാെത കഴിയുകയി
ല്ലേല്ലാ. വല്ലതും േനാക്കാം. െവയിലിെന്റ ചൂടല്പം
കുറയെട്ട. ഉഷ്ണം കലശലായിരി
.
തിരുമന െകാ ്: ഉഷ്ണത്തിെന്റ കാര്യം ഒ ം പറയാ
നില്ല. ഏതാനും ദിവസമായി ് ഞാൻ വളെര ക്ഷീ
ണി
്. ഇയ്യിെടെയങ്ങാനും മഴ ് േയാഗ
മുേണ്ടാ? തമ്പാൻ േജ്യാത്സ്യൻ ആയതുെകാ ്
അതും അറിയാമേല്ലാ. ബുധശു ന്മാരിേപ്പാൾ
എവിെട ആണു്?
തമ്പാൻ: ബുധശു ന്മാർ എവിെടെയങ്കിലും ആകെട്ട.
ഇെന്നാരു മഴ ് േയാഗമു ്.
തിരുമന െകാ ്: ഇേന്നാ? അതബദ്ധം തെന്ന.
ഇ ് മഴയുണ്ടാവാനുള്ള ലക്ഷണം ഒ ം കാണു
ന്നില്ലേല്ലാ.
തമ്പാൻ: മഴ ് ലക്ഷണം ഒ ം േവണെമന്നില്ല. അതി
നു വരാൻ േതാന്നിയാൽ ഇേങ്ങാ ് വേന്ന
ം. അേ ഉ . “അവർഷണം ചാപ്യ
തിവർഷണഞ്ച േദേവാ ന ജാനാതി കുേതാ
മനുഷ്യഃ” എ ണ്ടേല്ലാ.
തിരുമന െകാ ്: എന്നാൽ തമ്പാൻ എങ്ങെന തീർ
ച്ചയാക്കി? തമ്പാൻ േദവന്മാെരക്കാൾ ദിവ്യജ്ഞാ
നം ഉള്ള ആളാേണാ?
തമ്പാൻ: തിരുമനസ്സിെല അടുക്കൽ തർക്കിക്കാൻ അടി
യൻ ശക്തനല്ല. ഇ ് മഴയുണ്ടാകുെമ ള്ള കാ
ര്യം തീർച്ചയാണു്.
തിരുമന െകാ ്: ഇ ് മഴയുണ്ടാകുന്നപക്ഷം തമ്പാ
നു് തക്കതായ ഒരു സമ്മാനം തരാൻ ഞാൻ നി
ശ്ചയിച്ചിരി
.
ഇ യും സംഭാഷണം കഴിഞ്ഞേപ്പാേഴ ം അതിക
ലശലായി മഴക്കാറു് ക ് തുടങ്ങി. ഇടിയും മിന്നലും
അതിെന തുടർ ് ഉടെന “തമ്പാൻ പറഞ്ഞതു് േപാെല
മഴ ഉണ്ടാേയ െമ ് തെന്നയാണു് േതാ ന്നതു്. നല്ല
തണുത്ത കാ ് വ തുടങ്ങിയതു് െകാ ് ഇേപ്പാൾത്ത
െന്ന ഉഷ്ണത്തിനു് വളെര കുറവു ്. വരാന്തയിൽ ഇരു
ന്നാൽ നല്ലേപാെല കാ ് െകാള്ളാമേല്ലാ” എ കല്പി
െകാ ് വടേക്ക വരാന്തയിെലഴുന്നള്ളിയിരു . അേപ്പാ
േഴ അതിഭയങ്കരമായ ഇടിയും മഴയും തുടങ്ങി കഴി
.
ഒരുമാ കഴിഞ്ഞേപ്പാേഴ ം െവള്ളം െപാങ്ങി ടങ്ങി.
പത്മതീർത്ഥം നിറ
കവി
് െവള്ളം നാലു് പുറ
േത്ത ം ഒഴുകി തുട കയും പത്മനാഭസ്വാമിേക്ഷ
ത്തിെന്റ മതിൽക്കകവും അടു ള്ള ഗൃഹങ്ങളും കരുേവ
ല രമാളികയുെട താെഴയുെമല്ലാം െവള്ളം െകാ ് നി
റയുകയും െച . ഗംഭീരാശയനായ തിരുമന െകാ ്
ആകപ്പാെട പരി മി ് വശായി. അടുക്കൽ നിന്നിരുന്ന
തമ്പാേനാടു് “ഇനി എന്താ നിവൃത്തി? െവള്ളം ഈ മാളി
കവെര െപാ ക ആെണങ്കിൽ പിെന്ന എന്താ െചയ്ക?”
എ ് കല്പി േചാദി . “എേന്താ ഒ ം അറി
കൂടാ.
എല്ലാം പത്മനാഭനു് തെന്ന അറിയാം” എന്നായിരു
തമ്പാെന്റ മറുപടി. ഇ യും പറ
തീർന്നേപ്പാെഴ
ം െവള്ളം െപാങ്ങിെപ്പാങ്ങി കരുേവല രയുെട വരാ
ന്തയിേല ് കയറി ടങ്ങി. മാ
മുൻേപ അവിെട
െവള്ളം മുേട്ടാളം ആയി. തിരുമന െകാ പരി മം
കലശലായി. ഉടെന കഥ കഴിയുെമ കല്പി തീർച്ചയാ
ക്കി. ഭക്തിപൂർവ്വം പത്മനാഭെന സ്മരി െകാ ് അവി
ടു ് എണീ നി . അേപ്പാൾ പതിെന ത വച്ച
ഒരു േബാ ് വട നി അതിേവഗത്തിൽ വരുന്നതായി
കല്പി ക ്. ആ േബാ ് േനെര വ കരുേവലപുര മാ
ളികയുെട വരാന്തേയാടു് േചർന്നടു കയും േബാട്ടിലുണ്ടാ
യിരുന്നവർ “േവഗത്തിൽ േബാട്ടിേല ് എഴുന്നള്ളണം.
താമസിച്ചാൽ ആപ ണ്ടാകും” എ ് വിളിച്ചറിയി
കയും െച . ഉടെന “എന്നാൽ വരൂ തമ്പാെന! നമു ്
എവിെടെയങ്കിലും േപായി ജീവെന രക്ഷിക്കാം” എ ്
കല്പി െകാ ് വരാന്തയിൽ നി ം േബാട്ടിേല ് തൃ
ക്കാെലടു ് വയ്ക്കാൻ ഭാവിച്ചേപ്പാൾ തമ്പാൻ തൃൈക്ക
പിടി പുറേകാ ് വലി െകാ ്, “എന്താണു് കല്പി
െചയ്യാൻ ഭാവി ന്നതു?” എ േചാദി . “േബാട്ടിൽ
കയറാഞ്ഞാേലാ?” എ തിരുമന െകാ ം “േബാ
െട്ടവിെട” എ തമ്പാനും പരസ്പരം േചാദ്യമായി. ഉട
െന കല്പി േനാക്കിയേപ്പാൾ അവിെട േബാ ം െവള്ളവും
മഴയും മഴക്കാറും ഇടിയും മിന്നലും ഒ ം ഉണ്ടായിരു
ന്നില്ല. യഥാപൂർവ്വം നല്ല െവയിൽ മാ മുണ്ടായിരു .
അേപ്പാഴാണു് ഇെതല്ലാം തമ്പാെന്റ ഇ ജാലവിദ്യയായി
രു എ ് തിരുമനസ്സിേല േബാധ്യമായതു്. ഉടെന
ഒന്നാംതരത്തിൽ ര വീരശൃംഖല വരുത്തി തമ്പാെന്റ
ര ് ൈക ം കല്പിച്ചിടുവി “തമ്പാെന്റ വിദ്യ കുറച്ച
ധികമായിേപ്പായി. ഇ യും േവണ്ടായിരു ്. ഞാൻ
വല്ലാെത പരി മി േപായി. എങ്കിലും സേന്താഷമായി.
എന്നാൽ ഇതുെകാ ് മതിയായില്ല. ഇതു് ഞാൻ മാ
മേല്ല ക
? നാെള ഉച്ച ് എല്ലാവർ ം കാണാൻ
സൗകര്യമുള്ള സ്ഥല വ ് പരസ്യമായി കൂടി ചില
വിദ്യകൾ കാണിക്കണം” എ ് കല്പി കയും തമ്പാൻ
അങ്ങെനയാവാെമ സമ്മതി കയും െച .
പിേറ്റദിവസം തമ്പാെന്റ ജാലവിദ്യാ ദർശനം
ഉെണ്ട ് േക ് അവിെട അസംഖ്യം ആളുകൾ കൂടി.
മഹാരാജാവു് തിരുമന െകാ ് കരുേവല ര മാളി
കയിൽ എഴുന്നള്ളിയിരി കയും െച . അേപ്പാൾ
തമ്പാൻ എല്ലാവരും കാൺെക െമതിയടിയിൽ കയറി
െവള്ളത്തിെന്റ മീെത നട ് പത്മതീർത്ഥ ളത്തിെന്റ
മധ്യഭാഗ ് െച ് അവിെട ഒരു കരിമ്പടം വിരി
അതിൽ അേനകം കച്ചവടസ്സാമാനങ്ങൾ നിരത്തി വ
െകാണ്ടിരു . അവിെടയിരു െകാ ് തമ്പാൻ പല
വിദ്യകൾ കാണി . അവെയല്ലാം ക ് തിരുമന െകാ
ം കാഴ്ചക്കാരായ ഇതരജനങ്ങളും ഏറ്റവും വിസ്മയി .
തമ്പാൻ കുറ ദിവസം തിരുവനന്തപുര ് താമസിച്ചി ്
മടങ്ങിേപ്പാവുകയും െച . തമ്പാൻ യാ അറിയി
ച്ചേപ്പാൾ പതിവുള്ള സമ്മാനവും യാ െചലവുവക ്
ആയിരം പണവും കല്പി ് െകാടു ് “തമ്പാൻ താമസി
യാെത ഇനിയും വരണം” എ ് കല്പി കയും െച .
തമ്പാൻ പിെന്നെയാരിക്കൽ തിരുവനന്തപുര ്
െചന്നേപ്പാഴും വിദ്യ വല്ലതും കാണിക്കണെമ ് തിരുമന
െകാ ് നിർബന്ധപൂർവ്വം കൽപ്പിക്കയാൽ അങ്ങെന
യാകാെമ ് സമ്മതി ്, വലിയെകാട്ടാരത്തിെന്റ മുറ്റ ്
ഒരു വലിയ കരിമ്പടം വിരി അവിെടയിരു െകാ ്
ചില വിദ്യകൾ കാണിക്കാനായി ഭാവി . അേപ്പാൾ
േമൽ ഭാഗ നി ് ഒരു നൂലിറങ്ങി വ . അതി
െന്റ അറ്റ ് ഒെരഴു ം ഉണ്ടായിരു . അതു് വ
തമ്പാെന്റ തല മീെത ആയേപ്പാൾ അവിെട നി .
ഉടെന തമ്പാൻ ആ എഴുെത്തടു
വായി േനാക്കീ ്
അടുക്കൽത്തെന്ന എഴുന്നള്ളിയിരി ന്ന തിരുമനസ്സിെല
അടുക്കൽ “എനി ് ഇനിയിേപ്പാൾ ഇവിെട താമസി
ക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല. േദേവ െന്റ ഒെരഴു ് വന്നി
രി
. അതിനാൽ േദവേലാക ് േപായി തിരി
വന്നി ് വല്ലതും വിദ്യ കാണിക്കാം” എന്നറിയി കയും
ആ എഴു ് തൃൈക്കയിൽ െകാടു കയും െച . ആ
എഴു ് േദവനാഗരാക്ഷരത്തിൽ ഗീർവ്വാണഭാഷയിൽ
എഴുതെപ്പട്ടതായിരു . അതിെല സംഗതിയുെട ചുരു
ക്കം, േദവേലാക ് അതിഭയങ്കരമായ േദവാസുരയുദ്ധം
ആരംഭിച്ചിരി
എ ം അതിനാൽ േദേവ െന
സഹായി വാനായി തമ്പാൻ ക്ഷണത്തിൽ െചല്ല
ണെമ മായിരു . അതിൽ തമ്പാെന്റ േപർ ള്ള
േമൽവിലാസവും േദേവ െന്റ േപരും ഒ ം മു യുമുണ്ടാ
യിരു . തിരുമന െകാ ് ആ എഴു ് തൃക്കൺപാർ
െകാണ്ടിരുന്നേപ്പാൾ തമ്പാൻ ആ നൂലിേന്മൽ പിടി
െകാ ് േമേലാ െപാങ്ങിേപ്പാവുകയും ക്ഷണേനരം
െകാ ് അേദ്ദഹം അദൃശ്യനായിത്തീരുകയും െച .
അേപ്പാൾ തിരുമന െകാ ം അവിെട കൂടിയിരുന്നവ
രുെമല്ലാം അ തപരവശന്മാരായിത്തീർ . ഏകേദശം
ഒരു നാഴിക കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ ആ സ്ഥല ് മഴെപ ന്ന
തു് േപാെല േമൽഭാഗ നി ം രക്തം വീണുതുടങ്ങി.
കുറ കൂടി കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ േദഹത്തിൽ നി മുറി
േവർെപട്ട ചില ശിര കളും ൈകകളും കാലുകളും തല
യില്ലാത്ത ചില മൃതശരീരങ്ങളും മീേത ് മീെത വ
വീണു് അവിടം നിറ
. ആ കൂട്ടത്തിൽ അേനകം
ആനകളുെടയും കുതിരകളുെടയും ശവങ്ങളും ഉണ്ടായിരു
. ഇങ്ങെന ചിലെതാെക്ക കൂടി ക തുടങ്ങിയേപ്പാൾ
എല്ലാവർ ം ആശ്ചര്യേത്താടു കൂടി വല്ലാെത ഒരു ഭയം
കൂടി ഉണ്ടായിത്തീർ . ഒടുക്കം രക്ത വാഹേത്താടു്
കൂടി തമ്പാെന്റ തലയും അവിെട വ ് വീണു്. അതു്
കണ്ടേപ്പാൾ ഇെതല്ലാം തമ്പാെന്റ വിദ്യയാെണ ് നല്ല
നിശ്ചയമുണ്ടായിരുന്ന തിരുമനസ്സിെല തിരുവുള്ളത്തിലും
സ്വല്പെമാരു വികാരേഭദം ഉണ്ടായിേപ്പായി. ഇെതല്ലാം
ക െകാ ് ഒരു മറയുെട ഉള്ളിൽ നിന്നിരുന്ന അമ്മച്ചി
തമ്പാെന്റ തലകൂടി കണ്ടേപ്പാൾ മൂർച്ഛി വീണുേപാ
യി. ഉടെന തിരുമന െകാ ് അതറി
എണീ
് അേങ്ങാ ് എഴുന്നള്ളാൻ ആയി തിരിഞ്ഞേപ്പാൾ
തമ്പാൻ തിരുമനസ്സിെല പുറകിൽ നി െകാ ് “ഇനി
പരി മിക്കാനും േപടിക്കാനുെമാ മില്ല. ഇന്നെത്ത
കളി കഴി
” എ ് പറ
. തിരുമന െകാ ് തി
രി
േനാക്കിയേപ്പാൾ ആ മുറ്റ ് തമ്പാെനയല്ലാെത
മെറ്റാ ം കാണ്മാനുണ്ടായിരുന്നില്ല. ആ ാവശ്യവും
തിരുമന െകാ ് സേന്താഷി ് തമ്പാനു് അേനകം
സമ്മാനങ്ങൾ കല്പി ് െകാടു കയുണ്ടായി. ഈ വിദ്യ
തമ്പാെനാരിക്കൽ തെന്റ അമ്മെയ കാണിക്കാനായി
സ്വഗൃഹത്തിൽ വ ം കാണിച്ചി
്.
ൈക ഴത്തമ്പാൻ ഒരിക്കൽ പന്തള ് െചന്നിരു
. തമ്പാെന കണ്ടേപ്പാൾ അവിടെത്ത വലിയത
രാൻ “തമ്പാെനയും തമ്പാെന്റ വിദ്യകളും കണ്ടി ് വള
െരക്കാലമായി. ഇ ് േനരം ൈവകിയേല്ലാ. അതു
െകാ ് നാെള മതി. എെന്തങ്കിലും ഒരു വിദ്യ കാണി
ക്കണം” എ ് കല്പി . “ ായാധിക്യംെകാ ് വിദ്യ
കെളാെക്ക ഇയ്യിെട നിറുത്തിവച്ചിരി കയാണു്. ഇനി
അതിെനാെക്ക പുറെപ്പട്ടാൽ ഒ ം ശരിയാവുകയില്ല”
എ ് തമ്പാൻ മറുപടി പറഞ്ഞേപ്പാൾ “ഉപായെമാ ം
പറേയണ്ടാ. ഏെതങ്കിലും ഒ ് കാണിക്കാെത തമ്പാെന
ഞാനിവിെട നി ം വിട്ടയ കയില്ല” എ ് വലിയത
രാൻ വീ ം കല്പി . അതിനു േശഷമായി തമ്പാൻ
ഒ ം പറഞ്ഞില്ല. തമ്പാൻ അ ് അവിെട താമസി
. പിേറ്റ ദിവസം രാവിെല വലിയത രാനും തമ്പാ
നും കൂടി കുളിക്കാനായി പുഴക്കടവിേല ് േപായി. കട
വിൽ െച ് ര േപരും പ ് േത െകാണ്ടിരുന്നേപ്പാൾ
തമ്പാൻ “ഈ ആറ്റിൽ മുതലയുേണ്ടാ?” എ ് േചാദി
. “െവള്ളം െപാങ്ങിക്കിട േമ്പാൾ ചില കാലം മുതല
വരാറു ്. കുളിക്കാൻ േപാലും െവള്ളം കഷ്ടിയായിരി
ന്ന ഈ േവനൽക്കാല ് ഇവിെടെയങ്ങാനും മുതല
വരികയില്ല. ആറ്റിൽ പലസ്ഥലങ്ങളിൽ ഇടമുറിഞ്ഞി
ള്ളതിനാൽ ഇേപ്പാൾ മുതല ് കയറിവരാൻ നിവൃത്തിയു
മില്ല” എ ് വലിയത രാൻ കല്പി . അേപ്പാേഴ ം ഒരു
വലിയ മുതല അവരുെട മുൻപിലായി വ െപാങ്ങി.
അേപ്പാൾ തമ്പാൻ, “ഇവിെട മുതലയിെല്ല കല്പിച്ചി ്
ഇതാ മുതല വന്നേല്ലാ” എ ് പറ
. മുതല േനെര
ഇവരുെട അടുക്കേല തെന്ന വ . മുതലെയക്ക ്
േപടി വലിയത രാൻ എണീ ്. തമ്പാൻ അവിെട
ത്തെന്ന ഇരു . മുതല തമ്പാെന തട്ടി െവള്ളത്തിലി
കടിെച്ചടു ം െകാ േപായി. അേപ്പാൾ തമ്പാൻ വലി
യത രാെന്റ േനെര േനാക്കി െകാ ് “മുതലയുേണ്ടാ
എ േചാദിച്ചി ് ഇെല്ലന്നേല്ല അവിടു ് പറഞ്ഞതു?
ഇങ്ങെന േഭാ ് പറ
എെന്ന മുതല ് ഇരയാക്കി
ത്തീർത്തതു് കഷ്ടമായിേപ്പായി. ഇതു് അവിേട ് േചർ
ന്ന വൃത്തിയല്ല” എ ് പറ
്. അേപ്പാേഴ ം മുതല
തമ്പാെനയും െകാ ് കുെറ അകെല േപായി താണു.
വലിയ ത രാൻ ആകപ്പാെട ഏറ്റവും വിഷണ്ണൻ ആയി
ത്തീർ . ഉടെന കര കയറി നി െകാ ് ഭൃത്യന്മാ
െരയും മ ം വിളി ് വരുത്തി വിവരം കല്പി ്. അേപ്പാേഴ
ം കർണ്ണാകർണ്ണികയാ ഈ വർത്തമാനം അറി
്
വലക്കാരും മ മായി അവിെട അസംഖ്യം ആളുകൾ കൂ
ടിക്കഴി
. വല വീശിയും ആളുകൾ ഇറങ്ങിത്തപ്പിയും
മ ം ആറ്റിൽ എല്ലാം പല വിധത്തിൽ പരിേശാധനകൾ
നടത്തി. ഒരു ഫലവും ഉണ്ടായില്ല. തമ്പാെന എന്നല്ല, മു
തലെയ േപാലും അവിെടെയ ം കണ്ടില്ല. േനരമുച്ചയാ
യേപ്പാൾ ഇച്ഛാഭംഗേത്താടുകൂടി എല്ലാവരും പിരി
.
വലിയ വിഷാദേത്താടുകൂടി വലിയ ത രാൻ നീരാ കു
ളി കഴി ് അമ്പലത്തിേല ് എഴുന്നള്ളി. വലിയ ത
രാൻ എഴുന്നള്ളി ദർശനം കഴിക്കാെത നടയട ് േപാ
കുന്നതു് ശരിയല്ലേല്ലാ എ ് വിചാരി ് ശാന്തിക്കാരൻ
അവിെട കാത്തിരി
ണ്ടായിരു . അേപ്പാൾ വലി
യമ്പലത്തിൽ ജപി െകാണ്ടിരുന്ന ൈക ഴത്തമ്പാൻ,
“ഇ ് നീരാ കുളി ് ഇ അമാന്തം പറ്റിയെതന്താ
ണു്?” എ േചാദി . തമ്പാെന കണ്ടേപ്പാൾ അ ത
പരവശൻ ആയിത്തീർന്ന വലിയത രാൻ “തമ്പാനി
വിെട എത്തിയിരി
േവാ? ഇതു് അറിെഞ്ഞങ്കിൽ
കുളിക്കാൻ ഞാനി യും അമാന്തി കയില്ലായിരു .
തമ്പാെനെന്ന ചതി കയാണേല്ലാ െചയ്തതു്” എ
കല്പി . “വിദ്യ വലതും കാണിക്കണെമ ് അവിടു ്
നിർബന്ധിച്ചിട്ടേല്ല ഇ യും കാണിച്ചതു്? ഇതു് ശരിയാ
േണാ” എ തമ്പാനും േചാദി .

അനന്തരം ര േപരും സ്വാമിദർശനം കഴി േകാ
യിക്കേല ് േപായി ഊണും കഴി . അേപ്പാൾ തെന്ന
തമ്പാൻ യാ യാവുകയാൽ അവിെട നി ം തമ്പാനു്
അേനക സമ്മാനങ്ങൾ െകാടുത്തയ . ഇ യും പറ
ഞ്ഞതു് െകാ ് തെന്ന ൈക ഴത്തമ്പാനു് ഇ ജാല
വിദ്യയിൽ അനിതരസാധാരണമായ ൈനപുണ്യമുണ്ടാ
യിരു െവ സ്പഷ്ടമായി ണ്ടേല്ലാ. അതിനാൽ ഇനി
ഈ ഭാഗം അധികം വിസ്തരി ന്നില്ല. തമ്പാൻ േജ്യാ
തിഷത്തിലും അതി സമർത്ഥനായിരു എ ള്ളതി
േല ് ദൃഷ്ടാന്തമായി ഒരു സംഗതി കൂടി പറഞ്ഞി ് ഈ
ഉപന്യാസം അവസാനിപ്പിക്കാെമ ് വിചാരി
.
ഒരിക്കൽ തമ്പാൻ തിരുവനന്തപുര ് െച ് മു
ഖം കാണിച്ച സമയം “തമ്പാൻ വലിയ േജ്യാത്സ്യൻ
ആെണന്നാണേല്ലാ ജനങ്ങൾ പറയുന്നതു് അതിനാൽ
ഞാൻ എ ് ഏതു് സമയ ് മരി െമ ് ഒെന്നഴുതി
തരണം” എ ് കല്പി . “ഇതനാവശ്യമാണു്. മരണ ദി
വസം മുൻകൂട്ടി അറിഞ്ഞാൽ ആർ ം വ്യസനവും പരി
മവും ഉണ്ടാകും. അതിനാൽ അതറിയാതിരി കയാണു്
നല്ലതു് ” എ ് തമ്പാൻ തിരുമനസ്സറിയി . “അെതാ
ം സാരമില്ല. ഇെതാ ് നിശ്ചയമായി ് എഴുതിത്തര
ണം” എ ് വീ ം നിർബന്ധപൂർവം കല്പി കയാൽ
ഇന്നയാ ്, ഇന്ന മാസം, ഇ ാം തീയതി, ഇന്ന സമ
യ ് നാടു് നീ ം എ ് തമ്പാൻ എഴുതിെക്കാടു ്.
ഉടെന “തമ്പാെനന്നാണു് മരി ന്നെത ്” കല്പി േചാ
ദി . “അതു് ഇതിനു ര െകാല്ലം മുൻപാണു്” എന്നറി
യിച്ചേപ്പാൾ “എന്നാൽ അതുകൂടി വിവരമായി ഒെന്നഴുതി
ത്തരണം” എ കല്പി കയും തമ്പാൻ എഴുതിെക്കാടു
കയും െച . ഇതു കഴിഞ്ഞി ് ഏതാനും െകാല്ലങ്ങൾ
േശഷമായിരു തമ്പാെന്റ മരണം.
തമ്പാൻ മരി ന്ന ദിവസമടുത്തേപ്പാൾ സംസ്കാര
ത്തിനു് േവ ന്ന ചന്ദനമുട്ടി, പ മുതലായവയും പിണ്ഡ
മടിയന്തരത്തിനു േവ ന്ന പണവും െകാടു
കല്പി ്
ആളുകെള അയ . ഇവെയല്ലാം െകാ ് തമ്പാെന്റ
േകാവിലകത്തിനു് സമീപം എവിെടെയങ്കിലും േപായി
ഗൂഢമായി താമസി കയും ആ സമയ ് തമ്പാൻ മരി
െവങ്കിൽ ഇെതല്ലാം തമ്പാെന്റ അനന്തരവെന ഏല്പി
തിരിെയ വ വിവരം അറിയി കയും, തമ്പാൻ
മരിച്ചില്ല എങ്കിൽ എല്ലാം തിരിെക െകാ േപാരികയും
െചയ്യണെമ കല്പി കയും െചയ്തിരു . കല്പിച്ചതുേപാ
െല ആ ആളുകൾ േപായി തമ്പാെന്റ േകാവിലകത്തിനു്
സമീപെമാരു സ്ഥല ് താമസി . മരിക്കാനുള്ള സമ
യമായേപ്പാൾ തമ്പാൻ മു ം മ ം മാറ്റിയുടു ് കാലും
മുഖവും കഴുകി ഭസ്മം, ചന്ദനം, േഗാപി മുതലായവ ധരി .
സുഗന്ധപുഷ്പങ്ങൾ ചൂടി തയ്യാറായതിെന്റ േശഷം അന
ന്തരവെന വിളി പു ം മണലും വിരിക്കാൻ പറ
വിരിപ്പി അതിേന്മൽ കിട . നാരായണനാമം ജപി
െകാ മരി . അതുവെര തമ്പാനു് യാെതാരു സുഖേക്ക
ടും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. തമ്പാൻ മരിച്ചേപ്പാേഴ ം കല്പി
ച്ചയച്ച ആളുകൾ അവിെടെയത്തി. കല്പി ് െകാടുത്തയ
ച്ചിരുന്നതു് എല്ലാം തമ്പാെന്റ അനന്തരവെന ഏല്പിച്ചി ്
തിരി വ വിവരം തിരുമന ് അറിയി . നിശ്ചിത
സമയ തെന്ന തമ്പാൻ മരി ് എന്നറിഞ്ഞേപ്പാൾ തി
രുമനസ്സിേല വല്ലാെത ഒരാധി ഉണ്ടായി. പിെന്ന നാടു്
നീ ന്നതു് വെര അവിെട ബുദ്ധി ് നല്ല തേന്റടമില്ലാ
യിരു െവന്നാണു് േകൾവി. തമ്പാൻ കുറി െകാടുത്തി
രുന്ന സമയ ് തെന്ന നാടു് നീ കയും െച .
ഈ ഒരു സംഗതി െകാ ് തെന്ന തമ്പാൻ വലിയ
േജ്യാത്സ്യനായിരു െവ ം സ്പഷ്ടമാകു ണ്ടേല്ലാ.
ഇങ്ങെന അേദ്ദഹത്തിെന്റ ൈവദ്യം, മ വാദം മുത
ലായവെയ റി ം അേനകം കഥകൾ പറയാനു ്.
അെതല്ലാം ഇനി േവെറാരു അവസരത്തിലാവാെമ ്
വിചാരി ഇേപ്പാൾ വിരമി

Please write to ⟨info@sayahna.org⟩ to file bugs/problem reports,
feature requests and to get involved.
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