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

െകാട്ടാരത്തിൽ ശ ണ്ണി

െകാട്ടാരത്തിൽ ശ ണ്ണി

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

81
െകാല്ലം വിഷാരിക്കാവു്
ഈഭ കാളിേക്ഷ ം ഇേപ്പാൾ സ്ഥിതിെച ന്നതു് ി
ട്ടീഷു മലബാറിൽ കുറു നാടു താലൂക്കിൽ േചർന്ന വി
യ്യ രംശം മണ്ണമംഗലം േദശ
പന്തലായിനി തീവണ്ടി
േസ്റ്റഷനു് ഒന്നരനാഴിക വട പടിഞ്ഞാറാണു്. ഇതു
പ തിരുവിതാംകൂറിൽ െകാല്ലത്തായിരു . അവി
െടയിരുന്ന ഈ േക്ഷ ം ഇവിെടയായിത്തീർന്നെതങ്ങ
െനെയ ം മ ം താെഴ പറയു .
പ
ൈവശ്യജാതിക്കാരായ ഏതാനും കുടുംബ
ക്കാർ പരേദശ നി െകാല്ല വ താമസിച്ചി
രു . അവരുെട ധാന െതാഴിലുകൾ പ െന ം
സ്വർണ്ണവ്യാപാരവുമായിരു . അതുെകാ ് അവർ
കാല േമണ ധനവാന്മാരായിത്തീർ .

അങ്ങെനയിരുന്ന കാല ് അവരിൽ ഒരാൾ ീ
േപാർക്കലിയിൽേപ്പായി ഭഗവതിെയേസ്സവി താമസി
. അതിനിഷ്ഠേയാടുകൂടിയുള്ള േസവെകാ ഭഗവതി
അയാെള റി ് ഏറ്റവും സ ഷ്ടയായി ഭവി കയാൽ
ഒരു ദിവസം രാ ിയിൽ അയാൾ ഉറങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന
സമയം ആേരാ അയാളുെട അടുക്കൽ െച . “നിെന്റ
ഭക്തിവിശ്വാസാദികൾെകാ ഞാേനറ്റവും സാദിച്ചി
രി
. ഇനി ഇ കാരം കഠിനമായ തപ െച നീ
കഷ്ടെപ്പടണെമന്നില്ല. നിെന്റ തലയ്ക്കലിരി ന്ന നാന്ദകം
വാെളടു
നിന സ്വേദശേത്ത േപാകാം. എെന്റ
ആയുധം െവ പതിവായി എെന്ന പൂജി െകാണ്ടിരു
ന്നാൽ നീ വിചാരി ന്ന കാര്യങ്ങെളല്ലാം ഞാൻ സാ
ധിപ്പി ത െകാള്ളാം. നീ വിചാരി ന്ന സ്ഥല
ഞാനുെണ്ട ദൃഢമായി വിശ്വസി െകാ ക” എ
പറഞ്ഞതായി അയാൾ േതാന്നി. അയാൾ െപെട്ട
ക തുറ േനാക്കിയസമയം ദുർന്നിരീക്ഷ്യമായ ഒരു
േതജ മാ ം കാണുകയും ഉടെനതെന്ന അതു മറ
േപാവുകയും െച . അതു േദവി തെന്റ അടുക്കൽ എഴു
ന്നള്ളി അരുളിെച്ചയ്തതു തെന്നയാെണ ് അയാൾ ദൃഢ
മായി വിശ്വസി കയും തലയ്ക്കൽ േനാക്കിയേപ്പാൾ ഒരു
നാന്ദകം വാൾ അവിെട ഇരി ന്നതായി കാണുകയും
െച .
അയാൾ െകാല്ല
മടങ്ങിെയത്തിയതിെന്റ േശഷം
അവിെട ഒരു േക്ഷ ം പണിയി ഭഗവതിെയ
തിഷ്ഠി കയും പീഠത്തിേന്മൽ നാന്ദകം വാൾകൂടി
െവ പതിവായി പൂജി ഭഗവതിെയ ഭക്തിപൂർവ്വം
േസവി െകാണ്ടിരി കയും െച . ആ ൈവശ്യൻ ഒരു
വിഷഹാരിയുമായിരു . അതിനാൽ അയാളുണ്ടാക്കിയ
േക്ഷ ത്തിനും “വിഷഹാരിക്കാവു് ” എ നാമം സി
ദ്ധി . അതു േലാപി കാല േമണ “വിഷാരിക്കാവു് ”
എന്നായിത്തീർ . മുൻേപതെന്ന വലിയ ധനവാന്മാരാ
യിരുന്ന ൈവശ്യന്മാർ ഭഗവതിയുെട സാന്നിദ്ധ്യംകൂടി
യുണ്ടായേപ്പാൾ ധനം സംഖ്യയില്ലാെത വർദ്ധി . അവർ
കപ്പലുകളും പേത്തമാരികളും പണിയി ് അവരുെട
കച്ചവടം യൂേറാ രാജ്യങ്ങൾ വെര ചരിപ്പി തുടങ്ങി.
അേപ്പാേഴ ം വിഷഹാരിയും േദവിെയേസ്സവി െകാ
വന്ന ആളുമായ ൈവശ്യനും ധനെമന്നേപാെലതെന്ന
അഹങ്കാരവും സീമാതീതമായി വർദ്ധി . അതിനാലവർ
േമണ രാജാവിെനേപ്പാലും കൂട്ടാക്കാെതയും രാജാവിനു
മ കാരം െകാടുേക്ക ന്ന നികുതിയും മ ം െകാടു
ക്കാെതയുമായി. മുഷ്കന്മാരായ ൈവശ്യന്മാരുെട ധിക്കാരം
േമണ രാജാവിനു ദുസ്സഹമായിത്തീർ . അതിനാൽ
െകാല്ല
താമസി ന്ന സകല ൈവശ്യന്മാരും മൂ
ദിവസത്തിനകം നാടുവി െപാെയ്ക്കാള്ളണം” എെന്നാരു
രാജക ന പുറെപ്പ . അേപ്പാൾ ൈവശ്യന്മാരാകപ്പാെട
പരി ാന്തഹൃദയരും വിഹ്വലരുമായിത്തീർ . ഭഗവ
തിെയ തിഷ്ഠി േസവി െകാണ്ടിരുന്നവരുൾെപ്പെട
എ കുടുംബക്കാർ ക ന േകട്ട ക്ഷണത്തിൽ അവരുെട
സകല സ്ഥാവരജംഗമസ്വ ക്കളും പേത്തമാരികളിലാ
ക്കിെക്കാ സമു മാർേഗ്ഗണ വടേക്കാ പുറെപ്പ . ഭഗ
വതിെയ േസ്സവി െകാണ്ടിരുന്ന ൈവശ്യൻ യാ യായ
സമയം ആ ഭഗവതിെയ നാന്ദകം വാളിേന്മൽ ആവാ
ഹിെച്ചടു െകാണ്ടാണു് േപായതു്. േശഷമുണ്ടായിരുന്ന
കുടുംബക്കാർ അവരുെട പൂർവ്വസ്ഥലമായ പാണ്ഡ്യരാജ്യ
േത്ത ം േപായി.
വടേക്കാ േപായവർ കരേയാടു േചർ പേത്തമാരി
ഓടി േപായ സമയം ഒരു സ്ഥല
പശുക്കളും പുലിക
ളും ജാതിൈവരം കൂടാെത ഒന്നി േമ
െകാ നിൽ ന്ന
ക്ക . ഈ സ്ഥലം സമാധാനേത്താടുകൂടിത്താമസി
ക്കാൻ െകാള്ളാവുന്നതാെണ
നിശ്ചയി ് അവർ
പേത്തമാരികൾ അവിെട അടുപ്പി കരയ്ക്കിറങ്ങി. കട
േലാടടു ള്ള ആ സ്ഥലം അക്കാല
വലിയ വന
േദശമായിരു .
അവർ കരയ്ക്കിറങ്ങിയതിെന്റേശഷം അവിെടെയല്ലാം
ചുറ്റിനട ഭഗവതി േക്ഷ വും അവർ ഗൃഹങ്ങളും
പണിയി ന്നതിനു േയാഗ്യങ്ങളായ സ്ഥലങ്ങൾ േനാ
ക്കിക്ക നിശ്ചയി കയും ആ സ്ഥലങ്ങൾ കുറു നാ
രാജാവിെന്റ വകയായിരുന്നതിനാൽ രാജാവിനു പിടി
പ്പതു വില െകാടു ് അവ വാ കയും േക്ഷ വും ഗൃ
ഹങ്ങളും പണിയി കയും െച . അമ്പലം, ീേകാ
വിൽ, നാലമ്പലം, തിടപ്പള്ളി മുതലായവേയാടുകൂടിയാ
ണു് പണി കഴിപ്പിച്ചതു്. അവിെട െകാടുങ്ങലൂർ, തിരുമാ
ന്ധാംകു മുതലായ സ്ഥലങ്ങളിെലേപ്പാെല കിഴേക്കാ
ദർശനമായി ശിവെനയും വടേക്കാ ദർശനമായി ഭഗവ
തിെയയും മതിൽക്കക ് ഉപേദവനായ ശാസ്താവിെന
യും തിഷ്ഠി . തിഷ്ഠ നടത്തിയതു സിദ്ധ മാ ി
കനും ത ിയുമായ കാ മാട ന രിയാണു്. എങ്കി
ലും പിെന്നയും ശാന്തി നടത്തിയിരുന്നതു ഭഗവതിെയ
േസവി െകാണ്ടിരുന്ന ആ ൈവശ്യനും അേദ്ദഹത്തിെന്റ
കാലേശഷം തദുപേദശ കാരം അേദ്ദഹത്തിെന്റ കുടും
ബക്കാരുമായിരു . ൈവശ്യന്മാർ എ കുടുംബക്കാരും
േക്ഷ ത്തിനു സമീപം തെന്ന എ ഗൃഹങ്ങളിലായി താ
മസമുറപ്പി . ഈ േക്ഷ ത്തിൽ അവർ ഊരാളന്മാരാ
യിത്തീരുകയും െച .
ഈ ൈവശ്യന്മാർ അവിെട വന്നതു് ആ േദശത്തിനും
മംഗലമായി പരിണമി . അതിനാൽ ആ േദശത്തിനു
“വന്നമംഗലം” എ നാമം സിദ്ധി . േമണ “മണ്ണമം
ഗലം” എന്നായിത്തീർ . േക്ഷ ത്തിനു പൂർവ്വസ്മരണ
വിടാെത അവർ “െകാല്ലം വിഷാരിക്കാവു് ” എ തെന്ന
േപരി . അതിനു് ഇേപ്പാഴും േഭദഗതി വന്നി മില്ല. ഈ
േക്ഷ ത്തിെന്റ കാരണഭൂതനായ ൈവശ്യനു ീേപാർ
ക്കലിയിൽനി കിട്ടിയതും െകാല്ല നി ഭഗവതി
െയ ആവാഹി െകാ േപാന്നതുമായ നാന്ദകം വാൾ
ഇവിെട ഭഗവതിെയ തിഷ്ഠിച്ചേപ്പാൾതെന്ന ആ ീ
േകാവിലക
െവ . അതു് ഇേപ്പാഴും അവിെടത്തെന്ന
ഇരി
്. അതിനു് ഇതുവെര യാെതാരു േകടും സം
ഭവിച്ചിട്ടില്ല. ഊരാളന്മാരായ എ കുടുംബക്കാരുെട േക്ഷ
ത്തിൽ വീ േപരുകൾ താെഴപ്പറയു . 1. കീേഴൽ
വീടു് 2. പാേഴൽ 3. എേളട ് 4. ഈച്ചരാട്ടിൽ 5. െപാ
നത്തിൽ 6. നാേണാ ് 7. എേരാ ് 8. ഉമ്മച്ചിവീടു്.
േക്ഷ ത്തിൽ ൈകകാര്യകർ ത്വം ഒ മുതൽ നാലു
വീ കാർക്കാണു്. അവർ കാരണവസ്ഥാനവുമു ്.
േശഷമുള്ള നാലു വീ കാരും ഇവരുെട അനന്തരവരുെട
നിലയിലാണു് വർത്തി േപാരുന്നതു്.
ഈ ൈവശ്യന്മാർ പേത്തമാരികളിൽനി കരയ്ക്കിറ
ങ്ങിയതിെന്റ േശഷം േക്ഷ ത്തിനും വീടുകൾ ം േയാ
ഗ്യമായ സ്ഥലം േനാക്കി നിശ്ചയിക്കാൻ േപായവർ െവ
യില
ക്ഷീണിച്ചേപ്പാൾ ഒരു അയിനിമരത്തിെന്റ ചുവ
ട്ടിൽ െചന്നിരു . ആ വൃക്ഷം ശാേഖാപശാഖകൾെകാ
പന്തൽേപാെല പരന്നതായിരുന്നതിനാൽ അവർ
അതിനു് പന്തലായിനി എ േപരി . അതിനാൽ ആ
േദശത്തിനും ആ േപരു സിദ്ധി .
ഈ ൈവശ്യന്മാർ എ കുടുംബക്കാർ മാ മായിരു
ന്നതിനാൽ അവർ യഥാപൂർവ്വം െപൺകിടാങ്ങെള
വിവാഹം കഴി െകാടു ന്നതിനും മക്കത്തായം ആചരി
ന്നതിനും നിവൃത്തിയില്ലാെതയായിത്തീർ . അതി
നാൽ അവർ ചില നായർവീ കാെര എണങ്ങാക്കിേച്ചർ
കയും മക്കത്തായമുേപക്ഷി മരുമക്കത്തായം സ്വീക
രി കയും െച .
ൈവശ്യന്മാർ നായന്മാരായിത്തീർന്നേപ്പാൾ േക്ഷ
ത്തിൽ ശാന്തി ് അവരായാൽേപ്പാെര അവർ ത
െന്ന േതാ കയാൽ ശാന്തി ് അവർ ചാേലാറ എ ്
ഇല്ലേപ്പരായ ഒരു ന രിെയ നിയമി . ന രി ശാന്തി
യായേപ്പാൾ അവിെട സ്വ ം ചില േഭദഗതികൾ വരു
േത്തണ്ടിവ . േക്ഷ ത്തിൽ ഉഷപ ഉൾെപ്പെട അ
പൂജ പതിവുള്ളതിൽ ഭഗവതി മാ ം ഉച്ച ജ ള്ള
നിേവദ്യം മദ്യവും മാംസവുമായിരു പതിവു്. ന രി
ശാന്തിയായേപ്പാൾ അതു േവെണ്ട െവ . മദ്യമാംസ
ങ്ങൾ നിേവദ്യമല്ലാതാവുകയും പൂജ ന രിയാവുകയും
െചയ്തേപ്പാൾ ഭഗവതിയുെട ൈചതന്യവും വർദ്ധി . മുൻ
േപതെന്ന ഉ മൂർത്തിയായ ഭഗവതി ന രി യുെട പൂജ
നിമിത്തം അത യായിത്തീർ . േദവി “ഭയങ്കരി”
എ ള്ള നാമം അേപ്പാഴാണു യഥാർത്ഥമായിത്തീർന്ന
തു്. ദർശനത്തിനായിെച്ച ന്നവർ പകൽസമയ
േപാലും േദവിയുെട നടയിൽേപ്പാകാെനന്നല്ല, േക്ഷ
ത്തിനക
കടക്കാൻതേന്നയും എേന്താ വല്ലാത്ത ഒരു
ഭയം ഉണ്ടായിത്തീർ . അേപ്പാൾ ഈ ഉ ത സ്വ ം
കുറയ്ക്കണെമ നിശ്ചയി ഊരാളന്മാർ ന രിയുെട ശാ
ന്തി േവെണ്ട െവ കയും ശാേക്തയന്മാരായ “വേട്ടാളി”
മൂസ്സതിന്മാെരെക്കാ ശാന്തി തുടങ്ങി കയും െച .
അേപ്പാൾ േദവിയുെട ഉ ത സ്വ ം ശമനം സംഭവി
കയും െച . ഇേപ്പാഴും ഈ േക്ഷ ത്തിൽ ശാന്തി
നടത്തിവരുന്നതു വേട്ടാളി മൂസ്സതിന്മാർ തെന്നയാണു്.
എങ്കിലും ആ േതാറും മീനത്തിൽ ത ിെയ അവിെട
വരുത്തി, ഒരു ശുദ്ധികലശവും ാഹ്മണെരെക്കാ മൂ
ദിവസെത്ത പൂജയും ഇേപ്പാഴും നടത്തിവരു
്.
ഈ േക്ഷ ത്തിൽ ആ േതാറും മീനമാസത്തിൽ
എട്ടഹസ്സായി ് ഒരുത്സവം നട വരു
്. അതിനു
“കളിയാട്ടം” എന്നാണു േപരു പറ
വരുന്നതു്. ഈ
ഉത്സവം മ േക്ഷ ങ്ങളിെലേപ്പാെലെയാ മല്ല. ഇവി
െട ധ്വജമായി ഉപേയാഗി ന്നതു നാ ത്ത േകാൽ
നീളമുള്ള ഒരു മുളയാണു്. മുള നാട്ടി അതിേന്മലാണു്
െകാടിേയ കഴി ന്നതു്. െകാടിേയറിയാൽ എഴുന്നള്ളി
ന്നതു് ആറു ദിവസം േലാഹനിർമ്മിതമായ ശീേവലി
ത്തിട ം എഴാം ദിവസവും എട്ടാം ദിവസവും നാന്ദകം
വാളുമാണു്. നാന്ദകം വാെളഴുന്നള്ളി ന്നതിനുള്ള ആന
പിടി തെന്നയായിരിക്കണെമ നിർബന്ധമു ്. ഉത്സ
വകാല
തിദിനം മൂ ശീേവലിയും േക്ഷ ത്തി
െന്റ ഊ പുരയിൽെവ
ാഹ്മണർ ം സാധുക്കൾ ം
സദ്യയും പതിവു ്. ഏഴാം ദിവസം വലിയവിളക്കിനും
എട്ടാംദിവസം കാളിയാട്ടത്തിനും മാ േമ നാന്ദകം വാൾ
ആന റ ് എഴുന്നള്ളിക്കാറു . നാന്ദകം വാെളടു ്
എഴുന്നള്ളി ന്ന ആളിൽ ഭഗവതിയുെട ആവാസമുണ്ടാ
കുെമന്നാണു് വിശ്വാസം. ആ ആൾ വാൾ പിടി െകാ
് ആന റത്തിരു കലശലായി വിറ കയും എഴുന്ന
ള്ളി കഴി
താെഴയിറങ്ങി വാൾ ീേകാവിലക
െകാ െച െവച്ചാലുടെന േബാധംെക വീഴുകയും
െചയ്യാറു ്. പിെന്ന വളെരേനരം കഴിേഞ്ഞ ആ ആൾ
േബാധം വീഴുകയു .
ഇവിെട ഉത്സവം മീനമാസത്തിലായിരിക്കണെമന്ന
ല്ലാെത െകാടിേയ ് ഇന്നനാൾ, അെല്ലങ്കിൽ ഇന്ന തീ
യതി േവണെമ നിർബന്ധമില്ല. അതു് ആ േതാറും
നിശ്ചയി നട കയാണു പതിവു്. അതു നിശ്ചയിക്കാ
നുള്ള അവകാശവും അധികാരവും “െപാറ്റമൻ നമ്പീശൻ”
എന്ന ആൾക്കാണു്. അവരുെട കുടുംബത്തിൽ അതാതു
കാല
മൂപ്പായി ള്ള ആളാണു് അതു നിശ്ചയി ന്ന
തു്. എന്നാൽ അതു നാന്ദകം വാൾ കറകൂ വാനുള്ള മു
ഹൂർത്തമനുസരിച്ചായിരിക്കണം. വാൾ കറകൂ വാനുള്ള
മുഹൂർത്തം േജ്യാത്സ്യെന വരുത്തി േനാക്കിച്ചാണു് നിശ്ച
യി ന്നതു്. ഞായർ, െചാവ്വ, െവള്ളി ഈ ആ കളിൽ
ഏെതങ്കിലും ഒരു ദിവസേമ വാൾ കറകൂ വാൻ പാടു .
വാൾ കറകൂ ക എ പറഞ്ഞാൽ േത മിനുക്കി തുരു
കള
് എണ്ണ പുരട്ടിെവ ക എന്നാണർത്ഥം.

കാളിയാട്ടത്തിെന്റ ധാന ിയ നാന്ദകം വാൾ
ആന റ ് എഴുന്നള്ളി കയാണു്. ആ എഴുന്നള്ള
പകൽ ഏകേദശം നാലുമണി ് ആരംഭി ം. അതിനു
കുട, ആലവട്ടം, െവൺചാമരം, തലയിൽെക്ക മുതലായ
അലങ്കാരങ്ങേളാടുകൂടിയ പതിനഞ്ചാനകളും പലവിധ
വാദ്യേമളങ്ങേളാടുകൂടിയ താളേമളങ്ങളുമുണ്ടായിരി ം.
ആ എഴുന്നള്ള
നടയിൽ സ്വ മകെലയായി നിൽ
ന്ന പാലയുെട ചുവട്ടിെല േമ്പാൾ േമളം കലാശി
ം. പിെന്ന അവിെട കുറുപ്പിെന്റ നൃത്തമു ്. അതു കഴി
ഞ്ഞാൽ അവിെടനി ് ഊരുചുറ്റലായി എഴുന്നള്ളി
േപാകും. ഊരുചുറ്റൽ കഴി
മടങ്ങിെയത്തിയാൽ േക്ഷ
ത്തിെന്റ പടിഞ്ഞാേറ നടയ്ക്കലും െതയ്യമ്പാടി റുപ്പിെന്റ
നൃത്തമു ്. ഭഗവതി ഊരുചുറ്റാൻ എഴുന്ന ന്ന സമയം
േക്ഷ ത്തിെന്റ െത ഭാഗ
മു റ്റൻ (മു റന്മാർ)
എന്ന ജാതിക്കാരും കിഴ ഭാഗ
വ(മ)ണ്ണാന്മാരും
അണിനിര കാവൽ നിൽ ക പതിവാണു്. നാന്ദകം
വാൾ ഇറക്കിെയഴുന്നള്ളി ന്നതുവെര അവർ കാവൽ
നിൽ ം. ഇറക്കിെയഴുന്നള്ളി ന്ന സമയ
െവളി
ച്ചപ്പാടു തു ം. അതും കഴിഞ്ഞാൽ അരിയും പയറും
മാംസവുംകൂടി പാകംെച െകാ േപായി വട വശ
ള്ള േകാട്ടയിൽെവ ഭൂതങ്ങൾ ബലിെകാടു ം.
ഇതിനു് “അരിങ്ങാ ് ” എന്നാണു് േപരു പറ
വരുന്ന
തു്. അതു് അന്യന്മാർ കാണാൻ പാടില്ല. േകാട്ടെയ
പറയെപ്പടുന്നതു് ഏതാനും ഉന്നതവൃക്ഷങ്ങൾ നിൽ ന്ന
ഒരു പറമ്പാണു്.
വിഷാരിക്കാവിൽ ഭഗവതിയുെട അ തമാഹാത്മ്യ
ങ്ങെളല്ലാം പറഞ്ഞവസാനിപ്പി ന്ന കാര്യം അസാദ്ധ്യ
മാണു്. അതിനാൽ അവയിൽ ചിലതുമാ ം താെഴ പറ
െകാ
.
പ “ൈമസൂർ കടുവ” എ
സിദ്ധനായിരുന്ന ടി
സുൽത്താൻ മലബാറിെന ആ മിച്ച കാല ് അേന
കം ഹി േക്ഷ ങ്ങൾ അഗ്നിക്കിരയാക്കി നശിപ്പി െവ
ങ്കിലും
വിഷാരി
ക്കാവിൽ ഭഗവതിെയ റി ് അയാൾ ് അവള
െര ഭക്തിയും വിശ്വാസവുമുണ്ടായിരു . അതിനാൽ
അയാൾ ചില കാലങ്ങളിൽ ദർശനാർത്ഥം അവിെട
െച കയും െചയ്തിരു . ഒരിക്കൽ സുൽത്താൻ ദർശ
നത്തിനായിെച്ചന്നസമയം ശാന്തിക്കാരൻ സാദം
െകാടുക്കാനായി െകാ െച കയും അേപ്പാൾ സുൽ
ത്താൻ “എനി ശാന്തിക്കാരെന്റ സാദം േവണ്ട;
േദവിതെന്ന എനി
സാദം തരണം” എ പറ
ശാന്തിക്കാരേനാടു സാദം വാങ്ങാെത തർക്കി
നിൽ കയും െച . ആ സമയം ഭഗവതിതെന്ന സാ
ദെമടു െകാ
ത്യക്ഷമായി അവിെട എഴുന്നള്ളി.
സാദം സുൽത്താെന്റ ൈകയിലി െകാടു . സാദം
വാങ്ങിയേതാടുകൂടി സുൽത്താൻ േബാധം െക വീഴുക
യും േദവി അന്തർദ്ധാനം െച കയും െച . പിെന്ന
മൂേന്നമുക്കാൽ നാഴികകഴിഞ്ഞേപ്പാൾ സുൽത്താനു
േബാധം വീണു. അേപ്പാൾ അയാൾ താൻ വിചാ
രി കയും പറയുകയും െചയ്തതു് അവിേവകമായിേപ്പായി
എ േതാ കയും േദവിെയ റി ള്ള ഭക്തിവിശ്വാസ
ങ്ങൾ പൂർവ്വാധികം വർദ്ധി കയും െച . അതിനാൽ
സുൽത്താൻ തിവത്സരം 342 രൂപവീതം സർവ്വ
മാന്യമായി േദവസ്വത്തിേല െകാടു വന്നിരു .
പിന്നീടു ടി വിെന്റ രാജ്യം ിട്ടീഷു ഗവൺെമന്റിെന്റ
അധീനതയിലായേപ്പാൾ ആ സംഖ്യ ആ ഗവൺെമ
സർവ്വമാന്യമായി ഭൂനികുതിവകയിൽ വി െകാടു . ആ
സ്ഥിതിയിൽ ഇ ം നട വരു .
ഒരിക്കൽ ചില േക്ഷ കാര്യങ്ങൾ െപെട്ട നട
േത്തണ്ടതായും തൽക്കാലം േദവസ്വത്തിൽ പണം
ചുരുക്കമായും വരികയാൽ ഊരാളന്മാർ ചിങ്ങപുര
കൃഷ്ണപട്ടർ എെന്നാരാേളാടു് ഏതാനും രൂപ കടംവാങ്ങി.
ആ സംഖ്യ അവധി െകാടു തീർക്കാത്തതിനാൽ
പട്ടർ അന്യായം െകാടു ് ഊരാളന്മാരുെട േമലും േദവ
സ്വംവക സ്വ ക്കളിേന്മലും സ്ഥാപി വിധി സമ്പാദി
. ഊരാളന്മാെര വാറണ്ടിൽ പിടിക്കാൻ പല ാവശ്യം
മിച്ചി ം സാധിച്ചില്ല. ഒടുക്കം പട്ടർ കാളിയാട്ട ദിവസം
നാന്ദകം വാെളഴുന്നള്ളി ന്ന ആന െകട്ടി ന്നതും
േദവസ്വംവകയുമായ സ്വർണ്ണത്തലയിൽെക്ക ജപ്തി
െചയ്യിക്കാെമ നിശ്ചയി ് ആമ്യേനാടുകൂടി എട്ടാമുത്സ
വദിവസം േക്ഷ സന്നിധിയിെലത്തി. എഴുന്നള്ളി
പുറ വന്നേപ്പാേഴ ം പട്ടർ ് അവിെട നിൽക്കാൻ
വയ്യാെതയായി. അേദ്ദഹം ഒരു ാന്തെനേപ്പാെല അവി
െടനി ് ഓടി. അേപ്പാൾ ആേരാ പിന്നാെല ഓടിെച്ച ്
ഊേക്കാടുകൂടി പുറ ് ഒന്നടിച്ചതായി അേദ്ദഹത്തിനു
േതാന്നി. അേദ്ദഹം പിെന്നയും ഓടുകയും പടിഞ്ഞാേറവ
ശ ള്ള ചിറയുെട വക്ക
െചന്നേപ്പാൾ േബാധംെക ്
അവിെട വീഴുകയും ഉടെന േചാര ശർദ്ദി തുട കയും
മാ യ്ക്കിടയിൽ പരേലാക ാപ്തനാവുകയും െച .
വിഷാരിക്കാവു േക്ഷ ത്തിൽ ര തവണ കള്ള
ന്മാർ കയറുകയുണ്ടായി. ഒരിക്കലും അവർെക്കാ ം
െകാ േപാകുവാൻ സാധിച്ചില്ല. ഒരിക്കൽ കള്ളന്മാർ
അമ്പലത്തിനക
കടന്നേപ്പാൾ അവിെട അക ം
പുറ ം വലിയ പുഴയിെലന്നേപാെല െവള്ളം െപരുകി
യിരി ന്നതായി അവർ േതാന്നി. അതിനാൽ േനരം
െവളു ന്നതുവെര അവിെടക്കിട കഷ്ടെപ്പ . േനരം
െവളു
നട തുറന്നേപ്പാൾ അവിെടെയ ം െവള്ളം കയ
റിയിട്ടിെല്ല ള്ള വാസ്തവം അവർ മനസ്സിലാവുകയും
അവരിറങ്ങിേപ്പാവുകയും െച .
പിെന്നെയാരിക്കൽ കള്ളന്മാരമ്പലത്തിൽക്കയറി
ചില ഓ പാ ങ്ങളും മ ം എടു െകാ പുറത്തിറങ്ങി.
സാമാനങ്ങെളല്ലാം തലയിേലറ്റിെക്കാ
യാ യായ
േപ്പാൾ അവർ ് ഏതിേലയാണു് േപാേകണ്ടെത നി
ശ്ചയമില്ലാെതയായി. അവർ ആ പാ ങ്ങളും തലയിൽ
െവ െകാ േനരം െവളു ന്നതുവെര േക്ഷ ത്തിനു
ദക്ഷിണം െവ . േനരം െവളുത്തേപ്പാൾ ഊരാളന്മാ
രിൽ ചിലർ അവിെട എത്തി കള്ളന്മാെര പിടികൂടുകയും
േപാലീസിൽ ഏ ിക്കാനായി പുറെപ്പടുകയും ആ സമ
യം െവളിച്ചപ്പാടു തുള്ളിവരികയും “ന െട മുതൽ േമാ
ഷ്ടി െകാ േപായാൽ അതുെകാ ണ്ടാവുന്ന നഷ്ടം
നമുക്കാണു്. അതിനാൽ അതിേന റി നാംതെന്ന
േചാദി െകാള്ളാം. അതിനു കുമ്പഞ്ഞിെയ - കമ്പനിെയ
(അക്കാല
ഇന്ത്യ ഭരിച്ചിരുന്നതു് ഈസ്റ്റിന്ത്യാക്കമ്പ
നിക്കാരായിരു ) ഏ ിക്കണെമന്നില്ല” എ പറയുക
യും കള്ളന്മാെരെക്കാ േമാഷ്ടിച്ച മുതെലല്ലാം അവിെട
െവയ്പ്പി കയും ായശ്ചിത്തവും േമലാൽ അവിെടക്ക
യറി േമാഷ്ടി കയിെല്ല സത്യവും െചയ്യി ് അവെര
വിട്ടയ കയും െച . അതിൽപ്പിെന്ന ഒരിക്കലും ആ
േക്ഷ ത്തിൽ കള്ളന്മാർ കയറിയിട്ടില്ല.
മുെമ്പാരുകാല
േദവസ്വം വകയായി ഇവിെട ഒരു
പിടിയാനയുണ്ടായിരു . ആ ആനെയ ഏറനാടു താലൂ
ക്കിൽ മമ്പാ േദശക്കാരനായ ഒരു മഹമ്മദീയനു പാട്ട
ത്തിനു െകാടുത്തിരു . ഉത്സവത്തിെനഴുന്നള്ളിക്കാൻ
ആനെയ മുൻകൂട്ടി മടക്കിയയ െകാള്ളാെമ ള്ള കരാ
േറാടുകൂടിയാണു് മുഹമ്മദീയൻ ആനെയ െകാ േപാ
യതു്. എങ്കിലും ഉത്സവമടുത്തേപ്പാൾ ഊരാളന്മാർ മുഹ
മ്മദീയെന്റ േപർ ് ഒെരഴു െകാടു ് ആെള അയ .
ആ എഴുത്തിനു മുഹമ്മദീയെന്റ മറുപടി, “ഇേപ്പാൾ പണി
ത്തിര വളെര അധികമാകയാൽ ഉത്സവത്തിനു തക്ക
വണ്ണം ആനെയ മടക്കിയയ്ക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല” എന്നാ
യിരു . േവെറ ആനെയ അേന്വഷിച്ചി കിട്ടിയുമില്ല.
ഊരാളന്മാർ ആകപ്പാെട വിഷണ്ണരായിത്തീർ . എങ്കി
ലും ഉത്സവാരംഭദിവസം രാ ിയിൽ എഴുന്നള്ളിക്കാനു
ള്ള സമയമായേപ്പാൾ പടിഞ്ഞാേറച്ചിറയിൽ ഒരാനയു
െട ശബ്ദം േക ് ഊരാളന്മാരും മ ം ഓടിെച്ച േനാ
ക്കിയേപ്പാൾ അതു േദവസ്വം വക പിടിയാന തെന്നയാ
യിരു . അ പകൽ മുഴുവനും ആ ആന മുഹമ്മദീ
യെന്റ പണിസ്ഥല ണ്ടായിരു . മമ്പാ നി ് ഈ
േക്ഷ ത്തിേല ് എൺപതു നാഴിക ദൂരമു ്. ഇ
യും ദൂരം പ നാഴിക െകാ ് ഈ ആന എത്തിയ
െതങ്ങെനെയ ഭഗവതി മാ മറിയാം. ആനയുെട
േമൽ ചങ്ങലയും ഒരുമി ് ആനക്കാരനുമുണ്ടായിരുന്നില്ല.
ആന ആരുംപറയാെത സ്വയേമവ ചിറയിലിറങ്ങി ളി
േക്ഷ നടയിൽെച്ച നി . തലയിൽെക്ക ് എടു
െകാ െചന്നേപ്പാഴും ആരും പറയാെത തെന്ന ആന
മടക്കി. ഒരാൾ തലയിൽെക്ക െകട്ടി . ശാന്തിക്കാരൻ
പതിവുേപാെല എഴുന്നള്ളി കയും െച . അങ്ങെന
ര ദിവസം കഴിഞ്ഞേപ്പാേഴ ം ആനെയ അേന്വഷി
മുഹമ്മദീയനും ആനക്കാരനും ഇവിെട വ േചർ .
ഉത്സവത്തിെനഴുന്നള്ളിക്കാൻ ആനെയ അയയ്ക്കാെതയി
രുന്നതിനു മുഹമ്മദീയൻ ായച്ഛിത്തം െച കയും േദ
വിയുെട േകാപം ഉണ്ടാകാെതയിരിേക്കണ്ടതിേലക്കായി
അേനകം വഴിപാടുകൾ നട കയും െച .
ഈ േക്ഷ ത്തിെല േകാമരം (െവളിച്ചപ്പാടു് ) പ മു
ണ്ടയ്ക്കൽ െതയ്യമ്പാടി റുപ്പിെന്റ കുടുംബത്തിൽ അന്ന
മൂത്ത ആളായിരി കയാണു് പതിവു്. ഒരു കാല
് അവിെട ായം തികഞ്ഞ പുരുഷന്മാരാരും ഇല്ലാ
െതയായിത്തീരുകയാൽ കേരാറപ്പണിക്കന്മാരുെട കുടും
ബത്തിൽനി ് ഒരാെള േകാമരമാക്കിെയടു ന്നതിനു്
ഊരാളന്മാരും മ ം കൂടിത്തീർച്ചയാക്കി.
ആ സമയം െതയ്യമ്പാടി റുപ്പിെന്റ ഗൃഹത്തിൽനി
പതിെനാ വയ മാ ം ായമുള്ള ഒരാൺകുട്ടി
െവളിച്ചെപ്പ െകാ
േക്ഷ ത്തിെലത്തി. കുറുപ്പിെന്റ
ഗൃഹത്തിൽ നി േക്ഷ ത്തിേല നൂറ്റിപ്പതിന നാ
ഴിക ദൂരമു ്. െചറു ായക്കാരനായ ഈ ബാലൻ ഇ
യും ദൂരം പരസഹായം കൂടാെത വഴിയറി
് ഇവിെട
വെന്നത്തിയതിെന റി തെന്ന എല്ലാവരും അ ത
െപ്പ . പിന്നീടുണ്ടായ അേന്വഷണത്തിൽ അയാൾ ഗൃഹ
ത്തിൽനി ് ഏകേദശം പതിന നാഴികെകാണ്ടാണു്
ഇവിെട വെന്നത്തിയെത ് അറിയുകയും െച . അയാ
ളുെട വൃത്തികളും വാ കളും അ തെപ്പടുവാൻ തക്ക
വയായിരുന്നതിനാൽ വിശ്വാസപൂർവ്വം അയാെളത്തെന്ന
അവിെട േകാമരമായി സ്വീകരി . ഏകേദശം എഴുപ
ത്ത വയേസ്സാളം ായമായ ആ മനുഷ്യൻ ഇേപ്പാഴും
ജീവിച്ചിരി
്.
ഏകേദശം പ
െകാലം മു ് ഊരാളന്മാരുെട
ബ വർഗ്ഗത്തിൽെപ്പട്ട ഒരാൾ ഈ ഭഗവതിയുെട നട
യിൽനി കള്ളസത്യം െച . അയാൾ േക്ഷ ത്തിൽ
നി പുറത്തിറങ്ങിയ ക്ഷണത്തിൽ േബാധം െക മറി
വീണു മരി . അതിൽപ്പിെന്ന സത്യം െചയ്യാനായി
അവിെടയാരും െചല്ലാറില്ല.
െകാല്ലം 1098-ൽ കടത്തനാ െതക്കിക്കണ്ണമ്പ
നമ്പ്യാരുെട ഗൃഹത്തിൽ ഒരു വലിയ കവർച്ചയുണ്ടായി.
പല ജാതിക്കാരായ ഇരുപെത്താ മഹത രന്മാർ കൂ
ടിയാണു് കളവു നടത്തിയതു്. പണ്ടമായി ം പണമായി
ം അേനകായിരം രൂപയുെട വക അവർ തട്ടിെക്കാ
േപായി. േപാലീസുകാർ പഠിച്ച വിദ്യകെളലാം േയാ
ഗി ് അേന്വഷണം നടത്തീ ം യാെതാരു തു മുണ്ടായി
ല്ല. അതിനാൽ നമ്പ്യാർ ഈ ഭഗവതി ചില വഴിപാ
ടുകൾ േനർ . അതിെന്റ േശഷം അധികം താമസിയാ
െതതെന്ന ആ കള്ളന്മാർ േമാഷ്ടിെച്ചടുത്ത മുതലുകെളല്ലാം
തലയിൽെവ തുള്ളിെക്കാ
ഭഗവതിയുെട നടയ്ക്കൽ
െകാ െച െവ ക്ഷമായാചനം െച മടങ്ങിേപ്പാ
യി. ഊരാളന്മാർ നമ്പ്യാെര വരുത്തി ആ മുതലുകെളല്ലാം
ഏ ി െകാടു . നമ്പ്യാർ മുൻപു നിശ്ചയിച്ചതിലധികം
വഴിപാടുകെളല്ലാം കഴി ഭഗവതിെയ വന്ദി െകാ ്
േപാവുകയും െച .
പെണ്ടാരിക്കൽ ഗർഭിണിയായ ഒരു ീ ഉച്ച ജ
സമയ േക്ഷ ത്തിൽ െച ദർശനം കഴി േപാ
യി. അ ് അസ്തമി ന്നതിനു മുൻപു് ആ ീ മരി
. ഇതിെന്റ കാരണെമെന്തന്നറിയുന്നതിനായി ആ
ീയുെട വീ കാർ ഒരു ശ്നക്കാരെനെക്കാ
ശ്നം
െവപ്പി േനാക്കി.
ീയുെട മരണത്തിനുള്ള കാരണം
ഭഗവതിയുെട േകാപമാെണ
ശ്നക്കാരൻ വിധി .
ഭഗവതി ് ഉച ജ നിേവദ്യം മദ്യവും മാംസവു
മാണേല്ലാ പതിവു്. മദ്യം േസവി ് മദിച്ചിരി ന്ന
സമയ ് ആരായാലും അന്യന്മാർ െച കാണുന്നതു
സേന്താഷാവഹമായിരി കയില്ലേല്ലാ. വിേശഷി ് ഒരു
ീയായ ഭഗവതി മദ്യപാനം െച ് അ ാദിച്ചിരി ന്ന
സമയ ് മെറ്റാരു ീ െച കണ്ടാൽ േകാപമുണ്ടാ
കാെതയിരി േമാ? ഇതാണു് ശ്നക്കാരെന്റ യുക്തി.
അെതാെക്ക എങ്ങെനയായാലും അക്കാലം മുതൽ ഈ
േക്ഷ ത്തിൽ ഉച ജ േശഷം ീകൾ അക കട
ദർശനം കഴിക്കാെതയായി. അതു് ഇേപ്പാഴും അങ്ങെന
തെന്നയിരി
.
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വയസ്ക്കര ആര്യൻ നാരായണൻ മൂ ്
അവർകളുെട ചികിത്സാൈനപുണ്യം
ആര്യൻ നാരായണൻ മൂ ് ഏകേദശം പതിനാറു വയ
സ്സായേപ്പാേഴ ം ഉപനയനം, സമാവർത്തനം, ൈവദ്യ
ശാ ാഭ്യസനം, മുതലായവെയല്ലാം കഴി
ചികിത്സ
ആരംഭി . അക്കാലം മുതൽ വസയ്ക്കരയില്ല
വരുന്ന
േരാഗികെള േനാക്കി ചികിത്സകൾ നിശ്ചയി പറ
ം
കുറി െകാടു ം അയ കയും അത്യാവശ്യെപ്പട്ടാൽ
ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ േപായി േരാഗികെള ക ചികിത്സ
കൾ നിശ്ചയി കയുെമല്ലാം സ്വപിതാവിെന്റ ആജ്ഞ
കാരം ആര്യൻ നാരായണമൂ ് അവർകൾ തെന്നയാണു
െചയ്തിരുന്നതു്. അങ്ങെന ഒ ര െകാല്ലം കഴിഞ്ഞ
േപ്പാേഴ ം,
മേന്ദാൽകണ്ഠഃ കൃതാേസ്തന ഗുണാധികതയാ
ഗുര
ഫേലന സഹകാരസ്യ പുേഷ്പാൽഗമ ഇവ
ജാഃ
എ പറഞ്ഞതുേപാെല േരാഗികൾ ് അച്ഛൻമൂ ്
അവർകെളക്കാണുന്നതിനുള്ള ആ ഹവും ആവശ്യവും
കുറ കയും ആര്യൻ നാരായണൻ മൂസ്സവർകെള കണ്ടാൽ
മതിെയ േതാന്നി ട കയും െച . എങ്കിലും ൈവ
ദ്യവിഷയമായി സ്വപു െന താൻ ഹിപ്പിച്ചെതല്ലാം
ഹിപ്പി കഴി
എ ള്ള വിചാരം ആ അച്ഛനും താൻ
ഹിേക്കണ്ടെതല്ലാം ഹി കഴി
എ ള്ള വിചാ
രം ആ പു നുമുണ്ടായില്ല. അതിനാൽ അച്ഛൻ മൂസ്സവർ
കൾ പിെന്നയും സൗകര്യമുള്ള സമയങ്ങളിെലല്ലാം പു
െന അടുക്കൽ വിളിച്ചിരുത്തി ചികിത്സകൾ സംബ
ന്ധി ള്ള ഓേരാ കാര്യങ്ങെള റി ം ഓേരാ ഔഷധ
ങ്ങളുെട ഗുണങ്ങെളപ്പറ്റിയും മ ം പലതും ഉപേദശി
െകാണ്ടിരു . ഇ കാരമുള്ള അഭിമുേഖാപേദശം ആ
വൃദ്ധൈവദ്യൻ തനി തീെര വയ്യാെതയാകുന്നതുവെര
തെന്ന െചയ്തിരു . ആര്യൻ നാരായണൻ മൂസ്സവർകൾ
ചികിത്സാവിഷയത്തിൾ അനന്യസാധാരണമായ
ഒരു വിേശഷവും മാഹാത്മ്യവുമുണ്ടായിത്തീർന്നതിനുള്ള
ധാന കാരണങ്ങളിൽ ഒ വളെരക്കാലം അനുസ
തമായി ഉണ്ടായ ഈ ഉപേദശം കൂടിയാണു്. ആര്യൻ
നാരായണൻ മൂസ്സവർകൾ ചികിത്സാസംബന്ധമായി
െചയ്തി ള്ള ചില വിേശഷാൽ സംഗതികൾ താെഴ പറ
െകാ
.
1. ഒരിക്കൽ ആല ഴ കച്ചവടം വക സൂ

ണ്ടായി
രുന്ന േകാലഫ് സായിപവർകൾ ് സഹിക്ക
വയ്യാെതക ള്ള ഒരു തലേവദനയുണ്ടാവുകയും
അേനകം ൈവദ്യൻമാെരെക്കാ ചികിത്സകൾ
െചയ്യി േനാക്കീ ം ഒരു ഗുണവും കാണായ്കയാൽ
വയസ്ക്കര അറിയി ന്നതിനായി സാ വർകൾ
േകാട്ടയ
വ േചരുകയും െച . േകാലഫ്
സാ വർകളുെട സേഹാദരി േകാട്ടയ
താമ
സിച്ചിരു . സാ വർകൾ ആ (വല്യ) മദാമ്മ
യുെട ബം ാവിൽ താമസി െകാ വയസ്ക്കെര
ആളയ ദീനവിവരെമല്ലാം അറിയി കയും മൂ
സ്സവർകൾ അേങ്ങാ െചന്നാൽെക്കാള്ളാെമ ്
അേപക്ഷി കയും മഞ്ചൽ അയ െകാടു ക
യും െച . ആര്യൻ നാരായണൻ മൂസ്സവർകൾ
അച്ഛൻ മൂസ്സവർകളുെട ആജ്ഞ കാരം ഉടെന
യാ യായി. അവിടു ് ഒരു െപട്ടി തുറ ് ഒരു
ഗുളികെയടു
ഒരു പിലാവിലയിൽെപ്പാതി
ൈകയിൽ െവ െകാണ്ടാണു് മഞ്ചലിൽക്കയറി
േപ്പായതു്. സാ ിെനക്കണ്ടതിെന്റ േശഷം ഒരു
തുടം മുലപ്പാൽ േവണെമ പറ
. ഉടെന
ഭൃത്യൻമാേരാടിേപ്പാടി മുലപ്പാൽ െകാ വ .
മൂസ്സതു തെന്റ ൈകയിലുണ്ടായിരുന്ന ഗുളിക ആ
ഭൃത്യൻമാെരെക്കാ
മുലപ്പാലിൽ അര കല
ക്കി . ആ സമയം സായി ് തലേവദനയുെട
കാഠിന്യംെകാ ക തുറക്കാനും മിണ്ടാനും
വയ്യാെത കട്ടിലിൽക്കിട കയായിരു . മൂസ്സ
വർകൾ സാ വർകളുെട തല േനെര െവയ്പ്പി
ച്ചി മുലപ്പാെലടു
നസ്യം െച . അേപ്പാൾ
േവദന പൂർവാധികം കലശലാവുകയാൽ സാ
വർകൾ െപെട്ട പിടെച്ചണീറ്റിരി കയും ഒ
തു കയും അേതാടുകൂടി ര നാസാദ്വാരങ്ങളിൽ
നി ം ഓേരാ പുഴുക്കൾ താെഴ വീഴുകയും െച .
ആ പുഴുക്കൾ ഒന്നര അംഗുലം വീതം നീളമുള്ള
വയും തല കറുത്തവയയുമായിരു . പുഴുക്കൾ
േപായതിേനാടുകൂടി സാ ിെന്റ തലേവദന മാറി
നല്ല സുഖമായി. അേദ്ദഹം മടങ്ങിവ ് വിവരെമ
ല്ലാം അച്ഛൻമൂ ് അവർകളുെട അടുക്കൽ പറഞ്ഞ
േപ്പാൾ “ഇതു സ്വൽപം സാഹസമായിേപ്പായി.
ന്ഥത്തിൽക്കാണുന്നവെയല്ലാം െചയ്യരുതു്. അങ്ങ
െന െചയ്താൽ ചിലേപ്പാൾ ചിലതു് അബദ്ധമായി
ം തീർേന്നയ്ക്കാം. ഇങ്ങെനയുള്ളെതാെക്ക വളെര
ആേലാചി ം േവെറ നിവൃത്തിയില്ലാെത വരുന്ന
സമയ ം മാ േമ െചയ്യാവൂ. ഈശ്വരകാരു
ണ്യം െകാ ് ഇേപ്പാൾ േവണ്ടതുേപാെലയായ
േല്ലാ” എ ് അവിടു ് പറ
. സാ വർകൾ
സേന്താഷി ് ആയിരം രൂപയും ഒരു െകാമ്പനാ
നേയയും സംഭാവനയായി എഴുേത്താടുകൂടി വയ
സ്ക്കെര അയ െകാടു . ആ സംഭാവന എേന്താ,
അവിെട സ്വീകരിച്ചില്ല അച്ഛൻമൂ ് “ഞങ്ങൾ െച
യുന്നതു് ധർമ്മചികിത്സയാണു്. അതിനു തി
ഫലം വാ ക പതിവില്ല. സായ്പ്പിെന്റ ഔദാ
ര്യത്തിനായി നന്ദി പറ
െകാ
”എ
മറുപടി അയ െകാടു കയും െച . േകാലഫ്
സായപവർകളുെട തലേവദന േഭദമാക്കിയ കാ
ല ് ആര്യൻ നാരായണൻ മൂ ് അവർകൾ
പതിെന വയേസ്സ ായമായിരു
.
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സിദ്ധ ൈവദ്യനും ആര്യൻ നാരായണൻ
മൂ ് അവർകളുെട പിതൃവ്യപു നും േജഷ്ഠ
ാതാവുമായിരുന്ന പിലാമേന്താൾ ശ ണ്ണി
മൂസ്സിനു കഴുത്തിെന്റ പിൻഭാഗ
ഒരിക്കൽ
ഒരരിമുറിേപാെല ഏറ്റവും െചറുതായ ഒരു കുരു
ഉണ്ടാവുകവും ക്ഷൗരം െചയ്യിച്ചേപ്പാൾ അതു
മുറി
േപാവുകയും െച . വലിയ േവദനയും
മ മുണ്ടായിെല്ലങ്കിലും അ ൈവകുേന്നരമായ
േപ്പാേഴ ം ആ കുരു വീർ ് ചുണ്ടങ്ങാേയാ
ളമാവുകയും േവദന കലശലായിത്തീരുകയും
െച . ര
മൂ ദിവസം െകാ ് ആ കുരു
വീർ വീർ
ഒരു േതങ്ങാേയാളമായി. അതി
െന്റ നീരു കഴുത്തിനു ചു ം മാ മല്ല, കുേറെശ്ശ
മുഖേത്ത ംകൂടി വ്യാപി തുടങ്ങി. േവദനയുെട
കാഠിന്യംെകാ ശ ണ്ണിമൂസ്സവർകൾ കുളിക്കാ
നും ഉണ്ണാനും ഉറങ്ങാനുെമാ ം വയ്യാെത ഏറ്റവും
അവശതേയാടുകൂടി കിടപ്പിലായി. ഇ യുമായ
തിെന്റ േശഷമാണു് ഈ വിവരത്തിനു വയസ്ക്ക
ര ് എഴുതിയയച്ചതു്. പിലാമേന്താളില്ലെത്ത
വർത്തമാനങ്ങൾ വയസ്ക്കര ് എഴുതിയയ ന്ന
തു ശ ണ്ണിസൂ ് അവർകൾ തെന്നയല്ലാെത
അന്യന്മാെരെക്കാ ് എഴുതിയയപ്പിക്കാറില്ല.
ഈ എഴു ് പിലാമേന്താളില്ല ് അക്കാല
കാര്യസ്ഥനായിരുന്ന പിഷാരടിയാണു് എഴുതിയ
യച്ചതു്. ആ എഴു
കണ്ടേപ്പാൾത്തെന്ന ദീനം
സാമാന്യത്തിലധികം കലശലായി െണ്ട ്
അേദ്ദഹം മനസ്സിലാക്കിക്കഴി
. എഴു
കണ്ടി ഒരു മണി ർ കഴിയുന്നതിനു മു ് അേദ്ദ
ഹം പിലാമേന്താൾ ് യാ യായി. അക്കാല
് ഇേപ്പാഴെത്തേപ്പാെല വാഹനസകൗര്യങ്ങൾ
ഒ ം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതിനാൽ അേദ്ദഹം
േകാട്ടയ
നി ം ചാവക്കാടുവെര േതാണി ം.
അവിെട നി കൂലി കുതിരവണ്ടി പിടി ം
മ മാണു് യാ െചയ്തതു്. എങ്കിലും അേദ്ദഹം
േകാട്ടയ
നി പുറെപ്പട്ടി മൂന്നാം ദിവസം
പിലാമേന്താളില്ലെത്തത്തി. അേപ്പാേഴ ം അവി
െട കുട്ടേഞ്ചരി മൂ ്, ആല ർ നമ്പി മുതലായ
ൈവദ്യേ ഷ്ഠൻമാെരല്ലാവരുെമ കയും മുറ
ചികിത്സകളാരംഭി കയും െചയ്തിരു . ആര്യൻ
നാരായണൻ മൂ ് അവർകൾ അവിെടെയത്തി,
ക്ഷണത്തിൽ കുളികഴി ് അക
െചന്നേപ്പാൾ
ശ ണ്ണി െതറു െവച്ച ഒരു െമത്തയിേന്മൽച്ചാരി
കമി കിട കയായിരു . ആര്യൻ നാരായ
ണൻ മൂസ്സവർകെളക്കണ്ടി േരാഗി ആളറി
എങ്കിലും ഒ ം സംസാരിക്കാൻ ശക്തനല്ലാ
ത്തവണ്ണം അവശനായിേപ്പായിരുന്നതിനാൽ
മുഖ േനാക്കി കണ്ണീെരാലിപ്പി കയും െച .
അേപ്പാൾ ആര്യൻ നാരായണൻ മൂസ്സവർകൾ
“ക്ഷീണം ഇ മാ ം വർദ്ധിപ്പി വേല്ലാ?”എ
പറ
. അതുേക ് അവിെടയുണ്ടായിരുന്ന
ൈവദ്യേ ഷ്ഠൻമാർ “ക്ഷീണം വർദ്ധിക്കാതി
രി ന്നെതങ്ങെന? ആറു ദിവസമായി യാ
െതാരാഹാരവും കഴി ന്നില്ല. യാെതാന്നിനും
രുചിയിെല്ലന്നാണു പറയുന്നതു്. പാലാെണങ്കിൽ
കുറ കുടിക്കാെമ േതാ
െണ്ട പറയു
. അതു െകാടുക്കാനും പാടില്ലേല്ലാ. പാൽ ഈ
േരാഗത്തിനു വിേരാധമാെണന്നേല്ല പറഞ്ഞിരി
ന്നതു്?” എന്നാണു് സമാധാനം പറഞ്ഞതു്.
അേപ്പാൾ ആര്യൻ നാരായണൻമൂ ് അവർകൾ
“പാൽ െകാടു ന്നതിനു വിേരാധമില്ല. എവിെട
നിെന്നങ്കിലും ക്ഷണത്തിൽ കുറ പാൽ വരുത്ത
ണം” എ പിഷാരടിേയാടു പറ
.
ഉടെന പിഷാരടി “കുറ പാൽ ഇവിെടത്തെന്ന
കാണും. േപാരാത്തതു് ഇേപ്പാൾ ആളയ വരു
കയും െചയാം” എ പറയുകയും അേപ്പാൾ
ത്തെന്ന ആളയ കയും െച .
ആര്യൻ നാരായണൻ മൂ ് അവർകൾ ഇല്ല
് ഇരുന്നിരുന്ന പാൽ ക്ഷണത്തിൽ കാച്ചി
സ്വൽപ്പം പഞ്ചസാരയും േചർ
പിലാവില
െകാ
േകാരി േരാഗി ് കുേറെശ്ശ കുേറെശ്ശ
െകാടു . െതാണ്ട ഉണങ്ങിേപ്പായതുെകാ ്
ഒരു തുടം പാൽ കുടി ന്നതിനു് ഏകേദശം
ഒരു നാഴിക േവണ്ടിവ . പിെന്ന വലിയ
യാസം കൂടാെത ഒരു തുടം പാൽ കൂെട കുടി .
ഉടെന ര
തുടം പാൽകൂടി കഴി ന്നതി
യാസമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങെന നാഴിപ്പാൽ
കുടി കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ േരാഗി “ആവൂ എനിക്കി
േപ്പാൾ ക്ഷീണത്തിനു കുറ കുറവു ്. കുേറെശ്ശ
സംസാരിക്കാെമ
േതാ
്. നാവും
െതാണ്ടയും ഉടങ്ങി വര
േപായതുെകാ ്
ഇതുവെര മിണ്ടാൻ വയ്യായിരു . ഇനി േവ
ണ്ടെതാെക്ക പിെന്ന നിശ്ചയിക്കാം. അനുജൻ
ഉണ്ടില്ലേല്ലാ. േപായി ഊണുകഴിചു വരൂ” എ
പറ
. അതുേക ് അേദ്ദഹം ഒരുവിധം സമാധാ
നേത്താെട ഉണ്ണാൻ േപായി. േകാട്ടയ നി
പുറെപ്പട്ടി വഴി ് ഒരു േനരം മാ േമ ഉണ്ടി
രു ളളു. എങ്കിലും തെന്റ േജ്യഷ്ഠെന്റ അവശത
കണ്ടേപ്പാൾ വിശ ം ദാഹവും ക്ഷീണവുെമല്ലാം
അവിടു ് വിസ്മരി േപായി. ഇവർ ര േപരും
ഭിേന്നാദര സേഹാദരന്മാരായിരു െവങ്കിലും
അവരുെട പര രേസ്നഹം എേകാദര സേഹാദര
നിർവിേശഷമായിരു .
ആര്യൻ നാരായണൻ മൂ ് അവർകൾ ഊണു
കഴി വന്നതിെന്റ േശഷം ചികിത്സകെളല്ലാം
ആേലാചി നിശ്ചയി . അവയിൽ ധാന
മായി നിശ്ചയിച്ചതു് ഒരു പാൽകഷായവും ഒരു
പാൽകഞ്ഞിയുമായിരു . രണ്ടിനും മരു കൾ
ര മൂ കൂട്ടം വീതേമ ഉണ്ടായിരു
. ആ
മരു കൾ ചത കിഴി െകട്ടിയി പാൽക്കഞ്ഞി
യും പാൽക്കഷായവുമുണ്ടാക്കി തിദിനം രേണ്ടാ
മൂേന്നാ ാവശ്യം വീതം ദഹനത്തിനു തക്കവ
ണ്ണവും ആവശ്യം േപാെലയും െകാടുക്കാനാണു
നിശ്ചയിച്ചതു്. അങ്ങെന നാല ദിവസം കഴി
ഞ്ഞേപ്പാേഴ ം ശ ണ്ണി ് ക്ഷീണം മിക്കവാറും
മാറി. പിെന്ന കുരുവിെന്റ േവദന മാ േമ ഉണ്ടാ
യിരു ളളു. അതിനു പിെന്ന ഒരു മരു ണ്ടാക്കി
യി , ആ മരു ര നാലു ദിവസമിട്ടേപ്പാൾ
കുരു പഴു െപാട്ടി. അേപ്പാൾ േവദനയും മാറി.
േമണ നീരും േപായി. പിെന്ന ണമുണങ്ങാ
നുള്ള മരു ം ഉണ്ടാക്കിയിടുകയും േമണ ണ
മുണ കയും ശ ണ്ണി മൂ ് അവർകൾ സ്വസ്ഥ
ശരീരനായി പൂർവസ്ഥിതിെയ ാപി കയും
െച . ഇതിെനല്ലാത്തിനും കൂടി ഏകേദശം മൂ
മാസം േവണ്ടിവ . അ യും കാലം ആര്യൻ
നാരായണൻ മൂ ് അവർകളുെട സ്ഥിരവാസം
പിലാമേന്താളില്ല
തെന്നയായിരു .
ശ ണ്ണിമൂ ് അവർകൾ സ്വസ്ഥതെയ ാപിച
തിെന്റ േശഷം ഒരു ദിവസം ആര്യൻ നാരായ
ണൻ മൂ ് അവർകേളാടു് അവിടുെത്ത മാതുലനും
മഹാൈവദ്യനും വലിയ വിദ്വാനുമായിരുന്ന കുട്ട
േഞ്ചരി അപ്ഫൻമൂ ് അവർകൾ, “ഈ ദീനം വന്നാ
ലും േഭദമാകും ഇേല്ല കുഞ്ഞാ?” എ േചാദി .
(കുട്ടേഞ്ചരി അപ്ഫൻമൂ ് അവർകൾ തെന്റ ഭാഗി
േനയനായ ആര്യൻ നാരായണൻ മൂ ് അവർക
െള കുഞ്ഞാ എന്നാണു വിളിച്ചിരുന്നതു് ). അതിനു
ത്തരമായി ആര്യൻ നാരായണൻ മൂ ് അവർകൾ
“ബുദ്ധിയും യുക്തിയും ശാ ജ്ഞാനവും ഗുരുത്വവും
ൈക ണ്യവുമുള്ള ൈവദ്യൻ ചികിത്സി കയും
േരാഗി ് ആയുർബലവും ഈശ്വരസഹായവുമു
ണ്ടായിരി കയും െചയ്താൽ േഭദമായിെയ ം
വരാം എ ് അച്ഛൻ പറഞ്ഞി
് ” എ പറ
. അപ്ഫൻമൂ ് വീ ം “ആെട്ട കുഞ്ഞാ! ഈ
ദീനത്തിനു പാൽ െകാടുക്കാെമ പറഞ്ഞി ള്ള
തു് എവിെടയാണു്? ഞാൻേനാക്കീ ള്ള ന്ഥ
ങ്ങളിെല ം ഇങ്ങെന കണ്ടിട്ടില്ല. കുഞ്ഞൻ വല്ല
ന്ഥത്തിലും കണ്ടി േണ്ടാ?” എ േചാദി .
അതിനു മറുപടിയായി ആര്യൻ നാരായണൻ
മൂ ് അവർകൾ പറഞ്ഞതു്, “അത്യാവശ്യെപ്പ
ട്ടാൽ പാലും െകാടുക്കാം. സർവ്വ ധാനമായി
േനാേക്കണ്ടതു് ാണെന രക്ഷിക്കാനാണു്. മരി
ച്ചവർ ചികിത്സയില്ലേലാ എ ് അച്ഛൻ പറ
ഞ്ഞി
്. അതുെകാ ് പാൽ െകാടു
എേന്ന
ഉ ” എന്നാണു്. ഇതു േകട്ടേപ്പാൾ അവിെടകൂ
ടിയിരുന്ന ൈവദ്യൻമാെരല്ലാവരും “ഇങ്ങെന ഒര
ച്ഛനും മകനും ന െട കൂട്ടത്തിൽ േവെറെയ ം
ഇതുവെര ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇനി ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യം
എേന്താ, ഈശ്വരനറിയാം” എ ം മ ം പറ
്,
വയ ര അച്ഛൻ മൂ ് അവർകെളയും അവിടുെത്ത
പു നായ ആര്യൻ നാരായണൻ മൂ ് അവർക
െളയും വളെര ശംസി .

3. ശ ണ്ണി മൂ

് അവർകെള ചികിത്സി ന്നതിനാ
യി ആര്യൻ നാരായണൻ മൂ ് അവർകൾ ഏക
േദശം മൂ മാസേത്താളം പിലാമേന്താളില്ല
താമസിച്ചിരു എ മുൻപു പറഞ്ഞി ണ്ടേല്ലാ.
അക്കാലത്തിനിട ് സാമൂതിരിപ്പാടു ത രാൻ
തിരുമനസ്സിേല ം പുറ ് ഒരു വലിയ കുരുവു
ണ്ടായി. അതു ക്ഷണത്തിൽ വളർ നാല
ദിവസം െകാ ് ഒരു െപാതിയാേത്തങ്ങാേയാ
ളമായി. േവദനമൂലം തിരുമന െകാ ് സ്നാനാ
ശനനി ാദികെളാ മില്ലാെത ഏറ്റവും പാരവശ്യ
േത്താടുകൂടി കിടപ്പിലായിത്തീർ . അതിനാൽ
ശ ണ്ണി മൂ ് അവർകെള െകാ േപാകാനായി
േകാഴിേക്കാ നി പിലാേന്താളില്ല
ആളു
കൾ വ . ശ ണ്ണി മൂസ്സിനു ദീനമാെണ ള്ള
വർത്തമാനം േകാഴിേക്കാ ് അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല.
ശ ണ്ണി മൂ ് അവർകൾ േകാഴിേക്കാടു മുതലായ
േദശങ്ങളിലും സിദ്ധനും സർവ്വസമ്മതനുമാ
യിരു എ മാ മല്ല, അക്കാല
സാമൂതിരി
േക്കാവിലക ം മ ം ശ ണ്ണിമൂസ്സവർകെളെക്കാ
ണ്ടല്ലാെത ചികിത്സിപ്പിക്കാറുമില്ലായിരു .
ശ ണ്ണി മൂ ് അവർകൾ ആര്യൻ നാരായണൻ
മൂ ് അവർകേളാടു്, “സാമൂതിരി ് സുഖേക്കടാ
യി ് ആളയ കയും അനുജൻ ഇവിെട ഉണ്ടായി
രി കയും െചയ്തിരി ന്ന സ്ഥിതി ് ഒ േപാ
കാതിരി ന്നതു ഭംഗിയല്ല. എെന്ന അവിെട ഒരു
േസ്നഹിതെന്റ നിലയിലാണു െവച്ചിരി ന്നതു്.
അതുെകാ ് അനുജൻ േപായിേനാക്കി േവ
ന്ന ചികിത്സകൾ നിശ്ചയി ് എഴുതിെക്കാടു
കയും എെന്റ ദീനസ്ഥിതി അവിെട അറിയി
കയും െചയ്തി ് ഉടെന തെന്ന മടങ്ങിേപ്പാരണം.
താമസിക്കരുതു്. എനിക്കിേപ്പാൾ കുറ ് ആശ്വാ
സമുണ്ടേല്ലാ. അനുജൻ മടങ്ങി വരുന്നതുവെര
ഇേപ്പാൾ െച വരുന്നതുേപാെലെയാെക്ക െച
െകാണ്ടിരിക്കാം” എ പറ
. അേപ്പാൾ
ആര്യൻ നാരായണൻ മൂ ് അവർകൾ, “ഞാന
റിയുന്നവരായി ം അവിെട ആരുമുെണ്ട േതാ
ന്നില്ല എങ്കിലും േജ്യഷ്ഠനു് അങ്ങെന താ ര്യ
മുെണ്ടങ്കിൽ ഞാൻ േപാവുകയും അവിെടെച്ച
കണ്ടി യുക്തം േപാെല എെന്തങ്കിലും െച ക
േയാ നിശ്ചയി ് എഴുതിെക്കാടു കേയാ െചയ്തി
േപാരികയും െചയ്യാം” എ പറഞ്ഞി ് ആ
വന്നിരുന്ന ആളുകേളാടു കൂടിത്തെന്ന േപായി. പി
േറ്റ ദിവസം രാവിെല മൂ ് അവർകൾ സാമൂതിരി
േകാവിലകെത്ത കയും ഉടെന കുളിക്കാൻ േപാ
വുകയും െച . ആ സമയം അേദ്ദഹെത്തക്കണ്ടി ്
സാമൂതിരിപ്പാട്ടിെല േസവകനും േകാവിലക
താമസക്കാരനുമായ ഒരു ന തിരി “അല്ലാ! ഈ
വിദ്വാനാേണാ ചാടിവന്നിരി ന്നതു്? ഇയ്യാൾ
വല്ലതുമറിയാേമാ ആേവാ?” എ മെറ്റാരു
ന തിരിേയാടു പറ
. സ്വകാര്യമായിട്ടാണു്
ഇങ്ങെന പറഞ്ഞതു്.
എങ്കിലും പുച്ഛരസേത്താടുകൂടിയ ആ വാ കു
േറെശ്ശ മൂ ് അവർകളും േക . എന്നാൽ അവിടു
് അതു േകട്ടതായി ഭാവിക്കേപാലും െചയ്തില്ല.
ആര്യൻ നാരായണൻ മൂ ് അവർകളുെട േയാഗ്യ
തെയ റി ് ആ ന രിെക്കന്നല്ല, ആ ദി കാർ
ം തെന്ന അക്കാല
േലശം േപാലും അറിവി
ല്ലായിരു . സ്വ െമങ്കിലും അറിഞ്ഞിരു െവ
ങ്കിൽ ആ ന രി ഇങ്ങെന പറയുമായിരുന്നില്ല.

മൂ ് കുളിയും നിത്യകർമ്മാനുഷ്ഠാനാദികളും കഴി
േകാവിലക
െച സാമൂതിരിപ്പാടു ത രാ
െന ക . അേപ്പാൾ ത രാൻ കുരുവിെന്റ േവ
ദന െകാ ം ക്ഷീണം െകാ ം അവശനായി
ഒരു ചാവട്ടയിൻേമൽ ചാരി കമി കിട കയാ
യിരു . അേദ്ദഹെത്തക്കണ്ടേപ്പാൾ ത രാൻ
“എെന്റ മൂേസ്സ! എനി േവദന സഹിക്കവയാ
െതയായിരി
. ഈ േവദന കുറയുന്നതിനു
എെന്തങ്കിലും ക്ഷണത്തിൽ െചയ്യേണ” എ
പറ
. ആ സമയം മു പുച്ഛി പറഞ്ഞ ആ
ന രി അവിെടെച്ച ് അേദ്ദഹേത്താടു് “ഊണു
കാലമായി. ഇേങ്ങാ വരാം” എ പറ
.
അതിനു മറുപടിയായി മൂ ് പറ
“ ഞാൻ
ഉണ്ണാനായിട്ടല്ല, സാമൂതിരിപ്പാട്ടിേല സുഖേക്ക
ടാകയാൽ ഇവിെട വ േനാക്കി ഇതിനു വല്ല
തും െചയ്യണെമ േജ്യഷ്ഠൻ പറഞ്ഞയച്ചിട്ടാണു്
ഇവിെട വന്നിരി ന്നതു്. അതിനാൽ ഇതിനു
തൽക്കാലം േവണ്ടതു െച കഴിഞ്ഞി പിെന്ന
ഊണിെന്റ കാര്യം ആേലാചിക്കാം” എ പറ
ഞ്ഞി ് അവിെട നി ഇറങ്ങിേപ്പായി. അേദ്ദ
ഹത്തിെന്റ മറുപടി േകട്ടേപ്പാൾ ന രി സാമാ
ന്യത്തിലധികം ഇളിഭ്യനായി. താൻ മുൻപു പറ
ഞ്ഞതു മൂ േകട്ടിരി േമാ? േക െവങ്കിൽ കാ
ര്യം ചീത്തയായി. വഷളത്തം പറയണ്ടായിരു
എ ം മ ം വിചാരി െകാ ് അേദ്ദഹം അവി
െടത്തെന്ന നി ം. അേദ്ദഹം േകാവിലകേത്താട
ടു ള്ള വളപ്പിൽ (പറമ്പിൽ) െച ചുറ്റി നട
േനാക്കി എേന്താ ഒരു പച്ചില പറി ൈകയിലി
കശക്കിെക്കാ മടങ്ങിവ ് അവിെട നിന്നി
രുന്ന കുട്ടിപ്പട്ടരുെട ൈകയിൽ െകാടു
അതു
പച്ചെവള്ളത്തിലര കുഴ േപാെലയാക്കിെക്കാ
വരുവാൻ പറ
. കുട്ടിപ്പട്ടരു് ഉടെന അതു
കുഴ േപാെലയാക്കിെക്കാ വ . മൂസ്സവർകൾ
കുരുവിെന്റ ഒരു സ്ഥാനം പറ
െകാടു ് ആ
മരു ് അവിെട ഇടുവി . ഒരു നാഴികകഴിഞ്ഞ
േപ്പാൾ കുരു െപാട്ടി േചാരയും ചലവുമായി ഒരു
ര മൂന്നിടങ്ങഴി മാ ം ഒഴി
േപായി. ത
രാൻ എണീറ്റിരു ് “ഇേപ്പാൾ േവദന ഒ മില്ല.
ഇനി ക്ഷീണം മാ മാണു ദുസ്സഹമായി ള്ളതു് ”
എ പറ
. അേപ്പാൾ മൂസ്സവർകൾ “കുറചു
കഞ്ഞി കുടിച്ചാൽ ക്ഷീണവും കുറയും” എ പറ
. ഉടെന ത രാൻ, “എന്നാൽ കഞ്ഞി െകാ
വരെട്ട” എ പറയുകയും കുട്ടിപ്പട്ടർ കഞ്ഞി
െകാ െച െകാടു കയും െച . അേപ്പാൾ
തെന്ന ത രാൻ ഒരു നാഴിയരിയുെട കഞ്ഞികു
ടി . കഞ്ഞി കുടി ൈകകഴുകിക്കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ
മൂസ്സവർകൾ “ഇനികട്ടിലിൽ കുറ േനരം ഇട
വശം െചരി
കിട ക” എ പറ
. ഉട
െന ത രാൻ അങ്ങെന കിട കയും ഒരു മാ
േനരം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ ഉറങ്ങി ട കയും െച
. പിെന്ന മൂസ്സവർകൾ, “ഉറക്കത്തിനു വിഘ്നം
വരത്തക്കവണ്ണം ഇവിെട ആരും ശബ്ദെമാ ം
ഉണ്ടാക്കരുെത ” പറഞ്ഞി ് ഊണുകഴിക്കാൻ
േപായി. ഊണു കഴി
മൂസ്സവർകൾ േകാവി
ലക തെന്ന മെറ്റാരു സ്ഥല
േപായിരു
വി മി .
ത രാൻ ഉറങ്ങി ടങ്ങീ ് ഏകേദശം നാലു
മണി റുകഴിഞ്ഞേപ്പാൾ ഉണർ . പിെന്നയും
കുറ കഞ്ഞി കുടി . ത താെന്റ കഞ്ഞികുടി
കഴിഞ്ഞേപ്പാേഴ ം മൂസ്സവർകൾ വീ ം അവി
െടെയത്തി. അേപ്പാൾ ത രാൻ “മൂസ്സിെന്റ ചി
കിത്സ എനി നല്ലേപാെല ഫലി . ഞാൻ
അഞ്ചാറു ദിവസം കൂടീട്ടാണു് ഇ കുറ കഞ്ഞി
കുടി കയും ഉറ കയും െചയ്തതു്. എനിക്കി
േപ്പാൾ വളെര സുഖം േതാ
്. േവദന ഒ മി
ല്ല. ഇനി കുരുവിെന്റ ണമുട കയും േദഹത്തി
െന്റ ക്ഷീണം മാറുകയും മാ ം മതി. എനി
നല്ല സുഖമായിേട്ട മൂ ് ഇവിെടനി േപാകാ
വൂ. അതുവെര ഇവിെടത്താമസിക്കണം” എ
പറ
. അതിനു മറുപടിയായി മൂസ്സവർകൾ,
“ഇനിയും ഇവിെടത്താമസിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല.
എനി ് ഇേപ്പാൾത്തെന്ന മടങ്ങിേപ്പാേകണ്ടി
യിരി
. േജ്യഷ്ഠനിേപ്പാൾ സുഖേക്കടായി
കിടപ്പാണു്. േജ്യഷ്ഠെന ചികിത്സിക്കാനായിട്ടാ
ണു് ഞാൻ പിലാമേന്താളില്ല
വന്നിരി ന്നതു്.
ഇവിെട ശീലായ്മയാെണന്നറിയുകയും ആളയ
കയും േജ്യഷ്ഠൻ നിർബന്ധപൂർവം പറയുകയും
െചയ്തതുെകാണ്ടാണു് ഞാൻ ഇേങ്ങാ േപാന്നതു്.
ഇനി ഇവിെട ഭയെപ്പടാെനാ മില്ല. ഏതാനും
ദിവസംെകാ ദീനങ്ങെളല്ലാം മാറി സുഖമാവും.
ഇനി േചേയ്യ ന്ന ചികിത്സകൾെക്കാെക്ക ഇവി
െട എഴുതിെക്കാടുേത്തക്കാം. അതുേപാെലെയാ
െക്ക െചയ്താൽ മതി” എന്നറിയി .
അതു ത രാൻ അനുവദി കയും ചികിത്സ
േവണ്ടെതല്ലാെമഴുതിെക്കാടുത്തി മൂസ്സവർകൾ
അേപ്പാൾത്തെന്ന യാ യാവുകയും െച . ആ
സമയം ത രാൻ തിരുമന െകാ ് മൂസ്സവർ
കൾ ചില സമ്മാനങ്ങൾ കൽപി െകാടു
ക്കാൻ ഭാവി . മൂസ്സവർകൾ അെതാ ം സ്വീക
രിച്ചില്ല. “അെതാെക്ക േജ്യഷ്ഠൻ വരുേമ്പാൾ മതി.
ഞാൻ േജ്യഷ്ഠെന്റ തിപുരുഷൻ മാ മായിട്ടാ
ണു് ഇവിെട വന്നിരി ന്നതു്. േജ്യഷ്ഠൻ പറഞ്ഞ
യച്ചി ള്ളതുേപാെല വല്ലതും െചയ്യാനല്ലാെത ഇവി
െടനി ് എെന്തങ്കിലും വാങ്ങാൻ എനിക്കർഹത
യില്ല” എ പറ
മടങ്ങിേപ്പാ . ആര്യൻ
നാരായണൻ മൂ ് അവർകൾ നിശ്ചയി ് എഴുതി
െക്കാടുത്ത ചികിത്സകൾ െകാ തെന്ന സാമൂതി
രിപ്പാടു തിരുമനസ്സിേല ് അചിേരണ പൂർണ്ണസു
ഖം സിദ്ധി . അതിനാൽ ആര്യൻ നാരായണൻ
മൂ ് അവർകളുെട കീർത്തി മലബാറിലും സർവ
വ്യാപി .
ശ ണ്ണിമൂ ് അവർകളുെട ദീനം േഭദമായി അവി
േട
പൂർണ്ണസുഖം സിദ്ധിച്ചതിെന്റ േശഷം
“ഇനി പാൽക്കഞ്ഞി മതിയാക്കി യഥാപൂർ
വ്വം ഭക്ഷണം കഴി തുടങ്ങാം. എന്നാൽ
പാൽകഷായം ഒരിക്കലും േവെണ്ട െവേയ്ക്ക
ണ്ട. അത്താഴം കഴി
് അതു പതിവായി
േസവിേച്ചക്കണം. ഈ ദീനം ഇനിയും വരാതി
രിക്കണമേല്ലാ” എ പറഞ്ഞിട്ടാണു് ആര്യൻ
നാരായണൻ മൂ ് അവർകൾ േകാട്ടയേത്ത
മടങ്ങിേപ്പായതു്. ശ ണ്ണിമൂസ്സവർകൾ ആ
പാൽകഷായം ആജീവനാന്തം േസവി െകാണ്ടി
രി കയും െച .

4. ഒരിക്കൽ െചങ്ങ

ർക്കാരൻ ഒരു മാപ്പിള ദീനമാ
യി വയസ്ക്കെര വന്നിരു . ആ സമയം ആര്യൻ
നാരായണൻ മൂ ് അവർകൾ ഇല്ലത്തിെന്റ െത
വശെത്ത വരാന്തയിൽത്തെന്ന ഉണ്ടായിരു
. മാപ്പിള മൂസ്സവർകെളക്ക
െതാഴുതുെകാ
“െപാ തിരുേമനി! അടിയനു നിൽക്കാൻ
വയ്യാ” എ പറ
ആ മുറ്റ തെന്ന ഇരു .
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ഉടെന മൂസ്സവർകൾ “സുഖേക്കടുകൾ എെന്തല്ലാ
മാണു്?” എ േചാദി . അതിനു മറുപടിയാ
യി മാപ്പിള “അടിയനു നട േമ്പാൾ െനഞ്ചിടി
ം ശ്വാസം മുട്ടലും തലതിരിച്ചലും മനംമറിച്ചി
ലും കണ്ണിരുട്ടിക്കലും കാലുകൾ മുറി
േപാകാൻ
േപാണതുേപാെല േതാ കയും േദഹത്തിനു വി
ളർച്ചയും വയറ്റിൽ ഒെരരിച്ചലും മ മു ്. ചില
േപ്പാൾ മഞ്ഞെവള്ളം ശർദ്ധി ം. തീെര നട
ക്കാൻ വയ്യ. ഇവിെട വിടെകാണ്ടിരി ന്ന മ
ചിലരുെട വള്ളത്തിൽ ടിയാണു് അടിയൻ വിട
െകാണ്ടതു്. അടിയെനാരു പാവെപ്പട്ടവനാണു്.
അടിയനു് ഒരു െപൺപിള്ളയും ര മൂ െച
റിയ കുട്ടികളുമല്ലാെത േവെറ ആരുമില്ല. അടി
യൻ അന്ന കൂലിേവല െചയ്താണു് ആ കുടും
ബം പുലർത്തിേപ്പാരുന്നതു്. അടിയനു േവലെയാ
ം െചയ്യാൻ വയ്യാെതയായതിൽപ്പിെന്ന അടി
യങ്ങൾ ഒരുവിധം െതണ്ടിത്തി തെന്നയാണു്
ദിവസവൃത്തി കഴി േപാരുന്നതു്. മരു വല്ലതുമു
ണ്ടാക്കി േസവിക്കണെമ കൽപിച്ചാൽ അടിയ
നു യാെതാരു നിവൃത്തിയുമില്ല. തിരുമന െകാ
കൃപയുണ്ടായി ് ൈദവെത്ത ഓർ
വല്ലതും
മരു ക ി ത ് അടിയെന രക്ഷിക്കണം”
എ ം മ ം ഏറ്റവും സങ്കടേത്താടുകൂടി പറ
.
മാപ്പിളയുെട ദീനവചനങ്ങെളല്ലാം േകട്ടതിെന്റ
േശഷം മൂസ്സവർകൾ തെന്റ ഒരു ഭൃത്യെന വിളി
് “ആ െകാന്നമരത്തിൻേമൽ പടർ കിട ന്ന
ഇത്തിക്കണ്ണി (ഇത്തിൾ) കുേറ ഒടിെച്ചടു
െകട്ടി
ആ െചങ്ങ ർക്കാരൻ മാപ്പിളമാരുെട േതാണി
യിൽ െകാ െച ് ഇ െകാടുക്കണം” എ
പറ
(അ വയസ്ക്കര ഇല്ലത്തിെന്റ െത
പുറ
മുറ്റ
ഒരു െകാന്നമരവും അതിൻേമൽ
നിറ ് ഇത്തിക്കണ്ണിയുമുണ്ടായിരു ). അതുേക
ഭൃത്യൻ ഉടെന അ കാരം െച . പിെന്ന മൂ ്
ആ മാപ്പിളേയാടു് “ആ മരു ് ഉണക്കിെപ്പാടി
ദിവസംേതാറും കാല കാല ് ഒന്നരക്കഴ
െപാടി കാഞ്ഞ െവള്ളത്തിൽ േസവിക്കണം.
ഒരു മുപ്പതുദിവസത്തിൽ റയാെത േസവിച്ചാൽ
നല്ല സുഖമാകും” എ പറ
. അതുേക മാ
പ്പിള “കൽപനേപാെല െചയ്യാം. തിരുേമനിെയ
ൈദവം അനു ഹിക്കെട്ട” എ പറ
വീ ം
െതാഴുതുെകാ േപായി.
ഇതിനുേശഷം ഏകേദശം ഒെന്നാന്നര മാസം
കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ കറു
തടി കൂറ്റനായ ഒരു
മാപ്പിള ഒരു ദിവസം വയസ്ക്കെര വ ് ഒരു പുക
യിലയും നാല െവറ്റിലയും ര മൂ പഴുക്ക
ടയ്ക്കയും കൂടി മൂസ്സവർകളുെട മുമ്പിൽ വ വന്ദി
. അേപ്പാൾ മൂ ് അവർകൾ ആ മാപ്പിളേയാടു്
“എന്താ വന്നതു് ” എ േചാദിചു.
“തൃപ്പാദം ക

വന്ദിക്കാനായിട്ടാണു് ”

മൂസ്സവർകൾ: “ദീനവർത്തമാനം വല്ലതും പറയാ
നാേണാ?”
മാപ്പിള: ഇേപ്പാൾ അടിയനു വിേശഷി പടുകാ
ലെമാ മില്ല. അടിയൻ ഒെന്നാന്നരമാസം
മു ് ഇവിെട വിടെകാണ്ടിരു . അ ്
അടിയെന്റ േദഹം വിളറി പച്ച മ്പാളേപാ
െലയാണിരുന്നിരുന്നതു്. അതു െകാ ്
ആളറിഞ്ഞില്ലായിരി ം. അ ് അടിയനു
ര
ചുവടുതിക നടക്കാൻ വയ്യായിരു
. ഇേപ്പാൾ അെതാെക്ക തിരുമനസ്സിെല
കൃപെകാ േദഭമായി. അടിയനിേപ്പാൾ
െചങ്ങ രുനി കര നടന്നാണു വി
ടെകാണ്ടതു്. അടിയനു േസവിക്കാൻ ചു
ണ്ടിക്കാണി െകാ ് ) ഈ െകാന്നമര
ത്തിൻേമേല ഇത്തിക്കണ്ണിയാണേലാ കൽ
പിചു തന്നയച്ചതു്. കൽപിച്ചതുേപാെല ആ
മരു ് ഉണക്കിെപ്പാടി ് ഒരു മാസം കാ
ഞ്ഞെവള്ളത്തിൽ േസവിച്ചേപ്പാൾ അടി
യെന്റ പടുകാലെമാെക്ക മാറി സുഖമായി.
എങ്കിലും അടിയൻ അതു പ
ദിവസംകൂ
ടി, നാൽപതു ദിവസം തിക േസവി .
ആ മരു കുറ കൂടി ഇരി
്. ഇനി
യും േവണെമങ്കിൽ േസവിക്കാം. ഇേപ്പാൾ
അടിയനു പടുകാലെമാ മില്ല. പണ്ടെത്ത
േപ്പാെല േവലകെളടു കയും നട കയു
െമാെക്ക െചയ്യാറായി. ഈ വർത്തമാനം
ഇവിെട വിടെകാ ് അറിയിക്കാെതയിരി
ന്നതു നന്ദിേകടാണേല്ലാ എ വിചാരി
മാ മാണു് അടിയനിേപ്പാൾ വിടെകാ
ണ്ടതു്.
മൂസ്സവർകൾ: “ദീനം േഭദമായാൽ ആ വിവരം പി
െന്നയിവിെട അറിയി ന്നവർ ചുരുക്കമാ
ണു്. നിന ് ഇങ്ങെന േവണെമ േതാ
ന്നിയേല്ലാ. സേന്താഷമായി. ഇേപ്പാൾ ദീ
നെമാ മില്ലാത്തസ്ഥിതി ് ആ മരുന്നി
നി േസവിക്കണെമന്നില്ല” എ പറ
.
മാപ്പിള: എന്നാൽ അടിയൻ വിടെകാള്ളെട്ട!
മൂസ്സവർകൾ: (ഒരു രൂപെയടു ് അവിെട െവച്ചി
് ) “വഴിെച്ചലവിനു് ഇതു കൂടിയിരിക്കെട്ട”
എ പറ
.
മാപ്പിള: അേയ്യാ! അടിയനു് ഇെതാ ം േവണ്ടാ.
തിരുമനസ്സിെല കൃപ െകാ ് അടിയനി
േപ്പാൾ േവലെയടുക്കാറായേല്ലാ.
മൂസ്സവർകൾ: “ആെട്ട, െകാ െപാേയ്ക്കാ, സംശ
യിേക്കണ്ട. നീെയാരു പാവമേല്ല?” എ ം
മ ം പറ
വീ ം നിർബന്ധിക്കയാൽ
മാപ്പിള രൂപെയടു
വീ ം െതാഴുതു യാ
പറ
േപായി.
5. കാടമുറി

ാമത്തിലുൾെപ്പട്ട നാരായണമംഗ
ലത്തില്ല
കഴി
േപായ അച്ഛൻ ന രി
അവർകൾ ഒരു വിധം സിദ്ധിേയാടും താ
പേത്താടും കൂടിയിരുന്ന കാല ് ഒരു ദിവസം
അേദ്ദഹത്തിെന്റ മക്കളിൽ ഒരുണ്ണിേയാടും ഒരു
െപൺകിടാവിേനാടുംകൂടി വയസ്ക്കര വന്നിരു .
ന രിെയക്കണ്ടേപ്പാൾ മൂസ്സവർകൾ, “എന്താ,
നാറാണമംഗലം വിേശഷി ്?” എ േചാദി .
അച്ഛൻ ന രി: വലിയ വിേശഷെമാ മില്ല.
ഈ ഉണ്ണി ് ഒരു ചുമ തുടങ്ങീ ് ഏക
േദശം ഒരു മാസമായി. െപാെയ്ക്കാ ം,
െപാെയ്ക്കാ ം എ വിചാരിച്ചിരുന്നി ്
അതു േപാകുന്നില്ല. അതിെനന്താണിനി
െചേയ്യണ്ടതു്?
മൂസ്സവർകൾ: േഹ! ഉണ്ണിക്കാേണാ സുഖേക്കടു്?
െപണ്ണിനായിരി െമ ഞാൻ വിചാരി
.
അച്ഛൻ ന രി: െപണ്ണിനിേപ്പാൾ സുഖേക്കെടാ
മില്ല ഞാൻ േതാണിക്കാണു േപാന്നതു്,
േതാണിയിൽേക്കറാനുള്ള ഉത്സാഹം െകാ
് അവളും േപാ എേന്ന ഉ .
മൂസ്സവർകൾ: ഉണ്ണിയുെട സുഖേക്കടു സാരമുള്ളത
ല്ല. അതിനു കടുക്കയും ജീരകവുംകൂടി െപാ
ടി പഞ്ചസാര േചർ
കൂെട െട കുേറ
െശ്ശ െകാടുത്താൽ മതി. നാല ദിവസം
കഴിയുേമ്പാേഴ ം േഭദമാകും. െപണ്ണിെന
ന്താ െചേയ്യണ്ടെത ഞാൻ സംശയി .
അച്ഛൻ ന രി: അവൾക്കിേപ്പാൾ ഒ ം െചയ്യ
ണെമ േതാ ന്നില്ല.
മൂസ്സവർകൾ: േവണ്ട, വല്ലതും െചയ്യണെമ ്
എനി ം അഭി ായമില്ല. അങ്ങെന
സംശയി എ പറ
എേന്ന ഉ .
അച്ഛൻന രി: ഞാൻ ഇേപ്പാൾത്തെന്ന േപാകു
. സന്ധ്യ മു ് അേങ്ങാെട്ടത്തണം.
മൂസ്സവർകൾ: ഇേപ്പാൾത്തെന്ന േപാകു െവ
ങ്കിൽ ഒ ം താമസിേക്കണ്ട. രാ ിയിൽ
ഉപ വമാണു്.
അച്ഛൻ ന രി: അെതയെത, രാ ിയിൽ
വലിയ ഉപ വമാണു് എ പറ
.
അേദ്ദഹം അേപ്പാൾത്തെന്ന േതാണിേകറിേപ്പാ
വുകയും സന്ധ്യ മുമ്പായി ഇെല്ലെത്ത കയും
അന്യന്മാർ ് അറിയാവുന്ന വിധത്തിൽ യാെതാ
രു സുഖേക്കടുമില്ലാെതയിരുന്ന ആ െപൺകിടാവു്
അ രാ ിയിൽത്തെന്ന മരി കയും െച .
ആ െപാടിയുണ്ടാക്കി നാല ദിവസം െകാടുത്ത
േപ്പാൾ ഉണ്ണിയുെട ചുമ മാറി സുഖമാവുകയും െച
.

6. കായംകുളത്തിനു സമീപം “എരുവ” എന്ന സ്ഥ

ല ് ഒരു ീ (ആെള ഷ്ടമായി പറഞ്ഞാൽ
അവർക്കതു രസിക്കാെതവെന്നങ്കിേലാ എ വി
ചാരി ് അങ്ങെന െചയ്യാത്തതാണു് ) സവിച്ച
േതാടുകൂടി െപാട്ടിക്കീറി ര ദ്വാരങ്ങൾ ഒന്നാ
യിത്തീർ ് മലവും മൂ വും ഒരു മാർഗ്ഗമായിത്ത
െന്ന പുറേത്ത േപായി ടങ്ങി. ആ ീയുെട
ഭർത്താവും മ ം പല നാ ൈവദ്യന്മാേരാടും പറ
ഞ്ഞി ം ഇതിേല ് ഒരു സമാധാനവുമുണ്ടായി
ല്ല. “ആ
ിയിൽ െകാ േപായി തുന്നിെക്കട്ടാ
െത ഇതു ശരിയാകുന്ന കാര്യം അസാദ്ധ്യമാണു്
” എന്നാണു് എല്ലാവരും പറഞ്ഞതു്. അതിനു്
ആ ീ ം ീയുെട ഭർത്താവു മുതലായവർ ം
നല്ല സമ്മതമില്ലായിരു . “വയസ്ക്കരത്തിരുമന
സ്സിെല അടുക്കൽകൂടി അറിയിച്ചി ് അവിടു ം
ഇങ്ങെന തെന്ന അഭി ായെപ്പടുകയാെണങ്കിൽ
പിെന്ന എ േവണം എന്നാേലാചിക്കാം” എ
പറ
നിശ്ചയി ് ആ ീയുെട ഭർത്താവും മ ം
കൂടി വയസ്ക്കെര വ . ഇതു് ഒരു ദിവസം കാല
ത്തായിരു . ആ സമയം ആര്യൻ നാരായണൻ
മൂ ് അവർകൾ കുള രയുെട മുറ്റത്താണു് ഇരു
ന്നിരുന്നതു്. കുളിക്കാൻ െചന്നേപ്പാൾ കടവിൽ
അവിടുെത്ത അമ്മ കുളി
ണ്ടായിരുന്നതിനാ
ലാണു് അവിെട ഇരുന്നതു്. ആ മുറ്റ
കുേറെശ്ശ
മുത്തങ്ങാംപു നിൽ
ണ്ടായിരു . ആ പു
പറി െകാണ്ടാണു് അവിടു ് അവിെട ഇരുന്നി
രുന്നതു്. അേപ്പാൾ ഇവർ അടു െച വന്ദി .
ീയുെട സുഖേക്കടിെന്റ വിവരെമല്ലാമറിയി .
അെതല്ലാം േക കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ മൂസ്സവർകൾ നാ
ല കൂട്ടം മരു കളുെട േപരു പറഞ്ഞി ്, “ഇവ
െയലാം കൂടിയിട്ട കഷായംെവചു പഞ്ചസാര േമ
െമ്പാടിയായി ് െകാടു ക. കഷായെമാരു മുപ്പ
തുദിവസം െകാടുേത്തക്കണം” എ പറ
.
അേപ്പാേഴ ം കടെവാഴിയുകയാൽ അവിടു
കുളിക്കാൻ േപാവുകയും െച . മരു കൾ േക
ധരിക്കാൻ മാ േമ ഉണ്ടായിരു
. അതുെകാ
് കുറി െകാടുത്തില്ല. അവിടു പറഞ്ഞ മരു
കളുെട കൂട്ടത്തിൽ മുത്തങ്ങാക്കിഴ മുണ്ടായി
രു . അവിടു ് അവിെട പറി കൂട്ടിയ മുത്തങ്ങാ
കിഴേങ്ങാടുകൂടിയതുമായിരു . അതിനാ
ലവർ “നമു മുത്തങ്ങാക്കിഴ ം േവണമേല്ലാ.
അതുതിരുമനസ്സിെല തൃൈക്കെകാ പറിച്ചതും
ഈ മുറ്റ
മുളച്ചതുമാകയാൽ ഇതിനു് േത്യക
മാെയാരു മാഹാത്മ്യമുണ്ടായിരി ം” എ പറ
് അെതല്ലാം വാരിെയടു
െപാതി
െക
ട്ടിെക്കാ േപായി.
ആ കഷായം പ പതിന ദിവസം േസവിച്ച
േപ്പാേഴ ം ീ െപാട്ടിക്കീറിയിരുന്ന സ്ഥലം
കൂട്ടിപ്പിടി ് ഉണങ്ങി ട കയും മലമൂ ങ്ങൾ
യഥാകാലം ര വഴിയായിത്തെന്ന േവണ്ടേപാ
െല േപായി ട കയും െച . ഒരു മാസം
കഷായം േസവിച്ചേപ്പാേഴ ം എല്ലാം യഥാപൂർ
വ്വം ശരിയായി ീ പൂർണ്ണസുഖെത്ത ാപി .
ആ ീ പിെന്നയും നാല
സവി . യാെതാ
രപകടവുമുണ്ടായില്ല. അവർ ഇേപ്പാഴും സുഖമായി
ജീവിച്ചിരി
്.
ആ
ിയിൽ െകാ േപായി തുന്നിെക്കട്ടാെത
ഇതു ശരിയാവുകയില്ല എ പറഞ്ഞ ചില ൈവ
ദ്യന്മാേരാടു് ഈ ീയുെട ഭർത്താവു് ഈ വിവ
രം പറഞ്ഞേപ്പാൾ അവർ പറഞ്ഞതു്, “ആ
ി
യിൽ െകാ േപായി തുന്നിെക്കട്ടാെത മനുഷ്യർ
വിചാരിച്ചാൽ ഇതു ശരിയാക്കാൻ സാധിക്കയി
ല്ല എന്നേല്ല പറഞ്ഞതു്? വയസ്ക്കരത്തിരുേമനി
േകവലം മനുഷ്യനല്ല. സാക്ഷാൽ ധന്വന്തരിയുെട
ഒരവതാരമാണു്. അവിടു വിചാരിച്ചാൽ അസാ
ദ്ധ്യമായിെട്ടാ മില്ല” എന്നാണു്.

7. കാർത്തികപ്പള്ളിത്താലൂക്കിൽ പള്ളിപ്പാ േദശ

േകായിക്കേലത്തായ ഈരിക്കൽവീട്ടിൽ േക
ശവപ്പിള്ള എ
സിദ്ധനായ ഒരു മഹാനുണ്ടാ
യിരു . അേദ്ദഹത്തിനു് ഒരിക്കൽ ഒരു സുഖ
േക്കടുണ്ടായി. അതു മൂ െമാഴിവായിരു െവ
ങ്കിലും സാധാരണമട്ടിലല്ലായിരു . േനരം െവ
ളു േമ്പാൾ അടിവയറ്റിൽനി ് ഒെരരിച്ചിൽ
േമൽേപാ കയറിവരും. അതു െതാണ്ടവെരയാ
കുേമ്പാൾ െതാണ്ടയും നാവും ഉണങ്ങി വര ദാ
ഹം തുട ം. െവള്ളം കുടി തുടങ്ങിയാൽ മൂ ം
േപായി ട ം. പകൽ പല ാവശ്യമായി ്
മൂ നാലു പറേയാളം െവള്ളം കുടി ം. പല
തവണയായി ് അ യും തെന്ന മൂ ം േപാവുക
യും െച ം. രാ ിയാകുേമ്പാൾ ദാഹവും െവള്ളം
കുടിയും മൂ ംേപാ ം കുറ
സാമാന്യംേപാ
െലയാകും. ഇങ്ങെനയായിരു ദീനത്തിെന്റ സ്വ
ഭാവം. ഇതിനു േകശവപിള്ളയവർകൾ അേനകം
ൈവദ്യന്മാെര വരു കയും അവരുെട വിധി
കാരം പല പല ചികിത്സകൾ െച േനാ കയും
െച . നാ ൈവദ്യന്മാരും ഇം ീഷുൈവദ്യന്മാരും
മാറി മാറി പഠിച്ച വിദ്യകെളാെക്ക േയാഗി
േനാക്കീ ം ദീനത്തിനു യാെതാരു കുറവുമുണ്ടായി
ല്ല. ഇങ്ങെന അഞ്ചാറുമാസം കഴിഞ്ഞേപ്പാേഴ
ം പരസഹായം കൂടാെത എണീക്കാൻേപാലും
വയാത്തവിധത്തിൽ േകശവപിള്ള അവർകൾ
ഏറ്റവും പരവശനായിത്തീർ . ഇ യുമായതി
െന്റ േശഷം അേദ്ദഹം വള്ളംവഴി ഒരു വിധത്തിൽ
വയക്കെര വെന്നത്തി, ദീനത്തിെന്റ സ്വഭാവവും
അതുവെര െചയ്ത ചികിത്സകളുെട വിവരവുെമല്ലാം
ആര്യൻ നാരായണൻ മൂസ്സവർകളുെട അടുക്കൽ
അറിയി . അവിടു ് അെതല്ലാം േക കഴിഞ്ഞ
തിെന്റ േശഷം ഒരു െന ചാർത്തിെക്കാടു ക
യും ആ െന കാച്ചി പതിവായി കാല കാലാ
് അരയ്ക്കാൽ ടം വീതം ചൂടുള്ള കഞ്ഞിയി
െലാഴി കുടിക്കാൻ പറയുകയും െച . േകശവ
പിള്ള അവർകൾ ചാർ വാങ്ങി ഒരാെളെക്കാ
വായിപ്പി േകട്ടതിെന്റ േശഷം “ഈ െന
മുന്നാഴി വീതം മൂ
ാവശ്യം കാച്ചിേസ്സവിച്ചി ്
ഒരു ഗുണവുമുണ്ടായില്ല” എന്നറിയി .
മൂസ്സവർകൾ: ആെട്ട, ഒരു മുന്നാഴികൂടി കാ ക;
ഗുണമുണ്ടാകും.
േകശവപിള്ള: ഇയ്യിെട കാച്ചിയ ഒരു മുന്നാഴി
െന ് ഇരി
്. അതുപേയാഗിച്ചാൽ
മതിയാകുേമാ?
മൂസ്സവർകൾ: അതുേവണ്ട. ഈ കുറിപ്പനുസരി
േവെറതെന്ന മുന്നാഴി കാ കയാണു നല്ല
തു്.
േകശവപിള്ള: ക നേപാെല െചയ്യാം എ പറ
വീ ം വന്ദി െകാ ് േതാണിേകറി അേപ്പാൾ
ത്തെന്ന േപാവുകയും െച . വയസ്ക്കര നി െകാ
ടുത്ത ചാർത്തനുസരി േകശവപിള്ള അവർകൾ
പിേന്നയും മുന്നാഴി െന ് യഥാ മം കാച്ചിയ
രിപ്പി കയും അതു കാച്ചിയരിച്ചതിെന്റ പിേറ്റദി
വസം രാവിെല കഞ്ഞി െവയ്പ്പി ് അരയ്ക്കാൽ
ടം െന െമാഴി െചറുചൂേടാടുകൂടി കഞ്ഞി
കുടി കയും െച . അടിവയറ്റിൽ നി ള്ള
എരിച്ചിൽ േമേ ാ ് േകറിവ തുടങ്ങിയേപ്പാ
ഴാണു് കഞ്ഞി കുടിച്ചതു്. ആദ്യം കുടിച്ച ആ ഒരു
പിലാവിലക്കഞ്ഞി കീേഴ്പാ ഇറങ്ങിയേതാടുകൂടി
ആ എരിച്ചിലും കീേഴ്പാട്ടിറങ്ങി. പിെന്ന ആ എരി
ച്ചിൽ ഒരിക്കലും േമേ ാ കയറിവന്നില്ല. അതി
നാൽ മത്തിലധികമുണ്ടായിരുന്ന ദാഹവും െവ
ള്ളം കുടിയും മൂ ംേപാ െമല്ലാം അേതാടുകൂടി
നി . പിെന്ന അെതാ ം അേദ്ദഹത്തിനു് ഒരി
ക്കലുമുണ്ടായിട്ടില്ല. വാസ്തവം വിചാരിച്ചാൽ ആ
ഒരു പിലാവിലക്കഞ്ഞി കുടിച്ചേതാടുകൂടിത്തെന്ന
േകശവപിള്ള അവർകളുെട സുഖേക്കടുകെളല്ലാം
േഭദമായിെയ പറേയണ്ടിയിരി
. എങ്കി
ലും അേദ്ദഹം ആ മുന്നാഴി െന ് തീരുന്നതുവ
െര അരയ്ക്കാൽ ടംവീതം പതിവായി കഞ്ഞി
യിെലാഴി കുടി െകാണ്ടിരു . അേപ്പാേഴ
ം അേദ്ദഹത്തിെന്റ ക്ഷീണെമല്ലാം മാറി യഥാ
പൂർവ്വം ബലവത്തരമായിത്തീരുകയും പിെന്നയും
അേദ്ദഹം ഏതാനും െകാല്ലം സുഖമായി ജീവിച്ചി
രി കയും െച . അേദ്ദഹം അജീവനാന്തം ഈ
സംഗതിെയ റി ് കൃതജ്ഞതാപൂർവ്വം പലേരാ
ടും പറയറുണ്ടായിരു . “ജനങ്ങളുെട ആേരാഗ്യര
ക്ഷ േവണ്ടി ന െട ഗവർെമ്മ ് തിവത്സരം
വളെര പണം വ്യയം െച
ണ്ടേല്ലാ. എന്നാൽ
ഏറിെയാരു ജനങ്ങളുെട ജീവൻ രക്ഷി െകാണ്ടി
രി ന്ന വയസ്ക്കരത്തിരുേമനി ഗവർെമ്മന്റിൽ
നി പറയത്തക്കവണ്ണമുള്ള ധനസഹായെമാ
ം െചയ്യാത്തതു കഷ്ഠം തെന്ന. ഡർബാർ ഫി
സിഷ്യനു ഗവർെമ്മ
തിമാസം ആയിരംരൂപ
വീതമാണു് െകാടു ന്നെതങ്കിൽ വയസ്ക്കരത്തി
രുേമനി പതിനായിരം വീതം െകാടുക്കണം.
അ
മാ ം രക്ഷ അവിടു ജനങ്ങൾ െച
് ” എ ം മ മായിരു േകശവപിള്ള
അവർകൾ പറഞ്ഞിരുന്നതു്.

8. കുമാരന ർ

ാമവാസിയും കുമാരന ർ അമ്പ
ല ഴ മുതലായ മഹാേക്ഷ ങ്ങളിെല ത ിയും
സിദ്ധ കർമ്മിയുമായ “കുടിയേക്കാൽ” അച്ഛൻ
തുപ്പൻ ന രി അവർകൾ ഒരിക്കൽ അേരാചക
േരാഗബാധിതനായിത്തീർ . കഞ്ഞി, േചാറു്,
കാപ്പി, ചായ, പലഹാരങ്ങൾ, പഴങ്ങൾ മുതലാ
യി യാെതാന്നിനും രുചിയില്ലാെത വരികയാൽ
ഭക്ഷണെമാ ം കഴിക്കാെതയാവുകയും തന്നി
മിത്തം ക്ഷീണം വർദ്ധി കയും അച്ഛൻ ന രി
അവർകൾ പരസഹായം കൂടാെത എണീറ്റി
രിക്കാൻേപാലും വയ്യാതായിത്തീരുകയും െച .
അേനകം ൈവദ്യന്മാർ മാറി മാറി പല ചികി
ത്സകൾ െച േനാക്കീ ം ഒരു ഫലവും കാണായ്ക
യാൽ ഒടുക്കം അപ്ഫൻ ന രിയവർകൾ വയസ്ക്കെര
വ ് ആര്യൻ നാരായണൻ മൂസ്സവർകെള െകാ
േപായി. മൂസ്സവർകൾ കുടിയേക്കാലില്ലെത്ത
ത്തി അച്ഛൻ ന രി അവർകെള കണ്ടേപ്പാൾ
“കുടിയേക്കാലിനു യാെതാന്നിനും രുചിയിേല്ല?
എെന്തങ്കിലും ഭക്ഷിക്കാെമേന്നാ കുടിക്കാെമേന്നാ
േതാന്ന േണ്ടാ?” എ േചാദി .
അച്ഛൻ ന രി അവർകൾ: എനി ് അങ്ങെന
െയാ ം േതാ ന്നില്ല.
മൂസ്സവർകൾ: കുമാരെന രമ്പലത്തിെല ഇടി
പിഴിഞ്ഞ പായസമായാേലാ?
അച്ഛൻ ന രി അവർകൾ: എേന്താ പരീക്ഷി
േനാക്കണം.
മൂസ്സവർകൾ: (അപ്ഫൻ ന രി അവർകേളാടു് )
അതിനു രുചിയില്ലാെത വരികയില്ല. അവി
െട ഇടി പിഴിഞ്ഞ പായസം പതിവായി
ണ്ടായിരി മേല്ലാ. കുടിയേക്കാൽ അവി
െട ത ിയായതുെകാ ് അതു കിട്ടാനും
യാസമുണ്ടാവില്ല. അതു വരുത്തി ദിവ
സം േതാറും ര
ാവശ്യം വീതം കുേറ
െശ്ശ െകാടുക്കണം. അങ്ങെന ര മൂ
ദിവസം കഴിയുേമ്പാൾ കഞ്ഞിയും േചാറു
െമാെക്ക കഴി തുട ം. ഭക്ഷണം കഴി
തുടങ്ങിയാൽ േമണ ക്ഷീണം മാറും.
അ യും മതിയേല്ലാ.
അപ്ഫൻ ന രി അവർകൾ: ദീനവും ക്ഷീണവും
മാറിയാൽ മതി. പായസം ഇ മുതൽ
തെന്ന വരുത്തിെക്കാടുക്കാം. േവെറ മരു
േവെണ്ടേന്നാ?
മൂസ്സവർകൾ: മരുേന്നാ? ഇതുതെന്ന ഒരു മരു
ന്നാണു്. പിെന്ന (അേപ്പാൾ അവിെട
മുറ്റ
നിൽ ന്ന മാവിെന്റ ചുവട്ടിൽ
തളിരു ധാരാളം വീണുകിട
ണ്ടായി
രു . അതു ചൂണ്ടിക്കാണി െകാ ് )
ഈ മാന്തളിരു്, ഇഞ്ചി, കൂവളത്തിൻ േവ
രു് െതാലി കള
്, മലരു്, ഇവയി
കഷായം െവ ് അരക്കഷായം വീതം
ര
േനരവും പഞ്ചസാര േമൻെപാടി
േചർ
െകാടു കകൂടി െചേയ്തക്കണം.
അതു മതി എ പറ
മൂസ്സവർകൾ
അേപ്പാൾത്തെന്ന മടങ്ങിേപ്പാരികയും
െച . അ തെന്ന കുമാരെന ർനി ്
ഇടി പിഴിഞ്ഞ പായസം വരുത്തിെക്കാ
ടു . അച്ഛൻന രിയവർകൾ അേപ്പാഴും
ൈവകുേന്നരവും കുേറെശ്ശ ഉ . അ ത
െന്ന കഷായവുമുണ്ടാക്കിെക്കാടു തുടങ്ങി.
അങ്ങെന ര മൂ ദിവസം ര േനരവും
കഷായം േസവി കയും പായസമു ക
യും െചയ്തേപ്പാൾ അച്ഛൻ ന രിയവർകൾ
രുചിയുണ്ടായി ട കയും െച .
അഞ്ചാറു ദിവസം കഴിഞ്ഞേപ്പാേഴ ം
അേദ്ദഹം സാമാന്യംേപാെല ഊണു കഴി
തുടങ്ങി. കിം ബഹുനാ? പ പതിന
ദിവസം െകാ ് അച്ഛൻന രിയവർകൾ
ദീനം മാറി സ്വസ്ഥശരീരനായിത്തീർ .
ഈ സംഗതി അേദ്ദഹവും അപ്ഫൻന രിയ
വർകൾ മുതലായവർ ഇേപ്പാഴും ചിലേപ്പാൾ
സംഗവശാൽ കൃതജ്ഞതാപൂർവം പറ
യാറു ്.

9. ഒരു കഥകളിേയാഗത്തിെല

ധാനനും സി
ദ്ധനും നല്ല േവഷക്കാരനും ആട്ടക്കാരനുമായിരു
ന്ന തകഴിയിൽ േവലുപ്പിള്ള ഒരിക്കൽ വയസ്ക്കര
യില
വന്നേപ്പാൾ ആര്യൻ നാരായണൻമൂ ്
അവർകൾ “േവലുപ്പിള്ള തനിേച്ചാ? േയാഗേത്താ
ടുകൂടിേയാ?” എ േചാദി .
േവലുപ്പിള്ള: േയാഗേത്താടുകൂടിത്തെന്നയാണു്.
മൂസ്സവർകൾ: ഇ കളി എവിെടയാണു്?
േവലുപ്പിള്ള: കാരാ െഴ അമ്പലക്കടവിലമ്പല
ത്തിൽ.
മൂസ്സവർകൾ: നാെളേയാ?
േവലുപ്പിള്ള: നാെള ഇവിെട തിരുമുമ്പിെലന്നാ
ണു് അടിയൻ വിചാരിച്ചിരി ന്നതു്.
മൂസ്സവർകൾ: ഓേഹാ, വിേരാധമില്ല. േനരെത്ത
െപട്ടിയും േകാ ം ഇേങ്ങാെട്ടടുപ്പിേച്ചാളൂ.
ഇതുേക േവലുപ്പിള്ള സേന്താഷേത്താടുകൂടി വീ
ം വന്ദി െകാ േപായി. േവലുപ്പിള്ള പറ
ഞ്ഞതുേപാെല അ ് കാരാ ഴ കളിയുണ്ടായിരു
. കഥ നളചരിതം രണ്ടാം ദിവസേത്തതായിരു
. േവലുപ്പിള്ള നളെന്റ േവഷംെകട്ടി ആടിെക്കാ
നിന്ന സമയം ഒരു െചവി വു താെഴ വീണു.
അതു േകാൽ േമേ ാട്ടായി കമഴ്ന്നാണു് വീണതു്.
അതറിയാെത േവലുപ്പിള്ള അതിെന്റ മീെത ചവി
ട്ടി. ചവി നല്ല ഊേക്കാടു കൂടിയായിരു . െചവി
വിെന്റ േകാൽ േവലുപ്പിള്ളയുെട ഉള്ളങ്കാലിൽ
കുത്തിേക്കറി. അതിെന്റ അ ം മറുവശ വ .
അേതാടുകൂടി േവലുപ്പിള്ള േബാധംെക പുറേകാ
മലർ . ഉടൻ പാ കാരും േമളക്കാരും കൂടി താ
ങ്ങിപ്പിടിച്ചതുെകാ ് നില
വീണില്ല. അവർ
േവലുപ്പിള്ളെയ താങ്ങിെയടു ് അണിയറയിൽ
െകാ െച കിടത്തി. േകാ കെളല്ലാെമാരു
വിധത്തിൽ അഴിെച്ചടു കയും ഉള്ളങ്കാലിൽ തറ
ച്ചിരുന്ന െചവി വൂരിെയടു കയും െച . േവലു
പ്പിള്ളയുെട മുറിവുപറ്റിയ ആ കാലിലിരുന്ന സ്ഥ
ലെമല്ലാം രക്തമയമായി. ഉടു െക മുതലായവ
യും മിക്കവാറും രക്തംെകാ നന
. േവലുപ്പി
ള്ള ് ഈ ആപ പറ്റിയേതാടുകൂടി അന്നെത്ത
കളി അവസാനി കയും കാ ക്കാെരല്ലാം പിരി
യുകയും െച . സ്ഥലെത്ത ചില ധാനന്മാരും
േവലുപ്പിള്ളയുെട ശിഷ്യന്മാരും മ ം മാ േമ പി
െന്നയവിെടയുണ്ടായിരു
. അവർ ചില ശു
ഷകൾ െച െകാ ് േവലുപ്പിള്ളയുെട ചു ം
കൂടി. അവർ േവലുപ്പിള്ള ജലധാരേയാ ഏതാ
െണ്ടാെക്ക െചയ്തതിനാൽ കുറ കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ
േബാധം വീണു. അേപ്പാൾ േവദനയുെട കാഠി
ന്യം െകാ ് േവലുപ്പിള്ള നിലവിളി തുടങ്ങി.
അങ്ങെന “അവിദിതഗതയാമാരാ ിേരവം വ്യ
രംസീൽ” എ ള്ളതുേപാെലതെന്ന േനരം െവളു
. അേപ്പാേഴ ം േവലുപ്പിള്ളയുെട ആ ഒരു കാ
ലിേന്മൽ മുഴുവനും നീരുവ വീർത്തിരു . മുട്ടി
നു താെഴ വലിയ മ േപാെലയല്ല, അതിലധികം
നീരുണ്ടായിരു . േവദനെകാ ് കാലു മാറ്റിെവ
യ്ക്കാെനന്നല്ല, കാലിേന്മൽ െതാടാൻേപാലും വയ്യാ
യിരു . പിെന്ന എല്ലാവരും കൂടി എന്താ േവ
ണ്ടെത ് ആേലാചനയായി. േവലുപ്പിള്ള ഈ
സ്ഥിതിയിലായിേപ്പായതുെകാ ് അ വയസ്ക്ക
െര കളിയുണ്ടാവുകയിെല്ല തെന്ന തീർച്ചെപ്പടു
ത്തി. എങ്കിലും ഈ വിവരം അവിെട അറിയി
കയും ഇതിെനന്താണു െചേയ്യണ്ടെത േചാ
ദി കയും െചേയ്യണ്ടതു് അത്യാവശ്യമാണേല്ലാ
എ വിചാരി ് േവലുപ്പിള്ളയുെട ശിഷ്യന്മാരിൽ
ചിലർ ഓടി വയസ്ക്കെരെയത്തി വിവരെമല്ലാമ
റിയി . അേപ്പാൾ മൂസ്സവർകൾ, “േവലുപ്പിള്ള
േവഷം െകട്ടാൻ വെയ്യങ്കിലും കളി േവെണ്ട
വിചാരി ന്നില്ല. അതു േവണെമ നിശ്ച
യിച്ചതേല്ല? േവഷം േകട്ടാവുന്നവർ െകട്ടിയാൽ
മതി. െപട്ടിയും േകാ ം ഇേങ്ങാ െകാ േപാര
െട്ട. േവലുപ്പിള്ളേയയും ഇേങ്ങാ െകാ വരിക.
എന്താ െചേയ്യണ്ടെത കണ്ടി നിശ്ചയിക്കാം”
എന്നാണു പറഞ്ഞതു്. അതു േക േവലുപ്പിള്ളയു
െട ശിഷ്യന്മാർ ഓടിേപ്പായി േവലുപ്പിള്ളെയ ഒരു
മഞ്ചലിലാക്കിെയടു ് വയസ്ക്കെര െകാ വ .
െപട്ടിയും േകാ മായി േശഷമുണ്ടായിരുന്നവരും
പിന്നാെല അവിെട വ േചർ .
അ വയസ്ക്കരയില്ലത്തിെന്റ െത വശ
പടി
ഞ്ഞാറുമാറി (ഇേപ്പാഴെത്ത പുത്തൻമാളികയുെട
സ്ഥാന തെന്ന) ര മൂ മുറികളും ഒരു പൂമുഖ
വും പടിഞ്ഞാ ് ഒരു മുഖ ം മ മായ് ഒരു െകട്ടിട
മുണ്ടായിരു . പകൽസമയങ്ങളിൽ മൂസ്സവർകൾ
ആ പൂമുഖത്താണു് സാധാരണയായ് ഇരി ക
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പതിവു്. േവലുപ്പിള്ളെയ െകാ വന്ന സമയ ം
മൂസ്സവർകൾ അവിെടയുണ്ടായിരു . േവലുപ്പി
ള്ളയുെട കാലിേന്മലുണ്ടായിരുന്ന നീരും മുറിവു
െമല്ലാം േനാക്കിക്കണ്ടതിെന്റ േശഷം അവിടു ്
അക േപായി എേന്താ ഒരു ൈതലം ഏകേദ
ശം ഒരു തുടേത്താളം ഒരു ഇരു കരണ്ടിയിെല
ടു
െകാ വ െകാടുത്തി ് “േവലുപ്പിള്ളെയ
ആ മുഖപ്പിൽെക്കാ േപായിക്കിടത്തി, നീരും
മുറിവുമുള്ള സ്ഥലെത്താെക്ക ൈതലം പുര ക.
ഒരു നാഴിക കഴിയുേമ്പാൾ പിെന്നയും പുരട്ടണം.
അങ്ങെന മൂ
ാവശ്യം പുരട്ടിയാൽ െകാള്ളാം.
അതിനിട ് േവലുപ്പിള്ള ഉറങ്ങിെയങ്കിൽ പിെന്ന
പുരട്ടണെമന്നില്ല. ഉണരുേമ്പാൾ കഞ്ഞി െകാ
ടുക്കണം. ഉറക്കം മത്യായി ് ഉണരുകയലാെത
ഇട ് ഉണർത്തരുതു് ” എ ് േവലുപ്പിള്ളയുെട
ശിഷ്യന്മാേരാടു പറയുകയും ആട്ടക്കാർ ് അരി
യും േകാ കളും െകാടു ന്നതിനു് കാര്യസ്ഥെന
വിളി ചട്ടംെക കയും െചയ്തി കുളിക്കാൻ േപാ
യി.
ആ ൈതലം ര
ാവശ്യം പുരട്ടിയേപ്പാേഴ ം
േവലുപ്പിള്ള ഉറങ്ങി ടങ്ങി. ആ ഉറക്കം ഏകേദ
ശം മൂ മൂന്നര മണി ർ േനരമുണ്ടായി. േവലുപ്പി
ള്ള ഉണർന്നേപ്പാേഴ ം കാലിേന്മലുണ്ടായിരുന്ന
നീരും േവദനയുെമല്ലാം േപായിരു . മുറിവിെന്റ
പാടുേപാലും കാണ്മാനുണ്ടായിരുന്നില്ല. നില
ചവിട്ടിയാലും നടന്നാലും എന്നല്ല, വിരൽെകാ
കുത്തിയാൽേപ്പാലും ആ മുറിഞ്ഞ സ്ഥല േപാ
ലും േവദനയില്ലായിരു . പിെന്ന േവലുപ്പിള്ള
സ്വ ം ക്ഷീണം മാ േമ ഉണ്ടായിരു
.
കഞ്ഞികുടി കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ അതും മാറി.
േവലുപ്പിള്ള പകെല േപായി കുളി കയും പതിവു
േപാെല ഊണുകഴി കയും രാ ിയിൽ േവഷം
െകട്ടി െവടിപ്പായിട്ടാടുകയും െച . അ ം
കഥ നളചരിതം രണ്ടാം ദിവസേത്തതും നളെന്റ
േവഷം െകട്ടിയതു് േവലുപ്പിള്ളയുമായിരു . കളി
കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ േനരം െവളു . േവലുപ്പിള്ള
േവഷമഴി മുഖവും തുട മു ം മാറിയുടു ് മൂ ്
അവർകളുെട മുമ്പിൽെച്ച നി . അേപ്പാൾ മൂ
് അവർകൾ, “േവലുപ്പിള്ളയുെട ആട്ടം ഇന്നെല
പതിവിലധികം നന്നായി. കുറച്ചധികം മനസ്സി
രുത്തിയിരി ം” എ പറ
. പതിവുള്ള
പണവും വിേശഷാൽ സമ്മാനമായി ര മു ം
െകാടു . േവലുപ്പിള്ള അതു െതാഴുതു വാങ്ങീ
്, “അടിയനു് ഇന്നെല േവഷം െക ന്നതിനും
തൃൈക്കയിൽനി ് ഇന്നിതു വാ ന്നതിനും സം
ഗതിയാകുെമ ് അടിയൻ ഒ ംതെന്ന വിചാരി
ച്ചിരുന്നില്ല. അടിയനുണ്ടായ ആ ആപ ് ഇ
ക്ഷണത്തിൽ േഭദെപ്പ സുഖമായതു് തിരുമനസ്സി
െല കൃപെകാ തെന്നയാണു് ” എ പറ
.
മൂസ്സവർകൾ: േവലുപ്പിള്ളയുെട സുഖേക്കെടാെക്ക
േഭദമായിെയന്നാേണാ വിചാരി ന്നതു്?
അതു േഭദമായിട്ടില്ല. ആ മുറിവു പറ്റിയതു്
ഒരു വല്ലാത്ത സ്ഥലത്താണു്. അതു േഭദമാ
കുന്നതിനു് ഒരു മൂ മാസത്തിൽ റയാ
െത േവണ്ടിവരും. കഷായം വല്ലതും േസ
വി കയും േവണം. ഇേപ്പാഴെത്ത ഈ
േഭദം വകെവേയ്ക്കണ്ട. ഇേന്നാ നാെളേയാ
ആ മുറിവു കാണാറാവുകയും പഴു തുട
കയും െച ം.
േവലുപ്പിള്ള: (ഇതു േക വ്യസനേത്താടുകൂടി)
എന്നാലടിയൻ ഇവിെടെയങ്ങാനും താ
മസി വല്ലതും െച ് ഇതു നല്ലേപാെല
േഭദമാക്കീേട്ട വിടെകാ
. ഇനി
എന്താണു് െചേയ്യണ്ടെത ക ിക്കണം.
അതുേക മൂസ്സവർകൾ ഒരു കഷായത്തിനു കു
റി െകാടു . േവലുപ്പിള്ള അതുവാങ്ങി വന്ദി
െകാ ് അവിെട പിരിയുകയും കഥകളിേയാ
ഗക്കാെര സഞ്ചാരത്തിനായി ് അവിെടനി ്
പറഞ്ഞയച്ചി ് ഒരു ശിഷ്യേനാടുകൂടി േകാട്ടയ
താമസം തുട കയും െച . അ തെന്ന ൈവ
കുേന്നരം േവലുപ്പിള്ള കുളിക്കാനായി െച െവ
ള്ളത്തിലിറങ്ങിയ സമയം ഉള്ളങ്കാലിെല മുറിവു
െപാട്ടി േവദന തുട കയും െച കയാൽ അടു
ത്ത ദിവസംതെന്ന കഷായം േസവി തുടങ്ങി.
ഒരു ശിഷ്യൻ കൂെടത്താമസിച്ചിരുന്നതുെകാ ്
മരു കൾ േശഖരി കയും കഷായവും കഞ്ഞി
യും േചാറുെമാെക്ക പാകത്തിനുണ്ടാക്കിെക്കാടു
കയും മ ം അയാൾ െച െകാണ്ടിരു . ഏകേദ
ശം മൂ മാസം കഷായം േസവിച്ചേപ്പാേഴ ം
നടക്കാറാവുകയും ആ മനുഷ്യൻ വീ ം വയസ്ക്ക
െരെച്ച മൂസ്സവർകെളക്ക വന്ദി യാ പറ
െകാ ് സ്വേദശേത്ത േപാവുകയും െച .

ആര്യൻ നാരായണൻ മൂസ്സവർകൾ ഒരു വിഷയത്തിലു
മമുള്ള ആളല്ലായിരു . ഗംഭീരാശയനായിരു
ന്ന ആ മഹാെന മിപ്പി ന്നതിനു് ആർ ം
ഒ െകാ ം സാദ്ധ്യവുമല്ലായിരു . എന്നാൽ
അവിടു േകവലം വിരക്തനായിരു മില്ല. “ന
പീഡേയദി ിയാണി ന ൈചതാന്യതിലാള
േയൽ” എ ള്ള മാണമനുസരിച്ചായിരു
അവിടുെത്ത മനസ്ഥിതി. എങ്കിലും ഒരു കാല ്
അവിേട
കഥകളിയിൽ ഒരു വിധം മമു
ണ്ടായിരു എന്നാണു് ചിലരുെട അഭി ായം.
അവിടു ൈവശാഖമാഹാത്മ്യം, ദുേര്യാധനവ
ധം എന്നീ രണ്ടാട്ടക്കഥകളുണ്ടാക്കി അരേങ്ങറ്റം
കഴിപ്പി കയും ഏതു കഥകളിേയാഗക്കാർ
വന്നാലും ഒരു ദിവസെമങ്കിലും നിശ്ചയമായി
കളിപ്പി െകാണ്ടിരി കയും െചയ്തി ള്ളതു കൂ
ടാെതേമ റഞ്ഞ കാരം അ േവലുപ്പിള്ളെയ
െക്കാ േവഷംെകട്ടി ് ആടി കയും െചയ്തതു
വിചാരി േമ്പാൾ ആ അഭി ായം ഏകേദശം
ശരിയാെണ തെന്ന വിചാരിേക്കണ്ടിയിരി
.
10. ആര്യൻ നാരായണൻ മൂസ്സവർകൾ ഒരു െകാല്ലം

കന്നിമാസത്തിൽ ീമൂലംതിരുനാൾ സംബന്ധി
മുഖം കാണി ന്നതിനായി തിരുവനന്തപുര
േപായി താമസിച്ചിരുന്ന സമയം തിരുവന
ന്തപുര
സ്ഥിരതാമസക്കാരനും “തിരുവല്ലാ
േവലുപ്പിള്ള” എ
സിദ്ധനുമായ ഒരു ിമി
നൽ വക്കീൽ മൂസ്സവർകെള കാണാൻ വന്നിരു .
വക്കീലിെന കണ്ടേപ്പാൾ മൂസ്സവർകൾ “േവലുപ്പി
ള്ളയുെട േദഹമി ക്ഷീണിച്ചിരി ന്നെതന്താ
ണു്? സുഖേക്കടു വല്ലതുമുേണ്ടാ?” എ േചാദി .
വക്കീൽ: അടിയനു ര മൂ മാസമായി നല്ല
സുഖമില്ലാെതയിരി കയാണു്. സദാ ഒരു ദാ
ഹം. െവള്ളം എ കുടിച്ചാലും മതിയാവുകയില്ല.
മൂ ം വളെരയധികം േപാകു മു ്. ഇ യുെമാ
െക്കയാണു ധാനമായി ള്ളതു്. ക്ഷീണം സാമാ
ന്യത്തിലധികമു ്. ഈ ദിക്കിലുള്ള നാ ൈവദ്യ
ന്മാരും ഇം ീഷ് ൈവദ്യന്മാരുെമലാം കഴിയുന്ന
െതാെക്ക െച േനാക്കി. ഒരു ഫലവുമുണ്ടായില്ല.
ഇേപ്പാൾ എല്ലാവരും ഒരു വിധം ഒഴി
മാറിയി
രി കയാണു്. അതു നന്നായി എ ് അടിയനും
നിശ്ചയി . പ പ
ദിവസമായിെട്ടാ ം
െച ന്നില്ല. ഒരു ഫലവുമിെല്ല കണ്ടാൽപ്പിെന്ന
െവറുെത ബുദ്ധിമു കയും പണം െചലവാ കയും
െച ന്നെതന്തിനാെണന്നാണു് അടിയെന്റ വിചാ
രം. തിരുനാളിനു തക്കവണ്ണം ഇവിെട എഴുന്ന
ള്ളാതിരി കയിെല്ല ് അടിയനറിയാം. അതു
െകാ തിരുമനസ്സറിയി ക ി ന്നേപാെല
യല്ലാെത ഇനി യാെതാ ം െചയ്കയിെല്ല ള്ള
നിശ്ചയേത്താടു കൂടിയാണു് അടിയൻ ചികിത്സ
കെളാെക്ക നിർത്തിവച്ചതു്. അടിയെന്റ ആയു
മുഴുവനും തീർ േപായിട്ടിെല്ലങ്കിൽ അടിയെന്റ
സുഖേക്കടു േഭദമാക്കാൻ ഇവിെട വിചാരിച്ചാൽ
കഴിയുെമന്നാണു് അടിയെന്റ വിശ്വാസം. അഥ
വാ ഇതു േഭദമാകാത്തതാെണന്നാണു് ഇവിെടയും
അഭി ായെമങ്കിൽ അതും ക ിക്കണം. അങ്ങ
െനയെല്ലങ്കിൽ ഇനിെയന്താണു െചേയ്യണ്ടെത
ക ിക്കണം.
മൂസ്സവർകൾ: ചില വലിയ ആളുകൾ വരുന്ന ദീ
നം വന്നാൽെക്കാള്ളാെമ േവലുപ്പിള്ള ് ആ
ഹമുെണ്ട േതാ
. െവറുെത ഒ ം ധ്യാ
നി ണ്ടാേക്കണ്ട. ഇെതാ മല്ല. ഇതു േദഹം
വല്ലാെത കാഞ്ഞി വന്നി ള്ളതാണു്. ഇതിെന
റി ് പരി മിക്കാെനാ മില്ല. ഒരു പ
ദിവസം പതിവായി രാവിെല േത കുളി ക
യും െന കൂട്ടി യേഥഷ്ടം ഊണു കഴി കയും
അത്താഴം കഴി
കുേറെശ്ശ പാൽകുടി ക
യും മനസ്സിരുത്തി േക കളും മ ം േനാക്കാെത
യും കേച്ചരി േപാകാെതയും സ്വസ്ഥമായിട്ടി
രി കയും െചയ്താൽ ഇതുേഭദമാകും. ഇ യു
െമാെക്കയല്ലാെത വിേശഷി ചികിത്സെയാ ം
ആവശ്യമില്ല. േവലുപ്പിള്ളയ്ക്കിേപ്പാൾ ദീനെമാ
മില്ലേല്ലാ. “എന്നാൽ ക ിചതുേപാെല െചയ്യാം”
എ പറ
വന്ദി െകാ ് വക്കീൽ മടങ്ങി
േപ്പായി. മൂസ്സവർകൾ പറഞ്ഞതുേപാെല പ
ദിവസം െചയ്തേപ്പാൾ അേദ്ദഹത്തിെന്റ ദാഹ
വും െവള്ളം കുടിയും മൂ ം േപാ െമല്ലാം മാറി
സുഖമായി. േമണ ക്ഷീണവും മാറി അേദ്ദഹം
സ്വസ്ഥശരീരനായിത്തീർ . പിെന്ന േവലുപ്പി
ള്ള അവർകൾ സംഗവശാൽ പലേരാടും ഈ
സംഗതി പറ
് മൂസ്സവർകെള വളെര ശം
സിക്കാറു ്. “വയസ്ക്കരത്തിരുേമനി േകവലം
മനുഷ്യനല്ല. അവിടു ധന്വന്തരിയുെട ഒരവതാ
രമൂർത്തിയാണു്. ദീനങ്ങൾ േഭദമാക്കാൻ അവി
േട ചികിത്സയും മ ം േവണ്ടാ. അവിടു ദീന
മുെണ്ട ക ിച്ചാലു ്, ഇെല്ല ക ിച്ചാലില്ല.
അ േയ ഉ . ദീനങ്ങൾെക്കാെക്ക അവിടുെത്ത
റി ് ഭയമു ് ” എ ം മ മാണു് ആ മനുഷ്യൻ
പറയുക പതിവു്.

11. േമ റഞ്ഞ സംഗതികൾ ഞാൻ ക

ം േക ം
അറിഞ്ഞി ള്ളവയാണു്. ഇനി ഞാൻ അനുഭവിച്ച
റിഞ്ഞി ള്ള ഒരു സംഗതികൂടി പറയാം. എനി ്
ഒരിക്കൽ ഒരു പനിയും അേതാടൂകൂടി െനഞ്ചിനക
് ഒരു േവദനയും ശ്വാസം മുട്ടലുമുണ്ടായി. ഈ
ദീനവിവരം വയസ്ക്കര ആര്യൻ നാരായണൻ മൂ ്
അവർകളുെട അടുക്കൽ അറിയി കയും അവിടു
് ഒരു കഷായത്തിനു പറയുകയും ആ കഷായം
പതിന്നാലു ദിവസം േസവിച്ചേപ്പാൾ എെന്റ സുഖ
േക്കടുകെളല്ലാം േഭദമാവുകയും െച . എങ്കിലും
അവിടുെത്ത ആജ്ഞ കാരം പിേന്നയും പതി
ന്നാലു ദിവസം കൂടി കഷായം േസവി . അതി
നുേശഷം നന്നാലു ദിവസം കൂടുേമ്പാൾ െവള്ളം
െവ കര െവ േത കുളി ന്നതിനു് അവിടു
ന്നനുവദി . അഞ്ചാറു േത കുളി കഴിഞ്ഞതിെന്റ
േശഷം ഒന്നരാടൻ േത കുളിയും ഒന്നരാടൻ െവ
റും കുളിയുമായി കുെറ ദിവസം കഴി
. പിെന്ന
മുങ്ങി ളിയും തുടങ്ങി. ഈ കുളിെയാെക്കക്കഴി
ഞ്ഞി ം വിേശഷെമാ മുണ്ടായില്ല. അതുെകാ
ം ക്ഷൗരംെചയ്യിക്കാൻ വളെര ൈവകിയിരു
ന്നതുെകാ ം അവിടുെത്ത അടുക്കൽ അറിയി ്
അനുവാദം വാങ്ങാെത ഞാൻ ക്ഷൗരം െചയ്യി
കയും ഉടേന െച മുങ്ങി ളി കയും െച .
മുങ്ങിക്കയറിയേപ്പാേഴ ം പനിയും േവദനയും
ശ്വാസംമുട്ടലുെമല്ലാം പൂർവ്വാധികം ശക്തിേയാടു കൂ
ടി വ േചർ . കിടുകിടുത്തി ് എനി ് നി
െകാ ് തുവർത്താൻതെന്ന യാസമായിരു .
ഒരു വിധത്തിൽ തുവർത്തിെക്കാ ഗൃഹത്തിെല
ത്തി പുത മൂടിക്കിട . ഉടെന ഒരാൾ വയസ്ക്ക
െരെച്ച മൂസ്സവർകെളക്ക ് ഈ വിവരമറിയി
. അവിടു ് അ േനരം ചിന്താ സ്തെനന്നേപാ
െല ഇരുന്നതിെന്റ േശഷം “കുളിച്ചേപ്പാഴാണേല്ലാ
പനിയും മ ം വന്നതു്. അവ കുളിെകാ തെന്ന
േപാകണം. െവള്ളം െവ കര െവ പതി
വായി പ
ദിവസം േത കുളിക്കെട്ട. േന
രേത്ത കുെറ കഞ്ഞി കുടിച്ചി ് ഉച്ചയാകുേമ്പാൾ
കുളിച്ചാൽ മതി. കുളി കഴിഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടംേപാെല
എെന്തങ്കിലും കൂട്ടാനും േമാരുംകൂട്ടി ഊണു കഴിക്ക
െട്ട. പഥ്യെമാ ം ആചരിക്കണെമന്നില്ല” എ
പറഞ്ഞയ . ഞാൻ അ കാരംതെന്ന പിേറ്റദിവ
സം മുതൽ േത കുളി തുടങ്ങി. അഞ്ചാറുദിവസം
േത കുളിച്ചേപ്പാേഴ ം എെന്റ സുഖേക്കടുകെള
ല്ലാം േഭദമായി. എങ്കിലും ഞാൻ പ
ദിവ
സംതെന്ന മുടങ്ങാെത േത കുളി . അേപ്പാേഴ
ം എനി മു ണ്ടായിരുന്ന ക്ഷീണവുംകൂടി മാ
റി. അടുത്ത ദിവസം ഞാൻ നി യാസം നട
വയസ്ക്കരെച്ച മൂസ്സവർകെളക്ക . അേപ്പാൾ
അവിടു ്, “എന്താ സുഖേക്കെടാെക്ക േഭദമാ
േയാ?”എ േചാദി .
ഞാൻ: ഒെക്ക േഭദമായിെയന്നാണു േതാ ന്ന
തു്. ഇേപ്പാൾ പനിയും ശ്വാസം മുട്ടലുമി
ല്ല. െനഞ്ചിലുണ്ടായിരുന്ന േവദനയും മാ
റി. ഇന്നെലവെര േത കുളി . മുങ്ങി ളി
തുടങ്ങിയില്ല.
മൂസ്സവർകൾ: “ഇനി പതിവായി മുങ്ങി ളിക്കാം.
എങ്കിലും െനഞ്ചിനകെത്ത ആ േവദന നി
േശ്ശഷം വി മാറിയതായി വിചാരിേക്കണ്ട.
ഉറക്കമിള ക, ഉറെക്ക സംസാരി ക,
അധികമായി വഴിനട ക, മുതലായ
സകല വൃത്തികൾ െച േമ്പാഴും ഇങ്ങ
െന ഒരു ദീനം തനി െണ്ട ള്ള ഓർ
മ്മയുണ്ടായിരിക്കണം. ഒരു െന കാച്ചി
പതിവായി കൂട്ടിയു കയും അത്താഴം
കഴി
പതിവായി ഒരു പാൽകഷായം
േസവി കയും െചയ്താൽ വലിയ ഉപ വം
കൂടാെതയിരി ം” എ പറ
് െന ം
പാൽക്കഷായത്തിനുമുള്ള മരു കളും
പറ
തരികയും െച . ആ െന ം
പാൽക്കഷായവും ഞാനിേപ്പാഴും പതി
വായി ശീലി െകാണ്ടാണിരി ന്നതു്.
അന്യദി കളിൽേപ്പായിത്താമസിേക്ക
ന്നതായിവരുേമ്പാൾ മാ േമ അവ
മുടക്കാറു . അെഞ്ച ദിവസമടുപ്പി
െനയ്യില്ലാെതയിരുന്നാൽ കുേറെശ്ശ േവദന
ആരംഭി ം. പിെന്ന നാല
ദിവസം
െന കൂട്ടിയു േമ്പാൾ ആ േവദന േപാ
വുകയും െച ം. അങ്ങെന ഇേപ്പാഴും
ക വരു
്.

12. ആര്യൻ നാരായണൻ മുസ്സവർകൾ േത കുളി

െകാ ് എെന്റ പനി മാ മല്ല േഭദമാക്കീ ള്ളതു്.
േകാട്ടയ
നി ് നാലു നാഴിക വട പടി
ഞ്ഞാറു് “ഒളശ” എന്ന സ്ഥല ് ഒരിക്കൽ
ഒരു നായർ ് ഒരു പനിയുണ്ടായി. അതു
തുള്ളൽപ്പനിയായിരു . അതിനു് അേനകം
ൈവദ്യന്മാർ മാറിമാറി ആറുമാസേത്താളം കാലം
ചികിത്സിച്ചി ം പനി മാറിയില്ല. അങ്ങെനയി
രുന്നേപ്പാൾ ആര്യൻ നാരായണൻ മൂസ്സവർകൾ
ഒരടിയന്തിരത്തിനായി ഒളശയിൽ ചിരട്ടമണ്ണമൂ
സ്സിെന്റ ഇല്ല
േപായിരു . മൂസ്സിെന്റ ഇല്ലേത്ത
േപാകാനുള്ള വഴി ഈ നായരുെട വീട്ടിെന്റ
പടിക്കൽ കൂടിയാണു്. ആര്യൻ നാരായണൻ
മൂസ്സവർകൾ അതിേല വരുെമ ന്നറി
് നായർ
പരസഹായേത്താടുകൂടി ഒരുവിധത്തിൽ പടി
ക്കെലത്തി മുൻകൂട്ടി കാത്തിരു . മൂസ്സവർകൾ
പടിക്കെലത്തിയേപ്പാൾ നായർ െതാഴുതുെകാ ്
“െപാ തിരുേമനീ! അടിയെന രക്ഷിക്കേണ”
എ പറ
. അതുേക മൂസ്സവർകൾ അവിെട
നി കയും നായർ ദീനത്തിെന്റ സ്വഭാവവും
അതുവെര െചയ്ത ചികിത്സകളുെട വിവരവുെമല്ലാം
പറ
േകൾപ്പി കയും െച . നായർ പറഞ്ഞ
െതല്ലാം േകട്ടതിെന്റ േശഷം മൂസ്സവർകൾ “പനി
തുടങ്ങീ ് ആറു മാസമാെയങ്കിൽ ഇനി കുളിക്ക
ണം. െവള്ളം െവ കര െവ േത കുളി ക.
ഒരു പതിന്നാലു ദിവസം കുളി േമ്പാൾ പനി
മാറും. പിെന്ന മുങ്ങി ളിയും െവറും കുളിയും
തുടങ്ങാം. കുളിച്ചാൽ തല ര മൂ
ാവശ്യം
നല്ലേപാെല തുവർത്തീ രാസ്നാദിെപാടി തിരുമ്മ
ണം. അല്ലാെതെയാ ം ഇനി െചയ്യണെമന്നില്ല”
എ പറഞ്ഞി മൂസ്സിെന്റ ഇല്ലേത്ത േപായി.
ആ നായർ മൂസ്സവർകൾ പറഞ്ഞതുേപാെല പതി
ന്നാലുദിവസം േത കുളിച്ചേപ്പാേഴ ം പനിമാറി.
പിെന്ന അയാൾ മുങ്ങി ളിയും െവറുംകുളിയും
തുടങ്ങി.
േമണ അയാളുെട ക്ഷീണവും മാറി
അയാൾ പൂർവസ്ഥിതിെയ ാപി കയും െച .

13. ഒളശയിൽത്തെന്ന മെറ്റാരു വീട്ടിൽ ഒരിക്കൽ

ഒരു വിേശഷമുണ്ടായി. ഒരു ദിവസം അവിെട
െയല്ലാവരും അത്താഴം കഴി
് അവരവരുെട
പതിവുസ്ഥലങ്ങളിൽ േപായി കിട റങ്ങി. ഒരു
ീയും അവരുെട ര മൂ കുട്ടികളുംകൂടി ഒരു
മച്ചിട്ട മുറിക്കക
വാതിലുകെളല്ലാമട തഴുതു്
(സാക്ഷ) ഇട്ടിട്ടാണു് കിട റങ്ങിയതു്. ഒരു െന
രിേപ്പാടിൽ ഉമിയും തീയുമി ് ആ മുറിക്കക ്
െവച്ചി മുണ്ടായിരു . േനരം െവളുത്തേപ്പാൾ
േശഷെമല്ലാവരുമുണർെന്നണീറ്റി ം ആ ീയും
കുട്ടികളും ഉണരുകയും മുറിയുെട വാതിൽ തുറ
യും െചയ്തില്ല. അതിനാൽ ചിലർ െച വാതി
ലിൽ മുട്ടി വിളി . എന്നി ം ആരും മിണ്ടിയില്ല.
അേപ്പാൾ എല്ലാവർ ം പരി മമായി. ഒടുക്കം
വാതിൽ െവട്ടിെപ്പാളി ് അക
കട േനാ
ക്കിയേപ്പാൾ ആ ീയും കുട്ടികളും േബാധരഹി
തരായി കിട ന്നതുക . ശ്വാസം നിന്നിട്ടി
ല്ലായിരു . അതിനാൽ മരിച്ചിട്ടിെല്ല തീർ
ച്ചെപ്പടുത്തി. എങ്കിലും ഇങ്ങെന വരാനുള്ള കാ
രണെമന്താെണന്നറിയാെത ആദ്യം എല്ലാവരും
ചിന്താപരവശരായി. അേപ്പാൾ മുറിക്കക
െന
രിേപ്പാടും തീയുമിരി ന്നതു ക . ഉമിത്തീയുെട
പുക മൂക്കിലും മ ംകൂടി ശിരസ്സിൽ കയറിയതി
നാലാണു് അങ്ങെന വന്നെത തീർച്ചയാക്കി.
ഉടെന ചിലേരാടി വയസ്ക്കെരെയത്തി. ആര്യൻ
നാരായണൻ മൂസ്സവർകെളക്ക വിവരമറിയി
. അേപ്പാൾ മൂസ്സവർകൾ “മുറ്റ
നല്ലേപാെല
െവയിൽ വരുന്ന സ്ഥല
വല്ലതും വിരി ് ആ
ീേയയും കുട്ടികേളയുെമടു
കിടത്തണം; കു
േറക്കഴിയുേമ്പാൾ അവെരണീ ് െപാെയ്ക്കാ ം”
എ പറ
. വയസ്ക്കെര വന്നിരുന്നവർ മടങ്ങി
െച്ച ് അ കാരം െച . െവയിൽ മൂ തുട
ങ്ങിയേപ്പാൾ ീയും കുട്ടികളും പിട തുടങ്ങി.
ഏകേദശം മദ്ധ്യാഹ്നമായേപ്പാൾ അവർ ഓേരാ
രുത്തരായി എണീ തുടങ്ങി. പിെന്ന അവർ
കുേറെശ്ശ ക്ഷീണമുണ്ടായിരു . കുളിയും കഞ്ഞി
കുടിയും കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ അതും മാറി അവർ
സുഖമാവുകയും െച .

14. മുൻസി

േകാടതി വക്കീലായി വളെരക്കാലം
േകാട്ടയ
താമസിച്ചിരുന്ന കഴി
േപായ കു
മാരേമേനാൻ (ഇേപ്പാൾ മധുരയിൽ ാക്റ്റീസു െച
ന്ന ബാരിസ്റ്റർ േഗാപാലേമേനാൻ അവർകളുെട
അച്ഛൻ) അവർകൾ ് ഒരിക്കൽ െപാക്കിളിൽ
ഒരു നീരുണ്ടായി. അ വയസ്ക്കെര മൂസ്സവർകളും
കുമാരേമേനാനവർകളും തമ്മിൽ ചില കാരണ
വശാൽ നല്ല രസമില്ലാെതയിരി കയായിരുന്ന
തിനാൽ േമേനാനവർകൾ മ ചില ൈവദ്യന്മാെര
െക്കാണ്ടാണു് ചികിത്സിപ്പിച്ചതു്. ആ നീരു െപാ
ട്ടിയാൽ അപകടമാെണ ം െപാട്ടിക്കാെത കഴി
ക്കാെമ മായിരു ആ ൈവദ്യന്മാരുെട അഭി
ായം. അതിനാലവർ നീരു െപാട്ടിക്കാെത വറ്റി
േപ്പാകുന്ന തിനുള്ള ചികിത്സകളാണു് െചയ്തതു്.
എങ്കിലും േമണ അതു പഴു ് ഉരു കൂടി െപാ
െമ ള്ള സ്ഥിതിയിലായി. അേപ്പാേഴ ം േവ
ദന കലശലാവുകയാൽ േമേനാൻ ഊണും ഉറക്ക
വുമില്ലാെത ഏറ്റവും പരവശനായിത്തീർ . ഈ
സ്ഥിതി ആകപ്പാെട കണ്ടേപ്പാൾ വന്നതുേപാെല
ത്തെന്ന ൈവദ്യന്മാെരല്ലാം ഓേരാരുത്തരായി പി
ന്മാറി ട കയും വിളിച്ചാലും വരാതാവുകയും
െച . ആ കൂട്ടത്തിൽ ഒടുക്കം ചികിത്സ മതിയാ
ക്കിേപ്പായ ൈവദ്യൻ ഒരു ദിവസം ആ േരാഗിയു
െട േസ്നഹിതന്മാേരാടു്, “ഇനി ആർ ം ആളയയ്ക്ക
ണെമന്നില്ല. േരാഗസ്ഥിതി കണ്ടറിഞ്ഞവരും ഒരു
വിധം വിവരമുള്ളവരുമായ ൈവദ്യന്മാരും ഇനി
ഈ േരാഗത്തിനു ചികിത്സിക്കാനായി വരികയി
ല്ല. ഞാനും ഇതാ യാ യായിക്കഴി
. നീരു
ര ദിവസത്തിനകം െപാ ം; അേതാടുകൂടി കാ
ര്യവും കഴിയും. മിസ്റ്റർ േമേനാൻ സമർത്ഥനും
നല്ലയാളുമായിരു . എ െചയ്യാം? ഈശ്വര
വിധിെയത്തടുക്കാൻ ൈവദ്യന്മാെരന്നല്ല, ആരു
വിചാരിച്ചാലും സാധിക്കയില്ലേല്ലാ. നാം തമ്മിലു
ള്ള േസ്നഹംെകാ ് ഞാൻ പരമാർത്ഥം പറ
എേന്നയു . സംഗതി പരസ്യമാക്കണെമന്നില്ല”
എ പറഞ്ഞി ് ഉടെന ഇറങ്ങിേപ്പായി. ൈവദ്യ
ന്മാെരലാം ഉേപക്ഷി േപായതിനുേശഷം മിസ്റ്റർ
േമേനാെന്റ േസ്നഹിതന്മാരിൽ ചിലർ വയസ്ക്കെര
വ വിവരെമല്ലാം ആര്യൻ നാരായണൻ മൂസ്സ
വർകളുെട അടുക്കൽ അറിയി കയും അവിടു
െച േരാഗിെയ ക േവ ന്ന ചികിത്സകൾ
നിശ്ചയിക്കണെമ ് അേപക്ഷി കയും െച .
അേപ്പാൾ മൂസ്സവർകൾ, “ഞാെനാരു ശ വാെണ
ന്നേല്ല കുമാരേമേനാൻ വിചാരി കയും പലേരാ
ടും പറയുകയും െചയ്തി ള്ളതു്? ആ സ്ഥിതി ്
ഞാൻവ ക വല്ലതും െചയ്താൽ അയാൾ ഒരു
സമയം മരി േപാവുകയാെണങ്കിൽ ഞാൻ െകാ
എ ജനങ്ങൾ പറയുമേല്ലാ. ആ അപവാ
ദം വരുത്തിവയ്ക്കാതിരി കയേല്ല നല്ലതു്?” എ
േചാദി .
വന്നവർ: മിസ്റ്റർ േമേനാൻ മരി േപാവുകയാ
െണങ്കിൽ ഇവിേട ് അപവാദെമാ ം
ഉണ്ടാകാൻ മാർഗ്ഗമില്ല. ഈ ദീനം േഭദ
മായി അേദ്ദഹം ജീവിച്ചിരി കയിെല്ല ്
ഇതുവെര ചികിത്സിച്ച ൈവദ്യന്മാെരല്ലാ
വരും അഭി ായെപ്പ കഴിഞ്ഞിരി
.
ര മൂ ദിവസത്തിനകം ആ നീരു െപാ
െമ ം അേതാടുകൂടി മിസ്റ്റർ േമേനാെന്റ
കഥ കഴിയുെമ മാണു് അവരുെട എല്ലാ
വരുേടയും അഭി ായം. പിെന്ന ഇവിേട
് അപവാദത്തിനു വഴിയില്ലേല്ലാ. ഇവിടു
േത്ത ടി ഒ കാണിക്കാെതയിരുന്നാൽ
അതു് അടിയങ്ങൾ ് ഒരപവാദത്തിനു കാ
രണമാകുമേല്ലാ എ വിചാരി മാ മാ
ണു് അടിയങ്ങൾ വിടെകാണ്ടിരി ന്നതു്.
അതിനാൽ സദയം എഴുന്നള്ളണം. വണ്ടി
െകാ വിടെകാണ്ടി
്.
മൂസ്സവർകൾ: നീരു െപാട്ടിയാൽ േമേനാൻ മരി
ം എന്നാണേല്ലാ അവരുെടെയാെക്ക
അഭി ായം?
വന്നവർ: ഇറാൻ, അങ്ങെനയാണു്.
മൂസ്സവർകൾ: എന്നാൽ എെന്റ അഭി ായമങ്ങ
െനയല്ല ആ നീരു പുറേത്ത െപാ ക
യാെണങ്കിൽ ൈവഷമ്യമില്ല. പുറേത്ത
െപാട്ടാെത അകേത്ത െപാ കയാെണ
ങ്കിൽ ദുർഘടമാകും എന്നാണു് എനി
േതാ ന്നതു്. ഏെതങ്കിലും നിങ്ങൾെക്കാ
െക്ക നിർബന്ധമാെണങ്കിൽ ഞാൻ വരാം.
എനി കുമാരേമേനാേനാടു വിേരാധെമാ
മില്ല.
എ പറ
് മൂസ്സവർകൾ അേപ്പാൾത്തെന്ന
വണ്ടിയിൽക്കയറി അവേരാടുകൂടിേപ്പായി. േരാ
ഗിയുെട അടുക്കെലത്തി നീരു കണ്ടയുടെന മൂസ്സ
വർകൾ ഒരു പച്ചമരു പച്ചെവള്ളത്തിലര
നീരിനിടാൻ പറ
. ആ മരുന്നി ് ഒരു നാഴിക
കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ നീരു െപാ കയും േചാരയും
ചലവും കൂടി ഏകേദശം ഒരിടങ്ങഴിേയാളം ഒലി
േപാവുകയും െച . അേപ്പാൾത്തെന്ന േവദന
മാറുകയാൽ മിസ്റ്റർ േമേനാൻ കുേറെശ്ശ കഞ്ഞി
കുടി തുടങ്ങി. പിെന്ന മൂസ്സവർകൾ മടങ്ങി
ഇല്ല
വന്നതിെന്റേശഷം ഒരു കഷായത്തിനു
കുറി െകാടു . ആ കഷായം മൂ മാസം
േസവിച്ചേപ്പാൾ മിസ്റ്റർ േമേനാെന്റ ദീനവും
ക്ഷീണവുെമല്ലാം മാറി യഥാപൂർവം അേദ്ദഹം
േകാടതിയിൽ േപായി ട കയും പിെന്ന
വളെരക്കാലം സസുഖം ജീവിച്ചിരി കയും
െച . ഇതു േകാട്ടയ ം അടുത്ത േദശങ്ങളി
ലുമുള്ള ജനങ്ങൾ ം േമേനാെന്റ ബ മി ാദി
കളായ ദൂരസ്ഥന്മാർ ം ഏറ്റവും അ തകരവും
സേന്താഷ ദവുമായ ഒരു കാര്യമായിരു .

15. പള്ള

കാരൻ മിസ്റ്റർ പി. എം. ചാേക്കാ ബി.
എ. േകാട്ടയ
സി. എം. എസു്. േകാേളജിൽ
െഹഡ്മാസ്റ്ററായിരുന്ന കാല ് അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ഒരു കാലിെന്റ െപരുവിരലിൽ െചറുതായി ് ഒരു
കുരുവുണ്ടായി. അതിെന്റ േവദന കലശലായി
ത്തീരുകയാൽ മി. ചാേക്കാ ഒരി ീഷു ൈവദ്യ
െനെക്കാ ് ആ കുരു കീറി . അപ്പാത്തിക്കിരി
കീറി മരു െവ െകട്ടിക്കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ േവദന
പൂർവ്വാധികം കലശലായി. നീരും വ തുടങ്ങി.
കുരു വീ ം കുത്തിമൂടി വീർ തുട കയും െച
. മി. ചാേക്കാ ് ഇരിക്കാനും കിടക്കാനും
ഉണ്ണാനുമുറങ്ങാനുെമാ ം വയ്യാെതയായി. ര
മൂ ദിവസം കഴിഞ്ഞേപ്പാേഴ ം കാലിേന്മൽ
വലിയ മ േപാെല നീരുവ വീർ . അപ്പാ
ത്തിക്കിരി പഠിച്ച വിദ്യകെളല്ലാം േയാഗിച്ചി
ം േവദനയും നീരും കുറഞ്ഞില്ല. ഒടുക്കം ഇതു്
അസാദ്ധ്യെമ തീർച്ചയാക്കി പിന്മാറി. അതി
െന്റ േശഷം ചിലർ കൂടി മി. ചാേക്കാെയ ഒരു
മഞ്ചലിലാക്കി എടുപ്പി വയസ്ക്കെര െകാ വ
വിവരങ്ങെളല്ലാം ആര്യൻ നാരായണൻ മൂസ്സവർ
കളുെട അടുക്കലറിയി . മൂസ്സവർകൾ വിവരെമ
ല്ലാം േകൾ കയും നീരും മ ം േനാക്കിക്കാണു
കയും െചയ്തതിെന്റ േശഷം “ഒരു േകാഴിമുട്ടയും
ഒരു പാ ത്തിൽ കുറ പച്ചെവള്ളവും െകാ
വരണം” എ പറഞ്ഞി ് െതെക്ക പറമ്പിേല
േപായി. മി. ചാേക്കാ, “െപാ തിരുേമനീ!
അടിയെന രക്ഷിക്കേണ! അെല്ലങ്കിൽ അടിയ
െന്റ ാണനിേപ്പാൾ േപാകുേമ” എ പറ
കര
െകാ മഞ്ചലിൽ കിട . മൂസ്സവർകൾ
പറഞ്ഞതു േകട്ട ക്ഷണത്തിനു് ഒരാൾ ഓടിേപ്പാ
യി ഒരു േകാഴിമുട്ടയും ഒരു പാ ത്തിൽ െവള്ള
വും െകാ വ . അേപ്പാേഴ ം ഒരു പച്ചമരു
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െകാട്ടാരത്തിൽ ശ ണ്ണി: ഐതിഹ്യമാല
പറി ൈകക്കക
വർകളും മടങ്ങിവ

െവ തിരുമ്മിെക്കാ
.

് മൂസ്സ

അവിടു ് ആ േകാഴിമുട്ട െപാട്ടി ് ൈകയിലുണ്ടാ
യിരുന്ന പച്ചമരു കശക്കിപ്പിഴി
് ര തു
ള്ളി നീരും ആ െവള്ളത്തിെലാഴിച്ചി ് ആ െവ
ള്ളെമടു െവ കാലിെന്റ െപരുവിരലിേന്മൽ
പിലാവിലെകാ ധാരേകാരുവാൻ പറ
. ഉട
െന ഒരാൾ ഒരു പിലാവില കുത്തിെയടു
ധാര
േകാരി ടങ്ങി. ഒരു കാൽ നാഴികേനരം ധാര
േകാരിയേപ്പാേഴ ം മി. ചാേക്കാ ഉറക്കമായി.
അേപ്പാൾ മൂസ്സവർകൾ “ഇനി മഞ്ചലിനു് ഇളക്കം
തട്ടാെത എടു
വീട്ടിൽ െകാ േപായി, ഉറക്ക
ത്തിനു വിഘ്നം വരാെത മഞ്ചൽ ഒരു സ്ഥല
വയ്ക്കണം. ഉണരുേമ്പാൾ കഞ്ഞി െകാടുക്കണം.
അേപ്പാഴെത്ത സ്ഥിതി അറി
െകാ ഒരാൾ
ഇേങ്ങാ വന്നാൽ പിെന്ന േവണ്ടതു പറഞ്ഞയ
യ്ക്കാം” എ പറ
. മി. ചാേക്കാെയ െകാ വ
ന്നിരുന്നവർ അ കാരം തെന്ന െച . അഞ്ചാറു
മണി ർ കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ അവർ വീ ം വയസ്ക്ക
െര വ ് മി. ചാേക്കാ ഏകേദശം പ
നാഴിക
േനരം ഉറങ്ങിെയ ം ഉണർന്നേപ്പാേഴ ം േവ
ദന നിേശ്ശഷം മാറിയിരുന്നതിനാൽ കഞ്ഞി ധാ
രാളം കുടി െവ ം അറിയി . ഉടെന മൂസ്സവർ
കൾ ഒരു മരു കാലിേന്മൽ അരച്ചിടുന്നതിനും
ഒരു കഷായത്തിനും കുറി െകാടു . ആ മരു
മൂ ദിവസം അരച്ചിട്ടേപ്പാൾ കാലിേന്മലുണ്ടായി
രുന്ന നീർ അേശഷം േപായി. പതിനാലു ദിവസം
കഷായം േസവിച്ചേപ്പാൾ ണമുണങ്ങി. മിസ്റ്റർ
ചാേക്കാ സ്വസ്ഥതെയ ാപി കയും െച .
16. േകാട്ടയം ഡിവിഷൻ അസിസ്റ്റ ം ഒന്നാം ാ

മജി മായിരുന്ന മിസ്റ്റർ കു
കൃഷ്ണപ്പണിക്കർ
ബി. എ. ബി. എൽ. ഒരു വായുേക്ഷാഭക്കാര
നായിരു . അേദ്ദഹം ഉേദ്യാഗമായി ആല ഴ
മുതലായ സ്ഥലങ്ങളിൽ താമസിച്ചിരുന്ന കാല
് ഓേരാ ൈവദ്യന്മാരുെട വിധി കാരമുള്ള
ചികിത്സകൾകായി തിവത്സരം മു റു്, നാ
റു് രൂപാവീതം െചലവു െച െകാണ്ടിരു .
എങ്കിലും ആണ്ടിൽ ആറുമാസം വീതെമങ്കിലും
സുഖമായിരി ന്നതിനും കേച്ചരിയിൽ േപായി
േജാലി േനാ ന്നതിനും അേദ്ദഹത്തിനു സാധി
ച്ചിരുന്നില്ല. േകാട്ടയ
സ്ഥലം മാറിവന്നയുടെന
അേദ്ദഹം വയസ്ക്കെര വ ് ആര്യൻ നാരായണൻ
മൂസ്സവർകെള ക ദീനസ്ഥിതിെയല്ലാമറിയി .
ഉടെന മൂസ്സവർകൾ ഒരുെപാടി കുറി െകാടു
. ആ െപാടിയുണ്ടാക്കി പതിവായി േസവി
ന്നതിനു മി. പണിക്കർ
തിമാസം രണ്ടണ
മാ േമ െചലവായിരു
. ഒരു ദിവസം േപാ
ലും സുഖേക്കടായി കേച്ചരി േപാകുവാൻ നി
വൃത്തിയില്ലാെത വന്നിരു മില്ല. മി. പണിക്കർ
നല്ല ഊർജ്ജസ്വലതേയാടും ഔർജ്ജിത്യേത്താ
ടുംകൂടി അേരാഗദൃഢഗാ െനന്നേപാെല തെന്ന
യാണു് േകാട്ടയ
താമസിച്ചിരുന്നതു്.

17. കണ്ണേന്താട്ട

(െക. പി.) ശങ്കരേമേനാൻ ബി.
എ. ബി. എൽ. അവർകൾ ൈഹേക്കാടതി വക്കീ
ലായി മ ാസിൽ താമസിച്ചിരുന്ന കാല ് അേദ്ദ
ഹത്തിനു് ഒരു ശ്വാസംമുട്ടലുണ്ടായി. ശ്വാസംമുട്ട
െല വച്ചാൽ അതു സാധാരണമായി ള്ള വിധ
ത്തിെലാ മല്ലായിരു . സംസാരി െകാണ്ടിരി
ന്നതിനിട ശ്വാസം നി േപാവുകയും സം
സാരിക്കാൻ വയ്യാെതയാവുകയുമായിരു അേദ്ദ
ഹത്തിെന്റ ദീനം. ഇതു നിമിത്തം വക്കീൽപണി
ഉേപക്ഷി ് േകാട്ടയ വ ് ആര്യൻ നാരായ
ണൻ മൂസ്സവർകെള ക ദീനസ്ഥിതിെയല്ലാമറി
യി കയും മൂസ്സവർകളുെട ചികിത്സയിൽ ഏതാ
നും മാസം േകാട്ടയ
താമസി കയും െച
. ആ ചികിത്സ നിമിത്തം സ്വസ്ഥശരീരനായി
ത്തീർന്നതുെകാണ്ടാണു് ശങ്കരേമേനാനവർകൾ
നാഗരുേകാവിലിലും െകാല്ല ം ഡി ി ്
ജഡ്ജിയായും േകാട്ടയ
ദിവാൻ േപഷ്കാരായും
ഒടുക്കം ൈഹേക്കാർ ജഡ്ജിയായുമിരി ന്നതി
നു സാധിച്ചതു്.

ഇങ്ങെന ആര്യൻ നാരായണൻ മൂസ്സവർകളുെട ചി
കിത്സാൈനപുണ്യെത്തയും ൈക ണ്യെത്തയും മ ം
കുറി ് ഇനിയും വളെരപ്പറയുവാനു ്. അവ ഇനിെയാ
രവസരത്തിലായിെക്കാള്ളാെമ വിചാരി ് ഇേപ്പാൾ
ചുരു
.
ആര്യൻ നാരായണൻ മൂസ്സവർകൾ ആസന്നമരണ
ന്മാരായ േരാഗികെള കാണാൻ േപാവുക പതിവില്ല. േപാ
കാെതയിരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാെത വന്നാൽ േപായി
ക്ക തൽക്കാലം വല്ലതുെമാ െച കേയാ പറയുക
േയാ െചയ്തി ് ഉടെന മടങ്ങിേപ്പാരും. അങ്ങെനയാണു
പതിവു്.
1. െകാല്ലം മുപ്പത്താറാമാ

നാടുനീങ്ങിയ മാർത്താ
ണ്ഡവർമ്മ മഹാരാജാവു തിരുമനസ്സിേല ശീ
ലായ്മയായേപ്പാൾ അച്ഛൻ മൂസ്സവർകെള െകാ
േപാകുന്നതിനായി ക ന കാരം തിരുവനന്തപു
ര നി ചില ഹരിക്കാരന്മാരും മ ം വയസ്ക്ക
െര വന്നിരു . ശീലായ്മയുെട വിവരങ്ങൾ േകട്ട
േപ്പാൾത്തെന്ന സുഖമാകുന്ന കാര്യം അസാദ്ധ്യ
മാെണ ് അച്ഛൻ മൂസ്സവർകളും മകൻ (ആര്യൻ
നാരായണൻ) മൂസ്സവർകളും നിശ്ചയിചു. എങ്കി
ലും ക ന കാരം ആളുകൾ വന്നിരി ന്ന സ്ഥി
തി ് ആരും േപാകാെതയിരി ന്നതു ശരിയ
െല്ല വിചാരി ് അച്ഛൻ മൂസ്സവർകൾ ആര്യൻ
നാരായണൻ മൂസ്സവർകെള പറഞ്ഞയ . മൂസ്സ
വർകൾ തിരുവനന്തപുരെത്തത്തി തിരുമനസ്സി
െലക്കണ്ടയുടെന ഒരു ഗുളിക െകാടു ് അതു ജീ
രകെവള്ളത്തിൽക്കലക്കി തിരുമനസ്സിേല
െകാടുപ്പി . ആ ഗുളിക േസവി കുറ സമയം
കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ തിരുമന െകാ ് എണീറ്റിരി
കയും കുറ കഞ്ഞി അമൃേത
കഴി ക
യും െചയ്തി ് മൂസ്സവർകേളാടു്, “എനിക്കിേപ്പാൾ
വളെര സുഖംേതാ
്. എെന്റ സുഖേക്കടു
നല്ലേപാെല േഭദമാക്കീേട്ട മൂ േപാകാവൂ” എ
ക ിചു. അേപ്പാൾ മൂസ്സവർകൾ, “ഒരു ാദ്ധമൂട്ടാ
നു ്. അതു ഞാനും അമ്മയുംകൂടി ഊേട്ടണ്ടതാ
ണു്. ഇ തെന്ന േപാെയങ്കിേല അതിനവിെട
എത്താൻ സാധി .
ാദ്ധം കഴിഞ്ഞാല ത
െന്ന പുറെപ്പ വ െകാള്ളാം. പിെന്ന ശീലാ
യ്മ േഭദമാകുന്നതുവെര ഇവിെട താമസി കയും
െചയ്യാം. അതിനാൽ ഒ േപായിവരുന്നതിനു
ക നയുണ്ടാവണം” എന്നറിയി . തിരുമനസ്സി
േല ് ഇത സമ്മതമായില്ല. എങ്കിലും ാദ്ധം
മുട്ടിക്കാൻ പാടില്ലേല്ലാ എ വിചാരി ് അങ്ങ
െന ക ിച്ചനുവദി . പിെന്ന മൂസ്സവർകൾ അടു
ത്ത രാജ്യാവകാശിയായിരുന്ന ആയില്യം തിരു
നാൾ മഹാരാജാവു തിരുമനസ്സിെല മുഖം കാണി
യാ യറിയിച്ച സമയം “അമ്മാമെന്റ ശീലായ്മ
എങ്ങെനയിരി
?” എ ക ി േചാദി .
അതിനു മറുപടിയായി ് മൂസ്സവർകൾ, “ശീലായ്മ
ഒരു വിധം നല്ലേപാെലയു ്. ക ി എേപ്പാഴും
അവിടുെത്ത അടുക്കൽത്തെന്ന ഉണ്ടായിരുന്നാൽ
െക്കാള്ളാം” എന്നറിയിച്ചി ് അ തെന്ന മടങ്ങി
േപ്പാ . മൂസ്സവർകൾ േകാട്ടയെത്ത ന്നതിനുമു
തെന്ന മഹാരാജാവു തിരുമന െകാ ് നാടു
നീങ്ങിയിരി
എ ള്ള അടിയന്തിരം (ഉത്ത
രവു് ) അഞ്ചൽമാർഗ്ഗം േകാട്ടയെത്തത്തി.

2. മൂസ്സവർകൾ 1076-ആമാ

കന്നിമാസത്തിൽ
ീമൂലം തിരുനാൾ സംബന്ധി തിരുവനന്ത
പുര
േപായിരുന്നേപ്പാൾ തിരുനാൾ ദിവസം
അശ്വതിതിരുനാൾ ബി. എ. തിരുമനസ്സിെല
മുഖം കാണിക്കാൻ േപായിരു . മൂസ്സവർകെള
കണ്ടേപ്പാൾ തിരുമന െകാ ്, “എനി നാ
ല ദിവസമായി നല്ല സുഖമില്ലാെതയിരി
കയാണു്. ഇ ് അമ്മയുെട ാദ്ധവും ഇന്നെല
ഒരിക്കലൂണുമായിരുന്നതിനാൽ ര ദിവസവും മു
ങ്ങി ളി . അതുെകാണ്ടായിരിക്കാം ഇ തല
േവദനയു ്. സംസാരിക്കാൻ യാസം. ഞാൻ
കുറ കിടക്കെട്ട” എ ക ി . “തലേവദന
യുെണ്ടങ്കിൽ സംസാരിക്കാെതയിരി കയാണു്
േവണ്ടതു് ” എന്നറിയിച്ചി മൂസ്സവർകൾ അേപ്പാൾ
ത്തെന്ന മടങ്ങിേപ്പാ .
തിരുനാളിനു േപായാൽ തിരുനാൾ കഴിഞ്ഞി ്
നാല ദിവസംകൂടി താമസിച്ചിേട്ട മൂസ്സവർകൾ
മടങ്ങിേപ്പാരുക പതിവു . ആ ാവശ്യം തിരു
നാൾ കഴിഞ്ഞി പിേറ്റ ദിവസം രാവിെല മൂസ്സ
വർകൾ “നമു ് ഇ തെന്ന േപാകണം” എ
കൂെടയുണ്ടായിരുന്നവരിൽ ചിലേരാടു് പറയുകയും
അ ച്ച വലിയ െകാട്ടാരത്തിൽേപ്പായി യാ
യറിയി കയും അത്താഴം കഴി
വള്ളംകയ
റിേപ്പാരികയും െച . പതിവിനു വിേരാധമായി
ഇ ബദ്ധെപ്പ േപാന്നതിെന്റ കാരണെമെന്ത
കൂെടയുണ്ടായിരുന്നവർക്കാർ ം തൽക്കാലം മന
സ്സിലായില്ല. തിരുവനന്തപുര
നി ം വള്ളം
നീങ്ങി ഒ ര നാഴിക േപാന്നേപ്പാൾ മൂസ്സവർ
കൾ, “ഏെതങ്കിലും േപാ വേല്ലാ. അശ്വതിതി
രുനാൾ തിരുമനസ്സിേല നല്ല സുഖമില്ലാെത
യാണിരി ന്നതു്. ഈ അവസരത്തിൽ അവി
െടത്താമസിക്കാെത കഴിക്കണെമ വിചാരി
ച്ചാണു് ഇ തെന്ന േപാന്നതു് ” എ പറ
.
അേപ്പാൾ കൂെടയുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ന രി “ശീ
ലായ്മ കലശലാേണാ” എ േചാദി . അതിനു
ത്തരമായി മൂസ്സവർകൾ “അെതാ മല്ല. സാരമി
െല്ലന്നാണു് അവിടു ക ിച്ചതു്. എങ്കിലും പന്തി
യിെല്ലന്നാണു് എനി േതാന്നിയതു് ” എ പറ
. സംഗതി അങ്ങെന തെന്ന സംഭവി കയും
െച . മൂസ്സവർകളുെട വള്ളം േകാട്ടയെത്തത്തിയ
തിെന്റ തേലദിവസംതെന്ന തിരുമന െകാ ്
നാടുനീങ്ങിയിരി
എ ള്ള അടിയന്തിരക്ക
മ്പി േകാട്ടയെത്തത്തി.

3. ഒരിക്കൽ മാേവലിക്കരെക്കാട്ടാരത്തിൽ ഒരു ത

രാട്ടി ശീലായ്മയായി ് ആര്യൻ നാരായണൻ
മൂസ്സവർകെള െകാ േപാകാനായി എഴു ം
വള്ളവും െകാ ് ആളുകൾ വന്നിരു . എഴു ്
അനന്തപുര
െകാട്ടാരത്തിൽ മൂത്തേകായിത്ത
രാനവർകളുെട (േകരളവർമ്മ വലിയ േകായി
ത്ത രാൻ സി. എസു്. ഐ. തിരുമനസ്സിെല
േജ്യഷ്ഠെന്റ)യായിരു . അതിൽ പറഞ്ഞിരുന്ന
തു് “ഇവിെട ഒരു ത രാട്ടി നല്ല സുഖമില്ലാ
െതയിരി
. ഞാൻ ഇേപ്പാൾ ഇവിെടയു ്.
എങ്കിലും ചികിത്സെയാ ം നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല. മൂ
കൂടി വന്നി ് ആേലാചി നിശ്ചയിക്കാെമ
വിചാരി
. അതിനാൽ ഇവിെട നിന്നയ ന്ന
ഈ വള്ളത്തിൽത്തെന്ന മൂ ് ഉടെന പുറെപ്പ
വ േചേരണ്ടിയിരി
. ഒ ം അമാന്തിക്ക
യില്ലേല്ലാ” എന്നായിരു . മൂത്ത േകായിത്ത
രാനവർകൾ ഒരു ൈവദ്യനും വിദ്വാനും മാന്യനു
മായിരു െവ മാ മല്ല, മൂസ്സവർകളുെട ഒരാ
പ്തമി വുമായിരു . സുഖേക്കടു മാേവലിക്കര
െക്കാട്ടാരത്തിെല ത രാട്ടി മായിരു വേല്ലാ.
ഇങ്ങെന പല കാരണങ്ങൾെകാ ം മൂസ്സവർകൾ
ആ എഴുത്തിൻ കാരം ഉടെന േപാേകണ്ടതാ
യിരു എങ്കിലും എേന്താ അവിടു േപായില്ല.
“രാമെനാ േപായി േനാക്കിവരൂ. േവണെമ
ങ്കിൽ ഞാൻ പിെന്നേപ്പാകാം” എ പറ
്
അവിടുെത്ത െടത്താമസിച്ചിരുന്ന രാമവാര്യര
വർകെള പറഞ്ഞയ കയാണു് െചയ്തതു്. രാമവാ
ര്യരവർകൾ മാേവലിക്കര നി ് അയച്ചിരുന്ന
വള്ളത്തിൽത്തെന്ന കയറിേപ്പാവുകയും പിേറ്റ
ദിവസംതെന്ന മടങ്ങിവരുകയും െച . രാമവാ
ര്യരവർകെള കണ്ടയുടെന മൂസ്സവർകൾ, “രാമൻ
അവിെട എത്തിയതിൽപ്പിെന്നേയാ, അതിനുമു
തെന്ന കഴി
േവാ?” എ േചാദി . അതിനു
രാമവാര്യരവർകളുെട മറുപടി, “അടിയൻ അവി
െടെയത്തി ഒരു നാഴിക കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ നില
ത്തിറക്കി” എന്നായിരു . ഇങ്ങെന മൂസ്സവർകളു
െട ദിവ്യത്വങ്ങളും പറഞ്ഞാലവസാനിക്കാത്തവ
ണ്ണമു ്. േരാഗിെയക്കാണാേതയും ദീനസ്ഥിതി
ആരും പറയാേതയും മരണം നിശ്ചയി വാൻ
മറ്റാർ ം കഴിയുെമ േതാ ന്നില്ല.

4. തിരുവിതാംകൂർ ഇളയത

രാനായിരുന്ന ചത
യം തിരുനാൾ തിരുമനസ്സിേല ശീലായ്മയാ
യേപ്പാൾ ആര്യൻ നാരായണൻ മൂസ്സവർകെള
െകാ െച ന്നതിനു അ േകാട്ടയ
ഡി
വിഷൻ അസിസ്റ്റ ം ഒന്നാം ാ മജി മാ
യിരുന്ന കു
കൃഷ്ണപ്പണിക്കരവർകളുെട േപർ
വടെക്കെക്കാട്ടാരം (ഇളയ ത രാെന്റ െകാട്ടാരം)
കാര്യക്കാർ എഴുതിയയ കയാൽ മിസ്റ്റർ പണി
ക്കർ വയസ്ക്കെര വ വിവരമറിയി . അേപ്പാൾ
മൂസ്സവർകൾ “ഇ വലിയ മഴയായിരി
വ
േല്ലാ. നാെളേയാ മേറ്റാ ആവെട്ട” എ പറ
. പിേറ്റദിവസേത്ത പണിക്കരവർകൾ
ഒരു േബാ വയസ്ക്കരക്കടവിൽ ഹാജരാക്കി. മി
സ്റ്റർ പണിക്കർ നിർബന്ധപൂർവം അേപക്ഷി
ചുെകാ ം മൂസ്സവർകൾ “നാെളയാവെട്ട”, “മറ്റ
ന്നാളാവെട്ട” എന്നിങ്ങെന അവധി പറ
െകാ
മിരു . അങ്ങെന നാലു ദിവസം കഴിഞ്ഞ
േപ്പാേഴ ം മിസ്റ്റർ പണിക്കർ സാമാന്യത്തി
ലധികം മുഷി
. പരിഭവേത്താടുകൂടി മൂസ്സവർ
കളുെട അടുക്കൽ ചിലെതാെക്കപ്പറഞ്ഞി ് വയ
സ്ക്കെരനി ് ഇറങ്ങിേപ്പാവുകയും േബാ ് അതി
െന്റ ഉടമസ്ഥെന തിരിെയ ഏ ി കയും െച .
അഞ്ചാം ദിവസം ഉച്ചതിരിഞ്ഞേപ്പാൾ ഇളയത
രാൻ തിരുമന െകാ നാടു നീങ്ങിയിരി
എ ള്ള കമ്പി മിസ്റ്റർ പണിക്കർ കിട്ടി. ആ
കമ്പിവർത്തമാനെമഴുതിയിരുന്ന കടലാ ം െകാ
് പണിക്കരവർകൾ ഉടെന വയസ്ക്കെരെയത്തി
നാടുനീങ്ങിയ വർത്തമാനമറിയിച്ച േശഷം “എഴു
ന്നള്ള
പുറെപ്പടാതിരുന്നതു വളെര നന്നായി.
ഇങ്ങെന വരുെമന്നറിഞ്ഞിരു െവങ്കിൽ അടി
യൻ തിരുമനസ്സിെല അടുക്കൽ അ നിർബന്ധി
ക്കയില്ലായിരു . ഇവിടുെത്ത അമാന്തം കണ്ടി ്
അടിയനു വല്ലാത്ത സങ്കടേമാ കുറ േദഷ്യേമാ
ഏതാെണ്ടാെക്ക ഉണ്ടായി. അടിയെന്റ സങ്കടം
സഹിക്കവയ്യാെതയായി ് ഏതാെണ്ടാെക്ക അ
മമായി അറിയി കയും െച േപായി. അെതാ
െക്ക ഇവിെട ക്ഷമിക്കണം. അടിയെന്റ കഥയി
ല്ലായ്മെകാ
വ േപായ െതറ്റിനു് അടിയൻ
മാ േചാദി െകാ
. ഇങ്ങെന സംഭവി
െമ വിചാരിച്ചിട്ടായിരി മേല്ലാ അടിയൻ നിർ
ബന്ധിച്ചി ം തിരുമന െകാ ് യാ പുറെപ്പ
ടാെതയിരുന്നതു്. ഇവിെട ഇെതാെക്ക മുൻകൂട്ടി
നിശ്ചയി ന്നെതങ്ങെനയാണാേവാ” എ പറ
. മൂസ്സവർകൾ, “നാല ദിവസമായി സദാ
മഴതെന്നയായിരു വേല്ലാ. ഇങ്ങെന ഇടവിടാ
െത ക ള്ള മഴ കണ്ടാൽ എേങ്ങാ ം യാ പുറ
െപ്പടരുെത ് അച്ഛൻ പറഞ്ഞി
്. അതുെകാ
ണ്ടാണു് ഞാൻ പുറെപ്പടാെതയിരുന്നതു്. അലാ
െത യാെതാ ംെകാ മല്ല” എ മറുപടിയും
പറ
.
പര രം ർദ്ധയുള്ളവരായ മ ള്ള അഷ്ടൈവദ്യ
ന്മാർ ം ആര്യൻ നാരായണൻ മൂസ്സവർകെള
റി വളെര ബഹുമാനമുണ്ടായിരു . ഇതിേല
താെഴപ്പറയുന്ന സംഗതി ഒരു ദൃഷ്ടാന്തമാണു്.
ഒരിക്കൽ ഒരമ്മത്ത രാൻ തിരുമനസ്സിേല ശീ
ലായ്മയാവുകയാൽ ചികിത്സയ്ക്കായി അന്നെത്ത
വലിയത രാൻ തിരുമന െകാ ് അഷ്ടൈവ
ദ്യന്മാരിൽ മിക്കവെരയും തൃ ണി െറ വരുത്തി
യിരു . അവെരല്ലാവരും കൂടിയാേലാചിച്ചാണു്
ചികിത്സ നടത്തിയിരുന്നതു്. അങ്ങെന അവരവി
െട താമസിച്ചിരുന്നേപ്പാൾ ഒരു ദിവസം വലിയ
ത രാൻ തിരുമന െകാ ് അവേരാെടല്ലാ
വേരാടുംകൂടി “അഷ്ടൈവദ്യന്മാരിൽ ചികിത്സാ
വിഷയത്തിൽ അധികം േയാഗ്യതയുള്ളതാർക്കാ
ണു്?” എ ക ി േചാദി . കുറ േനരേത്ത
് ഇതിനു് ആരും മറുപടിെയാ ം പറഞ്ഞില്ല
പിെന്ന തൃശ്ശിവേപരൂർ ൈതക്കാ ് അച്ഛൻ മൂസ്സ
വർകൾ (ഇേപ്പാഴെത്ത മൂസ്സവർകളുെട അച്ഛൻ)
“ഇതു് ഏറ്റവും അപകടമായി ള്ളഒരു േചാദ്യമാ
ണു്. ഇതിനു് ഇതിലാരും ഉത്തരം പറയുെമ
േതാ ന്നില്ല. എല്ലാവേരയുംകാൾ സമർത്ഥൻ
താനാെണ ള്ള വിചാരം എല്ലാവർ മുണ്ടാ
യിരി ം. എന്നാൽ അതു ഷ്ടമായിപ്പറയാൻ
ആർ ം ൈധര്യമുണ്ടായിരി കയുമില്ല. പി
െന്നെയങ്ങെനയാണു് ഇതിനുത്തരം പറയുന്ന
തു്? ക ി േചാദിച്ചതിനു് ആരും ഉത്തരം പറ
യാെതയിരി ന്നതു് ന്യായവുമല്ല. അതിനാൽ
എെന്റ അഭി ായം ഞാനിവിെട ഉണർത്തിക്കാം.
എല്ലാവർ ം എല്ലാവിഷയങ്ങളിലും ഒരുേപാെല
േയാഗ്യതയുണ്ടായിരി കയില്ല. ഓേരാരുത്തർ
് ഓേരാ വിഷയത്തിലായിരി ം േയാഗ്യത.
അഷ്ടാംഗഹൃദയത്തിെന്റ അർത്ഥം പറയുന്നതിനു
സമർത്ഥൻ കുട്ടേഞ്ചരി അപ്ഫൻതെന്നയാണു്. ആ
വിഷയത്തിൽ അേദ്ദഹേത്താളം േയാഗ്യതയുള്ള
വർ ഞങ്ങളുെട കൂട്ടത്തിൽ േവെറ ആരുമില്ല. േരാ
ഗം നിശ്ചയി ന്നതിനു് ആല ർ നമ്പിേയാളം
േയാഗ്യത മറ്റാർ ം ഇല്ല. ചികിത്സ െച ന്നതി
നു് അധികം േയാഗ്യൻ പിലാമേന്താൾ മൂസ്സാണു്.
അേദ്ദഹം ചികിത്സിച്ചാൽ േഭദമാകുന്ന േരാഗങ്ങ
െളല്ലാം േഭദമാകും. ഇനി എെന്റ േയാഗ്യതകൂടി
പറേഞ്ഞക്കാം. മരണലക്ഷണം ക നിശ്ചയി
ന്നതിനു് എേന്നാളം സാമർത്ഥ്യം മറ്റാർ മി
െല്ലന്നാണു് എെന്റ അഭിമാനം. ഒരാറു മാസത്തിന
കം മരി ന്ന ഒരാെളക്കണ്ടാൽ അയാൾ ഇന്ന ദി
വസം മരി െമ ഞാൻ തീർച്ചയായിപ്പറയാം.
അതു െത കയുമില്ല. എന്നാൽ ഈ വക േയാഗ്യ
തകെളല്ലാം പൂർണ്ണമായിത്തികഞ്ഞി ള്ള ഒരാൾ
ഞങ്ങളുെട കൂട്ടത്തിലു ്. അേദ്ദഹം ഇേപ്പാൾ
ഇവിെട വന്നിട്ടില്ല. ആ മഹാൻ വയസ്ക്കര ആര്യൻ
നാരായണൻ മൂസ്സാണു്. അേദ്ദഹം വിചാരിച്ചാൽ
േഭദമാകാത്ത േരാഗവും േഭദമാക്കാൻ കഴിയും.
അങ്ങെനെയാരാൾ ഞങ്ങളുെട കൂട്ടത്തിൽ അേദ്ദ
ഹമല്ലാെത േവെറ ആരുമില്ല” എ പറയുകയും
അതു ശരിയാെണ ് അവിെടയുണ്ടായിരുന്നവ
െരല്ലാം സമ്മതി കയും െച .
ആര്യൻ നാരായണൻ മൂസ്സവർകൾ ചികിത്സാ
വിഷയത്തിലും മ മുണ്ടായിരുന്ന േയാഗ്യതകൾ
എെന്നക്കാളധികം ക ം േക ം അനുഭവി മ
റിഞ്ഞി ള്ളവരിൽ പലരും ഇേപ്പാഴും ജീവിച്ചിരി
ള്ളതിനാൽ ഞാനീ പറഞ്ഞി ള്ളതിൽ അ ം
േപാലും അതിശേയാക്തിയിെല്ല ം മൂസ്സവർകൾ
എെന്റ ഗുരുനാഥനായിരുന്നതുെകാ ് ഞാൻ
െവറുെത ശംസി കയെല്ല മുള്ള വാസ്തവം
അവർക്കറിയാവുന്നതാണു്. മൂസ്സവർകെള സംബ
ന്ധി ഞാൻ പറഞ്ഞി ള്ളവ കൂടാെത േവെറയും
പല സംഗതികളറിയാവുന്നവർ ഇേപ്പാഴും പലരുമു
ണ്ടായിരിക്കാനിടയുള്ളതുെകാ ് അവർക്കറിയാ
വുന്നവെയല്ലാം എഴുതി സിദ്ധെപ്പടുത്തിയാൽ
െകാള്ളാെമ ള്ള അേപക്ഷേയാടുകൂടി ഞാൻ
ഇേപ്പാൾ വിരമി
.
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ചംേ ാത്തമ്മ
മധ്യതിരുവിതാംകൂറിൽ ഇേപ്പാൾ ീവല്ലഭ (തിരുവല്ലാ)
ാമെമ ള്ള സു സിദ്ധനാമേത്താടുകൂടി േശാഭി
ന്ന േദശത്തിനു പുരാതനകാല
പറ
വന്നിരുന്ന
നാമേധയം “മല്ലികാവന”െമന്നായിരു . അക്കാല ്
അവിെട ജനപുഷ്ടിയും ധനപുഷ്ടിയും ഇേപ്പാഴേത്തതിൽ
വളെര അധികമുണ്ടായിരു . അന്നവിെട ാഹ്മണാല
യങ്ങൾതെന്ന മൂവായിരത്തിലധികമുണ്ടായിരു . അവ
യിൽ ഒരു ാഹ്മണഗൃഹത്തിെന്റ േപരു് “ശങ്കരമംഗല
് ” എന്നായിരു . അതു േലാപി ് കാല േമണ
“ചംേ ാ ് ” എന്നായിത്തീർ . അവിെടയും ധനപു
ഷ്ടി ധാരാളമായി ണ്ടായിരു . എങ്കിലും ജനപുഷ്ടിയും
വളെര കുറവായിരു . അവിെട “നാരായണഭട്ടതിരി”
എെന്നാരു ാഹ്മണനും അേദ്ദഹത്തിെന്റ സഹധർമ്മ
ചാരിണിയായ “ ീേദവി” എന്ന അന്തർജനവും മാ മാ
യിത്തീർ . ആ അന്തർജനത്തിനു തുണയായി “ ീേദ
വി” എ തെന്ന േപരായ ഒരു ദാസിയും അവരുെട മക
നായ “മുകുന്ദൻ” എെന്നാരു ബാലനും ആ ഗൃഹത്തിൽത
െന്ന താമസിച്ചിരു . പുരാതന കാല
മലയാള ാ
ഹ്മണർ ദാസീദാസന്മാരുെട േപരുകൾ ശരിയായി പറ
യുക പതിവില്ലായിരു വേല്ലാ. അതിനാൽ ദാസിയായ
ീേദവിെയ “ചിരുേതച്ചി” എ ം അവരുെട പു നായ
മുകുന്ദെന “കുന്നൻ” എ മാണു ആ ാഹ്മണമിഥുനവും
അതുേക ് േശഷമുള്ളവരും വിളി വന്നിരുന്നതു്.
നാരായണഭട്ടതിരി ഒരു വി ഭക്തനും സുശീല
നും ധാർമ്മികനും സദ്വൃത്താനുമായിരു .
ീേദ
വി അന്തർജനം അേദ്ദഹത്തിനു് അനുരൂപയായിരു
. ആ ദമ്പതിമാർ ് അനപത്യത എെന്നാ മാ
മല്ലാെത മെറ്റാരു ദുഃഖകാരണവുമുണ്ടായിരുന്നില്ല.
അവർ ര േപരും ഭഗവൽ ഭക്തിേയാടും ഏറ്റവും
നിഷ്ഠേയാടുകൂടി യഥാവിധി പതിവായി ഏകാദശി
തം അനുഷ്ഠി കയും ചിരുേതച്ചിേയയും കുന്നേനയും
െകാ ് അനുഷ്ഠിപ്പി കയും െചയ്തിരു . അവരുെട
തനിഷ്ഠ ഒ ം ചില്ലറയല്ലായിരു . ദശമിനാൾ ഒരു
േനരം മാ ം ഭക്ഷണം കഴി കയും ഏകാദശിനാൾ
ഊണും ഉറക്കവുമുേപക്ഷി ഭഗവൽധ്യാനേത്താടുകൂടി
ത്തെന്ന ഇരി കയും ദ്വാദശിനാൾ കി ന്നിടേത്താളം
ഹ്മചാരികളായി ള്ള ാഹ്മണ കുമാരന്മാെര കാൽ
കഴികി ് ഊട്ടിയതിെന്റ േശഷം പാരണ കഴി കയു
മായിരു അവരുെട പതിവു്. ദ്വാദശിനാളും അവർ
ഒരുേനരം മാ േമ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിരു
. ഇ കാ
രെമല്ലാമിരുന്നി ം ആ
ാഹ്മേണാത്തമൻ അനപത്യ
താദുഃഖേത്താടുകൂടിത്തെന്ന കാലധർമ്മെത്ത ാപി .
അതിനുേശഷവും ആ അന്തർജ്ജനവും ചിരുേതച്ചി
യും അവരുെട മകനും യഥാപൂർവ്വം ഏകാദശി തം
അനുഷ്ഠി െകാ തെന്നയിരു .
ആ അന്തർജ്ജനത്തിനു് എഴുത്തറി
കൂടായിരു
. അതിനാൽ ഏകാദശി തം എന്നാെണ മ
വല്ലവേരാടും േചാദിച്ചറിേയണ്ടിയിരു . അതിനുള്ള
യാസംെകാ ് ആ സാധ്വി ഒരു കൗശലം െച . ഒരു
പാ ത്തിൽ ഒേരകാദശി നാൾ മുതൽ ഓേരാ ക െപറു
ക്കിയി തുടങ്ങി. ദിവസം േതാറും ആ ക ് എണ്ണി േനാ
ം. പതിന ക തികയുന്ന ദിവസം ഏകാദശി
തമനുഷ്ഠി ം. അങ്ങെന പതിവാക്കി. ചിലേപ്പാൾ ഈ
കണ െതറ്റി തമനുഷ്ഠിേക്കണ്ടതു തേലദിവസേമാ
പിേറ്റദിവസേമാ ആയിേപ്പായി എ വരും. എന്നാലും
ആെരല്ലാം പറഞ്ഞാലും അന്തർജ്ജനം ഈ പതിവു മാ
റ്റാറില്ല. അതുെകാ ് ചിലർ ചില മർക്കടമുഷ്ടിക്കാരു
െട ദുശ്ശാഠ്യത്തിനു് ഉദാഹരണമായും മ ം “ചംേ ാത്ത
മ്മ”യുെട (ആ േദശക്കാരും മ ം ആ അന്തർജ്ജനെത്ത
അങ്ങെനയാണു പറഞ്ഞിരുന്നതു് ) ഏകാദശി േപാെല
എ ം മ ം പറ
പരിഹസി െകാണ്ടിരു . അതും
ആ അന്തർജ്ജനം വകെവച്ചില്ല.
അങ്ങെനയിരുന്ന കാല
വഴിേപാക്കരായ ര
ാഹ്മണർ ചംേ ാ ് മഠത്തിൽ െച േചർ .
അവർ ര േപരും വലിയ േജ്യാത്സ്യന്മാരായിരു .
ചംേ ാ മഠത്തിൽ ആരു െചന്നാലും ഭക്ഷണം െകാ
ടു െമ ം ചംേ ാത്തമ്മ അതിഥിസൽക്കാരത്തിൽ
ബദ്ധ ദ്ധയാെണ ം ചിലർ പറഞ്ഞറിയുകയാൽ
ഊണു കഴി േപാകണെമ വിചാരിച്ചാണു ആ ാ
ഹ്മണർ അവിെടെച്ചന്നതു്. അവർ അവിെടെച്ചന്നയുടെന
തങ്ങൾ വഴിേപ്പാക്കരായ ര
ാഹ്മണരാെണ ം
ഭക്ഷണം കഴി േപായാൽെക്കാള്ളാെമ ം വിചാരി
ച്ചാണു അവിെട െചന്നിരി ന്നെത ചിരുേതച്ചിമു
ഖാന്തരം അകത്തറിയി . അേപ്പാൾ അന്തർജ്ജനം
വാതിൽ റകിൽ വ നി െകാ ് “ഇവിെട അതി
ഥികൾ ഭക്ഷണം െകാടു ന്നതിനു് ഒ ം മടിയിെല്ല
മാ മല്ല, വളെര സേന്താഷമു താനും. ഇവിെട
ഉണ്ണാനായി വന്നാൽ േചാറു െകാടുക്കാെത ആെരയും
പറഞ്ഞയയ്ക്കാറില്ല. എങ്കിലും ഇ ് ഏകാദശിയാകെകാ
നിങ്ങെള കഴിപ്പിച്ചയയ്ക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല. ഇ ്
ഇവിെട ഞങ്ങൾെക്കല്ലാവർ ം ശുേദ്ധാപവാസമാണു്.
ഏകാദശിനാൾ അതിഥികൾ ശാല്യന്നം െകാടു ക
ഇവിെട പതിവില” എ പറ
. ഉടെന ആ
ാ
ഹ്മണർ “ഏകാദശി ഇന്നല്ല; നാെളയാണു്. ഞങ്ങൾ
ഗണി േനാക്കീ
്. ഞങ്ങൾ കുറ േജ്യാതിശ്ശാ ം
പഠിച്ചി ള്ളവരാണു്. ഞങ്ങളുെട ൈകയിൽ പഞ്ചാംഗ
വുമു ് ” എ പറ
.
അന്തർജ്ജനം: എന്നാൽ നിങ്ങളുെട ഗണിതം െതറ്റി
േപ്പായി. ഏകാദശി ഇ തെന്നയാണു്. സം
ശയമില്ല.
ഇതുേക
ാഹ്മണർ ഉടെന കവിടിസ്സഞ്ചിയഴി പരൽ
നിരത്തിഗ്ഗണി േനാക്കി. അേപ്പാൾ ഏകാദശി അ
തെന്നയാെണ ക . ഉടെന അവർ അവിെടനി ്
ഇറങ്ങിേപ്പായി മെറ്റാരു
ാഹ്മണഗൃഹത്തിൽക്കയറി
അവിെടെച്ച േചാദിച്ചേപ്പാൾ ഏകാദശി പിേറ്റദിവ
സമാെണ ം കുളി വന്നാൽ ഊണു കഴിക്കാെമ ം
അവിെടയുണ്ടായിരുന്നവർ പറ
. ആ ാഹ്മണർ ്
പിെന്നയും സംശയമുണ്ടായി. അവരും ഏകാദശി തം
പതിവുള്ളവരായിരുന്നതിനാൽ അവിെടയിരു വീ ം
ഗണി േനാക്കി. അേപ്പാൾ ഏകാദശി പിേറ്റ ദിവസ
മാെണ ക ് അവർ വീ ം ചംേ ാ ് മഠത്തിൽ
േപായി അവിെടയിരു ഗണി േനാക്കി. അേപ്പാൾ
ഏകാദശി അ തെന്നയാെണ ക . ഇങ്ങെന പല
ാവശ്യം പരീക്ഷി േനാക്കി. അേപ്പാെഴല്ലാം യഥാ
പൂർവം കാണുകയാൽ ആ ാഹ്മണർ അത്യന്തം വിസ്മ
യി . ഈ വിവരമറി
് ആ ാമത്തിലുള്ളവെരല്ലാം
ചംേ ാത്തമ്മ ് ഏകാദശിയായി ള്ള ദിവസം തെന്ന
അനുഷ്ഠി തുടങ്ങി.
ഇങ്ങെനയിരുന്ന കാല ് ഒരു ദിക്കിൽ ഏക
ച
ാമത്തിൽ ബകെനന്ന േപാെല “െതാകലൻ”
എെന്നാരു ദുഷ്ടൻ ചില അനുചരന്മാേരാടുകൂടി വ
േചർ . അവൻ രാ ികാലങ്ങളിൽ ആ ദിക്കിലുള്ള
ധനവാന്മാരായ വി ന്മാരുെടയും മ ം ഗൃഹങ്ങളിൽ
കയറി െകാള്ളയടി കയും ൈകയിൽ കി ന്നവെരെയാ
െക്ക ഹരി കയും െകാ കയും മ ം െച തുടങ്ങി.
അതിനാൽ ആ ാമത്തിൽ സന്ധ്യയായാൽ പിെന്ന
ആർ ം മന റപ്പി കിട റങ്ങാനും ഗൃഹത്തിൽ
നി പുറത്തിറങ്ങി സഞ്ചരിക്കാനും നിവൃത്തിയില്ലാ
െതയായിത്തീർ . ീകെളയും കുട്ടികെളയും പകലാ
യാലും െവളിയിൽക്കണ്ടാൽ ആ ദുഷ്ടൻ തല്ലിെക്കാ ം.
അതിനാൽ അക്കാല ് ആ ാമത്തിലുണ്ടായിരുന്ന
അേനകം ഭൂമിേദവന്മാർ ആ ദി വി കുടുംബസഹിതം
വർക്കലയ്ക്കടു ള്ള അയിരൂർ, വാമനപുരം, പള്ളി റം,
െനടുമങ്ങാടു്, െനയ്യാറ്റിൻകര, മലയിൻകീഴു്, ഒറ്റേശ്ശഖര
മംഗലം മുതലായ േദശങ്ങളിൽ േപായി താമസമുറപ്പി .
ചിലർ “േസാപ വാപി സുഖദാ ഖലു ജന്മഭൂമിഃ” എ
വിചാരി സകല വിേധാപ വങ്ങളും സഹി ് അവി
െടത്തെന്ന താമസി . ചംേ ാത്തമ്മ ൈധര്യസേമതം
അവിെടത്തെന്ന താമസിച്ചതല്ലാെത എ ം േപായില്ല.
എങ്കിലും ദ്വാദശിനാൾ ഹ്മചാരികെള കാൽകഴുകി
ട്ടാൻ ആ അന്തർജനത്തിനു വളെര യാസമായിത്തീർ
. അക്കാല
െതാകലെന േപടി പാന്ഥന്മാർ
േപാലും ആ ദിക്കിൽ ടി സഞ്ചരിക്കാെതയായിേപ്പാ
യി. പിെന്ന വഴിേപാക്കരായ
ഹ്മചാരികെള കി
കയില്ലേല്ലാ. അവിെട
ാഹ്മണഗൃഹങ്ങൾ തെന്ന
വളെര ചുരുക്കമായി. ഉള്ളവർ തങ്ങളുെട ഉണ്ണികെള
അയയ്ക്കാെതയും ഭീരുക്കളായ ഹ്മചാരികൾ അവരുെട
േഗഹം വി െവളിയിൽ ഇറങ്ങാെതയുമായിത്തീർ .
അതിനാൽ ഒരു ദ്വാദശിനാൾ ചംേ ാത്തമ്മ കാൽ
കഴുകി ട്ടാൻ ഒരു ഹ്മചാരിേയയും കിട്ടിയില്ല.
ഹ്മ
ചാരിെയ കാൽകഴുകി ട്ടാെത പാരണ കഴിക്കാൻ നി
വൃത്തിയില്ല. പാരണ കഴിക്കാെത തത്തിനു പൂർണ്ണത
സിദ്ധി കയില്ല. അതിനാൽ ചംേ ാത്തമ്മ ഏറ്റവും
വിഷണ്ണയായിത്തീർ . ചിരുേതച്ചിയും കുന്നനും ആ
ാമത്തിൽ
ഹ്മചാരികളുള്ള
ാഹ്മണഗൃഹങ്ങളി
െലല്ലാം േപാവുകയും വഴിയിൽ കാ നിൽ കയും
െചയ്തി ം ഒരു
ഹ്മചാരിെയേപ്പാലും വിളി െകാ
വരാൻ സാധിച്ചില്ല. ഒടുക്കം ആ അന്തർജ്ജനം
വ്യസനം സഹിക്കവയ്യാെതയായി തെന്റ േതവാര ര
യിലുണ്ടായിരുന്ന വി വി ഹത്തിെന്റ മുമ്പിൽെച ്
“ഭഗവാേന! എനി
തഭംഗം വരാെതയിരി ന്ന
തിനു് എെന്തങ്കിലും മാർഗ്ഗമുണ്ടാക്കിത്തരേണ” എ
ഭക്തിേയാടും വ്യസനേത്താടുംകൂടി ാർത്ഥി െകാ ം
കണ്ണട കര
െകാ ം െതാഴുതുെകാ ം നി .
അങ്ങെന കുറ േനരം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ ആേരാ തെന്റ
പിന്നിൽ വ നി ്, “അേമ്മ! ഇവിെട ഊണു കാലമാ
യിേല്ല? എനി വിശ കലശലായിരി
”എ
പറഞ്ഞതായി േതാ കയാൽ അന്തർജ്ജനം ക
തുറ തിരി
േനാക്കി. അേപ്പാൾ ആ ഭക്ത കണ്ടതു്
ദ ം കൃഷ്ണാജിനവും ധരിച്ച ഒരു
ഹ്മചാരിെയയാ
യിരു . ആ സമയം ആ അന്തർജ്ജനത്തിനുണ്ടായ
സേന്താഷം എ മാ മാെണ പറയാൻ യാസം
തെന്ന. “ഊണിെനാെക്കക്കാലമായി
്. ക്ഷണ
ത്തിൽ കുളി വരൂ. കുളം ഇവിെടത്തെന്നയു ് ” എ ്
അന്തർജ്ജനം പറഞ്ഞേപ്പാൾ
ഹ്മചാരി, “ഞാൻ
നദീജലത്തിലല്ലാെത കൂപേതായത്തിൽ കുളിക്കാറില്ല”
എ പറ
. ഉടെന അന്തർജ്ജനം നദിയിേല
േപായാൽ ആപ ണ്ടാകുെമ ം െതാകലെന്റ കഥയു
െമല്ലാം പറ
േകൾപ്പി .

“അെതാ ം സാരമില്ല” എ പറ
് ഹ്മചാരി
പുറത്തിറങ്ങി േനെര പുഴക്കടവിേല നട . മേദ്ധ്യ
മാർഗ്ഗം െതാകലൻ ഹ്മചാരിെയ കെണ്ടത്തി പിടികൂടു
കയും അവർ തമ്മിൽ അതിേഘാരമായി ഒരു ദ്വന്ദ്വയുദ്ധം
നട കയും ആ സമയം ഹ്മചാരിയുെട ൈകയിലിരു
ന്ന ദ ് സുദർശനച മായിത്തീരുകയും അതുെകാ ്
െതാകലെന്റ കണ്ഠം മുറി ് അവെന നി ഹി കയും
െച . ച ം െകാ ് കഴുത്തറുത്ത സമയം ഉറെക്ക നി
ലവിളി െകാണ്ടാണു െതാകലൻ നിലം പതിച്ചതു്. ആ
നിലവിളി േക െതാകലെന്റ കൂ കാർ അവിെട ഓടിെയ
ത്തി.
ഹ്മചാരിെയ പിടികൂടി.
ഹ്മചാരി അവെരയും
ക്ഷണത്തിൽ നി ഹിച്ചി പുഴക്കടവിൽ െച രക്തം
പുരണ്ടിരുന ച ം േത കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിെന്റ
േശഷം കുളിയും കഴി ചംേ ാ മഠത്തിേല േപാ
യി. െതാകലൻ വ താമസി കയും മരി കയും െച
യ്ത സ്ഥലത്തിനു “തുകലേശ്ശരി” എ ം ഹ്മചാരി ച ം
ക്ഷാളനംെചയ്ത കടവിനു് “ച ക്ഷാളനക്കടവു് ” എ ം
നാമം സിദ്ധി . ച ക്ഷാളനക്കടവു് േലാപി േലാപി
“ച ശാലക്കടവു് ” എന്നായിത്തീരുകയും െച .
ഹ്മചാരി കുളിക്കാൻ േപായി ് വരാൻ താമസിച്ച
േപ്പാൾ അന്തർജ്ജനത്തിനു വീ ം വിഷാദം സഹിക്ക
വയ്യാെതയായിത്തീർ . “ആ ഉണ്ണി കുളിക്കാൻ േപാ
യി ് ഇ വളെര താമസി ന്നെതന്താണാേവാ? ആ
സാധുവിെന െതാകലൻ പിടി െകാന്നായിരി േമാ?
എന്നാൽ എനിക്കി പാരണ കഴിക്കാൻ സാധിക്ക
യില്ല. എെന്റ ഭഗവാേന! അങ്ങെനെയാ ം വരുത്ത
രുേത” എ ം മ ം വിചാരി ് അന്തർജ്ജനം വ്യസനി
െകാണ്ടിരുന്നേപ്പാൾ കുളിക്കാൻ േപായിരുന്ന ഉണ്ണി
യും േവെറ അ
ഹ്മചാരികളും കുളി കഴി
വരു
ന്നതായി ക . ഉടെന അന്തർജ്ജനം സേന്താഷി ്
അവെര ആറുേപെരയും കാൽകഴുകി കയും പാരണ
കഴി കയും െച . അേപ്പാേഴ ം ഒരു ഹ്മചരി െതാ
കലെനയും അവെന്റ അനുചരന്മാെരയും നി ഹി െവ
ം ആ ഉണ്ണി മഠത്തിേല േപായിരി
െവ മു
ള്ള വർത്തമാനം ആ ദിക്കിൽ സർവ്വ വ്യാപി ക
യും ശ ഭയം തീർന്നതിനാൽ സകലജനങ്ങളും സ
ഷ്ടമാനസന്മാരായിത്തീരുകയും ഏറ്റവും പരാ മശാലി
യായിരുന്ന െതാകലെന നി ഹി ് ആ ഉണ്ണി േകവ
ലം മനുഷ്യനായിരി കയിെല്ല ം അേദ്ദഹെത്തയും
അേദ്ദഹം ദുഷ്ടനി ഹത്തിനായി ഉപേയാഗിച്ച ച ാ
യുധെത്തയും ക വന്ദിക്കണെമ ം വിചാരി അസം
ഖ്യം ജനങ്ങൾ ആ മഠത്തിൽ െച േചരുകയും ഹ്മ
ചാരിെയ ക
വന്ദിച്ചതിെന്റ േശഷം ീച ം കൂടി
വന്ദിച്ചാൽെക്കാള്ളാെമ തങ്ങൾ ് അതിയായ ആ
ഹമുെണ്ട ള്ള വിവരം അേദ്ദഹെത്ത ഹിപ്പി കയും
െച . ഉടെന ആ ഹ്മചാരി തെന്റ ആയുധെത്ത മഠ
ത്തിെന്റ മുറ്റ
സകല ജനങ്ങൾ ം ക
വന്ദി
വാൻ സകൗര്യമുള്ള ഒരുയർന്ന സ്ഥല
പടിഞ്ഞാ
ദർശനമായി തിഷ്ഠി . അേപ്പാൾ സൂര്യേകാടി കാ
ശേത്താടുകൂടി ജ്വലി െകാണ്ടിരുന്ന ആ സുദർശനം
ക ് എല്ലാവരും വന്ദി . ഉടെന അന്തർജ്ജനം ആ സു
ദർശനച ത്തിെന്റ പൂജാ നിേവദ്യാദികളും തൃപ്പടിദാന
മായി സമർപ്പിച്ചിരി
എെന്നാരാധാരം എഴുതി സു
ദർശനത്തിെന്റ തിരുമുൻപിൽ െവ കയും അവിടുെത്ത
കാര്യാേന്വഷണങ്ങൾക്കായി തെന്റ ദായാദന്മാരായ മൂ
ന്നില്ലക്കാെരയും കണെക്കഴുത്തിനായി കുന്നെനയും നി
യമി കയും െച . അനന്തരം
ഹ്മചാരി അവിെട
കൂടിയിരുന്ന ജനങ്ങേളാടു്, “ഈ സുദർശനെത്ത ഭക്തി
പൂർവ്വം വന്ദി
ാർത്ഥിച്ചാൽ സകലജനങ്ങൾ ം സക
ലാഭീഷ്ടങ്ങളും സാധി ം” എ പറ
. ഉടെന എല്ലാ
വരും അവരവരുെട ആ ഹസിദ്ധിക്കായി സുദർശനച
െത്ത ഭക്തിപൂർവം വന്ദി കണ്ണട
ാർത്ഥി െകാ
നി . അവർ ക തുറ േനാക്കിയേപ്പാൾ
ഹ്മചാരികേളയും ചംേ ാത്തമ്മേയയും ചിരുേതച്ചിേയ
യും അവിെട കാൺമാനില്ലായിരു . െതാകെലെന
െക്കാന്ന
ഹ്മചാരി മഹാവി വിെന്റ അഞ്ചാമെത്ത
അവതാരമായ സാക്ഷാൽ വാമനമൂർത്തിയും മേറ്റ
ഹ്മചാരികളിെലാരാൾ ശിവാംശസംഭൂതനായ ദുർവ്വാസ
മഹർഷിയും േശഷം നാലു േപരും അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ശിഷ്യന്മാരും ആയിരു െവ ം അന്തർജ്ജനത്തിനും
ചിരുേതച്ചി ം ഭഗവൽസായൂജ്യം സിദ്ധിച്ചതിനാലാ
ണു അവർ അ ത്യക്ഷരായെത മാണു ജനവിശ്വാ
സം. ച
തിഷ്ഠനിമിത്തം ആ േദശത്തിനു “മല്ലിക
വന”െമന്നായിരുന്ന പുരാതന നാമേധയം േപായി “ച
പുര”െമന്നായിത്തീർ . പിെന്നയവിെട ീവല്ലഭെന്റ
(മഹാ വി വിെന്റ) തിഷ്ഠയുണ്ടായിരുന്നതിനാലാണു
ആ േദശത്തിനു് “ ീവല്ലഭപുരം” (തിരുവല്ലാ ാമം)
എ നാമം സിദ്ധിച്ചതു്.
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അവണങ്ങാ പണിക്കരുെട ഭവനം െകാച്ചിരാജ്യ ്
തൃശ്ശിവേപരൂർ താലൂക്കിൽ കിഴ ംമുറി വിേല്ലജിൽ െപ
രിേങ്ങാ കര േദശത്താണു്. ആ ഗൃഹത്തിൽ ഒരു കാ
ല ് ഒരു പുരുഷനല്ലാെത മറ്റാരുമില്ലാതായിത്തീരുക
യാൽ ഒടുവിൽ േശഷിച്ച ആ പണിക്കർ ഗുരുവായൂർ സമീ
പം കണ്ണഞ്ചിറ എന്ന ദിക്കിൽനി ് ഒരു ീെയ വിവാ
ഹം െച സ്വഗൃഹത്തിൽ െകാ വ താമസിപ്പി .
ഇേപ്പാൾ ആ ഗൃഹത്തിലുള്ളവെരല്ലാം ആ ദമ്പതിമാരുെട
സന്താനപരമ്പരയിലുൾെപ്പട്ടവരാണു്. ആ ദമ്പതിമാർ ്
“ഉണ്ണിത്താമൻ” എ ം “േകളുണ്ണി” എ ം ര പു
ന്മാരും നാല
ീസന്താനങ്ങളുമുണ്ടായി. ആ ഗൃഹ
ത്തിൽ ഒടുവിൽ ഏകാകിയായിത്തീർന്നിരുന്ന ആ പണി
ക്കർ തെന്റ സർവസ്വവും തെന്റ ഭാര്യ ം മക്കൾ മായി
െകാടു കയും അവെര തെന്റ കുടുംബാവകാശികളാക്കി
ത്തീർ കയും െചയ്തതിെന്റ േശഷമാണു ചരമഗതിെയ
ാപിച്ചതു്. അതിനാൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ സന്താനങ്ങൾ
ം “അവണങ്ങാ പണിക്കർ” എ ള്ള േപരു തെന്ന
സിദ്ധി .
സ്വപിതാവു കാലധർമ്മെത്ത ാപിച്ചതിെന്റ േശഷം
ഉണ്ണിത്താമപ്പണിക്കരും േകളുണ്ണിപ്പണിക്കരും കുറ കാ
ലം വിദ്യാഭ്യാസാർത്ഥം മാതുലഗൃഹത്തിൽ േപായി താ
മസിച്ചിരു . ആ ഗൃഹക്കാർ പുരാതനകാലം മുതൽ
തെന്ന വലിയ വിദ്വന്മാരും മാ ികൻമാരുമായിരു .
അതിനാൽ അവരുെട സഹവാസവും അഭ്യാസവും നിമി
ത്തം ഇരുവരും വലിയ വിദ്വാന്മാരും മ വാദികളുമായി
ത്തീർ . വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞതിെന്റ േശഷം അവർ
മടങ്ങിവ ് പിതൃദത്തമായ സ്വഗൃഹത്തിൽതെന്ന താ
മസമുറപ്പി . മ വാദികൾ ് അവരുെട കർമ്മങ്ങൾ
ശരിയായി ഫലി ന്നതിനു് ഏെതങ്കിലും ഒരു മൂർത്തി
െയ േസവി
ത്യക്ഷമാക്കി േവേക്കണ്ടതു് അത്യാവശ്യ
മാണു്. അതിനാൽ ഉണ്ണിത്താമപ്പണിക്കരും േകളുണ്ണി
പ്പണിക്കരും ഗണപതിെയ േസവി
ത്യക്ഷമാക്കി.
അവർ അവർ ര േപർ ം ഇരി വാൻ മതിയാ
കത്തക്ക വിസ്താരേത്താടുകൂടി ഒരു കിണർ കുഴിപ്പി ്
അതിൽ ഇറങ്ങിയിരു തപ െചയ്താണു് ഗണപതി
െയ ത്യക്ഷമാക്കിയതു്. ആ കിണറിനു വളെര താ
യുണ്ടായിരുെന്നങ്കിലും അതിൽ െവള്ളമുണ്ടായിരുന്നില്ല.
അതിനാൽ അതിെന്റ അടിയിലും മുകളിലും ക പാകി
തളം െചയ്തിരു . അതിേല ് ഇറ വാൻ ഒരു വശ
കൂടിയാണു് വഴി െവച്ചിരുന്നതു്.
അവർ ഗണപതിെയ േസവി
ത്യക്ഷമാക്കിയ
തിെന്റ േശഷം കാലടി ഭട്ടതിരിമാെരേപ്പാെല ആ േദ
വൻമുഖാന്തരം ആത്മാർത്ഥമായും പരാർത്ഥമായും പല
കാര്യങ്ങൾ സാധി കയും സാധിപ്പി കയും െച
െകാണ്ടിരു . എങ്കിലും അവർ ് അെതാ െകാ ം
തൃപ്തിയായില്ല.
അക്കാല ് “പഞ്ചനലൂർ ഭട്ടതിരി” എ
സിദ്ധ
നായി ് ഒരു മാ ികനുണ്ടായിരു . അേദ്ദഹം ചാത്ത
ന്മാെര േസവി
ത്യക്ഷെപ്പടുത്തി, തെന്റ വശംവദന്മാ
രാക്കിത്തീർത്തിരു . ആദ്യം അേദ്ദഹത്തിെന്റ അധീ
നതയിൽ നാനൂറു ചാത്തന്മാരുണ്ടായിരു . അവരിൽ
പ
മൂർത്തികെള സിദ്ധ മാ ികനായ കാ മാട
ന തിരി വി െകാടുത്തതുേപാെക മു റ്റിെത്താ
റു ചാത്തന്മാരാണു് ഭട്ടതിരി ണ്ടായിരുന്നതു്. ആ ചാത്ത
ന്മാർ മുഖാന്തരം ഭട്ടതിരിയും അേനക കാര്യങ്ങൾ സാധി
കയും അന്യന്മാർ സാധിപ്പി െകാടു കയും െച
െകാണ്ടിരു . ഗണപതി മുഖാന്തരം പണിക്കർ സാധി
ച്ചിരുന്നതിലധികം കാര്യങ്ങൾ ഭട്ടതിരി ചാത്തന്മാർമൂലം
സാധിച്ചിരു . ഗണപതിെയെക്കാ ദാസ്യ വൃത്തി
െയാ ം െചയ്യിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതിനാലും ചാത്തന്മാ
െരെക്കാ സകല വൃത്തികളും െചയ്യിക്കാമായിരുന്ന
തു െകാ ം ഓേരാ കാര്യങ്ങൾ സാധി ന്നതിനായി
പണിക്കരുെട അടുക്കൽ െച ന്നതിലധികം ആളുകൾ
ഭട്ടതിരിക്കാണു് അധികമുണ്ടായിെക്കാണ്ടിരുന്നതു്. ഈ
വർത്തമാനമറിഞ്ഞതിനാൽ ഏതുവിധവും ചാത്തന്മാ
െര സ്വാധീനെപ്പടുത്തണെമന്ന ഒരാ ഹം പണിക്കർ
കലശലായി ണ്ടായി. അതിനാൽ ആ സേഹാദര
ന്മാർ ര േപരും പഞ്ചന ർ ഭട്ടതിരിയുെട അടുക്കൽെച്ച
് അേദ്ദഹത്തിെന്റ ചാത്തന്മാരിൽ ചിലെര തങ്ങൾ
വി തേരണെമ ് അേപക്ഷി . അേപ്പാൾ താെനാ
രു ാഹ്മണനായിരി ന്ന സ്ഥിതി നീചമൂർത്തിക
ളായ ചാത്തന്മാെര േസവി െകാണ്ടിരി ന്നതു് അ
ഉത്തമമെല്ല ം തനി ് ഈശ്വരന്മാരായി ള്ള മൂർത്തി
കളിൽ ആെരെയങ്കിലും സ്വാധീനെപ്പടുത്തണെമ ം
അതിനു് അവണങ്ങാ പണിക്കരുെട ഗണപതിെയത്ത
െന്ന ആയാൽെക്കാള്ളാെമ ം വിചാരി െകാണ്ടിരി
കയായിരു . ചാത്തന്മാെര യഥാ മം േസവി െകാ
ണ്ടിരി ന്നവരായ ആെരെയങ്കിലും ഏ ിക്കാെത െവ
റുെത വിട്ടയച്ചാൽ അവർ ഉപ വിെച്ചങ്കിേലാ എ ള്ള
ഭയവും ഭട്ടതിരി സാമാന്യത്തിലധികമുണ്ടായിരു .
അതിനാൽ ഉണ്ണിത്താമപ്പണിക്കരും സേഹാദരനും കൂടി
െച ് അേപക്ഷിച്ച ഉടെന ഭട്ടതിരി, “എെന്റ ചാത്തന്മാ
രിൽ ചില മൂർത്തികെളമാ മാേക്കണ്ട, ഇവിെട എനി
് അധീനന്മാരായി പ
കുറ മു റ്റിെത്താ റു
ചാത്തന്മാരാണുള്ളതു്. അവെരെയാെക്ക പണിക്കർ
വി തേന്നക്കാം. എന്നാൽ പണിക്കരുെട ഗണപതിെയ
എനി വി തരണം. ചാത്തന്മാെരെക്കാ ണ്ടാകുന്നി
ടേത്താളം ഉപകാരവും ആദായവും ഗണപതിെയെക്കാ
ണ്ടാവുകയില്ല. എങ്കിലും ആ നഷ്ടം ഞാൻസഹി
െകാള്ളാം” എ പറ
. ഭട്ടതിരിയുെട ഈ അഭി
ായെത്ത ഉണ്ണിത്താമപ്പണിക്കരും സേഹാദരനും സസ
േന്താഷം പൂർണ്ണമായി സമ്മതി കയും ര കൂട്ടക്കാരും
അവരുെട േസവാമൂർത്തികെള പര രം വി െകാടു
കയും ഗണപതിെയ േസവി െകാണ്ടിരി ന്നതിനുള്ള
മുറകെള പണിക്കർ ഭട്ടതിരി ം, ചാത്തന്മാെര േസവി
വാനുള്ള മങ്ങൾ ഭട്ടതിരി പണിക്കർ ം ഉപേദശി
കയും അങ്ങെന അവണങ്ങാ ഗണപതി പഞ്ചന ർ
ഗണപതിയും പഞ്ചന ർ ചാത്തന്മാർ അവണങ്ങാ ചാ
ത്തന്മാരുമായിത്തീരുകയും െച .
ഉണ്ണിത്താമപ്പണിക്കരും േകളുണ്ണിപ്പണിക്കരും സമാ
ധിയിലായിരുന്ന കിണറിെന്റ േമൽഭാഗം കലു പാകി
അടചിരു എ മുൻപു് പറഞ്ഞി ണ്ടേല്ലാ. അതു്
അവർ ഒരു മുല്ലത്തറയാ കയും ആ മുല്ലത്തറയിൽ
ചാത്തന്മാെര എല്ലാം കുടിയിരു കയും െച .
ഈ ചാത്തന്മാെരല്ലാം ീ പരേമശ്വരനു വി മായയിൽ
നി ജനിച്ച പു ന്മാരാെണ ം മായ ് അധീനന്മാ
രായിട്ടാണു് അവർ വർത്തി ന്നെത മാണു് വിശ്വസി
േപാരുന്നതു്. അവണങ്ങാ
ീേകാവിൽ പണിയി ്
അതിനുള്ളിൽ വി മായേയയും തിഷ്ഠിച്ചി
്. മാ
യയുെട രൂപം അര മുതൽ കീേഴ്പാ
ീയും േമേ ാ
പുരുഷനുമായിട്ടാണിരി ന്നതു്. ഇവിെട ര േനരവും
പൂജയു ്. കാല ് നിേവദ്യം, മലർ, പഴം, ശർക്കര,
ഇളനീർ മുതലായവയാണു്. ൈവകുേന്നരം അത്താഴ
ജ ്കു നിേവദ്യത്തിനു നാഴിയരി പതിവു ്. അതു്
തൃശ്ശിവേപരൂർ അയ്യേന്താൾ പടിഞ്ഞാറ്റിട
ന രി
പ്പാട്ടിെല വക വഴിപാടാണു്. ഈ ന രിപ്പാടു് ഇവിെട
ഇങ്ങെന ഒരു വഴിപാടു് വകെവ െകാടു
പതിവായി
നടത്തി ടങ്ങിയതിെന്റ കാരണം താെഴ പറയു .
പടിഞ്ഞാറ്റിടെത്ത ദായാദന്മാരായി കിഴക്കിനിയിടം
എെന്നാരു ഇല്ലക്കാരും കൂടി അവിെടത്തെന്ന ഉണ്ടായിരു
. ആ ഇല്ല
പുരുഷന്മാെരല്ലാം മരി ചില അന്തർ
ജ്ജനങ്ങൾ മാ മായിത്തീർന്നകാല ് പടിഞ്ഞാറ്റിട
് ന രിപ്പാടു് ആ അന്തർജ്ജനങ്ങെളെയല്ലാം ആജീ
വനാന്തം േവണ്ടതുേപാെല രക്ഷി െകാള്ളാെമ പറ
് അവരുെട വ വകകെളലാം അവേരാടു് എഴുതി
വാങ്ങി ൈകവശെപ്പടുത്തി. കിഴക്കിനിടം വഴിയായി
വളെര സ്വ ക്കളുണ്ടായിരു . എങ്കിലും പടിഞ്ഞാറ്റിട
ന രിപ്പാടു് ആ അന്തർജ്ജനങ്ങെള േവണ്ടേപാെല
രക്ഷിച്ചില്ല. െചലവിനുേപാലും യഥാകാലം േവണ്ടതുേപാ
െല െകാടുക്കായ്കയാൽ ആ അന്തർജ്ജനങ്ങൾ മുഴുപ്പട്ടി
ണികിട വിഷമി . അതിനാൽ അവർ “ഞങ്ങൾ
ബുദ്ധിമുട്ടിനു ഇടയാകാെത േവണ്ടെതല്ലാം തരുവിച്ചാൽ
ഞങ്ങൾ അവണങ്ങാ ചാത്തന്മാർ വഴിപാടായി നൂറു
പണം െകാടുേത്തയ്ക്കാം” എ നിശ്ചയി െകാ ചാ
ത്തന്മാെര മന െകാ വന്ദി
ാർത്ഥി . ഉടെന
പടിഞ്ഞാറ്റിട
ചാത്തെന്റ ഉപ വങ്ങൾ തുടങ്ങി. ഭക്ഷ
ണസാധനങ്ങളിൽ തലമുടി, കരിക്കട്ട, അേമധ്യം മുതലാ
യവ െകാ െച ് ഇടുക, േതവാര രയിലുള്ള വി ഹ
ങ്ങളും സാള ാമം, ശിവലിംഗം മുതലായവയും എടു
തുപ്പൽ ഴിയിലും എച്ചിൽ ഴിയിലും ക സിലും മ ം
െകാ െച ് ഇടുക, പുരയ്ക്കക
കിട റ ന്ന െകാ
െപൺകുട്ടികെള എടു
നാലുെകട്ടിെന്റ മുകളിലുള്ള
ഉത്തരത്തിേന്മലും കിണറ്റിെന്റ വക്ക ം മ ം െകാ
െച കിട ക, അന്തർജ്ജനങ്ങളും മ ം ഉടുത്തിരി
ന്ന വ ങ്ങൾ ് ആകസ്മാൽ തീപിടി ക മുതലായ
ഉപ വങ്ങൾ അവിെട ദുസ്സഹമായിത്തീർ . എന്നാൽ
ചാത്തന്മാെര ത്യക്ഷമായി അവിെടെയ ം ആരും
കാണുകയുമില്ല. ഉപ വങ്ങൾ സഹിക്കവയ്യാെതയായ
േപ്പാൾ ന രിപ്പാടു് ഒരു ൈദവജ്ഞെന വരുത്തി ശ്നം
െവ ി േനാക്കി കയും ഈ ഉപ വങ്ങെളല്ലാം കിഴ
ക്കിനിടെത്ത അന്തർജ്ജനങ്ങളുെട ാർത്ഥന നിമിത്തം
അവണങ്ങാ ചാത്തന്മാർ െച ന്നതാെണ ം അന്തർ
ജ്ജനങ്ങൾ വഴിപാടായി നിശ്ചയിച്ചി ള്ള നൂറു പണം
അവണങ്ങാ െകാ െച െകാടു കയും അന്തർജ്ജ
നങ്ങൾ ് ബുദ്ധിമുട്ടിനു് ഇടയാകാെത േവണ്ടെതല്ലാം
ധാരാളമായി െകാടു തുട കയും െചയ്താൽപ്പിെന്ന ഉപ
വെമാ ം ഉണ്ടാവുകയിെല്ല
ശ്നക്കാരൻ വിധി ക
യും ന രിപ്പാടു് അ കാരെമല്ലാം െച കയും ഉപ വം
മാറുകയും െച . അേപ്പാൾ ന രിപ്പാട്ടിേല ചാത്ത
ന്മാെര റി ് ഏറ്റവും ഭക്തിയും വിശ്വാസവും ജനി .
ആ മൂത്ത ന രിപ്പാട്ടിേല ് അൻപത്ത ം അേദ്ദഹ
ത്തിെന്റ അനുജനു് അൻപതും വയ വീതം ായമായി
രു . അവർ ര േപരും േവളികഴിച്ചിരു . എങ്കിലും
അവർ െപൺകിടാങ്ങളല്ലാെത പു സന്താനമുണ്ടായി
ട്ടില്ലായിരു . അതിനാൽ അതിേല ചാത്തന്മരുെട
ക നെയാ േകട്ടാൽ െകാള്ളാെമ ് അവർ വിചാരി
കയും പര രം പറയുകയും െച . അടുത്തദിവസം
ചാത്തന്മാരുെട െവളിച്ചപ്പാടു തുള്ളി പടിഞ്ഞാറ്റിട
െചലുകയും “മൂസ്സാ രിപ്പാടു് ഒ കൂടി േവളികഴിക്കണം.
അതു് ഏറ്റവും ദാരി മുള്ള ഒരു ഇല്ല
നിന്നായിരിക്ക
ണം. ീധനമായി യാെതാ ം വാങ്ങരുതു്. എന്നാൽ
ഉണ്ണിയുണ്ടാകും” എ ക ിച്ചി ് െവളിച്ചപ്പാടു് അേപ്പാൾ
ത്തെന്ന മടങ്ങിേപ്പാവുകയും വലിയ ന രിപ്പാടു് ആ ക
ന കാരം വീ ം വിവാഹം കഴി കയും അതിൽനി
് അചിേരണ ഉണ്ണിയുണ്ടാവുകയും െച . അതിനാൽ
സേന്താഷിച്ചാണു് ന രിപ്പാടു് അവണങ്ങാ ് അത്താഴ
ജ നാഴിയരിവീതം നിേവദ്യത്തിനു വകെവ െകാടുത്ത
തു്. ഇതു കൂടാെത ആ ഇല്ല നി ് ആണ്ടിൽേക്കാളാ
യി (ആ േതാറുമുള്ള വഴിപാടായി) ഒരു സംഖ്യ ഇേപ്പാ
ഴും െകാടു വരു മു ്.
അവണങ്ങാ പണിക്കരുെട കുടുംബത്തിൽ മു പറ
ഞ്ഞ മൂ േപർ (ഉണ്ണിത്താമപ്പണിക്കരും, േകളുണ്ണിപ്പണി
ക്കരും, കു ണ്ണിപ്പണിക്കരും) അല്ലാെത േവെറ ആരും
ചാത്തന്മാെര േസവി
ത്യക്ഷെപ്പടുത്തീട്ടില്ല. എങ്കിലും
അവരുെട അനന്തവരും ചാത്തന്മാെര തങ്ങളുെട പരൈദ
വങ്ങെള വിചാരി യഥാശക്തി ഭക്തിപൂർവം േസവി
െകാണ്ടാണിരി ന്നതു്. അതിനു് ഇേപ്പാഴും വലിയ േഭദ
ഗതി വന്നിട്ടില്ല. അവിെട പതിവുള്ള കർമ്മാദികെളല്ലാം
ഒരുവിധം ശരിയായി ഇേപ്പാഴും നടത്തിേപ്പാരു
്.
ചാത്തന്മാെര ഉേദ്ദശി ് ഇവിെട ധാനമായി െച
ന്നതു് “െവള്ളാ കർമ്മം” എെന്നാന്നാണു്. ഇതു പണി
ക്കരുെട വകയായി ം അന്യന്മാരുെട വഴിപാടായി ം
നടത്താറു ്. ഈ കർമ്മം എഴു ദിവസംെകാണ്ടാണു
കഴി
കൂടുന്നതു്. ഇതിനു് എഴുദിവസേത്ത ംകൂടി
ആയിരത്ത
റു രൂപയിൽ കുറയാെത െചലവു വരും.
ഈ കർമ്മത്തിെന്റ ചട കൾ ആകപ്പാെട േനാക്കി
യാൽ ഇതു് ഒരുവക ഉത്സവം തെന്നയാെണ പറയാം.
ഇതിേല ള്ള െചലവു കാ ക്കാരായും മ ം വരുന്ന ജന
ങ്ങൾ കാണിക്കയായി ം വഴിപാടായി ം ആണ്ടിൽേക്കാ
ളായും മ ം െകാടു ം വരുന്ന മുതൽെകാ ് ഏകേദ
ശം എല്ലാം നടക്കാറു ്. സ്വ ം വല്ലതും േപാരാെത
വന്നാൽ അതു പണിക്കർ കയ്യിനാൽ െചലവുെച ക
യുമാണു് പതിവു്.
െവള്ളാ കർമ്മം തുട ന്നതിനു് തേലദിവസംതെന്ന
മായയുെട േക്ഷ വും ചു മുള്ള സ്ഥലങ്ങളും കുലവാഴകൾ,
മാലകൾ, േതാരണങ്ങൾ മുതലായവ െകാ ് അലങ്കരി
േമാടിപിടിപ്പി ം. ചാത്തന്മാെര കുടിയിരുത്തിയിരി
ന്ന മുല്ലത്തറയുെട കിഴ വശ ് ഒരു പന്തൽ ഇ ് അവി
േടയും െകട്ടി വിതാനി ് അലങ്കരി ം. പിേറ്റദിവസം
രാ ിയിൽ അത്താഴ ജ കഴിഞ്ഞാലുടെന മായയുെടയും
ഉണ്ണിത്താമപ്പണിക്കർ മുതലായ മൂ പാസകന്മാരുെട
യും തിട കൾ എഴുന്നള്ളി വാദ്യ േഘാഷങ്ങേളാടുകൂടി
േക്ഷ
ദക്ഷിണം നട ം. അതു കഴിഞ്ഞാൽ നാലു
തിട ം ചാത്തന്മാെര കുടിയിരുത്തിയിരി ന്ന മുല്ലത്തറ
യുെട മുൻവശ
െകട്ടിയലങ്കരിച്ചി ള്ള പന്തലിൽ എഴു
ന്നള്ളി വ ം. അേപ്പാേഴ ം േനരം ഏകേദശം പ
മണിയാകും. പിെന്ന കർമ്മം തുട കയായി. അതു
കഴിഞ്ഞാൽപ്പിെന്ന “മുടിയാട്ടം” എെന്നാരു ിയയു ്.
അതു് ഏതാനും ീകൾ തലമുടി അഴിച്ചി ് അേങ്ങാ ം
ഇേങ്ങാ ം ആടുകയാണു്. അതിനുേശഷം “തിരു റപ്പാ
ടു് ” എെന്നാ
്. അതു പുരുഷന്മാർ പാർവതീപരേമ
ശ്വരന്മാർ,
ഹ്മരാക്ഷസന്മാർ, വി മായ, കാളിവാക
എന്നിവരുെട േവഷം െകട്ടി ആടുകയാണു്. എല്ലാ ദിവസ
വും ആദ്യം കർമ്മം െച ന്നതു േകളുണ്ണിപ്പണിക്കെര ഉേദ്ദ
ശിച്ചാണു്. അതിനുേശഷമാണു് മ ള്ളവർക്കായി ള്ള
കർമ്മം െച ന്നതു്. ഈ കർമ്മങ്ങളുെട അവസാനത്തി
ങ്കൽ എല്ലാ ദിവസവും െവളിച്ചപ്പാടു തുള്ളി ചിലെതാെക്ക
ക ി ം. അേതാടുകൂടി കർമ്മം അവസാനി കയും
െച ം. ഇങ്ങെന ഏഴു ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ എട്ടാം ദി
വസം “െകാലയനാട്ടം” എെന്നാരു ിയകൂടി പതിവു ്.
അതു് ഒരാൾ ഒരു മലനായാടിയുെട (മലേവടെന്റ) േവഷം
ധരി നൃത്തം െച കയാണു്. അതുകൂടി കഴിഞ്ഞാൽ
െവള്ളാ കർമ്മം സംബന്ധി പിെന്നെയാ മില്ല.
അവണങ്ങാ പണിക്കരുെട ഗൃഹത്തിൽനി ് ഏക
േദശം ഒരു നാഴിക അകെലയായി ഏറ്റവും ധനവാനായ
ഒരീഴവൻ താമസിച്ചിരു . അവനു ചാത്തന്മാെര റി
നല്ല വിശ്വാസമില്ലായിരു . എന്നാൽ ആ മൂർത്തികൾ
് എേന്താ ഒരു ശക്തിയില്ലേയാ എെന്നാരു ശങ്കയുണ്ടാ
യിരു . ഒരു തവണ െവള്ളാ കർമ്മം കാണുന്നതിനു്
ഈ ഈഴവനും േപായിരു . എല്ലാവരും കാണിക്ക
യിടുേമ്പാൾ താനും വല്ലതും െചയ്യാെതയിരുന്നാൽ അതു്
അലൗകികമായിത്തീരുമേല്ലാ എ വിചാരി ് അവൻ
ഒരണ മാ ം െകാ േപായിരു . കർമ്മാവസാനത്തി
ങ്കൽ െവളിച്ചപ്പാടു തുള്ളി ചില ാർത്ഥനക്കാേരാടും മ ം
ഓേരാ ക ി നടന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഈ ഈഴവെന്റ
അടുക്കൽെച ് “ഇ ് െകാ വന്നിരി ന്ന ഒരണ
ഇവിെട െകാടുേത്ത ക. ബാക്കി ഇന്നസംഖ്യ (നൂറു
രൂപേയാ മേറ്റാ) നാെള െകാ വ െകാടുേത്തക്കണം.
െകാടുത്തിെല്ലങ്കിൽ ഉപ വങ്ങളുണ്ടാകും” എ ക ി .
അവൻ ഒരണ മാ മാണു െകാ െചന്നിരി ന്നെത ്
മറ്റാരും അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. അതിനാൽ െവളിചപ്പാടിെന്റ
ക ന േകട്ടേപ്പാൾ അവൻ അ തെപ്പടുകയും ചാത്തന്മാ
െര റി ് അവെന്റ മനസ്സിൽ വിശ്വാസം ജനി കയും
െച . െവളിച്ചപ്പാടു ക ിച്ച സംഖ്യ അവൻ പിേറ്റ ദിവ
സം തെന്ന െകാ െച െകാടു . എ മാ മല്ല,
ആ സംഖ്യ ആ േതാറും അവെന്റ കുടുംബത്തിൽനി ്
ഇേപ്പാഴും െകാടു വരു മു ്.
’ഒരു തവണ െവള്ളാ കർമ്മം നട െകാണ്ടിരി
േമ്പാൾ പിേറ്റ ദിവസെത്ത െചലവിനു വകെയാ ം കാ
ണായ്കയാൽ പണിക്കർ ഏറ്റവും വിഷണ്ണനായിത്തീർ .
ആ സമയം െവളിച്ചപ്പാടു തുള്ളി പണിക്കെര വിളി ്,
“ഒ ം വ്യസനിേക്കണ്ട. ഒരു നല്ല സംഖ്യ ഇേപ്പാൾ ഇവി
െട വരും” എ ക ി . ഒരു നാഴിക കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ
ഒരാൾ ഒരു വലിയ സംഖ്യ പണിക്കരുെട അടുക്കൽ െകാ
െച െകാടുത്തി ് “ഇതു് ഒരു കാര്യസിദ്ധിക്കായി
ാർത്ഥിച്ചിരുന്ന പണമാണു്. ഈ സംഖ്യ ഞാൻ തയ്യാ
റാക്കിവച്ചി ് വളെര ദിവസമായി. േജാലിത്തിര കൾ
െകാ സമയം കിട്ടാഞ്ഞിട്ടാണു് ഇതുവെര ഇതു് ഇവിെട
െകാ വ തരാെതയിരുന്നതു്. ഇ ഞാൻ അത്താ
ഴം കഴി
കിട റങ്ങിയ സമയം ആേരാ എെന്റ അടു
ക്കൽ വ ്, “ആ സംഖ്യ ഇേപ്പാൾത്തെന്ന പണിക്കരു
െട അടുക്കൽ െകാ െച െകാടുക്കണം” എ പല
തവണ പറഞ്ഞതായി േതാന്നി. ക തുറ േനാക്കീ ്
ആെരയും ക മില്ല. എങ്കിലും ഇതു് ഇനിയും വ െകാ
ണ്ടിരി ന്നില്ല എ നിശ്ചയിച്ചാണു് ഞാൻ ഈ രാ ി
യിൽ തെന്ന ഇതുംെകാ ് പുറെപ്പട്ടതു് ” എ പറയുക
യും ആ മനുഷ്യൻ അേപ്പാൾത്തെന്ന മടങ്ങിേപ്പാവുകയും
െച .
ഇങ്ങെന അവണങ്ങാ ചാത്തന്മാരുെട ദിവ്യത്വങ്ങ
ളും അ തകർമ്മങ്ങളും ഇനിയും വളെര പറയാനു ്.
അവെയല്ലാം പറ
തീർക്കാൻ ആരാലും സാദ്ധ്യമല്ലാ
ത്തതിനാൽ ചില സംഗതികൾ കൂടി പറഞ്ഞി ് ഈ ഉപ
ന്യാസം അവസാനിപ്പിക്കാെമ വിചാരി
.
െകാച്ചിരാജ്യ ് ഒരു ഇളയതു് േപഷ്ക്കാരായിരു .
ഇതു് അ പഴയകാലത്തല്ല. അേദ്ദഹത്തിെന്റ പരിചയ
ക്കാരിൽ ചിലർ ഇേപ്പാഴും ജീവിച്ചിരി
്. അേദ്ദഹ
ത്തിെന്റ ഇല്ലം തൃശ്ശിവേപരൂർ സമീപമാണു്. അേദ്ദഹം
ഉേദ്യാഗം ഭരി െകാ ് എറണാകുള
താമസിച്ചിരു
ന്നേപ്പാൾ ഇല്ല
ചാത്തന്മാരുെട ഉപ വം തുടങ്ങി. ഉട
െന ഇതറി
് അേദ്ദഹം ഇല്ല
െച . അേപ്പാൾ
അവിെട പലവിധത്തിലുള്ള ഉപ വങ്ങൾ സംഭവി െകാ
ണ്ടിരു . േപഷ്ക്കാർ ഇല്ലത്തിെന്റ േകാലായിൽ (ഇറ
യത്ത) ഒരു കേസരയിൽ ഇരു െകാ ്, “ഇെതല്ലാം
ചാത്തന്മാർ െച ന്നതാെണ എനി േതാ ന്നില്ല.
ചാത്തന്മാെര ് ഒരു വകക്കാരുെണ്ട തെന്ന ഞാൻ
വിശ്വസി ന്നില്ല. അങ്ങെന ചില മൂർത്തികളുെണ്ടങ്കിൽ
ഉെണ്ട ് എനി േബാദ്ധ്യെപ്പടുവാൻ തക്കവിധത്തിൽ
എെന്തങ്കിലും ദൃഷ്ടാന്തം കാണി തരെട്ട” എ പറ
.
ഉടെന ആ ഇല്ലത്തിനു േമഞ്ഞിരുന്ന ഓടു് ഓേരാന്നാേരാ
ന്നായി താെഴ വീണു തുടങ്ങി. ചിലതു േപഷ്ക്കാരുെട അടു
ക്കലും െച വീണു. േപഷ്ക്കാർ ആ ഓടുകൾ എടു േനാ
ക്കിയേപ്പാൾ അതിെലലാം “ചാത്തൻ, ചാത്തൻ” എെന്ന
ഴുതിയിരി ന്നതായി കാണുകയും െച . അേപ്പാൾ
േപഷ്ക്കാർ ചാത്തന്മാെര റി വളെര ഭയവും വിശ്വാ
സവും േതാന്നി ടങ്ങി. ഉടെന ഒരു ശ്നക്കാരെന വരു
ത്തി ശ്നം െവ ി േനാക്കി കയും “ഇെതല്ലാം ഒരു
വിേരാധിയുെട ാർത്ഥന നിമിത്തം അവണങ്ങാ ചാ
ത്തന്മാർ െചയുന്നതാണു്. ഇതിനു് അവിെട െച ക ന
േക ക ന കാരമുള്ള തിവിധികൾ െചയ്താൽ ശമ
നമുണ്ടാകും” എ
ശ്നക്കാരൻ വിധി കയും െച .
അതിനാൽ േപഷ്ക്കാർ അവണങ്ങാ േപായി ക ന േകൾ
ക്കണെമ ് ആവശ്യെപ്പ . കുറ സമയം കഴിഞ്ഞ
േപ്പാൾ െവളിച്ചപ്പാടു തുള്ളിവരികയും ശ്നക്കാരൻ പറ
ഞ്ഞതുേപാെല ക ി കയും െച . അേപ്പാൾ േപഷ്ക്കാർ
“ഈ ാർത്ഥനക്കാരൻ ആരാെണ കൂടി അറിഞ്ഞാൽ
െക്കാള്ളാെമ
് ” എ പറ
. അതിനു മറുപടി
യായി െവളിചപ്പാടു് “അതറിഞ്ഞി നിങ്ങൾ കാര്യ
െമാ മില്ലേല്ലാ. അതിനാൽ അതു പറയാൻ പാടില്ല. നി
ങ്ങൾ ് ഉപ വങ്ങൾ നീങ്ങിയാൽ മതിയേല്ലാ, അതിനു്
ആ ശ നിശ്ചയിച്ചിരി ന്ന സംഖ്യ ഇവിെട െകാടു
ത്താൽ മതി” എ ക ി . േപഷ്ക്കാർ പിെന്ന തർക്കെമാ
ം പറഞ്ഞില്ല. െവളിച്ചപ്പാടു മടങ്ങിേപ്പാരികയും ഇല്ല
് ഉപ വങ്ങെളല്ലാം ശമി കയും െച . ഇനി ഈ
അടുത്ത കാല ണ്ടായ മെറ്റാരു സംഗതി പറയാം.
തൃശ്ശിവേപരൂർനി ് ആറു നാഴിക വട ് “മുളകു
ന്ന കാവു് ” എന്ന സ്ഥല
താമസക്കാരനും ഒരു
വാദ്ധ്യാരുമായ ഒരു പരേദശ ാഹ്മണൻ തെന്റ മകെള
പാലക്കാ കാരനായ ഒരു
ാഹ്മണനു േവളികഴി
െകാടു . വലിയ ധനവാനായിരുന്ന പാലക്കാ കാരൻ
ാഹ്മണൻ വിവാഹം കഴിച്ചി ് അധികം താമസിയാ
െത ചരമഗതിെയ ാപി . അതിനാൽ മുളകുന്ന കാ
വുകാരൻ പു ിയുെട അടുക്കൽ െച ് ആ വിധവെയ
േവണ്ടതുേപാെല രക്ഷി െകാള്ളാെമ പറ
വിശ്വ
സിപ്പി ് അവൾ ണ്ടായിരുന്ന സർവ്വസ്വവും എഴുതി
വാങ്ങി ൈകവശെപ്പടുത്തി. കുറ കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ
വാദ്ധ്യാർ വിധവെയ്ക്കാ ം െകാടുക്കാെതയായതിനാൽ
അവർ ് ഉണ്ണാനും ഉടുക്കാനും എ േവണ്ട സകലതി
നും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിത്തീർ . അവർ പണവും
േശഷിയും സഹായിക്കാനാളുമില്ലാതിരുന്നതിനാൽ
വ്യവഹാരത്തിനു േപാകാനും നിവൃത്തിയില്ലായിരു .
ഇങ്ങെനയുള്ള ഘട്ടങ്ങളിൽ അവണങ്ങാ ചാത്തന്മാെര
ാർത്ഥിച്ചാൽ നിവൃത്തിമാർഗ്ഗമുണ്ടാക്കിെക്കാടു െമ ്
അവർ െചറുപ്പത്തിൽത്തെന്ന േക ധരിച്ചിരുന്നതിനാൽ
ഒടുക്കം അങ്ങെന െച . തെന്റ കഷ്ടപ്പാടിനു പരിഹാരമു
ണ്ടാക്കിെക്കാടുത്താൽ ഒരു സംഖ്യ (ആയിരം രൂപേയാ
മേറ്റാ) അവണങ്ങാ െകാടുേത്തക്കാെമന്നായിരു
വിധവയുെട ാർത്ഥന.
ാർത്ഥിച്ച ദിവസംതെന്ന
വാദ്ധ്യാരുെട മഠത്തിൽ ഉപ വങ്ങൾ തുടങ്ങി. േമണ
ഉപ വങ്ങൾ ദുസ്സഹങ്ങളായിത്തീരുകയാൽ വാദ്ധ്യാർ
ഏറ്റവും കുഴങ്ങിവശായി. േവലിയുെട പച്ചയായുള്ള പത്ത
ലിനും മ ം തീപിടി ക ന്നതുക ് അേദ്ദഹം ഏറ്റവും
വിസ്മയി കയും ഭയെപ്പടുകയും െച . ഉപ വങ്ങൾ
സഹിക്കവയ്യാെതയായേപ്പാൾ അേദ്ദഹം ഒരാെളെക്കാ
ശ്നം െവ ി േനാക്കി. ഒരു വിധവയുെട ാർത്ഥന
നിമിത്തം അവണങ്ങാെട്ട ചാത്തന്മാരാണു് ഈ ഉപ വ
ങ്ങൾ െച ന്നെത വിധി കയാൽ വാദ്ധ്യാർ അവ
ണങ്ങാ െച മു പാടിരു . അേപ്പാൾ െവളിച്ചപ്പാടു
തുള്ളി വ വിധവ നിശ്ചയിച്ചി ള്ള സംഖ്യ അവിെട
െകാടു കയും വിേശഷി ് ഒരു െവള്ളാ കർമ്മം കൂടി
നട കയും വിധവെയ േവണ്ടതുേപാെല സംരക്ഷി
െകാണ്ടിരി കയും െചയ്താൽ ഉപ വങ്ങെളല്ലാം നീങ്ങി
േപ്പാകുെമ ക ി കയും വാദ്ധ്യാർ അ കാരെമലാം
െചയുകയും ഉപ വങ്ങൾ ശമി കയും െച .
പിെന്ന മെറ്റാരാൾ ചില ആഭരണങ്ങൾ എങ്ങ
െനേയാ കാണാതായി. ആ പണ്ടങ്ങൾ ക കിട്ടിയാൽ
ഇന്ന സംഖ്യ അവണങ്ങാ ചാത്തന്മാർ െകാടുേത്ത
ക്കാെമ ് അയാൾ ാർത്ഥി . അചിേരണ ആഭരണ
ങ്ങെളല്ലാം ക കിട്ടി. എങ്കിലും അയാൾ ാർത്ഥന
കാരം െചയ്തില്ല. കുറ ദിവസം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ അയാ
ളുെട ഗൃഹത്തിൽ ചാത്തന്മാരുെട ഉപ വം കുേറെശ്ശ തുട
ങ്ങി. അതു് അയാൾ അ വകെവച്ചില്ല. േമണ ഉപ
വങ്ങൾ കലശലായി. പാർ ന്ന പുര ം ഉടുത്തിരി ന്ന
വ ങ്ങൾ ം തീപിടി ക, ഭക്ഷണസാധനങ്ങളിലും
മ ം അട്ട, ഗൗളി, പുഴു മുതലായവ ച കിട ന്നതായി
ം കിണറ്റിൽ ഉമി കലക്കിയിരി ന്നതായി ം കാണുക
മുതലായ ഉപ വങ്ങൾെകാ ് ഉണ്ണാനും ഉറങ്ങാനും െവ
ള്ളം കുടിക്കാൻേപാലും നിവൃത്തിയില്ലാെതയായിത്തീർ
ന്നതിനാൽ അയാൾ ആദ്യം നിശ്ചയിച്ച സംഖ്യയുംെകാ
് അവണങ്ങാ െച . അേപ്പാൾ െവളിച്ചപ്പാടു തുള്ളി
“ആദ്യമായിരു െവങ്കിൽ ഈ സംഖ്യ മതിയാകുമായി
രു . ഇനി ഇതുെകാ മതിയാവുകയില്ല. ഉപ വങ്ങൾ
ശമിക്കണെമങ്കിൽ ആദ്യം നിശ്ചയിച്ച സംഖ്യ ഇവിെട
െകാടു കയും ായശ്ചിത്തമായി ഒരു െവള്ളാ കർമ്മം
കൂടി നട കയും േവണം” എ ക ി . െവള്ളാ
കർമ്മം നട ന്ന കാര്യം യാസമാെണ പറ
്
അയാൾ മടങ്ങിേപ്പാ . ഉപ വങ്ങൾ വീ ം വർദ്ധി
. പതിവായി ഗൃഹത്തിൽ ഉപേയാഗി െകാണ്ടിരുന്ന
പാ ങ്ങളും മ ം കാണാതായി ടങ്ങി. അയാളുെട
താേക്കാലുകൾ കൂട്ടേത്താെട കാണാതായി. അേപ്പാൾ
ആഹാരസാധനങ്ങൾ െവ ണ്ടാക്കാനും അറയും െപട്ടി
കളും മ ം തുറക്കാനും നിവൃത്തിയില്ലാെതയായിത്തീർ .
അയാൾ താേക്കാലുകൾ േവെറ ഉണ്ടാക്കി . അവയും
കാണാതായി. ഇങ്ങെന വിഷമി കയാൽ അയാൾ
പിെന്നയും അവണങ്ങാ െച ് ആദ്യം നിശ്ചയിച്ച
സംഖ്യ െകാടു കയും െവള്ളാ കർമ്മം നട കയും
െചയ്യാെമ സമ്മതി പറ
. അേപ്പാൾ െവളിച്ച
പ്പാടു തുള്ളി, “കഴിഞ്ഞ ാവശ്യം വന്നേപ്പാളായിരു
െവങ്കിൽ ഇ യും മതിയായിരു . ഇനി ഇതുെകാ ്
മതിയാവുകയില്ല. ഉപ വം മാറണെമങ്കിൽ ആദ്യം നി
ശ്ചയിച്ച സംഖ്യയിലിരട്ടി ഇവിെട െകാടു കയും ര
െവള്ളാ കർമ്മം നട കയും േവണം” എ ക ി .
അേപ്പാൾ ഈ െചന്നയാൾ “സംഖ്യ ഇരട്ടി ഇവിെട െകാ
ടു കയും ര െവള്ളാ കർമ്മം നട കയും െചയ്താൽ
ഉപ വങ്ങൾ മാറുെമ ള്ളതിനു ലക്ഷ്യെമന്താണു്? ഇതു
ഞാൻവിശ്വസിക്കണെമങ്കിൽ എെന്തങ്കിലും ദൃഷ്ടാന്തം
കാണി തരണം” എ പറ
. ഉടെന െവളിച്ചപ്പാടു്,
“ആെട്ട അതിനു വിേരാധമില്ല. നിങ്ങൾ ഇേപ്പാൾ െപാ
െയ്ക്കാള്ളണം. ഇ മുതൽ പ ദിവസേത്ത നിങ്ങളു
െട ഗൃഹത്തിൽ വലിയ ഉപ വെമാ ം ഉണ്ടാവുകയില്ല.
അത്യാവശ്യെപ്പടുന്ന സാധനം മാ ം കാണുകയും െച
ം” എ ക ി . ഈ ക ന േകട്ട ഉടെന അയാൾ
മടങ്ങി സ്വഗൃഹത്തിെലത്തി. അ മുതൽ അവിെട ദുസ്സ
ഹമായ വലിയ ഉപ വെമാ ം ഉണ്ടായില്ല. ഒരു െപ
ട്ടി തുറേക്കണ്ടതായി വന്നാൽ അേപ്പാൾ അതിെന്റ താ
േക്കാൽ മാ ം കാണും. േവെറ താേക്കാലിനു് ആവശ്യ
െപ്പട്ടാൽ അേപ്പാൾ അതുകാണും, മുൻേപ കണ്ടതേപ്പാൾ
കാണാെതയാകും. ഇങ്ങെന പ
ദിവസം കഴിഞ്ഞ
േപ്പാൾ ഈ ചാത്തന്മാർ സാമാന്യക്കാരെല്ല ം, അവെര
ജയി ന്ന കാര്യം അസാദ്ധ്യമാെണ ം, ആ മനുഷ്യനു
നല്ലേപാെല േബാദ്ധ്യമായി. ഒടുക്കം അയാൾ ഇരട്ടി സം
ഖ്യ അവിെട െകാ െച െകാടു കയും ര െവള്ളാ
കർമ്മം നട കയും അേതാടുകൂടി ഉപ വങ്ങെളല്ലാം
നീ കയും െച . ഒരു വീട്ടിൽ ഒരാൾ ചാത്തൻ ബാ
ധി കയാൽ മരി . ആ േ തത്തിെന്റ ഉപ വം ആ
വീട്ടിൽ കലശലായിത്തീർ . ശ്നം െവ ി േനാക്കിയ
േപ്പാൾ അവണങ്ങാ െച
തെത്ത വി തരുന്നതിനു
ചാത്തേനാടു് അേപക്ഷിച്ചാൽ വി തരുെമ ം തെത്ത
അവിെടനി ് ഏ വാങ്ങിെക്കാ വ തിലേഹാമാദി
സൽക്കർമ്മങ്ങൾ െകാ ഗതി വരുത്തിയാൽ ഉപ വം
ശമി െമ ം ശ്നക്കാരൻ വിധി . അതിനാൽ ആ
വീട്ടിെല അേപ്പാഴെത്ത കാരണവരും ബാധേയ മരിച്ച
മനുഷ്യെന്റ അനന്തരവനുമായ ആൾ അവണങ്ങാ െച
േ തെത്ത വി െകാടുക്കണെമ ് അേപക്ഷി ക
യും അതിേല ് ഒരു സംഖ്യ താമസിയാെത അവിെട
െകാടു െകാള്ളാെമ സമ്മതി കയും െച . ആ
സമയം െവളിച്ചപ്പാടു തുള്ളി, “േ തെത്ത വി തരുന്ന
തിനു വിേരാധമില്ല. എന്നാൽ അധികം താമസിക്കാൻ
പാടില്ല. ഏഴുദിവസത്തിനകം സംഖ്യ ഇവിെട െകാ
വ െകാടു
േ തെത്ത ഏ വാങ്ങിെക്കാ െപാ
െയ്ക്കാള്ളണം” എ ക ി . അങ്ങെന െച െകാള്ളാ
െമ സമ്മതി ് ആ െചന്നയാൾ മടങ്ങിേപ്പാകുകയും
െച . എങ്കിലും അവധികഴിഞ്ഞി ം അയാൾ അ
കാരം െചയ്തില്ല. പിെന്നയും ഏതാനും ദിവസങ്ങൾകൂ
ടി കഴിഞ്ഞതിെന്റേശഷം അയാൾ കിട റങ്ങിയിരുന്ന
സ്ഥല ് ആേരാ െച ്, “ തെത്ത ഏ വാങ്ങിെക്കാ
െപാെയ്ക്കാള്ളണം” എ പറയുന്നതു് േക ് അയാൾ
ഉണർ ക തുറ േനാക്കിയേപ്പാൾ അവിെടെയ
ം ആെരയും കണ്ടില്ല. ഇങ്ങെന മൂ ദിവസമായി.
7

8

അദ്ധ്യായം 84. അവണങ്ങാ ് പണിക്കരും
ചാത്തന്മാരും

എന്നി ം അയാൾ േപായി പറഞ്ഞിരുന്ന സംഖ്യ െകാടു
കേയാ തെത്ത ഏ വാങ്ങിെക്കാ േപാരികേയാ
െചയ്തില്ല. നാലാം ദിവസം രാ ിയിൽ അയാൾ കിട
റങ്ങിയേപ്പാൾ ആേരാ ഒരാൾ അവിെട െച ് അയാ
ളുെട കാലിേന്മൽ പിടി വലി ് മുറ്റത്തി . അേപ്പാൾ
അയാൾ ഉണർ െവങ്കിലും അയാൾ മിണ്ടാൻ വയ്യാ
യിരു . പിെന്നയും അയാളുെട കാലിേന്മൽ പിടി ്
വലി ് ഇഴ ് ഒരു േവലിയുെട പത്തലുകൾക്കിടയിൽ
ടി പുറ െകാ േപായി കിഴേക്കാ േനാക്കാൻ പറ
. അേപ്പാൾ അവിെട ഏറ്റവും വലിയ ഒരഗ്നിജ്വാല
കാണുകയും അയാൾ േബാധരഹിതനായിത്തീരുകയും
െച . അേപ്പാൾ അയാെള പിടി വലി െകാ േപായ
ആൾ അവിെട നി െപായ്ക്കള
. ഉടെന മേറ്റയാൾ
േബാധം വീണു. േനരം െവളുത്തേപ്പാൾ അയാൾ സമ്മതി
ച്ചിരുന്ന സംഖ്യയുെകാ ് അവണങ്ങാെട്ട കയും സം
ഖ്യ അവിെട െകാടു കയും േ തെത്ത ചാത്തന്മാരുെട
അടുക്കൽനി ് ഏ വാ കയും തേലദിവസം രാ ിയി
ലുണ്ടായ സംഗതികൾ അവിെട പരസ്യമായി സ്താവി
കയും െച . നിലത്തി വലിച്ചതിനാൽ അയാളുെട
േദഹത്തിൽ വളെരയധികം പരി കൾ പറ്റിയിരു .
അവ അവിെട കൂടിയിരുന്നവെരല്ലാം ക വിസ്മയി
കയും േ തെത്ത ഏ വാങ്ങിയ ആൾ അേപ്പാൾത്തെന്ന
അവിെടനി മടങ്ങിേപ്പാവുകയും െച .
പിെന്നെയാരിക്കൽ ഗുരുവായൂരിൽ ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു
ീ ് ഉന്മാദവും അേതാടുകൂടി ഒരു ഗുഹ്യേരാഗവും പി
ടിെപ . അേനകം ൈവദ്യന്മാെര വരുത്തി ചില ചികി
ത്സകൾ െചയ്തി ം യാെതാരു േഭദവും കാണായ്കയാൽ
പല ശ്നക്കാെര വരുത്തി ശ്നം െവ ിചു േനാക്കി .
അേപ്പാളവർ, “ഇതു േകവലം േരാഗമല്ല, ബാേധാപ
വം കൂടിയു ്. ബാധകെള ഒഴി കയാണു േവണ്ടതു്.
പിെന്ന ചികിത്സയും െചയ്യണം” എ വിധി . അതി
നാൽ ചില മ വാദികെള വരുത്തി പലതും െചയ്യി .
അതുെകാ ം ഒരു ഫലവും ഉണ്ടായില്ല. പിെന്ന അതി
സിദ്ധനായ ഒരു വലിയ മാ ികെന വരുത്തി ചില
െതാെക്ക ടി െചയ്യി . അയാൾ പുരയ്ക്കക
പൂജ കഴി
െകാണ്ടിരി േമ്പാൾ വീട്ടിെന്റ വട ഭാഗ
മൂന്നാ
ലാളുകൾ കൂടിനി ചിരി ന്നതു േക . അതാരാെണ
ന്നറിയുവാനായി ഉടെന ചിലർ ഓടിെച്ച േനാക്കീ ്
അവിെടെയ ം ആെരയും കണ്ടില്ല പിെന്ന മാ ികൻ
പൂജെയലാം കഴി
ബലിയുഴിയുന്നതിനായി അതി
നു േവണ്ടെതല്ലാെമടു ം െകാ പുറേത്തക്കിറങ്ങിയ
േപ്പാൾ വീടിെന്റ കിഴ ഭാഗ
പ
പ
േപർ
കൂടിനി ൈകെകാട്ടിച്ചിരി ന്നതു േക . അേപ്പാഴും
െച േനാക്കീ ് ആെരയും കണ്ടില്ല. ബലിയുഴിച്ചിൽ
കഴി
് എല്ലാവരും അക ് െചന്നേപ്പാൾ അവിെട
വിള കൾ എലാം െക ് അന്ധകാരം നിറഞ്ഞിരു .
വീ ം വിള കൾ കത്തിക്കാൻ േനാക്കിയേപ്പാൾ വി
ളെക്കാ ം അവിെട കാൺമാനില്ലായിരു . അേപ്പാൾ
വീട്ടിെന്റ െത വശ ് ഒരു ശബ്ദം േകൾ കയാൽ
അവിെടെച്ച േനാക്കി. അേപ്പാൾ വിള കെളല്ലാം
അവിെടക്കിട
ണ്ടായിരു . ഇ യുമായേപ്പാേഴ
ം മ വാദിയും ഭയവിഹ്വലനായിത്തീർ . അയാൾ
ആ രാ ി ഒരു വിധത്തിൽ അവിെട കഴി കൂട്ടി. േനരം
ഭാതമായേപ്പാൾ അയാൾ ദക്ഷിണ വാങ്ങാെതയും യാ
പറയാെതയും ാണഭീതിേയാടുകൂടി അവിെടനി
േപായി. അയാളുെട മ വാദം െകാ ് േരാഗിണി ്
ഒരു േഭദവുമുണ്ടായില്ല.
പിെന്ന ആ േദശ ള്ള പല േയാഗ്യന്മാർ ആ വീ
ട്ടിൽ കൂടി, “ഇനി നമു ് ഇങ്ങെനെയാ മായാൽ േപാ
രാ. ഇേപ്പാൾ പലെരെക്കാ ം മ വാദങ്ങളും ചികി
ത്സകളും െചയ്യി ; ഒ വളെര പണവും െചലവായി. ഒരു
ഫലവുമുണ്ടായതുമില്ല. ഇനി നമു ് ഒരു നല്ല ശ്നക്കാര
െനെക്കാ രാശി െവ ി േനാക്കിച്ചി േവണം എെന്ത
ങ്കിലും െചയ്യാൻ. നമു
സിദ്ധന്മാരായി നാല
ശ്നക്കാരുെട േപെരഴുതി നറുക്കിെട്ടടുക്കാം. അതിൽ
ആരുെട േപരു വരു േവാ ആ ആെളെക്കാ
ശ്നം
െവ ിക്കണം.” ആേലാചി നിശ്ചയി നറുക്കി േനാ
ക്കി. അേപ്പാൾ പാഴൂർ കണിയാരുെട േപരാണുവന്നതു്.
അതിനാൽ ആ വീട്ടിലുള്ള ചില പുരുഷന്മാർ പാഴൂർ പടി
രയിൽ െച രാശി വ ി േനാക്കി. അേപ്പാഴാണു
സംഗതി െവളിെപ്പട്ടതു്. സമീപസ്ഥനായ ഒരു പുരുഷൻ
രഹസ്യകാരണങ്ങളാൽ ആ ീേയാടു മുഷി
് അവ
െര ഉപ വിക്കാനായി അവണങ്ങാ ചാത്തന്മാർ ് ഒരു
സംഖ്യ വഴിപാടു നിശ്ചയി
ാർത്ഥി കയാൽ ആ
ചാത്തന്മാരുെട വിേരാധം നിമിത്തമാണു് ഈ േരാഗങ്ങ
ളുണ്ടായിരി ന്നെത ം, ഇതിനു് അവണങ്ങാ െച
ക ന േക ക ന കാരം െചയ്താൽ േരാഗങ്ങൾ ശമി
െമ ം കണിയാർ വിധി . പിെന്ന ആ വീ കാർ അവ
ണങ്ങാ േപായി ക ന േകൾക്കാനായി കാ നി .
അേപ്പാൾ െവളിച്ചപ്പാടു തുള്ളി, “നിങ്ങളുെട ശ നിശ്ചയി
ച്ചിരുന്ന സംഖ്യ ഇന്നതാണു്. അതിവിെട െകാടുത്താൽ
ീ േരാഗങ്ങെളല്ലാം മാറി സുഖമാകും” എ ക ി .
അവർ ക ന കാരമുള്ള സംഖ്യ അവിെട െകാടു ക
യും ീ അചിേരണ സ്വസ്ഥയായിത്തീരുകയും െച .
ഇങ്ങെന അവണങ്ങാ ചാത്തന്മാെര റി ് ഇനി
യും പല സംഗതികൾ പറയാനു ്. ഇ യും പറഞ്ഞ
തുെകാ തെന്ന ആ ചാത്തന്മാർ ഒ ം നിസ്സാരന്മാരെല്ല
ം വലിയ വിഷമക്കാരാെണ ം ഷ്ടമാകു ണ്ടേല്ലാ.
അതിനാൽ ഇനി അധികം വിസ്തരിക്കണെമ വിചാ
രി ന്നില്ല.
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കുട്ടേഞ്ചരി മൂ ്
അഷ്ടൈവദ്യന്മാരുെട ഇല്ലങ്ങൾ ഇേപ്പാൾ എ മാ േമ
ഉ െവങ്കിലും അവ ഒരു കാല
ശാേഖാപശാഖകളാ
യി വർദ്ധി പതിെനട്ടായിത്തീർ . അക്കാല
കു
ട്ടേഞ്ചരി മൂസ്സിനുതെന്ന മൂന്നില്ലങ്ങളുണ്ടായിരു െവ ം
ആ മൂ സ്ഥലങ്ങളിലും േത്യകം േത്യകം ഓേരാ ശാ
ഖക്കാർ താമസിച്ചിരു െവ ം േകട്ടി
്. അവയിൽ
ഒരില്ലം െകാച്ചിശ്ശീമയിൽ തലപ്പിള്ളിത്താലൂക്കിൽ കണ്ടാ
ണേശ്ശരി വിേല്ലജിൽ വടുതല േദശത്തായിരു . അതു
വളെരക്കാലം മുൻപുതെന്ന നാമാവേശഷമായിേപ്പായി.
പിെന്നെയാ തലപ്പിള്ളിത്താലൂക്കിൽത്തെന്ന കുമരന
ർ (വടക്കാേഞ്ചരി) േദശത്താണു്. ആ ഇല്ലവും മൂസ്സി
െന്റ സ്വന്തമായി ഒരു േക്ഷ വും ഏതാനും വ ക്കളും
അവിെട ഇേപ്പാഴുമു ്. എങ്കിലും ആ ഇല്ല ം കുറ കാ
ലമായി ് ആരും െച ് സ്ഥിരമായി താമസിക്കാറില്ല.
ഇേപ്പാൾ ഈ ഇല്ലക്കാരുെട സ്ഥിരവാസം ിട്ടീഷുമല
ബാറിൽ െപാന്നാനി താലൂക്കിൽ ചാഴിയാട്ടിരി അംശ
ത്തിൽ അകലാണം (അകലമ ് ) േദശത്താണു്. ഏതു
േദശത്തായാലും ഇല്ലേപ്പരു ‘കുട്ടേഞ്ചരി’ എ തെന്ന
യാണു പറയുക പതിവു്. എങ്കിലും ഈ ഇല്ലത്തിനു് ആ
േദശ ള്ളവരിൽ ചിലർ ‘അകലമ മന’ എ ം പറ
യാറു ്.
മുൻകാലങ്ങളിൽ േകരളീയ രാജാക്കന്മാർ ഓേരാരു
ത്തരും അഷ്ടൈവദ്യന്മാരിൽ ആെരെയങ്കിലും ഒരാെള
സ്വന്തം ൈവദ്യനാക്കി െവ ചില അനുഭവങ്ങൾ പതി
വായി െകാടു വന്നിരു . അ ട്ടത്തിൽ െകാച്ചിരാജാ
വു് തെന്റ ധാനൈവദ്യനാക്കിെവച്ചതു് കുട്ടേഞ്ചരി മൂസ്സി
െന ആണു്. അതിനാൽ, പണ്ടെത്ത ആ പതിവനുസരി
െകാച്ചിരാജകുടുംബത്തിൽ നി കുട്ടേഞ്ചരി മൂസ്സിനു
െകാല്ലംേതാറും വർഷാശനമായി അ
റും ‘താനം’ വക
യായി നൂെറ്റാ ം ‘കലം’ വകയായി അൻപെത്താ ം
പുത്തൻവീതം ഇേപ്പാഴും െകാടു വരു
്. (പുത്തൻ
എന്നതു് ഏതാനും െകാല്ലങ്ങൾ മുൻപുവെര െകാച്ചി
രാജ്യ നട ണ്ടായിരുന്നതും പ
ൈപ വിലയുള്ളതു
മായ ഒരു െവള്ളിനാണയമാണു് ). ഈ സംഖ്യകെളല്ലാം
അതാതു കാല
നാടുവാഴുന്ന വലിയത രാെന്റ തിരു
നാൾ ദിവസമാണു് െകാടു ക പതിവു്.
ചിലർ പുത്തരിേച്ചാറുണ്ടാൽ വയറ്റിൽ സുഖേക്ക
ടുണ്ടാകാറുണ്ടേല്ലാ. ഇരിങ്ങാല ട കൂടൽമാണിക്യേദവ
നും അങ്ങെനയുള്ള ഒരാളാണേ . അവിേട ം പുത്തരി
നിേവദ്യം കഴിഞ്ഞാൽ സുഖേക്കടുണ്ടാകുെമന്നാണു് െവ
ച്ചിരി ന്നതു്. കൂടൽമാണിക്യേദവനു് ആ േതാറും പു
ത്തരിനിേവദ്യം തുലാമാസത്തിൽ തിരുേവാണ ദിവസം
മകരം രാശി സമയത്താണു് പതിവു്. അതു കഴിഞ്ഞാൽ
പിേറ്റ ദിവസം ഒരു മു ടിനിേവദ്യവും പതിവു ്. മു
ടി വയറ്റിൽ സുഖേക്കടിനു വിധിച്ചി ള്ളതാണേല്ലാ.
കൂടൽമാണിക്യേദവനു മു ടി ള്ള മരു കൾ അവി
െടെക്കാ െച ് ാഹ്മണെരെക്കാ ് അരപ്പി പാ
കെപ്പടുത്തി െകാടു ന്നതിനുള്ള ചുമതല കുട്ടേഞ്ചരി
മൂസ്സിനാണു്. മൂ ് മരു കളുംെകാ ് പുത്തരിയുെട
തേലദിവസം ഇരിങ്ങാല െട എത്തണം. മരു കൾ
ഇല്ല നി തെന്ന െകാ േപാവുകയാണു് പതിവു്.
അവ എെന്തല്ലാമാെണ ് കുട്ടേഞ്ചരി മൂസ്സന്മാർക്കല്ലാെത
മറ്റാർ ം അറി
കൂടാ. അവർ ആ േയാഗം അന്യ
ന്മാർ പറ
െകാടുക്കാറില്ല. ഈ മരു കൾ െകാ
െച െകാടു ന്ന വക മൂസ്സിനു േദവസ്വത്തിൽ
നി െകാല്ലത്തിൽ നൂറു പറ െന ം കർമ്മികളുെട സഭ
വക സ്വത്തിൽ നി ് ഒരു രൂപയും വീതം അനുഭവം
െകാടു വരു
്. ഈ മു ടി േസവിച്ചാൽ സകല
േരാഗങ്ങളും, വിേശഷി ് എല്ലാ ഉദരേരാഗങ്ങളും ശമി
െമന്നാണു് വിശ്വാസം. അതിനാൽ മു ടി നിേവദ്യദി
വസം കൂടൽമാണിക്യേക്ഷ ത്തിൽ ദർശനത്തിനായി
അസംഖ്യമാളുകൾ െച കയും െച ന്നവർെക്കാെക്ക മു
ടി െകാടു കയും െച
്. എ മാ മല്ല, ഈ
ദിവ്യൗഷധം േദവസ്വത്തിൽ നി ് െകാച്ചിരാജകുടുംബ
ത്തിേല ം എത്തി െകാടു ക പതിവാണു്.
ഈ മു ടി മരു കൾ െകാടുക്കാനുള്ള അവകാശം
കുട്ടേഞ്ചരി മൂസ്സിനു സിദ്ധിച്ചതിെന റി േകട്ടി ള്ള
ഒൈരതിഹ്യം താെഴേച്ചർ
.

പെണ്ടാരിക്കൽ ഒരു കുട്ടേഞ്ചരി മൂ ് െത ് എവി
െടേയാ േപാകുന്നതിനായി തൃശ്ശിവേപരൂർ വഴി പുറെപ്പ ്
ഒരു ദിവസം ഏകേദശം പ നാഴിക രാെച്ചന്ന സമ
യം ഇരിങ്ങാല െട വട വശ ള്ള പാടെത്തത്തി.
അേപ്പാൾ ശരത്ക്കാലമായിരുന്നതിനാൽ ച ിക നല്ല
േപാെല കാശിച്ചിരുന്നതുെകാ ് അവിെട ഒരാൾ
ഇരി ന്നതായിക്ക . മൂ കട േപായേപ്പാൾ അവി
െട ഇരുന്നിരുന്നയാൾ അേദ്ദഹെത്ത അടുക്കൽ വിളി ്
അേദ്ദഹം ആരാെണ ം എവിെടേപ്പാവുകയാെണ ം
മ ം േചാദിച്ചറിഞ്ഞതിെന്റ േശഷം, “ഇ പുത്തരി
േച്ചാറുണ്ടതുെകാ ് എനി വയറ്റിൽ നല്ല സുഖമില്ല.
കൂെട െട വയറിളകിേപ്പാകു . ഇതാ ഇേപ്പാൾത്തെന്ന
മലവിസർജനത്തിനായിട്ടാണു് ഞാൻ ഇവിെട വന്നതു്.
അതിനാൽ മൂ ് ഒരു മു ടി േവ ന്ന മരു കൾ
നാെള രാവിെല ാഹ്മണെരെക്കാ ് അരപ്പി കൂടൽ
മാണിക്യസ്വാമിയുെട നടയിൽ െവ ി െകാടുക്കണം.
േശഷം േവ ന്നെതല്ലാം അവിെടയുള്ളവർ െച െകാ
ം. എെന്ന അവിെടക്കണ്ടിെല്ലങ്കിലും ഞാനവിെട
ഉെണ്ട തെന്ന വിശ്വസി െകാള്ളണം” എ പറയുക
യും ഉടെന അദൃശ്യനായി ഭവി കയും െച . അേപ്പാൾ
മൂ ് ഭയവിസ്മയപരവശനായി ്, “ഈ ആൾ േകവലം
മനുഷ്യനല്ല. മനുഷ്യാകൃതി ൈകെക്കാണ്ടിരി ന്ന ഒരു
േദവേനാ മേറ്റാ ആയിരിക്കണം. ഒരു സമയം കൂടൽമാ
ണിക്യസ്വാമിതെന്നയാെണ ം വരാം. ഏതായാലും
ഈ ദിവ്യൻ പറഞ്ഞതുേപാെല െചയ്യാെത േപാകുന്നതു
ശരിയല്ല” എ വിചാരി ് ഉടെന കൂടൽമാണിക്യേക്ഷ
സന്നിധിയിെലത്തി, അ ് അവിെടത്താമസി .
ആ രാ ിയിൽതെന്ന കൂടൽമാണിക്യേക്ഷ ത്തിെല
ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാർ ം േമൽശാന്തി മുതലായവർ ം
ഒരു സ്വപ്നമുണ്ടായി. അവർ ഉറങ്ങിക്കിടന്നിരുന്നേപ്പാൾ
ആേരാ ഒരാൾ അടുക്കൽെച്ച ്, “നാെള രാവിെല കുട്ട
േഞ്ചരി മൂ ് ഇവിെട വ ് ഒരു മു ടി ള്ള മരുന്നകൾ
അരപ്പി നടയിൽ െവ ം. അെതടു
കലക്കിത്തിള
പ്പി മു ടിയാക്കി നിേവദി കയും മരു കൾ െകാ
വരുന്നതിെന്റ തിഫലമായി മൂസ്സിനു േദവസ്വത്തിൽ
നി നൂെറ്റാ പറ െന െകാ
കയും ഇതും പതി
വുകണക്കിൽ േചർ
െകാല്ലംേതാറും പുത്തരിയുെട
പിേറ്റദിവസം മു ടി നിേവദ്യം പതിവായി നട കയും
െചയ്യണം” എ
പറഞ്ഞതായി േതാന്നി. അവർ
െക്കല്ലാവർ ം ഈ സ്വപ്നമുണ്ടായതു് ഒേര സമയ ം
ഒേര വിധത്തിലുമായിരു . പിേറ്റദിവസം രാവിെല
അവെരല്ലാവരും ഈ സംഗതി പര രം പറയുകയും േദ
വസ്വക്കാർ ഒരു ശ്നക്കാരെന വരുത്തി കൂടൽമാണിക്യ
സ്വാമിയുെട നടയിൽ വ
ശ്നം െവ ി ് േനാക്കി ക
യും അവരുെട അടുക്കൽെച്ച േമൽപ്പപറഞ്ഞ കാരം
പറഞ്ഞതു കൂടൽമാണിക്യസ്വാമി തെന്നയാെണ
ശ്നക്കാരൻ വിധി കയും അേപ്പാേഴ ം കുട്ടേഞ്ചരി മൂ ്
മരു കൾ അരപ്പി നടയിൽ െകാ വ െവ കയും
തേലദിവസം രാ ിയിൽ ഒരാൾ പാട െവ തേന്നാടു
പറഞ്ഞവിവരം േദവസ്വക്കാേരയും മ ം ഹിപ്പി ക
യും ശാന്തിക്കാർ ആ മരുെന്നടു
മു ടിയാക്കി േദവനു
നിേവദി കയും േദവസ്വക്കാർ മൂസ്സിനു് നൂെറ്റാ പറ
െന െകാടു കയും അതു പതിവായിത്തീരുകയും െച
. ഇ കാരം ആ മു ടിനിേവദ്യം ഇേപ്പാഴും അവിെട
നട വരു
്.
കുട്ടേഞ്ചരി മൂസ്സന്മാർ ൈവദ്യശാ ം അഭ്യസി കഴി
ഞ്ഞാൽ ‘െന വായി’ േക്ഷ ത്തി
ൽെച്ച ് ഒരു സംവത്സരം ഭജിച്ചതിനുേശഷേമ ചികി
ത്സകൾ െച തുടങ്ങാറു . ഇതിെന റി േകട്ടി ള്ള
കാരണവും താെഴ േചർ
.
ഒരു കാല ് കുട്ടേഞ്ചരി മൂസ്സിെന്റ ഇല്ല
േജ്യഷ്ഠാ
നുജന്മാരായി ര
േപരുണ്ടായിരു . ബുദ്ധിയും ശാ
ജ്ഞാനവും ആ ര േപർ ം ഒരുേപാെല തെന്നയാ
യിരു . എങ്കിലും േജ്യഷ്ഠൻ മൂസ്സിനു ഭാഗ്യവും ൈകപു
ണ്യവും വളെര കുറവായിരി . അതിനാൽ ചികിത്സാ
വിഷയത്തിൽ അേദ്ദഹത്തിനും സിദ്ധിയും ചാരവും
അനുജൻ മൂസ്സിെനേപാെല ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. േരാഗവി
വരങ്ങൾ അറിയി ന്നതിനായും േരാഗികെള കാണി
ന്നതിനു് മൂസ്സിെന കൂട്ടിെക്കാ േപ്പാകുന്നതിനായും
ഇല്ല
വരുന്നവരാരും േജ്യഷ്ഠൻ മൂസ്സിെന അേന്വഷി
കയും കാണുകയും െചയ്തിരുന്നില്ല. എല്ലാവരും അനുജൻ
മൂസ്സിെനതെന്നയാണു് കാണുകയും കൂട്ടിെക്കാ േപാവു
കയും െചയ്തിരുന്നതു്.
അങ്ങെനയിരുന്ന കാല ് അക്കാലെത്ത സാമൂതി
രിപ്പാട്ടിേല ് എേന്താേരാഗം ബാധി കയാ, അനുജൻ
മൂസ്സിെന കൂട്ടിെക്കാ െചല്ലനായി ആെള അയ . അയ
യ്ക്കെപ്പട്ടയാൾ മൂസ്സിെന്റ ഇല്ല
െചന്നേപ്പാൾ അനുജൻ
മൂ ് അവിെടയില്ലായിരു . അതിനാൽ ആ ആൾ േജ്യ
ഷ്ഠൻ മൂസ്സിെനക്ക വിവരം പറ
. അേപ്പാൾ േജ്യ
ഷ്ഠൻ മൂ ്, “അനുജൻ ഇേപ്പാൾ ഇവിെടയില്ല. ദൂെര ഒരു
സ്ഥല േപായിരി കയാണു്. മടങ്ങി വരുന്നതിനു്
ഏതാനും ദിവസെത്ത താമസമുണ്ടാേയ ം. അതിനാൽ
ഞാൻ നിങ്ങേളാടുകൂടി വേന്നക്കാം.” എ പറ
. ഉട
െന ആ വന്നയാൾ “അതു േവണെമന്നില്ല. അനുജൻ
മൂസ്സിെന െകാ െചല്ലണെമന്നാണു് കൽപ്പന.” എ
പറ
് മടങ്ങിേപ്പായി. േജ്യഷ്ഠൻ മൂസ്സിനു് അപാരമായ
മനസ്താപമുണ്ടായി. “കഷ്ടം! ഈശ്വരാ! എെന്റ സ്ഥിതി
ഇങ്ങെനയായേല്ലാ. ഞാനും അനുജനും പഠിച്ചി ള്ളതു്
ഒരുേപാെലയാണു്. എങ്കിലും എെന്ന ആർ ം ആവശ്യ
മില്ല. എല്ലാവർ ം അനുജൻ മതി. ഈ സ്ഥിതിയിൽ
ഞാൻ ജീവിച്ചിരി ന്നെതന്തിനാണു്? ഞാനിങ്ങെന
യായിേപ്പായതു് എനി ് അനുജനുള്ളതുേപാെല ഈശ്വ
രസഹായമില്ലാഞ്ഞിട്ടായിരി ം. അതിനാൽ ഇവിെട
ഈശ്വരെന േസവി ക തെന്നയാണു് േവണ്ടതു് ” എ ്
ആേലാചി െകാ ് അേദ്ദഹം ഇല്ലത്തിനു സമീപമുള്ള
െന വായിൽ േക്ഷ ത്തിൽ െച വലിയ നിഷ്ഠേയാ
ടുകൂടി ഭജനം തുടങ്ങി. തലപ്പിള്ളിത്താലൂക്കിൽ വടക്കാ
േഞ്ചരിയിലുള്ള ഇല്ല നി ് ഏകേദശം ആറു നാഴിക
പടിഞ്ഞാറാണു് െന വായിൽ േക്ഷ ം സ്ഥിതിെച ന്ന
തു്. അതിനാൽ വിചാരിച്ച ദിവസംതെന്ന അേദ്ദഹത്തി
നു ഭജനം തുടങ്ങാൻ സാധി . ഒരു സംവത്സരം ഭക്തിപൂർ
വ്വം ധന്വന്തരിെയേസ്സവിച്ചതിെന്റേശഷം േജ്യഷ്ഠൻ മൂ ്
മടങ്ങി ഇല്ലെത്തത്തി. അക്കാലം മുതൽ അേദ്ദഹെത്ത
കാണാൻ േരാഗികൾ ധാരാളമായി വ തുട കയും
അേദ്ദഹം െചയ്ത ചികിത്സകെളല്ലാം ശരിയായി ഫലി
തുട കയും െച . േമണ അേദ്ദഹത്തിെന്റ കീർത്തി
േലാകത്തിെന്റ സർവ്വ വ്യാപി . േജഷ്ഠൻ മൂ ് ചികി
ത്സിച്ചാൽ അസാദ്ധ്യേരാഗങ്ങളും േഭദമാകുെമെന്നാരു വി
ശ്വാസം ജങ്ങൾ ് പരെക്ക ഉണ്ടായിത്തീരുകയും െച .
ഒരു െകാല്ലത്തിനുമു ് സാമൂതിരിപ്പട്ടിേല ് ആരംഭിച്ചി
രുന്ന ദീനം അനുജൻ മൂസ്സിെന്റ ചികിത്സെകാ സ്വൽ
പം ശമി െവന്നല്ലാെത അേപ്പാഴും നല്ലേപാെല േഭദമാ
യിരുന്നില്ല. അതിനാൽ സാമൂതിരിപ്പാട്ടീ ് ആളയ
േജ്യഷ്ഠൻ മൂസ്സിെന െകാ േപായി. േജ്യഷ്ഠൻ മൂസ്സിെന്റ
ചികിത്സെകാ ് സാമൂതിരിപ്പാടു് അചിേരണ പൂർണ സു
ഖെത്ത ാപി കയും അവിെടനി മൂസ്സിനു വിലപി
ടിച്ച പല സമ്മാനങ്ങൾ ലഭി കയും െച . അക്കാലം
മുതൽക്കാണു് കുട്ടേഞ്ചരി മൂസ്സന്മാർ ൈവദ്യശാ ം അഭ്യ
സി കഴിഞ്ഞാൽ െന വായിൽ േക്ഷ ത്തിൽ സംവ
ത്സര ഭജനം കൂടി കഴിഞ്ഞിേട്ട ചികിത്സി തുടങ്ങാവൂ
എ ള്ള ഏർപ്പാടു െവച്ചതു്.
കുട്ടേഞ്ചരി മൂസ്സന്മാർ അവരുെട പൂർവ്വന്മാരുെട അടു
ക്കലല്ലാെത അന്യന്മാരുെട അടുക്കൽ ൈവദ്യശാ ം
പഠി ക പതിവില്ല. േനെര മറി ് അവിെടെച്ച പല
രും പഠിക്കാറുമു ്. അഷ്ടൈവദ്യന്മാരിൽ തെന്ന സി
ദ്ധന്മാരായിരുന്ന എേളട
ൈതക്കാ മൂ ്, തൃശ്ശിവേപ
രൂർ മൂസിെന്റ ശിഷ്യന്മാരായിരു വേല്ലാ.
കഴി
േപായ കുട്ടേഞ്ചരി വാസുേദവൻ (അപ്ഫൻ)
മൂസ്സവർകൾ ൈവദ്യശാ ം പഠിപ്പി ന്നതിനു് ഏറ്റവും
സമർത്ഥനായിരു . അഷ്ടാംഗഹൃദയത്തിെന്റ അർത്ഥം
പറയുന്നതിനു് അവിടുെത്തേപ്പാെല ആരുമില്ലായിരു
െവ ള്ളതു സിദ്ധമാണേല്ലാ. പ ് അഷ്ടൈവദ്യ
ന്മാരിലാരും അഷ്ടാഗഹൃദയത്തിെന്റ സൂ സ്ഥാനം നാ
യന്മാർ മുതലായവെര പഠിപ്പിക്കാറില്ലായിരു . ആ
സ്ഥാനം നായന്മാർ മുതലായവെര പഠിപ്പി തുടങ്ങിയ
തു് അപ്ഫൻ മൂസ്സവർകളാണു്. ആ സ്ഥാനം പഠി ന്നവർ
അതു പഠി കഴിയുന്നതുവെര അവിടുെത്ത േക്ഷ ത്തിൽ
ഭജിക്കണെമ കൂടി അവിേട ് നിർബ്ബന്ധമുണ്ടായിരു
.
ഈ അപ്ഫൻ മൂസ്സവർകളുെട േജഷ്ഠെന്റ പു നായ
ഇേപ്പാഴെത്ത അച്ഛൻ മൂസ്സവർകൾ ചികിത്സാവിഷയ
ത്തിൽ സ്വൽപം ഔദാസീന്യമുള്ള ആളാെണങ്കിലും ശാ
ം നല്ലേപാെല പഠിച്ചി ള്ള ഒരു നല്ല ൈവദ്യനാണു്.
ഈ മൂസ്സവർകെളേപ്പാെല ജാമാതൃഭാഗ്യം ഇതിനു മു ്
ആ ഇല്ല
മറ്റാർ മുണ്ടായി െണ്ട േതാ ന്നില്ല.
അഷ്ടൈവദ്യന്മാരുെട മിക്ക കുടുംബങ്ങളിേല ം സ്വപു
ിമാെര വിവാഹം കഴി െകാടു ് അവരുെടെയല്ലാം
ബ ത്വം സമ്പാദിക്കാൻ സംഗതിയായതു് ഒരു വലിയ
ഭാഗ്യമാണേല്ലാ.
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പ േകരളച വർത്തികളായി വാണിരുന്ന െപരുമാ
ക്കന്മാരിൽ ഒരാെള ‘പള്ളിവാണെപ്പരുമാൾ’ എന്നാണു
പറ
വന്നിരുന്നതു്. ഇേദ്ദഹം ജന്മനാ ഒരു ഹി വായി
രു െവങ്കിലും മനൈസ്ഥര്യം കുറഞ്ഞ ആളായിരുന്നതി
നാൽ ചിലരുെട ഉപേദശം നിമിത്തം പിന്നീടു് ബുദ്ധമത
ക്കാരനായിത്തീർ . ഈ െപരുമാൾ േകരളത്തിൽ പല
സ്ഥലങ്ങളിൽ സഞ്ചരി കയും താമസി കയും െചയ്തി
രു . അ ട്ടത്തിൽ തിരുവിതാംകൂറിലും അേദ്ദഹം ചില
സ്ഥലങ്ങളിൽ നിവസിച്ചിരുന്നതായി ഐതിഹ്യമു ്.
എ മാ മല്ല, അതിേല ചില ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഇ ം
കാൺമാനുമു ്. ഇേദ്ദഹം തിരുവിതാംകൂറിൽ താമസി
ച്ചിരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ധാനമായി ള്ളതു് േകാട്ടയം താ
ലൂക്കിൽ േചർന്ന ‘കിളിരൂർ’ എന്ന േദശമാണു്. അവിെട
അേദ്ദഹം വിഹാരാകൃതിയിൽ ഒരു േദവാലയം പണിക
ഴിപ്പി കയും അതിൽ ബുദ്ധേദവെന തിഷ്ഠിപ്പി ക
യും െചയ്തതു. ആ േദവവി ഹം ബുദ്ധമുനി ഹ്മധ്യാനം
െച െകാ േയാഗമു േയാടുകൂടി അശ്വത്ഥമൂലകത്തി
ങ്കൽ സ്ഥിതി െച ന്ന വിധത്തിലുള്ളതാണു്. മടിവെര
നീണ്ട താടിമീശേയാടുകൂടിയ ആ ബിംബം കണ്ടാൽ
അതു് ഒരു മുനിയുേടതാെണ ് ആർ ം മനസ്സിലാകും.
ിപുരന്മാെര പാഷണ്ഡന്മാരാക്കിത്തീർക്കാനായി ് ബു
ദ്ധമുനിയായിത്തീർന്നതു് സാക്ഷാൽ മഹാവി തെന്ന
യാണേല്ലാ. അതു വിചാരിച്ചിട്ടെല്ലങ്കിലും അേദ്ദഹം ആ
േദവെന ഭക്തിപൂർവ്വം േസവി കയും ബുദ്ധമത ചാ
രത്തിനായി വളെര പരി മി കയും െച െകാണ്ടാ
ണു് അവിെട താമസിച്ചിരുന്നതു്. അതിനാൽ മലയാള
ാഹ്മണർ ് അേദ്ദഹേത്താടു് ഒ ം രസമില്ലായിരു .
മലയാള ാഹ്മണരിൽ ചിലെരെയങ്കിലും കിളിരൂർ േദ
ശ
സ്ഥിരതാമസക്കാരാക്കണെമ വിചാരി ് ആ
െപരുമാൾ വളെര മി . അവർ ് താമസി ന്നതി
നു ഗൃഹങ്ങളും നിത്യവൃത്തി ് േവ ന്ന വ വകകളും
ദാനമായി െകാടുക്കാെമ കൂടി പറ
േനാക്കി. എങ്കി
ലും ാഹ്മണരാരും അതിനു വഴിെപ്പട്ടില്ല. ബുദ്ധേദവാ
ലയത്തിെല ശാന്തി തെന്ന വളെര നിർബന്ധിച്ചിട്ടാണു്
മലയാള ാഹ്മണർ നടത്തിയിരുന്നതു്. ശാന്തി കഴി
ഞ്ഞാൽ അവർ േപായി കുളിച്ചിേട്ട ഭക്ഷണം കഴിച്ചിരു
. കിളിരൂർ േദശത വ ് െവള്ളം കുടി കേപാ
ലും െച കയിെല്ലന്നായിരു മലയാള ാഹമണരുെട
നിശ്ചയം. എങ്കിലും ആ െപരുമാൾ ചതുരുപായങ്ങളും
േയാഗി ് ആ േദശവാസികളായ നായന്മാരിലും മ ം
പലേരയും ബുദ്ധമതാവലംബികളാക്കിത്തീർത്തീർ .
നാടുവാഴിയായിരുന്ന െപരുമാൾ ് ശിക്ഷാരക്ഷകൾ
ള്ള അധികാരമുണ്ടായിരു വേല്ലാ. അതിനാൽ അേദ്ദ
ഹെത്ത ഭയെപ്പ കൂടിയായിരൂ ജനങ്ങൾ അേദ്ദഹത്തി
െന്റ മതത്തിൽ േചർന്നതു്.
ഇങ്ങെന കുറ കാലം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ മക്ക നി
് ചില മുഹമ്മദീയർ കച്ചവടത്തിനും മ മായി േകരള
ത്തിൽ വ േചർ . അ ട്ടത്തിൽ അവരുെട ചില
കുലാചാര്യന്മാരും (തങ്ങൾ മുതലായവരും) മ ം കൂെട
ഉണ്ടായിരു . അവരിൽ ചിലർ കിളിരൂർ െച ചില
കാ കളും മ ം െവ െപരുമാെള കാണുകയും ആ േദശ
തെന്ന താമസമുറപ്പി െകാ െപരുമാളുെട അനുവാ
ദ കാരം അവിെടെയാരു പള്ളി പണിയി കയും െച
. പിെന്ന ആ മുഹമ്മദീയാചാര്യന്മാർ ദിവസംേതാറും
പതിവായി െച െപരുമാെളക്കാണുകയും അവരുെട
മതത്തിനുള്ള മാഹാത്മ്യെത്ത റി ് സംഗി കയും
െച െകാണ്ടിരു . അങ്ങെന കുറ ദിവസങ്ങൾ കഴി
ഞ്ഞേപ്പാൾ ആ െപരുമാൾ ് ബുദ്ധമതെത്തക്കാൾ നല്ല
തു മുഹമ്മദുമതമാെണ ് േതാ
ടങ്ങി. കിം ബഹു
നാ? പിെന്ന അധികം താമസിയാെതതെന്ന അേദ്ദഹം
ബുദ്ധമതമുേപക്ഷി ് മുഹമ്മദുമതത്തിൽ േചർ . എ
മാ മല്ല, അേദ്ദഹം ആ മതത്തിലുള്ള ന്ഥങ്ങെളല്ലാം
പഠി ് കാല േമണ അവരുെട കൂട്ടത്തിൽഒരു മാണി
യും ആചാര്യനും ഉപേദഷ്ഠാവുമായിത്തീരുകയും െച .
തദനന്തരം അേദ്ദഹത്തിെന്റ സ്ഥിരതാമസം കുറ കാ
ലേത്ത ് പള്ളിയിൽ തെന്നയായിരു . തന്നിമിത്തം
അേദ്ദഹെത്ത ജനങ്ങൾ ‘പള്ളിയിൽ വാണ െപരുമാൾ’
എ ം ‘പള്ളിബാണ െപരുമാൾ’ എ ം പറ
തുട
ങ്ങി. അതു േലാപി ് ചിലർ ‘വാണെപ്പരുമാൾ’ എ ം
‘ബാണെപ്പരുമാൾ’ എ ം പറ
തുടങ്ങി. അേദ്ദഹം
മുഹമ്മദീയനായിത്തീർന്നതിെന്റ േശഷം ഒരിക്കൽ മക്ക
േപായിരു . അതിനാൽ അേദ്ദഹെത്ത ചിലർ ‘മക്ക
േപായ െപരുമാൾ’ എ ം പറയാറുണ്ടായിരു .
ഈ െപരുമാൾ ബുദ്ധമതക്കാരനായിരുന്ന കാല
തെന്ന കിളിരൂർ േദശക്കാരായ ര നായന്മാർ അേദ്ദ
ഹത്തിെന്റ േസവകന്മാരായിത്തീർ . അവർ െപ
രുമാൾ അേനകം വ ക്കൾ േപരിൽ പതി െകാടുത്ത
തുകൂടാെത ഒരാൾ ‘കയ്മൾ’ എ ം മേറ്റയാൾ ് ‘േമ
േനാൻ’ എ ം സ്ഥാനേപ്പരുകളും കൽപ്പി െകാടു .
െപരുമാൾ പള്ളിയിൽ താമസമായതിെന്റ േശഷം േമന
വനു പള്ളിയിെല കണെക്കഴു േദ്യാഗവും െകാടു .
അതിനാൽ ആ മനുഷ്യെന എല്ലാവരും ‘പള്ളിയിൽ േമ
േനാൻ’ എ പറ
തുട കയും ആ േപരു കാല
േമണ സ്ഥിരെപ്പടുകയും െച . െപരുമാളുെട േസവകന്മാ
രായിരുന്ന നായന്മാരുെട വംശപരമ്പരയിലുൾെപ്പട്ട ര
വീ കാർ കിളിരൂർ േദശ
്. അവെര ഇേപ്പാൾ ‘െവ
ട്ടി ളങ്ങര ൈകയ്മൾ’ എ ം ‘പള്ളിയിൽ േമേനാൻ’
എ ം പറ
വരു . അവരുെട വ ക്കൾ കാല
േമണ അന്യാധീനെപ്പ േപാെയങ്കിലും അവർ ് ഇേപ്പാ
ഴും നിത്യവൃത്തി വലിയ കഷ്ടപ്പാെടാ മില്ല. ആ േദ
ശേത്ത ് ഇേപ്പാഴും ധാനന്മാരായിരി ന്നതും അവർ
തെന്നയാണു്.
മുഹമ്മദീയമതം സ്വീകരി െവങ്കിലും െപരുമാൾ ്
താൻ വളെരക്കാലം േസവി െകാണ്ടിരുന്ന ബുദ്ധേദവ
െന റി ള്ള ഭക്തി മനസ്സിൽനി ം നിേശ്ശഷം വി
േപായില്ല. അതിനാൽ അേദ്ദഹം പള്ളിയിൽ താമസി
ച്ചിരുന്ന കാല ം മിക്ക ദിവസങ്ങളിലും തന്നാൽ സ്ഥാ
പിതമായ ബുദ്ധേദവാലയത്തിെച്ച വന്ദിക്കാറുണ്ടായി
രു . അതു മുഹമ്മദീയർ ് സമ്മതമാകുന്നിെല്ലന്നറിയു
കയാൽ അേദ്ദഹം അവിെട തിഷ്ഠിച്ചിരുന്നതു് മുഹമ്മദു്
നബിയുെട വി ഹമാെണ പറ
് അവെര വിശ്വ
സിപ്പി . അതിനാൽ ആ േദശ
താമസിച്ചിരുന്ന മു
ഹമ്മദീയരും അവിെടെച്ച മു കുത്തി നമ രി കയും
ാർത്ഥി കയും മ ം െച തുടങ്ങി. ആ െപരുമാളുെട
കാലം കഴിഞ്ഞി ം ആ േദശക്കാരായ മുഹമ്മദീയർ അ
കാരം െച െകാണ്ടിരു . അവർ അവിെടെച്ച മു കു
കയും നമ രി കയും െചയ്യാെതയായി ് ഇേപ്പാൾ
ഒരിരുപത്ത െകാല്ലത്തിലധികം കാലമായിട്ടില്ല.
ഈ പള്ളിയിൽ വാണ െപരുമാളുെട അവസാനം
ഏതു കാരമായിരു െവ ് ഇേപ്പാഴും തീർച്ചെപ്പടാ
െതയാണിരി ന്നതു്. എല്ലാവരും മുഹമ്മദീയമതത്തിൽ
േചരണെമ ള്ള അേദ്ദഹത്തിെന്റ നിർബന്ധം ദുസ്സഹമാ
യിത്തീരുകയാൽ ഇതര മതക്കാരായ ചിലർ കൂടി അേദ്ദ
ഹെത്ത തല്ലിെക്കാ കുഴി മൂടുകേയാ െവള്ളത്തിൽ
െകട്ടിത്താ കേയാ െചയ്തതതാെണ ് ചിലർ പറയു .
മ ചിലരുെട അഭി ായം ഹി ക്കളുെട ഉപ വം കല
ശലായിതീരുകയാൽ േകരളവാസം അവമാനകരെമ ്
േതാന്നി അേദ്ദഹം ചില മുഹമ്മദീയരുെട സഹായേത്താ
ടുകൂടി മക്കേത്ത ് െപായ്ക്കളഞ്ഞതാെണ ്. അേദ്ദഹം
ഉടേലാെട സ്വർഗ്ഗാേരാഹണം െചയ്തതാെണ ് േവെറ
ചിലർ പറയു . ഈ അഭി ായങ്ങളിൽ വാസ്തവമാ
യി ള്ളതു് ഏെത ് തീർച്ചെപ്പടുത്താൻ മാർഗ്ഗെമാ ം
കാണുന്നില്ല. തേലദിവസം േനരം െവളുത്തേപ്പാേഴ ം
എങ്ങെനേയാ അദൃശ്യനായിത്തീരുകയായിരു എ
ള്ള സംഗതി എല്ലാവരും സമ്മതി ന്നതാണു്.
ഈ െപരുമാൾ അദൃശ്യനായിത്തീർന്നതിെന്റ േശഷ
വും കിളിരൂർ േദശക്കാർ അവരുെട േദശപരേദവതയാ
യി ആചരി കയും ആദരി കയും െച ന്നതു് ബുദ്ധേദ
വെനത്തെന്നയാണു്. അവർ അങ്ങെന െച െകാണ്ടിരു
ന്നതു് ആ േദശ ് േവെറ േക്ഷ െമാ ം ഇല്ലായിരുന്ന
തുെകാ ം ഒരു സമയം െപരുമാൾ മടങ്ങിവെന്നങ്കിേലാ
എ ള്ള വിചാരം നിമിത്തവുമായിരിക്കാം.
ഈ െപരുമാൾ ബുദ്ധമതം സ്വീകരിച്ചതിെന്റ േശഷം
കുറ കാലം ചങ്ങനാേശ്ശരി താലൂക്കിൽ ‘നീലേമ്പരൂർ’
എന്ന േദശ ം േപായി താമസി കയും അവിെടയും
ഒരു ബുദ്ധമത േദവാലയം സ്ഥാപി കയും െച . അ ്
അേദ്ദഹേത്താടുകൂടി പള്ളിയിൽ േമനവന്മാരിെലാരാളും
(േസവകനായിരുന്ന ആൾ തെന്ന) അവിെട േപായി താ
മസിച്ചിരു . അതിനാൽ േമനവനു് ആ േദശ ം പല
പുരയിടങ്ങളും ഏതാനും പുഞ്ചനിലവും സമ്പാദിക്കാൻ
സാധി . ആ വക വ ക്കൾ അേദ്ദഹത്തിെന്റ അനന്ത
രജാതന്മാർ പലേപ്പാഴായി കുേറെശ്ശ േറേശ്ശ വി വില
വാങ്ങി. മുഴുവനും വി തീർന്നി പ
െകാല്ലത്തിലധി
കം കാലമായിട്ടില്ല.
െപരുമാക്കന്മാരുെട കാലേശഷം േകരളെത്ത പല
ഭാഗങ്ങളായി വിഭജി രാജാക്കന്മാരാണേല്ലാ ഭരിച്ചി
രുന്നതു്. അേപ്പാൾ കിളിരൂർ േദശം െത ംകൂർ രാജ്യ
ൾെപ്പട്ടതായിരു . ഇല്ലിക്കൽ െകാടുമുടി പടി
ഞ്ഞാറും കുമരകം കായലിനു കിഴ ം ൈകപ്പ രിനു വട
ം കാണക്കാലി െത മുള്ള േദശങ്ങെളല്ലാം െത
ംകൂറിലുൾെപ്പട്ടവയായിരുന്നേല്ലാ.
െത ംകൂർ രാജാവു് തെന്റ രാജ്യ ള്ള ഓേരാ േദ
ശങ്ങളിലും ഓേരാരുത്തെര ആശാന്മാരായി നിശ്ചയി
കയും അവർ ് കുറുെപ്പ ം പണിക്കെര ം മ ം ചില
സ്ഥാനങ്ങൾ കൽപ്പി െകാടു കയും െച ന്നതാെണ
ം അവർ ഓേരാ കളരിയുണ്ടാക്കി പുരുഷന്മാെരെയ
ല്ലാം ആേയാധനവിദ്യ അഭ്യസിപ്പി െകാള്ളണെമ
ചട്ടം െക കയും െചയ്തിരു . അങ്ങെന യുദ്ധമഭ്യസ്സി
പ്പി ന്നവെര ആ േതാറും പൂജെയടുപ്പിനുള്ള വിദ്യാ
രംഭം കഴിഞ്ഞി രാജാവു് നിശ്ചയി
സിദ്ധെപ്പടു
ന്നതായ ഒരു ദിവസം പരീക്ഷി േനാ കയും പരീക്ഷ
യിൽ ജയി ന്നവർ ് യഥാേയാഗ്യം സമ്മാനങ്ങളൂം
പട്ടാളത്തിൽ ഉേദ്യാഗങ്ങളും കൽപ്പി െകാടു കയും
െച ന്നതാെണ ം രാജാവു് നിശ്ചയി കയും അങ്ങ
െന നടത്തിെക്കാണ്ടിരി കയും െചയ്തിരു . പാക്കിൽ
ശാസ്താവിെന്റ േക്ഷ മതിൽ കിഴ വശത്തായി ്
ഇതിേല ് േത്യകം തയ്യാർ െചയ്യിച്ചിരുന്ന സ്ഥല
വച്ചായിരു ആ േതാറും യുദ്ധപരീക്ഷ നടത്തി
യിരുന്നതു്. ആ സ്ഥലത്തിനു ‘പടനിലം’ എ േപരും
കൽപ്പിച്ചിരു . ഇേപ്പാൾ അവിെട യുദ്ധപരീക്ഷയും മ
മിെല്ലങ്കിലും ആ സ്ഥലത്തിനു് ഇങ്ങെന തെന്നയാണു്
ഇേപ്പാഴും ജനങ്ങൾ േപരു പറ
വരുന്നതു്. പരീക്ഷാ
ദിവസം രാവിെല ആശാന്മാെരല്ലാം ശിഷ്യന്മാേരാടുകൂടി
പാക്കിെലത്തി കുളികഴി ശാസ്താവിെന വന്ദി കയും
ഭക്ഷണം കഴി കയും െചയ്തി പടനില
െച േചർ
െകാള്ളണെമന്നാണു് കൽപന. അഭ്യസ്തവിദ്യന്മാരായ
ഓേരാേദശക്കാെരയും െത ം വട മായി േത്യകം
േത്യകം തിരി നിർത്തിയാണു് പരീക്ഷ നട ന്ന
തു്. ആ സമയം രാജാവും അവിെട എഴുന്നള്ളിയിരി ം.
പരീക്ഷെയന്നാൽ ഓേരാ േദശക്കാരും എതിരാളികളാ
യി നിൽ ന്ന മേറ്റാേരാ േദശക്കാേരാടും േനരി യുദ്ധം
െച കയാണു്. ഈ യുദ്ധത്തിനു് അക്കാല ് ‘പാക്കിൽ
പ്പട’ എന്നാണു േപരു പറ
വന്നിരുന്നതു്. ഇങ്ങെന
നടത്തിയ പരീക്ഷയിൽ ഒരു െകാല്ലം കിളിരൂർ േദശ
ക്കാർ ജയി . ഉടെന രാജാവു് വിജയികളായവർ
ചില സമ്മാനങ്ങൾ കൽപ്പി െകാടു കയും അവെര
പട്ടാളത്തിൽ ചില ഉയർന്ന ഉേദ്യാഗങ്ങൾ കൽപ്പി
നിയമി കയും െച . ഉടെന േതാറ്റ േദശക്കാർ മാറി
നി െകാ ്, “കിളിരൂർക്കാർ ജയി കയും അവർ ്
സമ്മാനങ്ങളും ഉേദ്യാഗങ്ങളും കി കയും െച െവങ്കിലും
അവർ ബൗദ്ധന്മാരാണേല്ലാ” എ പറ
. അവർ ഇതു
പറഞ്ഞതു് രാജാവു് േകൾക്കാെത പതുെക്കയായിരു
എങ്കിലും കിളിരൂർക്കാരിൽ ചിലർ ഇതുേക ് തങ്ങൾ
ബുദ്ധേദവെന വന്ദി ന്നതുെകാണ്ടാണേല്ലാ ഇവർ തങ്ങ
െള നിന്ദിച്ചതു് എ വിചാരി കിളിരൂർ േദശക്കാർ
സഹിക്കവയ്യാത്ത ലജ്ജയും വ്യസനവുമുണ്ടായി. അവർ
സ്വേദശ
മടങ്ങിെയത്തിയതിെന്റ േശഷം എല്ലാവരും
കൂടിയാേലാചി ് അവമാന പരിഹാരാർത്ഥം സ്വേദശ
േവെറ ഒരു േക്ഷ ം പണിയി ശാസ്താവിെന
തിഷ്ഠിക്കണെമ നിശ്ചയി . എങ്കിലും അതിനായി
പണിയി ് വലിയ േക്ഷ ത്തിൽ ഭഗവതിെയ (കാർ
ത്ത്യായനിെയ) യും ഒരു ീേകാവിൽ മാ ം പണിയി ്
ശാസ്താവിെനയും തിഷ്ഠി കയാണു് ഉണ്ടായതു്. (ഈ
േക്ഷ ങ്ങളുെട പണിെയയും തിഷ്ഠകെളയും സംബ
ന്ധി ് ഐതിഹ്യമാലയുെട മൂന്നാംഭാഗത്തിൽ സവിസ്ത
രം സ്താവിച്ചി ള്ളതിനാൽ ഇവിെട അധികം വിവരി
ന്നില്ല.)
ആ േദശക്കാർ ആ ഭഗവതിേയയും ശാസ്താവിെന
യും വന്ദി കയും േസവി കയും െച തുടങ്ങിയേപ്പാൾ
അവർ മുൻപുണ്ടായിരുന്ന ആേക്ഷപം ജനങ്ങളുെടയിട
യിൽ വി താഭി ായമായിത്തീർ . അക്കാലം മുതൽ
ഭഗവതിേക്ഷ ത്തിെല ശാന്തിക്കാരൻ തെന്നയാണു്
ശാസ്താവിെന്റയും ബുദ്ധേദവെന്റയും പൂജ നടത്തിേപ്പാരു
ന്നതു്. ഇേപ്പാൾ ആ ഭഗവതിേക്ഷ ത്തിൽ മലയാള
ാഹ്മണർ സാധാരണമായി ഭക്ഷണം കഴിക്കാറു ്.
ബൂദ്ധേദവനു പൂജ കഴിച്ചാൽ കുളിച്ചിേട്ട ഊണു കഴിക്കാവൂ
എ ള്ള നിർബ്ബന്ധവും ഇേപ്പാൾ ഏകേദശം അസ്ത ാ
യമായിരി
. പരിഷ്കാരം വർദ്ധി െകാണ്ടാണേല്ലാ
ഇരി ന്നതു്. അതിനാൽ ആ േദശ
ഗൃഹമുണ്ടാക്കി
കുടുംബസേമതം താമസി ന്നതിനും കാല േമണ മല
യാള ാഹ്മണർ മന വേന്നക്കാം. ഇേപ്പാൾ അതി
നു് അവരിലാർ ം സമ്മതിമില്ലാെതയാണിരി ന്നതു്.
സ്വാമിയാർ ഇേപ്പാഴും ആ േദശ
കയറുകേപാളും െച
യ്യാറില്ല. നീലേമ്പരുർ േദശത്തിെന്റ സ്ഥിതി ഇേപ്പാഴും
ഇ കാരം തെന്നയാണിരി ന്നതു്.
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കടാേങ്കാ മാക്കം ഭഗവതി
മാക്കം ഭഗവതിയുെട ചരി ം ഉത്തരേകരളത്തിൽ സു
സിദ്ധവും സർവ്വവിദിതവുമാെണങ്കിലും ദക്ഷിണേക
രളത്തിൽ ഇതു േകട്ടി േപാലുമില്ലാത്തവർ പലരുമുെണ്ട
ന്നാണു് അറിയുന്നതു്. അതിനാൽ അങ്ങെനയുള്ളവരുെട
അറിവിേലയ്ക്കായി ആ കഥ ചുരുക്കത്തിൽ സ്താവി
െകാ
.
ഉത്തരേകരളത്തിൽ സു സിദ്ധമായ ‘കടത്തനാ ് ’
എന്ന േദശ ് ‘കടാേങ്കാടു് ’ എ
സിദ്ധമായ ഒരു നാ
യർഗൃഹം പ ണ്ടായിയിരു . ആ ഗൃഹക്കാർ ധനപു
ഷ്ടിെകാ ം ആഭിജാത്യം െകാ ം സ്ഥാനമാനാദികൾ
െകാ ം സർവ്വമാന്യന്മാരായിരു . ആ തറവാട്ടിൽ
ഒരു കാല ് ഒരു ീ മാ മായിത്തീർ ആ ഗുണവ
തി ് ഈശ്വര സാദത്താൽ പ
പു ന്മാരും ഒരു
പു ിയുമുണ്ടായി. ആ പു ിയുെട നാമേധയം ‘മാക്കം’
എന്നായിരു .
മാക്കത്തിനു ഏകേദശം മൂ വയ
ായമായേപ്പാ
േഴ ം അവളുെട മാതാപിതാക്കന്മാർ കാലേദാഷത്താൽ
കാലധർമ്മെത്ത ാപി . എങ്കിലും അവളുെട സേഹാദ
രന്മാർ പ
േപർ ം അവെള റി വളെര േസ്ന
ഹവും വാത്സല്യവുമുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ അവെള അവർ
യഥാേയാഗ്യം വളർത്തിെക്കാ വ . അവെള യഥാ
കാലം വിദ്യാഭ്യാസം െചയ്യി കയാൽ അവൾ വളെര
വിദുഷിയും സൽഗുണസമ്പന്നയുമായിത്തീർ . മാക്ക
ത്തിെന്റ താലിെക കല്യാണം സേഹാദരന്മാർ വളെര
േകമമായി ആേഘാഷപൂർവ്വം നടത്തി .
മാക്കം കാല േമണ കൗമാരകാലെത്ത വി നവ
യൗവനദശെയ ാപി . സർവ്വാംഗസുന്ദരിയായിരുന്ന
അവൾ യൗവനം കൂടി വന്നേപ്പാേഴ ം ആകൃതി െകാ
ം കൃതിെകാ ം മാക്കത്തിനു തുല്യമായി ് ഒരു
കന്യക ൈ േലാക്യത്തിെല ം തെന്ന ഇെല്ല ് സർ
വ്വജനങ്ങളും ഒരുേപാെല പറ
തുടങ്ങി. മാക്കത്തിെന്റ
സൗന്ദര്യം, സൗശീല്യം, ൈവദുഷ്യം, ൈവദഗ്ദ്ധ്യം, ഈശ്വ
രഭക്തി, നിഷ്കാപട്യം മുതലായ സർഗുണങ്ങെള റി ്
പുകഴ്ത്താത്തവരായി േലാകത്തിൽ ആരും തെന്ന ഇെല്ല
ന്നായിത്തീർ .
ഇതിനിട ് മാക്കത്തിെന്റ സേഹാദരന്മാർ പ
േപരും സുന്ദരിമാരായ ഓേരാ ീകെള ഭാര്യമാരായി
സ്വീകരി കയും തറവാട്ടിൽ തെന്ന െകാ വ താ
മസിപ്പി തുട കയും മാക്കത്തിനു സർവ്വ കാേരണ
യും അനുരൂപനായ ഒരു ഭർത്താവു് ഉണ്ടായിത്തീരുകയും
െച . ആ മനുഷ്യൻ ‘ഇളം കൂറ്റിൽത്തറവാട്ടിൽ നമ്പർ
നമ്പ്യാർ’ എ
സിദ്ധനായ പുരുഷേ ഷ്ഠനായിരു .
ഇേദ്ദഹെത്തേപ്പാെല സകല േയാഗ്യതകളും തികഞ്ഞ
ഒരു പുരുഷൻ അക്കാല ് വടേക്ക മലയാളത്തിലുണ്ടാ
യിരുന്നില്ല. ഈ പുരുഷരത്നം അവളിൽ വ േചർന്നതു്
അവളുെട ഭാഗ്യം െകാ ം അവൾ ബാല്യം മുതൽ ഭക്തി
പൂർവ്വം േസവി ്െകാണ്ടിരുന്ന ‘േലാകമലയാർ കാവിൽ’
ഭഗവതിയുെട കാരുണ്യംെകാ മായിരു . ആ കാവു
കടത്തനാ ് രാജസ്വരൂപം വകയാെണങ്കിലും മാക്കം ആ
ഭഗവതിെയ േസവി വശംവദയാക്കിത്തീർത്തിരു .
േദവി ഭക്തവത്സലയും ഭക്താഭിഷ്ട ദയുമാണേല്ലാ.
മാക്കം നല്ല പിടി ം പഠി ം േശഷിയും േശമുഷിയും
കാര്യവിവരവുമുള്ള കൂട്ടത്തിലായിരുന്നതിനാൽ അവളുെട
സേഹാദരന്മാർ തറവാട്ടിെല സകല വരവു െചലവുകളു
െടയും കണ കൾ അവെളയും േബാധ്യെപ്പടുത്തി വന്നി
രു . എ മാ മല്ല മാക്കത്തിെന്റ സമ്മതംകൂടാെത
അവർ ഒരുകാശു േപാലും െചലവു െചയ്യാറുമില്ലായിരു
. അതിനാൽ ആ പുരുഷന്മാരുെട ഭാര്യമാർ ് മാക്ക
േത്താടു വളെര അസൂയയും ൈവരവുമുണ്ടായിത്തീർ .
കടാേങ്കാ തറവാടു് വളെര മുതലുള്ളതായിരുന്നതിനാൽ
അവിെട നി
മത്തിലധികമായ സമ്പാദ്യമുണ്ടാക്കാ
െമന്നായിരു ആ ീകളുെട വിചാരം. മാക്കം നിമി
ത്തം അവരുെട ആ അത്യാ ഹം പൂർണ്ണമായി സാധി
ച്ചിരുന്നില്ല. എന്നാൽ അവർ യാെതാരു ബുദ്ധിമു ം
ഉണ്ടാകാെതയിരിക്കത്തവണ്ണം േവണ്ടെതാെക്ക ധാരാള
മായി െകാടു ന്നതിനു മാക്കം അനുവദി കയും അവ
രുെട ഭർത്താക്കന്മാർ അവർ െകാടു കയും െചയ്തിരു
. അതിനാൽ ഭർത്താക്കന്മാരുെട കാലം കഴിഞ്ഞാലും
അവർ ം അവരുെട സന്താനങ്ങൾ ം ഒ ം ബുദ്ധിമു കൂ
ടാെത നിത്യവൃത്തികഴി കൂ വാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള മുതൽ
അവർ സമ്പാദി കയും െചയ്തിരു . എങ്കിലും ആ ീ
കൾ ് അെതാ െകാ ം തൃപ്തിയായില്ല. “തനി ്
താൻ േപാന്ന മഹ ക്കൾ ം ധനത്തിലുള്ളാ ഹമൽ
പ്പമല്ല” എ ണ്ടേല്ലാ. എന്നാൽ തങ്ങൾ ് ആ ഹത്തി
നു തക്കവണ്ണമുള്ള സമ്പാദ്യമുണ്ടാകാഞ്ഞിട്ടല്ല, അളവി
ല്ലാെതയുള്ള ധനത്തിേന്മൽ മാക്കത്തിനു അവകാശവും
അധികാരവും സിദ്ധിച്ചതുെകാണ്ടാണു് ആ ീകൾ
സങ്കടമുണ്ടായതു്. അതിനാൽ അവർ തങ്ങളുെട ഭർത്താ
ക്കന്മാർ മാക്കേത്താടു് ഏതുവിധവും വിേരാധമുണ്ടാ
ക്കിത്തീർക്കണെമ നിശ്ചയി െകാ ് ആ പുരുഷ
ന്മാരുെട അടുക്കൽ അടു കൂടി സദാ ‘തേലണമ ം’
ഉരുക്കഴി െകാണ്ടിരു . മരുമക്കത്തായ കുടുംബങ്ങളി
െല നാ ൻേപാരും ‘നാ ന്മാരുെട തേലണമ വും
അമ്മായിപ്പഞ്ചത ം’ േപാെല തെന്ന സിദ്ധങ്ങളാണ
െല്ലാ. എന്നാൽ മാക്കത്തിെന്റ പ ണ്ടാമെത്ത സേഹാ
ദരനായ രാമൻനമ്പ്യാരുെട ഭാര്യയായ ‘പുരാണി’ എന്ന
ീ സുശീലയും, മറ്റവെരേപ്പാെല അത്യാ ഹവും ദുഷ്ട
തയും അസൂയയുമില്ലാെത മാക്കെത്ത റി ് േസ്നഹവും
വാത്സല്യവുമുള്ളവളുമായിരുന്നതിനാൽ അവൾ തേലണ
മ ം ജപിക്കാനും മ ം കൂടിയില്ല. ഒരു സമയം അവൾ
മ ം ജപിക്കാനും മ ം േയാഗിക്കാനും മ ം തുനി
ഞ്ഞിരു െവങ്കിലും അെതാ ം രാമൻ നമ്പ്യാരുെട അടു
ക്കൽ ഫലി കയുമില്ലായിരു . എ െകാെണ്ടന്നാൽ
രാമൻ നമ്പ്യാർ ് മാക്കെത്ത റി ് മൂത്ത സേഹാദ
രന്മാർ പതിെനാ ് േപെരക്കാളധികം േസ്നഹവും വാ
ത്സല്യവും വിശ്വാസവുമുണ്ടായിരു . മാക്കെത്ത റി ്
ആെരല്ലാം എെന്തല്ലാം ഏഷണി പറഞ്ഞാലും ആ മനു
ഷ്യൻ ഒരിക്കലും വിശ്വസി കയില്ലായിരു . എന്നാൽ
പുരാണി ഏഷണി പറയാനും മ ം േപാകാത്തതു് അതു
െകാെണ്ടാ മല്ലായിരു . ആ ീ ് മാക്കെത്ത റി ്
സീമാതീതമായ േസ്നഹമുണ്ടായിരുന്നതുെകാ തെന്ന
യാണു്. പിെന്ന അവൾ കൃത്യാസുശീലയുമായിരുന്ന
േല്ലാ. േജ്യഷ്ഠത്തിമാർ പതിെനാ േപരും സദാ മാക്ക
െത്ത ദുഷി കയും പരിഹസി കയും െച െകാണ്ടാ
ണിരുന്നതു്. എന്നാൽ പുരാണി അതു േകൾ േമ്പാെഴാ
െക്ക േജ്യഷ്ഠത്തിമാേരാടു് എതിർ
പറ
െകാ
മിരു . അതിനാൽ അവർ പതിെനാ േപർ ം
േമണ പുരാണിെയ റി ം ഒ ം രസമില്ലാെതയായി
ത്തീർ . ഇെതല്ലാം അറി
െകാണ്ടിരുന്നി ം മാക്കം
ആ നാ ന്മാർ വിേരാധമായി യാെതാ ം പറയുക
യും വർത്തി കയും െചയ്തിരുന്നില്ല. “ഉപകാര ധാ
നസ്സ്യാദപകാരപേരപ്യരൗ” എന്നാണേല്ലാ മാണം.
സൽഗുണവതിയായ മാക്കത്തിനു ഭർത്താവുണ്ടായി ്
അധികം താമസിയാെതതെന്ന അവൾ ഗർഭം ധരി ക
യും യഥാകാലം സവി ് ഒരു ആൺകുട്ടിയുണ്ടാവുകയും
െച . അേപ്പാൾ നാ ന്മാർ ് പതിെനാ േപർ ം
അവേളാടുള്ള അസൂയയും ൈവരവും പൂർവ്വാധികം വർദ്ധി
. എങ്കിലും സേഹാദരന്മാർ ം ഭർത്താവി ം പുരാ
ണി ം മാക്കെത്ത റി ള്ള േസ്നഹവും സേന്താഷവുമാ
ണു് അേപ്പാൾ വർദ്ധിച്ചതു്. അതിനാൽ നാ ന്മാർ അവ
രുെട തേലണമ ം അക്ഷരലക്ഷം വീതം ജപിച്ചി ം
യാെതാരു ഫലസിദ്ധിയുമുണ്ടായില്ല. കൃത്യാ നിർേദ്ദാ
ഷവാന്മാരായ ആ പുരുഷന്മാർ തങ്ങളുെട ഭാഗിേനയനു
യഥാകാലം ‘ചാ ’ എ േപരിടുകയും അന്ന ാശനമ
ടിയന്തിരം സാേഘാഷം െകേങ്കമമായി നട കയും ആ
കുട്ടിെയ യഥാേയാഗ്യം വളർത്തിേപ്പാരികയും െച .
അനന്തരം മാക്കം സവി ് ഒരു െപൺകുട്ടി കൂടിയു
ണ്ടായാൽ െകാള്ളാെമ ള്ള ആ ഹം മത്തിലധികം
വർദ്ധി കയാൽ അവളുെട സേഹാദരന്മാർ അതിനായി
സംഖ്യയില്ലാെത ധനവ്യയം െച ് അനവധി സൽക്കർ
മ്മങ്ങൾ നടത്തി. അെതാെക്കെക്കാ നാ ന്മാർ ്
അസൂയ തിദിനം വർദ്ധി െകാണ്ടിരു . എങ്കിലും
അവർ ് ഒ ം െചയ്യാനും െചയ്യിക്കാനും സാധിക്കായ്ക
യാൽ എല്ലാം സഹി ക തെന്ന െച .
ആെരല്ലാം എെന്തല്ലാം വിചാരിച്ചാലും എ മാ ം
അസൂയെപ്പട്ടാലും “സുലഭമേഹാ! ഗുണികൾ വാഞ്ചി
താർത്ഥം” എ ള്ളതിനു വ്യത്യാസം വരുന്നതല്ലേല്ലാ.
മാക്കം രണ്ടാമതും ഗർഭം ധരി കയും യഥാകാലം ഒരു
െപൺകുട്ടിെയ സവി കയും െച . അേപ്പാൾ നാ
ന്മാരുെട അസൂയ പരമകാഷ്ഠെയ ാപി . മാക്ക
ത്തിെന്റ സേഹാദരന്മാരുെട സേന്താഷവും അങ്ങെനത
െന്ന. അവർ തങ്ങളുെട ഭാഗിേനയി യഥാകാലം ‘ചീ
രു’ എ േപരിടുകയും േചാറൂണിനു െകേങ്കമമായി വട്ടം
കൂ കയും െച . അവർ ഭാഗിേനയെന്റ േചാറൂണടിയ
ന്തിരത്തിേനക്കാൾ ഇതു േകമമാക്കണെമ വിചാരി ്
അതിനു തക്കവണ്ണമാണു ഇതിനു വട്ടം കൂട്ടിയതു്. അവർ
ഉണ്ടാക്കിച്ച സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളും ആൺകുട്ടി ണ്ടാക്കി
ച്ചതിൽ വളെര അധികമായിരു .
േചാറൂണടിയന്തിരത്തിനു ക്ഷണിക്കെപ്പട്ടവരായി ം
അങ്ങെനയല്ലാെതയും അസംഖ്യമാളുകൾ ആ വീട്ടിൽ
വ കൂടുകയും മുഹൂർത്തസമയ
േചാറു െകാടു കെയ
ള്ള ിയ യഥാേയാഗ്യം നട കയും െച . പിെന്ന
സദ്യ ് ഇലവയ്ക്കാനുള്ള ആരംഭമായി.
ഇതിനിട ് നാ ന്മാർ പതിെനാ േപരും അസൂയ
സഹിക്കവയ്യാെതയായി ് ഒരു വിജനസ്ഥല ് കൂടിയി
രു ് ഒരാേലാചന നടത്തി.
ഒന്നാമത്തവൾ: ഇെതല്ലാം ക ം േക ം അറി
ം വ്യ
സനി െകാ ് ഇവിടിയിരി ന്നതിേനക്കാൾ
നല്ലതു് നമു ് വല്ല സ്ഥല ം േപായി മരി ക
തെന്നയാണു്.
രണ്ടാമത്തവൾ: നമ്മെളന്തിനാണു മരി ന്നതു്? നമു ്
ഈ സങ്കടെമാെക്ക ഉണ്ടാക്കിത്തീർ ന്നതു് മാ
ക്കെമാരുത്തിയാണു്. അതിനാൽ ഏതുവിധവും
അവെള െകാല്ലാൻ േനാ കയാണു് േവണ്ടതു്.
അവളുെട കഥ കഴിഞ്ഞാൽപ്പിെന്ന സകല കാര്യ
ങ്ങളും നമ്മൾ വിചാരി ന്നതുേപാെല ഇവിെട
നട ം. പിെന്ന നമു ് ഒരിക്കലും ഒ െകാ ം
വ്യസനിേക്കണ്ടതായി വരികയില്ല.
മൂന്നാമത്തവൾ: അെതാെക്ക ശരിതെന്ന. പേക്ഷ അവ
െളെക്കാല്ലാൻ കൗശലെമാ മില്ലേല്ലാ.
നാലാമത്തവൾ: കൗശലമില്ലായ്കെയാ
െക്കാരു നല്ല കൗശലം േതാ
യ്താൽ മതി.

മില്ല. എനി
്. അതു െച

അഞ്ചാമത്തവൾ: എന്നാൽ അെതന്താെണ
യൂ. േകൾക്കെട്ട.

കൂടി പറ

നാലാമത്തവൾ: അതു പറയാം. ന െട അടുക്കളക്കാ
രൻ ചാപ്പെന വിളി മാക്കത്തിനു േചാറു വിള
മ്പിെക്കാടു േമ്പാൾ അതിൽ വിഷം േചർ
െകാടുക്കണെമ സ്വകാര്യമായി പറ
ചട്ടം
െകട്ടണം. എെന്തങ്കിലും വിഷ വ്യം അവെന്റ
കയ്യിൽ െകാടുേത്ത കയും േവണം. എന്നാൽ
കാര്യം പ ം.
ആറാമത്തവൾ: ഇതു കാര്യം െകാള്ളാം. നല്ല കൗശ
ലമാണു്. പേക്ഷ അവനു വല്ലതും െകാടുക്കാെത
അവനങ്ങെന െച െമ േതാ ന്നില്ല.
എട്ടാമത്തവൾ: അതു ശരിയാണു്. അവനു വല്ലതും െകാ
ടുക്കണം.
ഒൻപതാമത്തവൾ: െകാടുക്കണം. െകാടുത്താെലന്താ
ണു്? നമു ് ഉപ വം തീരുമേല്ലാ.
പത്താമത്തവൾ: എെന്റ വീതത്തിനു നൂറു റുപ്പിക െകാ
ടുക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണു്. അങ്ങെന നമ്മെള
ല്ലാവരും െകാടുക്കണം. അേപ്പാൾ ആയിരത്തി
ഒരുനൂറു് ഉറുപ്പികയാകും. അ യും െകാടുത്താൽ
അവൻ നിശ്ചയമായി ം അങ്ങെന െച ം. ഇനി
വിഷം േവണമേല്ലാ, അതിെനന്താ കൗശലം?
പതിെനാന്നാമത്തവൾ: അതിെന റി നിങ്ങളാരും
വിചാരെപ്പേടണ്ട. എെന്റ ൈകവശം ഒരു ാവ
കമിരി
്. ആയിരം േപെരെക്കാല്ലാൻ
അതിൽ ഒരു തുള്ളി തെന്ന തിക േവണ്ട.
“എന്നാൽ അങ്ങെനതെന്ന” എ അവെരല്ലാവരും
കൂടി പറ
റ . പിെന്ന അവർ ചാപ്പെന വിളി ് സ്വ
കാര്യമായി ് ഇതു പറ
. അതുേക ചാപ്പൻ െചവി
െപാത്തിെക്കാ ് “അേയ്യാ! ശിവശിവ! മഹാപാപം.
ഇതു ഞാൻ ഒരിക്കലും െച കയില്ല. ആയിരെത്താരുനൂ
റല്ല, പതിനായിരമായാലും ഈ കാര്യം എന്നാൽ സാദ്ധ്യ
മല്ല” എ പറ
. അേപ്പാൾ ആ ീകൾ “എന്നാൽ
അതുേവണ്ട. ഈ വിഷ വ്യം േചർ
ഞങ്ങൾ ് േചാ
റുവിളമ്പിത്തന്നാലും മതി. അതിനു നിനെക്കന്താ വിഷ
മം? ഇതു ഞങ്ങൾ തെന്ന പറഞ്ഞിട്ടാണേല്ലാ. എന്നാൽ
അതിെന റി ് േചാദ്യമുണ്ടാകുേമ്പാൾ വിഷം മാക്കം
ത ഞങ്ങൾ തരുവിച്ചതാെണ പറേഞ്ഞക്കണം.
നീ അതുമാ ം െചയ്താൽ മതി. നിന തരാെമ പറ
ഞ്ഞി ള്ള സംഖ്യ ഞങ്ങൾ തരികയും െചയ്യാം” എ
പറ
. അതിനും ചാപ്പനു നല്ല സമ്മതമില്ലായിരു .
എങ്കിലും ആ ീകളുെട നിർബ്ബന്ധം നിമിത്തം ഒടുക്കം
അങ്ങെന െചയ്യാെമ സമ്മതി ് അവൻ േപായി.
അേപ്പാേഴ ം അവിെട സദ്യയുെട തിടുക്കമായിക്ക
ഴി
. ഈ പതിെനാ
ീകൾ േത്യകെമാരു സ്ഥ
ലത്താണ് ഉണ്ണാനിരുന്നതു്. വിള കാർ ഓേരാ പദാർ
ത്ഥങ്ങൾ മുറ വിളമ്പിവന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഇവർ ം വി
ളമ്പി. ഉടെന ചാപ്പൻ ഇവർ േചാറും െകാ വ
വിളമ്പി. അേപ്പാൾ അവരിൽ ഒരു ീ (ഒ ം അറിഞ്ഞി
ട്ടില്ലാത്ത ഭാവത്തിൽ) േചാറു െതാ േനാക്കീ ് “അേയ്യാ
ഈ േചാെറന്താണ് ഇങ്ങെനയിരി ന്നതു്? ഇതിൽ വി
ഷം േചർന്നി െണ്ട േതാ
വേല്ലാ” എ പറ
.
അേപ്പാൾ േശഷമുള്ളവരും േചാറു െതാ േനാക്കീ ് “ശരി
യാണു് ഈ േചാറു വിഷം േചർന്നതുതെന്ന, സേന്ദഹമി
ല്ല” എ പറ
. പിെന്ന അവർ “ചാപ്പനിതാ ആെള
െക്കാല്ലാൻ േചാറു് വിഷം േചർ
വിളമ്പിയിരി
”
എ പറ
ബഹളം കൂട്ടി. അതുേക ് അവരുെട ഭർ
ത്താക്കന്മാർ അവിെടെയത്തി ചില പരിേശാധനകൾ
കഴിച്ചേപ്പാൾ ആ േചാറു വിഷം േചർന്നതുതെന്നെയ
േബാധെപ്പടുകയാൽ അവർ ചാപ്പെന വിളി േചാദ്യം
തുടങ്ങി. ചാപ്പൻ ഒ ം മിണ്ടാെത നി കയാൽ അവർ
അവെനപ്പിടി
ഹരി തുടങ്ങി. ത െകാ േവദന
സഹിക്കവയ്യാെതയായേപ്പാൾ ചാപ്പൻ, “ഈ വിഷം
േജ്യഷ്ഠത്തിയമ്മമാർ േചാറ്റിൽ േചർ
െകാടുക്കണ
െമ പറ
െചറിയമ്മ (വടേക്ക മലയാളത്തിലുള്ള
മാന്യകുടുംബങ്ങളിെല ീകെള ഭൃത്യന്മാർ ‘െചറിയമ്മ’
എേന്നാ ‘കുഞ്ഞിയമ്മ’ എേന്നാ ആണു് പറയുക പതി
വു് ) തന്നതാണു്. അതുെകാ ഞാൻ ഇങ്ങെന െകാടു
ത്തതാണു് ” എ ് ഉച്ചത്തിൽ നിലവിളി െകാ വി
ളി പറ
. ജനങ്ങൾ ഇതുേക ് അ തെപ്പടുകയും
വ്യസനി കയും െച . “മാക്കം ഇങ്ങെന െച േമാ?”
എ ചിലരും “ഓേഹാ അവൾ ഇതും ഇതില റവും
െച ം” എ ് മ ചിലരും “അംഗനാജനേത്താളം ദുർ
ബുദ്ധി മറ്റാർ
” എ േവെറ ചിലരും ഓേരാരുത്തർ
ഓേരാവിധം പറ
തുടങ്ങി. ഇെതാെക്ക േകട്ടേപ്പാൾ
മാക്കത്തിനു വ്യസനം ദുസ്സഹമായിത്തീർ . “സത്യസ്വ
രൂപനായ ഈശ്വരനു പരമാർത്ഥമറിയാമേല്ലാ. സർവ്വ
സാക്ഷിയായ സകേലശ്വരൻ തെന്ന ഇതിനു സമാധാന
മുണ്ടാക്കിെക്കാ ം” എ ് അവൾ ആദ്യം വിചാരി .
പിെന്ന “ഇവിെട ഞാെനാ ം മിണ്ടാെതയിരുന്നാൽ
ജനങ്ങൾ ് െതറ്റിദ്ധാരണയുണ്ടാകും. അതുെകാ ്
എെന്റ പരമാർത്ഥം ഞാൻ തെന്ന പറയുകയാണു് ഇവി
െട േവണ്ടതു് ” എ രണ്ടാമതു തീർച്ചെപ്പടുത്തിെക്കാ
മാക്കം തെന്റ ര കുട്ടികേളാടുകൂടി ഇറങ്ങിെച്ച ്
ആ ജന ട്ടത്തിൽ നി െകാ ് “ഈ സംഗതിയിൽ
ഞാൻ യാെതാ ം അറിഞ്ഞിട്ടിെല്ല ള്ള പരമാർത്ഥം
സത്യസ്വരൂപിണിയായ േലാകമലയാർകാവിലമ്മയ്ക്കറി
യാം. ഇതിൽ സ്വൽപെമങ്കിലും വല്ലതും ഞാനറിഞ്ഞി
െണ്ടങ്കിൽ ഇേപ്പാൾ എെന്റയും ഈ ഓമന ട്ടികളുെടയും
തല െപാട്ടിെത്തറിക്കെട്ട. അെല്ലങ്കിൽ ഇതു െചയ്തവർ ്
അതിെന്റ ഫലം ആ സർേവ്വശ്വരി കാണി ് െകാടുക്കെട്ട”
എ ് ഉച്ചത്തിൽ വിളി പറ
. ഈ സമയം ചാപ്പൻ
ഒരു ാന്തെനേപ്പാെല തുള്ളിച്ചാടി ആ സ്ഥല
െച ്
“ഇതു സത്യം, ഇതു സത്യം, ഞാൻ കള്ളം െച . ഞാൻ
കള്ളം െച . ഞാൻ വ്യാജം പറ
. ഞാൻ വ്യാജം
പറ
. അേയ്യാ! എനി േപടിയാവുേന്ന. ഇതാ, ദം
ങ്ങളും കടി ക കളുമുരുട്ടി ഒരു ഭയങ്കരസ്വരൂപം എെന്റ
േനെര വരു . ഞാനിേപ്പാൾ ചാവും, ഇേപ്പാൾ ചാവും”
എ ് ഉച്ചത്തിൽ വിളി പറ
െകാ ് അവിെട വീ
ണു. ഉടെന അവൻ രക്തം വമി മരി കയും െച .
ഇെതല്ലാം ക ം േക ം ഭയാ തപാരവശ്യേത്താടുകൂ
ടി ജനങ്ങെളല്ലാവരും പിരി
േപായി. അേപ്പാൾ ആ
േചട്ടകളായ േചട്ടത്തിയമ്മമാർ ഏറ്റവും ഭയവിഹ്വലകളാ
യിത്തീർ . എങ്കിലും ചാപ്പൻ തങ്ങൾ െചയ്തെതാ ം
വിളി പറഞ്ഞില്ലേല്ലാ. അതു ഭാഗ്യം എ വിചാരി ്
അവർ സമാധാനെപ്പ . പിെന്നയും വിഷണ്ണയായിത്ത
െന്ന ഇരുന്ന മാക്കെത്ത രാമൻനമ്പ്യാരും പുരാണിയും
കൂടി സാന്ത്വേനാക്തികൾെകാ സമാധാനെപ്പടു ക
യും െച .
അനന്തരം ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞതിെന്റ
േശഷം, ഒരു ദിവസം, മു ് ആട്ടാൻ െകാടുത്തിരുന്ന
എള്ളാട്ടിയ എണ്ണയും െകാ ് ഒരു വാണിയൻ കടാേങ്കാ
െചന്നിരു . ആ സമയം ആ തറവാട്ടിെല പുരുഷന്മാർ
പ
േപരും നായാട്ടിനും അവരുെട ഭാര്യമാരിൽ പു
രാണി എേന്താ ഗൃഹേജാലി ം, േശഷം പതിെനാ
േപരും കുളിക്കാനും മാക്കത്തിെന്റ ഭർത്താവു കൃഷിസ്ഥല
േത്ത ം േപായിരി കയായിരു . മാക്കം ഋതുവായി
രി കയുമായിരു . അതിനാൽ മാക്കം വാണിയേനാടു്
“എണ്ണ അളെന്നടു ന്നതിനും നിന ് ആ കൂലി തരുന്ന
തിനും ഇേപ്പാൾ സൗകര്യമില്ല. ഞാൻ തീണ്ടാരിയായി
രി കയാണു്. അതുെകാ നാെള വന്നാൽ എണ്ണ അള
െന്നടു കയും നിന കൂലിതരികയും െചയ്യാം. എണ്ണ
ആ പാ ത്തിൽത്തെന്ന ഇവിെടയിരിക്കെട്ട. നീ പുറ ്
ആ വരാന്തയിൽ നി െകാ ് എണ്ണപ്പാ ം അകേത്ത
് െവച്ചി ് ഇേപ്പാൾ േപാവുക” എ പറ
. അവൻ
അ കാരം വരാന്തയിൽ നി െകാ ് എണ്ണപ്പാ ം
അകേത്ത െവച്ചി ് മുറ്റേത്തക്കിറങ്ങി. കുളിക്കാൻ േപാ
യിരുന്ന നാ ന്മാർ കുളികഴി
് മടങ്ങിവ ് വരാ
ന്തയിേല കയറുകയും വാണിയൻ മുറ്റേത്തയ്ക്കിറ ക
യും െചയ്തതു് ഒേര സമയത്തായിരു . വാണിയൻ ഇറ
ങ്ങിേപ്പാകുന്നതു കണ്ടി ് ആ ീകൾ മാക്കെത്ത വളെര
ശകാരി : “എടീ കുലേട! നിെന്റ കള്ളത്തരെമാെക്ക
ഞങ്ങളറി
. നിന ഒരു ഭർത്താവുണ്ടേല്ലാ. പിെന്ന
ഈ വാണിയനും കൂടി േവണേമാ? തീണ്ടലും തീണ്ടാരി
യും വർജ്ജിക്കാത്ത നിന ് രാവും പകലും ഒ േപാ
െലയായതു് അ തമല്ല. നീ ഈ മാന്യതറവാേട്ട ം
കളങ്കമുണ്ടാക്കാനായി ജനിച്ചവളാണു്. നിെന്റ സേഹാ
ദരന്മാർ വരെട്ട. നിെന്റ ഈ ദു ത്യങ്ങെള നിർത്താൻ
അവർ വിചാരിച്ചാൽ കഴിയുേമാ എ ഞങ്ങൾക്കറിയ
ണം. തറവാടുകളിലുള്ള ീകൾ ഇങ്ങെന തുടങ്ങിയാൽ
കുടുംബം മുടി
േപാകുമേല്ലാ. ഈ പുംശ്ചലി സേഹാദര
ന്മാർ ം നല്ല വരുമാനമാണുണ്ടാക്കിെവ ന്നതു്, ഇവൾ
ഇങ്ങെന തുടങ്ങിയാൽ അവർ പുറത്തിറങ്ങി നട ന്ന
െതങ്ങെനയാണു്? അവർ ് അന്യന്മാരുെട മുഖ
േനാക്കാൻ നാണമാകുമേല്ലാ?” എ ം മ ം പറഞ്ഞാണു്
അവർ മാക്കെത്തശ്ശകാരിച്ചതു്. ഇതുേക ് പുരാണി അവി
െടെയത്തി െചവികൾ െപാത്തിെക്കാ ്, “അേയ്യാ, ശി
വശിവ! ഇതു മഹാ പാപമാണു് നിഷ്ക്കളങ്കയായ ഈ പതി
താരത്നെത്ത റി ് ഇങ്ങെന പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുെട
നാവു പുഴു ം. സർവ്വസാക്ഷിയായി ് ഒരീശ്വരനുെണ്ട
നിങ്ങൾ വിചാരിക്കാത്തതു കഷ്ടമാണു് ” എ പറ
. അതുേക ് ആ േചട്ടത്തിയമ്മമാർ പുരാണിേയയും
ഒ വളെര ശകാരി . അേപ്പാൾ മാക്കം പുരാണിേയാടാ
യി പറ
: “േജ്യഷ്ഠത്തിയമ്മ മിണ്ടാെതയിരിക്കണം.
അവർ എെന്തങ്കിലും പറ
െകാള്ളെട്ട. എനി ് അതു
െകാ ് ഒരു േദാഷവുമുണ്ടാവുകയില്ല. േലാകമലയാർ
കാവിൽ ഭഗവതി തെന്ന ഇതിെനാെക്ക ഉത്തരം പറ
െകാ ം.” ഇതുേക ് പുരാണി അടുക്കളയിേല ം
മറ്റവർ അവരുെട ഇരിപ്പിടങ്ങളിേല ം േപായി.
പിെന്ന ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ മാ
ക്കത്തിെന്റ സേഹാദരന്മാർ നായാ കഴി
് മടങ്ങിവ
. അ രാ ിയിൽത്തെന്ന അവരിൽ പതിെനാ
േപെരയും അവരുെട ഭാര്യമാർ തലയിണമ ം ജപി
മയക്കി. മാക്കം പുംശ്ചലിയും ദു ത്യം െച ന്നവളുമാ
െണ ദൃഢമായി വിശ്വസിപ്പി . മാക്കം സദ്വൃത്തയും
പതി തയുമാെണ ള്ള വിശ്വാസവും അവെള റി ്
വളെര വാത്സല്യവും േസ്നഹവുമുണ്ടായിരുന്ന ആ സേഹാ
ദരന്മാരുെട മന മയങ്ങി. ഇ കാരമുള്ള െതറ്റിദ്ധാര
ണയുണ്ടാകണെമങ്കിൽ ആ നാ ന്മാരുെട തലയിണമ
ത്തിെന്റ ശക്തി എ മാ മുണ്ടായിരിക്കണം? ഭാര്യ
മാരുെട മ ജപം കഴിഞ്ഞേപ്പാേഴ ം ആ പുരുഷന്മാർ
പതിെനാ േപരും തങ്ങളുെട സേഹാദരി േകവലം കു
ലടയും ദുർവൃത്തയുമാെണ വിശ്വസി കയും ഇവൾ
ജീവിച്ചിരി ന്നതു തങ്ങൾ ം തങ്ങളുെട തറവാേട്ട ം
ദുഷ്കീർത്തികരമാെണ ം ഏതുവിധവും അവളുെട കഥ
കഴിക്കണെമ ം തീർച്ചയാ കയും അതിെനാരു കൗ
ശലം അവർ പതിെനാ േപരും കൂടി ആേലാചി നി
ശ്ചയി കയും െച .
പിേറ്റദിവസം കാലേത്ത ആ പതിെനാ സേഹാദ
രന്മാരും കൂടി മാക്കെത്ത വിളി ്, “ഇ േലാകമലയാർ
കാവിൽ ‘നിറമാല’ എന്ന ആേഘാഷമുണ്ടേല്ലാ. അതു
ത രാൻ നട ന്നതാകെകാ വളെര േകമമായിരി
ം. നിന ് അതുകാണാൻ േപാേകണ്ടേയാ? വീട്ടിൽ
നി പുറത്തിറങ്ങാെത ഇവിെടത്തെന്നയിരുന്നിട്ടാണു്
നിെന്റ മനസ്സിനു് ഉേന്മഷവും േദഹത്തിനു സുഖവുമില്ലാ
െതയിരി ന്നതു്. അതിനാൽ നീ കുേറെശ്ശ പുറത്തിറ
ങ്ങി സഞ്ചരി കയും േവണം. ഈ കുട്ടികേളയും െകാ
കാവിൽേപ്പായി േദവിെയ വന്ദി ന്നതു നമു ം
ന െട സന്താനങ്ങൾ ം തറവാേട്ട ം േ യ രമാ
യി ള്ളതാണേല്ലാ. േദവിെയ വന്ദി ന്നതിനു ഇ യും
മുഖ്യമായി േവെറ ഒരു ദിവസമില്ല. ഈ ആേഘാഷം
കാണാൻ േപായാൽെക്കാള്ളാെമ നീ പലേപ്പാഴും പറ
ഞ്ഞി ള്ളതുമാണേല്ലാ. ഈ ആേഘാഷം െകാല്ലേന്താ
റുമുള്ളതാെണങ്കിലും ഇെക്കാല്ലം പതിവിൽ കൂടുതലായി
ചില വിേശഷങ്ങൾ കൂടിയുെണ്ട േക . ആെട്ട, േവ
ഗം തയ്യാറാവുക, ഒ ം താമസിേക്കണ്ട. വഴി നാല
നാഴികയുണ്ടേല്ലാ. ഈ കുട്ടികേളയും െകാ നടെന്ന
ത്തണമെല്ലാ. െതാഴാനായി ് േപാകുേമ്പാൾ വാഹന
ങ്ങളുപേയാഗി ന്നതു യുക്തമല്ല. ഞങ്ങളും നടന്നാണു്
േപാകുന്നതു്. എല്ലാവർ ം ഒരുമി തെന്ന േപാകണം.
നിെന്റ ഭർത്താവു് കൂെടയില്ലാത്ത സ്ഥിതി ഞങ്ങൾ
കൂെടയില്ലാെത നീ തനി േപാവുകയില്ലേല്ലാ. അങ്ങെന
േപാകുന്നതു ശരിയുമല്ലേല്ലാ” എ പറ
.
ഇതു േകട്ടി ് മാക്കം, ‘ഇതിനുമു പലേപ്പാഴും നിറ
മാലാേഘാഷം കാണാൻ േപാകാനായി ഞാൻ ആവ
ശ്യെപ്പട്ടി
്. അെന്നാരിക്കലും അനുവദിക്കാത്ത ഇവർ
ഇേപ്പാൾ ഇതിനു നിർബന്ധി കയും േസ്നഹഭാവത്തിൽ
ഉപേദശി കയും െച ന്നതുവിചാരിച്ചാൽത്തെന്ന
ഇതിെലേന്താ ചതിയുെണ്ട തീർച്ചയാക്കാം. ഇതിൽ
സംശയിക്കാെനാ മില്ല. ഇവർ എെന്ന െകാല്ലാനാ
യി തെന്നയാണു് െകാ േപാകാനുത്സാഹി ന്നതു്.
അങ്ങെനയാവെട്ട. ഈ ദുഷ്ടജനങ്ങളുെട കൂട്ടത്തിൽ
ജീവിച്ചിരി ന്നതിേനക്കാൾ നല്ലതു മരി കതെന്നയാ
ണു്. ഈ അവസാനകാല ് എെന്റ ാണനാഥെന
ഒ കണ്ടി ് േപാകാൻ നിവൃത്തിയില്ലാെത വന്നതും
ഭാഗ്യേദാഷം തെന്ന. ഞാൻ േപായതായി േകൾ
േമ്പാൾ അേദ്ദഹം എെന്ന അനുഗമി െമ ള്ളതു
തീർച്ചയാണു്. അേദ്ദഹെത്ത അേപ്പാൾ ക െകാള്ളാം.
ഇേപ്പാൾ അതിനായി ് താമസി ന്നില്ല. ഈ ദുഷ്ട
ന്മാരുെട ആ ഹം േവഗത്തിൽ സാധിക്കെട്ട’ എ
വിചാരിച്ചി റച്ചി ് ക്ഷണത്തിൽേപ്പായി കുളി വ
പതിവുേപാെല ഭഗവതിെയ ധ്യാനി മന െകാ
പൂജി
തിച്ചി ധവളഭസ്മവും നിർമ്മലവ വും ധരി .
പിെന്ന മാക്കം അവിെട തെന്റ വകയായി ണ്ടായിരുന്ന
െപാ ം പണവും െപട്ടികളും മാണങ്ങളും പണ്ടങ്ങളും
വ ങ്ങളുെമല്ലാം തീയിലി ചു ഭസ്മമാക്കി. ഒരു വ വും
ഒരു മുലക്കച്ചയും അവൾ ധരിച്ചിരു . അവ ര മല്ലാെത
േവെറ യാെതാ ം അവൾ എടുത്തില്ല. മാക്കം തെന്റ
കുട്ടികേളാടുകൂടി പുറെപ്പട്ടേപ്പാൾ നാ ന്മാർ പ
േപരും ഒരുേപാെല അ ക്കൾ െപാഴി . പുരാണി
സന്താപം െകാ ം മറ്റവർ സേന്താഷം െകാ മാ
യിരു എ മാ േമ േഭദമുണ്ടായിരു
. മാക്കം
തിരി
് േനാക്കി. ആ നാ ന്മാരുെട ഭാവപ്പകർച്ച
ക
െനടുവീർപ്പി െകാ
തെന്റ കുട്ടികേളാടുകൂടി
നട . പതിെനാ സേഹാദരന്മാരും അവേളാടുകൂടി
ത്തെന്ന േപായി.
അങ്ങെന ര മൂ നാഴിക ദൂരം േപായേപ്പാൾ മാ
ക്കം വല്ലാെത ക്ഷീണി . അവൾ ് കുട്ടികെളയും െകാ
സേഹാദരന്മാേരാെടാപ്പം നടെന്ന വാൻ വയ്യാെത
യായി. അേപ്പാൾ സേഹാദരന്മാർ മാക്കേത്താടു് േസ്നഹ
ഭാവേത്താടുകൂടി “നീ വല്ലാെത ക്ഷീണി െവ േതാ
വേല്ലാ. ഇനി ഇവിെടയിരു സ്വൽപം വി മിച്ചി
േപായാൽ മതി” എ പറ
. അവിടം മനുഷ്യവാസ
മില്ലാത്ത ഒരു വന േദശമായിരു . ആ ഭയങ്കരവനം
കണ്ടേപ്പാൾ മാക്കം “ഇവിെട െവച്ചായിരി േമാ ഇവർ
എെന്റ കഥ കഴിക്കാൻ നിശ്ചയിച്ചിരി ന്നതു?” “എന്നാ
ലങ്ങെനയാവെട്ട” എ വിചാരി ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവ
തിെയ ധ്യാനി െകാ ൈധര്യസേമതം ഒരു മരത്തണ
ലിൽെച്ച തെന്റ കുട്ടികെള അടുക്കലിരുത്തിെക്കാ ്
അവിെടയിരു . അവളുെട സേഹാദരന്മാർ അവിെട
െയാെക്ക ചുറ്റിനട സ്ഥലപരിേശാധനെചയ്തേപ്പാൾ
സമീപ തെന്ന ഏറ്റവും കു ള്ളതായി ് ഒരു കിണർ
കെണ്ടത്തി. അേപ്പാൾ അവരിെലാരാൾ ആ കിണറ്റിൽ
േനാക്കീ ് “അേഹാ! ഇതു് അത്യ തം തെന്ന. ഈ
കിണറ്റിലിതാ നക്ഷ ങ്ങൾ കാണു ” എ പറ
.
പിെന്ന മെറ്റാരാൾ േനാക്കീ ് “ശരി തെന്ന ഈ പകൽ
സമയ
നക്ഷ ം ഇവിെടയല്ലാെത ഭൂതലത്തിൽ മെറ്റ
ം കാണുെമ േതാ ന്നില്ല” എ പറ
. ഇങ്ങ
െന അവർ പതിെനാ േപരും ആ കിണറ്റിൽ നക്ഷ
ങ്ങളുള്ളതായി പറയുകയും അതു െച കാണാനായി
മാക്കേത്താടു് നിർബ്ബന്ധി കയും െച . മാക്കത്തിനു
ഇതു കാണാനാ ഹമിെല്ല പറഞ്ഞി ് അവർ വീ ം
നിർബ്ബന്ധി . ഒടുക്കം ആ സാധ്വി “വരുന്നെതാെക്ക വര
െട്ട” എ ൈധര്യസേമതം നിശ്ചയിച്ചി ഭഗവതിെയ
മനസ്സിൽ സുദൃഢം ധ്യാനി െകാ മന്ദം മന്ദം െച
കിണറ്റിൽ കുനി
േനാക്കി. ആ സമയം ആ പതിെനാ
ദുഷ്ടന്മാരിൽ ഒരാൾ മുേമ്പ തെന്ന അരയിൽ ഒളി ക
രുതിസൂക്ഷി െവച്ചിരുന്ന ആയുധെമടു . ശിവ ശിവ!
േശഷം ചിന്ത്യം. ആ കുട്ടികളുെട കഥയും അങ്ങെന
തെന്ന …
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തങ്ങളുെട സേഹാദരിയും അവളുെട കുട്ടികളും നി
മിത്തം േമലാൽ തങ്ങൾ ം തങ്ങളുെട തറവാേട്ട ം
യാെതാരു കുറച്ചിലുമുണ്ടാവുകയിെല്ലന്ന കൃതാർത്ഥതേയാ
ടുകൂടി ആ മനുഷ്യാധമന്മാർ അവരുെട ഗൃഹത്തിേല
മടങ്ങിേപ്പാ . അവർ ഗൃഹത്തിെലത്തിയേപ്പാൾ അവി
െടക്കണ്ട കാ അ തകരവും ഭയങ്കരവുമായിരു . മാ
ക്കം അവിെട “നാെല തൃൈക്കകളിലുജ്ജ്വലി ം ശൂലാ
ദിനാനായുധഭാസമാന” യായി തീക്കട്ടേപാെല ജ്വലി
ന്ന ക കളും ച േലഖകൾ േപാെല വളഞ്ഞ ദം ക
ളുംെകാ ഭയങ്കരമായ മുഖേത്താടുകൂടി രക്താംബരവും
മുണ്ഡമാലകളുമണി
നൃത്തം െച ന്നതായി ം അവളു
െട ര ് കുട്ടികളും കളി െകാ ം പുരാണി ഭർ സേമ
തയായി വന്ദി െകാ ് സമീപ ് നിൽ ന്നതായി ം
ആ പുരുഷന്മാരുെട ഭാര്യമാർ പതിെനാ േപരും രക്തം
ഛർദ്ദി മരി കിട ന്നതുമായിട്ടാണു് അവർ കണ്ടതു്.
അേപ്പാൾ അവർ ് തങ്ങളാൽ വധിക്കെപ്പട്ട മാക്കം േദ
വീസാരൂപ്യെത്തയും േദവീസാമീപ്യെത്തയും ാപി
കയാണു െചയ്തെത ം അവർ മരി എ തങ്ങൾ
േതാന്നിയതു േദവിയുെട മായ െകാ മാ മാെണ ം
മനസ്സിലായി. അവർ മാക്കത്തിെന്റ പാദത്തിങ്കൽ വീണു
ക്ഷമായാചനം െചയ്യാെമ വിചാരി േവാ എേന്താ?
ഏെതങ്കിലും അതിെനാന്നിനും ഇടയാകാെത ആ പതി
െനാ പുരുഷന്മാരും രക്തം വമി െകാ െപെട്ട ്
അവിെട വീണു മരി . മാക്കത്തിെന്റ ഭർത്താവു് ഈ വർ
ത്തമാനം േകട്ട ക്ഷണത്തിൽ ആത്മഹത്യ െച തെന്റ
ഭാര്യെയ അനുഗമി . പിെന്ന അവിെട രാമൻ നമ്പ്യാ
രും പുരാണിയും മാ ം േശഷി . അവർ ഭഗവതിെയ
ഭക്തിപൂർവ്വം േസവി െകാ ം സന്താനസമ്പൽസമൃദ്ധി
േയാടുകൂടിയും സസുഖം വളെരക്കാലം ജീവിച്ചിരു . ആ
ദമ്പതിമാരുെട സന്താനപരമ്പരയിലുൾെപ്പട്ട ചില വീ
കാർ ഇേപ്പാഴും കടത്തനാ ണ്ടേ .
അെതങ്ങെനയുമാവെട്ട. ‘കടാേങ്കാ മാക്കം’ േമൽപറ
ഞ്ഞ കാരം ‘മാക്കം ഭഗവതി’ യായിത്തീർ എ ള്ള
സംഗതി ആ ദി കാർ ഇേപ്പാഴും പൂർണ്ണമായി വിശ്വ
സി കയും ആ േദവിെയ ഭക്തിപൂർവ്വം േസവി കയും
െച േപാരു
്. മാക്കം ഭഗവതിയുെട കഥ പണ്ടാ
േരാ ഒരുമാതിരി പാട്ടായി ണ്ടാക്കിയതു് ആ ദി കളിൽ
ഇേപ്പാഴും നട
്. ഇതിനു ‘മാക്കം േതാറ്റം’ എന്നാണു
േപരു പറ
വരുന്നതു്. ഈ പാട്ടിനു കവിതാഗുണേമാ
ശബ്ദഭംഗിേയാ വൃത്തനിയമേമാ ഒ മിെല്ലങ്കിലും ആ േദ
വി ് ഇതു് സേന്താഷകരമാണു്. േദവീ സാദത്തിനാ
യി ം സന്തത്യർത്ഥമായി ം ഇതു് ആ ദി കാർ ചില ജാ
തിക്കാെരെക്കാ ് ഇേപ്പാഴും പാടിക്കാറു ്. ഇതു കൂടാ
െത ‘മാക്കം തിറ’ എെന്നാരു കളിയും ആ ദിക്കിൽ നട
്. അതും സന്തത്യർത്ഥമായി ം േദവീ സാദത്തിനാ
യി ം പലരും കളിപ്പി
്. ഇതും മാക്കം ഭഗവതി
് വളെര സേന്താഷകരമായി ള്ളതാണു്. സന്തതിയി
ല്ലാെതയിരുന്നി ് ‘മാക്കം തിറ’ കളിപ്പി കയും ‘മാക്കം
േതാറ്റം’ പാടിക്കയും െചയ്തി ് സന്തതിയുണ്ടായ തറവാടു
കൾ കടത്തനാ വളെരയു ്. ഇേപ്പാഴും പലരും അഭീ
ഷ്ടസിദ്ധിക്കായി ഈ വഴിപാടുകൾ നടത്തി
്.
മാക്കത്തിെന്റ തലെവട്ടിയിട്ടതായി പറഞ്ഞിരി ന്ന
കിണർ ഇേപ്പാഴുമവിെട കാൺമാനു ്. ആ കിണറിനു്
ഇേപ്പാഴും ‘മാക്കം കിണർ’ എന്നാണു േപരു പറ
വ
രുന്നതു്. ഒരീഴവൻ ആ കിണറ്റിൽ േനാക്കീ ചാമുണ്ഡി
അവെന്റ നാവു പിടി വലിച്ചറു
േചാര കുടിച്ചതാ
യി ഒൈരതിഹ്യമു ്. അതിനാൽ േപടിച്ചി ് ഇേപ്പാഴും
ആരും ആ കിണറ്റിൽ േനാക്കാറില്ല. മാക്കം ഭഗവതിയു
െട കഥ വാസ്തവത്തിലുണ്ടായതാെണന്നതിേല ് ഇതില
ധികം ലക്ഷ്യങ്ങൾ േവണെമന്നില്ലേല്ലാ.
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ഒരു യൂേറാപ്യെന്റ സ്വാമിഭക്തി
െകാല്ലം 986–ആമാ ് ബാലരാമവർമ്മ മഹാരാജാവു്
നാടുനീങ്ങിയേപ്പാൾ തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജവംശ
ത്തിൽ ആൺവഴിത്ത രാക്കന്മാരാരുമില്ലാെതയിരുന്ന
തിനാൽ ിട്ടീഷു ഗവർേമ്മണ്ടിെന്റ അനുവാദ കാരം
അ
െപൺവഴിത്ത രാക്കന്മാരിൽ മൂപ്പായിരുന്ന
ലക്ഷ്മീമഹാരാജ്ഞിയായിരു വേല്ലാ അക്കാലം മുതൽ
രാജ്യഭരണം െചയ്തിരുന്നതു്.
അങ്ങെനയിരുന്ന കാല
ിട്ടീഷു ഗവർേമ്മ ്
ഒരു നിശ്ചയം െച . രാജകുടുംബങ്ങളിൽ പുരുഷസ
ന്താനമില്ലാത്ത ഏതേദ്ദശ്യരാജ്യങ്ങളിെലല്ലാം ിട്ടീഷ്
ഗവർേമ്മണ്ടിെന്റ ഓേരാ തിനിധികെള നിയമി രാ
ജ്യഭരണം നടത്തി കയും പുരുഷന്മാരുണ്ടായി ായ
പൂർത്തിയാകുേമ്പാൾ ഭരണാധികാരം അവർ വി
െകാടു കയും െചയ്യണെമന്നായിരു ആ നിശ്ചയം.
ഈ വിവരം
ിട്ടീഷു ഗവർേമ്മ ് ഏതേദ്ദശ്യരാജ്യ
ങ്ങളിെലല്ലാം ദിവാൻജിമാരുെട േപർ ് എഴുതിയയ ്
അറിയി കയും രാജകുടുംബത്തിൽ പുരുഷസന്താനമു
േണ്ടാ ഇല്ലേയാ എ ള്ള വിവരം അറിയിക്കണെമ ്
ആവശ്യെപ്പടുകയും െച . അക്കാല
തിരുവിതാംകൂ
റിൽ ദിവാൻജിയായിരുന്നതു് ിട്ടീഷ് റസിഡ ം കൂടി
യായിരുന്ന മിസ്റ്റർ മൺേറാസാ ് ആയിരു . അേദ്ദഹം
ിട്ടിഷ്ഗവൺേമ്മ ് എഴുതിേച്ചാദിച്ചതിനു് തൽക്കാ
ലം മറുപടിെയാ മയച്ചില്ല. അ ലക്ഷ്മീമഹാരാജ്ഞി
തിരുവയർ വാണിരി ക (ഗർഭം ധരിച്ചിരി ക) യാ
യിരു . തിരുവയെറാഴി
് ( സവി ് ) ഉണ്ടാകുന്ന
തു പുരുഷസന്താനേമാ ീസന്താനേമാ എന്നറിഞ്ഞി
മറുപടി അയയ്ക്കാെമ വിചാരിച്ചാണു് അേദ്ദഹം സ്വൽ
പെമാന്നമാന്തിച്ചതു്. ആ അമാന്തം ിട്ടിഷ് ഗവർേമ്മ
ണ്ടിനു് ഒ ം രസിച്ചില്ല. അതിനാൽ ആ ഗവർേമ്മന്റിൽ
നി തിരുവിതാംകൂർ ദിവാെന്റ േപർ വീ ം എഴു
തിയയ . ആ എഴുത്തിൽ ഏറ്റവും ഊർജ്ജിതേത്താടും
കണിശമായും എഴു
കി ന്ന ദിവസം തെന്ന മറുപടി
അയയ്ക്കണെമ ം പറഞ്ഞിരു . ആ എഴു
കിട്ടിയ
േപ്പാൾ സാ ിനു പരി മമായി. അേദ്ദഹം ഒരു ിട്ടിഷ്
ജയും ിട്ടിഷ് ഗവർെമ്മണ്ടിെന്റ ശമ്പളക്കാരനുമായി
രു വേല്ലാ. മഹാരാജ്ഞി ് അേപ്പാൾ ഗർഭം പ
മാസമായിരു . രേണ്ടാ നാേലാ ദിവസം കൂടി താമസി
ച്ചാൽ അവതരി ന്ന ജ പുരുഷേനാ ീേയാ എന്നറി
ഞ്ഞി മറുപടി അയയ്ക്കാമായിരു എ സാ ിനു േതാ
ന്നി. എങ്കിലും അതിനു നിവൃത്തിയില്ലാെത വരികയാൽ
അേദ്ദഹം ീപത്മനാഭസ്വാമി േക്ഷ ത്തിെന്റ കിഴേക്ക
േഗാപുരത്തിനു പുറ
െച പടിഞ്ഞാ തിരി
നി
െതാഴുതുെകാ ്, “അല്ലേയാ പത്മനാഭാ! നീയിവിെട
കിട
െണ്ടന്നാണേല്ലാ എല്ലാവരും പറയുന്നതു്. മഹാ
രാജവംശെത്ത രക്ഷിക്കാനുള്ള ചുമതല നിനക്കാണേല്ലാ.
ഈ രാജ്യം നിെന്റ വകയുമാണേല്ലാ. ഇതിെന്റ ഭരണം
അന്യന്മാരുെട ൈകവശമായാൽ പിെന്നയതു വീെണ്ടടു
ക്കാൻ അ െയളുപ്പം സാധിക്കില്ല. അതിനാൽ ഇതാ
ഞാൻ ഈ മഹാരാജവംശത്തിൽ പുരുഷസന്താനമുെണ്ട
തെന്ന മറുപടി അയയ്ക്കാൻ േപാകു . എെന്റ മറുപടി
വ്യാജമാെണ വന്നാൽ ിട്ടിഷ് ഗവർെമ്മ ് എെന്ന
െവറുെത വിേട്ട കയില്ല. അവർ എെന്ന കഠിനമായി ശി
ക്ഷി ം. ആ അപമാനം സഹി െകാ പിെന്ന ജീവി
ച്ചിരിക്കണെമ ഞാൻ വിചാരി ന്നില്ല. അതിനാൽ
ഞാെനഴുതിയയ ന്നതു െതറ്റിേപ്പാകുന്ന പക്ഷം നിെന്റ
ബിംബവും േക്ഷ വും എല്ലാം നശിപ്പി നീ കിട ന്ന
സ്ഥല ് ഒരു കുളം കുത്തി കുളിച്ചിട്ടല്ലാെത ഞാനിവിെട
നി േപാവുകയില്ല. അതുെകാ ് അങ്ങെനെയാ ം
വരാെതയിരിക്കാൻ തക്കവണ്ണം കരുതിെക്കാള്ളണം.
പത്മനാഭാ! മൺേറാ ഒ പറഞ്ഞാൽ അതു് അ കാരം
തെന്ന െച െമ ് നല്ലേപാെല അറിയാമേല്ലാ” എ
പറഞ്ഞി ് അവിെട നി േപാവുകയും തിരുവിതാംകൂർ
രാജവംശത്തിൽ പുരുഷസന്താനമുെണ്ട തെന്ന ഉടെന
എഴുതിയയ കയും െച .

പിേറ്റദിവസം മഹാരാജ്ഞിയിൽ നി ് ഒരു രാജ
കുമാരൻ തിരുവവതാരം െചയ്തരുളി. ആ രാജകുമാരനാ
ണു് ഗർഭ ീമാെന ം സംഗീതസാഹിത്യസാഗര പാ
രംഗതെന ം പരാ മനിധിെയ ം രാജ്യത കുശ
ലെന ം ധീേരാദാത്തെന ം മ ം വിശ്വവി തനാ
യിത്തീർന്ന സാക്ഷാൽ സ്വാതിതിരുനാൾ രാമവർമ്മ
മഹാരാജാവു തിരുമന െകാെണ്ട ള്ളതു േത്യകം
പറയണെമന്നില്ലേല്ലാ.
ഈ സംഗതി കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ “ ീപത്മനാഭസ്വാമി
െയ റി ള്ള വിശ്വാസവും ഭക്തിയും മൺേറാ സാ വർ
കൾ ള്ളതുേപാെല മുൻപുണ്ടായിരുന്ന ഹി ദിവാൻജി
മാർ േപാലുമുണ്ടായിരുന്നിെല്ല” ജനങ്ങൾ പരെക്ക
പറ
തുട കയും അതു മഹാരാജ്ഞി വിശ്വസി ക
യും െച . അതിനാലാണു് േദവസ്വങ്ങളിെലല്ലാം പതിവു
കണ കളുണ്ടാ ന്നതിനു മൺേറാസാ വർകെള
േത്യകം കൽപി ചുമതലെപ്പടുത്തിയതു്. അെഞ്ച െകാ
ല്ലം മു േദവസ്വം പതിവുകൾ പരിഷ്കരിച്ചതുവെര തിരു
വിതാംകൂറിെല സർക്കാർ േദവസ്വങ്ങളിെലല്ലാം സകല
കാര്യങ്ങളും മൺേറാസാ വർകൾ നിശ്ചയിച്ച പതിവനു
സരിച്ചാണു് നട വന്നിരുന്നതു്. പരിഷ്കരിക്കെപ്പടാത്ത
ചില േദവസ്വങ്ങളിൽ ഇേപ്പാഴും അങ്ങെന തെന്ന നട
വരു
്.
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സംഘക്കളി

ശാ ക്കളിെയ ം യാ ക്കളിെയ ം പറ
വരുന്ന
സംഘക്കളി അന്ന ാശനം, ഉപനയനം, സമാവർത്ത
നം, വിവാഹം, പ ണ്ടാംമാസം മുതലായ അടിയന്തി
രങ്ങൾ സംബന്ധി ം മ ം േകരളത്തിൽ സർവ്വ നി
വൃത്തിയുള്ള ഹി ക്കെളല്ലാം കളിപ്പി വരു
്. രാ
ജമന്ദിരങ്ങളിലും ഭുഗൃഹങ്ങളിലും േമൽപറഞ്ഞ അടി
യന്തിരങ്ങൾെക്കല്ലാം സംഘക്കളി ഉണ്ടായിരി ന്നതു്
നിശ്ചയമാണു്. ഇതു മ ള്ള കളികൾ േപാെല വിേനാദ
ത്തിനായി കളിപ്പി ന്നതല്ല. ഇതു് ഈശ്വര സാദക
െമേന്നാ ഒരു പുണ്യകർമ്മെമേന്നാ മേറ്റാ കൂടി വിചാരിച്ചാ
ണു് ജനങ്ങൾ കളിപ്പി വരുന്നതു്. അതിനു ‘സ്വസ്തി ാർ
ത്ഥി ക’ എന്നാണു് പറ
വരുന്നതു്. ഇതു മ ള്ള
വഴിപാടുകൾ േപാെല അവനവൻതെന്ന ാർത്ഥി ക
യല്ല. സ്വസ്തി ാർത്ഥി ന്നതിനു സംഘക്കാരിൽ വാ
ദ്ധ്യാവൃത്തിെയ ം പരിഷെയ ം പറയെപ്പടുന്നവരുൾ
െപ്പെട ധാനന്മാരായ അഞ്ചാറുേപെരെയങ്കിലും വരു
ത്തി, സംഘക്കളിയുെട ധാനാംഗമായ ‘നാലുപാദം’
എന്ന ിയ നടത്തി കയും അവർ യഥാേയാഗ്യം
ഭക്ഷണവും ദക്ഷിണയും െകാടു കയും അവർ പറ
തരുന്ന വാചകം പറ
ാർത്ഥി കയുമാണു് െചേയ്യ
ണ്ടതു്. അവർ പറ
തരുന്ന വാചകത്തിെന്റ അർത്ഥം,
“വിചാരി ന്ന കാര്യം സാധിച്ചാൽ േകമമായ സംഘക്ക
ളി നട കയും സംഘക്കാെര േവ േവാളം മധുരക്കറി
കുടിപ്പി കയും െചേയ്തക്കാം” എന്നാണു്. ഇങ്ങെന സ്വ
സ്തി ാർത്ഥി കയും കാര്യം സാധി കയും പിന്നീടു്
േകമമായി കളിനട കയും െച ന്നതു് ഒ ം അസാ
ധാരണമായി ള്ളതല്ല. സ്വസ്തി ാർത്ഥിച്ചാൽ അഭീഷ്ട
സിദ്ധിയുണ്ടാകുെമ സ്വാനുഭവം കണ്ടറിഞ്ഞി ള്ളവർ
പലരുമു ്. എന്നാൽ ഇ കാരം വിശിഷ്ടമായിരി ന്ന
ഈ കളിയുെട ഉത്ഭവെത്ത റി ് അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത
വരും േകരളത്തിൽ പലരുമുെണ്ടന്നാണു് േതാ ന്നതു്.
അങ്ങിെനയുള്ളവരുെട അറിവിനായി അതിെന റി
ചുരുക്കത്തിൽ താെഴ പറ
െകാ
.
പ പരേദശ
നി ചില െപരുമാക്കന്മാർ വ
പ
െകാല്ലം വീതം േകരളച വർത്തികളായി വാ
ണിരു വേല്ലാ. അവരിൽ ഒരു െപരുമാൾ മുഹമ്മദീയ
മതം സ്വീകരി കയും മക്ക േപാവുകയും െച െവ
ള്ളതു സിദ്ധവുമാണു്. ആ െപരുമാൾ ചില മുഹമ്മദീയ
ധാനന്മാരുെട േ രണയാൽ അറുപത്തിനാലു ാമ
ങ്ങളിൽ നി ം മലയാള ാഹ്മണ ധാനന്മാെര തെന്റ
മുൻപാെക വരുത്തി ഹി മതം ഏറ്റവും നികൃഷ്ടമായി
ള്ളതാെണ ം ഉത്തമമായി ള്ളതു് മുഹമ്മദീയ മതമാ
െണ ം അതിനാൽ മലയാള ാഹ്മണെരല്ലാവരും ഹി
മതമുേപക്ഷി മുഹമ്മദു മതം സ്വീകരിക്കണെമ ം
നിർബന്ധപൂർവ്വം പറ
. ഉത്തമമായി ള്ളതു മുഹമ്മദു
മതമെല്ല ം ഹി മതമാെണ ം ാഹ്മണർ വാദി .
ആ സദസ്സിൽ മതാദ്ധ്യക്ഷന്മാരായ ചില മുഹമ്മദീയരും
െച കൂടി. ഒടുക്കം വാദം മുഹമ്മദീയരും ാഹ്മണരും
തമ്മിലായി. “ഈശ്വരക ിതവും സത്യവുമായി ള്ള മത
വും േവദവും ഞങ്ങളുെടതാെണ” മുഹമ്മദീയരും “അത
ല്ല, ഞങ്ങളുെടയാെണ”
ാഹ്മണരും തമ്മിൽ വളെര
േനരം വാദി . ഒടുക്കം െപരുമാൾ “നിങ്ങൾ തമ്മിൽ
ഇങ്ങെന വാദി െകാണ്ടിരുന്നാൽ ഇതിെനാരവസാന
വും തീർച്ചയുമുണ്ടാവുകയില്ല. ഞാെനാരു പരീക്ഷ നിശ്ച
യിക്കാം. ആ പരീക്ഷയിൽ ാഹ്മണർ ജയി കയാ
െണങ്കിൽ ാഹ്മണരുെട മതവും േവദവുംതെന്ന സത്യ
മായി ള്ളെത തീർച്ചയാക്കാം. അഥവാ േതാൽ ക
യാെണങ്കിൽ ാഹ്മണർ മുഹമ്മദുമതം സ്വീകരി ക
യും േവണം. അങ്ങെന സമ്മതമാേണാ?” എ
ാഹ്മ
ണേരാടു േചാദി . ഉടെന ാഹ്മണർ, “ഇതു ഞങ്ങൾ
സമ്മതം തെന്നയാണു്. പെക്ഷ പരീക്ഷ ഒെന്നാന്നരമാ
സം കഴിഞ്ഞിേട്ട നടത്താവൂ” എ പറ
. അതു െപ
രുമാളും സമ്മതി കയാൽ ഒന്നരമാസം കഴിയുേമ്പാൾ
വ െകാള്ളാെമ പറ
ാഹ്മണർ അവിെട നി
പിരി
േപാവുകയും െച .
ആ ാഹ്മണർ ഗത്യന്തരമില്ലായ്കെകാ െപരുമാളു
െട അടുക്കൽ അേപ്പാൾ അ കാരം സമ്മതി എേന്നയു
. പിന്നീടു് അവർ ് അതിെന റി വലിയ വിചാര
വും വിഷാദവുമുണ്ടായി. “െപരുമാളുെട പരീക്ഷ എന്തായി
രി േമാ? അതിൽ േതാൽവി പറ്റിേയ േമാ?” എ
ള്ള വിചാരംെകാ ് അവർ ഏറ്റവും വിഷണ്ണരായിത്തീർ
. എങ്കിലും സത്യസ്വരൂപനും സർവ്വസാക്ഷിയുമായിരി
ന്ന സകേലശ്വരൻ തങ്ങെള ഉേപക്ഷി കയിെല്ല
ള്ള ൈധര്യവും അവർ ണ്ടാകാെതയിരുന്നില്ല.
ഇങ്ങെന ആ സാധു ാഹ്മണർ ഇതികർത്തവ്യതാ
മൂഢന്മാരും വിചാരമഗ്നന്മാരും വിഷാദവിഹ്വലന്മാരുമാ
യിേപ്പായ സമയം മേദ്ധ്യമാർഗ്ഗം ഒരു േയാഗീശ്വരെന
ൈദവഗത്യാ കെണ്ട വാൻ സംഗതിയായി. ആ േയാ
ഗീശ്വരൻ അവേരാടു്, “നിങ്ങൾ ഒ ം വിഷാദിേക്കണ്ട,
ഞാൻ ഒരു ദിവ്യമ ം ഉപേദശി തരാം. നിങ്ങൾ തൃ
ക്കാരിയൂർ െച ് അമ്പലത്തിൽ ഒരു വിള െകാളുത്തി
െവ ്, അതിനു ദക്ഷിണം െവ െകാ ്, ഈ മ ം
ജപി തൃക്കാരിയൂർ േദവെന നാ െത്താ ദിവസം
േസവിക്കണം. നിങ്ങൾ ഇ കരം ദീപ ദക്ഷിണവും
ഈശ്വരേസവയും ഒരു മണ്ഡലം മുഴുവനും മുടങ്ങാെത
െചയ്തി െപരുമാളുെട അടുക്കൽെച്ചന്നാൽ നിങ്ങൾ
ജയം തെന്ന കി ം. െപരുമാളുെട പരീക്ഷെയ റി ം
നിങ്ങൾ ഒ ം ഭയെപ്പേടണ്ട. നിങ്ങൾ െച ന്നസമയം മു
ഹമ്മദീയരും, അവിെടെയ ം. അേപ്പാൾ െപരുമാളുെട
മുമ്പിൽ ഒരു കൂടം അട വച്ചിരി ം. െപരുമാൾ നിങ്ങ
േളാടു ര കൂട്ടക്കാേരാടും കുടത്തിനക ് എന്താെണ
പറയണെമ ം ശരിയായിപ്പറയുന്നവർ ജയിച്ചതായും
െതറ്റായിപ്പറയുന്നവർ േതാറ്റതായും തീർച്ചെപ്പടു ന്ന
താെണ ം പറയും. അേപ്പാൾ മുഹമ്മദീയർ കുടത്തിന
ക
കൃഷ്ണസർപ്പമാെണ പറയും. നിങ്ങൾ എടു
കാണിക്കണം. അേപ്പാൾ മുഹമ്മദീയർ മട കയും നി
ങ്ങെള െപരുമാൾ ബഹുമാനി ് പറഞ്ഞയ കയും െച
ം. നിങ്ങൾ ് മുഹമ്മദീയമതം സ്വീകരിേക്കണ്ടതാ
യി വരികയുമില്ല. എന്നാൽ വാസ്തവത്തിൽ കൂടത്തിനക
കൃഷ്ണസർപ്പം തെന്നയായിരി ം. അതു നിങ്ങൾ
േതാൽവിയും ആപ മുണ്ടാക്കാനായി െപരുമാളും മുഹ
മ്മദീയരും കൂെട സ്വകാര്യമായി ആേലാചി ് തയ്യാറാ
ക്കി െവ ന്നതായിരി ം. എങ്കിലും ഈശ്വരകാരുണ്യം
െകാ ് ആ കൃഷ്ണസർപ്പം താമര വായിത്തീർ െകാ
ം” എ പറ
് ഒരു ദിവ്യമ ം ഉപേദശി െകാടു
കയും െപെട്ട ് ആ േയാഗീശ്വരൻ അദൃശ്യനായിത്തീ
രുകയും െച . അേപ്പാൾ ആ ാഹ്മണർ തങ്ങൾ
േവണ്ടതു പറ
തരികയും മ മുപേദശി കയും
െചയ്തതു േകവലം മനുഷ്യനെല്ല ം ആേരാ ഒരു ദിവ്യ
നാെണ ം േതാ കയാൽ അവർ ആ േയാഗീശ്വരെന്റ
വാക്കിെന വിശ്വസി ് അേദ്ദഹം പറ
െകാടുത്തതു
േപാെലെയല്ലാം െച കയും സംഗതിെയല്ലാം ശരിയാവു
കയും െച . അവർ ആ മ ം ജപി െകാ നാൽപതു
ദിവസം ദീപ ദക്ഷിണവും ഈശ്വരേസവയും നടത്തി
യതിെന്റ േശഷം െപരുമാളുെട അടുക്കൽെച്ചന്നേപ്പാൾ
അവിെട ഒരു കുടം അട െകട്ടിെവച്ചിരു .
ാഹ്മണർ
അവിെട എത്തിയേപ്പാേഴ ം മുഹമ്മദീയരും െച
േചർ . േയാഗീശ്വരൻ പറഞ്ഞിരുന്നതുേപാെല തെന്ന
കൂടത്തിനകെത്തന്താെണ േചാദി കയും കൃഷ്ണസർ
പ്പമാെണ മുഹമ്മദീയരും താമര വാെണ
ാഹ്മ
ണരും പറയുകയും െപരുമാൾ ആവശ്യെപ്പട്ടതനുസരി
ാഹ്മണർ താമര െവടു
കാണി കയും െച .
കൂടത്തിൽ ൈകയിടുന്ന
ാഹ്മണൻ സർപ്പദഷ്ടനായി
മറി
വീണു മരി ന്നതു കാണാൻ സേന്താഷേത്താ
ടുകൂടി കാത്തിരുന്ന െപരുമാളും മുഹമ്മദീയരും താമര
കണ്ടേപ്പാൾ അത്യന്തം വിസ്മയി കയും മുഹമ്മദീയർ
ലജ്ജാവനതമുഖന്മാരായി ഒ ം പറയാെത ഉടൻതെന്ന
അവിെട നി േപാവുകയും െപരുമാൾ
ാഹ്മണെര
ബഹുമാനി പറഞ്ഞയ കയും െച .
ജയം സിദ്ധിച്ച ാഹ്മണർ സേന്താഷേത്താടുകൂടി
അവിെടനി മടങ്ങിേപ്പാന്നേപ്പാൾ വഴിയിൽെവ
മുൻപവർ
മേ ാപേദശം െചയ്ത േയാഗീശ്വരെന
ക . ഉടെന ാഹ്മണർ ഭക്ത്യാദരങ്ങേളാടുകൂടി േയാഗീ
ശ്വരെന്റ പാദത്തിങ്കൽ വീണു നമസ്ക്കരി . അേപ്പാൾ
േയാഗീശ്വരൻ അവേരാടു “ഞാൻ നിങ്ങൾ ് ഉപ
േദശി തന്നി ള്ള മ ം സർവ്വാഭീഷ്ടസിദ്ധി ദമാ
യി ള്ളതാണു്. ആ മ ംെകാണ്ടാണേല്ലാ നിങ്ങൾ
ഈശ്വര സാദം സമ്പാദി കയും ജയം േനടുകയും
െചയ്തതു്. ഈ മ െത്ത നിങ്ങൾ േമലാൽ ജേനാപ
കാരാർത്ഥമായി കൂടി ഉപേയാഗിക്കണം ജനങ്ങൾ
സന്തത്യർത്ഥമായും മ ം നിങ്ങേളാടാവശ്യെപ്പട്ടാൽ
അവരുെട അഭീഷ്ടസിദ്ധിക്കായി നിങ്ങൾ വിള െവ ്
ഈ മ ം െചാല്ലി ദീപ ദക്ഷിണം െച ് ഈശ്വരെന
ാർത്ഥിച്ചാൽ ജനങ്ങളുെട ആ ഹം സർേവ്വശ്വരൻ
സാധിപ്പി െകാടു ം. േകരളത്തിൽ എ ം ഇങ്ങെന
നടേക്കണ്ടതിേലക്കായി നിങ്ങൾ ഈ മ ം പാരമ്പ
ര്യമുറ നിങ്ങളുെട സന്തതികൾ ം ഉപേദശി െകാ
ടുക്കണം” എ പറഞ്ഞി േയാഗീശ്വരൻ മറയുകയും
െച . േമൽപറഞ്ഞ സംഗതികെളല്ലാം അചിേരണ
േലാകത്തിൽ സർവ്വ
സിദ്ധമായിത്തീരുകയാൽ
ജനങ്ങൾ സന്ത്യത്യർത്ഥമായും മ ം ദീപ ദക്ഷിണവും
ഈശ്വര ാർത്ഥനയും നട ന്നതിനു് ഈ ാഹ്മണ
േരാടു് അേപക്ഷി കയും ഇവർ നടത്തിെക്കാടു കയും
അതുെകാ ് ജനങ്ങൾ ് അഭീഷ്ടസിദ്ധിയുണ്ടാകുകയും
െച തുടങ്ങി. ഇതാണു സംഘക്കളിയുെട ആഗമം.
സംഘക്കളി ് ആദ്യമായി നട ന്നതും ധാന
മായി ള്ളതും ദീപ ദക്ഷിണമാണേല്ലാ. അതു് അത ച്ച
ത്തിൽ വളെര അകെലയകെലയായി ഓേരാ അക്ഷരം
വീതം ഒരു േത്യക സ്വരത്തിൽ െചാല്ലിെക്കാണ്ടാണ
േല്ലാ െച ന്നതു്. ആ െചാ ന്നതു പ േയാഗീസ്വരൻ
ഉപേദശി െകാടുത്ത േവദമ മാെണ ം ആ േയാഗീ
ശ്വരൻ സാക്ഷാൽ നാരദമഹർഷിയായിരു െവ ം
ഈ മ ം നാലു പാദങ്ങളുള്ളതായതിനാലാണു് ഈ
ദീപ ദക്ഷിണത്തിനു ‘നാലുപാദ’ െമ നാമം സിദ്ധി
ച്ചെത മാണു് പറ
വരുന്നതു്.
ഈ ിയ നട ന്നതിനു േകരളത്തിെല നാനാഭാഗ
ങ്ങളിലായി താമസി ന്ന ജനങ്ങെളല്ലാവരും ആവശ്യ
െപ്പ തുടങ്ങിയേപ്പാൾ ഇതു നട ന്നവരായ ാഹ്മണർ
് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും െചെന്ന ന്ന കാര്യം ദുഷ്കക്കര
മായിത്തീരുകയാൽ അവർ ഇന്നിന്ന േദശങ്ങളിൽ ഇന്ന
യിന്ന ഇല്ലക്കാർകൂടി ഈ ിയ നടേത്തണ്ടതാെണ
വ്യവസ്ഥ െച കയും അങ്ങെന അവർ പതിെന സംഘ
ങ്ങളായി പിരിയുകയും ആ ഓേരാ സംഘത്തിനും ഭാട്ടം,
െവൺമണി, പുതുവാ ഇത്യാദികളായ ഓേരാ േപരുകൾ
നിശ്ചയി കയും െച . അതിനാലിേപ്പാൾ ഇന്നയി
ന്ന കുടുംബക്കാർ ് ഇന്നയിന്ന സംഘക്കാെര ് ഒരു
വ്യവസ്ഥ വരികയും സംഘം മാറുന്നതു േദാഷമാെണ
ജനങ്ങളുെടയിടയിൽ ഒരു വിശ്വാസം ജനി കയും െച
യ്തി
്. എന്നാൽ ചില കുടുംബങ്ങളിൽ ര ം മൂ ം
നാലും അതിലധികവും സംഘങ്ങൾ കൂടിേയ കളി നട
ത്താൻ പാടു എ മുൻേപതെന്ന നിശ്ചയം െചയ്തി
്. രാജമന്ദിരങ്ങളിൽ കളിക്കാൻ പതിെന സംഘങ്ങ
ളും കൂടണെമന്നാണു് നിശ്ചയം.
െപരുമാക്കന്മാരുെട വാ
മുൻപു േകരള ാഹ്മണ
രിൽ ചിലർ രാജ്യരക്ഷാർത്ഥം ആേയാധനവിദ്യ അഭ്യ
സി കയും ആയുധം ധരി കയും അവർ േവദാർഹ
തയിെല്ല േശഷമുള്ള ാഹമണർ വിധി കയും െച
യ്തിരു വേല്ലാ. ഈശ്വരേസവയ്ക്കായി തൃക്കാരിയൂർ േപാ
യിരുന്ന സമയം മുഹമ്മദീയർ ഉപ വിക്കാൻ െചന്നാൽ
തടു ന്നതിനായി ഈ അഭ്യാസികളും ആയുധപാണിക
ളുമായ ാഹ്മണെര െടെക്കാ േപായിരു . അവർ
അവിെടത്താമസിച്ചിരുന്നകാല ് േനരേമ്പാക്കിനായി
ചില പാ കൾ നിർമ്മി പാടുകയും െകാ കയും ചില
േവഷങ്ങൾ ധരി ം അല്ലാെതയും ചില േഗാഷ്ടികൾ കാ
കയും മ ം െചയ്തിരു . േകരളത്തിൽ നാലുപാദം നടപ്പാ
യതിേനാടുകൂടി ആ ാഹ്മണർ ആവക വിേനാദങ്ങൾകൂ
ടി കാണി തുട കയും അതു ജനങ്ങൾ രസി കയും
െചയ്കയാൽ അതും നടപ്പായി. നാലുപാദവും ആ വിേനാ
ദങ്ങളും കൂടിയുള്ള കളിക്കാണു് ഇേപ്പാൾ സംഘക്കളി
െയ പറ
വരുന്നതു്. എന്നാൽ ആ വിേനാദങ്ങൾ
ആദ്യംതെന്ന ഇേപ്പാൾ ക വരുന്ന സ്ഥിതിയിലല്ലായി
രു . അതു് ഓേരാ കാല ് ഓേരാരുത്തർ പരിഷ്ക്കരി
േമണ ഈ സ്ഥിതിയിലായിത്തീർന്നതാണു്. ഈ വി
േനാദങ്ങളിൽ ചിലതിനു ചില അടിസ്ഥാനങ്ങളു ്.
ാഹ്മണർ ഈശ്വരേസവെച തൃക്കാരിയൂർ താമ
സിച്ചിരുന്നേപ്പാൾ അവിെട േദശാധിപതി (കരനാഥൻ)
ആയി ഒരു കയ്മളുണ്ടായിരു .
ാഹമണർ െകാ ം
പാ ം വിേനാദങ്ങളും മ ം തുടങ്ങിയേപ്പാൾ ആ കയ്മ
കൾെച ് അെതാെക്ക വിേരാധി . “ഇതു് ന െട
േദശമാണു്. ന െട അനുവാദം കൂടാെത ഈ േദശ
െകട്ടാനും പാടാനുെമാ ം പാടില്ല” എ പറ
കല
ശൽകൂട്ടി. അതിെന അടിസ്ഥാനെപ്പടുത്തിയാണു് സം
ഘക്കളിയിൽ ഇേപ്പാൾ ഒരു കണ്ടപ്പെന്റ പുറപ്പാടുകൂടി
േവണെമ െവച്ചിരി ന്നതു്.
സംഘക്കളി ‘പാന’ എെന്നാരുരംഗംകൂടി അവ
ശ്യകർത്തവ്യമായി ള്ളതാണു്. അതിനാൽ ഇതിെന
‘പാനയും കളിയും’ എ ം പറയാറു ്. സംഘക്കളി
യിൽ ധാനന്മാർ േമൽപറഞ്ഞ ആയുധധാരികളായ
ാഹ്മണരാണു്. ഇവർ ഉപനയനം കഴിഞ്ഞാൽ േവ
ദം ഒരുമുറ ഒരു ാവശ്യം െചാല്ലിത്തീർക്കാറുെണ്ടങ്കി
ലും മുറ േവദാധ്യാനം െചയ്യാറില്ല. ഇവെര സാധാര
ണയായി പറ
വരുന്നതു് യാ ന രിമാെരന്നാണു്.
യാ ന രിമാരിൽത്തെന്ന അര ം അടുക്കളയുമുള്ളവ
രും അര മാ മുള്ളവരും ഇങ്ങെന ര തരക്കാരു ്.
ഇവരിൽ ശ്ളാഘ്യതയും ആഭിജാത്യവും കൂടുതലുള്ളതു്
അര മടുക്കളയുമുള്ളവർക്കാണു്. സംഘക്കളി ് ഈ
ര തരക്കാരും കൂടുെമങ്കിലും േവദാർഹന്മാരായ മലയാള
ാഹ്മണരുെട ഇല്ലങ്ങളിൽ സദ്യ ള്ള േദഹണ്ഡത്തിനു്
അര മാ മായി ള്ളവെര േചർക്കാറില്ല. ആഢ്യന്മാരു
െട ഇല്ലങ്ങളിലും സംഘക്കളിയുെട അടിയന്തിരങ്ങളിൽ
സദ്യയുെട േദഹണ്ഡം കഴിച്ചാൽ ആ േചാറും മ ം ആഢ്യ
ന്മാരുെട അന്തർജ്ജനങ്ങളും ഭക്ഷിക്കാറു ്. സംഘം
തികയണെമങ്കിൽ അവരുെടകൂെട േവദാർഹന്മാരായ
ര ന രിമാർകൂടി ഉണ്ടായിരിക്കണം. അവരുെട സ്ഥാ
നങ്ങൾക്കാണു് വാദ്ധ്യാവൃത്തിെയ ം പരീക്ഷെയ ം
പറയുന്നതു്.
സംഘക്കളി നട ന്നതു് ആയുധെമടുത്തവരായ
ാഹ്മണരാെണ ള്ളതിെന്റ ഓർമ്മയ്ക്കായിേട്ടാ എേന്താ
സംഘക്കളിയിൽ ‘ആയുധെമടു ക’ (വാളും പരിചയു
െമടു
ചില അഭ്യാസങ്ങൾ കാണി ക) എെന്നാരു
ിയകൂടി പതിവു ്. അതു നല്ലേപാെല അഭ്യസി പഠി
ച്ചി ള്ളവർക്കല്ലാെത കാണിക്കാൻ സാധി കയില്ല.
നല്ല അഭ്യാസികൾ കാണിച്ചാൽ അതും കാ ക്കാർ ം
രസാവഹമായിരി ം.
ഈവക കാര്യങ്ങളിൽ ജനങ്ങൾക്കിേപ്പാൾ വിശ്വാ
സവും ഭക്തിയും വളെര റവാകയാൽ സംഘക്കളിയും
ഇേപ്പാൾ വളെര കുറഞ്ഞി
്. കാലസ്ഥിതിെകാ ്
ഈ വകെയല്ലാം ഇനി േമണ കുറ
വരാനല്ലാെത
തരമില്ലേല്ലാ.
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ധർമ്മരാജാവു് എ ള്ള സിദ്ധിേയാടുകൂടി െകാല്ലം
933-ആം ആ മുതൽ 973-ആം ആ വെര തിരു
വിതാംകൂർ രാജ്യം വാണിരുന്ന കാർത്തികതിരുനാൾ
രാമവർമ്മമഹാരാജാവു് തിരുമനസ്സിെല കാല
തി
രുവിതാംകൂർ, െകാച്ചി എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ കൂടിേച്ചരുന്ന
അതിർത്തിസ്ഥല ള്ള ഒരു മലയിൽ െകാച്ചി സർക്കാ
രിൽനി ് ഒരിക്കൽ തീർപ്പിച്ച (കുഴപ്പിച്ച) ഒരാന ഴി
തിരുവിതാംകൂറിേല സ്വൽപം കടത്തിയിരു . ഈ
വിവരം മഹാരാജാവു തിരുമന െകാ ് ഉടെന അറി
െവങ്കിലും കൽപി ് ഒ ം െചയ്തില്ല. അക്കാല ്
അതിർത്തി തിരി ് എലുകക്ക കളിടുകയും മ ം െചയ്തി
രുന്നില്ല. ആദായങ്ങെളടു ന്നതു് അേപ്പാഴെത്തത്തരം
േപാെലയും അവരവരുെട സാമർത്ഥ്യംേപാെലയുമായിരു
അക്കാല
നടന്നിരുന്നതു്. അതിനാൽ കുഴിയിൽ
ആന വീഴുേമ്പാൾ അതിേന റി ് ആേലാചിച്ചാൽ
മതിയേല്ലാ എന്നായിരു തിരുമനസ്സിെല വിചാരം.
എ മാ മല്ല, അ െകാച്ചി രാജ്യം വാണിരുന്നതു്
സിദ്ധനായ ശക്തൻ ത രാൻ തിരുമന െകാ
മായിരു . ആ തിരുമന െകാ ം മഹാരാജാവു തി
രുമന െകാ ം പര രം ഏറ്റവും േസ്നഹമായിട്ടാണു്
ഇരുന്നിരുന്നതു്. അതിനാൽ തൽക്കാലം വഴ ണ്ടാ
ക്കി ശക്തൻതിരുേമനിെയ മുഷിപ്പിേക്കണ്ട എ ള്ള
വിചാരവും മഹാരാജാവു തിരുമനസ്സിേല ണ്ടായിരു .
അതുെകാ ംകൂടിയാണു് ഈ കുഴിെയടുപ്പിച്ചതിെന
റി മഹാരാജാവു തിരുമന െകാ ് ഒ ം മിണ്ടാെത
മൗനെത്ത അവലംബിച്ചതു്.
അെതാെക്ക എങ്ങെനയായാലും ആ കുഴി തീർത്തതു
നല്ല സ്ഥല ം നല്ല സമയ മായിരു എ ള്ളതിനു
സംശയമില്ല. അതു തീർന്നി ് അധികം താമസിയാെത
തെന്ന അതിൽ ഒരു കൂട്ടിെക്കാമ്പൻ വീണു. ആ ആന
ട്ടി സർവ്വശുഭലക്ഷണങ്ങളും തികഞ്ഞതായിരു . ഉടലി
െന്റ പുഷ്ടിയും ഭംഗിയും ഇ യുമുള്ള ഒരാന ട്ടിെയ അതി
നുമു ് ആരും കണ്ടിട്ടില്ലായിരു . ഈ വർത്തമാനം
േക ് ആ കുട്ടിെക്കാമ്പെന കുഴിയിൽനി കയറ്റി ന്ന
തിനു ശക്തൻത രാൻ തിരുമന െകാ ം കുഴിസ്ഥല
െത്തഴുന്നള്ളി. െകാച്ചിരാജ്യ ള്ള താപ്പാനകെളെക്കാ
് ഈ കുട്ടിെക്കാമ്പെന കുഴിയിൽനി കയ വാൻ
മതിയാവുകയിെല്ല തിരുമനസ്സിൽ േതാ കയാൽ തി
രുവിതാംകൂർ സർക്കാർ വകയായി അതിർത്തിസ്ഥല
നിന്നിരുന്ന ഒരു താപ്പാനെയ െട അവിെട വരുത്തി.
യാെതാരു തരേക്കടും കൂടാെത ആ ആന ട്ടിെയ കര
കയറ്റി. ആ ആന ട്ടിെയ കുഴിയിൽ നി കയറ്റിക്കണ്ട
സമയം ശക്തൻതിരുമനസ്സിേല ണ്ടായ സേന്താഷവും
വിസ്മയവും സീമാതീതങ്ങളായിരു . അതിർത്തിസ്ഥല
െകാച്ചി സർക്കാർ വകയായി ണ്ടായിരുന്ന ആന
ട്ടിൽ ഈ ആനെയ ആക്കി കയും ആ കുട്ടിെക്കാമ്പെന
ഇടംവലം മുതലായവ പഠിപ്പി പഴ കയും േത്യകം
സൂക്ഷി കയും െച ന്നതിനു േവണ്ടെതല്ലാം കൽപി
ചട്ടംെക കയും െചയ്തതിെന്റ േശഷേമ തിരുമന െകാ
് അവിെട നി തൃ ണി റ തിരിെയ എഴുന്നള്ളി
യു . ഈ ആന ട്ടിെയ കൂട്ടിലാക്കിയതിെന്റേശഷം
ശക്തൻ തിരുമന െകാ താരിവിതാംകൂറിൽനി
വരുത്തിയ താപ്പാനയുെട ആനക്കാരേനാടു് “എെന്തടാ കു
ട്ടിയാന േകമനേല്ല” എ കൽപ്പി േചാദി . അതിനു
മറുപടിയായി ആനക്കാരൻ “റാൻ, അടിയെന്റ ആന, തി
രുമനസ്സിെല ആന, ഒന്നാന്തരമാന, െപാ ത രാെന്റ
ആന” എ തിരുമനസ്സറിയി . അേപ്പാൾ ശക്തൻ തി
രുമന െകാ ്, “േപാ മടയാ! നിെന്റ ആനേയയുംെകാ
െപാേയ്ക്കാ” എ കൽപി കയും ആ ആനക്കാരനു
ര മു കൽപി െകാടുക്കകയും െച . ആനക്കാരൻ
മു വാങ്ങി െതാഴുതി ് അേപ്പാൾത്തെന്ന ആ താപ്പാന
േയയുംെകാ ് മടങ്ങിേപ്പാരികയും െച .
ഈ താപ്പാന െകാച്ചിരാജ്യ ള്ള ഒരാന ഴിയിൽ
വീണതും തിരുവിതാംകൂർ സർക്കാരുേദ്യാഗസ്ഥന്മാർ
ഉപായത്തിൽ അവിെടനി കയറ്റിെക്കാ വ പഴ
ക്കി തിരുവിതാംകൂർ സർക്കാർവക ആക്കീത്തീർത്തതു
മായിരു . ആനക്കാരൻ ശക്തൻതിരുമനസ്സിെല അടു
ക്കൽ “അടിയെന്റ ആന, തിരുമനസ്സിെല ആന” എന്ന
റിയച്ചതിെന്റ അർത്ഥം ഇതായിരു . പിെന്ന “ഒന്നാ
ന്തരമാന, െപാ ത രാെന്റ ആന” എന്നറിയച്ചതിെന്റ
അർത്ഥം ഇേപ്പാൾ കുഴിയിൽവീണുകിട്ടിയ ആന ഒന്നാം
തരമാെണ ം അതിെന ഏതുവിധവും െപാ ത രാൻ
(തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവു) ൈകവശെപ്പടു െമ
മായിരു .
ഈ സംഗതികെളല്ലാം ര ദിവസം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ
മഹാരാജാവു തിരുമന െകാ
തെന്റ ചാരന്മാർ മു
ഖാന്തരമറിയുകയും ശക്തൻ തിരുമനസ്സിെല അടുക്കൽ
ഉചിതമായ മറുപടി അറിയിച്ച ആനക്കാരനു തിമാസം
പതിന പണം കൂടി ശമ്പളം കൂട്ടിെക്കാടു ന്നതിനു
കൽപി ചട്ടം െക കയും ചില സമ്മാനങ്ങൾ കൽപി ്
അയ െകാടു കയും െച .
ആന ട്ടിയുെട േയാഗ്യതകെള റി േകട്ടേപ്പാൾ
അതിെന ഏതുവിധവും ൈകവശെപ്പടുത്തണെമ മഹാ
രാജാവു തിരുമന െകാ കൽപി നിശ്ചയി . അതി
നുള്ള കൗശലം ആേലാചി നിശ്ചയി ന്നതിനായി
ദിവാൻജിെയ തിരുമുമ്പാെക വരുത്തി, “ന െട രാജ്യ
ത്തിെന്റ അതിർത്തിക്കക
കട െകാച്ചിക്കാർ ഒരാ
ന ഴി തീർ കയും അതിൽ ഒരു െകാമ്പൻകുട്ടി വീഴു
കയും അതിെന അവർ കയറ്റിെക്കാ േപായി െകാച്ചി
സർക്കാർ വക ആന ട്ടിലാക്കി അട കയും െചയ്ത കഥ
േകശവൻ അറി
േവാ?” എ കൽപി േചാദി .
ദിവാൻ: റാൻ, അടിയൻ അറി
. ഇന്നെല െകാട്ടാര
ക്കെര െവച്ചാണു്, അടിയൻ ഈ സംഗതി അറി
ഞ്ഞതു്.
മഹാരാജാവു്: ആ കുട്ടിെക്കാമ്പൻ സകല ശുഭലക്ഷണ
ങ്ങളും തികഞ്ഞ ഒെരാന്നാന്തരം ആനയാെണ
ന്നാണു േകട്ടതു്. അതിെന അവർ ൈകവശെപ്പ
ടുത്തിയതിെന റി നമു സാമാന്യത്തിലധി
കം കുണ്ഠിതമു ്. അതിെന ഏതു വിധവും നമു
ൈകവശെപ്പടുത്തണം. അതിെനന്താ കൗശലം?
ദിവാൻ: അതിെന റി തിരുമനസ്സിൽ ഒ ം കുണ്ഠിതം
േവണ്ട. ആ ആന താമസിയാെത ഇവിെട വ
േചരും.
മഹാ: അെതങ്ങെന?
ദിവാൻ: അടിയൻ ഈ വർത്തമാനമിഞ്ഞ ക്ഷണത്തിൽ
ആനെയ ൈകവശെപ്പടുത്തി െകാ വരുന്ന
തിനായി കുഞ്ചി ട്ടിെയ അേങ്ങാട്ടയച്ചി
്.
സഹായത്തിനായി ൈവക്കം പത്മനാഭപിള്ള
െയയും കുതിരപ്പക്ഷിെയയുംകൂടി പിന്നാെല
വിടെകാണ്ടയച്ചിട്ടാണു് അടിയൻ ഇേങ്ങാ വിട
െകാ േപാന്നതു്.
മഹാ: കുഞ്ചി ട്ടി ് ഇേപ്പാഴെത്ത െപരുമ്പടത്തിൽ
മൂപ്പിേലാ റി ് അറിയാേമാ എേന്താ? അേദ്ദ
ഹത്തിെന്റ ‘ശക്തൻ’ എ ള്ള േപരു യഥാർത്ഥ
മായി ള്ളതാണു്. അേദ്ദഹം നരസിംഹത്തിെന്റ
അവതാരമാെണന്നാണു ജനങ്ങൾ പറയുന്നതു്.
ദിവാൻ: അെതാെക്ക ശരിതെന്ന എങ്കിലും കുഞ്ചി ട്ടി
ഒരു കാര്യത്തിനായിേപ്പായാൽ അതു സാധിക്കാ
െത മടങ്ങിേപ്പാരുന്ന ആളെല്ലന്നാണു് അടിയെന്റ
വിശ്വാസം. കുഞ്ചി ട്ടി േതവലേശ്ശരി നമ്പിയു
െട ശിഷ്യനായതുെകാ ്, ആനെയ അല്ല, സിം
ഹെത്തത്തെന്നയും സ്വാധീനെപ്പടുത്തിെക്കാ
േപാരുന്നതിനു് അയാൾ ് ഒരു യാസവുമി
ല്ല. എ മാ മല്ല, അയാൾ െചങ്ങ ർ െച
നമ്പിെയക്കണ്ടിട്ടല്ലാെത െകാച്ചിയിേല വി
ടെകാ കയില്ല. പിെന്ന സഹായത്തിനു വിട
െകാണ്ടി ള്ളവരും സാമാന്യക്കാരല്ലേല്ലാ.
മഹാ: അെതാെക്ക ശരിയാണു്. കുഞ്ചി ട്ടി േപായാൽ
കാര്യം സാധിക്കാെതയിരി കയിെല്ല തെന്ന
യാണു നമു ം േതാ ന്നതു്.
ഈ സംഭാഷണം കഴിഞ്ഞതിെന്റ േശഷം ദിവാൻജി
തിരുമുമ്പിൽനി മടങ്ങിേപ്പായി, അന്നെത്ത തിരുവി
താംകൂർ ദിവാൻജി േകശവപിള്ള (േകശവദാസു് ) ആയി
രു എ ള്ളതു വിേശഷി പറയണെമന്നില്ലേല്ലാ.
ദിവാൻജിയുെട ഉത്തരവു കിട്ടിയ ഉടെന പുറെപ്പ കു
ഞ്ചി ട്ടിപ്പിള്ള സർവ്വാധികാര്യക്കാർ െചങ്ങ െരത്തി
േതവലേശ്ശരി നമ്പിെയക്ക വന്ദി ് അേദ്ദഹത്തിെന്റ
അനു ഹവും വാങ്ങിെക്കാ ് അ തെന്ന അവിെടനി
മടങ്ങിേപ്പാരികയും അടുത്തദിവസം ൈവകുേന്നരമാ
യേപ്പാേഴ ം ആലേങ്ങാ ള്ള സ്വഗൃഹത്തിെല കയും
െച . അേപ്പാേഴ ം ൈവക്കം പത്മനാഭപിള്ളയും കു
തിരപ്പക്ഷിയും അവിെട െച േചർ . പിെന്ന അവർ
മൂ േപരുംകൂടി പിന്നീടു േവ ന്ന കാര്യങ്ങെള റി ്
ആേലാചി ് നിശ്ചയി കയും കുഞ്ചി ട്ടിപ്പിള്ള പിന്നാ
െല എത്തിെക്കാള്ളാെമ പറ
മറ്റവെര ര േപെര
യും ഊണു കഴിപ്പി ് അേപ്പാൾത്തെന്ന അവിെടനി
പറഞ്ഞയ കയും െച .
പത്മനാഭപിള്ളയും കുതിരപ്പക്ഷിയും ര വഴിേപാ
ക്കരുെട േവഷത്തിലാണു പുറെപ്പട്ടതു്. അവർ ആലങ്ങാ
നി പിറെപ്പട്ടതിെന്റ പിേറ്റദിവസംതെന്ന െകാച്ചി
സർക്കാർവക ആന ടിെന്റ സമീപെത്തത്തി. ആന
ടിെന്റ തണലത്തിരു ് ഒ മുറുക്കിയതിെന്റ േശഷം
കൂട്ടിൽ നിന്നിരുന്ന ആനകെള േനാക്കി പത്മനാഭപിള്ള
ആനകളുെട ലക്ഷണങ്ങെള റി ചില ശ്േളാകങ്ങൾ
െചാ കയും അവയുെട അർത്ഥം കുതിരപ്പക്ഷിെയ പറ
േകൾപ്പി കയും െച തുടങ്ങി. പത്മനാഭപിള്ള
ആനകളുെട ലക്ഷണങ്ങളും മ ം പറയുന്ന ‘മാതംഗലീല’
മുതലായ അേനകം ശാ
ന്ഥങ്ങൾ പഠിച്ചി ണ്ടായി
രുന്നതിനാൽ ആ വക ന്ഥങ്ങളിലുള്ള ചില ശ്േളാക
ങ്ങൾ െചാല്ലിയാണു് കുതിരപ്പക്ഷിേയാടു് അർത്ഥം പറ
ഞ്ഞതു്. ഇതു േകട്ടേപ്പാൾ അവിെടയുണ്ടയിരുന്ന ആന
ക്കാെരല്ലാം ഇവരുെട അടുക്കൽ െച കൂടി. ആനകളുെട
ലക്ഷണങ്ങളും മ ം പറയുന്നതു േകൾക്കാൻ ആനക്കാർ
് അഭിരുചിയുണ്ടാകുന്നതു സ്വാഭാവികമാണേല്ലാ. ആ
ആനക്കാരിൽ ചിലർ മാതംഗലീലയും മ ം കുേറെശ്ശ പഠി
ച്ചി ള്ളവരുമായിരു . അവരിൽ ചിലർ പത്മനാഭപി
ള്ളേയാടു ചില സംശയങ്ങൾ േചാദി കയും അവെയ്ക്ക
ല്ലാം പത്മനാഭപിള്ള ശരിയായ സമാധാനങ്ങൾ പറ
്
അവെര സമ്മതിപ്പി കയും െച . അേപ്പാേഴ ം ആ
ആനക്കാർ പത്മനാഭപിള്ളെയ റി വളെര ബഹു
മാനമുണ്ടായിത്തീർ . ഉടെന ആ ആനക്കാർ വഴിേപാ
ക്കേരാടു്, “നിങ്ങൾ എവിട കാരാണു്? എവിെടേപ്പാ
യി വരു ?” എ ം മ ം േചാദി : അതിനു മറുപടി
യായി വഴിേപാക്കർ, “ഞങ്ങളുെട ദി കുറ െതക്കാ
ണു്. ഞങ്ങളുെട ദിക്കിലുള്ള ഒരു വലിയ ഭുവിനു് ഒരു
ആനെയ വാങ്ങിയാൽ െകാള്ളാെമ
്. അതിനായി
ഞങ്ങൾ അേന്വഷി പുറെപ്പട്ടിരി കയാണു് ” എ
പറ
.

ഇവർ ഇങ്ങെന സംസാരി െകാണ്ടിരുന്ന സമയം
ഏറ്റവും ാകൃതേവഷക്കാരനായ ഒരു പട്ടണി അവി
െടെച്ച ് “യശമാനന്മാേര, ഒ തിന്നാൻ െപാഹല
തരാേമാ?” എ േചാദി . അതുേക വഴിേപാക്കരിൽ
ഒരാൾ (പത്മനാഭപിള്ള) “ഇതു പുകയിലക്കച്ചവടസ്ഥല
മല്ല; ഇതു് ആന ടാണു്. ഇവിെട പുകയിലയില്ല. ഒരാ
നെയ േവണെമങ്കിൽത്തരാം” എ േനരേമ്പാ രീതി
യിൽ പറ
. ഉടെന പട്ടാണി, “എന്നാൽ ആനയാ
യാലുംമതി” എ പറ
. അേപ്പാൾ വഴിേപാക്കൻ
ആനക്കാരന്മാേരാടു്, “നമു ് ഇയ്യാെള ഒരാന റെത്താ
േകറ്റണം” എ പറ
. “അങ്ങെന തെന്ന” എ ്
ആനക്കാർ സമ്മതി കയും െച . അേപ്പാൾ മേറ്റ വഴി
േപാക്കൻ (കുതിരപ്പക്ഷി) “ഞങ്ങൾ ഇവിെട അടുെത്താരു
സ്ഥല
േപായി ക്ഷണത്തിൽ മടങ്ങിവരാം. എന്നി
ട്ടാവാം. ആന റ
േക കയും മ ം. േനരം അസ്തമി
ക്കാറായി” എ പറഞ്ഞി ് ആനക്കാെരെയല്ലാം വിളി
െകാ േപായി. അടു ണ്ടായിരുന്ന ഒരു മദ്യശാലി
യിൽക്കയറി മദ്യം വാങ്ങിെക്കാടു ് ആനക്കാെരെയ
ല്ലാം മൂേക്കാളം കുടിപ്പി . ആ വഴിേപാക്കൻ കുടി മി
ല്ല. ഉടെന അവർ മടങ്ങി ആന ട്ടിൽവ . ഉടെന
ആനക്കാർ, “ഏതാനയുെട പുറത്താണു് േകേറണ്ടതു്?”
എ പട്ടാണിേയാടു േചാദി . പട്ടാണി, “ഇതിെന്റ
പുറ ് ” എ പറ
് ആ പുതിയ കുട്ടിെക്കാമ്പെന
െതാ കാണി . പട്ടാണി െതാട്ടയുടെന ആ ആന ട്ടി
പട്ടാണിെയ ത്താനായിത്തിരി
നി . അേപ്പാൾ
ആനക്കാർ “എേടാ മാറി നിൽ ! ഇതു് ഉപ്പാപ്പനും മ
മല്ല, ആന ട്ടിയാണു്. അവെന കുഴിയിൽനി േകറ്റി
കൂട്ടിലാക്കീ നാല ദിവസേമ ആയു . ഒ ം പഴകീ
മില്ല. അവൻ മഹാവിഷമക്കാരനാണു്. മിനിഞ്ഞാ ്
ഒരാനക്കാരേന്റയും ഇന്നെല ഈ കൂട്ടിൽ കിടന്നിരുന്ന
ഒരാനുയുെടയും കഥ ഇവൻ കഴി ” എ പറ
. അതു
േക ് ഒരു വഴിേപാക്കൻ, “എങ്കിലും അയാൾ ് അതി
െന്റ പുറ
കയറാനാണു് ആ ഹെമങ്കിൽ നമുക്കതു
സാധിപ്പിക്കണമേല്ലാ. ചാകാെതയിരിക്കാൻ സൂക്ഷിേക്ക
ണ്ടതു് അയാളുെട ചുമതലയാണു് ” എ പറ
. ഉടെന
ആനക്കാർ, “എന്നാലങ്ങെനയാവാം” എ പറ
്ആ
കുട്ടിയാനെയ ര വടങ്ങളി െകട്ടി, ര താപ്പാനകെള
ര വശ ം നിറുത്തി പിടി കൂട്ടിനു െവളിയിലിറക്കി.
ഉടെന ഒരു വഴിേപാക്കൻ (പത്മനാഭപിള്ള) അടു െച
് ആ കുട്ടിെക്കാമ്പെന ഒ തടവുകയും പുറ
കയ
റിെക്കാ ന്നതിനു പട്ടാണിേയാടു പറയുകയും െച .
“മരിക്കാൻ മന ം ൈധര്യവുമുെണ്ടങ്കിൽ േകറിെക്കാ ”
എ ് ആനക്കാരും സമ്മതി . ഇതു േകട്ട ക്ഷണത്തിൽ
പട്ടാണി ഒരു ചാട്ടത്തിനു് ആന റ
കയറിക്കഴി
.
ഇതു കണ്ടേപ്പാൾ ആനക്കാർ, “ഇെതെന്താര തമാണു്?
ആന മടക്കാെത ഒരു ചാട്ടത്തിനു് ആന റ
കയ
റിയ ഇവനാരാണു്? ആരായാലും സാമാന്യക്കാരനല്ല,
നിശ്ചയും തെന്ന” എ ം മ ം വിചാരി ് അന്ധാളി
നി േപായി. പട്ടാണി തെന്റ അരവാളൂരി ആനനയുെട
ര വശങ്ങളിലുണ്ടായിരുന്ന വടങ്ങൾ െവട്ടിമുറി കള
. ആ സമയം പാന്ഥേവഷധാരിയായിരുന്ന പത്മനാ
ഭപിള്ള വടം പിടിച്ചിരുന്ന താപ്പാനകൾ ് ഓേരാ അടി
െവ െകാടു . അടിെകാണ്ട മാ യിൽ ആ ആനകൾ
ഉറെക്ക നിലവിളി െകാ ് ഓടി കാടുേകറി. വടങ്ങൾ
െവട്ടിമുറി കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ ആ കുട്ടിെക്കാമ്പൻ നട തു
ടങ്ങി. പിന്നാെല വല്ലവരും വെന്നങ്കിൽ കാണണെമ ം
വിചാരി പട്ടാണി ആനെയ തിരി പിേമ്പാ നടത്തി
യാണു് െകാ േപായതു്. അങ്ങെന അതിർത്തികട ്
ഏകേദശം ഒന്നരനാഴിക ദൂരത്തായിതിെന്റ േശഷം പട്ടാ
ണി ആനെയ മുേമ്പാ തെന്ന നടത്തിെക്കാ േപായി.
പട്ടാണിേവഷം ധരി വന്ന ഈ മനുഷ്യൻ കുഞ്ചി ട്ടി
പ്പിള്ള സർവ്വാധികാര്യക്കാരാെണ പറയാെത തെന്ന
വായനക്കാർ ഊഹിച്ചറിഞ്ഞിരി മേല്ലാ.
ഏകേദശം പ നാഴിക ഇരുട്ടിയേപ്പാേഴ ം കു
ഞ്ചി ട്ടിപ്പിള്ള ആനേയയുംെകാ ് ആലങ്ങാ സ്വ
ഗൃഹത്തിെലത്തി. അേപ്പാേഴ ം പത്മനാഭപിള്ളയും
കുതിരപ്പക്ഷിയും അവിെട വ േചർ . ഉടെന അവർ
അത്താഴം കഴി കയും ആന തീറ്റയും െവള്ളവും െകാ
ടു കുയം െചയ്തതിെന്റ േശഷം മൂ േപരുംകൂടി ആന
െയയും െകാ ് അേപ്പാൾതെന്ന പുറെപ്പ . ഈ ആന
ട്ടിെയ മഹാരാജാവു തിരുമനസ്സിെല തിരുമുമ്പാെക
െകാ െച കാണിക്കാനുള്ള ധൃതിയും അത ത്സാഹ
വും നിമിത്തം അവർ ആലങ്ങാ നി പുറെപ്പട്ടി ് ര
ദിവസംെകാ ് െകാട്ടാരക്കരെയത്തി. അനന്തരം ആ
മഹാന്മാർ മൂ േപരും പഠിച്ച വിദ്യകെളല്ലാം േയാഗി
േനാക്കീ ം ആനെയ അവിെടനി ് ഒരടിേപാലും നട
ത്താൻ സാധിച്ചില്ല. ആനെയ തിരുവനന്തപുര
തിരുമു
മ്പാെക െകാ െച കാണിെച്ചങ്കിലല്ലാെത തങ്ങളുെട
യത്നം സഫലമാവുകയില്ലേല്ലാ എ വിചാരിച്ചാണു്
അവർ മിച്ചതു്. എെന്താെക്ക െചയ്തി ം ആനെയ അവി
െടനി െകാ േപാകുവാൻ അവർ സാധിച്ചില്ല.
ആന ഒ ര ദിസവസം രാപ്പകൽ ഒരുേപാെല അധി
കദൂരം നടന്നതുെകാ ള്ള ക്ഷീണം നിമിത്തമായിരി ം
നടക്കാത്തെത വിചാരി ധാരാളമായി തീറ്റയും മ ം
െകാടു ് ഒ ര ദിവസം ആനെയ അവിെട നിറു
ത്തി വി മിപ്പിച്ചി പിെന്നയും െകാ േപാകാനായി
മി േനാക്കി. എന്നി ം ഫലെമാ മുണ്ടായില്ല. ആന
അവിെടത്തെന്ന നിന്നേതയു . അേപ്പാൾ ആ ദി കാ
രായ ചില വേയാവൃദ്ധന്മാർ കുഞ്ചി ട്ടിപ്പിള്ളേയാടു് “ഈ
ആനെയ ഇവിെട െകാ വന്നി മഹാേദവനു നടയ്ക്കിരു
ത്താെത െകാ െപായ്ക്കളയാെമ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ച
തു് വലിയ സാഹസമായിേപ്പായി. ഈ ആനെയ ഇവിെട
നടയ്ക്കിരുത്താെത െകാ േപാകാൻ ആരു വിചരിച്ചാലും
ഒരിക്കലും സാധിക്കയില്ല. മഹാേദവൻ ആനെയ വിട്ടയ
യ്ക്കാെത എങ്ങെന െകാ േപാകും? മഹാേദവനു െകാടു
ത്തതായി സങ്കൽപ്പി നടയ്ക്കിരുത്തിയാൽ പിെന്ന എവി
െട േവണെമങ്കിലും െകാ േപാകാം” എ പറയുകയും
അതു വാസ്തവമായിരി െമ കുഞ്ചി ട്ടിപ്പിള്ള േതാ
കയും െച കയാൽ അേദ്ദഹം ഈ സംഗതികെളല്ലാം
തിരുമനസ്സറിയി ന്നതിനു േകശവപിള്ളദിവാൻജിയു
െട േപർ വിവരത്തിനു് ഒെരഴുത്തഴുതിെക്കാടു
പത്മ
നാഭപിള്ളെയ തിരുവനന്തപുരത്തിനയ കയും ആനെയ
സൂക്ഷി കയും പഴ കയും െച െകാ കുഞ്ചി ട്ടി
പ്പിള്ള െകാട്ടാരക്കെരത്തെന്ന താമസി കയും െച .
സർവ്വാധികാര്യക്കാരുെട എഴു
കണ്ടയുടെന ദി
വാൻജി തിരുമുമ്പാെക െച സകലവിവരങ്ങളും തി
രുമനസ്സറിയി . അേപ്പാൾ മഹാരാജാവു തിരുമന
െകാ ് “കുഞ്ചി ട്ടി ആനെയ െകാ േപാകുന്നതുവെര
യുള്ള സംഗതികെളല്ലാം ചാരന്മാർ മുഖാന്തരം നാം മുേമ്പ
തെന്ന അറിഞ്ഞിരി
. അതിൽ പിന്നീടുള്ള വിവര
ങ്ങൾ ഇേപ്പാൾ മനസ്സിലായേല്ലാ. സേന്താഷമായി. വി
ചാരിച്ച കാര്യം സാധിച്ചതു് ഈശ്വരാനുകൂല്യംെകാണ്ടാ
ണേല്ലാ. അതിനാൽ ആ ആനെയ ഈശ്വരനു സമർപ്പി
ന്നതും നമു ് സേന്താഷകരംതെന്ന. താമസിയാെത
നാം െകാട്ടാരക്കെരെച്ച ് ആ ആന ട്ടിെയ നടയ്ക്കിരു
ത്തിേയക്കാം. അതിനു േവ ന്നെതല്ലാം ഉടെന ചട്ടംെക
ട്ടിെക്കാള്ളണം” എ ം െകാട്ടാരക്കര ് എഴുന്നള്ള
പുറെപ്പടുന്നതു് ഇന്ന ദിവസമാെണ ം കൽപ്പി .

ക ന കാരം ദിവാൻജി എഴുന്നള്ളത്തിനും ആന
െയ നടയ്ക്കിരു ന്നതിനും േവ ന്നെതല്ലാം ചട്ടംെക
കയും നിശ്ചിതദിവസം തെന്ന തിരുമന െകാ ്
െകാട്ടാരക്കെര എഴുന്ന കയും െച . അേപ്പാേഴ ം
കുഞ്ചി ട്ടിപ്പിള്ള ആനപ്പാവുപരിചയമുള്ള ‘രാമശ്ശാെര’
സിദ്ധനായ ഒരാനക്കാരെന്റ സഹായേത്താടുകൂടി ആ
കുട്ടിെക്കാമ്പെന ഇടവും വലവും മ ം പഠിപ്പി നല്ലതു
േപാെല പഴക്കിയിരു . സർവ്വലക്ഷണങ്ങളും തികഞ്ഞ
ആ ആന ട്ടിെയ കണ്ടേപ്പാൾ തിരുമനസ്സിേല ണ്ടായ
സേന്താഷം അപരിമിതമായിരു . ആകപ്പാെട കണ്ട
േപ്പാൾത്തെന്ന അവൻ മഹാശൂരനും ധീരനുമാെണ
തിരുമന െകാ നിശ്ചയി . അക്കാല ് ആ ആന
് ഏകേദശം ഇരുപതു വയ
ായമായി ണ്ടായിരു
. ഒരു മുഴത്തിൽ കുറയാെത െകാ കൾ പുറേത്ത
കാൺമാനുണ്ടായിരു . േദഹത്തിെന്റ പുഷ്ടിയും ഉയ
രവും തലക്കട്ടിയും മസ്തകത്തിെന്റ വിരിവും െകാമ്പിെന്റ
ഭംഗിയും മ ം ഇ േത്താളമുള്ള ഒരാന അക്കാല
േവ
െറ ഇല്ലായിരു െവ മാ മല്ല, അതിനു മു ് ഉണ്ടാ
യിരു മില്ല. ആ കുട്ടിയാനയുെട പുറ ് ആറുേപർ ്
ധാരാളമായിട്ടിരിക്കാമായിരു . നെട്ടല്ലിെന്റ ര വശ
ം ഓേരാരുത്തർ നീ നിവർ കിട കയും
െചയ്യാമായിരു . നെട്ട േലശംേപാലും എഴുന്നിരുന്നി
ല്ല. അതിനാൽ ആ ആനയുെട പുറത്തിരുന്നാൽ െമത്ത
റത്തിരുന്നാെലന്നതുേപാലുള്ള സുഖം േതാ മായിരു .
അവെന്റ മുഖ
സദാ കാശിച്ചിരുന്നതു് വീരരസമായി
രു . ആ െകാമ്പെന്റ െനറ്റിയിൽ ച ക്കലേപാെല ഒരു
േരഖ േശാഭി കാൺമാനുണ്ടായിരു . അതുെകാ ം
െകാട്ടാരക്കരേദവൻ ച േശഖരൻ (ശിവൻ) ആയിരുന്ന
തിനാലും ആ ആന ട്ടി മഹാരാജാവു തിരുമന
െകാ ച േശഖരൻ എ തെന്ന േപരി ് അവിെട നട
യ്ക്കിരുത്തി. പിന്നീടു് ‘െകാട്ടാരക്കരച്ച േശഖരൻ’ എ
സിദ്ധനായിത്തീർന്ന ഗജ ഷ്ഠൻ ഈ കുട്ടിെക്കാമ്പ
നാെണ വിേശഷി പറയണെമന്നില്ലെല്ലാ. ആനെയ
നടയ്ക്കിരുത്തിയതു സംബന്ധി തിരുമനസ്സിെല വകയാ
യി അ ് അവിെട േക്ഷ ത്തിൽ േകമമായി കളഭവും
വിള ം സദ്യയും മ മുണ്ടായിരു . അെതല്ലാം കഴി
ഞ്ഞി നാലുദിവസംകൂടി അവിെട എഴുന്നള്ളിത്താമസി
കയും കുഞ്ചി ട്ടിപ്പിള്ള േവ ന്ന സഹായങ്ങൾ
െച െകാണ്ടിരുന്ന രാമശ്ശാെരത്തെന്ന ച േശഖരെന്റ
ആനക്കാരനായി കൽപി നിയമി കയും “ച േശ
ഖരനു തീറ്റയും മ ം േവണ്ടതുേപാെല െകാടു ് അവ
െന ശരിയായി രക്ഷി െകാള്ളണം” എ
േത്യകം
കൽപ്പി കയും െചയ്തിട്ടാണു് തിരുമന െകാ തിരു
വനന്തപുരേത്ത തിരിെച്ചഴുന്നള്ളിയതു്. ച േശഖര
െന െകാട്ടാരക്കര നടയ്ക്കിരുത്തിയതു് െകാല്ലം 948-ആം
ആണ്ടാണു്. അതിനുേശഷം അവെന സംബന്ധി ണ്ടാ
യി ള്ള ചില വിേശഷസംഗതികൾ താെഴപ്പറയു .
കാല േമണ ച േശഖരെന റി ള്ള സേന്താഷം
തിരുമനസ്സിേല ം ജനങ്ങൾ ം സീമാതീതമായി വർ
ദ്ധി . അവനു തീറ്റ െകാടു ന്നതിനും അവെന കുളിപ്പി
ന്നതിനും മ ം ഒ ം അമാന്തം വ േപാകരുെത
കരുതി രാമാശ്ശാരുെട അസിസ്റ്റന്റായി ‘െകാ കു
്’
എെന്നാരാെള ടി ആനക്കാരനായി നിയമി . െകാട്ടാ
രക്കര േദശ ള്ള ജനങ്ങൾ ച േശഖരെന റി ള്ള
സേന്താഷംെകാ ് ആനെയ ൈവകുേന്നരം െക ന്ന
തു് ഓേരാ ദിവസം ഓേരാരുത്തരുെട പുരയിടങ്ങളിൽ
േവണെമ ം തീറ്റി അവർ േശഖരി െകാടു
െകാ
ള്ളാെമ ം രാമശ്ശാേരാടു പറയുകയും രാമശ്ശാർ അങ്ങെന
സമ്മതി കയും അ കാരം നടത്തിവരികയും െച .
ആനെയ എവിെടെക്കട്ടിയാലും പിേറ്റദിവസം രാവിെല
െകാ കു
് ആ സ്ഥല െച ് ആനെയ െപാടിത
ട്ടിക്കളയുകയും െവള്ളം െകാടു കയും െകാ േപായി
കുളിപ്പി കയും െചയ്യണെമന്നാണു രാമശ്ശാരു് ഏർപ്പാടു്
െചയ്തിരുന്നതു്. അങ്ങെന പതിവായി നട വരികയും
െച . ച േശഖരെന്റ ശു ഷകെളല്ലാം െചയ്തിരുന്ന
തു് െകാ കുഞ്ഞായിരു െവങ്കിലും അവനു േസ്നഹവും
ബഹുമാനവും രാമശ്ശാെര റി ള്ളതു േപാെല മറ്റാെര
റി മുണ്ടായിരുന്നില്ല. െകാ കുഞ്ഞിെന ച േശഖരൻ
കൂലിക്കാരനായി മാ േമ വിചാരിച്ചിരു
. രാമശ്ശാർ
ച േശഖരെന റി പു നിർവ്വിേശഷമായ േസ്ന
ഹവും വാത്സത്യവുമുണ്ടായിരു . അയാൾ ച േശഖര
െന സാധാരണയായി വിളി വന്നിരുന്നതും ‘മകേന!’
എന്നായിരു . ച േശഖരൻ അതിെന സമ്മതി ം
രാമശ്ശാെര തെന്റ പിതാവിെനേപ്പാെല വിചാരി മാണു്
വർത്തിച്ചിരുന്നതു്.
ഇ കാരെമല്ലാമിരുന്നേപ്പാൾ ഒരു ദിവസം കാല ്
ആനെയ അഴി ന്നതിനും മ ം പതിവുേപാെല െകാ
കു
വന്നില്ല. അയാൾ ക കുടി ് േബാധം െക ്
എവിെടേയാ കിട േപായി. െകാ കു
് പതിവുേപാ
െല വരുമേല്ലാ എ വിചാരി രാമശ്ശാരും രാവിെല
വന്നില്ല. അയാൾ ഏകേദശം പ മണിയായേപ്പാഴാ
ണു് ആനയുെട അടുക്കൽ വന്നതു്. അേപ്പാൾ ആനെയ
അതുവെര അഴി കയും െപാടിയടി കയും െവള്ളം
െകാടു കയും െചയ്തിട്ടിെല്ലന്നറി
രാമശ്ശാർ വളെര
വ്യസനി . ച േശഖരനും സ്വൽപം സങ്കടം ദർശി
പ്പി . ഉടെന രാമശ്ശാർ, “മകേന ആ കുരുത്തം െകട്ടവൻ
പതിവുേപാെല വരുെമ വിചാരിച്ചാണു് ഞാൻ വരാൻ
താമസിച്ചതു്. ഇനി ഇങ്ങെന ഒരിക്കലും വരാെത ഞാൻ
കരുതിെക്കാള്ളാം” എ പറ
് ആനെയ അഴി
െപാടിയടി െകാണ്ടിരുന്ന സമയം െകാ കു
ം അവി
െടെച്ച േചർ . െകാ കുഞ്ഞിെനക്കണ്ടി ് േദഷ്യം
കലശലായി വരികയാൽ രാമശ്ശാർ അയാെള സ്വൽപം
ശാസി കയും ശകാരി കയും െച . അതു െകാ കു
ഞ്ഞിനു് ഒ ം രസിച്ചില്ല. െകാ കുഞ്ഞിനു കള്ളിെന്റ ലഹ
രി നല്ലേപാെല േപായിട്ടില്ലായിരുന്നതുെകാ ം ശകാരം
േകട്ടേപ്പാൾ േദഷ്യം വന്നതു െകാ ം അയാൾ രാമശ്ശാ
െരത്തല്ലാനായി ൈകേയാങ്ങിെക്കാ പാ
െച .
അതു ച േശഖരനു് ഒ ം രസിച്ചില്ല. അവൻ െകാ കു
ഞ്ഞിെന്റ കാലിേന്മൽ പിടികൂടി. അതുക രാമശ്ശാർ,
“അേയ്യാ മകേന! ചതിക്കരുേത” എ പറഞ്ഞതും ച
േശഖരൻ െകാ കുഞ്ഞിെന പിടി ് ഒരു മരത്തിേന്മൽ
അടിച്ചതും െകാ കുഞ്ഞിെന്റ തല െപാട്ടിെത്തറിച്ചതും
ച േശഖരൻ െകാലവിളി വിളിച്ചതുെമല്ലാെമാരുമി
കഴി
. െകാ കുഞ്ഞിെന മരത്തിേന്മലടിക്കാതിരി
ന്നതിനു തടസ്സം പിടിക്കാനായി അടു െചന്ന രാമശ്ശാ
രുെട േമൽ തുമ്പിൈക്ക സ്വൽപം ഏശുകയാൽ അയാൾ
േബാധംെക ര ് ദ ് അകെലേപ്പായി വീണു. ആ
സമയം അവിെടത്താമസിച്ചിരുന്ന വീ കാർ ണ്ടായ
ഭയവും പരി മവും അവർണ്ണനീയമായിരു . ച േശ
ഖരെന്റ െകാലവിളിേക ് അസംഖ്യമാളുകൾ അവിെട
വ കൂടുകയും െച .

രാമശ്ശാർ വീണുകിട ന്നതു ക ച േശഖരൻ വള
െര വ്യസനി . ശ്വാസം േനെര േപാകാെതയും േബാ
ധംെക ം കുളിച്ചതുേപാെല വിയർ മാണു് രാമശ്ശാർ
കിടന്നിരുന്നതു്. ച േശഖരൻ ഓടിെച്ച ് അയാെള
തുമ്പിൈക്കയിൽ േകാരിെയടു ംെകാ ് അവിെടനി
േപായി. ഏകേദശം അരനാഴിക ദൂെരെച്ചന്നേപ്പാൾ
അവിെട ഒരു ൈമതാനവും ൈമതാനത്തിെന്റ മദ്ധ്യത്തി
ങ്കൽ ഒരു ാവും നല്ല തണലുമുണ്ടായിരു . ച േശഖ
രൻ രാമശ്ശാെര ആ തണല
കിടത്തിയി ് ാവിെന്റ തൂ
് (ഇലേയാടുകൂടിയ െചറിയ െകാ കൾ) ഒടിെച്ചടു
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വീശി ടങ്ങി. കുറ കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ രാമശ്ശാർ ക തുറ
. അേപ്പാൾ ഒരു മുഹമ്മദീയ ീ ഒരു കുടവുംെകാ ്
അവിെട അടു ണ്ടായിരുന്ന കിണറ്റിൻകെര വ െവ
ള്ളം േകാരി കുടത്തിെലാഴി നിറ . അതുക ച േശ
ഖരൻ അേങ്ങാ െച . ച േശഖരൻ െച ന്നതുക ്
ആ ീ കുടെമടുക്കാെത ഓടി മാറി. ച േശഖരൻ പതു
െക്ക ആ കുടവും െവള്ളവുെമടു െകാ വ രാമശ്ശാരു
െട അടുക്കൽ െവച്ചി തുമ്പിൈക്കെകാ കുറ െവള്ള
െമടു ് രാമശ്ശാരുെട േദഹത്തിൽ തളി . പിെന്നയും
കുറ കൂടി വീശി. അേപ്പാൾ രാമശ്ശാരു് എഴുേന്നറ്റിരു .
അതു കണ്ടേപ്പാൾ ച േശഖരനു സ്വൽപം മനസ്സമാധാ
നമുണ്ടായി. അവൻ കുടം യഥാപൂർവ്വം കിണറ്റിൻകെര
െകാ െവച്ചി മടങ്ങിവ . പിെന്നയും തൂെപ്പടു ് രാ
മശ്ശാെര വീശിെക്കാ നി . അേപ്പാൾ രാമശ്ശാരു് “മക
േന! ച േശഖരാ! നീെയെന്ന ഇങ്ങെന െച െമ ്
ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല” എ പറ
. അതുേക
ച േശഖരൻ “അറിയാെത വ േപായ അബദ്ധമാെണ
” ഭാവംെകാ രാമശ്ശാെര മനസ്സിലാ കയും കണ്ണീ
െരാലിപ്പി െകാ വളെര കരയുകയും െച .
കാല ് അഴി ് െപാടിതട്ടിയാലുടെന ച േശഖ
രനു കുടിക്കാൻ െവള്ളം െകാടു ക പതിവായിരു .
അ ് അതിനിടയായില്ലേല്ലാ. അതിനാൽ അവനു കല
ശലായി ദാഹമുണ്ടായിരു . രാമശ്ശാർ കുറ സുഖ
മുെണ്ട കണ്ടേപ്പാേഴ ം ച േശഖരനു െവള്ളം കുടി
ക്കാൻ ധൃതിയായി. അവൻ കിണറ്റിൻകെരെച്ച കുട
ത്തിൽ േനാക്കി. അതിൽ െവള്ളമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതി
നാൽ മടങ്ങിേപ്പാ . കുറ കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ പിെന്നയും
േപായി േനാക്കി. അേപ്പാഴും കുടത്തിൽ െവള്ളമുണ്ടായി
രുന്നില്ല. അതിനാൽ ആ ാവശ്യവും ഇച്ഛാഭംഗേത്താടു
കൂടി മടങ്ങിേപ്പാ . അങ്ങെന മൂ നാലു ാവശ്യമായ
േപ്പാൾ രാമശ്ശാരു്, “മകേന! എനി ് എണീക്കാറായാൽ
ഞാൻ െവള്ളം േകാരിത്തരാം” എ പറ
. ആ മുഹ
മ്മദീയ ീ ഇെതല്ലാം കാണുകയും േകൾ കയും െച
െകാ ് അവിെട ഒരു സ്ഥല ് ഒളി നിൽ
ണ്ടാ
യിരു . െവള്ളം കുടിക്കാൻ ൈവകീ ് ച േശഖരനു
ണ്ടായ പാരവശ്യം കണ്ടി ് ആ ീ ‘എെന്തങ്കിലും വരു
ന്നതു വരെട്ട’ എ നിശ്ചയി ് കിണറ്റിൻകെരെച്ച
കുടം നിറ െവള്ളം േകാരിെയാഴിച്ചി മാറിനി . ച
േശഖരെന േനാക്കി ”െവള്ളം കുടത്തിൽ നിറച്ചി
്.
േവണെമങ്കിൽ എടു
കുടിക്കാം. എെന്റ കുടം െപാട്ടി
േച്ചക്കരുതു് ” എ പറ
. അതു േക ച േശഖരൻ
െച െവള്ളെമടു
കുടിച്ചി മതിയായിെല്ല ള്ള ഭാ
വേത്താടുകൂടി മാറിനി . മുഹമ്മദീയ ീ പിേന്നയും െച
െവള്ളം േകാരിെയാഴി കുടം നിറച്ചി മാറിനി .
ച േശഖരൻ ആ െവള്ളവുെമടു
കുടി . ഇങ്ങ
െന ര മൂ
ാവശ്യമായേപ്പാൾ ച േശഖരനു െവ
ള്ളം മതിയാവുകയാൽ അവൻ കുടം പതുെക്ക അവിെട
െവച്ചി രാമശ്ശാരുെട അടുക്കേല േപാ . അേപ്പാൾ
ആ മുഹമ്മദീയ ീ വീ ം െച െവള്ളംേകാരി കുടം
നിറ ് എടു െകാ ് അവരുെട വാസസ്ഥലേത്ത ം
േപായി. അേപ്പാേഴ ം രാമശ്ശാർ ് ക്ഷീണം ഒരുവിധം
മാറിയതിനാൽ അയാൾ ച േശഖരേനാടുകൂടി അയാളു
െട വീട്ടിേല ം േപായി.
െകാ കുഞ്ഞിെനെക്കാന്നതിെന്റേശഷം ച േശഖര
െന കുടിപാർ ള്ള പുരയിടങ്ങളിൽ െകട്ടാൻ ആരും സമ്മ
തിക്കാെതയായി. അതിനാൽ േനരം ൈവകുേമ്പാൾ
രാമശ്ശാർ അവെനെക്കാ േപായി ആൾപ്പാർപ്പില്ലാത്ത
പറ കളിലാണു പിന്നീടു െകട്ടയിരുന്നതു്. എങ്കിലും
ജനങ്ങൾ കൂെട െട ച േശഖരനു പഴ ല, കരി ്,
ശർക്കര, നാളിേകരം മുതലായവ െകാ െച െകാടു
ത്തിരു . അങ്ങെന ആെരങ്കിലും എെന്തങ്കിലും െകാ
െച െകാടുത്താൽ അതിൽനി ് ഒരു ഭാഗെമടു
മാറ്റിെവച്ചി േശഷേമ അവൻ തിന്നാറു . സ്വേദശ
െവച്ചാെണങ്കിൽ മാറ്റി െവ ന്ന ഭാഗം അവൻതെന്ന എടു
െകാ േപായി, അവനു െവള്ളം േകാരിെക്കാടുത്ത
മുഹമ്മദീയ ീയുെട കുടിലിെന്റ വാതിൽക്കൽ െവ ് എടു
െകാ വാൻ ആംഗ്യം കാണിച്ചി മടങ്ങിേപ്പാരും.
ഇതിനു രാമശ്ശാർ കൂെടെച്ച കയും മ ം േവണ്ട. ഉത്സവ
ങ്ങളിൽ എഴുന്നള്ളിപ്പിനും മ മായി ദൂരസ്ഥലങ്ങളിൽെച്ച
േമ്പാൾ പഴ ല മുതലായവ ആെരങ്കിലും െകാടുത്താൽ
ച േശഖരൻ മുഹമ്മദീയ ീ ള്ള ഭാഗെമടു ് രാമശ്ശാ
െര ഏൽപ്പി ം. രാമശ്ശാർ അതു വി കി ന്ന പണം സ്വ
േദശ
െച േമ്പാൾ മുഹമ്മദീയ ീ െകാടുക്കണം
എന്നാണു ച േശഖരൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നതു്. രാമശ്ശാർ
അങ്ങെന തെന്ന െചയ്തിരു .
ഒരിക്കൽ സ്വേദശ
(െകാട്ടാരക്കര) െവ തെന്ന
ഒരാൾ ച േശഖരനു നാല പഴ ല െകാ െച
െകാടു
അതിൽനി ് ഒന്നാംതരം ഒരു കുലെയടു
മാറ്റിെവ കയും േശഷമുണ്ടായിരുന്നതു തി കയും െച
യ്തതിെന്റേശഷം മാറ്റിെവച്ച കുലയുെമടു െകാ ച
േശഖരൻ മുഹമ്മദീയ ീയുെട കുടിലിങ്കേല േപായി.
അവിെടെച്ചന്നേപ്പാൾ ആ ീയും അവരുെട ഭർത്താവും
അവിെടയുണ്ടായിരുന്നില്ല. മുഹമ്മദീയൻ എവിെടേയാ
കൂലിേവല ം ീ െവള്ളം േകാരിെക്കാ വരാനും േപാ
യിരി കയായിരു . അവരുെട ര കുട്ടികൾ മാ േമ
അവിെടയുണ്ടായിരു
. അ ം മൂ ം വീതം മാ ം
വയ
ായമായിരുന്ന ആ കുട്ടികൾ കുടിലിനക
കളി െകാണ്ടിരി കയായിരു . ആ സമയം കുടിലി
െന്റ േമൽ ടിനു തീ പിടി കത്തിെക്കാണ്ടിരു . ഈ
കുട്ടികൾ അതിറിഞ്ഞില്ല. അഥവാ അവരറിഞ്ഞാലും വി
േശഷെമാ മില്ലേല്ലാ. കുടിലിനു തീ പിടിച്ചിരി ന്നതു
ക ് ച േശഖരൻ ക്ഷണത്തിൽ അടു െച പഴ
ല അവിെടെവച്ചി ് തുമ്പിൈക്കെകാ കുടിലിെന്റ
േമൽ ടിനു് ഒരു ത െകാടു . േമൽ ടു െതറി ദൂെര
േപ്പായി വീണു. അതു് അവിെടക്കിട ് അേശഷം ദഹി
േപായി. കാ ക കൾെകാ െകട്ടിയുണ്ടാക്കി ഓല
േമഞ്ഞതും തീ കെകാ ം മ ം ഉണങ്ങിയിരുന്നതുമായ
ആ േമൽ ര തീപ്പിടിച്ചാൽപ്പിെന്ന ദഹിക്കാൻ താമ
സി േമാ? അതു മുഴുവനും ദഹി േപാെയങ്കിലും ച
േശഖരനതു തട്ടിക്കളഞ്ഞതുെകാ ് ആ കുട്ടികൾ ം
കുടിലിനക ണ്ടായിരുന്ന സാധനങ്ങൾ ം തരേക്ക
െടാ ം പറ്റിയില്ല. മുഹമ്മദീയ ീ എേന്താ വറ ന്നതി
നായി ഒരു പാ ത്തിൽ െവളിെച്ചണ്ണ അടുപ്പ
െവച്ചി ്
അതു ചൂടുപിടി േമ്പാേഴ മടങ്ങിവരാെമ വിചാരി
ച്ചാണു് േപായതു്. വഴി ് ആരാേണ്ടക്കണ്ടേപ്പാൾ ഇതു
മറ ് അവരുമായി സംസാരി െകാ
സ്വൽപമധി
കം സമയം താമസി േപായതിനാൽ െവളിെച്ചണ്ണ
തീ പിടി ് അതു പാളിക്കത്തി േമൽ ര തീപിടി .
ആ സമയത്താണു് ച േശഖരൻ അവിെടെയത്തിയതു്.
ച േശഖരൻ േമൽ ര തട്ടിക്കളഞ്ഞതിെന്റ േശഷം ആ
ര കുട്ടികേളയും താങ്ങിെയടു ് ഒരു മരത്തണലിൽ
െക്കാ െചന്നിരുത്തി, പഴ ലെയടു ് അവരുെട മു
മ്പിൽ െവ െകാടുത്തി ദൂെര മാറിനി . പാർപ്പിടം
േപായതുെകാ ള്ള വിഷമത എ മാ മുെണ്ട ് അറി
യാറായിട്ടില്ലാെതയിരുന്ന കുട്ടികൾ പഴെമടു
തി
സേന്താഷി കളി െകാ ് ആ തണലത്തിരു .
മഹമ്മദീയ ീ െവള്ളം േകാരിെക്കാ
പകുതി
വഴി വന്നേപ്പാൾ അതികശലായി ള്ള തീജ്വാലയും പു
കയും ക ്, “അേയ്യാ, എെന്റ കുട്ടികളുെട കഥ കഴി
”
എ പറ
െവള്ളവും കുടവും ദൂെരെയറിഞ്ഞി ് തല്ലി
യല നിലവിളി െകാ ് ഓടിെയത്തി. കുടിലിെന്റ
സമീപത്തായേപ്പാൾ കുട്ടികൾ പഴംതി കളി െകാ
ണ്ടിരി ന്നതും ച േശഖരൻ അവെര കാ െകാ
ദൂെര മാറി നിൽ ന്നതും ആ ീ ക . അേപ്പാൾ അവ
രുെട മനസ്സിനു വളെര സമാധാനമായി. കുട്ടികൾ കു
ടിലിൽക്കിട െവ െപായിെയ തെന്നയായിരു
ആ ീയുെട വിചാരം. ച േശഖരൻ പഴ ലയും മ ം
െകാ കൂെട െട െച ക പതിവായിരുന്നതിനാൽ
പഴ ല അവിെടയിരി ന്നതും ച േശഖരൻ കാ
നി ന്നതും കണ്ടി തെന്റ കുട്ടികെള രക്ഷിച്ചതു ച േശ
ഖരൻ തെന്നെയ നിശ്ചയി െകാ ് ആ ീ, ”എെന്റ
ച േശഖരാ, എെന്റ ഓമന ട്ടികെള രക്ഷിച്ചതു നീയാ
ണേല്ലാ! നിെന്ന പടച്ചവൻ രക്ഷിക്കെട്ട” എ പറ
.
ഉടെന ച േശഖരൻ അവിെടനി േപായി. മുഹമ്മ
ദീയ ീ തെന്റകുട്ടികേളയുംെകാ അഗ്നിഗ്ദ്ധശിഷ്ടമായ
കുടിലിൽെച്ച േനാക്കിയേപ്പാൾ അതിലുണ്ടായിരുന്ന
സാധനങ്ങെളാ ം നഷ്ടെപ്പ േപായിട്ടിെല്ലന്നറി
്
അൽപംകൂടി സേന്താഷി . എങ്കിലും േനരം ൈവകു
േമ്പാൾ കിടക്കാെനാരു പുരയില്ലേല്ലാ എ വിചാരി
വിഷാദവും അവർ ണ്ടാകാെതയിരുന്നില്ല.
കൂലിേവല േപായിരുന്ന മുഹമ്മദീയൻ േനരം ൈവ
കിയേപ്പാൾ മടങ്ങിെയത്തി. അേപ്പാൾ തെന്റ പാർപ്പിടം
െവ േപാെയന്നറി
ദുഃഖി കയും തെന്റ മക്കൾ
തരേക്കെടാ ം പറ്റിയിെല്ലന്നറി
് ഏറ്റവും സേന്താ
ഷി കയും െച . പിെന്ന ആ മുഹമ്മദീയനും ഭാര്യ
യുംകൂടി തങ്ങളുെട കുടിൽ യഥാപൂർവ്വം െകട്ടിയുണ്ടാ
ന്നതിനു് എന്താ കൗശലെമ ള്ള ആേലാചനയായി.
സാരമില്ലാത്തതാെണങ്കിലും കുെറ കാലും േകാലും മുളയും
വാരിയുെമാെക്കയില്ലാെത അതു സാധി കയില്ലേല്ലാ.
അഗതികളായ അവർ ് അത ക്ഷി സാദ്ധ്യമായ
കാര്യമല്ലായിരു .
അവർ അങ്ങെന ആേലാചി െകാണ്ടിരുന്നേപ്പാൾ
ച േശഖരൻ കുെറ കാ ക കളും അെഞ്ച മുളയും വരി
െകട്ടാനാവശ്യമുള്ള ചൂരലും വലിെച്ചടു
െകാ ്
അവിെടെയത്തി. ആ സാമാനങ്ങെളല്ലാം ആ മുഹമ്മദീ
യെന്റ മുമ്പിലി െകാടുത്തി രാമശ്ശാരുെട അടുക്കേല
േപായി. സാമാനങ്ങെളാെക്ക കിട്ടിയേപ്പാൾ മുഹമ്മദീ
യനു വളെര സമാധാനമായി. അയാൾ നല്ല േവലക്കാ
രനായിരുന്നതുെകാ ് ആ സാമാനങ്ങെളല്ലാെമടു
പേയാഗി പിെറ്റദിവസം േനരം െവളു ന്നതിനു മു ്
കുടിൽ െകട്ടിയുണ്ടാക്കി. േനരം െവളുത്തിെന്റ േശഷം
ചില മാന്യന്മാരുെട അടുക്കൽ െച േചാദിച്ചി കിട്ടിയ
ഓലെകാ ് ഉടെന േമച്ചിലും കഴി . അെഞ്ച നാഴിക
പുലർന്നേപ്പാൾ ച േശഖരൻ അവിെട െച േനാക്കി.
അേപ്പാൾ യഥാപൂർവ്വം കുടിലുണ്ടാക്കി ആ മുഹമ്മദീയകു
ടുംബക്കാരവിെട പാർ തുടങ്ങിയിരി ന്നതായിക്ക
സേന്താഷി മടങ്ങിേപ്പായി.
ആ മുഹമ്മീയ ീ വിറകിനാവശ്യമുള്ള ഉണങ്ങിയ
തടികൾ യഥാകാലം ച േശഖരൻ മലകളിൽനി േശ
ഖരി െകാ െച െകാടുത്തിരു . ഇെതല്ലാം അവ
നു് ഒരു ദിവസം ദാഹിച്ചേപ്പാൾ ആ ീ കുറ െവള്ളം
േകാരിെക്കാടുത്തതിെന്റ നന്ദിയാെണ ള്ളതു പറയണ
െമന്നില്ലേല്ലാ. ച േശഖരെനേപ്പാെല കൃതജ്ഞതയുണ്ടാ
യി േവെറ ഒരാന അക്കാലെത്തന്നല്ല, അതിനു മുൻ
പും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതിൽപ്പിെന്ന ഉണ്ടായി മില്ല.
എന്നാൽ അവെന ആെരങ്കിലും ഉപ വിച്ചാൽ എെന്നങ്കി
ലും അവനതിനു പകരം െചയ്യാെതയുമിരിക്കയില്ല.
ഒരിക്കൽ െകാട്ടാരക്കര താലൂക്കിൽത്തെന്ന കൽപി
ടേദശ ള്ള ചി മലേക്ഷ ത്തിൽ ഒെരഴുന്നള്ളി കഴി
ഞ്ഞതിെന്റേശഷം രാമശ്ശാർ ച േശഖെര േക്ഷ സമീ
പ തെന്ന ഒരു മരത്തിേന്മൽ തള തീറ്റ േവ ന്ന
െതങ്ങിൻ പട്ട മുതലായവ ഇ െകാടുത്തി കുളിക്കാനുമു
ണ്ണാനും േപായി. ആ സമയം ചില കുട്ടികൾ ച േശ
ഖരെന്റ ചു ം െച കൂടി. ഏറ്റവും ദുർബുദ്ധിയായ ഒരു
ബാലൻ ഒരു കെല്ലടു ് ഒെന്നറി
. അേങ്ങാ െമറി
യുന്നതിനായി ച േശഖരൻ ആ ക തപ്പിെയടു .
അേപ്പാേഴ ം ആ ബാലൻ ഓടിക്കള
. എങ്കിലും
ച േശഖരൻ ആ കുട്ടിെയ േനാക്കി മനസ്സിലാക്കിെവ .
ക കാലിനടിയിലാക്കി സൂക്ഷി െകാ ച േശഖ
രൻ തീറ്റതി കയും തി കഴിഞ്ഞ ഉടെന കെല്ലടു
വായിലാക്കി സൂക്ഷി കയും െച . പിെന്ന പതിവായി
ച േശഖരൻ വല്ലതും തി കയും െവള്ളം കുടി കയും
െച ന്ന സമയങ്ങളിൽ വായിൽനി കെല്ലടു
താ
െഴവ കയും അതു കഴിഞ്ഞാൽ പിെന്നയും കെല്ലടു
വായിലാ കയും െച െകാണ്ടിരു . ഇങ്ങെന പതി
വായി കണ്ടിരുന്നെവങ്കിലും ഇതിെന്റ കാരണവും ഉേദ്ദശ
വുെമന്താെണ ് രാമശ്ശാർ ം അറി
കൂടായിരു .
ആ ബാലൻ ച േശഖരെന എറിഞ്ഞേപ്പാൾ രാമശ്ശാരടു
ക്കലുണ്ടായിരുന്നില്ലേല്ലാ.
ച േശഖരെന ആ േതാറും ഉത്സവങ്ങൾ ം മു
റജപമുള്ള കാലങ്ങളിൽ െനടു രകളുെട തൂണുകൾ നി
വർ
നാ ന്നതിനും ലക്ഷദീപദിവസം ആ തൂണുകെള
ല്ലാെമടു
മാ ന്നതിനും തിരുവനന്തപുര ് െകാ
േപാവുക പതിവായിരു . അവിെട െകാ െചന്നാലു
ടെന തിരുമുമ്പിൽ െകാ െചല്ലണെമ ം േത്യകം
ക നയുണ്ടായിരു . ആ പതിവനുസരി ് രാമശ്ശാർ
ച േശഖരെന അെക്കാല്ലവും ഉത്സവത്തിനു തിരുവന്ത
പുരത്തിനു െകാ േപാവുകയും അവിെട എത്തിയ ദി
വസം തെന്ന അവെന തിരുമുമ്പിൽ െകാ െച കയും
െച . രാമവർമ്മ മഹാരാജാവു് തിരുമനസ്സിേല ച
േശഖരെന റി ് േത്യക വാത്സല്യവും അതിനു കാ
രണവുമുണ്ടായിരു വേല്ലാ. തിരുമുമ്പിൽ െചന്നയുടെന
ച േശഖരൻ നടനാലും മടക്കി നമ രി . ച േശഖ
രൻ തിരുമുമ്പിൽ െച േമ്പാെളല്ലാം അങ്ങിെന െച ക
പതിവാണു്. അതു് രാമശ്ശാർ പറഞ്ഞി ം മ മല്ല, അവൻ
സ്വേമധയാ െച ന്നതാണു്. ച േശഖരൻ നമ രിെച്ച
ണിറ്റേപ്പാേഴ ം ക ന കാരം പതിവുള്ള, പഴ ല
കൾ, നാളിേകരം, ശർക്കര മുതലായവെയല്ലാം അവിെട
െകാ െച കഴി
. അവെയല്ലെമടു
രാമശ്ശാർ
ച േശഖരെന്റ മുമ്പിൽവ െകാടു . ച േശഖരൻ
പതിവുേപാെല അതിൽ നി ് നല്ലതായി ഒരു പഴ ല
യും ഏതാനും നാളിേകരവും ശർക്കരയും എടു
മാറ്റിവ
. അതു് കണ്ടി ്, അതിെന്റ കാരണം എെന്ത ് ക ി
േചാദി കയും രാമശ്ശാർ മുഹമ്മദീയ ീയുെട കാര്യവും
മാറ്റിവച്ച സാമാനങ്ങൾ വി കി ന്ന പണം താൻ ആ
ീ െകാ െച െകാടുക്കണെമ ള്ള വിവരവും
തിരുമനസ്സറിയി കയും െച . ഉടെന തിരുമന െകാ
“ച േശഖരാ! അതു് വേച്ചക്കണെമന്നില്ല. അതിെന്റ
വില ഇവിെട നി ് െകാടുേത്തക്കാം” എ ക ി
കയും അേപ്പാൾതെന്ന ആ വക നാലുറുപ്പിക ക ി ്
രാമശ്ശാെര ഏ ി കയും െച . ഉടെന ച േശഖരൻ
വായിൽനി ് കെല്ലടു ് താെഴ വച്ചി ് ആ പഴ ലയും
മ ം മുഴുവനും തി കയും കെല്ലടു ് പിെന്നയും വായി
ലാ കയും െച . അതു് കണ്ടി ് അതിെന്റ കാരണവും
ഉേദ്ദശവുെമെന്ത ം ക ി േചാദി . അേപ്പാൾരാമ
ശ്ശാർ “എേന്താ അടിയനു അറി
കൂട. കുറ നാളായി ്
ഇങ്ങിെന കാണു
് ” എ തിരുമനസ്സറിയി . പതി
വുേപാെല ഉത്സവം കഴിയുന്നതുവെര ച േശഖരേനയും
െകാ രാമശ്ശാർ തിരുവനന്തപുര
താമസി കയും
അനന്തരം യാ യറിയി പതിവുള്ള സമ്മാനവും വാ
ങ്ങിെക്കാ ച േശഖരസേമതം െകാട്ടരക്കര തെന്ന
മടങ്ങിേപ്പാകുകയും െച .
പിെന്ന കുറ കാലം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ (973-ആമാ ്
കുംഭമാസത്തിൽ) രാമവർമ്മ മഹാരാജാവു തിരുമന
െകാ നാടുനീങ്ങിേപ്പായി എ ള്ള വർത്തമാനം േക
ട്ടി ് ച േശഖരനുണ്ടായ സങ്കടം ഒ ം ചില്ലറയല്ലായിരു
. അതു് േകട്ടേപ്പാൾ മുതൽ അവൻ ഉറെക്ക നിലവിളി
തുടങ്ങി. മൂന്നേഹാരാ ം മുഴുവൻ കിട കയും ഉറ
കയും െവള്ളം കുടി കയും െചയ്യാെത ച േശഖരൻ
നിലവിളി െകാ തെന്ന നി . അവെന്റ നിലവിളി
േക ദിഗ്വാസികെളല്ലാം വളെര പരി മി . പിെന്ന
കാരണമറിഞ്ഞതിെന്റ േശഷേമ അവർെക്കാെക്ക സമാ
ധാനമായു . ഏകേദശം ഇങ്ങിെനയുള്ള ഒരു ദുഃഖം
ച േശഖരനു കുഞ്ചികുട്ടിപിള്ള സർവാധികാര്യക്കാർ
മരി േപായി എ േകട്ടേപ്പാൾ മാ േമ ഉണ്ടായിരു
. മു ദിവസം കഴിഞ്ഞതിനുേശഷം രാമശ്ശാരുെട
നിർബന്ധം െകാ
ച േശ്ശഖരൻ കുേറെശ്ശ െവള്ളം
കുടി കയും തീറ്റതി കയും െച തുടങ്ങി. സാമാന്യം
േപാെല െവള്ളം കുടി കയും തീറ്റ തി കയും െച
തുടങ്ങിയതു് ഒരു െകാല്ലം കഴിഞ്ഞതിെന്റ േശഷമാണു്.
ആ ഒരു െകാല്ലം മുഴുവനും ച േശഖരൻ ദിവസംേതാറും
പതിവായി കാല ം ൈവകുേന്നരവും െതേക്കാ േനാ
ക്കിനി മൂ
ാവശ്യം വീതം ഉറെക്ക നിലവിളിച്ചി
രു . ച േശഖരെന ആ േതാറും ഹരിപ്പാടു്, അമ്പല
ഴ, ആറ ള, ൈവക്കം മുതലായ മഹാേക്ഷ ങ്ങളിൽ
ഉത്സവകാല ് എഴുന്നള്ളിപ്പിനു െകാ േപാവുക പതി
വായിരു . എങ്കിലും ഈ ഒരു െകാല്ലം അവെന എ ം
െകാ േപാകാൻ സാധിച്ചില്ല.
അനന്തരം വളെരക്കാലം കഴി
സ്വാതിതിരു
നാൾരാമവർമ മഹാരാജാവു തിരുമനസ്സിെന്റ കാല
പതിവുേപാെല ച േശഖരെന തിരുവനന്തപുര ് ഒരു
ഉത്സവത്തിനു െകാ േപായിരുന്നേപ്പാൾ അവിെടെവ
ഒരു വിേശഷമുണ്ടായി. ആറാ കഴി
ശംഖുമുഖ (സമു
) തീര നി തിരിെച്ചഴുന്നള്ളി . കുറ കിഴേക്കാ
വന്നേപ്പാൾ തെന്ന പ ക െകാെണ്ടറിഞ്ഞയാൾ എഴു
ന്നള്ളി ക െകാ ് ആൾ ട്ടത്തിൽ നിൽ ന്നതു്
ച േശഖരൻക . ഉടെന അവൻ വായിൽ സൂക്ഷിച്ചി
രുന്ന ക ് തുമ്പിൈകയ്യിെലടു ് അയാൾക്കി ് ഒേരറു
െകാടു . ആ ഏറുെകാ ് കാലിെന്റ മുെട്ടാടി
്
ആ മനുഷ്യൻ അവിെട വീണു. ഉടെന ച േശഖരൻ
ആ സ്ഥലേത്ത ് പാ
െച , അേപ്പാൾ അവിെട
ഉണ്ടായ ബഹളം േകവലം അവർണ്ണനീയമായിരു .
േമളക്കാരും തീെവട്ടിക്കാരും പട്ടാളക്കാരും, അകമ്പടി
ക്കാരും കാ ക്കാരുെമല്ലാം ാണഭീതിേയാടുകൂടി നാലു
പുറേത്ത ം ഓടി. മഹാരാജാവു തിരുമനസ്സിേല
മാ ം ഒരിളക്കവുമുണ്ടയില്ല. അവിട എഴുന്നള്ളി
നിന്നിട
തെന്ന നി . ച േശഖരൻ ആൾ
ട്ടത്തിേല പാ
െചന്നതു് ആ കെല്ലടു
വായി
ലാക്കാനായി മാ മായിരു . അല്ലാെത ആെരയും
ഉപ വിക്കണെമ അവനുണ്ടായിരുന്നില്ല. ആെരയും
അവൻ ഉപ വി മില്ല. എങ്കിലും അവെന്റ അന്തർഗ്ഗതം
ജനങ്ങൾ എങ്ങിെന അറിയു ? “ഒരാണ്ടിൽ തിരു
വന്തപുര ് ആറാ നാൾ ഒരു വലിയ െകാമ്പനാന
പിണങ്ങി സ്വാതിതിരുനാൾ തിരുമനസ്സിെന്റ േനെര
പാ
െച . അവിട നരസിംഹത്തിെന്റ അവതാര
മായിരുന്നതിനാൽ അവിേട ് ഒരു കൂസലുമുണ്ടായില്ല.
ആന അടു െചന്നേപ്പാൾ തിരുമന െകാ തൃക്ക
തുറ ് ആനയുെട േനെര ഒ േനാക്കി. അേപ്പാൾ ആന
തിരുമുമ്പിൽ െച െകാ കുത്തി” എ ം മ ം ഇേപ്പാ
ഴും ജനങ്ങൾ പറ
വരു ണ്ടേല്ലാ. ആ പറച്ചിലിെന്റ
അടിസ്ഥാനം ഈ സംഭവം മാ മാണു്. ഈ ബഹളം
താൻ മന ർവം ഉണ്ടാക്കിയതെല്ല ം ജനങ്ങൾ െവ
റുെത ഉണ്ടാക്കിത്തീർത്തതാെണ ം ഇതുനിമിത്തം
തെന്റ േപരിൽ തിരുവുള്ളേക്കടുണ്ടാകരുെത മുള്ള
ഭാവേത്താടുകൂടി ച േശഖരൻ നമ രി ക മാ േമ
ഉണ്ടായു . െകാ കു കയും മ മുണ്ടായില്ല ച
േശഖരൻ യഥാസ്ഥാനം െച നി കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ
േമളക്കാരും തീെവട്ടിക്കാരും അകമ്പടിക്കാരും മ ം
വ കൂടുകയും ആറാട്ടിെന്റ എഴുന്നള്ളി ഭംഗിയായി
കഴി
കൂടുകയും െച .
ആറാ ് കഴിഞ്ഞതിെന്റ പിേറ്റ ദിവസം ച
േശഖരേനയും അവെന്റ ഏറുെകാ ് കാെലാടിഞ്ഞ
മനുഷ്യെനയും തിരുമുൻപാെക െകാ െച വാൻ
ക നയുണ്ടാവുകയാൽ രാമശ്ശാർ ച േശഖരെനയും,
രാജഭാടന്മാർ ഓടിനട അേന്വഷി ക പിടി
െകട്ടിെയടു
കാെലാടിഞ്ഞ ആ മനുഷ്യെനയും തിരു
മുമ്പാെക െകാ െച . അേപ്പാൾ തിരുമന െകാ
ആ മനുഷ്യേനാടു്, “ച േശഖരൻ നിെന്ന എറിയാെന
ന്താണു് കാരണം? ഒരു കാരണവും കൂടാെത ച േശഖ
രൻ അങ്ങിെന െച കയില്ല” എ ് ക ിചു. അേപ്പാൾ
ആ മനുഷ്യൻ “അടിയൻ അടിയെന്റ െചറുപ്പത്തിൽ
ഒരു കെല്ലടു ് ച േശഖരെന ഒെന്നറി
. അതു്
അവെന്റ കാലിേന്മൽ െകാ . അതിനു പകരമാണു്
അവൻ അടിയെന്റ കാെലാടിച്ചതു്. ആ ക െകാണ്ട
അവൻ അ ് തെന്ന എറിയാൻ ഭാവി . അടിയൻ
ഓടിക്കളഞ്ഞതുെകാ ് അേപ്പാൾ അതു സാധിച്ചില്ല.
അ ് മുതൽ തെന്ന അവൻ ആ ക ് അവെന്റ വായി
ലാക്കി സുക്ഷി തുടങ്ങി. എെന്നങ്കിലുമവൻ തി ിയ
െച െമ ള്ള വിചാരം അടിയെന്റ പഴമനസ്സിലുണ്ടാ
യിരുന്നതിനാൽ അടിയൻ ഒളി മാറിേയ വിടെകാ
നില്ക്കാറു . ഏകേദശം നാ തു െകാലം മുമ്പാണു് അടി
യൻ ച േശഖരെന എറിഞ്ഞതു്. അടിയനു് അ ്
പേത്താ പ േണ്ടാ വയ ് മാ േമ ഉണ്ടായിരു
.
ഇേപ്പാൾ അടിയെന കണ്ടാൽ അറിയുകയില്ലായിരി ം
എ വിചാരി ം എഴുന്നള്ളി ് കാണാനുള്ള േമാഹം
െകാ മാണു് അടിയൻ ഇന്നെല അവിെട വിടെകാ
നിന്നിരുന്നതു് ച േശഖരൻ ഒരിക്കൽ കണ്ടി ള്ളവെര
പിെന്ന എ െകാല്ലം കഴിഞ്ഞി ് കണ്ടാലും അറിയുെമ
ം അവെന ഉപ വിച്ചാൽ എെന്നങ്കിലും അവനതിനു
പകരം െചയ്യാതിരിക്കിെല്ല ം ഇന്നെല ഏറുെകാണ്ടാ
േപ്പാൾ അടിയനു മനസ്സിലായി”.
തിരുമന െകാ

്: നീ ഏതു ദി

കാരൻ?

കാേലാടിഞ്ഞവൻ: അടിയെന്റ കുപ്പമാടം കലടയാണു്.
അടിയൻ ഒരഗതിയാണു്. കൂലിേവല െചയ്താണു്
അടിയൻകാലം കഴിച്ചിരുന്നതു്. ഇനി അതിനും
നിവൃത്തിയില്ല.
ഇതു് േക തിരുമന െകാ ് അവെന്റ ചികിത്സ ്
േവണ്ടിവരുന്ന പണവും പിന്നിടു് അവെന്റ ജിവാവസാനം
വെര തിമാസം ഇരുപത്ത പണം വീതം സർക്കാ
രിൽനി ് െകാടു
െകാ വാൻ ക ി ചട്ടംെകട്ടീ
അവെന അവിെടനി എടു
െകാ ് െപാെയ്ക്കാ
വാൻ ക ി . അവെന െകാ േപായ്ക്കഴിഞ്ഞയുടെന
ച േശഖരൻ തെന്റ വായിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന കെല്ലടു ്
തിരുമുമ്പിൽ െവച്ചി ് കാൽമടക്കി നമ രിചു. തിരുമ
ന െകാ ് ആ ക ് െവള്ളത്തിൽ കഴുകി വൃത്തി
യാക്കി വരുത്തിയതിെന്റ േശഷം തൃൈക്കയ്യിെലടു
േനാക്കി. ആ കല്ലിനു മത്തിലധികം ഭാരമുണ്ടായിരു
ന്നതിനാൽ അതിനക ് എേന്താ സാധാനമുെണ്ട ം
ആ ക ് െപാട്ടി േനാക്കിയാൽെകാള്ളമ ം തിരുമന
സ്സിൽ േതാന്നി , “ച േശഖരാ! ഈ കെല്ലാ െപാട്ടി
േനാ ന്നതിനു സമ്മതമുേണ്ടാ?” എ ക ി േചാദി
. സമ്മതം തെന്ന എ ച േശഖരൻ തലകുലുക്കി.
ഉടെന തിരുമന െകാ ് ഒരു കൂടം വരുത്തി തിരുമു
മ്പാെക െവ ് തെന്ന അടി ടപ്പി . അേപ്പാൾ അതിന
ക ് ഏറ്റവും കാശേത്താടുകൂടിയ ഒരു ദിവ്യരത്നം കാ
ണെപ്പ . അേപ്പാൾ തിരുമന െകാ ം അവിെടയുണ്ടാ
യിരുന്ന മറ്റാളുകളും അത്യന്തം വിസ്മയി . തീക്കട്ടേപാ
െല കാശമുള്ള ആ രത്നം സേന്താഷസേമതം തൃൈക്ക
യ്യിെലടു ് േനാക്കീ “ച േശഖരാ! ഈ രത്നം നാം
എടു െകാ ന്നതിനു നിന സമ്മതമുേണ്ടാ?” എ
ക ി േചാദി . ച േശഖരൻ സേന്താഷേത്താടുകൂടി
സമ്മതി തലകുലുക്കി. പിെന്ന ച േശഖരനു പതിവു
ള്ള പഴ ല മുതലായവയും മുഹമ്മദീയ ീ ള്ള പണ
വും രാമശ്ശാർ പതിവുള്ള സമ്മാനവും ക ി െകാടു
അവെര അയ .
കല്ലിനക
നി ് കിട്ടിയ ദിവ്യരത്നം തിരുമ
ന െകാ ് തങ്കം െകാ ് െകട്ടി അവിടു വി
േശഷദിവസങ്ങളിൽ ചാർത്താനുള്ള രത്നമാലയുെട
നടുനായകമാക്കി േകാർ വ . ആ മാല സ്വാതിതിരു
നാൾ തിരുമന െകാ വിേശഷദിവസങ്ങളിെലല്ലാം
പതിവായി എടു
ചാർത്താറുണ്ടായിരു . ആ മാല
ഇേപ്പാഴും വലിയ െകാട്ടാരംവക ഭാണ്ഡാരത്തിലിരി
െണ്ടന്നാണു് േകൾവി.
ച േശഖരൻ ഒരു ദിവസം കാല
പുഴയിൽേപ്പാ
യി കുളി രാമശ്ശാരുെട വാസസ്ഥലേത്ത മടങ്ങിേപാ
യതു് ഒരു വലിയ ചൂണ്ടപ്പനയുെട ചുവട്ടിൽകൂടിയായിരു
. ആ പനയിൽനി ം പതിവായി മൂ പറ ക
വീതം കി മായിരു . അതിനാൽ അതു് െച ന്ന
ഈഴവൻ ഒരു പാ ം പനയുെട ചുവട്ടിൽെകാ ് വ ്
ഒരു ാവശ്യം പനയുെട മുകളിൽ കയറി പകുതി ക
പാളയിലാക്കിെക്കാ താെഴയിറങ്ങി അതു് പാ ത്തി
െലാഴിച്ചി േശഷം കൂടിെയടു ന്നതിനു മുകളിൽ കയ
റിയ സമയത്താണു് ച േശഖരൻ പനയുെട ചുവട്ടിെല
ത്തിയതു്. ച േശഖരെന താെഴ കണ്ടി ് ഈഴവൻ
മുകളിലിരു െകാ ്, “ച േശഖരാ! നിന ് ക
േവണെമങ്കിൽ ആ പാ ത്തിൽ ഇരി ന്നതു് എടു
കുടി ന്നതിനു വിേരാധമില്ല. കുറ കുടി േവണെമങ്കിൽ
ഞാനിറങ്ങി വന്നാൽ തരികയും െചയ്യാം. എെന്റ പാ ം
െപാട്ടിേച്ചക്കരുതു് ” എ പറ
. അതു് േക ച േശ
ഖരൻ ആ പാ ത്തിലുണ്ടായിരുന്ന കെള്ളടു ് കുടിച്ചി
പാ ത്തിനു േകെടാ ം വരുത്താെത താെഴ വച്ചി ് രാ
മശ്ശാരുെട അടുക്കേല േപായി.
ച േശഖരൻ ക കുടിച്ചതു് അ ് ഇദം ഥമമാ
യിട്ടായിരു . അതിനുമു ് ഒരിക്കലും അവൻ അതിെന്റ
സ്വാദു േനാ കേപാലും െചയ്തിരുന്നില്ല. അ ് കുടി
ച്ചേപ്പാൾ ഇതു് നല്ലതാെണ േതാ കയാൽ അവൻ
പിെന്നയും ചിലേപ്പാൾ കുളികഴി
േപാകുേമ്പാൾ
അതിെല െച കയും െച േമ്പാെളാെക്ക ആ ഈഴ
വൻ ച േശഖരനു കുേറെശ്ശ ക
െകാടു കയും
െചയ്തിരു . മെറ്റാരാളുെട മുതൽ വിലെകാടുക്കാെത
വാങ്ങിയനുഭവി ന്നതു് ന്യായമാെല്ല ള്ള വിചാരമു
ണ്ടായിരുന്നതിനാൽ ച േശഖരൻ എല്ലാ ദിവസവും
അതിെല േപാകുകയും ക വാങ്ങി ടി കയും െചയ്തി
രുന്നില്ല. ചില ദിവസങ്ങളിൽ വാങ്ങി ടി ന്നതിനു
തിഫലമായി ച േശഖരൻ ആ ഈഴവനു് ക
കുറുക്കി പാനിയാ ന്നതിനും മ ം ആവശ്യമുള്ള വിറകു
മലമുകളിൽനി േശഖരി െകാ െച െകാടു
കയും െചയ്തിരു .
അങ്ങിെനയിരുന്നേപ്പാൾ െകാട്ടരക്കരതെന്ന ഒരു
നായർഭവനത്തിൽ ഒരു സദ്യയുണ്ടായി. ആ േദശ ്
എവിെടെയങ്കിലും സദ്യയുണ്ടായാൽ രാമശ്ശാെര ക്ഷണി
കയും അയാൾ േപാകുേമ്പാൾ ച േശഖരെന കൂെട
െകാ േപാകുകയും പതിവായിരു . ആ പതിവുേപാ
െല ഇവിെടയും ക്ഷണി കയും ച േശഖരേനാടുകൂടി
േപാകുകയും െചയ്തിരു . അങ്ങിെന െചന്നാൽ രാമശ്ശാ
രുണ്ണാനിരി േമ്പാൾ സദ്യയുെട ഉടമസ്ഥൻ ച േശഖ
രനും േചാറും പായസ്സവും പഴ ലയും മ ം െകാടു ക
പതിവാണു്. എന്നാൽ ഇവിെട അങ്ങിെന ഉണ്ടായില്ല.
ധാനന്മാരുെട സദ്യെയാെക്കക്കഴി
അവെരല്ലാ
വരും പിരി
േപാവുകയും സർവ്വാണിസദ്യ ആരംഭി
കയും െചയ്തി ം ച േശഖരനു് ആരും ഒ ം െകാടുത്തി
ല്ല. െകാടുക്കാനുള്ള ഭാവം േപാലും അവിെട ക മില്ല.
അതിനാൽ രാമശ്ശാർ ച േശഖരെന നിറുത്തിയിരുന്ന
സ്ഥല
െച ് “ഇനി നമു ് േപാകാം മകേന” എ
പറ
യാ യായി. പിന്നാെല ച േശഖരനും െച .
പറമ്പിൽനിന്നിറങ്ങി പടിക്കൽ െചന്നേപ്പാൾ അവിെട
ഏറ്റവും വലിയതായ ഒരാഞ്ഞി(അയനി)ത്തടി കിട
ന്നതു് ക . അതു് ആ വീ ടമസ്ഥൻ പുരയുെട ജീർേണാ
ദ്ധാരണം വകയ്ക്കായി വരുത്തിയിട്ടതായിരു . നാലു
വലിയ ആനകൾ കൂടിപിടിപ്പിച്ചായിരു ആ തടി െകാ
വന്നിട്ടതു്. ച േശഖരൻ വക്കപ്പഴുതിൽ തുമ്പിൈക്ക
ചുറ്റിപ്പിടി ആ തടി വലി െകാ േപായി. സർവ്വാണി
സദ്യയിൽ ഉത്സാഹി െകാ നിന്ന വീ ടമസ്ഥൻ തടി
ച േശഖരൻ െകാ േപായതു് അേപ്പാൾ അറിഞ്ഞി
ല്ല. സദ്യസ്ഥല നി രാമശ്ശാരുെട വീട്ടിേല മൂ
നാഴിക ദുരമുണ്ടായിരു . ഈ തടി വലി െകാ ് ഒ
ര നാഴിക േപായേപ്പാേഴ ം ച േശഖരൻ വല്ലാെത
ക്ഷീണി . സദ്യസ്ഥല
േചാറും പായസ്സവും മ ം കി
മേല്ലാ എ വിചാരി ച േശഖരൻ അ ് കാല
കുറ െവള്ളം കുടിച്ചതല്ലാെത തീറ്റ ഒ ം തിന്നിരുന്നി
ല്ല. തടി സാമാന്യത്തിലധികം വലുതുമായിരു മേല്ലാ.
അെതല്ലാം െകാ മാണു് ച േശഖരൻ മത്തിലധി
കം ക്ഷീണിച്ചതു്. അങ്ങിെന യാസെപ്പ ് കുറചുകൂടി
േപായേപ്പാൾ അവിെട വഴിയരികിൽത്തെന്ന ഒരു മദ്യ
ശാലയുണ്ടായിരു . അതു് ച േശഖരനു ക െകാടു
ന്ന ഈഴവെന്റതായിരു . അതിനാൽ ച േശഖരൻ
തടി വഴിയിലിട്ടി മദ്യശാലയുെട അടുക്കേല െച .
അേപ്പാൾ ആ ഈഴവൻ ച േശഖരൻ വല്ലാെത ക്ഷീണി
ച്ചിരി ന്നതായി കണ്ടി ് നല്ല ക ധാരാളമായി െകാ
ടു . ക കുടി കഴിഞ്ഞേപ്പാൾച േശഖരനു ഉത്സാഹ
മായി.പിെന്ന തടി വലി െകാ ് ക്ഷണത്തിൽനട
രാമശ്ശാരുെട വാസസ്ഥലെത്തത്തി തടി അവിെട പടിക്ക
ലിട്ടി ച േശഖരൻ അവെന്റ പതിവു സ്ഥല
െച
നി . ഉടെന രാമശ്ശാർ അവെന്റ പതിവുള്ള തീറ്റ സാമാ
നങ്ങെലല്ലാം െകാ െച െകാടു കയും െച .
സദ്യയുെട തിടുക്കവും േകാലാഹലവുെമല്ലാം കഴി
ഞ്ഞേപ്പാളാണു് തറവാട്ടിൽ കാരണവർ തടി ച േശ
ഖരൻ െകാ േപായി എന്നറിഞ്ഞതു്. അേപ്പാൾ ആ
മനുഷ്യനു് തടി േപായതിെന കുറി ള്ള മനസ്താപവും
ച േശഖരനു് ഒ ം െകാടുക്കനിടയാകാത്തതിെന
റി ളള പശ്ചാത്താപവും സാമാന്യത്തിലധികമുണ്ടായി.
അേപ്പാേഴ ം േനരം ൈവകിേപ്പായതു െകാ ് പിെന്ന
ഒ ം െചയ്യാൻ തരമില്ലായിരു .. അതിനാൽ ആ
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മനുഷ്യൻ വിഷമി െകാ തെന്ന അന്നെത്ത രാ ി
ഒരുവിധം കഴി കൂട്ടി. പിേറ്റ ദിവസം കാലെത്ത അ
പറ െനല്ലള ഒരു പാ ത്തിലാക്കിെക്കട്ടി ഒരു ഭൃത്യെന
ഏ ിച്ചി ്, “നീയിതു െകാ െച ച േശഖരെന്റ
മുമ്പിൽെവച്ചി ്, ഇന്നെല ഇവിെട സദ്യ മം മുതലായ
കാര്യാന്തരവ്യ ത നിമിത്തം ച േശഖരെന േവണ്ടതു
േപാെല സല്ക്കരിച്ചയക്കാൻ സാധിക്കാത്തതിൽ വളെര
മനസ്താപമു ്. ആ െതറ്റിെന്റ ായശ്ചിത്തമായി അ
പറ െന ് െകാടുത്തയ
. ഇതു് സദയം സ്വീകരി
കയും എെന്റ െതറ്റിെന ക്ഷമി കയും എെന്റ തടി
ഇ തെന്ന ഇവിെട എത്തി തരികയും െചയ്യണെമ
അേപക്ഷി
. തടിയും െകാ ് ഇവിെട വരുേമ്പാൾ
േവണ്ടതുേപാെല എല്ലാം െച െകാള്ളാം എ നടുവി
െല വീട്ടിെല മാധവൻപിള്ള പറഞ്ഞയച്ചിരി
എ
പറയണം” എ പറ
. ആ ഭൃത്യൻ അ കാരം
െച .
ഉടെന ച േശഖരൻ ആ െനൽ മെടടു ് െകാ
േപായി അവനു ക െകാടുക്കാറുള്ള ഈഴവനു് െകാടു
ത്തി തടിയും െകാ ് യാ യായി. പിന്നാെല രാമ
ശ്ശാരും േപായി. ച േശഖരൻ തടി നടുവിെല വീട്ടിെല
പടിക്കൽ മു ് കിടന്നിരുന്ന സ്ഥല
െകാ െചന്നി .
അേപ്പാേഴ ം ആ വീട്ടിെല കാരണവർ (മാധവൻപിള്ള)
പടിക്കൽെച അകേത്ത ് വിളി കയാൽ രാമശ്ശാർ
ച േശഖരെനയും െകാ ് പടിക്കക ് മുറ്റ
െച .
ഉടെന മാധവൻപിള്ള ച േശഖരനു പഴ ല, പായ
സം, നാളിേകരം, കരി ് മുതലായവയും രാമശ്ശാർ ്
യഥാേയാഗ്യം ഭക്ഷണവും മു ം േനര്യതും െകാടു ക
യും മുഹമ്മദീയ ീ ് െകാടു ന്നതിനു പ
പണം
രാമശ്ശാെര തെന്ന ഏ ി കയും െച സേന്താഷിപ്പി
പറഞ്ഞയ .
രാമശ്ശാർ ച േശഖരെന തീറ്റി മിക്ക ദിവസവും
കാട്ടിേല ് പറഞ്ഞയ കയും അവൻ േപായി തി
വയർനിറ േനരം ൈവകുേമ്പാൾ മടങ്ങി രാമശ്ശാരുെട
വീട്ടിെലത്തി അവെന്റ സ്ഥാന
െച കിട കയും
പതിവായിരു . ആ പതിവിൻ കാരം ഒരു ദിവ
സം കാട്ടിേല ് പറഞ്ഞയച്ച ച േശഖരൻ അ ്
രാ ിയായി ം തിരി വരായ്കയാൽ അയാൾ ഏറ്റവും
വിഷണ്ണനായിത്തിർ . വിഷാദം െകാ ് അയാൾ
അ ് അത്താഴമുണ്ടിെല്ലന്നല്ല, രാ ിയിൽ കിടന്നി ് ഉറ
ക്കവും വന്നില്ല. പിേറ്റ ദിവസം അതിരാവിെല രാമശ്ശാർ
കാട്ടിൽെച ച േശഖരൻ സഞ്ചരിക്കാറുള്ള സ്ഥലങ്ങ
ളിെലല്ലാം േനാക്കി. എ ം ച േശഖരെന കണ്ടില്ല.
അേപ്പാൾ രാമശ്ശാർ വിഷാദവിഹ്വലൻ മാ മല്ല, ഭയപര
വശനുമായിത്തീർ . രാമശ്ശാർ ച േശഖരെന സ്വന്ത
െമന്നേപാെലയാണു് രക്ഷി നടന്നിരുന്നെതങ്കിലും ആ
ആന സർക്കാർവകയായിരുന്നേല്ലാ. ആ ആനെയ കാ
ണ്മാനിെല്ലന്നറിഞ്ഞാൽ ഗവെണ്മ ് െവറുെത വിടുേമാ?
ആകപ്പാെട രാമശ്ശാർ വലിയ പരുങ്ങലിലായിത്തീർ .
അയാൾ ഊണും ഉറക്കവും ഇല്ലാെത പല സ്ഥലങ്ങളിൽ
അേന്വഷി നട . ഒരു ഫലവുമുണ്ടായില്ല, അങ്ങെന
പ
പതിന ദിവസം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ ച േശഖര
െന കാണാനിെല്ല ള്ള വിവരം ഗവെണ്മന്റിനു് അറിവു
കിട്ടി. ഉടെന രാമശ്ശാെര പിടി േചാദ്യം െച ന്നതി
നു് ഉത്തരവു് വരികയാൽ സർക്കാരാളുകൾ രാമശ്ശാെര
അേന്വഷി തുടങ്ങി. ആ വിവരമറി
രാമശ്ശാർ
എവിെടേയാ േപായി ഒളി . സർക്കാരാളുകൾ പല
വിധത്തിൽ അേന്വഷണം നടത്തിയി ം ച േശഖര
െനയും രാമശ്ശാെരയും ക കിട്ടിയില്ല. ച േശഖരനും
രാമശ്ശാരും നാടുവി േപായതാെണ ഒടുക്കം എല്ലാവ
രും തീർച്ചെപ്പടുത്തി. സർക്കാരിെന്റ അേന്വഷണവും
ഒരുവിധം ശമി . അങ്ങിെന ര ് മൂ മാസം കഴി
ഞ്ഞേപ്പാൾ ഒരു ദിവസം ച േശഖരൻ ഒരു വലിയ
പിടിയാനേയാടുകൂടി െകാട്ടാരക്കര വ േചർ . ആ പി
ടിയാന ഒരു കാട്ടാനയായിരു . മനുഷ്യെരക്കണ്ടേപ്പാൾ
അതു് വിര ് ഓടാൻ ഭാവി . എങ്കിലും ച േശഖരൻ
അതിെന വിട്ടയച്ചില്ല. ച േശഖരൻ ഒരു കാട്ടാനെയ
പിടി െകാ വന്നിരി
എ േക േക ് അസം
ഖ്യമാളുകൾ അവിെട ടി. ആ കൂട്ടത്തിൽ രാമശ്ശാരും
അവിെട വ േചർ . ച േശഖരെന്റ സഹായേത്താ
ടുകൂടി രാമശ്ശാർ പ പതിന
ദിവസംെകാ ് ആ
പിടിയാനെയപ്പഴക്കി സ്വാധീനെപ്പടുത്തി. െകാ കു
മരിച്ചതിെന്റേശഷം അയാൾ പകരം രാമശ്ശാരുെട
സഹായത്തിനായി േകശവൻ എന്ന ഒരാെളയാണു്
നിയമിച്ചിരുന്നതു്. ഈ പിടിയാനെയ പഴക്കി സ്വാധീ
നിച്ചതിെന്റ േശഷം രാമശ്ശാരുെട ശുപാർശ കാരം ആ
പിടിയാനയുെട ആനക്കാരനായി േകശവെന നിയമി .
ആ പിടിയാന ക ന കാരം “ഭവാനി” എ േപരി .
ച േശഖരനും ഭവാനിയും കാല േമണ പര രം
വലിയ േസ്നഹമായിത്തീർ . ഭവാനിെയക്കാണാെത
ച േശഖരനും ച േശഖരെനക്കാണാെത ഭവാനിയും
മാ േനരം േപാലും നിൽക്കാെതയായി. രണ്ടാനകളും
നിൽപും കിട ം തീറ്റയും കുളിയുെമല്ലാം ഒരുമി തെന്ന.
എഴുന്നള്ളിപ്പിനും മ ം ആ രണ്ടാനകെളയും ഒരുമിച്ചല്ലാ
െത എ ം െകാ േപായിരുന്നില്ല. െകാ േപാവാൻ
സാധി കയുമില്ലായിരു . ആ ആനകൾ ഭാര്യഭർത്താ
ക്കന്മാരുെട നിലയിലാണു് വർത്തിച്ചിരുന്നതു്.
ഇങ്ങിെനയിരുന്ന കാല
ഒരാണ്ടിൽ അരിപ്പാ ത്സ
വത്തിൽ എഴുന്നള്ളിപ്പിനു ച േശഖരേനയും ഭവാനിേയ
യും െകാ േപായിരു . ഈ ആനകെള ഏഴാമുത്സ
വദിവസം കാലെത്ത െകാ െചല്ലണെമന്നാണു് ആവ
ശ്യെപ്പട്ടിരുന്നതു്. എങ്കിലും ചില അസകൗര്യങ്ങൾ നി
മിത്തം ഒമ്പതാമുത്സവദിവസം രാ ി ഏകേദശം പ
മണിയായേപ്പാഴാണു് ആനകെളയും െകാ ് രാമശ്ശാ
രും േകശവനും അവിെട എത്തിയതു്. അേപ്പാേഴ ം
അവിെട എഴുന്നള്ള ് ആരംഭിച്ചിരു . അക്കാല ്
അരിപ്പാ േദവസ്വത്തിൽത്തെന്ന വലിയ േവലായുധൻ
എ േപരായി ഒരു നല്ല െകാമ്പനാനയുണ്ടായിരു .
അതിനാൽ ആ ആനയുെട പുറത്തായിരു അരിപ്പാ
േദവെന എഴുന്നള്ളിച്ചിരുന്നതു്. ഉപേദവന്മാെരെയാെക്ക
മറ്റാനകളുെട പുറ ം എഴുന്നള്ളിച്ചിരു . അരിപ്പാ േദ
വെന എഴുന്നള്ളി കിഴെക്ക ആനെക്കാട്ടിലിൽ നിറുത്തി
കഴിയുേമ്പാൾ കിഴ നി ഒരു ഭഗവതിെയ എഴുന്ന
ള്ളി െകാ ് ഒരു പുറപ്പാടു പതിവു ്. ആ പുറപ്പാടും
വളെര േകമവും ധാനവുമായി ള്ളതുമാണു്. ആ എഴു
ന്നള്ള ് ആരംഭി കുറ സമയം കഴിഞ്ഞേപ്പാളാണു്
ച േശഖരനും ഭവാനിയും അവിെട എത്തിയതു്. ഉടെന
കാര്യക്കാർ (അക്കാല ് തഹശീൽദാെര കാര്യക്കാർ
എന്നാണു പറഞ്ഞിരുന്നതു് ) ഈ ആനകൾ െചന്നിരി
ന്ന വിവരം അറി
അവിെട െച ആ ആനകൾ ം
തലയിൽെക്ക െകട്ടി കയും ഭഗവതിയുെട എഴുന്നള്ള
ച േശഖരെന്റ പുറേത്ത ് മാറ്റി കയും ഭവാനി
െയ അകമ്പടിയാ കയും െച . അങ്ങിെന ഭഗവതി
യുെട എഴുന്നള്ള
കുറ കൂടി പടിഞ്ഞാ െചന്നേപ്പാൾ
ച േശഖരനും വലിയ േവലായുധനും പര രം കാണാ
റായി. ഉടെന ച േശഖരൻ ഒരു വലിയ ശബ്ദം പുറ
െപ്പടുവി . അതുേക വലിയ േവലായുധനും അതുേപാ
െല തെന്ന ഒരു ശബ്ദം പുറെപ്പടുവി . പിെന്ന വലിയ
േവലായുധൻ കിഴേക്കാ ം ച േശഖരൻ പടിഞ്ഞാ ം
അതിേവഗത്തിൽ നട തുടങ്ങി. അേപ്പാൾ ആനകൾ
ര ം പിണങ്ങിെയ ം ഇവർ തമ്മിൽ വലിയ യുദ്ധമു
ണ്ടാകുെമ ം അഥവാ ആനകൾ ര ം ഓടി ടങ്ങി
േയ െമ ം മ ം വിചാരി മരണഭയേത്താടുകുടി വാ
ദ്യക്കാരും തീെവട്ടിക്കാരും കാ ക്കാരുെമല്ലാം നാലുപുറ
േത്ത ം ഓടി. ആ സമയം അവിെടയുണ്ടായ ലഹളയും
ബഹളവും ഒ ം ചില്ലറയല്ലായിരു . ആ വലിയ ആന
കൾ ര ം പിണങ്ങി ആൾ ട്ടത്തിൽ ഓട്ടം തുടങ്ങി
യാൽ എെന്തല്ലാം അനർത്ഥങ്ങളാണു് വ കൂടിേയക്ക
വുന്നതു്? പലർ ം അംഗഭംഗങ്ങളും ചിലർ ് മരണം
തെന്നയും വേന്നക്കാമേല്ലാ. അതിനാൽ ജനങ്ങൾ ഭയ
െപ്പേട്ടാടിയതും ബഹളമുണ്ടാക്കിയതും ഒ ം അ തമല്ല.
പേക്ഷ ഇവിെട ആനകൾ പിണ കയും ഓടുകയും യു
ദ്ധം െച കയുെമാ ം ഉണ്ടായില്ല. ആ ആനകൾ ര ം
അടു ് കൂടിയേപ്പാൾ വലിയ േസ്നഹേത്താടുകൂടി തുമ്പി
ൈക്കകൾനീട്ടി പര രം പിടി സേന്താഷസൂചകമായി
ചില ശബ്ദങ്ങൾ പുറെപ്പടുവിച്ചതിെന്റ േശഷം തിരി േപാ
യി. പൂർവ്വസ്ഥിതിയിൽ അവരവരുെട സ്ഥാന ് െച
നിൽ ക മാ േമ ഉണ്ടായു . ആനകൾ പിണ കയ
െല്ലന്നറിഞ്ഞേപ്പാൾ വാദ്യക്കാരും തീെവട്ടിക്കാരും മ ം
തിരി വരികയും എഴുന്നള്ളി ് ഭംഗിയായി കഴി
കൂ
ടുകയും െച .
എഴുന്നള്ളി ് കഴി
ച േശഖരേനയും ഭവാനി
േയയും വലിയ േവലായുധേനയും െകാ േപായി തള
തീറ്റ െകാടുത്തതു് ഒരുസ്ഥല ് തെന്നയായിരു .
എങ്കിലും ച േശഖരേനയും ഭവാനിേയയും ഒരു മരത്തി
േന്മലും വലിയ േവലായുധെന മെറ്റാരു മരത്തിേന്മലും
ആണു് തളച്ചതു്. പിേറ്റ ദിവസം കാല ് ആ മൂ
ആനകെളയും ഒരുമി കുളിപ്പി കിഴേക്ക നടയിൽെകാ
വ . ഉടെന ച േശഖരൻ കിഴേക്കാ നട തുട
ങ്ങി. ച േശഖരെന്റ പിന്നാെല ഭവാനിയും അവളുെട
പിന്നാെല വലിയ േവലായുധാനും നട . ച േശഖ
രെന്റ പുറ ് രാമശ്ശാരും ഭവാനിയുെട പുറ ് േകശവ
നും വലിയ േവലായുധെന്റ പുറ ് ആ ആനയുെട ആന
ക്കാരനുമുണ്ടായിരു . അരിപ്പാ ് ‘ആനേപ്പരി’ വീ കാർ
ആനപ്പാവിൽ സിദ്ധരും വിദഗ്ദ്ധന്മാരും പാരമ്പര്യക്ക
രുമായിരു . ആ വീട്ടിെല ഒരാൾതെന്നയായിരു
വലിയ േവലായുധെന്റ പുറത്തിരുന്നിരുന്നതു്. ച േശഖ
രൻ എെന്തങ്കിലും ഉേദ്ദശേത്താടുകൂടിയല്ലെത ഇങ്ങിെന
േപാവുകയിെല്ല ം അവൻ ഒരു സ്ഥലേത്ത ് േപാ
കാനായി നിശ്ചയിചു പുറെപ്പട്ടാൽ പിെന്ന തടുത്താൽ
നിൽ കയിെല്ല ം കാരണം കൂടാെത ആെരയും ഉപ
വി കയിെല്ല ം നല്ല നിശ്ചയമുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ
രാമശ്ശാർച േശഖരെന നിേരാധിച്ചില്ല. ച േശഖരൻ
േപായാൽ പിെന്ന ഭവാനി നിൽ കയിെല്ല ള്ള കാ
ര്യം തീർച്ചയാണേല്ലാ. വലിയ േവലായുധെന്റ സ്വഭാവ
വും ഏകേദശം ച േശഖരെന്റ സ്വഭാവം േപാെല തെന്ന
യായിരുന്നതിനാൽ അവെന്റ നിയന്താവു് അവെനയും
തടുത്തില്ല. അതിനാൽ ച േശഖരൻ മുമ്പിലും ഭവാ
നിയും വലിയ േവലായുധനും പിന്നാെലയുമായി നട
ര രണ്ടര നാഴിക കിഴ െത പള്ളിപ്പാടു് എന്ന േദ
ശ ള്ള ‘നാടാലയ്ക്കൽ’ (നാടകശാലയ്ക്കൽ) എന്ന വീട്ടിൽ
എത്തി. അതു് കു കുട്ടിപിള്ള സർവാധികാര്യക്കാരുെട
ഭാര്യാ ഹമായിരു . സർവാധികാര്യക്കാരേദ്ദഹം വള
െര മുേമ്പ മരി േപായിരു എങ്കിലും അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ഭാര്യയും മു പു ന്മാരും അേപ്പാഴും ആ ഗൃഹത്തിലുണ്ടാ
യിരു . പു ന്മാരിൽ മൂത്തയാളുെട േപർ രാമൻ എന്നാ
യിരു . ആ മനുഷ്യനു ൈവദ്യവിഷയത്തിൽ നല്ലേപാ
െല ൈനപുണ്യവും ൈക ണ്യവുമുണ്ടായിരു . അതി
നാൽ അേദ്ദഹെത്ത എലാവരും ‘െകാചുരാമൻൈവദ്യൻ’
എന്നാണു് പറഞ്ഞിരുന്നതു്. ആ ഗൃഹത്തിെന്റ സമീപ
തെന്ന സർവാധികാര്യക്കാരേദ്ദഹത്തിെന്റ ഒരു തിമ
തിഷ്ഠിച്ചി ണ്ടായിരു . ആനകൾ അവിെട െചന്നയുട
െന ച േശഖരൻ ആ തിമയുെട മുമ്പിൽ െച മു കു
ത്തി നമ രി . അതുക ് ഭവാനിയും വലിയ േവലായു
ധനും അ കാരം െച . അതുകഴിഞ്ഞി ് മുന്നാനകളും
ഗൃഹത്തിെന്റ കിഴ വശ
മുറ്റ
നിര നി .
തേല ദിവസം രാ ിയിൽ ആ ഗൃഹത്തിൽ സ്വ
െമാരു വിേശഷമുണ്ടായി. അതുകൂടി ഇവിെട വ്യക്തമാ
േക്കണ്ടിയിരി
. അെതെന്തന്നാൽ സർവാധികാര്യ
ക്കാരുെട ഭാര്യ ഒരു സ്വപ്നം ക എ ള്ളതാണു്. സർ
വാധികാര്യക്കാരേദ്ദഹം ആ ീയുെട അടുക്കൽെച്ച ്
“എെന്ന വന്ദി ന്നതിന്നായി നാെള കാല
മുന്നാന
കൾ ഇവിെട വരും. ഒ ് ന െട ച േശഖരൻ തെന്ന.
പിെന്ന ഒ ് പിടിയും. മെറ്റാ ് അരിപ്പാ പതിവായി
ള്ള എഴുന്നള്ളത്തി നിർത്തിയിരി ന്ന വലിയ േവ
ലായുധനുമായിരി ം. ഒരു പാ ത്തിൽ മുപ്പത്താേറകാ
ലിടങ്ങഴിയും േവെറ ര പാ ങ്ങളിൽ ഇരുപത്തിനാ
േലകാലിടങ്ങഴി വീതവും അരിയി ് അതിനുേവ ന്ന
ശർക്കരയും നാളിേകരവും െന ം േചർ ് പായസം
വ ് അതും മൂ പാ ങ്ങളിൽ േത്യകം േത്യകം പാ
നകം (ശർക്കര) കലക്കി അതും ആനകൾ െകാടുക്ക
ണം. മുപ്പത്താേറകാലിടങ്ങഴി അരിെകാ ള്ള പായസം
ച േശഖരനുള്ളതാെണെനന്നറിയാമേല്ലാ. ഈ ആനക
െള കാണാനും മ മായി വിേശഷാൽ വ കൂടുന്നവർ ്
ചതുർവിഭവങ്ങേളാടുകൂടി ഭക്ഷണം െകാടു കയും േവ
ണം” എ പറ
എന്നായിരു സ്വപ്നം. െവറുെത
ഇങ്ങിെന ഒരു സ്വപ്നം കാണുകയിെല്ല ം ഇതു സർവാ
ധികാര്യക്കാരേദ്ദഹം പറഞ്ഞതു് തെന്നയാെണ ം വി
ശ്വസി ് ആ വീ കാർ ഇ കാരം എല്ലാം തയ്യാറാക്കി
വ .
സർവാധികാര്യക്കാരേദ്ദഹത്തിെന്റ മൂന്നാമെത്ത പു
ൻ ചിലേപ്പാൾ അച്ഛെന്റ അധിവാസമുണ്ടായി തു ക
യും ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുകയും െചയ്യാറുണ്ടാ
യിരു . അ ് അവിെട ആനകൾ ള്ള പായസവും
വിേശഷാൽ വരുന്നവർ ള്ള സദ്യയുെട വിഭവങ്ങളുെമ
ല്ലാം കാലമായിക്കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ ആ മനുഷ്യനു കലിെകാ
േപായി കുളി വ . അേപ്പാേഴ ം അവിെട പതിവു
േപാെല ഭസ്മം, ചന്ദനം, കട്ടിമു ്, കവണിമു ് മുതലായ
വെയല്ലാം തയ്യാറാക്കിെവച്ചിരു . കുളി തുള്ളിെക്കാ
വന്ന മനുഷ്യൻ ഭസ്മവും ചന്ദനവും ധരി കട്ടിയും
കവണിയുമുടു ് ഒരു കേസരയിൽ കാലിേന്മൽക്കാൽ
കയറ്റി മുറയ്ക്കിരു . അേപ്പാൾ ഒരാൾ വിശറിെയടു ്
പുറകിൽനി വീശി ടങ്ങി. ഉടെന ഒരാൾ െവറ്റില
നൂറുേത െകാടു തുടങ്ങി. മെറ്റാരാൾ അടയ്ക്ക നുറുക്കി
െകാടു തുടങ്ങി. േവെറ ഒരാൾ പുകയില മുറി െകാടു
. തുള്ളിെക്കാണ്ടിരുന്ന മനുഷ്യൻ അെതാെക്ക വാങ്ങി
മുറ ് മുറു തുടങ്ങി. അേപ്പാേഴ ം അവിെട ഒരു വലിയ
േകാളാമ്പി ഒരാൾ െകാ െച വ . അധിവാസം
െകാണ്ടിരുന്നയാൾ കൂെട െട തു കയും പിെന്നയും
മുറു കയും മുറ ് െച െകാണ്ടിരു . അേപ്പാൾ ആ
മനുഷ്യെന കണ്ടാൽ സാക്ഷാൽ കുഞ്ചി ട്ടിപ്പിള്ള സർ
വാധികാര്യക്കാർ തെന്നയാെണ േതാ മായിരു .
അേപ്പാേഴ ം സ്ഥലം കാര്യക്കാർ (കാർത്തികപ്പള്ളി
തഹസീദാർ) മുതലായി അേനകമാളുകൾ അവിെട െച
കൂടി. ആകപ്പാെട ഇെതലാം ക
ച േശഖരൻ
കണ്ണീെരാലിപ്പിചു െകാ ് ഉറെക്കക്കര
തുടങ്ങി.
അതു ക ഭവാനിയും വലിയ േവലായുധനും കര
തുടങ്ങി. അേപ്പാൾ ആ തുള്ളിെക്കാണ്ടിരുന്ന മനുഷ്യൻ
“എെന്റ കുട്ടികൾ ഒ ം വ്യസനിേക്കണ്ടാ, നിങ്ങെള കാ
ണാനാണേലാ ഞാൻ വന്നിരി ന്നതു് എെന്റ കുട്ടികൾ
അടു ് വരുവിൻ” എ ് പറ
. ഉടെന ച േശഖ
രൻ വിനയേത്താടുകൂടി അടു െച ് ആ മനുഷ്യെന്റ
മുമ്പിൽ മു കുത്തി നമ രി . പിന്നാെല ഭവാനിയും
വലിയ േവലായുധനും െച അ കാരം െച . ആ
മനുഷ്യൻ വാത്സല്യപൂർവ്വം മുന്നാനകളുെടയും തുമ്പിൈക്ക
യിൽെതാ തേലാടീ ച േശഖരേനാടു്, “ച േശഖ
രാ! നീയിവിെട വന്നസ്ഥിതി ് എെന്തങ്കിലും ഇവിെട
െകാടുക്കാെത േപാകുന്നതു് ശരിയല്ല. അതിനാൽ “ഇതാ
ഇവിെട” എ പറ
ഒരു സ്ഥലം ചുണ്ടിക്കാണി
െകാടു . ച േശഖരൻ ആ സ്ഥല
െച കുനി
െകാ െകാ ് കുത്തി മണ്ണിളക്കി മറി . അേപ്പാൾ
മേണ്ണാടുകൂടി ഒരു പിച്ചളെചല്ലം ഇളകിവ . ച േശഖ
രൻ ആ െചല്ലെമടു ് തുള്ളിെക്കാണ്ടിരുന്ന മനുഷ്യെന്റ
ൈകയ്യിൽ െകാടു . ആ മനുഷ്യൻ ആ െചല്ലം തുറ
അതിലുണ്ടായിരുന്ന െചറിയ താളിേയാല ന്ഥെമടു
െകാ രാമൻൈവദ്യെന്റ ൈകയ്യിൽ െകാടുത്തി ്, “നിന
പുരുഷ ായമാകുന്നതിനു മു ് ഞാൻ ഭൂേലാകവാ
സം െവടി
േപായതിനാൽ ഇതു നിെന്റ ൈകയ്യിൽ
തരുന്നതിനു എനി തരമായില്ല. ഞാൻ നിെന്റ അമ്മ
യുെട ൈകയ്യിൽ നിന തരാനായി ഏൽപ്പിച്ചിരുന്ന
ന്ഥങ്ങെളല്ലാം നിന കിട്ടീ ണ്ടേല്ലാ. അവ നിമി
ത്തമാണേല്ലാ നീയീ സ്ഥിതിയിലായതും കാലേക്ഷപം
െച േപാരുന്നതും. അവെകാ ് േപാരാത്തെതല്ലാം
ഇതിലു ്. ഇതിൽ പറയെപ്പട്ടിരി ന്നെതല്ലാം കഠി
ന ിയകളാണു്. അവയിെലാ ം സാധാരണയായി
െച േപാകരുതു്. േവെറ നിവൃത്തിയില്ലാെതയും അത്യാ
വശ്യമായും വന്നാൽ നല്ലേപാെല ആേലാചി മാ േമ
ഇതിലുള്ളേതാേരാ ം െചയ്യാവൂ. ഈ ന്ഥം എനി
് എെന്റ ഗുരുനാഥനായ േതവലേശ്ശരി നമ്പിയേദ്ദഹം
തന്നതാണു്. ഇതു് ൈകേമാശം വരാെത നല്ലേപാെല സു
ക്ഷിചു െകാള്ളണം” എ പറഞ്ഞി ് ആനകെള മുറ ്
നിറു വാൻ ആജ്ഞാപി . ച േശഖരെന നടു ം
ഭവാനിെയ അവെന്റ ഇട വശ ം വലിയേവലായു
ധെന വല വശ ം നിർത്തി യഥാ മം അവ ള്ള
പായസവും ധാരാളമായി പാനകവും െകാടുപ്പി കയും
വന്നിരി ന്നവർെക്കാെക്ക യഥാേയാഗ്യം ഭംഗിയായി
ഭക്ഷണം െകാടു ന്നതിനുചട്ടം െക കയും െചയ്തതിെന്റ
േശഷം ആ മനുഷ്യൻ െകാ രാമൻൈവദ്യേനാടു വീ ം
“ഈ ച േശഖരനും വലിയേവലായുധനും ഒരു മലയിൽ
ത്തെന്ന ജനി ഒരുമി കളി നട വളർന്നവരാണു്.
വലിയ േവലായുധൻ കുഴിയിൽ വീണു പതിന ദിവ
സം കഴിഞ്ഞേപ്പാളാണു് ച േശഖരൻ കുഴിയിൽവീണ
തു്. വലിയ േവലായുധൻ വീണ കുഴി തിരുവിതാംകുറിൽ
തെന്നയായിരു . ച േശഖരൻ വീണ കുഴി മുക്കാൽഭാ
ഗം തിരുവിതാംകൂറിലും കാൽഭാഗം െകാച്ചിരാജ്യ മാ
യിരു . അതിനാൽ ഇവെന െകാച്ചീ സർക്കാർ ആളു
കൾ കുഴിയിൽനി ം കയറ്റിെക്കാ േപായി ൈകവശ
െപ്പടുത്തി. പിെന്ന മഹാരാജാവുതിരുമാനസ്സിെല ക ന
കാരം ഇവെന അവിെട നി ഉപായത്തിൽെകാ
േപാന്നതു ഞാനാണു്. ഇവരുെട ബാല്യകഥകൾ ഒ ം
ഇേപ്പാഴും ഇവൻ മറന്നിട്ടില്ല. അതിനാലാണു് അവർ
കണ്ടേപ്പാൾ പര രം അറിഞ്ഞതും ഇേപ്പാഴും േസ്നഹി
തരായി വർത്തി ന്നതും. എനി ം ച േശഖരനും
തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നീയും അറിഞ്ഞിരിെക്കണ്ടാതാക
യാൽ ഞാനി യും പറഞ്ഞതാണു്. ഇനി ഞാൻ േപാ
കെട്ട” എ പറഞ്ഞി ് പൂമുഖ
േപായിക്കിട . ആ
മനുഷ്യനു േബാധം വീണതു് പിെന്ന മൂേന്നമുക്കാൽനാ
ഴിക കഴിഞ്ഞിട്ടാണു്. അേപ്പാേഴ ം അവിെട കൂടിയി
രുന്നവെരല്ലാം പിരിയുകയും ആനക്കാർ ആനകെളയും
െകാ ് േപാവുകയും െചയ്തിരു .

അ ് അരിപ്പാ േക്ഷ ത്തിൽ ഉത്സവത്തിെന്റ
ആറാട്ടയിരുന്നേല്ലാ. അന്നെത്ത എഴുന്നള്ളി തേല
ദിവസേത്തക്കാൾ ഭംഗിയായിരു . ച േശഖരെന്റ
പുറ ് അരിപ്പാ േദവെന എഴുന്നള്ളി നടുവിലും
ഭവാനിയുെട പുറ ് ഭഗവതിെയ എഴുന്നള്ളി ഇടതു
വശ ം വലിയേവലായുധെന്റ പുറ ് ഒരുപേദവെന
എഴുന്നള്ളി വലതുവശ ം നിർത്തിയായിരു അന്ന
െത്ത എഴുന്നള്ളി ്. ഭവാനി ം വലിയേവലായുധനും
െപാക്കം ഒേര േപാെലയായിരു ച േശഖരനു ഈ
രണ്ടാനകേളക്കാൾ ഒരു മുഴം െപാക്കം അധികവുമായി
രു . അങ്ങിെനയായാലാണേല്ലാ എഴുന്നള്ളിപ്പിെന്റ
ഭംഗി തികച്ചിൽവരുന്നതു്.എന്നാൽ അ ം ഒരു ന
നതയുണ്ടായിരു . അതു് ച േശഖരെന െകട്ടിച്ച തല
യിൽെക്കട്ടിനു വലിപ്പം േപാരായിരു എ ള്ളതാണു്.
വലിയേവലായുധൻ അക്കാല ണ്ടായിരുന്ന ആനക
െളക്കാെലല്ലാം വലുതായിരു . അങ്ങിെനയിരുന്ന ആ
ആന ് െകട്ടിയാൽ ക മൂടിേപ്പാകുെമ ള്ളതിനാൽ
െകട്ടിയ്ക്കാെത െവറുെത െവച്ചിരുന്നതായിരു അരി
പ്പാെട്ട വലിയ സ്വർണ്ണതലയിൽെക്ക ്. ആ തലയിൽ
െക്കട്ടായിരു ച േശഖരെന അണിയിച്ചിരുന്നതു്.
എന്നി ം ച േശഖരനു പാകമാകുന്നതി എട്ടംഗുലം
വീതിയും പത്തിനാറംഗുലം നീളവും കൂടി േവണ്ടിയിരു
. എന്നാൽ ഈ ന നത അരിപ്പാ മാ മുണ്ടായി
എന്നല്ല; അമ്പല ഴ, ആറ ള, ൈവക്കം മുതലായ
മഹാേക്ഷ ങ്ങളിെല വലിയ തലയിൽെക്ക കളായാ
ലും ച േശഖരനു െകട്ടിച്ചാൽ ഇങ്ങെനതെന്നയാണു്
ഇരിക്കാറുള്ളതു്.
അരിപ്പാ ് ഉത്സവം കഴിഞ്ഞതിെന്റ േശഷം അരി
പ്പാ നി ര മൂ നാഴിക െത “മുതുകുളം” എന്ന
േദശ ് താമസിച്ചിരുന്ന ‘മൂലയ്ക്കൽപിള്ള’ എെന്നാരാൾ
െച ച േശഖരെന ഒ ് സൽക്കരി ന്നതിനായി
അയാളുെട വീട്ടിൽ െകാ െചന്നാൽെക്കാള്ളാെമ രാ
മശ്ശാേരാടു പറ
. അതനുസരി ് രാമശ്ശാരും േകശവ
നും ച േശഖരേനയും ഭവാനിേയയും െകാ ് അവിെട
േപ്പായിരു . വിരു സൽക്കാരം ബഹുേകമമായിരു
. ച േശഖരനും ഭവാനി ം തീറ്റ ് െതങ്ങിൻപട്ട
കൂടാെത പഴ ല, നാളിേകരം, പായസം മുതലായവ
യും ധാരാളമായി െകാടു . രാമശ്ശാരുെടയും േകശവ
െന്റയും ഊണിെന്റ വട്ടവും േകമമായിരു . മൂലയ്ക്കൽ
പിള്ള ച േശഖരെന ക്ഷണി ഇ കാരം സല്ക്കരിച്ച
തിനു കാരണമുണ്ടായിരു . മൂലയ്ക്കൽ പിള്ള കുഞ്ചി
ട്ടിപ്പിള്ള സർവാധികാര്യക്കാരേദ്ദഹത്തിെന്റ ഒരാപ്തമി
മായിരു . ച േശഖരൻ സർവാധികാര്യക്കാരേദ്ദഹ
ത്തിെന്റ വാത്സല്യഭാജനവുമായിരുന്നേല്ലാ. എ മാ
മല്ല, സർവാധികാര്യക്കാരേദ്ദഹം ഒടുക്കം ദി വി
േപായേപ്പാൾ മൂലയ്ക്കൽപിള്ളയുെട വീട്ടിൽകയറി അേദ്ദഹ
ത്തിെന്റ ൈകയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന സ്വർണ്ണപ്പിടിവാളും മ ം
പിള്ളെയ ഏ ി െകാടു കയും “ഞാൻതിരി വ
െവങ്കിൽ ഇവെയല്ലാം തിരിെയത്തരണം വന്നിെല്ലങ്കിൽ
നിങ്ങൾ ് എടുക്കാം.” എ പറയുകയും െചയ്തിട്ടാണു്
േപായതു്. സർവാധികാര്യക്കാരേദ്ദഹം തിരി വരായ്ക
െകാ ് ആ സാധനങ്ങെളല്ലാം ആ പിള്ള കിട്ടി. ആ
സ്വർണ്ണപ്പിടിവാൾ മൂലയ്ക്കൽ പിള്ളയുെട വീട്ടിൽ ഇേപ്പാഴും
ഇരി
്. അ ് ആ പിള്ള ആ സ്വർണ്ണപ്പിടിവാെള
ടു
ച േശഖരെന കാണി കയും അവൻ ഏറ്റവും
ദുഖേത്താടുകൂടി മു കുത്തി നമ രി കയും െച . മൂ
ദിവസം സുഖമായി അവിെട താമസിച്ചതിെന്റ േശഷം
നാലാം ദിവസം ച േശഖരൻ അവിെട നി യാ
യായി. അേപ്പാഴും പിള്ള ച േശഖരനും ഭവാനി ം
പഴ ല മുതലായവ െകാടു കയും രാമശ്ശാർ ം േകശ
വനും മു ം േനര്യതും സമ്മാനി കയും മുഹമ്മദീയ ീ
് െകാടു ന്നതിനു മൂന്നര രൂപ രാമശ്ശാെര ഏ ി ക
യും െച സേന്താഷിപ്പിച്ചയ .
മൂലക്കൽ പിള്ളയുെട വീട്ടിൽനി േപായവഴി
പിെന്നയും ച േശഖരൻ നാടാലയ്ക്കൽ കയറി. ഭവാ
നിയും ആനക്കാരന്മാരും കൂെട പറയണെമന്നില്ലേല്ലാ.
െകാ രാമൈവദ്യർ ഉണ്ടായിരു െവ ള്ളതു് അേപ്പാ
ഴും ച േശഖരനും ഭവാനി ം പഴ ല മുതലായവയും
ആനക്കാർ ് ഭക്ഷണവും സമ്മാനങ്ങളും വഴിെച്ചലവി
നുേവണ്ട പണവും മുഹമ്മദീയ ീയുെട കാര്യം രാമശ്ശാർ
പറഞ്ഞറിയുകയാൽ അവൾ െകാടു ന്നതിനു േത്യ
കം അ രൂപയും െകാടു . ച േശഖരൻ അേപ്പാഴും
സർവാധികാര്യക്കാരേദ്ദഹത്തിെന്റ തിമ ് മൂ
ദിക്ഷണം വചു മു കുത്തി നമ രിചി ് അേപ്പാൾതെന്ന
പുറെപ്പടുകയും നാലു ദിവസം െകാ ് ഭവാനി, രാമശ്ശാർ,
േകശവൻ എന്നിവേരാടുകൂടി സസുഖം െകാട്ടാരക്കെര
െച േചരുകയും െച .
ച േശഖരൻ ര മൂ മാസേത്ത ് സ്വസ്ഥാനം
വി ് എവിെടേയാ േപായിരു എ ം പിെന്ന ഒരു പി
ടിയാനെയ (ഭവാനി)യും െകാ ് മടങ്ങി വ എ ം
തിരിെക വ എ ം മു ് പറഞ്ഞി ണ്ടേല്ലാ. എന്നാൽ
ച േശഖരൻ േപായിരുന്നതു് ഈ പിടിയാനെയ െകാ
വരാനായിട്ടല്ലായിരു . അവൻ േപായതിെന്റ കാര
ണം േവെറയായിരു . അേതാടുകൂടി ഇതും സാധി െവ
െന്നയു . ച േശഖരൻ സംസ്ഥാനം വി േപായതിെന്റ
വാസ്തവകാരണം താെഴ പറ
െകാ
.
മുൻകാലങ്ങളിൽ െകാട്ടാരക്കാെര നി ം െചേങ്കാട്ട
േപാകുന്നതിനു പത്തനാപുരം, ആര്യങ്കാവു് മുതലായ
സ്ഥലങ്ങളിൽകൂടി ഒരു മൂന്നടിപ്പാത മാ െമയുണ്ടായിരു
. അതുതെന്ന കാട്ടാന, കടുവാ, കരടി മുതലായ ദു
ഷ്ടമൃഗങ്ങൾ നിറഞ്ഞ വനാന്തരങ്ങളിൽ കൂടിയായിരു .
പത്തനാപുര നി പുറെപ്പട്ടാൽ മനുഷ്യർ ് അഭയ
സ്ഥാനമായി പതിനാലു നാഴിക കിഴ ‘കഴുതയുരുട്ടി’
എന്ന സ്ഥല ള്ള ഒരൂ പുര മാ േമ മുൻപുണ്ടായിരു
. മുൻകാലങ്ങളിൽ െചേങ്കാട്ട േപാകുന്നവർ പത്ത
നാപുര നി ് പുറെപ്പട്ടാൽ കഴുതയുരുട്ടിയിൽെച്ച ്
ഊണു കഴി ് ഉടെന പുറെപ്പ ൈവകുേന്നരം ആര്യങ്കാ
വിൽ എത്തി താമസി കയും പിേറ്റദിവസം അവിെട
നി േപായി െചേങ്കാട്ടയിെല കയുമായിരു പതി
വു്. വഴിയുെട ഭയങ്കരത്വം നിമിത്തം പ ം പതിന ം
േപെരാരുമിച്ചലാെത അക്കാല ് അതിെല േപാകാറി
ല്ല. എന്നാൽത്തെന്നയും ാണഭീതിേയാടു കൂടിയാണു്
മനുഷ്യർ അതിെല േപാകുന്നതു്.
ഒരു കാല ് ആര്യങ്കാവിനും കഴുതയുരുട്ടി ം
മേദ്ധ്യയുള്ള െകാടുങ്കാട്ടിൽ െകാലെകാമ്പനും ഒറ്റയാ
നും (കൂ വി ഒറ്റ ് നട ന്നവനും) ആയ ഒരു വലിയ
കാട്ടാന വ േചർ . ആ ആന അതിെല േപാകു
ന്ന വഴിേപാക്കെര പലവിധത്തിൽ ഉപ വി കയും
കുത്തിെക്കാ കയും െച െകാണ്ടിരു . ഒരിക്കൽ
ഏതാനും പരേദശ ാഹ്മണർ െകാട്ടാരക്കര വരാനായി
െചേങ്കാട്ടയിൽനി പുറെപ്പ . ആര്യങ്കാവു് കഴി
സ്വ ം പടിഞ്ഞാേറാ വന്നേപ്പാൾ േമ റഞ്ഞ െകാമ്പൻ
കാടും പടലുമാകപ്പാെട തകർ െകാ പാ
വരു
ന്നതുക ്, അവർ ാണഭീതിേയാടുകൂടി ഓടി ടങ്ങി.
അവരുെട പിന്നാെല ആനയുെമത്തി. ആയുർബ്ബലം
െകാ ം ഇശ്വരകാരുണ്യത്താലും ആ ാഹ്മണർ ആ
െകാലെകാമ്പെന്റ ൈകയിൽെപ്പടാെത ഓടിേയാടി
ഒരുവിധത്തിൽ കഴുതയുരുട്ടിയിലുള്ള ഊ പുരയിൽ
െചെന്നത്തി. അതിൽപ്പിെന്നയാണു് അവുെട ശ്വാസം
വീണതു്. ആ ഊ പുരയിൽ കയറിയാൽപ്പിെന്ന േപടി
ക്കാെനാ മില്ല. ദുഷ്ടമൃഗങ്ങെള ഭയെപ്പ ഊ പുരയുെട
ചു ം വലിയ കിട ം ആ കിടങ്ങിെന്റ അകവശ ്
തടികൾെകാ ് ഏറ്റവും ബലെത്താടുകൂടിയ അഴിയുമു
ണ്ടായിരു . മനുഷ്യർ ് കിട കട ഊ പുരയിൽ
െച ന്നതിനു ഒരു തടിപ്പാലവും ഇട്ടി ണ്ടായിരു . ആ
ഒറ്റത്തടി പാലത്തിൽേന്മൽ ടി മനുഷ്യർക്കല്ലാെത
മൃഗങ്ങൾ ് കട െചല്ലാൻ നിവൃത്തിയുമില്ലായിരു .
ഒരിക്കൽ ഒരു കരടി ആ ഊ പുരയിൽനി ഒരു ാ
ഹ്മണെന പിടി െകാ േപായി. അതിൽപ്പിെന്നയാണു്
അവിെട കിട ം അഴിയുമുണ്ടാക്കിയതു്.
ാഹ്മണർ ഊ പുരയിെലത്തിയേപ്പാേഴ ം കാ
ട്ടാന കിടങ്ങിെന്റ മറുകരയിൽ എത്തിക്കഴി
. ആന
േകാപാന്ധനായി പാലം വലി കളഞ്ഞി അവിെട നി
െകാ ് ര മൂ
ാവശ്യം വലിയ ശബ്ദം പുറെപ്പടു
വി . കിടങ്ങിന റം കടക്കാൻ ആ െകാമ്പനാന വളെര
മി േനാക്കി. എങ്കിലും സാധിച്ചില്ല. ഒടുക്കം ആ െകാ
ലെകാമ്പൻ ഇച്ഛാഭംഗേത്താെട മടങ്ങിേപ്പായി. എങ്കിലും
ആ ാഹ്മണർ ം ഊ പുരയിലുണ്ടായിരുന്ന മ വഴി
േപാക്കാർ ം അവിെട സ്ഥിരതാമസക്കാരായ ഭരി
കാർ മുതലായവർ ം ഭയം നിമിത്തം അ ് രാ ിയിൽ
ഉറക്കം േനെര വന്നില്ല. എല്ലാവരും അത്താഴം കഴി ്
വാതിലുമട കിട . പിേറ്റദിവസം േനരം െവളുത്തി ം
ആ ാഹ്മണർ ് അവിെട നി േപാകുവാൻ ൈധര്യ
മുണ്ടായില്ല. അവർ അ ് ഉച്ച ് ഊണു കഴിഞ്ഞിേട്ട
അവിെട നി ം േപായു .
അ ൈവകുേന്നരമായേപ്പാേഴ ം ആ ാഹ്മണർ
െകാട്ടാരക്കരെയത്തി. ഉടെന കുളി അവർ ഗണപതി
യുെട നടയിൽെച്ച നി ് “അല്ലേയാ ഭഗവാെന! വി
േഘ്നശ്വരാ! ഒരു െകാമ്പനാനായുെട ഉപ വം നിമിത്തം
മനുഷ്യർ ് ഇവിെട നി ് കിഴേക്കാ േപാകുന്നതിനും
കിഴ ള്ളവർ ് ഇേങ്ങാ ് വരുന്നതിനും നിവൃത്തിയി
ല്ലാതായിരി
. ഇതിനു ഭഗവാൻ തെന്ന ഒരു നിവൃ
ത്തിയുണ്ടാക്കിത്തരണം. ഇവിെട വിചാരിച്ചാൽ ഇതി
നു യാെതാരു യാസവുമില്ല. ച േശഖരെന ഇവിെട
നി ് അയച്ചാൽമതി. അവൻ െച ് ആ െകാലെക്കാ
മ്പെന്റ കഥകഴി വരും. അതിനാൽ അതിേല കൃപ
യുണ്ടാകണം” എ സങ്കടേത്താടുകൂടി മനസ്സിരുത്തി
ഭക്തിപൂർവ്വം ാർത്ഥി . അതിനാൽ ആ ഗണപതി ഭഗ
വാൻ േതാന്നിച്ചി ആ കാട്ടാനെയ െകാല്ലാനായിട്ടാണു്
ച േശഖരൻ േപായിരുന്നതു്. അ ് അതിനായി കാ
ട്ടിൽത്താമസിച്ചിരുന്നേപ്പാൾ ആ പിടിയാനയുമായി പരി
ചയെപ്പടുകയും പര രം േസ്നഹി കയും െച കയാൽ
ച േശഖരൻ ആ ണയിനിെയ െട െകാ േപാ
എേന്നയു .
ച േശഖരൻ കാട്ടാനെയ െകാല്ലാനായി േപായി ്
കഴുതയുരുട്ടിയിൽനി ് സ്വ ം കിഴേക്കാ െച . വഴി
യിൽനി െകാ ് അത ച്ചത്തിൽ ഒ കൂകി അതുേക
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ആ കാട്ടാനയും കൂകി. ച േശഖരൻ പിെന്നയും കൂകി.
അേപ്പാഴും കാട്ടാന ഏ കൂകി. ച േശഖരൻ മൂന്നാമതു
കൂകിയേപ്പാേഴ ം കാട്ടാന അടുെത്തത്തിക്കഴിഞ്ഞിരു
. ഉടെന അവർ തമ്മിൽ യുദ്ധവുമാരംഭി . വഴിയിൽ
നി െകാ ് അവർ തമ്മിലുണ്ടായ ആ യുദ്ധം ഏറ്റവും
ഭയങ്കരമായിരു . കിഴ നി ം പടിഞ്ഞാറുനി ം
കിഴേക്കാ േപാകുന്നതിനായി ര ഭാഗ ം വ കൂ
ടിയ ഏറിേയാരു ജനങ്ങൾ ദൂെര മാറിനി െകാ ം
വലിയ മരങ്ങളിലും മ ം കയറിയിരു െകാ ം ആ
യുദ്ധം ക ഭയെപ്പടുകയും അ തെപ്പടുകയും െച .
ആ യുദ്ധകാല
േപടിച്ചി ് ആരും ആ വഴിെയ കിഴ
േക്കാ ം പടിഞ്ഞാ ം േപാവുകയുണ്ടായില്ല. ആ ആന
കൾ തമ്മിൽ െകാ കൾ കൂട്ടിയിടിച്ച അടികളുെട ശബ്ദം
വളെരദൂെര േകൾക്കാമായിരു . അങ്ങെന ഏതാനും
ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞേപ്പാേഴ ം ആ കാട്ടാന പിൻതി
രി
കാട്ടിേല ് ഓടി. പിന്നാെല ച േശഖരനും
ഓടി. പിന്നെത്തക്കഥെയാ ം ആർ ം അറിയാൻപാ
ടില്ലായിരു .
അനന്തരം അെഞ്ച ദിവസം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ ഒരു ദി
വസം ച േശഖരൻ കഴുതയുരുട്ടിയിലുള്ള ഊ പുരയുെട
സമീപ
കിടങ്ങിെന്റ മറുകയിൽ വ നി ് ഉറെക്ക
ഒരു ശബ്ദം പുറെപ്പടുവി . അതു േക ഭയെപ്പ ഭരി കാ
രൻ മുതലായവർ മു
ാഹ്മണെര ഓടി െകാ വന്ന
കാട്ടാനയായിരി െമ വിചാരി കിടങ്ങിെന്റ ഇക്ക
െര നി െകാ േനാക്കി. അേപ്പാൾ ഇതു കാട്ടാനയ
െല്ല ം ച േശഖരനാെണ ം അവർ മനസ്സിലായി.
ച േശഖരെനക്ക ് അവർെക്കാെക്ക നല്ല പരിചയ
മുണ്ടായിരു . ച േശഖരെന രാമശ്ശാർ പലേപ്പാഴും
െകാ െച കയും ആ സമയങ്ങളിെലല്ലാം ച േശഖ
രനു് ഊ പുരയിൽ നി േചാറും മ ം െകാടു കയും
െചയ്തിരു . അേതാർത്താണു് അവൻ അവിെട െച
വിളിച്ചതു്. കാട്ടാനയുമായുള്ള യുദ്ധം തുടങ്ങിയതിൽപ്പി
െന്ന അവൻ ആഹാരെമാ ം കഴിച്ചിരുന്നില്ല. അതിനാ
ലിേപ്പാൾ ച േശഖരനു വിശ ം ദാഹവും കലശലായി
ണ്ടായിരു . അവൻ വളെര ക്ഷീണി കയും െചയ്തി
രു . ച േശഖരെന്റ പാരവശ്യം കണ്ടി ് ഭരി കാരൻ
“ച േശഖരാ! നീ കുറചു ദൂെര മാറിനിന്നാൽ നിന െവ
ള്ളവും േചാറും തരാം” എ വിളി പറ
. അതുേക
ച േശഖരൻ മാറിനി . ഭരി കാരെന്റ ഭൃത്യന്മാർ ച
േശഖരനു മതിയാകത്തക്കവണ്ണം േചാറും െവള്ളവും പാല
ത്തിേന്മൽ ടി കിടങ്ങിെന്റ മറുകരയിൽ െകാ െച
െകാടു . ച േശഖരൻ േചാറും തി െവള്ളവും കുടി
വയർ നിറ െകാണ്ടാണു പിടിയാനേയാടുകൂടി െകാട്ടാ
രക്കെര െച േചർന്നതു്. പിെന്ന ആ കാട്ടാനെയ ആ
ദിക്കിെല ം കാണാെതയായതിനാൽ വഴിേപാക്കർ
യഥാപൂർവ്വം ആ വഴിെയ സഞ്ചരി തുട കയും െച .
ച േശഖരൻ പിടിയാനേയാടുകൂടി െകാട്ടാരക്കെരെയ
ത്തി ഏതാനും ദിവസം കഴിഞ്ഞേപ്പാേഴ ം വഴിക്കാ
െര ഉപ വിചുെകാണ്ടിരുന്ന കാട്ടാനെയ ച േശഖരൻ
കുത്തിെക്കാ ജേനാപ വം തീർത്തിരി
എ
ള്ള വർത്തമാനം സർവ്വ
സിദ്ധമായി. അനന്തരം
അഞ്ചാറു മാസം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ ആര്യങ്കാവിനും കഴുത
യുരുട്ടി ം മേധ്യയുള്ള െകാടുങ്കാട്ടിൽ ഒരു വലിയ ആന
യുെട അസ്ഥികൂടവും െകാ ം കിട ന്നതായി പത്തനാ
പുരം തഹശീൽദാർ ് അറിവുകിട്ടി. ഈവർത്തമാനം
അറിഞ്ഞേപ്പാൾ ഈ അസ്ഥികൂടവും െകാ കളും ച
േശഖരൻ കുത്തിെക്കാന്ന കാട്ടാനയുേടതാെണ തഹ
ശീൽദാർ തീർച്ചെപ്പടുത്തി. ഈ െകാ കെളടു
സർ
ക്കാരിേല ിേക്കണ്ടതു് അത്യാവശ്യമാകയാൽ അവ കിട
ന്ന സ്ഥല
േപാകണെമ ം അേദ്ദഹം നിശ്ചയി .
എന്നാൽ അവ കിട ന്നതു് എവിെടയാെണന്നറിയാ
െത േപായാെലങ്ങെനയാെണ ള്ള സംശയവും ദുഷ്ടമൃഗ
ങ്ങൾ നിറഞ്ഞ കാട്ടിൽ സഞ്ചരിക്കാനുള്ള ഭയവും അേദ്ദ
ഹത്തിെന്റ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകാെതയിരുന്നില്ല. ഇതിെന
റി വളെര േനരം ആേലാചിച്ചതിെന്റ േശഷം ച
േശഖരെന വരുത്തി അവേനാടുകൂടി െപായ്ക്കളയാെമ ്
ഒടുക്കം അേദ്ദഹം തീർച്ചെപ്പടുത്തി. “ച േശഖരൻ കൂെട
യുണ്ടായിരുന്നാൽ പിെന്ന ദുഷ്ടമൃഗങ്ങെള ഭയെപ്പടാനില്ല.
കാട്ടാനെയ െകാന്നിട്ട സ്ഥലം അവൻ കാണി തരിക
യും െച ം” എന്നായിരു തഹശീൽദാരുെട വിശ്വാ
സം. അതിനാലേദ്ദഹം രാമശ്ശാർ ച േശഖരേനാടുകൂടി
പത്തനാപുര
െച ന്നതിനു് എഴുതിയയ ചട്ടംെക
ട്ടി. അതനുസരി രാമശ്ശാർ ച േശഖരെനയും െകാ
് ഒരു ദിവസം േനരം െവളുത്തേപ്പാൾ തഹശീൽദാർ
താമസി ന്ന വീട്ടിെന്റ പടിക്കെലത്തി. ഭവാനിേയാ
ടുകൂടി േകശവനും ഒരുമി തെന്നയുണ്ടായിരു . തഹ
ശീൽദാരേദ്ദഹം കാല ്, ഉണർെന്നണീ പുറ
വന്ന
േപ്പാൾ ആദ്യം കണ്ടതു ച േശഖരെനയാണു്. “ഇ
കാ കണ്ടതു ച േശഖരെനയാണേല്ലാ. ഇെതാരു സു
ദിനം തെന്ന, ഇനി കാര്യെമല്ലാം സഫലമാകും” എ
മനസ്സിൽ വിചാരി െകാ ് അേദ്ദഹം ച േശഖരനും
ഭവാനി ം ഉടെന േവണ്ടതുേപാെല തീറ്റെകാടു ന്നതി
നു ചട്ടംെകട്ടീ ദിനകൃത്യങ്ങൾക്കായി േപായി. അേദ്ദഹം
കുളിയും മ ം കഴി
വന്നേപ്പാേഴ ം കഞ്ഞി കാല
മായിരു . (അക്കാല
കാലേത്ത കഞ്ഞിയാണു്.
കാപ്പിയും മ ം പതിവില്ലായിരു ). ഉടെന തഹശീൽ
ദാരേദ്ദഹം കഞ്ഞി കുടി കയും രാമശ്ശാർ ം േകശവ
നും കഞ്ഞി െകാടുപ്പി കയും െച . അേപ്പാേഴ ം
ച േശഖരനും ഭവാനിയും തീറ്റ തി കഴിഞ്ഞിരു .
ഉടെന തഹസീൽദാരേദ്ദഹം ച േശഖരെന്റ അടുക്കൽ
െച്ച ്, ച േശഖരാ! നീയാ കാട്ടാനെയ കുത്തിെക്കാ
ന്നിട്ടതു് എവിെടയാെണ കാണി തരണം. അതിനാ
യിട്ടാണു് നിെന്ന ഞാനിവിെട വരുത്തിയിരി ന്നതു് ”
എ പറ
. അതു േക ച േശഖരൻ സമ്മതിച്ച
തായി തലകുലു കയും ഒരു ശബ്ദം പുറെപ്പടുവി കയും
െച . ഉടെന തഹശീൽദാർ യാ െയ്ക്കാരുങ്ങി റെപ്പ
. അേപ്പാൾ ച േശഖരൻ അേദ്ദഹത്തിെന്റ മുമ്പിൽ
െച നട നാലും മടക്കിയിരു . ച േശഖരൻ മടക്കി
യാലും മടക്കിയ മുൻകാലിേന്മലും പിെന്നെയാരു കയ
േകാവണിപ്പടിയിേന്മലും കൂടി ചവിട്ടിെയങ്കിേല അവെന്റ
കഴുത്തിൽക്കയറാൻ സാധിക്കയു . അവെന്റ തലയു
െട ഉയർച്ച അ
മാ മുണ്ടായിരു . അതിനാൽ ഒരു
കയ േകാണി അവെന്റ കചക്കയറിേന്മൽ െകട്ടി സദാ
തൂക്കിയിട്ടിരി ം. തഹശീൽദാരേദ്ദഹം പതിവുേപാെല
കാലിേന്മലും കയ േകാവണിേമലും ചവിട്ടി ച േശഖ
രെന്റ കഴുത്തിൽ കയറിയിരു . ഉടെന ച േശഖരൻ
കിഴേക്കാ നട തുടങ്ങി. ഭവാനിയുെട പുറ കയറി
രാമശ്ശാരും േകശവനും പിന്നാെലയും േപായി. അവർ
ഏകേദശം പതിെനാ മണിയായേപ്പാേഴ ം കഴുതയു
രുട്ടിയിെലത്തി. വിചാരിച്ചിരിക്കാത്ത സമയ
തഹ
ശീൽദാർ െച േചർന്നതുെകാ കാര്യെമെന്തന്നറിയാ
െത ഭരി കാരനും മ ം ആദ്യം സ്വ െമാ അന്ധാളി .
പിെന്ന കാര്യം മനസ്സിലാവുകയാൽ അവർ സമാധാ
നമായി, ഉടെന അവർ ഊണു കാലമാക്കി. തഹശീൽദാ
രും രാമശ്ശാരും േകശവനും ഊണു കഴി . െതങ്ങിൻപട്ട,
േചാറു്, പഴ ല മുതലായവ ച േശഖരനും ഭവാനി ം
ധാരാളമായി െകാടുക്കയും െച . ഉടെന അവർ അവി
െട നി യഥാപൂർവ്വം യാ യായി. പിന്നെത്ത യാ
വലിയെകാടുങ്കാട്ടിൽ ടിയായിരു . “ഏെതങ്കിലും
വരുന്നെതാെക്ക വരെട്ട” എ വിചാരി തഹശീൽ
ദാരും ആനക്കാരും ൈധര്യസേമതം ആനകളുെട പുറ
തെന്നയിരു . എന്നാൽ തഹശീൽദാരുെടയും മ ം
േമൽ വള്ളികളുെട അ ം േപാലും മുട്ടാെത സൂക്ഷിച്ചാണു്
ച േശഖരനും ഭവാനിയും അവെരെക്കാ േപായതു്.
അങ്ങെന േപായി “ഒറ്റക്ക ് ” എ പറയുന്ന സ്ഥല
നി ് ഏകേദശം ആറുനാഴിക കിഴ വടക്കായി ് ഒരു
സ്ഥല െചന്നേപ്പാൾ ച േശഖരൻ അവിെടനി .
അേപ്പാൾ അവിെട മലയിൽനിെന്നാഴുകുന്ന ഒരു േതാ
ട്ടിൽ (അരുവിയിൽ) ഒരാനയുെട അസ്ഥികൂടവും െകാ
കളും കിട ന്നതു തഹശീൽദാരും മ ം ക . ച േശഖ
രൻ ആ െകാ കൾ ഇളക്കിെയടു ്, ഒ ് ഭവാനിയുെട
ൈകയിൽ െകാടു . ഒ ് അവൻതെന്ന വഹി കയും
െച െകാ ് അവിെടനി ് തിരിെയ യാ യായി. ആ
െകാ കളുെട വലിപ്പം അസാമാന്യമായിരുന്നതിനാൽ
അവ ക തഹശീൽദാരും മ ം വളെര അ തെപ്പ .
ആ െകാ കൾ ് വലിയ െകാലയാനകളുെട െകാ ക
ളിൽ ഇരട്ടി വലിപ്പമുണ്ടായിരു .
അവർ ഏകേദശം മൂ മണിയായേപ്പാേഴ ം തിരി
െയ കഴുതയുരുട്ടിയിെലത്തി. ആനക്കാരും അവിെടയിരു
കുറ േനരം വി മി . ച േശഖരനും ഭവാനിയും
കുേറെശ്ശ െവള്ളം കുടി കയും െച . ആ ആനെക്കാ
കൾ കണ്ടേപ്പാൾ ഭരി കാരൻ മുതലായവർ ് അവിെട
മുൻപു ചിലേപ്പാൾ വരാറുള്ള വലിയ കാട്ടാനെയ റി ്
ഓർമ്മ വരികയാൽ ആ ആനെയ സംബന്ധി ള്ള കഥ
കെളല്ലാം അവർ പറ
തഹശീൽദാെര േകൾപ്പി .
അേപ്പാൾത്തെന്ന തഹശീൽദാർ ച േശഖരെന്റ കഴു
ത്തിലും രാമശ്ശാരും േകശവനും ഭവാനിയുെട പുറ ം
കയറി അവിെട നി ം രാ ി പുറെപ്പ ് ഏഴുമണിയായ
േപ്പാേഴ ം പത്തനാപുര
തഹശീൽദാരുെട വീട്ടിെല
ത്തി. അേപ്പാേഴ ം തഹശീൽദാർ ം ആനക്കാർ ം
അത്താഴത്തിനും ആനകൾ തീറ്റ ം േവണ്ടെതല്ലാം
തയ്യാറായിരു . ച േശഖരനും ഭവാനിയും ആ ആന
െക്കാ കൾ തഹശീൽദാരുെട വീട്ടിെന്റ വരാന്തയിൽ
െകാ െച െവച്ചി ് മുറ്റ
നി . തഹശീൽദാർ
അത്താഴത്തിനിരുന്ന ഉടെന ആനക്കാർ ം േചാറുെകാ
ടുക്കാൻ പറ
. അരിെവ കാരൻ അവെര അത്താഴ
ത്തിനു വിളിച്ചേപ്പാൾ, “ഞങ്ങൾ ഈ ആനകെളെക്കാ
േപായി തള തീറ്റ െകാടുത്തി വരാം” എ പറ
. ഉടെന അയാൾ െച ച േശഖരെന വിളിച്ചി ്
അവൻ േപായില്ല. ഈ ആനെക്കാ കളുെട അടുക്കൽനി
േപാകുവാൻ സമ്മതമില്ലാഞ്ഞിട്ടാണു് ച േശഖരൻ
െചല്ലാത്തെത രാമശ്ശാർ മനസ്സിലായി. അതിനാൽ
അയാളും േകശവനും കൂടിേപ്പായി തീറ്റ ള്ളതു വലി
മുറ്റ െകാ വ ് ഇ െകാടുത്തി ് അവരും അത്താഴ
ത്തിനു േപായി. എല്ലാവരും അത്താഴം കഴിച്ചി വന്ന
േപ്പാൾ ആനകൾ ര ം തീറ്റ തി െകാ മുറ്റ ത
െന്ന നിൽ
ണ്ടായിരു . അേപ്പാൾ തഹശീൽദാർ
“ഈ ആനകെള തളേയ്ക്കണ്ടാേയാ” എ രാമശ്ശാേരാ
ടു േചാദി . അതിനു മറുപടിയായി രാമശ്ശാർ “ഒ ം
േവണ്ട. അവർ അവിെട നിൽ കേയാ കിട കേയാ
എെന്തങ്കിലും െച െകാ ം. ഉപ വെമാ ം െചയ്കയി
ല്ല” എ പറ
. “എന്നാലവിെട നില്ക്കെട്ട” എ പറ
തഹശീൽദാർ കിടക്കാൻ േപായി. തഹശീൽദാർ
പുരയ്ക്കക ം ആനക്കാർ വരാന്തയിലും കിട റങ്ങി.
ആനകൾ ര ം തീറ്റ തി കഴിഞ്ഞി മുറ്റ ം കിട .
ആനെക്കാ കൾ വരാന്തയിൽത്തെന്ന ഇരുന്നതിനാൽ
ച േശഖരൻ ഉറങ്ങിയില്ല. ച േശഖരൻ ഉറങ്ങാത്ത
തിനാൽ ഭവാനി ം ഉറക്കം വന്നില്ല. എങ്കിലും തഹ
ശീൽദാരും ആനക്കാരും കിടന്നയുടെന ഉറങ്ങി. അവർ
പകൽ വളെര േനരം ആന റത്തിരു ബുദ്ധിമുട്ടിയവ
രായിരു വേല്ലാ. േനരം െവളുത്തേപ്പാൾ രാമശ്ശാരും േക
ശവനും ഉണർെന്നണീ യാ
തയ്യാറായി. അേപ്പാേഴ
ം തഹശീൽദാരേദ്ദഹം ഉണർെന്നണീ പുറ
വ .
ച േശഖരനും ഭവാനിയും മുറ്റ തെന്ന നിൽ
ണ്ടാ
യിരു . രാമശ്ശാർ തഹശീൽദാരേദ്ദഹെത്ത വന്ദിച്ചി ്
ച േശഖരേനാടു്, “മകേന, ച േശഖരാ! ഇനി നമു
െകാട്ടാരക്കര േപാകാം” എ പറ
. ച േശഖ
രൻ അതുേകട്ടി ് േകട്ടതായി ഭാവിക്കേപാലും െചയ്തില്ല.
അതിനാൽ അേപ്പാൾ േപാകാൻ ച േശഖരനു സമ്മത
മിെല്ല രാമശ്ശാർ മനസ്സിലായി. സമ്മതമുണ്ടായിരു
െവങ്കിൽ അവൻ തലകുലു കയും സമ്മതിച്ചതായി
ഒരു ശബ്ദം പുറെപ്പടുവി കയും െച മായിരു . അങ്ങ
െനയാണു് പതിവു്. ച േശഖരെന്റ ഹിതം േപാെലയ
ല്ലാെത രാമശ്ശാർ ഒ ം വർത്തിക്കാറില്ല. അതിനാൽ
അയാൾ വീ ം, “എന്നാലിനി എേപ്പാൾ േപാകാം?”
എ േചാദി . അേപ്പാൾ തഹശീൽദാരേദ്ദഹം, “ഈ
െകാ കൾ തിരുവനന്തപുര
െകാ േപായി തിരുമു
മ്പാെക കാ െവച്ചതിെന്റ േശഷം, അേല്ല, ച േശഖരാ?”
എ േചാദി . അേപ്പാൾ ച േശഖരൻ, സമ്മതിച്ചതാ
യി തലകുലു കയും ഒരു ശബ്ദം പുറെപ്പടുവി കയും െച
. പിെന്ന ഒ ം അമാന്തിക്കാെത തഹശീൽദാരും ആന
ക്കാരും കുളിയും ഊണും കഴി കയും ച േശഖരെന
യും ഭവാനിേയയും കുളിപ്പി വയർ നിറയത്തക്കവണ്ണം
തീറ്റെകാടു കയും െചയ്തി ് അവെരല്ലാവരുംകൂടി തിരു
വനന്തപുരേത്ത യാ യായി. അേപ്പാഴും തഹശീൽ
ദാർ ച േശഖരെന്റ കഴുത്തിലും ആനക്കാർ ഭവാനിയുെട
പുറ ം കയറിയും ആനെക്കാ കളിൽ ഒ ച േശഖ
രനും ഒ ഭവാനിയും എടു െകാ േപായിരു .
പത്തനാപുര നി പുറെപ്പട്ടതിെന്റ മൂന്നാം ദിവ
സം അവർ തിരുവനന്തപുരെത്തത്തി. തഹശീൽദാർ
ഒരു േസവകൻ മുഖാന്തരം തിരുമനസ്സറിയി ് അനുവാദം
വാങ്ങിെക്കാ ് ആനക്കാേരാടും െകാ കളുെമടുത്തിരു
ന്ന ആനകേളാടും കൂടി തിരുമുമ്പാെകെച്ച മുഖം കാ
ണി . ആനകൾ െകാ കൾ തിരുമുമ്പിൽ െവ കാൽ
മടക്കി നമ രിചു. തഹശീൽദാർ ആ ആനെകാ ക
െളസ്സംബന്ധി ് ഉണ്ടായ സംഗതികെളല്ലാം വിവരമായി
തിരുമനസ്സറിയി . സംഗതികെളല്ലാം േക ം ആനെക്കാ
കളുെട വലിപ്പം ക ം തിരുമന െകാ ് വളെര
സേന്താഷി കയും അ തെപ്പടുകയും തഹശീൽദാർ
ം ആനക്കാർ ം യഥാേയാഗ്യം സമ്മാനങ്ങൾ ക ി
െകാടു കയും െചയ്തതിെന്റ േശഷം ക ി പഴ ല
കൾ വരുത്തി തിരുമുമ്പിൽ െവ തെന്ന രണ്ടാനകൾ ം
േത്യകം േത്യകം ധാരാളമായി െകാടുപ്പി . ച േശ
ഖരൻ അവനു െകാടുത്തതിൽനി ് ഒരു പഴ ലെയടു
മാറ്റിെവച്ചി േശഷം തി . അതു കണ്ടി തിരുമന
െകാ ്, “ആ ഒരു പഴ ല മാറ്റി െവച്ചെതന്താണു്?”
എ ക ി േചാദി . അേപ്പാൾ രാമശ്ശാർ ച േശഖര
നു ഇഷ്ടമായി ള്ള മുഹമ്മദീയ ീയുെട കഥയും ഈ പഴ
ല വി കി ന്ന പണം അയാൾ ആ ീ െകാ െച
െകാടുക്കാനായിട്ടാണു് അതു മാറ്റിെവച്ചെത ം ഇതു
പതിവാെണ ം മ മുള്ള വിവരവും തിരുമനസ്സറിയി .
ഇെതാ ം ആ തിരുമന െകാ ് അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല.
ഉടെന തിരുമന െകാ ്, “ച േശഖരാ, അതു െവേച്ച
ക്കണെമന്നില്ല. ആ ീ െകാടു വാനുള്ള പണം
ഇവിെടത്തേന്നക്കാം” എ ക ി കയും അതിേല
ഉടെന മൂന്നരരൂപ രാമശ്ശാരുെട പക്കൽ ക ി െകാടു
കയും െച . തിരുമന െകാ ് ആനക്കാർ വഴി
െച്ചലവിനും ആനകൾ തീറ്റിവക ം േവ ന്ന പണം
ക ി െകാടു ് അവെര യാ യാ കയും തഹശീൽ
ദാെര ശമ്പള ടുതലുള്ള മുളകുമടിശ്ശീലകാര്യക്കാരുേദ്യാ
ഗത്തിനു ക ി നിയമി കയും െച .
രാമശ്ശാരും േകശവനും ച േശഖരേനയും ഭവാനി
േയയും െകാ ് അ തെന്ന തിരുവനന്തപുര നി
േപാരുകയും മൂന്നാംദിവസം െകാട്ടാരക്കരെയ കയും
െച . അവർ പിെന്നയും യഥാപൂർവ്വം സുഖമായിത്ത
െന്ന വളെരക്കാലം ജീവിച്ചിരു . അതിനിട ് ച േശ
ഖരനു ഭവാനിയിൽ ഒരു പു ൻ ജനി . അതു െകാല്ലം
994-ആമാ
കുംഭമാസം 23-ആം തീയതി െവള്ളിയാ
യും മകയിരം നക്ഷ വും പൂർവ്വപക്ഷത്തിൽ നവമിയും
കൂടിയ ശുഭസമയമായിരു .
ആ കുട്ടിയാനയുണ്ടായി ് ഒരു െകാല്ലം കഴിഞ്ഞ
േപ്പാൾ (995-ൽ) അനായാേസന രാമശ്ശാർ ചരമഗതിെയ
ാപി . അേപ്പാൾ ച േശഖരനുണ്ടായ ദുഃഖം അപ
രിമിതം തെന്നയായിരു . രാമശ്ശാർ കഴിഞ്ഞതിെന്റ
േശഷം ര മൂ േപർ ച േശഖരെന്റ ആനക്കാരായി
ത്തീർ . അവരാരും രാമശ്ശാെരേപ്പാെല ച േശഖരെന്റ
ഹിതാനുവർത്തികളായിരുന്നില്ല. അതിനാൽ അവ
െരെയല്ലാം ച േശഖരൻ ഓേരാരിക്കലായിെക്കാ .
ഒടുക്കം രാമശ്ശാരുെട മകൻ കൃഷ്ണൻ ച േശഖരെന്റ ആന
ക്കാരനായിത്തീർ . അവൻ രാമശ്ശാെരേപ്പാെലതെന്ന
േസ്നഹപൂർവ്വം ച േശഖരെന്റ ഹിതെത്ത അനുവർത്തി
ച്ചിരു . രാമശ്ശാേരാടുണ്ടായിരുന്നതു േപാെലയുള്ള
േസ്നഹം കൃഷ്ണേനാടും ച േശഖരനുണ്ടായിരു . അതി
നാൽ ച േശഖരെന്റ ജീവാവസാനം വെര ആ കൃഷ്ണൻ
തെന്ന ആനക്കാരനായിരു .
െകാല്ലം 1022-ആമാ സ്വാതിതിരുനാൾ മഹാരാ
ജാവു തിരുമന െകാ നാടുനീങ്ങിെയ േകട്ടേപ്പാ
ഴും ച േശഖരൻ വളെര ദുഃഖി . ആ ദുഃഖവും അവൻ
ഒരു െകാല്ലം മുഴുവൻ ആചരിച്ചിരു . ഇ കാരെമല്ലാം
ഗുണവും േയാഗ്യതയുമുണ്ടായിരുന്ന ച േശഖരൻ െകാ
ല്ലം 1027-ആമാ
കാലധർമ്മെത്ത ാപി കയും
െച .
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